
ــبت، تاجيل  ــس الس ــواب، ام ــرر مجلس الن ق
ــة بعض  ــون بصحة عضوي ــي الطع ــر ف النظ
ــان قرر  ــي ان البرمل ــدر نياب ــال مص ــواب، وق الن
ــة عضوية  ــي الطعون بصح ــل النظر ف تاجي
ــض النواب. مبينا ان ذلك جاء حلني البت في  بع
ــث يوجد هناك  ــون املقدمة حي ــال الطع اكتم
(٣٠) طعنا بصحة عضوية نواب. مشيرا الى ان 
ــراءات القانونية لتلك الطعون لم تكتمل  االج
ــي امس  وقد قرر رئيس البرملان محمد احللبوس
ــت على اللجان البرملانية يوم  ان يكون التصوي
ــواب امس  ــوت مجلس الن ــد االثنني كما ص غ
على تعديل جلنة العالقات اخلارجية البرملانية 

الى جلنة العالقات اخلارجية واملغتربني .
ــس اجمللس االعلى  ــد اخر طالب رئي على صعي
ــام حمودي  ــيخ هم ــي الش ــالمي العراق االس
ــدي  ــد امله ــادل عب ــف ع ــوزراء املكل ــس ال رئي
ــطرة واحدة» حاكمة في اختيار  باعتماد « مس
ــاءة مؤكدا  ــد النزاهة والكف ــحني تعتم املرش
ــي معاجلة  ــدي ف ــد امله ــات عب ــه لتوجه دعم
ــان  بي ــر  وذك ــية.  االساس ــة  الوطني ــات  امللف
ــتقبل مبكتبه اخلاص  للمجلس ان حمودي اس
ــس مجلس الوزراء  ــس عادل عبد املهدي رئي ام
ــي  ــداول احلراك السياس ــي لقاء لت ــف ف املكل
الوطني على صعيد تشكيل احلكومة اجلديدة 

واستحقاقات املرحلة .
ــس ائتالف  ــرح رئي ــة اقت ــد ذي صل ــى صعي عل
ــس  ــى اجملل ــس عل ــري ام ــادي العام ــح ه الفت
ــف قياداته من  ــالمي االعلى ان تكون نص االس
ــكيل اجمللس  ــار الى ان تش ــا اش ــاء، فيم النس
ــتحق  ــات الكبيرة التي تس ــن احملط محطة م
ــال العامري في كلمة  ــوف امامها. وق منا الوق
له اثناء االحتفالية التي اقامها اجمللس االعلى 
ــالمي مبناسبة الذكرى الـ (٣٧) لتاسيسه  االس
ــبة جاء للتعرف على كل  ان احياء هذه املناس
ــاة التي زامنت  ــات واالرهاصات واملعان التحدي

تشكيل اجمللس االعلى .
وفي التطورات ايضا استبعد احمللل السياسي 
ــية على  ــازم الباوي موافقة الكتل السياس ح
ــذة االلكترونية  ــر الناف ــني عب ــوزراء املتقدم ال
ــوزراء املكلف عادل عبد  ــي طرحها رئيس ال الت
ــباق على املناصب  ــيرا الى ان الس املهدي. مش
ــكيالت الوزارات سيشتد  االخرى التابعة لتش
ــال الباوي ان  ــة املقبلة. وق ــام القليل خالل االي
ــوزارات  ــل املناصب وال ــة لني ــل الطامح الكت
ــارين  ــن وكالء ومستش ــكيالتها م ــي تش وباق
ــة بوزارة لن  ــني وهيئات غير مرتبط ومدراء عام
تقبل بنجاح مشروع النافذة االلكترونية الذي 

طرحه عبد املهدي الختيار وزراء كابينته .
ــرت مصادر صحفية  وعلى صعيد ذي صلة ذك
ــاءات  الكف ــن  م ــخصية  (٢٠٠)ش ــاك  هن ان 

احلاصلة على شهادات عليا من بني املتقدمني 
ــن  ــت وان م ــر االنترني ــة عب ــب الوزاري للمناص
ــي العراق  ــتورية ف ــم راعي امللكية الدس بينه
ــابق الشريف ( علي  ووريث العرش امللكي الس

بن احلسني )  ملنصب وزارة اخلارجية .
ــة الدينية العليا  ــن جانبها انتقدت املرجعي م
ــي وشراء  ــدة ما وصفته بالكذب السياس بش
ــاد. وذكر ممثل  ــي الفس ــوات باملال وتفش االص
ــيخ  ــة الش املرجعية العليا في كربالء املقدس
ــي في خطبة اجلمعة من  عبد املهدي الكربالئ

ــيني الشريف ان االنسان  داخل الصحن احلس
ــن  ــع االخري ــش م ــع والتعاي ــاج للمجتم يحت
ــار  ــه في احلياة. واش ــن اداء وظيفت ــن م ليتمك
ــر فيه  ــى اننا نعيش عصرا ينتش الكربالئي ال
التضليل والكذب واخلداع ومن اخطره الكذب 
االعالمي والسياسي وينتشر الغش والتدليس 
ــتغالل وانعدام االمانة واالعتداء بالقتل  واالس
ــباب تافهة  ــائر  الس والتهجير بني ابناء العش
ــود في طبقة  ــوات باملال وتس ــراء االص وبني ش
ــالط املنحرفة  ــاباتنا حاالت االخت ــبابنا وش ش

ــروف والنهي عن  ــر باملع ــى غياب االم ولفت ال
املنكر .

ــي تلغراف البريطانية  من جانب اخر رأت الديل
ــعودية ينذر  ان تفاقم اخلالفات بني تركيا والس
ــني ) في املنطقة. مشيرا  ــني - س بصراع ( س
ــيركز جهود الغرب على الصراع  الى ان ذلك س
ــرت  ــب . وقالت الصحيفة في مقاال نش املرتق
ــائعات  ــي ) مقتطفات منه ان الش ــي بي س ( ب
التي احاطت مبلف اختفاء خاشقجي ومصيره 
ــمعتها  ــطنبول س ــادت ملدينة اس ــم اع املؤل

ــتخباراتية  ــائس االس ــر للدس ــة كمق القدمي
ــا كما القى  ــن فيما بني عمالئه واللعب اخلش
ــر خطوط  ــن اكب ــى واحد م ــا عل ــوء ايض الض
ــة وخلصت الصحيفة الى  الصراع في املنطق
ــعودية لو تصاعد  ــني تركيا والس ــراع ب ان الص
ــح  ــث يصب ــراوة بحي ــديد الض ــكون ش فيس
ــيعي واحلرب بالوكالة بني  الصراع السني-الش
السعودية وايران امرا هامشيا لكنه في الوقت 
نفسه سيركز االضواء على الغرب وسياساته 

في مواجهة هذا الصراع. 
ــي اكد القيادي في دولة  ــان السياس وفي الش
ــم محمد جعفر ان رئيس الوزراء  القانون جاس
ــيلجأ الى تقدمي  ــادل عبد املهدي س املكلف ع
ــة للتصويت عليها في  ــف كابينته الوزاري نص
ــتورية. عازيا  ــرق املدد الدس ــان لتفادي خ البرمل
ــل وعدم  ــني الكت ــدة اخلالفات ب ــى ش ــر ال االم
ــم اي وزارة حلد االن. وقال جعفر ان الكتل  حس
ــن اتفاقتها  ــية باجمعها تنصلت ع السياس
ــار كابينته  ــدي يخت ــرك عبد امله ــا بت ووعوده
الوزارية ليفرضوا عليه وزراء متحزبني، في وقت 
ــائرون املنضوي في  ــن حتالف س ــد النائب ع اك
ــعد عبد السادة ان البرملان  حتالف االصالح اس
ــوات االمريكية املتواجدة  عازم على اخراج الق
في العراق، مبينا ان الشعب العراقي قادر على 
مواجهة االرهاب ولن يحتاج الى قوات اجنبية 

على ارضه .

بغداد / 
ــريحة املتقاعدين  ــدة عراقية دأبت على املطالبة بضمان حقوق ش ــا اول جري بوصفه
ــا ماكتبه الزميل  ــة. وكان اخرها وليس اخيره ــاالت افتتاحية واعمدة متنوع عبر مق
ــذي ( عبد الزهرة البياتي ) في عدد البينة اجلديدة املرقم (٣٠٢٧)  ــس التحرير التنفي رئي
بتاريخ ٢٠١٨/٩/١٦ حتت عنوان (قانون التقاعد  املوحد .. ملعون ابا عن جد ) فان «البينة 
ــخص زميلنا النائب  ــدة» تعلن مؤازرتها ودعمها املطلق لكتلة صادقون والى ش اجلدي
ــة البرملان  ــمي الى رئاس ــاس). ويذكر ان كتلة صادقون تقدمت بطلب رس ــه عب ( وجي
ــمول  ــان وان مقترح القانون يضمن ش ــل للبرمل ــل قانون التقاعد املوحد املرس لتعدي
ــان العدالة  ــري بأثر رجعي لضم ــام ٢٠٠٣ وبعدها، وان يس ــن قبل ع ــع املتقاعدي جمي
والتعامل مع اجلميع وفق الدستور . «البينة اجلديدة» تنشر نص املقترح الذي حصلت 

عليه من مكتب النائب وجيه عباس بوصفه صاحب املقترح .             ص ١٨
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كتب اِّـحرر السياسي

البرلمان يؤجل النظر في الطعون بصحة عضوية بعض النواب ويؤجل التصويت على لجانه الى الغد 

َّـ الهدف

ــريعي جمللس  ــأله عن االداء الرقابي والتش مامن عراقي تس
النواب اال ويسارع بالقول انه ليس مبستوى الطموح الذي 
ــأت من فراغ بل هو  ــراد، وعدم رضا املواطن لم ي ــى او ي يتمن
ــدم البرملان خاللها  ــنوات طويلة لم يق متأت اصال جراء س
ــيط، واكبر دليل على ذلك هو ان عشرات  ــيء البس اال الش
ــريعات ذات العالقة املباشرة بحياة الناس  القوانني والتش
اليومية او تلك املتعلقة باالرتقاء مبفاصل الدولة ظلت تنام 
على رفوف البرملان وكل دورة تسلمها الخرى وهكذا دواليك. 
ــي ان  ــيد محمد احللبوس ــول رئيس البرملان احلالي الس يق
السنوات املقبلة يجب ان تشهد تشريع قوانني تتالئم مع 
جوهر ومحتوى الدستور العراقي وان استعادة ثقة املواطن 

هي التحدي االكبر 
ــه ان الدورة  ونحن نقول ل
ــة يجب  ــة احلالي البرملاني
ان تغير الصورة النمطية 
انطبعت  التي  ــلبية  الس
ــني  العراقي ــان  اذه ــي  ف
ــبه معطل  ــن برملان ش ع
ــل  ــون ج ــني يقض وبرملاني
ــا  ــي الكافتيري ــم ف وقته
ــدون عدم  يتعم ــم  انه او 
بناء  ــة  للجلس ــول  الدخ
ــن قواهم او  ــى ايعاز م عل

ــروع ما او  ــية اما لعرقلة مش احزابهم او كتلهم السياس
ــي هؤالء النواب  ــى قانون ما، وقد نس ــة التصويت عل عرقل
ــعب الذي انتخبهم وليسوا مجرد بيادق  انهم ميثلون الش
حتركهم ارادة احزابهم. املهم اننا نأمل خيرا بالبرملان ونأمل 
ــدد منهم الن هؤالء  ــواب وعلى وجه التحديد اجل خيرا بالن
ــنانه» وهو  قد دخلوا البرملان باندفاع واغلبهم قد «حد  اس
ــلبية ومتزيق كل مسؤول  يتوعد بتقطيع كل الظواهر الس
ــؤدي واجبه بكل  ــام او ال ي ــال الع ــى حرمة امل ــاول عل يتط

اخالص واحترام .
ــا زمن طويل وآن  ــام ال منلك اال ان نقول : لقد فاتن ــي اخلت وف
ــريع القوانني وممارسة الدور الرقابي بكل حماس  األوان لتش

كي تستعيد السلطة التشريعية ثقة املواطن بها .

* رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

*عبد الوهاب جبار

  اننا نأمل خريا 
بالربِّـان ونأمل خريا 
بالنواب وعلى
 وجه التحديد 
الجدد منهم

@¥„aÏ‘€a@aÏ«�äë
ÂüaÏΩa@Ú‘q@aÎÜÓ»nçaÎ

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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وطن يلفظ شعبه فيموت على شواطئ الغربة

ــمعنا مبشروع  ــمنا خيرا عندما س توس
ــااهللا  ي ــا  وقلن ــاء  الكهرب ــة  خصخص
ــي (٢٤)  ــتمر التيار الكهربائ ــوف يس س
ــرور الوقت  ــاع ولكن مب ــاعة بال انقط س
ــة لنا  ــروع كان صدم ــذا املش ــني ان ه تب
ــور  حيث كنا  ــبب قوائم االج ــك بس وذل
ــتلم قوائم  ــابقة نس ــهر الس ــي االش ف
ــاس منزلي اي  ــون الفاتورة على اس وتك
ــعر متهاود ومبقدرونا دفعه بسهولة  بس
ولكننا فوجئنا الشهر املاضي بقائمتني 

 (٣٠١٫٥٠٠) ــع  بواق ــتمل  واملش ــزل  للمن
ــف دينار وبعد  ــار  و(١١٧٫٥٠٠) ال ــف دين ال
ــركة قد صنفت  التدقيق اتضح بان الش
ــاري ) وقد خاطبنا  ــتمل ( جت املنزل واملش
ــب كتابنا  ــب مبوج ــور الثاق ــركة الن ش
ــي ٢٠١٨/٩/٤ دون ان نلمس اجابة.  ٢٤٠  ف
ــة امام املديرية  ــا اذ نضع هذه القضي انن
ــة جذرية  ــا نأمل مبعاجل ــركة فانن والش
ــذي وقع علينا  ــاف الظلم والغنب ال وايق
وبودنا ان نؤكد لكم بان املشتمل واملنزل 

ــة العامة للضرائب  مصنفان لدى الهيئ
ــد من ذلك من  ــي) وباالمكان التأك (منزل
ــني مراعاة ذلك مع  ــرة اخملتصة .. آمل الدائ

التقدير . 

@Úflb»€a@p¸Îb‘‡‹€@k”br€a@âÏ‰€a@Ú◊äë@@O@Úœbïä€a@ıbiäË◊@…ÌãÏn€@Úflb»€a@ÚÌäÌÜΩa@µa@ÒÜëb‰fl
@ıbuâ@·‹ƒ€a@b‰«@aÏ»œâa
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بغداد / 
ــي، أن موضوع حذف  ــزي العراق ــد البنك املرك اك
ــة الكتلة  ــا، مبيناً أن كمي ــا زال قائم االصفار م
ــون دينار.وقال  ــوق تبلغ ٤٤ ترلي ــة في الس النقدي
ــن  ــر االصدار واخلزائن وكالة عبد الكرمي حس مدي
ــن العملة  ــذف االصفار م ــروع ح ــنون ان مش ش

ــروع  ــيرا الى ان املش ــة ما زال قائما، مش العراقي
ــروع به خالل عام ٢٠١٤ اال  كان من املفترض الش
ان سيطرة تنظيم داعش على خمس محافظات 

ادى الى تاجيل ذلك.
واضاف شنون ان املشروع اخلاص بحذف االصفار 
يكون بحذف ثالثة اصفار من العملة احلالية مع 

ــتحداث عمالت  ــالت كبيرة واس ــتحداث عم اس
ــنون  ــار ش ــة باجزاء الدينار .واش ــة خاص معدني
ــواق  الى ان الكتلة النقدية املتداولة حاليا باالس
كبيرة حيث تبلغ ٤٤ ترليون دينار، مبينا ان العراق 
لم يستخدم الطرق التكنولوجية بعملية الدفع 
ــان الفئات الصغيرة من العملة تكون  وبالتالي ف

ــع. ــكل واس ــتخدامها بش ــريعة التلف الس س
ــروع حذف  ــزي في ٢٠١١ مش ــرح البنك املرك وط
ــة العملة والتي اعتبرها  االصفار من اجل هيكل
ــن بلد الترليونات  ــتنقل العراق م البنك بانها س
الى املليارات، الى ان املشروع القى اعتراضا كبيرا 

من قبل اخملتصني والسياسيني في البرملان.

âb‰ÌÖ@ÊÏÓ€äm@44@Õ‹jm@ÚÌÜ‘‰€a@Ú‹nÿ€aÎ@b‡ˆb”@fiaã@bfl@âb–ï¸a@“ày@Z@å◊äΩa@Ÿ‰j€a

بغداد / 
ــن صرف وجبة جديدة  اعلن مصرف الرافدين ع
ــن  ــني للمتقاعدي ــف وضعف ــلفة ضع ــن س م
ــق أدوات الدفع  ــكريني عن طري ــني والعس املدني
االلكتروني .وقال املكتب االعالمي للمصرف في 
ــان تلقت ( البينة اجلديدة ) انه مت صرف دفعة  بي
جديدة من سلفة ضعف وضعفني للمتقاعدين 
ــو ٧١٨٨  متقاعدا.  ــكريني لنح ــني والعس املدني

ــف وضعفني تكون  ــلفة ضع ــيرا الى ان س مش
ــراوح ما بني ٣  ــب تقدير راتب املتقاعد وتت حس
ــني . وأوضح البيان ان صرف تلك  ماليني و ٧ مالي
ــلفة مت عن طريق ابالغ املتقاعد عبر إرسال   الس
رسالة نصية تخطره مبنحه السلفة وذلك بعد 
ــتكمل كافة اإلجراءات القانونية ملنحه  ان اس
اياها وصرفها عن طريق أدوات الدفع االلكتروني 

والتي متت تعبئة الرصيد املالي اليها.

@bÓ„Î6ÿ€a@Häÿé»€aÎ@Ô„ÜΩaI@ÂÌÜ«b‘nΩa@—‹ç@Âfl@ÒÜÌÜu@Ú»œÖ@“äï@Â‹»Ì@ÂÌÜœaä€a
بغداد / 

ــا جبار  ــني وزيره ــن تعي ــط، ع ــت وزارة النف اعلن
ــة جديدة.  ــركة نفط وطني ــا لش اللعيبي رئيس
ونقلت رويترز عن املتحدث الرسمي باسم الوزارة 
عاصم جهاد، إن «احلكومة عينت وزير النفط جبار 
اللعيبي رئيسا لشركة النفط الوطنية اجلديدة 
ــتعمل كمظلة لشركات النفط التابعة  التي س
ــيحتفظ  ــاف جهاد إن «اللعيبي س للدولة».واض

ــكيل حكومة جديدة  ــوزاري حلني تش مبنصبه ال
على األقل.» وصوت مجلس النواب خالل اجللسة 
ــى مقترح قانون  ــي عقدت يوم ٥ اذار ٢٠١٨ عل الت
ــركة النفط الوطنية.وشركة النفط الوطنية  ش
ــركة نفط في العالم بعد  العراقية ثاني اكبر ش
ــركات النفط العاملية  ــر من كل ش ارامكو, واكب
ــها بدرجة  ــون رئيس ــب ان يك ــذا يج (I.O.C.s) ول

مناسبة ,وكذلك صالحياتها ورأسمالها.

ÒÜÌÜu@ÚÓ‰üÎ@¡–„@Ú◊äí€@béÓˆâ@¡–‰€a@äÌãÎ@¥Ó»m

وكاالت  / 
ــعودية تقضي أن  ــال الس ــت خطة االغتي كان
ــتدرج الصحفي جمال خاشقجي لدخول  يس
ــطنبول فيقتل ويقطع  ــالده في إس قنصلية ب
جسده وينقل بحقائب خلارج القنصلية ويتم 

بعدها إخفاء كل معالم اجلرمية.
ــعودي  ــي أعدها الفريق األمني الس اخلطة الت
ــد متت بأوامر  ــص بالعمليات القذرة ق املتخص

ــخصي من قبل محمد بن سلمان  ــراف ش وإش
ــعودي، حيث متت مناقشة كل  ولي العهد الس

ــادا على أن  ــة اعتم ــة بالعملي ــروف احمليط الظ
ــي الواليات املتحدة  ــقجي يقيم لوحده ف خاش

منذ عام وهو ليس مواطنا أمريكيا ليكون هناك 
ــرته  ــه، باإلضافة إلى أن اس ــل على غياب رد فع
ــة وال يتوقع أن  ــت املراقبة في اململك تعيش حت
ــى ان عرفت فلن  ــدث وحت ــرف حقيقة ما ح تع
تستطيع فعل شيء. كان ولي العهد السعودي 
ــي على غياب  ــل اإلعالم العامل ــد ان رد فع يعتق
خاشقجي سينتهي و لن يتجاوز بضعة أخبار 
متفرقة تتحدث عن سفره من امريكا الى تركيا 

وفقدان االتصال به.      تتمة ص٣

@Ôv‘ëbÅ@fibÓnÀa@¡�´@pÜéœc@>€a@@ÚÓ◊6€a@ÚØÜÅ

ــرنا على صدر الصفحة االولى من عددنا  كنا قد نش
املرقم ٣٠٤٤   الصادر في ٢٠١٨/١٠/١٠ خبرا حتت عنوان 
ـــ « العراق» ويطلب  ــاهر ل « الصدر يدعو كاظم الس
ــيد ( سالم  ــالم عليك ) والصحيح هو نش اغنية ( س
عليك ) لذا اقتضى التنويه واالعتذار مع االشارة الى 

ان اخلبر مستقى اصال من الفنان ( سنان العزاوي ).

«البينة اجلديدة» تسأل، 
ملاذا ال يستطيع العراق 
االنضمام الى االتفاقية 
انه  ــة  الدولي ــة  اجلنائي
سؤال بحجم لغز ومن 
لديه جواب فليقله لنا 

وله جائزة. 

@âaàn«aÎ@ÈÌÏ‰m@åÃ€@·v°@fia˚ç
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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
أكد زعيم تيار احلكمة عمار احلكيم ورئيس مجلس النواب محمد احللبوسي، امس 
ــابقة وباألخص  لة من الدورات الس ــم القوانني املعطلة واملُرحّ ــبت، أهمية حس الس
القوانني التي يستكمل بها هيكل الدولة والنظام السياسي. وقال مكتب احلكيم 
ــالل لقائه رئيس مجلس النواب محمد  ــم تيار احلكمة عمار احلكيم بحث خ إن زعي
ــي مستجدات الوضع السياسي وملف تشكيل احلكومة القادمة، مشيراً  احللبوس
ــددا على أهمية التنسيق والتكامل ما بني السلطتني التنفيذية  إلى أن الطرفني ش
لة  والتشريعية. وأكد الطرفان، بحسب البيان، أهمية حسم القوانني املعطلة واملُرحّ
ــكل الدولة والنظام  ــتكمل بها هي ــابقة خاصة القوانني التي يس من الدورات الس
ــواب دوره الرقابي في مكافحة  ــرورة أن يأخذ مجلس الن ــي، كذلك أكدا ض السياس
ــة تلك املهام  ــم اللجان النيابية مبا يتيح للمجلس ممارس ــاد مع أهمية حس الفس

بسهولة.

بغداد / البينة الجديدة
ــم  ــة بره ــس اجلمهوري ــدد رئي ج
ــد  ــبت، تأكي ــس الس ــح، ام صال
ــكيل  بتش ــراع  اإلس ــة  أهمي
ــة إعادة  ــة والبدء بعملي احلكوم
ــة  ومكافح ــاء  والبن ــار  اإلعم
ــاً الكتل  ــاد، داعي الترهل والفس
ــع  ــاون م التع ــى  إل ــية  السياس
ــادل  ع ــف  املكل ــوزراء  ال ــس  رئي
ــهيل مهمته  ــدي وتس ــد امله عب
ــة املقبلة. ــكيل احلكوم في تش
إن  ــة  اجلمهوري ــة  رئاس ــت  وقال
ــم صالح  بره ــس اجلمهورية  رئي
ــالم  الس ــر  قص ــي  ف ــتقبل  اس
ــح  ــف الفت ــس حتال ــداد، رئي ببغ
ــري والوفد املرافق له.  هادي العام
البيان،  ــب  ــح، بحس وأعرب صال
ــدرة العراقيني على  ــن ثقته بق ع
ــات باعتمادهم  ــاوز كل العقب جت
أسلوب احلوار البناء والعمل على 
ــيخ وحدة  ــاون وترس ــز التع تعزي
الصف العراقي، مشدداً على روح 
األخوة التي تربط كافة مكونات 

ــدد صالح،  ــف العراقي. وج الطي
ــراع بتشكيل  تأكيد أهمية اإلس
ــتحقاقات  ــق االس وف ــة  احلكوم
ــتورية والقانونية والشروع  الدس
ــادة اإلعمار والبناء  في عملية إع
ــة  الضروري ــات  اخلدم ــدمي  وتق
للمواطن في كافة مناطق العراق 
ــاد  والفس ــل  التره ــة  ومكافح
ــا صالح الكتل  ــري. ودع املستش

ــع  ــاون م ــى التع ــية، إل السياس
ــهيل  ــس الوزراء املكلف وتس رئي
ــكيل احلكومة  ــي تش مهمته ف
املقبلة، وأثنى على الدور البطولي 
ــري ورفاقه  ــه العام ــام ب ــذي ق ال
واملقاتلون من كافة الصنوف في 
مواجهة االرهاب املتمثل بداعش 
ــاحة القتال والتي حققت  في س
النصر املؤزر بتكاتف وتضافر كل 

ــدد  ــة اخليرة. وش ــود الوطني اجله
ــس الوزراء  ــح، على دعم رئي صال
املكلف باختيار وزراء كابينته.من 
جانبه، عبر رئيس وأعضاء حتالف 
ــل  الكام ــم  دعمه ــن  ع ــح  الفت
ــح، معربني  ــم صال ــس بره للرئي
ــم بـنجاحه في خدمة  عن أمله
ــكل أطيافه  ــعب العراقي ب الش

ومكوناته دون أي متييز.

بغداد / البينة الجديدة
دعا رئيس ائتالف الوطنية أياد عالوي، القوى السياسية إلى 
ــوزراء املكلف عادل عبد  ــاح مهمة رئيس ال ــل على إجن العم
ــق اإلصالح  ــة املقبلة لتحقي ــكيل احلكوم ــدي في تش امله
ــاء قادرة  ــكيل حكومة أقوي ــاً عن أمله بتش ــر، معرب املنتظ
ــاع مع إقليم  ــي وتطبيع األوض ــردي اخلدم ــى معاجلة الت عل
ــيس. ــف االجتثاث الذي وصفه بـاملس ــتان وإنهاء مل كردس

ــالء املصلحة  ــية إلى إع ــالوي ندعو القوى السياس وقال ع
الوطنية والعمل على إجناح مهمة السيد عادل عبد املهدي 
ــة األخيرة  ــة بوصفها الفرص ــكيل احلكومة املقبل في تش
لتحقيق االصالح املنتظر, واالبتعاد عن الضغوط والتاثيرات 
السياسية التي تنطلق من مصالح حزبية أو فئوية ضيقة.

ــة التي حتيط  ــي قلب العاصف ــالوي، أن العراق ف ــاف ع وأض
ــو يقف اليوم على أعتاب  ــالمية وه مبنطقتنا العربية واإلس
فرصة ثمينة للشروع مبنهج إصالح حقيقي ملفاصل الدولة 
ومؤسساتها, الفتا إلى ضرورة دعم واسناد احلكومة املقبلة 
لتحقيق االصالح املنشود.وتابع عالوي، نعول على تشكيل 
حكومة أقوياء منسجمة متتلك القدرة على معاجلة التردي 
ــم ملف  ــاح على مطالب التظاهرات وحس ــي واالنفت اخلدم
النازحني وتعزيز الوحدة الوطنية وتطبيع األوضاع مع إقليم 
ــتان وإنهاء ملف االجتثاث املسيس ومحاربة الفساد  كردس

واحملاصصة بانواعها.

بغداد / البينة الجديدة
حذر القيادي في التيار الصدري حاكم 
ــول  ــن حت ــبت، م ــس الس ــي، ام الزامل
ــكل من  ــائرية إلى ش ــات العش اخلالف
ــات، داعيا وزارة  ــكال حرب العصاب اش
ــالح  ــحب رخص الس الداخلية الى س
ــني  ــع ب ــكل واس ــرت بش ــي انتش الت
ــال عن اصدار  ــاس دون ضوابط، فض الن
ــك الرخص حيازة  تعميم بأن تكون تل
ــالح فقط وليس حيازة وحمل. وقال  س

ــة  ــائر العراقي ــر العش ــي «تعتب الزامل
ــي يعتمد عليها الوطن  من الركائز الت
لتجاوز احملن على مر الزمن»، معربا عن 
ــوالت واجلوالت  ــزازه وافتخاره بالص اعت
ــائر الغيارى  ــا أبناء العش التي قام به
واألمريكي  ــي  البريطان االحتاللني  إبان 
ــن عصابات داعش  ــارك التحرير م ومع
ــي، تقع اليوم  ــة. وأضاف الزامل اإلرهابي
مسؤولية كبيرة على شيوخ عشائرنا 
االصيلة في قطع الطريق أمام العناصر 

ــح جماحها جتنبا  غير املنضبطة وكب
لفتنة جديدة حتوكها اطراف خارجية، 
ــلحة  ــتخدام األس ــيرا الى أن اس مش
ــات  ــي النزاع ــطة ف ــة واملتوس اخلفيف
العشائرية يتسبب بإزهاق ارواح بريئة 
وهو أمر يستدعي وقفة جدية وحازمة.
ــا حصل خالل  ــي، أن م ــح الزامل وأوض
ــن قتل بدم  ــة املاضية م ــام القليل االي
ــض املواطنني وكان من بينهم  بارد لبع
ــائرية إمنا  ــبب خالفات عش اطفال بس

ــارواح الناس وتعد على  ــتهتار ب هو اس
ــاع هذه  ــذرا من اتس ــات اهللا، مح حرم
اخلالفات وحتولها إلى شكل من اشكال 
ــوه الزاملي إلى أن  ــرب العصابات. ون ح
ــباب  ــات قامت على اس ــض اخلالف بع
ــيطة وكان ميكن لشيوخ عشائرنا  بس
احملترمني حلها بالطرق الودية، مطالبا 
ــيوخ العشائر بـمراجعة ما  زعماء وش
كتبه الشهيد السعيد السيد محمد 
ــائر  ــدر (قدس) بكتابه فقه العش الص

ــني  والقوان ــة  باالنظم ــم  والتزامه
ــرعية واحلوزوية. ودعا  ــط الش والضواب
ــحب  ــة إلى س ــي، وزارة الداخلي الزامل
ــالح التي انتشرت بشكل  رخص الس
ــاس دون ضوابط، مؤكدا  ــع بني الن واس
ــام الوزارة بإصدار تعميم بأن  أهمية قي
ــي الوقت احلاضر  تكون هذه الرخص ف
حيازة سالح فقط وليس حيازة وحمال 
للحد من انتشار السالح غير املنضبط 

على أقل تقدير.
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د الرئيس األمريكي دونالد ترامب, امس  عقاب .. توعّ
ــديد بحال تورطها  ــبت, السعودية بعقاب ش الس
ــقجي. ــي املعارض جمال خاش ــاء الصحف باختف
ونقلت وكالة ”أ ف ب“ عن ترامب قوله, إنه ”إذا كان 
السعوديون فعال وراء اختفاء خاشقجي فإن ذلك 
سيثير غضبنا بشكل كبير“. وأضاف “سنعرف ما 
جرى, وسيكون هناك عقاب شديد في حال تبني أن 

السعودية وراء اختفاء خاشقجي داخل القنصلية“.
ــورية رسمية، بأن التحالف الدولي بقيادة  فسفور .. أفادت مصادر س
ــفور االبيض احملرمة  الواليات املتحدة األميركية قصف بقنابل الفس
دوليا بلدة هجني في ريف دير الزور اجلنوبي الشرقي.
وذكرت وكالة االنباء السورية الرسمية ”سانا“ إن 
”التحالف الذي تقوده الواليات املتحدة األمريكية 
ــرق مدينة  قصف عدة مناطق في مدينة هجني ش
ــفور األبيض  دير الزور بنحو ١١٠ كم بقنابل الفوس
ــة دوليا“ دون أن تتحدث عن وقوع ضحايا بني  احملرم

املدنيني“.

ــبت،  ــادت مصادر صحافية، امس الس هبــوط .. أف
ــلطات التركية رفضت السماح لطائرتني  بأن الس
ــورك. ــار أتات ــوط مبط ــني بالهب ــعوديتني خاصت س
ــماح  ــا رفضت الس ــرة أن تركي ــاة اجلزي ــرت قن وذك
ــوط مبطار  ــني بالهب ــعوديتني خاصت ــني س لطائرت
ــعودية  ــة بني تركيا والس ــورك. وتوترت العالق أتات
ــى خلفية حادثة  ــام القليلة املاضية عل خالل االي
ــعودي جمال خاشقجي في مبنى  اختفاء الصحافي واملعارض الس

القنصلية السعودية في اسطنبول. 
ــي, اختفاء الصحفي  ــزب العدالة والتنمية الترك عواقــب .. اعتبر ح
ــعودي جمال خاشقجي بأنه ”قضية خطيرة  الس
ــتقع على عاتق  جدا“, مؤكداً أن عواقب وخيمة س
ــم احلزب  ــني بالقضية. وقال املتحدث باس املتورط
ــي والية  ــي عقده ف ــي مؤمتر صحف ــر جليك ف عم
ــرة جدا،  ــذه قضية خطي ــة“ (جنوب)، إن ”ه ”أضن
ــوة، فهذا عمل ال ميكن  ــيتم التحقيق فيها بق وس

على اإلطالق التسامح معه أو التستر عليه“.

ــت“  ”االندبندن ــة  صحيف ــدت  .. أك اســتهداف 
ــعودية المدادات  ــتهداف الس ــة، أن اس البريطاني
ــني اليمنيني  ــدد مالي ــن والتي ته ــذاء في اليم الغ
ــوأ من اغتيال الصحفي السعودي  باجملاعة هو اس
املعارض جمال اخلاشقجي. وقالت في مقال نشرته 
ــورن إن ”مؤامرة  ــهير باتريك كوكب للصحافي الش
ــارض هي مزيج  ــعودي املع ــال الصحفي الس اغتي
ــي رد الفعل العنيف على  ــية والغباء، ذلك أن املبالغة ف ــن الوحش م

التهديدات البسيطة هي سمة تقليدية للحكم الديكتاتوري».
ــرطة الطرق  ــيطرة في ش قتلــى .. أعلن رئيس مركز املعلومات والس
ــبت،  ــي، امس الس ــادر رحمان ــد ن ــة العقي االيراني
ــفر عن  ــة في جنوب ايران ما أس ــن انقالب حافل ع
مصرع خمسة واصابة عشرة آخرين بجروح. وقال 
ــي إن هذه احلافلة كانت تقل على متنها ٢٢  رحمان
ــيراز لكنها تعرضت حلادث  ــا ومتجهة الى ش راكب
ــافة ٤٠ كيلومترا من املدينة في الساعة  على مس

٥:٢٠ (١:٥٠ ت غ)  من صباح امس.
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بغداد / البينة الجديدة
كشف مكتب رئيس الوزراء املكلف عادل عبد املهدي، عن خالصة 
ــر الكترونيا، مبينا  ــيح على منصب وزي النتائج النهائية للترش
ــال املكتب انه “مت  ــحني املكتملة بلغت ١٥١٨٤. وق ان عدد املرش
ــأن الترشيح ملنصب (وزير)  اغالق البوابة االلكترونية اخلاصة بش
ــاعة الرابعة من عصر يوم اخلميس  في املوعد احملدد في متام الس
ــيحات  ــدد الترش ــا ان ”ع ــرين االول ٢٠١٨»، مبين ــق ١١ تش املواف
ــيحات توزعت على  ــت ١٥١٨٤”. واضاف ان ”الترش املكتملة بلغ
ــحني من  ــيرا الى ان ”عدد املرش جميع احملافظات والوزارات“، مش
ــبة (١٢٪)، ومن حملة  ــهادة الدكتوراه بلغ (١٧٧٨) بنس حملة ش
ــبة  ــع ان ”نس ــبة (١٤٪)“. وتاب ــتير (٢٢٠٠) بنس ــهادة املاجس ش
ــيحات االناث بلغت (١٥٪) والذكور (٨٥٪)، كما بلغت نسبة  ترش
املرشحني املستقلني (٩٦٪)“. وتابع املكتب ان ”االجراءات احلالية 
والتالية هي الفرز االلكتروني واستبعاد الطلبات غير املستوفية 
ــني،  ــا (العمر، عدد املرؤوس ــة ومنه ــة والفني ــروط القانوني للش
التخصص، وغيرها)“، موضحا انه ”مت اجراء التحليل االولي وفق 
ــد املكتب ان ”جلنة  ــح”. واك ــر ومت اختيار افضل ٦٠١ مرش املعايي
اخلبراء بدأت بدراسة الطلبات الـ(٦٠١) لتحديد افضل املترشحني 
ــمل  ــالت“، الفتا الى ان ”اخلطوات القادمة تش لدعوتهم للمقاب
ــق املؤهالت  ــع الفريق اخملتص وتدقي ــرة م ــراء املقابالت املباش اج
ــراء املقابالت النهائية  ــهادات وغيرها)، ثم اج ومنها (صحة الش

املباشرة للمتميزين مع رئيس الوزراء املكلف».
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بغداد / البينة الجديدة
أكد وزير اخلارجية التركي مولود جاويش اوغلو، اخلميس املاضي، 
ــتعداد تركيا حلل  ــادل عبد املهدي اس ــس الوزراء املكلف ع لرئي
القضايا العالقة مع العراق، مشيرا إلى أن انقرة تدعم بغداد في 
ــان ملكتب عبد املهدي أن ”رئيس مجلس  جميع اجملاالت. وذكر بي
ــتقبل وزير اخلارجية التركي  الوزراء املكلف عادل عبد املهدي اس
مولود جاويش أوغلو“، مبينا أنه ”في بداية اللقاء هنأ أوغلو عبد 
ــكيل  ــبة تكليفه بتش ــم احلكومة التركية مبناس املهدي باس
ــة العراقية، متمنيا له النجاح والتوفيق“.وأضاف البيان  احلكوم
ــني البلدين  ــة تعزيز العالقات ب ــالل اللقاء مناقش ــه ”جرى خ أن
ــكاالت العالقة  ــي مختلف اجملاالت والعمل من أجل حل اإلش ف
ــة الى بحث  ــاه واجملاالت االخرى اضاف ــي مجال املي وخصوصا ف
ــدي قوله إن  ــل البيان عن عبد امله ــي املنطقة“. ونق ــاع ف األوض
ــاره على اإلرهاب تتمثل  ــراق دخل مرحلة جديدة بعد إنتص ”الع
ــيرا إلى أن  ــب دعم اجملتمع الدولي له“، مش ــار وهذا يتطل باإلعم
ــنعمل على تعزيزها  ”هناك عالقات متميزة مع اجلارة تركيا وس
ــد أوغلو  ــن جانبه أك ــن“. م ــعبني اجلاري ــه مصلحة الش ــا في مل
ــتمر لتعزيز  ”دعم تركيا للعراق في جميع اجملاالت، والعمل املس
ــتعداد بالده للعمل املشترك حلل  العالقات بني أنقرة وبغداد واس

القضايا العالقة».

بغداد / البينة الجديدة
اكد النائب عن تيار احلكمة علي البديري أن جلنة تعديل النظام 
ــرة من قبل  ــتواجه ضغوطات كبي ــواب س ــس الن ــي جملل الداخل
ــببا  ــة دون تعديل فقرات كانت س ــية للحيلول الكتل السياس
ــاريع القوانني، مشيرا إلى أن  ــاكل مبناقشات مش في خلق مش
ــبب تلك الضغوطات. وقال  ــتغرق وقتا طويال بس اللجنة ستس
ــس النواب بتعديل  ــة املكلفة من قبل مجل ــري إن ”اللجن البدي
النظام الداخلي جمللس النواب قد استلمت الكثير من الطلبات 
لتعديل فقرات النظام الداخلي من قبل االعضاء“، مشددا على 
ان ”اللجنة ستواجه الكثير من الضغوط من قبل رؤساء الكتل 

السياسية عبر اعضائهم املشاركني باللجنة“.
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بغداد / البينة الجديدة
ــؤون االجتماعية رائد  ــل والش ــام ل وزارة العم ــن املفتش الع أعل
ــي كل حكم  ــني غيابيني يقض ــدور حكم ــني علي، عن ص حس
ــبب  ــوام بحق موظفة في إحدى دوائر الوزارة بس ــجن ٧ أع بالس
ــل  ــني مقاب ــن مواطن ــا ١٢٠٠٠ دوالر م ــوة مقداره ــلمها رش تس
ــة أصدرت  ــة جنايات الرصاف ــي إن محكم ــال عل ــم. وق تعيينه
ــني غيابيني على موظفة دائرة العمل والتدريب املهني في  حكم
ــجن  ــؤون االجتماعية يقضي كل حكم بالس وزارة العمل والش
ــغ مالية من مواطنني  ــنوات بالتعاقب وذلك ألخذ مبال ملدة ٧ س
ــة (أ .م . م) قامت بتلقي  ــة الهارب ــح علي، أن اجملرم ــوة. وأوض رش
رشوة مقدارها ١٢٠٠٠ دوالر من مواطنني مقابل تعيينهم والهرب 
ــدرت القرارات  ــى أن القرارات ص ــيراً إل ــى جهة مجهولة، مش إل

القضائية وفق احكام املادة ٣١٥ من قانون العقوبات العراقي.

البينة الجديدة / وكاالت
اعتبر وزير اخلارجية األمريكي مايك بومبيو، أن الوضع اجلديد على 
ــوريا يتطلب تقييم واشنطن ملهمتها هناك. وقال  األرض في س
ــو في كلمة أمام أعضاء املعهد اليهودي لألمن القومي ان  بومبي
ــنطن  ة واش الوضع اجلديد على األرض يتطلّب إعادة تقييم مهمّ
ــي دونالد ترامب تريد  ــوريا، مؤكدا أن إدارة الرئيس األمريك في س
ــنوات من النزاع في  ــلميا بعد سبع س ــيا وس أيضا حال سياس
ــتراط اإلدارة األمريكية خروج  ــوريا. كما لفت بومبيو إلى اش س
القوات اإليرانية من سوريا للمساهمة في متويل إعادة إعمارها، 
ــحاب الكامل للقوات  ــوريا االنس الفتا الى انه إذا لم تضمن س
ــد من الواليات  ــن حتصل على دوالر واح ــة إيرانيا، فهي ل املدعوم
املتحدة إلعادة إعمارها. وصرح مستشار الرئيس األمريكي لألمن 
ــأن وجود القوات اإليرانية وتنظيم  القومي جون بولتون مؤخرا ب

داعش في سوريا، يستدعي بقاء قوات الواليات املتحدة هناك.
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ــتانية  رأى النائب عن كتلة التغيير الكردس
ــع  الوض أن  ــبت،  الس ــس  ام ــد،  محم كاوه 
ــكيل  ــمح بتش ــراق ال يس ــي ب الع السياس
حكومة تكنوقراط بنسبة ١٠٠٪، فيما أشار 
ــاركة الفعلية  ــة باملش ــه رغب ــدى كتلت أن ل
ــتراتيجية ووجهة  ــة وطنية لها اس بحكوم
ــاد  ــة الفس ــعب ومحارب ــة الش ــر خلدم نظ
ــداد وأربيل. ــة بني بغ ــاكل العالق وحل املش
ــي بالعراق  ــد إن الوضع السياس وقال محم
ــراط  ــة تكنوق ــكيل حكوم ــمح بتش ال يس
ــبة ١٠٠٪ رغم أن هذه خطوة صحيحة  بنس
ــة تقدم اخلدمات  ــا أردنا املضي بحكوم إذا م

ــة، مبيناً أنه من  ــعب وتتجاوز احملاصص للش
ــخصيات  ــيح ش ــاب إلى ترش ــن الذه املمك
ــية  تكنوقراط مدعومة من الكتل السياس

ــة بتمرير األسماء وبنفس  لتحقيق السالس
ــخصيات لشغل املناصب  الوقت اختيار ش
ــاف محمد، لدينا  ــق اخلبرة والكفاءة. وأض وف
ــة  بحكوم ــة  الفعلي ــاركة  للمش ــة  الرغب
وطنية لها استراتيجية ووجهة نظر خلدمة 
ــاكل  ــاد وحل املش ــعب ومحاربة الفس الش
العالقة بني اإلقليم وبغداد التي يعاني منها 
ــعب الكردستاني، الفتاً إلى أننا من هذا  الش
ــاركة في حل املشاكل  املنطلق نرغب باملش
ــوزراء املكلف عادل عبد  ونتمنى من رئيس ال
ــات جيدة مع الكرد  املهدي والذي ميلك عالق
ــة واضحة في إدارة الدولة وأن ينجح في  ورؤي
مهمته ونحن سنكون داعمني له بكل قوة.

البينة اجلديدة / وكاالت
ــاعة أبل هي  ــز االعالم الرقمي أن س اعتبر مرك
مفتاح لغز اختفاء الصحفي السعودي جمال 
خاشقجي في اسطنبول. وقال املركز إن ساعة 
ــل Apple Watch التي كان يرتديها الصحفي  اب
ــاهم في التحقيقات  جمال خاشقجي ستس
املتعلقة باختفائه، وقد تكشف بشكل قطعي 

ــن مكان وجوده، مع ضرورة االنتباه الى ان هذه  ع
ــاعة غير موجودة لدى السلطات التركية  الس
اآلن، ولكن ميكن احلصول على املعلومات املهمة 
منها من خالل االجهزة املتصلة بها. وأضاف أن 
ــاعة ابل عند دخوله  ــقجي كان يرتدي س خاش
ــعودية في اسطنبول، وقد ترك  للقنصلية الس
ــدى خطيبته، وفي هذه  ــيارته او ل هاتفه في س

احلالة ستساهم البيانات التي ترسلها ساعة 
ــقجي. ــف عن لغز اختفاء خاش ابل في الكش

ــه اجلغرافي  ــل موقع ــح أن بيانات سترس واوض
بدقة واملسافات التي قطعها داخل القنصلية 
ــل معدل  وتوقيتاتها على نحو دقيق، كما تُرس
ــيتبني في حال انخفض او زاد  نبضات قلبه وس

معدل دقات قلب اخلاشقجي.
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 بغداد / البينة اجلديدة
دعا رئيس اجلمهورية برهم صالح، امس السبت، الى تشكيل حكومة  تراعي 
التمثيل السياسي، وبعيدة عن احملاصصة، مطالبا رئيس الوزراء املكلف عادل 
عبد املهدي بتشكيل حكومة  خادمة لهذا البلد.وقال صالح في كلمة له اثناء 
احتفالية الذكرى الـ٣٧ لتأسيس اجمللس االعلى االسالمي ، إن الشعب العراقي 
في  مهما  محورا  يكون  أن  له  ونريد   ، التحديات  مواجهة  على  قادر  املعطاء 
املنطقة.ودعا صالح الى، تشكيل حكومة عراقية تراعي التمثيل السياسي، 
حكومة  بـتشكيل  املكلف  الوزراء  رئيس  مطالبا  حملاصصة،  عن  بعيدة  لكن 

عراقية خادمة لهذا البلد.

بغداد / البينة اجلديدة
ــن تفاصيل املباحثات  ــبت, ع ــد الصاحلي, امس الس ــف رئيس اجلبهة التركمانية النائب ارش كش
ــش أوغلو مع رئيس الوزراء  املكلف عادل  ــية التي أجراها وزير اخلارجية التركي مولود جاوي السياس
ــاء تلعفر غربي املوصل  ــاء معبر جتاري جديد عبر قض ــا ان أوغلو طرح فكرة انش ــد املهدي, مبين عب
واصالح اخلط النفطي الشمالي.وقال الصاحلي إن ”وزير اخلارجية التركي مولود جاويش أوغلو بحث 
ــي املناطق احملررة وكيفية  ــتثمارات التركية ف ــع رئيس الوزراء املكلف عادل عبد املهدي زيادة االس م
ــة مليارات دوالر تبرعت بها بالده خالل مؤمتر الكويت للمانحني ألعمار املناطق احملررة“. صرف خمس

ــاء تلعفر غربي  ــاري جديد بني البلدين عبر قض ــاء خط جت ــه ”طرح على عبد املهدي انش ــاف أن وأض
املوصل لتنشيط التبادل التجاري واإلسهام في تنمية املدينة، فضال عن بحثه إعادة العمل باخلط 
الشمالي لنقل النفط الى ميناء جيهان وزيادة االطالقات املائية التركية إلنهاء أزمة ملوحة البصرة“.
وأوضح الصاحلي أن ”ابلغ رئيس الوزراء املكلف وجميع الكتل السياسية دعم بالده الكامل لوحدة 

البالد والعملية السياسية واحلكومة املقبلة وأعرب عن سعادته في حتقيق التوافق الوطني ”.
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بغداد / البينة اجلديدة
ــس اجلمهورية برهم صالح  أكد رئي
ــود  مول ــي  الترك ــة  اخلارجي ــر  لوزي
ــاووش أوغلو, اخلميس املاضي ,  تش
ــتراتيجية  إس اتفاقات  إلى  احلاجة 
ــال صالح,  ــاه. وق ــأن املي دائمة بش
خالل استقباله أوغلو, إن ”التعاون 
ــاب  ــة اإلره ــي مواجه ــي ف اإلقليم
يشكل ضمانة صلبة حلماية األمن 
ــلم الدوليني“, مشدداً حرص  والس
العراق على ”تطوير عالقات حسن 
ــني  ب ــة  واحليوي ــة  التاريخي ــوار  اجل
ــعيه  البلدين في كافة اجملاالت وس
الى بناء عالقات متوازنة ومثمرة مع 
تركيا ودول اجلوار كافة على أساس 
املصالح املتبادلة واحترام السيادة 
الوطنية“.وأشار إلى ”حرص العراق 
التاريخية  ــه  ــر عالقات تطوي ــى  عل
ــعبها  وش ــا  تركي ــع  م ــة  واحليوي
ــى  ــة إل ــداً ”احلاج ــق“, مؤك الصدي
ــتراتيجية دائمة بشأن  اتفاقات إس
ــة  ــح أن ”قضي ــح صال املياه“.وأوض
ــة  ــة ومصيري ــة حيوي ــاه قضي املي
ــبة ألعداد هائلة من سكان  بالنس

ــار والبصرة“.وأكد  ــني األنب العراق ب
ــة لتعزيز  ــاء بالده أولوي ــى ”إعط عل
واملصالح  الثنائية  التعاون  عالقات 
ــتركة  ــة املش ــة واالقتصادي األمني
عبر اللجنة املشتركة بني البلدين 
ــأن  ــم بش ــاور الدائ ــن والتش اجلاري
ــة“,  والدولي ــة  اإلقليمي ــا  القضاي
ــدرة على  ــة بالق ــن ”الثق ــاً ع معرب
التركية  العراقية  ــات  العالق جعل 
مصدر خير واستقرار لكل املنطقة 
ــارة إلى املوقع االستراتيجي  في إش
التوسطي والتكاملي في املنطقة 
ــه, جدد وزير  بني البلدين“.من جانب
ــتعداد  ــي على اس ــة الترك اخلارجي
ــتراتيجية  بالده لتطوير عالقات إس
ــال املياه  ــراق في مج ــاءة مع الع بن
ــرى واهتمامها  ــة اجملاالت األخ وكاف
ــيادته وتضامنها  بدعم وحدته وس
ــة  بكاف ــي  العراق ــعب  الش ــع  م
ــى أن التعاون  ــيرا إل ــه, مش مكونات
ــني البلدين ينعكس إيجابا  البناء ب
ــتركة  ــق املصالح املش ــى حتقي عل
ــن  األم ــيخ  ترس ــي  ف ــهم  ويس

واالستقرار في املنطقة.

(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
ــة  ــته السادس ــس النواب في جلس ــش مجل ناق
ــنته التشريعية  ــريعي االول لس من الفصل التش
االولى في دورته االنتخابية الرابعة برئاسة محمد 
ــواب وبحضور ٢١٨  ــس الن ــي رئيس مجل احللبوس
ــع الدرجات الوظيفية  ــا  اخلميس املاضي، توزي نائب
ــة في  ــرة االعالمي ــت الدائ ــل الصالحيات.وقال ونق
ــدد رئيس  ــة ش ــتهل اجللس اجمللس ، انه ”في مس
ــكيل  ــراع بتش ــواب على ضرورة االس مجلس الن
اللجان النيابية من اجل االهتمام بتشريع القوانني 
ــا املهمة“.واضاف ان ”اجمللس ناقش  وبحث القضاي
ــات بحضور  ــة ونقل الصالحي ــات الوظيفي الدرج
ــس الوزراء ووفد من  ــدي العالق االمني العام جملل مه
ــوزارة ماهر جوهان“. ــة وكيل ال وزارة املالية برئاس

ــرورة االهتمام  ــة الى ض ــي خالل اجللس ودعا احللبوس
ــر الدرجات الوظيفية.  ــالة نقل الصالحيات وتوفي مبس
من جهته، اكد االمني العام جمللس الوزراء مهدي العالق 
بان مجلس الوزراء وجه بتفعيل ملء الشواغر املوجودة 
ــغ العدد ٦٠  ــى ٢٠١٦/١٢/٣١ حيث بل ــة املالك حت بحرك
ــا الى ان  ــل للزيادة، منوه ــاغرة قاب ــف و٣٠٠ درجة ش ال
ــتمرة في نقاشاتها مع وزارة املالية  بعض الوزارات مس
ــاغرة، موضحا بان مجلس  ــداد الدرجات الش حلصر اع
ــان  الوزراء اقر التعليمات التي قدمتها وزارة املالية بش

ــني مما يفرض  ــب توفرها بالتعي ــض الضوابط الواج بع
ــكل ماورد فيها.من  ــى الوزارات واحملافظات االلتزام ب عل
ــة ماهر جوهان بان الية  ــه اوضح وكيل وزارة املالي جهت
ــام اجلهات  ــاغرة تنصب على قي ــغل الدرجات الش ش
ــة املالك  ــات بتثبت حرك ــا الصالحي ــي انتقلت له الت
ــتحداث ومن ثم االعالن  ــام بعملية احلذف واالس والقي
ــوزارة وضعت  ــات الوظيفية، موضحا بان ال ــن الدرج ع
بقانون املوازنة نص يتيح توفير ٣ ترليون لتغطية حركة 
ــائل غير املغطاة، مشيرا الى وجود حاجة  املالك واملس
ــل الذاتي من  ــة تخص دوائر التموي ــات تخطيطي ملوازن

ــهيل اجراءات نقل الصالحيات في احملافظات  اجل تس
ــؤول حركة املالك في وزارة  ــاخنة.ونوه مس االربعة الس
ــر ثابت  وقابلة  ــاغرة غي ــة بان عدد الوظائف الش املالي
ــتمر.من جهته بني ممثل احلكومة  ــكل مس للزيادة بش
ــوزارات املعنية بدأت بنقل  ــان املفتي بان بعض ال طوره
الصالحيات الى احملافظات احملررة منذ شهر اب املاضي، 
موضحا بان هناك عائقا قانونيا عرقل نقل الصالحيات 
ــة كركوك خاصة ان كثير من الصالحيات  الى محافظ
ــم اتاحة الفرصة  ــوزارات املعنية رغ ــت بعهدة ال مازال

للوزراء مبنح تخويل ملسؤولي الدوائر في احملافظة.
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جريدة يومية سياسية عامة  ال ترتبط بحزب او حر كة او اية جهة دينية او سياسية

أسسها الراحل  
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير

3

تتمة ص١

بغداد / البينة اجلديدة
ــات املائية  ــا، على زيادة االطالق وافقت تركي
للعراق، حيث اكد وزير اخلارجية التركي مولود 
ــالل لقائه  ــذه املوافقة خ ــاووش اوغلو ه تش
ــي.  ــس النواب محمد احللبوس برئيس مجل
وذكر املكتب االعالمي لرئيس مجلس النواب، 
ــي  ان ”رئيس مجلس النواب محمد احللبوس
استقبل، اخلميس املاضي، في مبنى البرملان 
ــاووش اوغلو  وزير اخلارجية التركي مولود تش
ــث مجمل  ــه، حيث مت بح ــق ل ــد املراف والوف
ــن اجلارين“.وقال رئيس  ــني البلدي العالقات ب
البرملان محمد احللبوسي، ان ”توقيت الزيارة 
ــات التاريخية واجلغرافية  يؤكد عمق العالق

ــى تطوير  ــه عل ــدا ”حرص ــة“، مؤك والثقافي
العالقات الثنائية بني البلدين“.

ــة التركي أن  ــر اخلارجي ــد وزي ــه أك من جهت
”الرئيس رجب طيب اردوغان أصدر تعليماته 
بخصوص زيادة اإلطالقات املائية التي طالب 

ــه إلى  ــالل زيارت ــي خ ــا الرئيس احللبوس به
تركيا مؤخرا ، مبينا أن بالده ستكون الداعم 
األكبر لوحدة وتراب واقتصاد العراق وفي كل 

اجملاالت“.
ــون للبرملان  ــه أن ”يك ــرب اوغلوا عن أمل وأع
ــز العالقات  ــدور الفاعل في تعزي ــي ال العراق
الثنائية في املرحلة املقبلة، مشيدا بجهود 
ــس اجلمهورية  ــام انتخاب رئي اجمللس في إمت
ــير باجتاه تشكيل احلكومة العراقية“. والس
وقدم احللبوسي شكره لالستجابة السريعة 
ــي بخصوص زيادة  ــس اجلمهورية الترك لرئي
اإلطالقات املائية، مبينا أن ”هذا امللف يتصدر 

اهتمامات املواطن العراقي“.

كان ولي العهد السعودي يعتقد 
ــي على  ــالم العامل ــل اإلع ان رد فع
و  ــينتهي  ــقجي س ــاب خاش غي
ــة أخبار متفرقة  لن يتجاوز بضع
تتحدث عن سفره من امريكا الى 
تركيا وفقدان االتصال به.لكن ما 
ــلمان  ــبان بن س لم يكن في حس
ــقجي لم يأت لوحده  هو أن خاش
ــل كانت خلفه  ــى القنصلية، ب إل
ــا فكريا  ــط به ــة ارتب ــرأة تركي ام
وعاطفيا تدعى خديجة، اطلعها 
على مخاوفه وسلمها رقم هاتف 
ــار أردوغان لتتصل به في  مستش

ــروج فظلت  ــن اخل ــال تأخره ع ح
ــي كافتريا قريبة  ــره بقلق ف تنتظ
ــة التي دخل  ــة القنصلي من بواب
ــت بوابة  ــي فتح ــا، وهي الت منه
جهنم على السعوديني بعد ذلك. 
ــإن خديجة التركية  وفي الواقع ف
ــقجي  واحلب الذي جمعها بخاش
ــارق  ــع الف ــذي صن ــده ال ــو وح ه
ــم أجمع  ــف للعال ــدث وكش واحل
تفاصيل واحدة من أبشع عمليات 
االغتيال التي اعتاد على تنفيذها 
دون محاسبة اقذر نظام سياسي 
قمعي على وجه الكرة األرضية.  

بغداد / البينة اجلديدة
برفد  النزاهة،  هيئة  في  الوقاية  دائرة  أوصت 
املُفتِّش  مكتب  من  فني  مبُوظَّ املركزيَّة  السيطرات 
للگمارك؛  ة  العامَّ والهيئة  الداخلية  لوزارة  العامِّ 
فضالً  العمل،  عوِّقات  ومُ الفات  اخملُ برصد  للقيام 
إلى  مُشيرةً  بالگمارك،  ة  اخلاصَّ األمور  تدقيق  عن 
ضرورة العمل على تعزيز أجهزة السونار في تلك 
السيطرات؛ لغرض امتصاص الزخم احلاصل فيها.
ته حول الزيارة التي قام  ودعت الهيئة في تقريرٍ أعدَّ
بها فريق عملٍ مشتركٍ من الدائرة ومكتب املُفتِّش 
على  الشعب  لسيطرة  الداخليَّة  وزارة  في  العامِّ 
إلى   ، وديالى  بغداد  بني محافظتي  الرابط  الطريق 
ة املعلومات، التي وردت في تقرير  ”التحقق من صحَّ
اإلعالميُّ  املركز  ورصده  الفضائيَّة  القنوات  إحدى 
عن  الهيأة،  رئيس  إلى  وأحاله  النزاهة  لهيأة 

حدوث مخالفاتٍ في گراج وقوف الشاحنات قرب 
والبيئة  ة  حَّ الصِّ وزارة  الهيئة  السيطرة“.وطالبت 
بـ“بيان مدى تأثير أجهزة الفحص (السونار) صحياً 
السيَّارات  تخضع  حيث  واألدوية،  األغذية  على 
بالسونار  الفحص  إلى  واألدوية  باألغذية  لة  مَّ احملُ
ة مرَّاتٍ منذ دخولها من احلدود الشماليَّة حتَّى  عدَّ

إدامة  ”أهميَّة  التقرير  د  بغداد“.وأكَّ إلى  وصولها 
واحملافظة عليها  السونار بصورةٍ مستمرَّةٍ  أجهزة 
من العطل الذي يؤدِّي بدوره إلى حصول زخمٍ كبيرٍ 
وتأخيرٍ لسيَّارات احلمل وما يُسبِّبُهُ ذلك من عرقلةٍ 
حلركة السير“، الفتاً إلى ”ضرورة وضع أسبقيَّةٍ ملرور 
لة التي قد  مَّ سيَّارات احلمل حسب نوعية املوادِّ احملُ

يتعرَّض قسمٌ منها للتلف؛ نتيجة التأخير“.
األوامر  في  تضاربٍ  ”حصول  الهيئة  تقرير  والحظ 
ساحات  إدارة  تتولَّى  التي  الشركة  إلى  هة  املُوجَّ
 – بغداد  مدخل  في  والزراعيِّ  التجاريِّ  التبادل 
الراشديَّة من قبل محافظة بغداد وهيأة استثمار 
آلمريَّة  اجملاور  (املرآب)  إغالق  إلى  إضافة  بغداد، 
الذي  الكونكريتيَّة،  بالكتل  الشعب  سيطرة 
ينبغي أن تخضع جميع  سيَّارات احلمل للوزن عبر 

امليزان املوجود فيه“.

وكاالت  / البينة اجلديدة
ساحل  عند  شخصا   ١٥ جثث  على  التركي  السواحل  خفر  عثر 
مدينة إزمير، مشيرا إلى غرق عشرات األشخاص غالبيتهم من إقليم 
إيجة  بحر  عبر  أوروبا  إلى  للوصول  فاشلة  محاولة  بعد  كردستان، 
يشار  كردة  تركيا  في  العراقيني  الالجئني  احتاد  ممثل  تركيا.وقال  في 
للصحفيني إن قاربا كان يقل ٣٥ شخصا أغلبهم من إقليم كردستان، 
انقلب قبالة سواحل بحر إيجة، األمر الذي أسفر عن مصرع جميع 
ركابه باستثناء سيدة واحدة جنت بأعجوبة.وأكد يشار على أنه جرى 
التعرف على ١٤ من الضحايا وتبني أنهم أكراد من محافظة دهوك 
وأفادت  مجهوال.  يزال  ال  اآلخرين  مصير  أن  إلى  مشيرا  العراق،  في 
مصادر لـ RT، إلى أن من بني الضحايا عائلتني، إحداهما مؤلفة من ٥ 
أشخاص غرقت في البحر. وغرق مئات املهاجرين في بحر إيجة، وكان 
من بينهم عدد كبير من إقليم كردستان العراق، وكذلك من املناطق 

الكردية في الشمال السوري.

aÏ”äÀ@bÓ”aä«@QU@sru@Û‹«@âÏr»€a
Ô◊6€a@ÚØg@ä°@ø@

وكاالت / البينة اجلديدة
رأى مستشار رئيس اجلمهورية الراحل جالل  
السامرائي،  وفيق  املتقاعد  الفريق  طالباني 
والصحافي  املعارض  اختفاء  قضية  أن 
ستنعكس  خاشقجي  جمال  السعودي 
إيجابا على العراق والدول التي تتدخل فيها 
أن احلادثة اسقطت  إلى  السعودية، مشيرا 

ما يوصف بـ“االعتدال السعودي“.
موقع  على  صفحته  في  السامرائي  وقال 
إن   ، ”الفيسيوك“  االجتماعي  التواصل 
ما  أسقطت  خاشقجي  اختفاء  ”قضية 
واحدة  دفعة  السعودي  باالعتدال  يوصف 
اإلرهاب  منبع  أن  يقول  من  حجة  وستقوي 
األول سعودي وال يرتبط بدعاة فقط“، مبينا 
وحذر  ”شوكة  ايضا  ستقوي  احلادثة  أن 
النظام  ومنتقدي  السياسيني  املعارضني 

السعودي في اخلليج خصوصا وغيرهم“.

وأضاف أن ”حجج السعودية ستضعف في 
وتعيد  اجلوية،  ضرباتها  وتقيد  اليمن  حرب 
إثارة عمليات استهداف التجمعات واملواقع 
الفشل  أو  التراجع  على  وجتبرها  املدنية 
أن  إلى  مشيرا  للحساب“،  عها  وتُخضِ
”الدور السعودي سيحجم في لبنان وتعيد 
باحتجاز  وصف  عما  نشر  ما  الذاكرة  إلى 

احلريري“.
خاشقجي  حادثة  أن  السامرائي  واعتبر 
التصدي  في  العراق  وتصميم  إرادة  ”ستعزز 
األمني  وضعه  في  السعودية  للتدخالت 
ايجابيا  الوضع  فينعكس  والسياسي، 
أن  إلى  ذاته  الوقت  في  الفتا  العراق“،  على 
”القضية ستؤدي الى ازدياد مجلس التعاون 
اخلليجي متزقا وتخفيف الضغوط عن إيران 
كفة  برجحان  السماح  عدم  قاعدة  وفق 

السعودية“.

@Ôv‘ëbÅ@ıb–nÅa@ÚÓö”@Z@Ôˆaäflbé€a
÷aä»€a@Û‹«@bibØg@èÿ»‰nç بغداد / البينة اجلديدة

الصحفية  مسؤوليتنا  من  انطالقا 
والوطنية فاننا نتطلع الى السيد رئيس 
الوزراء املكلف عادل عبداملهدي بان يصر 
كاملة  الوزارية  الكابينة  تشكيل  على 

سيناريو  يتفادى  وان  منقوصة  غير 
كالدفاع  مهمة  سيادية  وزارات  بقاء  
الوقت  من  حلني  شاغرتني  والداخلية 
كما  الوكالء  الى  مسؤوليتها  اسناد  او 
وضعنا  والن  سابقة  اوقات  في  حصل 

كما  خطيرة  والتحديات  هش  االمني 
الوزارية  التشكيلة  تأتي  ان  نتطلع  اننا 
اي نقص سيعني  الن  متكاملة  املقبلة 
ولنتعظ  عرجاء  ولدت  قد  احلكومة  ان 
من احلكومات السابقة التي كانت تدار 

واحد  وزير  قبل  من  وزارات  ثالث  فيها 
عمر  نهاية  حتى  شاغرة  تبقى  انها  او 
منصب  في  ماحصل  وهذا  احلكومة 
اعفاء  بعد  الذي ظل شاغرا  املالية  وزير 

السيد هوشيار زيباري منها .

@Ò7�Å@pbÌÜzn€aÎ@ìÁ@?fl¸a@b‰»ôÎ@Ê¸@ÚÓ‹ÅaÜ€aÎ@ bœÜ€a@aÏ‰rném@¸Î@Ú‹flb◊@ÚÌâaãÏ€a@Ú‰Óibÿ€a@aÏ‹ÿë@Z@—‹ÿΩa@ıaâãÏ€a@èÓˆâ@µa

بغداد / البينة اجلديدة
ذكر مصدر امني، ان هروب سجناء من مكافحة 
فيما  تواطؤ،  دون  يتم  أن  ميكن  ال  النجف  اجرام 
رجح وقوف جهة متنفذة وراء ذلك. واكد قوله ان 
هروب معتقلني ارتكبوا جرائم خطيرة من سجن 
محصن ومخصص الحتجاز كبار اجملرمني أمر مثير 
للشك، مبينًا أن مثل هذه العملية ال ميكن أن تتم 
متنفذة  جهات  قبل  من  ضغوط  أو  تواطؤ،  دون 
في النجف.واضاف املصدر أن املعروف عن سجن 
مكافحة اإلجرام في النجف أنه يضم العشرات 
بارتكاب  متهمني  خطرة  عصابات  عناصر  من 
تكون  أن  مرجحا  وسرقة،  واغتصاب  قتل  جرائم 

جهات متنفذة قد تقف وراء ذلك.

خمسة  بهروب  االول  امس  أمني،  مصدر  وأفاد 
سجناء من سجن مكافحة اجرام الكرار وسط 

محافظة النجف.
 

Ÿí‹€@7rfl@äfla@—v‰€a@ø@Âñ™@Âvç@Âfl@¥flä©@lÎäÁ@Z@âÜñfl
بغداد / البينة اجلديدة

ممكن  وظيفية  درجة  الف   ٦٠ وجود  عن  خالطي،  حسن  النائب  كشف 
الوزراء  مجلس  أن  الى  مشيرا  املالك،  حركة  خالل  من  منها  االستفادة 
بامكانه أن يغطي هذه االعداد ماليا.وقال خالطي إن هناك درجات وظيفية، 
ولهذه اللحظة وصلت الى ٦٠ الف درجة بعضها هذه السنة وبعضها من 
سنوات سابقة، وباالمكان االستفادة منها من خالل حركة املالك، الفتا الى 
خالل  من  مالية  تغطية  االعداد  هذه  يغطي  أن  بامكانه  الوزراء  مجلس  أن 
مبلغ مخصص يصل الى ٣ ترليونات.وأضاف خالطي، أن املبلغ اخملصص لهذه 
الدرجات يجب أن يستثمر بالشكل األمثل ويغطي اعداد أكثر من هذا العدد 
املذكور وهو الـ ٦٠ الف درجة، مشدداً بالقول ممكن ان تغطى مببلغ ٣٠ مليار 

دينار شهريا فقط، وممكن استثمار هذا الرقم الى اربعة اضعاف تقريبا.

@ÚÓ–Ó√Î@ÚuâÖ@—€a@VP@ÖÏuÎ@Â«@—íÿÌ@kˆb„
⁄˝Ωa@Ú◊ä°@bË‰fl@ÒÖb–nç¸a@Âÿæ



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

@ÚçbÓç@·«Ü€@�b‡Ëfl@�aÜÓïâ@Ú‡ƒ‰Ωa@ø@ÚÌâÏ‘ñ€a@bË�–”aÏfl@o‹rfl
�̧ Üu@är◊˛a@pb–‹Ωa@ø@�bïÏñÅ@ÚÓuâb®a@kflaäm@èÓˆä€a

استقالة هيلي وخريف ترامب .. متى ينكشف الرئيس

ــباب  ــاعة األس ــر حتى الس ــم تظه ل
ــتقالة نيكي هيلي،  احلقيقية وراء اس
ــون أنها كانت  ــرون يرجح وإن كان كثي
ألسباب تتعلق بعدم االنسجام بينها 
ــة مايكل  ــر اخلارجي ــن وزي ــني كل م وب
بومبيو، ومستشار األمن القومي جون 
ــي اخلبير بدهاليز  ــنت وهو السياس بول
األمم املتحدة، والذي ال يخفي سخطه 
ــة وال يبالي في  ــة الدولي ــى املنظم عل
التعبير عن رغبته في احلط من قدرها.

ــد متتعت هيلي -املقربة من الرئيس  لق
ــة إلسرائيل-  ترامب والداعمة الشرس
طوال الفترة التي سبقت مجيء هذين 
ــة األفضلية؛ فقد ملع  الرجلني بوضعي
جنمها مع وجود وزير اخلارجية األسبق 
ــون، فلكونه شخصية  ريكس تيلرس
ــة إعالمياً ظهرت هيلي وكأنها  خجول
ــمية باسم السياسة  الناطقة الرس
ــذا  املتحدة.وهك ــات  للوالي ــة  اخلارجي
ها الصقورية في املنظمة  مثلت مواقفُ
ــة الرئيس  رصيداً مهماً لدعم سياس
ترامب اخلارجية خصوصاً في امللفات 
ــي تتعلق  ــل تلك الت ــر جدالً، مث األكث
ــفارة األميركية إلى القدس  بنقل الس
ــرائيل. ــة إلس ــا عاصم ــراف به واالعت

ورغم اختالفها مع الرئيس في ملفات 
أخرى، خصوصاً في املوقف من روسيا؛ 
ــت على عالقة قوية  فإن هيلي حافظ
ــي رحيلها  ــد بررت هيل ــع ترامب. وق م
ــا التوجه  ــض بعزمه ــن البيت األبي ع
ــي املزيد من  ــاع اخلاص وجن إلى القط
ــر مفيداً  ــذا التبري ــون ه ــا يك املال.رمب
لتضليل الرأي العام، غير أنه -وبالنظر 
ــتقالة وفجائيتها- ال  إلى توقيت االس
يصمد كثيراً ألنه غير جدير باالعتبار؛ 
ــن الرئيس بهذا  ــخصية مقربة م فش

القدر ال تخرج من إدارته في هذا الوقت 
ــوأ أوقاته  ــب يعيش أس ــرج.إن ترام احل
ــى تورطه  ــل عل ــادة الدالئ ــل زي في ظ
ــي التالعب  ــؤ مع الروس ف ــي التواط ف
ــام ٢٠١٦،  ــة ع ــات األميركي باالنتخاب
خصوصاً مع انقالب محاميه السابق 
مايكل كوهني عليه واعترافه بارتكابه 
ــل االنتخابي،  ــون التموي ــا لقان خروق
وقبول مدير حملته السابق أيضا بول 
ــق اخلاص  ــاون مع احملق ــورت التع مانف
ــرت مولر؛ وهو ما يجعل إدارته على  روب
كف عفريت.يحدث هذا أيضا في ظل 
ــة #ME TOO التي  ــعبية حمل تزايد ش
اكتسبت زخماً كبيراً مؤخراً، بالتزامن 
ــات املتعلقة باتهامات  مع التحقيقي
ــح  ــية املوجهة ملرش ــاءة اجلنس اإلس
الرئيس ترامب للمحكمة العليا بريت 
كفانو.وهناك حالة شعبية مناهضة 
ــة الرئيس ولتصرفاته تتنامى  لسياس
ــعب  ــعة من الش ــرائح واس داخل ش
ــذي انعكس على  ــر ال ــي، األم األميرك
ــجلت  ــعبية ترامب التي س معدل ش
مستوى منخفضا جدا وصل إلى ٣٨٪، 
ــبة يحصل عليها رئيس  وهي أقل نس
ــنة.وإذا أخذنا في  ــي منذ ٧٠ س أميرك

احلسبان اقتراب االنتخابات النصفية 
ــل،  ــي املقب ــرين الثان ــهر تش ــي ش ف
ــباقاً  ــهد س وهي االنتخابات التي تش
ــان اجلمهوريني  ــل حرم ــاً ألج محموم

ــة في مجلس  ــن االحتفاظ باألغلبي م
ــي هذا  ــروج هيلي ف ــإن خ ــواب؛ ف الن
ــة ترامب، ألنه  التوقيت ال يخدم رئاس
ــن إدارة ترامب  ــام ع ــزز التصور الع يع
ــك. التماس ــدام  بانع ــم  تتس ــا  بأنه
ــي إدارة الرئيس  ــك ف ــدام التماس انع
ــخصية  ــكلة مزمنة في ش يعود ملش
ترامب تتمثل في افتقاده روح القيادة، 
ــبب اجلوهري الذي يكمن في  وهو الس

مشهد كثرة املغادرين للبيت األبيض؛ 
فعندما ال يتمتع األتباع بالوالء الكافي 
للقتال مع قائدهم حتى الرمق األخير 

ــذا القائد يفتقر  فهذا دليل على أن ه
ــه، من  ــه من ــن ينتظرون ــام الذي لإلله
ــوف والدفع بهم  ــك الصف ــل متاس أج
ــى النهاية.لقد باتت  ــات حت ــى الثب إل
القناعة تتعزز لدى األميركيني بانعدام 
ــييهم، حيث  روح القيادة لدى سياس
ــادة هذا تأثيران  ــدام روح القي كان النع
ــالص  باإلخ األول  ــق  يتعل ــران؛  مباش
ــات يتمتع به املوظفون  املتدني الذي ب
ــة  ــدام ثق ــي بانع ــائهم، والثان لرؤس
ــية،  السياس ــات  باملؤسس املواطنني 
ــوض  يق أن  ــأنه  ــن ش م ــذي  ال ــر  األم
الدميقراطية الليبرالية التي تتمتع بها 
ــد حاولت الدراما  ــات املتحدة.وق الوالي
ــهد  ــة التعبير عن هذا املش األميركي
ــل ذائع الصيت «الناجي  عبر املسلس
إذ   ،(Designated Survivor) ــني»  املع
ــل عن رئيس أميركي  يتحدث املسلس
ــى  إل ــل  يص ــان  كيركم ــوم  ت ــى  يُدع
السلطة بعد جناته من حادثة تفجير 
ــرس األميركي  ــة، تضرب الكونغ مروع
ــرعني وطاقم الوزراء  فتجهز على املش
ــني» بأحداث  ــس املع ــر «الرئي كافة.مي
ــب عليها  ــاول التغل ــة يح دراماتيكي
ــى اخلبرة  ــاره إل ــه رغم افتق ــع فريق م

ــية. ومن ضمن هذه األحداث  السياس
وفاة زوجته بحادث سيارة أليم، يدخل 
ــية تستدعي  على إثره في حالة نفس
ــاني. ــد أخصائي نفس ــاً على ي عالج

ــى العامة األمر  ــريب اخلبر إل ويتم تس
ــة الرئيس للبقاء في  الذي جعل أهلي

ــتدعى  منصبه على احملك، وهو ما اس
ــوزراء الذي صوت  تدخالً من مجلس ال

ــى تفعيل التعديل الـ٢٥  باألغلبية عل
ــتور األميركي القاضي بعزل  من الدس
ــك في إدارة  ــدام التماس الرئيس.»انع
ــة في  ــكلة مزمن ــود ملش ــس يع الرئي
ــل في افتقاده  ــخصية ترامب تتمث ش
ــبب اجلوهري  ــو الس ــادة، وه روح القي
الذي يكمن في مشهد كثرة املغادرين 

ــع  ــا ال يتمت ــض؛ فعندم ــت األبي للبي
ــال مع  ــي للقت ــوالء الكاف ــاع بال األتب
قائدهم حتى الرمق األخير فهذا دليل 
ــر لإللهام  ــد يفتق ــذا القائ ــى أن ه عل
ــك  الذي ينتظرونه منه، من أجل متاس
الصفوف والدفع بهم إلى الثبات حتى 
النهاية».وفي محاولة إلعطاء الرئيس 
ــراءات  ــام إج ــل إمت ــرة قب ــة أخي فرص
ــوزراء فكرة  ــرض مجلس ال ــزل؛ يع الع
ــص أهلية  ــني محقق خاص لفح تعي
ــه أو  ــي منصب ــتمرار ف ــس لالس الرئي
ــتجواب جلميع  عزله، وذلك بإجراء اس
كبار موظفي البيت األبيض كرئيسة 
ــار  ــي رودس، ومستش ــني إميل املوظف
ــور، والناطق  ــن ش ــي آري ــن القوم األم
ــيث رايت،  اإلعالمي للبيت األبيض س
ــون،  ب ــور  لي ــي  السياس ــار  واملستش
وبعض املقربني منه كصديقته سيدة 
ــام  ــت.وبعد إمت ــرا فورس ــال أندي األعم
العاملني  ــتجواب جلميع  عملية االس
-ومن ضمنهم الرئيس بطبيعة احلال- 
ــس كيركمان في املكتب  يجلس الرئي
البيضوي املُضاء بإنارة خافتة منتظراً 
ــق، وبعد انتظار قصير  نتيجة التحقي
ــة  ــي (نائب ــور دارب ــه إيلين ــل علي تدخ
ــني يديه قرار مجلس  الرئيس) لتضع ب
ــس  أن مجل ــأة  املفاج ــت  الوزراء.وكان
الوزراء وافق على استمرار الرئيس في 
ــر متوقعة  ــي نتيجة غي ــه، وه منصب
ــتجواب  ــات االس ــراً جملريات جلس نظ
ــي مصلحة  ــب ف ــم تكن تص ــي ل الت
ــتغرباً من النتيجة؛ سأل  الرئيس.مس
الرئيسُ عن السبب وراء تأييد مجلس 
الوزراء لبقائه في منصبه واالستمرار 
ــي. وكان  ــعب األميرك في خدمة الش
جواب داربي أن لهذه النتيجة سببني:

السبب األول -وهو الشاهد هنا- يتعلق 
بإخالص موظفي الرئيس له خالل كل 
ــاج للقيادة،  ــالص نت ــدث، فاإلخ ما ح
ــاءة؛ والرئيس  ــادة مقياس للكف والقي
ــي منصبه. ــب أن يبقى ف ــفء يج الك
أما السبب الثاني فيتعلق بأن الرئيس 
صادق جدا، وهذه الصفة لم تتغير في 
ــه، ولذلك  ــذ توليه منصب ــس من الرئي
ــاءة هما العنصران  فإن الصدق والكف
املهمان وراء تثبيت الرئيس واكتسابه 
الثقة من جديد.حريٌّ بالقول إن الرئيس 
ــدا بصفة الصدق،  ــب ال يتحلى أب ترام
ــاء األميركيني  ــر الرؤس ــن أكث ــو م فه
امتهاناً للكذب على اإلطالق. أما صفة 
الكفاءة فهي من األمور املشكوك جدا 
ــس نظرا لكثرة  ــي توفرها لدى الرئي ف
ــه، والتي  ــاقطة من إدارت األوراق املتس
ــه ال يتمتعون  ــى أن موظفي ــير إل تش
ــي  ــتمرار ف ــي لالس ــالص الكاف باإلخ
ــه، وذلك الفتقاره إلى روح القيادة. إدارت
ــفيرة نيكي هيلي يؤكد  إن خروج الس
ــرة القائلة  ــرة ويدعم الفك هذه النظ
ــواء عبر  ــة ترامب، س بدنوِّ نهاية رئاس
مباشرة إجراءات العزل أو بحرمانه من 

الترشيح لوالية ثانية.

* كاتب وباحث سياسي 
متخصص َّـ الشؤون الدولية

بررت هيلي رحيلها 
عن البيت األبيض 
بعزمها التوجه إُّـ 
القطاع الخاص 
وجني اِّـزيد من 
اِّـال

 

انضمت هيلي إُّـ سرب األوراق التي تتساقط 
من حول الرئيس ترامب منذ دخوله البيت األبيض

بولتون

بومبيو

هيـلـي

في خطوة مفاجئة 
لكثير من املراقبني؛ 
أقدمت مندوبة الواليات 
املتحدة األميركية 
في األمم املتحدة 
نيكي هيلي على 
تقدمي استقالتها 
من منصبها الذي 
شغلته مدة سنتني 
فقط.وبذلك تنضم 
هيلي إلى سرب األوراق 
التي تتساقط من 
حول الرئيس ترامب 
منذ دخوله البيت 
األبيض، في مشهد 
أصبح مألوفاً في 
واشنطن مع كثرة 
الذين استقالوا من 
إدارته، أو الذين انقلبوا 
عليه أو مت طردهم.

إنها إدارة غير مستقرة 
ومليئة باملفاجآت؛ 
هكذا كانت منذ بدأت 
وما زالت تسير على 
ذات املنوال حتى هذه 
اللحظة احلرجة، التي 
بيل انتخابات  تأتي قُ
التجديد النصفية التي 
تعتبر استفتاءً شعبياً 
على أداء الرئيس في 
فترة السنتني األولينيْ 
من رئاسته؛ فما الذي 
يعاني منه الرئيس 
ليحدث هذا التسرب 
الكبير ملوظفيه؟.

* نبيل عودة
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    ال تكاد اجلراح تندمل بعد صراع مرير مع االحداث 
ــدة بالظهور  ــدأ جراح جدي ــية حتى تب السياس
ــروح فالعراق ادمن وجود  ــة القلب وال على شاش
اجلراح كدمه ونفسه ومل حتى من هذه الكلمة 
ــه اآلفلة . الكثير من  ــي اصبحت عنوان حيات الت
اولياء االمور يبكون نقودا حيث تراهم وقد ابكروا 
ــي ال ليتكلموا مع  ــارع املتنب ــى ش ــي اجمليء ال ف
ــيلفي مع سياسي  ــف زيدان وال ليأخذوا س يوس
عابر بالصدفة ولكن ليتشتروا الوالدهم املناهج 
الدراسية املطبوعة في مناطق ال متت الى الواقع 
التعليمي بشيء. هذه الرزية شكلت عبئا كبيرا 

ــى اولياء االمور  عل
ان  ــة  والنتيج
يدخل الطالب في 
دور ثالث وال ينجح 
ــة  املرحل ــر  او يعب
الدراسية ليتخرج 
على  ــم  ناق ــو  وه
اهله الذين اجنبوه 
ــاع  االوض ــه  ورمت
ــى  ــية ال السياس
ــارع . اما رزية  الش
تشكيل احلكومة 
فهي لوحدها رزية 
أكد  ــا حيث  الرزاي
ــروج  خ ــض  البع
ــن مآزقه  العراق م
ــدورة  ــذه ال ــي ه ف

فاجبتهم لو كان كالمكم صحيحا فليس االمر 
ــي يتطلب  ــل ألن الوضع االقليم ــس ب ــد الرئي بي
ــل  ــتمر مسلس هذا التغيير إن حصل . هذا ويس
الرزايا قاطعا شوطا مهما من حياتنا التي فاقت 
ــد كبير فما من ناصح أمني وال من  املهازل الى ح
قوة تتوسم فيها النقاء وحب الوطن واملواطن . ال 
جنانب احلقيقة ان قلنا نحن في بلد الرزايا ولكن 
ــوس منزع ولكن  ــاد في الق ــا بيد حيلة فما ع م
ستمطرنا الرزايا وإن شئنا غير ذلك فطاقتنا لم 
ــة وابعادها الروحية  ــتجيب ملديات الرزي تعد تس
ــا لم يعد  ــى اطفالن ــية حت ــدية والنفس واجلس

مبقدورهم ذلك.

b�����������������Ìaãâ

جبهة قلم

أكد البعض خروج 
العراق من مآزقه َّـ 
هذه الدورة فاجبتهم 
لو كان كالمكم 
صحيحا فليس االمر 
بيد الرئيس بل ألن 
الوضع االقليمي 
يتطلب هذا التغيري 
إن حصل

waljalaby@yahoo.com سكرتري التحرير

واثق الجلبي
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بابل / البينة اجلديدة / علي شريف 
البرنامج  لتنفيذ  االمثل  االعداد  اجل  من 
الوطني لتنمية احلنطة في عموم احملافظة 
عقدت مديرية زراعة بابل اجتماعا ملنسقي 
٠وجاء  الزراعية  الشعب  في  البرنامج 
االجتماع من اجل وضع اخلطوط العريضة 
لنتفيذ البرنامج مع اقتراب موسم استزراع 
االجتماع  خالل  مت  حيث  احلنطة  محصول 
شعبة  لكل  الزراعية  اخلطة  مناقشة 
االسمدة  وكمية  فيها  املضيئة  واملزارع 
واكد  منها٠  شعبة  كل  وحصة  الصغرى 
بابل:  زراعة  في  مسؤول  اعالمي  مصدر 
استخدام  ضرورة  على  اكد  البرنامج  ان 
االجهزة الليزرية والباذرات للمزارع املضيئة 
اخلاصة  والفعاليات  احلقلية  واملشاهدات 
على  امللقاة  الواجبات  اهم  وبني  بالبرنامج 
قاعدة  اعداد  منها  البرنامج  منسق  عاتق 
فيها  مزارع مسجل  لكل  متكاملة  بيانات 
عملية  مدخالت  عن  مفصلة  معلومات 
ومبيدات  واسمدة  بذور  من  االستزراع 
وانواعها ومصادرها اضافة الى تاريخ اول رية 
املشاكل  تثبيت  مع  احملصول  وتاريخ حصاد 
اجل  من  املزارعني  جتابه  التي  واملعوقات 

ذاته  الوقت  وفي  لها  الالزمة  احللول  ايجاد 
على ضرورة اشراك الفالح في ادارة البرنامج 
الى  الفتا  املتميزين  املزارعني  وخاصة 
بالبرنامج  الداخلة  شمول كافة املساحات 
مبكافحة ادغال احلنطة العريضة والرفيعة 
اخرسخرت  سياق  مجاني٠وفي  وبشكل 
على  للقضاء  امكانياتها  كافة  بابل  زراعة 
مدير  واستقبل  احملافظة  فالحي  بني  االمية 
زراعة بابل املهندس صالح مهدي اجلشعمي 
التابعة  االمية  محو  جلنة  رئيسة  السيدة 
قسم    - الزراعي  والتدريب  االرشاد  لدائرة 

مت  و  الزراعة  وزارة  في  واملتابعة  التخطيط 
وسريعة  انية  عمل  الية  حول  التباحث 
بابل  في  الفالحني  بني  االمية  للقضاء على 
ووجه مدير زراعة بابل كافة الشعب الزراعية 
االميني  الفالحني  باسماء  قوائم  باعداد 
الدراسية  الصفوف  ضمن  ادخالهم  لغرض 
اكدت  فيما  االبتدائية  املرحلة  ضمن  كافة 
الدعم  بتقدمي  الوزارة  تعهد  اللجنة  رئيسة 
اجل  من  التربية  وزارة  مع  بالتنسيق  الالزم 
تخرج  شهادات  الدارسني  الفالحني  منح 

معترف بها٠

Ú�‰ßa@ÚÓ‡‰n€@?üÏ€a@xb„5€a@Ô‘é‰Ω@b«b‡nua@Ü‘»m@›ibi@Ú«aâã

البصرة / البينة اجلديدة
مستشفى  في  طبي  فريق  جنح   
املاضية   اجلمعة   يوم  بالبصرة  اهلي 
باستئصال ورم في الفم لطفلة بعد 

ساعات من والدتها.
جراحة  اختصاص  الطبيب  وقال 
التجميل وليد التتنجي   في تصريح 
الطبية   احلالة  تشخيص  بعد  انه   »
تعاني  كانت  ساعات   بعمر  لطفلة 
معظم  يشغل  نادر  والدي  ورم  من 
جتويف الفم مما تسبب بصعوبة في 
التتنجي  واشار   . والرضاعة  التنفس 
الى ان الطفلة خضعت إلجراء عملية 
استغرقت  كامل  بشكل  الورم  رفع 
ساعة ونصف وبفريق طبي متكامل 
الدكتور  التخدير  طبيب  ومبساعدة 
شوقي عبد السادة .واكد  ان الطفلة 
إجراء  بعد  ممتازة  حالة  في  حاليا 

العملية وهي ترقد في املستشفى .

@fibñ˜nça@ÚÓ‹‡«@Äb¨
@pb«bç@Ü»i@Ú‹–�€@‚âÎ
Òäñj€a@ø@bËmÖ¸Î@Âfl

اعاتب دهرا ال يلني لعاتب 
امنا من صروف                      واطلب 

النوائب 
ال تطلبوا مني حساب حياتي ان احلساب 
يطول ايها السادة كل العصور انا بها كأن 
، مرت علي من  السنوات  الف من  عمري 
العراق منذ العهد امللكي  احلكومات في 
االبتدائية في  دراستي  اكملت   ، االن  حلد 
من  العراق  حترر  سنة  وكانت   ١٩٥٨ سنة 
واالستعمار  واالقطاع  امللكي  العهد 
الشعب  شهيد  بقيادة  البريطاني 
العراق  اصبح  حيث  قاسم  الكرمي  عبد 
جمهورية بدال من ملكية ودارت االحداث 
على بلدي بحلوها ومرها وفرحها وحزنها 
جال  بن  انا  يصرخ  فيها  يحكم  من  وكل 

العراق  لكم  وساجعل  املنايا  وطالع 
العراقي  وسيكون  االرض  في  جنة 
وما  العراقية  جنسيته  على  محسودا 
الى ذلك من كذب وافتراء .ويبقى الزمن 
يدور وال ابو عليوي وال مسحاته واحلديث 
هنا يطول ويعرض وبال نهاية . ماذا جنى 
العراقيون بهذه الفترة ؟  املستفيد فيه 

هم  احلكام وحاشيتهم فقط.
تضاعفوا  وااليتام  فقرا  زاد  فالفقير 
الناس  مرة حسرة على  العيش  ولقمة 
النفط  في بلد يطفو على بحيرات من 

اضافة الى الزراعة ووجود نهرين خالدين 
اجلديدة  احلكومة  من  امتنى  وروافدهما 
املنتخبة النظر في احوال الناس وخاصة 

الفقراء واملظلومني .

اجلدد  السادة  ايها  فيكم  كير  املنا 
واملظلومون  والفقراء  اهللا  بعون  فسيروا 

وراءكم .

طالب العقابي 

Ú«Îäífl@pbÓ‰fla

بغداد / البينة اجلديدة / منى خضير عباس
باب  فتح  والعمرة  للحج  العليا  الهيئة  أعلنت 
ومساعد  متعهد  بصفة  العمل  للراغبني  التقدمي 
٢٠١٩م   - ١٤٤٠هـ  ملوسم  احلجاج  لقوافل  متعهد 
إن  الكناني   فهد  حسن  السيد  أكد   املقبل.وكما 
الهيئة «فتحت   باب التقدمي للراغبني العمل بصفة 

قوافل  سيديرون  الذين  ومساعديهم  متعهدين 
احلجاج ملوسم ١٤٤٠هـ - ٢٠١٩م وملدة (١٠) أيام ابتداءً 
إن الهيئة  اشترطت إن  . كما أكد  اليوم األحد  من 
املتقدم للعمل بصفة متعهد من ٣٠-  يتراوح عمر 
كحد  املتوسطة  شهادة  على  حاصل  و  سنة   ٦٣
أو  متعهد  بصفة  سابقاً  ذاهباً  يكون  وان   , ادني 

والئقاً  األقل  على  واحدة  مرة  متعهد  مساعد 
متتعه  ضرورة  إلى  إضافة   , عملهِ ملمارسة  بدنياً 
باألخالق والسيرة احلسنة وان ال يكون عليه منع 
من قبل الهيئة لسنة أو أكثر أو إي جهة رسمية 
الهيئة  أن  الكناني  السيد   أكد  كما  أخرى».و 
متعهد  بصفة مساعد  للعمل  املتقدم  «ألزمت 
أن يكون ذاهباً بصفة حاج ملرة واحدة على األقل 
أن  يجب  كما   , سنة   ٥٠  -٣٠ بني  عمره  ويتراوح 
يكون حاصال على شهادة املتوسطة ومن سكنه 
موظفاَ  يكون  ال  أن  و  منها,  يتقدم  التي  املدينة 
الرسمية  والعسكرية  األمنية  الدولة  دوائر  في 
يكون  ال  إن  إلى  إضافة  مؤقتة,  أو  دائمية  بصفة 

محكوماً عليه بجرمية مخلة بالشرف».
الرسمي  املوقع  بزيارة  بالتقدمي  الراغبني   » ووجه 
على  لالطالع  بوك  فيس  على  وصفحتها  للهيئة 
التي وضعتها وسحب االستمارة اخلاصة  الشروط 

بغداد / البينة اجلديدة بالتقدمي». 
وقعت شركة احلفر العراقية احدى تشكيالت 
«سننكول»  شركة  مع  عقدا  النفط  وزارة 
القيارة  حقل  في  ابار   (١٠) حلفر  النفطية  
املصافي  لشؤون  الوزارة  وكيل  .وقال  النفطي 
فياض حسن نعمة ان الوزارة حترص على تطوير 
النفطية  احلقول  من  عدد  في  االنتاج  وزيادة 
طرد  بعد  احملررة  واملناطق  نينوى  مبحافظة 
الوضع  واستقرار  اإلرهابية  داعش  عصابات 
االمني بفضل جهود قواتنا املسلحة واحلشد 
الوزارة بتوسيع  الشعبي االبطال ، حيث بدأت 
باجلهدين  احلقول  تلك  لتطوير  العمل  رقعة 
الوزارة عملت  ان  الى  .واشار  واالجنبي  الوطني 
جاهدة على اعادة تاهيل وتطوير وتشغيل كافة 
الفعاليات النفطية في موقع القيارة ، حيث ان 
االنتاج من النفط اخلام في تزايد مستمر ، فضال 
القيارة  موقع  في  املصافي  اعادة تشغيل   عن 
في  انتاجية  وحدات   (٣) حاليا  تعمل  حيث   ،
املصفى من مجموع اربعة وحدات .واضاف اننا 
اخلام  النفط  من  االنتاج  لزيادة  نعمل جاهدين 
والنجمة  (القيارة  منها   احلقول  من  عدد  في 
لشؤون  الوزارة  وكيل  وصفية).وقال  زالة  وعني 
االستخراج كرمي حطاب ان خطط الوزارة تهدف 
مجال  في  الوطنية  الشركات  عمل  دعم  الى 
االستكشاف واحلفر  وغيرها  في دعم االقتصاد 
الوطني من خالل تقليص النفقات ، مشيرا الى 

الوزارة ماضية في خططها لتطوير االنتاج  ان 
احلقول  كافة  في  للغاز  االمثل  واالستثمار 
مدير  ٢٠٢٢.وقال  العام  بحلول  حرقه  وايقاف 
انه  محمد  باسم  العراقية  احلفر  شركة  عام 
توقيع عقد مع شركة «سننكول» حلفر ١٠  مت 
ان  الى  مشيرا   ، القيارة  حقل  في  نفطية  آبار 
بغية  اجلديد  الشركة  نشاط  ضمن  ياتي  ذلك 
استراتيجية  بحسب  الوطني  اجلهد  تفعيل 
وخطط الوزارة .من جانبه قال مدير عام شركة 
سننكول «راميش فالوري»  ان شركته باشرت 
العمل من جديد في موقع القيارة النفطي بعد 
اشهر  ستة  وخالل   ، االمني  الوضع  استقرار 
 ٣٠ انتاج  الى  الوصول  استطاعت  العمل  من 
حلفر  العقد  توقيع  وبعد   ، باليوم  برميل  الف 
االبار وخالل شهر اذار املقبل سترتفع  معدالت 
برميل  الف   (٦٠) الى  لتصل  احلقل  في  االنتاج 
باليوم وتخطط الشركة لزيادة  حفر عدد االبار 
الى (١٠٠) بئر خالل السنتني القادمتني للوصول 
لها  اخملطط  وحسب  اعلى  انتاج  معدالت  الى 
املنطقة  في  عمل  فرص  خلقنا  لقد  .واضاف 
من   ٪٩٥ بنسبة  العراقية  العاملة  لاليدي 
، كما نسعى الى  العمالة املوجودة في احلقل 
اكثر  عمل  فرص  خللق  احلقل  في  العمل  زيادة 
مجمع  بأنشاء  قامت   الشركة  ان  مضيفا   ،
املهني  للتدريب  مركز  مع  للعاملني  سكني 

وورش للعمل.

ÚÓ”aä»€a@ä–ßa@Ú◊äë@…fl@�aÜ‘«@…”Ïm@fiÏÿ‰‰ç
Ô�–‰€a@ÒâbÓ‘€a@›‘y@ø@âbie@QP@ä–ß@
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بغداد/ البينة اجلديدة 
قال وزير النفط  جبار اللعيبي ان اسعار النفط 
 ، له اوضح  تقترب من االستقرار, في تصريح 
انه مع وصول االستهالك احمللي الى ١٫٢ مليون 
واردات  مع  تتوازن  الفجوة  هذه  يوميا,  برميل 
مليار   ٢ من  اكثر  العراق  تكلف  التي  الوقود 
الضخم  العجز  هذا  .وملواجهة  سنويا  دوالر 
بني االستهالك وطاقة التكرير, يسعى العراق 
الى رفع مستوى ا نتاج النفط الى ٧٫٥ مليون 
اخلطوة  هذه   ,٢٠٢٤ عام  بحلول  يوميا  برميل 
حلقول  النشط  التطوير  زيادة  الى  تهدف 

االستخراج  قدرات  وجتديد  اجلديدة  النفط 
عملت  املاضي,  نيسان  شهر  .وخالل  احلالية 
النفط على استكشاف ١١ حقل نفط  وزارة 
جديد, بعدها مت منح ٦ حقول فقط لشركات 
املقترحات  حصول  عدم  مع  الدولية,  الطاقة 
املتبقية على اي اهتمام من قبل املستثمرين 
احملتملني .وعلى الرغم من اجلهود التي يبذلها 
العراق لتعزيز االنتاج, فقد ادت ظروف العقود 
السابقة, مبا في ذلك انخفاض معدل العائد 
التقنية  واملتطلبات  االستثمارات  على 
االستكشاف  معدل  انخفاض  الى  الصارمة, 

.الهدف من العقود اجلديدة هو تعزيز الصلة بني 
السائدة ومكافآتها, باالضافة  النفط  اسعار 
حد  ووضع  امللكية  حق  عنصر  ادخال  الى 
حقول  في  الغاز  حرق  النهاء  للشركات  زمني 
النفط التي تطورها .اكثر من ٩٠٪ من عائدات 
البالد تأتي من صناعة النفط والغاز العراقي, 
االستثمارات  زيادة  الى  احلكومة    وتسعى 
من  الوطنية  التنقيب  ملشاريع  اخلارجية 
عقد  خالل  من  الدولية,  النفط  شركات 
رويال داتش شل  شركات مع مؤسسات مثل 
Bp اكسون موبيل ايني لوك اويل وتوتال .لكن 

العراقية  احلكومة  تواجهها  التي  املشكلة 
هي عدم ثبات شركات النفط الدولية العاملة 
من  شل  شركة  انسحبت  حيث  العراق,  في 
مشاريع التنقيب في حقلي القرنة ومجنون 
احلكومة  تواجه  ذلك  الى  .باالضافة  للنفط 
ايضا مشكلة االفتراضات التي تستند اليها 
احلالي  العقد  يتطلب  حيث  احلالية,  العقود 
ان حتصل شركات التنقيب واالستخراج على 
وبالنظر  مستخرج,  برميل  لكل  دوالر   $١٫١٥
الى ظروف السوق احلالية, فان هذه الشروط 

ال ميكن ان تلبي توقعات املستثمرين .

هذه املشاكل ستحد من مخططات احلكومة 
شركات  من  ايا  ان  العلم  مع   , االنتاج  لزيادة 
اي عطاءات  تقدم  لم  الكبرى  العالية  النفط 
 . خالل املزاد االخير لـ ١١ موقع تنقيب جديد 
االنتاج  على   ٪١٠ مبقدار  زيادة  اخلبراء  ويتوقع 
النفطي العراقي البالغ نحو ١٠ مليون برميل 
مواتية  الظروف  كانت  في حال  فقط   , يوميا 
ونظرا  املستثمرين  شروط  ظل  في  لكن   ,
فان  النفط,  البار  الطبيعية  احلياة  خلسائر 
معدالت  تثبيت  هو  املتبقي  الوحيد  اخليار 

االنتاج احلالية .

@Ô”aä»€a@Ô�–‰€a@xbn„¸a@ÒÖbÌã@’Ó»m@¡–‰€a@ÖÏ‘«@¬Îäë@Z@=Ó»‹€a

بغداد / البينة اجلديدة / هيثم مجيد
عن  التجارة  وزارة  في  الغذائية  املواد  لتجارة  العامة  الشركة  اعلنت 
وزيت  السكر  مادتي  وجتهيز  باستالم  احملافظات  في  فروعها  استمرار 
.جاء  التموينية  البطاقة  مفردات  في  املقررة  احلصص  ضمن  الطعام 
ذلك في البيان الذي اصدره املكتب االعالمي نقال عن مدير عام الشركة 
وواسط  قار   وذي  بابل  فروع  ان  البيان  .واوضح  املهندس قاسم حمود 
وديالى استلمت كميات جديدة من مادتي السكر وزيت الطعام لغرض 
جتهيز العوائل باحلصص املقررة منها حيث توزعت الكميات فرع بابل  
(٤١٥) طن من السكر و (٣٢٤)طن  زيت وفرع ذي قار (٣١٥) طن سكر و 
و فرع  زيت  ( ٢٢٤) طن   و  (٨١٠) طن سكر  زيت  وفرع اسط  ) ٩٧( طن 
ديالى  (٤٥٠)طن  سكر و (١٤١) طن زيت .وعلى ذات السياق اشار البيان 
طن   (٤٨٠٫٨٢٢) كمية  املوصل  في  بازاوايا  مخازن  مجمع  استالم   الى 
سكر و كمية (٢١٩٫٥٧٩) طن من الزيت  وجتهيزها ملناطق ( صالح الدين 
استلم كمية  فقد  االنبار  فرع  اما   ( عدن   , ,النصر  اجلزائر   , الكرامة   ,
لتجهيزها  طعام  زيت  طن   وكمية(١١٢٫٥٥٣)  سكر   طن   (٣٦٠٫٠٦٤)
البيان  , امللعب( .من جانب اخر اشار  الرمادي املركز   , ( القائم  مناطق 
الى تنفيذ فرع الشركة في محافظة البصرة حملة جماعية تطوعية 
لصيانة مختلف البنايات والغرف واالبواب كما نفذ فرع كركوك حملة 
تسوية وصيانة املكسرات داخل ساحات اجملمع لتسهيل التنقل وحرية 
احلركة وفي ذي قار نفذت حملة تطوعيه ألدامة املعارض اخلشبية وتأتي 
تلك احلمالت خللق حافز تنافسي إنساني وطني لدى املوظفني لتقدمي 

األفضل والتميز بتلك األعمال .

@@‚˝nçbi@pbƒœb0bi@Òâbvn€a@ Îäœ@âaä‡nça
@Òâä‘Ωa@óñßa@@Â‡ô@oÌå€aÎ@äÿé€a@åÓË£Î

@ÚÓ‰ÌÏ‡n€a@Ú”b�j€a@paÖä–fl@ø
البينة اجلديدة / عبد الستار محسن

الكابنت  النقل  وزير  موافقة  حصلت   
كاظم فنجان احلمامي بهامشه على 
طلب كتاب الشركة العامة للسكك 
الوزير  وافق  حيث  العراقية  احلديد 
على الكتاب املوقع من قبل مدير عام 
سلوم  جبر  سالم  املهندس  الشركة 
االستاذ  العام  املدير  معاون  ومتابعة 

طالب جواد كاظم شخصيا  بالطلب 
قطعة  شراء  املتضمن  الوزير  لسيادة 
الغربية  دشير  ابو  منطقة  في  األرض 
(كويريش) مبساحة ٣٧٥ دومن لتوزيعها 
موظفني  من  املستحقني  كافة  على 
بهامشه  الوزير   وافق  السكك.وقد 
األرض  بشراء  املالية  وزارة  مبفاحتة 
السكك  ملوظفي  توزيعها  ليتسنى 

البالغ  باهتمامه  جاء  ما  ضوء  على 
وبذل قصارى جهوده على متليك  شراء 
السكك  إلى  املالية  من  األرض  هذه 
لعوائل  مالئم  سكن  إيجاد  لغرض 
عقار  أي  ميلكون  ال  الذين  املنتسبني  
اموال  ايجار  قانون  تطبيق  مراعني 
٢١لسنة٢٠١٣النافذ   املرقم  الدولة 
ان  وزير  النقل يهتم  واجلدير بالذكر  

بالغا  وحرصا كبيرا  ورعاية  اهتماما 
وتوزيعها  األرض    بتمليك هذه  أبوية 
وفق ما امر به سابقا  بوضع اخلرائط 
والقطع  واملقاطعات  والتسلسالت 
بتشكيل   وجه   التي  األسماء  وفق  
والعقارات  األمالك  من  مختصة  جلان 

في السكك لغرض التوزيع العادل .

Ÿÿé€a@=én‰Ω@bËÿÓ‹∑Î@HìÌäÌÏ◊@I@ÚÓiäÃ€a@7ëÖ@Ïia@Ú»üb‘fl@ıaäíi@ÈuÏÌ@›‘‰€a@äÌãÎ

بغداد / البينة اجلديدة 
لصناعات  العامة  الشركة  اعلنت 
وزارة  شركات  احدى  واجللود  النسيج 
مكائن  وصول  عن  واملعادن  الصناعة 
جديدة الى معمل اكياس السدة التابع 
املهندس  الشركة  عام  مدير  لها.وقال 
للمركز  تصريح  في  الكعبي  جنم  احمد 
االعالمي في الوزارة بأنه وفي اطار التعاون 
النمساوية   (BSW) شركة  مع  املستمر 
واملباحثات املستمرة معها فقد مت جتهيز 
بچلرات  مبكائن  السدة  اكياس  معمل 
عدد (٣) ذات منشأ امريكي تالئم االجواء 
احلارة دون ثمن ، مفصحا عن قرب وصول 

لتنفيذ  النمساوية  الشركة  من  فريق 
اخلاصة  املكائن  وربط هذه  اعمال نصب 
بخط التحضيرات وماكنة الطالء احلراري 
وماكنة العوادم (NGR) ، مشيدا باجلهود 

منتسبو  يبذلها  التي  الكبيرة 
على  الكبير  وحرصهم  املعمل 
مواصلة العمل .واشار الكعبي الى 
ان شركته سبق وان جهزت الشركة 
اجلنوبية  االسمدة  لصناعة  العامة 
في البصرة بكمية (٥) مليون كيس  
 ، منتجة في معمل اكياس السدة 
مشيرا الى ان الشركة متتلك ثالثة 
بانتاج  ومتخصصة  كبيرة  معامل 
السدة  في  البالستيكية  االكياس 
ومركز مدينة احللة ومدينة بغداد بطاقة 
كيس  مليون   (٩٤) الى  تصل  انتاجية 

سنويا لوجبة عمل واحدة .

@fiÏïÎ@Â«@Â‹»m@ÖÏ‹¶aÎ@wÓé‰€a@pb«b‰ñ€@Úflb»€a@Ú◊äí€a
ÒÜé€a@êbÓ◊c@›‡»Ω@ÒÜÌÜu@Âˆbÿfl

النجف / البينة اجلديدة
صحة  دائرة  في  الصحية  الرقابة  شعبة  اعلنت 
النجف االشرف عن احصائية جململ العمل الرقابي 
للدائرة خالل شهر ايلول املاضي.وقال مدير شعبة 
في  املوسوي،  يحيى  الدكتور  الصحية  الرقابة 
فرق  مع  وبالتعاون  الشعبة  ان»  صحفي،  تصريح 
الصحية  الرعاية  قطاعات  في  الصحية  الرقابة 
اجلهات  من  وبدعم  احملافظة  في  الست  االولية 
اجلرمية  ومكافحة  الوطني  االمن  وجهاز  الساندة 
حملة   ٢٦ ايلول  شهر  خالل  نفذت  االقتصادية 

اجلهات  مع  مشتركة  حملة   ١٨ منها  صحية 
 ٢٤٧٧ زيارة  خاللها  مت  مفردة  حمالت  و٨  الساندة 
محال ومعمال وغلق ٥ محالت وفرض غرامات بحق 
اصحاب ٢٠ محال ومعمال مخالفا و اتالف ١١ طنا 
البشري». لالستهالك  الصاحلة  غير  االغذية  من 
عمل  عن  املستوفاة  املبالغ  مجموع  وأوضح»ان 
الرقابة الصحية بلغ اكثر من اربعة وثالثني مليون 
على  املفروضة  الغرامات  مجموع  بلغ  فيما  دينار 
دينار». الف  وخمسمائة  مليون  اخملالفة  احملالت 
 ١٩ بتنفيذ  الصحية  الرقابة  قيام  كذلك  وتابع 

شارك  العامة  احملالت  في  للعاملني  تدريبية  دورة 
فيها ٤٥٩ عامال من مختلف االصناف وتلقوا فيها 
وحفظ  العامة  الصحة  عن  اساسية  معلومات 
اجراؤها  الواجب  والفحوصات  االطعمة  وتقدمي 
نفس  خالل  مت  كما  العامة  احملالت  في  للعاملني 
الشهر منح ٦٤٤ اجازة فحص طبي ، وبلغ مجموع 
النماذج الغذائية التي مت اجراء الفحوصات اخملتبرية 
منها١٥٤  وصلبة  سائلة  مابني  منوذجا   ٣٢٣ عليها 
منوذجا محليا و١٦٣ منوذجا مستوردا واظهرت نتائج 

الفحوصات فشل١٧ منوذجا في الفحص .

p˝™@U@÷˝ÀaÎ@ÚÌàÀ¸a@Âfl@b‰ü@QQ@“˝ma@Z@—v‰€a@Úzï
ÚÓzñ€a@¬Îäí‹€@b–€b´@˝™Î@˝‡»fl@RP@·ÌäÃmÎ@

العمارة / البينة اجلديدة
استراحة  كروب  في  املنضمني  ميسان  في  األمنية  االجهزة  ضباط  من  عدد  بادر 
االبطال بتوزيع الهدايا والقرطاسية على تالميذ املدارس من ذوي الشهداء و األيتام 
و العوائل املتعففة في احملافظة .وقال الرائد “ مرتضى املالكي “ ان تلك املبادرة هي 
من ضمن عدة مبادرات يقوم بها الكروب في دعم العوائل املتعففة و ذوي الشهداء 
للعوائل  املنازل  بناء  املبادرات  و  الفعاليات  ضمن  من  ان  الى   ، مشيرا   ، األيتام  و 
نفقة  ،وعلى  املرضى  بعالج  تكفل  األيتام،  االطفال  رعاية   ، الفقيرة  و  املتعففة 
الضباط اخلاصة .وتابع ان الكروب يضم (٢٢ ) ألف ضابط من منتسبي الداخلية ، 
الدفاع ، و األمن الوطني، اخملابرات ، االستخبارات على مستوى العراق ، الفتا، الى 
ان الهدف من هذا التجمع، إيصال رسالة مفادها، بان الضباط لهم مهام إنسانية 

فضال عن عملهم في حفظ امن املواطن والدفاع عن الوطن.

@ÊÏ«ãÏÌ@ÊbéÓfl@ø@ÚÓ‰fl¸a@ÒåËu¸a@¬bjô
@Îá@Âfl@àÓfl˝n€a@Û‹«@ÚÓçbüä‘€aÎ@bÌaÜ:a
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عبث رئيس احلكومة اللبنانية املكلف سعد احلريري بقواعد 
ــة  ــت العهد اجلديد برئاس ــي أنتج ــية الت ــة السياس اللعب
ــني التيار  ــراكة ب ــون. قامت هذه القواعد على ش ــال ع ميش
الوطني احلر وتيار املستقبل لها أصولها ورموزها وشيفرتها، 
لّ من  ــح في حِ ــري ألول مرة بأنه قد يصب ــوّح احلري ــكان أن ل ف
التفاهمات وضواحيها، على نحو يقلب الطاولة على ثوابت 
ــيني سواء أكانوا خصوما  يعمل وفقها كل الفرقاء السياس

أو حلفاء.
ــهر ضغوط  ــه قبل أش ــذ تكليف ــى احلريري من ــت عل مورس
ــذه الضغوط  ــا. بدا في بعض ه ــب اجلميع على فرضه تعاق
وا احلريري لهذه املهمة في املشاورات الدستورية  ــمّ أن من س
ــاركاً ملناوراتهم، فيما  حلال لطموحاتهم مب امللزمة، أرادوه مُ
ظهر الرجل في بعض احلاالت «متساهالً» مع مزاجيات بعبدا 
ــات منصبه التي  ــألة صالحي ونزق رئيس اجلمهورية من مس
ــال عون باتفاق عام  ــا اتفاق الطائف. لم يعترف ميش قلصه
ــي  ١٩٨٩ حني كان جنراال في بعبدا، وهو في مترينه احلالي يش
ــال من هيبته  ــك الطائف أن ين ــتور ذل ــمح لدس بأنه لن يس
ــدة وهويتها ولعبة  ــة العتي ــكل احلكوم ــي حتديد ش ودوره ف
ــلكت بعبدا مسارات فُهم منها مساساً  األوزان داخلها. س
بصالحيات رئيس احلكومة. حتدث الطائف عن شراكة لرئيس 
ــكيالت احلكومية،  ــداء الرأي في التش له إب ــة تخوّ اجلمهوري
ــكيل أو التدخل  لكنه لم مينحه صالحية وضع معايير التش
في حيثيات ذلك. اضطر رؤساء احلكومة السابقني أن يرفدوا 
رئيس احلكومة احلالي مبوقف واضح يتصدى، وفق األبجديات 
ــية الطائفية اللبنانية، لسلوكيات منصب رئاسة  السياس
ــة  ــه املوارنة والدفاع عن موقع رئاس ــة الذي يحتل اجلمهوري
ــنّة. وحني هدأت تلك احلساسية  احلكومة الذي يحتله الس
ــاورات احلريري  ــز «مالحظاته»، بدا أن من ــح عون حلواف بتوضي
اصر حتت مسوغ التمسك باملوقف الوسط  تضيق وحركته حتُ
ن احلريري  ــم التحاصصية.حتصّ بني تناتش الفرقاء ومعاركه
ــف فيه عون بأنه «بيّ الكل» (أب  ــف اعتبار ردده دائما يص خل
ــس بصفته  ــس اجلمهورية لي ــل تصرف رئي ــع). باملقاب اجلمي
ــاً مدافعاً عن فريقه.  ــة اجلامعة هذه، بل بصفته طرف احليادي
ــف عن حصة  ــة له تختل ــدا بحصة وزاري ــك رجل بعب ومتس
ــه صهره  ــار الوطني احلرّ الذي يقوده عون تاريخياً ويرأس التي
وزير اخلارجية جبران. كان عون قد رفض «بدعة» حصة رئيس 
ــال  ــابق ميش اجلمهورية في احلكومة في عهد الرئيس الس
ــتوري في  ــبه دس ــليمان، ليعود ويعتبرها حقا مطلقا ش س
ــعى الرئيس املكلف لتدوير الزوايا واالهتداء  عهده. وفيما س
إلى اخملارج وصناعة التسويات وحمل خالصة ذلك إلى بعبدا، 
كان واضحاً أن مؤسسة الرئاسة تعمل على إجهاض مسعاه 
ــه  وتيئيس حركته، حتى إذا ما الح أمل من قبل الرئيس نفس
جرى سريعا تبديده من قبل صهر الرئيس.يقدم احلريري رواية 
ــة احلكومة ولن يقبل تكليفه مجددا  جديدة. هو زاهد برئاس
ــذاره عن أمر ذلك  ــت األمور إلى حدّ اعت ــا إذا ما وصل بتأليفه
حالياً. لسان حال الرجل يقول «لن أعود إليكم وإلى ألعابكم 
ــان حال احلريري هذه األيام، رمبا جاء  وتدللكم وغياب هذا لس
ذلك متأخرا، وما على اآلخرين إال ترتيب أرقامهم وحساباتهم 

وفق فواتير جديدة.

محمد قواص

رأي

وكاالت / البينة الجديدة
ــس التركي رجب  توعد الرئي
طيب اردوغان بتحويل خنادق 
األكراد  ــلحون  املس يحفرها 
ــات  الوالي ــن  م ــون  املدعوم
ــول مدينة منبج  ــدة ح املتح
ــور لهم. ــى قب ــورية، إل الس

ــان  ــدات اردوغ ــاءت تهدي وج
ــالن محكمة تركية  بعيد إع
ــن القس األميركي  اإلفراج ع
أندرو برانسون ضمن صفقة 
ــنطن  ــرية بني أنقرة وواش س
ــوط  الضغ ــف  ــح تخفي تتي
ــة األميركية على  االقتصادي
ــاومة  ــي إطار مس ــا وف تركي
ــول الدعم األميركي  أيضا ح
ــعب  ــة الش ــدات حماي لوح
ــي  ــوريا الت ــي س ــة ف الكردي
التركية  ــة  تصنفها احلكوم

تنظيما «إرهابيا».
ــس  الق ــاز  احتج ــار  وأث
ــم  ث ــا  تركي ــي  ف ــي  األميرك
ــة اجلبرية  ــه في اإلقام وضع
ــني أنقرة  ــية ب أزمة دبلوماس
ــرة  األخي ــع  ودف ــنطن  وواش

ــى  عل ــات  عقوب ــرض  لف
وتكثيف  ــراكا  أت ــؤولني  مس
املقاتلني األكراد في  تسليح 
ــدات  ــم مبع ــوريا وتزويده س
متطورة تساعدهم في حفر 

خنادق حول منبج.
ــول  األناض ــة  وكال ــت  وكان
املوالية للحكومة  ــة  التركي
ــام تقريرا  ــرت قبل أي قد نش
ــارت فيه إلى أن واشنطن  أش
قدمت أسلحة ومعدات حفر 
للوحدات الكردية التي تقيم 

خنادق حول منبج.
ــة  التركي ــة  الرئاس ــت  ودع
ــنطن  ــابق واش ــي وقت س ف
ــج الذي  ــق اتفاق منب لتطبي
ــيير دوريات  ــى تس ــص عل ين
مشتركة أميركية تركية في 
ــلحني  املس وإخراج  ــة  املدين
ــر تنفيذ  ــراد منها. وتعث األك
ــرة  الفت ــي  ف ــاق  االتف ــذا  ه
ــك  متس ــبب  بس ــة  املاضي
ــن  ــراج ع ــدم اإلف ــا بع تركي
ــس األميركي، لكن أنقرة  الق
للضغوط  ــرا  أخي ــت  خضع

ــى  ــاظ عل ــة للحف األميركي
ــوريا من  ــي س ف ــا  مصاحله
الضغط  ــف  ولتخفي ــة  جه
ــا الوطنية التي  على عملته
ــهر  انهارت قيمتها في األش
أدنى  ــى  إل املاضية  ــة  القليل
ــت  وتفاقم ــا  له ــتوى  مس
ــنطن  ــا مع فرض واش أزمته
رسوما جمركية قاسية على 
لت  تركيا. وشكّ الواردات من 
القس  ــن  اإلفراج ع ــة  صفق
ــون على ما يبدو ضوء  برانس
أخضر لتركيا للتصعيد ضد 
املسلحني األكراد في سوريا.
اإلدارة  ــتكت  اش أن  ــبق  وس
ــوريا  ــراد في س ــة لألك الذاتي
ــنطن  واش ــذالن  خ ــن  م
ــي لها حني  ــف الدول والتحال
ــة  ــوات التركي ــت الق هاجم
ــة  موالي ــورية  س ــل  وفصائ
ألنقرة، مدينة عفرين وتركت 
ــلحني األكراد يواجهون  املس
ــة  مواجه ــي  ف ــم  مصيره
ــف  ــي العني ــوم الترك الهج
ــرد مقاتلي  انتهى بط ــذي  ال

ــة  ــوريا الدميقراطي ــوات س ق
ــكل األكراد  ــا والتي يش منه
ــال  وق ــري.  الفق ــا  عموده
ــادق لن متنع  ــان إن اخلن اردوغ
ــن الدخول  ــش التركي م اجلي
ــوريا).  ــمال س إلى منبج (ش
وتنتشر في املدينة السورية 

قوات أميركية كانت تساعد 
قوات سوريا الدميقراطية في 
معاركها ضد تنظيم داعش.

ــة قوات  ــى مواصل ــد عل وأك
ــن  م ــى  عل ــاء  القض ــالده  ب
ــي  ف ــني  باإلرهابي ــم  وصفه
ــة  اجلغرافي ــق  املناط كل 

ــس والباب  ــرة من جرابل الوع
ــي  ــن (منطقت ــرورا بعفري وم
ــرات وغصن الزيتون)  درع الف
ــمالي العراق.  ووصوال إلى ش
ــس التركي إلى  ــرق الرئي وتط
ــق حول منبج  خارطة الطري
قائال «وعدونا مبغادرة إرهابيي 
ــة منبج خالل  ي ب ك منطق
ــوا بالوعد  ــا ولم يوف ٩٠ يوم

وبدورنا سنقوم بالالزم».
ــتثمرت  اس ــا  تركي أن  ــدو  ويب
ــاز  ــة احتج ــي قضي ــدا ف جي
ــط  للضغ ــي  األميرك ــس  الق
ــنطن لوقف دعمها  على واش
للمسلحني األكراد في سوريا 
ــكلوا إلى وقت قريب  الذين ش
ــة  مواجه ــي  ف ــرب  احل رأس 
ــالمية  اإلس ــة  الدول ــم  تنظي
ــت أنقرة  ــوريا. وفاوض ــي س ف
املتحدة إلخراج  الواليات  مرارا 
ــة من منبج  ــدات الكردي الوح
وحصلت على موافقة من وزير 
ــابق  ــة األميركي الس اخلارجي
ريكس تيلرسون الذي أقيل من 

منصبه بعدها بوقت قصير.
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وكاالت / البينة الجديدة
ــاح  ــري عبدالفت املص ــس  الرئي ــال  ق
ــة  ــون جلماع ــن يك ــه ل ــي إن السيس
ــالده دور، ما  ــلمني في ب ــوان املس اإلخ
ــلطة.  الس رأس  ــى  عل ــودا  موج دام 
ــع صحيفة  ــك في مقابلة م وجاء ذل
«الشاهد» الكويتية ونقلتها صحف 
ــي أن  ــة. ورأى السيس مصرية محلي
ــل بعودة  ــري لن يقب ــعب املص «الش
ــددا «طاملا  ــلطة»، مش اإلخوان للس
ــن يكون  ــلطة ل ــود في الس أنا موج
ــار  ــا أش ــوان». كم ــاك أي دور لإلخ هن
ــى أن «ما  ــا إل ــري أيض ــس املص الرئي
ــبب  ــمى بالربيع العربي جاء بس يس
ــة خاطئة». ومنذ  واقع خاطئ مبعاجل
عزل اجليش للرئيس اإلسالمي محمد 
ــوان  ــة اإلخ ــي جلماع ــي املنتم مرس
ــلمني في يوليو/متوز ٢٠١٣، أعلن  املس
ــرا للدفاع  ــذي كان وزي ــي ال السيس
ــبة، أن قرار  حينها في أكثر من مناس
احلوار مع اإلخوان «بيد الشعب».وفي 

ــدر  أص  ،٢٠١٣ األول  ــمبر/كانون  ديس
القضاء املصري قرارا باعتبار جماعة 
ــا إرهابيا،  ــلمني تنظيم اإلخوان املس
ــن قيادات  ــات م ــال املئ ــا مت اعتق فيم
وأنصار اجلماعة احملظورة بتهم تتعلق 
باإلرهاب. وبعد عزل الرئيس اإلسالمي 
ــعبية طالبت  ــر انتفاضة ش ــى اث عل
ــأ اجلماعة  ــم اإلخوان، جل برحيل حك
ــرض مصر  ــف واإلرهاب.وتع ــى العن إل
ــة قتل فيها  ــداءات إرهابية دموي العت
املئات من قوات اجليش والشرطة الى 
جانب هجمات استهدفت الكنائس 
ــن القوات املصرية  وأقباط مصر.وتش
ــعة في شبه  ــكرية واس حملة عس
جزيرة سيناء التي تعد معقال رئيسيا 
ــن  وتتحص ــة.  املتطرف ــات  للجماع
ــرع املصري  ــيناء الف جماعة والية س
ــالمية في شبه  لتنظيم الدولة اإلس
جزيرة سيناء وشنت منذ ٢٠١٣ تاريخ 
عزل مرسي، العشرات من الهجمات 
اإلخوان  ــة  وترفض جماع ــة.  اإلرهابي

ــول  ــي. وتق ــام السيس ــول بنظ القب
ــاحة  ــرة أخرى للس ــتعود م ــا س إنه
السياسية بإرادة شعبية وفق بيانات 
ــرح يراه  ــو ط ــة، وه ــابقة للجماع س

مؤيدون للنظام بأنه غير واقعي.
ــي في العام ٢٠١٤، بأول  وفاز السيس
ــة  ــد اإلطاح ــية بع ــات رئاس انتخاب
مبرسي وبدأ في يونيو/حزيران املاضي، 
ــية ثانية مدتها ٤ سنوات. والية رئاس

ــرارا عزمه  ــس املصري م ــن الرئي وأعل
القضاء على التطرف واإلرهاب ووجه 
ــكرية على  ــع حملة عس ــن أوس بش
ــبه جزيرة  ــل التكفيريني في ش معاق
ــفرت العملية عن مقتل  سيناء.وأس
ــن خطر  ــني، لك ــن املتطرف ــات م املئ
ــي الوقت  ــا، ف ــزال قائم ــاب ال ي اإلره
ــرة على ضرورة  الذي تؤكد فيه القاه
ــيق والتشاور إقليميا  تكثيف التنس
ودوليا للقضاء على آفة اإلرهاب ألنها 
ــكل  ــر لوحدها بل تش ال تخص مص

تهديدا عامليا.
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وكاالت / البينة الجديدة
ــرائيلي  اإلس ــاع  الدف ــر  وزي ــن  أعل
ــا»  ــا «فوري ــان وقف ــدور ليبرم افيغ
لتسليم شحنات الوقود إلى قطاع 
ــرات ومواجهات على  غزة اثر تظاه
ــرائيل والقطاع الذي  احلدود بني إس
ــة حماس منذ  ــيطر عليه حرك تس
العام ٢٠٠٧. ويعاني القطاع حصارا 
ــذ أكثر من  ــديدا من ــرائيليا ش إس
عشرة أعوام. وتوصلت األمم املتحدة 
ــبوع قضى  ــذا األس ــاق ه ــى اتف إل
بتسليم شحنات الوقود اخملصصة 
إلنتاج الكهرباء في القطاع.ومولت 

ــيق  ــحنات الوقود بالتنس قطر ش
ــرائيل ومبعوث األمم املتحدة  مع إس
للشرق األوسط متجاهلة السلطة 
ليبرمان  ــر  أم ــطينية.ويأتي  الفلس
ــود لغزة في  ــحنات الوق ــف ش بوق
سياق تصعيد إسرائيلي خطير قتل 
ــطينيني.  ــتة فلس فيه اجلمعة س
ــؤولون في قطاع الصحة  وقال مس
ــرائيلية قتلت  بغزة إن القوات اإلس
ــطينيني اجلمعة خالل  ــتة فلس س
ــدود القطاع. ــات على ح احتجاج

ــرائيل إن قواتها أطلقت  وقالت إس
ــت  اخترق ــة  مجموع ــى  عل ــار  الن

السياج احلدودي بقنبلة وهاجمت 
موقعا للجيش.ووفقا لبيانات وزارة 
ــطينية يرفع قتلى  الصحة الفلس
عدد من سقطوا من الفلسطينيني 
ــات احلدودية  ــدأت االحتجاج منذ ب
ــى مئتي قتيل  ــي ٣٠ مارس/آذار إل ف
ــعفون في غزة أن  ــر مس تقريبا.وذك
ــو ١٤٠ مصابا إضافة إلى  هناك نح
القتلى الستة اجلمعة.وقال اجليش 
ــني وعددهم  ــرائيلي إن احملتج اإلس
نحو ١٤ ألفا كانوا يرشقون القوات 
ــدودي  احل ــياج  والس ــرائيلية  اإلس
ــفة  الناس ــوات  والعب ــارة  «باحلج

والقنابل احلارقة والقنابل اليدوية».
ــكري  العس ــدث  املتح ــب  وكت
ــان  جوناث ــل  كولوني ــت  اللفتنان
ــر قائال إن  ــى تويت ــوس عل كونريك
ــني «فجرت  ــن احملتج ــة م مجموع
ــدودي بني  ــياج احل ــة في الس قنبل
ــرائيل وغزة» مما سمح لنحو ٢٠  إس
ــر فجوة.وأضاف  ــلل عب فردا بالتس
ــة من تلك اجملموعة  أن نحو خمس
ــقا على موقع  شنوا هجوما منس
ــكري داخل إسرائيل وقتلتهم  عس
ــم  وتته ــرائيلية.  اإلس ــوات  الق
إسرائيل حركة املقاومة اإلسالمية 

ــات  ــم االحتجاج ــاس) بتنظي (حم
لتوفير ستار لشن هجمات وصرف 
ــة االقتصادية في  االنتباه عن األزم
ــي حماس تلك  ــاع، فيما تنف القط
ــة  ــماعيل هني ــال إس ــم. وق املزاع
ــر  ــة ملؤمت ــي كلم ــاس ف ــم حم زعي
ــن غزة  ــا م ــطنبول وجهه ــي اس ف
اجلمعة إن احلركة تسعى للتوصل 
لتفاهمات مع عدة أطراف من بينها 
قطر ومصر واألمم املتحدة. وعبر عن 
ــفر تلك اجلهود عن  أمله في أن تس
ــع احلصار عن  ــة في مقابل رف تهدئ

القطاع.

وكاالت / البينة الجديدة
تتواصل  إنها  االمارات  قالت 
ــلطات البريطانية  ــع الس م
ــي  بريطان ــي  أكادمي ــأن  بش
مايو/أيار  ــي  ف ــه  توقيف بعد 
ــط  بفترة قصيرة، وذلك وس
ــيواجه  تلميحات إلى أنه س
ــس.ولم تذكر  تهمة التجس
لندن تفاصيل بشأن توقيف 
ــا)،  ــز (٣١ عام ــو هدجي ماثي
ــوراه بجامعة  ــب الدكت طال
درهام البريطانية، والذي مثل 
ــي أبوظبي  ــام محكمة ف أم
يوم األربعاء.وملح وزير الدولة 
اإلماراتي  اخلارجية  للشؤون 
أنور قرقاش على تويتر إلى أن 
ــعر بخيبة أمل  اإلمارات تش
ــل بريطانيا.وقال  ــن رد فع م
ــة ماثيو  ــرى بحث قضي «ج
ــكل مكثف مع  هدجيز بش
ــهر  األش خالل  البريطانيني 
ــة. في ظل  ــة املاضي اخلمس

ــلطات البريطانية  تردد الس
في التعامل مع املسألة عن 
ــتركة،  ــق القنوات املش طري
ــذ اإلجراءات  ــي أن تأخ ينبغ

مجراها».وقالت  ــة  القانوني
ــة هدجيز  ــال تيادا زوج دانيي
ــا اعتقل  ــس إن زوجه اخلمي
دون تفسير يوم اخلامس من 

مايو/أيار في مطار دبي الدولي 
ــبوعني.  ــد زيارة دامت أس بع
وأضافت أنه يقبع في احلبس 
ــك احلني. ــذ ذل ــرادي من االنف

ــم إبالغه  ــه لم يت وذكرت أن
ــة  ــت احملكم ــم. وعين بالته
ــة القضية  ــا ملراجع محامي
ــته حتى ٢٤  ــت جلس وأجل
األول.وقالت  ــرين  تش أكتوبر 
ــاء نقال  ــرز لألنب ــة رويت وكال
ــدر إماراتي مطلع»  عن «مص
على تفاصيل القضية،  انه 
ــام إلى  ــيتم توجيه االته س
ــس، لكن  ــز بالتجس هدجي
ــع  ــر أن يراج ــة تنتظ احملكم
ــل  قب ــة  القضي ــه  محامي
توجيه االتهامات له بشكل 
رسمي.وقالت وزارة اخلارجية 
ــس  ــوم اخلمي ــة ي البريطاني
ــل  ــون لرج ــدم الع ــا تق إنه
ــازه  ــب احتج ــي عق بريطان
ــم  ــا ل ــارات لكنه ــي اإلم ف
ــدا من التفاصيل.  تصدر مزي
ــة  اخلارجي ــر  وزي أن  ــرت  وذك
ــار القضية  جيرميي هانت أث
ــع  م ــخصي  ش ــكل  بش

ــائل إعالم  نظيره.وذكرت وس
ــن احلكومة في  ــة م مدعوم
أواخر سبتمبر/ اإلمارات في 

ــام أمر  ــول أن النائب الع أيل
ــم  مته ــي  أجنب ــة  مبحاكم
ــس دون أن تكشف  بالتجس
ــات  ــد بيان ــن هويته.وتفي ع
ــخصي  ــز الش ــف هدجي مل
ــة درهام  ــع جامع على موق
ــوراه بكلية  ــب دكت أنه طال
ــؤون  والش احلكومية  اإلدارة 
مجاالت  ــمل  وتش ــة  الدولي
بحثه العالقات بني املدنيني 
ــة  والسياس ــكريني  والعس
ــة  والنزع ــاد  واالقتص
ــام  الع ــارك  العشائرية.وش
ــي كتابة مقال في  املاضي ف
ــرة أكادميية عن جماعة  نش
ــلمني ومجلس  اإلخوان املس
ــج  اخللي ــدول  ل ــاون  التع
العربية الذي تنتمي اإلمارات 

لعضويته.
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محافظة بغداد

مديرية بلديات محافظة بغداد
الشعبة / االمالك

لجنة البيع واإليجار الثانية
إعالن 

ــع وااليجار الثانية التابعة ِّـديرية بلديات بغداد  تعلن لجنة البي
عن تأجري (األمالك) اِّـوصوفة َّـ أدناه ِّـدة (ثالث سنوات) العائدة 
ــنة ٢٠١٣،  ــة بلدية (ابي غريب) وفق القانون ٢١ لس اُّـ مديري
ــة البلدية  ــدة العلنية مراجع ــرتاك باِّـزاي ــني باالش ــى الراغب فعل
ــاله خالل مدة االعالن البالغة (٣٠) يوماً تبدأ من اليوم التالي  اع
ــتصحبني معهم التأمينات  ــر االعالن َّـ الصحف اِّـحلية مس لنش
ــو  القانونية البالغة (٥٠٪) من القيمة اِّـقدرة ويتحمل من ترس
ــتجري  ــف اِّـرتتبة على ذلك وس ــور واِّـصاري ــه اِّـزايدة االج علي
ــن اليوم بعد  ــاعة (١٠) صباحاً م ــة َّـ تمام الس ــدة العلني اِّـزاي
االخري ِّـدة االعالن َّـ ديوان البلدية وعلى اِّـشرتكني َّـ اِّـزايدة 
ــكن والبطاقة  ــوال اِّـدنية وبطاقة الس ــة جلب هوية االح العلني

التموينية (أصل + صورة).
مالحظة: ال يتم قطع التأمينات َّـ يوم اِّـزايدة.

مدير بلديات محافظة بغداد



 

*شريزاد االيزيدي

ــالم للناشطة  أعاد منح جائزة نوبل للس
ــفيرة األمم املتحدة  ــة االيزيدية وس الكردي
ــكء جراح  ــة مراد، ن ــنة نادي للنيات احلس
ــوا ضحية  ــني ممن وقع ــات آالف االيزيدي مئ
ــد  ــى ي ــرى عل ــة كب ــادة جماعي ــة إب حمل
ــة أعوام. وهو  ــش»، قبل أكثر من أربع «داع
ــرات اآلالف فضالً عن  ما راح ضحيته عش
تشرد ونزوح مئات اآلالف، ولعل الشريحة 
ــالل تلك  ــاة خ ــر معان ــت األكث ــي كان الت

ــات الالئي  ــاء االيزيدي ــن النس ــالت ه احلم
ــياً منهن أكثر من  ــبني واستعبد جنس س
خمسة آالف امرأة وطفلة على يد إرهابيي 
ــرية حينها للوراء،  داعش، ممن عادوا بالبش
إلى حيث زمن الرق والنخاسة وبيع النساء 
ــكلت أسواق  ــرائهن، وذلك بحيث تش وش
ــبايا في املوصل  وبازارات خاصة ببيع الس
والفلوجة والرقة والدير، علماً أننا في غرة 

األلفية الثالثة.
ــم الكارثة التي  ــول وحج ــا ومن ه من هن
ــبت نادية،  ــا ومثلتها، اكتس صدرت عنه
ــد  ــاة النحيلة والضئيلة اجلس ــك الفت تل
ــالة واملعنى، صيتها  لكنْ العظيمة الرس
وحتولت إلى سفيرة لأللم واألمل االيزيديني 
ــي الهاربة من  ــا وه ــم، كونه ــول العال ح
ــى حاملة  ــي حتولت ال ــتعباد اجلنس االس
ــعبها ومظاملهم، وباتت  قضية أهلها وش
ــات «داعش» ومن  ــح ارتكاب ــاً لفض امنوذج

ــنكال دومنا  ــلم ش ــه، ومن س ــف خلف وق
ــركاء في  مقاومة «داعش». فكل هؤالء ش
ــر النظر حصر  ــأ وقص ــة، ومن اخلط اجلرمي
ــم اإلرهابي فقط.  ــؤولية في التنظي املس
ــن دون دفاع عن  ــالل دقائق م فمن هرب خ
ــير  ــاء يتحمل وزراً غير يس ــني األبري املدني

ــيما  ــانية، ال س ــذه الفاجعة اإلنس عن ه
ــاً  ــنكال كان متوقع ــى ش ــوم عل أن الهج
ــى حجر من  ــا على مرم ــة كونه كل حلظ
املوصل عاصمة «داعش» العراقية آنذاك. 
ــل وال ريب تعويضاً معنوياً  منح اجلائزة مثّ
وحقوقياً يتناسب ومكانة نوبل، ال سيما 
ــد من  ــن ال ب ــالم. لك ــة بالس ــك اخلاص تل
ــروعات وسياسات  إرفاق ذلك بحزمة مش
ــنكال، ليس باملعنى  أممية إلعادة إعمار ش
اإلسمنتي القاصر فقط وإمنا مبعنى إعادة 
ــك البقعة  ــان في تل ــاء اإلنس ــل وبن تأهي
ــار  اآلث ــم  فحج ــم.  العال ــن  م ــة  املنكوب
ــات الناجمة عن اإلبادة اجلماعية  والتداعي
ــوق اخليال، وتضميد تلك اجلراح النازفة  يف
ــن نوبل  ــا هو أكثر م ــتدعي وال ريب م يس
ــالم ليتطور، وصوالً إلى لعب اجملتمع  للس
ــة لأليزيديني  ــي دورا في تأمني احلماي الدول
ــان  وضم ــات  واألقلي ــات  املكون ــف  وخملتل

ــذا اجلزء من  ــم في ه ــم وحرياته حقوقه
ــة حاجة الى تصنيف ما حدث  العالم. ثم
ــة وجرمية كاملة  كإبادة جماعية موصوف
األركان ضد اإلنسانية، وثمة حاجة ماسة 
ــي ما  ــص ف ــش والتمحي ــق والنب للتحقي
ــنكال ومختلف  حدث، وصوالً إلى منح ش
ــة االيزيدية احلق في تطوير  املناطق الكردي
ــمح  يس ــزي  مرك وال  ــي  ذات إداري  ــام  نظ
ــون خصائصهم  ــر وص ــني بتطوي لاليزيدي
ــة والثقافية،  ــة والقومي ــة والروحي الديني
ــالً وعريقاً  ــق وكونهم مكوناً أصي مبا يتّس
ــة حاجة إلى  ــتان والعراق، وثم ــي كردس ف
ــذه  ــي ه ــاركني ف ــني واملش ــد املتهم حتدي
ــش ظاهرون  ــة نفذها دواع ــادة، فاجلرمي اإلب
ــن إماطة  ــد م ــرون ال ب ــتترون، واألخي ومس

اللثام عنهم إنصافاً للحق والعدالة. 

* كاتب كردي سوري

خالد الناهي 

ــاء اصعب وابطأ من الهدم , لذلك  دائما يكون البن
يسعى كل شخص للحفاظ على البناء الذي اجنزه 
ــده في الوقت  ــة, محاوال تعضي ــالل املدة املاضي خ
ــتطيع امتامه في املستقبل,  الراهن, ورعايته ليس

ــواء اكان دارا  ــوع هذا البناء, س ــض النظر عن ن بغ
ــرة ام بناء شخصية معينة,  ام درجة علمية ام أس
ــا, تدخل ضمن بناء  ــميات وغيره جميع هذه املس

كبير يسمى بناء وطن.
ــتعمرة للبلدان  ــدول املس ــع ال ــر التاريخ جمي عب
ــاء الوطني للبلدان احملتلة  ــل على تفتيت البن تعم
ــهل عليها السيطرة على شعوب  من اجل ان يس

تلك البلدان
ــهل عملية التهدمي، وحتقيق ذلك  ومن اجل ان تس
بصورة سلسلة وسهلة، تعمل على ضرب األركان 
ــل  ــذه األركان تتمث ــة وه ــاء كل دول ــة لبن الرئيس

بـ(األسرة، الزعامات الوطنية او القادة، الشباب)
ــتطيع أعتى دول  ــة ان تكاملت ال تس ــذه الثالثي ه

ــة  ــد الدول املتغطرس ــا، لذلك جت ــم هزميته العال
ــث، فتعمل على  ــدة لتفتيت هذا املثل تعمل جاه
ــه  ــغل بنفس ــر وجعل كل فرد منش انحالل األس
ــات تصنعها له،  ــالل ملهيات ومغري ــط، من خ فق
ــال قيم وأعراف  ــغال بها، وحتاول ادخ ويبدأ باالنش
ــات مغرية  ــابقا، حتت يافط ــودة س ــم تكن موج ل
ــوق املرأة  ــاح وحق ــة واالنفت ــل احلري ــي مث للمتلق
ــامع مييل  ــعارات التي جتعل الس ــا من الش وغيره
اليها، دون ان يفكر ولو للحظة واحدة، انها فخ قد 

نصب له ال أكثر.
ــرة، تعمل على  ــت األس ــن تفتي ــد ان تنتهي م بع
ــعره  ــدف، و يش ــة أو ه ــال هوي ــباب ب ــل الش جع
ــارج بلده،  ــا يراه من مغريات خ ــاط دائماً، م ــي البلدان األخرى باإلحب ــوم بعرض التطور احلاصل ف وتق

ــم االمتيازات التي يحصل عليها  ومحاولة تضخي
ــرة تفتح له الهجرة  ــاب خارج البلد، فتراها م الش
ــا حوله،  ــككه بجميع م ــارج، وأخرى تش ــى اخل ال
ــا الهدف االهم  ــم بنظره ام ــل اجلميع مته فتجع
ــي، من خالل  ــا هو ضرب مركز البناء األساس لديه
ــقيط القادة الوطنيني في الدولة  العمل على تس
من خالل جعل الشكوك حتوم حولهم، فتفقدهم 
ــح تأثيرهم على اجملتمع  املصداقية لديهم، فيصب
قليل جدا، لكونهم مهما حتدثوا وأعلوا اصواتهم، 
ــر قليل  ــمعهم إال نف ــن يس ــاك م ــدوا هن ــم يج ل
ــالق نار،  ــد قتلوا دون إط ــي يكونون ق ــدا، وبالتال ج
ــعب، ال  ــتطيعوا فصل القائد عن الش فأن لم يس
ــي تصفيته، ثم اثارة  ــرددون ولو للحظة واحدة ف يت

ــعي  ــبهات حوله بعد املوت هذا أوال ثانيا الس الش
ــخصيات للمجتمع ال متت للوطنية  الى اظهار ش
بصلة، وتسويقهم على انهم شخصيات وطنية، 
هدفها حتقيق مصالح الشعب، من خالل اظهارها 
ــر، واملدافع األول  ــل املتصدي ألي خط مبظهر البط
ــة األمر جتده  ــعب، لكن في حقيق عن حقوق الش
ــوقوه الينا، لذلك هذا النوع  ذيال لآلخرين الذين س
ــوف يكون املعول الذي يهدم  ــخصيات س من الش

حضارتنا.
فمن أراد لوطنه ان يبنى ويواكب دول العالم، عليه 
ــاء الثالثة  ــزات البن ــظ على مرتك ــز ويحاف ان يرك

(األسرة، القادة احلقيقون، الشباب).

حازم صاغية

ــخيف، صار شعاراً شهيراً، هو:  هناك تعبير س
ــتُخدم  ــر هذا الذي اس ــدوّك». التعبي ــرف ع «اع
ــى ببعض جالله،  ــود، وما يزال يحظ ــاً لعق عربيّ
ــرائيل، أو يَنقل عنها، أو  يطال كلّ ما يُعرّف بإس
يترجم لها. وهو سخيف ألنّه، فضالً عن أسباب 
ــر املعرفة بالعداوة، وبالتالي  كثيرة أخرى، يحص
ــيّة أو حربيّة هي ضيّقة حتماً،  بوظيفة سياس

وهي بالتأكيد أضيق كثيراً من املعرفة.
ــعار فإنّنا  ــى مبعيار هذا التعبير – الش لكنْ حتّ
ــح أنّ أطناناً من الورق  ــم نعرف عدوّنا». صحي «ل
ــات ومعطيات عن الدولة واجملتمع  بّرت مبعلوم حُ
اإلسرائيليّني تفرّغت لها مراكز أبحاث ودراسات 
ــاالت. لكنّ املعلومات  ــت عنها كتب ومق وتفرّع

ــة. فنحن  ــح معرف ــات ولم تصب ــت معلوم ظلّ
ــتحقّ بعض  ــؤال الذي يس ــتوقفنا الس لم يس
ــروع أن  ــذا املش ــتطاع ه ــف اس ــر: كي التفكي
ــة والتجربة  ــاً يختلفون في اللغ يجتذب أقوام
ــون  ــتطاع جعلهم يعيش والذاكرة، وكيف اس
ــتيطانيّ  ــان االس ــذا الكي ــي ه ــون ف ويتعايش
والعدوانيّ ويتغلّبون على تناقضاتهم من خالل 
ــؤال  ــيّة والبرملانيّة؟ يزيد الس ــة السياس اللعب
ــان املذكور بعد انقضاء موجة  إحلاحاً قيام الكي
ــد حركة نزع  ــمّ بع ــتيطانيّة، ث ــرات االس الهج
ــث»؟ لكنّ أكثر ما  ــتعمار في «العالم الثال االس
خ  يزيد السؤال إحلاحاً أوضاعُ بلداننا التي تتفسّ
ــارب عاجزةً عن بناء  ــا التي تتنابذ وتتح وأقوامن

مجتمعات سياسيّة قابلة للحياة.
ــتغال على هذا السؤال كان في  ــيء من االش ش
ــراً في  ــهاماً مفيداً ومبك م إس ــدّ ــعه أن يق وس
ــم يكن لذاتها  ــة الدميوقراطيّة، إن ل إدراك أهميّ

ى منها. فلصيانة وحداتنا الوطنيّة أو ما تبقّ
ع هذا الوعي املُفوّت (والتعبير لياسني  ــترجَ يُس
ــتمرّ  ــه اليوم، حيث يس ــظ) مع ما نعيش احلاف
ــزوف عن «معرفة عدوّنا». ففي غابة الصراخ  الع

ــن  ــة «زم ــن نهاي ــا، وع ته ــخ ودقّ ــن الصواري ع
ــي: إنّ الدولة  ــع التال ــا الواق ــم»، يصفعن الهزائ
ــها واقتصادها  ى قويّة في جيش العبريّة ال تتبدّ
ــا  قيادته ــول  حص ــي  ف ــاً  أيض ــل  ب ــب،  فحس
ــد أغلبيّة  ــتيطانيّة على تأيي ــة واالس العنصريّ

ــك  ــتمرار التمسّ ان. يحصل هذا مع اس ــكّ الس
، أقلّه في ما يخصّ  بالنظام الدميقراطيّ البرملانيّ
ت  ــادراً ما صحّ ــني اليهود. وهي تركيبة ن املواطن

تها احلاليّة ال  ــاً أنّ صحّ ــابقة، علم في جتارب س
ــعبويّة الصاعدة اليوم  تنفصل عن ظاهرة الش
في العالم، والتي تدمج الدميقراطيّة اإلجرائيّة، 
غير الليبراليّة أو القليلة الليبراليّة، بسياسات 

. اجلموح القوميّ
ــرائيليّة، بهذا  ة اإلس ــوّ ــك أنّ الق ــن ذل ــر م أخط
ــم  ــى قض ــا عل ــت قدرته ــب، أثبت ــى املركّ املعن
ــتفادت  اجملتمعات العربيّة من أطرافها. لقد اس
ــا، بفعل غياب  ع مجتمعاتن ــرائيل من تصدّ إس
ــأت مواقع لها في  د، فأنش ــة والتعدّ الدميقراطيّ
ــرّاً على أحد.  ــوريا لم تعد س ــان والعراق وس لبن
ــك املواقع لم تزدهر إالّ  ــرّاً أنّ تل كذلك لم يعد س
ــة داخل اجملتمعات  ــياق الصراعات األهليّ في س
ــرائيليّون – وهنا  العربيّة املذكورة. وها هم اإلس
ــزوّدون قطاع غزّة، الذي  ــغ املفارقة ذروتها – ي تبل
ة  ل محطّ ــغّ حتكمه «حماس»، بالوقود الذي يش
كهرباء، فيما ترفض حكومة رام اهللا ذلك.وحني 
نعيد املسألة إلى «اخليانة» و»العمالة» فهذا ما 
ــوى مفاقمة اجلهل والتجهيل: مرّة  ال يفعل س
ــنا ومبجتمعاتنا. أوليس  ــرائيل ومرّة بأنفس بإس

التجهيل باآلخر إحدى نتائج اجلهل بالنفس؟

الخبري القانوني / طارق حرب  

حيث ان مجلس النواب حدد اليوم 
ــي  ــر ف ــداً للنظ 13/10/2018 موع
الطعون املقدمة اليه من البعض 
ــواب فأننا  ــة عضوية الن في صح
ــأن جميع الطعون  نقول جازمني ب

للبرملان  املقدمة 
ــة  صح ــي  ف
بعض  ــة  عضوي
ــواب وخاصة  الن
ــحني  ــن املرش م
ــن  الفائزي ــر  غي
ان  ــل  أم ــى  عل
الطعن سيترتب 
ــاد  ابع ــه  علي
ــن النواب  عدد م
ــل محلهم  ليح
الطاعنون سوف 
لن تؤدي الطعون 

ــوف  الى نتيجة أي ان طعونهم س
لن يستجاب لها وسيتم رفضها 
ويبقى النواب املطعون في صحة 
ــم مبناصبهم ولن يترتب  عضويته
على الطعون أية نتيجة وذلك ألن 
ــتور أشترطت  املادة (52) من الدس
تصويت أغلبية من ثلثي االعضاء 

أي   329 ــاء  االعض ــدد  ع ان  ــا  ومب
تصويت 220 نائبا لصالح الطعن 
ــث لم  ــتحيل حي ــن املس ــذا م وه
ــة  ــذ أول دورة انتخابي ــل من يحص
ــى أي طعن مت  ــة الثلثني عل موافق
ــا ان موافقة  ــه للبرملان كم تقدمي
ــتحيلة على  220 نائب شبه مس
ــه للبرملان وحدد  أي طعن مت تقدمي
ان  أي  ــه  علي ــت  للتصوي ــوم  الي
ــة لبعض  ــة العضوي طعون صح
ــا ورفضها  ــوف يتم رده النواب س
ــدد املطلوب من  ــدم حتقيق الع وع
ــا خاصة اذا علمنا ان  االصوات له
ــة كان  ــدد النواب في آخر جلس ع
219 أي أقل من الثلثني وتعتقد ان 
ــوم أقل من هذا  عدد احلاضرين الي
العدد وبالتالي 
ن  ــتكو س
النتيجة فشل 
وال  ــون  الطع
من  أمام  يبقى 
طعنه  ــل  فش
ــاب  الذه اال 
ــة  ــى احملكم ال
ــة  ي د حتا ال ا
للطعن  العليا 
في قرار البرملان 
وهذه لها شرح 
ــام احملكمة  ــن أم ــير للطع وتفس
ــن  ــا ولك ــن أمامه ــروط الطع وش
ــداد عرائضهم  اع الطاعنني  على 
ــة  االحتادي ــة  للمحكم ــة  املعنون
ــان  البرمل ــرار  بق ــني  ــا طاعن العلي
ــل التصويت ألن  ــاعة وقب من الس

موافقة 220 نائبا من احملال.

@@@@pbflãaÎ@pbflÏÿy@@@

  *هاشم مهدي السوداني 

ــتمرة في بلدنا تبدأ وال تنتهي  االزمات مس
ــعب فقد االمل  وحكومات تل واالخرى وش
ــا اخرى أفدح من  ــو يعاني من أزمة تليه وه
ــا ومعتادا...  ــابقتها واصبح ذلك متوقع س
ــوم يعد  ــرة الي ــي البص ــا يجري ف ــن م ولك
ــاس من  ــكو الن ــرية حيث يش ــة بش كارث
ــن  ــك ع ــمم ناهي والتس ــش  ــأة العط وط

ــزرع وجف  ــى يبس ال ــي حت ــوث البيئ التل
ــيما حاالت االصابات بتسمم  الضرع ال س
ــعب  ــتمر والش ــة املاحلة مس ــاه امللوث املي
البصري يسمع ويتأمل باملشاريع العاجلة 
ــتقبلية حيث تدخلت جهات نيابية  واملس
ودينية ومجتمعية النهاء هذه املأساة فيما 
كان دور احلكومة االحتادية واحمللية ال يرتقي 
ــات التي  ــم االزم ــة ازاء حج ــول املصيب له
ضربت احملافظة .. ولو تفحصنا لكل االزمات 
ــدر امامك ازمة فوق  التي ضرت البالد فتص
ــي (ازمة الضمير) ...  ــذه االزمات اال وه كل ه
ــب غير املشروع  فقد تفنن البعض بالكس
ــاد  ــوال بطرق تدل على  الفس ــرقة االم وس
ــاريع مورست من قبل اناس  في اغلب املش
انعدمت ضمائرهم . واليوم ما ان تلتقي اي 

ــمعه يشكو املوظف واملشتري  مواطن تس
ــني املريض  ــك االمر ب ــع وكذل ــون البائ يتخ
ــتـأجر حتى يكاد  وطبيبه وبني املالك واملس
ــذا وغيره  ــه كل ه ــه يتخون بنفس ــرء ان امل
ــو حاولنا  ــة الضمير ) ... ول ــدره   (أزم تتصـ
ــباب تلك االزمات وغيرها  ــخص اس ان نش
ــعبت بنا السبل يرى علماء االجتماع  لتش
بان القدوة واملثل الصالح لهما تاثير بغرس 
قوة الضمير في نفوس البشرية ما يتطلب 
ــر الوعي وتدريس حياة عظماء الرجال  نش

ذوي الضمائر الصلبة النقية . 
ــيلة فعالة خللق مجتمع يتغلب  وانها وس
ــه وامامنا مناذج كبيرة  ــاته وازمات على مأس
ــال  امث ــذات  ال ــران  ونك ــا  تضحياته ــي  ف
ــدي والثأئر  ــا غان ــي (ع) واملهامت ــام عل {االم

ــمو  ــخصيات التي تس ــارا} هذه الش جيف

ــانيتها وعطائها ... ويذهب املفكرون  بانس

ــن بقوة او  ــول االزمات يكم ــون بان حل املادي
ــف تبعاً للنظام  ضعف الضمائر وهي تكي
ــات السائدة في االمم  االقتصادي والسياس
ــتقر هذه احلكومات في  اخملتلفة بحيث تس
ــق العدالة التي  ــب اجملتمع عندما تتحق قل
تكفل لكل ذي حق حقه وبالطرق املشروعة 
ــاق البشر  ــتقم الضمائر وال ينس حتى تس
ــس العذر   ــاد , قد تلتم ــى النفاق والفس ال
ــد او يسرق بسبب العوز والفقر  للذي يفس
واحلاجة وقد يكذب او ينافق جلباً للمنفعة 
ــه يومه ... ولكن كيف تفسر فساد  ملعيش
ــيطر املترف بامتيازاته  ضمير الظالم املس
ــرقة والفساد ومن  وهو يوغل بالرذيلة والس
ــي االيام  ــمع  البعض متض ــف ان تس املؤس
ــف خيانتهم  ــنني لتكش ــل والس ــم  ب به

وانشغالهم مبكاسبهم اقل ما تقول عنها 
ــد خطاباتهم  ــحت احلرام في حني جت الس
ــذب ورياء  ــلوكهم كله ك ــم وس وأحاديثه
ــذر بكوارث ال  ــه بلدنا اليوم ين ــا مير ب ...ان م
ــراء احلكومات التي تخلق  حتمد عقباها ج
ــر ال تفوقها  ــات .. لتبقى ازمة الضمي االزم

ــتبداد والفساد  اي ازمة مادام الظلم واالس
ــلطني , ويقول رجال القانون  :    عنوان املتس
الداء تغلب السلطة على الشريعة والدواء 

تغليب الشريعة على السلطة .

*خبري قضائي

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

الشريحة التي كانت األكثر 
معاناة خالل تلك الحمالت 
هن النساء االيزيديات 
الالئي سبني واستعبد 
جنسياً منهن أكثر من 
خمسة آالف امرأة وطفلة

لو تفحصنا لكل االزمات التي 
ضرت البالد فتصدر امامك 
ازمة فوق كل هذه االزمات 
اال وهي (ازمة الضمري)  فقد 
تفنن البعض بهذه االزمة

عرب التاريخ جميع الدول 
اِّـستعمرة للبلدان تعمل على 
تفتيت البناء الوطني للبلدان 
اِّـحتلة من اجل ان يسهل عليها 
السيطرة على شعوب تلك البلدان

القوة اإلسرائيليـّة بهذا 
اِّـعنى اِّـركّب أثبتت 
قدرتها على قضم 
اِّـجتمعات العربيـّة من 
أطرافها

طعون صحة العضوية 
لبعض النواب سوف 
يتم ردها ورفضها وعدم 
تحقيق العدد اِّـطلوب 
من االصوات لها
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العهــد  ولــي  ينجــو  هــل  التايمــز: 
السعودي؟

مازال املوضوع األبرز في تغطية الصحف 
ــة هو اختفاء  ــؤون الدولي البريطانية للش
ــال  ــارض جم املع ــعودي  الس ــي  الصحف
ــقجي بعد دخوله قنصلية بلده في  خاش
مدينة إسطنبول التركية األسبوع املاضي.

ــي العهد  ــو ول ــوان ”هل ينج ــت عن فتح
ــعودي؟“ كتب ريتشارد سبينسر في  الس
التاميز يقول إن األضواء تتسلط على دولة 
ــقجي،  واحدة ورجل واحد في حادث خاش
ــعودية حليفة الواليات  ــة هي الس فالدول
املتحدة وبريطانيا, والرجل هو ولي العهد 
ــلمان.وتقول  س ــن  ب ــد  محم ــعودي  الس
الصحيفة إن الغرب قد ال يعجب بسياسة 
السعودية والتي تتضمن أحكاما باإلعدام 
وخطف منشقني، ولكن لم يصل الغضب 
ــتها من قبل ملثل ما حدث في  إزاء سياس
ــد كان مايك بنس  ــقجي فق ــة خاش حال
ــل من  ــن أوائ ــي م ــس األمريك ــب الرئي نائ
ــات، كما دعا بعض  ــوا الرياض بإجاب طالب
ــيوخ لفرض عقوبات،  أعضاء مجلس الش

ــات كبرى في االنسحاب  وبدأت مؤسس
ــع مبا في  ــتثماري، واجلمي ــر اس من مؤمت
ــد ترامب  ــس األمريكي دونال ــك الرئي ذل
ــل واحد وهو ولي  ــدون إجابات من رج يري
ــلمان. ــعودي محمد بن س ــد الس العه

ــت الصحيفة قائلة إن ولي العهد  وتابع
ــرة في  ــرى تغييرات كبي ــعودي أج الس
ــن تعجب الغرب،  ــة ألمور لم تك اململك
ولكن سياساته تثير انتقادات ومخاوف 
ــات البعض يرى  ــع عدد مؤيديه وب وتراج
ــلمان من  ــب إزاحة بن س ــل يتطل أن احل
ــت  مكانه.وقال ــر  آخ ــني  وتعي ــه  منصب
ــي العهد  ــة إن التضحية بول الصحيف

ــدون البقاء إلى  ــترضي أولئك الذين يري س
ــتغل أحد أمراء  جانب الرياض، لكن أن يس
ــرة احلاكمة املناوئني له هذه الفرصة  األس
للتحرك أمر آخر.وأضافت الصحيفة أنه مت 
استدعاء السفير السعودي في واشنطن 
ــر خالد بن  ــد األصغ ــي العه ــقيق ول وش
ــوية  ــلمان للرياض رمبا للبحث عن تس س

إلنقاذ األمير.

آي: خطأ حسابات
ــوان ”خطأ في  ــي صحيفة آي وحتت عن وف

ــعوديني بشأن خاشقجي“  حسابات الس
كتب باتريك كوكبرن يقول إن مؤامرة قتل 
ــوت والصورة  ــقجي املدعومة بالص خاش
ــب األمريكي  ــا األتراك للجان والتي قدمه
ــية الهدف منها ليس  ــف عن وحش تكش
ــا  ــل أيض ــقون ب ــت املنش ــط أن يصم فق
ــة املعارضني.وتابعت الصحيفة  ترويع كاف
قائلة إن الترويع هدفه إظهار أن النقد ولو 
بالتلميح سيجابه بأقصى درجات العنف.

ومضت الصحيفة تقول إن هذه هي سمات 
احلكام الدكتاتوريني الذين يتسمون بعدم 

االتزان الناجم عن عدم سماعهم أصوات 
ــة. وقالت الصحيفة إنه كما  وآراء معارض
ــم الغزو  ــه مع إيران ث ــراق وحرب حدث للع
ــعودية  ــي للكويت جاء دخول الس العراق
حرب اليمن عام 2015 والتي أدت إلى نتائج 
ــي. وأضافت  ــعب اليمن ــة على الش كارثي
ــل الدولي  ــف رد الفع ــة أن ضع الصحيف
ــعودية في  ــنتها الس على احلرب التي ش
اليمن يوضح الغموض الذي يحيط مبقتل 
ــقجي فرمبا اعتقد املسؤول عن ذلك  خاش
أنه سيفلت بفعلته. وأوضحت اجلريدة أن 

ــي أفلتت من اللوم  ــعودية الت القيادة الس
ــي اليمن لم  ــية ف ــال الوحش ــى األعم عل
ــب ملقتل رجل واحد  تتوقع كل هذا الغض
ــعودية في اسطنبول  في القنصلية الس
ــعوديون  ولعل ذلك يبرر ملاذا لم يتوقع الس

رد الفعل على ”اغتيال“ خاشقجي.

الديلي ميل : انسحاب
وفي الديلي ميل كتبت سارة مالم وميغان 
شيتس تقوالن إن عددا من أقطاب التجارة 
ــتثماري  ــحبوا من مؤمتر اس ــالم انس واإلع
ــعودية عقب اختفاء خاشقجي  في الس

ــي حتفه. ــى أن يكون قد لق ــذي يخش وال
ــتثمارية  وقالت الصحيفة إن املبادرة االس
ــم ”ديفوس الصحراء“ كان  التي حتمل اس
من املقرر أن تبدأ في الرياض في 23 أكتوبر/
ــاركة وزير اخلزانة  ــرين أول اجلاري مبش تش
ــتيف منوشني وجيمي دميون  األمريكي س
ــان. وذكرت الصحيفة  رئيس جي بي مورغ
ــرر أن يكون بني املتحدثني  أنه كان من املق
أيضا رئيس أوبر دارا خوسروشاهي، والذي 
قال إنه لن يحضر إال لو قدمت السعودية 
ــقجي.  ــاء خاش ــوال الختف ــيرا مقب تفس
ــن بني من  ــة أيضا إنه م ــت الصحيف وقال
ــم يونغ  ــوره كل من جي ــدم حض ــن ع أعل
ــاء حترير  ــك الدولي ورؤس ــم رئيس البن كي
ــي ان بي  ــت وس ــو اإليكونوميس وصحفي
ــالن امللياردير  ــد إع ــك بع ــي ذل ــي. ويأت س
ــون تعليق كل  ــارد برانس البريطاني ريتش
ــعودية مبا في  ــه التجارية مع الس عالقات
ــار دوالر في  ــتثمارات بقيمة ملي ــك اس ذل

فيرجني أتالنتيك.
ــروط نقل بعض  تنويه: (البينة اجلديدة) تلتزم بش
ــات الصحف العاملية  النصوص اخلبرية من كبري
دون حتريف او اجراء اي تعديل على النص االصلي 
ــة نظر الصحيفة التي ننقل  الذي يعبر عن وجه

عنها .
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*رائد فهمي 

من أولويات السلطتني التشريعية والتنفيذية الجل اصالح 
ــر قانون  ــريع ونش منظومة احلكم وادارة الدولة ، لقد مت تش
ــران عام ٢٠٠٩  ــع من حزي ــة االحتادي في الراب ــة العام اخلدم
ــم تنجح احلكومات  ــهر ول ــنوات وثالثة أش ، اي مضت ٩ س
ــي االتفاق على  ــالث دورات متتالية ف ــواب لث ــس الن ومجال
تشكيل اجمللس واختيار أعضائه رغم اقرار اجلميع بأهميته، 

والذريعة هي وجود مالحظات على 
ــن قدمتهم  ــحني الذي بعض املرش

احلكومة، وعلى افتراض صحة 
ــل ان متضي  ــراض هل يعق االعت
ــن دون تقدمي  ــنوات م ــع س تس
ــواب  الن ــس  مجل ــى  إل ــل  بدائ

والتصويت عليهم؟ !
ــدا في  ــاب بعي ــة للذه ال حاج
ــرف  ــل للتع ــر والتحلي التفكي
ــة  فاحملاصص ــباب،  األس ــى  عل
ــة جدية في  ــود رغب ــدم وج وع
الدولة ووضع قواعد  ــة  مأسس
ــر وموظفي  ــة لعمل دوائ ناظم
ــم  ولتعيينه ــة  العام ــة  اخلدم
ــة  ــذ مهم ــد مناف ــك يس ، فذل

ــة أو الفئوية  ــراض املنفعة اخلاص ــتخدام الوظيفة ألغ الس
ــون يعطل بعض  ــق القان ــا أن تطبي ــة الضيقة كم واحلزبي

مصادر للفساد .
ــرف مجلس اخلدمة  ــية التي تع ــض املواد األساس ــاه بع ادن

وتبني وظائفه 
الفصل الثاني

التأسيس واألهداف والوسائل
املادة ٢

ــس مجلس يسمى (مجلس اخلدمة العامة اإلحتادي)  – يؤس
ــة  ــخصية املعنوي ــع بالش ــواب ويتمت ــس الن ــط مبجل يرتب

واالستقالل املالي واإلداري وميثله رئيسه أو من يخوله.
املادة ٣

يهدف اجمللس إلى 
ــة وتنمية وتطوير اخلدمة  ــتوى الوظيفة العام أوالً  رفع مس
ــاواة  ــاوية وضمان مبدأ املس ــة الفرص املتس ــة وإتاح العام
للمؤهلني إلشغالها. ثانياً  تخطيط شؤون الوظيفة العامة 

ــراف عليها. ثالثاً  تطوير اجلهاز اإلداري ، ورفع  والرقابة واإلش
ــتوى الهيكل الوظيفي للدولة وتطوير كفاءة موظفي  مس
ــة املالئمة لهم  ــر الرعاية االجتماعي ــة العامة وتوفي اخلدم

بالتنسيق مع اجلهات اخملتصة.
املادة ٥

– اوال- يتكون اجمللس من رئيس نائب للرئيس وتسعة أعضاء 
متفرغني ممن يحمل شهادة جامعية أولية في االقل على ان 
يكون (٣) ثالثة منهم في القانون و(٣) ثالثة منهم في االدارة 

واالقتصاد وواحد في كل من الطب والهندسة والزراعة.
املادة ٩

يتولى اجمللس املهام اآلتية 
ــريعه  ــة العامة االحتادية عند تش ــون اخلدم ــذ قان أوالً  تنفي
ــة في  ــة االحتادي ــة العام ــق بالوظيف ــا يتعل ــذ كل م وتنفي

القوانني النافذة. 
ــادة التعيني  ــاً  التعيني وإع ثاني
ــة العامة  ــي اخلدم ــة ف والترقي
ــاص  ــن اختص ــك م ذل ــون  ويك
ــاس  أس وعلى  ــراً  ــس حص اجملل

معايير املهنية والكفاءة. 
ــؤون الوظيفة  ثالثاً تخطيط ش
ــة  والرقاب ــراف  واإلش ــة  العام
ــم  ــي دوائر الدولة ورس عليها ف
ــة  العام ــة  اخلدم ــات  سياس
وحتديد وسائل تنفيذها وتقييم 
ــاً  اقتراح  ــتوى االجناز. رابع مس
واألنظمة  القوانني  ــروعات  مش
ــر  وتطوي ــم  بتنظي ــة  اخلاص
ــؤون الوظيفة العامة أو إبداء  ش
ــاً  إعداد  ــع وزارة املالية. خامس ــيق م ــا وبالتنس ــرأي فيه ال
ــر املرتبطة بوزارة  ــوزارات واجلهات غي ــكل الوظيفي لل الهي
ــيق مع اجلهات  ــا وظيفة عامة بالتنس ــة فيه وكل مؤسس

املعنية. 
سادسا وصف الوظائف العامة وشروط إشغالها بالتنسيق 
ــط والتعاون اإلمنائي  ــع األجهزة اخملتصة في وزارة التخطي م

واجلهات األخرى ذوات العالقة. 
سابعاً رسم سياسة التأهيل والتدريب في معهد tالوظيفة 
ــة له خدمة سابقة في وظيفة مثبت فيها  العامة . املعيش
ــهادة عالية إال إذا كان عدد املتقدمني للوظائف  أو يحمل ش

املطلوب اشغالها أكثر من عدد تلك الوظائف. 
سادس عشر يراعي اجمللس في أداء عمله أحكام املادة (١٠٥) 
ــروط وأوصاف  ــى أن تنطبق على اجلميع ش ــتور عل من الدس

الوظيفة.

*سكرتري الحزب الشيوعي

يؤسس مجلس يسمى 
(مجلس الخدمة العامة 
اإلتحادي) يرتبط بمجلس 
النواب ويتمتع بالشخصية 
اِّـعنوية واالستقالل اِّـالي 
واإلداري ويمثله رئيسه أو 
من يخوله

 
لطيف عبد سالم

ه إلينا ممن يشار  دنا أن نتقبل اإلساءات التي توجّ تعوّ
ــيدة صفاء الهاشم  ــقاء، فالس إليهم بعبارة األش
ــي -تقيأت في  ــة الكويت ــي مجلس األم ــب ف - النائ
ــاد دفينة  ــي مهجتها من أحق ــي ما ف ــام املاض الع
ــعب العراقي، وأعلنت صراحة صيحتها  على الش
ــهورة: « ال أحتمل حتى اللهجة العراقية«، ثم  املش
ــر تأثيرًا في  ــاءة أكث ــا مطلع العام احلالي إس تلته
ــت الفنانة الكويتية  ــوس العراقيني حني تطاول نف
ــي لكرة القدم  ــى هامش بطولة خليج «مالك« عل

ــا  ــت به ــة أهان ــارات بذيئ بعب
ــكل سافر حني  العراقيني بش
ــة ما ضمنته  ــت من جمل أعلن
في تغريدة على مواقع التواصل 
ــاواتها  «مس ــي  اإلجتماع
فضالً  ــا«،  بحذائه ــني  العراقي
هها إلى اجلمهور العراقي  توجّ
ــى  عل ــاج  ت ــج  «اخللي ــة  قائل

رؤوسكم«.
ــم«  إذا كانت حصانة «الهاش
املتخلف  - مبفهومها  النيابية 
ــدان العربية -  ــي البل الدارج ف
ــاة اجلهات  ــا من مقاض حتميه
ــة ترويج  ــا بتهم ــة له اخملتص

ــاد والكراهية  ــيخ مقومات األحق العنصرية وترس
ــدو أنَّ الفنانةَ «مالك»  ــر، فيب ــة إقصاء اآلخ ومحاول
ــية، وال حتى الوظيفة  ــة الفن األساس ال تدرك غاي
ــكاله؛ إذ أنَّ    مسؤوليتها  اجلمالية ملا تباين من أش
ــا  بأحاديثه ــاء  االرتق ــا  عليه ــرض  تف ــانية  اإلنس
ــرة  ــا تنتمي إلى األس ــة، بوصفه ــات املهن ألخالقي
الفنية التي عرفت تاريخيًا برقة األحاسيس، فضال 
ــان  ــاعر اإلنس ــعيها الدائم إلى احترام مش عن س
وبذل جهود سخية من أجل نبذ األحقاد والكراهية 

والدعوة إلى التسامح والوئام واحملبة والسالم.
ــتهجنت فيه  ــم من أني كتبت مقاالً اس على الرغ

ــرر الذي صدر حينها عن البرملانية  التصرف غير املب
ــب عليها  ــال للعت ــي اآلن غير مي ــم، أجدن الهاش
ــي  ــي امليدان السياس ــا عملها ف ــببني: أولهم لس
ــات واإلجراءات  ــن املمارس ــب جملة م ــذي يتطل ال
ــع آلياتها التأثير في الرأي العام من أجل  التي بوس
ــرائح االجتماعية املعروفة في  كسب أصوات الش
األوساط العربية بتفاعلها مع العواطف. أما األمر 
ــها  ــل بخيبة األمل التي نعيش ــي فهو املتمث الثان
ــية «  ــال « الدبلوماس ــف ردود األفع ــن جراء ضع م
ــور، ولعل  ــة بهذه األم ــة املعني ــات احلكومي للجه
أحدثها املوقف الرسمي من واقعة تطاول اجلمهور 
ــهداء العراق وكرامة  ــة دماء ش اجلزائري على قداس
العراقيني، فضال عن الهتافات اجلماعية العنصرية 
ــع العراقي  ــة مؤثرة في اجملتم ــاءت لطائف التي أس
ــرى. وأدهى  ــانية األخ ــر من اجملتمعات اإلنس والكثي
ــة العذر  ــك هزال ــن ذل م
ــذي قدمته  ــمي ال الرس
اجلزائرية  اخلارجية  وزارة 
العراقية  ــا  نظيرته إلى 
على الرغم من حرصها 
ــاراتٍ  بعب تأطيره  ــى  عل
ــن  الزم ــا  عليه ــا  عف
ــط التضامن،  ــل رواب مث
ــعبني  الصداقة بني الش
ــق العالقة األخوية  وعم
ــم  ل إذ  ــن؛  البلدي ــني  ب
ــى اللحظة  ــمع حت نس
ــي  حكوم ــراء  إج ــن  ع
إحالة  ــري يتضمن  جزائ
ــل احلدث  ــري بفع ــاء اجلزائ ــى القض ــخص إل أي ش
ــلبي  ــى ذلك املوقف الس ــا. ويضاف إل ــور آنفً املذك
ــرة  - الذي  ــذه االحتاد العربي لك ــيئ الذي اتخ والس
يتبوأ فيه العراق منصب نائب الرئيس - إزاء ما رافق 
ــل ما يقال  ــات التاريخية من أحداث أق ــك املباري تل
ــةَ مثل هذه  ــفة، حيث أنَّ مواجه ــا أنها مؤس عنه
ــيس  ــا وخبرة مبقدورهما التأس ــور يتطلب وعيً األم
لقراراتٍ موضوعية من شأنها إذابة جليد الضغائن 
ــا تصرفات اجلمهور  ــة التي أفضت إليهم والكراهي
اجلزائري. فالواضح أنَّ مثل هذه السلوكيات النهاية 

لها.

في املسلسل املصري ..ظرف اسود ..والذي يؤدي فيه الفنان صالح 
ــة وفي احد  ــليم دربال ــم س ــد اهللا دور محام جنائي يحمل اس عب
ــية جملموعة  ــو يعطي محاضرة تدريس ــاهد يظهر دربالة وه املش
ــهد على عبارة يقولها  ــة في احدى كليات القانون يركز املش طلب
ــون محاميا جنائيا يجب ان تكون صايعا وان  لهم...اذا اردت ان تك
ــد موكلك وهنا ينبري  ــكك القاضي في كل االدلة املقدمة ض تش
ــم مذنبا هل ادافع  ــؤال مفاده ان كان املته ــد الطلبة بطرح س اح
ــليم دربالة ...نعم تدافع عنه... فيرد الطالب بانه  عنه فيجيبه س
ــليم انه اذا عمل  ــيخالف ضميره فيرد عليه س في هذه احلالة س
ــه املهنية ..هذا  ــح في حيات ــن التفكير فلن ينج ــذا النمط م به
املشهد يثير سؤاال جدليا لطاملا كان مالزما لكل من مارس مهنة 
ــن اجوائها... هل يجوز للمحامي التوكل  احملاماة ومن كان قريبا م
في اي قضية حتى وان كان يعلم ان موكله ارتكب الفعل اجلرمي 
املنسوب اليه كأن يكون ارهابيا او سارقا او انه ليس بصاحب حق 
في قضية مدنية او شرعية.. باعتقادي فان املوضوع منوط بامرين 
ــالق على احملامي وما يفرضه  ــا ما تفرضه مهنة احملاماة من اخ هم
ــخصية رمبا يؤمن بها هو دون  ضمير احملامي عليه من اخالقيات ش
غيره فاالتفاقيات الدولية املعنية بحقوق االنسان واغلب دساتير 
ــال ام منتدبا  ــكل متهم محام اكان وكي ــدول اوجبت ان يكون ل ال
ــراءات اجلزائية  ــه تفقد االج ــة وبغياب ــاب خزينة الدول ــى حس عل
ــوابق وان  ــروعيتها وال فرق في ذلك اكان املتهم من ارباب الس مش
االدلة تكفي الدانته ام كان شخصا سويا مستقيما فهنا املنطق 
ــاة ال مينعان اي محام من التوكل عن  ــليم واخالق مهنة احملام الس
ــع املتهمني بجرائم  ــي هذا اجلانب م ــكاليات ف املتهم وتثور االش
ــني ومن حوكم معه وحسني مبارك  ضد شعوبهم كصدام حس
ــوكل للدفاع عنهم من قبل بعض  واعضاء حكومته حيث ان الت
ــرا باعتبار ان احملامي يقف  ــعبيا ومهنيا كبي احملامني اثار غضبا ش
مع اعداء الشعب وهنا اود ان اشير الى ان االمر منوط باحملامي ذاته 
فليس هناك في قواعد السلوك املهني للمحامني ما مينع التوكل 
ــا لكن ميكن  ــيا او فكريا معين ــل توجها سياس ــن متهم يحم ع
ــوكل ملتهم يختلف  ــه االعتذار عن الت ــي من تلقاء نفس للمحام
ــيا او فكريا انقيادا ملا يحمله من ضوابط واخالقيات  معه سياس
ــياق يقول الفقيه الدستوري نور فرحات  ــخصية وفي هذا الس ش
ــت مهنة راي وان من يطلب من محام  ان احملاماة مهنة غوث وليس
ــع عن فصيل او جهة دون غيرها كمن يطلب من طبيب ان  ان يداف
ــخت االعراف املهنية  ــج مريض دون اخر وفي اميركا فقد رس يعال
للمحاماة مقولة ان احملامي ال يعرف في الكون سوى شخص واحد 
ــاذه وان ادى ذلك لالضرار بباقي اطراف  هو موكله ويجب عليه انق
ــختها  ــوى وكل هذه االمثلة تبني ان االخالق املهنية التي رس الدع
ــخصية  مهنة احملاماة قد ال تطابق ما يؤمن به كل محام بصور ش
ــع للعمل  ــاحات اوس ورمبا منحت اخالقيات املهنة فضاءات ومس
ــخصية للمحامني وهذا ما  من تلك التي متنحها االعتقادات الش
ــهد التمثيلي الذي ذكرته  ــي احلوار الدائر في املش ظهر واضحا ف
ــليم دربالة احملامي املتمرس الذي ال يؤمن  في مقدمة املقال بني س
ــخصي  ــون الذي ينقاد لضميره الش ــه وبني طالب القان اال مبوكل
ــلكه احملامي في مهنته  وامياناته الذاتية وايا كان الطريق الذي يس
ــون بعيدا عن تزييف احلقائق والتالعب باالدلة  فانه حري به ان يك
ــات التي ال تليق بهذه املهنة العريقة والتي دأبت كل  هذه املمارس
نقابات العالم على رصدها ومعاقبة من ميارسها باعتباره يسيء 

الى املهنة ويحول دون ان تسير العدالة وفق منهجها الصحيح.

*سارة سامي

ــك صفحة على  ــدى طفل هل ل
مواقع التواصل اإلجتماعي؟ اذا 
ــواب نعم، فتدبر النقاط  كان اجل

التالية حلياة إفتراضية آمنة. 
ــى دراية و إملام باحلياة  ١ - كن عل
ــا هو  ــك كم ــة لطفل اإلفتراضي
أرض  ــى  عل ــاة  احلي ــي  ف ــال  احل

الواقع.
ــائط  ــر الوس ــك حظ ٢ - ال ميكن
ــن  ــة، ولك ــة واالجتماعي الرقمي

ــك أن تضع قوانني و قواعداً  ميكن
ــلبي على  للحد من تأثيرها الس

أطفالك. 
ــى  إل ــدث  ــاً وحت ــن صريح ٣ - ك
ــك حول مخاطر اإلنترنت.  أطفال
ــة  ــك بحرك ــبيه ذل ــا تش ميكنن
ــرف القوانني  ــرور: إن كنت تع امل
ــك  ــة، فنادراً ما ستدهس املروري

سيارة.
ــاق مع طفلك على  ٤ - قم باإلتف
ــموح  املس ــخاص  األش ــد  حتدي
ــه، كأن يكون  ــال ب ــم باإلتص له
ــة او أقاربه من  زمالءه في املدرس
األطفال او اجليران، و حدد كيفية 

التواصل. 
ــك على ضبط  ــاعد طفل ٥ - س

ــى  ــة عل ــدادات اخلصوصي إع
وسائل التواصل اإلجتماعي. 
ــة  نوعي و  ــة  كمي ــدد  ح و 
ــال  مث ــة.  املتبادل ــات  املعلوم
ــة و ال  ــم املدرس ال تكتب اس

املنطقة التي تقطنون بها. 
ــر اإلهتمام مبا يفعله  ٦ - أظه
طفلك عبر اإلنترنت. ال يكفي 
ــط  فق ــداً  متواج ــون  تك أن 
ــه، و  ــئ صفحت ــا ينش عندم
ــاطاته  ــا أن تتابع دوماً نش إمن
ــع  مواق ــى  عل ــه  إهتمامات و 
التواصل كأن تكون صديقاً أو 

متابعاً له في صفحته. 
ــاً  دوم ــك  أن ــك  طفل ــر  أخب  -  ٧
ــي حل  ف ــاعدته  ــتعد ملس مس

ــورة عند  ــات وتقدمي املش النزاع
حدوث أمرٍ ما عبر اإلنترنت. و إنه 
ــك و يأمتنك  ــتطيع أن يثق ب يس

على أسراره.
ــا و جلأ إليك  ــرٌ م ــدث أم ٨ - إذا ح
ــى هدوئك  ــظ عل ــل، حاف الطف
ــم تصرف ممكن  ــل. إن أه بالكام
ــه هو أن متتدح طفلك  ان تتصرف
ألنه أخبرك باملشكلة. ال توبخه 
ــن املوضوع  ــق م ــاً و ال تخل بتات
كارثة غير مبررة، و إال خاف منك 

ولن يلجأ اليك مجدداً.
ــب  ــي ترتي ــك ف ــاعد طفل ٩- س
ــذف  إح ــه.  صفحت ــم  تنظي و 
ــة من قائمة  ــات املزعج الصداق
األصدقاء. إمسح الصور احملرجة 
ــي  ف ــلبية  الس ــات  التعليق و 
ــا أحدٌ ما.  ــرها او كتبه حال نش
ــم بإبالغ  ــوأ احلاالت، ق ــي أس وف

الشرطة عن القضية. 
ــن احلل،  ــزءاً م ــد يكون ج ١٠ -ق
ــال  األطف ــت  وق ــن  م ــل  تقل أن 
املستخدم عبر اإلنترنت، لكنك 
ــص  ــن النق ــوض ع ــب أن تع يج
ــأن تكون  ــراء ذلك ب ــل ج احلاص
ــك و  ــاة طفل ــي حي ــداً ف متواج
ــة  مالئم ــات  بفعالي ــوم  تق أن 
إلهتماماته، كي ال يشعر بامللل 

و الفراغ. 
١١ -ال تراقب طفلك باستخدام 
برامج التجسس املنصوبة على 
ــي او اللوح الرقمي  هاتفه الذك
ــر  ــرية تدم ــة الس Tablet.املراقب

الثقة بينك وبينه!

• باحثة عراقية مغرتبة
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حامد عبد الحسن الجبوري

ــا العراق  ــاملة التي تعرض له ــة الش الصدم
ــة املزدوجة  ــام 2003 وخصوصاً الصدم في ع
ــية واالقتصادية أسهمت  املفاجئة السياس
ــال االقتصاد  ــيّ في انتق ــكل واضح وجل بش

العراقي انتقاال شكلياً ال انتقاال واقعياً.
ــة واالقتصاد  هناك عالقة وثيقة بني السياس
ــالل ادارتها  ــن خ ــة م ــث تعمل السياس حي
العامة للشأن الداخلي والشأن اخلارجي، إلى 
ــاد ورفع كفاءة  ــاهمة في تقوية االقتص املس
ــاهمة  ــه، كما ويفضي االقتصاد إلى املس أدائ
في تلبية احتياجات السياسة فيرتفع أداؤها 
ــن كل ما يزيد من قوة االقتصاد  في البحث ع
ــاة وقوامها،  ــب احلي ــر هو عص ــذا االخي الن ه
ــكل حديث عن  ــية. ف ــا احلياة السياس ومنه
ــتبطنه حديث عن االقتصاد  ــة يس السياس
ــة دون االهتمام  ــن االهتمام بالسياس وال ميك
ــدون وجود  ــوام االولى وب ــه ق ــاد كون باالقتص
ــذه االخيرة  ــة فه اهداف اقتصادية للسياس

تكون فارغة احملتوى.
وفي ضوء هذه املقدمة وقبل توضح االقتصاد 
ــألة االنتقال البد من  ــن حيث مس العراقي م
ــة لتحقيق  ــة الالزم ــد القاعدة الرئيس حتدي
ــم  ــى تت ــليم حت ــادي الس ــال االقتص االنتق
ــى ضوئها، وتتمثل  ــاكاة جتربة العراق عل مح

تلك القاعدة باآلتي:
ــام الدولة  ــن نظ ــاد م ــال ألي اقتص ”إن االنتق
ــن أن يتحقق دون أن  ــوق ال ميك ــى نظام الس إل
يسبقه حتول سياسي من نظام شمولي إلى 
نظام دميقراطي، وكما ال ميكن حتقيق االنتقال 
االقتصادي من نظام آلخر دون ان يسبقه حتول 
سياسي، كذلك ال ميكن حتقيق نفس االنتقال 

ــون  ــئ دون أن يك ــكل مفاج ــادي بش االقتص
ــال املفاجئ في  ــاً، الن االنتق ــاال تدريجي انتق
ــاد هو مبثابة الصدمة للمجتمع وهذه  االقتص
ــتترك آثاراً سلبية كبيرة وكثيرة،  الصدمة س
ــع فتحول دون حتقق االنتقال  فيرفضها اجملتم
االقتصادي ورمبا مع استمرار الفوضى ” وبهذا 
ــرة طويلة كان  ــي ”بعد فت ــدد يذكر تيلل الص
ــي العالم ان  ــر من القادة ف ــد فيها كثي يعتق
التنمية االقتصادية ميكن ويجب أن تسبق أي 
حترك نحو الدميقراطية، فإن الزعماء في أنحاء 
ــأن الدميقراطية  ــم اليوم بدأوا يدركون ب العال
ــزة املكملة واملرغوبة، بل التي يجب  تقدم املي
ان تتوفر مسبقاً إلبقاء النمو االقتصادي مدى 

احلياة“ .
ــي، ال يكفي أن  ــذا التحول السياس وحتى ه
ــوالً جذرياً  ــل البد أن يكون حت ــكلياً ب يكون ش
ــة  االنتخابي ــاته  مؤسس ــوخ  برس ــف  يتص
والتشريعية والتنفيذية والرقابية واإلعالمية 
ــاع فاعليتها وكفاءتها في  والقضائية وارتف
األداء وصوالً حلالة االستقرار السياسي. وبعد 
حتقيق االستقرار السياسي يأتي دور االنتقال 
االقتصادي من نظام الدولة إلى نظام السوق، 
ــاال تدريجياً  ــون هذا االنتقال انتق على أن يك
ــتيعابه من قبل  ــتقباله واس ــم اس ــى يت حت
ــون انتقاالً  ــه، ال أن يك ــع والتفاعل مع اجملتم
صدم  ــيُ مفاجئاً ومفروض كرهاً؛ الن اجملتمع س
ــلبية ولن يتفاعل معه  ــامة اآلثار الس بجس
ــيتم  ــكل حقيقي، وحتى وإن افترضنا س بش
ــار  واآلث ــع  والتطوي ــراه  اإلك ــل  بفع ــه  إقناع
اإليجابية التي سيحققها االنتقال املفاجئ 
ــراه والتطويع  ــة اإلك ــي، أي عملي الحقاً! فه
ــة لالنتقال االقتصادي  وحتقيق االثار االيجابي
املفاجئ؛ تبقى رحلة محفوفة باخملاطر وحتى 
وإن حققت األهداف املرسومة - وهذا التحقق 
ــتحيل  ــبه باملس ــداً ورمبا يكون أش صعب ج
ــن التوقيتات الزمنية  ــي لم حتققها ضم -فه

والكلف املادية واملالية والبشرية احملددة.
ــي  التدريج ــال  االنتق ــتقبل  يس ــع  اجملتم
ــر من االنتقال  ــتوعبه ويتفاعل معه أكث ويس
ــلبية  املفاجئ ألنه يؤدي إلى تفتيت اآلثار الس
ــة  ــب زمني ــى حق ــا عل ــا وتوزيعه وتصغيره

ــلبية  ــي صدمة اآلثار الس ــة فتختف متالحق
ــتوعبه دون أن  ــتقبله ويس على اجملتمع فيس
ــد االنتقال املفاجئ  يرفضه كما هو احلال عن
ــار  ــت اآلث ــدم تفتي ــي ع ــر يعن ــذا األخي الن ه
ــادة عددها  ــة حجمها وزي ــلبية وضخام الس
ــا بل يتم  ــم يتم توزيعه ــرعة ظهورها ول وس
ــا للمجتمع دفعة واحدة وخالل حقبة  حقنه
ــع وهذا ما  ــدة فال يتحملها اجملتم زمنية واح
ــال االقتصادي ورمبا  يؤدي إلى طول مدة االنتق

رفضه واألسوأ هو استمرار الفوضى.
ــكاد تختفي  ــي أو ت ــلبية تختف ــار الس فاآلث
ــى وإن لم  ــال التدريجي وحت ــل االنتق ــي ظ ف
ــت  ــم التفتي ــرة بحك ــي صغي ــي فه تختف
ــل ظهورها  ــا بفع ــيطر عليه ــي ومس الزمن
ــا خالل كل حقبة زمنية  ببطء وميكن عالجه
ــكل سريع  من حقب االنتقال التدريجي وبش
ــبق  ــرة، خصوصاً مع س ــا مفتتة وصغي ألنه
ــتقراره،  ــوخه واس ــي ورس ــول السياس التح
ــور بارز  ــار ذات ظه ــذه اآلث ــون ه ــي حني تك ف
ــابكة في ظل  وكبير احلجم ومتجذرة ومتش
ــة عالجها  ــئ فتكون عملي ــال املفاج االنتق
ــدة زمنية  ــة كونها حتتاج مل ــة الصعوب بالغ
طويلة جداً فضالً عن اجلهود الكبيرة املادية 

واملعنوية والبشرية الالزمة ملعاجلتها.

التحول السياسي َّـ العراق
ــي احلياة  ــة فاصلة ف ــام 2003 نقط ــد ع يع
ــام  النظ ــن  م ــول  التح ــر  عب ــية  السياس
ــمولي ذو احلزب الواحد الذي كان سائداً  الش
ــاً على منهج ”نفذ ثم ناقش“ والصادر  وقائم
ــام الدميقراطي  ــفل، إلى النظ من أعلى ألس
ــعب  ــعب بالش ــذي يقوم على حكم الش ال
ــم نفذ“  ــى ”ناقش ث ــم عل ــعب، القائ وللش
ــك  ــفل ألعلى، وهو بال ش ــادر من األس والص
ــمولي، لو متت إدارته  ــل من النظام الش أفض

بالشكل السليم، بناءً على الهوية الوطنية 
ــل الواجبات بعيداً عن الهويات  واحلقوق مقاب
ــوبية؛  ــوبية واملنس ــة العديدة واحملس الفرعي
ــانية من  ــع الفطرة اإلنس ــجم م كونه ينس
ــول والعمل كما  ــراد في الق ــث حرية األف حي
ــاؤون دون اإلضرار بالصالح العام في حني  يش
إن النظام الشمولي ال يسمح لألفراد العمل 

ــف ايديولوجية احلزب القابع  والقول مبا يخال
على سدة احلكم.

ــي –  ــول في النظام السياس ــذا التح إال إن ه
ــواء كان بطريقة مقصودة أو غير مقصودة  س
ــر على  ــم يقتص ــاً، ول ــاً وصادم - كان مفاجئ
ــل  ــب ب ــوري وحس ــام الدكتات ــقاط النظ إس
ــة -إن لم  ــات الدول ــقاط أغلب مؤسس مت إس
ــش واالمن  ــاً اجلي ــا- وخصوص ــن جميعه تكُ
ــاريع  ــى التحتية واملش ــالم وتدمير البن واإلع
ــريعات  ــم جاءت التش ــا ث ــة وغيره الصناعي
ــية بعد  والقوانني املنظمة للعملية السياس
عام 2003 باإلضافة إلى بنية اجملتمع العراقي 
ــا إلى  ــؤدي مبجموعه ــي، لت ــوروث التاريخ وامل
ــر ما بني ابناء  ــيخ جذور التفرقة والتناح ترس
ــل تغليب الهويات  ــن الواحد وذلك بفع الوط
ــة  ــاب الهوي ــى حس ــددة عل ــة املتع الفرعي
الوطنية في املناصب السياسية والسيادية 
واعتماد معيار احملسوبية واملنسوبية كمعيار 
ــداً النزاهة والكفاءة،  للمكافآت واحلقوق بعي

ــكل  ــات الدولة تعمل بش فأصبحت مؤسس
ــالً عن ضعفها من  ــع فيما بينها فض متقاط
ن  الداخل، فكان أداؤها ضعيفا جداً إن لم يكُ

سلبياً.
ــس الهويات  ــة في تكري ــهمت احملاصص وأس
ــا  ــاً وتغليبه ــياً واجتماعي ــة سياس الفرعي
ــح الزيدي  ــة حيث أوض ــى الهوية الوطني عل

ــألة احملاصصة ” لقد ظهرت  وآخرون مس
ــالل  االحت ادارة  ــل  قب ــن  م ــة  احملاصص
ــيس احلكم االنتقالي  االمريكي عند تأس
ــن عامة منها  ــام 2003 حتت عناوي ــي ع ف
غياب االحصاء السكاني ووجود مؤشرات 
ــى إن املكونات العراقية غير متفاعلة  عل
مع الدولة العراقية وإنه يتوجب أن تكون 
ــح الكل مقاعد  ــاك مرحلة انتقال مين هن
ــات الدولة، إال إن األمر انتهى  في مؤسس
ــات  ــالل دورات االنتخاب ــرس خ ــى التك إل
ــح ال يتوافق  ــذا خطأ فاض ــة“  وه اخملتلف
ــوم على وجود  ــة التي تق ــع الدميقراطي م
ــاز التنفيذي  ــني االولى تتولى اجله جبهت

واالخرى تأخذ موقع املعارضة.
ــام  النظ ــيطرة  إن س ــك،  ذل ــى  إل ــة  باإلضاف
ــام 2003 ألكثر  ــمولي قبل ع الدكتاتوري الش
ــوء ثقافة  ــن الزمن أدى الى نش ــن عقدين م م
متصلبة وسارية املفعول لدى اجملتمع، بشكل 
ــكل خاص،  ــع الدولة بش ــن يعمل م ــام ومل ع
ــلط  واتصافها بالصفات الدكتاتورية كالتس
ــة ورفض  ــاب املرون ــزب وغي ــب والتح والتصل
ــارة اخرى ما ذكره رياض  اآلخر وتصفيته، بعب
ــجيل االحزاب  ــم تس غازي البدران -مدير قس
ــتقلة لالنتخابات  ــي املفوضية العليا املس ف
ــة أو الثقافة  ــد الدميقراطي ــاب التقالي -“ غي
ــمة  ــتبداد س الدميقراطية، فاملعروف ان االس
ــية للحكم في العراق وهو متجذر في  أساس
التاريخ والثقافة واجملتمع“، وكذلك مت اللجوء 
ــباغ  ــا بعد 2003 إلس ــف الدين م ــى توظي إل
ــتوردة،  واملس ــة  احمللي ــة،  الديني ــرعية  الش
ــره  وتكفي ــر  اآلخ ــيق  لتفس ــتخدامها  واس
ــه لتعزيز  ــه، دون توظيف ــه وتصفيت وتهميش
ــاء دولة املواطن ومحاربة  الهوية الوطنية وبن
ــكلة بصورة  د املش الفنت الطائفية ، فما عقّ
ــات الدكتاتورية  ــر واعمق هو تزاوج الصف اكب
املتجذرة والشرعية الدينية احمللية وخصوصاً 
ــب  ــي تصل ــبب(التزاوج) ف ــتوردة؛ فتس املس
النظام االجتماعي واالداري الذي ال يتوافق مع 

التحول السياسي نحو النظام الدميقراطي.
االنتقال االقتصادي دستورياً في العراق

ــتور -2005عن  ــتوره – دس أعلن العراق في دس

ــن نظام  ــام االقتصادي م ــي النظ ــال ف االنتق
ــى التخطيط املركزي إلدارة  الدولة القائم عل
ــوق القائم على  ــام الس ــو نظ ــاد نح االقتص
ــة الدولة وامللكية  ــة االقتصادية وحيادي احلري
ــاط  ــاع اخلاص بالنش ــام القط ــة، وقي اخلاص
االقتصادي في السوق بعيداً عن الدولة إال في 

حاالت استثنائية، وذلك في املواد اآلتية:
ــالح االقتصاد  ــة اص ــل الدول ــادة 25 ” تكف امل
ــةٍ حديثة ومبا  ــس اقتصادي ــي وفق اس العراق
يضمن استثمار كامل موارده، وتنويع مصادره، 

وتشجيع القطاع اخلاص وتنميته“
ــة حرية االنتقال  ــي املادة 24 ” تكفل الدول وف
ــوال  ــع ورؤوس األم ــة والبضائ ــدي العامل لألي
ــات، وينظم  ــم واحملافظ ــة بني األقالي العراقي

ذلك بقانون“
ــة االحتادية  ــاً ” تقوم احلكوم ــادة 112 ثاني وامل
ــم  ــة معاً برس ــات املنتج ــم واحملافظ واالقالي
ــتراتيجية الالزمة لتطوير  ــات االس السياس
ــق اعلى منفعة  ــط والغاز، مبا يحق ــروة النف ث
ــدث تقنيات  ــي، معتمدة أح ــعب العراق للش

مبادئ السوق وتشجيع االستثمار“.
ــو اقتصاد  ــاد العراقي نح ــال االقتص إن انتق
ــكل مفاجئ وصادم جملتمع اعتاد  السوق بش
في اقتصاده على الدولة وهي من ترعى مأكله 
ــاطه  ــربه ومأواه، دون ان ميارس ادارة نش ومش
ــه اجملتمع كونها  ــذا ما ال يقبل االقتصادي، ه
جرعة كبيرة خصوصاً مع تزامن هذا االنتقال 
ــئ أيضاً، إذ إن  ــي املفاج مع التحول السياس
ــتقرار  ــال املفاجئ في البلدان ذات االس االنتق

ــاته الدميقراطية  السياسي ورسوخ مؤسس
ــاح  ــه النج ــب ل ــا ال يُكت ــاتية، رمب واملؤسس
ــال االقتصادي  ــال إذا تزامن االنتق ــف احل فكي
املفاجئ مع التحول السياسي املفاجئ أيضاً 
ــاب الثقافة  ــة واحدة مع غي ــي نقطة زمني ف

الدميقراطية اجتماعياً ؟!

العــراق  َّـ  االقتصــادي  االنتقــال 
واقعياً

ــي  ــتور العراق ــرار الدس ــن اق ــم م ــى الرغ عل
ــوق ومغادرة نظام  باالنتقال نحو اقتصاد الس
ــاً إال إن  ــاد مركزي ــي إدارتها لالقتص ــة ف الدول
ــير إلى إن االقتصاد  الكثير من املعطيات تش
ــه ولم يفلت من  ــي مايزال يراوح مكان العراق
شباك الدولة بعد، لكنه بشكل عام هو على 
ــى ولو تطلب  ــكة االنتقال االقتصادي حت س
، وميكن القول إن هذا التأخر  ــالً االمر وقتاً طوي
ــع في بعض األحيان  ــي االنتقال ورمبا التراج ف
ــة طبيعية  ــوق كان نتيج ــو اقتصاد الس نح
ــتوعبه اجملتمع  لالنتقال املفاجئ الذي لم يس
ــة املزدوجة  ــبب ضخامة اجلرع ــي بس العراق
ــم يتم  ــب ول ــن جان ــاً م ــياً واقتصادي سياس
ــتعداد والتحضير لهذه اجلرعة مسبقاً  االس
فكانت النتيجة هي عدم العبور نحو منطقة 
االمان فظل االقتصاد العراقي يتقهقر وعالقاً 
ــير نحو االنتقال بشكل  باك الدولة ويس بشِ

بطيء جداً.

يتبع 

االنتقال ألي اقتصاد من 
نظام الدولة إُّـ نظام 
السوق ال يمكن أن يتحقق 
دون أن يسبقه تحول 
سياسي من نظام شمولي 
إُّـ نظام ديمقراطي

إذا كانت حصانة «الهاشم» 
النيابية تحميها من مقاضاة 
الجهات اِّـختصة لها فيبدو 
أنَّ الفنانةَ «مالك» ال تدرك 

غاية الفن األساسية

 كن على دراية
 و إِّـام بالحياة
 اإلفرتاضية لطفلك
 كما هو الحال َّـ
 الحياة على أرض
الواقع

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

القاضي/ اياد محسن ضمد

وقفة
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*معهد األمل يستقبل الوفد
ــرة من صباح يوم  ــاعة العاش في متام الس
ــادف ٩ /١٠ /٢٠١٨ وصل الوفد  الثالثاء املص
برئاسة اللواء محمد ساجت سلمان مدير 
ــالً عن مكتب  ــان ممث ــة حقوق االنس مديري
ــة وكان في  ــوزارة الداخلي ــش العام ب املفت
ــرة  ــدان مدي ــاء زي ــيدة هن ــتقباله الس اس
املعهد والسيدة وفاء غازي معاونة املعهد 
ــي كان مبعيتهن  ــات الالت ــدد من املعلم وع
ــم القاعة فيما  ــت به ــة وقد اكتظ الطلب
كانت املبادرة اإلنسانية قد أضافت الكثير 
ــبق التنسيق  من األجواء الرائعة والتي س
ــرة مدير  ــانية من دائ ــادرة إنس ــا ومبب عليه
ــعبة  مكتب املفتش العام التي أوعزت لش
ــام بواجباتها التي  العالقات واإلعالم للقي
كلفت به والتي أعدت كافة جوانب املبادرة 
ــد  ــني محم ــقني االعالمي ــل املنس ــن قب م
ــمري بعد جهود  ــر جامن ومعتز الش خنج
ــنان في  ــع عمادة كلية طب االس مثمرة م
ــداً طبياً  ــلت وف ــة بغداد والتي أرس جامع
ــتوى لفحص الطالب في املوقع  رفيع املس
ــا ادارة  ــوم من بعده ــالزم ثم تق ــراء ال واج
ــاج املعاجلة الى  ــن يحت ــال م املعهد بارس
ــات الكمال  ــكل وجب ــر الكلية على ش مق
عالجهم على أفضل صورة لوجود االجهزة 
ــتلزمات الطبية هناك التي تتطلب  واملس
ــد تألف الوفد  ــذا الغرض وق حضورهم له
ــتاذ  ــن :د.نادية غضبان (أس ــي كل م الطب
ــتاذ مساعد  ــاعد) ..د.أحلان أحمد (أس مس
ــاعد) ..د.عمر  ــوزان علي (أستاذ مس ).. د.س
هشام (أستاذ مساعد)..السيدة وفاء كامل 
ــد القت هذه اخلطوة  ــة مدير.. هذا وق معاون
ــن العاملني في اللجنة  االرتياح الكامل م
ــط فرح  ــة واالدارية باملعهد ووس التعليمي
غامر وكبير من الطلبة وهم يتلقون العالج 
ــذا الغرض  ــة خصصت له ــالزم في غرف ال
ــد االنتهاء  ــة بانتظام .. وبع وجرت العملي
ــيد اللواء  من الفحوصات الالزمة قام الس
ــة تفقدية داخل  ــادة بجولة ميداني وكالع
ــد فيها التالميذ وهم  الصفوف التي تواج
ــث  ــة ودار حدي ــهم اليومي ــون دروس يتلق
ــني على عملية  ــل بني الوفد والقائم مفص
ــروحات قيمة من  التدريس وقدمت لهم ش

ــيدة املعاونة  وفاء غازي والسيدة   قبل الس
ــكادر التعليمي  ــماء عبد الدائم  من ال أس
ــا العالية في  ــت قدراته ــد والتي اثبت اجلي
ــاز باملعلومة لدى  ــاءة واالقتداروااليج الكف

الوفد.

*معلومات عامة موجزة ِّـعهد األمل 
 ١٩٥٦ ــام  ع ــل  األم ــد  معه ــس  تأسس  
ــن أجلها هي  ــل م ــه التي يعم ــن أهداف م
ــم (الصم) ــوم بتعلي ــوي يق ــي وترب تعليم
ــات  الرياضي ــوم  وعل ــة  والكتاب ــراءة  الق
ــزي بلغة  ــن واألنكلي ــات والدي واالجتماعي
ــك الهدف  ــفاه ..وكذل ــارة ولغة الش االش
الترفيهي  من خالل النشاطات الترفيهية 
ــفرات واحلفالت في املناسبات  بأقامة الس
ــة ..ولديهم هدف الترويح  الدينية والوطني
وممارسة هواياتهم وما يودون في االنشطة 
الرياضية واملسابقات املستمرة مع املعاهد 
االخرى ضمن جدول يقرر لهم خالل السنة 
ــث االجتماعي  الباح ــية.. وهنالك  الدراس
ــالب ملعرفة  ــتقبال الط ــوم باس ــذي يق ال
ــاكلهم العائلية واخلاصة  ــم ومش أحواله

ومتابعتهم داخل الصفوف والقيام بزيارات 
ــة الى منازل عوائلهم للوقوف على  ميداني
تلك املشاكل باملباشر التي تعترضهم من 

أجل ايجاد احللول الالزمة لها.
ــر  العم ــن  م ــالب  الط ــد  املعه ــتقبل  يس

ــن الرابعة  ــن الس ــاراً م ــري اعتب التحضي
ــوف االول والثاني والثالث  ــم تليها الصف ث
ــادس ومعدل لكل  ــع واخلامس والس والراب
ــادة تفتح  ــي حالة الزي ــف ١٢ طالبا وف ص
ــهيل  ــف املذكور لتس ــعبة ثانية للص ش

ايصال املعلومة بطريقة أفضل.
والدوام من الساعة الثامنة صباحاً وحتى 
الساعة الواحدة ظهراً وكما هو معمول به  
من ناحية الدوام الرسمي في ايام االسبوع 
ويتمتعون بالعطل الرسمية اسوة بطلبة 

وزارة التربية .

*معهد الهدى للتأهيل اِّـهني 
ــم توجه الوفد الى بناية معهد الهدى  ث
للتأهيل املهني للمعوقني التابع لدائرة 
ــة /وزارة  ــة ذوي االحتياجات اخلاص رعاي
ــؤون االجتماعية وكان في  العمل والش
ــاس فاضل  (عب ــتاذ  ــتقبالهم االس اس

ــد دار حديث  ــد وق ــر املعه ــود) مدي ماج
خاص مع الوفد في مكتبه اخلاص حول 
ــه  احلالة  ــل وما تقتضي ــات العم مجري
ــريحة لهم  من تقدمي الكثير لهذه الش
ــد حرمتهم  ــن وق ــاء الوط ــم ابن لكونه

ــالت  املؤه ــض  ببع ــة  اخلاص ــم  ظروفه
ــي العطاء قد  ــم ف ــمانية ولكنه اجلس
ــن االصحاء ثم  ــون على الكثير م يتفوق
ــام التي جترى  ــدأت اجلولة لزيارة االقس ب
فيها دروس التعليم النظرية والعملية 

ــائل  ــة فيها الوس ــات منتظم ــي قاع ف
ــم يلقون  ــد املعلمني وه ــة وتواج املتاح
ــهم للطلبة حيث قسم اخلياطة  دروس
ــوجات  ــم املنس ــم احلدادة ...قس ...قس
..قسم التأسيسات الكهربائيـــــــــة 

ــغال  انش ــد  الوف ــاهدات  مش ــن  ..وم
واحلياكة  االكسسوارت  بعمل  الفتيات 
ــاء تزينها  ــت غرفة الكهرب فيما لوحظ
ــة والتي كانت  ــم االنيق ــات التعلي لوح
محط أعجاب وثناء الوفد السيما وجود 

عناصر كفوءة وهم صفاء محيي الدين 
ــاء) ومحمد خليف (معلم  (معلم كهرب
ــون (معلمة  ــاء خضير عل ــاء) ورج كهرب
ــد (معلمة  ــي مرش ــم عل ــاء) ونغ كهرب
ــت محطتنا االخيرة في  كهرباء) ...وكان

قسم احلاسوب وفيه وجدنا وما أدهشنا 
ــيد (وليد مجيد جمعة  جميعاً هو الس
البياتي ) الذي يعمل بصفة موظف في 
وزارة العمل والشؤون اإلجتماعية والذي 
ــة وقد فقد  ــك احلال ــاه وبتل ــت االنتب لف
اطراف يديه اثناء الوالدة ولكنه دخل هذا 
املعهد منذ مطلع التسعينيات وتعلم 
ــتاذا ومعيداً  ــح اس ــرج واصب ــه وتخ في
ــتعان  ــد أن اس ــدرس  بع ــة م ــه بصف ب
ــبة  ــة على آلة احلاس ــه بالكتاب بقدمي
ــة  ــه امكاني ــاب ولدي ــى الصع ليتخط
هائلة بالتعامل مع احلاسوب وبرمجته 
ــه اطالع عام مبجريات العالم املتطور  ول
ــم االلكتروني  ــي التكنلوجيات والعل ف
ــيد عباس فاضل  احلديث...وقدم لنا الس
ــاء الوفد  ــكره وتقديره العض ماجود ش
ــة مبيناً أن من  ــارة الكرمي على هذه الزي

ــكاد تكون تتعارض مع  املعوقات التي ت
ــائط  ــة بإنتظام هي وس ــور الطلب حض
ــدة بني  ــافة البعي ــة املس ــل نتيج النق
ــيما  ــد ومنازل الطلبة الس موقع املعه
ــة  ــرة القاطن ــل الفقي ــن العوائ ــم م ه
ــى أن جند حالً  ــعبية وامتن باملناطق الش
ــيما  ــتقبل القريب الس ــي املس ــا ف له
ــريحة  ــر جتاه هذه الش ــة لن تقص الدول
ــيد (ماجود) هذه  .وختامها قدم لنا الس

املعلومات /..
ــد الهدى  ــات عامة عن معه *معلوم

للتأهيل املهني.
ــس املعهد عام ١٩٨٩ ويستقبل  تأس
ــات اخلاصة من الفئات  ذوي االحتياج
التالية :العوق الفعلي ...بطء التعلم 

.العوق البدني .
ــتقبل الطلبة من عمر ١٤ سنة  ويس
ــاً  ــم مهني ــنة وتأهيله ــة ٤٥ س لغاي

ودمجهم باجملتمع.
ــل املعاقني  ــد تأهي ــداف املعه من أه
مهنياً ما يتناسب وقابلياتهم البدنية 
ــهيل عملية دمجهم  والعقلية لتس
ــهم  ــاد على أنفس ــع واالعتم باجملتم
ــم اختبار  ــب العيش الكرمي يت لكس
ــروط معينة  الطلبة املعوقني وفق ش
ــا / خضوعهم  ــك ومنه ــت لذل وضع
ــخيص  ــي مبركز تش الطب ــص  للفح
ــمي يؤيد  العوق لتزويدهم بكتاب رس
حالتهم ويوضع فيه درجة ونوع عوق 
ــول املتقدم أن  ــدم ومن ضمن قب املتق
ــطيني اجلنسية  يكون عراقيا أو فلس
وخاليا من االمراض املعدية وممن اكمل 
ــاوز الـ(٤٥)  ــاً ولم يتج ــرين عام العش
عاما  مع تقدمي ملف االضبارة تتضمن 
ــة  والدقيق ــخصية  الش ــات  املعلوم
لقسم البحث االجتماعي...وفي ختام 
الزيارة مت توديع رئاسة الوفد واالعضاء 
من قبل االستاذ عباس فاضل ماجود 
مدير املعهد والنقيب عباس جالب آمر 

حماية املوقع شاكرين لهم على هذه 

ــانية متمنني  ــة اإلنس ــادرة الطيب املب

ــم وخدمة  ــي عمله ــم التوفيق ف له

الوطن .

9تقارير

ــم  حمل اخلبير االقتصادي باس
ــوان» اجلهاز املركزي  جميل أنط
النوعية  ــيطرة  والس للتقييس 
ــول  بدخ ــرى  الكب ــؤولية  املس
ــراق بدون  ــزور الى الع الذهب امل
ــت  ــي الوق ــاً ف ــص، مطالب فح
ــه وزارة الداخلية وهيئتي  نفس
ــارك  والكم ــة  احلدودي ــذ  املناف
بتشديد الرقابة على ٢٣ منفذاً، 
ــر  ــدن األصف ــب املع ــع تهري ملن
ــوش منه  األصيل ودخول املغش
ومحاسبة املسؤولني عن ذلك».
ــهولة  وقال :  «انه ليس من الس
ــف عن مادة النحاس في  الكش
ــزة  ــالل أجه ــن خ ــب، إال م الذه
خاصة موجودة في اجلهاز املركز 
والصاغة  ــة  النوعي ــيطرة  للس
ــوان»  أنط ــاف  اخملتصني».وأض
ــر الذهب  ــراق بات يخس ان الع
ــب  ــق التهري ــن طري ــل ع األصي
ــات  مبواصف ــب  الذه ــول  ودخ
ــى، فهناك كميات كبيرة من  أدن
ــوم  الذهب املصاغ قدميا واملوس
ــن  ــرج م ــاوة ٢٢٪ و٢١٪ يخ وبنق
ــل ذهب عيار ١٨  ــراق ، و يدخ الع
أو ١٢ ويسوق هذا الذهب الرديء 
ــع» ان  ــة «. وتاب ــن دون أي رقاب م
ــش في  ــب والغ ــة التهري عملي
ــس ظاهرة خطرة،  املعدن النفي

عازياً أسباب انتشارها للفساد 
ــود الصاغة غير  ــة ووج والعبثي
ــن قانونياً،  اخملتصني وغير اجملازي
ــول  ـــ» حت ــفه ل ــن أس ــراً ع معب

مهنة الذهب الى جتارة لتحقيق 
ــة  ــب الصاغ ــاح، إذ ان أغل األرب
ــا كان  ــون فيم ــن يبيع املوجودي
ــن يثمن  ــغ هو م ــابقاً الصائ س
ــع، فالتجارة كانت  ويصنع ويبي
ــار الى» انه مع  مهنة وفن».وأش
االنتشار الهائل السواق الذهب، 
وبيعه  ــب  بالذه ــش  الغ اصبح 
ــي يضعها  الت ــات  املواصف دون 
ــيطرة  للس ــزي  املرك ــاز  اجله
ــابقا كان الذهب  ــة ، س النوعي
ــدد  ــا بختم اجلهاز».وش مختوم
ــة  ــاف عملي ــرورة إيق ــى» ض عل
الغش والتهريب من خالل اتخاذ 
إجراءات سليمة وسريعة للحد 
ــر من  ــف الكبي ــذا النزي ــن ه م
املعدن الثمني التي هي جزء من 
ممتلكات الدولة العراقية».فيما 

بينت هيئة املنافذ احلدودية : ان 
ــب الميكن  ــة تهريب الذه عملي
ــه معدن  ــا كون ــف عنه الكش
ــافر  الوزن وميكن للمس خفيف 

ــيرةً  ــي حقيبته، مش ــه ف حمل
ــى انها ضبطت أحدى احلاالت  ال
ــافر  ــهر املاضية، ملس ــي األش ف
ــادر صرح بحوزته ثالثة ارباع  مغ
كيلو من ذهب، اذ مت السماح له 
ــد اظهار الوصوالت  باملغادرة بع
التي ثبت ملكيته للمصوغات».
وأضافت» ان البوابة األولى التي 
ــافر، عند  مير من خاللها اي مس
قدومه أو مغادرته، هي الكمارك 
ــعبة البحث والتحري، فإما  وش
دور املنافذ احلدودية فهو املرحلة 
ــة اجراءات/  ــرة بعد متابع االخي
ــذ  ــي املناف ــة ف ــرة عامل ١٢/ دائ
ــازي  ــود جه ــى وج ــة ال باالضاف
ــاً انه  ــرات، موضح ــن واخملاب االم
في حال تهريب الذهب أو ادخال 
املغشوش منه، فليس للمنافذ 

ــاف العملية  ــة في أكتش االولي
ــبقتها  ــي س ــات الت ــا اجله وامن
ــتقبال». االس عند  ــراءات  باالج
ــراج الكماركي :  ــا أكد اإلخ كم

ان احلدود ليست جهة فاحصة، 
فإذا كان الذهب قد دخل بصورة 
صحيحة فال ميكن التالعب به، 

ــق التهريب أو تقليد  إال عن طري
بعض الصاغة عن طريق تزويده 
ــزور  م ــب  وكت ــكات  مبستمس
ــب إماراتي ليدخل  ــى انه ذه عل

ــن دون الفحص من  ــرة م مباش
بينما  النوعية».  قبل السيطرة 
كشفت موظفة مدخرة للمعدن 

للغش  تعرضها  ــن»  النفيس ع
من قبل أحد الصاغة في بغداد، 
إذ أنها اشترت قطعة من الذهب 
مببلغ أكثر من ثالثة ماليني دينار، 

ــا دفعتها ظروفها العائلية  فيم
لبيعها خالل أسبوع عند صائغ 
ــه ال يتجاوز  ــر، فتفاجأت بأن اخ
ربع سعر شرائه، عازيةً السبب 
ــار الذهب  ــي معي ــالف ف لالخت
ــات تعكس  ــدة غرام ــص ع ونق
ــة في وصل  املدرج ــات  املواصف
ــد متصل،  ــراء».على صعي الش
ــة القدامى في  أكد أحد الصاغ
ــتورد  ــود ذهب مس ــداد» وج بغ
ممزوج مبادة/ النحاس/ في امللوي 
ــرة الذهب التي ميكن مزجها  وك
ــيتها بغير مادة يصعب  أو حتش
ــب  صاح ــاف  وأض ــا».  فحصه
ــة  ــي منطق ــة ف ــل للصاغ مح
ــاالت  ــدى ح ــة» ان أح األعظمي
ــفت لقطعة  الغش التي أكتش
ــد جتزئتها  ــة/ كويتية/ عن ذهبي

ــية  وجد بداخلها قطعة نحاس
ــرى  وأخ ــرام،  ٧٠٠-٩٠٠/غ ــزن/  ت
ــة ذهبية من  ــراء قطع ــد ش عن
ــد فيها ثقوب  ــد الزبائن، وج أح
ــة بـ/ الطني/  صغيرة جداً معبئ
لزيادة الوزن». من جانبه، كشف 
ــارع الربيعي في  أحد صاغة ش
ــة زيونة عن» طرق الغش  منطق
ــص القطعة  ــددة، منها ق املتع
ــم نوعية الذهب  التي حتمل اس
ــذه القطعة على ذهب  ووضع ه
ــا يحدث في  ــاراً، وهذا م أقل عي
ــس العراقي حيث نسبة  املؤس
ــن أو / ١٩,٥/ ويباع  ــار اقل م العي
ــك  ــار / ٢١/ وكذل ــه عي ــى ان عل
ــاف» ان  ــعر». وأض ــرق بالس الف
بعض الصاغة يدثر امليزان بعيداً 
ــون بغية التالعب  عن مرأى الزب
ــا بـ/ الغش  ــوزن، واصفاً اياه بال
املفضوح/، مشيراً الى ان الغش 
ــون ما بني التجار والصاغة». يك
ــى» ان املواطن مطمئن  ولفت ال
لوجود وصل مدون به مواصفات 
ــإذا تبني أن  ــترى، ف الذهب املش
الذهب غير مطابق للمواصفات 
ــة بالوصل، في هذه احلالة  املثبت
ــاة  مقاض ــن  املواط ــتطيع  يس
الصائغ حتى وان كان بعد عشر 

سنوات» .

البينة الجديدة / حمودي عبد غريب

البينة الجديدة / هبة حسني

ــت من بعض قدراتها  ــرائح اجملتمع التي حرم ــريحة من ش ــطته املعتادة بزيارة جديدة ألحد األماكن التعليمية التي تخص ش ــش العام بوزارة الداخلية وضمن أنش ــب املفت ــام مكت ق
ــر للوقوف على أحتياجاتها وهذا ما  ــهام املباش ــدية للقيام مبهام حياتها اليومية  على مايرام لذلك دأبت دول العالم وعبر االزمنة والعصور االهتمام بها وتقدمي يد العون واالس اجلس
كان ملكتب املفتش العام بوزارة الداخلية أن يقوم بزيارة ميدانية الى معهد األمل للصم والبكم ومعهد الهدى للتأهيل املهني للمعوقني وبوفد رسمي ترأسه اللواء (محمد ساجت 
ــق إعالمي واملصور محمد هيل وبحضور صحيفتنا البينة  ــية وعضوية كل من محمد خنجر جامن / منسق إعالمي ومعتز الشمري / منس ــان في املفتش ــلمان) مدير حقوق اإلنس س

اجلديدة التي تنفرد بنشرالتفاصيل كاملة 
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ــدن األصفر األصيل ودخول االدنى منه باختام مزورة، فيما حذر  ــواق احمللية من خالل عملية تهريب املع بات الذهب املزور يغزو األس
ــذ، فيما أكدت أحدى  ــيما عيار/ ٢١/ عن طريق عدة مناف ــتمرار التهريب والغش بالذهب العراقي األصيل، والس ــون من اس مختص

الهيئات املعنية بأنها ليست جهة/ فاحصة/ له، وهكذا يدخر املواطن الغافل الذهب املغشوش دون دراية
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«                       » تنشر تفاصيل زيارة مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية الى معهد األمل للصم ومعهد الهدى للتأهيل المهني للمعوقين 

مختصون يحذرون من استمرار عمليات التهريب والغش في المعدن الثمين
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التقى  رئيس احتاد كرة القدم، عبد 
بأعضاء  مسعود،اجلمعة،  اخلالق 
للمنتخب  املرافق  اإلعالمي  الوفد 
في  الرباعية  البطولة  في  الوطني 
رئيس  رحب  وقد  نارسس،  فندق 
بعد  الوفد  أعضاء  بجميع  االحتاد 
وصولهم يوم أمس في وقت متأخر.
البطولة  في  مشاركتنا  املال:  وقال 
الرباعية ليس املهم ان نفكر  فيها 

بالنتيجة بقدر ما نفكر باالستفادة 
على  ويجب  األخطاء،  من تصحيح 
يشخص  ان  التدريبي  املالك  من 
صفوف  في  والضعف  القوة  نقاط 
يأتي  كله  وهذا  الوطني،  املنتخب 
من  التي  اسيا  لبطولة  حتضيرا 
العام  مطلع  تنطلق  ان  املؤمل 

املقبل في اإلمارات.
وأكد : مباراتنا مع منتخب بوليفيا 
أجندتنا،  في  موجودة  مازالت 
في  احملدد  موعدها  في  وستقام 
فيما  املقبل،  الشهر  من  العشرين 
تدريبي  معسكر  ملنتخبنا  سيكون 
اجلانب  فاحتنا  ان  بعد   ، قطر  في 
القطري ومتت املوافقة، وسيتحملون 
ان  علينا  وهنا  التكاليف،  جميع 
على  والتقدير  الشكر  لهم  نقدم 
نقدم  وايضاً  بضيافتنا،  ترحيبهم 
جزيل امتنانا الى اجلانب السعودي 
واالستقبال،  الضيافة  حسن  على 

مباراتان  قطر  معسكر  وستتخلل 
الصني  منتخبي  مع  جتريبيتان 
والعشرين  الثالث  في  واوزبكستان 
شهر  من  والعشرين  والثامن 

ديسمبر املقبل.
واختتم املال حديثه برد على املوقع 
مسعود  اعتراض  خبر  نشر  الذي 
والرياضة  الشباب  وزير  دعوة  على 
 : بالقول  السعودية،  الى  العراقي 
الذي  والشخص  تافه،  موقع  انه 

تداول هذا اخلبر وصفه ( بالتافه ) .
وزير  معالي  قدوم  حالة  في   : وذكر 
السعودية،  الى  والرياضة  الشباب 
الوفد  مقدمة  في  فسأضعه 
واتشرف به ، ولكن ليست هناك اي 
املشاركة  الدول  لوزراء شباب  دعوة 

في البطولة الرباعية .
مؤكدا ان خالفتنا داخلية وال ميكن 
بيت  ابناء  ألننا  للخارج  تسويقها 

واحد، وهو العراق .

ــم منتخب  ــد علي، جن اعرب مهن
ــر،  الكبي ــه  حزن ــن  ع ــراق،  الع
ــي  ف ــني،  األرجنت ــن  م ــة  بالهزمي
الرباعية  افتتاح منافسات الدورة 
الودية، التي تستضيفها اململكة 
ــعودية.وانتصر  الس ــة  العربي
املنتخب األرجنتيني، على نظيره 
ــة أهداف مقابل ال  العراقي، بأربع
شيء، في املباراة التي جمعتهما 
ــل بن  ــر فيص ــب األمي ــى ملع عل
ــس املاضي،  ــز»،   اخلمي ــد «املل فه
ــدورة الرباعية.وقال  ــاح ال في افتت
ــات لفضائية  ــي تصريح ــي ف عل
ــد  بع ــة»،  الرياضي ــعودية  «الس
ــب األرجنتيني،  ــاراة، إن املنتخ املب
ــا إلى  ــرق الصعبة، الفتً ــد الف أح
التعويض،  ــوف يحاولون  أنهم س
ــعودية،  يوم  عندما يواجهوا الس
ــراق،  ــم الع ــار جن ــد االثنني.وأش غ
ــك الوقت،  ــة في ذل ــى أن الهزمي إل
ــح  لتصحي ــاعدهم  تس ــوف  س

ــات  ــاء، قبل خوض منافس األخط
ــيا، التي تستضيفها  كأس أمم آس
ــي  ــدة، ف ــة املتح ــارات العربي اإلم
ــر حتى األول من  ــرة من ٥ يناي الفت
ــل. على  ــام املقب ــن الع ــر م فبراي
ــد ذي صلة أكد حارس مرمى  صعي
ــن،  ــب العراقي، جالل حس املنتخ
ــعودية،  أن مباراة اإلثنني أمام الس
ــا متاما عن  ــارا مختلف ــل اختب متث
ــابقة. الس ــني  األرجنت ــة  مواجه
وقال حسن في تصريحات خاصة   
ــي البطولة  ــة ف ــاراة الثاني إن املب
أمام املنتخب السعودي  الرباعية 
ــا،  مختلف ــارا  اختب ــتكون  س
ــاليب مختلفة  فاملدرب يطبق أس
ــن األخطاء  ــتمرار ع ــث باس ويبح
ــالل املباريات  ــا من خ وتصحيحه
الودية، واستفدنا كثيرا من مباراة 
ــن النتيجة  ــدا ع ــني، بعي األرجنت
ــى أن املنتخب  ــار إل الثقيلة».وأش
السعودي من املنتخبات اآلسيوية 
املميزة، ومواجهته فرصة للمدرب 
ــر قبل انطالق  ــني للتحضي ولالعب

ــد تكون  ــي ق ــيا، وبالتال كأس آس
ــكا حقيقيا إلثبات الذات، مع  مح

ــا، لكننا  ــة أيض ــاراة جتريبي أن املب
ــب يتطور  ــات أن املنتخ نريد اإلثب

ــى أخرى.وأوضح أن  ــاراة  إل ــن مب م
املنتخب يواصل حتضيراته للمباراة 

من خالل الوحدات التدريبية التي 
ــباب،  ــب نادي الش ــام في ملع تق
ــعى  ــاك مالحظات كثيرة يس وهن
الفريق لتجاوزها في مباراة اإلثنني 
أمام املنتخب السعودي.يشار إلى 
ــارك في املباراة  أن جالل حسن ش
ــي البطولة الرباعية أمام  األولى ف
ــتوى طيبا. ــني، وقدم مس األرجنت

د أمجد عطوان، العب  الى ذلك أكَّ
وسط املنتخب العراقي، أنَّ أسود 
ــر  ــيواجهون األخض ــن، س الرافدي
ــني، في  ــوم غد اإلثن ــعودي، ي الس
ــوبر  ــة «س ــة الودي ــدور الرباعي ال
ــلوب مختلف. ــيكو»، بأس كالس

العراقي، مباراته  املنتخب  وخسر 
ــة، أمام األرجنتني،  األولى بالبطول
ــة نظيفة. ــس، برباعي ــوم اخلمي ي

ــال عطوان في تصريحات   «جلأ  وق
ــى أمام  ــاراة األول ــي املب ــدرب ف امل
ــب بطريقة  اللع ــى  إل ــني  األرجنت
ــي؛ حيث  ــو أمر طبيع ــة وه دفاعي
كنا نواجه أحد أفضل املنتخبات 
أنَّ املدرب  ــا  بالعالم».وأضاف «كم

جلأ إلى تطبيق األسلوب الدفاعي 
ــاف أخطاء الفريق  من أجل اكتش
ــن معاجلتها  ــة، حتى ميك الدفاعي
ــمية».وتابع  الرس املواجهات  قبل 
ــام  أم ــا  متامً ــيختلف  س ــال  «احل
ــد تقارب  ــث يوج ــعودية؛ حي الس
في املستوى، رغم أنَّ األخضر أكثر 
استقرارًا فنيًا، وشارك في مونديال 
ــا في طور  ــيا، بينما منتخبن روس
ــيكون  ــن، لكن مع ذلك س التكوي
ان  ــنيَّ  ا».وب مختلفً ــك)  (التكتي
«املدرب كاتانيتش بحاجة للوقت 
ــي،  ــتقرار الفن ــق االس ــي يحق ك
ويدفع اآلن بعدد كبير من الالعبني 
ــتقرار على  باملباريات الودية لالس
ــذا يجب  ل ــة،  ــكيلة املثالي التش
أن تصبر».وختم  ــر  ــى اجلماهي عل
ــك  ــي، بال ش ــب العراق ان«املنتخ
ــة الرباعية،  ــن البطول ــتفاد م اس
واألهم أن تتكون الفكرة النهائية 
للمدرب، قبل بدء بطولة كأس أمم 
ــع العام  ــارات مطل ــيا في اإلم آس

املقبل».
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سمت الهيئة  اإلدارية لنادي السكك الرياضي في 
اجتماع هيئتها اإلدارية مؤخرا الكابنت عباس عبد 
احلسني مدربا لفريقها الكروي األول الذي يستعد 
الكرة  دوري  سباقات  معترك  في  للمشاركة 

للموسم احلالي ٢٠١٨ /٢٠١٩ .
رئيس  السيد  اجتماع  بعد  التسمية  تلك  وجاءت 
رئيس  نائب  والسيد  هاشم  سالم  الكابنت  النادي 
والسادة  اإلدارية األستاذ صالح هادي عزيز  الهيئة 
التداول  بعد  فيه  مت  وقد  اإلدارية  الهيئة  أعضاء 
احلسني  عبد  عباس  الكابنت  اختيار  واملشاورة 

لقيادة فريق السكك الكروي للموسم احلالي  ومن 
يسيره  كانت   التفاوض  عملية  بان  بالذكر  اجلدير 
تكن  ولم    ( واملدرب  السكك  إدارة   ) الطرفني  بني 
بني  تذكر  تعجزية  شروط  أو  صعوبات   هناك   
الطرفني .هذا ومت توقيع عقد التدريب في مقر نادي 
السكك الرياضي في منطقة الشاجلية .من جهة 
الكبير  امتنانه  عن  عباس  الكابنت  أعرب  أخرى 
وتقديره العالي إلدارة  نادي السكك الرياضي التي 
للموسم  الكروي  فريقها  لقيادة  الثقة  منحته 
احلالي .مضيفا : بان نادي السكك يعني له الكثير 
وذلك للعالقة املتينة التي تربطه مع رئيس النادي 

الهيئة  أعضاء  من  عدد  و  هاشم  سالم  الكابنت 
مبثابة  سيكون  السكك  فريق  بان  مؤكدا:  اإلدارية 
بيته الثاني وانه سيبذل قصارى جهده ليجعل من 
لفرق  املوسم  هذا  في    ( األسود  احلصان   ) الفريق 
دوري الدرة األولى وانه سيعمل جاهدا على اظهار 
الفريق بشكل أخر مغاير ملا كان عليه في املوسم 
العريق  النادي  هذا  باسم  يليق  وبشكل  املاضي 
واختتم تصريحه بالشكر والتقدير لرئيس النادي 
بإشرافي  الثقة  ملنحهم  اإلدارية  الهيئة  وأعضاء 
على تدريب الفريق األول متمنيا التوفيق والنجاح 
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أشعل املنتخب العراقي للشباب 
لكرة الصاالت، املنافسة باجملموعة 
األولى، من دورة األلعاب األوليمبية 
للشباب املقامة في بوينس آيرس 
العراق،  شباب  باألرجنتني.وجنح 
 ،(٤-٠) األرجنتني  على  الفوز  في 
ليعزز من حظوظه في بلوغ نصف 
الطيبة  البداية  النهائي.ورغم 
لألرجنتني، إال أنَّ علي طالب مدرب 
بحنكة  املباراة  مع  تعامل  العراق 
العبي  اندفاع  وامتص  عالية، 
باملباراة،  فائزًا  ليخرج  األرجنتني 

رصيدهم  الرافدين،  أسود  ويرفع 
إلى ٧ نقاط.

صدارة  في  العراق  شباب  وبات 
عن  األهداف  بفارق  اجملموعة 
سيواجه  الذي  مصر،  منتخب 
االخيرة،  اجلولة  في  سلوفاكيا 
املنتخب  عن  نقاط   ٣ وبفارق 
األرجنتيني، الذي سيواجه  بنما 
األخيرة.وتبدو حظوظ  اجلولة  في 
تفوقه  العراق، جيدة، خاصة مع 
حتى  األرجنتني،  على  باألهداف 
الالتيني،  الفريق  فوز  حال  في 
ل  األخيرة.وسجَّ مباراته  في 
ومني  ا،  هدفً  ١٢ العراق  شباب 

بينما سجل  أهداف،  بـ٥  مرماهم 
مقابل  أهداف،   ٧ األرجنتني  العبو 
شباكهم.وأنهى  هزت  أهداف   ٦
املنتخب العراقي، مبارياته األربع، 
وينتظر اجلولة األخيرة؛ حيث تبدو 
حظوظ الفراعنة أمام سلوفاكيا 
كبيرة، فالفوز والتعادل يؤهل مصر 
حال  في  وحتى  مباشر،  بشكل 
األهداف. بفارق  اخلسارة سيدخل 
في  للفوز  فتحتاج  األرجنتني،  أما 
املباراة األخيرة على بنما، بفارق ٧ 
على  التأهل  من  ليتمكن  أهداف، 
مباريات  العراق.وتقام  حساب 

اجلولة األخيرة فجر األحد.

لكرة  االرجنتيني  املنتخب  مدرب  أعلن 
اللعب  اعتماد  الى  سيلجأ  انه  القدم 
بطريقة «ركن الباص» امام املرمى للحد من 
مؤكدا  اخلطير,  البرازيلي  الهجوم  خطورة 
في الوقت ذاته ان تواجد النجم الفذ ليونيل 
العالم  في  منتخب  أو  فريق  أي  مع  ميسي 
الالعبني  بقية  ومينح  كبيرا  مكسبا  ميثل 
لديهم,  ما  افضل  لتقدمي  معنوية  دفعة 
الذي  اجليد  الدفاعي  بالتنظيم  اشاد  كما 
انتهجه منتخبنا في الشوط األول للمباراة 
األول  امس  مساء  املنتخبني  جمعت  التي 
وانتهت باربعة اهداف دون مقابل في افتتاح 
منافسات البطولة الرباعية التي حتتضنها 
مازحا  سكالوني  ليونيل  السعودية.وقال 
لقاء  أعقب  الذي  الصحفي  املؤمتر  خالل 
بطريقة  ستلعب  األرجنتني  ان  منتخبنا: 
العبي  جميع  ايقاف  اي  الباص»,  «ركن 
االرجنتني أمام املرمى ملنع جنوم البرازيل من 

الوصول إلى الشباك.
بصورة  الباص»  «ركن  مصطلح  وانتشر 
العاملية  الرياضية  األوساط  في  كبيرة 
املدربني  من  العديد  اعتماد  نتيجة  مؤخرا 
من  للحد  محاولة  في  االسلوب  هذا  على 
ان  قائال:  املنافسة.واستدرك  الفرق  خطورة 
ومرهق  وشاق  صعب  البرازيل  امام  اللعب 
للغاية على اي منتخب في العالم, السيما 
ان التانغو االرجنتيني في طور االعداد حاليا 
بعد ان شهدت صفوفه استبعاد العديد من 
الظهور  نتيجة  األخيرة  اآلونة  في  األسماء 
مونديال  في  للطموح  امللبي  وغير  اخمليب 
الذي  البرازيلي  السيليساو  عكس  روسيا, 
كما  واالنسجام,  االستقرار  بعاملي  يتمتع 
شبه  بصفوف  البطولة  غمار  يخوض  انه 

مكتملة.

االسباني  برشلونة  نادي  ان جنم  الى  واشار 
مع  مصيره  ليحسم  الكافي  الوقت  ميتلك 
منتخب بالده, مبينا انه في حال قرر العودة 
فانه سيلقى كل الترحيب والدعم من قبل 
وضع  قرر  اذا  اما  والالعبني,  الفني  اجلهاز 
على  اللعب  اعتزال  واعالنه  ملسيرته  حدا 
املستوى الدولي فان هذا األمر لن يقف حجر 
قادر  يكون  منتخب  اعداد  طريق  في  عثرة 
املقبلة. البطوالت  في  بقوة  التنافس  على 
وبشأن املباراة أمام منتخبنا الوطني, أشاد 
ميتلكها  التي  والتجربة  باخلبرة  سكالوني 
مؤكدا  كاتانيتش,  السلوفيني  املدرب 
التجريبية  املباريات  من  املزيد  إلى  حاجته 
بني  االنسجام  وتعزيز  االخطاء  لتقومي 
ان  الى  امليدان.ولفت  ارضية  داخل  الالعبني 
كاتانيتش لعب باسلوب دفاعي جيد للغاية 
غلق  من  ومتكن  األول  اللقاء  شوط  خالل 
العراقي,  املرمى  الى  املؤدية  املناطق  جميع 
األمر الذي اضطر جنوم االرجنتني الى اعتماد 
خياري التسديد من بعيد والكرات العرضية 
التي اثمرت احداها عن احراز الهدف الوحيد 
في الشوط األول, منوها بانه عمل على زيادة 
الفاعلية الهجومية في الشوط الثاني من 
اجل تكثيف الضغط على دفاعات منتخبنا 
وحتقق له ما اراد بعد ان أضاف ثالثة أهداف 

اخرى.

بعد فوزه على منتخب االرجنتين في عقر داره 

ÖbÓjΩÎ˛bi@ÔˆbË‰€a@—ñ„@ŒÏ‹i@ø@È√Ïƒy@ãå»Ì@p¸bñ‹€@÷aä»€a@lbjë
أوضح حقيقة غياب ميسي واشاد بصالبة 

دفاعنا في الشوط األول

›Ìãa5€a@‚bflc@Còbj€a@Â◊ä‰çD@Zbyãbfl@Ô„Ï€bÿç

المال يلتقي الوفد اإلعالمي بالسعودية
@fiÎ¸a@ÊÏ„b◊@äËë@ø@ÊbnéÿiãÎaÎ@¥ñ€a@ÈuaÏÌ@b‰jÇn‰fl

السبت،  امس  صباح  بغداد،  غادر   
متوجها  العراق  شباب  منتخب  وفد 
جكارتا   اإلندونيسية  العاصمة  الى 
للمشاركة في نهائيات بطولة كاس اسيا 
اندونيسيا   تضيفها  التي  عاما   ١٩ حتت 
للمدة من السادس عشر  الى الرابع  من 

نوفمبر  املقبل .
مدرب  جثير،  قحطان  الكابنت،  وقال 
منتخب شباب العراق : ان منتخبنا اقام 
استمر  الدوحة  في  تدريبيا  معسكرا 
مع  للتأقلم  ومساء  صباحا  ايام  عشرة 
من  وقربها  الدوحة،  في  الرطبة  االجواء 
اإلندونيسية   جكارتا  مدينة  في  االجواء 
الى  فيها  الرطوبة  معدل  يتجاوز  التي 
اكثر من ٩٠ ٪ ، لكن قرب البطولة وضيق 
ان جند  وعلينا  كثيراً،  لم يسعفنا  الوقت 
على  تساعدنا  التي  املناسبة  الطريقة 
في  تسعفنا  التي  االستراتيجية  ايجاد 

تخطي العقبات الفنية من خالل تطبيق 
اكبر  وإشراك  لالعبني،  املناطة  الواجبات 
جاهزيتهم  على  للوقوف  منهم  عدد 
اجل  من  واالستعداد  والبدنية،  الفنية 
متثيل العراق ورفع اسمه عالياً في سماء 

الكرة اآلسيوية والعاملية .
ولفت الى: ان الفريق خاض أربع  مباريات 
االمارات  في  جولته  خالل  جتريبية 
والسعودية ، فاز  في االولى امام منتخب 
مقابل  اهداف  بثالثة  االمارات  شباب 
الشيء ، ثم تعادل امام املنتخب االماراتي 
، واختتم  الثانية  بدون اهداف  الودية  في 
مبارياته التجريبية باخلسارة  من منتخب 
رد،  دون  اهداف  بأربعة  السعودية  شباب 
جرت في مدينة الرياض على ملعب االمير 
املباراة  وألغيت  العزيز،   عبد  بن  تركي 
الرابعة في الدقيقة ٧٠ بسبب جتاوز مدرب 
املنتخب  العب  على  السعودي  املنتخب 

العراقي حسن رائد .

@Ú◊âbí‡‹€@bÓéÓ„ÎÜ„a@µa@âÖbÃÌ@lbjí€a@kÇn‰fl
RPQX@lbjí‹€@bÓça@êb◊@pbÓˆbË„@ø

ملنتخب  الفني  اجلهاز  قرر 
العراق السماح لالعب بشار 
الفريق  بعثة  مبغادرة  رسن 
وفاة  بعد  السعودية،  في 
تلقى  الالعب  والدته.وكان 
خبر وفاة والدته أثناء مباراة 
اخلميس،  يوم  األرجنتني،  
الدورة  إطار  منافسات  في 
املقامة  الودية  الرباعية 
باسل  السعودية.وقال  في 
اإلداري  املدير  كوركيس، 
تصريحات    في  للمنتخب، 
واإلداري  الفني  اجلهازين  إن 
املنتخب  العب  منحا 
العراقي بشار رسن الضوء 
الوفد  مقر  ملغادرة  األخضر 
أرض  إلى  والعودة  العراقي 
الوطن، حلضور عزاء والدته.

وأوضح  أن  بشار غادر بعثة 

العراق في الساعة العاشرة 
من صباح  اجلمعة، مشيرًا 
إلى أن الالعب قدم  أداء مميزًا 

في املباراة امام االرجنتني .
ملدة  شارك  بشار  أن  يذكر 
٦٠ دقيقة في مباراة العراق 
أمام األرجنتني، التي انتهت 

بفوز التاجنو ٤-٠.

@÷aä»€a@µg@ÖÏ»Ì@Âçâ@âbíi
ÈmÜ€aÎ@ıaå«@âÏöß

املاضي،  اخلميس  يوم  وصل  
املشرف  البصرة،  مدينة  إلى 
بتكليف  سويلمن،  طالل 
لفحص  آسيا،  احتاد  من 
البصرة  ملعب  جاهزية  مدى 
الحتضان  النخلة)،  (جذع 
لكأس  النهائية  املباراة 
القوة  بني  اآلسيوي  االحتاد 
أسير.وقال  والتني  اجلوية 
املنسق اإلعالمي لنادي القوة 

الدراجي،  حسام  اجلوية، 
إن  صحفية،  تصريحات  في 
سويلمن بدأ  اجلمعة، جولته 
النخلة،  جذع  ملعب  في 
جاهزيته  مدى  لفحص 
البطولة  نهائي  الحتضان 
أن  الدراجي،  القارية.وأوضح 
اجلوية،  القوة  إدارة  مجلس 
جلنة  سابق،  وقت  في  شكل 
لزيارة امللعب وحتضيره بشكل 

مثالي الستضافة اللقاء.

Ú‹Ç‰€a@ àu@k»‹fl@Ü‘–n€@Òäñj€a@›ñÌ@Â‡‹ÌÏç@fi˝ü

وضع القوة اجلوية، اجلمعة، قدماً في دور الـ١٦ من 
بطولة كأس العراق بتغلبه على بلد ٣-٠ في املباراة 
اجلوية  القوة  ملعب  على  الفريقني  جمعت  التي 
امجد  املسابقة.وافتتح  من  الـ٣٢  دور  ذهاب  ضمن 
راضي التسجيل للصقور في الدقيقة ٧٠ من عمر 
الهدف  ميندي  دومينيك  زميله  اضاف  ثم  املباراة 

حمادي  يختتم  أن  قبل   ،٧٧ الدقيقة  في  الثاني 
أحمد اهداف الصقور بستجيله الهدف الثالث في 
التي  املباريات  باقي  نتائج  يلي  ٨٢.وفيما  الدقيقة 
التاجي،  ذاته: احلدود ١-٠  الدور  اليوم ضمن  اجريت 
الكهرباء ٣-١ الهندية، امانة بغداد ٣-٢ امليناء، نفط 
الوسط ٢-٠ املثنى، السماوة ٢-١ البحري، الديوانية 

١-٠ الصناعات الكهربائية.

Ü‹i@Ûfläfl@ø@Ú–Óƒ„@ÚÓq˝ri@÷aä»€a@êd◊@Âfl@QV�€a@âÎÖ@ø@bflÜ”@…öÌ@ÚÌÏ¶a

تشرين  خالل  منافساتها  اقيمت  التي  االسيوية،  االلعاب  دورة  اختتمت 
االول احلالي مبدينة جاكارتا االندنوسية.

في  عربياً  الترتيب  ليتصدر  ملونة  ميدالية   ١٩ حصد  من  العراق  ومتكن 
البطولة  في   (١٥) الترتيب  في  العراق  األسيوية.وجاء  االلعاب  دورة  ختام 

بعد حصوله على (٣ ذهبيات) و(٦ فضيات) و(١٠ برونزيات).

@Ú„Ï‹fl@ÚÓ€aÜÓfl@QY@Üñ∞@÷aä»€a
@lb»€¸a@ÒâÎÜi@�bÓiä«@kÓm6€a@âÜñnÌÎ

ÚÓjΩâbj€a@ÚÌÏÓç¸a



حامل  فيدرر  روجيه  السويسري  تأهل   
ديوكوفيتش  نوفاك  والصربي  اللقب 
شنغهاي  دورة  نهائي  نصف  إلى  اجلمعة 
الصينية للتنس، ثامن دورات األلف نقطة، 
زفيريف  ألكسندر  األملاني  ضمن  فيما 

املشاركة في بطولة املاسترز.
أول مواجهته مع  املصنف  فيدرر  وحسم 
ثامنا  املصنف  نيشيكوري  كي  الياباني 

ليضرب   ،(٧-٤) و٧-٦  ا ٦-٤  عد مو
بورنا  الكرواتي  مع 

يتش  ر تشو
لث  لثا ا

عشر 

 ٧-٥ إيبدن  ماتيو  األسترالي  على  والفائز 
و٦-٤. وقدم صاحب الرقم القياسي بعدد 
أداء   (٢٠) الكبرى  البطوالت  إحراز  مرات 
جميال في اجملموعة األولى خصوصا على 
ارساله، لكنه وجد صعوبة في الثانية التي 
قاوم فيها الياباني حتى الشوط الفاصل 
(٣٧ عاما) في  بريك». وتخلف فيدرر  «تاي 
الشوط الفاصل ١-٤، لكنه وظف خبرته 
فيدرر  وكان  نيشيكوري.  القصاء  الكبيرة 
خاض مسابقة كأس اليفر قبل أسبوعني 
في شيكاغو، وذلك بعد خروجه املفاجئ 
دور  من  ميلمان  جون  األسترالي  أمام 
ميدوز. فالشينغ  بطولة  من  الـ١٦ 

مستواه   بتحسن  سعيد  زفيريف 

العب  خامس  عاما)   ٢١) زفيريف  وبات 
املاسترز  بطولة  في  مشاركته  يضمن 
بعد االسباني رافايل نادال، ديوكوفيتش، 
وفيدرر.  بوترو  دل  مارتن  خوان  األرجنتيني 
إدموند  على  الرابع  فوزه  زفيريف  وحقق 
حتى  بينهما  جمعت  مواجهات   ٤ في 
عليه  يشرف  الذي  زفيريف  وأعرب  اآلن. 
النجم االميركي السابق إيفان لندل، عن 
«أعتقد  وقال  بتحسن مستواه.  سعادته 
ا.  أنك في كل عام تشعر بأنك أكثر نضجً
ا  نوعً مختلف  بأنك  تشعر  عام  كل  في 
املرة  كانت  املاضي  «العام  مضيفا  ما»، 
العشرة  نادي  فيها  أدخل  التي  األولى 
األوائل وكنت بني أفضل خمسة العبني». 

إلى  الوصول  دائما  األسهل  «من  وتابع 
هو  ا  دائمً بها  البقاء  ولكن  املراكز،  هذه 
تواليا  السابع  الفوز  األصعب».  اجلزء 
لديوكوفيتش على أندرسون الفوز السابع 

أندرسون هائي  لديوكوفيتش على  تواليا 
مع ديوكوفيتش الذي تغلب على اجلنوب 
أفريقي كيفن أندرسون ٧-٦ (٧-١) و٦-٣ في 

ساعة و٤٤ دقيقة .

@≈Ábi@@Â$@Ä˝ï@Úibïa
@Û‹«@›Ëç@äñfl@ãÏ–€

bÓ‘Ìäœa@·flc@ø@Ü„˝ÌãaÏç

 عكرت إصابة النجم محمد صالح فوزا سهال ملنتخب مصر 
السالم،  استاد  على   ٤-١ سوازيالند  املتواضع  ضيفه  على 
اإلفريقية  األمم  كأس  تصفيات  من  الثالثة  اجلولة  ضمن 

املقررة في الكاميرون العام املقبل.
وفي الدقيقة ٨٨ من املباراة، تعرض صالح، افضل العب 
املاضي،  املوسم  االنكليزي  الدوري  وفي  افريقيا  في 
ويتابع  امللعب  من  ليخرج  فخذه  عضلة  في  الصابة 
فريقه املباراة بعشرة العبني بعد استنفاد التبديالت 

الثالثة لفريقه.
رمزي  املدرب هاني  قال مساعد  إصابة صالح،  وعن 
في تصريحات لشبكة «بي إن سبورتس» القطرية 
«التشخيص املبدئي إلصابة صالح وفقا لطبيب 
اإلصابة  العضلة.  في  قوي  شد  هو  املنتخب 
ليست متزقا وأعتقد أنها ليست خطيرة لكن 
اإلصابات العضلية حتتاج ألشعة عقب إراحة 

العضلة وهو ما سيحدث لصالح».
عمرو   (٧) احملمدي  أحمد  مصر  أهداف  وسجل 
وردة (١٠) محمود حسن «تريزيغيه» (٢٩) وصالح (٤٥)، 
ولسوازيالند سابيلو غاميدزي (٨٥). ورفعت مصر التي فازت وديا على 
مباريات   ٣ من  نقاط   ٦ الى  رصيدها   ،٢٠١٣ في  ١٠-صفر  سوازيالند 
في اجملموعة العاشرة، بالتساوي مع تونس التي تلعب مع ضيفتها 

النيجر السبت.
كل  في  األولني  املركزين  صاحبا  القارية  النهائيات  الى  ويتأهل 
الوصيف  عنها  سيتأهل  التي  الثانية  اجملموعة  باستثناء  مجموعة 
تكن  لم  حال  في  املتصدر  أو  للكاميرون،  الصدارة  بقيت  حال  في 

الصدارة من نصيب األخيرة.

تابعت إسبانيا عروضها اجليدة 
بقيادة  ــة  املتتالي ــا  وانتصاراته
ــابق  ــا اجلديد جنمها الس مدربه
ــحقت  لويس أنريكي عندما س
مضيفتها ويلز ٤-١ في كارديف 
ــة في كرة  ــاراة دولية ودي في مب
بفوزها  ــبانيا  اس ــن  القدم.وتدي
ــلونة املعار  ــم برش ــى مهاج ال
االملاني  ــد  دورمتون ــيا  بوروس الى 
ــجل  ــذي س ــير ال ــو ألكاس باك
ــني ٨ و٢٩،  ــي الدقيقت ــة ف ثنائي
راموس  القائد سيرجيو  وأضاف 
ــرا (٧٤) الهدفني  (١٩) ومارك بارت
االخرين. وهو الفوز الثالث تواليا 
ــراف أنريكي الذي  إلسبانيا بإش
ــي متوز/يوليو  ــة ف ــتلم املهم اس
ــن لوبيتيغي  ــي خلفا جلول املاض
ــية  ــذي أقيل من منصبه عش ال
ــيا ٢٠١٨.  ــالق مونديال روس انط
ــا  ــرو موقت ــدو هيي ــى فرنان وتول
تدريب إسبانيا خالل النهائيات، 
ــن النهائي  ــى الدور ثم وقادها ال
ــركالت الترجيح  ــروج ب ــل اخل قب
ــيا. ــام املنتخب املضيف روس أم

ــواره مع  ــي مش ــتهل أنريك واس
ــى انكلترا  ــا» بالفوز عل «ال روخ
ــة، قبل  ــي دوري االمم االوربي ٢-١ ف
ــا ٦-صفر في  ــحق كرواتي ان يس
ــتضيف  وتس ــة.  الثاني ــة  اجلول
اسبانيا منتخب االسود الثالثة 
ــبيلية في اجلولة  االثنني في اش
ــة  القاري ــابقة  للمس ــة  الثالث
ــبانيا  اس ــت  اجلديدة.وخاض
ــاب أكثر من العب  املباراة في غي
ريال  ــي  ثنائ ــي خصوصا  أساس

ــبب عملية  ــكو بس مدريد ايس
ــدة الدودية  ــة الزالة الزائ جراحي
وداني كارفاخال بسبب االصابة، 
ــتا  ــى دييغو كوس ال ــة  باإلضاف
ــد الذي  ــو مدري ــم أتلتيك مهاج
ــد كلوب  ــاراة ض ــب في املب أصي
بروج البلجيكي في دوري أبطال 

أوربا األربعاء املاضي (٣-١).
ــق الرديف  ــرك انريكي الفري وأش
ــيرجيو  ــل ابقائه على س في ظ
ــيو  ــكتس وماركو اسينس بوس

ــى مقاعد  ــارا عل ــو الكانت وتياغ
ــد صعوبة في  ــم يج ــدالء فل الب
ــوز على منتخب ويلزي اغلب  الف
ــن الدرجة الثانية في  عناصره م
ــط  ــتثناء العب وس انكلترا باس
ارسنال آرون رامسي وأمام ناظري 
ــد غاريث بايل  ــال مدري جنمه وري

املصاب .
ــر  واصل املنتخب  ــن جانب اخ م
البرتغالي بدايته القوية في دوري 
االمم االوربية لكرة القدم في غياب 

ــتيانو رونالدو بفوزه  جنمه كريس
البولندي  ــه  الثمني على مضيف
ــورزوف في  ــس في ش ٣-٢ اخلمي
اجلولة الثالثة من املستوى األول.
ــى التوالي  ــوز الثاني عل وهو الف
في  ــززت موقعها  فع ــال  للبرتغ
ــاط، فيما  ــدارة برصيد ٦ نق الص
ــارتها االولى  منيت بولندا بخس
ــا  ايطالي ــع  م ــا  تعادله ــب  عق
ــى. وكانت  ــة االول ــي اجلول ١-١ ف
ــجيل عبر  بالتس البادئة  بولندا 
ــدر الئحة  ــم جنوى متص مهاج
ــدوري االيطالي  ــني في ال الهداف
بياتيك  ــتوف  ــداف) كريس اه  ٩)
بضربة رأسية من مسافة قريبة 
ــة (١٨). وأدركت  ــة ركني ــر ركل اث
ــادل عبر مهاجم  ــال التع البرتغ
ــه  أندري ــباني  االس ــبيلية  اش
سيلفا اثر تلقيه كرة عرضية من 
بيتزي تابعها من مسافة قريبة 
ــت  ــار حارس مرمى وس على يس
لوكاس  االنكليزي  ــد  يونايت هام 
ــكي (٣١). ومنح مدافع  فابيانس
بولندا وموناكو الفرنسي كميل 
للبرتغال عندما  ــدم  التق غليك 
ــام رافا  ــرة من ام ــاول ابعاد ك ح

ــة فتابعها باخلطأ  داخل املنطق
ــى منتخب بالده (٤٣). داخل مرم

ــيتي  ــتر س وعزز جناح مانشس
ــيلفا تقدم  االنكليزي برناردو س
الضيوف بعد مجهود فردي رائع 
ــة زاحفة  ــديدة قوي ــاه بتس أنه
ــراه من خارج املنطقة على  بيس
ــكي (٥٢). ــارس فابيانس ميني احل
وقلص العب وسط فولفسبورغ 
ــارق الصحاب االرض  ــي الف االملان
ــي  الثان ــدف  اله ــجيله  بتس
ــديدة قوية على الطائر من  بتس
حافة املنطقة على ميني احلارس 
ــيو (٧٧). وهي املباراة  روي باتريس
الثالثة التي يغيب فيها رونالدو، 
ــي العالم خمس  أفضل العب ف
ــن صفوف البرتغال بعد  مرات، ع
ــي أيلول/ ــني ف ــن لقائ ــه ع غياب

ــالؤه  زم ــيفتقده  وس ــبتمبر.  س
ــا  ــي إيطالي ــي مواجهت ــا ف أيض
ــر  ــرين الثاني/نوفمب ــي ١٧ تش ف
ــي ٢٠ منه، إضافة الى  وبولندا ف
ــكتلندا في ١٤ من  ودية ضد اس
الشهر احلالي.وكان رونالدو طلب 
ــى أدائه مع  ــاءه للتركيز عل إعف
ناديه اجلديد يوفنتوس االيطالي 

انضم  ــذي  ال
صفوفه  ــى  ال
العام  صيف 
من  ــي  احلال
مدريد  ريال 
ــباني  اإلس

ــل  ب مقا
ــو  نح

 ١ ٠ ٠
ن  ــو ملي

يورو. ويعيش رونالدو 
فترة حرجة في ظل 
إعادة تفاعل قضية 
ــاب  االغتص ــم  ته
ــة إليه من  املوجه
ــاء  األزي ــة  عارض

ــابقة  الس األميركية 
ــن مايورغا عام ٢٠٠٩  كاثري

في الس فيغاس.

ا  ــيارات، إقامة ٢١ سباقً د االحتاد الدولي للس أكَّ
ــباقات  ــم ٢٠١٩ ببطولة العالم لس في موس
ــس العاملي  ــد اجتماع للمجل ــوال ١، بع فورم
ــباقات  ــيارات،  ويتفق جدول الس لرياضة الس
ــه ليبرتي  ــذي أعلنت ــج املبدئي ال ــع البرنام م
ميديا، مالكة فورموال ١ في أغسطس/آب.ويبدأ 
ــتراليا  ــارس/آذار بجائزة أس ــم، في ١٧ م املوس
ــمبر/كانون األول  الكبرى، وينتهي في أول ديس
في أبوظبي.كما وافق االحتاد الدولي للسيارات 
ــرات في القواعد الفنية،  على عدد من التغيي
ــاوز مبجرد  ــوالت التج ــد بروتوك ــا توحي وبينه

خروج سيارات األمان من احللبة.

��

@ÚÓΩb»€a@Ú����ôbÌä€a:زوروا موقعنا على االنرتنت
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ــق  ــي لفري ــم البلجيك ــتبعد املهاج  اس
ــازار امكانية  ــي اإلنكليزي ادين ه تشلس
انتقاله الى ريال مدريد اإلسباني في فترة 
االنتقاالت الشتوية اخلاصة بالالعبني في 
كانون الثاني/يناير املقبل، على رغم وجود 
ــرة حول  ــام األخي ــرت في األي ــكوك أثي ش
ــتمراره مع ناديه اإلنكليزي. وكان هازار  اس
ــبكة «سكاي  ابن الـ ٢٧ عاما يتحدث لش
سبورتس» في مؤمتر صحفي خاص مبباراة 
ــؤاله عن  منتخب بالده مع سويسرا.وبس

شرط انتقاله الى اسبانيا متهيدا إلحرازه 
ــزة الكرة الذهبية التي متنحها مجلة  جائ
«فرانس فوتبول» ألفضل العب في العالم، 
ــل ذلك، أود  ــما «رمبا ألج ــازار مبتس قال ه

الذهاب (الى إسبانيا)».
وردا على سؤال حول توقع قيامه باخلطوة 
ــال  ق ــل،  املقب ــر  الثاني/يناي ــون  كان ــي  ف
ــدور فاعل مع  ــازار:»ال». واضطلع هازار ب ه
فريقه تشلسي صاحب السجل النظيف 
من اخلسارة في ثماني مباريات في الدوري 

ــدرب االيطالي  ــادة امل ــت قي ــزي حت اإلنكلي
ــيو ساري، وسجل ثمانية  اجلديد ماوريتس
ــي كل املباريات التي خاضها مع  اهداف ف
ــابقات. وتألق هازار  ــي كافة املس فريقه ف
في صفوف منتخب بلجيكا في مونديال 
ــى املركز  ــه ال ــي قيادت ــهم ف ــيا واس روس
ــان رمبا»  ــت قد ح ــال «ان الوق ــث، وق الثال
ــد، مع إعطاء األفضلية  ملواجهة حتد جدي

لريال مدريد كوجهة محتملة له.
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كشفت صحيفة «ليكيب» الرياضية أن املهاجم الدولي 
الذي  الفريق  موناكو،  الى  سيعود  هنري  تييري  السابق 
بعقد  عليه  االشراف  أجل  من  النجومية،  الى  أطلقه 
جاردمي.وأشارت  ليوناردو  للبرتغالي  خلفا  أعوام  لثالثة 
الصحيفة الى أن هنري الذي يعمل حاليا مساعدا ملدرب 
«سيترك  مارتينيز،  روبرتو  اإلسباني  بلجيكا  منتخب 
بلجيكا السبت من أجل السفر الى اإلمارة حيث سيتم 
أن  على  أعوام،  لثالثة  معه  التعاقد  عن  رسميا  اإلعالن 

يتم تقدميه يوم اإلثنني».
في  حلوله  نتيجة  جاردمي،  إقالة  اخلميس  موناكو  وقرر 
الدوري  انطالق  على  مراحل   ٩ بعد  عشر  الثامن  املركز 
احمللي. ووصل جاردمي إلى فريق اإلمارة في صيف ٢٠١٤ وقاده 
إلى لقب الدوري ونصف نهائي دوري أبطال أوربا في ٢٠١٧. 
موناكو  مع  بعقد  مرتبطا  عاما   ٤٤ البالغ  املدرب  وكان 
حتى ٢٠٢٠، لكنه دفع ثمن البداية السيئة هذا املوسم، 
وذلك بعد رحيل أبزر جنومه على غرار العبي الوسط توما 

فابينيو  البرازيلي  اإلسباني،  مدريد  أتلتيكو  إلى  ليمار 
إلى  موتينيو  جواو  والبرتغالي  اإلنكليزي  ليفربول  إلى 

ولفرهامبتون اإلنكليزي.
في  املوسم  هذا  واحدة  مبباراة  سوى  موناكو  يفز  ولم 
أربع  آخر  وخسر  نانت.  ضد  الدوري  من  األولى  املرحلة 
يعيش سلسلة  وهو  املسابقات  في جميع  له  مباريات 
سيئة لم يحقق فيها أي فوز في ١٠ مباريات منذ ١١ آب/

أغسطس.وفي حال حل هنري بدال من جاردمي، سيكون 
موناكو أول اختبار كمدير فني البن الـ٤١ الذي عمل منذ 
علما  بلجيكا،  منتخب  في  مارتينيز  كمساعد   ٢٠١٦
آب/اغسطس  رفض في  اإلنكليزي  أرسنال  بأن أسطورة 
االخر  الفرنسي  النادي  على  لالشراف  عرضا  املاضي 

بوردو.
للمنتخب  احلالي  املدرب  خطى  على  هنري  وسيسير 
الفرنسي بطل العالم ديدييه ديشان الذي بدأ مشواره 
التدريبي مع موناكو حيث أشرف على األخير بني ٢٠٠١ 
يوفنتوس  السابقني  فريقيه  الى  االنتقال  قبل  و٢٠٠٥ 

وصوال   (٢٠٠٩-٢٠١٢) ومرسيليا   (٢٠٠٦-٢٠٠٧) اإليطالي 
األربعاء  ديشان  ٢٠١٢).وعلق  (منذ  الوطني  املنتخب  الى 
إمكانية  على   (٢-٢) ايسلندا  الودية ضد  املباراة  عشية 
تعاقد موناكو مع هنري، بالقول «هنري الى موناكو؟ إنه 
أن  عليه  الكافي...  وقته  أخذ  (هنري)  تيتي  له.  أمتناه  ما 

يبدأ (التدريب) اآلن أو الحقا على أي حال».

kÌâÜn€a@Ú◊Ö@Âfl@Ï◊b„Ïfl@µa@ÖÏ»Ì@ä‰Á@7Óm
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 وكاالت /
قالت جيني باس، مالكة لوس 
الفريق  جناح  إن  ليكرز،  أجنلوس 
في أول موسم له بقيادة ليبرون 
جيمس سيقاس بالتأهل لألدوار 
اإلقصائية في دوري كرة السلة 
بعد  للمحترفني،  األمريكي 
سنوات.وانتقل  خمس  غياب 
جيمس إلى ليكرز من كليفالند 

متوز،  يوليو  في  رسميا  كافاليرز 
بالدوري  الفائز  الالعب  وقع  حني 
سنوات  ألربع  عقدا  مرات  ثالث 
وقالت  دوالر.  مليون   ١٥٤ مقابل 
الفريق  قيادة  تولت  التي  باس، 
جيري  والدها  وفاة  بعد  العريق 
لألدوار  العودة  «علينا   ٢٠١٣ في 
لم  الهدف.  هو  هذا  اإلقصائية. 
منذ  اإلقصائية  األدوار  في  نلعب 
خمس سنوات وهذا شيء السيد 
باس لم يكن سيقبله». وأضافت 
أن احلصول على خبرة اللعب في 
بثماره  سيؤتي  اإلقصائية  األدوار 
صغار  العبني  وجود  في  الحقا 
الفريق ومن  السن ميثلون أساس 
كوزما  وكايل  بول  لونزو  بينهم 

وجوش هارت.

االستثمار.  يشبه  «األمر  وتابعت 
اللعب  وقت  تعطيهم  أن  عليك 
بهذه  إال  يتعلموا  لن  ألنهم 
من  تقفز  أن  ميكن  ال  الطريقة. 
عشية  بني  القمة  إلى  القاع 
هذه  قطع  عليك  وضحاها، 
إلى  باس  واعتذرت  اخلطوات». 
شاهدوا  الذين  ليكرز  مشجعي 
مرة   ١٦ باللقب  الفائز  الفريق 
وواصلت  صعبة.  بأوقات  مير 
إجراء  سلطة  أعطاني  «والدي 
ضرورية». أنها  أرى  تغييرات  أي 
جهدي  قصارى  «بذلت  وأردفت 
طيلة ثالث سنوات. أردت أن تسير 
األمور كما أريد لكن األمر لم يكن 
أصعب  اتخاذ  علي  وتعني  كذلك 

قرار في حياتي».

@ÊÎ5Ó€@Û‹«@fiÏ»m@ãäÿÓ€@Úÿ€bfl
ÚÓˆbñ”�a@âaÎÖ˛a@ŒÏ‹j€

شابات  الشاطئية  الطائرة  لكرة  املصري  الثنائي  فشل 
في حتقيق أي فوز مبنافسات اجملموعة الرابعة للعبة خالل 
املقامة  للشباب  األوملبية  األلعاب  دورة  في  مشاركتهما 
تعرض  األرجنتينية.فقد  آيرس  بوينيس  مدينة  في  حاليا 
الفريق املصري الذي مثله الالعبتان ندى حمدي، ونارميان 
ياسر حتت قيادة املدير الفني أحمد عطا للهزمية الثالثة 
املصرية  الشاطئية  الطائرة  كرة  لتودع  التوالي،  على 

منافسات األوملبياد.
بنتيجة  جواتيماال  نظيره  أمام  املصري  الفريق  وخسر 
اجلولة  إطار  في   ١٠-٢١،  ١١-٢١ بواقع  نظيفني  شوطني 

الثالثة واألخيرة من منافسات اجملموعة الرابعة.
املاضيتني  اجلولتني  في  أيضا  خسر  املصري  الفريق  وكان 
منافسات  ضمن  وبولندا  الصني  فريقي  من  كالً  أمام 

اجملموعة بدور اجملموعات .
وبهذه النتائج تزيل الفريق املصري جدول ترتيب اجملموعة 
الصيني  الفريق  احتل  حني  في  نقاط،   ٣ برصيد  الرابعة 
املركز األول برصيد ٦ نقاط، وخلفه الفريق البولندي ثانيا 

بـ٥ نقاط، ثم فريق جواتيماال ثالثا بـ٤ نقاط.
منافسات  في  تشارك  املصرية  البعثة  أن  بالذكر  اجلدير 
أوملبياد الشباب ببوينس آيرس من خالل ٢٣ لعبة من أصل 

٣٣

بيانا  القدم  لكرة  اإلسباني  مدريد  ريال  نادي  أصدر   
االتهامات  قضية  عن  بنفسه  فيه  نأى  اعتيادي،  غير 
البرتغالي  السابق  جنمه  الى  املوجهة  باالغتصاب 
الى  الصيف  في  انتقل  الذي  رونالدو  كريستيانو 
فتح  إعادة  على  اسبوع  اإليطالي.وبعد  يوفنتوس 
القضية  في  األميركية  الشرطة  قبل  من  التحقيق 
املرفوعة ضد رونالدو، تسارعت التطورات في الساعات 

القليلة املاضية بنشر معلومات في صحيفة برتغالية 
تتناول النادي املدريدي الذي بحسبها طلب الى العبه 
احملامي  ونفي  ضده،  املدعية  مع  اتفاق  إبرام  السابق 
اخلاص بالنجم البرتغالي صحة الوثائق التي نشرتها 
تتكتم على مصدر  والتي  األملانية  دير شبيغل  مجلة 
أعلن  اخلميس،  ظهر  بعد  صدر  بيان  معلوماتها.وفي 
ريال مدريد تقدمي شكوى ضد صحيفة «كوريو دا مانيا» 
البرتغالية. وجاء في البيان: كتبت الصحيفة األربعاء 

أن  القدم ميكن  الدفاع عن العب كرة  أحد خطوط  أن 
قد  كان  الذي  مدريد  ريال  نادي  من  ضغط  لرفع  يكون 
جند للتو رونالدو، لتبرير وجود اتفاق سري مع املتهمة 
له.وأضاف بطل أوربا في املواسم الثالثة األخيرة «ريال 
صحيفة  ضد  قانونية  إجراءات  اتخذ  أنه  يفيد  مدريد 
كاذبة  معلومات  لنشرها  البرتغالية  مانيا  دا  كوريو 
بالكامل والتي تؤثر بشكل خطير على صورة نادينا»، 

مطالبا «بتصحيح كلي».
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12 قضايا

ــى أحوال  ــة عل ــادر مطلع ــد مص وتؤك
ــتقبل محمد  ــة امللكية أن مس العائل
ــك، ال أحد  ــد انتهى كمل ــلمان ق بن س
ــيقبله في العالم بعدما بدأت تتبني  س
خيوط تورطه في مقتل هذا الصحافي 
ــني تورطه لن  ــعة، وإذا تب ــة بش بطريق
يستقبله أحد في الغرب بل وسيصبح 
ــها  ــتمرار امللكية نفس خطرا على اس
ــبب العقوبات التي قد تفرض على  بس
ــة مارقة. ــعودية وتصنيفها كدول الس

ــجع بعض األمراء على  وقد بدأ هذا يش
ــن عبد العزيز  ــلمان ب مطالبة امللك س
ــة  العائل ــات  بآلي ــل  العم ــتعادة  باس
امللكية التي جمدها محمد بن سلمان 
ــه  ــد واعتقال ــة العه ــه والي ــد تولي بع
ــت متابعا  ــراء. ويلتزم امللك الصم لألم
ــول. ويبقى املثير هو بدء  التطورات بذه
ــلمان دق أبواب أمراء كبار  محمد بن س
ــر اخملابرات  ــل مدي ــي الفيص ــال ترك أمث
ــعودي السابق  ــابق والسفير الس الس
في واشنطن، ليساعده على مخاطبة 
الواليات املتحدة لتخفيف ضغط ترامب 
ــتبعد تلبية  على الرياض. لكن من املس
ــل للطلب ألنه كان يعتبر  تركي الفيص
ــر. كما  ــل أخيه الصغي ــقجي مث خاش
ــاب الوليد بن  ــلمان ب يدق محمد بن س
طالل مطالبا إياه مخاطبة التجمعات 
ــات املتحدة.  ــة الكبيرة في الوالي املالي
وفي الوقت ذاته، بدأ محمد بن سلمان 
ــف حملة  ــض األمراء بوق ــد لبع يتعه
ــة من  ــدة العائل ــاء وح ــاالت وبن االعتق
ــه: ”ما يقع  جديد. ويقول املصدر نفس
ــعودية  ــة اآلن في الس ــة امللكي للعائل
ــنة ١٩٧٥  يتجاوز األزمة التي وقعت س
ــل، وقتها توحدت  ــال امللك فيص باغتي
العائلة واكتسبت السعودية تعاطفا 
ــبب  ــارج بس ــل واخل ــي الداخ ــرا ف كبي
ــا  ــة ومنه ــل التاريخي ــف الفيص مواق
ــرب ودفاعه عن  ــن الغ ــع البترول ع قط
ــطينية ووحدة العرب  ــة الفلس القضي
ــال ”أما اآلن،  ــف قائ ــلمني“. ويضي واملس
ــة  ــبب سياس ــتتة بس ــة مش فالعائل
ــر  ــتخرج أكث ــلمان وس ــن س ــد ب محم

ــبب هذه األزمة، وال ميكن  ــاما بس انقس
ــتبعاد أنها قد تبعد ولي العهد عن  اس

امللك“.

هكذا ســيتعامل ابن سلمان مع 
اِّـعارضة بعد حادثة خاشقجي

بعد ساعات من اختفاء خاشقجي في 
قنصلية بالده، صرح املسؤولون األتراك 
ــل في  ــد اغتي ــقجي ق ــال خاش أن جم
ــاء التحقيق معه، إال  قنصلية بالده أثن
أنه على مر أسبوع لم تظهر أدلة دامغة 
ــؤولني  تؤكد االدعاءات، وأفاد بعض املس
ــترطوا عدم اإلفصاح  ــراك الذين اش األت
عن الهوية، أنه قتل في عملية معقدة، 
ــى يد فريق  ــرعة عل متت على وجه الس
ــعوديني، ففي خالل  ــالء الس ــن العم م
ــه القنصلية قتل  ــن دخول ــاعتني م س
ــار للعظم أحضره  وقطعت جثته مبنش

الفريق معه لنفس السبب.
ــورك تاميز» أن  ــرته «نيوي يذكر تقرير نش
املسؤولني السعوديني أنكروا االدعاءات 
مبا فيهم محمد بن سلمان، مصرًا على 
ــة بكل  ــادر القنصلي ــقجي غ أن خاش
ــت قصير، ومن  ــد دخولها بوق حرية بع
ــس التركي رجب  ــب الرئي ــه طال ناحيت
ــعودية  ــلطات الس ــب أردوغان الس طي

بإثبات خروجه من القنصلية.
ــبب توصل  ــد «نيويورك تاميز» أن س تؤك
ــل  ــتنتاج مقت ــة الس ــة التركي احلكوم
 ، ــقجي ما يزال حتى اآلن مجهوالً خاش
ا  وإذا ما ثبت صحته، قد يشكل ضغوطً
ــيزيد  ــى البلدين طرفي النزاع، إذ س عل
ــات أمام  ــة، ويضيف حتدي ــر صعوب األم
حكومة البلدين في إخراج روايات حول 
ــات، حتفظ  ــه التحقيق ــا توصلت إلي م
ــاء باللوم في  ــاء وجهيهما، ورمبا اإللق م

ــقجي على طرف ثالث قد  اختفاء خاش
ــر املارقة من  ــي بعض العناص يتمثل ف
ــعودية، أو حتى حادث  ــوات األمن الس ق
عارض أثناء التحقيقات معه، خرج عن 

السيطرة لينتهي مبا حدث حقيقة.
االختفاء بني روايتني سعودية وتركية

ــير تقرير «نيويورك تاميز» إلى أن كل  يش
ــراك حاطه  ــؤولون األت ما صرح به املس
ــب  ــت أغل ــوض، إذ كان ــن الغم ــوع م ن
ــدم إظهار  ــرط ع ــات حتت ش التصريح
ــأن  الهوية، ورفض التحدث عالنية بش

ــتبعاد  ــة، ما جعل من الصعب اس األدل
ــالوة على  ــات، ع ــاالت أو تكهن أي احتم
ــف املوالية  ــرت بعض الصح ذلك، نش

ــر تفيد بأن  ــة تقاري ــة التركي للحكوم
التحقيقات ما تزال تبحث في احتمال 
ــقجي وليس مقتله، ما  اختطاف خاش
ــى قيد احلياة،  ــد باحتمال بقائه عل يفي
ــى عدم عثورها  ا أكدت عل ــا أيضً إال أنه
ــعودية  ــى أي أدلة تدعم الرواية الس عل

ــن القنصلية،  ــقجي خرج م بأن خاش
ــبوع على  ــن بعد مرور أكثر من أس لك
العثور  ــال  احتم ــاءل  يتض ــه،  اختفائ

عليه على قيد احلياة.
ــز»،  تامي ــورك  «نيوي ــه  أوردت ــا  مل ــا  وفقً
خلصت األجهزة األمنية إلى أن مقتل 
خاشقجي جاء بناءً على توجيهات من 
ــدار أمر بعملية  القيادة العليا ألن إص
بهذا القدر من التعقيد ال يصدر إال عن 
قادة سعوديني رفيعي املستوى، وذلك 
ــترط عدم  ــب وصف مسؤول اش حس
ــبب سرية  ــمه بس ــف عن اس الكش

املعلومات.
ــب ما ذكرته «نيويورك تاميز» قال  وحس
ــعوديًا،  ــي إن ١٥ عميالً س ــؤول ترك مس
ــني خاصة يوم  ــنت طائرت ــوا على م وصل
الثالثاء املاضي، وهو اليوم الذي اختفى 
ــا صرح  ــب م ــقجي. وحس ــه خاش في
ا بعد  املسؤول، غادر العمالء الـ١٥ جميعً
ــتطاعت  ــاعات قليلة فقط، وقد اس س
ا أو  ــم جميعً ــرف إلى أدواره ــا التع تركي
ــعودية،  معظمهم داخل احلكومة الس
ا  ــزة األمنية، وأضاف أيضً أو داخل األجه
ــريح، ويُفترض  أن أحدهم كان خبير تش
ــق  ــي متزي ــاعدة ف ــوده كان للمس أن وج

اجلثة.

ا  ــز» أن وفقً ــورك تامي ــر  تقرير «نيوي يذك
ــغ  أُبل ــدة،  ــة عدي ــخصيات مطلع لش
الرئيس أردوغان بتلك النتائج يوم امس 
ــؤوليه  ــل مس ــبت وما لبث أن أرس الس
ــالً  ــددًا هائ ــروا ع ــري ليخب ــكل س بش
ــقجي قد  ــائل اإلعالم أن خاش ــن وس م
ــة العربية  ــل قنصلية اململك تل داخ قُ
ــا صحيفة  ــن بينه ــعودية، كان م الس
ــه  ــورك تاميز»، لكن أردوغان نفس «نيوي
ــعودية  ــم يتهم اململكة العربية الس ل
ــالً عن أنه  ــقجي، فض علنًا بقتل خاش

ــف عن أدلة دامغة تدعم هذا  لم يكش
االدعاء.

ــول «نيويورك تاميز» إن حتفظ الرئيس  تق

ــاؤالت  ــد من التس ــار العدي ــي أث الترك
ــد تتراجع في  ــا ق ــت تركي ــا إذا كان عم
ا  ــة املطاف عن اتهام صريح حفاظً نهاي
ــة العربية  ــع اململك ــى العالقات م عل
ــل إقليمي  ــا من ثق ــا له ــعودية، مل الس
ــدم  ــان ع ــل أردوغ ــا يفض ــر، فلرمب كبي

ــة مع اململكة في ظل معاناته  القطيع
في إدارة اقتصاد مضطرب، وصراع قوى 
ــدد األطراف نتيجة للحرب األهلية  متع

الدائرة في جارته، سوريا.
ــام من  ــي غضون أي ــار ف ــر األخب لتتوات
ــاح»  ــة «صب ــد صحيف ــه، وتفي اختفائ
ــع  م ــة  القوي ــات  العالق ذات  ــة  التركي
ــم  ل ــؤولني  أن مس ــان،  أردوغ ــة  حكوم
ــرطة  ــوا إن الش ــماؤهم قال ــر أس يُذك
تفحص احتماالت اختطاف خاشقجي 
مبساعدة محتملة من ضباط مخابرات 
ــي حني  ــه؛ ف ــس قتل ــرى، ولي ــة أخ دول
ــن مقتل  ــذي حتدث ع ــؤول ال ــد املس أك

ــت» إن  ــنطن بوس ــقجي لـ«واش خاش
ــابهة  ــذا اخلبر وغيره من األخبار املش ه
ــك إلى  ــا يرجع ذل ــة، ورمب ــر صحيح غي
ــة بني مختلف  ــر املعلومات املتداول فق
ــة التركية. قال  الوكاالت داخل احلكوم
ــة اقتضت  ــي إن احلاج ــؤول الترك املس
ــف عن أي  ــام احلكومة عن الكش إحج
ــة املصادر  ــل حماي ــك من أج ــة؛ وذل أدل
ــد  املؤك ــن  م ــي  -والت ــتخباراتية  االس

تضمنها اعتراض لبعض االتصاالت.
ا  ــخصً ــورك تاميز» ش ــر «نيوي ــر تقري ذك

ــريطة عدم  صرح لتاميز البريطانية -ش
الكشف عن هويته لسرية املعلومات- 
ــتخبارات  ــبت، بأن االس ــوم امس الس ي

التركية قد حصلت على فيديو لعملية 
ــعوديون بتصويره إثباتًا  القتل، قام الس
ــورك»،  ــال أوزت ــال «كم ــة. وق ألداء املهم
ــة  ــة موالي ــي صحيف ــود ف ــب عم كات
ــابق لوكالة  والرئيس الس ــة،  للحكوم
ــي مقابلة قناة  ــمية، ف ــبه رس أنباء ش
ــيرًا  ــة موالية للحكومة، مش تلفزيوني
إلى تأكيدات مسؤولني أمنيني لم يذكر 
أسماءهم أن «هناك مقطع فيديو يوثق 
العربية  اململكة  ــت  حلظة قتله».واصل
السعودية إنكارها معرفة أي معلومات 
ــل إنها أعربت  ــقجي، ب عن مصير خاش
عن قلقها على سالمته، وأبدت اململكة 
العربية السعودية استعدادها السماح 
ــش القنصلية  ــرطة التركية تفتي للش
ا على  في إسطنبول، وهو ما يُعد خروجً
ــق عليها.  ــية املُتف األعراف الدبلوماس
ــارز، حتدث  ــؤول تركي ب بينما صرح مس
ــن هويته  ــف ع ــدم الكش ــريطة ع ش
الدبلوماسية،  ــتراتيجية  االس ألغراض 
ــنطن  واش ــذ  تأخ أن  ــل  تأم ــرة  أنق أن 
ــي بزمام املبادرة للضغط  واجملتمع الدول
على اململكة العربية السعودية بشأن 
ا  ــد مقيمً ــقجي، والذي يُع مصير خاش
ــدة، وكاتب  ــي الواليات املتح ــرعيًا ف ش

عمود في صحيفة الواشنطن بوست.

رد فعل أمريكي متأخر
ــت الكامل  ــب الصم ــت إدارة ترام التزم
بشأن املسألة عندما قال الرئيس ترامب 
إنه يشعر «بالقلق» حيال تلك املسألة، 

في رد على سؤال أحد املراسلني.

ــي تقرير، أن  ــورك تاميز» ف ــر «نيوي تذك
رمبا كانت اإلدارة األمريكية مترددة في 
الدخول في عداء مع اململكة العربية 
ــة  األمريكي ــة  احلليف ــعودية،  الس
ــس ترامب  ــاد الرئي ــة، والذي أش املقرب
ــرارًا بزعيم اململكة املهيمن  مرارًا وتك
ــا، ولي العهد محمد بن  ذي الـ٣٣ عامً
ــتمرار اختفاء  ــلمان. ولكن مع اس س
ــام، كان باديًا أن  ــدة أي ــقجي لع خاش
ــب وزير  ا. إذ طال ــدً ــط كان متزاي الضغ
ــك بومبيو»  ــة األمريكي، «ماي اخلارجي
ــعودية «باملساعدة في  احلكومة الس
ــأن اختفاء  ــامل بش ــراء حتقيق ش إج
ــفافية  بالش ــي  والتحل ــقجي،  خاش

فيما يبرز من نتائج التحقيق».
ــي صحيفة  ــر ف ــال رأي نُش ــي مق وف
«واشنطن بوست»، ناشدت «خديجة 
ــقجي، ترامب  ــز»، خطيبة خاش جنكي
من أجل «املساعدة في تسليط الضوء 
ــال». وقالت إنها على  على اختفاء جم
ــد احلياة،  ــى قي ــا زال عل ــه م ــة» أن «ثق
ــرور األيام.  ــى مع م ــن آمالها تتالش لك
ــدة حلقوق  ــب األمم املتح ــا مكت وقد دع
ا كل من اململكة العربية  ــان أيضً اإلنس
السعودية وتركيا بإجراء حتقيق شامل، 

واإلعالن عن نتائجه .
ــاني»، املتحدثة  ــت «رافينا شمدس قال

ــان باألمم  ــوق اإلنس ــب حق ــم مكت باس
ــي  ف ــلني  املراس ــن  م ــدد  لع ــدة  املتح
ــري الواضح  جنيف إن «االختفاء القس
ــعودية  ــن قنصلية الس ــقجي م خلاش

بإسطنبول أمر غاية في اخلطورة وباعث 
ــب ما جاء في تقرير  على القلق». وحس
ــؤولني آخرين  ــورك تاميز» فإن مس «نيوي
ــريطة  ــة التركية، حتدثا ش في احلكوم
ــف عن هوياتهم ألنهم غير  عدم الكش
ــم بالتعليق، مؤكدين صحة  مصرح له

ــي تقرير  ــواردة ف ــية ال ــاط الرئيس النق
صحيفة «صباح»، والذي نشر تفاصيل 
ــعودي الذي وصل  ــركات الفريق الس حت

إلى إسطنبول يوم اختفاء خاشقجي.
تفاصيل العملية بني تسجيالت فيديو 

وسجالت رحالت الطيران
جاء في تقرير نشرته «واشنطن بوست» 
ــا يظهر به  ــذي وصله ــجيل ال أن التس
ــف البوابة  ــيارات مغطى خل موقف س
ــيارتني  ــب املدخل األمامي، وأن س بجان

ــد مرور  ــف تقريبًا بع ــن املوق ــا م خرجت
ــقجي إلى  ــى دخول خاش ــاعتني عل س
ــب ما ذكره أحد  القنصلية، وذلك حس
املصادر بشأن التحقيق، أحد السيارتني 
ــا أمام  ــيدس فان مت ركنه ــيارة مرس س
مكان إقامة «العتيبي»، القنصل العام، 
ــاءً، وذلك  ــاعة ٣:٠٩ مس ــام الس ــي مت ف
ــت الكاميرا  ــب ما ظهر على توقي حس

في التسجيل.
ــت» أن  ــنطن بوس ــاف تقرير «واش وأض
ــكان إقامة  ــة من م ــول للقنصلي الوص
ــق  دقائ ــة  بضع ــتغرق  يس ــل  القنص
ــجيل  ــا ظهر في التس ــب وأن م فحس
ــوه  ــذي يعل ــة ال ــى القنصلي ــن مبن م
ــيفني  ــب وس ــعودية املذه ــعار الس ش
ــجرة النخيل، مع رفرفة  متقاطعني وش
ــا، وكذلك ظهور  ــعودي خارجه علم س
ــي أمن في كشك باخلارج، أكدت  حارس
ــن  ــوذ م ــجيل مأخ ــا أن التس جميعه
ــجيالت الكاميرا اخلاصة بالشرطة  تس
التركية، وأضاف التقرير أن التحقيقات 
ــعت لتشمل مكان إقامة  التركية اتس

القنصل السعودي.
ــة أن طائرتني خاصتني  ذكرت الصحيف
ــح احلكومة  ــي الغالب لصال تعمالن ف
ــن الرياض صباح  ــعودية، أقلعتا م الس
ــرين األول)،  ــن أكتوبر (تش يوم الثاني م
ــا  راكبً  ١٥ ــا  متنهم ــى  عل ــني  حاملت
أو  ــتخبارات  اس ــالء  عم ــم  -جميعه
ــت  نف ــا  فيم ــني.  حكومي ــؤولني  مس
ــول  وص ــن  ع ــر  ذك ــا  م ــعودية  الس
ــقجي،  ــاء خاش اختف ــل  قب ــني  طائرت
ــوى فريق  ــطنبول س ــم يصل إس وأن ل
ــا يوم  ــلته إلى تركي ــني أرس ــن احملقق م
ــي العثور على  ــاعدة ف ــبت للمس الس

خاشقجي.
ــار موقع «واشنطن بوست» إلى أن  وأش
البيانات حول حتركات الطائرتني جمعت 
ــاف رادار بوكس»،  ــع «ارن ــى موق من عل
ــران  ــالت الطي ــع رح ــركة تتب ــي ش وه
ــول العالم، والتي  اخلاصة والتجارية ح

ــرة األولى  ــجالتها أن الطائ ــرت س أظه
ــن أكتوبر  ــي األول م ــاض ف ــادرت الري غ
ــرين األول)، وهبطت في إسطنبول  (تش
اليوم التالي متام الساعة الثالثة والربع 

ا. صباحً
ــنطن بوست» أن  وقد أضاف تقرير «واش

املسؤولني األتراك ربطوا إشارات االتصال 
اخلاصة بطائرتني من طراز «جلف سترمي 
ــتبه احملققني  فور»، بالطائرتني التي يش
ــعودي  ــراد الفريق الس ــم أف ــي نقله ف
ــى متنها، وجدير  ــغ عددهم ١٥ عل البال
ــني  ــني تابعت ــا أن الطائرت ــر أيضً بالذك
ــران»  الطي ــات  خلدم ــرامي  ب ــكاي  لـ«س
ــرت  الرياض.نش ــا  ومقره ــعودية،  الس
«واشنطن بوست» املزيد من التفاصيل 
ــق، إذ هبطت  ــة لتحركات الفري الدقيق

ــار أتاتورك  ــي مط ــني ف ــدى الطائرت إح
ــطنبول، في متام ٣:١٣ صباح نفس  بإس
ــعة مسافرين،  اليوم، وكانت حتمل تس
سجلوا دخوالً في أحد الفنادق القريبة 
ا فندق موفنبيك  من القنصلية، وحتديدً
ــا لثالث ليال.  ــطنبول، وحجزوا غرفً إس
لكنهم حزموا أمتعتهم في وقت الحق 
ــن نفس اليوم، وغادروا على منت نفس  م
ــاعة ١٠٫٤٦ مساءً،  الطائرة في متام الس
، أي شرق  ثم توقفت على بعد ٢٨٠ ميالً
مقاطعة ناليهان التركية، ثم توجهت 
ــراق وإيران،  ــدود بني الع ــرة إلى احل الطائ
ــب العراقي، ثم عبرت  ــة من اجلان مقترب
ــي، وهبطت في دبي  إلى اخلليج الفارس
ا، وغادرت  ــاعة ٢:٣٠ صباحً في متام الس
ــاح اليوم التالي املوافق  إلى الرياض صب

٣ أكتوبر «تشرين األول».
ــي  ف ــت  هبط ــة،  الثاني ــرة  الطائ ــا  أم
إسطنبول في متام الساعة ٥٫١٥ مساء 
ــى متنها ٦  ــاء، حاملة عل ــوم االختف ي
ــم إلى مقر  ــه جميعه ــافرين، توج مس
ــرعان ما عادوا  القنصلية مباشرةً، وس
ــر  ــير تقري ــار. ويش ــى املط ــم إل أدراجه
ــت» إلى أن الهدف من  ــنطن بوس «واش
ــرة ما يزال  ــفر األفراد على منت الطائ س
، هل سافروا بغرض االستشارة  مجهوالً
ــر أن الطائرة  ــة، وأضاف التقري أم اإلقام
ــاعة و١٥ دقيقة  ــد حوالي س غادرت بع
ــى القاهرة، ثم  ــن وصولها متجهة إل م
ــاض بعد مرور حوالي ٢٥  غادرت إلى الري

ساعة.
ــأن  ــا حول ما أظهرته الكاميرات بش أم
ــيارات  ــت س حتركات الفريق، حتركت س
ا عن  ــدً ــية بعي ــل لوحات دبلوماس حتم
مقر القنصلية بعد ساعتني ونصف من 
ــقجي إليها، حاملني على  دخول خاش
ــط مخابرات  ــؤوالً وضاب ــا ١٥ مس متنه
ــب تقرير صحيفة  سعودي، وذلك حس
«صباح» التركية.بينما حتركت سيارتني 
ــيدس  ــيارة فان مرس أخريني، بينهما س
ــة، إلى  ــوداء ذات نوافذ معتم ــو س فيت
ــذي يبعد ٢٠٠  ــكن القنصل ال ــر س مق
ــر القنصلية، وقالت  ياردة فقط عن مق
ــي  ــراك ف ــني األت ــة إن املوظف الصحيف
املنطقة احمليطة بسكن القنصل العام 
ــكل مفاجئ  ــعودي، قد أُبلغوا بش الس
بعدم احلضور إلى العمل في ذلك اليوم. 
ــمية  وذكرت صحيفة «صباح» دون تس
ــرطة  أي من مصادرها، أن محققي الش
ــل  داخ كان  ــقجي  خاش أن  ــتبهوا  اش

السيارة املرسيدس الفان.

تساؤالت على هامش الحادث
ــا  ــي أطلقه ــاؤالت الت ــرز التس ــل أب لع
ــقجي، واحتمال  ــاء خاش ــادث اختف ح
تعرضه للقتل في قنصلية بالده، فيما 
ــذ أن كان في  ــتدراج له من ــدو أنه اس يب
ــنطن بنية التخلص منه، هل كان  واش
ذلك بسبب انتقاده سياسة السعودية 
حتت حكم ابن سلمان من خالل منصة 
ــة ذلك فيما  ــة؟ وما دالل صحفية غربي
يتعلق بسياسة اململكة جتاه انتقادات 

مواطنيها داخليًا أو خارجيًا.
ــي مقال لها  ــاءل «لينا خطيب» ف تتس
نشرته صحيفة «اجلارديان» البريطانية 
ــره احلكومة  ــذي تظه ــط ال ــول النم ح
ــعودية منذ بروز محمد بن سلمان  الس
ــماح  من أن ال طاقة لها بتحمل أو الس
ــني واالنتقادات  ــع املعارض ــاون م أو الته
ــكل كان. فعلى الرغم من أن  بأي ش
ــط باحلادث،  ــا يزال يحي الغموض م
ــكار اململكة  ــب» إن إن ــول «خطي تق
العربية السعودية جميع االدعاءات 
ــن  م ــرج  يخ ــم  ل ــقجي  خاش ــأن  ب
ــع ظهور بعض  ــة، تزامنًا م القنصلي
األدلة التي تؤكد اختفاءه منذ حلظة 
ــط  ــك من ــة، وكذل ــه القنصلي دخول
ــعوديني  تعاملها مع املعارضني الس
ا،  ــر منطً ــارج، جميعها تظه ــي اخل ف
وترسم صورة للسياسة السعودية 
ــا أو  ــواء داخليً ــا س ــاه معارضيه جت
ــرز  أب ــقجي  خاش ــار  خارجيًا.وباعتب
ــات اململكة في  ــن لسياس املنتقدي
اخلارج، على الرغم من أنه ال ميثل «عدوًا 
ــيكي،  الكالس املعتاد  باملعنى  للدولة» 
ــعل  ــك نظرًا لطبيعة انتقاداته، أش وذل
ــم،  العال ــول  ح ــال  أفع ردود  ــاءه  اختف
ــني للنظام  ــن الصحفيني املوال حتى م
ــروا عن  ــي املنطقة، إذ عب ــعودي ف الس
ــم إزاء اختفائه. وتقول «خطيب»  قلقه
ــا كانت عاقبة هذا احلادث، وأيا كان  إن أي
ــالة األبرز  ــقجي، فإن الرس مصير خاش
هي إعالن اململكة الصارخ عن موقفها 

جتاه أي معارضة أو انتقاد لها.

ــنة ١٩٧٥  ــوأ مرحلة لها منذ اغتيال امللك فيصل بن عبد العزيز س ــعودية بأس متر العائلة امللكية الس
ــقجي الثالثاء  ــعودية في اغتيال الصحفي جمال خاش نتيجة الضجة الدولية حول تورط القيادة الس
املاضي. وبدأت أصوات أمراء يطالبون امللك سلمان بن عبد العزيز باإلسراع بحل يحفظ البالد وامللكية، 
ــلمان يدق أبواب األمراء ومنهم تركي بن فيصل واألمير الوليد بن طالل ملساعدته  بينما بدأ محمد بن س
في مخاطبة الغرب.ووفق معلومات شكلت تصريحات الرئيس األمريكي دونالد ترامب ثم بريطانيا زلزاال 

ــط  عائلة  آل سعود، امللكية، حيث بدأ الكثير من أفرادها يشعرون باخلطر على  حقيقيا وس
املؤسسة جراء التصرفات اخلطيرة لولي العهد محمد بن سلمان.
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تسجيل دخول خاشقجي للقنصلية مأخوذ 
من تسجيالت الكامريا الخاصة بالشرطة 
الرتكية وأن التحقيقات الرتكية اتسعت 
لتشمل مكان إقامة القنصل السعودي

ترامببومبيواردوغان

طالب مايك بومبيو السعودية باِّـساعدة َّـ إجراء تحقيق شامل بشأن 
اختفاء خاشقجي والتحلي بالشفافية فيما يربز من نتائج التحقيق

أمراء سعوديون يطالبون الملك بالتحرك الحتواء زلزال خاشقجي
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مقتل خاشقجي جاء بناًء 
على توجيهات من القيادة 
العليا ألن إصدار أمر بعملية 
بهذا القدر من التعقيد 
ال يصدر إال عن قادة 
سعوديني رفيعي اِّـستوى

خديجة جنكيز

الوليد بن طالل ومحمد بن سلمان

/ القسم السياسي



الحرس الثوري: إيران أقوى كلما خاضت مزيداً من الحروب

ــية  ــأن فضائح اجلاسوس ــر ب ووذكّ
ــاخراً:  ــأل س ــدة وس ــت جدي ليس
ــني أجهزة  ــدأت الصراعات ب «هل ب
ــط؟  فق ــس  باألم ــتخبارات  االس
معروف أن اجلاسوسية مثل الدعارة، 

من أقدم املهن في العالم».
ــة  البريطاني ــلطات  الس ــت  وكان
ــني أوربيتني العتقال  أصدرت مذكرتَ
ــتبه في أنهما ضابطان  رجلني يُش
ــكرية  العس ــتخبارات  االس ــي  ف
حت أن تكون محاولة  الروسية. ورجّ
ذت  ــكريبال وابنته يوليا، نُفِ قتل س
لت  ــني، كما حمّ ــاز من الكرمل بإيع

بوتني «املسؤولية عن الهجوم».
ــن تقرير  ــكو م ــخرت موس كما س
ــأن أحد  ــاد ب ــي أف ــي بريطان إعالم
ــن تتهمهما لندن  ــيَني اللذي الروس
بتسميم اجلاسوس الروسي املزدوج 
ــيرغي سكريبال وابنته  السابق س
ــوك» في  ــاز األعصاب «نوفيتش بغ
ــو العقيد في  ــالزبوري، ه مدينة س
ــكرية  ــتخبارات العس أجهزة االس
الروسية أناتولي تشيبيغا، ووصفت 
هذه املعلومات بأنها جزء من حملة 

تشنّها لندن على موسكو.
ــي  «ديل ــة  صحيف ــت  وكان
ــاون  بالتع ــة،  اللندني ــراف»  تلغ
ــي  اإللكترون ــكات»  «بليغ ــع  موق
أوردت  ــدن)،  لن (مقرّه  ــات  للتحقيق
ــم  للمته ــي  احلقيق ــم  االس أن 

ــي  أناتول ــو  ه ــيروف،  بوش ــالن  رس
 ٣٩) ــيبيغا  تش ــش  فالدمييروفيت
سنة)، وذكرت أنه «عقيد في اجليش 
نِح وسام بطل روسيا»،  الروسي، مُ
األبرز في البالد. وأضافت أنه «تخرّج 
ــكرية  العس القيادة  ــة  أكادميي من 

ــك،  بالغوفيشتشنس ــة  مدين في 
أقصى الشرق الروسي، وهي إحدى 
ــدرّب قوات  ــم األكادمييات التي ت أه
ــوات  ــة والق ــدوس البحري الكومان

اخلاصة».
ــل في  ــيبيغا «قات ــت أن تش وتابع
نح الوسام مكافأةً له  الشيشان، ومُ
على تنفيذه مهمة حفظ للسالم»، 
ــاركته في  ــك إلى مش ــير بذل وتش
حت  ــا رجّ ــي أوكرانيا. كم ــزاع ف الن
ــي فالدميير  أن يكون الرئيس الروس
ــرف املتهم، ألنه مينح هذه  بوتني يع

األوسمة بنفسه.
ــى ضابط  ــة إل ــبت الصحيف ونس
ــر  ــا يثي ــه: «م ــابق قول ــي س روس

ــل إلى  ــتغراب هو أن يُرسَ االس
ــل  ــارز يحم ــط ب ــدان ضاب املي
ــي أن األوامر  ــا يعن ــمة، م أوس
صدرت من أعلى املراتب». كما 
ــت عن وزير بريطاني قوله:  نقل
ــف  كش ــالزبوري  س ــادث  «ح
جانباً صغيراً من خطة بوتني، 
ــيا قوة عظمى.  لتأكيد أن روس
إنها رسالة إلى الغرب وشعبه، 
لوا  وحتمّ ــي  خاصمون مفادها: 
النتائج. لكنه عرف اآلن أنه ال 

يستطيع النجاة بفعلته».
الناطقة  ــت  في املقابل، رفض
ــية  الروس ــة  اخلارجي ــم  باس
ــه  ن ــا تضمّ ــا م ــا زاخاروف ماري
ــس لدى  ــة: «لي ــر، قائل التقري
(البريطانيني) دليل. لذلك يواصلون 
ــات مضلّلة لصرف  ــة معلوم حمل
ــؤال الرئيس: ماذا  ــاه عن الس االنتب
ــألت:  ــالزبوري»؟ وس حصل في س
مون اإلثبات على تورط  «متى سيقدّ

أي شخص بهذا احلادث»؟
ــت التقرير  ــا أن «توقي ورأت زاخاروف
ــة الوزراء  ــن مع خطاب رئيس يتزام
البريطانية تيريزا ماي أمام اجلمعية 
العامة لألمم املتحدة» في نيويورك.

ــكو  ــت موس ــاي هاجم ــت م وكان
على خلفية حادث التسميم بغاز 
ر  وّ ــوك» الذي طُ األعصاب «نوفيتش
ــوفياتي، معتبرة  ــاد الس ــي االحت ف
ــويش على  ــعت إلى التش أنها «س
ــالل تلفيقات  ــات، من خ التحقيق
ني  بائسة». ولفتت إلى ظهور املتهمَ
ــي،  في مقابلة مع التلفزيون الروس
ــالزبوري  ــدا خاللها أنهما زارا س أك
ــائحني،  أثناء احلادث، بصفتهما س

ــددا على براءتهما، وأكدا  لكنها ش
ي استخبارات،  ــا ضابطَ أنهما ليس
حا  ورجّ ــران»،  ــاوالن صغي ــل «مق ب
ــة  «مصادف ــة  ضحي ــا  وقوعهم
عجيبة».هذا وردت صحيفة «ديلي 
ــرطة البريطانية  ــراف» أن الش تلغ
دت هوية عميل ثالث، هو ضابط  حدّ
في جهاز االستخبارات العسكرية 
ــه نفذ مهمة  ــية، تعتقد بأن الروس
ــميم  ــتطالع قبل محاولة تس اس
ــابق  ــي الس العميل املزدوج الروس
ــي  ــه ف وابنت ــكريبال  ــيرغي س س
ــي آذار (مارس)  ــالزبوري ف مدينة س

املاضي.
م بغاز  مِ وتؤكد لندن أن سكريبال سُ

نع  األعصاب «نوفيتشوك» الذي صُ
ــوفيتي، واتهمت  ــاد الس ــي االحت ف
ــا ضابطان في  ــول إنهم ــني تق رجل
ــه، بتنفيذ الهجوم. وأفاد  اجلهاز ذات
ــي  البريطان ــكات»  «بلينغ ــع  موق
ــو العقيد  ني ه ــبوهَ ــأن أحد املش ب
ــط في  ــيبيغا، الضاب ــي تش أناتول
االستخبارات العسكرية الروسية. 
ــر صورة جلواز سفر تشيبيغا،  ونش
ــبه رسالن  يعود إلى عام ٢٠٠٣ ويش
ني اللذين  ــيروف، أحد املشبوهَ بوش
ــة املتحدة هويتهما.  دت اململك حدّ
ــيبيغا تخرّج  ــاف املوقع أن تش وأض
ــكرية مرموقة،  ــة عس ــن أكادميي م
ــة  ــوات اخلاص ــي الق ــدم ف ــم خ ث
لالستخبارات العسكرية الروسية، 
ومنحه الرئيس فالدميير بوتني أرفع 

وسام في البالد.

ــى  إل ــراف»  تلغ ــي  «ديل ــارت  وأش
ــة  األمني ــزة  واألجه ــرطة  الش أن 
ــالً  عمي ــأن  ب ــد  تعتق ــة  البريطاني
ــالزبوري، لدعم  ــياً ثالثاً زار س روس
ــكريبال، لكنها  خطة تسميم س

لم تذكر اسمه.
ــني  ــم الكرمل ــق باس ــق الناط وعلّ
ــى  إل ــاً  الفت ــكوف،  بيس ــري  دميت
«صعوبة متييز الصحيح من اخلطأ 
ــاف:  وأض ــات».  املعلوم ــذه  ه ــي  ف
ــتخالص  ــل ممكن اس ــرف ه «ال نع
ن،  ن يشبه مَ ــمية حول مَ نتائج رس
ــخص، وأين  ــكن هذا الش وأين يس
». وتابع ساخراً: «لدينا حوالي  شبّ
ــني  لين  ١٥ ــي  وحوال ــتالني  س  ١٠

ــاحة احلمراء،  ــي الس ــون ف ل يتجوّ
ــني  األصلي ــاً  جميع ــبهون  ويش
ــارة إلى  ــي إش ــر»، ف ــد كبي ــى ح إل
ني السوفيتيني  ــبيهي» الزعيمَ «ش
ــي  ف ــائحون  الس ــب  يرغ ــن  اللذي
التقاط صور معهما. وزاد في إشارة 
ــدي أي  ــت ل ــيبيغا: «ليس إلى تش
ــخصاً يحمل  معلومة تفيد بأن ش

هذا االسم نال وساماً»
ــة اخلارجية  ــرت متحدث ــا اعتب كم
ــية ماريا زاخاروفا االدعاء بأن  الروس
أحد الروسيني املشتبه بضلوعهما 
ــكربيال  ــيرغي س ــميم س في تس
وابنته يوليا، هو أناتولي تشيبيغا، 

ضرب من التضليل اإلعالمي.
وذكرّت ماريا زاخاروفا عبر صفحتها 
ــبوك، بأن الضخ اإلعالمي  في فيس
ــروف  ــندر بت ــول  ألكس ــف ح املزي

وروسالن بوشيروف، مت مباشرة بعد 
كلمة رئيسة احلكومة البريطانية، 
تيريزا ماي في مجلس األمن الدولي 

حول أسلحة الدمار الشامل.
وأشارت الدبلوماسية الروسية إلى 
ــاي ألقت خالل كلمتها التهم  أن م
ــيا دون أي دليل أو  ــا على روس جزاف

إثبات.
ــع اإللكتروني لصحيفة  وأفاد املوق
ــد الرجلني  ــي تلغراف"، بأن أح "ديل
اللذين تشك لندن بضلوعهما في 
قضية تسميم سيرغي سكربيال 
ــي  أناتول ــم  اس ــل  يحم ــه،  وابنت

تشيبيغا.
ــي  "أناتول ــة:  الصحيف ــت  وقال

فالدمييروفيتش تشيبيغا، هو االسم 
ــق في  ــخص املالح ــي للش احلقيق
ــميم عائلة سكريبال،  قضية تس
ــمته الشرطة البريطانية  الذي اس

سابقا، روسالن بوشيروف".
وقبل ذلك زعمت لندن بأن املواطنني 
الروسيني ألكسندر بتروف وروسالن 
ــا  تتهمهم ــن  اللذي ــيروف،  بوش
مبحاولة تسميم سكريبال، يعمالن 
ــكرية  العس ــتخبارات  االس ــي  ف

الروسية.
ولكن الروسيني، دحضا هذه التهمة 
ــخرا  ــة تلفزيونية س ــالل مقابل خ
فيها من االتهامات املوجهة لهما، 
ــان جتارة األغذية  وقاال إنهما ميارس
ــياحية  ــة، وقاما برحلة س الرياضي
ــالزبوري في  لزيارة لندن ومدينة س

أوائل مارس املاضي.

ــابقاً قادرين  ــري: «إذا كنا س ــق جعف وعلّ
ــرق األوسط خالل ١٢  على الدفاع عن الش
ــات ذلك اآلن  ــيطرة عليه، ب دقيقة، ال الس

ممكناً خالل أقلّ من ذلك».
ــران يظهر أنه  ــع الثورة وإي ــر أن «طاب واعتب
ــاً أكثر، كلّما  ــت (البالد) حروب ــا خاض كلّم
ــران «لن  ــدداً على أن إي ــوى»، مش ــت أق بات
ــارج حدودها،  ــزم خ ــردّ بح ــى عن ال تتوان
ــر». ورأى أن «جبهة  ــرّض أمنها خلط إذا تع
ــوريا  املقاومة باتت أكثر قوة بعد حربَي س

والعراق، وال خشية عليها».
ــى العقوبات األميركية  وتطرّق جعفري إل
اجلديدة املفروضة على طهران، قائالً: «إنها 
ــنحقق من  ــي اعتدنا عليه. س ــر طبيع أم
خالل العقوبات اكتفاءً ذاتياً وحلمة وطنية 
ــنخرج أقوى بعدها. سنبقى صامدين  وس

حتى انهيار الكيان الصهيوني».
أما اجلنرال مرتضى ميريان، قائد العمليات 
البرية في «احلرس الثوري»، فأعلن «إحباط 
أكثر من ألف مؤامرة إرهابية خالل شهر». 
ــو ٢٠ مليون  ــداء» دفعوا «نح ــر أن «أع وذك
دوالر» لشحن قنبلة وتفجيرها في طهران، 
ــاحنات  ــون قيادة ش ــاول انتحاري وزاد: «ح
لة متفجرات إلى طهران خالل شهر  محمّ

محرّم. (املؤامرة) أُحبطت في طريقة ما».
على صعيد آخر، اعتبر رجل الدين محمد 
ــادات  ــه انتق ــاني، أن «توجي ــي كاش إمام
ــني»،  ــق للمواطن ــو ح ــة ه ــة وفني علمي
ــؤولني  ــى املس ــاءة إل ــتدركاً أن «اإلس مس

تصبّ في مصلحة األعداء واألجانب».
ــاعة  ــعون إلى إش ونبّه إلى أن «األعداء يس
ــعب  الش ــني  ب ــوة  فج ــيع  وتوس ــالف  خ
ــذر في كل  ــى «احل ــاً إل ــؤولني»، داعي واملس
ــى قوانني  ــا املصادقة عل ــائل، وبينه املس
مرتبطة باالنضمام إلى معاهدات دولية». 
وهذه إشارة إلى مشروع قانون أقرّه مجلس 
ــورى (البرملان) اإليراني، مبوجبه تنضمّ  الش

ــة ملكافحة  ــدة دولي ــى معاه ــران إل طه
ــروع  ــاب. ويحتاج تطبيق مش متويل اإلره
ــس صيانة  ــة مجل ــى مصادق ــون إل القان
ــرّ بغالبية ضئيلة  قِ

ــاً أنه أُ ــتور، علم الدس
ــن محافظني رأوا  ــار اعتراضات م جداً، وأث
ــى أن املعاهدة  ــة»، منبّهني إل ــه «خيان في
ــتقوّض قدرة إيران على دعم تنظيمات  س
ــس  ــاد اجملل ــة. وأع ــي املنطق ــلحة ف مس
ــروع القانون إلى البرملان،  ــتوري مش الدس
ـــ «مالحظات» أبداها مجلس  مبرراً األمر ب

تشخيص مصلحة النظام.
ــي  ــوري همدان ــني ن ــع حس ــد املرج وانتق

التصويت على مشروع القانون، متسائالً 
ــي ملف  ــع معاهدة ف ــن توقي ــف ميك «كي
ــا الواليات  ــاب فيم ــة متويل اإلره مكافح
ــضّ اجمللس  د تعريفه؟»، وح ــدّ ــدة حت املتح
ــدة  املعاه ــة  «مراجع ــى  عل ــتوري  الدس
ــريعة  ــون منافية للش ــام، لئال تك باهتم
ــتور»، معتبراً أن معظم النواب «لم  والدس
يأخذوا في االعتبار توجيهات» املرشد علي 

خامنئي، لدى تصويتهم على املشروع.

أما املرجع ناصر مكارم الشيرازي، فرأى أن 
ــن روحاني «ليست  حكومة الرئيس حس
ــذي قصم  ــكلة الغالء ال ــي مش ــة ف بريئ
ــورط مبلف  ــاس»، واتهمها بالت ــور الن ظه
ــعر صرف الريال أمام الدوالر.إلى  انهيار س
ذلك، أوردت صحيفة «إطالعات» أن تهريب 
ــكل كبير»،  ــود في ايران «تزايد في ش الوق
ع كثيرين على  ــعره يشجّ الفتة إلى أن «س
ــود حرم  ــت أن تهريب الوق ــك». والحظ ذل
ــنوات،  اخلزينة من ٧ باليني دوالر خالل ٥ س
داعية إلى مكافحة األمر من خالل «اعتماد 

بطاقة لـ (بيع) الوقود، وحترير سعره».
ــي  ــن جهة أخرى، جتنّب الرئيس الفرنس م
ــؤولني  ــأن مس ــزم ب ــرون اجل ــل ماك إميانوي
ــوم على مؤمتر  ــن أمروا بهج ــني بارزي إيراني
ــق» املعارضة في  ــن خل ــة «مجاهدي حلرك
باريس الصيف املاضي. وقال: «إيران أحياناً 
ــهد توترات،  ــى فصائل وتش ــمة إل منقس
لذلك ال ميكنني القول هل أن اإلرادة لتنفيذ 
ذلك (الهجوم) جاءت من أعلى، أم من ذلك 

اجلهاز أو هذا الفرع. ليست لدي معلومات 
ــة». وكانت اخلارجية  أخرى في هذه املرحل
ــتخبارات  وزارة االس ــت  اتهم ــية  الفرنس
دت  ــدّ ــا ش ــة. كم ــر اخلط ــة بتدبي اإليراني
ــنطن ضغوطها على طهران، بعدما  واش
ــار الرئيس  ــف جون بولتون، مستش كش
ــؤون األمن  ــب لش ــد ترام ــي دونال األميرك
ــدة ملكافحة  ــتراتيجيا جدي ــي، اس القوم
ل أولوية الواليات املتحدة إليران  اإلرهاب حتوّ
ــي تدعمها، ال  ــات املتطرفة الت والتنظيم
سيّما من خالل وسائل غير عسكرية، وإن 
له اجلماعات  » تشكّ واصلت مواجهة «حتدٍ

األخرى اإلسالمية .
ــالمي،  ــني س في املقابل أكد اجلنرال حس
ــي،  ــوري» اإليران ــرس الث ــد «احل ــب قائ نائ
وزاد:  ــات»،  العقب كل  ــاوزت  «جت ــالده  ب أن 
ــة أصغر من عزمية  ــكالت االقتصادي «املش
ــعبنا. قدراتنا عظيمة جداً، وسنقطع  ش
ــالمي». وتطرّق  ــد أميركا في العالم اإلس ي
ــران على  ــنّته إي ــوم صاروخي ش ــى هج إل
ــوريا قبل  ــع لتنظيم «داعش» في س مواق
أيام، قائالً: «استهدفنا بصواريخ إرهابيني 
ــالة  هون إلينا رس قرب األميركيني، ثم يوجّ
ــم، إلبالغهم  ــأن نقيم خط اتصال معه ب
بالضربات الصاروخية قبل تنفيذها. بلغت 
ــوى عظمى  ــة تتحدث فيها ق ــران مكان إي

معها بهذا الشكل من االحترام».
ــي  ــس ف ــي لي ــان الصهيون ــع: «الكي وتاب
ــزب اهللا (اللبناني) طوى  ــرة تهديدنا، ح دائ

ال  ــوّ ــه اجل ــس وزرائ ــول لرئي ــه. نق صفحت
(بنيامني نتنياهو): بدل حتريض العالم على 
ــباحة في (البحر)  ــران، تعلّم الس م إي تقدّ
ــط، إذ ليس أمامك سوى الفرار إلى  املتوس
ــاً زوال هذا  ــهد قريب ــر، إذ إننا سنش البح
ت إدارة ترامب  الكيان املزيف».إلى ذلك، أعدّ
استراتيجيا ملكافحة اإلرهاب، هي األولى 
زت إدارة الرئيس  ــام ٢٠١١، عندما ركّ منذ ع
ــى التهديد الذي  ــابق باراك أوباما عل الس
ــدة»، بعد مقتل  له تنظيم «القاع ــكّ يش

زعيمه أسامة بن الدن في باكستان.
ــران، في  ــة إلي ــة املمنوح ــس األولوي وتعك
ــب  ترام ــعي  ــدة، س اجلدي ــتراتيجيا  االس
ــط،  ــرق األوس إلى احتواء نفوذها في الش
ــي ودعمها  ــص برنامجها الصاروخ وتقلي
ــى  عل ــا  وإرغامه ــة»،  «متطرف ــات  جماع
ــات، من خالل  ــى طاولة املفاوض العودة إل
إعادة فرض عقوبات عليها، بعد انسحاب 
ــووي املُبرم مع  ــاق الن ــن االتف ــنطن م واش

طهران عام ٢٠١٥.
ــتراتيجيا مكافحة اإلرهاب لعام  وفي اس
٢٠١١، ذُكرت إيران مرة واحدة، في الصفحة 
ــطة»  ــرة، بوصفها دولة «نش ــل األخي قب

ــة اجلديدة  ــاب». لكن الوثيق ــى «اإلره ترع
ــاوف األميركية، وإن  تضعها في صلب اخمل
ــلحة   واصلت تركيزها على جماعات مس

في سوريا والعراق.
ــدة على  ــتراتيجيا اجلدي ــتعتمد االس وس
ــة  حملارب ــدي  التقلي ــكري  العس ــل  العم

ــز  ــى تعزي ــعى إل ــا ستس ــني، كم اإلرهابي
ــكرية،  ــائل غير العس التركيز على الوس
ــات املدعومة  ــش» والتنظيم ــة «داع حملارب
ــال بولتون:  ــران وجماعات أخرى. وق من إي
ــر  ويعتب ــة،  إرهابي ــا  أيديولوجي ــه  «نواج
ــرة طويلة أننا ال  ــب) منذ فت ــس (ترام الرئي
ــع التهديد اإلرهابي  ــتطيع التعامل م نس
في طريقة مناسبة، من دون إدراك أننا في 
ز  صراع أيديولوجي. هذه االستراتيجيا تركّ
أكثر على حماية الوطن، ومنع الهجمات، 
ــوم، في حال حدوثه». وتخفيف تأثير هج
ــة الثانية من  ــى احلزم ــون إل ــرّق بولت وتط
ــنطن  ــتفرضها واش ــي س ــات الت العقوب
ــاول القطاعني النفطي  على طهران، وتط
ــال: «هدفنا هو  ــران. وق ــي إي ــي ف واملصرف
ــاع عن منح إعفاءات من العقوبات،  االمتن
ــاز  والغ ــط  النف ــادرات  ص ــض  تنخف وأن 
ــات اإليرانية إلى صفر. ال أقول إننا  واملكثف
ــرورة، ولكن يجب أال  ــنحقق ذلك بالض س
تكون لدى أحد أوهام في شأن ذاك الهدف. 
ــؤدي إلى  ــكان خفضٍ ي ــم درس إم ميكنك

صفر، رمبا يجب أال يحدث ذلك فوراً».

13 ما وراء الحدث 
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اعتبر قائد «احلرس الثوري» اإليراني محمد علي جعفري، أن الرئيس األميركي دونالد ترامب أخطأ بترويجه فرضية إضعاف طهران، مؤكداً أن قواته قادرة على الدفاع 
عن الشرق األوسط خالل «أقل من ١٢ دقيقة»، ومشدداً على أن إيران تصبح «أكثر قوة، كلّما خاضت حروباً أكثر». في الوقت ذاته، أعلن «احلرس» إحباط «أكثر من 
ع انتخابي في والية أيوا، قائالً: «قبل أن أدخل إلى هناك (البيت األبيض)، كانت إيران  ألف مؤامرة إرهابية» في غضون شهر.وكان ترامب خاطب مؤيّدين له خالل جتمّ
ستأخذ (تسيطر على) الشرق األوسط في نحو ١٢ دقيقة، أليس كذلك؟»، وأضاف أنه منذ تسلّم منصبه في كانون الثاني (يناير) ٢٠١٧، حتاول السلطات اإليرانية 

«البقاء على قيد احلياة»، إذ تشهد كل مدن البالد «شغباً».
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وصف الرئيس الروسي فالدميير 
بوتني العميل الروسي املزدوج 

السابق سيرغي سكريبال، الذي 
تعرّض لتسميم بغاز األعصاب 

«نوفيتشوك» في مدينة سالزبوري 
البريطانية في آذار (مارس) املاضي، 

بأنه «حقير خائن للوطن».
وقال خالل منتدى عن الطاقة 
ر بعضهم  في موسكو: «يصوّ

سكريبال وكأنه ناشط في 
حقوق اإلنسان، وهو ليس سوى 

خائن. اعتُقل وعوقب بالسجن ٥ 
سنوات، ثم أفرجنا عنه وذهب (إلى 

بريطانيا) حيث واصل تعامله مع 
أجهزة استخبارات، وتقدمي مشورة 

لها».
واستدرك أن ليس لدى موسكو أي 

دافع لقتله ورأى مبالغة مصطنعة 
في ملف تسميمه. كما رفض 

حتميل روسيا مسؤولية وفاة امرأة 
مها  قرب سالزبوري، بعد تسمّ

عرضاً بغاز «نوفيتشوك»، 
متسائالً: «هل ظهر شبّان فجأة 

موا املشردين هناك؟ هذا  وسمّ
هراء».

بوتني: سكريبال حقري خائن للوطن
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تهريب الوقود حرم 
الخزينة من ٧ باليني 
دوالر خالل ٥ سنوات 
ويجب مكافحة األمر 
من خالل اعتماد بطاقة 
لـ (بيع) الوقود وتحرير 
سعره
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همدانيكاشاني جعفري

زاخاروفا سكريبالبوتني



‚˝Ì�aÎ@·Ó€dn€aÎ@ÚÓjÃn€a@åëaÏ‰€a@bËmbv:Î@Ûzñ–€a@ø

(7)
ــد العزيز أحمد (من  لفت الكاتب واملدون عب
ــه في صفحته،  ــر) انتباهي إلى تدوين ل مص
ــوم احملاضر  ــات أن يق ــن املتناقض ــول: (م يق
ــرح املوضوع باللغة العربية بدرجة من  بش
ــتمعيه  ــة، وإذا به يطالع في وجوه مس الدق
ــاراتهم عدم فهم ما قام بشرحه،  واستفس
ــر  فيتحول بهم إلى اللهجة العامية ليفس
لهم مقصده. وهذا يحدث أيضا بني الرؤساء 
ــف  ــني املوظ وب ــل  العم ــي  ــيهم ف ومرؤوس
ــد حتولت اللهجة  واجلمهور. يا للعجب.. لق
ــد  ــا مقاص ــر به ــيطة تفس ــة وس ــى لغ إل
ــد طفح الكيل  ــارات اللغة العربية.. لق وعب
يا سادة، تراجعت اللغة العربية عن عرشها 
ــود اللغة  ــرى كيف تع ــة. ت ــت العامي وتربع
العربية الزدهارها من جديد؟ ملحوظة: هذه 
ــات األخرى..  ــدث في اللغ ــة لم حت االنتكاس

فمتى نستفيق؟).
ــؤاله الذي اختتم به منشوره دفعنِي إلى  س
ــه للحوار،  ــي صفحة التواج ــع النص ف وض
ــي العام،  ــر من الردود، ف ــل لي عدد وفي فوص

واخلاص، مما يدل على اهتمام باملوضوع.
وقد اختلفت الرؤى، فال بأس أن أذكر بعضها 

هنا:
• الدكتور خيري أبو شاهني يشخص عظمة 
ــطح  اللغة العربية وعمقها في مقابل تس

ــرى أن مناهج تعليمها  العامية وعقمها، وي
ال ترقى حتى إلى مستوى غير الناطقني بها. 
ثم ينتقد لغة اإلعالم من مسلسالت وأفالم 
ــن انحطاط وتخلف. ثم يدعو  وما تروج له م
إلى العناية بالنشء وأن نأخذ بيده إلى لغته 
ــة منهجية علمية. ويرى أن عز القوم  بطريق

في اعتزازهم بلغتهم.
ــيف  ــب الكاتب واإلعالمي حمد بن س • وكت
ــلطنة  ــتاق، س ــدي، من والية الرس احلمراش
ــاس يبدأ منذ بدايه املراحل  عمان: أظن األس
ــى تكتمل حلقات  ــيه حت والفصول الدراس
ــات فيما  ــأن. واللهج ــي هذا الش املعرفة ف
ــق كل مجتمع  ــه وف ــات محلي ــب لغ أحس
ــام باللغه  ــا، املهم االهتم ــن إغفاله وال ميك

الفصحى من البداية.
ــول هذا  ــلفا ح ــه س ــا ذكرت ــى م ــه ال إضاف
ــات احمللية  ــن ان اللهج ــوع فاننِى أؤم املوض
متثل لغات لبعض اجملتمعات وجندها متأصلة 
في مناطق معينة دون غيرها اال انها ليست 
مجتمعة في لغة أهل املدن نظرا ألن مجتمع 
ــبب  ــف بثقافاته املتعددة بس املدينة يختل
ــات ذات الكادر  فرص العمل ووجود املؤسس
ــك الهروب من  ــص واملثقف وغير ذل املتخص
اللغات (يقصد اللهجات) غير ممكن لتوارثها 

واالعتماد عليها.
ــة العربية  ــى اللغ ــودة إل ــح او الع التصحي

ــر وبحاجة الى جهد أكبر  الفصحى امر كبي
ــودة إليها وال  ــا فعال الع ــول إن أردن ــن أط وزم
ــم يقترح  ــرآن الكرمي. ث ــى أنها لغة الق ننس
ــة الكالم  ــدي ممارس ــب حمد احلمراش الكات

الفصيح وتعريب املعامالت.
ــراق رأى أن  ــيد صباح العبيدي من الع • الس
ــة ال  ــرح بالعامي ــة والش ــهولة مطلوب الس

يعنِي جتاهل الفصحى.
ــى محمد عابد  ــد التميمي يعتمد عل • أحم
اجلابري فيقول السبب صعوبة اللغة العربية 
ــعب مفرداتها وكونها حمالة أوجه ثم  وتش
يختم تدخله بالقول (وهذه مشكلة العرب 
ــي كما قال  ــة الفكر العرب ــبب انتكاس وس
ــد عابد اجلابري في كتابه نقد  الدكتور محم

العقل العربي).
ــوء  • ورددت عليه في البريد اخلاص (منعا لس
التفاهم) فذكرته بأن كاتبه املفضل نفسه 
كتب باللغة العربية التي لم متثل انتكاسة 
في كتاباته. والعربية أيضا كانت لغة القوم 
ــي عصور ازدهارهم احلضاري. أما الصعوبة  ف
ــبية. وذكرت له أن  ــهولة فمسائل نس والس
كثيرين في آسيا يتعاملون باإلنكليزية، وفي 

أفريقيا بالفرنسية، فأين هو تطورهم؟
ــن  ــة م ــلمى اللواتي ــة س ــة واملدون • الكاتب
ــتبقى اللهجات  مان كتبت: س ــلطنة عُ س
ــة وال ضير في ذلك  ــؤون احلياة العام تدير ش
ــم اللغة  ــي في تعلي ــل احلقيق ــر أن اخلل غي
العربية في مدارسنا و التي تعاني من ضعف 
ــني اللغة واجليل  ــديد في توثيق العالقة ب ش
ــث وما يواجهه من حتد في غلبة اللغة  احلدي
ــاة، والعلوم  ــؤون احلي ــة في كافة ش األجنبي
ــا الكثير   ــة والترفيه وغيره ــي التقني ونواح
ــروح اللغة تتطلب  ــة الصحيحة ب إن املعرف
ــني للغة على نحو  ــة من معلمني متقن براع
ــها  ــاليب تدريس ــني على أس ــق ومدرب عمي
ــيها، إلى احلد الذي  لتتأصل في نفوس دارس
ــن التفريق بينها وبني  ــم على األقل م ميكنه
ــترك  العامية ألن الفصحى هي العامل املش
ــا أنه على  ــوع احمللي كله ، كم ــي ذلك التن ف
ــؤدي  ــارس وت ــة أن مت ــة العربي ــع اللغ مجام

ــب الكلمات و  ــر في تعري ــكل أكب دورها بش
ــذه املوجة  ــة لكل ه ــاظ البديل ــاد األلف إيج
ــات اجلديدة  ــماء واخملترع الصاخبة من األس
كل يوم، كذلك فاهتمام احلكومات بسالمة 
ــوارع سواء لوحات احملالت  الكتابة على الش
ــالمة قراءة وفهم  أو اإلعالنات سيؤثر في س
ــالمة الفصحى  ــك فس العامي للغة، وال ش
في وسائل اإلعالم ستكون ذات أثر فعال في 

إكساب اللغة للجمهور العام.
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ــة،  اللغوي ــة  التنمي ــاريع  ــي مش ــرة ه كثي
وضئيلة جدا محاوالت التنفيذ. وثمة عوامل 
ــن  ــك. وال ميك ــرة لذل ــدة وكثي ــباب عدي وأس
ــباب واملمهدات التي  ــة بجميع األس اإلحاط
ــات  أدت إلى هذه احلالة، ومعاجلتها إال بدراس
ــث بعلمية وإخالص  ــددة متعمقة تبح متع
ــباب، ومن ثم العمل اجلاد للتخلص  في األس
ــؤدي إالّ إلى مزيد  ــي ال ت ــن تلك األوضار الت م
من االنهيار والتخلّف والضياع على أرصفة 
مسخ اجملتمعات العربية. وهو ما يسعى له 

الكثيرون هنا وهناك وهنالك.
ــم خريطة  ــال آخر يرس ــا نلتقي في مق ورمب
طريق بالرغم من توقعنا أن سيكون مصيره 
الرفوف سواء كانت عالية أم واطئة.. ال فرق.

-----
* باحث وأستاذ جامعي عراقي - لندن

كان يوم الجمعة اِّـاضية الثاني عشــر 
من هذا الشــهر يوماً مميزاً َّـ شــارع 
اِّـتنبــي والثقافة العراقية حيث دأبت 
صحيفتنــا (البينة الجديــدة) أن تكون 
حاضــرة َّـ هــذا النشــاط االســبوعي 
الــذي يكتســب أهميتــه مــن تنــوع 
فعالياته وأنشــطته التــي تقام بعدة 
بحضورجماهــريي  مختلفــة  أماكــن 
كبريمــن زوار ورواد ومتابعي اِّـشــهد 
الثقاَّـ الفني الذي يستلهم اِّـعلومة 
واِّـعرفة من ضيوف الجلسات واساتذة 
محاضريــن بمجــال الثقافــة والنقــد 

والبحث االدبي العلمي واِّـعرَّـ..

البينة الجديدة / عدنان جبار 
القريشي / تصوير حمودي غريب

قاعة علي الوردي تضيف
مؤلفة كتاب محمد حسنني هيكل

ــراق الثقافية   ــة بغداد الع أقامت رابط
ــتضافة  باس ــة  الثقافي ــه  أصبوحت
ــة  ــي عكار بجلس ــوال وال ــورة ن الدكت
ــول كتابها املعنون   حوارية مفتوحة ح
(محمد حسنني هيكل ودوره السياسي 
 (1981 1923ـ  ــر  مص ــي  ف ــري  والفك
ــطتها  ــة علي الوردي وضمن أنش بقاع
ــبوعية املعتادة في املركز الثقافي  االس
البغدادي وقد أدار اجللسة الشاعر عبد 
ــة  ــنوي الذي افتتح اجللس ــار الس اجلب
بالضيفة  والتقدير  ــب  الترحي بكلمات 
ــيرة  ــادة احلضور الكرام لتناول س والس
ــدة الصحافة العربية (محمد  أحد أعم
ــي  السياس ودوره  ــكل)  هي ــنني  حس
ــي (مصر)  ــي موطنه االصل ــري ف والفك
ــاحة العربية. وجاء حديث مؤلفة   والس
ــوال والي عكار للتحدث عن  الدكتورة ن
ــخصي ومعرفة املزيد من  منجزها الش
ــرض احملاورة  ــد.. لغ ــدار اجلدي ــذا االص ه
ــا مبا جاء  ــاركة في التحاور معه واملش
ــيدة  ــت الس ــاب، ورحب ــون الكت مبضم
ــوف والقائمني  ــادة الضي ــة بالس املؤلف
ــاص الى  ــكرها اخل ــة وش ــى اجللس عل
ــوداني) والسيدة الفاضلة  (د.صادق الس

ــلمان)  الس ــي  عل ــدي  مه ــام  (أ.د.إنع

ــراف ومراجعة وتقدمي  لدورهما في االش
املنجز وأهم ما جاء فيه بإيجاز قائلة: أن 
(هيكل) من الشخصيات املؤثرة واملثيرة 
ــتطاع  ــدل في العالم العربي.. اس للج
ـــ1974) رئيس  ــل للفترة (1957 ـ أن يعم
ــدة األهرام املصرية وقد مارس  حترير جري
ــي  ــذا دوره السياس ــالل عمله ه من خ
ــام  ــم اي ــام احلاك ــكار النظ ــال أف اليص
جمال عبد الناصر ومن بعده السادات.. 
ــدم مصلحة  ــه مبا يخ ــه وتفاني وخدمت
ــار  ــل مستش ــه عم ــالً ان ــام فض النظ
ــدون منصب  ــياً ب (عبد الناصر) سياس

ــن املقاالت  ــب الكثير م ــي وكت حكوم
ــال (ناصر) من  ــي اراد منها تبرير افع الت
ــر مقتنع بها  ــالل حكمه وإن كان غي خ
ــهادة تقديرية  اساساً، ومت تكرميها بش
ــد العباس  ــن قبل الدكتور عب قدمت م
ــاكراً  ــس الرابطة ش ــم رئي عبد اجلاس
ــا  قدمته ــي  الت ــخصية  الش ــود  اجله
ــز الرائع. ثم جاءت مداخالت  لهذا املنج
ــال وهم:  ــني بهذا اجمل ــاتذة مختص اس
ــر القانوني طارق حرب وأمني فاخر  اخلبي
وأمني قاسم ومحسن العارضي وعدنان 
ــد  ــلمان.. وق ــام الس ود.إنع ــي  القريش

أجابت على كافة ما جاء في اجللسة.
قاعة جواد سليم تضيف الغائب 
الحاضر الشاعر أديب كمال الدين

احتضنت قاعة جواد سليم في امللتقى 
الثقافي البغدادي وبإدارة االستاذ صادق 
اجلمل والناقد ناظم القريشي وبحضور 
العديد من أهل االدب والشعر والثقافة 
ــاعرة  ــة بصوت الش ــتهلت البداي واس
ــراءة  بق ــي.  الركاب ــجال  س ــورة  الدكت
ــال الدين). ثم  ــن قصائد (كم البعض م
ــني  ــاعر الكبير محمد حس حتدث الش
ــاعر  ــع الش ــه م ــن ذكريات ــني ع آل ياس
ــراءات نقدية  ــر وتلتها ق الغائب احلاض

ــن احلافظ..  ــاد احمد اخلليل وحس للنق
وجاءت الشاعرة آمنة عبد العزيز لتقرأ 
ــا اجلميل وقدم الروائي  قصائده بصوته
ــن ملخصا  ــوقي كرمي حس ــر ش الكبي
ــم  ــن بداياته ــب وع ــع ادي ــه م لذكريات
ــي تلك الفترة التي  االدبية وحكاياته ف
جمعته معه.. وكان االحتفاء بالشاعر 
ــبة  ــال الدين مبناس ــب كم ــر ادي القدي
صدور اجمللد الرابع من أعماله الكاملة.  
ــاعر أديب كمال الدين هو  ويذكر أن الش
شاعر معاصر من مواليد عام 1953م ــ 
ــرج من كلية اإلدارة  محافظة بابل، تخ
ــة بغداد عام 1976م،  واالقتصاد بجامع
وحصل على بكالوريوس في االقتصاد، 
ــى بكالوريوس في األدب  كما حصل عل
ــة اللغات  ــام 1999م من كلي إجنليزي ع
ــى دبلوم الترجمة  ــة بغداد، وعل بجامع
ــة  ــي لوالي ــد التقن ــن املعه ــة م الفوري
ــتراليا عام 2005م. وأصدر 18  جنوب أس
ــني العربية  ــعرية باللغت ــة ش مجموع
ــعره إلى العديد  واإلنكليزية وتُرجم ش

من اللغات العاملية.
منتدى النخب للتبادل الفكري

وحفل توقيع كتاب الظالل
ــادل الفكري   ــب للتب ــدى النخ كان ملنت
جلسة رائعة  أضيف لها جمالية عوالم 
ــحره االخاذ في حفل توقيع  الشعر وس
ــن  ــاعر حس ــعرية للش ــة الش اجملموع
ــي (كتاب الظالل) التي قدمها  عبد راض
ــرع  وتأكيداً الصالة  ــا د. فائز الش نقدي
ــاعر في مقدمة كتابه التي  صوت الش
ــعرياً أم بالقصائد التي  ــاً ش عدها بيات

ــاع امللذ فضالً  ــت بااليحاء وااليق احتف
ــذي بيدأ  ــكيل التصويري ال ــن التش ع
ــلل بنعومة حميمة  ــاطة ليتس بالبس
ــات التلقي لكل  ــى مجاس ــن عل تهيم
ــة النقدية  ــت الورق ــرأه كما تلي من يق
ــة والناقدة فاطمة  ــي قدمتها االدبي الت
محسن من البحرين. وتخللت املتابعات 
النقدية قراءة عدد من القصائد بصوت 
شاعر كتاب الظالل حسن عبد راضي، 
ــب عدنان  ــاعر االدي ــدم بعدها الش ليق
احللي مدير املنتدى الثقافي احلر قصيدة 
عن الشاعر وعن كتاب الظالل ليستمع 
ــاعر الى اسئلة رواد املنتدى مجيباً  الش
ــراءة من  ــة بق ــم اجللس ــا، وتختت عنه
ــاعر  ــرع الش كتاب الظالل ومن ثم يش

بتوقيع كتابه.
بيت اِّـدى يحتفي بالروائي
واِّـفكر العربي يوسف زيدان

ــاً باجلمهور ولم  ــت املدى مكتظ كان بي
ــال يصلح جللوس  يعد هنالك مكان خ

ــد دقائق من  ــذا البيت بع ــني له القادم
ــي زادت  ــتضافة والت ــة االس بدء جلس
ــاهد املتنوعة  روعتها بالكثير من املش
من االسئلة واالستفسارات واملداخالت 
ــاركات التي أجاب عنها الضيف  واملش
الروائي واملفكر (د.يوسف زيدان) القادم 
ــرة  ــارة قصي ــرة بزي ــداد الول م ــى بغ ال
ــي تلقاها من الزميلة  تلبية للدعوة الت
ــت محطته في  ــدى وكان ــة امل مؤسس
ــارع املتنبي للثقافة العراقية والتي  ش
ــي كلمة  ــف زيدان ف ــا الضي ــال عنه ق
تناول فيها أثر الكتاب في حياة االنسان 
حيث قال عنه  (عالمة الروح احلقيقية) 
ــرت بها من  ــداد وما م ــداً فيها بغ قاص
ــل ارادوها في غيرما هي عليه االن  مراح
ــرى وهي أقوى من  ــد أن عادت مرة أخ بع
السابق وأضاف زيدان بكلمة كانت لها 
صدى كبير للحاضرين قائالً: أن هوالكو 
ــه املغول  ــد مجرمي التأريخ  وجيش أح
ــر بغداد اجته صوبهم  حني قاموا بتدمي
ــب) ليرمروها  ــو مخطوطاتها (الكت نح
بنهر دجلة ومن كثرة كمياتها الهائلة 
ــو ليس  ــى ما ه ــب ال ــض ذه ــال البع ق
ــو) ارادها معبراً  ــح بان (هوالك بالصحي
ــمعناه ايام  خليوله فهذا كذب وهراء س
ــه  ــا.. بل هو ومن معه وجيوش طفولتن
الغاشمة بفعلتهم ارادوا قتل وطمس 
ــب لن ميوت ومن  ــداد ألن من يكت روح بغ
ــر في  يقرأ ال يندثر.. وصحيفتنا ستنش
ــص املقابلة مع هذا  اعدداها القادمة ن

املفكر االنساني العربي الكبير.
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قصة قصرية

قصيدة

كانت فضائية أخرى تبث برنامجا (ترفيهيا) راقيا جدا بعنوان (بولينغ األغاني) فسألتهم عن (البولينغ) بالغني 
أم بالكاف؟ وهل هو اســم مطرب 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* 
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ــباب، عنفوان  ــوان، عنفوان الش ــات العنف ــر، بداي ــل العم مقتب
ــار امللون بكل الكلمات واأللوان، أي لون  ــار، اليس اإلنتماء لليس
ــبعينات (رمبا  ميكن أن متنحك إياه مدينة مثل بيروت في تلك الس
هي الصدفة،  أو هو احلظ، أو شيء آخر، غامض جدا، لم استطع 
ــاب على  ــفرته؟!)  كيف لش ــرن فك ش ــة النصف ق ــوال قراب ط
ــارف العشرين من عمره أن يصل بيروت بجواز سفر رسمي،  مش
ــف لصبي على  ــة اللبنانية، كي ــي الصحاف ــرة ف ويعمل مباش
ــرين من عمره أن يهرب من بغداد! حينما كانت  ــارف العش مش
ــود، وتقص  ــيقان الفتيات بالزفت االس ــرطة اآلداب تدهن س ش
ــارع.. واالدق واالقوى في هذا التساؤل أن  ــعر الشباب في الش ش
ــه بيروت في مجلة ويكلف  ــبوع االول من وصول يعمل وفي االس
ــى الصفحة  ــراف عل ــي الصحافة باإلش ــار او دروس ف دون اختب
ــت او احلظ، أو ذلك  ــة.. هي الصدف كما قل ــة في تلك اجملل الفني
ــاهمت  ــم!.. رمبا كلها س ــض العصي على الفه ــيء الغام الش
ــخة في بيروت  ــريني خطواته الراس ــاب العش في أن يضع الش
ــذه القوة.. بعد عمل مضن ومتواصل ولذيذ، تعرفت فيه على  به
ــخصيات املؤثرة في الوسط االدبي آنذاك.. ليس  الكثير من الش
أولهم الراحالن الكبيران الشاعران مؤيد الراوي وشريف الربيعي 
ــرفا على مجلة علوم  ــاعر بلند احليدري،  حينما كان مش أو الش
اللبنانية.. تعرفت على ادونيس وقبلها التقيت محمد املاغوط.. 
ــرحيني  ــامني كبار،  نحاتني كبار، مس والكثير من الفنانني.. رس
ــد الروتيني كل  ــعيد، خاصة مدة التمدي ــار.. كل هذا وانا س كب
ــهر كنت امضي شهرا ” أكثر أو اقل”  كل اربعة اشهر  ثالثة اش
ــهر..  ــبوع اجازة لكني امدده لش ــة دائما قبرص، هو اس الوجه
ــياحية عمالقة.. تسكرني رائحة البحر  الى قبرص في باخرة س
واملوسيقى وتفاصيل كثيرة كلها ألق والوان وعادة تكون خارطة 
ــودة.. الذهاب الى اليونان ومن ثم الى تركيا ومن ثم الى حلب  الع
ومن حلب الى دمشق ومن دمشق الى بيروت.. اهللا اهللا.. كم كنت 
فرحا وسعيدا.. بعد أن زادت املشاكل بني املقاومة الفلسطينية 
ــرب االهلية اللعينة.. كانت عيون  واجليش اللبناني.. وبدايات احل
ــالت.. وباالخص مجلتي ”الى  ــس موضوعة على كوادر اجمل العس
ــالت.. كنا نبحث عن مخابئ  ــام“ و“الهدف” وغيرهما من اجمل االم
ــية..  ــال احد الكوادر الصحفية او السياس ــا كلما يتم اعتق لن
ــريف الربيعي.. اختفيت في أحد  مثال حينما اعتقل الشاعر ش
ــع اصدقاء.. رتبت  ــاحة البرج.. وعبر اتصاالت معينة م فنادق س
ــفر الى مصر وقطعت تذكرة سفر الى القاهرة ”ذهابا  امري للس
فقط” واملوعد كان يوم 7 اكتوبر.. رتبت حقائبي واهديت الكثير 
ــى اصدقاء من نزالء الفندق  ــن الكتب التي كانت في غرفتي ال م
ــاء لي في بيروت  ــني..  وكانت لوحتان الصدق ــم من املصري وجله
ــمه ”حسيب  واحدة لفنان عراقي كان يعمل معنا في اجمللة اس
ــان عاملي.. اهديتها الى  ــم” من اهل املوصل.. واالخرى لفن اجلاس
صاحب الفندق الذي تنازل عن اخذ بعض ما يستحقه من اجور.. 
ــة الفندق. وكانت  ــرا جميلة زينت صال ــرعان ما وضع لها اط س
ليلة 5 اكتوبر.. وبعد سهرة امتدت الى الفجر.. سمعت وأنا غير 
مصدق،  االناشيد الثورية والزحف املصري وعبور القناة وسقوط 
خرافة ”خط باريف”.. وووو الكثير.. امضيت يوم 6 اكتوبر مصغيا 
ــارك..  يزداد قنوطي..  ــرات االخبار.. وكلما تزداد حدة املع الى نش
ــاعة ”اغالق االجواء املصرية امام  ــرات االخبار تعيد كل س ونش
ــادات  ــة املالحة اجلوية” اهللا ..  اهللا ”لم تفعلها يا أنور الس حرك
اال في هذا اليوم؟!!.. كان األولى بك أن تنتظر قليال ألصل مصر .. 
وخاصة واني كنت احمل رسائل من اصدقاء عراقيني الى احدى 
ــه علي احدى  ــؤال.. طرحت ــف املصرية.. املهم.. هناك س الصح
ــرة.. لدينا  ــل أن تقطع التذك ــركة اخلطوط قب املضيفات في ش
ــم ملاذا اخترت  ــوم 7/10  ال أعل ــوم 1/10  ولدينا طيران ي ــران ي طي
ــيء الغامض الذي  ــظ أم الصدفة أم ذلك الش ــل هو احل 7/10  ه

حدثتكم عنه؟!
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جدار ازرق

محمد علوان جرب

قدم الروائي  
شوقي كريم حسن 
ملخصاً لذكرياته 

مع أديب كمال الدين 
وعن بداياتهم األدبية 

وحكاياته َّـ تلك 
الفرتة التي جمعته 

معه

حسن اِّـوسوي 
لم يكن يشغلها ارتياد ذلك املقهى 
ــو املكان  ــا علوان وه املعروف برض
ــي العراق،  ــع مثقف ــل جلمي املفض
ــل حبيبها  ــد رحي ــا من  بع لكنه
ــردد كل يوم في  ــاعر أخذت تت الش
ــى أصبحت معلما من  احلضور حت
ــت ليلى في  ــى. كان ــم املقه معال
العقد الثالث من العمر وقد كتبت 
ــا  ــرا إال أن اهتمامه ــعر مبك الش
بدراستها وعملها جعلها تتخلى 
ــعر على الرغم من  عن  كتابة الش
ــزة، كانت تبحث  ــا املتمي موهبته
ــك املقهى، في  ــه في ذل عن أنفاس
ــة من زوايا املكان، وفي كل  كل زاوي
ــس الطاولة،  ــت تختار نف مرة كان
ــذا الركن من  ــيء ما يجذبها له ش
ــابا في  ــى. ذات يوم وجدت ش املقه
ــس على  ــر وهو يجل ــل العم مقتب
ــلت به  ــك الطاولة إال أنها توس تل
ــة أخرى، فما  ــي ينتقل إلى طاول ك
كان منه إال أن ترك لها املكان رغم 
ــن تصرفها،  ــديد م امتعاضه الش
ــى تلك  ــت عل ــى الفور جلس وعل

الطاولة وهي تشعر بفرحة عارمة 
وكأنها استعادت حقا من حقوقها 
ــلوبة. شتاء بغداد كان شديد  املس
ــم مينعها من  ــرودة إال أن ذلك ل الب
ــس املقهى ونفس  ــيء حيث نف اجمل
ــة، عن ميينها كانت الرفوف  الطاول
ــرت إليها مليا  مليئة بالكتب، نظ
وكأنها تنظر إليها ألول مرة، فجأة 
لفت انتباهها كتاب كان محشورا 
ــاعتها بأن  ــعرت س بني الكتب ش
ــحبت  الكتاب قد بدأ يناجيها. س
ــارعت  تس ــق،  برف ــاب  الكت ــك  ذل
يدها،  ــت  ارتعش ــا  قلبه ــات  نبض
ــتجمع  ــت عينيها كي تس أغمض
ــها، يا إلهي  ــترد انفاس قواها وتس
ــت  ــاب. فتح الكت ــذا  ــر ه ــا س م
عينيها، فإذا به اجملموعة الشعرية 
األولى حلبيبها الشاعر الراحل، وما 
ــقطت  أن فتحت الكتاب حتى س
ــط يد  ــة بخ ــة ورق مكتوب قصاص
ــا الراحل {إلى الراحلني إلى  حبيبه
ــر إرادتهم لن  ــول بغي ــم اجمله عوال
ــوى األثر}  ــيء س يبقى لكم من ش
على الفور تناولت ليلى قلما وبدأت 
ــر املالحظات {ما  ــى دفت تكتب عل
ــوالدة و صرخة املوت،  بني صرخة ال
ــيرة مليئة باملتغيرات، نفوس  مس
ــع احلزين،  ــأة الواق ــت وط ــرزح حت ت
ــوى  ــذا الفراغ، س ــي ه ــيء ف ال ش
ــوات من مروا  ــوات، أص جلبة األص
ــر أن يدركوا معنى الرحيل}.  من غي
احتضنت الكتاب واطلقت العنان 

للدموع.

عادل الغرابي

راجُ لِّ العاشقنيَ سِ قدريْ لكُ
جُ فأنا الفتى الروميُّ واحلالّ

برى  وحقيقةُ ابنِ الفارضِ الكُ
التي

ــا  نورُه ــطعُ  يس ــكَّ  انف ــا  م
اجُ الوهّ

لُّ من وأبو يزيدٍ واجلُنيدُ وكُ
تْ رؤاهُ مالئكٌ أفواجُ غذَّ

ــقُ الكبيرُ  ــيَ العش ــدو ب يح

ا وإمنَّ

ــوى  اله ــي  ف ــي  ودأب ــأني  ش

معراجُ

يحتاجُ غيري للكثيرِ ليرتقي

وأنا بحمدِ اهللاِ ال أحتاجُ

ــى النبي  ــالةُ عل ــثٌ الص حي
منازِلٌ

ها األبراجُ للسالكنيَ حتفُّ

ذكرُ النبيِ وآلهِ يا سادتي

الجُ لَّهٍ وعِ وَ لِّ مُ ترياقُ كُ
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التقت الروائي والمفكر العربي يوسف زيدان ببيت المدى للثقافة والفنون

ذي قار/ البينة الجديدة /علي شريف
ــيوخ  ــوق الش ــي في س ــع الثقاف ــف التجم ضيّ
الشاعر والباحث واالعالمي ماجد مفنت السفاح 
ــبة اكتمال منجزه اجلديد (االبوذية فاكهة  مبناس
ــه  ــح االديب علي احلمدي اجللس ــن) افتت الدواوي
ــاعر  ــة التجمع الثقافي وبعدها القى الش بكلم
رياض العلوان قصيدة ترحيبية باحملتفى به وكانت 
ــنون بحق  ــن الش ــهادة لالديب حس ــك ش هنال
ــتاذ جبار شهادة  ــفاح وهنالك شهادة لالس الس
ــب وليد  ــهادة لالدي ــيال وش ــي علي الش لالعالم
ــهادة لالديب عبد  ــون بحق املنجز اجلديد وش اخلي
ــهادة لالعالمي علي الغريفي  اخلالق الزهيري وش
ــهادة للشاعر  ــهادة الشاعر علي مجبل وش وش
ــاعر والباحث عن  ــم حتدث الش ــر خميس. ث خض

ــي احلياة اليومية  ــخ االبوذية ومدى تأثيرها ف تاري
ــع لهذا الرجل بهذا  العراقية ونظرا لالملام الواس
ــيقة نظرا ملادته  اجملال كانت طروحاته ممتعة وش
ــتمر  ــظ بها نتيجة جلده وبحثه املس التي احتف
ــعر واالدب  ــة الى تاريخ الش ــن كل ماميت بصل ع
ــخ هذا اللون  ــعبي ملراحل مختلفة من تاري الش
اجلميل الذي اصبح فاكهة للدواوين وللتجمعات 
ــراق وخاصة في  ــي مختلف ارجاء الع اخملتلفة ف
املناطق الوسطى واجلنوبية. وقد شارك اجلمهور 
ــن قبل  ــة عليها م ــت االجاب ــئلة حيث مت باالس
ــي. ثم طلب  ــكل دراية ووع ــفاح ب ــاعر الس الش
ــاعر  ــن قصيدة طاملا رددها الش ــور احلاضري جمه
ــي اخذت حيزا  ــة الريل) والت ــي قصيدة (خطي وه
ــرا النها مبثابة الوثيقة التاريخية التي ارخت  كبي

تاريخ املدن واحملطات التي مير بها القطار في ذلك 
ــث كان صوته املدوي يصل الى  الزمن اجلميل حي
ــماع الناس وهي تنتظره بفارغ الصبر كي مير  اس

اللتقاط ركابه بكل حنو وتأن.
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الزميل احملرر مع الدكتورة نوال والي عكار

الروائي واملفكر العربي د. يوسف زيدان يوقّع كتابه في دار املدى

د. محمد حسني آل ياسني يتحدث في جلسة الشاعر أديب كمال الدين



متابعة / البينة اجلديدة
ــأت الفنانة املصرية ليلى غفران معجبيها مبعاناتها من وعكة صحية  فاج
شديدة منذ شهر رمضان املنصرم. وقالت خالل حلولها ضيفة على برنامج 
ــمى  ــة dmc إنها أصيبت مبا يس ــفيرة عزيزة» الذي يعرض على شاش «الس
ــا عانت من  ــفت أنه ــط الصامت». وكش «الضغ
ــدم، إضافة إلى  ــاع خطر في ضغط ال ارتف
ــة في املخ  ــرايني وجلط تصلب في الش
ــى أن ذلك  ــت إل ــة. ولفت ــة صدري وذبح
ــهر. ــدة أربعة أش ــلولة مل جعلها مش

وأوضحت أنها كانت تتنقل بواسطة 
ــا جعلها  ــو م ــرك، وه ــي متح كرس
ــارت إلى أنها  تصاب بالصدمة. وأش
ــاء  األطب وأن  ــل،  األم ــد  تفق ــم  ل
ــا الكثير من الدعم.  قدموا له
ــت العناية  ــت أنها تلق وتابع
ــا،  ــم وزوجه ــا نغ ــن ابنته م
الصديقات  ــدى  إح ــن  وم
املقربات.وأكدت غفران 
ــبب قد يكون  أن الس
ــي  النفس ــط  الضغ
ــته في  ــذي عاش ال
األخيرة  السنوات 
ــا  قدرته ــدم  وع
ــر  التعبي ــى  عل
ــاعرها  ــن مش ع

بشكل علني.

* لنقف اوال عند مديات طموحك في إدارة 
قسم السينما بكل ما فيها من معوقات 

و صعوبات اكثرها مادية.
ـ الطموح واسع جدا يحاول ان يحتوي كل 
اسباب االرتقاء بالسينما العراقية وصوال 
الى مصاف الصناعة السينمائية العربية 
ــينمائي  ــل االنتاج الس ــة، وتفعي والدولي
ــادة للطاقات  ــة وتهيئة ج من خالل رعاي
البشرية الفنية و التقنية معا.. خصوصا 
ــن عندما  ــينما ولك ــاق الس أنني من عش
ــلمت منصبي كمدير قسم السينما  تس

ــق  ــم العائ ــني االول وااله ــت عائق واجه
ــبه معدوم  ــل) الذي هو ش ــادي (التموي امل
ــى ميزانيات ضخمة  ــينما حتتاج ال فالس
ــا (صناعة) اما  ــا يعرف اجلميع لكونه كم
ــي فهو قلة وجود التخصص  العائق الثان
ــينمائي الذي يهتم بعملية  التقني الس
ــينمائي احلقيقي..  الس ــم  الفيل صناعة 
ــم العاملني في  ــل معظ ــم يدخ ــث ل حي
ــم ومن شتى االختصاصات الفنية  القس
ــنح  اي دورات تخصصية متطورة ولم تس
ــر قدراتهم.. من هنا  ــم الفرصة لتطوي له

ــي اجلديد ان  ــدأت ادرك ومن خالل موقع ب
ــية التي تهتم  ابدا ببناء القاعدة الرئيس
ــرية والتقنية  ــر الطاقات البش اوال بتطوي
ــتقبال  ــا إلى االمام كي حتصد مس ودفعه
ــينمائي عراقي  ــم س ــة فيل ــار صناع ثم
ــا.. مبعونة جدية  يحاكي طموحنا جميع
ــة للدائرة التي تبذل  من قبل اإلدارة العام
ــل الصعاب  ــتطاعتها لتذلي ــا باس كل م
ــة تدفعنا جميعا لبذل  وخلق روح إيجابي
أقصى اجلهود وإعادة الروح للسينما.. من 
ــينما  ــالل الدائرة ومن خالل صناع الس خ

الشباب خارج نطاق الدائرة.
ــني الدائرة  ــة ب ــكل العالق ــف لنا ش * ص

ونتاجات الشباب السينمائية؟
ــباب مبدعون جدا  ـ لدينا سينمائيون ش
ــل العراق  ــتطيع الواحد منهم ان ميث يس
ــكل نفخر به جميعا فهناك كفاءات  بش
ــى صناعة  ــى الوصول إل ــابة تطمح إل ش
ــعى  نس ــة..  متكامل ــة  عراقي ــينما  س
ــم لكوننا منثل  ــة معه ــني العالق إلى متت
املؤسسة االم.. وذلك للوصول الى سينما 
ــا به فعال من خالل  ــة وهذا ما بدأن متقدم
ــى بصناعة  ــوع جديد يعن ــا ملوض طرحن
الفيلم وتطويره من خالل االنتاج املشترك 
ــز  ــرح واملراك ــينما واملس ــرة الس ــني دائ ب
الفنية السينمائية املستقلة عبر تقدمي 
دعم لوجستي ألي جهة تطمح لصناعة 

ــينمائي عراقي رصني ستشارك  فيلم س
ــالل توفير  ــي ذلك من خ ــا ف ــرة حتم الدائ
ــة إلى جانب  ــزة و املعدات املتكامل األجه
الدخول كشريك في اإلنتاج وقد القى هذا 
املشروع ترحيبا عند شريحة من الشباب 
ــينمائي  الس ــم  الفيل ــة  صناع ــي  محب
ــروع مع  ــوة االولى لهذا املش وبدأت اخلط
ــث فيلم (النوتة  ــتت) حي اخملرج (رعد مش

والسكني).
ــي مهرجان  ــاركة كبيرة ف ــراق مش * للع
ــينمائي الدولي بدورته ٢٩ نود  قرطاج الس
أن تتحدث ملتصفحي املوقع الرسمي عن 

تفاصيل هذه املشاركة؟
ــب في  ــر يص ــدث كبي ــه ح ــع.. ان ـ بالطب
ــا  ــة ونتاجاته ــينما العراقي ــح الس صال
ــينما  ــة واحلديثة وحتت عنوان الس القدمي
ــررت ادارة مهرجان  ــة حتت اجملهر ق العراقي
قرطاج السينمائي الدولي اختيار العراق 
ضيف الشرف العربي للمهرجان.. وجتسد 
ــان  ــر املهرج ــر مدي ــا حض ــالن عندم االع
ــيد توفيق جابر  ــيد جنيب عياد والس الس
ممثل اخلارجية التونسية الى بغداد ليعلن 
ــرح الوطني و في  ــبة املس ــن على خش م
ــي كبير عقد لهما خصيصا  مؤمتر صحف

عن استضافة العراق.
ــراق عدة  ــيقدم الع ــذا املهرجان س في ه
ــاركة باألفالم  ــب املش ــات إلى جان فعالي

ــة التي مت  ــة واحلديث ــينمائية القدمي الس
ــان كي  ــل إدارة املهرج ــن قب ــا م اختياره
ــذه الفعاليات  ــن ه ــراق فيه.. م ــل الع متث
ــتر والصور  ــر للبوس ــرض كبي ــة مع إقام

ــيرة الفن  ــة التي حتكي مس الفوتوغرافي
السابع العراقي.. هذا إلى جانب مشاركة 
ــابة البصرية حيث  ــة اخلش ــة لفرق فعال
ــة  عراقي ــة  فلكلوري ــات  لوح ــتقدم  س
ــة وهي تقدم  ــاء العراقي ــا دار االزي ترافقه
ــل تاريخ  ــاء التي متث ــا خاصة لالزي عروض
وتراث العراق.. ثم سيشارك العراق بتقدمي 
سيلز لبعض االفالم القدمية التي انتجت 
ــتينات القرن املاضي و يتبعه عرض  في س
فيلم وثائقي عن تاريخ السينما العراقية 
ــهد  وهو من أنتاج قناة العراقية. و سيش
ــات نقدية وبحثية  ــان ايضا جلس املهرج
ــينما العراقية في  ــل الس ــاك من ميث وهن

ــراق حضور فخم في  ــيكون للع ذلك، وس
ــد اخملرجني  ــان من خالل تواج هذا املهرج
ــاركات مخرجي  والنقاد واالعالميني ومش
الشباب جلميع محافظات العراق ومراكز 

السينما املستقلة.
ــة عرض  ــا عن آلي ــر حدثن ــة اخلب * ألهمي
ــام)  الش ــت  (بتوقي ــي  االيران ــم  الفيل
ــباك  ــي عبر تفعيل ش ــور العراق للجمه

التذاكر؟
ــدا في  ــورة ج ــة متط ــينما االيراني ـ الس
ــر  العناص وكل  ــراج  واالخ ــات  التقني

ــينمائية ونحتاج الى عرض مثل  الس
ــي صالة  ــة ف ــارب املهم ــذه التج ه
العراقي  للجمهور  الوطني  املسرح 

واملهتمني.. عندما عرضت  واملثقفني 
السفارة  الثقافية في  ــارية  املستش

ــداد بالتعاون مع دائرة  اإليرانية في بغ
ــت  بتوقي ــم  فيل ــرح  واملس ــينما  الس

ــام بحضور مخرجه في املسرح  الش
ــري  ــور اجلماهي ــي كان احلض الوطن
ــاه وكبيرا  ــي ملفتا لالنتب واالعالم
ــرح  املس ــة  قاع ــألت  امت ــث  حي
ــور ومن  ــه باجلمه ــي واروقت الوطن
ــدأت فكرة عقد اتفاقية مع  هنا ب
الشركة املنتجة للفيلم لعرضه 
ــباك التذاكر وبعد  عبر تفعيل ش

التعاقد مع  استكمال اجراءات 

الشركة املنتجة للفيلم واكمال الدعاية 
ــرة عن تاريخ  ــتعلن الدائ االعالمية له س

الشروع بالعرض.
ــال عبد  ــر ان اخملرج جم ــر بالذك من اجلدي
ــون  الفن ــة  اكادميي ــج  خري ــو  ه ــم  جاس
اجلميلة (قسم السينما) عمل في مجال 
ــام ١٩٧٠..  ــذ الع ــون من ــة والتلفزي االذاع
ــي عام ١٩٨١ ومن  أخرج أول عمل تلفزيون
ــال  ــر من ١٥ مسلس ــرج اكث ــم قام بأخ ث

ــة تلفزيونيا  روائي ــالم  أف ــرة  وعش
طويلة وخمسة افالم 

قصيرة.

المخرج القدير جمال عبد جاسم يتحدث بصراحة متناهية لـ(                   ) :
ÚÓ”aä»€a@b‡‰Óé€bi@ıb‘mâ¸a@lbjçc@›◊@Ïn∞@Êc@fiÎb∞@�aÜu@…çaÎ@ÔyÏ‡ü
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السينما عالم فسيح يحاور خيال املتلقي وينفتح على الواقع بكل ما فيه عبر عدسة نالت شرف تسميتها مرآة الفن السابع.. وفي وطننا تصدرت دائرة السينما واملسرح انتاج افالم جسدت 
الذاكرة احلية األصيلة للمجتمع للعراقي من خالل انتاج اروع االفالم السينمائية التي استطاعت أن تدخل حقل التنافس الفني العربي والعاملي.. وبالرغم من قسوة الظروف التي اسكنت 
السينما دار السبات دأبت املؤسسة األم على حث اخلطى من أجل إعادة الروح لهذه الصناعة التي حتتاج إلى دعم مادي وتقني كبير وواسع وميزانيات مالية ضخمة.. وإدارة سينمائية طموحة 
وجدية غيورة على مستقبل السينما العراقية.. وعلى هذا األساس اوكلت الدائرة مهمة إدارة قسم السينما إلى مخرج فنان خبر الصنعة وشرب من مياه فنها اجلميل، يعرف آليات التعامل 

مع أدواتها احملركة تقنيا وفنيا رغم صعوبة املرحلة وما تكتنفها من معوقات.. انه اخملرج القدير جمال عبد جاسم في أول حوار له مع املوقع الرسمي للدائرة..

البينة الجديدة /  فالح خريي / وسن العبدلي
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متابعة / البينة اجلديدة
نشرت اإلعالمية السورية زينة يازجي، من خالل حسابها على «تويتر»، تغريدة كشفت فيها عودتها 
ــة. وكتبت: «لنحمي أنفسنا وأنت معنا، نسمي األشياء مبسمياتها، في برنامجي اجلديد  إلى الشاش
ــارات». وتلقت تهنئة عدد كبير  ــاء بتوقيت اإلم ــرة مس اخلديعة» على تلفزيون أبو ظبي، األحد العاش
ــة.كما  ــة منذ أكثر من عام عن الشاش ــوه اإلعالم العربي. ويأتي ذلك بعد غيابها عن الشاش ــن وج م
ــرت فيديو ترويجياً للبرنامج على حسابها على «إنستغرام» وكتبت تعليقاً عليه: «اخلديعة البد  نش
ــرة». وكان آخر ظهور لها على  ــف واحلق ينتصر. تابعوني على تلفزيون أبو ظبي األحد العاش أن تنكش
شاشة «سكاي نيوز» حيث قدمت برنامج «بصراحة» ملدة عام ونصف تقريباً.وقالت حينها في حديث 
ــرار إدارتها ولن أدلي بأي تصريح إعالمي حالياً،  ــى صحيفة «األخبار» اللبنانية: «هذه رؤية احملطة وق إل

على اعتبار أن املسؤول عن التعليق هو مدير العالقات العامة في القناة صادق جرار».

Úëbí€a@ÍàÁ@Û‹«@ÖÏ»m@ÔuãbÌ@Ú‰Ìã@NN@lbÓÀ@Ü»i

 
ــب  زين  / ــدة  اجلدي ــة  البين

القصاب
شاركت فرقة البصرة الوطنية 
ــة  التابع ــعبية  الش ــون  للفن
ــينما واملسرح في  لدائرة الس
الذي  الثقافات  تبادل  مهرجان 
ــي  ــل)  الدول ــز (راي ــه مرك أقام
للثقافات املتنوعة  في اقليم 
ــتان العراق  و بالتحديد  كردس
ــليمانية..   الس ــة  محافظ

الفنان كاظم كزار مدير الفرقة 
قام بتصريح يصف فيه حجم 
املشاركة في املهرجان ووقعه 
ــال: اجتمع  ــى اجلمهور  قائ عل
حتت خيمة مهرجان مركز رايل 
للتبادل الثقافي الذي أقيم في 
إقليم كردستان (السليمانية) 
ــة  متنوع ــة  فلكلوري ــروض  ع
ــة  عربي ــاركة  مش ــع  وبواق
واجنبية واسعة لكونه يعنى 
بتنوع وتبادل الثقافات بني دول 

ــى التراث  ــم واحلفاظ عل العال
ــرعت  ــي فيها.. وما ان ش الفن
الفرقة الوطنية لفنون البصرة  
ــبة  بتقدمي عروضها على خش
املسرح املعد خصيصا لتقدمي 
ــتعراضية  االس ــات  اللوح
ــر مع  ــور احلاض ــل اجلمه تفاع
ــاء و لوحاتها  معزوفات الفيح
ــرد  تس ــي  الت ــتعراضية  االس
ــيقى  بالكلمة واللحن واملوس
ــخ الفنون  ــابة تاري ودقة اخلش

البصرية التي متتلك شخصية 
ــن باقي  ــرد بها ع ــة تتف وهوي
ــرى وفعال تفوقت  الفنون األخ
ــرة وبجهد  ــون البص ــة فن فرق
ــع فنانيها  على  جماعي جلمي
ــي قدمتها الفرق  ــروض الت الع
ــاركة  والعربية املش ــة  االجني
ــتطاعت  ــان.. واس ــي املهرج ف
ــم أكبر ابتسامة على  أن ترس
ــور احلاضر املتذوق  وجه اجلمه
والتواق للفن البصري األصيل.

ÚÓ„b‡Ó‹é€a@ø@øb‘r€a@fiÖbjn‹€@H›ÌaâI@å◊äfl@ÊbuäËfl@âÏË∫@kË‹m@ıbzÓ–€a@Òäñj€a@ûÎä«

متابعة / البينة اجلديدة
ــليمانية لهذا العام  ــان الس دورة مهرج
ــتي فيلم» وبإدارة  مها «شركة مس تنظّ
«فؤاد جالل، ورئاسة «مال بختيار» املشرف 
على دعم هذا االحتفال السينمائي البارز 
عالوة على مشاركة نخبة الشخصيات 
ــية من إقليم كردستان العراق،  السياس

ــي» رئيس وزراء  ــيروان بارزان ودعم «نيتش
ــى وزارة  ــم، باالضافة ال ــة اإلقلي حكوم
اإلقليم الثقافية والعديد من املؤسسات 
ــينمائية التابعة لإلقليم.  ــة والس الفني
ــي  ف ــد  املنعق ــان  املهرج ــتضيف  ويس
ــتان  ــة إلقليم كردس ــة الثقافي العاصم
ــن دول العالم، من  ــالم م ة أف ــراق عدّ الع

ــي ٢٠١٧ و ٢٠١٨ في  ــا أعمال عام ضمنه
كال القسمني:

ــينما العالم» (دولي)  ــي «س ١- التنافس
الطويلة  ــينمائية  الس األفالم  ويتضمن 

والقصيرة، االنيميشنية والتجريبية.
ــينما  «الس ــي  التنافس ــم  القس  -٢
ــمل األعمال  ــة) ويش ــة» (محلي الكردي
ــنية  االنيميش ــرة،  والقصي ــة  الطويل
ــات  الورش الى  باالضافة  ــة،  والتجريبي
التخصصية التي تضع تدريب وتعليم 
ــباب نصب عينيها. ــينما للش فن الس
ــدّ  ــذي يع ــان ال ــالم املهرج ــرض أف وتُع
ــي اإلقليم،  ــدثً ثقافي وفني ف ــر ح أكب
ــع  مبجم ــينمائية  س ــات  قاع  ٥ ــي  ف
ــن»  الف ــة  و»قاع ــينما»  س ــيتي  «س
ــارك في املؤمتر  وسط السليمانية. وش
ــد في فندق (رامادا)  الصحفي الذي عق
ــال  «م ــن  م كل  ــليمانية  الس ــة  مبدين

ــان، فؤاد جالل»  ــار» رئيس املهرج بختي
(مدير املهرجان) ورئيس شركة «مستي 
فيلم» السينمائية، باالضافة الى «دانر 
ــي للمهرجان،  ــارس» املدير الفن عمر ف
ــيدة «لينا رضا» مديرة التخطيط  الس
ــن الفنانيني  ــدد غفير م للمهرجان وع
ــردي العراقي. ــم الك ــني باالقلي املعروف
ــليمانية  ــس مهرجان الس ــح رئي وأوض
ــي هذا  ــال: ف ــي قائ ــينمائي الدول الس
الصدد من الضروري أن يشكر املهرجان 
ــيروان  ــيد «نيتش ــة الس ــه الثالث بدورت
ــة إقليم  ــس وزراء حكوم ــي» رئي بارزان
ــت منه  ــذي طلب ــراق، ال ــتان الع كردس
ــخة الثالثة من  ــخصيا متويل النس ش
املهرجان، وفعال، لبّى الدعوة ومن خالل 

ــنجري  ــاعدة املالية س هذه املس
ــينمائي  الس ــدث  احل هذا 

الهام.وفي جانب آخر 

من تصريحه أشاد «مال بختيار» بجهود 
ــالل» ورئيس  ــؤاد ج ــر املهرجان «ف مدي
ــينمائية،  ــتي فيلم» الس شركة «مس
ــي للمهرجان،  ــر» املدير الفن و»دانر عم
ــا  ــان «لين ــط للمهرج ــر التخطي ومدي
ــوة واألخوات  ــا» وكذلك جميع األخ رض
م لهم بجزيل الشكر على  األعزاء، تقدّ
ــدة ثالثة  ــال نهارا مل ــدؤوب لي ــل ال العم
أشهر لكي تصبح السليمانية مدينة 
ــة. وأضاف:  ــراق الثقافي ــتان الع كردس
ــليمانية  نأمل أن يصبح مهرجان الس
ــم  أه ــد  أح ــي  الدول ــينمائي  الس
ــرق  ــينمائية في الش ــات الس املهرجان
ــط، ولو عملنا بجد من أجل هذا  األوس
املهرجان سوف نشهد ال محالة كيف 
ــم املهرجانات  ــيغدو أحد أه أنه س
ــوم  جن ــر  أكب ــتقبل  ويس

السينما وروادها.

âb¶a@fiÎ˛a@ÂÌäím@QV@µa@QP@Âfl@Ò6–‹€@Ô€ÎÜ€a@Ôˆb‡‰Óé€a@@CÚÓ„b‡Ó‹é€aD@ÊbuäËfl@

متابعة / البينة اجلديدة
أطلقت النجمة املصرية شيرين عبدالوهاب أغنيتها اجلديدة بعنوان 
ــاي»، وهي أيضاً عنوان ألبومها الغنائي املقبل واملنتظر من قبل  «نسّ
ــت على تصوير  ــة. وقد حرص ــذ فترةٍ طويل ــا واملعجبني من متابعيه
ــى التجديد في  ــة، حرصاً منها عل ــي إحدى الدول األوروبي ــة ف األغني
ــيرين  ــام قليلة على إطالق ش ــون. ولكن لم متضِ أي ــورة واملضم الص
للعمل، حتى خرج عدد من املغرّدين، يُشيرون إلى أنّ األغنية تتضمن 
ــروقة من أغنية «طول عمري» للنجمة  في الزمتها، جملة حلنية مس
لةً تعاوناً مميّزاً  ــجّ نوال الزغبي التي كانت قد أطلقتها عام ٢٠٠١ مس
مع املوسيقي عمرو مصطفى. وقام عدد من املغرّدين بدمج األغنيتني 
ــل اللحنية،  ــابه الكبير في اجلم ــوء على التش ــليط الض معاً لتس
ــو، في حني لم تقم أي من  ــيقى الالتين وهما تنتميان إلى تيمة موس
ــر في هذا اخلصوص. وأعربت شيرين عن  الفنانتني بالردّ على ما يُنش
ــتعداداتها إلطالق األلبوم، كما نفت  ــعادتها بنجاح األغنية واس س
ــج Trending معتبرةً أنّ  ــع برنام ر م ــي لقاءٍ مصوّ ــوع حملها ف موض

ل في هذه الفترة. املوضوع مؤجّ

�biäy@ÊÏ‹»íÌ@ÊÎÖäÃfl
ÂÌ7ëÎ@=Àå€a@fiaÏ„@¥i
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albaynanew@yahoo.comalbaynanew@yahoo.com

الستقبال آرائكم ومقرتحاتكم 
الطبية والعلمية وذلك لنشر 
الوعي الصحي يرجى ارسالها 

على الربيد االلكرتوني 

www.albayyna-new.com

العدد (٣٠٤٦) االحد ١٠/١٤/ ٢٠١٨        

16 استراحة 

عملوا هنا في (                    ) ورحلوا

albaynanew@yahoo.com

املرحوم اخلبير اللغوي
 كرمي توفيق الزبيدي

املرحوم الكاتب اللواء 
ماضي اخلزاعي

املرحوم مـاجد الصكر  
رئيس القسم الرياضي

لهم الذكر الطيب
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18حقائق

ــان لديه الكثير  ــاف ان االنس     واض
ــات والثروات  ــن الطاقات واالمكان م
ــرى اال انه في حال لم يتم  وامور اخ
ــة االخالقية  الوجه توجيهها وفق 
والتربوية الصحيحة يتعذر عند ذلك 
الوصول بتلك الطاقات واالمكانيات 
ــي احلياة وهو  ــق الهدف ف الى حتقي
ــة  والراح ــتقرار  واالس ــعادة  الس
ــني الكربالئي ان اجلميع  والتفاؤل.وب
ــك تلك الطاقات واالمكانات اال  ميتل
ــرف على طرق  ــن الضروري التع ان م
ــتعمالها  توظيفها وتوجيهها واس
ــاء وحتقيق اخلير  ــى البن للوصول ال
ــتدركا  ــعادة في اجملتمع، مس والس
ــن العلوم الصرفة  ــذا ال يأتي م ان ه
ــات  ــن الطاق ــى م ــة وال يتأت البحت
امتلك  ــا مهما  لوحده واالمكانات 
ــان من علوم وثقافات وقدرات  االنس
ــك ضوابط  ــون هنال ــن دون ان تك م
ان  ــى  ال ــار  وتربوية.واش ــة  اخالقي
الكثير ممن ميتلك التقنيات والعلوم 
تراه  ــات  والثقاف ــكار  املتطورة واالف
مصدر شر ونقمة على اجملتمع بدال 
ــر كونه لم  ــن ان يكون مصدر خي م
ــة االخالقية  ــق الوجه يوجهها وف
ــة الصحيحة.واوضح ممثل  والتربوي
املرجعية الدينية العليا ان االنسان 
اجتماعي بطبعه وال ميكن ان يعيش 
مبفرده بل انه يحتاج الى االجتماع 
ــع االخرين  ــش واالختالط م والتعاي
من اجل ان يتمكن من أداء وظيفته 

ــذا االجتماع  ــني ان ه ــي احلياة.وب ف
والتعايش بني الفرد واالخرين تنشأ 
واقتصادية  منه عالقات اجتماعية 
ــة، مبينا ان هذه  ــية وفكري وسياس

ــس  ــم تنظم وفق اس ــق ان ل العالئ
ــة وتربوية صحيحة ال ميكن  اخالقي
ــتقرة.ويرى  ان تكون منتظمة ومس
الشيخ الكربالئي ان هذه العالقات 
ــجام واألُلفة  البد ان تؤدي الى االنس

ــاون لتحقيق االهداف  والتع واملودة 
ــودها  ــك تس ــالف ذل ــوة، وبخ املرج
والنزاع  والبغضاء  العداوات واإلحن 
ــان  ــول حياة االنس ــراع وتتح والص

ــة، داعيا  ــقاء وتعاس حينها الى ش
الى ضرورة وجود محددات وضوابط 
ــات لبناء احلياة  ــود لهذه العالق وقي
ــني  واجملتمع.وب ــرد  للف ــة  الصحيح
ــر  ــش االن في عصر ينتش ــا نعي انن

ــل  ــداع والتضلي ــذب واخل ــه الك في
ــذب  والك ــل  التضلي ــوص  وباخلص
الذي وصفه  ــي  االعالمي والسياس
ــار الغش  ــال عن انتش باخلطر، فض
ــدام  وانع ــتغالل  واالس ــس  والتدلي
والتهجير  بالقتل  واالعتداء  االمانة 
ــباب تافهة  ــائر ألس بني أبناء العش
وبيع املناصب وشراء االصوات باملال، 
ــار حاالت االختالط  الى جانب انتش
ــباب  الش ــة  طبق ــني  ب ــة  املنحرف
ــابات كاقامة االحتفاالت في  والش
ــود فيها االختالط  أماكن عامة يس
ــر املقبولة  ــات غي ــض املمارس وبع
ــيد  اخالقياً وبالعلن.وحذر ممثل الس
ــول االنهيار  ــتاني من حص السيس
ــادئ  ــم واملب ــوت القي ــي وم االخالق
السامية والضمير االنساني نتيجة 
ــات  وفي ظل  ــار هذه املمارس انتش

ــروف والنهي عن  ــر باملع ــاب األم غي
ــروف منكراً  ــر ومع انقالب املع املنك
واملنكر معروفاً واحلق باطالً والباطلُ 
ــدم وجود حترك  ــى جانب ع حقاً، ال
ــذه اخملاطر. ــريع وفاعل لتدارك ه س

ــذي تتقاذفه  ــال البلد ال ــد ح وانتق
واالداري  ــي  املال ــاد  الفس ــات  موج
وسوء االدارة وانتشار ظواهر الفساد 
ــاباته  وش ــبابه  ش ــني  ب ــي  االخالق

ــوء االستغالل ملنظومات  بسبب س
التواصل االجتماعي وغيرها، فضال 
ــي الكثير  ــرار املواطن ف ــن اضط ع
ــاز اموره  ــان دفع املال الجن من االحي
ــن دوائر  ــر م ــي الكثي ــه ف ومعامالت

ــت ممثل املرجعية العليا  الدولة.ولف
الى ان عملية التعليم في مدارسنا 
ــن  ــا وال يتزام ــا ال ترافقه وجامعاتن
ــام بالعملية  ــا عملية االهتم معه

ــة، منوها الى ان  التربوية واالخالقي
ــة بتعليم العلوم  االهتمام والعناي
مطلوب  ــة  التخصصي ــة  االكادميي
ــوم ال ميكن  ــن دون تلك العل ــه م الن
ــح  ــور وتزدهر.واوض ــاة ان تتط للحي

ــدم التزامن والترافق  ان اخللل في ع
ــرة  ــة الكبي ــام والعناي ــني االهتم ب
ــة  ــة التخصصي ــوم االكادميي بالعل
ــة بالعملية  ــني االهتمام والعناي وب
ــا  ألطفالن ــة  واالخالقي ــة  التربوي
ــذا  ــاب ه ــاباتنا، وغي ــبابنا وش وش
ــاحات  ــام والعناية عن س االهتم
ــات  ــدارس واجلامعات واملؤسس امل
وغير ذلك من اجلهات املعنية بهذه 
ــم جداً اذا  ــد ان من امله االمور.واك
ر  اُريد لكل شعب ان يستقر ويتطوّ
ويكون مجتمعه انسانياً بكل ما 
ــى ان يحقق  ــانية من معن لإلنس
التعليمية  ــة  العملي التزامن بني 
االكادميية التخصصية والعملية 
خطيب  االخالقية.ويرى  ــة  التربوي
جمعة كربالء ان االهتمام والعناية 
بتعلّم العلوم والثقافات واملعارف 
ــام بنفس  ــب ان مياثلها اهتم يج
ــه بالعملية  ــدر او رمبا اكثر من الق
التربوية االخالقية للفرد واجملتمع.
وحذر من اهمال العملية التربوية 
ــبب  تتس ــا  كونه ــة  واالخالقي
باالنهيار االخالقي للمجتمع.ودعا 
ــود حترك مجتمعي  الى ضرورة وج
ــع وفاعل  وحكومي واعالمي واس
وحتشيد كل الطاقات واالمكانات 
ــي  العراق ــع  اجملتم ــم  قي ــظ  حلف
االصيلة وصيانتها من االنحرافات 
ــب  ــذر بعواق ــي تن ــة الت االخالقي

حالية ومستقبلية خطيرة.

كربالء اِّـقدسة / البينة الجديدة / جسام السعيدي
انتقد ممثل املرجعية الدينية العليا العملية التربوية بالعراق مبينا ان عملية التعليم في مدارسنا وجامعاتنا ال ترافقها وال يتزامن معها االهتمام 
ــة االكادميية التخصصية  ــت التزامن  بني العملية التعليمي ــتقر وتتطور اال اذا حقق ــعوب لن تس ــة التربوية واالخالقية مؤكدا ان الش بالعملي
ــريف، ان  ــيني الش ــيخ عبد املهدي الكربالئي  خالل خطبة صالة اجلمعة التي اقيمت في الصحن احلس والعملية التربوية االخالقية. وقال الش
لدينا نقطة خلل ازاء تقييمنا واهتمامنا وعنايتنا بالعملية التربوية واالخالقية.الفتا  الى وجود عملية للتعليم االكادميي مبختلف االختصاصات 

املتعددة الى جانب وجود عملية وصفها باحلساسة واخلطرة تتمثل بالعملية التربوية واالخالقية لدى اجملتمع.

@Ú‡‘„Î@äë@âÜñfl@Íaäm@ÒâÏ�nΩa@‚Ï‹»€aÎ@pbÓ‰‘n€a@Ÿ‹nπ@Âæ@7r◊@@ZÔˆ˝iäÿ€a
ÚzÓzñ€a@ÚÌÏi6€aÎ@ÚÓ”˝Å¸a@ÚËuÏ€a@’œÎ@bËËuÏÌ@%@È„Ï◊@…‡n1a@Û‹«

ممثل المرجع السيستاني يحذر من اهمال العملية التربوية واالخالقية بالمؤسسة التعليمية

@CÊÏ”ÖbïD@Ú‹n◊@Èi@oflÜ‘m@à€a@k‹�€a@ó„@äí‰m@C@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@D
Ú€aÜ»€a@Êb‡ö€@HRPQTI@Ú‰é€@HYI@·”â@ÜyÏΩa@Ü«b‘n€a@ÊÏ„b”@›ÌÜ»n€

عملية التعليم َّـ مدارسنا وجامعاتنا ال يرافقها وال يتزامن 
معها االهتمام بالعملية الرتبوية واالخالقية

NO.3046.SUN.14.OCT.2018 العدد (٣٠٤٦) األحد ١٤ / ١٠ / ٢٠١٨ 

بالوثائق .. 
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振华石油控股有限公司  China ZhenHua Oil Co.,Ltd. 

 
Prequalification Announcements for Tender No: 047/SC/18 

 
Provision of Reservoir prediction and optimization of favorable targets for Zubair reservoir in EBS 

field Project  
Tender by: China Zhen Hua Oil Co., Ltd. (EBS Project), a company as the Contractor and Operator cooperating with Midland 

Oil Company, Ministry of Oil, Iraq for the execution of Development and Production Service Contract (DPSC) 
signed on May 24th, 2018. At present, oilfield exploration and development, production and surface engineering 
construction are carried out in Iraq. 

Tender Title: Provision of Reservoir prediction and optimization of favorable targets for Zubair 
reservoir in EBS field Project 

Tender No.: 047/SC/18 
Tender Information:  
Scope of Work 
Zhen Hua Oil is to seek a company who have the qualified international professional experience and can carry out the 
international healthcare. 

CONTRACTOR shall perform reservoir prediction and optimization of favorable targets for Zubair reservoir in EBS field, 
which include but not limited to the following: 
a)To determine the criteria of thin layer correlation, sedimentary environment and sedimentary microfacies, logging 
interpretation criteria, and the distribution rules of sand body and reservoir fluid; 

b)To carry out the post-stack high resolution processing by taking the dominant frequency determined as the objective; 

c)To predict the oil-bearing through reservoir inversion; 
d)To propose the favorable targets for development.  

Part1: Participants should provide relevant pre-qualification documents according to the following 
requirements, ALL THE DOCUMENTS MUST BE IN ENGLISH: 

1． General introduction of the participants  
 Company Profile (including relevant information on size of business, company introduction, scope of 

business etc.) and Qualification certificate  
2. Professional qualification documents of the participants  

 Supporting documents on domestic or international authenticated professional qualifications  
3． Introduction to the service capacity of the participants  
4． Historical performance of participants company service in recent 5 years 
5． Audit reports and financial statements audited by a third party professional audit agency in recent three 

years and Bank credit certificates  
6． Other materials should be supplemented if needed 
7． According to Iraqi Laws, the bidding winners should afford the fees for public announcement. And It will 

be deducted from the contract payment directly. 
Part 2: Prequalification document submitted time and address: 
 All prequalification documents should be submitted before 11: 00 am  Oct 24th 2018 IRAQ time 
 Prequalification document submission format:  

(1) ORIGINAL- PREQUALIFICATION DOCUMENTS 
(2) ONE DIGITAL DISC OF PREQUALIFICATION DOCUMENTS THAT CAN BE READ AND COMPILE” 
Note:   All participants shall submit one (1) original and one (1) CD of each package in separate envelopes 

marked Tender Name and Tender No.,Contractor’s Name and Contact Information. 
 Prequalification document submission address:  

China ZhenHua Oil Co,. Ltd. (EBS Project),  
Option Address 1: MDOC Camp Rashidia 
Option Address 2: EBS project ,Roraharwan S2-1 Camp . 
to WangShaoyu 00964-078 1835 6928      E-Mail: ebscp@zhenhuaoil.com 

وزارة الكهرباء 
الشركة العامة لتوزيع كهرباء الشمال 

اعالن
تعلن الشركة العامة لتوزيع كهرباء الشمال احدى 
ــل زيت  ــع برامي ــن بي ــاء ع ــكيالت وزارة الكهرب تش
ــوالت فارغة وبعدد (٢١٥٠) برميل فقط الفان  مح
ومائة وخمسون واِّـوجودة َّـ مخازن الكرامة التابعة 
اُّـ مديرية توزيع كهرباء مركز نينوى وحسب قانون 
ــنة ٢٠١٣  ــع وايجار اموال الدولة اِّـرقم ٢١ لس بي
ــا َّـ يوم االثنني  ــرة صباح ــاعة العاش وذلك َّـ الس
ــراء  ــق ٢٠١٨/١٠/٢٢ فعلى الراغبني بالش اِّـواف
ــتصحبني  ــور  َّـ اِّـكان والزمان اِّـحددين مس الحض
ــة البالغة (٢٥٨٠٠٠٠)  ــم التأمينات القانوني معه
ــمائة وثمانون الف دينار  دينار فقط مليونان وخمس
ــدة دفع اجور  ــو عليه اِّـزاي ــا وعلى من ترس ال غريه
ــالل ١٥ يوما من تاريخ  ــر االعالن ورفع اِّـادة خ نش
التبليغ باالحالة وبعكسه يتحمل غرامات تأخريية 
ــة البيع عن كل يوم  ــا (٢/١٪) دينار من قيم قدره

تأخري.
اِّـدير العام وكالة

مديرية تنفيذ سوق الشيوخ
العدد : ٢٠١٨/٨٧٧

اعالن
تبيع مديرية تنفيذ سوق الشيوخ باِّـزايدة العلنية العقار الذي يحمل التسلسل 
ــب الدائن علي  ــوز لقاء طل ــيوخ واِّـحج ــوق الش ــماعيلية االوُّـ س ٤/٦٧ االس
ــتون مليون  ــتمائة وواحد وس ــن والبالغ ٦٦١,٥٦٠,٠٠٠ فقط س احمد حس
وخمسمائة وستون الف دينار العائد للمدين عدنان هاشم زغري فعلى من يرغب 
ــر  ــراء مراجعة هذه اِّـديرية خالل مدة (٣٠ يوما) تبدأ من اليوم التالي لنش بالش
ــات القانونية البالغة ١٠٪  ــتصحبني معهم التأمين االعالن والصحف اِّـحلية مس
ــم التسجيل والداللية على  ــهادة الجنسية العراقية ورس من القيمة اِّـقدرة وش

اِّـشرتي. 
الكاتب العدل/ كاظم ماجد بدر

اِّـواصفات:ـ
موقع العقار ورقمه / ٤/٦٧ االسماعيلية االوُّـ سوق الشيوخ.

حدوده / شرقاً ٣/٦٧ شماالً طريق عام غرباً ٢/٦٧ جنوباً ٢٤٠ 
جنسه ونوعه / ملك صرف 

مشتمالته / العقار يحتوي على غرفة واستقبال وهول وساحة وصحيات وغرفة 
َّـ الطابق االرضي .

الطابق العلوي / يحتوي على غرفة عدد ٣ مع حمام. 
مساحته / ١٨١م٢ والعقار ركن على شارعني. 

الشاغل / حسام عدنان زغري.
القيمة اِّـقدرة / ٢٢٦,٢٢٠,٠٠٠ فقط مائتان وستة وعشرون مليون ومائتان 

وعشرون الف دينار قابلة للزيادة والنقصان. 

مديرية تنفيذ الناصرية
رقم االضبارة: ٢٠١٨/٢٢٤٧

إُّـ /اِّـنفذ عليه/ فيض ستار جبار
إعالن

ــعار مختار اِّـنطقة وكتاب مركز شرطة  لقد تحقق لهذه اِّـديرية من خالل اش
ــدد ٢٠ َّـ ٢٠١٨/٩/١٢ بأنك  مجهول محل  ــكري بالع ــي العس كربالء-الح
ــن إجراء التبليغ عليه  ــك موطن دائم أو مؤقت أو مختار يمك ــة وليس ل اإلقام
ــا بالحضور َّـ  ــرر تبليغك إعالن ــون التنفيذ تق ــن قان ــادة ٢٧ م ــتنادا للم واس
ــر يوما تبدأ من اليوم التالي للنشر  ــة عش مديرية تنفيذ الناصرية خالل خمس
ــرة اِّـعامالت التنفيذية بحضورك وَّـ حالة عدم حضورك ستباشر هذه  ِّـباش

اِّـديرية بإجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون.
اِّـنفذ العدل                                                      

أوصاف اِّـحرر:ـ
ــدد ٤٠٤٥/ش/٢٠١٨  ــخصية َّـ الناصرية بالع قرار محكمة االحوال الش
ــتمرة للدائنة نور الهدى عبد اهللا  َّـ ٢٠١٨/٨/٥ واِّـتضمن فرض نفقة مس

شيال والطفلة وكذلك نفقة ماضية.

جمهورية العراق 
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت
رقم الضبارة: ٢٥٤٢ /٢٠١٨
التاريخ  :   ٢٠١٨/١٠/١

اعــــــــــــــالن 
ــل  (٤٩/٢) م ٣٧ ام هليل  الواقع  َّـ  تبيع مديرية تنفيذ الكوت حصة اِّـدين َّـ  العقار التسلس
ــد ) اِّـحجوزة لقاء طلب الدائن(عالء عبد فرحان ) البالغ  ــوت العائد للمدين ( محمد طالب محم الك
ــراء مراجعة هذه اِّـديرية خالل مدة (٣٠) يوما  ( ١٥٠٠٠٠٠٠)  مليون دينار فعلى الراغب بالش
ــر مستصحبا معه التأمينات القانونية عشرة من اِّـائة من القيمة اِّـقدرة  تبدأ من اليوم التالي للنش

وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية على اِّـشرتي.
اِّـنفذ العدل 
علي رضا علي الخطاوي

اِّـواصفات :- 
١-موقعة ورقمه :- كوت / قرب سيطرة كوت  البوابة  ٤٩/٢ م ٣٧ ام هليل .

٢-جنسه ونوعه :- ارض زراعية تسقى بالواسطة مملوكة  للدولة خلف علوة الخضروات .  
ــوع الحالي خالية من  ــكنية  والقطعة اِّـوض ــيد عليها بعض الدور الس ــه :- مش ــدود واوصاف ٣-ح

الشواغل .
٤-مشتمالته :-

٥-مساحته :- ٣٠ دونم  
٦-درجة العمران :- 

٧-الشاغل :-  
ــن اِّـباعة                    ــهم اِّـدي ــة اس ــن قيم ــار ع ــون دين ــون ملي ــدرة :- ٤٠٠٠٠٠٠٠ اربع ــة اِّـق ٨-القيم

(محمد طالب محمد) مايعادل ١٠٠٠م٢.

جمهورية العراق 
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت
رقم الضبارة : ٢٥٤٣ /٢٠١٨
التاريخ :   ٢٠١٨/١٠/١

اعــــــــــــالن 
ــل  (٢٠٣/٤) م ٣٨ الخاجية  الواقع   ــة تنفيذ الكوت حصة اِّـدين َّـ  العقار التسلس ــع مديري تبي
َّـ الكوت العائد للمدين ( رفعت خضري ياسر) اِّـحجوزة لقاء طلب الدائن(هادي رحيم ضمد) البالغ 
ــراء مراجعة هذه اِّـديرية خالل مدة (٣٠) يوما  ــون دينار فعلى الراغب بالش ( ١٧٠٠٠٠٠٠) ملي
ــر مستصحبا معه التأمينات القانونية عشرة من اِّـائة من القيمة اِّـقدرة  تبدأ من اليوم التالي للنش

وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية على اِّـشرتي .
اِّـنفذ العدل 
علي رضا علي الخطاوي 

اِّـواصفات :- 
١-موقعة ورقمه :- كوت / الخاجية اِّـنطقة مقابل اِّـسبح رقمه ٢٠٣/٤ م ٣٨ الخاجية   . 

٢-جنسه ونوعه :- ارض زراعية مملوكة للدولة صرف مشيد عليها بعض الدور السكنية والقطعة 
اِّـحجوزة خالية من الشواغل  .

٣-حدود واوصافه :- 
٤-مشتمالته :-

٥-مساحته :- ٢٠٠م٢ الحصة اِّـباعة  .
٦-درجة العمران :- 

٧-الشاغل :-  
ــن حصة اِّـدين  ــون وثمانمائة مليون دينار ع ــتة وثالث ــة اِّـقدرة :- ٣٦,٨٠٠,٠٠٠ س ٨-القيم

مايعادل ٢٠٠م ٢.

مديرية تنفيذ سوق الشيوخ
العدد: ٢٠١٨/٨٧٧
اعــــــــــالن                                                                                     

ــدة للمدين عدنان  ــم بمكائنه ومعداته والعائ ــدة العلنية معمل طابوق الهاش ــيوخ باِّـزاي ــوق الش تبيع مديرية تنفيذ س
ــم زغري لقاء الدين الذي بذمته والبالغ ٦٦١,٥٦٠,٠٠٠  فقط ستمائة وواحد وستون مليون وخمسمائة وستون  هاش
ــن علماً ان القيمة اِّـقدرة للمعمل هي ٤١٢,٠٧٥,٠٠٠ فقط أربعمائة واثنا  الف دينار لصالح الدائن علي احمد حس
عشر مليون وخمسة وسبعون الف قابل للزيادة فعلى من يرغب بالشراء مراجعة هذه اِّـديرية خالل مدة (١٠ ايام) تبدأ 
ــتصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة ١٠٪ من القيمة اِّـقدرة  ــر االعالن والصحف اِّـحلية مس من اليوم التالي لنش
وشهادة الجنسية العراقية ورسم التسجيل والداللية على اِّـشرتي واذا صادف اليوم االخري عطلة رسمية فان اليوم الذي 

يلية يكون موعد اِّـزايدة .
اِّـنفذ العدل/ كاظم ماجد بدر

مواصفات اِّـعمل
ــة لجمهورية العراق والتي تقع  ــاحتها الكلية ٨ دونم والتي تعود ملكيتها اُّـ وزارة اِّـالي ــل عبارة عن ارض مس ١-اِّـعم

ضمن مقاطعة الزله الشرقية على طريق البصرة سوق الشيوخ . 
٢-اِّـعمل يحتوي على اِّـشيدات التالية غرفة بلوك عدد ٥ مسقفه بالشيلمان ومستخدمة لحفظ وادارة اِّـعمل 

٣-اِّـعمل يحتوي على اِّـكائن اِّـدرجة تفاصيلها اِّـرفقة طياً.
٤-القيمة الكلية للمعمل ٤١٢,٠٧٥,٠٠٠ فقط اربعمائة واثنا عشر مليون وخمسة وسبعون الف.

محكمة االحوال الشخصية َّـ النصر
العدد: ٣٩٥/ش/٢٠١٨

اعــــــــــــالن
ــعد نعمة  الدعوى ضد اِّـدعى عليه مدير  اقامت اِّـدعية موضي س
ــم بوفاة اِّـفقود  ــن اضافة لوظيفته تطلب فيها الحك رعاية القاصري
ــف  الذي فقد بتاريخ ٢٠١٤/٦/١٢ َّـ  زوجها عبد اهللا جبار خفي
محافظة صالح الدين بمعسكر سبايكر وذلك استنادا الحكام  اِّـواد 
ــنة ١٩٨٠  ٩٤,٩٣, ٨٧ من قانون رعاية القاصرين اِّـرقم ٧٨ لس
قررنا النشر بصحيفة واحدة بغية التحقق من حياة اِّـفقود من عدمها 
ــماع دفوعه  ــه حيا ينبغي عليه مراجعة محكمتنا لس وَّـ حال كون
ــري َّـ الدعوى  ــي اِّـحكمة الس ــه تمض ــدة التأجيل وبعكس خالل م
ــت اِّـحكمة يوم ٢٠١٨/١٠/١٨  واصدار القرار وفق القانون وعين

موعدا للمرافعة.
القاضي/عبد اهللا شالل شناوة

اعــــــــــالن
ــاده محسن ناصر)  بناء على الدعوى اِّـقامة من قبل اِّـدعي (عبدالس
ــي) فمن  ــادي) اُّـ (الشاووش ــه) من (الصي ــب (تبديل لقب ــذي يطل ال
ــرتاض مراجعة هذه اِّـديرية  خالل مدة اقصاها (١٥) يوما  لديه اع
ــكام اِّـادة  ــة َّـ الدعوى وفق اح ــوف تنظر هذه اِّـديري ــه س وبعكس

(٢٢) من قانون البطاقة الوطنية رقم (٣) لسنة (٢٠١٦).
اللواء
هيثم فاضل عباس
مدير االحوال اِّـدنية والجوازات واالقامة العامة / وكالة

اعـــــــــــــالن
بناء على الدعوى اِّـقامة من قبل اِّـدعي (جبار طالك جرب) الذي يطلب 
ــعمي) فمن لديه اعرتاض  ــه) اُّـ (الجش ــل لقبه) من (النفافش (تبدي
ــه سوف  مراجعة هذه اِّـديرية خالل مدة اقصاها (١٥) يوما وبعكس
ــادة (٢٢) من قانون  ــوى وفق احكام اِّـ ــر هذه اِّـديرية َّـ الدع تنظ

البطاقة الوطنية رقم (٣) لسنة (٢٠١٦).
اللواء
هيثم فاضل عباس
مدير االحوال اِّـدنية والجوازات واالقامة العامة / وكالة

مديرية تنفيذ سوق الشيوخ
العدد : ٢٠١٨/٨٧٧

اعالن
ــيوخ باِّـزايدة العلنية العقارات التي تحمل التسلسالت ٢٢  ــوق الش تبيع مديرية تنفيذ س
ــب الدائن علي احمد  ــيوخ واِّـحجوز لقاء طل ــوق الش ــة الحويزة س و ٢٣ و ٢٤ /١٥٦ محل
ــن والبالغ ٦٦١,٥٦٠,٠٠٠ فقط ستمائة وواحد وستون مليون وخمسمائة وستون  حس
الف دينار العائد للمدين عدنان هاشم زغري فعلى من يرغب بالشراء مراجعة هذه اِّـديرية 
ــتصحبني  ــر االعالن والصحف اِّـحلية مس ــدة (٣٠ يوما ) تبدأ من اليوم التالي لنش ــالل م خ
ــية العراقية  ــهادة الجنس ــة البالغة ١٠٪ من القيمة اِّـقدرة وش ــات القانوني ــم التأمين معه

ورسم التسجيل والداللية على اِّـشرتي. 
الكاتب العدل/ كاظم ماجد بدر

اِّـواصفات
ــل ٢٢ و ٢٣ و ٢٤ /١٥٦ حويزة سوق  موقع العقار ورقمة / ثالث عقارات تحمل التسلس

الشيوخ .
جنسه ونوعه / ملك صرف 

الحدود الحاضرة / العقارات تقع َّـ محلة الحويزة – شارع نهر الفرات. 
مشتمالتها / العقارات الثالثة عرصة خالية من البناء ومسيجة فقط. 

مساحتها / ٣٠٠م٢ للعقار ٢٤ و ٣٠٠م٢ للعقار ٢٣ و ٢٩٣ للعقار ١٥٦/٢٢ حويزة 
الشاغل / اليوجد 

القيمة اِّـقدرة / العقار ١٥٦/٢٢ حويزة  ١٩٠,٠٠٠,٠٠٠ مليون دينار. 
                            العقار ١٥٦/٢٣ حويزة ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ مليون دينار. 
                            العقار ١٥٦/٢٤ حويزة ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ مليون دينار.

القيمة االجمالية / ٥٩٠,٠٠٠,٠٠٠ خمسمائة وتسعون مليون دينار فقط قابل للزيادة 
والنقصان.

 واسماء المكائن والمعدات لمعمل الطابوق بأسعارقائمة         
 السعر بالدينار اسم المادة ت

 ٣٥٠٠٠٠٠ ٢م٣×٤   ٢غرفة بلوك عدد   .١
 ١٢٥٠٠٠٠٠٠ مهدم من الجهتين  ١٥×  ٧٥   ٢فرن طابوق عدد  .٢
 ٨٠٠٠٠٠ ٦مقطورة ماء عدد   .٣
 ٢٠٠٠٠٠٠ ١خزان كاز عدد   .٤
 ٤٠٠٠٠٠ ٣مقطورة بالستك عدد   .٥
 ٥٠٠٠٠٠ ١مطفئ حريق عدد   .٦
 ٧٥٠٠٠٠ ١٥عربة لسحب الطابوق عدد   .٧
 ٤٠٠٠٠٠٠ ١محرك شفل عاطل عدد   .٨
 ٥٠٠٠٠٠٠ ١بوجه لسحب الدخان عدد   .٩

 ١٥٠٠٠٠٠٠ فحص مؤقت بصرة عاطل ٧٥٨٣شفل فارفو رقم   .١٠
 ١٣٥٠٠٠٠٠٠ عبارة عن معمل ١كاصوصة ( كتر لصناعة الطابوق ) عدد   .١١
 ٢٤٠٠٠٠٠٠ ٣١٤٧٠شفل صيني ذي قار فحص صالح للعمل برقم   .١٢
 ٤٥٠٠٠٠ ١ماكنة لحيم عدد   .١٣
 ١٥٠٠٠٠٠ غرفة بلوك لغرض السيطرة  .١٤
 ١٥٠٠٠٠٠ االحتياطية غرفة بلوك لالدوات  .١٥
 ٥٠٠٠٠٠ ٢مكيف عدد   .١٦
 ٥٠٠٠٠ ٢مروح سقفية عدد   .١٧
 ٣٧٥٠٠٠ ٢٥اطار عربات عدد   .١٨
 ٢٥٠٠٠٠ سبلت قديم  .١٩
 ١٣٠٠٠٠٠٠ مولد كهرباء برنز  .٢٠
 ٣٠٠٠٠٠ ٣مبردة هواء ايرانية عاطلة عدد   .٢١
 ٥٠٠٠٠٠٠ ١شفل سكراب عدد   .٢٢
 ١٥٠٠٠٠٠ غرفة خاصة للمطبخ  .٢٣
 ٣٠٠٠٠٠٠ ١٧/٢١٠٣الماني تحت تسلسل  ٨٠٧١٩٠٩٢٣المرقم  ماطور للكاصوصة  .٢٤
 ٢٠٠٠٠٠٠ ١٨/٢٠١٣الماني تحت تسلسل  ٩٠١٠٩٠٨٦٩ماطور للخباطة رقم   .٢٥
 ١٠٠٠٠٠٠ ١٩/٢٠١٣الماني تحت تسلسل  ٩٠٥٢٦١٢١٢ماطور للدفه المرقمه   .٢٦
 ١٥٠٠٠٠٠ ٢٠/٢٠١٣الماني تحت تسلسل  ٨٠١٦٨٠٠٤٦ماطور للطاحونة رقم   .٢٧
 ١٥٠٠٠٠٠ ٢١/٢٠١٣الماني تحت التسلسل  ٨١٢١٣٠٧٤١للطاحونه المرقم ماطور   .٢٨
 ١٥٠٠٠٠٠ ٢٢/٢٠١٣الماني تحت التسلسل  ٩٥٢٢٠٩٥٥المرقم  ماطور للخباطة االول   .٢٩
 ١٠٠٠٠٠٠ ٢٣/٢٠١٣الماني تحت التسلسل  ٨٧١٢٧٨٤ماطور للحزام الناقل المرقم   .٣٠
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في البدء، من حقنا أن نقول بفخر إننا أول جريدة عراقية واصلت 
ــريحة  ــتميت عن ش ــل أو ملل، الدفاع املس ــدأب، ومن دون كل ب
ــي أن أفخر، (أنا  ــام ٢٠٠٥ وحلد اآلن، ومن حق ــن منذ الع املتقاعدي
خادمكم) كاتب هذه السطور، بأنني كتبت أكثر من (١٣٥) مقاالً 
ــة املتقاعدين  ــه األمر بإيالء قضي ــا كل من يعني ــت خالله طالب
ــم نظير ما  ــعي لتأمني عيش كرمي له ــتثنائية والس ــة اس أهمي
ــواء أكانوا  ــن تضحيات وجهد وعطاء، س ــوه لهذا العراق م قدم
عسكريني أم مدنيني. وكنت أنظر لهذه الشريحة باحترام وتقدير 
ــي بعمر وعزم كي أواصل الدفاع عن  ودعوت اهللا مخلصاً أن ميدن
ــتلبة، وفي املقدمة  ــعب املس كل القضايا الوطنية وحقوق الش

شريحة املتقاعدين..
ــادر بتاريخ  ــدة الص ــدة البينة اجلدي ــدد (٣٠٢٧) من جري ــي الع ف
٢٠١٨/٩/١٦، وفي هذه الزاوية حتديداً (عمود الوجع اليومي)، كتبت 
ــون أباً عن جد)،  ــون التقاعد املوحد ملع ــاالً حمل عنوان (قان مق
ــال عادل، وقلت  د وال ــون الال موحّ ــدة هذا القان هاجمت فيه بش
ــلقاً ومت متريره في ليلة  ــلقه س بصريح العبارة إنه قانون جرى س
ــنب واإلجحاف الذي  ــذه الصورة الهزيلة من الغ ظلماء ليأتي به
ــل (٢٠١٤)، حتى  ــن أحيلوا إلى التقاعد قب ــال املتقاعدين الذي ط
ــماع من قبيل  ــة لألس ــة ومخدش ــمع عبارة خسيس صرنا نس
ــب، بل إن  ــد). وليس هذا فحس ــدمي) و(متقاعد جدي ــد ق (متقاع
ــماء وال مبسطرة  ــب بعدالة الس الراتب التقاعدي لم يعد يحس
األتقياء، حتى إنك جتد تفاوتاً ما بني متقاعد وآخر، وعندما تبحث 

عن اجلواب الشافي لن جتده، وهكذا ظلت األمور ضبابية.
ــار إليه أعاله، بأن  ــا يؤلم أنني طالبت، في عمودي األخير املش وم
ــني ليكتبوا لنا  ــاص والعارفون ببواطن القوان ــي ذوو االختص يدل
ــطحات) القانون رقم (٩) لسنة ٢٠١٤  مخلصني عن مثالب و(ش
سيئ الصيت، لكن مع األسف لم يتفاعل معي أحد، وما وصلني 

ال يعدو أنه (خوط بجانب االستكان) أو نزر يسير.
ــام كتلة (صادقون)  ــرب خبر قي ــن ما أفرحني صراحة هو تس لك
ــد املوحد، والذي  ــل قانون التقاع ــرح للبرملان لتعدي بتقدمي مقت
ــام (٢٠٠٣) وبعدها  ــل ع ــع املتقاعدين قب ــمول جمي يتضمن ش
ــد صدور  ــام ٢٠١٤ وما بع ــل ع ــن قب ــاواة املتقاعدي ــك مس وكذل
ــري بأثر رجعي لضمان العدالة وأن يتم التعامل  القانون وأن يس

مع اجلميع وفق الدستور..
ــة (صادقون) في مهمتها وأن تصر على  أملنا كبير أن متضي كتل
إصالح االعوجاج في قانون التقاعد النافذ، وقل سيروا فعني اهللا 

ترعاكم.
ــة تأخذ بنظر االعتبار  ــة أخيرة: أرجو أن توضع معايير عادل لقط
عدد سنوات اخلدمة والشهادة الدراسية والدرجة الوظيفية وأن 
ــمل مبكافأة نهاية اخلدمة كل املتقاعدين الذين أحيلوا إلى  يش
التقاعد قبل (٢٠١٤) لكي تسود العدالة، واألهم أن يكون الراتب 

شهرياً وليس كل شهرين.

بريوت / وكاالت / البينة الجديدة
صدرت صحيفة النهار اللبنانبة، 
اخلميس املاضي بثماني صفحات 
بيضاء من دون أن تتوضح األسباب.  
وحملت الصحيفة عنوان النهار 
ــل جبران  ــب الراح ــورة للنائ وص
ــني الصفحة، األمر  تويني على مي

ــرّاء ودفعهم  ــتغربه الق الذي اس
ــتخدام  ــق عبر تويتر واس للتعلي
ل الى  ــذي حتوّ ــتاغ النهار ال هاش
ــان.  ــي لبن ــتخداماً ف ــر اس األكث
وذكرت ادارة النهار أنها ارادت من 
هذه اخلطوة اطالق صرخة وجرس 
ــى األزمة احلادة  انذار لإلضاءة عل

ــة الورقية  ــي مترّ بها الصحاف الت
ــاع العامة  ــه االوض ــا بوج وايض
ــياً  ــالد سياس ــي الب ــائدة ف الس
ــر  واقتصادياً. كذلك، لم يتم نش
ــدة أونالين أي  ــع اجلري ــى موق عل

مقاالت أو مواضيع جديدة بل 
بقيت اخلانات كافة فارغة 

ولم يتم حتديث حسابات اجلريدة 
على مواقع التواصل االجتماعي 

منذ ليل أمس.
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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

ــموع أم املقروء،  ــواء املرئي أم املس الكل يعرف أهمية اإلعالم، س
ــه اخلصوص هي  ــة، وإن الصحافة على وج ــلطة رابع بوصفه س
ــا القدح املعلّى في الدفاع عن قضايا الوطن  صاحبة اجلاللة وله
ــعب بكل أمانة وإخالص، وإن اإلعالم أيضاً هو مرآة عاكسة  والش
تنقل واقع الشارع العراقي وهموم الناس اليومية لتضعها على 
طاولة املسؤول، كما إن اإلعالم في الوقت نفسه ميارس دوراً كبيراً 
ــي تنوير الرأي العام ويجعله في حالة متاس مع حركة احلكومة  ف

أو الدولة.
ومن هنا نرى لزاماً أن تُولى املكاتب اإلعالمية، في الوزارات والدوائر 
واملؤسسات احلكومية وغير احلكومية، أهمية استثنائية ال سيما 
ونحن مقبلون على مرحلة سياسية جديدة نأمل أن تكون فاحتة 
ــى العراق والعراقيني،  خير عل
وأول نقطة يجب أن توضع في 
هذا املسار هو أن قوة املكاتب 
ــة ورصانتها هي قوة  اإلعالمي
ــرة احلكومية  ــوزارة أو الدائ لل
ــه،  نفس ــؤول  للمس ــى  وحت
ــتطيع أن  ــؤول ال يس ألن املس
ــرف بتفاصيل كل  ــم أو يع يل
ــياء التي تدور حوله، وإن  األش
ــو وحده  ــب اإلعالمي ه املكت
من يستطيع أن يقدم له كل 
هذه التفاصيل ليستطيع أن 

يتخذ القرار املناسب.
ــاء السلطات  وأؤكد هنا أهمية االرتقاء باملكاتب اإلعالمية لرؤس
ــريعية والتنفيذية والقضائية وجلميع السادة الوزراء وكبار  التش
ــا بدور أكبر  ــة، وال بد أن نطالب هن ــؤولني في الدولة العراقي املس
ملمثلي الشعب واملكتب اإلعالمي للبرملان من خالل إطالع الشعب 
ــريعات التي  ــكل ما يدور حتت قبة البرملان وبكل القوانني والتش ب
ــب كبيرة من البرملان  ــعب يريد مكاس ــتها، ألن الش جتري مناقش
ــابقة عن حتقيقها، وأملنا كبير برؤية  بعد أن عجز في دوراته الس
ــبّاقاً بإعالم  ــة الوزراء كي يكون س ــب إعالمي متميز لرئاس مكت
ــائل اإلعالم بكل ما يدور من تطورات أو يتم اتخاذه من قرارات  وس

ألن الشعب متعطش اليوم لسماع قرارات تثلج الصدور..
ــة في الوزارات  ــول إن احلاجة إلى مكاتب إعالمي ــي اخلتام نق وف
ــا أن العديد من هذه املكاتب  ــيما إذا ما عرفن باتت ضرورية الس
قد أثبتت جناحها ومتيزها بوجود إعالميني مقتدرين استطاعوا، 
ــني وزاراتهم  ــوراً من التواصل ب ــم خبرتهم، أن ميدوا جس بحك
ــوا  ــتطاعوا أن يؤسس ــائل اإلعالم اخملتلفة، كما إنهم اس ووس
ــا مهنيتهم  ــوا خالله ــدة عكس ــن العالقات اجلي ــبكة م لش
ــم كما يجب،  ــم على أداء واجباته ــم لعملهم وحرصه وحبه

.. آت.. واألمل كبير، واخلير آتٍ

 أؤكد هنا أهمية االرتقاء 
باِّـكاتب اإلعالمية لرؤساء 

السلطات التشريعية 
والتنفيذية والقضائية 
ولجميع السادة الوزراء 

وكبار اِّـسؤولني َّـ الدولة 
العراقية

بال مجاملة
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وكاالت / البينة الجديدة
نُقلت املمثلة واملغنية األميركية، 
ــى مصحّ  ــز، ال ــيلينا غومي س
ــية للمرة  ــراض النفس لألم
ــبوعني،  ــة خالل أس الثاني
 .«TMZ» وفق ما ذكر موقع
أن  الى  املعلومات  وأشارت 
غوميز (٢٦ عاما) تعاني 
من أزمة نفسية بسبب 
التي  الطبية  العالجات 
تخضع لها، حيث أدخلت 
ــفى نهاية  ــى املستش ال
لعالجها  ــي  املاض أيلول 
ــدد اخلاليا  ــص ع ــن نق م
البيضاء في الدم، والذي 
ــات  مضاعف ــن  ع ــم  جن
عمليات زرع الكلى التي 
ــا في أيلول  خضعت له
ــرض  م ــبب  بس  ٢٠١٧

«الذئبة احلمامية».

ميسان / البينة الجديدة
أعلن محافظ ميسان أن طالبة 
ــة  بجامع ــب  الط ــة  ــي كلي ف
ميسان اكتشفت خطأ علمياً 
ــريح بالطب  ــاب «التش في كت
ــيرا الى  ــام» األمريكي، مش الع
ــهادة تقديرية  ــا بش أنه كرمه
تثمينا ملا قامت به. وقال املكتب 
اإلعالمي للمحافظ علي دواي، 
ــرم الطالبة في  ــظ ك إن «احملاف

ــان  ــة الطب/ جامعة ميس كلي
ــهادة  ــف محمود بش ــا خل دين
ــا قامت به  ــاً مب ــة تثمين تقديري
ــأ علمي في  ــاف خط من اكتش
ــريح بالطب العام  ــاب التش كت
األمريكي». وأوضح أن الطالبة 
التصحيح  ــال  بإرس «قامت 
إلى الشركة األمريكية التي 
ــة الكتاب إليها  يرجع طباع
ــركة  ــة قامت الش وبالنتيج

ــل  ــاب بتعدي ــف الكت ومؤل
ــوارد في مطالعة  اخلطأ ال
بإصدار  وقامت  الطالبة 
ــن  م ــدة  جدي ــخة  نس
ــرمي  وتك ــاب  الكت
ــاب  بكت ــة  الطالب
شكر وتقدير تثميناً 
ــه من  ــت ب ــا قام مل
علمي  ــاف  اكتش

مهم».

وكاالت / البينة الجديدة
ــرت تقارير إعالمية مؤخرا، سلطت الضوء على معاناة  نش
ــانتوريني، دفعت وزارة التنمية الريفية  احلمير في جزيرة س
ــاب الوزن  ــرار جديد مبنع أصح ــة إلصدار ق ــذاء اليوناني والغ

ــوب احلمير.  الزائد من رك
ــة  الالئح ــرت  وحظ
ــادة وزن من  ــدة زي اجلدي
ــب احلمير عن ١٠٠  يرك
ــرام، وذلك بعد  كيلوج
ــطاء في  ــن نش أن دش
احليوان  ــوق  حق مجال 

ــر  ــة لتغيي حمل
احلمير،  ــاع  أوض

ــا  وأنه ــة  خاص
مة  ــتخد مس

ــرة من قبل  بكث
 ، ئحني ــا لس ا

ــا  ــوا إنه ــن قال الذي
ــي من احلمولة الزائدة،  تعان

ــكاوى أخرى أفادت بعدم  فضال عن ش
ــب وكالة  توفير مأوى جيد للحمير، بحس

«سبوتنك» الروسية.

وكاالت / البينة الجديدة
ــا  ــاة خطيبه ــن وف ــم م بالرغ
أن  إال  ــي،  املاض ــر  نوفمب ــي  ف
ــررت  ــت“ ق ــيكا بادجي ”جيس
ــن حبيبها  ــم زفافها م ان تقي
ــي  لك ــل،  الراح ــا  وخطيبه
ــر زوجته،  ــه وتصي ــل لقب حتم
ــل زفاف  ــل أقامت حف وبالفع
ــي املقابر  ــوس ف ــل الطق كام
ــر خطيبها.  ــاهد قب بجوار ش
ــة ”ديلي ميل“  وذكرت صحيف
أن رجل اإلطفال  ــة،  البريطاني
ــد لقي  ــي“، ق ــدال مورف ”كين
ــى يد زميله ”كولبي  حتفه عل

ــيارته  بليك“ الذي صدمه بس
ــى  عل ــدرة  الق ــد  فق ان  ــد  بع
التحكم فيها نتيجة لتناوله 
ــروبات الكحولية بكثرة،  املش
ليصدم زميله أثناء محاولتهما 
ــق قريب.  ــيطرة على حري الس
ــدم  تق ــد  ق ــي“  ”مورف وكان 
ــيكا“  خلطبة صديقته ”جيس
ــد زفافهما،  ــددا أيضا موع وح
ــا،  ــم ميهلهم ــدر ل ــن الق ولك
ولذلك قررت جيسيكا أن تفي 
ــن مورفي،  ــزوج م ــا وتت بوعده
حتى بعد وفاته لتحمل لقبه 

وتصير زوجته.
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