
بغداد /
ــط  ــويق النف ــركة تس ــفت ش  كش
(سومو) بأن ماذكر في احدى الصحف 
احمللية بشأن قدوم عدد من الشركات 

النفطية الى العاصمة بغداد لغرض 
توقيع عقود اعالنات لتلك الشركات 
مع صحف محلية هو غير دقيق وعار 
ــومو ايضا ؛  ــرت س ــن الصحة وذك ع

ــام املكتب االعالمي  انه ال صحة لقي
ــام االعالم  لوزارة النفط بتوجيه اقس
ــة التي تتخذ  ــركات النفطي في الش

من احملافظات اجلنوبية مقرات لها  .

  ودعت سومو الى توخي الدقة وعدم 
االجنرار وراء اقاويل يراد منها النيل من 
سمعة املكاتب االعالمية والصحف 

احملترمة على حد سواء .

اكد نائب وزير اخلارجية االمريكي جون سيلفان 
ــدة االمريكية  ــم الواليات املتح امس االحد، دع
للعراق واحلكومةاملقبلة في جميع اجملاالت. جاء 
ــتقبال رئيس الوزراء املكلف عادل  ذلك خالل اس
ــيلفان  عبداملهدي له امس في بغداد وقد هنأ س
ــبة تكليفه  ــد املهدي في بداية اللقاء مبناس عب
ــم الواليات  ــة، معبرا عن دع ــكيل احلكوم بتش
ــراق وللحكومة املقبلة  ــدة االمريكية للع املتح
ــة  ــي جميع اجملاالت وجرى خالل اللقاء مناقش ف
تعزيز العالقات بني البلدين واالوضاع في العراق 
ــم الدولي في  ــتمرار الدع واملنطقة واهمية اس

ــي مجال االعمار بعد ان حقق االنتصار  العراق ف
على االرهاب ويعد سيلفان اول مسؤول امريكي 
رفيع يلتقي عبد املهدي منذ تكليفه بتشكيل 
احلكومة العراقية املقبلة في الثاني من تشرين 

االول احلالية .
ــد ذي صلة اعلن مكتب رئيس الوزراء  على صعي
ــر مهام  املكلف عادل عبد املهدي ان االخير باش
ــراء اعتبارا من يوم  اعماله خارج املنطقة اخلض
ــداد في  ــه اجلديد في بغ ــي مكتب ــس االول ف ام
ــة القطارات  ــل محط ــة مقاب ــة الواقع املنطق
ــرته  ــرخ وانه فور مباش ــة / الك ــة املركزي العاملي
ــكيل  عقد عدة لقاءات داخل املبنى تتعلق بتش

احلكومة والبرنامج احلكومي .

ــادر صحفية ان اغلب  ــن جانب اخر ذكرت مص م
ــي االنتخابات زجت بقياداتها  االحزاب الفائزة ف
ــيح االلكتروني للوزارات الذي  وعناصرها للترش
فتح منذ الثالثاء حتى اخلميس املاضيني مشيرة 
ــى رئيس  ــزاب تضغط االن عل ــذه االح ــى ان ه ال
الوزراء املكلف من اجل قبول مرشيحها من دون 

ان تسمي هذه االحزاب .
وفي التطورات ايضا اكد النائب عن كتلة االحتاد 
ــتون زنكنه امس ان  ــتاني بيس الوطني الكردس
ــتقلة باكملها  ــة وزارية مس ــث عن كابين احلدي
ــزاب هو امر  ــية او اح ــر تابعة لكتل سياس وغي
ــب التحقق . مبينا انه لن يكون الوزير الذي  صع
ــى ان الوزير  ــكل ناجحا الفتا ال ــي بهذا الش يأت

ــذي ال يكون مدعوما من كتلة برملانية او حزب  ال
سوف يعاني مشاكل كثيرة في عملية استيزار 

الوزارة .
ــف مصدر سياسي مطلع  على صعيد اخر كش
ــوريا  ــات واضحة بني العراق وس ــان هناك ملف ب
ــم اجلعفري  ــر اخلارجية ابراهي ــها وزي سيناقش
ــن امللفات  ــق وم ــه احلالية الى دمش ــالل زيارت خ
ــكري  ــص محاربة االرهاب والتعاون العس مايخ
والسياسي والتحالف الرباعي بني العراق وسوريا 
وروسيا وايران. مرجحا ان تركز الزيارة على ملف 
ــكري جويا وبريا للقوات العراقية  التعاون العس
ــن جانبه اكد اخلبير  ــورية.  م داخل االراضي الس
ــس ان النواب الذين  ــي علي التميمي ام القانون
ــتوري مهددون باالبعاد عن  لم يؤدوا اليمن الدس
ــيرا الى انه بامكان مجلس النواب  البرملان. مش
ــم واجمليء مبن  ــاء عضويته ــى الغ ــت عل التصوي
ــم في القائمة واحملافظة. وقال التميمي ان  يليه
النظام الداخلي للبرملان اضافة الى الدستور لم 
يحدد موعدا ثابتا الداء اليمني الدستوري للنواب 
ــم يؤدوا  ــي االنتخابات ل ــد ان الفائزين ف ــذا جت ل
ــون بصفتهم  ــتوري والزالوا يعمل ــني الدس اليم
ــم محافظا او وزيرا   ــة كأن يكون احده الوظيفي
ــس االمريكي  ــا توعد الرئي ــي التطورات ايض وف
ــديد اذا ماثبت  ــد ترامب الرياض بعقاب ش دونال

ــعودي جمال  تورطها في اختفاء الصحفي الس
خاشقجي جاء ذلك في مقابلة مع برنامج (٦٠)
دقيقة على شبكة  سي بي اس نيوز االمريكية 
ــرت مقتطفات منها. وقال ترامب رمبا يكون  نش
ــقجي واذا ثبت  ــاء خاش ــعوديون وراء اختف الس
ــدة عقابا  ــات املتح ــم الوالي ــتلحق به ــك س ذل
ــكل  ــر يعد خطيرا بش ــاف ان االم ــديدا. واض ش
ــان اخر  ــل صحفي . في ش ــاص الن هذا الرج خ
ــل البريطانية نقال عن  ــادت صحيفة ديلي مي اف
ــا ان زعيم  ــة قوله ــرات العراقي ــر للمخاب تقاري

ــدادي امر باعدام اكثر  ــش اجملرم ابو بكر البغ داع
من (٣٠٠) من عناصره بسبب اشتباه بخيانتهم 
له عقب الهزائم املدوية. واوضحت تلك التقارير 
ــلحي التنظيم االرهابي هربوا الى  ان بعض مس
ــم بعدما  ــا على حياته ــة خوف ــن مجهول اماك
ــدام قيادات  ــدادي واع ــات البغ ــوا مبخطط علم
ــم ومنهم ابو البراء االنصاري  مهمة في التنظي
ــيف الدين العراقي وابو عثام التلعفري وابو  وس

اميان املوحد ومروان حديد الصوري. 

بغداد/ 
ــداوي  اننا نعارض  ــي الدكتور جمال احملم ــب عن كتلة النهج الوطن ــال النائ ق
بشدة ما يفرض من نسبة فائدة باهظة على قروض وسلف املوظفني وبطريقة 
تراكمية تضاعف الفوائد املترتبة على املقترضني, بحيث تصل قيمة الفائدة 
الكلية لسلفة ( عشرة ماليني ) الى أربعة ماليني وخمسمائة ألف دينار وهكذا 
ــتلم من املوظف».واضاف ان  ــد قيمة الفائدة كلما زاد مقدار القرض املس تتزاي
ــة مجحفة بحق املوظفني  ــذه الفوائد التراكمية العالية تعبر عن سياس «ه
وتتطلب املراجعة الفورية وتغييرها مبا يرفع ذلك االجحاف ويزيل الضرر البليغ 
ــلوك الطرق واآلليات  ــروض وعلى املتضررين س ــى املواطن احملتاج لتلك الق عل
ــرارات اجملحفة وتصحيح تلك  ــاج واالعتراض على هذه الق القانونية لالحتج

القرارات مبا يرفع ذلك الضرر الواضح».
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كتب اِّـحرر السياسي

امريكا تؤكد دعمها له ولحكومته .. عبد المهدي اول رئيس وزراء عراقي يباشر مهام عمله خارج اسوار المنطقة الخضراء 

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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البساطة تليق بكربياء الرجال الساعني لخدمة شعبهم 
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 بغداد / 
كشف اخلبير األمني صفاء االعسم, امس األحد, 
ــاء قيادة  ــي على إبق ــب األميرك ــرار اجلان ــن إص ع
ــم احملافظات  ــي معظ ــكرية ف ــات العس العملي
ــتمرار تواجده العسكري في قواعده,  لغرض اس
ــهم في  ــادات العمليات سيس ــا ان حل قي مبين
تخفيض ميزانيات الوزارات االمنية .وقال االعسم 
إن ”اجلانب األميركي يضغط وبكل قوة على إبقاء 
ــكرية في احملافظات من  قيادات العمليات العس
اجل احملافظة على تواجده العسكري في قواعده 
غرب وشمال البالد“.وأضاف ان ”الغرض من انشاء 
ــات هو قتال  ــكرية في احملافظ ــات العس العملي
ــاء اخلطر  ــي حال انته ــة وف ــات االرهابي التنظيم
ــى وزارتي  ــع الصالحيات إل ــيتم حتويل جمي فس
ــب الدستور الذي ينص  الدفاع والداخلية بحس
ــيادة البالد من قبل  على وجوب حماية احلدود وس
ــكرية وحتديدا اجليش وتتكفل  ــة العس املؤسس

الشرطة بحماية االمن الداخلي“.

@ıb‘ia@Û‹«@äñm@Â�‰ëaÎ@Z@?fla@7jÅ
pbƒœb0a@ø@pbÓ‹‡»€a@paÖbÓ” / بغداد

ــر، امس  ــتقل عباس باي ــب املس ــد النائ أك
االحد، ان جميع اخملططات األميركية داخل 
ــا الواليات  ــل، متهم ــاءت بالفش ــراق ب الع
ــار تنظيم  ــة انتش ــم خارط ــدة برس املتح
ــزال القوات  ــذي مات ــي ال ــش“ اإلجرام ”داع
األمنية تالحقه.وقال باير ، إن ”األميركان هم 

ــار تنظيم داعش  ــموا خارطة انتش من رس
ــوات العراقية  ــت الق ــراق ومازال ــل الع داخ
ــعبي تعمل  ــد الش ــى جانب قوات احلش إل
ــيق عال ملالحقة داعش“، مشيرا إلى  بتنس
ــعبي قادرة  ــد الش أن ”قواتنا األمنية واحلش
ــات إرهابية فيما  ــى التصدي ألي تنظيم عل

لو حاولت أمريكا اعادتها مجددا“.

›í–€bi@pıbi@÷aä»€a@ø@Â�‰ëaÎ@pb��´@Z@kˆb„

بغداد / 
ــى  األعل ــس  اجملل ــي  ف ــادي  القي ــن  أعل
ــالمي العراقي الشيخ جالل الدين  اإلس
ــن أن رئـيـس  ــر، امس األحد، عــ الصغي
ــد املهدي  ــف عــادل عب ــوزراء املكل الــ

ــي اليوم  ــه الـوزاريـة ف ــيقدم كابينت س
ــة  أربـعـيـنـيـ ــارة  زيـــ ــد  بـعـ ــي  الثان

اسـتـشـهـاد االمــام احلسني ”ع“.
ــدمي  التق ــرة  بـ“فك ــر  الصغي ــاد  واش
ــون تلك  ــة ”كـ ــة االلكتروني ــر البواب عب

ــتمارة لها بعد مختلف وهي على  االس
ــة، وليس كما  ــتوى عال من الرصان مس
ــرحية او  يقول البعض أنها لعبة او مس
غيرها“، مشيراً الى أن ”التقدمي وضع أمام 
ــن الكفاءات الذين  عبد املهدي اآلالف م

ــي مـواقـع مهمة  ــتيعابهم ف ميكن اس
فـي املـرحـلـة الـقـادمـة، إذا ما أخرجنا 
ــويقات فـي  (الطمع الـحـزبـي) أو التس
ــن لـنـا أن نـقـول ان  هــذا املـجـال؛ ميك

هـذه اخلطوة مهمة جدا“.

Òäëbjfl@ÚÓ‰Ó»iâ˛a@ÒâbÌå€a@Ü»i@ÚÌâaãÏ€a@Èn‰Óib◊@‚Ü‘Óç@ÜËΩa@Üj«@Z@7Ãñ€a

بغداد / 
اتهم النائب عن حتالف سائرون برهان املعموري، امس األحد، شخصيات لم يسمها بالعمل على خلق 
ــتخباراتية لتكثيف  ــكيل احلكومة اجلديدة، داعيا اجلهات األمنية واالس ”فوضى“ مع قرب إعالن تش
ــخصيات تعمل على إرباك  جهودها من أجل إحباط أية محاوالت.وقال املعموري إن ”هناك بعض الش
ــمها) بالعمل على  ــخصيات (لم يس األوضاع األمنية وأحداث تفجير هنا وتفجير هناك“، متهما ”ش
ــكيل احلكومة اجلديدة“.وأضاف أن ”على  خلق فوضى لبقاء البلد على ماهو عليه مع قرب اعالن تش
احلكومة املنتهية واليتها تكثيف جهودها من أجل متابعة ومالحقة اخلاليا النائمة ومن يريد العبث 
ــف جهودها من أجل  ــتخباراتية إلى ”تكثي ــعب العراقي“، داعيا اجلهات األمنية واالس ــدرات الش مبق

إحباط أي محاوالت من شأنها حتاول فسح اجملال أمام التنظيمات االرهابية“.
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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
شدد رئيس مجلس النواب محمد احللبوسي ورئيس احلكومة املكلف عادل عبد املهدي، 
على أهمية تسخير كل الطاقات لتشكيل حكومة قادرة على معاجلة األزمات والنهوض 
بطموحات الشعب. وقال مكتب احللبوسي إن رئيس مجلس النواب استقبل في مكتبه 
ــكيل احلكومة  ــار تش ــادل عبد املهدي لبحث مس ــس الوزراء املكلف ع ــس االول رئي ام
ــكيل  ــاء بحث اجلانبان جهود إمتام تش ــتهل اللق ــدة. واضاف املكتب، أنه في مس اجلدي
ــتور، وشدد اجلانبان على أهمية تسخير كل  احلكومة ضمن التوقيتات التي أقرها الدس
ــعب  ــكيل حكومة قادرة على معاجلة األزمات والنهوض بطموحات الش الطاقات لتش
العراقي. ونقل املكتب عن احللبوسي قوله، إن احلكومة املقبلة يجب ان تكون قادرة على 
ــتقاللية، لتأخذ على عاتقها إعادة اإلعمار والنهوض بقطاع  العمل بحيز كافٍ من االس
ــروع اإلصالح الوطني من خالل كابينة حكومية  ــتثمار في البالد، واستكمال مش االس

منسجمة وكفوءة وحتظى بتوافق وطني شامل.

البينة الجديدة / حسني هاشم 
كشف محافظ بغداد املهندس 
ــيتم  ــوان العطواني انه س عط
ــال  اكم ــن  ع ــا  قريب ــالن  االع
واالقتصادية  ــة  املالي املتطلبات 
املعلق. القطار  اخلاصة مبشروع 

ــه (مدير  ــالل لقائ ــك خ ــاء ذل ج

ــية).  الفرنس ــتوم  الس ــركة  ش
وذكر بيان اورده املكتب االعالمي 
ــخة  تلقت (البينة اجلديدة) نس
ــالل اللقاء  ــظ خ ــه ان «احملاف من
ــن اعضاء  ــدد م ــذي حضره ع ال
مجلس احملافظة بني اهمية هذا 
ــيحقق نقلة  ــروع كونه س املش

نوعية في مجال النقل احلضري 
ــداد». واضاف  ــي العاصمة بغ ف
ــان ان العطواني «بحث مع  البي
وفد الشركة متوين هذا املشروع 
ــدات  ــذه التعاق ــار ه ــى اعتب عل
ــتكمال متطلبات تصاميم  الس
عام ٢٠١٣ وقد تكتمل في نهاية 

عام ٢٠١٨. كما مت االتفاق على ان 
تعمل الشركة ضمن التحديثات 
ــتخدمة  املس واالمناط  ــدة  اجلدي
ــق عليه  ــس كما اتف ــا ولي حالي
ــروع  ــابقا حتى يتواكب املش س
مع التطور والتقنيات  احلديثة». 
ــى ان «هناك  ــظ ال ــت احملاف ولف
ــتعقد بخصوص  اجتماعات س
ــدة  ــون م ــأن تك ــع ب ــة الدف آلي
التنفيذ ال تتجاوز الـ(٥ سنوات) 
ــديد بعد استكمال  ومدة التس
ــروع بـ(١٩ سنة)». موضحا  املش
ــركة ان  ــن الش ــا م ــا «طلبن أنن
ــرة  لفت ــط  ضغ ــاك  هن ــون  يك
التسديد لتكون هناك مساحة 
كافية للحكومة احمللية لترتيب 
ــى ان يتم اجناز  الوضع املالي عل
املشروع خالل (٣ سنوات) وبعد 
(٥ سنوات) ستتم عملية الدفع 
ــروع فضال  ــوارد هذا املش ــن م م
ــة احملافظة من  ــز موازن عن تعزي

احلكومة االحتادية».

بغداد / البينة الجديدة 
ــن الكعبي دعم العراق  أعلن النائب االول لرئيس البرملان حس
ــطني، فيما طالب مبوقف عربي موحد ازاء  ملقترح يخص فلس
ــال الكعبي في كلمة له خالل  ــعوب. وق القضايا امللحة للش
ــه «يجب إبراز  ــالمية، ان ــاوري للبرملانات اإلس االجتماع التش
ــي املنطقة وفِي صدارتها  ــة موحدة ازاء القضايا امللحة ف رؤي
ــوريا واليمن وليبيا». وطالب الكعبي  ما يخص فلسطني وس
ــعوب، مشددا  بـموقف عربي موحد ازاء القضايا امللحة للش
على ضرورة تكثيف اجلهود والتنسيق بني اجملموعات االسالمية 
لتبني موقف موحد يقضي مبعاجلة العجز اخلطير في موازنة 
ــطينيني  االونروا بهدف ضمان تقدمي خدماتها لالجئني الفلس
ــاعدات املقدمة الى  والوقوف ضد القرار االمريكي بوقف املس
االونروا. واعلن عن دعم العراق للمقترح املعروض بهذا الشأن 
ــال اجلمعية العامة لالحتاد الدولي  وعرضه على جدول اعمـــ

للتصويت عليه خالل جدول اعمـــال املؤمتر.

بغداد / البينة الجديدة
ــس محافظة بغداد  أكدت عضوة مجل
ــس االحد، ان  ــاوي، ام ــومة االزيرج جس
ــرة فارغة  ــاحات كبي العراق ميتلك مس
ــكان  وباالم ــة  الدول وزارات  ــى  ال ــود  تع
ــى املواطنني  ــا عل ــتغاللها وتوزيعه اس
ــكن، مبينة ان  ــاء على ازمة الس للقض
ــتغالل  ــة حول اس ــه دراس ــس لدي اجملل

ــة توزيعها  ــة وكيفي ــاحات الفارغ املس
ــك غير قرار  ــني، اذ ال يحتاج ذل للمواطن
ــة الوزراء. من البرملان وموافقة من رئاس
ــاحات  وقالت االزيرجاوي ان ”اغلب املس
الفارغة تعود الى وزارة املالية، باإلضافة 
ــون اغلب االراضي  ــى وزارة الزراعة لك إل
ــي  ــات ه ــدود احملافظ ــد ح ــة عن وخاص
ــة لوزارة  ــا مملوك ــة وبعضه اراضٍ زراعي

ــكرات  الدفاع وخاصة ما يتعلق باملعس
ــذي  ال ــيد،  الرش ــكر  معس ــا  واحده
ــاحته الكبيرة  ــتغالل مس باالمكان اس
ــكنية او قطع  ــات س ــاء مجمع ــي بن ف
اراض للمواطنني». واضافت ان ”مجلس 
محافظة بغداد اعد دراسة للمساحات 
ــتغاللها في  اس ــة  وكيفي ــعة  الشاس
ــكنية للمواطنني سواء  بناء وحدات س

ــب  حس ــة،  افقي او  ــة  عمودي ــورة  بص
ــق  واملناط االرض  ــة  وطبيع ــات  اجملتمع
ــة أن ”األراضي ال حتتاج  ــة“، مبين احمليط
ــد خدمي  إلى اموال بل الى آليات وحش
ــويتها وفرزها من  ــل تس ــط، من اج فق
ــا، ومن ثم  ــة له ــات التابع ــل البلدي قب
ــق اخلارطة  ــى املواطنني وف ــا عل توزيعه
ــت االزيرجاوي،  ــة لها». واوضح املصمم

ــة بتوزيع  ــكان ان تقوم الدول ــه ”باالم أن
ــاحات الكبيرة على املواطنني  هذه املس
بالتقسيط املريح مما يعزز اقتصاد البلد 
ــكن“، مؤكدة أن  ويقضي على ازمة الس
ــى املواطنني يحتاج  ــع االراضي عل ”توزي
ــادق عليه  ــان ويص ــن البرمل ــرار م ــى ق ال
ــث ان اجمللس يوافق  مجلس الوزراء بحي

ويحيله للتنفيذ».
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ــعودية رفضها  ــدت وزارة اخلارجية الس رد .. أك
أي اتهامات أو تهديد بفرض عقوبات اقتصادية 
ــي حال  ــه ف ــى أن ــددة عل ــاض، مش ــى الري عل
ــترد عليها  ــاذ أي إجراءات ضدها، فإنها س اتخ
ــرت وزارة اخلارجية بيانها  ــد. ونش بإجراءات أش
ــس األمريكي دونالد ترامب  بعد تهديدات الرئي
للسعودية، بعقوبات «صارمة» إذا ثبت تورطها 

في اختفاء الصحفي والكاتب جمال خاشقجي.
تضامن .. أعلنت وزارة اخلارجية البحرينية، تضامن مملكة البحرين 
ــتها  ــاول املس بسياس ــد كل من «يح ــعودية ض ــع الس ــام م الت
ــيادتها».وأضافت: «تؤكد البحرين  ومكانتها وس
ــعودية  تضامنها التام مع اململكة العربية الس
ــل منها أو  ــاول الني ــد كل من يح ــقيقة ض الش
ــديد  ــاءة إليها، ورفضها الش ــعى إلى اإلس يس
ــتها ومكانتها  ــس بسياس ــن يحاول امل لكل م
ــق  ــا العمي ــن «تقديره ــت ع ــيادتها». وأعرب وس

للمكانة الرفيعة التي تتمتع بها السعودية».

ــة تنتمي لتنظيم  اختطاف .. اختطفت جماع
ــة رهائن خالل هجوم نفذته  «داعش» ١٣٠ عائل
على مخيم «البحرة» لالجئني في دير الزور على 
الضفة الشرقية من نهر الفرات. وقال املتحدث 
ــفان  ــة» ش ــوريا الدميقراطي ــوات س ــم «ق باس
اخلابوري، إن «املقاتلني األكراد تصدوا لإلرهابيني 
ــة الالجئني». وذكر بيان  ومتكنوا من حماية بقي
ــوريا الدميقراطية» أن «مرتزقة  نشره املركز اإلعالمي لـ»قوات س

«داعش» استهدفوا مخيم إيواء النازحني احملاذي لبلدة البحرة.
رســالة .. أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن قضاء بالده 
ــون  ــي قضية القس األمريكي أندرو برانس بت ف
«بطريقة مستقلة»، معربا عن أمله في تعاون 
ــتقبل  تركي أمريكي يليق ببلدين حليفني. واس
ترامب في البيت األبيض القس األمريكي أندرو 

برانسون بعد إطالق تركيا سراحه.
ــنطن  ذخائر  .. رفض التحالف الدولي بقيادة واش
ــتخدمها  ــف عن طبيعة الذخائر التي يس الكش

ــم  ــوريا ومع ذلك ادعى متحدث باس في ضرب س
ــية، بأن هذه  ــتي الروس البنتاغون لوكالة نوفوس
ــر الدولية.وأعلنت وزارة  ــع للمعايي الذخائر تخض
ــاع األمريكية، أن «التحالف لن يناقش علنا    الدف

ــلحة والذخيرة  ــتخدام أنواع محددة من األس اس
ــوريا. وقال املصدر:  ــات اجلارية» في س في العملي
ومع ذلك فإن أي سالح متاح للواليات املتحدة يتم 

تقييمه من وجهة نظر قانونية.
ــب في كلمة  ــي دونالد ترام ــرف الرئيس األمريك اعــرتاف .. اعت
ــي والية كنتاكي،  ــد ف ــا أمام الناخبني في اجتماع حاش ألقاه
ــيا والصني في  بتأخر الواليات املتحدة عن روس
ــوات فضائية. وقال  ــكيل وتطوير ق مجال تش
ترامب في تسجيل صوتي نشرته قناة فوكس 
ــإن البنتاغون  ــومي ف ــس: «وفقا ملرس ــوز ام ني
ــكيل السالح السادس  يعمل حاليا على تش
ــة، أي قوات  ــلحة األمريكي ــوات املس ــي الق ف

الفضاء».
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بغداد / البينة الجديدة
ــس االحد, أن  ــز, ام ــر الفاي ــف الفتح عام ــب عن حتال ــد النائ اك
ــات مذهبية وعرقية  ــة لم تعد حتالف ــات الكبيرة احلالي التحالف
ــابقة، مشيرا إلى أن تلك التحالفات  كما كانت في الدورات الس
ــة املكلف عادل عبد املهدي  ــتكون عامل دعم لرئيس احلكوم س
ــة. وقال الفايز  ــة الوزارية للحكومة املقبل ــكيل الكابين في تش
ــا الوطنية ففيها  ــية غلب على هويته إن ”التحالفات السياس
ــوج العملية  ــي على نض ــذا دليل عمل ــات وه ــف التوجه مختل
ــية ومت من خاللها جتاوز اخلالفات الطائفية“. واضاف أن  السياس
ــتفاد كثيرا من  ”رئيس احلكومة املكلف عادل عبد املهدي قد اس
ــكيل كابينته اجلديدة التي  هذه احلالة الوطنية اجلديدة في تش

ستبتعد كثيرا عن املطالبة باحملاصصة املذهبية والعرقية».
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بغداد / البينة الجديدة
ــائرون رائد فهمي, امس األحد, عن  ــف النائب عن حتالف س كش
ــيرا الى  ــان النيابية, مش ــاء اللج ــاء واعض ــة اختيار رؤس كيفي
ــتحدد  ــية هي من س ــادة الكتل السياس ــة وق ان األوزان النيابي
ــاء. وقال فهمي إن ”اختيار أعضاء اللجان النيابية يعتمد  األعض
ــية نفسها حيث متت غربلة أسماء  على اختيار الكتل السياس
ــحني من داخل الكتلة ذاتها قبل رفعها إلى رئاسة  النواب املرش
مجلس النواب“. وأضاف أن ”األوزان النيابية لها الدور األساس في 
ــاركة في كل جلنة فضال عن الكوتا النسائية  حتديد نسبة املش
ــس اللجان  ــا أن ”التصويت على رئي ــة“، مبين ــات الديني واألقلي
ونائبه ومقرر اللجنة سيكون بداخل اللجنة بناءً على توافقيات 
سياسية او قناعة اللجنة بشخصية قادرة على إدارة اللجنة».

بغداد / البينة الجديدة
ــكر الدلفي، عن موافقة وزير الكهرباء على  اعلن النائب عالء س
ــيقدم مقترح تضمني مادة  ــار الى انه س تثبيت العقود، فيما اش
ــة ٢٠١٩ تنص على  ــنة املالي ــروع املوازنة االحتادية للس ــي مش ف
ــال الدلفي انه خالل لقاء عدد  ــني جميع املوظفني بعقود. وق تعي
ــم الفهداوي،  ــر الكهرباء قاس ــواب بوزي ــن اعضاء مجلس الن م
وافق االخير على تثبيت كافة املوظفني بعقود، مبينا ان موافقة 
ــاة املوظفني بعقود والظروف  الفهداوي جاءت نتيجة طرح معان
ــي قضوها  ــرات الطويلة الت ــا والفت ــرون به ــي مي ــية الت املعيش
ــي  ــب الدلف ــروعة. وطال ــم املش ــوا حقوقه ــتحقون ان ينال يس
ــات الدولة االخرى بـان حتذو حذو وزير الكهرباء  الوزارات ومؤسس
ــود، خصوصا امانة بغداد ودوائر بلدية محافظة  في تثبيت العق
بغداد ووزارات املوارد املائية واالسكان واالعمار وغيرها من الوزارات 
اخلدمية االخرى، مشيرا الى انني ساقدم مقترح تضمني مادة في 
ــنة املالية ٢٠١٩ تنص على تعيني  ــروع املوازنة االحتادية للس مش
جميع املوظفني بعقود. وتابع ان ممثل الشعب يجب ان يضع امام 
ــة واالجتماعية واالقتصادية ليعيش  عينه حقوق املواطن املدني

هو واسرته عيشة رغيدة استنادا للدستور الذي كفل ذلك.

;ÏËd]Ëfi’\;‡]q÷’\;Ô]ï¡^;Ñ]Ëi|\;UÈ⁄‚…
Ï÷i—;◊—;Å¡]ŒŸ;ÄÅ¡;Ì÷¡;Å⁄i¬Á

;Ô]dÖ‚“’\;ÖÁÜÂ;ÏŒ…\ÊŸ;fl÷¬Á;È ’Å’\
ÄÊŒ¬’\;jËemh;Ì÷¡

بغداد / البينة الجديدة
كشف مصدر برملاني، امس االحد، عن وجود توجه لدى البرملان 
بفصل جلنة األمن والدفاع النيابية الى جلنتني. وقال املصدر، إن 
ــات  إجتماع جلنة تعديل النظام الداخلي مازال قائما والنقاش
مستمرة بني االعضاء. وأضاف املصدر الذي طلب عدم الكشف 
ــمه، أن جدول اعمال اللجنة يتضمن مناقشة اللجان  عن اس
ــدد اعضائها،  ــميتها وع ــواب وتس ــي مجلس الن ــة ف الدائمي
ــل جلنة االمن والدفاع  ــيرا الى وجود نية لـ مترير خيار فص مش
ــة يوم  الى جلنتني اضافة إلمكانية مترير جلنة املهجرين بجلس
ــته الثامنة  ــد مجلس النواب جلس ــن املقرر أن يعق امس. وم
ــيناقش  ــريعي احلالي اليوم االثنني، فيما س من الفصل التش

اللجان النيابية واعضاءها.

;ÏË›]m’\;Ïê]£\;k]Ë÷⁄¬’\;Å]Õ
ÍÉ fiŸ;ÿ]Œi¡\;fl÷¬Á;‘Ê—Ö“d

Ïæ…],\;∫;Ï}} ∏\;3q h
كركوك / البينة الجديدة

ــوك اللواء الركن  ــات اخلاصة الثانية في كرك ــن قائد العملي اعل
ــعدي، عن اعتقال منفذي تفجير املركبة املفخخة في  معن الس
احملافظة، فيما طمأن مواطني كركوك بسحق كل من تسول له 
نفسه املساس بأمن احملافظة. وقال السعدي ان مركبة مفخخة 
ــاء اليوم بحي املمدودة شرق املدينة  انفجرت في الثامنة من مس
ــه على الفور  ــال، مبينا ان ــات بينهم اطف ــوع اصاب ــى وق وادت ال
ــت القبض على  ــة االرهاب والق ــاز مكافح ــت قوة من جه حترك
منفذي التفجير. واضاف ان القوة ضبطت ايضا منزلني فيه مواد 
متفجرة وصواعق وملفات عن االرهابيني اللذين يجري مطارتهم 
ــروا املركبة بعد  ــى ان االرهابيني فج ــيرا ال للقبض عليهم، مش
ــد ان مت رصدها ومتابعتها.و  ــلهم من نقلها ملواقع اخرى بع فش
ــاز مكافحة االرهاب  ــي كركوك بان جه ــعدي مواطن طمأن الس

سيسحق كل من تسول له نفسه املساس بأمن احملافظة.

;◊ë d;g\Êfi’\;ä÷§;ÓÅ’;„pÊh;‘]fi·
Øifi°;∞b;ƒ]…Å’\Â;flŸ¯\;Ïfi°

مـــصـــدر بــرلمـــانــــي: 

وكاالت / البينة الجديدة 
ــة، ان عددا من  ــة خليجي ــرت صحيف ذك
النواب في البرملان العراقي يعملون على 
جمع تواقيع الصدار قانون يخص القوات 
ــا بينت ان هناك  االميركية ب العراق، فيم
ــأن الطلب. ونقلت  ــارات إيجابية بش إش
ــي قوله ان  ــدر برملان ــة عن مص الصحيف

ــون منذ  ــل مختلفة يعمل ــن كت ــاً م نواب
أيام، من أجل إقناع أكبر عدد من النواب، 
ــة  م إلى رئاس ــب يُقدّ ــع على طل بالتوقي
ــروع بإصدار  البرملان، للموافقة على الش
قانون يرغم القوات األميركية على اخلروج 
ــراق. واضاف املصدر ان خروج تلك  من الع
د،  ــي محدّ ــون عبر جدول زمن ــوات يك الق

ــارات إيجابية  ــاك إش ــيرا الى ان هن مش
بشأن الطلب. وسبق لعضوة البرملان عن 
حتالف الفتح انتصار املوسوي، أن أشارت 
إلى أن إخراج القوات األميركية من العراق 
يُعد من أولويات حتالفها، وقالت إنها تدين 
ــل املقاومة  ــج األميركي ضد فصائ النه
ــراق. ورأت أن أي عقوبات أميركية  في الع

على فصائل املقاومة اإلسالمية ال قيمة 
ــار االنتقام  ــا تندرج ضمن مس لها، ألنه
ــب قولها. ــة، بحس ــي املقاوم ــن داعم م

ــي بقيادة الواليات  وأعلن التحالف الدول
ــي، أن القوات  ــي ١٩ آب املاض ــدة، ف املتح
األميركية ستبقى في العراق ما اقتضت 
احلاجة، للمساعدة في حتقيق االستقرار 

في املناطق التي كانت خاضعة لسيطرة 
ــار إلى أن عدد اجلنود  تنظيم داعش. وأش
األميركيني قد ينخفض، وفقاً ملوعد نشر 
ــي  ــمال األطلس قوات أخرى من حلف ش
ــش العراقي،  ــاعدة في تدريب اجلي للمس
ــي  ــدي أميرك ــو ٥٢٠٠ جن ــداً أن نح مؤك

يتمركزون حالياً في العراق.

–\Ö¬’]d;ÏË—3Ÿ¯\;k\ÊŒ’\;í¨;‡Ê›]Õ;Ñ\Åê¸;√ËÕ\Êh;√µ;Ì÷¡;‡Ê÷⁄¬Á;g\Ê›;UÏ Ëuê

–\Ö¬’]d;ÏŸÜ˜’\;ÏËiui’\;Ìfie’\;‡\ÅŒ ’;Ï§˜ç’\;É fiŸ;–˜≈b;UÈ›\ÖÁb;È÷•;ÿÂıâŸ
وكاالت / البينة الجديدة

ــت منظمة اروند االقتصادية احلرة في  اعلن
ــالمجة التجاري  ايران عن إغالق منفذ الش
ــبب  ــراق، فيما عزت الس ــع الع ــدودي م احل
ــى التحتية  ــب العراقي البن ــدان اجلان لفق
ــة  ــة التجاري ــر التنمي ــال مدي ــة. وق الالزم
ــي تقرير  ــارت ف ــد نظ ــة محم ــي املنظم ف
ــه تقرر إغالق  ــاء فارس، إن ــه وكالة أنب نقلت
ــالمجة التجاري احلدودي لفقدان  منفذ ش
ــة الالزمة،  ــي البنى التحتي ــب العراق اجلان
ــكلة من  ــة مش ــد أي ــه ال توج ــا أن موضح
ــلع، إال ان العراق  ــب ايران لتصدير الس جان
وبسبب فقدانه للبنى التحتية املناسبة، 

ــاري. ــدودي التج ــذ احل ــالق املنف ــب إغ طل
ــة منطقة اروند  ــاف نظارت، أن منظم واض
ــتئاف  االقتصادية احلرة جتري محادثات الس
ــاري من اجل  ــالمجة التج ــح منفذ ش فت
تصدير السلع، مشيرا الى أن منطقة اروند 
ــتمرار التبادل التجاري  احلرة، ومن اجل اس
ــق وتعبيد  ــب العراقي، قامت بش مع اجلان
طريق منفصل ملرور الزوار، كما انها جهزت 
ــذ  ــي املنف ــارك ف ــة للجم ــة التحتي البني
التجاري للجانب العراقي.وبني نظارت، أنه 
بإغالق القسم التجاري في املنفذ احلدودي 
من قبل العراق، فقد توقف التبادل التجاري 

في هذا املنفذ حتى إشعار آخر.
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بغداد / البينة اجلديدة
كشف النائب السابق جاسم محمد جعفر, امس األحد, عن رفض زعيم التيار 
الصدري السيد مقتدى الصدر  إعادة إستيزار اي وزير سابق سيما األمنيني منهم, 
مبينا أن رئيس الوزراء املكلف عادل عبد املهدي سيختار كابينته دون اي وزير حالي 
او سابق.وقال جعفر ، إن ”زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر أبدى اعتراضه 
أخر“، مؤكدا  وزير  اي  او  املقبلة  احلكومة  األمنيني في  الوزراء  اعادة  الشديد على 
أنه ”ابلغ رئيس الوزراء املكلف عادل عبد املهدي بذلك“.وأضاف أن ”عبد املهدي ال 
يعتزم تسمية أي وزير حالي او سابق ضمن كابينته الوزارية وسيختار شخصيات 
جديدة كوزراء“، مشيرا إلى أن ”األيام القليلة املقبلة ستشهد تسمية جزء من 

الكابينة الوزارية حلني االتفاق على أعضاء كل احلكومة املقبلة“.

  بغداد / البينة اجلديدة
ــد حزب دعاة  ــادل عبد املهدي ووف ــوزراء املكلف ع ــد رئيس ال اك
ــة خضير اخلزاعي، امس االحد، على اهمية دعم  االسالم برئاس
ــدي ، إن رئيس مجلس  ــب عبد امله ــة املقبلة.وقال مكت احلكوم
ــتقبل يوم امس االحد، وفدا  الوزراء املكلف عادل عبد املهدي اس
ــة خضير اخلزاعي،  ــالم تنظيم العراق برئاس من حزب دعاة اإلس
ــبة  مبينا أنه في بداية اللقاء هنأ الوفد عادل عبد املهدي مبناس
ــه جرى بحث  ــاف املكتب، أن ــكيل احلكومة.وأض ــه بتش تكليف
ــي وأولوياتها والتأكيد على  ــكيل احلكومة والبرنامج الوطن تش
أهمية دعم احلكومة املقبلة لتقدمي كل ما من شأنه أن يساهم 

بخدمة املواطنني واإلرتقاء بجميع القطاعات في البلد.
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بغداد / البينة اجلديدة
ــة  ــة االحتادي  ردت احملكم
ــدم  بع ــاً  طلب ــا  العلي
ــة على فوز احد  املصادق
ــاء مجلس النواب،  اعض
ــان  ب ــي  ع املدّ ــت  وابلغ
ــي االعتراض  ــق ف له احل
ــة املنصوص  ــاً لاللي وفق
عليها في املادة (٥٢) من 
املتحدث  الدستور.وقال 
ــة  للمحكم ــمي  الرس
أن  ــاموك  الس ــاس  إي
احملكمة االحتادية العليا 
ــتها،  جلس ــدت  عق
برئاسة القاضي مدحت 
القضاة  وحضور  احملمود 
ــة، ونظرت  االعضاء كاف
املصادقة  ــدم  بع ــاً  طلب
اعضاء  ــد  اح ــوز  ف على 
ــواب بحجة  الن مجلس 
إلى احد شروط  فقدانه 
أن  ــاف  العضوية.واض

احملكمة االحتادية العليا 
بان  ــي حكمها  أكدت ف
ــن  ــة م ــة املصادق عملي
ــج  نتائ ــى  عل ــا  جانبه
ــي  ف ــت  مت ــات  االنتخاب
وقت سابق.واشار إلى ان 
عي  ــت املدّ ابلغ احملكمة 
بأن له احلق في االعتراض 
تطبيقاً لاللية املنصوص 
عليها في املادة (٥٢) من 
الدستور التي تنص على 
(أوالً- يبت مجلس النواب 
ــة  عضوي ــة  صح ــي  ف
ثالثني  ــالل  خ ــه،  أعضائ
يوماً من تاريخ تسجيل 
االعتراض، بأغلبية ثلثي 
ــوز  ــاً- يج ــه، ثاني أعضائ
ــرار اجمللس  الطعن في ق
ــة االحتادية  ــام احملكم أم
العليا، خالل ثالثني يوماً 

من تاريخ صدوره).

(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
ــي هيئة  ــرة التحقيقات ف ــفت دائ كش
ــدار  إص ــن  ع ــد،  االح ــس  ام ــة،  النزاه
ــا  ــة بقضاي تصَّ ــات اخملُ ــة اجلناي محكم
النزاهة في بغداد حكماً غيابياً يقضي 
في وزارة الهجرة  وظَّ ــجن اثنني من مُ بس
ــكام املادَّة ٣١٥ من  ــن وفقاً ألح ري واملُهجَّ
دهم إحداث ضررٍ  قانون العقوبات، لتعمُّ
ــه أكثر من ١٢  ــامِّ بلغت قيمت باملال الع

مليار دينارٍ.
وقالت الدائرة ، أنَّ املدانني الهاربني اللذين 
رين،  كانا يعمالن في وزارة الهجرة واملُهجَّ

صة  صَّ ــة اخملُ ــلف املاليَّ ــا باختالس الس قام
؛ لغرض توزيعها بني العوائل النازحة،  حٍ

نَ كمِ
ــة من  تلس ــةً أنَّ مجموع املبالغ اخملُ وضح مُ

قبلهما بلغ (١٢,٣٥١,٥٤٠,٦٠٠) مليار دينارٍ.
واضافت انه بعد اطالع احملكمة على أقوال 
رين،  ــيِّ لوزارة الهجرة واملُهجَّ املُمثِّل القانون
ــني،  ــقِّ املُتَّهم ــكوى بح ــب الش ــذي طل ال

ــة الذي أوصى  ــر اللجنة التحقيقيَّ ومحض
ــالً عن قرينة  ــم على القضاء، فض بإحالته
ــة الكافية  ــى القناع ــت إل ــا، وصل هروبهم
ــادَّة ٣١٥ من  ــكام امل ــاً ألح ــا وفق بتجرميهم
قانون العقوبات، وبداللة مواد االشتراك ٤٧ 
ــبع  ة س ــجن ملدَّ و٤٨ و٤٩ منه، واحلكم بالس

سنواتٍ لكلٍّ منهما.
ــادر أواخر آب  ــم الص ــرار احلك ــت ان ق وتابع

ــضٍ بحقِّ  ــر قب ــاً أم ــن أيض ـ ــي، تضمَّ املاض
ــيِّ  األصول ــش  التفتي ــراء  وإج ــني،  احملكوم
بحقِّـهما، مع تأييد حجز أموالهما املنقولة 
وغير املنقولة، فضالً عن االحتفاظ للجهة 
ــن) بحقِّ  ري ــرة واملُهجَّ ــرِّرة (وزارة الهج املُتض
ــم املدنيَّة بعد  ــض أمام احملاك طلب التعوي

اكتساب قرار احلكم الدرجة القطعيَّة.
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  بغداد / البينة اجلديدة 
ــي، ان موازنة ٢٠١٩  ــان احلال ــب في البرمل ــر نائ اعتب
بنيت بدوافع وضغوط سياسية، فيما اشار الى ان 
ــي البرملان صعب. ونقلت صحيفة عربية  متريرها ف
ــن النائب قوله ان موازنة عام ٢٠١٩ بُنيت بدوافع  ع
ــية، معتبرا ان متريرها في البرملان  وضغوط سياس
ــتفتحه من أزمة سياسية  ــيكون صعباً ملا س س
ــب الذي رفض  ــة. وتابع النائ ــراف العراقي بني األط

ــف عن هويته، أنّ احلكومة أهملت شريحة  الكش
ــني الذين مرّ عليهم العام اخلامس وهم في  النازح
اخمليمات، وحتاول أن ترضي بعض األطراف من خالل 
تخصيصات احلشد التي تبنى على حساب غيرها، 
داعيا احلكومة إلى إعادة النظر بهذه النسب، قبل 
ــبب به  ــة إلى البرملان، وما سيتس ــل املوازن أن ترس
ذلك من أزمة سياسية، قد تعرقل متريرها بأكملها 

لفترة طويلة، مما سيؤثر سلباً على البالد.

بغداد / البينة اجلديدة
ــح حامد  ــن حتالف الفت ــذر النائب ع ح
ــن مخطط  ــد، م ــس االح ــوي، ام املوس
ــرق  ــاء دولة لإلرهابيني ش اميركي النش
الفرات السوري، مطالباً احلكومة بنشر 
ــعبي عند  ــد الش القوات االمنية واحلش
ــاب، مبيناً  ــر االره ــدارك خط ــدود لت احل
ــة  ــيناقش ذلك في جلس ــان س ان البرمل
ــن  ل ــراق  ”الع ان  ــوي  ــال املوس اليوم.وق
ــة  ــات االميركي ــان االتفاق ــاون بش يته
ــورية  ــن ادلب الس ــني م ــل االرهابي لنق
ــر  ــيتم نش ــرق الفرات، حيث س الى ش
ــعبي عند  ــد الش القوات االمنية واحلش
ــيرا  ــدوث ذلك“، مش ــدود في حال ح احل
ــف عادل  ــوزراء املكل ــس ال ــى أن ”رئي إل
ــتكون لهم  ــدي وحكومته س عبد امله
ــن  ــة تكوي ازاء محاول ــة  ــل قوي ردة فع
ــوري،  ــرق الفرات الس دولة لالرهابيني ش
ــتكون احلدود العراقية محرقة  حيث س
ــرب منها“.وأضاف، أن  ــي يقت لكل إرهاب
ــتخبارية التي وصلتنا  ”املعلومات االس
ــوري تفيد بعدم  من احلدود والعمق الس
وجود اي حترك لنقل االرهابيني الى شرق 

الفرات، ولكن على املستوى السياسي 
ــى الصعيد  ــتعد وعل ــراق مس ــان الع ف
ــتعداد ملواجهة  ــى امت االس ــي  عل االمن
االرهاب ومنعه من الوصول الى االراضي 
ــوي، أن ”اميركا  العراقية“.واوضح املوس
ــواء االرهابيني  ــت ايجاد مناطق الي حاول
ــراق، وخاصة ان بعض املناطق  داخل الع
ــوات االمنية،  ــيطرة الق كانت خارج س
ــا املئات من االرهابيني خالل  اذ وجد فيه
ــوات  ــش للق ــث والتفتي ــات البح عملي
ــراق وفي  ــيرا إلى أن ”الع ــة“، مش االمني
ــركا  ــة المي ــاك جدي ــد ان هن ــال وج ح
ــرق الفرات  ــة لالرهابيني ش ــن دول بتكوي
ــيكون للعراق موقف اخر،  السوري فس
ــيعمل على تفعيل غرفة العمليات  وس
مع سورية وتركيا وايران وروسيا، لتدارك 

اخلطر االرهابي“.
ــروع يهدد  ــوي من ”أي مش ــذر املوس وح
أمن العراق ويدعم نشر قوات عند احلدود 
ــورية اليقاف خطر انشاء  العراقية الس
ــرق الفرات، كما انه  دولة ارهابية عند ش
سيطرح املوضوع بشكل رسمي داخل 

البرملان اليوم االثنني“.

  بغداد / البينة اجلديدة
مقتدى  الصدر  التيار  زعيم  دعا 
تقدمي  الى  السنة  سياسيي  الصدر، 
املصالح  على  العامة  املصالح 
بأناس  طالبهم  فيما  احلزبية،، 
للعيش  أكفاء تكنوقراط مستقلني 
اخليانة  خنجر  عن  بعيدا  بأمن  معا 

وصفقات الفساد.
وجهها  رسالة  في  الصدر  وقال 
وسياسييهم  العراق  سنة  الى 

الشريفة  مبقاومتنا  «استحلفكم 
بصلواتنا  واستحلفكم  للمحتل، 
بطردنا  واستحلفكم  املوحدة، 
حق،  بغير  عليكم  اعتدى  من  لكل 
االعتدالية  مبواقفنا  واستحلفكم 
واالنبار  املوصل  في  والسيما  معكم 
احملاصصة  تركتم  إال  وغيرها، 
وتقسيماتها والطائفية وحصصها».

الى  السنة  السياسيني  الصدر  ودعا 

املصالح  على  العامة  املصالح  تقدمي 
احلزبية، وان تنظروا الى قواعدكم التي 
هزها العنف والتشدد وان تبعدوا كل 
الفاسدين والطائفيني كما ابعدتهم.

وتابع الصدر، بحق تلك االيام اخلوالي 
االوان  آن  أما  عليكم،  العراق  وبحق 
مستقل  تكنوقراط  أكفاء  الناس 
عن  بعيدا  وامان  بأمن  معا  لنعيش 

خنجر اخليانة وصفقات الفساد؟.

  بغداد / البينة اجلديدة
حلول  وضع  الى  االحد،  امس  الوطني،  احملور  عن  نائب  دعا 
جذرية النهاء حاالت االبتزاز التي حتصل من قبل بعض ضعاف 
توجه  من  محذرا  املواطنني،  جتاه  االمنية  باالجهزة  النفوس 
املواطنني املبتزين الى جهات غررت بهم.وقال يحيى العيثاوي   
بتصرفات  يحاولون  ممن  النفوس  ضعاف  بعض  هناك  إن 
مانتمناه  ان  مبينا  املواطنني،  ابتزاز  سري  وبشكل  شخصية 
جذرية  حلول  هناك  ستكون  احلكومة  تشكيل  وبعد  انه 
في  واجملتمعي  االمني  الواقع  على  تؤثر سلبا  تصرفات  لهكذا 
تكثيف  الى  حتتاج  املقبلة  املرحلة  ان  العيثاوي،  البلد.واضاف 
لكشف  احملافظات  مجالس  مع  بالتعاون  االستخباري  اجلهد 
املبتزين ومحاسبتهم وابعادهم عن االجهزة االمنية، الفتا الى 
ان املواطن الذي يتعرض لالبتزاز فانه رمبا سيذهب الى جهات 
بعد  بهم  غرر  الذين  املواطنني  بعض  مع  حصل  كما  اخرى 
حاالت ابتزاز تعرضوا لها من ضعاف النفوس باالجهزة االمنية 
مادفعهم للتوجه الى جهات وجماعات غير صحيحة انقلبت 

عليهم فيما بعد وحصل ماحصل في تلك احملافظات.

@¥‰üaÏΩa@ãaånia@ÔË‰m@fiÏ‹ß@Ï«ÜÌ@kˆb„
ÚÓ‰fl¸a@ÒåËu¸bi@êÏ–‰€a@“b»ô@ú»i@Âfl

بغداد / البينة اجلديدة 
حسن  املائية  املوارد  وزير  كشف 
أكملت  التي  السدود  أن  اجلنابي، 
ايران االسالمية  بناءها جمهورية 
والتي لم تكمل حتى اآلن سيطرت 
العراقي  دربندخان  سد  على 

وقللت من موارد العراق املائية. 
وقال اجلنابي خالل محاضرة حول 
اقامها  البالد  في  املائي  الوضع 
ايران  جمهورية  إن  اربيل،  في 
 (  ١٠) بانشاء  بدأت  االسالمية 
سدود في اعالي االنهار التي تأتي 
الى العراق وخاصة الزاب االسفل 

ونهر ديالى.
الوزير خالل احملاضرة صوراً  وعرض 
مشيرا  االيرانية،  السدود  تظهر 
الى اجناز جزء كبير منها واالخرى 
ان جميعها  االجناز، موضحا  حتت 
االيرانية.وأوضح  االراضي  داخل 
اجلنابي، أن العراق اجنز آخر سدٍ له 

في تلك املنطقة في خمسينيات 
القرن املاضي، وهو سد دربندخان 
الثاني  فيصل  امللك  بناه  الذي 
عام  الكرمي قاسم  وافتتحه عبد 
سبق  العراق  أن  الى  الفتا   ،١٩٥٨
بنحو  السدود  ببناء  جيرانه 
خمسني عاما.واشار اجلنابي الى 
التي  االيرانية  السدود  تلك  أن 
على  ستسيطر  وبنيت  تبنى 
جميع ايرادتنا في دربندخان، كما 
قللت ايرادتنا بنسبة كبيرة جدا، 

االيرانية  السدود  أن  موضحا 
كثير  عددها  لكن  صغيرة 
كبير.  سد  وكأنها  ويجعلها 
لشركة  التنفيذي  املدير  واعلن 
االيرانية  املائية  املوارد  ادارة 
في  رسولي،  حاج  رضا  محمد 
عن  احلالي،  الشهر  من  السابع 
ضمن  مائية  سدود   ١٠٩ انشاء 
 ١٥٠ بكلفة  اخلمسية  خطتها 

ترليون ريال.
التي  دجلة  نهر  روافد  عدد  ويبلغ 
املوسمية  سواء  إيران  من  تنبع 
وتغذي  رافدا  الدائمة ٣٠  أو  منها 
املائية،  وارداته  من   ٪١٢ بـ  النهر 
مسارات  بتحويل  إيران  وقامت 
وبنت  إيران  داخل  إلى  معظمها 
بينها  من  عليها  عدة  سدودا 
خمسة سدود على نهر الكارون.

pä�Óç@ÚÓ„aäÌ¸a@ÖÎÜé€a@ZÚÓˆbΩa@ÖâaÏΩa@äÌãÎ
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وكاالت / البينة اجلديدة
ستيبان  األوكراني  الدفاع  وزير  قدم 
بولتوراك، استقالته من منصبه حيث إن 
القانون األوكراني اجلديد يحتم منذ األول 
من كانون الثاني ٢٠١٩، أن يتولى منصب 

الرئيس  مدني.وقال  شخص  الدفاع  وزير 
هذا  في  بوروشينكو  بيترو  األوكراني 
فإنه  الوطني،  األمن  لقانون  وفقا  الصدد 
القادمة،  السنة  من  يناير   ١ من  اعتبارا 
يجب أن يتولى مدني منصب وزير الدفاع، 

وعلى هذا األساس، قدم ستيبان بولتوراك 
تقرير (االستقالة) املناسب.. وقبلت تقرير 
إقالة اجلنرال في اجليش األوكراني بولتراك 
اخلدمة  من  تيموفييفيتش  ستيبان 
جدا.وأضاف  مثقل  بقلب  العسكرية، 

مساهمته  تقدير  مع  ولكن،  بوروشينكو 
األوكرانية،  املسلحة  القوات  إحياء  في 
الوطني  احلرس  تشكيل  في  ذلك  وقبل 
وزارة  قيادة  أنه سيواصل  قررت  ل أوكرانيا، 

الدفاع كوزير مدني.

Èjñ‰fl@Âfl@⁄aâÏn€Ïi@ÊbjÓnç@Ô„aä◊Î˛a@ bœÜ€a@äÌãÎ@Ú€b‘nça

  بغداد / البينة اجلديدة
اعلن اجلهاز املركزي لالحصاء، امس االحد، ان 
اربع محافظات عراقية شكلت نسبة سكان 
مبينا  احلضر،  سكان  من  اعلى  فيها  الريف 
.٪٨٧ بلغ  بغداد  في  احلضر  سكان  نسبة  ان 
ان  التخطيط عليه  لوزارة  التابع  وقال اجلهاز 
واملثنى  وبابل  الدين  ديالى وصالح  محافظات 
اعلى من  الريف فيها  شكلت نسبة سكان 
في  الريف  سكان  ان  مبينة  احلضر،  سكان 
مقارنة   ٪٥١ نسبة  شكلت  ديالى  محافظة 
بسكان احلضر، في حني شكل سكان الريف 
نسبة  وشكل   ،٪٥٢ نسبة  بابل  مبحافظة 
نسبة  الدين  صالح  مبحافظة  الريف  سكان 

الريف  سكان  نسبة  شكلت  حني  في   ،٪٥٥
ان  ايضا.واضاف   ٪٥٥ نسبة  املثنى  مبحافظة 
احملافظات  في  احلضر  لسكان  نسبة  اعلى 
شكلت  حيث  بغداد  العاصمة  في  كانت 
تليها  الريف،  بسكان  مقارنة   ٪٨٧ نسبة 
مقارنة   ٪٨٥ بنسبة  السليمانية  محافظة 
بسكان الريف، تليها محافظة اربيل بنسبة 
املرتبة  البصرة  محافظة  احتلت  فيما   ،٪٨٣
الرابعة بنسبة ٨١٪.واشار الى ان عدد سكان 
املناطق احلضرية في العراق بلغت ٢٦ مليون 
و٦٢٨ الف و٣٣٣ نسمة ومبعدل ٧٠٪، في حني 
بلغ عدد سكان الريف ١١ مليون و٤٩٥ الف ٨٤٩ 

نسمة بنسبة ٣٠٪ من مجموع السكان.

äößa@Êbÿç@Âfl@Û‹«a@—Ìä€a@Êbÿç@NNpbƒœb™@…iâa@ø

بغداد / البينة اجلديدة 
تفجير  حصيلة  انتهاء  عن  الصحة،  وزارة  اعلنت 
باسم  املتحدث  وقال  جرحى.  ثمانية  عند  كركوك 
السيارة  تفجير  حصيلة  ان  البدر  سيف  الوزارة 
جرحى.  ثمانية  عند  انتهت  كركوك  في  املفخخة 
في  العالج  يتلقون  اجلرحى  ان  البدر  واضاف 
عن  االمني،  االعالم  مركز  واعلن  قريب.  مستشفى 
اصابة ستة اشخاص بانفجار سيارة مفخخة في 

منطقة املمدودة وسط احملافظة.
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الهند وسياستها الخطرة في التعامل مع باكستان

ــوادث احلدودية -مبا في   مثل هذه احل
ذلك القتل واالنتقام- ليست جديدة؛ 
وقد وقعت حوادث عديدة كهذه فعال 
هذا العام. ورغم أن الطوابع البريدية 
كانت بكل تأكيد استعراضا بغيضا 
ــن للعنف  ــتان املزم لتمجيد باكس
رت في  ــا أُصدِ املناهض للهند؛ فإنه
ــن أداء رئيس  ــهر م ــوز، أي قبل ش مت
ــذي اقترحت  ــوزراء عمران خان -ال ال
ــاع الثنائي-  ــه عقد االجتم حكومت
ــتورية وتوليه منصبه. لليمني الدس
وكان ادعاء وزارة اخلارجية الهندية أن 
هذه احلوادث تكشف عن «وجه خان 
ــة توت، لكنها  احلقيقي» مجرد ورق
ــة األمر.  ــوت فظة في حقيق ورقة ت
ــس الوزراء  ــة رئي ــع أن حكوم والواق
ــدرا مودي-التي تنتظر انتخابات  نارن
ــهر، فضال عن  ــتة أش عامة بعد س
ــتوى  ــات على مس ــة انتخاب خمس
ــا قبل  ــرر إجراؤه ــن املق ــات م الوالي
نهاية هذا العام- ال ترغب ببساطة 
ــتان في  في عقد اجتماع مع باكس
حلظة حساسة سياسيا.»ويبدو أن 

حزب بهاراتيا جاناتا -بزعامة مودي- 
ــات املقبلة على  قرر خوض االنتخاب
أساس برنامج ينضح بنزعة قومية 
ــا  اإليديولوجي ــر  وتفخ ــية.  هندوس
الهندوسية الشوفينية بالعداء جتاه 
املسلمني في الهند، فضال عن معاداة 
ــامات  ــتان. وما كانت االبتس باكس
ــورك لتخدم  ــات في نيوي واملصافح
هذه اإلستراتيجية». وقد تعززت هذه 
ــرة اخلارجية  ــتخدام وزي القراءة باس
ــواراج منصة  ــما س الهندية سوش
ــاء خطاب حملة  ــدة إللق األمم املتح

انتخابية سياسية باللغة الهندية 
الرسمية على ناخبي حزب بهاراتيا 
ــي خطابها  ــن. وف ــا في الوط جانات
ــرت مودي  ــتان، وذكَ ــدت باكس انتق
ــد التي كان من  ــف ذكرها للهن ع ضِ
ــدث نيابة عنها. املفترض أنها تتح
ــي أن حكومة خان كانت  هذا ال يعن
ــية املثالية فقد  منوذجا للدبلوماس
تبنى وزير اخلارجية الباكستاني شاه 
محمود قريشي نهجا غريبا ومدمرا، 
ــتان أصبحت  ــال أن باكس زاعما مث
ــدي،  ــاب» الهن ــار «اإلره ــت حص حت
ــم يعترف بها  ــي الظاهرة التي ل وه
حتى اآلن أي محلل دولي موضوعي.
ــة أيضا على  ــي بالالئم يلقي قريش
الهند عن هجوم ٢٠١٤ على مدرسة 
ب  ــكرية في بيشاور، والذي نُسِ عس
ــى جماعة حتريك  ــكل موثوق إل بش
ــي اجلماعة  ــتان، وه ــان باكس طالب
ــأ التي تشن  اإلرهابية احمللية املنش
ــتانية. الباكس حربا على احلكومة 
ــي  الت ــدة  الوحي ــة  احلكوم وألن 
ــتان أكثر  ــان باكس ــا طالب تبغضه

من حكومة باكستان هي احلكومة 
ــرة القائلة بأن  ــإن الفك الهندية؛ ف
ــة كانت تخدم مصالح  هذه اجلماع
د  ــتانية تُعَ ــى أرض باكس الهند عل
ــن  م ــل  ه ــن  وحمقاء.ولك ــة  غريب

ــهد انحدار حكومتيْ  املمكن أن نش
ــلحتني نوويا  ــني املس ــني الدولت هات
ــؤولتان  ــرض أنهما مس ــني يفت اللت
إلى مستويات أدنى؟ من املؤسف أن 
ــال بكل تأكيد.ففي  هذا يبدو محتم
ــتتمكن حكومة خان  باكستان س
-التي تدللها املؤسسة العسكرية 
الباكستانية- من توطيد سلطتها 

ــخونة  تدريجيا. وفي الهند تزداد س
ــل حكومة لم  ــي ظ ــات ف االنتخاب
ــة  املؤسس ــييس  تس ــي  ف ــردد  تت
ــتعيض  ــكرية، وغالبا ما تس العس
ــة بالتسويق. عن اإلجنازات امللموس

فمثال؛ يتباهى حزب بهاراتيا جاناتا 
ــو ال ينقطع- بالغارات عبر  -على نح
ــكرات اإلرهاب  ــى معس ــدود عل احل
ــتان. وفي الشهر  في ميامنار وباكس
ــت؛ احتفلت بذكرى واحدة من  الفائ
ــيطرة  ــارات عبر خط الس ــذه الغ ه
ــمير، رغم حقيقة مفادها  في كش
ــر  تأثي أي  ــف  تخل ــم  ل ــارة  الغ أن 
مدار  ــى  وعل دائم.  ــتراتيجي  جيوس
ــك احلني؛  ــني منذ ذل ــني التالي العام
ــني عبر  ــالت اإلرهابي ــتمرت توغ اس
احلدود مبساعدة اجليش الباكستاني 
ــة أخرى؛  ــن ناحي ــض منه.م وبتحري
اخلارجية  السياسة  يتساءل خبراء 
ــا إن كانت الهند في عهد مودي  عم
ــة في التعامل مع  تتبنى أي سياس
ــتان على اإلطالق.»صحيح أن  باكس
العديد من املسؤولني الهنود وجدوا 
أنه من احملبِط أن يتحدثوا عن السالم 
مع حكومة مدنية تبدو غير قادرة أو 
ــاء بأي التزامات،  غير راغبة في الوف
ــي  ه ــكرية  العس ــة  املؤسس ألن 
ــتان.  التي تتخذ القرارات في باكس

ــة أن حكومة  ــل احلقيق ــن تظ ولك
ــي  ــى إطار سياس ــر إل ــد تفتق الهن
ــى العالقة  ــك للتفاوض عل متماس
ــا اضطرابا، ناهيك  مع أكثر جيرانه
ــالم  ــة مقنعة للس ــن تكوين رؤي ع

ــمعة  س ــويه  تش ــد  الدائم».فبع
ــه أثناء حملته  ــتان في خطب باكس

االنتخابية؛ قام مودي بدعوة نظيره 
ــريف إلى دلهي حلضور  آنذاك نواز ش

ــل تنصيبه عام ٢٠١٤، وهو األمر  حف
ــال -التي  ــى ارتفاع اآلم ــذي أدى إل ال
ــاالت والساري،  تعززت مع تبادل الش
ــة من كل  ــائل رقيق ــى رس ــل وحت ب
ــر- في بزوغ فجر  منهما إلى أم اآلخ
ــات الثنائية.وبعد  ــي العالق جديد ف
ــى ذلك؛  ــهرين عل ــل من ش ــرور أق م

ــتان تتبادالن  ــد وباكس ــت الهن كان
ــدود التي ال  ــران املدفعية عبر احل ني
ــت احملادثات  ــة. وألغي ــزال حساس ت
ــة الدولتني عندما  بني وزيري خارجي
ــاع  االجتم ــتانيون  الباكس ــرح  اقت
ــميريني  ــادة انفصاليني كش ــع ق م
هنديني، وهي ممارسة شائعة كانت 
حكومات هندية سابقة تستجيب 
لها بالتجاهل الرسمي.وفي تشرين 
ــي إطار  ــك العام، وف ــن ذل ــي م الثان
ــيا للتعاون  ــة جنوب آس ــة رابط قم
ق مودي في  دَّ ــي نيبال؛ حَ اإلقليمي ف
ــن حتية نواز  ــني يديه بدال م كتيب ب
ــي وقت  ــف -ف ــريف، رغم الكش ش
ــن لقاء خاص بني الزعيمني  الحق- ع
في جناح بفندق ميلكه رجل أعمال 
ــط طوال فترة  هندي.تكرر هذا النم
ــدد احلزب  ــي مودي؛ فذات يوم ش تول
ــات واإلرهاب  ــى أن احملادث احلاكم عل
ــتان يجب أال  ال يجتمعان، وأن باكس
أ بزيارة من الزعماء الهنود إلى  تُكافَ
أن حتقق تقدما ملموسا في معاقبة 
مرتكبي الهجوم اإلرهابي عام ٢٠٠٨ 
في مومباي.وفي اليوم التالي؛ يسرع 
ــور حلضور  ــى اله ــا إل ــودي مندفع م
ــريف،  ــي في منزل ش ــال عائل احتف
ــى  األعل ــد  الهن ــوض  مف ــرع  فيه
املندهش في وقت متأخر الستقبال 
ــد فترة وجيزة  ــه في املطار.بع رئيس
من هذه الزيارة املرجتلة إلى الهور في 
ــبعة هنود على  تِل س أواخر ٢٠١٥؛ قُ
ــتانيني في  ــلحني باكس ــدي مس أي
ــوت اجلوية، األمر الذي  قاعدة باثانك
ــة إلى حالة  ــات الثنائي ــاد العالق أع
اجلمود مرة أخرى. وأعقب ذلك املزيد 
ــتان،  من الهجمات من جانب باكس
مما جلب املزيد من االستجابات غير 
رَضية من جانب الهند،  املتسقة العَ
والتي جتسدت في أحدث النكسات 
ــي األمم املتحدة.صحيح أن العديد  ف
ــؤولني الهنود وجدوا أنه من  من املس
ــالم مع  ــط أن يتحدثوا عن الس احملبِ
ــادرة أو  ــة تبدو غير ق ــة مدني حكوم
ــاء بأي التزامات،  غير راغبة في الوف
ــة العسكرية هي التي  ألن املؤسس
تتخذ القرارات في باكستان. ولكن 
ــة الهند  ــة أن حكوم ــل احلقيق تظ
ــي متماسك  تفتقر إلى إطار سياس
ــع أكثر  ــى العالقة م ــاوض عل للتف
ــن  ع ــك  ناهي ــا،  اضطراب ــا  جيرانه
تكوين رؤية مقنعة للسالم الدائم.
تعتمد سياسة مودي اخلارجية على 
ــس التخطيط والهدف؛  النزوات ولي
ــالت  احلم ــخونة  س ــاع  ارتف ــع  وم
ــد، ال ميلك املرء  ــة في الهن االنتخابي
ــبب هذه النزوات  إال أن يأمل أال تتس
ــج املثير للفنت الذي  -واخلطاب املهي
ــعال حريق  يصاحبها غالبا- في إش

هائل.

* وزير سابق ورئيس اللجنة 
الربِّـانية الدائمة للشؤون 

الخارجية َّـ الهند

حزب بهاراتيا جاناتا 
- بزعامة مودي- قرر 
خوض االنتخابات 
اِّـقبلة على أساس 
برنامج ينضح بنزعة 
قومية هندوسية

 

تبنى وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي نهجا غريبا ومدمرا 
زاعما مثال أن باكستان أصبحت تحت حصار «اإلرهاب» الهندي

مودي

رئيس وزراء باكستان

سواراج

بعد املساجالت 
البغيضة بني وزيريْ 
اخلارجية الهندي 
والباكستاني 
في إطار اجلمعية 
العامة األخيرة 
لألمم املتحدة؛ بات 
من الواضح أن 
العالقات الثنائية 
املتعثرة فعال بلغت 
مستوى متدنيا 
جديدا.الواقع أن ما 
سبق اجتماع األمم 
املتحدة كان سيئا 
بالقدر الكافي؛ 
فبعد أقل من ٢٤ 
ساعة من املوافقة 
على عقد اجتماع 
ثنائي لوزيري 
اخلارجية على 
هامش اجلمعية 
العامة، ألغت الهند 
االجتماع متعللة 
مبقتل ثالثة من 
ضباط الشرطة 
الهنود على احلدود 
املشتركة بني 
البلدين، وإصدار 
باكستان لطابع 
بريدي تكرميا إلرهابي 
كشميري قتيل.

* شاشي ثارور
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ــأل كميل االمام علي فقال: يا أميراملؤمنني ما      س
ــا لك واحلقيقة،  ــالم» م احلقيقة؟ فقال «عليه الس
فقال كميل: أو لست صاحب سرك يا أميراملؤمنني؟ 
ــح مني،  ــك ما يطف ــح علي ــى، ولكن يرش ــال: بل ق
ــائالً، فقال «عليه السالم»  فقال: أومثلك يخيب س
احلقيقة كشف سبحات اجلالل من غير إشارة، قال 
كميل زدني بياناً، قال «عليه السالم» محو املوهوم 
وصحو املعلوم، فقال زدني بياناً، قال «عليه السالم» 
ــتر لغلبة السر، فقال عليه السالم زدني  هتك الس
ــرق من صبح  ــالم» نور يش ــال «عليه الس بياناً فق
األزل فيلوح على هياكل التوحيد اثاره، فقال: زدني 

ــاً، فقال «عليه  بيان
ــئ  أطف ــالم»  الس
ــراج فقد طلع  الس
صراحة  ــاح.  الصب
ــرأت هذه  ــول ق الق
ــرارا  م ــات  الكلم
ــم  ل ــك  ذل ــم  ورغ
ــى  ــا معن ــرف م اع
ــار   مبنظ ــة  احلقيق
ــني  املؤمن ــر  امي
ــبب في  وأكيد الس
عدم معرفة كالمه 
«عليه السالم» هو 
ــا فمدى  ــور من قص
لم  الكلمة  ــق  عم
يتح حتى للكميل 
ــي  ماه ــرف  يع ان 

ــة اآلن ؟ احلقيقة ان  احلقيقة فهل يدركها الساس
ترى احلياة بكامل بهجتها تخرج من بني االسفلت 
على شكل عشبة او زهرة جميلة رغم االختناقات 
املرورية وأرجل السابلة وال يهمها انطفاء الكهرباء 
ــى ان الزهرة ال تعرف من هو رئيس الوزراء اجلديد  حت
ــأن لها بالكتلة  ــؤولني وال ش وال تعبأ بأحد من املس
ــط وهو احلياة  ــيئا واحدا فق ــر فهي تعرف ش االكب
ــة التي لن  ــك . املهم من احلقيق ــد خلقت لذل فلق
ــيء  ــل ومبجهود كبير أو بش ــا إال القلي ــرف عنه نع
ــده الكثير هو ان نحب احلياة  من النقاء الذي يفتق
بطريقة الزهرة البرية وان جنملها ونعمل على تلوين 

الدنيا السوداء بصور زاهية تدعو الى السعادة.

Ú�‘�Ó�‘�ßa
جبهة قلم

الزهرة ال تعرف من 
هو رئيس الوزراء 
الجديد وال تعبأ 
بأحد من اِّـسؤولني 
وال شأن لها بالكتلة 
االكرب فهي تعرف 
شيئا واحدا فقط 
وهو الحياة فلقد 
خلقت لذلك

waljalaby@yahoo.com سكرتري التحرير

واثق الجلبي
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بغداد / البينة اجلديدة
بغداد  (بوابة  شركة  تواصل 
في  عملها  العقارية)  لإلستثمارات 
الذي  السكني   العراق  بوابة  مشروع 
بغداد  استثمار  هيئة  برعاية  ينفذ 
املهندس  قبل  من  مباشر  وبإشراف 
بوتيرة  الهيئه  رئيس  الزاملي  شاكر 
باشرت  حيث  تلكؤ  وبدون  متصاعدة 
بنصب الركائز ألربعة أبنية جديدة كما 
أعمال  املشروع  في  العاملون  أكمل 
اإلنهاءات للجدران واألرضيات واألبواب 

السكنية  الوحدات  في  والشبابيك 
الداخلية ونصب أجهزة  اإلنارة  ونصب 
التبريد التي تعمل بنظام   VRF الذي 
والتشغيل  التحكم  بسهولة  يتميز 
الكهربائية  للطاقة  إستهالكه  وقلة 
 . عالية  بكفاءة  احلراري  والتحكم 
بتوزيع  الشركة  تقوم  أن  املؤمل  ومن 
الوحدات السكنية في األبنية األربعة 
الى   لتوزيعها  حالياً  فيها  تعمل  التي 
املستفيدين مطلع العام املقبل .              

@@?ÿé€a@÷aä»€a@ÚiaÏi@ Îäífl

بغداد / البينة اجلديدة
  

والبلديات  واالسكان  االعمار  وزارة  تواصل 
واالشغال العامة اعمالها في مشروع إعادة 
الثالث في محافظة  الفلوجة  إعمار جسر 
االنبار , ضمن خطة الوزارة الستئناف العمل 
مــنذ  املتوقفة  الستراتيجية  املشاريع  في 
ان  للوزارة  االعالمي  املركز  ٢٠١٤.وذكر  عام 
املعتصم  شركة  طريق  عن  ينفذ  املشروع 
واجلسور  الطرق  دائرة  وباشراف  العامة 

اجلسر  طول  يبلغ  حيث   , للوزارة  التابعتني 
في   ( (١٩م  وبعرض  (٦٤٨م)  الكونكريتي 
املقتربات  الكلي مع  يبلغ طول اجلسر  حني 
الى  مشيرا   , مجسرين  ويشمل  (٣٨٢٥م) 
٦٠٪.يذكر  تبلغ  املشروع  اجناز  نسبة  ان 
التابعة  والهندسية  الفنية  املالكات  ان 
للوزارة عازمة على بذل اقصى اجلهود الجناز 
وباملواصفات  احملددة  بالتوقيتات  املشروع 

الفنية املطلوبة.

s€br€a@ÚuÏ‹–€a@äéu@âb‡«g@@ Îäí∂@›‡»€a@›ïaÏm@Êbÿç¸aÎ@âb‡«¸a

البصرة / البينة اجلديدة
 اكد محافظ البصرة اسعد العيداني، 
املسؤولني  من  تدخل  اي  قبول  عدم 
الناجتة  الوظيفية  الدرجات  بشأن 
في  العيداني  املالك.وقال  حركة  عن 
بيان صحفي، عقب اجتماع عقد مع 
الدوائر احلكومية في البصرة   «ينبغي 
تعيني  في  العدالة  حتقيق  يتم  ان 
مكتب  حصراً».وكان  احملافظة  ابناء 
االنسان  حلقوق  العليا  املفوضية 
البصرة  حكومة  طالب  البصرة  في 
احمللية بوضع آليات متقدمة وميسرة 
لتوزيع  املدنية  الفعاليات  واشراك 
اخلريجني  على  الوظيفية  الدرجات 
لضمان  العاطلني  من  اخلريجني  وغير 
وتنفيذا  الشفافية  من  األعلى  احلد 

لواحد من أهم مطالب املتظاهرين.

@Ü◊˚Ì@Òäñj€a@≈œb™
@@›ÅÜm@fiÏj”@‚Ü«
@Êdíi@¥€Î˚éΩa
ÚÓ–Ó√Ï€a@pbuâÜ€a

بغداد / البينة اجلديدة
انها  االحد،  امس  االتصاالت،  وزارة  اعلنت 
ستقوم بقطع خدمة االنترنت ملدة ساعتني 
يومياً ابتداء من يوم امس ولغاية يوم االربعاء 
من االسبوع املقبل، بالتزامن مع امتحانات 
املتوسطة  للمرحلتني  الثالث  الدور 

واالعدادية.
«البينة  تلقت  بيان  في  الوزارة  وقالت 
االتصاالت  «وزارة  ان  منه  نسخة  اجلديدة» 

واملواطنني  احلكومية  للمؤسسات  تعلن 
مع  تزامنا  االنترنت  خدمة  بث  إيقاف  عن 
املتوسطة  الثالث ملرحلتي  الدور  امتحانات 
واإلعدادية من الساعة احلادية عشر صباحاً 
إلى الساعة الواحدة ظهرا».وبينت ان ايقاف 
اخلدمة «اعتبارا من يوم امس  األحد ولغاية 
يوم االربعاء املوافق ٢٤ تشرين االول اجلاري، 
بحسب طلب وزارة التربية وسيكون توقف 

خدمة االنترنت أليام االمتحانات حصراً».

@Òäí»€@¥n«bç@o„6„¸a@ÚflÜÅ@…�”@Z|ôÏm@p¸bñm¸a
s€br€a@âÎÜ€a@pb„bznfla@…fl@�b‰flaåm@‚bÌa

بابل / البينة اجلديدة / علي شريف
 التقى رئيس جامعة بابل االستاذ الدكتور عادل 
هادي البغدادي بالكادر التدريسي في كلية الطب 
مشتاق  الدكتور  االستاذ  الكلية  عميد  بحضور 
عبد العظيم وتوت واملعاون االداري الدكتور سلمان 
البغدادي  الدكتور  االستاذ  سلمان٠وقال  محمد 
في كلمة له خالل اللقاء:ان التقدم احلاصل في 
والبحثي  العلمي  املستوى  على  بابل  جامعة 
التدريسني  عطاء  من  هو  العاملي  والتصنيف 
البحوث  نشر  خالل  من  اجلامعة  في  والباحثني 
باملؤمترات  واالشتراك  الدراسية  املواد  وتطوير 
والندوات والتدريب وورش العمل بالرغم من عدم 
العلمية٠ثم  النشاطات  لهذه  مالي  دعم  وجود 
من  جلنة  بتشكيل  البغدادي  الدكتور  وجه 
التدريسيني إلعادة النظر باملناهج الدراسية كما 

التأكيد  وبضرورة  االساسية  املواد  على  ونوعا 
الطلبة  مهارات  وحتفيز  النظري  اجلانب  على 
النظر  اعادة  كذلك  الصغيرة  اجملاميع  خالل  من 
باألجهزة اخملتبرية املواكبة لالنفجار التكنلوجي 
ال  ان  التدريسي  على  ان  واملعلوماتي٠موضحا 
يعمل  وامنا  فقط  للطلبة  املعلومة  بنقل  يقوم 
التدريسي  تكون عالقة  وان  املعلومة  على خلق 
الى  التدريسيني  داعيا   ٠ تربوية  عالقة  بالطلبة 
املشاركة في صناعة القرار في اجلامعة من خالل 
تقدمي اآلراء واملقترحات العلمية لتكون اجلامعة 
باملسار الصحيح٠وفي نهاية اللقاء اثنى رئيس 
العمادة  قبل  من  املبذولة  اجلهود  على  اجلامعة 
اراء  الى  واستمع  والتدريسيني  الفروع  ورؤساء 
احلضور ومناقشاتهم في اهم االمور على اجلانب 

 بغداد / البينة اجلديدةاالداري والعلمي والبحثي٠
رئيس  العراقيني،  الصحفيني  نقيب  أعلن 
مؤيد  الزميل  العرب،  الصحفيني  احتاد 
لإلعالميني  ممثلية  افتتاح  عن  الالمي، 
والصحفيني الشباب في محافظة املثنى.  
وأكد الالمي خالل لقائه، امس االول اعضاء 
الشباب  والصحفيني  اإلعالميني  رابطة 
من محافظة املثنى انه وجه بفتح مكتب 
للرابطة واختيار ممثليه بعد اكمال استماره 
ان  الى  منوها  بالرابطة،  اخلاصة  االنتساب 
إعالمية  دورات  بإقامة  مستمرة  النقابة 

مهنية موضوعية من أجل تأهيل أكبر عدد 
من الشباب.كما أوضح رئيس الرابطة علي 
ممثلية  فتح  عن  اثمر  األجتماع  ان  الوادي  
لرابطة الشباب باملثنى والتعاون مع رؤساء 
فروع النقابة باحملافظات االخرى، فضال عن 
دعم الدورات اإلعالمية اجملانية التي تنظمها 
على  واحلرص  انشطتها  ضمن  الرابطة 
واملهارات  القدرات  لتطوير  بها  االستمرار 
على  قادرين  ليكونوا  الشبابية  اإلعالمية 

العمل في املؤسسات. 

ÚÓ‹ræ@Äbnnœa@Â‹»Ì@¥Ó”aä»€a@¥Ó–zñ€a@kÓ‘„
Û‰rΩa@ø@lbjí€a@¥Ófl˝«�€@

الستار  عبد   / اجلديدة  البينة 
محسن

عام  مدير  لتوجيهات  استنادا 
جبر  سالم  املهندس  السكك 
التجاوزات  جلنة  متكنت  سلوم 
للشركة  التابعة  املركزية 
العامة للسكك ( قسم األمالك 
تطوعية  بحملة   ( والعقارات 
محرمات  على  التجاوزات  إلزالة 
جلوالء  منطقة  في  السكك 
على  القانون  قوة  فرض  بعد 
املتجاوزين. حيث قام رئيس جلنة 
التجاوزات األستاذ حسني باشخ 
من  املتكونة  اللجنة  أعضاء  مع 
قسم املشاريع والشعبة الفنية  
اجتماع  بعقد  اللجنة  قامت 
ضم  جلوالء  ناحية   في  موسع 
يعقوب  األستاذ  الناحية  مدير 
يوسف مال علي اللهيبي  ومدير 
رباح  العقيد  جلوالء  شرطة 
مركز  ملدير  إضافة  التميمي  
شرطة جلوالء املقدم فالح حسن   

بشكوى  اللجنة  رئيس  وتقدم 
الشركة  مقر  من  صادرة  رسمية 
األهالي  من  مجموعة  على 
الحكام  واخملالفني  املتجاوزين 
البيع والتأجير  بالتنسيق بني هذه 
أعضاء  وبني  احلكومية  اجلهات 
التجاوزات  رفع  على  اللجنة 
القوانني  بفرض  األراضي  على 

وإزالة  املتجاوزين  بحق  الصارمة 
قطع  على  واملشيدات  األبنية 
املنطقة.  في  السكك  اراضي 
مفارز  بأن  اللجنة  رئيس  واوضح 
اجلهات  وشرطة  الناحية  شرطة 
احلكومية الساندة قامت بحملة 
تعهدات  بأخذ   املتجاوزين   ضد 
احلالة  تكرار   عدم  على  خطية 

مع فرض غرامات مالية وقانونية 
مشيدات  بأنشاء  عودتهم  عند 
على محرمات السكك.. و اجلدير 
بالذكر أن هذه األراضي هي ملك 
تسمى  كانت  للسكك  صرف 
عندما  جلوالء  قطار  محطة 
كان  القطار ينطلق من محطة 
إلى محطة قطار   بغداد   شرقي 
كركوك.  ثم  وجلوالء  بعقوبة 
والغي هذا  القطار  واخلط املتري  
إلى  تابعة  األراضي  هذه  وبقيت 
تقوم  أن  املؤمل  ومن    ، الشركة 
إلى  توصيات  برفع  اللجان  هذه 
استحصال  ثم  ومن  الشركة 
الوزارة  من  األصولية  املوافقات 
بشأن تأجيرها عن طريق املزايدة 
وايجار  بيع  قانون  وفق  العلنية 
لسنة   ٢١ املرقم  الدولة  اموال  
املالية  املوارد  لتعظيم   ٢٠١٣

للشركة .

ı¸Ï‹u@Ú‘�‰fl@ø@Ú◊äí€a@Ôôaâa@Û‹«@paãÎbvn€a@…œäm@Ÿÿé€a

بغداد / البينة اجلديدة / هيثم مجيد
اعلنت الشركة العامة لتجارة احلبوب في وزارة 
التجارة عن استمرارها باستالم وجتهيز كميات 
احلنطة والرز املستورد الواردة من ميناء  ام قصر 
الى سايلو خان بني سعد.جاء ذلك في البيان 
نقال عن  للوزارة  االعالمي  املكتب  اصدره  الذي 
واوضح  مدير عام الشركة نعيم املكصوصي. 
البيان ان كمية احلنطة املستوردة  االمريكية 
املنشأ الواردة  الى السايلو بلغت (٧٨٠ ,٢٣٩٥ )

طن ومبجموع ٥٦ سيارة حيث مت جتهيز كمية( 
احلكومية  املقداد  ملطحنة  طن   (١٨٤  ,٦٤٠
وجتهيز كمية (٤٨٠,٢٦٦) طن الى مطحنة الورد 
 ٦٢٠ بكمية(  االهلية  املطاحن  جتهيز  مت  كما 
السايلو  ان  كذلك  البيان  .واضاف  طن   (  ٣٩٩٨
مستمر بتجهيز مادة الرز وبنوعيه الفيتنامي 

بلغت  حيث  بغداد  لوكالء  واالرجنتيني 
كمية  الرز الفيتنامي اجملهز ( ٩٩٥,٣٧٠) طن و 
االرجنتيني( ٣٣٨,٨٥) طن وذلك دعما للبطاقة 
البيان  اشار  ذاته   السياق  وفي   ، التموينية 
الى زيارة عضو مجلس النواب  السيد (طالل 
خضير الزوبعي ) صومعة خان ضاري  حيث  
مت تفقد  جميع وحدات الصومعة و املالكات 
العاملة فيها مثمنا اجلهود املبذولة من قبل 
ادارة الصومعة وجميع املالكات العاملة في 
. من جانب  الشركة العامة لتجارة احلبوب 
اخر ذكر البيان ان جلنة من السيطرة النوعية  

زارت سايلو  الكوفه في النجف  في الشركة 
املوجود  للرز  الشامل  الفحص  االشرف الجراء 
الفحص  نتائج  ان  مبينا  السايلو.  مخازن  في 
املطلوبة  للمواصفات  اخملتبري جاءت مطابقة 

الغذائية  املواد  وكالء  جتهيز  سيتم  وبتقريرها 
في احملافظة بتلك املادة والتي بلغت كمياتها 

( ٢٧٥٠) طن .

@ÖâÏnéΩa@ãä€aÎ@Ú�‰ßa@pbÓ‡◊@åÓË£Î@‚˝nçbi@ÊÎä‡néfl@NNÒâbvn€a
ÂÌÏ‡n€a@ı˝◊ÎÎ@Âyb�‡‹€

 
البينة اجلديدة / سعد االبراهيمي

اعلنت دائرة العيادات الطبية الشعبية عن وصول عدد الفحوصات 
التي مت اجراؤها في املركز الوطني للرقابة والبحوث الدوائية للدوام 
الدائرة  عام  مدير  .وذكر  فحصا   ٣٧٢٦ ايلول  شهر  خالل  املسائي 
االمور  قسم  خالل  ومن  دائرتنا  جتري  احلاج  احمد  شاكر  الدكتور 
جترى  التي  الفحوصات  بعدد  احصائية  شهري  وبشكل  الفنية 
في املركز الوطني للرقابة والبحوث الدوائية للدوام املسائي والتي 
وصلت خالل شهر ايلول ٣٧٢٦ فحصا .واشار الى ان املركز املذكور 
ارتبط بالدائرة من خالل استحداث دوام مسائي للعاملني فيه في 
عام ٢٠١١ وحسب قانون دائرتنا رقم ٨٩ لسنة ١٩٨٦ املعدل ويتولى 
فحص االدوية املستوردة من قبل اجلهات غير احلكومية بعد الدوام 
االدوية  معامل  قبل  من  محليا  املصنعة  االدوية  وكذلك  الرسمي 

االهلية .

@ÚÓˆaÎÜ€a@Úib”ä‹€@?üÏ€a@å◊ä‡‹€@pbïÏz–€a@ÖÜ«@Z@xbßa
ÔôbΩa@fiÏ‹Ìc@ø@bñzœ@SWRV@Õ‹i

بغداد / البينة اجلديدة
وزارة  في  الطفولة  رعاية  هيئة  نظمت 
زيارة  االجتماعية  والشؤون  العمل 
واملصابني  املرضى  لألطفال  ميدانية 

حماية  مستشفى  في  بالسرطان 
بإشراف  الطب  مدينة  في  الطفل 
ومتابعة رئيس هيئة رعاية ذوي االعاقة 
مكتب  مدير  اخلاصة  واالحتياجات 

اجللبي. مهدي  عبير  الدكتورة  الهيئة 
العمل عمار  وزارة  باسم  املتحدث  وقال 
هيئة  قبل  من  نظمت  الزيارة  ان  منعم 
سفيرة  مع  بالتنسيق  الطفولة  رعاية 

الطفولة في العراق الدكتورة زينة القره 
غولي وبالتعاون مع منظمة بصمة أمل 
والشرطة اجملتمعية الذين قاموا بصبغ 
املستشفى والرسم على جدرانه الدخال 

االطفال  وجوه  على  والبسمة  الفرحة 
املرضى.واضاف ان الزيارة حضرها النائب 
ترزي  النواب  فوزي  السابق في مجلس 
وممثلة وزارة الصحة في الهيئة الدكتورة 

مرحا وعدد من منظمات اجملتمع املدني 
الطفولة فضال عن  في مجال  الفاعلة 

عدد من مالكات املستشفى.

Êbüäé€bi@¥ibñΩa@fib–ü¸a@¥i@@bÌaÜ:aÎ@ÚÌÎÖ¸a@@ ãÏm@@›‡»€aNN@Ú€Ï–�€a@Ò7–ç@âÏö°

k�€a@ÚÓ‹◊@ø@ÔéÌâÜn€a@âÖbÿ€a@Ô‘n‹Ì@›ibi@Ú»flbu@èÓˆâ

    البينة اجلديدة / غامن حسن السعدي
طناً   (  ٧٨٧٠٥,٠٥٠  ) الـ  فاقت   بحمولـة  نقلـة   (١٩١٩  ) معه  املؤتلفة  والشركات  البـري  للنقـل  العامـة  الشركة  اسطول  حقق 
ان احلموالت  ، وقال   الرزاق االسدي  ، اعلن ذلك مدير عام الشركة عماد عبد  ايلول املنصرم  مبختلف احلموالت واملواد خالل شهر 
واملناقالت الداخلية اشتملت على نقل مادة احلنطة والتي بلغت (٥٩٩) نقلة .بحمولة تقدر بـ (٦٤٩٠٣,١٨٠) طناً بينما كانت حمولة 
مادة الرز (١١٨٦) نقلة بحمولة فاقت الـ (٤٧٤٥٠,٩٥٠) طناً لصالح وزارة التجارة ، وكذلك يتم نقل املعدات الكهربائية لصالح وزارة 
الكهرباء والتي بلغت (٦٦) نقلة وبحمولة تقدر بـ (١٦٨٠,٠٠٠) طناً ، فضال عن املناقالت الداخلية التي نقوم بها بنقل االسمدة 
الكيماوية والبذور لصالح وزارة الزراعة كما مت نقل وقود الكاز وغيرها من املواد االستهالكية.  واكد االسدي:» ان اسطول الشركة 
على أهبة االستعداد دائما خلدمة أبناء شعبنا وتعزير دور الشركة من خالل األسهام الفاعل بتعزيز االقتصاد الوطني ، وانه على امت 

االستعداد لتنفيذ أي واجب يناط به او نقالت والى أي مكان مهما بلغت كمية ونوعية تلك احلموالت.

@ÔôbΩa@fiÏ‹Ìc@äËë@fi˝Å@5€a@›‘‰€a@fiÏ�ç�̨ @Ú‹‘„@HQYQY@I

بغداد / البينة اجلديدة
االستكشافات  شركة  في  العليا  االدارة  دأبت 
تهدف  ميدانية  بزيارات  القيام  على  النفطية 
الشركة  مفاصل  جميع  في  العمل  سير  ملتابعة 
السيد  قام  حيث   ، الزلزالية  الفرق  مواقع  وخاصة 
نوري)  محمد  نشوان  (االستاذ  الشركة  عام  مدير 
الكوادر  من  وعدد  احلقلي  العمل  هيئة  مدير  برفقة 
ايام  اربعة  استمرت  ميدانية  رحلة  في  املتقدمة 
ابتداء  من ٢٠١٨/١٠/١ وانطالقاً من محافظة بغداد 
لزيارة  االوسط  والفرات  اجلنوب  محافظات  باجتاه 
في  البداية  هناك.كانت  العاملة  الزلزالية  الفرقة 
الثانية  الزلزالية  الفرقة  عند  املثنى  محافظة 
اويل  لوك  شركة  مع  املبرم  العقد  بأمتام  املكلفة 
االبعاد  ثالثية  الزلزالية  املسوحات  إلجراء  الروسية 
للرقعة االستكشافية العاشرة حيث توجه السيد 
املدير العام مباشرةً الى خطوط العمل التي تخص 

على  واطلع  والقابلوات  الالقطات  نشر  عمليات 
ومركز  التسجيل  ومحطات  الهزازات  عمل  كفاءة 
معاجلة البيانات احلقلية، كذلك التقى املدير العام 
مع ممثل شركة لوك اويل الروسية الذي ابدى اعجابه 
من  الفرقة  وماقدمته  الوطنية  كوادرنا  بخبرات 
معدالت انتاج اعلى من اخملطط رغم صعوبة البيئة 
وتكثر  بالسكان  مأهولة  زراعية  منطقة  كونها 
التحديات  الى  باالضافة  الري  وقنوات  املبازل  فيها 
جتاوزها  وكيفية  العشائرية  واملشاكل  امليدانية 
كانت  الثانية  ومهنية.احملطة  دبلوماسية  بصورة 
الزلزالية السادسة التي تبعد ٢٧٠كم  عند الفرقة 
اطلع سيادته على  ، حيث  الثانية  الفرقة  عن مقر 
مجريات العمل في الفرقة وقدم بعض التوجيهات 
لكل العاملني فيها. وفي مساء يوم الثالثاء املنصرم 
توجه املدير العام الى محافظة ذي قار مقر الفرقة 
التالي  لليوم  الباكر  الصباح  وفي  الثالثة  الزلزالية 

توجه الى خطوط العمل التي تبعد قرابة الساعة 
عن مخيم الفرقة وتفقد مجاميع الهزازات وخطوط 

الفرقة مطلعا على  الى مخيم  بعدها عاد  النشر، 
ورش العمل فيها ومكاتب االدارة ومع حلول مساء 

لزيارة  العام  املدير  السيد  توجه  املاضي  االربعاء 
والتي  الرفاعي  قضاء  في  االولى  الزلزالية  الفرقة 
ونصف. ساعتني  قرابة  الثالثة  الفرقة  عن  تبعد 

جميعاً  الفرق  مخيمات  زيارة  اجلولة  وتضمنت 
املرتبطة  والوحدات  الشعب  مكاتب  على  واالطالع 
بها ومتابعة نوعية التسجيالت واملعاجلات احلقلية 
البرمجية  املنظومات  وكفاءة  الزلزالية  للمعلومات 
الزيارة  وشملت  الشركة  مبركز  املرتبطة  احلديثة 
الزلزالية  االثار  بتأهيل  اخملتصة  الفنية  الورش 
وقابلوات الربط بني الالقطات وكذلك الورش الفنية 
االلكترونية  الكارتات  تصليح  على  تعمل  التي 
خارج  جدا  عالية  مببالغ  اصالحها  يجري  كان  التي 
الهزازات  صيانة  ورش  زيارة  الى  باالضافة  العراق 
الطاقة  جتهيز  ومولدات  الثقيلة  احلقلية  واملعدات 
اجراءات  تطبيق  على  سيادته  واكد   ، الكهربائية 
الصحة والسالمة وحماية البيئة ضمن املواصفات 

العاملية املعتمدة وعلى هامش الزيارة التقى السيد 
املدير بجميع كوادر الفرق واالستماع الى أسئلتهم 
طبيعة  عن  سيادته  واستفسر  ومتطلباتهم 
اخلدمات املقدمة للعاملني من اطعام ورعاية صحية 
ونوعية  واجلافة  الطرية  املواد  واالطالع على مخازن 
اللحوم املستخدمة وباقي املشتريات الغذائية. ومع 
ساعات الفجر االولى رافق السيد املدير العام ارتال 
خطوط  الى  املتوجهة  الثقيلة  واملعدات  السيارات 
املوضوعة  العمل  ومنهاج  اخلطط  ومتابعة  العمل 
من قبل كوادر الفرقة وادارة هيأة العمل احلقلي.وفي 
ختام زيارته وجه السيد املدير بتثمني جهود الكوادر 
الى  زيارة  باجراء  ووعـد  الزلزالية  الفرق  في  العامله 
مسح  بتنفيذ  املكلفة  الرابعة  الزلزالية  الفرقة 
 (3D) االبعاد  الثالثي  املسح  بتقنية  مجنون  حقل 
خالص  وطني  بجهد  البصرة  نفط  شركة  حلساب 

بعد انسحاب شركة بتروشل من احلقل.
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ــرب ١٩٧٣ بدليل أن كلمات  ــرائيل هزميتها في ح لم تنس إس
النشيد الوطني اإلسرائيلي املسمى (هاتيكفاه) ظلت، على 
ــالم بني العرب واإلسرائيليني، تتردد  رغم اداعاءات إحالل الس
ــة العبرية وآماله،  ــعي للدول ــن أحالم الفكر التوس معبرة ع
ــس يهودية تتوق،  ــب تكمن، نف ــول: «طاملا في القل حيث تق
ــون؛ أملنا لم يضع  ــرق، عني تنظر إلى صهي ولألمام نحو الش
ــرّة في بالدنا، بالد  ة ح ــنة، أن نكون أمّ ــد، أمل عمره ألفا س بع

صهيون وأورشليم القدس».
ــرائيل  ــر «هاتيكفاه» إذا كانت إس ــن املفترض أن يتغي كان م
صادقة في السالم مع العرب؛ األمر الذي يجعلنا نتوقف أمام 
ــرائيلي للتعايش في منطقة الشرق األوسط من  النهج اإلس
خالل قراءتني مقارنتني؛ األولى خلريطة الصراعات في املنطقة 
ــرن املاضي،  ــن الق ــات م ــبعينات والثمانين ــدي الس ــي عق ف
ــي. جند أن اخلريطة  ــة ذاتها في العقد احلال ــة للخريط والثاني
ــتقراراً، وانعكس ذلك في وجود أشكال  األولى كانت أكثر اس
ــي إيجابية دور  ــترك ومتثَّل ف ــاون العربي املش ــة للتع مختلف
ــجاعة في اتخاذ القرار  ــة الدول العربية التي كانت ش جامع
ــي ذلك الوقت ووصل التعاون العربي أوجه خالل حرب ١٩٧٣  ف
ــالح  ــن عبدالعزيز النفط إلى س ل امللك فيصل ب ــا حوّ عندم
ــرائيل  ــب املوازين الدولية قبل اإلقليمية وكانت إس فاعل قل
تعاني في تلك احلقبة من اختالل ميزان األمن نتيجة تصاعد 

حدة االنتفاضات الفلسطينية في األراضي احملتلة.
ــرائيلي لم ينته  ــراع العربي اإلس ــداث أن الص ــت األح وأثبت
ــراءة الثانية للعقد  ــكاالً جديدة! وفي الق ــد بل اتخذ أش بع
احلالي تغيرت قواعد اللعبة واختلفت األساليب في عملية 
املواجهة، بخاصة مذ أن نشبت الصراعات واشتدت األزمات 
ــترك وصاحبه  ــي املش ــع العمل العرب ــة وتراج ــي املنطق ف
ــة، حتى أضحت اجلامعة  ــبوق لإلرداة العربي ضعف غير مس
ــع االهتمام  ــقاء وتراج ــاء األش ــرد منتدى للق ــة مج العربي
ــدة  ــا اجلدي ــط القضاي ــع ضغ ــطينية م ــة الفلس بالقضي
ــم العربي. وأصبحت  ــاء متعددة من العال ــبة في أنح الناش
ــتفيد األول من الوضع العربي الراهن، ككيان  إسرائيل املس
ــي واالقتصادي وسط محيط  ــتقراره السياس يتباهى باس
ــرائيل على  ــداء. ولعبت إس ــه األخوة إلى أع ل في ــي حتوّ عرب
ــرت  ــدم التكنولوجي الذي بش ــتقرار والتق ــر األمن واالس وت
ــمى  ــأن ما يس ــيمعون بيريز أفكاره بش ــه عندما طرح ش ب
ــط اجلديد» وكانت نقطة االنطالق لتجهيز  ــرق األوس «الش
ثورات الربيع العربي، وترجمتها هيالري كلينتون وكونداليزا 
ــة «الفوضى اخلالقة» التي اعتمدت  رايس تفصيالً في نظري
ــن دون تدخل  ــن الداخل وم ــر اجملتمعات م ــى فكرة تدمي عل
ــر في اجلوانب الصراعية ألي أزمة حتى أصبح الشرق  مباش
ــخونة وأصبحت إسرائيل أكثر  ــط أكثر بؤر العالم س األوس
ــد أن اجلامعة العربية عليها  ــتقراراً. وأعتق دول املنطقة اس
ــن رؤى تعيد إلى  ــه م ــي حتقيق ما نطرح ــة عظيمة ف مهم
ــض يعتبرها أفكاراً  ــرب قوتهم ووحدتهم التي بات البع الع

من املاضي كما يروج املتشائمون واحملبطون.

 إبراهيم الصياد 

رأي

وكاالت / البينة الجديدة
ــي  األميرك ــس  الرئي ــكر  ش
ــا مؤخرا  ــد ترامب تركي دونال
ــس  ــراح الق ــالق س ــى إط عل
األميركي أندرو برانسون بعد 
ــاز وقال  ــن االحتج ــني م عام
ــي  ف ــاعد  ــوة ستس إن اخلط
بني  املتوترة  العالقات  حتسني 

البلدين.
ونفى ترامب إبرام صفقة مع 
ــي رجب طيب  ــس الترك الرئي
ــى ذلك من  ــان الذي نف إردوغ
ــن االرتياح  ــه ايضا. لك جانب
الواضح في واشنطن وحديث 
انهاء  ــي عن  األميرك الرئيس 
البلدين،  «عالقة صعبة» بني 
يشير الى أهمية جتاوز قضية 

برانسون لكل من البلدين.
ــني  للصحفي ــب  ترام ــال  وق
خالل مقابلة مع برانسون في 
«الصفقة  البيضاوي  املكتب 
ــك  ــدة، إذا كان بإمكان الوحي
وصفها بصفقة، هي صفقة 
نفسية. شعورنا بشأن تركيا 
ــف كثيرا مما كنا  اليوم مختل

ــد أن  ــس، وأعتق ــه باألم علي
ــي أن نصبح  ــة ف ــا فرص لدين

أقرب كثيرا إلى تركيا».
ــة تركية يوم  وقضت محكم
ــون  ــجن برانس ــة بس اجلمع
ــنوات بعد  ــر من ثالث س ألكث
ــلحني  مبس باالرتباط  اتهامه 
ــن  دي ــل  رج ــار  وأنص ــراد  أك
الواليات  ــالمي مقيم في  إس
ــا قالت إنه لن  املتحدة لكنه
ــن الوقت في  يقضي مزيدا م
ــز منذ  ــجن ألنه محتج الس

أكتوبر/تشرين األول ٢٠١٦.
وقد يشير إطالق سراح القس 
ــني  ــات ب ــن العالق ــى حتس إل
ــن العضوين في حلف  البلدي
وتدهورت  ــي.  األطلس شمال 
ــن في  ــني البلدي ــات ب العالق
أغسطس/آب بعدما لم يفلح 
اتفاق إلطالق سراح برانسون 
ــب  ترام ــا  بعده ــف  وضاع
الرسوم اجلمركية على واردات 
األملنيوم والصلب القادمة من 
ــع الليرة التركية  تركيا مما دف

للهبوط مقابل الدوالر.

ــع  برف ــب  ترام ــد  ــم يتعه ول
العقوبات لكنه رحب بإنهاء 
ــة» بني البلدين  «عالقة صعب

خالل الشهرين املاضيني.
ــر اخلارجية  ــور وزي ــي حض وف
ــو  بومبي ــك  ماي ــي  األميرك
ــي  القوم ــن  األم ــار  ومستش

أميركيني  ونواب  بولتون  جون 
ــون، ركع القس  وعائلة برانس
ــى أرضية  ــب ترامب عل بجان
يده  ووضع  البيضاوي  املكتب 
على كتفه وصلى من أجل أن 

مينحه اهللا «حكمة خارقة».
ــكرا بوجه  ــب ش ــه ترام ووج

ــس التركي رجب  خاص للرئي
ــي اجتماع  ــان ف ــب أردوغ طي
ــني إطالق  ــاعدته في تأم ملس
ــا  ــو م ــون، وه ــراح برانس س
ــا من جانب  القى ردا مقتضب
ــذي كرر  ــي ال ــس الترك الرئي
ــرار قرار احملكمة  قوله بأن الق

وليس قراره هو. وكتب أردوغان 
على حسابه على تويتر قائال 
ــس،  الرئي ــيد  الس ــزي  «عزي
ــت دائما، القضاء  كما أوضح
التركي توصل لقراره بشكل 
ــل  ــى أن تواص ــتقل. أمتن مس
ــا  وتركي ــدة  املتح ــات  الوالي
وحتاربان  كحليفني  تعاونهما 

معا اجلماعات اإلرهابية».
ــراج عن  ــب إن اإلف ــال ترام وق
ــهال  ــن س ــم يك ــون ل برانس

بالنسبة ألردوغان.
وردا على سؤال، قال ترامب إن 
ــاط بشأن  اإلدارة تعمل بنش
املسجونني  األميركيني  وضع 
ــي احلكومة  ــن وموظف اآلخري
ــا. وقال «نحن نعمل  في تركي

بجد جدا».
ــؤولي  ــون إن مس وقال برانس
ــة  األميركي ــة  اخلارجي وزارة 
ــون لصالح  يعمل ــا  تركي في 
ــني  األميركي ــجناء  الس
ــاف «يعكفون  ــن. وأض اآلخري
ــجناء  ــى الدفاع عن الس عل

اآلخرين».

وكاالت / البينة الجديدة
ــة  ــزب جبه ــس ح ــم رئي هاج
ــي اجلزائر  ــم ف ــر احلاك التحري
ــرا  مؤخ ــاس  عب ــد  ول ــال  جم
ــعيد بوحجة  رئيس البرملان س
ــي احد  ــام بها ف ــة ق ــر جول إث
ــة، داعيا إياه  ــوارع العاصم ش
ــى كرامته  ــاظ عل «احلف ــى  ال

وتاريخه» بتقدمي استقالته.
ــري  اجلزائ ــان  البرمل ــهد  ويش
ــني  ــة ب ــث أزم ــبوع الثال لألس
نواب السلطة الذين يطالبون 
ــوء  برحيل بوحجة بدعوى «س
اإلدارة» ومتسك األخير مبنصبه 

ــو أصاب عمل البرملان  على نح
بالشلل. وأعرب حزب ولد عباس 
عن حتفظه على اجلولة أجراها 
ــعيد بوحجة  رئيس البرملان س
ــة. وقال  ــالً وبدون حراس مترج
ــني على هامش جتمع  لصحفي
ــرة جنوب  البوي ــة  حزبي مبدين
ــوة بوحجة  ــة إن خط العاصم
ــل «طعنًا في  ــني متث ــل يوم قب
قيمة» املؤسسة الثالثة بهرم 
ــكلت جولة رئيس  الدولة. وش
البرملان التي شملت دخول أحد 
مواطنني  ــة  ومجالس املقاهي 
سابقة أثارت تعليقات واسعة 

في وقت تستمر فيه اخلالفات 
ــلطة. ــل ونواب الس ــني الرج ب
وقال ولد عباس «عندما تكون 
ــي  ــة ف ــث مؤسس ــس ثال رئي
ــس في املقاهي»،  الدولة ال جتل
ــى التعامل  ــة ال ــا بوحج داعي
ــى  عل ــاظ  و»احلف ــة»  «بحكم
ــادرة  مبغ ــه  وتاريخ ــه  كرامت
ــد  توج ــدوء».وال  به ــه  منصب
ــتور أو القانون  ــي الدس مادة ف
ــح  تتي ــس  للمجل ــي  الداخل
ــه  ــن رئيس ــة م ــحب الثق س
ــة تغييره في  ــر عملي وتنحص
ــتقالة. العجز أو الوفاة أو االس

ــري  ــوزراء اجلزائ ــس ال وكان رئي
ــل  قب ــن  أعل ــى  أويحي ــد  أحم
ــالده ال تنوي حل  ــبوع أن ب اس
البرملان لتجاوز األزمة مما جعل 

سيناريوهات احلل تنحصر في 
ــول  ــة أو دخ ــتقالة بوحج اس
ــاوز  ــوار لتج ــي ح ــني ف الطرف
ــوادر هذا  ــداد. وظهرت ب االنس

السلطة  الصراع بني أجنحة 
ــول عندما  ــبتمبر/ ايل ــي س ف
ــا  ــاس اجتماع ــد عب ــد ول عق
ــف بـ»الطارئ» مع  مغلقا وص
ــب  ــواب حزبه بالبرملان.حس ن
ــربت  تس ــي  الت ــات  املعلوم
ــا كان أهم موضوع في  حينه
ــب داخل  ــو غض ــاع ه االجتم
ــزب  ــة للح ــة البرملاني اجملموع
ــرار رئيس اجمللس  احلاكم من ق
ــة  بإقال ــة  بوحج ــعيد  س
ــير األمني العام  سليماني بش
ــا  أيض ــي  واملنتم ــس  للمجل

للحزب احلاكم.
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وكاالت / البينة الجديدة
ــي  ــال وزير اخلارجية الروس ق
ــرا إن  ــروف مؤخ ــيرغي الف س
بالده حريصة على العمل مع 
مصر فيما يتعلق بتعزيز أمن 
الطيران، وذلك بعد مرور ثالثة 
ــقاط طائرة  ــى إس أعوام عل
ــوم بقنبلة  ــية في هج روس
ــل أكثر  ــن مقت ــفر ع ــا أس مم
ــخص كانوا على  من ٢٠٠ ش
ــرته  ــي مقال نش ــا. وف متنه
ــة  ــرام املصري ــة األه صحيف
ــارة مقررة  زي ــمية قبل  الرس
ــري عبدالفتاح  للرئيس املص
ــي إلى موسكو هذا  السيس
ــاد الفروف مبا  ــبوع، أش األس
متعددة  ــراكة  «الش ــماه  س
ــال  مصر.وق ــع  م ــه»  األوج
باللغة  ــور  املنش ــال  املق في 
ــم اليوم  ــن امله ــة «م العربي
ــتركة  ــة اجلهود املش مواصل
ــم أمن  ــتهدف دع ــى تس الت
مواطني البلدين مبا فى ذلك 

ــرات». وبثت  ــنت الطائ على م
ــية لألنباء  وكالة تاس الروس
تقريرا تضمن مقتطفات من 
ــيا  ــال. وأوقفت روس هذا املق

ــرات مدنية إلى  ــيير طائ تس
ــرين  ــي أكتوبر/ تش ــر ف مص
ــر  فج ــا  بعدم  ٢٠١٥ األول 
ــالميون طائرة  متشددون إس

ــت  ــركة متروجي ــة لش تابع
ــية عقب إقالعها من  الروس
ــيخ  ــرم الش مطار مدينة ش
السياحية مما أسفر عن مقتل 

ــى متنها  ــوا عل ــن كان كل م
وعددهم ٢٢٤. ومنذ ذلك احلني 
ــراء روس  ــمحت مصر خلب س
ــى اإلجراءات  ــش عل بالتفتي
ــي مطاراتها عدة  ــة ف األمني
ــدان اتفاقا  ــع البل ــرات ووق م
ــران املدني. ــأن أمن الطي بش
ــالت  ــتئناف الرح ــرى اس وج
ــرة في  ــكو والقاه ــني موس ب
أبريل/نيسان لكن مصر تأمل 
ــالت اجلوية  ــودة الرح ــي ع ف
ــا  ــى منتجعاته ــية إل الروس
البحر األحمر.  ــاحل  على س
ــا أعقبه  ــه التفجير وم ووج
ــية  من وقف للرحالت الروس
ــياحة  الس لصناعة  ــة  ضرب
ــد مصدرا  ــي تع ــة الت املصري
ــة  ــة الصعب ــيا للعمل رئيس
في البالد إلى جانب حتويالت 
ــارج وعوائد  اخل املصريني في 
ــي  وتعان ــويس.  الس ــاة  قن
االضطرابات  ــذ  من الصناعة 
ــت انتفاضة عام  ــي أعقب الت

ــت بحكم  ــي أطاح ٢٠١١ الت
ــذي امتد  ــارك ال ــني مب حس
ثالثني عاما. ومن املقرر أن يزور 
األربعاء.  ــيا  روس ــي  السيس
والتقى السيسي منذ توليه 
ــام ٢٠١٤  ــر في ع حكم مص
ــي فالدميير  مع الرئيس الروس
ــيا  وروس ــرات.  ــدة م بوتني ع
ــي ملصر  ــريك جتاري رئيس ش
ــي  ــف رئيس ــي حلي ــي ه الت
للواليات املتحدة في املنطقة 
ــن حيث  ــد عربي م ــر بل وأكب
ــال الفروف  ــكان. وق عدد الس
إن العالقات بني روسيا ومصر 
ــى أن حجم  ــيرا إل قوية مش
البلدين  التبادل التجاري بني 
ــه ٦٫٥ مليار دوالر  بلغت قيمت
العام  روسيا  ووقعت  سنويا. 
املاضي اتفاقا مع مصر لبناء 
ــة  النووي ــة  للطاق ــة  محط
ــا آخر  واتفاق ــة  ــي الضبع ف
ــاء منطقة  ــذا العام إلنش ه
صناعية قرب قناة السويس.
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وكاالت / البينة اجلديدة
ــب حزب جبهة العمل  انتخ
الذراع  ــي،  األردن ــالمي  اإلس
السياسية جلماعة اإلخوان 
ــراد  م ــرا  مؤخ ــلمني،  املس
أميناً عاماً خلفاً  العضايلة 
ــذي توفي في  حملمد الزيود ال

أغسطس/آب.
ــن أبرز قيادات  والعضايلة م
ــي األردن  ــة االخوان ف جماع
ــوب على ما يسمى  ومحس
ــار الصقور» األقرب أيضا  «تي
ــى األمني العام الذي توفي  ال

مبرض السرطان.
ــة  طارئ ــة  جلس ــالل  وخ
ــام  الع ــر  للمؤمت ــة  ومغلق
ــس  ام ــا  عقده ــزب  للح
ــم  ــان حس ــة عم بالعاصم
ــن  م ــة  النتيج ــة  العضايل
اجلولة األولى بعد انسحاب 
ــل  عق ــد  محـم ــه  منافس
ــا عاما للحزب  ليصبح أمين

لدورة مدتها ٤ سنوات.
أعلى  ــل  ميثّ ــام  الع ــر  واملؤمت
ــي احلزب  ــة ف ــلطة قيادي س

ا. ويتألف من ٥٥٠ عضوً
ــبت  الس ــه  انتخاب ــل  وقب
أميناً عاماً شغل العضايلة 
ــر العام  ــني الس ــب أم منص
ــي للحزب  ــق اإلعالم والناط

ــه التنفيذي.  ــو مكتب وعض
ــر نقابة  وكان ايضا أمني س
 ٣ ــني  الزراعي ــني  املهندس
ــي مجلس  ــوا ف دورات وعض

إدارتها.
االخوان  ــعبية  وتراجعت ش
في االردن بشدة في السنوات 
ــع تعرض اجلماعة  االخيرة م
ــراءات  واج ــقاقات  النش
ــة وتفرقت قياداتها  حكومي
ــات  تنظيم ــة  ثالث ــى  عل
ــت  ج خر و . صمة متخا
جماعة  ــي  ف ــامات  االنقس
ــام  ــن ع ــى العل ــوان ال االخ
٢٠١٣ مع انشقاق مجموعة 
ــة فيما  ــادات اجلماع من قي
ــة زمزم.  ــرف بوثيق ــات يع ب
ــة  احلكوم ــمحت  س ــا  كم
االخوان  جمعية  ــيس  بتأس
ــة املراقب  ــلمني برئاس املس
العام السابق للجماعة في 
ــات،  ــد الذنيب االردن عبداجملي
ــة  مرتبط ــر  غي ــة  كجمعي
ــم الدولي لالخوان. بالتنظي
ــرت  خس ــهر،  اش ــل  وقب
ــة  نقاب ــوان  اإلخ ــة  جماع
ــيطرت  ــني التي س املهندس
ــة عقود  ــا حوالي ثالث عليه
ــم قوى  ــح حتالف يض لصال

يسارية وليبرالية.

وكاالت / البينة الجديدة
ــان مؤخرا أن وفدا  أعلنت حركة طالب
ــوث األميركي الى  ــا التقى املبع عنه
ــل زاد في قطر  ــتان زملاي خلي أفغانس
لبحث سبل وضع حد للنزاع في هذا 
البلد، في أول تاكيد رسمي للقاء بني 

الواليات املتحدة واحلركة املتمردة.
ــل  ــي بيان أرس ــة ف ــت احلرك وأوضح
ــدا من املكتب  ــى الصحافة أن «وف إل
ــاوض  ــق التف ــى فري ــي التق السياس
ــل زاد»  ــة زملاي خلي ــي برئاس األميرك
ــت تقارير  ــة. وكان ــي الدوح مؤخرا ف
ــة طالبان  ــابقة قد ذكرت أن حرك س
ــؤولني أميركيني في متوز/ التقت مس

ــبوقة في  ــد هدنة غير مس يوليو بع
ــاؤال بنجاح  ــارت تف أث ــو  حزيران/يوني
ــتمر  املفاوضات في وقف النزاع املس
منذ ١٧ عاما. ولم يؤكد أي من اجلانبني 
ــات  هجم ــلة  سلس ــن  لك ــاء.  اللق
ــم داعش في  ــا طالبان وتنظي نفذته
ــهر األخيرة، طغت على التفاؤل  األش

بالتوصل الى السالم. ورفض متحدث 
باسم السفارة األميركية في كابول 
ــان. وقال  ــان طالب ــى بي ــق عل التعلي
ــان ذبيح اهللا  ــم طالب ــدث باس املتح
ــي اللقاء  ــان أنه ف ــي البي ــد ف مجاه
ــل زاد بأن  ــر أبلغت طالبان خلي األخي
ــتان  ــود قوات أجنبية في أفغانس وج
ــالم. وأضاف  «عقبة كبيرة» أمام الس
أن اجلانبني «وافقا على مواصلة عقد 
ــن احلصول  لقاءات مماثلة». ولم يتس
ــؤولني أميركيني  على تعليق من مس
ــارة خليل زاد. وعني  في كابول على زي
ــهر املاضي في منصب  خليل زاد الش
ــوث األميركي اخلاص للمصاحلة  املبع
ــت إدارة  ــتان فيما أطلق ــي أفغانس ف
ــد ترامب جهودا جديدة  الرئيس دونال
ــع طالبان. ــالم م إلجراء محادثات س

ــن  م زاد  ــل  خلي ــة  جول ــت  وانطلق
ــتان  ــافر إلى باكس ــتان. وس أفغانس
ــعودية وقطر قبل أن  ــارات والس واإلم
ــؤول كبير  يعود إلى كابول. وقال مس

ــل زاد أطلع  ــي إن خلي ــع غن يعمل م
ــى اجتماعاته  الرئيس األفغان١ي عل
مع وزراء ودبلوماسيني كبار في الدول 
ــي في  ــع ميكنهم لعب دور رئيس األرب
ــان. وقال  ــالم مع طالب محادثات الس
ــيويون في  ــيون غربيون وآس دبلوماس
كابول إن خليل زاد (٦٧ عاما) لديه دراية 

أفغانستان  ــية في  باللغات األساس
ــة األفغانية مما  ــة والسياس وبالثقاف
ميكنه من التواصل مع كل املساهمني 
ــالم. وقال دبلوماسي  في عملية الس
ــول إدارة  ــي كابول «تع ــي كبير ف غرب
ترامب وحكومة غني اآلن على خليل 
ــي إلنهاء  ــبيل دبلوماس زاد إليجاد س

ــال  ــن القت ــان». لك ــع طالب ــرب م احل
ــاؤالت حيال جدوى  املستمر يثير تس
ــاء  إلنه ــة  األميركي ــتراتيجية  االس
احلرب والتي ركزت العام املنصرم على 
ــبل أهمها الضربات اجلوية إلجبار  س
ــوس إلى طاولة  ــددين على اجلل املتش
ــبوع  ــت طالبان األس التفاوض.وطالب
ــحاب الكامل للقوات  املاضي باالنس
األجنبية كسبيل وحيد إلنهاء احلرب 
ــة هجماتها في  ــد احلرك فيما تصع
ــتراتيجية.كما  ــة اس ــم أفغاني أقالي
ــى مقاطعة  ــة األفغان إل دعت احلرك
ــة املقررة في ٢٠  ــات البرملاني االنتخاب
األمم  ــرت  وذك األول.  ــرين  تش ــر  أكتوب
املتحدة األسبوع املاضي أن ما ال يقل 
ــقطوا بني  عن ٨٠٥٠ مدنيا أفغانيا س
ــعة  ــهر التس ــل وجريح في األش قتي
األولى من عام ٢٠١٨ ونصفهم تقريبا 
ــة وهجمات  ــرات انتحاري ــي تفجي ف
ــة الصنع قد  ــفة بدائي ــوات ناس بعب

تصل إلى حد جرائم احلرب.
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فالح الربيعي

ــخص ما  ــتحيل ان يحصل ش ــن الصعب واملس م
ــه التنظيمات  ــة حقيقية مبا تقوم ب ــى معلوم عل
ــا  ــت خيوطه ــجتها, وحاك ــي نس ــة الت االرهابي
ــة (خادمة آل  ــدة املتحدة االمريكي ــات املتح الوالي
ــي من قبل  ــتراك والتمويل املال ــون) .. باالش صهي
ــات ان تعمل,  ــعودية, وجعلت هذه التنظيم الس

وتنتحل صفة اهدافها باسم الدين االسالمي .
ــات االرهابية التي وضعها  ــن بني هذه التنظيم وم
ــدة اجملرم,  ــو تنظيم القاع ــتعمار الغربي.. ه االس
بزعامة املقبور (اسامة بن الدن) سعودي اجلنسية, 
ــذا التنظيم بكافة انواع  ــت امريكا بتزويد ه وقام
ــره على فنون  ــة, وتدريب عناص ــلحة احلديث االس
القتال.. وسرعان ما تولد من هذا التنظيم, تنظيم 
اخر.. يدعى تنظيم ابو مصعب الزرقاوي والذي قام 
ــر في نفس االجتاه فاعال الدور الذي قام به  هو االخ

تنظيم القاعدة االرهابي 
ــتقر, ومتركز تنظيم القاعدة بني صحاري  فقد اس
ــار واملتداخلة  ــن محافظة االنب ــرة الغربية م اجلزي
ــذا التنظيم  ــعودية وكان تزويد ه ــع احلدود الس م
ــواع االليات..  ــكل ان ــة ب ــذه املنطق ــن طريق ه ع
ــراز وهي  ــي, حديثة الط ــع الرباع ــا ذات الدف ومنه
ــل ارقاما  ــخاص, وحتم ــلحة, واالش محملة باالس
ــعودية ودخلت معها كافة املعدات الهندسية  س
ــعودية هذا  ــفالت) وغيرها.. وقد زودت الس (كالش
ــبات  ــزة, واحلاس ــة االجه ــذر بكاف ــم الق التنظي
االلكترونية املتطورة احلديثة وذلك لغرض تسجيل 
, ونقل العمليات االرهابية مباشرة من هناك.. ومن 

داخل االراضي العراقية .
ــن تكتفي  ــعودية ل ــرى ان الس ــالل ذلك ن ــن خ وم
ــتهداف,  ــير عملياتها في االس ــت  من س مبا فعل
ــراق .. حيث قامت  ــي الع ــب ف ــق, والتخري والتمزي
ــط بينها,  ــق الراب ــس الطري ــى نف ــعودية عل الس
ــال  ــني اجلزيرة الغربية من محافظة االنبار بارس وب
ــرات تواجد  ــعوديات, وزجهن الى مق ــاء الس النس
ــال  ــادات وعناصر تنظيم القاعدة, وكذلك ارس قي
ــب الزرقاوي  ــم ابو مصع ــى تنظي ــم منهن ال قس

املتواجد في صحاري ديالى, وبساتينها .
وفي يوم مقتل (ابو مصعب الزرقاوي) من اثر ضربة 

جوية تناثرت معه اشالء الكثير من النساء الالتي 
ــة ولم يبق من  ــهورا طويل كانت بقربه, وحوله ش
ــس العارية  ــن املالب ــوى قطعا م ــاء س تلك النس

وبعض ادوات الزينة والتجميل املتناثرة 
ــامة بن  ــدة االرهابي (اس ــم تنظيم القاع اما زعي
الدن) الذي قتل من اثر ضربة جوية ايضا.. واحرقت 
به هامته.. واعلن الرئيس االمريكي  السابق (باراك 
ــذا التنظيم القذر.. واعلن بها  اوباما) فوزه على ه
ــن الدن) املتفحمة في  ــامة ب رمي جثة املقبور (اس

البحر العربي .
هنا.. اسدل الستار عن احقر تنظيمني ارهابيني..

وانتهى سيناريو كل منهما الى اخر املطاف, وهم 
من دعاة الدين االسالمي.. واجلهاد في سبيله .

وبعدها جاءت الواليات املتحدة االمريكية بنسيج 
ــابقات وهو (تنظيم  ــر من الس ــر ولكنه االخط اخ
ــرف بتنظيم داعش  ــالمية) والذي يع ــة االس الدول
ــاركة فعلية من السعودية وبعض  االرهابي ومبش

من دويالت اخلليج ..
وقد دخل هذا التنظيم عن طريق احلدود العراقية- 
ــل العراقية  ــتقرا في مدينة املوص ــورية مس الس
ــف  مختل ــن  م ــره  وعناص ــه,  بقيادات ــا  مصحوب
ــيات العربية واالجنبية للقتال في العراق..  اجلنس

لقتال من ؟
ــن هنا بدأت املرحلة اخلطرة التي لعبها تنظيم  وم
داعش (سيئ الصيت) خالل تواجده في محافظة 
ــف وقفة صغيرة ملا  ــوى العراقية.. ومن هنا نق نين
ــعوديات  بدأً من االنفالت  ــاء الس وصلت اليه نس
ــئ والذي  ــي املفاج ــاح الالخالق ــي واالنفت االخالق
ــي حتقيق  ــالد احلجاز ف ــرة العربية, وب ــرب اجلزي ض
ــلطة احلاكمة في  ــا الس ــي وضعته ــداف الت االه
ــعودية, بعد منح هذه النساء احلرية الزائفة  الس
ــات, واالزواج, واصبحت  التي منحها االباء, واالمه
ــألة روتينية في  ــال مس ــك , وبطبيعة احل ــد ذل بع

احلياة االعتيادية, واالجتماعية .
ــاء , تروم  ــن تلك النس ــال.. ان واحدة م ــرب مث نض
ــفرها  ــفر الى احدى دول اوربا , وهنا يكون س الس
ــلم الطائرة التي  ــا طبعا وبعد صعودها س بفرده
ــي تعد  ــرأة الت ــالع وهذه امل ــك االق ــي على وش ه
ــاء العربيات..  ــن تلك النس ــها هي واحدة م نفس
وهي ترتدي الزي العربي (اجلبة واحلجاب) وفي هذه 
اللحظة تقوم تلك السيدة بدخولها غرفة تبديل 
املالبس (داخل الطائرة) وتنزع الزي العربي.. وتخلع 
ــا جديدا على الطراز االوربي  احلجاب, وتلبس لباس
ــون اجلينز) و (الفانيلة البدي) واخيرا تعيد  (البنطل

نظام تسريحة الشعر .
ــاذة اصبحت معروفة لدى معظم  هذه احلالة الش
ــافرين وهم ينظرون الى هذه احلالة عن كثب  املس

ــا  ــال حينم ــباه الرج ــؤالء االزالم.. واش ــا له عجب
ــهم بأهل اجلزيرة العربية.. واسياد  يسمون انفس
ــال وارذل  ــع االفع ــون ابش ــالد احلجاز وهم ميارس ب
ــعوب العربية وخاصة املنكوبة  االعمال جتاه الش
بعد علم ٢٠٠٣ و ٢٠١١ من هنا.. فأن تنظيم داعش 
ــيادهم من  ــذي نفذ كل متطلبات اس االرهابي, ال
ــعودية ومن هذا احلدث..  االمريكان, ومشايخ الس
ــرا بترك  ــعوديات حص ــاء الس ــدأت بعض النس ب
ــا  ــد دول اورب ــة بي ــياحة املترف ــاف, والس االصطي
والتوجه املفاجئ نحو شبكات االنفاق, والدهاليز 
ــة واملظلمة في صحراء املوصل  التي حفرها  املترب
تنظيم داعش خالل تواجده فيها ملدة ثالث سنوات 
ــي اطلقها دعاة الدين في  ــد اعالن الفتاوى الت وبع
السعودية حول نكاح اجلهاد.. واملعنى واضح هنا.. 
ــل طال الذهاب  ــاء.. ب وبها فلن تكتفي تلك النس
ــرم بني ركام  ــآوي تنظيم داعش اجمل الى معاقل وم
االبنية احملطمة, واملتروكة, واملهجورة التي ضربها 
ــاء  القصف اجلوي اثناء القتال.. وتدخل تلك النس
ــط القانون  ــؤالء اخلارجني من خ ــكل جرأة الى ه ب

والدين ..
ــذه االماكن طيلة  ــاء من ه ــم تخرج تلك النس ول

فترة تواجد قيادات, وعناصر هذا التنظيم القذر .
ومن خالل هذه احلقيقة وتلبية لنداء الفتاوى التي 
ــعودية, وتلك النساء  اعلنها رجال الكفر في الس
ــجة العناكب  ــاد.. طاملا انس ــن نكاح اجله ميارس

تغطي معظم مداخل ومخارج هذه االماكن ..
ــرمي ملا يفعله امراء  ــن هنا انظر ايها القارئ الك وم
السعودية وملوكها وليس ابناؤها العاديني واليك 

ما يلي: 
ــد العزيز,  ــد االمير فهد بن عب ــوم كان ولي العه ي
ــاهد  ــعودية فش ــون ملكا على الس ــل ان يك وقب
االمير فتاة مصرية اثناء صعوده معها في مصعد 
ــعوديني  ــارة االمير طالل) وهي تعد عمارة الس (عم
ــر ومن اول  ــرة عاصمة مص ــوزة بالقاه ــي العج ف
ــقة اهلها  حلظة هاج ذلك االمير.. حتى اقتحم ش

ولم يخرج من عندهم .. اال بعد موافقة اهلها ..

ــرة ماليني) وبعد ذلك  ــد كلف زواجه منها (عش وق
ــات) متعددات  ــام حرميه (االجنبي اضافها الى ارق

اجلنسية .
ــم ملكة  ــا الثانية.. في يوم ما اعجبه رنني اس ام
ــمها  ــورية, واس ــي حلب الس ــال القطن) ف (جم
(حسناء وفائي) فحمل صورتها وتقدم الى اهلها  

خلطبتها .
ــة انها  ــه قائل ــت ماليين ــه ورفض ــا رفضت لكنه
ــا.. وبعد زواجها  ــة وال دين عليها رفضته مخطوب
من اخلطيب (املهندس) دفع االمير فهد سماسرته 
ــغيله في معمل املياه الغازية  الغراء زوجها بتش
ــدس ..انتقل الى  ــاض ليزاول عمله كمهن في الري
ــعودية .. وانتقلت معه (بيت القصيد) زوجته  الس
ــلم عمله , ومسكنه, وسيارته في  حسناء.. وتس
ــا كان الزوج  ــث.. وبينم ــي اليوم الثال ــاض.. وف الري
ــد على  ــر فه ــرة االمي ــم سماس ــه هج ــي عمل ف
ــناء).. فأختطفوها, ومعها خادمتها  (امللكة حس
السورية.. وبعد عودة الزوج املفجوع الى بيته, لم 
يجد زوجته, وال اخلادمة بل وجد اثارا من الدماء.. وملا 
ــرطة ليسأل عن احلادث..  ذهب الى اقرب دائرة للش
ــت بنزف دموي , ونقلناها  قيل له ان زوجتك اصيب
ــفى  ــعافها .. وفي املستش ــفى الس الى املستش
ــة.. قيل له .. ال نعرف  ــت) فقال لهم .. واخلادم (مات

مصيرها.. فقال لهم .. اين جثة زوجتي؟ 
اريد ان استلمها وادفنها في حلب..

ــلمني (الرياض)  ــي ديرة املس ــه .. ان الدفن ف قيل ل
اقرب الى اجلنة.. وال يجوز دفنها خارج البالد .

ــي قبرها..  ــال .. ارجوكم ان ترون ــم وق ــل به فتوس
فردوا اجلميل له.. واخذوه الى قبر جديد, دفنت فيه 

جثة لتوها.. ومن ثم اعادوه الى بيته .
ــه واذابه  وما ان غادروه, حتى عاد الى القبر,  ونبش

امام جثة اخلادمة التي قتلت على ايديهم..
ــون , حتى  ــو يصرخ كاجملن ــا بني يديه, وه فحمله
وصل بها الى قصر امير الرياض آنذاك, وهو شقيق 
ــلمان) املوجود حاليا ملك  االمير فهد, واسمه (س
السعودية فاعتقلوه داخل القصر.. لكونه اعتدى 
ــده.. لكنهم  ــرروا قطع ي ــوات وق ــى حرمة االم عل
(غفروا عنه) .. وبعدها قامت السلطات السعودية 

بابعاده الى دمشق . 
وبقيت زوجته (امللكة حسناء) في قصور آل فهد .. 
ومن بعد ذلك اقام املهندس دعوى قضائية .. ولكن 

.. اي دعوى تقام.. وعلى من تقام؟ 
ــى الذين اقفلوا ابواب الدنيا االربعة ..  هل تقام عل
ــق الصمت بها.. واصبح هؤالء .. هم القادة ..  فأطب

قادة العرب واملسلمني ايضا .
ــجينات  ــاء اللواتي هن س ــم من النس ــن هنا ك م

خلف نسيج العنكبوت الى اجل غير مسمى .

رشيد الخيـّون

ــراً، على جائزة  ــراد العراقية اإليزيدية، مؤخ حصلت نادية م
ــالم»(مناصفة) لهذا العام، ولعلَّ في ذلك شيئاً  «نوبل للس
ــش»، بعد اجتياح  ــاتها على يد أزالم «داع من تعويض مأس
ــة األخيرة  ــود الثالث ــي العق ــا ف ــنجار (2014). فمنطقتن س
ن املذهبية والتَّعصب الدِّيني،  تعرضت إلى عواصف هائجة مِ
وتوجت بالقتل على الهويات، أي أن كل ذنب اإلنسان أنه ولد 
لُودٍ يُولَدُ  وْ لُّ مَ ــن ومذهب أمه وأبيه، واحلديث يقول «كُ على دي

...»(موطأ مالك). رَانِهِ وِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّ اهُ يُهَ أَبَوَ رَةِ فَ طْ لَى الْفِ عَ
رق واللَّون واقعاً  يبقى الظلم على أساس الدِّين واملذهب والعِ
ــامح والتعايش االجتماعي،  ــار إلى تكريس التَّس إذا لم يُص
كثقافة تبدأ بقوانني رسمية، ويدخل في التَّربية والتَّعليم، 
ــذاء العنصري  ــاون فيها، ألن اإلي ــة ال ته ــع عقوبات صارم م
ــادل القتل الرُّوحي والبدني، فكيف إذا كان اغتصاب وبيع  يع

النساء أسيرات، مثلما تعرضن له بنات ديانة نادية مراد؟! 
ــر (ت1778)، التي  ــي فولتي ــالة التنويري الفرنس نقرأ في رس
ــت عبودي،  ــت بترجمتها هنريي ــام(1763)، وقام ــا الع كتبه
زوجة الباحث التنويري املوسوعي جورج طرابيشي(ت2016)، 
ــه فولتير في القرن  ــا إلى العربية، مع صعوبة ماكتب نقلته
ــرتها «رابطة العقالنيني العرب» عن دار  ــر، ونش الثَّامن عش

«البترا»(2009).
جاءت رسالة فولتير في عنوانها مطابقة لرسالة التنويري 
ــود  ــدو ال وج ــا يب ــى م ــوك (ت1704)، وعل ــان ل ــزي ج اإلنكلي
ن يقرأ  ــق في احملتوى بقدر ما هناك تطابق بالهدف، ومَ لتطاب
ــال عناء، كذلك ال يبدو فولتير  ــالتني يبان له االختالف ب الرس
ــبب أن األول كتب بتأثير  ــوك، والس ــالته متأثراً بل كتب رس
مأساة، أي ولدت هذه الرِّسالة العظيمة، قياساً بزمن احلروب 
ن رحم جرمية بشعة  الدِّينية واملقاتل على أساس مذهبي، مِ
ــتانتية على يد غوغاء ومحكمة  ــت لها عائلة بروتس تعرض

كاثوليكية.
ــر «كاالس»  ــل، على التاج ــزَّ احلكم بالقت ــي عام(1762) ه ف
ــده، مدينة  ــه في دوالب وتقطيع جس ــتانتي بوضع البروتس
ــيف  ــد عبارة فولتير «بس ــل على ح ت ــية، وقُ ــوز الفرنس تول
ــخص آخر باحلُكم  ــة»، واحلكم على زوجته وولده وش العدال

نفسه. 
ــل ولده أنطوان، الذي انتحر(1761)، وكان  أُتهم «كاالس» بقت
سبب انتحاره أنه تخرج محامياً، ولم يجد عمالً في احملاكم 
ــا أنه كان مياالً إلى  ــتانتي مبدينة كاثوليكية، ومب ألنه بروتس
ــنق نفسه. غير  االكتئاب واالنطوائية، أوصلته احلالة إلى ش

ــنوياً بقتل أربعة آالف  ــكان املدينة، الذي يحتفلون س أن سُ
ــار  ــم، أحاطوا بدار «كاالس»، وأش ــي)، كأحد أعياده (هرطق
ــر أراد اخلروج من  ــده، ألن األخي ــل ول ــى أن األب قت ــم إل أحده
كم على األسرة بالقتل،  البروتستانتية، فلفقت التهمة وحُ
وفصل البنات عن األُم، وصار أنطون املنتحر قديساً، وضحية 
ــاك أدلة غير املتخمني  ــاع عن مبادئه الدِّينية! ليس هن الدف
ــدم األب، وظلت األم  ــون، فأع ــه الغوغاء الهائج ــا يتداول وم
ــر التنفيذ بها، والقضاة ال يريدون اإلعفاء عنها وابنها  تنتظ
الثَّاني وصديق أنطوان، ألنهم سيتورطون ببراءة األسرة، وقد 

أعدموا األب بأسلوب بشع.
كانت هذه احلادثة املؤملة وراء عمل فكري وثقافي جليل، وهو 
ــالة في التسامح»، كدعوة للتعايش ليس بني املذاهب  «رس
ــر، إمنا بني أديان البشرية  ــيحية، في القرن الثامن عش املس
وأعراقها جمعاء، وصدرت بعد عام على تلك املأساة (1763). 
ــامح الكوني»  ــالته «التَّس يقول فولتير في أحد فصول رس
ــر، أو للغة متكلفة، كي  ذقٍ كبي ــة إلى حَ ــم أكن في حاج «ل
ــامحني في  ــيحيني أن يكونوا متس ــى املس ــت أن عل ما أثب
ــك، فأدعو إلى  ن ذل ــأذهب إلى أبعد مِ ــا بينهم، غير أني س م
ــد جتيبون أيكون  ــوة لكم. ماذا؟ ق ــر جميعاً إخ اعتبار البش
يني شقيقي؟ واليهودي؟  ــقيقي؟ والصِّ التُّركي (املسلم) ش
ــاء أب واحد،  ــنا جميعاً أبن ــيامي؟ أجل بال ريب، أفلسّ والسِّ

ومخلوقات إله واحد»!
ــة تلك  ــن يتعذر مبمارس ــق على مَ ري ــر» الطَّ ــع «فولتي يقط
ــول قائلكم،  ــيحيني «قد يق ــعوب الكراهية ضد املس الش
ــدة األوثان!  ن عب ــا مِ ــعوب حتتقرنا، تعتبرن ــذه الش ولكن ه
حسناً سوف أقول لها إنها مخطئة، وقتئذ أني قد أربك هذا 
ــيامي املتعجرف،  ــام املكابر، أو ذلك الرَّاهب البوذي السِّ اإلم
ــذه الكرة األرضية  ــى النَّحو التَّالي «ه ــا خاطبتهم عل إذا م
ن نقطة دائرة في الفضاء، على غرار  غيرة، ليست أكثر مِ الصَّ
ــع  اس كرات أخرى عديدة، ونحن ضائعون في هذا الكون الشَّ

المتناهي األبعاد. 
ثل شيئاً يُذكر  ــان الذي ال يتجاوز طوله 5 أقدام، ال ميُ إن اإلنس

في هذه اخلليقة». 
ــل هذه، مع اختالف  ــاة حصلت مبنطقتنا، مث أقول كم مأس
ــاة  ــر الفت ــن ال يتذك ــد، فمَ ــبب واح ــن السَّ ــلوب، لك األس
ــن أبناء قومها رجماً  ــة «دعاء»، التي قتلها غوغاء مِ اإليزيدي
ــارة(2007)، لكن أهلها امتحنوا مبحنة «جان كاالس»،  باحلج
ــهرت  ــا، على أنها أش ــأر له ــدة» للث ــو «القاع ــب مقاتل فه
إسالمها، فصارت أختهم، حالها حال أنطوان مع الكاثوليك، 
عندما ارتبطت بعالقة عاطفية مع شاب مسلم، وقد قتلوا 
رى اإليزيدية حتت نيران  نحو عشرين رجالً إيزيدياً، وصارت القُ
ــذاك. هذا مجرد مثال، وإال ما جرى ويجري في  تفجيراتهم آن
رى املصرية أو الباكستانية املشتركة، كثيراً على منوال  القُ
ــنا)، لم ينتج رسالة بحجم  قضية «كاالس»، غير أن (كاالس

ما أنتجه فولتير، مع أن املأساة مازالت فاعلة فينا.
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د.عبدالخالق حسني

ــادل  ــيد ع ــف الس ــك أن تكلي ال ش
ــة  احلكوم ــكيل  بتش ــدي  عبدامله
ــي موقف ال  ــه ف ــد وضع ــدة ق اجلدي
ــة،  ــه صعب ــه، فمهمت ــد علي يحس
ــتحيلة، خاصة  ولكنها ليست مس
ــتجدت ظروف نتيجة فشل  وقد اس
ــية. فهذه  ــزاب السياس ــض األح بع
الظروف تساعده على فرض شروطه 
ــاب  أصح ــن  م ــه  وزرائ ــار  اختي ــي  ف
ــتقلني.  ــاءات التكنوقراط املس الكف
لذلك، و كمواطن عراقي في املهجر، 
ــأن العراقي، أود  ــع ومهتم بالش متاب
ــكار واالقتراحات قد  تقدمي بعض األف

تساعده على جعل مهمته ممكنة. 
ــات، أود أن  ــن قبل تقدمي االقتراح ولك

أشير إلى احلقائق التالية:
ــم  ــي منقس ــعب العراق أوالً، إن الش
ــف وأثنيات،  ــى طوائ ــه إل على نفس
ــزاب  أح ــى  إل ــت  متفت ــا  منه وكل 
ــة إلى ما  ــرة. إضاف ــية متناح سياس
ــعب ألكثر من نصف  تعرض هذا الش
ــة، من  ــوارث الدكتاتوري ــى ك ــرن إل ق

ــة وغيرها كثير، لذلك  احلروب العبثي
من املستحيل إرضاء اجلميع، خاصة 
ــتعدة للتعاون مع  ــوى مس وهناك ق
ــات  عصاب ــع  م ــى  وحت ــيطان،  الش
ــقيط  ــش واخواتها، من أجل تس داع
ــني في احلكم والنفوذ. لذلك  املنافس
يجب أن يعتبر األمر مسألة عادية إذا 
ــس املكلف للهجوم  ما تعرض الرئي

وحمالت التسقيط. 
ثانياً، لقد اتخذ خصوم السيد عادل 
ــابقة  ــدي من انتماءاته الس عبدامله
ــا هي في  ــده، بينم ــاط ضعف ض نق
ــه، ألنه  ــوة لصاحل ــة نقاط ق احلقيق
انتمى لهذه األحزاب حينما لم تكن 
ــلطة، ومنها  (هذه األحزاب) في الس
ــد االضطهاد  ــدة أش ــت مضطه كان
ــس  واجملل ــيوعي،  الش ــزب  احل ــل  مث
ــراً ليبرالي  ــى، وأخي ــالمي األعل اإلس
ــه لتلك  ــك فانتماءات ــتقل. لذل مس
ــع انتهازية  ــن بدواف ــم تك ــوى ل الق
ــل بدوافع  ــا خصومه، ب كما يصوره
ــة والبحث عن احلقيقة خالل  القناع
ــه، فإنتماءاته  ــوره الفكري. وعلي تط
ــابقة، واملناصب السيادية التي  الس
ــبته خبرة  ــد ٢٠٠٣، أكس ــا بع تبوأه
ــة  ــى مواجه ــاعده عل ــعة تس واس

املهمات الصعبة.  
ــزاب  األح ــض  بع ــل  فش إن  ــاً،  ثالث
ــية طوال ١٥ سنة املاضية  السياس
في تلبية احتياجات الشعب منحه 
ــه  برنامج ــذ  لتنفي ــة  ذهبي ــة  فرص
ــارع العراقي  ــي، ومعه الش اإلصالح

الساخط على األحزاب الفاشلة.
ــة  اجلماهيري ــرات  التظاه ــاً،  رابع
ــي  ف ــت  اندلع ــي  الت ــة  االحتجاجي
ــهر  األش ــرة، خالل  البص ــة  محافظ
الثالثة األخيرة وانتشرت في املناطق 
ــروعة  ــرى من العراق، كانت مش األخ
ــر أهم  ــب بتوفي ــت تطال ــا كان ألنه
ــية حلياة املواطنني  اخلدمات األساس
في بلد يتمتع بثروات طبيعية هائلة، 
ــة  ومحارب ــات،  اخلدم ــر  توفي ــي:  وه

الفساد، و إيجاد العمل للعاطلني.

اِّـقرتحات
١- هناك البعض يحاول إيعاز األزمات 
ــة االقتصادية منها،  العراقية وخاص
ــيطرة الدولة على املؤسسات  إلى س
النفطية، لذلك يحاولون الترويج إلى 
اخلصخصة، أي بيع مؤسسات الدولة 
إلى القطاع اخلاص. العلة ليست في 
تأميم املؤسسات النفطية وسيطرة 
الدولة عليها، بل في سوء استخدام 
ــن توظيفها إلعمار  وارداتها. فبدالً م
البعث  ــم  ــتخدمها حك العراق، اس
ــع،  اجملتم ــكرة  عس ــي  ف ــي  الصدام
ــة  ــة الداخلي ــروب العبثي ــن احل وش
واخلارجية. كذلك هناك من يروِّج إلى 
ــي النفط  ــهماً ف منح املواطنني أس
ــعب. نعم،  بذريعة النفط ملك الش
ــك  ــي مل ــة ه ــروات الطبيعي كل الث
الشعب، ولكن هذا ال يعني توزيعها 
ــوق اخلردة،  على األفراد وبيعها في س
ــل احلكومة  ــب إدارتها من قب بل يج

ــتثمار  واس ــعب،  الش ــن  ع ــة  نياب

ــر اخلدمات... ــا لإلعمار وتوفي وارداته
ــات  الخ. لذلك نحذر من بيع املؤسس
إلى  ــة وغيرها  النفطي ــة،  االقتصادي

القطاع اخلاص. 
٢- هناك نحو ١٨٠ منشأة ومؤسسة 
ــن بينها معمل  حكومية معطلة م
الورق في محافظة البصرة وخطوط 
ــبيل املثال.  ــف األرضي على س الهات
ــود لتجديد هذه  ــب بذل كل اجله يج

املنشآت وبعث احلياة فيها.
ــاص، في الوقت  ــم القطاع اخل ٣- دع
الذي نبدي فيه حرصنا على القطاع 
ــرى من  ــاس به، ن ــدم املس ــام وع الع
ــاع  ــم القط ــعب دع ــة الش مصلح
ــروري لتحريك  ــاً، ألنه ض اخلاص أيض
ــل للعاطلني.  ــاد وإيجاد العم االقتص
ــرة  ــكالت كبي ــه مش ــراق يواج فالع
ــبيل املثال،  ــى س ــا عل ــدة منه وعدي

املياه،  ــح  ــكاني، وش الس ــار  االنفج
والتصحر وتلويث البيئة. وهناك نحو 
ــرات املعاهد، ومئات  ٢٥ جامعة وعش
ــي العراق، إضافة  املدارس الثانوية ف
ــار الكليات األهلية، والتي  إلى انتش
ــنوياً أكثر من  ــرِّج س ــا تخ مبجموعه
ــون عن عمل.  ــرج، يبحث مليون متخ
وليس بإمكان احلكومة توفير العمل 
ــن اخلريجني  ــش الكبير م ــذا اجلي له
ــجيع  ــب تش ــك يج ــني. لذل العاطل
ــتثمارات  واالس ــاص،  اخل ــاع  القط
ــر  وتوفي ــة،  واألجنبي ــة  الوطني
ــني  ــدار قوان بإص ــا  له ــهيالت  التس
ــي الداخل  ــماليني ف الرأس ــجع  تش

واخلارج على االستثمار في العراق.
ــم  ــاد: إن أه ــة الفس ــي محارب ٤- ف
سبب لفشل السيدين نوري املالكي 
ــاد،  وحيدر العبادي في محاربة الفس
ــر أنهما  ــني حني وآخ ــو إعالنهما ب ه
ــاد ضد حيتان  ميتلكان ملفات الفس
ــراء عملي  ــن دون أي إج ــرة، ولك كبي
ــدين. لذلك فاملطلوب من  ضد الفاس
ــد وال  ــدي، أن ال يوع ــيد عبدامله الس
يهدد ما لم يكن مستعداً وقادراً على 
التنفيذ. إذ يجب الكشف عن ملفات 
ــجاعة وصراحة،  ــكل ش ب ــاد  الفس
ــة  املرجعي ــن  م ــم  الدع ــيتلقى  وس
الدينية، والشارع العراقي، واجلماهير 
ــاخطة على األحزاب  ــعة الس الواس
ــلة، بل وحتى من  السياسية الفاش
ــي ترى أنها  ــية الت األحزاب السياس
ــا وقفت ضد  ــددة باالختفاء إذا م مه

ــل في  ــا فش ــراءات. وإذا م ــذه االج ه
ــر، فعندها من حقه أن يلوِّح  هذا األم
ــراء  ــتقالة كإج ــة االس ــدد بورق ويه
أخير، بعد أن يقدم شرحاً مفصالً في 
مؤمتر صحفي أمام الشعب، يفصح 
ــي تقف ضد  ــات الت ــن املعوق فيه ع
ــا فيها األحزاب  ــاد مب مكافحة الفس

والشخصيات املتنفذة.
ــة،  اخلارجي ــة  السياس ــي  ف  -٥
ــاداة أمريكا  ــار إيران مبع يطالبه أنص
ــعودية، ويطالبه أنصار أمريكا  والس
ــذه  وه ــران.  إي ــاداة  مبع ــعودية  والس
سياسة انتحارية، ألن العراق يحتاج 
ــى صداقة اجلميع. لذلك فاملطلوب  إل
من الرئيس املكلف أن ال يسمح لتلك 
ــات بنقل صراعاتها وحروبها  احلكوم
بالوكالة على الساحة العراقية. وأن 
ــة العراق  ــم ومصلح ــن مصلحته م
ــة مع  ــات ودي ــراق عالق ــون للع أن تك

اجلميع.
 ٦- العراق اجلديد يواجه عدواً شرساً 
ــم من  ــث، وحلفائه ــول البع ــن فل م

ــش، ميتلكون إمكانيات  عصابات داع
ــعة، وخاصة في  مادية وإعالمية واس
عصر االنترنت والتواصل االجتماعي، 
ــار  األخب ــق  وتلفي ــل،  التضلي ــي  ف
ــويه صورة الدميقراطية  الكاذبة لتش
أقترح  لذلك  ــية،  السياس والعملية 
تشكيل جلنة من االعالميني، مرتبطة 
ــة مجلس الوزراء، ملتابعة هذه  برئاس
ــا أوالً بأول،  ــرد عليه ــات، وال التلفيق

وتفنيدها وهي في املهد.
ــيد  ــول، اعتقد بأن الس ــة الق خالص
ــو اآلن أقوى من  ــدي ه ــادل عبدامله ع
ــعب  ــية، ألن الش ــزاب السياس األح
ــتقلة  مس ــة  حكوم ــه  من ــع  يتوق
وكفوءة قادرة على انتشال العراق من 
وضعه املزري خالل فترة قصيرة جدا، 
ــأن األحزاب غير  ــة علمتنا ب والتجرب
قادرة على االتيان مبثل هذه احلكومة. 
ــاد هو  ــاعده ملكافحة الفس وما يس
ــة من ذوي  ــه بكوكب أن يحيط نفس

الكفاءات الشرفاء .

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

هناك منشآت ومؤسسات 
حكومية معطلة يجب 
بذل كل الجهود لتجديدها 
وبعث الحياة فيها
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جريدة أي: ” آل سعود مملكة السلبيات ”

ــة باتريك  ــؤون العربي ــي اخملتص في الش الصحف
ــدة اإلندبندنت تناول فيه  كوبيرن كتب مقاال جلري
ــعودية  ــة النظام في اململكة العربية الس طبيع
ــلبية التي تداولتها  ــف أثرت فيه االخبار الس وكي

وسائل اإلعالم خالل األسبوع املاضي.
ــنة املاضية  ــني س يقول كوبيرن إنه خالل اخلمس
ــعود وأكدوا  توقع بعض احملللني انهيار حكم آل س
ــن كل  ــته لك ــم وهشاش ــام حكمه ــف نظ ضع
كالمهم كان خاطئا فالنظام احلاكم في اململكة 
كان يتمتع بدخل كبير من عائدات بيع النفط وهو 
ما ضمن له الدعم االمريكي املتواصل عالوة على 

سبب آخر.
ــر واألهم هو أن  ــبب اآلخ ــح كوبيرن ان الس ويوض
ــرص دوما على  ــعودية ح ــام احلاكم في الس النظ
ــدر العناوين في  ــن األخبار وتص ــون بعيدا ع ان يك
ــالل األزمات  ــاء خاصة خ ــف ووكاالت األنب الصح

التي مرت بها منطقة الشرق األوسط.
ــي نظام  ــف ف ــاط الضع ــرن أن نق ــف كوبي ويضي
ــم كانوا  ــودة لكنه ــا موج ــت دوم ــعود كان آل س
ــدا عن األضواء اما اآلن  حريصني على إبقائها بعي
ــبوع  فقد ظهرت للعلن وبوضوح كما حدث األس

ــس االمريكي دونالد  ــا أعلن الرئي املاضي عندم
ــيء أن  ــية ودون مراعاة ألي ش ترامب بكل وحش
ــعود يعتمد الدعم االمريكي وأنهم  نظام أل س

يجب أن يدفعوا مقابل ذلك.
ــات ترامب املندفعة  ويوضح كوبيرن أن تصريح
ــن ذلك في  ــكل أكبر م ــوبة بش ــت محس كان
ــا يهني  ــه عندم ــا أن ــم دوم ــابق وكان يعل الس
ــاة من  ــن النج ــن م ــوف يتمك ــه س ــاء أن احللف
ــات ترامب املذلة  ــات مضيفا أن ”تصريح التبع
ــعود وجدت  ــام حكم آل س ــة نظ حول هشاش
ــاعات  زخما أكبر بحادث درامي آخر وقع قبل س
ــاء الصحفي  ــو اختف ــذه التصريحات وه ــن ه م
ــقجي في قنصلية بالده  السعودي جمال خاش

في اسطنبول“.
الغارديان :اسرار اختفاء خاشقجي

ــا موضوعا عن  ــي افتتاحيته ــرت ف ــان نش الغاردي
ــقجي  ــعودي جمال خاش ــاء الصحفي الس اختف
ــور على  ــوان ”يجب العث ــوع بعن ــي موض ــك ف وذل

الصحفي السعودي اخملتفي“.
ــات  ــي االوق ــي ف ــاء صحف ــدة إن اختف ــول اجلري تق
ــة يعتبر أمرا مثيرا لالهتمام اما اختفائه في  العادي
وقت تتعرض فيه الصحافة في كل مكان للهجوم 

والتهديد فيثير الكثير من اخملاوف.
تذكر الغارديان مبا كتبه خاشقجي على صفحاتها 
ــرب الباحثني عن احلرية  ــال إن ”الكثيرين من الع قائ

ــاواة أصيبوا باليأس بعدما أصبحوا يوصفون  واملس
ــة و تخلى  ــالم األنظمة احلاكم ــني من إع باإلرهابي

عنهم اجملتمع الدولي“.
ــقجي كان واحدا من هؤالء  وتوضح اجلريدة أن خاش
اليائسني خالل السنوات الثالثني املاضية رغم أنه 
كان حريصا على توجيه النصح للنظام السعودي 
ــية  السياس ــات  اإلصالح ــي  ف ــدء  بالب ــادرة  باملب
ــم يتمكن  ــو عام ل ــذ نح ــه من ــة إال أن واالجتماعي
ــاض بعد موجة  ــح غضبه ما يجري في الري من كب

االعتقاالت التي طالت عددا من أصدقائه.
ــقجي  ــاء خاش ــد اختف ــه بع ــدة أن ــف اجلري وتضي

ــعودي  ــتدعت اخلارجية التركية القنصل الس اس
ــب عن كثب  ــه كما أنها تراق ــتيضاح األمر من الس
ــنطبول  جميع مداخل ومخارج القنصلية في اس
ــقجي  ــو ان يكون خاش ــي ه ــوف احلقيق ــن اخل لك
ــى األراضي  ــالد وأعيد إل ــن الب ــرج بالفعل م ــد خ ق

السعودية .
ــلمان  ــي العهد محمد بن س ــول اجلريدة إن ول وتق
قدم نفسه للمجتمع الدولي على انه حريص على 
حتديث اجملتمع السعودي وتنويع مجاالت االستثمار 
ــدل وما تبع ذلك  ــالم املعت في االقتصاد ودعم اإلس
ــيارات وفتح دور  ــادة الس ــماح للمرأة بقي ــن الس م

ــينما في اململكة وهو ما جعل بعض  املالهي والس
ــية  ــني في الغرب يتوقعون إصالحات سياس املراقب
قريبا لكن بدال عن ذلك أصبحت عدم التسامح هو 

االمر السائد في اململكة.

الديلي تليغراف : األمن اإلليكرتوني
ــن االنباء التي  ــرت موضوعا ع الديلي تليغراف نش
ــن اختراق  ــة مؤخرا ع ــالم غربي ــائل إع ــا وس رددته
ــركات أبل وامازون بعنوان ”وكالة  الصني أنظمة ش
ــن اإلليكتروني البريطانية تؤيد أبل  الدفاع عن األم

وأمازون في إنكار تعرضهما لالختراق“ .
ــرت أخبارا عن  تقول اجلريدة إن بعض الصحف نش

ــركتي أبل وامازون  ــت في اختراق ش ان الصني جنح
ــة الصغر في  ــرائح إلكترونية بالغ ــة ش ــر زراع عب
ــوبر  ــركة س ــي تنتحها ش ــيب الت ــوادم احلواس خ

مايكرو األمريكية في الصني.
ــتخدما  ــركة تس ــدة أن خوادم الش ــح اجلري وتوض
ــركات أبل وامازون وبعض الوكاالت في احلكومة  ش
ــمح  ــرائح فيها يس ــذه الش ــود ه ــة ووج االمريكي
ــابات والهواتف واالنظمة  ــد باختراق احلس بالتاكي
ــوادم او  ــى هذه اخل ــد عل ــي تعتم ــة الت اإلليكتروني

تتصل بها.
ــى أن وكالة االمن اإللكتروني  ــير إل لكن اجلريدة تش
ــازون الذين قاال  ــركتي ابل وام ــة أيدت ش البريطاني
ــركة سوبر  إنهما لم يتعرضا ألي اختراق كما أن ش

مايكرو نفت االدعاءات عبر بيان رسمي .
وتقول اجلريدة إن العديد من اخلبراء في مجال األمن 
اإلليكتروني يشككون في نفي الشركتني الفتقاده 
إلى أي حقائق تقنية او توضيحات فقط مت التركيز 
ــون مدير مركز  على النفي وتنقل عن جوزيف كارس
ــك لألمن اإلليكتروني قوله إنه إذا كان هذا  ثايكوتي
ــر صحيحا فيمكن أن يكون اخلطر الناجت عن  التقري

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

عنها .
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 د. علي فارس حميد

ــهل أن يتعامل  ــدو من الس قد ال يب
ــة القادمة في العراق  رئيس احلكوم
ــي  الت ــف  التكالي ــة  ــس صيغ بنف
سادت السنوات السابقة، فالتعهد 
السياسي لم يعد كافياً الستمراره 
ــك مواقف  ــون هنال ــن دون أن تك م
وسياسات قادرة على حتقيق التوازن 
ــر والكتل  ــات اجلماهي ــني طموح ب
الثقة  ــتمنحه  التي س السياسية 
لرئاسة احلكومة . فرئيس احلكومة 
ــيخضع  ــة س ــة القادم ــي املرحل ف
ــية من جهة  ــارات السياس لالعتب
ــعبية املتأججة من  ــب الش واملطال

جهة أخرى.
ــد من  ــم يع ــرى، ل ــة أخ ــن ناحي وم
املمكن ترحيل األزمة كما حدث عند 
ــة خلطر تنظيم  ــكيل السياس تش
داعش اإلرهابي وعلى احلكومة إعادة 
النظر بتقييم خدماتها للمواطنني 
ــن جديد . فضالً عن ذلك فقد كان  م
في خطاب وكيل املرجعية الدينية 
ــن  ــا ميك ــة م ــالء املقدس ــي كرب ف
ــيني  ــر للسياس ــميته بالتحذي تس
ــا يجري في  ــتهانة مب من عدم اإلس
محافظات اجلنوب والفرات األوسط، 
ــة تنفيذ ما  ــى احلكومة القادم وعل

ميكن بشكل سريع .
ــدي األمني قائماً على  وإذا كان التح
ــاس اخلطر املوجود فعالً بسبب  أس
ــش اإلرهابي،  ــم داع ــيطرة تنظي س
ــكل في  ــي ستتش الت ــة  فاحلكوم
ــن  ــات ٢٠١٨ ل ــج إنتخاب ــوء نتائ ض
ــرة  كثي ــارات  خي ــا  أمامه ــون  يك
ــل على موضوع  ــاح غير العم للنج
ــات، فالتحديات األمنية بدأت  اخلدم

ــراق  الع ــق  ــع مناط ــع وجمي تتراج
ــتثنائية من  ــة إلى جهود اس بحاج
أجل رفع مستوى اخلدمات املقدمة 

إلى املواطنني .
من الناحية اإلقتصادية، الدولة ومن 
ــام ٢٠١٨ فرضت  ــالل موازنتها لع خ
ــى اخلدمات لكن  ــوماً عالية عل رس
ــرة، فخدمات  ــي املقابل هي متعث ف
ــة للغاية  ــة أصبحت مرتفع البلدي
ــى على الطرق  ــوم حت وإزدادت الرس
املستخدمة للسيارات التي أصبح 
ــا إلجناز أي  ــن مضطرا لدفعه املواط
ــام كل هذه  ــة يقوم بها. وأم معامل

ــة  ــى الدول ــغ عل املبال
ــم كيفية  ــادة تقيي إع
ــوارد  امل هذه  ــف  توظي
ــكل  ــى ش ــة عل املالي
ــات للمواطن من  خدم
ــى ال يتزايد  ــد حت جدي
ــتالب  باالس ــعور  الش

اإلجتماعي لديه.
ــة  وإذا ما أردنا مناقش
ــإن  ــة، ف ــر بحكم األم
ــي  ــة الت ــوارد الذاتي امل
ــح الدولة  ــى لصال جتب
ــادة إنتاج  ــة بإع كفيل
ــا  وتطويره ــات  اخلدم
ــد خصوصاً  ــن جدي م

ــور واملياه  في مجاالت الطرق واجلس
ــر قطاع  ــوارع وتطوي ــل الش وتأهي
ــاء. إذ ان احلكومة متتلك من  الكهرب
ــوم واجلباية ما يفي مبتطلبات  الرس
البنى األساسية والتحتية أيضاً إن 
ــاريع  ــاد نظام تنفيذ للمش مت اعتم
ــية بعيداً  قائم على امليزة التنافس
ــن إلى جانب  ــطاء واملوردي عن الوس
الكوادر الفنية التي متتلكها الدولة 
ــني الذين  ــني واملصمم من املهندس
ــي  ــركات ف ــرى الش ــون كب ينافس
مجاالت تنفيذ املشاريع الهندسية 

والعمرانية.
الكهربائي  ــاع  القط ــكلة  أما مش
فإن أجنح اخليارات في تذليل عقباته 
ــع الذاتي لكل  ــاج والتوزي ــي اإلنت ه
محافظة، فاملوارد التي ستمتلكها 

ــة  اخملصص ــات  وامليزاني ــة  احلكوم
ــاء  بن ــى  عل ــادرة  ق ــات  للمحافظ
ــات الضخمة،  ــرات من احملط العش
ــلبي  ــدالً من التوزيع املركزي الس فب
ــان التطوير  ــي ضم ــل ف ــذي فش ال
ــون  ليك ــت  الوق ــاء  ج ــنوات  لس
اإلعتماد على التوزيع املتعدد احمللي، 
ــادة هيكلة  ــذي يتطلب إع ــر ال األم
ــاج والتوزيع  ــة اإلنت ــدة لعملي جدي
ــادر الطاقة  ــتفادة من مص مع اإلس
ــية  الشمس ــة  كالطاق ــة  البديل

والسدود.
ــرية  ــراءات القس ــن اإلج ــداً ع وبعي

ــن تتدخل في ملف  ــإن احلكومة ل ف
أن  ــد  بع إال  ــة  الكهربائي ــة  الطاق
ــوء اإلدارة فيها فضالً  ــف س تكتش
ــتعانة بالعروض  عن أنه ميكن اإلس
ــة  ــركات العاملي ــن الش ــرة م امليس
ــا فعلت مصر مع  في هذا اجملال كم
شركة سيمنز. أو عروض الشركات 
الصينية في اإلستفادة من الطاقة 

الشمسية.
ــة  للحكوم ــات  اخلدم ــدي  حت إن 
القادمة هو الذي سيقدر املدى الذي 
تستطيع فيه احلكومة اإلستجابة 
ــراق غير أن  ــي الع ــري اآلن ف ــا يج مل
ــذه املرة قد ال تكون كافية  الوعود ه
ــر وما من  ــد تبدو أكب ــؤولية ق واملس
طريق إال املكاشفة والعمل بالعلن 
بعيداً عن تكتيكات الغرف املغلقة، 

ــهلة اليوم  ــن اإلدارة س ــا تك ومهم
ــو األصعب  ــاع املواطنني ه فإن إقن
ــة. فضرورة  ــذه احلكوم ــي قبول ه ف
ــخصيات مهنية وفنية  ترشيح ش
ــى حد  ــتثبت إل ــي س ــة الت مختص
ــة اجلديدة  ــر مصداقية احلكوم كبي
ــب التي ينادي بها  في تنفيذ املطال
أبناء احملافظات في الفرات األوسط 

واجلنوب.
ــؤولية  املس ــن  م ــم  الرغ ــى  وعل
التنفيذية مبوجب الدستور العراقي 
ــوزراء إال أن ذلك ال  ــم لرئيس ال الدائ
ــؤولية البرملانية جمللس  ــي املس يلغ
ــدر الثقة  ــل مص ــذي ميث ــواب ال الن
ــل  فالعم ــة،  للحكوم ــبة  بالنس
ــب أن يضطلع به  ــي الذي يج الرقاب
مجلس النواب سوف يزيد من األداء 
ــى جانب  إل ــة،  ــي للحكوم اإليجاب
ــي أن ال تكون  ــبة والتي ينبغ احملاس
ــي  ــط التجاذب السياس ــت ضغ حت
ــع عليه في مجلس  كما كان الوض

النواب املنتهية دورته.
ــتكون  س ــة  احلكوم ــإن  ف ــه،  وعلي
ــة،  ــة حقيقي ــات صفري ــام توازن أم
ــية  ــل السياس ــارة الكت إذ أن خس
وجتاذبتها يعني امليل بإجتاه املطالب 
ــس صحيح، ومن  ــعبية والعك الش
ــق بني طرفي  ــإن طريقة التواف ثم ف
ــي املرحلة  ــدو ضرورية ف ــوازن تب الت
ــكيل احلكومة لغاية  األولى من تش
أن  ــل  جتاه ــدم  ع ــع  م ــتقرارها  اس
اإلستمرار بهذا التوافق قد يؤدي إلى 
ــعب. األمر الذي  ــلها بنظر الش فش
يتطلب منها تهيئة بيئة االستقرار 
ــة القادمة من خالل العمل  للمرحل
على نظام إنتخابي جديد ال يضمن 
ــه لفوز  ــات بقدر ضمان ــوز الزعام ف
املوالني لناخبيهم، ما يضمن تأمني 
ــبي من الرضا والقبول  مستوى نس

في الوسط الشعبي .

للدراســات  اِّـســتقبل  *مركــز 
والبحوث

 نحن اذ صفر، نستذكر فيه السيدة زينب ( ع ) األسيرة احلرة، 
ــي،  ــتبداد االجتماعي والسياس ــكل معاني االس ــة ل الرافض
نبراس العفة والطهارة، التي حولت من األسر واالضطهاد الى 
ــانية، بوجه اعتى  ــدح باحلق واحلرية والكرامة االنس منبر يص
ــي مازالت يصلنا صداها،  ــرة زمانها، لتقول كلماتها الت جباب
ــير الذي اختطته  ــرف منها العزة والكرامة لنكمل املس لنغت

بعلمها وعفتها . 
ــوذج ناضج ميثل عمق  ــة الواعية هو من ــوذج املرأة الزينبي إن من
ــف  ــرأة وحقوقها ودورها ولكننا لألس ــالمي للم الفهم اإلس
ــدمي منوذج  ــة عظيمة في تق ــية فوتنا فرص ــباب سياس وألس
ــالمي، فمن أجل  ــي الفكر واجملتمع اإلس ــوي ف عن الدور النس
ــوذج الزينبي الفكري  ــن طغيان يزيد، مت قمع االمن أن نخفف م

والسياسي واالجتماعي . 
ــرأة والطفل واملرضى  ــع صور انتهاك حقوق امل صفر ميثل ابش
ــانية جمعاء،  ــكل املعايير الدينية واإلنس ــان، ب وحقوق االنس
ــاءات التي تتعرض لها املرأة في  لننطلق منه لرفض كل اإلس
العراق والعالم االسالمي، ونثبت ونؤكد ان ظلم املرأة هو نتاج 
ــاً واضحاً  ــالم اتخذ موقف ن االس ــس ديني، كوّ ــي ولي مجتمع
وصريحاً جتاه املرأة، وكيف حفظ كيانها وصان كرامتها ورفض 

كل اإلساءات لها سواء اجلسدية او املعنوية اللفظية . 
ــرأة الى ثقافة  ــاذة للم ــاءات الش ونحن اذ نحذر من حتول اإلس
ــا والتعامل بها وكأنه عرف اجتماعي  مجتمعية، يتم تداوله
مترسخ، وهذا يتطلب التأكيد على تشذيب العادات والتقاليد 
ــتها  املرتبطة بالنظرة الى املرأة، منذ والدتها وطفولتها ودراس

وزواجها بل وتصديها 
ــي  االجتماع ــل  للعم
ــون  ك ــي،  والسياس
ــن  ع ــرأة  امل ــالف  اخت
الرجل ال يصنف على 
ــالف تفاضل  ــه اخت ان
ــالف تكامل،  وإمنا اخت
ــل  ــى تكام ــم عل قائ
ــم  بينه ــا  فيم األدوار 
عظمة  ــل  ميث ــذي  وال

اخلالق فيما خلق . 
ــرأة  امل ــة  حماي ان 
ــؤولية  مس وحقوقها 
تقع على جميع فئات 
ــاء واخوة  ــع كآب اجملتم
وابناء وأمهات، وكذلك 
ــات  املؤسس ــع  جمي

ــات اخملتصة  ــة، واملنظمات واملؤسس ــة واالجتماعي احلكومي
بحقوق االنسان، واجلزء االكبر من ذلك يقع على املرأة نفسها 

من جانبني  
ــا ومعاملتها بغير  ــكال امتهان حقوقه ــض كل أش االول  رف
أسلوب املعاملة املكرمة التي وضعها الشارع املقدس لها . 

ثانيا  فيتمثل في تربية جيل يحترم املرأة، ويعطيها حقوقها 
كاملة، ويرفض اإلساءة لها، ويكون املدافع االول عنها والرافض 
ــاءات، سواء داخل املنزل او خارجه،  لكل ما تتعرض له من إس
ــى جيل ومجتمع  ــكان العمل، لنصل ال ــارع او في م في الش

ن بدورها احملوري وكرامتها االنسانية وكمال عقلها !. يُؤْمِ

صالح الحسن

ــت بالعلم  ــة التي حل الكارث
ــالل 15 عاماً ابتداء  العربي خ
ــكا وبريطانيا  من عدوان أمري
على العراق واحتالله في عام 

.2003
ــالل  واالحت ــدوان  الع ــك  ذل
األمريكي دمر الدولة العراقية 
وخلق الظروف املالئمة لوالدة 

داعش وامثالها من املنظمات 
اإلرهابية وقضى على العالم 
ــى منطقة  ــي وحوله ال العرب
ملتهبة ومصدر الزمة الجئني 
ــارة  ــا اعطى إش ــة كم عاملي
االنطالق لعصر اإلرهاب الذي 
اليوم ويقض  ــم  العال يضرب 
ــرية والغريب  ــع البش مضاج
ــرت عدة  ــث نش ــدث حي باحل
ــام   ــة األرق ــع ان حصيل مواق
ــرية  ــائر البش املوثقة للخس
واملالية التي سببها العدوان 
األمريكي على العراق بحجة 
كاذبة فقد قتل من العراقيني 
و590  ــا  الف  455 ــون  ملي
ــكريني  العس ومن  ــخصاً  ش
األمريكيني 4801 وضابط ومن 

حلفاء العدواء االخرين 3487 
ــع  املوق ــف  ويضي ــكرياً  عس
ــرب  ــة للح ــة املالي ان الكلف
بلغت  واملغلوب  الغالب  على 
و856  ــارات  و705 ملي تريليون 

مليون دوالر.
ــد  ــي واح ــع العرب وكان الربي
الثانوية والهزات  النتائج  من 
ــدر  وتق ــة  للكارث ــة  االرتدادي
ــائر  خس ان  ــة  دولي ــادر  مص
ــت 830  ــي بلغ ــن العرب الوط
ــالً عن  ــذا فض ــار دوالر ه ملي
ــي تونس  ــل ف ــار احلاص الدم
ــا ومصر واليمن والعراق  وليبي

وسوريا.
ــم  العال ــداث  الح ــارئ  وللق
من  ــة  مرحل ــاك  هن ــي  العرب

التاريخ العربي وصفت بعصر 

ــاط ولكن االنحطاط  االنحط
ــهده الوطن العربي  الذي يش
اليوم غير مسبوق في التاريخ 
ــة وانه يحدث في عصر  خاص

ــعوب مزيداً من  حترز فيه الش
التقدم واالرتقاء.

ــر الوطن ما  ــة تدمي ان عملي
زالت قائمة بعد 15 عاماً آخر 

من نكبة الوطن العربي.
ــرب في  الع ــرب يحاربون  الع
ــوريا  س ــرون   ويدم ــن  اليم
ــرب  الع ــون  يحارب ــرب  والع
ــا  ليبي ــرون  ويدم ــا  ليبي ــي  ف
ــرب  الع ــون  يحارب ــرب  والع
العراق  ــرون  ــراق ويدم الع في 
ــنون  ــني يش ــع أن اإلرهابي وم
ــانية  اإلنس ــى  عل ــم  حربه
ــالم فان %70 من  ــم اإلس باس

ضحاياهم مسلمون.
ــرات على ان  التوجد أية مؤش
هناك مستقبالً عربياً افضل 

ــة  العربي ــروح  اجل ــم  فمعظ
ــتعصي  وتس وملتهبة  نازفة 
ــفاء وأي مستقبل  على الش
ــر  تعتب ــد  تع ــم  ل ــات  جملمع
نفسها مجتمعات وطنية بل 
تنقسم  اجتماعية  مكونات 
ــاس الدين او املذهب  على أس

او الطائفة او العرق.
ــؤولة  ــت مس ــرائيل ليس إس
عما يفعله العرب بأنفسهم 
ــة  بالراح ــعر  تش ان  ــد  وتري
ــرب  الع ان  ــا  طامل ــان  واألم
تكفلوا بتدمير بالدهم فمتى 
ــباتهم  يصحى العرب من س
ــتيقظ  يس وهل  ــوا  وينتفض

العرب ويلملموا اجلراح؟
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حامد عبد الحسن الجبوري

ــات هي  ــرز تلك املعطي ــن اب وم
احتكار الدولة لكثير من وسائل 
االنتاج وأهما االرض، فهي متلك 
ــى %80 من االراضي  ما يزيد عل
ــراق وان املتبقي منها  ــي الع ف
ــوك من قبل االهالي  %20 واململ
ــه االعظم من  ــون في جزئ يتك
ــك  ــكنية وكذل الس ــي  االراض
ــروة النفطية  ــك الدولة الث متل
في باطن االرض، التي أصبحت 
عماد االقتصاد العراقي انتاجا 
واستهالكاً وتصديراً واستيراداً 
ــذا ما يعني  ــراداً وانفاقاً، وه واي
ــيلة ربط  ان النفط اصبح وس
ــة  بالدول ــي  العراق ــاد  االقتص
ــاش القطاع  ــب واعتي من جان
ــاص على ما تقوم به الدولة  اخل
النفطية من  الثروة  ــطة  بواس
ــح دوره دورا  ــر فاصب ــب اخ جان
ــا في  ــس أساس ــيا ولي هامش
ــا يتنافى مع  االقتصاد، وهذا م

عملية االنتقال.
ــة،  االقتصادي ــة  احلري ــاب  وغي

ــة  احلري ــة  مفارق ــث  حي
ــراق هي  الع ــي  ــة ف االقتصادي
ــا  ــة م ــات العجيب ــن املفارق م
ــام  ــني كان النظ ــل 2003 ح قب
ــيطر والقائد  ــزي هو املس املرك
ــتهالك  واالس والتوزيع  لإلنتاج 
ــد 2003  ــا بع ــتثمار.. وم واالس
ــو االنفتاح  ــث التحول نح حي
ــة  ــة االقتصادي ــاد احلري واعتم
ــات االقتصادية،  ألغلب العملي
ــر  ان العراق لم يندرج في مؤش
ــة للمدة من  ــة االقتصادي احلري
ــى عام 2017 في  عام 2003 حت
حني كان يندرج قبل عام 2003 

من عام 1996 وحتى 2002 
ــة  ــة ممارس ــد بيئ ــا إن تعق كم
ــهمت في صعوبة  األعمال أس
ــاع اخلاص العراقي  حترك القط
ــاطه  ــة نش ــث ممارس ــن حي م
بحرية وانسيابية، وذلك لوجود 
ــي  ــالت الت ــن املعرق ــر م الكثي
ــداء من بدء  ــاطه، ابت تقيد نش
التجاري واستخراج  ــاط  النش
ــص البناء واحلصول على  تراخي
ــجيل  بتس ــروراً  وم ــاء  الكهرب
امللكية واحلصول على االئتمان 
ــتثمرين األقلية  ــة املس وحماي
ودفع الضرائب وانتهاء بالتجارة 
ــود  العق ــاذ  وانف ــدود  احل ــر  عب
ــار،  اإلعس ــاالت  ح ــوية  وتس
ــح البنك  ــدد أوض ــذا الص وبه
ــراق احتل املرتبة  الدولي ان الع
ــني 190اقتصادا في  ــن ب 168 م
مؤشر سهولة ممارسة أنشطة 

األعمال على املستوى العاملي، 
وهذا ما يكشف عن سوء بيئة 
ــت بيئة  ــال فيه واصبح االعم

طاردة لألعمال.
أضف إلى ذلك، غياب القوانني 
ــم  تدع ــي  الت ــريعية  التش
ــادي فاألجور  ــال االقتص االنتق
االجتماعي  والضمان  املرتفعة 
ــي  ــل ف ــذي يعم ــف ال للموظ
ــمية، تسهم في  اجلهات الرس
عرقلة االنتقال االقتصادي نحو 
املواطن  ــون  القطاع اخلاص، ك
ــل في  ــل العم ــي يفض العراق
اجلهات الرسمية على القطاع 
ــوة التي  ــك للحظ ــاص وذل اخل
ــمي  ــع بها املوظف الرس يتمت
ــة والتقاعد،  ــور املرتفع كاألج
باإلضافة الى ان اجلهاز اإلداري 
أكثر تساهالً  يكون  ــمي  الرس
وتغاضياً عن املوظفني سواء من 
ــث االداء او من حيث اوقات  حي
الدوام الرسمي ابتداء وانتهاء، 
عند مقارنته بالقطاع اخلاص. 
ــاك قوانني  ــا تكون هن فعندم
ــى القطاع  ــري عل موحدة تس
اخلاص كما تسري على اجلهات 
الرسمية ستختفي االمتيازات 
ــي تظهر في القطاع العام  الت
ــتكون هناك رغبة  وبالتالي س
ــي  ــل ف ــني للعم ــدى املواطن ل
القطاع اخلاص فتكون عملية 

االنتقال أسهل بكثير.
النتيجة هو االنتقال الشكلي 

لالقتصاد العراقي

فامتالك االرض والنفط وايراداته 
ــكل  بالش ــف  ــم توظ ل ــي  الت
االمثل الذي يسهم في حتسني 
ــع، وغياب احلرية  اقتصاد اجملتم
ــة  بيئ ــد  وتعق ــة  االقتصادي
ــاع اخلاص  ــال امام القط االعم
ــريعات الداعمة  ــاب التش وغي
ــت نتائج للدولة  لالنتقال، كان
ــم  فل  2003 ــد  بع ــة  العراقي
ــهم االكبر  ــن صاحبة الس تكُ
ــل  ــب، ب ــاد وحس ــي االقتص ف
وآخر- في  ــكل  -بش ــهمت  اس
ــادي،  ــال االقتص ــة االنتق إعاق
كونها لم تؤدي دورها املطلوب 
ــة  ــل في حماية املنافس املتمث

ومنع االحتكار ومساندة صغار 
ــات  املؤسس ــاء  وبن ــني  املنتج
ــتثمارية  االس ــة  والبيئ
ــاص،  ــاع اخل ــجعة للقط املش
ــكل  دون أن تتدخل(الدولة) بش
مباشر في العملية االنتاجية. 

ظهرت تلك النتائج ألسباب 
ومتشابكة  مترابطة  كثيرة 
ومتجذرة تاريخياً وسياسياً 
ولكن  ــاً،  وثقافي واجتماعياً 
ــباب ينبغي  ــذه االس ــع ه م
ــؤولية  ــؤدي دورها واملس ان ت
ــى عاتقها على  ــاة عل امللق
ــؤوليتها  أمت وجه لتفرغ مس

على اقل تقدير.
ــة  املزدوج ــة  الصدم إن 
السريعة املفاجئة الشاملة 

التي لم يسبق لها مثيل، والتي 
ــع العراقي  ــا اجملتم ــرض له تع
ــد  بع ــاً  واقتصادي ــياً  سياس
ــريع  ــكري الس الهجوم العس
ــالح اجلو واالرض إلى جانب  بس
 ، ــدة  معق ــية  نفس ــات  عملي
جعلت عملية انتقال االقتصاد 
ال  ــكلياً  ش ــاالً  انتق ــي  العراق
اقتصاد  ــاً نحو  انتقاالً حقيقي
ــرور الزمن  ــوق ولكن مع م الس
سواء كرهاً او طوعاً، سيصبح 
ــمة البارزة  ــو الس ــال ه االنتق
ــو عنوان  ــاص ه ــاع اخل والقط

االقتصاد العراقي مستقبالً.
خطــوات االنتقال االقتصادي 

التي ينبغي مراعاتها
ــراع بعملية  ــل اإلس ــن أج وم
االنتقال االقتصادي وجتنب اآلثار 
ــل خالل  ــي حتص ــلبية الت الس
ــرعة  مدة االنتقال الطويلة وس
حتقيق اآلثار اإليجابية لالنتقال 
االقتصادي البد من العمل على 

عدة خطوات وهي:

ــات  مؤسس ــيخ  ترس اوالً: 
ــكل  بش الدميقراطي  ــام  النظ
ــاءة ادائها  ــع كف ــي ورف حقيق
ــابقاً ان  ــا س ــا ذكرن ــه كم ألن
واستقرار  ــي  السياس التحول 
مؤسساته هو اساس االنتقال 

االقتصادي.
ــى وضع رؤية  ــاً: العمل عل ثاني
اقتصادية واضحة بحيث تنقل 
ــاد العراقي املراد  صورة االقتص
ــتقبالً حاضرة في  بلوغها مس
ــتطيع  الوقت احلاضر حتى يس
بلوغها  ــى  عل العمل  ــع  اجلمي

بأسرع وقت واقل الكلف.
الدولة  ــكار  ــاء احت إنه ــاً:  ثالث
للقطاع  ــا  وتفويضه لألراضي 
والكفاءة  لألهلية  وفقاً  اخلاص 
ــذا ما  ــة، وه ــام والعدال والنظ
ــاء  ــي انخفاض كلف انش يعن
املشاريع املراد اجنازها الن االرض 
حتتل نسبة كبيرة من الكلف.

رابعاً: إطالق احلرية االقتصادية 
ــي امتالك  ــاص ف ــاع اخل للقط
يرغب  ــي  الت ــاريع  املش وإقامة 

ــجع  يش ــا  م ــذا  وه ــا  إقامته
ــى االبداع  ــاع اخلاص عل القط
ــاز واالداء ولكن بنفس  في االجن
ــدم  ــان ع ــي ضم ــت ينبغ الوق
ــاص على  ــالت القطاع اخل انف

النحو الذي يفسد النظام.
ــة  ــاء بالبيئ ــاً: االرتق خامس
ــجع  التي تش ــتثمارية  االس
ــى  عل ــاص  اخل ــاع  القط
ــاريع،  ــاء املش ــدام النش االق
ــام بالبيئة  إذ إن عدم االهتم
االستثمارية يؤدي إلى ارتفاع 
فيحجم  ــاج  االنت ــف  تكالي
ــاء  ــاع اخلاص عن إنش القط

املشاريع.
ــور  االج ــد  توحي ــاً:  سادس
ــان االجتماعي ما بني  والضم
والقطاع  ــمية  الرس اجلهات 
ــم  يحج ال  ــى  حت ــاص  اخل
ــل في  العم ــن  ــون ع العامل
ــعي  ــاص والس ــاع اخل القط
للعمل لدى اجلهات الرسمية 
ــة  املرتفع ــور  باألج ــة  رغب

والضمان االجتماعي.

العمل على وضع رؤية 
اقتصادية واضحة بحيث 

تنقل صورة االقتصاد 
العراقي اِّـراد بلوغها 
مستقبالً حاضرة َّـ 

الوقت الحاضر 

العدوان واالحتالل 
األمريكي دمر الدولة 
العراقية وخلق الظروف 
اِّـالئمة لوالدة داعش 
وامثالها من اِّـنظمات 
اإلرهابية

 اِّـوارد الذاتية التي
 تجبى لصالح الدولة
 كفيلة بإعادة إنتاج
 الخدمات وتطويرها من
جديد

 انموذج اِّـرأة
 الزينبية الواعية
 هو انموذج ناضج
 يمثل عمق الفهم
 اإلسالمي للمرأة
وحقوقها ودورها

 احللقة االخيرة

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

عمار جبار الكعبي 

 خارطة طريق
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محمد جواد اِّـيالي 

ــدار لن تتم  ــات الوقوع واالنح نظري
مرة واحدة ، وإمنا على شكل مراحل، 
ــدر، أن  ــار أو املنح ــال ميكن للمنه ف
ــات والبرهان،  ــر مرحلة املعطي يعب

ويصل إلى النتيجة مباشرة.
ــابكة،  ــة وأحداثها املتش السياس
ــيطر على  منذ بدء تداولها الذي س
عقول البشرية وإلى اآلن، متخضت 
ــاء  ــاالت انته ــن ح ــد م ــن العدي ع
أو مبعنى  ــي،  ــة للسياس الصالحي
ــم! ولكن  ــار نظام حك ــح إنهي أص
ــى، متر  ــوت أو تنف ــل أن مت ــا قب كله
مبرحلة عصر كافة فوائدها، لتبقى 

مجرد شوائب في فك املوت.
أن متطلبات السقوط في الهاوية، 
ــي الوقت  ــم ملكي ف ــام حك لنظ

احلاضر، مير مبراحل أهمها:
ــي،  االجتماع ــار  االنهي ــة  مرحل
ــة تعتمد  ــم امللكي ــة احلك فأنظم
ــى تقديس  ــس عل الرئي ــكل  بالش
ــعب،  ــوك الدولة في عقول الش مل
ــواء كان نظام احلكم يصب في  س
ــني أم ال، وهذا ما  ــة املواطن مصلح
ــعودية التي  حدث في اململكة الس
ــالمي، لذلك  ــرز بها الطابع اإلس يب
ــب، ألنها  ــة تعد األصع هذا املرحل
أحتاجت إلى إنتقال السلطة لولي 
عهد جديد، ينسجم مع متطلبات 
االنهيار، فكانت النتيجة كالتالي: 
ــس امللك في  ــف مفهوم تقدي ضع
ــح هناك  ــني، فأصب ــول املواطن عق
ــن  الذي ــطني،  الناش ــن  م ــد  العدي
يطالبون بحقوق سياسية، بعد أن 
كانت األصوات تذبح قبل أن تخرج 

من صندوق الصوت. 

محاوالت التحرر التي سادت البالد 
ــة حتت حكم  ــد أن كانت مدفون بع
ــة  ــة الدول ــى بحج ــاب اللح أصح
ــمل  يش ــم  ل ــرر  والتح ــالمية،  اس
ــمل العقل  ــل ش ــد فقط، ب اجلس
ــح العديد من منصات  أيضا، ما فت
ــل  التواص ــع  مواق ــى  عل ــد  النق

اإلجتماعي.
ــة  الداخلي ــة  السياس ــة  مرحل
ــات اخلارجية، وهي مرحلة  والتوافق
ــوم  مفه ــى  عل ــد  تعتم ــهل  أس
ــني، واملتضرر  ــن الطرف ــحب م الس

واحد
ــت أركان ومتطلبات  بعد أن اكتمل
االنهيار، ننتقل إلى مرحلة البرهان، 
ــه بالنتيجة التي  ــنخرج ب الذي س
ــني إلى أي مدى وصل مرض املوت،  تب
ــعودي،  ــام امللكي الس داخل النظ

وكالتالي: 
ــول  العق ــارات  مس ــي  ف ــل  الفش
ــر التي  ــة الفك ــة، وحري اإلجتماعي
ــول مصير اململكة  بدأت تتعالى ح
ــات األمريكية، واالنفتاح  في العالق
ــي، واحلرب ضد  ــم الغرب على العال
ــفرت عن زرع الرعب  اليمن التي أس
ــم يخض حربا  ــعب مترف، ل في ش
ــي كلما  ــم اإلرهاب، الت ــة دع وتهم
ــاً من أبواب قصر  ابتعدت، زادت قرب

محمد بن سلمان.
ــعت بني  ــة هي فجوة توس النتيج
ــم، وأصبحت أكبر  ــعب واحلاك الش
ــق، كل هذا جعل ترامب  من أن تغل
ــوء بالثقة، ويفعل  يتحدث بفم ممل
ــة، ومالإت  ــدي نظيف ــيء بأي كل ش
بيضاء، وكل هذا مبوافقة الطبقات 
الراقية، ألنه يعلم نسبة ترنح نظام 
ــا  بحاكمه ــعودية،  الس ــة  اململك
ــلمان، وقربهم من  ــن س ــد ب محم

السقوط في هاوية املوت.
ــدات  عائ ــن  م ــة  باملئ ــون  فالثالث
ــي إال حتذير جلعل بن  ــة، ماه اململك
ــياده  ــرده على أس ــلمان يعلن مت س
ــن األخيرة أهمية  في أمريكا، فتعل
ــام  النظ ــاء  وإنه ــة  اململك ــول  دخ
ــها،  ــل الذي صنعته بأنفس الفاش
ــتمر نزاع  ــم سيس ــن األهم ك لك
ــيتغير  ــي اململكة، وهل س املوت ف

نظام احلكم أم احلاكم فقط؟
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لم يسم العراق من جانبهِ أي ممثل 
له في براغ أو انتداب من ينوب عنه , 
إمنا كانت اخملاطبات واملفاوضات تتم 
مباشرةً مع وزارة اخلارجية,عن طريق 
ــلوفاكية  التشيكوس ــة  املفوضي
في بغداد,التي أرسلت كتاباً حمل 
الرقم (١٣٧\٣٤) إلى وزارة اخلارجية 
ــة حكومتها  ــن ني ــه ع ــرت في عب
ــاً  قائم ــك  فري ــر  فالدميي ــني  تعي
ــم باألعمال  ــال خلفاً للقائ باألعم
ــيغادر  س ــذي  ال ــركا  ت ــلو  فرانس
ــه, من جانبها خاطبت وزارة  منصب
اخلارجية رئاسة الوزراء في السابع 
ــةً  طالب ــباط١٩٣٤  ش ــن  م ــر  عش
ــع لديها  ــة أنها المان ــا, مبين رأيه
على املرشح اجلديد, ولم يكن لدى 
ــس الوزراء أي حتفظ على تعيني  رئي
ــبق  ــيما أن املذكور س فريك, والس
ــي بغداد كما  له أن عمل قنصالً ف
ــم باألعمال  ــاً أن القائ مر بنا, علم
املنوى تعيينه لم يباشر اال بتاريخ 
ــن كانون االول ١٩٣٤, عندما  األول م
ــمية  الرس ــاده  اعتم أوراق  ــدم  ق
ــارس  ليم ــة,  اخلارجي ــر  وزي ــى  إل
ــال  ــاً باألعم ــه قائم ــام منصب مه
ــح  ــه رش ــن جانب ــم, م ــر مقي غي
ــقيل  ــر العراقي(حس ــك التاج فري
ــاً  فخري ــالً  قنص ــون  ليك ــدي)  أفن
التشيكوسلوفاكية  للجمهورية 
ــد حصول  ــداد. وبع ــاً في بغ مقيم
ــعطوب على  أفندي ش ــقيل  حس
ــس اجلمهورية  ــر تفويض من رئي أم
السادس  التشيكوسلوفاكية في 
ــول١٩٣٥, صدر  أيل من  ــرين  والعش
ــن امللك فيصل  أمر ملكي موقع م
ــقيل  حس ــه  مبوجب ــول  خ األول 
ــري ميارس مهامه في  كقنصل فخ
بغداد حسب كتاب رئاسة الديوان 
امللكي في احلادي عشر من شباط 

من العام نفسه .
وزارة  أن  ــى,  إل ــارة  االش ــدر  جت
ــعب  اخلارجية العراقية هنأت الش
ــبة  مبناس ــلوفاكي  التشيكوس
ــاً  رئيس ــش  بن ادوارد  ــاب  انتخ
ــك,  ملازاري ــاً  خلف ــة  للجمهوري
ــوزارة  ال ــة  برقي ــي  ف ــك  ذل ــاء  ج
ــة  املفوضي ــى  إل ــلتها  أرس ــي  الت
التشيكوسلوفاكية ونظراً لتطور 
ــني البلدين,  ــة ب ــات الثنائي العالق
ــؤون اخلارجية  ــؤولو الش أبدى مس
التشيكوسلوفاك رغبتهم  بزيادة 
ــي  ــية ف ــة الدبلوماس ــدد البعث ع
ــارد  ني ريتش ــداد, وتبعاً لذلك عُ بغ
ــاً  ملحق  ((Richard Pichــش بي
ــاً للمفوضية,الذي أناب عن  قانوني
القائم باألعمال مدة غيابهِ , وبذلك 
ــية  ــد العالقات الدبلوماس ــم تَع ل
ــيما  ــني البلدين, والس مقطوعة ب
ــرار املانيا فرض احلماية على  بعد ق
ــم  ــى الرغ ــلوفاكيا, عل تشيكوس
ــة  ــن املفوضي ــرة م ــن ورود مذك م
التشيكوسلوفاكية في العشرين 
ــا  فيه ــكرت  ش  ,١٩٣٩ آذار  ــن  م
ــن  ــة على حس ــة العراقي احلكوم
ــة, كما أعلمتها  العالقة والصداق
ــع املفوضيات  ــاء عمل جمي بانته
التشيكوسلوفاكية  والقنصليات 
ــوم الصادر  في اخلارج, وفقاً للمرس
ــي. وفي إطار  ــار االملان من املستش
متصل, شكل ادوارد بنش حكومة 
ــرب  ــالل احل ــدن خ ــي لن ــة ف وطني
ــا  ــق عليه ــة , أُطل ــة الثاني العاملي
حكومة املنفى اعترفت بها الدول 
ــا  ــى عاتقه ــذت عل ــرى, وأخ الكب
ــؤون اخلارجية والعالقات  إدارة الش
ــلوفاكيا إبان  ــة لتشيكوس الدولي

االحتالل االملاني.
ــا  بريطاني ــذت  أخ ــك  ذل ــل  وبفع
ــيط  ــك املرحلة دور الوس ــالل تل خ

ــم موقعها في  ــني البلدين, بحك ب
ــة اخلارجية لكال  ــه السياس توجي
ــى أوامر صدرت  ــني, وبناءً عل اجلانب
ــة  البريطاني ــة  اخلارجي وزارة  ــن  م
ــداد, بعث  ــي بغ ــفارتها ف ــى س إل
ــرة إلى  ــي مبذك ــفير البريطان الس
وزارة اخلارجية العراقية في الثاني 
ــباط١٩٤١,  ش ــن  م ــرين  والعش
ــة املنفى  ــا رغبة حكوم ــر فيه ذك
بتجديد صالت الصداقة مع العراق 
ــل اقتراحها جعل العراق  , كما نق
ــف  ــؤولية جوزي ــرة مس ــن دائ ضم
ــك(Joseph Cadlak) القنصل  كادل

ــي  ف ــام  الع ــلوفاكي  التشيكوس
ــى أن تكون  ــذاك , عل ــطني آن فلس
ــدس بصفة قنصل  إقامته في الق
ــطني والعراق , اعقبتها  عام لفلس
ــفارة  ــرة أخرى صادرة عن الس مذك
البريطانية في بغداد أيضا, مرفقة 
ــني كادلك قنصالً عاماً  بكتاب تعي
في العراق موقع من رئيس حكومة 
ــرض األمر  ــش, راجيةً ع ــى بن املنف
ــان رأيها,  ــدة امللكية لبي على الس
ــم  ــدرت إرادة ملكية باس ــد ص وق
ــي, موقعة من  ــل الثان امللك فيص
ــرش العراق  ــى ع ــي عل ــل الوص قب
االمير عبد االله يوم اخلامس عشر 
ــك  وبذل  , االول١٩٤١  ــرين  تش ــن  م
ــة على تعيني جوزيف  متت املصادق
ــر مقيم,  ــالً عاماً غي ــك قنص كادل
حسب كتاب وزارة اخلارجية املؤرخ 
ــع عشر من تشرين االول  في التاس
من العام نفسه حيث مارس مهام 

منصبه ممثالً لبالده .
وينبغي أن نشير هنا, إلى أن رئيس 
ــالل زيارته  ــعيد وخ الوزراء نوري س
ــى بوزير  ــي آذار ١٩٤٣ التق ــران ف إلي
ــلوفاكيا املفوض هناك,  تشيكوس
وابلغه بأن اململكة العراقية تتطلع 
إلى متثيل دبلوماسي على مستوى 
أرفع بني البلدين, كما أنه ينتظر رد 
احلكومة التشيكوسلوفاكية عن 
طريق السفارة العراقية في لندن, 
ــت بعدئذ مذكرتني االولى  التي تلق
ــوز١٩٤٣ أما  ــر من مت في الرابع عش
ــادس  ــد وردت يوم  الس الثانية فق

ــام  ــن الع ــي م الثان ــرين  ــن تش م
ــه, خلصتا إلى رفع التمثيل  نفس
ــني البلدين إلى درجة وزير مفوض,  ب
وتكليف وزيرها املفوض في طهران 

للقيام بتلك املهمة .
ــة  احلكوم ــراءات  إج ــن  وضم
ــم  لتنظي ــلوفاكية  التشيكوس
ــي, ارتأت القيام  عملها الدبلوماس
بنقل جوزيف كادلك من املفوضية 
القدس  في  ــلوفاكية  التشيكوس
ــر مفوض  ــران مبنصب وزي ــى طه إل
حتى عام ١٩٤٦ عندما مت استدعاؤه 
ــرة الواردة  ــب املذك إلى براغ, وحس
من املفوضية العراقية في طهران, 
التي ذكرت أن كادلك أعلمها بعزم 

ــلوفاكية  التشيكوس ــة  احلكوم
ــدرات  كون ــالف  ميروس ــيح  ترش
ــراً مفوضاً  (Miroslov Kundrat) وزي

لها في بغداد على أن تكون إقامته 
ــه ودَ احلصول  ــران , كما أن في طه
ــة العراقية  ــى موافقة احلكوم عل
ــراً لقرب  ــرب وقت ممكن, نظ في أق
أن  ــد  بع  . ــران  إي ــه  ــد مغادرت موع
ــالط  الب ــة  اخلارجي وزارة  ــت  خاطب
الوصي  ــة  موافق ــت  امللكي,حصل
عبداالله على تعيني كوندرات وزيراً 
ــاً غير مقيم في الثالثني من  مفوض

نيسان١٩٤٦ .
ــي  الدبلوماس ــم  اغتن
وجوده  فرصة  التشيكوسلوفاكي 
 , ــاده  اعتم أوراق  ــدمي  لتق ــداد  ببغ
ــؤولني  فأجرى لقاءات عدة مع مس
عراقيني منهم عبدالهادي الظاهر 
وزير االقتصاد وعبد الوهاب محمود 
وزير املالية  بهدف تنظيم العالقات 
ــاً التفاقية جتارية  وفق االقتصادية 
ــف  توصي ــب  وبحس ــراق  الع ــع  م
كوندرات , فأن املسؤولني العراقيني 
ــديدة  الش ــم  رغبته ــن  ع ــروا  عب
ــك االتفاقيات ألجل  ــد مثل تل بعق
ــني البلدين, من  ــات ب تعزيز العالق

ــل التوديع  ــر, وخالل حف جانب آخ
ــه وزارة اخلارجية طمأن  الذي اقامت
ــة كوندرات  ــر اخلارجية العراقي وزي
ــدم من قبله,  ــة املقترح املق بدراس
ــذي هدف إلى تعزيز العالقات بني  ال
ــتويات كافة,  ــى املس ــن عل البلدي
والسيما اجلانب التجاري, وبحسب 
ــن املفوضية  ــادرة ع ــات ص معلوم
التشيكوسلوفاكية بطهران, فأن 
وزارة اخلارجية الشيكوسلوفاكية 
بحثت مع وزارات التجارة اخلارجية 
ــة,  والزراع ــة  واملالي ــة  والصناع
ــة  اتفاقي ــد  عق ــة  إمكاني ــأن  بش
ــت  ــد أوص ــراق, وق ــع الع ــة م جتاري
ــة احلكومة  ــارة اخلارجي وزارة التج

ــم  يت ــأن  ب ــلوفاكية,  التشيكوس
استيراد التمور من الدولة املنتجة 
ــيط ,  ــرة دون اللجوء إلى وس مباش

ذلك يعني استبدال استيرادها من 
ــور العراقية,  ــمال أفريقيا بالتم ش
ــي سيكون  كما أن املردود السياس
ــا  أكثر نفعاً من العالقة مع فرنس
ــياق   ــدول املرتبطة بها. في الس وال

 Millos ــا ــوس كوب ــه زار ميل نفس
ــاري  التج ــكرتير  الس  ((Coba
ــلوفاكية  التشيكوس للمفوضية 
ــي  ف ــداد  بغ ــة  العاصم ــران  بطه
ــباط ١٩٤٨ , جتدر االشارة إلى أن  ش

ــلوفاكيا املفوض  ــر تشيكوس وزي
زار رئيس الوزراء محمد الصدر في 
ــك احملاوالت  ــابق , لكن تل وقت  س
ــاق اقتصادي  ــن أي اتف لم تثمر ع
ــي ذلك إن  ــبب ف ــع العراق والس م
جتارة التمور العراقية كانت رائجة 
ــأ  ــوق العاملية, فلم يش جدا بالس
القائمون عليها االرتباط باتفاقية 

ال تلبي الطموح .
ــير هنا إلى أنه بعد   ينبغي أن نش
عام ١٩٤٨ طرأ تدهور في العالقات 
إثر  ــن,  البلدي ــني  ب ــية  الدبلوماس
ــى لبنان وطلبه  هروب كوندرات إل
ــد رفضه  بع ــي,  السياس اللجوء 
القيام بزيارة مجاملة لبغداد كما 

ذكرت الوثائق التشيكوسلوفاكية, 
ــى ذلك  ــدرات نف ــني أن كون ــي ح ف
ــمية  الرس ــلطات  أن الس ــداً  مؤك

ــذا مع  ــه , ه ــت مبنع ــن قام هي م
ــة  العراقي ــة  احلكوم أن  ــم  العل
ــان رئيس وزرائها  احتجت على لس
ــي ,على تهريب  ــم الباجه ج مزاح
ــلوفاكية  التشيكوس ــلحة  األس

ــة , ورأباً للصدع احلاصل  للصهاين
ــل  نق ــلوفاكيا  تشيكوس ــررت  ق
ــا من طهران إلى بيروت,  مفوضيته
ــر املفوض  ــؤولية الوزي ــن مس ضم
ــابع من  ــان منذُ الس ــوريا ولبن لس

أيلول١٩٤٨ .
ــفارة  ــر أعلنت الس ــب آخ من جان
ــراغ , أن احلكومة  البريطانية في ب
ــة  احلكوم ــت  أبلغ ــة  العراقي
بالبقاء  ــدم رغبتها  البريطانية بع
ــة فيما  ــة البريطاني ــت الوصاي حت
ــي. وفقاً  ــل اخلارج ــق بالتمثي يتعل
لذلك يبدو أن احلكومة البريطانية 
ــت  وأعلن ــة  الرغب ــك  تل ــت  تفهم
ــحاب  االنس ــى  عل ــا  موافقته
ــي  ــراق ف ــح الع ــة مصال ــن رعاي م
ــت  أُبلغ ــلوفاكيا,التي  تشيكوس
ــفارة العراقية في  ــق الس عن طري

لندن بأن السفارة املصرية في براغ 
ــتقوم بتمثيل العراق ابتداءً من  س
ــتمر  ــباط١٩٥٠ واس ــي من ش الثان
ذلك حتى نهاية العهد امللكي في 

العراق .
ــني  ــي ب ــور الدبلوماس ــى التط ألق
العراق وتشيكوسلوفاكيا بظالله 
إيجاباًعلى منو العالقات االقتصادية 
بني البلدين على مختلف الصعد, 
ــةً حقيقية  ــوح رغب ــر بوض مما أش
ــر العالقات  ــن بتطوي ــكال البلدي ل

الثنائية، .
ــة, كان لتطور  ــوال كاف ــي األح وف
واالقتصادية  السياسية  العالقات 
مع تشيكوسلوفاكيا آثار واضحة 
إيجابي على  ــكل  ــت بش انعكس
ــدت  أب ــي  الت ــرقية  ــا الش أورب دول 
رغبتها بإقامة عالقات مع اململكة 
العراقية, ومن ذلك املنطلق سعت 
ــالفيا إليجاد سبل التفاهم  يوغس

والتعاون مع احلكومة العراقية.
ــني  ـــية ب ــات الدبلوماس ٣- العالق

العراق ويوغســـــــــالفيا:
ــاتٍ  ــالفيا بعالق ــظَ يوغس ــم حت ل
ــي  دبلوماس ــادل  وتب ــية  سياس
ــا  أورب دول  ــه  ب ــت  حظي ــا  مثلم
ــدا  بولن ــيما  والس ــرقية,  الش
غابت  ــد  فق ــلوفاكيا,  وتشيكوس
الدبلوماسي بني  التمثيل  أنشطة 
ــن احلضور  ــم م ــى الرغ البلدين,عل
ــبات,  ــي في بعض املناس السياس
ــكري  ــور جعفر العس ــا حض منه
ــك  املل ــني  تأب ــل  حف ــم  مراس
الذي  اليوغسالفي الكسندر األول 
ــع من  ــيليا في التاس اغتيل مبرس

تشرين ١٩٣٤ .
كما أوجدت بعض القضايا احملورية 
ــة اخلارجية العراقية  في السياس
ــبيل  ــى س عل ــف,  باملواق ــاً  توافق
ــرض القضية  ــا تقرر ع املثال,عندم
األمم  ــة  هيئ ــى  عل ــطينية  الفلس
ــان ١٩٤٧, قدمت  ــدة في نيس املتح
ــكوب(Unscop) تقريرين,  جلنة أنس
عرف األول مبشروع األكثرية يقضي 
ــى دولتني  ــطني إل ــيم فلس بتقس
ــت الوصاية  ــدس حت ــاء الق ــع بق م
ــي فأطلق عليه  ــة, أما الثان الدولي
ــروع األقلية ضم (يوغسالفيا  مش
ــى بإيجاد دولة  ــران) أوص ,الهند, إي
ــرب واليهود ,كان  احتادية تضم الع
ــروع األقلية  العراق من مؤيدي مش
ــالفيا,  ــن قبل يوغس ــذي طرح م ال
ــدة فكرة  ــتبعداً ومعارضاً بش مس
التقسيم على أساس أنها التخدم 
ــطينية,  الفلس ــة  القضي ــار  مس
ــراق  الع ــاركة  مش ــن  ع ــالً  فض
ــالفيا في تشكيالت جيش  ويوغس

اإلنقاذ الفلسطيني.
ــية  لم تظهر العالقات الدبلوماس
ــرة اهتمام كال البلدين إال  ضمن دائ
في النصف الثاني من عام ١٩٤٧,إذ 
أبدت يوغسالفيا رغبتها بتأسيس 
عالقات ثنائية مع العراق, جاء ذلك 
عن طريق املفوضية اليوغسالفية 
ــكرتير  زار الس ــي طهران,عندما  ف
ــة  امللكي ــة  املفوضي ــا  فيه األول 
ــي إيران ,إذ نقل إلى وزير  العراقية ف
اململكة العراقية املفوض استعداد 
ــي في  بالده إليجاد متثيل دبلوماس
ــلطات  ــي حال قبول الس بغداد, ف
ــالفيا  يوغس ــراح  اقت ــة  العراقي
ــية فأنها  بإقامة عالقات دبلوماس
ترشح عاصم الهود وزير اجلمهورية 
إيران,  لدى  املفوض  ــالفية  اليوغس
ــة  العراقي ــة  املفوضي زودت  ــا  كم
ــي  للدبلوماس ــة  الذاتي ــيرة  بالس
ــؤرخ  ــا امل ــب كتابه ــح, حس املرش
ــن  م ــرين  والعش ــس  اخلام ــي  ف

حزيران١٩٤٧.
بعد إعالم وزارة اخلارجية العراقية 
ــة  ــا مبخاطب ــت بدوره ــي قام الت
ــل معرفة  ــة الوزراء, من أج رئاس
ــات  عالق ــة  إقام ــأن  بش ــا  رأيه
ــالفيا,  يوغس ــع  م ــية  دبلوماس
ــؤرخ في الرابع  ــب كتابها امل حس
ــام١٩٤٧, فهمت  ــر من متوز ع عش
احلكومة العراقية في حال قبول 
ــال  إرس ــور عليها  املذك ــرض  الع
ــى بلغراد  ــية إل ــة دبلوماس ممثلي
وذلك كان خارج حساباتها اآلنية, 
ــا وزارة اخلارجية إلى توجيه  مما دع
كتاب ثانٍ لرئاسة الوزراء, أوضحت 
ــة  املوافق ــو  ه ــد  القص أن  ــه  في
املبدئية على قبول الدبلوماسيني 
لدى  بالدهم  بتمثيل  اليوغسالف 
ــيس ممثلية  ــس تأس ــراق, ولي الع
ــالفيا , نظراً  سياسية في يوغس
ــي  ــة ف ــة احلاكم ــن االنظم لتباي
ــك املبادرة  ــفر تل الدولتني, لم تس

عن حتقيق أهدفها.

9 ملف

ÖaÜÃi@ø@ÈflbËfl@êâbπ@äÇœ@›ñ‰‘◊@›Ó‘éy@ÈjuÏ∂@fiÏÅ@fiÎ˛a@›ñÓœ@Ÿ‹Ωa@Âfl@…”Ïfl@Ôÿ‹fl@äflc@âÜï

هنأت اِّـملكة العراقية الشعب 
التشيكوسلوفاكي بمناسبة انتخاب
 أدوارد بنش رئيساً للجمهورية 

خلفاً ِّـازاريك

H7I@Ú‘‹ßa

خاطبت وزارة الخارجية رئاسة الوزراء َّـ السابع 
عشر من شباط ١٩٣٤ طالبةً رأيها مبينة أنها 

المانع لديها على اِّـرشح الجديد

فيصل االول
حسقيل

فيصل الثاني

äÌäzn€a@Ú˜ÓÁ

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

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



ــي  ــب العراق ودَّع املنتخ
للشباب لكرة الصاالت، 
األوليمبية،  األلعاب  دورة 
ــاح امس األحد، بعد  صب
فوز األرجنتني على بنما 
(١٢-٢)، في ختام مباريات 

الدور األول.
ــب  املنتخ ــل  وتأهَّ
ــن املركز  ــي، م األرجنتين
إلى  ــة،  باجملموع ــي  الثان
املصري،  املنتخب  جانب 

املتصدر.

العراقي،  ــب  املنتخ كان 
ــني  األرجنت ــى  عل ــاز   ف
ــع رصيده إلى  (٤-١)، ليرف
األرجنتني  لكن  نقاط،   ٧
بفوزها على بنما، وصلت 
ــد،  الرصي ــس  نف ــى  إل
ــت بفارق األهداف  وتفوق
ــن،  ــود الرافدي ــى أس عل
التأهل  وخطفت بطاقة 

الثانية.
العراقي،  املنتخب  ودفع 
ــي  الت ــة  القرع ــن  ثم
ــة  اجلول ــي  ف ــه  وضعت
انتظار،  ــة  بحال األخيرة 

ــني،  األرجنت ــتفيد  لتس
ــوزًا كبيرًا على  ف وحتقق 

إدراك  ــا من  نه بنما، مكَّ
التأهل.

لقب  ــط  النف ــق  فري حصد 
ــيطية  التنش ــة  البطول
استعداداً للموسم السلوي 
ــد، بتغلبه على غرميه  اجلدي
الشرطة في املواجهة التي 
ــعب  أقيمت على قاعة الش
ــبت  ــاء   الس ــداد، مس ببغ
على  النفط  املاضي.وتغلب 

 ،٨٤-٦٧ ــة  بنتيج ــرطة  الش
األول  النصف  ــى  انته بعدما 
من املواجهة بنتيجة ٤٧-٣١.

ــد تغلب على  وكان النفط ق
ــة ٧٧- ــوب بنتيج ــط اجلن نف

بنتيجة  ــاء  الكهرب ٥٨ وعلى 

ــرطة  ٧٤-٦٥، فيما تغلب الش
ــة  بنتيج ــاء  الكهرب ــى  عل
ــوب  ــط اجلن ــى نف ٨٨-٥٦ وعل
ــة ٦٩-٦٣.النفط يهزم  بنتيج
ــة  بالبطول ــوب  اجلن ــط  نف
ــلة  ــرة الس ــيطية لك التنش

ــو.. اعتقال احد افراد  بالفيدي
ــب النفط من  ــة تهري عصاب
ــداد وفي  ــدورة ببغ مصفى ال
أقيمت امس،  مواجهة أخرى 
ــى  ــوب عل ــط اجلن ــب نف تغل

الكهرباء بنتيجة ٧٧-٧٣.

العربي للكرة الطائرة  أعلن االحتاد 
علي  الشيخ  البحريني  برئاسة 
محمد خليفة، امس األحد، أسماء 
البطولة  في  املشاركة  املنتخبات 

العربية للرجال، املقررة في مصر.
العربية  البطولة  مصر،  وتنظم 
الصالة  في  الـ٢١،  نسختها  في 
الدولي،  القاهرة  بإستاد  املغطاة 
الشهر  من   ٢٧ من  الفترة  خالل 
اجلاري، وحتى ٣ من نوفمبر/تشرين 

ثاني املقبل.

ويتنافس على اللقب، ٧ منتخبات 
واألردن،  والبحرين،  مصر،  هي 
وفلسطني،  وعمان،  والعراق، 

واجلزائر.
االفتتاحية،  اجلولة  وتشهد 
وعمان،  البحرين  بني  مواجهات 
أمام  ومصر  العراق،  مع  واجلزائر 

األردن.
تقام  البطولة،  مباريات  أن  يذكر 
وسيتوج  واحد،  دور  من  دوري  على 
ا  حصدً األكثر  املنتخب  باللقب، 

للنقاط.

ــب العراقي،  ــد العب املنتخ أك
ــدرب  امل أن  ــاوي،  مه ــالء  ع
ــدف من  ــدد اله ــش ح كاتانيت
مباراة السعودية، مشددا على 
ــق  ــيلتزم بتطبي ــع س أن اجلمي
ــي املواجهة.وقال  التعليمات ف
ــي تصريحات خاصة   مهاوي ف
إن الهدف من املباراة سيحدده 
املدرب كاتانيتش مبا يتوافق مع 
ــر املنتخب  ــه في حتضي منهج
الفريق  جاهزية  ــاف  واستكش
ــات  ــول في منافس ــل الدخ قب

بطولة آسيا.
ــني  الالعب أن  ــى  إل ــت  ولف
ــيلتزمون بتطبيق الواجبات  س
ــن أجل حتقيق  ــل امللعب م داخ
ــعى  ــدة الفنية التي يس الفائ

لها املدرب.
ــات  املباري ــض  بع أن  ــح  وأوض
ــيما إذا  ــة ال س ــا مهم نتائجه
ــا  كونه ــي،  ديرب ــل  متث ــت  كان
ــي  ــار حقيق ــمح باختب ستس
للجانب البدني والفني لالعبني.
وأشار إلى أن املنتخب العراقي 
ــه واملدرب  ــي تدريبات ــل ف تواص
ــي وقعنا بها  حدد األخطاء الت
ــى أمام  ــاراة األول ــن خالل املب م
ــعى  ــي نس ــني، وبالتال األرجنت

ــى  ــز عل ــع التركي ــا م لتالفيه
ــجيل .وختم أن  ــول والتس احلل
ــيكون إشارة  األداء اإليجابي س
ــدرب واجلماهير. ــان للم اطمئن
يشار إلى أن مواجهة املنتخب 
السعودي متثل االختبار الثالث 

للمدرب السلوفيني اجلديد.
ــدد الدولي العراقي  الى ذلك ح
ــدف األبرز في  ــازن فياض، اله م
ــعودية، اليوم اإلثنني،  لقاء الس
ــي  ــتوى الفن ــا أن املس موضح
ــال  املواجهة.وق ــداف  أه ــم  أه
ــات خاصة   ــاض في تصريح في
إن مباراة السعودية مهمة في 
ــداد املنتخب العراقي  جدول إع

لبطولة آسيا.
ولفت إلى أن مباريات الفريقني 

ــهد تنافسا كبيرا  دائما ما تش
ــي القارة  ــن ثقل ف ــه م ملا متثل
ــدرب  «امل أن  ــيوية.وأوضح  اآلس
يبحث في املباريات التجريبية 
عن األخطاء ومعاجلتها واختبار 
ــة الالعبني ومن ثم يأتي  جاهزي
ــار  ــر في النتيجة».يش التفكي
إلى أن املنتخب العراقي خسر 
ــة في  ــني برباعي ــام األرجنت أم
املنتخب  األولى، وخسر  املباراة 
السعودي أمام البرازيل بهدفني 

دون رد.

ــى  عل
ــارة  صعيد ذي صلة أثارت اخلس
برباعية أمام األرجنتني، مخاوف 
ــب  املنتخ ــر  جماهي ــض  بع
ــل نهائيات كأس  ــي، قب العراق
ــتنطلق مطلع  ــي س ــيا الت آس

العالم املقبل في اإلمارات.
ــرة  الكثي ــلبيات  الس ــم  ورغ
ــرت باملنتخب مؤخرا،  التي ظه
ــرات  ــض املؤش ــاك بع إال أن هن
ــد لنجاح  التي مته ــة  اإليجابي
ــكو  سريتش ــلوفيني  الس

كاتانيتش، نرصدها كالتالي:
متاسك واضح

ــات  تدريب ــر  يحض ــن  م كل 
ــب العراقي، يلمس عن  املنتخ
قرب الروح العالية التي يتمتع 
ــك بني  والتماس ــق،  الفري بها 
املتينة  ــات  والعالق ــره،  عناص

التي تربط الالعبني.
ــي  إيجاب ــر  مؤش ــر  األم ــذا  ه
الفريق كثيرا  ــيفيد  واضح س
ــيا مطلع  في بطولة كأس آس

العام املقبل.
أساليب متنوعة

ــلوفيني  ــدرب الس ــز امل ــا ميي م
ــع املنتخب  ــالل مباراتني م خ
العراقي، أنه قادر على إيصال 
التعليمات لالعبني، بجانب 

تنويع أساليب اللعب.
ــب  لع ــت،  الكوي ــام  وأم  
بطريقة  العراقي  املنتخب 

ــلوبه  ــة، وفرض أس هجومي
ــام  أم ــا  أم ــه،  منافس ــى  عل
ــلوب  بأس ــب  فلع ــني  األرجنت

دفاعي.
ــوط  الش ــي  ف ــا  متام ــح  وجن
ــري عددا من  ــل أن يج األول، قب
ــى  ــرت عل ــي أث ــرات الت التغيي
التناغم الذي كان بني الالعبني، 
لكنه في النهاية قيم العناصر 

اجلديدة جيدا.

اإلعداد املميز
ــي  الت ــة  التجريبي ــات  املباري
ــتمنح  س ــاد،  االحت ــا  حدده
الكاملة  ــة  الفرص ــش  كاتانيت
د  ا ــد ع إل
يق  فر

ــس، مع إمكانية إضافة  متجان
بعض الالعبني، طاملا أن الوقت 
ــني  ــا ب ــدرب م ــام امل ــا أم كافي
واملباريات  ــة  الرباعي ــة  البطول

التجريبية األخرى.
السعودية،  األرجنتني،  ومالقاة 
ــتان،  وأوزبكس الصني  بوليفيا، 
أمر مميز سيساهم في صناعة 

منتخب منسجم ومتجانس.
الثقة باملساعدين

ــزات  ــم مي ــن أه ــدة م واح
ــي متهد  ــش، الت كاتانيت
ــع املنتخب  لنجاحه م
ــل في  ــي، تتمث العراق
ــاعديه،  مبس ــه  ثقت
ــم أدوارا فعالة  ومنحه
ــذا  التدريبات.ه ــي  ف
ــيمنح  س ــر  األم
 ، ــش نيت تا كا
ــة  ص فر

احلصول 
ــة  مهم آراء  ــى  عل
ــاعديه  مس ــن  م
ــي  ف ــاهم  ستس
ــى  إل ــول  الوص
ــريعة  س حلول 
ــات أثناء  ألي أزم

املباريات.

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

زوروا موقعنا على االنرتنت:

WWW.albayyna-new.com Ú����ôbÌ@ä€a
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للبطولة  املنظمة  اللجنة  وافقت 
على  كالسيكو»،  «سوبر  الرباعية 
منح العبي املنتخب الوطني دقيقة 
اليوم  املباراة،  انطالق  قبل  حداد 

االثنني.
العبو اسود الرافدين سيقرأون خالل 
على  الفاحتة  سورة  الدقيقة،  هذه 

روح والدة زميلهم بشار رسن، التي 
وافاها االجل يوم اخلميس املاضي.

وستقام املباراة بني املنتخبني على 
امللك سعود  مدينة جامعة  ملعب 
الرياضية في متام الساعة التاسعة 

من مساء اليوم االثنني.

 بغداد / 

 بغداد / 
 بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 

ــويعات  ــس ايرس لم تفرح اال س ــة االرجنتينية بوين ــدو ان العاصم يب
قليلة بعدما دكت حصون االسود برباعية في مباراة املنتخب الوطني 
لكرة القدم ، فجاء الرد وبسرعة البرق من ليوث الصاالت وبني جماهير 
التانغو لكي نقول لهم نحن هنا موجودون ليس فقط للمشاركة امنا 
ــة وهذا لم يأت من  ــحقوا املنتخب االرجنتيني برباعي ــة وس للمنافس
فراغ بل نتيجة عمل واعداد جيد للقائمني على منتخب كرة الصاالت 

املشارك في دورة االلعاب االوملبية .  
ــاء املدرب علي طالب الذي تعامل مع احلدث  رغم االنطالقة اجليدة البن
ــواء البطولة حيث  ــي اج ــال الالعبني ف ــز عاليني وادخ ــة وتركي بحنك
ــت مجموعتنا تضم منتخبات قوية جدا بحجم( مصر واالرجنتني  كان
ــدر املنتخب العراقي  ــلوفاكيا وبنما) لكن بوجود ليوث ابطال تص وس
ــي الذي حدث مع االرجنتني  ــه بجدارة لكن الفوز الدراماتيك مجموعت
ــوز على بنما بنتيجة ١٢-٢ حرمهم من بلوغ الدور النصف نهائي،  والف
ــي كراوتيا  ــوالت وكانت اقواها ف ــي عدة بط ــارك ف ــن امام جيل ش نح
واالرجنتني حيث النتائج اكثر من رائعة مما قدموه من مستويات فعلى 

ــاد ان يضع هؤالء االبطال  االحت
ــم وتوفير كافة  نصب اعينه
وخاصة  ــم  له ــات  االحتياج
ــة  اخلارجي ــكرات  املعس
التي  ــية  اخلماس ــاالت  والص
نفتقدها ولو تعلم املنتخبات 
املشاركة ان منتخبنا ال توجد 
ــة او اثنتني نظامية  فيه صال
لم يصدقوا كيف تفوق هؤالء 
الشباب على تلك املنتخبات 
ــأة  املنش ــت  فبات ــة  العاملي
ــرورة ملحة الننا  الرياضية ض

ــات الضخمة على مالعب كرة القدم  ــة دائما ما نصرف امليزاني بصراح
ــلة والطائرة  ــال باقي الرياضات ولدينا وفرة كافية من العبي الس واهم
ــأنها ان  ــدم للصاالت والكثير من االلعاب االخرى التي من ش وكرة الق
ــيري  ــيويا وعامليا لكن دائما نعمل مبقولة ( س ــو بكعب العراق اس تعل
ــل فالتخطيط  ــن االفض ــون ضم ــا ان نك ــاك )  واذا اردن ــني اهللا ترع وع

الصحيح هو ما سيجعلنا مبستوى املنتخبات العاملية .
ــب ان تطلق على  ــمية التي يج ــع هي التس ــروج من الباب الواس اخل
ابطال الصاالت وهذا سوف يكون الدافع االهم لالهتمام  بهؤالء الذين 
ــباب العراق وما ميتلكونه من مهارات قل نظيرها ،  يعدون من خيرة ش
وقبل دخولهم للبطولة عسكروا في البرازيل وخاضوا مباريات اذهلت 
ــباب وفوزهم  ــامبا مبا قدمه هؤالء الش اهل اللعبة ومنجم الكرة الس
ــاد البرازيلي  كتاب  ــتوى عال ، وقدم االحت ــى اندية برازيلية ذات مس عل
ــاهدوه من مهارات لدى شبابنا  ، من هنا  ــكر لالحتاد العراقي ملا ش ش
ــة احملافظة عليه حتى بعد  ــم ما مدى اهمية هذا املنتخب ومهم نعل
ــباب يجب ان يكون نصب  خروجه املؤثر من دورة االلعاب االوملبية للش
ــدمي الدعم املادي واملعنوي لهم لكي يواصلوا   تقدمي  اعني اجلميع وتق

االفضل في املستقبل  .

@Âfl@xÎä®a
@…çaÏ€a@lbj€a

وقفة 

هشام كاطع الدلفي 

 بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 

باتت اِّـنشأة الرياضية ضرورة 
ملحة الننا بصراحة دائما ما 
نصرف اِّـيزانيات الضخمة 
على مالعب كرة القدم واهمال 
باقي الرياضات ولدينا وفرة 
كافية من الالعبني

ÚÌÖÏ»é€a@‚bflc@ÚvÓn‰€a@b‰‹Ãím@¸@ZûbÓœ@Î@lâÜΩa@pb‡Ó‹»ni@ÊÏflån‹fl@ZÎbËfl

الوطني  املنتخب  مدرب  طالب 
ستريشكو كاتانيتش، من الالعب بشار 
رسن بالبقاء مع عائلته في بغداد بعد 
وفاة والدة الالعب  اخلميس املاضي.وقال 
كاتانيتش  إن  السعودية  في  مراسلون 
بشار  بالالعب  هاتفياً  اتصاالً  اجرى 
األخير بخوض  برغبة  رسن، بعد علمه 

مباراة السعودية اليوم االثنني.
بشار  موقف  ثمن  كاتانيش  أن  وأضاف 
وحرصه على التواجد مع اسود الرافدين، 
لكن املدرب فضل منح الالعب قسطاً 

من الراحة بعد وفاة والدته.
من جانبه  توجه رسن  امس األحد، إلى 
قبر  لزيارة  األشرف  النجف  محافظة 

والدته.

—v‰€a@µg@ûbÌä€a@Âfl@Èn‹ïÏi@7ÃÌ@Âçâ@âbíiÒäˆb�‹€@ÚÓiä»€a@Ú€Ï�j€a@k‘€@Û‹«@èœb‰nm@pbjÇn‰fl@W
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٤ مؤشرات تمهد لنجاح كاتانيتش مع العراق

بعد خسارته املذلة، يوم   اجلمعة 
أمام   ٣٦-٠ بنتيجة  املاضية، 
افتتاح  في  املصري  املنتخب 
البطولة العربية بنسخته الرابعة 
في القاهرة، أبدى الوسط الرياضي 
استياءهم  العراقية  واجلماهير 
االنتكاسة  هذه  من  الكبير 

التاريخية.
رسمياً  الركبي  احتاد  تأسيس  بعد 
الثاني  كانون  خالل  العراق،  في 
العراقية  اجلماهير  أبدت  املاضي، 
تفاؤلها بأن يكون للعراق منتخب 
يستطيع أن يرفع اسمه في احملافل 
حدث  لكن  والعربية،  الدولية 
العكس بتسجيله نتائج سلبية.

طور  في  الركبي  احتاد  يكون  قد   
احتادا  كونه  والتطوير  اإلنشاء 
مبرراً  ليس  األمر  هذا  لكن  جديدا، 
أمام  تاريخية  بنتائج  يخسر  بأن 

ظروفه  تكاد  عربية  منتخبات 
مشابهة لظروف العراق.

مصطفى  الوطني  املنتخب  مدرب 
البطولة  قبل  أكد  حسن،  عبد 
للدخول  املنتخب  جاهزية  على 
العربية،  البطولة  منافسات  في 
مبيناً انه واثق جدا من قدرة العبيه 
على حتقيق نتائج إيجابية بسبب 
يدخلون  التي  العالية  الروحية 

فيها التدريبات.
تفاؤل عبد حسن قابله اداء سيئ 
لم يكونوا على  الذين  من العبيه، 
قدر املسؤولية، في نفس الوقت ال 
نريد ان نحمل الالعبني املسؤولية 
نتيجة  يتحمل  فاجلميع  كاملة، 
االحتاد  رئيس  من  االنتكاسة  هذه 

ومدربني والعبني.
غضبه  عن  عبر  الرياضي  الوسط 

من هذه النتيجة واجلماهير  قالت 
التواصل  منصات  على  كلمتها 
االجتماعي، فالصحفي مصطفى 
العبطان قال   إن «خسارة املنتخب 
الوطني أمام شقيقه املصري بهذه 
ما  والتاريخية،  الكبيرة  النتيجة 
هي إال دليل على ان لعبة الركبي ال 
تتمتع مبقومات النجاح ولن يكون 

لها أي تتطور في املستقبل».
يتم  أن  األفضل  «من  أنه  وأوضح 
للعبة  اخملصصة  األموال  حتويل 
الى لعبة أخرى، كون البلد مير اآلن 
يتوجب  لذا  مالي،  تقشف  بحالة 
بالعاب  لالرتقاء  املبالغ  هذه  نقل 
أخرى ميكن أن حتقق اجنازات جديدة 

للرياضة العراقية».
االجتماعي  التواصل  موقع  وعلى 
أزهر  الصحفي  عبر  «فيسبوك»، 
علي عن استيائه من هذه النتيجة 
للركبي  العراقي  املنتخب   » قائالً: 
يخسر أمام مصر ٣٦ - ٠ في افتتاح 

من  سؤال..  العربية،  البطولة 
يتحمل مسؤولية هذه املهزلة».

من جانبه قال الصحفي نبيل طارق 
اخلاص  «االحتاد  قائالً:  النتيجة  عن 
بالركبي ملن يتبع؟ للجنة االوملبية 
من  والرياضة؟  الشباب  لوزارة  أم 

صاحب الشأن بصرف األموال».
الغريب في األمر أن املوقع الرسمي 
أو  خبراً  ينشر  لم  الركبي  الحتاد 
التاريخية  املنتخب  خلسارة  ينوه 
النتيجة،  هذه  مصر.وبعد  أمام 
فإن احتاد الركبي واملدرب والالعبني 
املنتخب،  على  القائمني  وجميع 
صورة  بتحسني  مطالبني  باتوا 
حملو  املواعيد  قادم  في  العراقي 
التي ظهر عليها  السيئة  الصورة 
بالبطولة  االولى  مواجهته  في 
التي يشارك فيها منتخبات مصر 
والعراق  وليبيا  واألردن  واإلمارات 

والسودان.

=◊ä€a@kÇn‰fl@bË‹�i@ÚÓ”aä»€a@ÚôbÌä‹€@ÒÜÌÜu@Úçbÿn„a

اجلمعة  القدم،    لكرة  العراقي  االحتاد  نفى 
«أسود  مباراة  إلغاء  عن  تردد  ما  املاضية، 

الرافدين» الودية مع بوليفيا.
الكرة،  الحتاد  اإلعالمي  املكتب  عضو  وقال 
محمد خلف، في تصريحات خاصة  إن املباراة 
املقرر  من  حيث  موعدها،  في  قائمة  زالت  ما 

إقامتها، يوم ٢٠ أكتوبر/تشرين أول اجلاري.
إعداد  منهاج  لتطبيق  يسعى  «االحتاد  وتابع: 
في  معسكرًا    سيقيم  الذي  املنتخب، 
الدوحة، يتضمن مباراتني جتريبيتني مع الصني 
وأوزبكستان، ورمبا تأمني مواجهة أخرى، مطلع 
العام املقبل، قبل بدء منافسات بطولة آسيا 

باإلمارات».

@Ô”aä»€a@Öb§¸a
@ıbÃ€g@Ú‘Ó‘y@|ôÏÌ
bÓ–Ó€Ïi@Òaâbjfl



ــوماخر، جنل مايكل  أصبح مايك ش
ــي  ــل الرقم القياس ــوماخر حام ش
ــباقات  ــوز ببطوالت العالم لس بالف
ــائق  س أول   ،١ ــوال-  فورم ــيارات  س
ــباقات  أملاني يفوز ببطولة أوربا لس
 /١٩ ــوماخر  ــل ش واحت ــوال-٣.  فورم
عاما/ املركز الثاني خلف اإلستوني 
ــباق الثاني،  ــي الس ــوري فيبس ف ي
ــار  ــة مضم ــن جول ــر، م ــل األخي قب

هوكنهامي الذي أقيم اليوم السبت.
وقبل السباق النهائي املقرر إقامته 
ــوماخر بفارق  ــد، ابتعد ش غدا األح
ــه،  ــرب مالحقي أق ــن  ع ــة  نقط  ٥١
ــل تيكتوم، وال ميكن  البريطاني داني

ألي سائق أن يقترب منه.
ــوماخر  ــج باللقب يعطي ش التتوي
ــاب الرخصة  ــا كافية الكتس نقاطً
ــوبر التي تسمح له باملشاركة  الس
ــن  ــوال-١، ولك ــات فورم ــي منافس ف
ــي  ــة ف ــه للمنافس ــألة انتقال مس

ــم باتت مستبعدة  فورموال١- املوس
متاما.

ــه ملواصلة  ــوماخر وإدارت ويهدف ش
التنافس في مستوى الشباب، رغم 
ــألة االنتقال للمنافسة في  أن مس
ــلة سباقات  فورموال٢- أو في سلس
ــن  م ــوال  لفورم ــي  اليابان ــوبر  الس

اخليارات املتاحة.
ــون  أوك ــني  إيتيب أن  ــا  أيض ــر  يذك
ــائقي فورموال-١  ــترول، س والنس س
ــن قبل ببطولة أوربا  احلاليني، فازا م

لفورموال-٣.
ــوماخر بلقب أملانيا  ــاز مايكل ش وف
ــدأ بعدها  ــي ١٩٩٠ وب ــوال-٣ ف لفورم
بعام مسيرته في فورموال-١. وأنهى 
ــة العالم  ــز ببطول ــوماخر، الفائ ش
ــيرته  ــبع مرات، مس ــوال-١ س لفورم
الرياضية في ٢٠١٢ ولم يقم بظهور 
علني منذ تعرضه إلصابات خطيرة 
في الرأس في حادث تزلج في ٢٠١٣.

املصنف  ديوكوفيتش  نوفاك  الصربي  يلتقي   
 ١٣ املصنف  تشوريتش  بورنا  والكرواتي  ثانيا 
الصينية،  لدورة شنغهاي  النهائية  املباراة  في 

ثامنة دورات املاسترز لأللف نقطة في التنس.
األملاني  على  النهائي  نصف  في  الالعبان  وفاز 
والسويسري  رابعا  املصنف  زفيريف  ألكسندر 
على  اللقب  وحامل  أول  املصنف  فيدرر  روجيه 
ساعة  الى  ديوكوفيتش  واحتاج  التوالي. 
 ٦-١  ،٦-٢ زفيريف  يقصي  لكي  فقط  ودقيقة 
ويبلغ النهائي السادس واألربعني له في دورات 
الثاني  بلقبه  الفوز  أمل  على  نقطة،  األلف 
والثالثني في هذه الدورات والرابع في شنغهاي 
وواصل  و٢٠١٥.  و٢٠١٣   ٢٠١٢ أعوام  بعد  بالذات 
الصربي البالغ ٣١ عاما عودته الى قمة مستواه 

فوزه  محققا  اصابته،  خلفه  وضع  أن  بعد 
على  بالتالي  ليحافظ  تواليا،  عشر  السابع 
احملترفني  الالعبني  صدارة  انتزاع  في  حظوظه 
من اإلسباني رافايل نادال الغائب األبرز بسبب 
في  الـ١٠٣  النهائي  الى  وبتأهله  اإلصابة. 
مسيرته املتوجة بـ٧١ لقبا حتى اآلن بينها ١٤ 
صعوده  ديوكوفيتش  ضمن  سالم،  الغراند  في 
للمرة  احملترفني  تصنيف  في  الثاني  املركز  الى 
على  وذلك   ،٢٠١٧ حزيران/يونيو   ١١ منذ  األولى 
فيدرر. وتطرق الصربي الى املستوى الذي وصل 
كاشفا  االصابة،  مع  املعاناة  بعد  مجددا  اليه 
«العملية اجلراحية التي خضعت لها أوائل هذا 
العام (في مرفقه) أثرت على طريقة لعبي بعض 
الستعادة  الوقت  بعض  الى  واحتجت  الشيء 

الثقة واللعب بأريحية».

بعد هذه  العالم  ٢ في  الرقم  أكون  «أن  وواصل 
الدورة يعتبر اجنازا رائعا إذا أخذنا في عني االعتبار 
ما اختبرته في األشهر األربعة، اخلمسة األولى 
من العام والعملية اجلراحية التي خضعت لها. 
أين كنت قبل حوالي أربعة أشهر وأين أنا اآلن، 
الوضع مختلف متاما. أنا أعتز بهذا اإلجناز وبكل 
حلظة أقضيها في امللعب».ديوكوفيتش يواصل 
يواصل  ديوكوفيتش  مستواه  قمة  الى  عودته 
عودته الى قمة مستواه وثأر ديوكوفيتش الذي 
توج  عندما  املاضي  آب/أغسطس   ٢٠ في  بات 
العب  أول  األميركية  سينسيناتي  دورة  بلقب 
يفوز بدورات املاسترز التسع لأللف نقطة منذ 
الـ٢١  ابن  ألن  زفيريف  من   ،١٩٩٠ عام  بدايتها 
ربيعا تغلب على الصربي في املواجهة الوحيدة 
روما  دورة  نهائي  في  وكانت  بينهما،  السابقة 

للماسترز العام املاضي                          
املوسم  هذا  الفائز  ديوكوفيتش،  وسيقلص 
ميدوز  وفالشينغ  وميبلدون  بطولتي  بلقب 
اضافة الى دورة سينسيناتي للماسترز، الفارق 
نقطة   ١٥٥ إلى  احملترفني  تصنيف  ترتيب  في 

بينه وبني نادال في حال تتويجه األحد باللقب، 
الثمانية  الالعبني  ترتيب  في  نقطة   ٣٥ والى 
ختام  في  للماسترز  لندن  دورة  في  املشاركني 

املوسم .
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البالغة  فينيسيوس جونيور، عن سعادته  البرازيلي  عبر 
فترة  في  بالفريق  التحق  حيث  مدريد،  ريال  في  بالتواجد 

ا من فالمنجو. االنتقاالت الصيفية املاضية، قادمً
 ٢٠ حتت  البرازيل  منتخب  مع  مباراة  في  جونيور،  وشارك 

عاما، وصنع الهدف الوحيد للسامبا.
«البرنابيو»  موقع  نقلها  تصريحات  في  جونيور  وقال 
أن تكون  األفضل،  اللعب بني  ا  دائمً اجليد  اإلسباني: «من 

في ريال مدريد فهذا أمر ال يقدر بثمن».
وأضاف: «حاليا أنا هنا مع املنتخب، وكل تركيزي منصب 

على مساعدة الفريق، وتبادل اخلبرات».
بريال  األول  الفريق  مع  مشاركته  وعن 
مدريد، علق: «يجب أن أظل هادئًا، أنا 
سعيد ألنني متكنت من املساهمة 
في مباراتني، ال يوجد شيء أفضل 
ضد  البرنابيو  في  الظهور  من 
ا  جدً سعيد  مدريد،  أتلتيكو 
ا،  جدً جيدة  ألنها  باجملموعة 
سأعود بشكل أفضل بعد 

التوقف الدولي».
رحيل  عن  وسئل 
رونالدو  كريستيانو 
فرد:  الفريق،  عن 
قد  كنت  لو  «أمتنى 
جانبه،  إلى  لعبت 
العديد  أجاور  لكني 

أعتقد من  اآلن،  األبطال 
يجب  ال  أن أحتدث عنه».أنني 

ــى املانيا  ــوزا عزيزا عل ــت هولندا ف حقق
ــان كرويف  ــب «يوه ــى ملع ــر عل ٣-صف
ــي  ــتردام، ف ــة أمس ــي العاصم ــا» ف أرين
ــات اجملموعة  املرحلة الثالثة من منافس
ــن دوري األمم  ــتوى األول م ــى للمس األول
ــت هولندا  ــرة القدم. وتقدم ــة لك األوربي
ــر على  ــت فوزها احلادي عش ــي حقق الت
ــا ١٥ تعادال  ــاراة، بينه ــي ٤٦ مب ــا ف أملاني
ــز الثاني  ــا، الى املرك ــارا ألملاني و١٥ انتص
ــد ثالث نقاط  ــي ترتيب اجملموعة برصي ف
ــا املتصدرة  ــم فرنس ــف بطلة العال خل
ــلبي مع أملانيا  ــع نقاط من تعادل س بأرب
ــي  ــدا ٢-١ ف ــى هولن ــوز عل ــا وف افتتاح
ــا  فرنس ــتقبل  وتس ــة.  الثاني ــة  املرحل
ــرين األول/ ضيفتها أملانيا الثالثاء ١٦ تش

ــة الرابعة،  ــس في املرحل ــر في باري أكتوب
علما أن وضع املدرب األملاني يواكيم لوف 
ــى البيان التنازلي  ــبة ال ازداد حراجة، نس
ــات كأس العالم  ــذ نهائي ــب من للمنتخ
ــرج فيها  ــي خ ــيا الت ــي روس ــرة ف األخي
ــخة ٢٠١٤ في  املنتخب األملاني بطل نس
ــدور األول. وبعد املباراة رأى  ــل من ال البرازي
ــرن ميونيخ ماتس هوملس في  مدافع باي
ــون األملاني ان فريقه  ــح الى التلفزي تصري
ــة الفرص التي  ــألة ترجم عانى «من مس
ــنحت لنا أمام املرمى. وهذا أمر واضح.  س

ــرنا صفر-٣ في مباراة كان مقدرا لنا  خس
ــرص عدة وكان  ــنحت لنا ف الفوز بها. س
ــجيل اصابتني او ثالث.  باستطاعتنا تس
ــرة، ولم يكن  ــر على الك ــتحوذنا أكث اس
ــب معني. وال  ــل نتيجة خطأ الع ما حص
ــيء». ــنا على اي ش ميكننا أن نلوم أنفس

كذلك رأى احلارس مانويل نوير في تصريح 
ــتفد  للتلفزيون األملاني ايضا «أننا لم نس
مبا فيه الكفاية من الفرص التي سنحت 
ــجيل.  لنا، وخصوصا جلهة افتتاح التس

وقد وقعنا في أخطاء في نهاية املباراة».
فان دايك يفتتح

ــتيفن  س ــن  أيندهوف ــم  مهاج ــح  وافتت
البرتقالي  للمنتخب  العمليات  بيرغفني 
ــرة لعبها الى  ــة بك ــة الثالث ــي الدقيق ف
ــة، اال ان احلارس  ــة األملاني ــل املنطق داخ
مانويل نوير سبق مهاجم ليون الفرنسي 
ــاي وانقض على الكرة.وانتظر  ممفيس ديب
ــة ١٥ لصناعة أول  ــى الدقيق ــان حت األمل
ــم  ــدد مهاج ــا س ــرة عندم ــة خط فرص
اليبزيغ تيمو فيرنر املنفرد الكرة من داخل 
ــة برعونة الى خارج امللعب حلظة  املنطق
ــلونة  ــي لبرش ــارس االحتياط ــروج احل خ
ــن ملالقاته. ثم  ــباني ياسبر سيليس اإلس

ــديدة توماس  ــن وأخرج تس تألق سيليس
ــطة االرتفاع الى ركنية قبل  مولر املتوس
ــة اليمنى ملرماه اثر متريرة  ان تخترق الزاوي

من طوني كروس .
ــل فان دايك مدافع  وافتتح القائد فيرجي
ــجيل لهولندا  ــول اإلنكليزي التس ليفرب
ــية في قلب املرمى (٣٠)، متابعا  بكرة رأس
كرة ارتدت من العارضة األملانية إثر رأسية 
ــاول لضربة ركنية  من راين بابل الذي تط

نفذها ممفيس ديباي من اليمني.
ــة هولندية  ــن إصاب ــان م ــت األمل ــم أفل ث
ــق بابل في متابعة كرة  ثانية عندما أخف

ــباك  ــام املرمى وايداعها الش خالصة ام
ــر متريرة من الظهير األمين دينزل  اخلالية إث
ــر فرصة التعادل  ــز (٣٤).وأهدر مول دامفري
ــباك  ــدد من داخل املنطقة في الش اذ س
ــن (٣٨) اثر  ــارس سيليس ــة للح اخلارجي

متريرة من إميري جان.
هولندا تحقق فوزها الحادي عشــر على 

أِّـانيا
ــوط الثاني بسلسلة  وافتتح األملان الش
ــة الهولندية دون  ــى املنطق ــات عل هجم
ــدرب يواكيم  ــع امل ــورة حقيقية.ودف خط
ــتر سيتي  لوف بكل من مهاجم مانشس
ــط  ــانيه والعب وس ــوروا س ــزي ل اإلنكلي
ــي يوليان  ــان الفرنس ــان جرم ــس س باري
دراكسلر بدال من توماس مولر وإميري جان 
على التوالي (٥٧) لتنشيط خط الهجوم.
ــب فرصة طيبة  ــانيه غير املراق وأهدر س
ــدد الكرة أرضية قرب  إلدراك التعادل اذ س
ــر ملرمى سيليسن إثر متريرة  القائم األيس
ــش (٦٤).رد  ــوا كيميت ــن جوش ــة م متقن
أهدر ديباي بإهدار فرصة تسجيل إصابة 
ــدد  ــز ألصحاب من كرة مرتدة اذ س التعزي

بني يدي احلارس نوير (٧٦).
ــول  ليفرب ــط  وس ــب  الع ــل  فع ــك  كذل
اإلنكليزي جورجينيو فينالدوم بالتسديد 
ــر هجمة مرتدة  ــبات الثالث اث فوق اخلش
ــارف املنطقة األملانية  ــديدة من مش وتس
ــق، أطلق  ــة بأربع دقائ ــل النهاي (٨٠).وقب

ديباي رصاصة الرحمة بتسجيله اإلصابة 
ــددها من مشارف  الثانية بكرة أرضية س
ــارس نوير  ــدت من قدم احل ــدوق وارت الصن
الى سقف املرمى اثر هجمة مرتدة قادها 

كوينسي برومس من اليمني (٨٦).
ــس من  ــت تون ــر اقترب ــب اخ ــن جان م
ــا ٢٠١٩  ــى كأس أمم إفريقي ــل إل التأه
ــد فوزها الثالث تواليا  لكرة القدم بع
على حساب ضيفها منتخب النيجر 

١-صفر، في رادس ضمن اجلولة الثالثة 
ــق املغرب فوزا  ــن التصفيات، فيما حق م
ــي اجملموعة  ــر. ف ــزر القم ــى ج ــال عل قات
ــادة مدربها  ــت تونس بقي ــرة، رفع العاش
ــا الى ٩  ــي رصيده ــوزي البنزرت ــد ف اجلدي
ــر  ــل ٦ ملص ــات، مقاب ــن ٣ مباري ــاط م نق
ونقطة لكل من سوازيالند والنيجر. وفي 
ظل غياب مهاجم سانت إتيان الفرنسي 
ــكيلة تونس بسبب  وهبي اخلزري عن تش
االصابة، افتتح «نسور قرطاج» التسجيل 
من ركنية عكسها ديالن برون الى القائم 
ــا مدافع أوملبياكوس  البعيد حيث تابعه
اليوناني ياسني مرياح من مسافة قريبة 
ــي (١٨).وبعد  ــجال هدفه الدولي الثان مس
سيطرة تونسية في الشوط األول، تراجع 
املضيف في الثاني وسمح للنيجر بشن 
هجمات خطيرة على مرماهم، بيد أنهم 
ــدم حتى صافرة النهاية. احتفظوا بالتق

ــرة  بعش ــاراة  املب ــيون  التونس ــل  وأكم

العبني بعد طرد غيالن 
الدقيقة  في  الشعالني 
ــد  بع ــي  البنزرت ــال  ٨٧.وق
ــجيل  ــدم تس ان ع ــاراة  املب
ــة  املهم ــب  ــان صع ث ــدف  ه

عليهم ومنح 
ــرض  ــم ي ــة «ل ــم الثق اخلص
ــبب بعض  البعض بس األداء 

الغيابات املؤثرة. نحاول إعداد 
ــال  ــتقبل وملوندي ــق للمس فري
٢٠٢٢، كما أن تسجيلنا لهدف 
ــب بقلق». ــد جعلنا نلع وحي

ويتأهل الى النهائيات القارية 
صاحبا املركزين األولني في كل 
اجملموعة  ــتثناء  باس مجموعة 
ــيتأهل عنها  ــة التي س الثاني
ــت  ــال بقي ــي ح ــف ف الوصي
أو  ــرون،  للكامي ــدارة  الص
ــم  ل ــال  ح ــي  ف ــدر  املتص
ــدارة من نصيب  ــن الص تك

األخيرة.

��

@ÚÓΩb»€a@Ú����ôbÌä€a:زوروا موقعنا على االنرتنت

WWW.albayyna-new.com

ــو مالديني، الذي يتولى  أملح باول
منصبًا إداريًا في ميالن اإليطالي، 
إلى أن النادي رمبا يتحرك للتعاقد 
ــويدي زالتان  ــم الس ــع املهاج م
يناير/كانون  في  إبراهيموفيتش، 

الثاني القادم.
ــا موقع  ــات نقله ــي تصريح وف
ــال  ق ــو»،  ميركات ــيو  «كالتش

ــش  «إبراهيموفيت ــي:  مالدين
ــرف  غ ــى  عل ــرًا  كبي ــيكون  س
املالبس؟ ال أعتقد ذلك، فالعبني 
ــخصية يستطيعون  بهذه الش
ــرة، ونحن  ــب في أندية كبي اللع

نادٍ كبير».
ــاف: «فكرنا به في الصيف.  وأض
ــو  وه ــخصية  ش ــه  لدي ــان  زالت
ــكل عام العبان مثل  بطل، وبش

ــش  وإبراهيموفيت ــن  هيجواي
إمكانيات  ــراج  إخ ــتطيعان  يس

اآلخرين».
ــارت مؤخرًا  ــر أش ــر أن تقاري يذك
اإليطالي  ــالن  ــادي مي ن الهتمام 
ــويدي  بالتعاقد مع الالعب الس
ــن  م ــش،  إبراهيموفيت ــان  زالت
صفوف لوس أجنلوس جاالكسي 

احلالي
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األمريكي اخملضرم  السلة  أعلن العب 
بعد  اعتزاله  جيفرسون،  ريتشارد 
لكرة  األمريكي  الدوري  في  مسيرة 
إيه)  بي  (إن  للمحترفني  السلة 

استمرت ١٧ موسما.
وجاء إعالن جيفرسون، البالغ ٣٨ عاما 
والذي ال يلعب لصالح أي فريق حاليا، 
على  نشرها  رسالة  في  اعتزاله  عن 
أشار  (إنستجرام)  بشبكة  حسابه 
خاللها إلى تأثره بوفاة والده ريتشارد 
سبتمبر/  ١٩ في  األب  جيفرسون 
نار  إطالق  حادث  في  املاضي  أيلول 

بكاليفورنيا.
وكتب جيفرسون «في الشهر األخير 
نفس  في  حادثني  ملواجهة  اضطررت 
الوقت غيرا حياتي. قرار اعتزالي ووفاة 

دعم  املأساوية.  (والده)  ريتش  بيج 
أسرتي وأصدقائي كان هائال».

ولعب جيفرسون ١٧ موسما في «إن 
بي إي» فاز خاللها بلقب مع كليفالند 

كافالييرز عام ٢٠١٦ .
وخالل املوسم املاضي لعب بصفوف 
 ٨٫٢ مبتوسط  وشارك  ناجتس  دينفر 

دقيقة في كل لقاء من ٢٠ خاضها.
ولعب  سبق  جيفرسون  أن  يذكر 
لصالح فرق بروكلني نتس وميلووكي 
وجولد  سبيرز  أنطونيو  وسان  باكس 
وداالس  جاز  وأوتا  واريورز  ستيت 

مافريكس.
وقبل أن يعلن اعتزاله، كان جيفرسون 
رياضي  كمعلق  العمل  بدأ  قد 
(إسنب)  بشبكة  التليفزيون  في 

والشبكات االجتماعية.
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ìnÌâÏímÎ@ìnÓœÏ◊ÏÌÖ@¥i@è‰n‹€@bËÃ‰ë@ÒâÎÖ@k‘€/ وكاالت 
اليد  لكرة  اإلسباني  املنتخب  توج 
بامليدالية  للشباب،  الشاطئية 
دورة  منافسات  ضمن  الذهبية 
التي  للشباب  األوملبية  األلعاب 
األرجنتينية  العاصمة  حتتضنها 
تغلبه  إثر  وذلك  آيرس،  بوينوس 
نظيره  على  النهائية  املباراة  في 
لرميات  اللجوء  بعد  البرتغالي، 

الترجيح (٩ـ ٦).
في  اإلسباني  املنتخب  وتفوق 
 ،(١٩-١٤) بنتيجة  األول  الشوط 
بالفوز  الكفة  عادل  املنافس  أن  إال 
نقطتني  بفارق  الثاني  بالشوط 
لرميات  الطرفان  ليلجأ   ،(١٨-١٦)
في  ابتسمت  التي  الترجيح 

النهاية إلسبانيا.
وكانت إسبانيا قد حجزت مقعدها 
كرواتيا  على  بالفوز  النهائي  في 
تأهلت  فيما  لواحد،  بشوطني 
أصحاب  حساب  على  البرتغال 
األرض (األرجنتني) بنفس النتيجة.

اإلسباني  املنتخب  واصل  وبهذا 
اليد الشاطئية  هيمنته على كرة 
العام  توج  أنه  حيث  الفئة  لهذه 
وللقارة  للعالم  بطال  املاضي 

العجوز.
يذكر أن األرجنتني توجت بامليدالية 
حتديد  مباراة  في  بفوزها  البرونزية 
الكروات  على  الثالث  املركز 
بشوطني نظيفني (١٧-١٤ و٢٠-١٨).

@ÜÓ€a@Òä◊@ÚÓjÁá@Üñ§@bÓ„bjçg
lbjí€a@ÖbÓjΩÎdi@ÚÓ˜übí€a

اعترف جوليان دراكسلر، العب املنتخب األملاني، بتحمله 
جزءًا من اخلسارة التي تكبدها املانشافت أمام هولندا.

وخسر املنتخب األملاني، خارج أرضه بثالثية نظيفة، على 
يد «طواحني» هولندا، ضمن منافسات دوري األمم األوربية.

موقع «سبورت١»  في تصريحات نشرها  دراكسلر،  وقال 
األملاني، : «أعتقد أنَّني أحتمل بعض اللوم؛ ألنني تسببت 

ا ثانيًا، بعد فقداني الكرة، وهو ما  في تلقي شباكنا هدفً
لم يكن ينبغي أن يحدث».

في  ا  أيضً أخطأ  أنَّه  جيرمان،  سان  باريس  جنم  د  وأكَّ
اللحظات األخيرة، ما أدى لتلقي املنتخب األملاني، الهدف 

ا: «لهذا أشعر بخيبة أمل كبيرة». الثالث، مضيفً
يواكيم  املدرب  رحيل  إمكانية  في  رأيه  وعند سؤاله عن 
مجرد  أنا  األمور.  تلك  أقيم  من  أنا  «لست  أجاب:  لوف، 

العب، لذا لن أعلق على هذا األمر».
املواجهة  عن  دراكسلر  حتدث  تصريحاته،  ختام  وفي 
من  قوة  أكثر  «الديوك»  أنَّ  ا  مؤكدً فرنسا،  أمام  املقبلة 
هولندا، فضالً عن خوضهم اللقاء في عقر دارهم، وهو ما 

يزيد من صعوبة املباراة.

aÜ‰€ÏÁ@‚bflc@bÓ„bΩc@¬Ï‘ç@ÚÓ€Î˚éfl@Èé–„@›‡∞@ä‹é◊aâÖ
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ــية عراقية  استحثت قوى سياس
ــادل عبد  ــوزراء املكلَّف ع ــس ال رئي
ــكيل  تش ــي  ف ــراع  اإلس ــدي  امله
احلكومة، كما دعا رئيس اجلمهورية 
ــة تراعي  ــح إلى حكوم برهم صال
ــن  ــداً م ــي بعي ــل السياس التمثي
ــغل مكتب  احملاصصة. وفيما ينش
عبد املهدي بدراسة آالف الطلبات 
ــغل احلقائب الوزارية،  املقدمة لش
ــف «الفتح» هادي  أعلن زعيم حتال
ــه وزعيم التيار الصدري  العامري أن
ــدى الصدر منحا رئيس الوزراء  مقت
ــكيل  تش ــي  ف ــة  الكامل ــة  احلري

احلكومة.
ــالل  خ ــة  اجلمهوري ــس  رئي ــا  ودع
ــى  ــس األعل ــه «اجملل ــال أقام احتف
اإلسالمي» ملناسبة تأسيسه، إلى 
ــة تراعي  ــكيل حكومة عراقي تش
ــن  ــداً م ــي بعي ــل السياس التمثي
ــد املهدي  ــاً عب ــة، مطالب احملاصص
ــكيل حكومة عراقية خادمة  بتش
ــعب  ــد. وأضاف أن «الش لهذا البل

العراقي املعطاء قادر على مواجهة 
التحديات، ونريد له أن يكون محوراً 
مهماً في املنطقة»، مشيراً إلى أن 
صوت أهالي البصرة يجب أن يكون 
ــس الوزراء  ــموعاً، ومطالباً رئي مس
ــة  ــكيل حكوم ـــ «تش ــف ب املكل

عراقية خادمة لهذا البلد».
ــف  ــس حتال ــا رئي ــه، دع ــن جهت م
ــه، البرملان  ــالل كلمت ــح» خ «الفت

ــتكمال  باس ــراع  اإلس ــى  إل
ــي  ف ــتورية  الدس ــتحقاقات  االس
ــات الثالث،  ــاب الرئاس ــأن انتخ ش
الفتاً إلى أن ائتالفه وائتالف الصدر 
ــس  لرئي ــة  التام ــة  احلري ــا  «أعطي
ــوزراء املكلَّف، بعيداً من أي تأثير،  ال
ــرط واحد هو  كما قلنا له لدينا ش

النجاح».
ــد  محم ــان  البرمل ــس  رئي ــال  وق
ــالل  خ ــه  كلمت ــي  ف ــي  احللبوس
ــكيل  ــال: «نتطلع إلى تش االحتف
ــة وقادرة  ــة ومانع ــة جامع حكوم
ــات»، داعياً إلى  ــواء األزم على احت
ــة على  ــة البرملاني ــل الرقاب «تفعي
ــات حلماية الثروات املالية  املؤسس
ــب بـ «تعزيز  ــرية»، كما طال والبش
ــان إدامة  ــتوري لضم ــاء الدس البن

التقدم واالزدهار في البلد».
ــى ذلك، أعلن مكتب عبد املهدي  إل
ــيحات ملنصب وزير  خالصة الترش
ــاد في  ــا أف ــت. وبعدم ــر اإلنترن عب
ــالق البوابة اإللكترونية  بيان بـ «إغ
ــح للمنصب (وزير)  اخلاصة بالترش
ــاعة  ــي املوعد احملدد في متام الس ف
ــس  اخلمي ــر  عص ــن  م ــة  الرابع

ــف أن «الترشيحات  املاضي»، كش
ــا  ــت ١٥١٨٤»، وأنه ــة بلغ املكتمل
ــات والوزارات  «توزعت على احملافظ
ــدد  «ع أن  ــى  إل ــيراً  مش ــة»،  كاف
ــهادة  ش ــة  حمل ــن  م ــحني  املرش
الدكتوراه بلغ ١٧٧٨ بنسبة ١٢ في 
املئة، ومن حملة شهادة املاجستير 
٢٢٠٠ بنسبة ١٤ في املئة». وتابع ان 

«نسبة ترشيحات اإلناث بلغت ١٥ 
ــبة املرشحني  في املئة، وبلغت نس
ــار  ــي املئة». وأش ــتقلني ٩٦ ف املس
ــراءات احلالية والتالية  إلى أن «اإلج
ــتبعاد  ــرز اإللكتروني، واس هي الف
ــتوفية الشروط  الطلبات غير املس
ــة»، بينها العمر،  القانونية والفني
ــص،  والتخص ــني،  املرؤوس ــدد  وع
ــراء  ــه «مت إج ــاً ان ــا، موضح وغيره
ــق املعايير، ومت  ــل األولي وف التحلي

اختيار أفضل ٦٠١ مرشحاً».
وأكد املكتب ان «جلنة اخلبراء بدأت 
ـــ٦٠١ لتحديد  ــات ال ــدرس الطلب ب
ــحني لدعوتهم إلى  ــل املترش أفض
ــى أن «اخلطوات  مقابالت»، الفتاً إل
ــرة  ــمل مقابالت مباش املقبلة تش
مع الفريق اخملتص وتدقيق املؤهالت، 
ــهادات وغيرها،  ومنها: صحة الش
ــة  النهائي ــالت  املقاب ــراء  إج ــم  ث
ــس  ــع رئي ــن م ــرة للمتميزي املباش

الوزراء املكلف».
ــان ٢٨ جلنة  ــار البرمل ــى ذلك، اخت ال
ــدة.  اجلدي ــه  دورت ــال  ألعم ــة  دائم
ــان  البرمل إن  ــي  نياب ــدر  مص ــال  وق
ــه الدائمة وعدد  ناقش اختيار جلان

ــني الكتل،  ــا ب ــا وتوزيعه أعضائه
ــدد األعضاء في  ــدداً على أن ع مش
كل جلنة يتراوح بني ٩ – ١٩ عضواً.

ــد  محم ــان  البرمل ــس  رئي ــن  وأعل
احللبوسي خالل اجللسة وجود ٣٠ 
ــة عضوية  ــاً للطعن في صح طلب
أن  ــاً  مضيف ــس،  اجملل ــي  ف ــواب  ن
«إجراءاتها القانونية لم تكتمل»، 

والفتاً إلى أن القضية ستُدرس قبل 
عرضها على النواب للبت فيها.

ــوزراء املكلَّف  ــس ال ــا نفى رئي كم
ــكيل احلكومة العراقية عادل  تش
ــائل  ــا تداولته وس ــدي م عبد امله
إعالم عن قائمة تضم أسماء وزراء 
حكومته املنتظرة، ودعا إلى اعتماد 
املعلومات من مصادرها الرسمية. 
تزامن ذلك مع احتدام الصراع على 
احلقائب الوزراية بني األحزاب، فيما 
نية  ــية  ــادر سياس ــفت مص كش
ــكيل  عبد املهدي االنتهاء من تش

احلكومة قبل املهلة الدستورية.
ــس  ــي لرئي ــب اإلعالم ــاد املكت وأف
ــف في بيان: «نؤكد  احلكومة املكلَّ
ــي تضم  ــة القوائم الت ــدم صح ع
أسماء على أنهم وزراء في حكومة 
ــيراً الى أن «مثل  عبد املهدي»، مش
ــدف الى  ــزورة يه ــم امل ــذه القوائ ه
ــام وخلط األوراق  تضليل الرأي الع
وإرباك الوضع». وقال: «على وسائل 
ــعب العراقي  ــاء الش ــالم وأبن اإلع
ــن  ــمية م ــات الرس ــاد البيان اعتم
ــدم التعامل  ــب اإلعالمي، وع املكت

مع هكذا قوائم وأخبار مزيفة».

ــة  ــام املاضي ــالل األي ــرت خ وانتش
االجتماعي  ــل  التواص على مواقع 
ــة  ــالم، قائم ــائل اإلع ــض وس وبع
تضم أسماء شخصيات على أنها 
ــدي احلكومية.  ــكيلة عبدامله تش
ــوزراء املكلَّف أعلن  ــس ال وكان رئي
ــابق فتح باب الترشح  في وقت س
للتشكيلة الوزارية املقبلة، وحض 

ــه الكفاءة على  من يجد في نفس
ــه ملنصب وزاري عن  ــيح نفس ترش

طريق املوقع اإللكتروني.
ــف مصدر سياسي  إلى ذلك، كش
ــوي  ين ــدي  امله ــد  «عب أن  ــع  مطل
ــرة الزمنية املمنوحة  تقليص الفت
ــكيل  ــتور لتش ــب الدس ــه مبوج ل
ــام البرملان  ــا أم ــه وعرضه حكومت

لنيل الثقة».
ــن مكتب رئيس  وذكر بيان صادر ع
ــار احلكيم، أنه  ــار احلكمة» عم «تي
«بحث مع عبداملهدي في تشكيل 
ــبل دعمها»، مضيفاً  احلكومة وس
أن «تقدمي اخلدمات وحتقيق تطلعات 
أولويات  تتصدر  العراقي  ــعب  الش

احملادثات» .
وزار رئيس الوزراء املكلّف مقر «حزب 
اجمللس األعلى اإلسالمي العراقي»، 
ــام  ــيخ هم ــه الش ــى رئيس والتق
حمودي. وذكر بيان عن مكتب األخير 
ــى يدعم احلوارات  أن «اجمللس األعل
ــدد، وتوجهات  ــة بهذا الص الوطني
ــة امللفات  ــدي في معاجل عبد امله
ــاريع  ــية، واملش ــة األساس الوطني
لالنتقال  ــة  الرامي ــتراتيجية  اإلس
بالبلد إلى مرحلة جديدة تنسجم 
مشيراً  الوطنية»،  واالستحقاقات 
ــي  ــر احلقيق ــة التغيي ــى «أهمي إل
امللموس الذي ينعكس إيجاباً على 

حياة املواطن».
ــعود  ــدر كردي بأن «مس وأفاد مص
ــي، زعيم احلزب الدميقراطي  البارزان
قوة،  ــكل  ب ــاول  ــتاني يح الكردس

ــة  رئاس ــب  ــارته منص ــد خس بع
ــات ملناصريه بأن  ــة، اإلثب اجلمهوري
ــوى  الق وأن  ــموعة،  مس ــه  كلمت
ــي  التخل ــتطيع  تس ال  ــة  العراقي
ــغ القيادات العراقية،  عنه»، إذ «أبل
عبر مجموعة رسائل، أنه يشترط 

تشكيل مجلس أعلى للتخطيط 
ــار  وكب ــالث  الث ــات  الرئاس ــم  يض
ــية، ويكون  ــل السياس ــادة الكت ق
ــي  الدميقراط ــزب  احل ــة  حص ــن  م
ــه  ــى أن ــيراً إل ــتاني»، مش الكردس
ــذا املنصب  ــالل ه ــعى من خ «يس
ــي  ــهد السياس ر املش ــدُّ ــى تص إل
مجدداً، ويشترط أن يكون املنصب 
ــرارات املصيرية  ــاً باتخاذ الق معني
ــني  ــق بالقوان ــي تتعل ــد، والت للبل
ــة  ــة االقتصادي ــة واحلساس املهم

والعسكرية والسياسية».
وكان البارزاني طالب، خالل اجتماع 
ــابق مع مبعوث  جمعه في وقت س
بريت ماكغورك،  األميركي  الرئيس 
ــس أعلى  ــاك مجل ــون هن ــأن يك ب

يرسم السياسات العليا للبالد.

وأكد النائب عن محافظة البصرة 
ــواب  ــدى ن ــكيني أن «ل ــي الس رام
ــتركاً  ــماً مش البصرة اتفاقاً وقاس
ــون  ــة، وأن تك ــة احملافظ ــو خدم ه
ــل الوزاري بني  ــا في التمثي حصته
ــع وزارات كأقل تقدير،  ثالث إلى أرب

ــيادية». ولفت الى  بينها وزارات س
ــن  ــر م ــت الكثي م ــرة قدّ أن «البص
خصوصية  ــا  ولديه ــات،  التضحي
كونها متثل رئة العراق االقتصادية، 
ــون  تك ــأن  ب ــح  نطم ــي  وبالتال
ــط والنقل من حصة  حقيبتا النف

احملافظة».
ــفت مصادر صحفية ان  كما كش
ــعى  ــنية يس «بعض األحزاب الس
ــي الدفاع  ــول على وزارت الى احلص
واخلارجية، وكذلك التعليم العالي 
ــى بعض  ال ــة  ــط، إضاف والتخطي
ــح:  وأوض ــتقلة».  املس ــات  الهيئ
ــة  ــم قضي س ــم حتُ ــى اآلن، ل «حت
ــون أياً من الوزارات، ألن  منح أي مك
املفاوضات ما تزال جارية بني القوى 

السياسية وعبداملهدي».

البينة الجديدة / القسم السياسي
ــي بي اس» االميركي  ذكر تلفزيون «س
ــى التلفزيون عبر  في خبر عاجل ورد ال
ــق ١٨  ــه من فري ــل علي ــريب حص تس
ضابطا من اخملابرات األميركية املركزية 
في إسطنبول ان احد موظفي السفارة 
ــال: «لقد قتلوا  حتت الضغط القوي ق
ــد  ــة بع ــل القنصلي ــقجي داخ اخلاش
ــه ورأيت اربع  ــاعة ونصف من دخول س
ــد على  ــه بعصي حدي ــال يضربون رج
رأسه حتى حتطمت جمجمته ثم قاموا 
ــن جميع  ــه وطلبوا م ــع اوصال بتقطي
ــني البقاء في مقاعدهم»، وقال  املوظف
القنصلية:  داخل  ــعودي  الس املوظف 

«لقد بقيت في مقعدي».
ــي اس» ان  ــي ب ــون «س ــاف تلفزي وأض
ــي الى  املوظف طلب اللجوء السياس
ــراف الذي  ــات املتحدة بعد االعت الوالي
ــه  ــقجي متّ قتل ــول ان اخلاش ــه ح قدم
ــمع صوت  ــة وانه س ــل القنصلي داخ
صراخه عاليا وهو يصرخ من الوجع ثم 
ــع عصي حديد على  قاموا بضربه بأرب
جمجمته حتى حتطمت وان كل ابواب 
ــا ولم يكن يوجد  القنصلية مت اغالقه
ــل القنصلية  ــب داخ ــخص غري أي ش
ــقجي، الن احد  ــا اخلاش ــا دخله بعدم
رجال االمن اقفلها نهائيا كما اننا كنا 
ــاهد على التلفزيون صور التحرك  نش

ــة ورأينا الشاشة بيضاء  على الشاش
ــل تعطلت كاميرات  ــألنا ه وعندما س

التصوير طلبوا منا السكوت.
ــي بي اس االميركي  وأضاف تلفزيون س
ــد ثالث دقائق  ــقجي قتل بع ان «اخلاش
من البدء بضربه على رأسه حيث سال 
ــه ونقله  ــوا بتقطيع اوصال ــدم وقام ال
ــت األرض ثم  ــفلي حت الى الطابق الس
بدأوا بتنظيف املكان كليا ورش مواد ال 
نعرف ما هي لكنها ازالت كل اثار الدم 
ــي  ــي املكتب والكرس ــة الدم ف ورائح
ــي  ــه الصحف ــا علي ــذي كان جالس ال

خاشقجي.»
ــاعة اعلن الرئيس  هذا ومنذ نصف س
ــي ترامب انه اذا ثبت امر مقتل  األميرك
ــيئ للغاية  ــذا أمر س ــقجي فه اخلاش
لكن اذا قرر مجلس االمن ادانة محمد 
ــة  ــى محكم ــه ال ــلمان وحتويل ــن س ب
ــتعمل الفيتو  العدل فان ترامب سيس
ــلمان الن  ــن س ــة ب ــل يإزاح ــن يقب ول
الواليات  ــني  ب ــتراتيجية  االس العالقة 
املتحدة والسعودية هي عبر محمد بن 
ــلمان، وانه يجب اعتقال من االفراد  س
ــقجي وجرمية  الذين قاموا بقتل اخلاش

القتل فردية.
ــي بي اس»  ــي حني ذكر تلفزيون «س وف
ــعود في اخملابرات  ان ضابطني من آل س
ــم محمد بن  ــم أوالد ع ــعودية ه الس

ــاركوا في قتل اخلاشقجي  سلمان ش
ــب انها  ــال ترام ــع اوصاله وق وتقطي
ــنطن  ــل فردية وواش ــى جرمية قت تبق
ــض  ــو وترف ــق الفيت ــتعمل ح ستس
إحالة محمد بن سلمان الى محكمة 

العدل الدولية.
ــعودي  ــراف هذا املوظف الس ــع اعت وم
ــل القنصلية  ــقجي داخ ــل اخلاش بقت
ــى  ال ــة  التركي ــرات  اخملاب ــت  اضاف
ــي  ه ــة  مثبت ــة  معلوم ــا  معلوماته
ــل  قت ــول  ح ــة  األميركي ــرات  واخملاب
اخلاشقجي في اسطنبول الن اخملابرات 
ــريط  الش ــا  لديه ان  ــت  قال ــة  التركي
ــماع صوت ورؤية  ــور وميكنكم س املص
وصورة اخلاشقجي وهو يصرخ قبل ان 
ــوت، كذلك ميكن  ــه ومي يبدأ ضرب رأس
رؤية صورته وحتطم جمجمته ووقوعه 

على املكتب مقتوال.
ــة  ــرت صحيف نش ــت  الوق ذات  ــي  وف
ــت ان لديها التسجيل  واشنطن بوس
ــقجي  الكامل لقتل الصحفي اخلاش
ــا معلومات  ــل لديها، ولديه الذي عم
ــا  له ــة  التركي ــرات  اخملاب ــلمتها  س
ــن كيفية تعذيب  بالصوت والصورة ع
ــم  حتطي ــم  ث ــه  وصراخ ــقجي  اخلاش
ــت  ــض البي ــك رف ــع ذل ــه وم جمجمت
ــلمان وانه  األبيض أي اتهام ضد بن س
ــيدافع عنه الن اجلرمية فردية وليس  س
ــد بن  ــعودي محم ــد الس ــي العه لول

سلمان عالقة بها.
الواليات املتحدة وفق اخملابرات املركزية 
ــعودي  االميركية منحت املوظف الس
ــات املتحدة  ــى الوالي ــوء ال ــق اللج ح
ــة بحمايته  ــرات االميركي ــام اخملاب وقي

ــني اقامته في مكان ال احد يعرفه  وتأم
ــما جديدا وتذكرة جديدة  واعطائه اس

ويكون مبكان امن.
ــي املصري  ــث األكادمي ــال الباح كما ق
ــي،  ــأن األمريك ــي الش ــص ف املتخص
ــات  ــف الوالي ــس، إن موق ــد الري محم
ــقجي،  املتحدة من قضية جمال خاش
ــددا، إال أنه في  ــدو متش ــم كونه يب رغ

حقيقة األمر مرتبك متاما.
ــي تصريحات خاصة  وأوضح الريس، ف
ــس األمريكي دونالد ترامب ما  : أن الرئي
زال مير في تصريحاته مبرحلة املطالبة 

بالتحقيق في قضية اختفاء الصحفي 
بينما  ــقجي،  ــعودي جمال خاش الس
ــن التقاط  ــدث ع ــالده تتح ــف ب صح
ــجيالت تثبت  ــرات محادثات وتس اخملاب

مقتل الرجل.
ــف  ــدأت الصح ــام ب ــذ أي ــاف «من وأض
ــت  ــنطن بوس ــل واش ــة، مث األمريكي
ــي  ــرى ف ــف أخ ــز وصح ــورك تامي ونيوي
تركيا، تتحدث عن متكن اخملابرات «سي 
آي إيه» من تسجيل مكاملات، والتقاط 
ــذا القبيل،  ــع فيديو وأمور من ه مقاط
ــة،  صحيح ــت  كان إذا  ــور  األم ــذه  وه
ــف هذه  ــة املقبلة كانت كش فاملرحل
ــدث يدل  ــا يح ــن م ــجيالت، ولك التس
ــط على  ــكا تضغط فق ــى أن أمري عل

السعودية».
ــي  ــأن األمريك ــي الش ــر ف ــع اخلبي وتاب

ــات  الوالي أن  ــد  يؤك ــض  التناق ــذا  «ه
ــا ما  ــس لديه ــة لي ــدة األمريكي املتح
ــعودية، وأن  يدين اململكة العربية الس
ــة ابتزاز  ــدث يتعلق مبحاول ــا يح كل م
ــعوديني،  ــكان للس ــب األمري ــن جان م
ــجال الكالمي الذي  ــد الس خاصة بع
ــهر اجلاري، عندما أعلن  دار مطلع الش
ترامب مطالبة السعودية بدفع مقابل 
ــلمان  ــر محمد بن س ــا، ورد األمي أمنه
ــؤول في  برد الذع، أحرج فيها أكبر مس

البيت األبيض».
ولفت األكادميي املصري إلى أن اشتعال 

ــعودي  ــي الس ــاء الصحف ــة اختف أزم
ــر الصحافة  ــقجي، يجب ــال خاش جم
ــال امتالكهم  ــة والتركية، ح األمريكي
ــوع بالفعل،  ــذا الن ــن ه ــات م معلوم
ــة، وهم على  ــدمي أدلتها كامل على تق
ــل إلى  ــن يتوص ــة بأن م ــة كامل قناع
ــا،  ــكل دليال ملموس ــط واحد يش خي
ــا يظل عالقا  ــيحقق مجدا صحفي س
في األذهان والقلوب، وهذه هي طبيعة 
ــل الصحفي الباحث عن االنفراد  العم

والسبق.
وأكد الدكتور محمد الريس أن الواليات 
ــوط كما تدعي  ــدة ال متلك أي خي املتح
فيما يتعلق باختفاء خاشقجي، وكل 
ــجه من روايات على لسان  ما يتم نس
ــع أنها  ــة، يدعي اجلمي ــادر مجهل مص
ــة أو من  ــلطات األمني ــة من الس مقرب

ــت  ــي أمريكا وتركيا، ليس ــرات ف اخملاب
ــى صانعوها أن  ــات يتمن ــوى تكهن س
ــن الواقع  ــتوى احلقائق، ولك ترقى ملس
يقول إنه ال أحد ميلك أدلة تدين اململكة 

العربية السعودية.
ــب  ترام ــات  تصريح أن  ــى  عل ــدد  وش
املتوالية بشأن رغبة أمريكا في معرفة 
ما حدث في قضية خاشقجي، وإصراره 
ــي أكثر من  ــن األزمة ف ــى احلديث ع عل
مناسبة، كشف كذب مخابرات بالده، 

ــف األمريكية أنها  ــد الصح التي تؤك
متلك أدلة على اختطاف الرجل وقتله، 
ــي تبرئة  ــذا األمر ال يعن ــا أن ه موضح
السعودية من أزمة خاشقجي، ولكنه 

ــكان ال ميلكون  ــى أن األمري ــد عل تأكي
شيئا ليقدموه.

ــس األمريكي دونالد ترامب،  وكان الرئي
ــل  ــع العاه ــدث م ــم يتح ــه ل ــال إن ق
ــه  لكن ــلمان،  س ــك  املل ــعودي  الس
سيتصل به قريبا مع تزايد التساؤالت 
ــعودي  ــاء الصحفي الس ــأن اختف بش

البارز جمال خاشقجي.
وفي وقت سابق قال الرئيس األمريكي 
ــة هاتفية  ــب، خالل مكامل ــد ترام دونال
ــد فريندز»،  ــج «فوكس أن ــه مع برنام ل
ــوز» األمريكية  ــس ني ــى قناة «فوك عل
ــون مع  ــني يعمل ــني أمريكي إن محقق
السعوديني واألتراك في قضية اختفاء 
الصحفي السعودي جمال خاشقجي. 
ــة (حيال  ــادون للغاي ــاف «نحن ج وأض
ــاك،  ــون هن ــا محقق ــة) ولدين القضي
ونعمل مع تركيا وكذلك مع السعودية، 

نحن نريد معرفة ما حدث» .
ــت  كان إذا  ــا  عم ــؤال  س ــى  عل وردا 
السعودية مسؤولة عن اختفاء أو قتل 
خاشقجي، قال ترامب: «إنه أمر فظيع، 
ــعيدا على اإلطالق، أعتقد  لن أكون س
ــى اآلن يبدو  ــك القول إنه حت أنه ميكن
ــك (ضلوعها  ــد ما أن األمر  كذل إلى ح
ــوف نرى،  ــقجي)، س في اختفاء خاش
ــل كثيرا على ذلك، بالتأكيد  نحن نعم

لن يكون شيئا جيدا على اإلطالق».
ــذ  من ــا  ــقجي مختفي زال خاش ــا  وم
ــعودية في  ــه إلى القنصلية الس زيارت
ــرين  ــر/ تش أكتوب  ٢ ــي  ف ــطنبول،  إس
ــلطات  ــاري، وبينما تؤكد الس األول اجل
ــعودية أنه غادر قنصليتها، تنفي  الس
ــون قد غادر  ــلطات التركية أن يك الس

وسط تقارير إعالمية تنقل عن مصادر 
ــن لم تتمكن  تل، ولك ــة أنه قد قُ تركي
ــكل  ــق بش ــن التحق ــبوتنيك» م «س

مستقل من صحة تلك التقارير.

12 قضايا
فرز ٦٠١ مرشح بين آالف المستوزرين والكتل تستعجل تشكيل الحكومة
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عبد اِّـهدي ينوي تقليص الفرتة الزمنية 
اِّـمنوحة له بموجب الدستور لتشكيل 

حكومته وعرضها أمام الربِّـان لنيل الثقة

قام ضابطان من آل سعود َّـ اِّـخابرات 
السعودية هم أوالد عم محمد بن سلمان 

باِّـشاركة َّـ قتل الخاشقجي

دعا رئيس الجمهورية خالل 
احتفال أقامه «اِّـجلس األعلى 
اإلسالمي» ِّـناسبة تأسيسه 
إُّـ تشكيل حكومة عراقية 
تراعي التمثيل السياسي بعيداً 
من اِّـحاصصة

أول موظف سعودي يعترف بقتل الخاشقجي داخل القنصلية ويطلب اللجوء السياسي الى امريكا  
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/ القسم السياسي

بن سلمان  اوردغان خاشقجي 
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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
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ــا يتحتم على الباحث الثقافي ركوب  وهن
ــار عليها قطار  ــكة الزمنية التي س الس
املرأة القيمي كي يالحظ الصورة أو الصور 
ــا املرأة مع  ــل إطاره ــي برزت داخ ــرز الت األب
ــي ذلك الباحث بالعدة النقدية  وجوب حتل
ــاد في درب  التي تضمن له التنبيه واإلرش
سار عليه كثيرون ووضعوا تصوراتهم التي 
وشمت املرأة بالدونية والنقص وإلثبات ما 
ــارة الى  ــه البد من اإلش ــبق احلديث عن س
مضامني الكتاب املوسوم (حكاية العقل 
ــد املوشوم نقد ثقافي في  الناقص واجلس
ــة) الذي صدر مؤخرا  انساق املرأة املهمش
ــة العامة ملؤلفه  ــؤون الثقافي عن دار الش
ــذي اعتمد فيه  ــراس الكتاب ال الدكتور ف
ــي الذي بني  ــج النقد الثقاف الكاتب منه
ــماته في التمهيد  فيه أهم مفاهيمه وس
كي يتزود من يدخل في هذه الرحلة بزوادة 
ــكلها عند ارحتالها  املفاهيم وكيفية تش
ــى وصولها مع  ــغ النقد حت ــن أولى صي م
ــى النقد  ــة ال ــد احلداث ــا بع ــفات م فلس
ــب منهجا  ــذي اعتمده الكات ــي ال الثقاف
ــدا في هذا البحث. يتضمن الفصل  مرش
ــوم باملرأة هامشا نقد  االول للكتاب املوس
ــخ التأويل الذكوري لقيمة  ثقافي في تاري
ــد حاول  ــالم فق ــى مطلع اإلس ــرأة حت امل
ــات األولى  ــرأ اللحظ ــه ان يق ــب في الكات
ــى األنثى  ــا احلكم عل ــكل فيه ــي تش الت
ــأنا من الذكر وما العلة  بأنها كائن اقل ش
ــاءت الوقفات  ــة وراء ذلك لذلك ج الثقافي
مع الصور األنثوية على ابرز احملطات منها 
ــى حضارات  ــدمي أول ــراق الق ــرأة في الع امل
االرض ومعبد السبل األول الذي معه حتول 
االنسان من قيم الكهف الى قيم التمدن 

ــل ثنائية املعبد املبغى في  ليناقش الفص
ــع املرأة ثم ينتقل بنا الفصل  تعاملهما م
بعد ذلك الى احلضارة اليونانية التي أولت 
الفلسفة واملعرفة العناية الكبرى وناقش 
كيفية لي النسق للفلسفات واملعارف مع 
ــجم مع خطه الثقافي ثم ينتقل  ما ينس
الى رصد املرأة على ساحة الدين اليهودي 
ــاق  بوصفه الوثيقة الناقلة ملعظم االنس
ــكل  ــرة بش ــابقة واملؤث ــة الس الكهنوتي
فاعل فيما بعدها من قيم التدين وقد ركز 
هذا الفصل في املرأة وفي طبيعة اخلطاب 
ــذه املبحوثة في هذه  ــي له الدوني اجلنس
ــتويات  ــني ثالثة مس ــا ميز ب ــة كم الوثيق
ــانية  واجلنس ــس  اجلن ــي  وه ــابكة  متش
ــة مترير  ــي ملعرفة كيفي ــاب اجلنس واخلط
ــالل النصوص  ــا من خ ــلطة لرغباته الس
ــد ذلك املرأة  ــة الدينية ليتناول بع اجلمالي
ــيحية اذ  مع تطور التدين في املدونة املس
ــكل اكبر في  ــر ان ثانويتها تعززت بش أش
ــة للمرأة  هذه املدونة فقد نظرت الكنيس
بوصفها ذات وضع ثانوي ينسجم متاما مع 
ــم اختتم الفصل  ــام العام للكون. ث النظ
برصد النسوة الكامالت الالتي ظهرن في 
ــور الذي يعني  ــون الثقافية ذلك الظه املت
ــت هامشا بل  للوهلة االولى ان املرأة ليس
ــف  ــس كما الرجل ليكتش هي منت مؤس
اخملاتلة الثقافية التي تعمل على اخلفض 
ــرأة الواقع حتى عند ترويجها  من قيمة امل
ــوة كامالت فقد كان اكتمال النسوة  لنس
ــرأة الواقع  ــن ام ــبب مغايرته ــون بس املت
وانسالخهن عن انوثتهن فكان اكتمالهن 
ــة لتنمط  ــتها الثقاف ــة اخرى مارس حيل
ــل ان يتحول  ــة وقب ــع بالدوني ــرأة الواق امل

ــا الى تبيان  ــن فصله األول جئن الكتاب م
اهم نتائج البحث في املرأة التي همشها 
التدين النسقي ويقف الفصل عند حدود 
الدين االسالمي رغبة من الباحث في عدم 
ــار االجابة الثقافية ومن اجل رحلة  ابتس
ــة األنثى بني  ــف قيم بحثية الحقة تكش

ثنائية الدين اإلسالمي والتدين الثقافي.
وفي خضم الولوج الى الفصل الثاني البد 
ــن ”حكاية العقل الناقص  من احلديث ع
ــرد فيه حكاية  ــوم“ لنس ــد املوش واجلس
ــي امتداد لنظيرتها  املرأة العربية التي ه
ــانية وكي  ــي الثقافة االنس ــية ف اجلنس
ــة ملبحوثتنا التي  ــط احللقة التاريخي نرب
ــل التواطؤ  ــاني بفع ــأنها االنس ــل ش ق
ــل  ــذا الفص ــب ه ــك تعق ــي لذل الثقاف
ــعر فالتفت  ــارات اجلاهلية في الش اإلش
ــت بتقديس  ــي وش ــة الت ــى العالم اوال إل
ــرأة واخلصوبة ومن  ــي التاريخ للم غائر ف
ــي ينبع من  ــلوك فن ــار إلى انه س هنا أش

ــطوري ديني وبني أن محركات  أساس أس
ــلوك هما اخلوف والطمع ومع ان  هذا الس
املرأة العربية لم تكن على مستوى واحد 
بل على مستويات وأقسام مختلفة فقد 
ــرة مزدوجة فعينه  نظر اليها العربي نظ
ــرأة التي  ــعا بني امل ــخص فرقا شاس تش
ــلطته وحرميه عن التي تقع  تدخل في س
ــرة ومن هنا تراوحت املرأة  خارج هذه الدائ
ــع واإلبداء إذ  ــعرية الثقافية بني املن الش
ــت وخانت وهنا  ــر احيانا وقد تهتك تظه
ــارت  ــل النصوص التي أش ــم الفص حاك
ــج النقد  ــرأة على وفق منه ــى حرية امل ال
ــدرة اخملاتلة  ــار ق ــاول إظه ــي ليح الثقاف
ــاق الثقافية  ــر األنس ــة على متري البالغي
ــوي وهذه احملاولة  حتت عباءة اجلميل اللغ
الكشفية ال ميكن ممارستها نقديا إال بعد 
ــبتها  ــة التي اكتس رفع معادلة القداس
نصوص البلغاء من خالل عمرها الطويل 
ــرارا على مدى  ــوص م ــادة هذه النص وعي
ــر لنا املرأة بعد  ــذا الزمن الطويل لتظه ه
ــان احلبس  ــت خلف قضب ــد وقف ذلك وق
ــة البدوية هذه الثقافة  الفحولي للثقاف
ــن أدوار املرأة  ــتثنت دورا واحدا م التي اس
ــرفية ونعني به  ــة الش ــملته بالرعاي وش
ــفة  ــك منهج الفلس دور األم ومبا ان الش
العلمية جاءت الـ ماذا التي حتاول معرفة 
ــبب وراء هذا التشريف فإذا باملنهج  الس
الثقافي الذي اراده الكاتب جادة لتسيير 
ــي نظرة  ــف حتوال ال ف ــذا البحث يكش ه
ــا لتكون  ــل احتياال عليه ــل لها ب الفح
ــبيهة به بعد ان غادرت ساحة األنثى  ش
ــد والزمان  ــورة بزاويتي املكان اجلس املس
اخلصوبة وبعد ان اعتنقت قوانني البداوة 

ــن الفصل  ــرأ ايضا ضم ــا لها، ونق مذهب
ــرأة الثقافي وهي في  ــي وتوصيف امل الثان
ــا بقضية رجل واحد  ــزواج فقد مررن دور ال
ونساء عدة محاوال كشف الزخم املوجه 
ــارات  ــإذا بإش ــي ف ــق الثقاف ــذا النس له
احلراك تنطلق من اهل احلرم املكي صوب 
ــم بفعل  ــذه احملاولة والغائه ــيس ه تأس
القدمية  ــة املعادلة  مكانتهم االجتماعي
ــد مقابل امرأة  ــير الى رجل واح التي تش
ــرعنا  ــح فعل التعدد مش ــدة وليصب واح
ــي مكنتهم من  ــرفية الت لقيمتهم الش
اعادة التوجيه والتحكم مبسيرة األنساق 
الثقافية ومن هذه القدرة نفسها انطلقوا 
ــة الدنيا في  ــالل املرأة البنت املنزل في إح
تصنيف النسوة احلرم فالرجل في ثقافة 
ــى وتتداعى  ــت املولود األنث الصحراء ميق
ــوالت  ــا كل احلم ــد والدته ــه عن ــي ذهن ف
السلبية ألعرافه االجتماعية التي تراها 
ــار منتهكة للمال عاطلة عن  جالبة للع
ــال والنصرة فاملرأة احتلت في اخمليال  القت
البشري الفحولي الصناعة منزلة الشر 
ــات الغابنة  ــت عند معظم الثقاف إذ كان
ــا حتول  ــوارث ورمب ــي الك ــببا ف ــا س حلقه
ــي الفحولي فكان  ــى الالوع ــذا األمر ال ه
انتقاصة منها ومحاولة تهميشها ردعا 
ــاوف ولكن  ــه من مخ ــره في نفس ملا تثي
ــاعر اجلاهلي املرأة احلبيبة  ألم يظهر الش
قمرا ويتذلل لها عبدا في ساحة العشق 
ــام او انه على ادوار  ــل كان يعاني الفص ه
ــا كانت هي وهنا  مختلفة في احلياة كم
ــتطراد في تبيني مفاصل  يكفي هذا االس
ــد الكاتب  القراءة ملن  الكتاب كي اليفس

يشاركونه في هذا البحث.
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قصيدة

عندمــا لــم يجد االوائل التعليالت العلمية ِّـا يعرتي اِّـرأة وللفــوارق البايولوجية بينهم وبينها لجأوا لإلحاالت 
الســحرية واِّـشــكلة ان هذه االحــاالت وغريها من الخربات الثقافية االولية شــكلت انســاقا غائــرة َّـ الوعي 
االنساني وهنا تقع معضلة اِّـرأة فهذه االنساق الثقافية تقف عائقا امام كثري من الباحثني عن الحقيقة إذ إن 

التفكري من درجة الصفر أمر محال فالذات الواعية هي ذات تاريخية كما يرى غادامري.. قراءة / محمد رسن
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ــور مصطفى محمود في  ــاً من كتب الدكت ــت قد قرأت بعض كن
ــبابي، وال أكتم القارئ سراً أنني قد أعجبت بها كثيراً،  مطلع ش
ــفية  خصوصاً القصص منها وبعض البحوث الفكرية والفلس
ــاز وقارئ نهم  ــن؛ فمصطفى محمود كاتب ممت ــا يتعلق بالدي وم
ــع جيد لكل ما يصدر من كتب حديثة ومجالت. وهو يُعد  ومطال
ــه رؤية خاصة للحياة،  ــهر الكتّاب واملفكرين العرب، ول أحد أش
ــباب  ــراً في بعض الش ــخصيات تأثي ــر الش ــن أكث ــو بعد م وه
ــن برنامجه  ــارب 400 حلقة م ــا يق م م ــدّ ــد ق ــلمني. كان ق املس
ــتمعت الى بعض من تلك  ــي ”العلم واإلميان“، وقد اس التلفزيون

احللقات املوجودة اآلن على اليوتيوب.
ــب التي تلتقي  ــن الروايات والكت ــود العديد م ــى محم وملصطف
ــار يعتقد  ــي كتبها بعد أن ص ــالمية، والت ــكار واالطر االس باألف
ــوار حياته يقال أنه  ــا كان مادياً. وبداية مش ــود إله إذ قبله بوج
ــل أنّه في يوم  ــة منذ البداية، وحتى قي ــاً في الدراس كان متفوق
ــة بضربه؛ وأدّى ذلك إلى  ــام مدرس ملادة اللغة العربي من األيام ق
ــى أن انتقل هذا  ــنوات إل ــدة ثالث س ــة م ــه عن الدراس انقطاع

املدرس إلى مدرسة أخرى فعاد الى مقعد دراسته.
ــجد ”احملطة“ الشهير الذي  مصطفى محمود عاش بجوار مس
ــر، حيث ترك أثراً  ــهيرة في مص يعتبر من املزارات الصوفية الش
ــار أن الصوفية لهم  ــكاره وتوجهاته؛ على اعتب ــاً على أف واضح
ــتطيعون أن  ــم، إذ يس ــن يحتك به ــي على م ــر مغناطيس تأثي
ــا، ما لم يفعلها غيرهم  ــمونه بالكرامات وغيره يظهروا ما يس
ــوم كنت جندياً  ــر أنه في عام 1984 ي ــلمني. (وأتذك من فرق املس
ــم، كان معنا جندي من مريدي الصوفية -عرفت  في خدمة العل
ذلك فيما بعد- وفي يوم من األيام قام هذا اجلندي بدروشة، وراح 
ــرف أن هناك  ــت حينها لم أفهم ولم أع ــوراً غريبة كن ــل أم يفع
ــيئاً اسمه صوفية، فقبض هذا اجلندي على (احلربة) املعروفة  ش
ــه، ففوجئت بذلك  ــالح في اجليش وأراد أن يضرب بها نفس كس

واعتقدت أنه مجنون، فلم مننعه من ذلك إال بشق األنفس).
ــال إنه تعرض ألزمات فكرية كثيرة، أهمها  مصطفى محمود يق
ــبب كتابه (اهللا واإلنسان) وطلب  أنه عندما قدم للمحاكمة بس
ــاء على طلب األزهر  ــه تقدميه للمحاكمة بن عبد الناصر بنفس
ــر!.. إال أن احملكمة اكتفت مبصادرة الكتاب،  باعتبارها قضية كف
بعد ذلك أبلغه الرئيس السادات أنه معجب بالكتاب وقرر طبعه 
ــة وتتصف بالعلمية  ــرى! وكانت كتاباته وأفكاره ناضج مرة أخ
ــراء ومتابعني  ــاً وأن له ق ــع جدلي، خصوص ــة وذات طاب والعقلي
ــى واقعه الفكري  ــن العربي. وبعد أن انقلب عل ــي جميع الوط ف
ــيزوفرينيا، فكتب كتابه  ــي و“اإلمياني“ كأنه أصيب بالش واملعرف
ــك الى اإلميان“ ويا ليته ظل بشكله بدالً من أن  “رحلتي من الش
ينشر خرافاته في كتبه االخيرة وبرنامجه املذكور. فمن أقواله إن 
”أجهزة التليفزيون واإلذاعة والسينما وصفحات اجملالت واجلرائد 
ــرقة اإلنسان من نفسه“.  ــيء واحد خطير هو س تتبارى على ش
ــه برنامجاً  ــه ناسٍ أن ل ــك املبكي، كأن ــكالم من املضح وهذا ال
تلفزيونياً يتابعه آالف ورمبا ماليني املشاهدين، وكذلك هو يكتب 
في الصحف واجملالت، فإذا كان كالمه صحيحاً فهو أول من سرق 

املشاهد والقارئ وساهم في ضياع أوقاته وأعماله.
ــف واجملالت  ــراءة الصح ــول إن ق ــى محمود أن يق ــد مصطف يري
ــي عطلة  ــينما ف ــاب الى دور الس ــون والذه ــاهدة التلفزي ومش
االسبوع هي كلها مضيعة للوقت، وليس فيها من فائدة تذكر! 
ــية  ــتمع الى األخبار السياس مبعنى آخر أنه ال يريد الناس أن تس
ــهم.  ــرقة أنفس والثقافية والعلمية والرياضية، ألن في ذلك س
ــاناً عاقالً  وهل هذا كالم يقوله عالم مثقف فضالً عن كونه إنس

يدرك ويعي ما يقول.
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البينة اجلديدة / القسم الثقافي
ــش،  كلكام دار  ــن  ع ــا  حديث ــدر  ص
ــه) تأليف  ــا ينتحر اإلل كتاب (عندم
ــواد اخلزاعي، يتألف  الدكتور هادي ع
ــن (523) صفحة من  ــذا الكتاب م ه
ــاول فيه معظم  ــر، تن احلجم الكبي
ــري احلديث،  ــه الفكر البش ما أنتج
ــأة (الكون، احلياة، التطور)  حول نش
ليشكل بحثا مقارنا عميقا ودقيقا، 
ــد بعض  ــن خالله حتدي ــتطاع م اس
ــائد  املالمح املبهمة، من اجلدل الس
حول هذه املواضيع املهمة واحليوية، 
ــدد،  اجل ــني  الدارويني ــني  ب ــة  القائم

ــت مراجعة  ــني لنهجهم.. مت واملناوئ
ــب والناقد  ــل الكات ــاب من قب الكت

احمد عواد اخلزاعي.

 قصي عطية*

 ، ــوهِ الوجُ ــاتِ  مبئ ــرةٌ  ذاك
والنَّوافذِ 

تُداعبُ الوَشمَ املَزروعَ على 
هيلي فافِ صَ ضِ

ــاءِ  ف الصّ ــى  عل ــضُ  وتقب
ئ  املتَّكِ

معةٍ  وءِ شَ على ضَ
طافحةٍ باألمل...

أغنّي نشيدَ األصابعِ 
 ، مسُ حنيَ تُفلتُ منها الشَّ

. قولِ اجلَليدْ وتَذوبُ في حُ
ــى  عل ــرُ  األحم ــدُ  رمي القَ

رُفاتِ البيوتِ  شُ
لة بالتَّجاعيدِ ... املُسترسِ

 ، يرفعُ ياقتَهُ
ــنِ غيمةٍ  ــي في حض ويَرمت

ضلَّت 
ــماءِ  السَّ ــوَ  نح ــا  ه طريقَ

العالية.
***

 ، ــروحِ اجل ــاتِ  مبئ ــرةٌ  ذَاك

والنّدباتِ
عٍ 

ــتنقَ س ــي مُ ــني ف تغرسُ

وءٍ عاعُ ضَ ه شُ يخترقُ
نْ بعيدْ  آتٍ مِ

بأظافري  ــوءَ  الضَّ ــلَّقُ  أتس
احلَليبيَّة الرَّقيقة

ــة  ــوَ قَشَّ ــي نح ــدُّ قامت أم
تُالمسُ قوسَ قزحٍ 

نقِ  ــهُ على عُ يلفظُ أنفاسَ
ضاء ... الفَ

دِ معَ  ــرُّ ــدُ التّش وعِ ــانَ مَ ح
األشرعةِ املُرجتِفةِ 

في قاعِ ليلةٍ غائمةٍ
تي  مع حكايا جدّ

وفِ رصيفٍ  ــي جَ املَطويَّةِ ف
بٍ 

رطْ
ــبُ  احلَقائ ــهِ  ــعُ علي تتجمَّ

ةُ للرَّحيل. املُعدَّ
ــادلُ  تع ــةٍ  تعاس ــنْ  مِ ــا  م

تعاستي 

أمامَ جثَّةِ اخلَريفِ
 ، وقد تَبعثرَتْ أُمسياتُهُ

ــاعةَ  ــتْ وَجنتاهُ سَ وتيبَّسَ

روبِ الغُ
تي، خذيني إليكِ يا جدَّ

ــلُ اللياليَ  تُ أحتم ــدْ ما ع
ةَ برائحةِ  املَكسوَّ

... خِ العفونةِ والتّفسّ
وصقيعِ املَرايا املَكسورة 

اكرة. في زَوايا الذّ
*شاعر سوري
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القاسم / البينة الجديدة / علي شريف
ضيف البيت الثقافي في قضاء القاسم بالتعاون 
ــي عامر حميو  ــاء، الروائ ــباب القض مع منتدى ش
ــلم  ــي الثالث (س ــزه الروائ ــدور منج ــبة ص مبناس
ــتهلت بقراءة السيرة املهنية  بازوزو). األمسية اس
ــبيلي بعد  ــل الدكتور محمد الش للضيف من قب
ــازوزو) حتيلنا إلى  ــو: إن (ب ــي حمي ــال الروائ ــك ق ذل
ــطورة اخللق عند احلضارة السومرية والبابلية  أس
ــر في العالم  ــز إلى آلهة الش ــورية الذي يرم واآلش
ــفلي. مبيناً أن املفهوم امليثولوجي للرواية هو  الس
ــارات العراقية  ــتوحاة من احلض ــة رمزية مس إحال
ــر بها العراق منذ  ــالث لتوظيف حالة واقعية م الث
ــي مطلع عام  ــر املوصل ف ــة حتري ــام 1968 ولغاي ع
ــة نقدية للدكتور إياد  ــية ورق 2018. تخللت األمس

السالمي بني فيها: أن الرواية سلطت الضوء على 
ــن وما حملته  ــالد وادي الرافدي ــة الذهنية لب البني
ــى أن هذا  ــوب مبعن ــآس وخط ــن م ــا م ــي طياته ف
ــز الروائي يعد مقاربة نقدية تضع الرواية بني  املنج
الواقع التاريخي واملتخيل السردي. واصفا القيمة 

املعرفية للمنجز بـ“الهامة ” معتبرا أن ثم تراكما 
ــني فكر الروائي حلظة احلرب  معرفيا وايديولوجيا ب
ــكل ثيمة الهم العراقي الذي خلفته احلروب  ما ش
املتناسلة مؤشرا أن كاتب الرواية اعتمد الطريقة 
ــي معتمدا  ــزه الروائ ــي صناعة منج ــة ف البرختي
ــازوزو  ــر اإلله ب ــع وظائف كبي ــاص م ــلوب التن أس
ــية التي  ــش. وحضر األمس ــع املعي ــر الواق لتصوي
ــن بينها مداخلة  ــهدت مداخالت عديدة كان م ش
ــرى لألديب  ــد الكاظم وأخ ــر عب ــور زيد ثام للدكت
ــاتذة جامعات  ــد اخليال اجلنابي وأس الدكتور أحم
ــمية ومتابعون  وأدباء وفنانون وممثلون عن دوائر رس
للشأن الثقافي. واختتمت بتقدمي شهادة تقديرية 
ــا لدوره  ــي تثمين ــي للروائ ــت الثقاف ــن إدارة البي م

املتميز في خدمة املسيرة األدبية والثقافية.

البينة الجديدة / معن حمدان علي 
ــث ان ينجب  ــتطيع العالم الثال يس
ــور, او روائيا  ــاعرا كبيرا مثل طاغ ش
ــرحيا  او مس ــز,  ــل ماركي ــا مث عاملي
ــه ال  ــبي, ولكن ــل اتش ــهورا مث مش
ــة  ــتطيع ان يقدم للعالم مدرس يس
نقدية, والسبب باختصار غير مخل 
ــد احلضارة,  ــد االدبي ولي ــو ان النق ه
ــود نقاد من  ــدم وج ــذا ال يعني ع وه
ــد  واح ــن كل  ــث, ولك الثال ــم  العال
ــد الطرق  ــع اح ــه يتب ــم البد ان منه
ــص عنها, فهو  ــة التي ال محي الثالث
ــة, او  ــة نقدي ــي ملدرس ــا ان ينتم ام
ــدارس, او يتبع  يلفق بني مجموعة م

ــتيعاب  ــئ من اس ذوقه اخلاص الناش
ــة, ومع ذلك فان لكل  املدارس النقدي
ــك ناصية  ــن امتل ــواذ. ومم ــدة ش قاع
ــة  ــة, واكادميي ــة عالي ــد بحرفي النق
ــتاذ الدكتور علي  ــادرة االس علمية ن
حداد رئيس حترير مجلة املورد الغراء, 
ــر (جمر اخضر قراءة  في كتابه االخي
ــي) والذي  ــعبي العراق في االدب الش
ــة النقدية  ــده دون ما لغة الدراس اع
ــعبي العراقي, نثرا  االولى لالدب الش
ــتوعبت معظم  ــي اس ــا, والت ونظم
الوانه مبنهجية نقدية نادرا ما تتوفر 
في الدراسات التي تناولت هذا االدب.

قسم الدكتور كتابه الى ابواب ثالثة, 

ــكل مبحث  ــث, ول ــاب مبح ــكل ب ول
ــن املبحث  ــول, والفصل االول م فص
االول املعنون (قوت الشعب الثقافي) 
ــان ودالالت مصطلحات  رحلة في مع
ــعبي) و(التراث الشعبي)  (االدب الش
ــعبية) و(الفولكلور)  ــة الش و(الثقاف
ــاز  به هذا  ــى اهم ما ميت ــة ال باالضاف
االدب وكيف استوعب تصنيف ديوي 
ــي من فصوله  ــري له, اما الثان العش
ــة الكتاب  ــي طليع ــة ف ــو دراس فه
ــلطوا الضوء على  ــاء الذين س واالدب
ــراق  ــخ الع ــي تاري ــعبي ف االدب الش
ــي ومصطفى  ــل الكرمل ــث مث احلدي
ــا الباب  ــي وغيرهم. ام ــواد واخلليل ج

الثاني فعنوانه الشعر الشعبي, وكان 
ــرمن بحنجرة  ــه االول بعنوان الت فصل
اخرى, وهي في معاناة ترجمة الشعر 

ــة)  ــعبي, وكانت قصيدة (اجملرش الش
ــهيرة منوذجا لهذه الدراسة, في  الش
حني اختص الفصل الثاني بابداعات 
املرأة العراقية في عالم الشعر, وكان 
ــعر  ــة في ش ــذا الباب دراس ختام ه
عريان السيد خلف. بدأ الباب الثالث 
ــعبي وكان  ــرد الش ــوان هو الس بعن
ــن االب الكرملي وما  ــه االول ع فصل
ــرأة العراقية  ــاهمة امل كتبه عن مس
ــذا االدب كما في كتابيه (ديوان  في ه
ــداد) وغير من  ــاف) و(مزارات بغ التفن
مؤلفاته, وكان الفصل الثاني دراسة 
ــن احليوان  ــذ م ــذي اتخ ــي االدب ال ف
ــباب ذلك , اما  بطال للحكايات, واس

الفصل االخير وهو الثالث فقد تناول 
تكيفات االراء في اللهجة الشعبية 
ــان املؤثرات  ــوذج لها وبي ــن خالل من م
ــا عن غيرها.واخيرا اخلامتة  التي متيزه
ــعبي  ــد على ان االدب الش ــي تؤك الت
هو خالصة لتأريخ اجملتمع وارهاصاته 
ــه وتطلعاته  ــي يعبر فيه عن آمال الت
لذلك البد من دراسته بعلمية ال تقل 
ــة  االدب الفصيح , متمنيا  عن دراس
ــى  ــور ان ال ينس ــتاذ الدكت ــن االس م
ــة نقدية  ــعر احلسيني) بدراس (الش
ــب بفيض من العاطفة  فأعظمه كت
ــة عن  ــل اهمي ــو ال يق ــة, وه الصادق

االلوان االخرى من االدب الشعبي.

ÏÓª@äflb«@ÔˆaÎä€a@—�ÓöÌ@·çb‘€a@ø@øb‘r€a@oÓj€a
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حسن لفتة لعيبي

وأنت بكربالء بأعتى درب 
ــواك  واش برمضاء على جمر 

تسير 
واغرب ما رأيت من الزمان 

عزيز القوم يقتله حقير
غريب في البراري يطوي ليال

فال جتبير للجنح الكسير 
وكم من مدعي شرف أو دين 

ــن وال حتى  ــد ال دي ــد اجل وعن
ضمير

ــي  ــري ف ــد أس ـــ أحم كأن ال
قطيع 

تطاردهم عيون للذئاب 
وتأكل حلمهم جل النسور 

عزائي صبر ايوب واصبر 

انني رجل صبور 
وحاصرني الطغاة بكل حقد
على صدري ارى كلبا عقورا 

وآه ثم آه حتى ابكي 
تذوب لدمعتي صلد الصخور 

على قوم لها النيران منزل 
بأسبابي يرومون السعير 

ميوت على يدي طفال رضيعا
جنيع الدم صار له فطور 

لقد كذب كثير الشك فيكم 
بثوار صحت لهم الدهور 

ــراك وهو  ــول ي ولو كان الرس
حي 

ليصرخ نادبا اين الضمير 
سلوا نوحا ملا يا نوح تبكي 

ــدى  ــني م ــى احلس ــوح عل تن
الدهور 

زرعت بارضهم حبا ووردا 
ــن غدرهم لآلن باق وديدن  ولك

عندهم حز النحور 
نهارك مثل ليلك وهو دامس 

فال شمس وال قمر منير 
ــوم فهو خصمك من  واما الن

زمان 
سمعت به وليش له حضور 

ــاع عاملنا مجالس  وفي اصق

للعزاء 

به تنعى احلناجر والثغور 

مصابك نكبه هزت كياني 

وحبك في دمي جرح يسر 

احبك دون شك يا ابن طه 

وان قالوا مراءٍ او غرور 

ــط  ــوائم وس ــم مع الس اهي

ليل 

ــي وكل  ــائل عنك كل ح اس

ــق  احلدائ ــات  فرش ــن  كائ

والطيور 

ولي عتب على شط الفرات 

ــرات وابن طه ميوت  اجتري يا ف

بجنبك 

وهوة ضام ال من مستجار وال 

مجير 

وكأن بيارق املهدي تظهر عن 

قريب 

ورايات النبي لها نشور 

القوافي  ــت  توقف ــاعر  انا ش

على شفاهي 

وماتت بني اشعاري البحور

ıaä»í€a@ŸÓœ@È‹‘Ì@%@bfl

البينة الجديدة / شهد عبد الستار / تصوير: إيمان رزاق عبيد
زار وفد من منتدى اإلعالم االقتصادي البيت الثقافي الفيلي في شارع 
ــة العامة في وزارة  ــكيالت دائرة العالقات الثقافي ــطني احد تش فلس
الثقافة والسياحة واآلثار لغرض إقامة فعاليات ثقافية مشتركة بني 
ــاطات  ــاء املاضي، ومت االتفاق على إجراء نش ــني، وذلك يوم الثالث الطرف
ــرية وتطوير القدرات اإلدارية  ثقافية تتعلق مبواضيع عن التنمية البش
عبر عدة محاور منها إدارة فن التفاوض، إدارة فن العالقات، فن اإلقناع، 
ــاط لألطفال األيتام  ــتراتيجي، إضافة إلى إقامة نش ــط االس التخطي
ــم عن فقدان  ــم ولتعويضه ــرور إلى قلوبه ــال الفرح والس ــل إدخ ألج
ــري، والهدف من هذه البرامج هو األخذ بيد الكوادر القيادية  اجلو األس

واملتوسطة لتلمس أفضل النتائج في بناء القدرات وتطوير املهارات.

@Öbñn”¸a@‚˝«�a@ÙÜn‰fl@ÒâbÌã
Ô‹Ó–€a@øb‘r€a@oÓj‹€



متابعة / البينة اجلديدة
هناك محاوالت صلح قد جتمع بني 
ميريهان حسني  املصرية  الفنانة 

ــني  ب بط و ضا

الشرطة واملوظف اللذين اتهماها 
باإلعتداء عليهما بالسب والقذف 
ــا، وذلك بعد  ــالل تأدية عملهم خ
ــي  مبدئ ــم  حك ــدور  ص
ــجن  بالس ــا  ضده
ــني  عام ــدة  مل
العام،  ــف  ونص
ــا  ــد إتهامه بع
ــت  ــادة حت بالقي
الكحول  ــر  تأثي
ــى  ــدي عل والتع
موظف أثناء تأدية 
ــمي. ــه الرس عمل

ــان  ــم أن ميريه ورغ
عن  ــراً  مؤخ خرجت 
ــالل  ــن خ ــا م صمته
على  اخلاص  حسابها 
ــتغرام»،  «إنس تطبيق 
ــوف  س أنها  ــة  معلن
احلكم  ــتأنف  تس
ــن، إال أن  بالطع
منها  املقربني 
بأن  أقنعوها 
ــح هو  الصل
ــل حل  أفض
التي  لألزمة 

متر بها.

في لقاء مع املمثل الشاب محمد 
ناصر املولود ببغداد ١٩٨٠ واحلاصل 
ــون  الفن ــد  معه ــهادة  ش ــى  عل
ــو  ــو عض ــام ٢٠٠٤، وه ــة ع اجلميل
للتمثيل وعضو  ــة  الوطني الفرقة 
ــني العراقيني وعمل  ــة الفنان نقاب
ــق  ــي مجال االعالم بصفة منس ف
ــي (٨٧) عمال  ــارك ف إعالمي وقد ش

ــرحية  ــال مس ــا و(٧) اعم تلفزيوني
جادة و(٤) شعبية كوميدية واليزال 
ــه الغد عما  ــح عن ينتظر ما يفس
ــام التي طالت وامتدت  تخفيه االي
ــتطيع  ــنوات أربع بال عمل يس لس
ــني اآلخرين أن  ــوة بالفنان منه واس
ــل لعودة  ــص أم ــو بصي ــدوا ول يج
ــينمائية  ــا العراقية أو الس الدرام

من جديد وكان لي معه هذا احلوار 
القصير لينفض ما لديه من هموم 
ــالل  ــي خ الفن ــط  الوس ــغلت  ش

الفترة االخيرة..
* ماذا تقول عن ركود املمثل العراقي 

بال عمل في الوقت احلاضر؟
ـ نتيجة عدم التخطيط وتغاضي 
ــيما من  الدولة عن دور الفنان الس

ــل واالهمال  ــال التمثي ــل مبج يعم
ــط إمنا  ــذا فق ــس ه ــتمر ولي املس
املمثل شارك في هذا املوضوع من 
ــبب  خالل عدم املطالبة بإيجاد س
ــة الفنية بالعراق  النهوض باحلرك
ــينما واملسرح  ــتوى الس علة مس

والتلفزيون.
ــط  * كيف كانت البداية مع الوس

الفني؟
ــتي عام ١٩٩٥  ـ  حني أكملت دراس
ــون اجلميلة كنت  ــد الفن في معه
اتوهج مع سنوات العمر بأن أستمر 
ــن يتطلب  ــل الن مجال الف بالعم
ــة وانا من عائلة   االنتاج بال قطيع
ــال الفنية  ــاهمت بإنتاج االعم س
ــالم  ــركة دار الس ــم الش وكان اس
ــت  ــي وكن ــع الفن ــاج والتوزي لإلنت
ــاعدا  ــق  وعملت مس ضمن الفري
ــاج وأولى  ــر إنت ــذا ثم مدي ثم منف
خطواتي مبسلسل تعليمي سنة 
ــتاذ أكرم كامل  ــراج األس ١٩٩٨ إخ
وبعدها أسند له دور في مسلسل 
ــيخ»،  الش ــن  «اب ــوان  بعن ــدوي  ب
وعملت في «البركان» تأليف سالم 
ــيف..  ــور وإخراج علي ابو س منص
ــترا» إخراج  ــل «اوركس ثم مسلس
ــت  ــز.. وتوال ــات عزي ــة التف الفنان

ــا حتى بلغت ٧٨ عمال  األدوار بعده
تلفزيونيا.

* أين أنت من املسرح؟
ــبعة اعمال مسرحية و٤  ـ لدي س
ــعبية وحالياً متوقف  كوميدية ش
ــرح بدون جمهور ال  واحلقيقة املس
ــه عوامل النجاح  أعتقد تتوفر في

ــرح  املس ــروض  ع الن  ــتمرار  واالس
ــاً.. واملمثل  ــدي نفع ــة ال جت للنخب
ــا وتلقي ما  ــرحي يريد انفاس املس
املالي  ــف  التقش اجلمهور..  يتركه 
كان سببا كبيرا في توقف االعمال 
ــات الكروبات  ــن عصاب ــة ولك كاف
ــة قد الغت االبداع لبعض  املهيمن

ــم ومعهم كنا  ــباب وانا منه الش
نتطلع للنجومية وحققنا املشروع 
ــني نعمل لتقدمي ما يليق بنا  كفنان
وهنالك من الفنانني الواعدين وهم  
ــم مخرجون  ــاد به بحق جنوم واش
عملوا معهم ولكن تلك الكروبات 
ــح الذاتية  ــة املصال ــدت عملي مه
ــا العراقية  ــدام الدرام ــذت إع ونف
علناً وجعلتها قتيلة ال حراك لها 
ــج قبل توقفها  ــم ما قدم وانت برغ
والتزال تلك الكروبات (العصابات) 
تنفذ ما تريد وتأخذ ما يعجبها بال 

مبرر مجرد عالقات خارج العمل 
ــس  كوالي ــف  وخل

ــرب  وتقت ــاة  احلي
ــاب  أصح ــن  م
مبختلف  القرار 
الطرق  وبالرغم 
ــف  الكش من 
عن وجوههم 
ــأل  امل ــام  ام

ــم  ل ــم  ولكنه
ــى  ال ــوا  يذعن

. . هم ــد ش ر
حجر  ــيبقون  وس

عثرة بطريق املسبرة 
الفنية.

ــالة توجهها عبر هذا  * هل لك رس
احلوار؟

ــينما  ــرة الس دائ ــى  ال ــالتي  ـ رس
واملسرح أن تنظر مجدداً للنهوض 
ــرح  ــي.. مبجا ل املس ــا الفن بواقعن

والسينما والتلفزيون.
* آخر الكالم؟

ــراء على  ــة لصحيفتكم الغ ـ حتي
ــا  معن ــا  تواصله
ــا  ومتابعته
للمشهد 

ــي  ف لثقا ا
والفني.

الفنان محمد ناصر في حوار جاد وبناء يشكو لـ(                     ) كروبات الممثلين ويطالبهم بحلها
�b‰‹«@ÚÓ”aä»€a@bflaâÜ€a@‚aÜ«g@pà–„Î@ÚÓmaà€a@3bñΩa@ÚÓ‹‡«@@pÜËfl@pbiÎäÿ€a
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الزميل اِّـحاور مع ناصر 

املمثل العراقي اليزال يعاني من أزمة خانقة رافقت املشهد الفني في الوقت احلاضر وفي ذات الوقت كان هنالك أزمة أخرى يعاني منها معظم املمثلني العراقيني 
ــكلتها بعض ضعاف النفوس ممن ال يريد للعمل الدرامي العراقي النجاج بقدر ما اراد الفائدة  ــكيل الكروبات التي أصبحت مع مرور الزمن (عصابات) ش وهي تش

ــل وافقدته  ــل الى مسلس ــت مصيبة كبرى أضرت مبعظم االعمال الدرامية العراقية مما جعل ذات الوجوه تتكرر من مسلس ــخصية وتلك كان ــة الش املالي
خصوصية الذائقة العامة لدى اجلمهور املتابع مع عدم قدرة العمل للنهوض مبستوى يليق به ألنه ذهب ضحية كروبات ال متت بالصلة للصالح العام..

حاوره / حمودي عبد غريب

@ÒäˆaÖ@µg@>€bçâ
@Êc@ÄäéΩaÎ@b‡‰Óé€a
@ûÏË‰‹€@�aÖÜ©@äƒ‰m

@?–€a@b‰»”aÏi
@ÄäéΩa@fibv∂Î

ÊÏÌå–‹n€aÎ@b‡‰Óé€aÎ

¥éy@ÊbËÌ7fl@fiÎb§@—Ó◊
_Âvé€a@fiÏÅÖ@Öb–m

متابعة / البينة اجلديدة
في مفاجأة غير متوقعة، حذفت هنا شيحة الصورة 
ــام في  ــس منذ أي ــد فلوك ــع أحم ــرتها م ــي نش الت
ــتغرام»، وقامت مؤخرًا  حسابها اخلاص على «إنس
ــبب  ــاء متابعتها له لتثير حالة من اجلدل بس بإلغ
ــن متابعيها ما فعلته  ــر كثير م هذا التصرف.وفسّ

ــن انفصالهما، وذلك  ــر ع ــه إعالن غير مباش بأن
بعد أيام من إعالن والدها الفنان التشكيلي 

ــدم بالفعل  ــيحة بأن فلوكس تق أحمد ش
خلطبتها.وتساءل البعض عن سبب حذف 
ــيحة لصورتها مع فلوكس، رغم أنها  ش
ــا بوضع  ــت عن عالقتهم ــت قد أعلن كان
ــا،  ــدى صورهم ــى إح ــق عل ــب كتعلي قل

لكنها جتاهلت كل هذه التساؤالت.

_è◊Ï‹œ@Üªc@Â«@o‹ñ–„a@›Á@NN@ÚzÓë@b‰Á@Âfl@kÌäÀ@“äñm

متابعة / البينة اجلديدة
ــن جناح  ــعد ع ــان أحمد س ث الفن ــدّ حت
أغنيته «أنا األصلي» واآلمال التي علّقها 
ــذي ينتمي إلى ثيمة  على هذا العمل ال
ــة، معرباً عن  ــال الغنائية الدرامي األعم
سعادته وشكره لكلّ فريق العمل الذي 
ــراً في تنفيذ األغنية  وضع مجهوداً كبي
ث  ــعد حتدّ ــه بصوته وأدائه. س ل وقد كمّ
ــهر الفائت  ــه فريضة احلج الش عن أدائ
ــره مقاطع على السوشيال ميديا  ونش
ــيراً  وهو يقرأ بعض اآليات القرآنية، مش
ــاك تعيش حالة  ــاس هن ــى أنّ كلّ الن إل

ــكينة والهدوء والعبادة،  واحدة من الس
ــدق على  ــذا الص ــس ه ــى أن ينعك ومتنّ
ــى الفن،  ــودة إل ــة. وبالع ــا اليومي حياتن
ــعد عن عالقته بالثنائي  ث احمد س حتدّ
الرومانسي شيرين عبد الوهاب وحسام 
حبيب، قائالً أنّه كان من أول املدعوين إلى 
ــا هذه اخلطوة،  ــل الزفاف وبارك لهم حف
ــراً أنّ زواجهما مبني على التناغم  معتب
ــة رائعة وهما  ــم وبينهما عالق والتفاه

الن بعضهما البعض. يكمّ

·Àb‰n€a@Û‹«@?jfl@‚béyÎ@ÂÌ7ë@xaÎãZÜ»ç@Üªc

البينة اجلديدة / زينب القصاب
عرضت مسرحية (رائحة حرب) للفرقة الوطنية للتمثيل 
ــالم في عاصمة مصر الكنانة  ــرح الس ــبة مس على خش
ــرح  ــان القاهرة للمس ــات مهرج ــن فعالي ــرة) ضم (القاه
ــرحية من  ــه (٢٥) وليومني متتاليني.. املس التجريبي بدورت
ــن اخراج  ــال غازي وم ــدع الدكتور مث ــب املب ــف الكات تألي
ــتار  ــل الفنان الكبير عبد الس ــد عماد محمد ومتثي اجملته
البصري والفنانة القديرة بشرى اسماعيل والفنان الشاب 
ــل الدكتور مثال  ــان.. يقول مؤلف العم املوهوب امير حس
ــرحية بعد  غازي في تصريحات صحفية: «لقد اثارت املس
عرضها جلمهور املهرجان جدال واسعا لكونها متثل شكال 
مغايرا عن منط عروض املهرجان بسبب جرأتها ومغايرتها 
ــد احلداثة  ــى عروض ما بع ــا تنتمي ال ــلوبية ولكونه االس

ــل جنبا الى  ــاس عم ــد التقنية الرقمية كاس التي تعتم
ــلوب تفرد به  ــل ومعرفيات النص وهو اس ــب اداء املمث جن
ــم في مهرجانات  ــاد محمد صاحب اجلوائز االه اخملرج عم
القاهرة للمسرح التجريبي اذ حاز في عرض (عربانة) ثالث 
جوائز في دورة واحدة ولذلك وجد املهرجان في هذه السنة 
ــرين عاما على  ــة وعش ــبة مرور خمس وهو يحتفل مبناس
تأسيسه ان يكون محور املهرجان النقدي عنوانا (املسرح 
ــوريا  ــروض من لبنان وس ــل) فاختيرت ع ــت دوي القناب حت
ــرحية  ــراق لتكون عينات احملور النقدي فاختيرت مس والع
ــذا احملور الفكري  ــراق لتكون مادة ه ــة حرب) من الع (رائح
ــرحية وثيقة ادانة تاريخية وفنية للحرب  لتمثل هذه املس
ــلبية على بنية  ــبباتها ونتائجها وتأثيراتها الس في مس

مجتمعاتنا العربية».

ÚÓ”aä»€a@paà€a@Öb©c@ä�émÎ@=Ìävn€a@Ääé‡‹€@ÒäÁb‘€a@ÊbuäËfl@âÏË∫@kË‹m@Hläy@ÚzˆaâI
متابعة / البينة اجلديدة

ــة من البكاء  ــة املصرية ليلى علوي بنوب ــت النجم أصيب
ــدمي واجب العزاء للفنانة املصرية أنغام في وفاة  خالل تق
ــة مصورة على  ــوة. وخالل مقابل ــقيقتها الفنانة غن ش
ــينما العربية  هامش تكرميها في حفل توزيع جوائز الس
(ACA) لألفضل في سينما ٢٠١٧، قالت علوي إنها علمت 
ــفها ألنغام،  ــي طريقها الى املهرجان. وأبدت اس باخلبر ف
ــرف ارتباطها بحضوره، لكانت بجوار  مؤكدةً أنها لوال ظ
ــتركني  ــاندتها بالتأكيد هي وكل زمالئها املش أنغام ملس
في املهرجان.واغرورقت عينا علوي بالدموع تأثراً وعجزت 

عن متابعة كالمها مضيفة: «حاجة بجد صعبة أوي».

Ï‹«@Û‹Ó€@’‰•@ ÏflÜ€a

البينة اجلديدة / خاص
ــة الفضائية  ــه عبر قناة دجل ــة ما مت عرض ــؤون االجتماعي ــل والش ــدت وزارة العم رص
ــنوات التي توفي والدها واستشهدت والدتها  بخصوص الطفلة (فرح) ذات الثماني س
ــي إحدى العمليات االرهابية مما اضطرها الى االنتقال للعيش في منزل عائلة جدها  ف
(والد أمها) الذين قاموا بطردها من منزلهم بعد مدة قصيرة وباتت بال مأوى. تود الوزارة 
ــؤولية الدور االيوائية الى احلكومات احمللية (احملافظات)  ان تبني انه بالرغم من نقل مس
ــا اودعت في دار  ــكل الئق بعد م ــام البالغ لرعايتها بش ــي الطفلة االهتم ــا تول اال انه
ــاة دجلة الفضائية يوم االحد املوافق  ــور العلوية لاليتام في بغداد من قبل فريق قن زه
ــا مبالبس الئقة واحلاقها  ــبة لها املتمثلة بتزويده ــدمي الرعاية املناس ٢٠١٨/١٠/٧ ومت تق
ــكل مستمر ومت اجراء الفحوص  ــة وتخصيص (مصرف جيب) شهري لها بش باملدرس
الطبية الالزمة لها للتأكد من صحتها البدنية. وقد تابعت الوزارة العروض التي تقدم 
ــواء اكانوا من الفنانني او من طبقات سياسية مختلفة  ــاهير س بها العديد من املش
(عراقية وعربية) الذين ابدوا استعدادهم لتبني الطفة (فرح). ان وزارة العمل والشؤون 
ــع بها من ابدى  ــانية التي يتمت ــذي تثني على الروح االنس ــي الوقت ال ــة ف االجتماعي
ــائل  ــا للمواقف النبيلة لديهم والى وس ــكرها وتقديره ــتعداده للتبني وتقدم ش اس
ــتقر  وحتت  ــي ومعنوي ومادي مس ــد ان الطفلة في وضع نفس ــة تؤك ــالم الوطني االع
ــكل مستمر باشراف باحثني اجتماعيني  رعاية مميزة من قبل الدار وتتم متابعتها بش
ــير الى ان قانون  متخصصني وان الطفلة حاليا تطلب البقاء في الدار. كما تود ان تش
ــون التبني  ــترط ان يك ــنة ١٩٨٣ في املادة (٣٩) منه تش ــم (٧٦) لس ــة االحداث رق رعاي
ــل احلدث من قبل زوجني عراقيَني واملادة (٤٠) من ذات القانون تنص على ان يكون  للطف
التبني بصفة مؤقتة ومدة جتريبية امدها ستة اشهر يتابع خاللها الطفل املتبنى من 
ــهر (على االقل) للتحقق من رغبة الزوجني في  قبل باحث اجتماعي مرة واحدة كل ش
ــن متابعة اخلدمات املقدمة للطفل  ــكل دائم فضال ع ضم الصغير ورعايتهما له بش
ــة االحداث باملوافقة على التبني من عدمه   ــا ليتم بعدها اصدار قرار محكم وتقييمه

وان التبني يتم بقرار قاضٍ وفق اآللية أعاله.

@#@bfl@Üïäm@ÚÓ«b‡nu¸a@ÊÎ˚í€aÎ@›‡»€a
@òÏñ¢@ÚÓˆbö–€a@Ú‹uÖ@Òb‰”@5«@Èôä«

HÄäœI@Ú‹–�€a
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ــن  حس ــور  الدكت ــني   املتحدث أول 
ــوارد املائية، التقيناه  اجلنابي وزير امل
ــن  ع ــرة  محاض ــه  القائ ــالل   خ
السياسة املائية في العراق حملت 
عنوان (العراق واملاء) في احتاد االدباء 
وبالتنسيق مع جمعية دعم الثقافة 
العراقية بحضور نخبة من اخملتصني 
في املياه وحشد من املثقفني قائال: 
«ان السياسة املائية لم توضع لها 
ــة الصحية وحتى في  احللول اجلذري
ــابق، وهناك شحة  زمن النظام الس
في املياه في العديد من دول العالم 
ــنوات»،  مت االعالن عنها منذ عدة س
ــاه القادمة من  ــاص املي ــني «تنق وب
ــوريا  دول اجلوار مثل ايران وتركيا وس
ــض االنهر  ــي بع ــبة ف ــاك نس وهن
ــر ٪ وخصوصا من  ــت الى صف وصل
ــدود من  ــن بناء الس ــران فضال ع اي
ــائطة، هناك  قبل هذه الدول املتش
ــدا بخمه وبادوش) متوقفان عن  (س
ــاه كثيرة  ــل على مي العمل، نحص
حني يحصل ذوبان الثلوج و٧٠ ٪ من 
هذه املياه تأتي في شهر آذار، ونحن 
ــبقنا دول اجلوار  ــد س ــي العراق ق ف
ــدود والروافد التي  ــاء الس ــي انش ف
ــيس  ــاه ومنذ مطلع تأس تخزن املي
ــاء نحو  ــة العراقية، اذ مت انش الدول
ــداً وبعدها بسنوات مت انشاء  ٣٠  س
ــوار. ونرى  ــدود في دول اجل ــك الس تل
ــرة على حجم  ــاك ضغوطا كبي هن
ــنة ١٩٧٠ مت  ــذ س ــالد ومن ــاه للب املي
ــاء سدين (كيبان والطبقة) في  انش

تركيا وسوريا بدون اتفاق مع العراق  
وتعرض نهر الفرات الى اجلفاف وكنا 
ــدام من نهر  ــيا على االق ــر مش نعب
ــك فترة عصيبة واجهت  الفرات وتل
ــة، وبعد ذلك  ــي تلك احلقب البالد ف
استمر بناء السدود من على حوضي 

النهرين من قبل الدول املتشاطئة، 
وتلك االعمال تعد مخالفة للقوانني 
ــرائع السماوية حيث  الدولية وللش
ــي الطبيعة وحرمان  يتم التدخل ف
الدول من منتوج املياه الذي تعتاش 
ــتى الكائنات احلية اضافة  عليه ش
ــي  ــف اجلناب ــان». وكش ــى االنس ال

ــير  ــات مائية تس ــاك اطالق ان «هن
ــكل طبيعي وال تسيطر عليها  بش
ــنة املائية في العراق  تركيا. ان الس
تبدأ مطلع الشهر العاشر، وتنتهي 
ــك املياه  ــول وكل تل ــهل ايل في ش
ــي من تركيا ، نعاني من العطش  تأت

ــداد احلصول  ــديد، رأينا  في بغ الش
على نسبة (١٥٠)  ملمترا، بينما في 
ــد (٣٠٠٠)  ملمتر وتلك معادلة  الهن
ــة بكميات  ــه صعوب ــرة ونواج كبي
ــوزارة نعتمد  ــي ال ــن ف ــاه. ونح املي
ــودة داخل  ــاه املوج ــى كمية املي عل
ــذ بداية  ــدأ العمل من ــدود ويب الس

ــادس، ولدينا ٤٤ مليار  ــهر الس الش
ــنة ٢٠٠٧ـ سنة    متر مكعب منذ س
ــى  ــاد عل ــرورة االعتم ٢٠١٧، ارى ض
املواطن العراقي الكرمي في الترشيد 
ــاه واحملافظة  ــي املي ــتهالك ف لالس
ــروة الثمينة ونتكاتف  على هذه الث
ــذه االزمة وال  ــا ألجل جتاوز ه جميع
ــيء ويجب  ــل احلكومة كل ش نحم
ــاهم املواطن باحملافظة على  ان يس
ــن الهدر في  ــاه ويقلل م ــة املي نعم
ــتخدام»، فيما  شتى مجاالت االس
ــوزارة املوارد  ــدم ل ــول اخلبير االق يق
ــارية   املائية وعضو الهيئة االستش
ــاس  ــد اهللا: «ان اس ــاب عب ــون ذي ع
ــبب قدوم السنة  ــكلة هو بس املش
ــود لألمطار  ــة وال وج ــة جاف املاضي
ــمال البالد  وال تعتبر  والثلوج في ش
رطبة، ولم نواجه مثل تلك الظروف 
ــية منذ سنة ١٩٣٣  املناخية القاس
ــي  ــاه ف ــود للمي ــى االن، وال وج وال
ــدود»، ويضيف «نأمل  اخلزانات والس

ــدأت مطلع  ــي ب ــنة الت ــذه الس به
الشهر العاشر هطول امطار غزيرة 
ــاء اهللا بوجود  ــاوز االزمة ان ش ونتج
ــالج الوضع  ــم ع ــة ويت ــنة رطب س
ــا في البصرة  املائي املتأزم خصوص
اخلبير  اجلنوب». وحتدث  ومحافظات 

ــاوف من  ــن تبديد اخمل ــاب ع ــون ذي ع
ــة املواطن بحل  ــوزارة وطمأن قبل ال
ــال: «انا متفائل على  هذه االزمة وق
الرغم من الكارثة التي حصلت في 
ــبب التجاوز  ــط العرب بس مياه ش
ــة والهدر وهذه  ــى احلصص املائي عل

الكارثة املؤملة لو كان هناك تنظيم 
ــاريع حتلية  ــام مبش ــاه واالهتم للمي
املياه من قبل وزارة االسكان واالعمار 
والبلديات العامة التي اهملت تلك 
ــة.  ــتراتيجية املهم ــاريع االس املش
ــتراتيجية  ــوزارة لديها خطة اس ال
ــن  م ــناد  واس ــم  دع ــى  ال ــاج  وحتت

ــات  التخصيص ــر  وتوفي ــة  احلكوم
ــاون املواطن».  ــة الكافية وتع املالي
ــر األيكولوجي ورئيس منظمة  اخلبي
دعم البيئة هادي الباقر قال: «كلما 
ــكان حتتاج الى  ــوس الس ازدادت نف
ــبق وتوفير  ــط وتنظيم مس تخطي

املياه والغذاء وبيئة مناسبة حتى ال 
نتعرض لالزمات والكوارث ال سمح 
ــه تأثير  ــاه ل ــن املي ــا ان ام اهللا، كم
مباشر على صحة االنسان، اذ ممكن 
ــمم وهذا  ان يحصل التلوث والتس
ما حدث في البصرة، وهناك اهمية 
خاصة للمياه اذ ذكرت اآلية القرآنية 

الكرمية (وجعلنا من املاء كل شيء 
ــة  ــدم والصح ــرى ان التق ــي) ون ح
والرفاهية كل تلك الفقرات تعتمد 
على املياه، ال وجود للمياه الصاحلة 
للشرب في العديد من املنازل وحتتاج 
ــاه حديثة  ــى منظومة حملطة املي ال
ومؤمنة بالطاقة الكهربائية، ولدينا 
ــد تلوث املياه  ــات توك بحوث ودارس
ــرب  والبعض منها غير صالح للش
ــداد ووزارة  ــة بغ ــي امان ــات ف واجله
ــات معنية بهذا  ــكان والبلدي االس
اجرينا عدة  ــة،  ــة احلساس القضي
ــاه وجدناها ملوثة  ــارات للمي اختب
ــك وال انصح املواطن  ــا اجزم بذل وان
ــرب من  ــأن يش ــرمي بـ ــي الك العراق
ــازل) لوقوع  ــاه في (حنفيات املن املي
ــاف ان «وزارة  ــا». واض ــوث فيه التل
ــؤولية  ــع عليها املس الصحة تق
بسبب تقصير امانة بغداد وعدم 
معاجلة هذه القضية التي تتعلق 
بصحة وحياة االنسان، وهناك من 
يتسمم من مادة «الكلور» وتوفي 
ــبب هذا  ــرون بس ــخاص كثي اش
التسمم وحني ينقص املاء تظهر 
مادة عضوية وبكتيرية سامة. انا 
ــاريع امانة  ــخصيا وثقت مش ش
ــة و(مياه  ــي غير صحي ــداد وه بغ
ــرب تختلط مع مياه اجملاري)  الش
ــن  ــول للمواط ــة واق ــاه ملوث املي
ــرب ماء االسالة اال  العراقي ال تش
ــعة  بعد غليانه ووضعه حتت اش

الشمس».

ــبق د.  أكدَ رئيس مجلس النواب األس
محمود املشهداني أنه «فقط عندما 
ــراق دولة مواطنة تقوم  تكون في الع
ــرا كان  ــن ذك ــاس ان املواط ــى أس عل
ــاء.. والكفاءة  ــدة البن ــى هو وح أو انث
ــذاك تتوجه  ــاس، آن ــدة القي هي وح
ــق  بتوثي ــريعية  التش ــة  املؤسس
ــدر حقوق  ــع ه ــريعات متن ــذا بتش ه
ــق املواطنة  ــرأة لها ح ــة. وامل املواطن
ــتور.. ــا الدس ــا حدده ــل كم بالكام
ــق بوجود  ــة لن تتحق ــة املواطن ودول
ــلمة زورا.. ــات احلزبية املتأس املرجعي
ــاد االداري واملالي واالجتماعي  والفس
ــي». وأضاف «ال  والسياس واألخالقي 
ــيس للدولة املدنية  ميكن أن يتم تأس
ما لم يكن هذا التأسيس مبنياً على 
ــية  ــد، اجتماعية وسياس عدة قواع
تترابط في هدف وطني واحد، وبعض 
ــي  ــا ف ــي اخترته ــد الت ــذه القواع ه
ــن احلريات  ــث احلديث ع مجال البح
ــتور، ودور  ــان في الدس وحقوق اإلنس
ــرأة وحقوقها فيه، ودور املثقف في  امل
ــوق والتوعية  ــارة إلى هذه احلق اإلش
ــياق احلديث  ــز هنا ضمن س بها. أرك
ــى دور املرأة ومتكينها من خالل دور  عل
املثقف لعدة أسباب أهمها قدرة هذا 
ــتنطاق كل األمثلة  املثقف على اس
ــا باألفضل في احلالة  العاملية ومتثّله
ــياً حتى  ــاء سياس ــة لالرتق العراقي
يكون العراق أمنوذجاً يحتذى به فيما 
ــياق نفسه  يخص دور املرأة، وفي الس
فان وعيا سياسيا باجلذور األساسية 
لالتفاقات الدولية بشأن املرأة سيضع 
ــدول املتقدمة  ــي مصاف ال العراق ف
التي أجنزت منذ وقت مبكر التفاقيات 
ــر منها وأهمها االتفاقية  مهمة نذك

ــية للمرأة،  ــوق السياس ــأن احلق بش
ــية  علما أن اتفاقية احلقوق السياس

للمرأة تضمنت ثالث مواد أساسية:
ــاء حق التصويت  املادة األولى: للنس
ــروط  بش ــات،  االنتخاب ــع  جمي ــي  ف
ــال، دون أي  ــاوي بينهن وبني الرج تس

متييز.

ــاء األهلية في  ــة: للنس ــادة الثاني امل
ــنب جلميع الهيئات املنتخبة  أن ينتخ
ــأة مبقتضى  ــام، املنش ــراع الع باالقت
ــروط تساوي  ــريع الوطني، بش التش

بينهن وبني الرجال دون أي متييز.
ــاء أهلية تقلد  ــة: للنس املادة الثالث
ــع  ــة جمي ــة وممارس ــب العام املناص
ــأة مبقتضى  ــف العامة املنش الوظائ
ــروط تساوي  ــريع الوطني، بش التش

بينهن وبني الرجال، دون أي متييز».
ــتاذة رابحة  ــا، قالت االس من جانبه

ــي مختصة  ــم عبد اجلبار، وه ابراهي
ــة وموظفة  ــؤون املرأة العراقي في ش
ــل الوحيد  ــا «إن احل ــدة  حالي متقاع
ــو التعليم  ــم عن املرأة ه لدفع الظل

ــل احلياة يداً بيد  ومواكبة كل مفاص
مع الرجل وان أداء الفتيات بالتعليم 
ــلم  ــن كما يتقدمن في الس يتحس
التعليمي، لكن معدل البطالة يصل 
ــي العالم العربي  ــاً للتقديرات ف وفق
الى نحو ١٥٪ غالبيتهم من النساء مما 
يتطلب اِعادة النظر في استراجتيات 

وخطط التنمية البشرية باعتبار أن 
ــة وحتتاج الى  ــر ثروة غير ناضب البش

تعليم مستمر».
ــتاذة الكاتبة  ــت االس ــك، قال الى ذل
والباحثة زاهدة مردان: «عند انفصال 
ــظ  حتاف ــة  الدول ــى  تبق ــن  الوالدي
ــل بقوانني حتقق  ــوق الطف ــى حق عل
مصلحته مثل قانون رعاية القاصرين 
ــة وغيرها ملنع  ــة االعال ــدار حج وإص
ــؤالء االطفال من ان يكونوا ضحية  ه
ــة، حيث ثبت من  ــروف غير طبيعي ظ
ساحات احملاكم ان كثيرا من النساء 
ــباب  يقعن ضحية نصب واحتيال ش
أو ازواج يكون قاسيا مع اطفالها من 
ــابق وان االمانة تقتضي  ــا الس زوجه
ــرة غير  ــن مناذج كثي ــة هؤالء م حماي
ناضجة وغير واعية ويبقى االب واألم 
ــرعا وقانونا  ــؤولني مباشرين ش مس

وعرفا عن اوالدهما».
أما اإلعالمية نوال العزاوي فقد أكدت 
ــش للمرأة ليس فقط في  ان «التهمي

ــات  ــا باجملتمع ــي وإمن ــع العراق اجملتم
ــة  ــة كافة تبقى املرأة مهمش العربي
ــار البعض  ــق االختي ــا ح ــس له ولي
ــات  ــا مجتمع ــي أنن ــك ف ــل ذل يعل
ــادات والتقاليد  ــرقية تتقيد بالع ش
ــبب تبقى هذه اجملتمعات  ولهذا الس
ــبة  دائماً من دون تقدم واضح بالنس

لألعمار والتقدم الفكري ألنها جتعل 
ــرأة وراء الرجل وهي التي يجب  من امل
ــمع والطاعة وليفعل هو  عليها الس
ــم من أن االم  ــا يحلو له وعلى الرغ م

ــل اوالدها  ــر املُضحني من أج هي أكث
ــا يتقدم هو  ــف بينم ــى في اخلل تبق
اقصد الرجل دائماً وبفضل التخلف 

الفكري وراءه بخطوات». 
ــي البكري من  ــي ناج ــتاذ احملام األس
ــول: «املرأة باعتقادي  وجهة نظره يق
ــة قانونا وتصح الكلمة  غير مهمش

ــة عرفا) ألنها تتعني وتتولى  (مهمش
ــى  يبق ــن  لك ــب.  وتنتخ ــب  املناص
ــاؤل هل كل النساء سواسية  التس
ــق طريقهن في احلياة بجدارة  في ش

ومتيز، عندها سترتقي».
ــامي  ــوزان س ــة س املهندس وأكدت 
ــذا األمر مؤلم  البناء: «احلقيقة أن ه
ــر في  ــرأة ومدم ــبة للم ــدا بالنس ج
ــه، ألن  ــس الوقت للمجتمع نفس نف
ــة املرأة  ــع مبكان ــراف اجملتم عدم اعت
داخلها  وقيمتها سيولد  وبأهميتها 
ــة والتهميش  ــة القيم ــعورا بقل ش
ــم  وحتجي ــا  احباطه ــي  وبالتال
ــا وداخل  ــل عائلته ــا داخ إمكانياته

مجتمعها».
االستاذة امتثال النجار رئيس االحتاد 
ــي النرويج تقول:  ــوي العربي ف النس
«إن هذه القوانني مجحفة بحق املرأة 
ــفر قد نتفق  ــبة ملوضوع الس بالنس
عليه أما باقي األمور كاحلصول على 
ــحب مبلغ  ــية ومنعها من س جنس
ــذا مجحف  ــاب ابنائها فه من حس
ــت تتولى  ــا وخاصة ان كان في حقه
املسؤولية عنهم نحن نأمل ان يتغير 
ــا  ــرأة وإعطائه ــاف امل ــون إلنص القان
امتيازات اكثر، ومع ان الدستور يكفل 
ــرأة إال أنها تنتهك  حقوق عديدة للم
وال تنفذ بالكامل حيث تؤثر العادات 
ــات االجتماعية والتي تعطي  واملوروث
ــي جميعا  ــر للرجل فه ــا أكث حقوق
ــرارات  ــي تنفيذ الق ــر ف ــت تؤث ومازال

اخلاصة باملرأة في نيل حقوقها».
ــاح وهي  ــتاذة آمنة املي ــدت االس وأك
ــود  ــا: «يع ــاعرة بقوله ــة وش مدرس
ــباب منها  ــرأة لعدة اس ــش امل تهمي
ــة وال يخفى  ــة ومنها ديني مجتمعي
علينا في كلتا احلالتني يعطي للرجل 
ــة  ــى الزوج ــه عل ــي قيمومت ــق ف احل
ــرب ورعاية  ــأكل ومش ــن م واألوالد م

وتأمني احلياة الكرمية لهم».

تحقيق/ زهري عبد الزهرة

البينة الجديدة / سهى الطائي

ــو» على نهر دجلة، واحتمال  ــد «إليس ــر دولية من جفاف قد يضرب العراق بحلول عام ٢٠٤٠، ويرجع ذلك بعد إعالن تركيا افتتاح س ــذرت تقاري ح
ــان في احلصول على  ــاطئة من العبث باألمن املائي واحترام حقوق االنس ــد آخر، في ظل غياب القوانني الدولية التي حتمي الدول املتش ــاء س انش
ــتخدام وعدم االقتصاد لهذه الثروة املائية املهمة، اضافة الى صراع على املياه من اجل البقاء بني دول  ــوء اس الغذاء واملياه وهناك هدر للمياه وس
ــول والتخفيف من االزمة احلاصلة في البالد  ــباب ازمة املياه وطرق احلل ــؤولني واخلبراء باملياه ليتحدثوا عن اس ــوار. (البينة اجلديدة) التقت املس اجل

وعدم احلصول على كارثة بيئية وبرامج السياسة املائية لدى وزارة املوارد املائية..
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قلها  ها اجلِنان وأنّ بإذنٍ منها تنعمُ بالفردوس وهم في احلقيقةِ يوصدون أبوابَ احلياةِ بوجهها ويُهمشون قلبها قبلَ عَ حنيَ يُنادون بأن حتتَ أقدامِ

افل البائسة وفي قانونِ األحوالِ الشخصية مثالً.. حتى أنها أدركت أن ال ضرورةَ لذهابها فهي ملغية بالقوانني واملعامالتِ  ال يعترفونَ بها في احملَ

ذهبت أم لم تذهب، فللرجل في تلك احملافلِ وقفة وبصمة ذكورية بدعوى األبوة مرةً وبدعوى ربّ األسرة مرة أُخرى فال اِعتراف بشخصها وال قيمة 

دى في بلدنا املُنصف.. لتعبها فهي التي أجنبت وربت وعلّمت وبالتالي يذهبُ كل هذا سُ

lä»€a@¡ë@ø@ÚyÏ‹Ωa@o�‹”Î@“ÎbÇΩa@pÖÜjm@Ü”Î@ÍbÓΩa@Âfl@Ò7j◊@pbÓ‡◊@ÒâaãÏ€a@o‘‹üc@ZÊÏ«
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شح الموارد المائية وأسباب تلوث المياه والحلول المطلوبة

أنجبت وربت وعلّمت ويذهب كل هذا سدى .. متى يكون لها الدور الفعال ومتى تصرخ بوجه الظلم؟!
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نوال العزاوي ناجي البكريزاهدة مردان محمود اِّـشهداني



هموم الناس

ÔflÜ®a@…”aÏ€a@Öäm

من النافذة

ــتيائهم  ــبة عن اس ــون في اكثر من مناس ــر العراقي     عب
ــرب  من تردي الواقع اخلدمي وعدم توفر املياه الصاحلة للش
ــة ، واقع  ــة التحتي ــة البني ــاء بهشاش ــاء وانته والكهرب
ــات وهناك تردي  ــداد وبقية احملافظ ــيئ في بغ اخلدمات س
واضح فالشوارع تشكو من االهمال بالرغم من تخصيص 
ــال اخلدمي. ولم يلمس  ــوال الكبيرة والضخمة للمج األم
ــنا في الوضع اخلدمي ، وليس هناك مشاريع  املواطن حتس
أجنزت من قبل اجلهات املعنية  فالشوارع يرثى لها  وتشهد 
ــدس كميات كبيرة من النفايات فضالً عن قلة حمالت  تك
تنظيف الشوارع . اما من ناحية املاء والكهرباء في بغداد 
وبقية احملافظات فيعاني املواطن من انقطاعهما لساعات 
ــيء  ــة ونحن نعيش أجواء حارة ،  أهم ش ــة  وبخاص طويل
الهالي بغداد الكهرباء واملاء ثم املواصالت ثم النظافة فال 
ــاك تلكؤ واضح ،  ــكل املطلوب وهن ــر أي منها بالش تتواف
ــكل جيد  ويبقى  ــات املعنية  لم تعد تعمل بش اذ ان اجله
ــي من تردي اخلدمات كما أن «البنى  التحتية   املواطن يعان
قدمية جداً ، ويناشد املواطنون باستمرار اجلهات املسؤولة 
ــداد واحملافظات  ــي بغ ــع اخلدمي ف ــاذ الواق ــل وإنق بالتدخ
ــداتهم ، فعلى  ــتماع ملناش االخرى ولكن دون جدوى او اس

ــبيل املثال ال احلصر  س
اجملاري  ــل  نق ــوط  خط
ــي اغلب  ــية ف الرئيس
ــكل  املدن متضررة بش
ــكل  كبير جدا واثر بش
ــلبي على املواطنني  س
ــن  ــر م ــا ان الكثي ، كم
تنعكس  ــدأت  ب اجملاري 
ــاه  مي ــاريع  ــى مش عل
هناك  ويكون  ــرب  الش
ــرب  ــاه الش ــط مبي خل
ــني  باملواطن ــة  اخلاص
ــرات  التكس ــة  نتيج
اجملاري. ــي  ف ــودة  املوج

حتى هذه اللحظة جند ان اجلهات املعنية باالمر بعيدة عن 
ــاء واجملاري، حيث  ــواء كان بالبلدية او امل الواقع اخلدمي س
ــكل كبير ولكن مع  ــا نأمل أن تتدخل هذه اجلهات  بش كن
األسف الزالت غالبية اخلطوط الرئيسية الناقلة للمجاري 
ــرة .ان انقاذ الواقع اخلدمي في بغداد وبقية احملافظات   مدم
ــراء النقص  ــذي أصابهم ج ــرر عن املواطنني ال ــد الض يبع
ــون على فصل  ــن مقبل ــي املدينة. نح ــات ف ــاد باخلدم احل
ــأل من هم مبواقع املسؤولية يقولون  ــتاء، وعندما نس الش
ــد مبالغ. نعم البنى التحتية  لنا ال توجد خدمات وال توج
ــكل كبير في احملافظات التي كانت  للمجاري تضررت بش
ــكرية  ــة العمليات العس ــر الدواعش نتيج ــرزح حتت ني ت
ــن التنظيم اإلرهابي نهاية  التي رافقت حترير احملافظات م
ــف فعملية االعمار مازالت حتبو  العام املاضي.، لكن لألس
ــات او على  ــون في اخمليم ــكانها مازالوا يعيش ــب س واغل
ــع املواطنني الى اعالن  ــاض دورهم املهدمة ، وهذا مادف انق
ــات البلدية وتراكم النفايات  امتعاضهم من تراجع اخلدم
في األحياء السكنية، فقد كشفت اغلب اللجان اخلدمية 

في مجالس احملافظات.
ــكل كبير ومن ثم أصابها  ــات البلدية تراجعت بش  اخلدم
ــبه التام ما أدى الى تراكم النفايات في اغلب   ــلل ش الش
ــكنية واملناطق احملررة اذ مازالت  توجد أنقاض   األحياء الس
ــة ل مديريات   ــرق التنظيف التابع ــد االن ، إن ف ــم ترفع حل ل
البلديات ال ميكننا انكار جهودها ولكنها ضعيفة بحيث 
ان بعض األرصفة والتقاطعات اصبحت مكبات للنفايات، 
ــلم حتى الدور السكنية من أكوام النفايات التي  ولم تس
ــا ، ما اضطر الكثير من املواطنني حلرق  النفايات  حاصرته
ــرض التخلص من  ــم يفعلون ذلك لغ ــص منها فه للتخل
الروائح الكريهة املنبعثة من أكوام النفايات التي نادراً ما 

جتد من ينقلها الى مواقع الطمر.

يناشد اِّـواطنون 
باستمرار الجهات 
اِّـسؤولة بالتدخل 
وإنقاذ الواقع الخدمي 
َّـ بغداد واِّـحافظات 
االخرى ولكن دون جدوى
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أحمد البياتي

بغداد / البينة الجديدة 
ــكلت  ــتئناف بغداد الرصافة االحتادية  التي تش ــة اس ردت محكم
ــرود)) املأذون  ــيدة ((اميله مف ــخ ٢٠١٨/١٠/٤ من قاضيتها الس بتاري
بالقضاء باسم الشعب دعوى اقامتها وزارة الداخلية على خلفية 
ــيد عليوي الالمي) وهو اخ  ــر شكوى للمواطن (مهدي لفته س نش
الحد الضباط  الشهداء وقد عدتها الوزارة مسيئة وطالبت اجلريدة 
ــمائة مليون دينار) وقد انحنت  بتعويض مادي قدره (٥٠٠,٠٠٠خمس

ــة اجلديدة)) وقررت الوقوف امام القضاء العراقي النها واثقة  ((البين
ــموخ هذا القضاء وعدالته اوال وواثقة بأن الدفاع عن الناس  من ش
ــتواصل رسالتها  ــرف عظيم وال منلك اال ان نقول ان جريدتنا س ش
بأمانة واخالص ولن يثنيها عن ذلك اي شيء والبد ان تسجل اجلريدة 
شكرها اخلاص لقاضي محكمة بداءة الرصافة ولفريق الدفاع عن 

((البينة اجلديدة)) ممثال باحملامي الدكتور قاسم الشمري.

نص القرار 
بسم اهللا الرحمن الرحيم 

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى 

رئاسة محكمة استئناف بغداد /
الرصافة االحتادية

محكمة بداءة الرصافة
العدد:١٢٩٢/ب/٢٠١٨
التاريخ:٢٠١٨/١٠/٤

ــكلت محكمة بداءة الرصافة بتاريخ  تش
ــيدة (أميله  ــن قاضيها الس ٢٠١٨/١٠/٤ م
ــعب  ــم الش ــرود) املأذون بالقضاء باس مف

واصدرت احلكم اآلتي:-
املدعي/ وزير الداخلية اضافة لوظيفته/ 

وكيله احلقوقي حيدر جنم عبد 
املدعى عليه/ رئيس حترير جريدة

 «البينة اجلديدة» اضافة لوظيفته. 
ــي ان املدعى عليه  ــاء املدع ــم:- الدع احلك
ــر معلومات  ــام بنش ــة لوظيفته ق اضاف
ــة بالعدد  ــوهة وغير صحيح كاذبة ومش
ــن معلومات  ــى جريدته وذلك ع ــع ال التاب
ــا كان فعله غير  ــهداء الوزارة ومل تخص ش

ــبب  ــون وقد س ــف للقان ــح ومخال صحي
ــب دعوته  ــوزارة طل ــمعة ال ــويه لس تش
للمرافعة واحلكم بالزامه بتأديته تعويض 
ــمائة  ــدره مببلغ خمس ــادي ومعنوي يق م
مليون دينار وللمرافعة احلضورية العلنية 
ــدة «البينة  ــى جري ــالع عل ــة واالط اجلاري
اجلديدة» بالعدد ٢٨٧٨ في ٢٠١٨/١/٢٩ وقد 
ــور ورد حتت  ــح وكيل املدعي ان املنش اوض
ــر الداخلية احملترم)  ــوان (امام انظار وزي عن
ــاءة  وان العبارات الواردة فيه تضمنت اس
للمدعي اضافة لوظيفته. وبعد السماع 
ــالل التدقيق  ــني ومن خ ــوع الطرف الى دف
ــة الرد  ــوى واجب ــة ان الدع ــدت احملكم وج
ــي اوال ان املدعي  ــبب قانون ــن س ــر م الكث
ــخصية معنوية  ــة لوظيفته هو ش اضاف
ــوق  ــز باحلق ــة تتمي ــخصية املعنوي والش
جميعها اال ما كان مالزما لصفة لشخص 
ــي احلدود التي يقرها القانون  الطبيعي وف
ــة بالتعويض املعنوي  ــث ان املطالب . وحي
تعتبر من قبيل الصفات املالزمة للشخص 
ــعور واالذى  ــا تتعلق بالش الطبيعي النه
ــند للمطالبة بها  النفسي وبذلك فال س

ــوي كما ال يوجد  ــخص املعن من قبل الش
ــر  ــادي يلحق باملدعي من جراء نش ضرر م
ــاالت .ومن جانب اخر فأنه وعلى فرض  املق
ــتحقاق التعويض فال عالقة للمدعى  اس
ــور وذلك الن عنوان  ــه مبا ورد في املنش علي
ــير الى طرح شكاوى املواطنني  املقال يش
ــى املدعي  ــم ال ــال العل ــم اليص وهمومه
ــور  ــة لوظيفته واما مضمون املنش اضاف
ــكوى وال يخص رأي  ــص صاحب الش فيخ
ــيلة لنقل  ــدة الن اجلريدة امنا هي وس اجلري
ــا ولم تتبنى  ــكوى واالعالن عنه تلك الش
ــذا فال  ــكوى ل ــب الش ــدة رأي صاح اجلري
سند قانوني لدعوى املدعي قررت احملكمة 
ــا  ــي مصاريفه ــل املدع ــوى وحتمي رد الدع
واتعاب محاماة وكيل املدعى عليه مبلغا 
قدره ٥٠٠,٠٠٠ خمسمائة الف دينار وصدر 
احلكم استنادا للمواد ٢/٤٨ قانون مدني و 
٢١-٢٢ قانون االثبات و ١٥٩-١٦١-١٦٦ قانون 
املرافعات املدنية و ٦٣ قانون احملاماة حكما 
حضوريا قابال لالستئناف والتمييز وافهم 

علنا في ٢٠١٨/١٠/٤.
القاضية اميله مفرود عبود

هاتفنا املواطن (رسول احلمداني) من سكنة 
ــة  ــة/ منطق ــاء احلل ــل /قض ــة باب محافظ
ــنجار التابعة الى القضاء وذكر بانه قد  س
ــروه ان ابنه  ــال به من عائلته واخب مت االتص
ــدا مما اضطره  ــة مرضية حرجة ج ــي حال ف
الى استئجار (تكسي) لغرض الوصول الى 

ــفى    ــل ولده الى املستش ــرعة ونق داره بس
ــني  ــى تقاطع باب احلس ــا وصلوا ال وعندم
ــارة ضوئية  ــي التقاطع اش ــك ف كان هنال
ــودا توقفوا وبعد  ــر موج ــون االحم وكان الل
ــتبدلت باللون االخضر لم يستطيع  ان اس
ــدم املرور  ــي التحرك الن مق ــائق التكس س

ــمح  يس ــم  ول ــودا  موج كان  ــي)  (ف.الطائ
ــذه احلاالت لثالث  ــالت باملرور وبقت ه للعج
ــارة الضوئية ولكنه لم  مرات تشتعل االش
ــبب بزحام  ــالت مما تس ــمح مبرور العج يس
ــن العجلة  ــزل املواطن م ــديد, حينها ن ش
ــمح لهم  ــدم يرجوه ان يس ــب الى املق وذه

ــره بحالة ولده  ــير واخب ــرور ويفتح الس بامل
ــى موقفه وعناده,   الصحية ولكنه اصر عل
ــاب الى عدة  ــى الذه ــر املواطن ال ــا اضط م
جهات امنية, ولكن دون ان تثني هذا املقدم 
عن قراره.. وذكر بأنه اتصل مبعاون مدير مرور 
بابل وطلب منه ان يعطي الهاتف للمقدم 

لكي يتحدث معه ولكنه رفض . عليه يرفع 
ــده ومقابلتكم  ــكوى ض ــذا املواطن الش ه
ــخصيا وذكر بانه ميتلك معلومات وادلة  ش

عن هذا الضابط بحسب ادعائه.
اِّـواطن رسول الحمداني 

٠٧٨١٥٤٨٥٢٠٠

@‚b»€a@âÎäΩa@äÌÜflÎ@Ôuä«¸a@·çb”@ÚÓ‹ÅaÜ€a@äÌãÎ@›mb‘Ωa@âbƒ„a@‚bfla
بــــوابـــــة

ــالم) الغنی      يقول امام احلق والعدل االمام علي (عليه السَّ
ــة . نعم لقد انهى  ــن، والفقر في الوطن غرب ــي الغربة وط ف
ــافات وقال احلق .. اما اليوم نحن كعراقيني بحاجة  كل املس
ــي ويخلصنا  من تلك  ــي يقتدي باالمام عل ــى قائد حقيق ال
ــلطوي الذي اوصل شعبنا الى ما هو  الفوضى والصراع الس
عليه اآلن  وكأن هذا احللم  لن يتحقق لكننا نامل باملسؤولني 
ــن نعرف  ــرا ونح ــدد خي اجل
ــن  ــاءوا م ــم ج ــدا بانه جي
دميقراطية  ــة  عملي ــالل  خ
وعن طريق صناديق االقتراع 
ــينزلون  س ــر  فخ ــكل  وب
للشارع العراقي ويطلعون 
ــاس وما  ــب الن ــى مطال عل
ــن متطلبات  ــه م يحتاجون
ــر بان  ــا كبي ــة .. املن يومي
ــاوى الفقراء واالغنياء  يتس
وينصف اجلميع ( ماكو هذا 
ــن خالي ) الن  ــن عمي واب اب
ــد ملّ من الروتني اليومي وحياته املتكررة  املواطن العراقي ق
دون عمل دون خدمات دون مراعاة املسؤول املعني .. فاملواطن 

هو من يقرر تغيير الفاسدين وركلهم في حاوية النفايات.
أخيراً :

 نأمل خيرا باملسؤولني اجلدد ان يعلموا بان املواطن العراقي 
ــن انتخبهم لكي  ــؤولني الذي ــه على املس ــرك كل ثقل قد ت

ينقذوا حياته من الفوضى قبل ضياعه.

املنا كبري بان 
يتساوى الفقراء 
واالغنياء وينصف 
الجميع (ماكو هذا 
ابن عمي وابن خالي)  

حسني السومري

ıbÓ‰À¸a@Î@ıaä‘–€a

@›üb«@Òbçdfl
›‡»€a@Â«

ــر الى مقر جريدتنا املواطن      حض
ــدي داود) وذكر بانه تولد  (جناح مه
ــل وليس  ــل عن العم ١٩٧٦ وعاط
لديه اي مورد مالي او راتب ويسكن 
ــل هوية  ــتأجرة ويحم في دار مس
ــل الصادرة من  الباحثني عن العم
وزارتكم /دائرة التشغيل والقروض 
ــة (٧٠٠٨٠٤٥٥٥١٩٧) واجملددة  املرقم
ــن معاليكم  ــو م ــام ٢٠١٨.يرج لع
ــيطة او  ــموله بوظيفة بس اما ش
تخصيص راتب او شموله بالقرض 

اخلاص بالعاطلني عن العمل.
ــة اجلديدة) اذ تضع هذا االمر  (البين
امام انظاركم لهي على ثقة تامة 
بان جتدون احلل املناسب له.وفقكم 
الباري وسدد خطاكم ملا فيه خير 
ــاد واهللا ال يضيع اجر  ــالد والعب الب

احملسنني. 
موبايل /٠٧٧١٠٦٢٢١١٣

عباس سليم اخلفاجي
ــان العراقي الشريف الذي  مثال لإلنس
ــش بجهده  ــل أن يعي ــن اج ــل م يُناض
ــره التي  ــني عم ــرق جبينه رغم س وع
ــا ، أرهـقه التعب  جتاوزت الثمانني عام
وأصبحت رجاله ال تُعينه بحمل جسده 
املثقل بالهموم وأوجاع السنني، فأخذ 
ــط بغداد  ــهداء بوس ــر الش ــن جس م
ــر ذات يوم  ــتراحة له.ينتظ محطة اس
ـــلهُ  ــؤول لينتش ــه مس ــت ل أن يلتــف
ــه بتوفير  ــذي يعيش ــالم ال ــن الظـــ م
ــن  ــه م ـــقف يحمي ــرزق وس ــدر لل مص
نيتهُ أبو  ــتاء... كُ ــرد الش حر الصيف وب
ــوري علي  ــه لم يتزوج (ن ــاح رغم ان صب
ــن مواليد  ــول اخلاذيوني) م محمود رس
ــية  ــي اجلنس ــليمانية ١٩٣٨ عراق الس
ــــكن بغداد شارع  كردي القومية، يس
ــة احليدرخانه مقابل  ــيد منطــق الرش
الزهاوي، ميتهن بيــــع السبح واحملابس 
ــر  ــرب نقطة دالة ملكان عمله، جس واق
ــد العامة. ــهداء قرب دائرة التقاع الش

ــذ أربعني عاما  ــجن ..من يقول بنبرة شَ
وأنا ال أرى النور إضافة لسمعي الثقيل 
ــوى  ــش س ــدر للعي ــك أي مص وال امتل
ــاء  هذه املهنة التي توفر لي طبق احلس

قبة  ــوربة) صباح ومساء، ومنذ حُ (الش
من الزمن فقدت مستمسكاتي ومنها 
هويتي الشخصية (اجلنسية)، وعمري 
ووضعي ال ميكنني من إصدار بدل ضائع 
عنها، علماً أني مُسجل في محافظة 
وبالتأكيد مستمسكاتي  السليمانية 
مت  موجودة في دائرة النفوس، حيث خدَ
ــا  ندياً في زمن الباش ــت جُ ن ــن وكُ الوط
ــكر  ــعيد، وتدربت في معس ــوري الس ن
ــم الراحل عبد  ــي في زمن الزعي الغزالن

ــك  ــم، وأنا عراقي ومتمس ــرمي قاس الك
ــؤس احلال الذي  ــي احلبيب رغم ب بوطن
ازحه وسألته  أعيشه.حينما وددت أن أمُ
عن وضعه االجتماعي قال واالبتسامة 
متأل وجهه السمح.. لم يحالفني احلظ 
ــار العمر ولم  ــد فاتني قط ــزواج، وق بال
ــي تقبل  ــبة الت ــانة املناس ــد اإلنس أج
ــعيدة احلظ  ــي، فمن هي س ــزواج من ال
ــل ال ميتلك  ــق بالزواج من رج التي تواف
سوى قوت يومه؟، وفي كثير من األيام ال 

ــد رمقي؟.ومن هنا .. وبأسم  أجد ما يس
ــبكة بغداد اإلعالمية، نوجه دعوتنا  ش
ــث عن رِضا اهللا  ــرفاء أوالً وملن يبح للش
ــخصية  عز وجل، أن يلتفتوا لهذه الش
ولهذه الشريحة املُهمشة من الشعب 
ــي دعوتي لرأس  ــي املتعففني، وأثن واعن
ــؤولي احلكومة  ــار مس ــن كب ــرم م اله
ــص بالذكر فخامة رئيس  العراقية واخ
ــن يبحثون  ثله، ومل ــن ميُ ــة وم اجلمهوري
ــا  ــي وهن ــذا الكرس ــن ه ــون ع ويتقاتل
ــذي ينتمي  ــب الرئيس، وال ــي منص اعن
ــم  ــيط لقوميتك ــن البس ــذا املواط ه
ــرف أن ال ينتمي ألحزابكم، أن  وله الش
ــى أن  متدوا يد العون وتتوجهوا له، عس
ــان  يغفر اهللا لكم الذنوب، فهذا اإلنس
البسيط ميثل عشرات اآلالف من شعب 
ــم من  ــى أمرهُ.فك ــوب عل ــراق املغل الع
ــه موجود في  ــخص النزي مثل هذا الش
م متواجدون  ــة ؟   وهُ ــوارعنا الرئيس ش
في أزقة وأحياء  بغداد وبقية احملافظات 
ــم أبو صباح  ــة . وقد يكون الع العراقي
ــات عليه وعرض  ــظ بااللتف حالفه احل
ــا أالف املتعففني فلهم  ، أم ــكلتهُ مش
رب رحيم سيكون خصم لكم وجلميع 

األحزاب يوم القيامة.

@@@Êbé„�a@aà:@aÏn–n€a@NN@ÒÜÓëä€a@b‰nflÏÿy@âbƒ„c@‚bflg امام انظار وزير العمل
والشؤون االجتماعية
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تحية لمجلس القضاء االعلى وتحية لقرارات القضاء العادلة المنصفة للحق
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ــر البريد االلكتروني  بعث جلريدتنا عب
ــر  ــوان وذك ــي عل ــارق ناج ــن ط املواط
ــر في مناطق متعددة  فيها أنه تنتش
ــة  منطق ــص  وباالخ ــداد  بغ ــن  م
الصدرية وامليدان اماكن بيع بطاقات 

ــبوعية بسعر  اليانصيب بنوعني اس
ــة الواحدة  ــمائة دينار للبطاق خمس
ــعر الف دينار. وافاد انه  ــهرية بس وش
يلجأ اليها اصحاب الفاقة واملعوزين 
ــزة, اال انها  ــوز باجلائ ــال منهم بالف ام

ــة  ــرقة واضح ــة  س ــت عملي اصبح
ــري بطريقة  ــحب يج ــك الن  الس ذل
ــة غير نظامية  ــة) وهي طريق (الدمبل
ــهولة اضافة الى  ــة للتزوير بس وقابل
ــم  ــزة االولى ال يعلن فيها اس ان اجلائ

ــا كان معموال به  ــز وعنوانه كم الفائ
ــابقا علما انهم اتخذوا غرفة في  س
منطقة امليدان على انها مكتب لهم 
ــمية والرقابة  بعيدا عن اجلهات الرس
ــتيفاء الرسوم  املالية حيث ال يتم اس

ــوع من القمار  ــة عن هذا الن احلكومي
لذلك ارجو من اجلهة املعنية الغاء هذا 
النوع من ابتزاز املواطنني واستحداث 
ــراف حكومي  ــة بديلة حتت اش عملي

دفعا لالثراء على حساب الناس.

ــن املتقاعدين بعثوا جلريدتنا  لفيف م
ــرها نصا «في صفحة  ــالة ننش برس
ــوم  ــح الدبل ــرا) مين ــني (عاش ٣٠ قوان

مخصصات شهادة ٥٪ من الراتب .
ــات  مخصص ــوس  البكالوري ــح  مين

شهادة ١٠٪ من الراتب .
ــتير مخصصات شهادة  مينح املاجس

١٥٪ من الراتب.
ــهادة  ــح الدكتوراه مخصصات ش مين

٢٠٪ من الراتب.

فلماذا لم حتتسب باقي الشهادات؟ 
١-االبتدائية ٢-املتوسطة ٣-االعدادية 
ــني بأن  ــذه القوان ــادال له ــد حال ع نري

حتتسب 
٣٪ للشهادة االبتدائية من الراتب

٤٪ للشهادة املتوسطة من الراتب
٥٪ للشهادة االعدادية من الراتب 

ــي تتم العدالة او الغاء مخصصات  ك
ــاه  ــد قلن ــا. ولق ــهادات جميعه الش
ــمع وال  ــرات ولكن ال اذن تس ــات امل مئ

ــب ان يرضي  ــون يج ــرى والقان ــني ت ع
ــب تعديل  ــات وعليه يج ــع الفئ جمي
ــرا ويتحمل  صفحة ٣٠ (قوانني) عاش
ــابق /  ــس البرملان الس ــا حصل  رئي م

اللجنة القانونية.
ــذا االمر  ــدة) اذ تضع ه ــة اجلدي (البين
ــى ثقة تامة  ــم لهي عل ــام انظارك ام
ــخصي  الش باهتمامكم  بان يحظى 
وتنصفونهم وفقا لالنظمة والقوانني 

والتشريعات املعمول بها.

ــرة من يهمه  ــن محافظة البص ــن (قيس صالح) م ــد املواط يناش
ــكن   ــن الضياع وتعيينه كونه متزوجا ويس ــر النقاذ حياته م االم
دارا مستأجرة مع عائلته ، وان وضعه مأساوي وليس لديه اي مورد 
ــتصرخ اصحاب املروءة والشهامة بايجاد فرصة عمل  مالي ويس

له وتعيينه كي يتمكن من تأمني لقمة العيش له ولعائلته.

@@äfl˛a@È‡ËÌ@Âfl@O@µa
·◊@Üëb‰Ì@äñi@ÂüaÏflRPQT@Ú���‰�é�€@Y@·��”â@Ü���yÏ���‡�€a@Ü��«b�‘��n�€a@ÊÏ���„b���”

امام انظار السيد رئيس مجلس النواب

@b���Ë�Ó�‹��«@ıb��ö��‘�€a@k����v��Ì@Òä�������Å@Òä��������Áb��√@Â�������Ó�‰�üaÏ�‡�€a@ãaå��������n��ia
امام انظار الجهات المعنية 
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@ÊÎÜçb–€a@bË”äç@>€a@fiaÏfl˛a

_ÂüaÏΩa@bË‰$@…œÜÌ@›Á@NN

من النافذة

ــة النيابية ان  ــاء اللجنة املالي ــرة أكد احد اعض ــل فت     قب

احلكومة االحتادية عازمة على الى اصرار البنك الدولي على 

حتويل تلك االستقطاعات الى بند السلع واخلدمات ، وانها 

ــص على توفير  ــروط النقد الدولي التي تن ــتجابت لش اس

ــنويا . ولكن هل  ــون دينار عراقي س ــغ يعادل ( ٧ ) تريلي مبل

بذل ممثلو احلكومة جهدا وفاوضوا املسؤولني في الصندوق 

واقنعوهم بتقليل هذا الرقم الى اثنني او ثالثة تريليون دينار 

ــم حتى لو متت مفاوضتهم فانهم  ، ولكن األمر الواقع انه

ــك  ــدوى ألن الصندوق ( حاكمنا ) وماس ــيخرجون دون ج س

برقابنا بحجة ان املبالغ التي سيتم استقطاعها من رواتب 

ــيتم حتويلها الى باب السلع واخلدمات . نائب  املوظفني س

ــتثمار النيابية قال  آخر وهو عضو في جلنة االقتصاد واالس

: ان االستقطاعات من رواتب املوظفني سترتفع في موازنة 

٢٠١٨ الى ٤/٨ باملائة فيما كانت ٣/٨ باملائة عام ٢٠١٧ واشار 

ــة ارتفاع  ــتقطاع جاءت نتيج ــبة االس ــى ان ارتفاع نس ال

ــكرية اضافة الى تخصيص اموال  تكلفة العمليات العس

ــار املناطق  ــادة اعم الع

، وان احلكومة  ــرة  املدم

السابقة لم تقم بتدوير 

ــوال  االم ــتثمار  واس

بشكل صحيح اضافة 

ــتغالل  اس ــدم  ع ــى  ال

ــودة  املوج ــركات  الش

وجذبها  ــراق  الع خارج 

ــدء  للب ــل  الداخ ــى  ال

ــغيل  وتش ــاريع  باملش

ــن  ــة ع ــدي العاطل األي

ــروا من املوازنة  ــذه اللحظة لم ي ــل . املواطنون الى ه العم

ــيء وعلى مدى سنوات طوال والتي عادة ماكانت بابا  اي ش

ــى احلكومة االحتادية  ــكاله ،  نقول : عل ــاد بكل اش للفس

ــروط واعطاء رسالة واضحة بالرفض  ان ال تقبل بتلك الش

وعدم القبول لكل املؤسسات املالية االجنبية ألن املساس 

ــيكون مرفوضا من اجلميع  برواتب املوظفني خط احمر وس

ــعي احلثيث  ــة النيابية بالس ــر باللجنة املالي ــا كبي .. أملن

ــاف هذه الكارثة قبل حدوثها كونهم ممثلني عن  واجلاد اليق

ــجاعة ويقفوا وقفتهم  ــعب وان يتسموا باجلرأة والش الش

ــي اجملتمع العراقي  ــريحة املهمة ف ــرفة جتاه هذه الش املش

ــة ان ال تقبل  ــة وصادقة للحكومة االحتادي ــوة مخلص .. دع

ــراءات بحق ماليني املوظفني  ــك وان توقف كل تلك االج بذل

ــاريع  ــى ان يكون هناك توجه حكومي الكمال املش .. ونتمن

ــغيل اكبر عدد  ــاملة لتش ــر اخلدمات الش ــة وتوفي املتلكئ

ــح اجملال لكل اخلبرات  من االيادي العاطلة عن العمل وفس

ــا والكفاءات كي  ــهادات العلي والطاقات من اصحاب الش

تعيد اعمار العراق .

ــرقة  ختاما : هل األزمة املالية التي متر بها البالد نتيجة س

األموال من قبل الفاسدين ويدفع ثمنها املواطن ؟. 

الحكومة السابقة لم تقم 
بتدوير واستثمار االموال 
بشكل صحيح اضافة اُّـ 
عدم استغالل الشركات 
اِّـوجودة خارج العراق

احمد البياتي

@›übi@NN›übi@’ßa@Új„b©@Êc@aÏ‡‹«aÎ@!a@aÏ‘maÎ@NN·Ë”Ï‘y@aÏ�‡Ãm@¸Î@êb‰€a@@aÏ‡‹ƒm@¸رسالة عوائل مفجوعة الى أمينة بغداد

ــة على تصحيح لقبي  ــة طيبة .. أرجو التفضل باملوافق حتي

ــور فراغ في دفتر  ــى الوائلي بني ليث وذلك لظه ــن فراغ ال م

ــو تفضلكم  ــة النجف. أرج ــاذرة مبحافظ ــي املن ــي ف نفوس

بالنظر في طلبي. مع التقدير

الصحفي قيس كزار عبد الحسني 

مدير قسم العالقات واالعالم

َّـ اِّـديرية العامة ِّـشاريع االنتاج الغازية

ــداد اجلديدة  ــف دار في بغ ــكنة منطقة األل ــف من س    لفي

ــكلتهم التي تتضمن ان  ــروا ملقر جريدتنا وطرحوا مش حض

ــط أما االن  ــيطرة مخصصة للخروج فق ــابقا) س هناك (س

ــرط ان يكون  ــول وخروج وقد مت وضع ش ــد حتولت الى دخ فق

ــكن. بينما  ــكنة املنطقة حصرا ويحمل بطاقة الس من س

ــيطرة اخرى ال تطلب ابراز بطاقة السكن وسيطرة  توجد س

ــكن وميكن  ــي قناة اجليش ال تطلب ابراز بطاقة الس اخرى ف

ــة االمنية واحلس  ــة.ان الرقاب ــى املنطقة املطلوب ــول ال الدخ

االستخباري بعيدين كل البعد عن االجراءات الروتينية التي 

ــعر باالمتعاض منها املواطن وحسب األمزجة. فالقانون  يش

ــة ولكن التصرفات  ــت فيه مفاضل يخضع له اجلميع وليس

ــكوك لدى املواطن  ــخصية هي التي تثير الش واالمزجة الش

ــا اذ تطرح  ــدم الرضا.وجريدتن ــان وع ــعر بالغثي وجتعله يش

ــل الناجح واالمثل  ــوع امامكم تأمل ان جتدوا احل ــذا املوض ه

ــي ذهابه وايابه من  ــتقرار ف وحتققون للمواطن الراحة واالس

سكنه الى مقر عمله. وفقكم الباري وسدد خطاكم ملا فيه 

خير البالد والعباد.

ــيد عليوي     حضر الى مقر جريدتنا املواطن( مهدي لفتة س

الالمي) وطرح النقاط التالية:

١.لديه شقيق شهيد وهو النقيب(حيدر لفتة سيد) املنسوب 

ــهد  ــريع/الفوج الثاني/ استش ــرد الس ــواء ال ــى ل ــابقا ال س

ــخ ٢٠١٤/١١/٢٧ اثناء  ــوز بتاري ــار/ منطقة احل ــي قاطع االنب ف

ــد االن لم يتم منحه  ــتباك مع زمر داعش االرهابي , وحل االش

قطعة االرض اخلاصة بالشهداء.

ــى وزارة الداخلية لغرض التعيني  ــار اليه طلبا ال ٢.قدم املش

ــي ٢٠١٧/٤/١٦ من  ــم ٣١٢٢ ف ــر االداري ذي الرق ــد صدر االم وق

ــرطة ومبوافقتكم على تعيينه بصفة  ــهداء الش صندوق ش

ــهري (٣٠٠)  ــل خدمة) منظف وبراتب ش ــف بعقد (عام موظ

ثالثمائة الف دينار.

ــي دار لاليجار وان  ــكن ف ــؤول عن عائلة ويس ــر انه مس ٣.ذك

ــات عيش  ــتطيع تأمني متطلب ــس وال يس ــه املادي بائ وضع

العائلة ولو بالكفاف.

ــه لطرح  ــى مقابلت ــة عل ــم املوافق ــن معاليك ــس م ٤.يلتم

ــرطة احمللية او النجدة  ــكلته , وايجاد تعيني له في الش مش

او الدفاع املدني .

ــاعدة  ــم روح االباء واملس ــس فيك ــدة اذ تلتم ــة اجلدي والبين

ــاري خطاكم  ــدد الب ــوا له لقاءكم. س ــدكم بأن تؤمن تناش

وحفظكم ذخرا للعراق والعراقيني .

مالحظة: الجريدة تحتفظ بكافة اِّـستمسكات 

م/ مقابلة 
‚60a@ÚÓ‹ÅaÜ€a@äÌãÎ@ÜÓé€a@âbƒ„a@‚bfla

م/ سيطرة األلف دار في بغداد 
الجديدة/ حي الخليج

@ÖaÜÃi@pbÓ‹‡«@Üˆb”@ÜÓé€a@âbƒ„a@‚bfla
ÚÌÖb§¸a@Úüäí€a@Üˆb”@ÜÓé€aÎ

@äÌãÎ@ÜÓé€a@Üëb‰Ì@Ôfl˝«a
‚60a@ÚÓ‹ÅaÜ€a

تـُعـَد صفحة هموم الناس من اهم صفحات صحيفة 

البينــة الجديــدة التي قامت على اســاس مســاعدة 

الناس وايصال اصواتهم لذوي االمر منهم , وتنشــر 

هــذه الصفحــة جميع شــكاوى اِّـواطنني الــواردة اُّـ 

الصحيفة (ســواء عرب الربيد االلكرتونــي او توصيلها 

باليد) مجانــا .. كما يتم عرض الردود واالجابات من 

الجهات اِّـسؤولة على هذه الشكاوى َّـ هذه الصفحة 

ايضــا ..ونظــرا ِّـا تلقاه هــذه الصفحة مــن اهتمام 

ومتابعة لدى اِّـواطن واِّـســؤول على حد ســواء  نود 

ان نبــني ان  البينة الجديدة كانت ومازالت وســتبقى 

صوتا للفقراء واِّـساكني وعونا للشعب ألخذ حقه فال 

تبخلوا علينا بكل مقرتحاتكم واصواتكم.

والنـــ(                          )ـــــاس

رئيس التحرير

ــى امينة  ــدة ال ــت مناش    هذه ليس

بغداد وامنا رسالة استنكار وشجب 

ــف ازاء عائلتني  ــر املنص ملوقفها غي

مفجوعتني. تلقت ((البينة اجلديدة)) 

ــهيدين ((بارق ماهر  ــن عائلتي الش م

ــن  ــش)) اللذي ــي كم ــل)) و ((عل مزع

ــل بتاريخ  ــا حتفهما اثناء العم لقي

ــالل اداء الواجب في  (٢٠١٦/٦/٢٥) وخ

ــليك شبكة اجملاري منذ اكثر من  تس

ــخص  ــنتني.. وأن امانة بغداد بش س

ــرى علوش قد  ــة الدكتورة ذك االمين

ــم تكن  ــه ول ــم بعين ــت الظل مارس

ــا يضعها حتت  ــدا وهو م منصفة اب

ــير  ــاب العس ــة القانون واحلس طائل

لألسباب االتية:

ــهيد  ــب حقوق الش ١.أنها لم حتتس

للمغدورين اعاله علما ان احلادث كان 

اثناء العمل ومن جرائه .

ــم تف  ــها ول ــت نفس ــا غالط ٢.أنه

التي قطعتها للشهيدين  بعهودها 

ال  ــة  مجهول ــباب  ألس ــن  املذكوري

يعلمها اال اهللا .

ــرارات  ــى من ق ــت حت ــا تنصل ٣.انه

ــكلت  ــة التحقيقية التي ش اللجن

ــس  رئي ــة  دول ــام  واهتم ــه  بتوجي

ــتغرب  ــدر العبادي واملس ــوزراء حي ال

ــل االذرع  ــت عليها وبفع انها صادق

ــرف املهنة  الطويلة واالنهزام من ش

ــى الوعود التي قطعتها  خالفت حت

لعوائل الشهيدين ولم متنحهما أية 

حقوق وال صفة شهداء الواجب.

ــة بايضاح  ــة بغداد مطالب ٤.أن امان

ــه  ــد هذا وبعكس ــا املعتم تقصيره

فأنها ستكون مسؤولة أمام القانون 

وامام اهللا الى يوم الدين .

ــداد ان تقول  ــوب من امانة بغ ٥.مطل

ــة الوزراء  احلقيقة وهنا نطالب رئاس

ــيد رئيس الوزراء احملترم  وحصرا الس

ــل الفوري الن ما يجري غمط  بالتدخ

ــه ملا عرف عنه  ــوق واملنا كبير ب حق

ــجاعة واعطاء كل ذي  من نخوة وش

ــل بالظلم حيثما  ــق حقه وال يقب ح
كان .

الدكتور 
مزعل حاتم الشيخ صيهود

السيد رئيس مجلس القضاء االعلى احملترم

السيد رئيس الوزراء حيدر العبادي احملترم

االعرجي  قاسم  املقاتل  الداخلية  وزير  السيد 

احملترم

رئيس  السادة  الى  موجهة  الشكوى  هذه 

زيدان  فائق  القاضي  األعلى  القضاء  مجلس 

ووزير  العبادي  حيدر  الوزراء  مجلس  ورئيس 

الداخلية قاسم االعرجي احملترمني للنظر فيها 

 ( (عمار  االول  املالزم  الشكوى  وانصاف صاحب 

مدير التحقيق في مركز شرطة القناة ببغداد ، 

حيث يقول : صدرت لنا األوامر بتنفيذ امر قبض 

وفق  املتهمني  احد  وحترٍ صادر من احملكمة على 

وعند  املنطقة  وبشهادة وشكوى سكان   ( أرهاب   /  ٤  ) املادة 

التوّجه الى املكان املقصود الذي يوجد فيه هذا املتهم نادى 

عليه الضابط وبصحبة املفرزة ومختار املنطقة للخروج من 

املنزل وتسليم نفسه ، لكن املتهم رفض ذلك األمر الذي دفع 

باملفرزة التي يقودها الضابط مالزم اول عمار الى مداهمة البيت 

وفتح النار األمر الذي ادى الى مقتل االرهابي ، 

وبعد هذا احلادث قام احد ذوي املقتول باقامة 

دعوى وشكوى على الضابط الذي ادى الواجب 

 (  ٦  ) الضابط  بحبس  األمر  وانتهى  املطلوب 

سنوات وطرده من اخلدمة العسكرية ، وبذلك 

يكون هذا املالزم قد خسر مستقبله وحتطمت 

حياة عائلته ويقول هذا الضابط : ان ماحصل 

له سابقة خطيرة اذ ليس معقوال ان يكون من 

يؤدي الواجب مبهنية خلف القضبان وان ذنبه 

على  قبض  القاء  بواجب  قام  انه  هو  الوحيد 

متهم مطلوب للعدالة .. ويرى هذا الضابط ان 

قصته هذه سوف تكون لها اثار سلبية على 

مجلس  رئيس  السيد  يناشد  وهو  واملنتسبني  الضباط  كل 

الداخلية  وزير  والسيد  الوزراء  رئيس  والسيد  األعلى  القضاء 

ل  كل على حدة للوقوف الى جانبه واحقاق احلق كي ال تتحوّ

هذه القضية الى قضية رأي عام ملا فيها من ظلم واجحاف.

AA@Âvé€a@ø@Í7ñfl@ÛËn„a@ÔibÁâa@Û‹«@új‘€a@kuaÏ€@ÛÇn„a@¡ibô

ــنجار الواقعة  ــة س ــكنة قري لفيف من س

ــاً يحدها  ــة بابل غرب ــدود محافظ ضمن ح

ــمال مدينة بابل األثرية ويفصل بني  من الش

القرية واملدينة نهر الفرات بعرض (٥٠٠) متر 

ــة االف  ــم اكثر من ( ٥ ) خمس ــغ عدده البال

شخص ، حضر ممثل عنهم الى مقر جريدتنا 

وذكروا بان هذه القرية فيها مدارس واسواق 

ــتوصف وصيدليات . في  ــفى ومس ومستش

ــالل االمريكي للعراق  ــام ٢٠٠٣ اثناء االحت ع

مت اتخاذها قاعدة عسكرية من قبل القوات 

ــوا  ــة ، اذ قام ــوات البولندي ــة والق االمريكي

بسرقة اثار املدينة بالكامل ولم يبقوا منها 

شيئا يذكر من املعالم االثرية بعد تخريبها 

ــة  ــان منظم ــوات ف ــذه الق ــالء ه ــد ج ، وبع

اليونسكو لم توافق على ضمها الى قائمة 

ــار احملافظة  ــر اث ــي .. واالن مدي ــراث العامل الت

يطالبهم بترك املنطقة والرحيل باعتبارها 

ــه ليس بجعبته  ــة ، وافادوا بان منطقة اثري

ــتصحاب قوة  دليل على ذلك حيث قام باس

ــى ترك  ــرض اجبارهم عل ــرطة لغ ــن الش م

ــة ، واضافوا بان لديهم الدليل القاطع  القري

ــذي حصلوا عليه من مديرية االثار العامة  ال

والسندات وهي بحوزتهم والتي تثبت بانها 

ــنجار  ــاتني س ــمها بس مقاطعة ( ٢٧ ) واس

ــة  ــى البريطاني ــال ال ــا اص ــود ملكيته وتع

اليهودية ( سارة ) التي هاجرت الى بريطانيا 

ــتولت  اس ــا  هجرته ــد  وبع  ،  ١٩٤٧ ــام  ع

ــذاك التي اصبحت  ــا مديرية املالية ان عليه

تسميتها فيما بعد وزارة املالية .. يناشدكم 

سكان هذه القرية مساندتهم والوقوف الى 

ت  ــكالية التي قضّ ــل هذه االش جانبهم حل

ــوع اهمية قصوى  مضاجعهم وايالء املوض

ــم . البينة اجلديدة : اذ  النها تتعلق مبصيره

تضع هذا املوضوع الهام جدا امام انظاركم 

تأمل منكما ان تساندوهم في محنتهم.

عنهم اِّـواطن / رسول الحمداني

ــيادتكم املوافقة على نقل نفوسي من  حتية طيبة .. أرجو من س

ــرادة وذلك لكوني  ــف الى بغداد/ الك ــاذرة في محافظة النج املن

ــكنت في بغداد زيونة م/٧١٢ ز/١٧ د/١٨، علما ان والدي واخوتي  س

ــداد/ املنصور واني متزوج  ــهم الى بغ جميعهم قد مت نقل نفوس

ولدي اطفال مع التقدير.

قيس كزار عبد الحسني 

مدير قسم العالقات واالعالم

َّـ اِّـديرية العامة ِّـشاريع االنتاج الغازية

@äÌãÎ@ÜÓé€a@Üëb‰Ì@Ôfl˝«a
‚60a@ÚÓ‹ÅaÜ€a

ــل بالقوانني  ــبة االعلى باجله ــن الناس ميثلون النس ــر م     الكثي

ــتورية وهذه يعلم بها جيدا  واالنظمة القضائية والعدلية والدس

ــاة أو طلبة  ــواء محامني أو قض ــط العاملون في هذا اجملال س فق

ــص قانوني أو  ــذا تفاجأت جدا بن ــون واحلقوق.. له ــات القان دراس

تعليمات قانونية حسابية طبقت علينا بدفع مبلغ (٥١) الف دينار 

كرسوم خلزينة الدولة في محكمة البداءة بشأن الدعوى املقامة 

ــه من مبلغ  ــديد ما بذمت ــه والذي أمتنع من تس ــكو من ضد املش

ــتمائة الف دينار على اساس ادخارها لي  قدره (١,٦٠٠) مليون وس

عندما كنت مريضا وتوفيرها لي بصرف االدوية أو عملية جراحية 

ــتطاع  ــنتني واس وقد أنكر ذلك وتعهد بعدم ارجاعها لي منذ س

ــاعدة  ــداد اجلديدة مبس ــدى جنح بغ ــده ل ــة ض ــوى املقام رد الدع

ــات كاذبة وخاطئة أوهمت احملكمة مما دعا  محامي بوجود معلوم

ــكوى ضده  ــى رد الدعوى املقامة ضده وتبليغي بالش ــي ال القاض

لدى محاكم البداءة بشأن املال املغتصب مع زولية ومبردة بسعر 

ــغ (١,٧٥٠) مليون  ــوع الكلي للمبل ــار ليكون اجملم ــف دين (١٥٠) ال

وسبعمائة وخمسون الف دينار ..أقول كيف مت دفع رسوم عن هذه 

ــا أن الدعوى املقامة  ــا حقي بعد ، طامل ــت ضامن الدعوى وانا لس

ــاس واالهم.. ومن يضمن  عليه في محكمة اجلنح ردت وهي االس

ــب الدعوى املقامة عليه حاليا في البداءة وانا ادفع  انني سأكس

ــبة بعد  ــرح ان تكون هذه النس ــوم الكبيرة.. أقت ــل هذه الرس مث

حصولي على مالي من احملكمة وعند كسب الدعوى وليس قبلها 

ــكل عبئا علينا وصدمة ايضا.. نرجو مراعاة ذلك وان يكون  مما يش

ــوم العدلية متاشيا مع  هناك تعديل لهذه الفقرة في قانون الرس

الظرف املادي الذي مير به املوظف من استقطاعات كثيرة ومقابل 

ــم مذنبون بحق االخرين  ــال هؤالء الذين يحتمون باحملامني وه امث

ــون املعلومات املضللة للقضاء  ــبق االصرار والترصد ويعط مع س

ــون وال نقول  ــة اهللا او القان ــهم بالكذب دون مخاف ــاة أنفس لنج

ــوى قوله تعالى (وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا) صدق  س

اهللا العظيم.

الصحفي/ ثائر الثائر

@Ú‡ÿ0aÎ@Û‹«¸a@ıbö‘€a@è‹©@µa
�ıbuâ@NNÚÌÖb§¸a

ــي راهي   ــل ( ن .ع عل ــد املقات    يناش

ــب   ــاس الظاملي) ، املنتس ــل عب كام

ــر  ــواء املغاوي ــي ل ــوج الثان ــي  الف ف

ــادس  الفرقة السادسة  قيادة  الس

ــة االبطال   ــرطة االحتادي ــوات الش ق

ــة بالتفاتة من  ــي وزير الداخلي معال

ــراكه  في  (دورة  ــيادته لغرض اش س

ــة )  في وزارة  مفوضني درجة خامس

الداخلية ، املقاتل ذكر في مناشدته 

ــة اجلديدة ) انه يروم الدخول  لـ(البين

بهذه الدورة وتطوير قابلياته االدارية  

ــهادة اكادميية   ــل على ش وهو حاص

ــارك حترير  ــارك في اغلب مع وقد ش

ــش االرهابي  ــد تنظيم داع ــدن ض امل

ــرف بجرحه في  ــام الش ــال وس ،  ون

ــل اجلانب االمين  معركة  حترير املوص

ــالء . االمل  ــورة  ورفض االخ ــي الث ح

معهود بالسيد وزير الداخلية قاسم 

االعرجي باالستجابة لطلب املقاتل 

مع الشكر اجلزيل.

ــي متحرك  ــى كرس ــدة عل     املقع

(جنية عبد احلسني موات) مشلولة 

ــتخدم الكرسي  احلركة متاما وتس

ــن ومن  ــي كبيرة الس ــرك وه املتح

ــع زوجها  ــش م ــد ١٩٥٦ تعي موالي

ــه  راتب  ــن الذي ليس ل ــر الس كبي

تقاعدي او وظيفة او مورد مالي آخر 

ــبا, وتعاني  ــه كان يعمل كاس كون

باسم  املدقع.تناشدكم  الفقر  من 

ــانية ان يتم شمولها براتب  االنس

ــة كي تتمكن  ــة االجتماعي الرعاي

ــو بالكفاف. ــها ول من تأمني عيش

ــدد خطاكم  ــاري وس ــم الب وفقك

ــنني..  ــر احملس ــع أج وان اهللا ال يضي

ــظ بكافة  ــا ان جريدتنا حتتف علم

املستمسكات 

موبايل /٠٧٨١٤٤٠٩٥٤٩

@ÜÓé€a@âbƒ„a@‚bfla
@ÊÎ˚í€aÎ@›‡»€a@äÌãÎ

@ÚÓ«b‡nu¸a
·ÿi@7vném@ÒÜ»‘fl@O‚

ــم  ــر الى مقر جريدتنا املواطن (قاس حض

ــم) من سكنة مدينة شعلة  حسن قاس

الصدرين وذكر بأنه يعمل كاسبا ومسؤول 

ــة كونه ال  ــن عائلة ويعيش حياة بائس ع

ــات العيش له  ــني متطلب ــتطيع تأم يس

ــبق وان قدم طلبا لشموله  ولعائلته, وس

ــة ومت تزويده  ــة االجتماعي ــب احلماي برات

ــرة احلماية االجتماعية  بقصاصة من دائ

ــي ٢٠١٦/٤/٢٧, وبعد  ــل الرقم ٢٤١١ ف حتم

ــاره ان الباحث  ــرة مت اخب ــات كثي مراجع

ــي تقريره انه فوق  االجتماعي قد كتب ف

درجة الفقر, ويقول انه لم يواجه الباحث 

ــكنه.. عليه  االجتماعي ولم يزره في مس

ــن اجل انصافه  ــدة م يتقدم بهذه املناش

ــث اجتماعي مجددا  ــال باح واالمر بارس

ــد من  ــة ويتأك ــورة تفصيلي ــع بص ليطل

وضعه البائس وفقكم الباري ملا فيه خير 

ــا ان جريدتنا حتتفظ  ــالد والعباد, علم الب

بكافة املستمسكات 

موبايل/ ٠٧٧١٢٧٥٧٨٨٤

@›‡»€a@äÌãÎ@ÜÓé€a
@ÚÓ«b‡nu¸a@ÊÎ˚í€aÎ

‚60a
ÒÜëb‰fl@O‚

@ÜÓé€a@Üëb‰Ì@›mb‘fl
@È◊aäë�@ÚÓ‹ÅaÜ€a@äÌãÎ
@@@@H¥ôÏ–fl@ÒâÎÖI@ø

@¥fl60a@›ibi@Úƒœb™@è‹©@èÓˆâÎ@≈œb™@ÂÌÜÓé€a@µa@ÒÜëb‰fl
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اِّـالزم اول عمار



19إعالنات
وزارة اِّـوارد اِّـائية

الهيأة العامة لصيانة مشاريع الري والبزل
إعالن مزايدة بيع رقم (٥) لسنة ٢٠١٨ 

استناداً اُّـ احكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم ٢١ لسنة ٢٠١٣ وتعديالته، 
تعلن الهيأة العامة لصيانة مشاريع الري والبزل احدى تشكيالت وزارة اِّـوارد اِّـائية 
ــة اوصافها  ــة قيودها) اِّـدرج ــتهلكة (آليات مرقن ــع مواد مس ــن مزايدة علنية لبي ع
ــاريع ري وبزل البصرة الواقعة َّـ  واعدادها بالجدول ادناه َّـ موقع ادارة صيانة مش
ــرة  ــاعة العاش ــي الجمعيات/ مجاور ضريبة البصرة علماً أن موعد اِّـزايدة َّـ الس ح
صباحاً من يوم االربعاء اِّـوافق ٢٠١٨/١١/١٤، فعلى الراغبني باالشرتاك َّـ اِّـزايدة 
ــرض االطالع على تفاصيل  ــعبة اِّـوجودات لغ ــور اُّـ مقر االدارة اِّـذكورة/ ش الحض
اِّـواد اِّـستهلكة مستصحبني معهم التأمينات الالزمة بمبلغ مقداره ( ٨,١٥٠,٠٠٠) 
ثمانية ماليني ومائة وخمسون الف دينار بموجب صك مصدق معنون باسم الهيأة مع 
جلب اِّـستمسكات الشخصية ويتحمل من ترسو عليه اِّـزايدة أجور خدمة بنسبة (٢ 
٪) من بدل البيع واذا صادف يوم اِّـزايدة عطلة رسمية تجري اِّـزايدة َّـ اليوم الذي 

يليه، وعلى الراغبني باالشرتاك االلتزام بالشروط اِّـبينة أدناه:-
ــام من تاريخ االحالة  ــف كافة َّـ موعد أقصاه (٧) اي ــلم بدل اِّـبيع واِّـصاري ١. يس
القطعية وخالف ذلك يعد من ترسو عليه اِّـزايدة ناكالً يتحمل فرق البدلني يستوفى 
ــراء عند  ــن مبلغ التأمني الذي يعد إيراداً للدولة َّـ حالة عدم وجود راغب َّـ الش م
ــد عن مبلغ التأمني  ــة مصاريف ترتتب َّـ ذمة الناكل تزي ــالن للمرة الثانية واي االع
ــنة  ــكام قانون تحصيل الديون الحكومية رقم ٥٦ لس ــتوفى من امواله طبقا ألح تس

١٩٧٦ وتعديالته.
ــة عشر يوماً من تاريخ االحالة  ــرتي بنقل اِّـال اِّـبيع خالل (١٥) خمس ٢. يلزم اِّـش
ــبة ٢/١٪ (نصف من اِّـائة) من  ــتوفى منه أجور خزن بنس ــة وخالف ذلك تس القطعي
ــذه اِّـدة دون نقل  ــدة (٣٠) ثالثني يوماً وبانتهاء ه ــن كل يوم تأخري وِّـ ــدل البيع ع ب

اِّـشرتي اِّـال اِّـبيع يتم االعالن عن بيعه ثانية وفق أحكام القانون اعاله.
اِّـدير العام

NO.3047.MON.15.OCT.2018 العدد (٣٠٤٧) االثنين ١٥ / ١٠ / ٢٠١٨ 

وزارة الصناعة واِّـعادن
شركة دياُّـ العامة

م/ إعـــالن
مـنـاقـصـــة اســتـيـــراديــــة

2018/24  م/د (تجهيز عوازل خزفية جهة الضغط العالي والواطي ِّـحولة التوزيع سعة 250/11 ِّـعمل محوالت التوزيع وحسب الفقرات والكميات 
اِّـدرجة َّـ اِّـواصفات الفنية وقائمة جدول التسليم.

          (معلنة للمرة األوُّـ)                                                                                                                                             تاريخ الغلق (2018/11/25)
يسر (وزارة الصناعة واِّـعادن/ شركة دياُّـ العامة) دعوة مقدمي العطاءات اِّـؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم بموجب الوثائق القياسية االلزامية 

وبعكسه يهمل العطاء مع مالحظة ما يأتي:
١- على مقدمي العطاء اِّـؤهلني والراغبني َّـ الحصول على معلومات اضافية االتصال (شركة دياُّـ العامة) وعرب الربيد االلكرتوني 

(www.dialacompany.com) وكما موضحة بالتعليمات ِّـقدمي العطاءات مع مالحظة ما يأتي:-
أ - الكلفة التخمينية للمناقصة هي (489000) دوالر امريكي (فقط أربعمائة وتسعة وثمانون الف دوالر) واصل CIP مخازن الشركة. 

ــبعون دوالراً)  واِّـطلوب تقديمها مع  ــتمائة وس ــر ألفاً وس ــغ التأمينات االولية للمناقصة هو (14670) دوالر امريكي  (فقط اربعة عش ــدار مبل ب - مق
العطاء.

ــري قابل للرد اال َّـ حال الغاء  ــون ألف دينار عراقي ال غريها) غ ــتندات للمناقصة هو (150000) دينار عراقي (فقط مائة وخمس ــع مس ــعر بي ج- ان س
اِّـناقصة من قبل شركتنا حيث يعاد ثمن الوثائق فقط دون تعويض ِّـقدمي العطاءات.

ــم الرابع (نماذج العطاء) ويجب ان تتم تعبئة النموذج بالكامل دون اي تغيري  ــتخدم نموذج صيغة العطاء اِّـوجود َّـ القس د- على مقدم العطاء ان يس
َّـ شكله ولن تقبل اي بدائل كما وتجب تعبئة جميع الفراغات باِّـعلومات اِّـطلوبة.

• مالحظة:- تعفى الشركات االجنبية الرصينة التي ليس لديها فرع او تمثيل رسمي او وكيل تجاري مسجل َّـ العراق من تقديم وصل شراء مستندات 
اِّـناقصة.

• تقديم تعهد خطي َّـ القسم القانوني لشركتنا بعدم التعامل مع الكيان الصهيوني واِّـؤسسات والشركات التابعة لها.
٢- متطلبات التأهيل اِّـطلوبة: (كما مبينة َّـ وثائق العطاء).

ــليم العطاء  ــركة دياُّـ العامة/ طريق بغداد بعقوبة الجديد – قرب تقاطع القدس) وان آخر موعد لتس ــليم العطاءات اُّـ العنوان االتي (ش ٣- يتم تس
ــوف ترفض وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي  ــاعة الثانية ظهراً من تاريخ غلق اِّـناقصة َّـ 2018/11/25 وان العطاءات اِّـتأخرة س ــيكون الس س
ــعة صباحاً ليوم 2018/11/26  ــاعة التاس ــركتنا/ غرفة لجنة فتح العروض) َّـ الس العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور َّـ العنوان اآلتي (مقر ش

وَّـ حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية يكون اليوم التالي للدوام الرسمي هو آخر موعد لتقديم العطاء ويعترب موعد الغلق.. مع التقدير.
عبد الرسول محمد عارف
اِّـدير العام وكالة
ورئيس مجلس اإلدارة

فقدان هوية
ــة  هوي ــدت  فق
أمانة  صادرة من 
ــم  باس ــداد  بغ
ــد عبد علي  (راف
فالرجاء  حسن)، 
يعثر  ــن  م ــى  عل
ــليمها  تس عليها 
ــة  جه إُّـ 

االصدار.
مع التقدير

مديرية تنفيذ الشطرة
رقم االضبارة: ٤٦٢/ت/٢٠١٨

إُّـ / اِّـنفذ عليه/ علي حسني خليل
إعالن

ــد تحقق لهذه اِّـديرية من مختار قضاء الغراف بأنك   لق
مجهول محل اإلقامة وليس لك موطن دائم أو مؤقت أو 
مختار يمكن إجراء التبليغ عليه واستنادا للمادة ٢٧ من 
ــون التنفيذ تقرر تبليغك إعالنا بالحضور َّـ مديرية  قان
ــر يوما تبدأ من اليوم  ــطرة خالل خمسة عش تنفيذ الش
التالي للنشر ِّـباشرة اِّـعامالت التنفيذية بحضورك وَّـ 
ــذه اِّـديرية بإجراءات  ــر ه حالة عدم حضورك ستباش

التنفيذ الجربي وفق القانون.
اِّـنفذ العدل/ محمد باقر عبد الرضا محمد

أوصاف اِّـحرر:ـ
ــم  ١٣٤/ش/٢٠١٨ َّـ ٢٠١٨/٥/١٥  ــرار اِّـرق الق

اِّـتضمن نفقة شهرية لزوجته واطفاله.

جمهورية العراق 
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت
رقم االضبارة: ٢٠١٨/١٩٩٥
التاريخ: ٢٠١٨/١٠/١١

إعــــــــــــالن 
ــراي الواقع َّـ الكوت  ــة اِّـدين َّـ العقار اِّـرقم (٣٠/٣) م الس ــع مديرية تنفيذ الكوت حص تبي
ــن اسماعيل حمود)  ــن وجماعته) اِّـحجوزة لقاء طلب الدائن (حس العائد للمدين (ود صالح حس
ــة هذه اِّـديرية خالل مدة  ــراء مراجع ــغ (٣٠,٠٠٠,٠٠٠) مليون دينار فعلى الراغب بالش البال
ــتصحباً معه التأمينات القانونية عشرة من اِّـائة من  ــر مس (٣٠) يوماً تبدأ من اليوم التالي للنش

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

اِّـواصفات :- 
١-موقعه ورقمه:- كوت – السراي خلف مصرف الرافدين / فرع الكوت رقمه ٣٠/٣ السراي 

ــقق بصورة غري  ــة محالت واربع ش ــه:- ارض الدار مع بنائها مفرز منه خمس ــدوده واوصاف ٢-ح
ــمية مسقف بالكونكريت اِّـسلح والعقار يقع بالقرب من مصرف الرافدين/ فرع الكوت ويقع  رس
ــارع عرضه ٦ أمتار وان العقار عبارة عن عمارة مكونة من طابقني الطابق االول يحتوي  على ش
ــة محالت مشغولة من قبل اِّـستأجرين ملك من الداخل ومسلك وصحيات اما الطابق  على خمس
ــقة تحتوي على غرفتني وصالة وصحيات وسلم  ــقق  مشرتك وكل ش الثاني فهو مكون من اربع ش
ــمنت ومجهز باِّـاء والكهرباء وان االول  ــطح والبناء مكون من مادة الطابوق واالس يؤدي على الس

الطابق مشغولة عيادات طبية وان ارضية البناء مبلطة بالكاشي اِّـوزائيك القديم 
ــاحة العقار الكلية للعقار ٢اولك و ٨٨ و ٦١ م وحصة اِّـدين اِّـحجوزة تبلغ  ــاحته:- مس ٣-مس

١سهم من اصل ٨ سهم 
٤-درجة العمران :- 

٥-الشاغل :-  اِّـستأجرين  
ــمائة الف دينار عن حصة  ــتون مليون وخمس ــة وس ٦-القيمة اِّـقدرة : ٦٥,٥٠٠,٠٠٠ خمس

اِّـدين البالغة ١ سهم من اصل ٨ أسهم

محكمة األحوال الشخصية َّـ الجبايش
العدد: ١١٦/ش/٢٠١٨

م/ إعــــــــــــالن
ــقيق اِّـفقود يعقوب  ــويخ) ش ــن ش أقام اِّـدعي (علي محس
ــاله على  ــة اع ــرعية اِّـرقم ــوى الش ــويخ، الدع ــن ش محس
اِّـدعى عليه االول مدير رعاية القاصرين اضافة لوظيفته 
ــد النبي  ــود وديان عب ــة زوجة اِّـفق ــا الثاني ــى عليه واِّـدع
ــمه  ــاة اِّـفقود اِّـذكور اس ــم بوف ــا الحك ــني يطلب فيه حس
ــكرية أثناء دخول  ــبايكر العس اعاله الذي فقد َّـ قاعدة س
ــتناداً  تنظيم داعش االرهابي بتاريخ ٢٠١٤/٦/١٢ واس
ــة القاصرين  ــواد ٩٤,٩٣,٨٧, من قانون رعاي ــكام اِّـ ألح
اِّـرقم ٧٨ لسنة ١٩٨٠ قررنا النشر بصحيفة واحدة بغية 
ــا فكل من له  ــاة اِّـفقود من عدمه ــق اِّـحكمة عن حي تحق
ــه ينبغي عليه  ــود او لديه معلومات عن ــة بمصري اِّـفق عالق
مراجعة محكمتنا َّـ موعد اِّـرافعة يوم ٢٠١٨/١٠/١٨ 
الساعة التاسعة صباحا وسوف تصدر اِّـحكمة قرارها وفق 

االصول.
القاضي/ أمري حامد سمري

جمهورية العراق 
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت
رقم االضبارة: ٢٦٠٧ /٢٠١٨
التاريخ: ٢٠١٨/١٠/١

إعــــــــالن 
تبيع مديرية تنفيذ الكوت حصة اِّـدين َّـ العقار التسلسل  (٤٩/٢) م ٣٧ ام هليل الواقع  
ــب الدائن (فايض محمد  ــز) اِّـحجوزة لقاء طل ــد للمدين (كريم عبداهللا عزي ــوت العائ َّـ الك
ــراء مراجعة هذه اِّـديرية  ــار فعلى الراغب بالش ــغ ( ١٥٠٠٠٠٠٠) مليون دين ــف) البال خل
ــر مستصحبا معه التأمينات القانونية عشرة  خالل مدة (٣٠) يوما تبدأ من اليوم التالي للنش
ــية العراقية وان رسم التسجيل والداللية على  ــهادة الجنس من اِّـائة من القيمة اِّـقدرة وش

اِّـشرتي.
اِّـنفذ العدل 
علي رضا علي الخطاوي 

اِّـواصفات :- 
١-موقعه ورقمه :- كوت / طريق/ كوت / بغداد / خلف علوة الخضروات رقم العقار ٤٩/٢ 

م ٣٧ ام هليل     
٢-جنسه ونوعه:- ارض زراعية تسقى بالواسطة مملوكة للدولة 

ــكنية والقطعة اِّـوضوع الحالي خالية  ــيد عليها بعض الدور الس ٣-حدوده واوصافه :- مش
من الشواغل 

٤-مشتمالته :-
٥-مساحته :- ٣٠ دونم الكلي اي ١٤٠٦ م ٢   

٦-درجة العمران :- 
٧-الشاغل :-  

٨-القيمة اِّـقدرة :- ٤٠٠٠٠٠٠٠ اربعون مليون دينار من حصة اِّـدين َّـ العقار اعاله

رئاسة محكمة قوى األمن الداخلي األوُّـ 
اِّـنطقة الثالثة 

م/ إعــــــــــالن
ــا كنتم متهمني  ــماؤهم َّـ الجدول ادناه ِّـ ــني الهاربني اِّـذكورة أس اُّـ اِّـتهم
ــمائكم ادناه وبما ان محل اقامتكم مجهول اقتضى  ــرة ازاء أس وفق اِّـواد اِّـؤش
ــة خالل مدة  ــروا امام اِّـحكم ــالن على ان تحض ــطة هذا االع ــم بواس تبليغك
ــاراً من تاريخ تعليق هذا االعالن َّـ محل اقامتكم وتجيبون  ثالثني يوماً اعتب
ــري محاكمتكم  ــوف تج ــة اِّـوجهة ضدكم وعند عدم حضوركم س ــن التهم ع
ــقاطكم من الحقوق  ــز اموالكم اِّـنقولة وغري اِّـنقولة ويحكم بإس غيابياً وتحج
ــم اينما وجدتم  ــني القاء القبض عليك ــب من اِّـوظفني العمومي ــة ويطل اِّـدني
ــون بمحل اقامتكم  ــلطة والزام االهليني الذين يعلم ــليمكم اُّـ اقرب س وتس
ــلطات عنكم وفقاً للمادة (٦٩) من قانون اصول اِّـحاكمات الجزائية  اخبار الس

لقوى االمن الداخلي رقم (١٧) لسنة (٢٠٠٨).
اللواء الحقوقي علي حمود عباس

رئيس محكمة قوى االمن الداخلي االوُّـ

إعـــــــــــــالن
ــامي)  ــم ش ــى الدعوى اِّـقامة من قبل اِّـدعي (محمد جاس ــاًء عل بن
ــم اِّـجرد) من (محمد) اُّـ (سقراط) فعلى  الذي يطلب (تبديل االس
ــة خالل مده اقصاها (١٥)  ــن لديه اعرتاض مراجعة هذه اِّـديري م
ــوى وفق احكام  ــذه اِّـديرية َّـ الدع ــوف تنظر ه ــه س يوماً وبعكس

اِّـادة (٢٢) من قانون البطاقة الوطنية رقم (٣) لسنة (٢٠١٦).
اللواء

هيثم فاضل عباس
مدير االحوال اِّـدنية والجوازات واالقامة العامة / وكالة

إعـــــــالن
ــماعيل)  ــى الدعوى اِّـقامة من قبل اِّـدعي (عدي كاظم اس بناًء عل
ــاض) اُّـ (الطائي) فعلى من  ــل لقبه) من (العض ــذي يطلب (تبدي ال
ــه اعرتاض مراجعة هذه اِّـديرية خالل مدة أقصاها (١٥) يوماً  لدي
ــق احكام اِّـادة  ــوف تنظر هذه اِّـديرية َّـ الدعوى وف ــه س وبعكس

(٢٢) من قانون البطاقة الوطنية رقم (٣) لسنة (٢٠١٦).
اللواء

هيثم فاضل عباس
مدير االحوال اِّـدنية والجوازات واالقامة العامة / وكالة

إعـــــــــــالن
ــر محمد  ــل اِّـدعي (عم ــوى اِّـقامة من قب ــى الدع ــاًء عل بن
ــن (اِّـنتفكي) اُّـ  ــه) م ــب (تبديل لقب ــذي يطل ــاس) ال مجب
ــعيدي) فعلى من لديه اعرتاض مراجعة هذه اِّـديرية  (الس
ــوف تنظر هذه  ــه س ــدة اقصاها (١٥) يوماً وبعكس خالل م
ــن قانون  ــادة (٢٢) م ــق احكام اِّـ ــوى وف ــة َّـ الدع اِّـديري

البطاقة الوطنية رقم (٣) لسنة (٢٠١٦).
اللواء

هيثم فاضل عباس
مدير االحوال اِّـدنية والجوازات واالقامة العامة / وكالة

إعـــــــــــــالن
ــي (مهند محمد  ــل اِّـدع ــوى اِّـقامة من قب ــاًء على الدع بن
ــن (اِّـنتفكي) اُّـ  ــه) م ــب (تبديل لقب ــذي يطل ــاس) ال مجب
ــعيدي) فعلى من لديه اعرتاض مراجعة هذه اِّـديرية  (الس
ــوف تنظر هذه  ــه س ــدة اقصاها (١٥) يوماً وبعكس خالل م
ــن قانون  ــادة (٢٢) م ــق احكام اِّـ ــوى وف ــة َّـ الدع اِّـديري

البطاقة الوطنية رقم (٣) لسنة (٢٠١٦).
اللواء

هيثم فاضل عباس
مدير االحوال اِّـدنية والجوازات واالقامة العامة / وكالة

إعــــــــــــالن
ــي (حميد مجباس  ــى الدعوى اِّـقامة من قبل اِّـدع بناًء عل
ــي) اُّـ  ــن (اِّـنتفك ــه) م ــل لقب ــب (تبدي ــذي يطل ــراك) ال س
ــعيدي) فعلى من لديه اعرتاض مراجعة هذه اِّـديرية  (الس
ــوف تنظر هذه  ــه س ــدة اقصاها (١٥) يوماً وبعكس خالل م
ــن قانون  ــادة (٢٢) م ــق احكام اِّـ ــوى وف ــة َّـ الدع اِّـديري

البطاقة الوطنية رقم (٣) لسنة (٢٠١٦).
اللواء

هيثم فاضل عباس
مدير االحوال اِّـدنية والجوازات واالقامة العامة / وكالة

إعــــــــــالن
ــل اِّـدعي (نعيمه عبداهللا  ــاًء على الدعوى اِّـقامة من قب بن
زهري حمود) الذي يطلب (تبديل االسم اِّـجرد) من (نعيمه) 
ــرتاض مراجعة هذه اِّـديرية  ــم) فعلى من لديه اع اُّـ (نعي
ــوف تنظر هذه  ــه س ــدة اقصاها (١٥) يوماً وبعكس خالل م
ــن قانون  ــادة (٢٢) م ــق احكام اِّـ ــوى وف ــة َّـ الدع اِّـديري

البطاقة الوطنية رقم (٣) لسنة (٢٠١٦). 
اللواء

هيثم فاضل عباس
مدير االحوال اِّـدنية والجوازات واالقامة العامة / وكالة



ــاش، هي أن القطاع التربوي في  ــة معادلة ال تقبل اجلدال أو النق ثم
ــاً، بالواقع االقتصادي  ــلباً أو إيجاب أية دولة من الدول يتأثر دائماً، س
ــاإلرادة الوطنية فيها، ناهيك عن مؤثرات أخرى في املقدمة منها  وب
ــية والفوضى الناجمة  ــروب واإلرهاب والعنف واألزمات السياس احل
ــا العراق قد مر بحروب  ــك العوامل مجتمعة. وأكيد أن وطنن عن تل
ــعينيات من القرن املاضي  ابتدأت مطلع الثمانينيات ومطلع التس
ــاح بكل الركائز  ــن حصار توّج بغزو أمريكي أط ــتتبع ذلك م وما اس
ــرّب كل البنى التحتية.. لقد تضررت قطاعات عديدة: الصناعة  وخ
ــة والصحة، وكان للقطاع التربوي من الضرر واخلراب حصة  والزراع

األسد.
وملا كانت التربية والتعليم عنصرين أساسني في نهوض وتقدم أية 
ــوض بهما، ولكن ليس كل  ــن األمم لذا وجب على الدولة النه أمة م

ما يتمنى العراقي يدركه، جتري 
الرياح مبا ال تشتهي السفن..

قطاعنا التربوي اليوم في حال 
ــر، وإذا ما خضت في هذا  ال يس
ــاج إلى مجلّد  ــال فإنك حتت اجمل
ــن الباب إلى احملراب.. قطاعنا  م
ــبه منهار  التربوي يحتضر وش
ــرك من يعنيه األمر  ما لم يتح
ــذي طاله  ال ــي  ــف التداع لوق
ــدارس  ــد.. امل ــي كب ــه ف وأصاب
االبتدائية واملتوسطة والثانوية 
ــحيحة، وما موجود ما عاد  ش
ــدة من  ــداد املتزاي ــع لألع يتس
التالميذ، وصرنا نسمع بالدوام 

املزدوج والدوام الثالثي.. الصف الواحد ميتلئ جوفه بالتالميذ بشكل 
ــررة.. القطاع  ــكاد يوصل املادة املق ــم أو املدرس بال ــاق، واملعل ال يط
ــي أن كل الوزراء الذين  ــكالت العويصة، ويكف التربوي مثقل باملش
تصدوا ملسؤولية وزارة التربية أخفقوا في مهمتهم، وكل وزير يغادر 
ــتمر مسرحية الفشل..  يترك كومة من املتاعب خللفه، وهكذا تس
ــقوط تهدم وتسوى باألرض ثم ال تشيّد ثانية  مدارس غير آيلة للس
ــاض.. مدارس الهياكل ما زالت  ــى أرضاً تعلوها النفايات واألنق وتبق
مجرد هياكل، ومدارس الكرفانات آخر فصول انهيار الواقع التربوي 

وترديه إلى احلضيض.
ــدارس، حيث غياب  ــي أغلب امل ــية واخلدمات ف ــا املناهج الدراس أم
ــاخ، فهي  ــد وحضور األوس ــائل التبري ــق الصحية واملاء ووس املراف

مفردات لوحدها حتتاج إلى سوالف ال تنتهي حتى تالي الليل..
ــدم وجود فضاءات أو  ــارة إليه، هو ع ــيء آخر البد من اإلش وهناك ش
مساحات فارغة من األرض وسط األحياء السكنية، األمر الذي جعل 

حلم بناء مدرسة أو مستشفى أو مستوصف أمراً مستحيالً..
ــك، ألن أمامك  ــد حزام ــول: يا وزير التربية القادم، ش ــي اخلتام، أق ف
ــاً وابدأ برفعها  ــا، ولكن كن حازم ــتنوء بحمله تراكمات وأثقاالً س

بكل ما أوتيت من قوة، فبالعزمية واإلصرار تتهاوى اجلبال.
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أو  يصوِّب  أن  يريد  من  لكل  مكفول  الرَّد  حق  إن    

ح معلومة وردت في خبر أو مقال ويعتقد أن  يصحِّ

فيها جتنيا او مغالطة إذا رغب في ذلك، وإن ديدننا 

هو احترام الرأي والرأي اآلخر.
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ــل الدولة  ــدى الدول جع ــعية ل ــاليب الهيمنة التوس ــن ضمن أس م
األضعف تابعة سياسياً للدولة األقوى، فتمسي الدولة املستهدفة 
تابعة للدولة الهادفة في اجلوانب السياسية التي حتقق أغراض تلك 

الدولة.
ــهدها اآلن على الساحة السياسية  ومن أبرز أنواع التبعية التي نش
ــميها (التبعية الساذجة)، وهي ما  هي النوع األول، وأستطيع أن أس
ــي  ــلوب سياس ــه الدولة القوية على الدولة الضعيفة من أس تفرض
ــي صالح الدولة املتبوعة، وبه تكون تبعية الدولة الضعيفة  يصب ف
ــا رؤى وقناعات  ــة لديه ــة الضعيف ــة، أي إن الدول ــة واضطراري قهري
ــبب هيمنة الدولة  ــية لكنها مجبرة على التخلي عنها بس سياس

املتبوعة.
ــاحة ـ وإن كانت ضيقة ـ للدولة  ــذه املرتبة من التبعية فيها مس وه
ــر بعض غاياتها  التابعة لتمري
ــرات  ثغ ــالل  خ ــن  م ــا  رؤاه أو 

السياسة املفروضة.
ــأ  ــوع الثاني هو الذي ينش الن
ــة الضعيفة وليس  بإرادة الدول
ــك من خالل  ــاً عليها، وذل فرض
ــاف الدول  ــع الصعود ملص دواف
ــرى، أو ألجل زيادة قيمتها  الكب
ــة اخلاصة،  ــل الدولي ــي احملاف ف
ــة األصول  ــخ هذه الدول فتنس
ــدول  ال ــدى  إلح ــية  السياس
ــير عليها،  الكبرى وحتاول الس
فتكون تابعة من جهة األصول 
السياسية لتلك الدولة التي اتخذتها قدوة لها. وهنا ستفقد الدولة 

التابعة الشكل السياسي املناسب لها.
أما النوع الثالث فيكون من خالل مساعدة الدولة الضعيفة أو الدولة 
ــئة من قبل الدولة األقوى؛ ألجل نهوضها سياسياً، وذلك عبر  الناش

رسم مسار سياسي محدد للدولة الضعيفة.
ــاحة للدولة التابعة، حيث إذا متكنت هذه  وفي هذا النوع هناك مس
ــر بعض تلك  ــتطيع أن تغي ــن التقدم ولو مبقدار صغير تس ــة م الدول

املسارات التي رُسمت لها.
ــة)، وهي مبنية  ــميه (التبعية احملكم ــتطيع أن أس ــوع الرابع أس والن
ــمولية من قبل الدولة املهيمنة في  على زرع أفكار وثوابت كلية وش
ــة الدولة التابعة، فتخلق عقالً سياسياً يالئم أهدافها  عقول ساس
لّده عقولهم من  وسياستها، فيتحرك عقالء الدولة التابعة على ما تُوَ
أفكار وآراء وحلول، يتوهمون أنها مستقلة من أي تأثير خارجي، لكن 
ــت التي زُرعت في عقولهم.  ــع أن هذه األفكار متولدة من الثواب الواق
ــي من الصعب عليهم أن يتحرروا من طوق هذه الثوابت. فكل  وبالتال
ــرة وكل مخطط وكل نظام يصدر عنهم يصب في صالح الدولة  فك
ــية، والذي  ــواع التبعية السياس ــذا النوع من أخطر أن ــة. وه املتبوع

يعيشه اآلن -مع شديد األسف- أكثر ساسة دولنا العربية.

التبعية اِّـحكمة مبنية 
على زرع أفكار وثوابت 

كلية وشمولية من 
قبل الدولة اِّـهيمنة 

َّـ عقول ساسة الدولة 
التابعة

شد حزامك ألن أمامك 
تراكمات وأثقاالً 

ستنوء بحملها ولكن 
كن حازماً وابدأ برفعها 

بكل ما أوتيت 
من قوة

وقفة

الشيخ منتظر الخفاجي 
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ــق  العتي ــر  اجلس ــن  م ــرب  بالق
ــام مجموعة  ــة املوصل، ق مبدين
بإنشاء  املوصليني  ــباب  الش من 
ــب  رمز علمي في املدينة. وبحس
ــطون على موقع  ما تناقله ناش
ــي، فإن هذا  ــل االجتماع التواص
ــردة  ــن اخل ــع م ــذي صن ــز ال الرم
ــال يحمل  ــو متث ــكراب)، ه (الس
ــى أهمية  ــارة إل ــي إش ــاً، ف كتاب

العلم والبناء.

وكاالت / البينة الجديدة
ــن املقرر أن يقوم املمثل العاملي، جيرارد باتلر،  كان م
ــعودية، الرياض، غداً  بزيارته األولى للعاصمة الس
الثالثاء، حلضور افتتاح أحدث أفالمه السينمائية 

ــذر عن عدم  ــه اعت ــاك، ولكن هن
ــئ.  مفاج ــكل  بش ــدوم  الق
وأوضح باتلر، وهو من أصول 
حديث  في  ــكتلندية،  اس
لقناة لشبكة سي إن إن 

األمريكية، أنه لن يحضر إلى السعودية، تزامنا مع أزمة 
ــعودي، جمال خاشقحي، الذي  اختفاء الصحفي الس
ــطنبول منذ ٢ أكتوبر  اختفى في العاصمة التركية إس
ــتهر من فيلم  ــرين األول اجلاري. وقال باتلر، الذي اش تش
ــم يكن ليكون  ــت ل ٣٠٠، إن التوقي
ــمعنا عن اختفاء  ــوءاً، س أكثر س
ــقجي قبل يومني من موعد  خاش
ــا خطوة  ــم يبد أنه ــا، ول مغادرتن

ذكية.

وكاالت / البينة الجديدة
ــتراك  ــف على االش وافقت الفنانة رانيا يوس
ــس» الذي  ــل «ماليكة إبلي ــي بطولة مسلس ف
ــات  يجري التحضير له راهناً للعرض على الشاش
ــخة  ــي رمضان املقبل. علماً أنها حصلت على نس ف
ــت  ــي كتبها السيناريس ــة الت ــة الدرامي ــن املعاجل م
ــذا العمل الذي  ــد في ه ــد أمني راضي وستُجس محم
ــخصيات  ــى البطولة اجلماعية إحدى الش يعتمد عل
ــيتم توقيع  ــب عدة فنانني فيما س ــة إلى جان الرئيس

العقود معهم خالل أيام.

متابعة / البينة الجديدة
ــورية  ــة الس ــرت الفنان عبَ
ــن  ع ــليمان  س ــوة  غن
صورتها  لوضع  ــتيائها  اس
ــن  م ــمها  اس ــتخدام  واس
أقالم صحفية لدى اإلعالن 
ــوة  ــة غن ــاة املغني ــن وف ع
الفنانة  ــقيقة  سليمان ش
ــيرة  مش ــام،  أنغ ــة  املصري
ــلوكا كهذا يجب  إلى أن س
استنكاره ورفضه ملا يتركه 
ــي نفوس  ــلبي ف من أثر س
ــا وأقربائها. وقالت  محبيه
ــا إذ تعزي الفنانة  غنوة إنه

ــاة أختها، ترفض  أنغام لوف
في الوقت نفسه السلوك 
األقالم  ــض  لبع الصحافي 
ــر صورتها  التي قامت بنش

وفاة  الشخصية على خبر 
ــبيهتها باالسم، داعية  ش
ــة إذا كان  ــي الدق ــى توخ إل
ــود، وإلى  ــر مقص ــر غي األم

ــاعر الناس إذا  ــرام مش احت
ــودا. وأكدت أنها  كان مقص
ــاة  ــارق احلي ــم تف ــر ول بخي
مثلما ورد في الصحف التي 
ــائعة بسيطا  أمر الش رأت 
فاكتفت  االسمني  لتشابه 
ــوة احلية  ــورة غن ــر ص بنش
ــوة املتوفاة.  ــر غن ــى خب عل
واعترفت بضيق في النفس 
ــر في املزاج  اعتراها وتعكي
ــيتها،  نفس ــى  عل ــم  خي
متمنية العبور إلى مسائل 
ــي عالم  ــذه ف ــن ه ــر م أكب

الصحافة العربية.

متابعة / البينة الجديدة
حمل املدير التنفيذي لـ«سوني» خبرا 
ــاب اإللكترونية،  ــاق األلع ــارا لعش س
ــة  ــركة الياباني ــال إن الش ــا ق عندم
ــى تطوير جيل  ــل عل ــة، تعم العمالق
جديد من جهاز «بالي ستيشن». ورغم 
أن كينيشيرو يوشيدا حتدث عن جيل 
جديد يلي «بالي ستيشن ٤»، فإنه لم 

ــم «بالي ستيشن ٥»،  يطلق عليه اس
ولم يحدد موعدا لطرحه في األسواق. 
وقال يوشيدا في مقابلة مع صحيفة 

ــال تاميز» البريطانية: «عند  «فاينانش
ــه  ــتطيع قول ــا أس ــة، م ــذه النقط ه
ــون لدينا  ــروري أن يك ــو إنه من الض ه
ح  ــزة». ولم يلمّ جيل جديد من األجه
يوشيدا ملوعد إصدار اجليل اجلديد من 
األجهزة، إال أن مدير الترفيه التفاعلي 
في «سوني» جون كوديرا، قال في وقت 

سابق إن ذلك قد يحدث عام ٢٠٢١.

متابعة / البينة الجديدة
بحلول الثاني عشر تشرين األول من كل عام، 
ــي اخملتصون في التغذية باليوم العاملي  يحتف
للبيض وسط نقاش حول املزايا الصحية لهذا 
ــعبي والتقليدي، وما يثار بشأنه  الغذاء الش
من شكوك. وتروج عدة خرافات بشأن البيض 
ــي ثمانينيات  ــببه بأزمات قلبية، وف مثل تس
القرن املاضي، أدى تلوث كمية من البيض في 
بريطانيا ببكتيريا الساملونيال إلى جدل واسع 

ــتقالة وزيرة الصحة. ويرى  بالبالد أدى إلى اس
ــي، ريانون المبيت، أن  خبير التغذية البريطان
ــن العناصر املفيدة  ــض يحتوي الكثير م البي
ــان مثل فيتامينات «إي» و»دي»  جلسم اإلنس
ــي ٢» و»بي ١٢» واليود واألحماض األمينية  و»ب
وملح حمض الفوليك.وتوضح خدمة الصحة 
ــة في بريطانيا أن البيض يضم فعال  العمومي
ــبعة والكولسترول  ــبة من الدهون املش نس
ــم ال  ــني املادتني في اجلس ــتوى هات لكن مس
ــه من بيض بل  ــبب ما نتناول يرتفع فقط بس

يزيد من جراء أكل أطعمة أخرى.

وكاالت / البينة الجديدة
ــي  ــمي أن ثوان ــر رس ــر تقري ذك
ــن  ــم ع ــت العال ــة فصل قليل
ــي تاريخ  ــوأ كارثة جوية ف أس
ــا كادت  ــران، وذلك بعدم الطي
ــركة آير كندا  طائرة تابعة لش
ــي،  ــام املاض ــدم، الع أن تصط
ــرات في مطار  ــدد من الطائ بع
ــة  بوالي ــكو  فرانسيس ــان  س
كاليفورنيا. وتعود الواقعة إلى 
ــهر متوز من عام ٢٠١٧، حني  ش
ــكت طائرة كندية، كانت  أوش

ــا  وطاقم ــافرا  مس  ١٣٥ ــل  تق
ــى الهبوط في  ــن ٥ أفراد، عل م
ــرات،  بالطائ ــظ  مكت ــدرج  م
ــات  التوجيه ــر  تنتظ ــت  وكان
اجلديد  التقرير  ل  وحمّ لإلقالع. 
ــدث للطيار  ــا ح ــؤولية م مس
بعدما  ــاعديه،  ومس ــدي  الكن
ــى  ــا إل ــه متجه ــأ طريق أخط
ــدرج كان مزدحما بالطائرات  م
املستعدة للمغادرة، عوضا عن 
ــدرج اخملصص  ــوط في امل الهب

للرحالت املقبلة.
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