
ــس  لرئي ــي  االعالم ــب  املكت ــن  اعل
ــعبي املقال فالح  هيئة احلشد الش
ــن صدور  ــس االثنني، ع ــاض ،ام الفي
قرار من احملكمة االحتادية بالغاء قرار 
ــة واليته حيدر  ــس الوزراء املنتهي رئي
ــاء الفياض  ــي باعف ــادي القاض العب
من مناصبه . مشيرا الى ان احملكمة 
ــع  ــى جمي ــاض ال ــادة الفي ــررت اع ق
ــة وان االلغاء جاء  مناصبه احلكومي
ــوغ الذي وضعه  على اعتبار ان املس
ــاض غير مقنع  ــادي القالة الفي العب
ــى فقرات  ــتند ال ــي وال يس وال قانون

الدستور .
ــأن اخر صوّت مجلس النواب  وفي ش
ــه الدائمة خالل  ــكيل جلان على تش
جلسته املنعقدة امس االثنني حيث 
ــة وكان  ــان (٢٧) جلن ــدد اللج ــغ ع بل
مجلس النواب قد عقد امس االثنني 
ــه  ــة رئيس ــته الثامنة برئاس جلس
محمد احللبوسي وحضور (٢٣٢) نائبا 
ــي ان اغلب اللجان  ــال مصدر نياب وق
ــدمي واضيفت  ــادت الى وضعها الق ع
ــني للجنة  ــني والنازح ــة املغترب كلم
ــان على  ــوت البرمل ــن كماص املهجري

ــل  فص
ــى جلنتني  ــط والطاقة ال ــة النف جلن
وناقش بحضور وزير التعليم العالي 

ثالث ملفات .
ــو تيار  ــف عض ــي التطورات  كش وف
ــدي ابرز احملاور  ــة عبد اهللا الزي احلكم
ــة االصالح  ــها وفد كتل ــي ناقش الت
واالعمار برئاسة السيد عمار احلكيم 
ــتان  ــى اقليم كردس ــالل زيارته ال خ
ــى احلكيم رئيس  ــرا حيث التق مؤخ
ــعود بارزاني  ــزب الدميقراطي مس احل
ــي  السياس ــب  املكت ــى  التق ــا  كم
ــم  ــة االقلي ــس حكوم ــزب ورئي للح

ــتمع  واس بارزاني  نيجـــــــــــرفان 
ــزب الدميقراطي  ــة احل ــد الى رؤي الوف
ــة  احلكوم ــكل  لش ــتاني  الكردس
ــكيلها من خالل  املقبلة واليات تش
ــه يتم العمل من  برنامج متفق علي
ــل اخلالفات بني بغداد  خالله على ح
ــرار  ــدم تك ــن ع ــا يضم ــم مب واالقلي

االخطاء السابقة .
ــردي ان حل  ــب الك ــد اعتبر اجلان وق
جميع املشاكل سواء داخل االقليم 
ــة وحكومة  ــني احلكومة االحتادي او ب
ــع  ــم  م ــم دون التفاه ــم ال يت االقلي
بغداد ووضع رؤية موحدة للخروج من 

ــا يحقق املصالح الوطنية  االزمات مب
العليا .

ــد ذي صلة اتهمت حركة  على صعي
ــاد  االحت ــس،  ام ــة،  الكردي ــر  التغيي
ــتاني  الكردس والدميقراطي  الوطني 
بتغيير نتائج االنتخابات لصاحلهما 
ــيجتمعون  مبينة ان قادة احلركة س
ــة لبحث اخليارات  خالل االيام املقبل
ــكيل  املتخذة مبا فيها مقاطعة تش
احلكومة وقال عضو برملان كردستان 
ــج انتخابات  ــق ان نتائ ــتون فائ بيس
ــا لصالح االحتاد  ــتان مت تزويره كردس
ــن  ميك وال  ــي  والدميقراط ــي  الوطن

االعتراف بها مطلقا. 
ــأن اخر كشف وزير  وفي ش
ــد  ــوري ولي ــة الس اخلارجي
ــام  ــن قي ــس ع ــم ام املعل
الواليات املتحدة االمريكية 
ــن تنظيم  ــل عناصر م بنق
داعش االجرامي الى احلدود 
العراقية / السورية بهدف 
البلدين  ــتقرار  اس ــة  زعزع
ــنطن  واش ان  الى  ــيرا  مش
ــيء في بالده  ــارب كل ش حت
ــم  املعل ــال  وق ــش.  داع اال 
ــي مع وزير  في مؤمتر صحف
اخلارجية ابراهيم اجلعفري ان امريكا 
ــة محاربة داعش  ــرت الرقة بذريع دم
وتواصل دعم التنظيم االرهابي ونقل 
ــرات لتنفيذ  ــرق الف ــره الى ش عناص

مخططاتها العدوانية في سوريا .
ــث رئيس  ــد ذي صلة بح ــى صعي عل
الوزراء املنتهية واليته حيدر العبادي 
ومسؤول امريكي تعزيز العالقات بني 
ــاالت. وقال  ــن في مختلف اجمل البلدي
ــتقبل  ــب العبادي ان االخير اس مكت
ــة  اخلارجي ــر  وزي ــب  نائ االول  ــس  ام
ــد  ــيلفان والوف ــون س ــي ج االمريك
ــالل االجتماع  ــرى خ ــه وج ــق ل املراف

مناقشة تعزيز العالقات بني البلدين 
في مختلف اجملاالت وباالخص اجلانب 
االقتصادي واالوضاع السياسية في 

العراق واملنطقة .
ــي ايضا وجه  ــأن السياس وفي الش
ــيد مقتدى  زعيم التيار الصدري الس
الصدر، امس االثنني، رسالة الى اكراد 
ــاءت هذه  ــييهم وج ــراق وسياس الع
ــالة التي وجهها  الرسالة بعد الرس
الى سنة العراق وسياسييهم امس 
االول وقال الصدر في رسالته للكرد : 
(اردناكم ان تعيشوا معنا بال انفصال 
ــب لنكون  ــي احل ــى معان ــذا اعل وه
ــوية في عراق موحد، اننا اردناكم  س
ــزاء ال تُظلمون وال  موحدين اقوياء اع
ــم لقمة  تَظلمون ) وتابع (سنتقاس
ــا بالعدل واالنصاف ولن  العيش بيين
ــيرا  ــدي عليكم) مش ــمح بالتع نس
الى اننا نعلم ان فيكم من هو محب 
لالعتدال وال يفرق بني كردي وعربي اال 
بالتقوى وحب الوطن فهلموا  لننقذ 
ــة ونبعد كل  العراق ونترك احملاصص
ــراق وان  ــد للع ــدد امله ــد ولنج فاس
يتوحد جيلكم القدمي باجليل اجلديد 
ــش  ــاال للتعاي ــوك مث ــون كرك ولتك

السلمي لكل الطوائف واالعراق. 

 بغداد / 
أعلن مصرف النهرين اإلسالمي التابع لوزارة املالية، عن تعليمات بشأن منح قروض 
ــراء وحدات سكنية.ونقل مصادر عن مدير املصرف محمد سمير، أن التعليمات  لش
اجلديدة سمحت للموظف الراغب بشراء دار سكنية بقيمة ال تتجاوز الـ ٧٥ مليون 
ــط بدال من اثنني، مع االبقاء على الكفيلني  ــار، باالكتفاء بكفيل مدني واحد فق دين
ــديد  اذا تراوح مبلغ املرابحة من ٧٥ الى ١٥٠ مليون دينار، مبينا انه مت متديد مدة تس
ــتفـيد مبدة السداد حسب  املرابحة الى ١٥ عاما بدال من ١٠، فضال عـن تخيير املس
ــاد مبلغ املرابحة  ــمير، أنه مت  اعتم ــدة ال تتجاوز الـ ١٥ عاما.وأضاف س ــه مب إمكانيت
ــابقا  ــس ما كان معموالً به س ــن املبلغ املتبقي بعك ــنويا مـ ــدة) ٤ باملئة س (الفائ
ــراء دار اهله مـن الدرجة  ــماح للموظف بش وهو ٨,٣ على كامل املبلغ، كما مت الس
ــى او من االخ واالخت واالب واالبن واالم واالب وصوال الى الدرجة الرابعة، نتيجة  االول
ــتقاللية الذمة املالية وعدم تعارض ذلك مع القوانني، باستثناء شراء الزوج من  الس

زوجته وبالعكس.                    تتمة ص٣
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كتب اِّـحرر السياسي

المحكمة االتحادي تلغي قرار اعفاء الفياض من جميع مناصبه وتعيده اليها 

َّـ الهدف

ــيد رئيس الوزراء  عادل عبداملهدي بتشكيل  منذ تكليف الس
ــاك عن قدرة  ــار من هنا وهن ــاؤالت تث ــة املقبلة والتس احلكوم
الرجل في الصمود امام ضغوطات القوى واالحزاب السياسية 
ــر قابلة للتنازل  ــتحقاقات غي ــرى املناصب الوزارية اس التي ت
ــتقلة  ــا وان احلديث عن كابينة وزارية مس ــاومة عليه او املس
ــية متنفذة امر  ــزاب او كتل سياس ــل وغير تابعة الح بالكام
ــل ضرب من اخليال في ظل واقع   يقول  ــب املنال  ان لم نق صع
ــتفرض امالءاتها واشتراطاتها وان  ــية س ان االحزاب السياس
ــن صار يعتقد بان  ــال محاصصة قد ال تلد وهناك م حكومة ب
املناصب الوزارية هي محور نقاش حامي الوطيس بني الفرقاء 
ــه وهو ( هذا لي  ــلوب الذين درجوا علي ــيني وفق االس السياس

وذاك لك) والعجيب الغريب 
ــة  املتصارع ــوى  الق ان 
املناصب  ــى  واملتهالكة عل
ــن تتكلم ليل  ــي ذاتها م ه
ــى  ــة عل ــا عازم ــار بانه نه
ــا  ــة وانه ــادرة احملاصص مغ
ــس  رئي ــيد  للس ــتترك  س
الوزراء املكلف كامل احلرية 
ــي  ــراق ف ــار وان الع باالختي
ــدة  جدي ــة  انتقال ــة  مرحل
ــية  ــي العملية السياس ف
ــيئ  ــف كل االرث الس تنس

ــارة صراحة  ــدة .. والبد من االش ــس ملرحلة جدي املاضي وتؤس
ــدي يحتاج الى  ــيد عادل عبد امله ــان املوقف الذي  فيه الس ب
ــية جديدة  دعم ومؤازرة من كل الذين يتطلعون ملرحلة سياس
ــى حكومة جديدة ليس فيها مكان للمحاصصة ومبا يلبي  وال
ــارع العراقي الذي انتفض اصال من  ــعب والش طموحات الش
اجل تغيير العملية السياسية وانتاج حكومات قوية وفاعلة 
ــراق اجلديد وتقدمي  ــتعدون لبناء الع ــاء قادرون ومس ووزراء اكف
اخلدمات للشعب والسؤال الكبير ازاء كل هذه التحديات هل 
ــر طوق احملاصصة املقيتة  ــيد عبد املهدي على كس يقوى الس
ــار السكة الصحيح املنا كبير  ووضع قطار العراق على مس
ــي اريد له ان يطوقنا  ــان ينتصر عبد املهدي على ارث سياس ب

باصفاده الى االبد.

* رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

*عبد الوهاب جبار

 ازاء كل هذه التحديات
 هل يقوى السيد عبد 
اِّـهدي على كسر طوق 
اِّـحاصصة اِّـقيتة ووضع 
قطار العراق على مسار 
السكة الصحيح

@ÜËΩa@Üj«@äéÿÌ@›Á
_@Úñïb0a@÷Ïü

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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الفياض العباديترامب الصدر
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بغداد / 
ــابق باقر جبر  ــر الس ــي  والوزي حذر السياس
ــى  ــادم عل ــر الق ــه باخلط ــا وصف ــدي مم الزبي
ــبب احتمال قتل   ــدود اجلنوبية للبالد بس احل
ــرى تعصف  ــة كب ــذر بازم ــا ين ــقجي مم خاش

ــبه  ــرها وش ــة ومنطقة اخلليج باس باململك
ــمية ما يجري  ــى صفحته الرس ــدي عل الزبي
ــع  ــبي م ــة غالس ــفيرة االمريكي ــاء الس بلق
ــبوع  ــني في ٢٦ متوز ١٩٩٠ قبل اس صدام حس
ــفيرة  ــت الس ــث اوهم ــزو الكويت.حي ــن غ م

اخملضرمة  صدام حسني ان امريكا لن تتدخل 
ــة البينية!!واضاف انه  ــات العربي ــي النزاع ف
ــقجي   ــال خاش ــى جم ــي ٢٠١٨/١٠/٢  التق ف
ــطنبول.اعقبها  ــعودي في اس القنصل الس

اختفاء خاشقجي!! 

وبني الزبيدي ان اختفاء خاشقجي واملعلومات 
ــذر بازمة كبرى  ــال قتله  ين ــي تؤكد احتم الت
ــرها. تعصف باململكة ومنطقة اخلليج باس
ــر القادم على  ــتعداد للخط لذلك علينا االس

حدودنا اجلنوبية.

Ôv‘ëbÅ@›n‘fl@ÚÓ€b‡nya@kjéi@÷aä»‹€@ÚÓiÏ‰¶a@ÖÎÜßa@Û‹«@ä�Å@Âfl@âà∞@ÜÓiå€a

بغداد / 
ــالف النصر هدى  ــت النائبة عن ائت أعلن
ــكيل  ــن تش ــني، ع ــس االثن ــجاد، ام س
ــات، داعية إلى  جتمع البرملانيات العراقي
ــبة ٢٥٪  ــراك املرأة ومبا ال يقل عن نس إش
ــة، وإعادة النظر  ــلطة التنفيذي في الس

بتشكيل وزارة الدولة لشؤون املرأة.

@…‡£@›Óÿím@Â«@Ê˝«¸a
pbÓ”aä»€a@pbÓ„bΩ5€a

                   / خاص 
ــن  م ــتقاة  مس ــريبات  تس ــارت  اش
ــهد  ــية نافذة في املش مصادر سياس
ــب  نقي ــان  ب ــي  العراق ــي  السياس
ــني ،ورئيس احتاد  ــني العراقي الصحفي
ــد  ــل (مؤي ــرب الزمي ــني الع الصحفي
ــنم  ــح االقوى لتس الالمي ) هو املرش
منصب وزير الثقافة ملقبوليته ونظرا 
ــع به من مؤهالت جتعله قريبا  ملا يتمت
ــط الثقافي واالعالمي  ولصيقا بالوس
ــه على  ــة الى جناحات ــي اضاف العراق
ــريبات  اكثر من صعيد .  وتؤكد التس

ايضا بان اللواء محمد عبد اهللا برهي 
ــوري غافل  ــن املتقاعد ن ــواء الرك والل
ــا لتولي  ــر حظ ــا االكث ــي هم الدليم

احدهما حقيبة وزارة الدفاع .

ــيا بدأ  قالت لي العصفورة ان حزبا سياس
يعيد احلياة الى جلانه االقتصادية استعدادا 

للمرحلة املقبلة .

@ÒâÏ–ñ»€a@Ô€@o€b”

@Ú�‘€@Ôfl˝€a@ÜÌ˚fl@NN@pbjÌäém
@ÔÁäi@!a@Üj«@Ü‡™Î@Úœb‘r‹€
@ bœÜ‹€@Ô‡Ó€Ü€a@›œbÀ@âÏ„Î

طهران / وكاالت /  
اعلنت ايران  عن اصدار ٤٦٤ الف تأشيرة دخول لزوار 
أربعينية االمام احلسني (ع) الى العراق، فيما توقعت 

مشاركة نحو مليوني زائر ايراني.
ــؤون الزيارة  وقال رئيس اللجنة املركزية االيرانية لش
االربعينية حسني ذوالفقاري في حديث نقلته وكالة 

ــيرة  ــدار نحو ٤٦٤ الف تأش ــارس، ، إنه مت اص ــاء ف أنب
دخول الى العراق لزوار االربعينية حلد اآلن.

ــجلوا  ــر قد س ــف زائ ــاري، أن ٥٥٠ أل ــاف ذوالفق واض
ــارة  بالزي ــاص  (خ ــماح  س ــع  موق ــي  ف ــماءهم  اس
االربعينية) حلد اآلن، فيما يعفى الزوار املتوجهني برا 

من ضريبة اخلروج من البالد.

÷aä»€a@µa@ÚÓ‰Ó»iâ¸a@âaÎå€@@Ò7ëdm@—€c@TVT@âaÜïa@Â‹»m@ÊaäËü

بغداد / 
ــف القيادي مبنظمة بدر النائب حنني القدو عن  كش
ــة الداخلية  ــتعداد املنظمة للتخلي عن حقيب اس
ــخصية فائزة باالنتخابات  في حال عدم ترشيح ش
ــل  ــا أن الكت ــددة, مبين ــة مح ــن جه ــة م او مدعوم
السياسية االخرى باستثناء الفتح وسائرون مازالت 

تضغط للحصول على حقائب وزارية.
ــرض على رئيس  ــدو ، إن ”منظمة بدر لم تف ــال ق وق
ــا فيها  ــة وزارية معينة مب ــر حلقيب ــة اي وزي احلكوم
ــى عنها اذا ما  ــة, اال انها  لن تتخل ــة الداخلي حقيب
منحت لفائز باالنتخابات او لشخصية مدعومة من 

جهه سياسية معينة“.

ÚÓ‹ÅaÜ€a@ÚjÓ‘y@Â«@bËÓ‹•@›ib‘fl@büäë@…öm@âÜi

  بغداد / 
ــي اللعيبي،  ــط جبار عل ــن وزير النف اعل
امس االثنني، ان صادرات العراق النفطية 
ــر  غي ــر  تصدي ــدل  مع ــى  اعل ــت  حقق
ــبوق ، مبينا ان خطط الوزارة تشير  مس
ــل يوميا عام  ــر ٤ ماليني برمي ــى تصدي ال

ــادرات العراق  ــال اللعيبي ان ص ٢٠١٩.وق
ــدل تصدير  ــة حققت اعلى مع النفطي
ــغ ٣,٦٢٠ مليون  ــث بل ــبوق حي غير مس
ــن املوانئ اجلنوبية  ــل مت تصديرها م برمي
ــر حققه  ــذا االجناز الكبي ــاف ان ه .واض
ــاع النفطي باجلهد  ــون في القط العامل

ــرة زمنية قصيرة وفي  الوطني وخالل فت
ــروف وحتديات غير طبيعية، مبينا  ظل ظ
ان خطط الوزارة احلالية تؤكد على زيادة 
ــن العام  ــالل الربع االول م ــادرات خ الص
ــون برميل يوميا  ــل ٢٠١٩ الى ٤ ملي املقب
من املوانئ ومنصات التحميل في جنوب 

÷Ïjéfl@7À@@äÌÜñm@fiÜ»fl@’‘∞@÷aä»€a@Z@¡–‰€a@äÌãÎ

 بغداد / 
اعلنت وزارة اخلارجية، امس االثنني، عن انتخاب العراق 
ــة األمم املتحدة  ــراف باتفاقي ــر األط ــس مؤمت ــا لرئي نائب
ــم الوزارة  ملكافحة اجلرمية املنظمة.وقال املتحدث باس
ــا لرئيس مؤمتر  ــراق   نائب ــوب أنتخب الع ــد محج احم
ــة اجلرمية  ــة األمم املتحدة ملكافح ــي اتفاقي ــراف ف األط

ــعة املقامة في  ــة عبر األوطان في الدورة التاس املنظم
ــاف محجوب، أنه مت  ــدة في فيينا  .واض ــر األمم املتح مق
إختيار القائم باالعمال العراقي في فينا مثنى الناشي 
ــب موقعا رفيعا يضاف  ــذا املنصب ويعد هذا املنص له
ــي احملافل  ــا العراق ف ــي حصل عليه ــى املناصب الت ال

الدولية.

@·fl˛a@ÚÓ”b–mbi@“aäü˛a@ä∑˚fl@èÓˆä€@bjˆb„@÷aä»€a@lbÇn„a
Ú‡ƒ‰Ωa@Úπä¶a@ÚzœbÿΩ@ÒÜznΩa

موظفون ومتقاعدون في الوقت الذي يشيدون فيه 
بشركة «كي كارد» ودورها الكبير في توزيع رواتبهم 
بشكل سلس وميسر لكنهم يرجون الشركة بان 
ــميا لـ «عمولة التاجر» اي صاحب  حتدد سقفا رس
ــيما  ــي الس ــكل يراعي الواقع املعيش املكتب بش

للمتقاعدين وعدم ترك احلبل على الغارب.

@Òå������ÅÎ
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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
ــر القيادي في حتالف احملور الوطني جمال الكربولي، امس االثنني، أن ما  اعتب
تتعرض له اململكة العربية السعودية من هجمة اعالمية منظمة ميثل منطا 
ــوية  ــي. وقال الكربولي ان «محاوالت التش جديدا من أمناط االبتزاز السياس
والتهديد وإلصاق التهم بدون وجه حق لن يزيد الدول العربية واالسالمية اال 
تكاتفاً وتضامناً مع اململكة العربية السعودية». وأكد رئيس حتالف القوى 
ــفية  ــعباً العقوبات التعس العراقية؛ «في الوقت الذي رفضنا حكومة وش
ــعودية،  ــع اململكة العربية الس ــوم تضامناً م ــران، نقف الي ــى اجلارة إي عل
مؤكدين رفضنا ألي إجراءات تصعيدية غير مبررة أو محاوالت ابتزاز أمريكية 

جديدة، مطالبني اجملتمع االسالمي والدولي بوقفة جادة».

بغداد / البينة الجديدة
ــارق  ــي ط ــر القانون ــال اخلبي ق
ــادة (٥١) من النظام  حرب ان امل
الداخلي منحت البرملان سلطة 
ــام داخلي له لتنظيم  وضع نظ
ــير العمل به ومبا ان النظام  س
الداخلي احلالي وضع إبان فترة 
ــة التي كانت في  هيئة الرئاس

البرملانية االولى وانتهت  الدورة 
ــة ومت  ــس الرئاس ــة مجل بنهاي
ــتور  الدس ــكام  باح ــل  العم
وليس هيئة  ــس  بالرئي اخلاصة 
الرئاسة السابقة فإن املوضوع 
ــي  ــام داخل ــع نظ ــب وض يتطل
جديد للبرملان يتفق مع احلكم 
ــه  ــا أظهرت ــع م ــتوري وم الدس

ــدورات البرملانية الثالث  جتربة ال
ــكام كثيرة البد من  وهنالك أح
ادخالها كأحكام جديدة والغاء 
احكام وردت بالنظام متثل نقال 
ــاف  واض ــتور.  الدس ــوص  لنص
ــه (البينة  ــح خص ب ــي تصري ف
اجلديدة): «ال داعي للنص عليها 
بحيث جنعلها أحكاما نظامية 

ــتورية  في حني انها أحكام دس
ــذي ال بد من  ــك الكثير ال وهنال
ــام اجلديد وان  ــه في النظ وضع
ــة جلنة  ــد ايداع رئاس كان اجلي
ــى من مارس العمل  التعديل ال
ــم  نعل وال  ــابقا  س ــي  البرملان
السبب وراء اقبال بعض النواب 
ــان البرملانية  ــض اللج على بع
ــواب على  ــض الن ــام بع وإحج
ــو ما مت ذكره  ــض اللجان نح بع
ــوم ٢٠١٨/١٠/١٣  ي ــة  في جلس
ــواب عن  ــض الن ــزوف بع من ع
ــان وحتركهم على  ــض اللج بع
ــع مالحظة  ــان م ــض اللج بع
ــكيل  ــتور في تش قواعد الدس
ــد وجدنا في أقوال  اللجان فلق
ــع ذلك فاننا  ــض تذمراً وم البع
حريصون على أن يكون النظام 
مستجيباً لعمل النواب ونحن 
ــام اجلديد  ــني بأن النظ على يق
ــن النظام  ــل م ــيكون أفض س

السابق».

بغداد / البينة الجديدة
ــني أن التصريحات  ــس االثن ــائرون النيابية ام ــة س ــدت كتل أك
ــي البناء  ــوزارات الى حتالف ــدد من ال ــأن اناطة ع ــة بش االعالمي
واالصالح ال صحة لها, مشيرة الى أن التصريحات مجرد وسيلة 
ــو الكتلة  ــف. وقال عض ــس احلكومة املكل ــى رئي ــط عل للضغ
النائب عباس عليوي إن ”بعض القيادات في الكتل السياسية 
بدأت بترويج اعالمي بشأن منح حتالفي سائرون والبناء عددا من 
ــذه التصريحات عارية متاما عن  ــد الوزارية“، مؤكدا أن ”ه املقاع
ــاء واإلصالح واالعمار  ــة“. وأضاف عليوي أن ”حتالفي البن الصح
ــبة بانهما تركا  ــن يعلنا عن ذلك بل انهما يؤكدان بكل مناس ل
ــوي، أن ”تصريحات بعض  ــد علي ــس املكلف“. وأك ــار للرئي اخلي
ــى عدد من  ــائرون او البناء عل ــول س ــأن حص ــيني بش السياس
ــط على رئيس احلكومة  ــيلة للضغ احلقائب الوزارية مجرد وس

املكلف للحصول على مكاسب حزبية ال غير».

البينة الجديدة / محمد الفيصل 
ــية  السياس الهيئة  رئيس  قال 
ــور نصار  ــار الصدري الدكت للتي
ــح  ــور أصب ــي: إنّ اجلمه الربيع
ــي  ــيا ف ــريكا أساس ــا وش العب
ــع  وصن ــية  السياس ــة  العملي
ــالل مراقبته  القرار وذلك من خ
ــه الكيانات  ــألداء الذي تقوم ب ل
والشخصيات احلزبية، جاء ذلك 
خالل استقبال الربيعي للسيد 
ــس مركز  ــري  رئي ــاس الياس عب
ــات  والدراس ــر  للتطوي ــان  إيش
ــن  م ــاً  وبعض ــتراتيجية  اإلس
أعضاء املركز في مقر الهيئة في 
بغداد. ومت خالل اللقاء مناقشة 

ــية  ــا السياس ــل القضاي مجم
ــكيل  تش ــات  وآلي ــرة  األخي
احلكومة وموقف التيار الصدري 
ــي  ــاب الربيع ــث أج ــا، حي منه

ــئلة التي  على الكثير من األس
أن  ــا  مبين ــن  احلاضري ــا  طرحه
ــذي يعمل  ال ــي  املبنى األساس
ــائرون هو انهاء  عليه حتالف س

ــة والتخندق الطائفي  احملاصص
ــائرون  ــداً دعم س ــي مؤك واالثن
ــة بقوة بعد  ــة القادم للحكوم
ــات الثالث،  ــكلت الرئاس أن تش
من جانبه أشاد الياسري بالدور 
الصدر   ــيد مقتدى  للس الكبير 
في إيجاد حتالفات متوازنة خارج 
ــة واحلزبية  ــابات الكتلوي احلس
من أجل تشكيل حكومة قادرة 
ــؤوليتها ومن  ــل مس ــى حتمّ عل
ــاك خدمات  ــون هن ــل أن تك أج
ــى أن ال  ــة للمواطن عل حقيقي
ــعارات  ــدود الش ــد ح ــف عن تق
ــم  ــي ل ــود الت ــة والوع واملماطل
ــا على األرض،  ــهد لها واقع نش

مشيدا كذلك بدور رئيس الوزراء 
الدكتور حيدر  ــه  واليت املنتهية 
العبادي في قيادته للعراق حتت 
ــن املنصف  ــب الظروف وم أصع
ــه بحكمة وصبر  ــر إدارت أن نذك
ــر والنصر الكبير  ملعارك التحري
وكذلك في خروج العراق من عنق 
ــة اإلقتصادية التي نتجت  األزم
ــعار  عن الهبوط الكبير في أس
النفط العاملية خالل السنوات 
املنصرمة.. وكذلك وقوفه بوجه 
ــف  ــذي كاد يعص ــيم ال التقس
ــة العراقية،  ــة اجلغرافي بخارط
ــاء املركز  ــك كان ألعض ــد ذل بع
كل من (د. علي اجلبوري ود.مثنى 

ــد  ومحم ــد  محم ــدس  واملهن
ــري  الياس ــر  ومنتظ ــل  الفيص
ــول  ح ــم  وآراؤه ــم  مداخالته
ــية  السياس العملية  ــل  مجم
الربيعي   ــور  الدكت أجاب عليها 
الذي بدوره أشاد بأهمية تفعيل 
ــةً  خدم ــاءات  لق ــذا  هك ــل  مث
ــعبه الكرمي بإعتبار  للعراق وش
ــز البحثية هي من أهم  أن املراك
اجلسور الناقلة للرأي العام.وفي 
ختام اللقاء تقدم السيد عباس 
ــان  ايش مركز  ــر  مدي ــري  الياس
ــي  الربيع ــور  للدكت ــكر  بالش
ــي  السياس ــب  املكت ــاء  وأعض

الذين حضروا اللقاء.

ÎápÊŸ;Ñ]e|^
ــس االثنني، أن  ــدت مصادر اعالمية، ام تنحي .. أك
هناك سعياً وإرادة دوليّة وعربية ومحليّة للتخلّص 
اً، بعد أن تسبّبت  ــلمان وإنهائه سياسيّ من بن س
ــالده  ــال ب ــة بإدخ ــة واخلارجي ــاته الداخلي سياس
واملنطقة في سلسلة من األزمات غير املسبوقة.

ونقل موقع ”اخلليج اون الين“ عن املصادر قولها، أن 
”حالة الغضب والسخط على بن سلمان ليست 
ــود عائلة ”آل  على الصعيد الدولي فقط، بل إن اجلو العام الذي يس

سعود“ في اململكة يشير إلى التحضير ألمر كبير.
ــادي للبيت األبيض، الري كودلو، أن  ــار االقتص معاقبة .. أكد املستش
ــاد جداً“ في  ــي دونالد ترامب ”ج ــس األمريك الرئي
تهديده مبعاقبة السعودية، إذا ثبتت مسؤوليتها 
ــقجي، والذي  ــي جمال خاش ــن قضية الصحف ع
ــة الرياض في  ــه لقنصلي ــاره بعد دخول ــدت آث فق
إسطنبول. وقال كودلو في حوار ”مع قناة ”فوكس 
نيوز“ األمريكية إن ”الرئيس ترامب ”جاد جداً“ في 

تهديده مبعاقبة السعودية».

ــؤولون في االحتاد األوروبي، فشل  فشــل .. أكد مس
ــا من التكتل في  ــأن خروج بريطاني املفاوضني بش
ــلة اجتماعات  ــل التفاق، بالرغم من سلس التوص
عقدوها في بروكسل لدفع احملادثات قدما.واجتمع 
ــن االحتاد  ــروج بريطانيا م ــر املكلف مبلف خ الوزي
ــي دومينيك راب، مع مفاوض االحتاد األوروبي  األوروب
ــيل بارنييه، وكذلك عقد اجتماعات منفردة  ميش

مع سفراء الدول األعضاء في االحتاد وعددها ٢٧ دولة.
ــي التي تتحمل  ــدات جهاز األمن الفدرالي الروس بنــادق .. تتزود وح
مسؤولية أمن كبار املسؤولني الروس ببندقية القنص ”توتشنوست“ 
ــي للتصاميم  ــس املعهد الروس ــة) وقال رئي (الدق
ــرت بيكوف، إن  ــات الدقيقة، ألبي ــال اآللي في مج
ــني ٥٫٨ و٦٫٢ كيلوغرام. أما  ــراوح ب ــة يت وزن البندقي
ــمح بإصابة األهداف  ــا التقنية، فتس مواصفاته
ــوف إلى  ــار بيك ــي أي طقس. وأش ــارا وف ــال ونه لي
ــاب، وبدأ  ــة ملكافحة اإلره ــة مخصص أن البندقي

تصميمها عام ٢٠١٣.

ــار اهللا، متكنها من  ــة أنص ــت حرك مقتــل .. أعلن
السيطرة على موقع عسكري سعودي في قطاع 
ــيرة“  ــران جنوب غربي اليمن. وأفادت قناة ”املس جن
ــم ”أنصار اهللا“، أن ”القوات اليمنية  الناطقة باس
ــتحدث  ــة هجومية على موقع مس ــذت عملي نف
ــن  ــا م ــوا خالله ــران، متكن ــي جن ــاد ف ــة احلم قبال
ــيطرة عليه. وذكرت أن العملية أسفرت أيضاً  الس
ــكريني السعوديني وإعطاب عربة  عن وقوع قتلى وجرحى من العس

برادلي وآلية عسكرية حتمل معدل رشاش.
فســاد .. شرّع القضاء العسكري في اجلزائر, بسماع أقوال خمسة 
ــي إطار  ــابيع ف ــت تنحيتهم قبل أس ــراالت مت جن
ــادة اجليش  ــبوقة في قي ــة تغييرات غير مس حمل
ــاد.ونقلت فضائية  ــق بالفس ــم تتعل ــك بته وذل
ــي خبر إن ”قاضي  ــة ف ”النهار“ املقربة من الرئاس
التحقيق العسكري بالبليدة (محكمة عسكرية 
جنوب العاصمة)، شرع في سماع ضباط سامني 

بتهم الفساد».
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بغداد / البينة الجديدة
ــم البخاتي امس  ــة النائب جاس ــار احلكم ــع القيادي في تي توق
ــني، ان يتم مترير ٥٠٪ من الكابينة الوزارية بعد زيارة أربعينية  االثن
ــالم وتأجيل بقية الوزارات حلني حسم  ــني عليه الس اإلمام احلس
ــهر، مستبعداً تشكيل  اخلالفات حولها مبدة اقصاها الثالثة أش
ــية  حكومة بعيداً عن األحزاب. وقال البخاتي «إن الكتل السياس
ــا جمهورها ومن حق رئيس  ــاحاتها االنتخابية ولديه لديها مس
الوزراء أن يوافق على فالن أو يرفض فالناً بشرط أن تُعطى الوزارات 
ــخصيات تكنوقراط وأن  ــيادية لش ذات االمكانيات الكبيرة والس
ــية زائدا  زج فيها عملية الكيانات السياس تكون هناك خلطة ميُ
التكنوقراط وهي القراءة األقرب للواقع العراقي». وأشار البخاتي 
إلى أن «الكرد والسنة يرسلون أسماء مسلفنة إلى رئيس الوزراء 
املكلف، ونعتقد أنه بحال الرفض فسيرفض لغرض اختيار البديل 
ــخصيات من  من نفس األطراف وليس لرغبته اخلاصة باختيار ش
خارجها». وأضاف أن «احلديث عن األماني واملعطيات اجلميلة التي 
نسمع بها عبر وسائل االعالم عن حكومات بعيدة عن الكيانات 
ــد لها حقيقة عبر أرض الواقع»، موضحاً  واالحزاب نعتقد ال توج
ــات بالتالي فالبد  ــل بالكيان ــرر عبر البرملان املمث ــة مت أن «احلكوم
ــب معينة». وتابع أن  ــب رضاها لتمرير احلكومة ولو بنس من كس
ــبة ٥٠٪ بعد  ــكل احلكومة بنس «املعطيات التي لدينا أنه ستش
ــني (عليه السالم)، وتدار باقي الوزارات  زيارة أربعينية اإلمام احلس
ــف عليها بالوكالة من قبل رئيس مجلس الوزراء حلني تقدمي  اخملتل
باقي الكابينة الوزارية خالل فترة شهرين أو ثالثة كحد أقصى».

ÏËà]Ëâ’\;ÏË÷⁄¬’\;∫;�]“ÁÖå;weê^;ÑÊ‚⁄°\;UÍÑÅë’\;Ñ]Ëi÷’;ÏËà]Ëâ’\;ÏÒË6\;äËÑ

بغداد / البينة الجديدة
أكد وزير النفط جبار اللعيبي حرص الوزارة على تطبيق التقنيات 
والتكنلوجيا احلديثة في جميع مفاصل العمل بالقطاع النفطي 
ــة والغازية، جاء  ــي الصناعات النفطي ــة التطور احلديث ف ملواكب
 (٣D Visualization Center ) ذلك خالل حفل افتتاح مركز املرئيات
ــافات النفطية. وقال الوزير ان افتتاح هذا  ــركة االستكش في ش
ــات االستكشافية  ــهم في التطور النوعي  للدراس املركز سيس
ــى املعلومات  ــول باالعتماد عل ــات تطوير احلق ــة ودراس والتقيمي
الزلزالية املستحصلة من عمل الفرق الزلزالية واملعاجلات اخلاصة 
ــافات النفطية. واضاف الوزير ان هذا  ــركة االستكش التابعة لش
ــث التقنيات واالمكانات  ــر االحدث في العراق من حي املركز يعتب
ــة نوعية متقدمة بعيدا  التي يتم من خاللها احلصول على دراس
ــب  ــل من عنصر اجملازفة ونس ــاليب النمطية التي تقل ــن االس ع
ــافية والتقييمية في اعداد  ــد املواقع االستكش ــر في حتدي اخملاط
املوديل اجليلوجي املكمني املتكامل التفاصيل والذي سيساهم 
بشكل فعال في تقليل الهدر في خطط تطوير احلقول النفطية 
ــركة االستكشافات النفطية  ــتقبل. وقال مدير عام ش في املس
ــركة  ــأته الش ــز املرئيات التي انش ــوري ان مرك ــوان محمد ن نش
ــيمكن فرق العمل  ــلمبرجر) العاملية س ــركة (ش بالتعاون مع ش
ــيرية باعتماد فريق العمل  ــى  التعامل مع املنظومات التفاس عل
التحاوري املتكامل الذي يضم كافة االختصاصات التي حتتاجها 
الدراسات، مضيفا الى ان ذلك سيطور العمل في الشركة ويقلل 

نسب االخطاء والهدر.
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بغداد / البينة الجديدة
ــم االعرجي، أمس االثنني، عن حقيقة  ــف وزير الداخلية قاس كش
ــهيد املغدور ”جعفر  ــي بقتل الش ــدام املدان مصطفى الفضل اع
الدوري“ في أحد أحياء العاصمة بغداد. وقال االعرجي “إنه ال يوجد 
ــل واغتصاب  ــى الفضلي املدان بقت ــرم مصطف ــر باعدام اجمل أي أم
ــام الناس على اخلط  ــدوري“ واعدامه ام ــل املغدور ”جعفر ال الطف
السريع محمد القاسم“. وأشار األعرحي إلى أن “موضوع االعدام 
متروك حلني حسم مجلس القضاء االعلى االمر بحق اجملرم“. وألقت 
ــتدراج  ــتخبارات الداخلية القبض على متهم قام باس أجهزة اس
طفل عمره سنتان إلى أحد الهياكل لألبنية املتروكة في العاصمة 
العراقية بغداد، ثم قام باغتصابه وقتله ورميه في نفس الهيكل“.

ــة بالهيكل، مت  ــازل احمليط ــرات املراقبة للمن ــد مراجعة كامي وبع
ــاء القبض عليه. ــم، وهو جار الضحية، ومت إلق ــرف على املته التع

ــد املاضي، فيديو  ــت وزارة الداخلية، األح ــياق، عرض وفي هذا الس
يظهر فيه الوزير قاسم األعرجي وهو يحقق مع املتهم، بعد إلقاء 
ــي ارتكبها  ــعة“ الت ــات اجلرمية ”البش ــض عليه حول مالبس القب
ــكوى  ــجيل الش األخير. وقال األعرجي من خالل الفيديو إنه مت تس
ــاء السادس من تشرين األول، ليتم تشكيل فريق مختص من  مس
ــرين األول. الداخلية، وإلقاء القبض على اجملرم احلقيقي فجر ٧ تش
وأضاف أن منفذ اجلرمية ويدعى مصطفى الفضلي من سكنة حي 
ــط بغداد، قد استدرج الضحية الطفل جعفر هيثم،  القاهرة وس
يتيم األب، إلى أحد الهياكل املتروكة حيث اغتصبه هناك، وبعدها 
ــروك. ومن أجل الوقوف على  ــام بقتله ورميه في هيكل بناية مت ق
ــر الداخلية حملة جعفر  ــة جرائم القتل األخيرة، أطلق وزي حقيق
ــدوري، لتنفيذ جميع أوامر القبض املتوقفة، للوصول إلى معرفة  ال
ــطني  ــق خلف احلوادث اإلجرامية املتكررة. وعبر مئات الناش احلقائ
العراقيني عن غضبهم واستيائهم لهذا احلادث، مطالبني القضاء 
ــة العراقية بتنفيذ حكم اإلعدام بحق املتهم بعد إدانته  واحلكوم

في محل وقوع اجلرمية.

;‹\Å¡b;fl¡;oÅuiÁ;ÏË÷|\Å’\;ÖÁÜÂ
CÍÑÂÅ’\;Ö ¬pD;◊ �’\;◊h]Õ

بغداد / البينة الجديدة
ــر القانوني طارق حرب،  عد اخلبي
ــض أعضاء البرملان  مطالبات بع
ــى  عل ــرف  تش ــة  نيابي ــة  بلجن
ــرا غير قانوني،  اختيار الوزراء أم
ــق جمللس النواب  مبينا انه ال يح
ــا  يوم ــدي  امله ــد  لعب ــد  التمدي
ــد الثالثني يوما الختيار  واحد بع
حكومته. وقال حرب في تصريح 
ــة اجلديدة) انه ”ال  خاص بـ(البين
توجد فقرة قانونية تتيح للبرملان 
تشكيل جلنة نيابية تشرف على 

آلية اختيار رئيس الوزراء املكلف 
ــر  واألم ــه  حكومت ــكيل  بتش
ــرا».  ــدي حص ــد امله ــاط لعب من
ــاف ان ”للبرملان احلق برفض  وأض
ــحني بعد  ــماء املرش او قبول اس
ــم  ــس ملنحه ــالهم للمجل إرس
ــك املطالبات  الثقة“، معتبرا تل
الصالحيات  ــي  ف ”تداخل  ــا  أنه
ــى القانون». ولفت الى  وجتاوز عل
ــد لرئيس  ــن التمدي ــه ”ال ميك ان
الوزراء املكلف عادل عبد املهدي 
ــني يوما  ــاء مدة الثالث ــد انته بع

ــه  كابينت ــار  الختي ــة  اخملصص
الوزارية“، مشيرا الى ان ”لرئيس 
ــخصية  ــة تكليف ش اجلمهوري
ــني يوما». وتابع  أخرى بعد الثالث
ــي  ف ــر  يذك ــم  ل ــتور  ”الدس ان 
ــم الوزارة  ــدد حج ــه او يح طيات
ــي تقدم خالل ثالثني  وعددها الت
ــد املهدي  ــي لعب ــا مما يعط يوم
ــني او ثالث او  ــدمي وزارت ــق بتق احل
نصف التشكيلة الوزارية خالل 
ــال تعذر عليه  الثالثني يوما بح

تقدميها كاملة».
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بغداد / البينة اجلديدة
كشف النائب السابق جاسم محمد جعفر امس االثنني, عن عزم رئيس الوزراء 
املكلف عادل عبد املهدي طرح اسماء كابينته الوزارية املرتقبة على املرجعية 
الدينية العليا قبل عرضها على مجلس النواب, مرجحا عدم تلقيه جتاوبا من 
على  الوزارية  كابينته  سيعرض  املهدي  ”عبد  إن  جعفر  وقال  املرجعية.  قبل 
املرجعية الدينية العليا قبل عرضها على البرملان من اجل ابداء الرأي وإيصال 
اي  لوزارته“، مرجحا ”عدم تلقيه  املرجعية  الكتل بوجود دعم من  إلى  رسالة 
رد من قبل املرجعية  سواء أكان ايجابيا او سلبيا كون املوضوع سياسيا وال 

يتعلق باملرجعية“.
وأضاف، ان ”احلكومة املقبلة ستمزج بني اآلراء بضمنها الشعبية واختيار وزراء 
ممن سجلوا في املوقع االلكتروني، فضال عن اختيار بعض االسماء من الكتل 
الصدري  التيار  التيار  زعيم  قبل  من  مستقلني  مرشحني  سيكون  واملتبقي 

السيد مقتدى الصدر“.

بغداد / البينة اجلديدة
ــس االثنني، انه من  ــادة ام ــعد عبد الس بني النائب عن حتالف االصالح اس
غير املستبعد أن تكون هناك مساومات من قبل بعض الكتل السياسية 
للوزراء املستقلني في حكومة عبد املهدي، مبيناً ان جميع الكتل اتفقت 
ــادة ان ”جميع  ــى مترير كابينة عبد املهدي داخل البرملان.وقال عبد الس عل
ــيقدمها  ــت على مترير الكابينة الوزارية التي س ــية اتفق الكتل السياس
ــد اي  اعتراضات على  ــد املهدي، اذ ال توج ــوزراء املكلف عادل عب ــس ال رئي
ــيقدمه رئيس الوزراء“.واضاف انه ”على الرغم من املفاضات السرية  ما س
بني الكتل فيما يخص الكابينة الوزارية، اال ان احلرية منحت كاملة لعبد 
املهدي“، مؤكدا أنه ”من غير املستبعد ان تعمل بعض الكتل السياسية 
ــتقلني، عن طريق تقدمي الدعم  ــاومة بعض الوزراء وخاصة املس على مس

لهم داخل البرملان لقاء حتقيق بعض الغايات“.
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  بغداد / البينة اجلديدة
ــات في  ــرة التحقيق ــت دائ أعلن
ــني،  ــس االثن ــة ام ــة النزاه هيئ
ة  تصَّ ــات اخملُ ــة اجلناي أن محكم
ــداد،  ــي بغ ــة ف النزاه ــا  بقضاي
ــجن  أصدرت حكماً غيابياً بالس
ــقِّ أحد  ، بح ــنواتٍ ــبع س ة س ملُدَّ
مبينة  ــارة،  التج وزارة  ــي  ف وظَّ مُ
ــه عمداً ما  ــاء الرتكاب ان ذلك ج

يخالف واجبات وظيفته.
ــدان الهارب،  ــت الدائرة ان امل قال
ــه كتابٍ بتوقيعه من  قام بتوجي
ــارة املواد  ة لتج ــركة العامَّ الش
ــرف العراقيِّ  ــة إلى املص الغذائيَّ
ــرف مبلغ  ــن ص ــارة يتضمَّ للتج
ــيٍّ  أمريك دوالرٍ  ــف  أل  (٥٥٢,١٥٠)
ــابق  ــاب املدير املُفوَّض الس حلس
ــاوالت دون  ــركات املق ــدى ش إلح
ــةً أنَّ املبلغ يعود  بيِّن ، مُ وجه حقٍّ
حلساب شركةٍ أخرى؛ ممَّا أدَّى إلى 
تكرار صرف املبلغ إلى الشركتني 

وإحداث الضرر باملال العامِّ.

ــت ان احملكمة وصلت إلى  واضاف
القناعة الكافية بتجرمي املُتَّهم 
ــن  ــادَّة ٣٤٠ م ــكام امل ــاً ألح وفق
ــات، بعد اطالعها  قانون العقوب
القانونيني  ــني  املُمثل أقوال  على 
ــارة املواد  ة لتج ــركة العامَّ للش
ــيِّ  العراق ــرف  واملص ــة  الغذائيَّ
ــة  اللجن ــر  ومحض ــارة،  للتج
قرينة  ــن  ــة، فضالً ع التحقيقيَّ
ــا  ــي وجدته ــم، الت ــروب املُتَّه ه

كافية ومقنعة إلدانته.
ـن  ــرار احلكم تضمَّ ــت ان ق وتابع
ــراء  وإج  ، ــضٍ قب ــر  أم ــدار  إص
التفتيش األصوليِّ بحقِّ املُتَّهم، 
ــه املنقولة  ــز أموال ــد حج وتأيي
ــع االحتفاظ  ــة، م ــر املنقول وغي
ــركة  (الش ــرِّرة  املُتض ــة  للجه
ــواد الغذائيَّة  ــة لتجارة امل العامَّ
واملصرف العراقيِّ للتجارة) بحقِّ 
ــام احملاكم  ــض أم ــب التعوي طل
املدنيَّة بعد اكتساب قرار احلكم 

الدرجة القطعيَّة.

(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
اكد رئيس البرملان محمد احللبوسي 
ــل  العم ــرورة  ض ــى  عل االول  ــس  ام
لتحقيق استقرار املنطقة بعيدا عن 
سياسة احملاور، فيما اشار نائب وزير 
ــيليفان  األمريكي جون س اخلارجية 
استمرار دعم بالده للعراق في جميع 

اجملاالت.
ــي ان رئيس  ــب احللبوس ــال مكت وق
ــي  ف ــتقبل  اس ــواب    الن ــس  مجل
مكتبه نائب وزير اخلارجية األمريكي 
ــفير  س ــه  يرافق ــيليفان  س ــون  ج

ــراق دوغالس  ــات املتحدة لدى الع الوالي
ــتهل  ــي مس ــه ف ــا ان ــيليمان، مبين س
ــيليفان والوفد املرافق له  اللقاء نقل س
ــي دونالد ترامب  تهاني الرئيس األمريك
ــا جمللس  ــه رئيس ــي بانتخاب للحلبوس
ــتمرار دعم  ــواب العراقي، مؤكدا اس الن

بالده للعراق في جميع اجملاالت.

ــان أهمية  ــالل البي ــي خ واكد احللبوس
ــن  ــن ضم البلدي ــني  ب ــاون  التع ــز  تعزي
ــتراتيجي، فضال  ــار االس ــة اإلط اتفاقي
ــادي  ــال االقتص ــي اجمل ــاون ف ــن التع ع
ــة  الفعلي ــاهمة  واملس ــتثماري  واالس
ــاريع  مش ــي  ف ــة  األميركي ــركات  للش
ــة واخلدمية للمدن  إعمار البنى التحتي
ــا موقف الواليات  العراقية كافة، مثمن

املتحدة والتحالف الدولي في دعمهما 
ــالل حربه على  ــراق خ ــنادهما للع وإس

اإلرهاب.
ــي على ضرورة العمل  ــدد احللبوس وش
ــكل  ــتقرار املنطقة بش على حتقيق اس
كامل بعيدا عن سياسة احملاور، وهو ما 

سيسهم في حتقيق استقرار العراق.

ÜËΩa@Üj»€@ÚÌâaãÏ€a@Ú‰Óibÿ€a@âbÓnÅa@ø@ÒÜ»jnéfl@7À@pbflÎbéΩa@ZÄ˝ï�a

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

أسسها الراحل  
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير

3

تتمة ص١

بغداد / البينة اجلديدة 
ــكل  ــعب بش ــق واطالع الش ــل احلقائ ــدف نق به
ــان مايدور حتت قبة البرملان  ــر وتفصيلي بش مباش
ــن اهمية ذلك  ــدة» وانطالقا م ــة اجلدي فان «البين
تطالب رئاسة البرملان بنقل اجللسات مباشرة عبر 

القنوات الفضائية نقال حيا ومباشرا. 
ــات البرملان  ــة اجلديدة» ان بث جلس ــد «البين وتؤك
ــدأ  مب ــع  م ــجم  ينس ــتثنائية  واالس ــة  االعتيادي

ــعب بحقائق مايدور في اجللسات  ــفة الش مكاش
وجعل الشعب على متاس مباشر ومعرفة حقيقة 
اجلهد الذي يبذله ممثلوه الذين انتخبهم الجل اجناز 
ماعليهم من ادوار في اجملالني الرقابي والتشريعي 
ــجاعا  ــة البرملان قرارا ش املنا كبير ان تتخذ رئاس
ــع وليكون  ــى ارض الواق ــب عل ــذا املطل ــع ه بوض

حقيقة يلمسها الشعب ملس اليد .

ــح  من ــات  تعليم أن  ــع،  وتاب
التمويالت لشراء دار سكنية 
تنص على جلب سند العقار 
ــد من عدم  ــع للتأك من البائ
حجزه وصحة صدوره، فضال 
ــن املوظفني  ــل م ــن الكفي ع
ــج املعاملة ومن  ــدء بتروي للب
ــعر الدار  ثم يجري تخمني س
ــن قبل جلنة مختصة تضم  م

بعضويتها ممثلني من املصرف 
تليها  ــاري،  العق ــجيل  والتس
ــص  التخصي ــد  رص ــة  مرحل
ــه تلي  ــيرا الى ان ــي، مش املال
ـــتفـيد  ذلك، مرحلة دفع املس
ــة من مبلغ العقار الى  ١٥ باملئ
ــة فتح  ــا مرحل ــع وبعده البائ
ــجيل  ــي دائرة التس ــان ف البي
ــر  دوائ ــة  ومراجع ــاري  العق
ــة وصوال الى  الضريبة والبلدي
االقرار والتنازل ليتسلم البائع 
نسبة الـ ٨٥ باملئة املتبقية من 
سعر العقار، ليقوم املستفيد 
ــز لصالح  ــارة حج ــع اش بوض
املصرف حلني تسديد االقساط 

التي بذمته.
وعلي صعيد ذي صلة 

حدد مصرف الرافدين عددا من 
ــداد للحصول  ــي بغ الفروع ف

ــماية  ــى قروض مجمع بس عل
ــب  املكت ــال   وق ــكني.  الس
ــي بيان  ــي للمصرف ف اإلعالم
تلقت ( البينة اجلديدة ) نسخة 
ــه إن الفروع اخملصصة ملنح  من
ــماية هي (املعرفة ,  قروض بس
ــتنصر  ، األمني ،املس الفردوس 
ــاء ،براثا  ــراء ، اخللف ــي الزه ،ح
ــي العربي  ــر األبيض ،ح ،القص
ــتقبلت  ، حي العامل) وقد اس
ــد من املواطنني الراغبني  العدي
ــروض  الق ــى  عل ــول  باحلص
ــكنية  ــدات الس ــراء الوح لش
السكني  في مجمع بسماية 
ــروط  والش ــط  الضواب ــق  وف
ــهام  اإلس ــدف  به ــرة  امليس
ــكان ومعاجلة  ــم اإلس ــي دع ف
ــن التوجه  ــكن ضم أزمة الس

احلكومي لذلك.

بغداد / البينة اجلديدة
رجح النائب عن حتالف البناء عبد عون عالوي، 
امس االثنني، اإلعالن عن الكابينة الوزارية من 
دون وزراء الوزارات االمنية، حيث سيتم حسم 
موضوعها بعد االنتهاء من الكابينة الوزارية، 
املستقلة  الهيئات  رؤساء  أن  إلى  مشيرا 
سيصوت عليهم داخل البرملان بعد الكابينة 

الوزارية.
وقال عالوي إن ”اغلب الوزارات سيتم التصويت 
الوزارية  الكابينة  واحدة، ضمن  دفعة  عليها 
التصويت،  اجل  من  للبرملان  ستقدم  التي 
ماعدا الوزارات االمنية، حيث سيؤجل حسم 

وزرائها الى مابعد اختيار الكابينة الوزارية“.
ان ”الهيئات واجلهات املستقلة مثل  واضاف 
العليا  واملفوضية  الشعبي  احلشد  هيئة 
واالتصاالت،  واالعالم  والنزاهة  لالنتخابات 
عن  االعالن  سيتم  املركزي،  البنك  ومحافظ 

ويتم  واحدة،  دفعة  مدرائها  او  رؤسائها 
اختيار  بعد  البرملان  داخل  عليهم  التصويت 

الكابينة الوزارية“.
املرشحني  جميع  ”حصول  عالوي  واستبعد 
الكتل  موافقة  على  االنترنت،  عبر  للوزارات 
سياسيا  توافقا  هناك  ان  اال  السياسية، 
الكابينة  تكوين  عملية  في  سيكون 

الوزارية“.

بغداد / البينة اجلديدة

املنافذ  موضوع  ان  اقتصادي  مصدر  قال 
في  كردستان  اقليم  مع  الكمركية 
التي  االعالمية  والضجة  وكركوك  املوصل 
اقليم  جتارة  تضرر  بسبب  هي  نسمعها 
منها  محافظات   (٣) وضياع  كردستان 
ان  بعد   ( وديالى  واملوصل  كركوك   ) وهي 
كانت هذه احملافظات تتبضع منها. واضاف 
موضوع  فهو  االسعار  زيادة  اما بخصوص 
تستوفى  كانت  الرسوم  هذه  الن  كاذب 
في كمرك الصفرة وان احلل الوحيد هو ان 
التعرفة  بتوحيد  االقليم  حكومة   تقوم 

الكمركية مع بغداد .

@lbjça@|ôÏÌ@âÜñfl
@Êdíi@ÚÓfl˝«¸a@Úvö€a
@ÚÓ◊ä‡ÿ€a@‚Ïçä€a

/البينة  وكاالت   / واشنطن 
اجلديدة 

السرية  اخلدمة  جهاز  كشف 
بحراسة  املكلف  األمريكي، 
ترامب،  دونالد  الرئيس  وحماية 
اغتيال  محاولة  تفاصيل  عن 
يتبعون  عناصر  يد  على  االخير 
زيارة  أثناء  وذلك  داعش،  تنظيم 
العام  الفلبني  إلى  بها  قام 
رابطة  قمة  حلضور  املاضي، 
املعروف  آسيا  شرق  جنوب  دول 

اختصارا باسم آسيان.
نشرته  مصور  تقرير  وبحسب 
جيوغرافي  ناشونال  قناة 
اخلدمة  جهاز  فإن  األمريكية، 
السرية أكد أنه أحبط  محاولة 
ستقوم  كانت  التي  االغتيال 
قبل وصول ترامب إلى العاصمة 
اكتشف  انه  ميبينا  مانيال، 
موقع  على  تغريدات  سلسلة 

التواصل االجتماعي تويتر تلمح 
إلى اغتيال الرئيس. 

التغريدات  إحدى  وتضمنت 
قاتل  أوزولد،  لي  لهارفي  صورة 
جون  األسبق  األمريكي  الرئيس 
اجلهاز  قام  حني  في  كيندي، 
األشخاص  أحد  حساب  بتتبع 
موقع  على  بهم  املشتبه 
صورة  ليكتشفوا  انستجرام، 
لغالف كتاب بعنوان كيف تقتل 

ما  وسرعان  االغتياالت،  تاريخ 
ملواطن  يعود  احلساب  أن  تبني 
العاصمة  في  يعيش  فلبيني 

مانيال. 
يدعى  اجلهاز  أفراد  أحد  وصرح 
ديلي  لصحيفة  راجان،  تشاد 
هذا  أن  األمريكية،  بيست 
الشخص كان يعيش في منزل 
الفندق  عن  قليلة  أمتارًا  يبعد 
الرئيس  فيه  سيقيم  كان  الذي 
األمريكي، خالل انطالق فعاليات 

القمة. 
الرئاسية  الطائرة  وصول  وبعد 
قام  معدودة،  بدقائق  األمريكية 
السري  اخلدمة  جهاز  من  فريق 
بالتعاون  به  املشتبه  بتتبع 
ووجدوه  العاصمة،  شرطة  مع 
عامة  حديقة  في  بالفعل 
وألقوا  الفندق،  من  بالقرب 

القبض عليه.
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بغداد / البينة اجلديدة
الواليات  ان  خليجية،  صحيفة  ذكرت 
لعرقلة  استباقية  حتركات  جتري  املتحدة 
القوات  الخراج  قانون  مشروع  تقدمي 
مشروع  ان  مبينة  العراق،  من  االميركية 
واملادة  أوالً  البند  إلى  يستند  القانون 
البالد  في  النافذ  الدستور  من  اخلامسة 
ذات  مستقلة  دولة  العراق  إن  يقول  الذي 

سيادة تامة على أراضيها.
حكومي  مسؤول  عن  الصحيفة  ونقلت 
قوله ان هناك حتركات استباقية أميركية 
جتريها قيادات عسكرية وأطراف في وزارة 
اخلارجية األميركية من واشنطن، وكذلك 
السفارة األميركية في بغداد، نحو قيادات 
خطة  عرقلة  أو  ملنع  عراقية،  سياسية 
مشروع  تقدمي  ن  تتضمّ سابقة  توافقية 
كافة  األجنبية  القوات  إلخراج  قانون 
خصوصاً   ،٢٠١٩ منتصف  في  العراق  من 

داخل  عليه  والتصويت  األميركي،  اجليش 
البرملان وإلزام احلكومة اجلديدة بتنفيذه.

واضاف ان هذا املشروع هو بند توافقي من 
ضمن حزمة اتفاقات جرت خالل مشاورات 
التوافق  جرى  التي  احلكومة،  تشكيل 

عبد  عادل  التسوية  مرشح  على  خاللها 
القانون  مشروع  ان  الى  مشيرا  املهدي، 
سيقدم بعد مباشرة حكومة عبد املهدي 

عملها رسمياً.
وتابع ان هذا مشروع القانون سيمرّر على 

االغلب في البرملان، ويبقى املوضوع مدى 
املماطلة  أو  تنفيذه  في  احلكومة  جتاوب 

به.
وبحسب التسريبات فإن مشروع القانون 
يستند إلى البند أوالً واملادة اخلامسة من 
إن  يقول  الذي  البالد،  في  النافذ  الدستور 
تامة  سيادة  ذات  مستقلة  دولة  العراق 
هو  العراقي  اجليش  وأن  أراضيها،  على 

املسؤول عن أمن ترابه وسمائه ومائه.
وينص مشروع القانون على إخراج القوات 
إقليم  العراق، مبا فيه  األجنبية كافة من 
كردستان العراق، ودعم القوات العراقية، 
النظامية  الداخلية  وزارة  وتشكيالت 
قدرات  وتعزيز  الشعبي،  احلشد  وفصائل 
جوي  دفاع  منظومات  وبناء  اجلو  سالح 
اتفاقيات  وتوقيع  البالد،  تأمني  قادرة على 
ودول  اجلوار  دول  مع  للدفاع  عسكرية 

صديقة، من دون أن يتم ذكرها.
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كاريكاتير
4مداراتاآلراء ال تمثل سوى وجهات نظر أصحابها والجريدة غري مسؤولة عنها
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استرجاع العالمية األميركية

ــية تاريخا طويال  إن للصراعات السياس
ــمة متأصلة  ــخا، وليس العنف س ووس
فيها بقدر ما هو عالمة تؤكد عدم قابلية 
هذه الصراعات للتسوية. فغالبا ما تكون 
لهذه الصراعات عالقة بالهوية والعنف، 
وبادعاءات بشأن امللكية املشتركة ألرض 
ــن «دولة»  ــرة م ــى مقربة كبي ــد عل توج
ــية غالبا  ــاركة السياس معينة.إن املش
ــرق أكثر من  ــى الع ــون مبنية عل ــا تك م
ــع اإلدراك  ــة، مما يتناقض م ــم املدني القي
ــبة  الدولة.»بالنس ــوم  ملفه ــي  األميرك
ــة؛ غالبا ما  ــدة األميركي ــات املتح للوالي
ــة فرصة إلظهار  ــات الدولي تكون النزاع
ــد كان  ــل». وق ــل «للح ــوة» والتدخ «الق
ــة األميركية  ــن الضربات اجلوي الهدف م
في البوسنة والهرسك هو دفع العملية 
السياسية -املدعومة من االحتاد األوروبي 
وروسيا- إلى األمام. وكانت احلملة اجلوية 
آخر خيار ملعاقبة من لم يدعم مسلسل 
السالم».وعالوة على هذا؛ ميكن أن تكون 
املشاكل التي يشهدها اجملتمع املعاصر 
وليدةً للترتيبات اخلاطئة التي أعدت منذ 
عقود، بل منذ قرون. وخير مثال على ذلك 
ــايكس بيكو لعام ١٩١٦ بني  اتفاقية س
ــمت الشرق  ــا التي قس بريطانيا وفرنس
ــط، ومعاهدة فيرساي لعام ١٩١٩  األوس
ــدود وطنية  ــق ح ــفرت عن خل ــي أس الت

ــا احلالتني؛ رمبا كان  في البلقان.وفي كلت
ــع حلل اخلالفات  ــلوب الناج يبدو أن األس
ــق دولة جديدة لكن تبني -في آخر  هو خل
ــاف- أن ذلك احلل كان متهيدا الندالع  املط
ــات  ــبة للوالي ــن احلروب.وبالنس ــد م املزي
ــون  ــا تك ــا م ــة؛ غالب ــدة األميركي املتح
ــات الدولية فرصة إلظهار «القوة»  النزاع
ــد كان الهدف من  ــل «للحل». وق والتدخ
الضربات اجلوية األميركية في البوسنة 
ــك هو دفع العملية السياسية  والهرس
-املدعومة من االحتاد األوروبي وروسيا- إلى 
ــة آخر خيار  ــام. وكانت احلملة اجلوي األم

ملعاقبة من لم يدعم مسلسل السالم.
ــيني  ــد من اخلبراء والسياس وأدرك العدي
ــرى  باألح كان  ــه  أن ــذاك  آن ــني  األميركي
ضرب األشرار فورا. والقليل منهم فقط 
ــخ املنطقة من  ــة تاري ــاول دراس ــن ح م
ــتركة بني  ــط احلدود املش ــل حتديد خ أج
ــك؛ لبذلوا  ــو أنهم فعلوا ذل الكيانني.ول
ــر  ــم األخي ــب قراره ــر مبوج ــدا أكث جه
ــة، ولبناء  ــى احلدود اخلارجي للحفاظ عل
ن الدولة اجلديدة  مؤسسة دستورية متكّ
ــة أوروبا.وكان  ــى خريط ــن االنضمام إل م
ــد أيضا مما جعل  ــوفو تاريخ معق لكوس
ــن األميركيني يرفضون الغوص  العديد م
فيه؛ إذ كانوا يسخرون من الدبلوماسية 
ــوفو منطقة ذات  ــة لتصبح كوس الالزم
ــاط العاطفي  ــرام االرتب ــيادة، مع احت س
ــك التدخل  ــني بها.وقد جعل ذل للصربي
ــون  يك أن  ــدل  -ب ــار  أول خي ــكري  العس
ــوفو،  ــتقالل كوس ــان اس ــر- لضم األخي
ــض العديد  ــني االعتبار رف ــذ بع دون األخ
ــتقلة.  من الدول األوروبية خلق دولة مس
وكانت أوروبا قد دعت من قبل إلى اعتماد 
ــراف قبل أي  ــددة األط ــية متع دبلوماس
مناقشة لشن ضربات جوية.لقد استمر 
ــدول -الذي أصبح  ــؤون ال التدخل في ش
ــة (Internationalism)- إلى  الحقا العاملي
ــرين، لكن  ــد والعش ــرن الواح ــة الق غاي

ــد هجمات ١١ /  ــع.إذ بع ــى نطاق أوس عل
ــت الواليات املتحدة  ــول ٢٠١١ اقتحم أيل
ــتان واحتلتها لتطرد  األميركية أفغانس
ــن  ــا. لك ــن أراضيه ــدة م ــم القاع تنظي
ــود القوات  ــنة على وج ــد مرور ١٧ س بع

دَ األميركيون  قَ األميركية في هذا البلد؛ فَ
ــم انعزالية  ــد العديد منه ــم، وأي صبره
سياسة «أميركيا أوالً» للرئيس األميركي 
ــي العراق حيث العالقة  دونالد ترامب.وف
مع اإلرهاب أمر مشكوك فيه؛ استثمرت 
ــرة بغية  ــدة جهودا كبي ــات املتح الوالي
ــر ثابتة، ولم  ــداف معقدة وغي حتقيق أه
ــر إليها بوضوح أبدا.إن تدخل أميركا  يُشَ
ــا يعرّضها  ــا م ــدول غالب ــؤون ال ــي ش ف
ــا وأعدائها،  ــاد من طرف أصدقائه لالنتق
ــاء واملترددين  ــم بالضعف فه ــن تَصِ الذي

ــات العاملية، مثل  ــة التحدي في مواجه
ــتيالء الرئيس الروسي فالدميير بوتني  اس
ــوة الصني في  ــد ق ــرم، وتصاع ــى الق عل
ــوب الصني.»العاملية األميركية  بحر جن
سترجع إلى حد ما؛ لكن ينبغي ملؤيديها 

ــا األصلي.  ــا وفقا ملغزاه ــريع عودته تس
آراء  ــون  يحترم ــون  احلقيقي ــون  فالعاملي
ــرون عن رغبتهم في تقبّل  ب اآلخرين، ويُعَ
ــات املتعددة األطراف والدفاع عنها  البني
ــؤون  أيضا. إن ما يحتاجه التدخل في ش
ــد االلتزام األميركي  الدول اليوم هو جتدي
ــت األمور على  ــا انقلب بالتعاون».وعندم
ــراق؛ ألقت  ــتان والع عقبها في أفغانس
ــادة  ــى الق ــوم عل ــدة الل ــات املتح الوالي
ــة  واصف ــدان،  البل ــك  لتل ــيني  السياس
ب إسقاط  إياهم باملفسدين وبالتالي وَجَ
ــني نصيب من  ــم. وكان لألوروبي أنظمته
ــبب عدم  ــد أيضا، ليس فقط بس التندي
ــر، بل وأيضا  قدرتهم على مواجهة الش
ــة بالرفاه  ــاة مليئ ــون حي ــم يعيش ألنه
ــرا  أعبائهم.ونظ ــل  حتم دون  ــعادة  والس
ــن اخلطابات في  ــوع م ــل هذا الن لتغلغ
أذهان األميركيني؛ فإنه ليس من الغريب 
ــم الواقع املرير  ــب نظرية عال إذن أن تتغل
 ،(Internationalism) ــة  العاملي ــى  عل
ــتعمال غير  ــي أصبحت مرادفة لالس الت
املتناهي للقوة والتعالي على احللفاء.إن 
ــترجع إلى حد ما؛  العاملية األميركية س
لكن ينبغي ملؤيديها تسريع عودتها وفقا 
ــون احلقيقيون  ــا األصلي. فالعاملي ملغزاه
ــن  ــرون ع ب ــن، ويُعَ ــون آراء اآلخري يحترم
ــات املتعددة  ــل البني ــي تقبّ ــم ف رغبته
ــا  ــا.إن م ــا أيض ــاع عنه ــراف والدف األط
ــؤون الدول اليوم  يحتاجه التدخل في ش
ــي بالتعاون،  ــزام األميرك ــو جتديد االلت ه
ــب احلكومات األخرى  حتى عندما تتطل
ــان حصولها من  ــن الوقت لضم املزيد م

ناخبيها على أمر رسمي بالتدخل.

أخطاء اسرتاتيجية
ــأة عام  ــوفييتي فج ــقط االحتاد الس س
ــا  ــف ميتً ــه كان يق ــفنا أن ١٩٩١ واكتش
ــنوات، فرغم أنه  ــخ بس ــذا التاري قبل ه
ا ثانيًا  ــة وطرفً ــكل قطبية ثنائي كان يش
ــب الواليات  ــى جان ــم إل ــي إدارة العال ف
ــى به األمر إلى  ــدة األمريكية، انته املتح
الزوال بالنظر إلى أزماته الداخلية وعدم 
ــي والدولي  ــه مع محيطه اإلقليم توافق
ــات،  ــا والسياس ــن القضاي ــدد م ــي ع ف
ا يذكرنا بأن أي قوة  ــق التاريخ دائمً فمنط
ــت إقليمية أم  ــواء كان أو إمبراطورية س
ــة ونهاية. ــد أن تكون لها بداي دولية ال ب
ــت  ــة ارتكب ــدة األمريكي ــات املتح الوالي
أخطاءً إستراتيجية قاتلة في سياستها 
اخلارجية بغزوها ألفغانستان عام ٢٠٠١ 
ــان وللعراق  ــة طالب ــاء على حرك للقض
عام ٢٠٠٣ إلسقاط نظام صدام حسني، 
فالتقديرات األولية للخبراء العسكريني 
ــير  ــة األمريكية اَنذاك كانت تش واخلزان
ــكرية  ــدة العمليات العس ــر م إلى قص
ــلحة  األس ــض  فائ ــف  ــا تصري يتخلله
ـــ٦ مليارات  ــاق يصل ل ــع إنف ــدس م املك

ــدث بالضبط أن اخلزينة  دوالر، لكن ما ح
ــو اإلفالس  ــت تتجه نح ــة كان األمريكي

ــرب والقتال على  ــنوات احل ــع توالي س م
ــداد يومي  ــه من إم ــني وما يتطلب جبهت

خلطوط العمليات مباليني الدوالرات.

اقتصاد كارثي
ــلطة عام ٢٠٠٨  وصول باراك أوباما للس
ــاد األمريكي  ــول االقتص ــع دخ ــن م تزام
ا  ــة وإنفاقً ــة عاملي ــة وأزم ــة كارثي وضعي
ــل من ٦  ــات انتق ــى اجلبه ــكريًا عل عس
دوالر  ــات  تريليون  ٦ ــى  إل دوالر  ــارات  ملي

ــوم  ــع مرس ــه توقي ــى قرارات ــت أول فكان
ــوات األمريكية من  ــحب تدريجي للق س
ــي والعراقي.أصحاب  ــتنقع األفغان املس
ــم السياسة اخلارجية  صنع القرار ورس
للدولة األمريكية أدركوا مبا ال يدع مجاالً 
ــتحالة املغامرة مجددًا في  ــك باس للش
ــان دفع طرف  ــكري إال بضم ــل عس تدخ
ــائر وهذا ما حدث بالضبط  ثالث للخس
ــو األمريكي مع  ــالح اجل ــارك س حني ش
ــيني والبريطانيني للقضاء على  الفرنس
ــمت  ــام ٢٠١١، إذ قُس ــام القذافي ع نظ
ــف األطراف.تراجع  ــني مختل ــورة ب الفات
ــتوى العاملي  ــي على املس ــدور األمريك ال
ا بأنهم  يوحي بأن األمريكيني فهموا جيدً
ا من توجيه  ــام، انطالقً هزموا بلغة األرق
ــة دولتهم  ــر من ميزاني ــوارد وجزء كبي م
ــرق  ــة الصراعات في منطقة الش لتغذي
ــة دولتهم  ــاب تنمي ــط على حس األوس
وتقدمها وتوفير مناصب الشغل والبنية 
ــات  إمبراطوري ــع  م ــة  مقارن ــة،  التحتي
ا  اقتصادية صاعدة تشتغل بهدوء بعيدً

عن أي صراع عسكري كالصني مثالً.

شرطي أوروبا
األوروبيون علموا هذا األمر بالضبط حني 
ــف الطريق خالل األزمة  تركوا في منتص
ا من  ــوا ينتظرون ردًا حازمً األوكرانية، كان
ــى عن دوره  ــف األمريكي الذي تخل احللي
باعتباره ”شرطي أوروبا األول“، لكن الرهان 
ــها  ــتعيد أنفاس ــة تريد أن تس على دول
ــتها اخلارجية من  وتوجه بوصلة سياس
ــل، فال أمريكا حجمت  جديد رهان فاش
ــكلية وال صواريخ  الروس بعقوبتها الش
البتريوت أضحت تشكل فزاعة في ظل 
تطوير الروس ملنظومات صواريخ جديدة 

وفعالة.

ال لرتامب
األوربيون أخيرًا استطاعوا أن يقولوا ”ال“ 
ــب في كل ما طرحه بداية بتأكيده  لترام
ــوم اجلمركية حلماية  ــادة الرس ضرورة زي
األمريكيني كما قال، ثم مطالبته بضرورة 
عودة روسيا جملموعة السبعة باعتبارها 
ــة  اإليراني.مخاطب ــف  املل ــم  ث ا  ــريكً ش
الشركاء بصيغة األمر والتعالي عليهم 
ــائل اإلعالم  ــام وس ــرًا أم ــم جه وإهانته
ــليمة بلغتها  ــر س ــة غي ــر وضعي يفس
ــادة ترامب القادم  ــة بقي اإلدراة األمريكي
ــر للتكوين في  ــال واملفتق ــم امل ــن عال م
ــوم حزبيًا  ــر املدع ــة وغي عالم السياس
ــه حتى من القياديني  في كثير من قرارات
ــة املطاف؛ يجب  ــي نهاي اجلمهوريني.فف
ــة  ــة األميركي ــادة العاملي ــي القي أن تنبن
ــى اعتراف  ــم األميركية، وعل ــى القي عل
واسع النطاق بالتمسك بالقيم الثابتة 
ــر؛  آخ ــى  الليبرالية.ومبعن ــة  للدميقراطي
ــركا قدوة في القيادة.  يجب أن تكون أمي
ــلُها في أن تكون كذلك في  فقد أدى فش
ــة فيما يتعلق  ــنوات األخيرة -خاص الس
مبسالة اللجوء- إلى إضعاف التأثير الذي 

متارسه على الساحة الدولية.

* مساعد وزير الخارجية
 األمريكي األسبق واِّـستشار األول 

لدى مركز االلتزام العاِّـي

األسلوب الناجع لحل 
الخالفات هو خلق دولة 
جديدة لكن تبني َّـ آخر 
اِّـطاف أن ذلك الحل 
كان تمهيدا الندالع 
اِّـزيد من الحروب

 

بعد هجمات ١١ / أيلول ٢٠١١ اقتحمت الواليات اِّـتحدة األمريكية 
أفغانستان واحتلتها لتطرد تنظيم القاعدة من أراضيها

ترامب

بوتني

ماكرون

عند متابعة اجللسات 
النقاشية في وسائل 
اإلعالم األميركية؛ 
يوحى إليك وكأن 
نقيض «أميركا أوالً» 
هو التدخل في شؤون 
الدول األخرى. ويقصد 
بهذا األخير ميول 
أميركا املتواصل نحو 
إعالن احلروب وإظهار 
قوتها العسكرية 
التي ال نظير لها.

لكن التدخل في 
شؤون الدول األخرى 
ال يشبه العاملية 
(Internationalism)؛ 
إذ يُلغي اخللطُ بني 
االثنني الفرقَ بني 
استعمال القوة على 
نحو سريع وحاسم، 
وااللتزام العقالني 
بالتدخل في شؤون 
العالم ومشاكله.

م  وفي سياسة « أمتْ
عملك» األميركية التي 
تندرج ضمن فلسفة 
الرؤية الكونية؛ تعتبر 
الصراعات الدولية 
حتديات عسكرية 
وليست قضايا 
سياسية كما تبدو. 
وفي واقع األمر؛ غالبا 
ما يكون العكس هو 
الصحيح، ولهذا نادرا 
َل أكثر النزاعات  ما حتُ
تعقيدا في العالم عبر 
التدخل.

* كريستوفر ر. هيل
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   مع احلب الشديد للمرأة النقية الكادحة التي تريد 
ــحة  ــزوج وتعمل على ايجاد فس ــرتها مع ال بناء اس
ــن صدره الزبد  لكن  ــل ان يدخل البيت ليزيح ع للرج
ــوس  ــه العب ــارعن بالوج ــف يس ــع االس ــض م البع
ــود الذي تزوجت به  ــب اجلبني ولعن اليوم االس وتقطي
ــع االطفال ضحية  ــاحنات والعنف ويق فتحدث املش
ــي الى كتابة هذا املوضوع  تعصب الطرفني . ما قادن
ــاء تكون  ــات وان رغبة بعض النس ــرة الطالق ــو كث ه
ــكل واضح فاملرأة تريد رجال رومانسيا ميتلك  بارزة بش
ــيارة وتريد ان تسافر  ــعا مبعزل عن اهله وس بيتا واس
كفالنة وفالنة وان ترتدي احللل واملصوغات واجملوهرات 

ــى ان هناك  وتتناس
الفتيات  املاليني من 
ــي يبحثن عن  اللوات
 . ــه  ــا متتلك م ــع  رب
يريد  ــدوره  ب والرجل 
ــه ما  ــراة حتقق ل ام
ــن  م  . ــه  ل ــح  يطم
ــا  اهتمامن ــدة  ش
ــأن املرأة اهملنا  بش
ــا وهذا  ــل متام الرج
ــاة  فاحلي ــوز  يج ال 
ــرأة ال غنى  رجل وام
ــا عن اآلخر  الحدهم

ــن (البطر)  ــات اصابه ــاء املتزوج ــض النس ــن بع ولك
ــاعدها  ــعى بعضهن الى خراب بيتها وتس حيث يس
ــا الن صورة الزوج في بعض بيوت اهالي الزوجة   اخته
ــة متاما عن صورته داخل بيته هذا جانب ومن  مختلف
ــرار البيت لم تعد تخفى على أحد  جانب آخر جتد اس
ــة  ــن الزوجة حيث ان عطس ــة من املقربات م وخاص
ــراش تقرأ على  ــخيره من التعب في الف ــل او ش الرج
ــامع احلبيبات والصديقات  ــكل نغمات على مس ش
ــرار وزوجة  واالخوات فماذا تبقى للرجل ؟ بيت بال اس
ــني التوتر العائلي.  ــدة للحنان واطفال ضائعون ب فاق
ــاء رفقا بالزوج وال تنسني قول  ايها البعض من النس
ــل) وانا هنا ال  ــن التبع ــاد املرأة حس ــي (ص) (جه النب
ــاهدتها وطلب مني بعض  ــم بل هناك حاالت ش اعم
االزواج من االصدقاء ان القي عليها الضوء فمراجعة 
ــدا واملصاحلة مع الذات هي املعيار  النفس ضرورية ج

في جعل احلياة سعيدة او حتويلها الى جحيم.

ÂªäÌ@¸NN@pbuÎå€a@ú»i
جبهة قلم

مراجعة النفس 
ضرورية جدا 
واِّـصالحة مع الذات 
هي اِّـعيار لجعل 
الحياة سعيدة او 
تحويلها اُّـ جحيم

waljalaby@yahoo.com سكرتري التحرير

واثق الجلبي
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بغــداد / البينة اجلديدة 

تابعت خلية االزمة الوزارية في وزارة 
التجارة تامني وجتهيز املواد التموينية 
واحلصص  املالية  وتخصيصاتها 
من  املتبقية  لالشهر  منها  املقررة 
العام احلالي احلصص املؤمنة للفصل 
ما  وخصوصا  القادم  العام  من  االول 

يخص مادة الطحني حتسبا للظروف 
في  والهميتها  بالبالد  احمليطة 
املائدة العراقية  فضال عن مناقشة 
زيارة  في  للمشاركة  استعدادتها 
.جاء  (ع)   احلسني  االمام  اربعينية 
االسبوعي  االجتماع  خالل  ذلك 
الوزارة  وكيل  ترأسه  الذي  للخلية 
للشؤون االدارية وليد حبيب املوسوي 

.وقال الناطق االعالمي لوزارة التجارة 
ناقشت  اخللية  ان  حنون  محمد 
على  املعروضة  املواضيع  من  جملة 
على  التاكيد  منها  اعمالها  جدول 
متابعة  في  امليداني  الرقابي  الدور 
التجهيز واالستالم واخذ عينات من 
واملواطن  الوكالء  لدى  املوزعة  املواد 
لغرض  احمللية  السوق  من  وعينات 
ومطابقتها  الفحوصات  اجراء 
الوزارة  بها  تتعامل  التي  املواد  مع 
على  التوجيه  وكذلك  ومواصفاتها 
املطاحن  عطالت  معاجلة  ضرورة 
العام  للصالح  خدمة  احلكومية 
عام  مفتش  مالحظات  ومناقشة 
التجهيز  وكميات  آليات  عن  نينوى 
حيث  املوصل  في  احملررة  للمناطق 
بشكل  االهتمام  على  التشديد  مت 
التموينية  احلصص  بتامني  خاص 

للعوائل في احملافظات التي حتررت. 

@ÚÓ‰ÌÏ‡n€a@óñßa@åÓË£Î@¥fldm@…ibnm@@Úflã¸a@ÚÓ‹ÅNN@Òâbvn€a
ÚÓ‰Ó»iâ¸a@ÒâbÌå€a@ø@b:Ï�ça@Ú◊âbíΩ@Ü»némÎ

بابل / البينة اجلديدة / علي شريف
 أعلنت قيادة شرطة محافظة بابل عن إعتقال املتّهم 
الرئيس بقتل مدير جنسية بابل فضالً عن حتديد هوية 
اآلن  أنهم  أكدت  املنفذة٠و  اإلجرامية  العصابة  أفراد 
في طور املطاردة والتعقب وسيتم القبض عليهم في 
غضون االيام املقبلة٠وقال قائد شرطة احملافظة اللواء 
احلقوقي علي حسن الزغيبي خالل زيارة أجراها ملنزل 
حلادثة  األولى  الساعة  منذ  بعائلته:  ولقائه  الشهيد 
اغتيال الشهيد البطل املغدور العميد صفاء الدليمي 
االستخبارات  مديرية  في  مختص  مشترك  فريق  بادر 
وزير  من  بتوجيه  احملافظة  في  االمنية  االجهزة  وباقي 
وجمع  التحري  بإجراء  شخصياً  وبإشرافي  الداخلية 
هذه  منفذي  كشف  لغرض  وحتليلها  والبيانات  األدلة 

القضاء  إلى  وتقدميهم  خلفها  يقف  ومن  اجلرمية 
أن  الزغيبي:  اللواء  العادل٠وأضاف  جزاءهم  لينالوا 
الرئيس  املتهم  على  القبض  من  متكنوا  الفريق  رجال 
بحادثة إغتيال مدير اجلنسية بابل وقادت التحقيقات 
اجلرمية  بإرتكابهم  بتورطه  املعتقل  اعتراف  إلى  معه 
الدامغة املتحصلة من مسرح  باألدلة  بعد مواجهته 
اجلرمية فضالً عن حتديد هوية أفراد العصابة اإلجرامية 
في  السير  ألنفسهم  إرتضوا  ضال  نفر  وهم  املنفذة 
أن  وتصوروا  والرذيلة  اإلجرام  ودرب  الشيطان  طريق 
طور  في  اآلن  انهم  مؤكدا  تطالهم٠  لن  العدالة  يد 
املطاردة والتعقب وسيتم اعتقالهم في غضون االيام 
عن  القيادة  تعلن  الزغيبي:وإذ  اللواء  املقبلة٠وتابع 
إكمال  بعد  اجلرمية  لهذه  الرئيس  املنفذ  عن  الكشف 

امام  اعترافاته  وتصديق  كافة  التحقيقية  اإلجراءات 
السلطة القضائية فإنه في الوقت عينه جندد العهد 
شبكات  مع  نتهاون  ولن  الساهرة  العني  نكون  بأن 
بأي  نسمح  وال  وجدت  أينما  وسنالحقها  اخلطف 
واشار  األهالي٠  وإبتزاز  االمن  صفو  لتعكير  محاوالت 
إنهاء أي  الى ان هناك خطة محكمة تطبق من أجل 
أنشطة لهم داخل بابل مطالباً بتقدمي اإلسناد والدعم 
من قبل اجلميع لرجال االمن بغية تنفيذ املهمة على 
مجهولني  مسلحني  ان  االشارة  وجتدر   ٠ وجه  أكمل 
املاضي  حزيران   ٢٢ النارفي  فتحوا  عجالت  يستقلون 
أثناء  بابل  جوازات  مدير  حسن  صفاء  العميد  على 

عودته من الدوام الرسمي ، ما أدى الى إستشهاده ٠

›ibi@ÚÓé‰u@äÌÜfl@›n‘i@èÓˆä€a@·ËnΩa@›‘n»m@›ibi@Úüäë

ــر  حتري ــرة  اس ــدم  تتق
اجلديدة»  ــة  «البين ــدة  جري
ــى  ال ــر  والتقدي ــكر  بالش
املركز  ــني في  العامل كافة 
الصحي اخلامس في مدينة 
الصدر وباخلصوص السادة           

املبينة اسماؤهم ادناه ؛
ــرهان   ــد ش عب ــم  قاس  -١

مالحظ املركز
ــن    رس ــلمان  س داود   -٢

ممرض
ــح      فال ــد  ــم محم باس  -٣

فاحص بصر
ــه     توي ــرارة  ط ــازي  غ  -٤

ممرض 
ــك اجلهود  ــم تل ــارك له نب

الطيبة.

äÌÜ‘mÎ@äÿë

واهللا ال امد لكم يدي امداد الذليل 
وال اقر لكم اقرار العبيد 

اوسع  من  التاريخ  دخلت  كلمات 
وستبقى  خالدة  وبقيت  ابوابه 
الصور.  في  ينفخ  يوم  الى  خالدة 
الشهداء  ابو  قالها  كلمات 
السالم)  (عليه  علي  بن  احلسني 
هو  والطغاة  الكفر  جيوش  امام 
ليحارب  االبرار  اصحابه  من  وقلة 
امبراطورية الظلم والكفر والعدوان 
وعددهم   سالحهم  كثرة  رغم 
الشعب  يقول  املنطلق   هذا  ،ومن 
الصابر االبي في العراق للفاسدين 

العصابات  من  وجيوشهم 
اقرار  لكم  نقر  ال  ،واهللا  واملافيات 
العبيد ، متلكون االن امبراطورية 
ومعدومي  والقتلة  املافيات  من 
هذه  ستنقذكم  فهل  الضمير. 
وهل  اجلياع؟  ثورة  من  العصابات 
اموالكم وقصوركم  ستنفعكم 
.. كال ثم كال  وهل ستحميكم؟ 
قارون  نفعت  .فهل  الطغاة  ايها 

احلساب  ساعة  جاءت  امواله؟ 
الى  وصلوا  قد  الوطنيون  فالقادة 
فأين   ، الشعب  بانتخابات  احلكم 
وسيعلم  الدجالون؟  ايها  املفر 

ينقلبون  منقلب  اي  ظلموا  الذي 
والعاقبة للمتقني .

طالب العقابي 

Ú«Îäífl@pbÓ‰flc

بغداد / البينة اجلديدة
 قال املتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
حيدر العبودي، ان «نظام التحميل تسبب بضرر كبير على 
طالب  من  قيودهم  رقنت  من  أكثر  وان  التربوية  العملية 
اجملموعة الطبية.وذكر العبودي «نظرنا بشكل رسمي في 
نسبة  التحميل  نظام  ولكن  العبور  بنظام  العمل  إعادة 
قيودهم  رقنت  من  وأكثر  املنفعة  من  أكبر  فيه  الضرر 
وخاصة من الطبية هي بسبب التحميل وهذا يشكل عبئاً 
الى  القيد».واشار  ترقني  حافة  على  ويبقيه  الطالب  على 
العامة  املصلحة  في  النواب  تتفق مع مجلس  «الوزارة  ان 
وتتفق  التعليمية  املؤسسات  من  ماهو مطلوب  في ضوء 
إختالف  يبقى  لكن  الطالب  مصلحة  مراعاة  في  أيضا 
ان  اجلامعات  من  مطلوب  وماهو  علمية  زاوية  من  التقدير 

حتققه من ارتقاء علمي»، الفتا الى ان «اجلامعات العراقية 
شأنها شأن جامعات العالم مطلوب منها التنافس وهو 
علمية  لالشتراطات  يخضع  وامنا  بعشوائية  يتحقق  ال 
وان اآلوان ان حتتفظ بهذه الهوية العلمية».وتابع العبودي 
«كنا في ضيافة رئيس البرملان محمد احللبوسي بحضور 
بني  الفصل  ملساحة  كبيراً  تفهماً  ووجدنا  التعليم  وزير 
به  مايحفظ  على  التعليم  يبقي  ان  وضرورة  السلطات 
«نظام  ان  العلمي».وأختتم  وبعدها  العلمية  املؤسسات 
قانوناً هو حالة استثنائية طارئة قبل ٢٠٠٣  العبور ليس 
بسبب عشوائية القرارات هذا املوضوع بحسب البيانات 
ومن  املستفدين  اعداد  تفوق  التي  االعداد  او  الضرر  نسبة 
حماية  متثل  اإللغاء  وقرار  الغائه  من  بداً  جند  ال  ذلك  دون 

ملستقبل الطالب» .

@o‰”â@Âfl@är◊cÎ@@�aâäô@kjç@›Ó‡zn€a@Z·Ó‹»n€a
ÚÓj�€a@Ú«Ï‡1a@Âfl@·ÁÖÏÓ”

الديوانية / البينة اجلديدة
بحضور وزير النقل األستاذ كاظم احلمامي وعدد من السادة البرملانيني ورئاسة 
وأعضاء احلكومة احمللية حملافظة الديوانية ، أفتتحت الشركة العامة إلدارة 
النقل اخلاص صباح  األحد املاضي ،  مرآب الديوانية املوحد بعد إمتام تطويره 
وتشييد مبانيه .حيث أقامت الشركة بهذه املناسبة إحتفاالً كبيراً حضره 
 ، والرسمية  واإلقتصادية  السياسية  والفعاليات  الشخصيات  العديد من 
ترحيبية من  تلته كلمات  ثم  الذكر احلكيم  آي من  بقراءة  وإستهل احلفل 
واملدير  احملافظ  والسيد  الشركة  والسيد مدير عام  النقل  وزير  السيد  قبل 
توضح  وفعاليات  تلتها عروض  ثم   ، للمشروع  املنفذة  للشركة  التنفيذي 
مسيرة البناء والعطاء للشركة وأهم اجنازاتها ومراحل بناء وتطوير املرآئب ، 
وفي ختام احلفل قدم احلضور حتياتهم وثنائهم للسيد الوزير والسيد مدير 
عام الشركة وإدارة وأعضاء قسم الديوانية للنقل اخلاص جلهودهم الكبيرة 
اخلدمي  باملستوى  اإلرتقاء  شأنها  من  عمالقة  مبشاريع  احملافظة  رفد  في 

واإلقتصادي ألبناء الديوانية الكرام .

بغداد / البينة اجلديدة
قامت شركة تعبئة الغاز إحدى تشكيالت 
في  األول  مشروعني  بانشاء  النفط  وزارة 
شبكات  وتشييد  اخلزانات  نصب  مجال 
املهمة  املشاريع  من  ويعتبر  الغاز.هذا 
في  وكذلك  الغاز  السطوانات  أمن  كبديل 
الغاز  مجال  في  احلاصل  التطور  مواكبة 
الشبكات  نصب  مواقع  أهم  عامليا.ومن 
يتكون  الذي  السكني  بسماية  مشروع 
والذي تشرف  ألف وحدة سكنية  من مائة 
املشروع  هذا  في  الشبكات  نصب  على 

من  الكثير  وكذلك  الغاز  تعبئة  شركة 
التجارية  واملوالت  اإلنشاء  قيد  اجملمعات 
، ومشروع إضافة منظومة  واملطاعم...الخ 
الغاز للسيارات وهذا املشروع من املشاريع 
املهمة مبا له من جدوى اقتصادية للمواطن 
للبيئة  صديق  الغاز  بعتبار  خاصة  بصوره 
وكذلك عمر محرك أطول وزيت احملرك فترة 
الورش  من  العديد  وللشركة  أطول  احتراق 
أغلب  على  موزعة  املنظومات  الضافة 
تعبئة  وكذلك محطات  العراق  محافظات 

الغاز للسيارات .

@pb„aÏ�ç¸@Âfl�a@›ÌÜj€aÎ@ãbÃ€a@Ú˜j»m@Ú◊äë
paâbÓé‹€@›rfl˛a@ÖÏ”Ï€aÎ@ãbÃ€a

بغداد / البينة اجلديدة / هيثم مجيد
قسم  مدير  الفتـــالوي  كرمية  الدكتورة  التقت 
الدولية  الهجرة  منظمة  وفد  الدولية  الصحة 
مجريات   في  املنظمة  دور  وتعميق  للتشاور 
ملنظمة  االقليمية  للجنة   (  ٦٥) الدورة  اعمال 
التي  االوسط  للشرق  العاملـــــية  الصحة 
ستعقد في السودان اخلرطوم ١٥-١٨ /٢٠١٨/١٠ 
من  ممثلني  مشاركة  سيـــــــتم  حيـــث 
الدورة  اعمــال  في  الدولية  الهجرة  منظمة 
والرؤى  املواقف  بلورة  اجل  ومن   . اليها  املشار 
مع وفد وزارة الصـــحة برئاسة السيد الوكيل 
 ( اجلميلي  الرزاق  عبد  (حازم  الدكتور  الفـــني 
معاون  جبرحويل)  (محمد  الدكتور  وعضوية 
مدير عام دائرة الصحة العامة والدكتور (راسم 
الدولية  املنظمات  شعبة  مدير  حميد)  محمد 
وقد تركزت محاور البحث مع وفدي وزارة الصحة 

البحث  الدولية حول محاور   الهجرة  ومنظمة 
االساسية التالية :

الصحة  وزارة  تود  التي  املهمة  القضايا   - اوال 
طرحها اثناء انعقاد الدورة اإلقليمية.

القضايا  لهذه  االستجابة  كيفية  بيان   – ثانيا 
من قبل املنظمة.

ثالثا – اية مسائل ذات االهتمام املشترك.
االجتماع  الفتالوي  كرمية  الدكتورة  وافتتحت 
وفد  من  املشاركني  باالعضاء  ترحبية  بكلمة 
الوطني  البرنامج  ملدير  اضافة  الصحة  وزارة 
ملكافحة التدرن الدكتور سامر عبدالستار مدير 
واعضاء  والتنفسية  الصدرية  االمراض  مركز 
اخلبير  برئاسة  للهجرة   الدولية  املنظمة  وفد 
الدكتور عمر علي وعضوية االختصاصيني من 
العراق. IOM  في  اربيل وبغداد ملنظمة  مكتبي 
معطيات  حول  واملناقشات  احلوار  انصب  وقد 

الدولية  واملنظمة  الصحة  وزارة  بني  الشراكة 
بني  املبرمة  العمل  بخطة  وحتديدا  للهجرة 
الصحة  وزارة  مبصادقة  اقترنت  والتي  الطرفني 
دائرة  عام  مدير  معاون  السيد  اشاد  حيث 
عبر  حتققت  التي  الباهرة  بالنتائج  الصحة 

البرنامج  واسناد  بدعم  املنظمة  اسهامات 
العراق حيث جنح  التدرن في  الوطني ملكافحة 
قاسية  بظروف  التصور  تفوق  نتائج  بتحقيق 
الصحة  ساحة  على  متسارعة  ومتغيرات 
فيما   . بالنازحني  املتصلة  وخاصة  العامة 

وما ستسفر  املشترك  الفهم  بان  تفاؤله  ابدى 
املنظمة  في  القرار  متخذي.  مع  اللقاءات  عنه 
وتعزيز   للموائمة   املهتمة  الدولية  واملنظمات 
املسارات والتوجهات احلديثة وخاصة مبا يتصل 
االطفال  عالج  وتامني   للعالج.  املقام  بالتدرن 
واالشعة   اخملتبري  التشخيص  وسائل  وتوفير 
لتحقيق  وصوال  املتنقلة  وخاصة  التشخصية 
االعتمادية للمختبر املرجعي لتشخيص مرض 
الستار  عبد  سامر  لدكتور  قدم  .فيما  التدرن 
في  التدرن  ملكافحة  الوطني  البرنامج  مدير  
التنفيذية   للخطة  االجناز  )تقرير   NTP) العراق 
 IOM للهجرة  الدولية  املنظمة  مع  املشتركة 
وفق  التطبيق على  درجات  اعلى  والتي حققت 
التنفيذ  نال  حيث  الدولي  التقييم  معايير 
وزارة  وفد  اعضاء  من  .للمشاركني  وقدم   ٠/١٠٠
جناح  قصة  يحكي  الذي  االجناز  ملف  الصحة 

الشراكة الفاعلة بني الطرفني ووصف التجربة 
بانها مثمرة وناجعة وخاصة في اعداد املدربني 
بني  املعرفة  ونشر  الوعي  ورفع  العمل  وورش 
بتناول  االلتزام   وكيفية  واملالمسني   املرضى   
لتحسني  الغذائية  بالسالت  املسند  العالج 
واساليب  االدوية  توفير  مع  املريض  صحة 
مجمعات  بني  وخاصة  للمالمسني  الوقاية 
وجتمعات النازحني ..والزيارات اإلشراقية واملسح 
واالعالم  التثقيف  ومواد  واالصدارات  امليداني 
واالتصال والتواصل بني ادارة البرنامج والعيادات 
االستشارية في بغداد واحملافظات كافة . فيما 
تناول تقرير االجناز  الكميات واالرقام عن االدوية 
املرجعية  واخملتبرات  الطبية   واملستلزمات 
ومتطلباتها  االشعة  ووحدات  والتخصصية 

التي وفرتها املنظمة او عززتها .

IOM@ÚÓ€ÎÜ€a@Òäv:a@Ú‡ƒ‰fl@ÜœÎ@Ô‘n‹m@ÚÓ€ÎÜ€a@Úzñ€a@ÒäÌÜfl

    البينة اجلديدة / عبد الستار محسن 
  وجه مدير عام السكك املهندس سالم جبر سلوم بتسيير 
الى محطة  البصرة  الزائرين من محطة قطار  لنقل  قطار 
قطاركربالء املقدسة بالتنسيق بني قسم النقل والتشغيل  
يتم  اجلنوبية  باحملافظات  مرورا  املناطق  مع  الشركة  في  
. يغادر من  اربعاء من كل أسبوع  يوم  القطار  كل  تسيير 
محطة قطار البصرة الساعة (٦) مساء والعودة من محطة 
قطار كربالء املقدسة يوم السبت الساعة (٦)مساء ونزوال 
سيتم  اجلنوبية   واملناطق  الكرام  البصرة  اهالي  لرغبة 
اخلدمات  كافة  توفير  يتم  ان  على  اخلاص.   القطار  تسيير 
للزائرين الكرام  فضال عن تهيئة عجالت تنقل الزائرين من 
العمل  يتم  ان  الطاهرين على  املقامني  الى  محطة كربالء 

باالسعار السائدة وفق نظام تعرفة تذاكر املسافرين.
يذكر أن  قيمة حجز تذكرة سرير منام درجة اولى (خمسة 
وعشرون) الف دينار وسعر تذكرة منام درجة ثانية (عشرون) 
اولى  السياحي درجة  املقعد  بينما سعر تذكرة  دينار  الف 
(عشرة) االف دينار اما سعر تذكرة املقعد السياحي درجة 

النقل  قسم  يقوم  كما  دينار.  االف  (سبعة)  تكون  ثانية 
والتشغيل في مقر   الشركة بالتنسيق مع  الكوادر العاملة 
على القطار وباشراف نقل وتشغيل منطقة البصرة على  
توفير كافة اخلدمات املطلوبة من اجل راحة الزائرين الكرام 

خالل الرحلة...

@Òäñj€a@@Âfl@@ÂÌäˆaå‹€@bïbÅ@aâb�”@7ém@Ÿÿé€a
@ıb»iâa@‚ÏÌ@›◊@ÚçÜ‘Ωa@ı˝iä◊@µa

ÍäÌÏ�m@ÒÖb«g@Ü»i@ÜyÏΩa@ÚÓ„aÏÌÜ€a@leäfl@|nn–m@òb®a@›‘‰€a

 بغداد / البينة اجلديدة
لصناعة  العامة  الشركة  اعلنت 
الطبية  واملستلزمات  االدوية 
وزارة  شركات  احدى  سامراء  في 
وزارة  جتهيز  عن  واملعادن  الصناعة 
من  بعدد  احمللي  والسوق  الصحة 
ضمن  الطبية  املستحضرات 
ايلول  لشهر  االنتاجي  البرنامج 

الشركة  عام  مدير  املاضي.وافصح 
السيد ليث عبدالرحمن العزاوي في 
الوزارة  للمركز االعالمي في  تصريح 
للشركة  التابع  الزهراوي  قسم  بأن 
للمستحضرات  انتاجه  عاود 
احلبوب  انواع  مختلف  من  الطبية 
حيث قام بانتاج مستحضر ميثبرمي 
لعالج امراض التهاب اجملاري البولية 

العقد  ووفق  الصحة  وزارة  لتجهيز 
املبرم معها بكمية (٩٤٤) الف و(٢٦٠) 
اضافة  بلستر)   × حبة   ١٠) بلستر 
هستادين  مستحضر  انتاج  الى 
املتفق  االخيرة  الوجبة  لتجهيز 
وبكمية  الصحة  وزارة  مع  عليها 
 ، بلستر  و(٣٥١)  الف   (٧٦٦) بلغت 
مشيرا الى ان القسم يواصل انتاجه 

لعالج  بارابيتال  مستحضر  من 
احمللية  السوق  لتجهيز  التقلصات 
بواقع (٤٠٠) الف بلستر ومستحضر 
سالبيد لعالج االم القولون ، مؤكدا 
ان القسم اكمل استعداداته النتاج 
مستحضرات اخرى ضمن البرنامج 
االنتاجي لشهر تشرين االول اجلاري.

@@ÚÓj�€a@paäöznéΩa@Âfl@ÖÜ»i@ÚÓ‹0a@÷Ïé€aÎ@Úzñ€a@ÒâaãÎ@åË£@ıaäflbç@ÚÌÎÖa@@

بغداد / البينة اجلديدة / قاسم حوشي
ابن  مبستشفى  متخصص  قسطرة  فريق  جنح 
النفيس التعليمي بانقاذ حياة مريض يبلغ عمره ٦٥ 
عاماً بعد ان توقف قلبه عن العمل بشكل مفاجئ 
الطبي  الفريق  رئيس  .وبحسب  قلبية  جلطة  اثر 
الدكتور عبد الكرمي الربيعي, فان» املريض دخل الى 
ما  اثر تعرضه جللطة قلبية, لكن سرعان  االنعاش 
العمل,  عن  قلبه  وتوقف  الصحية  حالته  تدهورت 
ادخاله  مت  بعدها  كهربائية  صدمة   ٢٥ اعطاؤه  ومت 
عملية  الجراء  القسطرة  صالة  الى  عاجل  بشكل 

اجللطة  بان   الربيعي,  .ويضيف  قسطاري  تداخل 
القلبية ناجمة عن انسداد الشريان التاجي الرئيس 
قياسي  بوقت  االنسداد  هذا  فتح  مت  حيث  االيسر, 
ليعود القلب يعمل بشكل طبيعي وحتسنت حالته 
فرحة  وسط  املستشفى  من  اخراجه  ومت  الصحية 
غامرة لذوي املريض بعد ان كان على وشك مفارقة 
علي  الدكتور  املستشفى  مدير  اثنى  .بدوره,  احلياة 
تبذل في  التي  الكبيرة  الشمري على اجلهود  محي 
السيما  املرضى  ارواح  انقاذ  اطار  في  املستشفى 
في صاالت القسطرة, واسهامهم الكبير في اجناح 

مشروع (شبكة احلياة) املعمول به في ابن النفيس.
بتقليل نسبة  بان املشروع اسهم  ويؤكد الشمري 
الوفيات الناجمة عن الذبحة الصدرية بشكل كبير, 
كما انه جنب املرضى  املضاعفات الصحية.يذكر ان 
في  اشهر  منذ  به  العمل  مت  احلياة  شبكة  مشروع 
صحة  مدير  السيد  ورعاية  بتوجيه  النفيس  ابن 
بغداد الرصافة الدكتور عبد الغني الساعدي, والذي 
يتلخص ان يستقبل ابن النفيس املصابني بالذبحة 
الصدرية واجراء عملية تداخل قسطاري اولي لهم 

بشكل عاجل .
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ــون بإعادة  ــؤولني األميركيني ممن يطالب ــت أعداد املس ارتفع
ــعودية،  ــم باململكة العربية الس ــي عالقات بالده النظر ف
وهددوا كعادتهم بأن تقوم واشنطن، باتخاذ إجراءات عقابية 
صارمة، فيما لو مت إثبات ضلوعها بحادثة اختفاء الصحفي 
السعودي جمال خاشقجي على األقل، أمام مسألة ضرورة 
ــورة الواليات  ــأن توضيح ص ــة اإليهام، بش ــتمرار ممارس اس
ــانية، أو لالحتراز أمام ضغوط دوليّة  املتحدة بأنها دولة إنس

أخرى.
ــم أمره -بعد  ــس األميركي دونالد ترامب قد حس وكان الرئي
ــعودي، بعد  تأخير ملحوظ- باجتاه الضغط على اجلانب الس
ــتالمه من اجلانب التركي عالمات تبدو وكأنها حقيقيّة،  اس
ــف احلقيقة، من خالل حثّه على التعاون  وذلك من أجل كش
ــث قال: رمبا  ــة االختفاء، حي ــأن التحقيقات حول حادث بش
ــقجي، وإذا ثبت ذلك  ــعوديون وراء اختفاء خاش ــون الس يك

ستُلحق بهم الواليات املتحدة عقاباً شديداً.
ــهم  ــإن األميركيني وعلى رأس ــك، ف ــن ذل ــم م ــن، وبالرغ لك
ــال، اللجوء إلى تنفيذ  ــعهم وال بأي ح ترامب لن يكون بوس
ــة، أو محاباةً  تهديداتهم هذه، ليس عن ضعفٍ في السياس
ــم، وخاصة  ــح بالده ــاً على مصال ــا حفاظ ــة، وإمن للمملك
ــعودية، على أساس – كما يبدو  املتعلقة بدولة بحجم الس
، كانت  ــفاهةً للبعض- أن اإلعالنات األميركية وإن خرجت ش

ترمي إلى حشو املرحلة مبا يتالءم مع تلك املصلحة.
ــرض اإلجراءات  ــا تاريخ طويل في ف ــات املتحدة له إن الوالي
والعقوبات على الدول واملنظومات الدولية، وسواء على نحو 
عدائي أو التي تُخالفها جزئياً أو كليّاً، وسواء أكان سياسياً 
ــتها مبوازين  ــا أو ثقافياً، وهي بالضرورة تتم ممارس أو اقتصادي
ــات محددة، باجتاه كل دولة أو مؤسسة، وتبعاً حلجم  وقياس

االختالف معها واحلاجة إليها.
ــي العالم، كان  ة واحدة ف ــوّ ــها كق ــذ أن وضعت نفس  فمن
ــاء األميركيون يُعلنون واحداً تلو اآلخر (جيمي كارتر،  الرؤس
ــون، جورج بوش  ــورج بوش األب، بيل كلينت ــد ريغان، ج رونال
ــراءات عقابية  ــن إج ــد ترامب) ع ــاراك أوباما، دونال ــن، ب االب
ــا بالفعل، وبغض  ــم، وقاموا بتطبيقه ــتوى العال على مس
ــرعيتها، أو التي تتم خارج نطاق األمم املتحدة،  النظر عن ش
ــانية، وهذه العقوبات كانت  ــلّطيّة وغير إنس باعتبارها تس
ــتمرّة، مبا فيها  ة، وما بني املرحلية واملس ــدّ ما بني اللّني والش
ــرائيل، وفي ضوء اعتبارها شريكاً طبيعياً  هة ضد إس املوجّ

للواليات املتحدة.
ــوش أمام رئيس  ــي جورج ب ــن الرئيس األميرك ــد كان أعل وق
الوزراء اإلسرائيلي أنداك إسحق شامير عن وقف الضمانات 
ــرة مليارات دوالر، إلى حني  ــرائيل بقيمة عش األميركية إلس
ــاركة في مؤمتر مدريد ١٩٩١، وفي خطوة  موافقته على املش
ــعينات، معاداةً  ــرت إدارة بوش أوائل التس ــد بقليل، أظه أش
ــبه  ــلة إجراءات «ش ــت في سلس ــرائيل، متثّل ــةً إلس صريح
ــخ باتريوت  ــا صواري ــل تكنولوجي ــا بنق ــة»، التهامه عقابي

األميركية إلى الصني.

د. عادل محمد عايش األسطل

رأي

وكاالت / البينة الجديدة
ــكري  ــاء العس ــرع القض ش
ــماع  ــر مؤخرا في س باجلزائ
ــت  مت ــراالت  جن ــة  خمس
ــابيع في  تنحيتهم قبل أس
ــرات غير  ــة تغيي ــار حمل إط
ــادة اجليش  ــبوقة في قي مس
وذلك بتهم تتعلق بالفساد، 
ــي.وكان  محل ــالم  إع ــق  وف
ــام ٢٠١٥  ــرار مماثل الع آخر ق
ــجن  ــا صدر قرار بالس عندم
ــابق لقوات  بحق القائد الس
ــي إدارة  ــة اإلرهاب ف مكافح
ــان آيت  ــرات اللواء حس اخملاب
ــنوات  ــي ملدة ثالث س أوعراب
ــمية  بتهمة إتالف وثائق رس

بعد إقالته.
ــار»  ــة «النه ــت فضائي ونقل
أن  ــة  الرئاس ــن  م ــة  املقرب
«قاضي التحقيق العسكري 
بالبليدة (محكمة عسكرية 
ــرع في  جنوب العاصمة)، ش
سماع ضباط سامني، بتهم 

ــاد». وأوضحت أن االمر  الفس
ــابق  ـــ «القائد الس ــق ب يتعل
ــواء مناد  ــدرك الوطني الل لل
ــابق  الس ــد  والقائ ــة،  نوب
ــة  (منطق ــى  األول ــة  للناحي
ــب  حبي ــواء  الل ــكرية)  عس
ــنتوف، واللواء سعيد باي  ش
ــة  للناحي ــابق  الس ــد  القائ
ــر املالية بوزارة  الثانية، ومدي
ــة  بوجمع ــواء  الل ــاع  الدف
ــابق  الس ــد  والقائ ــودواور  ب
ــة الرابعة اللواء عبد  للناحي

الرزاق الشريف».
ــذه  ه ــادر  مص ــب  وحس
الفضائية التي عادة ما تنشر 
ــول التغييرات  ــات ح معلوم
ــم  الته ــإن  ف ــش  اجلي ــي  ف
ــاط  ــؤالء الضب ــة له املوجه
ــراء غير  ــي «الث ــامني ه الس
املشروع واستغالل الوظيفة 

السامية».
ووفق املصدر ذاته فإن قاضي 
كان  ــكري  العس ــق  التحقي

ــهر سبتمبر/  قد «سحب ش
ــفر  أيلول املاضي جوازات س
ــا  بعدم ــراالت،  اجلن ــؤالء  ه
ــرارات  ق ــي حقهم  صدرت ف
ــفر». وتعد هذه  منع من الس

ــبوقة في  التطورات غير مس
ــة هذا العدد من  البالد بإحال
ــن كانوا  ــار اجلنراالت الذي كب
ــهر إلى  ــي اخلدمة قبل أش ف
ــة واحدة بتهم  القضاء دفع

ــدر تعليق  ــاد. ولم يص الفس
ــى  ــمية عل ــات رس ــن جه م
املوضوع لكن معلوم أن هذه 
باملؤسسة  املتعلقة  األخبار 
ــكرية لم يسبق ان مت  العس

ــرها في بيانات او وسائل  نش
اإلعالم احلكومية.

ــو/ حزيران املاضي،  ومنذ يوني
ــري،  اجلزائ ــس  الرئي ــرى  أج
ــة،  بوتفليق ــز  عبدالعزي
ــبوقة في  ــرات غير مس تغيي
ــملت قادة  ــادة اجليش، ش قي
ــرطة  ــدي الش ــي، وقائ نواح
ــر  ومدي ــي،  الوطن ــدرك  وال
ــاز  جه ــوى  اجليش(أق ــن  أم
بناء  ــالد)  الب ــي  ــرات ف مخاب
ــن الفريق  ــى اقتراحات م عل
ــب  ــح، نائ ــد صال ــد قاي أحم
نائب  ــش،  اجلي أركان  ــس  رئي
رت  الوطني.وفسّ الدفاع  وزير 
ــاع تلك التغييرات  وزارة الدف
ــدأ  ــس ملب ــا «تكري ــى أنه عل
التداول» في الوظائف العليا 
ــائل  للجيش، فيما أثارت وس
إعالم محلية تساؤالت حول 
سبب تزامنها مع بداية العد 
الرئاسة  النتخابات  التنازلي 

املقررة ربيع ٢٠١٩.

وكاالت / البينة الجديدة
اعتبرت وزيرة الدفاع الهولندية 
ــد أن بالدها تخوض  أنك بيليفي
ــد  ض ــة»  معلوماتي ــاً  «حرب
ــت  أحبط ــا  بعدم ــكو،  موس
ــياً في  ــاً روس ــاً إلكتروني هجوم

نيسان (أبريل) املاضي.
ــتخبارات  االس ــاز  جه وكان 
ــهر  الهولندية أعلن مطلع الش
روس،  ــالء  عم  ٤ ــرد  ط ــاري  اجل
موا بإعداد هجوم إلكتروني  هِ

اتُ
ــلحة  ــى منظمة حظر األس عل
الكيماوية (مقرّها الهاي). ونفت 
ــكو ذلك، مؤكدة أن إبعاد  موس
ــوء  الروس األربعة ناجم من «س

ــر اخلارجية  ــدث وزي ــم». وحت فه
ــروف عن  ــيرغي الف ــي س الروس
ــة إلى  ــة» لألربع ــة روتيني «رحل
ــك فيما كانت  ــدا. جاء ذل هولن
ــول  ــاً ح ــدّ حتقيق ــة تع املنظم
ــي  ــوس الروس ــميم اجلاس تس
ــيرغي  س ــابق  الس ــزدوج  امل
ــكريبال وابنته في بريطانيا،  س
ــي  ــي، ف ــارس) املاض ــي آذار (م ف
عملية تتهم لندن عمالء ألجهزة 
ــكرية  العس ــتخبارات  االس
ــت  وقال ــا.  بتنفيذه ــية  الروس
ــا حصل خطر»،  بيليفيد إن «م
مشيرةً إلى أن «الناس يحاولون 
اليومية،  ــا  ــي حياتن ف التدخل 

ــائل كثيرة، والتأثير في  عبر وس
دميوقراطيتنا». وأضافت: «علينا 
التخلّص من السذاجة في هذا 
ــاذ تدابير. لذلك كان  اجملال واتخ
ــالن محاولة القرصنة  مهماً إع
ــالء الروس»  ــا العم ــي نفذه الت
أن  ــد  بيليفي ــرت  وذك ــراً.  أخي
وزارتها زادت موازنتها اخملصصة 
ــة، وتابعت:  ــرب املعلوماتي للح
ــتثمر مزيداً من األموال في  «نس
ــتخبارات، كي نرى  أجهزة االس
ــاذ تدابير إذا  ــاذا يحصل واتخ م
كان ذلك ضرورياً». وعرضت على 
ــتخدام  ــي اس ــف األطلس احلل
هولنديني،  معلوماتيني»  «جنود 

ــراح يُدرس  ــيرة إلى أن االقت مش
آخر،  ــد  ــى صعي ــة». عل «بعناي
ــية  ــلطات الروس ــت الس أطلق
ــي  أليكس ــارض  املع ــم  الزعي
نافالني أمس، بعد سجنه شهراً 
ونصف شهر، إثر إدانته بتنظيم 
للكرملني،  ــة  معادي ــرات  تظاه
ــي  نافالن ــرج  وخ إذن.  دون  ــن  م
ــجن جنوب  ــنة) من الس (٤٢ س
موسكو، وحتدث إلى صحافيني 
ــيارة كانت  ــل أن يغادر في س قب
ــهدنا، خالل  تنتظره. وقال: «ش
ــجن،  ٥٠ يوماً قضيتها في الس
دليالً جديداً على أن هذا النظام 
ــد أحدهم  ــع. إذا اعتق في تراج

ــى  عل ــادرة  ق ــاالت  االعتق ــأن  ب
إخافتنا أو وقفنا، واضح أن ذلك 
ــل نافالني  ــل». واعتُق لن يحص
ــم العام املاضي  مرات، منذ نظ
ــة  ــة معارض ــرات ضخم تظاه
كم  وحُ ــاد.  والفس ــني  للكرمل
ــطس)  ــي ٢٨ آب (أغس عليه ف
ــاً،  يوم  ٣٠ ــجن  بالس ــي  املاض
ــرة  تظاه ــم  بتنظي ــه  التهام
ــا إلى  ــا خالله ــن دون إذن، دع م
ــة  ــة انتخابات الرئاس مقاطع
التي نُظمت في ١٨ آذار املاضي. 
ــجن في  خرج نافالني من الس
املاضي،  ــبتمبر)  ــول (س أيل  ٢٤
بعد قضاء عقوبته، لكنه أوقف 

كم  ــه، وحُ ــور إطالق ــدداً ف مج
ــه  ــاً، التهام يوم  ٢٠ ــجنه  بس
بالدعوة إلى التظاهر ضد قانون 
رفع سنّ التقاعد.  على صعيد 
ــيا  ــرك روس ــرب بطري ــر، أع آخ
ــأن تتمكن  ــن أمله ب ــل ع كيري
ــية  األرثوذكس ــة  الكنيس
ــا وجتاوز  ــظ «وحدته ــن حف م
ــرار  ق ــد  بع ــأت  نش ــة»  أزم
ــة  ــه بطريركي ــي أصدرت تاريخ
ــراف  باالعت ــطنطينية،  القس
ــية  أرثوذكس ــة  بكنيس
أوكرانيا، منهية  مستقلة في 
٣٣٢ سنة من الوصاية الدينية 

الروسية عليها.
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وكاالت / البينة الجديدة
ــني تركيا  ــاء التوتر ب ــداة انته غ
ــأن  ــي ش ــدة ف ــات املتح والوالي
القس األميركي أندرو برانسون، 
كشفت أنقرة أمس عن تدريبات 
ــني  ــدات من اجليش ــا وح جتريه
ــدف  به ــي،  واألميرك ــي  الترك
ــتركة في  ــام بدوريات مش القي
ــة منبج  ــي مدين ــتقبل ف املس

(شمال سورية).
ــنطن وقعتا  وواش أنقرة  وكانت 
ــأن  ش ــي  ف ــق»  طري ــة  «خريط
ــج. وأعلنت  ــع منب ــي م التعاط
ــي  ف ــة  التركي األركان  ــة  رئاس
ــي،  املاض ــو)  (يوني ــران  ١٨حزي
ــيير دوريات  ــني تس ــدء اجليش ب
ــط  اخل ــول  ــى ط ــتقلة عل مس
الواقع بني منطقة عملية «درع 
ــمالي،  الفرات» بريف حلب الش

ومنبج.
ونشر أمس اجليش التركي على 
ــع التواصل  ــي مواق ــابه ف حس
االجتماعي، صوراً عن التدريبات 
املشتركة، التي أكد أنّها «تهدف 

إلجراء دوريات مشتركة مخطط 
لها مستقبال في منبج». وكان 
ــم  ــي جي ــاع األميرك ــر الدف وزي
ــبوعني، أن  ماتيس أعلن قبل أس
ــا بدأتا  ــات املتحدة وتركي الوالي
بدوريات  ــام  للقي ــاً  تدريبات مع
ــتركة قريباً في منبج. إلى  مش
ــدد رئيس البرملان التركي  ذلك، ن

ــدرمي أمس، مبا وصفه  بن علي يل
بـ «ازدواجية معايير في تعاطي 
ــألة اإلرهاب»،  ــم، مع مس العال
ــد دولة  ــن أنه «ال توج ــذراً م مح
ــعر بأنها  ــذا، تش ــا ه ــي يومن ف
ــن اإلرهاب».  ــن كامل م في مأم
ــي كلمته  ــار يلدرمي ف وفيما أش
ــيقي  التنس ــاع  االجتم ــام  أم

ــيوية،  للجمعية البرملانية اآلس
ــتطاعت من  ــى أنّ أنقرة «اس إل
ــرات  الف درع  ــي  عمليت ــالل  خ
ــون، توجيه ضربة  ــن الزيت وغص
ــة لتنظيمي داعش و ب  حقيقي
ــعب  ــة الش ــدات حماي ي د (وح
ــق  وحتقي ــني  اإلرهابي ــة)  الكردي
ــني  للمدني ــتقرار  واالس ــن  األم

السوريني»، الفتاً إلى رغبة بالده 
في حتقيق السالم في سورية.

ــوري حلقوق  ــد الس ــال «املرص ق
ــان» إن «االنتهاك من قبل  اإلنس
ــل  والفصائ ــة  التركي ــوات  الق
ــة لها املنضوية في قوات  املوالي
ــون ال تزال  ــن الزيت ــة غص عملي
مستمرة»، مشيراً إلى أن «سكان 
ــمال سورية)،  مدينة عفرين (ش
ــاوياً».  مأس ــاً  وضع ــون  يعيش
ــد «مداهمات  ــه رص ــاف أن وأض
ــة غصن  ــوات عملي ــا ق نفذته
ــون في أحياء عفرين، بحثاً  الزيت
ــدد العتقالهم  ــا ج ــن ضحاي ع
ــار الذي  ــار بهم، هذا اإلجت واإلجت
ــكان وصعده،  ــتياء الس أثار اس
ــذي يجري  ــاك ال ــبب االنته بس
ــن اختطاف  ــا م ــق الضحاي بح
واعتداء بالضرب وتعذيب وطلب 
فدية مالية مقابل اإلفراج عنه، 
ــد القتل في حال  ــوالً إلى ح وص
ــع الدية من قبل ذوي  لم يتم دف
اخملتطف». ولفت إلى «اعتقاالت 
ــت مواطنني في قرى بريف  طاول

ــم إلى  ــرى اقتياده ــن، وج عفري
ــم  ــث يت ــة، حي ــة مجهول جه
ــي عبارة  ــجون ه زجهم في س
ــكان  عن منازل ملواطنني من س
عفرين ممن هجروا من مناطقهم 
ــكرية  العس ــة  العملي ــل  بفع
ــوات التركية  ــي نفذتها الق الت
ــة لها». ونقل  والفصائل املوالي
ــس احمللي  ــان عممه اجملل عن بي
ــاً  «حرص ــه:  قول ــن  عفري ــي  ف
ــوة  ــالك اإلخ ــى أم ــاً عل وحفاظ
ــى مراجعة  ــني، ندعو إل املواطن
األمالك  ــب  ــي مكت احملل اجمللس 
ــق العقاري، مصطحبني  والتوثي
ــة كافة  ــم األوراق الثبوتي معه
ــص عقاراتهم من أجل  التي تخ
ــمية وفق  تصديقها، بصفة رس
األصل، وأما الذين فقدوا أوراقهم 
ــيتم منحهم  ــا فس ــبب م لس
ــة عن طريق  ــق امللكية املوقت ح
ــاري  العق ــر  والتحري ــد  التحدي
ــراءات دقيقة جداً  املعتمد وبإج
تفادياً حلدوث أي مشكلة تخص 

أمالك املواطنني».
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وكاالت / البينة الجديدة

هبطت طائرة تابعة لشركة 
إيرويز» األثيوبية  ــونال  «ناش
ــو الدولي  في مطار مقديش
ــس أبابا  ــرا آتية من أدي مؤخ
ــني  ــة ب ــة جتاري ــي أول رحل ف
ــال منذ ٤١  ــا والصوم أثيوبي
عاماً، في مؤشر إضافي على 
ن العالقات بني اجلارين  حتسّ
ــرن األفريقي. وأوضح  في الق
ــونال  «ناش أنّ  ــؤولون  مس
ــركة طيران  إيرويز»، وهي ش
ــنت  دشّ ــة،  خاصّ ــة  أثيوبي
ــراً  بهذه الرحلة خطاً مباش
ــو  أبابا ومقديش ــس  أدي بني 
أربع رحالت  ــيّر عليه  ستس

أسبوعياً.
ــركة أبيرا  ــال مالك الش  وق
ــم  ــل أقي ــالل حف ــي خ ليم
ــذا يوم  ــو إنّ «ه في مقديش
لنا نحن  ــبة  بالنس تاريخي 
ــذه الرحلة  ــق ه ــن نطل الذي
ــا  ــس أباب ــني أدي ــرة ب املباش
ــن األمر  ــم يك ــو. ل ومقديش
سهالً، لقد حاولنا عدة مرّات، 
ــي النهاية».  لكننا جنحنا ف
ــة  اجلوي ــوط  اخلط ــت  وكان

ــت في متوز  ــة أطلق األثيوبي
(يوليو) أولى الرحالت اجلوية 
ــني البلدين، بعد  ــرة ب املباش
ــو عقدين من  توقف دام نح
ــكري  الزمن إثر النزاع العس
ــا من ١٩٩٨  ــذي دار بينهم ال
ــو  ــع نح ــة ٢٠٠٠ وأوق ولغاي
ــل. وتبعت  ــني ألف قتي ثمان
ــالم التي قادها  عملية الس
ــوزراء األثيوبي آبي  ــس ال رئي
ــية  ــد جهود ديبلوماس أحم
ــني الصومال وإريتريا  قرّبت ب
ــر بني  ــدة التوت ــت ح ف وخفّ
إريتريا وجيبوتي. وخالل زيارة 
ــو في  ــا إلى مقديش قام به
د آبي  ــو)، تعهّ ــران (يوني حزي
الصومالي  ــس  والرئي أحمد 
ــد  محم ــداهللا  عب ــد  محم
بتعزيز العالقات بني البلدين 
ــت  اندلع ــن  اللذي ــن  اجلاري
ــرات عدة  ــرب م ــا احل بينهم
ــة. ــات حدودي نزاع ــبب  بس
ــة  احلكوم ــا  إثيوبي ــم  وتدع
ــة  االنتقالي ــة  الصومالي
ــر قوات في إطار بعثة  وتنش
ــة  حملارب ــي  األفريق ــاد  االحت
اإلسالمية  ــباب  الش حركة 

املتمردة.

وكاالت / البينة الجديدة
أعلنت هيئة حترير الشام، التي تسيطر 
ــل  ــر معق ــن آخ ــر م ــزء األكب ــى اجل عل
ــة إدلب مؤخرا  للمعارضة في محافظ
كها بخيار «اجلهاد والقتال» محذرة  متسّ
ــي وذلك قبل  من «مراوغة احملتل» الروس
ــاعات من املوعد النهائي النسحاب  س
ــة ما يهدد  ــني من منطقة عازل اجلهادي

بنسف االتفاق الروسي التركي.
ــن نحيد  ــي بيان «ل ــة ف ــت الهيئ وأعلن
ــبيال  س ــال  والقت ــاد  اجله ــار  خي ــن  ع
رة من  ــذّ ــداف ثورتنا»، مح ــق أه لتحقي
«مراوغة احملتل الروسي او الثقة بنواياه 
ومحاوالته احلثيثة الضعاف الثورة وهذا 
ــت الظروف  ــا كان ــل به مهم ــا ال نقب م

والنتائج».
وأورد بيان الهيئة أن السالح هو «صمام 
ــوكة حتمي أهل  ــام، وش أمان لثورة الش
ــم، وحترر  ــن حقوقه ــنة وتدافع ع الس
ــه أو  ــى عن ــن تتخل ــا ل ــم»، وأنه أرضه

تسلمه.
ل قصف بقذائف الهاون بحسب  جّ وسُ

ــان من  ــوري حلقوق اإلنس ــد الس املرص
املنطقة العازلة حول إدلب على مناطق 
سيطرة النظام السوري في ريف حلب 

الغربي وريف حماة الشمالي.
ــالن عن  ــام من اإلع ــك بعد أي ــي ذل ويأت
سحب األسلحة الثقيلة من املنطقة 
العازلة، تنفيذا لالتفاق التركي الروسي 
ــي في  الذي مت التوصل إليه في سوتش
ــبتمبر لتجنيب محافظة  ١٧ أيلول/س
ــاق للنظام  ــع النط ــب هجوما واس إدل

السوري.
ــد الرحمن  ــر املرصد رامي عب وأكد مدي
ــاق منذ نزع  ــه أول خرق واضح لالتف «إن
ــني  ــرا أن هات ــل»، معتب ــالح الثقي الس
املنطقتني يجب «أن تكونا خاليتني من 
ــا قذائف  ــالح الثقيل ومن ضمنه الس

الهاون».
 ١٠ ــي  ف ــن  أعل ــن  الرحم ــد  عب وكان 
ــرين األول/أكتوبر أنه «لم يتم رصد  تش
ــل املنطقة  ــي كام ــل ف ــالح ثقي أي س
ــة في إدلب  ــالح» املرتقب ــة الس املنزوع
ــاة والالذقية.  ــب وحم ــات حل ومحافظ

وكانت تركيا والفصائل املعارضة أكدت 
ــد الرحمن  ــن عب ــات. لك ــذه املعلوم ه
ــبت إلى أن الفصائل  ــاء الس أشار مس
ــدة قذائف على  ــلحة «أطلقت ع املس
ــي منطقة جورين  ــكر للنظام ف معس
ــى مقتل جنديني  في ريف حماة أدت ال
ــوريني، كما قصفت أيضاً أحياء في  س
ــن مواقعها في الريف  منطقة حلب م
الغربي، الذي يقع في املنطقة العازلة». 

ــن تأكيد ما إذا  ر على عبد الرحم ــذّ وتع
كان اجلهاديون هم من أطلقوا القذائف 

أم الفصائل املعارضة.
ــام (جبهة  ــة حترير الش ــيطر هيئ وتس
النصرة سابقا قبل إعالن فك ارتباطها 
بتنظيم القاعدة) وغيرها من الفصائل 
ــن ثلثي املنطقة  ــة على أكثر م اجلهادي
ــى نحو ٦٠ باملئة  ــة املرتقبة، وعل العازل

من محافظة إدلب.

ــوي معظمها  ــر فصائل ينض وتنتش
ــار «اجلبهة الوطنية للتحرير»  في إط
في بقية املناطق، بينما وتنتشر قوات 

النظام في الريف اجلنوبي الشرقي.
ــورية  ــة الوطن الس ــادت صحيف وأف
املوالية للنظام بأن «خطوط التماس 
ــهد إطالق  في ريف حلب الغربي تش
ــالح  ــخ من الس ــف والصواري القذائ
الثقيل الذي يفترض أنه جرى سحبه 

من املنطقة، على األحياء االمنة».
ــن  ــة ع ــت الصحيف ــك نقل ــى ذل إل
ــدر ميداني قوله إن اجليش «وجه  مص
ــرات لإلرهابيني في الريف األخير  حتذي
ــحاب  باالنس إدلب  ــة  ــي محافظ وف
ــالح قبل  ــة منزوعة الس ــن املنطق م
ــق اتفاق  ــددة وف ــة احمل ــاء املهل انقض
ــزم على  ــيرد بح ــي، وبأنه س سوتش
ــتفزاز». وطاول قصف من قبل  أي اس
ــوات النظام مناطق في بلدة الزيارة  ق
ــمالي الغربي من  ــاع الش ــي القط ف
ــا أدى ألضرار  ــف محافظة حماة م ري

مادية، بحسب املرصد.
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 جهاد الخازن 

ــاف، وأخبارها  ــمّ زع ــرائيل س إس
ــذي ضرب  ــم ال ــن نوع هذا الس م
ــا. اليوم  ــطني ثم بالدنا كله فلس
ــاً من  ــارئ بعض ــار للق ــداً أخت وغ
ــل  تقت ــة  صهيوني ــة  دول ــار  أخب
الفلسطينيني ويؤيدها الكونغرس 

األميركي في جرائمها.
صحف إسرائيل حتدثت عن حاكم 
ــو أمير  ــرائيل ه ــك إس ــد لبن جدي
ــتقالة سفيرة الواليات  يارون، واس
ــدة نِكي  ــدى األمم املتح ــدة ل املتح
ــم انتقد يارون ألنه  هايلي. بعضه
ــداً  ــم جي ــي ال يفه ــتاذ جامع أس
ــة  ــد املصرفي ــتهالك والفوائ االس
ــركات.  ــة للش ــؤولية اإلداري واملس
ــية  ــم اجلديد يحمل اجلنس احلاك
ــي  ــنة ف ــام ٢٠ س ــة وأق األميركي
ــم  يفه وال  ــدة  املتح ــات  الوالي
ــذي اعترى االقتصاد  االضطراب ال
اإلسرائيلي في السنوات األخيرة.

ــوت  ــت «ص ــي كان إن هايل ــول  أق
ــي  ف ــب  ترام ــد  دونال ــيدها»  س

ــداً أعمى ضد  ــرائيل تأيي تأييد إس
األرض  ــاب  أصح ــطينيني  الفلس
في بالدهم التاريخية . هي هندية 
وُلِدت ألبوين من الهند واستقالت، 
ــها  نفس ــد  تع ــا  أنه ــمعتُ  وس
ــة عام  ــات الرئاس ــوض انتخاب خل
ــتصبح  ــة س ٢٠٢٢. ال أرى أن هندي
ــة الواليات املتحدة حتى لو  رئيس

ــوى بلد في العالم.  ولِدت في أق
ــرائيلية حتدثت  ــف اإلس الصح
ــرائيل في  ــا إلس انتصاره ــن  ع
ــا  ــدة وأرى أن مواقفه األمم املتح
ــس  وتعك ــانية  إنس ال  ــت  كان
ــي  اإلرهاب ــه  ــب حلليف ترام والء 
ــي  ــرأت ف ــو. ق ــني نتنياه بنيام
ــرائيل املترجمة إلى  صحف إس
ن شكرها لوقوفها  اإلنكليزية مَ
ــا وقفت مع  ــق. أقول إنه مع احل
الظلم ضد الفلسطينيني وإنها 
ــس  ــرائيلية كالرئي ــة إس عميل

الذي عيّنها.
في خبر آخر، طفالن إسرائيليان 
ــرائيل تقتل  ــا في حريق. إس مات
بعد  يوماً  ــطينيني  أطفاالً فلس
ــا ال أفرح  ــر بذلك. أن ــوم وتفاخ ي

ــل طفلني من أي جنس في أي  ملقت
بلد.

ــن  ــوات األم ــر أن ق ــر آخ ــي خب ف
ــث  تبح ــزال  ت ــا  م ــرائيلية  اإلس

ــن  ــني م ــل اثن ــي» قت ــن «إرهاب ع
ــاب  إره ــرائيل  إس ــرائيليني.  اإلس
والفلسطيني قتل انتقاماً ملئات، 
ــطينيني الذين  ــوف، الفلس ــل أل ب

قتلتهم إسرائيل.
ــي نابلس أطلق  ــانٍ ف في هجوم ث
ــدي  ــى جن ــار عل ــطيني الن فلس
ــروح، وهو  ــه بج ــرائيلي وأصاب إس

ــه.  حملاكمت ــل  اللي ــي  ف ــل  اعتق
ــه دمر اجليش  ــي اليوم ذات ــاً ف أيض
اإلسرائيلي نفقاً وأعلن أن حماس 

بنته.

اكتشفت  ــرائيلية  اإلس الشرطة 
منطاداً متفجراً في حضانة أطفال 
ــدس الغربية  ــي الق ــد البناء ف قي
ــن التأثير  ــن قلقها م ــت ع ، وأعلن
ــاد على  ــي ملثل هذا املنط النفس
ــرائيلي. املناطيد  الرأي العام اإلس
ــفت  اكتش ــرة  واملتفج ــة  احلارق
احملتلة)  (فلسطني  إسرائيل  داخل 
ــرطة  والش ــة،  الغربي ــة  والضف
ــن  الذي ــخاص  األش ــن  ع ــث  تبح

يقفون وراءها.
ــرائيل التي  ــر أن إس ــي خبر آخ ف
ألغت اتفاقاً مع األمم املتحدة عن 
الالجئني من أفريقيا فيها تبحث 
ــل من هؤالء إلى  ن وص في طرد مَ
إسرائيل. إال أن مسؤوالً حكومياً 
ــي  ــوا ف ــح أن يبق ــال إن األرج ق

إسرائيل حتى إشعار آخر.
ــون  ــت ٥٥ ملي ــرائيل خصص إس
ــدون  مجن ــل  ليحص ــيكل  ش
إسرائيليون على تعليم عالٍ في 
ــي النقب.  ــن غوريون ف جامعة ب
ــيتعلمون هناك؟ وسائل  ماذا س
الفلسطينيني في  جديدة لقتل 
بيوتهم؟ إسرائيل إرهاب وجيشها 

ميارس اإلرهاب باسمها .
إسرائيل خصصت لواءين وكتيبة 
مساندة للبحث عن الفلسطيني 
ــرائيليني اثنني، وفقاً  الذي قتل إس

ــر . هي تعطي  ــا جاء في خبر آخ مل
ــن  الذي ــتوطنني  للمس ــمة  أوس
يقتلون فلسطينيني ثم تستغرب 
ــني  احملتل ــل  بقت ــؤالء  ه ــرد  ي أن 

اإلرهابيني .
اإلرهابي نفتالي بنيت، وزير التعليم 
ــرائيلية،  في حكومة اجلرمية اإلس
دعا إلى قتل الفلسطينيني الذين 
ــون املتفجرات في  زعم أنهم يزرع
ــرائيل ويعودون إلى قطاع غزة  إس
ــاد بنيت إلى  ــالم. أقترح أن يُع بس
ــن حيث جاء  ــات املتحدة م الوالي

اإلرهابيون من أهله .
كاتب  مقال في «يديعوت أخرونوت» 
يريد أن يحرم دعاة حقوق اإلنسان 
ــياح  ــرائيل، فهم س من دخول إس
ــتوى غربي  ــون مبس ــا ويتمتع فيه
ثم يتظاهرون ضد حكومتها. هذا 
صحيح إال أن املقال يتجاهل اتهام 
ــني نتنياهو بتلقي هدايا من  بنيام
إسرائيليني أميركيني، وأنه وزوجته 
ــاد. بل إن  قد يحاكمان بتهم فس
ــابقة قد  ــة الس ــة املضيف الزوج
ــاً باالعتداء على اخلدم  اكم أيض حتُ
ــس الوزراء وزوجته  في منزلها. رئي
ــجن  الس ــتحقان  يس ــان  إرهابي

املؤبد. 

  

فيصل العساف

كلٌّ يدعي وصالً بخاشقجي، وال أعلم ما إذا 
ــم يقرّ لهم بذاك أم ال؟ ما أعلمه  كان احده
ــوّح به  ــقجي الذي يل ــو أن قميص خاش ه
ــعودية، يبدو ثقيالً جداً  ــيطنة الس دعاة ش
ــى وإن تلقفته بعض األجندات  عليهم، حت
ــركا يحاول خصوم ترامب  اخلارجية.في أمي
ــة برمتها  ــتغالل القضي ــيون اس السياس
لتصفية حساباتهم اخلاصة معه من خالل 
تصويره سطحياً يتحالف مع أشرار ال أكثر، 
ــادات الدميوقراطية على  بدليل تهافت القي
ــر» املعهودة،  ــتنكار «غي إصدار بيانات االس
ــالف العميقة مع ترامب  ة االخت حتى إن هوّ
ــيناتور  الس ــوري  اجلمه ــه»  «زميل ــت  جعل
ــبة عن  ــى باملناس ــر، الذي تخل ــوب كروك ب
ــات التجديدية  ــح في االنتخاب فكرة الترش

النصفية في تشرين الثاني (نوفمبر) املقبل، 
إثر خالفات حادة مع ترامب الذي رفض بدوره 
د» معلومات  ــاهَ ــه «ش ــرح بأن ــه، يص دعم
أميركية تشير إلى تورط السعوديني، مع أنه 
في الواقع «ما شافش حاجة»! أما األوربيون 
ــي العريق،  ــبات املاض الذين يغطون في س
فإنهم يقاومون عجزهم عن صناعة احلدث 
بالتشبه مبعلقي كرة القدم الذين يصرخون 

عند كل هجمة، ولكال الفريقني.
ــن هو  ــقجي، أي ــص خاش ــر قمي ــى ذك عل
ــراً أن للرجل عالقاته  ــقجي؟ ليس س خاش
ــن  النافذي ــيني  بالسياس ــداً  ج ــزة  املتمي
ــب التعرف  ــس نكرة يصع ــراك، فهو لي األت
ــه، خصوصاً أن تركيا تعيش حالة أمنية  إلي
متأهبة، مكنتها من إلقاء القبض على عتاة 
ــني ممّن مهنتهم التخفي، وفي وقت  اإلرهابي
قياسي. لقائل أن يقول إن األمن التركي على 
عالقة باإلرهابيني في األساس، إذ سهل لهم 
ــوريا  ــتخدام بالده منصة انطالق إلى س اس
ــتخبارات متفرقة، إال أن  بحسب تقارير اس
ــفت  املقصود هنا ليس «داعش» الذي كش
ــه، وال  ــا النفط من ــراء تركي ــيا عن ش روس
ــي حاولت تركيا وقطر  «جبهة النصرة» الت
ــل «االعتدال في  ــاع األميركيني أنها متث إقن
ــلحة»، وإمنا عموم  املعارضة السورية املس
ــي مقدمها  ــة، وتأتي ف ــات اإلجرامي العملي

ــرات  ــالب التي أطاحت عش ــة االنق محاول
اآلالف، سياسيني وعسكريني وإعالميني، بل 
ربات منازل أيضاً! يطالب أردوغان املسؤولني 
في القنصلية السعودية بتقدمي أدلة تثبت 
ــوا في دائرة  ــا هم ليس ــم»، بينم «ادعاءاته
ــن انفجر في  ــة، هم م ــام في احلقيق االته
وجوههم «لغم خديجة» ووسائل «األفالم» 
ــذار، والقاعدة  ــابق إن ــن دون س ــة م التركي
ــة تقول: «البينة على من ادعى» ال  القضائي
ــع على عاتق  ــن أنكر، وبناء عليه يق على م
السلطات التركية واجب إثبات افتراءاتها، 
ــتويات  ــى أعلى املس ــن االيغال وعل ــدالً م ب
ــم تكن  ــاعات هزلية، ل ــث إش ــي جرمية ب ف
ــعوديني  ــطاء» س اإلمكانات احملدودة لـ «نش
على مواقع التواصل االجتماعي عائقاً أمام 
ــتفيد؟ حتى جنيب على  ــا. من املس تفنيده
ــؤال ال مناص من العودة إلى الوراء  هذا الس
قليالً، لنتذكر أن جمال خاشقجي كان أبرز 
دعاة قيام حتالف سعودي- تركي، على رغم 
ــني البلدين،  ــي الرؤى ب ــع ف التباين الشاس
والذي لم يبلغ حجم «القطيعة»، وهذا في 
ــألة برمتها، وجوهر ما تسعى  رأيي لبّ املس
ــي رحلة  ــوان» إليه ف ــة «اإلخ ــر وجماع قط
البقاء املستحيلة، خصوصاً أن تركيا تعتبر 
ــني» األخير،  ــالذ «الس ــبة إليهم امل بالنس
ــرع من  ــم جميعاً في أنه ليس أس ولثقته

ــوى تنكر  ــيره، س عكس «اخلليفة» خلط س
ــه، وأعتقد جازماً  تنظيم احلمدين ألصدقائ
ــس أكثر  ــه لي ــقجي أو قتل ــاء خاش أن إخف
ــن نوايا» بني اجلانبني، على  من عربون «حس
طريقة: «ال تعايرني وال أعايرك، الهمّ طايلني 
ــهيرة، وأن الهدف الرئيس إمنا  وطايلك» الش
ــعودية اجلديدة،  ــروع الس ــو تقويض مش ه
ــان ما يقزم أحالمهما،  الذي يرى فيه الطرف
ــة  املنتفخ ــخصيتهما  وش ــب  يتناس وال 
ــة ال وجود  ــة أردوغان اخلاص ــروراً. في مملك غ
ــه عنها بعد  ــا، لقد عزل نفس ــى لتركي حت
ــتأثر بإمكاناتها في خانته هو فقط،  أن اس
ــع والتمثيليات السمجة،  إنها مملكة اجلش
ــحاب املفتعل،  ــدى دافوس واالنس منذ منت
مروراً مبسرحية االنقالب، ووصوالً إلى قضية 
القس األميركي الذي أطلق أردوغان سراحه 
ــل لفترة يرعد  ــن يد وهو صاغر، بعد أن ظ ع
ــظ  ــادئ وحف ــيف املب ــحاً س ــد متوش ويزب
حقوق الدولة. هل تقرر تركيا خوض معركة 
ــعودية؟ ال أعتقد،  أردوغان اخلاصة ضد الس
فالسعوديون الذين ترَكوا الترك لن يصمتوا 
طويالً أمام فرعنة الرئيس، الذي لم يتركهم 
وشأنهم، واأليام املقبلة حبلى باملفاجآت ما 
ــه، وكرسي حكمه  لم يتدارك أردوغان نفس

الذي يترنح .

*محمد مهدي مصطفى

ــان وحقوقه هي الركن  ــى كرامة االنس تبق
ــت مبوجبه االنظمة  ــاس الذي تأسس االس
ــت  عرف ــذ  من ــات  والتجمع ــات  والتعليم
ــر , كما  ــى املدنية والتحض ــرية معن البش
ــس  ــماوية والنوامي ــرائع الس ــت للش كان
ــة وتصويباتها  ــا الواضح ــراف رؤيته واالع
ــظ حقوق  ــى حف ــث عل ــي احل ــة ف الدقيق
ــل املنظومة  ــان, وانصاف االفراد داخ االنس
البشرية, وهذا ما نص عليه االعالن العاملي 
ــان والعهود واملواثيق الدولية  حلقوق االنس
ــان  ــة, املتمثلة مبعايير حقوق االنس اخلاص
ــاس احلرية  ــي تعد اس ــر, الت وكرامة البش

والعدالة واملساواة .
ولعلنا نتطلق من احلكمة اخلالدة الحد رواد 
ــان القائمة  حركة الدفاع عن حقوق االنس
ــه,  ــه او ديانته او جنس ــن قوميت ــدا ع بعي

ــن ابي طالب  وهو االمام علي ب
ــث مثل  ــالم) , حي ــه الس (علي
ــة بقوله: (الناس  لهذه احلقيق
ــك في الدين  ــان: اما اخ ل صنف
ــي اخللق), وكفى  او نظير لك ف
ــاملة  ــة جامعة ش ــا حكم به
ــي  ــف املوضوع ــت التعري اعط
ــان,  االنس ــة  ملاهي ــي  واحلقيق
ــر  ــون جوه ان يك ــي  ينبغ ــا  م
بني  ــائدة بني  الس ــالت  التعام
البشر, كما ان اختالف طبقات 
اجملتمع وسواها من االختالفات, 
ــه  ان ــن  يظ ــض  البع ــت  جعل
فيعمد  ــواه,  ــن س ــز عم متمي

ــتغالله, او اساءة  الى اقصاء من دونه او اس
ــد حالة من  ــا يول ــه م ــه, او تعذيب معاملت
االرباك اجملتمعي والتضيق واحلرمان املوجب 
للظلم والعدوان, لذا صار لزاما على اجلميع 
ــؤول عن  ومن مبدأ (كلكم راع وكلكم مس
رعيته) الدفاع عن حقوق االنسان انى كان, 
ــذا احلق  ــع مقدمات ه ــا وان جمي خصوص
ــا, فتضمن  ــرعا وقانونا وعرف ــة ش متحقق
ــودا ونصوصا  ــدول وقوانينها بن ــاتير ال دس
متنع االنتهاكات وتدافع عن احلقوق كفيلة 

بتضييق اخلناق على اخلارقني, خصوصا اذا 
ــرادع والناصر في آن واحد, واليوم  ما وجد ال
ــعى القائمون على  ــراق اجلديد يس في الع
ــأن العراقي على مختلف توجهاتهم,  الش
الى تأسيس جو رافض الي تعد على حقوق 
ــان, والسعي لتطبيق  وكرامة وحرية االنس
املثل واملعايير العليا التي كفلها الدستور 
ــد ان عاش  ــد, خصوصا بع ــي اجلدي العراق
ــانية  ــع صور االنتهاكات االنس العراق ابش

واحلقوقية في زمن النظام البائد .
ــان حقيقة  اخيرا تبقى ثقافة حقوق االنس
اذا ما طبقت على ارض الواقع, وخرجت من 
منطية التنظير والنصوص احلرفية الى حيز 
ــن خالل مكتب  ــرص وزارتنا وم ــذ. حت التنفي
ــيخ ثقافة حقوق  ــش العام على ترس املفت
ــان لدى العاملني في وزارة الداخلية,  االنس
ــان في  ــرت مديرية حقوق االنس حيث باش
ــؤولياتها, من  ــام مبس ــب املفتش الع مكت
ــوص عليها في  ــوق املنص ــالل تبني احلق خ
ــة التي حترص  ــدات الدولي ــق واملعاه املواثي
ــا  اتباعه ــب  الواج ــر  املعايي ــدمي  تق ــى  عل
ــرد واجلماعة,  ــة الف ــى كرام ــاظ عل للحف
بغض النظر عن التكوين اجملتمعي املتمثل 
ــد اخذت  ــة, ولق ــن والقومي ــس والدي باجلن
ــا  ــى عاتقه ــان عل ــوق االنس ــة حق مديري
تنظيم سلوك منتسبي 
ــذي  ــة ال وزارة الداخلي
ــاس  املس عدم  يحقق 
ــانية  ــة االنس بالكرام
ــواء للمنتسبني ام  س
ــي مراكز  ــني ف املوقوف
ــة  التابع ــاز  االحتج

لوزارتنا .
التي  التدابير  ــم  اه ان 
تتخذها مديرية حقوق 
االنسان لتأمني دميومة 
ــانية  ــات االنس العالق
وزارتنا  ــات  مكون ــني  ب
ــي  ف ــل  تتمث ــة,  كاف
تشخيص احلالة السيئة والشخص السيئ 
ــيان  معا, الننا نعتقد انهما مكونان اساس
الي انتهاك حلقوق االنسان, وبالتالي يجري 
ــيئ من  ــلوك الس ــى تقومي الس ــل عل العم
ــب معه  ــراء الذي يتناس ــالل اتخاذ االج خ
بغية حتقيق امرين مهمني , اولهما احلد من 
استمرارية وشدة احلالة السيئة, وثانيهما 

ردع الشخص السيء طبقا للقانون .

   *اِّـفتش العام َّـ وزارة الداخلية

_CÚ»iâ˛aD@ÜËΩa@Üj«@paıaäug@ıaâÎ@aábfl

محمود الهاشمي

من املعلوم أن جميع القادة {املتميزين} في 
ــن كانوا وراء نهضة بلدانهم,  العالم, والذي
ــي التغيير  ــروعهم ف ــدأوا مش ــوا قد ب كان
ــة أولية في اذهانهم والى  واالصالح عبر رؤي
ــراءات التي البد من اتخاذها  حزمة من االج
ــروع بالعمل , وغالبا ما توصف  حلظة الش
ــرة} النها حتما  ـــ {اخلطي ــذه االجراءات ب ه
ستستهدف {املنتفعني} ومافيات الفساد 

وغيرها.
ــية ملنصب رئاسة  مرشح الكتل السياس
الوزراء في الدورة التشريعية الرابعة, السيد 
عادل عبد املهدي بدأ اجراءات مشروعة في 
ــى اعالنه بأن  ــراءات االول ــر باربع اج التغيي

ــتنتقل الى اجمللس  امانة مجلس الوزراء س
ــب الكرخ {منطقة  الوطني القدمي في جان
ــيد  العالوي} وفعال حدث االمر ويبدو أن الس
ــكان من قبل,  ــدي لم يزر امل ــادل عبد امله ع
ــرر الذي أصاب املبنى  ولم يعلم حجم الض
نتيجة سلسلة التفجيرات القريبة والتي 
ــببت باضرار كبيرة, وحتتاج الى ميزانية  تس
ــن املفروض  ــه, وكان م ــرة العادة تأهيل كبي
ــغل باكمال كابينته الوزارية, فقد  أن ينش
يحتاج اعمار املبنى الى أكثر من عام لغرض 
ــتفادة من مبنى  تأهيله , ومن املمكن االس
مجلس الوزراء احلالي , كونه مصمما لهذا 
ــببا في تعطيل  ــن يوما س ــرض ولم يك الغ
ــارس مهنته فيمكن  ــل , ومن أراد أن مي العم
استخدام أي مبنى الى حني. ولنبدأ باعمار 

بيوت الشعب ان كنا صادقني.
ــيد عادل عبد املهدي  االجراء الثاني أن الس
ــي أن  ــح املنطقة اخلضراء, ونس طالب بفت
ــيد العبادي  ــبقه اليها الس هذه الدعوة س
ــة اخلضراء ووقف  ــر بفتح املنطق فقد باش
ــده للمارة  ــوح بي ــق يل ــة الطري ــى قارع عل
ــرعان ما  ــم س ــرى , ث ــا أخ ــم احيان ويحيه

ــة عن قلقها من  ــفارة االميركي أعلنت الس
ــفارة  ــراء واعتبرته يهدد أمن الس هذا االج
ــه في صمت  ــل بأغالق ــا , فعاج وموظفيه

وخفاء.
االجراء الثالث للسيد عبد املهدي باالعالن 
ــر االنترنيت  ــتيزار عب ــيح لالس ــن الترش ع
ــوق  ــحون وكانها {س ــأ باالالف يرش فتفاج
ــا اعتبارها  ــب له ــت مناص بورصة} وليس
ــباب ومن  ــر من الش ــا, وكان االكث وأهميته
ــهادات  ــن الميتلكون االّ االقل من { الش الذي
ــيد  ــن التعليقات, والس ــا} ناهيك ع العلي
ــم ان املناصب ذمة  ــدي يعل ــادل عبد امله ع
ــابقة لو  } ثم هي س بِ بِ واملنصَّ بني { املنصِّ
كانت ذات نفع ملارستها الدول املتقدمة من 
ــدول {الناجحة}  ــو معهود أن ال قبل, وماه
ــير اصحاب  ــماء وس ــا بيانات من أس لديه
ــات , كي  ــف التخصص ــاءات ومبختل الكف
ــس مجلس  ــدي الرئيس أو رئي ــني ي تكون ب
ــب ووفقا  ــخص املناس الوزراء الختيار الش
ــم أن هؤالء  ــة. وكلنا يعل ــات املرحل لتحدي
ــهم عبر االنترنت  ــن أن يعرضوا أنفس الميك
ملا فيه فقدان لالعتبار, فهم يرون أن يفاحتوا 

ليوافقوا أو يرفضوا.

ــادل عبد  ــيد ع ــع بذهاب الس ــراء الراب االج
ــة  ــواب ومحاول ــس الن ــى مجل ــدي ال امله
ــرض الدخول  ــاك, لغ ــب له هن ــاد مكت ايج
ــم باهمية  ــواب القناعه ــع الن ــي حوار م ف
ــيد  ــني للمصادقة عليها , وكأنّ الس القوان
ــتلمون  ــد املهدي , اليعلم أن النواب يس عب
تعليماتهم من قادة كتلهم , وغير معنيني 
بنوع القوانني واهميتها بقدر أميانهم بقادة 

ــواب والنائبات  ــم لدرجة ان بعض الن كتله
ــم الى مبنى  ــتصحبوا صور قادة كتله اس
ــم في  ــا وكأنه ــواب وعرضوه ــس الن مجل

تظاهرة وليس في جلسة برملانية!.
ــدو واقعية  ــة مثل هذه التب ــد أن بداي نعتق
ــية} وال نريد ان  ـــ {الرومانس ــبه ب ــي اش وه
نعلّم السيد عادل عبد املهدي من أين يبدأ 
فقد سبقه قادة كبار, قرأوا كتاب شعبهم 
ــول, ونحن  ــروا بايجاد احلل ــان ثم باش بامع
ــا  ــم يكن الطريق مفروش ــم أن هؤالء ل نعل
لهم باحلرير, بل ساروا على الشوك وااللغام 
ــر  ــكان النص ــعبهم ف ــة ش ــوا بقضي وآمن

حليفهم.
ــكاد  ــراق ي ــا الع ــر به ــي مي ــات الت التحدي
ــب  ــر قل ــن ظه ــا ع ــون يحفظونه العراقي
ــت التنفك االّ  ــم وان ــل حضرتك فكيف ملث
ــب مقاالت تواكب فيها مامير به البلد  وتكت

وحتاول ان جتد احللول؟
ــة  {طبق ـــ  ب ــكلة  املش أن  ــم  نعل ــن  نح
ــل  ــم وراء الفش ــؤالء ه ــيني} فه السياس
ــاد  ــم وراء الفس ــد, وه ــرب بالبل ــذي ض ال
االداري واملالي , وأنت االن في حيرة حيث اذا 

ــاحة املعركة سوف جتد انهم  اقتحمت س
ــية كشف  ــيقاتلونك خش ــانها وس فرس
ــبعونك  ــك سيش ــادهم , والش تاريخ فس

تهما اذا دنوت من {ملفاتهم}!!
ــرج الذي متر به, فإن اخترت وزراء  ونعلم باحل
ــيتربصون  ــية س ــر الكتل السياس من غي
لكم في مجلس النواب وتبدأ التهم اجلاهزة 
ــحب  ــن لهذا الوزير أو ذاك لغرض س والطع
ــاتهم  ــة عنه, وأن اخترت ضمن مقاس الثق
ــاودوا  ــن القوم ليع ــف م ــياتون باالضع س
ــك  ــاد بكل فنونه ويعصبونها برأس الفس

بدعوى فشل {حكومة املستقلني}!.

ــل مرحلة  ــعب, النتحم ــبة لنا كش بالنس
ــابقة , فالوطن على  ــل الس ــبه املراح تش
ــور على  ــد أن تردّ األم ــرة} والنري ــفا حف {ش
ــرات وما في ذلك من  أدبارها، وتعود التظاه
ــاوز على املال  ــالوراق وتضحيات وجت خلط ل
العام واخلاص, فاملناصب أمانة ومن اليقوى 
ــا الن خطأ القائد  ــال اليتورط فيه على حم
ــعب العراقي  غير خطأ الرعية, وها هو الش
ــث التطور  ــده الى حي ــن ياخذ بي ــر م ينتظ
واحلضارة والبناء واالعمار وسيكون عونا ملن 

يسعى لذلك, وله غضبة فحذار منها .

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

ألغت إسرائيل اتفاقاً 
مع األمم اِّـتحدة عن 
الالجئني من أفريقيا 
فيها تبحث َّـ طرد 
مـَن وصل من هؤالء 
إليها

اخذت مديرية حقوق 
االنسان على عاتقها 
تنظيم سلوك 
منتسبي وزارة 
الداخلية الذي يحقق 
عدم اِّـساس بالكرامة 
االنسانية

اِّـناصب أمانة ومن اليقوى على 
حملها اليتورط فيها الن خطأ 
القائد غري خطأ الرعية وها هو 
الشعب العراقي ينتظر من ياخذ 
بيده اُّـ حيث التطور والحضارة
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صحف عربيــة: الرياض بحاجــة ِّـعالجة 
جريئة ِّـلف اختفاء خاشقجي

ــت الصحف العربية حالة اجلدل والتباين  عكس
ــاء  ــة اختف ــال قضي ــف حي ــي املواق ــديد ف الش

الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
وصعدت الصحف السعودية خصوصاً من نبرتها 
ــة الزائفة“  ــه بـ“االتهامات اإلعالمي ضد ما تصف

ضد السعودية.
ــدون وقاحة“، قالت  ــو عزاً .. ويزي حتت عنوان ”نعل
ــى الرغم من  ــعودية: ”عل ــكاظ الس صحيفة ع
ــال لغز اختفاء  ــن املواقف الدولية حي أن كثيرا م
ــي  ف ــقجي  خاش ــال  جم ــعودي  الس ــن  املواط
ــر اجلاري مبنية  ــطنبول منذ الثاني من أكتوب اس
ــتند ألي حقائق،  ــى مزاعم ورويات كاذبة ال تس عل
ــعورة ال تبحث عن  إال أن مراقبني يرون احلملة املس

أي حقيقة بقدر محاولة اإلساءة إلى اململكة“.
ــات إعالمية  ــة: اتهام ــط اللندني ــرق األوس الش

زائفة
ــتنكار  اس ــة  اللندني ــط  األوس ــرق  الش ــرزت  وأب
السعودية ملا وصفته بـ“اتهامات إعالمية زائفة“ 

على خلفية اختفاء خاشقجي.
ــة  ”احلمل إن  ــال  قائ ــري  الدوس ــلمان  س ــب  وكت
ــائل  ــة التي تخوضها وس ــر املهني ــة غي الشرس

اإلعالم الغربية في هذه القضية، ستكون لها 
ــق الهوة بني  ــا اخلطيرة جداً في تعمي تأثيراته
ــرق والغرب، وإيجاد منفذ يدخل منه الذين  الش

يبحثون عن هذه الثغرات إلنفاذ سمومهم“.
ــي  ــى نف ــة إل ــرب اللندني ــارت الع ــك أش كذل
ــأن  ــة لها بش ــات املوجه ــعودية ”االتهام الس
ــة إن  ــت الصحيف ــقجي“. وقال ــة خاش قضي
ــل مؤمتر  ــل في تأجي ــة اإلعالمية تفش ”احلمل

دولي عن االستثمار في الرياض“.

الرياض: استهداف اِّـملكة
ــا أن  ــي افتتاحيته ــاض ف ــة الري ــرى صحيف ت
ــتهدف اململكة  ــالت اإلعالمية التي تس ”احلم
ــاءات واتهامات باطلة،  حالياً ومبا حتمله من إس
ــي إطار  ــل آني مت ف ــت نتاج عم ــب ليس وأكاذي

ــل مرحلة  ــداث طارئة، بل متث ــى أح ــات عل تعليق
ــد اململكة  ــتراتيجية عمل ض ــن اس ــة م متقدم

تعددت فيها األطراف وتوزعت فيها األدوار“ .
كما ترى الصحيفة أن تلك احلمالت ”ال تخرج عن 

سياق تصفية احلسابات واالبتزاز املرفوض“.
ــاء جمال  ــرة باختف ــوان ”املتاج ــي مقاله بعن وف
ــقجي“ ، يقول عبداهللا العتيبي في الشرق  خاش
ــقجي ”صحفي فقد  ــط اللندنية إن خاش األوس
ــة إخبارية  ــني، وأدار فضائي ــر مرت ــة التحري رئاس
ــبب  ، وكان ذلك بس ــاعاتٍ قليلةٍ ــت بعد س أُغلِق

عدم إدراك للواقع ومعطياته، وفقدان لوعي مهمٍ 
ــع العربي،  ــات. وأثناء الربي ــيات اجملتمع بحساس
اعتقد أنه سيكون وسيطاً بني السعودية ومصر 
ــل الربيع العربي  اإلخوانية، ولم ينجح، وبعد فش
ــةٍ أصرت  ــن أقلية ضئيل ــكل كاملٍ كان ضم بش

على جناحه“.
ــة القطرية في  ــض الراي ــب اآلخر، ترف ــى اجلان عل
ــم  ــاوالت التكت ــه بـ“مح ــا تصف ــا م افتتاحيته
ــع الوقت لتمييع  ــقجي وتضيي على قضية خاش

القضية قبل تقدمي احلقائق الكاملة للعالم“.
وتقول الصحيفة إن ”السعودية مطالبة بكشف 

الغموض عن اختفائه بالنظر إلى الشبهات التي 
ارتبطت بهذه القضية .. (بعدما) أصبحت قضية 
ــة رأي عام  ــقجي قضي ــال خاش ــاء أو اغتي اختف
ــعودية  ــت قضية محلية تخص الس دولي وليس

وحدها“.
ــقجي  ــة أن قضية خاش ــار اللبناني ــرى األخب وت

جعلت ”طموحات بن سلمان على اِّـحك“
تقول الصحيفة إن السعودية ”تسعى إلى إظهار 
ــن دون أن تترجم  ــرة م ــلطات أنق ــا مع س تعاونه
ــف احلقيقة... في  ــية كش ذلك على األرض، خش
ــية واقتصادية  ــة ملواجهة ضغوط سياس محاول

ــا يزال  ــوض الذي م ــبب الغم ــبوقة بس غير مس
يكتنف مصير جمال خاشقجي“.

ــاة اللندنية:  ــدي في احلي ــاءل صبحي حدي ويتس
ــن الغباء، غير  ــلمان على درجة م ”هل كان بن س
ــر بتنفيذ  ــالً، حتى يأم ــر ممكنة أص ــة وغي معقول
ــاح تفاصيلها،  ــذه دون أن يتوقع افتض جرمية كه

وفي بلد مثل تركيا حتديداً؟“
ــقجي  ــة خاش ــة إن ”لعن ــرق القطري ــول الش تق
ــتثماري“ املقرر انعقاده  تصيب مؤمتر الرياض االس
ــني 23 و25 أكتوبر  ــرة ب ــالل الفت ــة خ ــي اململك ف

اجلاري

ــس الصحيفة :”ال  ــم في نف يقول فيصل القاس
تتوقعوا حتقيق العدالة ال للحريري وال خلاشقجي 
ــت سوى  ــخن. هذه القضايا ليس وال لضرّاب الس

سلعة للمتاجرة واالبتزاز واملقايضات؟ ”.
ويرى حازم عياد في السبيل األردنية أن ”التطورات 
ــاحة األمريكية  ــريعة في الس ــالت الس والتفاع
ــت بحاجة إلى  ــى أن الرياض بات ــير بوضوح إل تش
معاجلة سريعة وجريئة مللف اختفاء خاشقجي، 
ــددا بانضمام  ــرا مه ــرا خط ــات عنص ــت ب فالوق
ــريعة  ــألة حتتاج إلى مبادرة س ــني جدد؛ مس العب

تنهي االزمة، وجتيب عن االسئلة املقلقة“.
ــوم اللندنية  ــي رأي الي ــد أنيس اخلصاونة ف ينتق
ــة والصحفية العربية  ”صمت النقابات اإلعالمي
ــتنكار جرمية اغتيال الصحفي  ــجب واس عن ش

الكبير جمال اخلاشقجي“.
ــول الكاتب: ”ال أعلم كيف ميكن أن مير اختفاء  يق
واغتيال صحفي كبير بوزن جمال اخلاشقجي دون 
ــفها أو  ــح من حكومات عربية تعبر عن أس تصري
حتى انزعاجها اخلجول من هذا االنتهاك الصارخ 
ــر وحقوق  ــم احلرية والتعبي ــان وقي ــوق اإلنس حلق

املواطنة؟“.
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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القاضي منري حداد

ظروف ملزمة تلجئ منقذي الشعوب.. حملة الرساالت 
االنسانية الكبرى، الى إتقاء القوى االسطورية بوسائل 
ــي دول تعصمهم من  ــروعة؛ كالهجرة مقيمني ف مش
ــه القرآن الكرمي  ــتجابة ملا حث علي بطش الطغاة، إس
ــعة فتهاجروا فيها“ وقد هاجر  ”ألم تكن أرض اهللا واس
الرسول محمد .. صلى اهللا عليه وآله، مرتني.. للحبشة 
ــة، ومتاهوا مع أهالي يثرب، الى حد املؤاخاة.. كل  واملدين
ــمه العيش..  ــاكن أنصاريا، في بيته يقاس مهاجر يس

بكل التفاصيل املنزلية والعائلية، إال ما حرم اهللا.
ــية  ــاب اجلنس ــي هذه املؤاخاة ما يفوق إكتس أليس ف

مبفهوم العصر احلالي.
إذن اجلنسية ليست سبة؛ إمنا أقربكم عند اهللا أتقاكم، 
ــية أحادية او مثنى او ثالث، بالتالي من  من حمل جنس
يستطيع وينوي ويهم ويقدم إجرائيا على خدمة العراق 
ــطر  ــودا.. ليس البر ان تولوا وجوهكم ش ــعبا ووج .. ش
البيت ميممني املقاصد، تراؤون وال تفعلون، البر من آمن 
بالعراق.. ووظف مكتسبات الهجرة في خدمة املنصب 
الوطني.. من رئيس جمهورية الى أبسط كاسب.. بائع 
متجول على أرصفة أبواب اهللا، املشرعة ملء االسواق.

فال تؤاخذوا من إتقى بطش العهود الطاغوتية الغابرة، 
ــن املركزي  ــة الوط ــى دميقراطي ــون ال ــم اآلن متكئ وانت
ــلطة  ــذي ال جناح في االنتماء الى حزب يعارض الس ال
ــارد املفكر، داخل  ــه، عندما يط ــس احلدث بأوان فيه. ق
ــجن مبعجزة تبلغ حد  ــراق ويعتقل ويهرب من الس الع
املستحيل، والنظام املستبد مستحكم من السلطة 
ــاه امريكا  ــم كوني كامل ترع ــعار مفتوح بدع الى إش
ــفك  ودول املنطقة؛ الهداف تقدرها من دون ان تراعي س
ــاق ارواحهم  ــني العراقيني وإزه ــاء املواطن ــام لدم النظ

ــي مهب طغيان  ــة ف ــا أرخص وأتفه من قش باعتباره
نظام خادم الغراض الغرب والشرق و .. اجلميع.

ــة، أقربها  ــوال فردي ــذون حل ــل املفكرين يتخ ــا يجع م
ــية بلد اللجوء، متاهيا وأبنائه لتحقيق  إكتساب جنس
ــان  ــات وجودية، إنتفت احلاجة لها عقب 9 نيس ضمان
ــان، بعد أن  ــان إال اإلحس ــن هل جزاء االحس 2003، لك
ــأت بنية إجتماعية على مدى أكثر من ثالثة عقود،  نش
ــلوا خاللها واجنبوا أبناءً تشكلوا وفق ثقافة تلك  تناس
ــال أبنائهم ليعدموا في  ــات، ام يراد منهم إرس اجملتمع

العراق! كي ال ينشأوا على ثقافات املنافي.
ــن موضوعيني يا إخوتي، وال نبالغ مبثالية ال موجب  لنك
لها، سوى التنافج فخرا بعراقية ما كانت لتحمينا لو 
ــلتنا من أقدار محتمة في ثرامات  ال املنافي التي إنتش
ــخ الذي  ــوالء الوطني الراس ــم الى ال ــث ولنحتك البع
ــافات  ــم رصانته برغم طول الوقت وبعد املس لم تنثل
ــن يقترب من حدود  ــي االفق محدقا مب ــر امللوح ف واخلط
ــتولى عليه ... لذا آراء الزميالت والزمالء الذين  وطن مس
ــادل عبد  ــوزراء املكلف د. ع ــد رئيس ال ــوا دعوة ض رفع
ــية، في حني  ــية الفرنس ــدي؛ كونه يحمل اجلنس امله
ــن وطنيتهم،  ــا ال يحط م ــية، مب الكل مزدوجو اجلنس
ــه ميتاز مبؤهالن  ــد املهدي؟ أالن ــتهدف د. عب فلماذا يس
ــتقطع سبل الفساد وترسي النزاهة..  النجاح التي س
ــالماً في وطن قلق على مدى نصف  ــيع السالم س تش
ــروا بالعراق  ــدالؤه! رجاءً فك ــه البعث و... ب قرن تناصف
ــى ضفة  ــر بالبلد ال ــي نعب ــة ك ــل فرص ــوا الرج واعط
ــي املوقف، وريث عبد  ــخصي مدن االمان! فتاريخه الش
ــل في ثورة  ــى جيش احملت ــي الذي ابك ــدي املنتفج امله
ــرين، ونفوه الى جزيرة كنغجهام.. شرفا وفى له  العش
ــال تأخذنا الهبة..  ــلف؛ ف ــادل.. خير خلف العظم س ع
وياهم وياهم عليهم.. إمنا أدعو الى نظرة تأملية، نعيد 
ــع العراق ومن يضره، إن  ــابات، في من ينف خاللها احلس
الناس إستغاثوا بالشيطان مما يأفك احلاكمون؛ فدعوا 
ــات التي تضر  ــبيال، وال تفتعلوا اإلعتراض ــالم س للس
بالعراق وليس بعادل عبد املهدي املنتفجي؛ النه زاهد.. 

ال يطلب والية؛ لذلك يجب ان يولى.

*ديما الفاعوري

ــرت قناة العربية السعودية تقريرا  نش
ــاود انتهاكاته في  ــد يع بعنوان: «احلش
غرب وشمال العراق». وذلك في محاولة 
بائسة لتصدير ازمة بالدها «السعودية» 
ــال  جم ــارض  املع ــال  باغتي ــة  املتعلق
ــاة في تقريرها  ــقجي وقالت القن خاش
ــات االعتقاالت  ــدد عملي ــد ج أن احلش

ــكان حزام بغداد  واالنتهاكات بحق س
ــني، وكأمنا  ــارة الى املكون الس في اش
ــالة مسمومة الشعال  تريد ارسال رس

الفتنة الطائفية مجددا.
ــل مفارقة كبيرة ففي  وفي التقرير حم
ــد وانتهاكاته  ــن احلش ــت ع حني حتدث
ــال  لالنتق ــم  مبه ــكل  بش ــارعت  س
للحديث عن مخاوف من ظهور تنظيم 
ــابه تنظيم داعش االرهابي،  جديد يش
ــة وروايات  ــا الصحفية ادل ــم تعطن ول
ــك  ــن تل ــني ع ــان حقيقي ــهود عي لش

ــوى  ــاكات ولم يحمل التقرير س االنته
صور فيديوية من االرشيف.

ــالم اصبح  ــول أن االع ــا ال بد أن نق وهن
ــراق واصبحت  ــى ازمات الع يعتاش عل
ــة  ــة بكمي ــاهدات مرهون ــداد املش اع
ــك االخبار  ــتنتج عن تل اجلثث التي س
ــي بالد  ــرخ ف ــو الحداث الش ــي تدع الت

الرافدين.

*رئيــس االتحــاد العربــي لالعالم 
االلكرتوني/ االردن

الخبري القانوني / طارق حرب  

ــي  الداخل ــام  النظ ــن  م  (٥١) ــادة  امل
ــلطة وضع نظام  ــت البرملان س منح
ــير العمل به  ــه لتنظيم س ــي ل داخل
ــي احلالي وضع  ــا ان النظام الداخل ومب
ــة التي كانت  ــان فترة هيئة الرئاس أب
ــة االولى وانتهت  ــة البرملاني في الدول
ــة ومت العمل  ــة مجلس الرئاس بنهاي
ــة بالرئيس  ــتور اخلاص باحكام الدس
ــابقة فأن  ــة الس وليس هيئة الزئاس

ــع نظام داخلي  املوضوع يتطلب وض
ــم  ــع احلك ــق م ــان يتف ــد للبرمل جدي
ــه جتربة  ــا أظهرت ــع م ــتوري وم الدس
ــك  ــالث وهنال ــة الث ــدورات البرملاني ال
ــا  ــن ادخاله ــد م ــرة الب ــكام كثي أح
ــدة والغاء احكام وردت  كأحكام جدي
بالنظام متثل نقال لنصوص الدستور 
وال داعي للنص عليها بحيث جنعلها 
أحكاما نظامية في حني انها أحكام 
ــر الذي ال بد  ــتورية وهنالك الكثي دس
من وضعه في النظام اجلديد وان كان 
ــة جلنة التعديل الى  اجليد ايداع رئاس
ــابقا   ــل البرملاني س ــارس العم من م

ــال بعض  ــبب وراء اقب ــم الس وال نعل
ــض اللجان البرملانية  النواب على بع
ــى بعض  ــض النواب عل ــام بع وإحج
ــة  ــو ما مت ذكره في جلس اللجان نح
ــض  ــزوف بع ــن ع ــوم ٢٠١٨/١٠/١٣ م ي
ــض اللجان وحتركهم  النواب على بع
ــع مالحظة  ــان م ــض اللج ــى بع عل
ــتور في تشكيل اللجان  قواعد الدس
ــوال البعض تذمراً  فلقد وجدنا في أق
ومع ذلك فاننا حريصون على أن يكون 

النظام مستجيباً لعمل النواب
ــأن النظام اجلديد  ــن على يقني ب ونح

سيكون أفضل من النظام السابق.

إن القيادة ال تنصب فقط على الناحية االجتماعية او السياسية 
ــادة فالقيادة  ــبا له من القي ــاط يتطلب نوعا مناس لكن النش
ــة ألحدى النقابات تختلف عن قيادة فريق كرة القدم وان  الالزم
ــوع القيادة وتكون  ــب ن اجملتمع بحاجة الى قادة متباينني حس
ــرات اجلديدة والقيادة  ــة ومتكيفة للتغي صاحلة حلاضر اجلماع
ــه كالقطن دون تصنيع ال يتحول الى  ــة الى رعاية وتوجي بحاج
قماش وبدون توجيه ال ميكن حتويل القيادة من حيز السكون الى 
حيز الفعل فالتوجيه اجليد ينتج قادة جيدين واشد اجملتمعات 
ــات التي  ــى عكس اجملتمع ــا بدائيا عل ــت توجيه ــداوة تضمن ب
تتضمن توجيها متقدما ودقيقا والتوجيه احلديث يعتمد على 
ــتعداد االفراد للقيادة فاالعتماد على  القياس والتخطيط واس
املصادقة وحدها او على االقدمية في اجلماعة ال يتضمن توفير 
القيادة الرشيدة الناجحة ويجب توفير املناخ واالمكانيات امام 
القائد حتى ال تتجمع الصعوبات امامه ويصاب باليأس ويتعثر 
في قيادته وعلى املدارس ان توفر فرص التدريب على القيادة في 
ــتى اجملاالت ويبنى ذلك التدريب على اسس علمية مدروسة  ش
ــع الواحد  ــادات وتنوعها باجملتم ــدد القي ــن تع ــى الرغم م وعل
ــا بني تلك  ــال يجب ان يتم فيم ــه ان هناك تكام ــك في مما ال ش
ــادة تكاملية عي  ــكل جميعا قي القيادات املتنوعة بحيث تش
ــت مجرد  ــة فالواقع ان القيادة اجلماعية ليس القيادة اجلماعي
ــة الواحدة بل معناها  ــبة للعملية القيادي تعدد االفراد بالنس
ــا قائد معاين  ــادات املتباينة التي يضطلع منه ــآزر بني القي الت
ــب متباينة حتتاج كل منها  ــة الواحدة توجد جوان في املؤسس
ــع بريادتها وان القائد العم يجب عليه احترام  الى قائد يضطل

ــة  الفرعي ــادات  القي
ــة  اجلماعي ــادة  والقي
ــاس  اس ــى  عل ــوم  تق
ــة  ــفة الثق ــن فلس م
والتعاون في السلطة 
وعدم االستئثار بها او 
ــا في يد واحدة  وضعه
اكبر  توزيعها على  بل 
ــث  بحي ــن  ممك ــدد  ع
ــادة  القي ــن  م ــق  ينبث
الواحدة قيادات فرعية 
ــم  مه دور  ــة  وللتربي
ــادة  ــن القي ــي تكوي ف
ــر  توف اذ  ــة  الصحيح
القيادة  ــالح  اص ادوات 
ــد  للنق ــة  احلري ــل  مث
ــليمة  الس ــادة  والقي

ــلطا عليه  ــعب ال متس ــي التي جتعل من قادتها خدما للش ه
واسناد مناصب القيادة ملن تتوفر فيهم شروط االهلية وتبديل 
ــخاص أكفأ منه ويتطلب القائد بالقدرة  القائد عند ظهور اش
ــليم والتنبؤ باملستقبل والوقوف على سياق  على التقدير الس
ــرات املقبلة  ــا التغيي ــي تتطلبه ــع اخلطط الت ــداث ووض االح
ــان  والقدرة على اقناع اآلخرين فاللغة من الضرورات لكل انس
ــهولة والقائد  ــع غيره والتعبير عن مقاصده بس في تعامله م
ــائل  ــالته في ريادة اجملتمع وتناول املس ــح هو املؤمن برس الناج
ــن العاطفة وان يتمتع بصحة  باملنطق واملوضوعية والتجرد ع
ــة دون ملل وعدم التعصب او التحييز  جيدة والعمل ملدة طويل

من صفات الشخصية الناجحة للقيادة .

عبد الخالق الفالح

ــؤولية  ــا مس عليه ــة  القادم ــة  احلكوم
ــياقات وطنية،  ــات وس ــل ضمن آلي العم
ــن  ــث ع ــراق الباح ــتقبل الع ــدد مس حت
ــار  ــن اث ــص م ــة، والتخل ــاء والتنمي البن
ــة، والبحث  ــات الكتلوي والنزاع ــروب  احل
ــي طموحات  ــتقبل طبيعي يلب عن مس
ــه،  وآمال ــه  وتطلعات ــي  العراق ــعب  الش
ــا  ــا ثقله ــة له ــة قوي ــى دول ــول إل للوص
ــم ،  ــي االقلي ــادي ف ــي واالقتص السياس
ــتقراره من  ــن املنطقة واس فأمنه من ام
ــم  ــي ادراك حج ــعوبها ،تع ــتقرار ش اس
ــه الدينية  ــط مكونات ــذي يحي ــر ال اخلط
ــه وامته  ــة أوالً ووطن ــة والقومي و املذهبي
ــب ان يكون اجلميع فطنني في  ثانياً فيج
ــه ، وعلى  ــة وصيانة وحدت ــع الكلم جم
ــطر  كل وطني وغيور فرصة تاريخية يس
ــاحة  ــوال جديدا في الس ــا حت ــن خالله م
ــاره اإليجابية على  ــة تنعكس اث العراقي
ــك  بلده وعلى دوره في املنطقة. و التمس

بهذه الفرصة والبناء عليها.

ــا كان بلدا مهما  ــاد ليكون كم العراق ع
ــاس  ــي املنطقة من ناحية املوقع احلس ف
ــرة التي  ــرات الكثي ــه واخلي ــو في الذي ه
ــتطاع أن  ــزداد زهواً بعد ان اس ميلكها وي
ينجز انتصاراً كبيراً في منطقة ملتهبة 
ــر فيها ظهر اعتى عدو وهو االرهاب  كس
ــن ذلك ممكنا  ــذي ارعب العالم ولم يك ال
ــة و روح املواطنة  ــرص والتوعي ــر احل بغي
وحب االرض التي ادت مبجملها إلى وقوف 
ــش، واثبتت  ــعبية بوجه داع القوى الش
ــؤولية متى ما  ــا عند املس ــر انه اجلماهي
ــة  ــف مكتوف ــن تق ــة ول ــب املرحل تتطل
ــتقالل البلد  االيدي لرد اي اعتداء ميس اس
ــي التي  ــة ه ــي املواطن ــيادته ، بالتال وس
ــعب كي  ــر للش ــوء االخض ــت الض اعط
ــر املتجاوزين من التكفيريني  يتحرك لدح
والطائفيني ال احلكومة التي كانت تعيش 
ــا بني مكوناتها  الصراعات واالزمات فيم
ــها ،  ــت على رأس ــي كان ــية الت السياس
ــعبية  لذلك ميكن حتويل هذه القوى الش
ــاد والتنمية  ــي البناء واالقتص إلى قوة ف
ــدة  ــان وح ــات ، ويص ــرت االمكان اذا توف
ــترك فيه  ــعب وصيغ التعايش املش الش
وخلق ساحة مفتوحة للحوار احلضاري، 
ــاني و ميكن  وحفظ التاريخ والتراث االنس
ــى ميكن  ــا ودوليا حت ــة محلي ــاء الثق بن
ــق  ــذا املنطل ــرص. ه ــذه الف ــتثمار ه اس
ــة القادمة  ــس احلكوم ــن رئي ــب م يتطل
ــة للتعامل  ــاً كان اتخاذ خطوات فعال اي
ــكل دائم وحتديد  ــع هذه التغييرات بش م
ــف  االولويات اجملتمعية من دون غلو وكش

ــتراتيجيات  االس ــم  وتصمي ــات  التحدي
املناسبة لنجاح العملية وجتنب الفشل 
أو ايجاد احللول املناسبة ألي اضطراب في 

التنفيذ إذا ما كان هدفها البناء.
ــول بأن الوضع غير محفوف  الميكن ان نق
ــى  ــاج إل ــازال يحت ــة فم ــات قادم بتحدي
ــجاعة اكثر ملواجهة هذا الواقع ووعي  ش
ــات  التحدي ــذه  وه ــؤولية  باملس وادراك 
ــة  ــباب النكس ــا إلى أن ندرس اس تدعون
ــدرك مصاحلنا بحيث  ــن ثم ن املاضية وم
نستطيع ان نكون فطنني في املستقبل 
ــش  ــاول داع ــد ان ح ــر . بع ــزز النص لنع
ــقاط الدولة لكنهم لم يقيموا بديال  اس
ــا مجموعة  ــوا رجال دولة امن النهم ليس
من املرضى واملتخلفني واللصوص و تركوا 
ــم بحرمات  ــات أن تتحك ــال للعصاب اجمل
ــاس بالطريقة التي  ــوال الن ــراض وام واع
ــي ووقف اجلميع  ــا القاصي والدان يعرفه
ــرت على  ــاء ومصائب م ــات ودم بتضحي
ــه بوجه  ــف تنوعات ــعب مبختل هذا الش
هذه اآلفة السرطانية اخلطرة .الن العراق 
ــة تاريخية ، وامنا هناك  لم يتكون بصدف
ــتركة وكذلك  كم هائل من املصالح املش
باالرتباط االجتماعي والثقافي التاريخي 
ــتركة  بني ابناء هذا البلد، واالخطار املش
ــي صنعت  ــي الت ــاءه ، ه ــدد ابن ــي ته الت
ــمت هذه  ــي املنطقة ورس ــذا اجملتمع ف ه
ــأن ال ميكن أن ينفض أو  ــة، واثبت ب اخلريط
ــي أو برغبة جهة  ــزوة سياس ينقضي بن
ــي مرحلة من  ــكل ف أو برغبة حزب تتش
ــان الدولة هي  ــع ادرك ب ــخ، فاجلمي التاري

ــذي يحتمي به اجلميع،  احلضن الدافئ ال
ــة ورفع  ــيد وتعبئ ــن حتش ــام به م ــا ق وم
ــذه املظاهر  ــرد االرهاب وكل ه ــالح ل الس
ــل رد عصابات  ــن اج ــت م ــة كان العنفي

االجرام من القاعدة وداعش وازالم النظام 
ــلطة  ــة في الس ــد وخونة السياس البائ
ــم وحقق انقالبا في الوقع  وكبح اهدافه
ــى التحدي،  ــة إل ــزاج الهزمي ــن م ــر م وغي
ــرات  ــة وخب ــوى فاعل ــداء وق ــال اش برج
ــة  ــذه الروحي ــى ه ــة عل ــن احملافظ ، وميك
باالعتماد على قدرة الطبقة السياسية 
ــر  لتغيي ــع  واجملتم ــزاب  واالح ــة  الوطني
ــتراتيجي  ــواءم مع حجم اخملطط االس يت
ــارا مهما لقدرة  ــاء البلد ليمثل اختب لبن
ــية  ــعب العراقي والطبقة السياس الش
ــف ألخذ العبرة مما  اخمللصة على أن تتكي
ــنوات املاضية  حصل من اخطاء في الس

ــتطاعت القوى أن تتكيف  بالتالي اذا اس
ــر االعتبار  ــدروس وتأخذ العبر بنظ مع ال
ــار االخرى  ــوف يتجاوز الوطن االخط فس
ــم يرتبط  ــد وقس ــد واح ــة كبل الداخلي
ــهولة ، فقدرة  مبحيطه االقليمي بكل س
ــي مصاحله احليوية  ــراق على أن يحم الع
كبير، في ظل بيئة اقليمية ملتهبة وفي 

ظل حضور دولي غير مسبوق.
ــي  ــك االعتماد على برنامج سياس والش
ــا  ــراق ارض ــدة الع ــة وح ــن حماي يتضم
ــي  ف ــراد  االف ــع  ــاوي جمي وتس ــعبا  وش
ــاس املواطنة  احلقوق والواجبات على اس
ــة ،  ــور املهم ــن االم ــراق م ــاء للع واالنتم
ــية  ــرام منجزات العملية السياس واحت
ــن اجل حتقيقها  ــعب م التي ضحى الش
باعتباره مرجعية سياسية  ــتور  كالدس
واالنتخابات كآلية دميقراطية ومؤسسات 
الدولة، وان اي مطالبة بالتعديل والتغيير 
ــن االليات التي كفلها  البد ان تكون ضم
ــتور ملوافقة اغلبية الشعب عليه  الدس
ــاة ضوابط  ــن مراع ــج يضم ــداد برنام اع
والكفاءة  ــة  والنزاه ــة  واملهني ــة  الوطني
ــة  املدني ــالد  الب ــادات  قي ــار  اختي ــي  ف
ــاء  بن ــالح  إلص ــعي  والس ــكرية  والعس
الدولة ومؤسساتها، وإلغاء آلية التعيني 

بالوكالة.
ــاد املالي  ــاء االولوية ملكافحة الفس اعط
ــيق جهود الرقابة  واالداري من خالل تنس
القانونية والسياسية والشعبية وتطوير 
ــات  ــف عن ممارس اليات التدقيق والكش
ــريعات  التش ــاد ومراجعة  الفس ومنافذ 

ــديد  احلاكمة في هذا اجملال مبا يضمن تش
ــة  املتابع ــل  مراح ــني  وترص ــات  العقوب
ــة جهود محاربة االرهاب  واملراقبة ، وادام
وجتفيف منابعه الفكرية وتضمني املناهج 
ــس واملبادئ  ــة األس ــة والتعليمي التربوي
ــماحة ونقاوة  ــف س األصيلة التي تكش
االسالم األصيل ورفضه لهذه املمارسات 
ــة.  ــة الوطني ــز الهوي ــة ، وتعزي الهمجي
ــيادته وحدوده  ــراق وس ــدة الع حلفظ وح
ــه في مواجهة  ــة وحدود مجتمع الوطني
االطماع العدوانية ووجهها اآلخر املتمثل 
ــي  ف ــراط  واالنخ ــري،  التكفي ــاب  باالره
ــة والدولية  ــط والعمليات االقليمي اخلط
بهدف جتفيف موارده ومصادره والتصدي 
ــي حتاول الى  ــة املنظمة، الت الدوات اجلرمي
ــاب النائمة  ــدو واالره ــا الع ــب خالي جان
ــاد االجيال  ــن الوطني وافس ــراق االم اخت
املتطلعة باخملدرات وسواها من الوسائل 
ــة  ــرد . ويتطلب خلق سياس ــة للف اخملرب
ــح  ــق مصال ــا يحق ــة مب ــة متوازن خارجي
ــن االنخراط في  ــراق العليا ويبعده ع الع
ــتنزف مقدرات  تس ــة  ــاور متخاصم مح
البالد وجتعله ميدانا لتصفية اخلصومات 
ــز العالقة مع دول اجلوار  على ارضه وتعزي
ــم روابط تاريخية ودينية  التي تربطنا به
ــان  ــوق االنس ــة حق ــة ، ورعاي واجتماعي
ــكل عام والشهداء واجلرحى وتخليد  بش
ــم وبطوالتهم وانصاف ذويهم  تضحياته
ــات العيش  ــم ومتطلب ــان حقوقه وضم

الكرمي وفاء  لهم“.
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*فراس زوين 

ــدان العالم  ــراق في مقدمة بل يعد الع
ــوض االقتصادي  ــرص النه ــن حيث ف م
والعمراني المتالكه العديد من املفاتيح 
ــواب املغلقة  ــه من فتح األب التي متكن
العقبات  ــل  وتذلي التنموية  ــة  للعملي
امام احداث التنمية املستدامة ، واحب 
ــلط األضواء على  في هذه الورقة ان اس
ثالثة من هذه املفاتيح التي ان تواجدت 
في أي بلد فأنها ستقوده نحو النهضة 

التنموية والعمرانية .
ــو امتالك العراق قاعدة  املفتاح االول ه
ــوارد الطبيعية  ــة من امل غنية ومتنوع
ــى دول  ــن اغن ــه ضم ــرية وضعت والبش
العالم من حيث غزارة املوارد وتوافرها، 
ــبق وان اعلن املعهد االمريكي  حيث س
ــدوري الصادر  ــره ال ــي تقري ــة ف للطاق
ــراق يحتل املرتبة  ــي عام ٢٠١٤ ان الع ف
ــروات  الث ــم  بحج ــا  عاملي ــعة  التاس
الطبيعية املوجودة فيه، واشار التقرير 
ــب  إن حجم االحتياطي النفطي بحس
املسوحات اجليولوجية والزلزالية يبلغ 
نحو 350 مليار برميل، وان العراق يضم 
ــفات  ــة كالفوس ــروات معدني ــا ث ايض
ــفور باإلضافة  والفضة والزئبق والفس
ــح  ــاز الطبيعي، مبيناً ان املس الى الغ
ــي فقط  ــاع النفط ــمل القط ــم يش ل
ــة كالذهب  ــروات الطبيعي ــل كل الث ب
ــة أخرى  والبالتني وغيرها ، ووفقا لدراس

أعدها موقع إنسايدر مانكي االمريكي 
ــراق جاء في  ــام ٢٠١٧، فأن الع ــي الع ف
املرتبة اخلامسة عاملياً باحتياط النفط 
ــغ 142.50 مليار برميل،  املؤكد والذي بل
ــى الكويت واإلمارات،  متقدما بذلك عل
فيما اعلنت وزارة النفط في مناسبات 
ــعى الى الوصول  ــدة ان العراق يس عدي
ــى 170 مليارا  ــي النفطي ال باالحتياط
ــة القادمة، في  ــرات القريب ــالل الفت خ
ــي العراق من  ــت الذي بلغ احتياط الوق
ــب، وعند  ــار قدم مكع ــاز 135 ملي الغ
ــوارد الطبيعية في  ــن دور امل التكلم ع
التنمية االقتصادية يكون من املناسب 
ــد  تع ــي  والت ــج،  النروي ــى  ال ــارة  اإلش
ــابهة للحالة العراقية من ناحية  مش
ــة، حيث  ــوارد الطبيعي ــا للم امتالكه
ــف النفط في النرويج في أواخر  اكتش
ل االقتصادي في  عام 1969، وبدأ التحوّ
ــد على الزراعة  ــج من دولة تعتم النروي
وصيد األسماك، لتصبح الدولة الرائدة 
ــب عن النفط  ــاً في مجال التنقي عاملي
ــف اقتصادها  ــاً من ضع ــاز، وخوف والغ
ــبب ظهور بوادر التوجه نحو  احمللي بس
ــي القطاعات، عمدت  الريع واهمال باق
ــدوق النفط  ــيس صن النرويج الى تأس
ــم االقتصاد  ــام 1990 لدع ــيادي ع الس
ــة على  ــل، واحملافظ ــدى الطوي على امل
ــني االقتصاد  ، وحتص ــوّ ــتويات النم مس
ــح اإليرادات  ــتقبل عندما تشّ في املس
ــرى أوّل  ــام 1996 ج ــي ع ــة ، وف النفطي
ــدوق، ثمّ في عام  حتويل مالي إلى الصن
2006 متّ تغيير اسمه ليصبح الصندوق 
التقاعدي احلكومي النرويجي، ولتفادي 
ــات النفط على اقتصاد البالد  آثار تقلب
ــتثماراته على  ــز الصندوق اس فقد رك
ــعة آالف  ــالل تس ــالد من خ ــارج الب خ
ــات مختلفة  ــركة تعمل في قطاع ش

ــرور عقدين من  ــد م ــة ، وبع ــي 75 دول ف
ــدوق في نهاية  ــن قدر حجم الصن الزم
ــارات دوالر،  ــام ٢٠١٧ ، بنحو 910 ملي ع
ــوارد الطبيعية  ــم مدى أهمية امل ولفه
ــا على  ــة فم ــة االقتصادي ــن الناحي م
القارئ الكرمي سوى تقسيم هذا اخلزين 
ــم تعداد  ــمة وه ــون نس ــى 5.2 ملي عل
ــني نصيب كل مواطن من  النرويج ليتب
ــذا املثال مدى  ــروة، وقد يبني ه ــذه الث ه
أهمية الثروات الطبيعي بالنسبة لبلد 
ــراق، وميكن  ــل الع ــئة مث ــة ناش ذا جترب
اعتبار الثروة الطبيعية هي اول مفاتيح 
ــاء يحملها  ــة االقتصادية والبن التنمي
بيده اليمني للقيام بالعملية التنموية 

والعمرانية .
ــرى املفتاح  ــل العراق بيده اليس ويحم
الثاني، وهو توفر االيدي العاملة وارتفاع 
نسبة الشباب بني فئات اجملتمع، فقد 
ــاز املركزي لإلحصاء في تقرير  بني اجله
نشر في األول من تشرين األول من عام 
ــراق بلغ 38  ــكان الع ــدد س ٢٠١٨ إن ع
ــمة حسب  مليونا و124 الفا و182 نس
ــام 2018  ــكانية لع ــقاطات الس االس
ــبة الذكور منهم بلغ 19  مبينا ان نس
ــمة بنسبة  مليونا و261 الفا و253 نس
ــبة االناث منهم  %51 ، فيما بلغت نس
ــمة  و929 نس ــا  الف و862  ــا  مليون  18
ــكان  ــن مجموع الس ــبة %49 م وبنس
ــر دول املنطقة  ــراق من اكث ــد الع ، ويع
شباباً بالرغم من احلروب املتتالية التي 
ــالل العقود األخيرة  خاضتها البالد خ

ــقوط مئات االالف من الشهداء، اال  وس
ــكاني للعراق يشير الى  ان الواقع الس
هيمنة الفئات العمرية الشبابية على 
ــفت  ــات العمرية، وقد كش ــي الفئ باق
ــكان  ــبة الس ــط ان نس وزارة التخطي
ــت ٣٪  وفقاً  ــراق بلغ ــي الع ــنني ف املس

ــاء  ــزي لإلحص ــاز املرك ــرات اجله لتقدي
ــي ان العراق من  ــام ٢٠١٨، وذلك يعن لع
ــباب  اجملتمعات الفتية أي ان فئات الش
ــات اجملتمع،  ــني ١٦-٦٣ هي اكثر فئ ما ب
ــوى العاملة في  ــم الق ــث بلغ حج حي
العراق قرابة ٧ مليون مواطن، ويشكل 
ــتهان بها،  هذا الرقم قوى هائلة ال يس
ــد اكدت في  ــت وزارة التخطيط ق وكان
مناسبات عديدة ان عدد سكان العراق 
ــارب ٨٥٠ ألف  ــدل يق ــنويا مبع يزداد س
ــنوياً، فيما توقعت ان تصل  شخص س
ــبة السكان الى 50 مليون شخص  نس
خالل عام 2030، وقد يكون من املناسب 
ــة للعديد  ــاذج تنموي ــاك من ــر ان هن ذك
ــتغالل  ــتطاعت اس من الدول التي اس
كثافة االيدي العاملة وتراجع مستوى 
ــة العددية  ــبب هذه الكثاف االجور بس

ــرق  ــل الصني والهند ودول جنوب ش مث
ــادة العرض  ــي جعلت من زي ــيا والت اس
للعمالة منطلق رئيساً للنهوض، وقد 
ال تكون احلالة العراقية مبعزل عن هذه 
ــبابية في  ــان الكثافة الش ــة، ف األمثل
ــكل احد  ــع العراقي ميكن ان تش اجملتم

ــة االقتصادية  ــل التنمي اهم عوام
ــتغاللها  اس مت  ــا  م اذا  ــرية،  والبش
ــاء واالعمار،  ــو البن ــا نح وتوجيهه
ــل  ــيس القتصاد متني ينتش للتأس
العراق من واقعه املتراجع مستغلة 
توفر باقي عناصر النهوض والتنمية 

املستدامة .
ــن مفاتيح  ــث م ــاح الثال ــا املفت ام
ــي ميتلكها  الت ــار  واالعم ــة  التنمي
ــة امللحة للبناء  ــراق فهو احلاج الع
ــرورة  ض ــى  ال ــا  وحتوله ــات  واخلدم
ــام  النظ ــذا  له ــد  اري اذا  ــة  حتمي

ــة تراجعها  ــاء، نتيج ــتمرار والبق االس
ــابقة،  الس ــرات  الفت ــالل  خ ــب  الرهي
ــات العراقية ان  ــث ميكن للمحافظ حي
ــيطة الى ورشة  تتحول خالل فترة بس
ــي هذا  ــبر ف ــكل ش ــة ف ــل عمالق عم
ــاء او الى إعادة  ــة الى البن ــد بحاج البل
ــاء واالعمار رغبة  ــار ، ويعتبر البن االعم
ــب ان تلبى بعد  ــة عارمة يج جماهيري
ــلة اإلخفاقات التي أعقبت عام  سلس
٢٠٠٣ وتواتر الوعود احلكومية الفارغة، 
ــع احلياتي ملعظم  ــي وقت اليزال الواق ف
ــير الى تراجع  ــات العراقية يش احملافظ
ــتوى البناء واخلدمات،  مستمر في مس
ــال البالد من هذا  وقد تكون فرص انتش
ــوم، ويجب  ــاءل يوم بعد ي ــع تتض الواق
ــة،  ــرعة وجدي ــا بس ــه إصالحه التوج
ــتوى كيان  واال كانت النتائج على مس
ــة، وان تراجع  ــا وخيم ــة ووجوده الدول
ــي للبالد في  ــي والعمران ــع اخلدم الواق
ــة الدكتاتورية  ــرة نتيج ــود األخي العق
ــار االقتصادي  ــنوات احلص واحلروب وس
ــي  مع التخبط في إدارة امللف السياس
ــي  ــد عام ٢٠٠٣ وتفش ــادي بع واالقتص
ــة  ــج حال ــي واإلداري، انت ــاد املال الفس
ــاد في كل  ــف والتراجع احل ــن التخل م

قطاعات الدولة وجعل العراق في امس 
ــاء هذه القطاعات  احلاجة الى إعادة بن
ــا اجلهد  ــي لبنائه ــد ال يكف ــي ق ، والت
ــد يتعدى ذلك  ــي واحمللي، وامنا ق الداخل
الى احلاجة املاسة الى جلب االستثمار 
ــركات  ــام الش ــذب اهتم ــي، وج اخلارج
ــارة هنا  ــية، وجتدر اإلش متعددة اجلنس
الى النموذج التركي في احداث التنية 
ــد  اعتم ــذي  وال ــاء،  والبن ــة  االقتصادي
ــكل كبير على جلب االستثمارات  بش
اخلارجية مستغالً توفر االيدي العاملة 
والرغبة امللحة وضرورة البناء واالعمار ، 
لكن ضل التمويل وتوافر األموال الالزمة 
ــي العقبة الكبرى في  للبناء والنمو ه
ــد  ــي، وجلأت تركيا لس ــوذج الترك النم
هذا النقص الى االستثمار اخلارجي من 
ــهيالت الالزمة جلذب  خالل تقدمي التس
ــركات العاملية الكبيرة والرصينة  الش
ــي ومبا  ــل الترك ــي الداخ ــتثمار ف لالس
يحقق املنفعة املتبادلة بني الشركات و 
واجملتمع التركي . اما في احلالة العراقية 
ــم العمل الذي  ــكان تصور حج فباالم
ــراق عن طريق  ــن ان يتحقق في الع ميك
ــتثمارات األجنبية من خالل  جلب االس
وصف السيناتور االمريكي جون ماكني 
ــل التي  الى (ان العراق هو قارورة العس

جتذب اليها الكثير من الذباب) ويقصد 
بالذباب هنا االستثمار األجنبي .

ــن  ــابقة ميك ــة الس ــح الثالث ان املفاتي
ــل التنمية  ــم عوام ــن اه ــا م اعتباره
االقتصادية واالجتماعية، التي تقود أي 
ــس  مجتمع نحو البناء واالعمار وتؤس
ــدة اقتصادية متينة تأخذه حتماً  لقاع
ــتدامة، وقد تكون  ــة املس ــو التنمي نح
احلالة العراقية هي شذوذ هذه القاعدة 
اذ ان لكل قاعدة شواذ، فالواقع العراقي 
يعكس ضياع املوارد الطبيعية املتعددة 
وايراداتها الهائلة التي قد تكفي لبناء 
ــب البطالة  ــرة بلدان، وارتفاع نس عش
ــن حاجة البالد  ــباب بالرغم م بني الش
ــل، وتردي اخلدمات وانهيار  امللحة للعم
ــاع املليارات  ــة رغم ضي ــى التحتي البن
ــبة الدين  ــا، وارتفاع نس بذريعة بنائه
العام وتفشي البيروقراطية اإلدارية في 
مؤسسات الدولة والعديد من املشاكل 
ــي أدت الى ضياع الفرص  واملعوقات الت
ــات متعددة  ــة وذوبانها في دوام املتاح
ــاد وليس اخرها سوء  لعل أولها الفس
اإلدارات السياسة واالقتصاد السابقة 
املتعددة والتي مسكت زمام األمور في 

العقود األربعة األخيرة .

* باحث اقتصادي

امتالك العراق قاعدة 
غنية ومتنوعة من اِّـوارد 
الطبيعية والبشرية 
وضعته ضمن اغنى دول 
العالم من حيث غزارة 
اِّـوارد وتوافرها

 العراق عاد ليكون كما كان
 بلدا مهما َّـ اِّـنطقة من
 ناحية اِّـوقع الحساس
 الذي هو فيه والخريات
الكثرية التي يملكها

 القيادة الجماعية
 ليست مجرد تعدد
 االفراد بالنسبة
 للعملية القيادية
 الواحدة بل معناها
 التآزر بني القيادات
اِّـتباينة

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

 الحقوقي/ ماجد الحسناوي
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ــالفيا  يوغس أن  ــوم  املعل ــن  م
ــرقية  ــي أوروبا الش أول دولة ف
ــيوعي  الش الفكر  اتخذت من 
ــتراكي أسلوباً في احلكم  االش
,أما العراق فكان ضمن الكتلة 
ــر  الفك ذات  ــترلينية  االس
ــراً  ــدَ كثي ــا بع ــمالي, مم الرأس
ــات  ــق وجه ــة تطاب ــن فرص م
الدولتني,  النظر بني سياسيي 
ــتعمالها القوة  ــالً عن اس فض
ــلمني  املس ــا  مواطنيه ــد  ض
ــم, إذ كانت  وتهجير عدد منه
ــدر قد قررت  ــد الص وزارة محم
ــة العامة  ــن االمان ــة م بتوصي
ــدول العربية, قبول  ــة ال جلامع
ــلمني  املس ــن  م ــئ  الج  ٢٥٠٠
ــدت  أوف ــا  ,كم ــالف  اليوغس
احلكومة العراقية ممتاز العمري 
الداخلية  ــر  ملدي االول  ــاون  املع
ــا, زار خاللها  ــى أوروب ــام إل الع
ــني لوضع  ــكرات الالجئ معس
ــدد الذي ميكن  ــة عن الع دراس
ــواؤه , اال أن تطورات  ــراق إي للع
ــطينية بعد  ــة الفلس القضي
عام ١٩٤٨ أوقف خطة احلكومة 
العراقية, لكنه ترك أثراً واضحاً 
في ازدياد الهوة وأجل كثيراً أي 
ــي بني العراق  نشاط دبلوماس

ويوغسالفيا.
ــي  ــة ف ــة الثاني ــاءت احملاول ج
ــلت  أرس ــا  عندم آب١٩٥٣ 
ــة جتارية إلى  ــالفيا بعث يوغس
ــت مقترحات من  العراق, حمل
ــا عن إمكانية إقامة  حكومته
ــيس  ــات اقتصادية وتأس عالق
ــالفية في  ممثلية جتارية يوغس
ــلة  قامت بسلس ــا  بغداد,كم
ــات  الهيئ ــع  م ــات  محادث
ــمل  ش والتجارية  االقتصادية 
ــض  ــارة وبع ــة التج ــك غرف ذل
الشركات, وبعد أيام عدة عقدت 
البعثة اجتماعاً مع وكيل مدير 
ــل اخلارجي في املصرف  التحوي
ــم حتقق تلك املهمة  الوطني ل
ــبب عدم  ــن أهدافها بس أياً م
ــي لها,  ــود الدعم السياس وج
لذا فأنها لم تتعد حدود تبادل 
ــكار في آلية  ــات نظر وأف وجه
ــية  ــات سياس ــيس عالق تأس
 . ــن  البلدي ــني  ب ــة  واقتصادي
بصفة عامة لم يقاطع العراق 
أي نشاط سياسي عام قامت 
ــالفيا على الصعيد  به يوغس
ــي, منها حضور عز الدين  الدول
مال نائب رئيس مجلس النواب 
ــحن  مش ــد  محم ــني  والنائب
احلردان وشاكر ماهر, اجتماعات 
املؤمتر الربيعي لالحتاد البرملاني 
ــالفيا,الذي  ــي في يوغس الدول
ناقش تسهيل التبادل التجاري 
املطلق بني البلدان, إال أن الوفد 
العراقي عارضه بشدة ألنه قد 
ــا احملور  ــرائيل), أم ــمل (إس يش
الثاني فكان مشكلة الالجئني 
ــراق إيجاد احللول  وكان رأي الع
ــاكلها  ــة مش المناقش ــا,  له

االجتماعية .
ــع  ــا, إن جمي ــغ إذا قلن وال نبال
ــم تفلح  ل ــابقة  الس احملاوالت 
ــية  ــم قنوات دبلوماس في رس
ــني البلدين ،  واضحة املعالم ب
ــوراً مهماً حدث  ــن ثمة تط لك
ــام ١٩٥٥, بعد تبادل  في ربيع ع
العراق  ــفارتي  املذكرات بني س
ــالفيا في لندن , أثمرت  ويوغس
ــب  بنهاية املآل عن اتفاق حس
املؤرخة  اليوغسالفية  املذكرة 
ــرين من  ــع والعش التاس ــي  ف
آذار١٩٥٥ التي جاء فيها ما نصه: 

ــؤون  « تعلن أمانة الدولة للش
اخلارجية , أنه بتبادل املذكرات 
بني سفارتي العراق وجمهورية 
يوغسالفيا االحتادية الشعبية 
ــأن حكومة العراق  في لندن,ف
ــة  ــة جمهوري ــت وحكوم طلب
يوغسالفيا الشعبية االحتادية 
وافقت,على أن تكون السفارة 
ــل  ــراد املمث ــي بلغ ــة ف املصري
ــراق في جمهورية  ملصالح الع
يوغسالفيا االحتاديه الشعبية 
... وبهذا تكون الراعي القانوني 
ملصالح العراق ومواطنيه ...»  .

انعكس إخفاق يوغسالفيا في 
دبلوماسية  عالقات  ــيس  تأس
مع العراق على حجم النشاط 
ــني البلدين، إذ لم  االقتصادي ب
ــي أغلب االحيان  يبد واضحاً ف

كما يتبني ذلك . 
ــات  العالق ــاب  غي ــس  انعك
ــية مع يوغسالفيا  الدبلوماس
ــاط  ــكل واضح على النش بش
ــن ، وذلك  ــني البلدي التجاري ب
إذ  ــة)  مالحظ ــن  م ــى  يخف ال 
كانت الصادرات اليوغسالفية 
ــا ، كما ان  ــا الدني ــي حدوده ف
ــة انعدمت  ــادرات العراقي الص
ــالل تلك املدة  ــورة كلية خ بص
ــيت  ــالً عن جتارة الترانس ، فض
التي بدت متذبذبة مع اململكة 

العراقية .
بناءً على ماتقدم, يبدو أن الدول 
موضوعة البحث لم تألُ جهداً 
ــبيل االرتقاء بالعالقات  في س
ــة  اململك ــع  م ــية  الدبلوماس
العراقية, إال أن واقع السياسة 
اخلارجية للعراق ولتلك البلدان 
ــار ضمن محددات فرضتها  س
ــذاك , فقد  ــة آن ــروف املرحل ظ
ــرقية  ــدان أوربا الش ــت بل عان
ــان احلربني العامليتني  األمرين إب
االولى والثانية , كما أن العراق 
ــورة أو بأخرى  ــاً بص ــل تابع ظ
لإلرادة البريطانية, والسيما في 
وعالقاته  اخلارجية  ــته  سياس
ــى صعيد  وعل ــية.  الدبلوماس

ــالفيا  متصل يالحظ أن يوغس
ــاح في مضمار  لم حتقق أي جن
ــع العراق,  ــيس عالقات م تأس
ــا لم تكن  ــك إلى أنه يرجع ذل
ــترلينية  ــن املنطقة األس ضم
ــن نظيرتيها  ــى العكس م عل
ــلوفاكيا  وتشيكوس ــدا  بولن
ــدت من  ــا عُ ــن أنه ــالً ع , فض
ــيوعية منذ احلرب  ــدول الش ال
العاملية الثانية , أي قبل إعالن 
ــيوعي  الش ــام  النظ ــق  تطبي
ــر الذي  ــمي , األم ــكل رس بش
ــاً  معارض ــاً  هاجس ــكل  ش
ــية  ــات دبلوماس ــة عالق إلقام
معها, واليخفى أن تلك الرؤية 

ــى  ــد عل ــا بع ــحبت فيم انس
إذ  ــلوفاكيا  وتشيكوس بولندا 
ــي العالقات  ــور واضح ف دبَ فت

ــد  بع ــا  ــية معهم الدبلوماس
ــيوعي في  تطبيق النظام الش
كال البلدين , بدا ذلك واضحاً في 
ــينيات القرن العشرين.  خمس
وفي االحوال كافة, فأن مالمح 
ــة اخلارجية العراقية  السياس
ــان وأصبحت  بدت تظهر للعي
ــاً بعد ثورة  ــرراً ووضوح أكثر حت
ــر من متوز١٩٥٨, مع  الرابع عش
ــبان مواقف تلك  االخذ باحلس
الدول من التطورات السياسية 

في بغداد.
الفصـل الثانــي

تــطـور العالقات 
الدبلوماسية مع دول أوروبا 

الشرقية
               (١٤ تموز ١٩٥٨ – 

٨ شباط ١٩٦٣)
أوالً- تطور السياسة اخلارجية 
ــوز  ــورة ١٤ مت ــد ث ــة بع العراقي

 ١٩٥٨

ــر من  ــم تكن ثورة الرابع عش ل
متوز ١٩٥٨ حدثاً سياسياً عابراً 
في تاريخ العراق املعاصر، فقد 
ــي معظم  ــك تغير ف ــق ذل راف
ــية  السياس ــاة  احلي ــي  نواح
ــة،  واالجتماعي ــة  واالقتصادي
ــاس أن هذهِ الدراسة  وعلى أس
ــة  ــاءت ضمن إطار السياس ج
ــد إعالن  ــراق بع ــة للع اخلارجي
ــه، فما  في ــام اجلمهوري  النظ
األثر الذي ترتب على ذلك؟ وهل 
ــتقاللية في  أصبحت أكثر اس
ــت  ــة، أم بقي ــا الدولي عالقاته
ضمن حدود القيود التي فرضت 
ــورة في عملية  عليها قبل الث

صنع القرار السياسي، السيما 
وإدارة  اخلارجية  في سياستها 

شؤونها الدولية ؟ 

ــع  الراب ــورة  ث ــار  انتص ــب  عق
ــر من متوز١٩٥٨ أذيع البيان  عش
ــه قادة  ــدد في ــم (١)الذي ش رق

ــادئ  ــزام مبب ــى االلت ــورة عل الث
ــوة  ــط األخ ــدة ورواب األمم املتح
والعهود  ــالمية  واإلس العربية 
ــاً ملصلحةِ البالد  واملواثيق وفق
ــرارات مؤمتر باندونغ  والعمل بق

 ،((١٩٥٥Bandung Conferece
ــة  بكاف ــم  التزامه ــوا  وأعلن
ــدات  واملعاه ــات  االتفاقي
ــى عالقات العراق  واحلفاظ عل
الدول  ــيما مع  اخلارجية والس
الغربية, فضالً عن ذلك صدرت 
رسائل تطمني عن قادة الثورة 
ــروج من ميثاق  أيضاً بعدم اخل
(Baghdad Bact)،أو  ــداد  بغ
ــط او الوحدة مع  ــم النف تأمي
ــة املتحدة  ــة العربي اجلمهوري
ــي وثيقة  ــاء ف ــا ج ــب م حس

أمريكية .
ــد  ــه، فق ــت نفس الوق ــي  وف
ــن االحتاد   ــراق م ــحب الع انس

الهاشمي رسمياً يوم اخلامس 
ــوز١٩٥٨، وجاء في  ــر من مت عش
ــا نصه:»  ــحاب م ــان االنس بي

ــراق واألردن  ــني الع ــاد ب إن االحت
ــي مت بها في  ــورة الت على الص
العهد السابق، لم يكن احتاداً 

مصلحة  ــتهدف  يس حقيقياً 
ــن، وإمنا  ــي القطري ــعب ف الش
ــي  امللك ــام  النظ ــم  لتدعي
الفاسد ولتمزيق وحدة الصف 
ــد أبلغت جميع  العربي...»، وق

ــي  الت ــة  األجنبي ــات  املمثلي
تربطها عالقات مع العراق، عن 
ــة العراقية في  طريق املفوضي
ــحب من  طهران أن العراق انس
االحتاد الهاشمي، وفي السياق 
ــالش  ــواد ش ــد ج ــه, عق نفس
السكرتير الثالث في املفوضية 
العراقية مؤمتراً صحفياً، أعلن 
ــت  ــة أصبح ــه أن املفوضي في
ــة العراقية،  ــفارة اجلمهوري س
ــور  ــتقر واألم ــع مس وأن الوض

اعتيادية على حد تعبيره.
ــتقر الوضع على  ــد أن اس وبع

ــت  ــة, وجه ــاحة العراقي الس
إلى  ــة األمريكية  وزارة اخلارجي
ــار  ــداد ولدم ــي بغ ــفيرها ف س
 (Waldmar.J.Gallman) ــن  غلم
ــي التعامل  ــى احلذر ف أن يتوخ
مع احلكومة العراقية اجلديدة, 
ــه أراد رئيس  ــت نفس في الوق
ــرمي  عبدالك ــي  العراق ــوزراء  ال
ــى موقف  ــم  احلصول عل قاس
األمريكية  ــدة  املتح ــات  الوالي
من الثورة , فاستدعى السفير 
ــر  ــي في اخلامس عش األمريك
ــفير  الس ــر  وأظه  , ــوز  مت ــن  م
ــود  بجه ــه  إعجاب ــي  األمريك
القائمني على الثورة واحملافظة 
على الهدوء واإلهتمام بالرعايا 
ــر  تعبي ــب  بحس ــكان  األمري
ــي  وف ــة.  العراقي ــة  الصحاف
بريطانيا  ــأن متصل طلبت  ش
ــن عبد  ــفيرها م ــن طريق س ع
ــاس  ــم عدم املس ــرمي قاس الك

ــي وإال  ــط العراق ــق النف بتدف
ــارات متاحة  تكون جميع اخلي
ــة.  البريطاني ــة  احلكوم ــام  أم
ــني األمريكي  ــزاً للموقف وتعزي
والبريطاني أقدمت األولى على 
ــكرية في  ــزال قواتها العس إن
لبنان بتاريخ اخلامس عشر من 
إنزاالً  الثانية  ــذت  متوز١٩٥٨ونف
ــر  ــابع عش ــي الس ــا ف لقواته
ــاءً على طلب األردن،  من متوز بن
ويبدو أن ذلك جاء خشية انفراد 
واستغالل  ــوفيتي  الس االحتاد 
ــرق  ــه في الش ــف لصاحل املوق
ــب  ــى طل ــاءً عل ــط، وبن األوس
األمريكية  ــدة  املتح ــات  الوالي
اجتمع حلف الناتو (Nato) في 
ــر من  باريس يوم اخلامس عش
ــة التطورات  متوز ١٩٥٨، ملناقش
ــراق, إذ أوضح  ــرة في الع األخي
ــارك في  ــد األمريكي املش الوف
ــل الوحيد الذي  املؤمتر أن العم
أقدمت عليه (احلكومة الثائرة) 
في ميدان الشؤون اخلارجية هو 
ــراف باجلمهورية العربية  االعت
ــاً  كافي ــك  ذل وكان  ــدة،  املتح
ــة داخل  ــواء مضطرب خللق أج
الكونغرس األمريكي, كما عقد 
ــاع ثان في  ــف الناتو اجتم حل
ــر من متوز١٩٥٨,  السادس عش
ناقش اعضاؤه مسألة استيالء 
ــة العراقية على وثائق  احلكوم
ميثاق بغداد واالنزال االمريكي 

في لبنان. 
ــداً إللتزام العراق مببادئ  وتأكي
ــاءت اخلطوة  ــدة، ج األمم املتح
ــم  ــبيل تدعي ــي س ــى ف األول
ــته اخلارجية واحلفاظ  سياس
ــة  الدولي ــه  مكانت ــى  عل
ــت  أقدم ــباتها،  ومكتس
اجلديدة  ــة  العراقي ــة  احلكوم
على تعيني هاشم جواد ممثالً 
دائماً فيها، بدالً من عبد اجمليد 
عباس الذي بقي موالياً لالحتاد 
ألوامر  ولم ميتثل  ــمي،  الهاش
اجلديدة  ــة  العراقي ــة  احلكوم
وأصر على حضور اجتماعات 
ــدة اخلاصة  املتح األمم  ــة  هيئ
لبنان  في  األوضاع  ــة  مبناقش
واألردن والعراق، على الرغم من 
ــكرية  ــر امللحقية العس حتذي
العراقية في الواليات املتحدة 
ــة  مغب ــن  م ــه  ل ــة  األمريكي
تصرفه ذلك( ), وعلى أية حال, 
 Dag ــولد  همرش داغ  ــق  واف
Hammarskjold)) األمني العام 
ــألمم املتحدة على قبول أوراق  ل
ــواد مندوباً  ــم ج اعتماد هاش
ــي األمم املتحدة في  ــراق ف للع
ــح  وأوض آب,  ــن  م ــادس  الس
هاشم جواد في كلمته أثناء 
تقدميه أوراق اعتماده الرسمية 
ــي أحمل للعالم  ما نصه:» أن
حتيات من احلكومة العراقية،.. 
ملتزمة  اجلديدة  احلكومة  وأن 
ــة».  ــق الدولي ــع املواثي بجمي
ــى  إل ــواد  ج ــم  هاش ــعى  س
ــة  ــح طبيعة السياس توضي
ــة,إذ أجرى  العراقي ــة  اخلارجي
ــع التلفزيون  ــدة م ــاءات ع لق
االمريكي فضالً عن الصحف 
ــي نقلت أخبار  الت االمريكية 
ــا  له كان  ــاءات,إذ  اللق ــك  تل
تأثير إيجابي على الرأي العام 
االمريكي,  ــيما  والس العاملي, 
ــهادة بعض قادة  ــب ش بحس

الثورة وممن عاصروا أحداثها .

9 ملف
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انعكس إخفاق يوغسالفيا
 َّـ تأسيس عالقات دبلوماسية مع 
العراق على حجم النشاط االقتصادي 

بني البلدين

H8I@Ú‘‹ßa

أرسلت يوغسالفيا بعثة تجارية إُّـ العراق حملت 
مقرتحات عن إمكانية إقامة عالقات اقتصادية وتأسيس 

ممثلية تجارية يوغسالفية َّـ بغداد

عبد االله
الزعيم قاسم

نوري السعيد

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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ــد قائد  ــم حمادي أحم هاج
فريق القوة اجلوية، احتاد الكرة 
للمنتخب  ــي  الفن ــاز  واجله
العراقي، واتهمهم مبجاملة 
بدعوتهم  ــماء  األس ــض  بع
ــاب  ــى حس ــب، عل للمنتخ
ــداء  ــتحقون ارت ــن يس آخري

قميص أسود الرافدين.
ــي تصريحات  ــال أحمد ف وق
ــوات  «دع ان  ــة  تلفزيوني
ــت  ليس لالعبني  ــب  املنتخ
ــر من  ــا الكثي ــة، وفيه عادل

ــالل إبعاد  ــن خ ــالت، م اجملام
بعض األسماء التي تستحق 
التواجد في املنتخب ودعوة 
ــتوى فنيا  ــل مس ــن أق آخري

منهم».
ــزل اللعب  ــه اعت ــح أن وأوض
دوليا، مشيرًا إلى أنه يتحدث 
ــني في القوة  عن ٤ أو ٥ العب
ــتحقون التواجد  اجلوية يس
ــب، ولم يحصلوا  مع املنتخ

على فرصة حقيقية».
ــاز الفني  ــار إلى أن اجله يش
ــد  ــي أبع ــب العراق للمنتخ
ــام  ــي األي ــي ف ــي حصن عل

ــادرة إلى  ــل املغ ــرة قب األخي
ــوة  دع ــت  ومت ــعودية،  الس

ــاض بدال  ــازن في ــب م الالع
منه.

ــن جدول  ــرة القدم ع ــاد العربي لك ــن االحت أعل
ــة العربية  ــي من البطول ــات ثمن النهائ مباري

لألندية واملقرر انطالقه يوم ٢٧ تشرين االول.
وتقام مباريات الذهاب في الفترة من ٢٧ تشرين 
ــا مباريات  ــي، بينم ــرين الثان ــى ٢٠ تش االول إل
ــرين الثاني إلى ١١  ــي الفترة من ٨ تش اإلياب ف

كانون االول.
ــه نادي  ــة مبمثل ــي البطول ــراق ف ــارك الع ويش
ــعودي في  ــيواجه الهالل الس النفط، حيث س
ــى ملعب فيصل بن فهد في  مباراة الذهاب عل

السابع والعشرين من الشهر اجلاري.
وستقام مباراة االياب بني الفريقني في الثالثني 

ــرين الثاني املقبل على ملعب فرانسوا  من تش
حريري في اربيل.

بكرة  العراق  شباب  منتخب  خرج 
األوملبية  الدورة  منافسات  من  الصاالت 
حتقيق  دون  الثالثة،  بنسختها  للشباب 
الهدف املنشود وهو التأهل عن اجملموعة 
أن  بعد  وذلك  الذهبي،  املربع  إلى  األولى 
تسبب الفوز الكبير الغريب الذي حققه 
األرض  صاحب  األرجنتيني  املنتخب 
بنتيجة  البنمي  نظيره  على  واجلمهور 
في  هدفني،  مقابل  هدفا  عشر  اثني 
إبعاد ليوث الرافدين عن مركز الوصيف، 
فوزا صعبا  املصري  املنتخب  فيما حقق 
هدفني  على  استقر  سلوفاكيا  على 
مقابل هدف واحد ليضمن بذلك صدارة 

في  الروسي  املنتخب  ومقابلة  اجملموعة 
املربع الذهبي، بينما أتاح الفوز القياسي 
متصدرة  البرازيل  مواجهة  لألرجنتني 
اجملموعة الثانية في كالسيكو سيكون 
له وقعه اخلاص على اجلمهور هنا.واعتبر 
جرى  ما  أن  طالب  علي  منتخبنا  مدرب 
لطخة سوداء في سجل الدورة وفي كل 
إلى  مشيرا  القدم،  كرة  وتقاليد  أعراف 
أنه نبه إلى حدوث مثل هذا االمر، خالل 
بعد  سبورتس  إن  بي  قناة  مع  مقابلة 
األرجنتني.  على  الرباعي  العراقي  الفوز 
هنالك  تكون  أن  يستبعد  لن  إنه  وقال 
مؤامرة في مباراة األرجنتني وبنما غايتها 
ما  وهذا  الدورة  من  منتخبنا  إقصاء 

حصل بالفعل.وقال طالب: إن ما حصل 
الدولي  االحتاد  انظار  أمام  جرت  مهزلة 
وزنا  يقيم  انه  يبدو  الذي  القدم  لكرة 
دائما للبلد املضيف لدورة كهذه، ويهمه 

على  ولو  الدورة  في  احلضور  يواصل  أن 
حساب املنتخبات األخرى، وما حصل أن 
العراق كان ضحية هذه النظرة القاصرة 

ونتيجة العبث مبباريات كرة القدم.

   
ــس االول وفد  ــاد الى بغداد ام ع
منتخبنا الوطني بالكرة الطائرة 
ــة  ــي بطول ــاركته ف ــد مش بع
ــة التي  ــان الدولي ــلطنة عم س
ــاركت فيها ثالثة منتخبات  ش
هي العراق واالردن وعمان ضمن 
ــات لبطولة  ــرات املنتخب حتضي
ــررة ان  ــرب للمنتخبات املق الع
املصرية  ــة  العاصم ــا  حتتضنه
ــرين من  ــا بني اخلامس والعش م
ــة الرابع من  ــهر ولغاي هذا الش
ــى ان يعاود  ــل عل ــهر املقب الش
ــه مجددا اليوم   الثالثاء  تدريبات
ــاب  ــعب لاللع ــة الش ــي قاع ف
الرياضية، منتخبنا خاض ثالث 
ــدة مابني الثامن  مباريات في امل
والثاني عشر من الشهر اجلاري، 
واحدة امام املنتخب االردني فاز 
ــواط دون مقابل  فيها بثالثة اش
ــا (٢٥-١١ و٢٥-١٦  كانت نتائجه
ــاض مباراتني  ــا خ و٢٥-١٢)، فيم
امام منتخب السلطنة، واحدة 
ــن االول  ــد املركزي ــا لتحدي منه
ــة وانتهت  ــي البطول والثاني ف
نتيجتها عمانية بثالثة اشواط 
-٢٨) وبنتيجة  ــوطني  مقابل ش

و٣٠-٢٨  و٢٥-٢١  و١٩-٢٥   ٣٠
ــاض في اليوم  ــا خ و١٢-١٥)، كم
ــرها  التالي مباراة جتريبية خس
ــابقة  ايضا بنتيجة املباراة الس
ــوطني مقابل ثالثة اشواط  بش

وبنتيجة (٢٥-٢٠ و٢١-٢٥ و٢٥-١٧ 
و٢١-٢٥ و١٥-١١).

املعسكر فرصة للتجريب

كان  ــقط  مس ــى  ال ــفر  الس
ــبة لتجريب عدد  ــة مناس فرص
ــباب الذين مت  ــن الالعبني الش م
ــدرب عالء  ــن امل ــتدعاؤهم م اس
ــباب  الش ــن منتخب  ــف م خل
ــوج باملركز الرابع في بطولة  املت
ــيا التي جرت مؤخرا  شباب اس
في البحرين كعباس عبدالكرمي 
ــة لالعب  ــب اضاف ــي صاح وعل
الذي  ــني  ــي عبداحلس عل هادي 
ــب املصاب  ــاب الالع ــوض غي ع
ــه وزميليه  ــاء لفت ــم صف وامله
الغائبني اسامة منيف ومحمد 
ــة  ــن مجموع ــال ع ــح فض صال
ــني االخرين ابرزهم اصيل  الالعب
ــل العائد من االصابة التي  جمي
ــة  ــن بطول ــه ع ــببت بغياب تس
ــي  ــيوية ف ــدي االس كاس التح
ــوج منتخبنا  ــريالنكا التي ت س
ــاب املنتخب  بلقبها على حس
ــعودي، ويقول رئيس الوفد  الس
عضو احتاد اللعبة احمد مهدي 
ان معسكر مسقط هو امتداد 
للمعسكر التدريبي الذي اقيم 
ــب في العاصمة بغداد  للمنتخ
ــن هذا  ــني االول والثامن م ــا ب م
الشهر وعملية اللعب لم تكن 

مع رغبة املدرب في هذا الوقت، 
ــا على  ــا كاحتاد حرصن لكنن
ــقاء الكرمية  تلبية دعوة االش
الننا نحاول بكل ما اوتينا من 
قوة استعادة عالقتنا الطيبة 
ــة  اخلليجي ــات  املنتخب ــع  م
ان  ــى  ال ــيرا  مش ــة،  والعربي
ــب العماني كان جيدا  املنتخ
ــن خالل  ــبنا م بالفعل وكس
اللعب معهم فرصة احتكاك 
ــا قبل الدخول  طيبة لالعبين
ــة  البطول ــات  منافس ــي  ف
التي ستشهد عودة  العربية 
ــودة  وع ــني  املصاب ــني  الالعب
ــروف،  املع ــه  الدائ ــب  املنتخ
السيما ان البطولة ستشهد 

ــات قوية مع  ــاركة منتخب مش
ــي  ه ــان  وعم االردن  ــي  منتخب
ــر والبحرين اضافة  مصر واجلزائ
ــدي ان  ــم مه ــطني، وخت لفلس
االحتاد مير بضائقة مالية صعبة 
ــة االحتاد  ــة ميزاني ــن جراء قل م
ــادات اخرى  ــة مبيزانية احت مقارن
من دون ان تشهد اية زيادة برغم 
ــراق من نتائج  كل ما حتقق للع

طيبة في هذا العام.

معسكر ناجح ولكن ..!

ــي لم  الوطن ــا  ــدرب منتخبن م
ــه من اداء بعض  يخف امتعاض
ــة  ــذه البطول ــي ه ــني ف الالعب

ــه بحجم  ــن اعتراف ــم م بالرغ
اصابهم  الذي  واالرهاق  االجهاد 
ــات  ــتمرار تدريب ــراء اس ــن ج م
املنتخب. مشيرا الى ان املباريات 
ــان واالردن لم  ــام عم ــالث ام الث
ــدر ما  ــى نتيجتها بق ــر ال ينظ
ــدة  فائ ــن  م ــه  حتقق ان  ــن  ميك
ــني ممن منحناهم  لبعض الالعب
ــاح عن  ــة لالفص ــة كامل فرص
ــة، موضحا انه  ــم الفني قدراته
الالعبني  ــض  ــة بع اراح ــاول  ح
الذين خاضوا غمار بطولة كاس 
ــيوي في املباريات  التحدي االس
ــر  ــني نصي ــم حس ــط منه فق
ــامل واصيل جميل وحسام  ش
ــاجت،  س ــالم  واس عبدالصمد 
ــم  تدريباته ــة  مواصل ــل  مقاب

ــج املعد  ــا للمنه ــة وفق اليومي
ــراف مدرب اللياقة البدنية  باش
الصربي ميلوش، بهدف الوقوف 
ــض زمالئهم،  ــى جاهزية بع عل
وزاد ان اخلسارة امام عمان مرتني 
ــم ال ميكن  ــوط احلاس ــي الش ف
ــورا على ضعف  ــي تص ان تعط
منتخبنا، بقدر ما ميكن ان تؤشر 
ــنحاول  بعض االخطاء التي س
ــدة التي  ــالل امل ــا خ تصحيحه
ــن بطولة العرب، وان  تفصلنا ع
ــتكون هي  البطولة العربية س
ــودة الالعبني  ــن خالل ع احملك م
ــم املتواجدين  املصابني وزمالئه
ــر  ــتة عش ــة الس ــن قائم ضم
ــة للجنة املنظمة  العبا املقدم
ــار القائمة املتواجدة  بعد اقتص

ــا  ــى ١١ العب ــقط عل ــي مس ف
ــط، وختم خلف ان املنتخب  فق
ــاء بعد  ــيتجمع اليوم الثالث س
منح الالعبني اجازة قصيرة من 
ــكر التدريبي  اجل البدء باملعس
ــي  ف ــول  الدخ ــل  قب ــر  االخي
ــات بطولة العرب، وانه  منافس
استدعى ثالثة العبني لاللتحاق 
ــه  ــاء لفت ــم صف ــب ه باملنتخ
ــامة منيف،  ومحمد صالح واس
للمنتخب  واعدا بظهور متميز 
ــة حتقيق  ــر وان امكاني في مص
ــن  ممك ــر  ام ــة  ايجابي ــة  نتيج
ــق من مركز ثالث  وتكرار ما حتق
ــخة املاضية على اقل  في النس

تقدير.

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

زوروا موقعنا على االنرتنت:
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املنتخبات  إن  املاضية،  اجلمعة  القدم،   لكرة  اآلسيوي  االحتاد  اكد 
املشاركة في نهائيات كأس آسيا ٢٠١٩، سيسمح لها بإجراء التغيير 
رئيس  للبطولة.وقال  اإلقصائية  األدوار  من  اإلضافي  الوقت  في  الرابع 
االحتاد اآلسيوي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة: ”كل قارة آسيا 
فإنه  وبالتالي  الوطنية،  املنتخبات  مسابقات  أهم  النطالق  متشوقة 
من الضروري أن تشهد هذه البطولة تطبيق أحدث القوانني املعتمدة.

وأضاف: ”أنا واثق أن التعليمات اجلديد ستزيد اإلثارة في أهم بطوالت 

أن  في  القاري  االحتاد  طموحات  وتعزز  آسيا  بقارة  الوطنية  املنتخبات 
يكون رائدا”.وأشار االحتاد إلى أن ”التعديل اجلديد سيطبق أيضا خالل 
كأس آسيا حتت ١٩ عاما في إندونيسيا الشهر احلالي، باإلضافة إلى 
كأس آسيا للناشئات حتت ١٩ عاما في العام املقبل، وكأس آسيا حتت 
٢٣ عاما في ٢٠٢٠”.وتشهد النسخة املقبلة التي تنطلق في اخلامس 
من يناير القادم في اإلمارات مشاركة ٢٤ منتخبا بدال من ١٦ في النسخ 

األربع األخيرة.

 بغداد / 

 بغداد /  بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 

   
ــرف النظر عن مردود واداء مباراة منتخبنا الوطني لكرة القدم   بص
ــي البطولة الدولية  ــعودية ف ــام منتخب اململكة العربية الس ام
ــاض، فإن مباراتنا امام  ــي تقام في هذه االونة في الري الرباعية الت
ــا (صفر- ٤)،  ــارة منتخبن ــي انتهت بخس ــني الت ــب االرجنت منتخ
ــاذجة على  ــن اخطاء س ــر، ع ــو منتظ ــى غير ما ه ــفت، عل كش
ــتعداد  ــيئ, وضعف التركيز, وعدم االس ــتويات التمركز الس مس
لبناء جمل تكتيكية اعتيادية, وغياب اتفاق تكتيكي حول الدفاع 
الصحيح عن مرمانا عند فقدان احليازة على الكرة, وكذلك غياب 
ــبق على كيفية مغادرة نصف امللعب اخلاص مبنتخبنا  تصور مس
ــتحواذ  الى نصف امللعب اخلاص مبنتخب االرجنينت، في حال االس
ــيهم، ولم  على الكرة.. لم نطلب من العبينا التفوق على منافس
ــارة  نطالب العبي منتخبنا بالفوز, بل وحتى التعادل, وقلنا اخلس
ــنا العذر  ــتبعدة .. إلتمس امام منتخب بقيمة االرجنتني غير مس
ــن املرمى  ــم للدفاع ع ــي ملعبه ــزوا ف ــا إن مترك ــبقاً لالعبين مس
ــتعداد الذهني  ــوغ عدم االس ــن ال اعرف كيف نس ــي، ولك العراق
ــاراة االرجنتني .. كل الالعبني  ــي والبدني ملنتخبنا خلوض مب والفن
ــي واالضافي  ــي الوقتني االصل ــا الوطني ف ــوا منتخبن ــن مثل الذي
ــم  ــة االعداد للموس ــرق انديتهم مرحل ــع ف ــوا م ــاراة، خاض للمب
ــتعداد  الرياضي ٢٠١٨-٢٠١٩، وهذا يعني ان العبينا كانوا على اس
ــا الذين مثلوا  ــني .. وكل العبين ــاراة االرجنت ــي جيد خلوض مب بدن
منتخبنا الوطني في الوقتني االصلي واالضافي للمباراة يتمتعون 
ــعفهم لبناء جمل تكتيكية  ــابقة، تس بخبرات دولية ناجحة س
ــهرية مجزية,  اعتيادية .. وكل العبي منتخبنا يتقاضون رواتب ش
ــي انهم ال يعانون  ــرق انديتهم, وهذا يعن ــال عن العقود من ف فض
ــب النقص الفني  ــاً.. إذن ملاذا حضر مرك ــة املالية ايض ــن الناحي م
ــيء آخر.. إهمال  ــه االهمال، وليس أي ش ــكل الذي رأيناه.. ان بالش
ــف في الدفاع الفني عن قميص منتخب العراق .. لم أقحم  مؤس
ــارة  ــؤولية اخلس ــس إلعفائه من مس ــا تقدم، لي ــش فيم كاتانيت
ــب االرجنتني, ولكن فضلت إحصاء  املوجعة ملنتخبنا امام منتخ
ــش وغيابه التام عن  ــاءلة كاتانيت ــلبيات اداء العبينا قبل مس س
املباراة.. ال أزعم ان كاتانيتش لم يبذل اي جهد في اعداد املنتخب 
ــم يؤد واجبه  ــن ما هو مؤكد انه ل ــاراة االرجنينت، ولك ــي ملب الوطن
على النحو املطلوب, وتصريحه الغريب في املؤمتر الصحفي الذي 
ــب املباراة، يؤكد ذلك، حيث قال كاتانيتش: الفائدة األكبر لنا  اعق
ــالل هذه املباراة  ــتواهم من خ ــا وقفوا على حقيقة مس أن العبين
ــرز نقاط الضعف في فريقه التي  القوية. وأوضح كاتانيتش: أن أب
ــب البدني .. لم يكن  ــاء، متثلت في ضعف اجلان ــف عنها اللق كش
ــة الفنية العجيبة ملنتخب  ــيره للحال كاتانيتش موفقا في تفس
ــوا على علم  ــتواهم، وكان ــا يعرفون حقيقة مس ــراق.. العبون الع
ــم االرجنتينيني،  ــذي يفصلهم عن نظرائه ــارق الفني ال ــام بالف ت
ــكلة االكبر  ــيئاً لالعبينا، ولكن املش ــب البدني لم يكن س واجلان
ــيئ لكاتانيتش للخبرة املتراكمة لالعبينا..  كانت التوظيف الس
ــارة املوجعة ملنتخبنا امام االرجنتني على الظروف  ــجل اخلس نس
ــى مضض، كاتانيتش  ــت محيطة مبنتخبنا، ونعفي، عل التي كان

والعبيه من مسؤولية االساءة الى سمعة كرة العراق.

@_@Ú‡◊a6Ωa@Ò5®a@ÂÌc
وقفة 
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  تستعد بيادق العراق, للمنافسة في 
خالل  ستجري  والتي  العرب  بطولة 
الفترة من ٢٧ تشرين االول ولغاية الرابع 
من شهر تشرين الثاني في تونس. وقال 
رئيس احتاد اللعبة ظافر عبد االمير إن 
”العراق سيشارك في منافسة بطولة 
موعدها  حسب  للشطرجن  العرب 
العمرية  الفئات  ترشيح  مت  وقد  املقرر 
التي ستشارك وتبدأ من اعمار ثماني 
مت  وقد  العشرين  ولغاية  سنوات 
مرشح  فئة  كل  من  االسماء  ترشيح 

”االحتاد  أن  األمير,  عبد  وأضاف  واحد“. 
وفر جميع مستلزمات جناح املشاركني 
في  املتقدمة  املراكز  الى  ونتطلع 
التي سيشارك فيها العبون  البطولة 
ستكون  حيث  كبيرة  خبرة  ذوي 
االولى  املراكز  على  قوية  املنافسة 
قبل  العبينا  جميع  يستعد  وحاليا 
البطولة“.  في  الفعلية  املشاركة  بدء 
أن االحتاد اعد قائمة اسماء  إلى  يشار 
واملشاركات  باخلبرة  معروفني  الالعبني 
االنشطة  املستوى  على  الكثيرة 

اخلارجية واحمللية.

è„Ïm@ø@�bÓiä«@Úéœb‰‡‹€@Ü»ném@÷aä»€a@÷ÖbÓi@Òäfla˚fl@ÖÏuÎ@Ü»jnéÌ@¸@ÈiâÜflÎ@lbjí‹€@ÚÓjΩÎ˛a@ÒâÎÜ€a@ ÖÏÌ@p¸bñ€a@kÇn‰fl
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احملمول  هاتفه  زانيتي  خافيير  فتح 
في  والدته  من  نصية  رسالة  ليقرأ 
األرجنتني قالت فيها: «ابني مبروك 
الفوز، أنا سعيدة من أجلك، أحبك». 
ل الرد  ولكن قائد اإلنتر السابق فضّ
على أمه بعد االحتفال مع أصدقائه 

بالفوز بكأس إيطاليا عام ٢٠١١.
وبعد احتفاالت صاخبة في عاصمة 
حتى  استمرت  «ميالنو»  األزياء 
باحثا  خافيير  استيقظ  الصباح، 
عدة  برقمها  اتصل  أمه،  صوت  عن 
النهاية  في  جتيب،  أن  دون  مرات 
اتصل به والده يخبره بوفاتها أثناء 
نومها البارحة، ومعها حتولّت أفراح 

املدافع األرجنتيني إلى مأساة.
رسن  بشار  الالعب   والدة  وتوفيت 
قبل  احلادثة  وتزامنت  يومني،  قبل 

العراق  مباراة  بداية  من  ساعات 
قد  بشار  والد  وكان  واألرجنتني، 
طلب من إدارة بعثة املنتخب سحب 
ابنه  إخبار  وعدم  الالعبني  جواالت 
باعتبار أنه في مهمة وطنية، ولكن 
عند الدقيقة «٧٠» غادر جنم بيروزي 
الدموع  يذرف  وهو  امللعب  اإليراني 
بعد معرفته باخلبر أثناء سير املباراة 

الودية.
أبلغ  مكة  من  وارد  هاتفي  اتصال 
حسن معاذ بوفاة والده قبل ساعة 
واحدة فقط من بداية مباراة الفتح 
قرر  يومها   ،٢٠١٣ مبوسم  والشباب 
املواجهة  خوض  الشبابي  املدافع 
الهائلة  اإلعالمية  االنتقادات  رغم 
تصرفه  برّر  ولكنه  الحقته،  التي 

وحزنت  كثيراً  «بكيت  بقوله: 
لفراقه، ولكن قررت اللعب ألن احلال 
لن يتغير إذا امتنعت وسأبقى أسيرا 

ألحزاني».
تينريفي  فريق  كان   ٢٠٠٦ أواخر  في 
أمام  حاسمة  مباراة  يخوض 
اإلسباني،  الدوري  ضمن  بونفرادينا 
مدرب  اتخذ  واضحة  أسباب  ودون 
بإخراج  قرارا  كراوس  برند  الفريق 
في  كاستنيراس  مانويل  املدافع 
الدقيقة ٥٨ من عمر املباراة، وبحسب 
فإن  الرياضية،  «ماركا»  صحيفة 
غرفة  في  اكتشف  الشاب  املدافع 
املالبس أن والده أصيب بأزمة قلبية 
وهو يشاهده في املدرجات بينما لم 

ينجح املسعفون في إنقاذه.
بطلها  معروفة  تونسية  قصة 
تغلب  الذي  التالتلي  عادل  املدرب 
بوفاة  إبالغه  بعد  أحزانه  على 

االفتتاحية  املباراة  قبل  والدته، 
وأوغندا  تونس  بني  أفريقيا  لكأس 
في كرة السلة، ورفض املدير الفني 
الرياضية  الصالة  التونسي مغادرة 
ال  مفضّ حوله  من  توسالت  وسط 
بها  انتصر  التي  املباراة  إكمال 

«صقور قرطاج» بنتيجة ٧٧-٥٥.
يوسف  املصري  املهاجم  بكى 
أوباما بعد إحرازه هدفا في الدقيقة 
احلربي،  اإلنتاج  مرمى  في  األخيرة 
يوم  صباح  والدته  وفاة  والسبب 
قناة  مراسل  قام  وحينما  املباراة، 
املشاهدين  أمام  بتعزيته  «احلياة» 
على الهواء، ردّ الالعب: «وصية أمي 
كانت أن ألعب املباراة مهما حصل». 

ثم انهار باكيا وغادر امللعب.

k«˝Ωa@ø@·Ë„aåya@aÏflåÁ@ÊÎäÅe@‚Ï¨Î@Âçâ@âbíi

في  االولى  جولته  في  العراق  شباب  منتخب  يخوض 
اندونيسا  في  املقامة   ١٩ الـ  سن  حتت  اسيا  كأس 
أولى مبارياته مع تايلند يوم اجلمعة املقبل ١٩ تشرين 
الثانية  اجلولة  ١٢ صباحا.اما  الساعة  متام  في  االول  
االثنني  يوم  الشمالية  كوريا  مع  املباراة  فستكون 
املصادف ٢٢ تشرين األول، في حني سيخوض جولته 
نفس  من   ٢٥ املقبل  اخلميس  يوم  اليابان  مع  الثالثة 
املباريات ستقام على ملعب  الشهر، علماً ان جميع 

استاد بكانساري.

@kÇn‰fl@pbÌâbjfl@fiÎÜu@Û‹«@“ä»m
bÓçe@êd◊@ø@QY�€a@Âç@o§@lbjí€a



أعلن فريق سكاي أن اجلائزة 
اخلاصة بالبريطاني جيراينت 
فرنسا  طواف  بطل  توماس 
الهوائية،  للدراجات   ٢٠١٨
تعرضت للسرقة في نهاية 
معرض  أثناء  املاضي  أيلول 

أقيم في دورة برمنغهام.
أعار  سكاي  فريق  وكان 
الهوائية  الدراجات  شركة 
يتعامل  التي  «بيرانيلو» 

معها ثالث جوائز فاز بها كل 
فرنسا)  (طواف  توماس  من 
وزميله ومواطنه كريستوفر 
اإلسبانية  (الفويلتا  فروم 
والتي  اإليطالية)  واجليرو 
 ٢٠١٧ أيلول  بني  إحرازها  مت 
في  للمشاركة   ،٢٠١٨ ومتوز 
سباق  هامش  على  املعرض 

برمنغهام.
احملزن  من  «إنه  توماس  وقال 
للغاية حدوث ذلك. وغني عن 

القول أن الكأس لديها قيمة 
أخذها،  ملن  فقط  محدودة 
كبيرة  قيمة  ذات  لكنها 
بالنسبة لي وللفريق». وتابع 
أخذها  من  يكون  أن  «آمل 
إلعادتها.  يكفي  مبا  لطيفا 
األهم  لكن  مهمة،  اجلائزة 
لهذا  الرائعة  الذكريات  هي 
لن  والتي  املذهل،  الصيف 

يستطيع أحد محوها».
حصلت  الفريق،  وبحسب 

من  االنتهاء  وقت  السرقة 
الكأس.  وتوضيب  املعرض 
باألمر  الشرطة  وأخطرت 

وفتحت حتقيقا.
التنفيذي  املدير  وقال 
بريطانيا  في  لبيرانيلو 
هيمينغتون  ريتشارد 
ونتحمل  بالطبع،  «نأسف 
وقد  كاملة،  املسؤولية 
قدمنا اعتذارنا إلى جيراينت 

(توماس)».

املركز  استعادة  من  ديوكوفيتش  نوفاك  الصربي  اقترب   
نادال  رافايل  االسباني  من  العاملي  التصنيف  في  األول 
بعد أن توج بطال لدورة شنغهاي الصينية، ثامنة دورات 
املاسترز لأللف نقطة في التنس بفوزه على الكرواتي برنا 
تشوريتش ٦-٣ و٦-٤ في املباراة النهائية األحد. والتتويج هو 

لديوكوفيتش  في شنغهاي الرابع 
٢٠١٣ بعد أعوام ٢٠١٢  و

و٢٠١٥، فارتقى مرتبة واحدة في التصنيف العاملي الذي 
 ١٥٥) ضئيل  بفارق  الثاني  املركز  ليحتل  االثنني  صدر 
اصابة  من  يعاني  الذي  اإلسباني  املاتادور  عن  مقطة) 
والذي  املفتوحة  املتحدة  الواليات  في ركبته منذ بطولة 
بعد  ديوكوفيتش  واعتبر  شنغهاي.  من  انسحابه  اعلن 
وأنا  «رائعة  كانت  األخيرة  األربعة  األشهر  بان  التتويج 
«مكانا  شنغهاي  دورة  معتبرا  حلظة»  بكل  استمتع 
مميزا» بالنسبة اليه.وعن منافسته لنادال الحتالل صدارة 
التصنيف العاملي قال «لم أكن ألتوقع سيناريو أفضل من 
العاملي  التصنيف  في  نادال  من  كثيرا  اقتربت  لقد  هذا، 
األخير  القسم  في  جيدة  وضعية  في  نفسي  ووضعت 
من العام». فبعد ان أمضى آواخر العام ٢٠١٧ وهو يداوي 
اصابة في مرفقه، ثم خضوعه لعملية جراحية مطلع 
يتوقع  ديوكوفيتش  يكن  لم   ،٢٠١٨ عام 
في  األول  املركز  احتالل  على  ينافس  ان 
تصنيف الالعبني احملترفني للمرة اخلامسة 

األميركي  سوى  يحققه  لم  اجناز  وهو  مسيرته  في 
جيمي كونورز والسويسري روجيه فيدرر، ولم يتخطه 
سوى األميركي بيت سامبراس بتصدره الترتيب ست 
األول  املركز  تبوأ  عاما)   ٣١) ديوكوفيتش  مرات.وكان 
للمرة األخيرة قبل نحو عامني وهو اعرب عن رغبته في 
استعادته في نهاية العام احلالي وصرح قبل خوضه 
املركز  احتالل  هو  االبرز  «الهدف  بان  النهائية  املباراة 

االول في نهاية العام».
النجم الصربي يواصل عروضه القوية

الواضح  غير  نادال  ببرنامج  احلال  بطبيعة  يتعلق  االمر 
حتى اآلن حيث يتعني على األخير الدفاع عن نقاط كثيرة 
النهائي  ربع  (بلغ  نقطة  لأللف  باريس-بيرسي  دورة  في 
العام املاضي). أما ديوكوفيتش فال نقاط يخسرها حتى 
نهاية العام احلالي ولم يستبعد املشاركة في دورة بازل 
السويسرية أو فيينا، وفي حني لم يصب جناحا في إحدى 
باريس- دورة  في  أمامه  متاحة  فالفرصة  الدورتني،  هاتني 

بيرسي وبطولة املاسترز في لندن الشهر املقبل.وواصل 
النجم الصربي عروضه القوية في األشهر االخيرة التي 
وميبلدون  بطولتي  في  كبيرين  بلقبني  للتتويج  أهلته 
والواليات املتحدة املفتوحة على مالعب فالشينغ ميدوز 
علما بانه لم يخسر سوى مباراة واحدة طوال الصيف.

بثقة  املباريات  ديوكوفيتش  دورة شنغهاي خاض  وخالل 
كبيرة بالنفس، وتفوق على جميع منافسيه ولم يخسر 

إرساله إطالقا خاللها.

@‚Ï¨@ú»ji@“Ï€@ÔzöÌ@›Á
_Êbjí€a@3bñ€@bÓ„bΩc

بثالثية نظيفة في  أمام هولندا  املذلة  بعد اخلسارة 
لوف  يواكيم  أملانيا  مدرب  بلغ  األوروبية،  األمم  دوري 
وبات  احلضيض  للعالم  بطال  املتوج  القدمي  واجليل 
بطلة  فرنسا  مواجهة  في  واجناز  فعل  برد  مطالبا 
املنتخب  ينتفض  أن  يتوقع  اجلميع  وكان  العالم. 
األملاني بعد اخلروج بخفي حنني من الدور األول ملونديال 
روسيا لكن األمور ازدادت سوءا وجتلت أمام هولندا التي 
بني  اللقاءات  تاريخ  في  بجارتها  أقسى هزمية  أحلقت 
القول  الى  «فوكوس»  بصحيفة  دفع  ما  املنتخبني، 
«منذ كارثة املونديال، ال شيء يتحسن»...»سيظل 
النقاش  نهائيا(...)  األملانية  الكرة  كارثة  عام   ٢٠١٨
االملاني  املنتخب  بأن  معتبرة  مجددا»،  سيفتح 
اخرى. الى  مباراة  العالم من  يعيش كابوس كأس 
عدة  فرص  ألملانيا  سنحت  املونديال،  في  وكما 
للتسجيل لكن العبيها فشلوا في ايجاد الطريق 
املواجهات  خسارة  سيناريو  وتكرر  املرمى،  نحو 
الفردية واضاعة الكرات ما جعل مرمى احلارس 
في  وكما  دائم.  خلطر  عرضة  نوير  مانويل 
املنتخبات  مهاجمو  استغل  املونديال، 
خط  في  شاسعة  مساحات  املنافسة 
باألهداف.  شباكه  ليدكوا  األملاني  الدفاع 
األمر  هذا  لوف  املنتخب  مدرب  وخلص 
ال  بأننا  اللحظة  هذه  في  «نشعر  بقوله 
سالحا  كانت  التي  بالنفس  الثقة  منلك 
باألهداف،  شباكنا  نى  متُ عندما  لنا.  بارزا 
لنا  يحدث  يكن  لم  هذا  البوصلة،  نفقد 

قبل أشهر عدة».

ــا  ــي قدم ــب الروس ــع املنتخ وض
ــن دوري األمم  ــتوى األول م في املس
األوروبية لكرة القدم عندما جدد 
ــى ضيفه التركي ٢-صفر  فوزه عل
ــي اجلولة  ــي ف ــد في سوتش االح
ــات اجملموعة  ــة من منافس الثالث

الثانية للمستوى الثاني.
 (٤٣) ــتادتر  نوش ــان  روم ــجل  وس
 (٧٨) ــيف  تشيريش ــس  وديني
الهدفني. الفوز هو الثاني لروسيا 
ــة، والثاني على تركيا  في البطول
ــت عليها ٢-١  ــا كانت تغلب بعدم
ــي طرابزون  ــى ف ــي اجلولة االول ف
ــويد فعززت  مقابل تعادل مع الس
ــد  برصي ــة  للمجموع ــا  صدارته
ــا  تركي ــت  مني ــا  فيم ــاط،  نق  ٧
ــل فوز  ــة مقاب ــارتها الثاني بخس
على السويد وجتمد رصيدها عند 

٣ نقاط في املركز الثاني.
ــيا وتركيا  ــن روس ــكل م وتبقى ل
ــويد في ٢٠  مباراة واحدة ضد الس
ــرين الثاني/نوفمبر املقبل  و١٧ تش
ــى  عل ــطنبول  واس ــولنا  س ــي  ف
ــح أن يضمن  ــن املرج ــي، وم التوال
ــى  ال ــه  تأهل ــي  الروس ــب  املنتخ
ــتوى االول قبل حلوله ضيفا  املس

على السويد، وذلك في حال تعثر 
ــي اجلولة  ــا ف ــام تركي ــرة ام االخي
ــابقة  املس ــارك في  ويش الرابعة. 
احلديثة العهد املنتخبات الوطنية 
األوروبية الـ٥٥، موزعة على أربعة 
ــا أربع  ــم كل منه ــتويات يض مس
ــة منتخبات  ــات من ثالث مجموع
ــة  ــت اول محاول ــى األقل.وكان عل
ــم دزيوبا من  ــد أرتي ــية للقائ رأس
ــر متريرة عرضية  ــل املنطقة اث داخ
ــع البرازيلي األصل ماريو  من املداف
فرنانديش بني يدي احلارس سينان 

بوالت (١٧). وأثمر الضغط الروسي 
ــة وصلت  ــة ركني ــر ركل ــا إث هدف
خالله الكرة الى املدافع جيورجي 
ــى  ــه عل ــا لنفس ــا فهيأه جيكي
ــوة ارتدت من  ــددها بق ــدره وس ص
ــى املدافع األملاني  ــم األمين إل القائ
ــتادتر فتابعها  ــل رومان نوش األص

بيسراه داخل املرمى اخلالي (٢٠).
الفوز الثاني لروسيا

ــي البرازيلي  ــذ احلارس الروس وانق
ــاه من هدف  ــل غييرمي مرم األص
ــديدة قوية  ــاده تس ــادل بابع التع

ــي  ــا االيطال ــم روم ــة ملهاج رائع
ــة (٣٣).  ــى ركني ــدر ال ــز أون جنغي
وضغطت تركيا في بداية الشوط 
ــادل لكن  ــن التع ــي بحثا ع الثان
ــدف  اله ــف  تضي كادت  ــيا  روس
ــية  الثاني عبر قائدها دزيوبا برأس
من مسافة قريبة لكن الكرة علت 
العارضة بسنتمترات قليلة (٥٦). 
وتصدى احلارس غييرمي لتسديدة 
ــارج املنطقة  ــة زاحفة من خ قوي
ــون االنكليزي جنك  ملهاجم ايفرت
ــني (٦١)، ثم  ــى دفعت ــون عل طوس

أبعد كرة عرضية خادعة للمدافع 
ــاب املرمى  ــويوجنو من ب جاغالر س

قبل أن يشتتها الدفاع (٦٦).
ــرارة الغياب  من جانب آخر بعد م
ــرة األولى  ــم للم ــن كأس العال ع
منذ ٦٠ عاما والبداية املتعثرة مع 
ــيني،  روبرتو مانش مدربها اجلديد 
ــت إيطاليا أخيرا الصعداء  تنفس
ــا  مضيفته ــى  عل ــل  قات ــوز  بف
ــبب بهبوط  بولندا ١-صفر، ما تس
ــتوى الثاني من  ــرة الى املس األخي
ــرة القدم.  ــة لك دوري األمم األوروبي
ــا األول في  ــا بفوزه ــن إيطالي وتدي
اجلديدة  ــة  القاري ــة  البطول ــذه  ه
ــتيانو  الى مدافع فيورنتينا كريس
ــجله  س ــح  افتت ــذي  ال ــي  بيراغ
ــت بدل  ــي الوق ــدف ف ــي به الدول
ــاء املنتخبني في  ــن لق ــع م الضائ
ــات  ــن منافس ــة م ــة الثالث اجلول
الثالثة للمستوى األول.  اجملموعة 
ــي طريقهما الى  وبدأ املنتخبان ف
ــا في  ــددا (١-١ ذهاب ــادل مج التع
ــلت ايطاليا  ــا) بعدما فش بولوني
ــرص الكثيرة التي  في ترجمة الف
ــالل اللقاء، ما  ــت عليها خ حصل
ــيؤهل البرتغال الى املربع  كان س
ــه متصدر كل  الذهبي الذي يبلغ
مجموعة من اجملموعات األربع في 

املستوى األول (تخوض املنتخبات 
ــف نهائي،  ــي نص ــة مبارات األربع
ــاراة  ــوض مب ــزان خل ــل الفائ ويتأه
ــة). لكن بيراغي قال كلمته  نهائي
في الوقت القاتل وافتتح سجله 
ــة الثانية من  ــي الدقيق الدولي ف
ــدل الضائع، مانحا مدرب  الوقت ب
ــوزه  ف ــيني  مانش ــوري»  «األتس
ــي ٨ مباريات منذ  ــي فقط ف الثان
ــورا املقال  ــف جانبييرو فنت أن خل
من منصبه بعد الغياب عن كأس 
العالم للمرة األولى منذ ٦٠ عاما. 
ــورزوف مع  ــد في خ ــا األح وبفوزه
ــباكها  نظافة ش ــى  احملافظة عل
ــيني،  مانش بقيادة  ــى  األول للمرة 
أبقت إيطاليا على آمالها بالتأهل 
ــى املربع الذهبي كونها تتخلف  ال
ــارق نقطتني قبل  عن البرتغال بف
مباراتها مع األخيرة في ١٧ تشرين 
ــاو  «سيليس لكن  الثاني/نوفمبر، 
ــك مباراة أخرى ختامية  أوروبا» ميل

ضد بولندا ايضا في ٢٠ منه.
فوز قاتل إليطاليا

ــيني  ــال، كان مانش احل وبطبيعة 
ــعيدا بفوزه الثاني مع املنتخب  س
بعد الذي حققه في مباراته األولى 
ــعودية (٢-١)، لكنه  ــد الس وديا ض
ــب علينا  ــه «كان يج ــار الى أن أش

ــجل في  أن نس
ــر.  أبك ــت  وق
ــو  ل ــادل  التع
ــن  ل ــق،  حتق
ــون عادال.  يك

سيطرنا  لقد 
ــاراة لكن  املب ــى  عل

هذه هي كرة القدم. هدف 
في الدقيقة األخيرة يغير 
ــيء. الشبان لعبوا  كل ش
ــكل جيد جدا والفوز  بش
ــتحق».ورأى  ــر من مس أكث
ــدة بدأت  ــة جدي أن «حكاي
ــب أن نعرف  ــو. لكن يج للت
ــذ وقتا في  ــور تأخ ــأن األم ب

ــس هناك من  ــرة القدم ولي ك
ــال  ــه، ق ــن جهت ــحرة». وم س
العب وسط باريس سان جرمان 

ــي ماركو فيراتي العائد  الفرنس
الى املنتخب للمرة األولى في هذه 
البطولة بعد تعافيه من االصابة، 
أنه «ال ميكن للمرء أن يكون سعيدا 
بأداء إال إذا تكلل بفوز. الفوز بهذه 
الطريقة أمر رائع. كنا مقتنعني بأن 
الكرة ستدخل الشباك عاجال أم 

أجال. قمنا بعمل جيد من خالل 
احملافظة على ثقتنا بأنفسنا 

حتى صافرة النهاية».
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ــرطا وحيدا  ــد، فلورنتينو بيريز، ش ــع رئيس ريال مدري وض
ــماح للكرواتي لوكا مودريتش وجنم امللكي  من أجل الس
مبغادرة الفريق، وحتقيق حلمه باللعب في الدوري اإليطالي.

ــة، أن بيريز، رمبا  ــع صحيفة «ذا صن» البريطاني وذكر موق
ــم امليرجني إلى فريق  ــيعطي الضوء األخضر لرحيل جن س
ــادرة الدولي الكرواتي  ــالن اإليطالي. وأضاف أن مغ إنتر مي
من ريال مدريد، تتوقف على جناح امللكي في احلصول على 
ــيلفا أو كيليان مبابي. وأوضح املوقع،  خدمات نيمار دا س
ــتقاها من وسائل إعالم إيطالية،  بناءً على معلومات اس

أن النيراتزوري سيحاول مجددا الظفر بخدمات مودريتش 
ــتوي، مضيفا بأنه كان قريبا  ــا) في امليركاتو الش (٣٣ عام
ــاالت الصيفية  ــم الصفقة في فترة االنتق جدا من حس
ــابقة، قد أكدت رغبة  املاضية. وكانت تقارير صحفية س
مودريتش باالنتقال إلى إنتر ميالنو من أجل حتقيق حلمه 
باللعب في الدوري اإليطالي، الذي شد إليه األنظار أخيرا 
ــتيانو رونالدو إلى  ــم البرتغالي كريس بعد انضمام النج
ــال مدريد ال يزال  ــع، بأن ري ــوس. وتابع املوق ــوف يوفنت صف
متمسكا بإمكانية ضم النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا 
أو زميله الفرنسي في باريس سان جيرمان كيليان مبابي، 

مضيفا بأن بيريز يريد ضم جنم كبير من حجم كريستيانو 
ــكة االنتصارات. ــدو، من أجل العودة بالفريق إلى س رونال
ــهلة في احلصول  في املقابل، لن تكون مهمة امليرجني س
ــان  ــيما وأن باريس س ــات نيمار أو مبابي، ال س على خدم
ــق النجمني للتتويج بدوري  ــان يُعول كثيرا على تأل جيرم
أبطال أوروبا، التي يضعها النادي الباريسي نُصب عينيه 
ــوكا مودريتش مع  ــار إلى أن عقد ل ــنوات. يُش منذ عدة س
ــي صيف ٢٠٢٠، فيما تبلغ قيمته املالية  ريال مدريد ينته
ــب موقع «ترانسفير ماركت»  حوالي ٢٥ مليون يورو، حس

املتخصص في شؤون الالعبني.
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كان  إذا  عما  تساؤل  وسط  تبدأ  رحلة 
باستطاعة أفضل العب في جيله أن يحقق 
نهاية على الطريقة الهوليوودية مع فريقه 
أكد  أن  منذ  ليكرز.  أجنليس  لوس  اجلديد 
املاضي،  ليكرز في متوز  إلى  انتقاله  جيمس 
سأل املشككون عما إذا كان انتقال النجم 
بدافع  كان  كاليفورنيا  إلى  عاماً   ٣٣ البالغ 
رياضي بحت أو من أجل االستمتاع في مهد 
مصمماً  جيمس  كان  إذا  الترفيه.  صناعة 
حقاً على إضافة املزيد من ألقابه الثالثة في 
ينتقل من  أن  له  األفضل  من  الدوري، فكان 
فريق مثل هيوسنت  الى  كليفالند كافالييز 
حتى  أو  سلتيكس  بوسطن  أو  روكتس 
التحاقه  ألن  سيكسزر،  سفنتي  فيالدلفيا 
بأحد هذه الفرق كان سيجعل منه مرشحاً 
املرموق.  اللقب  الى  السباق  في  محالة  ال 

«امللك»  خيار  وقع  ذلك،  عن  عوضاً  لكن 
الستعادة  يعاني  الذي  الفريق  ليكرز،  على 
عن  غاب  والذي  املاضي  مجد  من  شيء 
األدوار االقصائية «بالي اوف» منذ عام ٢٠١٣. 
النجم  تي»  أن  «تي  ملعلق شبكة  بالنسبة 
جيمس  قدوم  فإن  باركلي  تشارلز  السابق 
الى ليكرز «قرار جتاري بحت»، موضحاً «إنه 
في مرحلة النزول من مسيرته. يريد أن يكون 
السيارة  سيقود  هوليوود.  في  كبيراً  قطباً 
جيمس  لكن  الشاطئ».  على  يوم  كل 
اختياره  بأسباب  دراية  على  الذين  وأولئك 
ويؤكد  التخمينات،  هذه  رفضوا  قد  ليكرز، 
وليكرز  عائلتي  على  قراري  «اعتمد  الالعب 
الكرة،  ألعب  سلة.  كرة  العب  أنا  وحسب. 
أجله،  من  أعيش  ما  هذا  أفعله.  ما  هذا 
بها،  أعمل  التي  بالطريقة  أفعله  وعندما 
املناسب».وكما  يجد طريقه  فإن كل شيء 

في  الناجحة  مسيرته  فإن  جيمس،  أشار 
عالم الترفيه، والتي شملت أدوارا سينمائية 
قبل  راسخة  كانت  وتلفزيونية،  ووثائقية 
«أعمالي  موضحاً  كاليفورنيا،  إلى  وصوله 
من  جزءاً  أصبح  أن  قبل  بنفسها  اعتنت 
ليكرز». وهناك أيضاً الكثير من األدلة التي 
تدحض مقولة إن جيمس الذي يبلغ الرابعة 

أصبح  األول،  كانون  في  العمر  من  والثالثني 
في نهاية مسيرته الالمعة. فخالل مشوار 
املاضي،  املوسم  الدوري  نهائي  الى  التأهل 
أثبت في كثير من املباريات بأنه ال يزال قادراً 
على حمل الفريق مبفرده، وقد جنح بجهوده 
اجلبارة في قيادة كافالييرز إلى الدور النهائي 

للموسم الرابع توالياً.
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مدة  برشلونة،  أعلن 
بعد  الفريق،  مدافع  غياب 
مشاركته  خالل  إصابته 
بدوري  بالده،  منتخب  مع 

األمم األوروبية.
الكتالوني  النادي  وأصدر 
بيانًا عبر موقعه الرسمي، 
أكد فيه تعرض البلجيكي 
توماس فيرمايلني، إلصابة 
الرأسني  ذات  العضلة  في 
بالفخذ األمين، أدت خلروجه 
مصابًا من مباراة منتخب 
في  سويسرا،  أمام  بالده 
الدقيقة ٧٣، والتي انتهت 

بنتيجة  بلجيكا  بفوز 
.(٢-١)

وأضاف البيان أن فيرمايلني 
ا للعب ملدة  لن يكون متاحً

٦ أسابيع قادمة.
أزمة  برشلونة  ويواجه 
قلب  مركز  في  كبيرة 
الدفاع، خاصة مع إصابة 
ا،  أيضً أومتيتي،  صامويل 
إلى  تصل  لفترة  وغيابه 
ليصبح  وأكثر،  شهر 
إرنستو  املدرب  على  لزاما 
بالثنائي  الدفع  فالفيردي، 
وكليمنت  بيكيه  جيرارد 

لينجليت.
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ال  اإلجنليزي،  يونايتد  مانشستر  أن  بريطاني  تقرير  ذكر 
ينوي تلبية طلب مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو، بإبرام 
وبحسب  يورو.  مليون   ٤٥ الفريق،  تكلف  قد  صفقة 
نائب  وودوارد،  إد  أبلغ  مورينيو  فإن  «ميرور»،  صحيفة 
التعاقد  بضرورة  اإلجنليزي،  للنادي  التنفيذي  الرئيس 
فرانكفورت  آينتراخت  ريبيتش، جنم  أنتي  الكرواتي  مع 

ورغم  املقبلة.  الشتوية  االنتقاالت  فترة  خالل  األملاني، 
إلى  ريبيتش  جلب  في  مورينيو،  لدى  العارمة  الرغبة 
في  ترغب  ال  اليونايتد  إدارة  أن  إال  ترافورد،  أولد  ملعب 
إنفاق ٤٥ مليون يورو، وهو السعر الذي حدده فرانكفورت، 
للتخلي عن الالعب. ويرغب مورينيو في تعزيز صفوف 
فريقه بالنجم الكرواتي، الذي تألق رفقة منتخب بالده 

في مونديال روسيا.
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وصف الصحفي البريطاني املعروف، 
ــال الصحفي  ــت اغتي ديفيد هيرس
ــقجي  خاش ــال  جم ــعودي  الس
ــد أن رجال  ــاف:“ال ب ــون“، وأض بـ“اجلن
ــر بقتله.  ــو الذي أم ــا متاما ه مجنون
ــق، وال  ــه املنط ــل ال يحكم ــه رج إن
ــل يتصرف  ــع لقواعد. إنه رج يخض
دون خوف من املساءلة وال يأمن أحد 
ــت،  ــه منه“.وقال هيرس ــى نفس عل
في مقال نشره في صحيفة ”ميدل 
ــقجي،  ــت آي“، ان اغتيال خاش إيس
ــرا“ تطور إلى أزمة  أثار ”إعصارا مدم
ــا على كاهل  ــي بثقله ضخمة تلق
ــياب  انس ــع  م ــدة،  املتح ــات  الوالي
ــة اغتياله،  ــول طريق ــات ح املعلوم
ــة االغتيال بأنها“عمل  واصفا عملي
ــر ببال تنظيم  ــي رمبا لم يخط همج
ــا  (داعش)“.كم ــالمية  اإلس ــة  الدول
ــي الرياض  ــن نف ــت م ــخر هيرس س
ــؤوليتها عن اجلرمية، وامتناعها  مس
ــع ، وقال ”بدأت  ــن تقدمي دليل مقن ع
ــزق كل ما يعترضها من  العاصفة مت

ــلفينيا  ــول بنس ــلمات على ط مس
ــد فيه  ــذي يوج ــارع ال ــو (الش أفني
البيت األبيض)، مبا في ذلك القول بأن 
ولي العهد محمد بن سلمان، والذي 
ــاص بعض  ــه اخل ــن بني حرس كان م
ــال املكونة من  ــة االغتي عناصر فرق
خمسة عشر عنصرا، كان ”رجلنا“، 
ــا رجلنا  ــول: ”لقد أوصلن ومنها الق
ــث كان ذلك ما قاله  إلى الذروة“. حي
ترامب ألصدقائه، بحسب ما ورد في 
ــه وولف وصدر في  ــاب الذي ألف الكت
ــام بعنوان  ــذا الع ــت مبكر من ه وق
ــرا أن مكانة  ــار والغضب)“.معتب (الن
ــات املتحدة  ــي الوالي ــلمان ف ابن س
”عصفت بها الرياح في ليلة واحدة، 
ــذر، مخلفة  ــم ت ــق منها ول ــم تب فل
ــيرا الى  حطاما في كل مكان“، مش

ــادرة  ــن ”مب ــن م ــحاب الكثيري انس
ــتثمار من أجل املستقبل، وإلى  االس
ــرس، وإلى  ــاء الكونغ ــف أعض مواق
ــيوخ لفرض  ــي مجلس الش حترك ف
ــلمان، باإلضافة  عقوبات على بن س
ــس رجب طيب  ــتعداد الرئي ــى اس إل
أردوغان الستقبال وفد عالي املستوى 
يترأسه األمير خالد الفيصل، بهدف 
عزل امللك سلمان عن أي صلة بهذه 
ــت أن ترامب  األحداث. وأضاف هيرس
ــن  ــد ب ــاءل اآلن ”إذا كان محم يتس
ــى أن يأمر بارتكاب  ــلمان قادرا عل س
ــع وهو في  ــذا العمل الفظي ــل ه مث
ــني، وفقط بعد  ــن الثالثة والثالث س
ــهرا من تنصيبه وليا  ستة عشر ش
ــل األرعن  ــو الفع ــا ه ــد، إذن م للعه
ــادرا على  ــيكون ق ــون الذي س واجملن
اإلتيان به عندما يصبح ملكا للبالد، 
التي يعود الفضل في قوتها ونفوذها 
ــكل  في اخلليج، بل وفي املنطق بش
عام، إلى اجليش األمريكي؟“.وأضاف: 
ــف  ــم يعد أمام ترامب بعد الكش ”ل
عن محتويات التسجيالت الصوتية 
ــد ووحيد.  ــوى إجراء واح ــة س واملرئي
ــماح البن  ــد اآلن الس ــه بع ال ميكن

ــلمان بأن يصعد إلى العرش.. هذا  س
ــتحقه جمال خاشقجي  أقل ما يس
ــن الناس  ــي ال حتصى م ــداد الت واألع
الذين قتلوا أو عذبوا أو سجنوا على 

أيدي زبانية النظام السعودي“.
ــورك تاميز إن عملية  ــذا وقالت نيوي ه
ــى  إل ــؤدي  ت ــد  ق ــقجي  ــل خاش قت
فضيحة دولية للسعودية ومشكلة 
كبيرة لولي العهد السعودي محمد 
ــلمان الذي وصف نفسه بأنه  بن س
ــزم بالتحديث صحيفة  مصلح ملت
ــت التي يكتب فيها  واشنطن بوس
ــقجي قالت إنه إذا تأكد  جمال خاش
ــك تصعيدا  ــيمثل ذل خبر قتله فس
ــعودية  الس ــود  جه ــي  ف ــا  صادم
إلسكات املعارضة الفايننشال تاميز 

ــت أن تولد قضية  ــة رجح البريطاني
ــديدة على  ــقجي ضغوطا ش خاش
ــرة بالفعل بني تركيا  العالقات املتوت
ــلط الضوء مجددا  والسعودية وتس
ــعودية  ــنطن للس ــم واش ــى دع عل
احلليف الرئيس للواليات املتحدة في 
املنطقة نقل السيناتور الدميقراطي 
ــه إن ما حصل  ــي قول ــتوفر ف كريس
ــر قنصلية  ــي مق ــقجي ف مع خاش
ــببا  ــكل س ــطنبول يش ــالده بإس ب
ــك  آخر لضرورة إعادة النظر في الش
املفتوح الذي تقدمه اإلدارة األميركية 
سياسيا وعسكريا للسعودية كما 
ــيناتور كيس  ــن الس ــل املوقع ع نق
ــا حصل بني  ــد قوله إن م ــان هوالن ف
وخاشقجي  ــعودية  الس السلطات 
ــول على اإلطالق عالمة  أمر غير مقب
أخرى على أن هذه احلملة على حرية 
ــر أصبحت أكثر جدية دانييل  التعبي
الرسن في األميركان كونسيرفاتيف 
ــن هجوما عنيفا على ولي العهد  ش
ــه مبجرم  ــلمان ووصف ــد بن س محم
حرب استبدادي مضيفا أن ما فعله 
ــم عن إعطاء  ــقجي قوي ناج بخاش
ــتقرار شيكا  حكومة مزعزعة لالس

ــبها  ــه إذا لم حتاس ــاض وأن ــى بي عل
ــة فعلى الكونغرس  اإلدارة األميركي
ــر  ــث روث املدي ــك كيني ــل ذل أن يفع
ــن رايتس ووتش  التنفيذي في هيوم
علق على قضية خاشقجي قائال إنه 
سعيد لرؤية أن ولي العهد السعودي 
لم يعد يشار إليه على أنه إصالحي 
ــت فقط اختطاف  وأن القضية ليس
الكارثي  ــه  اعتقال ــل  ب ــقجي  خاش
ملنتقديه وقصفه وجتويعه للمدنيني 

في اليمن.
ــرون عضوا في  ــا وقع اثنان وعش كم
ــي على  ــيوخ األمريك ــس الش مجل
ــالة إلى الرئيس األمريكي دونالد  رس
ــد  ــق لتحدي ــل حتقي ــب لتفعي ترام
ــات  ــرض عقوب ــب ف ــا إذا كان يج م

ــان في ما  ــوق اإلنس ــة بحق متعلق
يتصل باختفاء الصحفي السعودي 
جمال خاشقجي الذي شوهد للمرة 
ــل قنصلية بالده  األخيرة عندما دخ

في مدينة اسطنبول بتركيا.
ــالة إنهم فعلوا بندا  وقالوا في الرس
ــاءلة  ــكي للمس في قانون ماغنتس
ــان  اإلنس ــوق  حق ــأن  بش ــة  العاملي
ــد ما إذا  ــس بتحدي ــزم الرئي الذي يل
ــؤوال عن  ــي مس ــخص أجنب كان ش

انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان.
وأضاف األعضاء في الرسالة قائلني: 
ــاذك القرار أن تضع  «نتوقع عند اتخ
في اعتبارك أية معلومات لها عالقة 
ــا يتصل بكبار  ــر، مبا في ذلك م باألم
املسؤولني في احلكومة السعودية.»

دعوة خطيبة خاشقجي
وكان الرئيس األمريكي دونالد ترامب 
قال إنه حتدث مع مسؤولني على أعلى 
املستويات في السعودية بخصوص 
اختفاء الصحفي جمال خاشقجي، 
ــة الواليات املتحدة  مؤكدا على رغب

في الوصول إلى حقيقة ما حدث.
ــني «هذا  ــب للصحفي ــاف ترام وأض
ــن رغبته في  ــيئ»، معربا ع وضع س

دعوة خطيبة خاشقجي إلى البيت 
األبيض.

في غضون ذلك، أصدر البيت األبيض 
ــار  ــا قال فيه إن كال من مستش بيان
ــون،  بولت ــون  ج ــي  القوم ــن  األم
ــار الرئيس جاريد كوشنير،  ومستش
ــعودي  ــي العهد الس ــع ول ــا م حتدث
ــة  ــن قضي ــلمان ع ــن س ــد ب محم

خاشقجي.
وقالت املتحدثة باسم البيت األبيض 
ــارة ساندرز إن وزير اخلارجية مايك  س
ــلمان  ــا «اتصل بنب س ــو أيض بومبي
ــف عن  ــد على ضرورة الكش للتأكي

املعلومات املرتبطة بالقضية».
وكانت وسائل إعالم تركية بثت صور 
فيديو مأخوذ من تسجيالت كاميرات 

ــي» تقول  ــي تي ف ــي س مراقبة «س
إنها دليل على أن اختفاء الصحفي 

السعودي مت بعملية مدبرة.
وتظهر الصور من يعتقد أنهم أعضاء 
ــعودية يدخلون  الس ــرات  اخملاب ــي  ف

ويخرجون من مطار اسطنبول.
ــرف في  ــذي ع ــقجي، ال وكان خاش
ــات  الفترة األخيرة بانتقاده لسياس
ــعودية  ــل القنصلية الس بالده، دخ
في اسطنبول، في الثاني من أكتوبر 
ــرين األول، ولم يعثر له على أثر  / تش

منذ ذلك احلني.
إن  ــة  التركي ــلطات  الس ــول  وتق
ــقجي قتل، وتنفي السعودية  خاش

ذلك.
ماذا يظهر َّـ الفيديو أيضا؟

ــي بثتها قناة تي أر  تظهر الصور الت
ــح أنها من  ــورا، يرج ــي التركية ص ت
ــيارات تدخل  ــة، س ــرات املراقب كامي
ــاحنات  ــى القنصلية، بينها ش املبن
سوداء، يعتقد أن دورها كان محوريا 

في القضية.
ــو مجموعة  ــر في الفيدي كما يظه
ــعوديني وهم يدخلون تركيا  رجال س
ــطنبول، ويحجزون في  عبر مطار اس

فنادق ثم يغادرون البالد.
ــراك طائرتني  ــص احملققون األت ويفح
ــعوديتني من طراز «غلف سترمي»  س
ــر.  ــي ٢ أكتوب ــار ف ــي املط ــا ف هبطت
ــرة تنتظر على  ــر الفيديو طائ ويظه

املدرج.
وكان خاشقجي ذهب إلى القنصلية 
ــق طالقه  ــتخراج وثائ ــل اس من أج
حتى يتمكن من الزواج من خطيبته 

التركية ، خديجة جنكيز.
ــقجي وهو يدخل مبنى  وظهر خاش
ــر  تنتظ ــه  وخطيبت ــة،  القنصلي
خارجها. ونشرت صحيفة «صباح» 
ــخصا تقول  ــماء ١٥ ش التركية أس
إنهم من اخملابرات السعودية، وتعتقد 
ــة اختفاء  ــون في قضي أنهم ضالع

البارز.وتقوم  ــعودي  الس ــي  الصحف
الشرطة بفحص ١٥٠ كاميرا أمنية 
ــق. وذكرت بعض  ــزء من التحقي كج
وسائل اإلعالم احمللية أن خاشقجي 
ــم يُقتل.  ــد اختُطف ول ــا يكون ق رمب
ــتفتش مقر  ــا س ــا إنه ــول تركي وتق

ــطنبول في حني  ــة في اس القنصلي
ــعودية إن  ــت وزارة اخلارجية الس قال
ــى التعاون»  ــة عل ــاض «منفتح الري
ــش املبنى. ــي تفتي ــع ف ــا ال متان وإنه
ــعودية  وتطالب أنقرة بأن تثبت الس
ــقجي غادر مقر قنصيلتها  أن خاش
ــني ال تقدم  ــي ح ــطنبول، ف ــي اس ف
ــم اإلدعاء بأنه قتل  أدلة قاطعة تدع

داخلها.
كيف كانت ردود الفعل الدولية؟

ــة  ــة البريطاني ــت وزارة اخلارجي طلب
ــاء  ــأن اختف ــريعة» بش ــة س «أجوب
ــة  ــر اخلارجي ــال وزي ــقجي. وق خاش
ــت، لنظيره  ــي، جيرميي هن البريطان
ــعودي، عادل اجلبير، إن «عالقات  الس
ــن مبنية على  ــني البلدي الصداقة ب
ــار الرئيس  ــتركة». واش ــم املش القي
ــد ترامب، إلى أنه لم  األمريكي، دونال
ــعوديني  ــؤولني الس ــدث للمس يتح
ــقجي، ولكنه قال  عن اختفاء خاش
ــر اخلارجية  ــا وزي ــيفعل. ودع إنه س
السعودية  بومبيو،  مايك  األمريكي، 
إلى دعم «حتقيق شامل» في القضية 

و»إعالن النتائج بكل شفافية».
ــدة  املتح األمم  ــي  ف ــراء  ــب خب وطال

ــريع  س ــي  دول ــق  «حتقي ــراء  بإج
ــه. وقال ولي  ــتقل» في اختفائ ومس
العهد السعوي، محمد بن سلمان، 
ــة بلومبرغ،  ــبوع املاضي لوكال األس
ــة على معرفة  إن حكومته «حريص
ــادر  غ ــه  وإن ــقجي»،  خاش ــر  مصي

ــاعة من  القنصلية «بعد دقائق أو س
ــي العهد،  ــقيق ول دخوله». وأكد ش
ــلمان، سفير السعودية  خالد بن س
ــع  ــدة، أن «جمي ــات املتح ــي الوالي ف
التقارير بشأن اختفائه ومقتله غير 

صحيحة وال أساس لها».
ماذا كان رد فعل خطيبته؟

ــز الرئيس  ــة جنكي ــدت خديج ناش
األمريكي، دونالد ترامب، ملساعدتها 
ــكان وجود  ــر وم ــة مصي ــي معرف ف
ــقجي، في  ــال خاش ــا جم خطيبه
ــنطن  ــرته صحيفة واش ــال نش مق
ــس  الرئي ــد  «أناش ــت.وكتبت:  بوس
دونالد ترامب، وزوجته ميالنيا ترامب، 
ــوء  الض ــليط  تس ــي  ف ــاعدة  املس
ــال. كنا نعد حلفل  على اختفاء جم
ــط حلياتنا معا،  ــاف، وكنا نخط الزف
عندما اختفى»، جمال رجل شجاع 
ــه، ال أدري  ــل مبادئ ــن أج ــل م يناض
ــه قتل أو  ــأعيش إذا تبني أن كيف س

اختطف».

ــد  دونال ــي،  األمريك ــس  الرئي ــن  أعل
ا من اعتزام  ــدً ــب، أنّه ليس متأك ترام
ــس،  ماتي ــس  جمي ــاع،  الدف ــر  وزي
ــتقالة من منصبه. وقال ترامب  االس
ــع برنامج  ــجلة م خالل مقابلة مس
”٦٠ دقيقة“ الذي تبثه شبكة ”سي.
ــي.إس“، إنّ ماتيس ”قد يفعل ذلك“،  ب
ــا ما“. ــي نوعً ــه ”دميقراط ــرًا أنّ معتب

ــن املقابلة  ــف م ــا ملقتط ــع، وفقً وتاب
ــة البرنامج،  ــرا قبل إذاع مت بثه، مؤخ
ــتقالة. ــس ”رمبا“ يعتزم االس أنّ ماتي
وأضاف: ”إذا أردمت أن تعلموا احلقيقة، 
ا ما. لكن  ــي نوعً فأعتقد أنه دميقراط
ــب. إننا  ــخص طي اجلنرال ماتيس ش
ا بشكل جيد للغاية. قد  نتعامل معً

يستقيل“.
ــف الرئيس األميركي دونالد  هذا ووص

ــس ماتيس  ــر دفاعه جيم ــب وزي ترام
حاً استقالته،  بأنه «دميوقراطي»، مرجّ
ــزور فيتنام  ــس، الذي ي ــاً أن ماتي علم
ــنة، كان نفى  للمرة الثانية هذه الس
الشهر املاضي تكهنات بأن توتراً مع 
ترامب قد يؤدي إلى خروجه من اإلدارة. 
ومنذ فترة، ترددت أنباء عن احتمالية 
ــه في أقرب  ــة ماتيس من منصب إقال
ــات املتزايدة بينه  ــبب اخلالف وقت بس
وبني ترامب حول السياسة اخلارجية 
ــك  تل ــى  ــرج ونف ــه خ ــالد، ولكن للب

االدعاءات
ــي  الصحف ه  ــدّ أع ــاب  كت ــي  ف ووَرَدَ 
ــوب وودورد الذي  ــي املعروف ب األميرك
اسهم في إسقاط الرئيس اجلمهوري 
السابق ريتشارد نيكسون، أن ترامب 
ــي  القوم ــن  لألم ــاره  مستش ــأل  س
ــبب احتفاظ  ــنة عن س ــع الس مطل
ــكري  ــدة بوجود عس ــات املتح الوالي
ــرة الكورية،  ــبه اجلزي ــف في ش مكل

ــة ذلك ملراقبة  فأبلغه ماتيس بأهمي
ــج الصاروخي لبيونغ يانغ، ولـ  البرنام
«منع حرب عاملية ثالثة». ثم قال وزير 
ــة الفهم  ــاعديه إن درج ــاع ملس الدف
ــذ في  ــة لتلمي ــس «موازي ــدى الرئي ل
الصف اخلامس أو السادس»، أي فهم 

طفل عمره ١٠ أو ١١ سنة.

ــى أن ترامب حضّ  ــاب إل ــير الكت يش
ماتيس على اغتيال الرئيس السوري 
ــنّت دمشق  ــد، بعدما ش ــار األس بش
ــى مدنيني في  ــاً «كيماوياً» عل هجوم
ــر  ــل) ٢٠١٧. وزاد أن الوزي ــان (أبري نيس
ــيفعل ذلك  ــه «س ــس بأن ــغ الرئي أبل
ــك خطة  ــدّ بدل ذل ــه أع ــوراً»، لكن ف
ــدودة، لم  ــة جوية مح ــه ضرب لتوجي
ــد شخصياً. ونفى ماتيس  تهدد األس

ــات، ووصف الكتاب بأنه  تلك املعلوم
ــن األعمال األدبية في  «صنف فريد م

واشنطن».
ــي بي  ــبكة «س ــي مقابلة مع ش وف
ــل يريد ماتيس  ــئِل ترامب ه أس»، سُ
ثه:  االستقالة، فأجاب مخاطباً محدّ
ــك. إذا أردتَ أن تعرف  ــا يكون كذل «رمب
ــه دميقراطي في  ــة، أعتقد بأن احلقيق
ــرال ماتيس  ــر. لكن اجلن ــكل أو آخ ش
رجل جيد. تفاهمنا في شكل سريع. 

ــخص  أن كل ش ــي  أعن ــادر.  ــا يغ رمب
سيغادر في وقت ما. هذه واشنطن». 
وأشار ترامب إلى أنه تناول الغداء مع 
ماتيس قبل يومني، الفتاً إلى أن الوزير 
ــتقالة.  ــه على االس ــه عزم لم يبلغ
يُذكر أن ماتيس من أبرز أعضاء اإلدارة 
ــخصية  ــه أيضاً ش ــة، لكن األميركي

مستقلة.
ــاع  الدف وزارة  ــم  باس ــق  ناط ــق  وعلّ

األميركية (البنتاغون) على تصريحات 
ــالً: «يركز ماتيس على أداء  ترامب، قائ
مهمته، وضمان بقاء اجليش األميركي 

القوة األكثر فتكاً على الكوكب».
ــى  إل ــح  ملّ ــي  األميرك ــس  الرئي وكان 
ــالن  ــد اإلع ــه، بع ــي إدارت ــرات ف تغيي
ــتقالة  اس ــن  ع ــي  املاض ــبوع  األس
ــدى األمم  ــات املتحدة ل ــة الوالي مندوب
ــالً: «لدينا  ــدة نيكي هايلي، قائ املتح
ــعيداً  ــت س ــة. لس ــة عظيم حكوم

ــخاص. لست متحمساً  ببعض األش
آلخرين فيما هناك أفراد أحتمس لهم 

كثيراً».
لهايلي  املفاجئة  االستقالة  وباغتت 
ــارت تكهنات، لكن  البيت األبيض وأث
ــون  ــود ج ــوا أن صع ــني الحظ مراقب
ــي  ــن القوم ــاراً لألم ــون مستش بولت
ومايك بومبيو وزيراً للخارجية، اسهم 
في تغيير آليات السلطة ضمن فريق 

األمن القومي لترامب.
ــب  ترام د  ــدّ ج ــر،  آخ ــد  صعي ــى  عل
ــل العائالت  ــة فص دفاعه عن سياس
ــني الواليات  ــدود ب ــرة على احل املهاج
ــا  أنه ــاً  علم ــيك،  واملكس ــدة  املتح
ــال في  ــة. وق ــادات عنيف ــارت انتق أث
ــعروا  ــى املهاجرين: «إذا ش ــارة إل إش
ــال، ال يأتون». وأضاف  بحصول انفص
ــرّون معهم  ــن كانوا «يج أن املهاجري
ــول  لدخ ــتخدمونهم  ويس ــاالً  أطف

ــتدرك:  بالدنا في حاالت كثيرة». واس
ــرة مختلفة  ــور كثي ــع إلى أم «نتطلّ

تتعلّق بالهجرة املشروعة».
ــة  ــرى، أوردت صحيف ــة أخ ــن جه م

«نيويورك تاميز» أن وثائق مالية سرية 
ــنر، صهر  ح أن يكون جاريد كوش ترجّ
ــاريه، دفع أقلّ ممّا  ترامب وأبرز مستش
ــل االحتادية،  ــن ضرائب الدخ يجب م
ــي ٢٠٠٩  ــم يدفعها بني عامَ ــا ل أو رمب

و٢٠١٦.
ت  دّ عِ

ــق أُ ــذه الوثائ ــارت إلى أن ه وأش
بتعاون من كوشنر، في إطار مراجعة 
ــة كانت  ــه املالي من مؤسس لوضع
ــدرس إمكان نيله قرض . وأضافت أن  ت
ــنر  الفواتير الضريبية اخلاصة بكوش
ــة  ــزة ضريبي ــتخدامه مي ــر اس تظه
ــارات خصم  ــتثمري العق ــح ملس تتي
جزء من الضريبة املستحقة عليهم، 
ــة العقار.  ــاض قيم ــال انخف ــي ح ف
ن  واستدركت أن هذه الوثائق ال تتضمّ
ــنر أو شركته  ــير إلى أن كوش «ما يش

خالفا القانون».
ــنر  ــم محامي كوش وعلّق ناطق باس
ــاً الردّ  ــر الصحيفة، رافض ــى تقري عل
ذت  خِ

ــا التي ذكر أنها «أُ على مزاعمه
ــة متّ احلصول  ــر مكتمل ــن وثائق غي م
ــة القانون  ــالل مخالف ــا من خ عليه
ــرية املتعلّقة  ــات معايير الس واتفاق
الذي  ــنر  «كوش وتابع:  ــركات».  بالش
يحرص دوماً على اتباع نصيحة عدد 

م أوراق  كبير من احملامني واحملاسبني، قدّ
كل الضرائب املستحقة ودفعها في 
شكل مالئم، وفقاً للقانون والقواعد» 

السارية.

12 قضايا
عهد ابن سلمان انتهى قبل أن يبدأ
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وقع اثنان وعشرون عضوا َّـ مجلس الشيوخ األمريكي على رسالة 
إُّـ ترامب لتفعيل تحقيق لتحديد ما إذا كان يجب فرض عقوبات 

متعلقة بحقوق اإلنسان َّـ ما يتصل باختفاء خاشقجي

صعود جون بولتون مستشاراً لألمن القومي ومايك 
بومبيو وزيراً للخارجية اسهم َّـ تغيري آليات السلطة 

ضمن فريق األمن القومي لرتامب

كينيث روث :انا سعيد لرؤية أن 
ولي العهد السعودي لم يعد يشار 
إليه على أنه إصالحي وأن القضية 
ليست بما يخص خاشقجي بل 
اعتقاله الكارثي ِّـنتقديه وقصفه 
وتجويعه للمدنيني َّـ اليمن

ترامب يلمّـح إلى استقالة ماتيس «الديمقراطي»
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روثخاشقجيابن سلمان

ماتيسبومبيوبولتون



عبد اهللا الثاني يعـد بـ «اجتثاث الفساد»

وتواجه ماي معركة على جبهتني 
ــاع  إلقن ــى  األول ــبوع،  األس ــذا  ه
ــة إلقناع  ــا، والثاني وزراء بخطته
ــة األوربية بها، مع دخول  املفوضي
ــاً خطراً. كما  املفاوضات منعطف
ــوزراء البريطانية  ــة ال على رئيس
ــتيعاب مترّد داخل حكومتها،  اس
ثم محاولة جتاوز أزمة املفاوضات، 
ــاد مرتقبة  ــة لقادة االحت خالل قم
ــة  العاصم ــي  ف ــبوع  األس ــذا  ه

البلجيكية.
وكان رئيس املفوضية األوربية جان 
كلود يونكر أكد احلاجة إلى حتقيق 
ــي مفاوضات  ــري» ف م جوه ــدّ «تق
ــا  ــي م ــاً ف ــت»، خصوص «بريكزي
ــدود اإليرلندية،  ــف احل ــق مبل يتعلّ
ــس اجمللس األوربي  فيما وصف رئي
ــة  ــة األوربي ــك القم ــد توس دونال
ــة احلقيقة»  ــة بأنّها «حلظ املرتقب
ــن  م ــا  لبريطاني ــم  منظّ ــروج  خل

التكتل.
وستخوض ماي نقاشات حاسمة 
حول مسألة احلدود اإليرلندية، مع 
للحكومة  ــة  وزرائها خالل جلس
ــزام وزراء  ــات باعت ــلّ تكهن في ظ
ــى  عل ــرّت  أص إذا  ــتقالة  االس
وزيرتَي  ــد  تهدي بعد  ــا،  اقتراحاته
ــتر ماكفيه والتنمية  التقاعد إس

بيني موردونت بذلك.

ــيل  وال ترغب لندن ودبلن وبروكس
ــاط تفتيش على احلدود  بفرض نق
ــمالية واململكة  ــني إيرلندا الش ب
املتحدة، لكن املشكلة تكمن في 
ــلّ لرغبة ماي في  ــل إلى ح التوص
ــة املوحدة  ــوق األوربي مغادرة الس

واالحتاد اجلمركي.
أن  ــت  اقترح ــا  بريطاني ــت  وكان
ــد  القواع ــاع  اتب ــي  ف ــتمر  تس
ــي، بعد  ــاد األورب ــة لالحت اجلمركي
ــاراً بديالً إلبقاء  خروجها منه، خي
احلدود مفتوحة، إلى حني التوصل 

ــع، يجنّب  ــاري أوس ــى اتفاق جت إل
احلاجة إلى نقاط حدودية.

ــيكون مؤقتاً،  وترى ماي أن ذلك س
ــت  م ــمها أُرغِ ــة باس ــن ناطق لك
ــألة، بعد  ــى توضيح هذه املس عل
تقارير إعالمية افادت بأن الترتيب 
ــون  ــن يك ــي ل ــاند» النهائ «املس
ــة. ويُطالب  ــدداً مبهلة قانوني مح

ــي  األورب ــاد  باالحت ــككون  املش
بتحديد الفترة التي تتقيّد خاللها 
ــة  اجلمركي ــد  بالقواع ــا  بريطاني
ن بعدها من إبرام  األوربية، لتتمكّ
اتفاقات جتارية مع شركاء آخرين.

ــط مؤيّدي  ــذه اخلط ــت ه وأغضب
ــزب احملافظني  ــت» في ح «بريكزي
ــاء ماي في  ــم، وكذلك حلف احلاك
اإليرلندي»  الوحدوي  «الدميقراطي 
ــتر  الذي أكدت زعيمته أرلن فوس
أن «هذا الترتيب لن يكون مؤقتاً»، 
داعية رئيسة الوزراء إلى االمتناع 

عن قبول «صفقة مراوغة يفرضها 
آخرون عليها».

ــب «املتمرد»  ــد النائ ــى ذلك، أك إل
ــاً  ــوغ أن ٣٩ نائب ــز - م ــوب ري جاك
ــن يوقفوا معارضتهم  محافظاً ل
أن  ــى  إل ــيراً  مش ــاي،  م ــط  خط
ــل  ــتطيع أن تقب ــا ال تس بريطاني
ــاف:  واض ــت».  بريكزي ــة  «عقوب

ــي منظمة  ــاد األورب «إذا كان االحت
ــول: إذا كنت تريد  ــل املافيا، تق مث
ــى  عل ــار  الن ــنطلق  س ــادرة،  املغ

ركبتك، األفضل أن نخرج».
ــارة األملانية  كما أشارت املستش
ــي  م ف ــدّ ــى تق ــركل، إل ــال م أنغي
ــا من  ــروج بريطاني ــات خ مفاوض
ــي (بريكزيت)، لكنها  االحتاد األورب
ــيطان يكمن  رت من أنّ «الش ــذّ ح

في التفاصيل».
ــي الهاي  ــالل مؤمتر صحفي ف وخ
ــوزراء الهولندي مارك  مع رئيس ال
ــأن «يكون  ــركل ب ــت م ــي، أمل روت
م في األسبوع املقبل»،  هناك تقدُّ
ــود  ــعداء بوج ــن س ــت: «نح وقال
ــا  لكنه ــة»،  مكثّف ــات  مناقش
ــيطان يكمن  «الش أن  استدركت 

في التفاصيل».
ــن  م ــبوع  أس ــل  قب ــك  ذل ــي  يأت
ــادة االحتاد األوربي في  اجتماع لق
بروكسيل، في ما ميكن أن يشكل 
ــرة للتوصل إلى اتفاق  فرصة أخي

حول شروط «الطالق».
ــر  الوزي راب،  ــك  دوميني وكان 
ــف  مل ــف  املكل ــي  البريطان
ــال  ــن احتم ــل م ــت»، قلّ «بريكزي
ــراق» في هذه  ــل إلى «اخت التوص
ــى أن ذلك لن  ــيراً إل ــة، مش القم
ــل قمة لالحتاد مرتقبة في  يتم قب
تشرين الثاني (نوفمبر). كما رفض 
ــط احلكومة  ــى تخط ــد مت حتدي
ــر مقترحات في شأن احلدود  لنش
مع إرلندا، وهي املسألة الشائكة 

في مفاوضات «بريكزيت».
ــزب  احل د  ــدّ ه ــار،  اإلط ــذا  ه ــي  ف
«الدميقراطي الوحدوي» اإليرلندي 
ــة الوزراء البريطانية تيريزا  رئيس
ماي أمس بالتصويت ضد املوازنة 

وإسقاطها، إذا وافقت على عرض 
ــاط تفتيش عند  ــي بإقامة نق أورب

حدود جمهورية إيرلندا.
ــان»  ــة «ذي غاردي ــت صحيف ونقل
ــؤولني إيرلنديني «بارزين»  عن مس
قولهم إن نواب احلزب «الوحدوي» 
العشرة الذين تعتمد عليهم ماي 
لتأمني غالبية في مجلس العموم 
املوازنة  (البرملان)، سيصوتون ضد 
ــهر اجلاري، إذا لم تراعِ  نهاية الش
ــر» خالل القمة  «خطوطهم احلم
األوربية، ما يعني نزع الثقة منها، 
ــة  وإنهاء اتفاق أوصلها إلى رئاس

الوزراء.
ــواب تهديدهم بخطوة  ــق الن وأرف
ــن  ع ــوا  امتنع ــث  حي ــة،  عملي
ــل للقانون  ــت على تعدي التصوي
ــزب العمال  م به ح ــدّ ــي تق الزراع

ــاً  خالف ــارض،  املع
ــم، إذ كانوا يصوتون دائمأ  لعادته

إلى جانب احملافظني.

ــيل، أعلنت الزعيمة  وفي بروكس
اإليرلندية أرلني فوستر، التي تُعتبر 
ــي بريطانيا،  ــرأة ف ــوى ام ــي أق ثان
ــؤولني األوربيني  ــا أبلغت املس أنه
ــراً»، مؤكدة أنها لن  «خطوطاً حم
ــأي اتفاق ينص على إقامة  تقبل ب
ــر، ألن ذلك «يعني  حدود في البح

خضوعنا للقوانني األوربية».
اإليرلنديني  ــواب  الن ــد  وجاء تهدي
ــد «املتمردين» في حزب  بعد تأكي
ــتعداد ٤٠  ــني احلاكم، اس احملافظ
ــت ضد املوازنة التي  نائباً للتصوي
ــة فيليب  اخلزان وزير  ــيعرضها  س
ــي ٢٩  ــان، ف ــى البرمل ــد عل هامون

الشهر اجلاري.
ــر اخلارجية  ــرب وزي ــك، أع ــى ذل إل
ــون الذي  ــابق بوريس جونس الس
ــاي، عن  ــي م ــرز منافس ــر أب يُعتب
ــة  ــش رئيس ــن أن تناق ــية م خش
الوزراء مع بروكسيل اتفاقاً يتعلق 
ــاق  ــن االتف ــاً ع ــدا، مختلف بإيرلن
ــترضاء  «اس ــدف  به ــي،  األساس
ــا يعني حتويل  ــزب الوحدوي، م احل
ــتعمرة  اململكة املتحدة إلى مس
ــي االحتاد  ــا ف ــع بقائه ــة، م أوربي
ــي، إذا لم يتم التوصل إلى  اجلمرك
ــارة احلرة بحلول  اتفاق على التج
ــاي على أن  ــام ٢٠٢٠».وتصرّ م الع
ــي البرملان  ــة ف ــر املوازن ــدم متري ع
ــة بها،  ــرح الثق ــؤدي إلى ط ــن ي ل
ــه يضعها في موقف  على رغم أن
ــت ردت على ذلك أمس  حرج.وكان
ــى اجتماع  ــا احلكومة إل بدعوته
لشرح وجهة نظرها، ووضع الوزراء 
ــول بأن  ــورة، وللق ــي كامل الص ف
احلزب «الوحدوي» اإليرلندي ينسق 

مواقفـه ضدهـا مع املتمرديـن.

ــاد إلى  ل الفس ــوّ ــمح بأن يتح ــن يُس  ول
ــات  «مؤسس أن  ــد  وأك ــن».  مزم ــرض  م
ــاد من  ــادرة على اجتثاث الفس ــة ق الدول
ــبة كل من يتطاول على  جذوره، ومحاس
ــى أولوية حتصني  ــيراً إل املال العام»، مش
ــات الدولة ضد الفساد من خالل  مؤسس
ــدأ  ــل مب ــة، وتفعي ــزة الرقاب ــز أجه تعزي

املساءلة واحملاسبة .
ــواب األردني  ــس الن ــك، جدد مجل إلى ذل
ــس احلالي عاطف الطراونة  انتخاب الرئي
ــة،  ــدة هي اخلامس ــية جدي ــدورة رئاس ل
ــه  ومدتها عامان، بعدما فاز على منافس
ــالح»، الذراع البرملاني  رئيس «كتلة اإلص
ــالمي، النائب  ــة العمل اإلس ــزب جبه حل

عبداهللا العكايلة.
ــه  ــاز الطراونة بفارق كبير عن منافس وف
ــاً في مقابل  ــد أن حصل على ٨٧ صوت بع
ــت جلنة  ــا أتلف ــه، فيم ــاً ملنافس ٣٩ صوت
ــا  اعتبرته أوراق   ٣ ــة  الرئاس ــات  انتخاب
ــة ورقة  ــجلت اللجن ــة، في وقت س الغي

واحدة بيضاء.
ــة األردنية عمر الرزاز  وعلّق رئيس احلكوم
ــة، قائالً إن  ــد تقدميه التهنئة للطراون بع
احلكومة ستكون شريكاً حقيقياً جمللس 
ــات امللكية،  ــي تلبية للتوجيه النواب ف
ــنكون فريقاً واحداً، ونرسخ  مضيفاً: «س
ــاً بناء دولة القانون واإلنتاج والتكافل  مع
ــان  اإلنس ــة  دول ــى  إل ــتوصلنا  س ــي  الت

الناجز».
ومن املنتظر ان تشهد األيام األولى للدورة 
ــجاالً نيابياً  ــواب، س ــس الن ــة جملل العادي
ــرار احلكومة  ــة إق ــى خلفي ــاً عل حكومي
ــة الدخل،  ــون ضريب ــدالً لقان ــاً مع قانون
ــم اإللكترونية الذي ينتقده  وقانونَ اجلرائ
ناشطون على مواقع التواصل االجتماعي 
ــقف احلريات  ــى اعتبار أنه يحد من س عل
ــال احلكومة  في اململكة، إضافة الى إرس

قانون املوازنة العامة للبالد.
ويستعد مجلس النواب إلدخال تعديالت 
ــون ضريبة الدخل، وفق  جوهرية على قان
ــس مجلس النواب عقب  تصريحات لرئي
ــالن النتائج، وهو القانون الذي رفضته  إع
ــات مجتمع  ــعبية ومؤسس فعاليات ش
ــتعد قطاعات صناعية  ــي، فيما تس مدن
ــلة من  ــذ سلس ــة لتنفي ــة وجتاري وزراعي
ــبب  االحتجاجات على القانون الذي تس
ــابقة بعد  ــتقالة احلكومة الس ــي اس ف
ــات املهنية،  ــه النقاب ــام نفذت ــراب ع إض
واعتصام استمر أسبوعاً نفذه ناشطون 

ــي في منطقة الدوار  نهاية رمضان املاض
الرابع وسط العاصمة عمان.

ــي  ــداهللا الثان ــك األردن عب ــا مل ــا دع كم
ــزب «العمل»  ــتقباله زعيم ح ــالل اس خ
ــاي في  ــي غاب ــاري آف ــرائيلي اليس اإلس
ــاء عملية  ــرورة إحي ــس، إلى ض ــان أم عمّ
ــطينيني  ــني الفلس ــة ب ــالم املتوقف الس

واإلسرائيليني.
وأفاد بيان صادر عن الديوان امللكي األردني 

ــتقباله غاباي  ــالل اس ــك أكد خ بأن املل
ــالم،  ــاء عملية الس ــادة إحي ــرورة إع «ض
ــتناداً إلى حل الدولتني ووفقاً لقرارات  اس
الشرعية الدولية ومبادرة السالم العربية، 
ومبا يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية 
املستقلة على خطوط الرابع من حزيران 
ــا القدس  ــام ١٩٦٧، وعاصمته ــو) ع (يوني
الشرقية، لتعيش بأمن وسالم إلى جانب 

إسرائيل».
ــدس جتب  ــألة الق ــى أن «مس ــدد عل وش
ــا الوضع النهائي  ــويتها ضمن قضاي تس

على أساس حل الدولتني»، مؤكداً أن األردن 
مستمر في حماية املقدسات اإلسالمية 

واملسيحية في املدينة املقدسة.
ــن «تقديره  ــاي خالل اللقاء، ع وأعرب غاب
ــرائيل  ــالم بني إس ــة اتفاقية الس ألهمي
ــك املوصولة من أجل  واألردن، وجلهود املل
ــتقرار في املنطقة». وعبّر عن  تعزيز االس
ــرائيل  ــالم بني إس ــق الس ــه حتقي «التزام
والدول العربية على أساس حل الدولتني 

بصفته السبيل األمثل لتحقيق السالم 
واألمن الطويل املدى إلسرائيل».

ــي دونالد  ــد الرئيس األميرك ــذا ولم يك ه
ــس، تأييده حل  ــن أم ــب يعلن أول م ترام
ــراع  ــل» للص ــل ح ـــ «أفض ــني ك الدولت
ــرائيلي، حتى صرّح  ــطيني - اإلس الفلس
ــل الدولة  ــن تأييده ح ــر تضمّ ــف آخ مبوق
ــه  يفضل ــا  م ــك  ذل كان  «إذا  ــدة  الواح
الطرفان». وفيما انقسم معسكرا اليمني 
ــرائيليني بني التصريحني،  ــار اإلس واليس
ــطينيون أن «حل الدولتني هو  أكد الفلس
ــدد ملك األردن  ــالم» وج الطريق إلى الس

تأكيده أن «حل الدولة الواحدة كارثي».
وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية 
ــالم  ــو ردينة «إن الطريق إلى الس ــل أب نبي
ــطينية  يتطلب حل الدولتني، دولة فلس
على حدود ٦٧ والقدس الشرقية عاصمة 
ــى تصريح ترامب  ــدا رداً عل لها».وفيما ب
ــة القدس»  ــحبت ورق ــرائيل س بأن «إس
ــة  اخلارجي ــر  وزي ــال  ق ــات،  املفاوض ــن  م
ــي إن اإلدارة  ــاض املالك ــطيني ري الفلس
األميركية ليست من يحدد امللفات التي 
ستناقشها مفاوضات السالم بل هناك 
ــة متعلقة  ــرارات دولية واضح قوانني وق
ــي و»نحن نخضع  بقضايا الوضع النهائ
ــاع  اجتم ــالل  خ ــي  املالك ــدد  لها».وش
ــاوري حول آليات حماية حل الدولتني  تش
ــلطة الفلسطينية على  دعت إليه الس
ــة لألمم  ــة العام ــال اجلمعي ــش أعم هام

ــورك، وحضرته أكثر من  املتحدة في نيوي
ــة إعادة العملية  أربعني دولة، على أهمي
ــارها الصحيح من  ــية إلى مس السياس
خالل جهود جماعية وحراك دولي واألخذ 
ــكيل  مببادرة الرئيس محمود عباس بتش
آلية دولية متعددة األطراف إلطالق عملية 
ــال بُعيد لقائه  ــية. وكان ترامب ق سياس
ــني  ــرائيلية بنيام ــة اإلس ــس احلكوم رئي
ــن أمس، إن  ــورك أول م ــو في نيوي نتنياه
«حل الدولتني يروق لي» ويعتبره «األجنح»؛ 
ــرّح لصحفيني بأنه  ــا ص ــرعان م لكن س
ــطينيون  ــرائيليون والفلس أراد اإلس «إذا 
ــق، وإذا أرادوا دولتني  ــدة أنا مواف دولة واح
ــى أن دوره  ــدداً عل ــا موافق» أيضاً، مش أن
ــالم  ــهيل» الوصول إلى اتفاق س هو «تس
ــالم التي  بني الطرفني. وقال إن خطة الس
ــتكون «متوازنة»، بغض  ها إدارته س تعدّ
النظر عما وصفه بـ «عشق» مهندسها 
ــرائيل «فهو  ــنر إلس ــره جاريد كوش صه
يعلم أن اجلميع يجب أن يكونوا راضني».

ــالم  ــة الس ــي لعملي ــد الدول ــن املوف لك
ــي»  ــوالي مالدينوف قال لـ «بي بي س نيك
ــن الواليات  ــالم جديدة م ــة س إن أي خط
ــاع دولي،  ــب أن حتظى بإجم ــدة يج املتح
ــاركة  ــا اجلانبان مش ــارك فيه ــي يش لك

فعالة.
ــك األردن عبداهللا الثاني في  ونفى مل
ــوز» أول من  ــع «فوكس ني ــة م مقابل
ــون هذه  ــه على مضم ــس، اطالع أم
ــيته من  ــدى خش ــه أب ــة، لكن اخلط
ــني إلى حل  ــن حل الدولت ــال م االنتق
الدولة الواحدة «الكارثي لنا جميعاً 

في املنطقة، وكذلك إلسرائيل».
انقسام إسرائيلي

ــمت  ــب تصريحي ترامب، انقس وعق
ــدي  ــني مؤي ــرائيليني ب ــف اإلس مواق
«دولة فلسطينية»، ورافضي وجودها 
ــر معنيني  ــة»، وغي ــن أي صيغ «ضم

بها.

ــرائيلي أفيغدور  ــاع اإلس ــر الدف وقال وزي
ــر القنيطرة  ــه معب ــالل زيارت ــان خ ليبرم
ــس، إن «الدولة  ــوريا أم على احلدود مع س
ــي، ما  ــاطة ال تهمن ــطينية ببس الفلس
ــة». وانتهز  ــة اليهودي ــو الدول ــي ه يهمن
األمر ليصوّب سهامه صوب فلسطينيي 

 ٢٠ ــرائيل  إس ــي  «ف إن  ــه  بقول ــل  الداخ

ــرب يخرجون  ــكان الع ــي املئة من الس ف
ــر واالحتجاج  ــى آخر للتظاه ــن وقت إل م
ــس باألعالم  ــطينية ولي ــالم الفلس باألع
اإلسرائيلية. لدي مشكلة في ذلك وهذه 
ــكلة احلقيقية. علينا أن نعتني  هي املش
بالدولة اليهودية وكل شيء آخر أقل إثارة 

لالهتمام».
ــت اليهودي»  ــزب «البي ــم ح ــض زعي ورف
ــت «أي دولة  ــي بيني ــر التعليم نفتال وزي
ــطينية ضمن أي صيغة» وهي «غير  فلس
مقبولة» و «لن نسمح بإقامتها» معتبراً 
ــاع غزة»، في حني  ــا «موجودة في قط أنه
رأى رئيس «املعسكر الصهيوني» (وسط 
ــل الدولتني هو  ــاي أن «ح ــار) آفي غب يس
ــني  ــا وب ــل بينن ــي للفص ــل السياس احل
ــة  دول ــون  تك ــث  بحي ــطينيني،  الفلس
ــالح، وتكون  ــة الس ــطينية منزوع فلس
ــرائيل».  ــيطرة األمنية فيها بيد إس الس
ــه «ليس من يقرر  وانتقد بينيت بقوله إن
ــوية أم ال». واعتبر أن  ــون هناك تس أن يك
«الفترة احلالية هي الوقت املناسب إلجراء 
ــطينيني «فنحن  ــع الفلس ــات م مفاوض
ــب، ونتنياهو هو  ــوم أقوياء، لدينا ترام الي
رئيس حكومة قوي سياسياً، ويستطيع 

ذلك (التوصل إلى اتفاق) إذا أراد».

13 ما وراء الحدث 
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ــاءلة واحملاسبة.  ــاد، متوعداً بـ «اجتثاثه» من خالل تعزيز أجهزة الرقابة وتفعيل مبدأ املس ــات الدولة ضد الفس ــدد العاهل األردني امللك عبداهللا الثاني على أولوية حتصني مؤسس ش
ــطيني وإقامة دولته املستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية، مذكراً بأن موقف  ــعب الفلس وجدد املطالبة برفع الظلم عن الش
األردن «ثابت ومعروف». كما أكد التزام بالده «دورها الرائد في محاربة اإلرهاب والتطرف»، متعهداً أن «ال يكون لهذا الفكر الظالمي مكان في أردن احلرية والدميقراطية».وانتقد عبداهللا 
ــيراً إلى حال عدم الرضا الناجتة من ضعف الثقة بني  الثاني، خالل افتتاح أعمال الدورة العادية الثالثة جمللس األمة األردني أمس، تقصير احلكومة في تقدمي اخلدمات للمواطنني، مش
ــمح بأن يكون تطبيق القانون  ــحاب. وقال: «األردن، دولة القانون، لن يس ــكيك الذي يقود إلى حال من اإلحباط واالنس ــحون بالتش ــات احلكومية، واملناخ العام املش املواطن واملؤسس

انتقائياً، والعدالة حق للجميع،
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حضّ ديفيد ديفيس، الوزير 
السابق املكلّف ملف 

خروج اململكة املتحدة من 
االحتاد األوربي (بريكزيت)، 
وزراء حكومة تيريزا ماي 

على التمرّد على خطتها لـ 
«الطالق» وإسقاطها، فيما 

تصرّ احلكومة اإلرلندية على 
رفضها أي خطة «تعني 
فصل البالد بحواجز عن 

بقية األراضي البريطانية».
وكتب ديفيس في صحيفة 

«صنداي تاميز» أن خطة 
«تشيكرز» التي اقترحتها 

ماي، والقاضية مبواصلة 
عالقات جتارية مع االحتاد بعد 
االنفصال، «ليست مقبولة»، 

معتبراً أن الوقت حان كي 
«ميارس الوزراء سلطتهم 

اجلماعية» إلسقاطها. 
وأضاف: «االحتاد األوربي 

رفض اخلطة، والبريطانيون 
ال يحبونها، و(مجلس 

العموم) البرملان لن يصوّت 
ملصلحتها».

ديفيس يطالب وزراء بريطانيني بـ «إسقاط» خطة ماي لـ «الطالق»
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الفلسطينيون 
يتمسكون بحل 
الدولتني والتزام 
القوانني الدولية َّـ 
قضايا الوضع النهائي

ال ترغب لندن ودبلن 
وبروكسيل بفرض 
نقاط تفتيش على 
الحدود بني إيرلندا 
الشمالية واِّـملكة 
اِّـتحدة
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العاهل االردنيعباس الطراونة

مريكلماي ديفيس
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 تغيرت العنونة اسما ومضمونا ومعنى 
ــي مرت بها  ــورات الت ــة، بعد التط ودالل
ــن القارئ  ــا م ــد انتقاله ــة، وبع العنون
ــاص والنوعي،  ــارئ اخل ــى الق ــام، ال الع
ــيوجلي  وبعد تخليها عن البعد السوس
ــه  ــد ادبي يتلمس حس ــى بع ــام، ال الع
ــترك مرحلة ما  ــا تش ــا، وايض موضوعي
ــب تأهيلية،  بعد احلداثة املعاصرة بنس
ــدة، منها  ــتويات ع وحترير العنونة مبس
ــة ذاتية، او تكون  أن يؤطرها املؤلف بلغ
ــات خاصة، او  ــة مبقاس ــردة منحوت املف
ــي مفرغا للمفردة من  يكون احلس األدب
ــك متاحا  ــي، وكان ذل ــد األجتماع البع
بعدما كانت احلداثة تراعي الى حد كبير 
تفسير النص اجماال من خالل العنونة 
تفسيرا خارج اطار البعد امليتافيزيقي، 
ــة الواقع، وتأهيل  ــة على صيغ واحملافظ
ــه. ترى ما حدود جناح  اعتماد موضوعيت
ــزة ونزة  ــوقي كرمي –قن ــة ش ــة رواي عنون
ــي حلظتها  ــيرات ف ــي بكل التفس – وه
ــي الفكرة  ــرة – عجومة –؟، أي ف احلاض
األولية ال يدرك معناها اال مؤلفها، وفي 
ــي مدار ذلك  ــا التراثي من دخل ف بعده
البعد واكده، وهي هنا كانت ابعد من أن 
تكون بصفة قاموسية، وهذا يعني تلك 
ــها في اطار  العنونة مغلقة على نفس
التفسير، وال توجد ادنى استجابة منها 
ــات التحليق  ــن عبرتوصيف ــك، لك لذل
ــط, هو ال يلغي عالقتها  في  مدراها فق
التناصية مع النص، وال يلغي تشاركها 
مع تبئير املؤلف .أن العجومة قد افقدت 
العتبة او العنونة صفتني اثنني، اوالهما 
هي صفة أن تكون وجهة نظر عامة، أي 

ــير األجتماعي،  ــي مدار التفس تدخل ف
ــها ادبيا،  ــا أن تكون مميزة نفس وثانيهم
ــتقبلها عنصر التلقي، وهي فعال  ويس
ــني، فال  ــا الصفت ــت عن تلكم ــد تخل ق
ــي في افق اجتماعي، وال هي افق ادبي  ه
ــبت لها افق ذاتني  احلس، لكنها اكتس
قد يتوسع فيجعلها في شيوع واسع، 
والعتبة العجومة تلغي أي صفة تعاضد 
مع املنت النصي، او األقتراب احليثي منه، 
ــدان هاتكما الصفتني تكون خالية  وفق
من السمة السيمولوجية، وبعد الدال 
ــيكون تابعا ملا متثله صفة العجومة  س
ــها، فيما املنطق  ــن انغالق على نفس م
ــل التاكتيكية  ــي يقر (أن أول احلي النص
ــوان، واملفهوم  ــزى العن ــي الظفر مبغ ه
ــذا الغرض  ــتخدمه له ــي الذي نس احملل
down-) ــة ــى القم ــن القاعدة إل هو: م
(Bottom) ومن القمة إلى القاعدة (Top
ــم معاني  ــه يجب فه ــذا، أن ــى ه ومعن
ــة،  ــة اجلمل ــة وبني ــات املعجمي الكلم
ــن القاعدة إلى  ومعناها املركب. أي: ”م
القمة“، وعلى أساس هذه اجلملة نتوقع 
ــل أن يتلوها من جمل. أي: من  ما يحتم
ــك التوصيف  ــى القاعدة)، وذل القمة إل
ــد أن العنونة قد ادت الى  ــي، فالب منطق
ايضاح املنت النصي، وتهدف الى توكيد 
هدفيتها في التعريف بأوسع نسب عن 
ــة الداللية في عنونة  النص. أن الطبيع
ــرمي البد  ــوقي ك ــة – قنزة ونزة– لش رواي
ــنت، وكون  ــذب املعنى جتاه امل ــا من ج له
ــدار جملة،  ــة ال تخرج لغة من م العتب
ــا، وكل ركن  ــاس له فهي بني ركنني اس
مبا ميكنه من سياقية متثلت به، أن يقوم 

بجذب املعنى جتاه النص، لكن اذا كانت 
العنونة محاطة بهذا الغموض العاتي، 
ــماه امبرتو ايكو –العجومة-   والذي اس
ــى اال ما يكون هو  ــي ال حتقق أي معن فه
ــذات مدارها، وال تكون  ــاال لها ويدور ب مث
ــا فكرة  ــم لن ــي، او ترس ــاح نص كمفت
ــن تتيح  ــنت النصي، لك ــة للم ايضاحي
ــام  ــي الع ــي التلق ــر ف ــها التاثي لنفس
بتدرج، بعدما يشيع معناها،او يتوضح 
عبر استدراج معناه التراثي جتاه الواقع 
ــام  . املناصة اخلارجية – هي وحدات  الع
ــن اعلى الى  ــا تاثير م ــة جزئية له نصي
ادنى وعي املؤلف، حيث تكون هي امثلة 
ــب اخرى،  ــتلة من كت ــة وفنية مس ادبي
ــر فاعلة على الذاكرة  او من جهات تأثي
ــة  صيغ ــى  وتبق ــف،  للمؤل ــة  الثقافي
ــدو بها  ــمة التي قد تب ــا الس توظيفه
ــياقات التوظيف  ــا من عدمه، وس قيمي
اولى أن تكون دقيقة ومتفوقة فنيا، كي 

ــص اخلارجي  ــاء فيكون الن ــر البن ال يتأث
ــاك عدم  ــع، اويكون هن ــع غيرمقن بوض
توافق بني النص اجلزئي اخلارجي والنص 
األساس، وايضا ضرورة أن يكون األختيار 
ــل املنطق الداخلي  موضوعيا واليخلخ
ــوقي كرمي  ــا كان لش ــن هن ــة، وم للرواي
ــود معبر  ــة في جعل وج ــت بالغ أن يثب
ــه الروائي – قنزه  ــى منت نص معنوي ال
ونزه –، وهذا املعبرهو وظيفيا ميثل نصا 
خارجيا، هو داخل على املنت الروائي دون 
ــكال يسبق له،  ــر، لكن ش اتصال مباش
ــب متابينة  ــل الى مضمونه بنس ويحي
ــل املضمنة  ــن اجلم ــة م ــي كل جمل ف
ــة – بوعي وغاية  ــا من – األوديس تناصي
ــر  ــة اكث ــة الرواي ــت بني ــعورية. مثل ش
ــنت والثيمة  ــى امل ــة احالة ال ــن مرحل م
ــرنا اليه في  ــا اش ــد م ــة، وبع األنتاجي
ــن مقومات غير منطية،  بنية العنونة م
ــى وحدة بنية اتصالية من  نقف هنا عل

ــص، لكن  ــن داخل الن ــارج، وليس م اخل
ــا حتقيق  ــق تتيح له ــبة تعال هي بنس
ــا وراء  ــي، وهي احد م ــا املضمون هدفه
ــن امثلة توافقية  ــرة ورؤيا املؤلف م فك
حسيا وشعوريا ووجدانيا، وبذلك تكون 
ــف املكتوب بارادة  تقبل نتاج وعي املؤل
ــاس  ــتوى من األحس وهدف، بذات املس
ــر، وطبيعي  ــه النص االكب ــذي يحمل ال
هنا تكون وظيفيا هي جزء اصغر ضمن 
ــا ميكن أن  ــة اوال، ومن ثم مب ــة ادبي لغاي
ــميه ايلوجيا شخص املؤلف، لكن  نس
ليس بصفة صراع، بل هي حتمل شعورا 
ــات املؤلف،  ــني جنب ــال ب ــانيا فاع انس
وطبعا املعنى األسطوري لألوديسة هنا 
اليكون مسلطا ال على املدخل املناصي 
اخلارجي، بل تبقى تلك اجلمل املتعاقبة 
ــر برانية ارتأت  ــل وجهة نظ تنازليا، متث
ــية ووجدانيو وايلوجية من  ظروف نفس
تضمينها كمناصة خارجية. إن تراكب 
ــد ذاتها  ــة نصوص قاصرة بح مجموع
ــون نصا كامال، رغم إن مامن نص  أن تك
ــو يحتمل نقص ما، وتلك الصفة  اال وه
ــاس برواية  التي عول عليها النص األس
–قنزه ونزه– في التضمني، لسد ثغرات، 
ــني الثانوية الكثيرة  ــتثارة املضام والس
ــي، والتي  ــنت الروائ ــاكنة داخل امل الس
ــبان متاما، وال هي  ــت في احلس هي ليس
ــكل  ــات احلدث بش ــل من مجري باألص
ــزام في  ــود قوة ال ــا نقر بوج ــي، وهن اول
ــياق التقني، وهنا تكون املضامني  الس
ــا دون خلخلة،  ــرك وظيفي الفنية تتح
ــن لهكذا  ــي تضم ــاء الروائ ــة البن والي

توظيف بلوغ حدوده.
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قصة قصرية

قصيدة

العنونة العجومة اِّـناورة واالستدراج  - َّـ االطر اِّـستحدثة للعنونة، صار لزاما تتبع البعد االحدث له، وبعد التطور االصطالحي الذي حصل على يد جان 
جانيــت، صــار للعنونة موقع مهم، وتكاملت الثيمة االصطالحية، وصارت العنونة نصا موازيا للمتن النصي، وَّـ ســياق مقصدنا وهدفه، نرى أن الرواية 
العراقية الجديدة بكمها ونوعها، قد اسهمت بفاعلية َّـ تطور وتحديث النص اِّـوازي، ولقد قدمت العنونة َّـ الرواية الجديدة مثاال مهما َّـ اِّـيزة والتنوع 
اإليقاعي، وتفسري العنونة بوصفها نصا له حريته التامة َّـ اِّـناورة واشغال القارئ بنوعيه، وكما يمكن أن تحرفه اُّـ مسار مفخخ، او تجذبه بهالة جمالية 

لها، ورواية (قنزة ونزة) لشوقي كريم تدخل َّـ هذا التوصيف، بل هي حسب امربتو ايكو ومسماه لهكذا عنونة بالعجومة، وتبتعد اكثر َّـ التوصيف.. قراءة / محمد يونس
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ــة حتتاج الى طرفني  ــاؤل.. لذا فهو قبل االبداع يعني التس
ــي وعيا  ــدع تعن ــبة للمب ــة بالنس ــجمني.. والكلم منس
بخصوصية االشياء.. وهذا ما تنفسه الناقد الدكتور عناد 
ــدوام.. واالول في كل اللقاءات  غزوان فكان متفوقا على ال

االبداعية واملربدية..
ــه ووضع فكره  ــذي افنى حيات ــان ال ــاد غزوان االنس ـ د.عن
على املنصة املبدعة كي يتنفس منها اآلخرون ويستلموا 
ــي  ــفر او موافقة..انه دافنش ــا يحتاجونه بدون جواز س م
ــب عصره املتميز.. انه الزمن الذي  العصر في مجاله.. وادي
ــة متثل قدرة  ــده اداة فاعل ــان.. فاالدب عن ــق كل االزم يعان
ــن االخر.. لذا  ــد االلتقاء ومعانقة ذه ــان العالية عن االنس
ــان بالعالم وهو تعبير  فأدبه صيغة من صيغ عالقة االنس
ــرف ان االدب اجملرد هو ادب  ــة معبأ بها.. اذ انه يع عن قضي
ــكال  ــكلي بدون روح.. ودور االدب يظهر عندما يكون ش ش

لقضية انسانية.
ــهمت  ـ د.عناد غزوان الصوت املتفرد بابداعه.. أدبه اداة اس
في عملية التحول االجتماعي لصالح االكثرية.. لذا يعتبر 
ــن املبدعني القالئل الذين جددوا في ادبهم وجمع  واحدا م
ــر الناقد في  ــة املفك ــب الكاتب وعظم ــة االدي بني عظم
حياة الناس.. فقد اثار ادبه النقدي جتربة فذة وغنية حتاول 
ــكل الفني واملضمون االجتماعي وبهذا  التوفيق بني الش
ــكيل رؤية صحيحة لفكرة  ــاركني في تش اصبح من املش
ــذه الرؤية في التعبير عن  ــكله على ان تخدم ه النقد وش

احتياجات االنسان املعاصر..
ــلوبه النقدي ال يكتفي بتفسير العالم  ـ د.عناد غزوان اس
ــزه االدبي  ــر عظمة منج ــى تغييره وهذا س ــل يعمل عل ب
ــه النقدي  ــزوان طموح ــاد غ ــي..ـ د.عن ــدي والترجم والنق
ــم متجدد ومتغير  ــاء جديد في عال ــي كل منجزه هو بن ف
ــكون. بحكم ديناميته التي تعبر  ــتمرار ال يعرف الس باس
عن التوتر والقلق في حياتنا.. باعتبار هذه احلالة هي جزءا 

ال ينفصل عن عاملنا..
ــد املتبحرة الذي لعب  ــاد غزوان ادب االدب وروح النق ـ د.عن
دورا متفردا في تطور وبناء الثقافة الروحي.. وآثاره االبداعية 
ــى االهتمام  ــان وحتمله عل ــر الالنس ــى جوه ــيطر عل تس
ــو يخلق ابداعا  ــاكل احلياتية والتفكير بها..لذا فه باملش

فنيا يتميز باحليوية فينحسر تاثيره الفني في النفوس..
ــانية اكثر  ــان الذي ينتمي الى االنس ـ د. عناد غزوان االنس
ــن ارض اهللا.. انه  ــة جغرافية معينة م ــا ينتمي الى رقع مم
ــنا مواطنني داخل حدودنا فقط  ــو (لس كما يقول برنادش
ولكننا ورثة لكل االرض) فالنزعة االنسانية التي يحملها 
الدكتور عناد غزوان ساعدته على النضج والفهم ملشاكل 

االنسان..
ــع االثر حاول ان يقول شيئا  ـ د. عناد غزوان العبقري الواس
بالغ الصدق.. اصيال.. لذا كان اسما شهد له خصومه قبل 
ــم يغازل احدا وهذا ما يذكرنا  ــه النه القلم الذي ل اصدقائ

مبوقف البياتي حني قال:
         لم اصطنع حبا كهذا القطيع          

                                       ولم ابع في السوق احلاني
ــه عمل خالق وليس  ــاد غزوان ينظر لالبداع على ان ـ د. عن
ــالما لعناد  ــلية.. وجاهد ليحقق ذلك.. فس ــيلة لتس وس

غزوان شموخ االنشاد وسلطة النقد االولى.
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فنارت

علوان السلمان

عن دار املنت للطباعة والتصميم 
العراق- بغداد صدرت اجملموعة 
ــعرية (لك تفاصيل املطر)  الش
ــارك وهي  ــاعرة ميادة املب للش
ــط, جاءت  ــع املتوس من القط
ــت  وتضمن ــة  صفح ـــ(140)  ب
مقدمة للناقد ناظم القريشي 

و(54) نصاً شعرياً.

رنا رضوان*
نّى يَدُ الذكرى  ــي املُعَ لب قَ

هُ زعُ تُزَعْ
ــواقي  وأشْ ــاءٍ  ن ــتَ  وَأن

ــهُ عُ تُلَوّ
دري  قد كادَ يَخرجُ من صَ

وَيَقتُلُني
رِ  دْ نايا ضلوعِ الصَ لوال حَ

هُ نَعُ متَ
يونِ النجمِ  عينايَ مثلَ عُ

ساهرةٌ
ــوقِ واآلهاتِ  والليلُ بالشَ

هُ عُ أقطَ
ــد  ق ــي  لب قَ ــراءُ  حْ صَ

رٍ
طَ اشتاقتْ الى مَ

ــتَ  ــا وَوَردٍ أن ماه ــروي ظَ يَ
هُ تَزرَعُ

واقَ  أرى األشْ ففي فؤادي 
تْ سَ لو ملَ

مياهاً  ــمالِ  الش ــبَ  طْ قُ
هُ عُ وفَ تُرجِ سَ

يستيقظُ احللمُ واألقدارُ 
دهُ تَرْصُ

ــدِ الواقعِ املَفروضِ  وَفي ي
هُ عُ فَ تَصْ

ــاً  يان ــوقَ أحْ ــلُ الشَ أُغاف
وذاكرتي

ــدأَ القلبُ من نارٍ  كي يَهْ
هُ تُرَوّعُ

دِ  ولِ البُعْ بيباً بطُ أفدي حَ
ني يتبَعُ

ــمسِ  وَلَو يَكونُ وَراءَ الشَ
هُ أتْبَعُ

ــكَ كالّلبالبِ  بَّ ــتُ حُ زَرَع
تي في لُغَ

تْ لُغاتُ األرضِ  ــدّ وقد تَعَ
هُ رُعُ أفْ

ــي  ف ــا  وان هَ ــرَ  نَهْ كأنَّ 

عذوبتهِ
ــي  ف ــدِ  اخلُلْ ــةِ  نّ جَ ــن  م

هُ نبَعُ لياءِ مَ العَ
فَ  ــوقُ الوَصْ زاالً تَف يا غَ فَ

تُهُ روعَ
ــدودِ  ــنَ حُ مْ وَضِ ــناً  سْ حُ

هُ رْتَعُ القلبِ مَ
لَّ وَلي في نورهِ  بحُ هَ الصُ

لٌ أَمَ
ري  مْ رِكَ ياعُ

طْ ــى بعِ س عَ
هُ عُ وّ تُضَ

*شاعرة سورية
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واسط / البينة الجديدة / علي شريف
ــط أقامت  ــي محافظة واس ــي ف ــت الثقاف ــة البي برعاي
ــعرية بعنوان  ــية ش ــعبيني أمس ــاء الش ــة األدب جمعي
ــة الكبار  ــعراء احملافظ ــن ش ــة م ــة)، لنخب ــود احلري (قي
ــا عدد من  ــية التي حضره ــتهلت األمس ــباب. اس والش
ــعرية  ــاء الروابط الش ــعراء ورؤس املثقفني واألدباء والش
ــة املهتمني باجلانب  ــن أبناء احملافظ ــال دين وجمع م ورج
ــت الثقافي مناف  ــة ملدير البي ــي، بكلمة ترحيبي الثقاف
ــعدون العتابي متمنيا لكل احلضور التوفيق واإلبداع  س
ــة. وأضاف: نحن  ــيرتهم الثقافية واألدبي ــة مس ومواصل
ــي ذكرى ثورة ابي  ــوم ومن خالل صرحنا الثقافي نحي الي
ــارك  ــية التي ش ــني من خالل هذه األمس عبد اهللا احلس
ــط  ــعراء واألدباء في محافظة واس ــا نخبة من الش فيه
ــهدائنا وجرحانا ونحيي مواقف  ــتذكر تضحيات ش نس

ــلحة وفصائل  ــال من رجال القوات املس مقاتلينا اإلبط
ــطروا أروع املفاخر البطولية بثباتهم  اجملاهدين الذين س
ــوح املعارك  ــم اجلليلة في س ــجاعتهم وتضحياته وش
ــني (ع). من  ــيرون على نهج ومبادئ اإلمام احلس وهم يس
جانبه اشار رئيس جمعية األدباء الشعبيني الشاعر امين 
ــر من  ــي، في كلمته الى واقعة الطف في العاش الزركان
ــدت للعالم  محرم احلرام تلك الواقعة األليمة التي جس

ــت الدماء الزكية  ــمى آيات التضحية والفداء وجعل أس
ــى جبروت  ــا النبيلة عل ــمو مبادئها وقيمه ــر بس تنتص
السيف وسلطة الطغيان، ان استشهاد سبط الرسول 
ــدت عمق اإلميان  ــه وأصحابه في واقعة الطف جس وأهل
ــارا لكل األحرار  ــق والعدالة لتصبح نهجا ومن بقيم احل
ــمو  في العالم املتطلع الى احلرية وحتقيق العدالة والس
ــبة شارك  ــاني. بعدها ألقيت قصائد بهذه املناس اإلنس
فيها عدد من الشعراء الكبار والشباب، عبروا خاللها عن 
ــية  قيم التضحية والوفاء لهذه الثورة. وفي ختام األمس
ــه البيت  ــز الذي يقوم ب ــى الدور املتمي ــى احلضور عل اثن
ــطة والفعاليات التي تقام  ــي في دعم كل األنش الثقاف
ــتمر جلميع األماسي  في احملافظة وحلضوره الدائم واملس
ــعرية من أجل مواصلة املبدعني إبداعاتهم الرامية  الش

لتفعيل احلراك الثقافي خدمة للثقافة واملثقفني.

البينة الجديدة / قحطان جاسم جواد
ــماعيل إبراهيم  ــي إس ــد العراق ــث الناق يبح
ــه ”تكنو- ثقافة“ مجموعة من  عبد، في كتاب
الشروط الواجب توافرها في الروايات العربية، 
ــلوب نقدي يصنّف عوالم روايات عدد من  بأس
ــن نواح جمالية وداللية  الروائيني العراقيني، م
ــع بني تقنيات  ــا إلى حرية اجلم وثقافية، داعي
ــاب الصادر  ــم الكت ــة. ينقس ــردية مختلف س
ــع في  ــر والتوزي ــل للنش ــن دار األم ــا ع حديث
ــن عناوينها  ــتة فصول، م ــد (األردن)، إلى س إرب
ــرد النفسي“،  ”الثيم األنثروبولوجية في الس
”روائيو األنثروبولوجيا الشعبية“،“أيديولوجيا 
ــة  األيكولوجي ــة  ”الرواي ــة“،  الروائي ــة  الثقاف
ــردي“. الس ــث  التأثي ــة  و“تداولي ــد“،  والنق

ــمه بـ“الرواية  ــث الناقد في ما يس بداية يبح
ــي يتبعها  ــا التقنية الت ــية“، موضح النفس
ــات التي  ــه، مبينا التداعي ــام روايت املؤلف إلمت
ــكلها الرواية من وجهة نظر السارد، عبر  تش
ــتند إليها مجموعة  ــل العوامل التي تس حتلي
ــلوك  ــياق تطبيقات الس ــات في س ــن الرواي م
ــي، ومنها رواية  ــرد النفس ــاني في الس اإلنس
ــي غائب طعمة  ــروف“ للروائ ــيد مع ”آالم الس

ــرة هذيانات  ــى عش ــا إل ــي صنفه ــان، الت فرم
ــاء اجملازي“، الذي يصفه  عدها نوعا من ”اإلنش
ــض مببدأ  ــل ذات معنى تفي م ــاء جُ ــه إنش بأن
ــدي.كما  ــي واجلس ــول النفس ــفة التح فلس
وقف إسماعيل إبراهيم عبد، في هذا الفصل، 
ــن رواية بتول“  ــة ”فصول محذوفة م على رواي
ــعيد الصكار، التي تكاد تطغى فيها  حملمد س
ــات احلزبية على غيرها من العالئق، وما  العالق
ــات ونكبات  ــات من تضحي ــه هذه العالق حتوي
وخيانات بالدرجة األولى، ورواية ”بحر أزرق قمر 
ــي إلى أدب  ــار، التي تنتم ــن البح أبيض“ حلس
ــرة بالقارئ من عالم الواقع إلى  الرحالت، مبح
عالم اخليال، ومن عالم البحر إلى عالم األدب.
في ثاني فصول كتابه اهتم الناقد باألسطورة، 
ــة روايات تقوم على عالقة بني  محلال مجموع
واألنثروبولوجيا الشعبية، كونها  ــطورة  األس
ــة. ويعرف هذا  ــات البدائي ــز على اجملتمع ترتك
ــه يحتوي على ”حكاية  النمط من الرواية بأن
ــادة“، أو تدور  ــة خارقة للع ــداث عجيب ذات أح
ــول ”وقائع تاريخية قامت الذاكرة اجلماعية  ح
بتغييرها وحتويلها وتزيينها“. وهو بذلك يربط 
ــعبية، انطالقا  ــطورة واحلكاية الش ــني األس ب

ــي  ــس اجتماع ــز بهاج ــرة تتمي ــن أن األخي م
بشكل رئيسي عن حكاية اخلرافة والبطولة، 
ــد حد، خالية من  ــا يعدها واقعية إلى أبع كم
ــفية، ومركزة  ــالت امليتافيزيقية والفلس التأم
ــة وهمومها. ــى أدق تفاصيل احلياة اليومي عل
ــي الفصل  ــماعيل إبراهيم عبد ف ــل إس يحل
ــا تناقل اإلرث  ــث اآللية التي يجري عبره الثال

ــودات الروائي في أثناء  املعرفي، ملتقطا مجه
ــعيه لتثبيت موقفه، ”كونه الوريث القادر  س
على فحص آثار بالده واحلفاظ عليها بحسب 
ــه“. ومن الروايات  الفرصة التي خلقها لنفس
ــوة الضحك في  ــذا املوضوع ”ق التي مثلت ه
ــن مطلك، و“التل“ لسهيل سامي  أورا“ حلس
نادر. وعلى صعيد األطر الفلسفية والفكرية، 
ــرد  ــد التوجه األيديولوجي للس يتناول الناق
ــه يتحدد في موضوعات  ــي، الذي يرى أن الروائ
ــية وعقائدية نفعية، كما  ذات غايات سياس
ــن الرملي“،  ــة ”حدائق الرئيس“ حملس في رواي
ــة  ــدي لكتاب ــكل التراجي ــذ الش ــي تتّخ الت
ــوال نصف قرن،  ــي ط ــخ العراق السياس تاري
ــخصيات متالزمة،  ــيرة ثالث ش ــن خالل س م
ــي على  ــي والسياس ــا العائل ــع فيه يتقاط
ــرحة بغداد“ لبرهان  نحو عنيف، ورواية ”مش
ــية صادمة جتعل  ــة كابوس ــاوي، وهي رواي ش
ــرحة  ــا، أو العراق كله مش ــداد برمته من بغ
ــاس، ورواية  ــث اخلوف في قلوب الن مهولة تب
”دملون“ جليان (اسم مستعار للكاتب الكردي 
العراقي يحيى بابان من جيل ستينات القرن 
ــل يهرب من  ــن جتربة رج ــرين)، وهي ع العش

ــراق إلى البحرين ويقيم فيها مداوما على  الع
عمل روتيني في السفن املبحرة باخلليج.وفي 
ــلط الناقد  موضوع اإليكولوجيا والنقد يس
ــال ”إن النقد  ــة، قائ ــى بيئة الرواي ــوء عل الض
ــي العالم  ــر معروف ف ــو منهج غي ــي ه البيئ
ــة“. ومن  ــو ضئيل للغاي ــى نح ــي إال عل العرب
ــي يحللها في هذا الفصل ”ليلة  الروايات الت
ــتار، و“احملجوب بقمره  ــزار عبدالس املالك“ لن
ــريف، مؤكدا أن  ــني محمد ش ــد“ حلس الواح
ــة وصف بيئي من  ــى تتميز بكونها ”رواي األول
ــب لتوجهات إيكولوجيا األدب  الطراز املناس
الروائي، إذ حتتفل برؤى إيكولوجية متناسقة 
مع رؤى مكانية زمانية تخص أنسنة التوحد 
ــي الفصل األخير  ــي“. ويناقش الناقد ف البيئ
ــردي، التي  ــروط التأثيث الس ــن الكتاب ش م
توفر ”عناصر مؤثثات الرواية لتصبح حكاية 
ــى الرغم من  ــق واإلقناع، عل ــة التصدي واجب
ــارية ال يبني منها سوى  كونها مخلوقات إش
ــتدعي لنفسه مضمرات“.  مظهر مضلل يس
ــة ”الندامة“  ــوص رواي ــل في هذا اخلص ويحل
لسالم عبود، ورواية ”طائر الفنجس“ ليحيى 

صاحب.
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ماجد الحسن
ــة هكذا  ــدٌ من املالئك حش
ــات  راعي ــف  أص أن  ــيَّ  عل
ــارن هذا  أق ولكي  ــام..  االغن
ــا أحوجني  ــور باملعنى م الن
للفجر.. فجر أجلم بني يديه 
ــي، في الصباح  تلعثم قامت
ــرة.. وعند الظهيرة  أطارد قب
أحتفي باملوج على لساني.. 
ــند  اس ــاء  مس كل  ــد  وعن
ــجرة جدي  ــي على ش قامت

ألقول:
ــا  أيّه ــادك  ــل حص ـــ واص ـ

النهر...
ــاءت راعية االغنام،  ها قد ج

لتستحم ..
أيتها االمواج رفقاً بكل هذا 

الزبد
***

ــر تخلص من  ـــ أيّها الطائ ـ
جحيم االرصفة..

أقول جازماً:
ــذا  ــب كل ه ــل للح ـــ وه ـ

العناد؟
في املدينة.. وقبل أن تتفجر 
ــي هذا  ــيء ف ــات ال ش العتب
املدى اخملنوق إالّ فتى مسمر 
ــو  وه ــال  ق ــواب..  االب ــى  عل

يحصي أوجاعه:
ــن أفقٍ ال تقرأه  ــ أنا مزيج م
ــمسُ وحقولٍ ال يقرأها  الش

.. الغيمُ
ــل عابر ال  ــا ظ ــي أن صدقين

تسنده اجلدران.

بغداد / البينة الجديدة
تصادف في عام ٢٠١٩ الذكرى الـ ٨٠ إلنشاء 
العالقات الدبلوماسية بني اليابان والعراق، 
ــتعدادات لهذه السنة من  وكجزء من االس
ــابقة عامة الختيار  قدت مس ــة، عُ الصداق
ــت دائرة  ــرى، وكان ــمي للذك ــعار الرس الش
ــد نوهت عن  ــة العامة ق ــات الثقافي العالق
ــابقة في إعالن مسبق، مت ترويجه  هذه املس
إلى الصحف احمللية واملواقع االلكترونية، فاز 
ــكن في اليابان،  ــب العراقي الذي يس الطال
ــر تصميمه  ــعيد، واختي ــور الدين علي س ن
ــاركة، ويرمز الشعار إلى ٨٠  من بني ٨٨ مش

ــية التي متتد  عاماً من العالقات الدبلوماس
ــجرة أزهار الكرز  ــو مزيج بني ش ألجيال وه
ــي قلوب  ــن مكانة خاصة ف ــي تعبر ع الت
ــر عن تاريخ  ــني، والنخلة التي تعب الياباني
ــة العراقيني،  وتكونت جلنة االختيار  وأصال

ــدى العراق  ــابق ل ــفير اليابان الس ــن س م
ــفير العراق لدى  ــواي وس ــيد فوميو إي الس
ــيد خليل إسماعيل املوسوي،  اليابان الس
ــابقة العراقي نور الدين  ــال الفائز باملس وق
«أشعر بالفخر الشديد الختيار تصميمي 
ــني للعالقات  ــرى الثمان ــعاراً ميثل الذك ش
ــع قائالً  ــان والعراق»، وتاب ــني الياب الودية ب
ــد من التقدم في هذه العالقات  «أمتنى املزي
في مختلف اجملاالت إلغناء املنافع املتبادلة 
ــعار  ــتخدم الش بني البلدين»، هذا وسيس
ــاطات املرتبطة  ــص النش ــا يخ في كل م

بالذكرى خالل ٢٠١٩.
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ــار  عم ــور  الدكت ــد  والناق ــي  األكادمي
ــزة اإلبداع  ــار إلى أن جائ ــري أش الياس
ــراك الثقافي.. وهي  إضافة مهمة للح
ــة اإلبداعية التي  ــر اجلمالي ــن املعايي م
ــماء أكادميية وثقافية  ــف ورائها أس تق
ــدع  ــول أي مب ــي حص ــة.. وبالتال مهم
ــد مهم في  ــذه اجلائزة هو رصي ــى ه عل
مسيرته اإلبداعية. وعن تفعيل اجلائزة 
ــالل الترويج اإلعالمي  ــم من خ قال «يت
على جميع وسائل االتصال اجلماهيري 
ــادي لها  ــردود امل ــادة امل ــة، وزي ــن جه م
ــتعانة  ــرى، وكذلك االس ــة أخ من جه
ــن  ــة ضم ــة العربي ــماء الثقافي باألس
ــن جعلها  ــم ومن املمك ــان التحكي جل
ــداع العربي  ــم لإلب ــمني.. قس من قس
ــداع العراقي.. كي تصل إلى  واآلخر لإلب

ــر العربي  ــه جوائز البوك ــا وصلت إلي م
والشارقة وكتارا وما إلى ذلك.. وبالتالي 
ــيلقي بظالله على  القسم العربي س
ــا وإعالميا». وعن  ــم العراقي فني القس
ــي  ــة ف ــة واألكادميي ــب املثقف دور النخ
ــد املادة  ــنيّ «هي تع ــاء باجلائزة ب االرتق
ــزة من خالل  ــي باجلائ ــي ترتق اخلام الت
ــة اجلمالية للمنجز اإلبداعي..  املنافس
ــل  ــرد وأصي ــو متف ــا ه ــعى مل وان تس
التي  ــفية  ومواكب للمتغيرات الفلس
ــد احلداثة،  ــفات ما بع جاءت بها فلس
ــرديات  ــد ما بعد احلداثة.. مثل الس وبع
الصغرى للمهمش واملثاقفة والتذويت 
ــك.. ولكن  ــري وما إلى ذل ــال الصف واجمل
ــت مبستوى  ــة النخبوية ليس املنافس
ــرت بعضها في  ــباب ذك الطموح الس

ــك القطيعة  ــي وكذل ــة حديث بداي
األكادميية  ــة  املؤسس املعرفية بني 
ــى هيئة عليا  ــاج ال ــة.. نحت والفني
ــزة..  ــذا اجلائ ــي به ــتركة للرق مش
ــتركة من وزارات الثقافة  هيئة مش
ــات  ــم ومؤسس ــباب والتعلي والش
اجملتمع املدني مثل نقابات املعلمني 
ــاء كي نصل  ــني واحتاد األدب والفنان
إلى ما وصل إليه األخر القريب منا». 
اخملرج عزام صالح أكد أن «كل وطن 
يحتفي مببدعيه ويكرمهم ويجعل 
ــن املهرجانات  ــة م ــاك مجموع هن
ــينمائية والتلفزيونية  األدبية والس
ــكيلية واألمسيات  واملعارض التش
املوسيقية وغيرها؛ لكي حتفز املبدعني 
ــز والتجديد، غير  ــداع والتمي ــى اإلب عل
ــراق خجولة  ــداع في الع ــزة اإلب إن جائ
ــوزارة بإقامة  ــاهمة ال وذلك لعدم مس
ــينما، فكيف  مهرجانات خاصة بالس
ــالم  ــرات األف ــن عش ــا م ــار فيلم نخت
ــة مهرجان يجمع  ــرة بدون إقام القصي
ــون أكثر دقة..  ــراق ليك مهرجانات الع
في العام املاضي أعطيت اجلائزة ملنجز 
ــوا املئات  ــة، وترك ــة الثقاف من عاصم
ــاركت في  من األفالم القصيرة التي ش
ــة وعاملية  وعربي ــة  ــات محلي مهرجان
ــم  ــز ورفعت اس ــى جوائ ــت عل وحصل
ــات وهذه  ــي املهرجان ــا ف ــراق عالي الع
ــم  للفيل ــزة  جائ ــوا  خصص ــنة  الس
ــم  والفيل ــل  الطوي ــوا  وترك ــر  القصي

ــجيلي اعترف أن هذه  ــي والتس الوثائق
اجلائزة خجولة أمام ما يفعله الشباب 
ــي  اإلدريس ــادي  ه ــد  الناق ــف».  لألس
ــاب الفيلم القصير  ــرح أن يكون ب «أقت
ــن خالل تقدمي  ــزة اإلبداع هو م في جائ
ــذي وأدبي حملتوى  ــيناريو أو نص تنفي س
ــا  ــه كم ــه أو موضوع ــم وحكايت الفيل
ــرح الذي يقدم نصا ليس  هو باب املس
عرضا مسرحيا متكامال ففي النص أو 
ــيناريو للفيلم يظهر فيه قيمة أو  الس
ــتوى اجلانب الفني السينمائي وال  مس
ــدة لفيلم من  ــاء جائزة واح يجوز إعط
ناحية اإلخراج او السيناريو وقد يكون 
ــم من خالل التمثيل أو التصوير  التقيي
ــال وتذهب  ــيقى مث ــاءة او املوس او اإلض
ــي  ــع اإلدريس ــرج». وتاب ــزة للمخ اجلائ
ــه إذا كان  ــه مميزات ــم القصير ل «الفيل
ــا له معايير  ــا أو وثائقيا، فكالهم روائي
ــة خاصة وال يجوز منح جائزة على  فني

أو  نوع  ــاب  ــم حس الفيل ــس  جن

ــه وللوثائقي  الروائي تقييم ــم  فللفيل
ــار  ــا مبعي ــوز دمجهم ــه وال يج تقييم
ــن ناحية التحكيم الن للفيلم  واحد م
ــه، تختلف عن  ــر ميزته وجنس القصي
ــي على  الفيلم الطويل». وركز اإلدريس
نقطة شديدة األهمية، وهي أن الفيلم 
ــس مترينا أوليا إلجناز الفيلم  القصير لي

الطويل، ليس بداية أو مرحلة أو خطوة 
ــى الفيلم الطويل،  ــى في الطريق إل أول
ــي  ــني ف ــرن األولي ــرس والتم ــد التم بع
الفيلم القصير، كما يحسب الكثيرون، 
ومنهم من يستهني به – إذ يعتبره أقل 
ــا يقتضيه الفيلم  ــة إبداعية مم صعوب
ــوء الفهم  ــوع من س ــل. وهذا ن الطوي
لهذا اجلنس السينمائي الصعب حقا، 
ــرئ ال ميتلك  ــاوع أي مجت ــذي ال يط وال

فهما دقيقا له، وقدرات إبداعية خاصة 
ــك تخيب  ــازه. ولذل ــى إجن ــاعد عل تس
ــارات  انتظ ــرة  القصي ــالم  األف ــض  بع
تلقيها، إذ جتيء شبه مشاريع محبطة 
ــة، أي جتيء فاقدة ملقومات  ألفالم طويل
ــل والقصير معا. وهوية الفيلم الطوي
واستطرد في حديثه بالقول إن الفيلم 
ــينمائي قائم بذاته،  القصير جنس س
ــة اخلاصة. لذلك،  ــه صعوبته النوعي ل
ــر إليه من زاوية  ــازه ال ينبغي النظ فإجن
ــة، أو من  ــتلزمات املادي محدودية املس
ــة تراه مترينا  زاوية بيداغوجية مغلوط
ــاب مؤهالت  أوليا – كما ذكرنا- الكتس
ــاب مؤهالت إجناز  ــا يجاوزه أي الكتس مل
الفيلم الطويل. وهي نظرة تستسهل 
ــهاال يدل على  الفيلم القصير استس
سوء فهمه. بل على غياب هذا الفهم»، 
ــم القصير ليس  ــاً «وكما الفيل مضيف
مرحلة للفيلم الطويل، فإن هذا ليس 
ــم  ــن الفيل ــذاك. وال يتضم ــا ل متطيط
ــل بالضرورة. إن  القصير الفيلم الطوي
ــه، وتقنياته،  لكل منهما عامله وبالغت
ــة..  اخملتلف ــه  ومتطلبات ــه،  ومؤهالت
ــل». اخملرج  ــم الطوي ــة الفيل خلصوصي
ــك  «هنال أن  ــد  أك ــي  الهان ــنني  حس
ــيما  ــرة لهذا املوضوع الس أهمية كبي
ــة رواجه،  ــر في قم ــم القصي إن الفيل
ــاج اآلن هو  ــاع اإلنت ــا إن قط وخصوص
ــركة  ــخصي أو ش خاص أي مبجهود ش
ــع  صان ــات  طموح ــد  أح ــد  فبالتأكي

الفيلم هو الفوز أو اجلائزة أو التسويق، 
ــز لصناع  ــب آخر عامل محف ومن جان
ــب ويقيم  ــن يراق ــك م ــالم أن هنال األف
ــبة لالرتقاء  ورمبا مينح جائزة، أما بالنس
ــع القلب؛  ــزة فهذا موضوع يوج باجلائ
فبسبب الفوضى التي يعيشها البلد 
ــة التخبطات الفكرية والعلمية  وكمي
ــا أمام أي  ــل ضعيف ــة بات األم واملهني
شخص يفكر باإلنصاف، واخذ مكانته 
ــف كل شي قائم  احلقيقية؛ ألنه لألس
ــوبية  ــطة واحملس ــظ والواس ــى احل عل
ــن زرع حصد». ــد وجد وم وليس من ج
وختم الهاني اخلالصة «إن كنت تريد أن 
ــم اإلبداع يجب أن يقيمك مبدع  حتس
ــه خبرة  ــخص متطلع ل ــي، وش وأكادمي
تراكمية جراء التجربة والسفر والورش 
ــرة حكومية  ــا يعمل دائ ــس موظف ولي
ــرد من  ــب لعمله مج ــل بدون ح ويعم

الفكر ومن الهوية ومن االنتماء».

متابعة / البينة اجلديدة
ــليم  ــرت النجمة مي س نش
ــة تصوير  صورة من أول جلس
ــذ طالقها املفاجئ  جتريها من
ــهر  ــالل فترة ش ــريع خ والس
العسل من الفنان وليد فواز. 
وظهرت مي في الصورة وهي 
تستعرض قوامها ورشاقتها 

من داخل النادي الرياضي 
ــتها  ــالل ممارس وخ

ــة  ض يا لر
 ، ــة كم ملال ا

ــت  ل نا و
ب  ــا عج ا
متابعيها. 
ت  ــر نش و
ــاً  يض أ

ــع  مقط
يو  فيد

ــي  الت ــرات  للتحضي ــر  قصي
ــة  ممارس ــل  قب ــا  به ــوم  تق
الرياضة والتصوير على أنغام 
ــة  ــي غاي ــدت ف ــا، وب أغنيته
ــراف في وضع «بوكس»  االحت
مالبسها  وتنسيق  املالكمة، 
ــة. من جهة  التي تالئم احلال
ــي بتحضير  ــدأت م ــة، ب ثاني
أغنية جديدة لتطرحها قريبا 
كلمات  ــن  م للجمهور، 
ــلمى رشيد ومن  س
أحلان هيثم نبيل 
ــع  توزي ــن  وم
ــوزع أحمد  امل
عبد السالم، 
ــيتم  س و
ــف  لكش ا

ــا  عنه
قريبا.

أكاديميون ومخرجون: جائزة اإلبداع العراقي تقف وراءها أسماء أكاديمية وثقافية مهمة
ÚÓ«aÜi�a@ÚÓ€b‡¶a@7Ìb»Ωa@Âfl@ÔÁÎ@NN@øb‘r€a@⁄aäz‹€@Ú‡Ëfl@Úœbôg@ aÜi�a@Òåˆbu@ZäçbÓ€a@âb‡«@NÖ

albaynanew@yahoo.com
جريدة يومية سياسية عامة  

ال ترتبط بحزب أو حركة
 أو أية جهة دينية أو سياسية

العنـــــوان : بغداد -شارع فلسطني - مقابــل وزارة النقــل - خلف مسبح حي اِّـهندسني
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ــماء  ــداع إضافة مهمة للحراك الثقافي.. وهي من املعايير اجلمالية اإلبداعية التي تقف وراءها أس ــينمائيون ومخرجون ونقاد، أن جائزة اإلب ــد أكادمييون وس أك
أكادميية وثقافية مهمة.. وبالتالي حصول أي مبدع على هذه اجلائزة هو رصيد مهم في مسيرته اإلبداعية. استطلعت اللجنة اإلعالمية جلائزة اإلبداع العراقي، 

آراء ذوي االختصاص بخصوص إدراج الفيلم القصير ضمن حقول الدورة الرابعة للجائزة، وسلطت الضوء على أفكارهم ورؤاهم ومقترحاتهم..

البينة الجديدة  / وسام قصي

@ÂüÎ@›◊@Z3bï@‚aå«@xäÇΩa
@·ËfläÿÌÎ@ÈÓ«Üj∂@Ô–n∞
@Ú«Ï‡©@⁄b‰Á@›»ØÎ
@ÚÓiÖ˛a@pb„buäËΩa@Âfl

@ÚÓ„ÏÌå–‹n€aÎ@ÚÓˆb‡‰Óé€aÎ
@ÚÓ‹Óÿín€a@ûâb»ΩaÎ
ÚÓ‘ÓçÏΩa@pbÓéfl˛aÎ

ûä»ném@·Ó‹ç@Ôfl
bËn”bëâÎ@bËmÏ”

متابعة / البينة اجلديدة
ــطون عبر مواقع التواصل االجتماعي  ــتعاد ناش اس
مقطع فيديو من حلقة الفنانة نانسي عجرم ضمن 
ــة وفاء  ــذي تقدمه اإلعالمي ــف» ال ــج «تخاري برنام
الكيالني على شاشة «أم بي سي١». وردت النجمة 
ــؤال: «زعالنة  ــى الس ــو عل ــي الفيدي ــة ف اللبناني
ــك اآلن بعد أن  ــت إنها لم تعد كذل ــن بابا؟. وقال م
ــي عجرم». وأشارت إلى أن  أصبحت الفنانة نانس
ــؤولية منذ طفولتها  والدها جعلها تتحمل املس
ــه. وتابعت أن  ــا وصلت إلي ــل في م ــه الفض وأن ل

أصراره وحبه لها دفعاه إلى التركيز على ظهور 
موهبتها وشهرتها وحتولها إلى جنمة أكثر من 

ــع الفيديو عدد كبير  ــر آخر. وتفاعل م أي أم
جداً من املتابعني، وحقق الفيديو أكثر من 
ــي التعليقات:  ــف إعجاب.وجاء ف ٢٦٥ أل
ــوم تزعل منه؟ «،  ــوا لها أبوها ي «وش س
ــدم على كل  ــده راح تن ــوم راح تفق و»ي
حلظه ما كلمته فيها»، و»باين عليها 
ــة لكن حتمد ربها لوال هيك  انها متأمل
ــا باملاليني وبيتها  ماكان احلني رصيده

قصر وبناتها عايشات عيشة األميرات».

bÁÜ€aÎ@Âfl@›«å€a@Â«@sÌÜßbi@…Ó‡¶a@¯ub–m@‚äv«@Ôé„b„

متابعة / البينة اجلديدة
ــل االجتماعي صورة  ــع التواص ــل رواد مواق تناق
ــرش. وقد أثارت من  ــورية ليليا األط للفنانة الس
ــبب مالبسها الكاشفة عند  خاللها اجلدل بس
ــن املتابعني عن  ــرب كثير م ــة الصدر.وأع منطق
انزعاجهم بسبب ظهور املمثلة بهذه اإلطاللة. 
ورغم أن الصورة حققت عدداً كبيراً من عالمات 
اإلعجاب، إال أنها أشعلت النار في وجه األطرش.
ومما جاء في التعليقات: «مابتصيري حلوة إذا ما 
بينتي جسمك؟»، و»يستر على جميع»، و»كمان 
هي فقدت عقال»، و»اتستري شوي عيب عليك»، 
ــورة ألنو كنت  ــت هالص ــا نزل ــا ريتك م و»بس ي
ــى أن الفنانة التي  ــار إل بحبك. بس هلق !؟».يش
ــهير  ــل الش ــت بدور «لطفية» في املسلس عرف
ــابق النتقادات  «باب احلارة» تعرضت في وقت س
ــها التي وصفها كثيرون  شديدة بسبب مالبس
ــرت عبر حسابها  باجلريئة. وجاء ذلك بعدما نش
على «إنستغرام» صورة لها وهي ترتدي فستاناً 

ــوفاً من األمام.إال أنها هاجمت املنتقدين،  مكش
حيث نشرت عبر حسابها على التطبيق نفسه 
صورة لها وعلقت عليها: «أكثر ما يعجبني من 
آرائك القيِّمة هي تلك التي حتتفظ بها لنفسك 

@›»ím@Ú–ëbÿ€a@îäü˛a@bÓ‹Ó€@èi˝fl
�aÖÜ©@bËËuÎ@ø@âb‰€a

@…”aÏΩaÎ@kmbÿΩa@ø@âbjÅ˛a@sÌÜ§@ø@|ôaÏ€a@˚ÿ‹n€a
ÈÓ‹«@bflÎ@È€@bfl@NN@Úœb‘r€a@ÒâaãÏi@Úïb®a@ÚÓfl˝«�a

البينة اجلديدة / القسم الفني
ــام  ــاء االقس ــب احملررين ورؤس ــار اغل يح
ــب الصحف  ــة في اغل ــة والثقافي الفني
ــار  االخب ــث  حتدي ــدم  ع ــن  م ــة  العراقي
ــع وزارة الثقافة بكافة  ــي مواق الفنية ف
ــار الوزارة  ــا, حيث ان اغلب اخب مديرياته
او دائرة السينما واملسرح او دائرة الفنون 
ــة للفنون  ــيقية او الفرقة القومي املوس
ــم يتم  ــن الدوائر ل ــا م ــعبية وغيره الش
ــم عملية املواكبة  حتديث اخبارها كي تت
ــطة الفنية اوال باول  ونقل االخبار واالنش
ــم, فيتم  ــبب باالرباك له ــا يتس ــذا م وه
اللجوء الى املواقع العربية وانتقاء االخبار 
ــى ان تظهر  ــؤدي ال ــذا قطعا ي ــا. وه منه
الصفحات الفنية والثقافية مفتقرة الى 
االخبار العراقية والتي يود القارئ ان يطلع 
ــان العراقي  ــطة الفن ــرف على انش ويتع
ــة.. ان املكاتب  ــاره وابداعاته اخملتلف واخب
ــل وايجابي  ــون لها دور فاع االعالمية يك
ــتمرار ال ان يكون  حني حتدث اخبارها باس

املوقع اخباره قدمية مضى عليها اكثر من 
شهرين وهذا بطبيعة احلال يكون مردوده 
ــي اغلب املواقع  ــلبيا على اجلميع.. فف س
ــة  ــاك متابع ــد هن ــة جن ــة والعاملي العربي
ــة االخبار وجديتها  يومية من حيث نوعي
ــة في بث  ــك متواصل ــر وكذل ــي التحري ف
ــل قاطع على  ــو جديد وهذا دلي ــا ه كل م
ــني في الوكالة  مهنية واحترافية العامل
او املوقع االلكتروني.. حبذا لو يتم االنتباه 
لهذا املوضوع واعطاؤه اهمية قصوى كي 
ــف الفنية  ــن في الصح ــتطيع احملرري يس
ــار اوال باول..  ــة االخب ــة من مواكب اليومي

ــي عملية  ــا كثيرا ف ــاة ارقتن ــذه املعان ه
ــتقصاء لالخبار . ونرجو من  البحث واالس
ــذه اجلهات االعالمية ان تكون متفاعلة  ه
ــي تصل الى  ــار احلديثة ك ــر االخب في نش
املتلقي العراقي ويكون عارفا مبا يستجد 
ــطة  االنش ــل  ــا جملم ــار ومواكب اخب ــن  م
والفعاليات التي تقام وبالذات التي تعنى 
ــأن الثقافي والفني العراقي حصرا.  بالش
كي يتم ابراز كافة النتاجات ويتم تناقلها 
ــير  في الفضائيات والصحف. نحن اذ نش
ــذه املالحظات فألننا وصلنا مرحلة  الى ه
ــببها بصراحة  ــي س ــة الت ــن القطيع م
ــع االعالمية ملفاصل  القائمني على املواق
ــني ان  ــة آمل ــا كاف ــة بدوائره وزارة الثقاف
ينتبهوا الى ان اخلاسر في ذلك هو الفنان 
ــيلة  ــي والوس ــي العراق ــي واملتلق العراق
االعالمية.. وهل يعقل ان اخلبر عن الفنانة 
ليلى علوي تتناقله وكاالت االنباء بسرعة 
ــان العراقي  ــني ان ابداع الفن البرق في ح

يبقى في ادراج النسيان.

متابعة/ البينة اجلديدة
تشارك النجمة املبدعة 
ــيل عادل في بطولة  اس
(شر  االذاعي  املسلسل 
تأليف بشرى  البد منه) 
ــن  ــراج حس ــالل واخ ه
ــاركة  ومبش ــم  جاس
ــي  العراق ــن  الف ــوم  جن
ــامي قفطان وآسيا  (س
كمال وسوسن شكري 
ــلمان  الس ــف  وعواط
ــب واميرة  ــدان االدي ووج
القريشي  جواد وكاظم 
وطارق شاكر وعلي جنم 
الدين وآن خالد وشهرزاد 
ــاكر وطالب الربيعي  ش
ــوة  ولب ــر  عام ــعد  واس

ــادل  ع ــد  وجتس ــرب)  ع
ــرح  ف دور  ــل  العم ــي  ف
ــة  الصيدالني ــابة  الش
معتدلة  ــانة  انس وهي 
ــرر  ــادث تق ــرض حل تتع
مع  ــفر  الس ــره  اث على 
ــل من  ــا.. والعم والدته
ــة  االجتماعي ــال  االعم
ــم  ــن انتاج قس وهو م
ــي  ــة ف ــا االذاعي الدرام

اذاعة بغداد.

⁄âbím@fiÖb«@›Óçc
Ô«aág@›é‹éfl@Ú€Ï�i@ø
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الستقبال آرائكم ومقرتحاتكم 
الطبية والعلمية وذلك لنشر 
الوعي الصحي يرجى ارسالها 

على الربيد االلكرتوني 
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املرحوم اخلبير اللغوي
 كرمي توفيق الزبيدي

املرحوم الكاتب اللواء 
ماضي اخلزاعي

املرحوم مـاجد الصكر  
رئيس القسم الرياضي

لهم الذكر الطيب
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شركة نفط ذي قار / شركة عامة 
إعالن دعوة عامة

يسر وزارة النفط/ شركة نفط ذي قار ان تعلن عن وجود اِّـناقصة اِّـرقمة ( 9011/18/74) الخاصة بتجهيز (صمامات 
ــة (9010/18/58)  ــار) واِّـناقصة اِّـرقم ــتخدم َّـ صيانة رؤوس اآلب ــات العزل/ معدات تس ــي الربط وحلق وبراغ

والخاصة بتجهيز (أجهزة قياس الضغط والحرارة اِّـكمنية) علماً أن اِّـناقصتني (إعالن أول).
١. على اِّـجهزين الراغبني واِّـؤهلني من ذوي الخربة واالختصاص باالشرتاك َّـ هاتني اِّـناقصتني بتقديم اِّـستمسكات 
اِّـطلوبة مجددة لعام ٢٠١٨ (شهادة تأسيس للشركة اِّـجهزة مصدقة من مسجل الشركات َّـ وزارة التجارة لعام 
ــرتاك باِّـناقصات  ــا يعادلها، كتاب عدم ممانعة َّـ االش ــن ملياري دوالر او م ــمالها ع ــى ان ال يقل رأس ٢٠١٨ وعل
ــركات  ــار للمجهزين العراقيني، رقم الهوية الضريبية للش ــركة نفط ذي ق ــة العامة للضرائب معنون اُّـ ش ــن الهيئ م
اِّـسجلة َّـ العراق، حجب البطاقة التموينية ِّـن يشمله قرار الحجب حسب تعليمات االمانة العامة ِّـجلس الوزراء، 
ــنتني االخريتني،  ــب قانوني للس ــابات الختامية واِّـوقف اِّـالي (الكفاءة اِّـالية) مصادق عليها اصوليا من محاس الحس
ــنوي، جميع اِّـواد اِّـجهزة  ــنوات االخرية مع االيراد الس ــتفيدة للخمس س االعمال اِّـمماثلة مؤيدة من الجهات اِّـس
يجب ان تكون كما مثبتة َّـ القسم السادس، وجميع اِّـناقصني يجب ان ال يكونوا ضمن القائمة السوداء) اُّـ القسم 
التجاري َّـ مقر الشركة/ اِّـجمع النفطي للحصول على وثائق وشروط اِّـناقصة وحسب ما جاء َّـ وثائق العطاءات 

القياسية الصادرة من وزارة التخطيط العراقية. 
٢. بامكان اِّـجهزين شراء وثائق العطاء من القسم التجاري َّـ مقر الشركة بعد دفع قيمة البيع لوثائق اِّـناقصتني 
ــر االعالن َّـ  ــبعون الف دينار عراقي) غري قابل للرد ابتداًء من تاريخ نش ــة وس لقاء مبلغ (١٧٥,٠٠٠ مائة وخمس

الجريدة الرسمية. 
٣. تكون العطاءات نافذة ِّـدة (١٢٠) يوماً من تاريخ الغلق اِّـحدد على ان يكون مصحوبة بتقديم التأمينات االولية 
البالغة (10500 $) عشرة آالف وخمسمائة دوالر للمناقصة اِّـرقمة (9011/18/74) الخاصة بتجهيز (صمامات 
ــة بمبلغ (9750  ــة رؤوس اآلبار) وتقديم تأمينات أولي ــتخدم َّـ صيان ــط وحلقات العزل/ معدات تس ــي الرب وبراغ
ــون دوالراً للمناقصة اِّـرقمة (9010/18/58) والخاصة بتجهيز (أجهزة قياس  ــبعمائة وخمس ــعة آالف وس $) تس
الضغط والحرارة اِّـكمنية) على شكل خطاب ضمان او صك مصدق او سفتجة مثبتاً فيها اسم ورقم اِّـناقصة صادرة 
ــاً أن اِّـبلغ التخميني للمناقصة  ــادرة من البنك اِّـركزي العراقي، علم ــرة الص ــب النش من مصرف عراقي معتمد حس
ــغ التخميني للمناقصة اِّـرقمة  ــون الف دوالر وان اِّـبل ــة (9011/18/74) ( 350.000 $) ثالثمائة وخمس اِّـرقم

(9010/18/58) (325.000 $) ثالثمائة وخمسة وعشرون الف دوالر اِّـحسوبة على اِّـوازنة التشغيلية. 
٤. يتم تسليم العطاءات اُّـ العنوان اآلتي:-

ــدوق الفتح الخاص باللجنة)  ــراء اِّـحلية (صن ــى ان تودع َّـ صندوق اللجنة الدائمية لفتح عطاءات طلبيات الش عل
ــختني مع قرص مدمج ابتداء  ــركة نفط ذي قار/ اِّـجمع النفطي على ان تكون بنس ــي) لش الكائن َّـ (اِّـوقع الرئيس
ــيتم رفض العطاءات اِّـتأخرة عن  ــر االعالن ولغاية موعد غلق الصندوق اِّـحدد للمناقصة وس من اليوم التالي لنش

موعد الغلق اِّـحدد. 
٥. اِّـوعد النهائي لغلق اِّـناقصة الوقت (الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الخميس ٢٠١٨/١١/١). 

٦. مكان وزمان عقد اِّـؤتمر للرد على استفسارات اِّـجهزين كاآلتي:-
ــركة نفط ذي قار/ اِّـجمع النفطي/ هيأة الحقول) َّـ تمام الساعة العاشرة من صباح  ــيتم عقد اِّـؤتمر َّـ مقر ش س

يوم االربعاء ٢٠١٨/١٠/٢٤). 
٧. زمان ومكان يوم الفتح العلني للعطاءات:- 

سيتم فتح العطاءات العلني بنفس يوم الغلق وبعد ساعة الغلق اِّـحددة بحضور مقدمي العطاءات اوممثليهم قانوناً 
للراغبني بالحضور َّـ مكان الفتح الكائن َّـ مقر شركة نفط ذي قار/ اِّـجمع النفطي/ مقر اللجنة فتح العطاءات. 

ــر االعالن او اي مصاريف  ــو عليه اِّـناقصة اجور نش ــركة غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات ويتحمل من ترس ٨. الش
اخرى ترتتب من جراء اِّـناقصة. 

.(Toc.oil.gov.iq) ٩. يمكن االطالع على تفاصيل االعالن على اِّـوقع االلكرتوني
١٠. اذا صادف يوم الغلق او يود الرد على االستفسارات عطلة رسمية يعترب اليوم الذي يليه هو اِّـوعد لذلك. 

١١. اِّـستمسكات اِّـطلوبة:- حسب ما جاء َّـ الوثائق القياسية للمناقصتني أعاله محل البحث.
مدير عام نفط ذي قار

وزارة الداخلية 
وكالة الوزارة لشؤون الشرطة 

مديرية شرطة محافظة االنبار واِّـنشآت 
مديرية شرطة الفلوجة (اإلدارة)

العدد: ١١٧٢٤/١/١٠
التاريخ: ٢٠١٨/١٠/١١

م/ إعــــــــــــالن
اُّـ اِّـنتسب الهارب (عمر عبد اِّـنعم شاَّـ عيفان العيساوي) بغية اكمال االجراءات القانونية بحقه ولضمان وصول التبليغ اليه بخصوص حضوره قبل موعد اِّـحاكمة كون قد تم تشكيل مجلس تحقيقي 
ــكن (االنبار/ الفلوجة/  ــبب الهروب من الخدمة بتاريخ ٢٠١٥/١١/٢٠ والذي يس ــي وبداللة اِّـادة (٦٥/اوال) ق.ع وذلك َّـ عام ٢٠١٦ بس ــادة (٥) من قانون عقوبات قوى االمن الداخل ــق اِّـ ــه وف بحق

منطقة الزوية)... مع التقدير.
العقيد جمال صالح لطيف 
مدير شرطة الفلوجة

إعالن حكم غيابي
إعالن صادر من دائرة اِّـستشار القانوني العام – وزارة الدفاع 

اِّـحكمة العسكرية الثالثة 
حكمت اِّـحكمة العسكرية الثالثة على اِّـدانني اِّـدرجة أسماؤهم أدناه غيابياً بما يلي:- 

ــهر) وفق احكام اِّـادة ٦٢/اوال /ثانيا / ثالثا من ق ع ع رقم ١٩ لسنة ٢٠٠٧  ــتة اش ــنة وس ــديد ِّـدة (س أ. الحبس الش
وبداللة اِّـادة ٧٨  من قانون اصول اِّـحاكمات العسكري رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٦ والزامه بدفع مبلغ التعويض وذلك عن 

قيمة التجهيزات العسكرية التي بذمته وفق الفقرة ثالثاً /أ/ب من اِّـادة ٦٢ من ق ع ع رقم ١٩ لسنة ٢٠٠٧. 
ب. الحبس الشديد ِّـدة (سنة واحدة) وفق احكام اِّـادة ٣٣/ اوال من ق ع ع رقم١٩ لسنة ٢٠٠٧.

ــنتان) وفق احكام اِّـادة ٣٥/ثالثا من ق ع ع وبداللة اِّـادة ٧٨ من قانون اصول اِّـحاكمات  ــديد ِّـدة (س ج. الحبس الش
العسكري رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٦. 

ــة عامة باالخبار عن محل اختفائه  ــني العموميني بالقاء القبض عليه والزام اِّـوظفني واِّـكلفني بخدم ــل اِّـوظف د. تخوي
ــتنادا ألحكام اِّـادة (٨١) من قانون اصول اِّـحاكمات الجزائية العسكري رقم ٢٢  وحجز امواله اِّـنقولة وغري اِّـنقولة اس

لسنة ٢٠١٦. 
ه. تنفذ بحقه عقوبة الحبس الواردة َّـ اعاله بعد القاء القبض عليه او تسليم نفسه نادما واكتساب الحكم الدرجة القطعية. 

ــمية خالل (١٨٠) يوماً من تاريخ  ــليم نفسك اُّـ اقرب جهة عسكرية رس ــكرية او تس لذا عليك مراجعة وحدتك العس
ــدة القانونية اعاله واِّـنصوص  ــم الغيابي بمنزلة الحكم الوجاهي بعد نفاذ اِّـ ــه يصبح الحك تبليغك هذا االعالن وبعكس

عليها باِّـادة (٢٤٣) من قانون اصول اِّـحاكمات الجزائية رقم ٢٣ لسنة ١٩٧١ اِّـعدل.
                                                                                                                                                العميد الحقوقي

رئيس اِّـحكمة العسكرية الثالثة/ وكالة

إعالن حكم غيابي
إعالن صادر من دائرة اِّـستشار القانوني العام – وزارة الدفاع 

اِّـحكمة العسكرية الثالثة 
حكمت اِّـحكمة العسكرية الثالثة على اِّـدانني اِّـدرجة أسماؤهم أدناه غيابياً بما يلي:- 

ــهر) وفق احكام اِّـادة ٦٢/اوال /ثانيا/ ثالثا من ق ع ع رقم ١٩ لسنة ٢٠٠٧  ــتة اش ــنة وس ــديد ِّـدة (س أ. الحبس الش
وبداللة اِّـادة ٧٨  من قانون اصول اِّـحاكمات العسكري رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٦ والزامه بدفع مبلغ التعويض وذلك عن 

قيمة التجهيزات العسكرية التي بذمته وفق الفقرة ثالثاً/أ/ب من اِّـادة ٦٢ من ق ع ع رقم ١٩ لسنة ٢٠٠٧. 
ب. الحبس الشديد ِّـدة (سنة واحدة) وفق احكام اِّـادة ٣٣/ اوال من ق ع ع رقم ١٩ لسنة ٢٠٠٧.

ــنتان) وفق احكام اِّـادة ٣٥/ثالثا من ق ع ع وبداللة اِّـادة ٧٨ من قانون اصول اِّـحاكمات  ــديد ِّـدة (س ج. الحبس الش
العسكري رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٦. 

ــن محل اختفائه وحجز  ــني واِّـكلفني بخدمة عامة باالخبار ع ــني بالقاء القبض عليه والزام اِّـوظف ــني العمومي ــل اِّـوظف د. تخوي
امواله اِّـنقولة وغري اِّـنقولة استنادا الحكام اِّـادة (٨١) من قانون اصول اِّـحاكمات الجزائية العسكري رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٦. 
ــاب الحكم الدرجة  ــه نادما واكتس ــليم نفس ه. تنفذ بحقه عقوبة الحبس الواردة َّـ اعاله بعد القاء القبض عليه او تس

القطعية. 
ــمية خالل (١٨٠) يوما من تاريخ  ــليم نفسك اُّـ اقرب جهة عسكرية رس ــكرية او تس لذا عليك مراجعة وحدتك العس
تبليغك هذا االعالن وبعكسه يصبح الحكم الغيابي بمنزلة الحكم الوجاهي بعد نفاذ اِّـدة القانونية اعاله واِّـنصول عليها 

باِّـادة (٢٤٣) من قانون اصول اِّـحاكات الجزائية رقم ٢٣ لسنة ١٩٧١ اِّـعدل.
                                                                                                                                                     العميد الحقوقي

رئيس اِّـحكمة العسكرية الثالثة/ وكالة

إعالن
السادة مساهمي شركة إنتاج األلبسة الجاهزة والتجارة العامة (م.م) 

اِّـحرتمني
م/ اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة...
ــنة ١٩٩٧،  ــركات رقم (٢١) لس ــتناداً اُّـ احكام اِّـادة (٨٧) من قانون الش اس
ــة (السادسة) بتاريخ  وتنفيذاً لقرار مجلس االدارة اِّـرقم (١) واِّـتخذ َّـ الجلس

...٢٠١٨/٨/٦
ــاعة  ــينعقد َّـ الس ــة العامة الذي س ــاع الهيئ ــور اجتم ــم لحض ــرنا دعوتك يس
ــادف ٢٠١٨/١١/٥، َّـ قاعة (نقابة  ــوم (االثنني) اِّـص ــرة) من صباح ي (العاش

اِّـحاسبني واِّـدققني) َّـ اِّـنصور وذلك للنظر َّـ جدول االعمال التالية:-
ــنة اِّـالية  ــركة خالل الس ــاط الش ــة تقرير مجلس االدارة حول نش أوالً: مناقش

اِّـنتهية َّـ ٢٠١٧/١٢/٣١، واِّـصادقة عليه. 
ثانياً: مناقشة تقرير ديوان الرقابة اِّـالية واالطالع على اجابة الشركة بشأن ما 

ورد فيه واِّـصادقة عليه. 
ثالثاً: مناقشة الحسابات الختامية للسنة اِّـالية اِّـنتهية َّـ ٢٠١٧/١٢/٣١، 

واِّـصادقة عليها.
رابعاً: مناقشة معالجة الخسائر واتخاذ القرار اِّـناسب بشأنها.

ــنة اِّـنتهية َّـ  ــاء مجلس االدارة للس ــادة رئيس وأعض ــاً: إبراء ذمة الس خامس
.٢٠١٧/١٢/٣١

ــاهمني بموجب صك اإلنابة  ــة أو من ينوب عنكم من اِّـس ــني حضوركم أصال راج
ــركات بموجب اِّـادة (٩١)  ــجيل الش اِّـعد وفقاً للتعليمات الصادرة من دائرة تس
ــركات أو من يحضر وكالة عنكم من غري اِّـساهمني بموجب وكالة  من قانون الش
مصدقة من كاتب العدل على ان يحضر االصيل واِّـنيب َّـ مقر الشركة لتوديع 
الوكاالت واالنابات قبل ثالثة ايام من تاريخ االجتماع َّـ مقر الشركة وبعكسه 
ــهادة االسهم  ــتنادا ألحكام القانون اِّـذكور على ان يتم ابراز ش يتعذر قبولها اس
ــتنادا ألحكام اِّـادتني (٩١و٩٤) من القانون وَّـ حالة عدم اكتمال النصاب  اس
ــادف ٢٠١٨/١١/١٢، َّـ  ــيؤجل االجتماع اُّـ يوم (االثنني) اِّـص القانوني س
ــخة من  ــس الزمان واِّـكان اِّـذكورين اعاله. هذا وبامكانكم الحصول على نس نف
ــركة الواقع َّـ عمارة النعمان  ــركة او مكتب الش كراس االجتماع َّـ مقر الش

الطابق الثالث خالل ساعات الدوام الرسمي.
كما نهيب باِّـساهمني الكرام ممن لم يستلموا شهادات االسهم او ارباح السنوات 

السابقة ((التي لم يراجع أصحابها الستالمها)) مراجعة الشركة الستالمها.
مع التقدير..

رئيس مجلس االدارة 
شركة اِّـصرف العراقي االسالمي 
اياد سالم احمد

جمهورية العراق
وزارة الصناعة واِّـعادن 

الشركة العامة لكربيت اِّـشراق 
قسم الشؤون التجارية

إعالن مناقصة محلية رقم ١/م/ك ب م/ ٢٠١٨
إنشاء دائرة متكاملة

تعلن الشركة العامة لكربيت اِّـشراق احدى تشكيالت وزارة الصناعة واِّـعادن عن اعالن 
ــروط  ــب التعليمات والش ــغيلية لعام ٢٠١٨ وحس مناقصة محلية ضمن اِّـوازنة التش
ــية اِّـرافقة ِّـستندات اِّـناقصة وبكلفة تخمينية قدرها  الفنية اِّـطلوبة والوثائق القياس
ــاً وثمانمائة واربعة وثمانون  ــر مليون ــبعمائة وثمانية عش (٧١٨٨٨٤٠٠٠) دينار (س
ــرتاك َّـ اِّـناقصة من الشركات واِّـقاولني اِّـصنفني من  الف دينار). فعلى الراغبني باالش
ذوي الخربة واالختصاص تقديم عطاءاتهم خالل اوقات الدوام الرسمي َّـ مقر الشركة 
ــراق حصراً وخالل موعد اقصاه الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم  العامة لكربيت اِّـش
االثنني اِّـوافق ٢٠١٨/١١/١٢، على ان تقدم العطاءات َّـ ثالث ظروف مغلقة (فني/ 
ــم مقدم العطاء وعنوانه ورقم الهاتف  ــكات) مختومة ومثبت عليها اس تجاري/ مستمس

واسم ورقم اِّـناقصة مرفقاً معها ما يلي: 
ــة البالغة (٨٠٠٠٠٠٠) دينار (ثمانية ماليني دينار) بموجب صك  ١- التأمينات االولي

مصدق صادر من مصرف عراقي معتمد.
ــرتاك َّـ  ــب لغرض االش ــة العامة للضرائ ــن الهيئ ــة م ــدم ممانع ــة او ع ــراءة ذم ٢- ب

اِّـناقصة.
٣- شهادة تسجيل وتأسيس الشركة وهوية تصنيف اِّـقاولني.

٤- وصل شراء اِّـناقصة النسخة االصلية.
وَّـ حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية او منع للتجوال يكون الغلق َّـ اول يوم يليه 
ــه، للحصول على شروط اِّـناقصة ومواصفاتها  ــمي وَّـ الوقت نفس من ايام الدوام الرس
ــل او مكتب اِّـتابعة َّـ  ــراق /٤٥ كم جنوب اِّـوص ــركة َّـ اِّـش الفنية مراجعة مقر الش
ــعدون االهلي/ عمارة شركة اِّـالحة  ــفى الس ــارع مستش بغداد الكائن َّـ البتاوين/ ش
العربية/ الطابق االول لقاء مبلغ قدره (٢٥٠٠٠٠) دينار (فقط مائتان وخمسون الف 

دينار) غري قابلة للرد.
وِّـزيد من االستفسار يرجى زيارة مقر الشركة َّـ محافظة نينوى او االطالع على موقع 

الشركة االلكرتوني وروابط االتصال ادناه:
العنوان: جمهورية العراق االتحادية/ محافظة نينوى/ ناحية الشورة (٤٥) كم جنوبا 

 http://www.mishraq.industry.gov.iq :عنوان اِّـوقع االلكرتوني
info@mishraq.industry.gov.iq :الربيد االلكرتوني

 mshrakebrt@yahoo.com
 مكتب اِّـدير العام: 00964-7708232082

اِّـدير التجاري: 00964-7710441237
اِّـدير العام
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* د. عباس غني القويزي

ــي فقدان  ــى ال يبالون ف ــض املرض بع
اسنانهم الطبيعية فعدم مباالتهم 
ــم االجتماعية  ــذه ترجع الى بيئته ه
ــذا يرجى  ــخصية ل والى ثقافته الش
ــر عنه  ــق ما قص ــف أن يحق ــن اخلل م

السلف

األسنان االصطناعية واألسنان 
الطبيعة

لقد دل االختبار على أن قوة املضغ في 
ــنان االصطناعية تعادل ٢٠٪ من  األس
قوة املضغ  في األسنان الطبيعية  وأن 
ــتعملون الطقم االصناعي  الذين يس
ــة في املضغ   ــا يجدون صعوب كثيرا م
ــض أنواع الطعام كما أن صاحب  لبع
الطقم يجتنب استعمال قوة كبيرة 
في املضغ فيستعيض عنها بزيادة في 
عدد املضغات للقمة الواحدة السيما 
ــة كبرى في مراحل  وان للمضغ اهمي
ــي اجلهاز  ــى وان اخصائ الهضم االول
ــر اضطرابات  ــبون اكث الهضمي ينس
ــدم التأني  ــوء الهضم لع ــدة وس املع

ــة التي  ــار الطريف ــن األخب باملضغ.وم
ــنان الطبيعية  ــوة األس ــى ق ــدل عل ت
هناك خبر لألسنان األقوى في العالم 
ــون  ج ــمه  اس ــي  بلجيك ــخص  لش
هيركولس من مواليد ١٩٤٠ استطاع 
ــرة هليكوبتر من  هذا الرجل منع طائ
ــتخدما ما يشبه السرج  االقالع مس
طرف منه في فمه و الطرف االخر في 
الطائرة كان العرض في لوس اجنلوس 
ــام  لألرق ــس  جيني ــام  برن ــي  ف  ١٩٩٧
القياسية كذلك استطاع  نفس هذا 
الرجل أن يرفع باسنانه االصطناعية 
ما وزنه ٣١٣٥,٨ باوندا بارتفاع ٦ أجن عن 
االرض ، هذا ال ميكن حصوله لو كانت 
االسنان اصطناعية  اذاً فليس مبقدور 
االنسان مهما بلغ من حذق ومهارة أن 
ياتي مبثل األسنان الطبيعية فطبيعة 
ــة تكوين  ــا دقيقة جدا كدق تكوينه
ــث حتددها  ــم .حي باقي اعضاء اجلس
اعتبارات فسيولوجية وهستولوجية 
ــنان  ــي االس ــا ف ــة ال جنده و كيمياوي

االصطناعية مهما قيل في خواصها 
ــر لها من  دعايات  ونوعها ومهما نش

في تشكيلها ونحتها .

ــون  ــى ال يبال ــض املرض ــد بع ــد جن وق
ــة  الطبيعي ــنانهم  اس ــدان  فق ــي  ف
ــى  ــع ال ــذه ترج ــم ه ــدم مباالته فع

ــة والى ثقافتهم  ــم االجتماعي بيئته
ــن اخللف  ــى م ــذا يرج ــخصية ل الش
ــلف . أو  ــا قصر عنه الس ــق م أن يحق
ــة طبيب  ــر البعض أن مهم ــد يعتب ق

ــنان هي آلية ال تتعدى الكشف  األس
ــنان أو قلعها وتركيب غيرها  عن االس
واصالحها ولكن هذه النظرة خاطئة 

ــطحيتها  س ــيثبت  وس ــطحية  وس
اخواني:هل  ــي  هذا.أخوات ــي  موضوع
يسمح لي احلضور اكرام باالستشهاد 
ــاعر العربي  ــدة للش ــت من قصي ببي

ــوان اهللا عليه )  ــريف الرضي (رض الش
وهو ينتقد صديقا له يقول:ـ

حملتك حمل العني لج بها القذى      

مى  فال تنجلي يوماً وال تبالغ العُ
ــق أيضاً  ــذا الوصف ينطب فأظن أن ه
ــخص في مقتبل العمر لديه  على ش
ــر في  ــات مزمنة أو تنخر منتش خراج

أسنانه مع رائحة فم كريهة حملها 
هذا الشخص رغم انه يتمتع بصحة 
ــكل  جيدة فيكون قد مضى على تش
تلك اخلراجات سنوات عديدة لكن لم 
يظهر تأثيرها عليه فهو ال يشعر بها 
وال يكترث بوجودها لسبب ما أو لديه 
من املناعة الكافية بحيث تقيه شرها 
ــة املؤثرة  ــؤدى هذه احلال ــل مب ، أو اجله
ــف تلك  ــدث ما يضع ــن اذا ما ح .لك
ــية انقلبت  املناعة أو أصبحت متالش
جراثيم تلك اخلراجات والعفونة على 
ــم  ــة ووقع احملذور واصبح اجلس مقاوم
مرتعا خصباً لها.ثم أو ليست املناعة 
ــام والنظافة  الراحة والطع مصدرها 
ــة  ــدم كفاي ــأن ع ــمس ؟ ف ــور الش ون
ــادر احليوية مع  ــم من هذه املص اجلس
ــف جميعها  ــدوى ثابتة تؤل ــود ع وج
مهيئات جتعل من جسم االنسان تربة 
ــن األمراض .  ــة لإلصابة مبرض م صاحل
ــن هنا يكون التفاعل بني امليكروب  وم
الدخيل وبني اجلسم . ولهذا التفاعل 

ــاض في  ــاع أو اإلنخف ــة االرتف خاصي
ــروب وتارة  ــوازن فتارة يتغلب امليك الت
يتغلب اجلسم ومبا أن جسم اإلنسان 

ــة متكاملة  ــدة عضوي ــارة عن وح عب
ــة كل عضو فيه  ــر أوضاع وفاعلي تتأث
بأوضاع وفاعلية العضو االخر . لهذا 
فقد تنبه الى هذه السموم وأخطارها 
على اجلسم أطباء من مختلف أنحاء 
ــف قرن. ــن نص ــذ أكثر م ــم من العال
ولوصف سريع وإختصار شديد لبداية 

احلالة نقول:-
يصاب السن كما هو معلوم بتسوس 
فإذا ما أهمل هذا التسوس ولم يعالج 
ــور ويأخذ بالعمق حتى يصل الى  يتط
ــن  ــن فاذا لم يعالج لب الس لب الس
ــر بعدئذ  ــاب باملوت ومي ــي حينه يص ف
ــول اجلراثيم  ــدور التعفن نتيجة دخ ب
ــرة  ــم بكث ــوف الف ــي ج ــدة ف املتواج
ــتقرت  ــت واس ــي وصل ــم الت فاجلراثي
ــت جذور  ــرس تتكاثرحت ــي قناة الض ف
ــكل ما يسمى ( بالبؤرة  الضرس وتش
اجلرثومية األساسية).التي قد تشكل 
ــات حادة أو مزمنة وهناك طريق  خراج
ــكل  ــه اجلراثيم لتش ــلك في آخر تس
ــية  مثل  هذه البؤرة األنتائية األساس
وهو طريق اللثة املريضة فحني مضغ 
ــالً يحصل  ــية مث قطعة حلوى قاس
ــاعد  ــى اللثة املريضة يس ضغط عل
هذا الضغط على انتقال اجلراثيم الى 
ــجة احمليطة أو تستقر اجلراثيم  األنس

حتته.

* دكتور َّـ جراحة االسنان
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بغداد / البينة اجلديدة
ــفى ابن  ــب في مستش ــص بجراحة القل ــق متخص ــن فري أعل
ــراء عملية معقدة  ــداد، عن جناحه باج ــس التعليمي ببغ النفي
لزراعة شرايني القلب بطريقة متطورة لشخص يبلغ من العمر 
٥٥ عاماً .وقال رئيس الفريق الطبي الدكتور جبار الطائي، في بيان 
ــرايني القلب  صحفي   إن فريقه «اجرى عملية معقدة لزراعة ش
ــر ٥٥ عاماً «، مبينا أن  ــخص يبلغ من العم بطريقة متطورة لش
«املريض ادخل الى صالة العمليات حيث كان يعاني من انسداد 
ــرايني التاجية في القلب». واضاف الطائي انه «مت  كامل في الش
اجراء عملية زراعة الشرايني بطريقة متطورة دون ايقاف القلب 
ــيرا الى ان «هذه الطريقة  ــق مايعرف بـ»القلب النابض»، مش وف
جتنب املريض الكثير من اخملاطر».واكد الطائي, ان «العملية التي 
ــتغرق اجرائها قرابة الساعتني,  كللت بالنجاح الكبير وعاد  اس
قلب املريض يعمل بشكل طبيعي كما حتسنت حالته الصحية, 
بعدها اخرج من املستشفى وهو في احسن حاالته».من جانبه, 
اكد مدير مستشفى ابن النفيس الدكتور علي محي الشمري، 
«تواصل اجراء عمليات جراحة القلب في قسم القلب املفتوح 
ــط جناحات كبيرة على صعيد عمليات تصليح التشوهات  وس
الوالدية وزراعة الشرايني التاجية وتبديل الصمامات وغيرها من 

العمليات املعقدة والنادرة».

متابعة / البينة اجلديدة
ــي هو أنه أحد  ــم اإللكترون إن تعريف الوش
عناصر نوع جديد من اخليال العلمي، يتألق 
ــر كهربية متقدمة في  بأضواء المعة ودوائ
ــتقبلية.ووفقاً  ــي التطورات املس بيئة حتاك
ــكال  ــره موقع «Futurism»، فإن أش ملا نش
ــا تظهر في أعمال  ــم اإللكتروني، كم الوش
اخليال العلمي احلديثة، ميكن في املستقبل 
ــر  البش ــاء  أعض أداء  ــد  ترص أن  ــب  القري
احليوية، وتقدم لهم نصائح طبية وصحية 
ــع أن  ــن املتوق ــي اللحظة.وم ــخصية ف ش

الوشم اإللكتروني عندما يتحول إلى واقع، 
ــي أو ابتكارات في  ــرد خيال علم وليس مج
مرحلة التجارب، سوف يعرض احلالة احليوية 
لكل إنسان على شبكة اإلنترنت، وبالطبع 
ــاعد صاحب الوشم على استخدام  سيس
ــت  ــة باإلنترن ــزة املتصل كل األدوات واألجه
ــه، ناهيك عن  ــراف أصابع ــة من أط بلمس
ــتحدث  ــواس اخلمس، بل رمبا يس ــز احل تعزي
ــر.ظهر هذا النوع  ــن احلواس للبش مزيداً م
ــرية في حلقة  ــدرات البش ــن التعزيز للق م
Circuits، وهي احللقة األولى من املسلسل 

ــال العلمي Glimpse، من  التلفزيوني للخي
إنتاج استوديوهات Futurism.يعزى الفضل 
ــي  ــال العلم ــذا اخلي ــل ه ــكان حتوي ــي إم ف
ــا طرأ من  ــتقبل القريب مل ــع باملس ــى واق إل
ــي مجال املواد املتقدمة  أحدث التطورات ف
ــزة  واألجه ــة  احليوي ــة  الطبي ــة  والهندس
اإللكترونية القابلة لالرتداء. يوجد بالفعل 
حالياً مواد متوافقة حيوياً تسمح لألجهزة 
اإللكترونية باالندماج بسهولة مع اجلسم. 
ومت بالفعل تطوير وشم إلكتروني ميكن من 

خالله التحكم في الهاتف الذكي.

متابعة / البينة الجديدة
حذر أطباء من خطورة اللجوء إلى 
ــة دون  ــوالدة القيصري ــات ال عملي
ــباب على صحة األم والطفل  أس
في دراسة نشرت االسبوع املاضي.

ــع عدد  ــر فيما ارتف ــي التحذي يأت
ــة في العالم  العمليات القيصري
ــاً من ١٢ ٪ إلى  في غضون ١٥ عام
٢١ ٪ من الوالدات فيما تتجاوز هذه 
النسبة ٤٠ ٪ في بعض الدول. وقد 
ــبة املرتفعة أطباء  دفع هذه النس
ــاؤل حول  ــاء وتوليد إلى التس نس
ــرته  ــي ملف نش ــة> ف ــذه <اآلف ه
ــيت> الطبية.  صحيفة <ذي النس
وتقدر نسبة العمليات القيصرية 
الضرورية ألسباب طبية ب١٠ إلى 
ــي. لكن  ــدد اإلجمال ــن الع ١٥ ٪ م
ــملتهم  ــداً ش ــن ١٦٩ بل ٦٠ ٪، م
ــة، تتجاوز هذه النسبة ما  الدراس
يعرض للخطر حياة األم والطفل 
على ما جاء في الدراسة املستندة 
إلى أرقام ملنظمة الصحة العاملية 
للطفولة  ــدة  املتح األمم  ومنظمة 

ــذه  ــن ه ــي ١٥ م ــف). ف (اليونيس
ــن ٤٠ ٪ من  ــم أكثر م ــدان، تت البل
الوالدات عبر عمليات قيصرية دون 
أسباب طبية من بينها جمهورية 
ــل وفنزويال  ــكان والبرازي الدوميني
ــدت  وأك ــا.  وكولومبي ــيلي  وتش
منسقة الدراسة مارلني تيمرمان 
ــي بلجيكا  ــة <غان> ف ــن جامع م
ــادة الكبيرة في العمليات  أن <الزي
ــي  ــجلت ف ــي س ــة، الت القيصري
ــورة  ــاط ميس ــا في أوس غالبيته
ــة، تطرح  ــباب طبي ــن دون أس وم
ــبب اخملاطر على األم  مشكلة بس
ــال  ــي ح ــت <ف ــل>. وأضاف والطف
ــي احلمل  ــات ف ــول مضاعف حص
ــات القيصرية إنقاذ  ميكن للعملي
ــول  ــهل وص ــا أن نس أرواح وعلين
ــذه العمليات في  ــى ه ــاء إل النس
املناطق الفقيرة لكن ينبغي عدم 
ــات جلية بني  والفروق ــة>.  املبالغ
ــا وراء الصحراء الكبرى  أفريقيا م
ــات القيصرية)  (٤,١ ٪ من العملي
وأميركا الالتينية والكاريبي حيث 

ــى ٤٤,٣ ٪ في  ــبة إل ــت النس وصل
ــيا، زادت العمليات  ٢٠١٥. وفي آس
القيصرية مبعدل وسطي نسبته 
ــوالدات  ال ــع  لترتف ــنوياً،  س  ٪  ٦
القيصيرة من ٧,٢ ٪ إلى ١٨,١ ٪ من 
إجمالي الوالدات بني ٢٠٠٠ و٢٠١٥. 
ــمالية (٣٢ ٪ من  وفي أميركا الش

العمليات القيصرية العام ٢٠١٥) 
ــة (٢٦,٩ ٪) كانت  وفي أوربا الغربي
ــنة.وال  ــادة ٢ ٪ تقريباً في الس الزي
تورد دراسة <ذي النسيت> تفسيراً 
ــة للعمليات  ــذه الزيادة الهائل له
القيصرية في بعض الدول.لكنها 
ــتوى  ــني مس ــط ب ــى راب ــير إل تش

ــاء.  ــم لدى النس ــل والتعلي الدخ
ــجل ٥٤,٤  ففي البرازيل مثال، تس
ــة في  ــات القيصري ــن العملي ٪ م
ــتوى  ــاء يتمتعن مبس صفوف نس
تعليمي عال.وتطرق املؤمتر العاملي 
ــائي والتولدي، الذي  ــب النس للط
ــى خيوط  ــل، إل ــي البرازي ــد ف عق
ــذه  ه ــباب  أس ــير  لتفس ــدة  ع
<اآلفة> ومنها تراجع في مؤهالت 
ــراف على  ــي لإلش ــم الطب الطاق
ــوبها تعقيدات  والدة طبيعية تش
ــاراً  نه ــوالدة  ال ــة  برمج ــع  ومناف
ــى التي يتقاضاها  والتعرفة األعل
ــادات التوليد في حال  األطباء وعي
ــة. ونصح  ــة قيصري ــراء عملي إج
ــائي  ــي للطب النس ــر العامل املؤمت
ــن اإلفراط في اللجوء إلى  للحد م
ــاد  ــة، باعتم ــات القيصري العملي
ــعر موحد لكل الوالدات وإرغام  س
ــفيات على نشر أرقامها  املستش
ــاء أكثر على اخملاطر  وتوعية النس
الوالدات  ــى  التدريب عل ــني  وحتس

الطبيعية.

متابعة / البينة الجديدة
ــعار هواتف غاالكسي إس  رغم انخفاض أس
ــببا  ــك س ــونغ تعطي ٨ وإس ٩، إال إن سامس
وجيها لكي ال تشتري أيا من هذين اجلهازين. 
ويستطيع زبائن الشركة من عشاق هواتفها 

الذكية احلصول على صفقة جديدة، المتالك 
ــاز جديد أحدث وأرخص ثمنا ومبواصفات  جه
ــونغ  رمبا تكون أفضل. فقد خفضت سامس
ــا  جنيه  ٦٧٩ ــى  إل  +٩ وأس   ٩ أس  ــعر  س
ــدره ٥٠ جنيها، أما  ــترلينيا، بانخفاض ق إس

ــا ٧٩٩ جنيها، أي أرخص  ــغ حالي أس ٩+ فيبل
ــا. أما عبر موقع أمازون، فإنه  بنحو ٦٠ جنيه
ميكنك احلصول على جهاز أس ٨ مقابل ٣٨٧ 
ــتطيع احلصول على أس ٩  جنيها، فيما تس

مقابل ٥٢٨ جنيها.

متابعة / البينة الجديدة
ــرا، تقنية  ــون، أخي ــف علماء صيني كش
طبية تتيح اإلجناب دون حاجة إلى التزاوج 
والذكور، لكن هذه الطريقة ”املثيرة“ جرى 
ــى اآلن. ــران فقط حت ــا على الفئ جتريبه

ــب ما نقلت مجلة ”سيل ستيم  وبحس
سيل“ الطبية، فإن التقنية اعتمدت على 
الهندسة الوراثية فأخذت احلمض النووي 
ــة من أنثى  ــى) وخاليا جذعي ــأر (أنث من ف
أخرى ثم مت إخصاب البويضة عبر عملية 
ــي نتيجة  ــات“، وف ــر اجلين ــمى ”حتري تس
ــليمة ومعافاة  ــة، ولدت فئران س مدهش

ــتطاعت أن  ــذه التقنية، واس من جراء ه
تعيش بصورة عادية.فضال عن ذلك، حاول 
الفريق العلمي أن يحصل على مولود من 
ــوى يومني  ــا س ــن ذكرين فلم يعيش فأري
ــذه النتيجة  ــكل ه ــط ثم نفقا، وتش فق
ــروف أن الثدييات  ــة، فاملع خالصة صادم
تتوالد فقط عن طريق العالقة اجلنسية.
ويوضح الباحث الطبي الصيني، كي زهو، 
وهو أحد املشاركني في الدراسة، أن بعض 
ــد من خالل  ــتطيع التوال ــات تس احليوان
عالقة مع شريك من اجلنس نفسه، لكن 
ذلك يحدث لدى األسماك والبرمائيات أما 

الثدييات فوضعها مختلف متاما.وتوضح 
الباحثة في علم اخلاليا بجامعة ملبورن 
ــي، أن التوالد  ــان دونس ــترالية، ميغ األس
ــد الثدييات يجري في العادة عبر دمج  عن
حمض نووي من األنثى والذكر، فضال عن 
وجود حاجة إلى بصمات خاصة يحملها 
ــائل املنوي إلى البويضة.وتبعا لهذه  الس
الصيغة املألوفة، يواجه املواليد الذين ال 
يأخذون حمضا نوويا من أبوين مختلفني 
ــي حال  ــكالت كبرى ف ــى) مش ــر وأنث (ذك
ــتطاعوا أن يأتوا إلى  تربوا في الرحم واس

احلياة.
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بغداد / البينة الجديدة
ــة جراحية  ــن اجراء عملي ــداد الكرخ ع ــت دائرة صحة بغ اعلن
ــيرة الى ان  ــاي معدنية صلبة، مش ــت ملعقة ش ــابة ابتلع لش
العملية تكللت بالنجاح.وقالت الدائرة في لها  ان «فريقا طبيا 
ــة جراحية طارئة  ــداد اجرى عملي ــفى اليرموك في بغ مبستش
للمريضة (م- ص) تبلغ من العمر ٢١سنة تعاني من االضطرابات 
العقلية، وقامت بابتالع ملعقة معدنية صلبة عن طريق اخلطأ 
ــاي».من جانبه، قال اخصائي اجلراحة العامة  ــربها للش عند ش
ــعاعية مت التاكد  ــرمد عبد الوهاب انه «بعد اخذ الرقائق الش س
من وجود اجلسم الغريب داخل البطن ملعقة الشاي وبعد فشل 
ــت التخدير العام»،  ــرر اجراء العملية وحت العالج التحفظي تق
ــم  ــتخراج اجلس موضحا ان «العملية تكللت بالنجاح بعد اس
الغريب الذي كان محشورا في الفتحة البوابية للمعدة».وتابع 

عبد الوهاب ان «املريضة حاليا بحالة جيدة ومستقرة».

متابعة / البينة الجديدة
ــنجر يختبر ميزة ”عدم اإلرسال“ التي  ــبوك ماس يبدو أن فيس
رصدتها مطورة البرامج جني مانشن ونغ، في تطبيق املراسلة 
ــهر على إعالن  على نظام أندرويد. ويأتي ذلك بعد مرور عدة أش
ــالق هذه امليزة  ــتقوم بإط ــبوك في أبريل املاضي، أنها س فيس
ــتخدمني، وذلك بعد انتشار تقارير حول حذف الرسائل  للمس
ــرغ، إلى  ــارك زوكربي ــس التنفيذي م ــل الرئي ــن قب ــلة م املرس
ــرت ونغ تغريدة على تويتر تكشف  ــتخدمني آخرين. ونش مس
منوذجا عن ميزة ”Unsend Message“. وفي الوقت احلالي، ميكن 
ــتظل  ــائل من احملادثة، ولكنها س ــتخدمني حذف الرس للمس
ــتلم. وباستخدام  ــة اخلاص باملس ــجل الدردش متاحة في س
ــيكون بإمكان املستخدمني حذفها  ميزة ”إلغاء اإلرسال“، س
ــى خيار ”تعديل“ في  ــة نهائيا، من خالل النقر عل من الدردش
ــوذج امليزة  ــات املصورة لنم ــر اللقط ــنجر. وتظه تطبيق مس
ــا معينا إللغاء  ــتخدمني وقت ــيكون لدى املس ــدة، أنه س اجلدي
ــال الرسالة بعد إرسالها، ومن غير الواضح متى ستظهر  إرس
هذه امليزة للمستخدمني بالفعل. وبهذا الصدد، قال متحدث 
باسم فيسبوك: ”يختبر املوقع االجتماعي املنتجات وامليزات 
داخليا قبل أن يتم طرحها للجمهور، حتى نتمكن من ضمان 

جودة التجربة».
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محكمة بداءة الناصرية 
العدد: ١١٦١/ب/٢٠١٨  

اعالن 
اُّـ / اِّـدعى عليه / زغاريد مهدي عبد 

ــخ ٢٠١٨/٩/٢٧  ــداءة الناصرية بتاري ــدرت محكمة ب اص
قرارها الغيابي بحقك والقاضي بتأديتك للمدعي ياسني عبد 
ــني مبلغا قدره خمسة عشر مليون دينار  الحميد عبد الحس
عراقي عن دين بينكما قرضة حسنة وِّـجهولية محل اقامتك 
قرر تبليغك بواسطة صحيفتني محليتني ولك حق االعرتاض 

واالستئناف والتمييز خالل اِّـدة القانونية ووفق االصول.
القاضي عادل خلف جاسم

محكمة االحوال الشخصية َّـ النصر
العدد: ٢٤٧/ش/٢٠١٨

اعــــــــــــالن
اقامت اِّـدعية ابتهال طالب خضر الدعوى ضد اِّـدعى عليه مدير رعاية 
القاصرين اضافة لوظيفته تطلب فيها الحكم بوفاة اِّـفقود زوجها محمد 
ــخ ٢٠١٤/٦/١٢ َّـ محافظة  ــد بتاري ــذي فق ــني رهيف ال عبد الحس
ــتنادا الحكام  اِّـواد ٩٤,٩٣,  ــبايكر وذلك اس ــكر س صالح الدين بمعس
ــر  ــنة ١٩٨٠ قررنا النش ــن قانون رعاية القاصرين اِّـرقم ٧٨ لس ٨٧ م
بصحيفة واحدة بغية التحقق من حياة اِّـفقود من عدمها وَّـ حال كونه 
ــماع دفوعه خالل مدة التأجيل  ــا ينبغي عليه مراجعة محكمتنا لس حي
ــري َّـ الدعوى واصدار القرار وفق القانون  وبعكسه تمضي اِّـحكمة الس

وعينت اِّـحكمة يوم ٢٠١٨/١٠/٢٢ موعدا للمرافعة.
القاضي/عبد اهللا شالل شناوة

اعــــــالن
بناء على الدعوى اِّـقامة من قبل اِّـدعي (صبري جرب شدود) 
ــن (صبري) اُّـ (صربي)  ــم اِّـجرد) م الذي يطلب (تبديل االس
فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه اِّـديرية خالل مدة اقصاها 
ــوف تنظر هذه اِّـديرية َّـ الدعوى  ــه س (١٥) يوما وبعكس
وفق احكام اِّـادة (٢٢) من قانون البطاقة الوطنية رقم (٣) 

لسنة (٢٠١٦).
اللواء

هيثم فاضل عباس
مدير االحوال اِّـدنية والجوازات 

واالقامة العامة / وكالة

بغداد / البينة الجديدة 
 أعلن مـصـرف الـنـهـريـن اإلسالمي التابع 
ــوزارة املالية ، عن اعتماد حزمة جـديـدة  ل
مـن الـتـسـهـيـالت املـصـرفـيـة تشمل 
ــكنية والـسـيـارات  ــــراء الــدور الس ش
ـــاء املشاريع الصغيرة، كاشفا عن  وانـش
ــالت لطلبة الكليات  ــالق تـمـويـ قرب اط
ــني بــأداء الـعـمـرة. االهـلـيـة والـراغـبـ
ــمير  ــر املـصـرف محمد س ــال مـديـ وقــ
ــس  إن «مـجـلـ ــي،  ــح صحف ــي تصري ف
ــددا مــن  ـــخـص عــ ــرف ش ادارة املـصـ
ــح  ــة من ــق بآلي ــي تتعل ــراءات الـتـ اإلج
ــروض} ملعاجلتها بغية  ــالت {الـقـ التموي
اسـتـفـادة اكـبـر شريحة مـن املواطنني 
ــدة  ومـ ــل  بالكفي ــق  يتعل ــا  مب ــيما  الس
التسديد والـفـائـدة «، مـؤكـدا «اصــدار 
تعليمات جـديـدة تتعلق بـشـراء الــدور 
ــاريع  واملش ـــيـارات  والـس ــكنية  الس
ــات  «التعليم ان   ، ــح  «.واوضـ ــرة  الصغي
ــب  الراغ ــف  للموظ ــمحت  س ــدة  اجلدي
ــكنية بقيمة ال تتجاوز الـ  ــراء دار س بش
ــار، باالكتفاء بكفيل مدني  ٧٥ مليون دين
ــع االبقاء  ــن اثنني، م ــد فقط بدال م واحـ
ــغ املرابحة  ــني اذا تراوح مبل على الكفيل

ــار، عالوة على  ــن ٧٥ الى ١٥٠ مليون دين م
ــديد املرابحة الى  ــدة تس ــد م ــه مت متدي ان
ــن ١٠، فـضـال عـن  ــدال مـ ــا بــ ١٥ عـامـ
ـــتـفـيـد بـمـدة الــســداد  تخيير املـس
ــدة ال تـتـجـاوز  ـــب إمكانيته بـمـ حـس
ــاف ، انـه « مت ايضا  ـــ ١٥ عـامـا».واضــ الـ
ــة {الفائدة} ٤ باملئة  اعتماد مبلغ املرابح
سنويا مـن املبلغ املتبقي بعكس ما كان 
ــو ٣٫٨ على كامل  ــابقا وه ــول به س معم

ــماح للموظف بشراء  املبلغ، كما مت الس
دار اهله مـن الـدرجـة االولـى او مـن االخ 
ــوال  ــن واالم واالب وص ــت واالب واالب واالخـ
ــتقاللية  الى الدرجة الرابعة، نتيجة الس
ــارض ذلـك مـع  ــة وعدم تـعـ الذمة املالي
الـــزوج  ـــراء  ــتثناء ش ــني، باس الـقـوانـ
وبـالـعـكـس».وتــابــع  ــه  زوجــتــ مــن 
ــح التمويالت  ــات من ــمير، ان « تعليم س
لشراء دار سكنية تنص على جلب سند 

ــع للتأكد من عدم حجزه  العقار من البائ
ــن الكفيل من  ــدوره، فضال ع ــة ص وصح
ــة ومـن  ــدء بترويج املعامل ــني للب املوظف
ــدار مـن قبل  ــعر الـ ثـم يجري تخمني س
ــم بعضويتها ممثلني  ــة تض جلنة مختص
ــجيل العقاري، تليها  من املصرف والتس
ــص املـالـي «،  ــد التخصي ــة رصــ مرحل
ــة  ــك، مـرحـلـ ــي ذلــ ــه « تل ــا انــ مبين
ــن  ــة م ـــتـفـيـد ١٥ بـاملـئـ ــع املـس دفــ

ــع وبعدها مرحلة  ــغ العقار الـى البائ مبل
ــجيل العقاري  فتح البيان في دائرة التس
ــة والبلدية وصوال  ومراجعة دوائر الضريب
ــلم البائع  ــازل ليتس ــرار والـتـنـ الى االق
ــعر  ــبة الــ ٨٥ باملئة املتبقية مـن س نس
ــع  بوض ــتفيد  املس ــوم  ليق ــار،  الـعـقـ
ــني  ــرف حل ــح املص ــز لصال ـــارة حج اش
ــاط التي بذمته «.وكشف  تسديد االقس
ــمير، عن « قـرب اطالق متويالت لطلبة  س
ــة مــاليــني  ــات االهلية مببلغ ثالث الكلي
ــالل  ــــديــده خــ ــم تــس ــار يـتـ ديــنــ
ــع امكانية  ــهريا، م ــي ش الـعـام الدراس
ـــي املقبل ليتكفل  جتديده للعام الـدراس
ــية  ــور الدراس ــديد االج ــرف بتس املـصـ
ــار إلى  ــة البكالوريوس».واش خالل مرحل
ــني بـاداء العمرة  «منح التمويالت للراغب
ــني الــجــدد، وبـمـبـلـغ ال  ولـلـمـتـزوجـ
ـــة مـاليـني ديــنــار  يـتـجـاوز الـخـمـس
ـــرة وبضمانة كفيل  وبــفــائــدة مـيـس
ــدة احلالية  ــد»، مؤكدا ، أن «امل ــي واح مدن
ــمية  الرس ــات  املوافق ــار  انتظ ــهد  تش
ــات  تعليم ــداد  واع ــالت  التموي ــالق  الط
وضوابط تنسجم مع طبيعة دخل الفرد 

العراقي».

بغداد / البينة الجديدة

 أكدت ثالث شركات طاقة عاملية هي «بي 
ــل»، و»توتال»، أن ارتفاع أسعار  بي»، و»ش
ــة طبيعية لضعف  ــرا نتيج النفط أخي
االستثمار وانخفاض إنتاجية احلقول، في 
ــكل رئيسي  مقابل منو الطلب بقوة وبش
ــئة وأبرزها الدول  ــادات الناش في االقتص
اآلسيوية األسرع منوا.واتفقت الشركات 
ــعة التي  ــى التحديات الواس ــالث عل الث
تواجه مزيج الطاقة العاملي في السنوات 
املقبلة، وضرورة زيادة االعتماد على الغاز 
وموارد الطاقة املتجددة خاصة في مجال 
ــيرة إلى أن الفجوة  ــاج الكهرباء، مش إنت

بني العرض والطلب ليست في مصلحة 
ــوق أو مناسبة األسعار وأن  استقرار الس
عالج هذه الفجوة يحتاج إلى استثمارات 
ــوارد الطاقة املتاحة  مكثفة في كافة م
في السوق.وفي هذا اإلطار، أكدت شركة 
بريتتيش بتروليوم «بي بي» العاملية أنه ال 
ــعار الطاقة على املدى  ميكن التنبؤ بأس
الطويل نظرا إلى تشابك العوامل املؤثرة 
فيها إلى جانب العناصر الطارئة واخملاطر 
اجليوسياسية وهو ما يصعب معه وضع 
ــتقبلية في  ــتثمارية مس ــة اس محفظ
أغلب شركات الطاقة، لكن من املؤكد أن 
البيئة ستكون مهيأة ملزيد من االرتفاعات 
القياسية على املدى القصير، خاصة مع 

ــهر املقبل. بدء تطبيق عقوبات إيران الش
ــركة البريطانية  ونقل تقرير حديث للش
ــي - أن امليزانيات  ــها بوب دودل - عن رئيس
ــتثمرين وشركات  املس لكبار  العمومية 
الطاقة الدولية مجتمعة تتجاوز ما يقرب 
من تريليون دوالر من رأس املال العامل في 
ــتثمر نحو  الوقت احلالي، وفي أي عام نس
ــغ أو نحو ١٠٠  ــي املائة من هذا املبل ١٠ ف
ــر التقرير الدولي أن هناك  مليار دوالر.وذك
ــركة  ــع بني ١٣ ش ــزة جتم ــراكة متمي ش
ــاج العالم من  ــي املائة من إنت ــل ٣٠ ف متث
النفط والغاز، وهي تسعى معا ملواجهة 
ــال حتول  ــي مج ــعة ف ــات الواس التحدي
ــن للنفط والغاز لعب  الطاقة وحتى ميك

دورهما الكامل في خطة انتقال الطاقة 
ا على  ــا معً ــركات أيضً ــل الش كما تعم
توسيع نطاق التسعير الكربوني وتدعم 
اجلهود الرامية إلى إدخال ضريبة الكربون 
في الواليات املتحدة.وأشار إلى أن التعاون 
أمر أساسي عندما يتعلق األمر بتحسني 
ــاءة الطاقة، وهو أمر كما تقول وكالة  كف
ــر  ــدم أكب ــن أن يق ــة ميك ــة الدولي الطاق
مساهمة في حتقيق أهداف اتفاق باريس 
ــة إلى  ــي إضاف ــر املناخ ــة التغي ملكافح
ــني كفاءة اإلنتاج وارتقاء الصناعة. حتس
ــي» بأن  ــى ثقة «بي ب ــر عل ــدد التقري وش
ــتمر في املساعدة  الصناعة ميكن أن تس
ــتوى  في إمداد العالم بالطاقة ورفع مس

ــى تقدم  ــر واحلفاظ عل ــر من الفق البش
ــاهمة في نفس الوقت في  اجملتمع واملس
ــكل كبير من أجل  تقليل االنبعاثات بش
ــيرا إلى  ــق أهداف اتفاق باريس، مش حتقي
ــق التعاون واالبتكار  أنه طاملا اخترنا طري
فإن صناعتنا والعالم ميتلكان مستقبال 
ا.من جانبها، ذكرت شركة «رويال  عظيمً
ــتثمرت  ــة أنها اس ــل» الدولي ــش ش دات
ــر املاضية  ــنوات العش ــدى الس ــى م عل
ــتواصل تنفيذ هذه  بكثافة في الغاز وس
ــى أن الغاز ميثل  ــتراتيجية، الفتة إل االس
ــركة املستثمر، حيث  ــمال الش ثلث رأس
تنتج اآلن نفس كمية الغاز التي تنتجها 

من النفط اخلام.
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بغداد / البينة الجديدة 
اعلنت النائبة ماجدة التميمي ، عن إجمالي اإليرادات والنفقات 
ــهر كانون الثاني  ــة املتحققة خالل عام ٢٠١٨ للفترة ش الفعلي
ــي بيان ، ان «اإليرادات  ــهر ايلول .وقالت التميمي ف إلى نهاية ش
ــون دينار، في حني بلغت اإليرادات  النفطية بلغت (٦٠،٤٣٦) ترلي
ــي مقداره (٦٧،٦٦٩)  ــة (٧،٢٣٣) ترليون دينار، بأجمال غير النفطي
ــد اول املدة بلغ (٣،١٢٩) ترليون  ــون دينار «.واضافت ، ان «رصي ترلي
ــة هي ٨٩،٣٢٪ مقابل  ــبة االيرادات النفطي دينار مما يعني ان نس
نسبة ١٠،٦٨٪لاليرادات غير النفطية «.وأشارت إلى أن «مجموع 
ــغ (٥٤،٣٣٢) ترليون دينار اي ان  ــتثمارية بل املوازنتني اجلارية واالس
نسبة املوازنة اجلارية هي ٧٩،٠٩٪ مقابل نسبة ٢٠،٩١٪ «.ولفتت 
ــط الرواتب الشهرية قد بلغ (٣،٨٩٩) ترليون دينار،  إلى ان «متوس
ومجموع القوى العاملة للوزارات و الدوائر املمولة مركزياً لسنة 

٢٠١٨ بلغ ( ٢،٨٨٥،٧٣٦) موظفا.

بغداد / البينة اجلديدة  
ــروع ماء غرب القرنة  اكد وزير النفط جبار اللعيبي قرب اجناز مش
في البصرة بطاقة ٣٢ مليون متر مكعب في السنة.وقال اللعيبي 
في برقية الى رئيس مجلس الوزراء :» ان شركة املشاريع النفطية 
ــة ، بالتعاون مع  ــركات النفطي ــن الش ــاندة لها م ــات الس واجله
ــروع ماء غرب  ــكت على أجناز مش ــرى ، أوش ــات املعنية األخ اجله
ــي  ــة البصرة بوقت قياس ــةَ « مبحافظ ين ــي قضاء «املدَ ــة ف القرن
ــنة « .وأضاف وزير النفط  وبطاقة «٣٢» مليون متر مكعب في الس
ــاريع الكبيرة واملتميزة في توفير  ــروع يُعد من املش :» ان هذا املش
ــرب إلبناء احملافظة وخصوصاً شمال البصرة ،  املياه الصاحلة للش
وكذلك االقضية والنواحي والقرى القريبة من املشروع «.ويتضمن 
هذا املشروع الواعد الذي يقام شمال نهر الفرات ، نصب منظومات 
ــد االنابيب من موقع ماخذ املاء  ــة والتخزين والتعقيم وم التصفي
على نهر الفرات ، وموقع تصفية املياه على مسافة «٤» كيلو متر 
ــب منظومات الطاقة  ــن تنفيذ األبنية واجملمعات ، ونص ، فضالً ع
ــتلزمات واحلاجات  ــن املس ــر ذلك م ــيطرة وغي ــة والس الكهربائي
ــركة  ــي :» ان اجملاهدين في ش ــروع .واكد اللعيب ــة للمش الضروري
ــار والعمل بروح الفريق  ــاريع النفطية يواصلون الليل بالنه املش

الواحد من اجل االسراع في إجناز هذا املشروع بوقت قياسي 
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بغداد / البينة الجديدة
ــالم  ــذى س ــت الفنانة الدكتورة ش نال
جائزة أفضل ممثلة رئيسية في مهرجان 
ــدر  ــال مص وق ــي.  العرب ــدن  ال ــرح  مس
ــت جائزة أفضل  ــالم، نال إعالمي «إن س
ــرح  ــي مهرجان مس ــية ف ــة رئيس ممثل
ــرحية  ــي، عن دورها في مس ــدن العرب ال
ــفات) للفنان غامن حميد“. يذكر  (مكاش

ــذى  ــورة ش ــة الدكت ــة العراقي أن املمثل
ــالم ولدت في بغداد ونشأت في بيت  س
ــث تعلمت الفن على يد والدها  فني حي
ــالم وهي  الفنان العراقي الكبير طه س
ــة الدكتورة  ــرى للفنان ــقيقة الكب الش
سهى سالم والفنان الدكتور فائز سالم 
ــي الدراما  ــن كانت لهما بصمة ف اللذي

العراقية خالل عقد الثمانينيات“.

ــوا حتضيراتهم  ــد أكمل ــان العراق ق ــوم كان فرس ــل هذا الي في مث
ــلطة القانون  ــليمانية لبسط س ــيق مع شباب أكتوبر الس بتنس
ــماالً وجتنيب مدن كركوك وأخواتها كارثة تدمير مروعة، وبالفعل  ش
ــى األبد، ثم  ــدود الدم إل ــحقت به ح ــاً خاطفاً س ــت اجتياح حقق
ــياقات احملاصصة  ــن أكتوبر س ــباب البرملان في الثاني م ــحق ش س
ــلطي األجوف برفض من أريد فرضه ومت انتخاب  ونهج الفرض التس
رئيس للجمهورية نحن على ثقة تامة بأنه سيحرص بديناميكيته 
ــع رفاقه عبد  ــراق والعمل م ــه على وحدة كل الع ــه وثقافت ووطنيت
املهدي واحللبوسي لتخفيف معاناة الفقراء وتعزيز سمعة العراق. 
ــيد مقتدى  ــماحة الس ــالة لس ــوم أمس قرأنا مقتطفات من رس وي
ــطور األخيرة منها التي حتدث فيها بقوة  ــتوقفتنا الس الصدر واس
ــهداء غدر  ــحوقني وذوي ش ــان الفقراء واملس ووضوح وصراحة بلس
ــش ومن غطوا عليها ومهدوا لها، ليعيش العراقيون بأمن وأمان  داع
ــاً للمحاصصة  ــاد ورفض ــر الغدر وصفقات الفس ــداً عن خناج بعي

الطائفية وتوزيع املناصب مبوجبها. 
ــالم نواة التيار الصدري مهمات  ــرايا الس ــباب س ــنِدت لش لقد أُسْ
حساسة ومباركة في مناطق واسعة وفي سامراء وجزيرتها خاصة 
ــلة  ــكرية واألمنية الباس ــد والقوات العس ــب قوات احلش الى جان

وحققوا املهمات بنجاح.
ــتخباراتي  ــة والتطاحن االس ــب املتعجرف ــة ترام ــة سياس ونتيج
ــا ندرك أنها  ــاالت ولقاءات معينة (كن ــي فرضت الظروف ح اإلقليم
ــتمرارها، والضرورات تبيح احملظورات  ــتحيل اس ظرفية مؤقتة) يس
أحياناً تكتيكاً مرحلياً وما أن تنتهي املعطيات الصعبة، وقد انتهت 
ــاب والثواب، وإن مبدأ  ــن العودة واالنتقال إلى مبدأ العق اآلن، ال بد م
ــلف) جاء في مرحلة حساسة لفترة معينة أيضاً  (عفا اهللا عما س
ــا هو اهللا في  ــعة وتدمير، ومن عف ــن وقتئذ جرائم قتل بش ــم تك ول
ــهداء غدر القاعدة وداعش  ــك املرحلة، أما الفصل اآلن فألرواح ش تل
ــم وتركوها مجبرين. فحان  ــاة ذويهم واملاليني ممن دمرت دياره ومعان
ــرف ومن  ــن من أي ط ــرمي الغادري ــير وليس تك ــاب العس ــت احلس وق
ــا (إهانة صارخة)  ــكل وجودهم فيه ــى لداعش مبواقع عليا يش غط
للمضحني والذين تصدوا للدواعش وأمهات املضحني احلرائر واألرامل 
ــام، فال عفو عمن حرضوا ومولوا علنا، وهؤالء املعنيون قابعون  واأليت
ــدن العراق  ــتطيعوا التجول في م ــات حكومية لن يس ــي مجمع ف
ــة حتى لو جعلوا مواكب حماياتهم أرتاالً مدرعة ال اآلن وال بعد  كاف

خمسني عاماً وسيضطرون إلى الهرب. 
ــنة في كتل أغلبية شيعية يجب  ــيون الس مثلما انخرط السياس
ــي الثاني من أكتوبر  ــن محاصصة طائفية، وجربنا ف أال يتحدثوا ع
نواباً مثل الشيخ علي الصجري والشيخ اخلربيط واجلبوري ومحمد 
ــوا بثقة وصدق  ــم..، كيف حترك ــد إحراجه ــم ممن ال نري ــم وغيره متي
ــل نهار للمحافظة على العراق  ــاء للوطن، وكنا نتابع املوقف لي ووف
ــان دعونا  ــريحة من نواب فرس ــدر. وقبل أيام وبتذاكر مع ش ــن الغ م
ــادرة لتوليه زعامة احملور  ــيد رئيس البرملان ابو ريكان ليتخذ مب الس
ــاً بالبصرة، مع اختيار  ــخصياً، ألنه أثبت وطنية دينامكية مبتدئ ش
ــز أمام من يرجتف منه  ــجاعة غير مناطقية للمحور ال تهت قيادة ش
ــبابنا الغر، لوالكم ودعمكم  ــون وهزم في انتخاب الرئيس. ش اخلائب

العظيم لتركنا الكتابة بعد داعش، لكن سنستمر معكم.

ــم وأديانهم  ــون، كل العراقيني مبختلف قومياته ــب العراقي يراق
ــم الثقافية  ــية وميوله ــاربهم السياس ومذاهبهم وبتنوع مش
ــذر، األداء  ــوب باألمل واحل ــن كثب مش ــة ع ــم البرتقالي وأمزجته
ــريعي والرقابي للبرملان اجلديد في دورته الرابعة، ويتطلعون  التش
ــون البرملان هذه املرة في حال آخر وليس كما كان في دوراته  ألن يك

التي خلت..
والعراقي، الذي فقد كثيراً من ثقته مبؤسسات الدولة وفي املقدمة 
ــروع أن يرى البرملان  ــريعية، من حقه املش ــة التش منها املؤسس
ــل  اجلديد وقد مزّق أثوابه البالية وغادر حالة الوهن واخلدر والكس
التي  طبعت أداءه ردحاً طويالً من الزمن، وشطب على كامل الصورة 
ــتان هيبة)،  ــلبية التي حولته إلى مجرد (فحل التوت بالبس الس
ــعب واحتياجاته  ــارع وتطلعات الش ــرب أكثر إلى نبض الش واقت

ــداً  جاه ــل  وعم ــية،  األساس
ــي  ــات الت ــر اخلدم ــى توفي عل
ــريع  الناس، وقام بتش يريدها 
ــأنها أن  ــني التي من ش القوان
ــى  ــاد إل ــالد والعب ــي بالب ترتق
وليس هذا  ــتويات الئقة.  مس
ــن  ــوب م ــل مطل ــب، ب فحس
ــب أداء الدولة  ــان أن يراق البرمل
ــا  مفاصله ــاع  إيق ــط  ويضب
ــد على حاالت  ــة وضع الي بغي
ــم  املنظ ــب  والنه ــاد  الفس
للمال العام وثروة الوطن التي 
نهبت ومازالت تنهب من قبل 

ــتار ومظالت يعرفها اجلميع،  ــات ومافيات حتت أغطية وأس عصاب
ــبع) وجريئاً  ــيد البرملان أن يكون (س كما يأمل العراقيون من الس
ونشمياً ويقرر فتح كل (املنهوالت) و(فتحات البالوعات) التي تنام 

فيها ملفات فساد وتنبعث منها روائح تزكم األنوف..
ــدد على وجه  ــواب اجل ــراً بالن ــم خي ــون.. وأنا أتوس ــا البرملاني أيه
اخلصوص، أقول لكم: أستحلفكم باهللا أن تكونوا أوفياء للقسم 
ــن الظن وال  ــت قبة البرملان بأن تكونوا عند حس ــذي أديتموه حت ال
تأخذكم باحلق لومة الئم، واعلموا أن الشعب ينتظر منكم عمالً 
ــه أن تعيدوا للبرملان هيبته وبريقه أوالً، وأن  جباراً تقدرون من خالل
ــد ضاع وقت  ــم ثانياً.. واهللا، لق ــعبكم بك ــوا مجدداً ثقة ش تزرع
ــي على رمال متحركة أمالً بالوصول إلى األهداف  كثير ونحن منش

اجلميلة التي ظلت أحالماً تراودنا منذ وقت طويل..
ــتكون عندنا  ــاء اهللا س ــنوات إن ش ــي كبير بكم، وبعد (٤) س أمل
ــة عتاب بل وقفة  ــاب)، ونأمل مخلصني أالّ تكون وقف ــردة حس (ج
ــادة بصنيع ما قدمتموه لنا، واهللا من وراء القصد.. وفي اخلتام  إش
ــينو وأقداحه في  أقول: حان وقت العمل يا برملان، ووداعاً للكابتش

الكافتيريا.
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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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حان وقت 
العمل يا برِّـان 

ووداعاً للكابتشينو 
وأقداحه َّـ 

الكافترييا

@Êb��Ω �ä�i@b�Ì@ �› �‡�»€a@ �o �”�Î@ �Êb �y
b�Ì7�n�œb�ÿ‹�€@b �«a�Ö�Î

عبد الزهرة البياتي*

وجع يومي

*رئيس التحرير التنفيذي

من لندن

وفيق السامرائي

@âÜÃ€a@äub‰Å@Â«@�aÜÓ»i@
Öbé–€a@pb‘–ïÎ

7mbÿÌâb◊

‚bnÌ˛a@âÎåÌ@ÚÓ‹ÅaÜ€a@äÌãÎ@

@ÚÓéÓˆâ@Ú‹ræ@›öœc@Òåˆbu@fib‰m@%bç@Ùàë
Ôiä»€a@ÊÜ€a@Ääéfl@ÊbuäËfl@ø

بغداد / البينة الجديدة
ــواء احلقوقي  ــرات الل ــة املتفج ــام مدير مكافح ق
ــة بجولة  ــاط املديري ــبلي وضب ــن الش صباح حس
ــيطرات الطوق األمني حملافظة  ميدانية حيث زار س
ــيطرة املعامل ضمن احلدود  ــداد ومن ضمنها س بغ

بغداد  ــني  ب ــيطرة  االدارية  وس ــى  ديال ــة  ومحافظ
ــيطرة  س ــج/  الل
ــهيد  لش ا
لنقيب  ا

ــني محافظة  ــدود االدارية ب ــد ثابت/ ضمن احل احم
ــتمية  ــيطرة  الرس ــة بغداد وس ــط والعاصم واس
وسيطرة الشهيد مجيد مدخل منطقة احملمودية  
ــر الطابقني، حيث مت توجيه  وكذلك سيطرة جس
املنتسبني بضرورة االلتزام بالتوجيهات ومراعاة 
ــيابية مرور العجالت، ومتت من خالل الزيارة  انس
ــخصت،  ــي ش ــلبيات الت ــض الس ــة بع معاجل
ــام وكذلك االلتزام  ــاً بأداء الواجبات وامله موجه

بالزي والقيافة لرجل الشرطة.
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وكاالت / البينة الجديدة
ــرض  ــا مب ــن إصابته ــت ع ــا أعلن بعدم

ــفائها منه، في شهر  ــرطان وش الس
ــة،  اللبناني ــة  املطرب ــدت  تقل آب، 

ــن  ــرفيا. وأعل ــا ش ــا، منصب إليس
ــان  اللبناني، غس ــة  الصح وزير 

ــا  ــي، عن تعيني إليس حاصبان
ــة  ــة الوطني ــفيرة للحمل س

للتوعية عن سرطان الثدي، 
ــع إطالقه  ــا م ــك تزامن وذل

احلملة الوطنية للتوعية 
عن سرطان الثدي للعام 
بيروت،  ــرش  ٢٠١٨ في ح
ــبكة «إل بي  بحسب ش
ــة. وأعلن  ــي» اللبناني س
ــا  «إليس ــي:  حاصبان

ــم أنها في  ــفيرة احلملة مع العل ــتكون س س
األساس بادرت بكل جرأة، وحملت راية التوعية 

منذ فترة».

بغداد / البينة الجديدة
ــتاذ  األس ــة  الداخلي ــر  وزي زار 
قاسم األعرجي دار االيتام التي 
ــط في  ــا الناش ــرف عليه يش
ــان السيد  مجال حقوق اإلنس
هشام الذهبي، والتقى معاليه 
ــن هؤالء  ــارة عدداً م ــالل الزي خ
ــيداً بهذه التجربة  األيتام، مش
ــرف على  للذهبي والكادر املش
ــام، معتبرها خطوة  ــواء األيت إي
في مجال التكافل االجتماعي 
ــار إلى  ــاً. يش ــاني أيض واإلنس
ــي بإيواء  ــذه الدار ال تكتف أن ه
ــف  ــام بل التعرف والكش األيت

على مواهبهم ودعمها.

بغداد/ البينة الجديدة
ــز االعالم الرقمي،  أكد مرك
ــبوك  امس االثنني، ان فيس
ــاباً عراقياً آخر  قد كافأ ش
ــهر  للمرة الثانية خالل ش
ــف ثغرة في  بعد ان اكتش
منصة انستجرام اململوكة 
بتغيير  تسمح  لفيسبوك 
الصورة  املرفق مع  الوصف 
ألي  ــور  املنش ــو  الفيدي او 
ــز  املرك ــال  وق ــاب.  حس
ــفي  مكتش ــاط  «نش ان 
ــني يدعو  ــرات العراقي الثغ
للتفاؤل وانه مبعث للفخر، 
ومن الضروري ان توفر لهم 
ــني  ــي القطاع ــة ف حاضن

ــي لغرض  ــاص واحلكوم اخل
ــن خبراتهم  ــتفادة م االس
ــرف،  احملت ــاطهم  ونش
خصوصا وان هذه املكافآت 
من الشركات العاملية تعد 
مبثابة شهادة خبرة لهم».

ــاب  واضاف املركز ان «الش

ــن  حس ــرمد  س ــي  العراق
ــى مكافأة  الذي حصل عل
ــط  ينش ــبوك  فيس ــن  م
ــذا اجملال،  ــتمرار في ه باس
امنية  ــرات  ثغ ــف  ويكتش
ــركات رقمية  ــدة ش في ع

رصينة».

وكاالت / البينة الجديدة
ــن خبراء  ــرت مجموعة م عث
ــي مدينة  ــراك، ف ــار األت اآلث
ــة  ــا األثري ــك كومان بونتي
ــات  طوق ــة  مدين ــرب  ق

ــار  آث ــى  ــا، عل تركي ــمالي  ش
ــف و٣٠٠  ــود ألل ــة تع تاريخي
ــت بورجو أرجييس،  عام. وقال
رئيسة اجملموعة واألستاذة في 
ــــم علم اآلثار في كلية  قس

ــة  املعماريـــ ـــــة  الهندس
ــط  األوس ــرق  الش ــة  بجامع
التقنية التركية، إن اجملموعة 
ــة  مدين ــع  موق ــي  ف ــل  تعم
بونتيك كومانا األثرية منذ ١٠ 
ــت أن اجملموعة  ــوام. وأضاف أع
املوقع طبقات  في  اكتشفت 
ــة  البيزنطي ــود  للعه ــود  تع
ــود أخرى  ــتية، وعه والهلنس
ــتوطنات مرحلة ما  تعود ملس

قبل التاريخ.

ــر ألبا  ــي يدعى هتل ــح بيروف ترشّ
ــى  عل ــة  للمنافس ــيز،  سانش
ــار  ــة يونغ ــس بلدي ــب رئي منص
ــرب  ــكاش غ أن ــة  ــي مقاطع ف
ــمه  البيرو، إال أن مواطنا آخر اس
ــحه!  لينني قدم طعنا في ترش
ــالم محلية  إع ــائل  وس وأفادت 
ــر  ــني فالدميي ــي لين ــأن البيروف ب
ــل بيانا  ــز فالفيردي، أرس رودريغي

ــة مطالبا إياها  ــات االنتخابي إلى الهيئ
ــي إلى هذا  ــح هذا السياس برفض ترش
ــيز  ــا سانش ــر ألب ــل هتل ــب. وميث املنص
ــرو“، وقد صرح  ــزب اليميني ”نحن بي احل
ــيني يستخدمون  بأن خصومه السياس
رودريغيز فالفيردي بهدف تعزيز إمكانية 
ــددا  ــوز منافس آخر لهذا املنصب، مش ف
ــه على معرفة  ــى أنه ”هتلر جيد“ وأن عل

بلينني رودريغيز فالفيردي.
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دهوك / البينة الجديدة
ــرى في محافظة دهوك،  ــبب حادث مروري في احدى ق تس
ــا ادى الى اصابة  ــيارة صالون، م ــول حصان الى س في دخ
ــخاص.  وقال مسؤول اعالم مديرية املرور بدهوك  احد االش
ــدم ازاد طه، في تصريح صحفي ان «احلادث وقع الليلة  املق
ــبب  ــام قرب قرية ورميلي وتس ــى الطريق الع ــة عل املاضي
ــه «عندما مرت  ــيارة». واضاف ان ــول احلصان في الس بدخ
ــل اوميغا» قرب  ــخاص ومن نوع «اوب ــيارة مليئة باالش س
ــبب بدخوله  ــي اعترض الطريق حصان مما تس قرية ورميل

الى السيارة واصابة احد االشخاص بجروح».
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