
ــاء  ــس االربع ــدل، ام ــت وزارة الع اعلن
ــدد اجلديد من جريدة الوقائع  صدور الع
ــيم  ــة والذي تضمن عدة مراس العراقي
ــم احمد  ــا تعيني بره ــة بينه جمهوري
صالح رئيسا جلمهورية العراق واحالة 
ــؤاد معصوم ونوابه  ــابق ف الرئيس الس
ــت الوزارة  ــد. وقال ــى التقاع ــة ال الثالث
ــدة الوقائع  ــن جري ــد م ــدد اجلدي ان الع
ــم ٤٥١٢   ــس بالرق ــدر ام ــة ص العراقي
ــيم جمهورية  والذي تضمن عدة مراس
ــواب وصادقت عليها  اقرها مجلس الن
رئاسة اجلمهورية ونقل البيان عن مدير 
ــد جميغ ) قولها  ــام الدائرة ( هند عب ع
ــوما جمهوريا  ــن مرس ــدد تضم ان الع
ــني برهم  ــنة ٢٠١٨ بتعي ــم (٧١) لس رق
ــا جلمهورية العراق  احمد صالح رئيس
ــوري برقم  ــوم جمه ــة الى مرس اضاف
ــة محمد فؤاد  ــنة٢٠١٨ باحال (٧٢) لس
معصوم خضر رئيس جمهورية العراق 
ــاف املدير  ــى التقاعد. واض ــابق ال الس
ــوما  ــام ان العدد تضمن ايضا مرس الع
 ٢٠١٨ ــنة  لس  (٧٣) ــم  رق ــا  جمهوري
باحالة نوري كامل املالكي نائب رئيس 
ــوما  ــد ومرس ــى التقاع ــة ال اجلمهوري
جمهوريا رقم (٧٤) لسنة٢٠١٨ باحالة 

اسامة عبد العزيـــــز النجيفي نائب 
ــى التقاعد كما  ــة ال ــس اجلمهوري رئي
ــوما جمهوريا رقم  ــن العدد مرس تضم
ــم  ــة اياد هاش ــنة٢٠١٨ باحال (٧٥) لس
ــة الى  ــس اجلمهوري ــب رئي ــالوي نائ ع
ــد ذي صلة اكد  ــى صعي ــد. وعل التقاع
ــي طارق حرب امس عدم  اخلبير القانون
ــالت التقاعدية  ــة ترويج املعام امكاني
لنواب رئيس اجلمهورية اال بعد اجنازهم 
العمل النيابي او االستقالة منه. مبينا 
ــى انهاء  ــادر ينص عل ــوم الص ان املرس
انفكاك عملهم من رئاسة اجلمهورية 
ــي تصريح للبينة اجلديدة  وقال حرب ف
ان االحالة للتقاعد ال تعني منح رواتب 
ــكاك من  ــل انف ــدي ب ــف التقاع املوظ
الوظيفة احلالية. وفي حال امتام العمل 

ــة  للمعامل ــج  التروي ــم  يت ــي  العموم
التقاعدية وتسلم رواتبهم التقاعدية 
ــس  ــواب رئي ــى ن ــق عل ــذا ماينطب وه
ــات النيابية.  ــي االنتخاب ــة ف اجلمهوري
ــرب ان نواب الرئيس مخيرون  واضاف ح
ــلم الراتب  ــي او تس ــني الراتب النياب ب
ــابقة كونهم  االعلى في الوظيفة الس
ــة البرملان واحلكومة في  تسلموا رئاس
ــت اكد اخلبير  ــدورات املاضية في وق ال
ــة  ــي ان احال ــي التميم ــي عل القانون
ــابقني الى  نواب رئيس اجلمهورية الس
التقاعد ال تعني حصولهم على راتبني 
ــى ان نواب  ــه. الفتا ال ــي الوقت نفس ف
ــيخيرون بني احد  ــس اجلمهورية س رئي
الراتبني اما التقاعدي او الراتب البرملاني 
وفي التطورات السياسية رجح حتالف 

ــائرون امس اعالن الكابينة الوزارية  س
ــادل عبد  ــة املكلف ع ــس احلكوم لرئي
ــبت املقبل مبينا ان عرض  املهدي الس
ــاء  ــة على رؤس ــدي للكابين ــد امله عب
ــدا.  ــر وارد ج ــا ام ــل اعالنه ــل قب الكت
ــف النائب  ــي التحال ــادي ف ــال القي وق
ــبه مؤكدة  رائد فهمي ان معلومات ش
ــدي عن  ــد امله ــالن عب ــى اع ــير ال تش
احلكومي  والبرنامج  ــة  الوزاري كابينته 
ــت  ــت رجح ــي وق ــل ف ــبت املقب الس
ــية احتمالية بقاء عدد  مصادر سياس
ــاغرة بانتظار  ــة ش ــع الوزاري من املواق
ــة البرملان املقبلة  حسمها قبل جلس
التي رفعت الى اشعار اخر الفتا الى ان 
ــة تعقد مع اكتمال التشكيلة  اجللس
ــف النائب  ــة.  من جانبه كش احلكومي

ــدو امس  ــح حنني الق ــن حتالف الفت ع
ــع احلقائب  ــة لتوزي ــة مقترح ــن الي ع
ــار  ــات فيما اش ــى احملافظ ــة عل الوزاري
ــيكون فيها وزارة  ــة اجلديدة س ان االلي
لكل محافظة كما متنح ثالث حقائب 
لبغداد واثنتان لكل من البصرة ونينوى  
ــني النائب عن  ــد ذي صلة ب ــى صعي عل
ــد عون عالوي امس ان  حتالف البناء عب
ــدة لعادل عبد  ــة الوزارية اجلدي الكابين
ــن احملاصصة مبينا  املهدي لم تخلو م
ــا من قبل  ــيكون واضح ان الضغط س
ــيادية  الكتل فيما يخص الوزارات الس
ــة  الوزاري ــة  الكابين ان  ــالوي  ع ــال  وق
ــزاب  االح ــه  ماتبغي ــق  وف ــكل  ستش
ــنعود الى  ــية  اي س ــل السياس والكت
املربع االول من احملاصصة وفي تطورات 
امنية خطيرة طالب القيادي في احلزب 
الدميقراطي الكردستاني شاخوان عبد 
ــبة رئيس  اهللا القضاء العراقي مبحاس
الوزراء حيدر العبادي بتهمة ابادة الكرد 
ــتخدام القوة املفرطة في احداث  واس
كركوك العام املاضي فيما دعا الرسال 
ــك االمن  ــوات حفظ نظام دولية ملس ق
في احملافظة لوح بانتفاضة جماهيرية 
ــم  ــتجابة ملطالبه ــم االس تت ــم  ل اذا 
ــورا الى  ــد اهللا اننا ندعو ف ــاف عب واض
انهاء عسكرة محافظة كركوك واعادة 

ــمركة والقوات النظامية  قوات البيش
ــون وان تعود لالدارة  ــا وفرض القان اليه

املشتركة كما كانت سابقا .
ــا بحث  ــي ايض ــأن السياس وفي الش
ــل  ــب اه ــة عصائ ــام حلرك ــني الع االم
ــي ورئيس  ــس اخلزعل ــيخ قي احلق الش
ــوزراء املكلف عادل عبد املهدي امس  ال
االربعاء االسراع في تشكيل احلكومة 
ــدد اخلزعلي  واملصادقة عليها فيما ش
ــة احلكومة  ــرورة ان تكون صف على ض
ــس  ولي ــات  خدم ــة  حكوم ــة  القادم
ــازات واكد اخلزعلي على تقدمي كل  امتي
ــة املقبلة  ــم لكي تنجح احلكوم الدع
ــة التي  ــات الضروري ــر اخلدم ــي توفي ف
يحتاجها العراقيون وان تكون احلكومة 
املقبلة كفوءة وقادرة للنهوض بالعراق 
ــان اخر  ــي  في ش ــو اصالح حقيق نح
ــائرون رامي  ــب عن حتالف س ــد النائ اك
ــة عدم  ــى اهمي ــس عل ــكيني ام الس
ــية  ــخصية حتمل اجلنس ــي اية ش تول
ــياديا او قياديا او  ــا س ــة منصب املزدوج
ــة في الدولة العراقية حلني  درجة خاص
ــية املكتسبة فيما  تخليه عن اجلنس
ــدم اجملاملة على  ــى اهمية ع ــدد عل ش
حساب العراق النها سبق وان اضعفت 
ــريعية والتنفيذية  ــتني التش املؤسس

على حد سواء .

بغداد / 
ــدى املصرف  ــة رواتبهم ل ــر الدولة املوطن ــاء، موظفي دوائ ــس األربع ــرف  الرافدين، ام ــذر مص ح
ــن يدعون قيامهم مبنح  ــب منافذ البطاقة الذكية الذي ــن من التعاون مع بعض مكات واملتقاعدي
ــيق مع املصرف .وقال املكتب اإلعالمي للمصرف في بيان إن ”هناك  ــلف الشخصية بالتنس الس
بعض مكاتب منافذ البطاقة الذكية املنتشرة في بغداد واحملافظات يروجون أسماءهم عن طريق 
ــتغلون اسم املصرف  ــلف للموظفني واملتقاعدين ويس مواقع التواصل االجتماعي مبنحهم الس
ــاف البيان أن  ــاء مبالغ معينة“.وأض ــارج صالحياتهم لق ــلف والقروض خ ــج معامالت الس بتروي
ــحب الرخصة منه“، داعيا  ــرف اتخذ إجراءات رادعة بحق هؤالء وصلت إلى غلق املنفذ وس ”املص

املوظفني واملتقاعدين إلى ”عدم التعاون مع هذه اجلهات“.
ــرة في البالد  ــروع املصرف املنتش ــن طريق ف ــلف يكون حصرا ع ــرف أن ”منح الس ــح املص واوض
ــتكمال منحها للموظف  والتقدمي عليها الكترونيا وهي تخضع إلجراءات قانونية وصوال إلى اس
ــلف  ــان منح الس ــتحق“.وكان مصرف الرافدين قد اصدر امس بيانا جديدا بش ــد املس أو املتقاع

والقروض فيما اكد ان منح تلك السلف والقروض يكون عن طريق فروعه حصرا. 
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كتب اِّـحرر السياسي

مراسيم جمهورية بإحالة معصوم والمالكي والنجيفي وعالوي للتقاعد .. وقانوني يؤكد : اليمكنهم ترويج معامالتهم التقاعدية اال في هذه الحالة 

َّـ الهدف

ــيم اجلمهورية  ــوت عال ان املراس ــد ان نقولها وبص ــي البدء الب ف
ــة، امس، والتي  ــدة الوقائع العراقي ــرت في جري التي صدرت ونش
ــادة  ــة فؤاد معصوم ونوابه الس ــة رئيس اجلمهوري تقضي باحال
ــي ) الى التقاعد هي  ــامة النجيف (نوري املالكي واياد عالوي واس
ــة املصلحة الوطنية  ــة وصحيحة وتصب في خدم قرارات صائب
ــك في جملة  ــن ننطلق في ذل ــرة، ونح ــاءت متأخ ــا  وان ج العلي
حقائق يتفق معنا عليها كل عراقي شريف وفي مقدمتها وعلى 
ــس اجلمهورية تكريس  ــواب لرئي ــود ثالثة ن ــا ان وج رأس أولوياته
ــية بعينها ال  ــة وانها وجدت الرضاء كتل سياس لنهج احملاصص
ــل مصلحة الوطن،  ــعب العراقي وال ألج ــواد عيون الش ألجل س
ــرون ان هذه املناصب (بدعة)  ــأن القانوني ي وان متخصصني بالش

ــية بل خرق دستوري  سياس
صارخ حيث ال يوجد مناصب 
ــس اجلمهورية وال  لنواب رئي
هم يحزنون وان وجود النواب 
من عدمه سيان وان هؤالء ان 
ــدون وان غابوا  ــورا ال يع حض
ــة  الطام وان  ــدون  يفتق ال 
رواتبهم اخلرافية  ان  الكبرى 
وامتيازاتهم  ومخصصاتهم 
هم وجيوشهم  من احلمايات 
واخلدم والسيارات والسفرات 
يكلف خزينة الدولة سنويا 

مئات املليارات من الدنانير، فعالم هذا االستنزاف والهدر في املال 
ــة، كفى هدرا للمال  ــام؟ وان املطلوب االن اطالق صرخة مدوي الع
العام وكفى مجامالت وارضاءات ملصالح حزبية وسياسية بينما 
قطاعات واسعة من الشعب تعيش حالة الكفاف والفقر املدقع 
ومن حقنا ان نطالب رئيس اجلمهورية احلالي الدكتور برهم صالح 
ــق ميزانية الدولة باعباء مالية ال  ــدم تعيني نواب له كي ال يره بع
ــتور لم  ــي ال يتجنى على املال العام واذا كان الدس ــرر لها ولك مب
ــة فعالم نكرر  ــواب رئيس اجلمهوري ــى وجود مناصب لن ينص عل
اخلطأ الفادح الذي يتحمل وزره شعب العراق .. فباسم كل احلفاة 
ــم كل شهداء العراق وكل ايتامه وارامله وجياعه.. وباسم  .. باس
كل حر شريف نستحلفكم يادكتور برهم صالح بان تقود االمور 

لوحدك من دون نواب وانت االجدر بعون اهللا. 

* رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

*عبد الوهاب جبار

 من حقنا ان نطالب رئيس 
الجمهورية الحالي الدكتور 
برهم صالح بعدم تعيني 
نواب له كي ال يرهق 
ميزانية الدولة باعباء مالية

@ÚÌâÏË‡¶a@èÓˆä€@biaÏ„@ÜÌä„@¸

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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كفى هدرا للمال العام 

 واشنطن / وكاالت / 
ــس األربعاء، أن يخلف  ــة ”التاميز“ البريطانية، ام رجحت صحيف
السفير السعودي في واشنطن خالد بن سلمان شقيقه محمد 
ــبب تورطه في  ــي منصب ولي العهد في حال تغيير األخير بس ف
ــقجي.وقالت الصحيفة  اغتيال املعارض والصحافي جمال خاش
ــه ، إن ”قدوم  ــي“ مقتطفات من ــرت ”بي بي س ــي تقرير لها نش ف
ــلمان الى السلطة جاء مبثابة طوق النجاة للواليات  محمد بن س
ــم البلدان حتالفهما مع  ــدة وبريطانيا، فعلى مدار عقود دع املتح
ــتراتيجيتهما األمنية واخلارجية بسبب  السعودية كأساس الس
البترول وإيران من ناحية ومن ناحية أخرى بدت اململكة اخلليجية 
ــات  ــم االضطراب ــي خض ــرب ف ــة للغ ــتقرة وموالي ــرة مس كجزي

اإلقليمية“.وأضافت أن ”ذلك التحالف كان مرفوضا شعبيا وعلى 
ــات السعودية جتاه  ــتوى املعارضة في الغرب بسبب سياس مس
ــاء واحلريات، وجاء بن سلمان مصرا على تغيير كل ذلك وهو  النس

ما أكسبه دعما ملا سمي بأجندته اإلصالحية“.

ÜË»€a@ÚÌ¸Î@ø@È–‹±@Ü”@Êb‡‹ç@Âi@’Ó‘ë@Z@åπbn€a

 وكاالت / 
ــا، امس االربعاء، بأن ثالث  ــره موقع أحوال تركي افاد تقرير نش
ــر جدار في العالم الذي بنته تركيا على حدودها مع إيران  أكب

وسوريا، بطول ٩١١ كيلومتراً، هو جدار بني األكراد. 
ــة املوالية للحكومة  ــائل اإلعالم التركي وقال التقرير، إن وس
ــم. وتقول ”اكتمل  ــور التركي العظي ــف هذا اجلدار بالس تص
السور التركي العظيم. اجلدار الذي سيكون ثالث أطول جدار 
بعد سور الصني العظيم واجلدار احلدودي املكسيكي األميركي 
ــى القوات االمنية اجتياز  ــث اخلوف في قلوب أعدائنا“.  عل يب

ثالثة حواجز غير سهلة لالنتشار على احلدود التركية وأوضح 
ــائل االعالم هم  التقرير أن األعداء املزعومني الذين تذكرهم وس
ــي تركيا، مضيفا في  ــام وعمات املواطنني األكراد ف إخوة وأعم
ــي جداراً بني األكراد، فهم  ــني تعتقد الدولة التركية أنها تبن ح
يبنون جداراً بني أنفسهم ومواطنيهم األكراد.وتابع التقرير أنه 
ــا إلى حتت خط  ــان كان يهرب األكراد في تركي ــي بعض األحي ف

ــكك احلديدية لتجنب االضطهاد من قبل الدولة التركية.  الس
وفي بعض األحيان كانوا يركضون فوق خط السكك احلديدية 
ــني  ــوري. هربوا من هجمات صدام حس لتفادي االضطهاد الس
ــدوا دائماً طريقة  ــدود العراقية. لكنهم وج ــن خالل عبور احل م
ــيلة لذلك.وانتهت أعمال بناء  ــدوا دائماً وس ــدم اجلدران، وج له
ــوريا على  ــدار األمني املبني على طول احلدود التركية مع س اجل

ــافة ٩١١ كيلومترًا، والذي يعد ثالث أطول جدار في العالم  مس
ــة  ــي .وكان أرغون توران مدير مؤسس ــران املاض ــي يونيو حزي ف
ــن بناء  ــه مت ”االنتهاء م ــي“، صرح أن ــة ”توك ــكان التركي اإلس
القسم األخير من اجلدار بطول ٥٦٤ كيلومترا“.وأضاف بحسب 
ــغ ٧١١ كيلومترا،  ــول“ أن طول اجلدار اإلجمالي بل وكالة ”أناض
وسيقف عند هذا احلد لتبقى اجزاء من احلدود دون جدار، وأخرى 
ــكل فيها نهر العاصي حدودا طبيعية بني البلدين.وهناك  يش
ــور التركي العازل.ويتكون  ــاً   للمراقبة على امتداد الس ٢٢ برج
ــانية تزن الواحدة  اجلدار احلدودي بني تركيا وإيران من كتل خرس
ــبعة أطنان وبارتفاع ثالثة أمتار وعرض مترين.وتهدف تركيا  س
ــتاني  من وراء اجلدار إلى تقليص إمدادات حزب العمال الكردس
املصنف كمنظمة إرهابية.وتقول احلكومة التركية إنها تشيد 
ــدود التركية من  ــع جيرانها، حلماية احل ــذه اجلدران األمنية م ه

عمليات التهريب، والهجرة غير الشرعية، وتسلل املسلحني.

يتكون من كتل خرسانية تزن الواحدة (٧) اطنان وبارتفاع (٣) امتار وعرض (٢) متر 
·Ëö»i@Â«@Öaä◊˛a@›ñ–€@Èn‰i@%b»€a@ø@âaÜu@fiÏüc@s€bq@·Ó‘m@bÓ◊äm

 بغداد /  
ــفارة العراقية، امس االربعاء، من  اشتكت الس
ــذاء والتغذية بحظر  ــة للغ ــرار الهيئة العام ق
ــواد الغذائية من  ــع امل ــت جلمي ــتيراد الكوي اس
العراق، خصوصاً اخلضار والفواكه والتمور ومياه 
ــبب انتشار مرض  الشرب بأشكالها كافة بس
ــراي الكويتية نقال  الكوليرا.ونقلت صحيفة ال
عن مصدر مطلع في السفارة العراقية اعتبرت 
أن هذا القرار ميثل أحد معوقات التبادل التجاري 
ــا ان وزارة التجارة الحظت أن  ــني البلدين، مبين ب
ــرة التي  ــم حتدد الفت ــة باحلظر ل ــة الهيئ توصي

ــملها  ــلع التي يش ــري خاللها احلظر والس يس
ــدم مراجعة احلظر دورياً واملدة التي يتم فيها  وع

إعادة النظر فيه.
ــى أن إصدار الهيئة  ــاف أن التجارة نبهت إل واض
ــلباً على  ــوزارة يؤثر س ــزل عن ال ــا مبع توصياته
ــتقرار وتوافر السلع  السوق احمللي من حيث اس
ــيق  ــعارها، مطالبة بـضرورة التنس ــات أس وثب
ــات باعتبار  ــدار مثل هذه التوصي ــا في إص معه
أن قرارات احلظر اختصاص أصيل لوزارة التجارة 
ــأن  ــنة ١٩٦٤ بش ــم ٤٣ لس ــون رق ــاً للقان وفق

االستيراد.

بغداد / 
ــت  ــريبات وصل ــير تس تش
ان  ــدة»  اجلدي ــة  «البين ـــ  ل
محمد  ــم  ابراهي ــور  الدكت
بحر العلوم الذي سبق وان 
تسنم حقيبة وزارة النفط 
في زمن مجلس احلكم ثم 
ــتقال منها مطلع عام  اس
ــا على زيادة  ٢٠٠٦ احتجاج
االن  بانه  احملروقات  ــعار  اس

املرشح االوفر حظا لتسنم 
حقيبة وزارة النفط مجددا. 
ــار  اختي ــون  مراقب ــع  وارج
ــا يتمتع به  ــر العلوم مل بح
ــة ومهنية اضافة  من نزاه
ــي  ــص ف ــه متخص ــى ان ال
ــة فقد  النفطي ــة  الصناع
ــته اجلامعية  ــل دراس اكم
ــداد / كلية  ــي جامعة بغ ف
الهندسة - قسم هندسة 
ــام ١٩٧٦  وعمل  ــط ع النف
ــا في الكويت ملدة  مهندس
ــل  واكم ــنوات  س ــس  خم
دراسته العليا في الواليات 
ــي  ــام ١٩٩١  ف ــدة ع املتح
ــل  وعم ــط  النف ــة  هندس
ــركات  خبيرا نفطيا في ش

متعددة في بريطانيا.

Èmbvn‰Ω@oÌÏÿ€a@äƒy@ÏÿíÌ@÷aä»€a

@bƒy@äœÎ˛a@‚Ï‹»€a@ä°@Z@pbjÌäém
@lbjç¸a@Íà:@¡–‰€a@ÚjÓ‘y@·‹én€

بغداد /
ــح قوي  ــها فالح الفياض مرش ــدت كتلة ”عطاء“، امس االربعاء، أن رئيس أك
ــي كابينة رئيس الوزراء املكلف عادل  ــول على منصب وزير الداخلية ف للحص
ــح  عبد املهدي.وقال النائب عن الكتلة منصور مرعيد إن ”فالح الفياض مرش
ــة  ــر الداخلية في احلكومة اجلديدة برئاس ــول على منصب وزي وبقوة للحص
عادل عبد املهدي“.وأضاف املرعيد ، أن ”الفياض مرشح بنسبة ٧٠٪ للحصول 

على املنصب املذكور في حكومة عادل عبد املهدي“.

 وكاالت / 
ــينيان، في كلمة متلفزة ألقاها امس  أعلن رئيس الوزراء األرمني نيكول باش
ــتقالته من منصبه. وقال باشينيان أنا أستقيل، أمتنى النجاح للجميع  اس
في االنتخابات ونضمن أن تكون عادلة. وأوضح باشينيان أنه قرر االستقالة 
ــة مبكرة قائال الغرض من  ــة حتقيق حل البرملان وإجراء انتخابات برملاني بغي
ــتكمال الثورة من خالل إجراء االنتخابات املبكرة وإعادة  ــتقالة هو اس االس

السلطة للشعب.

@Ï”@|ëäfl@ûbÓ–€a@Z@ıb�»€a@Ú‹n◊
ÚÓ‹ÅaÜ€a@ÒâaãÏ€

Èjñ‰fl@Âfl@›Ó‘néÌ@?flâ˛a@ıaâãÏ€a@èÓˆâ

اسطنبول / وكاالت /  
ذكرت وسائل إعالم تركية أن القنصل السعودي في 
ــادر تركيا، امس االول  ــطنبول محمد العتيبي غ اس
ــترك مقر  ــش فريق التحقيق املش ــك غداة تفتي وذل

ــي اختفى فيها  ــعودية باملدينة الت القنصلية الس
ــقجي.وأفادت صحيفة خبر  الصحفي جمال خاش
ــا متوجها إلى اململكة  ــرك بأن العتيبي غادر تركي ت
ــن مطار  ــعودية م ــوط اجلوية الس ــر رحلة اخلط عب

أتاتورك الدولي في إسطنبول.ولم يغادر العتيبي مقر 
إقامته في قنصلية بالده في اسطنبول منذ اختفاء 
خاشقجي في الثاني من أكتوبر. من جهتها أكدت 
قناة ( سي إن إن ) ترك) ، نقال عن مصادر دبلوماسية 

ــلطات التركية لم  تركية في وزارة اخلارجية، أن الس
ــادرة البالد، وأنه  ــعودي مغ تطلب من القنصل الس

غادر اسطنبول عائدا لبالده مبحض إرادته.

bÓ◊äm@âÖbÃÌ@fiÏj‰�ça@ø@ÖÏ»é€a@›ñ‰‘€a@NN’Ó‹»m@ÊÎÖ@Âfl
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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 اجلديدة
ــر االنتقالية،  ــيطرة على االمراض غي ــتراتيجية الوطنية للوقاية والس ــس الوزراء، على الس صوت مجل
ــن قرار طباعة وتنفيذ  ــادس االعدادي م ــتثناء طباعة وجتهيز الدفتر االمتحاني للصف الس ــا قرر اس فيم
ــته االعتيادية  ــات احلكومية.وقال املكتب اإلعالمي لرئيس الوزراء ، إن مجلس الوزراء عقد، جلس املطبوع
ــون املوازنة العامة  ــروع قان ــادي، موضحا أن مجلس الوزراء ناقش مش ــس الوزراء حيدر العب ــة رئي برئاس
ــاريع والتخصيصات املالية للوزارات وجرى  ــنة املالية ٢٠١٩ ومت عرض املش االحتادية جلمهورية العراق للس
ــتثناء طباعة وجتهيز الدفتر  بحثها تفصيليا والتصويت عليها.واضاف املكتب، أنه مت التصويت على اس
ــادس االعدادي من قرار مجلس الوزراء رقم ٢٧٢ لسنة ٢٠١٥ بشأن طباعة وتنفيذ  االمتحاني للصف الس
ــيرا الى أن اجمللس صوت على الستراتيجية الوطنية للوقاية والسيطرة على  املطبوعات احلكومية، مش
ــهدت التصويت على اقرار  ــة ش ــنوات (٢٠١٨-٢٠٢٢).وبني املكتب، أن اجللس ــراض غير االنتقالية للس االم
ــفينة  ــأن التفاوض مع اجلانب املصري حول الس ــنة ٢٠١٧ بش ــة االمر الديواني رقم ٢٠ لس ــات جلن توصي

اجنادين الراسية في ميناء االسكندرية وحتديد مصيرها، 

بغداد / البينة اجلديدة
ــور الوطني  ــن احمل ــف النائب ع كش
حسن خلف علو اجلبوري، عن رغبة 
بعض القوى الشيعية فرض اسماء 
ــغل حصة  ــنية لش شخصيات س
ــار  ــوزارات، فيما اش ــن ال ــون م املك
ــية للمكون  ــى ان القوى السياس ال

ــاركة  باملش ــا    امره ــم  ستحس
باحلكومة من عدمها في اجتماع  . 
ــوري ، إن هناك رغبات لدى  وقال اجلب
ــوزراء  ال ــيعية الختيار  الش ــوى  الق
ــن هم يريدونهم لتمثيل املكون  الذي
ــية  ــات السياس ــن اجله ــني م الس
ــن  ــحوا ضم ــم او رش ــة منه القريب

كتلهم، مبينا ان هذه الطريقة غير 
ــة وهناك ممثلني للمحافظات  مقبول
ــل  لتمثي ــى  االول ــم  انه ــد  نعتق
جماهيرهم من خالل معيار الكفاءة 
وليس هذا حزبي او غير ذلك.واضاف، 
ــرض  ــي ان تف ــر املنطق ــن غي ــه م ان
ــمى وزارات بانها  علينا اسماء وتس

للمكون السني واحلقيقة غير ذلك 
وهذا شيء مخالف للمشاركة التي 
ــى ان كتلة  ــا، الفتا ال ــا عليه اتفقن
ــاه كتلة االصالح  البناء اجتهت باجت
ــا  يخبرون ان  دون  ــم  معه ــوا  واتفق
ــيء او ينظروا للشراكة معهم. بش
ولفت اجلبوري الى ان القوى السنية 
تعقد اجتماعا االن وسنحسم امرنا 
ــي حتالف البناء من عدمه،  بالبقاء ف
كما اننا بحال فرضت اسماء علينا 
ــف املعارضة  ــنكون بص فحينها س
البناءة وليس التخريبية ولن نشترك 
باحلكومة لكن سندعم عبد املهدي 
ــرة بطريقه،  ــر عث ــون حج ــن نك ول
ــف  ــة الضع ــى ان حال ــددا عل مش
ــني هي  ــدى املكون الس ــودة ل املوج
ــراف االخرى حتاول  التي جعلت االط
ــف  ــالءات علينا ومع االس ــع ام وض
ــرى اتفقت علينا  ــان االطراف االخ ف
وكنا ضمن كتلة اسمها البناء التي 
ــا او اغلبها انضم الى  اليوم نصفه

االصالح.

 بغداد / البينة اجلديدة
أكد النائب االول لرئيس البرملان حسن كرمي الكعبي، 
املضي بسن تشريعات عالية القيمة تصل ملستوى 
ــراق بوصلة  ــى أن الع ــيراً ال ــني الدولية، مش القوان

الشرق االوسط.
ــال االحتاد  ــي اعم ــه ف ــالل كلمت ــي خ ــال الكعب وق
ــب بيان ملكتبه  ــي الدولي في جنيف، بحس البرملان
ــنعمل  ــخة منه، س ــة اجلديدة ) نس ــت ( البين تلق
ــروب التي  ــاء األزمات واحل ــات العالم النه ــع برملان م
تعصف بالشعوب وهذه هي خطتنا الستراتيجية  

للسنوات االربع املقبلة.
ــط، ومبادئ  ــرق االوس وأضاف أن العراق بوصلة الش
ــعوب في  ــدل واالنصاف تصنع بإرادة ممثلي الش الع
البرملانات، مشدداً بالقول سنمضي بسن تشريعات 
ــتوى القوانني الدولية.ودعا  عالية القيمة تصل ملس
ــارة العراق وانهم  ــي البرملانات الدولية الى زي الكعب
ــمعون عنها عبر ماكنة  ــيرون بالدا غير التي يس س
ــف احلقائق  ــة، تزي ــادة وغير صحيح ــة مض اعالمي
ــة للواقع، الفتاً الى أن مجلس  وتنقل صورا معاكس
ــيعمل مع برملانات العالم النهاء  النواب العراقي س

األزمات واحلروب التي تعصف بالشعوب.

بغداد / البينة اجلديدة 
ــون  ومحلل ــون  مراقب ــال  ق
ــيون ان املرحلة املقبلة  سياس
ــرا في  ــهد تغيي ــب ان تش يج

ــند  كل مفاصل الدولة وان تس
ــد  قواع ــب  بحس ــب  املناص
ــي متضي  ــة ك ــر صارم ومعايي
ــكل  عملية البناء واالعمار بش

ــا  فانن واال  ــح  وصحي ــلس  س
ــاس  ــة الي ــر حال ــنبقى جنت س

واخليبة والفشل .
وتاسيسا على ذلك فان «البينة 

ــب وانطالقا من  اجلديدة» تطال
مقولة « انطي اخلبز خلبازته» ان 
ــني العامني  يتم اختيار املفتش
من القضاة واحملامني حصرا وان 

ــتعادة كل  ــؤالء باس يتعهد ه
دينار سرقه اللصوص ومعاجلة 
كل ضرر احلقه احلرامية بالدولة 

العراقية .

ÎápÊŸ;Ñ]e|^
مقتل ..  

 أعلنت جلنة مكافحة اإلرهاب الروسية، امس األربعاء، عن مقتل 
ــخاص وإصابة ٥٠ آخرين بانفجار عبوة ناسفة في كلية  ١٠ اش
بوليتيكنك في مدينة كيرتش غربي شبه جزيرة القرم الروسية.
ــيق عمل اجلهات األمنية  وذكرت اللجنة، أنها تقوم تقوم بتنس
ــرار احلوادث  ــات التفجير ومنع تك ــرق اإلنقاذ لتحديد مالبس وف
املماثلة.من جهته، لم يستبعد الناطق باسم الرئاسة الروسية 

دميتري بيسكوف فرضية العمل اإلرهابي وراء التفجير  .
عقوبات ..  

ــر جباروف,  ــي فالدميي ــة الدولية في مجلس االحتاد الروس ــب رئيس اللجن ــد نائ  أك
ــي حال فرضت أمريكا عقوبات ضد  ــتتخذ إجراءات للرد ف امس األربعاء, أن بالده س
ــاركة في إعادة إعمار سوريا.ونقلت  الشركات الروسية املش
وكالة سبوتنيك عن جباروف قوله, إنه ”في حال فرض أمريكا 
ــاركة في إعادة إعمار  ــركات الروسية املش عقوبات ضد الش
ــوريا, فإن موسكو سترد بالتأكيد بشكل مماثل… واجراءات  س

الرد ستكون مدروسة بشكل كامل وحتمية“.

تعليق ..  
ــل، امس  ــار غابريي ــة األملاني زيغم ــر اخلارجي ــق وزي  عل
ــعودية الرياض على  ــاء، زيارته إلى العاصمة الس األربع
ــي واملعارض  ــلطات بقتل الصحاف ــورط الس خلفية ت
ــر  ــرة“ أن ”وزي ــاة ”اجلزي ــقجي.وذكرت قن ــال خاش جم
اخلارجية األملاني علق زيارته للرياض حلني احلصول على 
بيان من السعودية حول خاشقجي“.يذكر أن العشرات 
من املسؤولني والوزراء والشخصيات االقتصادية علقت 

زيارتها الى السعودية للمشاركة في مؤمتر ”دافوس صحراء“.
لقاء ..  

ــش  ــس اركان اجلي ــاء، أن رئي ــس االربع ــة ، ام ــف الصهيوني ــة معاري ــفت صحيف  كش
ــعودي  ــادي أيزنكوت التقى مع رئيس االركان الس ــي ج الصهيون
ــوش املنعقد في  ــادة اجلي ــش مؤمتر ق ــى هام ــي عل ــاض الرويل في
ــوت اجتمع مع  ــرت الصحيفة فأن ”أيزنك ــات املتحدة .وذك الوالي
ــس األركان األردني.“واضافت أن “  ــادة املنطقة اآلخرين، مثل رئي ق
العالقات حتسنت بني الكيان الصهيوني واململكة السعودية في 
ــنوات األخيرة بداعي توحد املصلحة املشتركة في مواجهة  الس

ما ميسى بـ“التهديد االيراني“ بحسب قول الصحيفة.

 إصابة ..  
ــدارس بجراح  ــرون، بينهم طلبة م ــطيني وأصيب آخ  قتل فلس
وبالهلع، امس األربعاء، بغارات شنها جيش االحتالل اإلسرائيلي 
ــر البرية مع  ــالق املعاب ــع إغ ــزة،  بالتزامن م ــي غ ــع ف ــى مواق عل
القطاع، وذلك عقب إطالق صاروخ غراد من القطاع باجتاه مدينة 
ة للمقاومة  ــع عدّ ــبع.وتصاعدت أعمدة الدخان من مواق بئر الس
ــوات انفجار  ــة، وأحدثت الغارات أص ــطينية وأراضٍ فارغ الفلس
قوية سمع دويها في مناطق مختلفة من القطاع احملاصر.وذكرت 
ة تتبع لـ“كتائب  ــتهدفت مواقع عدّ ــطينية، أنّ طائرات االحتالل اس مصادر أمنية فلس

القسام“ الذراع العسكرية حلركة ”حماس“ بالصواريخ.
تحذير ..  

ــددا بـ“أكبر مجاعة  ــن بات مه ــدة، من أن اليم ــذرت األمم املتح  ح
ــخص ال يعرفون من  ــون ش ــى أن ١٨ ملي ــيرة إل ــي العالم“، مش ف
ــال هيرفيه فير هوزل املتحدث  ــيؤمنون وجبتهم التالية.وق أين س
باسم برنامج األغذية العاملي التابع للمنظمة األممية: ”١٨ مليون 
ــون يومهم دون أن يعلموا من أين سيؤمنون وجبتهم  ميني يعيش

التالية“، مشيرا إلى أن ٨ ماليني ميني باتوا على حافة اجملاعة.
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  بغداد / البينة اجلديدة
ــس األربعاء، ضرورة أن  ــة عمار احلكيم، ام ــد رئيس تيار احلكم أك
ــة وفاعلة وقادرة على تقدمي اخلدمات  تكون احلكومة املقبلة قوي
ــر اللتقاء  وحتقيق تطلعات العراقيني، فيما اعتبر أن العراق جس
ــال احلكيم ، إن العالقات  ــني وتقريب وجهات النظر.وق املتخاصم
الثنائية بني العراق واململكة املتحدة والسبل الكفيلة لتعزيزها، 
ــت أبرز ما مت  ــي واإلقليمي، كان ــي احملل وتطورات الوضع السياس
ــفير اململكة املتحدة في بغداد جون  ــتقبالنا س بحثه خالل اس
ــات الثنائية مبا يخدم  ــة تطوير العالق ــس، حيث بينا أهمي ويلك
البلدين والشعبني انطالقا من املصالح املشتركة.وأكد احلكيم، 
ــاندة العراق في مرحلة ما بعد داعش، مشيراً إلى أن  أهمية مس
أمن املنطقة مرتبطٌ بأمن العراق بالدرجة األساس مما يستوجب 
على اجلميع دعم العراق.وشدد احلكيم، ضرورة أن تكون احلكومة 
(املقبلة) حكومة قوية وفاعلة وقادرة على تقدمي اخلدمات وحتقيق 
ــؤولية  ــاد فرص العمل، الفتاً إلى أن مس ــعب وإيج تطلعات الش
ــراق الميكن أنْ يكون ضمن  ــؤوليةٌ تضامنيةٌ وأن الع اإلصالح مس
سياسة احملاور إمنا هو جسرٌ اللتقاء املتخاصمني وتقريب وجهات 

النظر.
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  بغداد / البينة اجلديدة
طالبت النائبة عن حتالف البناء زهرة البجاري، امس األربعاء، رئيس 
ــاب إلى مفوضية  ــال كت ــي بإرس مجلس النواب محمد احللبوس
ــتبدال األعضاء الذين لم يؤدوا اليمني الدستورية  االنتخابات الس
لغاية االن. وقالت البجاري ، إن جميع أعضاء مجلس النواب قاموا 
ــتثناء  ــتوري في الثالث من أيلول املاضي باس ــة اليمني الدس بتأدي
ــلمون مناصب حكومية. وأضافت، أن الفترة القانونية  الذين يتس
الداء اليمني الدستورية هي شهر واحد وبخالف ذلك ينبغي للعضو 
ــواء اكان يشغل منصباً حكومياً أو لم يشغل أن يوضح  الفائز س
ــبب عدم ادائه اليمني الدستوري وهل يرغب االحتفاظ مبنصبه  س
ــال  ــة مجلس النواب مطالبة بإرس في احلكومة. وتابعت، أن رئاس
ــن لم يرددوا  ــى مفوضية االنتخابات مم ــماء النواب الفائزين إل أس
ــتوري للقيام  ــم لغاية االن الجبارهم على أداء اليمني الدس القس
بواجباتهم التشريعية أو استبدالهم بأعضاء آخرين. يشار إلى أن 
ــهر أيلول املاضي، جلسته  مجلس النواب عقد، في الثالث من ش

األولى ضمن الدورة االنتخابية الرابعة.
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  بغداد / البينة اجلديدة
اعلنت هيئة النزاهة، امس االربعاء، عن تفاصيل عملية اعتقال 
موظفي اجلمارك في سيطرة بني كركوك والسليمانية. وقالت 
ــب حتقيق الهيئة  ــات بالهيئة ان مالكات مكت دائرة التحقيق
ــاحنات  في محافظة كركوك نفذوا عملية ضبط إلحدى الش
ــات املثبتة في  ــتوردة مخالفة للمواصف ــي حتوي مواد مس الت
ــتمارة الكمركية، بغية التهرب من دفع الرسوم.واضافت  االس
ــذ (چيمن) الرابط بني  ت في منف ــط التي نُفِّذَ ان عملية الضب
ــادت إلى توقيف ثالثة من  ــليمانية ق محافظتي كركوك والس
ــيرة الى  ــاحنة، مش ــائق الش موظفي الكمارك، فضالً عن س
ــصِّ الذي أمر  ت ــي التحقيق اخملُ ــيقوا إلى قاض ــني س ان املوظف

بتوقيفهم بعد تدوين أقوالهم قضائياً.
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كركوك / البينة اجلديدة
ــور جتاوزات على  ــي في كركوك، عن ظه ــف حزب تركمن ايل كش
االراضي تشبه عمليات التغيير الدميوغرافي قبل ١٦ تشرين االول 
ــة احمللية عاجزة عن االيضاح عن هذه  ٢٠١٧، فيما بني أن احلكوم
ــن ايلي في كركوك  ــم حزب تركم التجاوزات.وقال املتحدث باس
علي املفتي ، إن ما تشهده االن كركوك من جتاوزاتٍ على االراضي 
ــه مجموعات  ــا كان تقوم ب ــبيهة مب ــدأت تظهر للعيان هي ش ب
حزبية بالتغيير الدميوغرافي قبل ١٦ تشرين االول.واضاف املفتي، 
ــة احمللية عاجزة حتى عن االيضاح عن هذه التجاوزات  أن احلكوم

غير القانونية بل وتتجاهل ايضاً التركمان.
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 بغداد / البينة اجلديدة
ــوار الوطني  ــة النيابية للح ــا رئيس الكتل دع
ــاء، الدول إلى عدم  ــد الدهلكي، امس األربع رع
ــة على  ــكام املبني ــالق األح ــي إط ــراع ف اإلس
ــاء الصحفي  ــأن قضية اختف ــات بش االتهام
ــقجي، وانتظار نتائج  ــعودي جمال خاش الس
ــا حتدث عن وجود نية مبيتة  التحقيقات، فيم

للنيل من السعودية. وقال الدهلكي ، إن إطالق 
ــعودية  ــد اململكة العربية الس ــات ض االتهام
ــادث معني  ــكوك بضلوعها بح ــرد وجود ش جمل
ــاكل املنطقة العربية وستكون  سيعقد مش
ــه نظرا  ــى العالم باكمل ــيمة عل ــا جس آثاره
واالقتصادية.وأضاف،  ــية  السياس ــا  الهميته
ــقجي وتأويل  ــة اختفاء املواطن خاش أن حادث

ــراه اليوم  ــكل الذي ن ــة اإلعالمية بالش املاكن
ــية  ــير إلى وجود نية ألحداث أزمة سياس يش
وآمنية مبيتة ضد اململكة العربية السعودية 
ــن اجلميع  ــذا االمر يتطلب م ــل منها، وه للني
ــرارات لذا البد  ــاذ الق ــذر في اتخ ــة واحل احلكم
ــل والتهويل الذي ميارس  من االبتعاد عن التأوي
ــائل االعالم خصوصا  اليوم من قبل بعض وس

ــة العصيبة وعليه نحن ندعم  في هذه املرحل
اجلهود الرامية الى تشكيل فريق مشترك بني 
تركيا والسعودية للتحقيق في هذه القضية 
للوصول إلى نتائج حلل األزمة.وتابع الدهلكي، 
ــراع في إطالق  ــو الدول إلى عدم اإلس أننا ندع
ــات وانتظار ما  ــى االتهام ــكام املبنية عل األح
ــق بغية إظهار  ــج التحقي ــفر عنه نتائ ستس

ــوط التي يراد  ــة الضغ ــة وعدم ممارس احلقيقي
ــي صالح من  ــب ف ــداف تص ــق أه ــا حتقي منه
ــتقرار سواء في داخل  يريد زعزعة األمن واالس
ــكل عام كما  اململكة أو املنطقة العربية بش
حدث مع العراق في عام ٢٠٠٣ عندما مت اتهامه 
ــت فيما بعد  ــن القضايا والتي اصبح بعدد م

حججا إلسقاطه وتدميره.
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بيروت / البينة اجلديدة

ــال عون خالل  اكد رئيس اجلمهورية اللبناني ميش
لقائه وزير اخلارجية ابراهيم اجلعفري، امس  رغبة 
بالده في تعزيز العالقات الثنائية بني البلدين، فيما 
ــدودي بني  ــر البوكمال احل ــاد فتح معب ــى ان يع متن
ــوريا.وقال مكتب اجلعفري ، إن اجلعفري  العراق وس
التقى   مع رئيس اجلمهورية اللبنانية ميشيل عون 
ــتعراض العالقات  ــي العاصمة بيروت، وجرى اس ف
ــبل تطويرها مبا  ــراق ولبنان، وس ــة بني الع الثنائي
ــقيقني، كما بحث  ــعبني الش يخدم مصالح الش
اجلانبان مجمل التطورات التي تشهدها املنطقة 
ــا اإلقليمية، والدولية. العربية، وعددا من القضاي
ــل املكتب تأكيد اجلعفري على عمق العالقات  ونق

ــع للمزيد من التعاون،  ــة، ونتطل العراقية-اللبناني
ــتركة، ومواجهة اخملاطر  ــح املش ــق املصال لتحقي
ــية،  ــتركة، داعيا الى تضافر اجلهود السياس املش
ــي متر بها  ــاوز األزمات الت ــف احلوارات، لتج وتكثي

ــى أن العراق يقف إلى  ــار اجلعفري، ال املنطقة.واش
ــتقراره،  ــيادته، وأمنه، واس جانب وحدة لبنان، وس
ــراق في احملافل  ــف لبنان الداعمة للع مثمنا مواق
العربية، والدولية.من جانبه، اكد رئيس اجلمهورية 
ــز العالقات الثنائية  اللبنانية رغبة بالده في تعزي
بني البلدين، وتطويرها في اجملاالت كافة، معربا عن 
ــاحة العربية  ــهده الس ارتياحه للتطور الذي تش
ــورية واألردن. متمثـلة بفتح املعبر احلدودي بني س

ــح معبر البوكمال  ــون، امتنى ان يعاد فت واضاف ع
ــن،  ــودة األم ــورية، وع ــراق وس الع ــني  ب ــدودي  احل
واالستقرار إلى املنطقة، داعيا إلى أهمـية تكثيف 
ــالم، وحفظ مصالح الشعوب  اجلهود إلحالل الس

العربية.



بغداد / البينة اجلديدة
اكد القيادي في االحتاد الوطني النائب بيستون عادل, امس األربعاء, 
انه من املستحيل الغاء انتخابات برملان اقليم كردستان, مبينا أن 
جميع الطعون قدمت الى القضاء للنظر فيها وسيتم حسمها 
الغاء  عن  ”احلديث  إن  عادل  وقال  املقبلة.  القليلة  االيام  خالل 
الكتل  عليها  تعودت  احاديث  مجرد  كردستان  اقليم  انتخابات 
الغاء  وان  انتخابات  في كل  معينة  مقاعد  على  لم حتصل  التي 
واضاف  به“.  التفكير  ميكن  وال  مستحيل  امر  االقليم  انتخابات 
ان ”الكتل السياسية مبا فيها االحتاد الوطني قدمت عدة طعون 
نتائج  عن  ”االعالن  ان  مبينا  القضائية“,  اجلهات  لدى  االن  وهي 

التحقيق في الطعون سيعلن خالل االيام القليلة املقبلة“.

بغداد / البينة اجلديدة
ــس االربعاء، عن  ــت وزارة العدل، ام أعلن
ــتة مدانني  ــدام بس ــم االع ــذ حك تنفي
ــاب. وقالت  ــة االره ــون مكافح ــق قان وف
ــذ امس االربعاء حكم  الوزارة إنه مت تنفي
ــون  ــن قان ــني ضم ــتة مدان ــدام بس االع
ــال كافة  ــاب بعد اكتم ــة االره مكافح
ــك. وأكدت الوزارة  ــراءات اخلاصة بذل االج
ــى انفاذ  ــا عل ــع كوادره ــا وجمي حرصه
احكام القانون وفق السياقات االصولية 

وباسرع وقت.
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بغداد / البينة اجلديدة
اكد النائب عن كتلة احلزب 
ــتاني  الدميقراطي الكردس
امس  ــكي،  دوس ــن  هندري
ــم  ل ــه  حزب ان  ــاء،  االربع
ــى  حت ــراره  ق ــم  يحس
ــاركة في  ــة باملش اللحظ
حكومة عادل عبد املهدي 
ــار الى  من عدمه، فيما اش
ــكل  ــيتم حتديد ش انه س
ــاركة خالل  ــة املش ونوعي
ان  ــكي  دوس ــال  وق ــام.  اي
ــتاني  الدميقراطي الكردس
ــى اللحظة  ــرر حت ــم يق ل
ــة  باحلكوم ــاركته  مش
ــن عدمها، الفتا  املقبلة م
ــر  النظ ــض  بغ ــه  ان ــى  ال
باحلكومة  ــاركة  املش عن 
ــزب  ــاء احل ــإن اعض او ال ف
ــوزراء  ال ــس  ــون لرئي داعم

املهدي  املكلف عادل عبد 
ــة  املقبل ــه  حكومت ــي  ف
وسنكون عونا له. واضاف 
ــا رغبة بان  ــكي لدين دوس
ــدة  موح ــة  بكتل ــل  ندخ
ــي في  ــاد الوطن ــع االحت م
ــة ونتفق  ــة املقبل احلكوم
ــى توزيع  ــا عل بينن ــا  فيم
ــي  االنتخاب ــتحقاق  االس
ــرد بحال عقدنا العزم  للك
ــو  وه ــا  فيه ــاركة  باملش
ــالل االيام  ــر نتوقعه خ ام
ــة املقبلة، موضحا  القليل
ــارات  اخلي ــع  جمي ــدرس  ن
ــنكون حريصني  لدينا وس
ــام املقبلة على  ــالل االي خ
حسم امرنا وحتديد شكل 
وحجم ونوعية مشاركتنا 
ــن  م ــة  املقبل ــة  باحلكوم

عدمه.

(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

ــح عامر  ــالف الفت ــب عن ائت ــف النائ كش
ــة جلنة  ــن إضاف ــاء, ع ــس األربع ــز, ام الفاي
الرقابة واألداء احلكومي إلى اللجان النيابية 
ــابقة, مبينا ان اجللسة املقبلة ستتم  الس

املصادقة على أعضاء تلك اللجان.

ــى  ــواب أبق ــس الن ــز إن ”مجل ــال الفاي وق
ــر يذكر  ــان دون أي تغيي ــع اللج ــى جمي عل
ــة ومتابعة  ــة الرقاب ــتثناء إضافة جلن باس
األداء احلكومي“، مبينا أن ”اللجنة اجلديدة 
ــرارات مجلس الوزراء  ــتهتم بتفاصيل ق س
ــوزارات والدوائر  ــدر من قرارات في ال وما يص

ــا ومتابعتها“. وأضاف  احلكومية لتقييمه
ــح ٢٧ بدل ٢٦  ــدد اللجان أصب ــز أن ”ع الفاي
ــابقة“، مشيرا  ــريعية الس في الدورة التش
ــة املقبلة للبرملان ستشهد  إلى أن ”اجللس
املصادقة على أعضاءها ومن ثم يتم اختيار 

رؤساؤها من داخل اللجان ذاتها“.
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جريدة يومية سياسية عامة  ال ترتبط بحزب او حر كة او اية جهة دينية او سياسية

أسسها الراحل  
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير

3

البينة   / االشرف  النجف 
اجلديدة 

الصدري  التيار  زعيم  وجه 
الى  رسالة  الصدر،  مقتدى 
دونالد  االميركي  الرئيس 
اختفاء  بشأن  ترامب، 
جمال  السعودي  الصحفي 
الى  اياه  داعياً  خاشقجي، 
الصدر  وقال  دولته.  اصالح 
تويتر  على  له  تغريدة  في 
ولكن،  عليَ مخاطبتك  «يعز 
العالم  متأل  ان  بدل  هذا،  يا 
أجل  من  التافهة  بصرخاتك 
اخلاشقجي الذي ال سمة فيه 
للجنسية  حامال  كونه  إال 
تطالب  ان  وبدل  االمريكية، 
اُقترف  بالتحقيق من أجل ما 
ان  عليك  جرمية،  من  بحقه 
ان  عسى  نظرك  تفحص 
اليمن  في  يحدث  ماذا  ترى 

وميامنار  وسوريا  والبحرين 
وليبيا وافريقيا ووو، فقد ملئت 
احلروب  وسحقتها  قبورا 
واضاف  االوبئة».  وطحنتها 
الصدر «حري بك ان تدافع عن 
نفسك  تعتبر  كنت  إن  هؤالء 
زعيما وأنى لك لك هذا، وحري 
الصحفيني  عن  تدافع  ان  بك 
معاناة  عن  يكتبون  الذين 

أنت  كما  الثالث  العالم  دول 
املتقدمة  الدول  من  وأمثالك 
متسائال  عليها»،  تطلقون 
يعطيك  الذي  هذا  تقدم  «اي 
تارة  عنهم  بالتغافل  احلق 
االمريكيني  عن  الدفاع  وعن 
فحسب تارة اخرى بل وحتتل 
من  واهية  بحجج  دولهم 
قواعدك  وتنصب  وهناك  هنا 
الصدر  وتابع  فيها».  الليئمة 
تطغى  إنك  فرعون  يا  «كال 
مليارات  أجل  من  تساوم  او 
غنية  امريكا  لتبقى  اخلليج 
الدول  وباقي  افريقيا  وتبقى 
مبينا  واحلرمان»،  بالفقر  ترتع 
«حري بك ان تلتفت الى فقراء 
تعصف  التي  واآلفات  بلدك 
بها والتفكك الذي سينتابها 
أو الطامة التي ستدمرها كما 
دمرت أبراج التجارة العاملية».
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وكاالت / البينة اجلديدة 
امس  البريطانية،  ”الغارديان“  صحيفة  اعتبرت 
العهد السعودي محمد  أن استبداد ولي  األربعاء، 
الطاغية  استبداد  درجة  الى  وصل  سلمان  بن 
يعد  لم  سلمان  ابن  أن  مؤكدة  والقذافي،  صدام 
في  الصحيفة  وقالت  السعودية.  حلكم  صاحلا 
منه،  مقتطفات  سي“  بي  ”بي  نشرت  لها  تقرير 
لها  دبلوماسية  أزمة  أكبر  تواجه  ”السعودية  إن 
أن  مبينة  سبتمبر“،   ١١ هجمات  منذ  الغرب  مع 
إذا  ألننا  ملكية  أيدٍ  صنيعة  األرجح  على  ”األزمة 
تعقبنا اختفاء الصحفي املعارض الذي يعمل في 
صحيفة واشنطن بوست فإن ذلك يقودنا مباشرة 
الصحيفة  وأشارت  الرياض“.  في  احلكومة  إلى 
تل  ذب وقُ إلى أن ”األدلة تشير إلى أن خاشقجي عُ
وذلك  تركيا  في  بالده  قنصلية  دخل  بعدما  وشوه 
بناء  إلسطنبول  أرُسل  متخصص  فريق  قبل  من 
بن  السعودي محمد  األمير  العهد  ولي  أوامر  على 
إلعالن  تتحضر  ”الرياض  أن  موضحة  سلمان“، 

طريق  عن  قتل  املعارض  السعودي  الصحفي  أن 
أنه  الصحيفة  واعتبرت  استجوابه“.  خالل  اخلطأ 
من  هو  السعودي  العهد  ولي  أن  اتضح  حال  ”في 
املعارض  قتل  حتى  أو  العتقال  خطة  على  صدق 
درجة  سيرفع  ذلك  فإن  إسطنبول  في  السعودي 
استبداده إلى مستوى الطغاة مثل صدام حسني 

ومعمر القذافي اللذين استخدما قنصلية بالدهما 
كشفت  صلة  ذي  صعيد  املنفيني“.وعلى  لترهيب 
والتنمية  العدالة  حلزب  تابعة  تركية  صحيفة 
اردوغان، امس  التركي رجب طيب  الرئيس  برئاسة 
األربعاء، عن تفاصيل مرعبة بشأن مقتل الصحافي 
واملعارض السعودي جمال خاشقجي، مشيرة إلى 
أن الفريق الذي اشرف على التعذيب قطع اصابعه 
ورأسه. وقالت صحيفة ”يني شفق“ في تقرير لها، 
صوتية،  تسجيالت  إلى  التوصل  من  ”متكنت  إنها 
تكشف عن تفاصيل مرعبة حول مقتل الصحفي 
السعودي جمال خاشقجي، بعدما دخل قنصلية 
بالده في إسطنبول منذ ٢ تشرين األول اجلاري، ومنذ 
”من  أنه  وأضافت  شيء“.  عنه  يُعلم  ال  احلني  ذلك 
بني التسجيالت الكثيرة، تسجيل صوتي للقنصل 
السعودي في إسطنبول محمد العتيبي، والذي فرّ 
كان  أن  بعد  الرياض  إلى  الثالثاء  االول  أمس  هاربًا 
منزله على وشك اخلضوع لتفتيش من قبل فريق 

التحقيق التركي».

تفاصيل مرعبة بشأن مقتل المعارض السعودي جمال خاشقجي
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وكاالت / البينة اجلديدة
امس  االملانية،  سيمنس  شركة  اكدت 
واط  ميغا   ١١ انها ستوفر طاقة  االربعاء، 
اربع  العراقية خالل  الكهرباء  الى شبكة 
اآلالف  ستوفر  انها  الى  مشيرة  سنوات، 
العراقي  الشباب  أمام  التعليم  فرص  من 
العراق  في  الوظائف  من  اآلالف  وعشرات 
لشركة  التنفيذي  الرئيس  وقال  اجلديد. 
خلارطة  «طبقا  انه  كايسر  جو  سيمنس 
إلضافة  سيمنس  تخطط  الطريق، 
اجلديدة  الطاقة  من  واط  ميغا  الف   ١١
مدار  على  العراقية  الكهرباء  لشبكة 
سيوفر  «املشروع  ان  مبينا  سنوات»،   ٤
حلوالي  عليها  يُعتمد  مستدامة  طاقة 
الطاقة  وستزيد  عراقي  مواطن  مليون   ٢٣
في  احلالية  التوليد  قدرات  من  اجلديدة 
من  ستزيد  أنها  كما   ٪٥٠ بنسبة  البالد 
العراق  في  الكهرباء  وتوزيع  نقل  معدالت 
املناطق  في  خاصة  ملحوظة  بصورة 

االثني  مدار  على  انه  وتابع  اجلنوبية». 
عشر شهراً األخيرة، قام خبراء سيمنس 
ملنظومة  ومتكامل  دقيق  حتليل  بإجراء 
الطاقة العراقية، وقد توصلوا ان مع زيادة 
بصورة مطردة كل  الكهرباء  على  الطلب 
عام، يحتاج العراق لزيادة قدراته في توليد 
عام  حتى  جيجاوات   ٤٠ مبعدل  الطاقة 
متاماً  تدرك  «الشركة  ان  الى  الفتا   ،٢٠٢٥
الضغوط الهائلة التي تتعرض لها شبكة 
الوقت  في  العراق  في  الوطنية  الكهرباء 
كما  الصيف،  فصل  خالل  خاصة  احلالي 
الكهرباء  وانقطاع  األحمال  تخفيف  أن 
وشركة  أسرة  لكل  يومية  أزمة  ميثل 
عراقية، ولكل مجتمع محلي في العراق، 
ولالقتصاد العراقي ككل». واضاف كايسر 
ان «خارطة الطريق التي وضعناها للعراق 
ستوفر طاقة كهربائية مستدامة يُعتمد 
توفير  مع  البالد،  أنحاء  جميع  في  عليها 
الشباب  أمام  التعليم  فرص  من  اآلالف 

الوظائف  من  اآلالف  وعشرات  العراقي 
شخصي  وعد  ذلك  إنّ  اجلديد.  العراق  في 
الوفاء  على  القدرة  لدينا  ونحن  مني، 
الشركة  كايسر  واشار  دائماً».  بعهودنا 
العراقية  احلكومة  «ستساعد  انها  الى 
من  املالئمة  التمويلية  احلزم  تدبير  في 
ائتمان  ووكالء  العاملية  التجارية  البنوك 
احلكومة  دعم  على  واحلصول  الصادرات 
لن  الهام  املشروع  ان  مؤكدة   ، األملانية 
الشراكة  ودعم  تقوية  على  فقط  يعمل 

سيعمق  ولكنه  وسيمنس،  العراق  بني 
العراق  بني  املشتركة  العالقات  أيضاً 
وأملانيا وإنّ خبراتنا العاملية الواسعة تؤكد 
سيمنس  بها  تقوم  التي  االستثمارات  أنّ 
استثمارات  من  املزيد  أمام  الطريق  متهد 
نتعاون  التي  الدول  في  األملانية  الشركات 
«ستقدم  انها  الى  كايسر  ولفت  معها». 
مليون   ٦٠ بقيمة  برمجيات  منحة  ايضا 
العراقية  اجلامعات  طلبة  لتمكني  دوالر 
املتطورة.  الرقمية  املهارات  اكتساب  من 
املنحة  هذه  الطلبة من خالل  وسيتمكن 
من التعامل مباشرة مع برنامج سيمنس 
والتدريب   (PLM) املنتج  حياة  دورة  إلدارة 
من  شركة   ٢٠ وتعتمد  عليها.  العملي 
في  للسيارات  املنتجة  الشركات  كبرى 
العالم على هذا البرنامج حالياً، باإلضافة 
شركات  كبرى  من  أخرى  شركة  لعشرين 
الفضاء والطيران، وأكبر ٢٠ شركة منتجة 
حملركات الطائرات في العالم. إننا نتحدث 

هنا عن صناعات بالغة التقدم متثل اجلودة 
قصوى».  وضرورة  أهمية  لها  الفائقة 
وتشارك  ستنقل  «انها  الى  كايسر  واكد 
تتعاون  التي  للدول  ومعرفتها  خبراتها 
من  كوادرها  وتعليم  بتدريب  وتقوم  معها 
آخر،  مبعنى  والطموح.  املوهوب  الشباب 
نستثمر على املدى الطويل ونؤمن أن لعب 
واملواهب  املهارات  تنمية  في  محوري  دور 
احمللية ميثل جزءا رئيسيا من دورنا في دعم 
فإنّ  لنا  وبالنسبة  املستدامة  التنمية 
من  واحدة  متثل  االجتماعية  املسئولية 
الناس في حاجة  إنّ  أهمية  أولوياتنا  أكثر 
لفرص عمل حقيقية ومربحة، ونحن نرغب 
في التعاون من أجل حتقيق ذلك على أرض 
الواقع». وتسعى شركة سيمنس االملانية 
الطاقة  لتطوير  عقد  على  للحصول 
يعاني منها  والتي  العراق  الكهربائية في 
وتقادم  قلة  نتيجة  طويلة  سنوات  منذ 

احملطات الكهربائية ورداءة التوزيع.
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بغداد / البينة اجلديدة
القامة  التحضيرات  تتواصل  واسع،  ومحلي  دولي  بحضور 
االقتصاد  وتنمية  االعمار  واعادة  لالستثمار  الدولية  القمة 
بالتعاون  ينظم  والذي  املقبل،  األول  كانون  شهر  في  العراقي 
ما بني صندوق اعادة املناطق احملررة بالتعاون مع شركة فرونتير 
اكسجينج البريطانية املتخصصة باقامة املؤمترات واملعارض 
اجلادر  احمد  اكسجينج  فرونتير  شركة  شركة  ممثل  الدولية. 
يتطلب  ما  احلساسية  بالغة  ظروف  في  يأتي  احلدث  ان  قال 
حشد اجلهود واالمكانات للنهوض باالقتصاد الوطني وقطاع 

من  بالكامل  العراق  حترر  بعد  خصوصا  واخلدمات  االعمار 
تنظيم داعش االرهابي وحتسن االوضاع االمنية. واضاف اجلادر  
املصارف  وأفضل  العمل  فرص  االطالع على  القمة ستوفر  ان 
على  ينظم  مؤمتر  عن  عبارة  القمة  وستكون  اخلاصة،  احمللية 
الشركات  بكبار  للقاء  الذهبية  الفرصة  معرض  هامشه 
العاملية واملستثمرين املتطلعني للعمل في العراق إضافة الى 
للبلد  واملعونة  الدعم  لتقدمي  تسعى  التي  الدولية  املنظمات 
واالستشارات  االستثمارات  ودعم  كاالعمار  اجملاالت  مبختلف 

االقتصادية.
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وكاالت / البينة اجلديدة 
أعرب نائب رئيس شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان، امس االربعاء، عن استعداد اإلمارات تقدمي 
العون في كشف مصير الصحفي السعودي اخملتفي جمال خاشقجي، ومن يقف وراء اختطافه، 
مرجحا وجوده في قطر. وأشار خلفان، في سلسلة تغريدات نشرها على حسابه الرسمي في 
القسام  كتائب  قيادات  أحد  املبحوح،  اغتيال محمود  قضية  مع  دبي  شرطة  تعامل  إلى  تويتر، 
للمخابرات  عمالء  واتهام  اإلمارة،  فنادق  بأحد   ٢٠١٠ عام  الفلسطينية،  حماس  حلركة  التابعة 
اإلسرائيلية املوساد بالوقوف وراء اغتياله. وقال خلفان ميكننا تقدمي املساعدة في الكشف عمن 
اختطف خاشقجي في تركيا... خبرتنا في كشف املوساد متكننا من إظهار احلقيقة في غضون 
٤٨ ساعة. وأضاف عندما أرى حيرة األمن التركي في كشف غموض اختفاء خاشقجي وأقارنه 
بسرعة اكتشافنا للموساد، أقول كم كان أمننا سريعا واحترافيا في عمله. ورأى خلفان أن معرفة 

مكان خاشقجي ممكنة، موضحا طاملا لم يعثر على جثته، فجمال خاشقجي على قيد احلياة.
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كاريكاتير
4مداراتاآلراء ال تمثل سوى وجهات نظر أصحابها والجريدة غري مسؤولة عنها
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مكافحة اإلرهاب

ــة، أمر  ــذه املهزل ــد له ــع ح ولوض
ــة  ــذ متثيلي ــا بتنفي ــس أوبام الرئي
(هوليودية) «ملوت» مزعوم ألسامة 
ــاج رفاقه في  ــادة إدم ــن الدن، إلع ب
ــرات  ــة اخملاب ــن وكال ــالح ضم الس

املركزية.
ــدون» الذين  ــارك «اجملاه وهكذا ش
حاربوا السوفييت في أفغانستان، 
بأسلحة  ــك،  والهرس ــنة  والبوس
إسرائيلية ومستشارين أمريكيني، 
جنباً إلى جنب مع قوات الناتو في 
ــد ليبيا، ثم  ــة ض ــات البري العملي

ضد سورية.
ــاره  ــس ترامب ومستش كان الرئي
ــرال  اجلن ــي،  القوم ــن  لألم األول 
مايكل فالين، يأمالن في وضع حد 
الستخدام اإلرهاب من قبل وكالة 
ــة وحلفائها. لكن  اخملابرات املركزي
مكتب التحقيقات الفدرالي متكن 
ــتقالة  ــار فالين على االس من إجب
ــى ترامب أن  ــن منصبه، وكان عل م

ــن طموحاته.  ــك ع ــع إثر ذل يتراج
ــن الناحية العملية،  لكنه جنح م
ــي إقناع دول اخلليج بوقف متويل  ف
ــش. كما  ــدة وداع ــي القاع تنظيم
جنح أيضا بإجبار الناتو على وقف 
ــني فصائل  ــيق ب ــات التنس عملي
ــدة  ــن قاع ــا م انطالق ــني  اجلهادي
ــي إزمير، وإدراج احلرب  «الندكوم» ف

ضد اإلرهاب، كواحدة من أهدافه.
الغريب في األمر أن اإلستراتيجية 
ــة  ملكافح ــدة  اجلدي ــة  القومي
ــة واحدة  ــأت بكلم ــاب، لم ت اإلره

ــرات  ــاز اخملاب ــتخدام جه ــن اس ع
اإلخوان  لتنظيم  ام١٦  البريطانية 
ــا  ــبندية. كم ــلمني، والنقش املس
ــار  ــن انتش ــدث ع ــم تتح ــا ل أنه
ــي  ــب الت ــيد قط ــة س أيديولوجي
ــيطرة،  ــر حاليا، خارج أي س تنتش
في جميع أنحاء العالم اإلسالمي. 
ــباح  لذلك من العبث محاربة أش
ــة)  اإلرهابي ــات  (العملي ــاب  اإلره
ــذور املرض (أي  ــن دون التصدي جل م
ــلمني).  ــة اإلخوان املس أيديولوجي
لذلك فضل الرئيس ترامب أن يغير 
املتحدة  ليصبح»الواليات  شعاره، 
ــكيل قوات األمن  أوالً»، إلعادة تش

في بالده.
ــتحالة  اس ــن  م ــد  تأك أن  ــد  وبع
محاربة جميع اجلماعات اإلرهابية 
ــد، قرر  ــي وقت واح ــم ف ــي العال ف
ــات  ــى اجملموع ــط عل ــز فق التركي
ــم املصالح األمريكية،  التي تهاج
ــى األعم  ــرائيل باملعن ــاج إس بإدم

واألوسع للكلمة.
ــع حد، على  ــذا متكن من وض وهك
األقل، جلميع أنواع احلروب السرية 
املناوئة للحركات القومية في كل 
ــة، وإفريقيا،  ــكا الالتيني ــن أمري م

ــن دون  ــف، م ــن لألس ــيا، ولك وآس
األوسط، حلماية إسرائيل،  الشرق 
ــلمة،  ــد من اجلماعات املس والعدي
ــي  ف ــرب  حل ــبًا  حتس ــيخية  والس

باكستان.

ــع  ــرى، رف ــة أخ ــن ناحي ــه م لكن
ــى  ــاب إل ــة اإلره ــألة مكافح مس
ــة قومية، مثلما  مرتبة أيديولوجي
ــان مكافحة  ــال إب ــه احل كان علي

ــاردة.  ــاء احلرب الب ــيوعية أثن الش
وهي في الواقع وسيلة لوضع حد 

لكراهية البنتاغون لروسيا.
ــرى ترامب  ــي نهاية املطاف، الي وف
ــالده أمرا  ــوع هجمات ضد ب أن وق
ــه  ــل قوات ــذا حم ــتحيال، له مس
ــؤولية التنبؤ املسبق،  األمنية مس
بعد أن منحهم اإلمكانيات إلعادة 

بناء صفوفهم.
ــرف  حل ــعى  يس ــو  ه ــار،  وباختص
ــه  ــن مهمات ــداً ع ــون بعي البنتاغ
اإلمبريالية التاريخية، وإعادته إلى 
مهمته األساسية في الدفاع عن 
ــة التي لم تكن  األراضي األمريكي
ــابق  ــاغل له في س ــغل الش الش

األيام.
ــك  حيث لم  ــى ذل ــال عل ــا مث ولن
ــش العربي  ــكو اجلي ــلم موس تُس
ــاع جوي من  ــوري صواريخ دف الس
طراز «إس ٣٠٠» فحسب، بل قامت 
أيضاً بنشر نظام مراقبة إلكترونية 
متكامل. ولثقته بقوة سوريا اآلن، 
ــس مجلس الوزراء  طالب نائب رئي
ــد  ــني ولي ــة واملغترب ــر اخلارجي وزي
ــر اجلمعية العامة  املعلم، من منب
الفوري،  باالنسحاب  املتحدة  لألمم 
ــوات  ق ــع  جلمي ــروط،  املش ــر  وغي
ــة  األميركي ــة،  األجنبي ــالل  االحت

والفرنسية والتركية.
ــر أن الرئيس  ــا البد من التذكي وهن
ــب كان قد  ــد ترام ــي دونال األميرك
ــن عزمه  ــابق ع ــن في وقت س أعل
ــن  ــة م ــوات األميركي ــحب الق س
ــذا القرار  ــوريا، ثم تراجع عن ه س
ــن البنتاغون. لكنه  حتت ضغط م
ــى  ــه عل ــع جنراالت ــق م ــاد واتف ع
مواصلة الضغط على دمشق، ما 
دامت الواليات املتحدة مستبعدة 

من محادثات سوتشي للسالم.
ــر الصواريخ الروسية، الذي  إن نش
ــر  أخض ــوء  بض ــح  األرج ــى  عل مت 
ــأنها  ــض، من ش ــت األبي ــن البي م
ــة  ــب فرص ــس ترام ــح الرئي أن متن
ــن  ع ــع  يتراج ــون  البنتاغ ــل  جلع
ــحب  ــه، ومبا يجبره على س موقف
ــورية، ولكن باحلفاظ  قواته من س
ــورية  ــى مرتزقته، أي «قوات س عل

الدميقراطية – قسد».
ــوى املعتدية  احلكمة تقول إن الق
ــحب من  ــر احلرب تنس التي تخس
ــني  ــة الغربي ــن عقلي ــدان. لك املي
متنعهم من ذلك. ولن تنتهي احلرب 
ــة  ــدون عظم ــا يج ــا، إال عندم هن

جديدة، ملضغها في مكان آخر.
وحدها بريطانيا تصورت ماهية الرد، 
وبات واضحاً اآلن أن احتفاظ لندن 

ــية  مبواصلة ضغوطها الدبلوماس
ــالل «اجملموعة  ــوريا، من خ على س

املصغرة»، ألن اهتمامها بات يتجه 
ــتئناف «اللعبة الكبرى»،  نحو اس

ــهدت مواجهات بني التاج  التي ش
ــر، طوال القرن  البريطاني والقيص

التاسع عشر.
ــه إلى أن هذه  ــا البد من التنبي وهن
اجليوسياسية مستقلة  العقيدة 
ــر ذريعة  ــي تعتب ــن األحداث الت ع

لها.

ــي  ه ــرى»  الكب ــة  «اللعب ــت  كان
ــتراتيجية اإلمبراطورية  ــاً إس متام
أما سبب استئنافها  البريطانية. 
ــو نتيجة  ــي فه ــت احلال ــي الوق ف
خلروج بريطانيا من االحتاد األوروبي 
ــة  «عاملي ــة  وسياس ــت»  «بريكزي

بريطانيا».
ــي القرن  ــا كان عليه احلال ف وكم
ــر، فإن هذه التركيبة  التاسع عش
ــي  ــق ف ــيا، تتراف ــة لروس املناهض
املدى املنظور مع منافسة شديدة 

بني لندن وباريس.
ــط اآلن  ــا تخط ــإذا كانت فرنس ف
ــط، والتركيز  ملغادرة الشرق األوس
ــاحل اإلفريقي،  على منطقة الس
ــدة  املتح ــات  الوالي ــف  موق ــإن  ف
ــك أن  ــكالية. ذل ــر إش ــر أكث يعتب
ــذ ١١ أيلول  ــع من ــون يتمت البنتاغ
ــتقاللية ذاتية إلى حد  ٢٠٠١، باس
ــدم تقبل القادة  ــا، تتجلى في ع م
القوات  ــي  ف ــرة  العش ــني  امليداني
ــلحة األميركية ألي أوامر من  املس
ــة،  ــادة األركان ذات الصل ــة قي جلن
ــاع. ومع  ــر الدف ــن وزي ــل فقط م ب
ــباه  ــوا « أش ــت، أصبح ــرور الوق م
ملوك» حقيقيني لـ «اإلمبراطورية 
ــو منصب ال ينوون  األميركية»، وه
السماح للرئيس ترامب بتقليصه. 
ــد قوات  ــم، مثل قائ ــض منه البع
ــاوثكوم»،  «س ــة  اجلنوبي ــركا  أمي
ــتراتيجية  إس ــة  مواصل ــزم  يعت
ــكي الرامية  ــرال سيبروفس األدمي
إلى تدمير الدول غير املندمجة في 

االقتصاد العاملي.
ــي  الت ــدة  الوحي ــوة  اخلط ــل  ولع
ــية  ــذت من الناحية السياس اتخ
مؤخراً، هي داعش. فقد أمر دونالد 
ــاء  ترامب بالقضاء على جتربة إنش
ــة  ــة، أي دول ــة صراح ــة إرهابي دول
اخلالفة، ما مكن اجليشان السوري 
ــي من دحر «اجلهاديني» في  والروس
ــي الواقع، ال  ــهور األخيرة. وف الش
ــة أصدقائهم  رؤي األوروبيون  ــد  يري
ــن املعتدلني»، الذين صار  «املتمردي
ــم اآلن «اإلرهابيون»،  ــق عليه يطل
يعودون إلى أوطانهم. لذلك، سواء 
ــذا احلقيقة أم ال، فهم  اعترفوا به
ــورية  ــوت في س ــون لهم امل يتمن

اآلن.
ــت االنتخابات  لكن في حال أفض
ــة إلى تغيير  ــريعية النصفي التش
األغلبية في الكونغرس األميركي 
ــهر القادم، فسوف يتمخض  الش
عنها إقالة الرئيس ترامب بسرعة 
من منصبه، واستئناف البنتاغون 
ــات  ــإن االنتخاب ــذا ف لطموحاته.ل
النصفية في الواليات املتحدة، هي 
ــا إذا كانت احلرب  ــتحدد م التي س
ــتنتقل  ــتمر هنا، أم إنها س ستس

إلى ساحة أخرى.

•مفكر فرنسي

اإلسرتاتيجية القومية 
الجديدة ِّـكافحة اإلرهاب 
لم تأت بكلمة واحدة 
عن استخدام جهاز 
اِّـخابرات الربيطانية ام١٦ 
لتنظيم اإلخوان اِّـسلمني 
والنقشبندية

مكتب التحقيقات الفدرالي تمكن من إجبار فالين على االستقالة من منصبه  
وكان على ترامب أن يرتاجع إثر ذلك عن طموحاته

ترامب

ماكرون

بوش

من غير املتوقع أن 
حتدث اإلستراتيجية 
القومية اجلديدة 
ملكافحة اإلرهاب، 
التي نشرها البيت 
األبيض، تغيرات كبرى 
في املعركة ضد 
املنظمات اجلهادية. 
لكن مع ذلك، سيكون 
لها تبعات جسيمة 
على املدى الطويل، 
في حال مت تطبيقها.
توثق هذه 
اإلستراتيجية اجلديدة 
لتسوية جرت بني 
الرئيس ترامب، 
وكبار الضباط في 
البنتاغون، واألمانة 
العامة ألجهزة األمن 
الوطني. وال زلنا نذكر 
جميعا أن الرئيس 
بوش االبن، هو من 
أعلن «احلرب الكونية 
على اإلرهاب» بعد 
هجمات ١١ أيلول 
٢٠٠١، ليحرف األنظار 
عن الهجمات التي 
أغرقت مدينتي 
نيويورك وواشنطن 
باحلزن. وقد أدى ذلك 
إلى عكس النتيجة 
املنشودة رسميا: 
فقد اتسع نطاق 
الهجمات اإلرهابية 
عبر العالم، بدل أن 
يتالشى.

*تيريي ميسان

ــة الفكرية  ــتويات عدة من الناحي ــبط مس ــني الس للحس
ــة واالجتماعية الى غير ذلك من االمور التي تضج  واالخالقي
ــذا االمام العظيم  ــم ه بها الكتب واملؤلفات حيث بقي اس
ــا لقيم البطولة والوفاء وعلى هذا املنوال درج احبته.  مرافق
ــارزا في هذا  ــعر ب ــينية كان الش ــورة احلس ــن اجنحة الث م
املضمار حتى داخل املعركة من ناحية االراجيز من الطرفني 
واملفاخرة وهذا االمر لم يغب عن بال اإلمام علي ابن احلسني 
ــبايا الى  ــدا عند دخول الس ــه وقفة مؤثرة ج ــث كانت ل حي
املدينة فأظهر لنا وللعالم حجم الفجيعة عن طريق الشعر 
ذلَم من أصحاب اإلمام السجاد  فمن هو شاعره ؟ بشر بن حَ
ــالم وعند عودة سبايا كربالء من  ــعراء صدر اإلس (ع) ومن ش

ــة  املدين ــى  إل ــام  الش
ــر من  ــر بأم ــل بش دخ
(ع)  ــجاد  الس ــام  اإلم
قبل الركب إلى املدينة، 
ــني  احلس اإلمام  ونعى 
ــاك  هن ــس  (ع).لي
ــن حياته  ع معلومات 
ــف له  ــا يؤس ــذا مم وه
ــر بن حذلم  حقا وبش
ــارى  ــر أس صحب بش
كربالء خالل مجيئهم 
من الشام إلى املدينة، 
وعندما وصلوا بالقرب 
اإلمام  أمره  املدينة  من 
أن يدخل  (ع)  السجاد 

قبلهم وينعى اإلمام احلسني (ع) ألهل املدينة، فامتثل ذلك، 
ودخل املدينة، وأتى مسجد النبي (ص)، وأنشد يقول:

يا أهل يثرب ال مقام لكم بها   
                                   قتل احلسني فأدمعي مدرار

اجلسم منه بكربالء مضرج   
                                  والرأس منه على القناة يدار

فبعد إنشاد البيتني وإخبار أهل املدينة مبجيء اإلمام السجاد 
ــوم:“ فما بقيت في  ــر عن ذلك الي ــل بيته، يقول بش (ع) وأه
ــن خدروهن ضاربات  ــة، إال برزن م ــة مخدرة وال محجب املدين
ــم أر باكيا أكثر من ذلك  ــن، يدعون بالويل والثبور، فل خدوده
ــني  ــلمني منه. في االمام احلس ــوم، وال يوما أمرّ على املس الي
ــان اولهما قول النبي االكرم  ــالم مقولتان عظيمت عليه الس
(ان لقتل ولدي احلسني حرارة في قلوب املؤمنني لن تطفأ الى 
يوم القيامة) وثانيهما قول االمام احلسن «عليه السالم» ( ال 
ــيطة ال تغني  يوم كيومك يا أبا عبد اهللا) . هذه االملامة البس
ــا جناح آخر يضاف الى اجنحة االمام وثورته الكبيرة  ولكنه

حيث ال حياة بال حسني مطلقا .

fiÏçä€a@bÌbjçÎ@%ày@Âi@äíi
جبهة قلم

هذا االمر لم يغب عن بال 
اإلمام علي بن الحسني 
حيث كانت له وقفة مؤثرة 
جدا عند دخول السبايا اُّـ 
اِّـدينة فأظهر لنا وللعالم 
حجم الفجيعة عن طريق 
الشعر فمن هو شاعره ؟

waljalaby@yahoo.com سكرتري التحرير

واثق الجلبي
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البينة اجلديدة / سعد االبراهيمي

الطبية  العيادات  مراجعي  عدد  بلغ 
الشعبية في محافظة ذي قار خالل 
مابني  مراجعا   ١٧١٨٩ ايلول  شهر 

مصابني بأمراض مزمنة وعامة .واوضح 
الطبية  العيادات  دائرة  عام  مدير 
الشعبية الدكتور شاكر احمد احلاج 
ان مديرية العيادات في محافظة ذي 
املراجعني  بعدد  احصائية  اجرت  قار 

خالل شهر ايلول ووصلت الى ١٧١٨٩ 
مراجعا توزعت مابني مصابني بأمراض 
مراجعا   ٦٧٠٢ عددهم  وكان  عامة 
الى  ١٠٤٨٧مراجعا.واشار  ومزمنة  
توزع  الشعبية  الطبية  العيادات  ان 
للمراجعني  املزمنة  االمراض  ادوية 
دوائية  بطاقة  وفق  شهري  بشكل 
املرض  نوع  فيها  مثبت  مريض  لكل 
يستخدمه  الذي  والدواء  به  املصاب 
سنويا  حتديثها  ويتم  وكميته 
في  اختصاص  اطباء  يوجد  .واضاف 
لفحص  الشعبية  الطبية  العيادات 
من  حالتهم  وتشخيص  املرضى 
خالل االجهزة التشخيصية املتوفرة  
حتاليل  كانت  سواء  العيادات  في 
وسونار  اشعة  اجهزة  او  مختبرية 
لضمان الدقة في التشخيص وصرف 

العالج املناسب للمريض .

@âb”@á@ø@ÚÓj»í€a@ÚÓj�€a@paÖbÓ»€a@@
fiÏ‹Ìa@fi˝Å@…uaäfl@—€a@QW@Âfl@är◊a@›j‘ném

بغداد / البينة اجلديدة
وقعت وزارة الكهرباء عقدا مع شركة 
لغرض  تركيا  في  ماتيك  كونترول 
ف  ك  ثانوية١٣٢  محطات  اربع  تاهيل 
القرض  ضمن  نينوى  محافظة  في 
التنمية  بنك  من  املمول  الطارئ 
ووقعه   Kfw االملاني  واالسكان 
غزاي  خالد  املهندس   الوزارة  عن 
العامة  املديرية  عام  مدير  عطية    
للمنطقة  الكهربائية  الطاقة  لنقل 

الشركة  عام  مدير  مع  الشمالية 
كوبا  شركة  ممثلي  بحضور  املذكورة 
انتيك االملانية استشاري  البنك االملاني 
فيشنر  شركة  وممثلي  الطارئ  للقرض 

للمرحلة  الوزارة  استشاري  االملانية 
.وقال املهندس خالد  القرض  الثانية من 
غزاي  بأن هذا العقد يتضمن جتهيز املواد 
محطات  تأهيل  ألعادة  العمل  وتنفيذ 

(التبادل وعداية وتلعفر وتل عوينات) ١٣٢ 
ك.ف والتي  دمرت اثناء احتالل عصابات 
االرهابية  بفترة ١٢ شهرا ومببلغ  داعش 
اجمالي مقداره ٢١ مليون و١٨٦ الف يورو 
أوربية  مناشئ  من  احملطات  معدات  وان 
غربية رصينة وسوف يسهم تاهيل هذه 
الكهربائية  الطاقة  اعادة  في  احملطات 
هذه  في  الطاقة  جتهيز  اختناقات  وفك 
اجلانب  مناطق  في  وخصوصا  املناطق 
يكون  وبهذا  نينوى  محافظة  من  االمين 
فريق وزارة الكهرباء قد اجنز توقيع جميع 
مناقصات القرض الطارئ للبنك متفوقا 

على باقي الوزارات االخرى.

ÚÓ◊6€a@ŸÓmbfl@fiÎ6„Ï◊@Ú◊äë@…fl@aÜ‘«@‚5m@ıbiäËÿ€a
@ÙÏ‰Ó„@@@ø@“N⁄@QSR@ÚÌÏ„bq@pb�™@T@›ÓÁdn€@

بغداد / البينة اجلديدة
االجتماعية  والشؤون  العمل  وزارة  رصدت 
احد  يتخذ  مسن  ملواطن  انسانية  حالة 
مكانا  ببغداد  البنوك  منطقة  في  االرصفة 
وزارة  باسم  املتحدث  فيه.وقال  للعيش 
امليداني  الرصد  فريق  ان  العمل عمار منعم 
في  االنسان  حقوق  شعبة  مسؤول  وبرفقة 
توجه  اخلاصة  االحتياجات  ذوي  رعاية  دائرة 
االستفسار  وبعد   ، املسن  وجود  مكان  الى 
ولدان  ولديه   ١٩٤٦ مواليد  من  انه  تبني  منه 
منطقة  في  املولدات  احدى  قرب  تركاه 
امليداني  الرصد  فريق  ان  البنوك.واضاف 
بايواء  قامت  اآلمن  البيت  دار  مع  وبالتعاون 
انسانية  مبادرة  في  الدار  في  (م.ن)  املواطن 
الذي  الذهبي  هشام  واملربي  الباحث  من 
منعم  املسن.واوضح  هذا  برعاية  تكفل 
ضمن  تأتي  احلاالت  لهذه  الوزارة  متابعة  ان 
شعورها باملسؤولية االنسانية جتاه شريحة 
الفقراء لغرض شمولهم بالرعاية املناسبة 
او إيوائهم في الدور اإليوائية ان اقتضى االمر 
على الرغم من ان دور الدولة اصبحت ضمن 
(احملافظات)  احمللية  احلكومات  مسؤوليات 

بعد فك ارتباطها بالوزارة.

@oÓj€a@…fl@ÊÎb»n€bi
@Î˚m@›‡»€a@NNÂfl�a
@ÖaÜÃi@ø@b‰éfl@b‰üaÏfl

 بغداد / البينة اجلديدة / ابتسام صبار
إحدى  الهيدروليكية  للصناعات  العامة  الشركة  تواصل 
تدريبية  دورات  أقامت  واملعادن  الصناعة  وزارة  تشكيالت 
الطاقة  توليد  وحدات  وصيانة  وتأهيل  جتميع  معمل  في 

الكهربائية لتطوير قدرات كوادرها العاملة ،
في  ظاهر  ناصر  حيدر  املهندس  الشركة  عام  مدير  وقال 
إن  الوزارة  في  العامة  والعالقات  اإلعالم  ملركز  تصريح 
حيث  التدريب  الدورات  تنظيم  في  مستمرة  الشركة 
نظمت ثالث دورات تدريبية مبعمل جتميع وتأهيل وصيانة 
قدرات  تطوير  اجل  من  الكهربائية  الطاقة  توليد  وحدات 
الكوادر العاملة في الشركة حيث كانت الدورة األولى عن 
املؤثرة  والعوامل  الداخلي  االحتراق  محركات  عمل  (آلية 
على زيادة كفاءتها) شارك فيها مجموعة من املهندسني 
والفنيني اخملتصني في هذا اجملال حيث تطرقت الدورة الى 
حتسني  وكيفية  عملها  والية  واجزائها  احملركات  انواع 

لالليات  تستخدم  الذي  الوقود  انواع  حيث  من  ادائها 
وتأثير  احملرك  درجة حرارة  ارتفاع  ومسببات  وتاثيره عليها 
عدد  حسب  احملركات  وتصنيف  احملرك  عمل  على  الفالتر 
فيها  احملرك حاضر  اسطوانات  والية حتديد عدد  االشواط 

رئيس مهندسني اقدم اسيا حمدي ،
والدورة الثانية كانت عن (مجال التدقيق الداخلي لنظام 
املهندسني  من  مجموعة  فيها  شارك  حيث  اجلودة)  ادارة 
والفنيني واالداريني تطرق فيها الى اهمية التدقيق الداخلي 
لنظام ادارة اجلودة للمؤسسات والشركات بشكل علمي 
حاضر  اجلودة  عالية  منتجات  على  احلصول  وذلك  لغاية 

فيها رئيس فيزيائيني عالء الدين احمد ،
 (٩٠٠١/  ٢٠٠٥ االيزو  (نوعية  عن  كانت  الثالثة  والدورة 
تضمن توجيهات السياسة العامة للمصنع شارك فيها 
مسؤول  فيها  حاضر  الشركة  موظفني  من  مجموعة 

شعبة ادارة الوثائق في الشركة السيد معن محمود .

@paâÎÜ€a@·Óƒ‰m@›ïaÏm@ÚÓÿÓ€ÎâÜÓ:a@pb«b‰ñ€a
bËÓœ@¥‹flb»€a@paâÜ”@äÌÏ�n€@ÚÓjÌâÜn€a

بغداد / البينة اجلديدة
أعلنت الشركة العامة الدارة النقل اخلاص عن إحصائيات نقل 
والتي  املاضيني  وأيلول  آب  شهري  خالل  مرآئبها  عبر  الركاب 
سجلها نظام النقل اجلماعي ( املنفيست )..وبنيّ االستاذ فؤاد 
الالمي مدير قسم احلاسبة في الشركة أن أعداد املركبات بلغ 
أكثر من ٢٠ الف مركبة ألكثر من ٥ آالف نقلة حيث بلغت أعداد 
آالف   ٣ من  واكثر  مركبة  الف   ١٧ الداخلية  للخطوط  املركبات 
مركبة للخطوط اخلارجية ، وأضاف الالمي أن هذه الزيادة جاءت 
االستاذ  النقل  وزير  السيد  قبل  من  املستمرة  املتابعة  نتيجة 

كاظم احلمامي والسيد مدير عام الشركة االستاذ عبدالعظيم 
أنعكس  الذي  األمر  ملنسوبيها  الالمحدود  ودعمهما  الساعدي 
العراقي  الفرد  يحتاجه  ملا  وتوفيرها  أقسامها  أداء  على  إيجابا 
األفضل  الوسيلة  اخلاص  النقل  أصبح  حيث  النقل  قطاع  في 
إزدياد إقبال  للتنقل داخل العراق ، هذا وتشير اإلحصائيات الى 
املواطنني على التنقل بني احملافظات عبر مركبات النقل اخلاص 
نظرا لوفرتها ورخص أسعار الركوب مع انتظام أوقات ومحطات 
منسوبي  قبل  من  املثالية  لإلدارة  ذلك  ويعود  والتوقف  الصعود 

الشركة وزيادة جهودهم في املتابعة .

بغداد / البينة اجلديدة / هيثم مجيد
وزارة  في  احلبوب  لتصنيع  العامة  الشركة   
القانونية  االجراءات  اتخاذ  عزمها  عن  التجارة 
رسميا    اجملازة  غير  واالفران  اخملابز  بحق  الالزمة 
املكتب  اصدره  الذي  البيان  في  ذلك  جاء 
الشركة  عام  مدير  عن  نقال  للوزارة  االعالمي 
ان  البيان  وذكر  العامري.  جاسم  املهندس 
التداولي  االجتماع  خالل  اتخذ  الشركة  قرار 
املشترك العضاء مجلس االدارة وادارات االقسام 
اخملتصة الذي الزم ياتخاذ اجراءات قانونية بحق 
االفران واخملابز غير اجملازة رسميا حيث مت توجيه 

اخملابز  تلك  زيارة  والتفتيشية  الرقابية  اللجان 
واماكنها  اعدادها  عن  تقريرها  وتقدمي  واالفران 
ومدى مطابقتها لشروط وضوابط انشاء اخملابز 
واالفران . واشار البيان ان الشركة اكدت كذلك 
والقطاع  الدولة  دوائر  عن استعدادها لتجهيز 
بافرانها  املنتج  الصمون  من  بحاجتها  اخلاص 
داعية  تنافسية.  ونوعيات  باسعار  احلكومية 
اخلاص  والقطاع  الدولة  ومؤسسات  الوزارات 
لتلبية احتاجاتها من  بالتعاقد معها  الراغبة 
للشركة في موقعها  تقدمي طلباتها  الصمون 

الواقع بساحة عدن مدخل مدينة احلرية .

@åibÇΩa@’°@ÚÓ„Ï„b”@paıaäua@áb•a@‚ån»m@Z@Òâbvn€a
bÓ8â@Òãb1a@7À@Êaäœ¸aÎ

بغداد / البينة اجلديدة
إستثمار  هيئة  إدارة  من  حثيثة  بجهود 
شاكر  املهندس  برئيسها  متمثلة  بغداد 
مع  وبالتعاون  العليا  اجلهات  مع  الزاملي 
بغداد  زهور  مجمع  في  املعنية  األطراف 

ناجعة  حلول  إلي  التوصل  مت  السكني 
التي  واملعوقات  باملشاكل  يتعلق  فيما 
كانت حتول دون تسليم الوحدات السكنية 
إدارة  أعلنت  وقد  عليها...  للمسجلني 
السكنية  الوحدات  تسليم  عن  الشركة 

نوع d ذات املساحة ٨٠م٢ يوم  ٢٠١٨/١١/٤ 
، وادناه نص اعالن الشركة في الصفحة 

الرسمية لها :
الى كافة االخوة واالخوات من املسجلني 
ذات   D نوع  السكنية  الوحدات  على 
توجيهات  على  ٨٠م٢وبناء  مساحة 
هيئة  رئيس  السيد  قبل  من  مباشرة 
الزاملي  شاكر  املهندس  بغداد  استثمار 
مقر  الى  للحضور  ندعوكم  احملترم 
 ٤-١١-٢٠١٨ املصادف  االحد  يوم  الشركة 
بأستالم  اخلاصة  القرعة  أجراء  لغرض 
الوحدات السكنية مستصحبني معهم 
كتابا رسميا من مصرف الرشيد موجه الى 
العقاري  لألستثمار  اجلديدة  احلياة  شركة 
يؤيد االستقطاع الشهري للمسجل على 

الوحدة السكنية لغرض االستالم  .

Ú»ub„@fiÏ‹y@µa@›ïÏnm@ÖaÜÃi@âb‡rnçg@Ú˜ÓÁ@ÒâaÖg
@ÖaÜÃi@âÏÁã@…‡©@Êdíi@

¥ÓôbΩa@fiÏ‹ÌcÎ@le@äËë@pbÓˆbñyg@Â‹»m@òb®a@›‘‰€a

البينة اجلديدة / عبد الستار محسن
أربعينية  زيارة  مراسيم  قرب  مبناسبة 
استشهاد اإلمام احلسني (عليه السالم)

النقل  وزير  توجيهات  الى  واستنادا 
بتهيئة  احلمامي  فنجان  كاظم  الكابنت 
احلديد  السكك  الزائرين  لنقل  قطارات 
إلى  للزائرين  قطارا   ٢٤ تسير  العراقية 
كربالء املقدسة على ٤ محاور  اعتبارا من 

٢٠ تشرين اول اجلاري.
احملور األول..من بغداد -- كربالء وبالعكس 

كربالء   -- البصرة  من  الثاني  احملور 
وبالعكس 

--ناصرية  الثالث من سوق الشيوخ  احملور 
--كربالء وبالعكس .

كربالء   -- الديوانية  من  الرابع  احملور 
وبالعكس .. 

في  والهندسية  الفنية  الكوادر  أن   يذكر 
الشركة العامة للسكك احلديد العراقية 
قامت بالشروع بتهيئة ٢٤ قطارا  للزائرين 
السكك  قطارات  على  املتوافدين  الكرام  
التركية  والقطارات   (DMU) املكيفة 
قبل  من  تأهيلها  مت  التي  االعمار  وعربات 
التطوعية  بحمالتهم  السكك  مناطق 

لتأدية  الكرام   الزائرين  خدمة  أجل  من 
مراسيم إحياء  ذكرى أربعينية استشهاد 
السيما  السالم).  (عليه  احلسني  اإلمام 
احملافل  جميع  في  سباقة  السكك  ان 
كل  باستنفار  املليونية  والزيارات  الدينية 
اخلدمات  افضل  توفير  اجل  من  طاقاتها 
.ياتي  احملاور  جميع  على  الكرام  للزائرين 
السكك  عام  مدير  متابعة  خالل  من  ذلك 
نقل  لعملية  سلوم  جبر  سالم  املهندس 
الرئيسية  احملطات  على  الوافدة  اجلموع 
لنقلهم الى كربالء املقدسة .وكان اشراف 

جواد  طالب  االستاذ  العام  املدير  معاون 
وتوزيعها  الزيارة  قطارات  بتهيئة  كاظم 
على جميع احملاور له األثر االيجابي بتوفير 
..والعمل  الزائرين  لنقل  املناسبة  اإلعداد 
الزيارة  على  العاملني  قبل  من  مستمر 
غرفة  هناك  وستكون  مدار٢٤ساعة  على 
عمليات في مقر الشركة تتكون من وزارة 
النقل وتشكيالتها والقيادات  االمنية في 
بغداد لتضم أيضا  عناصرشرطة السكك.

عالية  انسيابية  أجل   النظام  من  حلفظ 
لسير قطارات الزائرين.

@ÚÓ‰Ó»iâc@ıbÓy�@ÂÌäˆaå€a@›‘‰€@aâb�”@RT@7ém@Ÿÿé€a
@H@@‚˝é€a@ÈÓ‹«I@¥éßa@‚bfl�a@

  بغداد / البينة اجلديدة 
ضمن انشطة منتدى االعالميات العراقيات iwjf في دعم املرأة لتبوئ مراكز صنع القرار، 
التقت مجموعة من االعالميات من التخصصات كافة، رئيسة الكتلة النسوية البرملانية 
منتدى  .رئيسة  تواجهها  التي  والتحديات  املرأة  واقع  ملناقشة   طالباني  اال  السيدة 
االعالميات الدكتورة نبراس املعموري، اوضحت خالل اللقاء عمل املنظمة خالل السنوات 
االعالمية،  املناصرة  وحمالت  االنتهاكات  ورصد  القدرات  بناء  مجال  في  املاضية  السبع 
قضية  يخدم  مبا  واقرارها  مراجعتها  الواجب  التشريعات  حزمة  املعموري  واستعرضت 
املرأة بشكل عام واملرأة االعالمية بشكل خاص، في اشارة لقانون شبكة االعالم العراقي 
ومشروع قانون هيأة االعالم واالتصاالت ومشروع قانون مناهضة العنف االسري باالضافة 
الى حجم متثيل املرأة في احلكومة احلالية .من جانبها رحبت السيدة اال طالباني بالوفد 
الزائر، واعربت عن سعادتها ملا حققه املنتدى لغاية االن، واهمية االستفادة من هذه اخلبرة 
اجملتمع  اشراك  عمله   اولويات  ضمن  النواب  مجلس  ان  سيما  ال  املرأة  قضايا  دعم  في 
املدني في مناقشة التشريعات، واختتمت طالباني حديثها بضرورة العمل اجلماعي ورفد 
الكتلة النسوية البرملانية باملعلومات واالحتياجات التي جتدها منظمات اجملتمع املدني 

اولوية، و ان ما طرحه املنتدى من افكار ورؤى ومالحظات ستكون ضمن اوليات عملها .

ÚÓ„bΩ5€a@ÚÌÏé‰€a@Ú‹nÿ€a@ÚéÓˆâ@…fl@ÂrzjÌ@pbÓfl˝«a@
ÚflÏÿßa@ø@bË‹Ór∑Î@ÒcäΩa@…”aÎ@

البينة اجلديدة  / محمد الفيصل 
قال وزير املوارد املائية حسن اجلنابي  أنّ التحدي املائي 
قلقاً فقط، بل هو  الذي يواجه بلدنا لم يعد حاجزاً مُ
حتد وجودي..جاء ذلك خالل اللقاء الوطني الذي عقدته 
وزارة املوارد املائية  بالتعاون مع هيئة النزاهة في قاعة 
املائية  ة  الشحّ الدولي حول  بابل  فندق  في  كلكامش 
وممثلي  كبير   رسمي  وبحضور  العراق  في  ومعاجلتها 
السفراء  من  وبعض  احلُسينية  والعتبة  املرجعية 
وأكد   ، احملافظات  في  الوزارة  دوائر  ومدراء  املعتمدين 
هذا  نعقد  علينا  ومتر  مرّت  صعبة  ظروف  «في  اجلنابي 

اللقاء ملناقشة واقع املياه في العراق وخاصة احلد من 
الهدر في الثروة املائية مهما كانت طبيعة الوضع املائي 
انّ وزارته وهيئة النزاهة وجدتا  ، مُضيفاً   في املنطقة 
املساحة املشتركة للتعاون في احلفاظ على املال العام 
الثروات  مثل  مثلها  للجنابي  مازال  والقول  فاملياه   ،
البلد  هذا  مصلحة  تعنيه  ومن  عام  مال  هي  األخرى 
نزّهاً  فردا كان او مؤسسة  ومن يريد أن يكون موقفه مُ
عن األضرار باملال العام عليه التعامل مع املياه بنفس 
احلساسية  واملسؤولية  مثلما يتعامل مع اإلدارة واملال 
العام والسلوك الوظيفي وغير ذلك مما يضع اخملالفني 

حتت مساءلة األعراف والقوانني السائدة..

@ÔˆbΩa@Üzn€a@Z@H@ÒÜÌÜ¶a@Ú‰Ój€a@I�€@ÚÓˆbΩa@ÖâaÏΩa@äÌãÎ
@ÖÏuÎ@Ü§@ÏÁ@b„Ü‹i@ÈuaÏÌ@à€a

بغداد / البينة اجلديدة 
والبلديات  واالسكان  االعمار  وزير  السيدة  استقبلت 
واالشغال العامة الدكتورة املهندسة آن نافع اوسي في مقر 
الوزارة، عددا من اعضاء مجلس النواب عن محافظة ديالى 
لبحث الواقع اخلدمي في احملافظة.وذكرت السيدة الوزير ان 
الوزارة تعمل على تقدمي افضل اخلدمات الى املواطنني  في 
محافظة ديالى وعموم احملافظات عن طريق الدوائر التابعة 
لها وتنفيذ املشاريع اخلدمية واجنازها في اسرع وقت ممكن 

بني  املشترك  التعاون  ضرورة  على  ألهاليها،مؤكدة  خدمة 
على  الرقيبة  اجلهة  كونها  التشريعية  والسلطة  الوزارة 
عمل الوزارة وباقي الوزارات .وأوضحت السيدة الوزير انه مت 
استعراض  ومناقشة عدد من املواضيع التي تخص عمل 
سبق  التي  املشاريع  في  العمل  وتفعيل  اخلدمية  الدوائر 
وفي  البلد  بها  مر  التي  املالية  االزمة  بسبب  توقفت  وان 
مختلف القطاعات اخلدمية والبنى التحتية (املاء ، اجملاري، 

الطرق واجلسور،االسكان)  

@µbÌÖ@Úƒœb™@Â«@laÏ‰€a@è‹©@ıbö«a@Âfl@aÖÜ«@Ô‘n‹m@ÔçÎa
Úƒœbz‡‹€@ÔflÜ®a@…”aÏ€bi@ûÏË‰€a@›jç@·Ë»fl@szjmÎ

بغداد / البينة اجلديدة
اعلنت محكمة حتقيق النزاهة في استئناف الكرخ عن اعادة مبلغ قدره ٥٤٩ مليون دينار الى خزينة 
الدولة صرفت بدعوى تخص جتهيز وزارة الكهرباء باجهزة كشف املتفجرات.وذكر بيان صادر عن املركز 
وزارة الكهرباء  النزاهة نظرت دعوى تخص جتهيز  االعالمي جمللس القضاء األعلى أن محكمة حتقيق 
بأجهزة كشف املتفجرات، الفتا إلى أن احملكمة خالل التحقيق اتخذت االجراءات القانونية بحق املدير 
املفوض للشركة اجملهزة كون االجهزة مخالفة للمواصفات املتفق عليها ومت استرجاع املبلغ للوزارة.

واضاف البيان ان التحقيقات كانت وفقا الحكام املادة ٤٥٦ من قانون العقوبات العراقي.

@@Ú‰Ìå®a@µa@âb‰ÌÖ@ÊÏÓ‹fl@UPP@Âfl@är◊c@ÜÓ»m@Ñäÿ€a@’Ó‘§

واالصدقاء  االهل  فرحة  وسط 
اياد  احلاج  عائلة  احتفلت  واالحبة 
فاطمة  اجلميلة   باملولودة  البادلي 
اهللا  جعلها  البهادلي،  اياد  مقتدى 
من  وحفظها  السالمة  ابناء  من 
كل مكروه متمنني لفطومة احلياة 

السعيدة في ظل رعاية والديها.

@Ô€ÖbËj€a@ÖbÌa@xbz‹€@⁄âbjfl

بغداد / البينة اجلديدة
وجه محافظ بغداد املهندس عطوان العطواني بعدم االستجابة ألي طلب يخص موضوع 
الطفلة اليتيمة فرح اال بعد موافقته شخصيا وبقرار قضائي حفاظا على امنها وسالمتها.
جاء ذالك خالل زيارتة لدار زهور العلوية لاليتام التابعة للمحافظة. وذكر بيان اورده املكتب 
الساعة)   (حديث  بـ  اليتيمة فرح حيث وصفها  بالطفلة  التقى  احملافظ  السيد  ان  األعالمي 
التي احتضنتها محافظة بغداد بعدما عجز اهلها عن رعايتها وتوفير احتياجاتها.واضاف 
وطلباتهم  احتياجاتهم  ابرز  على  واطلع  الدار  اقسام  في  جولة  اجرى  العطواني  :ان  البيان 
مؤكدا على تقدمي كل الدعم واالسناد لهذه الدار كونها مسؤولة عن شريحة مهمة خصوصا 
ان عدد االيتام فيها هو ٢٤ طفال وطفلة .الفتا:الى ان احملافظة مسؤولة وبشكل مباشر على 
ادارتها وادامتها. موضحا انها تستقبل االيتام من عمر ٦-١٢ وبأمكان هذه الدار ايضا استقبال 

كافة التبرعات من املتمكنني وامليسورين.

@Ú‹–�€a@?jni@o„b◊@b‡Ëfl@ÚËu@˛@|‡é„¸ZÖaÜÃi@≈œb™
@Ôˆbö”@äfldiÎ@bÓñÇë@b‰n‘œaÏ∂@¸a@Ääœ@Ú‡ÓnÓ€a
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وانا اتابع حادثة اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، 
ــة، ماذا  ــط، وهو معرف ــيء واحد فق ــن في ذهني اال ش ــم يك ل

حدث؟
ــام واحلوادث  ــي األي ــد عودتن ــبق، فق ــي حكم مس ــم يكن ل ل
ــاذ قرار،  ــل في اتخ ــم وال اتعج ــرع باحلك ــارب ان ال اتس والتج
ــم وقد فقئت عينه فال  ــا زلت كذلك. فيقال: إذا اتاك اخلص وم
ــاه االثنتان. ويقول  ــر فرمبا فقئت عين ــم له حتى ترى االخ حتك
بنيامني فرانكلني: خذ وقتك في كل شيء، فالتسرع يؤدي إلى 
ــا إال حقيقة مؤكدة واحدة  ــاع. وأمامنا قضية ليس فيه الضي
ــا عداها هي اتهامات او اراء او تقارير ال مصدر لها. احلقيقة  وم
»، والباقي  ــعودي مختفٍ ــدة هي: «املواطن الس املؤكدة الوحي

اقوال. واتهامات ونفي وتسريب...الخ.
ــامل التي اتهم بها العراق  ــلحة الدمار الش نذكر اكذوبة أس
ــت كذبة كبيرة  ــة كذب وفبركة وكان ــر الحقا انها عملي وظه
ــي حوصرت  ــة لوكربي الت ــراق. نذكر حادث ــببها الع ضاع بس
ــت  ــدادات وحتول ــا اإلم ــع عنه ــنوات ومن ــببها لس ــا بس ليبي
ــا وأصبح نهب  ــى ليبي ــيطرة أكثر عل ــي للس ــيلة القذاف وس
ــجن بسببها  ــهال حتت ذريعة «احلصار» وس املواطن الليبي س
ــرخ أنا بريء. وها هي  ــط املقراحي رغم انه كان يص عبدالباس
ــان، نذكر اتهام وكاالت  ــد ان ليبيا واملقراحي بريئ التقارير تفي
ــعودية باحتجاز  ــان للس ــوق االنس ــات حق ــات وهيئ ومنظم
ــعودي محمد املسعري واملقيم والنشط اآلن في  املعارض الس
ــات والوقفات التي قامت امام  ــدن وكم املقاالت واالحتجاج لن
ــعودية مطالبة إطالق سراحه. واتضح الحقا  ــفارات الس الس
ــا ومتواريا في اليمن ومنها هرب الى  انه كان مختفيا اختياري
لندن كل هذه جتارب إنسانية وغيرها كثير يحتاج التعامل مع 

تفاصيلها مالزم ومجلدات.
اإلعالم اليوم مسير مبصالح عاملية كبيرة اقتصادية وسياسية 
ــة حتاول احلصول عليها او احملافظة عليها او زيادتها،  وجغرافي
بل محاولة القضاء على من يقف ضد هذه املصالح. والضحية 
ــني وذوي األهواء  ــى واملغفل ــذج، وبعض احلمق ــم بعض الس ه
ــل واألكاذيب. بينما يتصورون انهم  الذين يقعون في هذه احلي
ــانية واحلرية، وهم يد  ــون الى جانب اخلير ويناصرون اإلنس يقف

قط ملصالح دولية تلعب بهم وبعقولهم.
ــد الوحيد هو انه  ــقجي، فاملؤك ــود الى قضية جمال خاش نع
ــك أي حقيقة أخرى  ــداه مجهول. وليس هنال ــي، وما ع مختف
ــون األتراك  ــا للحادثة. يقوم احملقق ــر مجرى فهمن ــر او تغي تؤث
والسعوديون بعمل حتقيق مشترك شمل كل املناطق املهمة 
ــو حتقيق وبحث  ــطنبول. ه ــعودية في إس في القنصلية الس
ــاعات في يومه األول وسيعاود مرة  ــع س ــتغرق تس جنائي اس
أخرى، للتأكد من وجود او خلو القنصلية من اثار على ما روجه 
االعالم من قتل وتقطيع وما الى ذلك. قصة خاشقجي مهزلة 
ــكل املقاييس، يظهر اخلبر ثم يلغى، يظهر اخلبر ثم  إعالمية ب
يظهر عكسه او مخالف له، يظهر اإلعالن ثم يتضح انه فارغ 
ــنني، أو  املضمون، يتهم أناس ويتضح ان منهم من مات من س

غادر تركيا من سنوات.

صالح بن عبداهللا السليمان

رأي

وكاالت / البينة الجديدة
ــري  املص ــس  الرئي ــاد  اش
ــي  السيس ــاح  عبدالفت
ــيا  وروس ــات بني بالده  بالعالق
النووية  ــة  الطاق ــال  ــي مج ف
ــارة  زي ــة  بداي ــي  ف ــارة  والتج
ــع  واجتم ــيا.  لروس ــمية  رس
ــوزراء  ــع رئيس ال ــي م السيس
ــف  ــري ميدفيدي ــي دميت الروس
الذي قال إن البلدين سيوقعان 
ــراكة  ــة «للش ــة مهم اتفاقي
االستراتيجية». وألقى الرئيس 
املصري كلمة أمام البرملان قال 
ــا إن «بناء محطة الطاقة  فيه
النووية بالضبعة التي أثق أنها 
ــتغدو عالمة مضيئة أخرى  س
ــيرة التعاون  ــدة في مس وجدي
ــاف «أود أن  ــني البلدين». واض ب
ــيبقى  ــد لكم أن الباب س أؤك
ــتثمر  املس ــام  أم ــا  مفتوح
ــن  م ــتفادة  لالس ــي  الروس
املميزات الكبيرة التي تتيحها 
السوق املصرية كبوابة جتارية 

للعديد  ــتثمارية ضخمة  واس
ــة واألفريقية  من الدول العربي
واآلسيوية». ويتوجه السيسي 
الحقا إلي سوشي حيث يعقد 

اجتماعا غير رسمي مع نظيره 
بوتني.وقال  ــر  فالدميي ــي  الروس
يورو يوشكوف مساعد الرئيس 
الروسي فالدمير بوتني للشؤون 

السياسة اخلارجية الثالثاء إن 
ــوف  ــني ونظيره املصري س بوت
ــتئناف الرحالت  ــان اس يناقش
ــالل  خ ــر  ملص ــية  السياس

ــي. ــي سوتش ف ــا  مباحثتهم
ــت وكالة بلومبرغ لألنباء  ونقل
إن  ــول  الق ــكوف  يوش ــن  ع
املباحثات بني الرئيسني سوف 
ــا الصراعات في  ــمل أيض تش
ــا. وكان  ــورية واليمن وليبي س
السيسي قد وصل روسيا في 
زيارة تستغرق ثالثة أيام تهدف 
التعاون  ــز  تعزي ــبل  لبحث س
ــورات  التط ــر  آخ ــة  ومناقش
ــركة  ش ــت  وكان ــة.  املنطق
إيروفلوت  ــية  الروس ــران  الطي
ــى  إل ــران  الطي ــتأنفت  اس
العاصمة املصرية القاهرة في 
أبريل/ نيسان. وقال يوشكوف 
ــزور باريس  ــوف ي ــني س إن بوت
ــان/ نوفمبر  ــرين ث ــي ١١ تش ف
ــاالت  احتف ــي  ف ــاركة  للمش
الثانية. العاملية  انتهاء احلرب 

ــكو، أن الرئيس  واعلنت موس
أصدر  بوتني  ــي فالدميير  الروس
ــع اتفاق حول  ــوما بتوقي مرس
والتعاون  ــاملة  الش الشراكة 

ــى  أعل ــى  عل ــتراتيجي  االس
ــاء  ــر. ج ــع مص ــتويات م املس
ــب ما نقله وكالتا  ذلك بحس
ــية، واألنباء  ــبوتينك الروس س
ــني،  ــمية، اإلثن ــة الرس املصري
ــول الرئيس  ــع وص ــوازي م بالت
املصري، عبدالفتاح السيسي، 
ــدة ٣  ــارة مل زي ــي  ــكو، ف ملوس
ــذي  ــوم ، ال ــص املرس أيام.وين
ــمية  ــر على البوابة الرس نُش
ــة  القانوني ــات  للمعلوم
ــراح وزارة  ــني قبول اقت للكرمل
ــق  ــية، املتف ــة الروس اخلارجي
عليه مع السلطات التنفيذية 
ــول التوقيع على  ــة، ح املعني
ــر،  ومص ــيا  روس ــني  ب ــاق  اتف
ــاملة  الش ــراكة  الش ــول  ح
ومن  ــتراتيجي،  االس والتعاون 
ــى  ــع عل ــن التوقي املستحس
ــا  عليه ــوص  املنص ــاق،  االتف
ــوم، على أعلى  ــذا املرس في ه
ــدم  يق ان  دون  ــتويات  املس

تفاصيل أوفى.

وكاالت / البينة الجديدة
ــي عبد ربه  ــس اليمن ــال الرئي أق
ــس  رئي ــرا  ــادي مؤخ ــور ه منص
ــن دغر  ــد عبيد ب ــة أحم احلكوم
ــق على خلفية  للتحقي وأحاله 
التدهور االقتصادي، وفقا لوكالة 

سبأ الرسمية لألنباء.
ــرار يأتي  ــرت الوكالة أن الق وذك
ــق  ــذي راف ــال ال ــة لإلهم «نتيج
ــرة  الفت ــالل  خ ــة  احلكوم أداء 
ــي اجملاالت االقتصادية  املاضية ف
األداء احلكومي  وتعثر  واخلدمية، 
في تخفيف معاناة أبناء شعبنا 
ــر  وتوفي ــكالته  مش ــة  وحلحل
ــدم قدرتها على  ــه وع احتياجات

ــراءات حقيقية لوقف  اتخاذ إج
ــي البلد،  ــور االقتصادي ف التده
ــة  العمل ــار  انهي ــاً  وخصوص
ــر الريال أكثر  ــة». وقد خس احمللي
ــل الدوالر  ــن ثلثي قيمته مقاب م
ــام الذي تدخلت  منذ ٢٠١٥، الع
ــا  وحلفاؤه ــعودية  الس ــه  في
عسكرياً ضد املتمردين احلوثيني 
الذين يسيطرون على العاصمة 
ــاء ومناطق اخرى في البلد  صنع

الفقير.
ــهر  الش ــرات  تظاه ــت  وخرج
املاضي في عدة مدن بينها عدن، 
ــر املؤقت للحكومة املعترف  املق
ــا على غالء  ــا دوليا، احتجاج به

ــة العملة  ــة وتدني قيم املعيش
اليمنية. وعني هادي وزير األشغال 
ــرق معني عبدامللك  العامة والط
ــا للوزراء خلفا لنب  سعيد رئيس
ــية  ــت مصادر سياس ــر. وقال دغ
ــك عالقات  ــعيد ميتل مينية أن س
«ممتازة» مع السعودية واإلمارات، 
ــي  ف ــتني  الرئيس ــريكتني  الش
ــكري في اليمن  التحالف العس

منذ عام ٢٠١٥.
وباإلضافة إلى ذلك، تطرق القرار 
ــة  ــل» احلكوم ــى «فش ــا إل أيض
ــي اتخاذ  ــر « ف ــن دغ ــة اب برئاس
اإلجراءات الالزمة ملواجهة كارثة 
إعصار لبان مبحافظة املهرة وما 

ــراء هذه  ــرة ج ــاء امله ــاب أبن أص
ــن  ــي م ــرك فعل ــة دون حت الكارث

احلكومة».
ــح  راج ــرة  امله ــظ  محاف وكان 
ــابق أن  باكريت أعلن في وقت س
«منكوبة  ــة  منطق ــه  محافظت
ــر  إث ــة  املتدفق ــيول  الس ــراء  ج
ــة التي ضربت  ــة املداري العاصف
ــائر  بخس ــببت  وتس ــة  احملافظ
ــكات العامة  ــي املمتل ــرة ف كبي
ــهدت  واخلاصة». وكانت عدن ش
ــون الثاني/يناير املاضي  ــي كان ف
ــني القوات  ــة ب ــات دامي مواجه
احلراك  ــن  م ــوات  وق ــة  احلكومي
اثر  ــا  ــة معه ــي متحالف اجلنوب

مطالبة متظاهرين باجراء تغيير 
ــة  احلكوم ــني  متهم ــي،  حكوم
ــاد. وتوقّفت املعارك بعد  بالفس
ــي التحالف  ــؤولني ف تدخل مس

ــعودية  الس ــن  م ــكري  العس
ــك من االمارات التي تتمتع  وكذل
ــر في جنوب أفقر دول  بنفوذ كبي

شبه اجلزيرة العربية.

bÓçÎâ@…fl@ÔvÓma6ç¸a@ÊÎb»n€a@…ÓçÏn€@ÏÿçÏfl@ø@ÔéÓé€a

وكاالت / البينة الجديدة
 قام حوالي ٢٠٠ نائب من اجمللس 
الشعبي الوطني اجلزائري مؤخرا 
ــه  بإقفال باب اجمللس ملنع رئيس
ــن الدخول  ــعيد بوحجة م الس
ــتقالته.وبدأت  باس ــني  مطالب
االزمة في الغرفة األولى للبرملان 
ــبتمبر عندما  ــي ٣٠ ايلول/س ف
ــة  ــل برملاني ــس كت ــت خم قدم
ــة  عريض ــة  بوحج ــعيد  للس
ــتقالة من منصبه،  تدعوه لالس
ــا  ــا انتخبه النواب رئيس بعدم
ــنوات. ــي ٢٠١٧ ملدة خمس س ف

ــة  العريض ــي  ف ــواب  الن ــدد  ون
ــؤون اجمللس،  بـ»سوء تسيير ش
ــغ فيها وصرفها  مصاريف مبال
ــق، والتوظيف  على غير وجه ح
ــى  ــوائي». وعل ــبوه والعش املش
ــا  حزب ــة  البرملاني ــل  الكت رأس 
ــي (١٦١  ــة التحرير الوطن جبه
ــذي  ال  (٤٦٢ ــل  اص ــن  م ــا  نائب
ــة ويتزعمه  ــي اليه بوحج ينتم
ــز بوتفليقة،  ــس عبدالعزي الرئي
الدميقراطي  ــي  الوطن والتجمع 

ــوده رئيس  ــب) الذي يق (١٠٠ نائ
أويحيى.وال ينص  ــد  أحم الوزراء 
آلية  ــى  ــري عل اجلزائ ــتور  الدس
ــس  رئي ــن  م ــة  الثق ــحب  لس
ــتقالته،  ــس واملطالبة باس اجملل
ــره  لتغيي ــدة  الوحي ــة  والطريق
ــتقالة  ــا بالوفاة او االس ــي ام ه
ــرض الذي مينعه  الطوعية او امل

من ممارسة مهامه. وباتت األزمة 
ــي  السياس ــس احلدث  في اجملل
ــابيع  االبرز في البالد خالل االس
املاضية. قال النائب ورئيس جلنة 
ــؤون اخلارجية عبد احلميد  الش
سي عفيف الذي كان من ضمن 
ــاب  ــام الب ــني أم ــواب الواقف الن
ــول رئيس اجمللس  اخملصص لدخ

ــل، متحدثا «نحن  ــق بقف واملغل
هنا للمطالبة باستقالة رئيس 
الوطني».نواب  الشعبي  اجمللس 
ــاج  ــون احتج ــة يرفض املعارض
ــان باعتباره  ــي البرمل زمالئهم ف
ــتورية. تعطيال لعمل هيئة دس
ــة  ــة احلرك ــس كتل ــرح رئي وص
ــة (١٣ نائبا)،  ــعبية اجلزائري الش

ــزاب األغلبية البرملانية،  أحد أح
ــيخ بربارة أن ما ال يقل  احلاج ش
ــوا الئحة  ــا «وقع ــن ٣٥١ نائب ع
ــة  الوقف ــذه  ه ــى  ال ــور  احلض
االحتجاجية السلمية، معبرين 
ــع» لدخول  ــن رفضهم القاط ع
إلى اجمللس.ورد بوحجة  بوحجة 
ــاج النواب بأن «هذا  على احتج
ــآتي الى  ــل ال يخيفني س الفع
اجمللس ألني رئيس هذه الهيئة»، 
كما صرح ملوقع «كل شيئ عن 
ــف النهار  ــر». وفي منتص اجلزائ
ــادرة املكان  ــواب في مغ ــدأ الن ب
ــة الى  ــل بوحج ــا لم يص بينم
ــي املقابل، رفض نواب  مكتبه.ف
املعارضة احتجاج زمالئهم في 
ــان باعتباره تعطيال لعمل  البرمل
ــب  النائ ــتورية.وقال  ــة دس هيئ
ــل الثقافة  ــن التجمع من أج ع
واعمر  (علماني)  ــة  والدميقراطي
ــح صحافي  ــعودي في تصري س
إن ماقام به النواب «اعتداء على 
ــرا أن «حتركهم  ــان» معتب البرمل
جاء بأمر من املكتب السياسي 

حلزب جبهة التحرير الوطني».
ــس  رئي ــادوق  ص ــد  احم ــا  أم
ــلم  ــة حركة مجتمع الس كتل
ــالمي)، أهم كتل املعارضة  (اس
ــدد بـ»هذا الفعل  (٣٤ نائبا)، فن
الذي ال يشرف النواب وال البرملن 

وال صورة اجلزائر».
ــي حلزب  السياس املكتب  وكان 
جبهة التحرير قرر االثنني إحالة 
ــة االنضباط  ــة على جلن بوحج
ــبب  متهيدا لطرده من احلزب بس
ــات قيادة  ــرام تعليم «عدم احت
احلزب». وبعد اسابيع من االزمة، 
ــباب احلقيقية  ــرف االس لم تع

وراء املطالبة باستقالته.
ــل كل  ــى تعطي ــالف إل وأدى اخل
ــعبي  الش ــس  اجملل ــاطات  نش
ــة  ــا مناقش ــا فيه ــي مب الوطن
ــنة  ــون املالية لس ــروع قان مش
ــس  اجملل ــس  رئي أن  ــم  رغ  ٢٠١٩
ــة. وأكد  ــة املالي ــه إلى جلن أحال
ــرش   ــق ط ــة توفي ــس اللجن رئي
ــته «نطرا  ــم مناقش ــه لن تت ان

لالنسداد في اجمللس».
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وكاالت / البينة الجديدة
القوات  ــادة  قي ــت  أعلن
إفريقيا  ــي  ف األميركية 
ــر  ــن عناص م  ٤ ــل  مقت
ــباب  الش ــة  حركـــــ
«املتشددة»  الصومالية 
ــة  جوي ــارات  غ ــي  ف
أميركية قرب كيسمايو، 
وفق  ــال  الصوم جنوبي 
أفريقيا  ــة  «بواب ــع  موق
وأشار  امس.  اإلخبارية» 
ــدر  ــان أص ــي بي ــان ف بي
الى  ــرا  مؤخ ــادة»  «القي
رداً  ــاءت  ج ــارة  الغ أن 
ــوم ضد قوات  على هج
أنه لم  ــريكة، مبيناً  ش
ــاك أي جندي  ــن هن يك
أميركي في ذلك الوقت، 

ــه  ــى أن ــار إل ــا أش وكم
ــل أي مدني في  ــم يُقت ل
غارة يوم األحد. ودخلت 
ــة في  ــوات األميركي الق
شراكة مع قوات االحتاد 
ــوات األمن  ــي وق اإلفريق
الصومالية في عمليات 
ــاب في  ــة اإلره مكافح
ــد املضطرب الواقع  البل
وتنفذ  إفريقيا.  ــرقي  ش
ــباب» التي  «حركة الش
ــة  دول ــة  إلقام ــعى  تس
الصومال،  في  إسالمية 
هجمات بشكل منتظم 
ــي احلكومية  على املبان
ــادق واملطاعم في  والفن
ــد املضطرب الواقع  البل

في القرن اإلفريقي.

وكاالت / البينة الجديدة
ــرائيلي أنه شن صباح  أعلن اجليش االس
ــة على أهداف  ــس األربعاء غارات جوي ام
في غزة ردا على إطالق صاروخ من القطاع 
ــاء. األربع ــاء  الثالث ــل  لي ــطيني  الفلس
ــقوط  ــالة بعيد س ــال اجليش في رس وق
ــن قطاع  ــرائيل أطلق م ــي اس صاروخ ف
ــرائيلية بدأت  غزة، إن «طائرات حربية اس
مهاجمة أهداف إرهابية في قطاع غزة». 
ــيطر على  وقالت حركة حماس التي تس
ــتة مواقع قصفت في  غزة في بيان إن س
ــرد معلومات عن إصابات. القطاع. ولم ت
ــرائيلي افيغدور  ــاع االس ــر الدف وأمر وزي
ــالق نقطتي العبور  ــان االربعاء باغ ليبرم
ــد اطالق  ــاع غزة بع ــرائيل وقط ــني اس ب
ــرائيل. ــة بجنوب اس ــاروخ على مدين ص
ــة التابعة  ــم الهيئ وأعلنت ناطقة باس
ــؤون املدنية  ــاع املكلفة الش لوزارة الدف
ــطينية أن ليبرمان  ــي الفلس ــي االراض ف
ــخاص وكيرم  أمر باغالق معبر ايريز لالش
شالوم (كرم أبو سالم) للبضائع وكذلك 
ــموح بها  ــص منطقة الصيد املس تقلي

ــن ٦ الى ٣  ــواحل قطاع غزة م ــة س قبال
أميال بحرية. وقبيل الغارات، أعلن اجليش 
ا أُطلق  والشرطة اإلسرائيليَّان أنّ صاروخً
ــن قطاع غزة في  ــاح امس األربعاء م صب
ــبّب بأضرار في مدينة  اجتاه إسرائيل تس
ــع تبعد ٤٠  ــبع (جنوب) التي تق ــر الس بئ
ــرائيلي  ــم عن غزة.وكتب اجليش اإلس كل
ــرائيليون في مدينة  على تويتر هرع اإلس
ــد إطالق  ــئ بع ــو املالج ــبع نح ــر الس بئ
ــرائيل»،  ــاع غزة نحو إس صاروخ من قط
ان املدنيني  ــكّ ــندافع عن الس مؤكدا «س

اإلسرائيليني».
ــد أنه في هذه  ــا كل اخليارات. أعتق جربن
املرحلة استنفدنا كل االحتماالت وحان 

االن الوقت التخاذ القرارات.
وقالت الشرطة اإلسرائيلية من جهتها 
ــبع  ــة بئر الس ــرب مدين ــا ض إنّ «صاروخً
د  دّ ــرار» لم حتُ ــبّبًا بأض منذ حلظات، متس
حجمها. ووقع الصاروخ في حديقة منزل 
ــة أطفال. ولم  ــكنه عائلة لديها ثالث تس
ا  تُصب العائلة بجروح إالّ أنّها تلّقت عالجً
من جرّاء الصدمة، بحسب وسائل إعالم. 

ث اجليش اإلسرائيلي عن صاروخ آخر  وحتدّ
أُطلق في اجتاه البحر.

ني  ولم تُعرف اجلهة التي أطلقت الصاروخَ
ل  ــرائيلي يُحمّ من غزّة. لكنّ اجليش اإلس
حماس مسؤولية ما يحصل في القطاع 
ــة ردًا على  ــع للحرك ــرب عادةً مواق ويض

إطالق صواريخ.
ــا تبذل مصر  ــذه التطورات بينم وتأتي ه
ــابيع بهدف  واألمم املتحدة جهودا منذ أس

ابرام هدنة طويلة األمد.
ــرورة توجيه  ــاء ض ــان الثالث ــد ليبرم وأك
ــية» حلركة حماس في غزة،  «ضربة قاس
ــتمرار  ــماح باس كن الس معتبرًا أنه ال ميُ

ــال  وأعم ــطينيّة  الفلس ــات  االحتجاج
العنف على حدود القطاع.

ــدة رمي  ــه قاع ــاء زيارت ــان أثن ــال ليبرم وق
ــرائيل مع  ــدود اس ــرب ح ــكرية ق العس
ــتمر الوضع كما هو  ــزة «ال ميكن أن يس غ
ــتعدين لقبول  عليه اليوم. نحن غير مس
ــبوعي». وأضاف  ــل العنف االس مسلس
ــا كان عليه قبل  ــادة الوضع الى م أن «اع
ــوية للوضع،  ــم بتس ــارس ال تت ٢٩ اذار/م
ــية حلماس فقط». وتابع  بل بضربة قاس
ــة التي توصلت لها  أن «هذه هي النتيج
ــان «جربنا  ــادة اجليش». وقال ليبرم مع ق
ــارات. أعتقد أنه في هذه املرحلة  كل اخلي

ــان االن  ــاالت، وح ــتنفدنا كل االحتم اس
الوقت التخاذ القرارات».

ــرائيلي أن «قرار  ــاع االس ــر الدف وأكد وزي
ضرب حماس يجب أن يكون قرارا جماعيا 
للمجلس املكون من ١٢ عضوا، ولألسف 
ــس الوزراء  ــاع وال رئي ــن لوزير الدف ال ميك

اتخاذ مثل هذا القرار مبفردهما».
ــرائيلية أن  ــائل اإلعالم االس ــرت وس وذك
ــة  املكلف ــرة  املصغ ــة  األمني ــة  احلكوم
ــية  حساس ــا  القضاي ــر  أكث ــة  مناقش
ــوزراء بنيامني نتانياهو  ــور رئيس ال بحض
ــأن عمل عسكري واسع  واملنقسمة بش

عقدت اجتماعا امس األربعاء.
م حركة حماس  ــذ ٣٠ آذار/مارس تُنظّ ومن
ــيرات العودة» كل يوم  احتجاجات «مس
جمعة قرب احلدود مع إسرائيل مبشاركة 

آالف الفلسطينيني.
تل منذ ذلك التاريخ ٢٠٥ فلسطينيني  وقُ
على األقلّ برصاص إسرائيلي معظمهم 
ــاع في  ــدود قط ــات على ح ــي مواجه ف
تل جندي  ــيرات. وفي املقابل، قُ هذه املس

إسرائيلي واحد.
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علي مارد األسدي

ــعودية  الس االغتيال  ــة  كانت خط
ــي  الصحف ــتدرج  يس أن  ــي  تقض
ــقجي لدخول قنصلية  جمال خاش
ــطنبول فيقتل ويقطع  بالده في إس
ــارج  ــب خل ــل بحقائ وينق ــده  جس
ــم بعدها إخفاء كل  القنصلية ويت

معالم اجلرمية.
ــا الفريق األمني  ــي أعده اخلطة الت
ــص بالعمليات  ــعودي املتخص الس

ــراف  ــر وإش ــت بأوام ــد مت ــذرة ق الق

ــن  ب ــد  ــل محم ــن قب ــخصي م ش

ــعودي،  ــد الس ــي العه ــلمان ول س
ــة كل الظروف  ــت مناقش ــث مت حي
ــة اعتمادا على أن  احمليطة بالعملي
خاشقجي يقيم لوحده في الواليات 
ــدة منذ عام وهو ليس مواطنا  املتح
ــون هناك رد فعل على  أمريكيا ليك
ــرته  ــى أن اس ــة إل ــه، باإلضاف غياب
تعيش حتت املراقبة في اململكة وال 
ــة ما حدث  ــرف حقيق ــع أن تع يتوق
وحتى ان عرفت فلن تستطيع فعل 

شيء. 
كان ولي العهد السعودي يعتقد ان 
ــالم العاملي على غياب  رد فعل اإلع

ــينتهي و لن يتجاوز  ــقجي س خاش
ــة تتحدث عن  ــة أخبار متفرق بضع
سفره من امريكا الى تركيا وفقدان 

االتصال به.
ــبان ابن  ــم يكن في حس ــن ما ل لك
ــقجي لم يأت  ــلمان هو أن خاش س
ــل كانت  ــى القنصلية، ب ــده إل لوح
خلفه امرأة تركية ارتبط بها فكريا 
ــة جنكيز ،  ــا تدعى خديج وعاطفي
اطلعها على مخاوفه وسلمها رقم 
هاتف مستشار أردوغان لتتصل به 
ــروج فظلت  ــال تأخره عن اخل في ح
تنتظره بقلق في كافتريا قريبة من 

ــي دخل منها،  ــة القنصلية الت بواب
ــة التي فتحت  ــرة القاتل ــا الثغ وهن
ــعوديني بعد  بوابة جهنم على الس

ذلك. 
ــة التركية  ــع فإن خديج وفي الواق
ــقجي  ــذي جمعها بخاش واحلب ال
ــده الذي صنع الفارق واحلدث  هو وح
ــع تفاصيل  ــم أجم ــف للعال وكش
ــع عمليات االغتيال  واحدة من أبش
دون  ــا  تنفيذه ــى  عل ــاد  اعت ــي  الت
ــي  ــام سياس ــذر نظ ــبة اق محاس

قمعي على وجه الكرة األرضية .

 اثري الشرع

ــقچي، تبدو  ــعودي جمال خاش قضية الصحفي الس
ــم  كأنها كعاصفة الصحراء ! فالواليات املتحدة ترس
ــتراتيجيتها بخطى ثابتة، مع وضع فخاخ صغيرة  اس
ــعودية  ــد، فالس ــب الصي ــرة حس ــطة وكبي ومتوس
ــعودية وبحكم  ــهالً ألمريكا؛ ألن الس ــوم صيداً س الي
ــداوات كثيرة  ــداء وع ــت أع ــا خلق ــا وأذرعه أجنداته
ــا، وتدخالتها  ــي جتاوره ــاً الدول الت ــرة خصوص وخطي

ــعودية جارا غير  ــا، أصبحت الس ــتمرة بجاراته املس
ــتغلت الدول الغربية ومنها أمريكا  مرغوب؛ حتى أس
أنفراد السعودية، أصبحت لقمة سائغة ومن السهل 
ــأن أمريكا هي  ــد الى اعالن ب ــى وصل احل ــا، حت أبتزازه
ــوف  ــعودية وبدونه س ــودي گارد الذي يحمي الس الب
ــاعتني! ان الصحفي  ــقط آل السعود بغضون س يس
السعودي املفقود جمال خاشقچي، والذي دخل بناية 
ــم يخرج منها إالّ  ــعودية في تركيا ول القنصلية الس
جثة مقطعة ومعبئة داخل أكياس بالستيك؛ أصبح 
ــقچي  ــف اختفاء خاش قضية رأي عام، فخيوط كش
ــا أتضحت ومت  ــعودية، رمب ــى القنصلية الس ــي مبن ف
مسك هذه اخليوط التي ستؤدي إلى اتهام السعودية 
ــا بأمان  ــع جثته إلخراجه ــقچي وتقطي مبقتل خاش
ــاف وال من درى( قضية  ــن مبنى القنصلية ( ال من ش م
ــتكون  ــت اإل والهدف رمبا س ــاومة، ليس لإلبتزاز واملس

«شركة أرامكو» فترامب كان جاداً وصادقاً بخطاباته، 
ــعودية أن تدفع  حيث ردد بأكثر من خطاب «على الس
ــعودية ماطلت وكابرت قليالً  لنا لنحميها»، لكن الس

ــتوجب فبركة قضية ليّ ذراع بسيطة؛ كقضية  وإس
ــلمان بن العزيز  الصحفي الذي عارض نظام حكم س
ــب محمد  ــوار، كذلك تنصي ــد دول اجل ــته ض وسياس
ــر اخلارجية  ــع وصول وزي ــاً للعهد، وم ــلمان ولي بن س
ــي بومبيو الى الرياض الثالثاء ولقائه بالعاهل  األمريك
ــو : بأن  ــك بومبي ــده، صرح ماي ــي عه ــعودي وول الس
السعودية قبلت التعاون بقضية أرامكو عفواً قضية 
ــاء الصحفي  ــا إنتهت عملية إختف ــقچي! وهن خاش
ــقچي وسيتم تبرئة  ــعودي املعارض جمال خاش الس
ــعودي الذي قطعته  ــعود من دم الصحفي الس آل س
ــل من  ــير املصالح؛ وما هذه القضية إال مسلس مناش
ــالت «الترامبية» الهوليودية التي ستستمر  املسلس
إلى أن ترضخ السعودية وتسجل كامل أسهم شركة 
أرامكو لصالح أمريكا، واأليام بيننا  وال خاشقچي وال 

بطيخ ونفط العرب مو للعرب !!

 

حيدر العمشاني 

ــات احلكومية  ــعي اجله في اطار س
من ذوي العالقة والشان بان تتصدى 
ــاعت في  لظاهرة التحرش التي ش
ــارع العراقي ،  ــة االخيرة  بالش اآلون
خاصة في االماكن العامة واالسواق 
ــوالت وغيرها ، ولعل البعض يرى  وامل
ــاً بالدول  ان هذا االمر طبيعي قياس
ــا واالجنبية  ــة منه ــرى العربي االخ
ــرة وغيرها  ــذه الظاه ــار ان ه باعتب
ــية  ــة احلالة النفس ــر بواب تأتي عب
ــرد ومن ثم  ــاتها على الف وانعكاس
ــع ، ومع كل ماتقدم ان حدوث  اجملمت
ــن  ــك االماك ــي تل ــرش ف ــاالت حت ح

ــاً  العامة يعد امراً طبيعياً  قياس
بالنسب املئوية للفئة املتحرشة 
ــة التي  ــالت احلكومي ــل احلم ولع
ــا وزارة الداخلية وبعض  قامت به
ــي للحد  ــع املدن ــات اجملمت منظم
ــرة عن طريق القاء  من هذه الظاه
ــة  اخلاص ــة  التوعوي ــرات  احملاض
القانونية  ــادة  امل ــى  ــرف عل بالتع
ــي يعاقب من خاللها املتحرش  الت
ــا جاءت بنتجية  او النصح وغيره
ــتبانات الرأي  ــاً الس ــاً وفق ايجابي
ــز متخصصة  ــي اجرتها مراك الت
ــه لوحظ  ــان ، حيث ان ــذا الش به
ــكل كبير  تراجع هذه احلاالت وبش

جداً .
ــوم موضوع  ــد ان اطرحه الي وما اري
ــر خطورة من  ــاس للغاية واكث حس
ــاع حاالت  اي موضوع آخر وهو اتس
ــرش بالطالبات من قبل بعض  التح
ــى هذه  ــوبني عل ــاتذة او احملس االس
الشريحة سواء كانو في اجلامعات 
ــف  ــذه احلاالت لالس ــد وه او املعاه
الشديد نقولها بدأت تشق طريقها 
ــن ،  ــاع كبيري ــي واتس ــي بتنام وه

فمساومة الطالبات واجبارهن على 
اقامة عالقات مع هؤالء من االساتذة  
ــالة البد من الوقوف عليها  هي مس
ــة بالقضاء  ــول الكفيل وايجاد احلل
ــن النها  ــرع وقت ممك ــا وباس عليه
ــتاذ املتحرش  ــي االس ــة ال تعن حال
ــة ككل باعتبار (اخلير  ــط  بل فئ فق
ــر يعم) ، وحتى ال تاخذ  يخص والش
النظرة على اجلميع البد من الوقوف 
بوجه هؤالء والتصدي لهم سواء من 
ــهم او االساتذة  قبل الطلبة انفس
ــو في نفس  ــواء كان ــن  معهم س مم
ــذا التصدي  ــة او غيرها ، وه اجلامع
ــل املصلحة  ــن اج ــل الوقوف م ميث

العامة .
ــض املقترحات التي  وهنا نطرح بع
ــات او  ــا اجلامع ــوم به ــب ان تق يج
ــى تأتي  ــد  او حت ــات او املعاه الكلي
ــم من قبل الوزارتني ، بضرورة  بتعمي
ــكاوى  ش ــط  خ ــاك  هن ــون  يك ان 
ــيط  تبس ــه  من ــدف  اله ــاخن   س
ــات اللواتي  ــام الطالب االجراءات ام
ــن للتحرش مع ضبط بعض  يتعرض

ــتدالل  ــون االس ــل كأن يك التفاصي
ــات  املكامل ــجيل  تس او  ــات  باحملادث
ــى التصبح  ــا حت ــة وغيره الصوتي
ــراء وتدخل  ــن االفت ــاك حاالت م هن
ــخصية وفي  ــداءات الش ضمن الع
نفس الوقت ضمان وصول املعلومة 
ــا . ومثلما يُقال خير  والتحقق منه
الكالم ماقل ودل واخيراً وليس اخراً 
تذكروا هذه الكلمات (كاد املعلم ان 

يكون رسوال)  .
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 *عبدالجبارنوري

لْ  ــن الذّ ــاً دفع ثم ــز درهم ــع ثمن الع ــن لمْ يدف م
ــول : أنّ النظام  ــي ) لذا ميكن الق ــرا ( املتنب قناطي
ــن االذالل األمريكي فهو  ــاكت ع ــعودي الس الس
جسمٌ مصاب بالشيخوخة والتكلس الفكري!؟

تشهد السعودية في عهد الرئيس دونالد ترامب 
ــرّة ومذلة  ــاة م ــاك ثمة معان ــا فهن ــوأ أيامه أس
وخاصة لدى السعوديني جتاه ترامب ذلك الرئيس 
ــراكة  ــية والش الوحيد الذي لم يراعٍ الدبلوماس
ــتالمهِ  ــة ، فهو منذُ بدايات اس ــات الدولي والعالق
ــت خطاباته نحو  ــكا أصبح ــلطة في أمري للس
ــحونة بالسخرية والتطاول على  السعودية مش
ــذي يطلبهُ  ــن للمأل عن ال ــهِ ويعل ــام بأكمل النظ
ــعودية : «أن السعودية وثرواتها املليارية  من الس
ــوان  ــت عن ــا « ، وحت ــتمرار بدونن ــا االس ال ميكنه
ــع !؟) ، والكارثة  ــك ---- يجب أن تدف ــن نحمي (نح
ــن عبد العزيز  ــلمان ب حني يكون نصيب امللك س

ــد محمد طأطأة الرأس واالنحناء  وولدهُ ولي العه
ــكوت املطبق ، بالوقت وباملعكوس يتحول  والس
ــائل  ــاً على وس ــعودي ذئباً مفترس ــام الس النظ
ــذا النظام  ــن يدينون ه ــطني الذي االعالم والناش
ــطاء حقوق  ــى نش ــرة وعل ــة احل ــت للكلم الكاب
ــاني الذي  ــان والوقوف بوجه االعالم االنس االنس
ــم  ــل النابال ــدم وقناب ــالالت ال ــف ش ــادي بوق ين
ــن) ، واختطاف املعارضني  احملرمة دوليا على (اليم
ــعوديني كما جرى للناشط الصحفي جمال  الس
خاشقجي في عملية استدراجه إلى القنصلية 
السعودية في أسطنبول الكمال معاملة عائلية 

وحدث ما حدث في تغيبه  .
ــاء ١٠-٩-  ــب األربع ــس األمركي ترام ــب الرئي طال
ــارات مقابل احلماية  ــعودية بدفع امللي ٢٠١٨ الس
ــهد املأساوي  التي حتصل عليها ويتكرر هذا املش
ــذا  ــالل ه ــة خ ــرة الرابع ــك للم ــي املضح الهزل
ــور املوهوم ترامب  ــهر حيث يتبجح األمبراط الش
ــلمان بن عبد  ــاره : لقد أبلغتُ امللك س أمام أنص
ــه أن يخرج من أمواله ثمن حماية  العزيز بأن علي
ــادى ترامب أكثر في  ــنطن لهُ ولعائلته ، ويتم واش
ــف أكثر اذالالً حني  ــجيله موق لغة االهانات بتس
ــعودية بقرة  يقول في مؤمتراته الصحفية : (الس
ــنذبحها ) وأن  ــفّ حليبها س ــا ج ــوب متى م حل
الرئيس األمريكي رفض أن ينحني للملك سلمان 
ــاهد  ــاء زيارته للرياض للعام املاضي بعدما ش أثن

ــل ذلك ، اتصل امللك  ــابق أوباما يفع الرئيس الس
ــاعدة  ــاً بترامب طالباً منهُ املس ــعودي الحق الس
ــا  ــداً وفهمه ــرية ج ــكرية  س ــة عس ــي عملي ف
ــترط أن تدفع السعودية ألمريكا أربع  ترامب واش
ــاعدة العسكرية ،  مليارات دوالر مقابل تلك املس
ــك املهزلة ما جرى في احدى مالعب  وتداعيات تل
ــة فيها وجه  ــي ظهور الفت ــبت املاض اجلزائر الس
ــلمان والثاني  ــعودي س واحد نصفه للملك الس
للرئيس األمريكي ترامب وبجانبها صورة للقدس 
ــان لعملة واحدة ) ما  ــوب حتتها عبارة (وجه مكت
ــعودية وجعلها ترسل احتجاجا شديد  أثار الس
ــلة  ــة ، فسلس ــة اجلزائري ــى احلكوم ــة إل اللهج
ــت العالقات  ــا ترامب بات ــات التي يوجهه االهان
ــو من أية لغة  ــعودية األمريكية عارية وتخل الس
ــعودية ستستمر في دفع  ــية ، وأن الس دبلوماس
ــى أمريكا  ــا الكامل عل ــل اعتماده ــن مقاب الثم
ــالة  ــادي أنها رس ــام ، باعتق ــن النظ ــان أم لضم
تذكيرية للنظام : بأنها بدون أمريكا سينكشف 
ــام ويصبح عرضة للرياح العاتية التي تهب  النظ
ــات التي وجهها  ــارج ، وأن االهان ــن الداخل واخل م
ــتوعب  ترامب ما كان ليتلفظ بها رئيس آخر يس
ــني  ح ــي  الراق ــي  الدبلوماس ــاب  اخلط ــلوب  أس
ــاء أمريكا  ــنٍ بات أصدق ــركاءه في زم يخاطب ش
ــادرة ، ويبدو لي أنها مجرد عالقات  عملة صعبة ن
ــى الضعيف بل  ــي فيها القوي عل ــدات ميل وتعاق

ويدوسهُ ببساطيل املارينز القذرة . .
ــذا الضعف  ــكل ه ــعودية ب ــرت الس ــاذا ظه ومل

والهوان أمام خطاب دونالد ترامب ؟ّ!
-ايران 

- الناتو العربي 
ــح على أرض  ــذي يتض ــى اليمن ال ــدوان عل - الع
ــورط في حربه  ــعودي قد ت الواقع أن النظام الس
على اليمن فهي غاطسة في مستنقعها فأنها 
ــت األقدار  ــيلة فكان ــا بأية وس ــل اخراجه تتوس
ــا الرئيس  ــو املنقذ ولعبه ــب» ه ــون « ترام أن يك
ــعودية  ــي (صح) بحلب املليارات من الس األمريك

للقضاء على احلوثيني .

ــم األمريكي للمنظمات  ــتمرار دع - لتفعيل واس
ــراق والنصرة  ــة داعش في الع ــة املتطرف االرهابي
ــعودية (بنكاً) للدفع حيث  في سوريا وجعل الس
ــوريا والعراق  ــي س ــم االرهاب ف ــاركت في دع ش
ــع العربي برصد  ــم الربي وتخريب دول عربية باس

وصرف مبلغ ١٨ مليار دوالر .
ــره الكونغرس  ــتا) الذي أق ــل قانون (جس - تفعي
ــبتمبر ٢٠٠١ باتهام  ــد حادثة ١١ س األمريكي بع
ــي في  ــل التخريب ــتراك بالعم ــعودية باالش الس
ــة في نيويورك  ــف ناطحات مانهاتن التجاري نس
ــة قدرها ترليون  ــعودية أن تدفع غرام ــى الس وعل

دوالر .
- تغيّرْ املعادالت السياسية املعصرنة حالياً والتي 
ــعودية  ــي العالقات الس ــل القائم ف توضح اخلل
ــرات التي طرأت  ــة التي هي نتاج التغي واألمريكي
ــدو جذرية منذ  ــى الوضع الدولي واألقليمي تب عل
ــوفيتي واندثار القوميني العرب  غياب االحتاد الس

وبروز اجلماعات االسالمية 
ــاه وكل هذه املعطيات  وزوال صدام وسقوط الش
ــونامي االرهاب يجتاح  ــية جعلت توس السياس
ــط فلم تعد  ــرق األوس ــعة في الش ــق واس مناط
ــيلة  ــة ألمريكا بقدر ما هي وس ــعودية مهم الس

للتمويل من حلب البقرة .
ــتراتيجية للدور  ــة االس ــد انخفضت القيم - لق
ــكا تهتم  ــم تعد أمري ــعودي ول ــي الس السياس

ــت ( االحتواء)  ــراق حت ــا أصبح الع ــا طامل بنفطه
ــعة وقواعدها ذات  ــا الشاس ــد ألراضيه ــم تع ول
ــدام في  ــى مواطئ أق ــت عل ــا حصل ــة طامل أهمي
ــتان في بناء أكثر من عشرة قواعد  العراق وكردس
ــكرية لذا فقدت السعودية سيادتها  جوية وعس

واحترامها أمام اليانكي األمريكي .
ــه االهانات  ــتمرار بتوجي ــب لالس ــاج ترام - ويحت
ــليتها  ــه االنتخابية التي يتمُ تس ــاء قاعدت الرض
ــرة  القصي ــه  تصريحات ــالل  خ ــن  م ــحرها  وس
الساذجة واملفككة في الكثير من األحيان ، وهذا 
يعني أبقاء السعوديني في حالة من الذعر بشأن 
ــا !؟ والعالقة هذه ال تقوم  ــحب دعمها يوماً م س

على املودة بل على اخلوف والقلق والبغض .
أنطالقاً من شعوري الوطني املتعلق ببقايا أشالء 
وطني العربي املمزق : أطرح سؤاال مشروعا وملحاً 

ــيظل النظام السعودي صامتاً أمام   : إلى متى س
مسلسل االذالل األمريكي ؟! ، االذالل املنظم الذي 
ــس األمريكي دونالد  ــدي الرئي ــرض لهُ على أي يتع
ــر  ــوع يظه ــة أن االذالل واخلن ــب ؟! للحقيق ترام
ــعودي  ــيءٌ من األدمان فتاريخ النظام الس أنه  ش
ــطْ مبعاهدات  ــوم مرتب ــد الي ــه وحل ــذ تأسيس من
ــتراتيجية في التسليح وتسويق النفط اخلام  س
ــرائيلي ، وألن  ــع العدو االس ــع العالقات م وتطبي
الشعب السعودي شعبٌ ولسوء حظهِ ال يتمتع 
ــي االنتخابات وتقدمي حكامهِ  ــزة اقالة قادتهِ ف مبي
ــكل  للمحاكمة بتهمة نهب أموالهِ ودفعها بش
ــاوى للواليات املتحدة األمريكية وهو الصنف  رش

الذي اختارهُ «ترامب» وأخذ يلعب عليه .

*كاتب عراقي مغرتب

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

اريد ان اطرح اليوم 
موضوعا حساسا للغاية 
واكثر خطورة من 
اي موضوع آخر وهو 
اتساع حاالت التحرش 
بالطالبات من قبل بعض 
اِّـحسوبني على االساتذة

ترامب : على 
السعودية أن تدفع 
لنا لنحميها» لكن 
السعودية ماطلت 
وكابرت قليالً

الخطة التي أعدها الفريق األمني 
السعودي اِّـتخصص بالعمليات 
القذرة قد تمت بأوامر وإشراف 
شخصي من قبل محمد بن 
سلمان ولي العهد السعودي

تشهد السعودية َّـ عهد الرئيس 
دونالد ترامب أسوأ أيامها فهناك 
ثمة معاناة مرة ومذلة وخاصة لدى 
السعوديني  تجاه ترامب ذلك الرئيس 
الوحيد الذي لم يراع الدبلوماسية 
والشراكة والعالقات الدولية
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العهــد  ولــي  يخلــف  ”مــن  التايمــز: 
السعودي؟“

ــعودي  ــات اختفاء الصحفي الس ــت تداعي ما زال
ــي تركيا  ــقجي من بالده ف ــارض جمال خاش املع

تهيمن على الصحف البريطانية.
ــعودي“ كان عنوان  ــي العهد الس ــن يخلف ول ”م
التحليل الذي نشرته صحيفة التاميز البريطانية 
ــاء الصحفي  ــا لتطورات اختف ــي إطار تغطيته ف
ــعودي جمال خاشقجي وردود الفعل الدولية  الس
ــم منذ نحو 15  ــغل العال حول القضية التي تش

يوما.
ــة إن تعبير ”تغيير النظام“ أصبح  تقول الصحيف
ــل التدخل األمريكي في  سيء السمعة منذ فش

العراق ثم فشل احملاوالت في ليبيا وسوريا.
ــلمان جاء مبثابة  ــدوم محمد بن س ــت أن ق وأضاف
ــدة وبريطانيا، فعلى  ــاة للواليات املتح طوق النج
ــعودية  مدار عقود دعم البلدان حتالفهما مع الس
ــة واخلارجية  ــتراتيجيتهما األمني ــاس الس كأس
ــبب البترول وإيران من ناحية ومن ناحية أخرى  بس
بدت اململكة اخلليجية كجزيرة مستقرة وموالية 

للغرب في خضم االضطرابات اإلقليمية.
ــف كان  ــك التحال ــى أن ذل ــة إل ــير الصحيف وتش
ــتوى املعارضة في  ــى مس ــعبيا وعل ــا ش مرفوض

الغرب بسبب سياسات السعودية جتاه النساء 
واحلريات، وجاء بن سلمان مصرا على تغيير كل 
ــمي ”بأجندته  ــبه دعما ملا س ذلك وهو ما أكس

اإلصالحية“.
ــأن  ــب والضغوط بش ــي الغض ــع تنام ــن م لك
ــقجي وشكوك  اختفاء الصحفي جمال خاش
ــنطن على ما يبدو بأن بن سلمان قد يكون  واش
قد أمر بقتله، بحسب الصحيفة، فإن مناقشة 
إيجاد بديل لنب سلمان تظل أسهل في احلديث 
ــوأ سيناريو ميكن أن  عنها من تنفيذها إذ أن أس
يتصوره األمريكيون أو البريطانيون هو أن يتهدد 

استقرار السعودية.
ــلمان  ــه إذا قرر امللك س ــة إن ــول الصحيف وتق
ــى األرجح  ــي العهد فإنه عل ــة“ بول ”التضحي

ــذا الفرع من  ــي ه ــل املنصب ف ــيفضل أن يظ س
ــفير  ــد س ــر خال ــل األمي ــا يجع ــو م ــة وه العائل
السعودية في واشنطن الذي استدعي في أعقاب 

األحداث في إسطنبول هو البديل احملتمل.

الغارديان : ”ال يصلح“
ــان بعنوان ”لو  ــة صحيفة الغاردي جاءت افتتاحي
قتلت الرياض معارضها فإن ولي العهد السعودي 

ال يصلح حلكم البالد“.
ــعودية تواجه أكبر أزمة  وقالت الصحيفة إن الس
ــات 9/11  ــرب منذ هجم ــا مع الغ ــية له دبلوماس

ــبتمبر ، مضيفة أن األزمة على األرجح صنيعة  س
ــاء الصحفي  ــا إذا تعقبنا اختف ــدي ملكية ألنن أي
املعارض الذي يعمل في صحيفة واشنطن بوست 
فإن ذلك يقودنا مباشرة إلى احلكومة في الرياض.

ــير إلى أن  ــى أن األدلة تش ــة إل ــارت الصحيف وأش
تل وشوه بعدما دخل قنصلية  ذب وقُ خاشقجي عُ
ــق متخصص  ــك من قبل فري ــي تركيا وذل بالده ف
أرُسل إلسطنبول بناء على أوامر ولي العهد األمير 

السعودي محمد بن سلمان.
ــر إلعالن  ــاض تتحض ــة أن الري ــت الصحيف وتابع
ــل عن طريق  ــعودي املعارض قت أن الصحفي الس

ــه في حال  ــتجوابه، موضحة أن ــالل اس اخلطأ خ
ــعودي هو من صدق على  اتضح أن ولي العهد الس
ــعودي  ــال أو حتى قتل املعارض الس ــة العتق خط
ــيرفع درجة استبداده  ــطنبول فإن ذلك س في إس
ــني ومعمر  ــتوى الطغاة مثل صدام حس إلى مس
ــة بالدهما  ــتخدما قنصلي ــن اس ــي اللذي القذاف

لترهيب املنفيني.
ــلمان يحكم في  ــت الصحيفة أن األمير س وأردف
ــعودية منذ تولي والده سدة احلكم في يناير/ الس

ــي 2015 ، مضيفة أنه في الوقت الذي  كانون الثان
ــو احلداثة فإنه  ــر اململكة نح ــه بتغيي يتعهد في

ــال حقوق  ــطني في مج ــجن الكثير من الناش س
االنسان واملعارضني له من رجال الدين.

ــي دونالد  ــس األمريك ــة أن الرئي ــت الصحيف وقال
ــاول دعم احلجة املضحكة  ترامب يبدو وكأنه يح
ــخصاً - من بينهم طبيب من  بأن فريقاً من 15 ش
التحاليل اجلنائية- قتلوا خاشجقي ألنهم فقط 

كانوا متهورين.
ــإن احلكومات األجنبية  ــت أنه لغاية اآلن، ف وأضاف
ــان في السعودية، إال  جتاهلت قضايا حقوق اإلنس
ــأن النقد املدروس  ــقجي يؤكد ب أن اختفاء اخلاش
ــعودية وعن الكارثة  ــأن تنامي القمع في الس بش

في اليمن كفيل بأن يكون سبباً لتنفيذ جرمية.

آي : ”تقويض“
ــك كوبرين  ــة ”آي“ مقاالً لباتري ــرأ في صحيف ونق
ــة  السياس ــوض  تق ــعودية  الس إن  ــه  في ــول  يق

األمريكية.
ــاء أو مقتل  ــة اختف ــال إن قضي ــب املق ــال كات وق
ــعودي املعارض جمال خاشقجي  الصحفي الس
ــات صارمة  ــب لفرض عقوب ــت حملة ترام أضعف
ــوى احلاكمة  ــد من تأثير الق ــى إيران بهدف احل عل

فيها.
ــرين  ــهر نوفمبر/ تش وأضاف أن في اخلامس من ش
ــوداً صارمة  ــتفرض الواليات املتحدة قي الثاني س
ــي اقتطعت مبعدل  ــة الت ــادرات اإليراني على الص
ــن االتفاق النووي  ــحاب ترامب م النصف منذ انس

املوقع مع ايران والدول الكبرى.
ــى، يغطي اإلعالم  ــول إنه للمرة األول وتابعت بالق
ــلبية عن السعودية، وهذا من  األمريكي تقارير س
ــاعي ترامب لتمرير سياسة  ــأنه أن يقوض مس ش
ــدوام بأن  ــا على ال ــران بوصفه ــاه اي ــة جت املواجه

نظامها إرهابي وإجرامي.

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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 جهاد الخازن 

ــري  ــس املص ــون الرئي ــطور إال ويك ــذه الس ــرأ ه ال تُق
عبدالفتاح السيسي ينهي زيارة لروسيا استمرت ثالثة 
ــام اجتمع فيها مع الرئيس فالدميير بوتني في منتجع  أي
ــي على البحر األسود حيث توصال الى اتفاقات  سوتش

عدة لتقوية العالقات بني البلدين.
ــا تقوية هذه العالقات على كل صعيد،  الرئيسان درس
ــيق في القضايا  ــاورات والتنس وهما قررا مواصلة املش
ــات بني  ــدان تقوية العالق ــا يري ــة. هم ــة والعاملي احمللي
ــي  ــاون واجتماعهما في سوتش ــادة التع ــا وزي بلديهم

سينجم عنه وثائق عدة من مختلف أنواع التعاون.
ــي قابل أيضاً عدداً من كبار املسؤولني  الرئيس السيس
ــري ميدفيديف وآخرين  ــروس بينهم رئيس الوزراء دمت ال
ــس االحتاد  ــه تكلم في مجل ــم، كما إن ــن أركان احلك م
ــير  ــام في مصر يحاول الس ــان. النظ ــي، أو البرمل الروس
ــليم جلميع املصريني، وهناك حرب  في طريق اقتصاد س
ــلمني  ــول االخوان املس ــى اإلرهاب من فل ــتمرة عل مس
وجماعات أخرى. أتوقف هنا ألسجل مشاركة مصر في 
ــرة ملنتدى «العلوم والتكنولوجيا  الدورة اخلامسة عش
ــة كيوتو اليابانية في  ــي اجملتمع» الذي عقد في مدين ف
ــبوع األول من هذا الشهر. وزير التعليم العالي في  األس
ــل تقريراً الى رئيس  مصر الدكتور خالد عبدالغفار أرس
ــل املنتدى  ــى مدبولي عن عم ــوزراء الدكتور مصطف ال
ــاركة  ــاون بني الدول املش ــى تعزيز التع ــذي يهدف ال ال
ــتدامة  ــداف التنمية املس ــق أه ــاالت لتحقي ــي مج ف
ــتفادة من اخلبرات املشتركة. الدكتور عبدالغفار  واالس
ــالم  ــيما عن الس ــي جامعة هيروش ــى محاضرة ف ألق

ــاتذة اجلامعة وطالبها.  ــه بالتعليم بحضور أس وعالقت
ــة تقديراً ملكانته  ــري أعطي دكتوراة فخري والوزير املص
ــيما تاداتوشي أكيبا دعا  العلمية. رئيس بلدية هيروش
ــن اإلرهاب  ــاء محاضرات ع ــي الى إلق الرئيس السيس
ــة أخرى وقع  ــي أخبار عربي ــه وهزمه. ف ــبل مقاومت وس
ــد قانوناً يزيد سلطة وزارة  ــوري بشار األس الرئيس الس
ــلطة كبار رجال الدين في البالد. األوقاف في احلد من س

القانون أصبح في حيّز التنفيذ األسبوع املاضي بعد أن 
ــلطات إضافية  له البرملان، وهو منح وزارة األوقاف س عدّ
عارضها سوريون يقيمون خارج بالدهم. القانون اجلديد 
ــه قابالً للتمديد ثالث  ــدد عمل مفتي البالد، ويجعل يح
ــورية من  ــنوات.القانون ينص على منع األئمة في س س
ــة بل مينعهم  ــور مؤمترات ديني ــفر الى اخلارج حلض الس
ــفر داخل البالد للهدف نفسه من دون موافقة  من الس
ــع اخلطباء من  ــر األوقاف. هو كذلك مين ــبقة من وزي مس
ــتغالل منصة دينية إلثارة  إثارة النزاعات الدينية، أو اس
ــر أن رئيس الوزراء  ــية. في خبر عربي آخ ــات سياس نزاع

ــا العراقيني على  ــادل عبداملهدي دع ــي املعنيّ ع العراق
ــغل مناصب وزارية. السيد  االنترنت لتقدمي طلبات لش
ــرة أن يتقدموا  ــا العراقيني أصحاب اخلب عبداملهدي دع
ــوزراء  ــبوك.رئيس ال ــى فيس ــي كالم له عل ــات ف بطلب
ــاد وعمل  ــي االقتص ــوراه ف ــل على دكت ــي حص العراق
ــح  ــاً وزير املال وهو كان مرش ــب وزير البترول وأيض كنائ
ــازا بأكبر عدد من  ــة الوزارة بعد أن ف ــر حزبني لرئاس أكب
ــار (مايو) املاضي. رئيس  ــاء البرملان في انتخابات أي أعض
الوزراء املعنيّ تلقى ألوف الطلبات من عراقيني يعتقدون 
ــوزاري أو ذاك. ال أعرف إذا  ــم مؤهلون لهذا املنصب ال أنه
ــغل مناصب  ــني بطلباتهم سيش ــض املتقدم كان بع
ــتواجه مهمة شاقة  وزارية. ما أعرف هو أن احلكومة س
ــالمية املزعومة التي أدت  في مقاومة فلول الدولة اإلس
احلرب عليها الى تدمير بيوت الناس وأعمالهم وتشريد 
حوالي ثالثة ماليني مواطن عراقي عن أماكن سكنهم. 
ــراً ويبقى أن  ــادل عبداملهدي كان كبي ــرد على طلب ع ال

نرى التنفيذ.
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لطيف عبد سالم

ــوم أنَّ عمليةَ التنمية االقتصادية،  من املعل
ــكلت في عقود القرن املاضي إحدى أبرز  ش
ــادات اإلدارية في  ــات الكبرى للقي االهتمام
ــة - من مجموعة  ــدول املتقدمة والناهض ال
ــواء، باإلضافة  ــدول النامية - على حد س ال
ــة، ماتزال حتتل  ــذه القضية احليوي إلى أنَّ ه
ــي  ــة ف ــج احلكومي ــات البرام ــدارة أولوي ص
البلدان املتخلفة التي في طليعتها البلدان 
ــس واألكثر  ــا اخليار الرئي ــة، بوصفه العربي
ا الذي بوسع معطياته تدعيم مهمة  رجوحً
ــر التخلف االقتصادي الذي  االنعتاق من أس
ــات الدول االستعمارية على  فرضته سياس

الشعوب املقهورة. 
ــنَ  املواط أَنَّ  ــبَ  رَيْ ال 
ــى  املبتل ــي  العراق
ــادات  القي ــات  بخيب
اإلدارية ومرارة الشعور 
ــأس  والي ــاط  باإلحب
ــا  م ــات  إخفاق ــاه  جت
ــن حكومات  تعاقب م
ــي  ف ــة  احملاصص
ــة،  التنموي ــا  برامجه
في  ــاص  خ ــكل  وبش
ــات  اخلدم ــال  مج
واالجتماعية،  البلدية 
ــى  إل ــوم  الي ــع  يتطل

ــرار اخلطط  ــة إلق ــة القادم ــعيِّ احلكوم س
ــا حتقيق ما  ــع برامجه ــي بوس ــدة الت الواع
ــني الواقع  ــاهمة في حتس ــي إلى املس يفض
ــرائح  الش ــعِ  جلمي ــي  واخلدم ــي  املعيش
ــة؛ إذ يصح  ــبٍ مقبول االجتماعية ولو بنس
ا من أتون أكثر  ــوً ــول إنَّ العراقيَ اخلارج ت الق
ــة  املتمثل ــة  شراس ــة  الوطني ــات  التحدي
باحلرب ضد اإلرهاب، ما يزال ميني النفس في 

استبدال حكومة كفاءات وطنية بحكومة 
ــلوب  ــاس على أس ــراط تقوم باألس تكنوق
ــروعات تنموية  ــة؛ ألجل تبني مش احملاصص
ــأن مخرجاتها املساهمة في رفاهية  من ش

الشعب وحتقيق استقراره االجتماعي. 
ليس باألمرِ املفاجئ القول إنَّ جناحَ احلكومة 
العراقية املقبلة في إعداد قانون واعد ملوازنة 
دّ في طليعة  ــاكل البنيوية، يُعَ تنموية الهي
تلك املشروعات املرجتاة، والتي مبقدور آليات 
برامجها التأثير الفاعل في مهمة االنتقال 
ــرائح  ــى مرحلة حتقيق أماني الش بالبالد إل
ــن كونها أكثر تعبيرًا  االجتماعية، فضالَ ع
ــا جتدر  ــم. لعل م ــة احتياجاته ــن تغطي ع
ــو أن هذا  ــياق ه ــه في هذا الس ــارة إلي اإلش
ــى احلكومة  ــول يفرض عل ــاف املأم االنعط
ن التدابير في  ــة الركون إلى ما متاح مِ املقبل
عملية بناء قانون املوازنة العامة، والتي من 
ــة، التخطيط  ــا الرئيس ــرز مرتكزاته بني أب
ــكل جدي إلقرار ما بوسعه من البرامج  بش
ــة زيادة  ــة بتدعيم مهم ــة الكفيل التنموي
ــة اإلجراءات  ــل، فضالً عن جمل موارد الدخ
ها املساهمة في تطوير  األخرى التي بوسعِ

جميع قطاعات البالد. 
إلى جانب ما تقدم، فإنَّ من بني السياسات 
ــة املهمة التي تفضي إلى إحداث  االقتصادي
ــوم مفاصل العملية اإلمنائية،  تطور في عم
ــة  ــى تنمي ــجعِ عل ــو التش ه
اإلنتاج مبا تباين من أشكاله، 
ــة  ــات الزراع ــيما قِطاع والس
ــياحة، فضالً  والصناعة والس
ــة إعادة  ــك مبهم ــن التمس ع
بريق املنتج الوطني من خالل 
ــل  واملعام ــع  املصان ــل  تأهي
ــي تعرضت إلى  احلكومية الت
2003م،  ــام  ع ــذ  من ــف  التوق
ــل على  ــى العم ــة إل باإلضاف
ــاع اخلاص بتنفيذ  دعم القط
ــريعات  ــا يقتضي من التش م
ــة  ــذة وتنمي ــة الناف القانوني
ــه من خالل فتح ما أغلق من أبواب  موجودات
ــورش اإلنتاجية الّتي  ــل وال املصانع واملعام
ــا؛ ألجل زيادة  ــدأ يعلو مكائنه ما يزال الص
لَى  ــة، والتي تتوقف عَ اإليرادات املالية للدول
ــوض بواقع االقتصاد  تهيئة متطلبات النه
ــة رفد اخلزينة  ــي، وعدم اقتصار مهم الوطن
ــة  ــدات املالي ــى العائ ــوال عل ــة باألم العام

املتحققة من مبيعات النفط اخلام . 

اسعد عبداهللا عبدعلي

ــب  ــق ان اكت ــي صدي ــب من طل
ــاؤل باحلكومة  ــن مالمح التف ع
ــاده  اعتق ــبب  بس ــة,  القادم
ــة تتيح  ــوى خفي ــي لق بامتالك
احلقيقة  باملستقبل,  التنبؤ  لي 
ــعرت  ــت الكتابة, لكن ش حاول
بالكآبة من مجرد التفكير برمز 
ــة البرجوازية,  ــوز الطبق من رم
ــون بإمكانه ان يقيم  في ان  يك
عدال او يصلح ما فسد, فهو في 
ــي ال يعلم بأحوال  برجه العاج

الناس
ــة غريبة ال  اليوم هنالك حقيق
تتواجد  ــث  ــن جتاهلها, حي ميك
فئة واسعة من الشعب تشتاق 
ألرض اخرى, يكون فيها حضور 
ــذه  ــدل ه ــرام, ب ــدل واالحت للع
ــي اال الذل  ــي لم تعط االرض الت
ــراق ارض تعفنت  والظلم, فالع
ــواه البعض,  ــن اف ــب م باألكاذي
ــى درجة  ــد ال ــل البل ــى وص حت

االنهيار والتحلل, 
اتذكر حدثا مهما حصل لي قبل 
ــنوات طويلة, وبالتحديد في  س
ــنوات احلصار من تسعينات  س
القرن املاضي, حيث كنت اجتول 
ــواق مدينة الصدر  في احدى اس
الفقيرة من  ــة  الضاحي (الثورة) 
بغداد, ووسط الزحمة شاهدت 
ــا  ــرش االرض عارض ــوزا يفت عج
ــا  كتب ــت  وكان ــع,  للبي ــه  كتب
ــزق الغالف,  ــا مم ــة وبعضه قدمي
ــدت كتابا من دون غالف  وقد وج
ــر متهالك, تصفحت  بورق اصف

ــدث عن  ــه يتح ــاب ووجدت الكت
ــتقبل, واليات  منهج قراءة املس
ــد,  الغ ــاف  الكتش ــا  يضعه
احلقيقة جذبتني فصوله وقررت 
ــوز طلب  ــع ان العج ــراءه, م ش
ــي  ــار, وكان ف ــة االف دين خمس
ــا مبلغ كبير, لكن ال اعلم  وقته

كيف استجبت للسعر الكبير, 
ــغ ووضعت الكتاب  ودفعت املبل

في حقيبتي.
ــالع على  ــن االط ــام م ــد اي وبع
ــرار الكتاب, اكتشفت ان ال  اس
ــخه اخرى في املكتبات, وان  نس
ــاف  ــا رصينة الكتش به خطط

املستقبل.
ــتجيب  اس ان  ــررت  ق ــة  والليل
ــف  الكتش ــي  صديق ــب  لطل
املستقبل فاخترت احدى الطرق 
ــي هي  ــاب والت ــي الكت ــي ف الت
ــم  ــيلة متطورة جدا, طلس وس
ــبع  ــرف العجيبة وس ــن االح م
ــدي وكيبورد  ــموع وبخور هن ش
ــم,  الطلس ــك  ذل ــه  علي ــرا  اق
ــب لي  ــورد يكت ــئل والكيب فاس
ــراء الطقوس  ــواب, وبعد اج اجل
العجيبة, خطر على بالي سؤال 
ــس  ــيقوم الرئي ــل س ــو: ( ه وه
ــكن خالل االربع  بحل ازمة الس
ــنوات القادمة؟ ), انتظرت ان  س
ــروح للكيبورد ليكتب  تدخل ال
لي اجلواب, وبعد انتظار فاجئني 
ــرك ازراره ليكتب  الكيبورد بتح
لي : (( سيتحدث كثيرا عن ازمة 

السكن لكن لن يحلها)).

صدمني جواب الكيبورد, فكنت 
ــكن  ــة الس ــل ازم ــل ان حت أتأم
ــق والالامان  ــة القل ــادر حال ونغ
ــني في  ــها متنقل ــي نعيش الت

بيوت االيجار.
ــر  اخ ــؤال  س ــي  لذهن ــادر  فتب
ــتحل االزمة  مهم وهو :(هل س
الصحية في العراق, ويصبح 
ــكان كل عراقي احلصول  بإم
ــس واقعنا  ــالج, بعك على ع
ــورد  الكيب ــز  فاهت ــي؟),  احلال
ــي  ــب ل ــت ازراره, ليكت وحترك
ــة: (( مهمة  ــات محبط كلم
ــا, لذا  ــن املتصدي له ــر م اكب
ــيء بخصوص  ــر ش ــن يتغي ل

سؤالك!)).
ــذه االجوبة  ــا ه ــي م ــا اله ي
ــون  تك ــد  ق ــن  لك ــة,  احملزن
ــة  بأجوب ــرى  االخ ــئلة  االس
سعيدة, ففكرت بسؤال اخر 
ــب, فقلت  العجي ــورد  للكيب
ــكلة  ــيتم حل مش له: ( هل س
العراقيون  ــينعم  وس الكهرباء 
ــاعة باليوم؟), عم  ــور 24 س بالن
ــكون كل املكان ثم حترك زر  الس
واحد من ازرار الكيبورد ليكتب: 
ــم اهتز  ــه )), ث (( هههههههه
ــكلة  ليكتب: (( لن تنتهي مش
ــزاب  ــت االح ــا دام ــاء م الكهرب
ــة لم اتفاجأ  موجودة)), احلقيق
ــورد, فهي نفس  مما كتبه الكيب

الهواجس التي تراود مخيلتي. 
ــي  ــئلة في رأس ــت االس ازدحم
االداري,  ــاد  الفس ــة,  (البطال
التعليم, احلصة التموينية, منو 
البرجوازية, الزراعة, الصناعة,.... 
ــورد اهتزازا  ــز الكيب ــخ), فاهت ال
عنيفا ثم حتركت ازرار الكيبورد 
ــرة: (( ال ولن  ــب جملة قصي وكت
ــئلتك )), وانتهى تأثير  لكل اس
ــم وتوقف الكيبورد عن  الطلس

االهتزاز قد عاد جمادا.
املستقبل القريب خالل االربعة 
ــب  وبحس ــة  القادم ــنوات  س
ــورد العجيب هي  تنبؤات الكيب
مخيب لآلمال العريضة لنتمنى 
ــات  ــدث اضطراب ــط ان ال حت فق

ومشاكل كبيرة.

ــيء جتعله  ــتطيع ان نعرف العوق هو وجود خلل ما في ش نس
ــوف، ودائما ما  ــط الذي يعيش فيه املأل ــدو مختلفا عن احملي يب

ترتبط هذه الكلمة باإلنسان. 
ــور يذهب نظره  ــا ان فالنا معوق على الف ــمع أحدن عندما يس
ــخص الذي وصف بأنه  ــد ذلك الش للبحث عن العوق في جس

معوق.
ــان، جتعله حريصا جدا على  ــد االنس ربط كلمة العوق بجس
نفسه، وعلى من يهتم ألمرهم، من اجل عدم تعرضهم للعوق، 
وفي نفس الوقت جتد الدول تضع الكثير من الضوابط، وقواعد 
ــالمة، في العمل والطرقات، حرصا منها على مواطنيها،  الس

من اجل ضمان سالمتهم اجلسدية.
ــد، في كثير من األحيان، ال يكون لإلنسان دخل  رمبا عوق اجلس
ــيئة اهللا، جعلت فالنا يتواجد في مكان حدث فيه  فيه، فمش

انفجار، ما جعله يتعرض للعوق.
ــمى  ــان واجملتمع حدوثه، يس ــر، يتحمل االنس ــوق اخ هناك ع
ــن ناحية  ــرطان، م ــبه كثيرا مرض الس ــوق الفكري  يش ”الع
ــاف اإلصابة به، حيث ال يشعر بأعراضه اال عندما يصل  اكتش
ــل متقدمة، يصعب عالجها، وكلما تركنا املرض من غير  مراح
ــرى، تعجل بهالك  ــن أخ ــذ يضرب أماك ــتفحل واخ عالج، اس

االنسان.
ــري، ان األول ليس معديا اي  ــدي والفك ــرق بني العوق اجلس الف
ينتقل من شخص آلخر باللمس او الهواء او أي وسيلة اتصال 
ــر, او من  ــخص آلخ ــني ان الثاني, انتقاله من ش ــرى, في ح أخ

مجتمع آلخر, بسرعة كبيرة, وعبر االثير.
ــر، ان الدول  الغريب في االم
أمواال  واألشخاص، ينفقون 
كبيرة جدا، من اجل حماية 
االنسان من العوق اجلسدي، 
في حني هناك اهمال كبير 
ــن الدولة او  ــواء م ــدا، س ج

االسرة للعوق الفكري. 
ــد ان العوق  ــض يعتق البع
اجملتمعات  يصيب  الفكري، 
ــة، وغير املتحضرة  املتخلف
فقط، لكن احلقيقة تقول، 
ان هناك معاناة كبيرة لدى 
ــرب والعالم املتطور من  الغ
ــمع  هذا املرض، كل يوم نس

ــانية جمعاء، ففي  ــورة اإلنس ــوه ص ــور فكر منحرف يش بظه
ــا، في حني االن أصبحت  ــابق لم يكن صوت املثلية العالي الس

لهم مقرات بالعلن، وغيرها من األمثلة الكثير.
ــة ما إصابه من مرض،  ــع الغربي، بدال من محاولة معاجل اجملتم
راح يصدر الينا ما يعانيه، حتى أصبحت مشاهدة شاب يرتدي 
ــس ضيقة ويضع املكياج، امرا مألوف وطبيعيا جدا، ال بل  مالب

أصبح من الصعب انتقاده.
ــة وحتى الدينية،  ــني اخذ بعض أصحاب املنابر اإلعالمي في ح
ــت اليه األمور،  ــاول ان يصحح ما ال ــنجا، ممن يح موقفا متش
باسم احلريات، مرة لغايات تخريبية، وأخرى من اجل مخاطبة 

الشارع مبا يريد سماعه.
ــلم عربي عشائري، نحتاج لوقفة صادقة، من  نحن كبلد مس
ــب لهذا املرض اخلطير .. واال والت حني  اجل وضع العالج املناس

مندم.

ماجد الجبوري

العمل السياسي بدون محددات 
ــات  منزلق ــى  ال ــؤدي  ي ــادئ،  ومب
ــار الصحيح،  ــراف عن املس وانح
ــن االرهاب  ك ــراف ميُ ــذا االنح وه
ــتغالل  اس ــن  م ــدين  والفاس

ــي عملت على  ــبات، الت املكتس
ــا  أثمان ــت  ودفع ــتحقاقها  اس
باهضة من أجلها, كذلك العمل 
ــد هدف  ــدون حتدي ب ــي  السياس
ــن للعامل  ــه، ال ميك ــول ل للوص
السياسي الوصول بدون انحراف، 
ــم يصل أحدهم  هذا اذا وصل ول
ــل  ــك العام ــرص ذل ــتغالً ف مس

اجملاهد.
ــة وغياب  عدم الفقاهة السياس
ــتؤدي  س ــة  االجتماعي ــة  املعرف
ــادئ  ــدف واملب ــد اله ــدم حتدي لع
ــطحية القرارات  ــذا يؤدي لس وه
ــة النشاط  واخلطوات أثناء ممارس

ــاع  ــف باجتم ــي، فكي السياس
ــؤولية  ــض املس ــان بع ــق ملع بري
ــاس مع  ــدرات الن ــم مبق والتحك
؟  ــق  املطب ــي  السياس ــل  اجله
ــيل اللعاب  ــف باجتماع س وكي
ــرور اجلهادي  ــلطة والغ على الس

الكاذب ؟
ــي  ف ــرد  الف ــد  عن ــطحية  الس
ــمح  تس ــية،  السياس ــارف  املع
ــبوهة  ــاريع املش ــاب املش ألصح
ــر  ومتري ــتغالله  باس ــة،  واالرهابي
ــواء  مآربه اخلبيثة من خالله، س
اكان الفرد ناخباً أم مسؤوالً، وأن 
ــر أحدهم عن اآلخر،  اختلف تأثي

ــن األول؛  ــرراً م ــد ض ــي أش فالثان
ــية أن  ــت التجارب السياس أثبت
ــاء ودافع عن  ــتباح الدم ــن اس م

ــتطع استغفال  االرهاب، لم يس
صاحب الرؤية والبصيرة.

ــتغفاله ومرر  ــتطاع اس ــن اس م
ــروعه من خالله، هو نفسه  مش
ــي  ــر ف ــتغفل اجلماهي ــذي اس ال
ــتغل سطحية  االنتخابات، واس
ــوق لهم مفاهيمه  اجلماهير وس
أصواتهم،  ــد  ليحص االنتخابية 
عاطفة الناس وحبهم لوطنهم 
ــم  منه ــت  جعل ــهدائهم،  وش
ــمة، إال أن  ــة انتخابية دس فريس
أول من أنقلب على تلك اجلماهير 
الوطنية وأضاع دمائهم، هو من 

أدعى الدفاع عنهم كذباً وزورا.

ــرف  ــن أن يع ــى املواط ــب عل يج
ــن أختيار  ــة تامة، متكنه م معرف
ــن حقوقه  ــع ع ــب واملداف املناس
واحملافظ على مكتسابته، معرفة 
ــكار  واألف ــف  بالعواط ــر  تتأث ال 
ــون  يك ــة،  واملذهبي ــة  القومي
ــة الوطن  ــا بوصل ــل فيه الفيص
فقط؛ إما السياسي املتخصص 
عليه أن يحدد الهدف والوسائل 
للوصل لذلك الهدف، وإال يسمح 
ــائل، دفة  ــات أن تبرر الوس للغاي
ــم باألمكان احلصول عليها  احلك
ــع  م ــف  والتحال ــح  التصال دون 

األرهاب.

8 NO.3050 .THU . 18 .OCT .2018  المقاالت المنشورة تعبر عن آراء اصحابها وليس بالضرورة ان تعبر عن رأي الصحيفةشؤون عراقيةالعدد(٣٠٥٠) الخميس ١٨ / ١٠  / ٢٠١٨

الحلقة االخرية

اِّـهندس/ زمان صاحب الدراجي 

ــتاذ ، او  ــع االس ــخصية م ــة الش والعالق
ــاط  ــع اقس ــنة ودف ــادة الس ــره اع مصي
ــن  ــي م ــوب ، الت ــنة الرس ــة لس اضافي
ــنة يجب ان ال  ــادة الس ــروض عند اع املف
يترتب عليها اقساط الن السبب مشترك 
ــس الطالب فقط ! اي ان ادارة الكلية  ولي
واالستاذ والطالب مشتركني فيها ! فهل 
ــام احدى الكليات  ــم من اقس يعقل قس
ــالب منها  ــب %85 من الط ــة  يرس االهلي
ــبوا بكل الدروس!  وخاصة %25 منهم رس
ــوب %7 من الطالب  ــا على يقني ان رس وان
ــل  ــه بقلي زاد عن ــا  ــب وم الطال ــببه  س

ــب واملدرس  ــترك بني الطال ــبب مش الس
ــتاذ  ــببه الطالب واالس واكثر من ذلك س
ــد الحظت في بعض  ــة ، ولق وادارة الكلي
ــاتذتها  ــات وخاصة االهلية ان اس الكلي
ــية التي  لديهم اخلبرة العلمية والتدريس
ــب الى التفوق  ــم لالخذ بيد الطال تؤهله
والنجاح ، لكني اراهم من الناقمني على 
ــع احلالي ما دعاه لالنتقام من خالل  الوض
ــط  ــادة او الضغ ــه للم ــف تدريس تضعي
على الطالب لبترك الدراسة والهدف هو 
ــدر امكانه !  ــرض التخريب ق الضياع لغ

امتنى ان يخيب ظني بها  
املشكلة االساسية بعد التخرج الكمي 
ــى تنامي روح  ــو النوعي ادى ال ــر ما ه اكث
ــود فرص الن  ــبب عدم وج االمتعاض بس
ــن اجلامعات بل وقبلها التوزيع  التخرج م
ــوائية  املركزي لم يكن بخطط وامنا عش
ــب االحتياج الفعلي  التوزيع وليس حس
او فتح مجاالت للمارسة احلياة العملية 
ــي للخريجني  ــع احترام ــني ؟ وم للخريج

ــم متكامل وال  ــم ) بال عل ــب منه ( االغل
ــم  ــة ، ولديه ــدة وال ثقاف ــات جي معلوم
ــاي وظيفة  ــتعداد للعمل وباحلاح ب االس
ــه النه يعلم  ــارج اختصاص حكومية خ
ــوره في اجلانب العلمي  علم اليقني بقص
ــل  دخ ــم  بعضه ــى  حت  ، ــي  التخصص
ــارس اختصاصه النها  ــة ولم مي السياس

االسهل له . 
ــوع  ــرة ؟ الن املوض ــة اخملتص ــذراً لالطال ع
ــدات كاملة وتوضيحية  يحتاج الى مجل
ــي  ولكن ــرة  كثي واراء  ــان  عي ــهود  وش
ــية  الدراس ــة  املقال ــذه  به ــا  اختصرته

الطويلة ! 
احللول :

نستنتج مما قلنا ان احللول الزمة الدراسة 
في العراق هي ازالة املعوقات التي اشرنا 

اليها اال وهي :
ــاتذة  واس ــني  ومدرس ــني  معلم ــج  تخري
ــني ودعمهم  ــني ووطنيني ومتمكن مثقف

واسنادهم مادياً ومعنوياً وحمايتهم .

وادارة  ــع  اجملتم ــني  ب ــاون  التع روح  ــث  ب
ــالم الطالب وولي امره مبا آل  التدريس واع

اليه مستوى ذلك الطالب شهرياً ،
ــية متكاملة  صاحلة  انشاء ابنية مدرس

لالستخدام التربوي والتعليمي 
ــاب للطالب  ــح مببدأ الثواب والعق التلوي

واالستاذ وتطبيقه بشدة ،
ــج  ــس ومناه ــط للتدري ــع ضواب وض
ــلة ؟ وكذلك  ــة ومتسلس صحيح
ــب الرسوب والنجاح  مالحظة نس
ــلبيات  والس ــاء  االخط ــة  ومعاجل

االنية قبل استفحالها ، 
ــاء كليات من  ــدراء ورؤس ــار م اختي
ــرة املتراكمة وله ارادة  اصحاب اخلب
ــخصية  للعمل وادارة جيدة وذو ش

قيادية مؤثرة باالخرين ، 
التركيز على وجود املفتش التربوي 
ــمح  تس ال  ــة  وبكثاف ــي  والعلم

للطالب او االستاذ بالتسيب من خالل 
ــتوى  ــارات املفاجئة ومتابعة املس الزي

العلمي فيها ، 
ــب  ــدى الطال ــة ل ــروح الوطني ــث ال ب
واالستاذ وبيان ان مستقبلهم ومستقبل 
ــرات  احملاض ــاء  بالق ــم  يديه ــني  ب ــد  البل

املستمرة بهذا اخلصوص ، 
مراقبة بل وحتديد عدد املدارس والكليات 

االهلية وحتديد االجور السنوية مبا ال يؤثر 
على الطالب والكلية او املدرسة !

ــالب  للط ــي  الصح ــع  بالوض ــام  االهتم
ــدارس االبتدائية  ــة للم ــة اجملاني والتغذي

على االقل. 
املنع الكلي أواملشدد للدروس اخلصوصية 
ــة والتهديد بالفصل او  على االقل املعلن

السجن باسوأ االحوال عند التكرار .
ــزب بالكليات واملدارس  النهما  منع التح

للعلم فقط ،  والسياسة واالحزاب خارج 
ابوابها ، 

ــال دولة وطنيني  ــا كلي ثقة بوجود رج وان
ــني التربية  ــينادون بتحس ــني س مخلص
ــى االقل ان نطور  ــم وتطويرها عل والتعلي
احلالي بالرجوع  الى الوراء قليالً ونتساوى 
مبا كان عليه ان لم يكن احسن. حتية لكل 

الشرفاء الذين همهم الوطن وتطوره .

اختيار مدراء ورؤساء 
كليات من اصحاب الخربة 
اِّـرتاكمة وله ارادة للعمل 
وادارة جيدة وذو شخصية 
قيادية مؤثرة باالخرين

اِّـستقبل القريب خالل 
االربعة سنوات القادمة 
وبحسب تنبؤات 
الكيبورد العجيب هو 
مخيب لآلمال العريضة 

 عدم الفقاهة السياسة
 وغياب اِّـعرفة االجتماعية
 ستؤدي لعدم تحديد
 الهدف واِّـبادئ وهذا
 يؤدي لسطحية القرارات
والخطوات

نجاح الحكومة العراقية 
اِّـقبلة َّـ إعداد قانون 
واعد ِّـوازنة تنموية 
الهياكل البنيوية 
يـُعـَد َّـ طليعة تلك 
اِّـشروعات اِّـرتجاة

 عندما يسمع أحدنا ان
 فالنا معاق على الفور
 يذهب نظره للبحث
 عن العوق َّـ جسد ذلك
 الشخص الذي وصف
بأنه معوق

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

خالد الناهي 

 خارطة طريق

äÿ–€a@Êbüäé€a@
lbÁâ¸a@Ú�‹ç@NN@›Ë¶a

·ÌÜ”@lbn◊Î@·é‹üÎ@ÚÓçbÓç@pa˚j‰m ›ÅÜ€a@ÖâaÏfl@·Óƒ»m@Ú‡ËflÎ@Ú‹j‘Ωa@ÚflÏÿßa@

 رائد الهاشمي 

ــام 2019 واذا  ــودة املوازنة العامة لع مت اكمال مس
ــودة والتمحيص فيها  ــة هذه املس ما أردنا مناقش
ــة نتائج الضغط  ــم مافيها هو محصل جند أن اه
ــة  العارم ــعبية  الش ــرات  والتظاه ــري  اجلماهي
ــاء وامتدت الى  ــي البصرة الفيح ــي انطلقت ف الت
ــدو واضحاً  ــات العراقية حيث يب ــم احملافظ معظ

ــر قد  ــط الكبي ــذا الضغ ــرات وه ــذه التظاه أن ه
ــاباتها في طلبات  أجبرا احلكومة على اعادة حس
ــار البطالة  ــة فيما يخص انتش ــر وخاص اجلماهي
وعدم توفر فرص العمل ونقص اخلدمات الرئيسة 
ــي غالبية  ــودة ف ــت املس ــث نصّ ــني, حي للمواطن
فقراتها على توفير اخلدمات وفرص العمل وتطوير 
ــي كل احملافظات  ــة للمواطنني ف ــات املقدم اخلدم
ــر  ــات الالزمة لها, وهذا مؤش ــب التخصيص حس
طالب )  ــق وراءه مُ ــه (اليضيع ح ــني لنا بأن ــد يب جي
ــهداء  ــلمية ودماء الش وان جهود املتظاهرين الس
ــالتها  ــدى وأنها أوصلت رس الطاهرة لن تذهب س
بقوة وستتمكن بعون اهللا من انتزاع حقوقها في 

القريب العاجل .
ــمي  ــان ناطقها الرس ــى لس ــة عل ــت احلكوم دع

ــراع بعقد اول  ــى االس ــواب اجلديد إل ــس الن مجل
جلسة للعمل على اقرار املوازنة قبل نهاية العام 
احلالي ، مضيفاً ان زيادة اسعار النفط فوق املتوقع 
ــعى الى انعاش دخل الفرد من  جعل احلكومة تس
املوظفني ومستفيدي شبكة الرعاية االجتماعية، 
ــل 15 الف  ــة العام املقب ــا أنها رصدت مبوازن مبين
ــهريا, وأوضحت  ــتحق راتباً ش ــتفيد ممن يس مس
وزارة املالية بأن حجم االنفاق في هذه املوازنة أكبر 
ــعر 55 – 60 دوالرا  ــا اعتمدت س ــن االيرادات وأنه م
ــري يصل الى أربعة  ــل النفط، ومبعدل تصدي لبرمي
ــه املصدر من اقليم  ــني برميل يوميا من ضمن مالي
ــع لتعزيز  ــح الدولة مجاالً اوس ــتان ما مين كوردس

اخلدمات واملصاريف .
ــودة املوازنة لعام  ــتباق احلكومة باعداد مس ان اس

ــب اجلماهير  ــا مبطال ــر وأخذه ــكل مبك 2019 بش
ــا من توفير  ــدة لكن ماجاء فيه ــر خطوة جي يعتب
ــتفيدين  ــرص العمل للعاطلني وزيادة اعداد املس ف
ــر كاف في  ــة االجتماعية غي ــبكة الرعاي ــي ش ف
ــى أرقام  ــة التي وصلت ال ــدالت البطال تقليل مع
ــة أن تركز  ــة وكان األولى باحلكوم ــة ومقلق مخيف
على تنشيط عمل ودور القطاع اخلاص الذي يعتبر 
ــنت استغالله  هو طوق النجاة للحكومة لو أحس
وعليها أن تطلع على التجارب الناجحة في كثير 
ــان القطاع  ــت باحتض ــم التي قام ــن دول العال م
ــا ووفرت  ــاً له ــريكاً حقيقي ــه ش ــاص وجعلت اخل
ــاريع  ــهيالت والفرص واملش ــن التس ــه الكثير م ل
االستثمارية التي اسهمت بالقضاء على البطالة 
في هذه البلدان وانعشت االقتصاد بنفس الوقت, 

ــذا الظرف العصيب الذي  ونحن في العراق وفي ه
ــى اعطاء الدور  ــاج من احلكومة ال ــش به نحت نعي
ــاء البلد وانعاش  ــاع اخلاص في بن احلقيقي للقط
االقتصاد واحتواء اجليش الكبير من العاطلني بني 
ــتثمارية حقيقية  ــه وذلك بتوفير فرص اس صفوف
ــتثمار اخلارجي  ــه األفضلية على االس ــه واعطائ ل
ــني والتعليمات  ــع القوان ــى وض ــز عل ــع التركي م
ــي قضية توفير  ــى القطاع اخلاص ف ــة عل الصارم
ــه من  ــني في ــان للعامل ــي واألم ــان احلقيق الضم
ــيتني األولى هي الضمان التقاعدي  ناحيتني رئيس
ــجيل جميع  ــق الزام القطاع اخلاص بتس عن طري
ــان االجتماعي لتوفير  ــرة الضم ــبيه في دائ منتس
احلقوق التقاعدية لهم والثانية هي ضمان دميومة 
ــن طريق الزام  ــي القطاع اخلاص وذلك ع العمل ف

القطاع اخلاص بتوظيف منتسبيه بعقود رسمية 
وتكون وفق مناذج يتم اعدادها من قبل وزارة العمل 
والشؤون االجتماعية تضمن فيها حقوق صاحب 
ــس الوقت ويتم  ــل بنف ــف أو العام ــل واملوظ العم
تسجيل هذه العقود في دائرة الضمان االجتماعي 
ــل بانهاء  ــماح ألصحاب العم ــدم الس لضمان ع
عقود العاملني بطرق تعسفية ومزاجية, واذا مامت 
ــذه الناحيتني في القطاع اخلاص بصورة  تطبيق ه
قانونية وصحيحة فأن حقوق جميع العاملني في 
القطاع اخلاص ستكون مضمونة ومحفوظة مثل 
ــيؤثر  أقرانهم العاملني في القطاع العام وهذا س
بشكل كبير في تقليل معدالت البطالة في البلد 

وسيقلل من تأثيراتها السيئة في اجملتمع .  
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ــية  الدبلوماس ــات  العالق ــاً:  ثاني
ــلوفاكيا  وتشيكوس ــدا  بولن ــع  م

ويوغسالفيا حتى ٨شباط ١٩٦٣ 
ــني  ب ــية  الدبلوماس ــات  العالق  -١

العراق وبولندا 
ــرقية في طليعة  تُعدٌ دول أوربا الش
ــت باجلمهوية  ــدان التي اعترف البل
العراقية بعد جناح ثورة الرابع عشر 
ــهدت األيام  من متوز ١٩٥٨ ، فقد ش
ــال  ــابق تلك الدول بإرس األولى تس
ــالن  بإع ــة  ومبارك ــد  تأيي ــات  برقي
ــا بولندا  ــوري ومنه ــام اجلمه النظ
ــراً باجلمهورية  ــت مبك اعترف التي 
ــر من  ــابع عش ــي الس ــة ف العراقي
ــت من  ــا طلب ــا أنه ــوز ١٩٥٨، كم مت
ــادل التمثيل  ــة العراقية تب احلكوم
الدبلوماسي، وحتقيقاً لتلك الرغبة 
وافق مجلس الوزراء على طلبها في 
الثالث عشر من شهر آب من العام 

نفسه. 
البولندية في  ــفارة  الس ــت  افتتح
 ١٩٥٨ ــول  أيل ــهر  ــل ش أوائ ــداد  بغ
ــن أيلول  ــرين م ــي احلادي والعش وف
ــها  ــية رأس ــت بعثة دبلوماس وصل
على   ((Grafjaneskiــكي كرافجنس
ــم،  ــال مقي ــم باألعم ــتوى قائ مس
وبعد أيام قليلة زار القائم باألعمال 
ــر اخلارجية عبد اجلبار  البولندي وزي
ــوان الوزارة  ــه في دي ــرد مبكتب اجلوم
ــة  ــة البعث ــهيل مهم ــل تس ، ألج
ــدار  ــة وإص ــية البولندي الدبلوماس
ــنى  ــراءات القنصلية لكي يتس الب
ــم  وظائفه ــة  ممارس ــا  ألعضائه
ــرى بحث  ــا ج ــية ، كم الدبلوماس
ــني البلدين  ــر آفاق العالقات ب تطوي
ــم  ــا القائ ــام به ــارة ق ــا زي اعقبته
باألعمال البولندي إلى رئيس الوزراء 
ــم في الرابع عشر  عبد الكرمي قاس
ــا  ــرض خالله ــرين األول، ع ــن تش م
لبالده  والثقافي  االقتصادي  التطور 
ــاون والتفاهم  ــة زيادة التع وإمكاني
ــي الوقت  ــاً ف ــن، مهنئ ــني البلدي ب
ــعب  ــه رئيس احلكومة والش نفس
ــورة, مؤكداً أن  ــي بنجاح الث العراق
نهضة العراق هي نتيجة ملا ميتلكه 
ــه لذلك، في ظل  من مقومات تؤهل
سياسة تعتمد االنفتاح نهجاً في 

بناء عالقاتها الدولية. 
ــاس كانت األجواء  ــى ذلك األس وعل
ــات الثنائية  ــز العالق ــأة لتعزي مهي
على مختلف الصعد، فقد وجهت 
ــر  ــى وزي ــمية إل ــوة رس ــدا دع بولن
لزيارتها  ــة  ــم كب إبراهي ــاد  االقتص
ــاريع واخلطط  ــى املش واالطالع عل
ــاء  ــاك، ج ــذة هن ــة املنف االقتصادي
ــم باألعمال  ــارة القائ ــك خالل زي ذل
البولندي لوزير االقتصاد في الثاني 
ــهدت  ــا ش ــباط ١٩٥٩، كم ــن ش م
السفارة البولندية في بغداد آنذاك 
ــاطاً دبلوماسياً متثل بزيارة عدد  نش
ــكي  ــوزارات، إذ زار كرافجنس من ال
وزير التربية والتعليم محيي الدين 
ــر من  عبد احلميد يوم اخلامس عش
ــالل اللقاء  ــث خ ــباط ١٩٥٩، بُح ش
ــي  ــي والثقاف ــاون العلم ــر التع أط
ــهر  ــة ش ــي نهاي ــن، وف ــني البلدي ب
ــتقبل وزير املعارف  شباط١٩٥٩ اس
ــمي القائم  فؤاد عارف مبكتبه الرس
ــدي الذي قام بزيارة  باألعمال البولن
ــز العالقات بني  ــت تعزي ــة تناول ودي
ــاح  لالنفت ــراً  ونظ ــني.  اجلمهوريت
ــراق  الع ــهده  ش ــذي  ال ــي  العمران
ــر االعمار  ــد زار ايضاً وزي ــذاك، فق آن
ــيباني ودار خالل اللقاء  طلعت الش
ــاهمة بولندا  ــة مس ــث إمكاني بح
ــاء , وفي  في مجال التعمير واإلنش
ــان١٩٥٩  ــن نيس ــر م ــع عش التاس
ــا  ــى وزيره ــاد والتق زار وزارة االقتص
ــا زيارة اخرى  ــم كبة،أعقبته إبراهي

ــرين من الشهر  في اخلامس والعش
ــمية إلى  ــوة رس ــه حامالً دع نفس
ــر االقتصاد لزيارة بولندا, وتعزيزاً  وزي
ــاطها الدبلوماسي في العراق  لنش
البولندية حفلة,  ــفارة  أقامت الس
ــخصيات  ــار الش ــا كب ــت إليه دع
ــاء  ورؤس ــة  العراقي ــية  السياس
ــدو أن تلك  ــات  االجنبية , يب البعث
ــل التقرب من  اجلهود جاءت من أج
ــم  ــني وتعريفه ــؤولني العراقي املس
اإلفادة  ــدى  ــدا وم بولن ــات  بامكاني

منها.  
ــى النتصار  ــبة الذكرى األول ومبناس

ــي  ــت ف ــوز ١٩٥٨، أقيم ــورة ١٤ مت ث
ــاالت  احتف ــداد  بغ ــة  العاصم
ــارك فيها وفد حكومي  رسمية، ش
ــعبية  الش بولندا  ــة  ــن جمهوري م
ــكي  ناشنكولفس ــة  برئاس
 NachenkoLevski  ) ــان  ماري
ــة  اخلارجي ــر  وزي ــب  نائ  (Marianne
ــكي  كارسنيس ــة  وعضوي
 (Carsonisky Zikmond)ــت زيكمون
ــة والفنون عضو  ــر الثقاف نائب وزي
ــة حلزب الفالحني  اللجنة التنفيذي
املوحد، وسيجالسكي فالديسالف 
 Sejalesky Vladieslav) ــد  ويتول
ــب  ونائ ــان  البرمل ــو  عض  (Wetoled
ــة  ــعب ملدين ــس الش ــس مجل رئي
ــة املركزية  ــو اللجن ــو) وعض (وارش
للحزب الدميقراطي، وكورتينسكي 
Cortinsky Hizeak)) رئيس  ــك  هيزي

حترير جريدة (وارشو).
ــني  ب ــة  القائم ــات  ــزاً للعالق وتعزي
ــحت احلكومة  ــراق وبولندا, رش الع
 Mijeslav)البولندية ميجسالف ديدو
ــاً  ــياً , وفق ــاً دبلوماس Dido) ملحق
ــفارة البولندية املرقمة  ملذكرة الس
وزارة  ــى  إل ــلة  املرس  (٥٦/١١/٧٣١)
ــد وصول  ــة ، وبع ــة العراقي اخلارجي
ــرة  مذك وردت  ــداد,  بغ ــى  إل ــدو  دي
ــة البولندية في  ــن احلكوم أخرى م
اخلامس عشر من آب ١٩٥٩إلى وزارة 
ــا أن ديدو  ــت فيه ــة، أوضح اخلارجي
ــلم إدارة شؤون السفارة بصفة  تس

قائم باألعمال .
ــتركة  املش ــح  املصال ــور  تط ــر  وإث

ــع  ــدا رف ــررت بولن ــن ق ــني البلدي ب
درجة  ــى  إل ــي  الدبلوماس ــا  متثيله
 Ambassador ــادة  الع ــفير فوق  س
ــك  ذل ــل  أج ــن  Extraordinary))،وم
 Hinrik)ــيك ــك ياروش ــت هنري انتدب
Yarrowshik) ليكون أول دبلوماسي 
ــك املنصب في  ــغل ذل ــدي يش بولن
ــي برقية بعث  ــاء ذلك ف ــراق، ج الع
بها رئيس مجلس الدولة جلمهورية 
ــكي زاوادس ــندر  الكس ــدا  بولن

ــى رئيس  Alexander Zawadzki)) إل
ــب  ــد جني ــيادة محم ــس الس مجل
ــزازاً منا  ــاء فيها «اعت ــي ، ج الربيع
ــر الصداقة  ــاظ على أواص في احلف
ــعبية  ــط اجلمهورية الش ــي ترب الت

ــة  ــة العراقي ــة واجلمهوري البولندي
ــذهِ العالقات،  ــر ه ــة في تطوي ورغب
ــة  ــة جلمهوري الدول ــس  ــأن مجل ف

ــاد  اعتم ــرر  ق ــعبية،  الش ــدا  بولن
ــوق  ــفير ف ــيك كس ــك ياروش هنري
ــا لدى  ــوض جلمهوريتن ــادة ومف الع

سيادتكم..». 
       وإثر محاولة االغتيال التي تعرض 
لها رئيس الوزراء عبد الكرمي قاسم، 
ــدا جوزيف  ــس وزراء بولن ــث رئي بع
 ((Joseph Serrankuizــيرانكويز س
ــرين  ــن تش ــع م ــي التاس ــة ف برقي
ــتيائه  األول ١٩٥٩، عبر فيها عن اس
ــفاء  ــه الش ــاً بالوقت نفس متمني
ــة  ــوزراء والعودة ملمارس ــس ال لرئي
ــن اجلدير  ــة لبالده، وم مهامه خدم
بالذكر أن السفير البولندي اجلديد 
ــداد من  ــه إلى بغ ــب بعد وصول طل
ــة حتديد موعد لتقدمي  وزارة اخلارجي
ــوع  ــأن املوض ــاده . وبش أوراق أعتم
نفسه, أرسلت الوزارة كتاباً رسمياً 
ــس  ــريفات مجل تش ــة  رئاس ــى  ال
ــرين  ــيادة بتاريخ الرابع والعش الس
ــرين االول١٩٥٩, وفقاً لذلك  ــن تش م

ــرين  ــادس والعش مت تعيني يوم الس
ــداً  ١٩٥٩موع األول  ــرين  تش ــن  م
لتقدمي السفير البولندي ياروشيك 
ــمية إلى رئيس  اوراق اعتماده الرس
ــيادة بحضور  وأعضاء مجلس الس
ــبة  ــر اخلارجية، وفي تلك املناس وزي
ــفير بولندا في كلمته عن  أعرب س
لتمثيل  العميقني  والرضا  ــرور  الس
بالده لدى اجلمهورية العراقية، كما 
ــعب  ــات حكومته والش ــل امني نق
ــراق وتقدمه،  ــدي بازدهار الع البولن
وجاء في معرض كلمته ما نصه : « 
لي الشرف أن أقدم لسيادتكم اوراق 
ــفير فوق العادة  االعتماد ... كأول س
ومطلق الصالحيات لدى اجلمهورية 

العراقية ...», من جانبه رحب رئيس 
مجلس السيادة بالسفير البولندي 
ــاعر جتاه  ــاكراً إياه على نبل املش ش

ــعبها،  وش ــة  العراقي ــة  اجلمهوري
ــؤولني  املس ــتعداد  اس ــداً  مؤك
ــي  ــاعدة ف ــداء املس ــني إلب العراقي

ــني البلدين  ــاء العالقة ب ــبيل إمن س
ــه التوفيق في  ــا، متمنياً ل وتعزيزه

أداء مهامه. 
ــهيل  ــر, وألجل تس ــب آخ ــن جان م
ــراءات  ــام اإلج ــفير وإمت ــام الس مه

ــارة  بزي ــيك  ياروش ــام  ق ــة،  األمني
أحمد محمد يحيى وزير الداخلية 
ــوزارة يوم الثامن  ــه بديوان ال مبكتب
ــرين األول١٩٥٩،  والعشرين من تش
ــدي  البولن ــفير  الس ــدأ  ب ــا  بعده
ــياً واضحاً,إذ زار  ــاطاً دبلوماس نش
ــم  ــوزراء عبدالكرمي قاس ــس ال رئي
ــرين  ــر من تش ــس عش ــي اخلام ف
ــات  ــتعرض العالق الثاني١٩٥٩واس
ــبل تعزيزها وعلى  بني البلدين وس
ــر  وزي ــتقبل  أس ــل  متص ــد  صعي
ــفير  ــم جواد الس ــة هاش اخلارجي
ــن كانون  ــي م ــي الثان ــدي ف البولن
ــة   ــالل املقابل ــرى خ األول١٩٥٩، وج
تبادل وثائق إبرام االتفاقية الثقافية 

املوقعة في وارشو, وبذلك أصبحت 
نافذة املفعول بني البلدين. 

ــات  العالق ــني  ترص ــل  أج ــن  وم

ــف  املواق ــيق  وتنس ــية  الدبلوماس
ــا الدولية،  ــإزاء القضاي ــمية ب الرس
استقبل هاشم جواد وزير اخلارجية 

ــفير البولندي  ــر الوزارة الس في مق
ــر من  ــي الثالث عش ــداد ف ــي بغ ف
ــباط١٩٦٠, ومت خالل اللقاء بحث  ش
ــبل تعزيز  ــتركة وس ــا املش القضاي
ــيق  ــني وتنس ــني اجلانب ــات ب العالق

ــرر  ــركات التح ــن ح ــا م مواقفهم
ــات  العالق ــن  ع ــالً  فض ــي,  العامل
ــبل تطويرها بني  الدبلوماسية وس
ــا دأبت بولندا  ــراق وبولندا ، كم الع
الوطنية  ــبات  املناس في  املشاركة 
ــيما االحتفال  بوفود رسمية، والس
ــوز، إذ  ــورة ١٤ مت ــار ث ــرى انتص بذك
ــمي رأسه نائب  ــاركت بوفد رس ش
ــور اكيفتش  ــارة يانوش ب وزير التج
ــذي  ال  (Janush Boraktevich)
ــوده في العاصمة  اغتنم فرصة وج
ــة فأجرى لقاءات عدة منها  العراقي
ــارة العراقي,  ــر التج ــع وزي لقاؤه م

ــبل تعزيز  ــث اجلانبان س ــث بح حي
ــني البلدين.  ــة ب ــات التجاري العالق
ــبة العيد  ــذا الصدد ومبناس وفي ه
ــس  رئي ــث  بع ــدي  البولن ــي  القوم
ــيادة ببرقية في الرابع  مجلس الس
ــكي  ــن آب١٩٦٠، هنأ فيها زاوادس م
ــة جلمهورية  ــس الدول ــس مجل رئي
ــق العالقة  ــر فيها عم ــدا، وذك بولن
ــراق  والع ــدا  بولن ــت  جمع ــي  الت
ــالن  إع ــد  بع ــيما  والس ــا،  وتطوره

اجلمهورية العراقية.
ــاط  وال نبالغ إذا قلنا, إن ازدياد النش
ــفير البولندي هدف  ــح للس الواض
ــات مع اجلمهورية  إلى تعزيز العالق
ــارة إلى وزارة  ــة, فقد قام بزي العراقي
ــر من  ــادس عش ــة في الس اخلارجي
تشرين الثاني ١٩٦٠, حيث استقبله 
ــم جواد وزير اخلارجية وكانت  هاش
ــبل  وس ــية  الدبلوماس ــات  العالق
ــات  ــة املباحث ــي مقدم ــا ف تعزيزه
بينهما، فضالً عن ذلك, قيامه بزيارة 

أخرى الى مقر وزارة اخلارجية بتاريخ 
ــرين من شباط١٩٦١,  احلادي والعش
ــى أهمية  ــا اجلانبان ال ــرق فيه وتط
ــية بني  ــات السياس ــق العالق توثي
ــفير أيضاً  ــن, كماحرص الس البلدي
ــع  ــة م ــور الصداق ــد جس ــى م عل
ورؤساء  العراقيني  ــؤولني  املس كبار 
ــتغالً  مس ــة،  األجنبي ــات  البعث
ــة  جلمهوري ــمية  الرس ــبات  املناس
بولندا إلقامة مآدب دعي إليها كبار 

الشخصيات.
ــبة العيد  ــر، ومبناس ــب آخ من جان
القومي جلمهورية بولندا الشعبية، 
ــب الربيعي رئيس  ــث محمد جني بع
ــة تهنئة  ــيادة ببرقي ــس الس مجل
ــى رئيس مجلس الدولة البولندي  إل
ــر ببرقية  ــكي، وقد رد األخي زاوادس
ــة  حكوم ــا  فيه ــكر  ش ــة  جوابي
ــة العراقية على  ــعب اجلمهوري وش
ــق اواصر  ــاعر، مؤكداً عم نبل املش
الصداقة والتعاون بني اجلمهوريتني. 
ــاً أن القيادتني  مما تقدم يبدو واضح
ــي كال البلدين قد  ــيتني ف السياس
ــبات  ــتغالل املناس حرصتا على اس
الثنائية  العالقات  الوطنية لتقوية 

بينهما.
ــق  الح ــي  دبلوماس ــور  تط ــي  وف
ــة  البولندي ــة  احلكوم ــتدعت  اس
ــي حزيران  ــدى العراق ف ــفيرها ل س
ــتدعاء ضمن  ــاء ذلك االس ١٩٦٢، ج
االجراءات اإلدارية, فقد أرتأت ترشيح 
ــد في مقر  ــيك مبنصب جدي ياروش
ــبة توديع  ــا، ومبناس وزارة خارجيته
السفير البولندي أقام هاشم جواد 
ــة حفالً في  ــر اخلارجية العراقي وزي
ــخصيات  مقر الوزارة دعا إليه الش
ــية واالجتماعية العراقية  السياس
ــية  الدبلوماس ــات  البعث ــاء  ورؤس
ــلك  الس ورجال  واالجنبية  العربية 
ــي العراقي والصحافة.  الدبلوماس
من جانبه قام ياروشيك وقبل موعد 
ــفره  بزيارات عدة شملت رئيس  س
ــارة  ــيادة ووزراء التج ــس الس مجل
واخلارجية والنفط، وعلى إثر مغادرة 
ــغل منصب  ــيك إلى بالده ش ياروش
ــة البعثة البولندية في بغداد  رئاس

دبلوماسي بدرجة قائم باألعمال.
ــاط القائم  ــرز نش ــذُ البداية, ب  من
ــكل دؤوب,  ــال البولندي بش باألعم
والسيما في مجال تطوير العالقات 
ــن، فقد  ــني البلدي ــية ب الدبلوماس
ــن  م ــرين  والعش ــابع  الس ــي  ف زار 
ــر اخلارجية،  ــرين األول ١٩٦٢ وزي تش
ــبل تطوير  ــتعرض اجلانبان س واس
وتعزيز العالقات بني العراق وبولندا 
ويبدو واضحاً  وآفاقها املستقبلية, 
ــاءت لدعم موقف  أن تلك الزيارة ج
العراق ومساندة حكومته, وكذلك 
ــن  م ــة  الثنائي ــف  املواق ــد  لتوحي

القضايا الدولية. 
ــية بني  الدبلوماس توثيقاً للصالت 
البلدين ومبناسبة االحتفال بذكرى 
ــوز، زار وفد  ــر من مت ــورة الرابع عش ث
ــمي العراق برئاسة وزير  بولندي رس
 Felix)ــكي الصحة فيليكس ديرس
ــتقباله وزير  ــي اس Dierski)، وكان ف
ــواد، وفي هذا  ــم ج ــة هاش اخلارجي
ــة  ــر الصح ــتقبل وزي ــياق اس الس
ــواف نظيره  ــد الش ــي محم العراق
البولندي ديرسكي في مقر الوزارة , 
ومت عقد اجتماع بحث فيه اجلانبان 
ــي اجملال  ــي ف ــاون الثنائ ــاق التع آف
البعثات  ــيع  ــبل توس الصحي وس
ــني البلدين, مما  ــة والعلمية ب الطبي
ــر العالقة بني البلدين  يوضح أن أط
ــب محدد بل  ــر على جان لم تقتص

شملت جوانب عدة.
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أقامت السفارة البولندية حفلة دعت 
إليها كبار الشخصيات السياسية 

العراقية ورؤساء 
البعثات  االجنبية
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بعد نجاح ثورة الرابع عشر من تموز ١٩٥٨  شهدت 
األيام األوُّـ تسابق تلك الدول بإرسال برقيات تأييد 

ومباركة بإعالن النظام الجمهوري

اجلومرد
ابراهيم كبة

املهداوي
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ــتعراض الكتب  ــدور عددها االول في 2005/11/9 على اس ــة اجلديدة’’ منذ ص ــت ’’البين رأب
ــرار وخفايا نرى لزاما ان  التي تتناول موضوعات بالغة اخلطورة بحكم ما تتضمنه من اس
ــدور حوله من قضايا.. هذه  ــارئ العزيز بهدف تنويره وزيادة معرفته مبا ي ــع عليها الق يطل
املرة اخترنا رسالة مجاستير تقدم بها الطالب ((مهدي زاير كعيد)) الى كلية التربية ابن 
ــم التاريخ بعنوان ((التمثيل الدبلوماسي وسياسة العراق  رشد للعلوم االنسانية/ قس
اخلارجية مع دول اوربا الشرقية (1958 1963-) ونظرا الهمية ما ورد فيها قررنا عرض جانب 
ــنا االول واالخير هو احتاف القارئ  ــيبقى هاجس ــب الضرورات الصحفية وس منها وحس
العزيز الذي نكن له كل محبة واحترام بكل ما يغني ذاكرته ويزيد من حصيلة معلومات 
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اعتمد االحتاد املركزي لكرة اليد (١٤) نادياً للمشاركة 
في الدوري املمتاز التي ستنطلق مبارياته منتصف 
عقده  الذي  االجتماع  في  ذلك  املقبل.جاء  الشهر 
التنفيذي  املكتب  عضو  عواد  سالم  برئاسة  االحتاد 
مقر  في  امس  ظهر  االحتاد  رئيس  االوملبية  للجنة 
االحتاد بشارع فلسطني مع ممثلي ومدربي الفرق التي 

اعلنت مشاركتها الرسمية في منافسات الدوري.
وتقرر في االجتماع تقسيم فرق االندية الـ(١٤) الى 
بطريقة  مجموعة  كل  مباريات  جتري  مجموعتني 
كل  من  وتترشح  وايابا  ذهابا  مرحلتني  على  الدوري 
املرحلة  مباريات  في  للعب  فرق  اربعة  مجموعة 
الثالثة واحلاسمة، حيث ستلعب مبوجب القرعة من 
اجملموعة االولى فرق الشرطة والكرخ وديالى والنجف 
في  وتلعب  البصرة،  وبلدية  والسليمانية  والقاسم 
اجملموعة الثانية فرق اجليش وكربالء والكوفة والفتوة 

املوصلي والسماوة والكوت واملسيب.

تركي،  الدولي حسني  العراقي  احلكم  كشف 
حقيقة فشله في اختبارات حكام العراقيني 

الدوليني للموسم ٢٠١٨/ ٢٠١٩.
«الوسط  إن  صحفي  حديث  في  تركي  وقابل 
فشلت  بأني  يتصورون  والرياضي  االعالمي 

باختبارات احلكام وهذا االمر غير صحيح».
وأوضح: «لم أفشل في االختبارات، بالعكس 
كنت من اوائل وجنحت بكل مطلبات االختبار 

وكذلك اللغة االنكليزية».
وبني تركي بالقول: «بالرغم من جناحي لكني 
لظروف  التحكيم  ممارسة  عن  متوقف  االن 

خاصة ولفترة ما».

احلكام  «جلنة  ان  بالقول  حديثه  واختتم 
لكن  املباريات،  بعض  اقود  ان  مني  يطلبون 
طارئة  لظروف  متوقف  اني  قلت  وان  سبق 
كما  باالختبار  الفشل  بسبب  وليس  حالياً 

يدعي البعض».
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نفى علي عدنان، قائد منتخب 
ــي  الت ــات  التصريح ــراق،  الع
ــدف  به ــرًا،  مؤخ ــه  ل ــبت  نس
ــداث فتنة بينه وبني اإلعالم  إح

العراقي.
ــي تصريحات  ــان، ف ــال عدن وق
ــر  ــح غي ــي تصري ــب ل انه«نس
ــد منه واضح  صحيح، والقص
ــي وبني  ــة بين ــق فتن ــو خل وه
ــة  صح وال  ــي  العراق ــالم  اإلع
لكل ما أشيع. وتربطني عالقة 

ــب اإلعالميني، وال  ــة بأغل طيب
ــلب على  ميكن أن أحتدث بالس
ــى وصلت إلى  ــي حت من دعمن
ــاف ان  ــه اآلن».وأض ــا أنا علي م

ــر في  ــح املفبرك نش «التصري
صحيفة عربية ومن املستحيل 
ــدي، حتى وإن  أن أنتقد أبناء بل
أخطأ أحدهم بحقي».هذا وقد

ــاض  ــان الري ــي عدن ــادر  عل  غ
ــة  العاصم ــى  إل ــا  متوجهً
ــا، لالنضمام إلى  اإليطالية روم
ــذي ينافس في  فريق أتاالنتا ال

الدوري اإليطالي.
يذكر أن إحدى الصحف العربية 
ــا لعلي عدنان  ــرت تصريحً نش
ــالم العراقي  ــم اإلع ــه يته بأن

بخلق املشاكل له.

ــب الدولي طالل  ــيوي، املراق اختار االحتاد اآلس
السويلميني، مراقبًا لنهائي بطولة كأس االحتاد 
ــوة اجلوية العراقي،  ــيوي، والتي جتمع الق اآلس
مع نظيره التني أسير التركمانستاني، في ٢٧  
ني طالل السويلميني،  تشرين أول اجلاري.كما عُ
ضمن الطاقم اآلسيوي، كمنسق عام لكأس 
ــويلميني،  ــيا في اإلمارات ٢٠١٩.ويعد الس آس
ــى الصعيدين الدولي  ــل املراقبني عل من أفض
ــزة ثاني أفضل  ــى جائ ــيوي، وحصل عل واآلس
ــتوى االحتاد اآلسيوي، لعامي  مراقب على مس

٢٠٠٩ و٢٠١٠.
ــويلميني، مستشار شؤون  يذكر أن طالل الس
ــي، وأول مراقب  ــاد األردن ــي االحت ــابقات ف املس
عربي في كأس القارات في روسيا ٢٠١٧، وكان 

ــيا عام ٢٠١٤  ــي دوري أبطال آس ــا لنهائ مراقبً
ــارات، ونهائيات  ــتراليا، و٢٠١٦ في اإلم في أس
ــيا ٢٠١٠، كما عمل مسؤوالً  ــي آمم آس خماس
ــيوي لعام  ــي نهائي كأس االحتاد اآلس أمنيًا ف

.٢٠١٦

املاضي،  الثالثاء  احلكومة    خصصت 
القوة  نادي  لدعم  وذلك  مالياً،  مبلغاً 
اجلوية لكرة القدم والذي يستعد خلوض 
التني  امام  اآلسيوي  االحتاد  كأس  نهائي 
السابع  في  التركمانستاني  أسير 
والعشرين من الشهر احلالي على ملعب 

البصرة الدولي.
لنادي  االدارية  الهيئة  رئيس  نائب  وذكر 
القوة اجلوية وليد الزيدي في بيان للنادي، 
منح  على  وافقت  قد  «احلكومة   أن 
مليون   (٥٠٠) قدره  مالياً  مبلغاً  الفريق 
ولتحمل  الفريق  لدعم  وذلك   ، دينار  
نفقات النهائي القاري وكافة املتطلبات 

اخلاصة به».
الكبير  وتقديره  شكره  الزيدي  ووجه 
ووزير  العبادي  حيدر  الوزراء  رئيس  إلى 
الشباب  ووزير  احليالي  عرفان  الدفاع 
على  عبطان  احلسني  عبد  والرياضة 
دعمهم لصقور آسيا في هذا الوقت من 
أجل االستعداد الكامل للنهائي القاري 
للقوة  توالياً  الثالثة  بالبطولة  والظفر 

اجلوية.
ما  على  تسير  «االمور  أن  الزيدي  وتابع 
املوعد  ثبت  قد  اآلسيوي  االحتاد  يرام، 
االدارية  والترتيبات  البصرة،  في  النهائي 
محافظة  في  قائمة  واللوجستية 
على  القاري  النهائي  ألستقبال  البصرة 

أرضنا وبني جماهيرنا».
يشار إلى ان القوة اجلوية يتطلع لتحقيق 
الثالثة  للمرة  أسيوياً  الثالثة  النجمة 

توالياً، وهو حدث غير مسبوق في تاريخ 
لثالث  البطوالت  فريق  ان حقق  البطولة 

مرات توالياً.

أكد عضو احتاد الكرة غالب الزاملي، 
أنه سيتم االجتماع مبدرب املنتخب   
ــة  ــش، ملناقش ــلوفيني كاتانيت الس
ــوبر  ــاركة الفريق في بطولة س مش
ــة  باململك ــة،  الرباعي ــيكو  كالس

العربية السعودية.
ــرة  الك ــاد  «احت ان  ــي  الزامل ــال  وق
ــع املدرب،  ــد يومني م ــيجتمع بع س
ــتوى  ــا باملس ــون متام ــن مقتنع ونح
ــو في تصاعد من  الفني للفريق، فه
ــناقش  ــى أخرى، ولكننا س مباراة إل
ــرة  ــر كث ــي أم ــا ف ــلوفيني أيض الس

اعتراضه على التحكيم».
وبني أن «كثرة األعتراضات في مباراة 
ــى وأن اخطأ  ــررة، حت ــر مب ــة غي ودي
ــدرب أن يكون أكثر  ــم، فعلى امل احلك
هدوءا للحفاظ على متاسك الفريق، 
والسيطرة على انفعاالت الالعبني».

ــكل  ــتفاد بش ــاف أن املدرب اس وأض
ــة الرباعية، وباتت  ــن البطول كبير م
ــن الالعبني،  ــة ع ــة واضح ــه رؤي لدي
ــرك جميع عناصر  ــيما وأنه أش الس
ــح  مبن ــر  اجلماهي ــا  مطالب ــق،  الفري
لتقدمي  الكافي  الوقت  ــلوفيني  الس

منتخب قادر على املنافسة.
ــاعد  ــدرب املس ــدر امل ــك أك ــى ذل ال
أن  ــف،  خل ــد  أحم  ، ــب   للمنتخ

اللمسات 
ــة  الفنيـــ

لسريتشكو 
 ، ــش نيت تا كا

ــح  ــدأت تتض ب
ــق،  ــى الفري عل
باملباراة  خاصة 
ة  ــر خيـــــ أل ا
ــره  نظي ــام  أم
ية،  ــــعود لس ا
ــت  انته ــي  والت

ل  د ــا لتعـــــ با
وكان  ــي. ب اإليجا

ــن قد  ــود الرافدي ــب أس منتخ
ــر  ــره األخض ــع نظي ــادل م تع
ــن  ضم  ،١-١ ــعودي،  الس
الرباعية  ــدورة  بال مبارياتهما 
ــف  خل ــال  الودية.وق ــة  الدولي
ــح   إن الالعبني بدأوا  ــي تصري ف
ــي  ــر التكتيك ــون الفك يهضم
ــى  عل ــون  ويتأقلم ــدرب،  للم
ــخصيته، ويفهمون ما يريده  ش
ــل التزامهم العالي  منهم، بدلي
في مباراة السعودية وتطبيق 
أن  ــاف  الواجبات.وأض
البعض حتى اآلن لم 

يفهم الطريقة التي اعتمدها املدرب 
ــعودية،  ــلوفيني في مباراة الس الس
ــدة، وهذا  ــه يلعب بطريقة جدي كون
ما مييزه مع املنتخب، ومع مرور األيام 
ــل فنيا  ــيكون وضع الفريق أفض س
ــر التكتيكي.وأوضح  وتطبيقا للفك
أنه تنتظر منتخب العراق ٣ مباريات 

جتريبية، يسبقها معسكر في دبي، 
ــهر املقبل، على  خالل منتصف الش
ــام  ــة أم ــة ودي ــون أول مواجه أن تك

بوليفيا، يوم ٢٠ من الشهر املقبل.
على صعيد ذي صلة سجل املهاجم 
العراقي مهند علي، هدفا في شباك 
ــعودي،   في املواجهة  املنتخب الس

ــني ضمن  الفريق ــت  التي جمع
ــة  الرباعي ــدورة  ال ــات  منافس
ــيكو». كالس ــوبر  «س ــة  الودي
ــان بهدف ملثله  ــادل املنتخب وتع
ــرت على  ــي املواجهة التي ج ف
ــعود في  ملعب جامعة امللك س
ــاب  ــع املهاجم الش الرياض.ورف
رصيده من األهداف في مواجهة 
ــى ٣ من  ــعودي إل املنتخب الس
إجمالي مباراتني خاصها أمامه.
وكان املهاجم امللقب بـ»ميمي»، 
ــن قبل في  ــجل هدفني م قد س
ــعودي أثناء  مرمى املنتخب الس
ــة التي جمعت  ــة الودي املواجه
ــقيقني على ملعب البصرة  الش
ــهر  ــي في العراق، آواخر ش الدول
ــهدت  ــي، وش ــباط املاض ــر/ ش فبراي
ــن  الرافدي ــود  ألس ــرا  كبي ــارا  انتص

بنتيجة (٤-١). 
ووصل صاحب ١٨ عاما إلى ٣ أهداف 
ــعودي من  ــى املنتخب الس في مرم
ــا  ــط خاضه ــني فق ــي مبارات إجمال

أمامه.
ــدا  تهدي ــكل  أن يش ــع  املتوق ــن  وم
ــابق، يونس محمود،  للمهاجم الس
ــي  ــدارة هداف ــى ص ــع عل ــذي يترب ال
مواجهات العراق والسعودية برصيد 

٦ أهداف.
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الثالثة  األوملبية  الدورة  في  العراق  ملشاركة  مخيبة  نهاية  حاكم  ليث  العداء  وضع 
للشباب، باحتالله املركز اخلامس والثالثني في سباق اختراق الضاحية ملسافة أربعة 
كيلومترات وهي املرحلة الثانية من سباق ٣ آالف متر وذلك في إطار الصيغة اجلديدة 

التي وضعتها اللجنة املشرفة على الدورة.
وجرى عداؤنا الشاب مسافة السباق الذي أقيم في امليدان الرياضي املفتوح ملدينة 
بوينس آيرس، وسط (٥٩) عداء شاركوا في هذا السباق، وحني وصل إلى خط النهاية 
كان الزمن الذي سجله اثنتي عشرة دقيقة وثمان وثالثني ثانية، بينما قطع العداء 
الكيني كافيسا جاكسون هذه املسافة بزمن بلغ إحدى عشرة دقيقة واثنتي عشرة 

ثانية ليحرز الوسام الذهبي، وجاء بعده العداء االثيوبي بيريهو اريغاوي قاطعا املسافة 
االوغندي  العداء  احتل  بينما  ثانية،  عشرة  وثالث  دقيقة  عشرة  إحدى  قدره  بزمن 

اوسكار شيليمو املركز الثالث وقطع املسافة بزمن بلغ ١١ دقيقة و٢٨ ثانية.
وقد حتدث األملاني توماس باخ رئيس اللجنة األوملبية الدولية عن النجاح الذي يتحقق 
اقتصادية  يواجه مشكالت  بلد  التنظيم في  األرجنتني ليس فقط على صعيد  في 
متفاقمة، وإمنا على الصعيد العملي أداء ونتائج، منوها الى تلك األرقام الرفيعة التي 
حققها رياضيون شبان من مختلف الدول في ألعاب عديدة، وهو ما يؤهلهم من اآلن 

ليكونوا أبطاال أوملبيني في كل املقاييس.

 بغداد / 

 بغداد / 
 بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 

ــدم مهمة صعبة  ــبابي بكرة الق ــر منتخبنا الش تنتظ
ــات  ــو يخوض منافس ــتحيلة وه ــت مس ــا ليس لكنه
نهائيات آسيا للشباب التي تقام في اندونيسيا للمدة 
ــة الرابع من  ــاري لغاي ــهر اجل ــر من الش من الثامن عش
ــرين الثاني املقبل حيث تتجه االنظار صوب فريقنا  تش
الشبابي حتت قيادة املدرب قحطان جثير الذي اعد فريقاً 
ــي عدة محافظات من اجل  ــوه جديدة صال وجال ف بوج
ــبابي  اختيار عناصر مؤهلة وكفوءة وها هو فريقنا الش
ــه القرعة  ــث اوقعت ــيا حي ــال الى اندونيس ــد الرح يش
ــات تايلند  ــى جانب منتخب ــة الثانية ال ــن اجملموع ضم
ــيخوض فريقنا  ــمالية، حيث س ــا الش ــان وكوري والياب
ــم مع كوريا  ــد غدا اجلمعة، ث ــه امام تايلن ــى مباريات اول
ــهر اجلاري،  ــرين من الش ــوم الثاني والعش ــمالية ي الش
ــرين منه..  ــوم اخلامس والعش ــب اليابان ي ــن ثم يالع وم
ــد التغيير الذي اجراه  ــم صعوبة املهمة لليوث بع فبرغ
ــجاع قحطان جثير  ــالك التدريبي بقيادة املدرب الش امل
ــابة الذين سيمثلون  فأننا واثقون بقدرات العناصر الش
الكرة العراقية في هذه املنافسات التي نأمل ان يعكس 
ابناء الرافدين صورة جميلة امام الفرق التي سنالعبها 
ــبابنا ومالكهم التدريبي  ــى ثقة بامكانات ش ونحن عل
فلقد حتدث لي املدرب الشاب قحطان جثير اكثر من مرة 
ــابة اجلديدة  عبر اتصاالتي به بانه متفاؤل بالوجوه الش
بعد النقلة التي قام بها باختيار العبني جدد. مؤكداً ان 
الطموح كبير بأذنه تعالى ولديه الثقة بالالعبني الذين 

نأمل منهم خيراً.
ــتحيلة ولنا  ــت مس ــة ولكن ليس ــة صعب ــم، املهم نع
ــات  ــود الرافدين.. وهم يدخلون منافس ــة باس كل الثق
ــهد  ــيما ان التاريخ يش ــيا بهمة وعزمية س نهائيات آس
على جناحات منتخبنا الشبابي في البطوالت اآلسيوية 
ــد بعناصره  ــبابي اجلدي ــا ان نتفاءل بفريقنا الش وعلين
الشابة فالتجديد الذي قام به جثير لم يكن سهالً ابداً 
ــتكون لهم كلمة في هذه  ــع هذا نقول ان الليوث س وم
النهائيات التي نتمنى ان يظهر فيها ابناء جثير بشكل 
ــع امنياتنا  ــوالت عدة م ــا عودنا في بط ــق ومميز وكم الئ
لهم بالتألق والنجاح وهم يستعدون خلوض منافسات 
ــتعداداً كامالً  ــتعدت اس ــام فرق اس ــيا ام نهائيات آس
ــداد الصحيح. دعوتنا لوفدنا  ووفرت لها كل ظروف االع
ــم بلدنا في هذا  ــبابي بالنجاح واملوفقية ورفع اس الش
احملفل اآلسيوي املرتقب وعلينا ان نتفاءل بليوث الرافدين 
اصحاب الوجوه الشابة اجلديدة الذين سيمثلون الكرة 
العراقية في هذه النهائيات التي ستشهد صراعاً كروياً 
ــاركة ومنها فريقنا العراقي مع امنياتنا  بني الفرق املش
ــن بانتظار  ــبابي والى امام. ونح ــاح لفريقنا الش بالنج
ــار نتائج  ــى امام بانتظ ــبابنا وال ــرفة من ش نتائج مش
طيبة ومشرفة وبوركت جهود مالكه التدريبي وللخلوق 

قحطان جثير ولنرفع القبعة له ولزمالئه االخرين.

Ôibjí€a@b‰jÇn‰fl
bÓçe@pbÓˆbË„Î
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تعاود عجلة الدوري املمتاز دورانها من جديد   غدا 
اجلمعة بعد توقف اضطراري في محطة اعداد 
االسيوية  االمم  كاس  لبطولة  االسود  منتخب 
التي ستنطلق مطلع العام املقبل، والتي متثلت 
نظمتها  التي  الرباعية  الدورة  في  باملشاركة 
السعودية مبشاركة منتخبي البرازيل واالرجنتني 
اضافة الى املنتخبني العراقي والسعودي، حيث 
تقام يوم اجلمعة مواجهتان جتمع االولى فريقي 
الزبير،  ملعب  على  السماوة  وضيفه  البحري 
املركز ١٢ برصيد ٥ نقاط، فيما  البحري  ويحتل 
وضعته  واحدة  نقطة  السماوة  فريق  ميتلك 
االوملبي  النجف  ملعب  وفي  االخير،  املركز  في 
الكرخ في  الوسط وضيفه  نفط  لقاء  سيكون 
الكرخي  الفريق  ان  اذ  للفريقني،  مهمة  مباراة 
القادم بقوة يحاول احلفاظ على صدارته لترتيب 
الفرق برصيد ١٠ نقاط، بينما ميتلك فريق نفط 
 ٦ برصيد  السادس  الترتيب  صاحب  الوسط 
االرض  عاملي  استغالل  في  جيدة  فرصة  نقاط 

واجلمهور من اجل الظفر بنقاط املباراة، وتتواصل 
منافسات الدوري يوم السبت باقامة ٦ مباريات، 
ففي االولى سيكون ملعب امانة بغداد مسرحاً 
ملواجهة اهل الدار الذي يحتل املركز ١٨ برصيد 
الترتيب  الطلبة صاحب  فريق  وضيفه  نقطتني 
احلسني  فريقا  ويتواجه  نقاط،   ٣ برصيد   ١٤
الدولي،  الشعب  ملعب  على  اجلوية  والقوة 

 ٩ برصيد  الثالث  املركز  اجلوي  الفريق  ويحتل 
في  نقطتني  فيمتلك  احلسني  فريق  اما  نقاط، 
فريقا  يتواجه  التاجي  ملعب  وفي   ،١٥ املركز 
 ١١ الترتيب  صاحب  الكهربائية  الصناعات 
املركز  الذي يحتل  برصيد ٥ نقاط بفريق احلدود 
ملعب  ويحتضن  واحدة،  نقطة  برصيد   ١٩
لقاء  البصرة  في  الرياضية  املدينة  في  الفيحاء 

والزوراء، حيث  القمة الذي يجمع فريقي امليناء 
يحتل الفريق الزورائي وصافة الترتيب برصيد ١٠ 
نقاط وبفارق االهداف عن الكرخ املتصدر، فيما 
يحتل الفريق البصري املركز ١٣ برصيد ٤ نقاط، 
املثير  اللقاء  االوملبي  النجف  ملعب  ويحتضن 
وميتلك  والنفط،  النجف  فريقي  يجمع  الذي 
املركز ١٧،  النجفي نقطتني وضعته في  الفريق 
فيما يحتل فريق النفط الترتيب السابع برصيد 
صاحب  ميسان  نفط  فريق  ويضيف  نقاط،   ٥
املركز الثالث برصيد ٩ نقاط على ملعب ميسان 
الدولي فريق الديوانية الذي يحتل املركز العاشر 
يوم  اجلولة  منافسات  وتختتم  نقاط،   ٥ برصيد 
يشد  حيث  املتبقيتني،  املباراتني  باقامة  االحد 
 ٥ برصيد  الثامن  املركز  صاحب  الشرطة  فريق 
للقاء  البصرة  محافظة  صوب  الرحال  نقاط 
فريق نفط اجلنوب الذي ميتلك ٦ نقاط في املركز 
فريق  ويضيف  الفيحاء،  ملعب  على  اخلامس 
الكهرباء صاحب املركز ١٦ برصيد نقطتني فريق 
اربيل الذي ميتلك ٥ نقاط في املركز التاسع على 

ملعب التاجي.

@bÌÖb„@QT@Ü‡n»Ì@ÜÓ€a@Öb§g
@ãbn‡Ωa@âÎÜ€a@ø@Ú◊âbí‡‹€
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انفصلت األملانية أجنيليك 
كيربر املصنفة ثالثة عاملياً 
وبطلة  املضرب  كرة  في 
اإلنكليزية  وميبلدون  دورة 
مدربها  عن  الثالثاء، 

البلجيكي فيم فيسيت.
AFP كيربر

رغم  «على  بيان  في  وجاء 
حتققت  التي  النجاحات 

هذا  التعاون  بداية  منذ 
اخلطوة  هذه  فإن  املوسم، 
اختالف  بسبب  ضرورية 
وجهات النظر بشأن األداء 
مسيرة  في  املستقبلي» 

كيربر.
اإلشراف  لفيسيت  وسبق 
كيم  البلجيكية  على 
 ،(٢٠٠٩-٢٠١١) كاليسترز 
والرومانية سيمونا هاليب 

حالياً  أولى  املصنفة 
والبيالروسية   (٢٠١٤)
-٢٠١٥) أزارينكا  فيكتوريا 
إلى  انضم  وهو   ،(٢٠١٦
الثاين  تشرين  في  كيربر 
الثاني/نوفمبر ٢٠١٧ خلفاً 

لألملاني توربن بيلتز.
متكنت  وبفضله، 
عاماً   ٣٠ الـ  ابنة  األملانية 
عاملياً  أولى  واملصنفة 

تقدمي  من   (٢٠١٦) سابقاً 
مستوياتها  أفضل 
 ،٢٠١٨ في  لقبني  وإحراز 
سيدني  دورة  بينهما 
وبطولة  األسترالية 
(ثالث  اإلنكليزية  وميبلدون 
سالم  الغراند  في  ألقابها 
ملبورن  في  استراليا  بعد 
في  ميدوز  وفالشينغ 

نيويورك ٢٠١٦).

@‚ÏvÁ@Û‹«@ÖäÌ@Ú„Ï‹ëäi
ÔéÓfl@Üô@b„ÎÖaâbfl

األسطورة  على  برشلونة،  نادي  ردَّ 
أرماندو  دييجو  األرجنتينية 
مارادونا، بعد الهجوم الذي شنه 
على جنم الفريق ليونيل ميسي، 
يُعد مثاالً  «البرغوث»  أن  ا  مؤكدً
امللعب. وخارج  داخل  به  يحتذى 
املتحدث  بيبيس،  جوسيب  وقال 
على  ردًا  الكتالوني،  النادي  باسم 
تصف  عبارات  «هناك  مارادونا: 
شخص  لدينا  بنفسها.  نفسها 
التزام  مع  بنفسه  نفسه  يصف 
به  يُحتذى  مثال  ميسي  الصمت. 
نرد  لن  ولهذا  امللعب،  وخارج  داخل 

على هذه التصريحات».
ا  الذعً ا  هجومً شن  مارادونا،  كان 
األيام  خالل  ميسي،  على 
املاضية؛ حيث قال: «ال يُجدي 
فتى  ا  قائدً جتعل  أن  ا  نفعً
مرة   ٢٠ املرحاض  إلى  يذهب 

قبل أن يلعب أي مباراة».
 ونفى املتحدث باسم برشلونة، 
مسألة  يناقش  سوف  ناديه  أن 
في  ينتهي  الذي  حتسني عقد ميسي 

.٢٠٢١

ــب  ــي بلق ــب البرازيل ــوج املنتخ ت
ــر فوزه  ــدورة الرباعية إث ــة ال بطول
ــي ١-صفر  األرجنتين ــره  على نظي
ــواو  ــرم ج ــع اخملض ــجله املداف س
ــدا (٩٠+٣) على ملعب مدينة  ميران
ــداهللا الرياضية في جدة. امللك عب

ــي فاز في  ــب البرازيل وكان املنتخ
ــعودية  ــى على الس ــه األول مبارات
ــني نظيفني، في حني تغلبت  بهدف
ــراق برباعية  ــى الع ــني عل االرجنت
ــاض املنتخب  ــيء. وخ مقابل ال ش
ــل جنومه  ــاراة بكام ــي املب البرازيل
ــان  ــهم العب باريس س وعلى رأس
ــار وصانع  ــي نيم ــان الفرنس جرم
العاب برشلونة االسباني فيليبي 
ــتر  مانشس ــم  ومهاج ــو  كوتيني
ــي  ف ــزوس،  جي ــال  غابري ــيتي  س
ــني جنمها  ــن األرجنت ــاب ع حني غ
ــي املبتعد  ــل ميس ــا ليوني وقائده
ــالده في  ــب ب ــوف منتخ ــن صف ع
ــوط  الوقت احلالي. وجاء ايقاع الش
ــكل الفريقان  االول بطيئا ولم يش
ــني  املرمي ــى  عل ــرة  كبي ــورة  خط
ــة األخطر من جانب  وكانت الفرص
ــددها  ــب البرازيلي بكرة س املنتخ
ميراندا وانقذها املدافع األرجنتيني 

ــل ان جتد  ــدي قب ــوالس اوتامن نيك
ــباك احلارس سيرخيو  طريقها لش

روميرو (٢٨).
فوز بشق االنفس للربازيل

ــديدة  ــب االرجنتيني بتس ورد اجلان
لباولو ديباال من ركلة حرة مباشرة 
ــر  ــب القائم األيس ــى جان ــرت ال م
.(٣٥) ــر  بيك ــون  اليس ــارس  للح

ــر ميالن االيطالي  وكاد مهاجم إنت
ــجيل  ــكاردي يفتتح التس ماورو إي
ــاع البرازيلي  ــني لكن الدف لألرجنت
ــي اللحظة األخيرة  انقذ املوقف ف

(٥١) اتبعها زميله لياندرو باريديس 
ــديدة قوية من مسافة بعيدة  بتس
ــني  األرجنت ــارس  ح ــدى  (٦٠).وتص
ــل عندما رفع  ــد للبرازي لهدف أكي
نيمار الكرة من ركلة ركنية وتابعها 
أرتور على الطاير (٧١).وفي الدقيقة 
ــدل الضائع  ــت ب ــن الوق ــة م الثالث
ــن ركلة ركنية  ــار الكرة م رفع نيم
ليتابعها ميراندا من مسافة قريبة 
برأسه داخل الشباك مانحا الفوز 

للمنتخب بالده.
ــى  ــل مرم ــو األول يدخ ــدف ه واله

ــتلم تدريبها  األرجنتني منذ ان اس
ــد ان تغلب  ــكالوني بع ليونيل س
ــر  ــاال ٣-صف ــى غواتيم ــه عل فريق
وتعادل مع كولومبيا سلبا وتغلب 

على العراق ٤-صفر.
ــا بطلة  من جانب اخر قلبت فرنس
العالم الطاولة على ضيفتها أملانيا 
وأحلقت بها هزمية سادسة في عام 
ــي تاريخها،  ــرة األولى ف ــد للم واح
وذلك بعدما حولت تخلفها أمامها 
الى فوز ٢-١ على «ستاد دو فرانس» 
ــات  ــة الثالثة من منافس في اجلول

األول  ــتوى  للمس األولى  ــة  اجملموع
ــن  وتدي ــة.  األوربي األمم  دوري  ــن  م
ــي واالبتعاد  ــا الثان ــا بفوزه فرنس
ــن هولندا الثانية  ــارق ٤ نقاط ع بف
ــبت بثالثية  ــت أملانيا الس التي أذل
ــى أنطوان غريزمان الذي  نظيفة، ال
ــال العالم بهدف  حول تخلف أبط
ــن ركلة جزاء)،  لتوني كروس (١٤ م
الى فوز بهدفني في الشوط الثاني 
ــزاء). وهي املرة  (٦٢ و٨٠ من ركلة ج
ــا أملانيا  ــر فيه ــى التي تخس األول
ــى التوالي  ــميتني عل ــني رس مبارات
ــا ٢٠٠٠،  أورب ــات كأس  ــذ نهائي من
ــى مدربها  ــيزيد الضغط عل ما س
ــدأ مرحلة بناء  يواكيم لوف الذي ب
ــازل عن  ــد خيبة التن ــب بع املنتخ
ــن الدور  ــي باخلروج م ــب العامل اللق
ــكل سيء  األول ملونديال ٢٠١٨، بش
للغاية إذ حصل «مانشافت» على 
ــالث مباريات،  ــن ث ــة واحدة م نقط
ومني بهزمية سادسة في عام واحد 

للمرة األولى في تاريخه.
ــي الذي  ــد املنتخب األملان ــد يج وق
تعادل ذهابا مع فرنسا صفر-صفر، 
في املستوى الثاني لهذه البطولة 
ــة األخيرة  ــي اجلول ــل مباراته ف قب
ــرين الثاني/ ــع هولندا في ١٩ تش م

نوفمبر املقبل، في حال فوز األخيرة 

ــاراة املقررة  ــي املب ــا ف ــى فرنس عل
ــردام قبلها بأربعة  ــا في روت بينهم
ــها  ــام. وأعرب قائد أملانيا وحارس أي
ــرارة وخيبة،  ــن م ــر ع ــل نوي مانوي
ــم  (يواكي ــي  جلوغ «كان  ــا  موضح
ــة واضحة جدا  ــوف) وفريقه خط ل

ورأيناها الليلة. يجب أال نلوم 
الذي كنا  بالقدر  أنفسنا 
ــام هولندا. بدأنا  عليه أم
ــعر  ــرأة. نش ــاراة بج املب
باملرارة واخليبة خلسارتنا، 

ــد  بع ــيما  الس
ــا  من تقد

ــيطرة على املباراة.  وشعورنا بالس
لم تتم مكافأتنا على جهودنا في 
املنتخبان  ــل  ودخ األول».  ــوط  الش
ــذه املواجهة في  ــان الى ه العمالق
ــا  ــة متاما، ففرنس ــروف متناقض ظ
ــا بلقب كأس  ــن فوزه ــية م منتش
الثانية في  ــرة  للم العالم 
في  فوزها  بعد  تاريخها 
متوز/يوليو على كرواتيا 
٤-٢ في نهائي مونديال 
روسيا، فيما جتر أملانيا 
ــة  خيب ــل  ذي ــا  خلفه

اللقب  ــن  ع ــازل  التن
من  وخروجها  العاملي 
الدور األول بعد خسارتني 
ــيك وكوريا  أمام املكس
. ورغم اخلروج  اجلنوبية 

ــي  ــال الروس ــن املوندي م
ــط،  ــات فق ــالث مباري ــد ث بع
ــى  ــي عل ــاد األملان ــى االحت أبق
لوف  ــات  خدم
ــتلم  الذي اس
االشراف على 
ــافت»  «مانش
ــد  بع ــرة  مباش

عام  أملانيا  مونديال  نهائيات 
 ،٢ ٠ ٠ ٦

ــى  ــه عل ــه بقدرت ــا من ــك اميان وذل
ــاء املنتخب. لكن  ــادة عملية بن قي
ــذه العملية  ــى له ــرات األول املؤش
ــا، إذ حقق  ــجعة بتات ــت مش ليس
رجال لوف فوزا يتيما منذ النهائيات 
وكان وديا امام البيرو، فيما اكتفوا 
بالتعادل في مباراتهم األولى ضمن 
دوري األمم األوربية على أرضهم أمام 
ــل النتيجة  ــل أن حتص ــا، قب فرنس
الكارثية السبت بتلقي أسوأ هزمية 
ــدا وجاءت  ــد هولن ــى ي عل
نظيفة،  ــة  بثالثي
ــا  أتبعوه ــم  ث
ــة على يد  بهزمي

«الديوك».
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ــادي يوفنتوس  ــل ن ــق، داخ ــن القل ــة م ــود حال تس
ــي باولو  ــة العبه األرجنتين ــبب إصاب اإليطالي، بس
ــوبر  ديباال، خالل مباراة البرازيل، في ختام دورة «الس
ــعودية. وذكر  ــي الس ــت ف ــي أقيم ــيكو»، الت كالس
ــيو ميركاتو»، أن باولو ديباال خرج في  موقع «كالتش
ــكلة في  ــبب مش ــة ٥٧ من عمر املباراة، بس الدقيق
الركبة.وأضاف املوقع، أن ديباال سيخضع لفحوصات 
ــط  طبية دقيقة، من أجل حتديد حجم اإلصابة، وس

ــتعد خلوض مواجهات  قلق من يوفنتوس، الذي يس
صعبة خالل الفترة املقبلة.

ــى نظيره األرجنتيني،  وانتصر منتخب البرازيل، عل
ــدا، في الدقيقة  ــل توقيع ميران ــدف نظيف، حم به

.(٩٠+٣)
ويستعد يوفنتوس، ملواجهة جنوى، السبت املقبل 
ا على  ــي، قبل أن يحل ضيفً في إطار الدوري اإليطال
ــي إطار دوري  ــتر يونايتد، الثالثاء القادم، ف مانشس

أبطال أوربا
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أعلن غولدن ستايت ووريزر عن نواياه منذ 
اليوم األول من املوسم اجلديد لدوري كرة 
السلة األميركي للمحترفني، وذلك بفوزه 
املنطقة  في  منافسيه  أبرز  أحد  على 
الغربية أوكالهوما سيتي ثاندر ١٠٨-١٠٠. 

Golden AFP
بتتويجه  املباراة  قبيل  ووريرز   واحتفل 
بطال للموسم الثاني تواليا على حساب 
والثالث في املواسم  كليفالند كافالييرز 
خوامت  العبيه  بتسلم  األخيرة،  األربعة 
راية اللقب السادس لهذا  البطولة ورفع 

الفريق في ملعبه «أوراكل أرينا».
ظل  في  سيتي  اوكالهوما  يتمكن  ولم 
غياب جنمه املطلق راسل وستبروك لعدم 
جراحية  عملية  من  بالكامل  تعافيه 
خضع لها الشهر املاضي في ركبته، من 
ستيف  املدرب  فريق  احتفاالت  تعكير 
كير في ظل وجود ستيفن كوري وكيفن 

دورانت.
مع  نقطة   ٣٢ بتسجيله  كوري  وتألق 
فيما  حاسمة،  متريرات  و٩  متابعات   ٨
حقق دورانت ٢٧ نقطة مع ٨ متابعات و٦ 
تومسون  كالي  وأضاف  حاسمة،  متريرات 
على  صعبة  كانت  مباراة  في  نقطة   ١٤
يستسلم  لم  ثاندر  ألن  األرض  أصحاب 

حتى النهاية.
كير  واملدرب  الالعبون  تسلم  أن  وبعد 

آدم  الدوري  مفوض  من  البطولة  خوامت 
ترعى  التي  بالقيم  األخير  أشاد  سيلفر، 
تقاليد  لديهم  «ووريرز  قائال  النادي  هذا 
التميز القائمة على القيم العاملية مثل 
العمل اجلماعي واالحترام والوحدة. إنهم 
كرة  دوري  العبي  من  طويال  إرثا  يواصلون 
تنافس  التي  والفرق  األميركي  السلة 
من  وذلك  رياضة،  من  أكبر  شيء  على 
خالل احتضان قوة الرياضة لبناء اجلسور 

وحتسني حياة الناس».
في  األخيرة  البطل  راية  بعدها  ورفعت 
الدوري  في  ملعب  أقدم  أرينا»،  «أوراكل 
حاليا (شيد عام ١٩٦٦)، وذلك ألن الفريق 
املقبل  املوسم  من  اعتبارا  سينتقل 
سان  في  جديد  ملعب  الى  أوكالند  من 

فرانسيسكو.
الهادف  ووريرز،  جمهور  الى  كوري  وتوجه 
الى أن يصبح أول من يتوج باللقب لثالثة 
مواسم متتالية منذ لوس أجنليس ليكرز 
املباراة  انطالق  قبيل  و٢٠٠٢)،   ٢٠٠٠ (بني 
ال  رحلة  كان  املاضي  «العام  بالقول 
تصدق. نحن نقوم بكل ذلك من أجلكم، 

لنستمتع بذلك الى أقصى احلدود».
الشوط  في  بالذات  كوري  واستمتع 
نقطة   ١٩ بتسجيله  اللقاء  من  األول 
استراحة  الى  فريقه  بدخول  بها  ساهم 
-٥٧ نقاط   ١٠ بفارق  متقدما  الشوطني 

صفوفه  في  تألق  الذي  ثاندر  لكن   ،٤٧
وستبروك  وبديل  نقطة)   ٢٧) جورج  بول 

األملاني دينيس شرودر (٢١ مع ٩ متابعات 
و٦ متريرات حاسمة) والنيوزيلندي ستيفن 
افتتح  متابعة)،   ١١ مع  نقطة   ١٧) آدامز 
الثالث بقوة بتسجيله ٢٢ نقطة مقابل 
له  سمح  ما  األرض،  لصاحب  فقط   ٩
بنتيجة  اللقاء  في  األولى  للمرة  بالتقدم 

٦٩-٦٦ إثر سلة ثالثية من شرودر.
بني  جدا  متقاربة  النتيجة  وبقيت 
وكان  األخيرة،  الثواني  حتى  الفريقني 

 ١,٥٧ آخر  في  لووريرز  نقطتني  الفارق 
آدامز،  رمية حرة للضيوف عبر  إثر  دقيقة 
كيفون  أتبعها  بثالثية  كوري  يرد  أن  قبل 
ليبتعد  السلة،  حتت  من  بنقطتني  لوني 
يوجه  أن  قبل   ١٠٤-٩٩ اللقب  حامل 
دورانت الضربة القاضية لفريقه السابق 
املتوسطة  املسافة  من  سلة  بتسجيله 

في آخر ٢٤ ثانية.

األربعاء،  امس  مدريد  ريال  نادي  أبدى 
مباراة  إقامة  لفكرة  التام  رفضه 
يناير/ في  املقررة  وجيرونا،  برشلونة 

منافسات  ضمن  املقبل،  ثان  كانون 
بالواليات  ميامي،  والية  في  الليجا 

املتحدة األمريكية .
أزمة  وجيرونا،  برشلونة  مباراة  ثل  ومتُ
رغبة  ظل  في  إسبانيا  في  كبيرة 
رابطة الليجا في اللعب في ميامي، 
اإلسباني،  االحتاد  رفض  وكذلك 
ا رغبة رابطة الالعبني في عدم  وأيضً

خوضها.
العام  األمني  إلى  الريال رسالة  ه  ووجَّ
كامبس،  أندريو  اإلسباني،  لالحتاد 
هذا  يأتي  أن  املفاجئ  «من  فيها  قال 

مبثابة  (تيباس)  شخص  من  الطلب 
يحافظ  أن  يجب  املسابقة،  منظم 
على احليادية، والنزاهة واملساواة بني 

اجلميع».
رابطة  رئيس  تيباس،  خافيير  كان 
في  أوضح  اإلسبانية،  الليجا 
برشلونة  أنَّ  سابقة،  تصريحات 
في  ويرغبان  الفكرة،  قبال  وجيرونا، 

خوض املباراة في ميامي.
ونشرت إذاعة «كادينا سير»، الرسالة 
رابطة  إلى  مدريد،  ريال  بعثها  التي 
املدير  طريق  عن  اإلسباني،  الدوري 
آنخيل  جوزيه  امللكي،  للنادي  العام 
رفضه  فيها  يؤكد  والتي  سانشيز، 
في  وجيرونا  برشلونة  لقاء  إلقامة 

ميامي .
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توّج مايك شوماخر جنل أسطورة سباقات الفورموال 
أوربا  بطولة  بلقب  شوماخر،  ميكايل  األملاني  وان 
هوكنهامي.وخلف  حلبة  على   ٣ الفورموال  لسباقات 
البريطاني الندو نوريس، بعد  البالغ ١٩ عاماً  السائق 
أن ضمن صدارة الترتيب العام قبل سباق واحد على 
بخوض  رغبته  عن  عبر  مايك  املوسم.وكان  انتهاء 
صاحب  والده  غرار  على  األولى،  الفئة  في  مسيرة 
العالم  بطولة  في  الفوز  مرات  بعدد  القياسي  الرقم 
(٧).وقال شوماخر الذي حل ثانياً وراء األستوني يوري 

في  وتفوق  العام فيبس  الترتيب 
البريطاني  تيكتوم على  دان 

غاية  في  ما «أنا  السعادة. 

حققه هذا الفريق خالل السنة ال يصدق».
وبعد بداية بطيئة، سيطر شوماخر على النصف 
خمسة  لقب  إحرازه  بعد  املوسم  من  الثاني 
سباقات الشهر املاضي. كما صعد على املنصة 
١٣ مرة من أصل ٢٩ سباقاً في هذا املوسم. وبإحرازه 
لقبه األول في الفورموال ٣، ضمن شوماخر رخصة 
األساسية  للسيارات  الدولي  االحتاد  من  «سوبر» 
للقفز إلى الفورموال وان، ليسير على خطى والده 

املتوج باللقب قبل ٢٨ عاماً.
التي سبقت  السنة  في  أي   ١٩٩٩ عام  مايك  ولد 
خمس  أصل  من  األول  العاملي  لقبه  والده  إحراز 
عالم  في  مشواره  بدأ  وقد  فيراري،  مع  توالياً 
الكارتينغ  سباقات  في  امليكانيكية  الرياضة 
بعمر التاسعة. ولتفادي االنتباه اعتمد اسم ميك 

بيتش، وهو اسم عائلة والدته كورينا.
شوماخر  مليكايل  الصحي  الوضع  الغموض  ويلف 
إلصابة  تعرضه  منذ  بسويسرا  منزله  في  الراقد 
في  له  تعرض  تزلج  حادث  خالل  رأسه  في  خطيرة 
كانون األول/ديسمبر ٢٠١٣، عندما كان برفقة عائلته 

وميك حتديداً.
وكان النجم السابق لفريق فيراري، قد خضع لعالج 
طويل إثر حادث خطير في محطة ميريبيل الفرنسية 
قبل  أشهر،  لستة  اصطناعية  غيبوبة  في  ووضع 
في  منزله  إلى  غرونوبل  في  مستشفى  من  ينقل  أن 
السويسرية،  ليمان  بحيرة  ضفاف  على  غالن  مدينة 
وسط تكتم شديد من عائلته حول حالته الصحية 

منذ ذلك احلني .
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ــام، عضو  ــي غراه ــيناتور ليندس ــرح الس ص
مجلس الشيوخ األمريكي عن والية كارولينا، 
ــو «Fox News» أنه لن  ــع رادي ــه م ــي حوارٍ ل ف
يتعامل مع اململكة العربية السعودية طاملا 
ا أن  بقي محمد بن سلمان وليًا للعهد، مؤكدً
ــة دون علم األمير  ــيء يحدث في اململك ال ش

ابن سلمان.
ــريبات  ــه ردًا على التس ــد جاءت تصريحات وق
 «CNN» ــة ــر وكال ــرت عب ــي نش ــرة الت األخي
اإلخبارية نقالً عن مصدرين سريني، وتضمنت 
ــعودية  الس ــة  العربي ــة  اململك ــة  أن حكوم
ــب  ــوت الكات ــن م ــر ع ــداد تقري ــتعد إلع تس
ــقجي»،  ــعودي «جمال خاش ــي الس الصحف
ــأ أثناء  ــد حدثت باخلط ــه أن الوفاة ق ــرُ في تق
ــعوديني على  ــتجوابه، إضافة إلى أن الس اس
استعدادٍ تام حملاسبة املسؤولني عن الواقعة، 
ــيرين: «التحقيق معه كان بهدف إعادته  ش مُ
ــعودية، والعملية نفذت دون  إلى اململكة الس

تصريح واتسمت بالغموض».
وذكر املصدر األول أن التقرير سيخلص إلى أن 
العملية نفذت بطريقةٍ غامضة ودون تصريح 
مباشر؛ أما املصدر اآلخر فأشار إلى أن التقرير 
ما زال حتت اإلعداد، وقد يتغير مضمونه بتغير 

الظروف.

أسبوعان من اإلنكار
ابن ســلمان : «خاشقجي خرج من القنصلية 

بعد بضع دقائق أو ساعة. 
ــرت عبر  ــرة والتي نش ــريبات األخي أتت التس
شبكة «CNN» اإلخبارية، حول نية السلطات 
ــل  ــه بقت ــرُ في ــر تق ــداد تقري ــعودية إلع الس
ــقجي عن طريق اخلطأ أثناء استجوابه  خاش

بعد أسبوعني من إنكار السلطات السعودية 
حلادثة اختفاء الصحفي داخل القنصلية؛ إذ 
ــة االختفاء  ــعودية حلادث ــرت الرواية الس تغي
أكثر من مرة بدءًا من التعنت السعودي برفض 
احلادثة بالكامل والصمت التام، ومن ثم رواية 

خروج خاشقجي من القنصلية بعد دقائق.
أتى التصريح األول لولي العهد السعودي األمير 
ــؤاله حول اختفاء  محمد بن سلمان عند س
ــقجي في  ــعودي جمال خاش الصحفي الس
حواره األخير مع صحيفة «بلومبيرج»، وذلك 
ــار  ــن اختفائه، والذي أش ــد يومني فقط م بع
فيه إلى خروج خاشقجي من القنصلية بعد 
بضع دقائق من دخولها، وذلك على الرغم من 
أن الكاميرات اخلاصة بالقنصلية قد سجلت 
دخول خاشقجي إليها؛ ولم تسجل خروجه 
ا منها؛ إال أن اململكة لم تقدم حينها دليالً  أبدً

ا على صحة روايتها األولى. واحدً
ــه وكاالت األنباء  ــي الوقت الذي تداولت في وف
ــقجي داخل  ــة أخبارًا عن مقتل خاش التركي
ــؤولون  املس ــى  نف ــعودية،  الس ــة  القنصلي
ــؤولني األتراك،  ــات املس ــعوديون تصريح الس
ا من  ــات عارية متامً ــيرين إلى أنها «اتهام مش
ــعودي أن اململكة  الصحة»، وأكد املصدر الس
ــة احلقيقة  ــة ملعرف ــب القضي ــع عن كث تتاب
الكاملة وحترص على سالمة مواطنيها أينما 

كانوا.
ــاق  ــاول إلص ــة حت ــة منظم ــة قطري «جرمي

ــعودي جمال  ــاء الصحفي الس ــة اختف تهم
خاشقجي باململكة السعودية»، هكذا أشار 
الكاتب سلطان بن بندر، في جريدة «عكاظ» 
السعودية في مقالٍ بعنوان: «بعد مسرحية 
ــر  قط ــت  تورط ــل  ه ــقجي:  خاش ــاء  اختف

ا  ــعودية تواجه مخططً وأزالمها»، إلى أن الس
ا  ــي اململكة، واصفً ــاعة الفوضى ف هدفه إش
ــبق بوفاته بال دليل يفضح تورط  احلكم املُس
قطر واإلخوان وتركيا في مسرحية االختفاء.

ــبوعني  ــوال أس ــعودي وط الس ــالم  كان اإلع
ــيناريوهات مختلفة حول اختفاء  ــج س ينس
ــوالً إلى  ــن املؤامرة، وص ــة م ــقجي، بداي خاش
ــز، خطيبة  ــة جنكي ــي خديج ــكيك ف التش
ــا باجملني عليه،  ــقجي، وصحة عالقته خاش
وذلك بعد أن قامت بتبليغ السلطات التركية 

بأمر اختفائه داخل القنصلية.
ــعوديني إلى  ــض الكتاب الس ــل األمر ببع وص
ــة ابن  ــن معارض ــقجي ع ــة خاش ــاء توب إدع
ا إلى األراضي السعودية  سلمان؛ وعودته نادمً
ــه، فيقول عن ذلك الكاتب أحمد عجب  بإرادت
ــقجي»،  ــي مقاله «من حرر خاش ــي ف الزهران
ــاك  هن أن  ــعودية،  الس ــكاظ»  «ع ــدة  بجري
احتماالً آخر الختفاء خاشقجي، وهو شعوره 
ــه مبنى  ــب دخول ــن عق ــني ألرض الوط باحلن
ــروج متخفيًا،  ــار اخل ــذا اخت ــة؛ وله القنصلي
ــعودية وتسليم نفسه اختياريًا  والعودة للس
ــب  ــه تأني ــد أن قتل ــة؛ بع ــف العقوب لتخفي

الضمير.
«رواية ترامب».. عناصر مارقة تســببت َّـ 

مقتل خاشقجي
في يوم ١٠ أكتوبر (تشرين األول) اجلاري، نشرت 
ــم  ــة، الناطقة باس ــاح» التركي ــدة «صب جري

ــة والتنمية احلاكم، أنباءً صادمة  حزب العدال
حول من أسمتهم «كتيبة اإلعدام»، تكشف 
فيه عن هويات ١٥ مسؤوالً سعوديًا قد وصلوا 
إلى مطار أتاتورك يوم ٢ أكتوبر (تشرين األول)؛ 
ــهد اختفاء الصحفي  وهو اليوم ذاته الذي ش

خاشقجي، مشيرة إلى أن هؤالء السعوديون 
قد غادروا األراضي التركية في اليوم ذاته على 
ــركة الطيران  ــنت طائراتٍ خاصة، تابعة لش م
ــي  وه  ،«Sky Prime Aviation» ــعودية  الس
ــركة التي أفاد مسؤولون أتراك بتبعيتها  الش
إلى ولي العهد ابن سلمان؛ وبحسب اجلريدة، 
ــدف  به ــة  التركي ــي  باألراض ــم  وجوده كان 
ــل كانت املهمة هي إعادة  مهمة محددة، فه

خاشقجي للمملكة؟ .
ــس  ــب باألم ــس ترام ــات الرئي ــارت تصريح أث
ــل االجتماعي؛  ــع التواص ــى مواق ــدل عل اجل
ــعودي  ــع امللك الس ــب اتصال م ــار عق إذ أش
سلمان بن عبد العزيز أنه استنتج من حديث 
ــا كانوا خلف مقتل  ــك أن قتلة مارقني رمب املل
ــقجي؛ الفتًا أن امللك السعودي قد أنكر  خاش

بشكلٍ حازم أن يكون على علم بأي شيء.
تأتي هذه التصريحات بالتزامن مع التسريبات 
ــل  مقت أن  ــعودي  الس ــراف  باالعت ــة  اخلاص
ــقجي مت باخلطأ أثناء التحقيق معه في  خاش
ــعودي  مقر القنصلية؛ فهل تولى الوفد الس
ــا ذات اليوم على منت طائرات  الذي وصل تركي

خاصة مسؤولية التحقيق مع خاشقجي؟
ــى منذ بضعة  ــعودية األول جاءت الرواية الس
ــعودية، والتي  ــاة «العربية» الس ــام عبر قن أي
ــر اجلريدة  ــورة عب ــارت إلى أن الصور املنش أش
ــوى  ــل اإلجتماعي ما هي س ــع التواص ومواق
ــم  ــجت حوله ــعوديني نس ــياح س ــور س ص

ــلطات السعودية، وبعد  القصص، إال أن الس
ــي قد قامت باألمس،  تعرضها للضغط الدول
ــب جريدة «إيالف»، باستدعاء األسماء  بحس
ــة،  ــاح التركي ــدة صب ــا باجلري ــي ورد ذكره الت
ــبب وجودهم في  ــار عن س ــك لالستفس وذل

ــطنبول في التوقيت ذاته الذي يوافق آخر  إس
ظهور علني للصحفي خاشقجي.

ــل إلى األراضي  ــق اإلعدام» الذي وص كان «فري
التركية، بحسب اجلريدة، يتضمن ثالثة أفراد 
ــر محمد بن  ــرس امللكي اخلاص باألمي من احل
سلمان،  وآخرين من الصاعقة والدفاع املدني 
ــعودية، بينهم، املالزم  ــرات العامة الس واخملاب
ــال القوات  ــو أحد رج ــب احلربي، وه ــار غال ذع
ــاع املدني منصور  ــلحة، والعقيد بالدف املس
ــني، والعقيد ماهر عبد العزيز  عثمان أبا حس

مترب من جهاز االستخبارات السعودية.
ــة كان  ــي حال ــا ف ــدل حقً ــر للج إال أن املثي
تواجدهم بغرض التحقيق مع خاشقجي هو 
تواجد العقيد دكتور صالح الطبيقي معهم، 
ــاإلدارة العامة  ــرعي ب ــب الش ــو مدير الط وه
لألدلة اجلنائية، ورئيس الزمالة السعودية في 
ــتاذ التشريح اخملتص؛ إذ  الطب الشرعي وأس
ــاءل رواد مواقع التواصل االجتماعي عما  تس

يفعله طبيب تشريح مع فريق حتقيقات.
قُتل بعد دقائق من دخوله القنصلية

ــدة  ــالً جدي ــرة» تفاصي ــاة «اجلزي ــفت قن كش
ــير  ــقجي؛ إذ تش ــأن قضية اختفاء خاش بش
ــت عليها  ــة التي حصل ــريبات الصوتي التس
أجهزة األمن التركية بعد االختفاء بيومني إلى 
ــقجي قتل فقط بعد مرور أربع دقائق  أن خاش
دا: «جلس  من دخوله مقر قنصلية بالده؛ مؤكً
ــعودي، محمد  ــقجي مع القنصل الس خاش
ــل مجموعة  ــت ذاته دخ ــي، وفي الوق العتيب
ــحبوا خاشقجي للخارج  من األشخاص، س
ــوا قتله باإلبر، وهم  ــى غرفة مجاورة، وحاول إل
ــع األلفاظ، وكان آخر ما قاله  ــبونه بأبش يس
ــه باإلبر»؛ وقد  ــقجي أنهم يحاولون قتل خاش

ــجيل الصوتي األخير الذي  جاء ذلك في التس
ــير إلى أن  ــف عن وجوده، وهو ما يش مت الكش
تل مباشرةً بعد دخوله  جمال خاشقجي قد قُ

إلى مقر القنصلية؛ بحسب «اجلزيرة».
ــارة إلى وجود أي حتقيق مع  هذا ولم تتم اإلش
ــقجي داخل مقر القنصلية  الصحفي خاش
ــجيالت الصوتية  ــد مت رصده من خالل التس ق

ــد  ــى أن أح ــرة»، عل ــد «اجلزي ــى اآلن؛ وتؤك حت
السيارات السوداء التي غادرت مقر القنصلية 
بعد ساعتني بالضبط من اختفاء خاشقجي 
والتي كانت تقل جزءًا من األفراد الذين عرفوا 
بفريق االغتيال، قد توجهت مباشرةً إلى بيت 
ــاك أربع  ــت هن ــعودي؛ إذ مكث ــل الس القنص
ــت إلى مطار  ــن ثم توجه ــاعات كاملة وم س

أتاتورك.
ــب املدعي العام  ــدر من مكت ــفه مص ما كش
ــس أن الفحص األولي  ــي للجزيرة باألم الترك
ــعودية قد أظهر أدلة جديدة  للقنصلية الس
بارزة تؤكد مقتل الصحافي جمال خاشقجي 
داخل مقر القنصلية على الرغم من محاوالت 
ــف عنه  ــم الكش ــا قد يت ــو م ــها؛ وه طمس

بالتفصيل خالل األيام القادمة.
ــوات التي  ــل ارتفعت األص ــياق متص وفي س
ــعودي؛  ــرورة رحيل ولي العهد الس تنادي بض
ــك دوربني في  ــيناتور األمريكي دي ــد الس إذ أك
ــس املوافق ١٥ أكتوبر  ــات أدلى بها أم تصريح
ــة،  ــبكة «CNN» األمريكي ــرين األول) لش (تش
تفيد أنه حتدث هاتفيًا مع السفير السعودي 

ــلمان؛  ــن س ــد ب ــر خال ــنطن األمي ــدى واش ل
ــة اململكة  ــدم رغب ــن ع ــره ع ــر أخب وأن األخي
ــات املتحدة في  ــاركة الوالي ــعودية مبش الس
ــقجي؛ وهو األمر الذي  حتقيقات اختفاء خاش
ا على  ــدً ــني، مؤك ــيناتور دورب ــتنكره الس اس
ضرورة رفع الدعم األمريكي لإلدارة السعودية 
ــا حادثة  ــة، واصفً ــات اقتصادي ــرض عقوب وف
اختفاء خاشقجي كمثال على «تطرف اإلدارة 
ــعودية»، أما السيناتور ليندسي جراهام  الس
فقد أكد في حواره مع شبكة فوكس نيوز؛ أن 
ا  ــعودي ال ميكنه أن يكون قائدً ولي العهد الس

وعليه الرحيل.

ــى الثورات  ــنوات عل ــبع س بعد مرور س
ــم العربي، بات من  ــي اجتاحت العال الت
ــا ينبعث من  ــكل م املمكن اآلن رؤية ش
ــبيه بصدام  ــد ش ــل جدي ــام: جي احلط
ــتعداد لفرض  ــر القذافي على اس ومعم
ــم «اإلصالح»  ــلطوية باس رؤيتهم الس

ومبباركة من الغرب .
رمبا كانت السياسات اخلارجية األوربية 
ــرة طويلة  ــة منذ فت ــة منافق واألمريكي
ــام جتبرهم  ــرأي الع ــر وال ــن املعايي ولك
ــل مع األنظمة اجملرمة  عادة على التعام
ــد  ــى الصعي ــن، عل ــم منبوذي باعتباره

الرسمي على األقل.
ــقجي دون  ــل خاش ــرور مقت ــا إن م كم
ــر مرعب  ــى عص ــي إل ــد يفض ــاب ق عق
ــب على ما  ــية.وعلق الكات ــر وحش وأكث
ــت  ــنطن بوس قاله تقرير صحيفة واش
اعترضت  ــة  األمريكي ــتخبارات  االس إن 
يناقشون  اتصاالت مسؤولني سعوديني 
ــقجي قبل  ــى خاش ــة القبض عل خط
ــاالً بأن  ــه يثير احتم ــال إن ــه؛ قائ اختفائ
حكومتنا كانت تعرف املؤامرة ولم حتذر 

خاشقجي.
ــة  ــادات غاضب ــة انتق ــارت الفضيح وأث
ــجعت ولي العهد  ترى أن إدارة ترامب ش
لفعل أسوأ ما يفكر به، ما أدى إلى وفاة 
ا،  ــذا صحيحً ــون ه ــقجي. قد يك خاش
ولكن لفهم صعود االستبداديني اجلدد،

ــام ٢٠١١ كانت  ــرى التقرير أن ثورات ع وي
ــة للديكتاتوريات  مبثابة صدمة حقيقي
ــة للغرب  ــم املوالي ــة وعالقاته الطويل
ــذه  ه ــتمرار  اس ــى  عل ــاعد  س ــذي  ال

الديكتاتوريات باحلكم.
ــنتني  ــار الثورات، ملدة س لم يُحدد مس
ــل، كانت النتيجة متأرجحة.  على األق

ولكن كل ذلك انهار في عام ٢٠١٣.
كيــف تعاملــت الواليــات اِّـتحــدة مــع 

ثورتي مصر وسوريا؟
في مصر، انهارت احلكومة التي يقودها 
ــزة  ــبب أجه ــلمون، بس ــوان املس اإلخ
ــعها  الدولة التي عملت كل ما في وس
لضمان فشل احلكومة، وانتهت الثورة 
ــذي قاده وزير  ــي انقالب يوليو (متوز) ال ف
ــي.  الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيس
ــوريا، أطلقت  ــهر التالي بس وفي الش
ــد  ــار األس القوات املوالية للرئيس بش

ــارين إلى  ــة بغاز الس ــخ محمل صواري
ــيطر  ــق التي يس إحدى ضواحي دمش
ــفر عن مقتل  ــا املتمردون، ما أس عليه
ــا ال يقل عن ١٤٠٠ رجل وامرأة وطفل.  م
ــي احلالتني، فضلت  ــق الكاتب، وف يعل
ــتجابة للربيع  ــدم االس ــا ع إدارة أوبام

العربي.
ــتيالء  ــمية اس ــالل رفضه تس ــن خ م
ــر  ــي مص ــم ف ــى احلك ــي عل السيس
ــع عالقة مفيدة  «انقالب» لتجنب قط
بل كبار مستشاري أوباما  منذ عقود، قَ
ــكري اجلديد في  ــم العس ــور احلك ظه

ــط كأمر واقع. في كتاب  ــرق األوس الش
جديد عن االنتفاضة املصرية وتداعياتها، 
ــل  مراس ــك،  كيركباتري ــد  ديفي ــور  يص
ــي القاهرة  ــز ف ــورك تامي ــة نيوي صحيف
آنذاك، اإلدارة األمريكية كمحرض للثورة 
املضادة، وسعيدة برؤية عودة االستقرار 
ــابيع من االنقالب، كان  بأي ثمن. بعد أس
وزير اخلارجية جون كيري يؤكد أن اجليش 

«سيُعيد الدميقراطية».
ــاك  ــر أُمر وزير الدفاع تش ــع التقري وتاب
ــي  السيس ــى  إل ــدث  بالتح ــل،  هيج
ــن  ــدالً م ــة، ب ــه للمعارض ــف ذبح لوق
ــرف ما  ــي: أنت تع ــال للسيس ــك ق ذل
ــت الحق  ــدك، في وق ــل لبل ــو األفض ه
يشرح لكيركباتريك (مراسل صحيفة 
ــن  م ــؤولني  مس أن  ــز)  تامي ــورك  نيوي

ــة املتحدة  ــعودية واإلمارات العربي الس
ــوا لهيجل لقد  ــكاوي، وقال ــروه بش غم

حان الوقت حملو اإلخوان.

ــذا ما فعله بالضبط، فقد دبر مذابح  وه
ــرة  ــي القاه ــطس (آب) ٢٠١٣ ف ١٤ أغس
التي خلفت أكثر من ٩٠٠ متظاهر قتيل، 
ــي التاريخ  ــوأ حادث من نوعه ف وهو أس

احلديث.
في ذلك الشهر نفسه، انتهت نية أوباما 
ــكري ردًا على استخدام  للتدخل العس
ــلحة الكيميائية في  بشار األسد لألس
ــات األخيرة  ــي اللحظ ــوريا باتفاق ف س

مبساعدة احلكومة الروسية.
ــلحة  األس ــتخدام  اس ــك  ذل ــب  وأعق
ــنوات،  ــر لس ــكل أكب ــة بش الكيميائي

ــس الوقت،  ــاز الكلور. وفي نف خاصة غ
قدمت اإلدارة عن عمد ملتمردين سوريني 
ــود أزمة  ــريًا كافيًا لضمان وج ــا س دعمً
ــد رئيس غير  دموية. وأعلن أوباما أن األس
ــرعي يجب أن يرحل، في حني ضمنت  ش
ــدم حدوث ذلك  ــة األمريكية ع السياس

ا. أبدً
كيف ســاعدت الواليات اِّـتحدة على قتل 

الربيع العربي؟
نشأ إذعان الواليات املتحدة ملوت الربيع 

ــؤولي  العربي من الواقعية اخلبيثة ملس
أوباما الرئيسيني والضغوط الكبيرة من 
السعوديني واإلماراتيني، الذين نظروا إلى 

ــى أنها تهديدات  ــورات اإلقليمية عل الث
ــذل امللوك  ــة حلكمهم امللكي. ب وجودي
الرجعيون واألمراء في اخلليج كل ما في 
ــة الدميقراطية  ــعهم إلخماد احلرك وس
ــدوالرات إلى  ــع مليارات ال في مصر، ودف
ــي وأنصاره. وبسبب كراهيتهم  السيس
للثورات العربية واإلسالم السياسي رأوا 
ــا الفاتر على جماعة  ــاح إدارة أوبام انفت

اإلخوان املسلمني مؤامرة قذرة.
ــأ، بالطبع. إذا كان  ــد كانوا على خط لق

عام ٢٠١١ ميثل فرصة تاريخية للواليات 
ــع العالم  ــات م ــادة العالق ــدة إلع املتح
ــة لعقود على  ــي التي كانت قائم العرب
ــات، وإذا كان عام ٢٠١٣  دعم للدكتاتوري
ــب إعادة  ــرة لتجن ــة األخي ــل الفرص ميث
ــور التي أدت إلى الثورات  تبني نفس األم
ــلت إدارة أوباما في  ــي املقام األول، فش ف
ــراغ الذي  ــدو أن الف ــن. ويب كال االختباري
ــة أوباما للعالم كان  طرأ على جوهر رؤي
ــل. فالرجل  ــا لهذا الفش مصدرًا رئيس
ــام ٢٠٠٩  ــى القاهرة في ع ــاء إل الذي ج
وهو يعتنق رغبته في البحث عن «بداية 
ــان «في كل  جديدة» ودعم حقوق اإلنس
مكان»، رَكن للخيارات الواقعية الباردة، 
ــت لوضع عالمة فارقة  عندما حان الوق
ــلمان  ــق ابن س ــا أطل ــخ. وعندم بالتاري
احلملة العسكرية الكارثية للسعودية 
ــر  ــام ٢٠١٥، وهي أول مؤش ــي اليمن ع ف
ــي العهد اخلطرة، ومع ذلك  على جرأة ول

دعمتها إدارة أوباما .

بواقعــة  ترامــب  إدارة  عالقــة  هــي  مــا 
خاشقجي؟

ولفت التقرير إلى أن إدارة ترامب وسعت 
ــيما من  ــعودية وال س ــن دعمها للس م
ــر الرئيس،  ــنر، صه ــد كوش ــالل جاري خ
ــة وثيقة  ل عالق ــكّ ــه ش ــال إن ــذي يق ال
ــماء  ــاركته «أس ــلمان، مبش ــع ابن س م
ــعوديني الذين ال يدينون له بالوالء»  الس
ــن الليل  ــت متأخر م ــاع بوق ــي اجتم ف
ــرين األول) ٢٠١٧. ومنذ  ــر (تش ــي أكتوب ف
ــاز ولي العهد  ــني، لم يثر احتج ذلك احل
ــعد احلريري  ــوزراء اللبناني س لرئيس ال
ــي) وال حملته  ــرين الثان في نوفمبر (تش
ــعوديني  ــطاء الس ــقة ضد النش املنس
حلقوق املرأة قبل رفع احلظر الذي فرضته 
ــاء؛ الكثير من  اململكة على قيادة النس

الفزع األمريكي الرسمي.
حتى العمليات التي اتبعها السعوديون 
ــقني في اخلارج وإعادتهم  بخطف املنش
ــرًا إلى البالد -كما حدث للناشطة  قس
جلني الهذلول باإلمارات العربية املتحدة 
ــا. وقد  ــرى جتاهله ــارس (آذار)- ج ــي م ف
ــي األيام  ــون ف ــون مطلع ــن مراقب تكه
ــا يكون قد  ــقجي رمب ــرة بأن خاش األخي
ــالل محاولة اختطاف  تل دون قصد خ قُ
ــادث مجرد  ــذا احل ــن مثل ه ــة. لك مماثل
ــمح  نتيجة متوقعة للتجاوزات التي سُ

بها لفترة طويلة.
ــه إقامة  ــقجي، وهو لدي ما حدث خلاش
ــنطن  ــات املتحدة وكاتب بالواش بالوالي
بوست ولديه أكثر من مليون متابع على 
تويتر ودائرة مؤثرة من األصدقاء، يبدد أي 
شعور باألمان لدى املعارضني العرب في 

جميع أنحاء العالم.
ــة وأرعبت مجتمع  ــت الواقع لقد صدم
ــطاء حقوق  ونش واحملللني  ــني  الصحفي

ــول  ــط ح ــرق األوس ــي الش ــان ف اإلنس
ــبوق  العالم، ما أدى إلى تهديد غير مس
ــيوخ  ــني ألعضاء مجلس الش ــن احلزب م

ــم الواليات  ــل ودع ــون بتموي ــن يأذن الذي
املتحدة للمملكة.

ــني، بعد  ــوم اإلثن ــر، ي ــتطرد التقري واس
ــاء  ــن اختف ــبوع م ــن أس ــرب م ــا يق م
خاشقجي، ظهر كل من الرئيس ترامب، 
ــر اخلارجية  ــس، ووزي ــس بن ــب الرئي ونائ
ــة، لإلعرب عن القلق.  بومبيو في النهاي
ــاب رئيس حول  ــاء، في خط ــوم الثالث وي
ــة التقدمية، طالب  ــة اخلارجي السياس
ــاءلة  ــاندرز باملس ــي س ــيناتور بيرن الس
ــص بالذكر  ــقجي وخ عن اختفاء خاش
اململكة العربية السعودية كعضو بارز 
ــتبداد،  ــرك العاملي نحو االس في «التح
ــة، والكلبتوقراطية (حكم  وحكم األقي

اللصوص)» التي تتطلب املعارضة.
ــلوب التعتيم الذي  ــعوديون بأس رد الس
االستبدادية  ــلطات  للس ا  أصبح منوذجً
ــث عرضوا  ــة، حي ــي املنطق ــدة ف اجلدي
ــادًا ووعود  ــكارًا ح ــرة وإن ــات املؤام نظري
ــات ملعرفة مكان  ــراء حتقيق ــة بإج كاذب
«خاشقجي». وفشلوا في تقدمي أي دليل 
ــقجي من القنصلية،  على خروج خاش
ــن أجزاء  ــن الصحفيون ع ــني أعل في ح
ــة الظرفية، مثل عدم  ــية من األدل رئيس
حضور املوظفني األتراك في يوم اختفاء 
ــات املراقبة من  ــقجي، وإزالة لقط خاش
ــادرة الطائرات  ــة، ووصول ومغ القنصلي
ــعودي التي ذكرتها  اخلاصة للفريق الس

السلطات التركية.
ــمح للسعوديني  واختتم التقرير : إذا سُ
ــة  واقع ــرور  وم ــة،  اللعب ــذه  ه ــب  بلع
ــوف  فس ــب،  عواق أي  دون  ــقجي  خاش
ــرًا يَعد فيه  ا خطي ــدً ــا جدي ــل عاملً ندخ
ــن أن تصل إليك  ــأن «يديه ميك النظام ب
ــا يقول أحد املعارضني  أينما كنت»، كم
ــعوديني في لندن، وسيصبح الوعد  الس

ــن الناحية  ــه مفيد م ــة طاملا أن حقيق
االستراتيجية للغرب. مرة أخرى، يُعرض 

علينا االختيار.
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رئيس الوزراء االسترالي على خطى ترامب يفكر باالعتراف بالقدس «عاصمة إلسرائيل»

ــل  ــن األم ــالمة ع ــرب س وأع
ــف النار في  ــتمرار وق في اس
ــار  الختي ــرغ  للتف ــس  طرابل
ــركة دولية كبرى ملراجعة  ش
حسابات املصرف املركزي في 
ا  ــفً ــس والبيضاء، كاش طرابل
عن آلية اختيار هذه الشركة.
ــي تصريح صحفي، ان  وقال ف
ــا بهذا  ــس األمن كلفن "مجل
ــر واقترحنا عليه تكليف  األم
ــذا  ــوم به ــة تق ــركة دولي ش
ــراج  ــالة الس العمل بعد رس
ــن  ــس األم ــس مجل ــى رئي إل
ــا مراجعة  ــب فيه ــي طل الت
ــابات  حس ــق  تدقي ــة  عملي
موضحاً  ــزي"،  املرك ــرف  املص
ــيكون  ــركة س ان اختيار الش
ــركات الدولية  ــني الش ــن ب م
ــة من  ــع املعروف ــرى األرب الكب
ــتدراج العروض، وأن  خالل اس
ــور  ــيكون بحض ــار س االختي
ــي تؤدي  ــري لك ــر واحلب الكبي
العمل في كال املصرفني لفترة 
قد تدوم ثالثة أو أربعة أشهر، 
حتت إطار بعثة األمم املتحدة .

ان  ــن  ع ــالمة  س ــف  وكش
ــابات املصرف  ــة حس مراجع
والبيضاء  ــس  بطرابل املركزي 
ا  ــراج مضيفً ــب الس ــو طل ه
ا جاءنا  هناك طلب ليس بعيدً
اً من املشير خليفة حفتر  أيضً
ــه، وأعرب عن  في االجتاه نفس
ــر  ــذا األم ــهم ه ــه أن يس أمل
ــد من التقارب  في إحداث مزي
وتوحيد إدارة املصرف املركزي.

ــير  ــة ثانية، أمر املش من جه
ــرار  ق ــي  ف ــر،  حفت ــة  خليف
العام  ــب  النائ ــرا  ــر مؤخ نش
ــة  املنطق ــي  ف ــكري  العس
ــتئناف  "باس ــرقية  الش
التحقيقات في قضية اغتيال 
ــش الليبي  ــس أركان اجلي رئي
ــي واجمللس  ــام القذاف في نظ
ــواء عبد الفتاح  االنتقالي الل

يونس ومرافقيه والتواصل مع 
كافة اجلهات الدولية واحمللية 
من أجل تسليم املتهمني في 

ذلك القضية".

وكان حتقيق سابق أجري عام 
ــاوي،  العيس ٢٠١١ حدد علي 
ــوزراء  لل ــا  رئيس كان  ــذي  ال
ــلطة  ــاء االنتفاضة في س أثن
للمعارضة  ــة  تابع ــة  انتقالي
ــلطة من  ــي انتزعت الس والت
القذافي، على أنه املشتبه به 

الرئيس.
ــث وزير خارجية  الى ذلك، بح
ــة  الليبي ــاق  الوف ــة  حكوم
ــيالة في  ــر س ــد الطاه محم

ــر  ــالمة آخ ــع س ــس م طرابل
ــتجدات السياسية في  املس
ــب  ــر املكت ــال مدي ــا، وق ليبي
ــوزارة أحمد عمر  ــي لل اإلعالم
إن  ــبوتنيك»  لـ»س ــد  األرب
ــيالة التقى مساء االثنني  «س
مبكتبه في الوزارة مع سالمة 
ــؤون السياسية  ونائبته للش

ستيفاني ويليامز».
ــا  العلي ــة  املفوض ــدت  وأك
ــي  ف ــة  اخلارجي ــية  للسياس
ــكا  فيديري ــي  األورب ــاد  االحت

ــة  أهمي ــى  عل ــي،  موغيرين
ــدة  املتح األمم  ــع  م ــاون  التع
االقتصادية  ــارات  املس ــى  عل
ــط  لبس ــية  والسياس
ــة  ــان فعالي ــتقرار وضم االس

الدولة الليبية ومؤسساتها.
ــن  ــي» ع ــة «اك ــت وكال ونقل
إنها بحثت  موغيريني قولها 
ــالل لقائهما  ــالمة خ ــع س م
ــام ما  ــل أي ــل قب ــي بروكس ف
ميكن اتخاذه من عقوبات ضد 
ــني في تهريب النفط  الضالع

الليبي.
ــي مؤمتر  ــت موغيريني ف وبين
صحفي عقدته عقب اختتام 
وزراء خارجية  أعمال اجتماع 
االحتاد  ــي  ف ــاء  ــدول األعض ال
األوربي أمس في لوكسمبورغ، 
أن االحتاد أوصى دوله األعضاء 
في األمم املتحدة بدعم اجلهد 
املبذول هناك لفرض عقوبات، 
ــري  ــل يج ــة فـ»العم مضيف
ــة  األروق ــي  ــد ف ــكل جي بش

األممية».
ــاد  ــاون االحت ــرت أن «تع واعتب
ــتهدف أيضاً،  مع سالمة يس
التصدي  ــرة،  أموار كثي ضمن 
لظاهرة تهريب النفط الليبي 
والذي يفلت من خزائن الدولة، 
لصالح امليليشيات املسلحة، 
ــوال، تصب  ــا أنها، أي األم كم
أحياناً».  األوربية  املصارف  في 
وأشارت، إلى أن «االحتاد يعمل 
ــركات  ــة حت ــل مراقب ــن أج م
ــه  ــارف دول ــي مص ــوال ف األم
لتعقب  ــعى  ويس ــاء  واألعض

حركتها ومعرفة مصادرها».
ــادي فى  ــي القي ــاً، لق ميداني

الوفاق وبجهاز  ــة  وزارة داخلي
ــزي خيري حنكورة  االمن املرك

ــار أمام  ــى إطالق ن مصرعه ف
(راديسون  بوابة فندق املهاري 
ــو  ــس وه ــط طرابل ــو) وس بل
ــه  من ــذ  يتخ ــذي  ال ــدق  الفن
ــاري  ــس الدولة اإلستش مجل
ــفت مصادر  ــه. وكش ــراً ل مق
ــي  لق ــورة  حنك ــأن  ب ــة  أمني
ــن  ــر م ــت مبك ــه بوق مصرع
ــور  ــى الف ــني عل ــاح اإلثن صب
مصاباً بعدة أعيرة نارية أثناء 
الرماية التي تعرض لها فيما 
ــاء األولية حول  تضاربت األنب
هوية اجلهة املنفذة للعملية 
ــردع اخلاصة  ــوة ال ــني ق ــا ب م

ومجموعة أخرى.
ــد»  املرص ــة  ووفق»صحيف
ــورة  حنك ــل  حتص ــة،  الليبي
ــى ترقية   ــنة املاضية عل الس
ــتثنائية هي مالزم أول من  اس
ــة الوفاق إبان عمله مع  داخلي
ــليم  ــوة االمن املركزي أبوس ق
ــي الككلى  ــادة عبدالغن بقي

الشهير بـ»غنيوة».
إلى ذلك، متكن أهالي منطقة 
الفقهاء من القبض على أحد 
أبرز أمراء تنظيم «داعش» في 
اإلرهابي  ــة  النوفلي ــة  منطق
ــعود  مس ــة  «جمع ــو  املدع

باحلسن النوفلي» .
وكان «النوفلي» آمر اجملموعة 
ــنت هجوما  اإلرهابية التي ش
في نهاية شهر كانون الثاني 
ــراس  ح ــى  عل  ٢٠١٦ ــر)  (يناي
«أوستايل»  التركية  الشركة 
ــاءات التي تنفذ طريقاً  لإلنش
العقيلة  بلدة  يربط  إسفلتياً 
الساحلية مع بلدتي البريقة 

وراس النوف النفطيتني.
ــر تنظيم «داعش» على  ونش
ــا  ــوراً مل ــت ص ــبكة اإلنترن ش
ــرادة»،  ــزوة م ـــ «غ ــماها ب أس
ــن بينها صوراً لذبح  ظهرت م

ثالثة من حراس الشركة.

ــرائيلية  ــب رئيس احلكومة اإلس وفيما رح
ــون الذي نددت به السلطة  بإعالن موريس
ــر اخلارجية رياض  ــطينية. وقال وزي الفلس
ــتراليا  ــارة جلاكرتا، أن أس ــي خالل زي املالك
ــون الدولي وقرارات  ــتنتهك القان بذلك «س
مجلس األمن... وجتازف بعالقاتها التجارية 
ــي  العرب ــاً  خصوص ــم،  العال ــة  بقي ــع  م
ــادة النظر  ــداً إياها إع ــالمي»، مناش واإلس
ــرة اخلارجية  ــذه القضية. وحذرت وزي في ه
ــية ريتنو مارسودي استراليا من  اإلندونيس
العواقب احملتملة فيما نقلت وسائل إعالم 
ــؤول إندونيسي قوله إن  استرالية عن مس
 ، ــاً بني البلدين قد يجمدّ اتفاقاً جتارياً مهم
ــون الى طمأنة البرملان بأنه  ما دفع موريس
لم يتخذ قراراً حاسماً بعد في هذا الشأن، 

ويريد مشاورة حلفائه من قادة املنطقة.
موقف موريسون أثار أيضاً معارضة محلية 
ــترالية  ــديدة، حتديداً من املعارضة اإلس ش
التي اتهمته بالسعي الى كسب مزيد من 
األصوات في االنتخابات التشريعية السبت 
ــي دائرته ذات الغالبية اليهودية، علماً أن  ف
ــتؤدي  هزمية انتخابية للحزب الليبرالي س
ــون املقعد الذي يؤمن  ــارة موريس الى خس
ــه الغالبية في البرملان. لكن رئيس الوزراء  ل
ــى أن يكون قراره مرتبطاً باالنتخابات، أو  نف

بتدخل من الواليات املتحدة.
ــة األوربية لقاءات  وفي غزة، عقدت املبعوث
ــة األمم املتحدة  ــي «وكال ــؤولني ف ــع مس م
ــروا)، وفي  ــني» (أون ــغيل الالجئ لغوث وتش
ــب األحمر، وممثلني  اللجنة الدولية للصلي
ــتمعت،  ــات اجملتمع املدني. واس عن منظم
ــى  ــى ال ــتطالعية األول ــا االس ــي زيارته ف
ــات  ــى معلوم ال ــزة،  ــاع غ ــة وقط املنطق
ــية واألزمات  ــن األوضاع املعيش ــة ع صادم
ــوية التي يعيشها مليونا  اإلنسانية املأس
فلسطيني في القطاع. لكنها لم تلتق أي 
ــاس» أو الفصائل  ــؤول في حركة «حم مس

الفلسطينية.
ــتال القطاع بساعات  وقبيل مغادرة تيرس
ــة  ــي مصري برئاس ــل وفد أمن ــة، وص قليل

مسؤول ملف فلسطني في االستخبارات 
ــق، إلجراء  ــد عبد اخلال ــة اللواء أحم العام
ــل  والفصائ ــاس»  «حم ــع  م ــات  محادث
ــارة رئيس  ــر لزي ــطينية، والتحضي الفلس
ــر اللواء عباس  ــتخبارات العامة الوزي االس

كامل الى غزة.
ــاع قبل أيام  ــارة الوفد الى القط وجاءت زي
ــرائيل  ــن املهلة التي منحتها إس قليلة م
ــة، لوقف  ــدا اجلمع ــي غ ــة، وتنته للحرك
ــرقية  ــيرات العودة» قرب احلدود الش «مس
ــة ومربكة»  ــي باتت «مزعج للقطاع، والت
ــتبق عقد اجمللس  للدولة العبرية. كما تس
ــطينية  ــة التحرير الفلس ــزي ملنظم املرك

ــط الضفة  ــي رام اهللا وس ــي ٢٨ اجلاري ف ف
ــية  الغربية، والذي قد يتخذ عقوبات قاس
ــف رواتب  ــن بينها وق ــق القطاع، م في ح
ــطينية كلياً أو  ــلطة الفلس موظفي الس
جزئياً، وحل اجمللس التشريعي الذي تتمتع 

فيه «حماس» بغالبية كبيرة.
ــه رام اهللا ولقاء  ــعى كامل خالل زيارت ويس
ــادة «حماس»  ــود عباس، وق ــس محم الرئي
ــرائيليني في تل  ــؤولني إس ــزة، ومس ــي غ ف
ــتوى التصعيد على  أبيب، الى خفض مس

األرض في القطاع، والعمل على جتنب شن 
إسرائيل حرب رابعة مدمرة، في وقت تعلو 
ــم إلنقاذ  ــدة والعال ــي األمم املتح أصوات ف
القطاع من براثن الفقر والبطالة واألزمات 
اإلنسانية. وسينقل كامل رسائل متبادلة 
ــرائيل، تتضمن  ــاس و»حماس» وإس بني عب
ــن أجل  ــر م ــى اآلخ ــرف عل ــروط كل ط ش

التهدئة واملصاحلة.
ــة : أن  ــطينية رفيع ــادر فلس ــدت مص وأك
ــيواصلون بذل كل  ــؤولني املصريني س املس
اجلهود املطلوبة إلنقاذ األوضاع في القطاع 
وإنهاء االنقسام، ومنع اندالع حرب جديدة. 
ــدمي  ــتواصل تق ــر س ــى أن مص ــارت ال وأش

ــاعدات للقطاع مباشرة، أو من خالل  املس
ــرى، وبطرق مختلفة، ملنع تدهور  جهات أخ

األوضاع اإلنسانية.
ــل  الداخ ــي  ف ــادات  انتق ــة  مواجه ــي  وف
ــارج، بدا رئيس  ــدات برد جتاري من اخل وتهدي
ــون  موريس ــكوت  س ــترالي  االس ــوزراء  ال
مترددا في تنفيذ قرار نقل سفارة بالده في 
إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، وأكد أنه 

يريد مشاورة حلفائه أوال.
ــبعني  ــه يخالف س ــون بأن ــم موريس واته

ــترالية  ــة اخلارجية االس عاما من السياس
ــة أن تعلق  ــاء عن إمكاني ــا حتدثت أنب بينم
ــيا اتفاقا جتاريا ثنائيا. لذلك أبلغ  إندونيس
ــم يتخذ قرارا  ــوزراء البرملان بأنه ل رئيس ال

حاسما بعد في هذا الشأن.
ــرة، قال  ــه الفك ــن إعالن ــاعات م ــد س وبع
موريسون الثالثاء أنه يرغب في "استطالع 
ــذا القرار "قبل أن  ــادة املنطقة في ه آراء" ق
ــة وجهة نظر محددة حول  تكون للحكوم

هذه القضية".
ــي مؤمتر صحفي  ــن ف ــون أعل وكان موريس
ــم يحدد  ــى مقترحات ل ــح" عل ــه "منفت إن
ــدس  بالق ــميًا  رس ــراف  لالعت ــا  مصدره
عاصمةً إلسرائيل ونقل سفارة بالده إليها، 
ــدة في أيار/مايو  ــا فعلت الواليات املتح كم

املاضي.
واحتلت اسرائيل القدس الشرقية العربية 
ــر القدس  ــي ١٩٦٧. وهي تعتب ــا ف وضمته
"عاصمتها املوحدة واألبدية"، بينما يطالب 
الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة 

لدولتهم املنشودة.
ــادس  ــس األميركي في الس ــرف الرئي واعت
من كانون األول/ديسمبر، بالقدس عاصمة 
ــف  ــرات مختل ــالً حتذي ــرائيل، متجاه إلس
ــكلت قطيعة مع  ــراف، في خطوة ش األط
ــالفه. وأثار هذا القرار غضب  ــة أس سياس

الفلسطينيني واستنكار اجملتمع الدولي.
ــراء  إج ــطينيون  الفلس ــض  يرف ــذاك،  وم
اتصاالت مع اإلدارة األميركية وقيامها بدور 

الوسيط في عملية السالم.
ــفارة  ــرار نقل الس ــؤولون أن ق ــرح مس وص
االسترالية إلى القدس مطروح منذ أشهر. 

ــن مع حلظة  ــون يتزام ــالن موريس ــن إع لك
مهمة ملنصبه على رأس احلكومة.

ــذي لم يكن  ــون ال ــد جاء إعالن موريس فق
ــن انتخابات  ــام قليلة م ــل أي ــا، قب متوقع
ــرة  دائ ــي  ف ــتجري  س ــة  فرعي ــريعية  تش
ــي  ف ــود  اليه ــا  عليه ــن  يهيم ــة  انتخابي
ــتطالعات الرأي إلى  ــير اس ــيدني. وتش س
تراجع مرشح احلزب الليبرالي الذي ينتمي 
إليه موريسون سفير استراليا السابق في 

اسرائيل.
ورحب رئيس احلكومة االسرائيلي بنيامني 
نتنياهو بإعالن موريسون. وكتب على تويتر 
ــميًا  ر في االعتراف رس ــه يفكّ ــي بأن "أبلغن
بالقدس عاصمةً إلسرائيل ونقل السفارة 
ــنت جدا له  ــدس. أنا مم ــترالية إلى الق األس

على ذلك".
ــا مختلفا من قبل  لكن القرار واجه موقف
ــيا أكبر  ــك إندونيس ــطينيني وكذل الفلس

دولة في عدد املسلمني في العالم.
ــطيني رياض  ــة الفلس ــر اخلارجي وقال وزي
ــمية إلى  ــارة رس ــوم بزي ــذي يق ــي ال املالك
ــتنتهك  ــتراليا "س ــا الثالثاء إن اس جاكرت
ــس األمن  ــرارات مجل ــي" وق ــون الدول القان

الدولي إذا قامت بنقل السفارة.
ــا  ــازف بعالقاته ــتراليا جت ــاف أن "اس وأض
ــع بقية  ــاع األعمال م ــي قط ــة وف التجاري
ــالمي".  ــم وخصوصا مع العالم االس العال
ــتراليا النظر في  ــد اس ــع "آمل أن تعي وتاب

ــرك من هذا  ــام بتح ــا قبل القي قراره
النوع ألغراض تتعلق باالنتخابات".

ــترالية  التلفزيون االس ــاة  قن ــت  ونقل
ــؤول  ــي" عن مس احلكومية "ايه بي س
في جاكرتا قوله إن اتفاقا جتاريا مهما 

بني البلدين قد يجمد.
ــؤولون في وزارتي اخلارجية  وصرح مس
ــت  ــيتني أنه ليس والتجارة االندونيس
هناك أي خطط لتعليق احملادثات حول 
ــون أكد أنه ناقش  االتفاق. لكن موريس
ــي  ــس اإلندونيس ــع الرئي ــة م القضي
ــن  م ــلة  سلس ــي  ف ــدودو  وي ــو  جوك

االتصاالت الهاتفية.
ــنواصل  ــون للبرملان "س ــال موريس وق
ــع  ــاون م ــق وبتع ــكل وثي ــل بش العم

حلفائنا وشركائنا في جميع أنحاء العالم 
حول هذه القضية".

ــن  "نح ــترالي  االس ــوزراء  ال ــس  رئي ــال  وق
ــرائيل ودولة  ــل الدولتني"، اس ملتزمون بح
ــة ال  ــن بصراح ــاف "لك ــطينية. وأض فلس
ــم يتحقق  ــرام، ول ــور على ما ي ــير األم تس
م، وعلينا أال نواصل فعل  ــن التقدّ الكثير م

الشيء نفسه ونتوقع نتائج مختلفة".
وستؤدي هزمية انتخابية للحزب الليبرالي 

إلى خسارته املقعد الذي يؤمن له األغلبية 
في البرملان.

ــم حزب  ــت بيني وونغ املتحدثة باس واتهم
ــون بالقيام بهذا  ــال املعارض، موريس العم
ــتمالة  ــأن القدس من أجل اس اإلعالن بش

مزيد من الناخبني.
ــكوت موريسون يائس حاليا  وقالت إن "س
ــة أنه  ــى درج ــه إل ــي منصب ــاء ف ازاء البق
مستعد ليقول أي شيء إذا كان يعتقد أنه 
سيجلب له مزيدا من األصوات، حتى على 

حساب املصلحة القومية ألستراليا".
وأصبح موريسون رئيسا للحكومة في آب/

ــد أن أزاح احملافظون  ــطس املاضي بع أغس
ــر اعتداال  ــؤول األكث مالكولم ترنبول املس

في احلزب، من هذا املنصب.
ــي دونالد  ــس األميرك ــن الرئي ــا أعل وعندم
ــات املتحدة  ــفارة الوالي ــب عن نقل س ترام
إلى القدس، نأت حكومة ترنبول عن القرار 
األميركي واعتبرت أنه ال يسهم في عملية 

السالم بني اسرائيل والفلسطينيني.
ــأن قراره جاء  ــون تصريحات ب ونفى موريس
ــات املتحدة  ــته الوالي نتيجة ضغط مارس
ــات في دائرة  ــون مرتبطا باالنتخاب أو أن يك

وونتوورث التي ستجرى السبت.
وقال "اتخذت هذا القرار بدون أي تدخل من 
ــألة  الواليات املتحدة". وأضاف أن هذه املس
ــات أجريتها مع  ــي مناقش ــرح ف ــم تط "ل

الرئيس أو املسؤولني" األميركيني.

13 ما وراء الحدث 
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ــرق األوسط  ــالم في الش ــبقته مبعوثة االحتاد األوربي اجلديدة لعملية الس ــياً الفتاً، إذ وصل اليه ظهراً وفد أمني مصري رفيع، س ــاطاً دبلوماس ــهد قطاع غزة أمس االربعاء نش ش
ــون قنبلة عندما أعلن «انفتاحه على اقتراحات» تدعوه الى االعتراف بالقدس «عاصمة إلسرائيل» ونقل  ــترالي سكوت موريس ر رئيس الوزراء األس ــتال، في وقت فجّ ــوزانا تيرس س
سفارة بالده الى املدينة، قبل أن يبدي تردداً واستعداداً لـ «إستطالع آراء» األصدقاء واحللفاء في العالم، في ضوء ضغوط خارجية وجتارية واتهامات داخلية بزعزعة األمن القومي لـ 
«أهداف انتخابية». ووصف موريسون «اقتراحات» االعتراف بالقدس «عاصمة إلسرائيل» بـ «املعقولة» و «املقنعة»، وقال إن حكومته ستنظر فيها، مؤكداً في الوقت نفسه «أننا 
ملتزمون حلّ الدولتني... لكن بصراحة ال تسير األمور على ما يرام، ولم يتحقق الكثير من التقدم، وعلينا أال نواصل فعل الشيء نفسه ونتوقع نتائج مختلفة»، في إشارة الى ما 

قاله مسؤولون في إدارة دونالد ترامب لتبرير اعترافه بالقدس «عاصمة إلسرائيل».
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/ القسم السياسي

/ القسم السياسي

استعرض املوفد 
الدولي غسان سالمة 
في العاصمة الليبية 

طرابلس نتائج جولته 
األوربية ومناقشة 

اخلطوات لدفع العملية 
السياسية في البالد. 

وفيما بحث االحتاد 
األوربي مع سالمة 

فرض عقوبات على 
مهربي النفط الليبي 

أمر رئيس األركان 
العامة القوات بإخالء 

مواقعهم في مطار 
بنينا الدولي. ميدانياً، 
لقي القيادي في وزارة 

داخلية حكومة الوفاق 
مصرعه في إطالق نار 
في طرابلس في حني 

مت القبض على «ذباح» 
حراس الشركة التركية 

في مرادة. 

سالمة يكشف تفاصيل مراجعة حسابات اِّـركزي واالتحاد األوربي لعقوبات على مهربي النفط
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موقف موريسون أثار 
معارضة محلية شديدة 
تحديداً من اِّـعارضة 
اإلسرتالية التي اتهمته 
بالسعي اُّـ كسب مزيد 
من األصوات َّـ االنتخابات 
التشريعية

أكدت اِّـفوضة العليا 
للسياسية الخارجية َّـ 
االتحاد األوربي فيديريكا 
موغرييني على أهمية 
التعاون مع األمم اِّـتحدة 
لبسط االستقرار وضمان 
فعالية الدولة الليبية 
ومؤسساتها

@ÚÓö”@ø@pb‘Ó‘zn€a@“b‰˜nçbi@6–y@Ú–Ó‹Å@7íΩa@äflc
@øaà‘€a@‚bƒ„@ø@=Ó‹€a@ìÓ¶a@Êb◊âc@èÓˆâ@fibÓnÀa
ÈÓ‘œaäflÎ@è„ÏÌ@Äbn–€a@Üj«@ıaÏ‹€a@Ô€b‘n„¸a@è‹1aÎ

NO.3050 .THU .18 .OCT .2018  العدد (٣٠٥٠) الخميس ١٨ / ١٠  / ٢٠١٨

سالمةحفرتعبد الفتاح يونس

موريسونسوزانا ترامب
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ــلوبا  ــا الكاتب فقد اختار اس ام
ــدمي لكتابه اذ كتب  جديدا للتق
ــف فيها  ــت مقدمة“ وص ”ليس
ــي  الت ــات  والصعوب ــه  متاعب
واجهته في تأليف هذا الكتاب. 
ــذرة تنمو في رحم  ــذ ان كان ب من
العملية الكتابية حتى خروجه 
الى النور . لم يستخدم الكاتب 
ــول  ــى فص ــاب ال ــيم الكت تقس
ــادة  الع ــرت  ج ــا  كم ــث  ومباح
ــاب اذ رتب  ــدى الكثير من الكت ل
ــكل  موضوعات الكتاب على ش
ــط  تراب ــا  بينه ــع  يجم ــرات  فق

متسلسل سلس.
يبدأ الكتاب بلمحة تاريخية عن 
بدء اختراع الكتابة واحلاجة التي 
دعت الى ظهورها واستخدامها 
في حفظ التراث االنساني. بعد 
ــفاهيا  ش ــه  تداول ــم  يت كان  ان 
واشكالها ومراحل تطورها، وفي 
ــيطة اجاب  ــذه اللمحة البس ه
ــذي قد  ــؤال ال ــب عن الس الكات
ــن القراء  ــن الكثير م ــرد في ذه ي

ــهم ”ما  ــاب انفس ــى الكت وحت
ــاءت االجابة  ــي الكتابة؟“. وج ه
ــرح معنى الكتابة ووضع  في ش
ــا كعملية  ــف منهجي له تعري
ابداعية . وتناولت الفقرة الثانية 
ــتخدمت  املواد واالدوات التي اس
ــن الرقم الطينية  في الكتابة م
ــات وجلودها  ــام احليوان الى عظ
ــردي.. الخ فضال  ــف الب الى لفائ
ــتخدمت  ــي اس ــن االدوات الت ع
ــب نوع  ــة وحس ــالم للكتاب كأق
ــتخدمت كسجل  املادة التي اس
ــة  الثالث ــرة  الفق ــي  للتدوين.وف
ــرة كتابة  ــا املؤلف فك ــرض لن ع
ــة  مختلف ــة  بطريق ــة  الكتاب
ــلوب التنظير،  ــن اس ــد ع فابتع
ــهد بآراء كتاب ومؤلفني  واستش
لهم سمعتهم األدبية يتحدثون 
ــد البدء  ــة الكتابة عن ــن كتاب ع
ــد  ــم. الب ــد أعماله ــف اح بتألي
ــه  ان  ــا كان نوع ــل مهم ألي عم
ــني او غاية  ــدف مع ــل الى ه يص
ــاءت  ج ــا  اليه ــول  الوص ــو  يرج

ــرة الرابعة لتبني الغاية من  الفق
ــة ذاتية  ــة، هل هي حاج الكتاب
ــالة يجب ان  محضة ام انها رس
ــدث لديه  ــى املتلقي وحت تصل ال
ردة فعل معينة جتاهه؟ وقد وضع 
ــذه الفقرة حتت عنوان  الكاتب ه
ــني الكاتب والقارئ”..  ”العالقة ب
ــة فقد  ــي الفقرة اخلامس ــا ف ام
ــن  م ــا  منوذج ــب  الكات ــار  اخت
ــة، اال وهو الكتابة  ــواع الكتاب ان
ــاخرة ليبني دور الكاتب في  الس
التعبير عن االوضاع السياسية 
ــة  واالقتصادي ــة  واالجتماعي
ــها القارئ،   ــا التي يعيش وغيره
ــن اوال وقبل كل  ــو مواط الذي ه
ــاخر الذع اما  ــيء بأسلوب س ش
ــة ما يضحك  ــر البلي من باب ش
او من باب االختباء خلف ستارة 
ــام  ــن النظ ــا م ــخرية خوف الس
السياسي او االجتماعي القائم 
ــارس االرهاب  ــه ان مي ــذي ميكن ال
ــري والثقافي على الكاتب. الفك

ــة”  ــراءة الكتاب ــرة ”ق ــا فق تليه

ــم وهو  ــاؤل مه ــب عن تس وجتي
كيف نقرأ ما كتب بشكل يحقق 
ــدف الذي توخاه الكاتب عند  اله
شروعه بعملية الكتابة. وبعد ان 
عرض لنا الكاتب ماهية الكتابة 
وصوال الى اسلوب قراءتها يصل 
ــي يجب  ــيلة الت ــى الوس ــا ال بن
االرث  ــى  عل ــا  فيه ــظ  نحاف ان 
ــذي ينمو  ــاني املكتوب وال االنس
ويزداد بشكل كبير االمر الذي دعا 

ــر الى اطالق  ــني بهذا االم املهتم
ــار املعلومات او  ــح انفج مصطل
ثورة املعلومات على كمية النتاج 
ــذي يحتاج  ــور وال الفكري املنش
ــم ليتم الرجوع  الى حفظ منظ
ــات  ــت، واملكتب ــي أي وق ــه ف الي
ــب لتأدية هذا  ــي املكان املناس ه
ــدس. وقد خصصت  الواجب املق
ــاب  الكت ــن  م ــرة  االخي ــرة  الفق
ــل املكتبي  ــن العم ــث ع للحدي
الذي يشمل اقتناء الكتب واملواد 
ــا  وتنظيمه ــرى  االخ ــة  الثقافي
ــتخدام الفهرسة الوصفية  باس
ــة ومن ثم  ــة املوضوعي والفهرس
وفق  ــتودعات  ــي مس ف حفظها 
ــة التصنيف املتبعة ليكون  خط
ــتخدامها  واس ــا  اليه ــوع  الرج
يسيرا على القارئ. في الصفحة 
االخيرة من الكتاب اختار الكاتب 
ــاب  ــف الكت ــوالت تص ــع مق ارب
ــه ووضعا  ــة التعامل مع وكيفي
ــوا في الكتاب”.  حتت عنوان ”قال
عند الوصول الى الكلمة االخيرة 

ــا حصلنا  ــد انن ــاب جن ــي الكت ف
ــن املعلومات عن  على العديد م
ــا  وحفظه ــا  وقراءته ــة  الكتاب
ــيق ومختصر، وقدم  باسلوب ش
لنا اجابات واضحة ومباشرة عن 

االسئلة اآلتية:
1. ما الكتابة؟

2. كيف نكتب؟
ــني  ب ــة  العالق ــى  تبن ــف  كي  .3

الكاتب والقارئ؟
4. كيف نقرأ؟

ــا كتبنا من  ــظ م ــف نحف 5. كي
الضياع؟

سامراء / البينة الجديدة /محمد 
احمد / تصوير: نعيم جبوري

ــت الثقافي في  ــتقبل البي اس
سامراء إحدى تشكيالت دائرة 
ــة  ــة العام ــات الثقافي العالق
ــياحة  ــي وزارة الثقافة والس ف
ــد املاضي في  ــار يوم األح واآلث

مقره اجلديد الكائن في منتدى 
ــامراء ممثلي  رياضة وشباب س
ــامرائي كل  املنتدى األدبي الس
من حسن الشكرجي ووصفي 
التعاون  لتدارس سبل  احلوفي 
املؤسستني،  بني  ــتقبلي  املس
ــا  ــتثمارا مل ــاء اس ــي اللق ويأت

ــتني من نخب  تضمه املؤسس
ــاء  وأدب ــاب  كت ــرة  خي ــل   متث
آفاق  ــح  لفت ــامراء  ــة س مدين
ــني الطرفني خدمة  ــاون  ب التع
ــكل  ــة بش الثقافي ــة  للحرك
ــكل خاص  ــة بش ــام واألدبي ع
ــامراء، ويأتي هذا  في مدينة س

ــاط للتواصل مع  الرموز  النش
ــي  ف ــة  الثقافي ــات  واملنظم
توجيهات  ــى  ــاءً عل بن املدينة 
ــة  الثقافي ــات  العالق ــرة  دائ
العامة بوزارة الثقافة من اجل 
ــوض بالواقع الثقافي في  النه

سامراء.

البينة الجديدة / زهري عبد الزهرة
العراقيني  ــني  املترجم احتفت جمعية 
ــد واملترجم  ــي والناق ــل  االكادمي بالراح
عناد غزوان اسماعيل رئيس احتاد االدباء 
العراقيني السابق مبناسبة ذكرى رحيله 
ــت االصبوحة  ــرة،  تخلل ــة عش الـرابع
ــة عرض فيها  ــة احتفالية انيق اجلميل
فلم وثائقي عن اجنازات اجلمعية، وأزاح  
ــل طيب الذكر  ــتار عن متثال للراح الس
ــس اجلمعية  ــن قبل رئي ــزوان م عناد غ
العراقية لدعم الثقافة مفيد اجلزائري،  
بعمل الفنان يوسف العقابي ثم القاء 
عدة كلمات مقتضبة عن سيرة وحياة 
ــني التدريس  ــة ومنجزه ب ــزوان وعمل غ
ــه العديد من  ــة والنقد وترأس والترجم
ــرف العضوية  اجلمعيات واجلان ونيل ش
ــات  ــات العلمية  في املؤسس للجمعي

ــاهمة في  ــة والدولية بعد املس العربي
ــل  ــاء الراح ــدث اصدق ــها. وحت تأسيس
ــني  ــيني، مؤرخ ــه اهللا روادا وتدريس رحم
ــيرته عن  ــوا مس ــن واكب ــني مم ومترجم
ــيرته ونهجه  ــزارة العطاء، ذكروا مس غ
ــيس  ــروم تأس ــف كان  ي ــي  وكي الوطن
ــي تعنى  ــة الت ــات االهلي ــض الكلي بع

ــة التخصصات  ــاألدب والترجمة وبقي ب
العلمية ولكن احلكومة في تلك احلقبة 
وضعت  العراقيل والعقبات امامه ولم 
تر تلك الصروح العلمية وافكاره النيرة 
ــم معارضته  ــوا في حديثه النور، وبين
ــي  ــام القمع ــزة النظ ــديدة ألجه الش
وعدم انتمائه للحزب احلاكم ووقف ضد 

ــي اخلفاء والعلن  تأييدهم وافكارهم ف
ــاء وكبرياء،  ــكل اب ــفهم ب وواجه تعس
ــة واللباقة ورباطة  وكان ميتاز بالكياس
ــم االسدي رئيس  اجلأش. الدكتور قاس
ــني العراقيني الذي ادار  جمعية املترجم
ــتاذ  ــال عن  الراحل االس ــة ق االحتفالي
ــماعيل الذي  ــزوان اس ــور عناد غ الدكت
رأس هذه اجلمعية للفترة ما بني (-1989
ــم واملعرفة  ــر للعل ــدم الكثي 1998)، ق
ــزه  أطاريح    ــرة  من منج ــلة كبي سلس
ــة والعلمية وفي  ــتى اجملاالت االدبي بش
ــر،  ــف والنش ــة والتألي ــال الترجم مج
وذكر كيف كان الراحل دؤوب في عمله 
ــيس اجلمعية ونال شرف  وشارك بتأس
العضوية في احملافل الدولية للجمعية 
ــد دخول  ــن وق ــن التزم ــم م ــى الرغ عل
ــار  ــوات العراقية الى الكويت ، واش الق

ــني طلبة الراحل  ــى العالقة االبوية ب ال
ــكل  وحبهم للمحاضرات العلمية بش
ــب الذكر  ــر كيف ال وطي ــدق، وذك ال يص
ــاز  ــة وميت ــة اجلميل ــب النكت كان صاح
والتشويق  املمتنع  ــهل  الس ــلوب  بأس
للمحاضرات وقد اشرف وناقش عشرات 
ــتير  ــائل العلمية لطلبة املاجس الرس
ــداد، خرج اجيال  والدكتورة جلامعة بغ
وشعراء وادباء وأساتذة  يدنون له اليوم 
ــاء ورد اجلميل، عدد  بنكران الذات والوف
ــلموا عدة مناصب حكومية  منهم تس
بعد التغيير ومنهم من دون اسمه على  
ــاحات ونحتوا  ــات واملدارس والس القاع
له التماثيل ويستحق ”ابا املعتز“ تلك 
ــاتذة رواد من  ــزات. فيما القاء أس املنج
اصدقاء الراحل قصائد شعرية مجدت 
ــل واالصيل  ــد وموقفه النبي ذكره اخلال

ــانية  ــة واالنس ــا الوطني ــاه القضاي جت
والعلمية التي تخص البالد. 

ــع احلضور من  ــة اطل ــام االحتفالي خت
ــيني، مترجمني،  ــاء ،تدريس ــني ،ادب فنان
ــرض صغير ضم  ــى مع ــني عل واعالمي
ــن  ــه م ــى ب ــد احملتف ــات الفقي مقتني
ــض من  ــة والبع ــور تذكاري ــة، ص طابع
ــت جمعية  ــه  ، و قدم ــه و مؤلفات كتب
املترجمني لوح االبداع وشهادة تقديرية 
ــلمها ولده  ــى الفقيد احملتفى به تس ال
ــزوان وحرمه ، الذي  ــز عناد غ البار معت
ــكر والتقدير للجمعية  بدوره قدم الش
ــادرة اجلميلة واثنى  ــا بهذه املب لقيامه
ــور  ــى احلض ــاد  عل ــز عن ــور معت الدكت
ــور التذكارية  ــت الص ــا والتقط جميع
ــيدات  للس ــة  اجلمعي ــة  قاع ــل  داخ

والسادة الضيوف.

البينة الجديدة / ستار الجودة
ــاعر  ــاكر طابور، ش ــاعر ش الش
ــرة خصبة،  ــك ذاك ــرد، ميتل التم
ــعرا من وحي اجملتمع  ويكتب ش
ــه، ميتلك  ــاء جلدت ــاة ابن ومعان
ــاء  بن ــي  ف ــة  عريض ــا  خطوط
ــم وابرز  ــدة، واحد من أه القصي

ــي بنية الفن  االرقام الصعبة ف
ــعراء  ــرز ش اب ــد  واح ــعر،  والش
ــي  العراق ــعبي  الش ــعر  الش
ــعر و يهرب  والعربي، يرجتل الش
املفردة من واقعها املرير محولها 
الى مفهوم و ابداع فني ، ويهرب 
ــى  ــة ال ــة الدارج ــن اللغ مكام
ــل يحاكي  ــى جمي ــعر مقف ش
الذائقة اجلمعية، يصنع الآلالت 
املوسيقة مثل آلة (الناي) ليعلم 
الناس مجانا وببيع قسم منها 
ــواب احلياة  ــن أب ــاب م ــد ب ليس
ــرد ويعد  ــاعر متم ــة، ش الصعب
من صعاليك احلداثة، له حضور 
بارز في شارع املتنبي واملنتديات 
األدبية والثقافية، شخصية لها 

حضور، اذا غاب يفتقد واذا حضر 
ــرز، ويحدث ضجيج  يعد مع األب
ــي  ــن الت ــي كل األماك ــج ف منت
ــز النفس، ال تأخذه  يرتادها، عزي
ــة احلق،  ــول كلم ــة الئم بق لوم
ــة،  دمث اخللق ويتمتع بالكياس
ــامة،  خفيف الظل دائم االبتس
ــة التي  ــات املثخن ــم اجلراح رغ
يخفيها جلبابه، قصائده الذعة 
ــن الفقراء  ــع من خاللها ع يداف
ــع  ــع وج ــش م ــني يعي واملظلوم
،افتقدنا  ــراق  الع ومعاناة فقراء 
ــي صباح جمعة املتنبي في ه/ ف

تشرين االول، في املساء وجدناه 
ــخصه عبر  ــر صورة لش قد نش
التواصل االجتماعي يعمل أجير 

ــاء (عمالة)،  ــال البن ــة عم مبهن
ــذر لألصدقاء واجلمهور عن  ويعت
عدم احلضور الى شارع املتنبي، 
الصورة.  ــي  وآملتن ــتوقفتني  اس
ــن االصدقاء  ــا آملت الكثير م كم
ــالل  ــن خ ــاعر، م ــي الش ومحب

ــورة  ــكلت الص ــات، ش التعليق
عنوان لعناوين الفخر والكبرياء 
ــارة واضحة ملعاناة  ــاء، وإش واإلب
ــني العراقيني،  الكثير من الفنان
ــاعر ،فراغ  ــاب الش ــكل غي وش
ــو  ــع، فه ــده اجلمي ــر وافتق كبي
ــرور  ــع البهجة والس ــن يصن مم
ــع يزرع  ــا يكتنزه من وج رغم م
ــده اجلميلة  ــة عبر قصائ الفرح
ــر  ضمي ــل  متث ــي  الت ــة  الهادف
ــارع العراقي، ليس  ووجدان الش
ــر  ــز أجي ــغل املمي ــا ان يش عيب
ــن  ــا م ــاء او غيره ــال البن بأعم
االعمال، فالعمل شرف وعبادة، 
ــتثمر منجزه  لكن األجدر ان يس
ــف او فنان في  ــاعر او مثق كش

ــح العام  ــاء خلدمة الصال العط
ــتثمار فترة حياته، الشاعر  واس
شاكر كبير السن غير قادر على 
العمل مبهنة صعبة مثل البناء 
لسد رمق عيشه، لكن الضروف 
ــار األصعب،  ــه على اختي أجبرت
ــذا جزاء من  ــأل؟ هل ه وهنا نس
ــاهم بأدامة  ــب للوطن وس يكت
ــد  ــارك بش ــارك وش املع ــم  زخ
واجلرحى  الشهداء  وذكر  الهمم 
ــى  االول ــس  ألي ــارات،  واالنتص
ــؤالء الرموز،  ــل ه ــام. مبث االهتم
ــط مقومات  ــم ابس ــر له وتوفي
ــاة، واعتبارهم مواطنني من  احلي
الدرجة االولى، “لكن ال حياء ملن 

تنادي”.
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قصيدة

قصيدة

يأتي الكتاب التاســع للكاتب عكاب ســالم الطاهر، ليؤكد لنا ان االقالم التي اعتادت النقش على صفحات 
الزمن لم تجف والعقول التي نذرت نفســها منارات ترشــد السائرين لم تنضب.. َّـ دمشق نشر الكاتب 
اشــرعته البيضاء وشــرع يخط عليها ”موضوعات َّـ الكتابة“ وتولت ”الدار العربية للعلوم ناشــرون“ نشر 
الطبعة االوُّـ من الكتاب َّـ ســنة ٢٠٠٨ التي صدرت َّـ ثمان وثمانني صفحة من القطع اِّـتوســط.. قدم 

للكتاب االديب السوري االستاذ محمود الوهب..
عرض/ د. أروى عيسى

 الياسري

ــدد الثقافي،  ــتوعب امل ــذي يس ــو اإلناء ال ــع ه اجملتم
ــوي العصارة الثقافية ألبنائه،  وهو الوعاء الذي يحت
ــيلة  ــة تعتمد على وجود اجملتمع وهي الوس فالثقاف
املثلى للنهوض من بؤرة اجلهل واعتناق ثقافة احلرف، 
ــرف وثقافة  ــني ثقافة احل ــدم اخللط ب ــن علينا ع لك
ــة، والكلمة هي  ــف، فالثقافة هي مبدأ الكلم العن
ــم الفكر الذي يقوم  ــيدة احلضارة، لنصل الى عال س
ــوة التي حتمينا  ــرام  الروح أوالً ثم على الق ــى احت عل
من غدر االيام فكلما قرب اجملتمع إلى الوعي الثقافي  
مالت الشعوب إلى املعايشة بسالم.هناك دول مرت 
ــعوبها، منها  ــا وهجرت ش ــا احتالالت دمرته عليه
ــتقالل االرض  ــا ال يزال يقاوم حتى اس ــن حترر ومنه م
وحتريرها، دول تسعى لتقدم الشعوب لألفضل فرغم 
ــطع  النار املتوهجة والورود امللتهبة، ال بد من أن تس
ــل احلالكة، تبرز االنوار  ــط عتمة اللي جنوم زاهية وس
ــر بحياتها، تنهض  ــاص والدمار، تغام في ظل الرص
ــل حترير االرض  ــى وتناضل من أج ــط الفوض من وس
ــعراء  ــاك ايضا أدباء وش ــتعمار. هن ــدا عن االس بعي
ومثقفون يخطون تاريخ نضال شعوبهم على دفاتر 
ــاعر الغضب والتمرد  ــم اخلالدة. ينقلون مش أعماله
واالميان بأقالم احلرية وينيرون طريقها بتاريخ مستتر 
لشعوب انتصرت على الفاشية والعنصرية والظلم، 
وشعوب أخرى ال تزال حتارب األعداء وتقدم الشهداء 
ــا حروف  ــا زال لدين ــة املرجوة. م ــى النهاي ــل إل لتص
ــة نبني عليها مجتمعاتنا نزين فيها طريقنا،  جميل
ــيدا ننقله الى  ــيقانا نش ــا موس ــن خالله نعزف م
ــتاء  ــوارع بالدنا، لرمبا حتدث رعدا وقصفا وبرقا وش ش
ــش ارضنا ودنيانا،  ــا باخلير واملنفعة وتنع يعود علين
ــاتهم  ــوارع بريش ــاك ايضا فنانون يعطرون الش هن
ــم وحتولها  ــم لتمجد اعماله ــاحات بلوحاته والس
ــاء. ان الكلمة  ــماء الزرق أحلانا في الهواء وحتت الس
ــة التي ال  ــمس احلري ــفاء تبارك ش املغناة على الش
تتجزأ، لذلك دعونا نتكلم اللغة التي تربطنا وتربط 
أهدافنا بعيدا عن عتمة االقفاص املغامرة لرمبا تكون 
قاسية لكنها مؤكدا مثمرة ومؤثرة بعيدا عن الظلم 
والطغينة، فمهما كان العقاب صعب هو افضل من 
ــوان، فلنجعل حلمنا  ــذل والغدر واله العيش في ال
ــك بيد اطفالنا ونقودهم الى  شمسا مشرقة ومنس
ــتقبل مزهر واضح جلي ليعيشوا وسطه حياة  مس

سعيدة وهانئة.
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فنارت

إيمان عبد اِّـلك

حسن اِّـوسوي
تقول االسطورة

ان كلكامش في رحلته
التي كان يبحث فيها

عن عشبة اخللود
نسي أن يأخذ درعه معه
لذلك أصيب صدر العالم

بالغثيان
وان آالف من السنني

لم تكف لعالج
عجوز

أدمنت النظر
على شواهد القبور

وهي تبحث عن ابنها
وسط ركام احلروب

احلرب حماقة
أشعلها معتوه 

ودفع ثمنها
املعدمون

كذلك تقول االسطورة 
ان جيوش االسكندر

حينما فتحوا املشرقني 
لم يستطيعوا أن يحققوا

كل العدالة
فبنوا السد

وأن أحد اجلنود 
قد وضع لبنة مغشوشة

مما ينذر بانهياره 
في أي حلظة
ليعم الشر

لذلك استعد اجلميع 
حلرب مؤجلة

محسن سعيد تعبان
يا ظاملا بكت  العبيدُ لعدلهِ
. ملا تسيّدها الذي هو أظلمُ

مْ فرحنا إذْ رحلتَ ولم تعدْ ولَكَ
واآلنَ نرجو لو تعود  وتعدمُ

ك ان أكونَ بحاجةٍ اخشى بذمّ
ُ يومإ ملدحكَ فاجلميعُ مذممّ

ها .قد كنتَ وحدكَ في البالدِ تسومُ
سوءَ العذابِ وكنتَ وحدكَ تظلمُ
فإذا بظلمكَ بات (عدال فاضحا)
يسَ في عدلِ الذين تزعموا. لو قِ

فجمعتنا وطرحتنا وضربتنا 
مُ لكنْ رفضت بانّنا نتقسّ
عقدانِ مرّأ  والبالد سليبة

. مُ يار تهدّ دمى والدّ والشعب مُ
) سيّدي عمالًٓ بسنّتكَ (الشريفةِ

( مُ (وطنً تُشيّدهُ اجلماجمُ والدّ

عادل اِّـعموري
ــرا. البردُ  ــتاءُ مبكَّ أقبلَ الش
زوجها  بلوزة  قارس، أخرجت 

ــن  القط ــن  م ــا  وبنطلون
ــميك، ومعطفا رجاليا  الس
لتمسك  وانحنت  ــميكا  س
ــتوية في قعر  ــوارب الش اجل
املالبس  ــت  ب وظَّ ــدوق،  الصن
واغلقت الصندوق. استرعى 
نظرها معطف قطني أبيض 
ياقته شريط  ر  ــوّ صغير يس
أحمر، تتدلَّى منه شراشيب 
ــرز  اخل ــض  ببع ــة  مطعم

ــه بني كفيها  نة، حملت امللوَّ
ــا  ــرعان م ــه. س ل ــي تتأمَّ وه
ترقرقت الدموع في عينيها، 
ــاً،  جانب ــس  املالب ــت  ترك
وشرعت تنظر نحو املعطف 
ــه بأصابعها.  الصغير، تقلّب
سَ أطراف  ــدَّ ــا أن ت ــر له خط
ــه،  ــل جيوب ــا بداخ أصابعه
بشيء  أصابعها  اصطدمت 
ــبك  ــا، أخرجته، كان مش م

ــي، وحبَّة  ــون ذهب ــعر ذا ل ش
ــلوفان.  بالس مغلَّفة  حلوى 
ــريعاً  ــا س ــدرت دموعه انح
فوق وجنتيها. شهقت، وهي 
ــم صرخة كادت أن  حتاول كت
ــت من أعماقها، الح لها  تفل
بقربها  ــف  يق ــر  ــلّ قصي ظ
ــها...جاءها  رأس ــت  رفع

صوتها الناعم: 
ــي،  معطف ــذا  ه ــا  مام  -

أتركيه!
ــى  عل ــا  عينيه ــت  فتح
متسح  وأسرعت  اتساعهما 

ها: الدموع بكمَّ
- ماما هذه احللوى خاصتي.. 

لم أستمتع بتذوقها،
ــة ماما.. ــكِ يا حبيب - إنها ل

تعالي في حضني.
ــتطيع.. ال  - ال يا ماما.. ال أس

أستطيع.

ال  ــا..  مام روح  ــا  ي ــي  تعال  -
ــي.. تعالي خذي  تبتعدي عنَّ
ــة  حقيب ــذه  ه  ،. ــكِ معطف
املدرسة سأضع في جيوبها 

كل ما تريدينه من حلوى! 
ــف كبيرة  ــى ك ــت عل انتبه
حتطُّ على كتفها، تضغطها 

برفق:
- متى تفيقي من أوهامك يا 

زوجتي العزيزة؟
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متابعة / البينة اجلديدة
ــذ نعومة أظافرها وكانت ترى  ــن أنها أحبّت الفن من دت الفنانة اللبنانية مرمي حس أكّ
ــيرة الى  ــينما التي تعتبرها حياتها مش ــها ممثلة وبدأت حياتها الفنية في الس نفس
ــوم« وهو أول عمل فني  ــن خالل فيلمي «ولد وبنت» و» ٤٥ ي ــور تعرّف عليها م أن اجلمه
قدمته عام ٢٠٠٧ أمام أحمد فاروق الفيشاوي والتي اعتبرته من أهم املمثلني املوهوبني 
ــار  ــي جيلها. وقالت مرمي عن اجتاهها للدراما بعد ذلك «إن الدراما حققت لها االنتش ف
ــق املعادلة الصعبة في  ــر», موضحة أن اهللا وفقها في حتقي ــاحة أدوار أكب األكبر ومس
ــخصيات مختلفة منها شخصية الصحافية في مسلسل  تقدمي أعمال مهمة وبش
ــوارع  ــاوي ثم «٩ جامعة الدول والش ا مع أحمد الفيش ــماء» وكان أيضً ــدون ذكر أس «ب
ــرمي أنها كانت محظوظة في عدد  ــة وكلها حققت جناحات مهمة. واوضحت م اخللفي
ــار ومهمني مثل ليلى علوي وغادة عبد  ــن األعمال اجليدة وفي وقوفها أمام فنانني كب م

الرازق وجمال سليمان وخالد صالح.

ابتداءً من السكرتارية الى جلان 
النقد وجلان الفرز والتحكيم...
ــالم  ــتقبال األف ــتعد الس ونس
اجلديدة من جميع محافظات 
ــى  يعن ــان  املهرج ــراق..  الع
باألفالم السينمائية العراقية 
التي تعرض ألول مرة للجمهور 
سيمتد اربعة ايام تتنافس بها 
ــن األفالم  ــة كبيرة م مجموع
الروائية والقصيرة وسنحتفي 
ــة من  ــا مجموع ــرم أيض ونك
ــهد  وسيش ــينمائيني..  الس
املهرجان توقيع كتاب االستاذ 

ــر ضياء البياتي  املؤرخ الكبي
ــفة  ــذي يتحدث عن ارش وال

اخملرجني السينمائيني».
وردا على سؤالنا حول ماهية 
ــز  واجلوائ ــم  التحكي ــة  جلن

املعدة للفائزين قال:
ــتكون  ــم س ــان التحكي «جل
ــرج  ــة اخمل ــتي وعضوي برئاس
جمال عبد جاسم.. والفنان 
علي صباح.. والدكتور مفيد 
ــا جوائز املهرجان  الذيب.. ام
فستكون الفضل ثالثة افالم 
ــارة عن جوائز نقدية  تصنف كما يلي:وهي عب

ــار للفيلم  مبلغ مليوني دين
ــيحصل على املركز  الذي س
ــمائة  ــون وخمس االول. وملي
ــذي  ــم ال ــار للفيل ــف دين أل
ــي،  الثان ــز  باملرك ــيفوز  س
ومليون دينار للمركز الثالث..

ــر ان ايام  ــر بالذك ــن اجلدي وم
السينما العراقية ستشهد 
عرض فيلم وثائقي للمخرج 
يتحدث  والذي  مهدي صالح 
ــي العالم  ــينما ف ــن الس ع
العراقية  ــينما  والس عموما 
ــى جانب عرض  ــص.. ال باألخ

ــر  قصي ــجيلي  تس ــم  فيل
ــات  املهرجان كل  ــتعرض  يس
ــا  ــي أقامته ــينمائية الت الس
ــابقا.. وهناك عرض  الدائرة س
لسبعة افالم روائية تسجيلية 
ــروع بغداد  ــود ملش قصيره تع
ــة للثقافة العربية، اما  عاصم
ــهد  اخر ايام املهرجان فسيش
عرض االفالم العراقية الروائية 
ــي مختلف  ــت ف ــي عرض والت
ــراق  الع ــل  داخ ــات  املهرجان
ــزة نقدية  ــا جائ ــتكون له وس

واحدة.

متابعة / البينة اجلديدة
ــة ميس حمدان  ــفت الفنان كش
ــا  الدرام ــن  ع ــا  ابتعاده ــبب  س
دة أنّها  ــرة، مؤكّ ــة منذ فت املصري
دة املواهب  تعدّ ــاملة ومُ فنانة ش
ــي  ــة الت ــرص احلقيقي ــن الف لك
ــة. وأضافت ميس  تأتي لها قليل
ــالل حديث صحفي:  حمدان، خ
ــودة في الدراما العربية  «أنا موج
ــر،  ــي مص ــودي ف ــن وج ــر م أكث
ــن  ــد م ــى العدي ــت عل إذ حصل
البطوالت، وأيضا في مصر قدمت 

أعماال كثيرة لكن 
ــدم  أق ــم  ل

عمال يليق 
هبتي  مبو
املتعددة 

ــي  ف
ء  لغنا ا

اآلن،  ــى  والتقليد حت ــل  والتمثي
ــعي  ــد الس ــي ال أجي ــك ألنن وذل
ــباب  ــف أس وراء العمل». وتكش
ــا املصرية  ــن الدرام ــا ع ابتعاده
ــر أعمالها في  ــن آخ ــت ع ث وحتدَّ
حة أنها شاركت  التلفزيون موضّ
ــل  ــان املاضي مبسلس ــي رمض ف
ــيرة  «نوف» وهو دراما أردنية، مش
ــذا العمل  ــت له إلى أنها حتمس
ــت ترغب في  ــا كان ــدة ألنه بش
ــا األم  ــي بلده ــال ف ــدم عم أن تق
ــا  له ــة  فرص ــت  فكان «األردن»، 
ــتمتعت بها  وافقت عليها واس
ــدان عن  ــدا. وقالت حم ج
ــذي قدمته في  ــدور ال ال
ــدم  «أق ــل:  املسلس
شخصية فتاة تدعى 
والدها  ــل  يُقت «نوف» 
والدتها  بعد  ووالدتها 
ــف  للخط ــرض  وتتع
من قبل شيخ قبيلة 
ــداث  األح ــى  وتتوال
مع  ــآت  واملفاج
ــد  ع تصا
األحداث.

ÚÓ”aä»€a@b‡‰Óé€a@‚bÌc@ÊbuäËfl@÷˝ü�@dÓËnm@ÄäéΩaÎ@b‡‰Óé€a@ÒäˆaÖ
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يتهيأ قسم السينما في دائرة السينما واملسرح إلطالق فعاليات مهرجان أيام السينما العراقية املزمع عقده في ٢٥ من 
ــعة للمحافظات العراقية. صرح بذلك للموقع الرسمي اخملرج عزام  ــهر حزيران القادم عام ٢٠١٩ بواقع مشاركة واس ش

صالح رئيس اللجنة التحكيمية للمهرجان وأضاف قائال: «لقد استكملنا تنظيم اللجان اخلاصة باملهرجان..

حاوره / سراب الشريف / تصوير  فالح خريي

@Âfl@Ú«Ï‡©@èœb‰nm
@ÚÓˆb‡‰Óé€a@‚˝œ˛a
@ÚrÌÜßa@ÚÓ”aä»€a
@åˆaÏu@ÙÜyg@Üñß
t˝r€a@ÚÌÖbΩa@ÊbuäËΩa

@lbjçc@—íÿm@ÊaÜª@èÓfl
ÚÌäñΩa@bflaâÜ€a@Â«@bÁÖb»nia

متابعة / البينة اجلديدة
ــفت الفنانة املصرية هالة صدقي، امس االربعاء،  كش
ــينمائي كوميدي ما  ــم س ــارك في فيل أنها ستش
ــت صدقي إلى أنها  ــي مرحلة الكتابة. ولفت زال ف
ــان ٢٠١٩  ــالً دراميا لرمض ــرأ حتى اآلن عم لم تق
مبستوى أعمالها الدرامية السابقة. واوضحت 
ــبب تأخير عرض مسلسل «بركة»  صدقي س
ــدم االنتهاء من  ــو ع ــعد، ه بطولة عمرو س
تصوير العمل بشكل كامل، موضحة أنها 
ستستأنف التصوير خالل الفترة املقبلة.
ــاح دورها في  ــعادتها لنج وأعربت عن س
ــل «رحيم» بطولة ياسر جالل  مسلس
ــد رياض، والذي مت عرضه في  ومحم
ــر أن الفنانة  ــان ٢٠١٨. يذك رمض
ــاركت  املصرية هالة صدقي ش
ــد من األعمال الفنية  في العدي
ــا عفاريت عدلي  ــزة منه املتمي

عالم، ونوس، وحارة اليهود.

ÜÓflÏ◊@·‹Óœ@ø@Ô„Îäƒn„a@ZbÁâÏË∫@÷�Ïím@Ô”Üï@Ú€bÁ

متابعة / البينة اجلديدة
ــوري الكبير دريد حلام، حالة  يعيش النجم الس
من النشاط الفني حاليًا، حيث عرض له مؤخرًا 
ــينمائي فيلم  ــكندرية الس ــان اإلس في مهرج
ــال أعجاب اجلميع وحاز  ــق حلب»، الذي ن «دمش
ــان، كما  ــي املهرج ــزة أفضل فيلم ف ــي جائ عل
ــرى عن دوره  ــام جائزة التمثيل الكب ــال دريد حل ن

ــأن الفيلم وكواليس  ــم. قائال: بش في الفيل
ــق حلب» يحكي عن اجملتمع  تصويره. »دمش
ــوري ووافقت عليه فور قرأت السيناريو.  الس
ــان  مهرج ــس  رئي أن  ــام،  حل ــد  دري ــف  كش
ــينمائي األمير أباظة، جاء  ــكندرية الس اإلس
أثناء تصوير الفيلم وطلب أن يُشارك الفيلم 
ا،  ــان، مضيفً ــن املهرج ــدورة املقبلة م ــي ال ف
ــة املهرجان  ــي الفور نظرًا ألهمي «وافقنا عل
ــم يحكي عن اجملتمع  ــخ الكبير، والفيل وتاري
ــن أعمال  ــا كنت أبحث ع ا م ــوري ودائمً الس
ــال التي وصل  ــا واحل ــا عن مجتمعن ألقدمه
ــيناريو الفيلم  ــار «عندما قرأت س ــه. وأش إلي
الذي عرضه عليا اخملرج باسل اخلطيب أعجبت 
ــم ووافقت علي تقدميه ولم يكن لي  ا بالفيل جدً
ــي أخبرتهم به فقط»،  ــض املالحظات الت إال بع
ــم وجميع أبطال  ــا تنفيذ الفيل ــا، «بدأن موضحً
الفيلم أسرة واحدة حتى أننا في أخر يوم تصوير 

ا احلزن ألننا لن جنتمع مرة اخرى». انتابنا جميعً

—íÿÌ@‚bß@ÜÌâÖ
Ck‹y@’íflÖD@èÓ€aÏ◊

متابعة / البينة اجلديدة
ــينمائي، عبد  ــرج الس انتهى اخمل
ــن وضع  ــر، م ــد االمي ــر عب الناص
اللمسات األخيرة لفيلمه الروائي 

اجلديد «للحياة معنى آخر».
وذكر اخملرج عبد االمير، ان «فيلمه 
روائي قصير ضمن سلسة االفالم 
تدور أحداثها  التي  ــينمائية  الس
ــني  احلس ــام  االم ــة  نهض ــول  ح
ــح  ــه «اصب ــى أن ــيرا إل (ع)»، مش
ــزا للعرض في األيام القليلة  جاه
ــم  «الفيل ان  ــاف  واض ــة».  املقبل
ــف  الط ــى  مللتق ــس  اخلام ــو  ه
ــن  ــق م ــذي انطل ــينمائي ال الس
ــاب ارجاء  ــان وج محافظة ميس
ــث اخبار  ــن العراق يب ــددة م متع
ــر لغة الفن  ــينية عب الثورة احلس
ــاج امللتقى  ــابع، وانه من إنت الس
ــاف ان «العمل  ــن رؤيته». وأض وم
ــف الكاتب، كاظم نعمة  من تألي
ــاج عزام  ــر ومونت ــي، تصوي الالم
ــا ان «األدوار  ــاوي»، مبين الصبيح
ــون،  الفنان ــون  املمثل ــدها  جس

ــي،  زك ــني  يق ــب،  الغري ــد  محم
ــنب، سالم نعيم،  سالم عبداحلس
ــي دواي مهبش،  ــارق، عل ــاد ط زي
ــم  قاس ــي  وعل ــي  الالم ــم  كاظ
ــد االمير، إلى  ــار عب وآخرون». وأش
ــاعد كان  ــل املس ــق العم ان «فري
ــي  ــة عل ــات، امليداني ــي املتابع ف
ــني محمد  ــؤون املمثل ــم ش قاس
الشنك، االعالمية حيدر السعد، 
العالقات العامة عبداهللا كيطان، 

ــد كاظم، إدارة املواقع  االزياء احم
الفوتوغرف علي  البهادلي،  ناصر 
باسم، اما الفنيون رياض كاظم، 
كرمي محمد، فالح الكعبي، مهند 
ــر»، موضحا  ــد ناص ــر، محم ناص
مت  ــم  الفل ــاهد  مش ــع  «جمي ان 
ــان  تصويرها في محافظة ميس
ــتخدام  باس في مواقع مختلفة 
ــض  وبع ــرة  الطائ ــرات  الكامي

املعدات احلديثة».

7fl˛a@Üj«@äïb‰€a@Üj»€@ÜÌÜu@ÔˆaÎâ@·‹Óœ@CäÅe@Û‰»fl@ÒbÓz‹€D

متابعة / البينة اجلديدة
ــا  ــن تعاقده ــمة ع ــة بس ــفت الفنان كش
ــاركة في بطولة الفيلم املصري  على املش
ــنة» املقرر طرحه في دور العرض  «رأس الس
ــينمائية خالل الفترة املقبلة، مشيرة  الس
ــف محمد حفظي  ــى أن الفيلم من تألي إل
ــة  ــم كوكب ــر، ويض ــد صق ــراج محم وإخ
ــم إياد نصار وإجني  كبيرة من النجوم، منه
ــد مالك وهاجر  ــيرين رضا وأحم املقدم وش
ــمة، خالل حديث  ــرنوبي.وأعلنت بس الش
ــعادتها وبخاصة أنه يعد  صحفي عن س
ــت  ــج والسيناريس ــدة للمنت ــودة جدي ع
ــال عن أن الدور جديد  محمد حفظي، فض
ــى أن تركيبة  ــبة إليها باإلضافة إل بالنس
الفيلم بشكل عام والشخصية بشكل 
ــاص مختلفة عن األفالم التي نراها في  خ
ــيرة إلى أنه يقوم  ــينما املصرية، مش الس
بطرح العديد من القضايا واآلراء النقدية 
بشكل جريء، ورمبا يثير بعض اجلدل حني 
طرحه في دور العرض السينمائية، مؤكدة 
ــم قادر أن ينال  ــه من الصعب وجود فيل أن

ثت عن  ــاس. وحتدّ ــا جميع الن ــاب ورض إعج
ــاركتها في اجلزء الثاني من مسلسل  مش
ــمة بأنه  ــمتك» وأفادت بس ــي قس «نصيب
ن أميركا كان أوّل  ــاءت إلى مصر مِ عندما ج
العروض التي عرضت عليها هو اجلزء الثاني 
ــل «نصيبي وقسمتك»، والذي  من مسلس
تدور أحداثه في إطار درامي بشأن ٥ قصص 
كل قصة منفصلة متاما عن األخرى، وتدور 

أحداثها في إطار درامي في ٥ حلقات.

@âaÎÖ˛a@…Ó∫@·ÌÜ‘m@Û�‰‡nm@Ú‡éi
âbñ≠¸a@Òäÿœ@úœämÎ

بغداد / البينة اجلديدة
ــينما  الس ــرة  دائ ــدم  تتق
ــة  بالتهنئ ــرح  واملس
ــل  عم ــق  لفري ــكات  والتبري
التي  مسرحية (مكاشفات) 
ــم جائزتني في  اه ــدت  حص
ــذي أقيم  ــان (الدن) ال مهرج
في سلطنة عمان للفترة من 
ــرين األول من العام  ٧-١٢ تش
اجلاري حتت شعار «التسامح 
والسالم».كما ويتقدم الفنان 

ــم  ــم مدير قس ــالح ابراهي ف
املسارح في الدائرة بالتهنئة 
ــز خيون  ــان القدير عزي للفن
ــزة جلنة  ــرد جائ ــه وبتف لنيل
ــم اخلاصة كافضل  التحكي
ــرة  الكبي ــة  والفنان ــل  ممث
ــا  حلصده ــالم  س ــذى  ش
ــل  أفض ــزة  جائ ــدارة  وبج
ــر بالذكر  ــن اجلدي ــة.. وم ممثل
ــفات)  ــرحية (مكاش أن مس
ــن  م ــة  جمل ــت  دخل ــي  الت

العروض التنافسية في عدة 
مهرجانات عربية وحازت على 
ــور  ــم اجلمه ــاب و تقيي إعج
في  ــني  واملتخصص ــي  العرب
ــرحي هي  احلقل الفني املس
ــل القدير  ــف الراح ــن تألي م
قاسم محمد وإخراج الفنان 
ــد.. تقدمي  ــامن حمي ــدع غ املب
للتمثيل  ــة  الوطني ــة  الفرق
ــينما  الس ــرة  لدائ ــة  التابع

واملسرح.
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املرحوم اخلبير اللغوي
 كرمي توفيق الزبيدي
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املرحوم مـاجد الصكر  
رئيس القسم الرياضي

لهم الذكر الطيب



هموم الناس

@ÒbÓßa@aÎÜÓ«a
@@Ú‹�»Ωa@b‰»„bñΩ

من النافذة

لألسف الشديد الصناعة العراقية ميتة واملعامل معطلة 
ــتيراد واالهمال ، فالصناعة العراقية سابقا  بسبب االس
ــي، وتعد من  ــن حجم الدخل القوم ــكل ١٤٪ م كانت تش
األفضل باملقارنة مع دول اجلوار، إال أنها شهدت انتكاسة 
ــوق احمللية  ــراق الس ــام ٢٠٠٣ نتيجة  إغ ــد الع ــرة بع كبي
ــات املعنية. ــاة لبعض اجله ــتيراد واإلهمال والالمب باالس
ــتى  ــت تتدفق بضائع من ش ــراق وما زال ــد دخلت الع فلق
ــب ما يجزم اخملتصون  دول العالم، ومبواصفات رديئة بحس
ــاع الصناعي الذين أكدوا أن بعض الدول  واملعنيون بالقط
ــة  ــلع وبضائع مغشوش ــواق احمللية س ــت تصدر لألس بات
ــتيراد  تؤثر على البيئة والصحة. كما ان فتح احلدود واالس
ــة  ــر الصناع ــى تدمي ــط، أدى إل ــدون ضواب ــوائي وب العش
ــمح بدخول بضائع رديئة الصنع وذات كلف  العراقية، وس
منخفضة أزاحت البضائع احمللية من الواجهة، وتسببت 
ــاريع  ــة.وأن  ٩٠٪ من املش ــب املصانع العراقي ــف أغل بتوق
ــروع صناعي  ــة في العراق البالغة ٣٥٠ ألف مش الصناعي
مسجل لدى احتاد الصناعات العراقية  توقف عن العمل. 
ــم سياسة اقتصادية إلنعاش اقتصادها  فدول اجلوار ترس
ــم صناعتها  ــالل دع ــراق، وذلك من خ ــاب الع ــى حس عل

الوطنية وقيام البعض 
ــات  صناع ــاء  بإنش
وإرسالها  ــة  مغشوش
يع  ر ــــــــا ملش ا . لينا إ
ــة  احمللي ــة  الصناعي
ــى ميزانية  إل ــة  بحاج
ــوض بها  ــة للنه كافي
ــة  إضاف ــد،  جدي ــن  م
ــاحة  ــني مس ــى تأم إل
ــوق كافية للبضائع  س
، اذ  ــلع العراقية  والس
ــل  وتفعي ــيط  تنش أن 
ــة  الصناعي ــاريع  املش
سوف يقلل من نسبة 

ــغيل أكبر عدد ممكن من  البطالة في العراق، من خالل تش
األيدي العاملة.إن مسؤولية احلكومة لن تنتهي عند دعم 
ــى وإن كان هناك  ــي مرحلة معينة، حت ــاع اخلاص ف القط
ــوق. العراق وبالرغم  ــي برامجها نحو اقتصاد الس حتوال ف
ــس لديه نظرية  ــوق، لكن لي ــن حتوله نحو اقتصاد الس م
ــا، كما أن الصناعة  ــتراتيجية واضحة يعمل عليه أو إس
ــا لعدم تفعيل  ــى النهوض بإنتاجه ــة غير قادرة عل احمللي
بعض القوانني التي شرعت حلماية املنتج الوطني وبالتالي 
فأن االستيراد مباح للجميع ومن مختلف املناشئ وبدون 
ــة املنتج احمللي كي  ــريع قانون حلماي ــد من تش ضوابط.الب
ــون نقلة نوعية  لالقتصاد  ــي االقتصاد الوطني  ويك يحم
ــة للمنتوج  ــه يؤمن احلماي ــج احمللي، كون ــي واملنت العراق
الوطني من التهميش وهيمنة السلع املستوردة ، القطاع 
ــكل اآلن من الدخل القومي أكثر من ١٫٥٪  الصناعي ال يش
ــكل ١٤٪ من حجم الدخل القومي، وعلى  بعد أن كان يش
ــؤولة أن تضع إستراتيجية صناعية  الدولة واجلهات املس
ــة واملعادن بالتعاون مع وزارة  جديدة تنفذها وزارة الصناع
التخطيط والتعاون اإلمنائي للنهوض بالقطاع الصناعي 
ــا احمللية في  ــاً.االن صناعتن ــواء أكان حكومياً أو خاص س
ــا بحكم امليت ،  ــتيراد فالجتعلوه ــب الريح امام االس مه

واعيدوا احلياة اليها مجددا .

 صناعتنا اِّـحلية َّـ 
مهب الريح 
امام االسترياد 
فالتجعلوها
 بحكم اِّـيت
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أحمد البياتي

البينة الجديدة / عبد الزهرة خالد
في هذا الوقت أصبح الشغل الشاغل 
ملعظم األسر  إيجاد املعلمني واملدرسني 
ــتواهم  ــني مس ــم لغرض حتس ألوالده
الدراسي والتعليمي لضمان جناحهم 
ــدارس  امل ــب  أغل ــلت  فش ــا  بعدم
ــي التربية والتعليم خالل  احلكومية ف
اإلهمال  ــة  نتيج ــة  املاضي ــنوات  الس
املؤسسات  في  ــري  املستش والفساد 
املعنية. عند اكمال دراستي اجلامعية 

ــداً بعدم اتخاذ مهنة  كنتُ مقتنعاً ج
التدريس في مسيرة حياتي الوظيفية، 
ــي الذين اتخذوا  ــت نظرتي لزمالئ وكان
ــي  ــة الت ــة دون الدرج ــس مهن التدري
ــيءٍ من  ــي وظيفتي بش ــا ف ــي به أرتق
الغرور، على اساس أن الوظيفة أفضل 
بكثير من الوقوف بني الطالب وسبورة 
ــي على التقاعد  ــوف .بعد أحالت الصف
لم يكن توقعي أن مستقبل أصدقائي 
ــد أفضل مني  ــد التقاع ــني بع املدرس
ــفت أن أحدهم  ــا أكتش ــر حينم بكثي
ــي للطالب  ــارس التدريس اخلصوص مي
ــهر  ــاوز املليون للش ــغ جت ــد مببل الواح
ــد ، أما الدرس الواحد ليوم واحد  الواح
ــار . يحاول  ــف دين ــة أل ــون مائ ــد يك ق
ــني التنصل  ــني واملدرس ــض املعلم بع
ــة  ــدارس احلكومي ــي امل ــه ف ــن عمل م
ــجع الطالب على تدريسهم في  ويش
ــات خارج الدوام بدروس خصوصية  أوق
ــون تلك أموال غير  لقاء مبالغ وقد تك
ــوة لغرض التدريس  مقبولة مبثابة رش

ــب ومغاير  ــتوعبها الطال ــورة يس بص
ــف من معلمه  ــمعه في الص عما يس
ــذه الظاهرة خطيرة جداً  ، قد تكون ه
وأن  ــة  ــة خاص التربوي ــة  العملي ــي  ف
ــع مما نتصور فقد  ــارها بات أوس انتش
ــوف االبتدائية ابتداءً من  عمت  الصف
ــون الدروس  ــف األول .نأمل ان تك الص
ــر قابلية الطالب  ــة  لتطوي اخلصوصي
ــى  ــون عل ــى ال يك ــتوى أعل ــو مس نح
ــي وظيفته  ــدرس ف ــاب واجب امل حس
ــاء حينما  ــض األطب ــه بع ــا يفعل كم
ــى عيادته  ــة مريضه إل ينصح مبراجع
ــفى .لوحظ في  ــة بدالً من املش اخلاص
ــض البنات   ــعبية ان بع ــق الش املناط
ــكنها  ــوم بتدريس الطالب في مس تق
ــن التخصص  ــدة بعيداً ع ــور زهي بأج
ــني قابلية األطفال في التعلم  لتحس
ــة املتبادلة  ــك ضمن املنفع ويدخل ذل
ــون العالقة غير  ــراف. رمبا تك ــني األط ب
ــم والطالب إن كان  ــة بني املعل طبيعي
ــال بعد حتويل  ــاس امل ــا على أس بناؤه

عالم التدريس والتعليم إلى مؤسسة 
ــالل مقابلتي ألحد  ــة وربحية. خ جتاري
ــت بكثرة  ــني فوجئ ــاء املدرس األصدق
ــات  ــى طلب ــة عل ــاالت الهاتفي االتص
ــدة ، مع  ــعر وامل ــس وحتديد الس التدري
ــالص واجلهد  ــا من األخ ــاك نوع إن هن
ــة  ــي التدريس خارج املؤسس املميز ف
ــك عندما  ــى من ذل ــة .واألده احلكومي
ــه يُحدد  ــة أهلي ــمعت مدير مدرس س
ــاء األمور معلمة خاصة بعد  ألحد أولي
ــاس  ــب على أس ــدوام للطال ــات ال أوق
ــتواه الدراسي . هنا يجب  حتسني مس
أن نالحظ ردود فعل احلكومة من ظاهر 
ــي ومدى  ــس اخلصوص ــار التدري انتش
ري حيث يكلف  تأثيره على الدخل األُسَ
العوائل مبالغ طائلة   بينما هناك دول 
ــب التدريس خارج  عربية حتارب وتعاق
ــاس اخلصوصية  أوقات الدوام على أس
ــكل مباشر على العالقة  .قد تؤثر بش
بني املعلم والطالب حينما تتسع هذه 
ــني عندما يؤخذ  ــرة لكال الطرف الظاه

ــم والتدريس  ــب املادي في التعلي اجلان
ــل  ــي العوائ ــر ه ــمِّ األكب ــى اله ويبق
ــم في  ــدم إمكانيته ــن ع ــرة م الفقي
ــراك أوالدهم بالدروس اخلصوصية  أش
ــرة التي  ــى القصص الكثي ــالوة عل .ع
ــرى بتعليم  ــمعها بني فترة واألخ نس
ــد عقباها نتيجة  األطفال أمور ال حتم
ــة التعليم .   أن  ــال في عالق تدخل امل
ــكل بادرة خطيرة  هذه الظاهرة ستش
في التربية والتعليم لألجيال القادمة 
ــتحقاقات  ــة اس ــي الدول ــم تراع إن ل
ــي مع وضع  ــم اجملان ــال بالتعلي األطف
الكادر التعليمي والتدريس بعدم جدية 
ــمي  التدريس خالل أوقات الدوام الرس
ــؤولية  ويعني التهرب العلني من املس
ــي في  ــى التفش ــاد عل ــار الفس وإجب
حالة عدم وجود خطط وبرامج إلنهاء 
ــم ميكن للحكومة  ــذه الظاهرة ، نع ه
ــجيع فتح دورات تقوية حتت أنظار  تش
ــة  رمزي ــعار   وباس ــة  التربي ــات  مديري

لتحسني مستوى التعليم.

طالب العقابي 
ــون  ،  ــن – املعترض ــار الس ــون – كب املعوق

اسماء معروفة لديكم .
هؤالء جميعا قدموا مناشدات الى وزارتكم 
ــا  معنونة الى  ــق جريدتن ــرة وعن طري املوق
ــة منهم حصلوا  ــم املوقرة ، االغلبي هيآتك
ــة  هيئ او  ــر  الوزي ــيد  الس ــة  موافق ــى  عل
ــدتهما  ــرة ملناش ــالم   موافقات مباش االع
ــتتصل بهم  وقد مت تبليغهم بأن الهيئة س

ــرت اكثر  ــات لذلك م ــول اخملصص حال وص
ــات ولم يتصل  ــنة على هذه املوافق من س
ــا يقول املثل  ــد االن فهم كم ــم احد  حل به
البغدادي (الحظت برجيلها وال خذت سيد 
علي)،اجلريدة حتتفظ بجميع مستمسكات 
ــدات واصحابها  ــاب املناش ــماء اصح واس
يراجعون اجلريدة لالستفسار عنها ، نتمنى 
من السيد مدير هيئة االعالم والعالقات في 
ــره الى معيته في الهيئة  الوزارة باصدار ام

ــذه  ــة ه ــات ملتابع ــني واملوظف ــن املوظف م
ــت ؟ او ابالغ اجلريدة  ــالت واين اصبح املعام
عن مكان ملراجعاته في الوزارة ليتسنى لنا 
ابالغهم بذلك علما بأننا منتلك عناوينهم 
ــن نعلم واجلميع يعلم انكم حريصون  ونح
ــية معامالت الفقراء واملظلومني. على متش

فكونوا معهم وسيكون اهللا بجانبكم .

ــد ناجي  ــدس محم ــن املهن ــالة م ــا رس وردتن
ــالك وزارة النفط عبر  ــى م ــن املوظف عل حس
ــرها نصا للوقوف على  البريد االلكتروني ننش
ــا . «البينة  ــكلته وايجاد احلل االمثل له مش
اجلديدة» اذ تضع هذا األمر امام انظاركم لهي 

على ثقة اكيدة بانصافه وحتقيق طلبه .
نص الرسالة 

ــر التعليم العالي والبحث العلمي  معالي وزي
احملترم

م تظلم
حتية وتقديراً...

ــن املوظف  ــد ناجي حس ــن محم ــي املواط ان
ــالك وزارة النفط ولدي خدمة الكثر من  على م
ــى كتاب عدم  ــة وحاصل عل ــنوات فعلي ٦ س
ــتي العليا في  ــة من دائرتي الكمال دراس ممانع
كلية الهندسة بجامعة كركوك٢٠١٨ / ٢٠١٩  
الكمال دراستي العليا املاجستير على النفقة 
اخلاصة ولم يتم قبولي بحجة ان معدلي اقل 
ــول علما ان معدلي  ــن املعدل املطلوب للقب م
ــماح لي باملنافسة بحجة  ٦٣٪ ولم يتم الس
ــية مبوافقة  ــى االجازة الدراس ــول عل ان احلص
الوزير. فكيف مت قبول اوراق الطالب مدين رعد 
غزال وهو موظف في جامعة املوصل ومعدله 
ــث يبلغ معدله  ــدل املطلوب حي ــل من املع اق
ــن ١٠٠ وعلى  ــة ٢٤ م ــى درج ــل عل ٦١٪ وحص
ــي ومت  معدل ٧٫٢ من ٣٠ في االمتحان التنافس
ــة في كلية  ــاة النفقة اخلاص ــه على قن قبول
ــة بالرغم من  ــا التطبيقي ــوم اجليولوجي العل
ــية غير ما  ــدم حصوله على االجازة الدراس ع
مت ذكره ، رفعت تظلمي للسيد رئيس جامعة 
ــد كلية العلوم  ــيد عمي كركوك احملترم والس
ــيد مدير الدراسات العليا احملترم  احملترم والس
ــل لالمر عالقة  ــير ماحدث فه ــم يتم تفس ول
ــم العالي مما  ــن موظفي وزارة التعلي بكونه م
ــرى؟ ام لالمر  ــي الوزارات االخ ــزه عن موظف ميي
ــبي مكتب  ــد اقرباء منتس ــة بكونه اح عالق
ــب ما يدعي بقوله  ــر التعليم العالي حس وزي
ــر، فهل  ــن الوزي ــتثناء م ــى اس ــت عل (حصل
ــى ترصني  ــي تعمل عل ــي الت ــتثناءات ه االس
ــي الوزير. الرجاء  ــة التعليمية يا معال العملي

توضيح االمر لي احقاقاً للحق . مع التقدير
ــن / موبايل /  ــي حس ــد ناج ــدس / محم املهن

٠٧٨١١٥٦٧٦١٥
ــيد- ١ ساره-عماد-ناصر-احمد-سميره-خورش

ــام --- ٧٤٧٩٩٥٩٥٣٦٦٨٣٫٦٣  ــول الع رؤوف القب
مرشح حسب اخلطة

- محمد - حمد ا - هيم ا بر ا - ــتي ش ا .٢
 --- ــام  الع ــول  القب ــتمان-كامل-احمد  نش

٣١٢٢٥٣٤٨٣٦٠١٢٫٦٣ مرشح حسب اخلطة
ــني- اهللا-خوله-ياس ــد  جنم-خالد-جنم-عب  .٣

ــن القبول العام --- ٨٤٧١٢٣٨٠١١٨١٥٫٥٧  حس
مرشح حسب اخلطة

ــني-حمد  طارق-حسن-عابد-جنم-ثالثه-ياس  ٤
ــح  القبول العام --- ١٢٧٤٧٠١٤٤٠٣٧٢٫٥٦ مرش

حسب اخلطة
٥ حسني-ضياء-محمد-عباس-اسماء-جاسم-

سهيل النفقة اخلاصة --- ١٥٧٢٩١٩٠٣٦٤٩٢٫٥٥ 
مرشح حسب اخلطة

ــه- محمد-خالد-محمد-عبدهلال-وصفي  ٦
ــن  متضرري ــض  تعوي ــازات  امتي ــي  بكر-ول

٩٤٤٤١٦٠٤١٥٢٥٥٫٥٤ مرشح خارج اخلطة
اهللا- ــف  تقي-صديق-لط ــد  جنار-محم  ٧
 --- ــام  الع ــول  القب ــن  هنارة-ابراهيم-حس

١٦٨٧٦٨٢٧٢٩٣٥٤٫٥٤ غير مرشح
ــادر- الق ــعيد-نوال-عبد  اميان-وليد-واحد-س  ٨
حسن النفقة اخلاصة --- ٧٥٢٧٤٨٤٧٣٠٦٠٤٫٥٢ 

مرشح حسب اخلطة
٩ جعفر-عثمان-شيره-سلمان-فاطمه-حميد-
علي القبول العام --- ٢٥٠٢٠٣٥٦٩٢٦٨٫٥٢ غير 

مرشح
ــني- اكام-عبدالعزيز-جميل-محمدام  ١٠

 --- ــام  الع ــول  القب ــعيد-نوري  روناك-س
٥٢٩٥٢٠٤٩١٢٧٣٢٫٥١ غير مرشح

١١ حيدر-عبداحلسني-عفلوك-شاهني-فخرية-
ــن  متضرري ــض  تعوي ــازات  امتي ــن-والي  حس

١٩٥٩٤٥٨٥٦٠١٤٧٫٥١ غير مرشح
ــس- اغا-خليل-نرج ــاح  بناز-اديب-فت  ١٢
 --- ــة  اخلاص ــة  النفق ــق  الدين-توفي ــب  قط

١٩٥٨٩٢٣١٣٢٣١٢٫٥١ مرشح حسب اخلطة
١٣ احمد-حسني-احمد-محمد-خالدة-عباس-
خالد النفقة اخلاصة --- ١٥٠٤٣٥٧٨٧٦١٢٢٫٤٦ 

مرشح حسب اخلطة
١٤ مدين-رعد-غزال-حسن-هند-محمود-احمد 
ــة --- ٨٤٥٧٨٦٦٩٠٠٥٦٫٤٤ غير  ــة اخلاص النفق

مرشح

pb”˝»€aÎ@‚˝«¸a@·é”@èÓˆâ@âbƒ„a@‚bfla
ÚÓ«b‡nu¸a@ÊÎ˚í€aÎ@›‡»€a@ÒâaãÎ@ø@

·Ó‹»n€aÎ@ÚÓi6€a@ø@Ò7�Å@ÒäÁb√@ÚÓïÏñ®a@êÎâÜ€a

بــــوابـــــة

ــيني العراقيني منذ عام ٢٠٠٣ والى يومنا  اغلب السياس
ــعب ولكن عندما  هذا نراهم يتباكون على الوطن والش
ــث عن احلقيقة نراها مرة ، أما نحن فنتفاءل باخلير  نبح
ــخص ومن يحب الوطن هم  الن حب الوطن من ذات الش
ــون فيه اما السياسيون  الفقراء فقط النهم من يعيش

فهم خارج اسواره ، بل يتنعمون بخيراتنا ونفطنا. 
ــة للمواطن  ــجاعة ومخلص ــد حكومة ذات قوة وش نري
ــؤول  ــق كل ما يريده الن املواطن هو من اوصل املس وحتق
ــوء اخلدمات  ــد عانينا من س ــا ق ــي ) والنن ــى ( الكرس ال
ــنوات املاضية  طيلة الس
ــل  نأم ــة  واحلاليـــ
ــة  احلكوم ــكــــيل  بتش
املقبلة حيث تقول االنباء 
ــيكونون  ــوزراء س ال ــان  ب
ــهادات  الش اصحاب  من 
ــاءات وهذا  ــا والكف العلي
الن  ــا  حق ــاه  نتمن ــا  م
ــروا  ــون دم ــض الطارئ بع
ــرقوا  ــة التحتية وس البن
ــة التي تعود  خزائن الدول

للشعب.
أخيراً :

ــى  عل ــض  البع ــى  يتباك
دون رحمة  ــن  ولك الوطن 
ــى مصاحلهم  ــل علــــ ب
ــي  الت ــخصية  الش
ــن عليه  ــا ملا نح اوصلتن
ــا يوميا حيث الفقراء وااليتام  من هموم ومعاناة تطاردن
واالرامل واملطلقات والثكالى وعوائل الشهداء واجلرحى 
ــقوط صنم  ــوق من الدولة منذ س ــتلموا اي حق لم يس
ــاءل ام اننا مقبلون  ــؤال : هل نبقى نتف العوجة.. والس
ــذا الي وهذا  ــة فيها وال ( ه ــة  ال محاصص ــى حكوم عل
ــي الواقع ان احلكومة  ــمع ف الك)؟ .. بل نريد ان نرى ونس
ــعب فعال .. لكي يشعر املواطن باهتمام  في خدمة الش

املسؤول   بكل املتطلبات اليومية حلياته.

نريد حكومة 
مخلصة للمواطن 
وتحقق كل 
ما يريده الن 
اِّـواطن هو من 
اوصل اِّـسؤول 
اُّـ ( الكرسي )

حسني السومري

@Û‹«@ÊÏ◊bjnÌ
A@Âÿ€Î@ÂüÏ€a

ــي من والدة  ــر البريد االلكترون ــالة عب وصلت جلريدتنا رس
ــح ) طالب  ــر محمد صال ــي ماه ــم األب/ رام ــب (يتي الطال
ــي محافظة كربالء  ــهيد أبو املعالي ف ــطة الش في متوس
املقدسة  حي احلسني في الصف األول املتوسط وانه يتيم 
ــب في درس األحياء للكورس الثاني وحصل على  األب ورس
ــيادتكم  ــس درجات التي قرر س ــة (٤٩) بضمنها اخلم درج
ــدة اضافية لكي  ــاج الى درجة واح ــا للطلبة ويحت منحه
ــذا أطلب  ــط. ل ــف الثاني املتوس ــى الص ــر ال ــح ويعب ينج
ــال لرعاية  ــة وانتم اه ــه هذه الدرج ــم األبوي ملنح عطفك
ــف الثاني  ــح ويعبر الى الص ــانية كي ينج ــام واالنس األيت

املتوسط 
رشا فاضل مجيد / والدة الطالب 

(٠٧٨٠٣٧٣٧٣٢٠) 

ــان  ــن عذافه بدر ) من اهالي محافظة ميس املواطن ( حس
ــخ ٢٠١٨/٧/٣١ طلبا عبر املوقع االلكتروني للوزارة  قدم بتاري
ــراد عائلته والن االمر  ــرض اضافة لقب «البياتي» له والف لغ
ــر الداخلية  ــيد وزي ــر كثيرا فهو يتطلع الى انظار الس تأخ
ــه. وامله  ــم قضيت ــم االعرجي حلس ــرة املقاتل قاس مباش

كبير بالسيد الوزير احملترم .

@ÚÓi6€a@äÌãÎ@ÜÓé€a@âbƒ„a@‚bfla
مناشدة من يتيم  

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

مناشدة 
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ــة (زينب  ــد االلكتروني  الطالب ــر البري ــالة عب ــت جلريدتنا برس بعث
ــم  ــة املوصل - كلية التربية قس ــون) في جامع محمد حمود حس
ــدكم  ــة الصباحية، تناش اللغة االنكليزية املرحلة الثالثة الدراس
ــة املناظرة  بجامعة بغداد  ــتضافتها في الدراس باملوافقة على اس
ــم اللغة االنكليزية  للعام الدراسي  ــد قس -  كلية التربية ابن رش
ــة اخلاصة صعبة جداً وهي من  ــون ظروفها العائلي ٢٠١٨- ٢٠١٩، لك
ــة  ــتمرار بالدراس ــكنة   بغداد، واصبح من الصعب عليها  االس س
ــاعدة بشمولها  هناك، لذا تلتمس من معاليكم مد يد العون واملس
بعطفكم االبوي باملوافقة على استضافتها كي تتمكن من اكمال 

مشوارها  العلمي .
٠٧٧٢٨٠٧٠٤١٦

ــالة  ــن برس ــة حوراء هادي رس ــلت الطالب ارس
ــو فيها  ــي جلريدتنا ترج ــد االلكترون ــر البري عب
ــية  ــة على نقلها من كلية طب القادس املوافق
ــي محافظة  ــات الطبية ف ــدى اجلامع ــى اح ال
ــكنة بغداد ولبعد املسافة  بغداد كونها من س
وصعوبة الطريق وللظروف االمنية احلالية علما 
ــبق لها وان قدمت  ــا في املرحلة الثالثة وس انه
ــب  ــل الحدى الكليات املدرجة ادناه وحس للنق
ــتمارة االلكترونية منذ حوالي عامني ولم  االس
ــة على طلبها وكلها امل ان يحظى  تتم االجاب

طلبها  هذا باهتمامكم .
الكليات /  املستنصرية / النهرين / الكندي 

العراقية
٠٧٩٠١٣٧٦٨٨٢

عبداألمري شنيشل 
ــمى  ــدا ً تس ــرة ج ــة كبي بناي
ــر  ألكث ــت  هدم ــفى  مستش
ــيدتها الدكتورة  ــرة وش من م
البريطانية ( ماركريت حسن ) 
وهي رئيسة منظمة إنسانية 
ــرات عديدة  م وبعدها هدمت 
ــت  ورص ــد  ــن جدي م ــت  وبني
ــا  ــا ً ألوانه ــيراميك رص بالس
ــن العالج إال  ــة ال متلك م زاهي
ــرة ورفوف  املاء واملغذي واألس
ــراب  الت ــا  ميلؤه ــة  الصيدلي
ــيتول ال  ــأل عن ( البراس وتس
ــوأوت ال يوجد –  ــد – الفل يوج
الفالجيل ال يوجد – الكابوتني 
ــد – األمبرازول ال يوجد  ال يوج
 – ــد  يوج ال  ــني  األثرومايس  –
ــس       ال يوجد –  األمبيكلوك
األموكسيلني ال يوجد ) املهم 
ــفى  ــك املستش ــد دخول وعن

ــول ثم تبدأ  ــع مبلغ الدخ تدف
ــن الصيدلية    رحلة البحث ع
ــول على  عالج بعضه  للحص
ــن  م ــر  واألخ  ( ــر  باي ــس  اك  )
ــر معروفة ليس  ــيء غي مناش
لها باع       في  صناعة الدواء  
ــات أما معلم  عمال الصيدلي
ــكري متقاعد  متقاعد أو عس
ــل ورمبا مضمد  أو رياضي فاش
ــدى  إح ــت  راجع ــرة  م وذات 
الصيدليات فقال العامل ماذا 
ــد ؟ قلت له هذه وصفتي :  تري
ــد التهبت  ــرة لعيوني وق قط
ــذ          ام الباكيت  ــال : تأخ ق
ــت األزرق .  ــو الباكي ــر ل األحم
ــات وصفتي آلخذ  قلت له : ه
ــا احمر لو  ــرة حتى اعرفه خي
ــات  الصيدلي ــب  اغل  ،  ! ازرق 
ــة  كلي ــهادات  ش ــتري  تش
ــة مبليون دينار او أكثر  الصيدل

ــا األصلي وتعلق  من صاحبه
في مكان واضح  بإطار جميل 
ــر الناظر . يا سادة يا كرام  يس
ــرة واملاء بل  نحن ال نريد األسِ
نريد العالج السليم . كان 
ــد في  ــا يرق ــض عندم املري
املستشفى في زمن النظام 
البائد يحصل على العالج 
اجليد ومن مناشيء عاملية 
ــة وعلى مدار  واخلدمة راقي
ً والطبيب  الساعة ومجانا 
ــص  بفح ــوم  يق ــر  اخلاف
ــني واآلخر ..  املريض بني احل
ــام احلالي فقدنا  وفي النظ
ــا  فقدن  ، ــالج  والع األكل 
ــتقرار  األمل ال راحة وال اس
كثيرة  النفسية  واألمراض 
ــمة  س ــوع  واجل ــر  والفق
ــتكى  ــر فلمن املش العص

لست ادري !. 

ــالة عبر البريد االلكتروني للجريدة الطالبة زينب  بعثت الينا برس
ــم  ــم اجلامعة االهلية قس ــة القل ــود محمد من كلي ــي محم عل
ــنان. ترجو تخفيض أجور دراستها اجلامعية،  تقنيات صناعة االس
ــجعت  ــية الصعبة، تش ــروف عائلتها املادية واملعيش ــبب ظ بس
ــاعدتكم لها باملوافقة  ــت بطلبها هذا وكلها امل في مس وتقدم

على تخفيض اجور دراستها من جانب انساني .
 ٠٧٨١١٥٦٧٦١٥

ــالة من لفيف من  طلبة   ــا عبر البريد االلكتروني رس وردت جلريدتن
ــم يحالفهم  ــة احملافظات  الذين ل ــر املنتهية لكاف ــوف غي الصف
احلظ بالعبور مع اقرانهم لرسوبهم بدرس واحد في الكورس االول 
ــم في الكورس الثاني بعد أن أصبحت درجاتهم بعد منح   وجناحه
ــة في اخلامس االعدادي    ــرار ٥درجات ٤٥٫٤٦٫٤٧٫٤٨٫٤٩.ومنهم طلب ق
ــهل على الطالب  ــا خصوصية وليس بالس ــم دخلوا دروس اغلبه
ــية  ــم اعرف بالظروف املعيش ــر اجورها وانت ــى األهالي  توفي وعل

وظروف البلد. ويرجون :
١.اما إضافة ٥درجات ملعاجلة الدرجات احلرجة. 

٢.او امتحان دور ثالث للراسب بدرس واحد فقط.

@·Ó‹»n€a@äÌãÎ@ÜÓé€a@âbƒ„a@‚bfla
Ô‡‹»€a@szj€aÎ@Ô€b»€a

م / استضافة

@·Ó‹»n€a@äÌãÎ@ÜÓé€a@âbƒ„a@‚bfla
Ô‡‹»€a@szj€aÎ@Ô€b»€a

م طلب نقل

@·Ó‹»n€a@äÌãÎ@ÜÓé€a@âbƒ„a@‚bfla
@Ô‡‹»€a@szj€aÎ@Ô€b»€a

م تخفيض اجور

@ÚÓi6€a@äÌãÎ@ÜÓé€a@âbƒ„a@‚bfla
laÏ‰€a@è‹©@ıbö«a@ÒÖbé€aÎ

Ô‡‹»€a@szj€aÎ@Ô€b»€a@·Ó‹»n€a@äÌãÎ@ÜÓé€a@âbƒ„a@‚bfla
·‹ƒm@O‚

Òä �ç˛aÎ@ıbΩa@7À@Ÿ‹π@¸@b„b–ínéfl



 

خالد خلف داخل

ــعود وبني  ــداء بني آل س ــم من الع بالرغ
ــراق  ــون الع ــن يحكم ــميني الذي الهاش
ــة العراقية  ــم امللكية اال ان اململك باس
شعبا وحكومة وقفت بكل امكانياتها 
بجانب اململكة السعودية بعد ان تأزمت 
ــات بينها وبني حليفتها بريطانيا  العالق
بسبب احتاللها ملنطقة البرميي الواقعة 
في اجلانب الشرقي من السعودية. فبعد 
ان ابلغت املفوضية السعودية في بغداد 
ــا على  ــداء بريطاني ــة باعت وزارة اخلارجي
ــة البرميي تلقت  ــالل واح ــا واحت اراضيه
ــة للجامعة العربية  دعوة االمانة العام
ــية  ــاع اللجنة السياس ــر اجتم محض

ــد ابرقت  ــداء وق ــذا االعت ــي ه ــر ف للنظ
ــفارتها في  ــة الى س ــة العراقي اخلارجي
ــا في اجلامعة  ــرة تطلب من ممثله القاه
ــعودي  الس ــد  بالوف ــال  االتص ــة  العربي
ــعودية على رفع  وترجوه عدم اصرار الس
القضية الى مجلس االمن الن العراق قد 
علم من مصادر موثوقة ان لدى سلطات 
ــوادث  ــق تثبت ح ــان وثائ ــقط وعم مس
ــلحة للسعوديني  االس وتهريب  الرشوة 
ــة الى  ــة فرفع القضي ــذه املنطق ــي ه ف
مجلس االمن سيؤدي الى نشر بريطانيا 
ــمعة  ــيء الى س ــق مما يس ــذه الوثائ له
ــة. وبالفعل  ــاط الدولي العرب في االوس
استبعد الرأي القائل بعرض اخلالف على 
ــي اجتماعات اللجنة  ــس االمن. وف مجل
ــة  العربي ــدول  ال ــة  جلامع ــية  السياس
ــتنكار  ــب الوفد اليمني بضرورة اس طال
ــى البرميي وذرورة  ــدوان البريطاني عل الع
ــعودية  ــي بتأييد الس اتخاذ قرار سياس
ــرار العدوان  ــية تك ــدا مطلقا خش تأيي
ــة اخرى. اما  ــي على اراض عربي البريطان
ــود التعقل  ــد العراقي فطالب بوج الوف
ــرارات قد  ــاذ ق ــاع في اتخ ــدم االندف وع
ــة للدول  ــة الفرص ــد املوقف واتاح تعق

ــاد حل  ــاعيها اليج ــذل مس ــة لب العربي
ــلمي مقبول. وبعد ان اوقفت اجللسة  س
للتشاور بناء على طلب العراق ليتسنى 
ــال باحلكومته في  للوفد العراقي االتص
بغداد جاء رد بغداد بضرورة االطالع على 
ــيخة  ــلطنة عمان ومش ــة نظر س وجه
ــة  ــتأنفت اللجن ــا اس ــو ظبي.وعندم اب
اجتماعها دار نقاش جاد بني ممثل العراق 
ــعودية بسبب كلمة  وممثل اململكة الس
ــا مندوب االردن  ــتنكار بينهما يريده اس
ــتياء. وتوصلوا الى قرارات منها تأييد  اس
ــل القضية  ــدا تاما وح ــعودية تأيي الس
حال سلميا عادال بالعودة الى التحكيم 
ــادة احلال  ــحاب القوات احملتلة واع وانس
الى ما كانت عليه وتشكيل هيئة دولية 
ــة العراقية ان  ــدة واعلنت احلكوم محاي
ــد امنلة عن  ــن ان يحيد قي ــراق ال ميك الع
ــته العربية في التمسك بوحدة  سياس
ــاء  ــى الوف ــرص عل ــي واحل ــف العرب الص
ــقيقاته الدول  بواجباته االخوية جتاه ش
ــعودية  ــة الس ــن الصحاف ــة. لك العربي
ــراق  الع ــى  ــا عل ــا عنيف ــنت هجوم ش
ــتنكر  ــة النها ال تس ــف العراقي والصح
ــى اململكة. لكن  ــدوان البريطاني عل الع

العراق لم يلتفت الى ما يكتب عنه.
واستجابت بريطانيا للوساطة العراقية 
ــاءات مع آل  ــراء لق ــتعدة الج وانها مس

سعود النهاء االزمة.
ــب مزاحم الباجه جي برقية للملك  وكت
سعود يبني له موقف العراق الداعم وانه 

توسط لدى بريطانيا النهاء االزمة.
ــعود اال ان يشكره  فما كان من امللك س
ويثمن دور احلكومة العراقية بحل االزمة 

وادارة االمور بطريقة صحيحة.

اعداد / البينة الجديدة

األصل التاريخي لألسطورة
ــورية  ــي ملكة آش ــميراميس ه س
ــيمورامات  س ــمها  واس ق.م.   ٨٠٠
ــن الواضح ان  ــة وم ــاه احلمام ومعن
ــبتها  معظم هذه االجنازات قد نس
خطأ األسطورة إلى (سميراميس)، 
ــت بابل، ثم ان  ــس هي التي بني فلي
ــو  ــر ه ــي نبوخذنص ــك الكلدان املل
الذي اشاد هذه احلدائق تلبية لرغبة 

زوجته امليدية.
ــو  ــميراميس) ه ــم (س ــدو ان اس يب
التحريف االغريقي لالسم اآلشوري 
ــمورامات) وهي ملكة حقيقية  (س
ــوري  ــي ام امللك اآلش ــة، وه مقدس
ــراري الثالث) الذي حكم بني  (أداد ني
ــل امليالد) وزوجة امللك  (٨١٠- ٧٨٣ قب
ــم بني  ــس، حك ــي أدد اخلام شمش
ــالد)، وهو بدوره  (٨٢٣ – ٨١١ قبل املي
ابن شلمنصر الثالث وقد حكم بني 
ــد متيز  ــالد)، وق ــل املي (٨٥٩ – ٨٢٤ قب
حكمها بالغالظة خاصة بني ٨١٠- 

٨٠٥ قبل امليالد.
ــة  احلكاي ــذه  ه ان  ــد  املؤك ــن  م
األسطورية مقتبسة من شخصية 
ــورية  ــة اآلش ــي امللك ــة ه حقيقي
ــمورات). بعد ذلك بقرون طويلة  (س
ــى  ــم إل ــذا االس ــق ه ــرف االغري ح
ــا من  ــي اصله ــميراميس)). وه ((س
ــن ملك  ــل، وتزوجت م ــة باب منطق

ــدد اخلامس)  ــو ح ــوى) (شمس (نين
(٨٢٣-٨١١ ق.م). بعد أن توفى زوجها 
لم يكن يبلغ ابنها ولي العهد (حدد 
ــن الرشد،  نيراني) (٨١١-٧٨٣ ق م) س
ــمير امات)  ــه (س ــتلمت زوجت فاس
ــم وأصبحت وصية  ــة واحلك اململك
ــنوات  ــا ملدة ٥ س ــرش ولده على ع
ــن الرشد. صحيح انها  حتى بلغ س
ــرة  ــميا لفت ــم رس ــتلمت احلك اس
ــت  ــا كان ــنوات، اال انه ــة س خمس
ــام زوجها  ــم منذ اي ــارك باحلك تش

وكذلك مع ابنها.
إنجازات اِّـلكة

ــا  ــة وذكاءه ــخصيتها القوي ان ش
احلاد وجمالها االخاذ جعلها تفرض 
سطوتها ومتسك بتالبيب دولة بالد 
النهرين طيلة عشرات السنني. وقد 
ــش حجري تذكاري في  عثر على نق
مدينة (آشور) واخر في (كالح) تصور 
ــى انها امللكة التي حكمت  فيه عل
ــى. لم تكتف  ــا لزوجها املتوف خلف
ــلطة  ــة بالس ــرأة العظيم ــذه امل ه
ــالد  الب ــؤون  ش وإدارة  ــية  السياس
ــي احلياة  ــى التأثير ف ــل تعدتها إل ب
ــة.  ــة واالجتماعي ــة والفكري الديني
فهي رغم أنها تشارك سكان آشور 
ــتركة، إال أن اصلها  ــارة املش باحلض
اجلنوبي منحها بعض اخلصوصيات 
املذهبية والثقافية جيث متكنت ان 
ــرات البابلية  ــيع مثل هذه املؤث تش
على طريقة احلكم وعلى الكهنوت 

ــاة في  ــى عموم احلي ــوري وعل اآلش
ــن الرقة  ــا م ــت نوع ــوى. فأضف نين
ــة على املذهب  ــة اجلنوبي والروحاني
ــر  ــم أكث ــذي كان يتس ــوري ال اآلش
بنوع من تقديس الفحولة املتمثل 
باالله آشور وكذلك امليل إلى منطق 
ــل حتى انها جنحت  القوة واحلرب. ب
ــت ثانوية عند  ــراز ادوار آلهة كان باب
ــة (نبو).  ــوريني مثل اله احلكم اآلش
ــمورامات) كامللوك  ــد ملكت (س لق
العظام، حيث أقامت مسلة لتخلد 
ذكرها في ساحة املسالت في معبد 
آشور، وقد سجل على هذه املسلة 
العبارة التالية: “مسلة سمورامات 
ــيد القصر – شمس حدد  ملكة س
ــور والد حدد  ــون ملك آش ملك الك

نيراني ملك الكون ملك آشور وكنة 
شلما نصر ملك اجلهات االربعة...”

يعتقد ان (سمورامات)، قد حكمت 
ــرة  ــر مباش ــرة أو غي ــورة مباش بص
ــاريع  ــنة، وقامت مبش ــة ٤٢ س طيل
عمرانية واسعة وأهمها بناء مدينة 
آشور مبعابدها وقصورها الضخمة 
ــة. من  ــوار العالي ــا باالس واحاطته
االعمال اجلبارة التي قامت بها هذه 
ــب من احلجر  ــة بناء نفق مقب امللك
ــة ليوصل  ــر دجل ــرى نه ــت مج حت
ــك قامت بعد  ــة. كذل ــي املدين طرف
ــتطاعت  ــك بفتوحات كثيرة اس ذل
ــيطر على مصر وبالد الشام  ان تس
ــا رمبا قد  ــا، ويعتقد انه ــالد ميدي وب

بلغت الهند.

صموئيل نوح كريمر والعراق .. رحلة تاريخ

 

 
اختصاصي شهير في املباحث السومرية 
ــهورين  ــني املش ــني واخملتص الباحث ــن  وم
باملباحث املسمارية بوجه عام والسومرية 
ــور كرمير من  ــاص.. ينحدر الدكت ــه خ بوج
اسرة يهودية روسية اوكرانية، كانت والدته 
ــي ١٨٩٧/٩/٢٨ كانت  ــة كييف ف في مدين
ــاد واملالحقة  ــت لالضطه ــرته تعرض اس
ــي  ــورات الت ــات والث ــر االضطراب ــى اث عل
ــيا القيصرية وقد  ــي انحاء روس حدثت ف
ــه باثارتها وحتريض  اتهم اليهود في حين
الناس على الثورة ومحاولة اغتيال قيصر 
ــرة  ــي فاضطرت االس ــوال الثان ــيا نق روس
ــام ١٩٠٥  ــيا ع ــى الهجرة ومغادرة روس ال
متوجهة الى الواليات املتحدة االمريكية 
ــتقر بها املقام في مدينة بنسلفانيا  واس
ــده بنيامني  ــس وال ــذه املدينة اس ــي ه وف
ــة وعلوم  ــم اللغة العبري ــة لتعلي مدرس
ــر باحدى  ــاب كرمي ــرى وقد التحق الش اخ
ــة العليا  املدارس وبعد تخرجه في املدرس
ــهادة - البكلوريوس - وفي  حصل على ش
ــالؤه يخاطبونه  ــذ زم ــذه املدة اخ اثناء ه
ــه طوال  ــذي الزم ــل - ال ــم - صموئي باس
حياته فنشط يبحث عن عمل واحلصول 
على وظيفة او لعله ينال مركزاً اجتماعياً 
ــراً لم يجد  ــف االبواب واخي فطرق مختل

ــة  ــك إال االجتاه الى مدرس ــن ذل ــراً م مف
ــل فيها بصفة  ــاً التي عم ــده مدرس وال
ــا التحق  ــة وبعده ــة العبري معلم للغ
بكلية - دروبسي - للدراسة العبرية في 
فالديفيا واصبح مهتم بدراسة احلضارة 
ــة اجلذور  املصرية القدمية من اجل دراس
التاريحية للديانة اليهودية كونه وبعد 
ــف  ــتمر اكتش ــة والبحث املس الدراس
ــوا تراثهم الديني  ــاء اليهود بن ان العلم
ــومرية  الس ــاطير  ــوي على االس والدني
ــت لعبة  ــورية واصبح ــة واالش والبابلي
ــومريني وتراثهم  ــاطير الس ــرقة اس س
مكشوفا. ويفضح هذا السطو اليهودي 
ــى من قبل  ــني القدام ــى ارث العراقي عل

ــومر-  ــاب بعنوان - انتحال س ــود كت اليه
كيف خدع اليهود اجلنس البشري.وبذلك 
ــت جذورا  ــن ان الديانة اليهودية ليس ايق
ــة بالرغم من  ــة القدمي ــارة املصري باحلض
ــرت في  ــي البداية كانت قد انتش ــا ف انه
مصر القدمية من حيث التكوين والتراتيل 
ــة اليهودية  ــا كان يعنقد ان للديان بعدم
جذورا واصلها من احلضارة والتراث املصري 
ــبب ترك التراث والتاريخ  القدمي لهذا الس
ــح والتراث  ــة التاري ــري واجته لدراس املص
ــم الدراسات  ــومرية في قس واللغة الس
ــلفانيا  ــرقية التابع الى جامعة بنس الش
ــدور -  ــرامي أفيغ ــع - أف ــم العمل م ــن ث وم
ــخصيات الرائدة  ــو واحد من الش الذي ه
ــات الشرق األدنى وكان  في العالم لدراس
ــمارية  ــض الكتابات املس ــاول فك بع يح
ــر البرونزي  ــر العص ــى أواخ ــي تعود إل الت
حوالي ١٣٠٠ قبل امليالد وهنا كانت بداية 
ــة ان الديانة  ــر في فهم ومعرف عمل كرمي
ــومرية وبابلية  اليهودية هي ذات جذور س
ــتقرت  ــأت في العراق القدمي واس وقد نش

ــرات االالف من  في بابل بعد ان مكث عش
اليهود فيها في القرن السابع قبل امليالد 
ــوروا كتابهم املقدس - التوراة - بعد ان  وط
ــريعات وبعض االساطير  نقلوا اليه التش
ــريعة  ــا فيها ش ــة مب ــومرية والبابلي الس
ــم  ــك - حمورابي - وطلقوا عليها اس املل
ــن على نص  ــى - معتمدي ــريعة موس - ش
ــة الديانة  ــد ان مبادرة انطالق توراتي يؤك

اليهودية كانت من - اور - السومرية - الى 
ــام وعرف كل  ــة حران في بالد الش منطق
هذا االستاذ - كرمير- من خالل دراسته في 
ــمارية. وقد  ــوز نظام الكتابة املس فك رم
ــيرته الذاتية التي نشرت  ذكر ذلك في س

ــص إجنازاته في  ــه خل ــام ١٩٨٦ و إن ــي ع ف
ــومري مع  ــر وإصالح وبعث األدب الس نش
ــعيه إلى ترجمة الكثير من النصوص  س
ــا واملعقولة لكثير  ــومرية املوثوق به الس
ــع األكادميي  ــى اجملتم ــذه الوثائق إل ــن ه م
ــا واملؤرخني  ــي األنثروبولوجي وخصوصا ف
وعلماء اإلنسانية، لقد ساعد كرمير على 
انتشار اسم سومر للعالم بأسره وجعل 

ــم الذي  ــاس على بينة من الدور احلاس الن
ــان  ــومريون في الصعود لإلنس لعبه الس
ــهادة الدكتوراه  املتحضر.. حصل على ش
ــتعرض احلضارات  ــني نس ــام ١٩٢٩.. وح ع
ــومرية  ــة املتمثلة بالس ــة القدمي العراقي

ــورية - تتبوأ  ــة - االش ــة - البابلي - االكدي
ــني تلك  ــدارة ب ــومرية الص ــارة الس احلض
ــم عالم  ــرز اس ــا يب ــن هن ــارات وم احلض
ــومريات صموئيل نوح  ــماريات والس املس
ــن  ــه ع ــراق ومؤلفات ــه بالع ــر و صلت كرمي
السومريني ومآثرهم االدبية واهل التاريخ 
القدمي في العراق على علم بان كرمير كان 
ــفر ايام  ــتاذ كل من طه باقر وفؤاد س اس
ــيكاغو حيث  ــي جامعة ش ــتهم ف دراس
درسا حتت اشرافه علم االشوريات واللغة 
ــهم في  ــام ١٩٣٠ اس ــي ع ــومرية وف الس
اعمال التنقيب في العراق مع البعثة التي 
ــلفانيا االمريكية  اوفدتها جامعة - بنس
ــا منصب امينا  ــغل فيه - والتي كان يش
ــومرية والبابلية الى  ــم االلواح الس لقس
ــس ويعتبر كرمير من  جانب قيامه بالتدري
مشاهير العلماء في الدراسات السومرية 
ــة ومتواصلة مع  ــة وثيق ــه صل ــت ل وكان
ــت البداية في  ــراق وتاريخه وكان ــار الع آث
ــانيات عام ١٩٢٩  اطروحته في علم اللس
ــم الطينية  ــة بقواعد الرق ــي ذات صل وه
السومرية وفي عام ١٩٤٥ دعي الى العراق 
ــومريني واملالحم  والقى محاضرة عن الس
ــومرية في قاعة  وااللواح واالساطير الس
ــاب  ــة الب ــي - منطق ــل الثان ــك فيص املل
ــارت اليها الصحف احمللية  املعظم - واش
ــن من العثور  ــي عام ١٩٥٢ متك انذاك.. وف
ــومري - اور منو -  ــك الس ــريعة املل على ش
مؤسس ساللة اور الثالثة وفي عام ١٩٥٦ 
ــاط الثقافية والتاريخية في  قابلت االوس
ــاب صدور كتاب كرمير - الواح  العراق بترح
سومر- الذي تولى تعريبه االستاذ طه باقر 
ــة - فرانكلني - االمريكية  وكانت مؤسس
ــراق عرضت  ــي الع ــر ف ــة والنش للطباع
ــني وكتاب  ــب ملؤلف ــن الكت ــة م مجموع

ــى العربية فوقع  ــني لترجمتها ال امريكي
ــاب وكان مؤلف  ــذا الكت ــار على ه االختي
الكتاب الدكتور كرمير قد طلب شخصياً 
من تلميذه طه باقر ان يتولى مهمة نقله 
ــرته مؤسسة فرانكلني  الى العربية فنش
ــن احلضارة  ــع املهمة ع ــن املراج ــد م ويع
 ٢٥ ــى  عل ــاب  الكت ــوى  احت ــومرية.  الس
فصال ناقش فيها كرمير واحدة من اوليات 
ــراق القدمي  ــة في الع ــات احلضاري االنتاج
ــخ واول برملان ذي  ــة في التاري كاول مدرس
ــوال املاثورة  ــال واالق ــني واول االمث مجلس
ــى كرمير وقتا  ــة حب.. لقد امض واول اغني
ــال متجوال في العراق في اطالل مدنه  طوي

القدمية لقد خلف الدكتور صموئيل نوح 
كرمير ذخائر نفيسة من الكتب واالبحاث 
ــاً ومقالة  ــي - ٣٠ - كتاب ــة وحوال االكادميي
ــي واجلماهيري  ــتويني االكادمي ــى املس عل
ــاطير  ــومر - االس ــام ابرزها - الواح س الع
ــومرية - السومريون - تاريخ البدايات  الس
ــاطير السومرية -  ــومر - علم االس في س
ــماء واالرض - علم سومر  انانا ملكة الس
ــم صورة  ــي اكثر مؤلفاته قد رس - وكان ف
ــومريني وحني سال عن  ــرقة عن الس مش
ــدأ التاريخ..  ــا ابت ــراق قال.. هن ــخ الع تاري
توفي كرمير عام ١٩٩٠ في الواليات املتحدة 

االمريكية.
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اعداد / البينة الجديدة

ــي التراث  ــطوري ف ــو كائن اس الطنطل ه
ــكل  ــس في أي ش ــول يتلب ــي متح العراق
إنسان حيوان أو جماد يخرج في الليل وكان 
ــم مأخوذ  ــا يخافون منه واالس العرب قدمي
من األساطير السومرية في العراق. يعتقد 
ــخصية  ــض الباحثني أن جذور هذه الش بع
تعود إلى اسطورة (احفيظ) التي تناقلتها 
ــوب العراق حيث تقول: في  االجيال في جن
ــاك مملكتان كبيرتان  ــدمي الزمان كانت هن ق
ــا  ــا مملكت ــن هم ــوب وادي الرافدي ــي جن ف
ــا احفيظ” وقد  ــذر واخوهم “العكر، أبو ش
ــوا املدن واملعابد  ــرت احلياة فيهما، فبن ازده
باالسيجة  واحاطوها  واملزخرفة  ــة  املقوس

ــا من الفيضان  ــنايات” حفاظا عليه “املس
ــاتني النخيل والفاكهة  واهتموا بزراعة بس
ــى االرض”  ــة اهللا عل ــت “جن ــى اصبح حت
ــروا وخرجوا عن طاعة  ولكنهم جتبروا وكف
ــب مدنهم  ــم وقل ــب عليه ــه” فغض “االل
بالزلزال واغرقهم بالطوفان واصبحت هذه 
املدن اآلن ركاما اثريا تسمى اليوم “االشن” 
ــها ومن  ــل واجلن لتحرس ــزل الطناط ثم ان
ــذر، احفيظ،  ــر، أبو ش ــن “العك ــذه االش ه
ــبه  ــطورة تش الواجف، وغيرها” وهذه االس
ــة كلكامش وقصة الطوفان  حلد ما ملحم
قبل خمسة آالف سنة، ويؤيد ذلك الرحالة 
ــه “العودة  ــي كافن يونغ في كتاب البريطان
إلى االهوار، صفحة ٤٠” حيث يقول: هناك 
ــل حول  ــن الطناط ــرة تروى ع ــص كثي قص
نيران املساء ويقال انها حترس كنزا غامضا 
ــن عيون  ــحر ع ــرة اخفتها بالس ــن جزي ع

ــز الذهبي الذي  ــر. ويقصد بذلك الكن البش
ــي عمق االهوار  ــه طنطل احفيظ ف يحرس
ــماءها من  ــطى. وتتخذ الطناطل اس الوس
ــني مثل  ــن والكواه ــواء واالش ــماء االه أس
طنطل أبو غريب، طنطل ام العبيد، طنطل 
ــل داور، طنطل صلني،  ــميج، طنط ــو اس أب
ــرات الطناطل  ــرف احفيظ على عش ويش
ــة عليها.  ــيطرة التام ــي االهوار وله الس ف
ــبب هذه الطناطل بعض العاهات  وقد تس
ــوهات في  ــوق او اجلنون او بعض التش والع
ــم عند اصطدامها مع البشر، ولكن  اجلس
ــع رعاة  ــات م ــى صداق ــا تبن ــض منه البع
ــا  ــوا له ــد ان يقدم ــدان” بع اجلاموس“املع
خبزة متن مشوية “حناية” بدون ملح النه ال 
يحب امللح ويطلق عليه اسم ثان “ماصخ” 
ــجاعته  ــذه وش ــه ه ــن عظمت ــم م وبالرغ
ــرة واخمليط  ــه يخاف من االب ــه لكن ومراوغت

ــهر  ــة فينهزم عندما تش ــة حديدي واية آل
بوجهه فيختفي من غابات القصب..

ــب  ــم مرع ــل، اس ــع طناط ــل، اجلم طنط
ــى  ــوار وحت ــكان االه ــه س ــف يهاب ومخي
ــام الطفل  ــم، فعندما ال ين ــال منه االطف
ليال ولسبب ما فما على امه اال تهديده به 
ــاك الطنطل” فيدب  ــادي عليه “نام اج فتن
ــام مرغما وصابرا على آالمه  اخلوف فيه وين
ــوار يختلف  ــباب بكائه، وطنطل االه واس
ــه في املدن  ــا موجود من ــا كليا عم اختالف
ــر والصحاري ففي  ــة املظلمة واملقاب واالزق
ــا ومؤذيا ويقطع الطرق  االهوار يكون شرس
على الصيادين واملسافرين بني قرية عائمة 
ــعة  ــاحات واس ــيطر على مس واخرى ويس
ــك تتكاثر  ــر اليها لذل ــرم وصول البش ويح
ــابك غابات  ــماك والطيور فيها وتتش االس
ــص يرويها  ــرات القص قصبها وهناك عش

ــم ودواوينهم.  ــكان االهوار في مضايفه س
ــة ومنها قصة  ــص مخيف ــي دائما قص وه
“احفيظ” اجلبار والذي ال تستطيع اية قوة 
في هذا الكون قهره، او طنطل“ام العبيد” 
ــو على هيئة عبد  ــي اهوار اجملر الكبير وه ف
ــكن االهوار  ــا تس ــل دائم ــود، والطناط اس
ــن واملمرات املائية “كواهني”  البعيدة واالش
ــرده وتطلق  ــان اذا كان مبف ــم اإلنس وتهاج
ــكالها  اصواتا غريبة وتبدل احجامها واش
ــوس  ــي نف ــب ف الرع ــر  لتثي ــة  ــة حلظ باي
ــأل كبار السن من  ــافرين. وعندما نس املس
ــياطني  عرب االهوار فكان جوابهم بانها ش
ــبحانه وتعالى  ــة اهللا س ــة عن طاع خارج
ــل يعد  ــاطير والطنط ــك باس ــون ذل ويربط
ــجاعة والبطولة لدى عرب االهوار  رمز الش
فقد جاء في اهازيجهم “احفيظ الشافك 
ــعبية  ــي االمثال الش ــت جنحانه” وف مات

“جنك طنطل أبو اسميج” ولإلنسان امللثم 
ــك طنطل” او  ــب املنظر اخمليف “جن وصاح
ــل اكل ماصخ” والكثير من  “قابل انا طنط
ذلك في موروث الشعبي وبعد املد احلضاري 
وتطور اجملتمع االهواري وكذلك بعد جتفيف 

االهوار عام ١٩٩٢ انتهت تقريبا معظم هذه 
االساطير واخلرافات ولكنها تبقى متعلقة 
ــراق مثل “عبد  ــعبي جلنوب الع مبوروث الش
ــوج ابن  ــل، ع ــعلوة، الطنط ــط، الس الش

عناق”.

@Ô”aä»€a@=»í€a@ta6€a@ø@›�‰�€a

أزمة سياسية بين المملكة العراقية والمملكة السعودية
عام ١٩٥٥سببها بريطانيا

سميراميس .. الحمامة العراقية



19اعالنات  NO.3050. THU . 18 . OCT .2018 العدد (٣٠٥٠) الخميس ١٠/١٨/ ٢٠١٨      

ــركات املتخصصة من القطاعني العام  ــن مديرية العقود في وزارة الداخلية دعوتها للش تعل
ــتلزمات طباعة الهويات) واملمول من  ــاص لتقدمي عطاءاتهم اخلاصة ملناقصة (جتهيز مس واخل
ــتمائة  ــون مليونا وس ــتة وخمس ــة اجلارية وبكلفة تخمينية (١٥٦,٦٨٧,٥٠٠) مائة وس املوازن
وسبعة وثمانون الفا وخمسمائة دينار عراقي فقط وفقا جلداول الكميات املطلوبة التي ميكن 
ــعبة العطاءات في مقر وزارة الداخلية – مديرية العقود لقاء مبلغ  احلصول عليها من قبل ش
قدره (١٠٠٫٠٠٠) مائة الف دينار عراقي غير قابلة للرد والوزارة غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات 
ــة ويقدم املناقص  ــن تاريخ غلق املناقص ــة (٩٠) يوماً م ــدة نفاذية العطاءات املقدم ــون م وتك
تأمينات اولية مقدارها (٢,٣٥٠,٠٠٠) مليونان وثالثمائة وخمسون الف دينار عراقي على شكل 
ــروط صادر من مصرف عراقي معتمد حكومي او اهلي  صك مصدق او خطاب ضمان غير مش
ــو  غير متلكئ او متعثر ويكون نافذاً ملدة (١٢٠) يوماً من تاريخ غلق املناقصة ويتحمل من ترس
عليه املناقصة اجور نشر االعالن وان آخر يوم الستالم العطاءات يوم االحد املوافق ٢٠١٨/١١/٤ 
ــمية فيعتبر اليوم الذي يليه يوم الغلق  ــاعة 1200 وفي حال صادف يوم الغلق عطلة رس الس

على ان تكون جميع اوراق العطاءات مرقمة ومفهرسة ومختومة بختم مقدمي العطاءات.
مالحظة// في حالة حصول اي مخالفة (فساد مالي) مراسلتنا على االمييل:

  E-mail(contracts_moi@yahoo.com 
اللواء الحقوقي
مدير عام العقود/ وكالة
وزارة الداخلية

إعالن مناقصة عامة
(استريادية)
(ألول مرة)

م/ اِّـناقصة اِّـرقمة (5/م ص ن ش –4/ 2018) 
 (UPVC) تجهيز مواد اولية

RISEN PVC K-VALUE 65-67
من تخصيصات اِّـوازنة التشغيلية لعام 2018 

ــادن) دعوة مقدمي  ــكيالت وزارة الصناعة واملع ــدى تش ــائية اح ــركة العامة للصناعة االنش ــر (الش يس
ــز (RISEN PVC K-VALUE /65-67/ UPVC) من  ــدمي عطاءاتهم بتجهي ــاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتق العط
ــأ عاملي معروف وبكمية /٢٠٠/ طن وضمن تخصيصات املوازنة التشغيلية لعام ٢٠١٨) مع مالحظة  منش

ما يأتي:
١. على مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات اضافية االتصال بـ(الشركة العامة 
ــاعة (٨) صباحاً لغاية الساعة (٢) ظهراً ما عدا ايام اجلمع والعطل  ــائية) يومياً من الس للصناعات االنش

الرسمية وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات.
٢. بإمكان مقدمي العطاء املهتمني شراء وثائق العطاء بعد تقدمي طلب حتريري الى العنوان احملدد في ورقة 

بيانات العطاء وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة (٢٠٠٠٠٠) دينار غير قابلة للرد.
٣. يتم تسليم العطاءات الى العنوان اآلتي (الشركة العامة للصناعات االنشائية/ صندوق العطاءات في 
ــركة) في مقرها الكائن بغداد – حي بابل (محلة  ــتعالمات اخلارجية/ وبعد تأييد جلنة الفتح في الش االس
ــة الزيوت النباتية  ــركة العامة لصناع ــيد – مجاور الش ــكر الرش ٩٣١/ زقاق ٢٧/ بناية رقم ٢) طريق معس
ــرة ظهراً من يوم االربعاء املصادف ٢٠١٨/١١/٧) والذي يعتبر  ــابقاً في موعد اقصاه (الساعة الثانية عش س
ــيتم فتح العطاءات بحضور  ــوف ترفض وس موعد غلق املناقصة وان العطاءات املتأخرة عن هذا املوعد س
ــاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور في العنوان اآلتي (قاعة االجتماعات/ الطابق االرضي في  مقدمي العط

مقر الشركة) في الزمان والتاريخ (بعد الساعة الثانية عشرة ظهرا ليوم االربعاء املصادف ٢٠١٨/١١/٧). 
علماً ان الكلفة التخمينية (٢٨٨٠٠٠٠٠٠) دينار عراقي او ما يعادله بالدوالر االمريكي حسب نشرة البنك 

املركزي في يوم فتح املناقصة. 
اِّـهندس 
صالح عبد الهادي يوسف 
اِّـدير العام ورئيس مجلس االدارة 
 E-mail:info@scci-gov.iq
mobile / 009647830112210

وزارة النفط/ شركة تعبئة الغاز
إعالن للمرة الثانية

م/ [املناقصة املرقمة 8L/2018 جتهيز واشر عام صمام اسطوانة الغاز بكمية (7) ماليني واشر]
ــركة عامة) دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة  ــر (وزارة النفط/ شركة تعبئة الغاز/ ش يس
ــر عام صمام اسطوانة الغاز بكمية (7) ماليني واشر) مع مالحظة ما  لتقدمي عطاءاتهم (جتهيز واش

يأتي:
ــركة  ــي احلصول على معلومات اضافية االتصال ((ش ــي العطاء املؤهلني والراغبني ف ــى مقدم 1. عل

 pd.taji@gfc.oil.gov.iq ((تعبئة الغاز
ــم الثالث من الوثيقة  ــة: (قانونية، فنية، مالية) املتضمنة في القس ــات التأهيل املطلوب 2. متطلب

القياسية (التعليمات ملقدمي العطاءات). 
ــدمي طلب حتريري الى العنوان احملدد  ــراء وثائق العطاء بعد تق ــكان مقدمي العطاء املهتمني ش 3. بام
ــع للوثائق البالغة (100,000 مائة الف دينار) غير قابلة  ــي ورقة بيانات العطاء وبعد دفع قيمة البي ف

للرد.
4. يتم تسليم العطاءات الى العنوان اآلتي (بغداد/ التاجي/ مقابل مديرية شرطة التاجي) في املوعد 
ــيتم فتح  ــوف ترفض وس ــمي، العطاءات املتأخرة س ــدد (٢٠١٨/١١/٧) ولغاية انتهاء الدوام الرس احمل
العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور في العنوان اآلتي (مقر الشركة/ 

هيئة إدارة املواد) في الزمان والتاريخ (٢٠١٨/١١/٨) وال يسمح بتقدمي العطاءات الكترونيا.
ــمية يكون موعد الغلق يوم الدوام الرسمي الذي يلي يوم  5. اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رس

العطلة.
6. تقدمي تأمينات اولية مببلغ (٤,٢٠٠,٠٠٠) فقط اربعة ماليني ومائتان الف دينار والذي ميثل نسبة ٣٪ 
ــأ الصيني هي ١٤٠,٠٠٠,٠٠٠ فقط مائة  من الكلفة التخمينية علما ان الكلفة التخمينية للمنش

واربعون مليون دينار.
ــل االحالة وعدم اجراء املفاضلة  ــي الغاء املناقصة في اي مرحلة من مراحلها وقب ــرة احلق ف 7. للدائ
ــب مقتضيات املصلحة العامة وال يحق للمشتركني في املناقصة املطالبة باي تعويض جراء  وحس

ذلك.
8. مدة نفاذية العطاء ٩٠ يوماً من تاريخ غلق املناقصة.

9. على ان يتم التزام مقدم العطاء بتلبية متطلبات الوثائق القياسية بكافة اقسامها من ضمنها 
القسم الرابع واخلاص باستمارات العطاء من قبل مقدم العطاء وبخالفه سيتم استبعاد العطاء. 

10. ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النشر واالعالن.
علي عبد الكريم اِّـوسوي
اِّـدير العام

إعالن مناقصة رقم (٢٠١٨/٣) للمرة الثانية

تنويه 
ــة اجلديدة   ــي صحيفة البين ــهواً ف ورد س
ــادف يوم االحد  ــخ ٢٠١٨/١٠/١٤ املص بتاري
ــة للدولة وهو  ــدد ٣٠٤٦ اخلطأ مملوك بالع

الصحيح ملك صرف قضية التنويه. 

فقدان واصل 
ــد صادق)  ــن محم ــم (حس ــد وصل باس فق
ــخ االصدار ٢٠١٦/١١/١  رقمه (١٤٤٤٤٦٤) تاري
ــن مديرية بلدية املوفقية مببلغ قدره  صادر م
ــف دينار، فعلى من يعثر  (٢٠٠٠٠٠) مائتان ال

عليه تسليمه الى اجلهة الصادر منها.

ــية باسم (عبد اهللا باسم جعفر عثمان) صادرة من  فقدت وثيقة مدرس
متوسطة الظفر للبنني، معنونة إلى متوسطة الناصر املسائية للبنني، 

على من يعثر عليها تسليمها إلى جهة اإلصدار.. مع التقدير.

مديرية تنفيذ الناصرية
رقم االضبارة: ٢٠١٧/٤٠٧

إعـــــــــــــالن
ــل ٢٦٢٦٦/١١٠ الواقع في  ــار تسلس ــة العق ــة تنفيذ الناصري ــع مديري تبي
ــة العائد للمدين مصطفى فوزي عباس احملجوز لقاء طلب الدائنة  الناصري
ــراء مراجعة  ــراء حميد علي البالغ ٥,٠٢٠,٠٠٠ دينار فعلى الراغب بالش اس
ــتصحبا  ــر مس هذه املديرية خالل مدة ١٥ يوما تبدأ من اليوم التالي للنش
ــية  ــهادة اجلنس ــة ١٠٪ من القيمة املقدرة وش ــات القانوني ــه التأمين مع

العراقية وان رسم التسجيل والداللية على املشتري .

 اِّـنفذ العدل/ ناجي عبد الهادي السعداوي 
املواصفات:

١ -موقعه ورقمه: ---
٢ -جنسه ونوعه: ناصرية -التضحية

٣ -حدوده واوصافه: ---
ــتمالته: غرفتني ومطبخ وحمام على شكل دار غير مكتمل بالبناء مسقف  ٤ - مش

باحلديد والشيلمان ومزود باملاء والكهرباء
٥ -مساحته: ١٠٠م٢

٦ -درجة العمران: متوسط
٧ -الشاغل: ال يوجد

٨ -القيمة املقدرة: ٢٥،٠٠٠،٠٠٠ خمسة وعشرون مليون دينار

فقدان وثيقة 
مدرسية

جمهورية العراق 
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت

جمهورية العراق 
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت

جمهورية العراق 
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت

جمهورية العراق 
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت

جمهورية العراق 
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت

رقم االضبارة: ٣٠٢٣ /٢٠١٨
التاريخ: ٢٠١٨/١٠/١٧

رقم االضبارة: ٢٠١٣ /٢٠١٨
التاريخ: ٢٠١٨/١٠/١٧

رقم االضبارة: ٢٠١٨/٢٧٥٧
التاريخ: ٢٠١٨/١٠/١٧

رقم االضبارة: ٢٨٢٨ /٢٠١٨
التاريخ: ٢٠١٨/١٠/١٧

رقم االضبارة: ٢٠١٨/١٩٩٥
التاريخ: ٢٠١٨/١٠/١١

اِّـنفذ العدل 
علي رضا علي الخطاوي

اِّـنفذ العدل 
علي رضا علي الخطاوي

اِّـنفذ العدل 
علي رضا علي الخطاوي

اِّـنفذ العدل 
اِّـنفذ العدل علي رضا علي الخطاوي

علي كاظم جبار اليوداوي 
مدير تنفيذ الكوت 

إعالن 

إعالن  إعالن  إعالن  إعالن 

ــل (٤٩/٢) م ٣٧ ام هليل الواقع في  ــة تنفيذ الكوت العقار التسلس تبيع مديري
ــوت العائد للمدين (محمد طالب محمد) احملجوزة لقاء طلب الدائن (مظفر  الك
ابراهيم طعمه) البالغ (١٥٠,٠٠٠٠٠٠) مليون دينار فعلى الراغب بالشراء مراجعة 
ــر مستصحبا معه  هذه املديرية خالل مدة (٣٠) يوما تبدأ من اليوم التالي للنش
ــية  ــهادة اجلنس ــرة من املائة من القيمة املقدرة وش ــات القانونية عش التأمين

العراقية وان رسم التسجيل والداللية على املشتري.

ــوفرليت اوبترا موديل  ــيارة املرقمة ٢٠٣٧٣أ  بابل نوع ش تبيع مديرية تنفيذ الكوت الس
ــوادي راهي)  ٢٠١١ للون برتقالي مصفر اجرة الواقع في الكوت العائد للمدين (حميد س
ــغ (١١٩٥٠٠٠٠) مليون دينار فعلى  ــر حمدان) البال ــاء طلب الدائن (رعد ياس احملجوزة لق
ــراء مراجعة هذه املديرية خالل مدة (١٠) يوما تبدأ من اليوم التالي للنشر  الراغب بالش
ــهادة  ــرة من املائة من القيمة املقدرة وش ــه التأمينات القانونية عش ــتصحبا مع مس

اجلنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية على املشتري.

ــل (٧١/٢) م ٣٧ ام هليل   ــي العقار التسلس ــة تنفيذ الكوت حصة املدين ف ــع مديري تبي
ــع في الكوت العائد للمدين (هادي رحيم ضمد) احملجوزة لقاء طلب الدائن (عباس  الواق
ــراء مراجعة هذه  ــى الراغب بالش ــغ (١٤٠٠٠٠٠٠) مليون دينار فعل ــل) البال ــاتي ثجي ش
ــتصحبا معه التأمينات  ــر مس املديرية خالل مدة (٣٠) يوما تبدأ من اليوم التالي للنش
ــم  ــية العراقية وان رس ــهادة اجلنس ــرة من املائة من القيمة املقدرة وش القانونية عش

التسجيل والداللية على املشتري.

ــل (٤٩/٢) م ٣٧ ام هليل الواقع في الكوت  ــوت العقار التسلس ــع مديرية تنفيذ الك تبي
ــد للمدين (هادي رحيم ضمد) احملجوزة لقاء طلب الدائن (اطياف علي ناتي) البالغ  العائ
ــذه املديرية خالل مدة (٣٠)  ــراء مراجعة ه ــون دينار فعلى الراغب بالش (٢٠٠٠٠٠٠٠) ملي
ــرة من  ــتصحبا معه التأمينات القانونية عش ــر مس ــا تبدأ من اليوم التالي للنش يوم
املائة من القيمة املقدرة وشهادة اجلنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية على 

املشتري.

تبيع مديرية تنفيذ الكوت حصة املدين في العقار املرقم (٣٠/٣) م السراي الواقع في الكوت العائد 
ــماعيل حمودي) البالغ  ــن اس ــن وجماعته) احملجوزة لقاء طلب الدائن (حس للمدين (ود صالح حس
ــدة (٣٠) يوما تبدأ  ــراء مراجعة هذه املديرية خالل م ــار فعلى الراغب بالش ــون دين (٣٠,٠٠٠,٠٠٠) ملي
ــتصحبا معه التأمينات القانونية عشرة من املائة من القيمة املقدرة  ــر مس من اليوم التالي للنش

وشهادة اجلنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية على املشتري.

املواصفات :- 
١- موقعه ورقمه:- كوت / طريق بغداد / خلف علوة اخلضروات 

٢- جنسه ونوعه:- ارض زراعية  
٣- حدوده واوصافه:- 

٤- من الشواغل 
٥- مشتمالته:-

٦- مساحته:- ٣٠ دومن حصة املدين ١٠ دومن 
٧- درجة العمران:- احلصة املباعة (٧٤٠٠م ٢) من حصة املدين 

٨- الشاغل:-  
ــون دينار قيمة  ــعون ملي ــتة وتس ــة املقدرة: ٢٩٦,٠٠٠,٠٠٠ مائتان وس ٩- القيم

احلصة املباعة اعاله

املواصفات:- 
ــيارة املرقمة ٢٠٣٧٣ أ بابل سيارة اوابتر شوفرليت لونها  ١- موقعه ورقمه:- الس
ــة خفيفة في الباب  ــيارة اجرة مع وجود ضرب ــي مصفر موديل (٢٠١١) س برتقال

االمين مع خلف بالستك العلوي للباب االمين االمامي واخللفي 
٢-جنسه ونوعه :- 

٣-حدوده واوصافه :- 
٤- مشتمالته :-
٥- مساحته :- 

٦- درجة العمران :- 
٧-الشاغل:- موجودة حالياً في مركز شرطة الشهداء 

٨- القيمة املقدرة:- ٩٠٠٠٠٠٠ تسعة ماليني دينار

املواصفات:- 
١- موقعه ورقمه:- كوت / ام هليل قرب سيطرة الكوت     

٢- جنسه ونوعه:- ارض زراعية مملوكة للدولة تسقى بالواسطة 
٣- حدوده واوصافه :- 

٤- مشتمالته :-
٥- مساحته:- ٤ دومن احلصة املباعة ١٠٠٠م ٢ من حصة املدين 

٦- درجة العمران :- 
٧- الشاغل :-  

ــي عن حصة املباعة  ــدرة:- ٤٠٠٠٠٠٠٠ اربعون مليون دينار عراق ــة املق ٨- القيم
اعاله

املواصفات :- 
١- موقعه ورقمه:- كوت / ام هليل قرب سيطرة الكوت 

٢- جنسه ونوعه:- ارض زراعية تسقى بالواسطة  
٣- حدوده واوصافه :- 

٤- مشتمالته :-
ــة (١٢٥٠م ٢) احلصة  ــن ١٠ دومن احلصة املباع ــاحته:- ٣٠ دومن حصة املدي ٥- مس

املباعة   
٦- درجة العمران :- 

٧- الشاغل :-  
٨- القيمة املقدرة :- ٥٠٠٠٠٠٠٠ خمسون مليون دينار عن قيمة احلصة املباعة

املواصفات :- 
١- موقعه ورقمه:- كوت – السراي خلف مصرف الرافدين/ فرع الكوت رقمه ٣٠/٣ السراي 

٢- حدوده واوصافه:- ارض الدار مع بنائها مفرز منه خمسة محالت واربع شقق بصورة غير رسمية 
ــرع الكوت ويقع على  ــع بالقرب من مصرف الرافدين/ ف ــلح والعقار يق ــقف بالكونكريت املس مس
ــق االول يحتوي على  ــارة مكونة من طابقني الطاب ــار وان العقار عبارة عن عم ــه ٦ امت ــارع عرض ش
ــلك وصحيات اما الطابق  ــتأجرين ملك من الداخل ومس ــة محالت مشغولة من قبل املس خمس
ــقة حتتوي على غرفتني وصالة وصحيات  ــترك وكل ش ــقق ملك مش الثاني فهو مكون من اربع ش
ــطح والبناء مكون من مادة الطابوق واالسمنت ومجهز باملاء والكهرباء وان   ــلم يؤدي على الس وس

االول الطابق مشغولة عيادات طبية وان ارضية البناء مبلطة بالكاشي املوزائيك القدمي 
ــهم  وحصة املدين احملجوزة  ــاحة العقار الكلية للعقار ٢ اولك و٦١متر و ٨٨ س ــاحته:- مس ٣- مس

تبلغ ١سهم من اصل ٨ سهم 
٤- درجة العمران :- 

٥- الشاغل:-  املستأجرين  
ــار عن حصة املدين  ــمائة الف دين ــتون مليون وخمس ــة وس ٦- القيمة املقدرة: ٦٥,٥٠٠,٠٠٠ خمس

البالغة ١ سهم من اصل ٨ سهم
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بغداد / البينة الجديدة
ــي والتلفزيوني،  ــى امللتقى االذاع نع
ــة  العراقي ــة  الفنان االول،  ــس  أم
ــال امللتقى في  ــني. وق فرجينيا ياس
ــى االذاعي  ــي إن «امللتق ــان صحف بي
والتلفزيوني ينعى الفنانة واملونتيرة 
ــني علي  ــينمائية فرجينيا ياس الس
ــي توفيت في منزلها  رحمها اهللا الت

في شقق زيونة في بغداد». وفرجينيا 
ياسني ممثلة عراقية بدأت مشوارها 
الفني عام ١٩٦٤ مع الفرقة القومية 
ــت  انتقل ــم  ث ــعبية،  الش ــون  للفن
ــي وبعدها الى  ــل الدرام ــى التمثي ال
ــن  ــد م ــاركت بالعدي ــينما. ش الس
ــي  ــون العراق ــي التلفزي ــال ف األعم

وعملت مونتيرة سينمائية.

بالرغم من وجود تباين في تعريف اجملتمع من املنظور السياسي أو النفسي 
ــه «فئة من الناس  ــي اجلامع يعرّفه بأن ــم املعان ــي، إال أن معج أو االجتماع
ــون مع بعضهم  ــى بعضها البعض ويعيش ل مجموعة تعتمد عل ــكّ تش
ــادات وتقاليد وقوانني  ــتركة وحتكمهم ع ــط ومصالح مش ــم رواب وتربطه
ــه «أكبر جماعة ميكن أن  ــا يصف علماء االجتماع اجملتمع بأن واحدة»، كم
ــتمر إلى ما  ــي إليها األفراد وله القدرة على التكيف بذاته بحيث يس ينتم
ــم حدود معينة ألي مجتمع، ألن  ــارة إلى أنه ال ميكن رس ال نهاية»، مع اإلش
متغيرات احلياة قائمة وتبدل األحوال مستمر طاملا كان ثمة إنسان يعيش، 

لكن هناك ثوابت وروابط وقيماً وعادات تبقى متوارثة جيالً بعد آخر..
ــاب االختصاص،  ــأن أصح ــل، فهذا ش ــي التفاصي ــوض أكثر ف ــد اخل ال أري
ــيج االجتماعي في بالدنا  ــد هو أن النس ــد تناوله هنا بالتحدي ــن ما أري لك
ــع يوماً بعد آخر  ــدع، وأن فتوقاً كبيرة صارت تتس ــوم بدأ يتعرض للتص الي
ــلبية غير مألوفة بدأت تطفو على  ــات س ــلوكيات وممارس جراء ظواهر وس

ــة وتلقي  ــا اليومي ــطح حياتن س
ــى العالقات  ــا القامتة عل بظالله
اليومي،  ــلوك  والس ــة  االجتماعي
ــى رأس  ــر وعل ــذه الظواه ــن ه وم
واإلداري  ــي  املال ــاد  الفس ــا  هرمه
ــام الدولة العراقية  الذي نخر عظ
ــيج االجتماعي  وضرب بقوة النس
ــرية  ــالل بروز طفيليات بش من خ
ــال  بامل ــي)  باط ــاطي  (ش ــب  تلع
املنهوب بطرق وأساليب لصوصية 
وشيطانية وكذلك تفشي حاالت 
الغش بأنواعه والنصب واالحتيال 
والزيف  ــاء  والري ــرة  املبتك بفنونه 
ــود والعقود  ــف ونكث الوع والتزل

ــاوز بـ(العفرتة) على حقوق اآلخرين  ــاول على حرمات اآلخرين والتج والتط
ــط  ــراض الناس وعدم مراعاة أبس ــني والتحرش بأع ــل وركل القوان بالباط
ــاع نطاق النزاعات  ــالمي العظيم، واألهم من ذلك اتس تعاليم الدين االس
ــبوق وما يستتبع ذلك من استخدام للسالح  العشائرية بشكل غير مس
ــر العوائل  ــوت وتهجي ــط، وحرق البي ــف واملتوس ــه، من اخلفي ــكل أنواع ب
ــطو املسلح وجرائم القتل  ــباب وتنامي اجلرمية املنظمة كالس ألتفه األس
واالغتصاب التي لم يعرفها اجملتمع سابقاً، حيث يتشاطر اجملرمون بتنفيذ 
جرائمهم بطرق شيطانية حتت تأثير اخملدرات واحلشيشة.. وكذلك تفشي 
ــامح وحضور الثأر  ــات ال أخالقية وغياب روح التعاون والتس عادات وممارس
ــولنا العظيم وقيم  ــنة رس ــا ديننا احلنيف وس ــة، التي يرفضه والعصبي

وأخالق ائمتنا األطهار..
إن رأب الصدع وإصالح الفتق ومعاجلة اخللل هي من مسؤولية كل العقالء 
وصناع القرار، وفي املقدمة رجال الدين األفاضل واملرجعية الدينية العليا 
ــات والتربويون  ــاتذة اجلامع ــع املدني وأس ــع ومنظمات اجملتم ــادة اجملتم وق
ــيوخ القبائل والعشائر الكرام واإلعالميون وكل الناشطني في اجملتمع  وش

أو على مواقع التواصل االجتماعي..
ــير من  ــور إذا ما تركت على حالها تس ــوب وقفة جادة، ألن األم ــم، مطل نع
ــيئ الى أسوأ، واذا لم نتحرك سريعاً سوف تقع الفأس بالرأس، وعندها  س

الت ساعة مندم.
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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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ــون املرحلة املقبلة مرحلة حتقيق الطموحات  يتطلع العراقيون ألن تك
ــديد-  ــف الش ــات التي ظلت -مع األس ــداف واألمني ــات واأله والتطلع
ــائر خير هي آتية في الطريق،  ــة الصدور. ولكن هناك بوادر وبش حبيس
ــر على ذلك هو قرار رئيس الوزراء املكلّف الدكتور  ولعل ما يؤكد أو يؤش
ــوار املنطقة اخلضراء العالية واحملصنة  عادل عبد املهدي اخلروج من أس
ليكون مكتبه قريباً ومالصقاً ألبناء شعبه. وأكيد أن هذا القرب سيوفر 
ــعب  ــر على حياة الش ــن خالل اطالعه امليداني املباش ــه الكثير م علي

اليومية ويكون مبقدوره اإلنصات ملا يريده هذا الشعب بشكل دقيق..
إن الشعب ترنو أبصاره إلى مجلس النواب كي ينهض بواجباته املرسومة 
ــتورياً من خالل تشريع القوانني ذات الصلة باملواطنني والتي من  له دس
ــريعات ضمان احلقوق املكفولة له دستورياً،  ــأن هذه القوانني والتش ش
السميا إذا ما عرفنا أن القوانني 
بالدول  ــوض  النه ــاس  أس ــي  ه
وبالشعوب، كذلك ممارسة الدور 
ــاس  الرقابي، وهو دور مهم وأس
ــى كل مظاهر  ــاء عل ــي القض ف
ــي  الت ــي  واملال اإلداري  ــاد  الفس
ــتفحلت لتشل  استشرت واس
ــة وحركتها، كما  مفاصل الدول
ــم عنه  ــاد قد جن ــذا الفس إن ه
ــعب  هدر املال العام وإفقار الش
ــراب جراء غياب البناء  وإحلاق اخل

واإلعمار بالشكل الصحيح..
ــعب  الش ــإن  ف ــبة،  وباملناس
ــدور يصدرها رئيس  ــاً قرارات تثلج الص ــر على أحر من اجلمر أيض ينتظ
ــي  ــتوى املعيش ــد، وفي مقدمتها االرتقاء باملس ــوزراء اجلدي مجلس ال
لشرائح اجملتمع كافة، ومنهم املتقاعدون واملوظفون، وإنعاش البطاقة 
التموينية واالرتقاء بالواقع الصحي في البالد، الذي تردى كثيراً ويعيش 
املواطن حالة من اليأس جراء ذلك، والعمل على تشغيل األيدي العاملة 
من خالل إعادة فتح أبواب املعامل واملصانع املغلقة حالياً وإعادة احلياة 
ــني، والعمل أيضاً على  ــتوعب اآلالف من اخلريجني والفني إليها كي تس
ــلة  ن س ــي احتياجات البالد ويؤمّ ــع الزراعي كي يغط ــوض بالواق النه
ــعب، واالرتقاء بالواقع التعليمي والتربوي، وإيجاد  الغذاء الكاملة للش
ــاء واملاء والصرف الصحي  ــول جذرية ألزمات ظلت عصية كالكهرب حل
ــكن الالئق وتبليط الشوارع وبناء اجلسور وإنشاء األنفاق وكل ما  والس
ــعر املواطن العراقي بأنه ينتسب لبلد نفطي وأن من  ــأنه أن يُش من ش

حقه أن يعيش بكل كرامة واحترام..
ــة، والتحديات  ــة املقبلة صعب ــات احلكوم ــداً أن مهم ــن نعلم جي نح
ــخ  ــة ووطنية عالية وإميان راس ــود إرادة صلب ــرة، لكن بوج ــا كبي أمامه
ــهلة النيل ما دام هنالك  ــر حقيقي فإن هذه املطالب س ــداث تغيي بإح
ــعبهم بكل أمانة وصدق، واهللا في  رجال خيّرون وعازمون على خدمة ش

عون العبد ما دام العبد في عون أخيه.

مطلوب وقفة جادة 
ألن األمور إذا ما تركت 

على حالها تسري من 
سيئ إُّـ أسوأ وإذا لم 
نتحرك سريعاً سوف 

تقع الفأس بالرأس

هذه اِّـطالب سهلة النيل 
ما دام هنالك رجال 

خريون وعازمون على 
خدمة شعبهم بكل أمانة 

وصدق، واهللا َّـ عون 
العبد ما دام العبد َّـ عون 

أخيه.

بال مجاملة
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متابعة / البينة الجديدة
ــن تتراوح  ــروف أن األطفال الذي ــن املع م
ــاً، تنبض  ــى ١٢ عام ــن ٦ إل ــم م أعماره
ــى ٩٥ نبضة في  ــني ٦٠ إل ــم ما ب قلوبه
ــط  متوس ــغ  ويبل ــدة،  الواح ــة  الدقيق
ل النبضات الطبيعي لديهم قرابة  معدّ
ــة. إال أن طفالً  ــة في الدقيق الـ٩٣ نبض
ــرة من عمره، كسر  بريطانياً في العاش
ــة مرضية  ــبب حال ــدة بس ــذه القاع ه
ــات قلبه  ــارع نبض ــث تتس ــادرة، حي ن

ــن ٣ مرات ضعف  ــرع بأكثر م مبعدل أس
ــخاص العاديني،  املعدل الطبيعي لألش
ــة الـ»ديلي ميل»  وفق ما ذكرت صحيف
ــب الصحيفة، فإن  البريطانية. وبحس
ــذي يُدعى جاك  ــي ال ــل البريطان الطف
ــيرل، مصاب بحالة مرضية نادرة في  س
ــدة  ــه، تؤدي إلى ارجتاج صدره من ش قلب
ــذي فاجأ  ــر ال ــو األم ــب، وه ــات القل دق
 «A & E ــه ــز «إيه أند إي ــاء في مرك األطب

وأثار حيرتهم.
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ــدة)، وعلى  ــة اجلدي ــر (البين ــرة حتري ــدم أس تتق

رأسها الزميل رئيس التحرير عبد الوهاب جبار، 

بالشكر والتقدير والثناء إلى إدارة مصرف الرافدين 

فرع الزوية، وتخص بالذكر السيدة سوسن خالد 

ــعاد  ــيدات كل من س ــرع والس ــدي مديرة الف مه

كاظم كاطع وهدى فاضل داود وزهراء محسن عبيد 

ــون ومرمي  ــعيد حس ــود وإيناس س ــل خضير فره وأم

ــي إلخالصهن  ــناء عكوب ــني جعفر وس وائل وزينب حس

وتفانيهن العالي مع املواطنني والعمالء والزبائن ومنهم 

جريدتنا (البينة اجلديدة).. بوركت اجلهود.
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أحيت الفنانة اللبنانية ليال عبود حفالً  
ــق  بحضور  ــي دمش ــال» ف ــة «املع بقري
ــد من محبي فنها وإطاللتها التي  حش
ــاء عقل  ــم األزي ــع مصم ــت توقي حمل
ــهرة التي  ــالل الس ــت خ ــه. وقدم فقي
ــاعات الصباح األولى  استمرت حتى س
عدداً من األغنيات اخلاصة وسط تفاعل 
ــاركت  ــن. واجلدير ذكره أنها ش احلاضري
ــة  أغني ــدمي  بتق ــك  الدي ــي  ــان عل الفن

«جملانني» التي جمعتهما في ديو فني 
حيث ارتفع التفاعل بني احلاضرين و 
شمل الغناء املشترك بعض املواويل 

ــة مميزة  البلدية التي اضافت ملس
ــية  ــى تلك األمس ال

الفنية.

أطلق ناشطون على مواقع التواصل االجتماعي، 
هشتاغ #فضونا، في اشارة الى االسراع بتشكيل 

احلكومة اجلديدة التي يرأسها عادل عبد املهدي. 
ــف اجلمل التي  ــتاغ #فضونا مبختل ــوع هاش وتن
ــكيل احلكومة، حيث  ــا الى تش تهدف جميعه
ــاء ذلك بعد ادراك اغلب العراقيني عدم اجلدية  ج
ــتقلة،  ــة دميقراطية مس ــكيل حكوم ــي تش ف
ــس على حياة  ــات والذي انعك ــل املفاوض وتعرق
ــة توفير فرص عمل.  ــض ومصاحلهم وخاص البع

وتضمنت جمل هاشتاغ #فضونا:
ــدة  ــوزارات واملزاي ال ــرج  ــوق ه ــن س ــا م #فضون

عاملناصب.
ــة  املغلق ــات  االجتماع ــون  ماراث ــن  م ــا  #فضون

لتقاسم املغامن.
ــف  ــة تصري ــر حكوم ــة عم ــن إطال ــا م #فضون

االعمال.
#فضونا وابدأوا بتقدمي اخلدمات.

لنا  ــروا  ووف ــا  #فضون
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ــرة  متكن طبيب ماليزي من إخراج حش
ــببت بآالم حادة ألحد املرضى على  تس
ــة جراحية  ــك في عملي ــدار أيام، وذل م
ــرت صحيفة «ميرور»  ــادرة، وفق ما ذك ن
ــراح األنف واألذن  ــة. وكان ج البريطاني
ــرة، رحمة عمر، يفحص مريضا  واحلنج
حملاولة معرفة سبب إصابة الرجل بألم 
ــرة في داخل  ــه، ليتفاجأ بحش في أذن

مجرى أذن املريض، كانت تستقر هناك 
ــا يبدو. وأجرى الطبيب  منذ أيام على م
عملية جراحية نادرة، وقام بتصويرها، 
ــي علقت  ــرة الت ــن أجل إخراج احلش م
ــة داخل أذن املريض،  في املادة الصمغي
ــف  ــت املفاجأة األكبر حني اكتش وكان
ــزال على قيد  ــرة ال ت ــب أن احلش الطبي

احلياة.

ــبه  ــكل ش ــس بش ــت باري خل
كامل، يوم األحد، من السيارات 
والدراجات النارية، إذ خصصت 
ملناسبة  ــاة  للمش ــوارعها  ش
ــاط  ــخة الرابعة من نش النس

«يوم بال سيارات».
ــني  ــد ب ــذي ميت ــر ال ــذا احلظ ه
ــة  والرابع ــا  صباح ــعة  التاس
بتوقيت غرينيتش  الظهر  بعد 
إذ  ــيارات،  الس كل  ــاول  يط ال 
تستثنى منه مركبات الطوارئ 
ــذوي اإلعاقات،  ل وتلك العائدة 
إضافة إلى احلافالت السياحية 

ــارت  وأش ــرة.  األج ــيارات  وس
ــا  ــر موقعه ــس عب ــة باري بلدي
ــى أن الهدف من  ــي إل االلكترون
ــاط يقضي «بجعل  النش هذا 
ــل تلوثا  ــاحات العامة أق املس
ــدوء». وقال جان  وأكثر راحة وه
ماري البالغ ٦٨ عاما واآلتي من 
ــا لوكالة فرانس  شرق فرنس
برس «هذه فكرة جيدة يتعني 
بالتأكيد توسيعها وتكرارها 
ــيرا إلى  ــي غير مكان»، مش ف
ــتويات  ــات مبس ــوث ب أن التل
لدرجة  العاصمة  ــي  ف كبيرة 

انبعاثات  ــة  رائح ــم  «ميكن ش
العوادم لدى الوصول إلى هنا». 
وكانت بلدية باريس التي حتاول 
ــدي لتلوث  ــنوات التص منذ س
ــت  ــة، أعلن ــي املدين ــواء ف اله
ــة أن الدوائر األربع األولى  اجلمع

ــط  ــكل منها الوس التي يتش
ــة  العاصم ــي  ف ــياحي  الس
أمام حركة السيارات  ستغلق 
ــهريا  ــوم أحد واحد ش بواقع ي
ــتثناء  اعتبارا من ٧ أكتوبر باس
ــة الكبرى التي متر  احملاور املروري
بها. وبحسب رئاسة البلدية، 
ــيارات  ــجلت حركة الس س
ــية  ــة الفرنس ــي العاصم ف
ــبة  ــيا» بنس تراجعا «قياس
ــد  وق و٢٠١٨.   ٢٠١٧ ــني  ب  ٪٦
«بنسبة  الهواء  تلوث  قلص 

مشابهة».
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