
ــن نوعها  ــي االولى م ــابقة ه في س
ــي  السياس ــهد  املش ــة  بداي ــذ  من
ــام ٢٠٠٣ قام رئيس  ــد للعراق ع اجلدي
ــؤاد معصوم  ــابق ف ــة الس اجلمهوري
ــية  الرئاس ــر مابذمته  ــليم اخ بتس
ــوم وافراد  ــس معص ــادر الرئي فقد غ
ــي في منطقة  عائلته القصر الرئاس
ــنمه  ــغله منذ تس اجلادرية والذي ش
ــراق  ــة الع ــا جلمهوري ــه رئيس مهام
ــوم اجلمعة املاضي  عام ٢٠١٤ حتى ي
التاسع عشر من شهر تشرين االول 
احلالي عقب تولي خلفه برهم صالح 
ــنوات االربع  ــة اجلمهورية للس رئاس

ــرر معصوم وعائلته العودة  املقبلة وق
ــط  ــدمي الواقع وس ــم الق ــى منزله ال
العاصمة بغداد خارج اسوار املنطقة 
ــط توقعات كانت تشير  اخلضراء وس
ــى بريطانيا حيث كان  الى عودتهم ال
يقيم بعد انتهاء مهامه كونه يحمل 
ــنوات  ــة منذ س ــية البريطاني اجلنس
ــي  السياس ــل  العم ــي  ف ــه  انخراط
ــابق لكنه وفي  ــارض للنظام الس املع
خطوة غير مسبوقة سرعان ما تخلى 
عنها فور مباشرته وظيفته الرئاسية 
ــام ٢٠١٤ في وقت  ــهر اب من ع في ش

ــيتهم  مازال اقرانه يحتفظون بجنس
الثانية الى جانب العراقية الى ذلك امر 
معصوم مدشنا دورته مبنع مخاطبته 
بصاحب الفخامة واالكتفاء بالسيد 
ــك االلقاب دخيلة  ــس معتبرا تل الرئي

على اجملتمع العراقي .
وفي الشان السياسي اعلن النائب عن 
حتالف االصالح واالعمار عالء الربيعي 
ــن (٧٠٪) من  ــم اكثر م امس عن حس
ــادل  ع ــة  ــة حلكوم الوزاري ــة  الكابين
ــفا عن اتفاق بعدم  عبد املهدي كاش
ــني الكابينة اي وزير من حكومة  تضم
العبادي او نواب الدورة احلالية. واضاف 

ـــ (٣٠٪) املتبقية  ــم ال ان ما اعاق حس
ــتحقاقها  ــل املطالبة باس ــو الكت ه
ــماء معينة  ــا اس ــي وفرضه االنتخاب
ــكيلة احلكومية  تريد زجها في التش
ــت  ــى ان التصوي ــيرا ال ــدة مش اجلدي
ــدي ال يتعدى  ــى حكومة عبد امله عل
ــبوع احلالي وفي سياق ذي صلة  االس
ــة القانون نوري  اكد رئيس ائتالف دول
ــالف الوطنية اياد  ــي ورئيس ائت املالك
عالوي امس ضرورة االسراع بتشكيل 
ــق  ــى حتقي ــادرة عل ــة ق ــة قوي حكوم
ــب  ــال مكت ــني. وق ــات العراقي تطلع
ــي ان رئيس ائتالف دولة القانون  املالك

ــس رئيس  ــتقبل ام ــوري املالكي اس ن
ــالوي وجرى  ــاد ع ــة اي ــالف الوطني ائت
ــي  خالل اللقاء بحث الوضع السياس
ــة  الراهن في البالد واملنطقة ومناقش
ــة املقبلة وفي  ــكيل احلكوم افاق تش
التطورات ايضا اكد رئيس اجلمهورية 
ــة العالقات  ــح امس اهمي برهم صال
ــات املتحدة خالل  ــراق والوالي ــني الع ب
ــالم ببغداد  ــتقباله في قصر الس اس
ــس االمريكي  ــاص للرئي ــوث اخل املبع
للعراق بريت ماكغورك والوفد املرافق 

له .
ــورك تصميم  ــد ماكغ ــن جانبه اك م

ــاق التعاون بني  ــز اف ــالده على تعزي ب
ــن، من جانبه رجح النائب عن  البلدي
ــون احمد الكناني امس  كتلة صادق
ــتي  ــماء نواب رئاس تاجيل طرح اس
اجلمهورية والوزراء بعد نيل حكومة 
ــة النيابية  ــدي الثق ــادل عبد امله ع
ــير الى  ــه العام يش ــا ان التوج مبين
ــتيزار اي وزير سابق او حالي  عدم اس
ــني  ــة ب ــات االولي ــاف ان االتفاق واض
ــية تعارض تسمية  الكتل السياس
اي وزير سابق او حالي ضمن الكابينة 
ــخصيات  بش ــتعانة  واالس الوزارية 

لديها اخلبرة في ادارة الوزارات. 
ــاد رئيس مجلس  ــان اخر اش وفي ش
ــوات  للق ــام  الع ــد  القائ ــوزراء  ال
ــادي امس باداء  ــلحة حيدر العب املس
قوات جهاز مكافحة االرهاب مشيرا 
ــن اقوى  ــوات تعد اليوم م ــى ان الق ال
ــي املنطقة وهي  ــة ف ــوات القتالي الق
ــال العبادي  ــاب العالم وق ــار اعج مث
على هامش زيارته للجهاز ان استقرار 
ــم حتقق  ــب مه ــراق وامنه مكس الع
ــتمر  ــب ان يدعم ويس ــعبنا ويج لش
مشددا على اهمية احلفاظ على هذا 
ــادي ان املنطقة  ــار العب ــر. واش النص
ــزات مؤكدا ان  قد تتعرض لبعض اله
ــراق يجب ان يكون اوال وال يجوز ان  الع

تكون مصالح االخرين فوق مصاحلنا 
ــرة  ــظ البص ــدى محاف ــت اب ــي وق ف
ــعد العيداني امس اعتراضه على  اس
ــون املوازنة  ــودة قان عدم تضمني مس
العامة للعام املقبل تخصيص (٥٠٪) 
للبصرة من ايرادات منافذها احلدودية 
ــار الى زيادة حصة مساهمة  فيما اش
ــاج النفطي ضمن  ــي االنت ــرة ف البص
ــى انه في  ــت احملافظ ال ــودة ولف املس
ــام احلالي ٢٠١٨ اعتبرت ان  موازنة الع
ــاج النفطي  ــرة من االنت حصة البص
ــبة خاطئة  ــبتها (٥٤٪) وهي نس نس
ــودة موازنة العام  مضيفا انه في مس
ــبة عبر  ــل ٢٠١٩ مت تعديل النس املقب

زيادتها لتكون (٦٩٪) باملئة. 
ــد  ــف محم ــر كش ــد اخ ــى صعي عل
سلمان املتحدث باسم رئيس مجلس 
ــي امس عن  ــواب محمد احللبوس الن
ــارات اقليمية  ــراء زي ــر اج ــزم االخي ع
ــكيل  واوربية مهمة عقب انتهاء تش
ــتحقاقات  ــدد من االس ــة وع احلكوم
ــارات  ــلمان ان زي ــال س ــة وق البرملاني
ــان  البرمل ــس  رئي ــيجريها  س ــة  مهم
ــه من  ــت ل ــوات وجه ــى دع ــاء  عل بن
ــة واالوربية ولقاء  ــدول العربي بعض ال
ــة على جدول  ــؤولني فيها مثبت املس

الزيارات لرئيس مجلس النواب. 

  بغداد / 
يبدو ان التنافس مابني عمالقي صناعة الكهرباء في العالم ( شركة سيمنز االملانية وشركة جنرال اليكتريك االمريكية) 
ــيما بعد استيالء الشركة االمريكية على عقد اتفاقية مع اجلانب العراقي تسعى  قد وصل حالة حامية الوطيس الس
ــائر مالية  ــركة لتفادي خس ــعى الش ــه لتوفير (١٤) الف ميغاواط اضافية و (٦٥) الف درجة وظيفية كما تس ــن خالل م
ــفت شركة سيمنس االملانية،  ــبب الهدر في الطاقة من جانبها كش ــنويا في العراق بس تصل الى (٣) مليارات دوالر س
ــتهدف تنفيذ خارطة  امس االحد، عن تفاصيل عقدها مع العراق لتزويده بالطاقة الكهربائية، مبينة ان االتفاقية تس
ــة عدد من خطط العمل القصيرة  ــارت الى دراس ــركة إلعادة تزويد العراق بالطاقة، فيما اش الطريق التي وضعتها الش
ــركة جو كايسر، إنه التزامنا  ــطة وطويلة األجل لتلبية متطلبات التنمية اإلقتصادية بالدولة.وقال رئيس الش واملتوس
جتاه الشعب العراق الذي ظل قويا، لقد وعدناهم بتحقيق إمدادات طاقة كهربائية تتسم باملوثوقية وبأسعار معقولة، 
واملساعدة في مكافحة الفساد، وبناء املدارس واملستشفيات وخلق اآلالف من فرص العمل.واضاف كايسر أن التعليم 
ــاء العراق اجلديد، مبينا أن االتفاقية  ــاهمتنا في بن ــب املهني وتنمية املهارات واملواهب احمللية هي في صلب مس والتدري
ــل ونتطلع إلى العمل  ــتعدون للبدء بالعم ــة نحو الوفاء بهذا الوعد. ونحن مس ــهدها اليوم هي خطوة فارق ــي نش الت

بشكل وثيق مع احلكومة العراقية إلحداث حتسينات ملحوظة على الفور للشعب العراقي.
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كتب اِّـحرر السياسي

في سابقة هي االولى منذ (2003) .. معصوم يسلم ذمته الرئاسية ويعود الى منزله القديم خارج اسوار الخضراء 

َّـ الهدف

ــن الول مرة  ــافا جديدا يعل ــرا للتو وال ندعي اكتش ــع س النذي
ــوزراء املكلف  ــس ال ــارة بان رئي ــح العب ــا وبصري ــني نقوله ح
بتشكيل احلكومة املقبلة السيد عادل عبد املهدي يضطلع 
ــهلة وهو ليس في حالة نزهة وانه حقيقة  مبهمة ليست س
ــيمة وانه، شاء ام ابى،  يواجه ضغوطات كبيرة وحتديات جس
سيصطدم بعقبات كأداء ومطبات معدة بذكاء   لها اول وليس 
ــية  ــيط هو ان القوى واالحزاب السياس ــبب بس لها اخر بس
النافذة في البالد قد تعودت على امناط من السلوك السياسي 
ــهد السياسي بطريقة قائمة  ودرجت على التعاطي مع املش
ــيء  ــى افكار تبلورت ومفاهيم جتذرت وهي ان كل ش اصال عل
ــيء محاصصة وان كل طرف  ــارف عليه وان كل ش قد مت التع

ــك  ــرف حصته ومتمس يع
ــرف يحاول  ــا وان كل ط به
ــه  ارادت ــرض  وف االذرع  ــي  ل
وامالءاته بل والتمادي اكثر 
بالتصرف غير املقبول  «لو 
ــرب امللعب»  ــو اخ ــب ل الع
ــتثناء كتلة «سائرون    وباس
ــن  اللذي ــة»  احلكم ــار  وتي
ــكل  بش موقفهما  اعلنتا 
ــة  احلري ــاء  باعط ــح  صري
ــس  رئي ــيد  للس ــة  كامل
ــان كل  ــف ف ــوزراء املكل ال

ــار لقرصها واحلصول  ــعى جللب الن ــية تس االطراف السياس
ــذه االطراف في  ــي» وان ه ــبها والفوز بـ «الكراس على مكاس
مسعى لعرقلة تشكيل احلكومة واصطناع املطبات امامها 
ــب ودها وبودنا  حلني قيام رئيس الوزراء املكلف بارضائها وكس
ــم بك كل خير  ــيد عادل عبد املهدي اننا نتوس ان نقول للس
ونعرف انك قادر على اخلروج من النفق ونطلب منك ان تتأسى 

بقول الشاعر :
ال يخدعنك هتاف القوم بالوطن

          فالقوم في السر غير القوم بالعلن 
ــية ان تفصح عن  ــب كل القوى واالطراف السياس ــا نطال انن
حقيقة توجهاتها وتقول كالما صريحا ال لبس فيه وال غموض 

وان تدل افعالها على اقوالها الن حبل الكذب قصير. 

* رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

*عبد الوهاب جبار

نطالب كل القوى 
واالطراف السياسية 
ان تفصح عن حقيقة 
توجهاتها وتقول كالما 
صريحا ال لبس فيه وال 
غموض وان تدل افعالها 
على اقوالها  

@ø@‚Ï‘€a@NNÜËΩa@Üj«bÌ
@Â‹»€a@ø@‚Ï‘€a@7À@äé€a

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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العبادي يزور جهاز مكافحة االرهاب ويلتقي مقاتليه  معصوم لحظة مغادرته القصر الرئاسي 
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بغداد /                / خاص 
ــاك عرضا  ــة ان هن ــادر اقتصادي ــدت مص اك
ــن تزويده مبولدات  ــدم للعراق يتضم صينيا ق
كهربائية عمالقة تعمل بالنفط االسود وهو 

ارخص انواع الوقود .
ــب املصادر فان هذه املولدات متحركة  وبحس
ــى اخرى بدون  ــن نقلها من منطقة ال اي ميك
تعقيدات وبضمان من الشركة اجملهزة وبضمان 

ــنوات النتاج الطاقة الكهربائية حلني  عدة س
ــتكمال بناء وصيانة احملطات الكهربائية  اس
ــادر هل ان  ــاءلت املص ــة والثابتة وتس الدائم
ــرام تعاقدات  ــة الب ــر كافي ــنوات غي ــع س ارب

ــكلة  ــتراتيجية حلل مش واتخاذ خطوات اس
ــأل  ــاء؟ « البينة اجلديدة» بدورها تس الكهرب
ــرض الصيني هذا  ــة عما ال اليه الع احلكوم

وملاذا متت عرقلته ؟!

@ÖÏç¸a@¡–‰€bi@›‡»m@Ú”˝‡«@ıbiäË◊@paÜ€Ï∂@÷aä»€a@ÜÌÎån€@?Óï@ûä«H@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@I@�€@âÖbñfl

  بغداد /  
ــن ٧٠٠  ــة أكثر م ــي، مبحاول ــدر امن ــاد مص أف
ــيرات مزورة، مؤكداً أنه مت  ايراني الدخول بتأش
ارجاعهم لبلدهم. وقال املصدر ، إن «اكثر من 
ــيرات مزورة  ــي حاولوا الدخول بتأش ٧٠٠ ايران
ــدر الذي طلب عدم  ــى العراق».وأضاف املص ال

ــمه، أن «الذين يحملون هذه  الكشف عن اس
التأشيرات مت ارجاعهم الى بلدهم».

ــي في طهران  ــم باالعمال العراق وأعلن القائ
ــي ، عن  ــن، اخلميس املاض ــد احملس ــر عب نصي
ــيرة دخول لزوار اربعينية  اصدار ٧٧٠ ألف تاش

االمام احلسني (ع) في ايران حتى اآلن.

@WPP@Âfl@är◊c@Ú€Îb™@Â«@—íÿÌ@?fla@âÜñfl
ÒâÎåfl@pa7ëdni@fiÏÅÜ€a@Ô„aäÌa

بغداد / 
ــم  ــة قاس ــر الداخلي ــب وزي ــى مكت نف
ــر لعضويته في  ــي، تعليق االخي االعرج
منظمة بدر.وقال مستشار وزير الداخلية 
ــل  التواص ــع  مواق ان   ، ــي  الطائ ــاب  وه
االجتماعي تناقلت خبر تعليق عضوية 
ــم االعرجي في منظمة بدر.واضاف  قاس
ــمي من  «نؤكد أنه لم يصدر أي قرار  رس

األعرجي بهذا املوضوع».

@’Ó‹»m@C¸D@Z@Ôuä«¸a
âÜi@Ú‡ƒ‰fl@ø@>ÌÏö»€

  بغداد / 
ــيد، امس االحد،  اعلن مصرف الرش
عن منح قروض لذوي املهن الصحية 
ــار كحد  ــون دين ــى ٨٠ ملي ــل ال تص

اعلى للموظف وغير املوظف. 
ــي للمصرف    ــب االعالم ــال املكت وق
ــذوي املهن  ــروض ل ــرر منح ق ــه ق إن

ــني ٣٠ الى ٨٠  ــة تتراوح ماب الصحي
مليون دينار للموظف وغير املوظف، 
مبينا أن مدة القرض خمس سنوات 
والصيدليات  العيادات  ومينح لفتح 
ومذاخر االدوية ومختبرات التحليل 

واالشعة والسونر واملفراس.
واوضح ان التعليمات حددت القرض 

ــة وتضمنت منح مبلغ ٣٠  والضمان
مليون بكفالة موظف واحد، واكثر 
ــون بكفالة  ــن ٣٠ ولغاية ٤٥ ملي م
ــن ٤٥  زاد ع ــا  ــني، وم اثن ــني  موظف
ــون بضمانة عقارية  ولغاية ٨٠ ملي

وكفيل موظف واحد.

Û‹«a@Üz◊@âb‰ÌÖ@ÊÏÓ‹fl@XP@µa@›ñm@ÚÓzñ€a@ÂËΩa@Îà€@ûÎä”

  بغداد /  
ــب العدلي،  ــر للط ــف تقري كش
ــبب وفاة  ــن س ــد، ع ــس االح ام
ــن،  ــا احلس خبيرة التجميل رش
ــاة تثخن  ــبب الوف ــداً أن س مؤك

مع تكلس الصمام ومضاعفاته. 
ــاء في تقرير الطب العدلي إن  وج
ــبب الوفاة بالنسبة الى رشا  س
ــع تكلس  ــو تثخن م ــن ه احلس
ــت  ــه. وكان ــام ومضاعفات الصم

ــة اعلنت في (٢٣ آب  وزارة الصح
ــة مركز  ــاة صاحب ــن وف ٢٠١٨) ع
ــن  ــا احلس ــل تدعى رش للتجمي
ــد  ــيخ زاي ــفى الش ــي مستش ف

بالعاصمة بغداد.

Âéßa@bëâ@ÒbœÎ@kjç@—íÿÌ@Ô€Ü»€a@k�‹€@äÌä‘m

قال وزير الكهرباء االسبق كرمي 
وحيد ان العقدين املبرمني مع 
ــك  ــرال اليكتري ــركتي جن ش
االملانية  ــمينز  وس االمريكية 
ــة الكهربائية  ــر الطاق لتوفي
ــا  تنفيذهم ــن  ميك ال  ــالد  للب
ــر  ــود عب ــر الوق ــن دون توفي م
ــاز .ونحن نقول ان  انابيب الغ
ــر الوقود  ــم نتمكن من توفي ل
ــن الدولة  ــب ونح ــر االنابي عب
النفطية فان االجدر ان ندفن 
ــنا حتت التراب ولينبش  انفس
ــتقبل بكل  قبرنا الغراب ونس

رحابة الصدر اي خراب.

@fiÏ”Î@fiÏ”
واشنطن /وكاالت / 

ــة  عملي ــكان  امري ــؤولون  مس دان 
ــعودي املعارض  مقتل الصحفي الس
ــل القنصلية  ــقجي داخ جمال خاش
ــرا  ــطنبول مؤخ ــي اس ــعودية ف الس
ــن تدبير ولي  ــوا اجلرمية بانها م ووصف
ــعودي محمد بن سلمان  العهد الس
ــاك عقاب  ــون هن ــب ان يك ــه يج وان
ــعودية. وقال السيناتور  جماعي للس
ــس جلنة  ــوب كوركر رئي ــي ب االمريك
ــرس انه  ــة للكونغ ــؤون اخلارجي الش
بحسب التقارير االستخباراتية   فان 
ــف خلف قتل  ــلمان يق محمد بن س
ــة  ــدق الرواي ــا ال نص ــقجي وانن خاش

السعودية حول خاشقجي وال اعتقد 
ــي  ــاف ان ول ــا. واض ــق به ــدا يث ان اح
العهد السعودي ارتكب اخطاء  منذ 
ــن حصار قطر  ــه منصبه تتضم تولي
واعتقال احلريري وقد جتاوز احلد مبقتل 

ــقجي في وقت اكد السيناتور  خاش
االمريكي راند بول انه ال ميكن ارسال 
دون  ــارض  مع ــل  لقت ــخصا  ش  (١٥)

موافقة ولي العهد السعودي .
ــرات املركزية  ــة اخملاب ــر وكال ــا مدي ام
االمريكية السابق جون برينان فقال 
ــقاط (محمد  ــيتم اس اعتقد انه س
ــرطان الذي  ــو الس ــلمان) وه ــن س ب
يدمر العالقات االمريكية السعودية 
ــذا  ه ــتئصال  اس ــا  علين ــب  ويج
ــرطان وعلى االمراء ابالغ سلمان  الس
ان فتاك املفضل ( محمد بن سلمان)  

هو من اذن بهذه اجلرمية الوحشية .

@›n‘fl@Êb‡‹ç@Âi@ÊÏ‹ �‡∞@ÊbÿÌäfla@ÊÏ€Î˚éfl
@ÚÌÖÏ»é€a@Új”b»∂@ÊÏj€b�ÌÎ@Ôv‘ëbÅ

بغداد / 
أكد النائب عن حتالف الفتح ملحان 
ــة  ــكيلة حكوم ــر ، ان تش املكوط
عادل عبد املهدي ستكون ”خلطة 
ــتقلني واملتحزبني  خاصة“ من املس
ــض الكتل على اخذ  ــد إصرار بع بع
استحقاها االنتخابي.وقال املكوطر 
إن ”بعض الكتل خولت رئيس الوزراء 
ــد املهدي باختيار  املكلف عادل عب
كابينته الوزارية وأخرى أصرت على 
أن  االنتخابي“.وأضاف  ــتحقاها  اس
ــف الكتل التي أعلنت  ”اغلب مواق
ــط على عبد املهدي  بأنها لن تضغ
ــة مغايرة  ــكيل احلكوم ــأن تش بش

ــارس في  ــالن عنه اذ مت ــا يتم االع مل
ــى رئيس الوزراء  اخلفاء الضغط عل
ــيرا  املكلف للظفر باملناصب“، مش
ــدي  ــد امله ــكيلة عب ــى ان ”تش ال
ــتكون مختلفة عن  ــة س احلكومي

ــابقاتها“.وأفاد ان ”حكومة عبد  س
ــة  ــة خاص ــتكون خلط ــدي س امله
ــتقلني ومتحزبني من  ــني مس ــا ب م
بعض الكتل إلرضاء جميع اإلطراف 

السياسية وضمان متريرها“.

ÚïbÅ@Ú�‹Å@ÊÏÿnç@ÜËΩa@Üj«@ÚflÏÿy@Z@äüÏÿΩa
›nÿ€a@âaäï¸@ÚvÓn„@¥iåznflÎ@¥‹‘néfl@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 الجديدة
ــرة يواجهها رئيس  ــد, عن ضغوط كبي ــة القانون, امس االح ــف ائتالف دول كش
ــة, مؤكدا ان  ــكيل كابينته الوزاري ــادل عبد املهدي في تش ــة املكلف ع احلكوم
ــاء الكتل الكبيرة. ــالن احلكومة اجلديدة اال بعد ارض ــد املهدي ال ميكن له اع عب

ــعد املطلبي إن ”رئيس احلكومة املكلف عادل عبد املهدي  وقال عضو الكتلة س
ــة الكبيرة في توزيع  ــية خاص ــه ضغوطات كبيرة من قبل الكتل السياس يواج
ــرك اخليار لعبد املهدي لم  ــة“. واضاف املطلبي أن ”االعالن عن ت ــب الوزاري احلقائ
يعد واقعا بل انه واقع حتت تأثيرات الكتل الكبيرة“, مبينا ان ”الوزارة اجلديدة لن 
ــتطيع اخلروج عن احملاصصة“. ولفت  ترى النور اال بارضاء الكتل الكبيرة ولن يس
املطلبي إلى أن ”األمر يبدو صعبا وال ميكن الي احد التكهن مبا سيلجأ اليه رئيس 

احلكومة املكلف في االيام القليلة املقبلة».

بغداد / البينة الجديدة
ــور  ــة احمل ــن كتل ــب ع ــد النائ أك
ــاوي،  العيس ــح  فال ــي  الوطن
ــوارات  ــول احل ــد، وص ــس األح ام
ــوزراء املكلف عادل  ــس ال مع رئي
ــتحقاق  ــأن اس ــد املهدي بش عب
املكون االنتخابي ضمن الكابينة 
ــل متقدمة،  ــى مراح ــة إل الوزاري
فيما أشار إلى حسم التفاهمات 
حلصة احملور بواقع ٦ وزارات اثنتان 
منها سياديتان والباقية خدمية. 
ــوارات  «احل إن  ــاوي  العيس ــال  وق
ــا زالت  ــد املهدي م ــادل عب مع ع
ــتمرة وقد وصلت إلى مراحل  مس
ــث أن حصة املكون  متقدمة حي
ــني ممثال باحملور الوطني هي  الس
ــيادية  ــا س ــان منه ٦ وزارات اثنت
ــة، إضافة  ــع الباقية خدمي واألرب
ــم احلديث  ــرى يت ــى وزارتني أخ إل
ــة»، مبيناً  حولهما حتى اللحظ
أن «الوزارات سيتم توزيعها على 
ــوان  ــت عن ــة حت ــل املنضوي الكت
ــا  فيه ــيتم  وس ــي  الوطن ــور  احمل

مراعاة األحزاب واحملافظات ضمن 
أن  ــاوي،  العيس التوزيع». وأضاف 
ــم يحدد حتى  «مجلس النواب ل
ــة  اللحظة موعداً النعقاد جلس
ــة  الثق ــح  من ــى  عل ــت  التصوي
ــدي بانتظار  ــد امله ــة عب لكابين
ــم اخليارات كاملة لتحديد  حس
موعدها»، الفتاً إلى أن «أية جتزئة 
للكابينة الوزارية ستمثل فشالً 

ازاء  ــة  ــاً للحكومة املقبل واضح
ــت  ــذي حصل ــر ال ــم الكبي الدع
عليه من قبل الكتل السياسية 
ــتصل  ــلبية س ــورة س ــي ص وه
واستمرار  العراقي  ــعب  الش إلى 
للحكومات السابقة التي بنيت 
على الوكاالت». وأكد العيساوي، 
ــي على  ــور الوطن ــادات احمل أن «قي
ــتمر مع عبد املهدي  تواصل مس

لضمان عدم إضاعة االستحقاق 
ــا  جماهيرن ــوق  وحق ــي  االنتخاب
ــا الكثير»، ماضياً  التي تنتظر من
ــاك مطالبات  ــول إن «هن إلى الق
ــا باحملافظات  ــل جماهيرن من قب
الغربية الستثناء هذه احملافظات 
ــدي بان ال  ــد امله ــروط عب ــن ش م
ــراً أو عضو  ــن كان وزي ــتأزر م يس

برملان باحلكومة اجلديدة».

بغداد / البينة الجديدة
كشفت صحيفة خليجية، امس االحد، ان رئيس الوزراء املكلف عادل 
عبد املهدي رفض اسماء عدة قدمت له من كتل سياسية كمرشحني 
ــارت الى ان احزابا سياسية استقطبت شخصيات  للوزارات، فيما اش
ــت الصحيفة عن  ــتقلني. ونقل ــحني مس مجتمعية لتقدميها كمرش
ــوزراء املكلف عادل عبد  ــة قوله ان رئيس ال ــؤول كبير في احلكوم مس
ــنية وكردية  ــوى س ــه من قبل ق ــدة قدمت ل ــماء ع ــدي رفض أس امله
ــيعية مختلفة، مبينا انه طالبهم بتقدمي غيرهم، بسبب معرفته  وش
ــبقة بهم من خالل توليهم مناصب سابقة أو بسبب حزبيتهم. املس

واضاف ان عبد املهدي طلب مساعدة مستشارين ومسؤولني سابقني 
ــوزارات في  ــغل مناصب ال ــل لش ــحي الكت ــماء مرش ــة أس في دراس
ــيرا  ــي أيضا، مش ــه وخلفيتهم الفكرية وتاريخهم السياس حكومت
ــرة منها، ذات النفوذ واملال،  ــية، وخاصة الكبي الى ان األحزاب السياس
ــة، على  ــكيل احلكوم ــد املهدي بتش ــة تكليف عب ــل ومنذ بداي تعم
استقطاب الشخصيات اجملتمعية املعروفة، من ضباط كبار وأصحاب 
ــحني  ــهادات عليا، ووجهاء في جميع احملافظات، لتقدميهم كمرش ش
ــتقلني في الكابينة احلكومية.وتابع ان تلك األحزاب أجرت لقاءات  مس
ــا في احملافظات، مع  ــالل القوائم املتوفرة لدى مكاتبه ــوارات من خ وح
الشخصيات املهمة وذات التأثير في عموم احملافظات، وعرضت عليها 
ــب  ــتطاعت كس ــة، الفتا الى ان تلك األحزاب اس ــب وزاري ــي حقائ تول
ــماء املهمة، من خالل املال وتقدمي الدعم الكامل لها،  الكثير من األس
ــتقدمها كمرشحني مستقلني، مقابل أن تكون تلك الشخصيات  وس

موالية للحزب الداعم لها، وال تخرج عن سياسته.

البينة الجديدة / وكاالت
ــفت صحيفة عربية، امس االحد،  كش
عن حتركات برملانية حملاسبة مسؤولني 
كبار باحلكومة، فيما اشارت الى وجود 
ــفر هؤالء. ــاع الصدار قرار مبنع س مس

ــة عن برملاني قوله ان  ونقلت الصحيف

ــد بدأوا مبتابعة  ــاً في البرملان اجلدي نواب
وفتح ملفات وزراء ومسؤولني كبار في 
ــؤولني  ــا أنّ هؤالء املس ــة، مبين احلكوم
بينهم وزراء ووكالء ومستشارون ومدراء 
ــض منهم  ــتجواب البع ــون مت اس عام
داخل البرملان السابق، فيما لم يحضر 

ــتجواب. ــم لالس ــر منه ــض اآلخ البع
وأكد املسؤول أنّ النواب يسعون لفتح 
ــاد بحق هؤالء، بالتنسيق  ملفات فس
ــابقة،  ــع جلنة النزاهة البرملانية الس م
ــاك  ــا أنّ هن ــة، موضح ــة النزاه وهيئ
ــاد بحق عدد منهم، بينما  ملفات فس

يواجه آخرون مجرد تهم. وتابع ان هذه 
ــتصدار قرار  ــوة تأتي في إطار اس اخلط
ــفر  ــؤولني من الس ــي مينع املس قضائ
ــراء حتقيقات في  خارج البالد، حلني إج
ملفاتهم التي ستعرض على السلطة 
القضائية وعلى رئاسة البرملان، وإثبات 

ــم املوجهة ضدهم،  ــم من الته براءته
ومحاسبة من تثبت التهم ضده، الفتا 
ــم امللفات  ــى ان اجلهود حثيثة حلس ال
ــفر، قبل  ــرار مبنع الس ــتصدار الق واس
ــؤولني  ــؤالء املس ــاط ه ــي ارتب أن ينته

بدوائرهم، وهربهم خارج البالد.

ÎápÊŸ;Ñ]e|^
ــي العام والثوري في محافظة  اتهام .. اعلن املدع
ــین صادقي، امس األحد،  ــاه محمد حس كرمانش
عن إصدار لوائح اتهام لثمانية مدراء سابقني في 
ــال العام .وقال  ــركة حكومية بتهمة اهدار امل ش
ــة اصدرت الئحة اتهام وطالبت  صادقي، إن احملكم
ــائر جراء  ــد العقوبات والتعويض عن اخلس بتحدي
ــال العام. ــببوا في إهدار امل ــات ٨ مدراء تس ممارس

ــخاص هم مدراء سابقون لشركة حكومية،  واضاف، ان هؤالء االش
دفعوا مبالغ اضافية ملقاولني خارج العقد.

ــس األحد، إنهاء  ــد اهللا الثاني، ام ــن امللك األردني عب اتفاقيــة .. أعل
ــالم مع  ــي الباقورة والغمر من اتفاقية الس ملحق
ــد اهللا، إنّه ”مت  ــرائيلي. وقال امللك عب الكيان اإلس
ــرائيل بالقرار األردني بإنهاء العمل  اليوم إعالم إس
ــيراً إلى أنّ ”الباقورة والغمر أراض  بامللحقني“، مش
ــيادتنا  ــن منارس س ــتبقى أردنية ونح ــة وس أردني
ــالل لقائه  ــا“. كان ذلك خ ــى أراضين ــل عل بالكام

شخصيات سياسية في قصر احلسينية امس.

ــداي تلغراف“  ــفت صحيفة ”صن منافســة .. كش
ــس أميرين  ــن تناف ــد، ع ــس األح ــة، ام البريطاني
سعوديني على خالفة محمد بن سلمان في والية 
ــي واملعارض  ــل الصحاف ــد حادثة مقت ــد بع العه
جمال خاشقجي. وقالت الصحيفة  إنه ”من النادر 
أن تقر العائلة املالكة السعودية بأخطائها ولكن 
ــرات على ذلك، فقد اختار امللك  توجد بعض املؤش
ــر خالد الفيصل  ــنا، األمي ــلمان واحدا من رجال الدولة األكبر س س

للسفر إلى تركيا لبدء التحقيق في مقتل خاشقجي».
ــالة  ــن روحاني، امس األحد، رس ــس االيراني حس ــدم الرئي وزراء .. ق
ــة وزراء مقترحني للتصويت  ــماء اربع تتضمن اس
ــاغرة. وتال  ــغل وزارات ش ــأنها لش على الثقة بش
ــالة عضو الهيئة الرئاسية مبجلس الشورى  الرس
علي اصغر يوسف جناد في اجتماع اجمللس صباح 
امس االحد. والوزراء االربعة املقترحون هم؛ محمد 
ــل والضمان  ــوزارة التعاون والعم ــريعتمداري ل ش

االجتماعي فرهاد دج. 

عاصفة .. أعلن املركز الوطني األميركي لألعاصير، 
ــكلت قبالة  ــنت تش ــة املدارية فينس أن العاصف
جنوب املكسيك يوم امس متجهة نحو الساحل 
الغربي للبالد، ولكن من غير املتوقع أن تزيد قوتها 
ــكل طفيف إال خالل اليومني املقبلني.ونقلت  بش
قناة سكاي نيوز أن العاصفة تبعد حاليا نحو ٢٠١ 
ــالينا كروز الذي  ــرقي ميناء س كيلومتر جنوب ش
ــركة النفط الوطنية بيميكس،  تقع به مصفاة ضخمة مملوكة لش

مثيرة رياحا تبلغ سرعتها القصوى ٨٠ كيلومترا في الساعة.
ــخصا على األقل  انهيار .. أفاد التلفزيون املركزي في الصني أن ٢٢ ش
ظلوا عالقني حتت األرض جراء ما يسمى بـ ”ضربة 
ــم يقع بوالية  ــة“ أدت إلى انهيار منجم فح جبلي
ــرقي البالد.ودقق التلفزيون أن احلادث)  شاندونغ ش
ــون“ في مقاطعة  ــركة ”لوني ــي منجم تابع لش ف
يونشينغ بوالية شاندونغ. وأضاف أن أعمال اإلنقاذ 
في مكان احلادث التي جتري مبشاركة أكثر من ١٧٠ 

شخصا، ال تزال مستمرة.
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بغداد / البينة الجديدة
ــبب  ــح حنني القدو, امس االحد, س ــن كتلة الفت ــزا النائب ع ع
ــديد بني الكتل  ــالن احلكومة الى وجود التنافس الش تأجيل اع
السياسية بشأن الوزارات السيادية, مؤكدا ان حقيبة الداخلية 
ما زالت متأرجحة بني البناء واالصالح ولن حتسم لغاية االن.وقال 
ــديدا ومتصاعدا بني الكتل الكبيرة  القدو إن ”التنافس مازال ش
ــيادية, مما  ادى الى تأجيل اعالن احلكومة“,  ــأن الوزارات الس بش
ــمية وزراء الوزارات  متوقعا أن ”يلجأ عبد املهدي الى تأجيل تس
ــى اتفاق“.واضاف ان  ــول ال ــني الوص ــة حل ــدة معين ــيادية مل الس
”حقيبة الداخلية مازالت متأرجحة بني حتالفي البناء واالصالح 
ــتمرة بني  ــنة والكرد, اال ان احلوارات مازالت مس واملالية بني الس
ــية“، مشيرا إلى  رئيس احلكومة املكلف وباقي الكتل السياس
ــأن  ــحيها الى عبد املهدي بش ــض الكتل لم تدفع مبرش أن ”بع

الوزارات السيادية لغاية اآلن».

بغداد / البينة الجديدة
طالب النائب محمد اللكاش، امس االحد، رئيس الوزراء املكلف 
ــدي بفضح الكتل واألحزاب التي تريد العودة الى  عادل عبد امله
احملاصصة، فيما جدد دعوته الكتل السياسية الى إعطاء احلرية 
ــه الوزارية. وقال اللكاش  ــة ل عبد املهدي باختيار كابينت الكامل
ــى رئيس الوزراء املكلف عادل  ارس عل ــاك ضغوطا كبيرة متُ ان هن
عبد املهدي من قبل بعض الكتل واألحزاب السياسية بتكريس 
ــة، مبينا ان  ــه الوزاري ــة في كابينت ــة والفئوي ــة احلزبي احملاصص
ــغل مناصب  ــماء بعينها لغرض ش ــم يفرض اس ــض منه البع
ــدا برئيس الوزراء املكلف بإبقاء الكابينة ٢٢ وزارة  وزاريهة، مما ح
ــى ١٢ وزارة. واضاف ان هذه الكتل  ــيقها ال رغم املطالبات بترش
ــها  ــدأ احملاصصة اليوم هي نفس ــي تطالب مبب ــية الت السياس
ساهمت بتمرير قانون سانت ليغو املعدل سيئ الصيت وتعيني 
ــاب العملية  ــتقلة وكذلك ما ش ــة انتخابات غير مس مفوضي
االنتخابية من عزوف اكثر من٨٠ ٪  من أبناء الشعب العراقي عن 
االنتخابات وما رافق االنتخابات من تزوير وتهكير وبيع لألصوات 
ــية  ــازن وغيرها. وجدد اللكاش دعوته الكتل السياس وحرق اخمل
جميعا الى إعطاء احلرية الكاملة لعبد املهدي باختيار كابينته 
ــتكون الكتل السياسية  ــيرا الى ان خالف ذلك س الوزارية، مش

في مواجهة الشعب.

بغداد / البينة الجديدة
بني تيار احلكمة املنضوي في حتالف االصالح، ان الكرد والسنة 
ــكني بوزارات معينة ومصرين باحلصول عليها،  ما زالوا متمس
ــى انها احق  ــية ان تصر عل ــاً انه ال يحق الي قوى سياس مبين
ــادي في التيار  ــرى. وقال القي ــن غيرها من القوى االخ ــوزارة م ب
ايسر اجلادري في تصريح متلفز انه ”ال يحق الي قوى سياسية 
ان تعتقد انها احق بوزارة معينة دون غيرها من القوى املوجودة 
ــكيلة البرملانية“. واضاف ان ”حتالفي البناء واالصالح  في التش
ــوا تفويضا كامال لرئيس الوزراء املكلف عادل عبد املهدي  اعط
ــنة  الختيار كابينته بكل حرية واريحية“. وبني ان ”الكرد والس
ــى ان تكون  ــة ومصرين عل ــوزارات معين ــكني ب مازالوا متمس
ــي تنافس الكتل  ــام البرملان ــم، حيث يكفل النظ من نصيبه

السياسية على املناصب والوزارات».
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بغداد / البينة الجديدة
ــة واليته حيدر  ــا رئيس الوزراء املنتهي دع
العبادي، الى احلذر من مخططات تنظيم 
ــى ان االرهاب يريد النفاذ  داعش، الفتا ال
ــن اي ثغرة. وقال العبادي في بيان صدر  م
ــى الفرقة اخلاصة  ــى هامش زيارته ال عل
ــيد بدور  ــه بقياداتها، نحن نش واجتماع
الفرقة في قتال الدواعش واستقرار االمن 
ــد قاتلتم داعش  ــداد، مضيفا لق في بغ
في صالح الدين وجبال مكحول وتكريت 

ــار العبادي الى  ــم االنتصار. واش وحققت
اهمية املرحلة املقبلة وحتدياتها لوجود 
ــن داخل  ــة م ــا ارهابي ــن خالي ــد م تهدي
ــوريا، مبينا اننا حققنا االنتصار على  س
ــازال في  ــراق، ولكنه م ــي الع ــاب ف االره
ــي عليه. واضاف  ــوريا ويجب ان نقض س
ــادي، ان االرهاب يريد ان ينفذ من اي  العب
ثغرة وعلينا ان ال نسمح بذلك وان نكون 
في حيطة وحذر من محاوالته إلحباطها 

والقضاء عليه.

بغداد / البينة الجديدة
ــي الصجري،  ــي حتالف البناء عل ــد القيادي ف اك
امس االحد، ان وزارة املالية هي من حصة املكون 
ــازل عن هذه  ــن التن ــني انه ممك ــني، فيما ب الس
ــرط ان يتولى ادارتها  الوزارة للمكون الكردي بش
هوشيار زيباري. وقال الصجري ان وزارة املالية هي 
من حصة املكون السني، وهذا ما مت االتفاق عليه 

داخل حتالف البناء ومع باقي الكتل السياسية، 
ــا ان ذلك جاء لكون اغلب احملافظات مدمرة  مبين
ــري انه من  ــاف الصج ــار.  واض ــاج الى اعم وحتت
ــون الكردي  ــن الوزارة الى املك ــن التنازل ع املمك
بشرط ان يديرها هوشيار زيباري، مشيرا الى انه 
ــني التنازل  ــس ذلك فال ميكن للمكون الس بعك
ــكل  عنها. وتابع الصجري ان زيباري يتعامل بش

ــرق بني احملافظات وهذا  وطني وروح وطنية وال يف
ــالة اطمئنان، داعيا رئيس الوزراء  ما يعطينا رس
ــى منح هذه الوزارة  ــف عادل عبد املهدي ال املكل
ــني. ــى زيباري في حال تنازل عنها املكون الس ال

ــي  ــزب الدميقراط ــس احل ــري رئي ــب الصج وطال
ــعود بارزاني بـااليعاز لترشيح  الكردستاني مس

زيباري لتولي منصب وزارة املالية.
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بغداد / البينة الجديدة
ــائرون برهان املعموري, امس األحد,  أكد النائب عن حتالف س
ــخصيات غير كفوءة  ــي ال يتحمل اجمليء بش ــع احلال أن الوض
ــيادية. وقال املعموري إن ”رئيس  إلدارة الوزارات اخلدمية والس
ــؤولية  الوزراء املكلف عادل عبد املهدي يقع على عاتقه مس
ــداً عن الضغوط  ــار كابينته الوزارية بعي ــره وعليه اختي كبي
ــية“. وأضاف أن ”جميع الكتل السياسية  احلزبية والسياس
ــق ما يراه  ــار وزرائه وف ــد املهدي في اختي ــت الثقة لعب منح
ــية“. وأكد  ــواء ومزاج الكتل السياس ــباً وليس وفق أه مناس
املعموري, أن ”الوضع احلالي ال يتحمل مجيء شخصيات غير 
ــواء كانت خدمية أو سيادية“, مبيناً أن  كفوءة تدير وزارات س
ــارع العراقي يترقب تقدمي وزراء أكفاء قادرين على حتمل  ”الش
مسؤولياتهم جتاه الشعب العراقي“.ويعتزم رئيس احلكومة 
املكلف عادل عبد املهدي طرح أسماء الكابينة الوزارية على 

مجلس النواب خالل األسبوع احلالي.

بغداد / البينة الجديدة
ــتاني اريز عبد  ــاد الوطني الكردس ــف القيادي في االحت كش
ــزم قيادة االحتاد عقد اجتماعا لبحث  اهللا, امس األحد, عن ع
ــا أن االحتاد  ــتان, مبين ــة اقليم كردس ــي حكوم ــاركة ف املش
ــات. وقال عبد  ــج االنتخاب ــرة على نتائ ــذات كبي ــه مؤاخ لدي
ــرة على نتائج  ــه مؤاخذات كبي ــي لدي ــاد الوطن اهللا إن ”االحت
ــي محافظتي اربيل ودهوك  ــيما ف انتخابات برملان اإلقليم س
ــة“. وأضاف أن ”األوضاع  ــهدتا عمليات تزوير واضح اللتني ش
ــاد الوطني  ــني االحت ــنجة ب ــم متش ــي اإلقلي ــية ف السياس
ــة برهم صالح  ــد انتخابات رئيس اجلمهوري ــي بع والدميقراط
ــاء اخلالف  ــدء حوار جاد إلنه ــوى الكردية ب ــى جميع الق وعل
ــكيل حكومة اإلقليم“.وأوضح عبد اهللا أن  والشروع في تش
ــاعات املقبلة اجتماعا  ــتجتمع خالل الس ــادة االحتاد س ”قي
ــتان“، مبينا ان  ــاركة في حكومة كردس لتدارس كيفية املش
ــون بالنتائج من قبل  ــلمت الطع ”مفوضية االنتخابات تس
ــيتم النظر بها واملصادقة عليها  ــية وس الكيانات السياس

خالل ٢٥ يوما من تاريخ إعالن النتائج».
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بغداد / البينة اجلديدة

العبادي،  حيدر  الوزراء  رئيس  برئاسة  الوطني  لألمن  الوزاري  اجمللس  ناقش 
املتعددة  والتأشيرة  الدخول  تأشيرة  ملنح  املتبعة  التسهيالت  االحد،  امس 
للمستثمرين، وظاهرة التحرش بالنساء السيما في مؤسسات الدولة وشكل 
جلنة بذلك. وقال مكتب العبادي ، إن «رئيس الوزراء حيدر العبادي ترأس اجتماعا 
اخلطط  مبناقشة  استمر  «اجمللس  أن  مبينا  الوطني»،  لالمن  الوزاري  للمجلس 
االمنية واجلهود االستخبارية لتتبع اخلاليا االرهابية، اضافة الى اخلطة االمنية 

لزيارة اربعينية االمام احلسني (عليه السالم)».
العراق  الى  الوافدين  الزوار  عن  عرضا  قدم  الداخلية  «وزير  أن  اجمللس،  وأضاف 
أن  مبينا  لهم»،  الدخول  تأشيرات  وانسيابية  دخولهم  وتسهيل  الزيارة  الداء 
املتعددة  والتأشيرة  الدخول  تأشيرة  ملنح  املتبعة  التسهيالت  ناقش  «اجمللس 
بني  بالتعاون  وآلياتها  ضوابطها  واصدار  االستثمار  لتشجيع  للمستثمرين 
ايضا  ناقش  الوطني  الوزاري لألمن  أن اجمللس  الى،  العالقة».واشار  ذات  اجلهات 
االمنية  القوات  قبل  من  املتبعة  واخلطوات  بالنساء  التحرش  «معاجلة ظاهرة 
واجراءاتها واتخاذ اجراءات مشددة ضد من يقوم بالتحرش»، مبينا أن «اجمللس 
العمل  وزارات  وعضوية  الداخلية  وزارة  برئاسة  جلنة  بتشكيل  قرارا  اتخذ 
العلمي  والبحث  العالي  التعليم  ووزارة  التربية  ووزارة  االجتماعية  والشؤون 
وجهاز االمن الوطني ودائرة متكني املرأة في االمانة العامة جمللس الوزراء واالوقاف 
الدينية لتحديد ضوابط واتخاذ اجراءات رادعة وتوعوية وادارية حلوادث التحرش 

بشكل عام ومنها ما يحدث في مؤسسات الدولة».

بغداد / الببينة اجلديدة
ــيقف ضد توجهات  ــهالني، أن مجلس النواب س ــد النائب عن حتالف الفتح وليد الس أك
ــاول من خاللها  ــود الكهرباء التي حت ــتيالئها على عق ــرال األمريكية ملنع اس ــركة جن ش
ــرقة األموال دون النهوض بالواقع الكهربائي للبالد.وقال السهالني إن ”مجلس النواب  س
سيعمل على منع إي شركة حتاول سرقة أموال الكهرباء دون تقدمي املنفعة للمواطنني“، 
ــع الكهربائي في العراق  ــة لتغيير الواق ــرال إلكتريك غير مؤهل ــركة جن الفتا إلى إن ”ش
ــب جميع  ــيقف ضد إبرام العقد معها“.وأضاف إن ”مجلس النواب سيحاس والبرملان س
الشخصيات احلكومية التي ستبرم عقودا ال حتمل إي جدوى اقتصادية أو منفعة عامة“، 
مبينا إن ”رئيس الوزراء املكلف عادل عبد املهدي سيكلف وزراء ووكالء حريصني على املال 
ــت النائبة عن حتالف البناء  ــي أو اخلارجي“.وكان ــام وغير منصاعني للضغط السياس الع
ميثاق احلامدي قد عدت،   اخلميس املاضي، حتركات واشنطن لالستيالء على عقد إصالح 
ــرقة األموال  ــيمنس األملانية لعبة أميركية لس ــركة س ــاء في العراق بدال عن ش الكهرب
وإبقاء الوضع على ما هو عليه، مؤكدة سعي البرملان بعد تشكيل جلنة الطاقة النيابية 

على منع ذهاب العقد للشركة األميركية.
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بغداد / البينة اجلديدة
ــف  حتال ــن  ع ــب  النائ ــدد  ه
ــي،  البعيج ــور  منص ــاء  البن
ــد، مبعاملة القوات  امس األح
األجنبية في العراق كمعاملة 
تنظيم ”داعش“ اإلجرامي إذا 
ــرت على البقاء من العراق  اص
ــددا على أن  ــرج، مش ولم تخ
سيادة العراق خط أحمر.وقال 
ــنعمل  ــه  ”س ،إن ــي  البعيج
ــع  م ــيق  وبالتنس ــن  جاهدي
ــة بإخراج اي  املقبل احلكومة 
ــن اراضينا  ــة م ــوات اجنبي ق
ــية  الدبلوماس لألعراف  وفقا 
ــر االمر ولم يخرجوا  واذا اضط
ــا  كم ــم  معه ــنتعامل  س
ــع عصابات داعش  تعاملنا م
ــة ونخرجهم بالقوة  االجرامي
لهكذا  ــة  بحاج ــنا  لس ألننا 
اراضينا“.واضاف  ــى  عل قوات 
ــا  ــود مخطط ــكا تق ان ”امري
ان  ــد  بع ــة  باملنطق ــرا  خطي
ــذي  ــم ال ــلنا مخططه افش
ادخلوا به عصابات داعش الى 

البلد لذلك هم اليوم يحاولون 
ــبب لتواجد قواتهم  ايجاد س
ــيكون  على اراضينا لذلك س
من اولوياتنا هو اخراج القوات 
ــول  ــدا بالق ــة“، مؤك االجنبي
ــة بلدنا  ــى بحماي ــن اول ”نح
ــى جندي  ــة ال ــنا بحاح ولس
اجنبي واحد يقاتل نيابتا عنا 
ــط احمر لن  ــيادة بلدنا خ وس
نسمح للمساس بها ومن اي 
جهة كانت“.وشدد البعيجي 
ــد يتمتع  ــراق بل ــى أن ”الع عل
ــيادة الكاملة ولن يقبل  بالس
ــيادته نهائيا وما  بانتهاك س
حصل خالل الفترة السابقة 
ــات داعش  ــول لعصاب من دخ
ــي خطة صهيو  االجرامية ه
ــادة قواتهم الى  امريكية الع
ــة محاربة  ذريع اراضينا حتت 
ــاء على  ــد القض ــش وبع داع
ــى  ــة عل ــر االرهابي ــذه الزم ه
ــوات االجنبية اخلروج  هذه الق
بأسرع وقت من العراق ألنه ال 

يوجد سبب لبقائهم“.

(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
دعا ممثل األمني العام لألمم املتحدة في العراق 
يان كوبيتش, امس األحد, الكتل واألحزاب 
السياسية إلى دعم عبد املهدي لتشكيل 
كابينته الوزارية.وقال كوبيتش إنه ”عقب 
ــادات احلكومة  ــةٍ مع قي ــاتٍ مكثف مناقش
ــية، الحظنا  السياس ــزاب  واألح العراقية 
ــكيل  ــير تش ــزم هذه األطراف على تيس ع
احلكومة املقبلة ضمن التوقيتات الزمنية 
ــك احلكومة  ــنى لتل ــتورية كي يتس الدس
ــتجابة الحتياجات  ــروع فوراً في االس الش
ــن اخلدمات واحلياة  ومتطلبات املواطنني م
ــي العراق,  ــل األممي ف ــث املمث الكرمية“.وح

ــى ”دعم جهود  ــية عل كافة األحزاب السياس
ــدي  ــد امله ــادل عب ــف ع ــوزراء املكل ــس ال رئي
ــكيل احلكومة،  والتعاون معه في عملية تش
ــى املصالح  ــعبه عل ــاه البلد وش ــب رف بتغلي
ــعب العراقي يتطلع  احلزبية“, مؤكداً أن ”الش
ــوزراء املكلف قادراً وحراً  ــى أن يكون رئيس ال إل
في اختيار فريقه احلكومي بتركيبةٍ من شأنها 
أن تبعث رسالةً إيجابيةً قويةً تستجيبُ فيها 

للمواطنني العراقيني الذين يطالبون بالتغيير 
ــات املاضي“.وأشار  اجلذري والتخلي عن ممارس
ــادة العراقيني،  ــالل لقاءاته مع الق إلى أنه ”خ
ــم صالح ورئيس الوزراء  مبن فيهم الرئيس بره
ــس النواب محمد  ــدر العبادي ورئيس مجل حي
ــادل  ع ــف  املكل ــوزراء  ال ــس  ورئي ــي  احللبوس
ــي القوى  ــادة وممثل ــف ق ــدي ومختل ــد امله عب
السياسية واجملتمع املدني، ملس اإلصرار والعزم 
ــدُ  ــراع بهذه العملية التي تسترش على اإلس

ــعبه“.وأوضح  ضلى للبلد وش ــة الفُ باملصلح
ــرّتني معرفة أن هناك رغبةً  كوبيتش, ”لقد س
ــة املقبلة بحيث  ــكيل احلكوم ــةً في تش قوي
هٍ  ــا ذا توجُّ ــونُ برنامجه ــةً يك ــلُ إدارةً وطني متثّ
ــة واحملاصصة  ــن الطائفي ، بعيداً ع ــيّ إصالح
ــاركة جميع مكونات  ــاد، ومبش احلزبية والفس
ــلٍ فعليٍّ  ــى ”متثي ــراق“, داعياً إل ــرائح الع وش
ــية وكذلك  للمرأة في احلقائب الوزارية الرئيس

احترام حقوق األقليات“.
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بغداد / البينة اجلديدة
ــد اخلبير القانوني طارق حرب، امس االحد، عدم  اك
وجود اي نص دستوري وقانوني يحدد املدة الزمنية 
ــن  ــني الفائزي ــتورية للمحافظ ــني الدس الداء اليم
ــس النواب.وقال حرب في تصريح لـ  بعضوية مجل
ــتورية  «البينة اجلديدة»  ، ان عدم اداء اليمني الدس
للمحافظني الفائزين بعضوية مجلس النواب امر 
طبيعي، واليوجد قانون في البرملان يلزمهم بذلك، 

ــى رئيس البرملان ان  ــيرا إلى أن من املفترض عل مش
ــبوعني واجبارهم  ــدة ال تقل عن اس ــدد لهم م يح
ــاك جلنة تعديل  ــة اليمني.واضاف، أن هن على تأدي
ــرض عليها ان تضع  ــام الداخلي للبرملان يفت النظ
ــتورية للمحافظني  مدة محددة الداء اليمني الدس
ــتور التي  ــادة (٥٠) من الدس ــن، مبينا ان امل الفائزي
ــتورية  الزمت احملافظني الفائزين باداء اليمني الدس

لم حتدد مدة زمنية محددة.

ــالح واالعمار،  ــب عن حتالف االص ــا اتهم النائ فيم
ــة محافظني  ــابق أربع ــي البديري، في وقت س عل
ــعد العيداني، ومحافظ بابل  (محافظ البصرة أس
ــكان اجلبوري،  ــول، ومحافظ كركوك ري صادق مدل
ــي) الذين فازوا  ــوان العطوان ــظ بغداد عط ومحاف
ــواب اجلديد، ولم يؤدوا اليمني  بعضوية مجلس الن
ــتورية النهم بانتظار الوزارات التي ستمنح  الدس

لهم.

 
 بغداد / البينة اجلديدة

البنك  مع  العربي  النقد  بحث صندوق 
مفاهيم  تعزيز  االحد،  امس  املركزي، 
اكد  فيما  العراق،  في  املالي  الشمول 
البنك علي العالق ان صندوق  محافظ 
النقد العربي ابدى تعاونه في املشاركة 
بها  يقوم  التي  االستراتيجية  برسم 
البنك لتطوير مفاهيم الشمول املالي.

وقالت رابطة املصارف اخلاصة العراقية، 
بغداد  في  امس،  عقد،  «اجتماعا  إن 
برئاسة  العربي  النقد  وفد صندوق  بني 
رئيسه السعودي عبد الرحمن احلميدي 
ورابطة  العراقي  املركزي  البنك  مع 
املصارف اخلاصة العراقية ووزارة املالية 
لتعزيز  احلكومية  اجلهات  من  وعدد 
مفاهيم الشمول املالي وبحضور ممثلة 

البنك الدولي في العراق يارا سالم». 

واضافت الرابطة، أن «وفد صندوق النقد 
العربي ضم رئيس الصندوق السعودي 
الدولي  والبنك  احلميدي  الرحمن  عبد 
وحتالف الشمول املالي العاملي والوكالة 

األملانية للتنمية». 
من جهته، قال محافظ البنك املركزي 
العراقي علي العالق في بداية االجتماع، 
إن «صندوق النقد العربي لم يزر العراق 
ونرحب  املاضي  القرن  ثمانينات  منذ 
جديدة  افاقا  تفتح  التي  الزيارة  بهذه 
في التعاون مع القطاع املالي العراقي 
خصوصا أن العراق أحد املؤسسني في 
أن  إلى  مشيرا  العربي»،  النقد  صندوق 
تعاونه  ابدى  العربي  النقد  «صندوق 
االستراتيجية  برسم  املشاركة  في 
لتطوير  املركزي  البنك  بها  يقوم  التي 
مفاهيم الشمول املالي داخل العراق». 
التحتية  البنى  ميتلك  «العراق  أن  وأكد 

املرحلة  وستشهد  املالي  للشمول 
املالي  الشمول  ملفاهيم  حتفيز  املقبلة 
ملواجهة  كبيرا  شوطا  قطعا  ان  بعد 

التحديات وتنفيذ متطلباته»، 

صندوق  وفد  رئيس  قال  جانبه،  من 
احلميدي،  الرحمن  عبد  العربي،  النقد 
مستمر  العربي  النقد  «صندوق  إن 
إلى  ونهدف  العراق  مع  عالقاته  في 

الواقع  مع  ينسجم  بشكل  تطويرها 
النقد  «صندوق  أن  مؤكدا  احلالي»، 
للشمول  العاملي  والتحالف  العربي 
للتنمية  األملانية  والوكالة  املالي 
لتطوير  للعراق  مشاورات  تقدمي  بصدد 
ومتكني  واملتوسطة  الصغيرة  املشاريع 
التقنيات  افضل  واستخدام  الشباب 

املصرفية».
الدولي  البنك  ممثلة  قالت  جهتها،  من 
«البنك  إن  سالم،  يارا  العراق،  في 
مفاهيم  تعزيز  في  ساهم  الدولي 
تقدمي  عبر  العراق  في  املالي  الشمول 
ودعم  العراقية  للحكومة  الدعم 
املوازنة وحتقيق احلوكمة باإلضافة إلى 
خملتلف  واملالي  التقني  الدعم  تقدمي 

املؤسسات العراقية».
في  ساهم  «العراق  أن  سالم  وأضافت 
في  ساهم  مما  املدفوعات  ميزان  تطوير 

حتسن اخلدمات املالية االمر الذي سيؤدي 
خدمات  خلق  إلى  املقبلة  املرحلة  في 
«احلكومة  أن  إلى  مشيرا  جديدة»، 
في  واضحا  تقدما  حققت  العراقية 

توطني رواتب موظفي الدولة». 
ودعت سالم إلى «الترحيب بالتوجهات 
اإلصالح  حتقيق  في  احلكومية 
مبادرة  «فريق  أن  مؤكدة  االقتصادي»، 
حتقيق  في  جنحت  املالي  االندماج 

الشمول املالي». 
بدوره، قال مدير دائرة في البنك املركزي 
«املصارف  إن  داغر،  محمود  العراقي، 
متويل  على  دينار  مليار   ٧٠ انفقت 
ضمن  واملتوسطة  الصغيرة  املشاريع 
اطلقها  التي  دينار  تريليون  مبادرة 
«املشكلة  أن  مبينا  املركزي»،  البنك 
هي  املصرفي  القطاع  منو  تواجه  التي 

هيمنة املصارف احلكومية».

Ô€bΩa@fiÏ‡í€a@·ÓÁb–fl@åÌå»m@ÖaÜÃi@ø@szjÌ@Ôiä»€a@Ü‘‰€a@÷ÎÜ‰ï

بغداد / البينة اجلديدة 
االحتادية  للمحكمة  الرسمي  املتحدث  قال 
العليا إياس الساموك في تصريح لـ «البينة 
انهت  العليا  االحتادية  احملكمة  بان  اجلديدة» 
بالنسبة  باختصاصاتها  يتعلق  ما  اغلب 
قياسي،  وقت  في  وذلك  العامة،  لالنتخابات 
النهائية،  النتائج  على  املصادقة  من  بداية 
ملنصب  املرشحني  طعون  حسم  إلى  وصوالً 
استبعادهم  جرى  الذين  اجلمهورية  رئيس 
يتبق  النواب.ولم  مجلس  رئاسة  قبل  من 
للمحكمة في هذا املوضوع سوى اختصاص 
واحد وهو ما تضمنته املادة (٥٢) من الدستور، 
النواب  مجلس  يبت  «أوالً:-  على  تنص  التي 
ثالثني  خالل  أعضائه،  عضوية  صحة  في 
بأغلبية  االعتراض،  تسجيل  تاريخ  من  يوماً 
قرار  في  الطعن  يجوز  ثانياً:-  أعضائه،  ثلثي 
خالل  العليا،  االحتادية  احملكمة  أمام  اجمللس 
خالل  صدوره».ومن  تاريخ  من  يوماً  ثالثني 
حتليل النص اعاله يتبني أن من لديه اعتراض 
ذلك  ان يسجل  له  نيابي  على شاغل ملقعد 

الذي  النواب  مجلس  لدى  ابتداءً  االعتراض 
بدوره يعرض املوضوع للتصويت خالل ثالثني 
يوماً من تاريخ تسجيل هذا االعتراض، ولكي 
والقانوني  الدستوري  اثره  التصويت  يأخذ 
بالرفض أو االستجابة يجب أن يكون باغلبية 
نائباً   (٢٢٠) عن  يقل  ال  مبا  أي  االعضاء،  ثلثي 
وفقاً لعدد اعضاء مجلس النواب خالل الدورة 
قابالً  يكون  النواب  يقرره مجلس  احلالية.وما 
خالل  العليا  االحتادية  احملكمة  امام  للطعن 
سقف زمني محدد وهو ثالثون يوماً من تاريخ 
نورد  الصعيد  هذا  وفي  اجمللس،  قرار  صدور 
اقتباساً حلكم احملكمة االحتادية العليا بالرقم 
قد  االختصاص  «هذا  أن   ،(٢٠١٣ احتادية/   /١٣)
في  العليا  االحتادية  للمحكمة  حصراً  حدد 
الدستور النه اختصاص خاص يتعلق بكيفية 
أن  يلزم  الذي  النواب  مجلس  بقرار  الطعن 
من   (٥٢) املادة  من  (ثانياً)  للفقرة  وفقاً  يصدر 
الدستور».وما ميكن مالحظته من هذا النص 
ثالثون  وهو  زمنيا  سقفا  حدد  أنه  الدستوري 
العليا  أمام احملكمة االحتادية  يوماً لالعتراض 

النواب،  مجلس  من  القرار  صدور  تاريخ  من 
النواب  مجلس  امام  مبدئياً  االعتراض  ولكن 
تسجيل  وباالمكان  معني  بزمن  يحدد  لم 
أي  في  النواب  مجلس  لدى  ابتداءً  االعتراض 
اكد  ما  وهو  االنتخابية،  الدورة  خالل  وقت 
عليه حكم احملكمة االحتادية العليا رقم (٧/ 
«املشرع  أن  على  نص  الذي   ،(٢٠١٥ احتادية/ 
العضوية  على  االعتراض  باب  فتح  وحينما 

لم يحدد مدة لتقدميه، وذلك العتبارات ارتآها 
من  العضوية سبب  مدة  وخالل  يظهر  قد  إذ 
االسباب التي تخل بصحة عضوية النائب».
احملكمة  حكم  يوضح  االسباب  هذه  ومن 
أن  مدة  بعد  تظهر  كأن  العليا  االحتادية 
الشهادة الدراسية املطلوبة للعضوية مزورة، 
املعترض عليه محكوم  املقعد  ان صاحب  أو 
سابقاً، أو غير ذلك من االسباب التي تفقده 

مدة  بخصوص  العضوية.اما  شروط  احد 
احملكمة  امام  النواب  مجلس  بقرار  الطعن 
االحتادية العليا فقد وجدها احلكم القضائي 
عدم  على  ويترتب  «حتمية  آنفاً  اليه  املشار 
الطعن  في  احلق  سقوط  وجتاوزها  مراعاتها 

ضماناً الستقرار املراكز القانونية».
وملخص ما تقدم، فأن االعتراض على شاغل 
مرتبطني  بطريقني  يكون  النيابي  املقعد 
مجلس  عبر  االول  تراتبي:  وبنحو  ببعض 
لكن  معني،  بوقت  مقترن  غير  وهو  النواب 
يوماً من  به خالل ثالثني  يبت  أن  على اجمللس 
تاريخ تسجيله، والطريق الثاني وهو الطعن 
االحتادية  احملكمة  امام  النواب  مجلس  بقرار 
العليا ويلزم أن يتم خالل سقف زمني محدد 
وهو ثالثني يوماً من تاريخ صدور قرار مجلس 
النواب.ونؤكد هنا صدور العديد من االحكام 
االعتراضات  برد  العليا  االحتادية  احملكمة  من 
النيابية بعد املصادقة  املقاعد  على شاغلي 
التراتبية  مراعاة  دون  النهائية  النتائج  على 

املنصوص عليها في املادة (٥٢) من الدستور.
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  بغداد / البينة اجلديدة
الصحفي  مقتل  تفاصيل  عن  األحد،  امس  سعودي،  مصدر  كشف 
السعودي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في اسطنبول 
في الثاني من شهر تشرين األول احلالي. وقال املصدر السعودي لوكالة 
أنباء رويترز بحسب قناة اجلزيرة، إن الرواية السعودية بشأن خاشقجي 
األولية  اخلطة  أن  املضللة.وأوضح،  الداخلية  التقارير  بسبب  تغيرت 
وأن اخلطة  تضمنت خطف خاشقجي وإخفاءه لفترة في اسطنبول، 
هدفت إلقناع خاشقجي بالعودة للسعودية، متابعاً أن اخلطة تضمنت 

أن يتم اإلفراج عن خاشقجي إذا رفض العودة.

@Úru@7ñfl@—íÿÌ@ÖÏ»ç@âÜñfl
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رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

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

أسسها الراحل  

بغداد / البينة الجديدة
ــرة يواجهها رئيس  ــد, عن ضغوط كبي ــة القانون, امس االح ــف ائتالف دول كش
ــة, مؤكدا ان  ــكيل كابينته الوزاري ــادل عبد املهدي في تش ــة املكلف ع احلكوم
ــاء الكتل الكبيرة. ــالن احلكومة اجلديدة اال بعد ارض ــد املهدي ال ميكن له اع عب

ــعد املطلبي إن ”رئيس احلكومة املكلف عادل عبد املهدي  وقال عضو الكتلة س
ــة الكبيرة في توزيع  ــية خاص ــه ضغوطات كبيرة من قبل الكتل السياس يواج
ــرك اخليار لعبد املهدي لم  ــة“. واضاف املطلبي أن ”االعالن عن ت ــب الوزاري احلقائ
يعد واقعا بل انه واقع حتت تأثيرات الكتل الكبيرة“, مبينا ان ”الوزارة اجلديدة لن 
ــتطيع اخلروج عن احملاصصة“. ولفت  ترى النور اال بارضاء الكتل الكبيرة ولن يس
املطلبي إلى أن ”األمر يبدو صعبا وال ميكن الي احد التكهن مبا سيلجأ اليه رئيس 

احلكومة املكلف في االيام القليلة املقبلة».

بغداد / البينة الجديدة
ــور  ــة احمل ــن كتل ــب ع ــد النائ أك
ــاوي،  العيس ــح  فال ــي  الوطن
ــوارات  ــول احل ــد، وص ــس األح ام
ــوزراء املكلف عادل  ــس ال مع رئي
ــتحقاق  ــأن اس ــد املهدي بش عب
املكون االنتخابي ضمن الكابينة 
ــل متقدمة،  ــى مراح ــة إل الوزاري
فيما أشار إلى حسم التفاهمات 
حلصة احملور بواقع ٦ وزارات اثنتان 
منها سياديتان والباقية خدمية. 
ــوارات  «احل إن  ــاوي  العيس ــال  وق
ــا زالت  ــد املهدي م ــادل عب مع ع
ــتمرة وقد وصلت إلى مراحل  مس
ــث أن حصة املكون  متقدمة حي
ــني ممثال باحملور الوطني هي  الس
ــيادية  ــا س ــان منه ٦ وزارات اثنت
ــة، إضافة  ــع الباقية خدمي واألرب
ــم احلديث  ــرى يت ــى وزارتني أخ إل
ــة»، مبيناً  حولهما حتى اللحظ
أن «الوزارات سيتم توزيعها على 
ــوان  ــت عن ــة حت ــل املنضوي الكت
ــا  فيه ــيتم  وس ــي  الوطن ــور  احمل

مراعاة األحزاب واحملافظات ضمن 
أن  ــاوي،  العيس التوزيع». وأضاف 
ــم يحدد حتى  «مجلس النواب ل
ــة  اللحظة موعداً النعقاد جلس
ــة  الثق ــح  من ــى  عل ــت  التصوي
ــدي بانتظار  ــد امله ــة عب لكابين
ــم اخليارات كاملة لتحديد  حس
موعدها»، الفتاً إلى أن «أية جتزئة 
للكابينة الوزارية ستمثل فشالً 

ازاء  ــة  ــاً للحكومة املقبل واضح
ــت  ــذي حصل ــر ال ــم الكبي الدع
عليه من قبل الكتل السياسية 
ــتصل  ــلبية س ــورة س ــي ص وه
واستمرار  العراقي  ــعب  الش إلى 
للحكومات السابقة التي بنيت 
على الوكاالت». وأكد العيساوي، 
ــي على  ــور الوطن ــادات احمل أن «قي
ــتمر مع عبد املهدي  تواصل مس

لضمان عدم إضاعة االستحقاق 
ــا  جماهيرن ــوق  وحق ــي  االنتخاب
ــا الكثير»، ماضياً  التي تنتظر من
ــاك مطالبات  ــول إن «هن إلى الق
ــا باحملافظات  ــل جماهيرن من قب
الغربية الستثناء هذه احملافظات 
ــدي بان ال  ــد امله ــروط عب ــن ش م
ــراً أو عضو  ــن كان وزي ــتأزر م يس

برملان باحلكومة اجلديدة».

بغداد / البينة الجديدة
كشفت صحيفة خليجية، امس االحد، ان رئيس الوزراء املكلف عادل 
عبد املهدي رفض اسماء عدة قدمت له من كتل سياسية كمرشحني 
ــارت الى ان احزابا سياسية استقطبت شخصيات  للوزارات، فيما اش
ــت الصحيفة عن  ــتقلني. ونقل ــحني مس مجتمعية لتقدميها كمرش
ــوزراء املكلف عادل عبد  ــة قوله ان رئيس ال ــؤول كبير في احلكوم مس
ــنية وكردية  ــوى س ــه من قبل ق ــدة قدمت ل ــماء ع ــدي رفض أس امله
ــيعية مختلفة، مبينا انه طالبهم بتقدمي غيرهم، بسبب معرفته  وش
ــبقة بهم من خالل توليهم مناصب سابقة أو بسبب حزبيتهم. املس
واضاف ان عبد املهدي طلب مساعدة مستشارين ومسؤولني سابقني 
ــوزارات في  ــغل مناصب ال ــل لش ــحي الكت ــماء مرش ــة أس في دراس
ــيرا  ــي أيضا، مش ــه وخلفيتهم الفكرية وتاريخهم السياس حكومت
ــرة منها، ذات النفوذ واملال،  ــية، وخاصة الكبي الى ان األحزاب السياس
ــة، على  ــكيل احلكوم ــد املهدي بتش ــة تكليف عب ــل ومنذ بداي تعم
استقطاب الشخصيات اجملتمعية املعروفة، من ضباط كبار وأصحاب 
ــحني  ــهادات عليا، ووجهاء في جميع احملافظات، لتقدميهم كمرش ش
ــتقلني في الكابينة احلكومية.وتابع ان تلك األحزاب أجرت لقاءات  مس
ــا في احملافظات، مع  ــالل القوائم املتوفرة لدى مكاتبه ــوارات من خ وح
الشخصيات املهمة وذات التأثير في عموم احملافظات، وعرضت عليها 
ــب  ــتطاعت كس ــة، الفتا الى ان تلك األحزاب اس ــب وزاري ــي حقائ تول
ــماء املهمة، من خالل املال وتقدمي الدعم الكامل لها،  الكثير من األس
ــتقدمها كمرشحني مستقلني، مقابل أن تكون تلك الشخصيات  وس

موالية للحزب الداعم لها، وال تخرج عن سياسته.

البينة الجديدة / وكاالت
ــفت صحيفة عربية، امس االحد،  كش
عن حتركات برملانية حملاسبة مسؤولني 
كبار باحلكومة، فيما اشارت الى وجود 
ــفر هؤالء. ــاع الصدار قرار مبنع س مس

ــة عن برملاني قوله ان  ونقلت الصحيف

ــد بدأوا مبتابعة  ــاً في البرملان اجلدي نواب
وفتح ملفات وزراء ومسؤولني كبار في 
ــؤولني  ــا أنّ هؤالء املس ــة، مبين احلكوم
بينهم وزراء ووكالء ومستشارون ومدراء 
ــض منهم  ــتجواب البع ــون مت اس عام
داخل البرملان السابق، فيما لم يحضر 

ــتجواب. ــم لالس ــر منه ــض اآلخ البع
وأكد املسؤول أنّ النواب يسعون لفتح 
ــاد بحق هؤالء، بالتنسيق  ملفات فس
ــابقة،  ــع جلنة النزاهة البرملانية الس م
ــاك  ــا أنّ هن ــة، موضح ــة النزاه وهيئ
ــاد بحق عدد منهم، بينما  ملفات فس

يواجه آخرون مجرد تهم. وتابع ان هذه 
ــتصدار قرار  ــوة تأتي في إطار اس اخلط
ــفر  ــؤولني من الس ــي مينع املس قضائ
ــراء حتقيقات في  خارج البالد، حلني إج
ملفاتهم التي ستعرض على السلطة 
القضائية وعلى رئاسة البرملان، وإثبات 

ــم املوجهة ضدهم،  ــم من الته براءته
ومحاسبة من تثبت التهم ضده، الفتا 
ــم امللفات  ــى ان اجلهود حثيثة حلس ال
ــفر، قبل  ــرار مبنع الس ــتصدار الق واس
ــؤولني  ــؤالء املس ــاط ه ــي ارتب أن ينته

بدوائرهم، وهربهم خارج البالد.

ÎápÊŸ;Ñ]e|^
ــي العام والثوري في محافظة  اتهام .. اعلن املدع
ــین صادقي، امس األحد،  ــاه محمد حس كرمانش
عن إصدار لوائح اتهام لثمانية مدراء سابقني في 
ــال العام .وقال  ــركة حكومية بتهمة اهدار امل ش
ــة اصدرت الئحة اتهام وطالبت  صادقي، إن احملكم
ــائر جراء  ــد العقوبات والتعويض عن اخلس بتحدي
ــال العام. ــببوا في إهدار امل ــات ٨ مدراء تس ممارس

ــخاص هم مدراء سابقون لشركة حكومية،  واضاف، ان هؤالء االش
دفعوا مبالغ اضافية ملقاولني خارج العقد.

ــس األحد، إنهاء  ــد اهللا الثاني، ام ــن امللك األردني عب اتفاقيــة .. أعل
ــالم مع  ــي الباقورة والغمر من اتفاقية الس ملحق
ــد اهللا، إنّه ”مت  ــرائيلي. وقال امللك عب الكيان اإلس
ــرائيل بالقرار األردني بإنهاء العمل  اليوم إعالم إس
ــيراً إلى أنّ ”الباقورة والغمر أراض  بامللحقني“، مش
ــيادتنا  ــن منارس س ــتبقى أردنية ونح ــة وس أردني
ــالل لقائه  ــا“. كان ذلك خ ــى أراضين ــل عل بالكام

شخصيات سياسية في قصر احلسينية امس.

ــداي تلغراف“  ــفت صحيفة ”صن منافســة .. كش
ــس أميرين  ــن تناف ــد، ع ــس األح ــة، ام البريطاني
سعوديني على خالفة محمد بن سلمان في والية 
ــي واملعارض  ــل الصحاف ــد حادثة مقت ــد بع العه
جمال خاشقجي. وقالت الصحيفة  إنه ”من النادر 
أن تقر العائلة املالكة السعودية بأخطائها ولكن 
ــرات على ذلك، فقد اختار امللك  توجد بعض املؤش
ــر خالد الفيصل  ــنا، األمي ــلمان واحدا من رجال الدولة األكبر س س

للسفر إلى تركيا لبدء التحقيق في مقتل خاشقجي».
ــالة  ــن روحاني، امس األحد، رس ــس االيراني حس ــدم الرئي وزراء .. ق
ــة وزراء مقترحني للتصويت  ــماء اربع تتضمن اس
ــاغرة. وتال  ــغل وزارات ش ــأنها لش على الثقة بش
ــالة عضو الهيئة الرئاسية مبجلس الشورى  الرس
علي اصغر يوسف جناد في اجتماع اجمللس صباح 
امس االحد. والوزراء االربعة املقترحون هم؛ محمد 
ــل والضمان  ــوزارة التعاون والعم ــريعتمداري ل ش

االجتماعي فرهاد دج. 

عاصفة .. أعلن املركز الوطني األميركي لألعاصير، 
ــكلت قبالة  ــنت تش ــة املدارية فينس أن العاصف
جنوب املكسيك يوم امس متجهة نحو الساحل 
الغربي للبالد، ولكن من غير املتوقع أن تزيد قوتها 
ــكل طفيف إال خالل اليومني املقبلني.ونقلت  بش
قناة سكاي نيوز أن العاصفة تبعد حاليا نحو ٢٠١ 
ــالينا كروز الذي  ــرقي ميناء س كيلومتر جنوب ش
ــركة النفط الوطنية بيميكس،  تقع به مصفاة ضخمة مملوكة لش

مثيرة رياحا تبلغ سرعتها القصوى ٨٠ كيلومترا في الساعة.
ــخصا على األقل  انهيار .. أفاد التلفزيون املركزي في الصني أن ٢٢ ش
ظلوا عالقني حتت األرض جراء ما يسمى بـ ”ضربة 
ــم يقع بوالية  ــة“ أدت إلى انهيار منجم فح جبلي
ــرقي البالد.ودقق التلفزيون أن احلادث)  شاندونغ ش
ــون“ في مقاطعة  ــركة ”لوني ــي منجم تابع لش ف
يونشينغ بوالية شاندونغ. وأضاف أن أعمال اإلنقاذ 
في مكان احلادث التي جتري مبشاركة أكثر من ١٧٠ 

شخصا، ال تزال مستمرة.
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بغداد / البينة الجديدة
ــبب  ــح حنني القدو, امس االحد, س ــن كتلة الفت ــزا النائب ع ع
ــديد بني الكتل  ــالن احلكومة الى وجود التنافس الش تأجيل اع
السياسية بشأن الوزارات السيادية, مؤكدا ان حقيبة الداخلية 
ما زالت متأرجحة بني البناء واالصالح ولن حتسم لغاية االن.وقال 
ــديدا ومتصاعدا بني الكتل الكبيرة  القدو إن ”التنافس مازال ش
ــيادية, مما  ادى الى تأجيل اعالن احلكومة“,  ــأن الوزارات الس بش
ــمية وزراء الوزارات  متوقعا أن ”يلجأ عبد املهدي الى تأجيل تس
ــى اتفاق“.واضاف ان  ــول ال ــني الوص ــة حل ــدة معين ــيادية مل الس
”حقيبة الداخلية مازالت متأرجحة بني حتالفي البناء واالصالح 
ــتمرة بني  ــنة والكرد, اال ان احلوارات مازالت مس واملالية بني الس
ــية“، مشيرا إلى  رئيس احلكومة املكلف وباقي الكتل السياس
ــأن  ــحيها الى عبد املهدي بش ــض الكتل لم تدفع مبرش أن ”بع

الوزارات السيادية لغاية اآلن».

بغداد / البينة الجديدة
طالب النائب محمد اللكاش، امس االحد، رئيس الوزراء املكلف 
ــدي بفضح الكتل واألحزاب التي تريد العودة الى  عادل عبد امله
احملاصصة، فيما جدد دعوته الكتل السياسية الى إعطاء احلرية 
ــه الوزارية. وقال اللكاش  ــة ل عبد املهدي باختيار كابينت الكامل
ــى رئيس الوزراء املكلف عادل  ارس عل ــاك ضغوطا كبيرة متُ ان هن
عبد املهدي من قبل بعض الكتل واألحزاب السياسية بتكريس 
ــة، مبينا ان  ــه الوزاري ــة في كابينت ــة والفئوي ــة احلزبي احملاصص
ــغل مناصب  ــماء بعينها لغرض ش ــم يفرض اس ــض منه البع
ــدا برئيس الوزراء املكلف بإبقاء الكابينة ٢٢ وزارة  وزاريهة، مما ح
ــى ١٢ وزارة. واضاف ان هذه الكتل  ــيقها ال رغم املطالبات بترش
ــها  ــدأ احملاصصة اليوم هي نفس ــي تطالب مبب ــية الت السياس
ساهمت بتمرير قانون سانت ليغو املعدل سيئ الصيت وتعيني 
ــاب العملية  ــتقلة وكذلك ما ش ــة انتخابات غير مس مفوضي
االنتخابية من عزوف اكثر من٨٠ ٪  من أبناء الشعب العراقي عن 
االنتخابات وما رافق االنتخابات من تزوير وتهكير وبيع لألصوات 
ــية  ــازن وغيرها. وجدد اللكاش دعوته الكتل السياس وحرق اخمل
جميعا الى إعطاء احلرية الكاملة لعبد املهدي باختيار كابينته 
ــتكون الكتل السياسية  ــيرا الى ان خالف ذلك س الوزارية، مش

في مواجهة الشعب.

بغداد / البينة الجديدة
بني تيار احلكمة املنضوي في حتالف االصالح، ان الكرد والسنة 
ــكني بوزارات معينة ومصرين باحلصول عليها،  ما زالوا متمس
ــى انها احق  ــية ان تصر عل ــاً انه ال يحق الي قوى سياس مبين
ــادي في التيار  ــرى. وقال القي ــن غيرها من القوى االخ ــوزارة م ب
ايسر اجلادري في تصريح متلفز انه ”ال يحق الي قوى سياسية 
ان تعتقد انها احق بوزارة معينة دون غيرها من القوى املوجودة 
ــكيلة البرملانية“. واضاف ان ”حتالفي البناء واالصالح  في التش
ــوا تفويضا كامال لرئيس الوزراء املكلف عادل عبد املهدي  اعط
ــنة  الختيار كابينته بكل حرية واريحية“. وبني ان ”الكرد والس
ــى ان تكون  ــة ومصرين عل ــوزارات معين ــكني ب مازالوا متمس
ــي تنافس الكتل  ــام البرملان ــم، حيث يكفل النظ من نصيبه

السياسية على املناصب والوزارات».

;Ï�fiâ’\Â;ÄÖ“’\;U;ÍÑÄ]°\
;‡ÂÖëŸÂ;ÏfiË¬Ÿ;k\Ñ\ÜÊd;‡Ê“â⁄iŸ

€‚eËë›;flŸ;‡Ê“h;‡^;Ì÷¡

;ÍÅ‚∏\;Åe¡;f’]�Á;è]“÷’\
;ÅÁÖh;9’\;g\át¯\Â;◊i“’\;wï d

]‚âÁÖ“hÂ;Ïëê],\;∞bÎÄÊ¬’\

ÎÖ∆l;Í^;flŸ;É fiÁ;‡^;ÅÁÖÁ;g]·Ñ¸\;UÍÄ]e¬’\
é¡\Ä;€Ëæfih;k]��¶;flŸ;ÑÉ¢\;]fiË÷¡Â

بغداد / البينة الجديدة
ــة واليته حيدر  ــا رئيس الوزراء املنتهي دع
العبادي، الى احلذر من مخططات تنظيم 
ــى ان االرهاب يريد النفاذ  داعش، الفتا ال
ــن اي ثغرة. وقال العبادي في بيان صدر  م
ــى الفرقة اخلاصة  ــى هامش زيارته ال عل
ــيد بدور  ــه بقياداتها، نحن نش واجتماع
الفرقة في قتال الدواعش واستقرار االمن 
ــد قاتلتم داعش  ــداد، مضيفا لق في بغ
في صالح الدين وجبال مكحول وتكريت 

ــار العبادي الى  ــم االنتصار. واش وحققت
اهمية املرحلة املقبلة وحتدياتها لوجود 
ــن داخل  ــة م ــا ارهابي ــن خالي ــد م تهدي
ــوريا، مبينا اننا حققنا االنتصار على  س
ــازال في  ــراق، ولكنه م ــي الع ــاب ف االره
ــي عليه. واضاف  ــوريا ويجب ان نقض س
ــادي، ان االرهاب يريد ان ينفذ من اي  العب
ثغرة وعلينا ان ال نسمح بذلك وان نكون 
في حيطة وحذر من محاوالته إلحباطها 

والقضاء عليه.

بغداد / البينة الجديدة
ــي الصجري،  ــي حتالف البناء عل ــد القيادي ف اك
امس االحد، ان وزارة املالية هي من حصة املكون 
ــازل عن هذه  ــن التن ــني انه ممك ــني، فيما ب الس
ــرط ان يتولى ادارتها  الوزارة للمكون الكردي بش
هوشيار زيباري. وقال الصجري ان وزارة املالية هي 
من حصة املكون السني، وهذا ما مت االتفاق عليه 

داخل حتالف البناء ومع باقي الكتل السياسية، 
ــا ان ذلك جاء لكون اغلب احملافظات مدمرة  مبين
ــري انه من  ــاف الصج ــار.  واض ــاج الى اعم وحتت
ــون الكردي  ــن الوزارة الى املك ــن التنازل ع املمك
بشرط ان يديرها هوشيار زيباري، مشيرا الى انه 
ــني التنازل  ــس ذلك فال ميكن للمكون الس بعك
ــكل  عنها. وتابع الصجري ان زيباري يتعامل بش

ــرق بني احملافظات وهذا  وطني وروح وطنية وال يف
ــالة اطمئنان، داعيا رئيس الوزراء  ما يعطينا رس
ــى منح هذه الوزارة  ــف عادل عبد املهدي ال املكل
ــني. ــى زيباري في حال تنازل عنها املكون الس ال
ــي  ــزب الدميقراط ــس احل ــري رئي ــب الصج وطال
ــعود بارزاني بـااليعاز لترشيح  الكردستاني مس

زيباري لتولي منصب وزارة املالية.
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بغداد / البينة الجديدة
ــائرون برهان املعموري, امس األحد,  أكد النائب عن حتالف س
ــخصيات غير كفوءة  ــي ال يتحمل اجمليء بش ــع احلال أن الوض
ــيادية. وقال املعموري إن ”رئيس  إلدارة الوزارات اخلدمية والس
ــؤولية  الوزراء املكلف عادل عبد املهدي يقع على عاتقه مس
ــداً عن الضغوط  ــار كابينته الوزارية بعي ــره وعليه اختي كبي
ــية“. وأضاف أن ”جميع الكتل السياسية  احلزبية والسياس
ــق ما يراه  ــار وزرائه وف ــد املهدي في اختي ــت الثقة لعب منح
ــية“. وأكد  ــواء ومزاج الكتل السياس ــباً وليس وفق أه مناس
املعموري, أن ”الوضع احلالي ال يتحمل مجيء شخصيات غير 
ــواء كانت خدمية أو سيادية“, مبيناً أن  كفوءة تدير وزارات س
ــارع العراقي يترقب تقدمي وزراء أكفاء قادرين على حتمل  ”الش
مسؤولياتهم جتاه الشعب العراقي“.ويعتزم رئيس احلكومة 
املكلف عادل عبد املهدي طرح أسماء الكابينة الوزارية على 

مجلس النواب خالل األسبوع احلالي.

بغداد / البينة الجديدة
ــتاني اريز عبد  ــاد الوطني الكردس ــف القيادي في االحت كش
ــزم قيادة االحتاد عقد اجتماعا لبحث  اهللا, امس األحد, عن ع
ــا أن االحتاد  ــتان, مبين ــة اقليم كردس ــي حكوم ــاركة ف املش
ــات. وقال عبد  ــج االنتخاب ــرة على نتائ ــذات كبي ــه مؤاخ لدي
ــرة على نتائج  ــه مؤاخذات كبي ــي لدي ــاد الوطن اهللا إن ”االحت
ــي محافظتي اربيل ودهوك  ــيما ف انتخابات برملان اإلقليم س
ــة“. وأضاف أن ”األوضاع  ــهدتا عمليات تزوير واضح اللتني ش
ــاد الوطني  ــني االحت ــنجة ب ــم متش ــي اإلقلي ــية ف السياس
ــة برهم صالح  ــد انتخابات رئيس اجلمهوري ــي بع والدميقراط
ــاء اخلالف  ــدء حوار جاد إلنه ــوى الكردية ب ــى جميع الق وعل
ــكيل حكومة اإلقليم“.وأوضح عبد اهللا أن  والشروع في تش
ــاعات املقبلة اجتماعا  ــتجتمع خالل الس ــادة االحتاد س ”قي
ــتان“، مبينا ان  ــاركة في حكومة كردس لتدارس كيفية املش
ــون بالنتائج من قبل  ــلمت الطع ”مفوضية االنتخابات تس
ــيتم النظر بها واملصادقة عليها  ــية وس الكيانات السياس

خالل ٢٥ يوما من تاريخ إعالن النتائج».

;ÅÁÅui’;√⁄i™;È›]iàÄÖ“’\;Ä]üˆ\
;‡]iàÄÖ—;ÏŸÊ“t;∫;„i—Ñ]çŸ

k]d]}i›ˆ\;r]i›;Ì÷¡;k\É|\ıŸ;„ÁÅ’Â

◊⁄uiÁ;ˆ;È’]¢\;√îÊ’\;UÍÑÊ⁄¬∏\
;ÎÑ\Ä¸;ÎÔÊ —;3≈;k]Ëë}å;ØË¬h;

ÏÁÄ]Ëâ’\Â;ÏËŸÅ£\;k\Ñ\ÜÊ’\



كاريكاتير
4مداراتاآلراء ال تمثل سوى وجهات نظر أصحابها والجريدة غري مسؤولة عنها
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جمال خاشقجي .. من يتنازل عن القدس يتنازل عن الحرمين

   من ال يعرف هذا املسلسل الكرتوني املعروف ؟ لكنا 
وجدناه مطبقا بحذافيره في ارض بابل ، االنترنت كان 
شاهدا واضحا على لعبة القط والفأر مبنتهى الوضوح 
ــعل  حيث لو عطس االمتحان لتوقف االنترنت ولو س
التعليم لذهب النت حتى لو ضاع طفل في السودان 
ــكلة  ــد لتعطل النت . املش ــذا البل ــع احترامي له م
ــت بالنت وحده بل في كل شيء فحياتك عبارة  ليس
عن توم وجيري في البيت والعمل والشارع وفاتورة املاء 
ــة واالقتصاد  ــاء والناس واحلكومة والسياس والكهرب
واالخالق والنظم احلياتية كلها عبارة عن لعبة القط 
ــيء في هذه  ــر إال الظالم وال ش ــا من منتص ــأر وم والف
ــعادة . االرض التي  ــك والس ــة يدعو الى الضح اللعب
ــاريع نصيب فيها  ــر فيها االلعاب ال يكون للمش تكث

ــق  متعل ــر  االم ــل  ب
ــات اللعب على  بآلي
ــة  وكيفي ــون  الذق
ــوال حتى  جني االم
ــب  اجلي ــرس)  (ينت
ــى  عل ــي  الفالن
ــوب  اجلي ــاب  حس
ــاة  للحي ــة  اجلائع
ــة  والهانئ ــة  الكرمي
انتظارها  طال  التي 
ــوم  ي ــد  بع ــا  يوم
واللعبة تزداد قساوة 

ــوان جيري وال  ــام ضربات توم وعنف ــا يتهاوى ام واملن
يدرك احد ان القضية البسيطة التي بني عليها هذا 
ــل هي طريقة  ــاكل ب ــل ال حتدد نهاية للمش املسلس
ــون الناس الى  ــعي وراء جر عي ــة بافتعالها والس ذكي
متابعة األحداث الدرامية الشيقة للنيل من التعاسة 
ــش على هامش احلياة  ــنا . نحن نعي امللقية فوق رأس
فال توم وال جيري وال (قمري) فالنتوء الواضح في عيون 
ــغفهم بحب السالم وراح  ــة أفقد الناس ش الساس
ــا واالب يحرق  ــاه والزوجة تفتك بزوجه ــل اخ االخ يقت
ــاءه والكل ال يدرك انه داخل اللعبة احلقيقية فلم  ابن
ــل فالكل يطبق عنفه  ــد من داع الى رؤية املسلس يع
ــالته يقول : انا لم  وصخبه وغدره على االخرين وان س

أذنب؟ فمن هو اجلاني برأيكم؟.
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واثق الجلبي

جبهة قلم

waljalaby@yahoo.com سكرتري التحرير

ــن لبقاء  ــب ال ضام ــبة لترام بالنس
ــي  ــلمان على كرس ــن س ــد ب محم
ــث وال  ــن ال ثال ــوى أمري ــم س احلك
معقب لهما: أما األمر األول فيتمثل 
مبوافقة اململكة العربية السعودية 
– زعيمة العالم السني – على نقل 
ــى القدس  ــة إل ــفارة األمريكي الس
ــعب  ــرض وقائع جديدة أمام الش وف
ــديد  تس ــا  وثانيه ــطيني،  الفلس
فاتورة احلماية العسكرية للواليات 
املتحدة التي يرى رئيسها أن البقرة 
ــب؛  ــن احللي ــد م ــدر املزي ــد أن ت ال ب
ــة  االقتصادي ــات  األزم ــة  ملواجه
والبطالة املتزايدة في بالده، وحتقيق 
ــودات التي قطعها على  بعض الوع
ــه االنتخابية؛  ــاء حملت ــه أثن نفس
ــدة ال يعنيها كثيراً  فالواليات املتح
ــة الباردة التي  الفقاعات اإلصالحي
يقوم بها ولي العهد اجلديد، ويرقص 
ــض املغفلني طاملا أنه  ــا طرباً بع له

بالكامل،  الفاتورة  ــديد  ملتزم بتس
ــرائيل،  ــي التقارب مع إس ــب ف وراغ
ــاك بزمام الوضع  ــادر على اإلمس وق
ــاذا يغضب بيت  في الداخل.لكن مل
احلكم السعودي من موقف الكاتب 
الصحفي املغدور جمال خاشقجي 
ــي  ف ــة  احلاكم ــرة  األس ــه  مبطالبت
السعودية بإعالن موقفها الواضح 
من القدس وربطه بني التزام اململكة 
ــالمية من  اإلس وهويتها  ــدس  بالق
ــرعية العرش من ناحية  ناحية وش
رْ اململكة السعودية  دِ أخرى؟ أال تُصَ
ــها بزعيمة العالم اإلسالمي  نفس
ــني على وجه  عموماً واملذهب الس

ــرم  اله ــرِفْ رأس  يُعَ أال  ــوص؟  اخلص
ــه بخادم احلرمني  في اململكة نفس
لفهم  احلقيقي  الشريفني؟.املدخل 
ــتطيع  ــي ال تس ــرة الت ــة امل احلقيق
ــا يتعلق  ــة اجتراره املالك ــرة  األس
ــية  السياس ــف  املواق ــن  ــة م برزم
ــرض الكثير  ــدور بع ــام املغ ــي ق الت
ــال حدود» على  ــا في برنامج «ب منه
ــال: (إن الغرام  ــاة اجلزيرة، حيث ق قن
ــيعود  س ــعودي  الس ــرائيلي  اإلس
ــال، مضيفاً أن  ــة بالوب على اململك
ــها  على اململكة التي تصف نفس
ــا  بثقافته ــالمية  اإلس ــة  بالدول
االحيائية املستمدة من روح محمد 
ــتيقظ من  ــاب أن تس ــن عبد الوه ب
ــون في اخلندق الداعم  كبوتها، وتك
ــزء اآلخر  ــد أن اجل ــا األمة).بي لقضاي
ــم يتطرق إليها  من احلقيقة التي ل
ــة الدينية في  املغدور هو أن املدرس
ــن دعوة  ــت م ــد تكلس ــة ق اململك
ــالمي  ــر اإلس ــر الفك ــة تنش عاملي

ــطي، وترسم خطوط العالقة  الوس
الصحيحة بني احلاكم واحملكومني، 
ــوم األمة إلى  وتتصدى لهموم وغم
ــي التوجه  ــي حاكم ــان سياس كي
ــي األمر  ــطوة ول ــلطة وس ــه س يؤل
قُ من ينازعه  سِّ رُ وَيُفَ فِّ املتغلب، وَيُكَ
ــه أو ينابذه في  ــه وموقع ــي مقام ف

ــلطانه ولو رأى ولي األمر أن يقتل  س
ــلم البقية ألذن  ــعب ليس ثلث الش
ــل ذلك؛  ــالمي فع ــارع اإلس له الش
فالعصمة املطلقة لإلمام املتغلب 
مهما ارتكب من موبقات وفواحش 

ــاعة  ــو كان يزني نصف س ــى ل حت
ــرة كما  ــوم على الهواء مباش كل ي
ــار رموزهم.ماذا يعني  يقول أحد كب
ــعودي «أحمد  أن يكتب املفكر الس
الفراج» مقالة بعنوان: «لك العتبى 
يا «نتنياهو» حتى ترضى ولم ينبس 
ــاء اجلامية ببنت  ــم من علم أي عال

ــر أبناء املدرسة  ــفة؟ كيف يفس ش
ــعودي  الس ــر  اخلبي ــول  ق ــة  اجلامي
ــهير «عبد احلميد حكيم»: (أن  الش
ــود كمكة  ــز ديني لليه ــدس رم الق
ــلمني)؟!  للمس ــبة  بالنس واملدينة 
ــيخ «عبد الرحمن  ماذا يقصد الش
السديس» إمام احلرم املكي بقوله: 
ــة  واململك ــدة  املتح ــات  الوالي (إن 
يقودان العالم واإلنسانية إلى مرافئ 
األمن والسالم)!؟.ال حاجة لنا لنعي 
ــتحق منا ذلك  ــقجي وإن اس خاش
فقد غادر الدنيا وهو على جادة احلق، 
ــل قلمه، وقاوم  ــع حياته من أج ودف
املارقني لتنتصر احلقيقة لكن العزاء 
وكل العزاء جلوقة الطغاة املتألهني 
ــباح  ومن خلفهم من الذباب واألش
الذين فتحوا عيون العدو والصديق 
ــنعاء وهبطوا  الش ــم  أفعاله على 
ــمعة وتاريخ بالدهم إلى أسفل  بس
السافلني.لإلنصاف لم يكن شعار: 
ــن القدس...يتنازل عن  (من يتنازل ع

احلرمني) توجهاً حصرياً خلاشقجي 
ــو أول من جاهر به  ــده وإن كان ه وح
ــال اآلالف من  ــان ح على املأل بل لس
ــني واملفكرين الذين  ــاة واملثقف الدع
ــي غياهب  ــي العهد ف ــم ول زَجَ به
ــجون بذريعة محاربة الفساد،  الس
وكبح جماح التطرف، وإطالق العنان 

ــاريع النهضة الكبرى التي لم  ملش
ــوى  ــى أرض الواقع س ــا عل ــرَ منه ن
ــط  ــة والتفحي ــة اإلعالمي اجلعجع
االستراتيجي.  والهذيان  السياسي 
ــعودية كما هو  ــع الس ــس بوس لي

احلال بالنسبة ملصر إنكار احلقيقة 
املرة أن نقل السفارة األمريكية إلى 
القدس ما كان ليحدث لوال موافقة 
ــرة والرياض على ذلك،  حكام القاه

ــه الكثير  ــا ذهبت إلي ــذا م ولعل ه
من الصحف العبرية والدولية، ولم 

العربية وجامعة  العواصم  تتحرك 
ــذا القرار  ــرب جدياً للتصدي له الع
األمريكي املنفرد، وتنفي عن نفسها 
ــي القضية.ومع  ــبهة تورطها ف ش
ــاً  ــاً ومتوازن ــقجي كان لبق أن خاش
ــر الدميوقراطية،  ــاً على نش وحريص
ــر، ومحاربة  والتعبي ــرأي  ال ــة  وحري
ــاد، ورفع الوصاية األمنية عن  الفس
الصحافة، وعدم التفرد في القرار إال 
ــلوب التخلص منه كان  أن قرار وأس
فظيعاً ومفجعاً؛ فالرجل لم يقدح 
ــة، ولم  ــرة احلاكم ــي أعراض األس ف
ــره ومنهجه،  ــن متطرفاً في فك يك
ولم يكن قريباً بـأي حال من جماعة 
ــلمني العدو الوجودي  اإلخوان املس
ــس متاماً  ــل على العك للمملكة ب
ــي النقد،  ــى اعتداله ف ــظ عل حاف
ــض وقائع  ــي بع ــاً نف ــاول أحيان وح
ــة، وراهن على  التعذيب في اململك
جناح محمد بن سلمان في مسيرته 
احلداثية رغم ما يعتريها من أخطاء 
فادحة وانتقائية ال تخطئها العني.
بأي ذنب يقطع جسد كاتب صحفي 
ــيقى مبجرد  ــزل على أنغام املوس أع
ــة  أنه أعلن موقفه الرافض لسياس
ــازل عن  والتن ــع  بالتطبي ــة  اململك
وانتقاده  ــطينية،  الفلس ــة  القضي
ــع قرار  ــالده املتواطئة م ــة ب سياس
الرئيس األمريكي بنقل سفارته إلى 
ــه ولي العهد اجلديد  القدس، ودعوت
ــر ورأب الصدع  ــع قط ــح م للتصال
ــقاء؟! ال أعتقد أن الفطرة  بني األش
البشرية السليمة ميكنها أن تقبل 
ــر  ــب للضمي ــدار الرهي ــذا االنح ه
ــاني واحلس األخالقي حتى لو  اإلنس
ــم عميالً أو فاجراً أو عدواً  كان اخلص
ــا حملته رياح  ــل أقبح م للوطن.لع
ــم العربي  ــورة املضادة في العال الث
ــي الذي  ــلوك الوحش ــو هذا الس ه
هبط بقيمنا اإلنسانية النبيلة إلى 
ــي تذبح  ــم الت ــام والبهائ درك األنع
ــا وجيفة  ــد هن ــى صي ــا عل بعضه
ــي دور ملك الغابة  ــاك إلى أن يأت هن
ــوذ  ــه فتل ــرز أنياب ــة ويب ــي النهاي ف
ــق األجيال  ــم بالفرار! من ح البهائ
ــيكة للصراعات  ــرى نهاية وش أن ت
ــة  والديني ــية  والسياس ــة  املذهبي
ــي مزقت اجملتمع العربي وفتحت  الت
ــماءه للمزيد من  ــره وس ــه وبح أرض
ــة األجنبية التي  ــة والوصاي التبيع
لن تقدم لنا سوى التخلف والبؤس.
ــض مضاجعنا في  ــا ويق ــا يؤرقن م
ــذه الدرجة من  ــا العربي هو ه عاملن
الدكتاتورية والتصفية على الهوية 
والقتل املمنهج لكلمة نقولها هنا 
ــاك! من العدل  ــف جنأر به هن أو موق
ــذا الصخب  ــد كل ه ــأل بع أن نس
والضجيج أين قبر جمال؟ هل كانت 
آلة القتل اجملاني رؤوفة بهذا الغائب 
في جمهورية «القتل الرحيم»!! من 

يحمل «منشار» احلقيقة يا ترى؟

* كاتب وباحث فلسطيني

ِّـاذا يغضب بيت الحكم 
السعودي من موقف 
الصحفي اِّـغدور 
بمطالبته األسرة 
الحاكمة َّـ السعودية 
بإعالن موقفها الواضح 
من القدس؟

 

ماذا يعني أن يكتب اِّـفكر السعودي أحمد الفراج مقالة بعنوان:«لك العتبى 
يا «نتنياهو» حتى ترضى ولم ينبس أي عالم من علماء الجامية ببنت شفة؟

ترامب

نتنياهو

بن سلمان

يقول جمال خاشقجي:»من 

يتنازل عن القدس.. يتنازل 

عن احلرمني»، جملة 

صحيحة التركيب يطلقها 

املغدور ويرى فيها أساس 

الشرعية واحلكم في 

اململكة التي تضج اليوم 

بسياسيني ومفكرين من 

احلظيرة اجلامية املدخلية 

والليبرالية املبتسرة 

األقدار واألوزان بدعواتهم 

املستميتة للتطبيع مع 

العدو الصهيوني، وقبول 

عضوية الدولة العبرية 

في البيئة العربية دون 

قيود، والعمل على تسويق 

ذلك للجماهير العربية 

من بوابة احلداثة والسلم 

اإلقليمي، ومواجهة اخلطر 

اإليراني املفترض.كانت 

هذه الكلمات اخلطيرة 

خلاشقجي من وجهة نظر 

احلكام اجلدد للمملكة 

مبثابة حالة من التمرد 

والعصيان والتحريض على 

اخلط السلماني الناشئ 

الذي يقوده ولي العهد 

محمد بن سلمان الوافد إلى 

املشهد السياسي بأفكار 

التحديث والتنوير، وحسم 

ملف القضية الفلسطينية 

بصفقة جتارية أكثر منها 

سياسية تقدم األراضي 

واملصير الفلسطيني 

للمحتل باجملان.

* معاذ محمد الحاج أحمد
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لو عطس االمتحان 
لتوقف االنرتنت ولو 
سعل التعليم لذهب 
النت حتى لو ضاع طفل 
َّـ السودان مع احرتامي 
لهذا البلد لتعطل النت

صورة تهكمية ضد محمد بن سلمان ملطخا بالدماِّـعارض السعودي الراحل جمال خاشقجي
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البينة اجلديدة / عبد الستار محسن 
خرجت امس االحد مجامع كبيرة من 
تضامنية  بوقفة  السكك  منتسبي 
للشجب  القطارات    سائقي  مع 
واالستياء على ما عرضته قناة دجلة 

الفضائية (والية بطيخ)  لالستهانة 
بأبنائنا األبطال من سائقي القطارات، 
بطريقة تفتقد ألبسط معايير مهنة 
الشركة  إدارة  شجبت  .وقد  اإلعالم  
طريقة  الفضائية  القنوات  عبر 

البرنامج االستفزازي في حني  عرض 
الوعي  نشر  تأمل  الشركة   كانت 
من  مجاهدينا  وعناء  اجلماهيري 
سائقي القطارات وسهرهم الليالي 
العراقي  املواطن  خدمة  أجل  من 
باستمرار  يتعرضون  .وهم   الكرمي  
ضعاف  قبل  من  باحلجارة  للرجم 
النفوس، واملعابر غير النظامية على 
والفصول  السكة،  خطوط  طول 
..تضامناً  والتهديدات  العشائرية 
مع هذا احلدث خرجت إدارة الشركة 
العامة للسكك بوقفة  تضامنية مع 
سائقي القطارات ضد هذا البرنامج 
ولسائقي  الشركة  ملوظفي  املعادي 
القطارات وكان املدير العام  ومعاون 
الشركة  أقسام  ومدراء  العام   املدير 
سائقي  مع  املتضامنني  رأس  على 
قطارات السكك كما حضرت الوقفة 

عدة فضائيات لنقل احلدث .

@paâb�‘€a@Ô‘ˆbç@…fl@ÚÓ‰flböm@Ú–”Î@NN@Ÿÿé€a

بابل / البينة اجلديدة /  علي شريف
بابل  محافظة  استثمار  هيئة  رئيس  اكد 
الهيئة  ان  العنزي:  حمود  نصر  الدكتور  
مبختلف  استثمار  اجازة   (١٦) منحت 
شهرتشرين  لغاية  االقتصادية  القطاعات 
االول من العام احلالي٠ كما ان لدى الهيئة 
املزيد من العمل في تطويراجلانب االستثماري 
في محافظة بابل٠واضاف الدكتور العنزي: 
ان اجازات االستثمار التي منحتها الهيئة 
وجتارية  وزراعية  صناعية  تضمنت مشاريع 
اكثر  االجمالية  قيمتها  وبلغت  وسكنية 
من (٢٥٦ ) مليون دوالر٠موضحا ان ابرز تلك 
تخص  استثمار  (٧)اجازات  هي  االجازات 
جتميع السيارات لشركة نبع زمزم بريطانية 
اجلنسية فضال عن مشروعني استثماريني 

الثرمستون لشركة  االول لصناعة  كبيرين 
معمل  النشاء  والثاني  الصينية  بيجينك 
الصينية   wangkang لشركة  للثرمستون 
فقد  االخرى  االستثمارية  االجازات  اما 
الزجاجية  القناني  النتاج  مبعامل  متثلت 
واجازات  والتغليف  التعبئة  مواد  انتاج  و 
مبشتل  تتمثل  زراعية  ملشاريع  استثمار 
و مجزرة حديثة  الفاكهة واخلضر  لشتالت 
و مشروع تربية دواجن فيما شملت اجازات 
منطقة  في  سكني  مجمع  احلالي  العام 
التاجية في احللة و منطقة جتارية ومحطة 
خطة  وضعت  الهيئة  ان  استراحة٠الفتا 
لتطوير القطاعات الصناعية والزراعية من 
اجازات  ومنح  استثمارية  فرص  خالل خلق 
القطاعات٠وفي  تلك  في  مهمة  استثمار 

هيئة  مديرعام  اكد  صلة  ذي  سياق 
استثمار بابل الدكتورنصر العنزي  ان هيئة 
من  اكثر  بتوفير  جنحت  احملافظة  استثمار 
مشاريعها  خالل  من  عمل  فرصة  الف   ٢٥
على  ركزت  الهيئة  ان  االستثمارية٠مبينا 
بكافة  للعمالة  عمل  فرص  توفير  اهمية 
بالقضاء  املساهمة  بهدف  اشكالها 
ان  العنزي:  الدكتور  البطالة٠واضاف  على 
مشاريع  افتتاح  ستشهد  املقبلة  الفترة 
استثمارية مبختلف القطاعات االقتصادية 
لدى  وان  اكثر  عمل  فرص  ستوفر  وبالتالي 
من  طموحة  خطط  بابل  استثمار  هيئة 
خالل  من  البطالة  على  تقضي  ان  شأنها 

توفير فرص عمل مبختلف االختصاصات٠

ÚÌÖbñn”¸a@pb«b�‘€a@—‹nÇΩ@@âb‡rnça@Òãbua@HQVI@|‰∑@›ibi@âb‡rnça

بغداد / البينة اجلديدة 
كشف محافظ بغداد املهندس عطوان العطواني   
مبديريات  اخلاصة  األستثمارية  املوازنة  تاخر  ان 
التربية الستة عطل تنفيذ مشاريع تربوية مهمة 
في العاصمة حيث ان املوازنة االستثمارية بقيت 
التخصيصات  نقل  مت  حني  في  التربية  وزارة  لدى 
التشغيلية فقط ، جاء ذالك خالل زيارته ملديرية 
تربية الرصافة الثالثة بحضور املدير العام االستاذ 
حسني العبودي وعدد من اعضاء مجلس احملافظة.
ولفت العطواني في بيان اورده (مكتبه االعالمي)

القيام  عن  عاجزة  التربية  ومديريات  احملافظة  ان 
بعملها بالشكل الصحيح وخصوصا في مجال 

اعادة تأهيل واصالح املدارس وتوفير متطلباتها.
كل  بتوفير  الزيارة  خالل  احملافظ  السيد  واوعز 
ملدينة  التابعة  الدسيم  منطقة  ماحتتاجة 
قليل  وعدد  سكانية  بكثافة  متتاز  والتي  الصدر 
الكرفانات   من  عدد  بأرسال  موجها  املدارس  من 
فيها  املوجودة  األختناقات  فك  في  للمساهمة 
احلكومة  العطواني  املديرية.ودعا  مع  وبالتنسيق 
اجلديدة واملتمثلة برئيس الوزراء السيد عادل عبد 
بخصوصية  بغداد  محافظة  الى  بالنظر  املهدي 
املالية  التخصيصات  بصرف  االسراع  خالل  من 
وبشكل كامل لتقوم بدورها في تلبية احتياجات 

قطاعات التربية والصحة وغيرها.

@pbÌäÌÜΩ@ÚÌâb‡rnç¸a@Ú„ãaÏΩa@›‘„@äÅdm@ÖaÜÃi@≈œb™
Ú‡Ëfl@ÚÌÏiäm@…Ìâbífl@àÓ–‰m@›�«@Úné€a@ÚÓi6€a

بغداد / البينة اجلديدة / هيثم مجيد
  وجهت الشركة العامة لتجارة احلبوب فروعها 
واالمكانيات  الطاقات  كل  باستنفار  ومواقعها 
ملواقعها  الواردة  الشاحنات  كل  تفريغ  في 
والعمل  ام قصر  في  راسية  بواخر  لوجود  وذلك 
وقرب  الداخلية  واملناقالت  لتفريغها  مستمر 
ذلك  جاء  احلسني(ع).  لإلمام  االربعينية  الزيارة 
في بيان اصدرته وزارة التجارة نقال عن مدير عام 
محسن  نعيم  احلبوب  لتجارة  العامة  الشركة 
صدر  توجيها  بان  البيان  واشار  املكصوصي  
الشاحنات  بتفريغ  باالستمرار  واملواقع  للفروع 
وبذل  والسبت  اجلمعة  ايام  ملواقعهم  الواردة 
وإعادتها  تفريغها  أجل  من  اجلهود  أقصى 
زيارة  بدء  قبل  التحميل  اجل  من  البصرة  الى 
الشركة  ومواقع  فروع  ان  الى  وبني  االربعني. 
استالم  واصلت   والديوانية  واملثنى  بابل  في 
وتفريغ الشاحنات الواردة من ميناء ام قصر الى 
الطوز  سايلو  من  احمللية  احلنطة  حتميل  جانب 
واستالمها في سايلو الدورة. واشار املكصوصي 
السماوة  و  وبابل  قار  ذي  مواقع  استمرار  الى 
املطاحن  بتجهيز  والديوانية  والرفاعي وكركوك 
. وعلى نفس  بحصص جديدة من مادة احلنطة 

الصعيد اكد املهندس راسم مهدي عمران مدير 
فرع الشركة في بابل موقف عمل يوم اجلمعة 
وتفريغ  الذي مت خالله استالم    (  ١٠  /١٩ املوافق 
بالرز   بهذا اكمل  (١٠شاحنات) اهلية محملة 
مادة  من  احملافظة  حصة  كامل  استالم  املوقع 
استالم  جانب  ،الى  طن   (  ٣٢٥٠  ) والبالغة  الرز 
قصر  ام  ميناء  من  واردة  شاحنة   (  ٣٤) وتفريغ 
عائديتها  وتوزعت  االمريكية  باحلنطة  محملة 
الى  اضافة  التجارة  وزارة  السطول  شاحنة   ١٤
الى  واضاف  املواصالت  لوازة  ) شاحنة تعود   ٢٠)
واحلكومية  األهلية  املطاحن  جتهيز  استمرار 
باخللطة املقررة من احلنطة اضافة الى جتهيز الرز 

لوكالء البطاقة التموينية . وكشف املهندس 
املثنى  في  الشركة  فرع  مدير  علي  عبد  عادل 
الى ان سايلو السماوة استلم شاحنة محملة 
بكمية اربعني طن من الرز  وهي اخر شحنة من 
اجمالي  وليصبح  للمحافظة  املقررة  احلصة 
فرع  مدير  وبني   . طن   (٩٩٨،٧٩٦) استالمه  مامت 
الى  زينل  موسى  جنف  كركوك  في  الشركة 
املوقع واصل   جتهيز مطاحن احملافظة وجتهيز 
حصة النازحني باحلنطة وبلغت الكمي  اجملهز  

حتى يوم اجلمعة املاضي (٥٨٩٩٤٠ ) طن  .
مدير  العباس  عبد  هائل  املهندس  بني  فيما   
وتفريغ  استالم  الى  الديوانية  في  الشركة  فرع 
مت  االمريكية  باحلنطة  محملة  شاحنات  
تفريغها في اجملمع اخملزني مع االستمرار بتجهيز 
وكشف   . اجلديدة  للحصة  باخللطة  املطاحن 
هشام عبيد احمد مدير سايلو الدورة الى وصول 
الطوز  من  محولة  محلية  حنطة  ٧سيارات 
مواقع  وواصلت   ، بتفريغها  كوادرنا  وستباشر 
بحصة  املطاحن  بتجهيز  والناصرية  الرفاعي 

جديدة من احلنطة.

 Ïjç¸a@ÚÌbË„@Ú‹�«@‚bÌa@@bË«Îäœ@ä–‰némNN@lÏjßa@Òâb£
pb‰ybí€a@â@ÕÌä–m@ø@ aäç¸bi@ÈuÏmÎ@ بغداد / البينة اجلديدة

الكرخ  بغداد  صحة  دائرة  أعدت 
مبناسبة  طبية  طوارئ  خطة 
(ع)  احلسني  األمام  أربعينية 
وتقدمي  الطارئة  احلاالت  ملواجهة 
أفضل اخلدمات الطبية و الصحية 
بالتنسيق  للمواطنني  والعالجية 
األخرى.  الساندة  اجلهات  مع 
وبني  مدير عام دائرة صحة بغداد  
لطيف  (جاسب  الدكتور  الكرخ 
خطة  أعدت  دائرته  أن  احلجامي) 
طوارئ طبية مبناسبة هذه الذكرى 
كافة  اتخذت  حيث  األليمة 
لذلك  الالزمة  الصحية  اإلجراءات 
تهيئة  تشمل  اخلطة  أن  مشيرا 
مستشفيات الكرخ كافة وتهيئة 
سيارات  وتهيئة  الطوارئ  ردهات 

باخلزين  وجتهيزها  فيها  اإلسعاف 
مع  فيها  العمل  إلدامة  املناسب 
تهيئة فريق طبي من اختصاصات 
مختلفة من مستشفى اليرموك 
التعليمي  يكون جاهز إلرساله إلى 
صحة كربالء املقدسة وفتح مفارز 
الصحية    القطاعات  من  طبية 
التي بلغ عددها (١٢) مفرزة و تكون 
يوم  من  أيام  خمسة  قبل  مهيئة 
أطفال  مستشفى  وتقوم  الزيارة 
طوارئ  ردهة  بفتح  الكاظمية 
فيها  الطبية  املستلزمات  وتوفير 
في  العمليات  غرفة  تهيئة  مع 
 (٢٤) مدار  على  للعمل  الدائرة 
إعمال  تكثيف  عن  فضال  ساعة 
تقوم  حيث  الصحية  الرقابة 
مبراقبة  متخصصة  صحية  فرق 

والشراب  واالطعمة  املواكب 
الى  باإلضافة  للزائرين  املقدم 
لتجنب  صحية  فولدرات  توزيع 

االصابة باالمراض و العدوى  خالل 
أيام الزيارة .

H I@¥éßa@‚bfl˛a@ÚÓ‰Ó»iâc@fibj‘nç¸@ÚÓjü@Òãä–fl@HQRI@ıÛÓËm@@Ñäÿ€a@Úzï

البينة اجلديدة / سعد االبراهيمي
مركز  في  خاص  جناح  فتح  الشعبية  الطبية  العيادات  دائرة  قررت     
ضمن  االسنان  وتقومي  لصناعة  التخصصي  سلمان  هيثم  الشهيد 
دائرة صحة ميسان. وقال مدير عام الدائرة الدكتور شاكر احمد احلاج 
تقرر استنادا الى بيان وزارة الصحة دائرة التخطيط وتنمية املوارد فتح 
لصناعة  التخصصي  سلمان  هيثم  الشهيد  مركز  في  خاص  جناح 
االجراءات  كافة  امتام  وبعد  ميسان  صحة  دائرة  في  االسنان  وتقومي 
الالزمة للفتح وتزويد اجلناح باجهزة ومواد ضرورية للعمل .وأشار احلاج 
الدائرة مستمرة في فتح األجنحة اخلاصة في املستشفيات   ) أن  إلى 
واملراكز التخصصية احلكومية في بغداد واحملافظات في حالة الطلب 
وتوفر  فيها  مرضاهم  معاجلة  في  الراغبني  املواطنني  قبل  من  عليها 
اخلدمات  تقدمي  اجل  من  الردهات  هذه  مثل  لفتح  املطلوبة  الشروط 
الطبية والعالجية للراقدين وتوفير اخلدمات الفندقية املتميزة للمرضى 

والنهوض بالواقع الصحي خدمة للصالح العام  .

@·rÓÁ@ÜÓËí€a@å◊äfl@ø@bÅ@byb‰u@|n–m@ÚÓj»í€a@ÚÓj�€a@paÖbÓ»€a@ÒäˆaÖ
ÊbéÓ∂@Êb‰ç˛a@·ÌÏ‘mÎ@Ú«b‰ñ€@ÔññÇn€a

 بغداد / البينة اجلديدة 
لنا)  شرف  احلسني  زوار  (خدمة  شعار  حتت 
والتوفير  للبريد  العامة  الشركة  من  وفد  قام 
برئاسة معاون املدير العام املهندس عبد اجمليد 
الكاملة  االستعدادات  مبتابعة  احلميد  عبد 
لزيارة أربعينية اإلمام احلسني عليه السالم في 
النجف   - كربالء   - بابل   ) وهي  أربع محافظات 
في  البريد  أقسام  جهزت  حيث   ( الديوانية   -
وزارة  بخدمات  التعريفية  بالالفتات  احملافظات 
اإلتصاالت املتاحة مجانا جلميع الزائرين وكذلك 

للمكاتب  التطوعية  الكوادر  على  اإلطالع  مت 
اهللا  عبد  أبي  زوار  خلدمة  املتأهبة  البريدية 
بتنظيم  تشارك  والتي  السالم  عليه  احلسني 
سير الزوار وتوفير املأكل واملشرب واملنام وتأمني 
مركز دليل التائهني وتستمر هذه اخلدمة بشكل 
الزيارة املليونية،  إنتهاء مراسم  متواصل حتى 
وزير  توجيهات  ضمن  النشاطات  هذه  وتأتي 
اإلتصاالت حسن كاظم الراشد وبإشراف مدير 
والتوفير املهندس  للبريد  العامة  عام الشركة 

بسام حسني .

@âaÎå€@ÚÓ„b1a@bËmbflÜÅ@…ibnm@@p¸bñm�a
@pbƒœb™@…iâc@ø@ÚÓ‰Ó»iâ¸a

بغداد / البينة اجلديدة 
اوعز وزير العمل املهندس محمد شياع 
عائلة  وشمول  مبساعدة  السوداني 
في  يسكن  الذي  مانع)  (علي  املواطن 

منطقة جتاوز باملعامل ببغداد.
وذكر املتحدث باسم الوزارة عمار منعم 
في  امليداني  الرصد  فريق  وجه  الوزير  ان 

عائلة  الى  فورية  زيارة  باجراء  الوزارة  
اطفال  ثالثة  لديه  الذي  (علي)  املواطن 
(هويات   ثبوتية  اوراق  لديهم  ليس 
ليس  الزوجة  وحتى  مدنية)  االحوال 
(بطاقة  رسمي  مستمسك  لديها 
ان  منعم  ).وبني  سكن  وبطاقة  متوينية 
االعانة  براتب  بشمولهم  اوعز  الوزير 

املساعدة  ابداء  وكذلك  االجتماعية 
والتنسيق مع الدوائر اخملتصة الستصدار  
املتحدث  وقال  الثبوتية.  املستمسكات 
ثمن  االسرة  رب  ان  العمل  وزارة  باسم 
استجابة الوزارة ملناشدته وقدم الشكر 
ومتابعته  الوزير الهتمامه  الى  والتقدير 

احلاالت االنسانية.

bËmÜ«béflÎ@Ú„b«¸a@kmaäi@H…„bfl@Ô‹«I@Ú‹ˆb«@fiÏ‡íi@å«ÏÌ@›‡»€aäÌãÎ
ÚÓmÏjr€a@pbÿé‡néΩaâaÜñnça@@@@ø@

بغداد / البينة اجلديدة 
جهزت الشركة العامة لصناعة السيارات واملعدات إحدى شركات 
لوزارة  التابعة  النفطية  املنتجات  شركة  واملعادن  الصناعة  وزارة 
 (٤×٦) تريلة  رأس  فولفو  شاحنات  من  األخيرة  بالدفعة  النفط 
والبالغة (١٥) شاحنة ليكتمل بذلك جتهيز كامل الكمية املتفق 
املهندس  الشركة  عام  مدير  شاحنة.وقال  والبالغة(٢٠٠)  عليها 
بأن  الوزارة  طالل حسني سلمان في تصريح للمركز اإلعالمي في 
الشركة قامت بتجهيز شركة املنتجات النفطية وفق جدول زمني 
محدد وحسب العقد املبرم بني الطرفني ووفق املواصفات املطلوبة 

وان جهزت  الشركة سبق  أن  إلى  ، مشيراً  عالية  وجودة  وبنوعية 
شركات نفط البصرة وشركة نفط ميسان ومحافظة الكوت بهذا 

النوع من الشاحنات. 
واكد سلمان أن الشركة مازالت مستمرة ولها القدرة على جتهيز 
ورفد كافة وزارات الدولة واملؤسسات احلكومية باآلليات واملعدات 
يجري  واآلليات  الشاحنات  هذه  أن  الى  الفتا   ، احتياجاتهم  لسد 
جتميعها في اخلطوط االنتاجية ملصنع الشاحنات واالبدان وبكوادر 

هندسية وفنية عراقية متميزة وايد  عاملة ماهرة.

¡–‰€a@ÒâaãÎ@åË£@paÜ»ΩaÎ@paâbÓé€a@Ú«b‰ñ€@Úflb»€a@Ú◊äí€a
Ï–€Ïœ@ Ï„@Ú‰ybë@RPP@�i@

بغداد / البينة اجلديدة
النازحة في  iom مشاريع مدرة للدخل بني (١٠٤) مستفيد من األسر  الدولية  بالتعاون مع منظمة الهجرة  و املهجرين  وزارة الهجرة  وزعت 
محافظة البصرة .و صرح مدير قسم احملافظات اجلنوبية في دائرة شؤون الفروع علي حسني غالم ان  كوادر فرع الوزارة في محافظة البصرة 
بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية وزعت مشاريع  مدرة للدخل بني األسر النازحة ضمن برنامج التنشيط اجملتمعي لتحسني مستواهم 
املعيشي ، وبني ان البرنامج تضمن أربعة مشاريع منها الصغيرة و املهنية و الزراعية إضافة الى التوظيف في الشركات   .و تابع غالم ان  
املشاريع الصغيرة تضمنت ( النجارة ، اخلياطة ، احلدادة ، تدفئة وتبريد ، محل غذائية ، خباز ، تصليح دراجات ، لوندري و ستوتة ) شمل 
(٥٤) مستفيدا أما املشروع املهني فتضمن (صناعة املعجنات ) شمل (٢٥) مستفيدا إضافة الى املشاريع الزراعية ( تربية األبقار و الدواجن 
و املناحل ) شمل (١٥) مستفيدا و مشروع التوظيف في الشركات شمل (١٠) مستفيدين ، و أشار الى انه مت إدخال مستفيدي تلك األسر 

النازحة في دورات تدريبية في مركز التدريب املهني في البصرة لغرض تطوير قدراتهم حسب املشاريع اخلاصة بهم  .

@aâÜfl@b«Îäífl@HQPTI@ ãÏm@Òäñj€a@ø@Òäv:aNN@iom@@…fl@ÊÎb»n€bi
¥yãb‰€a@¥i@›ÅÜ‹€

قيادة  حماية  فوج  منتسبو   يتقدم 
القوات البرية بالشكر واالمتنان الى آمر 
فضالة)  نعمة  (رياض  املقدم  وحدتهم  
املتميزة  وكفاءته  العالية  ملهنيته 
حد  على  والضباط  للجنود  ومعاملته 
وبروح  وطني  بحس  متييز  وبدون  سواء 
بنزاهة  املنتسبني  مع  وتعاونه  اخوية 
وشفافية عالية وهو من الرجال املتفانني 
وتنفيذه  به  املناطة  واجباته  اداء  في 
قبل  من  بها  يكلف  التي  للواجبات 
القيادات العليا . ويدعون الباري عزوجل 
ان يحفظه ذخرا ويبعد عنه كل مكروه .

عنهم
االعالمي حسني بحر   

Êb‰nflaÎ@äÿë

بغداد / البينة اجلديدة 
اعلن مصرف الرافدين عن اسماء الشركات 
السيارات  لبيع  معها  يتعامل  التي 
وقال  بالتقسيط.  واملوظفني  للمواطنني 
ان  بيان  في  للمصرف  االعالمي  املكتب 

املصرف  معها  يتعامل  الشركات  من  عدد 
بالتقسيط  السيارات  قروض  منح  في 
تلك  ان  الى  مشيرا   . واملوظفني  للمواطنني 

الشركات هي :
شكودا  السيارة  نوع   – شيرين  شركة   -١

– هونداي – ٢-  شركة ساز – نوع السيارة 
نوع   – الرحمن  عطاء  شركة    -٣  - تويوتا 
السيارة هونداي – ٤-  شركة طريق االقواس 
– نوع السيارة هونداي –  ٥-  شركة املنصور 
  -٦   – شوفرليت  السيارة  نوع   – العراقية 

شركة سما الغربية – نوع السيارة بايك – 
فوتون – رينو –  ٧-  شركة وهج الثريا – نوع 
السيارة بايك – فوتون – رينو –  ٨-  شركة 
  -٩  – رينو   – السيارة  نوع   – املتحدة  البالد 
نيسان   – السيارة  نوع   – بابل  انوار  شركة 

السيارة  نوع   – العراق  نهج  شركة   -١٠  –
هايكر – باص فوتون –  ١١- الشركة العامة 
الشركة   -١٢  – واملعدات  السيارات  لتجارة 
 -١٣  – واملكائن  السيارات  لتجارة  العامة 

شركة ابداع البعاج – نوع السيارة كيا .

¡Óé‘n€bi@¥‰üaÏΩaÎ@¥–√Ï‡‹€@paâbÓé€a@|‰∑@>€a@pb◊äí€a@Â«@Â‹»Ì@ÂÌÜœaä€a

بغداد / البينة اجلديدة
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، امس االحد، إعادة فتح قناة النخبة للطلبة من 
أصحاب معدالت ٩٠ فأعلى للقبول في كليات التربية والتربية األساسية واإلدارة واالقتصاد 
والقانون.وقال املتحدث الرسمي للوزارة حيدر العبودي، إنه بإمكان الطلبة الذين ظهر لهم 
قبول مركزي التقدمي على قناة النخبة من جديد للقبول في كليات التربية والتربية األساسية 
إلغاء قبولهم  يتم  القناة  انه في حال قبولهم على هذه  والقانون، مبينا  واالقتصاد  واإلدارة 
السابق.واضاف العبودي أن أخر موعد للتقدمي هو نهاية الدوام الرسمي ليوم اخلميس املوافق 

٢٥ من شهر تشرين األول اجلاري.

@ÚjÇ‰€a@Òb‰”@Äbnnœa@Â«@Â‹»m@Ô€b»€a@·Ó‹»n€a
Û‹«dœ@YP@p¸Ü»fl@lbzïc@Âfl@Új‹�‹€

فقدان هوية

فقدت الهوية الصادرة من نقابة 
باسم  العراقيني  الصحفيني 
محسن)  الستار  عبد  (مهند 
بعنوان(مراسل متمرن) فالرجاء 
تسليمها  عليها  يعثر  من  على 

للمصدر.مع التقدير.

كاريكاتير

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

@Úibr∂@Úÿ‹‡‡‹€@ÖÜ¶a@‚bÿßa@äƒ„@ÚËuÎ@Âfl@Ôv‘ëb®@Ò7�®a@pb‡‹ÿ€a
¯ëb‰€a@Ô„b‡‹é€a@¡®a@Û‹«@úÌäzn€aÎ@ÊbÓñ»€aÎ@Öä‡n€a@Âfl@Ú€by

جمال خاشقجي .. من يتنازل عن القدس يتنازل عن الحرمين

   من ال يعرف هذا املسلسل الكرتوني املعروف ؟ لكنا 
وجدناه مطبقا بحذافيره في ارض بابل ، االنترنت كان 
شاهدا واضحا على لعبة القط والفأر مبنتهى الوضوح 
ــعل  حيث لو عطس االمتحان لتوقف االنترنت ولو س
التعليم لذهب النت حتى لو ضاع طفل في السودان 
ــكلة  ــد لتعطل النت . املش ــذا البل ــع احترامي له م
ــت بالنت وحده بل في كل شيء فحياتك عبارة  ليس
عن توم وجيري في البيت والعمل والشارع وفاتورة املاء 
ــة واالقتصاد  ــاء والناس واحلكومة والسياس والكهرب
واالخالق والنظم احلياتية كلها عبارة عن لعبة القط 
ــيء في هذه  ــر إال الظالم وال ش ــا من منتص ــأر وم والف
ــعادة . االرض التي  ــك والس ــة يدعو الى الضح اللعب
ــاريع نصيب فيها  ــر فيها االلعاب ال يكون للمش تكث

ــق  متعل ــر  االم ــل  ب
ــات اللعب على  بآلي
ــة  وكيفي ــون  الذق
ــوال حتى  جني االم
ــب  اجلي ــرس)  (ينت
ــى  عل ــي  الفالن
ــوب  اجلي ــاب  حس
ــاة  للحي ــة  اجلائع
ــة  والهانئ ــة  الكرمي
انتظارها  طال  التي 
ــوم  ي ــد  بع ــا  يوم
واللعبة تزداد قساوة 

ــوان جيري وال  ــام ضربات توم وعنف ــا يتهاوى ام واملن
يدرك احد ان القضية البسيطة التي بني عليها هذا 
ــل هي طريقة  ــاكل ب ــل ال حتدد نهاية للمش املسلس
ــون الناس الى  ــعي وراء جر عي ــة بافتعالها والس ذكي
متابعة األحداث الدرامية الشيقة للنيل من التعاسة 
ــش على هامش احلياة  ــنا . نحن نعي امللقية فوق رأس
فال توم وال جيري وال (قمري) فالنتوء الواضح في عيون 
ــغفهم بحب السالم وراح  ــة أفقد الناس ش الساس
ــا واالب يحرق  ــاه والزوجة تفتك بزوجه ــل اخ االخ يقت
ــاءه والكل ال يدرك انه داخل اللعبة احلقيقية فلم  ابن
ــل فالكل يطبق عنفه  ــد من داع الى رؤية املسلس يع
ــالته يقول : انا لم  وصخبه وغدره على االخرين وان س

أذنب؟ فمن هو اجلاني برأيكم؟.

÷aä»€a@ø@7uÎ@‚Ïm

واثق الجلبي

جبهة قلم

waljalaby@yahoo.com سكرتري التحرير

ــن لبقاء  ــب ال ضام ــبة لترام بالنس
ــي  ــلمان على كرس ــن س ــد ب محم
ــث وال  ــن ال ثال ــوى أمري ــم س احلك
معقب لهما: أما األمر األول فيتمثل 
مبوافقة اململكة العربية السعودية 
– زعيمة العالم السني – على نقل 
ــى القدس  ــة إل ــفارة األمريكي الس
ــعب  ــرض وقائع جديدة أمام الش وف
ــديد  تس ــا  وثانيه ــطيني،  الفلس
فاتورة احلماية العسكرية للواليات 
املتحدة التي يرى رئيسها أن البقرة 
ــب؛  ــن احللي ــد م ــدر املزي ــد أن ت ال ب
ــة  االقتصادي ــات  األزم ــة  ملواجه
والبطالة املتزايدة في بالده، وحتقيق 
ــودات التي قطعها على  بعض الوع
ــه االنتخابية؛  ــاء حملت ــه أثن نفس
ــدة ال يعنيها كثيراً  فالواليات املتح
ــة الباردة التي  الفقاعات اإلصالحي
يقوم بها ولي العهد اجلديد، ويرقص 
ــض املغفلني طاملا أنه  ــا طرباً بع له

بالكامل،  الفاتورة  ــديد  ملتزم بتس
ــرائيل،  ــي التقارب مع إس ــب ف وراغ
ــاك بزمام الوضع  ــادر على اإلمس وق
ــاذا يغضب بيت  في الداخل.لكن مل
احلكم السعودي من موقف الكاتب 
الصحفي املغدور جمال خاشقجي 
ــي  ف ــة  احلاكم ــرة  األس ــه  مبطالبت
السعودية بإعالن موقفها الواضح 
من القدس وربطه بني التزام اململكة 
ــالمية من  اإلس وهويتها  ــدس  بالق
ــرعية العرش من ناحية  ناحية وش
رْ اململكة السعودية  دِ أخرى؟ أال تُصَ
ــها بزعيمة العالم اإلسالمي  نفس
ــني على وجه  عموماً واملذهب الس

ــرم  اله ــرِفْ رأس  يُعَ أال  ــوص؟  اخلص
ــه بخادم احلرمني  في اململكة نفس
لفهم  احلقيقي  الشريفني؟.املدخل 
ــتطيع  ــي ال تس ــرة الت ــة امل احلقيق
ــا يتعلق  ــة اجتراره املالك ــرة  األس
ــية  السياس ــف  املواق ــن  ــة م برزم
ــرض الكثير  ــدور بع ــام املغ ــي ق الت
ــال حدود» على  ــا في برنامج «ب منه
ــال: (إن الغرام  ــاة اجلزيرة، حيث ق قن
ــيعود  س ــعودي  الس ــرائيلي  اإلس
ــال، مضيفاً أن  ــة بالوب على اململك
ــها  على اململكة التي تصف نفس
ــا  بثقافته ــالمية  اإلس ــة  بالدول
االحيائية املستمدة من روح محمد 
ــتيقظ من  ــاب أن تس ــن عبد الوه ب
ــون في اخلندق الداعم  كبوتها، وتك
ــزء اآلخر  ــد أن اجل ــا األمة).بي لقضاي
ــم يتطرق إليها  من احلقيقة التي ل
ــة الدينية في  املغدور هو أن املدرس
ــن دعوة  ــت م ــد تكلس ــة ق اململك
ــالمي  ــر اإلس ــر الفك ــة تنش عاملي

ــطي، وترسم خطوط العالقة  الوس
الصحيحة بني احلاكم واحملكومني، 
ــوم األمة إلى  وتتصدى لهموم وغم
ــي التوجه  ــي حاكم ــان سياس كي
ــي األمر  ــطوة ول ــلطة وس ــه س يؤل
قُ من ينازعه  سِّ رُ وَيُفَ فِّ املتغلب، وَيُكَ
ــه أو ينابذه في  ــه وموقع ــي مقام ف

ــلطانه ولو رأى ولي األمر أن يقتل  س
ــلم البقية ألذن  ــعب ليس ثلث الش
ــل ذلك؛  ــالمي فع ــارع اإلس له الش
فالعصمة املطلقة لإلمام املتغلب 
مهما ارتكب من موبقات وفواحش 

ــاعة  ــو كان يزني نصف س ــى ل حت
ــرة كما  ــوم على الهواء مباش كل ي
ــار رموزهم.ماذا يعني  يقول أحد كب
ــعودي «أحمد  أن يكتب املفكر الس
الفراج» مقالة بعنوان: «لك العتبى 
يا «نتنياهو» حتى ترضى ولم ينبس 
ــاء اجلامية ببنت  ــم من علم أي عال

ــر أبناء املدرسة  ــفة؟ كيف يفس ش
ــعودي  الس ــر  اخلبي ــول  ق ــة  اجلامي
ــهير «عبد احلميد حكيم»: (أن  الش
ــود كمكة  ــز ديني لليه ــدس رم الق
ــلمني)؟!  للمس ــبة  بالنس واملدينة 
ــيخ «عبد الرحمن  ماذا يقصد الش
السديس» إمام احلرم املكي بقوله: 
ــة  واململك ــدة  املتح ــات  الوالي (إن 
يقودان العالم واإلنسانية إلى مرافئ 
األمن والسالم)!؟.ال حاجة لنا لنعي 
ــتحق منا ذلك  ــقجي وإن اس خاش
فقد غادر الدنيا وهو على جادة احلق، 
ــل قلمه، وقاوم  ــع حياته من أج ودف
املارقني لتنتصر احلقيقة لكن العزاء 
وكل العزاء جلوقة الطغاة املتألهني 
ــباح  ومن خلفهم من الذباب واألش
الذين فتحوا عيون العدو والصديق 
ــنعاء وهبطوا  الش ــم  أفعاله على 
ــمعة وتاريخ بالدهم إلى أسفل  بس
السافلني.لإلنصاف لم يكن شعار: 
ــن القدس...يتنازل عن  (من يتنازل ع

احلرمني) توجهاً حصرياً خلاشقجي 
ــو أول من جاهر به  ــده وإن كان ه وح
ــال اآلالف من  ــان ح على املأل بل لس
ــني واملفكرين الذين  ــاة واملثقف الدع
ــي غياهب  ــي العهد ف ــم ول زَجَ به
ــجون بذريعة محاربة الفساد،  الس
وكبح جماح التطرف، وإطالق العنان 

ــاريع النهضة الكبرى التي لم  ملش
ــوى  ــى أرض الواقع س ــا عل ــرَ منه ن
ــط  ــة والتفحي ــة اإلعالمي اجلعجع
االستراتيجي.  والهذيان  السياسي 
ــعودية كما هو  ــع الس ــس بوس لي

احلال بالنسبة ملصر إنكار احلقيقة 
املرة أن نقل السفارة األمريكية إلى 
القدس ما كان ليحدث لوال موافقة 
ــرة والرياض على ذلك،  حكام القاه

ــه الكثير  ــا ذهبت إلي ــذا م ولعل ه
من الصحف العبرية والدولية، ولم 

العربية وجامعة  العواصم  تتحرك 
ــذا القرار  ــرب جدياً للتصدي له الع
األمريكي املنفرد، وتنفي عن نفسها 
ــي القضية.ومع  ــبهة تورطها ف ش
ــاً  ــاً ومتوازن ــقجي كان لبق أن خاش
ــر الدميوقراطية،  ــاً على نش وحريص
ــر، ومحاربة  والتعبي ــرأي  ال ــة  وحري
ــاد، ورفع الوصاية األمنية عن  الفس
الصحافة، وعدم التفرد في القرار إال 
ــلوب التخلص منه كان  أن قرار وأس
فظيعاً ومفجعاً؛ فالرجل لم يقدح 
ــة، ولم  ــرة احلاكم ــي أعراض األس ف
ــره ومنهجه،  ــن متطرفاً في فك يك
ولم يكن قريباً بـأي حال من جماعة 
ــلمني العدو الوجودي  اإلخوان املس
ــس متاماً  ــل على العك للمملكة ب
ــي النقد،  ــى اعتداله ف ــظ عل حاف
ــض وقائع  ــي بع ــاً نف ــاول أحيان وح
ــة، وراهن على  التعذيب في اململك
جناح محمد بن سلمان في مسيرته 
احلداثية رغم ما يعتريها من أخطاء 
فادحة وانتقائية ال تخطئها العني.

بأي ذنب يقطع جسد كاتب صحفي 
ــيقى مبجرد  ــزل على أنغام املوس أع
ــة  أنه أعلن موقفه الرافض لسياس
ــازل عن  والتن ــع  بالتطبي ــة  اململك
وانتقاده  ــطينية،  الفلس ــة  القضي
ــع قرار  ــالده املتواطئة م ــة ب سياس
الرئيس األمريكي بنقل سفارته إلى 
ــه ولي العهد اجلديد  القدس، ودعوت
ــر ورأب الصدع  ــع قط ــح م للتصال
ــقاء؟! ال أعتقد أن الفطرة  بني األش
البشرية السليمة ميكنها أن تقبل 
ــر  ــب للضمي ــدار الرهي ــذا االنح ه
ــاني واحلس األخالقي حتى لو  اإلنس
ــم عميالً أو فاجراً أو عدواً  كان اخلص
ــا حملته رياح  ــل أقبح م للوطن.لع
ــم العربي  ــورة املضادة في العال الث
ــي الذي  ــلوك الوحش ــو هذا الس ه
هبط بقيمنا اإلنسانية النبيلة إلى 
ــي تذبح  ــم الت ــام والبهائ درك األنع
ــا وجيفة  ــد هن ــى صي ــا عل بعضه
ــي دور ملك الغابة  ــاك إلى أن يأت هن
ــوذ  ــه فتل ــرز أنياب ــة ويب ــي النهاي ف
ــق األجيال  ــم بالفرار! من ح البهائ
ــيكة للصراعات  ــرى نهاية وش أن ت
ــة  والديني ــية  والسياس ــة  املذهبي
ــي مزقت اجملتمع العربي وفتحت  الت
ــماءه للمزيد من  ــره وس ــه وبح أرض
ــة األجنبية التي  ــة والوصاي التبيع
لن تقدم لنا سوى التخلف والبؤس.

ــض مضاجعنا في  ــا ويق ــا يؤرقن م
ــذه الدرجة من  ــا العربي هو ه عاملن
الدكتاتورية والتصفية على الهوية 
والقتل املمنهج لكلمة نقولها هنا 
ــاك! من العدل  ــف جنأر به هن أو موق
ــذا الصخب  ــد كل ه ــأل بع أن نس
والضجيج أين قبر جمال؟ هل كانت 
آلة القتل اجملاني رؤوفة بهذا الغائب 
في جمهورية «القتل الرحيم»!! من 

يحمل «منشار» احلقيقة يا ترى؟

* كاتب وباحث فلسطيني

ِّـاذا يغضب بيت الحكم 
السعودي من موقف 
الصحفي اِّـغدور 
بمطالبته األسرة 
الحاكمة َّـ السعودية 
بإعالن موقفها الواضح 
من القدس؟

 

ماذا يعني أن يكتب اِّـفكر السعودي أحمد الفراج مقالة بعنوان:«لك العتبى 
يا «نتنياهو» حتى ترضى ولم ينبس أي عالم من علماء الجامية ببنت شفة؟

ترامب

نتنياهو

بن سلمان

يقول جمال خاشقجي:»من 

يتنازل عن القدس.. يتنازل 

عن احلرمني»، جملة 

صحيحة التركيب يطلقها 

املغدور ويرى فيها أساس 

الشرعية واحلكم في 

اململكة التي تضج اليوم 

بسياسيني ومفكرين من 

احلظيرة اجلامية املدخلية 

والليبرالية املبتسرة 

األقدار واألوزان بدعواتهم 

املستميتة للتطبيع مع 

العدو الصهيوني، وقبول 

عضوية الدولة العبرية 

في البيئة العربية دون 

قيود، والعمل على تسويق 

ذلك للجماهير العربية 

من بوابة احلداثة والسلم 

اإلقليمي، ومواجهة اخلطر 

اإليراني املفترض.كانت 

هذه الكلمات اخلطيرة 

خلاشقجي من وجهة نظر 

احلكام اجلدد للمملكة 

مبثابة حالة من التمرد 

والعصيان والتحريض على 

اخلط السلماني الناشئ 

الذي يقوده ولي العهد 

محمد بن سلمان الوافد إلى 

املشهد السياسي بأفكار 

التحديث والتنوير، وحسم 

ملف القضية الفلسطينية 

بصفقة جتارية أكثر منها 

سياسية تقدم األراضي 

واملصير الفلسطيني 

للمحتل باجملان.

* معاذ محمد الحاج أحمد
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لو عطس االمتحان 
لتوقف االنرتنت ولو 
سعل التعليم لذهب 
النت حتى لو ضاع طفل 
َّـ السودان مع احرتامي 
لهذا البلد لتعطل النت

صورة تهكمية ضد محمد بن سلمان ملطخا بالدماِّـعارض السعودي الراحل جمال خاشقجي
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وكاالت / البينة اجلديدة
ــو  ــي ماتي ــة اإليطال ــر الداخلي ــر وزي نش
ــريطا مصورا يظهر  سالفيني مؤخرا ش
ــية  ــى احلدود الفرنس ــد مهاجرين عل ص
مشيرا الى «عمل عدائي» محتمل فيما 
ــراء طبيعيا.وأعلن  ــا االج ــرت فرنس اعتب
ــرطة اإليطالية  ــال الش ــالفيني إرس س
ــا  ــام بدوريات على احلدود مع فرنس للقي
ملنع دخول مهاجرين تريد فرنسا طردهم.

ــه  ــذي ترافق ــور ال ــع املص ــر املقط ويظه
مقطوعة موسيقية مؤثرة وقام بتصويره 
أحد سكان كالفير صباح اجلمعة، سيارة 
ــرطة الفرنسية يترجل منها  تابعة للش
ثالثة أشخاص قبل ان تعود أدراجها نحو 
فرنسا الواقعة على بعد عشرات األمتار.

ــريط عبر شبكات  وعلق الوزير على الش
ــن تصديق  ــل االجتماعي «ال ميك التواص
ذلك، يجب بثه على أوسع نطاق» مضيفا 
«هل أخطات سيارة الشرطة الفرنسية 
ــق؟ ماكرون! أجب». هذه املرة أيضا الطري

ــخاص؟ من  ــؤالء األش ــن هم ه ــال «م وق
ــنجد  ــاذا لم يتم إعالمنا؟ س ــن أتوا؟ مل أي
أنفسنا أمام استفزاز وعمل عدائي ما لم 
نحصل على توضيحات سريعة وكاملة 
ــالفيني على مواقع  ــب س ومقنعة».وكت
لهذا  ــتكون  ــي «س االجتماع ــل  التواص
ــية  ــلطات الفرنس ــاوز اجلديد للس التج
ــيارات دورية الى  ــال س ــات : مت إرس تداعي
كالفيار حلراسة احلدود».وجاء إعالنه هذا 
ــر فيها  ــرها يظه ــا مع صور نش مترافق
ــرطة االيطالية يقومون  ــر من الش عناص
ــة، في املكان نفسه الذي  بأعمال حراس
ــرطة الفرنسية أنزلت  كانت سيارة للش
فيه ثالثة مهاجرين صباح اجلمعة.وتابع 
ــاق ثنائي  ــي «ال يوجد اتف ــر االيطال الوزي
ــمي يتيح  ــي مكتوب ورس إيطالي فرنس
ــوع. واذا  ــذا الن ــات من ه ــام بعملي القي
ــي اميانويل) ماكرون  كان (الرئيس الفرنس
يتكلم عن إجراء عادي فإن احلكومة التي 
كانت قبلنا هي التي تتحمل املسؤولية».

وأضاف «لقد تغيرت األمور ولن نوافق بعد 
ــب يعتقلون في  ــى اقتياد أجان ــوم عل الي
االراضي الفرنسية الى ايطاليا من دون أن 
ــرطة االيطالية من التحقق  تتمكن الش
ــدرت مديرية  ــن أوراقهم الثبوتية».وأص م
ــم أعالي  ــية في إقلي ــرطة الفرنس الش
األلب بيانا اوضحت فيه بأنه «إجراء بعدم 
السماح بعبور احلدود من جميع النقاط 

ــرطة  ــاق عليه بني الش ــا مت االتف ــا مل وفق
الفرنسية والشرطة اإليطالية وللقانون 
األوروبي».وأشارت املديرية الى أنه مت رفض 
دخول األشخاص الثالثة عند نقطة عبور 
ــي تبعد ٥٠٠ مترا ومت إبالغ  موجنينيفر الت
ــرطة في باردونيتشا القريبة». مركز الش

ــد وترحيل آالف املهاجرين الذين  ويتم رص
يحاولون العبور الى فرنسا، سنويا. وتعد 

ــراءً منفصالً  ــل هذه إج ــات الترحي عملي
ــي تقوم  ــوء الت ــات اللج ــن مئات طلب ع
ــنويا برفضها وإعادة أصحابها  فرنسا س
ــة دبلن التي  ــا مبوجب اتفاقي إلى إيطالي
ــوء لدى اول  ــص على تقدمي طلب اللج تن
ــالفيني  بلد أوروبي يتم دخوله.وانتقد س
ــرطة  ــل الش ــبوع توغ ــة األس ــي بداي ف
الفرنسية إليصال مهاجرين إلى منطقة 
ــا  غابات بالقرب من كالفير. وأقرت فرنس
ــؤالء  ــة أن ه ــأ» موضح ــا «خط بارتكابه
العناصر لم يكونوا على دراية باملنطقة، 
ــي  ــم الرئيس الفرنس لكن متحدثا باس
إميانويل ماكرون انتقد كذلك «االستغالل 
ــالفيني. ــذي يقوم به س ــي» ال السياس
ــا وباريس خالل  ــرت العالقات بني روم وتوت
األشهر األخيرة. وتتهم إيطاليا شركاءها 
ــهم فرنسا، بأنهم  األوروبيني، وعلى رأس
ــة الهجرة و  ــا أزم ــر وحده ــا تدي يدعونه
ــوا إلى  ــر الذين وصل ــف مهاج ـــ٧٠٠ أل ال

شواطئها منذ عام ٢٠١٣.
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وكاالت / البينة الجديدة
علق رئيس الوزراء اإلسرائيلي 
ــو إلى أجل  ــني نتانياه بنيام
ــدم قرية  ــمى قرار ه غير مس
خان األحمر البدوية بالضفة 
ــي بات  ــة والت ــة احملتل الغربي
مصيرها محط اهتمام كبير 
ــا أعلنت  ــي العالم، على م ف

أجهزته أمس األحد.
وجاء في بيان صادر عن مكتب 
نتانياهو «ننوي إعطاء فرصة 
التي  والعروض  ــات  للمفاوض
ــا من عدة أطراف، مبا  تلقيناه
ــام األخيرة»  ــي ذلك في األي ف
ــأن القرية الواقعة شرق  بش

القدس الشرقية احملتلة.
ــن  الذي ــكانها،  س ــر  وينتظ
ــطون أجانب  ــم ناش يدعمه
جتمعوا في هذا املوقع، وصول 
ــت بعد  ــي أي وق ــات ف اجلراف
ــرين األول وهو  أول أكتوبر/تش
ــد النهائي الذي حددته  املوع
ــرائيل كي يزيل القرويون  إس

مساكنهم.
ــر  ــاف الوزي ــد عس ــال ولي وق
ــف  مل ــن  ع ــؤول  املس
ــلطة  بالس ــتوطنات  املس
الفلسطينية إنهم سيظلون 
ــتعدين  ومس ــني  متأهب

ــارة حتى  ــذه الغ ــة ه ملواجه
تأكيد أنباء التأجيل.

ــة الطرد نقل  وتضمنت خط
ــى منطقة تبعد  ــكان إل الس
ــوار  بج ــرا  ١٢ كيلومت ــو  نح

مكب للنفايات.

ــي مكتب  ــؤوال ف ــن مس ولك
نتنياهو قال إنه يجري بحث 
ــكان  خطة بديلة لنقل الس
ــلطة  الس ــع  م ــيق  بالتنس

الفلسطينية.
ــذي حتدث  ــؤول ال ــال املس وق

ــمه  ــر اس ــريطة عدم نش ش
ــتنفاد سبل  «الهدف هو اس
ــث  وبح ــا  متام ــات  املفاوض
ــا  قدمته ــة  مقترح ــط  خط
ــة مبا في ذلك  أطراف مختلف
ــالل  خ ــا)  تلقيه مت  ــط  (خط

األيام القليلة املاضية».
ــي مئتي بدوي  ــش حوال ويعي
ــي أكواخ  ــان األحمر ف في خ
من اخلشب واأللواح املعدنية 
ــة  ــرى البدوي ــرار الق ــى غ عل
ــا، وتقع القرية  األخرى عموم
ــي  الرئيس ــق  الطري ــى  عل
ــدس واريحا،  ــة الق بني مدين
ــن  م ــدد  بع ــة  محاط ــي  وه
ــرائيلية.  االس ــتوطنات  املس
ــر  ملصي ــزا  رم ــت  وبات
ــطينيني في مواجهة  الفلس

االحتالل واالستيطان.
ــلطات  الس ــم  وتته
ــكان القرية  ــرائيلية س االس
ــة غير  ــا بصف ــة فيه باإلقام
ــى  ــم حت وأمهلته ــة  قانوني

األول من تشرين األول/اكتوبر 
املقامة»  ــي  املبان لهدم «كل 
فيها بأنفسهم، مؤكدة أنها 
ستقوم بذلك بعد هذا املوعد 

إذا لم يتم تنفيذ أمرها.
ــة اهتمام  ــار مصير القري وأث
ــدان بينها ثمان  عدد من البل
ــاد األوروبي دعت  من دول االحت
ــرائيل في أيلول/سبتمبر  إس
ــا»،  قراره ــة  «مراجع ــى  إل
ــدم خان األحمر  معتبرة أن ه
سيمكن اسرائيل من توسيع 
ــكل يقطع  ــتيطان بش االس
الضفة الغربية الى قسمني، 
ــيجعل من املستحيل  ما س
ــطينية  فلس ــة  دول ــة  إقام

متواصلة جغرافيا.
ــام احملكمة  ــي ع ــذر مدع وح
ــرائيل  ــة إس ــة الدولي اجلنائي
ــوة» للقرية  ــالء بالق بأن «إخ
ميكن أن يشكل جرمية حرب. 
ــى اآلن  ــكان حت ــض الس ورف

إخالء القرية.
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ــتعماري عنصري مجرم  ــرائيل ككيان اس ــك أن إس ال ش
تتحمل املسؤولية األولى عن معاناة الشعب الفلسطيني 
في كل أماكن تواجده كما أن الواليات املتحدة ودوال أخري 
ــؤولية إسرائيل واألطراف األخرى  تتواطأ معها، إال أن مس
ط املسؤولية عن النظام السياسي الفلسطيني  ال تُسقِ
بقياداته ونخبه في حدود ما يترتب عليهم من مسؤوليات 
ــات وخصوصا ما  ــات وإمكاني ــم من صالحي ــا في يده وم
ــأن العام داخل مناطق عمل السلطة  يتعلق بتدبير الش

الفلسطينية وكيفية إدارة الصراع مع إسرائيل.
ن:  ــو عليه مِ ــطيني إلى ما ه ــا يصل الوضع الفلس عندم
ــلطة، أحزاب  ــلطة بدون س منظمة حترير غير جامعة، س
ــام  ــدون مقاومة أو متارس مقاومة عبثية، انقس مقاومة ب
ــني أو ادنى،  ــرورة دويلة غزة قاب قوس ــزز كل يوم وصي يتع
ــتكمال ضم القدس  ــتيطان متواصل في الضفة واس اس
ــر مقومات  ــه، حصار على غزة يكس ــان كعاصمة ل للكي
صمود الشعب، غياب استراتيجية أو رؤية وطنية للتعامل 
مع التحديات سواء االحتالل أو االنقسام أو صفقة القرن... 
ــر في النظام  ــود خلل بنيوي خطي ــك يدل على وج كل ذل
السياسي وخصوصا في الطبقة السياسية احلاكمة أو 

ما ميكن تسميتها جتاوزا «النخب السياسية».
ــي في  ــادات ومكونات النظام السياس ــتمرت القي إن اس
ــنطن  ــرائيل وإرهابها، واش ــل إس ــة وغزة في حتمي الضف
ــوية،  ــرعية الدولية ومرجعيات التس وانقالبها على الش
ــالمية،  ــة العربية واإلس ــض األنظم ــر بع ــس أو تآم تقاع
ــؤولية عما آلت إليه األوضاع دون االعتراف  حتميلهم املس
ــطيني وفي  ــي الفلس بوجود خلل داخل النظام السياس
ــتمر إسرائيل في  ــها، فستس ــية نفس الطبقة السياس
ــتمر حقوقنا السياسية في  توسعها االستيطاني وتس
ــن مضمونها  ــة تفريغ القضية م ــتمر عملي التآكل وتس
ــانية في قطاع  ــألة إنس ــي التحرري وحتويلها ملس الوطن
ــل  ــيتواصل مسلس ــزة مما ميهد لصناعة دولة غزة، وس غ
ــة تُكيل  ــة إلى أخرى ومع كل نكس التراجعات من نكس
ــا  ــات لبعضه ــتائم واالتهام ــية الش ــة السياس الطبق
ــارة النصر وكوفية أبو عمار  ــتمر في رفع ش البعض وتس
ــك بـ«الثوابت  ــى التمس ــني والتأكيد عل ــي الياس وكرس
ــود بحجارة  ــرا أبابيل ترمي اليه ــر طي ــة» أو تنتظ الوطني
ــتمر  ــجيل! وهكذا نالحظ أنه في الوقت الذي يس من س
ــزة وفي كل  ــي الضفة وغ ــطيني ف ــعب الفلس فيه الش
تاح  ــا هو مُ ــتات صامدا ومقاوما مب ــطني والش ربوع فلس
ــية تتسيَّد  ــهداء واجلرحى.. فإن طبقة سياس ويُقدم الش
ــن تعاطف ودعم  ــعب م عليه وتوظف كل ما يتلقاه الش
ــتمرارها  خارجي خلدمة مصاحلها اخلاصة ومبا يضمن اس
بالتمتع مبواقعها ومناصبها املريحة سواء في قطاع غزة 

أو الضفة الغربية.

ابراهيم ابراش

رأي

ــداد عن  ــار االوُّـ َّـ محافظة بغ ــع وااليج ــة البي ــن لجن تعل
ــراء مزايدة علنية َّـ مقر ديوان محافظة بغداد وفق أحكام  اج
ــنة ٢٠١٣ اِّـعدل  قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم ٢١ لس
ــة اِّـرقمة  ــة ٢١/١٤/٦٥٨ والقطع ــة اِّـرقم ــار القطع إليج
ــاحة  ــالك االدارة اِّـحلية بمس ــالم من أم ٢١/١٤/٦٥٩ الس
ــنة  ــاطحة ِّـدة ال تقل عن ٢٥ س ــكل قطعة كمس ٢٠٠م٢ ل
ــاء مجمع سكني عليها، علماً ان مبلغ تقدير بدل االيجار  إلنش
ــر مليون  ــو ١١,٠٠٠,٠٠٠ (أحد عش ــنوي لكل قطعة ه الس
ــا والواقعة ضمن الحدود االدارية لقائممقامية  دينار) ال غريه

قضاء الكاظمية. 
ــوان محافظة  ــول َّـ اِّـزايدة مراجعة دي ــى الراغبني الدخ فعل
ــر االعالن َّـ  ــاً من اليوم التالي لنش ــداد بعد مرور ٣٠ يوم بغ
ــتصحبني معهم وصل  ــرة ظهراً مس ــاعى الثانية عش تمام الس
ــداد بالتأمينات القانونية الالزمة  ــض صادراً من محافظة بغ قب
ــن بدل اإليجار لكامل  ــة ٢٠٪ من القيمة التقديرية م والبالغ
مدته واِّـستمسكات الثبوتية.. وَّـ حال مصادفة يوم اِّـزايدة 

عطلة رسمية فستجري َّـ اليوم الذي يليه.

هيئة االستثمار َّـ محافظة األنبار
إعالن

ــنة ٢٠١٦ والصادر من مكتب رئيس  ــتناداً لتعليمات تنفيذ اِّـوازنة االتحادية لعام ٢٠١٨ والقرار رقم (١) لس اس
ــؤون مجلس  ــه اِّـرقم ١٨١٢ َّـ ٢٠١٦/٢/٨ وما جاء بكتاب االمانة العامة ِّـجلس الوزراء/ دائرة ش ــوزراء بكتاب ال
ــة االنبار عن حاجتها  ــتثمار َّـ محافظ ــدد ٢١٣٥٩ َّـ ٢٠١٨/٦/١٣. تعلن هيئة االس ــوزراء واللجان ذي الع ال
الشغال الوظائف الشاغرة اِّـدرجة تفاصيلها َّـ موقع الهيئة االلكرتوني ادناه للتعيني على اِّـالك الدائم َّـ الهيئة. 
فعلى من تتوفر فيهم الشروط اِّـطلوبة ملء استمارة طلب الدخول للخدمة اِّـدنية (اِّـرفق طياً) وحسب االختصاصات 
اِّـدرجة ادناه مع ارفاق كافة اِّـستمسكات اِّـطلوبة للتقديم (وثيقة تخرج/ هوية االحوال اِّـدنية/ شهادة الجنسية/ 
ــر االعالن تبدأ من ٢٠١٨/١٠/٢٢ ولغاية نهاية  ــكن) وتقبل الطلبات خالل مدة (٢٠) يوماً من تاريخ نش بطاقة س
ــكلة لهذا  ــمي ليوم االحد ٢٠١٨/١١/١١ ويخضع اِّـتقدمون اُّـ اختبار تحريري من قبل اللجنة اِّـش الدوام الرس

الغرض وتعلن اسماء اِّـقبولني بعد انتهاء فرتة االعرتاضات وِّـدة ١٠ ايام.
 (anbarinvest.org) عنوان اِّـوقع االلكرتوني:ـ

ــتمارة (طبعاً على الورق) من خالل الدخول للرابط أعاله وتمأل باِّـعلومات مع  ــحب االس ويتم التقديم من خالل الس
ــلم اُّـ مقر الهيئة الكائن َّـ محافظة األنبار- قضاء الرمادي- حي  ــمكات اِّـذكورة َّـ االستمارة وتس ارفاق اِّـستس

اِّـعلمني- قرب مدرسة اِّـقداد. 
الوظائف اِّـطلوبة:ـ

رئاسة محكمة استئناف البصرة االتحادية
محكمة األحوال الشخصية َّـ الزبري

العدد: ١٦٧١/ش/٢٠١٧
التاريخ: ٢٠١٨/١٠/١٥

اُّـ / اِّـدعى عليه / أحمد قيس جهاد
م/ إعـــــــالن

ــدد اعاله َّـ  ــرار الحكم بالع ــخصية َّـ الزبري ق ــوال الش ــة االح ــدرت محكم أص
ــع بينك وبني  ــي الواق ــالق الخلع ــق الط ــم بتصدي ــن الحك ٢٠١٨/٩/٢ اِّـتضم
ــرطة الزبري  ــك بموجب كتاب مركز ش ــواد كاظم) ولدى تبليغ ــة (رويدا ج اِّـدعي
ــة مجهولة لذا  ــك مرتحل اُّـ جه ــني أن ــدد ١١٩١٦ َّـ ٢٠١٨/١٠/٦ تب بالع
ــدم اعرتاضك على الحكم  ــني يوميتني وَّـ حال ع ــطة صيفت تقرر تبليغك بواس

اِّـذكور خالل عشرة ايام سوف يكتسب الدرجة القطعية.
القاضي / فاضل حسني خضري 

جمعية بناء اِّـساكن للضباط 
تنويه

ــالن عن  ــة إع ــهواً َّـ الجمعي ــقط س س
ــنة  لس (٣-أ)  ــم  رق  (٨) ــم  رق ــدة  مزاي
 ٣٠٥١ ــدد  الع َّـ  ــور  واِّـنش  ٢٠١٨
ورد  ــث  حي  ٢٠١٨/١٠/٢١ َّـ 
ــني اِّـصادف  ــوم االثن ــدة ي ــد اِّـزاي موع
٢٠١٨/١١/١٥ وهذا خطأ، والصحيح 
هو يوم االثنني اِّـصادف ٢٠١٨/١١/٥، 

لذا اقتضى التنويه.. مع التقدير.

محافظة بغداد
لجنة البيع واإليجار األوُّـ

إعــــالن

رئيس الهيئة



 

*دومينيك مويسي

ــيكون من  ــعبوية؟ س هل فازت الش
السهل التنبؤ بذلك، خاصة في ضوء 
ــب أوربا. إذ يقود اآلن  ما يحدث في قل
ــا -التي تعد من أوائل املؤيدين  إيطالي
ــعبويا  ــي- ائتالفا ش ــاج األورب لالندم
ــت ٦١٪، في حني  ــبة تأييد بلغ بنس
ــعبية الرئيس الفرنسي  تراجعت ش
ــبة ٢٩٪  ــرون لتبلغ نس إميانويل ماك
ــى  إل ــه  ــذ وصول ــى من األدن ــر  (تعتب
ــلطة)، وهو الذي كان يعتبر في  الس
يوم من األيام مضادا للشعبوية. مع 
ذلك؛ فإن املعركة بني «حزب العقل» 
و»حزب العاطفة» (أي بني التقدميني 
. هزمية  ــدُ ــم تنته بع ــعبويني) ل والش
ــة، ولكن  ــا زالت ممكن ــعبوية م الش
فقط إذا اعترف خصومها بأنهم في 
حاجة إلى إستراتيجية جديدة.ميكن 
ــة محاور إستراتيجية  اقتراح خمس
ــي  ــور األول ف ــن احمل ــالح: يكم لإلص
ــبيل املثال يجب  املساءلة؛ فعلى س
ــي تدافع عن  ــب النخب -الت أن تتغل
ــيادة  ــى الدميقراطية وس احلفاظ عل
ــوف  واخل ــب  الغض ــى  عل ــون-  القان
ــاب الناخبني منذ  ــذي أص ــأس ال والي
ــي ٢٠٠٨-٢٠٠٩. فقد  ــة املالية ف األزم
ــن منذ بداية الركود  مر عقد من الزم
ــم معاجلة  ــك لم تت ــر، ومع ذل الكبي

أسبابه بشكل صحيح.
ــادة  الق ــن  م ــر  الكثي ــي  «يعط     
واملاليني ورجال األعمال  السياسيني 

ــيء الوحيد الذي  ــاع بأن الش االنطب
ــاد هو النمو  ــي مجال االقتص يهم ف
الكلي. ولكن في عالم يتسم بالعوملة 
والشفافية؛ تعد الفجوة اآلخذة في 
ــاء والفقراء ذات  ــاع بني األغني االتس
ــكل  أهمية أكبر. وعندما يكون مش
ــاواة مقترنا بالفساد، يزيد  عدم املس
ــإن العدالة  ــوءاً»ولذلك ف ــع س الوض
ــتراتيجية  الثاني إلس ــور  ــي احمل –وه
ــألة في غاية  سياسية جديدة- مس
االقتصادية  العدالة  األهمية؛ فبدون 
ل الناخبون احلزب احلاكم  سوف يُحمّ
ــاكلهم. وقد أدى  املسؤولية عن مش
هذا املنطق إلى انتخاب دونالد ترامب 
ــدة. ويتمثل  ــات املتح ــا للوالي رئيس
ــث في الوحدة. وباختصار؛  احملور الثال
يجب على التقدميني أن يقدموا بديالً 
ــجعة على  ــعبوية املش ــاال للش فعّ
ــعينيات  االنفصال. ففي أواخر التس
ــت مادلني  ــال- دع ــبيل املث ــى س -عل
ــرة اخلارجية األميركية  ــت (وزي أولبراي
ــا إلى  ــي أورب ــاتِ ف ــا) احلكوم حينه
ــات»، الذي  ــف الدميقراطي دعم «حتال
ــأنه تعزيز القيم الغربية بعد  من ش
ــار االحتاد  ــدار برلني وانهي ــقوط ج س
ــت دول عديدة  ــوفيتي. وقد أعرب الس
ــن حاجتها إلى  ــك الوقت- ع -في ذل
ــوء  ــل بالوحدة. لكن لس ــزام مماث الت
ــا إلى  ــة أيضً ــن في حاج ــظ؛ نح احل
ــع تراجع  ــدة. وم ــة جدي ــادة عاملي قي
ــارة  ــات املتحدة وإيطاليا وخس الوالي
ــت؛  ــي معركة البريكس ــا ف بريطاني
ــاء التحالف  ــؤوليات بن ــتقع مس س
ــرى. ويتمثل  ــق البلدان األخ على عات
أحد اخليارات فيما تسميه مجموعة 
السبع «نادي األربعة»: فرنسا وأملانيا 
ــار النهج  ــدا واليابان. ومع انتش وكن
ــة  املعادي ــات  والتوجه ــتبدادي  االس
ــذه  ــل ه ــب أن تتحم ــة، يج لليبرالي
الدميقراطيات الليبرالية عبء جتديد 

ــم  رؤية أولبرايت. رابعاً؛ يجب أن يتس
ــن  م ــد  مبزي ــات  الدميقراطي ــاب  خط
ــبيل املثال كيف  ــوح فعلى س الوض
ميكن لنادي األربعة الدفاع عن القيم 
ــا؟ لقد أصبحت  ــة وتعزيزه الليبرالي
قضايا الهجرة عاملية، لكن االلتباس 
التكنوقراطية  ــة  واللغ ــي  السياس
الصعبة غالباً ما تزيد النقاش العام 

غموضا. وإذا أرادت الليبرالية التغلب 
ــعبوية؛ فيجب أن  ــى النزعة الش عل
ــن على فهم  ــون قادري ــون الناخب يك
ــون.    «من كان  ــه الليبرالي ــا يقدم م
ــا  ــرور ٧٥ عامً ــد م ــه بع ــيتوقع أن س
ــي إيطاليا،  ــية ف على انهيار الفاش
سنحظى بقائد في روما يتصرف مثل 
موسوليني؟ وأن كراهية األجانب في 
ــيما في شرق  ــتعود .. وال س أملانيا س
ــابقاً؟ ومن كان  ــيوعي س البالد الش
ــيحصل  يتوقع أن اليمني املتطرف س
ــويد؟»وأخيراً؛  ــي الس ــى الدعم ف عل
ــعبوية  حتتاج القوات املناهضة للش
ــدون  ــجاعة. فب ــي بالش ــى التحل إل
ــاءلة أو  ــجاعة؛ لن تتمكن املس الش
ــوح من  ــدة أو الوض ــة أو الوح العدال

تغيير التيار الشعبوي.

ــي الثناء  ــال؛ ينبغ ــبيل املث ــى س عل
ــة  ــرون ملعارضته السياس على ماك
ــا نائب رئيس  ــة التي تبناه البغيض
ــالفيني، أو  الوزراء اإليطالي ماتيو س
ــور أوربان. ــوزراء اجملري فيكت رئيس ال
احلقيقية  ــرون  ــجاعة ماك ــن ش لك
تكمن في اعتماد سياسات تتطابق 
ــتكون الهجرة -التي  مع خطابه. وس
تعتبر حتى اآلن القضية الرئيسة 
في االنتخابات األوربية في مايو/
أيار القادم- مبثابة نقطة االنطالق.
ــه بعد مرور  ــيتوقع أن من كان س
ــية  ــا على انهيار الفاش ٧٥ عامً
في إيطاليا، سنحظى بقائد في 
ــوليني؟  روما يتصرف مثل موس
ــب في أملانيا  ــة األجان وأن كراهي
ــرق  ــيما في ش ــتعود.. وال س س
ــابقاً؟ ومن  ــيوعي س البالد الش
ــني املتطرف  ــع أن اليم كان يتوق
ــي  ــم ف ــى الدع ــيحصل عل س
ــويد بينما تتراجع شعبية  الس
ــؤرخ  امل ــدى  ل ــت  كان ــود؟  اليه
ــيفال  البريطاني أالن جون بيرس
ــاخرة عن قدرة الناس  تايلور فكرة س
ــم. حيث  ــم من أخطائه على التعل
ــرة: «إن التاريخ ال ميكن أن  قال ذات م
ــه يحتوي على  ــيء ألن يعلمنا أي ش
ــد.. هو  ــتثناء واح ــيء، مع اس كل ش
ــيا  ــي للمرء أن يغزو روس ــه ال ينبغ أن
ــع ذلك، يبدو  في نهاية الصيف». وم
أن البشرية تتجه نحو البرد القارس.
ــني اليوم أن  ــادة الليبرالي ــن للق ميك
ــة تايلور خاطئة، وأنه  يثبتوا أن نظري
ــعبوية. لكن  ــن املمكن هزمية الش م
ــي  من أجل الفوز في املناخ السياس
احلالي؛ ستحتاج القوى الدميقراطية 

إلى تغيير خطابها.
*مستشار مميز بمعهد مونتني َّـ 

باريس

نري�انا محمود

لو كتبت قبل شهور قليلة أن تركيا على عتبة أزمه اقتصادية 
كبيرة لكذبني العديد من املتابعني العرب؛ وإن أضفت أن قطر 
ــي التهمني البعض  ــاعده حليفها الترك قد تضطر إلى مس
ــة في إقناع  ــت ماكينة اإلعالم التركي ــة. لقد جنح بالهلوس
ــي قوي وثابت.  ــي بأن االقتصاد الترك ــد في عاملنا العرب العدي
ــي تغير عبر  ــض، أن االقتصاد الترك ــه البع ــن ما ال يعرف ولك
ــنوات املاضية، وأصبح مختلفا متاما عن الصورة الوردية  الس

التي استقرت في أذهان محبي أردوغان.
هوس الرئيس التركي باملشاريع املعمارية واالستهالكية التي 
ــة أدى إلى تضخم الدين العام  ــول معظمها بقروض ضخم م
لتركيا إلى أكثر من ٣٥٠ مليون دوالر. كما ارتفع التضخم في 

تركيا إلى أكثر من ١٥٫٩ في املئة.
ــعر الفائدة، لكن  كان ميكن لتركيا أن حتد من التدهور برفع س
ــراء االقتصاد وأصر على  ــي رفض أن ينصت خلب الرئيس الترك
ــي وخصوصا بعد أن  ــم في عمل البنك املركزي الترك التحك
ــرا لالقتصاد. كل هذا أدى إلى تزايد مخاوف  عني زوج ابنته وزي

املستثمرين وهبوط العملة التركية.
ــا  ــاكل قيادته ــة مبش ــا االقتصادي تركي ــاكل  ــت مش تزامن
ــا أميركيا  ــد اتهمت احلكومة التركية قس ــية، فلق السياس
ــن احملظورة في تركيا.  ــس والتعامل مع جماعة غول بالتجس
ــراج عن القس ما  ــب الرئيس األميركي اإلف ــت تركيا طل رفض
ــرض عقوبات  ــيط غضبا ويف ــب يستش ــل الرئيس ترام جع
ــات أدت إلى زيادة التدهور  ــة على تركيا. هذه العقوب اقتصادي

في الليرة التركية وفقدانها لنسبة كبيرة من قيمتها.
ــي بخلط األوراق،  ــالميني، قام الرئيس الترك وكعادة كل اإلس
منكرا مشاكل بالده االقتصادية، وأعلن أن تركيا تواجه حربا 
ــاوى  ــم يكتف الرئيس التركي بهذا فقط بل س اقتصادية. ل
ــى االقتصاد  ــالده واآلذان مدعيا أن الهجوم عل ــاد ب بني اقتص
التركي كالهجوم على اآلذان، وكأن اآلذان ال يرفع إال في تركيا 
ــه. اعتقد بعض املراقبني أن قطر  ــلمون إال أتباع وال يوجد مس
ــات االقتصادية التركية  ــها بعيدا عن التقلب ــتنأى بنفس س
واحلرب بني رئيسها والرئيس األميركي ترامب. لكن قطر قررت 
ــت قطر نيتها  ــارة ألميرها ألنقرة، أعلن ــس ذلك، فبعد زي عك

دعم تركيا بخمسة عشر مليار دوالر.
القرار القطري ليس مستغربا على االطالق. فالقيادة القطرية 
ــن التنظيم الدولي لإلخوان  ــي احلقيقة هي جزء ال يتجزأ م ف

ــس التركي ونظامه كنصير  ــلمني الذي يراهن على الرئي املس
ــاع األيدولوجية  ــارت الدوحة إتب ــن بعيد، اخت ــد. منذ زم وقائ
ــن الصعب  ــاب العقالنية، وأصبح م ــى حس ــالموية عل اإلس
ــن مواجهة محتمله  ــى لو كان الثم ــا التراجع اآلن حت عليه
ــي األكبر للنظام  ــي ترامب احلليف الغرب ــع الرئيس األميرك م
ــري كان متوقعا،  ــن أن القرار القط ــن، بالرغم م القطري. لك

فهذا ال يعني أنه قرار صائب وذلك لسببني رئيسيني:
ــذ بداية  ــات املتحدة: من ــاج الوالي ــت حتت ــا زال ــر م     أوال قط
ــي، عولت القيادة  ــة اخلليجية في العام املاض األزمة القطري
ــيط حلل  ــي الدوحة على الواليات املتحدة لكي تكون الوس ف
ــاع عن نظامها  ــرات األقالم للدف ــة. جندت الدوحة عش األزم
في واشنطن وتصويره كحليف مطيع للواليات املتحدة. جاء 
اخلالف التركي األميركي ليكسر هذه الصورة الوديعة لقطر.

ــذا التالعب  ــة مؤقتا عن ه ــادة األميركي ــكت القي ــد تس     ق
ــتطيع أن تخنق قطر،  ــات املتحدة تس ــري، ولكن الوالي القط
ليس فقط سياسيا ولكن أيضا اقتصاديا، إن أرادت. فالبنوك 
ــذ بداية األزمة اخلليجية إذ اضطر  القطرية في وضع هش من
البنك املركزي القطري لضخ ٢٠ مليار دوالر في البنوك احمللية 
ــد من األموال  ــا أن قطر حتتاج إلى املزي ــذ بداية األزمة، كم من

لتغطية تكاليف كأس العالم ٢٠٢٢.
    ثانيا، االستثمار في تركيا مقامرة ال حتمد عقباها.

ــحريا ألزمة الليرة التركية،  قد تبدو املليارات القطرية حال س
ولكنها في الواقع ليست إال مقامرة بأموال الشعب القطري. 
ــالموية على حساب  اختارت الدوحة إتباع األيدولوجية اإلس
ــت  ــة، وأصبح من الصعب عليها التراجع اآلن. ليس العقالني
ــذه املرة األولى التي تواجه فيها تركيا أزمه اقتصادية حادة.  ه
ففي عام ٢٠٠١ واجهت الدولة التركية أزمة مشابهة ولكنها 
تغلبت عليها باتخاذ تدابير اقتصادية متزنة مبساعدة خبراء 

اقتصاديني مستقلني.
ــس التركي أهل  ــل الرئي ــة، فلقد فض ــة احلالي ــي األزم ــا ف أم
ــض كل االقتراحات املتزنة إلصالح  الثقة على أهل اخلبرة ورف
ــعر الفائدة أو اللجوء إلى مساعدة صندوق  اقتصاده كرفع س
النقد الدولي مما هز ثقة املستثمرين في اقتصاد بالده وخفض 

التصنيف االئتماني التركي.
ــى جرة مثقوبة ال  ــاره االقتصاد التركي إل ــول أردوغان وأنص ح
ميكن ملؤها. حتى لو جمع كل اإلسالميني أموالهم وذهبهم 
ــم في إصالح ما  ــرة تركية فلن تفلح جهوده ــوه إلى لي وحول
ــتغرب البعض احلديث  ــدته الغطرسة والفساد. قد يس أفس
ــى  ــوبية والرش ــاد واحملس ــاد في تركيا، لكن الفس عن الفس

استشرت في تركيا وخصوصا في عهد الرئيس أردوغان.
ــى رضيع يعتمد اعتمادا  ــار انقلب الكفيل التركي إل باختص
ــن التركي مليئا  ــبه كلي على املال القطري وأصبح احلض ش

بأشواك ستدمي األيدي القطرية لسنني عدة.
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د . عبد الخالق حسني

ال شك أن مقتل الصحفي السعودي 
ــي  ــقجي ف ــال اخلاش ــارض، جم املع
القنصلية السعودية في تركيا على 
ــعوديني يوم ٢  ــال األمن الس أيدي رج
ــعة ال  أكتوبر اجلاري، يعتبر جرمية بش
ــية، يندى لها  ــا في الوحش مثيل له
ــمئزاز  اجلبني، لذلك أثارت غضب واش
ــه، خاصة وقد  ــتنكار العالم كل واس
أكدت احلكومة التركية أن لديها أدلة 
ــورة، عن وقائع اجلرمية،  بالصوت والص
ــعودية  ــس بإمكان احلكومة الس ولي
ــالم  االع ــام  اهتم ــك  كذل ــا.  إنكاره
ــة، وعلى  ــات الدولي ــي واملنظم العامل
ــها األمم املتحدة بهذه اجلرمية، ما  رأس
ــى الرئيس األمريكي دونالد  أضطر حت
ــة  للعائل ــرب  املق ــق  الصدي ــب،  ترام
ــتنكار  اس إلى  احلاكمة،  ــعودية  الس
ــده مبعاقبة  ــا، وتهدي ــة وإدانته اجلرمي
ــديداً إذا ما ثبت  ــعودية عقاباً ش الس
ــا باجلرمية! و»لكن بدون إلغاء  ضلوعه

صفقات السالح»
ــي ليس باألمر  ــم أن مقتل صحف ورغ
ــرات الصحفيني  اجلديد إذ هناك عش

ــنوياً في مناطق مختلفة  يُقتلون س
ــعوب  ــن العالم، بل وحتى هناك ش م
تتعرض لإلبادة كما احلرب السعودية 
ــي اآلن، ولم يثر  ــعب اليمن ــى الش عل
هذا االستنكار واإلدانة العاملية، إال إن 
الطريقة الوحشية الهمجية البشعة 
التي مارسها املسؤولون السعوديون 
ــقجي، هي التي أثارت  في قتل اخلاش
كل هذا االستنكار واالشمئزاز، حيث 
ــه حتت  ــق مع ــاء التحقي ــه إثن مت قتل
ــي القنصلية  ــي ف ــب الوحش التعذي
ــطنبول، ومن ثم  ــي اس ــعودية ف الس
ــار عظام جلبه  تقطيع جسده مبنش
ــعودي معهم، جاؤوا  فريق األمن الس
خصيصاً لتنفيذ هذه اجلرمية حسب 
 BBC) ــي ــي س ــي ب ــل ب ــر مراس تقري
 ،(٢٠١٨/١٠/١٦ ــوم  ي ــاح  صب   Radio٤
ــص من جثة  ــهل عليهم التخل ليس

القتيل وإخفاء معالم اجلرمية.
وإزاء تهديدات ترامب ضد السعودية، 
ــم خيراً  ــار في العال ــر األخي استبش
ــت،  ــد دن ــر ق ــة الش ــة مملك ان نهاي
ــد بحاجة  ــكا لم تع ــة وأن أمري خاص
ــعودي، وذلك لوجود  ــى النفط الس إل
ــددة، وغيرها،  ــة املتج ــادر الطاق مص
ــراراً خالل حملة  ــب) قال م وأنه (ترام
 ،٢٠١٦ ــام  ع ــية  الرئاس ــات  االنتخاب
ــي البقرة  ــعودية ه ــا، أن الس وبعده
ــا فإنها  ــوب، وإذا ما جف ضرعه احلل
ــت، وهاهي  ــان الوق ــتذبح. وقد ح س
أمريكا تتهيأ لذبح البقرة السعودية 
ــا، وتصاعد وتيرة  ــاف ضرعه بعد جف
ــور  ــانية، وتده ــد اإلنس ــا ض جرائمه

سمعتها إلى احلضيض.
ــعودية لم  ــة البقرة الس ــي احلقيق ف
يجف ضرعها بعد، إذ مازالت وحسب 
ــه، أنها متلك  تصريحات ترامب نفس
ــدر بالتريليونات من  ــة تق أمواالً هائل
ــع ألمريكا  ــدوالرات، وعليها أن تدف ال
ــا، وأنه لوال احلماية  تكاليف حمايته
األمريكية ملا صمدت السعودية يوماً 
واحداً.. الخ. كذلك تشكل السعودية 
ــرائيل الذراع الضاربة ألمريكا  مع إس
في املنطقة، فالسعودية ال متلك أمواالً 
ــت أمريكا  ــب، بل ومازال هائلة فحس
والغرب بحاجة إلى النفط السعودي، 
إضافة إلى العقيدة الدينية الوهابية 
ــت  ــطتها مت ــي بواس ــة الت التكفيري
ــميم عقول مئات األلوف  برمجة وتس
من الشباب املسلمني، وحتويلهم إلى 
ــكيل منظمات  وتش ــرية،  بش قنابل 
إرهابية مثل القاعدة وطالبان وداعش 
ــمى  ــكل ما يس ــر، تش ــا كثي وغيره
ــروب،  ــن احل ــي ش ــع) ف ــل الراب بـ(اجلي
ــرب بها أية  ــتخدامها هراوة تض واس
حكومة تهدد أمن إسرائيل، ومصالح 
ــك، فأمريكا  ــي العالم. لذل أمريكا ف
مازلت بحاجة إلى النظام السعودي، 
ــعودية إال  ــدات ترامب للس وما تهدي
ــي العيون،  ــاد ف ــذر الرم ــرحية ل مس
ــغلت  ــي، فقد أش ــتهالك احملل واإلس
ــها في األيام  ــة نفس اإلدارة األمريكي
ــة إيجاد  ــة في عملي ــة املاضي القليل
ــأزق، ومتهيد  ــن امل ــة للخروج م طريق
ــعودية  ــة القيادة الس ــق لتبرئ الطري
العليا من اجلرمية، وبالتالي تبرير عدم 

ــتمرار العالقة الودية  معاقبتها، واس
 Business)ــة معها و وخاصة التجاري

.(as usual
ــني بعد  ــب للصحفي ــال ترام ــد ق فق
ــع امللك  ــا م ــة أجراه ــة هاتفي مكامل
ــز، إن العاهل  ــد العزي ــلمان بن عب س
ــعودي نفى متاما علمه مبا حدث  الس
خلاشقجي. و إنه بعث وزير خارجيته، 
ــعودية إلجراء  مايك بومبيو، إلى الس

محادثات عاجلة مع امللك سلمان.
ــذه التهديدات  ــن ه ــع م ــاذا نتوق وم
ــه مت االتفاق بني  ــد أن ــاالت؟ ال ب واالتص
ــى تركيا، إذ  ــعودية وحت أمريكا والس
ــن إمكانية  ــف عربية ع ــت صح حتدث
ــة،  ثُالثيّ ــة»  «صفق ــى  إل ــل  التوص
أمريكيّة تركيّة سعوديّة، إلغالقِ ملف 
ــعودي جمال  ــاء الصحفي الس اختف

خاشقجي.
ــاد ذريعة لتبرئة  ــم الصفقة بإيج وتت
أن  ــي:  كالتال ــعودية  الس ــادة  القي
ــي  ــأن الصحف ــعودية ب ــرف الس تعت

ــالً مت قتله في  ــقجي فع جمال اخلاش
ــا  ــي تركي ــعودية ف ــة الس القنصلي
ــاء التحقيق معه على أيدي بعض  إثن
ــي القنصلية، ولكن بدون  املوظفني ف
ــعودية العليا (أي  ــادة الس علم القي
ــر محمد  ــه األمي ــلمان وابن ــك س املل
ــي  الصحف ــل  قت وأن  ــد).  العه ــي  ول
ــل خطئاً كحدث طارئ  املعارض حص
ــق معه  ــاء التحقي (by accident)، اثن
 Rogue) ــني  مارق ــطة موظفني  بواس
ــن  ــني ع ــة خارج officials). وأن «قتل
ــاء  ــوا وراء اختف ــا كان ــيطرة رمب الس
خاشقجي». ورمبا سيتم معاقبة عدد 
منهم واتخاذهم اكباش فداء، وتبرئة 
امللك سلمان، وابنه املهيمن على كل 
ــعودية. فهل يُعقل أن  شيء في الس
ــفارة  حتصل هكذا جرمية كبرى في س
ــية مثل السعودية، بدون  دولة بوليس
أوامر أو حتى علم من امللك وابنه؟ هذا 

مستحيل.
ــادة العالقة  ــر واهٍ إلع ــذا مجرد تبري ه
ــعودية إلى حالتها  ــكا والس بني أمري
ــد قالها ترامب  ــة الودية. وق الطبيعي
ــأله الصحفيون  ــا س ــة عندم صراح
ــي يهدد بها  ــة العقوبة الت عن نوعي
ــمل تصدير  ــعودية، وهل ستش الس
ــا في هذه  ــاب: كال، ألنن ــالح؟ أج الس
ــر  ــنا ونخس ــنعاقب أنفس احلالة س

عشرات املليارات الدوالرات سنوياً.
وهكذا نستنتج أن السعودية حتتاج 
أمريكا حلمايتها من شعبها، وأمريكا 
ــعودية حللب ضرعها الذي  حتتاج الس
ــن مليارات  ــات م ــا املئ ــازال يدر له م

الدوالرات.
ــى يد  ــقط عل ــن تس ــعودية ل فالس
ــقوط  ــاء لها الس ــل إذا ش ــكا، ب أمري
ــعبها،  ــقط على يد ش ــا ستس فإنه
ــراع الدائر بني  ــبب الص وباألخص بس
ــهم،  ــة أنفس ــة احلاكم ــراء العائل أم
ــات الطاغية ولي  وتذمرهم من تصرف
ــلمان الذي أثبت  العهد محمد بن س
ــني في  ــدام حس ــخة من ص ــه نس أن
ــتبداده، وتعامله مبنتهى  ــوره، واس ته
ــه في  ــن يعارض ــع كل م ــوة م القس

الرأي.
ــد األنباء أن  ــوص تفي ــي هذا اخلص وف
ــمه خالد بن فرحان  أحد األمراء، واس
ــنة)، الالجئ حالياً  ــعود (٤١ س آل س
ــلطات  أن الس ــف  ــا، كش أملاني ــي  ف
ــعودية قد وعدت بإعطائه مبالغ  الس
ــرة من الدوالرات مقابل ذهابه إلى  كبي
ــي القاهرة،  ــعودية ف القنصلية الس
والتحدث إلى السلطات، إال إنه رفض 
خوفاً من أن يلقى مصير اخلاشقجي. 
ــرة  ــن أفراد األس ــة م ــال إن خمس وق
ــم ضد  ــع صوته ــوا رف ــة حاول امللكي

اختفاء خاشقجي، وقد مت احتجازهم 
على الفور، واضاف أن هناك العديد من 
ــجن اآلن في اململكة  األمراء في الس
العربية السعودية. وأنه قبل خمسة 
أيام حاولت مجموعة من األمراء زيارة 
ــن خوفها  ــلمان، لإلعراب ع امللك س
ــعود،  ــة آل س ــتقبل عائل ــى مس عل
ــقجي،  ــيد خاش ــروا قضية الس وذك
فتم وضعهم جميعاً في السجن وال 
يُعرف مصيرهم، وأن اجلميع خائفون.

ــرف أن غضب  ــبق، نع ــن كل ما س وم
ــعودية، وتهديداته  ــى الس ترامب عل
بالعقوبة الشديدة ما هي إال مسرحية 
ــوداء، وأن  ــا الس ــوع الكوميدي ــن ن م
ــعودية لم يجف ضرعها،  البقرة الس
لذلك لم يحن األوان بعد لذبحها، بل 
ــن الداخل،  ــي انهيارها م األمل هو ف
ــه ولي العهد  ــبب ما يرتكب وذلك بس
املتهور، محمد بن سلمان من جرائم 
بشعة ضد الشعب السعودي، وبحق 
ــره ونظام  ــانية جمعاء، ومصي اإلنس
ــيكون كمصير أي طاغية  حكمه س

في التاريخ.

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

يجب أن يتسم خطاب 
الديمقراطيات بمزيد 
من الوضوح فعلى سبيل 
اِّـثال كيف يمكن لنادي 
األربعة الدفاع عن القيم 
الليربالية وتعزيزها؟

الطريقة الوحشية الهمجية 
البشعة التي مارسها اِّـسؤولون 
السعوديون َّـ قتل الخاشقجي 
هي التي أثارت كل هذا 
االستنكار واالشمئزاز 
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صنداي تلغراف: يجب أن يســأل آل ســعود أنفسهم 
هل يجب بقاء محمد بن سلمان َّـ السلطة؟

ــقجي  ــعودي جمال خاش ما زال مقتل الصحفي الس
ــام  ــى اهتم ــتحوذ عل ــي تس ــة الت ــة الرئيس القضي
الصحافة البريطانية الصادرة األحد، حتى أن صحيفة 
ــر افردت ملحقا خاصا عن القضية وعنونته بـ  األوبزرف

”جرمية قتل في القنصلية“.
ــات  ــي تقريرها اخلاص املالبس ــتعرض األوبزرفر ف وتس
ــقجي ومقتله واجلدول الزمني  احمليطة باختفاء خاش
لألحداث، وتقيم التأثير طويل املدى ملقتله، الذي تقول 
السعودية إنه ناجم عن شجار باأليدي في قنصليتها 
ــة إنه ”في غضون 19  ــطنبول. وتقول الصحيف في اس
يوما من األيام استثنائيا“ منذ اختفاء خاشقجي بعد 
ــطنبول حتى اليوم  ــه مقر قنصلية بالده في اس دخول

تكشفت الكثير من احلقائق واملالبسات عن مصيره.
ــهد الصحيفة بقول مسؤول سعودي سابق  وتستش
ــن أن يكون (ولي  ــش حاليا خارج البالد إنه ”ال ميك يعي
العهد السعودي) األمير محمد بن سلمان غير مطلع 
ــقجي) قبل أن يتم أو باألحداث التي  على (مقتل خاش

تلته“.
ــا زالت  ــئلة م ــة إن الكثير من األس ــول الصحيف وتق
ــا يتعلق مبصير  ــافية فيم ــى إجابات ش ــي حاجة إل ف
ــت القنصلية تعتزم  ــا: إذا كان ــقجي، ومن بينه خاش
ــال خبير للطب اجلنائي  ــتجوابه، فلم مت إرس فقط اس
ــث بتقطيعها، ومن  ــص في التخلص من اجلث متخص

بينها ايضا كيف ميكن تفسير التناقض بني الرواية 
السعودية لالحداث وبني الرواية التركية لألحداث.

ــا تقول أنه ابرزها  ــاؤالتها مب وتختتم الصحيفة تس
وأبقاها، وتقول إن ما سيؤرق اجملتمع الدولي من اآلن 
ــلمان، حيث  ــدا هو العالقة مع محمد بن س فصاع
يجب على اجملتمع الدولي أن يسأل نفسه ”هل لدى 
(محمد بن سلمان) املصداقية والوعي للتعافي من 
هذه اجلرمية الوحشية؟ وهل ميكن أن يصبح شريكا 

ذا مصداقية مجددا؟“.
مونــت كارلو : ”هل يجب بقاء محمد بن ســلمان 

َّـ السلطة؟“
ــال لروبرت  ــة مونت كارلو ومق ــل إلى صحيف وننتق
السي بعنوان ”آل سعود يجب أن يسألوا أنفسهم 
ــلمان في  ــد بن س ــور محم ــاء املته ــب بق ــل يج ه

السلطة؟“.
ــي العالم خلصت،  ــائل اإلعالم ف ــي إن وس ويقول الس
ــح أم خاطئ، إلى  ــه صحي ــا خلصت إلي ــواء كان م س
ــريع الغضب“  ــعودي ”املتهور س ــد الس ــي العه أن ول
محمد بن سلمان هو من ”أوحى ملنفذي الهجوم على 
خاشقجي بتنفيذه“، ويتساءل: إذا كان هذا هو احلال، 
ــد العزيز  ــلمان بن عب ــه والده، امللك س ــم عهد إلي فل

بالتحقيق في األمر.
ــعودية  ويقول إنه من النادر أن تقر العائلة املالكة الس
ــرات على ذلك،  ــض املؤش ــن توجد بع ــا ولك بأخطائه
فقد اختار امللك سلمان واحدا من رجال الدولة األكبر 
ــفر إلى  ــنا، األمير خالد الفيصل، حاكم مكة، للس س

ــات مقتل خاشقجي،  تركيا لبدء التحقيق في مالبس
مستبعدا األمير محمد بن سلمان من التحقيق.

ــو بالضبط  ــد الفيصل ه ــي إن ”األمير خال ــرى الس وي
ــي عهد موقر  ــح أن يكون ول ــة الرجل الذي يصل نوعي

وملك مستقبلي موقر“.
ــب أن من بني من ميكن وضعهم في نفس  ويردف الكات
ــا)، ابن امللك  ــلمان (30 عام ــر خالد بن س ــة األمي الفئ
سلمان ”الدمث األنيق“ الذي خلف انطباعا جيدا في 
ــفير للمملكة في واشنطن“، والذي كان  منصبه كس

من املعجبني به خاشقجي ذاته.
ــاء  ــى اختف ــق عل ــبوع الالح ــي األس ــه ف ــول إن ويق
ــلمان األمير خالد بن  ــتدعى امللك س ــقجي، اس خاش

ــات من أن  ــا زاد من التكهن ــاور معه، م ــلمان للتش س
بعض التغييرات قد توشك على احلدوث.

ــد  ــى أن أح ــارت إل ــات أش ــب إن التكهن ــول الكات ويق
ــر رفعة، أو رمبا  ــد يحظى مبنصب اكث ــن خالد ق األميري
ــلطات  خلق دورا جديدا مزدوجا لألميرين يحد من الس

”اخلانقة“ التي يتمتع بها ولي العهد.
ــك على  ــتدرك الكاتب أنه ال يبدو أن التغيير يوش ويس
ــتبعد امللك األمير خالد  ــع في اململكة، حيث اس الوق
الفيصل من التحقيق وأعاده لألمير محمد بن سلمان 

ليصبح محققا وقاضيا في قضيته.
ــعودية أن  ــال قائال إن على الس ــم الكاتب املق ويختت
ــل لها في العقود  ــر مليا فيمن ترغب فيه كممث تفك

القادمة وأن تسأل نفسها هل سيرحب الغرب بعد ما 
ــتقبله استقباال  ــلمان ويس جرى باألمير محمد بن س

حافال؟

آي: ”من داخل النظام“
ــتينا الم ، كبيرة  ــي صحيفة آي نطالع مقاال لكرس وف
ــبة  ــة، بعنوان“بالنس ــني للصحيف ــلني الدولي املراس
ــي أنه من  ــقجي ه ــة احلقيقية خلاش ــام، اجلرمي للنظ
ــق األولى  ــذ الدقائ ــة إنها من ــول الكاتب ــه“. وتق داخل
ــي ”كيف ميكن ألي  ــقجي، سألت نفس الختفاء خاش
ــخص أن ينظر إلى هذا الرجل املمتلئ اللطيف ذي  ش

النظارات على أنه تهديد، بل ويتخلص منه أيضا“.

ــقجي احلقيقة في نظر النظام  وتقول إن جرمية خاش
ــه، فقد كان  ــن داخل ــقجي م ــعودي هو أن خاش الس
ــح الحقا  ــد اهللا وأصب ــل عب ــك الراح ــع املل ــافر م يس

مستشارا ومتحدثا باسم األمير تركي الفيصل.
ــيء تغير عندما تولى امللك  وتستدرك قائلة إن كل ش
ــلمان  ــار األمير محمد بن س ــلمان العرش، ثم اخت س
ــعوديون  وليا للعهد. وتقول إنه في بادئ األمر كان الس
ــاب والية  ــعادة كبيرة لتولي االمير الش ــعرون بس يش
ــالد دوما في يد  ــد أن كان زمام األمور في الب ــد بع العه
رجال في املسنني والكهول، ولكن األمر الشاب سريعا 
ــن بينهم أمراء  ــتبعاد وحتييد الكثيرين، وم ــا قرر اس م

ومسؤولون وناشطون بتهم تتعلق بفساد محتمل.
ــقجي ”شعر باإلحباط“ ملا يجري في  وتضيف أن خاش
ــن قبل البالط امللكي بعدم الكتابة، وقرر  البالد وأُمر م

مغادرة البالد.
وتقول الكاتبة إن أحد افراد العائلة املالكة السعودية 
ــي بريطانيا قال لها  ــه وقرر العيش ف الذي مت تهميش
ــه ”كان من الداخل،  ــقجي احلقيقة إن إن جرمية خاش
كان واحدا منهم، ولكنه أصبح في اخلارج ويكتب من 
ــي العهد نظر إلى  ــارج املنظومة. وتخلص إلى أن ول خ

ذلك بوصفه ”خيانة“ تستوجب العقاب.

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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وكاالت / البينة اجلديدة
ــو  ــي ماتي ــة اإليطال ــر الداخلي ــر وزي نش
ــريطا مصورا يظهر  سالفيني مؤخرا ش
ــية  ــى احلدود الفرنس ــد مهاجرين عل ص
مشيرا الى «عمل عدائي» محتمل فيما 
ــراء طبيعيا.وأعلن  ــا االج ــرت فرنس اعتب
ــرطة اإليطالية  ــال الش ــالفيني إرس س
ــا  ــام بدوريات على احلدود مع فرنس للقي
ملنع دخول مهاجرين تريد فرنسا طردهم.
ــه  ــذي ترافق ــور ال ــع املص ــر املقط ويظه
مقطوعة موسيقية مؤثرة وقام بتصويره 
أحد سكان كالفير صباح اجلمعة، سيارة 
ــرطة الفرنسية يترجل منها  تابعة للش
ثالثة أشخاص قبل ان تعود أدراجها نحو 
فرنسا الواقعة على بعد عشرات األمتار.
ــريط عبر شبكات  وعلق الوزير على الش
ــن تصديق  ــل االجتماعي «ال ميك التواص
ذلك، يجب بثه على أوسع نطاق» مضيفا 
«هل أخطات سيارة الشرطة الفرنسية 
ــق؟ ماكرون! أجب». هذه املرة أيضا الطري

ــخاص؟ من  ــؤالء األش ــن هم ه ــال «م وق
ــنجد  ــاذا لم يتم إعالمنا؟ س ــن أتوا؟ مل أي
أنفسنا أمام استفزاز وعمل عدائي ما لم 
نحصل على توضيحات سريعة وكاملة 
ــالفيني على مواقع  ــب س ومقنعة».وكت
لهذا  ــتكون  ــي «س االجتماع ــل  التواص
ــية  ــلطات الفرنس ــاوز اجلديد للس التج
ــيارات دورية الى  ــال س ــات : مت إرس تداعي
كالفيار حلراسة احلدود».وجاء إعالنه هذا 
ــر فيها  ــرها يظه ــا مع صور نش مترافق
ــرطة االيطالية يقومون  ــر من الش عناص
ــة، في املكان نفسه الذي  بأعمال حراس
ــرطة الفرنسية أنزلت  كانت سيارة للش
فيه ثالثة مهاجرين صباح اجلمعة.وتابع 
ــاق ثنائي  ــي «ال يوجد اتف ــر االيطال الوزي
ــمي يتيح  ــي مكتوب ورس إيطالي فرنس
ــوع. واذا  ــذا الن ــات من ه ــام بعملي القي
ــي اميانويل) ماكرون  كان (الرئيس الفرنس
يتكلم عن إجراء عادي فإن احلكومة التي 
كانت قبلنا هي التي تتحمل املسؤولية».

وأضاف «لقد تغيرت األمور ولن نوافق بعد 
ــب يعتقلون في  ــى اقتياد أجان ــوم عل الي
االراضي الفرنسية الى ايطاليا من دون أن 
ــرطة االيطالية من التحقق  تتمكن الش
ــدرت مديرية  ــن أوراقهم الثبوتية».وأص م
ــم أعالي  ــية في إقلي ــرطة الفرنس الش
األلب بيانا اوضحت فيه بأنه «إجراء بعدم 
السماح بعبور احلدود من جميع النقاط 

ــرطة  ــاق عليه بني الش ــا مت االتف ــا مل وفق
الفرنسية والشرطة اإليطالية وللقانون 
األوروبي».وأشارت املديرية الى أنه مت رفض 
دخول األشخاص الثالثة عند نقطة عبور 
ــي تبعد ٥٠٠ مترا ومت إبالغ  موجنينيفر الت
ــرطة في باردونيتشا القريبة». مركز الش
ــد وترحيل آالف املهاجرين الذين  ويتم رص
يحاولون العبور الى فرنسا، سنويا. وتعد 

ــراءً منفصالً  ــل هذه إج ــات الترحي عملي
ــي تقوم  ــوء الت ــات اللج ــن مئات طلب ع
ــنويا برفضها وإعادة أصحابها  فرنسا س
ــة دبلن التي  ــا مبوجب اتفاقي إلى إيطالي
ــوء لدى اول  ــص على تقدمي طلب اللج تن
ــالفيني  بلد أوروبي يتم دخوله.وانتقد س
ــرطة  ــل الش ــبوع توغ ــة األس ــي بداي ف
الفرنسية إليصال مهاجرين إلى منطقة 
ــا  غابات بالقرب من كالفير. وأقرت فرنس
ــؤالء  ــة أن ه ــأ» موضح ــا «خط بارتكابه
العناصر لم يكونوا على دراية باملنطقة، 
ــي  ــم الرئيس الفرنس لكن متحدثا باس
إميانويل ماكرون انتقد كذلك «االستغالل 
ــالفيني. ــذي يقوم به س ــي» ال السياس
ــا وباريس خالل  ــرت العالقات بني روم وتوت
األشهر األخيرة. وتتهم إيطاليا شركاءها 
ــهم فرنسا، بأنهم  األوروبيني، وعلى رأس
ــة الهجرة و  ــا أزم ــر وحده ــا تدي يدعونه
ــوا إلى  ــر الذين وصل ــف مهاج ـــ٧٠٠ أل ال

شواطئها منذ عام ٢٠١٣.
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وكاالت / البينة الجديدة
علق رئيس الوزراء اإلسرائيلي 
ــو إلى أجل  ــني نتانياه بنيام
ــدم قرية  ــمى قرار ه غير مس
خان األحمر البدوية بالضفة 
ــي بات  ــة والت ــة احملتل الغربي
مصيرها محط اهتمام كبير 
ــا أعلنت  ــي العالم، على م ف

أجهزته أمس األحد.
وجاء في بيان صادر عن مكتب 
نتانياهو «ننوي إعطاء فرصة 
التي  والعروض  ــات  للمفاوض
ــا من عدة أطراف، مبا  تلقيناه
ــام األخيرة»  ــي ذلك في األي ف
ــأن القرية الواقعة شرق  بش

القدس الشرقية احملتلة.
ــن  الذي ــكانها،  س ــر  وينتظ
ــطون أجانب  ــم ناش يدعمه
جتمعوا في هذا املوقع، وصول 
ــت بعد  ــي أي وق ــات ف اجلراف
ــرين األول وهو  أول أكتوبر/تش
ــد النهائي الذي حددته  املوع
ــرائيل كي يزيل القرويون  إس

مساكنهم.
ــر  ــاف الوزي ــد عس ــال ولي وق
ــف  مل ــن  ع ــؤول  املس
ــلطة  بالس ــتوطنات  املس
الفلسطينية إنهم سيظلون 
ــتعدين  ومس ــني  متأهب

ــارة حتى  ــذه الغ ــة ه ملواجه
تأكيد أنباء التأجيل.

ــة الطرد نقل  وتضمنت خط
ــى منطقة تبعد  ــكان إل الس
ــوار  بج ــرا  ١٢ كيلومت ــو  نح

مكب للنفايات.

ــي مكتب  ــؤوال ف ــن مس ولك
نتنياهو قال إنه يجري بحث 
ــكان  خطة بديلة لنقل الس
ــلطة  الس ــع  م ــيق  بالتنس

الفلسطينية.
ــذي حتدث  ــؤول ال ــال املس وق

ــمه  ــر اس ــريطة عدم نش ش
ــتنفاد سبل  «الهدف هو اس
ــث  وبح ــا  متام ــات  املفاوض
ــا  قدمته ــة  مقترح ــط  خط
ــة مبا في ذلك  أطراف مختلف
ــالل  خ ــا)  تلقيه مت  ــط  (خط

األيام القليلة املاضية».
ــي مئتي بدوي  ــش حوال ويعي
ــي أكواخ  ــان األحمر ف في خ
من اخلشب واأللواح املعدنية 
ــة  ــرى البدوي ــرار الق ــى غ عل
ــا، وتقع القرية  األخرى عموم
ــي  الرئيس ــق  الطري ــى  عل
ــدس واريحا،  ــة الق بني مدين
ــن  م ــدد  بع ــة  محاط ــي  وه
ــرائيلية.  االس ــتوطنات  املس
ــر  ملصي ــزا  رم ــت  وبات
ــطينيني في مواجهة  الفلس

االحتالل واالستيطان.
ــلطات  الس ــم  وتته
ــكان القرية  ــرائيلية س االس
ــة غير  ــا بصف ــة فيه باإلقام
ــى  ــم حت وأمهلته ــة  قانوني

األول من تشرين األول/اكتوبر 
املقامة»  ــي  املبان لهدم «كل 
فيها بأنفسهم، مؤكدة أنها 
ستقوم بذلك بعد هذا املوعد 

إذا لم يتم تنفيذ أمرها.
ــة اهتمام  ــار مصير القري وأث
ــدان بينها ثمان  عدد من البل
ــاد األوروبي دعت  من دول االحت
ــرائيل في أيلول/سبتمبر  إس
ــا»،  قراره ــة  «مراجع ــى  إل
ــدم خان األحمر  معتبرة أن ه
سيمكن اسرائيل من توسيع 
ــكل يقطع  ــتيطان بش االس
الضفة الغربية الى قسمني، 
ــيجعل من املستحيل  ما س
ــطينية  فلس ــة  دول ــة  إقام

متواصلة جغرافيا.
ــام احملكمة  ــي ع ــذر مدع وح
ــرائيل  ــة إس ــة الدولي اجلنائي
ــوة» للقرية  ــالء بالق بأن «إخ
ميكن أن يشكل جرمية حرب. 
ــى اآلن  ــكان حت ــض الس ورف

إخالء القرية.
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ــتعماري عنصري مجرم  ــرائيل ككيان اس ــك أن إس ال ش
تتحمل املسؤولية األولى عن معاناة الشعب الفلسطيني 
في كل أماكن تواجده كما أن الواليات املتحدة ودوال أخري 
ــؤولية إسرائيل واألطراف األخرى  تتواطأ معها، إال أن مس
ط املسؤولية عن النظام السياسي الفلسطيني  ال تُسقِ
بقياداته ونخبه في حدود ما يترتب عليهم من مسؤوليات 
ــات وخصوصا ما  ــات وإمكاني ــم من صالحي ــا في يده وم
ــأن العام داخل مناطق عمل السلطة  يتعلق بتدبير الش

الفلسطينية وكيفية إدارة الصراع مع إسرائيل.
ن:  ــو عليه مِ ــطيني إلى ما ه ــا يصل الوضع الفلس عندم
ــلطة، أحزاب  ــلطة بدون س منظمة حترير غير جامعة، س
ــام  ــدون مقاومة أو متارس مقاومة عبثية، انقس مقاومة ب
ــني أو ادنى،  ــرورة دويلة غزة قاب قوس ــزز كل يوم وصي يتع
ــتكمال ضم القدس  ــتيطان متواصل في الضفة واس اس
ــر مقومات  ــه، حصار على غزة يكس ــان كعاصمة ل للكي
صمود الشعب، غياب استراتيجية أو رؤية وطنية للتعامل 
مع التحديات سواء االحتالل أو االنقسام أو صفقة القرن... 
ــر في النظام  ــود خلل بنيوي خطي ــك يدل على وج كل ذل
السياسي وخصوصا في الطبقة السياسية احلاكمة أو 

ما ميكن تسميتها جتاوزا «النخب السياسية».
ــي في  ــادات ومكونات النظام السياس ــتمرت القي إن اس
ــنطن  ــرائيل وإرهابها، واش ــل إس ــة وغزة في حتمي الضف
ــوية،  ــرعية الدولية ومرجعيات التس وانقالبها على الش
ــالمية،  ــة العربية واإلس ــض األنظم ــر بع ــس أو تآم تقاع
ــؤولية عما آلت إليه األوضاع دون االعتراف  حتميلهم املس
ــطيني وفي  ــي الفلس بوجود خلل داخل النظام السياس
ــتمر إسرائيل في  ــها، فستس ــية نفس الطبقة السياس
ــتمر حقوقنا السياسية في  توسعها االستيطاني وتس
ــن مضمونها  ــة تفريغ القضية م ــتمر عملي التآكل وتس
ــانية في قطاع  ــألة إنس ــي التحرري وحتويلها ملس الوطن
ــل  ــيتواصل مسلس ــزة مما ميهد لصناعة دولة غزة، وس غ
ــة تُكيل  ــة إلى أخرى ومع كل نكس التراجعات من نكس
ــا  ــات لبعضه ــتائم واالتهام ــية الش ــة السياس الطبق
ــارة النصر وكوفية أبو عمار  ــتمر في رفع ش البعض وتس
ــك بـ«الثوابت  ــى التمس ــني والتأكيد عل ــي الياس وكرس
ــود بحجارة  ــرا أبابيل ترمي اليه ــر طي ــة» أو تنتظ الوطني
ــتمر  ــجيل! وهكذا نالحظ أنه في الوقت الذي يس من س
ــزة وفي كل  ــي الضفة وغ ــطيني ف ــعب الفلس فيه الش
تاح  ــا هو مُ ــتات صامدا ومقاوما مب ــطني والش ربوع فلس
ــية تتسيَّد  ــهداء واجلرحى.. فإن طبقة سياس ويُقدم الش
ــن تعاطف ودعم  ــعب م عليه وتوظف كل ما يتلقاه الش
ــتمرارها  خارجي خلدمة مصاحلها اخلاصة ومبا يضمن اس
بالتمتع مبواقعها ومناصبها املريحة سواء في قطاع غزة 

أو الضفة الغربية.

ابراهيم ابراش

رأي

ــداد عن  ــار االوُّـ َّـ محافظة بغ ــع وااليج ــة البي ــن لجن تعل
ــراء مزايدة علنية َّـ مقر ديوان محافظة بغداد وفق أحكام  اج
ــنة ٢٠١٣ اِّـعدل  قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم ٢١ لس
ــة اِّـرقمة  ــة ٢١/١٤/٦٥٨ والقطع ــة اِّـرقم ــار القطع إليج
ــاحة  ــالك االدارة اِّـحلية بمس ــالم من أم ٢١/١٤/٦٥٩ الس
ــنة  ــاطحة ِّـدة ال تقل عن ٢٥ س ــكل قطعة كمس ٢٠٠م٢ ل
ــاء مجمع سكني عليها، علماً ان مبلغ تقدير بدل االيجار  إلنش
ــر مليون  ــو ١١,٠٠٠,٠٠٠ (أحد عش ــنوي لكل قطعة ه الس
ــا والواقعة ضمن الحدود االدارية لقائممقامية  دينار) ال غريه

قضاء الكاظمية. 
ــوان محافظة  ــول َّـ اِّـزايدة مراجعة دي ــى الراغبني الدخ فعل
ــر االعالن َّـ  ــاً من اليوم التالي لنش ــداد بعد مرور ٣٠ يوم بغ
ــتصحبني معهم وصل  ــرة ظهراً مس ــاعى الثانية عش تمام الس
ــداد بالتأمينات القانونية الالزمة  ــض صادراً من محافظة بغ قب
ــن بدل اإليجار لكامل  ــة ٢٠٪ من القيمة التقديرية م والبالغ
مدته واِّـستمسكات الثبوتية.. وَّـ حال مصادفة يوم اِّـزايدة 

عطلة رسمية فستجري َّـ اليوم الذي يليه.

هيئة االستثمار َّـ محافظة األنبار
إعالن

ــنة ٢٠١٦ والصادر من مكتب رئيس  ــتناداً لتعليمات تنفيذ اِّـوازنة االتحادية لعام ٢٠١٨ والقرار رقم (١) لس اس
ــؤون مجلس  ــه اِّـرقم ١٨١٢ َّـ ٢٠١٦/٢/٨ وما جاء بكتاب االمانة العامة ِّـجلس الوزراء/ دائرة ش ــوزراء بكتاب ال
ــة االنبار عن حاجتها  ــتثمار َّـ محافظ ــدد ٢١٣٥٩ َّـ ٢٠١٨/٦/١٣. تعلن هيئة االس ــوزراء واللجان ذي الع ال
الشغال الوظائف الشاغرة اِّـدرجة تفاصيلها َّـ موقع الهيئة االلكرتوني ادناه للتعيني على اِّـالك الدائم َّـ الهيئة. 
فعلى من تتوفر فيهم الشروط اِّـطلوبة ملء استمارة طلب الدخول للخدمة اِّـدنية (اِّـرفق طياً) وحسب االختصاصات 
اِّـدرجة ادناه مع ارفاق كافة اِّـستمسكات اِّـطلوبة للتقديم (وثيقة تخرج/ هوية االحوال اِّـدنية/ شهادة الجنسية/ 
ــر االعالن تبدأ من ٢٠١٨/١٠/٢٢ ولغاية نهاية  ــكن) وتقبل الطلبات خالل مدة (٢٠) يوماً من تاريخ نش بطاقة س
ــكلة لهذا  ــمي ليوم االحد ٢٠١٨/١١/١١ ويخضع اِّـتقدمون اُّـ اختبار تحريري من قبل اللجنة اِّـش الدوام الرس

الغرض وتعلن اسماء اِّـقبولني بعد انتهاء فرتة االعرتاضات وِّـدة ١٠ ايام.
 (anbarinvest.org) عنوان اِّـوقع االلكرتوني:ـ

ــتمارة (طبعاً على الورق) من خالل الدخول للرابط أعاله وتمأل باِّـعلومات مع  ــحب االس ويتم التقديم من خالل الس
ــلم اُّـ مقر الهيئة الكائن َّـ محافظة األنبار- قضاء الرمادي- حي  ــمكات اِّـذكورة َّـ االستمارة وتس ارفاق اِّـستس

اِّـعلمني- قرب مدرسة اِّـقداد. 
الوظائف اِّـطلوبة:ـ

رئاسة محكمة استئناف البصرة االتحادية
محكمة األحوال الشخصية َّـ الزبري

العدد: ١٦٧١/ش/٢٠١٧
التاريخ: ٢٠١٨/١٠/١٥

اُّـ / اِّـدعى عليه / أحمد قيس جهاد
م/ إعـــــــالن

ــدد اعاله َّـ  ــرار الحكم بالع ــخصية َّـ الزبري ق ــوال الش ــة االح ــدرت محكم أص
ــع بينك وبني  ــي الواق ــالق الخلع ــق الط ــم بتصدي ــن الحك ٢٠١٨/٩/٢ اِّـتضم
ــرطة الزبري  ــك بموجب كتاب مركز ش ــواد كاظم) ولدى تبليغ ــة (رويدا ج اِّـدعي
ــة مجهولة لذا  ــك مرتحل اُّـ جه ــني أن ــدد ١١٩١٦ َّـ ٢٠١٨/١٠/٦ تب بالع
ــدم اعرتاضك على الحكم  ــني يوميتني وَّـ حال ع ــطة صيفت تقرر تبليغك بواس

اِّـذكور خالل عشرة ايام سوف يكتسب الدرجة القطعية.
القاضي / فاضل حسني خضري 

جمعية بناء اِّـساكن للضباط 
تنويه

ــالن عن  ــة إع ــهواً َّـ الجمعي ــقط س س
ــنة  لس (٣-أ)  ــم  رق  (٨) ــم  رق ــدة  مزاي
 ٣٠٥١ ــدد  الع َّـ  ــور  واِّـنش  ٢٠١٨
ورد  ــث  حي  ٢٠١٨/١٠/٢١ َّـ 
ــني اِّـصادف  ــوم االثن ــدة ي ــد اِّـزاي موع
٢٠١٨/١١/١٥ وهذا خطأ، والصحيح 
هو يوم االثنني اِّـصادف ٢٠١٨/١١/٥، 

لذا اقتضى التنويه.. مع التقدير.

محافظة بغداد
لجنة البيع واإليجار األوُّـ

إعــــالن

رئيس الهيئة



عبد اهللا الجيزاني

ــاق حكومة  ــي انبث ــعب العراق ــر الش ينتظ
ــابقة  ــن احلكومات الس ــدة تختلف ع جدي
بكثير من التفاصيل، تتزامن مع هذا االنتظار 
ــل  ــات االفض ــول االلي ــة ح ــوات مختلف دع
لتشكيل احلكومة لضمان جناحها، من هذه 
الدعوات عدم تسمية وزراء للوزارات االمنية 
ــوة  ــا والدع ــة ادارته ــس احلكوم ــي رئي وتول

لتشكيل حكومة تكنوقراط مستقل هذه 
ــررات الواقعية وغياب  ــوات تفتقر للمب الدع

مصاديق جناحها ألكثر من سبب.
ــام تعددي يعتمد  ــام في العراق هو نظ النظ
ــزب او تيار  ــكل ح ــي ول ــل احلزب ــى العم عل
ــا جلمهوره  ــة قدمه ــج ورؤي ــي برنام سياس
ــا ويفترض  ــات ووعد بتنفيذه قبل االنتخاب
ــذا  ــاس ه ــى اس ــه عل ــوت ل ــور ص ان اجلمه
ــي  ــترك ف ــم يش ــإذا ل ــة. ف ــج والرؤي البرنام
ــح لها من رجاالته،  تشكيل احلكومة ويرش
ــي الغاية من  ــينفذ برنامجه! وماه كيف س
ــح رئيس  ــيس االحزاب اذا كانت ال ترش تأس

حكومة وال وزير؟!
ــوزارات االمنية بيد  ــوة إلبقاء ال كما ان الدع
ــدة عن الواقع واال ملا عد  رئيس احلكومة بعي
عدم تعيني الوزراء االمنيني في عام 2014 أحد 
ــن احملافظات  ــباب احتالل داعش لعدد م اس
ــتقلني  ــأن الدعوة حلكومة مس ــة، ف العراقي
ــر واقعية وال ميكن لها ان ترى  هي االخرى غي

ــا ال ميكن الوثوق  ــوي على نواي ــور بل تنط الن
ــة العراقية منذ عام  بها، خاصة وان التجرب
ــتقل متيز عن غيره من  2003 لم تفرز اي مس

احلزبيني ان لم يكن العكس .
ــس الدعوات  ــة اطلقت نف ــة احلالي احلكوم
بتنصيب تكنوقراط مستقل لم يتمكن اي 
ــتقالل حتقيق اي  من هؤالء املوصوفني باالس
ــيد وزير  اجناز بل كان التميز للحزبيني كالس

العمل والشباب والداخلية.
ان معطيات الواقع تظهر القوى السياسية 
ــا على  ــر عن حرصه ــك للتعبي ــوم ال متل الي
ــيح عدد  ــوى ترش ــد وخدمة املواطن س البل
ــن بني صفوفها  ــخصيات املهنية م من الش
ــدرة على االجناز، وترك  معروفة بالنزاهة والق
ــوزراء، وترك  ــس ال ــام رئي ــار ام ــة االختي حري
الدعوات غير الواقعية واملناكفات واملزايدات 
ــة وتعقيدا، وال  ــهد اال قتام التي ال تزيد املش

تثمر اال ازمات غير مبررة ..

سجاد العسكري

كل شيء بالتكرار قد يسبب امللل اال مسيرة 
ــير  ــة املتحدثة , فنحن نس ــق الصامت العش
ــواج  ــا , فام ــا وامامن ــير معن ــوق يس واملعش
ــمع اال اصوات رجال  ــقني تسير ال تس العاش
ــهداء  ــيد الش ــاء, اطفال كأنه ركب س , نس
ــف العالم  ــا , ماليني من مختل ــدث الين يتح
افغاني باكستاني خليجي عربي غربي ايراني 
ــد ال نفهم لغتهم ؛  ــن بقاع العالم ق نعم م
ــعيهم وهم يرددون  ولكن نفهم كالمهم وس
لبيك ياحسني (ع) , جمعهم من جاد بنفسه 
ــق  ــيرة العش جلمعهم , فعندما نترجم مس
ــكان يتغير الى  ــي فالزمن يتوقف وامل االربعين
ــوراء وكربالء ؛ لنستظل برسم الواقعة  عاش
ــدأ الذكريات باجلريان  ــيرنا باذهاننا لتب في س
ــقني من سالت دماؤهم ألجلنا  في عروق عاش
ــق  ــيرة العش ــي مس ــم ان ف ــوا ابناءك , علم
ــا اذا تذكرنا  ــقني كماالت ميكن نيله والعاش

بخطواتنا:
ــادة  حث  ــق هي عبادة ال ع ــيرة العش ان مس

عليها ائمة الهدى عليهم السالم .
ــيبة  ــن فالنتذكر الش ــا كبير الس ــاذا راين  ف
ــما يجهد  ــر ”رض“ مبتس ــن مظاه ــب ب حبي
ــوب طالبا  ــرة احملب ــي في حض ــه ليرمت بنفس
ــح  ــوز ومالم ــا عج ــر. واذا راين ــا والنص الرض
ــدة العطش  وجهها كانها ارض كربالء من ش
ــي فت العطش  ــر ثكالى كربالء الت , فلنتذك
ــم , وتلك التي رمت براس ابنها طالبة  اكباده
ــوق لتنصره  ــا وقرب املعش ــيدها الرض من س

وتلتحق بركب الشهداء.
 واذا راينا اطفاال تتراكض ميينا وشماال تبكي 
ــربة ماء او طعام ,فلنتذكر  لتسد رمقها بش
ــي تدور حول  ــني (ع) وركبه , وه ــال احلس اطف
قمر بني هاشم تتصارخ العطش العطش يا 

عم قد انهكت وخارت قوانا.
 واذا راينا من يعاني من شدة املرض لم تقعده 
ــفاء  ــوق بالش من الوصول الى حضرة املعش
ــم يجروه  ــجاد (ع) وه ــر الس ــا , ونتذك والرض

ــي رقبته بال رحمة ليترجم ما مر  واجلامعة ف
به طول حياته في دعائه فكرا.

ــدة بني  ــدان بعي ــاس من بل ــاهد ان ــد نش  وق
ــك ,  املاليني فلتنصره وتقدم له ماجتود نفس
ــط الظاملني  ــني (ع) كان غريبا في وس فاحلس
ــرفا ان تكون  ــانا , فيكفيك ش ذبحوه عطش

خادما لزوار احلسني (ع) .
ــن الصالة وادها  ــني يرفع االذان ال تتاخر ع  وح
ــني (ع) واالعداء  ــر ان احلس ــا , وتذك في وقته
ــة الصالة حتت  ــن اقام ــم يثنه م ــط به ول حتي
ــا  ــع ايدين ــاح , ونرف ــيوف والرم ــات الس طعن

بالدعاء ونقول هل اوفينا يابن رسول اهللا.
ــك او  ــن اخت ــير فانه ــاء تس ــت النس  واذا راي
ــميات  ــاء الهاش ــك او زوجتك , وتذكر نس ام
ــب (ع) التي حفظت  ــن زين ــبيات تقوده املس
حجابها , وكيف كان الظاملون ينظرون اليهن 
ــئ ببصرك  ــة , وهنا فالتطئط ــرات وقح بنظ

ورأسك وتصور عظم مصاب محمد واله.
ــهداء دافعوا  ــترى طوال الطريق صور الش س
ــتمر  ــا ارضنا , لتس ــاتنا اعراضن ــن مقدس ع
مسيرة العشق ضد قوى الظالم واالستكبار 
ــني  ــت ب ــوق , وان ــرنا للمعش ــم ماس , ولواله
ــهداء الطف هنا االكبر  صورهم تذكر صور ش
ــلم , وهب وجون  ــم وزهير وبرير ومس والقاس
ــير بخطوات عارفة بصير  وعابس ... وانت تس

مبا قدموه للعقيدة .
ــاف امهاتهم  ــترى اطفال حتمل على اكت  س
ــل بني يد  ــع الذي قت ــل الرضي ــر الطف , فتذك
احلسني ع , لتفيض روحه مطرا يخفف تعب 
املسير . واثناء املسير ردد شعارات احلسني ع 
واوالده واصحابه والعباس وزينب ع , وشهداء 
ــك (اال من ناصر  ــا على قلب ــف , واعرضه الط
ــع سعيك ...فواهللا  ينصرنا) , (كد كيدك واس
ــدا عن ديني  ــو ذكرنا),(..اني احامي اب ــن متح ل
وعن امام صادق اليقني), (اميري حسني ونعم 
ــا ضعيفة ...دون  ــوز في النس ــا عج االمير),(ان
بني فاطمة الشريفة) ,فختر لنفسك شعارا 

وصاحبا كاصحاب احلسني (ع).
ــني  ــير الى احلس نعم علموا ابنائكم ان املس
ــة وتألف  ــر ومحب ــالم وخي ــوة س ــي دع (ع) ه
ــوا ان  ــبقة , وعلم ــة مس ــال معرف ــوب ب القل
ــني (ع) الراعي لتهذيب النفس , وتقومي  احلس
ــض جميعا بابعاد  ــلوك واالخالق , لننه الس
ــة  ــانية والعقائدي ــوراء االنس ــالء وعاش كرب
ــانا مظلوما , ورفض  ,احلسني (ع) مات عطش
ــني  العنف والقتل ؛ ليخاطب العالم ان احلس

(ع) يصنع االنسانية و احلياة .

نزار حيدر

ــي مرحلة من  ــاة الزوجيَّة ه ــي احلي ــل ف  إِنَّ امللَ
املراحل التي ميرُّ بها أَغلبيَّة النَّاس، ولهُ أَسبابٌ 
ــصُّ الزَّوج ومنها ما يخصُّ  عديدةٌ، منها ما يخ
ــصُّ اإلِثنَني معاً، ولذلك ال  الزَّوجة ومنها ما يخ
ــرة إِذا ما مرَّت  اه ــن هذه الظَّ ــية م ينبغي اخلَش
رةٍ  ــا كظاهِ ــمَّ التَّعامل معه ــني، ليت ــى زَوجَ عل
ــت إِستثنائيَّة  خيفة فهي ليس طبيعيَّةٍ غير مُ
ــاذَّة ولذلك ال حتتاج إِلى التسرُّع أَو القلق،  أَو ش
ــا وتعقيدِ  ــبِّب مبضاعفتِه ــادةً يُس ــانَّ ذلك ع ف
ــي أَن يعمد أَحد  ــر!. ال ينبغ ــر فأَكث ــا أَكث حلِّه
 ، لِ

نفردةٍ للملَ ــن حلُولٍ مُ ني إِلى البحثِ ع الزَّوجَ
ــتركة، ألَنَّ احللُول  ش إِذ ينبغي أَن تكونَ احللول مُ
املُنفرِدة عادةً ما تكون سلبيَّة مبُجملِها. وأَنَّ أَوَّل 
رفان هو في أَسباب  يهِ الطَّ ما ينبغي أَن يبحث فِ
ــباب  ل كلَّ طرفٍ جزءاً من األَس املَلل، وأَن يتحمَّ

ــاً أَو كامالً  ــهُ معصوم سَ ــا نَفْ م ــرى أَحدهُ فال ي
ل  .ينبغي التَّعامُ ــبابِ ــي كلَّ األَس ل الثَّان ويُحمِّ
وليَّة  توازن يعتمد املسؤُ كلٍ مُ مع املُشكلة بشَ
ر. كما ينبغي  ع أَو التكبُّ التَّشاركيَّة وعدم الترفُّ
ــل البيت،  ــولٍ في داخ ــان بحلُ رف ــر الطَّ أَن يفكِّ

ــباب  ــة مهما كانت األَس ــاة الزوجيَّ داخل احلي
ــا إِلى خارج  م ــاً منهُ ــال ينظرُ أَيّ ــات، ف والتَّحدِّي
ــرة امللَل في  . وتزداد ظاه ــلٍّ ــت بحثاً عن ح البي
ــة والتَّكنلوجيا  ومل ــاة الزَّوجيَّة في زمن العَ احلي
ما بوسائل  ل الزَّوجان عن بعضهِ عندما ينشغِ
ــدان  ــال يج ف ــا  ــي وغيرِه اإلِجتماع ــل  التَّواص

ــل البَيت وال في  يانهِ معا ال في داخ ــاً يقضِ وقت
. خارجهِ

ــباب التي  ــا أَنَّ التَّكنلوجيا أَحد أَهم األَس  كم
ا  ــني، ورُمبَّ ــني الزَّوجَ ــف الثِّقة ب ع ــى ضُ دِّي إِل ــؤَ ت
ــال أَبداً عن  ــي أَن ال يغف ــا، ولذلك ينبغ تدميره
ــا في  م ــة بينهُ ــم الثِّق ــرورة تدعي ــة وضَ أَهميَّ
ــر التَّكنلوجيا مفهوم  ــا تدمِّ ــات. كم كلِّ األَوق
ما ولذلك ينبغي أَن ال يغفال عن  القناعة عندهُ
ــا في احلِكمةِ  ــكَ فالقناعةُ كنزٌ ال يُفنى كم ذَلِ

املعروفة.
بِي طالبٍ 

ــيِّ بن أَ نِنيَ عل ُؤْمِ ــد رُوِيَ أَنَّ أَميرَ املْ فلق
أَةٌ  رَ مُ اِمْ رَّتْ بِهِ مَ ابِهِ فَ حَ ي أَصْ ــاً فِ الِس انَ جَ (ع) كَ
الَ (ع) {إِنَّ  قَ مْ فَ ارِهِ مُ بِأَبْصَ وْ ا اَلْقَ هَ قَ رَمَ يلَةٌ فَ مِ جَ
ــبَبُ  حُ وَ إِنَّ ذَلِكَ سَ امِ وَ ــولِ طَ حُ هِ اَلْفُ ذِ ــارَ هَ أَبْصَ
هُ  بُ جِ ةٍ تُعْ

ــرَأَ ــمْ إِلَى اِمْ كُ دُ رَ أَحَ ــإِذَا نَظَ
ــا فَ ابِهَ بَ هِ

.{ تِهِ
رَأَ امْ رَأَةٌ كَ يَ اِمْ َا هِ إِمنَّ

لَهُ فَ سْ أَهْ لْيُالَمِ فَ
ا  ــا، ويهتمَّ م ــان، وليس أَحدهُ ــث الزَّوج  أَن يبح
ــة  ــة والعائليَّ ــا الزَّوجيَّ م ــث عالقاتهِ ــي حتدي ف
ــائل  ر احلياة والتَّكنلوجيا ووس دائماً، فمعَ تطوُّ
ما إِستيعاب  التَّواصل اإلِجتماعي ينبغي عليهِ
ــاريع أُسرِيَّة  ــريع بأَفكار ومش ر السَّ هذا التطوُّ
ر  جديدة، من أَجلِ أَن يتغلَّبا على حتدِّيات التطوُّ
يا على املَلل.إِنَّ التَّغيير  كل مُستمرٍ، فيقضِ بشَ

ان لتجاوز املَلل . همَّ والتَّحديث أَمران مُ

كيف صنعت نساء قالئل مستقبل كربالء؟ ومن املفترض 
أنهنَّ يعشنَ حالة إنكسار، وخوف، وحزن ال يضاهى، لكن 
املدهش أنهنَّ أعطنيَ هوية خاصة، عن املرأة العاشورائية 
ــة، واحلرية،  ــات بالكرام ــف، وهنَّ ملتحف ــي واقعة الط ف
ــل والرذيلة، فأعلنت كل  ــكر الباط واإلباء، مبواجهة معس
ــتنصارها لإلمام احلسني  واحدة منهنَّ على طريقتها، إس
ــالم)،  ــوارء زينب (عليها الس ــالم)، وأخته احل ــه الس (علي
ــموع مضيئة، ستُخلَد الى  فحفل التاريخ الكربالئي بش

! يوم يبعثون، و(دِلهم بنت عمرو)إحداهنَّ
دِلهم بنت عمرو زوجة زهير بن القني، دعاه اإلمام احلسني 
ــالء، فأجاب  ــير لكرب ــالم) لصحبته في املس ــه الس (علي
ــه زوجته:يا  ــاً مبرافقته، فقالت ل ــس راغب ــوله: إنه لي رس
سبحان اهللا! أيبعث إليك احلسني بن فاطمة ثم ال تأتيه؟ 
! فذهب زهير  ــه ورجعتَ ــمعتَ كالم ما ضرك لوأتيته فس
ــرق وجهه،  ــراً وقد أش على كره، فما لبث أن عاد مستبش
فأمر بفسطاطه ووضعه بجانب فسطاط احلسني (عليه 

السالم)، فما سر هذا التغيير؟
ــة دِلهم بنت عمرو، أنها  نْ يعتقد أن قيم ــئ متاماً مَ مخط
ــت  ــة احلقيقية للمرأة ليس ــى إن القيم ــت زيداً، حت أجنب
ــي إرتباطها بالرموز  ــد أو عبيد، وإمنا تتضح مكانتها ف بزي
ــي تعاصرها، وكيفية التأثير في الزوج، واالبن،  الدينية الت
ــكر احلق  ــا بجانب معس ــرة لتعبئته ــداد األس واألخ، وإع
ــهادة، والصبر على  ــة، وزرع مفهوم كرامة الش والفضيل
الشدائد وامللمات، ألنها تدرك جيداً أن كربالء قضية تعني 

اخللود، رغم رحيل زهير 
بن القني عنها.

ــن  ب ــني  الق ــن  ب ــر  زهي
ــاري البجلي،  قيس األمن
ــيوخ أهل  ــار ش من كب
الكوفة وأشرافها، كان 
في  ــة عظيمة  منزل ذو 
إمتناعه  ورغم  قبيلته، 
في البدء، لكنه بإحلاح 
ــه دلهم بنت  زوجت من 
ــتماع  ــرو، قرر االس عم
ــي  ــالء، الت ــوت كرب لص
واقعة  ــث  حي ــه  رافقت
ــة،  ــش والفجيع العط
ــم بني  ــت جرائ وعايش

ــجل لها هذا  أمية بحق البيت العلوي في الغاضرية، فسُ
املوقف املشرف، ليتقدم زوجها ابن القني ويقاتل األشرار، 

بكل عزمية وإصرار هاتفاً: لبيك ياحسني.
ــدور البارز لهنَّ  ــة الطف يثبنتَ أن ال ــاء التغيير مبلحم نس
ــاء البيت  ــوب كربالء برفقة نس ــيرة ص ــم يكن في املس ل
ــعار خطورة  ــاب، واستش ــة املص ــل بعظم ــمي ب الهاش
ــاعيه اخلبيثة حملو الدين والعقيدة،  الطغيان األموي، ومس
ولهذا كان لهنَّ الريادة في ترسيم أسباب الثورة احلسينية، 
واإلصرار على املكاشفة واإلستعداد للشهادة، وقناعتهن 
ــة، حيث آهات  ــه احلتمي ــق الظلم نهايت ــن مصادي بأن م
ــاء األنصار  ــرت نس املظلوم لم ولن تضيع، لذلك إستبش

خيراً، فصنعنَ اإلنتصار.

محمد توفيق عالوي 

ــني (ع) الصفاح في  عندما بلغ احلس
ــراق لقي  ــيرته من مكة إلى الع مس
ــأله  ــاً من الكوفة فس ــرزدق قادم الف
ــال  ــراس )، فق ــا ف ــا أب ــا وراءك ي ( م
الفرزدق ( تركت الناس قلوبهم معك 
ــني  ــك ) فقال احلس ــيوفهم علي وس
ــا أراك إال صدقت يا أخا تيم،  (ع)   ( م
ــال، والدين لعق على  ــاس عبيد امل الن
ــه  ــا درت  ب ــه م ــنتهم يحوطون الس
ــهم، فإذا محصو بالبالء، قل  معايش

الديانون)؛ 
ــنة  ــل العراق س ــع أه ــذا كان وض ه
ستني للهجرة، فما هو وضعهم في 
ــني (ع)  ــر؛ الكثير يندبون احلس احلاض
ــذا البكاء كان  ــه، فكم من ه ويبكون

صادقاً ؟
ــكاء  ــن الب ــني (ع) م ــرد احلس ــم ي ل
ــب، فقد بكى  ــه فحس ــاً مع تعاطف
ــعد وهو  ــاً عمر ابن س ــه تعاطف علي
يأمر بذبحه، وبكى عليه أهل الكوفة 
ــبايا،  ــتقبلوا الس ــاً حني اس تعاطف
(ع)  ــب  زين ــة  العقيل ــم  فخاطبته
(أتبكون؟ وتنتحبون؟ إي  واهللا فابكوا 
كثيراً واضحكوا قليالً، فلقد ذهبتم 

بعارها وشنارها )؛ 
فاحلسني (ع) لم يستشهد من أجل 
ــهد من  أن ينال تعاطفنا، بل استش
ــا ومن أجل  ــي رفعه ــل القيم الت أج
منهجه الذي أعلنه (إمنا خرجت أريد 

ــول أهللا  ــة جدي رس ــالح في أم اإلص
(ص) )، فأراد بكاءنا أملاً  وتعاطفاً معه 
ــه ملقارعة الظلم  ــير على نهج للس
ــه  ومواجهت ــاد  والفس ــان  والطغي
ــالح وهو ما  ــط والعدل واإلص بالقس
ــه اجلبارة  ــه وأراده في نهضت ــا الي دع

وثورته العظيمة 
ــأل أنفسنا. هل نحن  حري بنا أن نس
ــول ( يا ليتنا كنا  ــون حينما نق صادق
ــوزاً عظيما؟؟ )  ــم فنفوز واهللا ف معك
حري بنا أن نسأل أنفسنا حني نسير 
إلى كربالء ( هل إننا ننال بكل خطوة 

حسنة ومتحى عنا سيئة؟؟ )؛ 
حري بنا حني نذرف الدموع حزناً على 
ــأل أنفسنا (هل  ــني (ع) أن نس احلس
ــوم القيامة مصداق  ــنكون ي حقاً س
قول الصادق (ع) / كل عني يوم القيامة 
باكية إال عني بكت على احلسني (ع) 

فإنها ستكون ضاحكة؟) 

ــال  ــن أكل م ــون ع ــن ال يتورع إن الذي
ــن املواطنني  ــاوى م ــن الرش ــرام م احل
ان  ــدون  يعتق ــن  مم ــتضعفني؛  املس
ــني (ع) ويذرفون  ــع احلس ــم م قلوبه

عليه الدمع الغزير، فكأني بالعقيلة 
زينب (ع) تخاطبهم اآلن وتقول لهم 
ــة  ( إي واهللا  ــت ألهل الكوف ــا قال كم

فابكوا كثيراً واضحكوا قليالً، فلقد 
ذهبتم بعارها وشنارها )؛

ــاوى من  ــون الرش ــن يدفع ــا الذي و أم
بعض التجار واملقاولني لتحال إليهم 
ــتلمها  ــق، ومن يس ــود بغير ح العق
ــي  ــني ف ــض املوظف ــن بع ــم م منه
مؤسسات الدولة،  بل ما يأخذوه من 
عموالت على حساب البلد واملواطن 
ممن يظنون ان قلوبهم مع احلسني (ع) 
ويسيرون أياماً باجتاه كربالء، فكأنهم 
ــا  إذا اعتقدوا  ــكل خطوة يخطونه ب
ــيكون شفيعهم  ــني (ع) س أن احلس
ليغفر لهم ما يتنعمون به من اموال 
السحت، وإن اهللا سيغض الطرف عن 
السرقات  من افواه اليتامى واالرامل 
ــون على قيم احلسني (ع)  إمنا يدعس
ــداف ثورته  ــني (ع) وأه ــادئ احلس ومب

العظمى فيزيدوه أملاً
ــوت  ق ــن  م ــرقتموه  ــا س مب ــم  فإنك

ــم  وانت ــدمت  اعتق إذا  ــتضعفني  املس
مصرون على املعصية ان احلسني (ع) 
ــم اموال  ــفع لكم ويحلل لك سيش
ــل االمر  ــم مخطئون، ب ــرام، فإنك احل

على النقيض
ــروف  ــر باملع ــار ليأم ــني (ع) ث فاحلس
ــر فمن متثل بنهجه  وينهى عن املنك
نال بكل خطوة حسنة ومحيت عنه 
ــون ان قلوبكم  ــيئة، نعم قد تظن س
ــن اعلموا انكم  ــني (ع) ولك مع احلس

بنهجكم هذا فإن سيوفكم عليه.
نصيحتي لكل من يسير هذه املسيرة 
ــة، أن  ــى كربالء املقدس ــى إل العظم
ــوةِ يخطوها، مبا  ــع كل خط ــر م يفك
ــني (ع)؛  ذكرناه، إن كان قلبه مع احلس
ــه، هل إن سيفه  ليحكم على نفس
ــى  عل ــيفه  أم س (ع)  ــني  احلس ــع  م

احلسني (ع) .
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د ابراهيم بحر العلوم

ــط  النف ــركة  ش ــون  قان ــرار  اق ان 
ــن اذار من  ــة في اخلامس م الوطني
ــي الوقائع  ــره ف ــام ونش ــذا الع ه
ــان ٢٠١٨، كان  ــي نيس العراقية ف
ــرا طيبا على امكانية الرهان  مؤش
ــتخراجي  االس القطاع  ــم  لتنظي
ــط  ــاع النف ــي قط ــويقي ف والتس
ــتتبعه خطوات  قانونيا واداريا تس
ــع  لدف ــي  الوطن ــد  للجه ــاء  ارتق
البلد،  ــاد  ــوض باقتص النه عجلة 
ــريع القانون الكثير  وقد واجه تش
ــادات لدوافع مختلفة، ال  من االنتق
يخلو القسم منها احلرص وحسن 
ــن التغاضي عن  ــة كما ال ميك الني
الدوافع السياسية للقسم اآلخر، 
وفي كل االحوال، هناك مالحظات 
ــرات القانون ميكن  ــض فق على بع
ــي  ــا ه ــتقبال كم ــا مس معاجلته

العادة في القوانني االخرى. 
ــفة  ــادة ما يضع فلس ــرع ع واملش
ــريع  التش ــاء  اثن ــا  دوم ــون  القان
ــة بنوده حول ضمان  لتتمحور كاف

حتقيق الفلسفة، اما جوهر  قانون 
ــركة هو ضمان استقالليتها  الش
وتوفير مستلزمات جناحها لتصبح 
ــة الدولة  قادرة على تنفيذ سياس
النفطية، واالرتقاء باجلهد الوطني 
ــتثمار الثروة  ــوي الس ــس ق كمناف
ــم هذه  ــن ابرز معال ــة، وم النفطي
االستقاللية هو حتديد مرجعيتها 
ــوح كما جاء في املادة الثانية  بوض
من القانون، وحدد املشرع مجلس 
ــوزراء كمرجعية قانونية وادارية،   ال
ــة  القانوني ــات  االلي ــاد  ايج ــع  م
ــيق بني وزارة النفط كجهة  للتنس

ــم السياسات  ــؤولة عن رس مس
ــة تنفيذها وبني  النفطية ومراقب

الشركة من جهة اخرى.
ــبانه  ــع في حس ــرع وض ان املش
ــدم تضارب املصالح بني  ضرورة ع
اجلهتني: الوزارة والشركة، فلكل 
وصالحياته  ــؤولياته  مس منهما 
ــا  ــع اليه ــة يرج ــاك مرجعي وهن
ــالف وهي  ــي حال اخل ــان ف الطرف

مجلس الوزراء. 
ــس  ــيد رئي ــا ان الس ــي قناعتن ف
ــة واليته  ــوزراء املنتهي مجلس ال
واالمانة العامة جمللس الوزراء ووزارة 

النفط لم متنح اجلهد االستثنائي 
ــليمة لتنفيذ  ــس الس لوضع االس
ــا اكدتها  ــون املهم، كم هذا القان
ــن القانون  ــرة م ــل االخي ــادة قب امل
ــكورة  ــت مش ــط حاول ووزارة النف
ــروع  ــات االولى للمش ــع اللبن وض
بالسياقات التقليدية التي اعتادت 
ــل مهني  ــم يتبلور عم ــا، فل عليه

متميز يتناسب مع اهمية الشركة 
طوال الشهور الـ6 املاضية بشكل 
ــروع ويدفع  ــالمة املش ــن س يضم
ــود جهد  ــان بوج ــائل اطمئن برس
ــتراتيجي،  ــتثنائي ملشروع اس اس
وامنا مت التعامل معه بسياقات دون 
مستوى الطموح، مع جل االحترام 

والتقدير لكافة اجلهود.
ــطح مباشرة  لذلك برزت على الس
ــي هفوات  ــبوع املاض ــالل االس خ
ــو تعاهد  ــن ان حتدث ل ــا كان ميك م
اجلميع للتعامل مع تنفيذ القانون 
ــد اكدنا  ــوب،  فق ــكل املطل بالش

مبكرا في مرات عديدة على قضية 
ــاذ القانون  ــد نف ــي بع ــراع ف االس
ــخصيات رصينة وطنية  اختيار ش
ــروع اضافة الى ضرورة  لقيادة املش
ــرة عاملية  ــاد على بيوت خب االعتم
ــليمة  ــس االدارية الس لوضع االس

لبناء املشروع.
ــة  ــاد لرئاس ــدي اجل ــدم التص ان ع

ــتة اشهر بتكليف  الوزراء خالل س
من تراه مناسبا للتعاون مع الوزارة 
ــتلزمات الضرورية  في تهيئة املس
ــركة وترك االمر الى  لتأسيس الش
ــبوع االخير من عمرها والتي  االس
ــة احملددة  ــع نهاية املهل ــت م تزامن
للتأسيس  في القانون، كان اجراء 

ارجتاليا.
ــل في  ــذي حص ــاك ال ــل االرب ولع
ــم  ــي بض ــبوع املاض ــة االس نهاي
ــع الى  ــة التس ــركات الوطني الش
الشركة وفك ارتباطها من الوزارة، 
ــارب املصالح بني  ــاء نتيجة تض ج
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est  في حني ان بنود القانون جاءت 
لفك التشابك وان تكون مرجعية 

الشركة خارج عن الوزارة. 
كان يفترض التركيز على تشكيل 
ــار  واختي ــركة  الش ادارة  ــس  مجل
ــكل مهني وشفاف،  اعضائها بش
فهناك خمسة اعضاء في اجمللس 
ــات  الدرج ــن  م ــون  القان ــب  حس
اخلاصة يتم ترشيحهم من رئيس 
ــركة ومبوافقة مجلس الوزراء  الش
ــة مجلس النواب  وبالتالي مصادق
ــكل  ــم يتم حتى اآلن ليش وهذا ل
الغطاء القانوني لقرارات الشركة 
ــجيل  ــاطاتها، اضافة ان تس ونش
ــم حتى  ــم يت ــميا ل ــركة رس الش
ــب االمر حتديد راس مال  االن ويتطل
ــاج الى تقييم  ــركة وهذا يحت الش
ــع من  التس ــركات  الش موجودات 
ــاري  يختاره  ــب استش ــل مكت قب
ــس الوزراء  ــة مجل ــس وموافق اجملل

ــب املادة الرابعة من القانون،  حس
ــبب عدم  ــق بس ــم يتحق ــذا ل وه
ــس االدارة، وامام  ــتكمال مجل اس
الشركة الفتية وضع نظام داخلي 
ــن هيكلية  ــن اجمللس يتضم يقر م
ــة  ــرة اداري ــا كثي ــركة وقضاي الش
ــة االمر ان  ــد، خالص ــك تنجز بع ل
ــركة قانونيا لم  ــتلزمات الش مس
ــتكمل حتى االن، لذا جاء قرار  تس
ضم الشركات التسع غير مدروس 
ــد  القواع ــط  ابس ــى  ال ــر  ويفتق
القانونية واثار موجة من االنتقادات 
الى رئاسة الوزراء ووزارة النفط. في 

ــك والضم ميكن  ــرار الف ــني ان ق ح
ــي  ــرة ف ــوة االخي ــكل اخلط ان يش
ــلة االجراءات ويتم من قبل  سلس

وزير النفط. 
ان التراجع عن قرار ضم الشركات 
ــركة النفط الوطنية  ــع لش التس
ــؤوال  مس ــرارا  ق كان  ــس  ام ــوم  ي
والشكر موصول الى السيد رئيس 
الوزراء املكلف لتدخله املباشر في 
معاجلة االمر وانتشال هذا القطاع 
ــي متاهات،  ــن الدخول ف احليوي م
وعلينا الدفع باملزيد من التأني في 
رسم خارطة طريق تؤمن للعراقيني 

ظهور شركة نفطية وطنية قادرة 
ــتثمار  على حتقيق امانيهم في اس

الثروات بشكل صحيح.
ــون احياء هذه  ــد انتظر العراقي لق
ــال ضير في  ــركة نصف قرن ف الش
ــدودة لضمان   ــهر مع االنتظار الش
ــة  الناحي ــن  م ــليم  س ــال  انتق

القانونية واالدارية. 
ان مشروع شركة النفط الوطنية 
ــروع  ــروعا عابرا بل مش ليس مش
ــكل  يش ان  ــل  يؤم ــتراتيجي  اس
النفطي  القطاع  لنهضة  الرافعة 

واقتصاد العراق.

اإلرباك الذي حصل َّـ نهاية 
األسبوع اِّـاضي بضم الشركات 
الوطنية التسع اُّـ الشركة 
وفك ارتباطها من الوزارة، جاء 
نتيجة تضارب اِّـصالح بني 
 Conflict of الوزارة والشركة
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تدمـِّر التـَّكنلوجيا مفهوم 
القناعة عندهـُما ولذلك 
ينبغي أَن ال يغفال عن 
لـِك فالقناعةُ كنز ال  ذَ
 يفنى كما َّـ الحـِكمة
اِّـعروفة

 االمام الحسني (ع) ثار ليأمر
 باِّـعروف وينهى عن اِّـنكر
 فمن تمثل بنهجه نال بكل
 خطوة حسنة ومحيت عنه
سيئة

نساء التغيري بملحمة 
الطف يثبتن أن الدور 
البارز لهن لم يكن َّـ 
اِّـسرية صوب كربالء 
برفقة نساء البيت 
الهاشمي بل بعظمة 
اِّـصاب

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

امل الياسري

 خارطة طريق
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ــفير  الس ــدى  أب ــه  جانب ــن  م
التشيكوسلوفاكي في بغداد نشاطاً 
دبلوماسياً واضحاً وبوتيرة متصاعدة, 
ــة  ــر اخلارجي ــة وزي ــب مقابل ــد طل فق
ــتقبله بالفعل  ــم جواد الذي اس هاش
يوم الرابع والعشرين من شباط١٩٦٠، 
ــأن  وتبادل الطرفان وجهات النظر بش
ــية بني  ــات الدبلوماس ــر العالق تطوي
ــبة العيد  ــاً مع مناس ــن، وتزامن البلدي
ــد  عق ــلوفاكيا  لتشيكوس ــي  الوطن
ــه  نقلت ــاً  صحفي ــراً  مؤمت ــكي  كرتس
الصحافة العراقية باهتمام وفي تلك 
ــم  ــفارة بتنظي ــت الس ــبة قام املناس
ــوزراء وكبار  ــس ال ــة حضرها رئي حفل
ــية ، فضالً عن  الشخصيات السياس
رؤساء البعثات الدبلوماسية األجنبية 

لدى العراق. 
ــرأ تطور على  ــي هذه املرحلة, ط      وف
العراقي  الدبلوماسي  التمثيل  صعيد 
مع تشيكوسلوفاكيا, إذ قررت احلكومة 
ــن آب١٩٦٠  ــر م ــي العاش ــة ف العراقي
ــفير باهر فائق وترشيح  استدعاء الس
ــفيراً فوق العادة لدى  قاسم حسن س
ــاء  ــلوفاكيا، ج ــة تشيكوس جمهوري
ــا رئيس  ــرة بعث به ــب مذك ذلك حس
مجلس السيادة إلى رئيس اجلمهورية 
ــر  اجلدي ــن  وم ــلوفاكية  التشيكوس
ــوزراء وافق على  ــس ال ــر أن مجل بالذك
ــاً بديوان  ــق مديراً عام ــني باهر فائ تعي
وزارة اخلارجية بعد إعفائه من منصب 
ــفير العراق في براغ، ووفقاً للوثائق  س
ــتدعاء  ــلوفاكية جاء اس التشيكوس
ــه التقدمية  ــبب آرائ ــق بس ــر فائ باه
ــذاً ألوامر التعيني  والدميقراطية، وتنفي
ــة كتاباً إلى  ــلت احلكومة العراقي أرس
ــتدعاء  الهندية تضمن اس ــة  احلكوم
ــي  ــراق ف ــفير الع ــن س ــم حس قاس
ــد وصوله إلى العاصمة  نيودلهي، وبع
بغداد زار قاسم حسن السفير اجلديد 
ــر من آب  ــابع عش ــراغ في الس ــدى ب ل
ــيادة محمد  ١٩٦٠, رئيس مجلس الس
ــفر  بالس ــتأذناً  مس ــي  الربيع ــب  جني
ــنم منصبه اجلديد في براغ، وفي  لتس
ــياق نفسه استقبل رئيس الوزراء  الس
ــمي  ــم مبكتبه الرس ــد الكرمي قاس عب
ــي  العراق ــفير  الس ــن  حس ــم  قاس
ــلوفاكيا، وبعد  ــني لدى تشيكوس املع
مصادقة مجلس السيادة على األوامر 
ــتدعاء باهر فائق  ــة اخلاصة باس االداري
ــم حسن، غادر األخير إلى  وتعيني قاس
تشيكوسلوفاكيا, وقدم أوراق اعتماده 
ــداً لديها إلى  ــفيراً جدي ــمية س الرس
ــلوفاكيا  ــس جمهورية تشيكوس رئي
ــون الثاني  ــن كان ــر م ــي الثامن عش ف
ــفير ميثل  ــون بذلك ثاني س ١٩٦١، ليك
ــلوفاكيا فضالً  ــي تشيكوس العراق ف
ــر مقيم لدى  ــفير غي عن مهمته كس

هنغاريا. 
ــكي باإلجازة  ــع كرتس ــاء متت ــي أثن وف
ــفارة  الس ــت  حرص ــة  االعتيادي
ــة على  احملافظ ــلوفاكية  التشيكوس
زار  ــد  فق ــي,  الدبلوماس ــاطها  نش
ــلوفاكي  القائم باألعمال التشيكوس
ــلمه  ــم جواد، وس وزير اخلارجية هاش
ــكان  ــره فال ــن نظي ــة م ــة تهنئ برقي
بلوغه  ديفيد(Valkan David) مبناسبة 
ــوده  بجه ــيداً  مش ــني،  اخلمس ــن  س
ــية واثرها بازدهار العالقات  الدبلوماس
ــا  م ــلوفاكية،  التشيكوس ــة  العراقي
ــية  ــام الدوائر الدبلوماس ــر اهتم فس
ــبات  باملناس ــلوفاكية  التشيكوس
السياسيني,  للمسؤولني  الشخصية 
ــات  العالق ــر  وتطوي ــق  تعمي ــدف  به
السياسية مع الدول الصديقة ومنها 

العراق.
ــة عاد  ــه اإلعتيادي ــاء إجازت ــد انته  بع
ــفير التشيكوسلوفاكي إلى مقر  الس
ــر من  ــه, فالتقى في الثالث عش عمل
ــم  ــباط ١٩٦١ بوزير اخلارجية هاش ش

جواد واستعرض خالل اللقاء العالقات 
ــبل تطويرها,  الثنائية بني البلدين وس
كما مت في ذلك اللقاء تبادل وثائق إبرام 
اتفاقية التعاون اإلقتصادي بني العراق 

وتشيكوسلوفاكيا . 
ــفارة  الس أن  ــة,  باملالحظ ــر  واجلدي
ــن  م ــعت  وس ــلوفاكية  التشيكوس
ــراق، إذ قررت  ــة في الع ــا العامل دوائره
ــلوفاكية  التشيكوس ــة  احلكوم
 (Kareil Girma) ــا ــداب كاريل جيرم انت
ــكرتير ثان، كما  دبلوماسياً بدرجة س
Ouma Yaforik ــك ــا يافوري ــت أوم عين
ــداد،  بغ ــة  بالعاصم ــاً  جتاري ــاً  ملحق

ــى بغداد  ــه وصل إل ــي الوقت نفس وف
 Sousska) ــكا  سوسس ــالف  ستانس
Stanslav) لشغل وظيفة سكرتير ثان 
 , ــلوفاكية  ــفارة التشيكوس في الس
يبدو أن ذلك جاء نتيجة لتطور العالقات 
ــلوفاكيا على  ــراق وتشيكوس بني الع
ــفير  ــع الس ــد, إذ متت ــف الصع مختل
ــمل  ش دؤوب  ــاط  بنش ــكي  كرتس
ــة  واالقتصادي ــية  السياس ــب  اجلوان
ــاء  ــن أبرز رؤس ــدَ م ــى عُ والثقافية,حت
ــة  االجنبي ــية  الدبلوماس ــات  البعث
العاملة في العراق,فضالً عن ذلك فأن 
ــاً حقق  ــك ملحقاً جتاري ــني يافوري تعي
ــك املضمار  ــن التقارب في ذل ــراً م كثي

كما سنرى. 
ــب العراقي,  ــق باجلان ــا يتعل ــا فيم أم
ــر  أوام ــة  اخلارجي وزارة  ــدرت  أص ــد  فق
تتعلق بإجراء تنقالت عدة في السلك 
ــا اإلدارية،  ــي ضمن خطته الدبلوماس
ــيني  الدبلوماس ــن  م ــدداً  ع ــملت  ش
ــراغ،  ــدى ب ــة ل ــفارة العراقي ــي الس ف
رؤوف  ــنان  س ــن  م كلٌ  ــتدعي  اس إذ 
ــوان  ــى دي ــي إل ــره داغ ــى الق ومصطف
الوزارة , وبهدف تنظيم عمل السفارة 
ــلوفاكيا  تشيكوس ــدى  ل ــة  العراقي
ــيب عبد اهللا  أصدرت الوزارة امراً بتنس
ــكرتيراً أول  ــق الذي كان يعمل س الزيب
ــفارة العراقية في طوكيو إلى  في الس
ــفارة العراقية في براغ بالوظيفة  الس
ــها, فضالً عن عدد من املوظفني  نفس
منهم رئيس املالحظني شاكر شهاب 
ــب  ــل معاون محاس ــو كل ــظ أب وحاف
لشغل الوظيفة نفسها في براغ. وفي 

ــه صادق مجلس الوزراء  السياق نفس
ــاور خليل الداغستاني  على نقل املش
ــم باألعمال  ــغلَ منصب القائ الذي ش
ــل وصول  ــلوفاكيا قب ــدى تشيكوس ل
ــفير، إلى منصب مدير عام الدائرة  الس
االقتصادية في وزارة اخلارجية، إذ شغل 
إدارتها بالوكالة قبل صدور كتاب نقله 

إليها. 
ــي  الوطن ــد  العي ــبة  ومبناس
ــكي  ــلوفاكيا عقد كرتس لتشيكوس
ــن آيار  ــوم الثامن م ــاً ي ــراً صحفي مؤمت
ــا حتقق بني  ــتعرض خالله م ١٩٦٢، اس
ــن من تعاون على جميع الصعد  البلدي
ــيداً بالتطور السريع للجمهورية  مش
ــة ، كما نفى وجود أية خالفات  العراقي

ــد عمق  ــن، وأك ــني البلدي ــية ب سياس
ــزة بني  ــية املمي ــات الدبلوماس العالق
ــلوفاكيا والعراق منذ إعالن  تشيكوس

ــراً لقرب  ــوري فيه. ونظ النظام اجلمه
انتهاء مهامه سفيراً لبالده في بغداد 
ــلوفاكي وزير  ــفير التشيكوس زار الس

اخلارجية في الثالثني من آيار١٩٦٢ . 
أن  ــى  إل ــير  نش أن  ــروري  الض ــن  وم
ــتدعت  اس ــلوفاكيا  تشيكوس
ــكي بعد أن أمضى أربعة أعوام  كرتس
سفيراً لبالده لدى اجلمهورية العراقية، 
ــراء بعض التغييرات في  كما أرادت إج
ــي في سفارتها  ــلكها الدبلوماس س
لدى العراق,إذ عبرت تشيكوسلوفاكيا 
ــك ــني انطون فاس ــا بتعي ــن رغبته ع
ــوق العادة  ــفيراً ف Anton Vasek))( ) س
ومفوضاً لدى العراق، على ذلك األساس 
ــوم الثالث  ــداد ي ــكي بغ ــادر كرتس غ
ــرين من متوز١٩٦٢، وجرى توديع  والعش
ــلك الدبلوماسي  ــمي لعميد الس رس
ــاء  ــؤولني ورؤس ــدد من املس ــره ع حض
ــياق  ــية . وفي س ــات الدبلوماس البعث
متصل ودع ناظم الزهاوي وزير التجارة 
ــق التجاري النتهاء مهام  يافورك امللح

عمله بالعراق . 
ــية  الدبلوماس ــات  العالق ــت  نال

ــالم  اإلع ــام  اهتم ــني  اجلمهوريت ــني  ب
ــت  أول ــد  فق ــلوفاكي،  التشيكوس
ــلوفاكية  التشيكوس ــة  الصحاف
ــاً  واضح ــاً  اهتمام ــة  اليومي
ــة- العراقي ــات  العالق ــوع  مبوض
ــك  ذل ــت  نقل ــلوفاكية,  التشيكوس
ــفارة العراقية التي تابعت  تقارير الس
ــرت  نش ــد  فق ــذاك،  آن ــره  نش مت  ــا  م
صحيفة (دميقراطية الشعب) الصادرة 
في براغ، نشاط كرتسكي أثناء وجوده 
ــه لرئيس الوزراء عبد  في العراق وزيارات

الكرمي قاسم. 
ــة  اخلارجي وزارة  ــجالت  س ــب  وبحس
ــفير اجلديد أوراق  ــة ، قدم الس العراقي
ــن أيلول ١٩٦٢،  ــر م اعتماده في العاش

ليباشر مهام عمله سفيراً فوق العادة 
ومفوضاً جلمهورية تشيكوسلوفاكيا، 
 (Pavel Dzunda)فضالً عن بافل جوندا

ــة  البعث ــن  ضم ــن  م ــح  أصب ــذي  ال
ــفارة  ــية العاملة في الس الدبلوماس
التشيكوسلوفاكية في بغداد بعد أن 
التحق بها رسمياً، كما التحق بالبعثة 
 (Jerry Kadleck) ــك ــري كادل أيضاً جي

ــتهل  , وقد اس ــانٍ ــكرتير ث ــب س مبنص
ــي بزيارة  ــاطه الدبلوماس ــك نش فاس
قام بها إلى وزير اخلارجية هاشم جواد, 
حيث بحث الطرفان العالقات الثنائية 
ــلوفاكيا وسبل  بني العراق وتشيكوس

االرتقاء بها على مختلف الصعد . 
ــبق, إن تشيكوسلوفاكيا  يبدو مما س
ــة  ومكان ــوة  حظ ــة  صاحب ــت  كان
ــة العراقية,  ــدى احلكوم ــية ل سياس
ــادة  ق ــرص  حل ــة  نتيج ــك  ذل ــاء  ج
اجلمهورية التشيكوسلوفاكية على 
ــية متطورة مع  بناء عالقات دبلوماس
ــا باجلمهورية  ــر اعترافه ــراق. فإث الع
ــياً كفؤاً  دبلوماس انتدبت  ــة  العراقي
ــداد, واليخفى  ــرؤس بعثتها في بغ لت
ــفير  الس ــاط  نش ــة  متابع ــن  م
ــكي  كرتس ــلوفاكي  التشيكوس
ــم عمله باجلدية والنشاط  الذي اتس
ــجالت  س ــن  م ــمه  اس ــل  يخ ــم  ول
ــوزارات العراقية, مما  ــارة ألغلب ال الزي

ــى تطور العالقات  انعكس إيجابياً عل
العراقية التشيكوسلوفاكية, أعقبه 
ــذي دأب على اقتفاء  ــك ال انطون فاس

ــى ماورثه  ــلفه واحلفاظ عل ــى س خط
ــني  ــع السياس ــات جيدة م ــن عالق م
االجانب,  ــيني  والدبلوماس ــني  العراقي
أدت  ــة  االقتصادي ــح  املصال أن  ــدو  ويب
ــني العراق  ــي تعميق العالقات ب دوراً ف

ــا يكن من  ــلوفاكيا. ومهم وتشيكوس
ــن أوروبا  ــاك دوالً أخرى م ــأن هن ــر, ف أم
ــى إقامة  ــت أيضاً عل ــرقية حرص الش
ــع العراق اجلمهوري,  عالقات صداقة م

من بينها يوغسالفيا. 

٣ - تطور العالقات الدبلوماســية 
مع يوغسالفيا 

ــتها اخلارجية  ــع سياس ــجاماً م انس
الداعمة حلركات التحرر العاملية، كانت 
ــدول التي  ــي طليعة ال ــالفيا ف يوغس
العراقية، فقد  ــة  ــت باجلمهوري اعترف
ــة بتاريخ  ــروز تيتو برقي بعث جوزيب ب
السادس عشر من متوز ١٩٥٨ إلى رئيس 
مجلس السيادة محمد جنيب الربيعي، 
ــيد  ــا ما نصه : « عزيزي الس جاء فيه
ــس ، إنطالقاً من مبدأ أن كل دولة  الرئي
ــكل احلياة  ــي حتديد ش ــا احلق ف لديه
ــيس  ــة، واإلعتقاد بأن تأس االجتماعي

ــق مع إرادة  ــة العراقية يتواف اجلمهوري
ــتقالله،  ــعب العراقي لتأكيد اس الش
ــالفيا  ــة جمهورية يوغس ــأن حكوم ف
االحتادية الشعبية ، قررت بكل ترحيب 
وإقامة  العراقية  باجلمهورية  االعتراف 
عالقات دبلوماسية طبيعية معها..». 
ــالفيا فقد صدر  ورداً على مبادرة يوغس
ــة العراقية جاء فيه :  بيان من احلكوم
« بناءً على الشعور الودي الذي ملسته 
ــن  ــة م العراقي ــة  ــة اجلمهوري حكوم
ــالفيا  جانب حكومة جمهورية يوغس
ــعبية، رحبت حكومة اجلمهورية  الش
ــية  دبلوماس بإقامة عالقات  العراقية 
ــة اواصر الصداقة  ــني البلدين، لتنمي ب

ولتدعيم السالم العاملي» .
ــس الوزراء  ــك, بعث رئي ــي ضوء ذل وف
ــم ببرقية إلى رئيس  عبد الكرمي قاس
ــا  ــاء فيه ــالفيا ج ــة يوغس جمهوري
ــة  ــت برقي ــان تلقي ــق اإلمتن :»بعمي
ــالغ  إب ــداً  ج ــرني  يس  .. ــم  فخامتك
ــة  ــة اجلمهوري ان حكوم ــم  معاليك
العراقية نظراً لرغبة بلدكم في إقامة 
عالقات دبلوماسية ،قررت يوم التاسع 

ــات وتبادل  ــة عالق ــن آب ١٩٥٨ إقام م
الدبلوماسية على مستوى  البعثات 
سفارات..» . وتبعاً لذلك, وافق مجلس 
الوزراء بجلستهِ املنعقدة يوم الثالث 
ــة عالقات  ــى إقام ــن آب عل ــر م عش
ــدول  ــة ال ــع مجموع ــية م دبلوماس
ــالفيا  ــا يوغس ــتراكية بضمنه االش
ــة  اخلارجي وزارة  ــح  تصري ــب  حس  ،
العراقية ، التي باشرت عملياً باتخاذ 
اإلجراءات األصولية، إذ مت االتفاق على 
ــي بني  ــتوى التمثيل الدبلوماس مس
البلدين بدرجة سفير مقيم , وقد هيأ 
ــاط تقارباً دبلوماسياً أثمر  ذلك النش
عنه اجتماع فائق السامرائي سفير 
اجلمهورية العراقية لدى القاهرة يوم 
ــرين من آب مع السفير  الرابع والعش
 Jafer) اليوغسالفي جافير زجير جيا
Zacher Jia) بحث فيه الطرفان سبل 
ــية بني  االرتقاء بالعالقات الدبلوماس
البلدين . اجلدير بالذكر أن يوغسالفيا 
ــتوى  ــياً مبس دبلوماس ــالً  ــت ممث بعث
ــال الى بغداد قبل وصول  قائم باألعم
ــالفي، ألجل إعداد  ــفير اليوغس الس
ــكان  ــار م ــة واختي ــات الالزم الترتيب
ــفارة وعرضها مساعدات مالية  الس
ــراق، وقد زار القائم باألعمال  على الع
ــد حديد يوم الثامن  وزير املالية محم
ــن جانب آخر،  ــن آب . م ــرين م والعش
ــو في بريوني ــع جوزيب بروز تيت اجتم

ــفير املعني نياز ديز  Beriony))( ) بالس
ــبة  دارفتشNiaz Deiz Darvic)) مبناس
ــفيراً  ــنمه مهام منصبه س قرب تس
ــل إليها صباح  ــداد ، التي وص في بغ
ــول ١٩٥٨وأدلى  ــن أيل ــع م ــوم التاس ي
ــة البغدادية  ملندوب جريدة اجلمهوري
ــيحاول  ــاء فيه: « انه س ــح ج بتصري
ــر الصداقة بني  ــام بتقوية أواص القي
شعب اجلمهورية العراقية والشعب 

اليوغسالفي...» .
ــالفي  اليوغس ــفير  الس ــتهل  اس
ــر  ــارة وزي ــي بزي ــاطه الدبلوماس نش
ــي الثالث  ــم كبة ف ــاد إبراهي االقتص
ــه  ووج  ،١٩٥٨ ــول  أيل ــن  م ــر  عش
ــمية لزيارة  ــا لألخير دعوة رس خالله
ــالفيا واالطالع عن كثب على  يوغس
واالقتصادية,  الصناعية  املؤسسات 
كما طلب دارفتش من وزارة اخلارجية 
ــدمي اوراق  ــة حتديد موعد لتق العراقي
ــة  ــة رئاس ــد مخاطب ــاده، وبع اعتم
ــوم اخلامس  دد ي ــيادة حُ مجلس الس
ــداً لتقدمي أوراق  ــر من أيلول موع عش
ــمية، وبالفعل قدمها  اعتماده الرس
ــيادة  إلى رئيس وأعضاء مجلس الس
بحضور وزير اخلارجية، ونقل السفير 
ــالفي  اليوغس ــعب  الش ــي  تهان
ــبة  ــعب العراق مبناس ــة وش حلكوم
ــداً  ــوري ، مؤك ــام اجلمه ــالن النظ إع
ــيخ مبادئ الود  رغبة حكومته بترس
ــن، وقد رد رئيس  واالحترام بني البلدي
ــكر  ش ــة  بكلم ــيادة  الس ــس  مجل
ــالفي،  ــف اليوغس ــل املوق ــا نب فيه
ــني العالقات  ــدداً على ضرورة متت مش
ــدم مصلحة  ــا يخ ــية مب الدبلوماس
ــك مت افتتاح  ــني ووفقاً لذل اجلمهوريت
ــي بغداد  ــالفية ف ــفارة يوغس أول س
بتاريخ اخلامس عشر من أيلول١٩٥٨. 
ــى حتقيق أول  ــد حرص دارفتش عل وق
لقاء رسمي له مع رئيس الوزراء عبد 
ــر من  ــم يوم الثامن عش الكرمي قاس
ــه، وكان لقاءً  ــام نفس ــول من الع أيل
ــب وصف  ــود والوئام بحس ــاده ال س
ــفير  الصحف العراقية، كما زار الس
اليوغسالفي نائب رئيس الوزراء ووزير 
ــالم محمد  الداخلية وكالة عبدالس
ــرين من  ــي والعش ــوم الثان ــارف ي ع

أيلول١٩٥٨.
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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
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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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مهدي زاير كعيد

عبد اهللا الجيزاني

ــاق حكومة  ــي انبث ــعب العراق ــر الش ينتظ
ــابقة  ــن احلكومات الس ــدة تختلف ع جدي
بكثير من التفاصيل، تتزامن مع هذا االنتظار 
ــل  ــات االفض ــول االلي ــة ح ــوات مختلف دع
لتشكيل احلكومة لضمان جناحها، من هذه 
الدعوات عدم تسمية وزراء للوزارات االمنية 
ــوة  ــا والدع ــة ادارته ــس احلكوم ــي رئي وتول

لتشكيل حكومة تكنوقراط مستقل هذه 
ــررات الواقعية وغياب  ــوات تفتقر للمب الدع

مصاديق جناحها ألكثر من سبب.
ــام تعددي يعتمد  ــام في العراق هو نظ النظ
ــزب او تيار  ــكل ح ــي ول ــل احلزب ــى العم عل
ــا جلمهوره  ــة قدمه ــج ورؤي ــي برنام سياس
ــا ويفترض  ــات ووعد بتنفيذه قبل االنتخاب
ــذا  ــاس ه ــى اس ــه عل ــوت ل ــور ص ان اجلمه
ــي  ــترك ف ــم يش ــإذا ل ــة. ف ــج والرؤي البرنام
ــح لها من رجاالته،  تشكيل احلكومة ويرش
ــي الغاية من  ــينفذ برنامجه! وماه كيف س
ــح رئيس  ــيس االحزاب اذا كانت ال ترش تأس

حكومة وال وزير؟!
ــوزارات االمنية بيد  ــوة إلبقاء ال كما ان الدع
ــدة عن الواقع واال ملا عد  رئيس احلكومة بعي
عدم تعيني الوزراء االمنيني في عام 2014 أحد 
ــن احملافظات  ــباب احتالل داعش لعدد م اس
ــتقلني  ــأن الدعوة حلكومة مس ــة، ف العراقي
ــر واقعية وال ميكن لها ان ترى  هي االخرى غي

ــا ال ميكن الوثوق  ــوي على نواي ــور بل تنط الن
ــة العراقية منذ عام  بها، خاصة وان التجرب
ــتقل متيز عن غيره من  2003 لم تفرز اي مس

احلزبيني ان لم يكن العكس .
ــس الدعوات  ــة اطلقت نف ــة احلالي احلكوم
بتنصيب تكنوقراط مستقل لم يتمكن اي 
ــتقالل حتقيق اي  من هؤالء املوصوفني باالس
ــيد وزير  اجناز بل كان التميز للحزبيني كالس

العمل والشباب والداخلية.
ان معطيات الواقع تظهر القوى السياسية 
ــا على  ــر عن حرصه ــك للتعبي ــوم ال متل الي
ــيح عدد  ــوى ترش ــد وخدمة املواطن س البل
ــن بني صفوفها  ــخصيات املهنية م من الش
ــدرة على االجناز، وترك  معروفة بالنزاهة والق
ــوزراء، وترك  ــس ال ــام رئي ــار ام ــة االختي حري
الدعوات غير الواقعية واملناكفات واملزايدات 
ــة وتعقيدا، وال  ــهد اال قتام التي ال تزيد املش

تثمر اال ازمات غير مبررة ..

سجاد العسكري

كل شيء بالتكرار قد يسبب امللل اال مسيرة 
ــير  ــة املتحدثة , فنحن نس ــق الصامت العش
ــواج  ــا , فام ــا وامامن ــير معن ــوق يس واملعش
ــمع اال اصوات رجال  ــقني تسير ال تس العاش
ــهداء  ــيد الش ــاء, اطفال كأنه ركب س , نس
ــف العالم  ــا , ماليني من مختل ــدث الين يتح
افغاني باكستاني خليجي عربي غربي ايراني 
ــد ال نفهم لغتهم ؛  ــن بقاع العالم ق نعم م
ــعيهم وهم يرددون  ولكن نفهم كالمهم وس
لبيك ياحسني (ع) , جمعهم من جاد بنفسه 
ــق  ــيرة العش جلمعهم , فعندما نترجم مس
ــكان يتغير الى  ــي فالزمن يتوقف وامل االربعين
ــوراء وكربالء ؛ لنستظل برسم الواقعة  عاش
ــدأ الذكريات باجلريان  ــيرنا باذهاننا لتب في س
ــقني من سالت دماؤهم ألجلنا  في عروق عاش
ــق  ــيرة العش ــي مس ــم ان ف ــوا ابناءك , علم
ــا اذا تذكرنا  ــقني كماالت ميكن نيله والعاش

بخطواتنا:
ــادة  حث  ــق هي عبادة ال ع ــيرة العش ان مس

عليها ائمة الهدى عليهم السالم .
ــيبة  ــن فالنتذكر الش ــا كبير الس ــاذا راين  ف
ــما يجهد  ــر ”رض“ مبتس ــن مظاه ــب ب حبي
ــوب طالبا  ــرة احملب ــي في حض ــه ليرمت بنفس
ــح  ــوز ومالم ــا عج ــر. واذا راين ــا والنص الرض
ــدة العطش  وجهها كانها ارض كربالء من ش
ــي فت العطش  ــر ثكالى كربالء الت , فلنتذك
ــم , وتلك التي رمت براس ابنها طالبة  اكباده
ــوق لتنصره  ــا وقرب املعش ــيدها الرض من س

وتلتحق بركب الشهداء.
 واذا راينا اطفاال تتراكض ميينا وشماال تبكي 
ــربة ماء او طعام ,فلنتذكر  لتسد رمقها بش
ــي تدور حول  ــني (ع) وركبه , وه ــال احلس اطف
قمر بني هاشم تتصارخ العطش العطش يا 

عم قد انهكت وخارت قوانا.
 واذا راينا من يعاني من شدة املرض لم تقعده 
ــفاء  ــوق بالش من الوصول الى حضرة املعش
ــم يجروه  ــجاد (ع) وه ــر الس ــا , ونتذك والرض

ــي رقبته بال رحمة ليترجم ما مر  واجلامعة ف
به طول حياته في دعائه فكرا.

ــدة بني  ــدان بعي ــاس من بل ــاهد ان ــد نش  وق
ــك ,  املاليني فلتنصره وتقدم له ماجتود نفس
ــط الظاملني  ــني (ع) كان غريبا في وس فاحلس
ــرفا ان تكون  ــانا , فيكفيك ش ذبحوه عطش

خادما لزوار احلسني (ع) .
ــن الصالة وادها  ــني يرفع االذان ال تتاخر ع  وح
ــني (ع) واالعداء  ــر ان احلس ــا , وتذك في وقته
ــة الصالة حتت  ــن اقام ــم يثنه م ــط به ول حتي
ــا  ــع ايدين ــاح , ونرف ــيوف والرم ــات الس طعن

بالدعاء ونقول هل اوفينا يابن رسول اهللا.
ــك او  ــن اخت ــير فانه ــاء تس ــت النس  واذا راي
ــميات  ــاء الهاش ــك او زوجتك , وتذكر نس ام
ــب (ع) التي حفظت  ــن زين ــبيات تقوده املس
حجابها , وكيف كان الظاملون ينظرون اليهن 
ــئ ببصرك  ــة , وهنا فالتطئط ــرات وقح بنظ

ورأسك وتصور عظم مصاب محمد واله.
ــهداء دافعوا  ــترى طوال الطريق صور الش س
ــتمر  ــا ارضنا , لتس ــاتنا اعراضن ــن مقدس ع
مسيرة العشق ضد قوى الظالم واالستكبار 
ــني  ــت ب ــوق , وان ــرنا للمعش ــم ماس , ولواله
ــهداء الطف هنا االكبر  صورهم تذكر صور ش
ــلم , وهب وجون  ــم وزهير وبرير ومس والقاس
ــير بخطوات عارفة بصير  وعابس ... وانت تس

مبا قدموه للعقيدة .
ــاف امهاتهم  ــترى اطفال حتمل على اكت  س
ــل بني يد  ــع الذي قت ــل الرضي ــر الطف , فتذك
احلسني ع , لتفيض روحه مطرا يخفف تعب 
املسير . واثناء املسير ردد شعارات احلسني ع 
واوالده واصحابه والعباس وزينب ع , وشهداء 
ــك (اال من ناصر  ــا على قلب ــف , واعرضه الط
ــع سعيك ...فواهللا  ينصرنا) , (كد كيدك واس
ــدا عن ديني  ــو ذكرنا),(..اني احامي اب ــن متح ل
وعن امام صادق اليقني), (اميري حسني ونعم 
ــا ضعيفة ...دون  ــوز في النس ــا عج االمير),(ان
بني فاطمة الشريفة) ,فختر لنفسك شعارا 

وصاحبا كاصحاب احلسني (ع).
ــني  ــير الى احلس نعم علموا ابنائكم ان املس
ــة وتألف  ــر ومحب ــالم وخي ــوة س ــي دع (ع) ه
ــوا ان  ــبقة , وعلم ــة مس ــال معرف ــوب ب القل
ــني (ع) الراعي لتهذيب النفس , وتقومي  احلس
ــض جميعا بابعاد  ــلوك واالخالق , لننه الس
ــة  ــانية والعقائدي ــوراء االنس ــالء وعاش كرب
ــانا مظلوما , ورفض  ,احلسني (ع) مات عطش
ــني  العنف والقتل ؛ ليخاطب العالم ان احلس

(ع) يصنع االنسانية و احلياة .

نزار حيدر

ــي مرحلة من  ــاة الزوجيَّة ه ــي احلي ــل ف  إِنَّ امللَ
املراحل التي ميرُّ بها أَغلبيَّة النَّاس، ولهُ أَسبابٌ 
ــصُّ الزَّوج ومنها ما يخصُّ  عديدةٌ، منها ما يخ
ــصُّ اإلِثنَني معاً، ولذلك ال  الزَّوجة ومنها ما يخ
ــرة إِذا ما مرَّت  اه ــن هذه الظَّ ــية م ينبغي اخلَش
رةٍ  ــا كظاهِ ــمَّ التَّعامل معه ــني، ليت ــى زَوجَ عل
ــت إِستثنائيَّة  خيفة فهي ليس طبيعيَّةٍ غير مُ
ــاذَّة ولذلك ال حتتاج إِلى التسرُّع أَو القلق،  أَو ش
ــا وتعقيدِ  ــبِّب مبضاعفتِه ــادةً يُس ــانَّ ذلك ع ف
ــي أَن يعمد أَحد  ــر!. ال ينبغ ــر فأَكث ــا أَكث حلِّه
 ، لِ

نفردةٍ للملَ ــن حلُولٍ مُ ني إِلى البحثِ ع الزَّوجَ
ــتركة، ألَنَّ احللُول  ش إِذ ينبغي أَن تكونَ احللول مُ
املُنفرِدة عادةً ما تكون سلبيَّة مبُجملِها. وأَنَّ أَوَّل 
رفان هو في أَسباب  يهِ الطَّ ما ينبغي أَن يبحث فِ
ــباب  ل كلَّ طرفٍ جزءاً من األَس املَلل، وأَن يتحمَّ

ــاً أَو كامالً  ــهُ معصوم سَ ــا نَفْ م ــرى أَحدهُ فال ي
ل  .ينبغي التَّعامُ ــبابِ ــي كلَّ األَس ل الثَّان ويُحمِّ
وليَّة  توازن يعتمد املسؤُ كلٍ مُ مع املُشكلة بشَ
ر. كما ينبغي  ع أَو التكبُّ التَّشاركيَّة وعدم الترفُّ
ــل البيت،  ــولٍ في داخ ــان بحلُ رف ــر الطَّ أَن يفكِّ

ــباب  ــة مهما كانت األَس ــاة الزوجيَّ داخل احلي
ــا إِلى خارج  م ــاً منهُ ــال ينظرُ أَيّ ــات، ف والتَّحدِّي
ــرة امللَل في  . وتزداد ظاه ــلٍّ ــت بحثاً عن ح البي
ــة والتَّكنلوجيا  ومل ــاة الزَّوجيَّة في زمن العَ احلي
ما بوسائل  ل الزَّوجان عن بعضهِ عندما ينشغِ
ــدان  ــال يج ف ــا  ــي وغيرِه اإلِجتماع ــل  التَّواص

ــل البَيت وال في  يانهِ معا ال في داخ ــاً يقضِ وقت
. خارجهِ

ــباب التي  ــا أَنَّ التَّكنلوجيا أَحد أَهم األَس  كم
ا  ــني، ورُمبَّ ــني الزَّوجَ ــف الثِّقة ب ع ــى ضُ دِّي إِل ــؤَ ت
ــال أَبداً عن  ــي أَن ال يغف ــا، ولذلك ينبغ تدميره
ــا في  م ــة بينهُ ــم الثِّق ــرورة تدعي ــة وضَ أَهميَّ
ــر التَّكنلوجيا مفهوم  ــا تدمِّ ــات. كم كلِّ األَوق
ما ولذلك ينبغي أَن ال يغفال عن  القناعة عندهُ
ــا في احلِكمةِ  ــكَ فالقناعةُ كنزٌ ال يُفنى كم ذَلِ

املعروفة.
بِي طالبٍ 

ــيِّ بن أَ نِنيَ عل ُؤْمِ ــد رُوِيَ أَنَّ أَميرَ املْ فلق
أَةٌ  رَ مُ اِمْ رَّتْ بِهِ مَ ابِهِ فَ حَ ي أَصْ ــاً فِ الِس انَ جَ (ع) كَ
الَ (ع) {إِنَّ  قَ مْ فَ ارِهِ مُ بِأَبْصَ وْ ا اَلْقَ هَ قَ رَمَ يلَةٌ فَ مِ جَ
ــبَبُ  حُ وَ إِنَّ ذَلِكَ سَ امِ وَ ــولِ طَ حُ هِ اَلْفُ ذِ ــارَ هَ أَبْصَ
هُ  بُ جِ ةٍ تُعْ

ــرَأَ ــمْ إِلَى اِمْ كُ دُ رَ أَحَ ــإِذَا نَظَ
ــا فَ ابِهَ بَ هِ

.{ تِهِ
رَأَ امْ رَأَةٌ كَ يَ اِمْ َا هِ إِمنَّ

لَهُ فَ سْ أَهْ لْيُالَمِ فَ
ا  ــا، ويهتمَّ م ــان، وليس أَحدهُ ــث الزَّوج  أَن يبح
ــة  ــة والعائليَّ ــا الزَّوجيَّ م ــث عالقاتهِ ــي حتدي ف
ــائل  ر احلياة والتَّكنلوجيا ووس دائماً، فمعَ تطوُّ
ما إِستيعاب  التَّواصل اإلِجتماعي ينبغي عليهِ
ــاريع أُسرِيَّة  ــريع بأَفكار ومش ر السَّ هذا التطوُّ
ر  جديدة، من أَجلِ أَن يتغلَّبا على حتدِّيات التطوُّ
يا على املَلل.إِنَّ التَّغيير  كل مُستمرٍ، فيقضِ بشَ

ان لتجاوز املَلل . همَّ والتَّحديث أَمران مُ

كيف صنعت نساء قالئل مستقبل كربالء؟ ومن املفترض 
أنهنَّ يعشنَ حالة إنكسار، وخوف، وحزن ال يضاهى، لكن 
املدهش أنهنَّ أعطنيَ هوية خاصة، عن املرأة العاشورائية 
ــة، واحلرية،  ــات بالكرام ــف، وهنَّ ملتحف ــي واقعة الط ف
ــل والرذيلة، فأعلنت كل  ــكر الباط واإلباء، مبواجهة معس
ــتنصارها لإلمام احلسني  واحدة منهنَّ على طريقتها، إس
ــالم)،  ــوارء زينب (عليها الس ــالم)، وأخته احل ــه الس (علي
ــموع مضيئة، ستُخلَد الى  فحفل التاريخ الكربالئي بش

! يوم يبعثون، و(دِلهم بنت عمرو)إحداهنَّ
دِلهم بنت عمرو زوجة زهير بن القني، دعاه اإلمام احلسني 
ــالء، فأجاب  ــير لكرب ــالم) لصحبته في املس ــه الس (علي
ــه زوجته:يا  ــاً مبرافقته، فقالت ل ــس راغب ــوله: إنه لي رس
سبحان اهللا! أيبعث إليك احلسني بن فاطمة ثم ال تأتيه؟ 
! فذهب زهير  ــه ورجعتَ ــمعتَ كالم ما ضرك لوأتيته فس
ــرق وجهه،  ــراً وقد أش على كره، فما لبث أن عاد مستبش
فأمر بفسطاطه ووضعه بجانب فسطاط احلسني (عليه 

السالم)، فما سر هذا التغيير؟
ــة دِلهم بنت عمرو، أنها  نْ يعتقد أن قيم ــئ متاماً مَ مخط
ــت  ــة احلقيقية للمرأة ليس ــى إن القيم ــت زيداً، حت أجنب
ــي إرتباطها بالرموز  ــد أو عبيد، وإمنا تتضح مكانتها ف بزي
ــي تعاصرها، وكيفية التأثير في الزوج، واالبن،  الدينية الت
ــكر احلق  ــا بجانب معس ــرة لتعبئته ــداد األس واألخ، وإع
ــهادة، والصبر على  ــة، وزرع مفهوم كرامة الش والفضيل
الشدائد وامللمات، ألنها تدرك جيداً أن كربالء قضية تعني 

اخللود، رغم رحيل زهير 
بن القني عنها.

ــن  ب ــني  الق ــن  ب ــر  زهي
ــاري البجلي،  قيس األمن
ــيوخ أهل  ــار ش من كب
الكوفة وأشرافها، كان 
في  ــة عظيمة  منزل ذو 
إمتناعه  ورغم  قبيلته، 
في البدء، لكنه بإحلاح 
ــه دلهم بنت  زوجت من 
ــتماع  ــرو، قرر االس عم
ــي  ــالء، الت ــوت كرب لص
واقعة  ــث  حي ــه  رافقت
ــة،  ــش والفجيع العط
ــم بني  ــت جرائ وعايش

ــجل لها هذا  أمية بحق البيت العلوي في الغاضرية، فسُ
املوقف املشرف، ليتقدم زوجها ابن القني ويقاتل األشرار، 

بكل عزمية وإصرار هاتفاً: لبيك ياحسني.
ــدور البارز لهنَّ  ــة الطف يثبنتَ أن ال ــاء التغيير مبلحم نس
ــاء البيت  ــوب كربالء برفقة نس ــيرة ص ــم يكن في املس ل
ــعار خطورة  ــاب، واستش ــة املص ــل بعظم ــمي ب الهاش
ــاعيه اخلبيثة حملو الدين والعقيدة،  الطغيان األموي، ومس
ولهذا كان لهنَّ الريادة في ترسيم أسباب الثورة احلسينية، 
واإلصرار على املكاشفة واإلستعداد للشهادة، وقناعتهن 
ــة، حيث آهات  ــه احلتمي ــق الظلم نهايت ــن مصادي بأن م
ــاء األنصار  ــرت نس املظلوم لم ولن تضيع، لذلك إستبش

خيراً، فصنعنَ اإلنتصار.

محمد توفيق عالوي 

ــني (ع) الصفاح في  عندما بلغ احلس
ــراق لقي  ــيرته من مكة إلى الع مس
ــأله  ــاً من الكوفة فس ــرزدق قادم الف
ــال  ــراس )، فق ــا ف ــا أب ــا وراءك ي ( م
الفرزدق ( تركت الناس قلوبهم معك 
ــني  ــك ) فقال احلس ــيوفهم علي وس
ــا أراك إال صدقت يا أخا تيم،  (ع)   ( م
ــال، والدين لعق على  ــاس عبيد امل الن
ــه  ــا درت  ب ــه م ــنتهم يحوطون الس
ــهم، فإذا محصو بالبالء، قل  معايش

الديانون)؛ 
ــنة  ــل العراق س ــع أه ــذا كان وض ه
ستني للهجرة، فما هو وضعهم في 
ــني (ع)  ــر؛ الكثير يندبون احلس احلاض
ــذا البكاء كان  ــه، فكم من ه ويبكون

صادقاً ؟
ــكاء  ــن الب ــني (ع) م ــرد احلس ــم ي ل
ــب، فقد بكى  ــه فحس ــاً مع تعاطف
ــعد وهو  ــاً عمر ابن س ــه تعاطف علي
يأمر بذبحه، وبكى عليه أهل الكوفة 
ــبايا،  ــتقبلوا الس ــاً حني اس تعاطف
(ع)  ــب  زين ــة  العقيل ــم  فخاطبته
(أتبكون؟ وتنتحبون؟ إي  واهللا فابكوا 
كثيراً واضحكوا قليالً، فلقد ذهبتم 

بعارها وشنارها )؛ 
فاحلسني (ع) لم يستشهد من أجل 
ــهد من  أن ينال تعاطفنا، بل استش
ــا ومن أجل  ــي رفعه ــل القيم الت أج
منهجه الذي أعلنه (إمنا خرجت أريد 

ــول أهللا  ــة جدي رس ــالح في أم اإلص
(ص) )، فأراد بكاءنا أملاً  وتعاطفاً معه 
ــه ملقارعة الظلم  ــير على نهج للس
ــه  ومواجهت ــاد  والفس ــان  والطغي
ــالح وهو ما  ــط والعدل واإلص بالقس
ــه اجلبارة  ــه وأراده في نهضت ــا الي دع

وثورته العظيمة 
ــأل أنفسنا. هل نحن  حري بنا أن نس
ــول ( يا ليتنا كنا  ــون حينما نق صادق
ــوزاً عظيما؟؟ )  ــم فنفوز واهللا ف معك
حري بنا أن نسأل أنفسنا حني نسير 
إلى كربالء ( هل إننا ننال بكل خطوة 

حسنة ومتحى عنا سيئة؟؟ )؛ 
حري بنا حني نذرف الدموع حزناً على 
ــأل أنفسنا (هل  ــني (ع) أن نس احلس
ــوم القيامة مصداق  ــنكون ي حقاً س
قول الصادق (ع) / كل عني يوم القيامة 
باكية إال عني بكت على احلسني (ع) 

فإنها ستكون ضاحكة؟) 

ــال  ــن أكل م ــون ع ــن ال يتورع إن الذي
ــن املواطنني  ــاوى م ــن الرش ــرام م احل
ان  ــدون  يعتق ــن  مم ــتضعفني؛  املس
ــني (ع) ويذرفون  ــع احلس ــم م قلوبه

عليه الدمع الغزير، فكأني بالعقيلة 
زينب (ع) تخاطبهم اآلن وتقول لهم 
ــة  ( إي واهللا  ــت ألهل الكوف ــا قال كم

فابكوا كثيراً واضحكوا قليالً، فلقد 
ذهبتم بعارها وشنارها )؛

ــاوى من  ــون الرش ــن يدفع ــا الذي و أم
بعض التجار واملقاولني لتحال إليهم 
ــتلمها  ــق، ومن يس ــود بغير ح العق
ــي  ــني ف ــض املوظف ــن بع ــم م منه
مؤسسات الدولة،  بل ما يأخذوه من 
عموالت على حساب البلد واملواطن 
ممن يظنون ان قلوبهم مع احلسني (ع) 
ويسيرون أياماً باجتاه كربالء، فكأنهم 
ــا  إذا اعتقدوا  ــكل خطوة يخطونه ب
ــيكون شفيعهم  ــني (ع) س أن احلس
ليغفر لهم ما يتنعمون به من اموال 
السحت، وإن اهللا سيغض الطرف عن 
السرقات  من افواه اليتامى واالرامل 
ــون على قيم احلسني (ع)  إمنا يدعس
ــداف ثورته  ــني (ع) وأه ــادئ احلس ومب

العظمى فيزيدوه أملاً
ــوت  ق ــن  م ــرقتموه  ــا س مب ــم  فإنك

ــم  وانت ــدمت  اعتق إذا  ــتضعفني  املس
مصرون على املعصية ان احلسني (ع) 
ــم اموال  ــفع لكم ويحلل لك سيش
ــل االمر  ــم مخطئون، ب ــرام، فإنك احل

على النقيض
ــروف  ــر باملع ــار ليأم ــني (ع) ث فاحلس
ــر فمن متثل بنهجه  وينهى عن املنك
نال بكل خطوة حسنة ومحيت عنه 
ــون ان قلوبكم  ــيئة، نعم قد تظن س
ــن اعلموا انكم  ــني (ع) ولك مع احلس

بنهجكم هذا فإن سيوفكم عليه.
نصيحتي لكل من يسير هذه املسيرة 
ــة، أن  ــى كربالء املقدس ــى إل العظم
ــوةِ يخطوها، مبا  ــع كل خط ــر م يفك
ــني (ع)؛  ذكرناه، إن كان قلبه مع احلس
ــه، هل إن سيفه  ليحكم على نفس
ــى  عل ــيفه  أم س (ع)  ــني  احلس ــع  م

احلسني (ع) .
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د ابراهيم بحر العلوم

ــط  النف ــركة  ش ــون  قان ــرار  اق ان 
ــن اذار من  ــة في اخلامس م الوطني
ــي الوقائع  ــره ف ــام ونش ــذا الع ه
ــان ٢٠١٨، كان  ــي نيس العراقية ف
ــرا طيبا على امكانية الرهان  مؤش
ــتخراجي  االس القطاع  ــم  لتنظي
ــط  ــاع النف ــي قط ــويقي ف والتس
ــتتبعه خطوات  قانونيا واداريا تس
ــع  لدف ــي  الوطن ــد  للجه ــاء  ارتق
البلد،  ــاد  ــوض باقتص النه عجلة 
ــريع القانون الكثير  وقد واجه تش
ــادات لدوافع مختلفة، ال  من االنتق
يخلو القسم منها احلرص وحسن 
ــن التغاضي عن  ــة كما ال ميك الني
الدوافع السياسية للقسم اآلخر، 
وفي كل االحوال، هناك مالحظات 
ــرات القانون ميكن  ــض فق على بع
ــي  ــا ه ــتقبال كم ــا مس معاجلته

العادة في القوانني االخرى. 
ــفة  ــادة ما يضع فلس ــرع ع واملش
ــريع  التش ــاء  اثن ــا  دوم ــون  القان
ــة بنوده حول ضمان  لتتمحور كاف

حتقيق الفلسفة، اما جوهر  قانون 
ــركة هو ضمان استقالليتها  الش
وتوفير مستلزمات جناحها لتصبح 
ــة الدولة  قادرة على تنفيذ سياس
النفطية، واالرتقاء باجلهد الوطني 
ــتثمار الثروة  ــوي الس ــس ق كمناف
ــم هذه  ــن ابرز معال ــة، وم النفطي
االستقاللية هو حتديد مرجعيتها 
ــوح كما جاء في املادة الثانية  بوض
من القانون، وحدد املشرع مجلس 
ــوزراء كمرجعية قانونية وادارية،   ال
ــة  القانوني ــات  االلي ــاد  ايج ــع  م
ــيق بني وزارة النفط كجهة  للتنس

ــم السياسات  ــؤولة عن رس مس
ــة تنفيذها وبني  النفطية ومراقب

الشركة من جهة اخرى.
ــبانه  ــع في حس ــرع وض ان املش
ــدم تضارب املصالح بني  ضرورة ع
اجلهتني: الوزارة والشركة، فلكل 
وصالحياته  ــؤولياته  مس منهما 
ــا  ــع اليه ــة يرج ــاك مرجعي وهن
ــالف وهي  ــي حال اخل ــان ف الطرف

مجلس الوزراء. 
ــس  ــيد رئي ــا ان الس ــي قناعتن ف
ــة واليته  ــوزراء املنتهي مجلس ال
واالمانة العامة جمللس الوزراء ووزارة 

النفط لم متنح اجلهد االستثنائي 
ــليمة لتنفيذ  ــس الس لوضع االس
ــا اكدتها  ــون املهم، كم هذا القان
ــن القانون  ــرة م ــل االخي ــادة قب امل
ــكورة  ــت مش ــط حاول ووزارة النف
ــروع  ــات االولى للمش ــع اللبن وض
بالسياقات التقليدية التي اعتادت 
ــل مهني  ــم يتبلور عم ــا، فل عليه

متميز يتناسب مع اهمية الشركة 
طوال الشهور الـ6 املاضية بشكل 
ــروع ويدفع  ــالمة املش ــن س يضم
ــود جهد  ــان بوج ــائل اطمئن برس
ــتراتيجي،  ــتثنائي ملشروع اس اس
وامنا مت التعامل معه بسياقات دون 
مستوى الطموح، مع جل االحترام 

والتقدير لكافة اجلهود.
ــطح مباشرة  لذلك برزت على الس
ــي هفوات  ــبوع املاض ــالل االس خ
ــو تعاهد  ــن ان حتدث ل ــا كان ميك م
اجلميع للتعامل مع تنفيذ القانون 
ــد اكدنا  ــوب،  فق ــكل املطل بالش

مبكرا في مرات عديدة على قضية 
ــاذ القانون  ــد نف ــي بع ــراع ف االس
ــخصيات رصينة وطنية  اختيار ش
ــروع اضافة الى ضرورة  لقيادة املش
ــرة عاملية  ــاد على بيوت خب االعتم
ــليمة  ــس االدارية الس لوضع االس

لبناء املشروع.
ــة  ــاد لرئاس ــدي اجل ــدم التص ان ع

ــتة اشهر بتكليف  الوزراء خالل س
من تراه مناسبا للتعاون مع الوزارة 
ــتلزمات الضرورية  في تهيئة املس
ــركة وترك االمر الى  لتأسيس الش
ــبوع االخير من عمرها والتي  االس
ــة احملددة  ــع نهاية املهل ــت م تزامن
للتأسيس  في القانون، كان اجراء 

ارجتاليا.
ــل في  ــذي حص ــاك ال ــل االرب ولع
ــم  ــي بض ــبوع املاض ــة االس نهاي
ــع الى  ــة التس ــركات الوطني الش
الشركة وفك ارتباطها من الوزارة، 
ــارب املصالح بني  ــاء نتيجة تض ج
-Conflict of inte  الوزارة والشركة
est  في حني ان بنود القانون جاءت 
لفك التشابك وان تكون مرجعية 

الشركة خارج عن الوزارة. 
كان يفترض التركيز على تشكيل 
ــار  واختي ــركة  الش ادارة  ــس  مجل
ــكل مهني وشفاف،  اعضائها بش
فهناك خمسة اعضاء في اجمللس 
ــات  الدرج ــن  م ــون  القان ــب  حس
اخلاصة يتم ترشيحهم من رئيس 
ــركة ومبوافقة مجلس الوزراء  الش
ــة مجلس النواب  وبالتالي مصادق
ــكل  ــم يتم حتى اآلن ليش وهذا ل
الغطاء القانوني لقرارات الشركة 
ــجيل  ــاطاتها، اضافة ان تس ونش
ــم حتى  ــم يت ــميا ل ــركة رس الش
ــب االمر حتديد راس مال  االن ويتطل
ــاج الى تقييم  ــركة وهذا يحت الش
ــع من  التس ــركات  الش موجودات 
ــاري  يختاره  ــب استش ــل مكت قب
ــس الوزراء  ــة مجل ــس وموافق اجملل

ــب املادة الرابعة من القانون،  حس
ــبب عدم  ــق بس ــم يتحق ــذا ل وه
ــس االدارة، وامام  ــتكمال مجل اس
الشركة الفتية وضع نظام داخلي 
ــن هيكلية  ــن اجمللس يتضم يقر م
ــة  ــرة اداري ــا كثي ــركة وقضاي الش
ــة االمر ان  ــد، خالص ــك تنجز بع ل
ــركة قانونيا لم  ــتلزمات الش مس
ــتكمل حتى االن، لذا جاء قرار  تس
ضم الشركات التسع غير مدروس 
ــد  القواع ــط  ابس ــى  ال ــر  ويفتق
القانونية واثار موجة من االنتقادات 
الى رئاسة الوزراء ووزارة النفط. في 

ــك والضم ميكن  ــرار الف ــني ان ق ح
ــي  ــرة ف ــوة االخي ــكل اخلط ان يش
ــلة االجراءات ويتم من قبل  سلس

وزير النفط. 
ان التراجع عن قرار ضم الشركات 
ــركة النفط الوطنية  ــع لش التس
ــؤوال  مس ــرارا  ق كان  ــس  ام ــوم  ي
والشكر موصول الى السيد رئيس 
الوزراء املكلف لتدخله املباشر في 
معاجلة االمر وانتشال هذا القطاع 
ــي متاهات،  ــن الدخول ف احليوي م
وعلينا الدفع باملزيد من التأني في 
رسم خارطة طريق تؤمن للعراقيني 

ظهور شركة نفطية وطنية قادرة 
ــتثمار  على حتقيق امانيهم في اس

الثروات بشكل صحيح.
ــون احياء هذه  ــد انتظر العراقي لق
ــال ضير في  ــركة نصف قرن ف الش
ــدودة لضمان   ــهر مع االنتظار الش
ــة  الناحي ــن  م ــليم  س ــال  انتق

القانونية واالدارية. 
ان مشروع شركة النفط الوطنية 
ــروع  ــروعا عابرا بل مش ليس مش
ــكل  يش ان  ــل  يؤم ــتراتيجي  اس
النفطي  القطاع  لنهضة  الرافعة 

واقتصاد العراق.

اإلرباك الذي حصل َّـ نهاية 
األسبوع اِّـاضي بضم الشركات 
الوطنية التسع اُّـ الشركة 
وفك ارتباطها من الوزارة، جاء 
نتيجة تضارب اِّـصالح بني 
 Conflict of الوزارة والشركة
 interest

تدمـِّر التـَّكنلوجيا مفهوم 
القناعة عندهـُما ولذلك 
ينبغي أَن ال يغفال عن 
لـِك فالقناعةُ كنز ال  ذَ
 يفنى كما َّـ الحـِكمة
اِّـعروفة

 االمام الحسني (ع) ثار ليأمر
 باِّـعروف وينهى عن اِّـنكر
 فمن تمثل بنهجه نال بكل
 خطوة حسنة ومحيت عنه
سيئة

نساء التغيري بملحمة 
الطف يثبتن أن الدور 
البارز لهن لم يكن َّـ 
اِّـسرية صوب كربالء 
برفقة نساء البيت 
الهاشمي بل بعظمة 
اِّـصاب

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

امل الياسري

 خارطة طريق
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قرر حكم مباراة النجف 
ــن اجلولة  ــط، ضم والنف
ــدوري  لل ــة  اخلامس
مهند  الدولي  ــي،  العراق
قاسم، إلغاء اللقاء قبل 
بعد  بدقيقتني،  ــه  نهايت
املساعد،  احلكم  تعرض 
واثق مدلل، لالعتداء من 

اجلماهير.
ــة  ــداء إلصاب  وأدى االعت
ــي  ف ــاعد  املس ــم  احلك
الرأس، وغاب عن الوعي، 
ــاء  إلغ ــم  احلك ــرر  ليق

املباراة.
ــير  ــاراة تش املب ــت  وكان
ــني  ــادل بهدف التع ــى  إل
ــق، حيث تقدم  لكل فري
النجف عن طريق احملترف 
النيجيري كيغسالي في 

الدقيقة ٣٧.
ــي  ــوط الثان ــي الش  وف
ــل زياد أحمد  متكن البدي
من تعديل النتيجة ( ١ ـ 
ــي الدقيقة ٦١، قبل  ١) ف
ــازن فياض  ــجل م أن يس
ــط الثاني في  هدف النف

الدقيقة ٦٧.

 وسعى النجف للتعادل 
ركلة جزاء  وحصل على 
ــن  م  ٨٨ ــة  الدقيق ــي  ف
ــا  منه ــجل  س ــاراة  املب
ــوري محمد  احملترف الس

حمدكو هدف التعادل.
ــم  ومن املنتظر أن يحس
نتيجة  ــي  العراق االحتاد 
اللقاء بعد تلقي تقريري 

احلكم ومراقب املباراة.

ــت إدارة نادي أمانة  أعلن
بغداد، متسكها باملدرب 
ثائر أحمد، بعد خسارة 
الطلبة  ــام  أم ــق،  الفري
ــات  (٣-٠) ضمن منافس
ــن  ــة م ــة اخلامس اجلول
ــد  ــال محم ــدوري .وق ال
ــر أمانة  فرحان، أمني س

ــات    ــي تصريح ف ــداد  بغ
ــم  حج ــدر  تق اإلدارة  إنَّ 
اجلهد الذي يبذله املدرب 
ــيرًا إلى  ــر أحمد، مش ثائ
ــس  تعك ال  ــج،  النتائ أنَّ 

ــتوى الفني  حقيقة املس
للفريق.

وأضاف ان «الفريق يُعاني 
من عدم التوفيق، ويفتقد 
ملهاجم موهوب قادر على 

استثمار الفرص».
وتابع «اإلدارة تقدر العمل 
ــر الذي يقدمه ثائر  الكبي
ــكها  متس وتؤكد  أحمد، 
أن  ــى  إل ــيرًا  مش ــه»،  ب
ــتوى  مس يقدم  «الفريق 
ــه اجلميع،  ــاد ب ــا أش فني
األدوار  ــالل  خ ــعى  ونس
ــروج بنتائج  املقبلة للخ
ــتوى  املس ــع  م ــالءم  تت

الفني الرائع للفريق».
يُذكر أنَّ فريق أمانة بغداد 
ــر،  األخي ــز  املرك ــل  يحت
برصيد نقطتني فقط من 

٥ مباريات.

حالة ترقب وانتظار وتشوق يعيشها العبو 
االوملبياد اخلاص العراقي   ومعهم العبو ١٧٤ 
التي  العاملية  األلعاب  في  املشاركون  دولة 
حتت   ،  ٢٠١٩ مارس  أبوظبي  تستضيفها 
بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  رعاية 
األعلى  القائد  نائب  أبوظبى  ولى عهد  زايد 
أيام  بضعه  لقضاء  املسلحة،   للقوات 
العربية  االمارات  دولة  السبع  االمارات  في 
العاملية  العابهم  انطالق  ،وقبل  املتحدة 
ببرنامج  يعرف  وفيما     ،  ٢٠١٩ مارس  في 
ورشة عمل  ، عقب  عقد  املدن  استضافة 
 «٢٠١٩ املضيفة  املدن  «برنامج  بعنوان 
بحضور  أبوظبى،  اإلماراتية  بالعاصمة 
الدولة  إمارات  التنفيذية في  ممثلي اجملالس 

على  أجندتها  في  الورشة  وركزت  السبع، 
التجهيزات اللوجستية والترتيبات الالزمة 
األربعة  األيام  خالل  الوفود  الستضافة 
للبرنامج، وتوفير كافة االحتياجات الالزمة 
يعتبر  الذي  املضيفة  املدن  برنامج  لتقدمي 
باألحداث  املرتبطة  الفعاليات  أهم  من 
الرياضية حول العالم بصورة مميزة، إضافة 
إلى آلية استقطاب املتطوعني من مختلف 
املهارات واالهتمامات عبر املنصة الوطنية 
تلك  وعقد  إمارات»،  «متطوعني.  للتطوع 
لأللعاب  واجملتمع  اإلرث  جلنة  الورشة 
التابعة للجنة العليا الستضافة  العاملية 

األلعاب العاملية.
شهدت الورشة  حضور حصة بنت عيسى 
رئيسة  اجملتمع،  تنمية  وزيرة  بوحميد، 
العليا  للجنة  التابعة  واجملتمع  اإلرث  جلنة 

جهود  على  أثنت  حيث  لأللعاب   املنظمة 
فريق العمل، ووجهت ببذل مزيد من اجلهود 
لطرح  واالبتكار  والتشاور  التنسيق  في 
األفكار؛ سعياً إلى تقدمي حدث رياضي يليق 

الفعاليات  تنظيم  في  الدولة  بسمعة 
املكانة  ويعكس  والعاملية،  اإلقليمية 
دول  مستوى  على  تبوأتها  التي  املتميزة 
الدولة  توجهات  ويدعم  كافة،  العالم 
أصحاب  ودعم  رعاية  بجهود  للتعريف 
وكذلك  اجملتمع،  في  وإدماجهم  الهمم 
أصحاب  إجنازات  على  الضوء  تسليط 
الهمم في كافة اجملاالت، عالوة على توثيق 
العالقات بني مجتمع اإلمارات ومجتمعات 
اخلبرات  تبادل  وترسيخ  املشاركة،  الوفود 
املشتركة  القواسم  وتعزيز  والتجارب، 
البرنامج  الدول والشعوب، كما يعتبر  بني 

منصة عاملية لتبادل ثقافات الشعوب.
العام لأللعاب  املدير  املزروعي،  وقال خلفان 
املضيفة  املدن  برنامج  «أثبت  العاملية 
التي  اخلاص  األوملبياد  برامج  أهم  من  أنه 

اجملتمعي  واإلدراك  الوعي  زيادة  إلى  تهدف 
خالل  ومن  الهمم،  بأصحاب  يتعلق  فيما 
البرنامج  يتيح  السبع،  اإلمارات  مشاركة 
وعائالتهم  للمشاركني  مثالية  فرصة 
األصيلة  والتقاليد  العادات  على  لالطالع 
وختاماً  املتحدة.  العربية  اإلمارات  دولة  في 
أود التوجه بجزيل الشكر والتقدير لكافة 
الداعمني والقائمني على هذه املبادرة، وعلى 
وجه اخلصوص وزارة تنمية اجملتمع برئاسة 
في  لدورها  بوحميد؛  عيسى  بنت  حصة 
جميع  بني  التنسيقية  العمليات  إدارة 
املتطلبات  كافة  وتوفير  املشاركة،  اجلهات 
الالزمة لتحقيق الهدف املنشود من إطالق 
لألوملبياد  املصاحب  املضيفة  املدن  برنامج 
اخلاص -األلعاب العاملية 
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مدينة بوغور االندونيسية ـ عمار ساطع 
- موفد االحتاد الـعراقي لالعالم الريـاضي

ــبابي لكرة  ــو منتخبنا الش  يتطلع العب
ــني، الى خطف  ــوم االثن ــدم، ظهر الي الق
ــم امام  ــرب للحس ــة لقائهم االق نتيج
منافسيهم من منتخب كوريا الشمالية 
ــات اجملموعة  ــوالت منافس ــي ج ــي ثان ف
ــيا دون ١٩  ــي نهائيات كأس آس الثانية ف
ــية  ــة مبالعب املدن االندنوس ــاً اجلاري عام
ــرين  ــهر تش ــتمر حتى الرابع من ش وتس

الثاني نوفمبر املقبل.
ــة التي  ــة املرتقب ــة املواجه ــي اهمي  وتأت
ــاري في متام الساعة  تقام مبلعب بكانس
ــداد، الرابعة عصراً  ــراً بتوقيت  بغ ١٢ ظه
ــة  ــي اهمي ــور، تأت ــة بوغ ــت مدين بتوقي
ــكل الصراع  ــتحدد ش املباراة، كونها س
ــة الثانية التي ميلك  احلقيقي في اجملموع
ــدة من تعادله  ــا منتخبنا نقطة واح فيه
ــة اهداف لكل منهما في  مع تايلند بثالث
ــت يتصدر منتخب  ــة االولى، في وق اجلول
ــاط من تغلبه  ــان الترتيب بثالث نق الياب
ــة اهداف  ــمالية بخمس على كوريا الش

مقابل هدفني.
ــه الثانية  ــا من مواجهت ــل منتخبن  ويأم
ــات القارية، اليوم، الى خطف  في النهائي
ــي قلب  ــاء ف ــدف البق ــوز به ــة الف نتيج
ــف أحدى بطاقتي  الصراع احلقيقي خلط
ــدور الربع النهائي للبطولة  التأهل الى ال
ــد وصوال الى نهائيات  والتنافس فيما بع

كأس العالم للشباب العام املقبل.
ــباب  الش ــب  منتخ ــر  عناص ــل  واكم  

ــتعدادا خلوض لقاء كوريا  حتضيراتهم اس
ــدا من اقوى  ــذي يعد واح ــمالية،  ال الش
ــباب، اال ان  منتخبات القارة في فئة الش
خسارته امام اليابان كان لها وقعٌ سلبي 
على العبيه، الذين اكملوا اللقاء بعشرة 
ــببا في تعرضهم  ــني، وهو ما كان س العب
ــارة، بعد ان كانت النتيجة تشير  للخس
ــة اهداف لهدفني،  الى تقدم اليابان بثالث
ــتثمار  قبل ان يفلح العبو اليابان في اس
ــوف الكوري  ــي صف ــل ف ــص احلاص النق
ــمالية وينهوا اللقاء بفوزهم الثمني  الش
ــام اليابان لتصدر  ــح الطريق ام والذي فت
ــة تايلند اليوم  ــوض مواجه اجملموعة وخ
ــة ، ورمبا يضمن املنتخب الياباني  بافضلي
ــة اليوم التي  ــن نتيجة مواجه التأهل م

تقام بعد مباراتنا امام كوريا الشمالية.
ــباب وحدتني  ــرى العبو منتخب الش  واج
االول  ــس  وام ــد  االح ــس  ام ــني،  تدريبيت
ــب اخملصص  ــب التدري ــبت، في ملع الس

لهم في احد ضواحي مدينة بوغور، ركزت 
ــح االخطاء التكتيكية التي  على تصحي
ــن مباراة  ــوط الفريق فيها م ــت خط وقع
ــنح  ــون الذين لم تس ــد وادى الالعب تايلن
ــيني امام  ــب كاساس ــة اللع ــم فرص له
ــف ملعب، بينما  ــد تدريباتهم بنص تايلن
ــد اجلهاز التدريبي بالتعاون مع الكادر  عم
ــيني  الطبي الى اخضاع الالعبني االساس

الى االستشفاء.
العبونا يتناسون سيناريو تايلند!

ــباب  ــو منتخب الش ــى العب  هذا وتناس
سيناريو التعادل اخمليب لالمال امام تايلند 
في اجلولة االولى، بعد ان خطف املنتخب 
ــر  ــق االخي ــي الرم ــادل ف ــدي التع التايلن
ــي الدقيقة  ــدف ثالث ف ــم له بتحقيقه
ــرط العبونا  ــة، اذ ف ــن عمر املواجه ٩٤ م
ــدف حتى  ــداف له ــة اه ــم بثالث بتفوقه
ــة ٨٧، اذ قلص املنتخب التايلندي  الدقيق
ــجلهم  ــد بتس ــدف واح ــى ه ــارق ال الف

ــا،  لثاني االهداف عن طريق كوراويت تاس
ــدي االنقالب  ــب التايلن ــم اكمل املنتخ ث
ــجل  احلاصل في النتيجة بهدف ثالث سُ
ــن ذهب حلارس مرمى  بهدية على طبق م
ــقطت  منتخبنا هفال ابو بكر بعد ان س
ــرة من يده وتابعها املهاجم التيلندي  الك
ــه، وسط دهشة  سوفانات مويانتا برأس

اجلميع.
ــر في  ــد بك ــدي ق ــب التايلن  وكان املنتخ
ــادا كامان في  ــجيل بهدف كريتس التس
ــة ٢٦، اال ان مؤمل عبد الرضا جنح  الدقيق
ــي ادراك التعادل بعد ١١ دقيقة، قبل ان  ف
ــدف الثاني في  ــف وكاع رمضان اله يضي
ــبابي  ــة ٤٣، وواصل منتخبنا الش الدقيق
ــث االهداف عن  ــه بتحقيقه لثال صحوت
ــرمي وذلك  ــد الك ــن عب ــق املميز حس طري
ــرات  التغيي ان  ــر  غي  ،٦٦ ــة  الدقيق ــي  ف
ــب التايلندي  ــة منحت املنتخ التكتيكي
فرصة في التقدم نحو الهجوم واستثمار 

ــى الرمق  ــت له حت ــي اتيح ــرص الت الف
ــل النتيجة التي  االخير ومتكن من تعدي
ــت اقرب الن تكون عراقية، لوال اهدار  كان
ــنحت لالعبيه  الفرص واحملاوالت التي س

على مدار الشوطني.
اجلهاز الفني يحث الالعبني!

ــباب  ــي ملنتخب ش ــاز الفن ــث اجله  وح
ــدرب  امل ــادة  بقي ــدم  الق ــرة  لك ــراق  الع
ــني على  ــع الالعب ــر، جمي ــان جثي قحط
ــرف في لقاء اليوم  الظهور بشكل مش
ــمالية وتقدمي اداء يوازي  امام كوريا الش
ــي اللقاء  ــوط الفريق ف ــه خط ما قدمت
ــام تايلند، واالبتعاد عن التفكير  االول ام
ــا  عنه ــفرت  اس ــي  الت ــة  النتيج ــي  ف
ــن التركيز على  مواجهة تايلند، فضال ع
ــب واماكن نقاط قوة وضعف  حاالت اللع
ــن خالل  ــمالي م ــوري الش ــب الك املنتخ
ــداث مواجهة  ــة ملخص البرز االح متابع
ــك مواجهة  ــام تايلند وكذل ــا ام منتخبن
ــح  وتصحي ــمالية  الش ــا  وكوري ــان  الياب
ــرص للمنافس  ــدم منح الف ــاء وع االخط
ــة واجلماعية  ــاء الفردي ــتثمار االخط الس
التي تسببت في فقدان نقطتني ثمينتني 

امام تايلند في اجلولة االولى.
االزمة املالية ترافق وفدنا!

ــرة، رئيس وفد  ــاد الك ــف عضو احت  وكش
منتخب شباب العراق في نهائيات كاس 
اسيا يحيى كرمي، كشف النقاب عن ازمة 
ــي رحلته الى  ــا ف ــق منتخبن ــة تراف مالي
ــيا مختصرا االمر بعدم حصول  اندونيس
ــة (مصرف  ــى اي مبالغ مالي ــني عل الالعب
ــيولة املوجودة  ــة الس ــبب قل جيب) بس
اخملصصة في رحلة وفد منتخب الشباب 

الى اندونيسيا.
ــرض ان  ــذي يفت ــغ ال ــرمي ان املبل ــر ك  وذك
ــار  ــون دين ــو ٧٦ ملي ــلمه كان بنح نتس
عراقي، اال اننا لم نتسلم سوى ٥٠ مليون 

دينار!
ــباب العراق  ــال رئيس وفد منتخب ش  وق
ــذي  ــغ ال ــل املبل ــم ين ــه ل ــد برمت إن الوف
ــد رياضي  ــل عليه كوف ــرض ان يحص يفت
ــرك القاري  ــراق في املعت ــمي ميثل الع رس
ــوى  ــم يحصلوا س ــني ل ــا ، وان الالعب هن
ــن دون مبالغ الصرف  ــى التجهيزات م عل

اليومي.
ــلم  ــل حديثه بالقول ان الوفد تس  وواص
ــداد  ــي بغ ــه ف ــالل عالقات ــن خ ــغ م املبل
ــن طريق  ــام ع ــغ قبل اي ــل املبل ــد وص وق
ــيا  مَ الى اندونيس دِ ــذي قَ ــد االداريني ال اح
ــة كادت ان تطيح  ــن ازمة مالي النقاذنا م

مبشاركتنا.
ــكر  ــدم كل الش ــه اق ــرمي حديث ــع ك  وتاب
ــهموا في  ــورين الذين اس ــض امليس لبع
ــهيل  ــض املبالغ املالية لتس منحنا لبع
ــب اعادتها في  ــة، الى جان ــة احلالي املهم

حال تسلم املبالغ التي مت صرفها هنا.
ــب قحطان جثير  ــر ان مدرب املنتخ  يذك
ــاعد قد اسهموا في  واعضاء كادره املس
ــابقة بتأجير املالعب التدريبية  فترات س
ــراء املياه  من مالهم اخلاص الى جانب ش
املعدنية واجهزة تدريبية جراء تأخر صرف 

املبالغ لهم.
جثير اجملموعة (صعبة وحديدية)!

 وتطرق مدرب منتخبنا الشبابي قحطان 
ــاد العراقي  ــه ملوفد االحت ــر في حديث جثي
ــرارة فقدان الفوز  ــالم الرياضي عن م لالع

ــي متناول اليد،  ــام تايلند والذي كان ف ام
ــام تايلند  ــباب التعادل ام ــراً ان اس معتب
ــة  ــق بقل ــا تتعل ــل انه ــة، ب ــت فني ليس
ــني الذين مت  ــص الالعب ــي تنق ــرة الت اخلب
ــابيع حتديداً  ــة اس جتميعهم قبل خمس
ــيوية اجلارية في  قبيل بدأ النهائيات اآلس

اندونيسيا.
ــودة منتخبنا الى  ــل بع ــر «آم ــال جثي  وق
الواجهة مجددا من خالل مواجهة كوريا 
الشمالية  واحلقيقة إن اجملموعة صعبة، 
ــاك  ــر، وهن ــح التعبي ــدة ان ص ــل وحدي ب
ــعة بني منتخبات اجملموعة،  فوارق شاس
ــه منتخب  ــو ذات ــي ه ــب اليابان فاملنتخ
ــئني الذي تغلبنا عليه قبل عامني  الناش
ــيا، وكذلك احلال  في الهند بنهائيات آس
ــمالية القوي،  ــا الش ــب كوري ــع منتخ م
ــجمان يظهران  ــا منتخبان منس وكالهم
ــزة، وكذلك  ــتويات متمي ــا ومس اداء عالي
تايلند التي بدت  بافضل حال وعلى اعلى 

مستويات التحضير.
ــل من امر ما، لكن  ــاف «ال اريد ان اقل  واض
ــة الالعبني الذين  ــو ان مجموع ــع ه الواق
ــي في  ــي زمالئ ــب باق ــى جان ــم ال اقوده
ــة التحدي،  ــا راي ــي، رفعن ــاز التدريب اجله
ــة املنتخب قبل فترة  بعد ان اعدنا هيكل
ــية وجيزة، وقلت حينها انه انتحار  قياس
ــاري». موضحا ان الالعبني ال ميلكون  اختي
ــل انهم لم  ــة، ب ــة كافي ــاعات تدريبي س
يلعبوا في الدوري، وكنت قد اخترتهم من 
ــي احملافظات الختيار  خالل رحلة بحث ف
ــاً لالعمار  ــل منهم وفق ــب واالفض االنس

التي حددت لي.
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الزوراء  أنياب  قاتالً من  فوزًا  امليناء  خطف 
أقيمت  التي  املباراة  في   ،(٢-١) بنتيجة 
بينهما مساء  السبت، ضمن منافسات 

اجلولة اخلامسة من الدوري.
أهداف  الزوراء  العب  عباس  عالء  وافتتح 
 ،٤٢ الدقيقة  في  رائعة  برأسية  اللقاء 
لينتهي الشوط األول بتقدم الزوراء بهدف 
امليناء  نشط  الثاني  الشوط  رد.في  دون 
وضغط بقوة على مرمى الزوراء ومتكن من 

تعديل النتيجة في الدقيقة ٦٥ عن طريق 
رأسية عالء جواد.وواصل امليناء أفضليته 
وكاد أن يسجل عبر تسديدة حسام مالك، 
ا، وفي  ثم أهدر عقيل مهدي انفرادًا صريحً
ل  وسجّ الالعب  نفس  عاد   ٩٣ الدقيقة 
الفوز  لتحقيق  فريقه  به  قاد  قاتالً  ا  هدفً
النقطة  إلى  رصيده  امليناء  (٢-١).ورفع 
جتمد  بينما  السابع،  املركز  في  السابعة 
في  العاشرة  النقطة  عند  الزوراء  رصيد 

املركز الثالث.

 بغداد / 

 بغداد / 
 بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 

ــيما تلك التي  ــة والعربية، الس ــائل االعالم، احمللي ــتطالعات وس  في اغلب اس
ــي في الرياضة ضمن فعاليات البطولة الرباعية،  رافقت الوفد اإلعالمي العراق
ــهال امام مضيفه وشقيقه  أجمعت على ان الفريق العراقي   لن يكن صيدا س
السعودي، بالرغم  من رباعية  االرجنتني او صدى العرض السعودي القوي امام 
ــل. أما املتفائلون، ونحن منهم، فلم نكن نبني ونتوقع الفوز العراقي من  البرازي
فراغ او مجرد متنيات ، بل اننا على ثقة بأن اخملاض احلالي هو نتاج والدة منتخب 
ــرص النهوض  ــارة املواهب، ما عزز ف ــباب ومه ــد يتمتع بقدرة الش ــي جدي عراق
ــيا املقبلة،  ــدا ببطولة اس ــيئا جدي ــا ان نحقق فيه ش ــد ميكن لن ــكل جي بش
ــيد كاتانيتش من  ــريطة ان تهيأ له مباريات جتريبية قوية عديدة، متكن الس ش

اختبار ادواته وقراءتها ليتمكن من توظيفها بشكل أمثل.
ــميها األولى للسيد  ــعودية التي تعد جتربة، رمبا يحق لنا ان نس في مباراة الس
ــاراة االرجنتني لصعوبتها  ــت لوديتها، ومب ــتبعاد مباراة الكوي كاتانيتش، باس
وفوارقها، مبا يجعل مباراة األخضر هي األولى لنا التي هي جديرة بالتحليل وفقا 
ــجعة جدا ، فقد متكن  لرؤى فنية بحتة، وأخرى إدارية وتنظيمية ومعنوية مش
ــعودي وحتجيم قراءته احملترفة التي توجت باحلضور  منتخبنا من وقف املد الس
ــامبا قبل يومني من  ــرا، وتعززت بعرض كبير امام الس ــيا مؤخ في مونديال روس

ــبابنا  ــى لش ــا اعط ــذا م ــك، وه ذل
ــي الذي  ــور احلقيق ــة الظه فرص
متكنوا من خالله ابداء مقدرتهم 
ــوا فيه وجه  ــكل امثل ، قدم بش
ليضاف  احلقيقي  العراقي  الكرة 
ــه فريق النفط امام  الى ما جاد ب
أيام،  الصفاقسي التونسي قبل 
وفريق اجلوية   امام اجلزيرة األردني 

في نهائي غرب اسيا.
ــالت  التدخ ــك  تل ــو  ه ــب  الغري
ــدرات  مبق ــب  والتالع ــرة  الكبي
ــن ومبررات  ــت عناوي املنتخب حت
شتى، فكل اصبح يحمل ويسوق 
ــة   كأن  ــماء معين ــة وأس لقائم

ــتمعني)، وليس لرؤية فنية بحتة،  الفريق الوطني خاضع ملعيارية (طلبات املس
ــة بالضغط على كاتانيتش  ــاول ان يقحم اللجنة الفنية االحتادي فالبعض يح
لصالح أسماء معينة، علما ان اللجنة الفنية املوقعة مع املدرب األجنبي عقدا 
ــار والتعاقد وما يترتب  ــؤولية االختي ــة الدولة ، هي تتحمل مس ــا مليزاني مكلف
عليه، واختيارها يعني ضمنا اتاحة الفرصة للمدرب، والعقل األجنبي احملترف، 
ــه ، بعيدا عن  ــتراتيجيته عبر منهاجه وخيارات ــي بصمته ويحقق اس ان يضف
مي بعد  ــة ان يؤجلوا التقوّ ــوط، التي نعتقد ان على االخوة باللجنة الفني الضغ
ــة ، أبقت عليه،  ــب معين ــيا املقبلة، فإن حقق املدرب املطلوب بنس بطولة اس
ــمح اهللا- فعليها ان تقيله وتتحمل  ــن اختيارها ، وان اخفق -ال س وأثبتت حس
ــى كاتانيتش من أية جهة  ــع معه .. وغير ذلك من ضغوط عل ــؤولية التوقي مس
ــة للعمل وهدما ملقدرات  ــت والتدخل بعمله الفني احملض يعد عرقل مهما كان
ــابقا من حكيم  كرتنا وتأخيرا تطورها، والتي تأثرت كثيرا بنقد املدرب احمللي س
ــاكر الى يحيى علوان الى راضي شنيشل ثم باسم قاسم، ومعهم قحطان  ش
ــيد كاتانيتش وهو بأول  ــهد.. واليوم تنتقل العدوى لتصيب الس جثير وغني ش
ــنكون  ــه التصحيح والتوفيق، وس ــح، وكلنا نرجو ل ــوات الطريق الصحي خط
ــني له ولكل اخلطوات االحتادية احلامية له من قبل تلك اجلهات، قبل فوات  داعم

األوان، وكي ال يسمحوا لنفوذ معاول التهدمي.

@ıaâÎ@—‘Ì@Âfl
_¥iâÜΩa@¡Ó‘ém

وقفة 

حسني الذكر

 بغداد / 

 بغداد / 

 كل اصبح  يسوق لقائمة وأسماء معينة   
كأن الفريق الوطني خاضع ِّـعيارية 
(طلبات اِّـستمعني)  وليس لرؤية 
فنية بحتة  فالبعض يحاول ان يقحم 
اللجنة الفنية االتحادية بالضغط على 
كاتانيتش لصالح أسماء معينة

@HÚj»ñ€a@ÚÌÜÌÜßaI@�i@Ú«Ï‡1a@—ñÌ@7ru@NNÚËuaÏ€a@µa@ÒÖÏ»€a@Î@@ÚÌÏÓç�a@ÈmbyÏ‡ü@’Ó‘zn€@Úïäœ@‚bfla@Îäÿ€a@Ôibjí€a@b‰jÇn‰fl@NN‚ÏÓ€a

متكن فريق القوة اجلوية من الفوز على 
هدف،    مقابل  بهدفني  احلسني  نادي 
اجلولة  منافسات  ضمن  السبت، 

اخلامسة من الدوري العراقي.
املباراة  قبل  املواجهة،  هذه  وتأتي 
القوة  سيخوضها  التي  النهائية 
أمام  االحتاد اآلسيوي  اجلوية في كأس 

ألنت أسير التركمستاني.
القوة  فريق  تقدم  املباراة  وشهدت 
الثامنة  الدقيقة  في  مبكرًا  اجلوية 
دومنيك  السنغالي  محترفه  عبر 
من  مرتدة  كرة  استغل  الذي  ميندي 

ليكملها  احلسني،  مرمى  حارس  يد 
الثاني،  الشوط  الشباك.وفي  داخل 
النتيجة  لتأمني  اجلوية  القوة  ضغط 
قائد  أحرزه  ثانٍ  بهدف  ذلك  له  وحتقق 
الفريق حمادي أحمد في الدقيقة ٦٢ 
من املباراة، بينما سجل فريق احلسني 
هدفه الوحيد في الدقيقة الثانية من 
الالعب  بواسطة  الضائع  بدل  الوقت 

علي كرمي.
ورفع القوة اجلوية رصيده إلى ١٢ نقطة 
رصيد  جتمد  فيما  الثاني،  املركز  في 
احلسني عند النقطة الثانية في املركز 

التاسع عشر.

ÚœbïÏ‹€@Ü»ñÌÎ@NN¥éßa@Öb„@Û‹«@ãÏ–Ì@ÚÌÏ¶a@ÒÏ‘€a@òb®a@ÖbÓjΩÎ˛a@lb»€˛@…jé€a@paâbfl�bi@ÊÜΩa@Úœbönça@wflb„äi@ÊÏj”6Ì@÷aä»€a@Ïj«¸
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يواجه نظيره الكوري الشمالي في مباراة مرتقبة ومهمة  

* من وراء التصريحات اخلاصة بأزمتك مع اإلعالم 
العراقي؟

- هذه ضريبة النجاح ال بد أن يدفعها كل مجتهد، 
وال يهمني من خلف تلك األخبار املغلوطة، ولكن 
جتمعني  التي  الطيبة  العالقة  هو   يهمني  ما 
باإلعالميني العراقيني والذين يدعموني كثيرًا في 

مسيرتي، وأنا أكن لهم كل الود واالحترام.
* كيف تقييم جتربتك مع أتاالنتا؟

الفرق  من  ألنه  أتاالنتا،  مع  مختلفة  جتربتي   -
املنافسة على املراكز األولى في الدوري اإليطالي 
وأنا  خصوصا  مضاعفة،  املسؤولية  وبالتالي 
في  وأحقيتي  الفنية  قدراتي  إثبات  عن  أبحث 
اللعب بشكل أساسي، ألن الدوري اإليطالي دوري 
على  حتصل  أن  السهل  من  وليس  وصعب  مميز 

فرصة كاملة دون اجتهاد.
* هل أنت مستمر مع أتاالنتا؟

- انا مرتبط مع الفريق بعقد وأحترم هذا العقد، 
ال سيما وأن إدارة النادي تقدر تواجدي مع الفريق، 

وأنا بدوري أسعى لتقدمي مستوى مميز. 
* لكن هناك تسريبات عن وجود عرض جديد؟

أود  ال  لكنني  محترم،  أوروبي  عرض  هناك   -

تركيزي حاليًا منصب  ألن  تفاصيله،  احلديث عن 
نهاية  حتى  للفريق  أخلص  أن  وعلي  أتاالنتا،  مع 

املشوار، أما األمور املستقبلية فأتركها اآلن.
* كيف ترى املنتخب العراقي مع كاتانيتش؟

 ٣ خالل  من  املدرب  على  نحكم  أن  الظلم  من   -
ليطبق  الكافي  الوقت  مننحه  أن  علينا  مباريات، 
أفكاره التي جاء من أجلها وأن يحقق انسجاما 
مع العبي الفريق، خاصة وأن املدرب اآلن في طور 
االستقرار  يحقق  ولم  الفريق  قائمة  عن  البحث 
املنتخبات  مبدربي  يقارن  أن  ميكن  وال  املطلوب 

األخرى.
خرج  التي  والفوائد  الرباعية  البطولة  عن  وماذا 

بها املنتخب؟
أن  شك  ال  اإلعداد،  طور  في  الفريق  أن  طاملا 
كبيرة  فائدة  ذات  ستكون  التجريبية  املباريات 
الالعبني  جاهزية  على  للوقوف  الفني  للجهاز 
الفريق  ستمثل  التي  القائمة  حتديد  وإمكانية 
في كأس آسيا املقرر إقامتها في اإلمارات مطلع 

العام املقبل.
في  الرافدين  أسود  طموح  سيكون  مدى  أي  إلى 

كأس آسيا؟
له اسم كبير في  العراقي  املنتخب   -

يكون  ما  ا  ودائمً اآلسيوية  القارة 
التي  البطوالت  في  ا صعبًا  رقمً

مهما  وبالتالي  بها،  يشارك 
بسيطة،  حتضيراتنا  كانت 
لإلعداد  كافٍ  غير  والوقت 
العراقي  املنتخب  أن  اال 
حقيقيًا  ا  منافسً سيكون 
الالعب  وأن  البطولة،   في 
الروح  عنه  معروف  العراقي 
على  والتفوق  القتالية 
الصعاب  ويتجاوز  نفسه 
التي تعترض طريقه، وبالتالي 

املنتخب العراقي سيذهب إلى 
اإلمارات للمنافسة على اللقب.

ماذا تطلب من اجلماهير في الفترة املقبلة؟
أطالب اجلماهير بأن تصبر على املدرب والالعبني، 

وأال يحكموا على الفريق من خالل مباراة جتريبية، 
ألنه  املدرب،  على  إضافيًا  ا  ضغطً يشكلون  ثم 
واملباريات  جيد  منتخب  وإعداد  لتحضير  يسعى 
وال  والنتائج،  الالعبني  لتجربة  فرصة  التجريبية 

ميكن احلكم على الفريق من تلك املباريات.

ìnÓ„bmb◊@Û‹«@5ñ€bi@7Áb‡¶a@k€bücÎ@bÓçe@êd◊@k‘€@Û‹«@èœb‰Óç@÷aä»€a@kÇn‰fl@Z@@Êb„Ü«@Ô‹«
العبي  أبرز  عدنان  علي  يعد 
الفترة  في  الوطني  املنتخب 
عليه  يراهن  من  وأكثر  األخيرة، 
أسود  مشاركة  خالل  اجلمهور 
الرافدين في بطولة كأس آسيا 

املقبلة باإلمارات.
التي  الكثيرة  األضواء  وبقدر 
تسلط على النجم   احملترف في 
فإنه  االيطالي،  أتاالنتا  صفوف 
دخل مؤخرًا في أزمة مع اإلعالم، 
بسبب تصريحات نسبت له في 

إحدى الصحف العربية.
وأجرى  مع عدنان احلوار التالي، 
ملعرفة تقييمه لتجربة احترافه 
إلى  باإلضافة  أتاالنتا،  في 

طموحه مع املنتخب العراقي:



توج برشلونة اإلسباني ببطولة كأس العالم 
لألندية لكرة اليد، التي اختتمت مؤخرا، في 
فوزه  بعد  وذلك  الدوحة،  القطرية  العاصمة 
على فوكس برلني األملاني بنتيجة (٢٩-٢٤) في 
املباراة النهائية بصالة نادي الدحيل. جاءت 
املباراة جيدة املستوى تبادل خاللها الفريقان 
في  خاصة  األمور  مجريات  على  السيطرة 
بني  الندية  عليه  غلب  الذي  األول  الشوط 
الفريقني حتى جنح برشلونة في حسم أموره 
بصعوبة شديدة، لينتهي الشوط األول (١٣-

١٢) لصالح الفريق الكتالوني.
وفي الشوط الثاني تواصل التفوق اإلسباني، 

وبدأ فريق برشلونة في توسيع الفارق بشكل 
وسط  عليه  احلفاظ  في  وجنح  تدريجي 
انتهت  األملاني، حتى  ملنافسه  واضح  تراجع 
العاملي  باللقب  برشلونة  بفوز  املواجهة 

للعام الثاني على التوالي.
على  حصل  قد  الفرنسي  مونبيليه  وكان 
جاء  فيما  العالم،  ببطولة  الثالث  املركز 
السد القطري في الترتيب الرابع، ثم توباتي 
احلمامات  وتاله  اخلامس،  املركز  في  البرازيلي 
التونسي في الترتيب السادس، ثم النجمة 
فريق  وأخيرًا  السابع،  املركز  في  البحريني 
الترتيب  في  األسترالي  سيدني  جامعة 

الثامن.

(هوندا)  ماركيز  مارك  اإلسباني  أحرز   
النارية  للدراجات  العالم  بطولة  لقب 
في فئة «موتو جي بي» للمرة اخلامسة، 
اليابان الكبرى  بفوزه في سباق جائزة 
أندريا  اإليطالي  منافسه  وخروج 
السباق.  من  (دوكاتي)  دوفيتسيوزو 
وبات ماركيز (٢٥ عاما) الثالث من حيث 
عدد األلقاب في الفئة األولى للدراجات 
ميك  األسترالي  مع  تساويا  النارية، 

فالنتينو  اإليطالي  وخلف  دوهان، 
األخير  ومواطن  ألقاب)  (سبعة  روسي 
الرقم  حامل  أغوستيني  جياكومو 
إجناز  وهو  ألقاب،  ثمانية  مع  القياسي 

حققه في العام ١٩٧٥.
وقال ماركيز «شعوري جيد، جيد فعال  
البطولة  لقب  أن يحسم  تخيلت  لقد 
تستغل  أن  هو  األهم  أن  اال  هنا، 
أضاف  لك».  تتاح  التي  األولى  الفرصة 
«كنت قادرا على اللحاق بأندريا وقررت 
كنت  األخيرة.  اللفة  قبل  الهجوم 

أضغط بشكل كبير، وارتكب هو خطأ. 
أن يكون  أملي ألنه يستحق  لقد خاب 

على املنصة معنا».
العالم  بطولة  على  يهيمن  ماركيز 
بطولة  يهيمن على  ماركيز  منازع  دون 
قد  ماركيز  وكان  منازع  دون  العالم 
وتقدم  السادس  املركز  من  انطلق 
الثالث  املركز  وبلغ  احللبة  على  سريعا 
ضغطه  أن  اال  األولى.  اللفة  بنهاية 
أن يكلفه غاليا  على دوفيتسيوزو كاد 
املنعطف  عند  جتاوزه  اذ   ،١٤ اللفة  في 

عند  املسار  عن  خرج  لكنه  التاسع 
لإليطالي  أتاح  ما  التالي،  املنعطف 

استعادة الصدارة.
السباق  نهاية  من  لفات  ثالث  وقبل 
من  اإلسباني  متكن  الـ٢٤،  اللفات  ذي 
تخطي اإليطالي والعودة الى الصدارة. 
في  السباق  من  دوفيتسيوزو  وخرج 
اللفة األخيرة، علما أنه كان يحتاج الى 
بلوغ أحد مراكز منصة التتويج، لإلبقاء 

على آماله باملنافسة على اللقب.

عقد  أن  إلى  صحفية،  تقارير  أشارت 
نايكي  شركة  مع  شاربوفا  ماريا  الالعبة 
العمل  من  ا  عامً  ٢٠ بعد  سينتهي 
أن  من  الروسية  خاللهم  متكنت  ا،  معً
العالم. في  األغنى  الرياضية  تصبح 

البريطانية،  «صن»  صحيفة  وبحسب 
إنها  لها  مقربني  ألصدقاء  شاربوفا  قالت 
تعاقدها  ستجدد  «نايكي  أن  تعتقد  ال 
العام  بنهاية  التعاقد  ينتهي  إذ  معها»، 
أول عقد لها مع  اجلاري. ووقعت شارابوفا 
الشركة األمريكية عندما كانت تبلغ من 

ا. العمر ١١ عامً
 ٣١ العمر  من  البالغة  الالعبة  وحتصل 
 ١٠ على  احلالي،  العقد  مبوجب  ا،  عامً

نايكي  وأوقفت  سنويًا.  إسترليني  ماليني 
ثبوت  بعد  الروسية  الالعبة  مع  تعاقدها 
تعاطيها للمنشطات في عام ٢٠١٦، قبل 
أخرى بعدها بشهور  العقد مرة  تفعل  أن 
شاربوفا  تعمد  عدم  تأكد  بعدما  قليلة، 
الالعبة  وأوقفت  بالقوانني.  االلتزام  عدم 
الروسية عن اللعب ملدة ١٥ شهرًا قبل أن 
تعود للمشاركة في البطوالت من جديد، 
أبريل/  شهر  في  شتوجارت  بوابة  عبر 
نيسان من عام ٢٠١٧. وتأمل شارابوفا في 
أن حتصل على عقد من شركة أديداس، إال 
أن الشركة األملانية ال جتد امليزانية الكافية 
تستعد  حيث  لشارابوفا،  عقد  لتوفير 
أوساكا  نعومي  اليابانية  مع  للتعاقد 

مقابل ٦,٥ مليون إسترليني سنويًا.
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مباراة  الضوء، على  اليوم،  اإلجنليزية،  الصحف  سلطت 
الذي  الشجار  ا  وحتديدً يونايتد،  ومانشستر  تشيلسي 
حدث في الدقيقة األخيرة، بني البرتغالي مورينيو، وأحد 
مساعدي ماوريسيو ساري. ومتكن تشيلسي إحراز هدف 
باركلي،  روس  طريق  عن  األخيرة  الدقيقة  في  التعادل 
من  خاليًا  ا  نظيفً سجله  على  احلفاظ  في  ليستمر 
الهزائم، منذ بداية املوسم في الدوري اإلجنليزي. وأشارت 
اللقطة  إلى  «تيليجراف»  صحيفة 
تشيلسي  مباراة  في  احلاسمة 
صورة  ووضعت  يونايتد،  ومانشستر 
مساعد ماوريسيو ساري وهو يستفز 
مورينيو بعد هدف التعادل في الدقيقة 
بني  الشجار  أعقبها  والتي  األخيرة، 

الثنائي.
بينما وضعت صحيفة «إندبندنت» صورة حملمد 
هيديرسفيلد،  أمام  الفوز  هدف  إحراز  حلظة  صالح 
وفي عنوان  الفوز»،  وكتبت عليها «ضربة صالح حتسم 
دونت  يونايتد،  ومانشستر  تشيلسي  قمة  عن  آخر 
صحيفة  وقالت  التعثر».  على  اللوم  يستحق  «ساري 
«ديلي ستار» إن محمد صالح عاد للتهديف مرة أخرى، 
ومتكن من قيادة ليفربول لتحقيق ٣ نقاط مهمة أمام 

هيديرسفيلد.
مباراة  عن  الصحيفة  عنونت  أخرى  جهة  ومن 
اعتذر  ساري  بأن  يونايتد،  ومانشستر  تشيلسي 
النتيجة. على  كان  األكبر  تركيزه  مورينيو  ولكن 

الرئيس  العنوان  فكان  إكسبريس»  صحيفة»  أما 
النجم  أن  الصحيفة  أكدت  حيث  هازارد،  إيدين  عن 
بعد  وذلك  الكبرى،  اجلائزة  على  سيحصل  البلجيكي 

اقترابه من جتديد عقده مببلغ كبير مع تشيلسي.

ــم  ــد بطل أوربا في املواس ــى ريال مدري تلق
ــي  ف ــة  ثالث ــارة  خس ــة،  املاضي ــة  الثالث
ــقوطه  ــباني لكرة القدم، بس الدوري اإلس
ــة  ــي املرحل ــي ١-٢ ف ــه ليفانت ــام ضيف أم
ــلونة حامل  ــق برش ــا حق ــعة، فيم التاس
ــع مباريات على  ــي أرب ــوزه األول ف اللقب ف
ــبيلية القوي ٤-٢ وخسر جنمه  حساب اش
ــي الصابة بيده.  ــي ليونيل ميس االرجنتين
ــلونة إلى الصدارة مع ١٨ نقطة،  وعاد برش
ــة آالفيس ونقطتني عن كل من  بفارق نقط
ــبيلية وأتلتيكو مدريد، فيما يقبع ريال  اش
ــب بفارق ٤  ــز خامس مخي ــد في مرك مدري
ــلونة، وذلك قبل أسبوع من  نقاط عن برش
ــي املباراة  ــيكو بينهما.ف مواجهة الكالس
ــيه  ــي ليفانتي خوس ــجل هدف األولى، س

ــن  ــي م ــه مارت ــس (٧) وروجي ــس مورالي لوي
ــص البرازيلي  ــزاء (١٣)، قبل أن يقل ــة ج ركل
ــة ٧٢، منهيا  ــي الدقيق ــيلو الفارق ف مارس
عقما تهديفيا تاريخيا لفريقه استمر ٤٨١ 
ــارة من  ــع أن تزيد هذه اخلس ــة. ويتوق دقيق
أزمة يواجهها املدرب جولن لوبيتيغي الذي 
يقود الفريق امللكي في موسمه األول خلفا 
للفرنسي زين الدين زيدان، بعد رحيل األخير 
عن الفريق بنهاية املوسم املاضي إثر قيادته 
الى سلسلة ألقاب منها دوري األبطال ثالث 
ــذي لم يذق  ــا. لكن لوبيتيغي ال مرات توالي

ــي ٥ مباريات متتالية،  ــه طعم الفوز ف فريق
أكد أنه متحمس وواثق من فريقه «أكثر من 
ــر الصحافي عقب  ــت». وقال في املؤمت أي وق
املباراة «من الواضح أننا ال نستحق اخلسارة. 
ــتحق  ولكننا ال نفوز في كرة القدم ألننا نس
ــجل أهدافا». وأضاف  ذلك ولكن ألننا ال نس
ــال مدريد عن  ــن بحث ري ــأن التقارير ع بش
بديل له «هذا آخر ما أفكر فيه. ما يشغلني 
ــبان (الالعبني) على  ــاعدة الش حقا هو مس
ــا مباراة  ــريعا. تنتظرن ــتعادة التوازن س اس
مهمة جدا بعد ثالثة أيام في مسابقة دوري 
أبطال أوربا (أمام فيكتوريا بلزن التشيكي). 

يتعني علينا مواصلة العمل والثقة بقدراتنا 
واإلصرار، هذه هي الطريقة الوحيدة لتغيير 
ــا متحمس أكثر  ــع «أن ــة». وتاب الديناميكي
ــى وأثق بفريقي أكثر من أي  من أي وقت مض
ــى بالنظر إلى اجلهود التي يبذلها  وقت مض

الالعبون وردة فعلهم أمام سوء احلظ».
ــجيل عبر خوسيه  وبكر الضيوف في التس
ــوء  ــتغل س ــس (٧) الذي اس ــس مورالي لوي
ــاران  ف ــل  رافاي ــي  الفرنس ــن  م ــة  التغطي
ــا من  ــة تلقاه ــرة طويل ــا ك ــل متابع فانس
ــتيغو من قبل وسط  املدافع سيرجيو بوس
ــاوز احلارس  ــى داخل املنطقة، وجت امللعب ال

ــلها أرضية  ــو كورتوا وأرس ــي تيب البلجيك
ــة حرة  ــابه ركل ــباكه. وبعد احتس ــى ش ال
ــة يد على  ــة اثر ملس ــارف املنطق على مش
ــار احلكم غييرمو كوادرا فرنانديز  فاران، أش
ــتعانة بتقنية  ــزاء بعد االس ــى عالمة اجل ال
ــاعدة بالفيديو في التحكيم («في ايه  املس
ــجل روجر مارتي سلفادور الهدف  أر»)، ليس
ــانتياغو  ــول في س ــط ذه ــي (١٣) وس الثان
برنابيو.وأحيا البرازيلي مارسيلو األمل لريال 
ــديدة قوية من  مدريد بتقليصه الفارق بتس
ــى اثر متريرة  ــقف املرم داخل املنطقة في س
ــل (٨٢) منهيا عقما تهديفيا  متقنة من باي

ــتمر ٤٨١ دقيقة، هو األطول منذ  لفريقه اس
موسم ١٩٨٤-١٩٨٥ (امتد العقم التهديفي 

وقتذاك ٤٦٤ دقيقة).
فرحة منقوصة لربشلونة

برشلونة يتصدر
ــلونة  ــو»، بكر برش ــب «كامب ن ــى ملع عل
ــط  ــجيل عبر العب الوس في افتتاح التس
ــة في  ــرة جميل ــر متري ــو اث ــي كوتيني فيليب
العمق من ميسي تابعها البرازيلي جميلة 
ــر (٢). ــل املنطقة في املقص االيس ــن داخ م
ــديدة من  ــبيلية مبرتدة منوذجية وتس رد أش
ــا (٢١ عاما) ارتدت من  البرازيلي غييرمي آران
ــارس األملاني مارك  ــر ملرمى احل القائم االيس

أندريه تير شتيغن (٦).
ــرعة صاروخية  ــق بس ــي انطل ــن ميس لك
ــافة بعيدة عاجل  ــرة مرتدة، ومن مس في ك
احلارس بتسديدة يسارية تقليدية سكنت 
ــجل  ــدة (١٢)، ليس ــى البعي ــة اليمن الزاوي
ــع مباريات في املركز  هدفه السابع في تس
ــن أفضل  ــدارة الهدافني. لك ــي في ص الثان
ــس مرات خرج مصابا  العب في العالم خم
ــقوطه على يده (٢٦) فحل بدال منه  بعد س
ــوط  ــي. وفي الش ــان دميبيل ــي عثم الفرنس
ــر االوروغوياني  ــلونة عب الثاني ضغط برش
ــتيغن  ــواريز، وصمد احلارس تير ش لويس س
أمام مرتدات اشبيلية محافظا على نظافة 
ــواريز «أل بيستوليرو» في  شباكه. وجنح س
احلصول على ركلة جزاء بعد عرقلة واضحة 

ــي الزاوية  ــه ف ــارس ترجمها بنفس ــن احل م
اليسرى (٦٢)، قبل أن يسجل أشبيلية هدف 
ــارابيا  ــديدة قوية لبابلو س ــص بتس التقلي
ــي كليمان  ــن رأس املدافع الفرنس ــدت م ارت

النغليه وهزت شباك الكاتالوني (٧٩).
ــبيلية  ــتيغن يحرم اش ــي تير ش ــا بق وفيم
ــرة، أضاف العب  ــباكه أكثر من م من هز ش
ــان راكيتيش  ــط الدولي الكرواتي ايف الوس
ــى الطائر من دون  ــلونة عل هدفا رابعا لبرش
ــى فريقه  ــي مرم ــجيله ف ــل لتس أن يحتف
ــم الكولومبي  ــد املهاج ــابق (٨٨). وأك الس
ــة دفاع برشلونة في  لويس مورييل هشاش
اآلونة االخيرة بتسديدة متوسطة االرتفاع 
ــع (٩٠+١). وقال مدافع  في الوقت بدل الضائ
برشلونة جيرار بيكيه «جاء اخلصم ليبحث 
ــن.. أعتقد اننا  ــن الصدارة على غرارنا نح ع
ــكل كامل.. كان  ــيطرنا على املباراة بش س
ــداف التي دخلت  ــادى االه ــكان أن نتف باالم

مرمانا».
تعثر أتلتيكو مدريد

ــة انتزاع  ــي فرص ــو مدريد ف ــرط أتلتيك وف
ــي فخ  ــقوطه ف ــا بس ــو مؤقت ــدارة ول الص

التعادل أمام مضيفه فياريال ١-١.
ــه  ــدف مدافع ــد به ــو مدري ــدم أتلتيك وتق
ــس (٥١)، لكن فياريال  البرازيلي فيليبي لوي
ــر ماريو  ــة عب ــد ١٤ دقيق ــادل بع أدرك التع
غاسبار (٦٥). وكان ديبورتيفو أالفيس انتزع 
ــى  ــوزه عل ــة) بف ــا (١٧ نقط ــدارة مؤقت الص

ــلتا فيغو ١-صفر في افتتاح  مضيفه س
ــه  ــع ضيف ــيا م ــادل فالنس ــة. وتع املرحل

ــيه لويس  ليغانيس بهدف خلوس
ــل هدف  ــا (٨٥) مقاب غاي

ــاو (٦٣  ــرار غومب جلي
ــزاء). ج ركلة  من 
ــد  األح ــب  ويلع
ــو  فايكان ــو  راي

خيتافي،  مع 
ــع  ــار م وإيب
ــك  تلتي أ
 ، و ــا بلب

وهويسكا 
ــع  م

 ، ل نيو ــبا س إ
بيتيس  ــال  وري

ــد الوليد،  مع بل
ــى أن تختتم  عل

ــاء  بلق ــة  املرحل
مع  سوسيداد  ريال 

جيرونا.
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حسم أدريان رابيو، العب وسط 
ــان، موقفه  ــان جيرم باريس س
من التجديد للنادي الفرنسي.

ــي،  ــو احلال ــد رابي ــي عق وينته
ــاري،  اجل ــم  املوس ــة  بنهاي

وبإمكانه الرحيل مجانًا.
ــدو  «مون ــة  صحيف ــت  وقال
ــن  م ــة  املقرب ــو»  ديبورتيف

ــوات  ــن قن ــالً ع ــلونة، نق برش
ــية، إن رابيو  ــة فرنس تلفزيوني
ــان  ــرر التجديد مع باريس س ق
ــم أخرى  ــان لثالث مواس جيرم
ــابيع  ــالل األس ــى األقل، خ عل

القليلة املقبلة.
وأكدت تقارير صحفية سابقة، 
ــض ٤ عروض من  ــب رف أن الالع
ــث  ــده، حي ــد عق ــه لتمدي نادي

ــوم حول  ــكوك حت ــت الش كان
ــلونة  ــه إلى صفوف برش رحيل
ــف  الصي ــا،  مجانً ــباني  اإلس

املقبل.
ــهمت الثقة التي وضعها  واس
ــب،  بالالع ــل  توخي ــاس  توم
ــكل كبير في تغيير مسار  بش
ا لفكرة  قراره، بعد أن كان رافضً

التجديد والبقاء في فرنسا .
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على  الفوز  من  سيلتيكس  بوسطن  فريق  متكن 
كرة  دوري  في   ،١٠٣-١٠١ نيكس،  نيويورك  نظيره 

السلة األمريكي للمحترفني .
بعد  للفوز،  بوسطن،  فريقه  تاتوم،  جيسون  وقاد 
أن أحرز الـ٦ نقاط الكاملة خالل الدقيقة األخيرة، 

لينهي اللقاء مسجال ٢٤ نقطة.
لصالح  مرتدة،  كرة   ١٤ على  تاتوم  استحوذ  كما 
الثالث  مبارياته  في  مرتني  فاز  الذي  سيلتيكس، 

األولى هذا املوسم.
إيرفينج  وكايري  موريس  ماركوس  من  وسجل كل 
١٦ نقطة، لصالح بوسطن، وأحرز كل من آرون بينز 

وتيري روزيير ١٠ نقاط.
مينيسوتا  على   ١٤٠-١٣٦ مافريكس  داالس  وفاز 
تيمبروولفز، لينتصر في أول مباراة على أرضه هذا 
جيه. ثالثية يسجلها  رمية  ثامن  وكانت  املوسم. 
جيه. ريديك حاسمة، قبل ١٧ ثانية على النهاية، 

ليفوز فيالدلفيا سيفنتي سيكسرز ١١٦-١١٥ على 
أورالندو ماجيك.

على  واستحوذ  نقطة،   ٣٢ إمبيد  جويل  وأحرز 
ليفوز  نقطة،   ٣١ ريديك  وأضاف  مرتدة،  كرات   ١٠

فيالدلفيا للمرة الثانية على التوالي.
وسجل  رائعا،  هجوميا  أداء  ليالرد  داميان  وقدم 
الثاني  الربعني  بليزرز ٧٥ نقطة، في  تريل  بورتالند 
سان  على   ١٢١-١٠٨ للفوز  طريقه  في  والثالث 
أنطونيو سبيرز.وسجل كايل لوري ٢٨ نقطة، ومرر 
-١١٧ رابتورز  تورونتو  ليتغلب  حاسمة،  كرة   ١٢

يوناس  من  كل  وأحرز  ويزاردز.  واشنطن  على   ١١٣
لصالح  نقطة،   ١٦ إيباكا  وسيرج  فاالتشيوناس 
تورونتو، الذي حقق انتصاره الثالث في ٣ مباريات.

وفي مباريات أخرى، فاز هيوستون روكتس ١٢٤-١١٥ 
بيسرز  إنديانا  وتغلب  ليكرز،  أجنليس  لوس  على 
ديترويت  وتفوق  نيتس،  بروكلني  على   ١٣٢-١١٢

بيستونز ١١٨-١١٦ على شيكاجو بولز .

ÔÿÌäfl˛a@Ú‹é€a@âÎÖ@ø@èÿÓ„@Û‹«@ãÏ–Ì@èÿÓn‹Óç

ÜÌÜu@ aâ@Â«@szjm@bœÏiaâbë
يواصل اإلسباني بيب جوارديوال، 
سيتي،  ملانشستر  الفني  املدير 
بحثه عن العبني لتدعيم الفريق، 

خالل الفترة املقبلة.
صن»  «ذا  صحيفة  وتقول 
سيتي  مانشستر  إن  اإلجنليزية، 
جنيه  مليون   ٤٠ يقدم  سوف 
بخدمات  للفوز  إسترليني، 
ناثان  الشاب  الهولندي  املدافع 
فترة  خالل  بورمنوث،  العب  آكي، 

االنتقاالت الشتوية.
سيتي  مانشستر  ويستعد 
وغرميه  جاره  من  كل  ملنافسة 
إضافة  يونايتد،  مانشستر 
لتوتنهام، حيث يسعى الفريقان 
أيضا للتعاقد مع الالعب السابق 

لتشيلسي.
املدافع  جوارديوال  وراقب 
في  ا  عامً الـ٢٣  ذو  الهولندي 
الصيف املاضي، بعدما قدم أداء 
مميزا مع بورمنوث. وميلك آكي ميزة 
اللعب في أكثر من مركز، أبرزها 
األيسر،  الظهير  أو  الدفاع،  قلب 

وكارتكاز دفاعي.
الهولندي  أن  جوارديوال،  ويعتقد 
الدخول  على  قادرًا  سيكون 
فريقه،  تشكيلة  في  ا  سريعً
وأنه ميلك القدرة على أن يصبح 

ا من الطراز العاملي. مدافعً
اهتمام  شائعات  على  وردًا 
آكي  قال  به،  وتوتنهام  يونايتد 
مؤخرًا: «في الوقت احلالي ألعب 
لبورمنوث واألمور على ما يرام، وأنا 

أركز على العمل هنا اآلن».

@k«¸@ÜÌäÌ@¸ÏÌÖâaÏu
’ibé€a@Ôé‹Óím

يلوح خالف جديد في األفق، بني البرتغالي جوزيه مورينيو 
مدرب  يرغب  صفقة  بسبب  يونايتد،  مانشستر  وإدارة 

الشياطني احلمر في عقدها، خالل الفترة املقبلة.
وأشارت صحيفة «مترو» اإلجنليزية في تقرير لها، إلى أن 

من  إسترليني  مليون   ٤٠ على  احلصول  يطلب  فيورنتينا 
ميلنكوفيتش،  نيكوال  املدافع  رحيل  على  املوافقة  أجل 
الذي  املبلغ  وهو  املقبلة،  الشتوية  االنتقاالت  فترة  خالل 

تعترض إدارة مانشستر يونايتد على دفعه.
مليون   ٣٠ رصد  يونايتد  مانشستر  أن  التقرير  وأضاف 
ولكن  الشاب،  املدافع  مع  للتوقيع  فقط  إسترليني 

ميلنكوفيتش،  بشأن  مفاوضات  أي  يدخل  لن  فيورنتينا 
سوى بوجود املبلغ املطلوب من النادي اإليطالي.

إدارة  أن  ومن جهة أخرى فإن صحيفة «ذا تاميز» أوضحت 
قيادة  على  ميلنكوفيتش  قدرة  من  واثقة  غير  يونايتد، 
ومشاركته  خبرته،  لقلة  املقبلة،  السنوات  الفريق  دفاع 

في ٢٤ مباراة فقط مع فيورنتينا في الدوري اإليطالي.

ÜnÌb„ÏÌ@6éí„bfl@ÒâaÖgÎ@ÏÓ‰ÌâÏfl@¥i@ÜÌÜu@“˝Å
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قرر حكم مباراة النجف 
ــن اجلولة  ــط، ضم والنف
ــدوري  لل ــة  اخلامس
مهند  الدولي  ــي،  العراق
قاسم، إلغاء اللقاء قبل 
بعد  بدقيقتني،  ــه  نهايت
املساعد،  احلكم  تعرض 
واثق مدلل، لالعتداء من 

اجلماهير.
ــة  ــداء إلصاب  وأدى االعت
ــي  ف ــاعد  املس ــم  احلك
الرأس، وغاب عن الوعي، 
ــاء  إلغ ــم  احلك ــرر  ليق

املباراة.
ــير  ــاراة تش املب ــت  وكان
ــني  ــادل بهدف التع ــى  إل
ــق، حيث تقدم  لكل فري
النجف عن طريق احملترف 
النيجيري كيغسالي في 

الدقيقة ٣٧.
ــي  ــوط الثان ــي الش  وف
ــل زياد أحمد  متكن البدي
من تعديل النتيجة ( ١ ـ 
ــي الدقيقة ٦١، قبل  ١) ف
ــازن فياض  ــجل م أن يس
ــط الثاني في  هدف النف

الدقيقة ٦٧.

 وسعى النجف للتعادل 
ركلة جزاء  وحصل على 
ــن  م  ٨٨ ــة  الدقيق ــي  ف
ــا  منه ــجل  س ــاراة  املب
ــوري محمد  احملترف الس

حمدكو هدف التعادل.
ــم  ومن املنتظر أن يحس
نتيجة  ــي  العراق االحتاد 
اللقاء بعد تلقي تقريري 

احلكم ومراقب املباراة.

ــت إدارة نادي أمانة  أعلن
بغداد، متسكها باملدرب 
ثائر أحمد، بعد خسارة 
الطلبة  ــام  أم ــق،  الفري
ــات  (٣-٠) ضمن منافس
ــن  ــة م ــة اخلامس اجلول
ــد  ــال محم ــدوري .وق ال
ــر أمانة  فرحان، أمني س

ــات    ــي تصريح ف ــداد  بغ
ــم  حج ــدر  تق اإلدارة  إنَّ 
اجلهد الذي يبذله املدرب 
ــيرًا إلى  ــر أحمد، مش ثائ
ــس  تعك ال  ــج،  النتائ أنَّ 

ــتوى الفني  حقيقة املس
للفريق.

وأضاف ان «الفريق يُعاني 
من عدم التوفيق، ويفتقد 
ملهاجم موهوب قادر على 

استثمار الفرص».
وتابع «اإلدارة تقدر العمل 
ــر الذي يقدمه ثائر  الكبي
ــكها  متس وتؤكد  أحمد، 
أن  ــى  إل ــيرًا  مش ــه»،  ب
ــتوى  مس يقدم  «الفريق 
ــه اجلميع،  ــاد ب ــا أش فني
األدوار  ــالل  خ ــعى  ونس
ــروج بنتائج  املقبلة للخ
ــتوى  املس ــع  م ــالءم  تت

الفني الرائع للفريق».
يُذكر أنَّ فريق أمانة بغداد 
ــر،  األخي ــز  املرك ــل  يحت
برصيد نقطتني فقط من 

٥ مباريات.

حالة ترقب وانتظار وتشوق يعيشها العبو 
االوملبياد اخلاص العراقي   ومعهم العبو ١٧٤ 
التي  العاملية  األلعاب  في  املشاركون  دولة 
حتت   ،  ٢٠١٩ مارس  أبوظبي  تستضيفها 
بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  رعاية 
األعلى  القائد  نائب  أبوظبى  ولى عهد  زايد 
أيام  بضعه  لقضاء  املسلحة،   للقوات 
العربية  االمارات  دولة  السبع  االمارات  في 
العاملية  العابهم  انطالق  ،وقبل  املتحدة 
ببرنامج  يعرف  وفيما     ،  ٢٠١٩ مارس  في 
ورشة عمل  ، عقب  عقد  املدن  استضافة 
 «٢٠١٩ املضيفة  املدن  «برنامج  بعنوان 
بحضور  أبوظبى،  اإلماراتية  بالعاصمة 
الدولة  إمارات  التنفيذية في  ممثلي اجملالس 

على  أجندتها  في  الورشة  وركزت  السبع، 
التجهيزات اللوجستية والترتيبات الالزمة 
األربعة  األيام  خالل  الوفود  الستضافة 
للبرنامج، وتوفير كافة االحتياجات الالزمة 
يعتبر  الذي  املضيفة  املدن  برنامج  لتقدمي 
باألحداث  املرتبطة  الفعاليات  أهم  من 
الرياضية حول العالم بصورة مميزة، إضافة 
إلى آلية استقطاب املتطوعني من مختلف 
املهارات واالهتمامات عبر املنصة الوطنية 
تلك  وعقد  إمارات»،  «متطوعني.  للتطوع 
لأللعاب  واجملتمع  اإلرث  جلنة  الورشة 
التابعة للجنة العليا الستضافة  العاملية 

األلعاب العاملية.
شهدت الورشة  حضور حصة بنت عيسى 
رئيسة  اجملتمع،  تنمية  وزيرة  بوحميد، 
العليا  للجنة  التابعة  واجملتمع  اإلرث  جلنة 

جهود  على  أثنت  حيث  لأللعاب   املنظمة 
فريق العمل، ووجهت ببذل مزيد من اجلهود 
لطرح  واالبتكار  والتشاور  التنسيق  في 
األفكار؛ سعياً إلى تقدمي حدث رياضي يليق 

الفعاليات  تنظيم  في  الدولة  بسمعة 
املكانة  ويعكس  والعاملية،  اإلقليمية 
دول  مستوى  على  تبوأتها  التي  املتميزة 
الدولة  توجهات  ويدعم  كافة،  العالم 
أصحاب  ودعم  رعاية  بجهود  للتعريف 
وكذلك  اجملتمع،  في  وإدماجهم  الهمم 
أصحاب  إجنازات  على  الضوء  تسليط 
الهمم في كافة اجملاالت، عالوة على توثيق 
العالقات بني مجتمع اإلمارات ومجتمعات 
اخلبرات  تبادل  وترسيخ  املشاركة،  الوفود 
املشتركة  القواسم  وتعزيز  والتجارب، 
البرنامج  الدول والشعوب، كما يعتبر  بني 

منصة عاملية لتبادل ثقافات الشعوب.
العام لأللعاب  املدير  املزروعي،  وقال خلفان 
املضيفة  املدن  برنامج  «أثبت  العاملية 
التي  اخلاص  األوملبياد  برامج  أهم  من  أنه 

اجملتمعي  واإلدراك  الوعي  زيادة  إلى  تهدف 
خالل  ومن  الهمم،  بأصحاب  يتعلق  فيما 
البرنامج  يتيح  السبع،  اإلمارات  مشاركة 
وعائالتهم  للمشاركني  مثالية  فرصة 
األصيلة  والتقاليد  العادات  على  لالطالع 
وختاماً  املتحدة.  العربية  اإلمارات  دولة  في 
أود التوجه بجزيل الشكر والتقدير لكافة 
الداعمني والقائمني على هذه املبادرة، وعلى 
وجه اخلصوص وزارة تنمية اجملتمع برئاسة 
في  لدورها  بوحميد؛  عيسى  بنت  حصة 
جميع  بني  التنسيقية  العمليات  إدارة 
املتطلبات  كافة  وتوفير  املشاركة،  اجلهات 
الالزمة لتحقيق الهدف املنشود من إطالق 
لألوملبياد  املصاحب  املضيفة  املدن  برنامج 
اخلاص -األلعاب العاملية 

.«٢٠١٩

مدينة بوغور االندونيسية ـ عمار ساطع 
- موفد االحتاد الـعراقي لالعالم الريـاضي

ــبابي لكرة  ــو منتخبنا الش  يتطلع العب
ــني، الى خطف  ــوم االثن ــدم، ظهر الي الق
ــم امام  ــرب للحس ــة لقائهم االق نتيج
منافسيهم من منتخب كوريا الشمالية 
ــات اجملموعة  ــوالت منافس ــي ج ــي ثان ف
ــيا دون ١٩  ــي نهائيات كأس آس الثانية ف
ــية  ــة مبالعب املدن االندنوس ــاً اجلاري عام
ــرين  ــهر تش ــتمر حتى الرابع من ش وتس

الثاني نوفمبر املقبل.
ــة التي  ــة املرتقب ــة املواجه ــي اهمي  وتأت
ــاري في متام الساعة  تقام مبلعب بكانس
ــداد، الرابعة عصراً  ــراً بتوقيت  بغ ١٢ ظه
ــة  ــي اهمي ــور، تأت ــة بوغ ــت مدين بتوقي
ــكل الصراع  ــتحدد ش املباراة، كونها س
ــة الثانية التي ميلك  احلقيقي في اجملموع
ــدة من تعادله  ــا منتخبنا نقطة واح فيه
ــة اهداف لكل منهما في  مع تايلند بثالث
ــت يتصدر منتخب  ــة االولى، في وق اجلول
ــاط من تغلبه  ــان الترتيب بثالث نق الياب
ــة اهداف  ــمالية بخمس على كوريا الش

مقابل هدفني.
ــه الثانية  ــا من مواجهت ــل منتخبن  ويأم
ــات القارية، اليوم، الى خطف  في النهائي
ــي قلب  ــاء ف ــدف البق ــوز به ــة الف نتيج
ــف أحدى بطاقتي  الصراع احلقيقي خلط
ــدور الربع النهائي للبطولة  التأهل الى ال
ــد وصوال الى نهائيات  والتنافس فيما بع

كأس العالم للشباب العام املقبل.
ــباب  الش ــب  منتخ ــر  عناص ــل  واكم  

ــتعدادا خلوض لقاء كوريا  حتضيراتهم اس
ــدا من اقوى  ــذي يعد واح ــمالية،  ال الش
ــباب، اال ان  منتخبات القارة في فئة الش
خسارته امام اليابان كان لها وقعٌ سلبي 
على العبيه، الذين اكملوا اللقاء بعشرة 
ــببا في تعرضهم  ــني، وهو ما كان س العب
ــارة، بعد ان كانت النتيجة تشير  للخس
ــة اهداف لهدفني،  الى تقدم اليابان بثالث
ــتثمار  قبل ان يفلح العبو اليابان في اس
ــوف الكوري  ــي صف ــل ف ــص احلاص النق
ــمالية وينهوا اللقاء بفوزهم الثمني  الش
ــام اليابان لتصدر  ــح الطريق ام والذي فت
ــة تايلند اليوم  ــوض مواجه اجملموعة وخ
ــة ، ورمبا يضمن املنتخب الياباني  بافضلي
ــة اليوم التي  ــن نتيجة مواجه التأهل م

تقام بعد مباراتنا امام كوريا الشمالية.
ــباب وحدتني  ــرى العبو منتخب الش  واج
االول  ــس  وام ــد  االح ــس  ام ــني،  تدريبيت
ــب اخملصص  ــب التدري ــبت، في ملع الس

لهم في احد ضواحي مدينة بوغور، ركزت 
ــح االخطاء التكتيكية التي  على تصحي
ــن مباراة  ــوط الفريق فيها م ــت خط وقع
ــنح  ــون الذين لم تس ــد وادى الالعب تايلن
ــيني امام  ــب كاساس ــة اللع ــم فرص له
ــف ملعب، بينما  ــد تدريباتهم بنص تايلن
ــد اجلهاز التدريبي بالتعاون مع الكادر  عم
ــيني  الطبي الى اخضاع الالعبني االساس

الى االستشفاء.
العبونا يتناسون سيناريو تايلند!

ــباب  ــو منتخب الش ــى العب  هذا وتناس
سيناريو التعادل اخمليب لالمال امام تايلند 
في اجلولة االولى، بعد ان خطف املنتخب 
ــر  ــق االخي ــي الرم ــادل ف ــدي التع التايلن
ــي الدقيقة  ــدف ثالث ف ــم له بتحقيقه
ــرط العبونا  ــة، اذ ف ــن عمر املواجه ٩٤ م
ــدف حتى  ــداف له ــة اه ــم بثالث بتفوقه
ــة ٨٧، اذ قلص املنتخب التايلندي  الدقيق
ــجلهم  ــد بتس ــدف واح ــى ه ــارق ال الف

ــا،  لثاني االهداف عن طريق كوراويت تاس
ــدي االنقالب  ــب التايلن ــم اكمل املنتخ ث
ــجل  احلاصل في النتيجة بهدف ثالث سُ
ــن ذهب حلارس مرمى  بهدية على طبق م
ــقطت  منتخبنا هفال ابو بكر بعد ان س
ــرة من يده وتابعها املهاجم التيلندي  الك
ــه، وسط دهشة  سوفانات مويانتا برأس

اجلميع.
ــر في  ــد بك ــدي ق ــب التايلن  وكان املنتخ
ــادا كامان في  ــجيل بهدف كريتس التس
ــة ٢٦، اال ان مؤمل عبد الرضا جنح  الدقيق
ــي ادراك التعادل بعد ١١ دقيقة، قبل ان  ف
ــدف الثاني في  ــف وكاع رمضان اله يضي
ــبابي  ــة ٤٣، وواصل منتخبنا الش الدقيق
ــث االهداف عن  ــه بتحقيقه لثال صحوت
ــرمي وذلك  ــد الك ــن عب ــق املميز حس طري
ــرات  التغيي ان  ــر  غي  ،٦٦ ــة  الدقيق ــي  ف
ــب التايلندي  ــة منحت املنتخ التكتيكي
فرصة في التقدم نحو الهجوم واستثمار 

ــى الرمق  ــت له حت ــي اتيح ــرص الت الف
ــل النتيجة التي  االخير ومتكن من تعدي
ــت اقرب الن تكون عراقية، لوال اهدار  كان
ــنحت لالعبيه  الفرص واحملاوالت التي س

على مدار الشوطني.
اجلهاز الفني يحث الالعبني!

ــباب  ــي ملنتخب ش ــاز الفن ــث اجله  وح
ــدرب  امل ــادة  بقي ــدم  الق ــرة  لك ــراق  الع
ــني على  ــع الالعب ــر، جمي ــان جثي قحط
ــرف في لقاء اليوم  الظهور بشكل مش
ــمالية وتقدمي اداء يوازي  امام كوريا الش
ــي اللقاء  ــوط الفريق ف ــه خط ما قدمت
ــام تايلند، واالبتعاد عن التفكير  االول ام
ــا  عنه ــفرت  اس ــي  الت ــة  النتيج ــي  ف
ــن التركيز على  مواجهة تايلند، فضال ع
ــب واماكن نقاط قوة وضعف  حاالت اللع
ــن خالل  ــمالي م ــوري الش ــب الك املنتخ
ــداث مواجهة  ــة ملخص البرز االح متابع
ــك مواجهة  ــام تايلند وكذل ــا ام منتخبن
ــح  وتصحي ــمالية  الش ــا  وكوري ــان  الياب
ــرص للمنافس  ــدم منح الف ــاء وع االخط
ــة واجلماعية  ــاء الفردي ــتثمار االخط الس
التي تسببت في فقدان نقطتني ثمينتني 

امام تايلند في اجلولة االولى.
االزمة املالية ترافق وفدنا!

ــرة، رئيس وفد  ــاد الك ــف عضو احت  وكش
منتخب شباب العراق في نهائيات كاس 
اسيا يحيى كرمي، كشف النقاب عن ازمة 
ــي رحلته الى  ــا ف ــق منتخبن ــة تراف مالي
ــيا مختصرا االمر بعدم حصول  اندونيس
ــة (مصرف  ــى اي مبالغ مالي ــني عل الالعب
ــيولة املوجودة  ــة الس ــبب قل جيب) بس
اخملصصة في رحلة وفد منتخب الشباب 

الى اندونيسيا.
ــرض ان  ــذي يفت ــغ ال ــرمي ان املبل ــر ك  وذك
ــار  ــون دين ــو ٧٦ ملي ــلمه كان بنح نتس
عراقي، اال اننا لم نتسلم سوى ٥٠ مليون 

دينار!
ــباب العراق  ــال رئيس وفد منتخب ش  وق
ــذي  ــغ ال ــل املبل ــم ين ــه ل ــد برمت إن الوف
ــد رياضي  ــل عليه كوف ــرض ان يحص يفت
ــرك القاري  ــراق في املعت ــمي ميثل الع رس
ــوى  ــم يحصلوا س ــني ل ــا ، وان الالعب هن
ــن دون مبالغ الصرف  ــى التجهيزات م عل

اليومي.
ــلم  ــل حديثه بالقول ان الوفد تس  وواص
ــداد  ــي بغ ــه ف ــالل عالقات ــن خ ــغ م املبل
ــن طريق  ــام ع ــغ قبل اي ــل املبل ــد وص وق
ــيا  مَ الى اندونيس دِ ــذي قَ ــد االداريني ال اح
ــة كادت ان تطيح  ــن ازمة مالي النقاذنا م

مبشاركتنا.
ــكر  ــدم كل الش ــه اق ــرمي حديث ــع ك  وتاب
ــهموا في  ــورين الذين اس ــض امليس لبع
ــهيل  ــض املبالغ املالية لتس منحنا لبع
ــب اعادتها في  ــة، الى جان ــة احلالي املهم

حال تسلم املبالغ التي مت صرفها هنا.
ــب قحطان جثير  ــر ان مدرب املنتخ  يذك
ــاعد قد اسهموا في  واعضاء كادره املس
ــابقة بتأجير املالعب التدريبية  فترات س
ــراء املياه  من مالهم اخلاص الى جانب ش
املعدنية واجهزة تدريبية جراء تأخر صرف 

املبالغ لهم.
جثير اجملموعة (صعبة وحديدية)!

 وتطرق مدرب منتخبنا الشبابي قحطان 
ــاد العراقي  ــه ملوفد االحت ــر في حديث جثي
ــرارة فقدان الفوز  ــالم الرياضي عن م لالع

ــي متناول اليد،  ــام تايلند والذي كان ف ام
ــام تايلند  ــباب التعادل ام ــراً ان اس معتب
ــة  ــق بقل ــا تتعل ــل انه ــة، ب ــت فني ليس
ــني الذين مت  ــص الالعب ــي تنق ــرة الت اخلب
ــابيع حتديداً  ــة اس جتميعهم قبل خمس
ــيوية اجلارية في  قبيل بدأ النهائيات اآلس

اندونيسيا.
ــودة منتخبنا الى  ــل بع ــر «آم ــال جثي  وق
الواجهة مجددا من خالل مواجهة كوريا 
الشمالية  واحلقيقة إن اجملموعة صعبة، 
ــاك  ــر، وهن ــح التعبي ــدة ان ص ــل وحدي ب
ــعة بني منتخبات اجملموعة،  فوارق شاس
ــه منتخب  ــو ذات ــي ه ــب اليابان فاملنتخ
ــئني الذي تغلبنا عليه قبل عامني  الناش
ــيا، وكذلك احلال  في الهند بنهائيات آس
ــمالية القوي،  ــا الش ــب كوري ــع منتخ م
ــجمان يظهران  ــا منتخبان منس وكالهم
ــزة، وكذلك  ــتويات متمي ــا ومس اداء عالي
تايلند التي بدت  بافضل حال وعلى اعلى 

مستويات التحضير.
ــل من امر ما، لكن  ــاف «ال اريد ان اقل  واض
ــة الالعبني الذين  ــو ان مجموع ــع ه الواق
ــي في  ــي زمالئ ــب باق ــى جان ــم ال اقوده
ــة التحدي،  ــا راي ــي، رفعن ــاز التدريب اجله
ــة املنتخب قبل فترة  بعد ان اعدنا هيكل
ــية وجيزة، وقلت حينها انه انتحار  قياس
ــاري». موضحا ان الالعبني ال ميلكون  اختي
ــل انهم لم  ــة، ب ــة كافي ــاعات تدريبي س
يلعبوا في الدوري، وكنت قد اخترتهم من 
ــي احملافظات الختيار  خالل رحلة بحث ف
ــاً لالعمار  ــل منهم وفق ــب واالفض االنس

التي حددت لي.

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

زوروا موقعنا على االنرتنت:

WWW.albayyna-new.com Ú����ôbÌ@ä€a

NO. 3052 . MON . 22 . OCT .2018 العدد (٣٠٥٢) االثنين  ٢٢ / ١٠/ ٢٠١٨   

ıaâÎå€a@‚bflc@�̋ mb”@a�ãÏœ@ ån‰Ì@ıb‰ÓΩa
الزوراء  أنياب  قاتالً من  فوزًا  امليناء  خطف 
أقيمت  التي  املباراة  في   ،(٢-١) بنتيجة 
بينهما مساء  السبت، ضمن منافسات 

اجلولة اخلامسة من الدوري.
أهداف  الزوراء  العب  عباس  عالء  وافتتح 
 ،٤٢ الدقيقة  في  رائعة  برأسية  اللقاء 
لينتهي الشوط األول بتقدم الزوراء بهدف 
امليناء  نشط  الثاني  الشوط  رد.في  دون 
وضغط بقوة على مرمى الزوراء ومتكن من 

تعديل النتيجة في الدقيقة ٦٥ عن طريق 
رأسية عالء جواد.وواصل امليناء أفضليته 
وكاد أن يسجل عبر تسديدة حسام مالك، 
ا، وفي  ثم أهدر عقيل مهدي انفرادًا صريحً
ل  وسجّ الالعب  نفس  عاد   ٩٣ الدقيقة 
الفوز  لتحقيق  فريقه  به  قاد  قاتالً  ا  هدفً
النقطة  إلى  رصيده  امليناء  (٢-١).ورفع 
جتمد  بينما  السابع،  املركز  في  السابعة 
في  العاشرة  النقطة  عند  الزوراء  رصيد 

املركز الثالث.

 بغداد / 

 بغداد / 
 بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 

ــيما تلك التي  ــة والعربية، الس ــائل االعالم، احمللي ــتطالعات وس  في اغلب اس
ــي في الرياضة ضمن فعاليات البطولة الرباعية،  رافقت الوفد اإلعالمي العراق
ــهال امام مضيفه وشقيقه  أجمعت على ان الفريق العراقي   لن يكن صيدا س
السعودي، بالرغم  من رباعية  االرجنتني او صدى العرض السعودي القوي امام 
ــل. أما املتفائلون، ونحن منهم، فلم نكن نبني ونتوقع الفوز العراقي من  البرازي
فراغ او مجرد متنيات ، بل اننا على ثقة بأن اخملاض احلالي هو نتاج والدة منتخب 
ــرص النهوض  ــارة املواهب، ما عزز ف ــباب ومه ــد يتمتع بقدرة الش ــي جدي عراق
ــيا املقبلة،  ــدا ببطولة اس ــيئا جدي ــا ان نحقق فيه ش ــد ميكن لن ــكل جي بش
ــيد كاتانيتش من  ــريطة ان تهيأ له مباريات جتريبية قوية عديدة، متكن الس ش

اختبار ادواته وقراءتها ليتمكن من توظيفها بشكل أمثل.
ــميها األولى للسيد  ــعودية التي تعد جتربة، رمبا يحق لنا ان نس في مباراة الس
ــاراة االرجنتني لصعوبتها  ــت لوديتها، ومب ــتبعاد مباراة الكوي كاتانيتش، باس
وفوارقها، مبا يجعل مباراة األخضر هي األولى لنا التي هي جديرة بالتحليل وفقا 
ــجعة جدا ، فقد متكن  لرؤى فنية بحتة، وأخرى إدارية وتنظيمية ومعنوية مش
ــعودي وحتجيم قراءته احملترفة التي توجت باحلضور  منتخبنا من وقف املد الس
ــامبا قبل يومني من  ــرا، وتعززت بعرض كبير امام الس ــيا مؤخ في مونديال روس

ــبابنا  ــى لش ــا اعط ــذا م ــك، وه ذل
ــي الذي  ــور احلقيق ــة الظه فرص
متكنوا من خالله ابداء مقدرتهم 
ــوا فيه وجه  ــكل امثل ، قدم بش
ليضاف  احلقيقي  العراقي  الكرة 
ــه فريق النفط امام  الى ما جاد ب
أيام،  الصفاقسي التونسي قبل 
وفريق اجلوية   امام اجلزيرة األردني 

في نهائي غرب اسيا.
ــالت  التدخ ــك  تل ــو  ه ــب  الغري
ــدرات  مبق ــب  والتالع ــرة  الكبي
ــن ومبررات  ــت عناوي املنتخب حت
شتى، فكل اصبح يحمل ويسوق 
ــة   كأن  ــماء معين ــة وأس لقائم

ــتمعني)، وليس لرؤية فنية بحتة،  الفريق الوطني خاضع ملعيارية (طلبات املس
ــة بالضغط على كاتانيتش  ــاول ان يقحم اللجنة الفنية االحتادي فالبعض يح
لصالح أسماء معينة، علما ان اللجنة الفنية املوقعة مع املدرب األجنبي عقدا 
ــار والتعاقد وما يترتب  ــؤولية االختي ــة الدولة ، هي تتحمل مس ــا مليزاني مكلف
عليه، واختيارها يعني ضمنا اتاحة الفرصة للمدرب، والعقل األجنبي احملترف، 
ــه ، بعيدا عن  ــتراتيجيته عبر منهاجه وخيارات ــي بصمته ويحقق اس ان يضف
مي بعد  ــة ان يؤجلوا التقوّ ــوط، التي نعتقد ان على االخوة باللجنة الفني الضغ
ــة ، أبقت عليه،  ــب معين ــيا املقبلة، فإن حقق املدرب املطلوب بنس بطولة اس
ــمح اهللا- فعليها ان تقيله وتتحمل  ــن اختيارها ، وان اخفق -ال س وأثبتت حس
ــى كاتانيتش من أية جهة  ــع معه .. وغير ذلك من ضغوط عل ــؤولية التوقي مس
ــة للعمل وهدما ملقدرات  ــت والتدخل بعمله الفني احملض يعد عرقل مهما كان
ــابقا من حكيم  كرتنا وتأخيرا تطورها، والتي تأثرت كثيرا بنقد املدرب احمللي س
ــاكر الى يحيى علوان الى راضي شنيشل ثم باسم قاسم، ومعهم قحطان  ش
ــيد كاتانيتش وهو بأول  ــهد.. واليوم تنتقل العدوى لتصيب الس جثير وغني ش
ــنكون  ــه التصحيح والتوفيق، وس ــح، وكلنا نرجو ل ــوات الطريق الصحي خط
ــني له ولكل اخلطوات االحتادية احلامية له من قبل تلك اجلهات، قبل فوات  داعم

األوان، وكي ال يسمحوا لنفوذ معاول التهدمي.
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وقفة 

حسني الذكر

 بغداد / 

 بغداد / 

 كل اصبح  يسوق لقائمة وأسماء معينة   
كأن الفريق الوطني خاضع ِّـعيارية 
(طلبات اِّـستمعني)  وليس لرؤية 
فنية بحتة  فالبعض يحاول ان يقحم 
اللجنة الفنية االتحادية بالضغط على 
كاتانيتش لصالح أسماء معينة

@HÚj»ñ€a@ÚÌÜÌÜßaI@�i@Ú«Ï‡1a@—ñÌ@7ru@NNÚËuaÏ€a@µa@ÒÖÏ»€a@Î@@ÚÌÏÓç�a@ÈmbyÏ‡ü@’Ó‘zn€@Úïäœ@‚bfla@Îäÿ€a@Ôibjí€a@b‰jÇn‰fl@NN‚ÏÓ€a

متكن فريق القوة اجلوية من الفوز على 
هدف،    مقابل  بهدفني  احلسني  نادي 
اجلولة  منافسات  ضمن  السبت، 

اخلامسة من الدوري العراقي.
املباراة  قبل  املواجهة،  هذه  وتأتي 
القوة  سيخوضها  التي  النهائية 
أمام  االحتاد اآلسيوي  اجلوية في كأس 

ألنت أسير التركمستاني.
القوة  فريق  تقدم  املباراة  وشهدت 
الثامنة  الدقيقة  في  مبكرًا  اجلوية 
دومنيك  السنغالي  محترفه  عبر 
من  مرتدة  كرة  استغل  الذي  ميندي 

ليكملها  احلسني،  مرمى  حارس  يد 
الثاني،  الشوط  الشباك.وفي  داخل 
النتيجة  لتأمني  اجلوية  القوة  ضغط 
قائد  أحرزه  ثانٍ  بهدف  ذلك  له  وحتقق 
الفريق حمادي أحمد في الدقيقة ٦٢ 
من املباراة، بينما سجل فريق احلسني 
هدفه الوحيد في الدقيقة الثانية من 
الالعب  بواسطة  الضائع  بدل  الوقت 

علي كرمي.
ورفع القوة اجلوية رصيده إلى ١٢ نقطة 
رصيد  جتمد  فيما  الثاني،  املركز  في 
احلسني عند النقطة الثانية في املركز 

التاسع عشر.

ÚœbïÏ‹€@Ü»ñÌÎ@NN¥éßa@Öb„@Û‹«@ãÏ–Ì@ÚÌÏ¶a@ÒÏ‘€a@òb®a@ÖbÓjΩÎ˛a@lb»€˛@…jé€a@paâbfl�bi@ÊÜΩa@Úœbönça@wflb„äi@ÊÏj”6Ì@÷aä»€a@Ïj«¸
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يواجه نظيره الكوري الشمالي في مباراة مرتقبة ومهمة  

* من وراء التصريحات اخلاصة بأزمتك مع اإلعالم 
العراقي؟

- هذه ضريبة النجاح ال بد أن يدفعها كل مجتهد، 
وال يهمني من خلف تلك األخبار املغلوطة، ولكن 
جتمعني  التي  الطيبة  العالقة  هو   يهمني  ما 
باإلعالميني العراقيني والذين يدعموني كثيرًا في 

مسيرتي، وأنا أكن لهم كل الود واالحترام.
* كيف تقييم جتربتك مع أتاالنتا؟

الفرق  من  ألنه  أتاالنتا،  مع  مختلفة  جتربتي   -
املنافسة على املراكز األولى في الدوري اإليطالي 
وأنا  خصوصا  مضاعفة،  املسؤولية  وبالتالي 
في  وأحقيتي  الفنية  قدراتي  إثبات  عن  أبحث 
اللعب بشكل أساسي، ألن الدوري اإليطالي دوري 
على  حتصل  أن  السهل  من  وليس  وصعب  مميز 

فرصة كاملة دون اجتهاد.
* هل أنت مستمر مع أتاالنتا؟

- انا مرتبط مع الفريق بعقد وأحترم هذا العقد، 
ال سيما وأن إدارة النادي تقدر تواجدي مع الفريق، 

وأنا بدوري أسعى لتقدمي مستوى مميز. 
* لكن هناك تسريبات عن وجود عرض جديد؟

أود  ال  لكنني  محترم،  أوروبي  عرض  هناك   -

تركيزي حاليًا منصب  ألن  تفاصيله،  احلديث عن 
نهاية  حتى  للفريق  أخلص  أن  وعلي  أتاالنتا،  مع 

املشوار، أما األمور املستقبلية فأتركها اآلن.
* كيف ترى املنتخب العراقي مع كاتانيتش؟

 ٣ خالل  من  املدرب  على  نحكم  أن  الظلم  من   -
ليطبق  الكافي  الوقت  مننحه  أن  علينا  مباريات، 
أفكاره التي جاء من أجلها وأن يحقق انسجاما 
مع العبي الفريق، خاصة وأن املدرب اآلن في طور 
االستقرار  يحقق  ولم  الفريق  قائمة  عن  البحث 
املنتخبات  مبدربي  يقارن  أن  ميكن  وال  املطلوب 

األخرى.
خرج  التي  والفوائد  الرباعية  البطولة  عن  وماذا 

بها املنتخب؟
أن  شك  ال  اإلعداد،  طور  في  الفريق  أن  طاملا 
كبيرة  فائدة  ذات  ستكون  التجريبية  املباريات 
الالعبني  جاهزية  على  للوقوف  الفني  للجهاز 
الفريق  ستمثل  التي  القائمة  حتديد  وإمكانية 
في كأس آسيا املقرر إقامتها في اإلمارات مطلع 

العام املقبل.
في  الرافدين  أسود  طموح  سيكون  مدى  أي  إلى 

كأس آسيا؟
له اسم كبير في  العراقي  املنتخب   -

يكون  ما  ا  ودائمً اآلسيوية  القارة 
التي  البطوالت  في  ا صعبًا  رقمً

مهما  وبالتالي  بها،  يشارك 
بسيطة،  حتضيراتنا  كانت 
لإلعداد  كافٍ  غير  والوقت 
العراقي  املنتخب  أن  اال 
حقيقيًا  ا  منافسً سيكون 
الالعب  وأن  البطولة،   في 
الروح  عنه  معروف  العراقي 
على  والتفوق  القتالية 
الصعاب  ويتجاوز  نفسه 
التي تعترض طريقه، وبالتالي 

املنتخب العراقي سيذهب إلى 
اإلمارات للمنافسة على اللقب.

ماذا تطلب من اجلماهير في الفترة املقبلة؟
أطالب اجلماهير بأن تصبر على املدرب والالعبني، 

وأال يحكموا على الفريق من خالل مباراة جتريبية، 
ألنه  املدرب،  على  إضافيًا  ا  ضغطً يشكلون  ثم 
واملباريات  جيد  منتخب  وإعداد  لتحضير  يسعى 
وال  والنتائج،  الالعبني  لتجربة  فرصة  التجريبية 

ميكن احلكم على الفريق من تلك املباريات.

ìnÓ„bmb◊@Û‹«@5ñ€bi@7Áb‡¶a@k€bücÎ@bÓçe@êd◊@k‘€@Û‹«@èœb‰Óç@÷aä»€a@kÇn‰fl@Z@@Êb„Ü«@Ô‹«
العبي  أبرز  عدنان  علي  يعد 
الفترة  في  الوطني  املنتخب 
عليه  يراهن  من  وأكثر  األخيرة، 
أسود  مشاركة  خالل  اجلمهور 
الرافدين في بطولة كأس آسيا 

املقبلة باإلمارات.
التي  الكثيرة  األضواء  وبقدر 
تسلط على النجم   احملترف في 
فإنه  االيطالي،  أتاالنتا  صفوف 
دخل مؤخرًا في أزمة مع اإلعالم، 
بسبب تصريحات نسبت له في 

إحدى الصحف العربية.
وأجرى  مع عدنان احلوار التالي، 
ملعرفة تقييمه لتجربة احترافه 
إلى  باإلضافة  أتاالنتا،  في 

طموحه مع املنتخب العراقي:



ــي  الدميقراط ــزب  احل ــدد  ج
ــعود  ــتاني بزعامة مس الكردس
ــكيل  ــه إلى «تش ــي دعوت بارزان
مجلس سياسات استراتيجية»، 
ــي حزبه عن  ــرة تخل رافضاً فك

كركوك.
وقال سكرتير املكتب السياسي 
ــي خالل  ــل ميران ــزب فاض للح
ندوة على هامش «معرض أربيل 
ــرك  ــن نت ــاب»: «ل ــي للكت الدول
ــوت في  ــا امل ــداً، فإم ــوك أب كرك
سبيلها أو إيجاد حلّ لها». ورأى 
ــت اإلقليم على  أن «بغداد عاقب
ــار ميراني  ــم يفعله». وأش أمر ل
ــتفتاء  ــى أن «األكراد أجروا اس إل
ــم  ــط، ول ــتورياً فق ــاً دس قانوني
ــتقالل، وعلى  يقدموا على االس
ــداد نفذت إجراءات  رغم ذلك بغ
ــون  للقان ــة  مخالف ــة  عقابي

والدستور».

وفي ما يخص العالقة مع بغداد، 
ــه يعمل  ــي إن «حزب ــال ميران ق
على أسباب تصدع العالقة بني 
ــوف ملنع  ــداد والوق ــم وبغ اإلقلي
ــداً أن «ما يهمنا  تكرارها»، مؤك

البرنامج احلكومي وطبيعة  هو 
ــبق أن اتفقنا على  ــذه، وس تنفي
جملة أمور لكن عدم وجود آليات 
أفضت لعدم تنفيذها». وأضاف: 
«لهذا نطالب بتأسيس مجلس 
احتادي ومجلس سياسات، وهي 
جتارب على غرار مجلس الشيوخ 
األميركي  ونعتقد أن هذه األمور 
ــة  ــس احلكوم ــود رئي ــن بن ضم
ــد املهدي، وهو  املكلف عادل عب
ــع وأمام مهمة  محل رضا اجلمي
تشكيل حكومة في بلد يفتقر 
إلى العمل املؤسساتي من ٢٠٠٣ 

حتى اآلن».
ــكيل مجلس  ــود فكرة تش وتع
ــتراتيجية  اإلس ــات  السياس
ــهد  العليا، مرة أخرى، إلى املش
ــبق وطرحت  العراقي، بعد ان س
ــاق  اتف ــن  ضم ــى  األول ــرة  للم
ــمي حينها «اتفاق  سياسي س
ــام ٢٠١٠،  ــي الع ــل» عقد ف أربي
وتشكلت على أساسه حكومة 
إال  ــة،  الثاني ــي  املالك ــوري  ن

ــت  ــية حال ــات سياس أن خالف
ــس  ــون (مجل ــريع القان دون تش
ــل البرملان  ــن قب ــات) م السياس
ة عدم وجود نص دستوري  بحجّ

يوجب تأسيسه.
ــس  اجملل ــم  يض أن  ــرض  ويفت
ــالث  الث ــات  الرئاس ــراح  االقت
والبرملان)  ــوزراء  وال ــة  (اجلمهوري
ــلطة  ــس الس ــى رئي ــة إل إضاف
ــل  الكت ــادة  وق ــة  القضائيّ
ــية  األساس ومهمته  البرملانيّة، 
ــد العليا  ــات البل ــم سياس رس
ــة  ــا اخلالفي القضاي ــة  ومناقش
وإيجاد احللول لها على أن تكون 
أي غير  ــارية»  توصياته «استش
الدستورية،  ــلطات  للس ملزمة 
ــتور الدائم  على اعتبار أن الدس
ــلطة،  د مهمة كل س للبالد حدّ
ولم يتطرق إلى تشكيل مجلس 
ــتراتيجية،  اإلس ــات  للسياس
ــة  ــة العمليّ ــن الناحي ــه م إالّ أن
ــس  مجل ــرارات  ق ــتكون  س
ــات فاعلة، ألن أعضاءه  السياس

هم قادة البالد وصناع القرار.
ــب «الدميقراطي» مبنصب  ويطال
ــدد من  ــوزراء وع ــس ال ــب رئي نائ
ــيادية واخلدماتية  ــوزارات الس ال

في احلكومة العراقية اجلديدة.
ــذ تكليف عادل  ــرَّ ١٨ يوماً من وم
املهدي بتشكيل احلكومة  عبد 
ــم  ــه ل ــدة، إال أن ــة اجلدي العراقي

وزراء حكومته  ــماء  ــلم أس يُس
ــدة للبرملان، فيما يُتوقع أن  اجلدي
ــبوع  ــماء خالل األس يقدم األس

اجلاري.
ــس البرملان  ــا رئي ــك، دع ــى ذل إل
ــي كالً  ــو تاجان ــي أنطوني األورب
ــى مواصلة  ــداد وأربيل إل من بغ
ــل كل القضايا  ــوار بهدف ح احل

اخلالفية.
وقال تاجاني: «رسالتنا إلى أربيل 
ــرورة احلفاظ على  وبغداد هي ض
ومواصلة  ــتقرار  واالس ــالم  الس
ــل كل  ــني حل ــني الطرف ــوار ب احل
القضايا اخلالفية». ورأى املسؤول 
ــوج ما  ــة أح ــي أن «املنطق األورب

تكون إلى االستقرار».
ــزب «االحتاد الوطني  هذا وأكد ح
ــة  حكوم أن  ــتاني»  الكردس
ــكل  ستش ــتان  كردس ــم  إقلي
االنتخابي،  ــتحقاق  ــاً لالس وفق
كاشفاً تشكيل جلنة مشتركة 
ــي  «الدميقراط ــزب  احل ــع  م
ــتاني» بزعامة مسعود  الكردس

ــب،  املناص ــم  لتقاس ــي،  بارزان
ــني احلزبني  ــع العالقات ب وتطبي

األبرز في اإلقليم.
ــاد  «االحت ــن  ع ــب  النائ ــال  وق

ــرزا إن  ــيروان مي ــي» نيش الوطن
ــو  ه ــي  االنتخاب ــتحقاق  «االس
ــكيل حكومة  الفيصل في تش
ــيراً إلى  ــة»، مش ــم املقبل اإلقلي
ــتكون  «س ــة)  (احلكوم ــا  أنه
ــية  توافقية بني الكتل السياس
ــى أن «كل  ــت إل ــة». ولف الكردي
ــدد املقاعد التي  ــرف ع حزب يع
ــب  ــا، وكل املناص ــل عليه حص
ــيادية ستقسم وفق نتائج  الس

االنتخابات األخيرة».
ــائل إعالم كردية  ــفت وس وكش
ــس االحد أن «االحتاد الوطني»  أم
ــع  لتطبي ــا  علي ــة  جلن ــكل  ش
ــي»،  ــع «الدميقراط ــات م العالق
ــب  املناص ــم  تقاس ــة  ومناقش
ــارت إلى أن نائب  احلكومية. وأش
ــاد طالباني  رئيس احلكومة قوب
سيكون على رأس اللجنة التي 
ــي القيادات  ــتزور أربيل وتلتق س
ــا في «الدميقراطي»، وعلى  العلي
ــعود بارزاني وأعضاء  رأسها مس

املكتب السياسي.
ــن مهمات  ــادت تقارير بأن م وأف
ــات بني  ــادة العالق ــة «إع اللجن
ــا،  ــابق عهده ــى س ال ــني  احلزب
ــي البرملان  ــا ف ــد رؤيتهم وتوحي

ــكيل  والبحث في تش االحتادي، 
ــم  ــتان، وتقاس ــة كردس حكوم

املناصب داخل اإلقليم».
ويحاول «االحتاد الوطني» حسم 
ــن بينها  ــه م ــب ملصلحت مناص
ــة االقليم  ــس حكوم ــب رئي نائ

ــوك،  كرك ــظ  محاف ــب  ومنص
ــي  ف ــرى  أخ ــة  وزاري ــب  ومناص

حكومة أربيل.
إلى ذلك، أكد مسؤول العالقات 
الوطنية في «الدميقراطي» علي 
ــيرحب»  ــزب «س ــني أن احل حس
بوفد «االحتاد الوطني»، الفتاً الى 
أن «وجود بعض املالحظات على 
ــر في بعض املراحل، ال  أداء األخي
ــراء محادثات أو العمل  يعيق إج

املشترك».
ــا  العلي ــة  املفوضي ــت  وكان

ــي  ف ــتفتاء  واالس ــات  لالنتخاب
إقليم كردستان، أعلنت النتائج 
ــذي جرى  ــت ال ــة للتصوي األولي
ــهر املاضي، وأظهرت  نهاية الش
ــزب  ــدم احل ــة تق ــج األولي النتائ
الدميقراطي الكردستاني بزعامة 

ــداً)،  ــي (٤٤ مقع ــعود بارزان مس
ــي  الوطن ــاد  االحت ــزب  ح ــه  يلي
ــة  عائل ــادة  بقي ــتاني  الكردس
ــابق جالل طالباني  الرئيس الس
(٢١ مقعداً)، ثم حركة «التغيير» 
ــل  ــراك اجلي ــداً)، و «ح (١٢ مقع
ــد» (٨ مقاعد)، و «اجلماعة  اجلدي
 ٧) ــتانية»  الكردس ــالمية  اإلس
مقاعد)، والئحة «نحو اإلصالح» 

(٥ مقاعد).

ــر وزير الطرق وبناء املدن اإليراني  نش
ــد كتاباً  ــدي أمس االح ــاس آخون عب
ــن  هاً إلى الرئيس حس ــمياً موجّ رس
ــن  ــابيع، يتضمّ ــل ٦ أس ــي قب روحان
ــتقالته، منتقداً تعامل احلكومة  اس
مع العقوبات اجلديدة التي فرضتها 
ــي الوقت  ــنطن على طهران. ف واش
ــأن روحاني  ــادت معلومات ب ذلك، أف
ــحق  ــتقالة نائبه األول إس ــل اس قبِ

جهانكيري، لكنه ال يعتزم إعالنها.
ــتقالة آخوندي مؤرّخ في ١  كتاب اس
أيلول (سبتمبر) املاضي، لكن روحاني 
ــاً أن نواباً  ــد، علم ــتّ فيها بع لم يب
ــتجواب الوزير.  يجمعون تواقيع الس
ــتقالته بتباين في  ــرّر آخوندي اس وب
وجهات النظر في شأن إعادة تصميم 
ــة  احلكوم ــل  تعام ــداً  منتق ــدن،  امل
ــا إدارة  ــات التي فرضته ــع العقوب م
الرئيس األميركي دونالد ترامب، بعد 
ــحابها من االتفاق النووي املُبرم  انس
ــاليب  عام ٢٠١٥. ورأى آخوندي أن أس
ــة العقوبات  ــي مواجه ــة ف احلكوم
ــية املتعلّقة  تنتهك احلقوق األساس
مع  ــارض  وتتع ــة  واملنافس بامللكية 

القانون.
ــه، أوردت صحيفة  ــياق ذات ــي الس ف
م  «جهان صنعت» أن جهانكيري قدّ
أن  ــة  مضيف ــي،  لروحان ــتقالته  اس
ــن دون إعالنها، إذ ال  الرئيس قبِلها م
يرى مصلحة حلكومته في كشفها 
حت أن تهزّ هذه االستقالة  اآلن. ورجّ
ــا  ــيّما أنه ــي، ال س ــة روحان حكوم
ــاً نتيجة انهيار  تواجه وضعاً حرج
ــي، ما  الريال وتدهور الوضع املعيش
ــات وإضرابات في  أدى إلى احتجاج

إيران.
ــوي  نق ــني  حس ــب  النائ ــد  وانتق
ــيني عضو جلنة األمن القومي  حس
ــي البرملان  ــة اخلارجية ف والسياس
لربطها  روحاني  ــة  اإليراني، حكوم
ــعار السلع بالعقوبات  «ارتفاع أس
ــب أن  ــائالً «يج ــة»، متس األميركي
ــر لنا هؤالء السادة: ما عالقة  يفسّ
ــت والطماطم»؟  ــركا بغالء الزي أمي
وأضاف: «كمية الدوالرات في منازل 
ــني تبلغ نحو ٢٠ بليون دوالر.  املواطن

ــب أن تتوافر الثقة، كي يجلب  ويج
ــوق،  ــون دوالراتهم إلى الس املواطن
ــي دورة  ــيولة ف ــذه الس ــل ه وتدخ

اإلنتاج».
ــي  ــل املال ــة العم ــت مجموع وكان
ــباط (فبراير)  دت إلى ش ــف) مدّ (فات
ــران  إلي ــا  دته حدّ ــة  مهل ــل،  املقب
نها من التزام  لتنفيذ إصالحات متكّ
تبييض  ــة  دولية ملكافح ــدة  معاه

األموال ومتويل اإلرهاب.
ــة  ــم اخلارجي ــق باس ــب الناط ورحّ
ــرار  بق ــمي  قاس ــرام  به ــة  اإليراني

«فاتف»، واعتبره «جناحاً دبلوماسياً». 
ــم أعضاء  ــدى ارتياحاً ألن «معظ وأب
اجملموعة لم يتأثر بإيحاءات سياسية 
ــركا وحلفاؤها»، منتقداً  روّجتها أمي
ــي بيانها)  ــت ذاته «بنوداً (ف في الوق
ــل اإلجراءات  ــكل كام م في ش ال تقوّ

التي اتخذتها إيران».
ــى «االبتعاد عن  ــف» عل وحضّ «فات
ــام  واالهتم ــية  السياس ــع  الدواف
وزاد:  ــة»،  التقني ــر  بالتقاري ــط  فق
«غالبية املسائل التقنية املطلوبة 
ــة. لذلك  ــتُطبّق البقي ــذت، وس نُف
ــم فاتف بهذه  ــاً أن تهت كان متوقع
احلقائق وتتجنّب استخدام عبارات 
ــا». ودان موقف  ــي قراره ــلبية ف س
ــه «نابع من  ــراً أن ــنطن، معتب واش

سياسات متوهمة ومتطرفة للبيت 
ــاس  ــى أن «أس ــت إل ــض». ولف األبي
ــها هو  ــات فاتف منذ تأسيس تقومي

ــات،  للحكوم ــة  التقني ــراءات  اإلج
ــع قراراتها لضغوط  ويجب أال تخض
ــة اعتادت  ــية لدول وابتزازات سياس

على البلطجة والتفرّد» في العالم.
ــياق ذاته أعلن النائب بهروز  في الس
ــم هيئة رئاسة  نعمتي، الناطق باس
ــيعقد  البرملان اإليراني، أن اجمللس س
ــة  ملناقش ــة  ــة مغلق ــوم جلس الي
معاهدة مكافحة متويل اإلرهاب، في 
ــة محمد جواد  ــور وزير اخلارجي حض

ظريف ونائبه عباس عراقجي.
ــت منظمة  ــر، أعلن ــى صعيد آخ عل
حقوق اإلنسان األهوازية اعتقال ٦٠٠ 

ــتان،  مواطن عربي في إقليم خوزس
ــيون  سياس ــطون  ناش ــم  بينه
وثقافيون، ونساء ومواطنون عاديون. 
ــكري  ــى عرض عس ــوم عل وكان هج
ــي األهواز  ــوري» ف ــذه «احلرس الث نف
ــل  ــني قتي ــرات ب ــع عش ــراً، أوق أخي

وجريح.
ــد احلميد،  ــيخ عب د الش إلى ذلك ندّ
ــة  مدين ــي  ف ــنّة  الس ــل  أه ــام  إم
ــتان  ــة إقليم سيس ــدان، عاصم زاه

ــرقي إيران،  ــوب ش ــتان جن وبلوشس
ــها  متارس ــي  الت ــات»  «التصرف ـــ  ب
ــاً  «ضغوط ــداً  منتق ــلطات،  الس

ــدارس دينية ألهل  ــاجد وم على مس
السنّة»، وداعياً املسؤولني إلى جتنّب 
ــي». ونصح  ــي ومذهب ــلوك «قوم س
عوا صدورهم»،  ــؤولني بأن «يوسّ املس
ــة  ــاط مدرس منبّهاً إلى أن «منع نش
دينية أو التدخل في شؤون مسجد، 

يتعارضان مع الوحدة واالنسجام».
ــة العمل  دت مجموع ــدّ ــذا وقد م ه
ــباط (فبراير)  ــى ش ــي (فاتف) إل املال
دتها إليران لتنفيذ  املقبل، مهلة حدّ

نها من التزام معاهدة  إصالحات متكّ
ــوال  ــض األم ــة تبيي ــة ملكافح دولي
ــل دين في  ــاب. لكن رج ومتويل اإلره
ــرام املعاهدة  ــن أن إب ــران حذر م طه
هو مبثابة «وضع حبل مشنقة حول 
ــبّه وزير  ــا». في الوقت ذاته، ش عنقن
ــك بومبيو  ــي ماي ــة األميرك اخلارجي
ــزع  ــة الن ــران مبرحل ــي إي ــع ف الوض
ــار االحتاد  ــبقت انهي ــر التي س األخي

السوفياتي.
ــة من  ــن «خيب ــف» ع ــت «فات وأعرب
ــا  ــا وكوري ــاً أنه ــران، علم ــف إي موق
ــدان  الوحي ــدان  البل ــمالية  الش
ــوداء  ــا الس ــى الئحته ــان عل املدرج
ــر املتعاونة. وقال األميركي  للدول غي
ــس  الرئي ــليا،  بيلينغس ــال  مارش
ــران  طه إن  ــة،  للمجموع ــدوري  ال
ــت تطبيق «خطة عمل انتهت  التزم
ــر) املاضي.  ــي (يناي ــون الثان ــي كان ف
ــرين األول (أكتوبر)  ــن اآلن في تش نح

ــران لم تلتزم  ــدت اجملموعة أن اي ووج
ــل ١٠ مدرجة في  ـــ ٩ نقاط من أص ب
ــال لم تقرّ هذه  ــة العمل. في ح خط
ــنتخذ  ــباط، س اإلجراءات بحلول ش
قرارات حلماية أنفسنا من أخطار قد 

تنجم من الثغرات اإليرانية».
ــان)  (البرمل ــورى  الش ــس  مجل وكان 
ــهر اجلاري  ــرّ مطلع الش ــي أق اإليران
ــل  متوي ــة  ملكافح ــون  قان ــروع  مش
ــة الرئيس  ــاب، اعتبرته حكوم اإلره
ــاذ  إلنق ــياً  أساس ــي  روحان ــن  حس
ــام ٢٠١٥،  ــرم ع ــووي املُب ــاق الن االتف
ــات  الوالي ــه  من ــحبت  انس ــا  بعدم
ــادت فرض عقوبات على  املتحدة وأع

طهران.
لكن التيار األصولي في إيران يعارض 
القانون، وقال رجل الدين أحمد خامتي 
في: «الشعب اإليراني طرد اللصوص 
ــنة، بذلٍّ وهوان،  من الباب قبل ٤٠ س
ــتكبار اآلن  ــم االس ــد عال ــا يري فيم
ــر نافذة القوانني  الدخول مجدداً عب
الدولية، ويجب أن ننتبه لئال يدخل». 
واعتبر أن «املنظمات الدولية ليست 
جديرة بالثقة، وقال األمني التنفيذي 
ــاب  اإلره ــل  متوي ــر  حظ ــدة  ملعاه
ــحب إيران  ــة إن ال ضمان لس بصراح
ــمَ نضع  ــوداء، فل ــة الس ــن الالئح م
ــا ونخنق  ــنقة حول عنقن حبل مش
أنفسنا بأنفسنا»؟تصريحات خامتي 
أتت بعد ساعات على جتديد إسحق 
للرئيس  األول  ــب  النائ ــري،  جهانكي
ــالده «في أمسّ  ــي، تأكيده أن ب اإليران
احلاجة إلى مكافحة غسل األموال»، 
ــع آلية  ــرورة وض ــى «ض ــدداً عل مش
لتجفيف مصادر متويل اإلرهاب». أما 
حسني علي أميري، مساعد الرئيس 
ــؤون البرملانية، فلفت  ــي للش اإليران
ــا احلكومة  مته ــى «توضيحات قدّ إل
ــدداً  ــتور»، مش ــس صيانة الدس جملل
ــدة  ــى املعاه ــام إل ــى أن االنضم عل

ل ضرورة». «يشكّ
ــاالً في  ــر بومبيو مق ــك، نش ــى ذل إل
ــوان  بعن ــرز»،  أفي ــن  «فوري ــة  مجل
ــتراتيجيا إدارة  ــران، اس إي «مواجهة 
ترامب»، ورد فيه أن إيران «دولة مارقة 
ــن القانون تتحدى املعايير  خارجة ع
ــل في احترام حقوق  الدولية، وتفش
اإلنسان واحلريات األساسية، وتعمل 

ــركا، وحلفائها  ــعب أمي ضد أمن ش
وشركائها، وسائر العالم».

ــد  ــووي «أوج ــاق الن ــاف أن االتف وأض
شعوراً لدى النظام (اإليراني) بإفالته 
نه من زيادة دعمه  من العقاب، ما مكّ

نشاطاً مريبا»، .
ــادة من وراء» الذي  ورفض «مبدأ القي
ــابق باراك  ــس الس ــه إدارة الرئي تبنّت
ــوى إلى  أوباما، معتبراً أنه «لم يؤدِ س
ــعي إيران إلى أن تصبح قوة  تأخير س
نووية»، مدافعاً عن سياسة ممارسة 
ــط» التي  ــدار من الضغ «أقصى مق
تنتهجها إدارة الرئيس دونالد ترامب. 
ــاعت «طيلة  ــران بأنها أش واتهم اي
العقود األربعة املاضية، مقداراً كبيراً 
ــتقرار، وسلوكاً  من الدمار وعدم اس
ــاق النووي»،  ــيئاً لم ينتهِ مع االتف س
ــة» النظام  ــبيهه «نخب ــرراً تش مك

بأنها «مافيا في االبتزاز والفساد».
كذلك اتهم القادة اإليرانيني بالنفاق، 
ــرائيل»  ــعار «املوت إلس إذ يرفعون ش
درس  ــا  بعدم ــركا»،  ألمي ــوت  «امل و 
ــن وزير  ــدة كلّ م ــي الواليات املتح ف
اخلارجية محمد جواد ظريف، وعلي 
أكبر واليتي، أبرز مستشاري الشؤون 
ــة خلامنئي. وأضاف أن البعض  الدولي
ــة الصنع، وهو  ــيارة أملاني ل بس يتنقّ
ــراء بضائع  ــعب إلى «ش ــو الش يدع
ــع: «هذه  ــران». وتاب ــة في إي مصنوع
ــدث في  ــا ح ــابهة مل ــرة مش الظاه
ــبعينات  ــوفيتي، في س ــاد الس االحت
بعدما  وثمانيناته»،  العشرين  القرن 
ــن «روح (ثورة) ١٩١٧  ابتعد قياديوه ع
ــي قادراً  ــب السياس ــم يعد املكت ول
ــوفيات أن  ــى إبالغ املواطنني الس عل
ــيوعية، فيما املسؤولون  يتبنّوا الش
ــز األزرق املهرّب  ــراً اجلين ــون س يلبس
ــطوانات فرقة)  إلى أس و(يستمعون 
ــت بومبيو إلى وجوب أن  البيتلز».ولف
يشعر القادة اإليرانيون، بـ «العواقب 
ــر  وذكّ ــاد».  والفس ــف  للعن ــة  املؤمل
ــابق  ــف الرئيس األميركي الس بوص
ــوفياتي بأنه  رونالد ريغان االحتاد الس
ــرّ»، وتابع: «يجب  ــة الش «إمبراطوري
ــادة اإليرانية،  ــون واضحاً للقي أن يك
ــل طريقة  ــي أفض ــات ه أن املفاوض

م». للتقدّ
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الديمقراطي يطالب بمنصب نائب رئيس 
الوزراء وعدد من الوزارات السيادية والخدماتية 
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تركيا تبحث عن جثة خاشقجي

ــلطات  ــى أن «الس ــوف إل ــار ريابك وأش
ــل على ترهيب  ــة ما زالت تعم األميركي
ــن  م ــي  والدول ــي  األميرك ــني  اجملتمعَ
أن  ــى  إل ــص  وخلِ ــروس»،  ال ــة  القراصن
ق حجة لفرض عقوباتها  «واشنطن تلفّ

املشهورة» على موسكو.

هت  ــدل األميركية وجّ ــت وزارة الع وكان
 ٤٤) ــياينوفا  خلوس ــر  بالتآم ــات  اتهام
ــعى إلى «نشر  ــنة)، وذكرت أنها تس س
ــارة نزاعات»  ــة» و «إث ــات خاطئ معلوم
حول ملفات حتظى بـ «تغطية إعالمية 

رنّانة».
ــصّ الدعوى اجلنائية بأن املتهمة  وأفاد ن
ــة بحمالت إعالمية أدارتها  كانت ضالع
ــن رجل  ــان م لت ــيتان مموّ ــركتان روس ش
ــي بريغوجني،  ــي يفغين األعمال الروس
للتأثير في الرأي العام األميركي، ضمن 
«حرب إعالمية» تخوضها موسكو ضد 

واشنطن.
ــات اتهمها  ــركتان بني ثالثة كيان والش
ــى التحقيق في  ــر الذي يتول روبرت مول
ــات  االنتخاب ــي  ف ــكو  موس ــل»  «تدخ
ــذا امللف،  ــام ٢٠١٦، في ه ــة ع األميركي
ــون  ــال ج ــياً. وق ــى ١٣ روس إل ــة  إضاف
ــاعد وزير العدل األميركي،  دمييرس، مس
إن خوسياينوفا كانت «جزءاً من حملة 

تأثير روسية للتدخل في دميوقراطينا».
ــة  أمني ــزة  أجه ــت  أعرب ــك،  ذل ــى  إل
ــق  قل ــن  ع ــة  أميركي ــتخباراتية  واس
ــني وإيران  ــيا والص ــاوالت روس ــن مح م
وجماعات أجنبية للتدخل في انتخابات 
الكونغرس وانتخابات الرئاسة املرتقبة 
نوا  عام ٢٠٢٠. وأضافت أن مسؤولني متكّ
ــراع في احلدّ  من «منع اختراقات أو اإلس

من تأثير تلك احملاوالت».
ــون أنه يزور  ــا أعلن بولت ــي ذلك فيم يأت
ــؤولني روس بارزين،  موسكو للقاء «مس
ــيرغي الفروف  ــم وزير اخلارجية س بينه
ــوالي  نيك ــن  األم ــس  مجل ــكرتير  وس
باتروشيف»، علماً أن الكرملني أعلن أن 

بوتني يعتزم االجتماع به.
أن  ــز»  تامي ــورك  «نيوي ــة  وأوردت صحيف
ــكو أن واشنطن  ــيبلغ موس بولتون س
تعتزم االنسحاب من معاهدة األسلحة 
ــة  املُبرم ــدى،  امل ــطة  املتوس ــة  النووي

ــني إزالة  ــزم اجلانب ــي تل ــام ١٩٨٧ والت ع
الصواريخ النووية والتقليدية القصيرة 

واملتوسطة املدى.
ــيا  ــات املتحدة بأن روس ــد الوالي وتعتق

ــؤول بارز في  خرقت املعاهدة، وقال مس
ــم اعتراضاتنا،  ــى رغ ــب: «عل إدارة ترام
ــخ كروز  ــاج صواري ــيا إنت ــل روس تواص
ــل دعوات إلى  ــرها، وجتاه محظورة ونش
ــفافية». وقد يكون لالنسحاب من  الش
املعاهدة تبعات ضخمة على السياسة 
ــيا، وإزاء  ــي آس ــة ف ــة األميركي الدفاعي

الصني.
ــف ترامب قافلة  ــد آخر، وص على صعي
ــيك  ــن يحاولون اجتياز املكس مهاجري
وبلوغ احلدود األميركية بأنهم «مجرمون 
وليسوا مالئكة صغار». وأضاف: «ال أريد 

ــات املتحدة، وال تريدهم  هؤالء في الوالي
بالدنا».

ــن هندوراس  ــن م ــاول آالف املهاجري وح
اقتحام احلدود بني غواتيماال واملكسيك، 
ــات  الوالي ــى  إل ــم  ــتكمال طريقه الس
ــر  ــوا ليلتهم على جس ــدة، وقض املتح

يفصل بني البلدين.
ــرات  ــن جتاوز عش ــرون م ــن مهاج ومتكّ
عوا  ــرطة واجليش الذين جتمّ عناصر الش
ــيارات مدرعة، على  ــدود في س على احل
ــدود لقطع  ــيكي من احل اجلانب املكس
ــرون  ــرّض مهاج ــم. وتع ــق عليه الطري
ــة، نتيجة تدافع وإطالق  لعوارض صحي

الشرطة رذاذ الفلفل احلار.
ــه  ــيكي إنريك ــس املكس ــد الرئي وانتق
ــة مهاجرين دخول  ــا نييتو «محاول بيني
ــرطيني وإيذائهم»،  ــالد ومهاجمة ش الب
ــرعيني  متعهداً منع املهاجرين غير الش

من دخول بالده.
ــل  ــدت التعام ــيك تعه ــت املكس وكان
ــا وزير اخلارجية  ه ــع األمر، بعدما حضّ م
ــو على ضمان أال  األميركي مايك بومبي
ــات املتحدة،  ــى الوالي ــود إل تصل احلش

محذراً من «أزمة تلوح» على احلدود.
ــتخبارات  االس ــة  وكال ــكت  ش ــا  كم
السويسرية من تزايد نشاطات جتسس 

ــكو  ــط عمالء ملوس ــد ضب ــي، بع روس
ــم اختراق مواقع  ــتبه في محاولته يُش

في سويسرا.
ــة جان فيليب غودان:  وقال مدير الوكال
ــرة  ــل كثي ــتطيع اإلدالء بتفاصي «ال أس
عن النشاطات (التجسسية) الروسية 
ــح أن هناك  ــرا، لكن الواض ــي سويس ف
ــاطات أكثر من ذي قبل. ال استطيع  نش
ــن  لك ــيس،  اجلواس ــدد  ع ــف  أكش أن 

(نشاطهم) كبير».
ــا  ألنه ــتهدفة  مس ــالده  ب أن  ــد  وأك
ــتضيف منظمات دولية ومنظمات  تس
ــاً في  ــرة، خصوص ــة كثي ــر حكومي غي
ــات رياضية،  ــف، مضيفاً أن منظم جني
ــة، ميكن  ــة األوملبية الدولي ــل اللجن مث
ــاف: «األمر  ــتهدفة. وأض ــون مس أن تك
اخملتلف اآلن، هو أن الروس حاولوا العمل 
ــة، وهذا  ــا التحتية احلساس ضد بنيتن

خط أحمر».
ــفارة الروسية في برن  واستنكرت الس
ــس،  ــرية عن التجس ــة السويس الرواي

ووصفتها بأنها «سخيفة».
وكانت وكالة االستخبارات السويسرية 
ــبتمبر) املاضي  ــول (س ــي أيل ــت ف أعلن
ــتخبارات  ــع أجهزة االس ــا عملت م أنه
ــدا، إلحباط مؤامرة  ــي بريطانيا وهولن ف
ــالً  معم ــتهدف  تس ــت  كان ــية  روس

ــاز األعصاب، مثل  ــرياً الختبار غ سويس
ــم لندن  ــذي تته ــوك» ال ــاز «نوفيتش غ

ــتخدامه في محاولتها  ــكو باس موس
ــزدوج  امل ــي  الروس ــل  العمي ــميم  لتس
ــكريبال في مدينة  السابق سيرغي س

سالزبوري، في آذار (مارس) املاضي.
ــرطة  ــت الش ــه، أعلن ــياق ذات ــي الس ف
ــي  الروس ــتطلق  س ــا  أنه ــة  النرويجي
ميخائيل بوتشكاريوف، الذي اعتقلته 
ــي  ــتباه ف ــي لالش ــول املاض ــي ٢١ أيل ف
ــتواصل التحقيق  ــه، لكنها س جتسس
ــكاريوف نفى ارتكابه  معه. وكان بوتش
أي مخالفة، وأعلنت اخلارجية الروسية 
أنها طلبت من أوسلو إسقاط «اتهامات 
سخيفة»، وإطالق الرجل الذي قالت إنه 

يعمل موظفاً في البرملان الروسي.
ــبه جزيرة  ــيّعت ش على صعيد آخر، ش
ــالق  بإط ــوا  تل قُ ــخصاً  ش  ٢٠ ــرم  الق
فالديسالف روسلياكوف، وهو طالب في 
ــم في الكلية  ــة تقنية، النار عليه كلي

قبل أن ينتحر.
ــيونوف، رئيس وزراء  وقال سيرغي أكس
تها موسكو عام  شبه اجلزيرة التي ضمّ
٢٠١٤: «ال نريد أن نتكلّم، نريد أن نبكي. 
ــم تاريخ القرم جزأين: قبل ١٧  سيُقس
تشرين األول (أكتوبر) وبعده»، في اشارة 
ــوع اجملزرة. وأضاف: «علينا  الى موعد وق

أن نتحلّى بالقوة والشجاعة».
وأفادت وزيرة الصحة الروسية فيرونيكا 
ــراً من  ــدداً كبي ــأن ع ــوفا ب سكفورتس
ــال حرجة  ــون في ح ــا يزال ــى «م اجلرح
ــون ملعرفة  ــل احملقق ــا يعم ــداً»، فيم ج
دوافع الشاب، وهل حترّك مبفرده. وكانت 
ــه كان يقول إنه «لم  ــه ذكرت أن صديقت
ــخاص في  يعد يثق بالناس، منذ بدأ أش

صفه بإذالله».
ــي  من جهة أخرى، اعتبر الرئيس الروس
ــه «مكانهم  ــني أن مواطني فالدميير بوت
ــرب نووية.  ــوع ح ــال وق ــة»، في ح اجلن
ــي جنوب  ــالل مؤمتر في سوتش وقال خ
ــدي أن يفهم  ــيا: «على املعت غربي روس
ــيتعرّض  ــة، وس ــاب آتٍ ال محال أن العق
ــا ضحايا أيّ  ــن بوصفن ــر. أما نح لتدمي
ــل، فمكاننا اجلنة مبا أننا  اعتداء محتم
ــيُفنون  ــهداء. أما هم (املعتدون) فس ش
ــة».  ــت للتوب ــم وق ــون أمامه ــن يك ول
واستدرك أن موسكو «ال ميكن أن تكون 
ــابهة، ألننا ال نؤمن  البادئة بكارثة مش

مبفهوم الضربة الوقائية».

وقال املسؤول التركي الكبير "سنتوصل إلى ما حدث 
ــالل فترة غير طويلة". وأضاف "يجري جمع  للجثة خ
ــض النووي في داخل تركيا وهو ما يعني  عينات احلم
أن احملققني ليسوا بحاجة لطلب ذلك من السعودية 

في الوقت الراهن".
ــقجي رمبا ألقوا  ــؤولون قالوا أن قتلة خاش وكان مس
ــطنبول وفي  ــي أحراش بلغراد املتاخمة الس رفاته ف
ــيارة عن  موقع ريفي قرب مدينة يلوا التي تبعد بالس

جنوب اسطنبول مسافة ٩٠ كيلومترا.
وقال املسؤول التركي إن احملققني ما زالوا يركزون على 
املنطقتني في أحراش بلغراد ومدينة يلوا ويفحصون 
لقطات كاميرات مراقبة قرب أحراش بلغراد. وأضاف 
ــرور لكل  ــجالت امل ــون أيضا س ــني يفحص أن احملقق
ــعودية وخرجت منها  ــيارة دخلت القنصلية الس س
يوم الثاني من أكتوبر/تشرين األول، الذي اختفى فيه 

خاشقجي.
ــبت، أنّ  ــر الس ــى فج ــرة األول ــاض للم ــدت الري وأكّ
تل في قنصليتها باسطنبول اثر وقوع  خاشقجي قُ
ــتباك باأليدي" مع عدد من األشخاص  ــجار و"اش ش
ــي دونالد  ــال الرئيس األميرك ــا. وعلى اإلثر، ق داخله
ــيرات الرياض "جديرة بالثقة" معتبرا  ترامب إن تفس
ــع االعالن،  ــة". وبالتزامن م ــى مهم ــا "خطوة أول أنه
ــلمان بن عبد العزيز  ــعودي امللك س أمر العاهل الس
ــة أحمد  ــتخبارات العام ــس االس ــاء نائب رئي بإعف
ــؤولني آخرين في جهاز االستخبارات،  عسيري ومس
ــوان امللكي برتبة  ــار في الدي ــة إلى املستش باإلضاف
ــن مناصبهم، فيما ذكرت  ــعود القحطاني، م وزير س

الرياض أنّها أوقفت ١٨ سعوديا على ذمة القضية.
ــعودي "نحن لم  وقال ترامب معلقا على اإلعالن الس
ننته بعد من تقييمنا أو من التحقيق ولكنني أعتقد 
ة" مضيفا "نحن جنري حتقيقاً  ــا خطوة أولى مهمّ أنّه
ــاس الذين  ــا الكثير من الن ــت الراهن. لدين ــي الوق ف
ــة. ولدينا دول أخرى تعمل  يعملون على هذه القضي

عليها. هذه مشكلة جدية للغاية".
ــى الرياض إذا ثبُتت  ا" عل ــا توعد بردّ "قاس جدً وبعدم
ــال ترامب ردا  ــقجي، ق ــؤوليتها في مقتل خاش مس
ــرض عقوبات  ــال ف ــي عن احتم ــؤال صحف على س

ــرا جدا للحديث  ــاض "الوقت ما زال مبك على الري
ــكل  ــيتم فرض ش عن هذا األمر" مضيفا "إذا كان س
ــرّر القيام به، فإنا  ــكال العقوبة أو أمر قد نق ــن أش م
ــل أن ال نقوم كإجراء عقابي بإلغاء عقد بقيمة  أفضّ
ــف وظيفة"، في  ــارات دوالر، ما يعني ٦٠٠ أل ١١٠ ملي
ــارة الى صفقة تسليح ضخمة أبرمتها الواليات  إش

املتحدة مع اململكة.
وتعرّضت الرياض لضغوط دولية إثر اختفاء الصحفي 
ــعودي بعد دخوله قنصلية بالده في اسطنبول  الس
في ٢ تشرين األول/اكتوبر، في قضيّة دفعت بالعديد 
ــى إلغاء  ــال الغربيني إل ــؤولني ورجال األعم ــن املس م
ــمّ في الرياض  ــر اقتصادي مه ــاركتهم في مؤمت مش

األسبوع املقبل.
ــة التركية إنّ  ــزة األمني ــي األجه ــؤولون ف وقال مس
ــقجي تعرّض للتعذيب وقتل داخل القنصلية  خاش
ــاً الى تركيا  ــعودي جاء خصيص ــى أيدي فريق س عل
ــاض أن تكون أصدرت أوامر  ــه، بينما نفت الري الغتيال

بقتله.
ــمي أنّ  ــعودية عن بيان رس ونقلت وكالة األنباء الس
ــة العامة  ــي أجرتها النياب ــات األولية الت "التحقيق
ــطنبول  ه إلى إس ــه بالتوجّ ــتبه ب أظهرت قيام املش

ــك لظهور  ــقجي وذل ــن جمال خاش ــة املواط ملقابل
رات تدلّ على إمكانية عودته للبالد"، من دون أن  مؤشّ

تفصح عن هوية املشتبه به.
وأضاف البيان "كشفت نتائج التحقيقات األولية أنّ 
ــقجي  ــات التي متّت مع املواطن جمال خاش املناقش
ــطنبول  ــي قنصلية اململكة في إس ــاء تواجده ف أثن
ــكل املطلوب  ــر بالش ــتبه بهم لم تس من قبل املش
ــجار  ــدوث ش ــى ح ــلبي أدّى إل ــكل س رت بش ــوّ وتط
ــني املواطن جمال  ــتباك باأليدي بني بعضهم وب واش

خاشقجي، وتفاقم األمر ممّا أدى إلى وفاته".
ــا حدث  ــى م ــم عل ــوا "التكتّ ــؤالء حاول ــع أنّ ه وتاب

ــى أنّ "التحقيقات  ــيراً ال والتغطية على ذلك"، مش
ــني على  ــع املوقوف ــتمرة م ــة مس ــذه القضي ــي ه ف
ــية  ــخصاً من اجلنس ــغ عددهم ١٨ ش ــا والبال ته ذمّ

السعودية".

قتلوه ثم حاولوا التكتم على ما حدث
ــادر مبنى  ــقجي غ دت أن خاش ــة أكّ ــت اململك وكان
ــمحت  ــة بعيد وقت قصير من دخوله، وس القنصلي
ــه. كما قال ولي العهد  لفريق حتقيق تركي بتفتيش
ــع وكالة  ــي مقابلة م ــلمان ف ــر مـحمد بن س األمي

ــرج بعد دقائق  ــو أنه دخل وخ ــرغ "ما أعرفه ه بلومب
داً". قليلة أو رمبا ساعة. أنا لست متأكّ

ــمية التي  ــعودية الرس ولم يتّضح من البيانات الس
ــر جثة  ــم، مصي ــتبه به ــؤولية للمش ــت املس ل حمّ
ــات املتحدة  ــي الوالي ــذي كان يقيم ف ــي ال الصحاف
ــت"  ــنطن بوس ــي صحيفة "واش ــاالت ف ــب مق وكت

األميركية انتقد فيها سياسات ولي العهد.
وإلى جانب عسيري والقحطاني، شملت اإلعفاءات 
ــؤون  لش ــة  العام ــتخبارات  االس ــس  رئي ــاعد  مس
ــح  ــن صال ــد ب ــار محـم ــواء الطي ــتخبارات الل االس
الرميح، ومساعد رئيس االستخبارات العامة للموارد 
ــايع، ومدير  ــرية اللواء عبداهللا بن خليفة الش البش
ــة االستخبارات  اإلدارة العامة لألمن واحلماية برئاس
العامة اللواء رشاد بن حامد احملمادي. وأصدر العاهل 
ــكيل جلنة وزارية برئاسة  ــعودي أيضاً قراراً بتش الس
ــة جهاز  ــادة هيكل ــلمان، إلع ــد بن س ــر محـم األمي
ــيري  ــتخبارات العامة وحتديد صالحياته. وعس االس
ــه مع  ــر اجتماعات ــد ويحض ــي العه ــن ول ــرّب م مق
ــة، وكان يتولّى منصب  ــؤولني الزائرين للمملك املس
ــم التحالف العسكري الذي  ث الرسمي باس املتحدّ

تقوده اململكة في اليمن.
ــاً قربه من ولي  ــا القحطاني فيعرف عنه هو أيض أم
ــاء  العهد، وقد ظهر برفقته في صور مع ملوك ورؤس
ــابه بتويتر حيث يكتب تغريدات  ــرها على حس نش
ــبت  ــون هجومية. وتعهدت تركيا الس ــاً ما تك غالب
ــقجي،  ــل تفاصيل مقتل خاش ــف عن كام بالكش
بحسب ما نقلت وكالة أنباء األناضول عن املتحدث 
ــال جليك  ــك. وق ــر جلي ــم عم ــزب احلاك ــم احل باس
ــالمي  ــم حزب العدالة والتنمية االس املتحدث باس

ــكن أحد  ــف كل ما حدث. ال يش ــا ستكش "ان تركي
ــات احلادثة دين  ــف مالبس في ذلك". وأضاف أن "كش
في أعناقنا، وسنستخدم جميع اإلمكانيات في هذا 
ــس (رجب طيب)  ــده إرادة الرئي الصدد، وهذا ما جتس
ــادت اإلمارات ومصر والبحرين السبت  اردوغان". وأش
بقرارات العاهل السعودي بشأن قضية خاشقجي. 
ــا "تدرس  ــة أنه ــة البريطاني ــت اخلارجي ــا أعلن بينم
التقرير السعودي وخطواتنا القادمة" مؤكدة أن قتل 
ــبة  ــقجي "كان هذا عمال مروعا ويجب محاس خاش

املسؤولني عنه".
ــز، في  ــة جنكي ــة خديج ــه التركي ــت خطيبت وكتب
ــة في وقت  ــر باللغة العربي ــدة على موقع تويت تغري
مبكر من صباح السبت "إن القلب ليحزن، وإن العني 
ــال حملزونون".  ــا على فراقك يا حبيبي جم لتدمع، وإن
وتضاربت الروايات الرسمية حول قضية خاشقجي. 
ــهابي "مدير معهد اجلزيرة العربية"  فكتب علي الش
ــعودية على حسابه على  ــنطن املؤيد للس في واش
موقع تويتر أن "خاشقجي قضى خنقا خالل مشادة 
ــرت مجلة  ــجارا باأليدي". ونش ــس ش ــدية، ولي جس
ــقجي أكد  ــة حوارا أجراه خاش ــك" األميركي "نيوزوي
ــعودي، ألن  ــو لإلطاحة بالنظام الس ــه ال يدع فيه أن
ــر غير ممكن"، مؤكدا أنه يدعو فقط "إلصالح  هذا "ام

النظام".
ــي دونالد ترامب أنّه يعتبر  كما أعلن الرئيس األميرك
متها الرياض ملقتل الصحافي  ــيرات التي قدّ التفس

ــعودي جمال خاشقجي داخل قنصليتها  الس
ــطنبول "جديرة بالثقة"، و"خطوة أولى  في اس
ــا إذا كان  ــأله م ــة". وردّاً على صحافي س مهمّ
ــرة بالثقة" قال  ــعودية "جدي يعتبر الرواية الس
ــاف الرئيس األميركي  ــب "أجل، أجل". وأض ترام
ــراً، نحن  ــت ما زال مبك داً، الوق ــدّ ــا مج "أقوله
ــن التحقيق  ــا أو م ــن تقييمن ــه بعد م ــم ننت ل
ة"، في  ــى مهمّ ــد أنّها خطوة أول ولكنني أعتق
ــبت من أنّ  ــه الرياض الس ــارة إلى ما أعلنت إش
ــر وقوع  ــل قنصليتها إث ــقجي قتل داخ خاش
شجار و"اشتباك باأليدي" مع عدد من العناصر 
ــرض  ــة ف ــن إمكاني ــا. وع ــعوديني داخله الس
ــبب هذه  ــات على الرياض بس ــنطن عقوب واش
ــب "الوقت ما زال مبكراً جداً  القضية قال ترام

للحديث عن هذا األمر".
ــاً في الوقت  ــد أن نرى. نحن جنري حتقيق ــاف "نري وأض
ــاس الذين يعملون على  ــن. لدينا الكثير من الن الراه

ــرى تعمل عليها، كما  هذه القضية... ولدينا دول أخ
تعرفون. هذه مشكلة جدية للغاية".

اعفاءات بالجملة للمتورطني َّـ قتله
ــة احملتملة على  ــات األميركي ــألة العقوب ــي مس وف
ــا "إذا كان  ــارة إلى أريزون ــال ترامب خالل زي ــاض ق الري

ــكال العقوبة أو أمر قد  ــكل من أش ــيتم فرض ش س
ــنقرّره .. فانا  ــا س ــه، إذا كان هناك م ــام ب ــرّر القي نق
ل أن ال نقوم كإجراء عقابي بإلغاء أعمال بقيمة  أفضّ
ــف وظيفة"، في  ــارات دوالر، ما يعني ٦٠٠ أل ١١٠ ملي
ــارة الى صفقة تسليح ضخمة أبرمتها الواليات  إش
دت الرياض للمرة األولى، أنّ  ــدة مع اململكة. وأكّ املتح
تل في قنصليتها باسطنبول اثر وقوع  خاشقجي قُ
ــتباك باأليدي" مع عدد من األشخاص  ــجار و"اش ش
داخل مبنى القنصلية، رغم أن مسؤولني سعودييني 
ــابق أنّه غادر املبنى.وبالتزامن مع هذا  أعلنوا في الس
ــعودي امللك سلمان بن عبد  االعالن، أمر العاهل الس
العزيز بإعفاء نائب رئيس االستخبارات العامة أحمد 
ــؤولني آخرين في جهاز االستخبارات،  عسيري ومس
ــاض أنّها  ــرت فيه الري ــي وقت ذك ــن مناصبهم، ف م

أوقفت ١٨ سعوديا على ذمة القضية.
ــاء  ــر اختف إث ــة  ــوط دولي ــاض لضغ الري ــت  وتعرّض
ــه قنصلية بالده في  ــعودي بعد زيارت الصحفي الس
ــرين األول/اكتوبر، في  ــطنبول في الثاني من تش اس
ــؤولني ورجال األعمال  قضيّة دفعت بالعديد من املس
ــاركتهم في مؤمتر اقتصادي  ــني إلى إلغاء مش الغربي

مهمّ في الرياض األسبوع املقبل.
ــزة األمنية التركية رواية  ــؤولون في األجه ويروّج مس
مفادها تعرّض للتعذيب وقتل داخل القنصلية على 
أيدي فريق سعودي جاء خصيصاً الى تركيا الغتياله، 

بينما نفت الرياض أن تكون قد أصدرت أوامر بقتله.

13 ما وراء الحدث 
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ــيعرفون ما حدث جلثة الصحفي السعودي جمال خاشقجي خالل فترة "غير طويلة" على  ــؤول تركي كبير مؤخرا إن احملققني األتراك س قال مس
األرجح.وأضاف املسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أنه يجري احلصول على عينات من احلمض النووي خلاشقجي من داخل تركيا، لكن مسؤوال 
ــقجي توفي إثر شجار داخل  ــلمت اجلثة ملتعهد محلي. وكانت الرياض قالت إن خاش ــعوديا رفض االفصاح عن هويته قال ان القنصلية رمبا س س

قنصليتها في اسطنبول، وذلك بعد أن ظلت تنفي على مدى أسبوعني أي عالقة لها باختفائه. وأقالت خمسة مسؤولني.
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/ القسم السياسي

/ القسم السياسي

هتها  رفضت موسكو اتهامات وجّ
واشنطن لروسيا بـ «إثارة فوضى 

في النظام السياسي األميركي»، 
قبل انتخابات التجديد النصفي 

للكونغرس، املرتقبة الشهر املقبل. 
ه مستشار األمن  يأتي ذلك فيما توجّ

القومي في البيت األبيض جون 
بولتون إلى روسيا، لـ «مواصلة» حوار 
بني الرئيسني األميركي دونالد ترامب 

والروسي فالدميير بوتني، بدأ خالل 
قمة جمعتهما في هلسنكي في 

متوز (يوليو) املاضي.
وقال سيرغي ريابكوف، نائب وزير 

اخلارجية الروسي، إن االتهامات 
هة للروسية يلينا  األميركية املوجّ

خوسياينوفا تُعدّ «محاولة لفبركة 
حجة لفرض عقوبات جديدة» على 

د بـ «حملة افتراء  موسكو. وندّ
مخجلة، تستند إلى نية ساسة 

ق في معارك  أميركيني بتحقيق تفوّ
حزبية والضغط على روسيا في 

»، متهماً أوساطاً في واشنطن  آنٍ
باستخدام كل الوسائل املمكنة 

لتحقيق هذه األغراض، مبا فيها 
دة وتوجيه  «ملفات جنائية متعمّ

تهم سخيفة وأدلة مضحكة».

موسكو تشكو «حملة افرتاء» أمريكية بعد اتهام روسيا بـ «إثارة فوضى»
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أمر اِّـلك سلمان بن 
عبد العزيز بإعفاء نائب 
رئيس االستخبارات 
العامة أحمد عسريي 
ومسؤولني آخرين َّـ 
جهاز االستخبارات

أعربت أجهزة أمنية 
واستخباراتية أمريكية 
عن قلقها من محاوالت 
روسيا والصني وإيران 
وجماعات أجنبية 
للتدخل َّـ انتخابات 
الكونغرس
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بوتنيبشاربولتن

ترامباردوغان ابن سلمان

ــي  الدميقراط ــزب  احل ــدد  ج
ــعود  ــتاني بزعامة مس الكردس
ــكيل  ــه إلى «تش ــي دعوت بارزان
مجلس سياسات استراتيجية»، 
ــي حزبه عن  ــرة تخل رافضاً فك

كركوك.
وقال سكرتير املكتب السياسي 
ــي خالل  ــل ميران ــزب فاض للح
ندوة على هامش «معرض أربيل 
ــرك  ــن نت ــاب»: «ل ــي للكت الدول
ــوت في  ــا امل ــداً، فإم ــوك أب كرك
سبيلها أو إيجاد حلّ لها». ورأى 
ــت اإلقليم على  أن «بغداد عاقب
ــار ميراني  ــم يفعله». وأش أمر ل
ــتفتاء  ــى أن «األكراد أجروا اس إل
ــم  ــط، ول ــتورياً فق ــاً دس قانوني
ــتقالل، وعلى  يقدموا على االس
ــداد نفذت إجراءات  رغم ذلك بغ
ــون  للقان ــة  مخالف ــة  عقابي

والدستور».

وفي ما يخص العالقة مع بغداد، 
ــه يعمل  ــي إن «حزب ــال ميران ق
على أسباب تصدع العالقة بني 
ــوف ملنع  ــداد والوق ــم وبغ اإلقلي
ــداً أن «ما يهمنا  تكرارها»، مؤك

البرنامج احلكومي وطبيعة  هو 
ــبق أن اتفقنا على  ــذه، وس تنفي
جملة أمور لكن عدم وجود آليات 
أفضت لعدم تنفيذها». وأضاف: 
«لهذا نطالب بتأسيس مجلس 
احتادي ومجلس سياسات، وهي 
جتارب على غرار مجلس الشيوخ 
األميركي  ونعتقد أن هذه األمور 
ــة  ــس احلكوم ــود رئي ــن بن ضم
ــد املهدي، وهو  املكلف عادل عب
ــع وأمام مهمة  محل رضا اجلمي
تشكيل حكومة في بلد يفتقر 
إلى العمل املؤسساتي من ٢٠٠٣ 

حتى اآلن».
ــكيل مجلس  ــود فكرة تش وتع
ــتراتيجية  اإلس ــات  السياس
ــهد  العليا، مرة أخرى، إلى املش
ــبق وطرحت  العراقي، بعد ان س
ــاق  اتف ــن  ضم ــى  األول ــرة  للم
ــمي حينها «اتفاق  سياسي س
ــام ٢٠١٠،  ــي الع ــل» عقد ف أربي
وتشكلت على أساسه حكومة 
إال  ــة،  الثاني ــي  املالك ــوري  ن

ــت  ــية حال ــات سياس أن خالف
ــس  ــون (مجل ــريع القان دون تش
ــل البرملان  ــن قب ــات) م السياس
ة عدم وجود نص دستوري  بحجّ

يوجب تأسيسه.
ــس  اجملل ــم  يض أن  ــرض  ويفت
ــالث  الث ــات  الرئاس ــراح  االقت
والبرملان)  ــوزراء  وال ــة  (اجلمهوري
ــلطة  ــس الس ــى رئي ــة إل إضاف
ــل  الكت ــادة  وق ــة  القضائيّ
ــية  األساس ومهمته  البرملانيّة، 
ــد العليا  ــات البل ــم سياس رس
ــة  ــا اخلالفي القضاي ــة  ومناقش
وإيجاد احللول لها على أن تكون 
أي غير  ــارية»  توصياته «استش
الدستورية،  ــلطات  للس ملزمة 
ــتور الدائم  على اعتبار أن الدس
ــلطة،  د مهمة كل س للبالد حدّ
ولم يتطرق إلى تشكيل مجلس 
ــتراتيجية،  اإلس ــات  للسياس
ــة  ــة العمليّ ــن الناحي ــه م إالّ أن
ــس  مجل ــرارات  ق ــتكون  س
ــات فاعلة، ألن أعضاءه  السياس

هم قادة البالد وصناع القرار.
ــب «الدميقراطي» مبنصب  ويطال
ــدد من  ــوزراء وع ــس ال ــب رئي نائ
ــيادية واخلدماتية  ــوزارات الس ال

في احلكومة العراقية اجلديدة.
ــذ تكليف عادل  ــرَّ ١٨ يوماً من وم
املهدي بتشكيل احلكومة  عبد 
ــم  ــه ل ــدة، إال أن ــة اجلدي العراقي

وزراء حكومته  ــماء  ــلم أس يُس
ــدة للبرملان، فيما يُتوقع أن  اجلدي
ــبوع  ــماء خالل األس يقدم األس

اجلاري.
ــس البرملان  ــا رئي ــك، دع ــى ذل إل
ــي كالً  ــو تاجان ــي أنطوني األورب
ــى مواصلة  ــداد وأربيل إل من بغ
ــل كل القضايا  ــوار بهدف ح احل

اخلالفية.
وقال تاجاني: «رسالتنا إلى أربيل 
ــرورة احلفاظ على  وبغداد هي ض
ومواصلة  ــتقرار  واالس ــالم  الس
ــل كل  ــني حل ــني الطرف ــوار ب احل
القضايا اخلالفية». ورأى املسؤول 
ــوج ما  ــة أح ــي أن «املنطق األورب

تكون إلى االستقرار».
ــزب «االحتاد الوطني  هذا وأكد ح
ــة  حكوم أن  ــتاني»  الكردس
ــكل  ستش ــتان  كردس ــم  إقلي
االنتخابي،  ــتحقاق  ــاً لالس وفق
كاشفاً تشكيل جلنة مشتركة 
ــي  «الدميقراط ــزب  احل ــع  م
ــتاني» بزعامة مسعود  الكردس

ــب،  املناص ــم  لتقاس ــي،  بارزان
ــني احلزبني  ــع العالقات ب وتطبي

األبرز في اإلقليم.
ــاد  «االحت ــن  ع ــب  النائ ــال  وق

ــرزا إن  ــيروان مي ــي» نيش الوطن
ــو  ه ــي  االنتخاب ــتحقاق  «االس
ــكيل حكومة  الفيصل في تش
ــيراً إلى  ــة»، مش ــم املقبل اإلقلي
ــتكون  «س ــة)  (احلكوم ــا  أنه
ــية  توافقية بني الكتل السياس
ــى أن «كل  ــت إل ــة». ولف الكردي
ــدد املقاعد التي  ــرف ع حزب يع
ــب  ــا، وكل املناص ــل عليه حص
ــيادية ستقسم وفق نتائج  الس

االنتخابات األخيرة».
ــائل إعالم كردية  ــفت وس وكش
ــس االحد أن «االحتاد الوطني»  أم
ــع  لتطبي ــا  علي ــة  جلن ــكل  ش
ــي»،  ــع «الدميقراط ــات م العالق
ــب  املناص ــم  تقاس ــة  ومناقش
ــارت إلى أن نائب  احلكومية. وأش
ــاد طالباني  رئيس احلكومة قوب
سيكون على رأس اللجنة التي 
ــي القيادات  ــتزور أربيل وتلتق س
ــا في «الدميقراطي»، وعلى  العلي
ــعود بارزاني وأعضاء  رأسها مس

املكتب السياسي.
ــن مهمات  ــادت تقارير بأن م وأف
ــات بني  ــادة العالق ــة «إع اللجن
ــا،  ــابق عهده ــى س ال ــني  احلزب
ــي البرملان  ــا ف ــد رؤيتهم وتوحي

ــكيل  والبحث في تش االحتادي، 
ــم  ــتان، وتقاس ــة كردس حكوم

املناصب داخل اإلقليم».
ويحاول «االحتاد الوطني» حسم 
ــن بينها  ــه م ــب ملصلحت مناص
ــة االقليم  ــس حكوم ــب رئي نائ

ــوك،  كرك ــظ  محاف ــب  ومنص
ــي  ف ــرى  أخ ــة  وزاري ــب  ومناص

حكومة أربيل.
إلى ذلك، أكد مسؤول العالقات 
الوطنية في «الدميقراطي» علي 
ــيرحب»  ــزب «س ــني أن احل حس
بوفد «االحتاد الوطني»، الفتاً الى 
أن «وجود بعض املالحظات على 
ــر في بعض املراحل، ال  أداء األخي
ــراء محادثات أو العمل  يعيق إج

املشترك».
ــا  العلي ــة  املفوضي ــت  وكان

ــي  ف ــتفتاء  واالس ــات  لالنتخاب
إقليم كردستان، أعلنت النتائج 
ــذي جرى  ــت ال ــة للتصوي األولي
ــهر املاضي، وأظهرت  نهاية الش
ــزب  ــدم احل ــة تق ــج األولي النتائ
الدميقراطي الكردستاني بزعامة 

ــداً)،  ــي (٤٤ مقع ــعود بارزان مس
ــي  الوطن ــاد  االحت ــزب  ح ــه  يلي
ــة  عائل ــادة  بقي ــتاني  الكردس
ــابق جالل طالباني  الرئيس الس
(٢١ مقعداً)، ثم حركة «التغيير» 
ــل  ــراك اجلي ــداً)، و «ح (١٢ مقع
ــد» (٨ مقاعد)، و «اجلماعة  اجلدي
 ٧) ــتانية»  الكردس ــالمية  اإلس
مقاعد)، والئحة «نحو اإلصالح» 

(٥ مقاعد).

ــر وزير الطرق وبناء املدن اإليراني  نش
ــد كتاباً  ــدي أمس االح ــاس آخون عب
ــن  هاً إلى الرئيس حس ــمياً موجّ رس
ــن  ــابيع، يتضمّ ــل ٦ أس ــي قب روحان
ــتقالته، منتقداً تعامل احلكومة  اس
مع العقوبات اجلديدة التي فرضتها 
ــي الوقت  ــنطن على طهران. ف واش
ــأن روحاني  ــادت معلومات ب ذلك، أف
ــحق  ــتقالة نائبه األول إس ــل اس قبِ

جهانكيري، لكنه ال يعتزم إعالنها.
ــتقالة آخوندي مؤرّخ في ١  كتاب اس
أيلول (سبتمبر) املاضي، لكن روحاني 
ــاً أن نواباً  ــد، علم ــتّ فيها بع لم يب
ــتجواب الوزير.  يجمعون تواقيع الس
ــتقالته بتباين في  ــرّر آخوندي اس وب
وجهات النظر في شأن إعادة تصميم 
ــة  احلكوم ــل  تعام ــداً  منتق ــدن،  امل
ــا إدارة  ــات التي فرضته ــع العقوب م
الرئيس األميركي دونالد ترامب، بعد 
ــحابها من االتفاق النووي املُبرم  انس
ــاليب  عام ٢٠١٥. ورأى آخوندي أن أس
ــة العقوبات  ــي مواجه ــة ف احلكوم
ــية املتعلّقة  تنتهك احلقوق األساس
مع  ــارض  وتتع ــة  واملنافس بامللكية 

القانون.
ــه، أوردت صحيفة  ــياق ذات ــي الس ف
م  «جهان صنعت» أن جهانكيري قدّ
أن  ــة  مضيف ــي،  لروحان ــتقالته  اس
ــن دون إعالنها، إذ ال  الرئيس قبِلها م
يرى مصلحة حلكومته في كشفها 
حت أن تهزّ هذه االستقالة  اآلن. ورجّ
ــا  ــيّما أنه ــي، ال س ــة روحان حكوم
ــاً نتيجة انهيار  تواجه وضعاً حرج
ــي، ما  الريال وتدهور الوضع املعيش
ــات وإضرابات في  أدى إلى احتجاج

إيران.
ــوي  نق ــني  حس ــب  النائ ــد  وانتق
ــيني عضو جلنة األمن القومي  حس
ــي البرملان  ــة اخلارجية ف والسياس
لربطها  روحاني  ــة  اإليراني، حكوم
ــعار السلع بالعقوبات  «ارتفاع أس
ــب أن  ــائالً «يج ــة»، متس األميركي
ــر لنا هؤالء السادة: ما عالقة  يفسّ
ــت والطماطم»؟  ــركا بغالء الزي أمي
وأضاف: «كمية الدوالرات في منازل 
ــني تبلغ نحو ٢٠ بليون دوالر.  املواطن

ــب أن تتوافر الثقة، كي يجلب  ويج
ــوق،  ــون دوالراتهم إلى الس املواطن
ــي دورة  ــيولة ف ــذه الس ــل ه وتدخ

اإلنتاج».
ــي  ــل املال ــة العم ــت مجموع وكان
ــباط (فبراير)  دت إلى ش ــف) مدّ (فات
ــران  إلي ــا  دته حدّ ــة  مهل ــل،  املقب
نها من التزام  لتنفيذ إصالحات متكّ
تبييض  ــة  دولية ملكافح ــدة  معاه

األموال ومتويل اإلرهاب.
ــة  ــم اخلارجي ــق باس ــب الناط ورحّ
ــرار  بق ــمي  قاس ــرام  به ــة  اإليراني

«فاتف»، واعتبره «جناحاً دبلوماسياً». 
ــم أعضاء  ــدى ارتياحاً ألن «معظ وأب
اجملموعة لم يتأثر بإيحاءات سياسية 
ــركا وحلفاؤها»، منتقداً  روّجتها أمي
ــي بيانها)  ــت ذاته «بنوداً (ف في الوق
ــل اإلجراءات  ــكل كام م في ش ال تقوّ

التي اتخذتها إيران».
ــى «االبتعاد عن  ــف» عل وحضّ «فات
ــام  واالهتم ــية  السياس ــع  الدواف
وزاد:  ــة»،  التقني ــر  بالتقاري ــط  فق
«غالبية املسائل التقنية املطلوبة 
ــة. لذلك  ــتُطبّق البقي ــذت، وس نُف
ــم فاتف بهذه  ــاً أن تهت كان متوقع
احلقائق وتتجنّب استخدام عبارات 
ــا». ودان موقف  ــي قراره ــلبية ف س
ــه «نابع من  ــراً أن ــنطن، معتب واش

سياسات متوهمة ومتطرفة للبيت 
ــاس  ــى أن «أس ــت إل ــض». ولف األبي
ــها هو  ــات فاتف منذ تأسيس تقومي

ــات،  للحكوم ــة  التقني ــراءات  اإلج
ــع قراراتها لضغوط  ويجب أال تخض
ــة اعتادت  ــية لدول وابتزازات سياس

على البلطجة والتفرّد» في العالم.
ــياق ذاته أعلن النائب بهروز  في الس
ــم هيئة رئاسة  نعمتي، الناطق باس
ــيعقد  البرملان اإليراني، أن اجمللس س
ــة  ملناقش ــة  ــة مغلق ــوم جلس الي
معاهدة مكافحة متويل اإلرهاب، في 
ــة محمد جواد  ــور وزير اخلارجي حض

ظريف ونائبه عباس عراقجي.
ــت منظمة  ــر، أعلن ــى صعيد آخ عل
حقوق اإلنسان األهوازية اعتقال ٦٠٠ 

ــتان،  مواطن عربي في إقليم خوزس
ــيون  سياس ــطون  ناش ــم  بينه
وثقافيون، ونساء ومواطنون عاديون. 
ــكري  ــى عرض عس ــوم عل وكان هج
ــي األهواز  ــوري» ف ــذه «احلرس الث نف
ــل  ــني قتي ــرات ب ــع عش ــراً، أوق أخي

وجريح.
ــد احلميد،  ــيخ عب د الش إلى ذلك ندّ
ــة  مدين ــي  ف ــنّة  الس ــل  أه ــام  إم
ــتان  ــة إقليم سيس ــدان، عاصم زاه

ــرقي إيران،  ــوب ش ــتان جن وبلوشس
ــها  متارس ــي  الت ــات»  «التصرف ـــ  ب
ــاً  «ضغوط ــداً  منتق ــلطات،  الس

ــدارس دينية ألهل  ــاجد وم على مس
السنّة»، وداعياً املسؤولني إلى جتنّب 
ــي». ونصح  ــي ومذهب ــلوك «قوم س
عوا صدورهم»،  ــؤولني بأن «يوسّ املس
ــة  ــاط مدرس منبّهاً إلى أن «منع نش
دينية أو التدخل في شؤون مسجد، 

يتعارضان مع الوحدة واالنسجام».
ــة العمل  دت مجموع ــدّ ــذا وقد م ه
ــباط (فبراير)  ــى ش ــي (فاتف) إل املال
دتها إليران لتنفيذ  املقبل، مهلة حدّ

نها من التزام معاهدة  إصالحات متكّ
ــوال  ــض األم ــة تبيي ــة ملكافح دولي
ــل دين في  ــاب. لكن رج ومتويل اإلره
ــرام املعاهدة  ــن أن إب ــران حذر م طه
هو مبثابة «وضع حبل مشنقة حول 
ــبّه وزير  ــا». في الوقت ذاته، ش عنقن
ــك بومبيو  ــي ماي ــة األميرك اخلارجي
ــزع  ــة الن ــران مبرحل ــي إي ــع ف الوض
ــار االحتاد  ــبقت انهي ــر التي س األخي

السوفياتي.
ــة من  ــن «خيب ــف» ع ــت «فات وأعرب
ــا  ــا وكوري ــاً أنه ــران، علم ــف إي موق
ــدان  الوحي ــدان  البل ــمالية  الش
ــوداء  ــا الس ــى الئحته ــان عل املدرج
ــر املتعاونة. وقال األميركي  للدول غي
ــس  الرئي ــليا،  بيلينغس ــال  مارش
ــران  طه إن  ــة،  للمجموع ــدوري  ال
ــت تطبيق «خطة عمل انتهت  التزم
ــر) املاضي.  ــي (يناي ــون الثان ــي كان ف
ــرين األول (أكتوبر)  ــن اآلن في تش نح

ــران لم تلتزم  ــدت اجملموعة أن اي ووج
ــل ١٠ مدرجة في  ـــ ٩ نقاط من أص ب
ــال لم تقرّ هذه  ــة العمل. في ح خط
ــنتخذ  ــباط، س اإلجراءات بحلول ش
قرارات حلماية أنفسنا من أخطار قد 

تنجم من الثغرات اإليرانية».
ــان)  (البرمل ــورى  الش ــس  مجل وكان 
ــهر اجلاري  ــرّ مطلع الش ــي أق اإليران
ــل  متوي ــة  ملكافح ــون  قان ــروع  مش
ــة الرئيس  ــاب، اعتبرته حكوم اإلره
ــاذ  إلنق ــياً  أساس ــي  روحان ــن  حس
ــام ٢٠١٥،  ــرم ع ــووي املُب ــاق الن االتف
ــات  الوالي ــه  من ــحبت  انس ــا  بعدم
ــادت فرض عقوبات على  املتحدة وأع

طهران.
لكن التيار األصولي في إيران يعارض 
القانون، وقال رجل الدين أحمد خامتي 
في: «الشعب اإليراني طرد اللصوص 
ــنة، بذلٍّ وهوان،  من الباب قبل ٤٠ س
ــتكبار اآلن  ــم االس ــد عال ــا يري فيم
ــر نافذة القوانني  الدخول مجدداً عب
الدولية، ويجب أن ننتبه لئال يدخل». 
واعتبر أن «املنظمات الدولية ليست 
جديرة بالثقة، وقال األمني التنفيذي 
ــاب  اإلره ــل  متوي ــر  حظ ــدة  ملعاه
ــحب إيران  ــة إن ال ضمان لس بصراح
ــمَ نضع  ــوداء، فل ــة الس ــن الالئح م
ــا ونخنق  ــنقة حول عنقن حبل مش
أنفسنا بأنفسنا»؟تصريحات خامتي 
أتت بعد ساعات على جتديد إسحق 
للرئيس  األول  ــب  النائ ــري،  جهانكي
ــالده «في أمسّ  ــي، تأكيده أن ب اإليران
احلاجة إلى مكافحة غسل األموال»، 
ــع آلية  ــرورة وض ــى «ض ــدداً عل مش
لتجفيف مصادر متويل اإلرهاب». أما 
حسني علي أميري، مساعد الرئيس 
ــؤون البرملانية، فلفت  ــي للش اإليران
ــا احلكومة  مته ــى «توضيحات قدّ إل
ــدداً  ــتور»، مش ــس صيانة الدس جملل
ــدة  ــى املعاه ــام إل ــى أن االنضم عل

ل ضرورة». «يشكّ
ــاالً في  ــر بومبيو مق ــك، نش ــى ذل إل
ــوان  بعن ــرز»،  أفي ــن  «فوري ــة  مجل
ــتراتيجيا إدارة  ــران، اس إي «مواجهة 
ترامب»، ورد فيه أن إيران «دولة مارقة 
ــن القانون تتحدى املعايير  خارجة ع
ــل في احترام حقوق  الدولية، وتفش
اإلنسان واحلريات األساسية، وتعمل 

ــركا، وحلفائها  ــعب أمي ضد أمن ش
وشركائها، وسائر العالم».

ــد  ــووي «أوج ــاق الن ــاف أن االتف وأض
شعوراً لدى النظام (اإليراني) بإفالته 
نه من زيادة دعمه  من العقاب، ما مكّ

نشاطاً مريبا»، .
ــادة من وراء» الذي  ورفض «مبدأ القي
ــابق باراك  ــس الس ــه إدارة الرئي تبنّت
ــوى إلى  أوباما، معتبراً أنه «لم يؤدِ س
ــعي إيران إلى أن تصبح قوة  تأخير س
نووية»، مدافعاً عن سياسة ممارسة 
ــط» التي  ــدار من الضغ «أقصى مق
تنتهجها إدارة الرئيس دونالد ترامب. 
ــاعت «طيلة  ــران بأنها أش واتهم اي
العقود األربعة املاضية، مقداراً كبيراً 
ــتقرار، وسلوكاً  من الدمار وعدم اس
ــاق النووي»،  ــيئاً لم ينتهِ مع االتف س
ــة» النظام  ــبيهه «نخب ــرراً تش مك

بأنها «مافيا في االبتزاز والفساد».
كذلك اتهم القادة اإليرانيني بالنفاق، 
ــرائيل»  ــعار «املوت إلس إذ يرفعون ش
درس  ــا  بعدم ــركا»،  ألمي ــوت  «امل و 
ــن وزير  ــدة كلّ م ــي الواليات املتح ف
اخلارجية محمد جواد ظريف، وعلي 
أكبر واليتي، أبرز مستشاري الشؤون 
ــة خلامنئي. وأضاف أن البعض  الدولي
ــة الصنع، وهو  ــيارة أملاني ل بس يتنقّ
ــراء بضائع  ــعب إلى «ش ــو الش يدع
ــع: «هذه  ــران». وتاب ــة في إي مصنوع
ــدث في  ــا ح ــابهة مل ــرة مش الظاه
ــبعينات  ــوفيتي، في س ــاد الس االحت
بعدما  وثمانيناته»،  العشرين  القرن 
ــن «روح (ثورة) ١٩١٧  ابتعد قياديوه ع
ــي قادراً  ــب السياس ــم يعد املكت ول
ــوفيات أن  ــى إبالغ املواطنني الس عل
ــيوعية، فيما املسؤولون  يتبنّوا الش
ــز األزرق املهرّب  ــراً اجلين ــون س يلبس
ــطوانات فرقة)  إلى أس و(يستمعون 
ــت بومبيو إلى وجوب أن  البيتلز».ولف
يشعر القادة اإليرانيون، بـ «العواقب 
ــر  وذكّ ــاد».  والفس ــف  للعن ــة  املؤمل
ــابق  ــف الرئيس األميركي الس بوص
ــوفياتي بأنه  رونالد ريغان االحتاد الس
ــرّ»، وتابع: «يجب  ــة الش «إمبراطوري
ــادة اإليرانية،  ــون واضحاً للقي أن يك
ــل طريقة  ــي أفض ــات ه أن املفاوض

م». للتقدّ
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ــس أدبي معني،  ــرد ال ميكن حصره في جن والس
ــمة (اخلطاب اللغوي) بشكله العام،  وإمنا هو س
ــر، فمفهومه اللغوي (هو  وأداة من أدوات التعبي
ــيء إلى شيء تأتى به متسقاً بعضه  تقدمة ش
ــرد نتاج إنساني، فهو  فى إثر بعض)، ومبا أن الس
ــة متأثر  ــر لغوية وداللي ــن عناص ــي مركباً م يأت
ــوري في  ــز احمل ــارد. املرتك ــي للس ــط البيئ باحملي
ــاعدي“ يكمن في  ــرديات الشاعر ”عامر الس س
ــوع)، كـ(قضية)  ــردية بارزة أال وهي (اجل ثيمة س
ــردي  ــي اخلطاب الس ــي ف ــي أختزال ــز دالل ومرك
جملموعته الشعرية. وموضوعة اجلوع ال تتحدث 
عن مجتمع دون أخر، وال فترة تاريخية دون أخرى، 
بل هي مشكلة تأخذ جوانب ومظاهر مختلفة، 
تبلور مأساة اإلنسانية في بنيتها األجتماعية 
والفكرية، وأدانة صريحة لبؤس احلضارة املادية 
مبظاهرها اخملتلفة، ليس من خالل فكرة (اجلوع) 
ــب، بل األثر الذي تتركه توابع  بحد ذاتها فحس
ــان املعاصر، الذي جتاوز  ــوع على احلياة االنس اجل
ــد، إلى  ــذي يوهن اجلس ــيولوجي ال ــر الفس األث
ــه من فهم  ــا يعكس ــايكولوجي وم ــر الس األث
ــانية)، وما  ــتوى (القضية اإلنس يرتقي إلى مس
ــان من قلق وجودي، وحرمان، وألم،  يعانيه اإلنس
ــة العرب له  ــلوكية.اجلوع في لغ وأنحرافات س
ــدالالت، كأمنا هو  ــي وال ــة املعان ــب مختلف مرات
ــرورة الكائن  ــي صي ــر بيولوجي ف ــض تغي (مح
ــماء ومراتب عدة، (اجلُوعُ ، ثُمَّ  احلي). فعرفوه بأس
  ُ ة، صَ ْمَ ــمَّ اخملَ ى،  ثُ وَ ُ  ثمَّ الطَ ــرَث، بُ ، ثُمَّ الغَ ــغَ السَّ
ار) .  واجلوع من املراتب الذي  عَ ُ  ثُمًّ السُّ رَم، ثُمَّ الضَّ
ــا وردت  ــرمي (5 مرات)، كم ــرآن الك ــي الق وردت ف
كلمة (اخملمصة) مرتني، ووردت كلمة (املسغبة) 
مرة واحدة. جند في هذه املسميات الثالث بالغة، 
رغم ما بينها من تقارب داللي ألنها تشترك في 
معنى اإلحساس باجلوع. كذلك هناك متظهرات 
للجوع ليس مبعناه املعجمي املباشر الذي أراده 
الشاعر، وإمنا معنى أخر يذهب بفكرة اجلوع إلى 
شكل فني إبداعي معرفي فلسفي، أي البحث 
وجلت  ــذات وخفاياها.أن موضوعة اجلوع عُ في ال
في الكثير من الروايات واجملاميع الشعرية كـ(آفة 
نحت ألعمال روائية  علت ثيمة مُ أجتماعية)، وجُ

ــوع) للروائي النرويجي  ــعرية، مثل رواية (اجل وش
ــوع)  اجل ــة  (الزم ــة  ورواي ــون“،  هامس ــوت  ”كن
ــي ”جان ماري لوكلوزيو“، ورواية  للروائي الفرنس
ــوع) للروائية البلجيكية ”آميلي  (بيوغرافيا اجل
ــب“، ورواية (دروب اجلوع) للروائي البرازيلي  نوثوم
ــادو“، ورواية (اجلوع) للروائي املصري  ”خورخي ام
ــرى جتليات اجلوع  ــاطي“. كذلك ن ”محمد البس
ــياب“، و“عبد  ــاكر الس ــعراء ”بدر ش ــد الش عن
ــي“، و“محمود  ــزار قبان ــي“، و“ن ــاب البيات الوه
ــل دنقل“، و“ عبد  ــش“، و“أحمد مطر“، و“أم دروي
ــر، الذين صاغوا  ــم الكثي ــي“ وغيره اهللا البردون
ــموا صورة  ــعري، ورس قضية اجلوع في قالب ش
ــة عن حالته، تقمصوا بها صوت اجلياع،  تعبيري
ــاحة الكبيرة في نصوصهم. فأن  فكان له املس
ــذه الروايات والنصوص  أي مقاربة للجوع في ه
الشعرية اخملتلفة لها داللة مهمة وهي أن اجلوع 
ــان  ــس إال موقفاً أيديولوجياً) في إذالل اإلنس (لي
ــياق احلكائى مهيمن على  وتغيير قناعاته.الس
ــاعدي“ مبا يتناسب  ــاعر ”عامر الس ذاكرة الش
ــردية التي  ــذات والواقع ليقدم رؤيته الس مع ال
ــوالت الفنية  ــا الكثير من احلم تتموضع حوله
ــيد األبعاد  ــة املعبرة عن قدرته في جتس والرمزي
ــه  ومتظهرات ــوع  للج ــية  والنفس ــفية  الفلس
املتعددة (لغوية، روائية، شعرية، رمزية، مجازية، 
ــة  ــدت الرؤي ــرات جس ــذه التمظه ــة)، ه فكري
ــفية للشاعر في أن هناك أزمة حضارية  الفلس
ــي البنية اجملتمعية  ــانية، وخلل أخالقي ف إنس
ــرى ”روالن بارت“ حقل داللي  لها. العنوان كما ي
ــةُ .. جوعاً) عنواناً  عن قصدية النص، و (اخلامس
ــاح إبداعي له داللته وفق منظور  جتريدياً، ذا انزي
ــارة أولية  ــي وداللي، وإش ــيميولوجي وجمال س
ــة، الذي  ــة الرمزي ــو غني بالدالل ــي، فه للمتلق
اتخذ شكالً توظيفياً وقدرة تأثيرية على مجمل 
ــردية  البنية النصية للمجموعة. واجلوع في س
الشاعر ”عامر الساعدي“ الشعرية أيقونة لها 
ــدى به حدود  ــيميولوجي الذي يتع بعدها الس
ــة، ووجودها اللغوي، وتوظيفه  الداللة املعجمي
فنياً كثيمة شعرية بارزة ترتكز عليها اجملموعة 
ــن الظواهر  ــد م ــرار تع ــرة التك ــردية. ظاه الس

ــكلت رؤية لتجربة  البارزة في اجملموعة، التي ش
ــلوبية وظفها الشاعر  الشاعر، وأداة فنية وأس
لتحقيق الغرض الفكري والتعبيري من خاللها. 
ــي عتبات النصوص  ــرى (اجلوع) ثيمة تكررت ف ن
وفي البناء النصي في اجملموعة، وشكلت وحدة 
ــى (أمنيات  ــة واختزالية للمعن ــة تكثيفي داللي
ــوع/ صاحب  ــوع/ جلباب اجلُ ــاع/ مدينة اجل اجلي
ــوع)، كذلك وردت ضمن  اجلاللة (اجلوع)/ لون اجل
ــرة، وهنا (التكرار  ــرين م النصوص أكثر من عش
ــى االهتمام  ــيَّة، يدلُّ عل ــه دالالت فنيَّة ونفس ل
ــعر  ــات اجلديدة في الش ــا)، االجتاه ــوعٍ م مبوض
العربي املعاصر، ”عبد احلميد جيدة“، ص67.هذا 
الظهور املتعدد ملفردة اجلوع، أختزل رمزية اجلوع 
وداللته األجتماعية والسياسية، ورؤية الشاعر 
ــاعريته وإنسانيته  ــفية، املعبرة عن ش الفلس
ــي  ــى وع ــة عل ــة منفتح ــا بحرفي ــي أورده الت
ــاعر في مجموعته رؤيا سردية  املتلقي.أن للش
ــني متنوعة،  ــى مضام ــوت عل ــدة، وإن أحت موح
ــة. فالوحدة الفنية  ــعبة ومتباين وعناصر متش
ــا اإلبداعية  ــي تنوعها، وفي لغته لديه غنية ف
ــتفز بها  ــلوبية والتركيبية والداللية، يس واألس
ــر في نصوصه  ــد ذاته. وقد أظه ــارىء في ح الق
ــاً وبنائياً في  ــجاماً وتوافقاً لغوي ــردية أنس الس
ــاعدي“  ــاعر ”الس ــكيل. فالش ــة والتش الدالل
ــردية  ــطآن اجلوع نصوصه الس ــج على ش نس
املفعمة باملشاعر واألنفعاالت، فأثارت قريحته 
ــاءت نصوصه  ــاع، فج ــمع أنني اجلي ــه يس وكأن
ــة تنبض بألم اجلوع، وأظهره كائناً خرافياً،  لوح

يفترس ضحاياه. في نظرة فاحصة الى نصوص 
اجملموعة (اخلامسة.. جوعاً) وجمالياتها الفنية، 
ــاول  ــي)، يتن ــد أجتماع ــاعر كـ(ناق ــر الش يظه
ــن أن يوصف اجلوع وصفاً مادياً  مفاهيم أبعد م
ــة محورية)  ــيولوجياً، بل يطرحه كـ(قضي فس
ــة املعبرة عن أزمة حضارة. تأخذ  بصورته الرمزي
ــي  ــلوب اخلطاب ــي واألس ــاء الفن ــتوى البن مس
ــئلة الوجودية التي تطلق  ــدد الرؤى، واألس املتع
ــارئ، الذي  ــى الق ــص للوصل إل ــاء الن ــي فض ف
ــتنتج ببصيرته حقائق  ــص ويس ــتنطق الن يس
ــر  ــاعر ”عام ــا. فالش ــاة ومالمحه املأس ــك  تل
ــردياً متكامالً،  ــاً س ــى خطاب ــاعدي“ يتبن الس
ــني الرمز  ــة واملوضوعية، وب ــني الذاتي ميازج به ب
ــردية املباشرة، ذات البناء السردي  والصورة الس
ــاس  ــد رؤية لغوية في أس ــي الذي يعتم احلكائ
ــم حالة اإلبداع في  ــكيل الصورة التي حتك تش
ــيخ اخلطاب السردي  ــاهم في ترس النص، ويس
ــه. ومن اجلوع  ــتقطاب وعي في ذهن القارئ واس
ــكل معادل موضوعي  إلى (رغيف اخلبز) الذي ش
ــوع/ العبودية)،  ــة (اجل ــة جدلي ــوع، وثنائي للج
ــه، يتميز  ــلعة قاهرة ل ــز/ احلرية ) كونه س (اخلب
ــور واالبعاد، ذات  ــة تكثيفية متعددة الص برمزي
ثراء داللي، ميكن توظيفه فنياً في النص، كذلك 
اخلبز له بعده السيميولوجي، واللغوي الداللي، 
ــتطاع الشاعر  ــلوبي، حيث أس واألبداعي االس
ــددة من أجل  ــعرية متع ــتخدام أدوات ش أن يس
ــعرية. حيث متظهر اخلبز في  جتسيد رؤيته الش
ــع رمزي نحو  ــداء) كتطل ــاعر (االه ديباجة الش

احلرية، ((الى أصدقائي اجلياع، الى من لم يصله 
ــارا، أو أملك  ــاً جيف ــم أكن يوم ــز، أقول: ل اخلب
ــة، لكني مجرد  ــارب البرجوازي ــالحا كي أق س
ــي أكتب  ــاطة، لك ــب يعيش تخمة البس كات
معاناة تلك األفواه التي تبحث عن اخلبز، اخلبز 
ــا أعنيه(احلرية)، تأكدوا بأنني مواطن عراقي  وم
ــالة اجلوع، كي ألقيها على مسامع  أحمل رس
ــالدي))، فقد ورد  ــلبوا خبز ب ــاة، الذين س الطغ
ــع مرات  ــات النصوص أرب ــي عتب ــظ اخلبز ف لف
ــان / اخلبز نعش  ــزن اخلبز/ خبز برائحة الدخ (ح
ــا اخلبز)، أضافة الى وروده  احلرية / مدن ينقصه
ــوص اجملموعة. فاخلبز رمز  ثمانية مرات في نص
ــانية، ومادة رمزية  ــن احلضارات اإلنس لكثير م
ــماوية وفي قصص  دينية ذُكرت في األديان الس
ــاء ذكره في ملحمة كلكامش  األنبياء. فقد ج
ــف اخلبز  ــة رغي ــارة ألهمي ــي إش ــعرية، ف الش
وقدسيته في حضارة وادي الرافدين: (كل اخلبز 
ــاد احلياة)، (وضعت خبز أمه  يا أنكيدو فهو عم
ــه فارتبك)، (أكل أنكيدو اخلبز حتى امتأل). أمام
ررت عنواناً لكثير  ــف أو اخلبز) لفظة كُ فـ(الرغي
ــن األعمال العاملية والعربية األدبية والروائية  م
التي أخذت االسم كرمز، كرواية (اخلبز احلافي) 
ــكري“، ورواية (بائعة اخلبز)  للروائي ”محمد ش
ــه دومونتبان“، ورواية (حزننا  للروائي ”كازافيني
خبزنا) للروائي ”مازن معروف“، ورواية (الرغيف 
ينبض كالقلب) لالديبة ”غادة السمان“، ورواية 
ــف عواد“، ورواية (خبز  (الرغيف) للروائي ”يوس
العائلة) للروائي ”جون كلود رونار“، ورواية (اخلبز 
القاسي) للروائي ”بول كلوديل“، ورواية (كاسباً 
ــيم غوركي“،  ــي) للروائي ”مكس ــة عيش لقم
ــة. إن صورة ” اخلبز ”  ــا من األعمال األدبي وغيره
جتسد كل شيء، وحتمل أبعاداً ودالالت متنوعة، 
ــعري، أو  ــاعر الش ــزاً إلبداع الش ــا يكون رم رمب
ــلوبياً.مجموعة  ــاً وأس ــاً وبالغي ــاً داللي توظيف
الشاعر ”عامر الساعدي“ (اخلامسة... جوعاً)، 
ــة اللغة، وكثافة  ــزت بعمق الرؤية، وسالس متي
ــن جتربته  ــة معبرة ع ــاءت اجملموع ــص، فج الن
ــانية، املتسمة بالنبرة اخلطابية والقدرة  اإلنس

على التأثير في املتلقي.

14 NO.3052. MON . 22 . OCT .2018       العدد (٣٠٥٢) االثنين ١٠/٢٢/ ٢٠١٨

قصة قصرية

قصة قصرية

قصيدة

األدب بكل تالوينه يتخذ اللغة أداة ومادة أبداع، وهو عموماً إنعكاس للهم اإلنساني، كاشفاً عن قضايا اإلنسان ومشكالته 
وقلقه الوجودي، والســرد جنس أدبي درج ضمن اِّـفاهيم الحديثة َّـ الســاحة النقدية، لـه ســماته الخاصة به، كنمط 
تعبريي عن الذات والواقع، فكثر تداوله َّـ الدراســات النقدية العربية اِّـعاصرة، َّـ إطار حركة الحداثة الشــعرية، التي 
خرقت البنية الشــعرية التقليدية وشــكالنيتها وأقصاء مقوماتها الشــعرية، بمستحدث شعري جديد كواقع تميزت به 

معظم النصوص الشعرية العربية، فأحدثت تداخالً بني النص الشعري والخطاب السردي.. قراءة / حسني
 عجيل الساعدي

ــب في بغداد  ــت وانزوت حكاية ح ــظت وتفرق ــا حبات الرمان تش كم
ــدت القصة  ــعر وغ ــتغرقت بيدرا من دواوين الش ــنني، واس امتدت س
ــيئا من الدمع  ــهر في ازقة بغداد. اختفت تفاصيلها وخلفت ش االش
ــهولة. تعودت ان  ــي ال تفصح عن مكنونها بس ــت واآلهات الت الصام
اكتب وانا على اهبة االستعداد للفرح والضحك والتطلع الى االحالم 
ــي اال معها محموال في ثنيات ثيابها  ــعر ان ال يأت امللونة، وعودني الش
ــى الوحيدة  ــعرها وكأنها االنث ــرات عطرها وبني خصالت ش ــي قط وف
ــد. هكذا كان  ــعر والجلها فاضت القصائ ــن اجلها خلق الش التي م
ــوال، لكن عاصفة االحداث  ــال وكل تصوري انه يظل على ذات املن احل
ــقة لتصبح ضريحا وجثة هامدة  أهالت التراب على قامة احلب الباس
ــرعة البرق. ورحلت عن  ــعر  بس ــراك فيها ولتحترق كل اوراق الش ال ح
ــة وفي حقيبتي  ــوه عزيزة معطرة بنكهة الصداق ــداد محمال بوج بغ
ــعر قدمية كانت تنتظر ان تكتمل في بغداد  الصغيرة بعض وريقات ش
بقصائد جديدة بعد غياب دام اشهرا فاذا بها تتوارى وتختفي وترفض 
ان تنتمي لديواني اجلديد ألن العواطف التي التهبت طويال انتهت الى 
ــاد. ال يقني في احلب وال  ــاردة وكل اجلمرات غدت حفنة رم ــة ثلج ب كتل
ــعراء نظل نؤمن عكس ذلك  ــات فيه وال دوام حال، لكننا نحن الش ثب
ــة ال تنتهي وال تنتكس،  ــب وكأن الدنيا مبا فيها قصة حب دائم ونكت
ــت انهارا من  ــب املمزقة التي خلف ــع احلال هو ان قصص احل ــن واق لك
االالم والذكريات املريرة اكثر من التي اينعت ثمرا و اجزلت في العطاء، 
ففي التراث االنساني حتتل قصص احلب املؤملة ذات النهايات املأساوية 
ــعرية وصدق الشاعر الكبير  موقع الذروة والصدارة في الكتابات الش
نزار قباني حني قال ”على صوت تكسر احلزن يلد الشعر”. ان حكايات 
ــيرين وفرهاد”، و”قيس  ــق الالهبة مثل ”مم وزين” الكوردية، و”ش العش
ــى”، و”روميو جوليت”، والكثير جدا من القصص االخرى لم تصل  وليل
ــعريا وادبيا وفكريا يشكل  ــعيدة لكنها خلفت ارثا ش لنهاياتها الس
ــي انطلقت منها  ــعوب الت ــن الهوية الثقافية للش ــزءا ال يتجزأ م ج
ــق  هذه املالحم. فيما يخصني تعودت ان يعيش داخلي الطفل العاش
ــا وحيثما كان واينما  ــعرا وغزال وحب ــان الذي ال ينفك يهطل ش الوله
كان فان هذا الطفل املتوقد داخلي يزودني بزاد الشعر ويلون قصائدي 
ــي صدرت مؤخرا و هي (قصائد على  ــون دواويني ولعل دواويني الت ويعن
ــت احبك؟)  ــوط الكحل) و(هل قل ــد على خط ــدود القلب) و(قصائ ح
ــيرى النور قريبا  ــمني) وديوان (الى انثى القصائد) الذي س و(اوراق الياس
ــنني رغم كل  ــلة لقصة حب اتقدت س كلها حكاية واحدة متسلس
ــت ادري كيف  ــت وحتتضر. ولس ــي اآلن تخبو وتخف ــف وها ه العواص
سأكتب في االيام القادمة عن حلظات احتضار حكاية حب تصورتها 
ــيكون  دائمة االخضرار والعنفوان ولكنني واثق ان حريق العواطف س
ــات الوداع  ــة بنكهة حلظ ــل، قصائد مفعم ــد اجم ــبة لقصائ مناس
والتشييع وبايقاع املوسيقى اجلنائزية. وكما اطلقت املبدعة الروائية 
ــتغامني صرختها املدوية من خالل كتابها ”عليك اللهفة”  احالم مس
ــأطلق انا العنان لكل بوابات الشعر في ذاكرتي لتقول للحب الذي  س
ــوق وانت االن ذكرى، لكن  ــوق اذ كنت حاضرا ولك الش مضى لك الش
قلبي املتوقد ابدا لن يتوقف ابدا عند حدود املاضي والذكريات اخلوالي 
ولن يتوقف الى االبد عند قلب شاء ان ينقلب ويغادر ويهرب من عاملي.

ــرة الى فرانكفورت حدقت في حقيبتي وفي قلبي  حني وصلت هذه امل
ــى التخلي عن  ــا متفقة الول مرة عل ــور ذاكرتي فاذا بها كله ــي ص وف
ــا فيها، وظل على مدى االعوام يلهمني  ذلك الوجه الذي ظل منغرس
ــة والتمرس  ــى اعتناق الكتاب ــزاد العاطفي ويحرضني عل ــعر وال الش
ــعرت الول مرة ان التي اورقت داخلي مزارع شوق ولهفة  فيها. اجل ش
وامل حتولت في حلظة الى موقد رماد وبقايا خرائب وشظايا حب مات 
ــيعون في بغداد التي طاملا تغنى بها الشعراء واملغنون  ــيعه املش وش
ــذي يصر ان ال يكتمل ويصر  ــق ال على مدى قرون وكأنها مدينة العش
ان يدمي ويجرح ويستحيل مراثي وبكائيات. وقبل ان اغادر بغداد هذه 
املرة صممت ان اهيئ القلب ان يتقبل قوة العاصفة الهوجاء وينتظر 
ــا انثى قصائدي  ــي نهاية النفق. ام ــاء وحتدي بصيص االمل ف ــكل اب ب
ــي ال التفت الى  ــة اخرى جتعلن ــتكون حتما بطلة وحل ــة فس القادم
ــأطلب منها ان تغير كل شيء  ــتقبل وس ــرف املس املاضي بل استش
ثيابها وعطورها وديكور بيتها وطالء شعرها ولون احمر الشفاه وكل 
ــخة من التي رحلت وذاب رحيقها  ــل حياتها لكي ال تكون نس تفاصي
ــب جديد  ــارف ح ــا. انني اقف على مش ــى اثره ــا واختف ــات ذكره وم
ــى قليال النطلق قويا الى رحاب حياة اخرى، والغير  وجه  يجعلني انس
واسم وعنوان وقامة انثى قصائدي القادمة، دون الوقوف كسيرا وممزقا  
وهزيال امام وجه لم تعد تقاسيمه كما التقيتها قبل سنني ولم يعد 
ــمة لي كما كان فله اطيب الذكر واجمل الشعر لكن  مكتنزا بالبس
حلظة الوداع ازفت فيا انثى قصائدي دمت بخير اذ نفترق بعد ان مألنا 

بغداد بقصائد احلب وصرنا اشهر عاشقني فيها.
*وكيل وزارة الثقافة
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فنارات

فوزي األتروشي* 

جليلة خليفة / من اِّـغرب 
 

أوقدوا فخامة املواقد 

فالنور العاصف مهابة

يفجر قلبي باآليات

دعوني ارفع ثوبي

أمسك بالكفني حرير ثوب

يالمس جلدي باالمنيات

اتعطر بني املرايا

وتراتيل ليلي تروي

ــل  لي ــن  م ــى  انث ــخ  تاري

اخلرافات

ــذة  تعوي ــمي  اس ــظ  الف

عشق

مسبحة بجالل احلروف

وعيني لهيب القانتات

ال تنظروا الي غرابة

فقلبي بني كفي غاضب

بزهو خصال النافرات

هاتوا اغلى بخور الشرق

ذاك الدامع باجلمر

يلهب جسمي بالرغبات

ــة والتصميم  ــنت للطباع ــن دار امل ع
ــة  ــدرت اجملموع ــداد، ص ــراق – بغ الع
ــعرية (عصافير حتتسي الغروب)  الش
للشاعر ضياء محمود اجمليد وهي من 
ــط, قياس 14×21 سم  القطع املتوس
ــدد الصفحات (286) واحتوت على  وع

(96) نصا شعريا.
نبذة عن الشاعر

- مواليد بابل/ االسكندرية 1953. 
- أكمل دراسته االبتدائية واملتوسطة 

والثانوية فيها. 
ــداد/ كلية  ــة بغ ــن جامع ــرج م - تخ

التربية/ قسم اللغة االنكليزية. 
ــة  ــة االنكليزي ــاً للغ ــل مدرس - عم
ــى احالته على  ــدارس حت ــي عدة م ف

التقاعد. 
ــودي وهو طالب  ــعر العم - كتب الش

في املرحلة الثانوية. 
ــعرية بعنوان  ــة ش ــدر مجموع - اص

(أحالم مؤجلة) عام 2016.

ماجد الحسن 
تلك هي رحلة املنافي 
ــة..  ــة ناعس ــن قري م
ال  ــظ..  يق رواق  ــى  إل
ــذا املدى  ــيء في ه ش
ــا  .. قاله ــوق إالكِ اخملن
ــرّح النظرات  وهو يس

ــي غياهب الكتاب.. ف
ــارع  حتت قدميه تتس
ــرت  فابتك ــول..  احلق
ــه املنافي، وبعد  لقلب
ــيم،  الهش ــذا  ه كل 
علّه  ــلماً..  س ــر  ابتك
السطوح. على  يدله 

القرية اآلن في منفى 
ــراوة  الط ــرواق..  ال
وال  ــراً،  حج ــل  تقات
ــرة وهي  ــف اخلض تك
رواق  ــل..  تورثني اخلج
وقرية  بالعيون  معلق 

تتنهد.
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باقر صاحب
ــتيني دقَّ أجراس  ــد الس ــي العق دخول
رتُ  ــيخوخة، فقرًّ ــراض الش ــوم أم هج
ــي إن الركض  ــل ل ــراءات، قي ــاذ إج اتخ
ــوم األول،  ــدة. الي ــا فائ ــي أكثره اليوم
ــني املدينة.  ــي عدد من مجان ركض مع
ــول أمثالي، لنفس  ــوم الثاني الكه الي
أسبابي حتماً. اليوم الثالث اللصوص، 
ــع أفراد  ــاالً، اليوم الراب ــرقتُ م لرمبا س
الشرطة، للقبض على اللصوص. اليوم 
ــطاء املدينة.. لالقتصاص  اخلامس، نش
ــوم  ــدين. الي ــيني الفاس ــن السياس م
ــيون أمامي، خوفاً  ــادس، السياس الس
من ثورة الشعب. اليوم السابع أصبح 
ان املدينة خارجها، فعيَّنتُ نفسي  سكّ
ــومي  ــى املدينة. كان مرس ــاً عل حاكم
األول إعدام أمراض الشيخوخة، كي ال 

تهدِّد صاحلي العام.

بابــل / البينــة الجديــدة /علي 
شريف

ــت الثقافي في  ــى البي احتف
ــاون  بالتع ــل  باب ــة  محافظ
ــرواد الثقافية  ــع جمعية ال م
فرع  ــام/  الع ــز  املرك ــة  العام
ــعراء  بابل مبجموعة من الش
ــن  ع ــث  للحدي ــني  املبدع
ــي  ف ــة)  األدبي ــاطاتهم  (نش
جمهورية مصر العربية. وقال 
ــي احلمداني: إن  ــاعر عل الش
ــتمرت أسبوعني  رحلتهم اس
ــمية  رس ــوات  بدع ــت  كان
ــر  وزي ــن  م ــمية  رس ــبه  وش

ــة واإلعالم املصري ودار  الثقاف
ــاد الكتاب واالدباء  األوبرا واحت
ــم  ــدا متثيله ــني، مؤك املصري
ــة  وحملافظ ــة  عام ــراق  للع
ــاعر  ــا الش ــة. ام ــل خاص باب
ــد حتدث  ــمري فق الش حامد 
ــعرية  الش ــم  قراءاته ــن  ع
ــب ودار النخبة  ــي دار الكت ف
وفي  بنت احلجاز  ــة  ومؤسس
ــن الفنان  ــرا بدعوة م دار األوب
ــا في دار  ــد صالح وأيض محم
الكتب والوثائق القومية وفي 
ــي طه  ــد األدب العرب دار عمي
حسني وفي احتاد الكتاب. اما 

ــاعر كامل الدليمي فقد  الش
الثقافي  ــاح  املفت ــن  حتدث ع
ــرج  يخ أن  ــتطيع  يس ــذي  ال
ــة العراقية من الغرف  الثقاف

املغلقة واصفا إياها بالثقافة 
ــل منها العالم  األم التي ينه
ــعر  ــن األدب والش فهي موط
ــا  ــم. فيم والعل ــيقى  واملوس

ــعرية  كانت هناك قراءات ش
ــم ومت  ــى به ــعراء احملتف للش
ــم في  ــم لرحلته ــرض فيل ع
مصر من إعداد البيت الثقافي 
ــكر  ــي اخلتام ش ــي. وف البابل
مدير اجللسة ورئيس جمعية 
الرواد الثقافية الشاعر صالح 
ــوف  ــعراء الضي ــان والش اللب
ــي ملا  ــي البابل ــت الثقاف البي
يقدمه من دعم وإثراء للثقافة 
ــا كرم مدير  في احملافظة فيم
ــاعرعلي  البيت الثقافي الش
ــى  ــعراء احملتف ــباك الش الس

بهم.

متابعة / البينة الجديدة 
ــياحة  برعاية وزير الثقافة والس
واآلثار فرياد رواندزي افتتح وكيل 
وزارة الثقافة لشؤون السياحة 
ــني  ــور قيس حس ــار الدكت واآلث
ــي  املاض ــاء  األربع ــوم  ي ــيد  رش
ــور الفوتوغرافية  ــا للص معرض
ــوم  ي ــبة  مبناس ــة  الوثائقي
ــى قاعة  ــة عل ــة العربي الوثيق
ــم املعرض (٢٤)  دوني جورج، ض
ــن  ــة ع ــيفية موثق ــورة أرش ص
ــة املالكة وتدرجها  حياة العائل
ــي احلكم ابتداء من  التاريخي ف
ــل األول وامللك غازي  امللك فيص
ــل الثاني وعالقتها  وامللك فيص
ــكرية  والعس اليومية  ــاة  باحلي
ــذه  ــالل ه ــه خ ــوا ل ــا تعرض وم

احلقبة الزمنية. وقال وكيل وزارة 
الثقافة لشؤون السياحة واآلثار 
الدكتور قيس حسني رشيد: أن 
ــار والتراث  العامة لآلث ــة  الهيئ
ــة حتتفل بيوم  ــي وزارة الثقاف ف
ــبة  الوثيقة العربية وهي مناس
ــل اللجنة  ــرت من قب مهمة أق
والعلوم منذ  ــة  العربية للثقاف
ــار  اآلث ــة  هيئ وان   ،٢٠٠١ ــام  ع
وضمن هيكليتها أقسام كثيرة 
للتوثيق وان الوثيقة تعتبر عامل 
ــادة إالعمار  ــوع إع ــم مبوض مه
ــيد، ان  ــي املوصل، وأضاف رش ف
ــتنجز الكثير من  هيئة اآلثار س
ــت قد وثقت  ــال ألنها كان األعم
ــة  األثري ــع  واملواق ــي  املبان كل 
ــاجد  ــس ومس ــة (كنائ والتراثي

ــنعتمد على هذه  ــد) وس ومراق
ــل  ــال التأهي ــي أعم ــق ف الوثائ
ــات  البعث ــك  وكذل ــة  والصيان
التي ستكون شريكا  األجنبية 
ــذه  ه ــي  ف ــة  الثقاف وزارة  ــع  م

ــال مدير  ــال. من جانبه ق األعم
ــات والبحوث  ــام دائرة الدراس ع
في الهيئة العامة لآلثار والتراث 
قاسم طاهر السوداني: أن دائرة 
ــل  حتتف ــوث  والبح ــات  الدراس

ــذي  ــة ال ــة العربي ــوم الوثيق بي
ــس التنفيذي  ــن قبل اجملل أقر م
ــة والعلوم في  ــة والثقاف للتربي
ــة الوثائق في  ــه (٧٤) ألهمي دورت
تاريخها،  واستطالع  األمم  تطور 
ــة للتاريخ  ــي ناقل ــة ه فالوثيق
ــل  ــن مراح ــدد م ــرت بع ــد م وق
ــا أهمية بارزة  ــور فكان له التط
في العديد من اجملاالت العلمية 
ــتقوم  س ــث  حي ــانية،  واإلنس
الهيئة بكل عام بإقامة وعقد 
مثل هكذا احتفاالت ألهمية 
والعربية  الدولية  ــاركة  املش
واإلقليمية. وقدمت الدكتورة 
ــدي املالكي مديرة  فوزية مه
ــي  العلم ــق  التوثي ــم  قس
ــرة تعريفية تثقيفية  محاض

وأهميتها  ــق  (الوثائ ــوان  بعن
ــي أكدت  ــور) والت ــر العص عب
ــا دور الوثيقة في  ــن خالله م
التاريخية  ــوص  النص حفظ 
ــي  ف ــة  النصي ــق  الوثائ وان 
الوقت احلاضر أصبحت علم 
ــي اجلامعات  ــه ف يتم تدريس
ــل مراكز  ــد حيث حتت واملعاه
ــر في  ــا الكبي ــة لدوره رفيع
ــي  التاريخ ــث  البح ــة  عملي
ــؤرخ والباحث ال  ــث أن امل حي
ــتغناء عنها في  االس ميكنه 
ــي كذلك  ــه وه ــدر بحث مص
ــا على التغير  متثل دليال مادي
والتطور الثقافي واالقتصادي 
ــي  واالجتماع ــي  والسياس

جلميع الشعوب.
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متابعة / البينة اجلديدة
ــض التقارير مبواقع  ــرت بع انتش
إخبارية تزعم أن الفنانة شيرين 
عبد الوهاب مهددة باحلبس بعد 
ــركات اإلنتاج  أن قامت إحدى ش

ــة  قضائي ــوى  دع ــع  برف
ــا  إتهمته ــا،  ضده
ــدم اإللتزام  ــا بع فيه
املبرم  ــد  العق ــود  ببن
التقارير  بينهما.هذه 
دفعت حسام لطفي، 

ــى  ــيرين إل ــي ش محام
ــان مفصل  ــدار بي إص

فيه  ــي  ينف

كل ما تردد حول هذا األمر، وقال 
ــائل  ــب بوس ــه: «نهي ــن خالل م
وراء  ــياق  االنس ــدم  ع ــالم  اإلع
الشائعات املغرضة ألن من سرب 
ــر املكذوب جتاهل أننا بصدد  اخلب
عقد ال توقع فيه جزاءات 
جنائية أبدا». وأضاف 
ــركة  ش أن  ــي  احملام
ــزم  ــم تلت ــاج ل اإلنت
وأن  ــد،  العق ــود  ببن
هناك إنذارات قضائية 
ــيرين  ش ــني  ب ــة  متبادل

والشركة.

والدة هذه النخبة من البنات هي 
بان  ــاعرة سناء صكَ السيدة الش
ــاء  ــدى نس ــعيدي إح ــر الس جب
ــت  ــدات، فقد كرس ــراق املاج الع
ــا وخدمة  ــة بناته ــا لتربي حياته
ــالة اخلالدة  ــي الرس ــرتها وه أس
يزها، وتسكن هذه العائلة  التي متُ
ــة ديالى -  ــي محافظ ــة ف الكرمي
ــة العزي. بعد  ــة - منطق املقدادي
ــة ارتأينا  ــذه املقدمة املتواضع ه
ــدة وأخرى من  ــني واح ــز ب يّ أن ال منُ
املبدعات، فقد وقع االختيار على 
ــعد لبدء  ــد رياض س ــة رن املبدع
ــول: «الفضل  ــث تق احلديث، حي

ــا  ــة موهبتن ــل لتنمي وكل الفض
ــم يعود  ــي مجال الرس الفنية ف
ــت دائما وما  ــد كان ــا، فق لوالدتن
زالت توفر لنا اجلو املناسب واملواد 
ــن ورق وألوان  ــم م ــة للرس األولي
واملواد األساسية األخرى، إضافة 
ــراف على  ــس وقتها باإلش لتكري
ــذا وذاك تقرأ  ــمه، وفوق ه ما نرس
لنا القصص لتوسيع إدراكنا إلى 
ــتي وتخرجت من  أن أكملت دراس
املعهد الطبي». من جانبها تقول 
ــي:  ــل الكرخ ــة رف ــت الثاني األخ
ــة  تربي ــة  ــا طالب أن ــد هللا،  «احلم
ــية املرحلة الثالثة، وخالل  أساس

ــاطي في  ــت فراغي أعاود نش وق
الرسم وهي الهواية التي أحبها 
واغلب  ــر،  الصغ ــذ  ــا من وأتقنه
ــمها  اللوحات التي أبدع في رس
ــة  التاريخي ــخصيات  الش ــي  ه
ــال العراق  ــة لتمجيد أبط إضاف
والغيارى  ــلحة  ــا املس من قواتن
ــدس». التوأم  ــدنا املق ــي حش ف
روض وشمس آخر العنقود لهذه 
العائلة الكرمية هما طالبتان في 
ــي، طموحهما  ــس االحيائ اخلام
احلصول على معدل عال يؤهلهما 
لدخول جامعة مناسبة وإضافة 

ــو أن تطوران  ــوح ه ــك الطم لذل
موهبة الرسم وبالتالي املشاركة 
ــكيلية،  التش ــارض  املع ــي  ف
ووظيفتهما األساسية قبل رسم 

اللوحات هي البحث والتمحيص 
قبل  ــة  التاريخي ــخصيات  بالش
رسمها. وبالتالي فإن الشقيقات 
ــن  دأب ــن  والدته ــة  برفق ــع  األرب
ــل،  ــي متكام ــق فن ــن فري لتكوي
ــة رفل تصنع  ــك فالفنان مثال ذل
ــريكة في الضربة  األلوان ورند ش
ما  ــمس عليهُ وروض وش اللونية 
ــاً،  ــاً وتاريخي ــة فكري ــاء اللوح بن
ــيدة الوالدة لها  وبالتأكيد فالس
ــدمي النصح  ــر في تق ــدور األكب ال
ــاج  ــر نت ــي تظه ــادات الت واإلرش
ــورة اإلبداعية. وابرز  ــا بالص بناته

يز لوحاتهن هو التركيز على  ما ميُ
ــل  مث ــة  التاريخي ــخصيات  الش
ــر واملرأة  ــذ نُص ــش ونبوخ كلكام
التي  العراقية اجملاهدة واللوحات 

ــد  ــارات أبطال احلش ــق انتص توث
وقواتنا األمنية العراقية الباسلة، 
ــال اخليال  ــات في مج ولهن لوح
ــي معارض  ــاركن ف ــي. ش العلم
ــاركة وبشكل  عديدة آخرها املش
سومبوزيوم مباشر في املهرجان 
ــة املتحف  ــنوي األول ملنظم الس
املتجول الثقافي ببناية القشلة، 
ــكيلية  ــن التش ــازت أعماله وح
اإلبداعية في مجال الرسم على 

ــاركني وزوار املهرجان  انبهار املش
ــكيلي  التش ــن  للف ــني  واملتذوق
ــمة  ن أوس األصيل، وبالتالي نيلهُ
ــن  منه ــكل  ل ــداع  اإلب ــالدة  وق
وشهادة تقديرية، لهن أمنية في 
ــاطرهن  وتش أمنياتهم  ــة  مقدم
ــن الكرمية  ــك األمنية والدته بتل
ــناء، وهي أن يجدن  ــاعرة س الش
وداعمة ومشجعة  جهة مثقفة 
ــدم  ــاً نتق ــب. ختام ــك املواه لتل

والتقدير  ــكر  الش آيات  ــمى  بأس
ــادة الذين أسهموا  لكل من الس
ــن هذه  ــدمي املعلومات ع ــي تق ف
النخبة الطيبة من بنات العراق، 
ــم محمد طراد  وهم كل من هاش
ــة املتحف املتجول  رئيس منظم
ــرف  ــتار اجلودة املش الثقافي وس
ــل الكاتب  ــف والزمي ــى املتح عل
ــزام  ــر ح ــني طاه ــاعر ياس والش

العلياوي.
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ن بنات الشهيد القائد في احلشد املقدس رياض سعد  دأبت «البينة اجلديدة» أن تسلط الضوء على كل ذي موهبة وكفاءة وإبداع، واليوم أضواؤنا مسلطة نحو أربع شقيقات مبدعات هُ
ن بصمة خاصة  ر بوالدة فنانات لهُ ــك القلم ودون إدراك كانت خطوطهن عريضة وتبشِ ن مس ــكنهُ ورفاقه فسيح جناتِه. فمنذ أن بدأت أناملهُ ته واس ــع رحمَ الكرخي تغمده اهللا بواس

ن من أسرة كرمية امتازت باألدب واألخالق الفاضلة، والِدهن بطل من أبطال العراق قدم روحه الزكية فداء للوطن ليبقى العراق عراقاً وهو  في سماء الفن، وللتاريخ البد أن نذكر إنهُ
ــارك مبعارك عديدة ضمن قواطع القيارة ومكحول وبيجي والــ٦٠٠ وتل عبطة  ــي ضمن «اللواء ٢٨ أنصار العقيدة»، حيث ش ــؤول للجهد الهندس خبيرٌ في املتفجرات وقائدٌ مس

وتلعفر وشارك أيضا بسوريا لتطهير األراضي املقدسة من اإلرهاب الداعشي اجلبان واستشهد بتل صفوك في ٢٥ آب ٢٠١٧..

البينة الجديدة / عباس سليم الخفاجي

@pbÓñÇí€a@Û‹«@åÓ◊6€a@ÂËmbyÏ€@åÓ �π@bfl@ãäic
@ÒcäΩaÎ@äñ�„@àÅÏj„Î@ìflbÿ‹◊@›rfl@ÚÓ±âbn€a
@’qÏm@>€a@pbyÏ‹€aÎ@ÒÜÁb1a@ÚÓ”aä»€a
@ÚÓ‰fl˛a@b‰maÏ”Î@Üíßa@fib�ic@paâbñn„a

Ú‹çbj€a@ÚÓ”aä»€a

@ÜÌÜËm@Ú‘Ó‘y@bfl
_lbÁÏ€a@Üj«@ÂÌ7ë

متابعة / البينة اجلديدة
ــقيقات النجمة  ــرت ش ــة، حض ــوة جميل ــي خط ف
األردنية ديانا كرزون مفاجأة غير متوقعة بإقامة حفل 
ــالد لها، قبل ١١ يوما من توقيته الذي يصادف في  مي
ــاري، لتدخل عامها الـ٣٥  ــرين االول اجل الـ٣٠ من تش

ــى صفحتها على  ــرت كرزون عل من العمر. ونش
ــتغرام» مجموعة من الصور  تطبيق «انس

ومقاطع الفيديو من االحتفال املميّز، 
ــموع  بالش ــكان  امل ــن  زي حيث 

ــع  وض ومت  ــة،  ن امللوّ ــورود  وال
ــاد  ــة العي ــة اخملصص األغني
امليالد. وعلّقت بالقول: «عيد 

ــرين االول، بس  ــالدي ٣٠ تش مي
مبارح كانت احلى مفاجأة من اهلي 

ــالد قبل بوقت،  ــي». وأضافت: «عيد مي واصحاب
ــكرا  هديتي حبكم، هديتي وجودكم بحياتي، ش

ــارك بهاليوم احللو، اهللا ال يحرمني  لكل حدا ش
منكم وال من حبكم، بحبكم».

@NNÊÎãä◊@b„bÌÜ€@Ú»”Ïnfl@7À@Òdub–fl
_bË‹»œ@ÒÖâ@o„b◊@—Ó◊

متابعة / البينة اجلديدة
رغم فارق السن الكبير بينهما، إال أنّ 
الثنائي بريانكا شوبرا ونيك جوناس 
ــية  ــاة رومانس ــوم حي ــان الي يعيش
ــا خالل الفترة  اً بعد خطوبتهم ــدّ ج
ــان اليوم  ــة. النجمان يعيش املاضي
ــت  بات إذ  ــا،  حياتهم ــام  أي ــل  أجم
ــة وهي تتجه  ي ــا أكثر جدّ عالقتهم
نحو الزواج خالل الفترة املقبلة بعد 
ــنة على تعارفهما  مرور أكثر من س
رين لهما وهما  ورصد عدسات املصوّ
ــجام. ولعلّ اإلطاللة  في غاية اإلنس
 Met ــت للثنائي في حفل األولى كان
Gala ٢٠١٧عندما تعارفا، وقد تلتها 
ــن ثمّ  ــاي، وم ــى مومب ــا إل رحلتهم
ــار خالل تواجدهما  خطفهما األنظ
ــدار  ل ــني  ــد اخلمس العي ــي  ــاً ف مع
ــك وبريانكا  ــن. حضور ني رالف لوري

US Openـــ ــاراة ال ــا مب ــع عائلته م
ــور، لم  ــارزة في الص ــة الب واحلماس
ــرهما  ــية من نش ــن أقل رومانس تك

نفس الصورة إلعالن خطوبتهما.

ÚÓé„bflÎâ@pb�™
êb„Ïu@ŸÓ„Î@aäiÏë@bÿ„bÌäi@Ú”˝«@ø

قحطان جاسم جواد
ــوة من وزارة الثقافة في مملكة البحرين   بدع
ــع وزارة الثقافة العراقية اختير  وبالتعاون م
ــني االعظمي الفتتاح   ــان الدكتور حس الفن
ــان  ملهرج ــرين  والعش ــابعة  الس ــدورة  ال
ــن مع فرقته  ــيقى الدولي في البحري املوس
املوسيقية (أسطوات املقام العراقي) بقيادة 
ــني كمر. لتقدمي  الفنان الدكتور محمد حس
اُمسية غنائية من العراق في افتتاح الدورة 
ــرين  ملهرجان املوسيقى  ــابعة والعش الس

ــور غفير امتألت  ــي. حضر احلفل جمه الدول
ــن الوطني الذي  ــرح البحري ــه مقاعد مس ب
ــروح الثقافية  ــن اجمل الص ــر واحدا م يعتب
ــرة الثقافة  ــي. وقدمت وزي ــي العالم العرب ف

ــي آل خليفة كلمة  ــيخة م البحرينية الش
افتتاح املهرجان الدولي السابع والعشرين. 
ــيقى مقام احلليالوي  ثم افتتح احلفل مبوس
ــات العراقية  ــن املقام ــر واحدا م الذي يعتب

ــية في الوقت  القدمية والصعبة جدا واملنس
احلاضر، وميتد تاريخها الى اكثر من ثالثمائة 
ــيقاه وتوثيقه الفنان  عام. وقام بإعداد موس
ــي توثيق  ــروعه الكبير ف ــر ضمن مش د. كم

وتسجيل املقامات العراقية، الذي كان ضمن 
ــة العربية  ــة الثقاف ــاريع بغداد عاصم مش
ــان كمر  ــرة قدم الفن ــذه الفق ــد ه ٢٠١٣، بع
ــطوات املقام وكذلك تقدمي   أعضاء فرقة أس
الفنان سفير املقام العراقي الدكتور حسني 
ــرح حيث تلقاه  االعظمي للحضور الى املس
ــاب وتصفيق كبيرين. اجلمهور الغفير بترح

ــام البنجكاه  ــل مبق ــي احلف ــح االعظم افتت
ــت  ــم مقام الدش ــوة ث ــة حل ــة الليل وأغني
ــيقار  ــن تأليف املوس ــيقية م مبقدمة موس
محمد حسني كمر وأغنية فراكهم بجاني. 
ــال وأغنية يا من  ــل مبقام اجلم ــم احلف واختت
لعبت به الشمول. وبعد احلفل ظل اجلمهور 
ــدا بالفنان  ــا مما ح ــق واقف ــيقي يصف املوس

ــرة إضافية  ــني االعظمي الى تقدمي فق حس
ــور. كان احلفل اكثر من رائع  احتراما للجمه
ــني االعظمي وفرقة  ــه الفنان حس اثبت في
ــفراء لهذا التراث  ــطوات انهم خير س االس
اخلالد. وتتألف فرقة أسطوات املقام العراقي 
ــني واملبدعني  ــيقيني العراقي ــرز املوس من اب
ــني كمر على  العراقيني وهم: د. محمد حس
ــام  ــة، والفنان وس ــس الفرق ــوزة رئي آلة اجل
ــنطور، والفنان عالء  ــة الس ــزاوي على آل الع
ــة العود، والفنان خالد محمد  مجيد على آل
ــة الكمان، والفنان ضياء فاضل  علي على آل
ــعيد البغدادي  ــى آلة القانون، والفنان س عل
ــون أديب اجلاف وكرمي  على آلة الناي، والفنان

وحسني هربود وخالد كمر على اإليقاعات.

ÂÌäzj€a@Ô€bÓ€@ıÔöÌ@Ô”aä»€a@‚b‘Ωa

متابعة / البينة اجلديدة
يتجنب العازف العراقي عمر بشير تلحني أغنيات للمطربني، 
ــب الفنانني  ــى أن أغل ــل، الفتاً إل ــم ناكري جمي ــه يعتبره ألن
يتمنون أن يتعاون معهم. وعن تعاونه مع الفنان العراقي إلهام 
ــراً للجميل»، قال  ــار»، وإن كان «ناك ــي في ألبوم «خطّ املدفع
ــير في حديث: إن «الهام املدفعي لم ينكرني، بل لم  عمر بش

يذكرني أصالً في ألبومه، حيث أن أغنية «مالي شغل بالسوق» 
ــت مطلعها على العود.  ــي القت جناحاً كبيراً كنت قد عزف الت
ــجيل  ــير إلى أنه وفرقته اقترحوا على املدفعي تس ويلفت بش
ــنوات له في الوسط الفني، إال أن  األلبوم األول له بعد مرور س
ــي مداخلة له مع إحد  ــر أنه تعاون معهم». وف ــر لم يذك األخي
ــتضيف إلهام املدفعي، عاتب  البرامج الفنية التي كانت تس

ــازف العراقي املدفعي ألنه لم يذكر أنه تعاون مع عمر الذي  الع
عزف العود لكل أغنيات ألبومه، ولم يذكر فرات حسني قدوري، 
عازف القانون، وقاسم الصابوجني في التوزيع املوسيقي. وقال 
ــير: «قلت له حينها: أحتداك ان تصدر ألبوماً أجنح من  عمر بش
ار».. لكن ال أنكر أنه كتب على األلبوم: شكر خاص  ألبوم «خطّ

لعمر بشير، ميكن رؤيتها باجملهر».

AäË1bi@Ô„äÿëÎ@NN@Ô„ä◊àÌ@%@›i@Ô„äÿ‰Ì@%@Ô»œÜΩa@‚b:g@Z7íi@ä‡«
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ــس أدبي معني،  ــرد ال ميكن حصره في جن والس
ــمة (اخلطاب اللغوي) بشكله العام،  وإمنا هو س
ــر، فمفهومه اللغوي (هو  وأداة من أدوات التعبي
ــيء إلى شيء تأتى به متسقاً بعضه  تقدمة ش
ــرد نتاج إنساني، فهو  فى إثر بعض)، ومبا أن الس
ــة متأثر  ــر لغوية وداللي ــن عناص ــي مركباً م يأت
ــوري في  ــز احمل ــارد. املرتك ــي للس ــط البيئ باحملي
ــاعدي“ يكمن في  ــرديات الشاعر ”عامر الس س
ــوع)، كـ(قضية)  ــردية بارزة أال وهي (اجل ثيمة س
ــردي  ــي اخلطاب الس ــي ف ــي أختزال ــز دالل ومرك
جملموعته الشعرية. وموضوعة اجلوع ال تتحدث 
عن مجتمع دون أخر، وال فترة تاريخية دون أخرى، 
بل هي مشكلة تأخذ جوانب ومظاهر مختلفة، 
تبلور مأساة اإلنسانية في بنيتها األجتماعية 
والفكرية، وأدانة صريحة لبؤس احلضارة املادية 
مبظاهرها اخملتلفة، ليس من خالل فكرة (اجلوع) 
ــب، بل األثر الذي تتركه توابع  بحد ذاتها فحس
ــان املعاصر، الذي جتاوز  ــوع على احلياة االنس اجل
ــد، إلى  ــذي يوهن اجلس ــيولوجي ال ــر الفس األث
ــه من فهم  ــا يعكس ــايكولوجي وم ــر الس األث
ــانية)، وما  ــتوى (القضية اإلنس يرتقي إلى مس
ــان من قلق وجودي، وحرمان، وألم،  يعانيه اإلنس
ــة العرب له  ــلوكية.اجلوع في لغ وأنحرافات س
ــدالالت، كأمنا هو  ــي وال ــة املعان ــب مختلف مرات
ــرورة الكائن  ــي صي ــر بيولوجي ف ــض تغي (مح
ــماء ومراتب عدة، (اجلُوعُ ، ثُمَّ  احلي). فعرفوه بأس
  ُ ة، صَ ْمَ ــمَّ اخملَ ى،  ثُ وَ ُ  ثمَّ الطَ ــرَث، بُ ، ثُمَّ الغَ ــغَ السَّ
ار) .  واجلوع من املراتب الذي  عَ ُ  ثُمًّ السُّ رَم، ثُمَّ الضَّ
ــا وردت  ــرمي (5 مرات)، كم ــرآن الك ــي الق وردت ف
كلمة (اخملمصة) مرتني، ووردت كلمة (املسغبة) 
مرة واحدة. جند في هذه املسميات الثالث بالغة، 
رغم ما بينها من تقارب داللي ألنها تشترك في 
معنى اإلحساس باجلوع. كذلك هناك متظهرات 
للجوع ليس مبعناه املعجمي املباشر الذي أراده 
الشاعر، وإمنا معنى أخر يذهب بفكرة اجلوع إلى 
شكل فني إبداعي معرفي فلسفي، أي البحث 
وجلت  ــذات وخفاياها.أن موضوعة اجلوع عُ في ال
في الكثير من الروايات واجملاميع الشعرية كـ(آفة 
نحت ألعمال روائية  علت ثيمة مُ أجتماعية)، وجُ

ــوع) للروائي النرويجي  ــعرية، مثل رواية (اجل وش
ــوع)  اجل ــة  (الزم ــة  ورواي ــون“،  هامس ــوت  ”كن
ــي ”جان ماري لوكلوزيو“، ورواية  للروائي الفرنس
ــوع) للروائية البلجيكية ”آميلي  (بيوغرافيا اجل
ــب“، ورواية (دروب اجلوع) للروائي البرازيلي  نوثوم
ــادو“، ورواية (اجلوع) للروائي املصري  ”خورخي ام
ــرى جتليات اجلوع  ــاطي“. كذلك ن ”محمد البس
ــياب“، و“عبد  ــاكر الس ــعراء ”بدر ش ــد الش عن
ــي“، و“محمود  ــزار قبان ــي“، و“ن ــاب البيات الوه
ــل دنقل“، و“ عبد  ــش“، و“أحمد مطر“، و“أم دروي
ــر، الذين صاغوا  ــم الكثي ــي“ وغيره اهللا البردون
ــموا صورة  ــعري، ورس قضية اجلوع في قالب ش
ــة عن حالته، تقمصوا بها صوت اجلياع،  تعبيري
ــاحة الكبيرة في نصوصهم. فأن  فكان له املس
ــذه الروايات والنصوص  أي مقاربة للجوع في ه
الشعرية اخملتلفة لها داللة مهمة وهي أن اجلوع 
ــان  ــس إال موقفاً أيديولوجياً) في إذالل اإلنس (لي
ــياق احلكائى مهيمن على  وتغيير قناعاته.الس
ــاعدي“ مبا يتناسب  ــاعر ”عامر الس ذاكرة الش
ــردية التي  ــذات والواقع ليقدم رؤيته الس مع ال
ــوالت الفنية  ــا الكثير من احلم تتموضع حوله
ــيد األبعاد  ــة املعبرة عن قدرته في جتس والرمزي
ــه  ومتظهرات ــوع  للج ــية  والنفس ــفية  الفلس
املتعددة (لغوية، روائية، شعرية، رمزية، مجازية، 
ــة  ــدت الرؤي ــرات جس ــذه التمظه ــة)، ه فكري
ــفية للشاعر في أن هناك أزمة حضارية  الفلس
ــي البنية اجملتمعية  ــانية، وخلل أخالقي ف إنس
ــرى ”روالن بارت“ حقل داللي  لها. العنوان كما ي
ــةُ .. جوعاً) عنواناً  عن قصدية النص، و (اخلامس
ــاح إبداعي له داللته وفق منظور  جتريدياً، ذا انزي
ــارة أولية  ــي وداللي، وإش ــيميولوجي وجمال س
ــة، الذي  ــة الرمزي ــو غني بالدالل ــي، فه للمتلق
اتخذ شكالً توظيفياً وقدرة تأثيرية على مجمل 
ــردية  البنية النصية للمجموعة. واجلوع في س
الشاعر ”عامر الساعدي“ الشعرية أيقونة لها 
ــدى به حدود  ــيميولوجي الذي يتع بعدها الس
ــة، ووجودها اللغوي، وتوظيفه  الداللة املعجمي
فنياً كثيمة شعرية بارزة ترتكز عليها اجملموعة 
ــن الظواهر  ــد م ــرار تع ــرة التك ــردية. ظاه الس

ــكلت رؤية لتجربة  البارزة في اجملموعة، التي ش
ــلوبية وظفها الشاعر  الشاعر، وأداة فنية وأس
لتحقيق الغرض الفكري والتعبيري من خاللها. 
ــي عتبات النصوص  ــرى (اجلوع) ثيمة تكررت ف ن
وفي البناء النصي في اجملموعة، وشكلت وحدة 
ــى (أمنيات  ــة واختزالية للمعن ــة تكثيفي داللي
ــوع/ صاحب  ــوع/ جلباب اجلُ ــاع/ مدينة اجل اجلي
ــوع)، كذلك وردت ضمن  اجلاللة (اجلوع)/ لون اجل
ــرة، وهنا (التكرار  ــرين م النصوص أكثر من عش
ــى االهتمام  ــيَّة، يدلُّ عل ــه دالالت فنيَّة ونفس ل
ــعر  ــات اجلديدة في الش ــا)، االجتاه ــوعٍ م مبوض
العربي املعاصر، ”عبد احلميد جيدة“، ص67.هذا 
الظهور املتعدد ملفردة اجلوع، أختزل رمزية اجلوع 
وداللته األجتماعية والسياسية، ورؤية الشاعر 
ــاعريته وإنسانيته  ــفية، املعبرة عن ش الفلس
ــي  ــى وع ــة عل ــة منفتح ــا بحرفي ــي أورده الت
ــاعر في مجموعته رؤيا سردية  املتلقي.أن للش
ــني متنوعة،  ــى مضام ــوت عل ــدة، وإن أحت موح
ــة. فالوحدة الفنية  ــعبة ومتباين وعناصر متش
ــا اإلبداعية  ــي تنوعها، وفي لغته لديه غنية ف
ــتفز بها  ــلوبية والتركيبية والداللية، يس واألس
ــر في نصوصه  ــد ذاته. وقد أظه ــارىء في ح الق
ــاً وبنائياً في  ــجاماً وتوافقاً لغوي ــردية أنس الس
ــاعدي“  ــاعر ”الس ــكيل. فالش ــة والتش الدالل
ــردية  ــطآن اجلوع نصوصه الس ــج على ش نس
املفعمة باملشاعر واألنفعاالت، فأثارت قريحته 
ــاءت نصوصه  ــاع، فج ــمع أنني اجلي ــه يس وكأن
ــة تنبض بألم اجلوع، وأظهره كائناً خرافياً،  لوح

يفترس ضحاياه. في نظرة فاحصة الى نصوص 
اجملموعة (اخلامسة.. جوعاً) وجمالياتها الفنية، 
ــاول  ــي)، يتن ــد أجتماع ــاعر كـ(ناق ــر الش يظه
ــن أن يوصف اجلوع وصفاً مادياً  مفاهيم أبعد م
ــة محورية)  ــيولوجياً، بل يطرحه كـ(قضي فس
ــة املعبرة عن أزمة حضارة. تأخذ  بصورته الرمزي
ــي  ــلوب اخلطاب ــي واألس ــاء الفن ــتوى البن مس
ــئلة الوجودية التي تطلق  ــدد الرؤى، واألس املتع
ــارئ، الذي  ــى الق ــص للوصل إل ــاء الن ــي فض ف
ــتنتج ببصيرته حقائق  ــص ويس ــتنطق الن يس
ــر  ــاعر ”عام ــا. فالش ــاة ومالمحه املأس ــك  تل
ــردياً متكامالً،  ــاً س ــى خطاب ــاعدي“ يتبن الس
ــني الرمز  ــة واملوضوعية، وب ــني الذاتي ميازج به ب
ــردية املباشرة، ذات البناء السردي  والصورة الس
ــاس  ــد رؤية لغوية في أس ــي الذي يعتم احلكائ
ــم حالة اإلبداع في  ــكيل الصورة التي حتك تش
ــيخ اخلطاب السردي  ــاهم في ترس النص، ويس
ــه. ومن اجلوع  ــتقطاب وعي في ذهن القارئ واس
ــكل معادل موضوعي  إلى (رغيف اخلبز) الذي ش
ــوع/ العبودية)،  ــة (اجل ــة جدلي ــوع، وثنائي للج
ــه، يتميز  ــلعة قاهرة ل ــز/ احلرية ) كونه س (اخلب
ــور واالبعاد، ذات  ــة تكثيفية متعددة الص برمزي
ثراء داللي، ميكن توظيفه فنياً في النص، كذلك 
اخلبز له بعده السيميولوجي، واللغوي الداللي، 
ــتطاع الشاعر  ــلوبي، حيث أس واألبداعي االس
ــددة من أجل  ــعرية متع ــتخدام أدوات ش أن يس
ــعرية. حيث متظهر اخلبز في  جتسيد رؤيته الش
ــع رمزي نحو  ــداء) كتطل ــاعر (االه ديباجة الش

احلرية، ((الى أصدقائي اجلياع، الى من لم يصله 
ــارا، أو أملك  ــاً جيف ــم أكن يوم ــز، أقول: ل اخلب
ــة، لكني مجرد  ــارب البرجوازي ــالحا كي أق س
ــي أكتب  ــاطة، لك ــب يعيش تخمة البس كات
معاناة تلك األفواه التي تبحث عن اخلبز، اخلبز 
ــا أعنيه(احلرية)، تأكدوا بأنني مواطن عراقي  وم
ــالة اجلوع، كي ألقيها على مسامع  أحمل رس
ــالدي))، فقد ورد  ــلبوا خبز ب ــاة، الذين س الطغ
ــع مرات  ــات النصوص أرب ــي عتب ــظ اخلبز ف لف
ــان / اخلبز نعش  ــزن اخلبز/ خبز برائحة الدخ (ح
ــا اخلبز)، أضافة الى وروده  احلرية / مدن ينقصه
ــوص اجملموعة. فاخلبز رمز  ثمانية مرات في نص
ــانية، ومادة رمزية  ــن احلضارات اإلنس لكثير م
ــماوية وفي قصص  دينية ذُكرت في األديان الس
ــاء ذكره في ملحمة كلكامش  األنبياء. فقد ج
ــف اخلبز  ــة رغي ــارة ألهمي ــي إش ــعرية، ف الش
وقدسيته في حضارة وادي الرافدين: (كل اخلبز 
ــاد احلياة)، (وضعت خبز أمه  يا أنكيدو فهو عم
ــه فارتبك)، (أكل أنكيدو اخلبز حتى امتأل). أمام
ررت عنواناً لكثير  ــف أو اخلبز) لفظة كُ فـ(الرغي
ــن األعمال العاملية والعربية األدبية والروائية  م
التي أخذت االسم كرمز، كرواية (اخلبز احلافي) 
ــكري“، ورواية (بائعة اخلبز)  للروائي ”محمد ش
ــه دومونتبان“، ورواية (حزننا  للروائي ”كازافيني
خبزنا) للروائي ”مازن معروف“، ورواية (الرغيف 
ينبض كالقلب) لالديبة ”غادة السمان“، ورواية 
ــف عواد“، ورواية (خبز  (الرغيف) للروائي ”يوس
العائلة) للروائي ”جون كلود رونار“، ورواية (اخلبز 
القاسي) للروائي ”بول كلوديل“، ورواية (كاسباً 
ــيم غوركي“،  ــي) للروائي ”مكس ــة عيش لقم
ــة. إن صورة ” اخلبز ”  ــا من األعمال األدبي وغيره
جتسد كل شيء، وحتمل أبعاداً ودالالت متنوعة، 
ــعري، أو  ــاعر الش ــزاً إلبداع الش ــا يكون رم رمب
ــلوبياً.مجموعة  ــاً وأس ــاً وبالغي ــاً داللي توظيف
الشاعر ”عامر الساعدي“ (اخلامسة... جوعاً)، 
ــة اللغة، وكثافة  ــزت بعمق الرؤية، وسالس متي
ــن جتربته  ــة معبرة ع ــاءت اجملموع ــص، فج الن
ــانية، املتسمة بالنبرة اخلطابية والقدرة  اإلنس

على التأثير في املتلقي.
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قصة قصرية

قصة قصرية

قصيدة

األدب بكل تالوينه يتخذ اللغة أداة ومادة أبداع، وهو عموماً إنعكاس للهم اإلنساني، كاشفاً عن قضايا اإلنسان ومشكالته 
وقلقه الوجودي، والســرد جنس أدبي درج ضمن اِّـفاهيم الحديثة َّـ الســاحة النقدية، لـه ســماته الخاصة به، كنمط 
تعبريي عن الذات والواقع، فكثر تداوله َّـ الدراســات النقدية العربية اِّـعاصرة، َّـ إطار حركة الحداثة الشــعرية، التي 
خرقت البنية الشــعرية التقليدية وشــكالنيتها وأقصاء مقوماتها الشــعرية، بمستحدث شعري جديد كواقع تميزت به 

معظم النصوص الشعرية العربية، فأحدثت تداخالً بني النص الشعري والخطاب السردي.. قراءة / حسني
 عجيل الساعدي

ــب في بغداد  ــت وانزوت حكاية ح ــظت وتفرق ــا حبات الرمان تش كم
ــدت القصة  ــعر وغ ــتغرقت بيدرا من دواوين الش ــنني، واس امتدت س
ــيئا من الدمع  ــهر في ازقة بغداد. اختفت تفاصيلها وخلفت ش االش
ــهولة. تعودت ان  ــي ال تفصح عن مكنونها بس ــت واآلهات الت الصام
اكتب وانا على اهبة االستعداد للفرح والضحك والتطلع الى االحالم 
ــي اال معها محموال في ثنيات ثيابها  ــعر ان ال يأت امللونة، وعودني الش
ــى الوحيدة  ــعرها وكأنها االنث ــرات عطرها وبني خصالت ش ــي قط وف
ــد. هكذا كان  ــعر والجلها فاضت القصائ ــن اجلها خلق الش التي م
ــوال، لكن عاصفة االحداث  ــال وكل تصوري انه يظل على ذات املن احل
ــقة لتصبح ضريحا وجثة هامدة  أهالت التراب على قامة احلب الباس
ــرعة البرق. ورحلت عن  ــعر  بس ــراك فيها ولتحترق كل اوراق الش ال ح
ــة وفي حقيبتي  ــوه عزيزة معطرة بنكهة الصداق ــداد محمال بوج بغ
ــعر قدمية كانت تنتظر ان تكتمل في بغداد  الصغيرة بعض وريقات ش
بقصائد جديدة بعد غياب دام اشهرا فاذا بها تتوارى وتختفي وترفض 
ان تنتمي لديواني اجلديد ألن العواطف التي التهبت طويال انتهت الى 
ــاد. ال يقني في احلب وال  ــاردة وكل اجلمرات غدت حفنة رم ــة ثلج ب كتل
ــعراء نظل نؤمن عكس ذلك  ــات فيه وال دوام حال، لكننا نحن الش ثب
ــة ال تنتهي وال تنتكس،  ــب وكأن الدنيا مبا فيها قصة حب دائم ونكت
ــت انهارا من  ــب املمزقة التي خلف ــع احلال هو ان قصص احل ــن واق لك
االالم والذكريات املريرة اكثر من التي اينعت ثمرا و اجزلت في العطاء، 
ففي التراث االنساني حتتل قصص احلب املؤملة ذات النهايات املأساوية 
ــعرية وصدق الشاعر الكبير  موقع الذروة والصدارة في الكتابات الش
نزار قباني حني قال ”على صوت تكسر احلزن يلد الشعر”. ان حكايات 
ــيرين وفرهاد”، و”قيس  ــق الالهبة مثل ”مم وزين” الكوردية، و”ش العش
ــى”، و”روميو جوليت”، والكثير جدا من القصص االخرى لم تصل  وليل
ــعريا وادبيا وفكريا يشكل  ــعيدة لكنها خلفت ارثا ش لنهاياتها الس
ــي انطلقت منها  ــعوب الت ــن الهوية الثقافية للش ــزءا ال يتجزأ م ج
ــق  هذه املالحم. فيما يخصني تعودت ان يعيش داخلي الطفل العاش
ــا وحيثما كان واينما  ــعرا وغزال وحب ــان الذي ال ينفك يهطل ش الوله
كان فان هذا الطفل املتوقد داخلي يزودني بزاد الشعر ويلون قصائدي 
ــي صدرت مؤخرا و هي (قصائد على  ــون دواويني ولعل دواويني الت ويعن
ــت احبك؟)  ــوط الكحل) و(هل قل ــد على خط ــدود القلب) و(قصائ ح
ــيرى النور قريبا  ــمني) وديوان (الى انثى القصائد) الذي س و(اوراق الياس
ــنني رغم كل  ــلة لقصة حب اتقدت س كلها حكاية واحدة متسلس
ــت ادري كيف  ــت وحتتضر. ولس ــي اآلن تخبو وتخف ــف وها ه العواص
سأكتب في االيام القادمة عن حلظات احتضار حكاية حب تصورتها 
ــيكون  دائمة االخضرار والعنفوان ولكنني واثق ان حريق العواطف س
ــات الوداع  ــة بنكهة حلظ ــل، قصائد مفعم ــد اجم ــبة لقصائ مناس
والتشييع وبايقاع املوسيقى اجلنائزية. وكما اطلقت املبدعة الروائية 
ــتغامني صرختها املدوية من خالل كتابها ”عليك اللهفة”  احالم مس
ــأطلق انا العنان لكل بوابات الشعر في ذاكرتي لتقول للحب الذي  س
ــوق وانت االن ذكرى، لكن  ــوق اذ كنت حاضرا ولك الش مضى لك الش
قلبي املتوقد ابدا لن يتوقف ابدا عند حدود املاضي والذكريات اخلوالي 
ولن يتوقف الى االبد عند قلب شاء ان ينقلب ويغادر ويهرب من عاملي.
ــرة الى فرانكفورت حدقت في حقيبتي وفي قلبي  حني وصلت هذه امل
ــى التخلي عن  ــا متفقة الول مرة عل ــور ذاكرتي فاذا بها كله ــي ص وف
ــا فيها، وظل على مدى االعوام يلهمني  ذلك الوجه الذي ظل منغرس
ــة والتمرس  ــى اعتناق الكتاب ــزاد العاطفي ويحرضني عل ــعر وال الش
ــعرت الول مرة ان التي اورقت داخلي مزارع شوق ولهفة  فيها. اجل ش
وامل حتولت في حلظة الى موقد رماد وبقايا خرائب وشظايا حب مات 
ــيعون في بغداد التي طاملا تغنى بها الشعراء واملغنون  ــيعه املش وش
ــذي يصر ان ال يكتمل ويصر  ــق ال على مدى قرون وكأنها مدينة العش
ان يدمي ويجرح ويستحيل مراثي وبكائيات. وقبل ان اغادر بغداد هذه 
املرة صممت ان اهيئ القلب ان يتقبل قوة العاصفة الهوجاء وينتظر 
ــا انثى قصائدي  ــي نهاية النفق. ام ــاء وحتدي بصيص االمل ف ــكل اب ب
ــي ال التفت الى  ــة اخرى جتعلن ــتكون حتما بطلة وحل ــة فس القادم
ــأطلب منها ان تغير كل شيء  ــتقبل وس ــرف املس املاضي بل استش
ثيابها وعطورها وديكور بيتها وطالء شعرها ولون احمر الشفاه وكل 
ــخة من التي رحلت وذاب رحيقها  ــل حياتها لكي ال تكون نس تفاصي
ــب جديد  ــارف ح ــا. انني اقف على مش ــى اثره ــا واختف ــات ذكره وم
ــى قليال النطلق قويا الى رحاب حياة اخرى، والغير  وجه  يجعلني انس
واسم وعنوان وقامة انثى قصائدي القادمة، دون الوقوف كسيرا وممزقا  
وهزيال امام وجه لم تعد تقاسيمه كما التقيتها قبل سنني ولم يعد 
ــمة لي كما كان فله اطيب الذكر واجمل الشعر لكن  مكتنزا بالبس
حلظة الوداع ازفت فيا انثى قصائدي دمت بخير اذ نفترق بعد ان مألنا 

بغداد بقصائد احلب وصرنا اشهر عاشقني فيها.
*وكيل وزارة الثقافة

Üˆbñ”@Ûr„c@�b«aÖÎ

a

فنارات

فوزي األتروشي* 

جليلة خليفة / من اِّـغرب 
 

أوقدوا فخامة املواقد 

فالنور العاصف مهابة

يفجر قلبي باآليات

دعوني ارفع ثوبي

أمسك بالكفني حرير ثوب

يالمس جلدي باالمنيات

اتعطر بني املرايا

وتراتيل ليلي تروي

ــل  لي ــن  م ــى  انث ــخ  تاري

اخلرافات

ــذة  تعوي ــمي  اس ــظ  الف

عشق

مسبحة بجالل احلروف

وعيني لهيب القانتات

ال تنظروا الي غرابة

فقلبي بني كفي غاضب

بزهو خصال النافرات

هاتوا اغلى بخور الشرق

ذاك الدامع باجلمر

يلهب جسمي بالرغبات

ــة والتصميم  ــنت للطباع ــن دار امل ع
ــة  ــدرت اجملموع ــداد، ص ــراق – بغ الع
ــعرية (عصافير حتتسي الغروب)  الش
للشاعر ضياء محمود اجمليد وهي من 
ــط, قياس 14×21 سم  القطع املتوس
ــدد الصفحات (286) واحتوت على  وع

(96) نصا شعريا.
نبذة عن الشاعر

- مواليد بابل/ االسكندرية 1953. 
- أكمل دراسته االبتدائية واملتوسطة 

والثانوية فيها. 
ــداد/ كلية  ــة بغ ــن جامع ــرج م - تخ

التربية/ قسم اللغة االنكليزية. 
ــة  ــة االنكليزي ــاً للغ ــل مدرس - عم
ــى احالته على  ــدارس حت ــي عدة م ف

التقاعد. 
ــودي وهو طالب  ــعر العم - كتب الش

في املرحلة الثانوية. 
ــعرية بعنوان  ــة ش ــدر مجموع - اص

(أحالم مؤجلة) عام 2016.

ماجد الحسن 
تلك هي رحلة املنافي 
ــة..  ــة ناعس ــن قري م
ال  ــظ..  يق رواق  ــى  إل
ــذا املدى  ــيء في ه ش
ــا  .. قاله ــوق إالكِ اخملن
ــرّح النظرات  وهو يس

ــي غياهب الكتاب.. ف
ــارع  حتت قدميه تتس
ــرت  فابتك ــول..  احلق
ــه املنافي، وبعد  لقلب
ــيم،  الهش ــذا  ه كل 
علّه  ــلماً..  س ــر  ابتك
السطوح. على  يدله 

القرية اآلن في منفى 
ــراوة  الط ــرواق..  ال
وال  ــراً،  حج ــل  تقات
ــرة وهي  ــف اخلض تك
رواق  ــل..  تورثني اخلج
وقرية  بالعيون  معلق 

تتنهد.
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باقر صاحب
ــتيني دقَّ أجراس  ــد الس ــي العق دخول
رتُ  ــيخوخة، فقرًّ ــراض الش ــوم أم هج
ــي إن الركض  ــل ل ــراءات، قي ــاذ إج اتخ
ــوم األول،  ــدة. الي ــا فائ ــي أكثره اليوم
ــني املدينة.  ــي عدد من مجان ركض مع
ــول أمثالي، لنفس  ــوم الثاني الكه الي
أسبابي حتماً. اليوم الثالث اللصوص، 
ــع أفراد  ــاالً، اليوم الراب ــرقتُ م لرمبا س
الشرطة، للقبض على اللصوص. اليوم 
ــطاء املدينة.. لالقتصاص  اخلامس، نش
ــوم  ــدين. الي ــيني الفاس ــن السياس م
ــيون أمامي، خوفاً  ــادس، السياس الس
من ثورة الشعب. اليوم السابع أصبح 
ان املدينة خارجها، فعيَّنتُ نفسي  سكّ
ــومي  ــى املدينة. كان مرس ــاً عل حاكم
األول إعدام أمراض الشيخوخة، كي ال 

تهدِّد صاحلي العام.

بابــل / البينــة الجديــدة /علي 
شريف

ــت الثقافي في  ــى البي احتف
ــاون  بالتع ــل  باب ــة  محافظ
ــرواد الثقافية  ــع جمعية ال م
فرع  ــام/  الع ــز  املرك ــة  العام
ــعراء  بابل مبجموعة من الش
ــن  ع ــث  للحدي ــني  املبدع
ــي  ف ــة)  األدبي ــاطاتهم  (نش
جمهورية مصر العربية. وقال 
ــي احلمداني: إن  ــاعر عل الش
ــتمرت أسبوعني  رحلتهم اس
ــمية  رس ــوات  بدع ــت  كان
ــر  وزي ــن  م ــمية  رس ــبه  وش

ــة واإلعالم املصري ودار  الثقاف
ــاد الكتاب واالدباء  األوبرا واحت
ــم  ــدا متثيله ــني، مؤك املصري
ــة  وحملافظ ــة  عام ــراق  للع
ــاعر  ــا الش ــة. ام ــل خاص باب
ــد حتدث  ــمري فق الش حامد 
ــعرية  الش ــم  قراءاته ــن  ع
ــب ودار النخبة  ــي دار الكت ف
وفي  بنت احلجاز  ــة  ومؤسس
ــن الفنان  ــرا بدعوة م دار األوب
ــا في دار  ــد صالح وأيض محم
الكتب والوثائق القومية وفي 
ــي طه  ــد األدب العرب دار عمي
حسني وفي احتاد الكتاب. اما 

ــاعر كامل الدليمي فقد  الش
الثقافي  ــاح  املفت ــن  حتدث ع
ــرج  يخ أن  ــتطيع  يس ــذي  ال
ــة العراقية من الغرف  الثقاف

املغلقة واصفا إياها بالثقافة 
ــل منها العالم  األم التي ينه
ــعر  ــن األدب والش فهي موط
ــا  ــم. فيم والعل ــيقى  واملوس

ــعرية  كانت هناك قراءات ش
ــم ومت  ــى به ــعراء احملتف للش
ــم في  ــم لرحلته ــرض فيل ع
مصر من إعداد البيت الثقافي 
ــكر  ــي اخلتام ش ــي. وف البابل
مدير اجللسة ورئيس جمعية 
الرواد الثقافية الشاعر صالح 
ــوف  ــعراء الضي ــان والش اللب
ــي ملا  ــي البابل ــت الثقاف البي
يقدمه من دعم وإثراء للثقافة 
ــا كرم مدير  في احملافظة فيم
ــاعرعلي  البيت الثقافي الش
ــى  ــعراء احملتف ــباك الش الس

بهم.

متابعة / البينة الجديدة 
ــياحة  برعاية وزير الثقافة والس
واآلثار فرياد رواندزي افتتح وكيل 
وزارة الثقافة لشؤون السياحة 
ــني  ــور قيس حس ــار الدكت واآلث
ــي  املاض ــاء  األربع ــوم  ي ــيد  رش
ــور الفوتوغرافية  ــا للص معرض
ــوم  ي ــبة  مبناس ــة  الوثائقي
ــى قاعة  ــة عل ــة العربي الوثيق
ــم املعرض (٢٤)  دوني جورج، ض
ــن  ــة ع ــيفية موثق ــورة أرش ص
ــة املالكة وتدرجها  حياة العائل
ــي احلكم ابتداء من  التاريخي ف
ــل األول وامللك غازي  امللك فيص
ــل الثاني وعالقتها  وامللك فيص
ــكرية  والعس اليومية  ــاة  باحلي
ــذه  ــالل ه ــه خ ــوا ل ــا تعرض وم

احلقبة الزمنية. وقال وكيل وزارة 
الثقافة لشؤون السياحة واآلثار 
الدكتور قيس حسني رشيد: أن 
ــار والتراث  العامة لآلث ــة  الهيئ
ــة حتتفل بيوم  ــي وزارة الثقاف ف
ــبة  الوثيقة العربية وهي مناس
ــل اللجنة  ــرت من قب مهمة أق
والعلوم منذ  ــة  العربية للثقاف
ــار  اآلث ــة  هيئ وان   ،٢٠٠١ ــام  ع
وضمن هيكليتها أقسام كثيرة 
للتوثيق وان الوثيقة تعتبر عامل 
ــادة إالعمار  ــوع إع ــم مبوض مه
ــيد، ان  ــي املوصل، وأضاف رش ف
ــتنجز الكثير من  هيئة اآلثار س
ــت قد وثقت  ــال ألنها كان األعم
ــة  األثري ــع  واملواق ــي  املبان كل 
ــاجد  ــس ومس ــة (كنائ والتراثي

ــنعتمد على هذه  ــد) وس ومراق
ــل  ــال التأهي ــي أعم ــق ف الوثائ
ــات  البعث ــك  وكذل ــة  والصيان
التي ستكون شريكا  األجنبية 
ــذه  ه ــي  ف ــة  الثقاف وزارة  ــع  م

ــال مدير  ــال. من جانبه ق األعم
ــات والبحوث  ــام دائرة الدراس ع
في الهيئة العامة لآلثار والتراث 
قاسم طاهر السوداني: أن دائرة 
ــل  حتتف ــوث  والبح ــات  الدراس

ــذي  ــة ال ــة العربي ــوم الوثيق بي
ــس التنفيذي  ــن قبل اجملل أقر م
ــة والعلوم في  ــة والثقاف للتربي
ــة الوثائق في  ــه (٧٤) ألهمي دورت
تاريخها،  واستطالع  األمم  تطور 
ــة للتاريخ  ــي ناقل ــة ه فالوثيق
ــل  ــن مراح ــدد م ــرت بع ــد م وق
ــا أهمية بارزة  ــور فكان له التط
في العديد من اجملاالت العلمية 
ــتقوم  س ــث  حي ــانية،  واإلنس
الهيئة بكل عام بإقامة وعقد 
مثل هكذا احتفاالت ألهمية 
والعربية  الدولية  ــاركة  املش
واإلقليمية. وقدمت الدكتورة 
ــدي املالكي مديرة  فوزية مه
ــي  العلم ــق  التوثي ــم  قس
ــرة تعريفية تثقيفية  محاض

وأهميتها  ــق  (الوثائ ــوان  بعن
ــي أكدت  ــور) والت ــر العص عب
ــا دور الوثيقة في  ــن خالله م
التاريخية  ــوص  النص حفظ 
ــي  ف ــة  النصي ــق  الوثائ وان 
الوقت احلاضر أصبحت علم 
ــي اجلامعات  ــه ف يتم تدريس
ــل مراكز  ــد حيث حتت واملعاه
ــر في  ــا الكبي ــة لدوره رفيع
ــي  التاريخ ــث  البح ــة  عملي
ــؤرخ والباحث ال  ــث أن امل حي
ــتغناء عنها في  االس ميكنه 
ــي كذلك  ــه وه ــدر بحث مص
ــا على التغير  متثل دليال مادي
والتطور الثقافي واالقتصادي 
ــي  واالجتماع ــي  والسياس

جلميع الشعوب.
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الستقبال آرائكم ومقرتحاتكم 
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من النافذة

ــض اخلبراء يعاني  ــب بع ــام التعليم في العراق وبحس نظ
ــبب  ــة مزمنة غاية في اخلطورة، يصعب حلها بس من أزم
ــكالت واالزمات الداخلية  ــي وتفاقم الكثير من املش تفش
اخملتلفة التي اثرت سلبا على املؤسسات التعليمية، فقد 
ــي وبضمنه العراق  ــارت بعض التقارير أن الوطن العرب أش
هو أكبرُ بؤرة لألمية في العالم، وفقا لتقديرات صدرت عن 
منظمة اليونسكو فان واحد من كل خمسة بالغني يعاني 
من األمية في العالم العربي، كما اكدت املنظمة في تقرير 
سابق إن نحو ٤٣٪ من األطفال في الدول العربية يفتقرون 
إلى املبادئ األساسية للتعليم سواء أكانوا في املدارس أو 
ــار طفل على األقل حول  ــارت الى أن ربع ملي خارجها. وأش
ــبب  ــية للتعليم بس العالم يفتقدون الى املبادئ األساس
ــب ألداء  ــني وافتقارهم للتدريب املناس تردي قدرات املعلم
ــاد واالهمال في  ــكلة الفس وظيفتهم. كما ان تفاقم مش
املؤسسات التعليمية  بسبب ضعف القوانني واالجراءات 
ــر خطيرة، ومنها  ــهم ببروز ظواه ــة االمر الذي اس العقابي
انتشار ظاهرة الغش التي اتسعت بشكل كبير في أنحاء 
ــات االلكترونية  ــور التقني ــبب تط متفرقة من البالد، بس
ــي اصبحت  ــي، الت ــل االجتماع ــائل التواص ــار وس وانتش

ــن  م ــد  بالعدي ــج  تع
ــات، التي تروج  الصفح
بصورة صريحة لظاهرة 
الغش في االمتحانات، 
ــرا  مؤخ ــدث  ح ــا  كم
ــي  الدراس ــام  الع ــي  ف
ــذي  ــر ال ــابق، االم الس
ــع بعض اجلهات الى  دف
وقوانني  اجراءات  اتخاذ 
ــد من هذه  خاصة للح
ــــاع  اتس ان  الظاهرة. 
ــة  الطلب ــني  ب ــوة  الهـ
ــان  وكتم  , ــتاذ  واالس
ــات  للمعلوم ــتاذ  االس

ــن اهمية الطالب  ــاح , وتقليل م ــة , ومحاربة النج املهم
ــه , والغاء  ــى التفكير , وحتجيم عقل ــة وقدرته عل العقلي
ــة  تؤدي لالنهيار  ــج التطبيقية للمناهج التعليمي البرام
ــا ان بعض القائمني  ــدى الطلبة .كم ــي والفكري ل االبداع
ــوا اهال له ... تأهيل  ــى التخطيط للتعليم وادارته ليس عل
ــات تخرج حملة  ــر كاف ... اجلامع ــني وتدريبهم غي املعلم
ــوا معلمني ويحتاج خريج اجلامعة  شهادات لكنهم ليس
الى مرحلة انتقالية يخضع خاللها لدورات تأهيل معلمني 

مدفوعة االجر اقلها ملدة عام .
ــان» فإن كان  ــي اإلنس ــدون: «التعلم فطرة ف ــن خل ــال ب ق
ــم و هذا هو  ــرق التعلي ــا لعدم جناعة ط ــذا إم ــا٫ فه متدني
ــر غريزته الفضولية  ــب٫ أو تلقني املتعلم فنونا ال تثي الغال
ــوء التوجيه. و  ــد س ــا يالحظ عن ــذا م ــا و ه ــده عازف فتج
ــرق التدريس و التوجيه كفيلة  ــي إصالح مناهج و ط بالتال
ــباب التي أدت الى تدني مستوى  بإصالح الكثير.ومن االس
ــم فمعظم املوجودين  ــتوى املعل التعليم هي ؛ تدني مس
ــي وعدم تلبية  ــاف معلمني ، واقتصار املنهاج املدرس انص
ــلوك  ــر الس ــم ، وتغي ــور حياته ــني وتط ــات املتعلم حاج
والضغط   النفسي واالقتصادي لدى املعلم واملتعلم   واثر 
ــن الغرب حلياة املتعلم  ــا والقوانني وما اخذ م التكنولوجي
ــة واالبتعاد عن  ــرق التدريس احلديث ــالف ط ــم ، واخت واملعل
ــالب في  ــدس عدد الط ــة وتك ــائل املتاح ــني والوس التلق
ــباب  الفصل الواحد مما يصعب االهتمام بالطالب .من اس
ــاتذة والطلبة  ــة العالقة بني االس ــوض واهمها تقوي النه
ــع .والتأكيد على  ــارك بها اجلمي ــتحداث برامج يتش واس
اجلانب النظري واالهتمام به على حساب اجلانب الوجداني 
ــلبية  واملهاري للتعليم .ختاما : تدهور التعليم عملية س
ــبء األكبر يقع  ــم والطالب) والع ــرة واملعل (أطرافها:األس

على االسرة واملعلم.

تدهور التعليم 
عملية سلبية 
(أطرافها : األسرة 
واِّـعلم والطالب) 
والعبء األكرب يقع 
على االسرة واِّـعلم
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أحمد البياتي

بــــوابـــــة

ــم)  ــهيد الزعيم (عبد الكرمي قاس ــأل املرافق االقدم للش س
ــم اجلنابي ملاذا انت حزين اليوم على غير عادتك؟ وكان  قاس
ــام (١٩٦١) وكان الوقت  ــام في ع ــي صبيحة احد االي ذلك ف
ــعب  ــاً .. رد زعيم الش ــة والنصف صباح ــاعة اخلامس الس
ــتغرقت  ــم انا االن احتمل ديناً كبيرا الني اس اخلالد : يا قاس
ــعبي الذي ينتظر  ــرقت وقت ش في النوم اكثر من الالزم وس
ــى احلياة احلضارية   ــن واقع التخلف ال ــي اعماالً تنقله م من
ماذا سأقول للفقراء الذين هم بال مساكن وانا اسرق وقتهم 

بهذه الصورة ؟.
 هل من املعقول ان مؤسس 
ــراق الزعيم  ــة الع جمهوري
الشهيد عبد الكرمي قاسم 
ــه النه نام  ــب نفس يحاس
ــت  ــن وق ــاعة م ــف س نص
ــر  ــعر بالتقصي ــه وش عمل
ــه الكبيرة التي    رغم اجنازات
ــام ١٩٦٣ ولهذا اليوم  من ع
ــة ؟ اذاً ماذا  ــت قائم ــا زال م
ــة  الصدف ــة  ساس ــول  يق
ــرقوا كل خيراتنا  الذين س
ــن ابناء  ــا وجعلوا م ونفطن
ــعب حطبا في احملارق  الش

من اجل مصاحلهم ؟.
هذه مقارنة جتعلنا ندرك البون الكبير بني النزاهة والفساد  
ــعب  ــد على الش ــن واحلق ــب للوط ــرقة ، احل ــاء والس ، البن
ــة نائمون  ــه  والساس ــب نفس ــة ان الزعيم يحاس فاملقارن
على مدار االيام بل يتمنعون خارج سياج الوطن منشغلني 
ــخصية لم يقدموا شيئا سوى التصريحات  بحياتهم الش
ــببت ما  والوعود الكاذبة التي ارجعت الوطن الى اخللف وس

نحن عليه اليوم.
أخيراً :

ــم  ــن يفعل ما فعله قاس ــم وم ــدي بالزعيم قاس ــن يقت م
ــدد ان يتخذوا  ــيني اجل ــر بالسياس ــا كبي ــعبه ؟ .. املن لش
ــدين والسراق وان يفسحوا اجملال  قرارات صارمة بحق الفاس
للكفاءات العراقية التي اهملت من جهات ال تريد االستقرار 

واحلياة لوطننا.

املنا كبري 
بالسياسيني الجدد 
ان يتخذوا قرارات 
صارمة بحق 
الفاسدين والسراق

حسني السومري
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اِّـحامي عبد الرضا محسن اِّـال 
ــهد  بغداد في االونة االخيرة تكدس  تش
ــكل  ــات في اغلب مناطقها وبش النفاي
ــدور واملطاعم  ــاق والقاء اصحاب ال ال يط
ــن نفايات  ــم م ــع لديه ــا جتم ــالت م واحمل
ــة لتأخر  ــوارع الفرعي ــة والش ــي االزق ف
ــات  ــن االوق ــات ع ــل النفاي ــيارات نق س
ــون مجيئها  ــاد املواطن ــددة التي اعت احمل
ــبوع في  بني يومني والثالث الكثر من اس
ــزة الرقابية  ــب االحيان وغياب االجه اغل
ــكيالت امانة بغداد ودوائر البلديات  وتش
ــا  ــا كم ــن اداء واجباته ــا ع ــة له التابع
ينبغي فضال عن قلة الوعي لدى املواطن 
ــه وجتاهل  ــى نظافة مدينت ــاظ عل للحف
ــات  والعقوب ــه  تطبيق ــدم  وع ــون  القان
ــن يقوم  ــة م ــا  مبعاقب ــوص عليه املنص
ــة ..  وعودة  ــرة  غير احلضاري بهذه الظاه
ــب خصوصا في فترتي  الى املاضي القري
ــد ان بغداد  ــبعينات جن ــتينات والس الس
متيزت بنظافتها عن غيرها وكان الزائرون 
ــن محافظاته  ــراق وم ــن خارج الع لها م
ال  ــات  باملتصرفي ــمى  تس ــت  كان ــي  الت
ــة  بالراح ــكنتها  س ــع  ومتت ــا  يفارقونه
ــة اجلهات الرقابية  والطمأنينة برغم قل
ــؤولة والعاملني في امانة العاصمة  املس
ــه مع  ــن وتضامن ــي املواط ــوم كان وع وي
ــة للمحافظة على بغداد  امانة العاصم

ــاهمة  ــا في اعلى درجاته ومس ونظافته
ــداد بامكانياتها املتوفرة ,  ــة بغ متصرفي
ــجاعة دورها املؤثر في  وكان لالقالم الش
ــاد كل ظاهرة مهما صغرت او كبرت  انتق
ــمعة العاصمة  ــأنها املساس بس من ش
ــادات احيانا  ــة وما يكتب من انتق احلبيب
ــخرية تلقى قبوال حسنا  تصل حد الس
ــؤولني الن  ــا لدى املس ــكل ازعاج وال تش
ــخصية وامنا سمعة  القضية لم تكن ش
ــارات  وكانت  ــة ومركز عراق احلض عاصم
ــادات  انتق ــن  م ــه  يوج ــا  مل ــتجابة  االس
ــر  وغالبا توجيه  ــا تاخي ــا  دومن ومعاجلته
االنتقادات ممن يحملون فكرا يختلف عن 
الفكر  للمسؤولني وما يعزز قولنا هذا ما 
ــاري املرحوم شمران  كتبه الوطني اليس

ــو مقدم  ــبعينات وه ــي الس ــري ف الياس
برنامج بصراحة ابو كاطع في الستينات 
ــذي كان واحدا من بني املنتقدين بقوة  وال
لهذه الظاهرة وغيرها وسرعة استجابة 
اجلهات املسؤولة لهذه االنتقادات ونصب 
ــا وطمرها  ــع النفايات فيه احلاويات جلم
ــدا عن  ــة لها بعي ــن اخملصص ــي االماك ف
ــن وعي لدى  ــق ذلك م ــة وما راف العاصم
ــن القانون ..  ــوف م ــن واحترام وخ املواط
ــري في واحدة من  انتقاداته  يقول الياس
ــيان ماداموا يؤدون  ــم في زاوية النس ( نع
عملهم اليومي املألوف لكنهم يصبحون 
ــاب فاذا طال  ــز االنتباه يوم الغي في مرك
ــخت النفايات في  ليومني او ثالثة وتفس
ــورة تذكرهم  ــا املهج ــل او الزواي البرامي

ــوء وقالوا – هاي لويش  ــكان احمللة بس س
مادا جتي سيارة الزبل ؟ شنو .. هي فوضى 
؟ ماكو رقابة ماكو امانة عاصمة ؟! , احلق 
ــني فكلنا نكره الننت والعفن  مع الغاضب
واحلق مع غير الغاضبني الذين لم يعتادوا 
رؤية سيارات جمع النفايات اال ملاما وفي 
ــوارعهم احملفرة متسع لرمي االوساخ  ش
ــني بوجود متييز صارخ  ثم احلق مع القائل
في اخلدمات التي تؤديها امانة العاصمة 
فالفرق بني خدمات املنصور واملشتل مثال 
ــرة اذن بالقبض ومذكرة  كالفرق بني مذك
ــاء احملظوظة ترى  ــاء قبض ففي االحي الق
ــات مطلية باللون الفضي  براميل النفاي
اللماع مصفوفة على نسق هندسي بديع 
ــكورة))  ــة العاصمة ((مش ــا امان جهزته

ــرور اليومي اما في  ــياراتها بامل والزمت س
ــلكه)) مثل حي املعلمني  املناطق (( املس
ــي االمني وحي العامل وحي النفط  وما  ف
ــم يتعبون  ــال براميل واله ــاكل ذلك ف ش
ــد وبالتالي  ــالل العي ــيارات مثل ه والس
ــادت ربات البيوت على جمع ما فضل  اعت
من املطبخ  في االواني والبرميل الزغيرون 
بباب املطبخ فاذا امتأل الوعاء او (البرمييل) 
ــارع وتكون  القته ربة البيت ليال في الش
شوارع االحياء  ( املسلكه)  فيها متسع 
للكثير من االوساخ النها في العادة غير 
ــيارة  ــدث ان تهل س ــة , ولكن يح مبلط
ــل ويقرع  ــزل العام ــات فين ــع النفاي جم
ــة ؟ حدث هذا  ــأل عدكم زبال اجلرس ويس
ــاب جارنا ابو  ــرس الب ــل يومني قرع ج قب
ــأل العامل عدكم زبالة ؟ فعاد  ناصر فس
ــم العادة  ــأل زوجته بحك ــر يس ابو ناص
ــه  ــه فاجابت ــا في ــت وم ــا ادرى بالبي النه
ــه زبالة..فما كان  ــه .. ايه .. عدن زوجته اي
من جاري ابو ناصر اال ان يرفع صوته  ويرد 
ــكرا عيني  ــيارة الزبالة ش على عمال س
شكرا عدنه زبالة منريد !! ).وختاما اقول 
ــتان ما بني االمس واليوم ،  واكرر القول ش
وتبقى بغداد دار السالم سالما وزرقة ماء 
ــماء  نهرها اخلالد دجلة تالمس زرقة الس
ــجار  ــادر وعلى ضفتيه اش ــه اله وجريان
تسر الناظرين ونردد مع شاعره اجلواهري 
( يادجلة اخلير يا ام البساتني ) فال نفايات 
ــويه منظر مياهه الزرقاء  تلقى فيه لتش
ــنة تختلط  ــار  اس ــاه مج ــرب مي وال تس
ــنظل  ــة ... وس ــة العذب ــه الصافي مبياه
نغني للعاصمة بغداد مع كبير مقاماته 
ــواك مدينة  القباجني  .. بغداد ال اهوى س

... ومالي عن ام العراق بديل.

سنان شهاب الجواري
ــول من الظواهر اخلطيرة جدا  تعتبر ظاهر التس
ــذه ظاهرة تكون  ــات، حيث أن ه لتدمير اجملتمع
ــي اجملتمعات املتخلفة و التي  واضحة للعيان ف
ــفت  يطلق عليها اجملتمعات النامية ولقد كش
ــال  األطف أن  ــة  امليداني ــات  الدراس ــن  م ــر  كثي
املتسولني وبعض النساء وكبار السن واحملتالني 
ــابهة  ــاع حاالت مش ــون باصطن ــا يقوم عندم
للمصابني بالعجز، ينشطون عبر عصابات جتار 
التسول التي  تتشارك وتتداخل ضمن سلسلة 
حلقات من الوسطاء ألغراض جنائية وسياسية 
ــولون من  ــتوقف متس ــتخبارية حيث يس واس
مختلف األجناس والفئات العمرية لكل منهم 
طريقته اخلاصة في التسول   التي منها الدعاء 
وقراءة القرآن، وبعضهم يتخذ سرد قصة مؤثرة.
ــلبية التي  ــن الظواهر الس ل م ــوّ فظاهرة التس
ابتليت بها اجملتمعات البشرية كافة  ولم تقتصر 
ــب، وإمنا  هذه الظاهرة على الدول الفقيرة فحس
ــملت حتى الدول الغنية واملتطورة اقتصادياً   ش
لكنها اكثر وضوحا في اجملتمعات الفقيرة، وقد 
ــاء عليها. و  ــدول حلوالً للقض ــت بعض ال وضع
ــون التسول  الواقع ان هناك آالف األطفال ميارس

ــبوهة وميارسون اللصوصية  ويعملون مبهن مش
ــاذا تعملون ولصالح  ــألهم مل وال يوجد احد ليس
ــة ام ال وفي اي  ــى املدرس ــون ال ــل تذهب ــن وه م
ــون؟ وغيرها من  ــية وكيف يعيش ــة دراس مرحل
ــف عن مشكلة وراءها  ــئلة التي رمبا تكش االس
ــة او حقوق  ــة اجتماعي ــري او قضي ــكك اس تف
ــن الرقيب  ــانية تبحث ع ــاة إنس مغيبة او مأس
ــتغالل  ــر باس ــوم بعض األس ــول. تق ــن احلل وع
ــث يطلبون  ــول، حي ــا في عملية التس أطفاله
ــع منخفضة  ــواع البضائ ــض أن ــم بيع بع منه
ــارات  ــات تعبئة الوقود، األش القيمة في محط
ــكنية، وعليه يستوجب  املرورية او املناطق الس
ــع للحد  ــات اجملتم ــود كافة قطاع ــر جه تضاف
ــكل في  ــذه الظاهرة التي قد تش ــار ه من انتش
ــكلة خطيرة بحق هذا النٌشء،  ــتقبل مش املس
ويجب على األسر أن تزرع في أبنائها حب العمل 
ــريف واحترام الذات.ويجب على  ــب الش والكس
ــذ احليطة واحلذر  ــع املواطنني واملقيمني أخ جمي
ــوت لكونهن متواجدات في  وباألخص ربات البي
ــزل في الفترة الصباحية التي تبرز فيها هذه  املن
ــؤالء بالدخول  ــماح له ــرة، وال يجب الس الظاه
ــخاص  ــة وأن العديد من األش ــزل، خاص إلى املن

ــب واحتيال، لذلك  ــرقة ونص تعرضوا حلوادث س
ــة القلب  ــداً أن تكون طيب ــماح أب ــب الس ال يج
ــتغالل من قبل هؤالء  ــن النية سبباً لالس وحس
ــولني بل يجب منعهم وصدهم من خالل  املتس
ــد من اآلثار املترتبة  التبليغ عنهم.وهناك العدي
على انتشار ظاهرة التسول على الفرد واجملتمع 
ــي البطالة في اجملتمع  ــي آن واحد، منها تفش ف
ــبب ممارسة بعض أفراده لهذه الظاهرة التي  بس

ــا يخلفه ذلك  ــل، إلى جانب م ــو إلى الكس تدع
ــول يحصل  ــة، حيث إن املتس ــي اجلرمي من تفش
ــقة وعناء، وبالتالي فمن  على األموال بدون مش
ــي املمنوعات التي  ــهل عليه أن يصرفها ف الس
ل أسباب عديدة  تكون عواقبها وخيمة.و للتسوّ
ــور واحد ، ولكن الدافع  ال ميكن حصرها في مح
ــد لها هو احلصول على املال ، ومبرور الزمن  الوحي
ــع وباعث، و إن  ــه إلى داف ــوّل نفس ل التس يتحوّ

ــباع أو  ــد االكتفاء واإلش ل إلى ح ــوّ وصل املتس
ــة األثرياء ، فنراه يبقى  ــى ليصبح من طبق الترقّ
ل إلى نهاية العمر. و تبدأ ظاهرة  ــوّ مالزماً للتس
ــل،  ــاالت الفقر، الكس ــروز في ح ــول بالب التس
النقص العقلي او اجلسدي، فقدان املعيل، احمليط 
ــوارث الظاهرة من اآلباء إلى  العائلي املتفكك، ت
األبناء و املرض النفسي.ويقع على عاتق اجملتمع 
العبء األكبر في محاربة ظاهرة التسول، وذلك 
ألن هذه الظاهرة تنتشر بتجاوب وتعاون اجملتمع 
ــن إعطاء هؤالء  ــا وتختفي بكف اجملتمع ع معه
ــول  ــال.  إضافة إلى ذلك إنَ املتس ــولني امل املتس
ــق، كذلك أن  ــتحق دون وجه ح ــق املس ــذ ح يأخ
ــدى البعيد قد  ــرة على امل ــتمرار هذه الظاه اس
ــاً وأمنياً إذا لم  ــكل خطراً اجتماعياً وصحي يش
ــا خاصة وأن  ــا ونتعاون للقضاء عليه ننتبه له
هناك بعض املمارسات اخلاطئة التي متارس حتت 
ــبب بفقدان اجملتمع لقيمهِ  غطاء التسول تتس
ــيما و أن  ــامية و ركائز العلم و التطور ال س الس
ــهد ثورة في التكنلوجيا و تقدم  عاملنا اليوم يش
على صعيد العلوم اخملتلفة و التي حتتاج لعقول 
ــة و احملافظة و تطوير  ــورة قادرة على املواكب متن

العلوم و الصناعات.

   لفيف من سكنة محلة ٩٢٩ شارع ١٨ زقاق ٢١ حضروا الى مقر 
ــداد مجاري املياه  ــروا بان منطقتهم تعاني من انس جريدتنا وذك
ــداد انابيب تصريف مياه االمطار وافادوا بانه  الثقيلة وكذلك انس
مضى فترة طويلة على ذلك مما تسبب بطوفان املياة وخاصة على 
اجلهة املقابلة لشارع الكرادة خارج علما ان فصل الشتاء اقترب 
ويرجون تدخلكم الشخصي وانقاذهم من االوبئة واالمراض التي 

حتدث نتيجة تكدس املياة االسنة.
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ــن معهد نفط  ــهادة الدبلوم م ــل على ش واحلاص
ــته في كلية  بغداد والذي كان راغبا باكمال دراس
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ــدم تلبية طلبه  ــه . باالعتذار وع ــي دائرت عمله ف

ــرز الكتروني . مت االتصال  وذلك لكون التقدمي والف
ــكرا  من قبلنا باملواطن وابالغه مبضمون ردكم. ش
ــي الرد على ما  ــتمر ف لتفاعلكم وتعاونكم املس
ــداد  ــره جريدتنا ونتمنى لكم املوفقية والس تنش

في اداء عملكم خدمة للعراق والعراقيني.
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ــا الدار  ــس التي اعتمدته ــا األس * م
اليواء االيتام واملشردين؟

- ارحب بكم بأسمى آيات الترحيب 
ــة  البين ــدة  جري ــكادر  ل ــا  وحتياتن
ــيط  اجلديدة.. انا مواطن عراقي بس
ــة  متالحق ــات  ازم ــط  وس ــش  اعي
ــن ايجاد  ــد م ــد والب ــي البل ــت ف حل
ــدوا اآلباء  ــبيل للحياة الناس فق س
ــردين حاولنا  واالمهات وكذلك املش
وبكل اجلهود املتاحة اليواء االطفال 
الذين يحتاجون مساعدة ولم ندخر 
ــم االمكانيات  ــم رغ ــدا اليوائه جه
ــا منذ بداية االمر ولكن  املتاحة لدين
ــورة الواضحة  بعد ان اتضحت الص
للمجتمع ملساعدة اطفال الشوارع 
ــاك معاناة  ــد كانت هن ــكل تأكي وب
ــنوات  ــل تقريبا ثالث س ــة قب معين
ــن ما كان  ــف الوضع ع ــن اختل ولك
عليه وكذلك ال ننسى دور وزير العمل 
والشؤون االجتماعية محمد شياع 
ــهل الكثير من  ــوداني الذي س الس
ــب في خدمة اؤلئك  االمور التي تص
ــم  تصنيفاته ــالف  باخت ــال  االطف
ــن ذكر  ــد م ــردين والب ــام واملش االيت
التي استغرقت  املاضية  ــنوات  الس
خمس عشرة سنة املاضية والدعم 
ــل املواطن العراقي  املتواصل من قب
ــد وخارجه وال  ــدا من داخل البل حتدي
ــة اجنبية او  ــل مع اية منظم نتعام
ــل اجندتها  ــة حتاول ان تنق مسيس
ــروع الذي  ــن اصل املش ــاد ع واالبتع
ان  ــبل  الس ــكل  وب ــح  نطم ــا  الزلن
ــريحة ودمجهم في  يخدم تلك الش

اجملتمع.
ــة  ــاريع في مؤسس ــم املش ــا اه * م

البيت العراقي لالبداع؟
ــة  خاص ــاريع  مش ــة  اربع ــاك  هن  -
ــت  البي ــمى  يس االول  ــال  باالطف

والثاني  ــال،  ــن لالطف ــي اآلم العراق
ــت اآلمن  ــنني، أي البي ــاص باملس اخل
ــنني، والثالث كفالة االطفال  للمس
ــروع الرابع  ــة، واملش خارج املؤسس
العش الذهبي للذين يتم تزويجهم 
ودار  ــهم.  بانفس ــة  الثق ــز  لتعزي
ــراوح  تت ــباب  ــا ش يقوده ــنني  املس
ــنة لتعزيز  ــم اكثر من ١٦ س اعماره

ــهم وقتل الوقت الذي  الثقة بانفس
لديهم بدل املقاهي.

ــي  الت ــات  واملعوق ــاكل  املش ــا  م  *
ــاون من  ــل هناك تع ــم؟ وه تواجهك
ــة فاقدي  ــة وخاص ــات مختلف جه

املستمسكات؟
ــاك معاناة  ــابق اكيد هن ــي الس - ف

كبيرة تواجهنا والبد من ذكر ان هناك 
طفال سعينا طيلة اربع سنوات من 
املتابعة حتى نحصل على جنسية 
ــود وزير  ــن خالل وج ــا اآلن وم ــه، أم ل
العمل والشؤون االجتماعية محمد 
ــف الوضع  ــوداني اختل ــياع الس ش
ــة الدقيقة من  ــث املتابع ــا حي متام
ــن االمور  ــهيل الكثير م ــه وتس قبل

ــى  املتعلقة في هذا الصدد وال ننس
ــي املتابعة وقد  دور وزارة الداخلية ف
ــالل اربعة  ــى الهوية خ ــل عل نحص
ــب  ــهر لصعوبة مجهولي النس اش
ــجلهم  ــم منهم ال نعرف س او قس

وعملية البحث لم تكن سهلة. 
ــائك  ــوع ش ــرح موض ــن ط ــد م * الب

ــي كانت  ــق الت ــول املناط ــر ح وكبي
ــيطرة داعش سابقا ماذا عن  حتت س

االطفال مجهولي النسب؟
ــة رفضت ودور  ــة الدول ــي احلقيق - ف
ــك  ــت بتل ــي تكفل ــي الت ــة ه الدول
الشريحة ولدينا خطط وبرامج عند 
ــة  ــش حيث قدمت دراس دخول داع
ــل عليها  ــن ان تعم ــة والبد م معين
ــاج الى  ــش واكيد نحت ــد داع ما بع
ــم االجتماع  ــط وبرامج في عل خط
وعلم النفس واعداده بالشكل الذي 
ــاة التي كانت  ــن مغادرة املعان يضم
في داخله بعد مشاهدة قتل والديه 
والقسم اآلخر كان نازحا من املوصل 
الى بغداد مشيا ونعمل على نسيان 
ــم منهم  معاناتهم بعد ان كان قس
ــر كان ذباحاً واكيد  ــم آخ قاتال وقس

هم ضحايا وهناك آراء بتسفيرهم.
ــتكم طيلة  ــت مؤسس ــاذا قدم * م

السنوات املاضية؟ 
ــال  ــن ٢٧٠ طف ــر م ــج اكث - مت تخري
والشباب الذين جتاوز معدل اعمارهم 
ــم  ــنة يتم تعيينهم والقس (١٨) س

ــوال او  ــع األخ ــم م ــر مت دمجه االخ
األعمام والقسم منهم لديه تفكك 
ــري أي ان االبوين موجودان ولكن  اس
ــة االب ال ترغب به او رجل االم ال  زوج
ــه ومت الترتيب لهم بأن تقدم  يرغب ب
ــكلتنا ليس من  لهم الرعاية، ومش
ــن نحاول ان  ــن نأتي باالطفال ولك اي

ــم دمجهم  ليت ــاكلهم  ــل مش نح
ــا عملنا له يبقى  في اجملتمع، ومهم
ــرة التي  ــى االس ــاج ال ــل يحت الطف

يعيش في كنفها. 
* تناولت وسائل االعالم ترشيحكم 
لتسنم منصب وزير العمل والشؤون 
ــة رئيس  ــن كابين ــة ضم االجتماعي

الوزراء عادل عبد املهدي.

ــمعت  - انا حالي حال اي مواطن، س
ــالم، ونتيجة  ــائل االع ــك عبر وس ذل
لذلك ومن خالل ما اقدمه من برامج 
ــة التي هي  ــط تخص الطفول وخط
الشريحة الوحيدة التي لم يقدم لها 
ــيء بدءا من التعليم والصحة  اي ش
البد من ايجاد تشريع ومبادرات حتمي 

الطفل عبر تشريع ملزم بتوفير كل 
ــبل حلمايته حتى بلوغه السن  الس
ــائل  ــة وحمايته بكل الوس القانوني
ــعادتي  والطرق والبد من القول ان س
وجودي مع االطفال وحلمي وامنياتي 
ــني صحي لكل  ــق قانون تأم ان احق
ــك يكتمل احللم  طفل عراقي وكذل
ــن  ــي م ــل العراق ــل الطف ان يحص

ــنوات على مبلغ (٥٠) الف  الست س
ــد  ــات ورص ــت املقترح ــار ووضع دين

املبالغ لذلك. 
ــب وزير العمل  ــلمتم منص * اذا تس
ــل لديكم  ــؤون االجتماعية ه والش
ــى ظاهرة  ــى القضاء عل ــدرة عل الق
ــاك  ــل هن ــراق وه ــي الع ــول ف التس

سقف زمني لذلك؟
ــريع قانون  - بكل تأكيد، البد من تش
ــريحة والعمل على  يخص تلك الش
اخذ تعهدات خاصة بهم من مزاولة 
ــد ان يجري لهم راتب  تلك احلالة بع
ــرار ذلك  ــة دون تك ــهري للحيلول ش

وكثير من البلدان عملت على ذلك.
ــول  ــؤول عن ظاهرة التس * من املس

في العراق؟
ــي اكيد  ــات ه ــة مؤسس - مجموع
ــك وال يوجد  ــؤولة عن ذل تكون املس
ــول اذ  ــف املتس ــي يوق ــون عراق قان
ــه وهو  ــم اخراج ــة ويت ــذ كفال يأخ
ــول بتكرار احلالة ولعدة  نفس املتس
مرات واالسباب معروفة لدى اجلميع 
ــرب من املدرسي  ومنها الفقر والتس

والتشرد.
* ما النصيحة التي تقدمها لرئيس 

الوزراء املكلف عادل عبد املهدي؟ 
ــص مبالغ خاصة  ــا بتخصي - طالبن
ــة  حكوم اول  ــون  ولتك ــال  لالطف
ــغ لهم وليكون املبلغ  تخصص مبال
ــابقة  س ــا  وثاني ــار  دين ــار  ملي  (١٥)
واالهتمام  ــة  احلكوم لهذه  ــب  حتس
الكبير لشريحة االطفال الذي يعول 
عليهم في بناء البلد ونصيحتي له 
ــن كل االطراف  ــذ تعهدات م ان يأخ
ــة  الوزاري ــة  الكابين او  ــية  السياس
ــال مت تقصيرهم يكونون حتت  في ح
ــبتهم مع  ــة القانون ومحاس مطرق

كتلهم التي تدافع عنهم.
* كلمة اخيرة؟

ــع ان يهتم باالطفال  - البد للمجتم
ومتابعتهم في اكمال الدراسة وعند 
مشاهدتي لعوائل فقراء شاهدت اما 
ــق نائية تتابعهم  لطفلني في مناط
ــد متابعة، ونقول ال بد من ايجاد  اش

تعليم يواكب الوقت احلاضر.

رسالة اُّـ األحزاب 
داود  ــي  السياس ــل  احملل ــر  يعتب
ــحني  املرش ــد  اح ــو  وه  – ــعدي  الس
ــاركته  الكترونيا ملنصب الوزير – مش
ــة وحكومة  ــو الدميقراطي خطوة نح
ــل  متفائ ــو  فه ــذا  ل ــراط،  التكنوق
ــالة  ــذه التجربة ألنها رس ــاح ه بنج
ــزاب املتنفذة التي كانت في  الى االح
ــحيها  ــه ال مكان ملرش ــلطة بان الس
ــدين في احلكومة  الفاسدين واملفس
ــي ورئيس  ــرى احملام ــة. بينما ي املقبل
شبكة عني ملراقبة االنتخابات مهند 
ــيد عادل عبد املهدي  الكناني ان الس
ــتند في خطوته االلكترونية على  اس
ــتور العراقي  ــادة ٢٠ في الدس نص امل
ــاء  ــح للعراقيني رجاال ونس ــي متن الت
ــؤون العامة  ــاركة في الش ــق املش ح
والتمتع باحلقوق السياسية مبا فيها 
ــح،  حق االنتخاب والتصويت والترش
ــة  احملاول ــذه  ه وراء  ان  ــى  ال ــيرا  مش
ــبيل  ــرت احزاب وتقاتلت في س تناح
ــلطة، لذا فإن مثل  القبض على الس
ــي محلها  ــفافية ليس ف ــذه الش ه
ــا قبل أن  ــتقوم بوأده ألن االحزاب س
ــد طريقها الى النجاح. من جهته،  جت
ــي للتنمية  ــس املركز العراق ــرى رئي ي

ــراج  ــور عدنان الس ــة الدكت االعالمي
ــة هي في  ان التجربة كفكرة وممارس
غاية الكمال والعقالنية واملوضوعية 
ــن  ــا م ــتقاللية، ام ــة واالس والوطني
ناحية التطبيق فهي فاقدة ملقاييس 
ــي  والتقن ــي  العلم ــخيص  التش
ــروح التفاضل في  ــار وفاقدة ل لالختي
ــراج ان  اخليارات املتاحة. ويقترح الس
ــذا العمل  ــوم وزارة التخطيط به تق
ــنويا فتعمل من أجل وضع جداول  س
ــخصيات املؤهلة وتقوم  كاملة بالش
ــنويا وتدفعها  ــث بياناتها س بتحدي

ــظ بها حلني  ــاب القرار أو حتتف ألصح
حاجتها من أي مسؤول الختيار وزراء 
او وكالء أو مدراء عامني أو مستشارين، 
ــون بداية  ــن أن تك ــا ميك ــدا انه مؤك
تأسيس لعمل اكبر واشمل واكمل.. 
ــاء الكتل  ــواب وزعم ــف ينظر الن كي
ــتتعارض  ــوة، وهل س ــى هذه اخلط ال
ــى  عل ــول  للحص ــعيهم  س ــع  م
استحقاقات ومكاسب في املناصب 
ــن كتلة  ــرى النائب ع ــة.. ي التنفيذي
ــن خالطي، ان الترشيح  احلكمة حس
ــذة للتواصل مع  ــو ناف ــي ه االلكترون

ــرة وليس من  الطاقات واصحاب اخلب
الضرورة ان يأخذ منها عبد املهدي أو 
ــا. مبينا ان عبد املهدي  يقتصر عليه
ــي  ــخصيات الت ــة بالش ــه معرف لدي
ــابقة وهذه النافذة  تولت مناصب س
ــاعده في  ــن أن تس ــة ميك االلكتروني
ــت  ــي تول ــخصيات الت ــة الش معرف
ــا ان  ــاف كم ــابقة. واض ــب س مناص
الترشيح االلكتروني ال يعني التقدمي 
على وظيفة حكومية اعتيادية فهي 
ــا وزير او  ــدة وقد يأتي منه جتربة جدي
ــة اليجاد  ــا محاول ــا انه ــي، كم ال يأت
ــي ابعاد  ــوى ضاغطة ف ــني ق ــوازن ب ت
ــيح،  ــية عن الترش ــل السياس الكت
ــد ان حتصل  ــة الب ــي النهاي ــن ف ولك
ــل الكتل  ــحني من قب ــة باملرش قناع
ــس  ــي مجل ف ــة  املمثل ــية  السياس
النواب، اذ ينبغي على الوزير ان ميتلك 
ــا وهذا ما  ــة وادارية مع ــالت فني مؤه
ــي.  ــراط السياس ــميه بالتكنوق نس
منوها الى ان تقاطر الوفود على عبد 
ــيح  ــه الى حصر الترش ــدي دفع امله
ــد  يعتق ــا  بينم ــي..  الكترون ــع  مبوق
ــم  جن ــي  السياس ــل  واحملل ــب  الكات
النيابية  ــخصيات  الش ان  ــاب  القص
ــط  ضغ اوراق  ــتخدم  تس ــوف  س

وان  ــتحقاقات  اس ــى  عل ــول  للحص
على عبد املهدي أال يستقبل طلبات 
ــب  املناص ــى  عل ــول  للحص ــواب  الن
ــم  انتخبه ــن  املواط ألن  ــة  التنفيذي
ليصبحوا نوابا ميثلون الشعب وليس 
ــيرا الى  وزراء في مناصب قيادية، مش
ــية  ــل السياس ــاء الكت ــوف زعم تخ
لعدم امتالكهم السطوة كالسابق، 
خاصة وان االنتخابات االخيرة اثبتت 
عدم ثقة املواطن في االحزاب والدليل 
ــاركة في  هو العزوف الكبير عن املش
ــتبعد القصاب  االنتخابات، كما يس
ــدي على بعض الوزراء  ابقاء عبد امله
ــى الناجحني منهم  في وزاراتهم حت

في احلكومة السابقة.

متاهة 
ــد املهدي  ــى محاولة عب ــا ال حتظ رمب
ــذي يتوقعه لكنها تبقى  بالنجاح ال
ــالة للمواطنني بان  ــة جديدة ورس رؤي
هنالك تكافؤا في الفرص في حكومته 
– كما يرى استاذ العلوم السياسية 
ــد االله،  ــداد خالد عب ــي جامعة بغ ف
ــك باألمل في التغير  فاملواطن يتمس
واالصالح وسيعتبر هذه احملاولة فرصة 
ــيد  ــتقلني ألن الس لألكادمييني واملس
ــتقبال طلبات  عبد املهدي يرفض اس

ــتقلني الذين يرشحون من  حتى املس
ــن ان تعود  ــزاب طاملا ميك ــالل االح خ
ــم فيما بعد، وهي  تبعيتهم الحزابه
ــية أيضا بان  ــالة للقوى السياس رس
ــدي الختيار  ــح الفرصة لعبد امله متن
ــم من  ــى الرغ ــة عل ــه الوزاري كابينت
ــية  ــادات بعض الكتل السياس انتق
ــتحقاقات  اس ــن  ع ــث  تبح ــي  الت
ــية. وهنالك جلان متخصصة  سياس
في مكتب رئيس الوزراء تضع شروطا 
دستورية وقانونية كالشهادة واملعيار 
ــي فضال عن  ــي واللقب العلم العلم
ــح باية  ــام املرش ــدم اته ــة وع النزاه
ــخص  ــة اعطاء كل ش ــة حملاول جنح
ــدي يحاول  ــد امله ــك ان عب ــه، ذل حق
ــي املكان  ــب ف ــل املناس ــع الرج وض
ــب وان يتحمل مسؤوليته في  املناس
ــه ليتحمل  ــه بنفس ــار كابينت اختي
ــتقبال..  ــل حكومته مس جناح او فش
ينما يعترف الكاتب واالعالمي مضاد 
ــن الرافضني لهذه  عجيل بأنه كان م
ــة من  ــبه املتاه ــا تش ــة ألنه التجرب
ــة الفرز  ــة لصعوب ــة االجرائي الناحي
ــتخراج النتائج وتقييم املعايير  واس
ــك، لكنه  ــدة احملددة لذل ــر امل مع قص
ــى موقع  ــول ال ــد الدخ ــف بع اكتش

ــاد  باي ــت  مت ــة  العملي ان  ــيح  الترش
ــلوب دقيق وانها تنطوي  خبيرة وباس
ــاذق من عبد املهدي ألنه  على ذكاء ح
ــخص من خاللها نقاط القوة  سيش
ــات  ــل مؤسس ــي مجم ــف ف والضع
الدولة، وبذلك سيؤسس لقاعدة بيانات 
كبيرة تفيد في اصالح مؤسسات الدولة 
ــحني، واالفادة  عبر رؤية موسعة للمرش
ــخيص  ــال تش ــي مج ــم ف ــن خبراته م
ــة لها،  ــع احللول الالزم ــكالت ووض املش
ــار واحدا او  ــدي لو اخت ــا ان عبد امله كم
اثنني على االقل من املرشحني فسيكون 
قد أسس آللية جديدة في اختيار الوزراء 
ــو  ــط، وه ــي الضاغ ــار احلزب ــارج االط خ
ــتقلة  ــخصيات املس متنفس جيد للش
التي ال جتد لها موطئ قدم في مؤسسات 
ــزاب على  ــة االح ــبب هيمن ــة بس الدول
ــنوات  ــب على مدار الس ــع واملناص املواق
ــون قد اعطى  ــو بذلك يك املنصرمة، وه
ــع  ــخصيات وللمجتم ــذه الش ــال له ام
عموما في ان التصدي للمسؤولية متاح 
ــزاب، لذا  ــس حصريا لالح ــع ولي للجمي
ــة اذا راعى  ــرى عجيل انها حالة صحي ي
ــابقة اما  ــا عبد املهدي النقاط الس فيه
ــتكون تلك البوابة فعال  اذا جتاهلها فس

عبارة عن متاهة ليس اال.

البينة الجديدة / عدوية الهاللي

يرى فيها البعض محاولة من رئيس الوزراء املكلف عادل عبد املهدي الستخدام الشفافية لتهدئة االجواء في العراق وتوسيع مشاركة 
ــخر البعض منها على اعتبار ان  ــباب ، بينما يس املتخصصني بعيدا عن احملاصصة احلزبية وبحثا عن الكفاءات في اجليل اجلديد من الش
ــي) له اصوله في االختيار والتعيني وال جتدر معاملته كوظيفة تقنية.. على الرغم من ذلك، أمت مكتب عبد املهدي  منصب الوزير (سياس
ــيح االلكتروني من قبل املواطنني ملنصب (وزير) في حكومته في خطوة غير مسبوقة، على أمل ان يتم تشكيل  ــتقبال طلبات الترش اس

الكابينة الوزارية خالل املدة احملددة لذلك ووفق الشروط االستثنائية لرئيس احلكومة اجلديد..
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حاوره / ثائر عبد الخالق جبار / اوس نزهان 

ــجر باالغصان وقت اخلريف يعني انها ستغادر احلياة عاجال ام آجال واالسباب مختلفة فقد ينتهي عمرها او  ــك أوراق الش حينما تتمس
ان هناك من يدفعها الى املصير اجملهول، وهذا ما ينطبق علينا نحن البشر قد تغيير مسارات حياتنا في خطوط متعاكسة او ضبابية 
ــة البيت الثقافي العراقي لالبداع لتسليط الضوء على ما  ــيء احلقيقي.. وفي لقاء ودي جمعنا مع رئيس مؤسس معتمة وهذا هو الش
ــة  ــريحة االطفال وللمزيد من التفاصيل كانت هناك وقفة لـ(البينة اجلديدة) مع رئيس مؤسس ــة التي تعنى بش تقدمه تلك املؤسس

البيت العراقي لالبداع هشام الذهبي..

رئيس مؤسسة البيت العراقي لإلبداع هشام الذهبي لـ «                 »: 

تجربة «الترشيح اإللكتروني» بين التأييد والرفض .. كيف يمكنك أن تصبح «وزيراً» في حكومة عادل عبد المهدي؟

حلمي الكبري أن أحقق قانون تأمني صحي لألطفال
وأن يحصل الطفل على مبلغ (٥٠) ألف دينار من عمر (٦) سنوات

NO.3052.MON.22.OCT.2018 العدد (٣٠٥٢) االثنين ١٠/٢٢/ ٢٠١٨ 

الذهبي يتوسط االطفالالزميالن اِّـحرران مع الذهبي



19إعالنات

 الجامعة التقنية الوسطى
 كلية الفنون التطبيقية

 إعالن
تعلن كلية الفنون التطبيقية في الجامعة التقنية الوسطى عن إجراء مزايدة علنية 

لبيع المواد المستهلكة والمدرجة في أدناه ولمدة عشرة أيام من تاريخ نشر 
 اإلعالن.

 العدد اسم المادة ت العدد اسم المادة ت
 ٣ عربانه حمل عاطلة ١٢ ٢ مجر ٢خشب ميز مكتب  ١

 ١ مروحة جداريه عاطلة ١٣ ١ ٧١٦١جهاز استنساخ كانون  ٢

 ١ دراجة نارية عاطلة ١٤ ١ كبيرة عاطلة أرضيةمروحة  ٣

 ١ كرسي دوار ظهر عالي مستهلك ١٥ ٢ ميز خشب مستهلك ٤

 ٢ راوتر ثالثي عاطل ١٦ ١ جهاز داتا شو عاطل ٥

 ٣ كوسره عاطلة ١٧ ١ عاطلة A3طابعة  ٦

 ٢ مقعد ثالثي قالب ١٨ ١ HPطابعة  ٧

 ٢ استوالت مستهلكة ١٩ ١ ٢٤٠٠طابعة  ٨

 ٥ كرسي مستهلك ٢٠ ٢ مستهلك ١٧٠استاند كاميرا  ٩

 ٤ أجهزة السلكية عاطلة ٢١ ١ مبردة هواء عاطلة ١٠

 ٤ عاكسة كهربائية عاطلة ٢٢ ١ جهاز استنساخ ملون عاطل ١١
 الفنون التطبيقيةعمادة كلية 

NO.3052.MON.22.OCT.2018 العدد (٣٠٥٢) االثنين ١٠/٢٢/ ٢٠١٨ 

جمهورية العراق
وزارة الداخلية 

مديرية اِّـرور العامة
مديرية مرور بغداد الرصافة 

أمرية قاطع مرور مدينة الصدر
العدد:               ٤٠١٨
التاريخ: ٢٠١٨/٨/١٧

م/ اعـــــــــــــالن
اُّـ اِّـتهم الهارب (عباس عبد الخالق عبد الرحيم حسن الالمي)  اِّـدرجة ادناه كافة تفاصيله , كونه 
تحقيقي  تم تشكيل مجلس  االن,وقد  ولحد  تاريخ ٢٠١٧/١٢/١١  من  الرسمي  الدوام  انقطع عن 
تم  سكناه  ومحل  عنوانه  وِّـجهولية  غيابيا  الداخلي  االمن  قوى  محكمة  اُّـ  احالته  بغية  غيابه  حول 

مفاتحتكم حول االعالن .
التفاصيل/

االسم الرباعي واللقب/ عباس عبد الخالق عبد الرحيم حسن الالمي 
اسم االم الثالثي/ شذى هادي صالح

العنوان/ بغداد/ زيونة
تاريخ ارتكاب جريمة الهروب /٢٠١٧/١٢/١١

اِّـادة القانونية /(٥) من ق. ع.د رقم ١٤ لسنة ٢٠٠٨  
النقيب
محمد جويعد زبون
ر.م.ت

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكرخ
رقم االضبارة:   ٢٠١٦/١٩٧٩
التاريخ: ٢٠١٨/١٠/١٦

اعــــــالن
حي  َّـ  الواقع  داودي  م٢٠   ٦٣٢٧/٢ تسلسل  العقار  َّـ  اِّـدينة  سهام  الكرخ  تنفيذ  مديرية  تبيع 
اضافة   / الرئاسة  ديوان  رئيس  الدائن  طلب  لقاء  اِّـحجوز  احمد  طارق  لبنى  للمدينة  العائد  الخضراء 
لوظيفة البالغ ١٦٦,٥٨٢,١٥٥دينار مع رسم التحصيل فعلى الراغب بالشراء مراجعة هذه اِّـديرية 
خالل مدة ثالثني يوماً تبدأ من اليوم التالي للنشر مستصحباً معه التأمينات القانونية عشرة من اِّـائة 

من القيمة اِّـقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية على اِّـشرتي .
اِّـواصفات:ـ

١.موقعه ورقمه : حي الخضراء محلة (٦٣٥) الزقاق (٩٥) الرقم (٣).
٢.جنسه ونوعه : قطعة ارض .

٣.حدوده واوصافه : أرض خالية من الشواغل ومسيجة من جانب العقارات اِّـجاورة للقطعة . 
٤.مشتمالته : ال توجد.
٥.مساحته : ١٥٠ م٢.

٦.الشاغل : ال يوجد.
مائة   (١٨٠,٠٠٠,٠٠٠) بمبلغ  (١٥٠م٢)  مساحتها  والبالغة  اِّـدينة  حصة   : اِّـقدرة  ٧.القيمة 

وثمانون مليون دينار فقط.
اِّـنفذ العدل
شيماء فاضل حسني

اعـــــــالن
بناء على الدعوى اِّـقامة من قبل اِّـدعي (هادي صاحب عيدان) الذي يطلب 
لديه اعرتاض مراجعة هذه  (الشمري) فمن  (الالمي) اُّـ  لقبه) من  (تبديل 
اِّـديرية   خالل مدة اقصاها (١٥) يوما وبعكسه سوف تنظر هذه اِّـديرية 
َّـ الدعوى وفق احكام اِّـادة (٢٢) من قانون البطاقة الوطنية رقم (٣) لسنة 

.(٢٠١٦)
اللواء

هيثم فاضل عباس
مدير االحوال اِّـدنية والجوازات واالقامة العامة / وكالة

اعــــــــالن
بناء على الدعوى اِّـقامة من قبل اِّـدعي (عباس صاحب عيدان) الذي يطلب 
لديه اعرتاض مراجعة هذه  (الشمري) فمن  (الالمي) اُّـ  لقبه) من  (تبديل 
اِّـديرية خالل مدة اقصاها (١٥) يوما وبعكسه سوف تنظر هذه اِّـديرية َّـ 
الوطنية رقم (٣) لسنة  البطاقة  اِّـادة (٢٢) من قانون  الدعوى وفق احكام 

.(٢٠١٦)
اللواء

هيثم فاضل عباس
مدير االحوال اِّـدنية والجوازات واالقامة العامة / وكالة

جمهورية العراق 
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت
رقم االضبارة :  ٢٦٧٨ /٢٠١٨
التاريخ  : ٢٠١٨/١٠/١٧

اعـــــــــــالن 
ــوت العائد للمدين (علي  ــيب  الواقع َّـ الك ــوت العقار اِّـرقم (٣٥/١) م ٢٤ الش ــع مديرية تنفيذ الك تبي
ــغ ( ١٩٠,٠٠٠,٠٠٠)  مليون دينار  ــان) البال ــب الدائن (فرحان كامل فرح ــن) اِّـحجوزة لقاء طل ــد رس عب
ــتصحبا  ــر مس ــراء مراجعة هذه اِّـديرية خالل مدة (٣٠) يوما تبدأ من اليوم التالي للنش فعلى الراغب بالش
ــرة من اِّـائة من القيمة اِّـقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل  معه التأمينات القانونية عش

والداللية على اِّـشرتي.
اِّـنفذ العدل 
علي طالب عزيز الجليلي  

اِّـواصفات :- 
١-موقعه ورقمه :- كوت / طريق كوت / العمارة  رقمه ٣٥/١ م ٢٤ الشيب  

٢-جنسه ونوعه :- ارض زراعية مملوكة للدولة تسقى بالواسطة 
ــكنية مسيجة باسالك ( PRC) بي أر سي علماً ان  ــيد عليها بعض الدور الس ٣-حدود واوصافه :- غري مش

واجهة العقار ٧٠م٢ تقريباً 
٤-مشتمالته :-

٥-مساحته :-  اِّـساحة الكلية للعقار ٢٠ دونم 
٦-درجة العمران :- 

٧-الشاغل :-  
٨-القيمة اِّـقدرة :- ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ مائتي مليون دينار عن السعر الكلي لالرض الزراعية 

جمهورية العراق 
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت
رقم االضبارة :  ٢٢٢٥ /٢٠١٨
التاريخ : ٢٠١٨/١٠/٢١

اعـــــــــــالن 
ــل  (٧٩١/٣) م٣٨ الخاجية  الواقع  َّـ الكوت  ــة تنفيذ الكوت  حصة اِّـدين َّـ العقار التسلس ــع مديري تبي
العائد للمدين (دحام اسعيد ياسر) اِّـحجوزة لقاء طلب الدائن (ايالف مهدي حطاب  ) البالغ (١٣,٠٠٠,٠٠٠) 
ــر  ــراء مراجعة هذه اِّـديرية خالل مدة (٣٠) يوما تبدأ من اليوم التالي للنش مليون دينار  فعلى الراغب بالش
ــرة من اِّـائة من القيمة اِّـقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان رسم  ــتصحبا معه التأمينات القانونية عش مس

التسجيل والداللية على اِّـشرتي.
اِّـنفذ العدل 
علي رضا علي الخطاوي

اِّـواصفات :- 
١-موقعه ورقمه :- كوت – الخاجية مقابل حي الخليج /٧٩١/٣ م ٣٨ الخاجية .

٢-جنسه ونوعه : بستان ملك صرف ب 
٣-حدوده واوصافه : بستان ملك صرف يسقى بالواسطة يقع َّـ منطقة الكوت الخاجية مقابل حي الخليج 
وان بعض العقار يحتوي على عدة دور سكنية والبعض االخر خالي من اِّـشيدات وان اِّـساحة اِّـحجوزة خالية 

من اِّـشيدات  .
٤-مشتمالته : 

٥-مساحته :- اِّـساحة الكلية للعقار تبلغ خمسة دونم واالسهم اِّـحجوزة ١٠٠م٢ 
٦-درجة العمران :- 

٧-الشاغل :-  الشركاء 
٨-القيمة اِّـقدرة : ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ عشرون مليون دينار عن قيمة ١٠٠م ٢

جمهورية العراق 
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت
رقم االضبارة :  ٢٤٤٨ /٢٠١٨
التاريخ : ٢٠١٨/١٠/٢١

اعــــــــــــالن 
الكوت  َّـ  الواقع   السوادة   م٢٧   (٢٩/٩) اِّـرقم    العقار  َّـ  اِّـدين  حصة  الكوت   تنفيذ  مديرية  تبيع 
البالغ  خماس)  سالم  (عباس  الدائن  طلب  لقاء  اِّـحجوزة  عبدالسادة)  عبداِّـنعم  (جوالن  للمدين  العائد 
(١٠,٠٠٠,٠٠٠ ) مليون دينار  فعلى الراغب بالشراء مراجعة هذه اِّـديرية خالل مدة (٣٠) يوما تبدأ من 
اليوم التالي للنشر مستصحبا معه التأمينات القانونية عشرة من اِّـائة من القيمة اِّـقدرة وشهادة الجنسية 

العراقية وان رسم التسجيل والداللية على اِّـشرتي.
اِّـنفذ العدل 
علي كاظم جبار اليوداوي 
مدير تنفيذ الكوت 

اِّـواصفات :- 
١-موقعه ورقمه :- كوت – السوادة رقمه ٢٩/٩ م ٢٧ السوادة 

٢-جنسه ونوعه : بستان ملك صرف باعتبار ١٤٤٠ سهم منها ٦٠ سهم اُّـ اِّـدين جوالن عبداِّـنعم عبد 
السادة 

٣-حدوده واوصافه : ارض زراعية تسقى بالواسطة مع وجود بعض االشجار غري اِّـثمرة 
٤-مشتمالته : 

٥-مساحته :- اِّـساحة الكلية للعقار ٢٠ دونم والحصة اِّـحجوزة ٦٠ سهم وتعادل ٢٠٨٣ م ٢
٦-درجة العمران :- 

٧-الشاغل :-  
٨-القيمة اِّـقدرة : ٢٠,٨٣٠,٠٠٠ عشرون مليون وثمنمائة وثالثون الف دينار عن حصة اِّـدين البالغة 

٦٠ سهم.

اعـــــــــالن
صاحب  (صادق  اِّـدعي  قبل  من  اِّـقامة  الدعوى  على  بناء 
عيدان) الذي يطلب (تبديل لقبه) من (الالمي) اُّـ (الشمري) 
فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه اِّـديرية خالل مدة اقصاها 
(١٥) يوما وبعكسه سوف تنظر هذه اِّـديرية َّـ الدعوى 
وفق احكام اِّـادة (٢٢) من قانون البطاقة الوطنية رقم (٣) 

لسنة (٢٠١٦) 
اللواء

هيثم فاضل عباس
مدير االحوال اِّـدنية والجوازات واالقامة العامة / وكالة 

جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوت
رقم االضبارة : ٣٢٢٩ /٢٠١٧ 
التاريخ: ٢٠١٨/١٠/١٨

اعــــــــــــالن 
تبيع مديرية تنفيذ الكوت معمل طابوق جصان الحديث ومشيداته ومنقوالته  الواقعة  َّـ الكوت – العائد للمدين فؤاد حسن ثجيل  اِّـحجوزة 
لقاء الطلب الدائن شهيد خضري صلبي البالغ  ٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠  ستمائة  مليون دينار فعلى الراغب بالشراء مراجعة هذه اِّـديرية خالل مدة 
(١٥) يوما تبدأ من اليوم التالي للنشر مستصحبا معه التأمينات القانونية عشرة من اِّـائة من القيمة اِّـقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان رسم 

التسجيل والداللية على اِّـشرتي.
منفذ العدل
علي رضا علي الخطاوي

اِّـواصفات:ـ
موقعه ورقمه :- كوت – طريق بدره -  قرب مقر فوج الطوارئ  

جنسه ونوعه:- موجودات معمل طابوق جصان الحديث  منقوالت واِّـشيدات
حدوده واوصافه : كما مبني َّـ قيد االستمارة فيما يخص اِّـنقوالت فرن طابوق ذو اتجاهني لكل اتجاه (١٥) خانه بمعدل ٣٠ خانه وبوجة الفرن 

بارتفاع    ١٠-١٢م بوجة حديد  وغرفة االدارة وغرفة عمل وصحيات وخزان ارضي لخزن النفط .
١-محرك ديزل مع مولد كهرباء عدد (٣) 

٢-مروحة  سحب الدخان 
٣-خزان وقود حديد سعة ٥٠٠لرت 
٤-خزان وقود مولد سعة ٣٠٠لرت 

٥-خزان سعة ١٠٠٠٠ لرت 
٦-خزان ماء سعة٣٦٠٠٠ لرت 

٧-خزان وقود سعة ٣٠٠٠٠ لرت 
٨-مضخة  وقود متصلة مع محرك الكهرباء عدد (٢)

٩-قاعدة نوزالت ( الكاز عدد (٥) 
١٠-لنب مطروح داخل الساحة ( ربطة منقاولة )

١١-هوبر يصف من الحديد 
١٢-حزام ناقل 

١٣-كاصوصة مع ملحقاتها 
١٤-كرت للتقطيع 

١٥-ضاغطة هواء صغرية 
١٦-ساحبة مع عجالتها تركز بحالة جيدة 

١٧-ساحبة مع عربة عن كوبلج 
١٨-راس توليد 

١٩-خزان ماء بالستك سعة ١٢٥٠ لرت 
٢٠-غطاس لسحب اِّـاء 

٢١-عربة رشن الطني عدد ٢ 
٢٢-درج حديد يصل سقف الفرن 

٢٣-مربدة هواء 
٢٤-عربانة عدد ١٢ صالحة و٤٥ عربانة غري صالحة 

٢٥-تخم قنفات مع ميز وكرسي باالدارة ودوالب خشب 
٢٦-سبالت عدد ٢ وتلفزيون مع منظومة انرتنيت ومنظومة واقية للمعدات 

٢٧-ثالجة ذو بابني وغسالة وطباخ مع فرن كهربائي 
٢٨-ماكنة لحام عدد ٢ مع حالت مختلفة االحجام 

٢٩-قنينة اوكسجني عدد ٢
الشاغل :-  اِّـدين 

القمية التقديرة :- ٦٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ستمائة وخمسون مليون دينار قيمة معمل طابوق جصان الحديث منقوالت ومشيدات 

18حوار و تقرير

ــا الدار  ــس التي اعتمدته ــا األس * م
اليواء االيتام واملشردين؟

- ارحب بكم بأسمى آيات الترحيب 
ــة  البين ــدة  جري ــكادر  ل ــا  وحتياتن
ــيط  اجلديدة.. انا مواطن عراقي بس
ــة  متالحق ــات  ازم ــط  وس ــش  اعي
ــن ايجاد  ــد م ــد والب ــي البل ــت ف حل
ــدوا اآلباء  ــبيل للحياة الناس فق س
ــردين حاولنا  واالمهات وكذلك املش
وبكل اجلهود املتاحة اليواء االطفال 
الذين يحتاجون مساعدة ولم ندخر 
ــم االمكانيات  ــم رغ ــدا اليوائه جه
ــا منذ بداية االمر ولكن  املتاحة لدين
ــورة الواضحة  بعد ان اتضحت الص
للمجتمع ملساعدة اطفال الشوارع 
ــاك معاناة  ــد كانت هن ــكل تأكي وب
ــنوات  ــل تقريبا ثالث س ــة قب معين
ــن ما كان  ــف الوضع ع ــن اختل ولك
عليه وكذلك ال ننسى دور وزير العمل 
والشؤون االجتماعية محمد شياع 
ــهل الكثير من  ــوداني الذي س الس
ــب في خدمة اؤلئك  االمور التي تص
ــم  تصنيفاته ــالف  باخت ــال  االطف
ــن ذكر  ــد م ــردين والب ــام واملش االيت
التي استغرقت  املاضية  ــنوات  الس
خمس عشرة سنة املاضية والدعم 
ــل املواطن العراقي  املتواصل من قب
ــد وخارجه وال  ــدا من داخل البل حتدي
ــة اجنبية او  ــل مع اية منظم نتعام
ــل اجندتها  ــة حتاول ان تنق مسيس
ــروع الذي  ــن اصل املش ــاد ع واالبتع
ان  ــبل  الس ــكل  وب ــح  نطم ــا  الزلن
ــريحة ودمجهم في  يخدم تلك الش

اجملتمع.
ــة  ــاريع في مؤسس ــم املش ــا اه * م

البيت العراقي لالبداع؟
ــة  خاص ــاريع  مش ــة  اربع ــاك  هن  -
ــت  البي ــمى  يس االول  ــال  باالطف

والثاني  ــال،  ــن لالطف ــي اآلم العراق
ــت اآلمن  ــنني، أي البي ــاص باملس اخل
ــنني، والثالث كفالة االطفال  للمس
ــروع الرابع  ــة، واملش خارج املؤسس
العش الذهبي للذين يتم تزويجهم 
ودار  ــهم.  بانفس ــة  الثق ــز  لتعزي
ــراوح  تت ــباب  ــا ش يقوده ــنني  املس
ــنة لتعزيز  ــم اكثر من ١٦ س اعماره

ــهم وقتل الوقت الذي  الثقة بانفس
لديهم بدل املقاهي.

ــي  الت ــات  واملعوق ــاكل  املش ــا  م  *
ــاون من  ــل هناك تع ــم؟ وه تواجهك
ــة فاقدي  ــة وخاص ــات مختلف جه

املستمسكات؟
ــاك معاناة  ــابق اكيد هن ــي الس - ف

كبيرة تواجهنا والبد من ذكر ان هناك 
طفال سعينا طيلة اربع سنوات من 
املتابعة حتى نحصل على جنسية 
ــود وزير  ــن خالل وج ــا اآلن وم ــه، أم ل
العمل والشؤون االجتماعية محمد 
ــف الوضع  ــوداني اختل ــياع الس ش
ــة الدقيقة من  ــث املتابع ــا حي متام
ــن االمور  ــهيل الكثير م ــه وتس قبل

ــى  املتعلقة في هذا الصدد وال ننس
ــي املتابعة وقد  دور وزارة الداخلية ف
ــالل اربعة  ــى الهوية خ ــل عل نحص
ــب  ــهر لصعوبة مجهولي النس اش
ــجلهم  ــم منهم ال نعرف س او قس

وعملية البحث لم تكن سهلة. 
ــائك  ــوع ش ــرح موض ــن ط ــد م * الب

ــي كانت  ــق الت ــول املناط ــر ح وكبي
ــيطرة داعش سابقا ماذا عن  حتت س

االطفال مجهولي النسب؟
ــة رفضت ودور  ــة الدول ــي احلقيق - ف
ــك  ــت بتل ــي تكفل ــي الت ــة ه الدول
الشريحة ولدينا خطط وبرامج عند 
ــة  ــش حيث قدمت دراس دخول داع
ــل عليها  ــن ان تعم ــة والبد م معين
ــاج الى  ــش واكيد نحت ــد داع ما بع
ــم االجتماع  ــط وبرامج في عل خط
وعلم النفس واعداده بالشكل الذي 
ــاة التي كانت  ــن مغادرة املعان يضم
في داخله بعد مشاهدة قتل والديه 
والقسم اآلخر كان نازحا من املوصل 
الى بغداد مشيا ونعمل على نسيان 
ــم منهم  معاناتهم بعد ان كان قس
ــر كان ذباحاً واكيد  ــم آخ قاتال وقس

هم ضحايا وهناك آراء بتسفيرهم.
ــتكم طيلة  ــت مؤسس ــاذا قدم * م

السنوات املاضية؟ 
ــال  ــن ٢٧٠ طف ــر م ــج اكث - مت تخري
والشباب الذين جتاوز معدل اعمارهم 
ــم  ــنة يتم تعيينهم والقس (١٨) س

ــوال او  ــع األخ ــم م ــر مت دمجه االخ
األعمام والقسم منهم لديه تفكك 
ــري أي ان االبوين موجودان ولكن  اس
ــة االب ال ترغب به او رجل االم ال  زوج
ــه ومت الترتيب لهم بأن تقدم  يرغب ب
ــكلتنا ليس من  لهم الرعاية، ومش
ــن نحاول ان  ــن نأتي باالطفال ولك اي

ــم دمجهم  ليت ــاكلهم  ــل مش نح
ــا عملنا له يبقى  في اجملتمع، ومهم
ــرة التي  ــى االس ــاج ال ــل يحت الطف

يعيش في كنفها. 
* تناولت وسائل االعالم ترشيحكم 
لتسنم منصب وزير العمل والشؤون 
ــة رئيس  ــن كابين ــة ضم االجتماعي

الوزراء عادل عبد املهدي.

ــمعت  - انا حالي حال اي مواطن، س
ــالم، ونتيجة  ــائل االع ــك عبر وس ذل
لذلك ومن خالل ما اقدمه من برامج 
ــة التي هي  ــط تخص الطفول وخط
الشريحة الوحيدة التي لم يقدم لها 
ــيء بدءا من التعليم والصحة  اي ش
البد من ايجاد تشريع ومبادرات حتمي 

الطفل عبر تشريع ملزم بتوفير كل 
ــبل حلمايته حتى بلوغه السن  الس
ــائل  ــة وحمايته بكل الوس القانوني
ــعادتي  والطرق والبد من القول ان س
وجودي مع االطفال وحلمي وامنياتي 
ــني صحي لكل  ــق قانون تأم ان احق
ــك يكتمل احللم  طفل عراقي وكذل
ــن  ــي م ــل العراق ــل الطف ان يحص

ــنوات على مبلغ (٥٠) الف  الست س
ــد  ــات ورص ــت املقترح ــار ووضع دين

املبالغ لذلك. 
ــب وزير العمل  ــلمتم منص * اذا تس
ــل لديكم  ــؤون االجتماعية ه والش
ــى ظاهرة  ــى القضاء عل ــدرة عل الق
ــاك  ــل هن ــراق وه ــي الع ــول ف التس

سقف زمني لذلك؟
ــريع قانون  - بكل تأكيد، البد من تش
ــريحة والعمل على  يخص تلك الش
اخذ تعهدات خاصة بهم من مزاولة 
ــد ان يجري لهم راتب  تلك احلالة بع
ــرار ذلك  ــة دون تك ــهري للحيلول ش

وكثير من البلدان عملت على ذلك.
ــول  ــؤول عن ظاهرة التس * من املس

في العراق؟
ــي اكيد  ــات ه ــة مؤسس - مجموع
ــك وال يوجد  ــؤولة عن ذل تكون املس
ــول اذ  ــف املتس ــي يوق ــون عراق قان
ــه وهو  ــم اخراج ــة ويت ــذ كفال يأخ
ــول بتكرار احلالة ولعدة  نفس املتس
مرات واالسباب معروفة لدى اجلميع 
ــرب من املدرسي  ومنها الفقر والتس

والتشرد.
* ما النصيحة التي تقدمها لرئيس 

الوزراء املكلف عادل عبد املهدي؟ 
ــص مبالغ خاصة  ــا بتخصي - طالبن
ــة  حكوم اول  ــون  ولتك ــال  لالطف
ــغ لهم وليكون املبلغ  تخصص مبال
ــابقة  س ــا  وثاني ــار  دين ــار  ملي  (١٥)
واالهتمام  ــة  احلكوم لهذه  ــب  حتس
الكبير لشريحة االطفال الذي يعول 
عليهم في بناء البلد ونصيحتي له 
ــن كل االطراف  ــذ تعهدات م ان يأخ
ــة  الوزاري ــة  الكابين او  ــية  السياس
ــال مت تقصيرهم يكونون حتت  في ح
ــبتهم مع  ــة القانون ومحاس مطرق

كتلهم التي تدافع عنهم.
* كلمة اخيرة؟

ــع ان يهتم باالطفال  - البد للمجتم
ومتابعتهم في اكمال الدراسة وعند 
مشاهدتي لعوائل فقراء شاهدت اما 
ــق نائية تتابعهم  لطفلني في مناط
ــد متابعة، ونقول ال بد من ايجاد  اش

تعليم يواكب الوقت احلاضر.

رسالة اُّـ األحزاب 
داود  ــي  السياس ــل  احملل ــر  يعتب
ــحني  املرش ــد  اح ــو  وه  – ــعدي  الس
ــاركته  الكترونيا ملنصب الوزير – مش
ــة وحكومة  ــو الدميقراطي خطوة نح
ــل  متفائ ــو  فه ــذا  ل ــراط،  التكنوق
ــالة  ــذه التجربة ألنها رس ــاح ه بنج
ــزاب املتنفذة التي كانت في  الى االح
ــحيها  ــه ال مكان ملرش ــلطة بان الس
ــدين في احلكومة  الفاسدين واملفس
ــي ورئيس  ــرى احملام ــة. بينما ي املقبل
شبكة عني ملراقبة االنتخابات مهند 
ــيد عادل عبد املهدي  الكناني ان الس
ــتند في خطوته االلكترونية على  اس
ــتور العراقي  ــادة ٢٠ في الدس نص امل
ــاء  ــح للعراقيني رجاال ونس ــي متن الت
ــؤون العامة  ــاركة في الش ــق املش ح
والتمتع باحلقوق السياسية مبا فيها 
ــح،  حق االنتخاب والتصويت والترش
ــة  احملاول ــذه  ه وراء  ان  ــى  ال ــيرا  مش
ــبيل  ــرت احزاب وتقاتلت في س تناح
ــلطة، لذا فإن مثل  القبض على الس
ــي محلها  ــفافية ليس ف ــذه الش ه
ــا قبل أن  ــتقوم بوأده ألن االحزاب س
ــد طريقها الى النجاح. من جهته،  جت
ــي للتنمية  ــس املركز العراق ــرى رئي ي

ــراج  ــور عدنان الس ــة الدكت االعالمي
ــة هي في  ان التجربة كفكرة وممارس
غاية الكمال والعقالنية واملوضوعية 
ــن  ــا م ــتقاللية، ام ــة واالس والوطني
ناحية التطبيق فهي فاقدة ملقاييس 
ــي  والتقن ــي  العلم ــخيص  التش
ــروح التفاضل في  ــار وفاقدة ل لالختي
ــراج ان  اخليارات املتاحة. ويقترح الس
ــذا العمل  ــوم وزارة التخطيط به تق
ــنويا فتعمل من أجل وضع جداول  س
ــخصيات املؤهلة وتقوم  كاملة بالش
ــنويا وتدفعها  ــث بياناتها س بتحدي

ــظ بها حلني  ــاب القرار أو حتتف ألصح
حاجتها من أي مسؤول الختيار وزراء 
او وكالء أو مدراء عامني أو مستشارين، 
ــون بداية  ــن أن تك ــا ميك ــدا انه مؤك
تأسيس لعمل اكبر واشمل واكمل.. 
ــاء الكتل  ــواب وزعم ــف ينظر الن كي
ــتتعارض  ــوة، وهل س ــى هذه اخلط ال
ــى  عل ــول  للحص ــعيهم  س ــع  م
استحقاقات ومكاسب في املناصب 
ــن كتلة  ــرى النائب ع ــة.. ي التنفيذي
ــن خالطي، ان الترشيح  احلكمة حس
ــذة للتواصل مع  ــو ناف ــي ه االلكترون

ــرة وليس من  الطاقات واصحاب اخلب
الضرورة ان يأخذ منها عبد املهدي أو 
ــا. مبينا ان عبد املهدي  يقتصر عليه
ــي  ــخصيات الت ــة بالش ــه معرف لدي
ــابقة وهذه النافذة  تولت مناصب س
ــاعده في  ــن أن تس ــة ميك االلكتروني
ــت  ــي تول ــخصيات الت ــة الش معرف
ــا ان  ــاف كم ــابقة. واض ــب س مناص
الترشيح االلكتروني ال يعني التقدمي 
على وظيفة حكومية اعتيادية فهي 
ــا وزير او  ــدة وقد يأتي منه جتربة جدي
ــة اليجاد  ــا محاول ــا انه ــي، كم ال يأت
ــي ابعاد  ــوى ضاغطة ف ــني ق ــوازن ب ت
ــيح،  ــية عن الترش ــل السياس الكت
ــد ان حتصل  ــة الب ــي النهاي ــن ف ولك
ــل الكتل  ــحني من قب ــة باملرش قناع
ــس  ــي مجل ف ــة  املمثل ــية  السياس
النواب، اذ ينبغي على الوزير ان ميتلك 
ــا وهذا ما  ــة وادارية مع ــالت فني مؤه
ــي.  ــراط السياس ــميه بالتكنوق نس
منوها الى ان تقاطر الوفود على عبد 
ــيح  ــه الى حصر الترش ــدي دفع امله
ــد  يعتق ــا  بينم ــي..  الكترون ــع  مبوق
ــم  جن ــي  السياس ــل  واحملل ــب  الكات
النيابية  ــخصيات  الش ان  ــاب  القص
ــط  ضغ اوراق  ــتخدم  تس ــوف  س

وان  ــتحقاقات  اس ــى  عل ــول  للحص
على عبد املهدي أال يستقبل طلبات 
ــب  املناص ــى  عل ــول  للحص ــواب  الن
ــم  انتخبه ــن  املواط ألن  ــة  التنفيذي
ليصبحوا نوابا ميثلون الشعب وليس 
ــيرا الى  وزراء في مناصب قيادية، مش
ــية  ــل السياس ــاء الكت ــوف زعم تخ
لعدم امتالكهم السطوة كالسابق، 
خاصة وان االنتخابات االخيرة اثبتت 
عدم ثقة املواطن في االحزاب والدليل 
ــاركة في  هو العزوف الكبير عن املش
ــتبعد القصاب  االنتخابات، كما يس
ــدي على بعض الوزراء  ابقاء عبد امله
ــى الناجحني منهم  في وزاراتهم حت

في احلكومة السابقة.

متاهة 
ــد املهدي  ــى محاولة عب ــا ال حتظ رمب
ــذي يتوقعه لكنها تبقى  بالنجاح ال
ــالة للمواطنني بان  ــة جديدة ورس رؤي
هنالك تكافؤا في الفرص في حكومته 
– كما يرى استاذ العلوم السياسية 
ــد االله،  ــداد خالد عب ــي جامعة بغ ف
ــك باألمل في التغير  فاملواطن يتمس
واالصالح وسيعتبر هذه احملاولة فرصة 
ــيد  ــتقلني ألن الس لألكادمييني واملس
ــتقبال طلبات  عبد املهدي يرفض اس

ــتقلني الذين يرشحون من  حتى املس
ــن ان تعود  ــزاب طاملا ميك ــالل االح خ
ــم فيما بعد، وهي  تبعيتهم الحزابه
ــية أيضا بان  ــالة للقوى السياس رس
ــدي الختيار  ــح الفرصة لعبد امله متن
ــم من  ــى الرغ ــة عل ــه الوزاري كابينت
ــية  ــادات بعض الكتل السياس انتق
ــتحقاقات  اس ــن  ع ــث  تبح ــي  الت
ــية. وهنالك جلان متخصصة  سياس
في مكتب رئيس الوزراء تضع شروطا 
دستورية وقانونية كالشهادة واملعيار 
ــي فضال عن  ــي واللقب العلم العلم
ــح باية  ــام املرش ــدم اته ــة وع النزاه
ــخص  ــة اعطاء كل ش ــة حملاول جنح
ــدي يحاول  ــد امله ــك ان عب ــه، ذل حق
ــي املكان  ــب ف ــل املناس ــع الرج وض
ــب وان يتحمل مسؤوليته في  املناس
ــه ليتحمل  ــه بنفس ــار كابينت اختي
ــتقبال..  ــل حكومته مس جناح او فش
ينما يعترف الكاتب واالعالمي مضاد 
ــن الرافضني لهذه  عجيل بأنه كان م
ــة من  ــبه املتاه ــا تش ــة ألنه التجرب
ــة الفرز  ــة لصعوب ــة االجرائي الناحي
ــتخراج النتائج وتقييم املعايير  واس
ــك، لكنه  ــدة احملددة لذل ــر امل مع قص
ــى موقع  ــول ال ــد الدخ ــف بع اكتش

ــاد  باي ــت  مت ــة  العملي ان  ــيح  الترش
ــلوب دقيق وانها تنطوي  خبيرة وباس
ــاذق من عبد املهدي ألنه  على ذكاء ح
ــخص من خاللها نقاط القوة  سيش
ــات  ــل مؤسس ــي مجم ــف ف والضع
الدولة، وبذلك سيؤسس لقاعدة بيانات 
كبيرة تفيد في اصالح مؤسسات الدولة 
ــحني، واالفادة  عبر رؤية موسعة للمرش
ــخيص  ــال تش ــي مج ــم ف ــن خبراته م
ــة لها،  ــع احللول الالزم ــكالت ووض املش
ــار واحدا او  ــدي لو اخت ــا ان عبد امله كم
اثنني على االقل من املرشحني فسيكون 
قد أسس آللية جديدة في اختيار الوزراء 
ــو  ــط، وه ــي الضاغ ــار احلزب ــارج االط خ
ــتقلة  ــخصيات املس متنفس جيد للش
التي ال جتد لها موطئ قدم في مؤسسات 
ــزاب على  ــة االح ــبب هيمن ــة بس الدول
ــنوات  ــب على مدار الس ــع واملناص املواق
ــون قد اعطى  ــو بذلك يك املنصرمة، وه
ــع  ــخصيات وللمجتم ــذه الش ــال له ام
عموما في ان التصدي للمسؤولية متاح 
ــزاب، لذا  ــس حصريا لالح ــع ولي للجمي
ــة اذا راعى  ــرى عجيل انها حالة صحي ي
ــابقة اما  ــا عبد املهدي النقاط الس فيه
ــتكون تلك البوابة فعال  اذا جتاهلها فس

عبارة عن متاهة ليس اال.

البينة الجديدة / عدوية الهاللي

يرى فيها البعض محاولة من رئيس الوزراء املكلف عادل عبد املهدي الستخدام الشفافية لتهدئة االجواء في العراق وتوسيع مشاركة 
ــخر البعض منها على اعتبار ان  ــباب ، بينما يس املتخصصني بعيدا عن احملاصصة احلزبية وبحثا عن الكفاءات في اجليل اجلديد من الش
ــي) له اصوله في االختيار والتعيني وال جتدر معاملته كوظيفة تقنية.. على الرغم من ذلك، أمت مكتب عبد املهدي  منصب الوزير (سياس
ــيح االلكتروني من قبل املواطنني ملنصب (وزير) في حكومته في خطوة غير مسبوقة، على أمل ان يتم تشكيل  ــتقبال طلبات الترش اس

الكابينة الوزارية خالل املدة احملددة لذلك ووفق الشروط االستثنائية لرئيس احلكومة اجلديد..
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حاوره / ثائر عبد الخالق جبار / اوس نزهان 

ــجر باالغصان وقت اخلريف يعني انها ستغادر احلياة عاجال ام آجال واالسباب مختلفة فقد ينتهي عمرها او  ــك أوراق الش حينما تتمس
ان هناك من يدفعها الى املصير اجملهول، وهذا ما ينطبق علينا نحن البشر قد تغيير مسارات حياتنا في خطوط متعاكسة او ضبابية 
ــة البيت الثقافي العراقي لالبداع لتسليط الضوء على ما  ــيء احلقيقي.. وفي لقاء ودي جمعنا مع رئيس مؤسس معتمة وهذا هو الش
ــة  ــريحة االطفال وللمزيد من التفاصيل كانت هناك وقفة لـ(البينة اجلديدة) مع رئيس مؤسس ــة التي تعنى بش تقدمه تلك املؤسس

البيت العراقي لالبداع هشام الذهبي..

رئيس مؤسسة البيت العراقي لإلبداع هشام الذهبي لـ «                 »: 

تجربة «الترشيح اإللكتروني» بين التأييد والرفض .. كيف يمكنك أن تصبح «وزيراً» في حكومة عادل عبد المهدي؟

حلمي الكبري أن أحقق قانون تأمني صحي لألطفال
وأن يحصل الطفل على مبلغ (٥٠) ألف دينار من عمر (٦) سنوات

NO.3052.MON.22.OCT.2018 العدد (٣٠٥٢) االثنين ١٠/٢٢/ ٢٠١٨ 

الذهبي يتوسط االطفالالزميالن اِّـحرران مع الذهبي



وكاالت / البينة اجلديدة
كرّمت جامعة الدول العربية 
في االحتفال السنوي الدوري 
ــة“  العربي ــة  الوثيق ــوم  بـ“ي
ــظ عـلـى  ــراق الذي حاف الع
وبـخاصة خالل  ــاره  وآث تراثه 
ــي  الت ــة  الشرس ــة  الهجم
ــن التنظيمات  ــرض لها م تع
ــفير  ــال س ــة. وقــــ االرهابي
ومـنـدوبـه  لدى مصر  العراق 
ــة  بـالـجـامـعـ ــم  الــدائــ
ــب، إن  ــة، حبيـــــ الـعـربـيـ
الــجــامــعــة  ــم  ”تـكـريـ

لــلــعــراق  ــة  الــعــربــيــ
ــوم الوثيقة العربية  فــي يــ
ــهامات دار  ــبب اس ــاء بس ج

ــق في حفظ  ــب والوثائ الكت
التراث العربي والعراقي رغم 
ان العراق واجه حتديات كبيرة 

ــه  ــت علي ــا اقدم ــبب م بس
اجلماعات االرهابية من تدمير 
وحرق الــوثــائــق الـعـربـيـة 
كـجـزء مــن عملها االرهابي 
التدميري املمنهج“. وأضــاف 
الـصـدر ان ”اجلامعة العربية 
ــارى من  ــود الغي ــت جه ثمن
ابناء العراق في اعـادة تأهيل 
ــن دمــار»،  ــق بالتراث م ما حل
ـــعـادتـه  ــن س ــرا عـ مـعـبـ
ــع يعلم  ــرمي «ألن اجلمي بالتك
ــن اعباء  ــه العراق م ما حتمل

وجهود“.

بغداد / البينة الجديدة
افاد مصدر مطلع، امس االحد، 
ــة العراقية طالبت  بأن احلكوم
ــليمها  ــا االردنية بتس نظيرته
ــس  ــود رئي ــياً يع ــاالً نحاس متث

النظام السابق صدام حسني.
ــت  نقـــــــل و

ــة عن  ــس االردني ــة قب صحيف
ــة  «احلكوم ان  ــه  قول ــدر  املص
ــا  نظيرته ــت  طالب ــة  العراقي
ــاال  متث ــليمها  بتس ــة  األردني
نحاسياً يعود للمقبور صدام»، 
مبينا ان «االردن صادرت التمثال 
ــاول  ــي، ح ــن أميرك ــن مواط م

ــام  ع ــة  اململك ــر  عب ــه  تهريب
ــع املصدر ان «األردن  ٢٠٠٣». وتاب
ــال، رغم وجود  ــض بيع التمث رف
ــع املصادرات  ــمح ببي نظام يس
ــهر  اجلمركية لديه، خالل ٣ أش
ــية  من املصادرة، وذلك حلساس

املوضوع مع العراق».

ــقجي بعد.. فهناك (لغز)  لم تنتهِ القصة اإلخبارية بتصفية جمال خاش
ــي ربطها بهاتف خطيبته، ولو  ــاعة (أبل) مبعصم خاشقجي التي نس س
ــذه املتابعة اإلعالمية  ــذا اجلهد األمني وه ر على العالم ه ــك لوفّ فعل ذل
ــذه اللحظة، لم  ــا بأكملها. حلد ه ــغلت الدني ــتمرة التي دوّخت وش املس
ــجار، وكيف تطور الى تقطيع خاشقجي باملنشار،  يعرف أحد ظروف الش
ــجاراً عادياً أدى الى الوفاة، طبقاً لالعتراف الرسمي األخير في  رمبا كان ش
ــاً لتصورات قناة  ــار وفق ــعودي، ورمبا تاله تقطيع اجلثة باملنش البيان الس
ــمة  ــقجي مادة إعالمية دس (اجلزيرة) القطرية التي وجدت من قصة خاش

لتصفية حساباتها مع من شد حبل احلصار حول عنقها.
ــب املتهمني في الرياض  ــيتم تدري ــا زلنا في بداية القصة اإلخبارية، وس م
ــي العهد باجلرمية،  ــيء، إال تورط ول ــتترك لهم حرية االعتراف بكل ش وس
ومنع التطرق حلقيقة وتفاصيل االتصاالت التي جرت من داخل القنصلية 

في اسطنبول مع أصحاب القرار بالعاصمة الرياض.
مصادر إعالمية أمريكية وقطرية حتدثت باقتضاب عن تسجيل دامغ يثبت 
ــض املصادر داخل  ــعودي في تصفية الضحية، بع ــورط ولي العهد الس ت
ــمياً  ــجيل (اللغز)، وتركيا رس ــا وخارجها تؤكد وجود مثل هذا التس تركي

نفت تسليمها أي تسجيل صوتي يذكر. 
ــعودي سلمان والرئيس التركي أردوغان  االتصاالت الهاتفية بني امللك الس
ــل  ــالمية) أقرب الى التوس ــفت حاجة اململكة إلى وقفة (أخوية إس كش

للتخفيف من هول اجلرمية وتأثيراتها في سمعة اململكة.
لقد حاول امللك سلمان استمالة أردوغان وكبح جماحه كي ال يذهب بعيداً 
ــي التحقيقات اجلارية، واعداً إياه باتخاذ إجراءات قانونية بحق اجلناة مما  ف
يساعد األتراك على التخلص من ثقل اجلرمية التي قللت من هيبة الدولة 
ــي على احملك أمام اجملتمع،  ــة، وجعلت من مصداقية القضاء الترك التركي

وأمام العالم الذي يترقب بشغف نتائج التحقيقات اجلارية.
ــكان الذي  ــة تقطيعها وامل ــة، وطريق ــف مكان اجلث ــد مهماً كش ــم يع ل
ــجيل، وصور  ــتقرت فيه تلك األجزاء املتناثرة، املهم هو حقيقة التس اس
ــيارات القنصلية السعودية  ــار س الكاميرات اخلارجية التي الحقت مس
ــطنبول، كذلك تلك  ــن اس ــيوي م ــم اآلس ــى غابات (بندك) في القس حت
ــن يعملون  ــع املوظفني الذي ــي جرت م ــرية اخلاصة الت ــات الس التحقيق
ــداً لم يعلن عن  ــف متطورة ج ــتخدمت أدلة كش في القنصلية، وقد اس
ــتضع ولي العهد الشاب مبوقف ال يحسد  نتائجها بعد، وجميعها رمبا س
ــتنجد بوالده كل ساعة إلنهاء هذه القصة اإلخبارية  عليه، وهو الذي يس
ــغلت العالم بأسره، إنها واحدة من مئات عمليات القتل  املزعجة التي ش
ــالمي، لكن  املمنهج في أقبية األنظمة القمعية في العالم العربي واإلس
ــية وبأسلوب بشع لم  ــقجي جرت على أرض دبلوماس قضية مقتل خاش
ــاعر الغضب  ــي العالم، ولهذا أججت مش ــهده تاريخ القنصليات ف يش
ــزاز أمريكية، وضغائن  ــا صاحبها من عملية ابت ــتياء، ناهيك عن م واالس

قطرية، وأفراح إيرانية.
ــية) وضاعة وبشاعة، والتي  إنها حقاً، واحدة من أكثر اجلرائم (الدبلوماس
ــتغلت أبشع استغالل من الرئيس األمريكي (ترامب) الذي استطاع أن  اس
ــجنه باسطنبول، وأن يبتز السعودية بعقود  يحرر القس األمريكي من س
ــلحة بعد أن حلبها مبئات املليارات، لكن اجلرمية ذاتها نبهت العالم  األس
ــطوة املال، وقوة االقتصاد، والعالقات الدبلوماسية، ال ميكن  احلر الى أن س
ــالء الضحية  أن تخفي معالم اجلرائم والى األبد، على الرغم من توزيع أش
ــعة من دون  ــدول التي تداولت هذه اجلرمية البش ــاحة مصالح ال على مس

مراعاة للجانب اإلنساني فيها.

اختالف الليل والنهار والبرد واحلرور، وتعاقب املواسم والفصول، وتنوع 
ــد آلخر ومن قارة  ــن مكان آلخر ومن بل ــاخ وتباين حالة الطقس م املن
ــدع العظيم  ــد حكمة اهللا اخلالق املب ــات ربانية تؤك ــرى، كلها آي ألخ
ــيء، وبقدرته جل  ــرار وببواطن األمور واملدبّر بأمره كل ش العارف باألس
وعال تسير عجلة احلياة وينتظم الكون الالمتناهي وفق مسار محدود 
ــيء عبثياً ألن العبثية ال تنتج لنا سوى الفوضى  ومعلوم بقدر، وال ش

والتصادم واخلراب.
ــدون جملة حقائق  ــس والطبيعة يؤك ــاء النف ــبة، فإن علم وباملناس
ــتقرار درجات احلرارة وتقلبات الطقس وحالة  علمية، منها أن عدم اس
ــان وتؤدي دوراً في  ــية ومزاج اإلنس ــلباً وإيجاباً في نفس املناخ تؤثر س
جعله إما متفاعالً بكل نشاط وحيوية وحماس مع محيطه اخلارجي 
ــهم في وتيرة إبداعه ونتاجه الفكري وعطائه اإلنساني وتطلعه  وتس
ــالً ال يقوى  ــق املمتد أمامه بكل تفاؤل، وإما يكون خامالً ومتكاس لألف

ــا ميكن تقدميه من  على تقدمي م
ــيكون  عطاء، وحتى تفكيره س
ــتوى  ــى إلى مس ــالً وال يرق ضح

اإلدراك ملا يجري من حتديات..
صحيح أن اإلنسان، منذ حقب 
ــم أو  ــن، تأقل ــن الزم ــة م طويل
ــع الطبيعة وظواهرها  تكيّف م
ــاه  ــائله جت ر وس ــوّ ــة وط اخملتلف
ــن ظلت  ــا، لك ــرة منه كل ظاه
الزالزل املدمرة واألعاصير القوية 
ــرة والفيضانات  ــار الغزي واألمط
ــة  العارم ــيول  والس ــة  املرعب
ــاد،  واالجنم ــة  احملرق ــمس  والش
ــق ومبعث  ــس قل ــكل هاج تش

خوف لإلنسان الذي أثبت أنه أعجز من أن يدفع خطراً واقعاً..
ــة ال تكاد تفارقنا طوال  ــا في العراق صراحةً أننا أمام معزوف ما يهمن
حياتنا، تلك هي (إجه الصيف.. إجه الشته)، وبات كال الفصلني ميثالن 
لنا هماً ومتاعب ال حصر لها.. في الصيف ترتفع احلرارة فوق معدالتها 
ــة وتتحول بيوتنا وأماكن عملنا إلى أفران حرارية يقابل ذلك  الطبيعي
ــل عيونه أكثر  ــار الكهربائي الذي أنفقنا ألج ــبه تام للتي انقطاع ش
ــت أدراج الرياح ولم نعثر  اً ونقداً ولكنها ذهب ــدّ ــن (٤٦) مليار دوالر ع م
ــلفه سلفاه).. وفي الصيف  على حرامي واحد كي نقاضيه و(ننعل س
ــكو  ــح املاء وتش ــد األتربة ويحاصرنا الغبار، وفي الصيف يش تتصاع
د بأمطارها وتشكو  ــماء التي لم تـجُ أنهارنا وجداولنا حالها إلى الس
ــم تعد متنحها إال  ــت علينا املياه ول ــا إلى دول املنبع التي حبس حاله
ــاء من احلرارة  ــتاء بعد طول عن ــطة القطارة! وعندما يأتي الش بواس
ــة وتغرق  ــوارعنا الرئيس ــس خيفة منه حيث تغرق ش ــة نتوج الالهب
حتى البيوت واملدارس وتصبح شبكة الصرف الصحي أوهن من خيط 
ــذا الفصل نتخوف من الصعقات الكهربائية ومن  العنكبوت، وفي ه

ليل مظلم بال كهرباء جراء عاصفة هوجاء أو مطر يستمر مدراراً.
ــتريدون؟.. اجه الصيف تريدون الشته،  وقد يسأل أحدهم: يا عمي ش
اجه الشته حتنون للصيف!! فأقول له: سنبقى (نلعي) ألننا لم نتدبر 

أمورنا جيداً، وتلك هي احلكاية بالضبط.
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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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سنبقى (نلعي)
ألننا لم 

نتدبر أمورنا 
جيداً وتلك 

هي الحكاية 
بالضبط
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وكاالت / البينة اجلديدة
تداول رواد مواقع التواصل االجتماعي 
ــره عبر  ــو قصيرا مت نش ــع فيدي مقط
ــس االول  ــابات أم ــد من احلس العدي
ــاب اثناء  ــة مايا دي ــقوط الفنان لس
ــورة اجلديدة  ــا املص ــر اغنيته تصوي
ــة  ــت الفنان ــني». وتعرض ــور الع «ن
ــد  ــاً بع ــقوط أرض ــة للس اللبناني
ــص  ــي تقرف ــا وه ــل توازنه أن اخت
العالي  ــب  ــاً مرتدية الكع جلوس
ــى الرمال قبل  ــقطت عل حيث س
ــراد فريق العمل  ــرع أحد اف أن يس
ــاعدتها. فيما حقق  من أجل مس
ــبة  ــداً نس ــر ج القصي ــع  املقط
ــني عبر  ــداول كبيرت ــاهدة وت مش

مواقع التواصل االجتماعي.

متابعة / البينة الجديدة
ــفت جينا بوش هاجر، ابنة الرئيس األمريكي جورج بوش االبن،  كش
ــب صحيفة  ــباح تتجول في البيت األبيض ليال، بحس عن وجود أش
هافينغتون بوست. وقالت املرأة التي عاشت فترة املراهقة في البيت 
ــة والدها التي استمرت ٨ سنوات، «في ليلة  األبيض أثناء والية رئاس
ليالء انبعثت من مدخنة املوقد في إحدى غرف البيت األبيض، نغمات 
موسيقى عشرينيات القرن املاضي.. وسمعت ذلك ليس لوحدي بل 
ــقيقتي باربرا». وأضافت «قفزت خائفة إلى  ــمعت ذلك معي ش وس
ــداه ال يخلو من  ــتمعت لذات النغمات بانش ــرير باربرا، التي اس س
ــنا هذا  ــن النوم». وتابعت بوش هاجر «ناقش ــوف.. ولم نتمكن م اخل
ــباح  ــقيقتي ولم نخبر أحدا به.. لكن األش ــر فيما بيننا أنا وش األم

حضرت بنوايا حسنة على ما يبدو.. لقد كانت أشباحا ودودة».

متابعة / البينة الجديدة
ــة الفضاء  ــت مركب انطلق
«بيبي كولومبو»، في وقت 
ــبت  مبكر أمس االول الس
ــى كوكب  ــة إل ــي مهم ف
املركبة  وانطلقت  عطارد. 
ــنت  م ــى  عل ــة  الفضائي
صاروخ «آريان ٥» من ميناء 

ــاء األوروبي في كورو في  الفض
ــاعة  الس ــية  الفرنس جويانا 
ــش.  جرينت ــت  بتوقي  ٠١:٤٥
ومن املفترض أن تصل املركبة 
ــا ٦٫٤ أمتار  ــغ طوله ــي يبل الت
ــى عطارد عام  ــزن ٤٫١ طن إل وت
ــال  ــم انفص ــا يت ٢٠٢٥، عندم

الصناعيني  ــن  القمري

اللذين تتكون منهما ويدخالن 
ــة  ــني لدراس ــن مختلف مداري
ــوي  الق ــي  املغناطيس ــال  اجمل
ــو أصغر  ــارد ه للكوكب.وعط
كوكب في النظام الشمسي 

واألقرب إلى الشمس.

متابعة / البينة اجلديدة
 «Nature» ــة  مجل ــت  صنف
ــني  أملاني ــاء  علم ــب  بحس
ــد تختفي  ق ــي  الت ــدن،  امل
ــات  درج ــاع  ارتف ــبب  بس
ــاع  وارتف األرض  ــرارة  ح
ــات  احمليط ــتويات  مس

ــام ٢١٠٠. وأوضحت اجمللة،  ــول ع بحل
ــة  ــرارة العاملي ــات احل ــاع درج أن ارتف
سيؤدي إلى االرتفاع احلتمي ملستوى 
ــزاء من  ــي غرق أج ــات، وبالتال احمليط
اليابسة، بحسب «سبوتنك». وأشار 
العلماء من جامعة كيل األملانية إلى 
ــع تاريخية على  ــة ومواق أن ٤٩ مدين

ــتغرق  ــط س ــواحل البحر املتوس س
ــيؤدي  حتت املاء بحلول عام ٢١٠٠. وس
ــاء عدة مدن  ــوج إلى اختف ذوبان الثل
ــطنبول، وكورفو  ــل: «اس ــة، مث مهم
ــيراكيوز،  وس ــوس،  وباف ــس،  وأفس
ورودوس، وسبني»، إضافة إلى عدد من 
املدن األخرى على سواحل املتوسط.
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