
  بغداد / 
دعا البنك املركزي العراقي، امس 
ــدم التعامل  ــني، املصارف لع االثن
ــركة  ــركتي ارموس والش ــع ش م
ــة  املالي ــات  للخدم ــة  الوطني
ــك ، إنه على  ــال البن ــرة. وق البص
كافة املصارف واملؤسسات املالية 
ــل  ــدم التعام ــة بع ــر املصرفي غي
ــركة  ــركتي ارموس والش ــع ش م
ــة  املالي ــات  للخدم ــة  الوطني

ــركتني غير  البصرة باعتبارهما ش
مرخصتني من قبل البنك.

ــن يرغب من  ــاف البنك انه م واض
ــة  املالي ــات  واملؤسس ــارف  املص
ــذا اجملال  ــل في ه ــرى التعام االخ
املرخصة  الشركات  االطالع على 
من قبل هذا البنك واملنشورة على 

موقعه االلكتروني الرسمي له.
ــزي العراقي  ــس البنك املرك وتأس
ــب قانونه  ــتقل مبوج ــك مس كبن

ــن آذار من  ــادس م الصادر في الس
ــتقلة،  ــام ٢٠٠٤، كهيئة مس الع
ــاظ على  ــن احلف ــؤول ع وهو مس
ــذ  وتنفي ــعار  األس ــتقرار  اس
النقدية، ويشرف على  السياسة 
ــا  ــة و٢٦ مصرف ــارف جتاري ١٠ مص
ــالمية،  اس ــارف  مص و١٦  ــا  اهلي
ــا اجنبيا ،  ــى ١٩ مصرف اضافة ال
فضال عن ٦ مؤسسات مالية و٣١ 

شركة للتحويل املالي.

ــادل عبد املهدي)  ــادر رئيس الوزراء (ع غ
ــد وزاري رفيع لبدء  ــى رأس وف ــس عل ام
ــدا ثم املانيا   ــمل هولن جولة اوربية تش
وفرنسا حيث سيجري هناك مباحثات 
ــؤولني في تلك الدول. ولم  مع كبار املس
يصدر بيان رسمي حول تفاصيل الزيارة 

.
ــد مجلس النواب  ــى صعيد آخر عق عل
ــة  االعتيادي ــته  جلس ــني  االثن ــس  ام
ــس اجمللس (محمد  ــة رئي الـ(١٣) برئاس
ــدول اعمال  ــي) وقد تضمن ج احللبوس
ــدورة النيابية  ــن ال ـــ(١٣) م ــة ال اجللس
ــى  ــريعية االول ــنة التش ــة للس الرابع
الفصل التشريعي الثاني القراءة االولى 
ــادات  ــات واالحت ــون النقاب ــروع قان ملش
املهنية والقراءة االولى ملشروع التعديل 
ــة القاصرين  ــروع قانون رعاي االول ملش
ــراءة االولى  ــنة ١٩٨٠ والق رقم (٧٨) لس
ــهداء جرمية  ــون حقوق ش ــروع قان ملش
ــبايكر) وغيرها من  ــدة اجلوية (س القاع

القوانني.
وفي التطورات ايضاً لوح ائتالف النصر 
ــادي) امس االثنني  ــة (حيدر العب برئاس
ــة البرملانية فيما  بالذهاب الى املعارض
اكد على اهمية االبتعاد عن احملاصصة 

ــال  ــم وق ــلت احلك ــي ش ــة الت املقيت
القيادي في االئتالف (علي السنيد) ان 
اجتماع النصر مؤخراً برئاسة العبادي 
واحلراك  ــاع  االوض ــتجدات  ناقش مس
ــل التنفيذي  ــير العم ــي وس السياس
والتشريعي في البالد كما ناقش خيار 
الذهاب للمعارضة اضافة الى خياراته 
ــص الكتل.من  ــتقبلية فيما يخ املس
ــة احلزب  ــب عن كتل ــه اكد النائ جانب
الدميقراطي الكردستاني (ديار برواري) ان 
املفاوضات واحلوارات بني حزبه واالحتاد 
ــكيل  ــزة حالياً على تش ــي مرك الوطن
ــتان فقط الفتاً  ــة اقليم كردس حكوم
الى ان ما يُطرح عبر وسائل االعالم عن 
ــحة لوزارة العدل ال ميكن  اسماء مرش
االعتماد عليها طاملا لم نتسلم كتابا 
ــميا بها من رئيس مجلس الوزراء. رس
ــت قوات  ــورات االمنية انه ــي التط وف
احلشد الشعبي والقوات االمنية امس 
العملية االمنية التي بدأتها قبل يومني 
ــث التقت  ــال حمرين حي ــر جب لتطهي
القوتان اللتان انطلقتا من محورين في 
ــوك وصالح الدين بعد  محافظتي كرك
ــة اهدافها بتفتيش  ان حققت العملي
وتأمني املنطقة الوعرة من تواجد فلول 
داعش.في وقت كشف مصدر امني في 
ــن قيام قوات  ــة االنبار امس ع محافظ

ــتطالعية  ــة بتنفيذ مهمة اس امريكي
استهدفت صحراء قضاء الرطبة غربي 
ــب املصدر فان القوات  احملافظة وبحس
ــف  ــزة مبختل ــت مجه ــة كان االمريكي
ــتطلعت مناطق  ــلحة واس انواع االس
ــة من قضاء الرطبة دون معرفة  مختلف
ــن وراء العملية  ــة م ــي احلقيقي الدواع
ــي كثف  ــي االمريك ــران احلرب وان الطي
ــماء املناطق  من طلعاته اجلوية فوق س

ــريط احلدودي  ــة وصوالً الى الش الغربي
ــي ايضاً  ــأن االمن ــوريا.وفي الش مع س
اعلن امر الفوج االول في قيادة عمليات 
ــس احملالوي) امس  ــار العميد (خمي االنب
ــرية لتنظيم  ــاق س ــر (٣) انف ــن تدمي ع
ــود  ــتودع للوق ــي ومس ــش االجرام داع
وطمر ابار للماء خالل العملية االمنية 
في واديي حوران والقذف وقال احملالوي ان 
معلومات استخباراتية مكنت القوات 

االمنية من اقتحام تلك املناطق وتدمير 
معدات ومستلزمات ارهابيي داعش في 

املناطق الصحراوية.
ــن كتلة  ــب ع ــم النائ ــه اته ــن جانب م
ــعد اخلزعلي) امس القوات  صادقون (س
ــة  امن ــة  منطق ــاء  بانش ــة  االمريكي
ــى احلدود  ــش االرهابي عل لتنظيم داع
ــذر من  ــا ح ــورية فيم ــة – الس العراقي
ــد الغراق العراق  مخطط امريكي جدي

في حرب جديدة وانهاكه اقتصادياً.
ــس  رئي ــا  دع ــاً  ايض ــورات  التط ــي  وف
ــدي) الى حل  ــد امله ــادل عب ــوزراء (ع ال
ــرة بني  ــائل العالقة مباش جميع املس
ــة فيما  ــة والتركي ــني العراقي احلكومت
ــكك احلديد  ــرورة اعادة خط س اكد ض
ــى تركيا ومنها الى اوروبا  من البصرة ال
ــتقبال عبد املهدي  ــاء ذلك خالل اس ج
ــمي وزير اخلارجية التركي  مبكتبه الرس
(مولود جاووش اوغلو) الذي سلم لعبد 
املهدي رسالة من الرئيس التركي (رجب 
ــمية  طيب اردوغان) تضمنت دعوة رس
ــدي اننا ال  ــا. واكد عبد امله لزيارة تركي
ــد آخر وامنا  ــف مع محور ض ــد ان نق نري
ــات تعاون ممتازة ومتوازنة مع  نبني عالق
جميع دول اجلوار ونركز على املشتركات 
ــاوز اخلالفات.في وقت  ــا لتج وتعظيمه
ــع وفد  ــداد م ــارة بغ ــة جت ــت غرف بحث
ــتوى رفع  ــع املس ــي رفي ــادي اردن اقتص
قيمة التبادل التجاري مع االردن اضافة 
ــني  ــادي ب ــاون االقتص ــز التع ــى تعزي ال
ــارة بغداد  ــن وذكر بيان لغرفة جت البلدي
ــي)  ــر احلمدان ــة (جعف ــس الغرف ان رئي
ــتقبل امس وزير الصناعة والتجارة  اس
ــوي) والوفد املرافق  ــارق احلم االردني (ط
ــاء مجلس ادارة غرفة  له بحضور اعض

جتارة بغداد.

  بغداد / 
ــماك، مشيرة  أكدت جلنة الزراعة النيابية، امس االثنني، وجود اكتفاء ذاتي مبنتوجي بيض املائدة واالس
ــار البطالة بجلب منتج  ــج العراقي وانتش ــرض لـمؤامرة تهدف لضرب املنت ــج احمللي يتع ــى أن املنت ال
ــتهالك البشري.وقال عضو اللجنة النائب علي البديري في  اجنبي منتهي الصالحية وال يصلح لالس
ــر صحفي عقده  في مبنى البرملان مع عدد من اعضاء اللجنة، إن املنتج احمللي يتعرض الى مؤامرة  مؤمت
الغرض منها ضرب املنتج العراقي وانتشار البطالة من خالل جلب منتج اجنبي منتهي الصالحية وال 

يصلح لالستهالك البشري مما ادى الى انتشار األمراض اخلطيرة واملسرطنة في اجملتمع العراقي.
ــماك، ولقد الحظنا كيف فتحت  ــري، أن هناك اكتفاء ذاتيا من منتوجي بيض املائدة واالس ــد البدي وأك
ــال هاتني املادتني عن طريق املنافذ احلدودية، دون أي مراقبة أو تدقيق وخاصة منفذ ابراهيم  ــر إلدخ املعاب
ــاب حقول الدواجن وحقول  ــارة ماليني الدنانير   الصح ــبب بخس اخلليل، الفتا الى أن هذ املوضوع تس
ــيطرة، الفتا الى أن  ــة االحتادية بـ تطبيق قانون حماية املنتج والس ــماك.وطالب البديري، احلكوم االس
هناك شخصيات متنفذة هي من تسيطر على املنافذ احلدودية وبشكل كبير واملستفيد هم اشخاص 

على عدد األصابع واملتضررين ماليني.
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رئيس الوزراء يشد رحاله الى هولندا والمانيا وفرنسا والبرلمان يعقد جلسته الـ(13) برئاسة الحلبوسي ويرفعها الى اليوم

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 

AÒâaãÏ€a@èÓçdm@à‰fl@ä�r◊¸a@ÊÏÿÓç@›j‘Ωa@—Óñ‹€@b„åÓË£@ZıbiäËÿ€a

َّـ الهدفكتب اِّـحرر السياسي

ــد املهدي) ليحط  ــس الوزراء (عادل عب ــيد رئي ــا الى اوربا الس غادرن
ــا على رأس وفد حكومي  رحاله في هولندا ومنها الى املانيا وفرنس
ــؤولني حيث يبحث هناك العديد  كبير يضم عدداً من الوزراء واملس
ــة االنفتاح التي  ــد ان سياس ــات. ونحن نعتق ــن القضايا وامللف م
ــي والدولي وباخلصوص  ــد املهدي على احمليطني العرب انتهجها عب
ــة قريباً ومبا ينعكس  ــأنها ان تؤتي ثمارها اليانع ــوار من ش دول اجل
ايجاباً على العراق في كل اجلوانب واجملاالت بعد سنوات طويلة من 
ــراً حتى من اقرب اجليران  العزلة والقطيعة التي فرضت علينا قس
ــة والتكنولوجية  ــوم وفي ظل الثورة املعلوماتي ــا.. ان العالم الي لن
ــابك املصالح االقتصادية قرية صغيرة وان من اخلطأ ان تبقى  وتش

ــا  ــذا فإنن ــدك.. له ــرد لوح تغ
ــود  ــى اجله ــارك عل ــد ونب نش
املبذولة من قبل السيد رئيس 
ــذا االجتاه ونقول  الوزراء في ه
ــي طريقك وانفتح  له امض ف
ــة  مصلح ألن  ــر  فأكث ــر  اكث
ــعبه تتطلب هذا  ــراق وش الع
ــور  ــدأ يتبل ــذي ب ــاح ال االنفت
ــا معه  ــح وبدأن ــكل واض بش
نتطلع الى املزيد من العالقات 
ــرة، البناءة، مع  املتوازنة، املثم
ــع االخذ بنظر  دول العالم.. م

ــراره الوطني.. وال  ــتقالل ق ــيادته واس االعتبار مصلحة العراق وس
ــة واالقتصاد  ــراق رقم صعب في السياس ــى ان نذكر بأن الع ننس
ــروات اقتصادية  ــا ميتلكه من ث ــاوزه او اختزاله نظراً مل ــن جت وال ميك
وموقع جغرافي وعوامل قوة كثيرة ومن هنا فإن حاجة العالم اليه 
ــة الى التطور  ــب ان تؤخذ مبنظار احلاج ــه الى العالم يج او حاجت
والبناء وصوالً الى االزدهار املنشود الذي يرنو اليه الشعب العراقي 
ــية  ــه وطوائفه وتوجهاته السياس ــكل قومياته واديانه ومذاهب ب
ــه بخطوات  ــراق ينفتح على محيط ــة.. الع ــة والعقائدي والفكري

واثقة وان املطلوب مؤازرة السيد عبد املهدي في خطواته.

* رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

عبد الوهاب جبار 

  العراق رقم صعب َّـ 
السياسة واالقتصاد وال 
يمكن تجاوزه او اختزاله 
نظراً ِّـا يمتلكه من ثروات 
اقتصادية وموقع جغراَّـ  

@È�Ó™@Û‹«@|n–‰Ì@÷aä»€a
ÈmaÏ�Å@ø@ıaâãÏ€a@èÓˆâ@aÎâãe
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وفاة شخصني واصابة ٢٠ آخرين حصيلة العواصف َّـ كربالء

@>◊äë@…fl@›flb»n€a@‚Ü»€@“âbñΩa@Ï«ÜÌ@Cå◊äΩaD
ÚÓ€bΩa@pbflÜÇ‹€@ÚÓ‰üÏ€aÎ@êÏflâa

بغداد / 
ــير حداد نائب  ــتقبل الدكتور بش   اس
ــي مكتبه  ــواب  ف ــس الن ــس مجل رئي
ــن الطبابة  ــداً م ــداد وف ــمي ببغ الرس
العسكرية التابعة لوزارة البيشمركة 
ــه  ــتان ترأس في حكومة إقليم كردس
ــؤون  ــر الش ــداهللا مدي ــي عب د.رزكار عل
ــر اللقاء  ــوزارة، وحض ــي ال ــة ف الطبي
ــواب، وأكد احلداد  ــادة الن عدد من الس
ــتمرار  ــى أهمية  إس ــاء عل ــالل اللق خ

وزارة  ــني  ب ــيق  والتنس ــل  التواص
البيشمركة ووزارة الدفاع االحتادية 
ــل  ــن أج ــش م ــة أركان اجلي ورئاس
ــترك  ــاون والعمل املش ــز التع تعزي
ــي واإلداري والطبابة  في اجملال األمن
ــات  العالق ــر  وتطوي ــكرية،  العس
ــكرية في  ــات العس ــني املؤسس ب
احلكومة اإلحتادية وإقليم كردستان 
ــة  ومواجه ــتقرار  اإلس ــن  يؤم ــا  مب
ــة في عموم البالد.    اجملاميع اإلرهابي

فيما أعرب الوفد الضيف عن سعادته 
ــتعرض لسيادة نائب  بهذا اللقاء وإس
ــؤون  ــس اجمللس أهم آليات عمل ش رئي
ــام الطبابة العسكرية في وزارة  واقس
البيشمركة، باإلضافة الى عرض ملف 
اجلرحى واملعاقني من قوات البيشمركة 
جراء العمليات العسكرية ضد داعش 
ــام ٢٠١٥ واحلاجة الى  ــي منذ ع اإلرهاب
ــات في احلكومة  دعم وتعاون املؤسس

اإلحتادية .

@ìÓ¶a@Êb◊âc@ÚçbˆâÎ@ bœÜ€a@ÒâaãÎ@…fl@’Óé‰n€aÎ@›ïaÏn€a@@ÚÓ‡Ác@Û‹«@Ü◊˚Ì@Ú◊ä‡íÓj€a@Âfl@�aÜœÎ@È€bj‘nçg@fi˝Å@ÖaÜy@7íi@NÖ

بغداد / 
ــن اتخاذ جملة  ــر البياتي، امس األثنني، ع ــوزارة املالية، ماه ــن املفتش العام ل أعل
ــهيل االجراءات التي تقوم بها دوائر  ــن االجراءات العاجلة حملاربة الروتني عبر تس م
وزارة املالية املعنية مبلف االستثمار. وذكر بيان ملكتب املفتش العام، ان التعليمات 
ــجاما مع توجهات الدولة  اجلديدة، جاءت بهدف دعم ومتكني القطاع اخلاص وانس
ــجيع  ــر بيئة ايجابية لدعم وتش ــة كبيرة لتوفي ــذا االطار.وبني، هناك جدي ــي ه ف
ــاء على  ــأنها القض ــورة للعمل من ش ــات متط ــع آلي ــن خالل وض ــتثمار، م االس
ــات إجناز املعامالت.وأضاف  ــهده عملي البيروقراطية والتقليل من الروتني الذي تش
ــتعتمد على اخملاطبات  ــراءات اجلديدة، س ــي وزارة املالية، ان اإلج ــش العام ف  املفت
السريعة، وتسمية منسقني ملتابعة تلك اخملاطابات ميدانيا واستحصال االجابات 
ضمن توقيتات زمنية سريعة، بالتنسيق مع الهيأة الوطنية لالستثمار، فضال عن 
ــبة التي من  ــه جميع املصارف التابعة لوزارة املالية، باتخاذ االجراءات املناس توجي

شأنها تسهيل اجناز معامالت املقترضني واملستثمرين من القطاع اخلاص.

@·«Ü€@Ú»çaÎ@paıaäua@Â«@Â‹»m@ÚÓ€bΩa
âb‡rnç¸a@…ÓvímÎ@òb®a@ b�‘€a

يعج السوق بالكثير من املواد الغذائية غير الصاحلة 
لالستهالك البشري او املسرطنة والتي عادة ما تؤدي 
الى اصابات بالتسمم الذي قد يذهب ضحيته االفراد 
ــؤال من يحمي معدتنا من هذا  ــتهلكون.. والس املس
ــتورد كل  الوباء القاتل؟ اذا ما عرفنا بأن هناك من يس

ماهو تالف و»خربان» غصباً على خشم الدولة!!

@Âfl@b‰mÜ»fl@Ô‡∞@Âfl
_Ú‹mb‘€a@Ú˜iÎ¸a

طهران / وكاالت / 
ــم  أكد قائد فيلق القدس في احلرس الثوري اإليراني قاس
ــليماني، امس االثنني، أن احملادثات مع الواليات املتحدة  س
ــادت وكالة فارس. وقال  ــتحيلة، وفق ما أف األمريكية مس
ــات املتحدة  ــع الوالي ــن تتفاوض م ــران ل ــليماني إن إي س
ــري.وأضاف  ــط االقتصادي القس ــت الضغ األمريكية حت

أمريكا تريد إجبارنا على الدخول في حوار معها من خالل 
ــط علينا اقتصاديا. إن أي مفاوضات بهذه الظروف  الضغ
ــالما ألمريكا وهو ما لن يحصل أبدا.وأعلن  تعتبر استس
ــهر مايو ايار  ــس األمريكي دونالد ترامب أعلن في ش الرئي
ــووي الذي أبرم في  ــحاب بالده من االتفاق الن املاضي انس

العام ٢٠١٥، وأعاد فرض العقوبات على طهران.

Ú‹Óznéfl@Â�‰ëaÎ@…fl@pbôÎb–Ωa@ZÔ„b‡Ó‹ç
بغداد / 

ــا لتنفيذ خارطة تطوير قطاع الكهرباء  ــر مجلس الوزراء،   امس االثنني، اتفاق   أق
ــركة ”سيمنس“ االملانية، فيما صوت على آلية تسويق  في العراق بالتعاون مع ش
ــم ٢٠١٩. وقال املكتب االعالمي  احلنطة احمللية املزروعة خارج اخلطة الزراعية ملوس
لرئاسة الوزراء، في بيان صحفي تلقت ( البينة اجلديدة » نسخة منه، إن ”مجلس 
ــوزراء عادل عبد  ــة رئيس مجلس ال ــته االعتيادية امس  برئاس ــوزراء عقد جلس ال
ــأن تعديل بيان  ــس اقر توصية اجمللس الوزاري للطاقة بش ــدي“، مبينا ان ”اجملل امله
ــركة غاز اجلنوب“. وأضاف، أن ”توصيات اجمللس الوزاري للطاقة بشأن  ــيس ش تأس

ــركات وزارة املوارد املائية من السقف  ــتثناء ش ــركة نفط البصرة، واس ما يأتي: ش
ــتثناء مجلس النواب    ــوت على اس ــر، كما ص ــي تعليمات التنفيذ املباش ــدد ف احمل
ــنة ٢٠١٤) وضوابطها ، لغرض اجناز  ــذ العقود احلكومية (٢ لس ــن تعليمات تنفي م
ــاءات جديدة ألبنية اجمللس املذكور آنفاً“. وتابع املكتب،  اعمال صيانة واضافة انش
ــة مشاريع  ــة مناقش ــاريع القوانني، ومت خالل اجللس أن ”اجمللس ناقش أولويات مش
ــتمع اجمللس الى تقرير مفصل عن واقعها  مدارس الهياكل احلديدية املتلكئة، واس
ــت الى ان ”اجمللس  ــأنها“ . ولف ــاز احلالية واتخذ االجراءات الالزمة بش ــب االجن ونس

صوت على تسويق احلنطة احمللية املزروعة خارج اخلطة الزراعية ملوسم / ٢٠١٩، 

ıbiäËÿ€a@äÌÏ�n€@ÚÓ„bΩ¸a@\è‰‡Óç^@Ú◊äë@…fl@÷b–m¸a@ZıaâãÏ€a@è‹©@

بغداد / 
ــالح اجلزائري،  ــداد ف ــن محافظ بغ اعل
ــة وزارة املالية  امس االثنني، عن موافق
ــزي باطالق  ــك املرك ــه البن ــى توجي عل
ــال  ــي احملافظة.وق ــتحقات مقاول مس
ــا   ــة اخطرتن ــري ، إن ”وزارة املالي اجلزائ
ــا على اطالق  ــمي مبوافقته بكتاب رس
ــوء  ض ــى  عل ــني  املقاول ــتحقات  مس
ــوزارات  ال ــع  م ــرة  االخي ــا  مخاطباتن
واجلهات املعنية“، مبينا انه ”مت توجيه 

ــل مبلغ قدره ٥١  البنك املركزي بتحوي
ــعني مليون  مليار وثمامنائة وواحد وتس

دينار الى حساب محافظة بغداد“.

ــتحقات  مس ــالق  ”اط أن  ــاف،  وأض
ــر  ــس اهتمامنا املباش ــني يعك املقاول
ــي محافظة  ــريع وتيرة االعمار ف بتس
ــني  املقاول ــاف  انص ــرورة  وض ــداد  بغ
والشركات املنفذة ملشاريع احملافظة“، 
ــع  ــرة م ــا االخي ــا ان ”مخاطباتن مبين
الوزارات املعنية جاءت في اطار التزامنا 
بالنهوض بواقع العاصمة الذي اعلناه 
ــالل حملة  ــرا من خ ــني مؤخ للبغدادي

(خدمة بغداد شرف لنا).

¥€Îb‘Ωa@pb‘znéfl@Âfl@ESP@÷˝üg@Û‹«@ÚÓ€bΩa@Ú‘œaÏfl@Â‹»Ì@ÖaÜÃi@≈œb™

قريبا في البينة الجديدة 
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بغداد / البينة الجديدة
ــض على أحد أخطر اجملرمني في  ــت وزارة الداخلية، إلقاء القب أعلن
محافظة ميسان. وقال الناطق باسم الداخلية اللواء سعد معن، 
ــان العاملة ضمن وكالة االستخبارات  ان مفارز استخبارات ميس
ــتنادا ملعلومات استخباراتية دقيقة ألقت  في وزارة الداخلية واس
ــذي يتزعم عصابة  ــني والقتلة وال ــى أحد أخطر اجملرم ــض عل القب
خطف وتسليب على الطريق العام بغداد- ميسان. وبني انه مت إلقاء 
ــر - قرية الفريجات  ــتدراجه في ناحية اخلي ــض عليه بعد اس القب

محافظة ميسان، مت احالته للقضاء إلكمال اوراقه التحقيقية.

بغداد / البينة الجديدة
ــالمي  ــى اإلس ــس األعل ــي اجملل ــارز ف ــادي الب رأى القي
ــني، أن جتاوزات  ــر الزبيدي، امس االثن ــي باقر جب العراق
ــد آل خليفة  ــي خالد بن أحم ــر اخلارجية البحرين وزي
ــيد مقتدى الصدر تؤكد  ضد زعيم التيار الصدري الس
ــتعراضية.  ــة االنفتاح املزعومة حركات اس أن سياس
وقال الزبيدي ”نُدين بشدة التَصريحات غير املسؤولة 
التي أطلقها وزير اخلارجية البحريني خالد آل خليفة 
ــماحة السيد مقتدى الصدر“، مؤكدا أن ”هذه  جتاه س
ــبق لهذا الوزير التجاوز  التجاوزات ليست غريبة فس
ــا بالفصائل  ــعبي ووصفه ــد الش على فصائل احلش
اإلرهابية“. وأضاف أن ”هذا األمر يوضح أن بعض الدول 
ــعبه  ــر بعني الكراهية واحلقد للعراق وش الزالت تنظ
ورجاله وأن ما يشاع عن تغيّر السياسيات جتاه العراق 
ــتعراضية  ــرد حركات إس ــوم هو مج ــاح املزع واإلنفت
ــدوان وهو ما  ــاليب جديدة للع ــة منها إتباع أس الغاي
ــي وضعت  ــرب الناعمة“ الت ــار ”احل ــن إط يدخل ضم
ــا الزبيدي ”حكومة  ــها اإلدارة األمريكية“. ودع أُسس
ــؤونها وان  ــرعية إلى االهتمام بش ــن غير الش البحري
تكف يد القمع التي سلطتها على الشعب البحريني 
ــرفاء  والتي ذهب ضحيتها آالف من أبناء البحرين الش
ــاف احلكومات  ــذه احلكومة في مص ــي جعلت ه والت
الدكتاتورية التي بدءت تتهاوى في السودان واجلزائر“.

ÊbéÓfl@ø@kÓ‹émÎ@—�Å@Úibñ«@·Ó«ã@Û‹«@új‘€aZÚÓ‹ÅaÜ€a

Êb◊7fl˛a@xaäÅg@ÊÏ„b”@âaä”g@Ú‹”ä«@Êdíi@¡Óiä®a@pb∞äñm@Û‹«@ÖäÌ@ıb‰j€a

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 
 بحث رئيس حتالف اإلصالح واإلعمار، السيد 
ــفير  ــتقباله الس ــم، خالل اس ــار احلكي عم
ــي في بغداد (ماكسيم ماكسيموف)  الروس
ــي العراق  ــي ف ــتجدات الوضع السياس مس
ــبل تطوير العالقة بني البلدين  واملنطقة وس
ــة والزراعية  ــاالت االقتصادي ــيما في اجمل الس
والتجارية. وذكر بيان ملكتبه ان اجلانبني بحثا 

الدور الروسي في مجال االستثمار في العراق 
ودعم احلكومة في اعادة ما تبقى من النازحني 
ــات الضرورية  ــدمي اخلدم ــى مناطقهم وتق ال
ــيد عمار احلكيم على ضرورة  لهم.وجدد الس
إبتعاد العراق عن سياسة احملاور وعدم تدخل 
ــة وعدم  ــؤونه الداخلي ــدول االخرى في ش ال
ــتثنائية التي مير بها  ــتغالل ظروفه االس اس
ــى الدول االخرى. كما  جلعله ممرا لالعتداء عل

ــا في مللمة  ــيا دوره ــد ضرورة ان تأخذ روس أك
ــني دول املنطقة. ــاكل ب ــاع وحل املش االوض

ــاد السفير الروسي بعقد قمة  من جانبه أش
ــرا اياها  ــي بغداد معتب ــات دول اجلوار ف برملان
خطوة مهمة للتقارب وتوطيد العالقات بني 
العراق وجيرانه، مؤكدا ضرورة حضور العراق 
في مفاوضات (أستانا) ملا لها من دور كبير في 

حفظ التوازن في املنطقة.

بغداد / البينة الجديدة
ــض حتالف البناء، امس االثنني، تصريحات القيادي بتحالف  رف
احملور النائب عبد اهللا اخلربيط بشأن عرقلة حتالفه اقرار قانون 
اخراج القوات األميركية، مؤكدا أن تصريحه ال ميثل التحالف.
وقال النائب عن التحالف عامر الفايز ان ”أغلبية أعضاء مجلس 
النواب يرغبون بإقرار قانون اخراج القوات األميركية من العراق 
دون اي تأخير“، مبينا أن ”رأي حتالف احملور من التواجد األميركي 
ــية في  ال ميثل حتالف البناء مطلقا وال حتى االغلبية السياس
ــكل قطعي للتواجد االميركي“. وأوضح  البرملان الرافضة وبش
ــر كافية“،  ــد األميركي في العراق غي ــع التواج ــز ان ”ذرائ الفاي
مؤكدا أن ”القوات األمنية العراقية هي من متتلك زمام املبادرة، 

اليوم، في مالحقة الفلول الداعشية“.

بغداد / البينة الجديدة
ــع من بغداد،  ــتان مع وفد وزاري رفي ــؤولو إقليم كردس عقد مس
ــة بني  ــا العالق ــن القضاي ــدد م ــث ع ــتركاً لبح ــاً مش اجتماع
ــأن  ــة املركزية واإلقليم، فيما أبرم اجلانبان اتفاقيات بش احلكوم
ــة. وذكر بيان لألمانة العامة  ــمركة واملنافذ احلدودي رواتب البيش
ــتوى من احلكومة املركزية مؤلفاً  جمللس الوزراء إن وفداً رفيع املس
ــزي العراقي وصل إلى  ــوزراء ومحافظ البنك املرك من عدد من ال
ــتان  ــترك مع رئيس وزراء إقليم كردس أربيل، لعقد اجتماع مش
ــث في القضايا  ــي اإلقليم، من اجل التباح ــؤولني آخرين ف ومس
ــاف أن االجتماع خلص الى ابرام عدد  ــة بني اجلانبني. وأض العالق
ــت متلكئة خالل الفترة  ــن االتفاقيات ذات االهمية والتي كان م
ــأن اخلالفات العالقة  ــني حكومتي املركز واالقليم بش املاضية ب
منذ سنوات عدة حول العديد من القضايا ومنها النفط واملوازنة 

ورواتب البيشمركة واملناطق اخملتلف عليها واملنافذ احلدودية.

بغداد / البينة الجديدة
اعدت الشركة العامة لصناعة االدوية واملستلزمات الطبية في 
سامراء احدى شركات وزارة الصناعة واملعادن، امس االثنني، عن 
ــتحضرات جديدة في القريب العاجل،  خطة كاملة النتاج مس
ــتحضر دوائي جديد  ــا في انتاج مس ــا أكدت جناح مالكاته فيم
ــال مدير عام  ــراق. وق ــدم ألول مرة في الع ــون في ال ــالج الده لع
الشركة ليث عبد الرحمن جاسم العزاوي إن ”املالكات العلمية 
ــد لعالج الدهون في  ــتحضر جدي والفنية جنحت في انتاج مس
ــالد“. وأضاف العزاوي، أن  ــدم (Crestosam٢٠) والول مرة في الب ال
ــة لالنتقال  ــة االدارة العليا الطموح ــار خط ــركة وفي اط ”الش
ــرة وبعد  ــة وعالجية كبي ــة ذات جدوى اقتصادي ــاج أدوي الى إنت
ــتحضرات اجلديدة التي تخدم  ــتقراء حاجة السوق من املس اس
املواطن فقد متكنت وباالعتماد على اجلهود الذاتية واالمكانيات 
ــث  ــام البح ــي اقس ــة ف ــة العامل ــة والفني ــة والبحثي العلمي
والتطوير والسيطرة النوعية واملصنع من إنتاج وجبة ريادية من 
ــتحضر الكولسترول ٢٠ ملغم والذي يستخدم في معاجلة  مس
ــبة الدهون في الدم وميتاز بفاعليته العالية وأسعاره  إرتفاع نس
ــبة ويضاهي املنتج املستورد العالي الكلفة والذي يرهق  املناس

كاهل املريض».
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بغداد / البينة الجديدة
اعتبر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، امس االول االحد، ان 
ــرة الواحدة آفة.  ــاع العالقات االجتماعية بني افراد االس انقط
ــل االجتماعي  ــه على موقع التواص ــدر في تغريدة ل وقال الص
ــراد العائلة  ــة بني اف ــات االجتماعي ــاع العالق ــر، ان انقط تويت
ــرة االكبر او العشيرة او  الواحدة فضال عن ما بينها او بني االس

بني االصدقاء بسبب االنترنت والسباب اخرى آفة.

بغداد / البينة الجديدة
ــتراك مع هندسة احلشد الشعبي، امس  أكد اللواء األول باالش
ــيول ضمن اجلهود  ــة آثار الس ــد مبعاجل ــتمرار احلش االثنني، اس
ــد  ــي يقدمانها منذ ايام في البصرة. وذكر بيان إلعالم احلش الت
ــد باالشتراك مع  ــة العسكرية للحش ــعبي أن ”الهندس الش
ــتمرتان مبعاجلة آثار السيول  ــة اللواء األول باحلشد مس هندس
ــد البديل في نهر  ــملت اجناز ٩٠٪ من الس في البصرة والتي ش
السويب، باإلضافة الى اجناز ٦٠٪ من السد على نهر العز الذي 
ــملت ايضا  ــاف البيان، أن ”االعمال ش ــغ طوله ٥كم“. وأض يبل
ــة منطقة الهويدي، فضال  ــدة منطقة غميج ومراقب تقوية س
عن معاجلة اكثر من ٢٠٪ من اخمللفات احلربية، كما قامت طبابة 
ــتمرار في تقدمي اخلدمات الطبية الى املناطق  اللواء األول باالس

املتضررة من السيول“.
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بغداد / البينة الجديدة
أعلن عضو مجلس النواب رزاق محيبس، 
امس االثنني، عن تقدميه مقترحا لقانون 
ــة بدل  ــة االلكتروني ــة التموني البطاق
ــس، الفتا الى  ــة اجملل الورقية الى رئاس
ــيقضي على الفساد  أن هذا االجراء س
ــة التمونية  ــيوفر احلص بهذا امللف وس
ــيابية ودون تلكؤ. وقد  ــني بانس للعراقي
ــيد  ــن  املقترح املواد التالية: الس تضم
ــادة  ــس النواب احملترم الس ــس مجل رئي
ــواب احملترمون.. نواب رئيس مجلس الن

 /٤  /٢٧ ــخ/  التاري ن  م/   –  ١٠٢٧ ــدد/  الع
٢٠١٩

ــة التموينية  ــون البطاق ــرح قان م/ مقت
ــة.. اميانا بالدور  ــة.. حتية طيب االلكتروني
ــواب  الن ــس  ــريعي جملل والتش ــي  الرقاب
العراقي خلدمة شعبنا العزيز وما يترتب 
عليه من التزام الدولة بكل مؤسساتها 
ــن حقوقه  ــزء م ــات كج ــر اخلدم بتوفي

ــو التفضل  ــتور نرج التي كفلها الدس
باملوافقة على اعادة طرح وادراج مقترح 
ــة على جدول  ــون البطاقة التمويني قان
ــس النواب، علما  ــات مجل اعمال جلس
ــبق وان قدمنا هذا املقترح خالل  اننا س
ــابقة دون ان يفعل  ــدورة النيابية الس ال
ــن حق املواطن  ــذا القانون الذي يضم ه
ــردات  مف ــع  جمي ــتالمه  باس ــر  الفقي
ــى  ــاء عل ــة والقض التمويني ــة  البطاق

الفساد.. مع فائق الشكر والتقدير
النائب 

رزاق محيبس السعداوي
ــتحداث  ــارة باس ــوم وزارة التج اوال- تق
ــوزع على  ــة ت ــن الكتروني ــة متوي بطاق
ــة  ــة التمويني ــدل البطاق ــني ب املواطن

السابقة.
ــة  البطاق ــات  تخصيص ــول  حت ــا-  ثاني
التموينية في املوازنة االحتادية السنوية 
ــارف العراقية  ــى املص ــا ال ــد اقراره بع

ــد معها لصرف مبالغ  التي يتم التعاق
البطاقة التموينية االلكترونية.

ــات مدنية  ــاء نظام معلوم ــا- انش ثالث
ــن  للمواط ــي  الغذائ ــن  باالم ــق  تتعل
ــم تعريفي  ــع تخصيص رق ــي م العراق
ــخص او رب اسرة يضمن جودة  لكل ش

املنشأ وصالحية االستهالك.
ــم مالي في كل  ــتحداث قس رابعا- اس
مصرف يتم التعاقد معه لغرض صرف 

مبلغ البطاقة التموينية.
خامسا- تقوم املصارف املتعاقد معها 
ــة لضمان  ــهيالت الالزم ــراء التس باج
ــة الذكية في  ــرف البطاقة التمويني ص

االسواق احمللية.
أحكام عامة
املادة -٤-

ــغ احلصة  ــارة مبل ــدر وزارة التج اوال- تق
ــوق احمللية  ــعار الس التموينية وفق اس
ــعار املواد  ــي اس ــاة الزيادة ف ــع مراع م

بشكل سنوي.
ثانيا- تتخذ وزارة التجارة نفس االجراءات 
ــابقة للمتغيرات املستحدثة مثل  الس
الوفاة والزواج وغيرها التي كانت تقوم 

باجرائها.
ــا- على وزارة التجارة قطع البطاقة  ثالث
ــاالت  ــي احل ــة ف ــة االلكتروني التمويني

التالية:-
ــن  م ــر  اكث ــي  ف ــجيل  التس ــرار  تك أ - 

مصرف.
ب - حالة التزوير.

ــروط القانونية  ــتيفاء الش ج - عدم اس
لالستحقاق.

ــجيل اي  رابعا- تقوم وزارة التجارة بتس
ــوق  ــون من قبل الس ــرق للقان حالة خ
ــن الغذائي للفرد  ــا يضمن االم احمللي مب
ــد العقوبات بحق  العراقي وتطبيق اش

اخملالف.
ــة  التمويني ــة  البطاق ــح  متن ــا-  رابع

االلكترونية للمستحقني:-
أ - مجانا الول مرة.

ب - يستوفى مبلغ (١٠٠٠٠) عشرة آالف 
ــن كل بطاقة في حالتي  دينار عراقي ع

التلف او الفقدان.
املادة -٥-

تخصص وزارة املالية املبالغ املستحقة 
ــة  الوطني ــة  التمويني ــة  للبطاق
ــة العامة وفق  ــن املوازن ــة م االلكتروني

البيانات املستحدثة لوزارة التجارة.
العقوبات
املادة -٦-

يعاقب كل من:
أ - تقوم وزارة التجارة بتسجيل اي حالة 
ــوق احمللي مبا  خرق للقانون من قبل الس
ــرد العراقي  ــن الغذائي للف يضمن االم
ــات بحق اخملالف  ــد العقوب وتطبيق اش
ــي  ــات العراق ــون العقوب ــب قان بحس

للمضاربني باالسعار.

بغداد / البينة الجديدة
حذر النائب عن محافظة نينوى نايف الشمري، 
ــود نقص بالكوادر  ــس االثنني، من خطورة وج ام
االمنية في عدد من املناطق التابعة للمحافظة، 
ــال لواءين لسد  مطالبا احلكومة االحتادية بإرس
ــة. وقال  ــوه والنائي ــق الرخ ــي املناط ــرات ف الثغ
ــده في مبنى  ــمري خالل مؤمتر صحفي عق الش
البرملان، إن املتابع للوضع االمني في نينوى يعرف 
ان االيام املاضية شهدت بعض اخلروقات االمنية 

وبعض احلوادث في املناطق النائية من احملافظة، 
ــات االمنية  ــي القطع ــاك نقصا ف ــا ان هن مبين
ــل البعاج  ــة مث ــة واحلدودي ــق النائي ــي املناط ف
ــمري  واحلضر والقيروان وتل عبطة. وطالب الش
ــددا في ذات  ــك احلدود، مش ــال لواءين ملس بارس
ــوات االمنية بعمليات  ــى ان تقوم الق الوقت عل
ــتئصال بؤر االرهاب في االماكن  ــتباقية الس اس
النائية التي يحاول االرهاب استغاللها. واضاف 
ــتراتيجي املمتد من مناطق احلضر  أن اخلط الس

ــبي حماية  عني زالة فيش خابور مت فصل منتس
ــودة في حني كان  ــمح لهم بالع النفط ولم يس
هذا اخلط يحميه قبل دخول داعش للمحافظة 

١٦٠٠ شرطي من ابناء تلك املناطق.
ــة بكاميرات  ــى تزويد احملافظ ــمري، ال ودعا الش
ــي القضاء  ــي ف ــك عنصر اساس ــة الن ذل مراقب
ــم تزويد احملافظة  ــتغربا  اليت على االرهاب، مس
التي عانت من االرهاب ولسنوات عديدة باجهزة 

تساعد على القضاء على االرهاب.
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ــع أنحاء  ــن جمي ــني م ــل آالف املندوب توافــد .. وص
ــاركة في اجتماعات  أفغانستان إلى كابل للمش
ــة نتائج  ــا جيرغا)، ملناقش ــر (اللوي ــس الكبي اجملل
ــة طالبان  ــدة مع حرك ــات املتح ــات الوالي مفاوض
ــر من ٣ آالف  ــالم. ودعي أكث ــل إلى اتفاق س للتوص
ــن والوجهاء وغيرهم  ــيني ورجال الدي من السياس
ــن أعضاء اجملتمع املدني، إلى هذا االجتماع الذي  م

يوصف بأنه األوسع في تاريخ أفغانستان احلديث.
ــماري  ــي أحمد املس ــم اجليش الليب ــدث باس ــن املتح تقــدم .. أعل
ــل تقدمها باجتاه قلب العاصمة  ــس االثنني أن قوات اجليش تواص ام
ــع جديدة. جاء  ــيطرة على مواق طرابلس بعد الس
ــادت وكالة األنباء الليبية  هذا التصريح بعد أن أف
ــابق من امس  ومصادر أخرى متطابقة في وقت س
ــور صالح الدين  ــوات اجليش تقدمت في مح بأن ق
ــس، وجتاوزت مقر اجلوازات باملنطقة. جنوبي طرابل

ــوات اجليش  ــة محلية أن ق ــرت مواقع إخباري وذك
تخوض معارك شرسة حول معسكر اليرموك.

ــة لقوات  ــة األركان العام ــت هيئ انطــالق .. أعلن
ــة  ــاورات «عاصف ــالق من ــتونية انط ــاع اإلس الدف
ــتونيا  ــف الناتو في أراضي إس ــع-٢٠١٩» حلل الربي
ــادر عن األركان  ــني. وورد في بيان ص ــوم امس االثن ي
ــكري من ١٣  ــن ٩ آالف عس ــر م ــتونية أن أكث اإلس
ــتمر  ــي املناورات، التي ستس ــاركون ف دولة سيش
ــا أن املرحلة العملية  ــن ايار، مضيف حتى الـ١٧ م
ــمالي شرق  ــتكون مناطق ش ــتجرى بني ٢ و١٠ ايار.وس للمناورات س

إستونيا املتاخمة للحدود الروسية.
ــيرغي الفروف، أن روسيا لن تقبل ببقاء  قبول .. أكد وزير اخلارجية س
اإلرهابيني في إدلب ومناطق أخرى من سوريا، وشدد 
ــالمة  ــورية في ضمان س ــى حق احلكومة الس عل
ــام مباحثاته مع  ــا. وقال الفروف، في خت مواطنيه
ــكالم عبد املؤمن:  ــة بنغالديش أبو ال ــر خارجي وزي
ــيا  ــق االتفاق بني روس ــن لتحقي ــعى جاهدي «نس
ــكلة «جبهة  ــل مش ــق بح ــي ما يتعل ــا ف وتركي

النصرة» في منطقة وقف التصعيد في إدلب.

ــاب  ــه أص ــرائيلي أن ــش اإلس ــن اجلي إصابــة .. أعل
ــادل إلطالق  ــاص في ظهره بتب ــطينيا بالرص فلس
ــني في الضفة  ــة عرابة جنوبي جن ــار قرب قري الن
ــب بيان  ــس االثنني. وحس ــاح يوم ام ــة صب الغربي
ــني فتحا النار جتاه  ــطينيني اثن للجيش، فإن فلس
ــكرية قرب موقع دوتان القريب من جنني،  قوة عس
ــة أحدهما  ــار ما أدى إلصاب ــالق الن ــود بإط ورد اجلن

بجروح في ظهره فيما الذ الثاني بالفرار.
ــني قوله، إن  ــن الرئيس فالدميير بوت ــت وكالة تاس ع اســتفادة .. نقل
ــتركة،  ــيتهم املش ــتفيدون» من جنس ــروس واألوكرانيني «سيس ال
ــتعداد رئيس أوكرانيا املنتخب إلصدار  ــاد باس وأش
ــرب  ــروس. وأع ــكل ال ــة ل ــفر أوكراني ــوازات س ج
ــية  ــأن اجلنس ــي عن رأيه هذا بش ــس الروس الرئي
ــتركة للروس واألوكرانيني، في معرض حديثه  املش
ــس الفائز  ــات احملتملة مع الرئي ــاق املفاوض عن آف
ــا، فالدميير  ــية في أوكراني ــي االنتخابات الرئاس ف

زيلينسكي.
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 بغداد / البينة اجلديدة
عن  االثنني،  امس  سالم،  حسن  الفتح  حتالف  عن  النائب  كشف 
رواية جديدة لالستهداف األميركي للشرطة االحتادية في محافظة 
أن  مبينا  منهم،  عدد  وإصابة  استشهاد  إلى  ادى  والذي  كركوك 
”داعشية“  قيادات  لتهريب  أميركية  حملاولة  تصدت  الشرطة  قوات 
من احملافظة.وقال سالم إن ”قوات الشرطة االحتادية تصدت حملاولة 
محافظة  في  اإلجرامي  داعش  بتنظيم  قيادات  لتهريب  أميركية 
الشرطة  إلى استهداف  األميركان  دفع  ما  انزال جوي،  كركوك عبر 
وايقاع شهداء وجرحى في صفوفهم“.وأضاف سالم، أن ”األميركيني 
يدعون وجود قوات استشارية وهذا منافي للحقيقة ما موجود على 

األرض قوات قتالية“.

 بغداد / البينة اجلديدة 

صدقت محكمة حتقيق الكرادة، امس االثنني، أقوال ستة متهمني 

ــهرين بصورة غير قانونية  أقدموا على احتجاز ٤٤ بنغاليا ملدة ش

ــان للمركز اإلعالمي  ــاومة ذويهم على مبالغ مالية.وذكر بي ومس

ــتة متهمني القي القبض عليهم  ــس القضاء األعلى ، ان ”س جملل

ــاز ٤٤ بنغاليا ملدة  ــام محكمة حتقيق الكرادة باحتج اعترفوا أم

ــل أن ”القاضي اخملتص أفاد بان السفارة  ــهرين“.وأضاف املراس ش

ــا محتجزين في أحد  ــخاص بنغالي أبلغت احملكمة عن وجود أش

ــي“، الفتا إلى أن  ــرح الوطن ــازل في منطقة الكرادة قرب املس املن

ــاومة ذوي الضحايا في بنغالديش  ــني كانوا يقومون مبس ”املتهم

على ضرورة دفع مبالغ مالية مقابل إطالق سراح احملتجزين الذين 

قدموا للعراق من اجل العمل“.
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وكاالت / البينة اجلديدة
ــد اجلاراهللا، أن  ــر اخلارجية الكويتي خال ــن نائب وزي أعل
ــي املنطقة، على  ــر املوجود ف ــق للتوت ــالده تنظر بقل ب

خلفية تهديد إيران بإغالق مضيق هرمز أمام املالحة.
وقال اجلاراهللا، للصحفيني ننظر بقلق لهذه التهديدات 
ونتطلع دائما إلى ننأى مبنطقتنا عن هذا التوتر وأن يسود 
العقل واحلكمة والسالم في هذه املنطقة احليوية من 
العالم.وجاءت تصريحات وزير اخلارجية الكويتي، على 
هامش االحتفال بالذكرى الـ٢٥ للشراكة بني الكويت 

ومنظمة األمم املتحدة للهجرة.
ــوات البحرية في  ــد الق ــان قائ ــددت إيران على لس وه
ــيري،  ــرس الثوري اإليراني، األميرال علي رضا تنكس احل
ــبوع املاضي، بأنها ستغلق مضيق هرمز في حال  األس

منعت من استخدامه.
وقال تنكسيري، عقب ساعات من إعالن البيت األبيض 
ــات األمريكية على  ــاءات من العقوب ــف نظام اإلعف وق
ــري وفقا  ــز هو ممر بح ــي إن مضيق هرم ــط اإليران النف
ــد في حال  ــتفيد منه أح ــة، ولن يس ــني الدولي للقوان

منعنا من استخدامه.

(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
ــالح واالعمار  ــت كتلة اإلص أعلن
ــليم  ــة، امس االثنني، تس النيابي
ــي  رئيس البرملان محمد احللبوس
الصدري  ــار  التي زعيم  مقترحات 

مقتدى الصدر العشرة.
ــاح  صب ــة،  الكتل ــس  رئي ــال  وق
الساعدي، في بيان   إن «الساعدي 
ــواب  ــس الن ــس مجل ــلم رئي س
ــان زعيم  ــي بي ــد احللبوس محم
ــدى الصدر  ــدري مقت ــار الص التي
والذي تاله نيابة عنه في مجلس 
ــي  املاض ــبت  الس ــوم  ي ــواب  الن
ــرين  والعش ــابع  الس ــادف  املص
ــهر والذي طرح فيه  من هذا الش
ــول مقترحة  ــرة حل ــدر عش الص
ــاد العراق من الصراع  إلنقاذ وإبع
ــي املنطقة خصوصا  اإلقليمي ف

بني اجلمهورية اإلسالمية في إيران 
من جهة واالحتاد الثنائي بني ترامب 

ونتنياهو من جهة ثانية».
ــاعدي، بحسب البيان،  وشدد الس
على ضرورة «العمل اجلاد والسريع 
ــل احللول املقترحة  من اجل تفعي

الصدر ووضعها موضع التطبيق».
ــات  املؤسس ــاعدي،  الس ــا  ودع
ــات  والفعالي ــة  املعني ــمية  الرس
ــى  ال ــة  واجلماهيري ــية  السياس
ــريع في هذا الصدد  «التحرك الس
ــرق  ــه منطقة الش ــا متر ب ــرا مل نظ

األوسط من ظروف واوضاع وتنامي 
ــراع فيها أدت الى زيادة القلق  الص
ــا ادى به الى توجيه  لدى الصدر م
ــي ) للعراق  ــذا ( اخلطاب التاريخ ه
بل لكل منطقة الشرق األوسط».

واقترح زعيم التيار الصدري مقتدى 

ــمي  الصدر ١٠ نقاط، في بيان رس
السبت املاضي، النهاء الصراع في 
ــط، من بينها إيقاف  الشرق االوس
احلرب في سوريا واليمن والبحرين 

وتنحي حكامهاً فوراً.
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 بغداد / البينة اجلديدة
دعا رئيس جلنة حقوق االنسان 
ــي،  الصاحل ــد  ارش ــة  النيابي
ــني، احلكومة لوضع  امس االثن
معاجلات جادة للحد من ظاهرة 
ــرة  ظاه أن  ــة  مبين ــار،  االنتح
ــرا  ــد مؤش ــت تع ــار بات االنتح

خطيرا يهدد اجملتمع العراقي.
ــة  اللجن إن  ــي  الصاحل ــال  وق
ــر  تقاري ــالل  خ ــن  م ــت  الحظ
ــمية  ــمية وغير رس جلهات رس
ــاالت االنتحار في  تبني تزايد ح
اجملتمع العراقي مما يعد مؤشرا 
ــى وفقة جادة  خطيرا، داعيا ال

ــن اجل  ــة م ــل احلكوم ــن قب م
الوقوف على اسبابه.

ــود برامج  ــدم وج ــاف أن ع وأض
ــتراتيجية  وس ــة  حكومي
ــى اليوم  ــام ٢٠٠٣ وحت ــذ ع من

ملعاجلة حاالت الفقر والبطالة 
ــاالت  ــاد وح ــاد والكس والفس
ــباب وحالة  الش االحباط لدى 
ــكك  والتف ــدرات  اخمل ــي  تعاط
ــودة النازحني  ــري وعدم ع االس

ــط  والضغ ــم  مناطقه ــى  ال
النفسي، مبينا أن كل هذا ادى 
ــرة االنتحار التي تعد  الى  ظاه
العراقي  ــع  ــى اجملتم غريبة عل
ــع عادات  ــجم م ــي التنس والت

اجملتمع العراقي.
ــي احلكومة الى  ــا الصاحل ودع
ــؤولياتها في وضع  ــل مس حتم
معاجلات جادة بتوقيتات زمنية 
ــع متابعة فاعلة من  محددة م
ــار دوره  ــس النواب في اط مجل
ــهم في معاجلة  الرقابي مبا يس
ــرة ودرء مخاطرها  ــذه الظاه ه

عن اجملتمع.

  بغداد / البينة اجلديدة
ــاء، امس  الكهرب وزير  ــف  كـش
ــول وزارته الى  ــني، عـن وص االثن
املـباحثات  مراحل متقدمة من 
ــعودية والكويت ودول  ــع الس م
اجلوار، لتفعيل الربط الكهربائي 
ــم  ــدا ان حج ـــترك، مؤك املـش
ــاج الطـاقة للعام  ــادة بانت الزي
احلالي، بلغ ١٥ باملئة مقارنة مع 
ــي، ليكون جتهيزها  العام املاض
ــر منذ  ــي، االكثـ ــف احلال للصي

تأسيس وزارة الكهرباء.
ــب في تصريح  وقال لؤي اخلطي
ــائل اعالم  ــرته وس صحفي نش
حكومية امس، إن انتاج الطاقة 
الكهربائية مبعدالت الذروة، بلغ 
ــي، ١٤ ألفا  ــام املاض ــالل الع خ
و٥٠٠ ميغاواط، اما هذا الصيف 

فسيرتفع الى١٨ الف ميغاواط 
اي بزيادة تصل الى ١٥باملئة عن 
ــا يؤهل الوزارة  العام املاضي، م
بالطاقة  ــني  املواطن بـتجهـيـز 
ــة  مقارن ــل  افض ـــاعات  بـس

بالصيف املاضي.
ــوزارة اخذت على  ــاف، ان ال واض
ــع  ــر واق ــا تطـوي ــا ايض عاتقه
ـــبـكـة مبا يخص خطوط  الـش
ــع، ما  ــبكات التوزي ــل وش النق
ــة  موثوقي ــادة  بزي ــهم  سيس
ــي  ف ــة  الكهربائي ـــبكة  الش
ــالد، منوها بأن العراق  عموم الب
ــي خاضها  ــة احلرب الت ونتـيج
ــات داعش االجرامية،  مع عصاب
ــا في بناه  ــهـد تخـريـب فقد ش
ــات  احملافظ ــن  ضم ــة  التحتي

احملررة.
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وكاالت / البينة اجلديدة

ــم التيار  ــم زعي ــي باس ــدث السياس رد املتح
ــيد مقتدى الصدر، امس االثنني،  الصدري الس
ــر يتدخل  ــأن االخي ــادت ب ــات اف ــى تصريح عل
ــه، موضحاً  ــر تغريدات ــؤون االخرين عب ــي ش ف
ــول الى االصالح  ــدى نصحا للوص أن الصدر أب
ــاكل  ــول املش ــع وص ــة ومن ــتقرار املنطق واس

للشعب العراقي.
وقال القاضي جعفر املوسوي، إن السيد الصدر 
ــوق املصالح  ــعوب ف ــى مصلحة الش ينظر ال
ــاك من قرأ املوضوع  ــيرا الى أن هن االخرى، مش

ــن والدول، ونحن  ــؤون االخري بانه تدخل في ش
لدينا رد على مثل هذه القراءة.

ــوي أن التدخل في شؤون الدول  واوضح املوس
ــق حينما  ــا يتحق ــض ضده ــرى والتحري االخ
ــاك مصلحة نفعية ذاتية للمتدخل  تكون هن
ــي ثمارها، مبينا انه حينما  يروم حتقيقها جلن
ــة الذاتية فأن بيان الرأي  ينعدم وجود املصلح
ــذي يتغافل  ــل ال ــل االمث ــد ح ــراح يع او االقت
االلتفات اليه الكثيرون حرصا على مصاحلهم 
ــى االصالح  ــول ال ــة النصح للوص ــو مبثاب وه

واستقرار املعمورة.

ــتقرار الينحصر  ــوي أن االمن واالس وأكد املوس
بحدود معينة، واجلميع يتأثر باملنطقة، مؤكدا 
ــعب العراقي,  ــيد الصدر على الش حرص الس
بان ال تأتينا مشاكل بسبب صراعات االخرين، 

ويكفي حروبا وقتال ودمارا. 
ــى اصحاب العروش  ــع أنه ليس بجديد عل وتاب
ــهم بدماء  ــكون على عروش اخلاوية الذين ميس
االبرياء من ابناء شعوبهم اخلشية من النصح 

وتشخيص االخطاء. 
ــدى اجلميع ان االمن  ــني أنه كما هو معروف ل وب
واالستقرار ال ينحصر بحدود جغرافية لبلد ما، 

ــؤون الدول مرهون  ــى أن التدخل في ش الفتا ال
ــا بوجود املصلحة اخلاصة، والكل  وجودا وعدم
يعلم حقيقة حتى خصوم السيد الصدر بأنه 
ال يروم حتقيق مصلحة ذاتية او شخصية وهذا 

متفق عليه لدى اجلميع. 
وقال املوسوي ايضا ال نلتفت الى اي تصريحات 
ــة ويكون في  ــد ان يركب املوج ــن يري وهناك م
ــعب  ــددا على أن الش ــهورين، مش ــداد املش ع
العراقي وليس اجملموعة الصدرية ينتفض على 
ــذه التجاوزات غير الالئقة والبعيدة كل  مثل ه

البعد عن الدبلوماسية.

بغداد / البينة اجلديدة
تتابع  أنها  اإلماراتية   الدولي  والتعاون  اخلارجية  وزارة  أكدت 
باهتمام كبير وقلق بالغ البيانات والتصريحات الواردة من العراق 
جتاه مملكة البحرين وقيادتها.وذكرت الوزارة في بيان نقلته وكالة 
أنباء اإلمارات ، ان التدخل في الشؤون الداخلية ململكة البحرين 
الشقيقة والتجاوز على حرمة و مكانة قيادتها الكرمية أمر غير 

مقبول على اإلطالق و تدخل مرفوض.
وشددت على أن عدم تدارك ما يسيء إلى العالقات بني األشقاء لن 
يؤدي إال إلى إتساع الفجوة وزيادة التوتر، في ظروف نحن أحوج ما 
نكون فيها إلى التعاون والتواصل واحترام السيادة الوطنية ومبدأ 

عدم التدخل بالشأن الداخلي.
وأكدت الوزارة، أنه في هذا السياق ندعو األخوة في العراق الشقيق 
إلى اإللتزام مببدأ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية مبا 
يسهم في تعزيز أواصر العالقات العربية ويعمق هدفنا املشترك 

املتمثل في ترسيخ االستقرار في املنطقة.

@’‹‘i@…ibn„@Z@paâbfl�a
@÷aä»€a@Âfl@ÒÖâaÏ€a@pb∞äñn€a

ÂÌäzj€a@Üô

بغداد / البينة اجلديدة
آخرون،   ٢٠ واصيب  شخصان  توفي 
العواصف  بسبب  االثنني،  امس 
إن  مراسلون  كربالء.وقال  ضربت  التي 

حصيلة ضحايا العواصف التي ضربت 
شخصني  وفاة  بلغت  امس،  كربالء 
واصابة ٢٠ آخرين بجروح مت نقلهم الى 
عدة  محافظات  املستشفى.وشهدت 

عواصف  كربالء،  بينها  االثنني  امس 
وضوح  بعدم  تسببت  قوية  ورياح 

الرؤية السيما عند مداخل املدن.

ı˝iä◊@ø@—ïaÏ»€a@Ú‹Óñy@ÂÌäÅe@HRPI@ÚibïaÎ@¥ñÇë@ÒbœÎ

  بغداد / البينة اجلديدة
طالبت كلتة النهج النيابية، امس االثنني، 
ــل قانون  ــراء تعدي ــة باج ــة االحتادي احلكوم
ــعبي،  ــد الش ــد املوحد البناء احلش التقاع
مبينة أن كل االنتصارات التي حتققت على 
ــت بجهود ابناء  ــات االرهابية كان النتظيم

احلشد الشعبي.
وقال عضو الكتلة النائب حازم اخلالدي في 
ــى البرملان ،  ــر صحفي عقده، ، في مبن مؤمت
ــة نطالب  ــؤولية الوطني ــاب املس إنه من ب
ــال تعديل عاجل  ــة بإرس ــة االحتادي احلكوم
ــد  ــون التقاعد املوحد النباء احلش على قان

ــارات التي  ــة أن كل االنتص ــعبي، مبين الش
ــات االرهابية  ــى كافة التنظيم حتققت عل
ــي قدمها  ــود والتضحيات الت ــت بجه كان

ابناء احلشد الشعبي.
ــم لذوي  ــكن مالئ ــص س ــب بتخصي وطال
الشهداء على ان يتم تسليمه لهم بأسرع 
وقت وقبل االحتفال بيوم النصر لكي نعبر 
ــة الى  ــم، باالضاف ــن الوفاء له ــزء م عن ج
ــال اجلرحى من القوات االمنية واحلشد  إرس
ــر  ــالد وتوفي ــارج الب ــالج خ ــعبي للع الش
ــددا على اهمية  التعويض املالئم لهم، مش
ــورة عند نقل  ــع مخصصات اخلط عدم قط

ــبني الذين تعرضوا إلصابات خطيرة  املنتس
في املناطق الساخنة، واملشمولة باخلطورة 

العالية الى مناطق اخرى.
ــام  ــا ام ــات جتعلن ــذه التضحي ــع أن ه وتاب
مسؤولية كبيرة، فما كانت هذه االنتصارات 
ــود الكبيرة والتضحيات  لتحصل لوال اجله
ــهدائنا  ــرة لش ــاء الطاه ــة، والدم العظيم
ــارك الضارية التي  الكرام وخلفت تلك املع
ــداداً كبيرة من اجلرحى  ــا ابطالنا اع خاضه
واملعاقني، وما زال عدد كبير منهم مستمراً 

بخدمته.
ــؤالء االبطال  ــأن ه ــدي قوله ب ــم اخلال وخت

ــا عدم  ــن ابرزه ــدة وم ــات ع ــوا معوق واجه
ــن قبل قانون التقاعد املوحد و  انصافهم م
الذي اسس على شرطني للشمول بالتقاعد 
ــني عاماً  ــن اخلمس ــا هو اكمال س احدهم
ــر  ــة عش ــرط االخر هو اكمال خمس و الش
عاماً في اخلدمة، مبينا أنه قد امضى اغلب 
ــبني ٢٥ عاماً دون ان يصلوا الى عمر  املنتس
ــورة الكبيرة  ــة اخلط ــني مع مالحظ اخلمس
ــي املرهق مقارنة  ــي عملهم واجلهد البدن ف
ــيما الذين  ــة االخرى الس ــف املدني بالوظائ
ــالل املعارك، مما  ــوا الصابات كبيرة خ تعرض

يعد اجحافاً كبيراً بحقهم.
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كاريكاتير
4مداراتاآلراء ال تمثل سوى وجهات نظر أصحابها والجريدة غري مسؤولة عنها
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االوُّـالحلقة
ــدت واليتهم  ــون وقد امت ــاة مصري كان القض
ــوريا  القضائية إلى «عاصمة» (داعش) في س
ــفت الوثائق أن أهل القرية  مدينة الرقة. كش
قد استخدموا «العدالة» اإلسالمية للوشاية 
ــخاص  ــم، في إحدى احلاالت قام أش بجيرانه
ــيس،  ــن أن أبناء عمومتهم جواس باإلبالغ ع
ــاب مبقابلة حبيبته  وفي حالة أخرى اتهم ش
ــرًا بينما كان من املفترض أن يصلي. واتهم  س
ــرقة،  ــم البعض بالس ــرون بعضه ــران آخ جي
ــه يجمع  ــرض أن ــن املفت ــل م ــام رج ــا ق بينم
ــذ النقود  ــراء مولد كهربائي بأخ ــوال لش األم
ــل محتمل  ــليم عمي ــه. كذلك مت تس لنفس
ــح – لكي  ــورية على األرج ــة الس – للحكوم
ــة  ــل «محكم ــن قب ــة» م ــع لـ«العدال يخض
ــماء  أس ــالمية».أن  اإلس ــة  الثوري ــرطة  الش
شهود االدعاء واملدعى عليهم وأحيانًا أسماء 
ــورة بدقة في  ــيني» مذك ــهم «الداعش حراس
ــيفات.لم يكن من املفاجئ له بعد  هذه األرش
ــاعة من وصوله إلى مئات الوثائق املوجودة  س
على أرضية «احملكمة» وصول مجموعة كبيرة 
من املواطنني املبتسمني ابتسامات زائفة من 
ــر الطريق الرئيس  ــة حول دير حافر عب ٢٧ قري
ــة باحثني  ــة بنية طويل ــن أردي ــة مرتدي للقري
ــر هؤالء  ــوري. أحض ــش الس ــن ضباط اجلي ع

ــة جماعية موقعة  ــم عريض املواطنون معه
ــن مختاري وزعماء القرى لطلب «املصاحلة»  م
ــم الضباط  ــورية. لم يهت ــة الس مع احلكوم
ــوا العريضة بال مباالة  ــوريون باألمر، وقبل الس
ــي الرؤوس  ــفني مطأطئ ــروا الرجال اآلس وأخب
ــلطات في حلب ودمشق  أن يتواصلوا مع الس
ــول على العفو.فهم  ــوا يرغبون باحلص إذا كان
ــل وطنك جيش  ــع عندما يحت ــان الواق اجلانب
حتلة من قبل  ــك مُ ــا تكون قريت ــر – عندم آخ
ــه يجب عليك  ــوى املتناحرة – فإن ــدى الق إح
ــاء على قيد احلياة، أو  ــم من أجل البق مؤازرته
على األقل التعاون معهم.لقد أصبح احلاكم 
ا  ــوري بعد أن انتصر في حربه فعليًا غارقً الس
ــع القرويون  ــة» التي يطم ــان املصاحل في «جل
ــى رحمتها بال  ــول عل ــر حافر باحلص ــول دي ح
ــيء، وإنهاء احلرب  ــك. إال أن إنهاء احلروب ش ش
ــعب حكومته  األهلية التي يعارض فيها الش

ا.  أو يعارض بعضه البعض شيء مختلف متامً
ــل فعندها  ــن هناك مصاحلة أو ح ــم تك وإذا ل
ــل الالحق من  ــتعداد للفص يجب علينا االس

الصراع ذاته.
ا نعلم أن  ــال «جميعً ــالفيا كمث لنأخذ يوغس
ــعينات  ــة التي حدثت في التس احلرب األهلي
ــل على ذلك  ــوابق تاريخية. كدلي كان لها س
ــا للكاتب  ــر درين ــر على نه ــاب جس ــرأ كت اق
ــل على  ــش احلاص ــو أندريت ــالفي إيف اليوغس
ــية احلقيقية  جائزة نوبل. لكن اجملازر الوحش
ــالفيا والتي  ــي يوغوس ــرب األهلية ف ــي احل ف
ــي  ــراع العرق ــاس للص ــر األس ــكلت حج ش
ــي احلرب  ــام ١٩٩١ وقعت ف ــي ع ــدأ ف ــذي ب ال
ــزو األملاني  ــا أدى الغ ــة، عندم ــة الثاني العاملي
ــية التي كانت  ــى إنتاج دولة كرواتيا الفاش إل
ــود  واليه ــرب  للص  – ــادة  لإلب ــكراتها  معس
ــلمني اليوغسالفيني – أبشع في بعض  واملس
ــني». لقد كان  ــكرات النازي األحيان من معس
ــى غرفة  ــوي عل ــنوفتش يحت ــكر يس معس
ــوي على  ــا أنه كان يحت ــاز، كم ــدام بالغ لإلع
ــي املدربة على إعدام  فرق من قوات األوستاش
ــير على غرار  ــكاكني واملناش ضحاياها بالس
تنظيم (داعش).انقسمت املقاومة املناهضة 
لألملان إلى حركة الشيتنيك امللكية الصربية 

ــرعان ما  ــيوعية وس ــزان الش ــة البارتي وحرك
ــني األملان واإليطاليني  تعاونت األولى مع احملتل
ــت الثانية مع  ــيوعيني، بينما تعاون ضد الش
ــني واإليطاليني  ــد النازي ــروس ض ــاء وال احللف
ــي  ف ــني  البوس ــزاع  الن ــي  ف ــيتنيك.  والش
التسعينات مت سجن مجرمي احلرب في كثير 
ــهود عيان،  ــى إفادات ش ــان بناءً عل من األحي
ــة ورقية.لكن  ــاءً على أدل ــا مت ذلك بن ــادرًا م ون
ــت مليئة  ــالفية كان ــرب األهلية اليوغس احل
باألوامر املكتوبة وتقارير عن الفظائع موقعة 

ــزان التابعون  ــد البارتي ــل اجلناة. لم يب من قب
ــة بأعدائهم الصرب أو الكروات  لتيتو أي رحم
أو املسلمني بعد التحرير. وهكذا عندما خضع 
ــيتنيك الصربية دراجوليوب  زعيم حركة الش
ــش حملاكمة قد تودي بحياته  درازا ميهايلوفيت
ــيوعيون  ــرج الش ــام ١٩٤٦ أخ ــراد ع في بلج
سجالته العسكرية املتعلقة باحلرب من أجل 

ــن الروايات املثيرة  ــه.كان هناك العديد م إدانت
ــي لبريطانيا مع  ــام حول التعاون األول لالهتم
ا أن تيتو  ميهايلوفيتش – أدرك تشرشل الحقً
كان أكثر كفاءة في قتل األملان – ولكن مت نشر 
ــة دوليًا ألنها  ــمية للمحكم اإلجراءات الرس
ــواد الوثائقية؛ وهناك  ــت الكثير من امل تضمن
ــرتها  ــة اإلجنليزية نش ــخة أصلية باللغ نس
ــيوعية في بلجراد عام ١٩٤٦.  السلطات الش
ــة ٣٧٠ التي  ــال الوثيق ــبيل املث ــا على س وهن

ــنة  ــوي على تقرير من نهر درينا في البوس حتت
ــاعديه يُدعى  إلى ميهايلوفيتش من أحد مس
ــيتش:«وصلت كتائبنا إلى درينا  بافل ديوريس
خالل الليل.. ثم بدأت عملية تطهير األراضي 
احملررة.. مت إحراق جميع القرى املسلمة بشكل 
تام، بحيث لم يبق أي منزل من منازلهم.. لقد 
قمنا أثناء العمليات بإبادة السكان املسلمني 
ــن اجلنس أو العمر..  ــادة تامة بغض النظر ع إب
ا.. من بني  ــخصً ــه ٢٢ ش ــا مجموع ــا م فقدن
ــلمني كان هناك ١٢٠٠ مقاتل، وما يقرب  املس
ــن،  ــاء، وكبار س من ٨ آالف ضحية أخرى: نس
ا،  وأطفال.. كانت معنويات وحداتنا عالية جدً
ــالة  ــض الوحدات مع قادتها بس وأظهرت بع
ــع املواقف، وهي  ــر في جمي ــة النظي منقطع
ــذا التقرير  ــك كل الثناء».ه ــتحق على ذل تس
ميكن أن يشبه تقريرًا صربيًا من البوسنة في 
ــئ أن يكون رد  ــام ١٩٩٢. لم يكن من املفاج ع
ا»  ــش على ذلك أنه «لم يتوقع أبدً ميهايلوفيت
ــيتش «بتوضيح األمر  ــل ديوريس ــوم باف أن يق
بهذه الطريقة». كانت هذه بالطبع محاكمة 
ــتخدام  املنتصرين للمنهزمني، ونادرًا ما مت اس
ــيوعية في  ــي بلجراد الش ــني نورمبرغ ف قوان
ــن ميهايلوفيتش كان  فترة ما بعد احلرب، لك
ــار الورقية التي  ــبب اآلث ــره الهالك بس مصي
ــدوًا لتيتو – وهذه  ــه. ولكونه ع ــا قوات خلفته
ــد مت إعدامه في  ــه احلقيقية- فق هي خطيئت
ــن كل ما فعله  ــو (متوز) عام ١٩٤٦.لك ١٧ يولي
ــك – مبا في  ــم احلرب تل ــف جرائ ــو لتخفي تيت
ذلك اجلرائم التي ارتكبها البارتيزان التابعون 
ــاء واألطفال  ــوا الرجال والنس ــه، والذين ألق ل
ــلّموا لهم  ــروات في حفر املوت بعد أن سُ الك
ــة احلرب –  ــي نهاي ــني ف ــل البريطاني ــن قب م
ــتار  ــالفيا حتت س ــل يوغوس ــدف جع كان به
ــاد  إخم ــر  يج ــيوعية.لم  الش ــة  الديكتاتوري
ا، بقيت النيران حتت الرماد لتعود  ــران متامً الني
ــتعال بعد أقل من نصف قرن. ثم وجدنا  لالش
مرة أخرى أن الشيتنيك الصرب يتقدمون إلى 
ــلمني، في نفس  وادي درينا للقضاء على املس
ــال ميهايلوفيتش  ــام فيها رج ــرى التي ق الق
ــرب العاملية  ــالة» خالل احل بـ«إبادتها» بـ«بس
ــي  ــر ف ــب اخلاس ــادة اجلان ــل ق ــة.إن قت الثاني
ــف إطالق النار  ــرب األهلية ميثل هدنة لوق احل
ــمة. هذا  ــي، وليس نهاية حاس ــي نزاع عرق ف
ــدوق ثلج، لكن  ــراع في صن ــبه وضع الص يش
ــذا الثلج وتعود  ــد حلظة معينة ينصهر ه عن
ــاح من أجل احلياة. قبل  كائنات املاضي للكف
بدء حروب عام ١٩٩١ بدأ الصرب والكروات في 
فتح املقابر اجلماعية اخلاصة باحلرب العاملية 
ــألت  ــوا ذلك؟» هكذا س ــاذا فعل ــة. «مل الثاني
ــنة التي تعمل  روبرت املترجمة الصربية املس
ــهم  ــوا أنفس ــا «لكي يحمس ــه، وأجابه مع
ــح اللبنانيون  ــى درجة ممكنة».لقد كاف بأقص
ــاء احلرب  ــباح منذ انته ــذه األش ــع نفس ه م
ا  ــتمرت ملدة ١٥ عامً األهلية العرقية التي اس
ــدول الغربية  ــاعدة من مجموعة من ال – مبس
ــرائيل وسوريا – في عام ١٩٩٠. وقد أعفت  وإس
ــرب والتي صدرت عام ١٩٩١  قوانني ما بعد احل
ــني  اللبناني ــيني  السياس ــاء  الزعم ــن كل  ع
ــن ضحايا احلرب  ــرات اآلالف م ــم لعش وقتله
ــمل  ــاء واألطفال، وقد ش ــال والنس ــن الرج م
ــيحية  ــيات املس ــو رجال امليليش ــك العف ذل
ــن ذبحوا في عام ١٩٨٢ ما يقرب من ١٧٠٠  الذي

الجئ فلسطيني في صبرا وشاتيال حتت أعني 
ــزال هناك حوالي  ــرائيلية.إنه ال ي القوات اإلس
ــوى أنهم  ــرف عنهم س ــي ال نع ١٨ أالف لبنان
ــر اجلماعية التي  ــي املقاب ــا ف ــوا» – رمب «اختف

ــلمني واملسيحيني أو في  حفرها كل من املس
ــورية. وال زالت عشرات اآلالف  ــجون الس الس
ــر أن أحباءهم  ــة تعتب ــالت اللبناني ــن العائ م
ــة عما  ــب بأدل ــوم وتطال ــى الي ــاء» حت «أحي

ــع رفاتهم. تواصل صحيفة  حدث لهم ومواق
«لوريون لوجور» اللبنانية املسيحية الناطقة 
بالفرنسية تذكر هذه األرواح املفقودة – وامليتة 
ــماح  ــجاعة من خالل الس على األرجح – بش
لهم بالتحدث عن أنفسهم – بشكل خيالي 
ــلة منتظمة بعنوان «إبقاء األمل  – في سلس

(Keeping Hope)». وهنا تتحدث ريا داوري وهي 
ــني – عبير  ا، وأم لطفل ــا ٣٠ عامً ــة عمره أرمل
ــرين البالغة  ــنوات ونس البالغة من العمر س
ــدث في  ــنوات – تتح ــس س ــر خم ــن العم م
طليعة الصحيفة الصادرة يوم ٢٢ مارس (آذار) 
ا من «اختفائها»  ٢٠١٧ أي بعد حوالي ٤٠ عامً
ــوق الغرب  ــي إلى س ــي طريق ــت ف :«كن قائلةً
ــجيل عبير ونسرين في املدرسة  من أجل تس
عندما مت اختطافي مع أربعة ركاب آخرين عند 
نقطة تفتيش عند متحف بيروت. كان يونس، 
ــامية، ومنى، وحنان، طالبًا شبابًا عائدين  وس
ا. أُطلق سراح  إلى سوريا… لقد اختفينا جميعً
ــن حمل ذلك  ــد كان هو م ــائقنا فقط، وق س
ــا… ال تدعوا قصتي  ــيئ إلى عائالتن اخلبر الس
ــات خيالية بالطبع،  تنتهي هنا». هذه الكلم
ــا لتقوله  ــد ما كانت ري ــل بالتأكي لكنها متث
ــا اآلن.نظرًا  ــتطيع احلديث إلين ــت تس لو كان
ــعبًا ذكيًا عميق التفكير  لكون اللبنانيني ش
ــاعرهم،  ــاءلون عن مش فإنهم كثيرًا ما يتس
ــل هؤالء  ــف ميكن ملث ــهم كي ــائلني أنفس س
املوهوبني واألذكياء – باملعنى احلرفي للكلمة 
– في مثل تلك اجملتمعات املتعلمة أن ينتجوا 
ــية.لقد درس  ــدر من الوحش ــاالً بهذا الق أعم
ــي  ــي واملؤرخ اللبناني فواز الطرابلس األكادمي
ــن األدب والفن  ــة في كل م ــات األهلي الصراع
ــاعر السوري الراحل محمد  – في أعمال الش
ــم والديكتاتوريني،  املاغوط الذي عارض الظل
ــو وكارافاجيو، وفي أعمال  وفي أعمال بيكاس
ــش (والذي  ــي كينوفيت ــني أدمي ــرج البوس اخمل
ــاء  أثن  The Perfect Circle ــه  فيلم ــداد  إع مت 
ــعينات). اكتشف  ــراييفو في التس حصار س
ــي تداخالً مستمرًا بني شخصيات  الطرابلس
اجلالدين والضحايا، وقد نقل عن وليد جنبالط 
ــي املفكر  الزعيم الدرزي اللبناني – والسياس
ــي لبنان – قوله خالل احلرب  الكبير الوحيد ف
ــام ١٩٨٦: إن «العدو موجود اآلن  األهلية في ع
ــا عن لوحة داود ورأس  داخل كل واحد منا».أم
ــي  ــو، فقد قال الطرابلس ــوت لكارفاجي جال
ــني: «إن  ــه قبل عام ــت مع ــة أجري ــي مقابل ف
ــام قد أعطى مالمحه اجلسدية اخلاصة  الرس
ــا أنه يقول عن  ــرأس جالوت املقطوعة». كم ل
لوحة غرنيكا: «إن جتسيد بيكاسو للقصف 
األملاني على مدينة الباسك في عام ١٩٣٧ يقر 
بالقاتل في جسد الضحية». يرى الطرابلسي 
ــم واملسرح والسينما أكثر قدرة على  أن الرس
ــة» مقارنة  ــن «جوهر احلرب األهلي ــر ع التعبي
بالتحليالت السياسية أو التاريخية.لقد بدأ 
دراسته للحرب اللبنانية من خالل البحث في 
احلرب األهلية اإلسبانية – غير مدرك في ذلك 
ــة إلبقاء الديكتاتور  الوقت للحجج الوضيع
فرانكو في وادي الشهداء الرهيب – وأشار إلى 
ــن ألهمتهم لوحة غرنيكا  عدد الفنانني الذي
ــراق، واجلزائر،  ــع العنف في الع لتمثيل فظائ
ولبنان، وفلسطني.يقول الطرابلسي: «لكنني 
ا ما إذا كانت لوحة غرنيكا  سألت نفسي أيضً
ــن رجس حروب  ــى التعبير ع ــزال قادرة عل ال ت
ــى الرغم من  ــرين». عل ــادي والعش ــرن احل الق
ــة، إال أنها كانت  ــة من يقدرون تلك احلقيق قل
إحدى أوائل األعمال الفنية التي تصور نتيجة 
ــوي.إال أن اإلدارة األمريكية أعلنت  القصف اجل
ــترفض منح تأشيرات حملامي  من قبل أنها س
ــة الدولية الذين يحققون في  احملكمة اجلنائي
ــا األمريكيون في  ــي ارتكبه ــم احلرب الت جرائ
ــتان أو العراق، وهذا يشمل محاوالت  أفغانس
ــرائيليني أو التحقيق  توجيه االتهام إلى اإلس
ــدى حتالف  ــدل على م ــذا ي ــم. إذا كان ه معه
واشنطن وإسرائيل الوثيق للدفاع عن مذابح 

إسرائيل في غزة.
*كاتب ومحلل سياسي اوربي

انقسمت اِّـقاومة اِّـناهضة 
لألِّـان إُّـ حركة الشيتنيك 
اِّـلكية الصربية وحركة 
البارتيزان الشيوعية 
وسرعان ما تعاونت األوُّـ 
مع اِّـحتلني ضد الشيوعيني

كافح اللبنانيون مع نفس هذه األشباح منذ انتهاء الحرب األهلية العرقية التي 
استمرت ِّـدة ١٥ عاما  بمساعدة من مجموعة من الدول الغربية وإسرائيل وسوريا

ديغول

تيتو

كني

   الشخصية العراقية متتاز بالقوة حتى لتخالها تنطق 
وتتنفس وتعيش حياة ثانية ال يألفها اآلخرون حتى وانت 
ــارات كثيرة  ــب الكيا تقرأ عب ــارع او ترك ــي في الش متش
ــيارات  ــى خلفية بعض الس ــع موضوعة عل ــا رائ بعضه
ــاحة الطيران  ــيارات االجرة حتديدا باالمس وانا في س وس
قرأت عبارة جرت عيني و(سحلت) فكري سحال ضحكت 
ــفية فيها  وبكيت من الداخل عبارة جميلة ورائعة فلس
ــاعر السلبية تقول(من  كم من االحباط وتيارات من املش
ــم جميل فهو مجنون) صراحة القول هزتني  رأى ان العال
ــة في قلبي من مكان  ــارة من الداخل وليس للدهش العب
ــذه الكلمات مرور الكرام  ــن اغلب الناس ميرون على ه لك
ــاذا كتبت  ــف مل ــة وال حتقيق دقيق لكش ــر دراس ــن غي م
ــا يرتاد (مقهى  ــن ظاهر االمر ان كاتبه ــذه الكلمات . م ه

التحشيش) العراقي 
واضح  ــيء  ش ــذا  وه
ــه  لكن ــان  للعي
ــم  مؤل ــيش  حتش
ــوداوية  ــدل على س ي
ــى  عل ــة  طافح
ــطح وهو تعبير  الس
عن خلجات الكثيرين 
ــاس الذين لم  من الن
ــم  طع إال  ــوا  يتذوق
ــة جراء  ــم واخليب االل
ــة  خاطئ ــات  سياس
ــة  وقاتل ــة  ومحبط
القامتة  ــة  فالسياس

ــخرية وكانت  ــروز منط آخر من الس ــي العراق ادت الى ب ف
ــك اداة للتنفيس عن حالة الضغط املتواصل والكبت  تل
ــا . الى اآلن  ــعب كله ــرارة التي قتلت طموحات الش وامل
ينظر العراقي الى نفسه بانه حفيد الذي ثلثاه إله وثلثه 
ــد بوضوح  ــذاك فمفهوم العظمة يتجس ــر ول اآلخر بش
ــم عبارة عن  ــذي يرى العال ــخصية العراقية ال ــي الش ف
ــتنقع ضحل ال وجود فيه للجمال . احلسرات كثيرة  مس
ــلم من إظهار  ــيارات لم تس وكبيرة فحتى خلفيات الس
ــف العراقي وضاعت االلوان والقيم واملفاهيم ومع  التأس
ــديد  ــان العراقي حريص للتعبير الش كل ذلك جتد االنس
عن مكنوناته فهو يتنفس (حتشيشا) مريرا فالتحشيش 

هو الواقع العراقي الذي يوازي عوالم الكائنات األخرى.

@ÊÏ‰©@ÏËœ@›Ó∫@%b»€a@Êa@Ùcâ@Âfl
واثق الجلبي

جبهة قلم

waljalaby@yahoo.com سكرتري التحرير

العراقي حريص للتعبري 
الشديد عن مكنوناته فهو 
يتنفس (تحشيشا) مريرا 
فالتحشيش هو الواقع 
العراقي الذي يوازي 
عوالم الكائنات األخرى

ماذا تخبرنا تجارب يوغسالفيا ولبنان عن الحرب األهلية وكيف تنتهي

* روبرت فيسك

عندما استعادت قوات 
احلكومة السورية قرية 
دير حافر الصغيرة 
ألول مرة من «تنظيم 
(داعش)» في عام ٢٠١٧ 
عثروا على «محكمة» 
إسالمية مطلية 
باللون األسود ويبدو 
أن من كانوا بها قد 
هجروها على عجل 
ا  تاركني خلفهم أكوامً
من الوثائق. حتتوي 
مئات الصفحات تلك 
على أدلة مروعة على 
كيفية تصرف املدنيني 
السوريني هناك خالل 
ثالث سنوات على 
األقل من احتالل 
(داعش).وصلت إلى 
القرية برفقة اجليش 
السوري بعد أن قصفت 
الطائرات الروسية 
قوات (داعش) – كان 
الداعشيون مستمرين 
في إطالق القذائف 
أثناء تراجعهم؛ مما أدى 
إلى مقتل قائد سوري 
كبير – ووصلوا إلى 
مبنى احملكمة الشرعية 
احمللية، وهو عبارة عن 
مبنى خرساني محصن 
بجانب ثالثة قضبان 
سوداء اللون مصنوعة 
من احلديد الصلب 
موضوعة على منصة 
على جانب الطريق.لكن 
القصة احلقيقية لدير 
حافر كانت في األوراق 
املتناثرة على أرضية 
احملكمة.
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@ãbÃ€a@oÌã@ÒÖbfl@ÕÌä–mÎ@›‘‰€@bËmb”bü@ä–‰ném@Ÿÿé€a
@Ú‹ßa@¡–„@pb«ÖÏnéfl@µa@ÚjÓ»í€a@Û–ñfl@Âfl

بغداد / البينة اجلديدة
أعلن رئيس االدارة االنتخابية في مفوضية االنتخابات، احمد رحيم بشارة، عن 

مباشرة املفوضية بافتتاح مراكز مؤقتة لتحديث سجل الناخبني للنازحني.
«املفوضية  ان  الى  اجلديدة} نسخة منه  {البينة  تلقت  بيان  وأشار بشارة في 
وفي ضوء اهتمام مجلس املفوضني بالناخبني النازحني من مناطق سكناهم 
الى احملافظات التي نزحوا اليها ومنها محافظات اقليم كردستان فقد اصدر 
اجمللس قراراً بفتح مراكز مؤقتة لتحديث سجل الناخبني بايومترياً الى شريحة 
النازحني في مناطق النزوح, لتسهيل االجراءات التي تقوم بها املفوضية بهدف 
«املفوضية  ان  البايومتري».وأكد،  التحديث  عملية  في  املسجلني  عدد  زيادة 
ستسير فرق جوالة متخصصة تعمل على حتديث سجالت الناخبني النازحني 
الناخب  بطاقات  توزيع  عن  فضالً  حالياً  فيها  يسكنون  التي  احملافظات  في 
ان  الى،  لم يستلم بطاقته سابقاً».ولفت بشارة  البايومترية ممن  االلكترونية 
احتالل  نتيجة  مناطقهم  من  نزحوا  الذين  للناخبني  فرصة  هو  اإلجراء  «هذا 
اليها  العودة  يستطيعوا  ولم  سابقاً  حملافظاتهم  االرهابية  داعش  عصابات 
انتخابات  ومنها  املقبلة  االنتخابية  االستحقاقات  في  مشاركتهم  ولضمان 
مجالس احملافظات غير املنتظمة باقليم الختيار من ميثلهم في تلك اجملالس».
الناخبني  سجل  حتديث  عملية  بتمديد  قامت  االنتخابات  مفوضية  ان  يذكر 

لغاية ١١ آيار املقبل.

@sÌÜzn€@Ún”˚fl@å◊aäfl@|n–m@ÚÓôÏ–Ωa
¥yãb‰‹€@¥jÅb‰€a@›vç

بغداد / البينة اجلديدة
الصناعة  وزارة  شركات  احدى  العامة  ماجد  ابن  شركة  انتجت 
غاز   اسطوانات  من  كميات  البصرة  محافظة  في  واملعادن 
لتلبية حاجة مصانعها  املاضية  الثالثة  االشهر  اوكسجني خالل 
ومواقعها وجتهيز عدد من دوائر ومؤسسات الدولة.اعلن ذلك مدير 
للمكتب  تصريح  في  جاسم  طاهر  حيدر  السيد  الشركة  عام 
االعالمي في الوزارة مشيرا الى ان لدى الشركة معمل متخصص 
يتكون من خط انتاجي النتاج غاز االوكسجني بدرجة نقاوة عالية 
الثاني  (كانون  اشهر  خالل  بلغ  املعمل  انتاج  معدل  ان  الى  الفتا   ،
بأن  موضحا   ، اوكسجني  اسطوانة   (٧٠٦) بحدود   ( واذار  وشباط 
الكمية املنتجة حققت االكتفاء الذاتي للشركة بكافة مصانعها 
عدد  جتهيز  الى  اضافة  اسطوانة   (١٤٧) بعدد  اخلارجية  ومواقعها 

النفطية  املشاريع  شملت  والتي  الدولة  ومؤسسات  شركات  من 
االسمدة  لصناعة  العامة  والشركة  غاز  اسطوانة   (٣٧٣) بكمية 
بعدد  النفط  مصافي  وشركة  غاز  اسطوانة   (٩١) بواقع  اجلنوبية 
(٢٧) اسطوانة فضال عن جتهيز الشركة العامة للموانئ العراقية 
 ، بــ(٢) اسطوانة  البصرة  (٦٦) اسطوانة غاز وقيادة عمليات  بعدد 
مؤكدا ان املعمل مستمر بالعمل واالنتاج وفق املواصفات العاملية.

البد ان نشير الى ان لشركة ابن ماجد العامة معمل  اوكسجني 
 (١٠٠) بطاقة  يعمل  امريكي  منشأ  من  احلديثة  املعامل  من  وهو 
اسطوانة اوكسجني يوميا ومبعدل عمل يومي (٨-١٠) ساعات وقد 
االجزاء كالفالتر  بأضافة بعض  املعمل  تأهيل  الشركة في  جنحت 
والتي تصل  نقاوته  وزيادة  املنتج  االوكسجني  نوعية غاز  لتحسني 

الى (٩٩,٩٪).

@‚b»€a@aàÁ@Âfl@fiÎ¸a@…iä€a@fi˝Å@¥vé◊Îa@@ãbÀ@Ú„aÏ�ça@HWPPI@Âfl@är◊a@ÚÓubn„a@’‘§@Úflb»€a@Üubfl@Âia@Ú◊äë

عبد   / اجلديدة  البينة 
الستار محسن

وزير  توجيهات  ضوء  على 
اهللا  عبد  املهندس  النقل 
لعيبي باهض بإيجاد أكثر 
لزيادة  تسويقية  منافذ 
وجعلها  السكك  إيرادات 
من  بدال  رابحة  شركة 
عام  مدير  ..تابع  خاسرة 
العراقية   احلديد  السكك 
نقل  استنفار  عملية 
زيت  مادة  حموالت  وتفريغ 
أحواض  بواسطة  الغاز 
التخصصية  السكك 
حوضا  بواقع(٢٠)   KZB

العقد  بنود  حسب  يوميا 
العامة  الشركة  بني 
توزيع  وشركة  للسكك 
النفطية   املنتجات 
املدير  توجيهات  السيما 
كل  استنفار  على  العام 
من  املتاحة  الطاقات 
املعنية  املناطق  قبل 
في  املركزية  والسيطرة 

اجلهود  كافة  ببذل  بغداد 
الفنية  الكوادر  قبل  من 
والتشغيلية  والهندسية 
االحواض  وتاهيل  بتهيئة 
مادة  بنقل  اخلاصة   (KZB)
مصفى  من  الغاز  زيت 
الى  البصرة  في  الشعيبة 
احللة  نفط  مستودعات 
يبذل  .حيث  بالقطارات 

مجموعة من العاملني في 
التوزيع  وشركة  السكك 
باإلشراف على حتميل املادة 
اي  بدون  كاملة  وتفريغها 
عن  .فضال  تذكر  نقوصات 
اجليدة  القاطرات  تامني 
مفاصل  بعض  واصالح 
اخلطوط في احملطات لغرض 
انسيابية التحميل للمادة 
احملددة  باوقاتها  اليصالها 
العامة  الشركة  لصالح 
النفطية  املنتجات  لتوزيع 
بني  املبرم  بالعقد  واإليفاء 
املوارد  لتعظيم  الشركتني 

املالية للسكك.

كركوك / البينة اجلديدة 
 تنفيذا لتوجيهات وزير الكهرباء الدكتور 
العوارض  معاجلة  بسرعة  اخلطيب  لؤي 
الكهربائية  الطاقة  نقل  خطوط  على 
القادم. الصيف  لفصل  واالستعدادات 

عام  مدير  توجيهات  الى  واستنادا 
الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية 
وبأشراف  املهندس خالد غزاي  الشمالية 
ومتابعة مباشرة من قبله من اجل االسراع 
في اعادة اخلط الى العمل .متكنت مالكات 
الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية 
ضمن  والفنية  الهندسية  الشمالية 
العمل املشكل من رجال مكافحة  فريق 
كهرباء  شبكة  فرع  خطوط  في  الظالم 

كركوك وبحضور ميداني للمهندس أورال 
مجيد مدير فرع شبكة كركوك وبجهود 
لساعات  العمل  واستمرار  استثنائية 
على  العمل  مت  حيث   ، الليل  من  متأخرة 
من  االليات  لتتمكن  لالبراج   طريق  فتح 
كل  واستنفار  الصيانة  ملنطقة  الوصول 
كركوك  شبكة  فرع  في  اخلطوط  فرق 
االربعة  االبراج  نصب  اعادة  على  للعمل 
 (٣١٧/٣١٨/٣١٩/٣٢٠) املرقمة  الساقطة 
كوبري  منطقة  بني  السادة  قرية  قرب 
والدبس  بسبب العاصفة القوية واالمطار 
الوقت  املنطقة.وفي  ضربت  التي  الغزيرة 
املتضررة  االبراج  اصالح  واثناء  نفسه 
شبكة  فرع  اخلطوط  صيانة  فرق  قامت 

حيث  اخلط  على  صيانة  باجراء  كركوك 
شمل العمل تفكيك وتنزيل برجني طوارئ 
واعادتهم الى مخازن فرع شبكة كهرباء 
برج  بناء وتشيد وتسليك  واعادة  كركوك 
دائمي املرقم ( ٣٧٨)  (برج عبور خط دبس 
- مال عبداهللا القدمية ١٣٢ ك.ف)  والذي هو 
ذاتية  وبجهود  )متر   ٧٠) من  اكثر  بارتفاع 
ونصب  وبناء  طوارئ  برج  وتنزيل  وتفكيك 
وتشيد وتسليك برج دائم  رقم (٣٤٠). يذكر 
دائمية   بابراج  الطارئة  االبراج  تبديل  أن 
يسهم في زيادة استقرارية خط كركوك 
االبراج  نقل  ومت  ك.ف   ٤٠٠ سنتر  اربيل   -
كهرباء  شبكة  فرع  مخازن  الى  الطارئة 
مستقبال. منها  لالستفادة  كركوك 

قبل  من  عالية  وبهمة  متواصل  وبعمل 
املنطقة   وعورة  رغم   املوقع  في  العاملني 
مت اكمال العمل و اعادة خط نقل الطاقة 
(كركوك  الفائق  الضغط  الكهربائية 
اعادة  بعد   ( ك.ف   ٤٠٠) سنتر)  اربيل   -
 (٣١٧/٣١٨/٣١٩/٣٢٠) املرقمة  االبراج  نصب 
احلاصلة  االسالك  قطوعات  وتصليح 
 . املذكورة  لالبراج  اخلط  تسليك  واعادة 
االجناز  ان هذا  املهندس خالد غزاي   وذكر 
اسهم في زيادة جتهيز الطاقة الكهربائية 
حملافظات نينوى  وصالح الدين ، فضال عن 
زيادة وثوقية واستقرار منظومة الكهرباء 

الوطنية خدمة للصالح العام.

@ÚflÜ®a@µaH“N⁄@TPPI@H6‰ç@›Óiâa@M@⁄Ï◊ä◊I@ÚÓˆbiäËÿ€a@Ú”b�€a@›‘„@¡Å@@ÒÖb«a

البينة اجلديدة / غالب الفاضلي
للتنمية  مسارات  مؤسسة  تقيم 
املدني  للمجتمع  واالعالمية  الثقافية 
ورشة عمل ثقافية في محافظة النجف 
 /  ٥  /  ١ االربعاء  غد  يوم  وذلك  االشرف 
الساعة  املعلمني  معهد  قاعة  ٢٠١٩في 
ايام  ثالثة  وتستمر  صباحا  العاشرة 
االقليات  موضوع  الورشة  تتناول  حيث 

في العراق وستكون البداية مع الدكتورة 
محاضرة  ستلقي  التي  اخلاقاني  رقية 
وتاريخهم في  االقليات  اهمية وجود  عن 
العراق منذ القدم وعن الفسيفساء التي 
االثني  بالتنوع  العالم  عن  العراق  ميزت 
مصدر  ال  قوة  مصدر  وجعله  والطائفي 
حضورا  الورشة  ستشهد  حيث  ضعف 

اعالميا مكثفا الهمية هذا املوضوع .

@ÚÓ‡‰n‹€@paâbéfl@Úéç˚fl
@·Ó‘m@ÚÓfl˝«¸aÎ@ÚÓœb‘r€a
@—v‰€a@ø@ÚÓœb‘q@›‡«@ÚëâÎ

بغداد / البينة اجلديدة / شريف هاشم
كلية  في  احلياتية  والكيمياء  الكيمياء  فرع  أجرى 
الشامل  االمتحان  املستنصرية  اجلامعة   / الطب 
لطالبة الدكتوراه ( اسراء عبد اخلضر جاسم ) لبحثها 
الورمية)  البايوكيميائية  املعلمات  (دور  املوسوم 
باك , نيستني , مستقبالت املانوز ) في التشخيص 
 BAK,NESTIN,AND MANNOSE الثدي  لسرطان  املبكر 
 RECEPTOR AS BIOCHEMICAL MARKERS IN EARLY DIAGNOSIS

جلنة  وأعضاء  رئيس  وبحضور   (  OF BREAST CANCER

االمتحان الشامل ، وتتناول هذه الدراسة أخذ عينات 
الثدي  بسرطان  املصابات  العراقيات  املريضات  من 
استئصال  عملية  اجراء  قبل   ( حديثا  (املشخصات 
جراحية أو عالج كيميائي او اشعاعي ،  والهدف من 
املبكرة  مرحلته  في  املرض  تشخيص  الدراسة  هذه 
وإعطاء حملة عن املرض وتطوره باملستقبل واحتمالية 
انتشاره في اجلسم ، وان الغرض من اجراء االمتحان 
هو اختبار مدى متكن الطالبة من اختصاصه فضالً 
بشكل  أطاريحهم  لكتابة  وتأهيلهم  اعدادهم  عن 
الشامل  االمتحان  يعد  حيث   ، صحيح  علمي 
السنة  بعد  الدكتوراه  دراسة  مطالب  من  مطلباً 
من  بأكثر  امتحانها  الطالبة  أدت  إذ  التحضيرية 
الوهاب  عبد  ختام  الدكتورة  األستاذ  وحثت  مادة   

في  احلياتية  والكيمياء  الكيمياء  فرع  رئيسة  علي  
واملثابرة  اجلهد  املزيد من  بذل  الطالبة على  الكلية  
من أجل تطوير املسيرة العلمية متمنيةً لها التوفيق 
والنجاح في حياتها العلمية والعملية . وكانت جلنة 
االمتحان الشامل مؤلفة من ( أ.د عبد الكرمي حمادي 
/ كلية طب املستنصرية / رئيساً ، وعضوية كل من 
منال  وأ.د  النهرين  كلية طب   / بابان  ريا سليمان  أ.د 
 / كمال ايشو / كلية طب بغداد وأ.م.د منور النقاش 
/ كلية طب  وأ.م.د والء احمد اجلدة  كلية طب بغداد 

املستنصرية ) .

بغداد / البينة اجلديدة
زار السيد وزير املوارد املائية د.جمال العادلي مقر الهيأة 
الوكيل  يرافقه  واالستصالح  الري  ملشاريع  العامة 
على  لالطالع  بكه  االمير  عبد  حسني  السيد  الفني 
مالكات  بجهود  سيادته  مشيدا  الهيئة،  عمل  واقع 
وتسليكها  الفيضانية  املوجات  باستيعاب  الوزارة 
واالراضي  السكنية  املناطق  وحماية  امن  بشكل 
الزراعية من الغرق وتعزيز اخلزين الستراتيجي للسدود   
تالها االجتماع مبدراء االقسام واالستماع للمشاكل 
التي تعيق اجناز العمل وااليعاز بايجاد احللول السريعة 
االروائي  بالواقع  النهوض  يضمن  مبا  لها  والناجعة 

والزراعي للبالد .

وكاالت / البينة اجلديدة
ذكر مركز الفلك الدولي إنه من املتوقع ان يكون يوم 
رمضان في  بداية شهر  املقبل،  ايار   ٦ املوافق  االثنني 
املركز  مدير  وكشف  اإلسالمي.  العالم  دول  أغلب 
محمد شوكت عودة، في تصريحات نقلتها صحيفة 
معظم  في  بدأ  شعبان  شهر  أن  اليوم»،  «اإلمارات 
وبالتالي  نيسان،   ٧ األحد  يوم  اإلسالمي  العالم  دول 
ستتحرى معظم الدول هالل شهر رمضان ١٤٤٠ هـ 

الهالل  رؤية  ميكن  اليوم  ذلك  وفي  ايار،   ٥ األحد  يوم 
باستخدام  أو  اجملردة  بالعني  اإلسالمية  الدول  من 
اجلوي.وتابع:  الغالف  صفاء  حالة  في  التلسكوب 
«وبناء على ذلك، من املتوقع أن يكون يوم االثنني ٦ ايار 
أول أيام شهر رمضان املبارك في اغلب دول العالم».

باستخدام  ممكنة  رمضان  هالل  رؤية  أن  إلى  وأشار 
التلسكوب فقط من شرق وجنوب شرق آسيا وجنوب 
أوروبا ومعظم الدول العربية، في حني أن رؤيته ممكنة 

أفريقيا  وجنوب  غرب  من  بصعوبة  اجملردة  بالعني 
اجملردة  بالعني  وهي ممكنة  املتحدة،  الواليات  ومعظم 
أميركا.وسيقوم  قارتي  وسط  من  نسبيا  بسهولة 
األحد  يوم  رمضان  هالل  بتحري  الدولي  الفلك  مركز 
٥ ايار في جبل حفيت مبدينة العني في دولة اإلمارات، 
من السادسة وحتى الثامنة مساء بالتوقيت احمللي، 
ويشارك في الرصد ممثلون من بعض اجلهات الرسمية 

ذات العالقة.

Ôfl˝ç¸a@%b»€a@k‹Àbi@Êböflâ@‚bÌa@fiÎa@›j‘Ωa@ Ïjç¸a@Âfl@¥‰q¸a@Z@Ôÿ‹œ@å◊äfl

البينة اجلديدة / قصي املسعودي
التخصصي  املركز  في  والتطوير  التدريب  وحدة  نظمت 
بغداد  صحة  دائرة  إلى  التابع  الشعب،  في  االسنان  لطب 
في  جترى  التي  العمليات  حول  علمية  محاضرة  الرصافة، 
مدير  ذلك  سعد.ذكر  دنيا  الدكتورة  ألقتها  اجلراحة،  وحدة 
وقال  اخلزعلي،  خزعل  سعد  الدكتور  التخصصي  املركز 
انه مت القاء محاضرة علمية حول العمليات التي جترى في 
االختصاص  املركز  أطباء  من  اجلراحة، حضرها جمع  وحدة 
لهم». العلمية  الكفاءة  رفع  لغرض  واملتدربني،  واملمارسني 

من جانبها قالت سعد إن احملاضرة تطرقت انواع العمليات 
التي جتري في وحدة جراحة الوجه والفكني حيث مت توضيح 
لتعريف  التخصص  هذا  في  عالجها  ميكن  التي  احلاالت 
مت  انه  مضيفة  التخصص،  بهذا  التعيني  حديثي  األطباء 

عرض حاالت مت عالجها داخل العراق.

@å◊äfl@ø@äÌÏ�n€aÎ@kÌâÜn€a@ÒÜyÎ
@Òäôb™@‚Ü‘m@k»í€a@Êb‰ça@kü

ÚÓyaä¶a@@pbÓ‹‡»€a@fiÏy

@ÚÓ‹◊@ø@ÚÓmbÓßa@ıbÓ‡Óÿ€aÎ@ıbÓ‡Óÿ€a@ äœ
@›flbí€a@Êbznfl¸a@äØ@ÚÌäñ‰néΩa@kü

@ÍaâÏn◊Ö@Új€b�€

بغداد / البينة اجلديدة
برئاسة  لة  املُشكّ اللجنة  باشرت   
شخصيات  وعضوية  اخلارجية  وزير 
مبُقابَلة  واكادميية  دبلوماسية 
إلى  ـُّح  للترش املُتقدِّمني  املوظفني 
منذ  املُقابَالت  بإجراء  سفير  درجة 

بدرجة  هم  ممَّن  املاضي  األحد  يوم 
وزير مفوض ودرجة مستشار، بهدف 
لهم  تُؤهّ ترشيح من لديهم خبرات 
الدولـيَّة،  باحملافل  العراق  لتمثيل 
رة في عواصم  وقيادة بعثاته املُنتشِ
شملت  املقابالت  أنّ  العالم.يذكر 

الوزارة  العاملني في مركز  املوظفني 
اخلدمة  لقانون  تطبيقاً  والبعثات، 
 ٢٠٠٨ لسنة   ٤٥ املرقم  اخلارجيَّة 
هم  من  ترشيح  للوزير  أجاز  الذي 
مستشار  أو  مفوض  وزير  بدرجتي 

لشغل درجة سفير.

7–ç@ÚuâÖ@µg@|ë6‹€@¥flÜ‘nΩa@¥–√ÏΩa@Ú‹ib‘∂@äëbjm@ÚÓuâb®a

@Úflb»€a@ÒdÓ:a@âÎåÌ@ÚÓˆbΩa@ÖâaÏΩa@äÌãÎ
@Ä˝ñnç¸aÎ@ä€a@…ÌâbíΩ

بغداد / البينةاجلديدة / قاسم حوشي
والعمرة   للحج  العليا  الهيئة   رئيس  السيد  برعاية 
خدمة  شعار  وحتت  العطية  خالد  الدكتور  الشيخ 
ضيوف الرحمن شرف وامانة ومسؤولية ، عقدت الهيئة 
امس االثنني مؤمترها السنوي اخلاص باملتعهدين ملوسم 
حج ١٤٤٠-٢٠١٩ وقد تضمن املؤمتر قراءة آي من الذكر 
احلكيم وعزف النشيد الوطني والوقوف دقيقة صمت   
لقراءة سورة الفاحتة ترحما على ارواح شهداء العراق 
كافة بعدها القى رئيسة الهيئة الشيخ الدكتور خالد 
العطية كلمة قيمة رحب فيها بالسادة الضيوف وبني 
بهذه  االرتقاء  اجل  من  املطلوب  هو  وما  احلج  فضيلة 
الهيئة  به  تضطلع  الذي  والدور  املقدسة  الفريضة 

الجل تقدمي افضل اخلدمات للحجاج الكرام. 
عاتقنا  على  امللقاة  املسؤولية  ان  العطية  وقال 
الجل  جاهدين  نسعى  الننا  وخطيرة  جسيمة 
الفرصة  هذه  لديهم  تتوفر  ملن  اخلدمات  افضل  تقدمي 
الربانية السانحة التي ال تتاح اال مرة واحدة  التي ال 
الدنيا  في  االستقامة  الجل  احلاج  يستثمرها  ان  بد 
الفريضة  هذه  اديت  اذا  االخيرة  في  االبدية  والسعادة 
بنية خالصة وأكد العطية انه يجب االهتمام واحلرص 
على استغالل هذه الفريضة افضل استغالل الشاعة 
املنغصات  عن  واالبتعاد  واالطمئنان  السكينة  اجواء 

في  جديدة  لصفحة  املرء  امام  مناسبة  احلج  كون 
على  حريصة  الهيئة  ان  الى  العطية  واشار  حياته 
وان  للحجاج  املقدمة  واخلدمات  االجواء  كل  توفير 

العراق هو في طليعة الدول التي تقدم افضل اخلدمات 
املمتازة وافضل سبل الراحة من خالل السكن والنقل 
واالطعام وغيرها وان الهيئة في كل سنة حتقق قفزة 
نوعية رغم عدم وجود تخصيصات مالية من احلكومة 
منذ اربع سنوات. وقال العطية لقد التزمنا بان يكون 
املركزية حصرا  املنطقة  العراقيني في  سكن احلجاج 
ومت تأمني خيام املانية مكيفة ومفروشة الداء الشعائر 
آلية  خارج  خاصة  موافقة  اي  توجد  وال  املقدسة 
القرعة كما مت استثناء كبار السن من القرعة وتعتبر 
التي يوجد فيها كبار  السنوات  اكثر  السنة من  هذه 
السن واضاف ان املشكلة ليست في نقل احلجاج بل 
في عودتهم الن اغلبهم يريدون العودة الى ديارهم في 
ونصح  عديدة  ومشاكل  صعوبات  يخلق  ما  واحد  ان 
العطية احلجاج باختيار الطريق البري ملا يوفره من فارق 
في الكلفة والسهولة اضافة الى ان اجلانب السعودي 
قد اكمل كافة مستلزمات منفذ عرعر احلدودي اضافة 
الى ان احلافالت التي تنقل احلجاج من موديالت حديثة 

حتتوي على كافة سبل الراحة .
املرشد  اختيار  له احلق في  املتعهد  ان  العطية  واعلن 
يختار  الذي  املتعهد  وان  معه  يتواءم  او  يريده  الذي 
العام  الهيئة  قبل  من  مقبوال  سيكون  البري  الطريق 

املقبل . 

في مؤتمر حضرته «                 »

@¥Ó”aä»€a@xbvz‹€@pbflÜ®a@›öœa@·ÌÜ‘m@Û‹«@Ü◊˚Ì@Òä‡»€aÎ@wßa@Ú˜ÓÁ@èÓˆâ
@ÚçÜ‘Ωa@ÚöÌä–€a@ÍàÁ@ıaÖ˛
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ــف وأحزاب  ــراد. هناك طوائ ــكار ال تقتصر على األف ــة اإلن حال
ــر على  ــا حولها. تص ــها وم ــة، تدمر نفس ــذه احلال ــش ه تعي
ــل اآلخرين أو اإلنتحار.  ــة حقها في احلياة. حق دونه قت وحداني
األمثلة كثيرة. نذكر منها «القاعدة» و»داعش»، والصهيونية، 
ل فكر وسلوك هذه اجلماعات من  واإلجنيليون في أميركا. تَشكَ
أساطير وحكايات كأنها متحجرات أثرية غير خاضعة لقانون 
ــعوب والسياسيني.  اإلجتماع. لكنها جماعات حية تبتز الش
تثير احلروب والفنت، وتدمر شعوباً ودوالً باسم احلق اإللهي كما 

تراه.
ــي»ذي غارديان» البريطانية عن لقائه إحدى  كتب غاري يونغ ف
املؤيدات لدونالد ترامب خالل حملته اإلنتخابية. سأل السيدة 
ــاء  ــا بعدما أعلنه عن عالقته بالنس ــن موقفها من زعيمه ع
ــمع تصريحاته بنفسها.  فقالت إنها تريد أن ترى الوقائع وتس
ــرة  ــت على الهواء مباش ــذه التصريحات اذيع ــا أن ه ــد له أك

فاصرت على أنها لم تشاهده شخصياً وال تصدق اإلعالم.
السيدة أفضل مثال على حالة اجلمود الفكري التي يعيشها 
ــا ولغيرها من  ــمح له ــار ترامب. حالة ال تس ــون انص اإلجنيلي
ــيحقق أحالمهم في إدارة  مؤيديه بحرية التفكير. هو الذي س
ــوا ما يقال  ــمعوا. وأن يكذب ــركا والعالم فقرروا أن «ال يس أمي
ــذروا كل أفعاله وأقواله». لذا ليس منتظراً أن يغيروا  عنه، ويع
ــابق مايك كوهني،  ــا قاله عنه محاميه الس رأيهم فيه بعدم
ــه «عنصري، كاذب،  ــني، حني وصفه بأن ــهادته قبل يوم في ش
ــة والوثائق التي  ــداً أنه ميلك كل األدل ــادع ومحتال»، مؤك مخ

تثبت أقواله.
ــة منهم انتخبوه)  ــني ترامب واإلجنيليني (٨٠ في املئ العالقة ب
ــض عن قناعة  ــى البيت األبي ــم اوصلوه إل ــت معقدة. ه ليس
ــيحقق لهم سياساتهم املبنية على أساطير توراتية  بأنه س
ــتخدمهم ، مبا لهم  ــن أرباح، وهو اس ــه إال مبا يجنيه م غير آب
ــة. ولم يكذب  ــه في الدولة العميق ــن نفوذ، إلرهاب خصوم م
ــرائيل وخطط  إميانهم فاعترف بالقدس «عاصمة أبدية» إلس
ــعي إلنهاء املسألة الفلسطينية  لـ «صفقة القرن»، وبدأ الس
بعدم اعترافه بحق الالجئني بالعودة والتهديد بتخريب أي بلد 

ال يوافقه سياساته.
سياسة ترامب ليست طارئة على اإلدارة األميركية خصوصاً 
ــطينية، او بالنظرة إلى العرب  ــألة الفلس في ما يتعلق باملس
ــرة، في عهد ريغان  ــاً، فقد عرفنا مثلها في مراحل كثي عموم
ــاً عرقياً»  ــذي كان «مختلف ــن، حتى أوباما ال ــوش األب واإلب وب
ــط مختلفة كثيراً عن  ــرق األوس ــاته في الش لم تكن سياس
ــة والطائفة  ــني الدولة العميق ــابقاتها. يحتدم الصراع ب س
ــة في أميركا وينعكس صراعهما على العالم العربي  العميق
ــوى  ــات ترامب س حروباً في هذه املنطقة املنكوبة. وما سياس
ــاً أن يصفه كوهني بأنه كاذب  صدى لهذا الصراع وليس مهم

فهو «يقول احلقيقة دائماً».

مصطفى زين

رأي

وكاالت / البينة الجديدة
أعلنت وزارة اخلارجية في احلكومة 
الليبية املؤقتة املتمركزة في شرق 
البالد رفضها لتصريحات الرئيس 
ــان  أردوغ ــب  طي ــب  رج ــي  الترك
ــا. وقال بيان  ــول الوضع في ليبي ح
خلارجية احلكومة الليبية املؤقتة: 
«إن وزارة اخلارجية والتعاون الدولي 
ــة املؤقتة ترفض  باحلكومة الليبي
ــه الرئيس  ــذي أدلى ب ــح ال التصري
ــب أردوغان حول  التركي رجب طي
ــذي وصفه  ــي ليبيا، وال ــع ف الوض
وأن  ــة،  املنطق ــن  أم ــدد  يه ــه  بأن
تركيا ستسخر كافة إمكانيتها، 
ــماه بتحويل ليبيا  إلفشال ما أس
ــوريا جديدة». ولفت البيان  إلى س

ــي  ــراج الت ــة الس ــى أن حكوم إل
ــرعية  يرى الرئيس التركي أنها ش
ــن اجلهة  ــرعيتها م ــل ش ــم تن «ل
ــس النواب  ــريعية وهو مجل التش
ــا أن اتفاق الصخيرات  الليبي، كم
ــذه احلكومة انتهت  الذي نصب ه
مدته عمليا، وأن القوات املسلحة 
العربية الليبية حتارب اإلرهاب في 
ــواعد  ليبيا نيابة عن العالم، وبس
ــت البندقية دفاعا عن  ليبية حمل
عرض وشرف الوطن والذي انتهك 
ــان  أردوغ ــة  حكوم ــات  بسياس
ــددت وزارة اخلارجية  ــة». وش احلالي
ــة  املؤقت ــة  الليبي ــة  ــي احلكوم ف
ــل احلكومة التركية  على أن «تدخ
ــي،  الليب ــأن  الش ــي  ف ــافر  الس

ــة  اإلرهابي ــات  اجلماع ــم  بدعمه
ــة دوليا على  ــة واملطلوب واملتطرف

ــرعية، التي حتظى  السلطات الش
ــن يثني  ــر، ل ــعبي كبي ــد ش بتأيي

احلكومة الليبية املؤقتة، والقوات 
ــة عن  الليبي ــة  العربي ــلحة  املس

ــى حضن  ــة إل ــتعادة العاصم اس
ــن  براث ــن  م ــا  وتخليصه ــن  الوط
ــان احلكومة  ــا البي ــاب». ودع اإلره
ــتقبل  ــة إلى أن «جتعل ملس التركي
ــة، بابا  ــة التركي ــات الليبي العالق
ميكن الرجوع منه وميكن أن يرسم 
الثنائي،  زاهرا للتعاون  ــتقبال  مس
ــادل  املتب ــرام  االحت ــى  عل ــا  مبني
ــتركة».وطلبت  املش ــح  واملصال
ــي احلكومة  ــة ف ــة الليبي اخلارجي
ــرة «التوقف عن  ــن أنق ــة م املؤقت
ــي  الداخل ــأن  الش ــي  ف ــل  التدخ
الليبي، فإن التاريخ القريب علمنا 
بأن تركيا لم تتدخل في أي قضية 
ــرق األوسط إال  لدول جوارها والش

وأدخلت الدمار إليه».

وكاالت / البينة الجديدة
القضائية  ــلطة  الس أصدرت 
ــرارا بحجز  ــودان، ق ــي الس ف
ــة  اململوك ــارات  العق
في  ــابقني  الس ــؤولني  للمس
ــابق عمر  ــام الرئيس الس نظ
البشير، على املستوى االحتادي 
ــماء  أس ــملت  وش ــي،  والوالئ
مالك العقارات احملجوزة أسرة 
الرئيس املعزول. ووفقا خلطاب 
صادر من مسجل عام األراضي 
ــان  نيس ــل/  أبري  ٢٥ ــخ  بتاري
ــة  صحيف ــرت  نش ــاري،  اجل
ــه،  من ــخه  نس ــة»  «االنتباه
نص على وقف التصرفات في 
البالد  األراضي بجميع واليات 
ــن أبريل  ــن األول م ــارا م اعتب
ــعار آخر. ــاري إلى حني إش اجل

ــماء  أس «االنتباهة»  ــرت  وذك

ــابق  ــام الس ــادة النظ ــرز ق أب
الذين حجزت عقاراتهم وهم 
ــير عبد اهللا  علي كرتي، البش
ــير، هند محمد  ــن البش حس
حسن أحمد البشير، العباس 
ــير، حسن عبد  ــن البش حس
ــير،  ــد البش ــن احم اهللا حس
ــه،  ــد ط ــان محم ــي عثم عل
ــير، آمنة  ــة أحمد البش أميم
حسن أحمد البشير، فاطمة 
ــير، محمد  خالد أحمد البش
ــع، الزبير أحمد  نافع علي ناف
ــد  ــاز، عب ــوض اجل ــن، ع احلس
الرحيم محمد حسني، فيصل 
ــالل، عثمان  ــد ب ــن، أحم حس
ــلمان، إبراهيم أحمد عمر،  س
ــني  أحمد البالل الطيب، حس
ــز الدين،  ــاحت ع ــي، الف خوجل
ــن  مأمون حميدة، بكري حس

ــودان،  الس ــهد  صالح.ويش
ــة انتقالية بعد  ــا مرحل حالي
ــابق،  ــة بالرئيس الس اإلطاح
ــير، يوم ١١ نيسان/  عمر البش
أبريل اجلاري، إثر حراك شعبي.
ــكري  عس ــس  مجل ــى  وتول
انتقالي مقاليد احلكم لفترة 
انتقالية، برئاسة وزير الدفاع 
السابق عوض بن عوف، الذي 
ــن مكونات  ــوال م ــم يلق قب ل
ــا اضطره  ــعبي م احلراك الش
ــاعات ملغادرة موقعه  بعد س
ــس،  اجملل ــس  رئي ــب  نائ ــع  م
ــابق كمال  رئيس األركان الس
ــي، ليتولى  ــد الرؤوف املاح عب
ــش العام  ــادة اجمللس املفت قي
للقوات املسلحة السودانية، 
الفريق أول الركن عبد الفتاح 

البرهان.
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ــإدارة  ب ــارزان  ب ــؤوالن  ــال مس ق
ــري التفكير  ــه ال يج ــب إن ترام
ــة إلنهاء  ــح الصني مهل في من
ــاء قصير األجل  تدريجي أو إعف
ــن  م ــة  النفطي ــترياتها  ملش
ــنطن  ــران بعد أن فاجأت واش إي
ــي يوم  ــط اإليران ــتري النف مش
ــف  بوق ــم  مبطالبته ــني  االثن
ــن  ــول األول م ــتريات بحل املش

مايو/أيار أو مواجهة عقوبات.
ــؤولني إن اإلدارة  ــال أحد املس وق
ــت واضحة متاما  األميركية كان
ــتهلك  ــني، أكبر مس ــع الص م
للنفط اإليراني، في أنها لن متدد 
إعفاءات إضافية من العقوبات 
ــرين  نوفمبر/تش ــي  ف منحتها 

الثاني ٢٠١٨.
ــم يعرفون  ــؤول «ه ــال املس وق

ــإن  ــي ف ــدر علم ــى ق ــك. عل ذل
ــر فيه»،  ــري التفكي ذلك ال يج
مضيفا أن األسئلة بشأن فترة 
ــتريات  ــي للمش ــاء تدريج إلنه
ــاف  ــة املط ــي نهاي ــة ف متروك
ــرد وزارة  ــوزارة اخلارجية. ولم ت ل
اخلارجية على الفور على طلب 

للتعقيب
ــالن أحدث  ــذا اإلع ــكل ه ويش
ــتمرار  ــن االس ــني م ــر لبك حتذي
ــط اإليراني وقد  ــراء النف في ش
ــني بالفعل قبل فترة  بدأت الص
ــع  ــف م ــة للتكيّ ــوة مهم خط
الرامية  ــة  األميركي ــراءات  اإلج
ــران النفطية  ــض إيرادات إي خلف
ــص  ــك بتقلي ــر وذل ــى الصف إل
مشترياتها من النفط اإليراني.

ــني وغيرها من  ــب الص وتتحس
ــط اإليراني  ــتري النف كبار مش

ــدوث  حل ــد،  الهن ــرار  غ ــى  عل
ــن  ــا م ــي إمداداته ــراب ف اضط
ــط في مطلع مايو/ايار وقد  النف
بدأت بالفعل البحث عن بدائل 
ــام  ــن اخل ــص م ــوض أي نق لتع

اإليراني. وقال الرئيس األميركي 
ــعودية  إن الس ــب  ــد ترام دونال
ــدول في منظمة  ــا من ال وغيره
ــط (أوبك)  ــدول املصدرة للنف ال
وافقت على طلبه زيادة اإلنتاج 

ــعار.  األس ــض  خف ــل  أج ــن  م
وتعهدت السعودية أكبر عضو 
في منظمة أوبك بأنها ستعمل 
ــوق  ــتقرار س ــان اس ــى ضم عل
ــا أكدت  ــة، فيم ــط العاملي النف
ــة أن زيادة  ــن املنظم ــادر م مص
اإلنتاج تخضع ملستوى العرض 
ــب على  ــب ترام ــب. وكت والطل
ــعودية  ــر «حتدثت مع الس تويت
ــة  ــادة كمي زي ــأن  ــن بش وآخري
ــون».  موافق ــع  اجلمي ــط.  النف
ــابق  ــد أعلن في وقت س وكان ق
ــاع أعضاء أوبك  أن جهوده إلقن
حتقق نتيجة وبأن أسعار النفط 
ــال إن ارتفاع  تنخفض، لكنه ق
ــعار في كاليفورنيا سببه  األس

الضرائب.
وقد أكد في وقت سابق أنّه دعا 
«أوبك» إلى العمل على خفض 

ــعار الوقود  ــعار قائال «أس األس
تتراجع. اتصلت باملنظمة وقلت 

لهم عليكم خفض األسعار».
ــعر الوقود  ــك كان س ــم ذل ورغ
ــا كان  ــة أعلى مم ــاع اجلمع املب
ــب  وبحس ــام.  أي ــل  قب ــه  علي
ــة الوطنية لنوادي  أرقام الرابط
ــون النفط  ــيارات، فإنّ غال الس
(نحو ٣٫٨ لتر) يباع في الواليات 
املتحدة بـ٢٫٨٨٣ دوالر في مقابل 
٢٫٨٨٧ دوالر قبل أسبوع و٢٫٦٤٨ 

دوالر قبل شهر.
ــي  الت ــى  األول ــرة  امل ــت  وليس
ــس األميركي  ــو فيها الرئي يدع
املنظمة إلى زيادة اإلنتاج بغية 
ــن في آخر  ــعار، لك خفض األس
ــب  ــب أن الضرائ ــه، كت تغريدات
في كاليفورنيا هي السبب في 

ارتفاع األسعار هناك.

وكاالت / البينة الجديدة
ــدس في احلرس  ــد قائد فيلق الق أك
ــليماني،  ــم س الثوري اإليراني قاس
ــات املتحدة  ــع الوالي ــات م أن احملادث

ــا  ــق م ــتحيلة، وف ــة مس األمريكي
أفادت وكالة فارس. وقال سليماني 
ــران لن تتفاوض  ــس االثنني، إن إي ام
ــدة األمريكية  ــات املتح ــع الوالي م

حتت الضغط االقتصادي القسري.
ــا  إجبارن ــد  تري ــكا  «أمري ــاف  وأض
ــوار معها من  ــول في ح على الدخ
ــا اقتصاديا.  ــط علين ــالل الضغ خ

ــروف  الظ ــذه  به ــات  مفاوض أي  إن 
ــو  ــكا وه ــالما ألمري ــر استس تعتب
ــن اجلدير  ــدا». م ــل أب ــا لن يحص م
ــس األمريكي دونالد  ــره، أن الرئي ذك

ــهر مايو املاضي  ترامب أعلن في ش
ــحاب بالده من االتفاق النووي  انس
ــام ٢٠١٥، وأعاد  ــي الع ــذي أبرم ف ال

فرض العقوبات على طهران.
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ــني،  االثن ــس  ام ــا،  تركي ــفت  كش
وتفاصيل جديدة وصفت  معلومات 
ــوس  ــرة، حول انتحار اجلاس باخلطي
ــتبه به. نقلت وكالة  اإلماراتي املش
ــول التركية عن النيابة  أنباء األناض
انتحار  ــا  تأكيده التركية،  ــة  العام

اجلاسوس اإلماراتي املتشبه به.
ــة:  ــة التركي ــة العام ــت النياب وقال
ــن بتهمة  ــوف زكي ي. م. حس «املوق
ــارات، وُجدَ  ــس لصالح اإلم التجس
ــي زنزانته  ــاب احلمام ف ــنوقا بب مش
ــارت النيابة العامة  االنفرادية».وأش
ــوس التركي  ــة إلى أن اجلاس التركي
ــتبه به وجد مشنوقا، في متاما  املش
ــي  ــت احملل ــاعة ١٠:٢٢ بالتوقي الس
ــاء اول أمس األحد. ــي من مس الترك
ــد أعلنت أن  ــول» ق ــت «األناض وكان
ــجن  بس ــزا  محتج كان  ــخصا  ش
ــطنبول،  إس ــي  ف ــيليفري»  «س

ــلطات التركية، قبل  ــه الس اعتقلت
ــس لصالح  ــام بتهمة التجس ١٠ أي
ــؤول  مس ــر.وكان  انتح ــارات  اإلم
ــف  ــتوى، لم يكش تركي رفيع املس
ــة «رويترز»  ــر لوكال ــه، ذك عن هويت
ــخصني  ــي أوقف ش ــن الترك أن األم
ــس  بالتجس ــا  بقيامهم ــتبه  يش
ــن فيهم  ــرب، مب ــني ع ــى مواطن عل
ــيون مقيمون في  معارضون سياس
األراضي التركية، بتكليف من دولة 
ــرت وكالة  ــن جهتها، ذك اإلمارات.م
«األناضول» التركية، نقال عن مصادر 
ــة  املعني ــلطات  الس أن  ــة،  قضائي
ــت للموقوفني  ــا إذا كان ــق فيم حتق
ــعودي  ــل الكاتب الس ــة مبقت عالق
ــل قنصلية  ــقجي داخ جمال خاش
ــي الثاني من  ــطنبول ف بالده في إس
ــرين األول العام املاضي،  أكتوبر/ تش
فيما أمرت محكمة الصلح اجلزائية 
ــس  ــطنبول، بحب ــي إس ــة ف املناوب

املوقوفني االثنني على ذمة التحقيق، 
ــي  ــس السياس ــي «التجس بتهمت
الدولي»،  و»التجسس  والعسكري» 
بحسب وكالة «األناضول» التركية.
ــؤون  علق وزير الدولة اإلماراتي للش
اخلارجية، أنور قرقاش، عقب مزاعم 
ــس  تركيا اعتقال متهمني بالتجس
لصالح اإلمارات، منتقدا ومشككا 
ــض، دون أن يتضمن  مبصداقية البع
ــددة. مح ــة  جله ــارة  إش ــق  التعلي
ــدة على  ــي تغري ــاش ف ــب قرق وكت
ــر»، «حني  ــمي «تويت ــابه الرس حس
ــك ال يصدقك أحد،  تفقد مصداقيت
تتهم وتدعي وتتغير الرواية وتتبدل، 
ــادق ال يصدقك أحد.  ــر ص وألنك غي
ــح أن هروبك  ــي احملصلة من الواض ف
ــن تراجعاتك الداخلية  إلى األمام م
ــتفذ  واخلارجية يزعزع موقعك ويس
ــال تؤخذ  ــك ف ــا كلمت ــدك وأم رصي

محمل اجلد».
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ــي، إنه  ــش األمريك قال اجلي
ــفينتني حربيتني  ــل س أرس
تابعتني للبحرية عبر مضيق 
ــد البنتاغون من  تايوان، ويزي
تواتر احلركة عبر املمر املائي 
االستراتيجي رغم معارضة 

الصني.
وصف  ــرز»،  «رويت ــب  وبحس
ــفينتني  ــان للجيش الس بي
املدمرتان «ويليام ب.  بأنهما 
ــتيثيم». وأوضح  لورنس وس
أن «عبور السفينتني مضيق 
الواليات  التزام  تايوان يظهر 
ــاح  وانفت ــة  بحري ــدة  املتح
ــدي والهادي». احمليطني الهن
ــذه الرحلة بتصاعد  وتنذر ه
التوتر مع الصني، لكن تايوان 
ــع باحلكم الذاتي  التي تتمت
ستراها على األرجح مؤشرا 

على الدعم من إدارة الرئيس 
ــد ترامب في  األمريكي دونال
ــل تنامي اخلالف بني تايبه  ظ
ــرد أي رد فعل  ــني. ولم ي وبك
ــن الصني حتى اآلن لكنها  م
سبق وأبدت معارضتها ملثل 
ــهد  ــركات. وتش ــذه التح ه
العالقات بني الصني وتايوان 
ــام ١٩٤٩، حني  ــرا منذ ع توت
عندما سيطرت القوات التي 
ــزب القومي على  يقودها احل
تايوان بالقوة، عقب هزميتهم 
ــة بالصني،  في احلرب األهلي
وتدشني اجلمهورية الصينية 
ــرة. وال تعترف بكني  في اجلزي
وتعتبر  ــوان،  تاي ــتقالل  باس
ــزء من األراضي  أن اجلزيرة ج
الصينية، في حني ال تعترف 
الصينية  ــة  باحلكوم تايوان 

املركزية.



محمد صالح 

ال تستغرب هجوم املنصات اإلعالمية القطرية والتركية ضد 
اجمللس العسكري في السودان، ذلك أن داعمي اإلرهاب اعتبروا 
دائماً السودان، طيلة فترة حكم البشير، مخزناً للمتطرفني. 
ومن هناك انطلق إرهابيون إلى دول محيطة لينفذوا عمليات 
ــس املصري  ــة اغتيال الرئي ــخ، (محاول ــل وتفجير وتفخي قت
ــني مبارك في أديس أبابا مجرد أمنوذج). كما أن  ــابق حس الس

ــير ظل على مدى سنوات  نظام البش
ــن بلدانهم  ــن م ــالذاً للفاري ــن م يؤم
القضائية  ــزة  األجه ــن  م واملطلوبني 
ــتخبارات هناك  لتتكفل أجهزة االس
ــة  املالحق ــن  م ــم  وحتميه ــة  باملهم

وتخفيهم.
ــها سعت  صحيح أن املنصات نفس
أوالً إلى ركوب موجة احلراك السوداني 
ــقوط  ــرب س ــن ق ــدت م ــا تأك بعدم
البشير ونظامه، وعلّقت آماالً على أن 
ــو اإلفادة من الدعم  يتجه احلراك نح
ــري.  ــي القط ــي واملال ــوي الترك املعن
ــعبية  ــور الرغبة الش ــن، مع ظه لك
ــوان»  ــم «اإلخ ــالص من حك ــي اخل ف
وكتابة النهاية لوجود املتطرفني في 

ــودان، تغيرت البوصلة، وصارت اآللة اإلعالمية القطرية  الس
ــتخدمتها من  ــردات ذاتها التي اس ــة تعيد تكرار املف التركي
ــعب املصري ضد حكم «اإلخوان» وإطاحة  قبل بعد ثورة الش
ــكر انقالبيون والثورة املضادة تسرق  ــي. فالعس محمد مرس
عة  احلراك الشعبي، بل وصل األمر إلى حد اتهام الدول املقاطِ
لقطر اعتراضاً على دعمها اإلرهاب، بالسعي إلى تغيير مسار 
ــودان واإلمارات والبحرين، بالنسبة  الثورة، كما أن مصر والس
ــرات القطرية  ــا، دول جنحت في إحباط املؤام ــى قطر وتركي إل
ــي وجه اإلرهاب وجنحت في  ــات التركية وصمدت ف والطموح
ــاد التركي وتنخفض  ــا يتدهور االقتص ــق التنمية، بينم حتقي
ــة، وأصبحت لدى  ــمعة الدوح ــاءت س ــعبية أردوغان وس ش
شعوب العالم مرادفاً دائماً لدعم اإلرهاب وحماية «اإلخوان» 
ــقاط الدول.  ــر الفوضى وتوزيع اخلراب وإس ــعي إلى نش والس
وبالتالي، فإن هذه الدول ستكون دائماً بالنسبة إلى قطر في 

موقف من يخرب خطط الدوحة ومؤامراتها.
ــبة إلى املتطرفني ماضياً حافالً بأحداث  مثَّل السودان بالنس
ــيدوم وخالل  ــخت االعتقاد بأنه س ــكات وتفاعالت، رس ومح
ــح دعم اإلرهاب من  ــنتني األخيرتني، وبعدما بدأت فضائ الس
ــعت الدولتان عبر  ــى العلن، س ــر تظهر إل ــب تركيا وقط جان
زيارات ولقاءات مع البشير، إلى االنطالق من ذلك املاضي نحو 
ــه أنقرة كثيراً.  ــتقبل روجت له الدوحة طويالً وحلمت ب مس
ــا جرى لـ «اإلخوان»  ــتقبل تهدد وتأثر بفعل م لكن ذلك املس
ــة لقطر  ــدول املقاطع ــة مواقف ال ــك نتيج ــي مصر وكذل ف

وسياساتها في مطاردة اإلرهاب ومقاطعة داعميه.
ــاكل واجهت  ــات ومش ــالت وأزم ــة معض ــد أن ثم ــن املؤك م
ــوان» وكل التنظيمات اإلرهابية األخرى بفعل رحيلهم  «اإلخ
ــة ضد الدوحة، لكن  ــر، وإجراءات دول املقاطع عن حكم مص
الفشل «اإلخواني» واإلحباط القطري واحلزن التركي، لم يقف 
ــي ليبيا ومعاناة  ــاءت األحداث األخيرة ف ــد هذا احلد، إذ ج عن
ــورة، وتضرب حاضراً  ــة هناك لتكمل الص ــات اإلرهابي اجلماع
ــي تهديد  ــد عليه ف ــر تعتم ظلت قط
ــاحل  ــدول اجملاورة ومقايضة دول الس ال
ــط. واملؤكد أيضاً  ــى املتوس األوربي عل
أن محاوالت إشعال الفنت في السودان 
لن تتوقف، وأن اآللة اإلعالمية القطرية 
والتركية ستواصل السعي نحو خراب 
السودان ودماره. فهذا هو الـ»كاتالوغ» 
ــوان»  ــة «اإلخ ــه جماع ــذي اعتمدت ال
ــر ودول أخرى. وأصبح  ــن قبل في مص م
ــك اجلماعة  ــأن تل ــى يقني ب ــاس عل الن
ــي  ــات الت ــدول واجله ــة وكل ال اإلرهابي
ــوم على  ــد نظرية تق ــاندها، تعتم تس

حكم الشعوب أو قتلها.
ــعبي في  ــراك الش ــرزه احل ــا أف ــرز م أب
ــي ليبيا وهدوء  ــودان وما يحدث ف الس
ــاد لدى عامة الناس في  ــوخ االعتق األوضاع في مصر، هو رس
ــير خلف تركيا وقطر  مختلف البلدان، بأنه لن يُجنى من الس
سوى اخلراب، وأن «اإلخوان» لن يكونوا أبداً حالً ألزمات أي وطن، 
ــعوب، كاحلريات  وأن املعضالت احلقيقية التي تواجهها الش
ــاد والفقر والظلم وغياب اآلمال في مستقبل أفضل،  والفس
ال ميكن أن حتل، إال إذا غاب «اإلخوان» أوالً عن املشهد، لتتفرغ 
ــة ومواجهة  ــارك التنمية واحلري ــعوب بعدها خلوض مع الش
ــتقرار. فطن الناس جيداً في بلدان عدة  الفساد وحتقيق االس
ــدة لم يكن  ــات اإلعالمية الفاس ــوق له املنص ــى أن ما تس إل
ــرة لتغيير خريطة  ــم، إمنا جزء من خطة كبي قط في صاحله
ــح دول وجهات وجماعات وتنظيمات وعدتهم  املنطقة لصال

باحلياة عن طريق القتل.

علي حنون الحسني 

ــات ونزاعات  ــداث وظروف وحروب وصراع ــراق مرّ بأح ان الع
ــماء  مختلفة، والتاريخ العراقي يذكر ان كل ذلك كان بأس
ــواء كانت منها معارك وحروب قبلية  وعناوين مختلف، س
ــح الكثير من  ــة. فاصب ــة وطائفي ــائرية أو اقتصادي وعش
ــبب الرئيس هو احلروب  ــني بني مهاجر ونازح؛ والس العراقي

االقتصادية والطائفية التي مرت على العراق.
ــة كانت بعدة  ــزوات االقتصادية والطائفي ــروب والغ ان احل
ــن اصولهم  ــدان البعض م ــي فق ــببت ف ــميات ما س مس
ــاب على مرّ العصور، وخير دليل  التاريخية واختالط االنس
ــق املوصل وصالح  ــي مرت مبناط ــك؟ ( االحداث الت ــى ذل عل
ــار وديالى وغيرها)، وأصبحت الهجرات والنزوح  الدين واالنب
ــتمرة، فضالً عن فقدان اإلباء واالبناء، واختلط البعض  مس
مع االخرين بسبب عدة عوامل...؟، وهذه االحداث والظروف 

ــدم معرفة  ــاكل التاريخية لع ــباب املش ــدى أس ــي اح ه
االنتساب احلقيقي للبعض.

ــة وان تغيرت  ــة والطائفي ــزوات االقتصادي ــروب والغ ان احل
ــلوبها  ــب خططها واس ــني احلني واالخر حس ــمائها ب اس
الطائفي؟، اال ان هدفها واحد وهو السيطرة على االخرين، 
ــرّ مبراحل عديدة  ــم!، فالعراق م ــن غطاء له ــن الدي متخذي
ــة، وكل هذه  ــة واقتصادي ــا طائفي ــية ومنه ــا سياس منه
ــي الهجرات  ــبب الرئيس ف ــت الس ــت ومازال ــل كان املراح
ــاب وفقدان املعلومات التاريخية  والنزوح  واختالط  االنس

احلقيقية التي تخص االسر وغيرها.
ان الغزوات الوهابية املستمرة على العراق كثيرة؟، والهدف 
ــراء منهم. وان  ــالم ب ــالم، واإلس ــا طائفي بغطاء اإلس منه
ــم ويغزى  ــوا ان متس أراضيه ــائر لم يقبل ــل والعش القبائ
ــع ضالة عن الدين احلنيف، ويذكر  وطنهم من قبل مجامي
ــة الوهابية على  ــتطع املوج احد الباحثني بقوله( لم  تس
ــاق الصحراء  ــي فتوحاتها خارج نط ــل ف ــال ان تتوغ أي ح
ــي قد حاولت ذلك عدة مرات دون جدوى فاكتفت احياناً  وه
ــراء). ولم  ــة الصح ــة على حاف ــدن الواقع ــزو بعض امل بغ
ــاتنا، ويرى احد  ــل االمر الى مقدس ــه جرائمهم بل وص تنت
الباحثني بخصوص ذلك اذ يقول( على أن الفاجعة الكبرى 
ــك الفاجعة التي دلت  ــني أو أدنى، تل كانت على قاب قوس
على منتهى القسوة والهمجية والطمع واستملت باسم 
ــى الطاعون  ــل ١٨٠١م أن تفش ــي أوائ ــن فقد حدث ف الدي
ــيته لالجتاه الى اخلالص  ــا وحاش في بغداد، فأضطر الباش

ــتتب حاله هناك  ــن منطقة املرض، وما اس حيث ابتعد ع
ــأ من املنتفك علم به ان اجليوش الوهابية   حتى فوجئ بنب
ــكان  ــت للغزو اخملتص بالربيع، عندما كان معظم س حترك
البلدة في النجف يقومون بالزيارة، ولقد قدر بعضهم عدد 

القتلى بألف نسمة، وقدر اآلخرون خمسة أضعاف ذلك).
ــك اجلرائم املتكررة في عدة مناطق من العراق دليل على  تل
وحشيتهم وهدفهم أجتاه االخرين، سواء كانوا في القرون 
ــك االحداث  ــتقبلية، نتيجة تل ــة أو املس ــة واحلالي املاضي
ــة، أصبح الكثير  ــروب االقتصادية والطائفي والظروف واحل
من املدن التي تضررت جراء ذلك أهلها اما مهاجراً او نازحاً، 
ومبرو الزمن سوف لم تضبط معلوماتهم ولم تدون بصورة 
ــبب ارباكاً في  ــوف يس صحيحة ومطابقة للواقع؟، مما س
ــبب  االضطهاد  ــبية، اما بس ــة والنس ــق التاريخي احلقائ
ــبب  ــبهم، او بس والظلم ما اجبر االخرين على إخفاء نس
ــتقبل بسبب ظروفهم  عدم اهتمامهم ومعرفتهم باملس

املعيشية واالسرية الصعبة وغيرها من األسباب األخرى.
ــداث والظروف  ــدون تلك االح ــى التاريخ ي ــوف يبق وهنا س
واحلروب االقتصادية والطائفية على مر العصور، اال ان تبقى 
ــاكل التاريخية والنسبية تعاني من ذلك بسبب تلك  املش
االحداث واحلروب االقتصادية والطائفية، بصعوبة الوصول 
ــورة صحيحة  ــن االحداث بص ــة، فضالً ع ــة احلقيق ملعرف
ــاب  ــة معرفة االنتس ــك صعوب ــخ، وكذل ــة للتاري ومطابق

احلقيقي لبعض االسر.
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عبد الباري عطوان

رق األوسط“ جانبًا،  لنترُك منطقة ”الشّ
ــيا التي  ــرق آس ا إلى ش ــدً ــب بعي ونذه
ــيّة واقتصاديّة  رات سياس ــهد تطوّ تش
ــن  ــرةٍ م ــةٍ كبي ــى درج ــكريّة عل وعس
عود املارد  س صُ األهميّة هذه األيّام تعكِ
روجه من قمقمه، وتوسيع  يني وخُ الصّ
ا  ــيًّ وسياس ــا  اقتصاديًّ ــوذه  نف ــرة  دائ
ا، والبِدء في تشكيل جبهة  ــكريًّ وعس
ــة الواليات  واجه ــي مُ ــة ف ــة قويّ عامليّ
ــة، ولكن بصمتٍ دون  املتحدة األمريكيّ

جعجعة.
ــيّان في املشهد اآلسيويّ  ران رئيس تطوّ
ــا أن نتعرّف  ــا إذا أردن لهم ــن جتاهُ ك ال ميُ
ــتراتيجيّة العامليّة،  على اخلريطة االس
ــي العالم لغير  وى ف ــر موازين القِ وتغيي

لفائها: صالح الواليات املتحدة وحُ
ــة التي قام بها  ــارة التاريخيّ األوّل: الزي
كيم جونغ اون، زعيم كوريا الشماليّة، 
إلى مدينة فالديفوستوك، حيثُ التقى 
ة  ــني ملُدّ ــر بوت ــي فالدميي ــس الروس الرئي

ــاعات، ووصفت وكالة أنبائه  خمس س
ــتقل بعدها  ا، اس ــاء كان ودّيًّ ــأنّ اللق ب
ا إلى بالده  ح عائدً قطاره األخضر املُصفّ

في رحلةٍ تستغرق عشر ساعات.
ة طريق احلرير التي انعقدت  ــي: قمّ الثّان
ــبت  ــني واختتمت أعمالها الس في بك
برعاية الرئيس الصيني تشي جينبنغ، 
ثّلي  ــا ورئيس وزراء، وممُ ضور ٣٥ رئيسً وحُ
ــا وأمريكا  ــيا وإفريقي ــة من آس ١٥٠ دول
الالتينيّة من ضمنهم الرئيس الروسيّ 
صر عبد الفتاح  فالدميير بوتني، ورئيس مِ
السيسي (كان الرئيس العربي الوحيد)، 
ورئيس الوزراء الباكستاني عمران خان.

ة الزعيمني الروسي والكوري  إذا بدأنا بقمّ
ــتوك،  ــي مدينة فالديفس ــمالي ف الش
ــيع  ــد توس ــن القول بأنّها جتس فيُمك
ــمالي،  ــوري الش الك ــف  التحال ــرة  دائ
ــيا إلى جانب الصني،  م روس بحيث يضُ
واجهة  وتُعزّز موقف الرئيس كيم في مُ

احلِصار والتّهديدات األمريكيّة.
ــني مع الرئيس  ت ــس كيم عقد قمّ الرئي
ــى في  ــب، األول ــد ترام ــي دونال األمريك
سنغافورة في حزيران (يونيو) عام ٢٠١٨، 
ــباط (فبراير)  والثّانية في هانوي في ش
ــبب  ــل، وبس ــام ٢٠١٩ انتَهتا بالفش ع
ــمالي  الش ــوري  الك ــس  الرئي ــك  متسّ
ــتيّة،  والباليس ــة  النوويّ ــه  ببرامج
ــات  قوب للعُ ــوري  ف ــف  وق ــتراطه  واش
ــة  دوليّ ــات  ــدمي ضمان وتق ــة،  األمريكيّ

ــلحتها  موثوقة لبالده في حال نزع أس
ــت الرئيس  ــروط أصاب النوويّة، وهي شُ
ــحاب من  ــاط واالنس ــيّ باإلحب األمريك
ــه، والعودة  ــاع هانوي قبل انتهائ اجتم

إلى واشنطن دون عقد مؤمتر صحفي.
ــكان، وأبلغ  ــس كيم ال يثِق باألمري الرئي
نظيره الروسي أن أمريكا تصرّفت بنوايا 
ــيّئة، ومعه كل احلق، فقد استوعب  س
ــدث للرئيس العراقيّ صدام  ا ما ح جيّدً
حسني، والزعيم الليبي معمر القذافي 
ــار  م ــلحة الدّ ــن أس ــا ع ــد أن تخلّي بع

امل وبرامجهما النوويّة. الشّ
ا  ــتطاعت أن تكون ندًّ إنّه زعيم دولة اس
ــات املتحدة،  ــق الوالي ــوكةً في حل وش
ــة  دول ــح  وتُصب ــتها،  ــر غطرس وتكس
لفاؤها في  ــنطن وحُ نوويّة حتسب واش
ــان وكوريا اجلنوبيّة) ألف  املِنطقة (الياب
واصفات  ــن مُ ــا تكمُ ن ــاب لها، وهُ حس

الزّعامة احلقيقيّة.
ا  ل دائمً ــم يُفضّ ريف أن الرئيس كي الطّ
ن من  ــه يتكوّ ــار، وموكب ــفر بالقط السّ
ص  درّع مُخصّ ــارات، إحداها مُ ثالثة قط
ــه، والثّالث لألمتعة،  له، والثّاني حلُرّاس
فر  ــبب جتنّبه السّ وعندما بحثنا عن س
ــرز األجوبة هي  ــا أن أب ــرة، وجدن بالطائ
قدة لديه،  ــود عُ ــباب األمنيّة، ووج األس
ــران (فوبيا)،  ه من الطي ــده وجدّ مثل وال
وألنّه يستمتع برحلة القطار ومطبخه 
ــه اخلاص الذي ينقله معه في  ومرحاض

ــراره  ا على أس ــزوره حفاظً ــكان ي كل م
الصحيّة.

ة احلرير الصينيّة،  اما إذا انتقلنا إلى قمّ
ــروع اقتصاديّ عابر للقارات،  فهي مش
ــة فيه ٨٠  ــادة الصينيّ ــتثمرت القي اس

ــاء موانئ  ــكل بن ــى ش ــورو عل ــار ي ملي
ــة،  حديدي ــكك  س ــرق  وطُ ــارات  ومط
ــارات العالم  ــي ق ــق صناعيّة ف ومناط

اخلمس.
ــاديّ الصينيّ الذي من  مالق االقتص العِ
ا  ــرّر أن ينتقل إلى املرتبة األولى عامليًّ املُق
ر  ا تُقدّ روضً م قُ ــدّ ــنوات، ق ضون س في غُ
ــى ١٢٦ دولة  ــيّ ٢٦٥ مليار يورو إل بحوال
ــاريع  ــارات لتمويل مش ــع الق في جمي
ــكك  منها خط سِ ــن ضِ ــة م اقتصاديّ

حديدية ميتد من بكني إلى أوربا.
كان الفتًا أنّ الواليات املتحدة األمريكيّة 
ــق احلرير  ــة طري ــن قمّ ــا ع لّيًّ ــت كُ غاب
ــها بإرسال  الصينيّة، ولم تُكلّف نفس
ــس حالة القلق  ا يعك ــدوب عنها، مّ من
ــا من تنامي  ــود قيادتها خوفً التي تس
ــوذه  ــي ونُف ــالق الصين م ــذا العِ دور ه
ا لهيمنتها  ل تهديدً بحيث بات يُشكّ

على العالم.
ــي جينبنغ الذي أوصل  الرئيس الصين
ــة االقتصاديّة  ــذه املرتب ــى ه ــالده إل ب
ــا)  قريبً ــكريّة  العس ــا  (ورمبّ ــة  العامليّ
ــها على  ــكا من عرش ــيُطيح بأمري س
ــم أذرع  ــدأ بتدمير أه ــم وب ــة العال قمّ
ــات يعتمد  ــو الدوالر، وب ــا، وه هيمنته
ــل  والروب ــورو  والي ــي  الصين ــوان  الي
ملة  مالت محليّة أخرى كبديلٍ للعُ وعُ
ــوض حربًا جتاريّةً نديّةً  األمريكيّة، ويخ

ساخنةً مع أمريكا في الوقت الرّاهن.
ــدول العربيّة على أمريكا  رِهان بعض ال
ــرٌ، ألنّها تُراهن على املاضي،  رهانٌ خاس
ــة والثّاقبة  حيح ــة الصّ ــك الرؤي وال متل
ــي وجهة  ــتقبل ف ــتقبل، واملُس س للمُ
نظرنا هو املارد الصيني الذي بدأ يخرُج 
ــس الحتالل  ــه ويُناف ــن قمقم ةٍ م ــوّ بق
ــة، بعد أن أكمل  م تقدّ ــة عامليّة مُ مكان
ــة. ــة صلب ــة اقتصاديّ ــى حتتيّ ــاء بُن بن
ة،  ــا كافّ ــة بجوانبه ــة الصينيّ التجرب
واالجتماعيّة،  واالقتصاديّة  السياسيّة 

ــة االقتداء  حاول ــة ومُ راس ــتحق الدّ تس
ــي تعلّم  ــا، والبِداية ف ــم جوانبه مبُعظ
ريق األقصر في هذا  اللغة الصينيّة الطّ

املِضمار.
ــنوات  س ــة  بضع ــل  قب ــني  الصّ زُرت 
ــرات  املُؤمت ــد  أح ــي  ف ــاركة  ش للمُ
ــى رجلٍ عربيٍّ  ــيّة، وتعرّفت عل السياس
ثني  كان أحد املُترجمني لكلمات املُتحدّ
ــة  ــي التجرب ــص ل ــة، وخلّ ــى الصينيّ إل
ــل  ــوا قب ــم كان ــول إنّه ــة بالق الصينيّ
ــلوق  ا ال يأكلون إال األرز املس ــني عامً ثالث
ــدون غير  ــالث، وال يرت ــات الثّ في الوجب
ــدة، اآلن اختلفت  ــزّة الكتّانيّة املُوحّ الب
ــيّة  الفرنس املطاعم  ــت  وبات ــورة،  الصّ
ا واللبنانيّة  واإليطاليّة والتايلنديّة طبعً

عظم املُدن الصينيّة. تنتشر في مُ
ــس  الرئي ــي،  الرفاع ــب  طال ــور  الدكت
السابق ملنظمة السياحة الدوليّة، قال 
لي إنّ الغزو السياحي الصيني قادمٌ إلى 
ــاغ، والعالم  ــيكون هو الطّ العالم وس
ــه..  ــتيعابه لضخامت ــتطيع اس ال يس
ــف وبدأ  ــار انتهى عهد التقشّ باختص
ــوب  احملس د  ــدّ والتم ــة  الرفاهيّ ــد  عه
ا، واملُنافسة على زعامة العالم  خارجيًّ
ــكريّةٍ  ــةٍ وعس ــةٍ اقتصاديّ ــى أرضيّ عل

لبة . صُ
ــرب  الع ــا“  ”زعماؤن ــتوعب  يس ــل  فه
ــذه التّجربة.. لدينا الكثير من  معاني ه

كوك. الشّ

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

كيم يـُفضـّل دائمـًا 
السـّفر بالقطار وموكبه 
يتكون من ثالثة 
قطارات إحداها مـُدرع 
اني  مـُخصـّص له والثّ
الث  لحـُراسه والثّ
لألمتعة

من اِّـؤكد أن ثمة معضالت 
وأزمات ومشاكل واجهت 
«اإلخوان» وكل التنظيمات 
اإلرهابية األخرى بفعل 
رحيلهم عن حكم مصر
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العرب اللندنيــة : هل أعطى ترامب ضوءا 
أخضر لحفرت؟

تّاب مقاالت الرأي في بعض الصحف أن مكاملة  رأى كُ
ــر ملواصلة حملته  ــوءا أخضر حلفت ــب أعطت ض ترام

على طرابلس.
كما علّق آخرون على داللة املوقف الروسي من األزمة 
ــعيا من موسكو لضمان ”امتيازات“ لها  باعتباره س

في ليبيا والبحر املتوسط .
ــة ”العرب  ــان في صحيف ــوري افتنديلي ــول غريغ يق
ــيكون ثبات ليبيا في ظل رجل قوي، ما  اللندنية: ”س

يزيد إنتاج النفط، عامال مفيدا من منظور ترامب“.
ــون تعليق البيت األبيض  ويضيف ”من احملتمل أن يك
ــى ’تأمينه موارد ليبيا النفطية‘  الذي مدح حفتر عل

مرتبطا بسياسته جتاه إيران“.
ويكمل ”ال ميثل تغيير ترامب لسياسته اجلديدة جتاه 
ــرا مفاجئا، إذ تتطور  ــتقبل القريب أم ليبيا في املس
ــيناريو  ــاع. ويعتبر الس ــر األوض ــع تغيّ ــاته م سياس
ــر ترامب من  ــث غيّ ــك، حي ــى ذل ــاال عل ــوري مث الس
ــع عنها وأن  ــن يتراج ــده أنه ل ــم تأكي ــاته رغ سياس

قراراته نهائية“.

الحياة اللندنية : دخول روسيا َّـ اِّـواجهة
يتساءل حسني معلوم في جريدة ”احلياة“ اللندنية: 
ــط األزمة  ــى الدخول على خ ــيا إل ــل تتوجه روس ”ه
ــاحة  ــن ثم، فهي تريد التحرك على الس الليبية؛ وم

ــابهة لسياساتها في  في ليبيا، بسياسات متش
سوريا؟“.

ــاعي  ــيا ”تؤكد املس ــرى الكاتب أن حتركات روس وي
التي تبذلها موسكو للعودة إلى الساحة الليبية؛ 
ــازات اقتصادية، متكنها  بهدف احلصول على امتي
ــائرها املالية الناجتة عن سقوط  من تعويض خس
ــك املتعلقة  ــي؛ تل ــر القذاف ــد معم ــام العقي نظ
ــلحة، إضافة إلى  ــروعات الطاقة وتوريد األس مبش

مشروعات أخرى“.
ــير  ــكو أن ينمو نفوذ املش ــل موس ــف: ”تأم ويضي
ــول على تلك  ــن أجل احلص ــس، فقط، م حفتر لي
ــم، مبا ميكنها من  ــازات؛ ولكن، وهذا هو األه االمتي
ــتراتيجي،  ــكري، واجلغراس ــز موقعها العس تعزي
ــواحل البحر األبيض املتوسط، ما يسمح  على س
ــواحل أوربا،  ــتعراض القوة بالقرب من س لها باس

ــمال أفريقيا، ومنه إلى العمق  وتعزيز وصولها إلى ش
األفريقي الذي فقدته بانهيار االحتاد السوفياتي“.

ــة في ليبيا“، يقول  ــت عنوان ”ضوء أخضر للكارث وحت
ــع ”العربي اجلديد“ إنه ”من  ــود الرمياوي في موق محم
ــوح، فاجمللس  ــو املفت ــد ه ــار التصعي ــادم أن خي الص
ــل ردع املعتدين،  ــه أي حوار قب ــي يعلن رفض الرئاس
ــلولة  ــه، واإلرادة الدولية مش ــاضٍ في غزوت ــر م وحفت

وساكنة“.
ــاءل: ”أين ذهب االنشغال الدولي السابق سبع  ويتس
ــأن الليبي؟ وهل تقزم امللف الليبي إلى  سنوات بالش
درجةٍ باتت فيها األنظار تتجه إلى حقول النفط ومن 

ــهر على إطفاء احلرائق  ــيطر عليها، بدال من الس يس
في كل األرض الليبية؟“.

ــة الليبيني إلى  ــادت األقدار التعس ــف: ”لقد ق ويضي
استقبال فصل جديد من فصول مأساتهم املتطاولة 
ــى، إثر االنقالب  ــو نصف قرن مض ــي تعود إلى نح الت
العسكري الذي سمي ثورة الفاحت من سبتمبر/أيلول 
في 1970، وأدخل البالد والعباد في دوامة من الفوضى 

والتراجع على كل األصعدة“.
ــى  ــة عل ــات أن احلمل ــن املفارق ــب أن ”م ــرى الكات وي
ــح الصورة اخملتلطة  ــهمت في توضي طرابلس قد أس
عن حشد املليشيات وهوياتها التي تتقاسم النفوذ 

ــيات التي  في بلد عمر اخملتار، فاتضحت صورة املليش
ــها اجمللس  تقاتل حتت زعامة حفتر، وتلك التي يترأس
ــة املعترف بها  ــاق، احلكوم ــة الوف ــي وحكوم الرئاس
ــيئا من ثمرات هذا االعتراف،  دوليا، من دون أن جتني ش

حني حتني ساعة االمتحان، وقد حانت“.

الدستور األردنية : تصفري النفط اإليراني
ــراب بدء تطبيق  تّاب على اقت ــر، علّق كُ ــأن آخ وفي ش
ــر دفعة من العقوبات األمريكية على إيران ملنعها  أخ
ــاً واقتصاديا  ــر ذلك سياس ــر النفط وتأثي ــن تصدي م
ــوب حرب بني  ــة والعالم واحتماالت نش على املنطق

الدولتني.

ــتور األردنية  ــد الزبيدي في جريدة ”الدس فيقول خال
ــوق العاملية من النفط اإليراني ميكن  إن ”حرمان الس
ــن دول األوبك أو  ــواء م توفيره من مصادر مختلفة س
ــارج املنظمة، إال أن ذلك يقوض اتفاقا بني كبار  من خ
املنتجني في مقدمتهم روسيا والسعودية، فاالتفاق 
ــواق النفطية وإن  ــعار في األس ــاهم في رفع األس س
ــد يدفعها إلى  ــعار وق ــيضر األس االخالل باالتفاق س
ــدول املنتجة  ــاه ال ــو ما تخش ــددا وه ــاض مج انخف

واملصدرة للنفط“.
ــر النفط من  ــة تصدي ــال عرقل ــه ”في ح ــف أن ويضي
ــتحرم  ــواق العاملية س ــق هرمز فإن األس خالل مضي

ــط اخلام واملنتجات  ــن 20-18 مليون برميل من النف م
ــاد العاملي لصدمة  ــة يوميا، وتعرض االقتص البترولي
ــتمر طويال لكنها تؤثر على  نفطية جديدة قد ال تس

االستقرار العاملي بشكل مباشر“.
ــول محمد علوش في صحيفة ”الوفاق“ اإليرانية  ويق
ــتمر التصعيد األمريكي في  الناطقة بالعربية: ”يس
ــف متوتّر، من إيران، إلى  ــة التي تتجه إلى صي املنطق

سوريا والعراق، وصوال إلى لبنان“.
ويؤكد أن ”إيران لن تستسلم أمام األمر الواقع، وال يبدو 
ــيويّة التي تستفيد من النفط اإليراني  أن الدول اآلس
ــتصمت أيضاً، ولعل الردّ اإليراني األوضح لكل ما  س

يجري جاء في التعيينات اإليرانيّة العسكرية“.
ــتبعد أن تندلع  ــن املس ــف: ”قد يكون م ــه يضي لكن
ــكريّة املباشرة بني إيران وأمريكا، ولكنه  احلرب العس
لن يكون مستبعدا بعد اإلجراءات األمريكية اجلديدة 
ــح أماكن تواجد الفريقني في املنطقة أماكنَ  أن تصب
ساخنة، ولذلك فاجلميع ينتظر شهر أيّار لرؤية كيف 
ــني البلدين،  ــن املعركة ب ــة اجلديدة م ــتكون اجلول س
ــيتّخذ الصراع في املنطقة  ــها س والتي على أساس

شكال جديدا“.

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

عنها .
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جهاد الخازن

ــو حليفان. رئيس أول دولة  ــد ترامب وبنيامني نتنياه دونال
ــة إرهابية  ــس وزراء دول ــي العالم يؤيد رئي ــة ف دميوقراطي
ــاب األرض الوحيدون  ــم أصح ــطينيني، وه ــل الفلس تقت
ــابق بيني غانتز  ــس األركان الس ــطني كلها.رئي في فلس
ــت ليس  ــي االنتخابات للكنيس ــس نتنياهو ف الذي ناف
ــر دعايات خالل حملة االنتخابات  أفضل كثيراً، فهو نش
ــطينيني الذين قتلهم في حرب  يفاخر فيها بعدد الفلس

إسرائيل على قطاع غزة سنة ٢٠١٤.
ــكل خالل األيام  ــا أعرف بالتأكيد هو أن نتنياهو سيش م
املقبلة حكومة يقودها حزبه اإلرهابي ليكود مع عدد من 

أحزاب أقصى اليمني اإلسرائيلي.
ــطينية في األرض  ــة فلس ــي مع قيام دول ــون الدول القان
الفلسطينية احملتلة، وأقول ان كل فلسطني دولة محتلة. 
هذا ال مينع ترامب من تأييد نتانياهو باملال والسالح، ولعل 

ــرائيلي بتوجيه  هذا يواجه صدور قرار املدعي العام اإلس
ــة كل منها  ــوزراء أرى أنها خمس ــاد لرئيس ال ــم فس ته

يكفي لدخول نتنياهو السجن.
ــو، أولها  ــد نتنياه ــة في تأيي ــه مواقف معروف ــب ل ترام
االنسحاب من االتفاق النووي مع إيران، كما تريد اسرائيل، 
ــبق أن وقعت على ذلك االتفاق. مع أن الواليات املتحدة س
هناك عملية السالم، أو ما تصفه إدارة ترامب بـ «صفقة 
ــطينيني من  ــرائيل حترم الفلس ــرن»، وهي صفقة إس الق
ــة كتبها  ــا األمم املتحدة. الصفق ــا أقرته ــم، كم حقوقه
ــرائيل  ــس األميركي، وكل ما فيها مع إس ــو للرئي نتانياه
ضد حقوق الفلسطينيني في بالدهم. نتنياهو قال أخيراً 
ــر عن موقف  ــود، وهو إرهابي يعب ــة لليه ــرائيل دول أن إس
ــرائيل وهؤالء يضمون حزبه ليكود.تبع  اإلرهابيني في إس
ذلك اعتراف الواليات املتحدة بالقدس عاصمة إسرائيل، 
ــا الواليات  ــدة التي رفضته ــرارات األمم املتح ــع أن كل ق م
ــطينيني احلق في  ــدة لدى صدورها، يقول ان للفلس املتح
دولة مستقلة.طبعاً األمم املتحدة تقول ان هناك خمسة 
ماليني الجئ فلسطيني لهم احلق في العودة إلى بالدهم، 
ــف نتنياهو الرافض عودة الالجئني  إال أن ترامب يؤيد موق

على رغم القرارات الدولية ذات العالقة.
قبل بدء التصويت في االنتخابات للكنيست زعم ترامب 
ــة. ملاذا ال يقول  ــوري اإليراني منظمة إرهابي ــرس الث أن احل

ــرته يؤيدان  ــنر إرهابي فهو وأس ان زوج ابنته جاريد كوش
ــدان ضمها إلى  ــة الغربية، ويري ــتوطنات في الضف املس

إسرائيل .. رمبا مع ضم الضفة الغربية كلها.
ــورية جزء  آخر ما طلع به ترامب أن مرتفعات اجلوالن الس
ــات القرن  ــا في ثمانين ــي كانت ضمته ــرائيل الت من إس
املاضي. طبعاً املرتفعات السورية ألف في املائة، وإذا كان 
ترامب ونتنياهو يريانها إسرائيلية فلماذا ال أقول أنا أو أي 
ــالك مانهاتن أو العاصمة  ــارئ عربي أن لنا احلق في امت ق
واشنطن، أو ميامي أو لوس أجنليس أو سان فرانسيسكو. 
ــرائيل مرتفعات  ــت ملكية إس ــو مبا يثب ــاء نتانياه إذا ج
اجلوالن، يستطيع القارئ أو أنا أن نأتي بأدلة على امتالكنا 

أجزاء من الواليات املتحدة.
ــاكر،  ــرائيلي بطرد عمر ش ــمي إس آخر ما عندي قرار رس
ــان في  ــة مراقبة حقوق اإلنس ــب منظم ــو مدير مكت وه
ــرائيل، فهناك قانون إسرائيلي مينع دخول  فلسطني وإس
أجانب يؤيدون علناً مقاطعة إسرائيل أو املستوطنات في 

األراضي احملتلة.
ــتوطنات  ــرائيل وضد املس ــع مقاطعة إس ــا والقارئ م أن
ــرائيل  ــب من دخول إس ــا نتنياهو وترام ــى أن مينعن ويبق

بسبب موقفنا هذا.
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  نعمان حافظ الالمي

ــة عنك  ــات الكتاب ــي حلظ ــى ف حت
ــب  ــا أكت ــز وأن ــهيد العزي ــا الش أيه
ــا  ــدق أنن ــر مص ــك غي ــي أربعينيت ف
ــاء بك ,  ــتطع اللق فقدناك ولم نس
ــوف أو التهديد  ــعرنا باخل فكلما ش
ــي وطني الذي  ــاد ف من حيتان الفس
مزقته سكاكني الفاسدين .. وكلما 
ــه للنصيحة أو  ــا بحاج ــعرنا إنن ش
ــورة فيما نواجهة من صعاب أو  املش
ــا وواجباتنا التي  أمور تتعلق مبهامن
ــنة  ٢٠٠٤ اخلاص  أقرها االمر (٥٧) لس
بانشاء مكاتب املفتشني العمومني 
ــأ إليك منذ أن  ــا وبدون تردد نلج , كن
ــة النزاهة  ــس هيئ ــاً لرئي ــت نائب كن
ــع املغوار عن  ــت الذي كنت املداف وأن
ــتذكر كلماتك  ــاً نس ــا ودائم وجودن
ــا للهجوم من  البهية كلما تعرضن
عتاة الفساد  وكلما تعرضنا حلمالت 
ــني  املفتش بإلغاء مكاتب  التضليل 
ــا  ــاً تذكرن ــت دائم ــني .. كن العمومي
ــيرى  ــه تعالى (وقل أعملوا فس بقول
اهللا عملكم ورسوله واملؤمنون) وهذه 
ــن مهامكم  ــة التثنيكم ع اجلعجع

وأهدافكم . 
ــي اجلليل  ــا القاض ــك ايه في عيني
ــن والتفاني بخدمته  ــر عز الوط ننظ

ولم تتخلى عنه في أصعب الظروف 
ــكالم  ال دُرر  ــألأل  تت ــانك  ــى لس وعل
ــه بوقتك  ــم تبخل علي ــه ول ومعاني
وجهدك وحتى ضحيت له بنفسك 
ــي الفداء وأنت الذي  وهي أعلى معان
تنتمي للعراق وأنت الذي تقول دائماً 
أن األنتماء للعراق فوق كل االنتماءات 

وقد صدقت قوالً وفعالً .
ــا العزيز بأن الوطن  تعلمنا منك أيه
ــان  ــة بني االنس ــق أبدي ــه عش قص
ــن أي قيمة لهذا التراب  والتراب ولك
ــاء عندما تعظم  ــه الدم ــم حتيي ان ل
همومه ومصائبهُ وأنت الذي لبى نداء 
الوطن، وتعلمنا منك أن لم يكن في 
ــنا والعاش  وطني حراً غيوراً فالعش
ــذ الصغر .. منوت  الوطن وتعلمنا من
ــن .. وقد تعلمناها  منوت ويحيا الوط
ــني  ــأن  اخمللص ــني ب ــا االم ــك أيه من
ــون  بأي أرض  ــرار مثلك اليهتم واالح
ــى؟ ألن املهم لديهم أن  ــون أو مت ميوت
ــراق عندك ليس  ــا الوطن , فالع يحي
ــه يعني  ــدود ولكن ــن بح ــرد وط مج
ــو الذي  ــانية كلها وه ــخ االنس تاري
علم البشرية الكتابة قبل أكثر من 

(٦٠٠٠) سنة قبل امليالد .
ــل االجتماعي  ــبكات التواص عبر ش
ــعد  ــل معك يومياً وأس كنت أتواص
ــات  والصباح ــة  الرقيق ــك  بعبارات

اجلميلة 
ــت الوحيد الذي تناديني (أخي أبو  وأن
ــيء  منذر) وعندما تريد تكليفي بش
تتصل بي وأشعر بحجم املسؤولية 
ــيء معني  ــا تكلفني بعمل ش عندم
ــة  دراس ــداد  باع ــك  طلب ــا  وآخره
ــود  ــي العق ــات ف ــواع اخملالف ــن أن ع

(اخملالفات  ــة   ــات احلكومي واملناقص
ــام  ــال الع ــرراً بامل ــكل ض ــي تش الت
ــكلية التي التشكل  واخملالفات الش

ضرراً باملال العام) 
ــك قبل  ــلمتها ل ــد أكملتها وس وق
أسبوع من استشهادك وقد طلبت 
أن أكمل هذه الدراسة مبطبوع يُوزع 
ــني العموميني  على مكاتب املفتش
ــق االفادة  ــات الرقابية لتحقي واجله
ــا  ــك , كم ــك بذل ــد وعدت ــا وق منه
ــة  جرمي  ) ــد  اجلدي ــي  كتاب ــك  أعجب
الرشوة من جرائم الوظيفة العامة) 
الذي تفضلت بقراءته ( قبل الطبع )
ــرفني قيامك  باعداد التقدمي له  وش
ــول الكتابة  ــة العارف بأص باحترافي
ــف  ــأن أضي ــي ب ــرارها ،  وألزمتن واس
مبحثاً كامالً عن دور القضاء واجلهات 
ــوة , وقد  الرقابية في مكافحة الرش

فعلت ذلك اكراما ملقامك.
ــاس  ــداء الكتاب كان في األس  أن اه
ــي وعائلتي  ــدي ووالدت ــاً لوال موجه
ــح  ــع ان يوش ــن اتوق ــم اك ــن ل ولك
ــك وقد  ــاً ل ــواد  إكرام ــي بالس كتاب
ــت الطبع ألجعل أهداء الكتاب  أوقف
ــدي وعائلتي  ــخصك بدال من وال لش
باعتبارك شهيد النزاهة وقد فعلت 

ذلك الن الشهداء هم االكرم دائما .
ــة  طويل ــنوات  لس ــك  مع ــت  عمل
ــني  ــب املفتش ــيس مكات ــذ تأس من
ــرات  مل ــاً  مع ــافرنا  وس ــني  العمومي
وأشرفت على برامج التدريب اخلاصة 
ــني العموميني التي  مبكاتب املفتش
ــك  من ــت  وتعلم  (UNDP) ــا  أقامته
الكثير فأنت اخمللص , الطيب , الوقور 
ــق  , االمني , النزيه , املتواضع والعاش

لوطنك حامالً همومه وتعمل جاهداً  
ــت األخ والزميل  ــن أجل العراق فأن م
ــذي  ــل ال ــي اجللي ــتاذ والقاض واألس

ــك وحتت  ــاس في محبت ــع الن اجتم
باحملبة  ــة  املفعم ــة  الوارف ــك  مظلت

والنزاهة واإلخالص .

ــت مني أن  ــر لقاء معك طلب  في اخ
ــاص بهيئة  ــالن اخل ــى االع ــدم عل أق
ــني عموميني  النزاهة لطلب مفتش
ــرة .. وأمتثلت  ــل اخلب بحثا عن اه
ألمرك وأكملت استمارات التقدمي 
ــق فيها البرنامج مع   التي اليتطاب
شرط العمر بالنسبة لي  , وعندما 
ــي أن  ــت من ــك طلب ــك بذل أعلمت
أقدم إستمارات الترشيح بشكل 
مباشر لك وسلمتها فعالً ملكتبك 
ــس ٢٠١٩/٣/١٤    (  ظهر يوم اخلمي
يوم استشهادك) ،ومازلت احتفظ 
برسالتك الرقيقة في هاتفي  وانت 
تطلب مني ان اقدمها لك مباشرة 

بعبارة (اجلبها لنا ابو منذر) 
ــك الطاهرة  ــة اهللا علي روح رحم
ــه  جنات ــيح  فس اهللا  ــكنك  وأس
ــلوان  ــك وذويك الصبر والس وألهل

وإنا هللا وإنا إليه راجعون .

علي علي 

ــه  ــي صفحات ــخ ف ــا التأري ــجل لن   س
ــرة، ناء  ــواهد كثي ــظ ونصائح وش مواع
ــفره وازدحم في نقلها املؤرخون  بها سِ
والكتاب، لتصل إلينا بتحصيل حاصل 
ــق أو التمثيل أو  ــزة للتطبي ــة جاه جترب
ــوال كلها هي  ــي األح ــهاد، وف االستش
ــن الصفر في  ــدة تغنينا عن البدء م فائ

ــخص أو حالة  ــى ش ــم عل ــدرة احلك ق
ــوب“ رجل ميلك  ــه. ”عرق ــرف منر ب أو ظ
أطيانا وبساتني نخل مترامية األطراف، 
والتسويف  باملماطلة  ــهورا  وكان مش
ــأله  ــا يس ــه يوم ــاه أخ ل ــد، أت باملواعي
ــوب :  إذا أطلعت  ــال له عرق حاجة، فق
هذه النخلة فلك طلعها، فلما أطلعت 
أتاه، فقال :  دعها حتى تصير بلحا، فلما 
ا، فلما  أبلحت قال :  دعها حتى تصير زهوً
ــت قال:  دعها حتى تصير رُطبا، فلما  زه
أرطبت قال :  دعها حتى تصير مترا، فلما 
ــا عرقوب ليال فقطعها  أمترت عمد إليه
ــيئا، فصار  ــم يعط أخاه من ثمرها ش ول
مثال في اخلُلْف يُستشهد به في إخالف 

املواعيد، حتى قال شاعر:
ر   ــجية  ــك س ــف من ــدتَ وكان اخلُل وع

مواعيد عرقوب أخاه بيثرب
ــر في أحد أبيات  وقد ذكره كعب بن زهي

قصيدته (بانت سعاد) حيث قال:
ــك بالعهد الذي زعمتْ   إال كما  وال متس

متسك املاءَ الغرابيلُ

كانت مواعيد عرقوب لها مثال

وما مواعيدها إال األباطيل

ــة  ــع تصريحات بعض ساس ــن يتاب   م
العراق ومسؤوليه في حلهم وترحالهم، 
ــم  ــي حربه ــم، ف ــم ورواحه ــي غدوه ف
ــا،  ــات وبعده ــل االنتخاب ــلمهم قب وس
خالل حتالفاتهم وعقبها، تغريه للوهلة 
ــي  ــفافة الت ــات الش ــى املصطلح ــا، والكلمات الرقيقة التي األول يتفوهون به

ــة  ــدقون بأعذبها وأكثرها سالس يتش
ــحرا، حتى يكاد يرى البهرج الفتان  وس
ــراق بني  ــاطع واألمل الب ــاء الس والضي
ــات، الرنانة في  ــطر تلك التصريح أس
ــا والطنانة في مواعيدها، غير  مفرداته
ــا كانت  ــف انه ــرعان ما يكتش أنه س
ــوع الثمن  ــا، وإعالنا مدف ــا دعائي كالم
ــن وحقوقه  ــب املواط ــن جي ــا، م باهظ

وثروات بلده.
  ومن تطلع للتصريحات الرسمية التي 
ــات الدولة ووزاراتها،  تصدر من مؤسس
تلوح له بشائر األمل في األفق القريب، 
ويرى ان الفرج بات أدنى من قاب قوسني 
ــال انتظارهم له،  ــني، الذين ط للعراقي
ــل  ــة بأم ــرة ممزوج ــا رددوا بحس ولطامل
ــي يختلقها  ــم  ذاك ان اخلالفات الت وأل

ــنن، واالختالفات  ــتنا بتف ــض ساس بع
ــاء متقن، أضحت  ــي يتبادلونها بده الت
ــدة،  ــي أو املنض ــس أو الركب ــرة التن كك
ــون مبزاولتها وقضاء  يلهون بها ويتمتع
ــتى، فتارة  أوقاتهم معها في مالعب ش
ــقف املدفأ شتاءً واملبرد  في امللعب املس
ــه الذي  ــائل الترفي ــدث وس ــا بأح صيفً
يسمى ملعب (قبة البرملان). وتارة أخرى 
ــائم  ــم نس يحلو لهم ان يصطافوا بش
شمال العراق، فيتجشمون عناء السفر 
ــية أو يشدون  لعقد الصفقات السياس
ــن محافظات  ــى محافظة م ــال إل الرح
ــه. أو قد  ــبب ذات ــط واجلنوب للس الوس
يحلو لبعضهم زيارة دولة من دول اجلوار 
ــون محطة  ــار، لتك ــر البح ــى عب او حت
يقيمون فيها ألسباب وتعليالت بقوالب 

ــا؛ رأب صدع أو رتق  ــبقا منه جاهزة مس
ــد أزر أو توحيد  ــمل أو ش ــرح أو لم ش ج
ــر أو تخاطب  ــب وجهات نظ رؤى أو تقري
ــكار أو تناكح همم أو  ــر أو تالقح أف كـَ فِ
تزاوج نوايا والناجت؛ طالق بائن أفهم علنا 

مكتسب الدرجة القطعية.
ــة  ــم اخلاص ــي حاجته ــا تنتف   وعندم
ون الرحال الى محافظة مقدسة  ــدّ يش
بزعمهم ان احلل يكمن حتت قبب األولياء 
ــي حني كل أفعالهم تبدأ  ومبباركتهم ف
ــوق، وتنتهي  ــا عق ــة، ويتخلله مبعصي
ــإن رحلة بعض  ــحت، وبذا ف ــا بس حتم
ــن  ــدو -بأحس ــة، التع ــتنا املهني ساس
ــبوهة تبدأ  ــا- كونها رحلة مش حاالته

بأكذوبة وتنتهي بخديعة.

د . ماجد اسد

ــق لكل  ــاة .. وهل يح ــرف احلي ــف نع  كي
ــا .. حتى عندما  ــان ان يحدد معناه إنس
يتقاطع مع املعايير اجلمعية وهل االخيرة 
ــنى التعرف  ــن ثم كيف يتس ــة .. وم ابدي
ــليمة الصحيحة رغم  على املعاني الس
ــن املعاني الوهمية  ــبيتها وعزلها ع نس
ــا في هذا  ــن مقارنته ــة وهل ميك والزائف
ــياق مبا أنتجته احلضارات القدمية أو  الس

اجملاورة أو املعاصرة ؟

 تقودنا هذه األسئلة للحفر في عنوان عام 
رمبا اليخص معنى احلياة متاما فلسفيا أو 
معاديا لها عندما تشترك املوجودات وفي 
مقدمتها البشر بالتعريف الكالسيكي 
ــو قراط) األب  ــم (اب أو التقليدي وهو قسّ
ــث القائم على مبدأ  األقدم للطب احلدي

إدامة احلياة .
ــدا من اجلدل  ــذه نتيجة ال تثير مزي هل ه
ــراء مقاربة  ــتحالة اج واالختالف حد اس
ــة عندما جند  ــات النظر املتنوع بني وجه
ــاة لذاتها بل يجعل  ــك باحلي من اليتمس
ــم اخر حيث  ــرا لعال منها معبرا أو جس
ــه وال يقود الى القطيعة  احلوار يبلغ ذروت
والصمت ،  على ان املواطن العادي وحتى 
ــة وال ميتلك قدرات  الذي لم يدخل املدرس
ــارات وملاذا  ــت احلض ــة كيف تكون ملعرف
ــاذا اختفت اخرى  ــر البعض منها ومل ازده
وقد يجهل هذا املواطن العادي ان معنى 

ــوت وهو ال  ــد ويعيش ومي ــاة ان اليوج احلي
ــول حتى  ــجرة نق ــف عن آلة أو ش يختل
ــبة  ــكل النس ــن العادي الذي يش املواط
ــكان العالم الثالث ميتلك  الكبرى من س
ــه ومجتمعه  ــأل ذات ــدرة املقارنة ليس ق
ــباب التي أدت  ــي ذلك عن األس ويحاور ف
الى تدهور احلياة في مجاالتها االساسية 
ــي  ــة وه ــة والفكري ــة والصناعي الزراعي
ــي احلياة  ــا عن معان ــن عزله ــي الميك الت
ــان وال  ــعادة االنس في أي حوار يتوخى س
يتوخى تدميره ،  بالتأكيد التوجد اجابات 
مسبقة وأخيرة أو ابدية فالعالم الثالث 
ــذه النتيجة، ان  ــى ه ــة أدت ال ورث أنظم
ــيئا يدل  ــد تنتج ش ــذه البلدان لم تع ه
ــى امتالك قدرتها في  على انها قادرة عل
ــا ولكن هناك  ــا أو غده صناعة حاضره
وجهات نظر ما زالت تتمسك باالجابات 
ــا حتى  ــة نظره ــن وجه ــاع ع ــي الدف ف

ــر  ــة مباليني البش ــم التضحي ــا يت عندم
ومبمتلكاتهم وثرواتهم ومصائرهم ..

ــا أم تزعم  ــكلة ذروته ــغ املش ــا تبل  وهن
ــارة تهيمن على مصائر  انها متتلك حض

ــوط احلمراء  ــاز اخلط ــا ان ال جتت اممّ عليه
ــف  ــدث العن ــا فيح ــاج حياته ــي انت ف
ــي احلفاظ  ــج ف ــالم املبرم ــل االع ويتدخ
ــذه الفجوات ولعل علم اإلحصاء  على ه
ــة كلها  اليومي ــة  واألمثل ــة  واملعلوماتي
ــير الى تراجع معدالت االبتكار وزيادة  تش
حادة في عدد العاطلني عن العمل وزيادة 
ــن لهم في  ــني عن مالذ آم ــب الباحث نس
ــردي اخلدمات وهدر الثروات  دول العالم وت
ــابة  ــور رؤس األموال والطاقات الش وتده
والعلمية وحماية الطفولة وحقوق املرأة 
ــا جعل احلياة حقبة بعد  والبيئة الخ.. م
ــروعات  اخرى ومنذ قرون تعيد انتاج مش
ــعوب  ــت ذروتها عندما حتتم على ش بلغ
ــتورد مفاهيمها  ــث ان تس ــم الثال العال
ــن على  ــر لك ــن االخ ــاة م ــة واحلي للحري
ــاب حريتها وهويتها وقدراتها على  حس

االبتكار !.

ان مايجري االن من حراك نتمنى ان يستمر بسلميته في الدول 
ــابقا  ــي مصر وما جرى س ــتورية ف ــة والتعديالت الدس العربي
ــية من صراعات في ليبيا واليمن  أرى انها  وبصورة مؤملة وقاس
ــباب ومنها التقافز على االبجديات السياسية  نتائج لعدة أس
ــية لصناع قرارها حيث  ــد ايالما تلك االنانيات السياس واالش
ــلطة أحادية اجلانب والتوجه االشد خطورة هو عدم  باتت الس
ــاير راس الدولة او صانع قرارها  ــادات بديلة  كانت تس وجود قي
ميكن ان تسد فراغه في حالة حدوث تغيير حتى باتت الشعوب 
على حافة الهاوية هوت مع اول رياح للتغيير.. فلم نكن نعرف 
ــن اليمن اال علي  ــا اال قذافيها ومن مصر اال مبارك وم ــن ليبي م
ــتطاعة بو تفليقة  عبد اهللا صالح.. وهذه اجلزائر الم يكن باس
ــك عن العلن  ــو كان في الظل  ناهي ــدا له حتى ل ــج قائ ان ينت
ــال مقبوال داخليا  ــير ان ينتج بدي ــتطاعة البش . الم يكن باس
ــة وكذلك مبارك كلنا  ــد مقبوليته الدولي ــا بعد ان فق وخارجي
نتذكر السادات كيف كان مبارك نائبه وكيف حتولت السلطة 
ــي لينتج نائبا له يتمتع مثلما  ــهولة هل يفعلها السيس بس
ــية ستعصف  يتمتع هو من صالحيات ام ان االنانيات السياس

به كما عصفت مببارك.
ــية احملركة  ــد مايؤلم ان نتقافز على االبجديات السياس ان اش
ــرون من  ــاج ق ــورت نت ــي تبل ــة والت ــة املتزن ــة الدولي للسياس
ــهر االف املفكرين والباحثني  التضحيات والثورات والدماء  وس
ــذه االبجديات  ــم أخيرا على ه ــاث ليركن  العال ــز األبح ومراك
ــرة ذاتية ان اهم هذه االبجديات هي حتول الكثير من  وارى وبنظ
ــية واضحة املعالم تنتج  احلركات واألحزاب الى  مدارس سياس
العديد من صناع القرار في مختلف اجملاالت إضافة الى صناعة 
ــاري  ــع قرار يتميز باعتماده على حزبه ومجموعة مستش صان
ــكلوا  ــارين ميكن ان يش حزبه ووجود العديد من هؤالء املستش
ــات هذا ان لم  ــول أي نوع من االزم ــادة بديلة في حالة حص قي
يكن هنالك نائب للرئيس ميكن ان يسد الفراغ  في حالة غياب 

الرئيس او تغييبه.
ــي لدى عموم  ــة امللكية وفرت الكثير من االمن النفس األنظم
ــي وان كانت هذه األنظمة  ــعوبها حيث االستقرار السياس ش
بروتوكولية لكن العقل االنساني ابدع في انتاج هذه األنظمة 
ان يكون البديل للعهد او امللك جاهزا ولذى نرى في خضم هذا 
االنفالت العقلي السياسي الذي يسود العالم اليوم ثبات هذه 
األنظمة حتى باتت شعوبا حتسب من العالم املتقدم وبتنمية 
ــعادة ومن األمثلة  ــتدامة عمالقة ومن الشعوب االكثر س مس
ــمع بتطورها  ــكندنافية التي نس ــدول االس ــك ال ــر فتل الكثي
ــد حيث ذلك  ــن ملوكها للعامة اقص ــم ملكا م ــرف اس وال نع
ــاهد  النظام االجتماعي العالي التطور ولنا في منطقتنا الش
ــوت األنظمة امللكية في هذه النظرية الصراعية  األكبر وهو ثب
ــوارعنا فهذه  ــا وش ــا وبني اهلين ــارت بارضن ــي س ــة الت الدولي
األنظمة اخلليجية واملغرب واألردن خير شاهد ومصداق  ملقالنا 
ــكلت جمهوريات خوف ومتلكت  ــمولية ش هذا. األنظمة الش
ــبه ما يكونوا مشاريع  ــيليا حتى باتوا اش ــعوبها متلكا وس ش

استشهاد دائمة .

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
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 اِّـهندس / زمان صاحب الدراجي

يقف املواطن بانتظار توقيع كتاب له او هامش 
ــداً) ! وبعضهم  ــول له املوظف (تعال غ ثم يق
ــهر)!  لديه معاملة ما ، يقال له (تعال بعد ش
ــان قصير  ــرف املوظف ان عمر اإلنس ــد ال يع ق
ــاعة ! اجلميع  ميكن ان يقاس بالدقيقة او الس
ــاد يقاس  ــان كما معت ــون ان عمر اإلنس يعرف
بالسنني  والعمر مقسم الى ثالث اجزاء اجلزء 
األول للنوم والثاني للراحة والثالث للعمل ، اي 
ان عمر اإلنسان العملي هو ثلث عمره املقاس 
ــان الطبيعي اي ما بني الـ١٨  ــنني لإلنس بالس
ــا او بعدها تتغير  ــتني ، وما قبله ولغاية الس
ــيم العمر . يخطأ من يتصور إن العامل  تقاس
هو فقط الذي يعمل بجهده وعضالته لينتج 
ــم هي عبارة  ــف في العال ــا جميع الوظائ وإمن
ــو عامل  ــأي عمل فه ــن يقوم ب ــل وم عن عم
ــه فاجلندي عامل  ــي مجال عمل ــو منتج ف وه
ــك الضابط واملهندس   في مجال عمله وكذل
ــم واملفكر والكاتب عامل بفكره  الخ ،،  واملعل
ــة ! واالكثر قدسية  فكلمة عامل هي مقدس
ــل وينتج بالوقت  ــن يحترم الوقت ويعم هو م

ــتحق األجور  ــه يس ــذي على ضوئ ــاح وال املت
ــتحق النجاح ومحبة اهللا والناس , وهنا  ويس
ــة مفردات مهمة في حياتنا  نقف عند خمس
ــت ،  ــل ، الوق ــور ، العم ــي األج ــة وه العملي

الفساد والقانون . 
ــمولي  في أي عملية إنتاجية (واإلنتاج هنا ش
ــاعة في  ــت مببدأ رجل/س ــاص) ربط وليس خ
ــر يعتمد على  ــم , أي إن األج ــب دول العال اغل
ــى املبدأ اآلخر في  ذلك املبدأ ، وال ميكن أن ننس
ــارة التي تعتمد على   ــل هو الربح واخلس العم
العملية اإلنتاجية وترتبط باملبدأ األول ، وهذان 
ــتخدمان  بشكل تام في  املبدئان عادة ما يس
ــبة اقل  ــركات والقطاعات اخلاصة وبنس الش
ــابات او انها  ــتخدم احلكومات هذه احلس تس
ــتخدم رجل/يوم , فالبعض من يقف امام  تس
ماكنة الطباعة او ماكنة الصناعة عليه دقة 
املالحظة واملتابعة واالستمرار بالعمل واال فان 
ــع فيه اجلهد واملال ، ما يهمنا  ما ينتجه يضي
ــابات احلكومية ألنها ملك الشعب  هو احلس
وعلينا االستفادة من العامل في احلكومة مبا 
ــب واألجر الذي يأخذه مع الوقت احملدد  يتناس
ــال العام  ــو هدر للم ــاع للوقت ه ــه وأي ضي ل
ــر العمل  ــائر تأخي ــارة تضاف إلى خس وخس
وخسارة املنتج بسبب ذلك الضياع , لن يكون 
ــا يجب أن يكون  ــأتطرق إليه مثالياً وإمن ما س
ــاء الدولة  ــتقبل وبن ــابات املس ــاً حلس عقالني
ــى نعيش في فوضى  ــدة وال ميكن أن نبق اجلدي
إدارية ومهنية , يجب أن نعي إن األجور تعطى 
على أساس نوع العمل وحجمه ودقته وليس 

ــاء اإلدارة والصناعة  ــاً ، وقد درس علم اعتباط
ــل ووضعوا  ــاالت الوقت والعم ــاع ح واالجتم
ــات التتابعية  ــياقات والعملي ــط والس اخلط
وخارطة طريق لألعمال كل حسب اختصاصه 
ــات  والتوقيت ــرق  والط ــالك  املس ــة  متضمن
الزمنية للحصول على أفضل إنتاج يتناسب 
ــه ووقت اجناز  ــر وقدرة العامل وكفائت مع األج
ــوباً على  كل مفردة من مفردات عمله . محس
ــاس اإلنتاج والربح واخلسارة , لنأخذ مثال  أس
ــل والوقت , فلو أن  ــيطاً لربط األجر والعم بس
ــيطاً في عمل ما يأخذ راتباً شهرياً  عامالً بس
ــوباً على معدل  معدله (٩٠٠) الف دينار محس
عدد أيام العمل الفعلية في الشهر (عشرون 
ــتبعاد العطلة الثابتة  والعطل  يوماً) بعد اس
ــيكون  ــوبة , فس ــة أو الطارئة أو احملس اجلانبي
ــو (٩×١٠÷٢٠= ٤٥×١٠) أي اجر  ــر اليومي ه األج
ــون الف دينار  ــة وأربع ــل اليومي خمس العام
ــاعات  ــادة ما تكون عدد س ــاعة (وع وفي الس
العمل اليومي الفعلي ستة ساعات) فان اجر 
الساعة الواحدة للعامل هو (٤٥×١٠÷٦=٧٥٠٠) 
ــمائة دينار أي ما يقارب  سبعة اآلالف وخمس
ــاعة ! وهو أعلى اجر في العالم  (٧دوالر) بالس
ــعب  , وهذا ال احد يعترض عليه الن ملك الش
ــز (أيا كان  ــعب مقابل عمل ينج يعطى للش
ــميه  العمل) لكن ما نعترض عليه هو ما نس
ــل الوقت ,  ــاع الوقت أو قت ــدر الوقت أو ضي ه
وهنا نتحول من مفردات األجر والعمل والوقت 
إلى مفردتي الفساد والقانون ؟ فأين الفساد ؟ 
لنرجع حلساباتنا حيث األجر اليومي (٤٥) الف 

ــاعات فهل يعمل بها العامل  دينار لستة س
ــباب  ــك ألس ــواب كال وذل ــالً اجل ــورة كام بص
ــويفي  ــا موضوعي والبعض اآلخر تس بعضه
ــبيل املثال بعض  ــت منها على س لقتل الوق
ــل لقضاء  ــل بها العام ــي يتحاي ــال الت األعم
الوقت كالذهاب للحمامات أو شرب السكائر 
ــخصي  ــي الش ــال الهاتف ــاي أو االتص أو الش
ــوء املريح للصالة  ــارات اخلاصة أو للوض أو الزي

والتعبد الطويل أو اإلطالة في النقاش والشرح 
ــوع ما وغيرها من املفردات اجلانبية التي  ملوض
ــد وعرقلة العمل وتأخيره  تضيع الوقت واجله
ــبنا كل تلك املمارسات  وتأجيله , فإذا احتس
ــدة فقط أي  ــاعة واح ــتغرق س على أنها تس

ــاعة في اليوم  ــارة (٧٥٠٠) دينار بالس خس
ــرون يوماً تصبح خلسارة  الواحد وملدة عش
املادية (١٥٠) الف دينار فإذا كان معدل عدد 
ــخص  العاملني في احلكومة (٤) ماليني ش
ــهرية , وتخيلوا  ــارة الش ــوا اخلس فتخيل
ــذي يترتب عليه ومواقف  حجم التأخير ال
ــائر كبيرة ولكن  ــؤدي إلى خس ــرى قد ت أخ
ــة آنياً .اذاً ان عالقة العمل في  غير ملموس

الفشل والنجاح يعتمد على الوقت ،
(ان بقتل الوقت ميوت العمل ) ، 

ــام وحتى للمال  ــو الهدر باملال الع وهذا ه
ــتفيد من  اخلاص الذي يكلف املُراجع املس
ــاد  ــني ، وهو جزء من فس ــات العامل خدم

إداري غير منظور ( مستبعداً الفساد املباشر 
ــارقون بعز  ــن الكبار والصغار الس واملعلوم م
ــال العام هو جرمية  ــر ) ، وان أي هدر للم الظه
يعاقب عليها القانون ! لكن جرمية قتل الوقت 
ــورة او التي لم يعثر على  هي جرمية غير منظ
نص قانوني واضح يعاقب عليها مرتكبها إال 
في بعض األحيان باحملاسبة املباشرة من قبل 
ــؤول اإلداري إن كان جيداً ! وهناك مقولة  املس
ــك!  ــه قتل ــم تقتل ــيف ان ل ــت كالس ان الوق
ــت لصالح العمل  ــتثمر الوق يعني ان لم تس
ــد الراحة فانه  ــل واإلنتاج بع ــؤ للعم او التهي
يذهب هباءً وميوت بداخلك الطموح والنجاح! 
ــرت دنياك ! واذا لم تستغل الوقت  وبها خس
ــل التعبد  ــات العمل من اج ــاح خارج أوق املت
ــك ، واذا لم  ــر آخرت ــك ستخس ــالة فان والص
تستغل الوقت املتبقي من املتاح في الترفيه 

عن نفسك وعائلتك فال انت تنتج وال عائلتك 
ــة ، الن احلياة  ــل والعائل ــر العم ترتاح فتخس
فرصة لك عندما تستغل الوقت فيها تنجح 
ــحب على  ــل للوقت انس ــذا القت ــى ه ؟ وحت
ــح ال قيمة  ــة بحيث اصب ــات اجملتمعي العالق

للوقت واملوعد ! ولديهم اسباب كثيرة ؟
ــه يجب ان ال  ــاء الوقت واحترام ــا احي اذا اردن
ــرع وال التزام , أو السياسي  نرى املتعبد بال ش
ــادئ , والتاجر بال اخالق , وصاحب  بال قيم ومب
الثروة بال جهد وعمل , والعالِم بال نفع للوطن 
, والكالم بال أدب , واملسؤول بال ضمير ، واحلرية 
بال انضباط وحدود ، واملواطن الذي غابت عنه 
ــم!!  ــم ال يهمه ــت لديه ــة ! الن الوق املواطن
ــت  ــل الوق ــي  قت ــاهمون ف ــم يس ــن ه الذي
ــنخطوا  ــر ، فاذا أبعدنا كل أولئك س والضمي
ــياقات  ــي وضع س ــراع  ف ــو اإلس ــوة نح خط
ــات زمنية ملزمة  ــل ثابتة ومحددة وتوقيت عم

ــب على  ووضع تعليمات وقوانني صارمة حتاس
اإلنتاجية ومبراحلها بالساعة والدقيقة وليس 
املفتوحة !! ويعاقب من يقتل الوقت عن عمد 
ــل  ــدة ، ونضع تسلس ــدون فائ ــد وب او دون عم
ــة بتوقيتات من  ــة االداري ــات التتابعي للعملي
قبل ذوي اخلبرة واالختصاص أصحاب العقول 
املتحركة والضمائر احلية النقية وما أكثرهم 

في عراقنا احلبيب ، احد الفالسفة يقول :
عندما يعلم املواطن إن الدولة ال حتترم الوقت 
ــرار وليس  ــض االش ــة بع ــدار ملصلح ــا ت وأنه
ــتطيع ان يضحي ال  ــة أمة فانه ال يس ملصلح
ــيبحث  من اجلكم وال من اجل الوطن وامنا س
ــخصية وبذلك يقتل  ــن ذاته ومصاحله الش ع
ــدم الوطن ،  ــة وبالتالي يه ــال عقوب ــت ب الوق

وتتحملون خطيئة الهدم و االنحراف . 

ما يهمنا هو الحسابات 
الحكومية ألنها ملك 
الشعب وعلينا االستفادة 
من العامل َّـ الحكومة بما 
يتناسب واألجر الذي يأخذه 
مع الوقت اِّـحدد له

من تطلع للتصريحات 
الرسمية التي تصدر من 
مؤسسات الدولة ووزاراتها 
تلوح له بشائر األمل َّـ األفق 
القريب ويرى ان الفرج بات 
أدنى من قاب قوسني للعراقيني 
الذين طال انتظارهم له

الحياة حقبة بعد اخرى ومنذ 
قرون تعيد انتاج مشروعات 
بلغت ذروتها عندما تحتم 
على شعوب العالم الثالث ان 
تستورد مفاهيمها للحرية 
والحياة من االخر

َّـ عينيك ايها القاضي الجليل 
ننظر عز الوطن والتفاني 
بخدمته ولم تتخلى عنه َّـ 
أصعب الظروف وعلى لسانك 
يتألأل درر الكالم ومعانيه ولم 
تبخل عليه بوقتك وجهدك 
وحتى ضحيت له بنفسك 
وهي أعلى معاني الفداء
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باحتاد  املسابقات  جلنة  حددت 
دور  اياب  مباريات  موعد  الكرة 
العراق. كأس  لبطولة  الثمانية 
شهاب  اللجنة  مدير  وقال 
حددت  «اللجنة  ان  احمد    
املقبل  حزيران  شهر  من  الثالث 
دور  اياب  مباريات  القامة  موعدا 
على  الكاس  لبطولة  الثمانية 
ان يتم حتديد اماكن اقامتها في 
وقت الحق».واضاف ان «مباريات 
بني  ستجري  الثمانية  دور  اياب 
ميسان  ونفط  الطلبة  فريقي 
والزوراء  الكهرباء  مع  واحلدود 

النفط». مع  واجلوية  بغداد  مع 
حددت  «اللجنة  ان  الى  واشار 
موعدا  ذاته  الشهر  من  السابع 
النهائي  نصف  مباراتي  القامة 
ستجري  التي  ذاتها  للبطولة 
من  املغلوب  خروج  بطريقة 
مباريات  ان  واحدة».يذكر  مباراة 
عن  اسفرت  الثمانية  دور  ذهاب 
بهدف  بغداد  على  الزوراء  فوز 
اجلوية  وتعادل  شيء  ال  مقابل 
والطلبة  سلبيا  النفط  مع 
لكل  بهدف  ميسان  نفط  مع 
الكهرباء  مع  واحلدود  منهما 

بذات النتيجة.

قال عبد الوهاب أبو الهيل املدير 
الفني لنادي اإلخاء األهلي عاليه، 
إن عامل التركيز لدى العبيه كان 

مفتاح الفوز على الصفاء.
 وحقق اإلخاء األهلي عاليه فوزًا 

الصفاء  حساب  على  صعبًا 
بنتيجة ١-٠ في املباراة التي جرت 
الشهيد  الرئيس  ملعب  على 
رفيق احلريري في صيدا ضمن ربع 

نهائي كأس لبنان. 
وأضاف أبو الهيل في تصريحات 
هدف  أن  املباراة  عقب  خاصة  

نفس  على  السير  هو  فريقه 
املاضي  املوسم  مستوى 
الذهبي  املربع  إلى  بالوصول 
األربعة  بني  والتواجد  للكأس 

الكبار في الدوري. 
 وتابع: «التأخير في خوض املربع 
الذهبي للكأس ليس في صاحلنا 

وال الفرق املنافسة حيث سيؤثر 
اجلاهزية  مستوى  على  ذلك 

البدنية والفنية للفرق».
باحلضور  الهيل  أبو  َوأشاد 
ا أن الفوز  الذهني لالعبيه، مؤكدً
الفريق بعد سلسلة  أعاد هيبة 
املباريات  في  سلبية  نتائج 

األخيرة بالدوري. 
نهائي  نصف  مواجهة  وعن   
الكأس قال أبو الهيل: «مواجهة 
ستكون  النجمة  أو  األنصار 
الفريقان  ميتلك  حيث  كبيرة 
ا وشعبية في لبنان، لكن  تاريخً

ال شيء مستحيل».

- كيف ترى الثالثة ألقاب املتتالية؟
ــك أنها غير مسبوقة في الدوري  ال ش
ــل  ــراغ، ب ــن ف ــأت م ــم ت ــي، ول العراق
ــم متواصل من  ــاد ومثابرة ودع باجته

إدارة النادي ووزارة النفط.
ا؟ - هل كان الطريق إلى اللقب ممهدً

ــم احلالي هو األصعب، تعرضنا  املوس
ــة،  ــن الفرق املنافس ــط كبير م لضغ

واجلميع كان يسعى خلطف اللقب.
ا  ــنا وعدً ــى أنفس ــا عل ــا قطعن لكنن
ــا وعدت  ــب، وهذا م ــاظ باللق لالحتف
ــادي، التي لم تبخل علينا  به إدارة الن
بشيء، وبالتالي أقل ما نقدمه لها هو 

التتويج.
ــالي أوف بانتصارين لكل  - دخلتم الب
فريق أمام الشرطة، أما كان يقلقكم 

هذا التعادل؟
الشرطة من الفرق الكبيرة واملستقرة 
ــي الدوري، وتأهله للنهائي يدل على  ف

شخصية الفريق.
لكننا متكنا من حتقيق ثالثة انتصارات، 
ــمنا من خاللها اللقب، دون منح  حس
فرصة للخصم للعودة إلى املنافسة، 

وهنا تكمن قوة النفط.
- كيف سيكون مستقبلك؟

ــط، إنه فريقي  ــتمر مع النف - أنا مس
ــت معه أفضل اإلجنازات، وكالم  وحقق

رئيس النادي، األستاذ كاظم سلطان، 
عني يشعرني باالنتماء.

ــاقٍ مع  ــول خالد يحيى ب ــا ما يق دائم
ــؤولية  ــق مدى احلياة، وهذه مس الفري

ــا، وعلي أن  ــة يضعني أمامه حقيقي
ــتواها.. وبالتالي ال أفكر  أكون في مس

في أي من العروض املقدمة لي.
ــات الفريق  ــاب محلية، ب ــد ٣ ألق - بع

مطالبًا بالبطوالت اخلارجية؟
ــي احلقيقي،  ــو طموح ــذا ه ــم ه نع
ــعى لتحقيق إجناز على املستوى  أس
ــنكون  القاري واإلقليمي، وبالتالي س
ــة األندية  ــي بطول ــراق ف ــني للع ممثل
اآلسيوية، من خالل تأهلنا نحن ونادي 
ــد بطولة غرب  ــميدور اإليراني، بع ش

آسيا التي أقيمت في بغداد.
ــتوى الالعبني، وهل  - ما تقييمك ملس

سيتم االستغناء عن بعضهم؟

ــاهموا في تتويج  ا س الالعبون جميعً
ــعى لالحتفاظ  ــق، وبالتالي نس الفري
ــق حالة من  ــن أجل خل ــا، م بعناصرن
ــة  ني ــد  توج وال  ــي،  الفن ــتقرار  االس

لالستغناء عنهم.
ــتقطابات اجلديدة، فما  ــن االس أما ع
ــن هذا املوضوع،  زال احلديث مبكرا ع
ــيكون لكل حادث حديث، عندما  وس

يقترب االستحقاق املقبل.
ــيتم  ــل س ــني، ه ــن احملترف ــاذا ع - وم

االحتفاظ بهما؟
ــني  احملترف ــني  الالعب أن  ــكلة  املش
ينشطان في مركز واحد، وبالتالي في 
بطولة آسيا نحن مطالبون بالتغيير.

ــتمر  أعتقد أن احملترف دي ماريا سيس
ــد نضطر  ــا تايلور فق ــق، أم مع الفري
ــع محترف جديد بدالً منه،  للتعاقد م
ــل الدخول في  ــي مركز مختلف، قب ف

منافسات البطولة اآلسيوية.
ــزال الالعب اخملضرم  - هل أنت مع اعت

قتيبة عبد اهللا أم استمراره؟
ــة عالية،  ــة فني ــب بقيم ــة الع قتيب
ــي تتويج فريق  ــع زمالئه ف ــاهم م وس
ــخصي، ال  النفط، لكن هذا القرار ش
ــنحترم قراره  ــن التدخل فيه، وس ميك

مهما يكون.
ــتقبله،  ــه أن يدرس مس ــد علي أعتق
ــبًا،  ــراه مناس ــذي ي ــرار ال ــذ الق ويتخ
ــلة النفط  ــدم الكثير لس ــة ق فقتيب
ــلة العراق بصورة  بصورة خاصة، ولس

عامة.
- هل سيتوج النفط بلقب رابع؟

ــى اللقب في  ــة عل طموحنا املنافس
ــة األخرى  ــم أن األندي ــم، رغ كل موس
ــج، وبالتالي ال  ــح للتتوي ــا تطم أيض
ــتقبل، وكل  ــن املس ــن احلديث ع ميك

شيء إلى اآلن مجهول.
لكن الطموح الشخصي هو السعي 
للقب رابع، مع إعداد متميز للموسم 

املقبل.
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رائد  للسباحة  املركزي  العراقي  االحتاد  سر  امني  كشف 
اجتماعات  في  املشاركة  عن  احتاده  غياب  عن  فاضل، 
اجلمعية العمومية واملكتب التنفيذي لالحتاد العربي للعبة 
التي عقدت امس االثنني، في تونس، مبشاركة عدد كبير من 
إن  الوطنية.وقال فاضل في بيان  رؤساء واعضاء االحتادات 
«سبب تأجيل اعتذار العراق عن املشاركة في االجتماعات 
املذكورة يعود لقطع االموال عن اللجنة االوملبية الوطنية 
العراقية، وبالتالي احتاد السباحة تأثر باالزمة املالية حاله 
تعمل  التي  املركزية  الرياضية  االحتادات  بقية  حال  بذلك 

العراقية».واشار  الوطنية  االوملبية  اللجنة  مظلة  حتت 
امني سر احتاد اللعبة، الى ان «احتاده سبق ان قرر تأجيل 
اقامة منافسات بطولة اندية العراق لفعالية السباحة 
االوملبية لفئات املتقدمني والشباب والناشئني والتي كان 
من املقرر ان تقام فعالياتها في بغداد في النصف الثاني 
من شهر نيسان  ».وتابع فاضل حديثه بالقول، ان «احتاد 
اللعبة ينتظر اطالق االموال للجنة االوملبية بغية حتديد 
للفئات  االندية  بطولة  منافسات  القامة  جديد  موعد 

الثالثة املتقدمني والشباب والناشئني».

 بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد /  بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 

âb‘€a@b‰yÏ‡ü@wu˚Ì@Ô‹0a@Äbv‰€a@ZâaÏy@ø@¡–‰€a@Ú‹ç@lâÜfl

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

في العالم ودول اجلوار الرياضة عندهم في املقدمة وتنافس الصناعة 
ــق اليومي واملتابعة الكثير والسبب  والعلوم االخرى ولها من العش
ــة من ١٩٣٨ الى  ــم بعد احلرب العاملية الثاني ــم مللموا جراحاته انه
ــوا البنى التحتية  ــن املاضية كانوا قد اكمل ــود من الزم ١٩٤٥ ولعق
لبالدهم مبجاالت الصناعة والعمران وعلوم االجناس والبيئة والبحار 
وغيرها الكثير لكن من املؤسف ما يجري عندنا حيث نصحو يوميا 
على خبر يحمل مشكلة او تعويق عمل ما في مجاالت احلياة كافة 
ــرية  ــرة القدم خاصة ورغم الوفرة املالية والبش ــا الرياضة وك ومنه
ــياحة االثارية املهملة لالسف الشديد  متمثلة مبوارد النفط والس
ــة وكذلك موارد احلدود واملوانئ اال اننا  ــياحة الدينية املنتعش والس
ــا من الرياضة  ــرض او يدمر ماتبقى لدين ــن يريد ان يف ــد هنالك م جن
ــبابنا بعد ان فقدنا مقومات الصناعة  املتنفس الوحيد لكبارنا وش
والبناء والزراعة وجاء دور تدمير الرياضة رغم شموخ املالعب احلديثة 
والكثيرة التي انتشرت في مدننا ومازال هنالك الكثير قيد االنشاء 
ــاد وبلد تعداده اربعون مليون نسمة  ــبهات فس او حامت حوله ش
يحتاج الى قوانني تخدم وال تهدم والرياضة فيها الكثير من القوانني 
ــرف بها كذا قوانني   حاكم العراق  ــا وال احد معت ١٦ و١٨ و٢٠ وغيره
ــات ومعها  بعد ٢٠٠٣  امللعون برامير قد حل كافة الهيئات واملؤسس
ــار واكادمييون  ــاتذة وخبراء ورياضيون كب ــني التي وضعها اس القوان

يعمل  ــوم  الي ــكل  وال
ــواه وبجرة قلم  على ه
ــا  ــر م اداري واخ ــر  وام
سمعناه هو ما يخص 
ــاركة في  االندية املش
بكرة  ــاز  املمت ــدوري  ال
ــر وزاري من  القدم وبام
رئاسة الوزراء بتكليف 
ــة ادخال  ــة لدراس جلن
ــعة  التس ــات  احملافظ
ــعة  وانزال او الغاء تس
ــي  ــاركة ف ــة مش اندي

ــط االربعة والصناعات  ــتلغى فرق النف ــدوري ومن االندية التي س ال
ــود محافظات  ــادي اجليش  وصع ــدود والبحري ون ــة واحل الكهربائي
ــليمانية  ــالح الدين والرمادي واملوصل  والس الناصرية والكوت وص
ــدواه والفائدة  ــرح ال نعرف جهته او ج ــوك وهذا املقت ــوك وكرك وده
ــن  ــتواها احس ــه والنتائج املرجوة منه وهل هذه احملافظات مس من
ــب واحليرة الكثير وهي مقلقة  ــئلة فيها من التعج من االندية؟ اس
لالندية وخاصة كرة القدم والطائرة واملصارعة واذا كانت احملافظات 
ــتوى متقدم فلماذا ال تتنافس ضمن السياقات  املذكورة اعاله مبس
ــا اين وجهتها  ــفينة الرياضة عندن ــح الدوري املمتاز؟ س في الترش
ــباب  ــاكل احلالية بني وزارة الش وبوصلتها القادمة؟ اال يكفي املش
ــتوى في  واللجنة االوملبية؟ واليوم توصف رياضتنا بانها االدنى مس
ــاكل   ولننظر الى محيطنا من دول  ــبب املش العالم ودول اجلوار بس
ــدوري عندها ال  ــعودية وايران وفرق ال ــوريا والكويت والس االردن وس
ــر فريقا او ناديا ورياضة هذه الدول منتعشة  ــة عش تتعدى اخلمس
ــترخاء تام وتتطور رياضتهم يوما بعد اخر اال رياضتنا  ويلعبون باس
ــة تلوح في االفق عندنا الن الرياضة  فمرضها مزمن ومقلق وال فرح

اقتحمها الفساد والراي املتسلط واخلراب يلوح في االفق 

@Èvnm@ÂÌa@µa
_b„Ü‰«@ÚôbÌä€a

وقفة 

فاهم حسن فتاح 

عاد ريال مدريد من ميدان نظيره رايو فاليكانو، 
جمعت  التي  املباراة  في   ،٠-١ باخلسارة 
الفريقني، أمس االول األحد، على ملعب تيريزا 
صحيفة  الليجا.وذكرت  إطار  في  ريفيرو، 
بيل  جاريث  الويلزي  أن  اإلسبانية،  «ماركا» 
جنم ريال مدريد، لم يعد مع زمالئه في حافلة 
إلى  فاليكانو.وأشارت  رايو  مباراة  بعد  امللكي، 
باالنتقال عقب  اإلذن  النادي،  بيل طلب من  أن 
موضحة  باراخاس،  مطار  إلى  مباشرة  املباراة 
أن طائرة خاصة كانت تنتظر الالعب الويلزي.
الالعب  هو  بيل  جاريث  إن  الصحيفة  وقالت 
الوحيد في الفريق الذي حصل على هذا اإلذن، 

اقترابه  إلى إمكانية  مما يشير 
من الرحيل عن امللكي بنهاية 

املوسم اجلاري.
مدرب  زيدان،  الدين  زين  وكان 

ا  تصريحً أطلق  قد  الريال، 
وقال  الهزمية  عقب  مثيرًا 

إذا كان بيل  «ال أعرف ما 
يركز على مدريد أم ال»، 
املدرب  أن  يوضح  مما 

ليس  الفرنسي 
االعتماد  نية  لديه 
في  بيل  على 

املوسم املقبل.

@fibÌâ@ø@Èˆb‘i@fiÏy@⁄Ïÿí€a@7rÌ@›Ói@“äñm

أكد سعي فريقه لتحقيق إنجاز آسيوي

ıb–ñ€a@Û‹«@ãÏ–€a@Äbn–fl@—íÿÌ@›Ó:a@Ïic

البدينة،  اللياقة  مدرب  اقترب 
من  بيدرو،  تشافي  االسباني 
التدريبي  الكادر  الى  االنضمام 
بقيادة  الوطني  للمنتخب 
ستريشكو  السلوفيني 

كاتانيتش.
الحتاد  الرسمي  الناطق  وقال 
إن  اخلرساني    حسني  الكرة 
مدرب  مع  يتفاوض  الكرة  «احتاد 
اجل  من  بيدرو  تشافي  اللياقة 
االنضمام للكادر التدريبي السود 

الرافدين».
قطعت  «املفاوضات  أن  واوضح 
االتفاق  يتم  وقد  كبيراً  شوطاً 

مع  ليتواجد  املدرب  مع  رسمياً 
املباريات  في  الرافدين  اسود 
حزيران  شهر  خالل  الودية 

املقبل».
وسبق ان عمل بيدرو مع املنتخب 

الوطني حتت قيادة املدرب راضي 
شنيشل.

ìnÓ„bmb◊@’Ìä–€@‚b‡ö„¸a@Âfl@l6‘Ì@ÎâÜÓi@Ô„bjç¸a@lbÌa@ÜÓ«aÏfl@ÖÜ§@pb‘ibéΩa
÷aä»€a@êdÿ€@ÚÓ„b‡r€a@âÎÖ

وزير النقل االسبق

الغاء تسعة اندية مشاركة َّـ الدوري ومن 
االندية التي ستلغى فرق النفط االربعة 
والصناعات الكهربائية والحدود والبحري ونادي 
الجيش  وصعود محافظات الناصرية والكوت 
وصالح الدين والرمادي واِّـوصل  والسليمانية 
ودهوك وكركوك وهذا اِّـقرتح ال نعرف جهته او 
جدواه والفائدة منه والنتائج اِّـرجوة منه

@⁄b‰ÁÎ@NNb‰Ój«˝i@√b–ny˝€@Û»é„
¥œ60a@ÙÏnéfl@Û‹«@›‡n™@7ÓÃm

الثالثة على  العراقي لكرة السلة، للمرة  الدوري املمتاز  النفط بلقب  توج فريق 
التوالي، بعد ٣ انتصارات في (البالي أوف) على الشرطة.وجنى النفط ثمار اجتهاده 
حتت إشراف مدربه، خالد يحيى، الذي قاد الفريق لتحقيق ٣ ألقاب متتالية.وفي 
اللقب  تفاصيل  على  للوقوف  النفط،  سلة  مدرب  مع  حوار  أجري  الصدد،  هذا 

الثالث، وخطط خالد يحيى لالستحقاقات املقبلة.  

كفيتوفا،  بيترا  التشيكية  قلصت 
أوساكا  نعومي  اليابانية  مع  الفارق 
في صدارة التصنيف العاملي إلى ١٣٦ 
نقطة، وذلك بعد صعودها إلى املركز 
أمس  تتويجها  عقب  عامليًا،  الثاني 
االول  األحد، بلقب بطولة شتوجتارت 

املفتوحة.
وتراجعت الرومانية سيمونا هاليب، 
الثالث  املركز  لتحتل  واحدة  مرتبة 
فيه  تقدمت  الذي  الوقت  في  عامليًا، 
املركز  إلى  كيربر  أجنليك  األملانية 
نهائي  ربع  إلى  وصولها  بعد  الرابع، 

شتوجتارت.
أما آخر التغييرات في املراكز العشر 
التشيكية  تراجع  فكان  األولى، 

بليسكوفا  كارولينا 
إلى املركز اخلامس عامليًا.

في  األولى  العشر  املراكز  يلي  وفيما 
التصنيف العاملي لتنس السيدات: 

١- نعومي أوساكا: ٦١٥١ نقطة.
٢- بيترا كفيتوفا: ٦٠١٥ نقطة.

٣- سيمونا هاليب: ٥٦٨٢ نقطة.
٤- أجنليك كيربر: ٥٢٢٠ نقطة.

٥- كارولينا بليسكوفا: ٥١١١ نقطة.

إيلينا   -٦
 ٤٩٢١ سفيتولينا: 

نقطة.
٧- كيكي بيرتنز: ٤٧٦٥ نقطة.

 ٤٣٨٦ ستيفنز:  سلوان   -٨
نقطة.

٩- أشلي بارتي: ٤٢٧٥ نقطة. 
 ٣٥٢٠ سابلينكا:  أرينا   -١٠

نقطة.

@ø@b◊bçÎc@Û‹«@÷b‰®a@’Óö�m@bœÏnÓ–◊

مهاجم  إيكاردي  ماورو  األرجنتيني  أعمال  ووكيلة  زوجة  نارا،  واندا  كشفت 
إنتر ميالن اإليطالي، عن موقف موكلها من البقاء في صفوف النيراتزوري في 
ميدياست  سبورت  شبكة  أبرزتها  تصريحات  في  واندا  املقبل.وقالت  املوسم 
صرح  قد  سباليتي  بالفعل».وكان  قراره  حسم  لقد  سيبقى،  إيكاردي  «ماورو 
عقب مباراة يوفنتوس املاضية، بأنه يرى نفسه مدربًا للنيراتزوري ملدة ١٠٠ عام.
وفي هذا الصدد، صرحت واندا «إيكاردي قال بإنه يتمنى البقاء مع إنتر ميالن 
ا. إنه أصغر سنًا وبالتالي سيبقى لفترة أطول».وأضافت «لم أكن  ملدة ١٥٠ عامً
أعلم بأن إيكاردي سيشارك أمام يوفنتوس، لست من أصدقاء سباليتي مثل 
كاسانو. لقد أحببت طريقة لعب ماورو، إنه يلعب من أجل الفريق، يفعل ما 

ويتبعها». للتعليمات  يستمع  إنه  منه،  يشار إلى أن ماورو إيكاردي يطلبون 
أزمة غاب ألكثر من شهر عن املشاركة رفقة إنتر  بعد  ميالن، 

جتريده من شارة قيادة الفريق اإليطالي.

@Êdíi@ÖâbÿÌg@ÚuÎã@Âfl@·çby@Öâ
Ê˝Ófl@6„g@ÒâÖbÃfl
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الخلفية التاريخية
أول عيد للعمال في الواليات املتحدة 
األمريكية مت االحتفال به في اخلامس 
ــي مدينة  ــبتمبر، عام ١٨٨٢ ف من س
ــاة عدد من  ــورك. وفي أعقاب وف نيوي
ــدي اجليش األمريكي  العمال على اي
ــات املتحدة خالل  ــاالت الوالي ومارش
ــراب بوملان عام  ــترايك أو اض بوملان س
١٨٩٤، وضع الرئيس جروفر كليفالند 
ــزب العمل  ــويات مصاحلة مع ح تس
باعتباره أولوية سياسية. وخوفاً من 
ــريع عيد  املزيد من الصراعات، مت تش
ــة وطنية من  ــه عطل ــال وجعل العم
خالل متريره إلى الكوجنرس واملوافقة 
عليه باإلجماع، فقط بعد ستة أيام 
ــراب. وكان كليفالند  من انتهاء اإلض
ــة عيد  ــواؤم عطل ــعر بالقلق لت يش
ــوم مايو  ــع االحتفاالت بي ــال م العم
ــاعر  ــر مش ــد يثي ــذي ق ــي، وال الدول
ــا هامياركت  ــلبية مرتبطة بقضاي س
عام ١٨٨٦، عندما أطلق أفراد شرطة 
ــيكاغو النار على عدد من العمال  ش
ــني بحد  ــام مطالب ــراب ع ــاء إض أثن
ــوم الواحد  ــاعات الي أقصى لعدد س
ــاعات، وقد راح  ــد عن ثماني س ال يزي
ــرات من  ــك احلادثة العش ضحية تل
أولئك العمال. وقامت اخلمسون والية 
ــد العمال  ــال بعي ــة باالحتف أمريكي

كعطلة رسمية.

َّـ أمريكا
ــاً للتقاليد، يتم االحتفال بعيد  ووفق
العمال، كرمز لبداية فصل الصيف. 
ــوم للراحة  ــة غالباً كي ــد العطل وتع
ــب أو  ــب. واخلط ــيرات أو املواك واملس
ــر  ــي أكث ــية ه ــرات السياس املظاه
خضوعاً للقيود عن االحتفاالت باألول 

ــال في معظم  ــن مايو كعيد للعم م
ــدان، وعلى الرغم من أن األحداث  البل
ــل منظمات  ــن قب ــم تنظيمها م يت

ــر من األحيان  ــال، إال أن في كثي العم
ــية من  ــرض مواضيع سياس ــم ع يت
ــحني للمناصب، وبخاصة  قبل املرش
ــكال  ــنوات االنتخابية. وأش في الس

ــات، وحفالت  ــال تتضمن نزه االحتف
النارية،  ــاب  ــروض األلع ــواء، وع الش
والرياضات املائية، والفعاليات الفنية 

العامة.

يوم العمال العاِّـي
ــير إلى  ــن أن يش ــو ميك ــوم أيار/ماي ي
ــاالت العمالية  ــن االحتف ــد م العدي

ــي  الت ــة  اخملتلف
أدت إلى األول من مايو كذكرى الحياء 
ــاعات  ــل الثمان س ــن أج ــال م النض

ــمى  ــوم. وفي هذا الصدد يس في الي
ــو بالعطلة الدولية  األول من أيار/ماي
ــد العمال. بدأت  ــد العمال، أو عي لعي
ــتراليا،  ــوم العمال“ في أس ــرة ”ي فك

ــار الفكرة في  ــام ١٨٥٦. ومع انتش ع
ــم، مت اختيار األول  جميع أنحاء العال
من أيار/مايو ليصبح ذكرى لالحتفال 

ــخاص  ــول الدولية الثانية لالش بحل
ــت  ــة هاميارك ــي قضي ــتركني ف املش

.١٨٨٦

قضية هايماركت

ــة  ــت نتيج ــت وقع ــة هاميارك قضي
لالضراب العام في كل من شيكاغو، 
ــي  الت ــدة  املتح ــات  والوالي ــوى،  إلين

شارك فيها عموم العمال، واحلرفيني 
ــاب  أعق ــي  ف ــن.  واملهاجري ــار  والتج
ــرطة  ــذي فتحت فيه الش ــادث ال احل
ــن املضربني فتم  ــى أربعة م ــار عل الن

ــك  ماكورمي ــركة  ش ــي  ف ــم  قتله
للحصاد الزراعي، وجتمع حشد كبير 
من الناس في اليوم التالي في ساحة 
هامياركت. وظل احلدث سلمياً إلى أن 
ــاد،  ــرطة لفض االحتش تدخلت الش
ــط حشد  فألقى مجهول قنبلة وس
الشرطة. وأدى انفجار القنبلة وتدخل 
شرطة مكافحة الشغب إلى وفاة ما 
ال يقل عن اثني عشر شخصاً بينهم 
سبعة من رجال الشرطة. وتلت ذلك 
ــدل، حيث متت  ــة مثيرة للج محاكم
ــبب  محاكمة ثمانية من املدعى بس
ــس  ولي ــية،  السياس ــم  معتقداته
ــورط في التفجير.  بالضرورة عن أي ت
ــاف  املط ــة  ــي نهاي ــة ف أدت احملاكم
ــخاص. حادث  ــبعة أش إلى إعدام س
هامياركت كان مصدرا لغضب للناس 
ــنوات  ــي الس ــم. ف ــاء العال ــي أرج ف
ــهداء  ”ش ــرى  ذك ــت  ظل ــة،  التالي
هامياركت“ في الذاكرة ضمن العديد 
ــرات اخلاصة  ــراءات واملظاه ــن اإلج م
ــح األول  ــار. واليوم أصب ــاألول من أي ب
ــاً لالجنازات  ــاالً دولي ــو احتف ــن ماي م
ــة للحركة  ــة واالقتصادي االجتماعي
ــن أن األول  ــة. وعلى الرغم م العمالي
ــى وحيه  ــو يوم تلق ــن أيار/مايو، ه م
ــن الواليات املتحدة، فإن الكوجنرس  م
ــن  م األول  ــص  خص ــد  ق ــي  األميرك
ــام ١٩٥٨، نظراً  ــوم للوفاء ع مايو كي
ــذا اليوم  ــذي حظي به ه ــر ال للتقدي
ــوفياتي. ووفقاً  ــاد الس ــن قبل االحت م
ــد العمال يحتفل  ــد، فإن عي للتقالي
به في الواليات املتحدة أول يوم اثنني 
ــي كثير من  ــبتمبر. وف ــي أيلول/س ف
األحيان يتخذ الناس هذا اليوم كيوم 

لالحتجاج السياسي.

متابعة / البينة الجديدة
ــاعات. كان ذلك في هاميلتون، ثم في  ــاعات العمل اليومي إلى ثماني س ــيكاغو حيث حصلت نزاعات بني العمال وأرباب العمل لتخفيض س أصل االحتفال بهذا اليوم، هو في ش
تورونتو عام ١٨٨٦، ما أدى إلى ظهور قانون االحتاد التجاري، الذي أضفى الصفة القانونية، وقام بحماية نشاط االحتاد في عام ١٨٧٢ في كندا. عام ١٨٨٢، شهد زعيم العمال األميريكي 
بيتر ماكغواير إحدى االحتفاالت بعيد العمال في تورونتو. واستلهاماً من أحداث االحتفاالت الكندية في تورونتو الكندية، عاد إلى نيويورك ليقوم بتنظيم أول عيد للعمال يحتفل 

به في نفس اليوم، في اخلامس من سبتمبر من كل عام..
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انتحار باالرقام 
ــفت احصائية صادمة اعلنتها  كش
املفوضية العليا حلقوق االنسان عن 
اعداد املنتحرين في الربع االول من عام 
٢٠١٩ في عدد من احملافظات العراقية 
ــالء  كرب ــة  ــا محافظ تصدرته ــد  وق
بتسجيل ٢٠ حالة انتحار واعقبتها 
ــات البصرة وكركوك وذي قار  محافظ
ــان ثم النجف االشرف باعداد  وميس
ــني ١١ – ١٩ حالة انتحار  ــراوح ماب تت
بينما شهدت بقية احملافظات ما بني 
ــا بالوفاة  ــاالت انتهت اغلبه ٢- ٩ ح
ــخاص فقط.. بينما مت انقاذ ثالثة اش
ــد فرق  ــد رص ــة وبع ــق االحصائي ووف
ــان  ــا حلقوق االنس العلي ــة  املفوضي
ــي  ــة ف ــر الصح ــع دوائ ــاون م بالتع
ــرطة فقد  ــادات الش ــات وقي احملافظ
تبني ان مجموع حاالت االنتحار خالل 
ــغ ١٣٨ حالة في  ــة بل ــرة الفائت الفت
ــتثناء  ــوم محافظات العراق باس عم
اقليم كردستان، كما اشارت دراسة 
ــى ان اغلب املنتحرين من  ميدانية ال
االقرب  ــا  ــرينية كونه العش الفئات 
ــي واالكثر  ــور التكنولوج التط ــى  ال
ــررا بالظروف احمليطة بالبلد، ذلك  تض
ــار هو الفقر  ــل االبرز لالنتح ان العام
ــر لقمة  ــرص العمل لتوفي ــاب ف وغي
العيش خاصة في املدن التي تعرضت 
لعمليات ارهابية وهو ما خلف حالة 
احباط لدى الشباب تدعوهم لتناول 
ــن أماكن مرتفعة..  االدوية او القفز م
ــم الطوارئ  ــة في قس ــرت طبيب وذك
ــفى اليرموك رافضة ذكر  في مستش

ــار  ــاالت االنتح ــب ح ــمها ان اغل اس
ــفى تنتج من  ــرد الى املستش التي ت
ــرية  ــموم واملبيدات احلش تناول الس
ــات مرتفعة من االدوية  او تناول جرع
ــد العديد من  ــا تعم ــات، كم واملهدئ
النساء املنتحرات الى حرق انفسهن 

وفي هذه احلالة تكون نسبة الشفاء 
ــوهات خطيرة،  ــدث تش ــة او حت قليل
ــموم  اما في حالة تناول االدوية والس
ــر  ــخص املنتح ــاذ الش ــن انق فيمك
ــو االمر من  ــه وال يخل ــل معدت بغس
ــات قد تؤثر على املخ  حدوث مضاعف

واعضاء اجلسم عموما.

أسباب ودوافع لالنتحار
ويرى عضو مفوضية حقوق االنسان 
فاضل الغراوي ان اهم االسباب التي 
ــف هي احلاالت  ــى ازدياد العن تؤدي ال
ــة من  ــات املتأتي ــية والصدم النفس
ــا العراق  ــر به ــروب التي م ــرة احل كث

وفقدان االشخاص الحالمهم وفقدان 
ــباب  ــر، اما اس ــل والفق ــرص العم ف
ــاكل  تزايد حاالت االنتحار فهي املش
ــتوياتها  مس مبختلف  ــة  االجتماعي
ــدام الوئام  ــري وانع ــكك االس والتف
ــرة فضال عن االستخدام  داخل االس
ــة  ومتابع ــا  للتكنولوجي ــيئ  الس

االطفال لبرامج والعاب تروج لثقافة 
ــل واالنتحار..  العنف والتطرف والقت
بينما ترى الباحثة االجتماعية نادية 
ــع االنتحار هي  ــى ان اهم دواف عيس
ــاع معدالت  وارتف ــري  االس التفكك 
الطالق وتردي احلالة االقتصادية فضال 
ــائل  عن الدور اخلطير الذي تلعبه وس
ــب  ــا يترت ــي وم ــل االجتماع التواص
ــن جرائم االبتزاز االلكتروني  عليها م
ــني اللعاب خطيرة  ــة املراهق او ممارس
تقودهم الى االنتحار وال ميكن اغفال 
ــالح وتعاطي  ــار الس ــألة انتش مس
ــعور باليأس  اخملدرات والبطالة والش
ــل  والفش ــاط  واالحب ــاب  واالكتئ
ــذي يلخص  ــي. في الوقت ال الدراس
ــتاذ الدكتور قاسم حسني  فيه االس
ــية  ــة النفس ــس اجلمعي ــح رئي صال
بالبطالة  ــار  االنتح ــع  دواف العراقية 
ــردي االوضاع  ــباب وت في قطاع الش
ــة والعادات  ــة واالقتصادي االجتماعي

ــة  املتخلف ــة  االجتماعي ــد  والتقالي
مؤكدا تأثر الشباب العراقي باخليبات 
السياسية واالجتماعية التي مر بها 
ــروب واحلصار ثم الفقر  ابتداء من احل
ــر اضافة الى  ــد التغيي ــة بع والبطال
ــزوح الذي ادى  ــف الطائفي والن العن
ــاالت االنتحار بني  ــا الى ازدياد ح ايض

ــبب التشاؤم  ــاء خصوصا بس النس
ــاع  وضي ــاة  احلي ــال  جم ــدان  وفق
ــي واحلياتي وعدم  ــتقبل الدراس املس
ــاء على حتمل الفقر واحلر  قدرة النس
والبرد واجلوع والذل اضافة الى اليأس 
ــة االميان ذلك ان املرأة اكثر عرضة  وقل

لالنكسار النفسي.

حلول ومعالجات 
ــو مفوضية  ــرى عض ــه، ي ــن جهت م
االنسان ثامر الشمري ان من الواجب 
ــباب انتشار االنتحار  البحث في اس
ومن ثم معاجلتها فورا مؤكدا ان هذه 
ــا غريبا على  ــرة تعكس واقع الظاه

ــف اجلميع من  ــع وينبغي تكات اجملتم
ــل معاجلتها فليس احلل في وضع  اج
ــياج أمني على اجلسور بل ينبغي  س
معاجلة االسباب التي تدفع الشباب 
الى االنتحار وانصافهم بتوفير فرص 
ــبيل  ــل للعاطلني منهم على س عم

ــرى فيه  ــت الذي ي ــي الوق ــال.. ف املث
ــني ان  ــالم حس ــط املدني س الناش
احلد من الظاهرة يتطلب الغوص في 
ــة ومعاجلتها مع  ــبابها احلقيقي اس
ــات اجملتمع  ــد على دور منظم التأكي
ــائل االعالم  املدني ورجال الدين ووس
ــرورة التحري عن  ــي التوعية مع ض ف

ــات حوادث االنتحار فقد يكون  خلفي
ــل متعمد كما في حاالت  خلفها قت
ــار) اذ يعمد االهل  ــل الع (جرائم غس
ــر االمر على  ــى قتل بناتهم وتصوي ال
انه انتحار.. ويعتقد حسني ان توفير 
ــباب والقضاء على  ــرص عمل للش ف
العنف والتمييز اجلنسي والعاطفي 
ــأنه أن  ــاع التعليم من ش ودعم قط
ــذه احلوادث.. ــد من ه ــهم في احل يس
ــران على  ــي ناصر عم ــق القاض ويعل
هذه الظاهرة بوجود نص عقابي على 
احملرض أو املساعد على القيام بفعل 
ــص العقابي  ــد وضع الن ــار وق االنتح
ــض  التحري ــورة  وخط ــالءم  يت ــا  مب
ــلوك مجرم أدى الى  ــاعدة كس واملس
ــاق روحه عمدا،  ــخص بازه قيام الش
ــون ال يعاقب على االنتحار بل  فالقان
ــذا يجرم  ــهام فيه ل ــى فعل االس عل
ــاعد على االنتحار  من يحرض او يس
ــادة (٤٠٨) من قانون العقوبات  وفق امل
ــكل خطرا على  ذلك ان االنتحار يش
ــع وخروجا عن  ــالمة اجملتم ــن وس أم
ــائرية واالجتماعية.. ــده العش تقالي
وفي معرض حديثه عن االنتحار، قال 
ــب موقع  ــي ناصر عمران حس القاض
ــرة  ــا ظاه ــة إنه ــلطة القضائي الس
ــا،  ــد أن ازدادت معدالته ــة بع إجرامي
ــلوك االنتحاري بأنه  بينما عرّف الس
التصرف املتعمد من قبل شخص ما 
ــن املوقف القانوني  إلنهاء حياته. وع
ــنيّ القاضي، أن  ــذه القضايا، يب من ه
ــمل املنتحر ألنه رحل  القوانني ال تش

بطبيعة احلال.

البينة الجديدة / عدوية الهاللي
ــنك فتم انقاذه وتوثيق احلادثة.. لكن مثل هذا املوقف ال  ــه من اعلى جسر الس ــخص يحاول القاء نفس ــرطة جندة بغداد، مت رصد ش عند مرور احدى دوريات ش
يتكرر دائما وهنالك العديد ممن يقدمون على االنتحار وال يجدون منقذا لهم ولهذا حتولت حوادث االنتحار مؤخرا الى ظاهرة تنذر باخلطر ما دفع وزارة الداخلية 
ــور بغداد ملواجهة حاالت االنتحار في كتاب وجهته الى مجلس محافظة بغداد، وهو ما اثار موجة من االنتقادات  ــيجة عالية على جس الى اقتراح وضع اس

على صفحات التواصل االجتماعي على اعتبار ان ظاهرة االنتحار خطيرة وحتتاج الى بحث عميق في اسبابها ومحاوالت جادة اليجاد حلول جذرية لها..
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ــران مجدداً بإغالق  لوّحت طه
نعت من  ــز، إذا مُ ــق هرم مضي
ــحاب  وباالنس نفط،  ــر  تصدي
ــار  ــدة حظر انتش ــن معاه م
ــا  بعدم ــة،  النووي ــلحة  األس
ــنطن العقوبات  ــددت واش ش

املفروضة عليها.
ــدة  املتح ــات  الوالي ــت  وأدرج
ــي  اإليران ــوري»  الث ــرس  «احل
ـــ «املنظمات  ــى الئحتها ل عل
ورفضت  األجنبية»،  اإلرهابية 
ــه لثماني  ــد إعفاء منحت متدي
ــراء نفط  ــا من ش نه دول، مكّ
إدارة  ــادت  أع ــا  بعدم ــي،  إيران
الرئيس األميركي دونالد ترامب 
ــددة على  ــرض عقوبات مش ف
ــحاب واشنطن  إيران، إثر انس
ــووي املُبرم عام  من االتفاق الن

.٢٠١٥
ــوات  الق أركان  ــس  رئي ــال  وق

ــلحة اإليرانية اجلنرال  املس
ــا  «قواتن ــري:  باق ــد  محم
ــلحة حتافظ على أمن  املس
مضيق هرمز وال نسعى إلى 
إغالقه. لكن إذا أراد أحدهم 
زعزعة األمن فيه، سنتعامل 
ــد أن يبقى  ــدة. نري معه بش
ــتراتيجي  هذا املضيق االس
ــؤولية  وأمنه مس مفتوحاً، 

القوات اإليرانية».
ــؤولون  املس «أعلن  وأضاف: 

ــد إغالق  ــا ال نري ــون أنن اإليراني
د األعداء  ــن إذا صعّ هرمز، ولك

ــنكون قادرين  من عدائهم، س
ــم ميرّ  ــك. إذا ل ــل ذل ــى فع عل
ــذا املضيق، لن  نفطنا عبر ه
ــدول األخرى أيضاً  ميرّ نفط ال

عبره».
ــار باقري إلى أن «القطع  وأش
ــي  الت ــة  األميركي ــة  البحري
جتتاز مضيق هرمز ملزمة الردّ 
ــات للحرس  ــدمي توضيح وتق
ــتمر األميركيون  ــوري. اس الث
ــج ولم نلحظ  ــذا النه في ه
ــلوكهم في  ــي س ــراً ف تغيي

هرمز».
ــت ناطقة  ــل، قال ــي املقاب ف
ــة  املركزي ــادة  القي ــم  باس
للبحرية األميركية: «مضيق 

ــي.  دول ــي  مائ ــرى  مج ــز  هرم
ــسّ  مت ــه  بإغالق ــدات  التهدي
ــي وتقوّض حرية  اجملتمع الدول
ــات  الوالي ــارة.  التج ــة  حرك
ملتزمة، مع حلفائنا  املتحدة 
ــركائنا، حرية املالحة وما  وش

زالت متمركزة في شكل جيد 
ومستعدة للردّ على أي تصرّف 

عدائي».
ــي  ــة اإليران ــر اخلارجي ــا وزي أم

ــف فعلّق  ــواد ظري ــد ج محم
ــة،  األميركي ــر  التدابي ــى  عل
ــارات» بالده  ــاً الى ان «خي الفت
ــالد  الب ــلطات  وس ــرة  «كثي
«االنسحاب  وتابع:  تدرسها». 
ــار  ــدة حظر انتش ــن معاه م

األسلحة النووية أحدها».
ها  ــة مالية أعدّ وتطرّق إلى آلي

ــني إيران  ــاد األوربي لتمك االحت
ــى العقوبات  من االلتفاف عل
ــة، قائالً: «كانت لدى  األميركي
األوربيني سنة، ولكن لألسف 
لم يتخذوا أي إجراءات عملية. 
ــم هو إظهار  ــا نتوقّعه منه م
عكس ذلك، وأعتقد بأن ليس 

لديهم كثير من الوقت».
ــه يعتزم زيارة  وأعلن ظريف أن
علماً  ــغ،  وبيونغيان ــكو  موس
ــوري  الك ــة  اخلارجي ــر  وزي أن 
زار  ــو  ه ــغ  يون ري  ــمالي  الش
ــطس)  ــي آب (أغس ــران ف طه

املاضي.
الى ذلك هاجم علي الريجاني 
رئيس مجلس الشورى اإليراني 
ــي،  األمريك ــس  الرئي ــني  االثن
ــه  ووصف ــب  ترام ــد  دونال

بـ«الكائن اخلطير».
ــي كلمته  ــي، ف ــال الريجان وق
خالل املؤمتر الثامن للسياسة 
ــات  والتحدي ــة  النقدي
التي  ــة،  واإلنتاجي ــة  املصرفي
ــي،  اإليران ــون  التلفزي ــا  نقله
ــور بأنه  ــأ التص ــه من اخلط إن
ــع الرئيس  ــن التفاوض م ميك
األمريكي، واصفا هذا بـ»اخلطأ 

االستراتيجي».
ــور  «التص ــي:  الريجان ــع  وتاب
ــع  م ــاوض  التف ــن  ميك ــه  بأن
ــر (ترامب)  ــذا الكائن اخلطي ه
ــه  مع ــا  القضاي ــوية  وتس
ــتراتيجيا، ال  ــد خطأ اس يع
ــاوض، ألن هؤالء  معنى للتف
ــق مطالبهم…  ــدون حتقي يري
ــعى إليه  خاصة وأن ما يس
ــي هو لغة  ــس األمريك الرئي
ــرز  وأب ــالم،  واالستس اإلذالل 
ــى ذلك هو تعامله  منوذج عل
ــى  ومض ــعودية».  الس ــع  م
ــس األميركي أن  «على الرئي
ــدرك أنه في مواجهة خصم  ي

صعب».
ــم  هاج ــد  ق ــي  الريجان وكان 

ــي كلمة خالل  ترامب أيضا ف
ــتقبل  املؤمتر الدولي حول مس
افق  ــي  ــالمي ف ــم اإلس العال
ــهد  ــال إن إيران تش ٢٠٣٥، وق
ــركات أمريكية في  ــوم حت الي
ــق اإلرهاب،  ــة خلل دول املنطق
ــذا االمر جعل  ــاً، إن ه مضيف
ــن  م ــي  تعان ــدول  ال ــض  بع
ــبب  وس ــة  أمني ــاكل  مش
خسائر كبيرة القتصاد الدول 
اإلسالمية. وذلك وفقا لوكالة 

«تسنيم» الدولية لألنباء.
أن  ــى  إل ــي  الريجان ــوه  ون
ــة  اجلمهوري ــتراتيجية  اس
ــي  ــة، فه ــالمية واضح اإلس
ــد  بل أي  ــى  عل ــد  تعت ــم  ل
ــا طيلة  ــن عادوه ــى الذي حت

ــني املاضية،  ــنوات األربع الس
ــي  األمريك ــس  «الرئي ــالً:  قائ
ــحب كل  مخلوق غريب ينس
ــي، ال يفكر  ــوم من اتفاق دول ي
بزعزعة  ــوم  ويق ــتقبل،  باملس
تؤدي  وأفعاله  الدولي،  النظام 
ــن عدم  ــن حالة م ــى تكوي إل

ــاه أمريكا في  الثقة كبيرة جت
العالم».

ولفت الريجاني إلى أن الشعب 
ــي الذي صمد في احلرب  اإليران
املفروضة، ولم يسمح لألعداء 
ــالل أرضه، من املؤكد أنه  باحت

سيقف في وجه العقوبات.

وأشار رئيس مجلس الشورى 
ــراءات  إج ــى  إل ــالمي  اإلس
السعودية واإلمارات بالتماهي 

ــات  ــي العقوب ــكا ف ــع أمري م
ــال: «بعض دول  ــة، وق النفطي
أن  ــا  عليه ــب  يج ــة  املنطق
تنتبه ألن الشعب اإليراني لن 
ينسى سلوكها جتاه تطورات 

املنطقة».
ــار رئيس  ــي جانب آخر، أش وف

ــالمي  اإلس ــورى  الش مجلس 
ــي أثبت  ــاد األورب ــى أن االحت إل
ــع بالثقل الكافي  أنه ال يتمت
ــدات  املعاه ــى  عل ــاظ  للحف
ــال، ال قدرة لالحتاد  الدولية، قائ
ــوية القضايا  األوربي على تس

على املستوى الدولي.
ــة األنباء اإليرانية  ونقلت وكال

ــوة  ــد الق ــن قائ ــمية، ع الرس
ــش اإليراني،  البحرية في اجلي
ــزادي،  خان ــني  حس ــرال  األمي
ــتجريان  ــيا س ــالده وروس أن ب
مناورات بحرية مشتركة العام 

اجلاري في املياه اإليرانية.
وأفاد األميرال حسني خانزادي 
في مؤمتر صحفي عقد صباح 
ــي مقر القوات  امس االثنني ف
البحرية بأن األسطول الروسي 
تأسيسا على محادثات جرت، 
سيأتي إلى مياه إيران اجلنوبية 

إلجراء مناورات مشتركة.
ــة أنباء «إرنا» عن  ونقلت وكال
ــة  البحري إن  ــه  ــزادي قول خان
ــتواصل التدريب  ــة س اإليراني
ــاون التقني مع البحرية  والتع

الروسية.
ــارس  ف ــاء  أنب ــة  وكال ــق  ووف  
ــف قائد القوات البحرية  كش
ــش اإليراني  ــة في اجلي اإليراني
ــات أجراها مع وفد  أن «محادث
ــي في الصني حول إقامة  روس
مناورات مشتركة بني بحريتي 
ــيتم  س ــا  كم ــن  البلدي
ــط إلقامة مناورات  التخطي
الهندي  ــط  احملي بحرية في 
في إطار مؤمتر قادة بحريات 

البلدان املطلة عليه» .
ــزادي  ــق خان ــك، عل ــى ذل إل
ــى تصريح نتنياهو حول  عل
ــط  ــالت النف ــة ناق مواجه
أن  ــى  إل ــيرا  مش ــة  اإليراني
ــرد على هذا  ــن ال «جانبا م
واجلانب  ــي  سياس السؤال 
ــة  أمني ــة  طبيع ذو  ــر  اآلخ
ودفاعية حيث تتولى البحرية 
ــاظ  احلف ــة  مهم ــة  اإليراني
ــالد وفي هذا  على مصالح الب
ــالت النفط  ــياق تعد ناق الس
ــي  ــن أراض ــزءا م ــة ج اإليراني
ــيتم احلفاظ عليها  البالد وس

بالتأكيد» .

ــام ١٩٩٢ فإن اقليم  للمرة األولى منذ ع
كردستان يتجه نحو تشكيل حكومة 
ــالمية رغم  ــوى االس ــاركة الق دون مش
ــي البرملان، وهو ما  انها متتلك مقاعد ف
يعتبره مراقب سياسي مبثابة تشكيل 

حكومة علمانية.
وكان علي بابير امير اجلماعة االسالمية 

ــاركة  ــمار األخير في نعش مش دق املس
ــالمية باحلكومة املقبلة  ــزاب االس االح
ــه ال يرى  ــي ان ــني املاض ــال األثن ــني ق ح
ــاركة  ــتحق مش ــة املقبلة تس احلكوم

اجلماعة االسالمية فيها.
ــالمية  االس ــة  اجلماع ــف  موق ــي  ويأت
ــد اعلن  ــل كان ق ــد موقف مماث ــذا بع ه
ــه  ــالمية واعالن نفس عنه االحتاد االس

معارضة في االقليم.
وحسب ذلك فإن القوى االسالمية التي 
متتلك مقاعد في البرملان لن تشارك في 

احلكومة املقبلة.
ــكيل اول حكومة في االقليم  ومن تش
عام ١٩٩٢ فإن االحزاب االسالمية {االحتاد 

ــالمي، اجلماعة االسالمية، احلركة  االس
ــي احلكومات  ــاركت ف ــالمية}، ش االس
املتعاقبة لكن هذه املرة وجراء االوضاع 
الراهنة وعدم وضوح الرؤى في احلوارات 
فإن االطراف السياسية لن تشارك في 

احلكومة املقبلة .
ــي ال متتلك اي  ــالمية والت اجلماعة االس
ــي هذه  ــتان ف ــي برملان كردس ــد ف مقع
ــاركت في أغلبية  ــدورة االنتخابية ش ال

ــي اقليم  ــكلت ف ــي ش ــات الت احلكوم
كردستان.

ــو املكتب  ــي عض ــداهللا ورت ــول عب ويق
ــالمية  االس ــة  احلرك ــي  ف ــي  السياس
ــح  تصري ــي  ف ــمها،  باس ــدث  واملتح
صحفي، انهم «حاليا ينتظرون تشكيل 
ــددا على انهم  احلكومة اجلديدة»، مش
«لم يتلقوا اي دعوة رسمية للمشاركة 

في احلكومة حتى اللحظة».
ــم  اقلي ــي  ف ــني  االدارت ــد  توحي ــد  وبع
ــة  ــإن اجلماع ــام ٢٠٠٥، ف ــتان ع كردس
ــالمية شاركا  ــالمية واالحتاد االس االس
ــة  ــن احلرك ــم لك ــة االقلي ــي حكوم ف
ــي الكابينة  ــارك وف ــالمية لم تش االس
ــاركت احلركة  ــي تلتها عام ٢٠٠٩ ش الت
ــالمية  ــن اجلماعة االس ــالمية لك االس
ــاركا وقررا ان  ــالمي لم يش واالحتاد االس

يكونا في املعارضة.

وفي الكابينة الثامنة حلكومة االقليم 
ــاركت  ــي ٢٠١٣، ش ــكلت ف ــي تش والت
االسالمي  واالحتاد  ــالمية  االس اجلماعة 
ــع العام ٢٠١٨  ــة لكن مطل في احلكوم
انسحب االحتاد االسالمية من احلكومة 
ــالمية بخطوة  ــا اجلماعة االس وتبعته

مماثلة.
ــي االنتخابات االخيرة التي جرت يوم  وف
ــتان  ــول املاضي في اقليم كردس ٣٠ ايل

ــالمية ٥ مقاعد بعد  حصد االحتاد االس
ــرر  ــك ق ــد، لذل ــك ١٠ مقاع ان كان ميتل
ــاركة  ــاب الى املعارضة وعدم املش الذه

في احلكومة املقبلة.
من جانبه قال محمد هاوديني مسؤول 
ــالمي في  ــاد االس ــي االحت ــات ف العالق
ــاد لن يندم  ــي، ان «االحت ــح صحف تصري

ــى املعارضة ولن  ــاب ال ــرار الذه ــى ق عل
ــكال في  ــكل من االش ــارك بأي ش يش

احلكومة اجلديدة».
اجلماعة االسالمية هي األخرى شاركت 
ــة حلكومة االقليم  في الكابينة الثامن
ــني ورئيس هيئة وعدد من  مبنصبني وزاري
ــي ٢٠ كانون  ــني، لكنها ف ــدراء العام امل

االول ٢٠١٧ انسحبت من احلكومة.
وقررت اجلماعة التي متتلك ٧ مقاعد في 
ــاركة في احلكومة،  ــان عدم املش البرمل
ــميا خالل اجتماع  ــم امرها رس وحتس

لقيادة اجلماعة.
ــريف عبدالكرمي اخملتص في العلوم  ش
ــن  ــالح الدي ــة ص ــية بجامع السياس
ــح صحفي، ان «االطراف  قال في تصري
ــزب الدميقراطي،  ــة الثالث {احل الرئيس

ــر}،  التغيي ــة  حرك ــي،  الوطن ــاد  االحت
ــة  ــزاب علماني ــها كأح ــن نفس ال تعل
ــكيل حكومة  ــن اجنداتها هي تش لك

علمانية».
ــاركة  ــل عدم مش ــه «في ظ ــاف ان واض
االطراف االسالمية في احلكومة املقبلة 
ــيكون  ــي أنه وألول مرة س ــإن هذا يعن ف

هناك حكومة علمانية في االقليم».
الى ذلك اعلن ممثلوا اململكة البريطانية 
ــم من التباطؤ  في االقليم، عن موقفه
في عملية اصالح قوات حماية االقليم 

«البيشمركة».
ــس»،  دايفي ــل  «وي ــل  الكولوني ــال  وق
ــكري اخلاص الصالح  ــار العس املستش
ــس  مجل ــر  ومدي ــمركة  البيش ــوات  ق
ــن وور»، في  ــي اربيل «مارت القنصلية ف
ــه  ــبكة «روداو» ترجمت ــع ش ــث م حدي
ــف بالدهم «كان دائما داعما جلهود  موق
ــددين  ــمركة»، مش اصالح قوات البيش
ــرن بجدية  ــم مقت ــذا الدع ــى إن «ه عل
االطراف الكردية، فنحن مهتمني باعادة 
ــمركة، لكن هذا  ــوات البيش تنظيم ق

االهتمام يجب ان يكون مشتركا».

ــالح  اص ــون  يك ان  ــل  «نام ــاف  واض
ــراف الكردية  ــمركة، دافعا لالط البيش
ــموال نحو   ــات اكثر ش ــام باصالح للقي

اوضاعهم السياسية».
ــرفون  ــار الى ان ممثلي اململكة، يش يش
ــاء واصالح قوات  ــى برنامج العادة بن عل
ــام ٢٠١٧،  ــق منذ ع ــمركة، انطل البيش

ــتثمار  ــة الى اس ــدف العملي حيث ته
ــوات التحالف، نحو حتويل  الدعم من ق
البيشمركة الى «قوة اكثر فاعلية واقل 

تكلفة»،
ــة  ــس حكوم ــب رئي ــف نائ ــا كش كم
ــتان قوباد طالباني فحوى  اقليم كردس
ــني احلكومة  ــد، ب ــذي عق ــاع ال االجتم
ــتان في  االحتادية وحكومة اقليم كردس

أربيل.
ــي على صفحته في  وقال قوباد طالبان
موقع التواصل االجتماعي فيسبوك: ان 
االقتصادية  للشؤون  االحتادية  «اللجنة 
نقلت اجتماعها الى كردستان، وعقدنا 
ــتركا بحثنا خالله  ــاً مش معاً اجتماع

العديد من املواضيع».
ــم  اقلي ــة  حكوم ــد  «وف ان  ــاف،  واض

ــة االحتادية  ــتان بحث مع اللجن كردس
مابعد  ــوات  االقتصادية خط ــؤون  للش
ــاكل  ــوم اجلمركية ومش ــد الرس توحي
ــر واملنافذ احلدودية  ــتيراد والتصدي االس

وآليات دعم املنتح احمللي .

11 قضايا

َّـ االنتخابات االخرية َّـ اقليم كردستان حصد 
االتحاد االسالمي (٥) مقاعد بعد ان كان يمتلك ١٠ 

مقاعد لذلك قرر الذهاب اُّـ اِّـعارضة

الريجاني: التصور بأنه يمكن التفاوض مع هذا 
الكائن الخطري (ترامب) وتسوية القضايا معه يعد 

خطأ اسرتاتيجيا وال معنى للتفاوض ألن هؤالء 
يريدون تحقيق مطالبهم

َّـ ظل عدم مشاركة 
االطراف االسالمية َّـ 
الحكومة اِّـقبلة فإن هذا 
يعني أنه وألول مرة سيكون 
هناك حكومة علمانية َّـ 
االقليم

أعلن اِّـسؤولون اإليرانيون 
أننا ال نريد إغالق هرمز 
ولكن إذا صعـّد األعداء من 
عدائهم سنكون قادرين 
على فعل ذلك
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ــة  القطري ــودانية  الس ــات  العالق ــهدت  ش
ــي اآلونة األخيرة  ا ف ــورًا ملحوظً التركية تط
ــودان عدة  ــت مع الس ــني وقع ــا الدولت فكلت
اتفاقيات جتارية واقتصادية، وضخت الكثير 
ــة والتعدين  ــاريع الزراع ــن األموال في مش م
ــة واملواني،  ــث البنية التحتي ومجاالت حتدي
ــتثمارات البلدين في  ــى وصلت قيمة اس حت

السودان إلى مليارات الدوالرات .

ــودانية أن  ــتثمار الس وتظهر أرقام وزارة االس
ــودان  ــتثمارات القطرية في الس حجم االس
ــارات دوالر، باإلضافة  ــل ألكثر من ٣٫٨ ملي وص
ــروعات استثمارية أخرى تقوم  إلى أموال ملش
ــركات تعمل في البنى التحتية، إذ  عليها ش
وجدت الدوحة بعد احلصار الذي فرض عليها 
ــة اقتصادية  ــودان، قبل من دول اخلليج، الس
ــر من املواد  ــة تنعم أرضه بالكثي غير مكلف
ــاريع هو  ــد من أهم املش ــة.  وكان واح األولي
ــاق جتاري ضخم  ــى توقيع اتف إقدام قطر عل
ــاحل البحر  ــواكن على س ــر ميناء س لتطوي
ــروع  ــار دوالر، وهو مش ــر بقيمة ٤ ملي األحم
ــر األحمر إلى  ــل منطقة البح يهدف لتحوي
منفذ اقتصادي عاملي حديث لكافة السفن 
ــص االتفاق على  ــر األحمر، وين العابرة للبح
ــبة ٥١٪،  ــودان بنس ــراكة للس أن تكون الش
ــي اتفاق  ــبة ٤٩٪، ويقض ــر بنس ــا لقط بينم
ــواكن وهي أقرب املواني في البحر األحمر  س
ــى أن يتم االنتهاء  ــعودي؛ عل مليناء جدة الس
ا بأن االتفاق  من املشروع خالل ٣٠ شهرًا علمً

وقع في مارس (آذار) ٢٠١٨.
ــتثمار في مجال  ــة لالس ــا ذهبت الدوح كم
ــودان بعد أن فتحت احلكومة  التعدين بالس
ــتثمار األجنبي في مجاالته  السودانية االس
كافة فشركة «قطر للتعدين» تضخ أموالها 
ــن الذهب  ــات للتنقيب ع ــبعة مربع ــي س ف
ــر  ــا أن لقط ــار دوالر، كم ــوق ملي ــة تف بقيم

ــتثماراتها في القطاع الزراعي، فشركة  اس
«حصاد» الغذائية القطرية، تعتزم استثمار 
ــي  الزراع ــاع  القط ــي  ف دوالر  ــون  ملي  ٥٠٠
ــنوات  ــى مدار الس ــوداني عل ــي الس والغذائ
ــركة على زراعة  ــة، وتقوم الش الثالث املقبل
٢٦٠ ألف فدان في والية نهر النيل، كما تنفذ 
الشركة مشروع كهرباء للمنطقة بتكلفة 

تقدر بأكثر من ٢٠٠ مليون دوالر.
ــهدت  ــد ش ــا، فق ــق بتركي ــا يتعل ــا فيم أم
ا  العالقات التركية السودانية تطورًا ملحوظً
ــة والتنمية» إلى  ــزب العدال ــول «ح منذ وص
ــع احلزب احلاكم  ــلطة عام ٢٠٠٢، إذ وض الس
ــز التواصل مع البلدان  خطة طموحة لتعزي
ــودان، وكان واحد من  ــا الس ــة ومنه األفريقي
ــواكن»  ــاريع تطوير جزيرة «س أبرز تلك املش
ــرة التي أثار  ــك اجلزي ــة مع قطر، تل التاريخي
ــية بعض  ــا حساس ــي منه ــراب الترك االقت
ــعودية،  ــل مصر والس ــوى اإلقليمية مث الق
ــي حتدثت عن إمكانية إعادة إحياء ميناء  والت
ــكرية بحرية  ــدة عس ــرة، ليصبح قاع اجلزي
ــمح لتركيا بالوجود على ممر مائي حيوي  تس

في البحر األحمر.
ــتثمارات  ــم االس ــغ حج ــام يبل ــكل ع وبش
ــي كل القطاعات نحو  ــودان ف التركية بالس
ا، تتوزع  ملياري دوالر، ولدى تركيا ٢٨٨ مشروعً
ــات األلومنيوم  ــاث ومنتج ــاالت األث ــي مج ف
ــواد  ــمنتية، وامل ــة واإلس ــات احلديدي واملنتج

واألدوات  ــة  الكهربائي ــات  واخلدم ــة  الغذائي
ــا  كم ــن،  والتعدي ــب  والتنقي ــة  الكهربائي
ــري والطرق  ــل الب ــي النق ــتثمر تركيا ف تس
ــاءات واملقاوالت  ــور واحلفريات واإلنش واجلس

واخلدمات الصحية في السودان.
ــث عن  ــر احلدي ــن املبك ــه م ــن أن ــم م بالرغ

انعكاسات األحداث السياسية في السودان 
على مستوى العالقات السودانية مع تركيا 
ــرات حول  ــض املؤش ــاك بع ــر، إال أن هن وقط
احتمالية تأثر هذه العالقات، خاصة أنه جملرد 
ــارة وفد قطري  ــان صحفي، حول زي ــدور بي ص
ــكري  ــودان دون علم اجمللس العس ــى الس إل
ــال اجمللس وكيل  ــودان، أق ــي في الس االنتقال

وزارة اخلارجية بدر الدين عبد اهللا.
ــود عوامل  ــى وج ــات إل ــك التوقع ــود تل وتع

ــا أن تدخل على خط  إقليمية ودولية ميكنه
التطورات في السودان، فتقع أحداث مفاجئة 
تدفع التفاهمات والتعهدات االقتصادية في 
ــائل االعالم  ــر متوقع، خاصة أن وس اجتاه غي
ــة إعالمية  ــن حمل ــة واإلماراتية تش املصري
ــة  القطري ــات  العالق ــتهدف  تس ــة  منظم
ــودان حتبط  ــت عناوين «الس ــودانية، حت الس
مخططات النظام القطري الرامية لتخريب 
ــتقبال وزير  ــودان يرفض اس ــة» أو «الس الدول
ــوداني  ــول الباحث الس ــر». يق خارجية قط
ــح إن: «احلديث عن إلغاء  ــاس محمد صال عب
ــودان  ــاريع التركية أو القطرية في الس املش
يظل مجرد تسريبات ترمي لتشكيل رأي عام 
ــتغالل حالة  ضاغط بهذا االجتاه؛ وذلك باس
االرتباك التي تهيمن على املشهد السوداني 
ــي قرارات  ــات، والتأثير عل ــذه اللحظ ــي ه ف
ــك القوي  ــكري وكذل ــدة اجمللس العس وأجن
السياسية التي ستكون الفاعل الرئيس في 
املرحلة املقبلة، وذلك خدمة لدوائر اقليمية 
معروفة. ويشدد صالح خالل حديثه على أنه 
ــوابق ملثل هذه احلاالت في القوانني  توجد س
ــاريع أو  ــية؛ فإلغاء مش الدولية والدبلوماس
عقود له انعكاسات على الوضع االقتصادي 
كما تترتب عليه غرامات وتعويضات مبوجب 
ــف: «في حال أن العهد  هذه القوانني، ويضي
اجلديد في السودان سيلغي مشاريع قطرية 

ــى ذلك تداعيات  ــوف تترتب عل أو تركية فس
خطيرة على السودان؛  ألن البلد حتتاج لدعم 
ــة لتصحيح األوضاع  ــة الدولة الصديق كاف
ــو التحدي األهم في  ــة بالبالد، وه االقتصادي

املرحلة املقبلة».
ــم  ــب أن يعل ــه «يج ــى أن ــح إل ــير صال ويش
ــاور اإلقليمية  ــية احمل ــودانيون أن سياس الس
ــوي املماطلة  ــن يحصدوا منها س الراهنة ل
ــي عليهم احلفاظ  ــود الكاذبة، وبالتال والوع
على عالقات متوازنة مع كافة الدول، خاصة 
ــة حاليًا  ــاريع قائم ــا مش ــي لديه ــك الت تل

بالبالد».

من جانبه، ال يتوقع أستاذ االقتصاد بـ«جامعة 
ــتثمارات  أفريقيا» محمد الناير، أن تتأثر االس
ــودان بعد خلع  ــة في الس ــة والتركي القطري
ــع  ــير، ويرج ــادة البش ــابق بقي ــام الس النظ

ــرم عهودها ومواثيقها  ــك لكون الدول حتت ذل
والفرص التي هيأتها الدولة للمستثمرين من 
كل أنحاء العالم، والبد من حمايتها.ويوضح 
ــتثمارات  ــع أن تتأثر هذه االس ــر «ال أتوق الناي
ــم إال إذا رأت قطر وتركيا  ــام احلك بتغيير نظ
ــتثماراتهما في السودان  تقليص حجم اس

ــودان   ــيء آخر؛ ولكن من جانب الس فهذا ش
ــعار أن السودان مفتوح لكل  البد من رفع ش
ــتوى العالم ويجب  ــتثمارات على مس االس
ــتثمارات»،  أال يؤثر ما يعرف باحملاور على االس
ويشدد الناير على أن الوضع الصحيح يحتم 
ــي العالم أال تخلط العالقات  على أي دولة ف
ــات االقتصادية ويجب أن  ــية بامللف السياس
ــة واالقتصادية بني  ــح التجاري ــب املصال تص
ــعوب وال تخضع  ــة الش ــي مصلح ــدول ف ال

ألجندة سياسية.
ا  ــنوات األخيرة منوً ــودان في الس وشهد الس
ــة في  ــة والقطري ــتثمارات التركي ــي االس ف

ــملت مجاالت  ــة متنوعة ش ــاالت حيوي مج
ــة كما أوضحنا.  ــياحة والزراعة والطاق الس
ــوث  ــز البح ــاعد مبرك ــتاذ املس ــول األس يق
ــركات، إن:  ــر، عبدالتواب ب ــة في مص الزراعي

«هذه االستثمارات بدأت تؤتي أكلها ملا متيزت 
ــة املدفوعة بالدعم  ــة والفاعلي به من اجلدي
السياسي من القيادة الرسمية في الدولتني 
في وقت ظل السودان يعاني أزمات اقتصادية 
ــتثمارات  طاحنة طوال عقود، فقد كان لالس
ــتصالح مليون فدان من  التركية الرامية الس

ــيط  ــة تأثير كبير، في تنش ــي الزراعي األراض
ــل دول  ــوداني، في ظل تكاس ــاد الس االقتص
ــي مجال  ــتثمار ف ــي عن االس ــج العرب اخللي
ــاوز التصريحات اإلعالمية  ــة، وعدم جت الزراع
إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، كما استهدفت 
قطر وتركيا االستثمار في ميناء سواكن في 
البحر األحمر وتطويره لصالح السودان وهو 
ــر  ــق دولة اإلمارات لتأثيره املباش ما كان يقل

ومنافسته مليناء جبل علي».
ويشدد بركات على أن مسارعة دولة اإلمارات 
ــكري في  ــس العس ــاعدة اجملل ــم ومس لدع
ــير  ــقوط نظام عمر البش ــودان بعد س الس
ــط تطوير  ــا من مخط ــف مدى قلقه يكش
ــط لتجميد  ــواكن، وأنها قد تضغ ــاء س مين
ــاعدات املالية  ــض املس ــروع مقابل بع املش
ــاظ على  ــية للحف ــتثمارات الهامش واالس
ــك في  ــد فعلت ذل ــي، وق ــل عل ــة جب مكان
ــفاجا في مصر، وال  ميناء عدن في اليمن وس
ــتبعد بركات خالل حديثه أن يتم جتميد  يس
ــتصالح  ــر الرامية الس ــاريع تركيا وقط مش
ــواكن إذا  ــي الزراعية وتطوير ميناء س األراض
ــودان  ــكري في الس ــتمر اجمللس العس اس
ــني في ظل  ــني كامل ــم ملدة عام ــي احلك ف
ــعودي اإلماراتي له،  ــري الس ــم املص الدع
ــدول الثالث ال  ــيما أن ال ا: «ال س ــتدركً مس
تخفي معارضتها للنظام في تركيا وقطر 
ــم الربيع العربي، وفي  التي تتهمهما بدع
ــير الذي فتح الطريق أمام  ظل غياب البش
ــودان،  ــتثمار في الس ــر لالس ــا وقط تركي
ــي الذي  بغرض تخفيف الضغط السياس
ــي الدول  ــن أنظمة احلكم ف ــرض له م يتع
الثالث».وينوه بركات وهو مستشار سابق 
ــة  الداخلي ــارة  والتج ــن  التموي وزارة  ــي  ف
ــودانيون في خفض  مبصر؛ أنه إذا جنح الس
ــي إدارة  ــكري ف ــم اجمللس العس ــدة حك م
ــوف تزيد فرص التنمية  ــؤون البالد، فس ش
واالستثمارات احلقيقية التي بدأتها تركيا 
ــوة الغذائية  ــالج الفج ــر، من أجل ع وقط
وبناء صوامع ومطاحن القمح، وفي مشاريع 
السياحة والطاقة وهي املشاريع التي أعلنت 
ــاركة فيها منذ  ــارات املش ــعودية واإلم الس
ــنوات، حتت مظلة جامعة الدول العربية،  س

ولكن بدون تنفيذ حقيقي في الواقع .

حفتر وفوضى أبدية.. ما سيناريوهات النهاية المحتملة في ليبيا؟

ــاتٍ متفرقة هجوم  ــع الدولي في تصريح أدان اجملتم
ــة األطراف»  ــد «كاف ــي الليبي، وناش ــش الوطن اجلي
باالمتثال جلهود األمم املتحدة، وتقدمي الدعم حلكومة 
ــي تتخذ من  ــة حلفتر، الت ــي املُنافس ــاق الوطن الوف
ــبوع املاضي، انضم  ــي األس ــس مقرًا لها. وف طرابل
ــو إلى جوقة  ــي مايك بومبي ــة األمريك ــر اخلارجي وزي
املطالبني حلفتر بوقف حتركاته. وبرغم هذه اإلدانات، 
ــا  ــر أنَّ بلدانًا معينة، من بينها فرنس ــد التقري يعتق
واإلمارات العربية املتحدة، تأتي تصريحاتها العلنية 
منافيةً ملا تأمله سرًا؛ وهو أن تنجح أفعال حفتر في 

إنقاذ ليبيا من أزمتها السياسية العميقة.
ــالم الغربي  ــر، روج كثيرون في اإلع ــب التقري وبحس
حلفتر طوال األعوام األربعة املاضية على أنَّه طاغيةٌ 
ــود األمم املتحدة الدؤوبة للجمع  طموح، يُقوض جه
ــة. إال أنَّ كثيرًا من  ــل املتناحرة في الدول بني الفصائ
الليبيني فقدوا صبرهم إزاء حكومة الوفاق الوطني، 
وأعلنوا عن دعمهم جلهود اجليش الوطني الليبي، ال 
ــعورهم  بدافع التعاطف الكبير مع حفتر، لكن لش
بأنَّه اجلهة الفاعلة الوحيدة في البلد التي تتصدى 

بهمة الحتياجات ليبيا األمنية الهائلة.
ــقوط  ــع قليلٌ من املراقبني املُطلعني أن يؤدي س توق
عمر القذافي عام ٢٠١١ إلى إرساء  الطاغية الليبي مُ
ــازات  ــهولة، إال أنَّ اإلجن ــرعة وبس ــة بس الدميقراطي

املبكرة للثورة الليبية كانت باهرة إلى حدٍ كبير.
ــي خالل عامني من إطاحة القذافي، عقدت ليبيا  فف
ــلميًا  ــهدت انتقاالً س ــة، ش ــرة ونزيه ــاتٍ ح انتخاب
ــة إلى  ــة غير منتخب ــة انتقالي ــن هيئ ــلطة م للس
ــهدت  ــة منتخبة (املؤمتر الوطني العام)، وش حكوم
ا للمجتمع املدني وحرية الصحافة.  ا سريعً ا منوً أيضً
بعدها، في عام ٢٠١٤، أعرب الرئيس باراك أوباما عن 
ــفه حيال إخفاق الواليات املتحدة األمريكية في  أس

التحضير ملا تال سقوط القذافي.
والزلة األمريكية األخرى التي مرت مرور الكرام كانت 
عندما سلمت إدارة الرئيس األمريكي السابق جورج 
ــوم القذافي  ــن أكثر خص ا م ــا بعضً ــوش إلى ليبي ب
ــالميني رُعبًا، من أجل تعذيبهم واستجوابهم،  اإلس
باعتبار ذلك جزءًا من «حربها على اإلرهاب»، ما كان 
ــي بحسب وصف  خطوةً بغيضة وذات مردودٍ عكس

كورين.
فعندما اندلعت الثورة عام ٢٠١١، موَّلت قطر وتركيا 
هؤالء اإلسالميني وحلفاءهم، الذين قاتلوا املتمردين 
ــط بعضهم  ــوريا. ورُب ــي ليبيا وس ــر اعتداالً ف األكث

ــات املتحدة  ــى بعثة الوالي ــذي وقع عل ــوم ال بالهج
ــفير األمريكي  ــفر عن مقتل الس في بنغازي، ما أس
ــتيفنز، وقضى على رغبة إدارة أوباما  ــتوفر س كريس

في التدخل في الفوضى الليبية.
ــام ٢٠١١، بعد رفع مجلس األمن التابع  وفي أواخر ع
ــن بعض األصول األجنبية  لألمم املتحدة التجميد ع
ــي، تدفقت مليارات  ــابق القذاف لنظام الرئيس الس
ــا، ودُفِعت  ــزي في ليبي ــى املصرف املرك ــدوالرات إل ال
ــز إلى كل هؤالء ممن ادعوا «الثورية»، ما حول  دون متيي
طرابلس بحسب كورين إلى أرضٍ خصبة للمتمردين 

واملتطرفني واجملرمني ممن يسعون 
ــة احلكومية بينما  ــى إعانة البطال إلى احلصول عل

يُقوِضون احلكومة الوليدة.
ــوم على البعثة  ــوءًا بعد الهج وازدادت الفوضى س
ــا أجبر القوى الغربية على  األمريكية في بنغازي، م
ــة تعيني املتطرفني  ل من عملي ــهَّ مغادرة ليبيا، وس

في مناصبَ هامة، بوزارة الدفاع على سبيل املثال.
لفائهم  وهناك، متكن هؤالء املتطرفون من محاباة حُ
ــلحة إليهم وخاصةً  ــهلوا من عملية نقل األس وس
ــة  مصرات ــة  مدين ــن  م ــيليات  وامليش ــالميني  اإلس
ــت جماعاتٌ  ــهر، كان ــي غضون أش ــاحلية. وف الس
ــد أحكمت قبضتها  ــم القاعدة ق ــلحة لتنظي س مُ

على مدينة بنغازي.
ــزة، في يونيو  ــك بفترةٍ وجي ــر، بعد ذل ــا للتقري ووفقً
(حزيران) عام ٢٠١٤، عقدت ليبيا انتخاباتها الوطنية 
ــيئًا  ــالمية فيها س ــة، وكان أداء األحزاب اإلس الثاني
للمرة الثانية على التوالي. ورفض اإلسالميون الذين 
ــنوا  ــج االنتخابات، وش ــر وتُركيا نتائ ــم قط تدعمه
ــة مصراتة  ــيات مدين ــن ميليش ــم وحلفاؤهم م ه

ا على مطار طرابلس، ما نتج عنه  الساحلية هجومً
ــكنية، ومن ضمنها احلي  قتالٌ امتد إلى األحياء الس

الدبلوماسي.
ــن  م ــى  تبق ــا  م ــدة  املتح ــات  الوالي ــحبت  فس
ــى مدينة  ــس النواب إل ــل مجل ــييها، ونُقِ دبلوماس
ــر بصفةٍ  ــني قادتها حفت ــرقية، التي ع ــرق الش ب طُ

ــي الليبي. كان حفتر  ا للجيش الوطن ــمية قائدً رس
ــاد حينها من  ــة القذافي، وكان قد ع ــواءً من حقب ل
ــة بعد طرده من  ــات املتحدة األمريكي ــاه بالوالي منف

ليبيا عام ٢٠١١.
ــالميي مصراتة عن  ا في طرابلس، أعلن حتالف إس أمَّ
رفضهم االعتراف باحلكومة املُنتخبة وأتوا بأعضاءٍ 
ــي املؤمتر  ــني بوصفهم ممثلني ف ب نتخَ ــر مُ ــن غي آخري
ــر الوطني العام  ــام الواهن. وعانى املؤمت الوطني الع
ــطس  منذ تنصيبه في خريف عام ٢٠١٢ وحتى أغس

(آب) عام ٢٠١٤، عندما حل محله مجلس النواب.
ــدة حوارًا  ــتضافت األمم املتح ــف ٢٠١٤، اس ــي صي ف
ــذا احلوار  ــرب، ونتج عن ه ــد في املغ قِ ــة عُ للمصاحل
ــي الليبي»، وقعها  ــة بعنوان «االتفاق السياس وثيق
برق في  ــس وطُ ــن حكومتي طرابل ــون من كلٍ م ممثل
ديسمبر (كانون األول) عام ٢٠١٥. هدفت الوثيقة إلى 

تسوية اخلالفات بني مجلس النواب واملؤمتر الوطني، 
ــرِف بحكومة  ــي ما عُ ــويًا ف ــالل دمجهما س من خ
طلقة  ــى مُ ــي. ونتجت عن ذلك فوض ــاق الوطن الوف

حسبما أوضح كورين.
د بالسلطة التنفيذية  هِ ففي ديسمبر عام ٢٠١٥، عُ
ــعة أعضاء، من  كون من تس ــي مُ ــى مجلسٍ رئاس إل
ــة نواب للرئيس وثالثة وزراء.  بينهم الرئيس وخمس
واختير أعضاء للهيئة االستشارية املعروفة مبجلس 

الدولة من ممثلي كلتا احلكومتني.
ــروط  ا لش ــي، فطبقً ــقٌ قانون ــاك عائ ــن كان هن لك
االتفاق، يجب املصادقة على حكومة الوفاق الوطني 
باألغلبية في مجلس النواب، ليُدمج مجلس النواب 
ــريعيةٍ لها.  ــلطة تش معها فيما بعد باعتبارها س
صادقة  ــرار مُ ــية في طريق ق وكانت العقبة الرئيس
ممت  مجلس النواب هي فقرة في نص االتفاقية صُ
ــكل في نظر ائتالف  بغرض تهميش حفتر، الذي ش

صراتة التهديد األكبر لهم. إسالمويي مِ
ــس النواب وحكومة  ــي البداية رفض كلٌ من مجل ف
ــاق، واجتمعت  ــاركة في االتف ــاق الوطني املُش الوف
ــى بتونس في  ــي للمرة األول ــة الوفاق الوطن حكوم
ــل فيما بعد  ــام ٢٠١٦، لتُنق ــر (كانون الثاني) ع يناي
ــي حني واصل  ــة في طرابلس، ف ــى منطقة معزول إل

مجلس النواب ادعاءه حكم ليبيا في الشرق.
وفي الوقت الذي واجهت فيه حكومة الوفاق الوطني 
ــس، كان  ــا في طرابل ــدودًا أثناء عزلته ــا مس طريقً
ــاحة املعركة.  ــر قد حقق انتصاراتٍ عدة في س حفت
ــح في طرد تنظيمي  ــول عام ٢٠١٧، كان قد جن فبحل
عزِزًا  القاعدة وداعش ومتطرفني آخرين من بنغازي، مُ
ــبيل  ــعبيته في جميع أنحاء البالد. فعلى س من ش
ــد الهولندي  ــرها املعه ــة نش ــال، أظهرت دراس املث
ــام ٢٠١٨ أنَّ ثقة اجملتمع الليبي  ــات الدولية ع للعالق
ــي قدرة جيش حفتر الوطني على «توفير احلماية»  ف

تفوق ثقته في حكومة الوفاق الوطني.
وبالرغم من أنَّ الواليات املتحدة األمريكية وحلفاءها 
ــي إطاحة  ــاعدة ف ــعداء باملس ــوا س ــني كان األوربي
ــا بعد هجوم  ــد الغرب اهتمامه بليبي ــي، فق القذاف
ــن أنَّ األمور  ــح كوري ــام ٢٠١٢. لكن يوض ــازي ع بنغ
ــا وصلت تداعيات  ــرت بدءًا من عام ٢٠١٦، عندم تغي
ــواطئ األوربية،  ــي إلى الش ــي الليب اخللل السياس
ــة إلى أوربا، رغم  ــادة معدالت هجرة األفارق وذلك بزي

االنتشار السريع لداعش في ليبيا وشمال أفريقيا.
تنكرين  خشي األوربيون أن يدخل اإلرهابيون بالدِهم مُ
ــوء. وكانت املناطق  ــي جل لتمس في هيئة الجئني ومُ
ــا لتدريب  ــد أصبحت ميدانً ــي طرابلس ق النائية ف

ــس، ومن ضمن  ــن االنتحاريني في أوربا وتون املُفجري
ا في حفلٍ  ــؤالء االنتحاريني ذلك الذي أزهق ٢٢ روحً ه

موسيقي في مانشستر في إجنلترا عام ٢٠١٧.
لهذا انحاز اجملتمع الدولي إلى النفعية على حساب 
ــتقرار طويل املدى. وبحسب كورين، في مطلع  االس
ــن اعترافه مبجلس النواب  عام ٢٠١٦، حتول الغرب م
ق  إلى اعترافه بحكومة الوفاق الوطني التي لم يُصدَّ

عليها بعد.
ــول الواليات املتحدة على إذن احلكومة، بدأت  وبحص
ــرت، في حني عقدت  في قصف قاعدة داعش في سِ
ــيات طرابلس لإلبقاء  ــا اتفاقياتٍ مع ميليش إيطالي
ــي ليبيا. ولم  ــي اللجوء من األفارقة ف لتمس على مُ
ر هذا فقط غضب الليبيني، بل عرَّض من يحاولون  يُثِ

الهجرة ملعاملةٍ وحشية على أيدي املتاجرين بهم.
وفي نهاية عام ٢٠١٦، أصبح حفتر من القوة بحيث 
ــعت الهوة بينه وبني حكومة  ب جتاهله، واتس يصعُ

ــص  ــب تقلي ــن الصع ــح م ــي، وأصب ــاق الوطن الوف
ــوى تأييد  ــقَ حفتر س ــم يل ــا. ول ــافات بينهم املس
ــي التودد  ــرع ف ــري ضئيل في الغرب، لذا ش جماهي
جادالً  إلى روسيا ومصر وعديدٍ من الدول اخلليجية، مُ
ــس النواب وليس  ــه الوطني ميتثالن جملل بأنَّه وجيش
ــا لالتفاق  ــي، التي وفقً ــاق الوطن ــى حكومة الوف إل

السياسي الليبي ما تزال غير موجودة حتى اآلن.
ــران) عام ٢٠١٧  ــي يونيو (حزي ــت األمم املتحدة ف عين
ــالمة، بعدما علق  ــان س مبعوثها الليبي الرابع غس
ــددًا. وحاول  ــي الليبي بالوحلِ مج االتفاق السياس
ــراك مجلس  ــة من خالل إش ــالمة إنقاذ االتفاقي س
ــيط هيكل  الدولة ومجلس النواب في عمليةٍ لتبس

القيادة حلكومة الوفاق الوطني.
ــالمة بعد أن أُحبِطت  ــتاء املاضي، أعلن س وفي الش
ــه أنَّ خطوته القادمة تتمثل في عقد مؤمتر  محاوالت
ــائل  ــأنه أن يُغطي كل املس ــن ش ــامل، م وطني ش

ــر الذي تقرر  ــد. وأُجل ذلك املؤمت ــة في آنٍ واح العالق
ــدأ حفتر  ــهر بعدما ب ــذا الش ــع ه ــده في مطل عق

هجومه .
ــو النظام،  ــون اآلن ه ــده الليبي ــا ينش ــى م أنَّ أقص
ــزاع الدائر في البالد. وحيث أنَّ اجملتمع  ووضع حدٍ للن
ــؤوليات والكلفة  ا لقبول املس ــتعدً املدني ليس مس
ل  ــها، لذا قد تُشكّ الناجتة عن عملية التدخل نفس
ــر احلالية فرصةً لتغيير الوضع الراهن،  حتركات حفت
ــركات الثوار  ــي حطمت بها حت ــة ذاتها الت بالكيفي
ــيم الفعلي للبالد بني الثوار ونظام  املفاجئة التقس

القذافي .
ــد مجازفةً  ــوم حفتر يُع ــرى أنَّ هج ــر ي ــنَّ التقري لك
ــى  ــريع عل ــذري والس ــر اجل ــذا التغيي ــرة. فه خطي
الصعيد امليداني بإمكانه أن يُفضي إلى وقف إطالق 
ــيطرة  ــيحرر العاصمة من س ــدوره س ــار، الذي ب الن

ــاق الوطني  ــا، ومن حكومة الوف ــيات عليه امليليش
ــرًا مبحاولة من  ا نذي ــد يكون أيضً ــة، لكنَّه ق بالتبعي

جانب حفتر لفرض حكمٍ استبدادي على البالد.
ــهد البالد  ، قد تش ــالً ــأزِق طوي ــتمر امل وفي حال اس
ــاند فيها  ــة، تس ــربٍ بالوكال ــاويًا حل ا مأس ــدً تصاع
ــة الوفاق  ــلمني حكوم ــر وجماعة اإلخوان املس قط
ــعودية ومصر واإلمارات  ــاند فيها الس الوطني، وتُس
ــرال حفتر.خالل األيام القليلة  العربية املتحدة اجلن
ــاماتٍ  ــن انقس ــار حفتر ع ــف حص ــة، كش املاضي
ــيات حكومة الوفاق الوطني، بسبب  داخل ميليش
ــن داعش  ــذي تلعبه كلٌ م ــدور ال ــا على ال اختالفه
ــم احلصار  وجهاديي القاعدة في النزاع احلالي. وقس
ــد حفتر  ا، فاالحتاد األوربي يُناش ــع الدولي أيضً اجملتم
بوقف حتركاته، أما مجلس األمن التابع لألمم املتحدة 

فقد فشل في مترير مشروع قرار يُدين الهجوم.
ــيطرة  وفي حال جنح اجليش الوطني الليبي في الس
ــل اجملتمع الدولي بهذه النتيجة،  على طرابلس، وقبِ
ــوات الضرورية لتحظى أي  ــع كورين بعض اخلط وض

حكومة ليبية بالشرعية السياسية حلكم البالد.
ــال قوات  ــب على األمم املتحدة إرس ــا، أنَّه يتوج أوله

ــركات اجليش الوطني  ــالم، كي تراقب حت حلفظ الس
ــيات املتبقية في  ــي حل املليش ــاعد ف الليبي، وتس
ــالحها، وحتقيق االستقرار بعد انتهاء  البالد ونزع س

النزاع.
ــرة القانونية الليبية  ــاقت اخلبي وفي هذا الصدد، س
قنِعة، وهي أنَّ أية حلول قانونية  جةً مُ عزة املقهور حُ
ــيتعني على مجلس النواب اتخاذها،  ألزمة ليبيا س
ــالد.  ــي الب ــرة ف ــة األخي ــة القانوني ــه الهيئ بصفت
ــيصدق مجلس النواب  ــيناريو، س ا لهذا الس وطبقً
ــة انتقالية  ــد، وحكوم ــون انتخاباتٍ جدي ــى قان عل
ــد بها البالد حلني استعدادها  تكنوقراطية تسترش

لعقد انتخاباتٍ وطنية.
ا للباحث، يشبه ما كانت تخطط  وهذا النهج، وفقً
له أول حكومة تشكلت بعد سقوط القذافي، وهي 
ــم اجمللس الوطني االنتقالي،  احلكومة املعروفة باس

ــات  ــالمويون والوالي ــا اإلس ــط عليه ــل أن يضغ قب
ــد االنتخابات.  ــراع في عق املتحدة األمريكية لإلس
ــد عملية إجناز  ــتبدأ من جدي ــات، س ــد االنتخاب وبع

مشروع الدستور.
ــن  ــيمتنع ع ــي س ــع الدول ــر أنَّ اجملتم وإذا رأى حفت
ــمح بحكمٍ  ــة الوفاق الوطني، ولن يس دعم حكوم
ــكري، فرمبا يستمر في دوره بوصفه  ديكتاتوري عس
ــل للحكومة  ــي الليبي، وميتث ا للجيش الوطن ــدً قائ
ــرعية. ورمبا قد يُشارِك في العملية السياسية  الش

ثر ملنصبٍ مدني. رشحني كُ ا من مُ باعتباره واحدً
ــيناريو، أنَّ الواليات املتحدة األمريكية  وفي هذا الس
ــه بإمكان  ــر، وأنَّ ــل الكثي ــة لفع ــت في حاج ليس
ــس الفخ  ــي نف ــوع ف ــب الوق ــب جتن ــة ترام حكوم
ــابقتها، بعدم االنخراط في  ــقطت فيه س الذي س
ــي  ــش الوطن ــر واجلي ــة بحفت ــتيريا املتعلق الهيس
ــرورة أن يقتصر  ا ض ــر أيضً ــح حلفت ــي، وأن تُوضِ الليب
ــس اضطهاد  ــه فقط، ولي ــى حماية وطن ــه عل عمل

منافسيه وتعزيز سلطته .

12 ما وراءالحدث
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ــل هو بطلٌ أم  جددًا؟ ه ــم إليها مُ ــر الذي أعاد أنظار العال ــنوات؟ ومن هو خليفة حفت ــتمرت ألكثر من ثماني س ــا احلالية التي اس ا من أزمته ــا مخرجً ــد ليبي ــل جت ه
عمر القذافي، الذي بذل الثوار في ليبيا اجلهد والدماء إلطاحته؟يستعرض الباحث إيثان كورين بتقريره مبجلة «فورين أفيرز»  ــابق مُ ــيدٌ جديد للرئيس الليبي الس جتس
ا من تلك  تملة للخروج من األزمة، وما إذا كان حفتر ميثل واحدً ــيناريوهات احملُ ــقوط حكومة القذافي وحتى اآلن، ويُناقش الس التطورات التي طرأت على ليبيا منذ س
ــتعد لعقد مؤمترٍ آخر إلنهاء النزاع الطويل في ليبيا الذي استمر ثماني  ــيناريوهات.ماذا يحدث اآلن في ليبيا؟أوضح التقرير بينما كانت منظمة األمم املتحدة تس الس
ــرق البالد، أمرًا بالهجوم على العاصمة طرابلس. وبينما ال يتضح حتى اآلن ما إن كانت قوات  ا، أصدر خليفة حفتر، زعيم اجليش الوطني الليبي في ش ــنوات تقريبً س

ا فرمبا يؤدي إلى استقرار األوضاع في البالد في الوقت الراهن على األقل. حفتر ستنجح في احتالل املدينة أم ال، يرى التقرير أنَّه إن حقق انتصارًا حاسمً

Úœb◊@Èm¸b©@ø@=‰u˛a@âb‡rnç¸a@ÚÓ„aÖÏé€a@ÚflÏÿßa@oznœ@Êc@Ü»i@ÊaÖÏé€bi@ÂÌÜ»n€a@fib©@ø@âb‡rnç˝€@ÚyÎÜ€a@ojÁá

/ القسم السياسي

/ القسم السياسي

اكدت تقارير صحفية 
ان مستقبل العالقات القطرية التركية 
مع السودان صار على احملك، بعد وصول 

اجمللس العسكري للحكم في السودان، 
فالسودان الذي حاول بجهد الرئيس 

اخمللوع عمر البشير، الوقوف على احلياد 
في األزمة اخلليجية التي اندلعت في يونيو 
(حزيران) ٢٠١٧؛ يبدو أن موقفه بات مرهونًا 
مبدى انصياع القيادة اجلديدة للضغوطات 
اخلارجية من دول مثل السعودية واإلمارات 

ومصر، من عدمه.
وينظر املراقبون بحذر ملوقف اجمللس 

العسكري االنتقالي الذي أعفى وكيل 
وزارة اخلارجية بدر الدين عبد اهللا من 

منصبه، بعد إصدار وزارته بيانًا حول زيارة 
وفد قطري إلى السوادان، وحتدثت عدة 

مصادر عن تعطيل أو إلغاء أو جتميد قد 
ينال من املشاريع االستثمارية القطرية 

والتركية، وأهمها االتفاق الذي وقّعه البشير 
مع تركيا عام ٢٠١٧ بخصوص «جزيرة 

سواكن» السودانية، أو املشروع القطري 
لآلثار السودانية، فما مصير االستثمارات 

القطرية التركية في السودان في حال 
استمر اجمللس العسكري في احلكم؟
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مسارعة دولة اإلمارات لدعم 
ومساعدة اِّـجلس العسكري 
َّـ السودان بعد سقوط نظام 
عمر البشري يكشف مدى 
قلقها من مخطط تطوير 
ميناء سواكن

َّـ طرابلس أعلن تحالف 
إسالميي مصراتة 
عن رفضهم االعرتاف 
بالحكومة اُِّـنتخبة 
وأتوا بأعضاٍء آخرين غري 
منتخبني
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بعد سقوط «صديق الجميع».. ما مصري االستثمارات القطرية الرتكية َّـ السودان؟

@a�âÏ�m@ÚÓ◊6€a@ÚÌä�‘€a@ÚÓ„aÖÏé€a@pb”˝»€a@pÜËë
@…fl@o»”Î@¥n€ÎÜ€a@bn‹ÿœ@Ò7Å˛a@Ú„Î�a@ø@b �√Ïz‹fl

ÚÌÖbñn”aÎ@ÚÌâb£@pbÓ”b–ma@ÒÜ«@ÊaÖÏé€a



Ô„Î6ÿ€�a@›ÌÜj€a@âbñn„bi@âà‰Ì@ aäïÎ@·«Ö@˝i@ÚÓ”âÏ€a@Úœbzñ€a

@%b«@ø@ÚÓ”âÏ€a@Úœbzñ€a@|jñnç@›Á
_ÖbΩa@·«Ü€a@Ú‹”@…fl@ÊbÓé‰€a

ــا  له كان  ــدة)  اجلدي ــة  (البين
ــا  زمالئن ــع  م ــتطالع  اس
إليهم  ــت  وتوجه ــا،  وزميالتن
ــا رأيك  ــة: م ــئلة التالي باألس
ــة  الصحاف ــه  توج ــول  ح
ــى اإللكترونية؟  ــة إل املطبوع
ــات  والتداعي ــباب  األس ــا  وم
ــعر بأن  ــل تش ــك؟ وه وراء ذل
ــتصبح  الصحافة الورقية س
ــيان مع قلة  ــم النس في عال
الدعم املادي واملعنوي لها من 
قبل الدولة واملؤسسات التي 

تعنى بالثقافة واألدب؟
صرح الصحافة الشامخ

ــليمان رئيس  الدكتور أزهر س
ــار الثقافية  ــر مجلة املن حتري
الدولية قال: «ال شك فيه، أن 
النشر الورقي له نكهة تراثية 
ــة  الصحيف ــراء  فش ــزة،  ممي
ــوس  اجلل ــم  ث ــاب  الكت أو 
ــى  املقه أو  ــا  الكافيتري ــي  ف
للتصفح مع فنجان قهوة أو 
ــاي، هي طقوس  ــتكان ش اس
ذلكم  ــر  الصغ ــا منذ  ألفناه
ــن اجلميل، وما تبقى منه  الزم
ــم أنفه رائحة  فهو كمن تزك
ــن بعيد،  ــة م ــوة املهيل القه
ــر عاملية  اليوم حتولت دور نش
ــي الصحافة إلى  ــيما ف والس

النشر اإللكتروني املباشر».
تقشف وأخبار محرتقة

ــي  اخلفاج ــي  التونس ــواد  ج
ــذي  التنفي ــر  التحري ــس  رئي
جلريدة النهار يقول: «لسرعة 
انتشار الصحافة اإللكترونية 
ــاء آالف املواقع  من خالل انش
التواصل  ومواقع  االلكترونية 
ــورة  الث ــن  ضم ــي  اإلجتماع
والتي  ــة  الهائل ــة  املعلوماتي
ــرات  عش ــئ  وتنش ــدث  حت
الوسائل املعلوماتية سريعة 
ــراءة  ــهولة ق ــار، ولس اإلنتش
ــر  والتقاري ــار  االخب ــص  ومتح

الفورية التي تبث عبر األقمار 
ــاء  األنب ووكاالت  ــة  الصناعي
ــبكة  بالش املتصلة  العاملية 
ــك  تل ــر  عب ــة  املعلوماتي

األقمار».
غياب الدعم واإلعالنات

ــواد  ج ــم  جاس ــان  قحط

ــي يقول:  ــي واإلعالم الصحف
ــكلة تعاني منها  «هذه املش
ــة  ــة الورقي ــع الصحاف جمي
ــط،  فق ــراق  الع ــي  ف ــس  ولي
ــر  الكثي ــت  حتول ــرا  ومؤخ
ــة  البريطاني ــف  الصح ــن  م
واللبنانية العريقة إلى نسخ 
إلكترونية وانتقلت إلى النت، 
ــا  أبوابه ــت  أغلق ــك   وكذل
ــت، لذلك ال  ــت إلى الن وانتقل
نستغرب أن تنزوي العديد من 
ــخها الورقية  ــا بنس صحفن
اإلنترنيت  ــم  إلى عال لتنتقل 
ــف متاما  ــض اآلخر توق والبع

ــدور ال ورقيا وال حتى  عن الص
إلكترونيا».

هوية الثقافة اِّـتميزة
ــر حترير وكالة  عماد نافع مدي
ــول: «منذ  ــوز يق ــاءات ني فض
ــت  أعلن ــى  األول ــا  انطالقته
ــا  تهديده ــة  التقني ــورة  الث

الصريح ألغلى وسائل الثقافة 
ــبيل  األصيلة، ومنها على س
ــة  ــاب والصحيف ــال الكت املث
السينما  ــات  وشاش الورقية 
ــون الثقافة  ــن فن ــا م وغيره
التقليدية، صحيح ان اخلدمة 
ــاحة  ــر مس ــة توف االلكتروني
ــريعة وكبيرة جدا  متابعة س
ــي العراق  ــر ال يعن ــذا األم وه
ــم أجمع  ــل العال ــب ب فحس
العربية،  ــيما منطقتنا  والس
ــوع الورقي  ــن يبقى املطب لك
ــة  الثقافي ــه  هويت ــل  يحم
املتميزة، ويبقى له رواده الذين 

ال يستمتعون إال من خالله».
مطالبات ضرورية

ــرة حترير  ــمري مدي حنان الش
ــاة الدولية  ــرآة احلي ــة م وكال
ــن  ــر م ــا الكثي ــول: «لدين تق
املشاكل في عمل الصحافة 
ــق  يتعل ــا  فيم ــا  وخصوص

ــة، فحينما  الورقي بالطباعة 
ــع  م ــوارا  ــل ح نعم أن  ــد  نري
ــذا األمر  ــخصية ما فإن ه ش
ــق إعالمي  ــب إعداد فري يتطل
ــن  املصوري ــن  م ــل  متكام
ــي احملاور  ــم والصحف واملصم
ــو  وه ــم،  وغيره ــد  واملنض
بطبيعة احلال يأخذ منا وقتا 
ــن، وهنا تدخل  وجهدا كبيري
ــا، من  ــة بخس جهودن عملي
خالل رفع هذه اجلهود املبذولة 
ــى تلك  ــل إل ــق العم ــن فري م
ــوار  ــي مت احل ــخصية الت الش

معها».

طعم الصحافة الورقية
قاسم وداي الربيعي سكرتير 
ــة اآلداب والفنون  ــر مجل حتري
يقول: «توجه الصحافة نحو 
النشر االلكتروني لن يجد له 
ــد الكثير  ــاحة كبيرة عن مس
ــا  خصوص ــرين  الناش ــن  م

ــذا تبقى  ــه، وبه ــي من الثقاف
التي  ــة هي  الورقي الصحافة 
تتسيد  املشهد اإلعالمي رغم 
التطور التكنولوجي وما جاء 
ــني ظهر الراديو وبعده  به، فح
التلفزيون قالوا أن الصحافة 
الورقية احتضرت، لكن بقت 
على  ــة  محافظ ــة  الصحيف
ــا، اليوم وقد  ــا وقرائه وجوده
أخذ اإلنترنيت مأخذه وظهور 
ــدة  عدي ــة  الكتروني ــع  مواق
ــم  طع ــي  بق ــن  لك ــر  للنش
النشر في الصحافة الورقية 
ــد العديد من  ــو املرغوب عن ه

الكتاب واملثقفني».
تأثري القنوات الفضائية

ــر حترير  ــي مدي ــم اجلناب باس
جريدة البينة سابقا والكتبي 
ــي يقول: «ال  ــارع املتنب في ش
ــة الورقية  ــك أن الصحاف ش
ــن  ــي م ــن، فه ــي األمري تعان
ــواب الرجاء  ــة أب جهة مغلق
في حصولها على املعلومات 
من مصادرها املباشرة ونعني 
ــة  الرقابي ــا  مهمته ــة  مزاول
ــلطتني  ــة ألداء الس والتقوميي
ومن  والتنفيذية،  التشريعية 
ناحية ثانية مزاولة دورها في 
نشر الوعي والتنمية ومراقبة 
االنحرافات عن نص الدستور، 
ــل العديد من  ــي تتص وبالتال
ــة  ــة والداعم ــات الراعي اجله
ــيمة،  اجلس ومهامها  لدورها 
ــار  وإنتش ــرة  كث أن  ــد  نعتق
القنوات الفضائية أثر بشكل 
ــى  ــال عل ــى اإلقب ــر عل مباش

املطبوع الصحفي».
إيجاد مواطن الخلل

ــي  اإلعالم ــودة  اجل ــتار  س
ــؤال  «س ــول:  يق ــث  والباح
ــان ومكان  ــداً مهم  في زم ج
مناسبني، وتشخيص مكمن 
ــة  الصحاف ــدد  يه ــر  خطي
ــارع  ــي ظل التس ــة ف الورقي
ــل املعلومة  ــي نق ــي ف التقن
ــرعة  بس ــار  األخب ــال  وإيص
ــى املتلقي، مع  ودقة عالية ال
ــر  تراجع واضح في طبع ونش
وتوزيع الصحف الورقية، قبل 
ــت بقليلة اجريت  ــرة ليس فت
ــفاهيا مع مراكز  استبيانا ش
ــض  ــع بع ــف وم ــع الصح بي
الزمالء في العمل الصحفي، 
ــع  ــى التراج ــار ال ــكل أش وال
الواضح لتداول بيع الصحف 
ــر ان انها ال  ــل االم ــى وص حت

تسد أجور الطبع.
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قصة قصرية

قصيدة

ــراق جديد  ــلم لع ــى بداية الس ــا االولى عل ــع خطواتن م
متجدد.. خططنا على صفحات قلوبنا العهود واملواثيق 
ملن سيرسم طريق احتادنا األدبي ويضفي على اوتار قلوبنا 
ــة منوطة.. مفعمة باحملبة التي تكتنفها  طاقات وجداني
ــل ونكران الذات وصدق  ــا العريضه مدركني ان العم آمالن
ــي.. ومن ثم  ــاج االبدع ــداع والنت ــاس االب املصافحة اس
ــيده  ــوس.. ال يتحقق جتس ــالم الى واقع ملم ــل االح حتوي
ــني طياتها  ــة التي حتمل ب ــة اجلريئ ــة الصادق اال بالكلم
ــكل الصوت الناطق باسم الوعي  صفاء الروح والتي تش
ــتى  ــاب والتخلف والتقصير بش ــدي ومحاربة االره النق
ــؤولية اجملتمعية كونه  ــه.. فاملثقف يتحمل املس واجهات
ــي حرب على  ــة تعميم ال تخصيص.. وه ــي ان الثقاف يع
ــراف غير املوجهة.. وصوت حق لتعرية خبثاء الطوية  االع
ــان وكل من يخرج عن قواعد  ــني بالدماء الى االذق اخلائض
املنطق واالخالق.. فاملثقف هو الذي يقدم املعاجلة طويلة 
ــا من مظاهر  ــر الثقافة وتطويرها واخالئه ــدى بتطهي امل
ــوال.. كل  ــنني ط ــونية التي اتخمتها لس العنف واملاس
ــرا.. النه يراقب بعني  ــل اعباءه املثقف اوالً وآخ هذا يتحم
ــدم املعاجلة كي  ــدع ويق ــل فيدون ويب ــة وفكر يعم ثاقب
ــباب  ــق املعرفة وينمي الوعي ويحفر بعمق في االس يعم
املوجدة للظاهرة واحلدث وكيفية معاجلتها.. حينها نردد 
ــكار املبدعة املضاءة التي  البقاء للجهود الناصعة واالف
ــة والتعددية.. واحلداثة  ــيع ثقافة احلرية والدميقراطي تش
ــنني وها هو يغوص اليوم في  املرجوة التي حرم منها لس
ــاء الذي بذل كادره  ــالماً الحتاد االدب عواملها املعرفية.. فس
املتقدم صاحب االجناز واالبداع واملوقف التاريخي الذي ال 
يعرف احملاباة واجملامالت من اجل بناء اسس راسخة ألدبنا 
واديبنا وعراقنا صاحب احلضارة املشرقة جهدا استثنائيا 
النسيابية انتخابات اجمللس املركزيـ  دورة الفريد سمعان 
ــة الدميقراطية  ــدم امنوذجا انتخابيا مثاال للممارس ـ  فق
ــن الناخب املثقف  ــزي.. لك ــار اعضاء اجمللس املرك الختي
ــى هيبة وفاعلية  لم يع جيدا دوره االنتخابي اذ انه تناس
ــني  ــة والنقدية الفاعلة واملنتجة (ياس ــوه االكادميي الوج
ــا ثقافيا واعيا.. مع  ــر امنوذجا).. الذي قد م برنامج النصي
ــي هذا الرأي كما  ــا ملن مت انتخابهم وهم معي ف احترامن

أظن.
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فنارات

علوان السلمان

قصيدة

لعل االنتقال املعرفي من الطباعة الورقية إلى عالم اإلنترنيت أصبح بحكم واقع السهل املمتنع، والدليل على ذلك ما كتبته صحيفة 

ــة عهد جديد لالعالم  ــذا التصريح الواضح جاء ليعلن بداي ــر (توقفت املطابع وجفّ احلبر) ه ــة) في عددها األخي ــت البريطاني (االندبندن

ــية  ــاحة السياس ــباب منها، األزمة االقتصادية وتداعيات الس ــة الورقية، ولكنها تختلف في عالم اإلعالم العربي جلملة أس والصحاف

فيها، وكذلك قلة دعم احلكومات واملؤسسات اإلعالمية والنقابية للصحافة والطباعة والصحفيني على وجه التحديد والدقة..

باالنبياء القدامى مرَّ 
وانعطفا

هُ  كم استمالوه لكنْ قلبُ
انفا

والصاحلون جميعاً حولَ 
توبتِهِ قصوا

وأنكرَ حدَّ املوتِ ما اعترفا
ففرطوهُ على أوراقِ 

مصحفهم
 قد عرفا

َ
ليخبروهُ بأنَّ اهللا

يدري بأنَّ إلهاً صارَ في يدهِ 
يدري 
وخاله

لم ميسك بهِ طرفا
واألنبياء تواصوا في ادانته

والصاحلون شهود انه 
انحرفا

لم يتركوه خليبات املنى 
وكفى

لم يتركوه إلى األقمار 
حني غفا

بل ايقظوه وصبوا فوقه 
امال

فأغرقوه إلى أن ذاب واجنرفا
فاخبروه بأن اهللا حذره
وأنه االن يوم الدين قد 

شرفا
فأنكر القول

اقطوا تبعاً حتى اسّ
وأكثر الدفن حتى شيد 

النجفا
وعاد للتيه أن التيه منزله

مذ غادر األرض حني العالم 
اختطفا

وذاب في الرمل محنياً 
ومنكسرا
وقال رباه

لم يكمل 
لقد ضعفا

وكان يعلم أن املفردات بال 
معنى

ويعلم أن املقصد انكشفا
لكنه اخلوف 

بر االسم ارهبه كِ
وسلب العقلَ

حد العجز فارجتفا
وكان وحده 

ال سمراء تطلبه إلى ذنوب
وال خمرا قد ارتشفا

فاحتار بالنار
ما ذنبي فتطلبني
ماذا فعلت.، وماذا 

عقله خسفا 
وانبيائي ملاذا ضيعوا رجال
قد كان فيهم نبيا صاحلا 

وجفا
يا انبيائي القدامى أين 

حكمتُكم
ال عطف فيكم 

اذا ال شيء قد عطفا...

@›yaä€a@Ò7ç
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حسني السلطان 

البينة الجديدة / علي شريف
ــت الثقافي في  ــى البي احتف
ــاون  بالتع ــل  باب ــة  محافظ
ــرواد الثقافية  ــع جمعية ال م
ــل بالذكرى  ــام/ باب املركز الع
ــى رحيل  ــرة عل ــة عش الرابع
ــعب سعدي احللي.  فنان الش
ــة  بكلم ــل  احلف ــتهل  واس
ــت الثقافي البابلي  مدير البي
ــي  عل ــاص  والق ــاعر  الش
ــباك التي قال فيها: إننا  الس
اليوم نحتفل بالغناء التراثي 
العراقي وفنان الشعب سعدي 
ــذا اللون  ــر ممثل له احللي خي

بعدها  ــل.  األصي ــرب  الط من 
ــة  جمعي ــس  رئي ــتعرض  اس
الرواد الثقافية الشاعر صالح 
ــيرة  ــن الس ــا م ــان جانب اللب
الذاتية للفنان سعدي احللي. 
ثم حتدث الفنان فاضل شاكر 

ــة الغاني  ــن املميزات الفني ع
سعدي احللي باستذكار عدد 
ــي اخلالدة في ذاكرة  من األغان
ــأداء أغنية  ــام ب ــعب وق الش
ــه. بعد  ــق اخضر بصوت عش
ــاعر موفق  ــى الش ــك الق ذل

ــدة رثائية بحق  ــان قصي اللب
ــي فيما  ــعدي احلل الفنان س
ــي وادباء  ــدم عدد من مثقق ق
ــهاداتهم  ش ــل  باب ــي  وفنان
ــى هامش احلفل  بحقه. وعل
ــوان (غرّيد  ــم بعن ــرض فيل ع
وزارة  ــاج  انت ــن  م ــرات)  الف
وإخراج  ــيناريو  وس ــة  الثقاف
ــاكر جسد  الفنان فاضل ش
ــم احملطات الفنية التي مر  أه
بها الفنان وذكريات الفنانني 
ــان الراحل  ــل مع الفن في باب
ــعراء وفنانني  ــاء وش ــن أدب م

ومثقفني.

البينة الجديدة / اسراء يونس
ــرأة العراقية..  ــعار (امل ــت ش حت
ــي وأصالة احلاضر)  عراقة املاض
ــتاذ (حميد فرج  األس ــة  وبرعاي
حمادي) املدير العام لدار الشؤون 
ــة. نظمت الدار  الثقافية العام
ــاب (أول  ــن كت ــة ع ــدوة ثقافي ن
ــوية  الطريق في النهضة النس
ــادرة من الدار  ــي العراق) والص ف
ــة  صبيح ــة  واحملامي ــة  للكاتب
الشيخ داود. حاضرَ فيها كل من 
األساتذة سافرة جميل حافظ، 
واألستاذ حسني اجلاف واألستاذ 
ــق التميمي.. وبالتعاون مع  توفي
األحتاد العام لإلدباء والكتاب في 
ــور األمني العام  ــراق، وبحض الع
ــتاذ (إبراهيم  ــاد األدباء األس إلحت
ــن املثقفني  ــة م ــاط) ونخب اخلي

والناشطني. كانت احملطة األولى 
للناشطة النسوية والرائدة في 
اجملال الثقافي األستاذة (سافرة 
ــتعرضت  اس ــظ)  حاف ــل  جمي
ــا التي بدأتها  من خالل كلمته
ــاء على موقف  بالترحيب والثن
الدار مع املرأة العراقية وخاصة 
الرائدات ممن حملت اسم العراق 
ــوية.وكانت  النس الثقافة  ــي  ف
ــيخ داود) أول من  (صبيحة الش
الكليات  ــي  ــا ف ــق طريقه تش
اخملتلطة وهي تنحدر من أب كان 
ــراً لالوقاف في العراق  يعمل وزي
ومارست مهنة احملاماة ولم تقف 
ــد وكان لها دور في  عند هذا احل
الدفاع عن حقوق املرأة والطفل 
ــاء من  للنس ــاندة  ــت س وحتدث
ــت بتعديل قانون  بعدها وطالب

ــة التعليم  ــوق املراة. وأهمي حق
ــوض  والنه ــة  األمي ــة  ملكافح
ــد.  أما احلديث عن مواقف  بالبل
ــيرتها فقد  الكاتبة ومالمح س
تناولها الباحث (حسني اجلاف) 
قائالً: عنها أول طالبة جامعية 

تركت أحالم الصبايا في الزواج 
ــى الدفاع عن حقوق  واالجناب ال
ــا الى حرية  ــرأة واألنطالق به امل
ــم من كل  ــم وعلى الرغ التعلي
ــي واجهتها من  الت التهديدات 
التي  قبل السلطات واحلكومة 

ــي جاهدت  ــرت زمنها فه عاص
ــور فاعل  ــل تثبيت حض من أج
ــي أقدم  ــي العراق وه ــرأة ف للم
أديبة عراقية كانت لها مقاالت 
في مجلة (ليلى) العراقية وهي 
ــادة)  ــب (مي زي ــى جان ــف ال تق
و(نازك املالئكة) و( صفية زغلول) 
فهي رائدة في احملافل النسوية 
خصصت  ــا  لعرفانه ــاً  وأعتراف
ــتعراض  ــدار الندوة ألس ــذه ال ه
رمزاً  سيرتها احلافلة بإعتبارها 

ثقافياً وأدبياً.

ــت  كان ــة  اجللس ــام  خت ــي  وف

ــالت من قبل بعض  هناك مداخ

ليضفن  النسويات  الناشطات 

ــرقة في اجللسة عن  إضاءة مش

حياة الكاتبة صبيحة الشيخ.

Ô‹ßa@Ü»ç@Êb‰–€a@›Óyä€@Òäí«@Ú»iaä€a@Ùä◊à€bi@Ô–n∞@›ibi@øb‘q

البينة الجديدة / علي صحن عبد العزيز

حسن اِّـوسوي 

اني ألؤمن بتلك العرافة
التي فكت طالسم يدي

وأخبرتني عن لقاء 
رمبا لم يتحقق

من قبل أن افك اسر 
جميع اقماري 

*   *   *  

من غابة األيام 
احتطب امنيات 

مؤونة خلريف العمر
*   *   *  

تلك اخليبات التي وأدتها
في حفر املتاهة 

لن تثمر  .. عشق آخر 
*    *   *  

عند كهنة املعابد

ــنني  ــا تبقى من س ــدم م أق

عمري

اضحية 

ــك  تل ــن كل  ــرر م احت ــي  ك

اللعنات 

وينهض اجلسد العالق

من تلك البرك املوحلة

عند غابات التيهان

@ÒıÏj„

د. ازهر سلمان

ستار اجلودة

جواد التونسي

قاسم وداي الربيعي

حنان تركي

عماد نافع

باسم اجلنابي

قحطان جاسم جواد

كريم عبد اهللا

ــتفزُّ  تس ــفَ  كي ــروا  انظ
ــنَ  مِ ــاً  أطنان ــي  ذاكرت
 ! الشظايا متطرها السماءَ
 ! ــارٍ موحشٍ نْ نه ــهُ مِ يا ل
ــامُ  تن ــواترِ  الس ــفَ  خل
ــلْ رأيتمْ كيفَ  األحالم, ه
ــيقاتِ  ــزوي صورُ العش تن
 ! ــةِ املثقوب ــوبِ  اجلي ــي  ف
ـــ  بـ ــكنيَ  املتمسّ ــدامُ  أق
ــب  ــا الرع األرضِ يتملّكه
في حقولِ األلغام, كانتْ 
ــرةٌ  كثي ــاتٌ  راجم ــاكَ  هن
تأتيكَ بــ املوتِ ما أقسى 
قذائفهاَ جتهلُ سرّهُ حنيَ 
ــيّةٍ  ـــ وحش ــاقطُ بـ تتس
 , ــةِ ــئ الترابيّ ــى املالج عل
وتتساءلُ في نفسكَ عالمَ 
ــراب...؟! أكادُ  ــذا اخل كلَّ ه
ــاتِ  ــةِ األمه ــمعُ أدعي أس

ــوابِ  األب ــكَ  تل ــفَ  خل
املوصدة, ويغلّفُ قلوبهنَّ 
الرقيقةِ حزنٌ عميقٌ كلّما 
 
ٍ
تغيبُ الشمس, كلَّ شي
 ... ــذهِ األرضَ ــوقَ ه ــنُّ ف يئ
احلشائشُ اخلضراءَ الفتيّةِ 
حتتَ صفائحِ املاء املثقوبةِ 
لمْ تعدْ تتنفس, العرباتُ 
ــةِ ال تعرفُ طريقَ  املعطوب
تتكئُ على  ــيَ  وه العودةِ 
 , احملترقةِ األمتعةِ  هشيمِ 
حتى العصفور في غرفةِ 
ــرفُ  يرف راحَ  ــط)  (الضاب
نَ اخلوفِ  بجناحيهِ يغرّدُ مِ
ويحتمي خلفَ القضبان! 
ــورّدَ  مت ــور  الدكتات كانَ 
ينِ يشعلُ املدينةَ كما  اخلدّ
يشعلُ تبغَ غليونهِ باهظ 
نَ اجلنودِ  , الكثيرَ مِ ــنِ الثم
ــم  إجازاته ــنِ  ع ــوا  تخلّ
خلفَ  ــونَ  يتدافع وراحوا 
ــةِ  الذاهب ــياراتِ  الس
ــم, كمْ  ــى اجلحي بهم ال
(النهضة)  ــيّةٌ  قاس ــي  ه
ــمةِ  أوس ــم  منحته
املنكوبةِ  واملدنَ  الشهادةِ 
ــنُ  تزيّ ــوداءَ  س ــاتٌ  الفت
ــةِ  ــوت احلامل ــةَ البي واجه
ــوارعها  ــالصَ ش اخل ـــ  بـ

املهجورة.

ìyÏfl@�âbË„@ �paá

ÚÌÏé‰€a@ÚöË‰€a@µg@’Ìä�€a@fiÎdi@Ô–n§@Úflb»€a@ÚÓœb‘r€a@ÊÎ˚í€a@âaÖ



وزارة الثقافة تحتفل بالفنان مؤيد محسن الفائز بجائزة األبداع

متابعة / البينة الجديدة
ــيماء سيف عن وزنها الزائد،  حتدثت الفنانة ش
ــرت حمية غذائية مرة واحدة  الفتة إلى أنها أج
ــكل  ــبب ذلك بزيادة وزنها بش في حياتها وتس

ــر خالل فترة  ــل من الريجيم بعد كبي املل

ــر القليل  ــرة قليلة من الوقت وبعد ان تخس فت
ــن وزنها الزائد. واضافت في لقاء مع اإلعالمي  م
ــة» ان طموحاتها  ــرو أديب ببرنامج «احلكاي عم
ــد  ــبيهاً بجس في الوصول بقوامها ليصبح ش
النجمة اللبنانية هيفاء وهبي بعد ١٠ سنوات 
من اآلن، واعترفت أنها «وضعت خطة تكتيكية 
ــام ٢٠٢٨ النها  ــوام هيفاء ع ــول على ق للحص
ــت تقرر في  ــى انها بات ــارت ال ــقها». واش تعش
خسارة وزنها بعد ان تتخطى سن الـ٤٠ حلماية 
نفسها من االمراض ووجع الظهر والركب، الفتة 
ــن الى جراحات  الى انها قد تلجأ بعد هذا الس
ــم وقص املعدة وغيرها من  التجميل او التكمي
ــارة  ــر مؤخراً خلس جراحات النحت التي تنتش
ــاء: «أنا  ــر. وقالت خالل اللق ــا بوقت قصي وزنه
ــا ليدي، وكل  ــق هيفاء وهبي، وبحس أنه بعش
ــا واخداها  ــة بامليزان، وان ــة فيها مضبوط حاج

هدف».

@Ò7j◊@ÚÓ€Î˚éfl@b‰ÌÜ€Î@òbÅ@ãaäü@Âfl@Êb‰œ@Âé™@ÜÌ˚fl@Z@ÜÌÏ«@Ô‹«@N@Ö
¥œaå®aÎ@¥flbçä€aÎ@¥mbz‰€a@·Ë‰fl@¥„b‰–€a@›◊@‚bfla@Ú‡ËflÎ

ــام  ع ــر  مدي ــة  اجللس ــح  وافتت
ــال فيها،  ــة له ق ــرة بكلم الدائ
ــو فنان من  ــن ه ــد محس أن مؤي
ــؤولية  ــاص ولدينا مس ــراز خ ط
كبيرة ومهمة امام كل الفنانني 
ــامني  والرس ــني  النحات ــم  منه
واخلزافني وعلينا ان نكون قريبني 
ــم، واضاف  ــم وفي خدمته منه
ــذا االحتفال جاء ضمن  عويد، ه
ــات املنتدى الثقافي للفن  فعالي

ــذي  ال ــي  العراق ــكيلي  التش
ــه  ــرف علي ــرا ويش ــس مؤخ اس
ــف الوطني  ــر املتح ــره مدي ويدي
ــم  والفنان قاس الدليمي  ــي  عل
العزاوي، وفي قلبي غصة كبيرة 
وهي كنت امتنى ان يكون احلضور 
ــني يرتقي  ــني واملبدع ــن الفنان م
ــان ومكانته  ــذا الفن ــم ه بحج
ــف كانت  ــن لالس ــرة لك الكبي
ــوات للحضور بهذا  ــة الدع تلبي

االحتفال قليل جدا وأشار عويد، 
اننا في دائرة الفنون نحتفل بفوز 
ــة الكبيرة الن منجزه  هذه القام
ــة االولى هو للدائرة  وفوزه باملرتب
ــذه الدائرة وله بصمة  ألنه ابن ه
ــار، كل  كبيرة في تاريخها. واش
ــذا الفنان  ــر واالحترام له التقدي
ــوم ايضا  ــرف الي ــر ونتش الكبي
ــي وزارة الثقافة بحضور قامة  ف
ــب والناقد  ــو الكات ــة وه ثقافي

ــب اهللا يحيى. وعن  الكبير حس
حصوله على اجلائزة بني الفنان 
ــن، عملي الذي حاز  مؤيد محس
ــوان  ــداع بعن ــزة اإلب ــى جائ عل
ــى  ــت عل ــنني) زي ــش الس (عط
ــم أكن أتوقع  لينني، بصراحة ل
ــني  ــبب املنافس الفوز ليس بس
مع فائق احترامي لكل الفنانني 
ــبب أن اللجنة التي  ــن بس ولك
قامت باختياري كانت منصفة 
وحرصت أن تعطي نتائج طيبة 
ــم  ــن تقيي ــت ضم ــا كان وأراؤه
ــادق مع اعتزازي بكل  مهني وص
ــي، وأود  ــحوا مع زمالئي ممن رش
ــرة أكرم في  ــي ألول م القول أنن
ــابقة  ــراق، وقدمت في املس الع
ــلة اعمالي التي تتحدث  سلس
التاريخية في  ــتعارات  االس عن 
الرسم العراقي والبيئة والتراثية 
فكان العمل فيه استعارة بيئية 
ــراق وكان هناك  ــوار الع وهي اه
ــي متعانقني  ــل عراق ــراة ورج ام
ــم  وماحوله ــادهم  باجس
ــني وهم فخورين  متحول الى ط
ــن  ع ــر  النظ ــض  بغ ــم  ببيئته

والظروف  ــردهم  وتش معاناتهم 
النفسية السيئة التي احاطت 
ككل  ــي  العراق ــم  مبجتمعه

الى  البنية االنسانية  فتعرضت 
خراب كبير. وجرى خالل اجللسة 
ــوارات عن التجربة  محادثات وح
ــه. وأضاف  ــة للمحتفى ب الفني
ــوي،  املوس إياد  ــرب  املغت الفنان 
ــم مؤيد محسن ميزج  حني يرس
بني الفكرة والطبيعة، أنا اعتقد 
قلة من الناس يشعرون بأعمال 
ــه وجهده  ــك مثابرت مؤيد بالش
ــر هم من اوصلوه الى هذه  الكبي
املرحلة، ومن جانبي اشكر دائرة 
ــا العام  ــون متمثلة مبديره الفن
الدكتور علي عويد العبادي على 
حرصه الكبير الحتضان الفنانني 
ــول  موص ــكر  وش ــم،  ورعايته

ــا قدمه بجهده  للفنان مؤيد وم
ــخصي حيث ان فنان اليوم  الش
ــادي ومعنوي  ــند م ــس له س لي

ــاك  هن ــت  كان ــابق  الس ــي  فف
ــجيع اجتماعي  ــاءات وتش اقتن

ــردودا ماليا  ــي للفنان م مما يعط
ــد اآلن.  ــذا اليوج ــن ه ــدا لك جي
وبعدها جرت حوارات ومحادثات 
ــه الفنية. بني احلضور عن جتربت
ــام احلفل كرم مدير عام  وفي خت
ــة الدكتور  ــون العام ــرة الفن دائ
ــهادة  ــد العبادي بش ــي عوي عل
ــز، كما قدمت  تقدير ودرع التمي
ــن قبل مدير  ــان باقة ورد م للفن
ــرح  ــينما واملس ــام دائرة الس ع
الدكتورة اقبال نعيم واإلعالمية 

وداد إبراهيم.

albaynanew@yahoo.com
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متابعة / البينة الجديدة

@Âfl@ó‹Çn€a@âä‘m@—Óç@ıb‡Óë
Üˆaå€a@bË„ãÎ

ــت دائرة الفنون العامة حفل  ــياحة واآلثار الدكتور عبد األمير احلمداني، أقام ــة وزير الثقافة والس برعاي
ــن مبناسبة فوزه بجائزة اإلبداع في مجال الرسم لعام ٢٠١٨  ــة حوارية للفنان مؤيد محس تكرمي وجلس

ــة الناقد  ــتار في مقر الوزارة، وأدار اجللس من قبل وزارة الثقافة يوم اخلميس املاضي على قاعة عش
حسب اهللا يحيى . 

@>€a@Ú‰v‹€aÎ@ãÏ–€a@…”Ïmc@Â◊c@%@Z@Âé™@ÜÌ˚fl
@Êc@Û‹«@oïäyÎ@Ú–ñ‰fl@o„b◊@âbÓnÅbi@oflb”

ÚjÓü@wˆbn„@Ô�»m

متابعة / البينة الجديدة
ــل «زي الشمس» يشهد حالة من  يبدو أن كواليس مسلس
ــوارع اخلاصة  ــبب إعالنات الش ــاحنات، بس التوتر واملش
ــربيني  ــيطرت الفنانة دينا الش ــذا العمل، والتي س به
ــهد الكثير  ــل تش ــس املسلس ــه. كوالي ــى معظم عل
ــل، حيث حصلت  ــات العم ــبب أفيش من التوترات بس
الشربيني على حصة األسد من اإلعالنات، بينما نالت 
الفنانة ريهام عبد الغفور على عدد قليل من اإلعالنات، 
ومت جتاهل باقي األبطال ومنهم النجوم جمال سليمان 
ــعدني. وهذه  ــد داود وأحمد الس ــدر وأحم ــن ب وسوس
ــل يصابون بغضب  ــت أبطال املسلس اإلعالنات جعل
ــدوا عليه مع  ــا تعاق ــم عندم ــا وأنه ــديد خصوص ش
اخملرجة كاملة أبو ذكري قبل إنسحابها كانوا يظنون 
ــربيني  أنه عمل درامي جماعي وليس من بطولة الش
فقط. علماً أن هذه ليست األزمة األولى التي تواجه 
ــحاب أبو ذكري من العمل  ــل، فسبق إنس املسلس
ــربيني، كما  ــات بينها وبني الش ــوب خالف بعد نش
ــليمان  ــوري جمال س ــاب الغضب النجم الس إنت
ــه خلف  ــن خالل ــتر ظهر م ــريب بوس ــد تس بع

الفنانة املصرية.

@?Óiäí€a@b‰ÌÖ@pbflãc
ÔËn‰m@¸

البينة الجديدة / اخالص العامري 
تصوير / علي محسن 

ــارك الدكتور نوفل ابو رغيف  ش
ــة االطفال  ــام دار ثقاف ــر ع مدي
ــاح املهرجان الصفي  حفل افتت
ــدارس  مل ــامل  الش ــي  والعلم
ــة كلية بغداد  ــن وثانوي املتميزي
ــة العامة  ــه املديري الذي نظمت
ــي  واألهل ــام  الع ــم  للتعلي
ــة  التربي وزارة  ــي  ف ــي  واألجنب
النواب  ــس  بحضور عضو مجل
ــداوي  احملم ــل  مناه ــيدة  الس
ــري  الزهي ــن  محس ــتاذ  واألس
ــي  ف ــوي  الثان ــم  التعلي ــر  مدي
التعليم العام والذي احتضنته 
ــزات  للمتمي ــرة  القاه ــة  ثانوي
ــة الرصافة األولى  التابعة لتربي
ــدم  ــم تتق ــعار (بالعل ــت ش حت
الشعوب). وبدا االحتفال بتالوة 

ــر احلكيم للطالبة  اي من الذك
ــوف لقراءة  ــهيل والوق غدير س
ــى  ــا عل ــة ترحم ــورة الفاحت س
ارواح شهداء العراق من اجليش 
وابناء  االمنية  والقوات  العراقي 

احلشد الشعبي املقدس .
ــن  م ــة  مجموع ادى  ــا  بعده
ــزات في  املتمي ثانوية  ــات  طالب

الكرخ الثانية نشيد التميز .
ــل ابو رغيف  ــد الدكتور نوف واك
 : ــا  القاه ــي  الت ــه  كلمت ــي  ف
ــبة ان الثقافة هي توأم  باملناس
ــة االبداع  ــي مالحق ــة ف التربي
ــني واملتميزين  ــاف املوهوب وانص
ــي اجلهود املميزة  واملبدعني واح
واالداء العالي لقيادات وزعامات 
ــة التربوية الجناح هذا  املؤسس
املهرجان . وأضاف ودعنا قبل ايام 
الثقافي  ربيع االطفال  مهرجان 

السنوي والذي استمر لشهرين 
ــهد العشرات من  متواصلني ش
ــازات وكان من  الفعاليات واإلجن
ــن اليوم  ــدث ع ــاف التح اإلنص
ــه الدار ضمن  املميز الذي اقامت
املتميزات  ملدارس  املهرجان  ايام 
ــداد إلدارته  ــي بغ ــن ف واملتميزي
ــم  وكادره التعليمي واليوم باس
ــياحة واالثار  وزارة الثقافة والس
ــال  االطف ــة  ثقاف دار  ــم  وباس
ــات  ملديري ــم  والداع ــريك  الش
ــي ان ارفع آيات  التربية يطيب ل
التهاني لهذا احملفل وكلنا فخر 
ــه هذه املدارس  واعتزاز ملا تقدم
ــذه املرحلة  ــازات وفي ه ــن إجن م
اجلميع  ــام  أم ــا مفتوحة  أبوابن
ــاوة  احلف ــذه  ه ــكل  ل ــكرا  وش
ــاْذن اهللا .اما  ــل ب ــادم اجم والق
ــن الزهيري فقد  االستاذ محس

ــدار ثقافة  ــكر ل ــال : كل الش ق
االطفال ومديرها العام الدكتور 
ــا الداعم  ــو رغيف النه نوفل اب
ــن  للمتميزي ــس  لي ــي  األساس
فحسب وإمنا للعملية التربوية 
ــز  ــوم فالتمي ــه العم ــى وج عل
ــداع مينحها اهللا  ــن االب حالة م
للبعض على ان يسخر بشكل 
.وتواصل  للبشر  إيجابي خدمة 
املهرجان بفعاليات متنوعة عن 
ــداد قيثارة  ــن واوبريت (بغ الوط

احلياة) واوبريت احلضارات .
ــل  ــام احلف ــك خت ــون مس ليك
افتتاح الدكتور نوفل ابو رغيف 
يرافقه السيدة مناهل احملمداوي 
ــتاذ  عضو مجلس النواب واألس
التعليم  الزهيري مدير  محسن 
الثانوي في وزارة التربية معارض 
ــال  واالعم ــراع  االخت ــراءات  ب

ــذي  وال ــة  اليدوي ــات  واإلنتاج
شارك فيه عدد كبير من مدارس 
ــزات بجانبي  ــن واملتمي املتميزي
ــرخ والرصافة واثنى  ــداد الك بغ
ــرة املبذولة  ــود الكبي على اجله
من قبل الطلبة وإدارات املدارس 
ــية على حد  والهيئات التدريس
سواء مؤكدا ان العراق سيبقى 
ــة  التربوي ــة  العملي وان  ــر  بخي
ــح  ــاه الصحي ــي االجت ــير ف تس
ــيكون لطلبتنا اسما يشار  وس
ــا لهم مزيدا  ــه بالبنان متمني ل
من النجاحات والتفوق في دروب 
العلم واملعرفة ومت ايضا افتتاح 
املتميزة  اإللكترونية  ــوف  الصف
ــرة وجتولوا في  في ثانوية القاه
ــور ابو  ــارك الدكت ــدد منها وب ع
ــذا اإلجناز  ــة ه ــف للمدرس رغي

الكبير والرائع .

خالل مشاركته افتتاح المهرجان العلمي الشامل لمدارس المتميزين

@Ú‘y˝fl@ø@ÚÓi6€a@‚cÏm@Úœb‘r€a@ZÜ◊˚Ì@—ÓÀâ@Ïia@›œÏ„@âÏn◊Ü€a@@fib–ü¸a@Úœb‘q@‚b«@äÌÜfl
@¥«ÜjΩaÎ@¥iÏÁÏΩa@“bñ„aÎ@ aÜi�a

بغداد / البينة الجديدة
ــفيرة  ــاء, نظمت س ــة لألزي ــدار العراقي ــة ال برعاي
ــار علي الزرفي  ــراق الدكتورة أزه ــة في الع الطفول
ــانية  ــع منظمة براعم الطفولة االنس بالتعاون م
ــام, احتفالية لألطفال,  واكادميية دار املواهب لاليت
ــى قاعة اجلواهري  ــوم اخلميس املاضي, عل صباح ي
ــا لألزياء  ــالل احلفل عرض ــدم االطفال خ ــدار. وق بال
ــيقى الفلكلورية,  ــام املوس ــى انغ ــعبية, عل الش

ــن املالبس  ــن مجموعة م ــة, تضم ــة الل للمصمم
ــاله مجموعة  ــة بازهار الربيع. ت ــة امللون الفلكلوري
ــة. وحضر  ــرات الغنائي ــتعراضات والفق ــن االس م
االحتفالية، مدير عام الدار عقيل إبراهيم املندالوي 
ــي وعدد من  ــالح الفضل ــر العام د.ص ــاون املدي ومع
ــام  ــني باإلضافة الى مدراء أقس ــوف واملهتم الضي
الدار فيما أشرفت عليها, الناشطة املدنية فارعة 

محمد اجلوراني.

‚bnÌ¸aÎ@Ú€Ï–�‹€@˝–y@Û«äm@ıbÌãˇ€@ÚÓ”aä»€a@âaÜ€a
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رئيس القسم الرياضي
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16 إعالنات
محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية/ شعبة اعالن اِّـشاريع

Basra Governorate Directorate of Government
Contracts Dept Announcement

ــم (١٧١٠ َّـ  ــرة اِّـرق ــة البص ــة َّـ محافظ ــط واِّـتابع ــم التخطي ــاب قس ــتناداً اُّـ كت اس
ــم العقود الحكومية) دعوة مقدمي العطاءات  ــر (محافظة البصرة / قس ٢٠١٩/٤/٢٣) يس
اِّـؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم (اِّـغلقة) مشروع (األعمال غري اِّـنجزة ِّـشروع هدم 

واعادة بناء مدرسة حطني ٢٤ صفا ثالثة طوابق نموذجي).
 - وبكلفة  تخمينية قدرها (٨١٤,١٣٠,٠٠٠) ثمانمائة واربعة عشر مليونا ومائة وثالثون 

الف دينار عراقي. 
 - ضمن برنامج تنمية االقاليم لعام ٢٠١٩.

 - مدة التنفيذ (٢٤٠ يوما).
 - الدرجة والصنف اِّـطلوبة: الدرجة / التاسعة  والصنف / انشائية. 

 - التبويب (٥٨,١,٧,٥,١,٤٧,٣). 
ــة التي حددتها  ــية الوطني ــذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافس ــيتم تنفي أوالً- س
تعليمات تنفيذ العقود الحكومية العامة رقم (٢) لسنة ٢٠١٤ والصادرة من وزارة التخطيط، 

ومفتوح لجميع اِّـتناقصني.
ــم  ــاً- يمكن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية من (قس ثاني
العقود الحكومية / شعبة اعالن اِّـشاريع) َّـ العنوان أدناه وذلك من  الساعة ٨:٠٠ صباحا 

اُّـ ٢:٠٠ ظهرا حسب التوقيت اِّـحلي ِّـحافظة البصرة.
ثالثاً- تشمل متطلبات التأهيل (على ان تكون العطاءات مستجيبة ِّـتطلبات صاحب العمل) 

ما يلي:
١- القدرة اِّـالية: على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باِّـتطلبات 

اِّـالية اآلتية:
١- متطلبات السيولة النقدية: على مقدم العطاء توضيح اِّـقدرة اِّـالية وتوفري اِّـوارد اِّـالية 
كالسيولة النقدية ال يقل عن مبلغ قدره (٢٤٤,٢٣٩,٠٠٠) مائتان واربعة واربعون مليون 

ومائتان وتسعة وثالثون الف دينار عراقي. 
ــم الثالث وثيقة  ــب ما مطلوب ضمن معايري التأهيل (القس ٢-  توفري الكوادر واِّـعدات وحس

االشغال). 
رابعاً- يمكن شراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل اِّـناقصني الراغبني َّـ  

العنوان أدناه* ودفع رسم غري مسرتد قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة الف دينار عراقي اعتبارا

(مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول)
(األعمال غري اِّـنجزة ِّـشروع هدم وإعادة بناء مدرسة حطني ٢٤ صفاً ثالثة طوابق نموذجي)

مناقصة (٧/ تربية ٢٠١٩)

NO.3175.TUE.30.APR.2019 العدد (٣١٧٥) الثالثاء ٤/٣٠/ ٢٠١٩ 
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من يوم الثالثاء اِّـصادف ٢٠١٩/٤/٣٠.
ــاء اِّـصادف  ــوم الثالث ــح واالحالة َّـ ي ــان الفت ــة لج ــر َّـ قاع ــد مؤتم ــيتم عق ــاً- س خامس

٢٠١٩/٥/١٤ - الساعة العاشرة صباحاً.
ــاعة  ــليم العطاءات َّـ أو قبل يوم الثالثاء اِّـصادف ٢٠١٩/٥/٢١ الس ــاً - يجب تس سادس
ــب التوقيت اِّـحلي ِّـدينة البصرة. العطاءات اإللكرتونية (ال يسمح بها).  ١٢:٠٠ ظهرا حس
ــيتم رفضها. سيتم فتح العطاءات فعليا وبوجود ممثلني عن اِّـناقصني  العطاءات اِّـتأخرة س

الذين اختاروا الحضور شخصيا َّـ العنوان التالي:ـ
الوقت : الساعة ١٢:٠٠ ظهرا حسب التوقيت اِّـحلي ِّـدينة البصرة.

التاريخ : يوم الثالثاء اِّـصادف ٢٠١٩/٥/٢١.
العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

ــة ( ٨,١٤١,٣٠٠ ) ثمانية  ــاءات ضمان العطاء بقيم ــب أن يرفق بجميع العط ــابعاً - يج س
ماليني ومائة وواحد واربعني الفا وثالثمائة دينار عراقي على شكل صك مصدق او سفتجة او 

خطاب ضمان نافذ ِّـدة ٢٨ يوما بعد تاريخ نفاذية العطاءات.
ثامناً - مدة نفاذية العطاء (١٢٠) يوما.

تاسعاً - يتحمل من ترسو عليه اِّـناقصة أجور النشر واالعالن.
عاشراً- اذا صادف يوم غلق اِّـناقصة عطلة رسمية يكون  موعد الغلق َّـ يوم الدوام الرسمي 

الذي يلي يوم العطلة.
ــة من مراحلها وقبل االحالة وعدم  ــر - للدائرة الحق َّـ الغاء اِّـناقصة َّـ أي مرحل احد عش
ــب مقتضيات اِّـصلحة العامة وال يحق للمشرتكني َّـ اِّـناقصة اِّـطالبة   اجراء اِّـفاضلة وحس

بأي تعويض جراء ذلك. 
ــم العقود  ــة العراق/ محافظة البصرة/ قس ــار إليه أعاله*: جمهوري ــر- العنوان اِّـش اثنا عش

الحكومية/ لجنة بيع الوثائق القياسية. 
 basra.gov.iq ثالثة عشر – اِّـوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة

ــتناداً اُّـ ما جاء  ــراء منتجات وزارة الصناعة واِّـعادن اس ــركات بش ــر – الزام الش اربعة عش
ــارات والتدريب ذي العدد  ــم االستش ــط/ دائرة العقود الحكومية/ قس ــاب وزارة التخطي بكت

١٦١٣٥/٧/٤ َّـ ٢٠١٧/٨/٣. 
اِّـهندس / أسعد عبد االمري العيداني / محافظ البصرة

(مناقصة عامــــة - إعـــــالن أول)
(األعمال غري اِّـنجزة ِّـشروع هدم وإعادة بناء مدرسة حطني ٢٤ صفاً ثالثة طوابق نموذجي)

مناقصة (٧/ تربية ٢٠١٩)

NO.3175.TUE.30.APR.2019 العدد (٣١٧٥) الثالثاء ٤/٣٠/ ٢٠١٩ 
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ــم (١٧١٠ َّـ  ــرة اِّـرق ــة البص ــة َّـ محافظ ــط واِّـتابع ــم التخطي ــاب قس ــتناداً اُّـ كت اس
ــم العقود الحكومية) دعوة مقدمي العطاءات  ــر (محافظة البصرة/ قس ٢٠١٩/٤/٢٣)، يس
اِّـؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم (اِّـغلقة) مشروع (األعمال غري اِّـنجزة ِّـشروع هدم 

واعادة بناء مدرسة فلسطني ٢٤ صفاً ثالثة طوابق نموذجي).
 - وبكلفة  تخمينية قدرها (٨٦٥,٥١٠,٠٠٠) ثمانمائة وخمسة وستون مليونا وخمسمائة 

وعشرة آالف دينار عراقي.  
- ضمن برنامج تنمية االقاليم لعام ٢٠١٩.

- مدة التنفيذ (٢٤٠ يوماً).
- الدرجة والصنف اِّـطلوبة: الدرجة / التاسعة  والصنف /  انشائية. 

- التبويب (٥٨,١,٧,٥,١,٤٧,٣). 
ــة التي حددتها  ــية الوطني ــذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافس ــيتم تنفي أوالً- س
تعليمات تنفيذ العقود الحكومية العامة رقم (٢) لسنة ٢٠١٤ والصادرة من وزارة التخطيط، 

ومفتوح لجميع اِّـتناقصني.
ــم  ــاً- يمكن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية من (قس ثاني
العقود الحكومية  / شعبة اعالن اِّـشاريع) َّـ العنوان أدناه وذلك من  الساعة ٨:٠٠ صباحا 

اُّـ ٢:٠٠ ظهرا حسب التوقيت اِّـحلي ِّـحافظة البصرة.
ثالثاً- تشمل متطلبات التأهيل (على ان تكون العطاءات مستجيبة ِّـتطلبات صاحب العمل) 

ما يلي:
١-  القدرة اِّـالية: على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باِّـتطلبات 

اِّـالية اآلتية:
١- متطلبات السيولة النقدية: على مقدم العطاء توضيح اِّـقدرة اِّـالية وتوفري اِّـوارد اِّـالية 
ــون  ــعة وخمس ــة ال يقل عن مبلغ قدره (٢٥٩,٦٥٣,٠٠٠) مائتان وتس ــيولة النقدي كالس

مليونا وستمائة وثالثة وخمسون الف دينار عراقي. 
ــم الثالث وثيقة  ــب ما مطلوب ضمن معايري التأهيل (القس ــري الكوادر واِّـعدات وحس ٢- توف

االشغال). 
رابعاً- يمكن شراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل اِّـناقصني الراغبني َّـ  

العنوان أدناه* ودفع رسم غري مسرتد قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة الف دينار عراقي اعتبارا

(مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول)
(األعمال غري اِّـنجزة ِّـشروع هدم وإعادة بناء مدرسة فلسطني ٢٤ صفاً ثالثة طوابق نموذجي)

مناقصة (٨/ تربية ٢٠١٩)

NO.3175.TUE.30.APR.2019 العدد (٣١٧٥) الثالثاء ٤/٣٠/ ٢٠١٩ 
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من يوم الثالثاء اِّـصادف ٢٠١٩/٤/٣٠.
ــاء اِّـصادف  ــوم الثالث ــح واالحالة َّـ ي ــان الفت ــة لج ــر َّـ قاع ــد مؤتم ــيتم عق ــاً- س خامس

٢٠١٩/٥/١٤ - الساعة العاشرة صباحاً.
ــاعة  ــليم العطاءات َّـ أو قبل يوم الثالثاء اِّـصادف ٢٠١٩/٥/٢١ الس ــاً - يجب تس سادس
ــب التوقيت اِّـحلي ِّـدينة البصرة. العطاءات اإللكرتونية (ال يسمح بها).  ١٢:٠٠ ظهرا حس
ــيتم رفضها. سيتم فتح العطاءات فعلياً وبوجود ممثلني عن اِّـناقصني  العطاءات اِّـتأخرة س

الذين اختاروا الحضور شخصيا َّـ العنوان التالي:
الوقت : الساعة ١٢:٠٠ ظهرا حسب التوقيت اِّـحلي ِّـدينة البصرة.

التاريخ : يوم الثالثاء اِّـصادف ٢٠١٩/٥/٢١.
العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

سابعاً - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة (٨,٦٥٥,١٠٠) ثمانية ماليني 
ــكل صك مصدق او سفتجة او  ــني الفا ومائة دينار عراقي على ش ــة وخمس ــتمائة وخمس وس

خطاب ضمان نافذ ِّـدة ٢٨ يوماً بعد تاريخ نفاذية العطاءات.
ثامناً - مدة نفاذية العطاء (١٢٠) يوماً.

تاسعاً - يتحمل من ترسو عليه اِّـناقصة أجور النشر واالعالن.
عاشرا- اذا صادف يوم غلق اِّـناقصة عطلة رسمية يكون  موعد الغلق َّـ يوم الدوام الرسمي 

الذي يلي يوم العطلة.
ــة من مراحلها وقبل االحالة وعدم  ــر - للدائرة الحق َّـ الغاء اِّـناقصة َّـ أي مرحل احد عش
ــب مقتضيات اِّـصلحة العامة وال يحق للمشرتكني َّـ اِّـناقصة اِّـطالبة   اجراء اِّـفاضلة وحس

بأي تعويض جراء ذلك. 
ــم العقود  ــة العراق/محافظة البصرة/قس ــاله*: جمهوري ــار إليه أع ــر - العنوان اِّـش اثنا عش

الحكومية/ لجنة بيع الوثائق القياسية. 
 basra.gov.iq ثالثة عشر – اِّـوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة

ــتناداً اُّـ ما جاء  ــراء منتجات وزارة الصناعة واِّـعادن اس ــركات بش ــر – الزام الش اربعة  عش
ــارات والتدريب ذي العدد  ــم االستش ــاب وزارة التخطيط / دائرة العقود الحكومية / قس بكت

١٦١٣٥/٧/٤ َّـ ٢٠١٧/٨/٣. 
اِّـهندس / أسعد عبد االمري العيداني / محافظ البصرة

(مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول)
(األعمال غري اِّـنجزة ِّـشروع هدم وإعادة بناء مدرسة فلسطني ٢٤ صفاً ثالثة طوابق نموذجي)

مناقصة (٨/ تربية ٢٠١٩)
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استناداً اُّـ كتاب قسم التخطيط واِّـتابعة َّـ محافظة البصرة اِّـرقم (١٧١٠ َّـ 
ــر (محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية) دعوة مقدمي  ٢٠١٩/٤/٢٣)، يس

العطاءات اِّـؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم (اِّـغلقة).
 مشروع (األعمال غري اِّـنجزة ِّـشروع هدم وإعادة بناء متوسطة العرين ٢٤ صفاً 

ثالثة طوابق نموذجي).
 - وبكلفة  تخمينية قدرها (٨٥٨,١٥٠,٠٠٠) ثمانمائة وثمانية وخمسون مليونا 

ومائة وخمسون الف دينار عراقي.  
- ضمن برنامج تنمية االقاليم لعام ٢٠١٩.

- مدة التنفيذ (٢٤٠ يوما).
- الدرجة والصنف اِّـطلوبة: الدرجة / التاسعة  والصنف /  انشائية. 

- التبويب (٥٨,١,٧,٥,١,٤٧,٣). 
ــية الوطنية التي  ــيتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافس أوالً- س
حددتها تعليمات تنفيذ العقود الحكومية العامة رقم (٢) لسنة ٢٠١٤ والصادرة 

من وزارة التخطيط، ومفتوح لجميع اِّـتناقصني.
ــني أن يحصلوا على معلومات إضافية  ــاً- يمكن للمناقصني ذوي األهلية الراغب ثاني
ــاريع) َّـ العنوان أدناه وذلك من   ــعبة اعالن اِّـش ــم العقود الحكومية / ش من (قس

الساعة ٨:٠٠ صباحا اُّـ ٢:٠٠ ظهرا حسب التوقيت اِّـحلي ِّـحافظة البصرة.
ثالثاً- تشمل متطلبات التأهيل (على أن تكون العطاءات مستجيبة ِّـتطلبات صاحب 

العمل) ما يلي:ـ
١- القدرة اِّـالية: على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام 

باِّـتطلبات اِّـالية اآلتية:
ــاء توضيح اِّـقدرة اِّـالية وتوفري  ــيولة النقدية: على مقدم العط ١- متطلبات الس
اِّـوارد اِّـالية كالسيولة النقدية ال يقل عن مبلغ قدره (٢٥٧,٤٤٥,٠٠٠) مائتان 

وسبعة وخمسون مليونا واربعمائة وخمسة واربعون الف دينار عراقي. 
٢- توفري الكوادر واِّـعدات وحسب ما مطلوب ضمن معايري التأهيل (القسم الثالث 

وثيقة االشغال). 
رابعاً- يمكن شراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل اِّـناقصني 

الراغبني َّـ العنوان أدناه* ودفع رسم غري مسرتد  قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة الف

(مناقصة عامــــة - إعـــــالن أول)
(األعمال غري اِّـنجزة ِّـشروع هدم وإعادة بناء متوسطة العرين ٢٤ صفاً ثالثة طوابق نموذجي)

مناقصة (٩/ تربية ٢٠١٩)
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دينار عراقي اعتبارا من يوم الثالثاء اِّـصادف ٢٠١٩/٤/٣٠.
خامساً- سيتم عقد مؤتمر َّـ قاعة لجان الفتح واالحالة َّـ يوم الثالثاء اِّـصادف 

٢٠١٩/٥/١٤ - الساعة العاشرة صباحاً.
ــليم العطاءات َّـ أو قبل يوم الثالثاء اِّـصادف ٢٠١٩/٥/٢١  سادساً - يجب تس
الساعة ١٢:٠٠ ظهرا  حسب التوقيت اِّـحلي ِّـدينة البصرة. العطاءات اإللكرتونية 
(ال يسمح بها). العطاءات اِّـتأخرة سيتم رفضها. سيتم فتح العطاءات فعليا  وبوجود 

ممثلني عن اِّـناقصني الذين اختاروا الحضور شخصيا َّـ العنوان التالي:
الوقت : الساعة ١٢:٠٠ ظهرا حسب التوقيت اِّـحلي ِّـدينة البصرة.

التاريخ : يوم الثالثاء اِّـصادف ٢٠١٩/٥/٢١.
العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

ــان العطاء بقيمة (٨,٥٨١,٥٠٠)  ــابعاً - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضم س
ثمانية ماليني وخمسمائة وواحد وثمانني الفا وخمسمائة دينار عراقي على شكل 
ــد تاريخ نفاذية  ــدة ٢٨ يوماً بع ــفتجة او خطاب ضمان نافذ ِّـ ــدق او س ــك مص ص

العطاءات.
ثامناً - مدة نفاذية العطاء (١٢٠) يوماً.

تاسعاً - يتحمل من ترسو عليه اِّـناقصة أجور النشر واالعالن.
ــون موعد الغلق َّـ يوم  ــمية يك ــراً - اذا صادف يوم غلق اِّـناقصة عطلة رس عاش

الدوام الرسمي الذي يلي يوم العطلة.
احد عشر - للدائرة الحق َّـ الغاء اِّـناقصة َّـ أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة 
ــرتكني َّـ  ــب مقتضيات اِّـصلحة العامة وال يحق للمش وعدم اجراء اِّـفاضلة وحس

اِّـناقصة اِّـطالبة بأي تعويض جراء ذلك. 
ــر - العنوان اِّـشار إليه أعاله*: جمهورية العراق/ محافظة البصرة / قسم  اثنا عش

العقود الحكومية / لجنة بيع الوثائق القياسية. 
 basra.gov.iq ثالثة عشر – اِّـوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة

اربعة  عشر – الزام الشركات بشراء منتجات وزارة الصناعة واِّـعادن استناداً اُّـ ما 
جاء بكتاب وزارة التخطيط / دائرة العقود الحكومية / قسم االستشارات والتدريب 

ذي العدد ١٦١٣٥/٧/٤ َّـ ٢٠١٧/٨/٣. 
اِّـهندس / أسعد عبد االمري العيداني / محافظ البصرة

(مناقصة عامــــة - إعـــــالن أول)
(األعمال غري اِّـنجزة ِّـشروع هدم وإعادة بناء متوسطة العرين ٢٤ صفاً ثالثة طوابق نموذجي)

مناقصة (٩/ تربية ٢٠١٩)
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ــم (١٧١٠ َّـ  ــرة اِّـرق ــة البص ــة َّـ محافظ ــط واِّـتابع ــم التخطي ــاب قس ــتناداً اُّـ كت اس
ــر (محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية) دعوة مقدمي العطاءات  ٢٠١٩/٤/٢٣)، يس
اِّـؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم (اِّـغلقة) مشروع (األعمال غري اِّـنجزة ِّـشروع هدم 

واعادة بناء مدرسة اِّـعقل االبتدائية النموذجية ٢٤ صفاً ثالثة طوابق نموذجي).
- وبكلفة  تخمينية قدرها (٩٩٣,٥٧٠,٠٠٠) تسعمائة وثالثة وتسعون مليوناً وخمسمائة 

وسبعون الف دينار عراقي.  
- ضمن برنامج تنمية االقاليم لعام ٢٠١٩.

- مدة التنفيذ (٣٠٠ يوم).
- الدرجة والصنف اِّـطلوبة: الدرجة / التاسعة  والصنف /  انشائية. 

- التبويب (٥٨,١,٧,٥,١,٤٧,٣). 
ــة التي حددتها  ــية الوطني ــذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافس ــيتم تنفي أوالً- س
تعليمات تنفيذ العقود الحكومية العامة رقم (٢) لسنة ٢٠١٤ والصادرة من وزارة التخطيط، 

ومفتوح لجميع اِّـتناقصني.
ــم  ــاً- يمكن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية من (قس ثاني
ــعبة اعالن اِّـشاريع) َّـ العنوان أدناه وذلك من الساعة ٨:٠٠ صباحا  العقود الحكومية / ش

اُّـ ٢:٠٠ ظهرا حسب التوقيت اِّـحلي ِّـحافظة البصرة.
ثالثاً- تشمل متطلبات التأهيل (على أن تكون العطاءات مستجيبة ِّـتطلبات صاحب العمل) 

ما يلي:ـ
١- القدرة اِّـالية: على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باِّـتطلبات 

اِّـالية اآلتية:ـ
١- متطلبات السيولة النقدية: على مقدم العطاء توضيح اِّـقدرة اِّـالية وتوفري اِّـوارد اِّـالية 
كالسيولة النقدية ال يقل عن مبلغ قدره (٢٩٨,٠٧١,٠٠٠) مائتان وثمانية وتسعون مليونا  

وواحد وسبعون الف دينار عراقي. 
ــم الثالث وثيقة  ــب ما مطلوب ضمن معايري التأهيل (القس ٢-  توفري الكوادر واِّـعدات وحس

االشغال). 
رابعاً- يمكن شراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل اِّـناقصني الراغبني َّـ  

العنوان أدناه* ودفع رسم غري مسرتد  قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة الف دينار عراقي اعتبارا

(مناقصة عامــــة - إعـــــالن أول)
(األعمال غري اِّـنجزة ِّـشروع هدم وإعادة بناء مدرسة اِّـعقل االبتدائية النموذجية ٢٤ صفاً ثالثة طوابق نموذجي)

مناقصة (١٠/ تربية ٢٠١٩)

NO.3175.TUE.30.APR.2019 العدد (٣١٧٥) الثالثاء ٤/٣٠/ ٢٠١٩ 
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من يوم الثالثاء اِّـصادف ٢٠١٩/٤/٣٠.
ــاء اِّـصادف  ــوم الثالث ــح واالحالة َّـ ي ــان الفت ــة لج ــر َّـ قاع ــد مؤتم ــيتم عق ــاً- س خامس

٢٠١٩/٥/١٤ - الساعة العاشرة صباحاً.
ــاعة  ــليم العطاءات َّـ أو قبل يوم الثالثاء اِّـصادف ٢٠١٩/٥/٢١ الس ــاً - يجب تس سادس
ــب التوقيت اِّـحلي ِّـدينة البصرة. العطاءات اإللكرتونية (ال يسمح بها).  ١٢:٠٠ ظهرا حس
ــيتم رفضها. سيتم فتح العطاءات فعلياً وبوجود ممثلني عن اِّـناقصني  العطاءات اِّـتأخرة س

الذين اختاروا الحضور شخصياً َّـ العنوان التالي:
الوقت : الساعة ١٢:٠٠ ظهراً حسب التوقيت اِّـحلي ِّـدينة البصرة.

التاريخ : يوم الثالثاء اِّـصادف ٢٠١٩/٥/٢١.
العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

سابعاً - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة (٩,٩٣٥,٧٠٠) تسعة ماليني 
وتسعمائة وخمسة وثالثون الفا وسبعمائة دينار عراقي على شكل صك مصدق او سفتجة او 

خطاب ضمان نافذ ِّـدة ٢٨ يوما بعد تاريخ نفاذية العطاءات.
ثامناً - مدة نفاذية العطاء (١٢٠) يوماً.

تاسعاً - يتحمل من ترسو عليه اِّـناقصة أجور النشر واالعالن.
عاشراً- اذا صادف يوم غلق اِّـناقصة عطلة رسمية يكون  موعد الغلق َّـ يوم الدوام الرسمي 

الذي يلي يوم العطلة.
ــة من مراحلها وقبل االحالة وعدم  ــر - للدائرة الحق َّـ الغاء اِّـناقصة َّـ أي مرحل احد عش
ــب مقتضيات اِّـصلحة العامة وال يحق للمشرتكني َّـ اِّـناقصة اِّـطالبة   اجراء اِّـفاضلة وحس

بأي تعويض جراء ذلك. 
ــم العقود  ــاله*: جمهورية العراق/ محافظة البصرة/ قس ــار إليه أع ــر - العنوان اِّـش اثنا عش

الحكومية/ لجنة بيع الوثائق القياسية. 
 basra.gov.iq ثالثة عشر – اِّـوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة

ــتناداً اُّـ ما جاء  ــراء منتجات وزارة الصناعة واِّـعادن اس ــركات بش ــر – الزام الش اربعة  عش
ــارات والتدريب ذي العدد  ــم االستش ــاب وزارة التخطيط / دائرة العقود الحكومية / قس بكت

١٦١٣٥/٧/٤ َّـ ٢٠١٧/٨/٣. 
اِّـهندس / أسعد عبد االمري العيداني / محافظ البصرة

(مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول)
(األعمال غري اِّـنجزة ِّـشروع هدم وإعادة بناء مدرسة اِّـعقل االبتدائية النموذجية ٢٤ صفاً ثالثة طوابق نموذجي)

مناقصة (١٠/ تربية ٢٠١٩)

NO.3175.TUE.30.APR.2019 العدد (٣١٧٥) الثالثاء ٤/٣٠/ ٢٠١٩ 
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استناداً اُّـ كتاب قسم التخطيط واِّـتابعة َّـ محافظة البصرة اِّـرقم (١٧١٠ َّـ ٢٠١٩/٤/٢٣).
ــر (محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية) دعوة مقدمي العطاءات اِّـؤهلني وذوي الخربة  يس
ــروع (األعمال غري اِّـنجزة ِّـشروع هدم وإعادة بناء مدرسة أبو  لتقديم عطاءاتهم (اِّـغلقة) مش

األسود الدؤلي ٢٤ صفاً ثالثة طوابق نموذجي).
ــبعون مليونا  ــتة وس ــة قدرها (١,١٧٦,٤٠٥,٠٠٠) واحد مليار ومائة وس ــة تخميني - وبكلف

واربعمائة وخمسة آاللف دينار عراقي. 
- ضمن برنامج تنمية االقاليم لعام ٢٠١٩.

- مدة التنفيذ (٣٦٠ يوماً).
- الدرجة والصنف اِّـطلوبة : الدرجة / الثامنة   والصنف /  انشائية. 

- التبويب (٥٨,١,٧,٥,١,٤٧,٣). 
أوالً- سيتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافسية الوطنية التي حددتها تعليمات 
ــنة ٢٠١٤ والصادرة من وزارة التخطيط، ومفتوح  تنفيذ العقود الحكومية العامة رقم (٢) لس

لجميع اِّـتناقصني.
ثانياً- يمكن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية من (قسم العقود 
الحكومية / شعبة اعالن اِّـشاريع) َّـ العنوان أدناه وذلك من الساعة ٨:٠٠ صباحا اُّـ ٢:٠٠ 

ظهراً حسب التوقيت اِّـحلي ِّـحافظة البصرة.
ثالثاً- تشمل متطلبات التأهيل (على ان تكون العطاءات مستجيبة ِّـتطلبات صاحب العمل) ما 

يلي:ـ
ــاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باِّـتطلبات  ــدرة اِّـالية: على مقدم العط الق  -١

اِّـالية اآلتية:
ــدرة اِّـالية وتوفري اِّـوارد اِّـالية  ــيولة النقدية: على مقدم العطاء توضيح اِّـق ١- متطلبات الس
كالسيولة النقدية ال يقل عن مبلغ قدره (٣٥٢,٩٢١,٥٠٠) ثالثمائة واثنان وخمسون مليونا 

وتسعمائة وواحد وعشرون الفا وخمسمائة دينار عراقي. 
ــم الثالث وثيقة  ــري التأهيل (القس ــا مطلوب ضمن معاي ــب م ــري الكوادر واِّـعدات وحس ٢- توف

االشغال). 
ــة العربية من قبل اِّـناقصني الراغبني  ــراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغ رابعاً- يمكن ش

َّـ العنوان أدناه* ودفع رسم غري مسرتد قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة الف دينار عراقي اعتبارا

(مناقصة عامــــة - إعـــــالن أول)
(األعمال غري اِّـنجزة ِّـشروع هدم وإعادة بناء مدرسة أبو األسود الدؤلي ٢٤ صفاً ثالثة طوابق نموذجي)

مناقصة (١١/ تربية ٢٠١٩)

NO.3175.TUE.30.APR.2019 العدد (٣١٧٥) الثالثاء ٤/٣٠/ ٢٠١٩ 



25 إعالنات
محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية/ شعبة اعالن اِّـشاريع

Basra Governorate Directorate of Government
Contracts Dept Announcement

من يوم الثالثاء اِّـصادف ٢٠١٩/٤/٣٠.
خامساً- سيتم عقد مؤتمر َّـ قاعة لجان الفتح واالحالة َّـ يوم الثالثاء  اِّـصادف ٢٠١٩/٥/١٤ 

- الساعة العاشرة صباحاً.
سادساً - يجب تسليم العطاءات َّـ أو قبل يوم الثالثاء  اِّـصادف ٢٠١٩/٥/٢١ الساعة ١٢:٠٠ 
ــمح بها). العطاءات  ــي ِّـدينة البصرة. العطاءات اإللكرتونية (ال يس ــب التوقيت اِّـحل ظهرا حس
اِّـتأخرة سيتم رفضها. سيتم فتح العطاءات فعليا وبوجود ممثلني عن اِّـناقصني الذين اختاروا 

الحضور شخصيا َّـ العنوان التالي:
الوقت : الساعة ١٢:٠٠ ظهرا حسب التوقيت اِّـحلي ِّـدينة البصرة.

التاريخ : يوم الثالثاء اِّـصادف ٢٠١٩/٥/٢١.
العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

ــر  ــابعاً - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ( ١١,٧٦٤,٠٥٠) احد عش س
مليونا وسبعمائة واربعة وستون الفا وخمسون دينارا عراقيا على شكل صك مصدق او سفتجة 

او خطاب ضمان نافذ ِّـدة ٢٨ يوما بعد تاريخ نفاذية العطاءات.
ثامناً - مدة نفاذية العطاء (١٢٠) يوما.

تاسعاً - يتحمل من ترسو عليه اِّـناقصة أجور النشر واالعالن.
ــمية يكون موعد الغلق َّـ يوم الدوام الرسمي  ــراً- اذا صادف يوم غلق اِّـناقصة عطلة رس عاش

الذي يلي يوم العطلة.
ــل االحالة وعدم  ــة َّـ أي مرحلة من مراحلها وقب ــق َّـ الغاء اِّـناقص ــر - للدائرة الح ــد عش اح
اجراء اِّـفاضلة وحسب مقتضيات اِّـصلحة العامة وال يحق للمشرتكني َّـ اِّـناقصة اِّـطالبة  بأي 

تعويض جراء ذلك. 
ــم العقود  ــراق/ محافظة البصرة/ قس ــاله*: جمهورية الع ــار إليه أع ــر -  العنوان اِّـش ــا عش اثن

الحكومية/ لجنة بيع الوثائق القياسية. 
 basra.gov.iq ثالثة عشر – اِّـوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة

ــر – الزام الشركات بشراء منتجات وزارة الصناعة واِّـعادن استناداً اُّـ ما جاء بكتاب  اربعة عش
وزارة التخطيط / دائرة العقود الحكومية / قسم االستشارات والتدريب ذي العدد ١٦١٣٥/٧/٤ 

َّـ ٢٠١٧/٨/٣. 
اِّـهندس / أسعد عبد االمري العيداني / محافظ البصرة

(مناقصة عامــــة - إعـــــالن أول)
(األعمال غري اِّـنجزة ِّـشروع هدم وإعادة بناء مدرسة أبو األسود الدؤلي ٢٤ صفاً ثالثة طوابق نموذجي)

مناقصة (١١/ تربية ٢٠١٩)

NO.3175.TUE.30.APR.2019 العدد (٣١٧٥) الثالثاء ٤/٣٠/ ٢٠١٩ 
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بغداد/ البينة الجديدة
ــره التركي مولود  ــي احلكيم نظي ــر اخلارجية محمد عل ــا وزي دع
مته تركيا  ــذي قدّ ــرض االئتمانيِ ال ــو لتفعيل الق ــش أوغل جاوي
ــي الكويت العام املاضي  ــي مؤمتر إعادة إعمار العراق ف للعراق ف
ــوزارة اخلارجية إن  ــان ل ــارات دوالر.وقال بي ــة ملي ــغ خمس والبال
ــي مولود جاويش أوغلو في مقر  ــتقبل نظيره الترك ”احلكيم اس
ــاالت التعاون  ــا العالقات الثنائية، ومج ــوزارة في بغداد وبحث ال
املشترك بني بغداد وأنقرة إلى جانب القضايا، وامللفات اإلقليمية 
أن  ــترك“.وأضاف  ــام املش ــات ذات االهتم ــة، واملوضوع باملنطق
ــتركا حلجم التحديات، التي  ــت إدراكا مش ــات عكس ”املناقش
ــار العمل  ــرؤى حول الدفع مبس ــة، وتوافقا في ال ــه املنطق تواج
ــن دعائم  ــخ م ــة التحديات كافة مبا يرس ــي مواجه ــي ف الثنائ
ــتقرار باملنطقة“.وأشار البيان إلى أن ”احلكيم أشاد  األمن، واالس
ــات الثنائية في  ــزة التي وصلت إليها العالق ــتويات املتمي باملس
شتى اجملاالت في ظل احلرص املتبادل على ترسيخ أطر الشراكة 
ــعبني الصديقني“.ووفقا للبيان فإن  ــا فيه خير ومصلحة الش مب
ــركات التركية في إعادة  ــاهمة الش الوزير احلكيم“دعا إلى مس
ــة، لتأمني عودة  ــى التحتي ــيما البن ــار املناطق احملررة، والس إعم

العوائل النازحة إلى مناطقها“.

بابل / البينة الجديدة
ــمنت اجلنوبية التابعة  ــمنت بابل في معاونية الس أعلن معمل س
ــمنت العراقية، امس االثنني، حتقيق طاقات  ــركة العامة للس للش
 (G) و (B) ــه ــار النفط بصنفي ــمنت اب ــة عالية في انتاج س انتاجي
ــي (API).وقال معاون  ــرول االمريك ــات مطابقة ملعهد البت ومبواصف
ــان اطلعت عليه  ــي في بي ــن ناج ــركة محمد حس ــر عام الش مدي
ــركات نفط اجلنوب  ــدة»، إن «املعمل قام بتجهيز ش ــة اجلدي «البين
والوسط وميسان بكميات كبيرة من سمنت ابار النفط واستطاع 
ــي لديها تراخيص  ــركات الصينية الت ــرة مع الش ابرام عقود مباش
ــا بـــ(١٠) االف  ــان والبصرة لتجهيزه ــي محافظات ذي قار وميس ف
ــل بلغ (٥٠٠٠)  ــمنت باب ــاف أن «مخطط االنتاج ملعمل س طن».وأض
ــهريا فيما سيشهد حتقيق زيادة في االنتاج الى (٨٠٠٠) طن  طن ش

شهريا لتأمني حاجة وزارة النفط».
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بغداد / البينة الجديدة 

ــس إدارة مصرف  ــس مجل أعلن رئي
ــريف،  ــماعيل ش بغداد، عصام إس
ــزي العراقي جنح في  أن البنك املرك
ــدي  النق ــتقرار  االس اركان  ــز  تعزي
ــا العراق. ــم الظروف التي مير به رغ

ــه بالتقرير  ــريف في كلمت وقال ش
ــنوي الصادر عن مصرف بغداد     الس
ــتطاع  ــالل العام ٢٠١٨ اس ــه «خ إن
ــي من خالل  ــزي العراق البنك املرك
ــة  السياس ــإدارة  ب ــتراتيجيته  اس
ــتقرار  ــز أركان االس ــة وتعزي النقدي
ــر  ــي مت ــروف الت ــم الظ ــدي رغ النق
ــل على جتاوز  ــالد، حيث عم بها الب
ــالل احملافظة  ــروف من خ ــذه الظ ه
ــى  إل ــار  الدين ــرف  ــعر ص ــى س عل
ــعار السوق  الدوالر  ضمن نطاق أس
ــزي  ــك املرك ــد أن «البن املوازي».وأك
ــتمر في توفير خطوط ائتمانية  اس
ــطة االجل لتمويل  قصيرة ومتوس
ــا  منه ــة  االقتصادي ــات  القطاع
ــطة  واملتوس ــرة  الصغي ــاريع  املش
ــدة تفضيلي، وفي  ــعر فائ ضمن س
ــيولة عمل على تسديد  جانب الس

ــدى فرعيه  ــن النقد املقيد ل جزء م
ــليمانية واربيل للمصارف  في الس
دوره  ــتمر  «اس ــع  العراقية».وتاب
ــاليب الدفع  ــادي في تطوير أس الري
ــي وعملية توطني الرواتب  االلكترون
في العراق، وفي اجلانب التقني اصدر 

ــي تعليماته  ــك املركزي العراق البن
ــة رأس املال  ــة بتطبيق كفاي اخلاص
ــي مت البدء في  ــق معيار بازل والت وف
ــى  ــي عل ــكل جتريب ــا بش تطبيقه
بيانات الربع الثالث والرابع وسيتم 
ــا اعتبارا من العام ٢٠١٩». اعتماده

وأشار إلى أنه «من املتوقع ان يحقق 
االقتصاد العراقي منوا مقداره ٦٫٥٪ 
ــك في ظل  ــام ٢٠١٩، وذل ــالل الع خ
حتسن العوامل االقتصادية الكلية 
وعجز املوازنة العامة للدولة وحاجة 
ــادة االعمار  ــاريع إع ــالد إلى مش الب

ــة التحتية».وبني أن «مصرف  للبني
بغداد استطاع النمو مبركزه املالي 
وبحجم ودائع العمالء لديه وحتقيق 
جزء من اإلجنازات النوعية والكمية 
ــد اإلداري والتنظيمي  ــى الصعي عل
ــني  ــيولة وحتس واحملافظة على الس
ــيحافظ على  ــودة األصول مما س ج
ــاع املصرفي  القط ــن  مكانته ضم
العراقي»، موضحا أن «نسبة كفاية 
ــى ١٢٧٪ الذي  ــت إل ــال وصل رأس امل
تتجاوز مؤشرات املتطلبات العاملية 
والبنك املركزي العراقي».ولفت إلى 
أنه «لتلبية متطلبات العمالء لدى 
ــار  ــتكمال انتش ــرف أعاد اس املص
ــوات التوزيع اخلاص به وتطويرها  قن
ــا  مبواقعه ــروع  الف ــح  بفت ــواء  س
ــادة تأهيل فروع  اجلديدة والبدء بإع
ــار لتكون  واالنب ــت  وتكري ــل  املوص
ــة لديه خالل  ــن الفروع العامل ضم
ــع  العام ٢٠١٩ باإلضافة إلى التوس
ــع االلكتروني من  ــي قنوات التوزي ف
حيث الصرافات اذ ميتلك ٥١ صرافا 
ــن اخملطط ان تصل إلى ٦٢  عامال وم

صرافا».

بغداد / البينة الجديدة 
ــة  اخلفيف ــات  الصناع ــركة  ش ــت  طرح
احدى شركات القطاع الصناعي اخملتلط 
منتجاتها من الثالجات واجملمدات عالمة 
ــالت حديثة تواكب  ــتار بانواع ومودي عش
ــة وتنافس  ــوق احمللي ــي الس ــود ف ماموج
ــاءة والنوعية  ــث الكف ــتورد من حي املس
والسعر وبضمان حقيقي ملدة عامني. وقال 
ــان  ــركة اخلبير احس ــر املفوض للش املدي
علي سلوم بحسب بيان لوزارة الصناعة 
« ان الشركة تنتج حاليا ثالجات عشتار 
ــالت حديثة ذات احجام (١٠  بانواع ومودي
ــتار  ــدات عش ــدم ومجم ، ١٤ ، ١٧ ، ٢٠) ق
ــام (١٣ ، ١٧) قدم  ــا منزلية باحج بنوعيه
ــا الى ان  ــم (١٧) قدم ، الفت ــة حج وعارض
ــركة تعتزم انتاج عارضات البيبسي  الش
ــا  ــادة خطوطه زي ــى  ال ــح  وتطم ــا  قريب
ــة االنتاجية الى  ــع الطاق ــة ورف االنتاجي
ــة  حاج ــي  مبايلب ــا  يومي ــج  منت  (١٠٠٠)
ــوق».واوضح « أن طرح املنتجات جاء  الس

ــركة اللجوء الى توقيع  بعد ان ارتأت الش
عقد استثماري مع شركة متانة التصنيع 
ــاص العراقي  ــركات القطاع اخل احدى ش

بعد منحها اجازة ورخصة استثمارية من 
هيئة استثمار بغداد حيث قامت شركة 
ــتثماري  متانة التصنيع وفق العقد االس

ــدات  واجملم ــات  الثالج ــل  معم ــل  بتفعي
ــة  ــوط االنتاجي ــن واخلط ــث املكائ وحتدي
ان  ــدا  ، مؤك ــة  ــالت احلديث املودي ــاج  النت

ــذ بنود العقد  ــركة ماضية في تنفي الش
ــوط انتاجية  ــة خط ــتثماري الضاف االس
ــلوم  ــار س ــادة االنتاج «.واش ــدة وزي جدي
ــكلة ضعف  ــركة تواجه مش الى ان الش
ــويق لوجود محددات على شركات  التس
ــوكالء واملوزعني  ــاع اخملتلط وقلة ال القط
ــر والقطاع  ــا على خالف التاج ملنتجاته
اخلاص ملالديه من مرونة في البيع وترغيب 
ــن ان منتجات  ــتهلك على الرغم م املس
ــة بالنوعية والسعر مع  الشركة منافس
ــان حقيقي وفعلي ملدة عامني ،  منح ضم
مطالبا بدعم حكومي لشركات القطاع 
اخملتلط في جانب الطاقة والوقود لتقليل 
ــالل جتهيز  ــن خ ــك م ــاج وذل ــف االنت كل
ــة وعدم قطعها خالل  الطاقة الكهربائي
ــمي لضمان دميومة  ــاعات الدوام الرس س
ــركة  ــاج وزيادة حصة الش ــل واالنت العم
ــدات اثناء قطع  ــغيل املول من الكاز لتش
ــي وتوفير احلماية الالزمة  التيار الكهربائ

للمنتج احمللي.
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وزارة الصحة والبيئة
اعالن مناقصة رقم (٢٠١٩/١) للمرة الثالثة

ــرة الثالثة واصلة اُّـ مخازن الوزارة  ــز جهاز (GC-MS) وفقاً للمناقصة رقم (٢٠١٩/١) للم ــة والبيئة عن حاجتها لتجهي ــن وزارة الصح تعل
ــون مليون دينار فعلى الراغبني  ــكيالت وزارتنا وبكلفة تخمينية قدرها (٢٥٠٠٠٠٠٠٠) مائتان وخمس لصالح اِّـخترب البيئي اِّـركزي احد تش
ــراء االوراق  ــركة زين  لش ــود الكائن َّـ الكرادة – العرصات الهندية قرب ش ــم العق ــركات واِّـكاتب اِّـختصة مراجعة مقر الوزارة قس ــن الش م
ــرد يدفع اُّـ امني الصندوق على ان يوضع  ــات لقاء مبلغ قدره (١٠٠٠٠٠) مائة الف دينار غري قابل لل ــة مع جداول الكمي ــة باِّـناقص الخاص
ــرتك) ويتم ايداعه َّـ صندوق العطاءات َّـ  ــم اِّـش ــم ورقم اِّـناقصة واس ــركة او اِّـكتب واس ــم الش العطاء َّـ غالف مختوم يكتب عليه (اس
استعالمات مقر الوزارة اِّـشار اليه اعاله وان اخر موعد للتقديم الساعة الواحدة ظهراً ليوم االحد اِّـصادف ٢٠١٩/٥/٢٦ ويؤجل اُّـ اليوم 
ــيتم الفتح َّـ اليوم التالي  وبحضور  ــمية وال يقبل اي عطاء بعد هذا التاريخ باعتباره موعداً لغلق العطاءات وس التالي اذا صادف عطلة رس
ــرة صباحاً ليوم االربعاء  ــاعة العاش ــرتكني َّـ الس ــارات اِّـش ــيتم عقد مؤتمر خاص لألجابة على استفس ــاركني َّـ اِّـناقصة علماً بأنه س اِّـش
ــمية وان الوزارة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات  ــر الوزارة انفاً ويؤجل اُّـ اليوم التالي اذا صادف عطلة رس ــادف ٢٠١٩/٥/١٥ َّـ مق اِّـص

ويتحمل من ترسو عليه اِّـناقصة اجور االعالن وكافة مصاريف النشر.
الشروط :-

ــو عليه اِّـناقصة وَّـ حال الرغبة َّـ فتح االعتماد  ــتربم مع من ترس ١- يكون الدفع بعد انجاز التجهيز واالعمال وفقاً لصيغة العقد التي س
اِّـستندي ويكون حصراً للشركة التي سيحال عليها العطاء حصراً ووفقاً لعليمات تنفيذ العقود الحكومية.

٢-يكون التعاقد وفقاً لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية لعام ٢٠١٤.
٣- يلتزم مقدم العطاء بختم وتوقيع جميع االوراق ومستندات العطاء وجدول الكميات بما فيها اِّـالحق والظروف.

٤-ال يجوز الحك او الشطب او التعديل ألي من فقرات العطاء مهما كان نوعه واذا رغب مقدم العطاء َّـ وضع شروط او تحفظات يثبت ذلك 
َّـ طلب مستقل يرفق مع العطاء مع تثبيت االسعار رقماً وكتابة وبشكل واضح وباِّـداد.

٥- يلتزم مقدم العطاء بتثبيت العنوان الذي يمكن مخاطبته عليه بشكل تفصيلي ودقيق مع الربيد االلكرتوني وعنوان اِّـخول او اِّـسؤول عن 
اِّـتابعة على ان تكون العناوين اِّـثبتة هي االساس َّـ اِّـخاطبات واِّـراسالت وقيامه بإبالغ الوزارة َّـ حالة تغيريها.

٦- يلتزم مقدم العطاء بتقديم تأمينات اولية بمبلغ (١٪) من قيمة العطاء اِّـقدم على شكل صك مصدق او  خطاب ضمان صادر من مصرف 
عراقي معتمد نافذ ِّـدة (٩٠) يوما من تاريخ غلق اِّـناقصة على ان يتم جلب التأمينات بكتاب رسمي من اِّـصرف يؤيد بوجود غطاء مالي من 

الشركة .
ــن تنفيذ) عند تبليغه بقرار االحالة على ان يتم  ــن االداء البالغة ٥٪ من قيمة العقد كضمان (حس ٧- يلتزم مقدم العطاء بتقديم كفالة حس

جلب التأمينات بكتاب رسمي من اِّـصرف يؤيد بوجود غطاء مالي للشركة.
ــق ِّـقدمي العطاءات اِّـطالبة بالتعويض  ــب مقتضيات اِّـصلحة العامة وال يح ــوزارة الحق َّـ الغاء اِّـناقصة وعدم اجراء اِّـفاضلة وحس ٨- لل

جراء ذلك.
٩- على الجهة اِّـقدمة للعطاء االلتزام بمدة العقد التي تحددها الوزارة.

١٠-على من ترسو عليه اِّـناقصة االلتزام:-
أ -بجميع ما مطلوب َّـ استمارة تقديم العطاءات.

ــروع اال بعد  ــتيفاء البيانات وال يتم صرف الدفعة االخرية من اِّـش ــروع بعد اس ب -تقديم اِّـعلومات االحصائية الكاملة عن مراحل تنفيذ اِّـش
جلب براءة ذمة من الجهاز اِّـركزي لألحصاء .

١١-يكون تقديم العطاء بظرفني فني وتجاري.
اِّـستمسكات:-

ــيس لفروع الشركات االجنبية  ــركات َّـ وزارة التجارة بالنسبة للشركات اِّـحلية وشهادة التأس ــيس مصدقة من مسجل الش ــهادة تأس ١- ش
اِّـسجلة لدى وزارة التجارة وشهادة التأسيس بالنسبة للمكاتب مصدقة من قبل الجهات ذات العالقة مع عقد تأسيس الشركة ومحضرها .

٢- هوية غرفة تجارة بغداد للشركات واِّـكاتب لعام ٢٠١٩.
٣- كتاب عدم ممانعة من الهيئة العامة للضرائب معنون اُّـ وزارة الصحة والبيئة لعام ٢٠١٩.

٤- نسخ مصورة ملون من مستمسكات مدير الشركة (شهادة جنسية – هوية االحوال اِّـدنية – بطاقة سكن).
٥- تقديم اعمال مماثلة منجزة او غري منجزة مؤيدة من الجهات التعاقدية الحكومية.

٦- تقديم وصل الشراء الخاص باِّـناقصة .
ــة من قبل وزارة  ــركة اِّـقدمة هي الوكيل ومصدق ــة والبيئة) تؤيد كون الش ــة معنونة اُّـ (وزارة الصح ــركة اِّـصنع ــالة من الش ٧- تقديم رس

الخارجية .
٨-على من ترسو عليه اِّـناقصة جلب وثيقة التأمني لكافة اِّـواد التي ستجهز ضمن العقد.

٩- حساب ختامي معد من قبل محاسب قانوني ألخر سنة يبني الكفاءة اِّـالية للشركة اِّـقدمة ومصادق من قبل الهيئة العامة للضرائب .
١٠-تقديم كتاب يبني الكفاءة اِّـالية للشركة اِّـتقدمة من احد اِّـصارف اِّـعتمدة.

ــأ وفاتورة البيع ووثيقة التأمني بأسم اِّـجهزين ومصادق عليها من قبل اِّـلحقيات التجارية العراقية َّـ الخارج وقبل  ــهادة اِّـنش ١١- تقديم ش
دخول البضائع اُّـ العراق وحسب شروط العقد.

مدير قسم العقود 
اياد كاظم نصر اهللا

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ اِّـوصل
رقم االضبارة : ٢٠١٩/١٤٠٤
التاريخ:  ٢٠١٩/٤/٢٥

اعالن
ــماؤهم ادناه اِّـحجوز لقاء طلب الدائن عمار عامر عزيز البالغ ٢٠٥٠٠٠٠٠ دينار  ــمية الواقع َّـ حي النور العائد للمدينني اِّـدرجة اس ــل ٢٧٨٩/١ م٤٤ حش تبيع مديرية تنفيذ اِّـوصل العقار تسلس
ــرة من اِّـائة من القيمة اِّـقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان رسم  ــتصحبا معه التأمينات القانونية عش ــر مس ــراء مراجعة هذه اِّـديرية خالل مدة ثالثني يوما تبدأ من اليوم التالي للنش فعلى الراغب بالش

التسجيل والداللية على اِّـشرتي (البيع لسهام اِّـدينني من العقار اعاله)
اسماء اِّـدينني

ايمان غازي حلمي
عبد القادر قصي عبد القادر

مينا قصي عبد القادر
اِّـواصفات:ـ 

١.موقعه ورقمه: ٢٧٨٩/١ م٤٤ حشمية
٢.جنسه ونوعه: ارض سكنية – ملك صرف

٣.حدوده واوصافه: كما مثبت َّـ صورة القيد
٤.مشتمالته: /

٥.مساحته : ٢٢٥م٢
٦.درجة العمران: / 

٧.الشاغل: /
٨.القيمة اِّـقدرة: فقط خمسة وخمسون مليون دينار 

اِّـنفذ العدل
عبيد حمود مطرب

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ اِّـوصل
رقم االضبارة: ٢٠١٩/١٤٠٥
التاريخ:  ٢٠١٩/٤/٢٥

اعالن
ــماؤهم ادناه اِّـحجوز لقاء طلب الدائن عمار عامر عزيز البالغ ٢٠٥٠٠٠٠٠ دينار  ــمية الواقع َّـ حي النور العائد للمدينني اِّـدرجة اس ــل ٣٤٠٦/١ م٤٤ حش تبيع مديرية تنفيذ اِّـوصل العقار تسلس
ــرة من اِّـائة من القيمة اِّـقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان رسم  ــتصحبا معه التأمينات القانونية عش ــر مس ــراء مراجعة هذه اِّـديرية خالل مدة ثالثني يوما تبدأ من اليوم التالي للنش فعلى الراغب بالش

التسجيل والداللية على اِّـشرتي (البيع لسهام اِّـدينني من العقار اعاله)
اسماء اِّـدينني

ندى عبد القادر حسيب
رواء عبد القادر حسيب

حسيب عبد القادر حسيب
مينا قصي عبد القادر

ايمان غازي حلمي
اِّـواصفات 

١.موقعه ورقمه: ٣٤٠٦/١ م٤٤ حشمية
٢.جنسه ونوعه: ارض سكنية – ملك صرف

٣.حدوده واوصافه: كما مثبت َّـ صورة القيد
٤.مشتمالته: /

٥.مساحته : ٢٨٨,٧٥م٢
٦.درجة العمران: / 

٧.الشاغل: /
٨.القيمة اِّـقدرة: فقط ستون مليون دينار 

اِّـنفذ العدل
عبيد حمود مطرب

فقدان وثيقة مدرسية
فقدت مني الوثيقة اِّـدرسية  باسم (مهند حميد 
جاسم)  الصادرة من مديرية تربية بغداد/ الرصافة 
الثانية واِّـعنونة اُّـ مديرية مرور محافظة االنبار 
على من يعثر عليها تسليمها اُّـ جهة االصدار. 

مع التقدير .

فقدان هوية
فقدت هوية بأسم (ِّـياء حمزة عبد الحسني) الصادرة من وزارة النقل بصفة 
ــة فالرجاء على من يعثر عليها  ــابات) الخطوط الجوية العراقي (مديرة حس

تسليميها لجهة االصدار.
مع التقدير
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متابعة / البينة الجديدة
ــب من أكبر  ــاد البطارية في الوقت غير املناس ــكلة نف تعد مش
ــخصية،  ــب الش ــتخدمي احلواس ــلبيات التي تواجه مس الس
ــبها أكثر  ــركات اإللكترونيات دوما جلعل حواس ــعى ش لذا تس

اقتصادية في استهالك الطاقة.
ومن بني أبرز احلواسب التي تعمل بطارياتها لساعات طويلة:

:١٥ LG Gram -
ــاعة تقريبا، بفضل توافق  ــب لـ ١٤ س تعمل بطارية هذا احلاس
 “٨٥٥٠U-Core iــا معالج ”٧ ــية، والتي من أهم مكوناته األساس
ــوميات ”Graphics ٥٢٠“ الذي  ــج رس ــاج ”intel“، ومعال ــن إنت م
ــركة أيضا، وذاكرة الوصول العشوائي بحجم  طورته نفس الش

١٦ غيغابايت.
ــب بهيكل أنيق خفيف الوزن، وشاشة مبقاس  ويأتي هذا احلاس
 “SSD” ــرص تخزين ــح لبصمات األصابع، وق ١٥٫٦ بوصة، وماس

بحجم ١ تيرابايت.
:Asus NovaGo -

يعد هذا احلاسب من أبرز احلواسب التي يفضلها عشاق السفر 
ــاهدة األفالم، كون بطاريته تكفيه ليعمل ألكثر من  ومحبو مش

١٣ ساعة.
 ،“٨٣٥ qualcomm snapdragon” ــج ــاز مبعال ــذا اجله ــل ه ويعم
ــوائي ٦  ــوميات ”Adreno ٥٤٠“، وذاكرة وصول عش ــج رس ومعال

غيغابايت.
:pro ٩ Samsung notebook -

ــب من بني أفضل احلواسب التي أطلقت العام  صنف هذا احلاس
ــدرة بطاريته  ــز، وأدائه املمتاز، وق ــبب تصميمه املمي اجلاري، بس
على العمل لنحو ٩ ساعات، ودعمها لتقنية الشحن السريع.

ــاس ١٣٫٣ بوصة،  ــة مبق ــونغ“ هذا اجلهاز بشاش وزودت ”سامس
ــج ”Intel Core i٧“، ومعالج  ــع، ومعال ــح لبصمات األصاب وماس

.“٦٢٠ Intel UHD” رسوميات

متابعة / البينة الجديدة
ــدرات اخمللوطة في  ــف اخمل ــه كش ــوار ميكن ــي أملانيا س ــر ف ظه
ــوار.وتفيد  ــروب على هذا الس ــروبات، بوضع قطرة من املش املش
ــركة  ــوار من ابتكار الش صحيفة «Handelsblatt» بأن هذا الس
الناشئة «Xantus». ويقول املبتكرون إن هدفهم من هذا االبتكار 
ــن ذوي النوايا  ــة م ــيلة للحماي ــو إيجاد وس ــة األولى ه بالدرج
السيئة، الذين يستخدمون ما يسمى طريقة «الضربة القاضية 
ــتحضرات تؤثر في وعي الضحية. بالقطرة» أي باستخدام مس
ــني من املغتصبني  ــاء من اللواتي عان ــوار نس وابتكرت هذا الس
ــات  ملعطي ــا  مخدرة.ووفق ــتحضرات  مس ــتخدموا  اس ــن  الذي
ــرطة اجلنائية األملانية، فقد ازدادت حوادث العنف اجلنسي  الش
ــتحضرات في جميع أنحاء  ــتخدم فيها مثل هذه املس التي تس
البالد مؤخرا.ويباع السوار حاليا في أملانيا عبر شبكة اإلنترنت، 
حيث يسمح بكشف أي مستحضر له تأثير عقلي مخلوط في 
املشروب، فقطرة واحدة منه تغير لون السوار. وإذا تغير لونه إلى 
ــروب. وميكن  ــتحضر خطر في املش األزرق، فهذا يعني وجود مس
ــوار في فحص مشروبني. كما أن االبتكار ال يتأثر  استخدام الس
ــة خاطئة.وتقول املبتكرة  ــي تعطي نتيج ــكر الت بجزيئات الس
ــال، الذين يريدون  ــترين هم من الرج ــم آيزمنان: «غالبية املش كي

حماية قريباتهم».
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متابعة / البينة الجديدة

ــكون الصينية قررت تصنيع  شركة فوكس
ــهر  ــون X في الهند بداية من ش هاتف آيف
ــد أورده  ــر جدي ــاً لتقري ــادم طبق ــو الق يولي
ــع  تصني  .The Economic Times ــع  موق
ــركة  ــوف يكون في مصنع الش الهاتف س
 X ــع آيفون ــرق الهند.آبل تبدأ في تصني ش
ــعاره؟!بهذه  في الهند - فهل تنخفض أس
ــريك  الش  – ــكون  فوكس ــل  تأم ــوة  اخلط
ــري آلبل في صناعة اآليفون – أن ترفع  احلص
ــة من اإلصدارات  ــا اإلنتاجية وخاص قدراته
ــة  ــع عملي ــا أن توزي ــون، كم ــى لآليف األرق
ــي  ــني يأت ــارج الص ــيعها خ ــاج وتوس اإلنت
ــي التجاري  ــى خلفية الصراع السياس عل
ــدة والصني.وفقاً لوكالة  بني الواليات املتح
ــكون  ــركة فوكس رويترز اإلخبارية، فإن ش
ــاء  ــو ٣٥٦ مليون دوالر إلنش ــتثمرت نح اس
ــح اجملال حلوالي  ــع لها في الهند وفت مصان
ــغيلها. ٢٥ ألف وظيفة هناك للبدء في تش

ــر بالذكر أن هاتف آيفون X ليس هاتف  جدي
ــون األول الذي يتم تصنيعه في الهند  اآليف

 SE بل هناك أيضاً هواتف أخرى مثل آيفون
ــطة  ــون ٦s يتم تصنيعها هناك بواس وآيف
ــل  ــركاء آبل.ه ــد ش ــترون أح ــركة ويس ش
سينعكس ذلك على أسعار اآليفون؟!نعم، 
ــد فقط. هواتف اآليفون التي  لكن في الهن
ــم فرض  ــي الهند لن يت ــا ف ــم تصنيعه يت
ــا يحدث مع  ــارك عليها كم ضرائب أو جم
ــن اخلارج. ــتوردة م ــات املماثلة املس املنتج

ــتقطاب  ــوة اس ــن تلك اخلط ــل م ــدف آب ه
ــواق الهندية التي  ــل األس ــتهلك داخ املس
تأتي في املركز الثاني مباشرةً بعد األسواق 
ــرة  ــيع دائ ــى توس ــة إل ــة، باإلضاف الصيني
ــباً ألي  ــون خارج الصني حتس ــع اآليف تصني
مشكالت مستقبلية بني حكومة الواليات 
املتحدة والصني.بالنسبة لألسواق األخرى، 
لن تختلف أسعار هواتف اآليفون املصنعة 
ــن تلك املصنعة في مكان آخر  في الهند ع
ــتخضع كذلك للضرائب واجلمارك  ألنها س
ــتورد بغض النظر عن دولة  كأي منتج مس
املنشأ. أيضاً لن تختلف اجلودة ألنها عملية 
ــس املعايير  ــع لنف ــون تخض ــع اآليف تصني

سواء في الهند أو الصني أو أي مكان آخر.

متابعة / البينة الجديدة
أفادت دراسة جديدة بأن ٤ ماليني بريطاني 
ــمنة  يحملون جينات حتميهم من الس
ــوع الثاني وأمراض  ــكري الن ومرض الس
ــاء البريطانيون إن  ــب. ويقول العلم القل
هذا االكتشاف ميكن أن يؤدي إلى تطوير 
أقراص تساعد الناس على إنقاص الوزن.

واكتشفت الدراسة أن أحد البروتينات، 
ــم «MC٤R»، يعمل وكأنه  ــروف باس املع
ــاح الدماغ» الذي يخبرنا بالتوقف  «مفت

ــتند  ــن األكل بعد تناول الطعام. وتس ع
 ،«Cell» ــرت في مجلة النتائج، التي نُش
ــاركوا  ــوع ش ــون متط ــف ملي ــى نص إل
ــوي البريطاني،  ــك احلي ــة البن في دراس
ــض  ــط احلم ــى تخطي ــوا عل ــن وافق مم
ــور،  ــووي اخلاص بهم. وقال البروفيس الن
ــرات األبحاث  ــي، من مختب صدف فاروق
ــة كامبريدج: «تقود  األيضية في جامع
ــم  ــة أن عل ــى حقيق ــة إل ــذه الدراس ه
ــبب  ــا في س ــب دورا رئيس ــة يلع الوراث

ــمنة، وامتالك  إصابة بعض الناس بالس
ــات حتميهم منها». ــض اآلخر جين البع

ــاركني طفرات  ويحمل زهاء ٦٪ من املش
ــتقبِل  ــي بقاء املس ــببت ف صحية، تس
«قيد التشغيل»، وكانوا يأكلون كميات 
ــع احتفاظهم بوزن أخف.وعندما  أقل، م
ــفة  ــرات املكتش ــون الطف درس الباحث
ــل  ــدوا أن «MC٤R» يرس ــة أكبر، وج بدق
ــي، يُعرف  ــار كيميائ ــر مس ــارات عب إش
ــار التجريبي-بيتا» ارتبط  ــم «املس باس

ــا يقلل من  ــدم، م ــاض ضغط ال بانخف
ــكتات الدماغية  ــة بالس ــر اإلصاب خط
ــات القلبية. وميكن أن يوفر ابتكار  والنوب
ــر املتغيرات  ــر، التي حتاكي تأثي العقاقي
ــي «MC٤R»، عالجات جديدة  الوقائية ف
ــوزن. وقال الدكتور  ــر أمانا لفقدان ال أكث
ــة  ــارك في الدراس لوكا لوتا، املعد املش
ــي وحدة  ــريرين ف ــر الباحثني الس وكبي
ــس البحوث  ــة جملل ــة التابع ــم األوبئ عل
الطبية: «من املفاهيم الناشئة القوية 

ــي حتمي من  ــة، الت ــرات الوراثي أن املتغي
ــتخدامها كنماذج  ــن اس األمراض، ميك
ــر أدوية أكثر فعالية وأمانا. وميكن  لتطوي
ــل  ــام جي ــق أم ــج الطري ــد النتائ أن مته
ــوزن، التي  ــات فقدان ال ــد من عالج جدي
ــكل  ــيط (MC٤R) بش ــل على تنش تعم
تفضيلي عبر مسار (بيتا)».ويضيف هذا 
ــابقة، وجدت  ــاف إلى دراسة س االكتش
ــزة وراثية  ــض النحفاء ميلكون مي أن بع

تتعلق باحلفاظ على الوزن.

متابعة / البينة الجديدة
ــهر رمضان سوف يهل في غضون أيام معدودة،  ش
ــى االلتزام  ــاعدك عل ــد تس ــة ق ــك الذكي وأجهزت
ــدالً من إلهائك عنها  ــادات وتكون عوناً لك ب بالعب
ــبة. في هذا  ــرت التطبيقات املناس ــط إذا اخت فق
املقال عرض لبعض التطبيقات الرمضانية املميزة. 
ــت مجانية،  ــات التالية مدفوعة وليس (التطبيق
ــراء التطبيقات  ــى ش ــك القدرة عل ــن لدي وإن تك
ــرى مجانية  ــنعرض بدائل أخ ــي حتتاجها فس الت
ــول على  ــة ميكنك احلص ــاالت تالية).بداي ــي مق ف
ــوف تفيدك ليس  ــالمية مميزة س ١٠ تطبيقات إس
فقط خالل شهر رمضان بل طول العام. اجملموعة 
ــراء في  ــار الق ــوت كب ــرمي بص ــراءن الك ــم الق تض
ــالمي باإلضافة إلى صحيح البخاري  العالم اإلس

ــلم وتطبيق األذكار واألدعية.تطبيق  وصحيح مس
ــيخ  يحتوي على القرءان الكرمي كامالً بصوت الش
ــة، ال يحتاج لالتصال  ــر املعيقلي بجودة عالي ماه
باإلنترنت ومتوافق مع اآليفون واآليباد وساعة آبل، 
ــور للمفضلة للوصول  ــاً إضافة الس ميكنك أيض
ــغيل التطبيق في  ــريعاً مع إمكانية تش إليها س
ــة.تطبيق يحتوي  ــل الشاش ــد قف ــة أو عن اخللفي
ــيخ محمد  على القرءان الكرمي كامالً بصوت الش
ــال  ــاج لالتص ــة، ال يحت ــودة عالي ــاوي بج املنش
باإلنترنت ومتوافق مع اآليفون واآليباد وساعة آبل، 
ــور للمفضلة للوصول  ــاً إضافة الس ميكنك أيض
ــغيل التطبيق في  ــريعاً مع إمكانية تش إليها س
اخللفية أو عند قفل الشاشة.تطبيق يحتوي على 
القرءان الكرمي كامالً بصوت الشيخ عبد الباسط 

ــاج لالتصال  ــة، ال يحت ــودة عالي ــد بج عبدالصم
باإلنترنت ومتوافق مع اآليفون واآليباد وساعة آبل، 
ــور للمفضلة للوصول  ــاً إضافة الس ميكنك أيض
ــغيل التطبيق في  ــريعاً مع إمكانية تش إليها س
ــة.تطبيق يحتوي  ــل الشاش ــد قف ــة أو عن اخللفي
ــيخ فارس  ــرءان الكرمي كامالً بصوت الش على الق
ــاج لالتصال باإلنترنت  ــاد بجودة عالية، ال يحت عب
ــاعة آبل، ميكنك  ــق مع اآليفون واآليباد وس ومتواف
ــول إليها  ــور للمفضلة للوص ــة الس ــاً إضاف أيض
سريعاً مع إمكانية تشغيل التطبيق في اخللفية 
أو عند قفل الشاشة.تطبيق يحتوي على القرءان 
ــديس بجودة  ــيخ الس ــالً بصوت الش ــرمي كام الك
ــال باإلنترنت ومتوافق مع  ــة، ال يحتاج لالتص عالي
ــل، ميكنك أيضاً إضافة  ــاعة آب اآليفون واآليباد وس

ــريعاً مع  ــا س ــول إليه ــة للوص ــور للمفضل الس
إمكانية تشغيل التطبيق في اخللفية أو عند قفل 
الشاشة.تطبيق يحتوي على القرءان الكرمي كامالً 
ــة، ال يحتاج  ــرمي بجودة عالي ــيخ الش بصوت الش
ــون واآليباد  ــت ومتوافق مع اآليف ــال باإلنترن لالتص
وساعة آبل، ميكنك أيضاً إضافة السور للمفضلة 
ــغيل  ــع إمكانية تش ــريعاً م ــا س ــول إليه للوص
التطبيق في اخللفية أو عند قفل الشاشة.تطبيق 
ــيخ  يحتوي على القرءان الكرمي كامالً بصوت الش
ــة، ال يحتاج لالتصال  ــق الصائغ بجودة عالي توفي
باإلنترنت ومتوافق مع اآليفون واآليباد وساعة آبل، 
ــور للمفضلة للوصول  ــاً إضافة الس ميكنك أيض
ــغيل التطبيق في  ــريعاً مع إمكانية تش إليها س

اخللفية أو عند قفل الشاشة.
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أسبابه
ــبب نقص  مرض الرعاش يحدث بس
ــل الدماغ، وذلك  ــادة الدوبامني داخ م
ــبب اضطراب أو تلف في مصنع  بس
ــوداء،  ــاج الدوبامني في املادة الس إنت
ــوى  الن ــة  أنوي ــد  أح ــر  تعتب ــي  والت
ا  ــاغ، أمّ ــدة الدم ــي قاع ــة ف القاعدي
الدوبامني هو املرسل الكيميائي الذي 
يسري بني اخلاليا العصبية، ويساهم 
ــياالت العصبية  في سير ونقل الس
ــمي  ــل حتقيق االنتظام اجلس من أج
احلركي عند اإلنسان، واملادة السوداء 

ــادة الدوبامني  ــي املُكلفة بإنتاج م ه
ــد توصل العلماء إلى  في الدماغ. لق
اثبات أنّ مرض شلل الرعاش له عالقة 
ــخاص، فقد  بالوراثة عند بعض األش
ــزل جينات، مثل  ن العلماء من ع متكّ
ــن، والذي له دوراً في حدوث  جني بارك
ــرض يصيب  ــاش، وهذا امل مرض الرع

الرجال والنساء على حد سواء.

االعراض
تبدأ األعراض بشكل خفي ثم تتطور 
ــنوات قد تصل  ــدى س ــطء على م بب
ــي الظهور  ــم تبدأ ف ــنة، ث إلى ٢٠ س
ــن املرض عندما  في مراحل الحقة م
ــرة من اخلاليا  ــم فقدان كمية كبي يت
ــون قد  ــة، أو تك ــة الصبغي العصبي
ــف. وفي هذه املرحلة  أصيبت بالضع
ــمى  ــات بروتينية تس ــون جتمع تتك
ــي  ــوي Lewy bodies (وه ــام لي أجس
ــني ألفا  ــي لبروت ــر طبيع ــم غي تراك

ــا العصبية.  ــي اخلالي ــيناكلني) ف س
ــاش تظهر  ــلل الرع أعراض مرض ش
ــا ينخفض إنتاج  ــد املريض عندم عن
مادة الدوبامني بنسبة ٧٥-٨٠٪، ويؤدّي 

ــاض إلى حدوث اضطراب  هذا االنخف
بني مادة الدوبامني واملواد الكيميائية 
ــة، مثل  ــوى القاعدي ــرى في الن األخ
اجللوتاميت،  ــتيل كولني،  االس مواد: 
ــراض لهذا  ــن األع ــاك العديد م وهن
ــكل جلياً في  املرض، لكن يظهر بش

أربع أنواع، وهي:
ــراض التي  ــو أول األع ــاش: ه ١- الرع
ــه  ــض وتدفع ــى املري ــر عل ــد تظه ق
ــة . و أكثر  ــارة الطبي لطلب االستش
ــب اليدين ويكون واضحا في  ما يصي
ــن أن يصيب أجزاء  ــت الراحة وميك وق
ــي الرعاش  ــرى. ويختف ــم األخ اجلس
ــكل كبير عند  أثناء النوم  ويقل بش

القيام بأعمال مقصودة.  
ــر اكثر  ــة: الذي يعتب ــطء احلرك ٢- ب
ــض ويصبح  ــة للمري ــراض اعاق االع
ــاً جلهة  ــوات وخصوص ــر اخلط قصي

السير.
ــس في قدرة  ــب :اي التيب ٣- التخش
ــل على احلركة كما  املفاصل والعض
ــي القدمني  ــق احياناً مع الم ف يتراف

والظهر.
٤ - اختالل التوازن: إذ يفقد املريض  في 
ــق  املراحل املتقدمة   االتزان والتناس
في حركاته اخملتلفة ويتحول اجلسم 
ــى وضع االنحناء إلى األمام  والرأس ال
ــر كما ينثني الذراع  مع تقوس الظه
ــاق عند  ــي الس ــوع وتنثن ــد الك عن
ــالل في  ــذا االخت ــؤدي ه ــة. وي الركب

التوازن إلى سقوطه املتكرر.

التشخيص 
ــن طريق  ــرض ع ــخيص امل ــم تش  يت
ــى  ال ــة  إضاف ــريري  الس ــص  الفح
ــي. ومع  املغناطيس بالرنني  التصوير 

ذلك يعدّ من الصعب اكتشافه بناءً 
ــد كبار  ــراض خصوصاً عن ــى األع عل
ــن؛ فقد ترتعش أيديهم بسبب  الس
ــن، وقد ال يظهر االرتعاش  م الس تقدّ
ــاً، كما  ــالً إذا كان املصاب جالس أص
ــرض  ــي م ــم ف ــع اجلس ــر وض أنّ تغيّ
ــع  وض ــر  لتغي ــابه  مش ــون  باركنس
ــم في أمراض أخرى كهشاشة  اجلس
ــديّ  ا عند الفحص اجلس العظام. أمّ
ــات املرض املتمثلة في:  فتظهر عالم
ــراف،  ــة األط ــة، ورعش ــس احلرك تيب

ــة جديدة أو  ــة البدء في حرك وصعوب
إكمال حركة قد بدأ بها.

العالج
ال يوجد عالج للشفاء متاماً من املرض، 
ــيطرة على أعراضه  إالّ أنّه ميكن الس

ومنع ازديادها سوءاً، وذلك عن طريق: 
إعطاء األدوية التي تعزّز إفراز اجلسم 
ملادة الدوبامني في املخ؛ والذي يحافظ 
ــخص ويضمن  ــدوره على اتزان الش ب
ــكلٍ أفضل. إعطاء األدوية  حترّكه بش
ة  ــط احلدّ التي تقلّل االرتعاش متوسّ
أو في أولى مراحله. االلتزام بالتغذية 
اجليدة، وممارسة التمرينات الرياضية 
ــوع للعالج  ــي. اخلض ل الكاف ــدّ باملع
الطبيعي لتحسني وظائف األعضاء، 

وتقدمي الدعم النفسيّ الالزم.

الوقاية
ــة متاماً للوقاية  ــد طرقٌ واضح ال يوج
ــبابه غير معروفة  ــن املرض؛ ألنّ أس م
ــد يكون  ــه ق ــن أنّ ــدا ع ــط، ع بالضب

ــبابه  وراثياً، إالّ أنّه ومبعرفة بعض أس
ــن الوقاية  ــر الوراثية، ميك األخرى غي
ــن طريق: االبتعاد قدر اإلمكان  منه ع
ــة.  البيئي ــموم  للس ــرّض  التع ــن  ع
رات، وإصابات الرأس. منح  ــدّ جتنّب اخمل
ــة من الراحة.  ــم الفترة الكافي اجلس
جننب سوء التغذية ونقص اإلنزميات؛ 
ألنّ التغذية السليمة ضرورية لوقاية 
ــاً ومن  ــراض عموم ــن األم ــم م اجلس
ــداً، لذلك  ــا الدماغ حتدي إصابة خالي
ــاول أكبر كمية ممكنة من  يُنصح بتن
اخلضروات والفواكه الغنية باأللياف 
ــماك، واألغذية ذات  ــة، واألس الغذائي
احملتوى املرتفع من األحماض الدهنية 
ــن  ــاهير الذي ــن املش ــا٣. م واألوميج
ــف هتلر,  ــرض: ادول ــوا بهذا امل أصيب
ــني ويليامز,  ــي كالي, روب ــد عل محم
ــا القديس يوحنا  ــد ريغان, الباب رونال

بولس الثاني.

* ماجستري احياء مجهرية 
طبية كلية الطب – جامعة بابل
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ــون اضطرابًا يحدث تدريجيًا في اجلهاز العصبي ويؤثر على احلركة. يتطور تدريجيًا،  يُعد مرض باركنس
ا ملرض  ــيوعً وأحيانًا يبدأ برعاش ملحوظ في إحدى اليدين. ولكن رغم أن الرعاش يُعد العالمة األكثر ش
ــمية هذا  ــدوث تصلب أو بطء في احلركة. ترجع تس ا عادةً في ح ــراب أيضً ــبب االضط ــون، يتس باركنس
ــخيص املرض  ــون، والذي يعتبر أوّل من قام بوصف و تش املرض إلى الطبيب االنكليزي جيمس باركنس
ــمه (مرض باركنسون)، واملعروف أيضاً مبرض  ــكل سريري عام ١٨١٧، وعرف هذا املرض بعد ذلك باس بش
ــون تزداد مع تقدم العمر، حيث أن  ــب الدراسات فإن خطر اإلصابة مبرض باركنس ــلل الرعاش. وبحس ش
أعراضه تبدأ بالظهور بعد سن الـ ٥٠ في غالبية احلاالت. ولكن االخصائيني يؤكدون ان هذا االمر ال يعني 
عدم احتمال االصابة في سن مبكرة، إذ بينّت الدراسات ان  نسبة ١٠ في املئة من مرضى الباركنسون 

أصيبوا باملرض قبل سن الـ ٤٠..

* نزار علي شريف
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أو  يصوِّب  أن  يريد  من  لكل  مكفول  الرَّد  حق  إن    

ح معلومة وردت في خبر أو مقال ويعتقد أن  يصحِّ

فيها جتنيا او مغالطة إذا رغب في ذلك، وإن ديدننا 

هو احترام الرأي والرأي اآلخر.

„zzzzzÁÊfih

(السنة الرابعة عشرة) العدد (٣١٧٥) - الثالثاء - ٣٠ - نيسان - ٢٠١٩

شهد القطاع املصرفي اخلاص في البالد، خالل السنوات األخيرة، 
ــاك أكثر من ٧٥  ــرات إلى أن هن ــير التقدي ــاً. إذ تش ــوراً ملحوظ تط
ــع احلاصل في هذا القطاع لم  ــاً أهلياً، وأكيد أن هذا التوس مصرف
ــتدعتها احلاجة  يأتِ من فراغ، بل هو حصيلة ضرورات أملتها واس
ــع  ــاه نحو االرتقاء والتوس ــياً مع االجت ــع فيها متاش إليها والتوس
ــل في كل دول  ــذ دوره، وهذا ما حص ــاع اخلاص ألجل أخ ــي القط ف
ــطتها  ــت لتبني اخلصخصة في مختلف أنش ــم التي اجته العال

االقتصادية.
وأعتقد أن سياسة البنك 
احلكيمة  العراقي  املركزي 
لها أثرها في بلورة صناعة 
ــة واعدة،  ــة عراقي مصرفي
ــات  مالحظ ــة  ثم ــن  ولك
ــعى للعمل  ــي أن يس نرتئ
ــا وفي املقدمة منها  عليه
ــة  تدريبي دورات  ــة  إقام
متخصصة لإلدارات العليا 
ــس  ــاء مجال ــةً بأعض ممثل
ــوض  املف ــر  واملدي اإلدارات 
واملعاونني للمصارف، بغية 
إعداد هذه العناوين إعداداً 

ــداً ليأخذوا دورهم الريادي في هذه املصارف، بحيث تتوفر لدينا  جي
ــأنه  ــالكات قادرة على أداء مهامها على أكمل وجه. وهذا من ش م
ــي األخطاء وما يترتب  ــارف األهلية عدم الوقوع ف ــن للمص أن يؤمّ
ــر قاعدة  ــات، كما إن تأمني هذه املالكات سيكس ــا من غرام عليه
االحتكار لهذه العناوين من قبل أشخاص يعتقدون بأنهم األجدر 

ومن دونهم يحصل الطوفان!
ــني املالكات املصرفية  ــأن املصرفي أن تأم ويرى مختصون في الش
ــألة ضرورية ومهمة جداً لتغذية املصارف  العليا والوسطية مس
األهلية مبالكات بشرية معدة ومدربة ومهيأة لهذا الغرض. ونعتقد 
ــهولة إذا  ــر وس بأن البنك املركزي العراقي قادر على ذلك بكل يس
ــتوى في مجال اخلبرة  ما عرفنا أن لديه خبرات وطاقات عالية املس
ــمع عن دورات تفتح قريباً.. نعم قريباً جداً،  والتدريب، وأملنا أن نس

وال بأس في االستعانة باخلبرات األجنبية في هذا اجملال.

7mbÿÌâb◊

سياسة البنك اِّـركزي 
العراقي الحكيمة لها 

أثرها َّـ بلورة صناعة 
مصرفية عراقية واعدة، 

ولكن ثمة مالحظات 
نرتئي أن يسعى للعمل 

عليها..

عبد الزهرة البياتي*

وجع يومي

*رئيس التحرير التنفيذي
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املنطقة من اجلزائر إلى إدلب و(أفغانستان التي يزيد الدواعش والقاعدة نفوذهما فيها) 
ــة،  ــد، ومع أن الوقت ال يزال مبكرا للبحث في تفصيالت حساس تقع ضمن نطاق الش

فإن املالحظات التالية تعطي مؤشرات للتطورات:
ــو رقم يدل على  ــى الرغم من أن الفائدة ٢٤٪ وه ــة تواصل الهبوط عل ــرة التركي ١. اللي
ــهور الثالثة  ــة وقف تدهور قيمة الليرة التي هبطت خالل الش ــاوالت مضنية حملاول مح
ــرض بالده حلرب  ــي اردوغان احلديث عن تع ــرك الرئيس الترك ــو ١٥٪، ولم يت ــرة نح األخي
ــة محاوال حتديها إعالميا، ومتهما أميركا تنويها أو بوضوح بذلك، لكن معاناة  اقتصادي
ــد داوود أوغلو  ــالة أحم ــر. ورغم الصدى الذي أحدثته رس ــكل كبي ــراك تتفاقم بش األت
ا حملت من نقد شديد وصريح  رئيس الوزراء األسبق والقيادي البارز في احلزب احلاكم ملِ
ــرة  ــعة املباش ــة قيادة احلزب والصعوبات االقتصادية وضيق أفق احلروب الواس لسياس
ــرات والصواريخ بكلف  ــكرية في مجالي الطائ ــانتها العس ــل تركيا تقوية ترس تواص
ــة دور أكبر يتطلب  ــر و/أو نية في ممارس ــر الحتماالت اخلط ــا يدل على تقدي ــة، م مرتفع
ــتعداد عسكريا. ومع ذلك، من الصعب جدا إن لم يكن مستحيال أن حتافظ تركيا  االس
على وجود طويل األمد في شمال سوريا أو أن تقضم أو تضم منطقة إدلب السورية رغم 

تعقيدات الوضع املستجدة، وبقاء مناطق النفط حتت سيطرة الفصائل الكردية.
٢. العقوبات االقتصادية األميركية على إيران ال شك تترك أثرا صعبا (وستزيد من حالة 

العداء بني إيران من جهة وخصومها اإلقليميني وأميركا من جهة أخرى).
ــتراتيجية اإليرانية تتسم  ــفة األميركية في إدارة الصراع واضحة، إال أن االس ٣. الفلس
ــيطر عليها، ومعظمها يصعب  ــاط عديدة منها بالكتمان وفق مناهج مركزية مس نق

قراءته من الطرف املقابل (سريعا).
ــر وآخر وبني  اً بني مم رقَ ــا إال أن هناك فَ ــدة جدا دولي ــة عملية معق ــرات املائي ــق املم ٤. غل
الغلق وعرقلة املالحة، والنهج اإليراني ال يدل على نيةٍ لغلق مضيق هرمز، وكل الدالئل 

تستبعد رغبة ترامب في شن حرب واسعة.
ــتوى تأثير العقوبات النفطية على إيران يتوقف على موقف ومدى التزام الصني  ٥. مس
ــاق الطاقة، يبقى نطاق العقوبات صعب التطبيق  والهند والبدائل املتاحة، وخارج نط

مع جوار إيران، وحتقيق هدف (تصفير) تصدير النفط اإليراني كليا مستبعد.
ــرب أو ضربات خاصة على  ــرائيلية بح ــكرية اإلس ٦. كل التهديدات والتلويحات العس
ــق املعطيات  ــتبعدة (وف ــي ١٩٨١ أصبحت مكررة ومس ــة مفاعل متوز العراق ــرار ضرب غ

الراهنة) عدا الضربات املعتادة احملدودة في سوريا.
ــوار طويل حتى  تة مش ــير حفتر املباغِ ــا، ال يزال أمام حملة املش ــمال أفريقي ــي ش ٧. ف
ــعب  ــيطرة على طرابلس (افتراضا)، ومن الصعب تصور أن يفقد الش لو متكن من الس

السوداني املبادرة واتباعه اخليار السلمي التام يجنب السودان انزالقات خطيرة.
ــيدفع اجليش الى مزيد من تفهم وتلبية  ــعبي فعاال وس ٨. وفي اجلزائر بات التحرك الش

مطالب الشعب، وقد يستلهم دور اجليش املصري أواخر حكم الرئيس مبارك.
ــتوى التفتيت  ــدر الوضع إلى مس ــدا ولن ينح ــط املنطقة صعبة ج ــم خرائ إعادة رس
ــنتان  ــتكون الس ــل انتخابات ٢٠٢٠ وس ــته قب ــر ترامب سياس يّ ــن يُغَ ــيم، ول والتقس
ــمتني (نسبيا) وليس كليا. العديد من مواقع الفضائيات العربية تقدم  القادمتان حاس
ــيال حتليليا يوحى به أن احلسم بات وشيكا! وكلمة الوشيك يفترض أن تطلق على  س
فاصلة زمنية من ساعات إلى بضعة أيام ال أكثر. واحلقيقة هي أن احلسم ال يزال بعيدا 
ــا؛ ألن تداعياتها  ــارات املرجحة حالي ــعة ضمن اخلي ــكرية الواس ولم تعد احلرب العس

معقدة جدا، ومفهوم احلرب اخلاطفة لم يعد قائما في منطقة الشد.

@@_ÂÌc@µg@Ú‘�‰Ωa
وقفة

 وفيق السامرائي
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ــة  الفنان ــت  احتفل
ــر  عبي ــة  املصري
ــد  بعي ــري  صب
من  األول  ــا  زواجه
احملامي أمين البيّاع 
ــيط  ــي حفل بس ف
أُقيم في دبي. ونشرت 
ــابها  ــر حس ــور عب الص
ــتغرام»،  «إنس ــى  عل
انا  «احتفالنا  ــة:  معلق
االصدقاء  ــع  م وحبيبي 
االول  ــا  زواجن ــد  بعي
ــا ظهر  ــي»، فيم دب ــي  ف
ــوى  حل ــب  قال ــا  أمامهم
يؤكد  ــا  م ــا.  ــل صورتهم حم
ــة قبل  ــرةٍ طويل ــت بفت ــا تزوج أنه
ــمياً في  إعالن اخلبر عند توثيقه رس
ــارات خالل  باإلم املصرية  ــفارة  الس

شهر يوليو املاضي.

ــراي في اجلانب  ــوق باب الس فتح س
ــوق باب  ــة. وكان س ــن من املدين األمي
السراي الشهير في املوصل واخملتص 
ــرض للتدمير  ــة، قد تع ببيع االقمش
ــن  ــة م ــر املدين ــات حتري ــالل عملي خ
ــي.  ــش االرهاب ــم داع ــطوة تنظي س
ــوق إن إرهاب داعش  ــول جتار الس ويق
ــوق السراي  ــيء حتى س طال كل ش
ــم دماراً  ــى إهماالً ث ــدمي، الذي الق الق

إرادة  أن  ــى  ال ــاروا  واش ــراً.  كبي
ــل كانت أقوى  أهالي املوص

ــاب، موضحني  من االره
ــال  مح ــاب  أصح أن 
أعادوا  السراي  سوق 
ــوقهم  س ــل  تأهي
ــن  م ــم  ومحاله
جديد في حتد لكل 

الظروف الصعبة.

وكاالت / البينة الجديدة
ــهيرة منذ الصغر،  ــة ماريو اإللكترونية الش ــط الكثيرون بلعب ارتب
ــات الكثيرين ممن اعتادوا عليها.  ــا باتت اليوم ال تلبي متطلب لكنه

ــات التفاز  ــب أجهزة ضخمة مثل شاش حيث تتظل
ــركة نينتندو  ــذا قررت ش ــزة الكمبيوتر، ل وأجه

ــن لعبة  ــختها األحدث م ــة طرح نس الياباني
ماريو الشهيرة، بعنوان رحلة ماريو كارت خالل 
األيام املقبلة، وستكون متاحة للتحميل على 

الهواتف بنظام أندرويد.

تهنئ أسرة حترير (البينة اجلديدة)، وعلى رأسها الزميل 
رئيس التحرير عبد الوهاب جبار، جميع الزمالء العاملني 
ــدور عددها األول أمس  ــبة ص في جريدة (الصياد) ملناس
االثنني متمنني لهم ولـ(الصياد) كل تقدم وازدهار وجناح 

على طريق صحافة عراقية واعدة.

بغداد / البينة الجديدة
ــواب  الن ــس  مجل ــس  رئي زار 
ــة  جامع ــي  احللبوس ــد  محم
بغداد والتقى رئيسها الدكتور 
ــدداً من  ــني وع عالء عبد احلس
التدريسيني والطلبة. وذكر بيان 
ــه انه «جرى خالل اللقاء  ملكتب
ــي في  ــع التعليم ــث الواق بح
أبرز  إلى  ــتماع  واالس اجلامعة، 
املشاكل والعقبات التي يعاني 
منها الطلبة؛ من أجل العمل 
ــيرة  ــى تذليلها، ودعم املس عل
ــم.  التعلي ــة  ــة ورصان العلمي
ــث اللقاء العمل على  كما بح
وضع آليات تفاهم بني مجلس 

النواب واجلامعات؛ للتعاون بني 
جلانه ومراكز البحوث واجلهات 

ــي اجلامعات». ــارية ف االستش
وأكد «ضرورةَ التعاون والتماس 

النواب واجلامعات  بني مجلس 
ــور الطلبة إلى  ــن خالل حض م
جلسات اجمللس، وزيادة الندوات 
تتناول مواضيع  التي  العلمية 
ــا  ــريعات ويحضره ــن التش ع
النواب، وكذلك االستفادة من 
ــات في اجملال  البحوث والدراس
ــريعي». من جانبه أعرب  التش
رئيس جامعة بغداد عن تثمينه 
ــس النواب  ــارة رئيس مجل لزي
إلى اجلامعة، ومتابعته لشؤون 

ــيرة  ــة، ودعم املس الطلب
العلمية.
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