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َّـ الهدف

ــن املؤمل ان يلتئم قريباً مجلس النواب في بدء سنته      م
ــاد لدينا مالحظات  ــة الثانية وقبيل هذا االنعق التشريعي
ــن ليس فيه عاهة  ــن طرحها عسى ان يسمعها م البد م
الصمم وديدننا في ذلك هو خدمة الشعب وارتقاء البرملان 
العراقي الى مستوى التحديات والتطلعات التي ينشدها 
ــق رغم تقادم  ــت مجرد احالم لم تتحق ــذا الشعب وظل ه
ــني وصراخ السياسيني الذين لم ينفكوا حلظة وهم  السن
ــت بالدليل  ــرر وممجوج ثب ــن كالم مك ــا بوابل م يتخمونن
ــدو كونه ضحكا  ــه ال يع ــان الساطع بأن ــع والبره القاط
ــادة النواب بااللتزام احلرفي  ــى الذقون.. أوالً نطالب الس عل

مبواعيد اجللسات واحلضور 
ــات بعد اليوم.  وكفى غياب
ــى رئاسة البرملان  ثانياً: عل
ــرض غرامة قدرها مليون  ف
ــوم غياب  ــن كل ي ــار ع دين
وحتويل مبلغ الغرامات الى 
ثالثاً:  ــى.  اليتام ــال  االطف
ــي يتغيب وتتكرر  أي برملان
غياباته فوق احلد املسموح 
ــت على  التصوي ــوب  مطل

طرده ألن النائب الذي ال يحترم زمنه ال يحترم شعبه. رابعاً: 
ــه الطبيعي هو حتت قبة  ــى البرملاني ان يعرف ان مكان عل
ــة املعامالت واحلصول  ــس االنشغال في متشي البرملان ولي
على القومسيونات واحلصص من الوزارات وهذا ما يفعله 
ــوراً باقرار القوانني  ــض من النواب.خامساً: الشروع ف البع
ــاد.. اذ ليس من  ــات للنهوض بواقع البالد والعب والتشريع
ــالل السنة التشريعية  ــول ان تسفر (٢٩) جلسة خ املعق
ــرور.. اكرر القول:  ــرار قانون واحد هو قانون امل االولى عن اق
ــان وسوف يرفض كل كهنة  ــب وصل حالة الغلي ان الشع

السياسة وكل التنابلة اخملادعني.

* رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

@·ÿ„bÿfl@NNlaÏ„bÌ
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ıaâãÏ€a@laÏia@Û‹«

على رئاسة الربِّـان فرض 
غرامة قدرها مليون 
دينار عن كل يوم غياب 
وتحويل مبلغ الغرامات 
اُّـ االطفال اليتامى

عبد الوهاب جبار

بغداد / 
ــر الياسري،  ــة ياسني طاه ــدر وزير الداخلي أص
ــة االحتادية بنقل  ــوات الشرط ــرا إلى قائد ق أم
ــة االولى من  ــن الدرج ــادة م ــهداء القي ذوي ش
ــة إلى أماكن قريبة من  منتسبي وزارة الداخلي
ــب محافظته. ــال حس ــالت سكناهم وك مح

ــد معن في  ــوزارة سع ــق باسم ال ــال الناط وق
ــة ياسني طاهر الياسري  ــان إن «وزير الداخلي بي
ــة االحتادية  ــد قوات الشرط ــدر أمرا إلى قائ أص
ــن الدرجة االولى  ــهداء القيادة م بنقل ذوي ش

ــة إلى أماكن قريبة  من منتسبي وزارة الداخلي
ــم وكال حسب محافظته». من محل سكناه

وأضاف معن، أن «قائد االحتادية نفذ على الفور 
أمر الوزير وباشر بإصدار األوامر اإلدارية اخلاصة 
بالنقل»، مبينا أن «االمر يأتي في إطار سياسة 
ــهداء  ــر القائمة على االهتمام بعوائل ش الوزي
الوزارة والفئات املضحية تثمينا لدماء أبنائهم 
وتخليدا لذكرى شهداء الداخلية الذين قدموا 
ــن واستقرار  ــي سبيل ام ــس ف ــي والنفي الغال

ورفعة العراق وشعبه».

@ÒÖbÓ‘€a@ıaÜËë@Îá@›‘‰i@ÚÌÖb§¸a@Üˆb”@ÈuÏÌ@äçbÓ€a
·Ë‰ÿç@Âfl@ÚjÌä”@Â◊bfl˛

@pbËu@…fl@¥‹flb»€a@Â«@pbflÏ‹»fl@ÊÏ»‡Ø@ÊÏ€ÏË©@ZÚ–Ózï
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وكاالت / 
كشفت صحيفة عربية، عن قيام جهات مجهولة 
ــن العاملني مع جهات اميركية  بجمع معلومات ع
في العراق، محذرة من نوايا «سيئة» وراء ذلك.ونقلت 
ــه ان «مواطنني  ــي قول ــدر امن ــة عن مص الصحيف
ــات املعنية  ــوا اجله ــداد أبلغ ــن بغ ــق م ــي مناط ف
ــن معلومات  ــاء وتدوي ــات قامت بإحص ــود جه بوج

ــات أميركية، منها  ــن العراقيني العاملني مع جه ع
ــة ومكاتب  ــات إغاثي ــة ومنظم ــارة األميركي السف
ــة مترجمني أو  ــة بصف ــات مختلف ــة، وجه إعالمي
ــاف انه «مت  ــراس وسائقني». واض ــني إدارة وح موظف
ــة السكان بضرورة  ــق باملوضوع ومطالب فتح حتقي
ــن تلك اجلهات حال دخولها مناطقهم»،  إبالغها ع

محذرا من «وجود نوايا سيئة وراء ذلك».

بغداد/ 
ــون ونائب رئيس اجلمهورية  ــف رئيس ائتالف دولة القان كش
ــار قرار  ــه بانتظ ــس السبت، ان ــي، ام ــوري املالك ــق ن الساب
ــن عدمه.وقال املالكي  ــه كنائب لرئيس اجلمهورية م تنصيب
في تصريح صحفي إنه «وبالرغم من دعمي الكامل للبرملان 
ــي لم أجد من الصعب ممارسة دوري كنائب برملاني في  إال انن
ــل الظروف التي يعيشها مجلس النواب والذي بدأ يخرج  ظ
ــه احملددة له دستوريا، وأخذ يتدخل في أمور  عن سياق مهام
خارج صالحياته كتخصيص الدرجات العسكرية والتدخل 
في الشؤون املالية».وأضاف، أنه ينتظر قرار تنصيبه «كنائب 

ــم موقفه من  ــن عدمه، قبل أن يحس ــس اجلمهورية م لرئي
ــي مجلس النواب».وذكر  ــة اليمني الدستورية  كنائب ف تأدي
ــدم تعيني نائب  ــق، إن «ع ــي حديث صحفي ساب ــي ف املالك
ــور نص على  ــرق دستوري كون الدست ــس اجلمهورية خ لرئي
ــي استغرابه  ــب او اكثر».وابدى املالك ــون للرئيس نائ ان يك
ــاذ رئيس اجلمهورية برهم صالح قراراً بإرسال  من «عدم اتخ
ــب الى مجلس النواب  ــاب ترشيحه اي (املالكي) للمنص كت
ــر من مرة عن  ــون صالح حتدث اكث ــت عليه، رغم ك للتصوي
ــة القانون املالكي النائب  ــه بان يكون رئيس ائتالف دول رغبت

األول له.

متهماً البرلمان بالخروج عن السكة 
¥‡Ó€a@ÚÌÖdm@·éß@ÚÌâÏË‡¶a@èÓˆä€@bjˆb„@=Óñ‰m@âaä”@äƒn„c@ZÔÿ€bΩa@

Ôˆaäflbé€a@äÿi@Ïia@›n”@ÚÓ‹‡«@à–‰fl@fib‘n«a@Â‹»Ì@=»í€a@Üíßa
بغداد /

ــي،  ــد الشعب ــدر احلش اص
ــا  ــت، توضيح ــس السب ام
ــذي  منف ــال  اعتق ــأن  بش
ابو  ــط  ــة قتل الضاب عملي
ــال  وق ــي.  السامرائ ــر  بك
احلشد في بيان ان «عملية 
إلقاء القبض على اجملموعة 

الداعشية التي نفذت قتل 
الضابط ابو بكر السامرائي 
متت من قبل خلية الصقور 
ــوزارة  ل ــة  التابع ــة  البطل
«مت  انه  الداخلية».واضافت 
ــور على رفات الشهيد  العث
ــة  الدالل ــف  ــة كش بعملي
ــة  ــا اخللي ــت به ــي قام الت

 ٤٥ ــواء  الل ــع  م ــاون  بالتع
أن  الشعبي».يذكر  باحلشد 
ــش» اإلرهابي  ــم «داع تنظي
اقدم في شباط ٢٠١٧ على 
ــدام الضابط في اجليش  اع
العراقي ابو بكر السامرائي 
ــي منطقة  ــد خطفه ف بع

النخيب.
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بغداد / 
كــشــفــت لــجــنــة االوقـــــاف والـــشـــؤون الــديــنــيــة فــي مجلس النواب، اخلميس 
ــي، عن توجه لتقليص العطل الرسمية ضمن القانون الـــخـــاص بـــذلـــك، مبينة ان  املاض
ــل العطل الوطنية والدينية. وقـــال رئـــيـــس الــلــجــنــة حسني الــيــســاري  ذلك يشم
ـــر  ــة والـــعـــشـــائــ ـــان ضمن مسؤولية جلنة املصاحل ــل كـ ــث ان «قانون العط ــي حدي ف
ـــاف ضمن مسؤوليتها»، مبينا ان «اللجنة وبعد ان اصبحت  ـــا كـــانـــت االوقــــــ عــنــدمـ
ـــا اضـــافـــة الــــى بعض  ـــد الـــقـــانـــون ضــمــن مــســؤولــيــتــهـ مستقلة اعــيـ
ـــود توجه لتقليص عــدد  ــار اليساري الى «وجـ ــني ذات العالقة كالثقافة واالعالم».واش القوان
ـــة الــتــي فــاقــت الــتــوقــعــات»، معتبرا «ذلـــك مخالفة ملا موجود في  العطل الرسميـ
ــات التي لها ذكرى أليمة في تاريخ العراق،  ــع ان «التقليص سيشمل املناسب دول العالم».وتاب
ــني كيوم  السيما الوطنية منها، واالبقاء على االيام التي تبث الفرح والسرور في قلوب العراقي
ــات الدينية التي  ـــة، فضال بعض املناسب ـــش االرهــابــيـ اعالن االنتصار على عصابات داعـ
ـــذا التقليص سيعود  ـــات»، مشيرا الــى ان «هـ ــب والــديــانـ ــني املذاه اصبحت مثار خالف ب

بالفائدة على االقتصاد واالنتاج في البلد».
 تتمة ص «٣»

SUNاألحـــد

@⁄aäy@Â«@—íÿ€a
@Êb‡«@ø@Ô«biâ
ÔçÏj‹ßa@ıbñ”�

بغداد / البينة اجلديدة
ــس السبت،  ــدر سياسي، ام كشف مص
ــي العاصمة  ــراك سياسي يجري ف عن ح
ــذ اسبوع النهاء هيمنة  األردنية عمان من
ــي على  ــد احللبوس ــان محم ــس البرمل رئي
ــي السني.وقال املصدر  ــد السياس املشه
ــا يجري  ــح إن ”حراكا سياسي ــي تصري ف
ــال الضاري وخميس  في عمان بقيادة جم
اخلنجر واسامة النجيفي ورافع العيساوي 
ــى القرار  ــي عل ــة احللبوس ــاء هيمن النه
ــرا ان ”احلراك  ــي“، مشي السياسي السن
ــرارات  ــد سلسلة الق ــا بع ــاء خصوص ج
ــي وابرزها رفع احلصانة  األخيرة للحلبوس
عن النائب طالل الزوبعي“.وأضاف املصدر، 
ــب طالل  ــم النائ ــادة طرح اس ــه ”مت اع أن
ــي“، الفتا  ــن احللبوس ــي كبديل ع الزوبع
ــى أن ”الزوبعي يحظى بدعم مباشر من  إل
ــة النجيفي“. ــرار اسام ــس حتالف الق رئي
ــة  ــوى شيعي ــإن ”ق ــدر، ف ــب املص وبحس
ــس مجلس النواب  ــم توجه اقالة رئي تدع
ــه السيما  ــي من منصب ــد احللبوس محم
ــن استهداف مقار  بعد مواقفه األخيرة م

احلشد الشعبي وعدم التعليق عليها“.

ÚΩbƒ€a@paâaä‘‹€@ÚÓ«äë@Û�«c@¥jÓÃΩa@Íb£@kÌäΩa@o‡ñ€aZÜÓj»€a
بغداد/ 

ــة نينوى خالد العبيدي  اعرب النائب عن محافظ
اجلمعة املاضية عن استغرابه من الصمت احلاصل 
جتاه ملف املغيبني.وقال العبيدي في بيان مبناسبة 
ــون  ــم الفاعل ــن «ليعل ــي للمفقودي ــوم العامل الي
ــن الدفاع  ــون م ــون واملتهرب ــرون والصامت واملتست
ــل عددهم  ــني والذين وص ــني واخملطوف ــن املغيب ع

ــي الشرعية  ــم املريب يعط ــى االالف، إن صمته ال
ــراءات الدموية التي حلقت  للقرارات الظاملة واالج
ــني خالل كل  ــن العراقي ــني واملفقودي ــل املغيب بك
ــدي الى ان «هذا  ــة السابقة».واشار العبي االنظم
الصمت اعطى شرعية للقرارات الظاملة».وطالب 
رئيس كتلة احملور الوطني النيابية احمد اجلبوري،   
اجلمعة، رئيس الوزراء عادل عبد املهدي بحل ملف 

املغيبني.وقال بيان للجبوري إن «اجلبوري ومبناسبة 
ــوم العاملي للمختفني قسريا، اكد على ضرورة  الي
ــف املغيبني واملفقودين كونه  «رفع السرية عن مل
ــدان عقوبته  ــا، ليواجه امل ــا واخالقي ــا وطني واجب
ــس ذلك سيبقى هذا امللف  والبريء حريته، وبعك
ــروع املصاحلة  ــي ال يخدم مش ــق شعب مصدر قل

اجملتمعية».

بغداد /
ــوات التابعة  ــوات س ــوة من ق وضعت ق
ــة املاضية،  ــوارىء بغداد، اجلمع لفوج ط
يدها على دار رئيس ديوان الوقف الشيعي 
السابق حسني بركة الشامي، بعد رفض 
ــة الصادرة من  ــر للقرارات القانوني االخي

ــة تنفيذ الكاظمية والتي تتضمن  مديري
اإلخالء اجلبري .وقال الوقف الشيعي في 
ــه، إن «محكمة التمييز في بغداد  بيان ل
ــا بالعدد ١٤٣٤/ب/٢٠١٧  قد أصدرت قراره
بتاريخ٢٠١٩/٤/٥ وكتبها الالحقة املثبتة 
ــار،  بالعق ــوان  الدي ــة  بأحقي ــي  والقاض

ــة  القانوني ــراءات  االج ــى  ال ــاداً  واستن
ــا ديوان الوقف  ــة التي يعتمده والرسمي
ــاً  ــاً أصولي ــد  إلزام ــي تع ــي والت الشيع
ــة والتصرف  ــال حقوقه العام الستحص
ــة الصادرة  ــرارات القانوني ــا للق احتكام
ــدد،  بالص ــة  املعني ــا  مؤسساته ــن  م

ــن مديرية تنفيذ  ــرار الصادر م ووفقا للق
ــن  في٢٠١٩/٥/٢١املتضم ــة   الكاظمي
ــار  ٣٢/٨ /  ــة اجلبرية للعق ــراء التخلي اج
ــل حسني  ــن قب ــول م ــة واملشغ عطيفي

بركة الشامي».         تتمة ص «٣»
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كتب اِّـحرر السياسي
ــد (عمار  ــة السي ــار احلكم ــس تي ــدد رئي    ش
ــة، على أن سماء  ــم)، امس االول اجلمع احلكي
ــداء خارجي  ــا ألي اعت ــراق ليست مسرح الع
ــالح غير عراقي،  ــه ليست مخزنا الي س وارض
فيما اشار الى وجود تقصير متعمد في حصر 
ــال احلكيم في كلمة  ــد الدولة. وق السالح بي
له أمام جمع من املواطنني في ساحة اخلالني 
ــا بوضوح  ــداد: «اقوله ــة بغ ــط العاصم وس
ــت مخزنا الي  ــراق ليس ــة ان ارض الع وصراح
ــاءه ليست مسرحا  ــر عراقي، وسم سالح غي
ــن معارضة  ــداء خارجي»، واضاف نح ألي اعت
للحكومة وليس معارضة للدولة.على صعيد 
ــارض, امس  ــة املع ــد تيار احلكم ــة اك ذي صل
ــس النواب  ــام امام مجل ــت, ان االعتص السب
ــي حال عدم  ــه املستقبلية ف ــو احد خيارات ه
تصحيح مسار احلكومة في محاربة الفساد 
ــن التيار  ــال النائب ع ــا. وق ــذ برنامجه وتنفي
ــي تصريح إن ”ذهابنا الى  (جاسم البخاتي) ف
ــة احلكومة  ــب علينا مكاشف املعارضة يوج
بشكل علني وشفاف عن اخطائها في تنفيذ 
ــام ممثلي الشعب“.وفي شأن  ما تعهدت به ام
ــاح الشمري)، امس  ــر توعد وزير الدفاع (جن آخ
السبت، بـ“إجراءات عسكرية وامنية“ للدفاع 
عن العراق جتاه اي اعتداء. وقال الشمري خالل 
ــس الدفاع بحسب بيان  اجتماع ”طارئ“ جملل

ــذ اإلجراءات  ــاع إن وزارته ”ستتخ ــوزارة الدف ل
األمنية والعسكرية للدفاع عن البالد جتاه أي 
ــة عراقية ”، مشددا على  اعتداء على أية جه
ــن أي مساس  ــة واحلذر م ــرورة اخذ احليط ”ض
ــه الشمري في  ــادة وكرامة العراق“. ووج بسي
ــي حضرها رئيس  ــة مجلس الدفاع الت جلس
ــات واإلدارة  ــه للعملي ــش ومعاوني ــان اجلي أرك
وامليرة والتدريب واملفتشان العام والعسكري 
ــوف بـ“ضرورة  ــدراء الصن ــادة األسلحة وم وق
ــوات املسلحة  ــني الق ــم ب ــف والتالح التكات
ــن اجليش  ــا م ــا وتشكيالته ــة صنوفه بكاف
ــدود ومكافحة  ــة االحتادية وقوات احل والشرط
اإلرهاب واحلشد الشعبي وقوات حرس اإلقليم 
ــد حتت راية  ــن اجل عراق موح ــة م البيشمرك

ــد زعزعة امن العراق“. واحدة بوجه من يري
ــن جانبها نفت حكومة اقليم كردستان  م
ــود معسكر  ــت، وج ــس السب ــراق، ام الع
ــرة ان اطالق  ــل، معتب ــي اربي ــي ف اسرائيل

ــه الترويج السياسي.  ــذا «اشاعات» هدف هك
ــم احلكومة (جوتيار عادل)  وقال املتحدث باس
ــي إن «بعض وسائل اإلعالم  في حديث صحف
عي  ــة تداولت، تصريحاً ال صحة له، يدّ العراقي
ــرأة برتبة  ــر اسرائيلي تديره ام ــود معسك وج
ــاف عادل، أن «حكومة  جنرال في اربيل». واض
اقليم كردستان تنفي هذه اإلدعاءات امللفقة، 
ــة، وتؤكد أن  ــن الصح ــاس لها م ــي ال أس والت
الهدف من ترويج افتراءات كهذه، هو للدعاية 

ــب شخصية  ــة، ولتحقيق مكاس السياسي
ــورات ايضاً رأى  ــي التط ــا ال أكثر».وف ملطلقيه
ــزب الدميقراطي الكردستاني،  القيادي في احل
(ماجد شنكالي)، امس السبت، أن االستفتاء 
ــص، مشددا  ــن قبل أي شخ ــن إلغاؤه م الميك
ــي إقليم كردستان  ــؤول سياسي ف أن أي مس
اليستطيع القول إن االستفتاء مت إلغاؤه. وقال 
ــن إلغاؤه من  ــي، إن «االستفتاء ال ميك شنكال
قبل أي شخص، وأن هذه املمارسة متثل رغبات 
ــم». وأضاف:  ــوا بآرائه ــوا وأدل ــني خرج ملواطن

ــؤول سياسي في إقليم  ــد أن أي مس «ال أعتق
ــول إن االستفتاء مت  ــع الق ــان يستطي كردست
ــذا الشخص  ــه حينذاك سيعد ه ــاؤه، ألن إلغ
ــن سكان  ــن ٩٣٪ م ــاع ع ــن الدف ــال ع متنص
ــن جانب آخر  ــوا لالستفتاء».م ــم صوت اإلقلي
ــوى العراقية،  ــادي في حتالف الق كشف القي
ــن مهمة  ــس السبت، ع ــالح اجلبوري)، ام (ص
ــة، الفتا إلى أن القوائم  جبهة االنقاذ والتنمي
ــل السنية سوف تكون (٣) قوائم، ورمبا  أو الكت
ــي يترأسها رئيس البرملان  ستكون الكتلة الت

ــن سواها من  ــد احللبوسي) أكثر قوة م (محم
ــوري، إن «الوضع  ــال اجلب ــة. وق ــل السني الكت
ــراق ال أراه  ــي احلالي في الع ــي السن السياس
ــع املكونات األخرى في  يختلف كثيراً عن وض
ــي التحالف الوطني الشيعي  العراق، سواء ف
ــد  صعي ــى  الكردستاني».عل ــف  التحال أو 
ــرا، ان  ــي مطلع مؤخ ــر مصدر سياس آخر ذك
ــدء الفصل  ــاً مرتقباً مع ب ــالً وزاري هناك تعدي
ــي اجلديد، فيما كشف قيادي صدري  التشريع
ــال املصدر في  ــة (٥) وزراء. وق ــراك القال ــن ح ع

ــاً سياسياً  ــي ان «هناك اتفاق ــح صحف تصري
ــال الفصل  ــدء أعم ــل وزاري، مع ب ــى تعدي عل
ــواب»، مبينا ان  ــد جمللس الن ــي اجلدي التشريع
ــني قادة  ــل مبدئي ب ــراً بشك ــاق متّ أخي «االتف
سياسيني وزعماء كتل سياسية».من جانبها 
ــة، (عالية  ــة النزاهة النيابي ــو جلن اكدت عض
نصيف)، مؤخرا ان تعيني املفتشني العموميني 
ــط التي تتعلق  ــا للمعايير والضواب جاء خالف
ــة تعيش  ــة ان الدول ــد، مبين ــرة واملوالي باخلب
ــا يتعلق مبواجهة الفساد.  اسوأ حاالتها فيم
ــس الوزراء  ــف في تصريح ان ”رئي وقالت نصي
ــون بتعيينه  ــرق القان ــد املهدي) خ ــادل عب (ع
ــة  بدرج ــد ١٩٨٢  موالي ــني  ــني عمومي ملفتش
خاصة، في حني انهم ضمن الدرجة السابعة 
في السلم الوظيفي“. واضافت ان ”الدولة 
متر في اسوأ حاالتها فيما يتعلق مواجهة 
ــة ان  ــات، خاص ــالق التعيين ــاد واط الفس
ــم يقدموا شيئا للبلد“. هؤالء املفتشني ل
وفي الشأن السياسي قال رئيس جبهة احلوار 
ــرار ملف  ــك) ان استم ــي (صالح املطل الوطن
املغيبني قسراً من دون الكشف عن مصيرهم 
عار على السياسيني على حد وصفه. واضاف 
ــارع العراقي قد يصل  في حوار متلفز ان الش
الى مرحلة «سحل السياسيني» اذا استمرت 
حالة التردي في امللفات اخلدمية واالقتصادية 

والسياسية.

تهنئ العراقيني وعامة اِّـسلمني بالعام الهجري الجديد .. وتتمنى ان يكون عام سلم وأمن وازدهار
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بغداد / البينة الجديدة
ــم البخاتي، امس االول اجلمعة، ان رئيس الوزراء  اكد النائب عن تيار احلكمة جاس
ــا باتخاذ القرارات، مبيناً ان تقومي االداء احلكومي امر  ــادل عبد املهدي ليس طليق ع
ــوءاً حيث ستعيد العراق الى املربع االول. ــتزيد االوضاع س صعب كما ان اقالته س

ــرات اقليمية تلعب دوراً كبيراً في الوضع  ــال البخاتي في تصريح ان ”هناك مؤث وق
ــد االميركي، لذا فهو  ــد بالتدخالت والتواج ــأن رئيس الوزراء مقي ــراق، واليوم ف الع
ــرارات احلكومة نابعة من تفاهمات  ــس طليقاً وحراً باتخاذ القرار“.واضاف ان ”ق لي
بني الشركات في العملية السياسية، خاصة الذين شكلوا احلكومة“.واوضح ان 
ــوزراء وهناك من يقول انه ليس  ــن الدعوات بدأت تنطلق القالة رئيس ال ”الكثير م
ــاد  ــت في اكثر من خطبة عن ملفات الفس ــة، حتى ان املرجعية نوه ــل املرحل رج
ــذا دليل على عدم رضاها“.وبني ان ”هناك  ــة والعاطلني وغيرها الكثير وه والصناع

صعوبة في تقومي اداء احلكومة.

بغداد / البينة الجديدة
اعلنت مؤسسة الشهداء مؤخرا عن جناحها في 
ادراج مشروع اجملمعات السكنية لذوي الشهداء 
ــام ٢٠٢٠.وقالت  ــن خطط وزارة التخطيط لع ضم
ــذ بنظر االعتبار  ــة في بيان : انه «مت االخ املؤسس
ــات  ــاريع اجملمع ــييد مش ــة لتش ــغ املطلوب املبال
ــكان واالعمار  ــي تنفذها وزارة االس ــكنية الت الس
ــة  ــغال العامة لصالح املؤسس ــات واالش والبلدي
والتنسيق مع الوزارة املذكورة عند اعداد مقترحات 
٢٠٢٠م». ــنة  لس ــتثمارية  االس ــة  املوازن ــداول  ج

ــي بجهود  ــوة املهمة تات ــذه اخلط ــت ان «ه واضاف
ــة ناجحة عبد  ــرة من قبل رئيسة املؤسس مباش
ــر  ــكل مباش ــرفت وبش ــمري التي اش االمير الش
ــع وزارة التخطيط  ــات التي جرت م ــى املناقش عل
ــتحصال املوافقات  ــكان، الس ووزارة االعمار واالس
ــتثمار لبناء  ــة الدراجها ضمن خطة االس االصولي
ــيرة  ــهداء»، مش ــكنية لذوي الش ــات الس اجملمع
ــهداء يعانون من  ــى ان «عددا كبيرا من ذوي الش ال
ــكنية  ــتحصال الوحدات الس ــي اس صعوبات ف
ــي تزامنت  ــات املالية الت ــبب قلة التخصيص بس
ــهداء وفق ما نص  مع اضافة فئات جديدة من الش
عليه قانون املؤسسة مما تطلب جهودا مضاعفة 

لتوفير السكن املالئم لذوي الشهداء».
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رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

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

أسسها الراحل  

بغداد / البينة اجلديدة
ــالمي العراقي  ــى اإلس ــع اجمللس األعل تاب
ــديد الهجمات التي استهدفت  بقلق ش
مقرات عسكرية وأمنية وأودت بأرواح عدد 
ــهداء، والتي مثلت تطورا خطيرا  من الش
ــى العراق،  ــدوان عل ــات الع ــي مخطط ف
وانتهاك سيادته الوطنية، وكرامة ابنائه، 
ــادر قوته، بعد ما  ــة النيل من مص ومحاول
ــار عظيم على  ــدته قواته من انتص جس
ــي، وقلبت  ــروع الصهيوني الداعش املش
موازين القوة في املنطقة، واعادت االعتبار 
ملكانة العراق ودوره الريادي في الساحتني 
ــة.. وإزاء هذه التطورات،  االقليمية والدولي
ــفر عنها من تداعيات، فإن اجمللس  وما اس

األعلى اإلسالمي يؤكد على ما يلي:

ــديدة ألي  ــام واالدانة الش ــض الت أوال- الرف
ــة،  ــة العراقي ــيادة الوطني ــاس بالس مس
ــى اي فئة من أبنائه  واعتبار اي اعتداء عل
ــى العراق  ــه عدوانا عل ــن اراضي ــزء م او ج
ــعبا، ويتوجب على قيادة  كامال، دولة وش
ــالث اتخاذ موقف  ــلطاتها الث الدولة بس
ــعبنا  ــازم ورادع، يترجم االرادة احلرة لش ح
ــواه الوطنية. ثانيا- نحمل الدولة  األبي وق
بجميع سلطاتها مسؤولية مراجعة كل 
ــع األطراف  ــة املبرمة م ــات االمني االتفاقي
ــا، لتحديد مدى جدية  الدولية املعنية به
التزامها بها، أو التراجع عنها، ومبا يكفل 
ــة  العراقي ــة  الوطني ــة  املصلح ــق  حتقي

املتوخاة من هذه االتفاقيات. 
ــن عدوان  ــرض له العراق م ــا- إن ماتع ثالث

ــلة اعتداءات استهدفت  تزامن مع سلس
ــف عن  ــقيقة، يكش عددا من الدول الش
ــر لتفجير أوضاع املنطقة،  مخطط خطي
ــتنزاف قوة  ــا، واس ــعال العنف فيه واش

بلدانها. 
ــع في  ــي يض ــان الصهيون ــا- ان الكي رابع
ــتى  ــراق بش ــر الع ــه تدمي ــة أهداف مقدم
الوسائل، وينطلق بذلك من حقد تاريخي 
ــل العمق  ــل الذي ميث ــعبه االصي على ش
ــاء  األنبي ــد  ومه ــة،  للمنطق ــاري  احلض
ــماوية، واملواقف  ــاالت الس واألئمة والرس
الشجاعة.. وعلى شعبنا وضع ذلك نصب 
عينيه، وادراك طبيعة التحديات، وجتسيد 
ــية  ــواه السياس ــع ق ــي م ــف تالحم موق
ــد  الوطنية، وقواته من جيش وامن وحش

شعبي ممن كان لهم شرف صنع االنتصار 
العراقي التاريخي. 

ــي  ــرة ف ــوى اخلي ــع الق ــا- ان جمي خامس
ــالم  املنطقة والعالم، احلريصة على الس
ــي  ــال ف ــدور فع ــة ب ــتقرار، مطالب واالس
ــة، وتبني  ــي احملافل الدولي ــم العراق ف دع
ــردع العدوان  ــؤولة ل مواقف صادقة ومس
واحترام السيادة العراقية، فأمن املنطقة 

واستقرارها من أمن العراق واستقراره. 
ــذي ندعو األجهزة  ــا- في الوقت ال سادس
ــة واحلذر،  ــن اليقظ ــى مزيد م ــة إل األمني
نطالب احلكومة بتطوير منظومة الرصد 
ــم  ــجم وحج ــا ينس ــوي مب ــاع اجل والدف

التحديات التي يواجهها البلد. 
ــالمي  ــد اجمللس األعلى اإلس ــابعا- يؤك س

ــلحة  ــام للقوات املس ــه للقائد الع دعم
ــي ادارة االزمة  ــا اتخذه من اجراءات ف فيم
ــؤولة،  ــة مس ــديدة، وروح وطني ــة س برؤي

ومبشاركة مختلف األطراف املعنية. 
ــاحة  ــهدته الس ــأن ما ش ــة ب ــا ثق وكلن
ــعبية غيورة  ــن ردود أفعال ش العراقية م
ــراق جديد،  ــي عنوان اقتدار لع وصادقة ه
ــار، وارادة التحدي..  ــروح االنتص ــم ب مفع
ــش بوحدتنا،  ــى داع ــا عل ــا انتصرن فكم
ــا، وحكمة  ــوة اميانن ــا، وق ــة هويتن واصال
ــات ابنائنا  ــجاعة مرجعيتنا، وتضحي وش
الغيارى، ودماء شهدائنا األبرار «تغمد اهللا 
ــع جناته»، سننتصر على  أرواحهم بواس
ــى كل من يحاول النيل  هذا التحدي، وعل

من سيادتنا وكرامتنا. 

بغداد / البينة الجديدة
ــادة  وقي ــداد  بغ ــة  امان ــت  اعلن
ــبت،  ــات بغداد، امس الس عملي
ــرة بفتح شارع مهم  عن املباش
ــط العاصمة.وقالت  وحيوي وس
ــه «بجهد  ــي بيان : ان ــة ف االمان
ــادة عمليات  ــم قي ــترك ض مش
ــداد  بغ ــني  ام ــب  ومكت ــداد  بغ
ــي في  ــي واآلل ــد الهندس واجله
ــيق مع مكتب  ــة وبالتنس االمان
ــرة      املباش ــت  مت ــوزراء  ال ــس  رئي
ــل الكونكريتية عن  ــع الكت برف

ــاب  ــة ب ــن منطق ــارع ٢ ضم ش
ــل  ــن اج ــة ١١٦ م ــم احملل املعظ
ان  ــت  بالكامل».واضاف ــه  فتح
ــارع يعد من الشوارع  «هذا الش
املهمة كونه يربط مركز املدينة 
ــات احلكومية  بعدد من املؤسس
ــب  والط ــب  الط ــة  مدين ــل  مث
ــي وباقي األبنية احمليطة»،  العدل
مشيرة الى ان  «الكوادر البلدية 
ــف  لتنظي ــة  بحمل ــر  ستباش
وتاهيل الشارع الذي اغلق سنة 
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ــي رجب طيب أردوغان،  تأكيــد .. أكد الرئيس الترك
ــبر من أراضي  أن بالده ال تضمر أي أطماع في أي ش
ــك أن تركيا  ــم ذل ــددا انه رغ ــرى، مش ــدول األخ ال
ــن أطماع  ــها م ــر جهدا في حماية نفس لن تدخ
اآلخرين.وأكد أردوغان على هامش احتفالية «عيد 
النصر» في تركيا امس السبت أن «الهدف الوحيد 
لنضالنا في العراق وسوريا وشرق املتوسط وكافة 
أرجاء منطقتنا، هو الدفاع عن حقوق اجلمهورية التركية إلى جانب 

ضمان أمن الشعوب الصديقة والشقيقة»
ــطينية مع حكومة إسبانيا  ــلطات الفلس حفيظة .. تواصلت الس
ملنع مجموعة CAF التي فازت مبناقصة تنفيذ جزء 
ــروع «ترام القدس»، من املشاركة في بناء  من مش
ــى األراضي احملتلة. ــروع عل البنية التحتية للمش

ــبانية «إفي» أن  ــة األنباء اإلس ــي رام اهللا لوكال وف
ــن امتعاضها  ــطينية أعربت ع ــلطة الفلس الس
للجانب اإلسباني من حقيقة أنه سينخرط لربط 

املستوطنات اإلسرائيلية بالقدس الشرقية.

ــرحان سرحان  ــطيني س تعــرض .. تعرض الفلس
املدان بقتل السناتور واملرشح الرئاسي األمريكي 
ــجون  ــكني في أحد س روبرت كندي للطعن بالس
كالفورنيا، ومت نقله إلى املستشفى مصابا بجروح 
من عدة طعنات. وذكر موقع TMZ أن سرحان أصيب 

ونقل إلى املستشفى بعد أن تعرض للطعن. 

ــوم أمس االول  ــس األمريكي دونالد ترامب ي ــر الرئي كشــف .. أثار نش
ــي، مخاوف  ــلة لقمر صناعي إيران ــة إطالق فاش ــورة ملوقع عملي ص
ــتطالع  ــات املراقبة واالس ــرار عملي ــف أس ــتخبارات من كش االس
ــرارها.وأظهرت الصورة غير  ــح أس األمريكية وفض
ــر موقع  ــى تويت ــرها ترامب عل ــي نش ــة الت امللون
اإلطالق في مركز للفضاء بشمال إيران مبا في ذلك 

برج خدمات وقاذفة تعرضا للتدمير.
ــال الرئيس األمريكي، دونالد ترامب، إنه  دحض .. ق
ــعيدا في حتديد األسباب  يتمنى لطهران حظا س
ــاروخ إيراني يحمل  ــل مهمة ص التي أدت إلى فش

ــب ترامب في  ــدار األرض.وكت ــرا صناعيا إلى م قم
ــال، إن «الواليات املتحدة  ــى «تويتر»، قائ تغريدة عل
ــم يكن لها يد في احلادث الكارثي الذي وقع أثناء  ل
.«Safir SLV ــاروخ ــالق النهائي لص حتضيرات اإلط

ــي حتديد ماذا  ــران حظا وافرا ف ــاف: «أمتنى إلي وأض
جرى في موقع اإلطالق».

ــفيتالنا غومزيكوفا، في  ــاله، كتبت س ــت العنوان أع اســتبدال .. حت
ــع الهند  ــو إجناز صفقة بي ــير نح ــا»، حول الس ــفوبونايا بريس «س
ــوط  ــم الضغ ــية، رغ ــة «إس-٤٠٠» الروس منظوم
األمريكية.وجاء في املقال: ستصبح الهند الدولة 
ــي تتلقى نظام  ــا، الت ــد الصني وتركي ــة، بع الثالث
ــرات إس-٤٠٠.  ــية املضادة للطائ الصواريخ الروس
ــى العقد  ــلفة عل ــدد اجلانب الهندي س فلقد س

املبرم مسبقا.

ــر  واملفك ــب  الكات ــال  ق   
العلوي)  ــن  (حس ــي  السياس
ــادل عبد  ــوزراء (ع ــس ال ان رئي
ــلم اهلي غير  املهدي) رجل س
قادر على املواجهة وينتمي الى 
عائلة برجوازية وغير متكالب 
رأس  ــة  نقط ــلطة..  الس على 

سطر.
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بغداد / البينة الجديدة
ــابق  ــوزراء الس ــب رئيس ال ــر نائ اعتب
ــبت، ان  ــس الس ــي، ام ــاء االعرج به
ــحب الثقة عن  ــن يخططون لس الذي
احلكومة يفتقدون للرؤية السياسية، 
ــدام على ذلك  ــى ان االق ــار ال فيما اش

ــام فوضى.وقال  ــراق ام ــيجعل الع س
ــه :ان «الذين  ــدة ل ــي في تغري االعرج
يخططون لسحب الثقة عن احلكومة 
ــر بها العراق  ــي هذه الظروف التي مي ف
واملنطقة، يفتقدون للرؤية السياسية 
ــاء الدولة ما افقدهم قراءة  ومعرفة بن

ــى  ــم عل ــاف ان «اقدامه الواقع».واض
ــام عراق  ــتجعلنا ام ــذه اخلطوة س ه
ــيرا الى انه «اذا كانت  الفوضى»، مش
ــم  ــي خياره ــة فه ــة ضعيف احلكوم
واحلل بتقويتها من خالل تعديل وزاري 

وبسط يد رئيسها».

بغداد / البينة اجلديدة
ــبت، أن رئيس  ــاد عالوي، امس الس ــس املنبر العراقي اي ــد رئي أك
ــرائيليّة بنيامني نتنياهو اعترف بتنفيذ هجمات  احلكومة اإلس
ــمية  ــكوى رس في العراق، داعيا احلكومة العراقية الى تقدمي ش
ــك االعتداءات.وقال عالوي في  ــس االمن الدولي بخصوص تل جملل
ــمية جمللس  ــكوى رس بيان «على احلكومة العراقية ان تقدم ش
ــرائيلي األخير وذلك على  ــن الدولي بخصوص االعتداء االس االم
ــرائيليّة، بنيامني نتنياهو  ــراف رئيس احلكومة اإلس خلفية اعت
ــي العراق».وأضاف عالوي أن «اعتراف نتنياهو  بتنفيذ هجمات ف
ــازم من  ــي ان يواجه مبوقف ح ــة ينبغ ــيادة العراقي ــرق الس بخ
احلكومة وموحد من قبل الكتل السياسية»، مؤكدا ان «العراق 
ــدد عالوي  ــربٍ بالوكالة».وش ــاحة ح ــدة ان يكون س يرفض بش
ــون للمجتمع الدولي وقفة حازمةٌ جتاه تلك  على، «ضرورة ان يك
االعتداءات واالستفزازات بوصفها تهديد حقيقي لالمن والسلم 

العاملي، وخرق واضح جلميع القوانني واملعاهدات الدولية».

النجف االشرف / وكاالت / البينة اجلديدة
ــعائر  ــي تغريدة له ان في اقامة الش ــم التيار الصدري ف ــال زعي ق
ــرة االولى: هي  ــني مهمتني: الظاه ــراق ظاهرت ــينية في الع احلس
ــاً: االخالص. وثالثاً:  ــنة ومنها: اوالً: الطاعة. وثاني الظواهر احلس
الكرم. ورابعاً: املواالة. وخامساً: الروح اجلهادية. وسادساً: الوفاء. 
وسابعاً: االيثار. وثامناً: التواضع. وتاسعاً: اغاظة االعداء. وعاشراً: 
ــيئة يجب تصحيحها  تقوى القلوب.واضاف الصدر ان  ظواهر س

في الشعائر احلسينية منها:
أوالً: ترك الواجب والتمسك باملستحب.

ثانياً: التبذير باملأكل.
ثالثاً: استعمال الشعائر كدعاية سياسية.

رابعاً: الرياء.
ــحة النظافة والترتيب في اقامة املواكب والتكيات  ــاً: ش خامس

وطريق السير الى كربالء وما شاكل ذلك.
سادساً: اجبار الزوار على الطعام بصورة بشعة بل ومقززة.

سابعاً: اختالط اجلنسني مبا ال يليق.
ثامناً: ترك القطاعات احلياتية الضرورية بال رعاية كاملستشفيات 

وبعض دوائر الدولة واملدارس وما الى ذلك.
تاسعاً: استعمال الشعائر كحرب طائفية ضد االديان والطوائف 

االخرى بل والبلدان االخرى.
عاشراً: االساءة للضيوف واالساءة للمضيف في بعض االحيان.

دياُّـ / البينة الجديدة
ــلمني في محافظة ديالى، اجلمعة املاضية  اكد احتاد علماء املس
ــات مختلفة ضد  ــن حربا باجتاه ــان ١٠ دول تقودها امريكا تش ب
ــلمني في ديالى  ــعبي.وقال  رئيس احتاد علماء  املس ــد الش احلش
جبار املعموري في حديث ان“ احلشد الشعبي قوة وطنية نابعة 
ــيم  ــة الدينية والتي انقذت العراق من التقس من فتوى املرجعي
ــاء على البالد  ــت تهدف للقض ــرة ٢٠١٤ والتي كان ــت مؤام وانه
ــل مخابرات دول  ــم متطرف مدعوم من قب ــليمها الى تنظي وتس
ــوري،ان“ ١٠ دول تقودها امريكا  ــاف املعم ــة ودولية“.واض اقليمي
ــن حربا باجتاهات مختلفة ضد احلشد الشعبي الفتا الى ان  تش
ــد هي مخطط  ــداءات الكيان الصهيوني االخيرة ضد احلش اعت
ــل في  ــر النهم ادركوا بان كل مؤامراتهم في العراق ستفش كبي

وجود احلشد الشعبي“.

وكاالت / البينة الجديدة
ــة املاضية ، ان  ــب اردوغان ،اجلمع ــد الرئيس التركي رجب طي اك
ــوريا هو  ــالده الوحيد مما تقوم به في العراق وس ــدف حكومة ب ه
ــبة عيد  الدفاع عن حقوق تركيا.وقال اردوغان خالل كلمة مبناس
ــرق  ــوريا وش ــر، إن» الهدف الوحيد لنضالنا في العراق و س النص
ــاع عن حقوق اجلمهورية  ــط وكافة أرجاء منطقتنا، الدف املتوس
ــعوب الصديقة والشقيقة». التركية إلى جانب ضمان أمن الش
ــكرية  ــر مقبول ونقاطنا العس ــع في إدلب غي ــاف ان» الوض واض

شمال سوريا في حالة تأهب.
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وكاالت / البينة الجديدة
تراجعت أسعار النفط بنحو ٦ ٪ خالل تعامالت شهر آب املاضي الذي 
شهد الكثير من التغيرات التى أدت لتذبذب األسعار ما بني االرتفاع 
واالنخفاض نتيجة احلرب التجارية بني امريكا والصني وضعف النمو 
ــن تباطؤ االقتصاد  ــتمر اخملاوف التجارية والقلق م االقتصادي. وتس
ــلباً على معنويات  ــي وتراجع الطلب على اخلام في التأثير س العامل
ــوط قوية  ــام إلى ضغ ــرض اخل ــوق النفط.وتع ــي س ــتثمرين ف املس
لتتجاوز خسائره ٣ باملئة على خلفية اقتراب إعصار دوريان من والية 
فلوريدا األمريكية وهو األمر الذي من شأنه التأثير سلباً كذلك على 
ــتفادت باألمس من إشارات التفاؤل،  اخلام.وكانت أسعار النفط اس
ــاك إمكانية النعقاد اجتماع جتاري مع  حيث أوضحت الصني أن هن
ــرات التجارية  ــهر املقبل.وضغطت التوت ــات املتحدة في الش الوالي
على أسعار اخلام خالل الشهر احلالي، حيث أن تأزم املوقف التجاري 
بني أكبر اقتصادين في العالم يثير مخاوف املستثمرين حول تباطؤ 
ــعر  ــعار.واغلق س ــب العاملي على النفط وبالتالي هبوط األس الطل
ــرين االول على  ــليم تش ــي تس العقود اآلجلة خلام «برنت» القياس
ــجل  ــاض بنحو ٢٫٣٣ باملائة إلى ٥٩٫٠٨ دوالر للبرميل بعد أن س انخف
ــا اغلق اخلام االمريكي  ــابق من التعامالت.فيم ٦١ دوالراً في وقت س
ــعر اخلام ٥٥٫١٦ دوالر. على انخفاض ايضا بلغ ٢٫٧٣ باملائة ليصل س

من جانب أخر خفض بنك مورجان ستانلي توقعاته ألسعار النفط 
خالل العام اجلاري، مع ضعف التوقعات االقتصادية وتراجع الطلب 
ــوض جهود أوبك لدعم  ــط الصخري األمريكي والذي يع وزيادة النف
السوق.وانخفضت أسعار النفط اخلام بنسبة ٢٠ باملائة تقريبًا من 
ــجلتها في نيسان املاضي مع  ــتوياتها في ٢٠١٩ التي س أعلى مس
ــدة والصني والذي يُلحق  ــرب التجارية بني الواليات املتح تصاعد احل

الضرر باالقتصاد العاملي وبالتالي الطلب على النفط.

وكاالت / البينة الجديدة
ا من اليونان إلى  ــودة طوعً ــرة، أن ١٦٩٥٤ مهاجراً اختاروا الع ــت املنظمة الدولية للهج أعلن
بلدانهم األصلية خالل ثالث سنوات، من حزيران ٢٠١٦ حتى ٢٨ آب ٢٠١٩. وقالت املنظمة في 
رت قائمة تضم ٨٣ جنسية  ــتان ٤٢٩٢ مهاجراً تصدّ تقرير لها إن «عدد املهاجرين من باكس
ــراق (٤١٨٧ مهاجراً)، وجورجيا  ــة الدولية للهجرة، ثم من الع ــاعدة املنظم ا مبس عادت طوعً
ــتان (١٢٩٥ مهاجراً). ولفت التقرير إلى  ــراً)، واجلزائر (١٣٠٨ مهاجرين)، وأفغانس (١٩٧٢ مهاج
ــور، و٢٨١٧ من اإلناث، و٢١٢٠ من  ــراً من العائدين الطوعيني كانوا من الذك أن «١٢٠١٧ مهاج
ـــ٣٦٦٦ مهاجرًا كانوا  ــي العودة الطوعية ل ــاعدت ف ــيرة الى ان «املنظمة س األطفال»، مش
ــن املهاجرين العائدين  ــة، كما تلقى نحو ٤٢٧٠ م ــرقي بحر إيج ــمال ش يقيمون في جزر ش
ــنيّ التقرير أن  ــم احمللية».وب ــتدامة في مجتمعاته ــاج أكثر اس ــم إعادة إدم ــاعدة لدع املس
«املغادرين تلقوا املشورة املتعلقة بالعودة، إضافة إلى املساعدة اإلدارية للحصول على وثائق 

السفر، وتذاكر الطيران واملساعدة في املطار والدعم املالي لتغطية النفقات الفورية».
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بغداد / البينة الجديدة
ــس  ــف، ام ــة نصي ــة عالي ــدت النائب انتق
ــؤي اخلطيب عن  ــبت، وزير الكهرباء ل الس
ــا وصفتها  ــالم عم ــائل االع ــه لوس حديث
ــة بالقول  ــازات الوهمية»، ملمح بـ»باالجن
ــم ال تتعدى الصفر»، فيما اكدت  «اجنازاتك
أن املبالغ املدفوعة سنويا لقطاع الكهرباء 
تكفي إلنشاء محطة تنتج ألف ميكاواط.

ــيد لؤي  ــي بيان: إن «الس ــت نصيف ف وقال
ــازات وهمية في  ــن اجن ــدث ع ــب حت اخلطي
ــدوق) وكأنه يضحك  ــارج الصن برنامج (خ
ــتهني باجلهات  ــاس ويس ــول الن ــى عق عل
ــعب العراقي ان  ــا البد للش ــة، وهن الرقابي
ــة، وأهمها ان  ــق التالي ــى احلقائ يطلع عل
ــي ١٧٥٠٠  ــغ العام املاض ــاج الطاقة بل انت
ــا  ــرة فيم ــرات البص ــكاواط وان مظاه مي

يخص قطاع الكهرباء توقفت منذ الشهر 
ــي كان  ــام املاضي والت ــن الع ــادس م الس
ــي توقف اخلطوط االيرانية  سببها الرئيس
ــن التجهيز وقطعها من اجلانب االيراني،  ع
ــال  ــابق بإرس ــف الوزير الس ــدارك املوق وت
ــاد ترتيب محطات البصرة  وتكليف من أع
ــهادة جميع املطلعني  ــاد انتاجها وبش وأع

على احداث البصرة».
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وكاالت / البينة الجديدة

ــائل إعالم بلجيكية أن قوات  ذكرت وس
ــت  ألق ــد)  (قس ــة  الدميقراطي ــوريا  س
القبض على أحد أهم مسلحي تنظيم 
ــن بلجيكي يدعى  ــو مواط «داعش» وه
ــالد داعش  ــي وامللقب بـ»ج ــور هدوش أن
 De Morgen في الرقة». وذكرت صحيفة
ــي  البلجيكية في مقال لها أن «هدوش
ــليمان البلجيكي يقبع  املعروف بأبي س
في أحد سجون «قسد» بشمال سوريا 

ــف املاضي بعد أن وقع وزوجته  منذ اخلري
ــي مايس (٢٣ عاما) في أيدي عناصر  جول
ــى بلدة  ــاء الهجوم عل ــد» أثن من «قس
باغوز، التي شكلت آخر جيب ملسلحي 
ــرات». الف وادي  ــة  منطق ــي  ف ــش  داع

وهادوشي البالغ ٣٥ عاما متهم بتنفيذ 
ــي الرقة. ــن ١٠٠ عملية إعدام ف ــر م أكث

ــم الفرج،  ــال احملامي إبراهي ــبق أن ق وس
ــاء ب اجمللس املدني في  ــس جلنة القض رئي
 La Libre ــة ــي حديث لصحيف الرقة، ف

ــه  ــى نفس ــق عل ــد أطل Belgique، «لق
ــي، حيث  ــليمان البلجيك ــم أبو س اس
ــع رؤوس الناس وأرغم  ــه قط ان تخصص
السكان احملليني على النظر إلى ضحاياه 
ــوق  ــاحة الس ــاء إعدامه لهم في س أثن
ــلطات  املركزية في الرقة». وتعتقد الس
أن  ــة  والبلجيكي ــية  الفرنس ــة  األمني
ــل الهجمات  ــي متورط في متوي هادوش
ــل وباريس. وعلى  ــي بروكس اإلرهابية ف
وجه اخلصوص، رصدت الهيئات األمنية 

ــورو  ــف ي ــل ٣٫٥ أل ــه مت حتوي ــة أن اخملتص
ــي إلى  ــاب بنكي تابع لهادوش من حس
ــم الرئيس والناجي  محمد أبريني، املته
ــن تفجيرات مطار «زافينتيم»  الوحيد م
ب بروكسل في العام ٢٠١٦، وذلك مبوافقة 
ــل املدبر  ــد أباعود، العق ــد احلمي من عب
لهجمات باريس في تشرين الثاني ٢٠١٥.

 :De Morgenــي لـ وقال والد زوجة هدوش
ــل دي جي وراقص  ــا قابلته، «عم «عندم
ــا أنهما  ــل»، مضيف ــي بروكس ــك ف بري

ــام البريطانية  ــال إلى مدينة برمنه انتق
ــوريا في  ــي ٢٠٠٩، ومن ثم غادرا إلى س ف
٢٠١٤ مع طفليهما.وذكرت الصحيفة أن 
ــلطات البلجيكية أدرجت هدوشي  الس
ــام ٢٠١٦ وجمدت  ــة اإلرهاب ع في قائم
ــر الواضح اآلن  ــه وزوجته.ومن غي أرصدت
ــي، وإن متت  ــتتم محاكمة هدوش أين س
ــة اإلعدام  ــيواجه عقوب في العراق فس
ــلحي  ــل لبلجيكيني من مس كما حص

«داعش» من قبل.
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بغداد / البينة الجديدة
ــأة النزاهة،  ــرة التحقيقات في هي ــت دائ أعلن
ــدات اخلاصة  ــط املع ــبت، عن ضب ــس الس ام
زَت لسايلو الكوفة من قبل  هِّ بــ»مجرشة» جُ
ــريةٍ عام ٢٠٠٢، لم يتم نصبها  شركةٍ سويس
ها لالندثار ويتسبَّب بهدر  لغاية اآلن؛ ممَّا يُعرِّضُ
ــان: إنَّ «فريق  ــال العام.وقالت الدائرة في بي امل
عملٍ من مالكات مكتب حتقيق النجف التابع 
للهيأة، انتقل إلى سايلو الكوفة وشركة جتارة 
ن من ضبط املعدات  احلبوب في احملافظة، ومتكَّ
ــرية،  ــركة بوهلر السويس ــزة من قبل ش هَّ اجملُ
التي شملت (١٨٠) صندوقاً مختلف األحجام 
ــاً،  قدم و٤٠   ٢٠ ــم  ــة حج و(٣٨) حاوي واألوزان 
مبيِّنة أن قيمة العقد بلغت (٨,٦٧٢,٧٣٠) يورو، 

ــغ(١,٠٨٥,٧٥٨,٠٠٠) مليار دينار  إضافة إلى مبل
ــة التي  ــى األعمال املدنية للمجرش رِفَ عل صُ
شملت اخملازن واملسقفات وبناية اإلدارة وصب 
ــس اجملرشة (رفت)». واضافت ان «حتقيقات  أس
ات  ــن أن املُعدَّ ــف ع ــادت إلى الكش ــق ق الفري
ــة وزارة التجارة  ــا عام ٢٠٠٢ ملصلح متَّ جتهيزه
التي بدورها أكملت البنى التحتية عام ٢٠١٠، 
ــاد املالكات اخملتصة؛  ثم قامت عام ٢٠١٦ بإيف
ــة، التي لم يتم  ــة التدريب لنصب اجملرش بغي
نصبها لغاية اآلن مما يُعرِّضها لعوامل االندثار 
ــام، وتفويت فرصة  ــال الع ــبُّب بهدر امل والتس
منفعة الدولة، وإفساح اجملال ملنفعة أصحاب 
ــى أن  ــة إل ــن»، الفت ــة املتنفذي ــارش األهلي اجمل
ــة تبلغ (٢٠) طناً  «الطاقة اإلنتاجية للمجرش

من مادة الرز في الساعة».وتابعت الدائرة إنَّه «متَّ 
تنظيم محضر ضبطٍ أصولي باملضبوطات في 
 ، ت مبوجب مذكرةٍ قضائيةٍ العملية، التي نُفِّذَ
تصّ بالنظر  وعرضت على قاضي التحقيق اخملُ
ــذي قرَّر إيداع  ــا النزاهة في النجف؛ ال بقضاي
د  ــة، وأخذ تعهُّ ــايلو الكوف املضبوطات إلى س
ــايلو وأمني اخملزن بعدم التصرُّف  من مدير الس
ــن احملكمة، إضافة إلى  ــا إال مبوجب قرارٍ م فيه
ــوزارة التجارة  ــوال املمثل القانوني ل تدوين أق
ــوب ومفاحتة  ــة لتجارة احلب ــركة العام – الش
ــب املفتش العام للوزارة إلجراء التحقيق  مكت
ــة وزارة التجارة؛ لبيان  ــا قرَّر مفاحت ، كم اإلداريِّ
ــذه املعدات من حيث  املبالغ املصروفة على ه

التجهيز والبنى التحتية اخلاصة بها».

وكاالت / البينة الجديدة
ــيصدر  س ــر  تقري ــودة  مس ــمت  رس
ــيناريوهات  ــن األمم املتحدة س الحقا ع
«سوداوية» بشأن استمرار ارتفاع درجة 
حرارة الكوكب خالل السنوات املقبلة، 
ال سيما خالل العقود املمتدة من ٢٠٥٠ 
ــودة تقرير لألمم  ــت مس ــى ٢١٠٠. وقال إل
ــار  ــتوى البح ــاع مس ــدة، إن ارتف املتح
ــبب  ــبب االحتباس احلراري قد يتس بس
ــخص، وذلك في  ــزوح ٢٨٠ مليون ش بن
ــيناريو متفائل يحصر االرتفاع  إطار س
بدرجتني مئويتني مقارنة مبا قبل الثورة 
ــرة األعاصير،  ــع ازدياد وتي الصناعية.وم
قد تسجل في الكثير من املدن الكبرى 
فيضانات سنوية اعتبارا من ٢٠٥٠، وفق 
ما جاء في الوثيقة الصادرة عن الهيئة 
ــؤون  ــة بش ــة املعني ــة الدولي احلكومي
ــي. وتوقعت األخيرة ذوبان  التغير املناخ

ــن األراضي الدائمة  ــى ٩٩ باملئة م ٣٠ إل
التجمد بحلول العام ٢١٠٠، مع استمرار 
ــراري الراهنة، مما  ــاس احل ــرة االحتب وتي
ــات كبيرة من ثاني  يؤدي إلى حترير كمي
أكسيد الكربون وامليثان في اجلو.وتقدر 
ــة  ــة املعني ــة الدولي ــة احلكومي الهيئ
ــألمم املتحدة، أن  ــر املناخ التابعة ل بتغي
ــري سيضيف ٣٠٠ و٥٠٠  النشاط البش
ــيد الكربون  ــي أكس ــن ثان غيغاطن م
ــرن  ــة الق ــول نهاي ــات بحل ــى احمليط إل
ــي يوليو املاضي،  ــرين. وف احلادي والعش
ــة إلى حدوث  ــات املناخي أدت االضطراب
ــد أدوت بحياة ٢٧  ــي الهن ــات ف فيضان
ــيا لقي ١٢ شخصا  شخصا، وفي روس
ــيول العارمة. مصرعهم من جراء الس
ــترالية، في ١٣  ــت احلكومة األس وأعلن
ــطس اجلاري، عن تقدمي مبلغ ٣٤٠  أغس
مليون دوالر ملساعدة دول احمليط الهادئ 

على مواجهة ظاهرة االحتباس احلراري.
ــبوقة التي  ــر غير املس ــة احل وأدت موج
ــف إلى زيادة  ــت أوروبا هذا الصي اجتاح

ــكل كبير،  عدد الوفيات في هولندا بش
ــي جتاوز  ــات احلرارة ف ــتمرار درج مع اس
ــت وكالة  ــة مئوية. وقال ــز ٤٠ درج حاج

ــاءات الوطنية في هولندا، في ٩  اإلحص
ــطس املاضي، إن عدد الوفيات في  أغس
ــر التي اجتاحت  ــالد خالل موجة احل الب
ــرة زاد بنحو ٤٠٠  ــا في اآلونة األخي أوروب
ــبوع عادي  ــة مع أي أس ــخص مقارن ش
ــل الصيف.وذكرت الوكالة أن  خالل فص
٢٩٦٤ شخصا إجماال توفوا في هولندا 
ــوم ٢٢ يوليو  ــبوع الذي بدأ ي خالل األس
ــبة نحو ١٥ في  ــي، أي أعلى بنس املاض
ــبوع عادي في الصيف. املئة عن أي أس
ــد لألمم املتحدة  ــر تقرير علمي جدي وذك
أن التغير املناخي الذي يسببه اإلنسان 
ــة على كوكب  يؤدي إلى تدهور اليابس
ــار  وأش ــي.  دراماتيك ــكل  بش األرض 
ــة، التي ال  ــر إلى أن حرارة اليابس التقري
متثل سوى ٣٠ باملائة من الكرة األرضية، 
ــرعة ارتفاع  ــف س ــدل ضع ــع مبع ترتف

حرارة الكوكب ككل.
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ــبات الثابتة هو يوم الثالث من تشرين االول  ــد ان «من ضمن املناس واك
الــذي يعد عيدا وطنيا، ويــوم ١٤ من متوز عطلة العالن النظام اجلمهوري 
شهر  من  والعاشر  االول  وهي  الدينية  العطل  الى  اضافة  العراق،  في 
ــد النبوي وايام عيدي الفطر واالضــحــى»، الفتا الى «وجود  محرم واملول
ـــ٢٥ من كانون االول عطلة مبناسبة ذكــرى والدة  مقترح بان يكون يوم ال
ــني ان «هناك مقترحا بان يناط عدد محدود من  ــح (ع)». وب السيد املسي
تلك العطل باحملافظ ومجالس احملافظات بعد موافقة مجلس الــوزراء، 
واالستذكارات)  الرسمية  العطل  (قانون  القانون  اسم  يكون  وان 
كاالحتفاء بعيد املعلم او االنتفاضة الشعبانية والتي لن تكون عطلة 
ــى ان «اخلالف على اعتبار عيد الغديرعطلة رسمية  رسمية»، مشيرا ال
ــم الى احلالية». ــب بترحيل اقرار القانون من الدورة ال من عدمها تسب
وكانت جلنة االقتصاد واالستثمار في مجلس النواب قد دعت الى ضرورة 
ساعات  لتحديد  النواب  مجلس  في  الرسمية  العطل  قانون  تعديل 
تكبد  النها  الرسمية  العطل  بعض  وتقليص  الدولة  دوائر  في  العمل 
ــرة الى ان احدى عطل عيد الفطر املبارك قد  ــرة، مشي البلد خسائر كبي
ـــار. تكبدت فيها الدولة خسائر تقدر بحدود اكثر من (٨٠) مليار ديــنـ

ـــي تقرير سابق لها ان وزارة التخطيط وضعت  ـــت اللجنة فـ واضــافـ
ــني في العراق (٤) ماليني موظف منهم (٢)  ـــة، بــأن عــدد املوظف دراسـ
مليون و(٢٠٠) ألف موظف مدني والبقية ضمن االجهزة االمنية، مبينة 
أي  دينارا   (٣٧٩٨) بحدود  الواحدة  الساعة  في  العراقي  الفرد  دخل  ان 
 (٥٠٠) للموظف  الشهري  الدخل  ومتوسط  اميركي  دوالرات   (٣) بحدود 
ـــار مقابل (٢٢) يوم عمل وبـ٦ ساعات عمل فعلية. وتابعت  الــف ديــنـ
اذا مت احصاء عــدد ايـــام العطل وتقسيمها على مستوى دخــل الفرد 
في اليوم سيتبني بأن العراق يتكبد خسائر كبيرة في العطل الرسمية 
بنسبة (٨-١٠) مليارات دينار في اليوم، مشيرة الى ان احدى العطل في 
البلد التي استمرت لـ ١٠ ايام ادت الى خسارة البلد بحدود اكثر من (٨٠) 

مليار دينار من خالل تقاضي املوظف رواتب دون وجود عمل فعلي.

ــري، واصراره  ــرار اإلخالء اجلب ــاون األخير بق ــه «نظرا لعدم تع ــاف أن وأض
ــرارات القانونية الرسمية، أصدرت مديرية تنفيذ  على عدم القبول بالق
ــم اضبارته 2018/206 بتاريخ 2019/8/29 املتضمن  الكاظمية قرارها برق
ــالءه بالقوة الرسمية املاسكة لألرض ومركز  وضع اليد على العقار واخ
ــوات سوات الذين  ــن فوج طوارىء بغداد / ق ــة الكاظمية فضال ع شرط
ــراً ومبوجب مخاطبات  ــم مهمة اإلخالء اجلبري حص ــذوا على عاتقه اخ
ــة ومنها كتاب قيادة عمليات بغداد املوجه الى  وموافقات رسمية مثبت
ــادة شرطة بغداد بالعدد (ق13279/612/14/18) في 2019/8/1». وأوضح  قي
البيان أن ذلك مت «دون اَي تدخل لقوات اخرى من ديوان الوقف الشيعي او 
ــا كما جاء في ادعاء اجلهة الشاغلة للعقار، التي رفضت االمتثال  غيره
ــت زيفاً ترويع اجلهات االمنية ملواطني اجملمع السكني  للقرار، والتي ادع

وتهديهم بقوة السالح».

تتمة ص «١»
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وكاالت / البينة الجديدة
ــد دخول  ــرة تزاي ــالل الفترة األخي ــه خ ــة، ان ــة خليجي ــرت صحيف ذك
ــة، مبينة ان  ــر أوروبية وأميركي ــراق بجوازات سف ــني الى الع إسرائيلي
ــداد والبصرة، ومباني  ــق تاريخية ودينية في بابل وبغ ــؤالء زاروا مناط ه
ــاك العديد من  ــر لها ان «هن ــت الصحيفة في تقري ــة قدمية. وقال أثري
االسرائيليني دخلوا الى العراق خالل الفترة االخيرة بجوازات سفر دول 
ــرى، حيث لم يتم التعرف على هوياتهم أو أسباب زياراتهم إال بعد  اخ
ــي مناطق تاريخية  ــة ان «صور هؤالء تنتشر لهم ف ــم»، مبين مغادرته
ــة في بابل وبغداد والبصرة، ومبان أثرية قدمية، يقولون إنها كانت  وديني
ــراق منتصف القرن  ــة اليهودية في الع ــاً ألجدادهم من الطائف أمالك
ــة حدثت في متوز  ــي تقريرها واقع ــي». واستذكرت الصحيفة ف املاض
ــى ركل وضرب  ــل جنسية أوروبية إل ــرض رجل يحم ــي، حيث تع املاض
ــاً في شارع النهر  ــع احلصير املصنوع يدوي بل شاب يبي ــني من قِ عنيف
ــع أن الرجل  ــه البائ ــاش اكتشف من خالل ــداد، بعد نق ــر ب بغ الشهي
مستوطن إسرائيلي ولديه إلى جانب جوازه األوروبي جواز سفر آخر من 
ــول إسرائيليني إلى العراق،  ــة اإلسرائيلية. وحول تأشيرات دخ السلط
نقلت الصحيفة عن مسؤول امني انه «خالل الفترة املاضية اكتشفنا 
ــاص إسرائيليني إلى العراق بجوازات سفر بريطانية  دخول ستة أشخ
وفرنسية وأميركية»، الفتا الى ان «هؤالء زاروا مراقد أنبياء وآثاراً بابلية 
ــت ملكية بعضها  ل ــود عراقيني حتوّ ــة تعود ليه ــر ومباني تراثي ومقاب
ــا قبل مغادرتهم العراق». ــة، واألغلبية منها باعها أصحابه للحكوم

ــة إسرائيلية  ــداً ألنشط ــإن «هناك تزاي ــؤول نفسه، ف ــب املس وبحس
تستهدف العراق من خالل منظمات وجمعيات عدة بعضها مسجلة 
في دول غربية، وغالبيتها في بريطانيا، وتتحرك حتت أغطية مختلفة، 
من بينها أنشطة حماية اإلرث والتراث وحرية التعبير وقضايا التمييز 

والعنف اجملتمعي ومحاربة العنصرية واإلرهاب».

(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
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ريقة نفسها التي أوقعوا فيها العراق  أوروبيون يعدون مصيدةً خطيرةً لإليقاع بإيران بالطّ

ــن أن تقوم أوروبا مبِثل هذه اجلُهود  ك    ال ميُ
ــي، ومن الرئيس  ــدون ضوء أخضر أمريك ب
ــس من أجل  ا، لي ــخصيًّ دونالد ترامب ش
ا األمريكيّة  ــة املصالح اإليرانيّة، وإمنّ خدم
ــد علّمتنا جتارب املِئة  بالدرجة األولى، وق
ــم الوجه  ــأنّ األوروبيني ه ــرة ب عام األخي
ا الفصل  طلقً ــن مُ ك ــر ألمريكا، وال ميُ اآلخ
ــروب األمريكيّة  ــني، وجميع احلُ بني اجلانب
في العالم اإلسالمي كانت أوروبا ليست 
ا مُشاركة بفاعليّةٍ فيها،  داعمة لها، وإمنّ
ــي بعكس هذه  ــرأ أيّ تغيير يُوح ولم يَط
راق  ــني العِ ــة ب ــا األزم ــة.إذا أخذن احلقيق
ــدور األوروبي كان  ــكا كمثال، فإنّ ال وأمري
يادة  ــا للقِ ــلوبًا تضليليًّ ا ينتهج أُس دائمً
ــكري في  ا للحل العس راقيّة، ومتهيدً العِ
ــى حقيقةٍ  ــب التّغافل إل ــراق، وال يج العِ
بول  يادة بالقُ أساسيّةٍ وهي إقناع هذه القِ
ــماح  والسّ ــيّة  الدبلوماس ــول  باحلُل
ــلحة  ــر أس ــني وتدمي ــني الدولي باملُفتّش
مة لرفع  قدّ ــا، كمُ ــامل لديه ــار الش الدم
تمع الدولي،  ــى اجملُ احلِصار وعودة البِالد إل
ــدف، وتخلّت  ــق هذا اله ــد أن مت حتقي وبع
ت  ل وعودها وانضمّ ــدول األوروبيّة عن كُ ال
ــي  األمريك ــف  التحال ــى  إل ــاس  بحم
ــراق واحتالله، وتغيير  الثالثيني لغزو العِ
ــل الدول  ــه، وتفكيك مفاص ــام في النظ
ــاتها، واالستيالء على  س ؤسّ راقيّة ومُ العِ
ــسٍ  ثرواتها النفطيّة، وتفتيتها على أُس

ل أهميّة،  ــالً آخر ال يقِ .نُضيف مثَ طائفيّةٍ
ــط  ــى الدور األوروبي النّش ــو العودة إل وه
ــطينيني بالتخلّي عن  لس ــذي أقنع الفِ ال
ــلم،  للسّ ــوح  واجلُن ــلّح،  املُس ــاح  ف الكِ
ــراط في  ــرائيذل، واالنخ ــراف بإس واالعت
ــوالً إلى  ــرةٍ معها، وص باش ــاتٍ مُ فاوض مُ
ــطينيّة املُستقلّة على ٢٠  لس الدولة الفِ
باملِئة فقط من أرض فِلسطني التاريخيّة، 
ــى قيادة  ــة عل ــت اخلديع ــا انطل وعندم
قت الكالم األوروبي  منظمة التحرير، وصدّ
ــلو، ها هي  ــول، ووقّعت اتّفاق أوس املعس
ــر ما  ا من املُفاوضات تخس ــد ٢٥ عامً وبع
ة الغربيّة التي التَهمتها  ى من الضفّ تبقّ
األمنيّة  ــا  اته قوّ ل  وتتحوّ ــتوطنات،  املُس

ــتوطنيه  س إلى أدوات حلماية االحتالل ومُ
ــي  ــة ف قاوم ــة، أو أيّ مُ ــع أيّ انتفاض من
يادة  .القِ هينةٍ ــةٍ ومُ ذلّ ــابقةٍ تاريخيّةٍ مُ س
أو  ــدل“  ”املُعت ــاح  واجلن ــة،  اإليرانيّ
ف على  ، يقِ ــةً ــا خاصّ ــي“ فيه ”اإلصالح
ــة، وتُوحي  اثل ــدة أوروبيّة ممُ صي ــاب مِ أعت
ــن روحاني التي  ــات الرئيس حس تصريح
أدلى بها قبل بضعة أيّام وأعرب فيها عن 
استعداده للتفاوض مع اإلدارة األمريكيّة 
قوبات بأنّ هذا اجلناح  ــي حال مت رفع العُ ف
ــوع فيها،  ــن الوق ــرب م ــي يقت اإلصالح
فبمجرّد أن يجلس على مائدة املُفاوضات 
ــى لو حصل على  ــع الرئيس ترامب، حت م
ل  ــر كُ قوبات، سيخس ضمانات برفع العُ
ــذا اللّقاء هي التي  ــه، ألنّ ”صورة“ ه أوراق
لفائه  ــاعدة حُ ــعى إليها ترامب مبُس يس
ــم االلتزام بأيّ اتّفاقات،  األوروبيني، ولن يت
ــرعان ما يتم  ــرة محدودة سُ وإن مت، فالفت
ــث عن وجود تباين  ل األحادي انتهاكها.كُ
ــة واألوروبيّة  ــي وجهات النظر األمريكيّ ف
ــن االتّفاق  ــحاب األمريكي م ــول االنس ح
ــك بأنّها  بالغٌ فيها، ونشُ النوي اإليراني مُ
د أن  ــتبعِ ــأيّ مصداقيّة، وال نس ــع ب تتمتّ
ــران ملنع  ــن حتذيريّة إلي ــرّد حق تكون مج
ــحابها من هذا االتّفاق، والعودة إلى  انس
التٍ  ــه، أيّ التخصيب مبُعدّ مرحلة ما قبل
عالية.ترامب يستجدي اإليرانيني للعودة 
ــة  ــى مائدة املُفاوضات في إطار سياس إل

املُراوغة التي يُجيدها الغرب في تعاطيه 
ــرق  و“الش ــث،  الثال ــم  العال دول  ــع  م
ــطيّة“ منها على وجه اخلُصوص، لن  أوس
ــى  عل ــل  حصَ إذا  إال  ــات  قوب العُ ــع  يرف
روطه، وتدمير  استسالمٍ إيرانيٍّ كاملٍ لشُ
ــي  ــة الت ــة اإليرانيّ ــانة الصاروخيّ الترس
ــة  ــري في سياس ــود الفق ل العم ــكّ تُش

نا  الدفاع عن النّفس اإليرانيّة، ونلحظ هُ
ــني اإليراني  ــني امللفّ ــالً ب تكام ــا مُ تطابقً
اإلدارة  ــي  وتعاط ــمالي  الش ــوري  والك
ــتفيد  األمريكيّة معهما، ونتمنّى أن يس
ــره كيم  ــن جتربة نظي ــيّد روحاني م الس
جونغ أون، مع تسليمنا مع عدم التّطابق 
الكامل للنّموذجني.السيّد علي خامنئي، 
كان  ــة  اإليرانيّ ــورة  للث ــى  األعل ــد  املُرش
ــا  النّواي ــي  ف ك  ــكّ ش ــا  عندم ــا  صيبً مُ
ــأيّ اتّفاق نووي،  ــي االلتزام ب األمريكيّة ف
ــاح اإلصالحي  ــه أراد أن يُعطي اجلن ولكنّ
رصة،  ــي الفُ ــيّد روحان مه الس الذي يتزعّ

ــكوكه كانت  د أن شُ وها هي النتائج تُؤكّ
ــة  الثّق ــن  ك ميُ ال  ــه  وأنّ ــا،  محلّه ــي  ف
ــرّةً أُخرى ومهما  ــكان ونواياهم م باألمري
.املُؤمن ال  ــوالً ــني معسَ األُوروبي كان كالم 
ــني، والعودة  ــه مرّت يُلدغ من اجلُحر نفس
ــاطة أوروبيّة، ودون  ــات بوس ــى املُفاوض إل
ــكاب خطيئة  ــب علنًا بارت ــراف ترام اعت

االنسحاب من االتّفاق، وفشله في تركيع 
الشعب اإليراني وقيادته، وتغيير النظام 
ــدة التي  ــي الوقوع باملِصي ــي، يعن بالتّال
، فهو الذي انسحب  ت إليران بإحكامٍ أعدّ
ــن  ك ــروط، وال ميُ ــود دون شُ ــه أن يع وعلي
ــل تخلّيه عن  ــع اإلرهابي قب ــاوض م التّف
ــادي  اقتص ــب  ترام ــاب  وإره ــاب،  اإلره
ــرّد  .مج ــى إثباتٍ ــاج إل ــكري ال يحت وعس
ــتبدأ  ــى مائدة املُفاوضات س اجلُلوس عل
روط األمريكيّة التعجيزيّة  املطالب والشّ
ــخ، واالنسحاب اإليراني  تتناسل وتتناس
ا لن تكون له أيّ قيمة، ألنّ  منها احتجاجً
ــو اجلُلوس  ــي األوروبي ه ــدف األمريك اله
ــى نتائج،  ل إل ــس التوصّ ــى املائدة ولي عل
ــض التنازالت للوفد  وحتى لو مت تقدمي بع
اإليراني املُفاوض، فإنّها ستكون شكليّة، 
ولن يتم االلتزام بأيّ ضمانات لتطبيقها، 
ــطينيّة  لس والفِ ــة  راقي العِ ــان  والتّجربت
ــة  واإليرانيّ ا،  ــابقً س ــا  ذكرناهم ــان  اللّت
ــنا من  ليل.لس برة والدّ ــها، هي العِ نفس
دُعاة احلرب، وال نسعى ملُواجهةٍ أمريكيّةٍ 
ــن واجنبا قرع  ــرى أنّه م ــة، ولكن ن إيرانيّ
ــن خديعةٍ جديدةٍ قد  اجلرس، والتّحذير م
ةِ املُفاوضات  ــوّ ــران بقُ ــؤدّي إلى تدمير إي تُ
ــا  ومخالبه ــا  أنيابه ــع  وخل ــة،  النّاعم
ــدث للجارِ  ــا مثلما ح ــكريّة، متامً العس
نُنا هو التّحذيرات التي  .ما يُطمئِ راقيّ العِ
ــرتها  ــيّد خامئني، ونش ــدرت عن الس ص
أمس مجلة ”خط حزب اهللا“ األسبوعيّة 
ر فيها  ــذّ ــه، وح ــن مكتب ر ع ــدُ ــي تَص الت
ــات مع  فاوض ــن أيّ مُ ــرٍ م باش ــكلٍ مُ بش
اإلدارة  ــأنّ  ب ــد  التّأكي ــادة  وإع ــكا،  أمري
ــن االتّفاق  ــحبت م ــة التي انسَ األمريكيّ
ــا، ونصيحتنا  كن الوثوق به ــووي ال ميُ الن
ــن النتائج  ــي أن يتّعظ م ــيّد روحان للس
ــه نحو االتّفاق النووي.وما  الكارثيّة بدفع
نُنا أكثر التهديدات التي وردت على  يُطمئِ
لسان السيّد أمير علي حاجي زادة، قائد 
د  ــوري، وأكّ ات اجلويّة في احلرس الث ــوّ الق
ــد  والقواع ــوارج  الب ــتهداف  اس ــا  فيه
ــارات وخليج  ــر واإلم ــة في قط األمريكيّ
ــقوط أوّل صاروخ أو قنبلة  مان مبُجرّد سُ عُ
ــقاط  ر من أنّ إس أمريكيّة على إيران، وحذّ
دَ  الطائرة األمريكيّة املُسيّرة هو الذي أبعَ
ــالً عن مصادر  ــبَح احلرب عن إيران.ونق ش
ــيّةٍ وأمنيّةٍ واسعة االطالع في تل  سياس
حلِّل الشؤون العسكريّة في  أبيب، قال مُ
ــوس  ــة، عام ــس) العبريّ ــة (هآرت صحيف
ه منذ  هارئيل، قال إنّ كيان االحتالل يُواجِ
ــنواتٍ على نحوٍ خاصٍّ ما أسماه  ة س عدّ
م ما  ــنّ اإلرهاب املُنظّ بإرهاب األفراد، ولك
ــة  ــن أنّ حرك ــم م ــى الرغ ــا، عل زال قائمً
قاومني  ــي جتنيد مُ ــاس جتِد صعوبةً ف حم
تلّة  ة الغربيّة احملُ ــطينيني من الضفّ فلس
ا في  “، مُضيفً ــةٍ ــالٍ ”إرهابيّ ــذ أعم لتنفي
ا إضافيًا  ــدً ــاك تهدي ــت عينه أنّ هن الوق

ــعٌ من  ــو ناب ــان وه ــوق رأس الكي ــوح ف يل
ــا الواليات  ــرة التي تلّقته ــة األخي الضرب
ــران في اخلليج  ة األمريكيّة من إي ــدّ املُتح

ــدت املصادر في تل أبيب. ، كما أكّ العربيّ
لِّل هارئيل قائالً، نقالً عن املصادر  وتابع احملُ
عات احلقيقيّة  عينها، تابع قائالً إنّ التصدّ
ــى  عل ةٍ  ــوّ وبق ــو  تطف ــدأت  ب ــرة  واخلطي

ــطح في احللف الذي أملت الواليات  الس
ة في تشكيله حلماية املالحة في  املُتحدّ
ــا  ــه إذا أردن ــا أنّ ضيفً ، مُ ــيّ ــج العرب اخللي
ــيةٍ أمريكيّةٍ واضحةٍ  ث عن سياس التحدّ
ــب، فإنّ الرئيس  ــا يتعلّق بإدارة ترام في م

 ، ــةً واقعيّ ــةً  سياس ــد  يعتمِ ــيّ  األمريك
صحيحةً وصريحةً في املسألة اإليرانيّة، 
ــحب من االتفاق النوويّ في أيّار  فهو انس
ــي ٢٠١٨ بعد أنْ  ــام املاض ــن الع ــو) م (ماي
ةٍ منذ التوقيع عليه، وواصل  هاجمه بشدّ
االقتصاديّة  العقوبات  بتشديد  خطواته 
ــادر الرفيعة  دت املص ــران، كما أكّ على إي
.واعتبرت  ــرائيليّ اإلس االحتالل  في كيان 
حلِّل العسكريّ  املصادر التي حتدثت للمُ
ــرائيليّة،  ــس) اإلس (هآرت ــة  ــي صحيف ف
ــة الرئيس ترامب،  ا لرؤي ــه وفقً اعتبرت إنّ
ــدّ  ض ــا  ه اتخذّ ــي  الت ــوات  اخلط ــإنّ  ف
ــالميّة في إيران كان وما  اجلمهوريّة اإلس
ــة  ــى طاول ــران إل ــادة طه ــا إع زال هدفه
ا نوويًا  املُفاوضات، وأنْ يفرِض عليها اتفاقً
ا عن االتفاق الذي متّ  ــف كليًّ ا، يختلِ جديدً
ــام ٢٠١٥، ولكن،  ــي الع ــع عليه ف التوقي
دّت املصادر الرفيعة بتل أبيب، على  ــدّ ش
ــلموا  نّاع القرار في إيران لم يستس أنّ صُ
ــات والتهديدات  ــوا للضغوط ــم يُذعن ول
ــت إيران  ــس، قام ــل بالعك ــة، ب األمريكيّ
ن  كِ ــي ميُ ، الت ــةً هجوميّةً ــي سياس بتبنّ
ــداءات على  ــي االعت ــود مفاعيلها ف وج
ــج، وفي بعض  ــح النفطيّة باخللي املصال
ــح األمريكيّة  ــة املصال هاجم ــان مُ األحي
الوةً  ، كما قالت املصادر.عُ باشرةٍ بصورةٍ مُ
ــت املصادر  ــاله، أوضح ــر أع ــا ذُك على م
ــب  أبي ــل  ت ــي  ف ــة  واألمنيّ ــيّة  السياس
أنّه  ــت  ــرائيليّة أوضح ــة اإلس للصحيف
ا من  ــني جدً قرّب ــود مُ ــى الرغم من وج عل
ــار األمن  ــل مستش ــب، مث ــس ترام الرئي
، جون بولتون، الذين يُطالِبون بأنْ  القوميّ
م  تعمل أمريكا على تغيير النظام احلاكِ
في طهران، األمر الذي قد يؤدّي الشتعال 
ــذه اللحظة  ، فإنّه حتى ه ــاملةٍ حربٍ ش
ــذه  ه ــي  تبنّ ــب  ترام ــس  الرئي ــض  يرف
دّت  ــة، وللتدليل على ذلك، شدّ السياس
ــب  ــى أنّ ترام ــرائيليّة، عل ــادر اإلس املص
ــكريّةٍ إليران  امتنع عن توجيه ضربةٍ عس
ــقاط طائرة  ــت األخيرة بإس ــد أنْ قام بع
ــورّةٍ  تط ــةٍ ومُ م تقدّ ــةٍ مُ ــسٍ أمريكيّ جتس
اخترقت األجواء اإليرانيّة الشهر املاضي، 
ــرائيليّة. ــادر اإلس ــدّ تعبير املص ــى ح عل

ــول: اإلمارات  ــى الق ــت املصادر إل وخلُص
ــن، واجلهود  ــدان احلرب باليم ــتترك مي س
ا  مً قسّ لت، وبقي اليمن مُ السعوديّة فشِ
ل لنفسها  ر أنْ تُسجِّ ــا، وإيران تقدِ وبائسً
ا  ــيئّةً جدً ــرى س انتصارًا كبيرًا، وهذه بش
ا لكلٍّ من  ــران، وحتديدً للحلف املُعادي إلي
ترامب ونتنياهو، اللذين لم يُقدِّرا صعوبة 
ــت تبنيّ لهما  ــدّ إيران، ومع الوق احلرب ض
ا، وهنا مكمن فشلهما،  ةً جدً عقدّ أنّها مُ
ــق  ــا يتعلّ ــي كلّ م ــاؤم ف ــوز“ التش و“ف
ــتقبل، كما قالت املصادر الرفيعة  باملُس
.أن تذهب  ــرائيليّ في كيان االحتالل اإلس
ــات ويجلِس روحاني  ــران ملائدة املُفاوض إي
ــع ترامب الذي افتَعل هذه األزمة، يعني  م
ــي معركة  ــت أوّالً ف ــت وصرَخ ــا تنازل أنّه
ــس ترامب  ــت الرئي ــضِّ األصابع وأعط ع
ــي االنتخابات  ــوز ف ــا للف ا مفتوحً ــكًّ ص
ــد بلّغنا..  ــمَّ ق ــة.. اللهُ ــيّة املُقبل الرئاس

د. مَّ فاشهَ اللهُ

* كاتب عربي

ال يمكن أن تقوم 
أوروبا بمثل هذه 
الجهود بدون ضوء 
أخضر أمريكي ومن 
الرئيس دونالد 
ترامب شخصيّا

ترامب يستجدي اإليرانيني للعودة إُّـ مائدة اُِّـفاوضات َّـ إطار سياسة اُِّـراوغة 
التي يجيدها الغرب َّـ تعاطيه مع دول العالم الثالث والشرق أوسطية

خامنئي

ترامب

روحاني

ل احلُكومات األوروبيّة  تبذُ
جهودًا كبيرةً هذه األيّام 

فاوضات بني  لترتيب مُ
إيران وإدارة الرئيس 

األمريكي دونالد ترامب 
ة  من أجل تخفيف حدّ

التصعيد في األزمة بني 
اجلانبني، ويبدو أنّ اجلولة 

األوروبيّة التي قام بها 
السيّد محمد جواد 

ة عواصم  ظريف في عدّ
رها باريس،  أوروبيّة آخِ
هيّأت األجواء في هذا 

املِضمار، بالنّظر إلى 
رات ”املُرونة“ التي  مؤشّ

علّمه  صدرت عنه ومُ
الرئيس حسن روحاني.
ا  التركيز ينصب حاليًّ

ة بني  على عقد لقاء قمّ
القادة األوروبيني والرئيس 

اإليراني حسن روحاني 
أواخر الشهر املُقبل 

ش اجتماعات  على هامِ
ة لألمم  اجلمعيّة العامّ
املتحدة في نيويورك، 

د للقاء املُنتظر  هّ ا متُ رمبّ
بني الرئيسني األمريكي 

واإليراني.

*عبد الباري عطوان

ــى الناحية  ــال عل ــت متفائ ــادتي لس ــم س    ال اخفيك
السياسية فالوجوه التعيسة تعيش بيننا ومن فوقنا 
وحتتنا وعن مييننا وشمالنا فللوجه كما للقمر اشكال 
ــان او  ــرة غضبية او عندما يفرح االنس ــف كل فت تختل
ــان  ــتخدم االنس يخادع او مياطل او يحزن فأي وجه يس
ــة اعتبارية  ــن بصيغ ــردة لك ــذه املف ــل ه ــى يحم يبق
ــة عن اخواتها .. الصراحة في تعدد الوجوه من  مختلف
حيث الشعور وتغير التقاسيم املرتسمة عليها وليس 
ــباب  في االصل االعتباري للوجه .. وجه الطفولة والش
ــنني  ــا الى ذلك من عمل الس ــيخوخة والهرم وم والش
ــان بوصف كئيب في الغالب او سعيد  يختصره االنس
ــت العتمة مجرد  ــا واحدا وليس ــراق وجه .. ليس االش
ــف لوجه كئيب .. ان الوجوه عوالم وذوات متداخلة  وص

ــل بكلمة  .. ال تفص
ــة وال بتعبير  انتقائي
ــدروس وذلك  ــر م غي
مجبول  االنسان  الن 
ــالف  االخت ــى  عل
ــطار  واالنش ــي  الذات
ــه  وج  .. ــي  الداخل
االرض ووجه االنسان 
السماء ووجه  ووجه 
ــم ووجوه أخرى  الغي
ــا وهناك  ــة هن مرمي
لها تعابيرها اخلاصة 
مع االحتفاظ بقيمة 
ــث  ــن حي م ــه  الوج

ــة واحلروف لكن مداليل الكلمة التي تطلق على  الكلم
ــن الوصف احلقيقي  ــياء مختلفة تبتعد وتقترب م اش
ــيء .. ملاذا نقول وجه النهر وكفاه وحزامه ؟ اليس  للش
في هذا اسقاطا منا على االشياء التي حولنا ؟ اذا كان 
ــان  ــانا ؟ االنس ــجرة وجها فلماذا ال يكون لها لس للش
ــقطها الى االشياء التي من حوله  مهووس بذاته فيس
ــار وجه واخلوف من وجهها جعلها إلها يعبد لدى  .. للن
البعض .. هل تستطيع الوجوه ان حترق ؟ هل تستطيع 
ــل التفاصيل ؟  ــوع فتأكل املالمح ومجم ــوه أن جت الوج
ــتطيع .. نأمل ان يكون القادم افضل ولو انني  نعم تس
اشك كثيرا في ذلك ولكن ما اضيق العيش لوال فسحة 

االمل  امنياتي.

Ô”aä»€a@ÈuÎ@Êaåya

واثق الجلبي

جبهة قلم

waljalaby@yahoo.com سكرتري التحرير

نأمل ان يكون 
القادم افضل ولو 
انني اشك كثريا َّـ 
ذلك ولكن ما اضيق 
العيش لوال فسحة 
االمل  امنياتي 
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البينة اجلديدة / انوار القيسي
للسمنت  العامة  الشركة  عام  مدير  كشف 
اخلفاجي   محسن  حسني  املهندس  العراقية 
في تصريح صحفي عن حتقيق معامل الشركة 
أن  بعد  تاريخها  في  اإلنتاج  من  مستوى  أعلى 
رفع  في  ممنهجة  خطط  بإعداد  الشركة  قامت 
الصيانة  أعمال  خالل  من  اإلنتاجية  الطاقات 
من  للخدمة  معاملها  أغلب  وإدخال  والتأهيل 
العمل  عن  نصفها  من  أكثر  توقف  بعد  جديد 
بسبب وقوعها في املناطق التي احتلتها داعش 
كمية  أن  اخلفاجي  وبني   .٢٠١٤ عام  منتصف 
اإلنتاج واملبيعات لشهر متوز املاضي بلغت (٥٧٥) 
وبإيرادات  الشركة  معامل  جميع  في  طن  ألف 
نسبة  جتاوز  مبيعات  ومبعدل  مليار   (١٥) جتاوزت 
١٠٠٪ وفق خطة املبيعات في معاملها الشمالية 
خالل  السمنت  أنواع  جلميع  املنتجة  واجلنوبية 

الشهر املاضي وأضاف أن معامل الشركة املنتجة 
وبقية  معمال   ١٤ حالياً  بأنواعها  للسمنت 
االستثمارية   الفرص  دراسة  قيد  في  املعامل 
موزعة في جميع أنحاء العراق وتطرح منتجاتها 
بجودة عالية حائزة على شهادات اجلودة احمللية 
الواحد  للطن  دينار  ألف   (٦٠) وبسعر  والدولية 
أن  وتابع  املقاوم،  للطن  دينار  ألف  و(٦٥)  العادي 
اخلاص  النمطي  غير  السمنت  تنتج  الشركة 
بآبار النفط وبسعر (١٢٥) ألف دينار للطن الواحد 
من صنف B و(١٦٠) ألف دينار لصنف (G)، معلناً 
النفطية  الشركات  لتجهيز  الشركة  استعداد 
العاملة في العراق ضمن جولة التراخيص بهذه 
املادة بنوعيها وسد حاجة جميع تلك الشركات 
أعمال  إن  اخلفاجي  وأكد  الكميات.  مبختلف 
التأهيل والصيانة الوقائية للخطوط اإلنتاجية 
الطاقات  أعلى  إلى  الوصول  في  السبب  كانت 

على  انعكاس  له  ملا  الكلف  وتقليل  اإلنتاجية 
تخفيض أسعار السمنت إلى أدنى مستوى دعماً 
في  الفاعلة  واملساهمة  واإلعمار  البناء  حلركة 
حلحلة أزمة السكن املتزايدة في البلد.الفتاً أن 
كل ما حتقق جاء بتضافر جهود وهمة منتسبي 
الواحد  الفريق  بروح  يعملون  الذين  الشركة 
مستلزمات  كل  لتوفير  دائماً  تسعى  والشركة 
وزارة  مع  بالتنسيق  منتسبيها  ومستحقات 
هنالك  ولكن  املالية  ووزارة  واملعادن  الصناعة 
استحصال  في  حائالً  تقف  املعوقات  بعض 
ومكافآت  حلوافز  العاملني  منح  في  املوافقات 
العامة  املوازنة  سياسة  بسبب  تشجيعية 
املعوقات  هذه  جتاوز  اهللا  بعون  وسيتم  للدولة 
بالتعاون مع اجلهات املسؤولة إمياناً من الشركة 
بأن جودة املنتج وتصاعد اإلنتاج هو نتاج جلودة 

أداء العاملني.

ÔôbΩa@ãÏ∑@äËí€@âb‰ÌÖ@âbÓ‹fl@HQUI@oÃ‹i@pb»Ójfl@Ú‡Ó‘iÎ@Âü@—€c@HUWUI@wn‰m@ÚÓ”aä»€a@o‰‡é€aNN@bË±âbm@ø@Òäfl@fiÎ˛

البينة اجلديدة .داود الساعدي 
مديرية  بزيارة  العراقي  الثقافي  االعالمي  املركز  وفد  قام 
االسايش في اقليم كردستلن / محافظة السليمانية مؤخرا 
والتقى اللواء حسن نوري محمد امني . مدير االسايش.واشار 
الى ان الوضع االمني بشكل عام ممتاز جداً ومستقر . وهنالك 
بعض اخلروقات التي حتصل . لكنها حتت السيطرة  وتعد من 
واالحداث  كالسرقة   . املدن  اغلب  في  حتصل  التي  اخلروقات 
بلدنا  وابناء  واهلنا  اخواننا  النازحني  ان  .واضاف  اجلنائية 
الواحد.ال فرق بينهم وبني املواطن السليماني وهنالك  تنسيق 
من  النازحني  حول  امنياً  االحتادية  احلكومة  وبني  بيننا  عال 
ناحية املعلوماتية حول املشبوهني . واذ ما حامت الشبهات 

حول احد النازحني فيتم التحقيق معه وفق امر قضائي  .. 
واشار الى انه لالسف ليس هنالك اي تنسيق امني مشترك 
بني محافظات االقليم . بل لكل محافظة نظامها االمني. 
ولكن هنالك تنسيقاً امنياً عالياً مع احلكومة االحتادية وذكر 
ان هنالك بعض التاثيرات احلزبية  لكنها التوثر على طبيعة 
ممارسة  خالل  االحزاب  وبني  بيننا  تعاون  وهنالك   . عملنا 
التظاهرات . من خالل توفير املعلومات عن طبيعة التظاهرة 
مبادئ  لتطبيق  لدينا قسما خاصا  ان  .مضيفا  ومناسبتها 
حقوق االنسان . ومت  اختيار عناصره من ضباط ومراتب بدقة 
ومهنية عالية جداً . فاغلبهم اكادمييون وعانوا ماعانوا من 
له  وهذا    . السابق  نضالهم  ايام  عليهم  وقع  وظلم  حيف 
مع  تعاملهم  عند  والظلم  احليف  وقوع  بعدم  االكبر  الدور 
السليمانية  ..ومبتابعة شخصية من قبلي.  في  اي مواطن 
ساعة    ٤٨ من  اكثر  تستغرق  امنية  قضية  هنالك  ليست 
الدانة املتهم او اثبات براءته.مشيرا الى ان للصحافة مكانة 
وللصحفيني   . الرابعة  السلطة  باعتبارها  خاصة  ورعاية 
الثقافية  االحداث   تغطية  في  احلرية  مطلق  واالعالميني 
والسياسية واالجتماعية  التي حتدث في احملافظة . وواجبنا 
توفير احلماية القصوى لكافة الفعاليات االعالمية.. واختتم 
قائال ان ظاهرة  اخملدرات افة قاتلة وان هنالك جتارة للمخدرات 
وهنالك جتارة  بالسليمانية  مروراً  ايران  الى  االردن  قادمة من 
. ونعمل جاهدين للحد من  ايران وافغانستان  عكسية من 
هذه الظاهرة من خالل إجراءات صارمة وعمل متواصل ووفق 

القانون . 

@ÊbnçÖä◊@·Ó‹”a@ø@ìÌbç¸a@ÚÌäÌÜfl@âÎåÌ@Ô”aä»€a@øb‘r€a@Ôfl˝«¸a@å◊äΩa@ÜœÎ
بغداد / البينة اجلديدة

ــودي رئيس  ــام حم ــيخ هم ــتقبل الش اس
ــالمي العراقي مبكتبه  ــس االعلى االس اجملل
ــي ٢٩ / ٨ / ٢٠١٩  ــاص يوم اخلميس املاض اخل
ــكرتير  ــن محمد البياتي الس ــق الرك الفري
الشخصي للقائد العام للقوات املسلحة 
ــا عن االجراءات  ــدم الفريق البياتي عرض وق
ــوات  ــة للق ــادة العام ــا القي ــي تتخذه الت

ــن والتخفيف عن  ــز األم ــلحة في تعزي املس
ــا ازالة  ــة ومنه ــني في احلرك ــل املواطن كاه
ــار  ــق مط ــح طري ــة وفت ــل الكونكريتي الكت
بغداد الدولي امام املسافرين ، وايجاد البديل 
ــيخ حمودي  ــي . الش ــداد األمن ــور بغ عن س
ــدا اهمية تخفيف  بارك هذه االجراءات مؤك
معاناة املواطنني السيما بعد حتسن األوضاع 

األمنية العامة في البالد .

Úz‹éΩa@paÏ‘‹€@‚b»€a@Üˆb‘‹€@ÔñÇí€a@7mäÿé€a@›j‘néÌ@ÖÏª@ÉÓí€a

البينة اجلديدة / وسام جنم
مناطق  الى  املاء  ضخ  استئناف  بغداد  محافظة  اعلنت 
النهروان بعد قيامها بحملة لتامني خزين املاء اخلام للنهر 
املبطن وتشغيل محطة ٩ نيسان التابعة الى وزارة املوارد 
الى  يعود  االنقطاع  سبب   » ان  احملافظة  املائية.واوضحت 
قيام محطة ٩ نيسان التابعة إلى وزارة املواد املائية بضخ 
املاء اخلام ملده ساعتني فقط على املولد لعدم توفر الوقود 
الكافي عبر النهر املبطن»، مشيرة الى ان « احلاجة الفعلية 
يوميا  ساعة   ١٨ بنحو  تقدر  بغداد  محافظة  ماء  ملديرية 
لتأمني النهر املبطن».واكدت احملافظة ان» دائرة ماء النهروان 
التابعة الى مديرية ماء محافظة بغداد وبتوجيه مباشر من 
قبل السيد محافظ بغداد املهندس فالح اجلزائري باشرت 
رئيس  وممثل  البلدي  واجمللس  الناحية  مدير  مع  وبالتنسيق 
الوزراء بغلق منافذ النهر املبطن والتجاوزات بدال من دائرة 
املوارد املائية لضمان وصول املاء»، مبينة ان « احلملة التي 

استمرت اكثر من ١٠ ساعات  أسفرت عن ازالة العديد من 
ارتفاع  إلى  أدى  ما  الرسمية  غير  املنافذ  وغلق  التجاوزات 
منسوب النهر وتشغيل احملطه بكامل طاقتها.كما اشارت 
بنقل  االن  تعمل  حوضية   ٣٠ من  اكثر  وجود  الى  احملافظة 
حلني  االهالي  احتياجات  لتامني  الناحية  مركز  الى  املاء 
جلميع  املقبلة  القليلة  الساعات  خالل  الضخ  استئناف 

مناطق النهروان».

@µa@ıbΩa@Éô@“b‰˜nça@Â‹»m@ÖaÜÃi@Úƒœb™
@Â�jΩa@äË‰€a@ÂÌåÅ@¥fldmÎ@ÊaÎäË‰€a

البينة اجلديدة / رواء كرمي
تصوير / محمد رحيم

أكد وزير الثقافة والسياحة واآلثار الدكتور عبد األمير 
احلمداني  عن عزم الوزارة لعقد اجتماع حتضيري مع 
اجلهات املعنية لتعزيز استعدادات الوزارة بشأن الزيارة 
االربعينية لإلمام احلسني (عليه السالم)، مشيراً  إلى» 
أن يوم عاشوراء سيختتم بعقد مؤمتر صحفي وبيان 
مشترك» ، واضاف «أن الوزارة ستجند كل قطاعاتها 
السياحية إلجناح هذا املناسبة وتعزيز سبل النهوض 

بالسياحة الدينية كما السياحة اآلثارية»
ضم  احلكمة  تيار  من  وفدا  استقباله  لدى  ذلك  جاء 
ستار  احلميداوي،  علي   ، النواب  السادة  من  كل 
اجلابري، وخالد اجلشعمي، مؤخرا في مكتبه الرسمي  
زوار  إعفاء  «قرار  إن  إلى  احلمداني  الوزارة.ولفت  مبقر 
تأشيرة  رسوم  من  العام  لهذا  اإليرانيني  األربعينية  

برفع  سيسهم  العراق  أقره  وان  سبق  الذي  الدخول  
االستفادة  الى  ، وسيؤدي  للبلد  الوافدين  الزوار  إعداد 
بصورة عامة   كما سيثري القطاع اخلاص «.من جانبه 
أشاد النائب علي احلميداوي بجهود  الوزارة للنهوض 
والتسهيالت  واالستعدادات  الدينية  السياحة  بواقع 
بشكل  السياحة  قطاع   يثري  مبا  للزائرين  اإلدارية  
 » أن  إلى  حديثه  معرض  في  احلمداني   وأشار  عام. 
الوزارة سبق وأن أعلنت عن  إسهامها بتحويل القصر 
حضاري  متحف  إلى  االشرف   النجف  في  الثقافي 
إلى  القدمية  العصور  من  بدءا  العراق   تاريخ  يضم 
النجف،  محافظة  مع  وبالتعاون  اإلسالمي  العصر 
وذلك اسوة  باملتاحف التي سبق وان افتتحتها الوزارة  
،الناصرية)  ،السماوه  بابل،البصرة  احملافظات(  في 
حضاريا  متحفا  سنفتتح  املقبل  «األسبوع  كاشفا 

في محافظة ميسان».

ÚçÜ‘Ωa@Újçb‰Ωa@ÍàÁ@·«Ü€@ÚÓybÓé€a@bËmb«b�”@@›◊@Ü‰vnç@ÒâaãÏ€a@ZÔ„aÜ‡ßa
استعدادا للزيارة األربعينية  

 
البينة اجلديدة / قاسم حوشي

فاروق  السيد  العدل  وزير  استقبل 
املاضي  االحد  يوم  الشواني   امني 
الرسمي  مكتبه  في   ،٢٠١٩/٨/٢٥  
االحمر  الصليب  جلنة  بعثة  رئيس 
كاترينا  العراق  السيدة  في  الدولية 
بحضور   ، لها  املرافق  والوفد  رتز 

دائرة  حقوق  ملف  على  املشرف 
االنسان االستاذ كامل امني هاشم ، 
لبحث التعاون املشترك بني  اجلانبني 
اخلدمات  افضل  تقدمي  اجل  من 
العدل  لوزارة  التابعة  الدوائر  جلميع 
. واكد السيد الوزير خالل اللقاء على  
استعداد الوزارة للتعاون مع منظمة 
وتعزيز  الدولية  االحمر   الصليب 

العمل  توفير متطلبات  التعاون في 
جلميع  واالنساني  الفني  والتقني 
عن  معربا   ، للوزارة  التابعة  الدوائر 
وزارة  بني  هذه  العالقة  بتطوير  امله 
العدل واملنظمة الدولية ، مؤكدا في 
االرتقاء  على  أهمية  نفسه  الوقت 
التي  املرحلة  في  سيما  الدور  بهذا 
أكدت  جانبها  . من  العراق  يعيشها 

رئيسة بعثة جلنة الصليب االحمر  ، 
أن «بعثة الصليب االحمر  تعمل مع 
وزارة العدل منذ فترة طويلة وخاصة 
والتي   تركز  العراقية  االصالح  دائرة 
في  السجون  تطوير  في  العمل 
مصلحة  في  يصب  الذي  العراق  
حلقوق  الدولية  تطبيق  معايير 

االنسان . 

ÚÓ€ÎÜ€a@äª¸a@kÓ‹ñ€a@Ú‡ƒ‰fl@…fl@ÊÎb»n‹€@ÒÜ»néfl@ÒâaãÏ€aZfiÜ»€a@äÌãÎ@@

البينة اجلديدة / عبد الستار محسن
لعيبي    عبداهللا  املهندس  النقل  وزير  برعاية 
وتوجيهاته السديدة بتطوير والنهوض بواقع السكك 
وضمن  رابحة  شركة  إلى  لتحويلها  مفاصلها  بكل 
الزيارات  وبعد  الشركة  حققتها  التي  النجاحات 
امليدانية املتتالية الى معامل الشاجلية من قبل مدير 
احلسيني  كاظم  جواد  طالب  االستاذ  السكك  عام 
نوع  املبردة   الشاحنات  تأهيل  حملة  على  لالشراف 
(LAFHS) مستندين الى توجيهات وزير النقل  بتطوير 
وتشغيل  افتتاح  امس  يوم  .مت  احليوي  املفصل  هذا 
الشركة   واستعداد  املبردة  الشاحنات  مجموعة 
إلى  قصر  ام  ميناء  من  واالدوية  الغذائية  املواد  لنقل 
عموم احملافظات.  واجلدير باإلشارة ان هذه الشاحنات 
انقطاع عن  الشاجلية بعد  مت تصليحها في معامل 
االن للخدمة بدعم   من  أعيدت  و  العمل منذ ٢٠٠٣ 
الهندسية  الكوادر  اصرار  عن  فضال  النقل  وزير 
الشاحنات  بتأهيل  الشاجلية   معامل  في  والفنية 
املبردة  الشاحنات  بزج  االولى  اخلطوة  متت  حيث 
خالل  من  املواد  لنقل  الشركة  واستعداد  للعمل  
غفير  عدد  احلفل  حضر  وقد  الشاحنات  هذه  إعداد 
من موظفي املنطقة اجلنوبية وعدد من  مدراء أقسام 
ومت  والفنية   الهندسية  والكوادر  املعنيني  و  الشركة 

 . الوزارة  اعالم  بالتنسيق مع  إعالميا   احلدث  تغطية 
وقد أشاد مدير عام السكك بالدعم  املعنوي واملادي 
للعمل  الوزير  قبل معالي  السديدة من  والتوجيهات 
الدؤوب من أجل االرتقاء وتطوير كل  مفاصل الشركة 
البالغ  اهتمامه  خالل  من  املالية   مواردها  لتعظيم 
مت   وقد  وطنيا   ناقال  السكك  واعتبار  احلدث  لهذا 
تسفير الشاحنات املبردة  وزجها  باخلدمة الى املوانئ 
العراقية . السيما أن طبيعة عمل الشاحنات املبردة 
تقوم  بنقل املنتجات الغذائية والسلع املبردة واالدوية 
للحفاظ عليها داخل هذه الشاحنات املبردة الكبيرة 

لنقلها من ميناء أم قصر الى عموم احملافظات وذلك 
املدير  حتدث  .وقد  التلف  من  املنتوج  على  حفاظا 
العام خالل املومتر الصحفي بان السكك ناقل وطني 
بالزام  االقتصادية  الوزارية  اللجنة  توجهات  حسب 
السكك  شاحنات  عبر  بالنقل  احلكومية  الدوائر 
للشركات  دعوة  العام  املدير  ووجه  التخصصية 
احلكومية كافة  والناقلني  واملستوردين والتجار بنقل 
شاحنات  طريق  عن  والطبية  الغذائية  منتجاتهم 

السكك املبردة وبأسعار زهيدة .

@ÒÖ5Ωa@pb‰ybí€a@@›ÓÃím@@ Îäífl@|nn–Ì@Ÿÿé€a@‚b«@äÌÜfl
بغداد / البينة اجلديدة

جتديد  ملف  انــهــاء  عـلـى  بــغــداد  امــانــة  شــارفــت   
اكـثـر  اكـمـلـت  ان  بـعـد  العاصمة  الصافي في  املاء  شبكات 
مـحـلـة   ٥٠٠ مــن  اكــثــر  ضــمــن  منها  بـاملـئـة   ٩٠ مـن 
الصالح  املــاء  صالحية  تأكيدها  مـجـددة  سـكـنـيـة، 
الرقابية. املـواصـفـات  ومـطـابـقـتـه  لـلـشـرب  املعتمدة 

تصريح  فـي  بــغــداد  مـــاء  بـــدائـــرة  مــصــدر  وقــــال 
الشبكات  جتديد  على  سنوات  منذ  تعمل  دائـرتـه  ان  صحفي 
اذ انهت مايقارب من  الناقلة للماء الصالح للشرب،  واخلطوط 
٩٠ باملئة من مجموع احملالت السكنية في العاصمة التي يزيد 
ان  بلدية.وذكــر  دائرة   ١٤ ضمن  موزعة  محلة   ٥٠٠ على  عددها 
فـصـل الـصـيـف الـحـالـي، شهد اســتــقــرار ضــخ املـــاء 
الــصــافــي لـجـمـيـع املناطق بصورة متساوية بعد ان دشنت 
االمـانـة حـزمـة مـن املـشـاريـع واملـجـمـعـات لزيادة الكميات 
املنتجة وانهاء ملف شح املياه بشكل كامل.وشــــدد املــصــدر 
عــلــى ســالمــة ونــقــاوة املــاء املنتج فـي مجمعات الـدوائـر 
االحــيــاء  ضمن  الناقلة  الشبكات  تامني  عن  فضال  البلدية 
وجــود  وعــدم  الـنـظـامـيـة  واملــحــالت  واملــنــاطــق 
شـوائـب او تـلـوث فـي هـذه املناطق، منبها بأن تسجيل بعض 
حاالت الـتـلـوث املـحـدود فـي املـنـاطـق العشوائية، يعود الـى 
يؤثر  للمواطنني، كما  الواصلة  الناقلة  الشبكات  التجاوز على 
فـي تلوث املياه في بعض املناطق النظامية القريبة منها.وأشار 
الى ان «االنتاج الكلي للمياه الصاحلة لـلـشـرب بـلـغ اربــعــة 

تــجــاوزت  هــدر  وبـنـسـبـة  يـومـيـا  مكعب  مـتـر  مـاليـني 
مـلـيـونـا و٢٥٠ ألـف متر مكعب اي ثلث الكميات املـنـتـجـة 
نـتـيـجـة الــتــجــاوزات واالحــيــاء العشوائية التي صـادرت 

خدمات املناطق الرسمية والنظامية».

ÖaÜÃi@ø@ÍbÓΩa@Âfl@k»ÿfl@6fl@—€a@RUPÎ@ÊÏÓ‹fl@âÜÁ@NN�bÓflÏÌ

بغداد / البينة اجلديدة
عن  اإلسالمي  العالم  مصرف  يعلن 
باملتقاعدين  اخلاصة  السلفة  إطالق 
هذه  ان  حيث  والعسكريني  للمدنيني 
السلفة وبحسب التعليمات الصادرة 
من مصرف العالم تأتي لدعم شريحة 
لدى  رواتبهم  وطنوا  الذين  املتقاعدين 
 ٣ السلفة  مقدار  ان  واضاف  املصرف 
وللفئتني  للمتقاعدين  دينار  ماليني 
الشروط  حسب  والعسكرية  املدنية 

املبينة ادناه 
١- يجب ان يقوم املقترض بتوطني راتبه 

لدى مصرف العالم اإلسالمي.
 ٢-ان ال يتجاوز عمر املتقاعد  ٧٥ عاما. 

عناوين املصرف :-
النضال  شارع  الرئيس  الفرع  بغداد   •
قرب القصر األبيض • بغداد فرع كلية 
بغداد للعلوم االقتصادية • بغداد فرع 
التقاعد العامة • بغداد كلية الرافدين• 
قرب   ٤٠ شارع  نهاية  احللة  بابل 
ساحة األم • واسط الكوت حتت دائرة 
شارع  كربالء   • العقاري  التسجيل 

احملافظة قرب نفق العباس.

@ÂÌÜ«b‘n‡‹€@Ú–‹ç@÷˝üg@Â«@Â‹»Ì@Ôfl˝ç�a@%b»€a@“äñfl
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ــرائيل في امليديا األميركية تشن حرباً على عضوي  عصابة إس
ــبب موقفهما من  ــيدة طليب وإلهان عمر بس ــرس رش الكونغ
ــني نتانياهو. عمر قالت  ــرائيل بقيادة بنيام جرائم حكومة إس
ــرائيل «إهانة للقيم الدميوقراطية ورد فعل عنيف  إن موقف إس
على زيارة مسؤولتني من بلد حليف»، نتانياهو قال إن إسرائيل 
ــتها، إال  ن يعارض سياس ــى مَ ــة ومفتوحة عل ــة دميوقراطي دول
ــرائيل ومتنع دخولهم  ــا ال تقبل طلبات مؤيدي مقاطعة إس أنه
أراضيها. عمر متهمة بأنها تؤيد أي حرب حلماس على إسرائيل، 
ــا صورة مع أنصار حزب اهللا، كما أن لها  وطليب متهمة بأن له
ــمه نادر جالجل، وهذا  ــطيني اس ــط فلس صورة أخرى مع ناش
كان نعى أحمد جرّار الذي كان قد قتل حاخاماً إسرائيلياً سنة 
ــس العالقات األميركية -  ــر وطليب حتدثتا أمام مجل ٢٠١٨. عم
ــع التبرعات حلماس.  ــة جلم ــالمية. وكان للمجلس جلس اإلس
ــس يؤيدون  ــماء أعضاء في اجملل ــجل أس ــرائيل تس عصابة إس
ــجل هنا أن طليب  ــاس. أنا ال أؤيد هاتني اجلماعتني وإمنا أس حم
ــطني وهي في التسعني من العمر،  أرادت زيارة جدتها في فلس
ــرط أال تدعو إلى مقاطعة  ــرائيل سمحت لها بالدخول ش وإس
ــرائيل  ــم إس ــزال تهاج ــب وال ت ــت الطل ــي رفض ــرائيل. ه إس
وسياستها وتؤيد حركة مقاطعة وسحب استثمارات وعقوبات 
ــرائيل. أحد أنصار إسرائيل في امليديا األميركية اسمه  ضد إس
ــر وطليب وجيلير  ــر، وهو كتب مقاالً عنوانه عم روبرت سبنس
ــرائيل والكاتب وجيلير من زيارة  ــا ممنوعون (هما من زيارة إس وأن
ــرائيل  ــنت عماش قال: «إن إس بريطانيا). عضو الكونغرس جس
يجب أن تتحدى دونالد ترامب وتسمح لعضوين في الكونغرس 
بزيارة إسرائيل»، عضو الكونغرس اآلخر ديفيد سيسيلني قال 
ــة هي أن تقبل  ــراً، الدميوقراطي ــرائيل ارتكبت خطأ كبي إن إس
ــي منعته من  ــي رأي (الدولة الت ــارك ف ــى إذا لم يش ــر حت اآلخ
ــر قال إن احلكومة البريطانية منعته وباميال  دخولها). سبنس
ــالم  ــنة ٢٠١٣، ألنه زعم أن اإلس ــول بريطانيا س ــر من دخ جيلي
ــر قال إن عمر  ــن يحرض على حرب ضد غير املؤمنني. سبنس دي
ــرائيل، وإنه وجيلير يعارضان نزوح  وطليب تؤيدان مقاطعة إس
ــلمني إلى بريطانيا. أقول إن هذا لم يحدث  أعداد كبرى من املس
ــار األميركي، فهو متهم بكره دونالد  ولن يحدث. أختتم باليس
ــرائيل. أنا ال أكره ترامب وإمنا أكره إسرائيل كما أكره  ترامب وإس
ــب بأنه «يهودي»  ــار األميركي يتهم ترام ن يؤيدها. اليس كل مَ
ــن ارتكبوا اإلرهاب  ــيني األميركيني. هو اتهم الذي ــني السياس ب
ــم، ورد عليه  ــأن «الكره» يحركه ــات املتحدة أخيراً ب ــي الوالي ف
ن يعترض  ــره كل مَ ــرائيل ويك ــي بأنه يؤيد إس ــار األميرك اليس
ــتها.ال أعارض ترامب إال في مجال إسرائيل، وأقول  على سياس
ــد الدميوقراطية  ــني نتانياهو ض ــع اإلرهابي بنيام ــه م إن حتالف
ــان اجلرمية  ــع عن احتض ــتفيق ويتراج ــه يس ــة، فلعل األميركي

اإلسرائيلية ضد الفلسطينيني.

جهاد الخازن

رأي

وكاالت / البينة الجديدة
ــت وزارة اخلزانة األميركية  أضاف
ــرف  ملص ــدة  جدي ــات  اتهام
ال تراست بنك» اللبناني،  «جمّ
ــرا املصرف  ــداة إدراجها مؤخ غ
ــركات تابعة  ــور وثالث ش املذك
ــاب التي  ــة اإلره ــه على الئح ل
ــة  مراقب ــب  «مكت ــا  يصدره
ــة  ــة» املعروف ــول اخلارجي األص
ــت  واتهم ــاك».  «أوف ــم  باس
ــر خدمات مالية  املصرف بتوفي
ــات ميلكها  ــة ملؤسس ومصرفي
«حزب اهللا» مدرجة على (الئحة 
اإلرهاب) مثل «القرض احلسن» 
و»مؤسسة الشهيد» و»اجمللس 
نائب  للحزب».وقال  ــذي  التنفي
ــال  وزير اخلزانة االميركية مارش
ــال  ــل «جمّ : ميث ــلي  بيلينغس
ــة مصرفية  ــت بنك» جه تراس
رئيسية لـ»حزب اهللا» في لبنان 
ومستمر  بتاريخ طويل  ويتمتع 
في تقدمي مجموعة من اخلدمات 
ــد  ــة. لق ــذه اجلماع ــة له املالي
ــاء عالقاته  ــاول املصرف إخف ح
من خالل العديد من الواجهات 
ــة  لـ»مؤسس ــة  التجاري
ــهيد» التي سبق للواليات  الش
املتحدة أن أدرجتها على قائمة 

ــب  حس ــا  مضيف ــات.  العقوب
ــام  ــهد كافة أقس ادعائه : تش
ــك» ارتكاب  ــت بن ال تراس «جمّ
ــب في  النائ ــوم  ويق ــات  اخملالف
ــري  ــزب اهللا» أمني ش كتلة «ح
ــيق أنشطة احلزب املالية  بتنس
ــه، وذلك  ــع إدارت ــك م ــي البن ف
«يجب  ــع:  وتاب ــكل علني.  بش
ــة اللبنانية تأمني  على احلكوم
ــابات  ــة أصحاب احلس مصلح
ــرع وقت ممكن. وشهدت  في أس
ــى  ــة عل ــة األميركي وزارة اخلزان
ــي  الت ــة  اجلوهري ــوات  اخلط
ــارف الكبرى في  اتخذتها املص
امتثال  ــر  تدابي ــان لتطبيق  لبن
ــل  قوية لقوانني مكافحة غس
ــدرك مصرفيو لبنان  األموال. وي
ــوي  الق ــي  ــاع املصرف أن القط
ــي احلفاظ  ــاعد ف ــوق يس واملوث
ــاد اللبناني ويفيد  على االقتص
اللبناني. فإن إجراءات  الشعب 
ــارف اللبنانية  العديد من املص
ــى األمل في  ــرى حتافظ عل األخ
ــتقر  ــي مس ــاع مال ــود قط وج
ــتثمار  االس ــى  وعل ــليم  وس
ــا.  أيض ــالد  الب ــي  ف ــي  األجنب
املتحدة  ــات  الوالي وقال: «تقف 
اللبناني  ــعب  الش ــب  إلى جان

اللبنانية  ــة  املالي ــلطات  والس
ــدو حبها للبالد واضحاً  التي يب
ــا  اتخذن ــد  لق ــا  التزامه ــي  ف
ــة القطاع  ــراء حلماي ــذا اإلج ه
ــه  ــي وحتصين ــي اللبنان املصرف
وسنواصل العمل عن كثب مع 
الشركاء في لبنان واملنطقة «.

وفي املقابل رفض النائب شري 
ــي قرار  ــمه ف ــى ورود اس ردا عل
ــف  تصني ــة  االميركي ــة  اخلزان
ــت بنك»  ــرف «جمال ترس مص

ـــ «املركزية» بالقول:  مكتفيا ل
ــت  تراس تعليق»....و»جمال  «ال 
ــه ويعلن  ــي ضلوع ينف ــك»  بن
ــتئناف القرار وصباح  عزمه اس
ــت  ــة نفى «جمال تراس اجلمع
بنك» في بيان، «االدّعاءات التي 
يبدو أن «أوفاك» قد بنت قرارها 
عليها»، مؤكداً «التزامه الصارم 
لبنان،  وأنظمة مصرف  بقواعد 
ــح  ــد واللوائ ــه بالقواع والتزام
ــة  ــة مبكافح املتعلق ــة  الدولي

ــل االموال ومتويل االرهاب،  غس
ــاهل املصرف  ــر ال يتس ــو أم وه
ــيتّخذ كل  به». وأوضح أنه «س
ــان  لتبي ــبة  املناس ــراءات  اإلج
ــب  ــيتقدم بطل ــة، وس احلقيق
ــتئناف للقرار أمام «أوفاك»  اس
ذات  ــات  املرجعي ــة  كاف ــا  كم
الصلة»، الفتاً الى أنه سيعمل 
ــرف  مص ــاد  وإرش ــيق  «بالتنس
ــة التحقيق اخلاصة  لبنان وجلن
والهيئات األخرى ذات الصلة في 

ــة مصلحة  ــذا الصدد، حلماي ه
ــرف». املص ــالء  وعم ــني  املودع

بدورها، أعربت جمعية مصارف 
ــال إدراج  ــفها حي لبنان عن أس
وزارة اخلزانة األميركية املصرف 
ــة العقوبات. وأكدت  على الئح
ــراء لن  ــان، أن «هذا اإلج ــي بي ف
ــاع املصرفي  ــى القط ــر عل يؤث
ــى  إل ــت  ــكل». وطمأن ــأي ش ب
ــني لدى  ــوال املودع ــالمة أم «س
هةً  بنك»، منوّ ــت  تراس ال  «جمّ
بقدرة مصرف لبنان على اتخاذ 
ــة  ــة ملعاجل ــر الالزم كل التدابي
ــي  ف ــل  حص ــا  مثلم ــع،  الوض
ــه  ــابقة».من جهت ــف س مواق
ــة املصارف  ــس جمعي ــال رئي ق
ــد  ــر بع ــليم صفي ــور س الدكت
لقائه رئيس اجلمهورية ميشال 
ــد  ــدا بع ــر بعب ــي قص ــون ف ع
الظهر: «تعكف اجلمعية على 
ال ترست  ــة موضوع «جمّ دراس
ــد للمودعني  ــن أؤك ــك» ولك بن
ــة، وأننا  ــم محفوظ أن حقوقه
ــن اجلانب  ــا تأكيدا من م تلقين
ــأن ال مصارف أخرى  األميركي ب
موضوعة على جدول العقوبات، 
وال صحة لإلشاعات أن مصارف 

أخرى ستنال عقوبات».
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وكاالت / البينة الجديدة
ــس األميركي دونالد  طالب الرئي
ــرا بكني بأن تتصرّف  ترامب مؤخ
أُوقِف عدد  بعدما  ــانيّة»،  «بإنس
ــة  احلرك ــي  ف ــطني  الناش ــن  م
ــدة للدميوقراطيّة في هونغ  املؤيّ
ــرة جديدة  ــر تظاه ــغ وحظ كون
ــتعمرة  ــرة مرتقبة  في املس كبي

البريطانيّة السابقة.
ــاً أنّ الضغط  ــب أيض ــد ترام وأكّ
ــى  عل ــي  األميرك ــادي  االقتص
ــع  من ــي  ف ــاهم  س ــني  الص
ــنّ حملة أكثر  السلطات من ش
صرامة ضدّ املتظاهرين املؤيّدين 
ــي هونغ كونغ.  ــة ف للدميوقراطيّ

وقال في البيت األبيض إنّ «عملي 
ــمح  على الصعيد التجاري يس
ــادة خفض التوتّر  بالفعل في إع
هناك». ومارس الرئيس األميركي 
ــر  عب ــني  الص ــى  عل ــاً  ضغوط
ــاخنني أحدهما  ــط ملفني س رب
في  باألزمة  ويتمثل  ــي  دبلوماس
ــر اقتصادي  ــغ واآلخ ــغ كون هون
ــة بني  ــات التجاري ــو املفاوض وه
ــبق لترامب أن كتب  البلدين. وس
في تغريدة «بالتأكيد تريد الصني 
إبرام اتفاق مع الواليات املتحدة... 
ــانية مع  بإنس ليتصرفوا  ــن  لك
ــذ قرابة  ــغ أوالً». ومن ــغ كون هون
ــرّ املنطقة التي  ــهر، مت ثالثة أش

ــبه ذاتي بأسوأ  تتمتع بحكم ش
أزمة منذ إعادتها إلى الصني عام 
ــرّكات  ــرات وحت ــع تظاه ١٩٩٧، م
ــوّل بعضها إلى  ــبه يومية حت ش
ــوات  ــع ق ــة م ــات عنيف مواجه
ــع  ــم جتمّ ــب تنظي ــن. ويُرتق األم
ــاء الذكرى  ــد إلحي ــد جدي حاش
السنوية اخلامسة لرفض بكني 
ــراع  باالقت ــات  انتخاب ــم  تنظي
ــرار  ــي ق ــة، ف ــي املدين ــام ف الع
ــالق «حركة  ــرارة انط ــكل ش ش
ــمت بـ٧٩  ــي اتّس ــالت» الت املظ
ــرات في هونغ  ــن التظاه يوماً م
كونغ عام ٢٠١٤، وهيّأت األرضية 

لالحتجاجات احلالية.
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وكاالت / البينة الجديدة
ــي دومينيك راب  ــة البريطان ــيطلب وزير اخلارجي س
مزيدا من الدعم الدولي حلماية الشحن في مضيق 
ــي واألملاني  ــي بنظيريه الفرنس ــز عندما يلتق هرم
ــأن إيران. وفي  ــراء محادثات بش ــي وقت الحق إلج ف
ــة نفط ترفع  ــزت إيران ناقل ــهر املاضي، احتج الش
ــو منفذ اخلليج  ــي املضيق، وه ــم البريطاني ف العل
ــدو على احتجاز  ــار املفتوحة، ردا فيما يب إلى البح
ــل طارق متهمة  ــفينة إيرانية في جب بريطانيا لس
ــل النفط  ــات األوروبية بنق ــاك العقوب ــا بانته إياه
ــى مهمة تقودها  ــوريا.وانضمت بريطانيا إل ــى س إل
ــفن التجارية عبر  ــة الس ــدة ملرافق ــات املتح الوالي

ــن أملانيا  ــطس آب، لك ــز في بداية أغس ــق هرم مضي
وفرنسا رفضتا املشاركة وسط مخاوف من احتمال 
ــع إيران.وقال  ــراع مفتوح م ــد فرصة حدوث ص أن تزي
ــوزراء اخلارجية  ــور اجتماع ل ــي بيان قبل حض راب ف
ــع دعم  ــنكي «نحتاج إلى أوس ــي هلس ــني ف األوروبي
ــن للتصدي للتهديدات التي تواجه املالحة  دولي ممك
الدولية في مضيق هرمز».وقالت املستشارة األملانية 
ــون احتمال تدشني  أجنيال ميركل إن الوزراء سيناقش
ــة منفصلة خالل اجتماع  عملية دفاع بحري أوروبي
ــا هايكو ماس أقر  ــنكي، رغم أن وزير خارجيته هلس
ــتغرق وقتا طويال.وقالت  في وقت سابق بأنها ستس
ــي لوكالة  ــس بارل ــية فلوران ــاع الفرنس ــرة الدف وزي

ــتدعم «وجودا  ــا س ــوم اخلميس إنه ــرس ي ــس ب فران
ــبوع املاضي،  رادعا» بقيادة االحتاد األوروبي.  وفي األس
ــن روحاني إن املمرات املائية  قال الرئيس اإليراني حس
الدولية ستكون أقل أمانا إذا فُرضت عقوبات كاملة 
ــزام بريطانيا،  ــن النفط.وكرر راب الت صادرات بالده م
إلى جانب أملانيا وفرنسا، باالتفاق النووي لعام ٢٠١٥ 
ــي دونالد ترامب  ــحب منه الرئيس األمريك الذي انس
ــى إيران. ــرض العقوبات عل ــاد ف ــي، وأع ــام املاض الع
ــاق الوحيد على  ــووي هو االتف ــال راب «االتفاق الن وق
الطاولة الذي مينع إيران من احلصول على سالح نووي 
ــجيع إيران على االلتزام  وسنواصل العمل معا لتش

باالتفاق بالكامل».

وكاالت / البينة الجديدة
ــوزراء البريطاني بوريس  ــس ال ر رئي حذّ
ــون من أي محاوالت قد يجريها  جونس
ــبوع املقبل، لوقف أو تأخير  نواب األس
ــن االحتاد  ــدة م ــة املتح ــروج اململك خ
ــرين  ــي ٣١ تش ــت) ف ــي (بريكزي األوروب
ــر) املقبل. وقال: «إذا منعنا  األول (أكتوب

اململكة املتحدة من اخلروج (من االحتاد) 
ــك ما  ــرين األول، إذا كان ذل ــي ٣١ تش ف
ــرراً  ــيلحق ض ــواب، فس ــيفعله الن س
ــة».  ــعب بالسياس ــة الش ــاً بثق دائم
ــرراً كارثياً  ــيلحق ذلك ض ــاف: «س وأض
ح  باألحزاب الكبرى في البلد. لن يُسامَ
ــي على فشله في  هذا اجليل السياس

ــون  احترام هذا الوعد». واعتبر جونس
ــتعداد لـ «طالق» من دون اتفاق  أن االس
ــيتيح للحكومة التوصل إلى اتفاق  س
ــيل. وزاد: «أخشى أنه كلّما  مع بروكس
ــركاؤنا بأنه ميكن  ــا وش ــر أصدقاؤن فكّ
ــان ميكن أن  ــت، وبأن البرمل وقف بريكزي
يُبقي على اململكة املتحدة في االحتاد، 

قلّت احتماالت أن يعطونا االتفاق الذي 
نريده». وكان نواب املعارضة وآخرون من 
حزب احملافظني احلاكم، أعلنوا رغبتهم 
في إصدار قرار مينع «بريكزيت» من دون 
ــا وافقت امللكة  ــاق. جاء ذلك بعدم اتف
ــب  ــى طل ــاءً عل ــة، بن ــث الثاني إليزابي
ــون، على جتميد أعمال مجلس  جونس

ــن منتصف أيلول  ــوم (البرملان)، م العم
(سبتمبر) إلى ١٤ تشرين األول، أي قبل 

أسبوعني من موعد اخلروج من االحتاد.
وأثارت هذه اخلطوة صدمة في بريطانيا، 
جت غضب النواب املؤيّدين للبقاء  وأجّ
ــواب املعارضني خلروجٍ  ــاد، والن في االحت

من دون اتفاق.

وكاالت / البينة الجديدة
رفعت كوريا الشمالية زعيمها كيم 
ــة قريبة من وضع  جونغ أون إلى مرتب
جده كيم إيل سونغ، مؤسس الدولة 
الستالينية، بعد مراجعة لدستورها 

من أجل تعزيز سلطته.
ولم يكن كيم بلغ الثالثني من عمره، 
ــده  وال ــن  ع ــلطة  الس ورث  ــا  عندم
ــغل  ــم جونغ إيل عام ٢٠١١. ويش كي
ــس حزب العمال  ــمياً منصب رئي رس
ــة  جلن ــس  ورئي ــم  احلاك ــيوعي  الش
ــؤون الدولة، أعلى هيئة سياسية  ش
ــا يبقى جده «الرئيس  في البالد، فيم
ــم وفاته في  ــدي» للبالد، على رغ األب

١٩٩٤. وبصفته رئيساً للجنة شؤون 
الدولة، يحظى كيم بصالحية إصدار 
ــيني أو  ــني ديبلوماس ــيم وتعي مراس
ــس األعلى  ــتدعائهم. ووافق اجملل اس
ــالت  ــى تعدي ــان) عل ــعب (البرمل للش
ــيخ ما وصفه رئيس  دستورية، لترس
ــوي ريونغ هاي بـ «التوجيه  اجمللس ش
ــاف أن البند  ــس» لكيم. وأض املتجان
ــتور، ينصّ  اجلديد الذي أُدرج في الدس
ــؤون الدولة  ــة ش ــى أن رئيس جلن عل
ــزب والدولة  ــد األعلى للح هو «القائ
والقوات املسلحة لكوريا الشمالية، 
ــوري  ــعب الك ــاً إلرادة كل الش طبق
ــم والفعل». ورغبته باإلجماع، باالس

ــع كيم بـ  ــز» وض ــوي «تعزي ــرّر ش وب
ــس  ــه املتجان ــن التوجي ــد م «التأك

للقائد األعلى في كل شؤون الدولة».
ــانغ، وهو  ــيونغ سيونغ ش واعتبر ش

ــيجونع» (مقرّه  محلل في معهد «س
ــكل  «تش ــالت  التعدي أن  ــيول)،  س
ضمانات إضافية حلكم كيم األحادي 
ــؤون الوطنية». وأضاف:  في كل الش
ــد، اقتربت  ــتور اجلدي ــب الدس «مبوج
مهمة كيم وسلطته بصفته رئيساً 
ــؤون الدولة، من وضع كيم  للجنة ش
ــونغ عندما كان رئيساً».وتابع  إيل س
ــية اجلديدة  ــلطته الديبلوماس أن س
ــؤون  ــه في قيادة الش «تعكس رغبت
ــزز دوره فيها، مما  ــية وتع الديبلوماس
ميكن أن يزيد من أعباء الديبلوماسيني 
ــارج  ــي اخل ــماليني ف ــني الش الكوري

لتحقيق إجنازات».
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ــتانيني  الباكس آالف  ــزل  ن
ــوارع، تلبية  ــرا إلى الش مؤخ
ــوزراء عمران  ــوة رئيس ال لدع
ــرة  م تظاه ــدّ ــذي تق ــان ال خ
ــاد، احتجاجاً  ــالم آب ــي إس ف
ــة نيودلهي في  ــى سياس عل

كشمير الهندية.
ــر، دوّت صفارات  ــد الظه وعن
ــاء البالد،  ــذار في كل أنح اإلن
ــون  التلفزي ــوات  قن ــت  وبثّ
وكشمير،  باكستان  ي  نشيدَ
ــير  الس ــة  حرك ــت  وتوقف

لدقائق.
ــع آالف  ــالم آباد جتمّ ــي إس وف
ــة، وألقى  ــام مبانٍ حكومي أم
ــة متعهداً  ــان خطاباً لألمّ خ
ــن أجل  ــال م ــة النض مواصل
ــا».  «حتريره ــى  حت ــمير  كش
ــى جانب  ــنقف إل ــال: «س وق
كشمير حتى الرمق األخير». 
وانتقد نظيره الهندي ناريندرا 
ــودّ أن نقول  ــودي، وتابع: «ن م
لسكان كشمير إننا جميعاً 

معهم ونشعر مبعاناتهم».
وتظاهر أيضاً آالف األشخاص 
وكراتشي،  في مدينتَي الهور 

وملوحني  ــعارات  ش ــن  مرددي
ــر في  ــال متظاه ــالم. وق بأع
ــا تفعله  ــمّ م ــور: «ال يه اله
ــمير  كش ــودي.  م أو  ــد  الهن
ــى مكتوفي  ــا ولن نبق ملكن
ــا يتعرّض إخواننا  األيدي فيم
ــاد على أيدي  هناك لالضطه

الهند».
ــت  ألغ ــا  بعدم ــك  ذل ــي  يأت
ــي  الذات ــم  احلك ــي  نيودله
ــوح  للممن ــتوري  الدس
لكشمير، وأخضعت اإلقليم 
ــر جتوّل  ــابيع حلظ ــذ ٤ أس من
ــاالت الهاتفية  ــع االتص وقط
واإلنترنت، كما اعتقلت آالف 

األشخاص.
ونشر خان مقاالً في صحيفة 
ــا فيه  دع ــز»،  تامي ــورك  «نيوي
التفكير  إلى  الدولي  «اجملتمع 
ــن منافعه  ــي ما هو أبعد م ف
ــة».  واالقتصادي ــة  التجاري
ــبت احلرب العاملية  وزاد: «نش
ــة  سياس ــد  بع ــة  الثاني
ــخ. وهذا  ــة في ميوني التهدئ
تهديد مشابه يحدق مجدداً 
بالعالم، ولكن هذه املرة حتت 

تهديد سالح نووي».



الفريق الركن/ احمد عبادي الساعدي 

في احلديث عن الفريق اول الركن طالب شغاتي يستدعي 
احلديث عن جبل النار والطريقة التي تتشكل بها البحار 
الوالدة  تخضع  ان  دون  الفرسان  يولد  وكيف  واحمليطات 

لقواعد الصيرورة والنشأة واحلركة.
الكبير  والبناء  التطور  إليه يرجع كل هذا  ضابط مجاهد 
جلهاز املهمات والصوالت العسكرية املهمة التي حشدت 
كل هذه االعالم املباركة للنصر التاريخي الذي حتقق على 
الى  به  ودفع  وموله وسيره  ومن وقف معه  داعش  تنظيم 

واسقاط  السيادة  اقتحام 
املوصل واحتالل ثلث مساحة 

العراق عام٢٠١٤.
إليه والى فرسانه يعود نصف 
االنتصار التاريخي في اقتحام 
جحور اليرابيع الداعشية في 
وصعوبة  توهجا  املعارك  اكثر 
جانب  الى  وتعقيدا  وخطورة 
واحلشد  العراقي  اجليش 

الشعبي والشرطة االحتادية.
شغاتي  الركن  اول  للفريق 
الذي  العظيم  الدور  يعود 
مكافحة  جهاز  مجاهدو  اداه 
االرهاب البواسل في التصدي 

وجد  التي  واالمنية  العسكرية  اخملاطر  ومواجهة  لالرهاب 
العاشر  ليلة  انفسهم في مواجهتها  والعراقيون  العراق 

من حزيران عام ٢٠١٤.
مروعة  صدمة  شكلت   ١٩٦٧ حزيران  نكسة  كانت  واذا 
النكسة  عثرة  واقال  عاد  الذي  املصري  اجليش  وجدان  في 
فان جهاز  السويس  لقناة  العظيم  العبور  ١٩٧٣ في  عام 
واالنتصارات  خاضها  التي  وباملعارك  االرهاب  مكافحة 
واعاد االمل لالمة  اقال عثرة اجليش  التي حققها  الباهرة 
وطنية  معادلة  تشكيل  سلم  على  ثانية  الصعود  في 
الهزمية  من  االمة  ليخرج  االرهاب  ملكافحة  يقودها جهاز 

ويضعها في قلب االنتصار ووهج االجناز..
للفريق  احلكيمة  القيادة  لوال  ليتحقق  يكن  لم  ذلك  كل 
في  واخلبرة  الدقيقة  واملعرفة  الشخصية  واملتابعة 
حاجة  خرائط  منها  واالهم  املعارك  خرائط  مع  التواصل 
تقدمي  على  واالصرار  واحليوية  االستمرار  لشروط  املقاتلني 

االجناز .
الفريق الركن شغاتي قائد وطني حريص ولوال هذا احلرص 
وجود  من  اكبر  مشروع  ضد  واسع  ميداني  اجناز  حتقق  ملا 
منظمة سرية مثل داعش فوق االراضي العراقية, ان هذا 
احلرص هو الذي ربى املقاتلني على اقتحام منصات اخليانة 
والتكفير والتضليل والتطرف وقرون من اجلاهلية العمياء 
التي تكثفت في ثياب الدواعش ولوال هذا احلرص ملا حتول 
اجلهاد  ساحات  في  فرسانا  املهم  اجلهاز  هذا  مقاتلو 
بدا عظيما بفتوى  املقاومة  ان خط  واملقاومة..لهذا نؤكد 
في  والعظمة  الكبرياء  بذات  واستمر  السيستاني  االمام 
فرسان اجلهاز ومجاهدي احلشد ورجال اجليش العراقي.ان 
جهاز مكافحة االرهاب الذي تنقل من ساتر الى ساتر ومن 
خندق الى خندق حمى العراق من غائلة احتالل كاد يطبق 
على العراق قرونا ليعود هذا الشعب كتلة بشرية مهانة 
االرهاب  مكافحة  جهاز  والسيادة.ان  االرادة  ومستلبة 
مفخرة عراقية بنيت بارادة العراقيني وكان لها الدور املشرف 
في حسم املعارك حني تشتد ضراوة املعارك حيث حظي 
جهاز مكافحة االرهاب وجيشنا باحترام 
البالد  امن  عن  للدفاع  االخرى  اجليوش 
وميثل اجليش واجلهاز حزام االمان للعملية 
 . الوطني  النظام  واستمرار  السياسية 
وجود حمالت  رصد  مت  االخيرة  اآلونة  وفي 
الكترونية  جيوش  تقودها  قذرة  اعالمية 
معروفة حاولت تسميم االجواء العراقية 
واالستهداف  التشويه  اساليب  مبختلف 
لكن اجلهاز وتاريخه املشرف ودوره الوطني 
املشبهات  مستوى  فوق  وسيبقى  كان 
لهذه  صريحة  والتشويهات.نقولها 
االبواق لن تنفعكم تلك االساليب القذرة 
في  ورهاننا  العراقيني  اذهان  تسميم  في 
وضع  الذي  العراقي  الشعب  وعي  ذلك 
على  شغاتي  طالب  اول  بالفريق  املتمثلة  وقيادته  اجلهاز 
الرؤوس لالجناز العظيم الذي حققه هذا القائد وفرسانه 
على داعش وشبكاتها العنكبوتية ومشروعها التضليلي 
اجلاهلي .ونقولها لالخرين .. ان البعض يهاجم اجلهاز لغاية 
يثني  لن  ذلك  دنيئة لكن  وبخلفيات ومصالح  في نفسه 
املضمخة  الوطنية  املسيرة  متابعة  عن  وجهازه  الفريق 
املثمر  والشجر  الشهداء  من  وقوافل  الزكية  بالدماء 
الضباط  هؤالء  تتركوا  ان  بحجر.عليكم  يرمى  الذي  هو 
االمة  بالنيابة عن شرف  يقاتلون  االشاوس في مواقعهم 

وعزتها وكرامتها..

باسم مصطفى الخليل

١. سبق وان تكلمت عن موضوع (اسباب 
ان  فيه  وقلت  سابق  مقال  في  احلروب) 
يوجزون  العام  الدولي  القانون  فقهاء 
ان  وذكرت  عوامل  باربعة  احلروب  اسباب 
سبب احلروب هو واحد تنبثق منه االسباب 
الصراع  مستوى  على  كله  هذا  االخرى 
اهللا  سنن  من  سنة  احلروب  ان  الدول  بني 
سبحانه وتعالى على هذه االرض والصراع 
القيامة  يوم  الى  قائم  والشر  اخلير  بني 
 ٢١٦ االية  في  وتعالى  يقول اهللا سبحانه 
من سورة البقره (كتب عليكم القتال وهو 
كره لكم) صدق اهللا العظيم وفي االية ٢٥١ 
وتعالى  سبحانه  يقول  البقرة  سورة  من 
ببعض  بعضهم  الناس  اهللا  دفع  (ولوال 
على  فضل  ذو  اهللا  ولكن  االرض  لفسدت 
العاملني) صدق اهللا العظيم واملقصود دفع 
القتال)  (هو  ببعض  بعضهم  الناس  اهللا 
اجملتمعات  صعيد  على  اما  والتناحر 
باالسباب  تشترك  انها  فيبدو  الداخلية 
يقول اهللا سبحانه  املذكورة  االسباب  مع 
يسجدوا  ان  املالئكة  امر  عندما  وتعالى 
لم تسجد  لِم  احترام)  ادم (سجود  البينا 
ملا خلقت بيدي اجاب ابليس (انا خير منه 

خلقتني من نار وخلقته من طني) ويعتقد 
ونتيجة  الطني  من  خير  النار  ان  ابليس 
تعالى  اهللا  ان  الكرمي  القرآن  في  القصة 
طرد ابليس وادم وحواء من اجلنة وانزلهم 
الى االرض فحلف ابليس امامه سبحانه 
لهم  والقعدن  وذريتهم  الغوينهم  وتعالى 
كل مقعد حتى الجتد اكثرهم شاكرين اال 

عبادك منهم اخمللصني .
واله  عليه  اهللا  (صلى  الرسول  يقول   .٢
ابن  عروق  في  يجري  ابليس  ان  وسلم) 
اجابة  وصدى  العروق  في  الدم  مجرى  ادم 
تظل  وتعالى  سبحانه  اهللا  الى  ابليس 
منه  خير  انا  عبارة  وهي  القيامة  يوم  الى 
فاستمر الصراع منذ خلق اخلليقة عندما 
هذه  صدى  حتت  هابيل  اخاه  قابيل  قتل 
استمر  وهكذا  منه  خير  انا  وهي  االجابة 
االفراد  بني  االرض  هذه  على  الصراع 
والعشائر والقبائل ان ابليس عندما فاضل 
بني النار والطني نسي ان املاس وهو اغلى 
مضغوط  فحم  اصله  االرض  على  معدن 
حتت االرض لقرون عديدة وان خلق املالئكة 
الناس  بني  احلسد  ان  ارى  وانا  منه  افضل 
والنفاق من اجل احلصول على حظوة لدى 
احلاكم او على مكسب لديه هي باالساس 
صدى اجابة ابليس في عروق ابن ادم جرت 
مجرى الدم منه فاحلسد عندما تنظر اليه 
يحسد  ولهذا  االجابة  هذه  على  يعتمد 

احملسود  من  خير  انه  يعتقد  النه  احلاسد 
اهللا  ان  عليه.  من  النعمة  ازالة  ويتمنى 
احلسد  من  حذر  عندما  وتعالى  سبحانه 
غير  على  ابليس  بسيطرة  يعلم  والنفاق 
واالميان  التدين  بني  كبير  والفرق  املؤمن 
وزكاة  وحج  وصالة  صوم  من  والتدين 
فالقلة  االميان  الى  يؤدي  بالضرورة  ليس 
القليلة من الناس مؤمنة ولكن الغالبية 
سبحانه  اهللا  يقول  مسلمني  العظمى 
(قالت  العزيز  كتابه  محكم  في  وتعالى 
قولوا  ولكن  تؤمنوا  لم  قل  آمنا  االعراب 
قلوبكم)  في  االميان  يدخل  وملا  اسلمنا 
داخل  الصراع  فهذا  العظيم  اهللا  صدق 
الواحد سيستمر ويتعاظم مادام  اجملتمع 
مسيطرا  ابليس  دام  وما  ضعيفا  االميان 
على نفوس الغالبية من املتدينني ان اجلنة 
اهل  من  أكان  سواء  مؤمن  كل  يدخلها 
صابئيا  او  يهوديا  او  نصرانيا  اي  الكتاب 
اصل  الن  واحد  دين  افراد  على  والتقتصر 
السماوية  الكتب  في  موجودة  العلة 
كلها يقول سبحانه وتعالى لنبيه (صلى 
يحكمونك  (كيف  وسلم)  واله  عليه  اهللا 
وعندهم التوراة فيها حكم اهللا) صدق اهللا 
والزبور  بالنسبة لالجنيل  العظيم وكذلك 
فالتباهي بدخول اجلنة يدل على شيء من 
املوضوع  هذا  الن  االميان  في  وقلة  الغباء 

اليعلمه اال اهللا سبحانه وتعالى .

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

ضابط مجاهد اليه يرجع 
كل هذا التطور والبناء 
الكبري لجهاز اِّـهمات 
والصوالت العسكرية 
اِّـهمة
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الغارديان: هل تفضل أرامكو الســعودية 
بورصة طوكيو على بورصة لندن؟

ــي الصفحة  ــة الغارديان ومقال ف صحيف
ــال واألعمال كتبته  ــة مبجال امل املتخصص
ــان أمبروز  ــة جيلي ــؤون الطاق ــلة ش مراس
ــركة  ــتبعاد إدراج ش بعنوان ”إمكانية اس
ــدن  لن ــة  بورص ــي  ف ــعودية  الس ــو  أرامك
ــتقرار في  ــبب عدم االس لألوراق املالية بس
ــة التي متر  ــارة إلى األزم ــا“ في إش بريطاني
بها البالد بسبب اخلروج من االحتاد األوروبي 

”بريكست“
ــر، أن  ــب تقاري ــة، بحس ــد الصحيف وتفي
ــركتها  ــتبعد إدراج ش ــعودية قد تس الس
ــي في  ــط العامل ــالق النف ــة وعم احلكومي
ــدم اليقني  ــط حالة ع ــدن وس ــة لن بورص

السياسي املتزايدة في بريطانيا.

ــر ربحية  ــركة األكث ــى أن الش ــيرة إل مش
ــى بورصة طوكيو  ــي العالم، قد تتجه إل ف
ــن  ــة م ــة الثاني ــرض املرحل ــة لع الياباني
ــب خبراء  ــا يعتبر، بحس ــهمها وهو م أس
ــهم  ــام لألس ع ــرض  ع ــر  أكب ــاد،  االقتص

التجارية في التاريخ.
ــركة  ــاري ش ــم من أن مستش ــى الرغ وعل
ــركة  ــهم الش أرامكو قد فضلوا عرض أس
ــهم الدولية  ــواق األس ــم أس ــد أه في أح
ــتقرار  (لندن أو هونغ كونغ)، لكن عدم االس
ا  ــذاب لهما، وفقً ــي قلل من االجن السياس

لصحيفة وول ستريت جورنال.
وتنقل جليان عن تقارير ألشخاص مطلعني 
ــم  ــط أرامكو، يتوقعون أن تقس على خط
عملية عرض األسهم إلى مرحلتني، األولى 
ــي وقت الحق  ــعودية ف ــي البورصة الس ف
ــي عام 2020 أو  ــذا العام ، والثانية ف من ه

.2021
ــتبعاد لندن  ــر الصحيفة إن قرار اس وتعتب

ــة كبيرة لكال  ــكل ضرب وهوجن كوجن سيش
ــن  ــتفادا م ــن اس ــني، اللذي ــن املالي املركزي
ــة الضخمة ألول  ــالن عن هذه الصفق االع

مرة في أوائل عام 2016.
ــوق بورصة  ــل إن س ــب ب ــس هذا فحس لي
ــركات في  ــد إدراج الش ــرت قواع لندن غي
ــهم العام املاضي، في خطوة  بورصة األس
نظر إليها على نطاق واسع أنها تهدف إلى 
تشجيع شركة أرامكو على طرح أسهما 

للتداول في بورصة لندن.
ــى أن أرامكو كانت  ــة إل ــير الصحيف وتش
تخطط لعرض %5 من أسهم الشركة في 
البورصة عام 2018، لكن التعافي البطيء 
ــف حول  ــدل العني ــوق النفط واجل ــي س ف

مقدار الزيادة، حال دون ذلك.
ــاب ضربة أخرى  ــى االكتت ــة إلى تلق إضاف
ــرين األول من العام املاضي  في أكتوبر/ تش
ــى مقتل  ــاج دولي عل ــاب احتج ــي أعق ف
ــقجي  ــعودي جمال خاش ــي الس الصحف

داخل قنصلية بالده في اسطنبول.
ــعودي خالد الفالح  لكن وزير الطاقة الس
ــابق من صيف هذا العام  أعلن في وقت س
ــى إدراج  ــوا يعملون عل ــؤولني كان أن املس

الشركة في غضون العامني املقبلني.
وتختم الكاتبة مقالها بأن أرامكو فتحت 
دفاترها للمستثمرين الدوليني للمرة األولى 
في العام املاضي قبل ظهورها ألول مرة في 
ــندات السيادية. وهو األمر الذي  سوق الس
ــار دوالر  ــى 12 ملي ــدار الديون إل ــل إص أوص
ــتثمرين  ــر من كبار املس ــد اهتمام كبي بع

الدوليني.

آي: جونسون َّـ مواجهة نواب حزبه
ــيفيرين كاريل  ــب س ــي صحيفة آي كت ف
وليسا أوكارول مقاال حمل عنوان ”جونسون 
يُتهم بإساءة استخدام السلطة، وتواجه 
ــق البرملان القضاء في ثالث  خطوته لتعلي
ــتورية  محاكم“ إذ يواجه قراره حتديات دس
ــة  ــم مختلف ــالث محاك ــي ث ــة ف وقانوني

بحسب خبراء دستوريني وقانونيني.
بينما، عنونت صحيفة الفاينانشال تاميز 
صفحتها األولى بعبارة ”جونسون يسعى 
ــس العموم عن  ــادي هزميته أمام مجل لتف
ــة أعصابهم بخصوص اخلروج  طريق تهدئ
ــا  ــن 40 نائب ــر م ــدد أكث ــاق“، إذ يه دون اتف
ــزب احملافظني بالتصويت مع  برملانيا من ح
حزب العمال ضد خطة جونسون للخروج 

من االحتاد األوروبي.

مونت كارلو : نواب متمردون
ــى  عل ــرت  نش ــو  كارل ــت  مون ــة  صحيف
ــوان ”النواب  ــاال بعن ــا األولى مق صفحته
ــتعدون  ــن حزب احملافظني يس املتمردون م
ــروج من  ــون للخ ــة جونس ــقاط خط إلس
االحتاد األوروبي“ مشيرة إلى أن رئيس الوزراء 
ــبوع  ــام البرملان األس ــه هزمية أم قد يواج
ــة ديلي تليغراف كتب  القادم.وفي صحيف
كريستوفر هوب وهاري يورك مقاال بعنوان 
”رئيس البرملان جون بيركو والنائب البرملاني 

املعروف أوليفر ليتوين يخططان للتصدي 
ــون“ على الرغم من أن العرف جرى  جلونس
ــس البرملان ال يتدخل في اجلدل  على أن رئي
ــي إطالقا. كما نشرت الصحيفة  السياس
ــون،  ديفيدس ــتقالة  ”اس ــوان  بعن ــاال  مق
ــكتلندا،  ــني في اس ــزب احملافظ زعيمة ح
ــاقة  ــزب احملافظني في معركة ش ــع ح تض
ــا“ إذ اعتبر  ــدة بريطاني ــاظ على وح للحف
ــرون أن هذه اخلطوة قد تضعف اجلهود  كثي
التي تبذلها حكومة احملافظني في الدفاع 
ــوات املتصاعدة  ــدة البلد ضد األص عن وح
ــتقالل اسكتلندا، مما يزيد  التي تنادي باس

من املصاعب التي يواجهها جونسون.

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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خورشيد دلي 

ــد داود أوغلو طويالً، قبل  ــبق أحم صمت رئيس الوزراء التركي األس
ــة ضد الرئيس رجب  ــن هجمات الذع أن يخرج عن صمته ويقرر ش
ــرر الهجوم اآلن؟  ــالً؟ وملاذا ق ــاذا صمت أوغلو طوي ــب أردوغان. مل طي
ــع، أن أوغلو كان  ــة بني الرجلني؟يعرف اجلمي ــير العالق وإلى أين تس
ــة  ــلم األخير رئاس ــؤولني األتراك إلى أردوغان، إذ فور تس أقرب املس
ــه. ومنذ  ــارا ل ــام ٢٠٠٣، عيّنه مستش ــها في ع ــة يرأس أول حكوم
ــان، واملنظر  ــكار أردوغ ــة صندوق أف ــات الرجل مبثاب ــك الوقت، ب ذل
ــتراتيجي لـ «حزب العدالة والتنمية» احلاكم، حتى وصل إلى  االس
ــة احلكومة عام ٢٠١٤، قبل أن يقدم استقالته (إقالته)  ــدة رئاس س
في عام ٢٠١٦، لتدخل العالقة بني الرجلني مرحلة جديدة، عنوانها 
ــة  ــك والريبة. رمبا أعتقد أوغلو بعد إقالته من رئاس ــاس الش األس
ــة «حزب  ــن منصبه في رئاس ــن يقترب م ــان ل ــة، أن أردوغ احلكوم
ــد، إذ للمرة األولى في  ــة والتنمية»، لكن خاب ظنه من جدي العدال
ــغل في الوقت  ــاً للجمهورية ويش ــخ تركيا، بات أردوغان رئيس تاري
ــه، وكان ذلك مبثابة  ــي الذي ينتمي إلي ــة احلزب السياس ذاته رئاس
وضع نهاية ملسيرة أوغلو السياسية، قبل أن يعود الرجل إلى دائرة 
ــارة «حزب العدالة والتنمية» املدن  الضوء من جديد على وقع خس

ــهام النقد للمرة األولى  ــرى في االنتخابات البلدية، ويوجه س الكب
ألردوغان، وحتميله مسؤولية تراجع احلزب، وتعثر الوضع االقتصادي 
ــان للهجوم عليه علنا، قبل أن يوجه  ــي البالد، وهو ما دفع بأردوغ ف
ــرة، فأردوغان لم يعتد  ــه اتهامات باخليانة ولو بطريقة غير مباش ل
ــا من الرفاق القدامى اتهامات له أو حتى انتقاده، وحتى  أن يوجه أي
الذين تركوه، خرجوا من كنفه بطريقة هادئة، كما حصل مع رفيق 
دربه عبداهللا غل وباقي مؤسسي «حزب العدالة والتنمية»، بعد أن 

استفرد أردوغان بقيادة احلزب وحوله إلى حزب الرجل الواحد.
ــعيه لتشكيل حزب سياسي  خروج أوغلو عن صمته، تزامن مع س
ــا مع إعالن قيادي آخر ال  ــن رحم «العدالة والتنمية»، وتزامن أيض م
يقل أهمية عن أوغلو، وهو علي باباجان نيته تأسيس حزب جديد، 
ــروج العديد من قادة  ــيته من خ ــو ما أثار مخاوف أردوغان، وخش وه
ــان، وبالتالي  ــدان حزبه األغلبية في البرمل ــزب عن كنفه، بل فق احل
ــية وبرملانية  ــى انتخابات رئاس ــالك املعارضة فرصة الدعوة إل امت
ــتقبل أردوغان، وهو ما أثار غضبه،  ــكل تهديدا ملس مبكرة، مبا يش
ــة والتنمية» مصيره  ــزب العدال ــة من يخرج من «ح ــراره ملقول وتك
مزبلة التاريخ، لكن من الواضح أن املسألة مع أوغلو تبدو مختلفة، 
ــعبية ألردوغان، ولعل هذا ما دفع  فالرجل يستهدف احلاضنة الش
باألخير إلى منع تعاطي اإلعالم التركي مع أوغلو، إلى درجة أنه كان 
ــاة تبث من خالل  ــني أجروا مقابلة عبر قن ــة ثالثة صحافي وراء إقال
ــني أردوغان  ــهر.وصول العالقة ب ــع أوغلو قبل نحو ش ــوب» م «يوتي
وأوغلو إلى مرحلة الصدام، دفع باألخير إلى التلويح بكشف أسرار 
ــته اإلدارة وتدخله في تفاصيل عمل  ــم أردوغان وطريقة ممارس حك
ــات احلكم. ولعل أول اإلشارات في هذا السياق، جاءت قبل  مؤسس
أيام، عندما قال: «كثيرون سيخجلون من النظر في وجوه الناس إذا 
ــود وجوه كثيرة ». وذلك في  ــت دفاتر مكافحة اإلرهاب وستس فتح

ــي اتخذها أردوغان ضد  ــارة واضحة إلى اإلجراءات القمعية الت إش
قادة «حزب الشعوب الدميوقراطي» والسيما زعيمه السابق صالح 
ــة دعم اإلرهاب  ــجون بتهم ــن دمييرداش، الذين زجهم في الس الدي
ــذه االتهامات تنذر  ــك. ولعل مثل ه ــود أي دليل على ذل ــن دون وج م
ــرار أردوغان في املرحلة املقبلة،  ــف املزيد من أس بأن أوغلو سيكش
ــت املعركة بني  ــر كما يقال، وبات ــز اخلوف انكس ــاً أن حاج خصوص
ــح دفاتر داود  ــأ أردوغان إلى فت ــوفة.رمبا يلج ــاق القدامى مكش الرف
ــيما في سورية،  ــل سياسته والس ــؤولية فش أوغلو، وحتميله مس
ــبقا إلى أردوغان، عندما قال  ــؤولية مس لكن أوغلو حمل هذه املس
إنه كان مجرد رئيسا للوزراء من دون صالحيات، وأن أردوغان اشترط 
عليه ذلك مسبقا لتسليمه هذا املنصب.انشقاق الرفاق القدامى 
ــكل  ــك، يش ألردوغان عن «حزب العدالة والتنمية» بات من دون ش
ــبة إليه، هو  ــس التركي وزعامته، ولعل األصعب بالنس أزمة للرئي
ــؤولية ما وصلت إليه  تعالي أصوات هؤالء في وجهه، وحتميله مس
تركيا من أوضاع صعبة وانقسامات اجتماعية وخيارات سياسية 
ــة التعامل  ــلوب أردوغان في كيفي ــب هنا، هو أس ــة. واألصع صعب
ــى لو كان هذا النقد في مصلحة  ــع كل من يوجه له االنتقاد حت م
حزبه، فالرجل اعتاد توجيه االتهامات باخليانة وحتى اإلرهاب لكل 
ــتحمل املزيد من املعارك  ــان األيام املقبلة س ــن ينتقده، وعليه ف م
الكالمية بني أردوغان وأوغلو، وال يستبعد أن يحول أردوغان املعركة 
ــده، خاصة إذا وجد انه  ــع أوغلو إلى إجراءات فعلية ض الكالمية م
ــلطته.وبغض النظر عن مآل اخلالف  ــف أسرار حكمه وس سيكش
ــؤال الذي  ــني أردوغان وأوغلو وغيره من اخلالفات املماثلة، فان الس ب
ــن داخل  ــراً م ــكل مؤش ــل أن ما يجري يش ــه هو: ه ــرح نفس يط

«العدالة والتنمية» إلى بداية نهاية حكمه؟

عباس كريم العلياوي

ــا هذا هل  ــكو حالي لك ي كيف لي إش
ــاوزت العقد  ــد جت ــوم ق ــي الي ــم ان تعل
ــادس ونيف من العمر ولم أستطع  الس
ــادي  ــم وإحف ــي  وألمه يال ــن لعَ ان أوم
والذين قد بلغ عددهم ١٢ وانا بضمنهم 
على شراء قطعة ارض مساحتها {٥٠} 
ــا بالرغم من جهادي بالعمل  مترا مربع
ــتثناء  ــرة باس ــوق احل ــاق في الس الش
ــدٰى قضيته  ــي ذهب س ــد من حيات عق
ــي في احلروب  ــي خدمة اجليش العراق ف
العبثية التي افتعلها الطاغية املعتوه 
ــة للعمل  ــح اي فرص ــم إمن ــا ل وبعده
ــي لم اكن  ــة حكومية كون ــي وظيف ف
ــة  ــلطة طيل ــن إزالم الس ــزءا م يوماج

ــت على حكم البلد  األنظمة التي توال
ــٰى قطعة ارض  ــتطيع احلصول عل إلس
ــلت بتحقيق  ــك فش ــة وبذل ــن الدول م
ــي بامتالك قطعة  ــي وحلم عائلت حلم
ــذا من جانب  ــني ،   ه ــكل احلالت ارض ب
ــداد منذ  ــة بغ ــكن العاصم ــي اس كون
ــذا ازيدك من  ــة اآلن، يا ه ــوالدة ولغاي ال
الشعر بيت ، لم أكن أعلم بأن التشيع 
ــت يجعل من املرء أكثر األحيان  آلل البي
ــن حقوقه  ــا م ــا ومحروم ــرا معدم فقي
اذا  اال  ــراق  كالع ــد  بل ــي  ف ــروعة  املش
ــلطة  ــن الوالء للحاكم اجلائر والس أعل
ــى نَهجهما  ــار عل ــن س ــدة وم الفاس
ــد ان عجزنا على حتقيق  ــا بع وكان أملن
رادنا ذلك اال انا كنا نعتقد ان لنا احلق  مَ
ــب باحلصول علٰى قطعة ارض  املكتس
صغيرة لنُدفن فيها بداخل ثنايا مقبرة 

وادي السالم دون اي مقابل كمسلم. 
ــي تراودنا   ــة القلق الت ــم من حال بالرغ
ــف جتهيز  ــن مصاري ــا ان نؤم ــف لن كي
ــازة ونقلها من   بغداد  الى النجف  اجلن

ــبب أرتفاع الكلفة  األشرف والقبر بس
باألضافة ملصاريف مجلس الفاحتة .

ــذه اإلرهاصات جند هناك من  بعد كل ه
ــن ذلك احلق  ــدا حلرماننا م ــل جاه يعم
ــب باحلصول علٰى جزء بسيط  املكتس
من ارض وادي السالم بابعاد ( ١ متر في 
٢ متر ) لتكون مثوٰى جلَثماني كمسلم 
ــي تعمل على  ــؤولة هي الت وجهة مس

سرقة ذلك احلق .
ــٰى  ــة البن ــزت غالبي ــد ان  اجن ــا بع ألنه
ــتراتيجية  اإلس ــاريع  واملش ــة  التحتي
ــزارع  امل ــول  وحق ــل  واملعام ــع  واملصان
واألسماك وَحضائر تربية وتكاثر األبقار 
والعجول واملواشي شرعت بإحالة أرض 
ــالم لإلستثمار إلنشاء مقبرة  وادي الس
ــاب الهيئة املرقم  ــة مبوجب كت منوذجي
ــة  ــد دراس ــوز ٢٠١٩ بع ــي ٢١ مت ٣١٥٣ ف
ــن  ــروع م ــذا املش ــوة له ــدوٰى املَرج اجل
الناحية القانونية واملالية واإلقتصادية 
ــة  منفع ــه  في ــدوا  ووج ــة  واالحتماعي
اجتماعية وحضارية واقتصادية للعراق 

ــكل خاص  ــام وللنجف بش ــكل ع بش
ومن املفارقات اكتشفت الهيئة املوقرة 
ــاء  ــة إلنش ــة ماس ــة بحاج أن احملافظ
ــرٰى تليق  ــاريع حضارية كب ــذا مش هك
ــمعة العراق كما جاء  ــمعتها وس بس
مبضمون الكتاب املشار اليه ، متناسني 
ــي واللغط  ــار النجف الدول قضية مط
ــائل  ــروعه من خالل وس ــذي لف مش ال
ــراع الدائر عليه من  اإلعالم وحالة الص
قبل اجلهات املتنفذة مما يجعلني اعيد 
ــر في وصيتي بعد مماتي واجعل ان  النظ
يكون دَفني في مقبرة الكرخ او محمد 
ــا مطمئن  ــي قبري وان ــكران إلنام ف س
ــية قد  ــة سياس ــس هناك جه ــه لي ان
ــتغفل عائلتي حتت عنوان  ــرق وتس تس
ــراف ه يئات االستثمار  ــتثمار بإش اإلس
ــا  اخباره ــت  فاح ــي  والت ــة  املسيس
ــا اال ان  ــت االنوف وما لن ــا ازكم وريحه

نقول حسبنا اهللا ونعم الوكيل .
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جاسر الحربش

وصفياً  اجلدد»  «العرب  مصطلح  أستعمل 
في  العرب  املغردين  بعض  بني  للتشابه 
الصهاينة  واحملافظني  العنكبوتية  الشبكة 
بخصوص  األميركية  السياسة  في  اجلدد 
من  أحداً  أتوقع  ال  للعرب.  املشترك  كرههم 
املطرب  أغنية  يتذكر  اجلدد»  «العرب  جيل 
«أنا   : عبدالرحيم  شعبان  الشعبي  املصري 
إسرائيل».  بكره  وأنا  موسى  عمرو  بحب 
شعبان عبدالرحيم عبّر في تلك األيام الطيبة 
عن حبه لوزير اخلارجية املصري آنذاك مجازاً، 
كانت  الذي  للرمز  وإمنا  للشخص  ليس  أي 
مقابل  العرب  العربية، حب  السياسة  متثله 
كره الصهاينة. في تلك األيام وما قبلها كان 
من  األوطان  مستوى  على  العربي  التباغض 
احملرّمات ومن يتجرأ على اخلروج عن العاطفة 
العربية اجلامعة يقطع أهله لسانه في البيت 

معنوياً بالطبع باالستنكار والتأديب.
ال أدري كيف ولكن هذا ما حصل وأصبح لدينا 

في كل الدول العربية جيل أو بعض جيل من 
العرب اجلدد فقد بوصلته العاطفية التاريخية 
واجته نحو القبلة اخلطأ، نحو حب الصهاينة 
والترك، مع النأي بالنفس عن العرب. املتصفح 
لشاشات التواصل العنكبوتي يصاب بالفزع 
عبر  املؤذي  اللفظي  التالسن  كميات  من 
احلدود العربية القطرية، فال يسلم من األذى 
وال  حكومة  وال  شعب  والتحقير  واملعايرة 
مذهب وال تاريخ. ال أعتقد أن كل وال حتى أكثر 
هؤالء  بني  اجلنسني)  (من  العدوانيني  املغردين 
العرب اجلدد صادقون مقتنعون فيما يغردون 
األجواء  ولكنهم يسممون  التباغض،  به من 
عبر  العربية  الدول  مواطني  بني  االجتماعية 
أخرى  دولة  في  املقيم  العربي  ليجد  احلدود، 
نفسه  آلخر  عربي  بلد  من  والسائح  والزائر 
بعبارات  وأحياناً  االحتقار  بنظرات  محاصراً 
أو  التاكسي  أو في  املطارات  إما في  التحقير 

الفندق وأماكن العمل.
املؤكد أن املغردين (وباألحرى الناعقني) الذين 
في  وقعوا  اجلامعة  الوطنية  القبلة  فقدوا 
مصائد خبيثة نصبها لهم آخرون غير عرب 
للعرب  ميت  ما  كل  ويكرهون  يكرهونهم 
املغردين  من  الفوار  املزاج  أصحاب  بصلة. 
املتحمسني (باستثناء املأجورين منهم وهم 
انفعاالتهم  يفرغون  أنهم  يدركون  ال  قلة) 
مصممة  عنكبوتية  متاهات  في  البذيئة 
نفسياً واجتماعياً الجتذابهم، ثم إلطالقهم 
كـ «كالب صيد» يعض بعضها البعض. كذلك 

املؤكد  من 
وجود مراكز متخصصة في إسرائيل وغيرها، 
شن  مهماتها  دول،  لها  متوّ حكومية  مراكز 
تبقى  ما  لتفكيك  املدمرة  النفسية  احلروب 
من الهويات العربية اجلامعة، ويديرها علماء 
والبرمجيات  النفس  علوم  في  متخصصون 
عليها  وتعتمد  واالختراق،  األدمغة  وغسل 
الدول أكثر مما تعتمد على اجليوش واجلنود في 

وزارات الدفاع.
(ولنقل  الدول  هذه  إحدى  في  املركز  يرسل 
في  له  لعميل  مشفرة  مهمة  إسرائيل) 
احملتوى  لتفريغ  املثال،  سبيل  على  فلسطني 
على شكل تغريدة صوتية ومرئية، مشحونة 
محددة  عربية  دولة  لتلعن  الذكي  بالتركيب 
واخليانة  بالعمالة  وتتهمه  شعبها  وتشتم 
تصل  نفسها  املهمة  األخالقي.  والسقوط 
استهدفتها  التي  الدولة  في  عميل  إلى 
وتشتعل  دقائق  إال  هي  وما  األولى،  التغريدة 
املعارك السفيهة بني املغردين واملغردات في 
الذي كلف عميليه  ذلك  العربيني.  اجملتمعني 
تناوله  أثناء  يجري  ما  مسروراً  يتابع  باملهمة 

اإلفطار في مكتبه في تل أبيب.
ال أعرف كيف يجب التعامل مع هذه املهازل 
صميم  من  تكون  ورمبا  مهمته،  هي  من  وال 
مهمات وزارات اإلعالم ومن تبقى من املثقفني 
وأصحاب الرأي امللتزمني بعروبتهم وأوطانهم، 
لشعبان  محباً  وسأستمر  زلت  فما  أنا  أما 

عبدالرحيم.
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ابراهيم السراج

ــيئة  ــرن س ــة الق ــي لصفق ــف العراق املوق
ــة  أمريكي ــر  بأوام ــدت  ول ــي  والت ــت  الصي
ــل  ذلي ــي  عرب ــول  قب ــا  وقابله ــرائيلية  اس
ــرف االخر املوقف  ــزوم فيما كان في الط مه
ــار  ــة الع ــك الصفق ــض لتل ــي الراف العراق
ــر به كل  ــامخ يفتخ ــو موقف تاريخي ش ه
ــة الكيان  ــريف مناهض لسياس مواطن ش

ــب . واحلقيقة ان املوقف  الصهيوني الغاص
ــل ملواقف العراق  ــي هذا إمنا هو مكم العراق
ــذا  ه ــع  م ــع  التطبي ــة  لسياس ــة  الرافض
ــع يتوقع ردة فعل  ــان اجملرم .وكان اجلمي الكي
ــة تكون كنوع  ــة صهيونية خليجي أمريكي
ــعبا.  من أنواع (العقاب) للعراق حكومة وش
ــدوان الصهيوني اجملرم حتت مظلة  وكان الع
ــذي تقوده  ــف الدولي ال ــمى بالتحال مايس
ــمح له  الواليات املتحدة األمريكية والذي س
ولالسف الشديد بالبقاء في عراقنا احلبيب 
خدمة للمصالح األمريكية وخدمة للكيان 
ــي  العراق ــف  .املوق ــب  الغاص ــي  الصهيون
ــف العراق  ــتمرار ملواق ــب على انه اس يحس
ــع الكيان  ــع م ــة التطبي ــة لسياس الرافض
األمريكية  ــات  ــم الضغوط رغ ــي  الصهيون
ــرق ثني  ــتى الط ــي حتاول بش ــة الت والعربي

ــجاع  العراق عن هذا املوقف التاريخي الش
ــات العربية  ــي احلكوم ــرف. فيما تعان املش

ــة من حاالت  ــة األمريكي املطيعة للسياس

الذل واملهانة .. واحلقيقة التي رمبا اليفهمها 
ــاء نتيجة  ــي ج ــف العراق ــض ان املوق البع
ــوات  ــني الق ــق ب ــف املطل ــم والتكات التالح
املسلحة واحلشد الشعبي اجملاهد وفصائل 
ــو التالحم قد عضد  ــة املضحية وه املقاوم
ــة العراقية واعطى  ــمي للدول املوقف الرس
صورة واضحة املعالم من أن سالح املقاومة 
ي  ــدود الوطن وللضرب بأيدٍ إمنا هو حلماية ح
ــراب من  ــن يريد االقت ــد على كل م ــن حدي م
ــالح املقاومة ال ميكن أن  حدود الوطن . وان س
يوجه باخلطأ وغير قابل للمساومة وال ميكن 
ــتمرة.  أن يترك ارضا في ظل التهديدات املس
ــي على مناطق  ــك أن العدوان الصهيون لذل
ــراق كان  ــعبي في الع ــد الش ــد احلش تواج
ــل الوجود االجنبي  متوقعا أن يحدث في ظ
ــده  ــر قواع ــراق عب ــي الع ــي ف ــر القانون غي

العسكرية في مختلف أنحاء العراق . وليس 
ــات العربية الذليلة  ــا أن تكون احلكوم غريب
ــدوان الصهيوني  ــذا الع ــدة وداعمة له مؤي
على العراق وهي التي كانت ومازالت داعمة 
ــة اجملرمة . حيث  ــة للجماعات االرهابي وممول
ــزي والعار  ــعر باخل ــدول تش ــت تلك ال مازال
ــي اجملاهد  ــرى املوقف العراق ــذل عندما ت وال
ــة العار. ومن هنا البد  الرافض لتلك الصفق
من التذكير باهمية حماية فصائل املقاومة 
ــز على  ــد والتركي ــعبي اجملاه ــد الش واحلش
ــجاع في تعضيد هيبة  دورهما احليوي والش
ــدوان الصهيونى  ــي التصدي للع الدولة وف
واالمريكى وجنودهما من اجلماعات االرهابية 
التكفيرية وان يصار إلى رفض حكومي لكل 
ــوى عراقا  ــي التريد س ــاز الت األصوات النش
ضعيفا مهزوزا مسلوب االرادة يهرول طائعا 

ــة التطبيع مع  ــى القبول بسياس صاغرا إل
ــي الغاصب .. ان احلرب مع  الكيان الصهيون
ــد  ــش االرهابي قد اثبتت أن هيئة احلش داع
الشعبي اجملاهد وفصائل املقاومة املضحية 
ــة وصريحة من أن  ــورة واضح ــد أعطت ص ق
ــة القائد العام  ــل حتت مظل ــع قد عم اجلمي
للقوات املسلحة العراقية وبكل مصداقية 
وشجاعة اميانا منها من النصر على داعش 
ــروح الفريق  ــن أن يتحقق دون العمل ب الميك
الواحد .وحتى نرفض كل محاوالت التطبيع 
ــب يحتاج  ــي الغاص ــان الصهيون ــع الكي م
ــى فصائل  ــعبي وإل ــد الش العراق إلى احلش
ــمياتها ونحتاج إلى كل  ــة بكل مس املقاوم
اخليرين من اجل موقف عراقي شجاع رافض 
ــان الصهيوني  ــة التطبيع مع الكي لسياس

الغاصب .

محمد علي السلطاني

ــة العراقية  ــيس الدول اعقب تأس
ــرن املاضي ،  ــرينيات الق ــي عش ف
ــيس اجليش واألجهزة األمنية  تأس
ــي  ــا ، والت ــالق صنوفه ــى اخت عل
ــيا  بطبيعة احلال تعد ركنا أساس
ــن  ــرا م ــة ، ومظه ــن اركان الدول م
ــلطان  مظاهر الهيبة والقوة والس
ــط االمن وحتفظ  ــا ، بها يبس فيه
ــاع الطامعني ، اال  ــن أطم األرض م
ــة الدكتاتورية  ــة االنظم أن هيمن
والطائفية على مقاليد احلكم في 
الدولة العراقية ولعقود من الزمن ، 
شوه عقيدة تلك األجهزة واحالها 
إلى عصى تبطش بالشعب، وتفتك 
باألبرياء ، وتنفذ إرادة تلك األنظمة 
ــلحة  ــارة تبيد باألس ــة ، فت الظامل
ــعبنا الكردي ، وتارة  الكيماوية ش
ــوب  ــكان اجلن ــم س ــرق النابال يح
ــوار ، وتارة أخرى تقصف املدن  وااله
ــات بالقنابل والصواريخ،  واملقدس

ــت بني  ــر دفن ــوات مبقاب ــأل الفل ومت
ــاء واألطفال واحالم  طياتها النس
االمهات ، فما فعلة احلرس القومي 
القمعية  ــه  واجهزت وحرس صدام 
ــن ويالت ومصائب ما  بالعراقيني م
ــمعت ، من  ــني رأت ، وال اذن س ال ع

جرائم تفوق الوصف و اخليال، 
ــر احلرية،  ــزوغ فج ــد ب ــوم وبع الي
ــك االنظمة  ــالد من تل وخالص الب
ــا  قوان ــتعادت  اس  ، ــتبدادية  االس
ــا  مكانته ــنا  وجيش ــة  االمني
ــوب العراقيني،  ــي قل ــا ف وموقعه
بحله جديدة، وروح وطنية تتالحم 
ــعب وتطلعاته ، حتى بات  مع الش
هذا التالحم عنصر طمئنينة وقوة 

ومحل إعتزاز لدى اجلميع ،
إال أن اعداء العراق اجلديد من امريكا 
والصهاينة وممالك الشر العربية ، 
ــراق جيش قوي  ــى أن يكون للع تأب
منيع يحمي البالد ويرد املعتدين ، اذ 
حدث ما حدث من تآمر على العراق 
 ، ــة  األمني ــاته  ــعبه ومؤسس وش
ــات في  حتى انهارت تلك املؤسس
ــات العراق  ــب محافظ ــر واغل اكب
ــة وضحاها ، وأصبحت في  بني ليل
ــاب حتى  ــف اإلره ــر كان ! وزح خب
وصل مشارف العاصمة ، وشارفت 
ــار ، وبات حلم  ــة على االنهي الدول

العدو الصهيوامريكي قاب قوسني 
أو أدنى ،

في تلك الظروف العصيبة، حدثت 
ــداء مرجعي  ــزة االنتصار، بن معج
دوى صداه حرم أبي عبد اهللا احلسني 
ــى اجلهاد،  ــالم ، حي عل عليه الس
ــني  ــب ابناء علي واحفاد احلس فه
ــبابا  ــيبا وش ــا ش ــات ووحدان زراف
ــى الدروع ،  ــوا القلوب عل قد لبس

ــوا االرواح على األكف قربانا  وحمل
ــتبكت  ــات، واش ــن واملقدس للوط
االسنة وتصادم الرصاص بالرصاص 
وتطايرت االيادي والرقاب ، والعالم 
ــذه امللحمة واملعجزة  ينظر الى ه
ــطر النصر ،  ــدية ، كيف تس احلش

وتسحق فوق جماجم الغزاة ،وهي 
ــهد التاريخ  ــم يش ــه عدوا ل تواج
ــيته، عدوا يذبح األبرياء  مثل وحش

ويسحق كل القيم ! 
ــد الشعبي  لقد أعاد صمود احلش
ــة  والكرام ــزة  الع ــجاعته  وش
ــني، وحتطمت على صخرة  للعراقي
ــات  مخطط ــوده  وصم ــه  عقيدت
ــرت  وتبخ  ، ــرائيل  واس ــكا  أمري
ــد اليوم  ــات احلش ــم ، و ب احالمه
ــا واملها ، به  ــة وعقيدته روح االم
حتمى االرض ويصان العرض وحتفظ 

املقدسات . 
ــدد  لتج ــرائيل  اس ــود  تع ــوم  والي
ــتهدفة  عدوانها على العراق ، مس
ــد ورجال  ــا عتاد احلش بصواريخه
ــة  املواجه ــت  فدخل  ، ــة  املقاوم
منعطفا تاريخيا حاسما وتصعيدا 
خطيرا ، في هذه املواجهة اجلديدة 
، لم تسخر اسرائيل مرتزقتها من 
ــي حرب النيابة  داعش والقاعدة ف
ــد  ــت أن عقيدة احلش ــد ايقن ، فق
ــت هذه  ــر، فعزم ــة ال تقه واملقاوم
ــها ،  املرة لتخوض املواجهة بنفس
وجترب حظها العاثر مع احفاد علي 
ــذي مازالت  ــالم، علي ال عليه الس
ــه عليها في خيبر  ــرارة انتصارات م
والقينقاع والنضير تؤرق جفونها، 

ــرائيل  ، إس ــا  ــض مضاجعه و تق
ــد وعقيدته قد  التعي أن روح احلش
ــخت في قلوب كل العراقيني،  نس
اديانهم وطوائفهم،  على اختالف 
ــدة التي اذاقت  ألنها الروح والعقي
ورفعت  االنتصار،  العراقيني نشوة 
ــال، أن  ــم اجلب ــوق قم ــهم ف رؤوس
ــل  جلحاف ــرائيل  اس ــتهداف  اس
ــعبي ، ال يزيد احلشد  ــد الش احلش
ــة وتالحما  ــعب إال قوة وعزمي والش
ــتبقى بغداد  ورصا للصفوف ، وس
ــالء عصية  ــف وكرب ــل والنج وباب
اليدنس ترابها اقدام بني صهيون، 
إذ أصبح العراق اليوم كلة حشدأ، 
ــمائه بنخيله وقصب  ــه بس بأرض
ــواره ، وأن االرادة والقضية احلق  اه
ــد والعراقيون  التي يحملها احلش
ــتكون هي املنتصرة أن شاء اهللا  س

(وكان وعدا علينا نصر املؤمنني ) 
وان اللعنة والهزمية ، ستالحق بني 
ــيتجرع  ــا حلو ،وس ــون اينم صهي
ــة  الهزمي ــك  تل ــرارة  م ــود  اليه
ــالفهم  ــار التي ذاقها أس واالنكس
ــه  ــن قبل ، ويبقى العراق وجيش م
وحشده حرا ابيا شامخا منتصرا 
ــا عالية رغم  ــه خفاق ــق رايت تخف

أنف املعتدين .

عاطف عبد علي الصالحي

   يُعد مصطلح التنمية البشرية من املصطلحات 
ــاع صيتهُ في  ــة إذ ش ــدان املعرف ــي مي ــة ف احلديث
العقد األخير من القرن العشرين ، وبان أثر حركته 
ــر الدولية  ــة والتقاري ــوث العلمي ــالل البح من خ
ــع منوه  ــان وتتب ــد حركة اإلنس ــعت لرص ــي س الت
ــى الرغم من حداثة  ــتواه احلياتي ، وعل وتطور مس
ــه لم تكن  ــه ومضامين ــح فمفهوم ــذا املصطل ه
ــذا إذا ما قلنا  ــانية ، ه ــاحة اإلنس جديدة على س
ــان عن منأى  ــرن بوجود اإلنس ــون قد اقت أن املضم
ــالم وميدانه ، فقد حفل القرآن الكرمي بكثير  اإلس
ــرية،  من اآليات التي حتمل مضامني التنمية البش
ــا حتى وصل  ــني مفرداته ــل مضام ــل جنده يحم ب
ــرات التي تعد أحد مقاييس  إلى رصد بعض املؤش
ــرض القرآن الكرمي إلى  ــوم , هذا فضالً عن تع املفه
ــرية  ــية للتنمية البش ــز والعناصر األساس الركائ
ــياق القرآني ومدلول آياته , وإن  من خالل فهم الس
ــرية  ــالمية والقرآنية للتنمية البش ــرة اإلس النظ
ــن النظرة  ــتيعاباً ع ــالً واس ــموالً وتكام ــر ش أكث
ــرية على  الوضعية له وللتعرف الى التنمية البش
ــالمي يتطلب منا اإلحاطة بذات  وفق املنظور اإلس
املفهوم ، الذي نص على أن التنمية البشرية عبارة 
عن عمليات إجرائية منظمة على وفق رؤية فكرية 
منتخبة تهدف لتطوير القوى الكامنة في اإلنسان 
ــو حتقيق طموحاته بغية  بصقلها وتوجيهها نح
إشباع حاجاته املشروعة في شتى مجاالت احلياة 
ــليط الضوء على هذا املفهوم جند  , ومن خالل تس
ــران النظرية بالعمل كما  ــالم يعمل على اقت االس

ــناد العمليات اإلجرائية إلى  يؤكد على ضرورة إس
منظومة فكرية أو رؤية كونية ترتكز عليها ، وهذا 

يعني إرواء
ــرية من روافد األدلة  أبعاد ومعطيات التنمية البش
ــا والذي يعد  ــاد مفرداتها عليه ــرعية واعتم الش

القرآن الكرمي أحد مصادرها .
ــرية على  ــر إلى التنمية البش ــالم ينظ       إن اإلس
ــخير البيئة له  ــان وتس ــة بناء اإلنس أنها صومع
ــعاده  ــاب وتطوير ما يحيط به إلس ــل الصع وتذلي
ــان في املنظار القرآني  وحتقيق طموحاته ، فاإلنس
ــه   واعتدال في جوارحه  لق على كمال في نفس خُ
ــن  ــان في أحس , لقوله تعالى.. ((لقد خلقنا االنس
ــب بتكرمي اهللا  ــى املرات ــح أعل ــا من ــومي))... ، كم تق
ــرية  ــان في التنمية البش تعالى , وإن منزلة اإلنس
ــاً مبنزلته في  ــا منزلة قياس ــة ال تضاهيه القرآني
ــة ، بالرغم من وجود  ــات التنموية الوضعي الدراس
ــتركات بني التنميتني ، إذ جند إن منحى  بعض املش
التنمية البشرية في القرآن الكرمي هو ذات منحى 
ــائع في  ــرية مبفهومها العام والش التنمية البش

األوساط العلمية .
ــل في  ــا ندخ ــا حينم ــن واضح ــس التباي      ونلم
ــذا في الغايات وإن اتفقنا  اجلزئيات والتفاصيل وك
ــرى , وإن اختالف  ــوارد األخ ــض األهداف وامل في بع
ــن املفهوم  ــرية القرآني ع ــوم التنمية البش مفه
ــة مرجعه ذات  ــفات الوضعي ــائد في الفلس الس
ــالمية  ــي متيزت بها مفاهيم الرؤية اإلس املزية الت
دَّ العلة  ــا عُ ــرؤى األخرى ، ممّ ــماتها من بقية ال وس
ــان  ــي فهم اإلنس ــن ف ــذا التباي ــة وراء ه احلقيقي
ــي التي حتدد  ــون ، فالرؤية الكونية ه ــاة والك واحلي
معالم الطريق حلركة املفاهيم األخرى ورؤاها داخل 

ــاراتها على  دائرتها وهي التي تتحكم بحركة مس
وفق مؤشرات البوصلة الرئيسة التي متثل خلفية 
ــرية  ــة , إذ يُعد وقوفنا عند التنمية البش أي نظري
ــة الكونية  ــني الرؤي ــد مضام ــاً عن ــة وقوف القرآني
ــرعية ، فالغوص في  ــا الش ــالمية وأحكامه اإلس

ــرية في القرآن  معرفة غاية ومقصد التنمية البش
ــريعة  ــي مقصد الش ــوص ف ــو ذات الغ ــرمي ه الك
ــا موقع ريادي  ــرية له واحكامها ، فالتنمية البش
ــة وكذا القرآن الكرمي  ــريعة املقدس في عموم الش
ــاس ، حيث نلمس  ــل منابعها األس الذي يُعد أص
ــي مقاصدها بني آية أو  ــك واضحاً حني نبحث ف ذل
ــل ذات هدف الرؤية  ــة أو حكم ، فنلمس تأصي رواي
اإلسالمية في حتقيق سعادة وطموحات اإلنسان ، 
وإن املتتبع للمصالح التي قصد االسالم حتقيقها 
ــاة االجتماعية  ــتقيم احلي يجد ثالثة مقاصد تس
بها وتهنأ ومقصد الشريعة اإلسالمية هو حتقيق 

ــاد لها أوالً ثم حفظها ثانياً  مصالح العباد باإليج
ــات وحتقيق  ــظ الضروري ــي حف ــح ه ــذه املصال وه
احلاجات وضمان التحسينات وهذا هو عينه غاية 

التنمية البشرية ومرادها.
ــا في هذا املطلب مبني على القاعدة     إن اعتمادن
التي تنص على جلب املصالح ودرء املفاسد والتي 
ــان قبل  ــاس مبدأ منفعة اإلنس اعتمدت على أس
ــى إن الغاية من  ــيء , حيث يجب أن ال ننس كل ش
اإلسالم وبيان األحكام الشرعية هي إيجاد احللول 
للمشاكل التي يعانيها اإلنسان , وهذا يستدعي 
أن نؤكد إن التشريع تشخيص حلقائق املوضوعات 
ــانية حتديداً , ومبا إن التنمية  ــلوكيات اإلنس والس
ــرية في اإلسالم عموماً وفي القرآن خصوصاً  البش
تتبنى منهج دفع الضرر عن اإلنسان وجلب املنافع 
ــد حاجاته وحتقيق طموحاته فهي تعمل  إليه وس
بطول األحكام الشرعية وتدخل حتت نطاق الرؤية 
ــداف معرفة مقاصد  ــة من األه ــة ، فالغاي القرآني
ــريعة ويُعد هذا أمراً ضرورياً لإلنسان , ألن كل  الش
حركة تكمن في معرفة الغايات واألهداف العامة 
ــريع  لتلك احلركة ,  والبحث في معرفة غاية التش
ــان وأدائه ، حيث جند  ــد وازعاً لنمو وتطور اإلنس يُع
دد  العمل التنموي يتجلى نظرياً وعملياً عندما حتُ
ــر  ــرف املقاصد إال إن األمر لم ينحس ــداف وتُع األه
ــب ، بل  ــريع فحس ــة التش ــد معرفة عل ــد ح عن
عملت التنمية البشرية القرآنية مع باقي مصادر 
ــده لضرورة  ــان وجتني ــريع على ترويض اإلنس التش
ــليمه  ــر اهللا تعالى تعبداً ، وتس ــزوم االمتثال ألم ل
ــعاه لكسب رضا  ــارع املقدس ومس بحكمة الش
ــاس للتنمية  ــد الهدف األس ــذي يُع ــى ال اهللا تعال
ــليم اإلنسان للرؤية  ــرية في االسالم , فتس البش

الكونية السماوية والرؤية اإليديولوجية لها يعني 
ــة االجتماعية التي تُعد  االنعطاف به نحو العدال
ــعوب  ــة احلقيقية لتطور وإمناء كل األمم والش العل
ــالمية من  ــا املنظومة اإلس ــث تبنت عالجه , حي
ــتيعاب ذات املفهوم  ــى فهم واس ــالل اللجوء إل خ
ــرية على  ــاطاته التنموية البش والتعامل مع نش
ــا مع  ــة وعالقته ــة الكوني ــة الرؤي ــاس خريط أس

االنسان والكون واحلياة .
ــالم مع اإلنسان الذي يُعد محور     لقد تعامل اإلس
ــرية على أساس التأثر واالستيعاب  التنمية البش
للمظاهر االجتماعية من خالل فهمه لها مبنظور 
ــر بها هو  ــات التي حاول التأث ــد ، ومن األولوي جدي
ــادة ، وتأثيرهما  ــزة حب الذات وامل ــة فهم غري تنمي
ــا  ومجاالته ــرية  البش ــة  التنمي ــاطات  نش ــي  ف
ــرآن تعامل  ــالم والق ــة اخملتلفة ، كون اإلس احلياتي
ــهوة  ــان على أنه مركب من العقل والش مع اإلنس
ــعى لذاته ، ويطلب  ــم غريزته وفطرته يس ، وبحك
ــدد  تع ــه مُ ــي وأن ــر املتناه ــال غي ــه الكم لنفس
ــد جميع تلك  ــن حيث تع ــب م ــات واملطالي احلاج
ــان  ــة تعيق حركة اإلنس ــة اجتماعي ــق أزم احلقائ
ــة ، ممّا  ــة التنموية التكاملي ــي العملي ــوره ف وتط
ــن منقذ حلل األزمة  ــتدعي حينئذ أن نبحث ع يس
االجتماعية وهذا حكمه اتخاذ املدنية واالجتماع 
ــاء كل ذي حق حقه  ــتقرار وإعط ــي واالس التعاون
ــمى بالعدل  ــب والروابط وهو ما يس وتعادل النس
ــن لإلنسان  ا يقتضي مبوجبه أن يُس االجتماعي مّ
ــالم جاء ليوحد بني  نظاماً عادالً , وهنا نرى إن االس
املقياس الفطري للعمل واحلياة ليضمن السعادة 

والرفاهية والعدالة .

هل هناك دولة ثانية حتمينا ؟ اللعنة على الزمن الذي أصبح فيه اي 
شخص يقطع عليك تيار املولدة في ذروة احلرارة وجحيمها ، ليجبرك 
على دفع مبلغ تأخرت عليه وأنت لم تستلم الراتب التقاعدي بعد 
، اي معادلة قاسية فرضها القدر ، جتبرك أن تتعامل مع مخلوقات 
ــوء خلق (إذا ما يعجبك إسحب وايرك) في هذه  عجيبة ، وتكرر بس
اللحظات متنيت ان هناك زلزاال يحرك ارض العراق لتبتلع من عليها.
هل الدولة غافلة عن ما يصنع هؤالء باإلستخفاف باملواطن واجلرأة 
ــذي يتقبلها املواطن  ــون وال ــي حبائل ما يصنع ــه؟ والوقوع ف علي
ــررة، ويخالفون  ــاعات املق ــعيرة، وال بالس ــرا، ال يلتزم بالتس مضط
ــى نعمة ظاهرة من  ــارب من حفاة ال ــر، وقد صفت لهم املش االوام
ــن احلدود  ــة، واخلروج ع ــيارات العالي ــور والس ــراء القص ألثراء وش
اإلنسانية.نحلم دائما سنة بعد أخرى أن تتحسن الكهرباء ولكن 
نصحى على أوهام ! أرقنا ال يقارن ونشهد املوت يوميا أطفال ونساء 
ــؤول عن حتسينها  ــيوخ باحتاد املرض مع لعنة الكهرباء ، املس وش
يعاقبنا مبلء إرادته، واحلكومة توهمنا بأموال حتترق ملهمة جعلتها 

ــتحيلة ،  احملاصصة مس
الكهرباء من حصة احد 
ــن حصة احد  ــة م واملالي
ــباب !!  ــر وتتكرر االس آخ
ــة االخر فحدث  أما حص
ــرج، لتبقى العيون  وال ح
جائعة،  ــون  والبط غائرة 
ــت  وأن ــم  متنع ــكل  ال
ــو خانق  ــل على ج حتص
وتتحمل حرا ال يطاق في 

صيف الهب. 
ــد  نرص ــى  نبق ــل  ه
ــرق  نط أو   ، ــتحيل  املس
ــا  ــدول لتحمين ــواب ال أب
ــن يصر على  ــاك م ؟ وهن

ــكلة وحلها التي امتدت سنني طويلة وتتجدد كل  عدم عبور املش
ــن  ــه احلكومات املتعاقبة من أموال لتحس ــف!! رغم ما قدمت صي
ــوء الى املولدات  ــدوى ، يجبرنا القدر للج ــبكة الكهرباء دون ج ش
ــل املنفعة املادية  ــر اجلهنمي في ظ ــف نطيق هذا احل ــة .كي االهلي
املتبادلة بني مالك املولدة وعضو اجمللس البلدي الذي ال يهمه احلال 
ــاوئ ما يجري وما يوعد به  ملواطن يغلي ، ويرفض التحدث عن مس
ــوى التخدير . هذه زاوية صغيرة من واقع  ــبة املقصر س في محاس
ــل في محافظة  ــي اخلروج منها لع ــن قيمتها كبيرة ف ــم ولك مؤل
ــي للحد من التصرف الكيفي  ــداد واجملالس احمللية جند حل عمل بغ
ألصحاب املولدات والتجاوزات في فرض سعر االمبير صعودا صيفا 
ــة. هنالك  ــج بحجج واهي ــع غير املبرم ــتاء، والقط ــه ش ودون نزول
ــع عدادات صرف الوقود  ــل عادل عملت به حكومة اإلقليم بوض ح
ــيمه على االمبير لضمان حقوق اجلميع مع تشغيل املولدة  وتقس
في أي وقت عند انقطاع ألتيار الكهربائي ونخلص من اخلط العادي 

والذهبي، ومحاربة أصحاب املولدات.
ــا، وترحم نفوس جزوعة من حر  ــط مطاليبن أما آن لنا أن تُلبى أبس
ــف  ــاعات قليلة بعد صبر طال على صنيع تعس ــمس ولو س الش

أحاط بنا .

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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د.عبدالخالق حسني

ــة عراقيو  ــض العراقيني، وخاص ــكلة أن بع املش
ــر أية إيجابية عن عراق  املهجر، ينزعجون من ذك
ما بعد صدام، بسبب مشاكل تداعيات سقوطه، 
ــاد واإلرهاب.  ــرون في العراق اجلديد إال الفس فال ي
ــام  ــف النظ ــى وص ــا حت ــتكثرون علين ــل ويس ب
ــا اإلنصاف  ــا لو أردن ــي، بينم ــد بالدميقراط اجلدي
ــر دميقراطية  ــي العراق هو األكث فنظام احلكم ف
ــة، ومنطقة  ــالد العربي ــام آخر في الب ــن أي نظ م
ــط. ولعل من عيوبه هو ليس عدم  ــرق األوس الش
ــاك جرعة ضخمة من  وجود الدميقراطية، بل هن
ــع العراقي  ــر مما يتحمله اجملتم ــة أكث الدميقراطي
ــة في جميع  ــة الدميقراطي ــرِّم من ممارس الذي حُ
ــح اجملال  ــل ٢٠٠٣، ما افس ــل تاريخه ما قب مراح
ــى احلرية والدميقراطية  ــاءة إل ألعداء احلرية باإلس
ــم، حتى اخمللصني  ــول البعث وغيره من بقايا فل
ــراق اجلديد صاروا يترددون من ذكر أية إيجابية  للع
ــم بالعمالة  ــك خوفاً من اتهامه ــا، وذل يعرفونه

للحكومة اجلديدة!! وهذه تهمة شنيعة والعياذ 
ــة أكثر مما  ــراق دميقراطي ــول أن في الع ــاهللا!! أق ب
ــتخدامها، ففي عراق اليوم  يجب ألنه أسيء اس
ــي، وأكثر من ٧٠٠٠  ــن ٧٠٠ تنظيم سياس أكثر م
تنظيم من منظمات اجملتمع املدني. وهذا بالطبع 
ــدالً من  ــرية، ب ــود والطاقات البش ــد للجه تبدي
ــدة ذات أهداف  ــة موح ــي أحزاب قليل ــا ف وحدته
ــتركة كما في البلدان الدميقراطية العريقة.  مش
ــبب هذا العدد الهائل من األحزاب  في رأيي أن س
ــام احلزب  ــو رد فعل لنظ ــية، ه والكتل السياس
ــم البعث والتيار  ــنة من حك الواحد لنحو ٤٠ س
القومي العروبي. كما وهناك املئات من الصحف، 
ــة،  واحمللي ــة  الفضائي ــات  والتلفزيون ــات  واإلذاع
ــاص، ناهيك عن  ــة للقطاع اخل ــا تابع ومعظمه
ــابات  ــى االنترنت، وماليني احلس ــع عل آالف املواق
ــل االجتماعي  ــع التواص ــخصية على مواق الش
ــا ناقدة بل  ــر وغيرهما)، وأغلبه ــبوك وتويت (فيس
ــق وبدونه، مبنتهى  ــى احلكومة، بح و تتهجم عل
ــة أو ممانعة. نعم، إذا آمنا بأن  ــة ودون أية رقاب احلري
ــي، وهو كذلك،  ــم في العراق دميقراط نظام احلك
ــي أن تنتعش  ــام الدميقراط ــة النظ ــن طبيع فم
ــة والفنية  ــة والثقافي ــاطات العلمي ــه النش في
ــة للعالِم  ــر احلري ــة توف ــا. ألن الدميقراطي وغيره
ــب والفنان  ــف واألدي ــي، واملثق ــث األكادمي والباح
ــح لهم اجملال إلطالق  والصحفي، وغيرهم، وتفس
طاقاتهم اخلالقة ليقدموا ما عندهم من نشاط 
ــط على حرية التفكير  فكري وفني بدون أي ضغ

والتعبير واإلبداع. وهذا هو اجلاري في العراق على 
ــاوزات على  ــدة. وإذا كانت هناك جت جميع األصع
ــني وآخر، فهذه  ــة التعبير التي حتصل بني ح حري
ــة فيما  ــل بني اجلهات املتنافس ــاوزات حتص التج
بينها وليست من احلكومة. ولكن، وأقولها بألم، 
ــاح الدميقراطية تعتبر  ــار املفرحة عن جن أن األخب
ــدى البعض، بل  ــيئة أو املزيفة ل ــن األخبار الس م
يفضلون عليها األخبار السوداء واملشوهة لصورة 
ــق الكثير منها.  ــراق اجلديد، وهناك من يختل الع
ــن النجاحات هو  ــلبي للبعض م ــف الس إن املوق
نتيجة للمشاكل الكثيرة والكبيرة وعلى رأسها 
ــاد واإلرهاب التي رافقت اإلطاحة بالنظام  الفس
ــام  ــة النظ ــض، وإقام ــي البغي ــي الصدام البعث
ــوا معاناتهم أيام  الدميقراطي البديل، لذلك نس
ــاكل  ــتاءوا من مش ــم الطاغية صدام، واس حك
الوضع اجلديد إلى حد أن راح العديد من العرقيني 
ــراق ما بعد صدام، وحتى  ينكرون أية إيجابية لع
صار عند البعض منهم مجرد ذكر إيجابية يعتبر 
استفزازاً ملشاعرهم. الوضع العراقي احلالي ليس 
مثالياً، ولكن ليس كله فساد وإرهاب كما يدعي 
ــباههم الذين  ــون وأش ــض، وخاصة البعثي البع
ــل كبير مثل  ــروا امتيازاتهم . فالقيام بعم خس
ــي اجلائر، ال بد وأن  ــقاط حكم البعث الصدام إس
ــلبيات. ولكن  ــاكل والس يرافقه الكثير من املش
ــر بال  هذا ال يعني أن الوضع ما بعد صدام كله ش
أية إيجابية. في احلقيقة اإليجابيات كثيرة ولكن 
اإلعالم العراقي فشل في إيصال األخبار اإليجابية 

ــني أننا ال نقدر ما  ــعب. املعروف عنا كعراقي للش
ــه. ولتوضيح األمر،  ــه إال بعد فقدان حصلنا علي
ــوم بانقالب  ــش العراقي قام الي ــور أن اجلي لنتص

عسكري كما كان يحصل في العهود السابقة، 
ــر .. الخ.  ــيد اهللا أكب ــمعنا البيان األول، ونش وس
ــوال، وتعطيل البرملان،  وبيان مبنع التظاهر والتج
ــاء كلما  ــع الصحف، وإلغ ــتور، ومن وإلغاء الدس
ــبات وعلى  ــي من مكتس ــعب العراق حتقق للش
رأسها حرية التعبير والتفكير ومنع الفضائيات، 
والهاتف النقال وغيرها، وبدأ نشيد ميجد بصدام 
ــني وحزب البعث.. فما هو موقف العراقيني  حس
ــيناريو؟بالتأكيد ستخرج اجلماهير  من هذا الس

العزل لتحمي هذه املكتسبات بصدورها العارية 
كما حصل يوم ٨ شباط ١٩٦٣. وعندها سيشعر 
العراقيون أنهم فرطوا بفرصة ذهبية كما فرطوا 
بفرص في املاضي. وهكذا سيعيد التاريخ كل ما 
ــمح  ــباط ١٩٦٣ وإلى اليوم ال س حصل منذ ٨ ش
ــرم عن الوضع  ــيوعي مخض ــهادة من ش اهللا. ش
الراهن التقيت في بيت صديق في لندن مع ثالثة 
ــارية،  أصدقاء، وكنا نحن األربعة من خلفية يس
ــعني عاماً وهو مازال  وأكبرنا عمراً قد جاوز التس
ــع بصحة  ــيوعيته، ويتمت ــز بش ــيوعياً ويعت ش
ــنه، وذاكرة قوية  بدنية وعقلية نادرة في مثل س

كما لو كان في الثالثينات من عمره.
ــيق،  ونظراً لعمره املديد، ورغبته في احلديث الش
ــراً أن يحدثنا عن  ــا األكبر عم ــا من صديقن طلبن
ــه النضالية، فأجاد أميا إجادة، وخاصة عن  ذكريات
ــود  ــالب البعثي الدموي األس ــه إبان اإلنق معانات
ــراق، وتنقله  ــراره من الع ــباط ١٩٦٣، وف في ٨ ش
ــوفيتي.  ــد إلى بلد إلى أن وصل االحتاد الس من بل
ــية، ومتابعته  ونظراً خلبرته النضالية والسياس
ــألناه عن  ــة للقضية العراقية، فقد س املتواصل
ــه عن الوضع العراقي الراهن، أي ما بعد ٢٠٠٣.  رأي

فأجاب بعد صمت قصير قائالً:
ــاه: طبعاً نريد  ــدون الصدق وبصراحة؟ فأجبن تري

الصدق ورأيك الصريح.
ــن الذاكرة مضمون ما تفضل  فقال، وأنا أخلص م
به الصديق، قائالً أن الوضع ما بعد ٢٠٠٣ وإلى اآلن 
هو أفضل وضع سياسي عرفه العراق في جميع 

ــم الزعيم  ــه مرحلة حك ــه مبا في ــل تاريخ مراح
عبدالكرمي قاسم. وهنا شعرنا بنوع من اإلحراج، 
ــن الثالثة اآلخرون نعتبر فترة ثورة ١٤  خاصة ونح
ــراق، وما حققته  ــوز هي أفضل فترة مر بها الع مت
ــية واقتصادية  ــن إجنازات سياس الثورة اجمليدة م
ــنوات  ــخ خالل أربع س ــة.. ال ــة وثقافي واجتماعي
ــا حققه  ــا القصير ضعف م ــن عمره ــف م ونص
احلكم امللكي خالل ٣٨ سنة، فكيف يقول ذلك؟

ــف احلكومة  ــالل موق ــم من خ ــه يحك ــال أن فق
ــاء ثورة متوز،  ــيوعي العراقي. فاثن ــن احلزب الش م
ــارس حريته في  ــيوعي م ــح أن احلزب الش صحي
ــارع  ــيطر على الش ــن الثورة، وس ــام األول م الع
ــن املنظمات والنقابات  ــي، وعلى العديد م العراق
ــب  ــي، وكس ــع املدن ــات اجملتم ــة ومنظم املهني
ــازاً، وال  ــه لم يكن مج ــعة، إال إن ــة واس جماهيري
ــلطة إال لفترة وجيزة مبشاركة  مشاركاً في الس
ــة الدليمي.  ــيوعية الدكتورة نزيه القيادية الش
ــوال حكم الزعيم لم يكن احلزب مجازاً،  ولكن ط
وملا حان وقت إجازة األحزاب منع احلزب الشيوعي 

ــيوعي  من العمل العلني، ومنح اإلجازة حلزب ش
ــغ، وكان العديد من  ــف وهو حزب داوود الصائ مزي

نشطاء احلزب في السجون .. الخ
ــقاط حكم البعث ومنذ  بينما العراق ما بعد إس
ــيوعي العراقي  ــزب الش ــرى احل ــى اآلن ن ٢٠٠٣ وإل
ــه مفتوحة في  ــمياً، ومكاتبه ومقرات ــازا رس مج
جميع أنحاء العراق، وصحافته حرة وعلنية، وهو 
ــارك في السلطة، وله دور فعال في العملية  مش
ــية. واختتم الصديق قوله: «لذلك أقول  السياس
ــن أي وضع  ــن هو أفضل م ــراق الراه ــع الع أن وض
ــيوعي اخملضرم. وبالطبع  سابق».هذا هو رأي الش
ــب  ــن أي وضع وحس ــف ع ــاس يختل ــف الن موق
 ،(subjective) ــي ــه، أي رأي ذات ــه ومزاجيت مصاحل
لذلك فرضا الناس غاية ال تدرك. ولكن في جميع 
ــوال، هناك نظام دميقراطي في العراق، وال بد  األح
أن يدوم وينجح، ومن املستحيل إعادة التاريخ إلى 
ــة املطاف ال يصح إال الصحيح،  الوراء. ففي نهاي
ــي  كما انتهى اجملرم صدام وحزبه البعثي الفاش

في مزبلة التاريخ.

التنمية البشرية عبارة عن 
عمليات إجرائية منظمة 
على وفق رؤية فكرية 
منتخبة تهدف لتطوير 
القوى الكامنة َّـ اإلنسان 
بصقلها وتوجيهها نحو 
تحقيق طموحاته

اليوم وبعد بزوغ فجر 
الحرية وخالص البالد من 
تلك االنظمة االستبدادية 
استعادت قوانا االمنية 
وجيشنا مكانتها وموقعها 
َّـ قلوب العراقيني بحلة 
جديدة

اِّـوقف العراقي الرافض 
لتلك الصفقة العار هو 
موقف تاريخي شامخ 
يفتخر به كل مواطن 
شريف مناهض لسياسة 
الكيان الصهيوني الغاصب

اِّـوقف السلبي للبعض 
من النجاحات هو نتيجة 
للمشاكل الكثرية 
والكبرية وعلى رأسها 
الفساد واإلرهاب

هل الدولة غافلة 
عما يصنع هؤالء من 
اإلستخفاف باِّـواطن 
والجرأة عليه والوقوع َّـ 
حبائل ما يصنعون والذي 
يتقبلها اِّـواطن مضطرا؟

ÚÌäíj€a@ÚÓ‡‰n€aÎ@‚˝ç�a

خالد القيسي

Úfl¸a@ÄÎâ@Üíßa
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مناقصة (٨٠) إعالن أول
(إنشاء وتجهيز وتنفيذ وتشغيل شبكات مياه األمطار 

والصرف الصحي ومحطات الضخ واِّـعالجة ِّـركز ناحية الوحدة)

ــاء  ــداد إعالن مناقصة إنش ــداد ومحافظة بغ ــس محافظة بغ ــر مجل يس
ــرف الصحي  ــار والص ــاه األمط ــبكات مي ــغيل ش ــذ وتش ــز وتنفي وتجهي
ــدة وبكلفة إجمالية قدرها  ــات الضخ واِّـعالجة ِّـركز ناحية الوح ومحط
(١٣٢,٤٠٠,٧٣٩,٢٠٠) مائة واثنان وثالثون مليار وأربعمائة مليون 
وسبعمائة وتسعة وثالثون ألف ومائتان دينار عراقـــــــــي وبمــــدة 
تنفيــذ مقــــدارها ( ١٠٩٥ ) يوم. فعلى الشركات العراقية واألجنبية 
ــرتاك بهذه اِّـناقصة مراجعة  من ذوي الخربة واالختصاص الراغبة باالش
ــيــــة  ــى الوثيقة القياس ــود للحصول عل ــم العق ــة بغداد / قس محافظ
ــدره  ــغ ق ــاء مبلــــــ ــة لقـــــــــــ ــذه اِّـنـــــــاقص ــة به الخاصـــــ
(٨,٠٠٠,٠٠٠) ثمانية ماليني دينار عراقي غري قابل للرد علما إن أخر 
يوم لتقديم العطاءات الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم (األحد) اِّـوافق 
(٢٠١٩/١٠/١٣) َّـ محافظة بغداد / سكرتري لجنة فتح العطاءات / 

االستعالمات االلكرتونية .
يجب أن يتضمن العطاء اِّـقدم ثالثة ظروف كما يلي: 

١-ظرف العرض الفني.
٢-ظرف العرض التجاري.

٣-ظرف اِّـستمسكات اِّـطلوبة.
ــيس، عقد تأسيس  ــهادة تأس ــركات العراقية بتقديم:- (ش -تلتزم الش
ــذة بدرجة  ــة، هوية تصنيف ناف ــة مهن ــاع، إجازة ممارس ــر اجتم محض
ــائية ممتاز، كهرباء ممتازة، تقديم هوية غرفة تجارة صنف ممتاز،  إنش
نافذة/ كتاب عدم ممانعة من الهيئة العامة للضرائب معنون اُّـ محافظة 

بغداد نافذ.  
-تلتزم الشركات األجنبية بتقديم شهادة تأسيس مصدقة من السفارة 
ــة بها مصدقة  ــدم كافة الوثائق الخاص ــيس وتق ــة َّـ بلد التأس العراقي

ومرتجمة.
-الشركات األجنبية التي لها فرع َّـ العراق تقديم ما يثبت ذلك.

-تلتزم كافة الشكات بتقديم الوثائق الخاصة باِّـدير اِّـفوض.
ــرية الذاتية للشركة مع بيان مؤهالت الكادر الهندسي الفني وبيان  -الس
سريهم الذاتية وتوفر اِّـهارات والقدرات الفنية َّـ تنفيذ أعمال اِّـناقصة 

من كوادر هندسية وفنية ومعدات تخصصية.
ــة آلخر خمس  ــابات الختامية اِّـصدق ــركات بتقديم الحس ــزم الش -تلت

سنوات.
ــتقطع من مستحقات الشركة اِّـتعاقدة كافة الرسوم والضرائب  ٤- يس

اِّـشار اليها َّـ القوانني واألنظمة والتعليمات العراقية.
٥- يتحمل من ترسو عليه اِّـناقصة أجور نشر االعالن.

٦- االلتزام بتقديم العطاء وفق مامطلوب بالوثيقة القياسية.
٧- جهة التعاقد غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات غري اِّـستجيبة.

ــة بمبلغ  ــيولة النقدي ــر الس ــا يثبت توف ــم م ــركة بتقدي ــزم الش ٨- تلت
ــتون مليون  ــتة وس ــرون مليار وس (٢٢,٠٦٦,٧٨٩,٨٦٦) اثنان وعش
وسبعمائة وتسعة وثمانون إلف وثمانمائة وستة وستون دينار عراقي.

ــة بمبلغ  ــم اإلعمال اِّـماثل ــم مايثبت حج ــركات بتقدي ــزم الش ٩- تلت
ــد  ــة وواح ــار وأربعمائ ــبعون ملي ــعة وس (٧٩,٤٤١,٠٠٠,٠٠٠) تس

وأربعون مليون دينار عراقي.
ــنوي بمبلغ  ــدل اإليراد الس ــا يثبت مع ــركة بتقديم م ــزم الش ١٠- تلت
ــتة  ــمائة وس ــون مليار وخمس ــة وأربع (٤٨,٥٤٦,٩٣٧,٧٠٦) ثماني
ــبعة وثالثون إلف وسبعمائة وستة دينار  وأربعون مليون وتسعمائة وس

عراقي.
ــاب  ــكل خط ــى ش ــة عل ــات أولي ــم تأمين ــركات بتقدي ــزم الش ١١- تلت
ضـــــــــــمان او صـــك مصدق بمبلغ (١,٣٢٥,٠٠٠,٠٠٠) مليار 

وثالثمائة وخمسة وعشرون مليون دينار عراقي. 
محافظة بغداد/ قسم العقود

Announcement no.(1) Tender(80)

Build – up ,processing ,implementation ,operation of rainwa-
,ter
Sewage , networks pumping stations and processing al-wah-
da center
 The Baghdad provincial council and  Baghdad Governoratare
 pleased to announce tender build , supply ,implementation ,
 of running network , sewage , networks pumping stations and
 processing al-wahda center . at total cost of(132,400,739,200)
 one hundred thirty two billion ,four hundred  million ,seven
 hundred thirty nine thousand and two hundred  Iraqi dinars
with the duration of  (1095) day . for all Iraqi and foreign com-
panies with experience and specialization wishing to partici-
 pate in this tender should contact Baghdad of Governorate
– Contracts Department to obtain the special standard docu-
 ment for this tinder for an amount of (8,000,000) eight million
 Iraqi dinars not refundable . The last day submission of bids
on  Sunday  13\10\2019   12.p.m  in the  Baghdad province /
secretary of the committee/electronic Reception
The offers submitted must contain three envelopes as fol-
lows
1-Technical offer envelope  
 2-Tardiness offer envelope  
 3-Required documents envelope  
 All companies are obliged to provide the following
 establishment certification - foundation contract record  -
 foundation Meeting practice¬-the identity of classification
,valid with an excellent structural degree - excellent electric-
 ity-provide an excellent trade chamber of identity / Aletter of
 no objection from the state Authority of taxes addressed to
Baghdad governorate and should be valid
-permeable all foreign companies are obliged to provide ce  
tificate establishment certified
 by the Iraqi embassy in the country of incorporation and all  
.documents their own certified and translated
. foreign companies with a branch in Iraq provide proof -

 all companies are obliged to provide  the document of the  -
 authorized manager
 CV of the company with a statement of the qualifications of -
 the technical engineering staff a statement of their curs and
provide technical skills and capabilities in the implementa-
 tion of the tender works of cadres engineering and technical
 equipment specialized- the companies are obliged to submit
certified statement for the last five years
 4-all fees and taxes referred to in Iraqi laws regulations and 
 instructions shall be deducted from the entitlements of the
contracting company
5-the contracting authority is not obliged to accept non – re-
sponsive bids
  6-the bidder shall bear the fees of publishing and advertising
7-Commitment to submits the tender as required by the stan-
dard document
 8-The company is obliged to provide proof of availability of
 book account statement (22,066789,866) twenty-two billion ,
 sixty  six-million, seven hundred eighty nine thousand, eight
.hundred sixty six Iraqi dinars
 9-The company is obliged to provide proof of the volume of
 similar works is (79,441,000,000)seventy nine billion ,and four
hundred forty one  million Iraqi dinars
-10-The company is obliged to provide proof of annual re  
enue rate amount(48,546,937,706)forty eight billion five hun-
 dred  forty six million , nine hundred thirty seven thousand
seven  hundred and six  Iraqi dinars
  11-The company is obliged to provide primary insurance as 
 bid bond or certified check in the amount of(1,325,000,000)
 one billion and three hundred and twenty- five  million Iraqi
dinars



 جتمع منتخبنا الوطني، امس االول 
عند  الكرخ  ملعب  في  اجلمعة، 
حتضيرا  مساءً  السادسة  الساعة 
غد  صباح  البحرين  الى  للسفر 
البحرين  منتخب  ملواجهة  االثنني 
ضمن تصفيات كاس العالم واسيا، 
اللقاء  منتخبنا  سيخوض  حيث 
ايلول  من  اخلامس  يوم  املرتقب 

اجلاري.
وقال املدير االداري، باسل كوركيس : 
يغادر منتخبنا الوطني الى البحرين، 
جميع  وسيلتحق  االثنني،  غد  يوم 
الى  دعوتهم  متت  الذين  احملترفني 
الزوراء،  العبي  عن  فضال  املنتخب، 
بالبحرين،  هناك  املنتخب  بوفد 

على  سارية  االدارية  االمور  وجميع 
قدم وساق.

اليوم  جتمع  كوركيس:  واضاف 
الزوراء  فريق  العبي  غياب  سيشهد 

فريقهم  مع  ارتباطهم  بسبب 
وسيلتحقون  العربية،  بالبطولة 
بالبحرين،  مباشرة  باملنتخب 
احملليني  الالعبني  جميع  وسيتواجد 

القائمة  ضمن  دعوتهم  متت  الذين 
الكرخ  ملعب  في  اليوم  األولية 
فيهم  مبا  السادسة،  الساعة  عند 
الذين  اجلوية  القوة  فريق  العبو 
خاضوا لقاءهم يوم امس امام فريق 
العربية،  البطولة  ضمن  الساملية 
جتمع  اخر  سيكون  االحد  واليوم 
للمنتخب الوطني في ملعب الكرخ 

قبل التوجه الى البحرين.
مرانه  العراقي  املنتخب  واجري 
البحرين  ملواجهة  حتضيرًا  األول 
افتتاح  في  سبتمبر/أيلول،   ٥ في 
املؤهلة  املشتركة  التصفيات 
.٢٠٢٣ آسيا  وكأس   ٢٠٢٢ ملونديال 

اإلداري  املدير  كوركيس  باسل  وقال 
اليوم  مران  إن  العراقي،  للمنتخب 

الالعبني  كافة  حضور  يشهد 
احملترفني  حلاق  أمل  على  احملليني، 
قبل مباراة البحرين بـ ٣ أيام.وأضاف 
حميد  رحيم  املساعد  املدرب  أن 
بعد  الفريق،  بتدريبات  سيلتحق 
الفني.وتابع  الطاقم  ضمن  دخوله 
باسل «املدرب يتمنى االستفادة من 
التدريبات إلعادة الالعبني إلى أجواء 
الالعبون  متتع  حيث  املنافسات، 
بطولة  انتهاء  بعد  كبيرة  براحة 
في  مؤخرًا  أقيمت  التي  آسيا  غرب 
التصفيات  قرعة  أن  العراق».يذكر 
 ٢٠٢٢ ملونديال  املشتركة  اآلسيوية 
العراق  وضعت   ،٢٠٢٣ آسيا  وكأس 
في مجموعة واحدة رفقة البحرين 

وإيران وهوجن كوجن وكمبوديا.

اسيا  غرب  ببطولة  العراق  منتخب  فاز 
االمارات  منتخب  على  التغلب  بعد  للشباب 
مساء  النهائية  املباراة  في  الترجيح  بركالت 

امس االول اجلمعة.
وتوج منتخب شباب العراق بلقب بطولة غرب 
آسيا الكروية، بعد الفوز على نظيره االماراتي 
بركالت الترجيح ٤-٢، في اللقاء النهائي الذي 
جرى مساء اجلمعة على ملعب احلسيني في 

فلسطني. 
وبدأ الشوط االول وانتهى بتحفظ دفاعي من 
الطرفني ولم تشهد الدقائق الـ ٤٥ اي ضغط 
عراقية  هجمة  بإستثناء  للفريقني  هجومي 
حسني  منها  التسجيل  يستجل  لم  واحدة 
كان  ذلك  بإستثناء   ،٢ الدقيقة  في  اهللا  عبد 

وانتهاء  بحذر  واللعب  فقط  دفاعي  اللعب 
الشوط االول بالتعادل السلبي.

لكن  الوتيرة  بنفس  الثاني  الشوط  وسار 
خوفا  الفريقني  من  عصبي  شد  صاحبه 
من  الهجوم  متعة  فغابت  اخلسارة  من 
للفريق  طرد  بحالتي  ذلك  الطرفني،وتسبب 
حكم  قبل  من   ،٧٣ الدقيقة  في  العراقي 
االولى  عيشة،  ابو  براع  الفلسطيني  اللقاء 
قاسم،  الرزاق  عبد  الالعب  نصيب  من  كانت 
فاكمل  مؤيد جودي،  املدرب  والثانية ملساعد 
بنقص  املتبقي  الوقت  العراقي  املنتخب 
بالتعادل  االصلي  الوقت  نهاية  حتى  عددي 
الترجيح،  ركالت  الى  واالحتكام  السلبي 
وتتويج منتخب العراق بالبطولة بعد اخلروج 

فائزا ٤-٢.

قدمت إدارة نادي نفط الوسط جهازها الفني 
والعبيها  شنيشل  راضي  املدرب  يقوده  الذي 

احملترفني للموسم املقبل في مؤمتر صحفي.
راضي  املدرب  مع  تعاقدها  اإلدارة  وجددت 
شنيشل وجهازه الفني املؤلف من جبار هاشم 
هذا  التعاقد  ومت  حميد  وصالح  هادي  وحسن 
اإلسباني  البدنية  اللياقة  مدرب  مع  املوسم 

بابلو كابيلو.
زكريا  هم  محترفني   ٤ مع  النادي  تعاقد  كما 
إسماعيل من املغرب الذي لعب لنفط الوسط 
عودة  النيجيري  إلى  باإلضافة  املاضي  العام 

مارشال والعاجيني ديدار وزاكري.
وقال مدرب الفريق راضي شنيشل في تصريحات   
مغاير  بشكل  سيظهر  الوسط  نفط  فريق  إن 

املوسم املقبل.
محترفني   ٤ مع  مميزة  تعاقدات  «أبرمنا  وأردف: 

إلى  سيكونون إضافة نوعية للفريق، باإلضافة 
وضعنا  الذين  احملليني  الالعبني  من  مجموعة 
ثقتنا بهم إلعادة الفريق لوضعه الطبيعي بني 

الفرق املنافسة».
وبنيّ أن املعسكر الداخلي للفريق سيبدأ في ١٨ 

سبتمبر/ أيلول  اجلاري، وذلك بعد إلغاء معسكر 
أزمة تأشيرات  إقامته بسبب  الذي تعذر  تركيا، 
السفر. يشار إلى أن نفط الوسط سبق أن توج 

بلقب الدوري العراقي في موسم ٢٠١٤-٢٠١٥.

الدوري  منافسات  ضمن  سيلعب  الفريق  أن  الطلبة   بنادي  مصدر  أكد 
املمتاز، بعدما أوشكت أزمته على االنتهاء.

بسبب  الكرة،  احتاد  قبل  من  النادي  على  مؤامرة  «هناك  ان  املصدر  وقال 
موقف رئيس الطلبة عالء كاظم، الذي ذهب مع مجموعة املعترضني إلى 
يتخذ موقفا  األخير  ما جعل  االحتاد،  لتقدمي شكوى ضد  محكمة كاس 

عدائيا جتاه النادي».
وتابع: «بعض الالعبني لديهم حقوق في ذمة النادي، وعدد غير قليل من 

األندية متر بحالة مماثلة، لكن هناك تشددا على نادي الطلبة».
مع  االتفاق  خالل  من  األزمة،  إنهاء  من  اقتربت  اإلدارة  ذلك  «مع  وواصل: 
الالعبني املشتكني لدى االحتاد اآلسيوي، وهناك توافق على تسوية األمور 

خالل اليومني املقبلني».
الدوري  قرعة  من  والنجف،  الطلبة  اسم  رفع  الكرة  احتاد  أن  إلى  يشار 
اجلاري،  الشهر  من  الـ٣١  حدد  اآلسيوي  االحتاد  بأن  الناديني  وأبلغ  املمتاز، 

موعدا نهائيا لتسوية أمورهما.
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أكد مدرب نادي الكويت، حسام السيد، أن فريقه حقق 
األهم في مواجهة الشرطة العراقي، بالفوز ٣-١، مساء 
محمد  كأس  من   ٣٢ الـ  دور  ذهاب  في  األربعاء،  اليوم 
السادس لألندية األبطال.ثالثية الكويت حملت توقيع 
زايد،  وفيصل  وكالديرون  جزاء،  ركلة  من  ناصر  يوسف 
السيد  الشرطة.وقال  هدف  حسن  مروان  سجل  فيما 
مباراة  «األبيض قدم  اللقاء  الصحفي عقب  املؤمتر  في 
اخلصم  ملرمى  الوصول  في  وجنح  كبير،  بتركيز  جيدة 
بعدد قليل من اللمسات».وأضاف «كان مبقدور الكويت 

الفرص  استغالل  في  جناحه  حال  أكبر  نتيجة  حتقيق 
الكويت  مدرب  الشوطني».وتابع  مدار  على  املتاحة 
في  سهلة  تكون  لن  الشرطة  أمام  اإلياب  «مباراة 
العراق».وأشاد حسام السيد مبستوى جميع الالعبني 
جانبه،  القالف.من  احلارس حميد  الكويت، خاصة  في 
أداء  جتاه  رضاه  أليكس،  إليتش  الشرطة،  مدرب  أبدى 
فريقه، مشيرًا إلى أن نسبة االستحواذ ومعدل اللياقة 
في  األفضل  بتقدمي  أليكس  فريقه.ووعد  مصلحة  في 
عبد  عالء  العبه  عن  دافع  كما  بالعراق،  العودة  مباراة 

الزهرة الذي أهدر ركلة جزاء في الدقيقة ٨٨.
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ال

نبض الشارع

انطلقت الكرة العراقية عبر مشاركاتها اخلارجية عن طريق 
املنتخبات الوطنية واالندية املشاركة في عدة بطوالت لكن  
ال نبالغ اذا قلنا ان هناك ظلما حتكيميا يقع على منتخباتنا 
االخرون  ويعي  ينتهي  فمتى  البطوالت  اغلب  في  وانديتنا 
جيدا  ويفهم  العراق  في  القدم  كرة  يعشق  شعبا  هناك  ان 
تسيء   بطريقة  مباريتنا  يقودون  الذين  احلكام  به  يقوم  ما 

للعراق. 
الواضح  الظلم  نشاهد  ما  دائما  العالم  كاس  صعيد  على 
وخاصة في املباريات املهمة ومن قبل احلكام العرب باالخص ، 
فقبل ايام شاهدنا في بطولة غرب اسيا للشباب التي اقيمت 
في فلسطني كيف حطم احلكم منتخبنا امام االمارات وكان 
التدريبي  الكادر  من  التدخل  الى  ادى  ما  بخسارته  السبب 
وعدم حتمل ما قام به احلكم وادى الى حرمان مدرب منتخبنا 
(٣) مباريات ، وبعدها بيومني انطلقت بطولة العرب لالبطال 
احتساب  في  الكروية  واملهزلة  والشرطة  الكويت  ومباراة 

من  جزاء  ضربة 
اخليال وتسلل واضح 
الشمس  وضوح 
وانهاء معنويات نادي 
تاثير  وكان  الشرطة 
واضحا  التحكيم 
اخلسارة  الى  وادى 
كاف  مخزون  وهناك 
وشواهد كثيرة ففي 
قبل  البطولة  نفس 
٣ سنوات ظلم نادي 
امام  الوسط   نفط 
شمال  اندية  احدى 

هتافات  واطلقت  اجلوية  على  الدور  جاء  وبعدها  افريقيا 
كأننا  املباراة   من  انسحابهم  الى  ادى  ما  ضدهم  عنصرية 
ورأى  العراق  الى  جاء  وجميعهم  اشقاء  وليس  اعداء  نالعب 
تستح  لم  (اذا  لكن  احلافل  واالستقبال  والتقدير  االحترام 
الفلسطيني  احلكم  مع  ختامها  وكان   ( شئت  ما  فافعل 
شبابنا  له  تعرض  ما  ورغم  للشباب  اسيا  غرب  نهائي  في 
من ضغط من احلكم لكن كان منتخبنا على قدر كبير من 
املسؤولية بعدما صال وجال اراد احلكم  ان يؤثر على العبينا 
لكن  ملنتخبنا  االرتكاز  والعب  املدرب  وطرد مساعد  الشباب 
عزمية ليوث الرافدين افشلت ما حصل في فلسطني وجاءوا 
بالكأس رغم انف من اراد ملنتخبنا الفشل . ال نكتب من باب 
ان يعلم  التحريض لكن الشواهد كثيرة ونتمنى من احتادنا 
ان هناك دائما من يتربص بكرتنا ونحن على ابواب استحقاق 
التصفيات املزدوجة، كأس اسيا وكأس العالم واحلكام يجب 
ان اليكونوا من البلدان العربية ونفضل ان يكونوا من البلدان 
االسيوية الننا سنقع في احملظور الذي دائما ما كانت حصة 
العراق منه الكثير ، رغم ذلك لم يعلموا ان خروج ابن جثير 
ومساعده ما زادنا اال عزما واصرارا لتحقيق اللقب ونتمنى ان 
دون محاباة ألحد على  املسؤولية  التحكيم على قدر  يكون 

حساب املنتخبات واالندية العراقية.

@·‹ƒ€a@ÊÎÖäÌ@NN@7ru@ıb‰ic
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هشام كاطع الدلفي

عزيمة ليوث 
الرافدين افشلت ما 
حصل َّـ فلسطني 
وجاءوا بالكاس رغم 
انف من اراد ِّـنتخبنا 
الفشل 
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منتخب العراق يبدأ التحضير لمواجهة البحرين
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كان  تقدم  في  الكويتي  الساملية  فرط 
القوة  أمام  دقيقة   ٤٤ ملدة  بحوزته 
اجلوية العراقي، في املباراة التي جمعت 
في  املاضي،  اخلميس  مساء  بينهما 
ذهاب دور الـ٣٢، ضمن منافسات كأس 

محمد السادس لألندية األبطال.
أمام  الساملية،  بهزمية  املباراة  وانتهت 
يعني  ما   ،(٣-١) اجلوية  القوة  صقور 
بهدفني  الفوز  إلى  الساملية  حاجة 
 ٢٧ يوم  العودة  مباراة  في  نظيفني 

سبتمبر/أيلول املقبل.

خسارة  وراء  أسباب   ٤ نرصد  وهنا 
قد  خلسارة  تفوقه  وحتول  السماوي، 

العودة  مباراة  في  تعويضها  يصعب 
بالكويت:-

تراجع دفاعي 
لم يستفد الساملية من التقدم املبكر 
الثامنة، عبر  الدقيقة  الذي حققه في 
هدف من ركلة جزاء تصدى لها بنجاح 

مساعد ندا.

وبدال من استثمار التقدم، بالغ الساملية 
في اللجوء إلى الدفاع، ومنح أصحاب 
الفرصة  اجلوية،  القوة  فريق  األرض 
كاملة إلدراك التعادل، وهو ما حتقق في 
الدقيقة قبل األخيرة من نهاية الشوط 

األول.

الساملية  رفع  الثاني،  الشوط  وفي 
هدفني  ليتلقى  مبكرا،  البيضاء  الراية 
 ،٥٨ الدقيقة  في  بايش  إبراهيم  عبر 

وحسني جبار في الدقيقة ٦١.
صحوة متاخرة

شباك  في  اجلوية  القوة  ثالثية  بعد 
في  وجنح  األخير  استفاق  الساملية، 
الوصول ملرمى منافسه، وكاد البرازيلي 
في  الفارق  يقلص  أن  فابيانو  باتريك 
أكثر من مناسبة، إال أن احلارس العراقي 

كان باملرصاد.
دكة فقيرة

اإلضافة  الساملية  بدالء  دكة  متنح  لم 
على  امللعب،  أرض  داخل  املطلوبة 

معدل  أن  كما  العراقي،  الفريق  عكس 
منخفضا  بدا  الساملية  في  اللياقة 
ربع  في  العراقية  الصحوة  مع  السيما 

الساعة األولى من الشوط الثاني.
أخطاء قاتلة

باخلطورة  العراقية  الهجمات  تكن  لم 
من  الصقور  متكن  التي  املطلوبة 
تسجيل ثالثية، إال أن األخطاء القاتلة 
الدفاعي، كانت سببا في  التمركز  في 
نواف  احلارس  مرمى  في  األهداف  توالي 

املنصور.
محمد  عبر  العراقي  الفريق  وجنح 
الدفاعي  العمق  اختراق  قاسم، 
من  تام،  استسالم  وسط  للساملية 

احلارس نواف املنصور، السميا في كرة 
املهاجم  متكن  حيث  الثاني،  الهدف 
اخفق  فيما  بقدميه،  ألعلى  القفز  من 
كانت  التي  الكرة  التقاط  في  املنصور 

بحوزته.
إدارة ضعيفة

القوة  مدرب  فيه  جنح  الذي  الوقت  في 
عبر  الفارق،  إحداث  في  أديشو،  أيوب 
مدرب  يحرك  لم  الهجومي،  التنويع 
لرفع  ساكنا،  حمدي  ميلود  الساملية 
األول،  الشوط  في  فريقه  عن  الضغط 
تغيير  على  تبديالته  تقدر  لم  فيما 
النتيجة، لتزيد مهمة الساملية صعوبة 

في مباراة العودة في الكويت.
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تخطى باريس سان جرمان حامل اللقب 
على  وتفوق  املصابني  جنومه  ابرز  غياب 
مضيفه ميتز ٢-صفر، اجلمعة في املرحلة 
الرابعة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

افتتح  سامفوريان»  «سان  ملعب  على 
التسجيل  ماريا  دي  انخل  االرجنتيني 
 ،(١١) جزاء  ركلة  من  العاصمة  لفريق 
اريك  الكاميروني  املهاجم  يعزز  ان  قبل 
ماكسيم تشوبو موتينغ االرقام برأسية 
ماركو  االيطالي  من  متريرة  اثر  جميلة، 
في  قويا  ثنائيا  شكل  الذي  فيراتي 
السنغالي  اجلديد  القادم  مع  الوسط 
لفترة  املباراة  (٤٣).وتوقفت  غي  ادريسا 
قصيرة بسبب الفتة مرفوعة حتض على 
سان  عن  املثليني.وغاب  ضد  الكراهية 
مبابي  كيليان  الشاب  مهاجماه  جرمان 
بداعي  كافاني  ادينسون  واالوروغوياني 
ينتظر  الذي  نيمار  والبرازيلي  االصابة، 
برشلونة  السابق  فريقه  الى  عودته 
باب  اقفال  من  ايام  ثالثة  قبل  االسباني 
االنتقاالت.ودفع مدرب سان جرمان االملاني 
توماس توخل باحلارس البولندي مارسني 
تشلسي  من  القادم  عاما)،   ١٩) بولكا 
من  بدال  الصيف،  هذا  مجانا  االنكليزي 
انتقاله  املتوقع  اريوال  الفونس  الدولي 
صفقة  في  االسباني  مدريد  ريال  الى 
نافاس. كيلور  الكوستاريكي  مع  تبادل 

عادل  لليافع  الفرصة  توخل  منح  كما 
امللعب،  منتصف  في  عاما)   ١٧) أوشيش 
باالسباني  الثاني  الشوط  في  ودفع 
سان  عن  الغائب  رودريغيز  خيسي 
.٢٠١٦ االول/ديسمبر  كانون  منذ  جرمان 

مقابل  جرمان  لسان  الثالث  الفوز  وهذا 
موقتا  الترتيب  ليتصدر  واحدة  خسارة 
بتسع نقاط بفارق االهداف عن رين الذي 

يستقبل نيس االحد.

على  ميونيخ  بايرن  يعول  اخر  جانب  من 
ليفاندوفسكي  روبرت  البولندي  هدافه 
للحاق بفريقي الصدارة بوروسيا دورمتوند 
ماينتس  يستقبل   عندما  واليبزيغ 
في  ارينا»  «اليانز  ملعب  على  املتواضع 
ميونيخ  بايرن  الثالثة.وسجل  املرحلة 
االولني  املرحلتني  في  اهداف  خمسة 
مهاجمه  توقيع  جميعها  حملت 
برلني  هرتا  مرمى  في  اثنان  البولندي: 
(٣-١).وال  شالكه  مرمى  في  وثالثية   (٢-٢)
االحتفال  يريد  ليفاندوفسكي  بان  شك 
من  البافاري  الفريق  مع  عقده  بتجديد 
خالل ممارسة هويته التهديفية في مرمى 
ماينتس، ال سيما بانه زار شباكه ١٤ مرة 
في ١٧ مباراة.وقام بايرن ميونيخ بتجديد 
اضافيتني  لسنتني  ليفاندوفسكي  عقد 
علما   ،٢٠٢٣ حزيران/يونيو  في  لينتهي 
عام  البافاري  النادي  بصفوف  التحق  انه 

بوروسيا  احمللي  الغرمي  من  قادما   ٢٠١٤
لبايرن  التنفيذي  املدير  دورمتوند.وصرح 
قائال  رومينيغيه  هاينتس  كارل  ميونيخ 
الشخصي  رأيي  في  «ليفاندوفكسي 
منذ  وهو  العالم  في  مهاجم  افضل 
قال  فريقنا».وبدوره  أعمدة  من  سنوات 
ليفاندوفسكي (٣١ عاما) في بيان نشره 
املوقع الرسمي للنادي «بات بايرن ميونيخ 
وطني الرياضي»، مضيفا «أنا مقتنع أننا 
سنحقق املزيد من االنتصارات في االعوام 
القادمة. بايرن هو أحد افضل ثالثة أندية 
وأنا  رائعة  تشكيلة  ولدينا  العالم  في 

فخور بأن أكون جزءا من النادي».
 ٢٤٦ بايرن  مع  ليفاندوفسكي  وخاض 
سجل  املسابقات  مختلف  في  مباراة 
خاللها ١٩٧ هدفا، وهو ثالث أفضل هداف 
في تاريخ النادي بعد االسطورة غير مولر 
 .(٢١٧) رومينيغيه  وكارل-هاينتس   (٥٠٨)

تاريخ  في  اجنبي  هداف  افضل  بات  كما 
أهداف   ٢٠٧ بتسجيله  «البوندسليغا» 
دورمتوند  الى  انتقاله  مباراة منذ   ٢٩٢ في 

عام ٢٠١٠ من ليخ بوزنان البولندي.
لقب  البولندي  الدولي  املهاجم  واحرز 
والكأس  مرات،  خمس  االملاني  الدوري 
مرتني، وتوج ثالث مرات أفضل هداف في 
«البوندسليغا» بقميص بايرن، كما خسر 
عام  اوروبا  االبطال  دوري  مسابقة  نهائي 
في  كان  عندما  نفسه  بايرن  امام   ٢٠١٣
صفوف دورمتوند.اشاد به مدربه الكرواتي 
الكثير  «لديه  بقوله  كوفاتش  نيكو 
ميونيخ  بايرن  في  هنا  املسؤوليات  من 
هو  العقد  جتديد  بجدارة.  يتحملها  وهو 
الى  بالنسبة  اهميته  مدى  الى  اشارة 
فريقه  بان  كوفاتش  النادي».واعترف 
هذا  طرف  من  اكثر  من  منافسة  يواجه 
املواسم  في  حصل  ملا  خالفا  املوسم، 

تشهد  االخيرة.وقد 
بايرن ميونيخ  صفوف 
املهاجم  مشاركة 
فيليبي  البرازيلي 
اساسيا  كوتينيو 
منذ  االولى  للمرة 
معارا  انتقاله 
برشلونة  من 
 ١٠ ايام، قبل 
بانه  ك علما  ر شا
طيا  حتيا ا
نصف  عة في  لسا ا

خير  ال شالكه ا ضد 
واذا االسبوع  املاضي. 

فانه حصل  ذلك، 
اغلب  سيكون 

لظن  حساب ا على 
س  ما تراجع تو الذي  مولر 

مستواه كثيرا في السنتني االخيرتني 
واستبعد نهائيا عن منتخب املانيا.

ويحتل بايرن ميونيخ املركز السادس 
بوروسيا  عن  نقطتني  بفارق  حاليا 
املتصدرين.ويحل  واليبزيغ  دورمتوند 
برلني  اونيون  على  ضيفا  دورمتوند 
مصاف  الى  املوسم  هذا  الصاعد 
اندية النخبة، حيث يسعى االول الى 

حتقيق فوزه الثالث تواليا.
 ٨ سجل  الذي  دورمتوند  عن  وسيغيب 
البلجيكي  االوليني،  مباراتيه  في  اهداف 
الصابة  حديثا  اليه  الوافد  هازار  ثورغان 
«السابيع  بالتالي  وسيغيب  وركه  في 
الفريق  مدرب  ناديه.لكن  بحسب  عدة» 
يستطيع  فافر  لوسيان  السويسري 
االعتماد على اجلناح اجلديد الوافد ايضا 
يوليان براندت لسد الثغرة التي سيتركها 
الى  الطامح  اليبزيغ  هازار.ويقص  غياب 
لعب االدوار االولى في البوندسليغا شريط 

حلة  ملر ا
لثة  لثا ا
الدوري  من 
اجلمعة  االملاني، 
ضيفا  يحل  عندما 
بوروسيا  على 

مونشنغالدباخ.
الفوز  اليبزيغ  وحقق 
في مباراتيه االوليني 
هذا  الدوري  في 
ليحتل  املوسم 
الثاني  املركز 
االهداف  بفارق 
بوروسيا  عن 

دورمتوند.
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كشف تقرير صحفي فرنسي، امس السبت، عن تطور 
جديد في مفاوضات برشلونة مع باريس سان جيرمان 
ا لصحيفة  دا سليفا.ووفقً نيمار  البرازيلي  بشأن ضم 
وإيفان  توديبو  كلير  جان  فإن  الفرنسية،  «ليكيب» 
إلى  االنتقال  على  وافق  برشلونة،  ثنائي  راكيتيتش، 
احلالي.وأشارت الصحيفة  املوسم  سان جيرمان خالل 
جيرمان،  سان  مدرب  توخيل،  توماس  األملاني  أن  إلى 
يحاول إقناع عثمان دميبلي، العب البارسا، بالقدوم إلى 
في  قبل  من  ا  معً أن عمال  سبق  حيث  األمراء،  حديقة 
أن سان جيرمان طلب احلصول  بوروسيا دورمتوند.يذكر 
على خدمات توديبو وراكيتيتش ودميبلي، باإلضافة إلى 
بعودة  للسماح  عليه،  االتفاق  يتم  لم  املال  من  مبلغ 
نيمار إلى «كامب نو».وتوقفت املفاوضات أمس، بعد أن 
جيرمان.ويعد  سان  إلى  االنتقال  برشلونة  ثالثي  رفض 
في  األصعب  احللقة  هو  دميبلي  موافقة  على  احلصول 

مفاوضات عودة نيمار إلى «كامب نو».

أولى  املصنفة  أوساكا  ناومي  اليابانية  اللقب  تأهلت حاملة   
بسهولة إلى الدور الثالث من بطولة الواليات املتحدة للتنس، 
آخر البطوالت الكبرى في التنس، بفوزها اخلميس على البولندية 
ماغدا لينيت (مصنفة ٥٣) بنتيجة ٦-٢ و٦-٤.وحسمت اليابانية 
اجملموعة االولى لصاحلها بعد ٣٠ دقيقة فقط، قبل أن تتراجع 
في اجملموعة الثانية امام الالعبة املتوجة بلقب دورة برونكس 
بنتيجة  وتتأخر  ارسالها  املاضي، وتخسر  األميركية االسبوع 
بستة  وفازت  املبادرة  زمام  بعدها  استعادت  أنها  صفر-٣.إال 
لصاحلها. واللقاء  اجملموعة  وحتسم  سبعة  اصل  من  اشواط 

الني  جدا  سعيدة  «أنا  بالقول  فوزها  على  أوساكا  وعلقت 
اليابانية  ثالث مجموعات».وحققت  من  مباراة  خوض  تفاديت 
اسطورة  بينهم  من  املشاهير  من  العديد  ناظري  امام  فوزها 
القدم  كرة  العب  كايبرنيك  وكولن  براينت  كوبي  السلة  كرة 
النشيد  عزف  اثناء  بالركوع  اشتهر  والذي  السابق  االميركية 
الوطني االميركي اعتراضا على عدم املساواة العرقية والظلم 
االجتماعي.وتابعت أوساكا «أنا ممتنة جدا حلضورهم... اردت أن 
أحسم اللقاء بسرعة الني لم اكن أريد أن ينتظروا كثيرا حتت 
مع  التالي  الدور  في  اوساكا  احلارقة».وتلتقي  الشمس  اشعة 

الفائزة من مباراة اجملرية تيميا بابوش (مصنفة ١١٢) واالميركية 
ابنة الـ ١٥ ربيعا كوكو غوف، املصنفة ١٤٠ عامليا، التي وصلت 
الى الدور الرابع في وميبلدون، ثالثة البطوالت االربع الكبرى، في 
متوز/يوليو املاضي.وبامكان غوف أن تصبح اصغر العبة تصل الى 
دور الـ ٣٢ في نيويورك منذ الروسية آنا كورنيكوفا عام ١٩٩٦.
ولم تكن حال بطلة وميبلدون مرتني التشيكية بترا كفيتوفا 
املصنفة سادسة كحال نظيرتها اليابانية، اذ خرجت من الدور 
عامليا،   ٨٨ املصنفة  بيتكوفيتش،  أندريا  االملانية  امام  الثاني 
بخسارتها امامها بنتيجة ٦-٤ و٦-٤.و تأهلت بيتكوفيتش الى 
االولى منذ عام ٢٠١٥،  للمرة  االميركية  للبطولة  الثالث  الدور 
كريستينا  التشيكية  بني  املباراة  من  الفائزة  تواجه  أن  على 
٢٥.وكانت  املصنفة  ميرتنز  إليز  والبلجيكية  بليسكوفا 
الالعبة االملانية، املصنفة تاسعة عامليا سابقا، حققت افضل 
بوصولها   ٢٠١١ عام  ميدوز  لها على مالعب فالشينغ  نتيجة 
الى الدور ربع النهائي.وقالت بيتكوفيتش «سبق لي ان هزمتها 
في بطوالت الغراند سالم واملباريات الكبيرة. لقد منحني ذلك 
تفوز».أما  أن  اردت  حال  في  االهم  اجلزء  هو  هذا  الثقة.  شعور 
كفيتوفا فعلقت على خسارتها بالقول «لعبت (بيتكوفيتش) 
على  حصلت  السوء.  بهذا  لعبت  اني  اعتقد  ال  جيدة.  مباراة 

فرصي بالتأكيد، ولكن بطريقة ما لم امتكن من استغاللها».

زفيريف يعاني ويتأهل
وعند الرجال تأهل األملاني ألكسندر زفيريف، املصنف سادسا، 
بصعوبة الى الدور الثالث بعدما تغلب في مباراة ماراتونية من 
و٣-٦   ٦-٣ تيافو  فرانسيس  الفرنسي  على  مجموعات  خمس 

و٦-٢ و٢-٦ و٦-٣.
وهي املرة الثانية التي يخوض فيها زفيريف مباراة من خمس 
ألبوت،  رادو  املولدافي  امام  االولى  مباراته  بعد  مجموعات 
ليعادل بتأهله الى الدور الثالث أفضل نتيجة له في البطولة 

االميركية.

بوينت،  ريسنج  فريق  أعلن 
العالم  بطولة  ضمن  املنافس 
لسباقات «فورموال ١» للسيارات،  
اجلمعة، أن سائقه سيرجيو بيريز 
 ٢٠٢٢ حتى  الفريق  مع  سيبقى 
على  توقيعه  عقب  األقل،  على 

عقد جديد ميتد لـ٣ سنوات.
املكسيكي  السائق  وسيشارك 
جنل  سترول،  النس  جوار  إلى 
امللياردير الكندي لورانس سترول 
تشكيلة  ضمن  الفريق،  مالك 
لم يطرأ عليها أي تغيير للفريق 
سيلفرستون  من  يتخذ  الذي 

مقرا له.
عقب  التعاقد  عن  اإلعالن  ومت 
جائزة  لسباق  احلرة  التجارب 

بلجيكا الكبرى اليوم اجلمعة.
وقال بيريز في بيان «أعمل ضمن 
لفترة  األشخاص  من  مجموعة 
مبثابة  وباتوا  اآلن  إلى  طويلة 
معجب  أنا  الثانية.  عائلتي 
الفريق  سلكه  الذي  بالطريق 
على مدار ١٢ شهرًا وهذا مينحني 

الثقة في املستقبل».

أوقاتنا  أن أفضل  «أعتقد  وأضاف 
لالحتفال  وأتطلع  بعد  تأت  لم 
كثيرًا  التتويج  ملنصة  بالصعود 

في السنوات املقبلة».
وانضم بيريز لريسنج بوينت في 
ا  الفريق مملوكً ٢٠١٤، عندما كان 
الهندي  األعمال  لقطب  ا  أيضً

املتعثر فيجاي ماليا.

ومت رفع احلراسة عن أصول الفريق 
يقوده  شركات  حتالف  بواسطة 
متوز   / يوليو  في  سترول،  لورانس 
حتت  السائقان  وانطلق   ،٢٠١٨
سباق  في  بوينت  ريسنج  اسم 

جائزة بلجيكا العام املاضي.

ــدي فيرجيل فان  ــع الدولي الهولن ــوج املداف ت
ــه فريقه  ــذي قاد في ــع ال ــم الرائ ــك املوس داي
ــب دوري أبطال  ــول اإلنكليزي إلحراز لق ليفرب
أوروبا، بنيله جائزة االحتاد األوروبي لكرة القدم 
ــارة العجوز اخلميس  ــل العب في الق ألفض

في موناكو.
ــني  ــى العمالق ــدي عل ــوق الهولن وتف
األرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة 
والبرتغالي  اإلسباني) 
رونالدو  ــتيانو  كريس
اإليطالي). (يوفنتوس 

ــدي البالغ  ــف الهولن وخل
ــم ريال  ــر ٢٨ عاما جن من العم
ــب  واملنتخ ــباني  اإلس ــد  مدري
الذي  لوكا مودريتش  الكرواتي 
ــزة العام املاضي بعد  نال اجلائ
ــى نهائي كأس  ــادة بالده ال قي
ــي  ف ــى  األول ــرة  للم ــم  العال
ــتحق فان دايك  تاريخها.واس
ــع ليفربول  ــزة، إذ أحرز م اجلائ
ــال أوروبا على  ــب دوري أبط لق
النهائي،  توتنهام في  ــاب  حس

ــز الثاني في الدوري املمتاز  وقاده الحتالل املرك
ــتر سيتي.  بفارق نقطة فقط خلف مانشس
ــدوري احمللي حيث  ــر أفضل العب في ال واختي
ــح أول مدافع يفوز بها منذ جون تيري مع  أصب
تشلسي عام ٢٠٠٥.كما أحرز الهولندي لقب 
ــع ليفربول على  ــوبر األوروبية م ــكأس الس ال
ــي بركالت الترجيح، إضافة  ــاب تشلس حس
ــدا ليكون وصيف  ــه منتخب هولن ــى قيادت ال
ــخة األولى من دوري األمم االوروبية. بطل النس
ــى زمالئي، ألنه  ــكر «ال وتوجه فان دايك بالش
ــن حتقيق ما حققته»،  من دونهم ملا متكنت م
مضيفا لشبكة «بي تي سبورت» البريطانية 
ــال وهذا جزء من  ــة «كان الطريق طوي الرياضي
ــذه اجلائزة.  ــدا لنيلي ه ــور ج ــي. أنا فخ رحلت
ــاعدني».وتابع  ــى كل من س ــل يعود ال الفض
ــع ينال هذه  ــح أول مداف ــك الذي أصب فان داي
ــاد القاري في  ــتحدثها االحت اجلائزة منذ أن اس
ــي الثامنة  ــن ف ــم أك ــم ٢٠١٠-٢٠١١، «ل موس
عشرة من عمري وصعدت مباشرة الى القمة. 
ــيّ أن أعمل بجهد في كل خطوة على  كان عل
ــع الهولندي عن ألوان ليفربول  الطريق».ويداف
منذ كانون الثاني/يناير ٢٠١٨ حني انتقل اليه 
ــية حينها  ــاوثمبتون في صفقة قياس من س

ــبة ملدافع حيث بلغت ٧٥ مليون جنيه  بالنس
ــم بقيادة  ــح في نصف موس ــترليني، وجن اس
ــروا  «احلمر» الى نهائي دوري األبطال حني خس
ــل أن يعوضوا  ــباني، قب ــام ريال مدريد اإلس أم
ــاب توتنهام.واختارت  ــم على حس هذا املوس
ــاركت في  جلنة مؤلفة من ٨٠ مدربا ألندية ش
ــات دوري أبطال أوروبا والدوري األوروبي  منافس
ــة الى  ــم الفائت، إضاف ــغ» املوس ــا لي «يوروب
ــة املكونة من  ــا، الالئحة النهائي ٥٥ صحافي
ــي ورونالدو للتنافس  ــي فان دايك وميس الثالث

على اجلائزة.
رونالدو يخرج خالي الوفاض

وكان رونالدو اخلائب األكبر اخلميس ألن ميسي 
ــية التي أجريت فيها أيضا  نال في هذه األمس
قرعة دوري اجملموعات من مسابقة دوري أبطال 
ــابقة  ــل مهاجم في املس ــب أفض ــا، لق أوروب
القارية األم للموسم املاضي.وقاد ميسي (٣٢ 
ــلونة للقب الدوري اإلسباني وتوج  عاما) برش
بلقب هداف «ال ليغا» بـ٣٦ هدفا، ودوري أبطال 
أوروبا بـ١٢ هدفا، لكنه خرج مع منتخب بالده 
من الدور نصف النهائي لكوبا أميركا على يد 

البرازيل التي توجت الحقا باللقب.
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ــري،  ــي املص ــن األهل أعل
ــع  م ــميا  رس ــده  تعاق
ــه  ريني ــري  السويس
ــت  ــدرب أندرخل ــر، م فايل
ــبق،  األس ــي  البلجيك
ــر  املدي ــب  منص ــي  لتول
ــن  ملارت ــا  خلف ــي  الفن
ــل  أقي ــذي  ال ــارتي،  الس

مؤخرا.

ــي  األهل ــد  وف ــل  وتوص
ــرا  ــد في سويس املتواج
ــي،  مرجت ــد  خال ــادة  بقي
اإلدارة،  ــس  مجل ــو  عض
ــر  مدي ــق  توفي ــر  وأمي
مع  ــاق  التف ــدات  التعاق
ــق  الفري ــادة  ــر، لقي فايل

األحمر.
ومن املقرر أن يصل فايلر 
القليلة  الساعات  خالل 

ــرة  القاه ــى  إل ــة  املقبل
ــادة الفريق  ــل قي من أج

األحمر.
وكان   قد انفرد في وقت 
سابق مبوافقة فايلر على 

تدريب األهلي.
ــال  أق ــي  األهل أن  ــر  يذك
اخلروج  عقب  ــارتي،  الس

ــر  مص كأس  ــن  م
ــد  ي ــى  عل
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ــت آي»  ــف موقع «ميدل إيس كش
ــل جديدة  ــن تفاصي ــي ع البريطان
ــات التي تعرضت  متعلقه بالضرب
لها مواقع تابعة للحشد الشعبي 
ــي،  املاض ــبوع  األس ــراق  الع ــي  ف
ــا االتهامات لالحتالل  وجهت فيه

االسرائيلي.
أي  ــت  ايس ــدل  مي ــع  موق ــال  وق
ــص بتقدمي حتليل  ــة اخملت البريطاني
ــط ، أن  ــرق االوس عن تطورات الش
نفذتها  ــي  الت األخيرة  ــات  الهجم
ــرائيلية على  ــيرة اس طائرات مس
ــراق  ــل الع ــكرية داخ ــع عس مواق
ــد تابعة لقوات  انطلقت من قواع

سوريا الدميقراطية الكردية
ــة  الصحيف ــر  تقري ــح  وأوض
ــر مؤخرا، أن  ــة الذي نش البريطاني
ــتبه  أجهزة اخملابرات العراقية، تش

ــة  حديث ــات  هجم ــس  خم أن  ــي  ف
ــى القوات  ــدون طيار عل ــرات ب بطائ
ــكرية العراقية شنت  ــبه العس ش
من قواعد حتت سيطرة قوات الدفاع 

السورية.
 تأكيد الشكوك بتورط سوري 

وفقاً ملسؤول عراقي رفيع فضل عدم 
ــمه ، فقد استخدم شمال  ذكر اس
ــن الهجمات ألن طائرات  سوريا لش
الهجوم االسرائيلية من دون طيار ال 
متلك املدى لضرب أهداف في العراق 

انطالقا من اسرائيل .
ــي «كان أفراد  ــؤول العراق وقال املس
ــغيل  بتش ــون  يقوم ــرائيليون  اس
ــن القواعد  ــدون طيار م الطائرات ب
ــوريا  ــيطر عليها قوات س التي تس

الدميقراطية».
ــني كانوا  ــدر ان العراقي ــال املص وق
ــن ان  ــة م ــي البداي ــككني ف متش
ــات  الهجم وراء  ــف  تق ــرئيل  اس
ــكوك في أن الطائرات  ــبب الش بس
ــتكون  ــدون طيار س ــرائيلية ب االس

قادرة على الوصول إلى العراق .
ضربات اسرائيلية بدعم سعودي

ــي، مطلع على  ــؤول عراق وقال مس
ــن أجهزة  ــة إعالمية م أحدث إحاط
ــات  ــداد، إن «الهجم ــي بغ ــن ف األم

نفذتها اسرائيل، بدعم من اململكة 
العربية السعودية «.

ــريطة  ــؤول الذي حتدث ش وقال املس
ــن  ــف عن هويته . «مت ش عدم الكش
ــدون طيار من  ــرات ب ــات الطائ هجم

الدميقراطية  ــوريا  ــوات س مناطق ق
بتمويل ودعم من السعوديني». 

ــؤول الكبير، فإن  ووفقاً ملا ذكره املس
ــد الشعبي  خطة ضرب قوات احلش
قد وضعت عندما زار ثامر السبهان، 

ــؤون  ــعودي لش الس ــة  الدول ــر  وزي
ــوريا الذي  ــمال شرق س اخلليج، ش
ــوريا  ــيطر عليه قوات س كانت تس

الدميقراطية في يونيو ٢٠١٩.
االسرائيلية  الضربات  أن  وأوضحت 
ــعبي  ــد الش الواضحة على احلش
ــيع هجماتها  ــاً من توس تتبع منط
ــد  ــة بع ــي املنطق ــمل دوالً ف لتش
شنها مئات الغارات في سوريا في 

السنوات األخيرة.
بغداد : خرق السيادة

ــوزراء  ــد مجلس ال ــن جانبه، أك وم
العراقي حق العراق في اتخاذ كافة 
والدبلوماسية  القانونية  اإلجراءات 
الالزمة، للدفاع عن سياسته وأمنه، 
ــى الهجمات التي تعرض لها  ردا عل
ــلحة في عدد  عدد من مخازن األس
ــى هجوم  ــة إل ــق، إضاف ــن املناط م
ــد الشعبي  ــتهدف قوات احلش اس

على احلدود العراقية السورية.
ــة  رئاس ــن  ع ــادر  ص ــان  بي ــر  وذك
ــرا إن «رئيس  ــوزراء العراقية مؤخ ال
ــد املهدي  ــوزراء عادل عب مجلس ال
ــورات  ــر التط ــن آخ ــازا ع ــدم إيج ق
ــة  ــة في جلس ــية واألمني السياس
ــي عقدت مؤخرا  ــس الوزراء الت مجل
ــاء اجمللس على  ــادة أعض وأطلع الس

ــتمرة حول  املس التحقيقات  نتائج 
الهجمات التي تعرضت لها مخازن 
ــدد من  ــي ع ــدة ف ــلحة واألعت األس
ــراءات  ــا من إج ــا تبعه ــق، وم املناط
وقائية وحمائية جلميع اخملازن، وشرح 
ــتراتيجية واخلطط  التوجهات االس
ــتجدات  املس ــع  م ــل  التعام ــي  ف

احملتملة».
ــد اجمللس «حق  ــب البيان أك  وبحس
ــاذ اإلجراءات الالزمة  العراق في اتخ
ــالل  ــن خ وم ــيا  ودبلوماس ــا  قانوني
املؤسسات اإلقليمية ومجلس األمن 
ــيادته  ــا عن س ــدة دفاع واألمم املتح

وأمنه وبكل الوسائل املشروعة».
ــوزراء على  ــس ال ــدد مجل ــا ش  كم
استعداد العراق «للرد بحزم وبكافة 
ــى أي عدوان  ــة عل ــائل املتاح الوس

ينطلق من خارج أو داخل العراق».
ــد  ــة احلش ــس هيئ ــب رئي وكان نائ
ــدس،  ــدي املهن ــو مه أب ــعبي،  الش
اتهم واشنطن، التي تقود التحالف 
ــش»  «داع ــم  تنظي ــد  ض ــي  الدول
ــيرة  س اإلرهابي، بإدخال ٤ طائرات مُ
ــرات  مق ــتهداف  الس ــرائيلية  إس

عسكرية عراقية.
ــاط  ــي األوس ــع ف ــدل واس ــر ج  وأثي
ــد ورود أنباء عن تعرض  ــة بع العراقي
ــد اجلوية التي تضم كدس  قاعدة بل
ــد الشعبي لقصف من  عتاد للحش
طائرة مجهولة  ما أسفر عن حدوث 
تفجيرات للعتاد واندالع حريق هائل 

ــيطرة عليه  ــي املنطقة جرى الس ف
بعد ساعات.

ــالم األمني في  ــة اإلع ــت خلي  وكان
ــو املاضي،  ــت، في يولي ــراق أعلن الع
ــد  ــكرات احلش ــد معس ــرض أح تع
ــل طائرة  ــف من قب ــعبي لقص الش
ــفر عن  ــا أس ــة م ــيرة مجهول مس

إصابة شخصني.
 الصدر يدعو الى حتقيق دولي 

ــتبعد زعيم التيار  ــن جانبه، اس  وم
ــراق، مقتدى الصدر  الصدري في الع
ــن  ــرائيل ع ــؤولية إس ــرا، مس مؤخ
ــد الشعبي قرب  قصف قوات احلش
ــرب)،  ــورية (غ ــدود العراقية-الس احل
ودعا إلى اإلسراع بإجراء حتقيق «ولو 

بإشراف دولي».
ــر : «إنني ال  ــال الصدر، على تويت  وق
ــن أفعاله  ــرِّئ العدو الصهيوني م أب
ــراق، بيد أنني على  اإلرهابية في الع
دم على مثل هذه  ــه ال يقْ يقني من أن
ــو يعلم أن  ــوة أو اخلطوات، فه اخلط
ــه ونفوذه،  ــيكون مزلزالً ألمن الرد س
فالصهاينة يعلمون أن نهايتهم من 

العراق».
ــى احلكومة  ــاف أنه «يجب عل  وأض
ــن  ــق م ــراع بالتحق ــة اإلس العراقي
ــي.. فإن ثبت  ــراف دول األمر، ولو بإش
جرمهم وإرهابهم (إسرائيل)، فعلى 
اجلميع التحلي بالصبر وعدم التفرد 
بالقرار.. فالعراق ما عاد يحتمل مثل 

هذه التصرفات الرعناء».
ــف  القص  ) ــه  ثبوت ــع  «م ــع  وتاب
ــع  ــو جمي ــي أدع ــرائيلي ) فإنن االس
ــة  ــاع بطاول االجتم ــى  إل ــراف  األط
ــا  فيه ــم  يتحك ال  ــتديرة  مس
الفاسدون، وال يتحكم فيها من وقَّع 
ــى االتفاقية األمنية مع أمريكا ..  عل
ــداً لنُبعد  ــة جي ــوات مدروس وبخط
من خاللها العراق والعراقيني عن أن 

يكون الضحية».
ــالح  ــر الس ــب أن يحص وأردف : «يج
ــق كل املقرات،  ــة، وأن تغل بيد الدول
ــة، وإال فإن  ــلَّم كل اخملازن للدول وتس
ــيعرّض العراق والعراقيني  اخملالِف س

خلطر شديد».
ــرورة «حماية احلدود  ــدد على ض  وش
ــراف،  األط ــع  جمي ــن  م ــة  العراقي
ــوريا،  س ــع  م ــدوده  ح ــوص  وباخلص
ــة)  (العراقي ــل  الفصائ ــحاب  وانس

كافة من سوريا».

ــنطن  «واش ــة  صحيف ــرت  نش
أعده  تقريرًا  األمريكية  ــت»  بوس
ــيحدث  آدم تيلور بعنوان «ماذا س
ا في بريطانيا؟ أربعة خيارات  الحقً
ــي بوريس  ــام منافس ــة أم صعب
ــارة  ــتهله باإلش ــون» اس جونس
ــات التي خرجت  إلى «االحتجاج
في الشوارع البريطانية، واإلدانة 
ــيني  ــن السياس ــي صدرت م الت
ــني، وحتى االنشقاقات  املتنافس
ــاء؛  احللف ــار  كب ــوف  صف ــي  ف
ا على الطلب الذي توجه  اعتراضً
به رئيس الوزراء بوريس جونسون 

ــى امللكة من أجل  يوم األربعاء إل
تعليق البرملان».

ــون  ويرى تايلور أن «خطوة جونس
ــي النهاية أنها  ــن أن تثبت ف ميك
ضربة ماهرة في مناورة سياسية. 
وعلى الرغم من أن طلبه بتعليق 
ــابيع قبل املوعد  البرملان ملدة أس
ــا من  بريطاني ــادرة  ــي ملغ النهائ
ــي ٣١ أكتوبر  ــي ف ــاد األوروب االحت
(تشرين األول) أمر مثير للجدل، إال 
أن تعليق البرملان بحد ذاته حدث 
ــة العملية،  ، وفي املمارس ــاديّ ع
ــا هو  ــت دائمً ــدد التوقي ــن يح م

رئيس الوزراء».

ــتكون  «س ــر:  التقري ــاف  وأض
النتيجة أن يكون لدى املشرعني 
ــر  ــل بكثي ــت أق ــني وق البريطاني
ــروط خروج بريطانيا  ملناقشة ش
ــد  ــا يزي ــي؛ مم ــاد األوروب ــن االحت م
الضغط على ما وصفه جونسون 

بالفعل بأنه «اخلروج أو املوت». 
ومع نفاد الوقت املتبقي، يجد 
أنفسهم  جونسون  منافسو 
ــة  أربع ــام  أم ــة  النهاي ــي  ف
ــون أي منها  ــن يك ــارات، ل خي

.« سهالً
ــل إلى صفقة  ١- عدم التوص
بخصوص خروج بريطانيا من 

االحتاد األوروبي
ــل بريطانيا إلى  ــم تتوص إذا ل
ــحابها مع  ــأن انس اتفاق بش
ــدول  ــع ال ــي م ــاد األوروب االحت
ــاء قبل املوعد النهائي  األعض
ــرين األول)،  في ٣١ أكتوبر (تش
ــى اللجوء  ــر إل ــوف تضط س
ــة التجارة  ــى قواعد منظم إل
ــى  عل ــية  األساس ــة  العاملي
حدودها. ويتوقع االقتصاديون 
ــكل  ــد يعطل بش ــذا ق أن ه
ــد في  ــل التوري ــر سالس كبي
اجملاالت الرئيسية مثل الغذاء 

والدواء.

ــلف  ــار تايلور إلى أن «س وأش
ــون، تيريزا ماي، كانت قد  جونس
ــذا االحتمال،  ــعت لتجنب ه س
ــاعدة في  وطلبت متديدات للمس
ــحاب  انس اتفاق  ــى  إل ــل  التوص
ــه من خالل  ــن أن حتصل علي ميك

ــن أن  ــم م ــى الرغ ــان. وعل البرمل
البرملان صوت ضد االتفاقات التي 
اقترحتها ثالث مرات، فقد صوّت 
ــروج بريطانيا من  ــد خ ــا ض أيضً
ــي يناير (كانون  ــاد األوروبي ف االحت
ــع ٣١٨ صوتًا مقابل  الثاني)، بواق

إلى ٣١٠ صوتًا».
أن  ــي  ه ــكلة  «املش ــاف:  وأض
ــون  يك أن  ــن  ميك ال  ــت  التصوي
ــي هو:  ــار االفتراض ــا. واخلي لزِمً مُ
«ال صفقة». وعلى عكس تيريزا، 
ــتبعاد هذا  اس ــون  رفض جونس
ــار أو طلب التأجيل. لذلك ما  اخلي
ل  ــيء آخر؛ لن يُتَوَصَّ لم يحدث ش

إلى أي اتفاق».
ــروج بريطانيا  ــرام صفقة خل ٢- إب

من االحتاد األوروبي

ــة خلروج  ــر منطقي ــل األكث البدي
ــي  ــاد األوروب ــن االحت ــا م بريطاني
ــو بالطبع خروج  بـ«ال صفقة» ه

ــي  ــاد األوروب ــن االحت ــا م بريطاني
ــا  ــن مثلم ــة. لك ــب صفق مبوج
ــا كانت  تيريزا عندم ــفت  اكتش
ــذا ليس  ــوزراء، فإن ه ــة لل رئيس

باألمر اليسير. 

ــى أن «البرملان  ــت التقرير إل ويلف
ــني أولئك  ــم ب البريطاني منقس
الذين يدعمون االنفصال القاسي 
ــض اآلخر الذي  ــا، والبع عن أوروب
ــن  ــد م ــاظ بالعدي ــد االحتف يري

الذين  ــك  وأولئ احلالية،  ــط  الرواب
ــروج بريطانيا على  ــدون خ ال يري

اإلطالق.

ــب أوالً أن  ــاك أوروبا. إذ يج ثم هن
ـــ٢٧ الباقية في  ــدول ال ــق ال تتف

االحتاد األوروبي باإلجماع على أي 
اتفاق انسحاب قبل الذهاب إلى 
ــي. وحتى اآلن،  ــان البريطان البرمل
ا ال يصدق  أظهرت الكتلة اتساقً
في الوقوف إلى جانب أعضائها، 

ــه اخلصوص،  ــة، على وج مفضل
ــعى  «الدعم األيرلندي» الذي يس
ــة احلدودية  ــان السالس إلى ضم
بني أيرلندا الشمالية وجمهورية 

أيرلندا».

ــور: «كما هو احلال مع  ويردف تايل
ــددين اآلخرين بشأن خروج  املتش
ــي،  ــاد األوروب ــن االحت ــا م بريطاني
الدعم،  ــذا  ــون ه يعارض جونس
ويرغب في إعادة التفاوض بشأن 
ــحاب بدونه؛ األمر  اتفاقية االنس

الذي قالت الدول األعضاء إنه غير 
ــن. لكن مبا أن خروج بريطانيا  ممك
ــي بدون صفقة  من االحتاد األوروب
ــة بريطانيا  ــب في مصلح ال يص
ــتخدام  وال أوروبا، فقد يحاول اس

اإلطار الزمني األقصر إلقناع أحد 
الطرفني بالرضوخ».

٣- تصويت بحجب الثقة
ــتند  «يس ــر:  التقري ــل  يكم
ــف وأضعف  أنح إلى  ــون  جونس
أغلبية في البرملان البريطاني. 
ــع البرملان في  ــا يجتم وعندم
ــبتمبر (أيلول)،  ــث من س الثال
ــا بحجب  ــه تصويتً ــد يواج ق
ــاء، ونظرًا  ــني األعض ــة ب الثق
ــاء حزبه  ــني أعض ــالف ب للخ
احملافظني بشأن قراره بتعليق 
ــر  البرملان، فإنه ميكن أن يخس

هذا التصويت.
من الناحية النظرية، سيمنح 
ا  ــرعني اآلخرين ١٤ يومً ذلك املش
ــم  أغلبيته ــكيل  تش ــة  حملاول
الفاعلة في البرملان. وكان جيرميي 
ــزب العمل، قد  ــني، زعيم ح كورب
ــار إلى أنه قد يحاول تشكيل  أش
ــن  ــم م ــة بدع ــة انتقالي حكوم

األحزاب الصغيرة.
ومع ذلك، ليس من الواضح ما 
ــخص  إذا كان كوربني أو أي ش

ــان احلالي ميكن  آخر في البرمل
ــة،  ــة فاعل ــكل أغلبي أن يش
ــون إنهم  وقال حلفاء جونس
ــرك مقاعدهم  ت يرفضون  قد 
ــدث ذلك. ومبوجب  حتى لو ح
ــذي غير  ــام ٢٠١١ ال ــون ع قان
البريطاني  ــتور  الدس ــا  فعليًّ
ــتخدم  غير املكتوب، ميكن أن يس
ــون تصويت حجب الثقة  جونس
ليبرهن على أنه يتمتع يتفويض 

إلجراء انتخابات جديدة.
ــن أن أي  ــا يضم ــاك م ــس هن لي

ــوز بأغلبية  ــخص ميكن أن يف ش
فاعلة بعد مثل هذه االنتخابات، 
ــذي  ــني ال ــزب احملافظ ــزال ح وال ي
ا  ــون متقدمً ــي إليه جونس ينتم
ــتطالعات  ــد كبير في اس إلى ح
الرأي. على ذات القدر من األهمية، 
ــون على قدر كبير  حصل جونس
من االستقالل الذاتي فيما يتعلق 
بتحديد موعد االنتخابات. وميكن 
ــا بعد يوم أو يومني من  أن يحدده
ــرين األول)،  تاريخ ٣١ أكتوبر (تش
ــا يعني  ــال، مم ــبيل املث ــى س عل
ــة  الثق ــب  بحج ــت  التصوي أن 
ــاف إلى خروج  ــينتهي به املط س
بريطانيا من االحتاد األوروبي بدون 

صفقة».
٤- حتدٍ قانوني

ــخصيات  ــض الش ــت بع اقترح
ــي ذلك رئيس الوزراء  البارزة، مبا ف
ــابق جون ميجور، أن  احملافظ الس
الطريقة الصحيحة للطعن في 
ــون لتعليق البرملان  حترُّك جونس
ــة  ــالل املراجع ــن خ ــتكون م س
ــام القانوني  القضائية في النظ
البريطاني. وترتكز حجة ميجور 
ــا ال ميكن  ــه بينم ــرة أن على فك
ــرار امللكة بتعليق  ــن في ق الطع
القانونية،  ــة  الناحي البرملان من 
ــن  ــون ميك ــة جونس إال أن توصي

الطعن فيها.
ــهد محاكم  ومن املتوقع أن تش
ــاوالت قانونية ملنع  ــددة مح متع
ــبوع،  ــان هذا األس ــق البرمل تعلي
ــة  محكم ــتمعت  اس ــث  حي
ميثلون  أسكتلندية من محامني 
ــني هذا  ــن البرملاني ــة م مجموع
األسبوع أن تصرف جونسون كان 

«غير قانوني وغير دستوري».
ــن  «لك ــر:  التقري ــتدرك  ويس
ــة، من غير  ــابقة واضح بدون س
ــتمر  ــح كيف ميكن أن يس الواض
ــد رفض  ــي. وق ــدي القانون التح
حلفاء جونسون املزايا القانونية 
ــات، وأخبر أحدهم هيئة  للتحدي
ــي يوليو  ــة ف ــة البريطاني اإلذاع
ــة ميجور حول  ــأن آراء رؤي (متوز) ب
القضية أظهرت أنه «من الواضح 
ا من خروج  ا متامً ــه كان منزعجً أن

بريطانيا من االحتاد األوروبي».

12 قضايا
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ربما ينهي ترامب عمل الوكالة األممية لكن لن يستطع إلغاء حق عودة الالجئني 
الفلسطينيني.. ومحاوالته تهدد إسرائيل أمنيا

ــغيل الالجئني  ــة األمم املتحدة لغوث وتش تواجه وكال
ــات متويلية  ــنوات، أزم ــطينيني (أونروا)، منذ س الفلس
ــا  ــاد، قادته ــات بالفس ــية واتهام ــات سياس وهجم

الواليات املتحدة.
ــدف إلى  ــطينيون أنه يه ــد الفلس ــذا الوضع يعتق ه
ــة األممية، التي تخدم قرابة ٥٫٣ ماليني  إنهاء دور الوكال
الجئ فلسطيني في مناطق عملياتها اخلمس، وهي: 

الضفة الغربية، قطاع غزة، األردن، سوريا، لبنان.
ــة العامة لألمم  ــن اجلمعي ــت الوكالة بقرار م وتأسس
املتحدة عام ١٩٤٩، لتقدمي املساعدة واحلماية لالجئني 
ــل عادل  ــم التوصل إلى ح ــى أن يت ــطينيني إل الفلس

ملشكلتهم.
ــني  بنيام ــرائيلي،  اإلس ــوزراء  ال ــس  رئي ــم  ويته
ــة الالجئني وحق  ــروا“ بأنها تكرس قضي نتنياهو،”أون

العودة من أجل القضاء على دولة إسرائيل.
وترى إدارة الرئيس األمريكي، دونالد ترامب، أن ممارسات 
ــالم.  ــهم في جهود إحالل الس ــة األممية ال تس الوكال

وتنفي الوكالة صحة تلك االتهامات.
تقرير األخالقيات

ــي ٣٠ يوليو/متوز  ــا ”أونروا“، ف ــات واجهته أحدث األزم
ــب األخالقيات  ــن مكت ــدر تقرير ع ــث ص ــي؛ حي املاض
ــاءة  ــم أعضاء في إدارتها العليا بإس ــي الوكالة يته ف
استغالل سلطتهم، وسط ممارسات تشمل احملسوبية 

والتمييز وسوء السلوك اجلنسي.
ــطينيون أن ذلك التقرير يخدم رؤية كل من  ويرى فلس
ــرائيل، الساعية إلى تصفية القضية  إدارة ترامب وإس
الفلسطينية، وخاصة ملف الالجئني الفلسطينيني، 
ــاهد الدولي  ــا الش ــروا“ باعتباره ــواب ”أون ــالق أب وإغ
ــم العصابات  ــن هجرته ــة الالجئني، الذي ــى قضي عل

الصهيونية من قراهم ومدنهم عامي ١٩٤٨ و١٩٤٩.
ــر، قررت هولندا تعليق  ــر التقري وفي اليوم التالي لنش

ــرا  ــة، واتخذت سويس ــة للوكال ــاهمتها املالي مس
خطوة مماثلة.

ــح أوروبي  ــر مان ــع أكب ــدا، راب ــاهمة هولن ــغ مس وتبل
ــة، ١٣ مليون يورو (نحو ١٤٫٣٥ مليون دوالر) لعام  للوكال
ــي ٢٠ مليون دوالر  ــرا حوال ــا دفعت سويس ٢٠١٩، فيم

كمساهمات للعام احلالي.
ــي إلغاء  ــب رغبتهما ف ــل أبي ــنطن وت ــي واش وال تخف

الوكالة األممية.
ــران ٢٠١٧، إلى ”تفكيك  ــو، في يونيو/حزي ودعا نتنياه
ــدة  ــة األمم املتح ــي مفوضي ــا ف ــج أجزائه ــروا، ودم أون

السامية لشؤون الالجئني“.
وأوقفت واشنطن، التي كانت الداعم األكبر لـ“أونروا“، 
ــغ نحو ٣٦٠ مليون دوالر؛  كامل دعمها للوكالة، والبال

مما تسبب بأزمة كبيرة للوكالة.

ــام املاضي،  ــة منتصف الع ــادر أمريكي ــالً عن مص ونق
ــبكة ”سي إن  ــائل إعالم أمريكية، منها ش ذكرت وس
ــنطن بوست“، أن إدارة ترامب تريد  إن“ وصحيفة ”واش
ــن يعتبرون الجئني،  ــطينيني الذي تقليل أعداد الفلس

والتركيز على نحو ٧٠٠ ألف فقط.
ــاه  ــب جت ــات ترام ــطينيون إن سياس ــول الفلس ويق
ــة مرتقبة  ــالم أمريكي ــق مع خطة س ــني تتس الالجئ

للشرق األوسط، تُعرف إعالميًا بـ“صفقة القرن“.
ــطينيني،  ويتردد أن تلك اخلطة تقوم على إجبار الفلس
ــازالت مجحفة  ــى تقدمي تن ــة، عل ــاعدة دول عربي مبس
ــأن حق عودة الالجئني،  ــرائيل، خاصة بش لصالح إس
ــة  الدول ــدود  وح ــة،  احملتل ــدس  الق ــة  مدين ــع  ووض

الفلسطينية املأمولة.
إشعال ثورة

ــوم  ــتاذ العل ــم، أس ــتار قاس ــد الس ــتبعد عب ال يس
ــة بالضفة  ــة النجاح الوطني ــية في جامع السياس
ــاء عمل ”أونروا“  ــنطن في إنه الغربية، أن تنجح واش
ــتطيع عالجها، عبر  ــا في أزمة مالية ال تس أو إدخاله
ــتجابت  ــم، التي لطاملا اس ــى دول العال ــط عل الضغ

للمطالب األمريكية، لوقف متويلها للوكالة األممية.
ا  وأضاف قاسم لألناضول أن ”واشنطن ستضغط أيضً
ــطينيني،  على بعض الدول لفتح باب الهجرة للفلس
ــات  ــغ اخمليم ــتراليا، لتفري ــويد وأس ــدا والس ــل كن مث
ا لتفكيكها بعد  ــباب، متهيدً ــطينية من الش الفلس

سنوات قليلة“.
وتابع: ”واشنطن متلك قوة عسكرية واقتصادية هائلة، 
وتستطيع أن تؤذي دوالً عديدة، مبا فيها روسيا والصني، 
ا أن تنجح في الضغط على معظم  وال أستبعد مطلقً

دول العالم، وخاصة أوروبا، لوقف متويل أونروا“.
ــدد قاسم على أن ”إدارة ترامب لن تنجح  رغم ذلك، ش
ــى العكس  ــة الالجئني، وعل ــاء قضي ــا في إنه مطلقً
ستخلف محاوالتها تداعيات حتول القضية إلى ملف 

عاملي“.
وشدد على أن ”محاوالت ترامب إنهاء عمل أونروا وإلغاء 
ــرائيل خالل  ا أمنيًا إلس ــكل تهديدً حق العودة ستش
ــاس بذلك احلق، وهو من الثوابت  الفترة املقبلة؛ فاملس

الفلسطينية، سيشعل ثورة عارمة ضد إسرائيل“.
شاهد على حق العودة

اهللا  ــد  عب ــز  مرك ــام  ع ــر  مدي ــوت،  زق ــض  ناه ــال  ق
ــة التحرير  ــات والتوثيق (تابع ملنظم ــي للدراس احلوران

الفلسطينية)، إن الواليات املتحدة وإسرائيل تسعيان 
ــرعة إللغاء ”أونروا“، الشاهد احلي على حق  بقوة وبس

عودة الالجئني الفلسطينيني.
ــرائيل جنحت، عبر اللوبي  وتابع زقوت لألناضول أن ”إس
ــط على إدارة  ــات املتحدة، بالضغ ــودي في الوالي اليه
ــروا، وهو ما اتضح بوقف  ــب للعمل على إلغاء أون ترام
ــويه  ــنطن دعمها للوكالة األممية، ومحاوالت تش واش

سمعتها عبر اتهامها بالفساد“.
وزاد بأن ”الواليات املتحدة وإسرائيل تريدان إلغاء أونروا؛ 
ــا في حياة الالجئني  ــيًا ومركزيً ألنها تلعب دورًا أساس
ــن خدمات تعليمية  ــطينيني، مبا توفره لهم م الفلس

وصحية وإغاثية حتد من معاناتهم“.
واستطرد: ”الوكالة األممية أصبحت الشاهد احلي على 
حق عودة الالجئني الفلسطينيني، وهو ما يتعارض مع 
ــرائيلية واألمريكية التي تسعى إلى دمج  الرؤية اإلس

الالجئني وتوطينهم في احمليط اإلقليمي أو الدولي“.
ــنطن وتل أبيب تعتبران أن أونروا تساهم  وأردف: ”واش
ــاندهم باملطالبة  ــي إطالة أمد قضية الالجئني وتس ف

بحقوقهم السياسية واإلنسانية“.
ــروا“، قال زقوت:  ــول التداعيات احملتملة إللغاء ”أون وح

ــتطع الالجئون  ــات الوكالة لن يس ــت خدم ”إذا توقف
إطعام وعالج وتعليم أطفالهم“.

ــع أن ”تزداد معدالت اجلرمية، لتوفير لقمة العيش،  وتوق
مما يشكل خطورة أمنية داخل اجملتمعات املستضيفة 

لالجئني“.
ــيكون أكثر املناطق تأثرًا بإلغاء  ورأى أن ”قطاع غزة س
ا  ــون ظروفً ــالً يواجه ــكانه أص ــروا؛ فس ــل أون أو تعطي

معيشية وإنسانية صعبة“.
ــكان قطاع  ــل الالجئون نحو ٧٠ باملئة من عدد س وميث
ــمة، والذي حتاصره  ــن مليوني نس ــزة، البالغ أكثر م غ
ــاس“ باالنتخابات  ــذ أن فازت حركة ”حم ــرائيل من إس

التشريعية، صيف ٢٠٠٦.

ــيدفع الجئني إلى  ــاء الوكالة س ــى قائالً إن ”إلغ ومض
ــم لقمة  ــل يوفر له ــن وطن بدي ــث ع ــرة والبح الهج
ــرائيل  ــعى إس ــش واحلياة الكرمية، وهو هدف تس العي

والواليات املتحدة إلى حتقيقه“.
توفير متويل دائم

حذر معني أبو عوكل، رئيس اللجان الشعبية لالجئني 
الفلسطينيني (تابعة ملنظمة التحرير) من أن ”عواقب 
ــتصيب الالجئني في حال توقفت  إنسانية خطيرة س

أونروا“.
ــروا  ــل أون ــتمرار عم ــول إن ”اس ــالً لألناض ــى قائ ومض
ــة من اجملاعة،  ــاهم في جتنب وصول الالجئني حلال يس

ويدعم السالم واالستقرار“.
ــم الوكالة األممية حتى تواصل  ــتمرار دع ودعا إلى ”اس
ــطينيني، إلى حني  ــني الفلس ــا لالجئ ــدمي خدماته تق

جروا منها“. عودتهم إلى مدنهم وقراهم التي هُ
ــى ”العمل  ــدول العربية عل ــع الدولي وال ــث اجملتم وح
ــم، للوكالة حتى  ــكل دائ لتوفير التمويل الالزم، وبش

تتجاوز عجزها املالي“.
١٥٠ مليون دوالر

ــر كرهنيبول، عبر بيان  ــال مفوض عام ”أونروا“، بيي ق
ــي ٣٠ يوليو/متوز املاضي، إن الوكالة واجهت مؤخرًا  ف

”هجمات مالية وسياسية حادة“.
ــات في ”أونروا“،  ــيرًا إلى تقرير مكتب األخالقي ومش
ــق فيها  ــزال التحقي ــي ال ي ــات، الت ــال إن ”االتهام ق
ــخصية، وهو ما  ــات ش ــت هجم ــتمرًا، أصبح مس

أرفضه بشدة“.
ــل لضمان  ــتواصل العم ــدد على أن الوكالة س وش
استمرار خدماتها، وضمان دعم وثقة كافة املانحني 

والدول األعضاء في اجلمعية العامة لألمم املتحدة.
ــي ٢٧  ــي ف ــر صحف ــالل مؤمت ــول، خ ــن كرهنيب وأعل
أغسطس/آب اجلاري، أن ”خدمات أونروا كانت معرضة 
للخطر، خاصة عندما أوقفت الواليات املتحدة، عام 

٢٠١٨، دعمها املالي املقدر بـ٣٦٠ مليون دوالر“.
ــيد  ــدد على أن الوكالة األممية عملت على حتش وش
ــى خدماتها  ــت من احلفاظ عل ــم املالي، ومتكن الدع
ــا ما تزال  ــطينيني، لكنه ــني الفلس ــة لالجئ املقدم

تعاني من عجز بقيمة ١٥٠ مليون دوالر.
ــول إلى أن ”أونروا“ واجهت، في الفترة  ولفت كرهنيب
ــق بتعريف الالجئ  ــية تتعل املاضية، حتديات سياس

وعدد الالجئني الفلسطينيني.
ــتواصل  ــى أن الوكالة س ــوض األممي عل ــدد املف وش
ــني  ــوق الالجئ ــن حق ــاع ع ــات، والدف ــدمي اخلدم تق

الفلسطينيني.

ــة لهذه  ــم النتيجة الصفري ــن رغ لك
ــةً واحدة  ــع إن دول ــة، يقول املوق القم
ــب كبيرة:  ــن القمة مكاس حققت م
ا أن تلك املكاسب يعود  روسيا، مضيفً
ــس األمريكي  ــا إلى الرئي الفضل فيه
دونالد ترامب، الذي قال بعض املشرعني 
ــراء إنَّ تصرفاته في القمة كانت  واخلب
ــني وليس  ــلٍ لبوت ــبه تصرفات ممث تش

رئيس الواليات املتحدة.
ــل دفاع  ــا جع ــر فم ــب التقري وبحس
ــا لالنتباه  ــد لفتً ــب عن بوتني أش ترام
ــي  ــى ف ــارك حت ــيا ال تش ــو أن روس ه
ــرِدت من  ــبع إذ طُ ــة مجموعة الس قم
ــم  ــة، التي كانت معروفة باس اجملموع
ــني كانت  ــة الثماني ح ــة مجموع قم
ــا  بعدم  ٢٠١٤ ــام  ع ــا،  فيه ــارك  تش
ــبه  ــت القانون الدولي بضم ش انتهك

جزيرة القرم من أوكرانيا.
ومنذ ذلك احلني، لم تفعل روسيا شيئًا 
دت  ــن انتهاكاتها، بل صعَّ للتكفير ع
سياستها العدوانية، بحسب التقرير. 
ــتمرار في التعدي  فباإلضافة إلى االس
ــة  احلكوم ــت  تدخل ــا،  أوكراني ــى  عل
ــية  ــي االنتخابات الرئاس ــية ف الروس
ــام ٢٠١٦، وكانت وراء  األمريكية في ع
محاولة اغتيال جاسوس روسي سابق 

في اململكة املتحدة.
وال يقتصر األمر على ذلك، إذ أن روسيا 
حليف رئيسي للرئيس السوري بشار 
ــهر األخيرة  ــي األش ــدأت ف ــد وب األس
ــل إيران  ــةٍ أخرى مث ــى أنظم ــودد إل الت
ــر،  ــا للتقري ــمالية. ووفقً ــا الش وكوري
ــؤولني األمريكيني  ــض املس ــذر بع يح
ا من أنّ الروس يُكثِّفون أنشطتهم  أيضً
ــيبرانية ضد الواليات املتحدة مع  الس
ــية املقرر  ــات الرئاس ــراب االنتخاب اقت
ــل ٢٠٢٠،  ــام املقب ــي الع ــا ف تنظيمه

ــبكات  ــة ش ــوا مهاجم ــم حاول وأنه
الكهرباء األمريكية مرارًا.

ــب  ــم ترام ــباب، كان دع ــذه األس وله
لروسيا في القمة، ومحاولته الضغط 
ــى  ــا إل ه ــادة ضمِّ ــل إع ــن أج ــوة م بق
ــبة ألعضاء  ــة مفاجأة بالنس اجملموع

مجموعة السبع، بحسب التقرير.
ترامب يدافع عن بوتني

ــي:  ــني املاض ــوم االثن ــب ي ــال ترام وق
«أعتقد أن وجود روسيا داخل اجملموعة 
سيكون أفضل من وجودها خارجها»، 
ا أنّ روسيا كانت «عضوة جيدة  مضيفً
ــع  ــي»، وأنَّ وض ــة الثمان ــي مجموع ف
ــيكون أفضل بوجود روسيا  العالم س

«داخل اجملموعة وليس في اخلارج».
ــك أنَّ  ــي كذل ــس األمريك ــع الرئي وتاب
ــيا  ــة إلعادة ضمِّ روس ــود املبذول اجله
ــدم لكنَّها  ــد التق ــة «قي ــى اجملموع إل
ــا: «لدينا  ــد»، مضيفً ــل بع ــم تكتم ل
ــون في رؤية  ــخاص يرغب عدد من األش
ــيا في اجملموعة مرة أخرى»، لكنَّه  روس

ــن هوية مؤيدي هذه  رفض اإلفصاح ع
الفكرة.

لكن في الواقع، بحسب تقرير «بيزنس 
إنسايدر»، أوردت عدة تقارير إعالمية أن 
ــب واجه ردة فعل حادة من أعضاء  ترام
ــرح الفكرة  ــة اآلخرين، حني ط اجملموع
في مأدبة عشاء خاصة أقيمت مساء 

يوم السبت املاضي.
ــت»  ــنطن بوس وأفادت صحيفة «واش
ــدأت في أجواء  ــة أنَّ املأدبة ب األمريكي
ــق  ــة حرائ ــهدت مناقش إذ ش ــة،  ودي
ــم انتقلت إلى  ــات في األمازون، ث الغاب
مواجهة التهديد النووي اإليراني. لكن 
ل فجأة، قفز وانتقد القادة  ترامب تدخَّ
ــيا،  ــدم ضم روس ــدة لع ــن بش اآلخري

حسبما ذكرت التقارير.
ــؤول  ا لتقرير املوقع فقد قال مس ووفقً
ــد احلاضرين على ما  أوروبي أطلَعه أح

حدث في املأدبة للصحيفة األمريكية 
إن حديث ترامب كان يدور في األساس 
ــي أن تدور  ــر املنطق ــن غي ــن «أنه م ع
ــود بوتني على  ــة دون وج هذه املناقش
ــراح ترامب لم  ــر أن اقت ــة». غي الطاول
ــوى النقد من جميع  يلق على الفور س
القادة اآلخرين تقريبًا، قائلني إنَّ روسيا 
ــير تصرفاتها،  ــيئًا لتفس لم تفعل ش

وإنّها ال تستحق إعادة ضمها.
 روسيا تبتهج

ويشير تقرير «بيزنس إنسايدر» إلى أن 
تصريحات ترامب لم متر دون لفت انتباه 
ــار أحد اخلبراء الروس إلى  الروس. إذ أش
ــية  ــالم الروس ــائل اإلع ــض وس أنَّ بع
ــة تعاملت مع ما قاله ترامب  احلكومي
في قمة مجموعة السبع باالستهزاء 
ــن ذلك أن  ــر م ــل واألكث ــخرية. ب والس
ــت» أوردت  ــنطن بوس ــة «واش صحيف

 ١-Rossiya ــج على قناة أن أحد البرام
ــيقى تصويرية احتفالية  ل موس شغّ
في خلفية عرض ستة مقاطع فيديو 
ا  لترامب وهو يطالب مبنح بوتني مقعدً

على الطاولة.
ــؤولني الروس كان  غير أن رد فعل املس
ــر. إذ قال  ــب التقري ــر اتزانًا، بحس أكث
ــم  ــكوف، املتحدث باس ــري بيس دميت
ــس»  «إنترفاك ــاء  أنب ــة  لوكال ــني  بوت
ــية احلكومية: «روسيا ال ترفض  الروس
ــال،  االتص ــكال  أش ــن  م ــكل  ش أي 
ــاركتها على أي  لكنها لن تفرض مش

شخص».
ونقل تقرير «بيزنس إنسايدر» عن أحد 
ــني،  ــني اجلمهوري ــرعني األمريكي املش
ــه  ــن هويت ــف ع ــدم الكش ــا ع طالبً

للحديث عن تصرفات ترامب بصراحة، 
ــات خاصة للموقع،  ــه في تصريح قول
ــي قمة هذا العام كان  إن أداء ترامب ف
ــه» الواليات املتحدة  «صفعة على وج

وحلفائها.
 

ــةٍ في يد  ــل دمي ــه «بدا مث ــاف أنَّ وأض
بوتني»، مشيرًا إلى أن تصريحات ترامب 
ــيا لم تطلب  ــة للغاية ألن روس مقلق
ا من أجلها،  من أمريكا أن متارس ضغطً
ولم تعرض أي شيء في املقابل. وتابع: 
ــة حامالً  ــن القم ــرج بوتني م «لقد خ

القوة كلها بني يديه. وهذا محرج».
ــي نهاية القمة  ــئِل ترامب ف وحني سُ
عن ضم روسيا لشبه جزيرة القرم، جلأ 
ــلفه كالعادة،  إلى إلقاء اللوم على س
بحسب تقرير املوقع األمريكي. إذ قال 
ا  ــاذجً ــس أوباما كان س ترامب: «الرئي

ــبه  ــاءً. لقد ضموا ش ــل حيلةً وده وأق
ــي واليته. وهذا لم يكن  جزيرة القرم ف
ــاف حدوثه، كان  ا. وكان ميكن إيق جيدً
ــب، أيًَّا  ــلوب املناس ميكن إيقافه باألس
كان. لكن الرئيس أوباما لم يتمكن من 

ا». ذلك، وهذا شيء سيئ أيضً
ــيا من  ــا أراد طرد روس ــاف أن أوبام وأض
ــبه  ش ــم  ض ألن  ــبع  الس ــة  مجموع
ــدة». وفي  ــرم «أحرجه بش ــرة الق جزي
ــرارًا عن كيفية  الواقع، حتدث ترامب م
ــبه جزيرة القرم،  ــتيالء على» ش «االس
ــذي  ــن ال ــا مَ ــر إطالقً ــم يذك ــه ل لكنَّ

«استولى عليها» في املقام األول.
ــيدعو» بوتني  ــه «س ــب أنَّ ــع ترام وتاب
«بالتأكيد» إلى حضور قمة مجموعة 
ا  السبع في العام املقبل بصفته ضيفً
ــد ال يرغب  ــال إن بوتني ق ــه. لكنه ق ل
«نفسيًا» في احلضور بعد طرد روسيا 

من اجملموعة.
ــايدر»  ــل تقرير موقع «بيزنس إنس ونق
ــابق جمللس  ــس، املدير الس ــن نِد براي ع
األمن القومي في عهد أوباما، قوله في 
تصريحات خاصة للموقع، إن القصور 
ــلوك  ــم به «الس ــبي الذي اتس النس
ــط املواقف  التافه واألداء الدرامي وس
املهمة» من ترامب في قمة هذا العام 
ــدى العزلة  ــح م ــكل أوض «أظهر بش
ــا أمريكا على  ــف اللذين أصاب والضع

املسرح العاملي حتت قيادة ترامب».
وأضاف: «في قضية تلو األخرى، يكون 
ــتطيع  ــو الغريب الذي ال يس ترامب ه
ــتركة مع  ــة مش ــى أرضي ــل إل التوصُّ
ــرض أنها من بني  ــدول التي من املفت ال
ا معنا  ــا اتفاقً ــا وأكثره ــرب حلفائن أق
ــواء  ــة. س ــة األيديولوجي ــن الناحي م
ــر املناخ … أو  ــة هي تغي ــت القضي أكان
إيران أو الصني أو التعريفات اجلمركية 
ــي مظهر  ــر أمريكا ف ــيا، تظه أو روس

البلهاء وسط اجلميع».

/ القسم السياسي

/ القسم السياسي

روسيا الفائزة وترامب دمية يحركها بوتين.. كواليس قمة مجموعة السبع

Ú«Ï‡1a@Âfl@pÖ�ä �ü@ág@…jé€a@Ú«Ï‡©@Ú‡”@ø@Ûny@⁄âbím@¸@bÓçÎâ@Êc@ÏÁ@Íbjn„˝€@b�n–€@Üëc@¥mÏi@Â«@kflaäm@ bœÖ@›»u@bfl

bËÓ‹«@µÏnça@à€a@Â�fl@b�”˝üg@ä◊àÌ@%@È�‰ÿ€@‚ä‘€a@ÒäÌåu@Èjë@Û‹«@ı˝Ónç¸a@ÚÓ–Ó◊@Â«@a�âaäfl@kflaäm@tÜ§

ــا لم تخرج بأي إجنازات تذكر في أي من األزمات الدولية الراهنة، كان احلظ حليف واحدة من الدول  ــبع األخيرة املنعقدة في فرنس على الرغم من أن قمة الس
ــي فالدميير بوتني، خرج األخير منتصرًا مثلما هو معتاد ليؤكد حقيقة  ــاركة دون البقية. ففي آخر لقاءات الرئيس األمريكي دونالد ترامب ونظيره الروس املش
ــب جديد لنظيره  ــلوك الرئيس األمريكي فيها مكس ــايدر» كواليس القمة وكيف كان س ــتعرض موقع «بيزنس إنس ــب له. وفي هذا الصدد يس ــوع ترام خن

الروسي؟يشير املوقع في بداية تقريره إلى أن أبرز احلقائق الرئيسية في قمة مجموعة السبع هذا العام هي أنَّها لم تسفر إالَّ عن تقدم ضئيل 
ا التي يواجهها اجملتمع العاملي، الفتًا إلى أن األعضاء وافقوا في ختام االجتماع على التصديق على وثيقة  في العديد من املشكالت األكثر إحلاحً

من صفحة واحدة فقط، وانتهت القمة دون التزام ملموس بشأن بعض القضايا مثل إيران واالحتباس احلراري والتجارة.
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زقوت

عوكل

نتنياهو

هجمات سياسية وأزمات تمويلية واتهامات باِّـحسوبية.. ما مصري ”أونروا“؟

اوباما



ــرى مكتبة  ــاعراً أث ــا كان ش كم
ــب  الكت ــن  م ــد  بالعدي األدب 
ــمه  ــتخلّد اس التي س واملقاالت 
ــال واإلبداع والفكر القومي».  باجلم
ــوزراء العراقي عادل  ورثاه رئيس ال
ــة  ــس حكوم ــدي ورئي ــد امله عب
ــرور بارزاني،  إقليم كردستان مس
ــواب العراقي  ــس مجلس الن ورئي
محمد احللبوسي الذي قال: «كان 
الراحل أحد كبار األدباء واملثقفني 
ــه املفاجئ  ــراق، وبرحيل الع ــي  ف
ــت أثراً كبيراً في  فقدنا قامة ترك
ــي». كما  ــي الثقاف ــهد األدب املش
رثاه عدد من املؤسسات الثقافية 
احمللية والعربية منها االحتاد العام 
للصحافيني العرب الذي قال في 
بيان إن نبأ رحيله «ترك وقعاً مؤملاً 
ــي العراق  ــط األدبي ف على الوس
رف عنه من  ــي ملا عُ والعالم العرب
ــى العمل من  ــرار عل تواضع وإص

أجل خدمة زمالئه األدباء والكتاب 
ــل  ــع احملاف ــي جمي ــني ف العراقي
األدبية». ومما جتدر االشارة اليه ان 
ــل اخلياط وُلد في محافظة  الراح
ــد العديد  ــام ١٩٦٠ وتقلَّ ديالى ع
ــا مدير اإلعالم  ــن املناصب منه م
 ٢٠٠٥ ــام  ع ــة  الثقاف وزارة  ــي  ف
ــاد العام  ــم االحت ــدث باس واملتح
ــي العراق. ومن  لألدباء والكتاب ف
أبرز دواوينه الشعرية «جمهورية 
ــب  يكت كان  ــا  كم ــال».  البرتق
ــي صحيفة  ــبوعياً ف ــوداً أس عم
ــدر  ــي تص ــعب» الت ــق الش «طري
ــيوعي العراقي،  ــزب الش ــن احل ع
ــه الى  ــجن النتمائ ــل وس واعتق
ــارية ضد  خطوط املعارضة اليس
ــابق. وسبق للخياط  النظام الس
ــتير في  ــهادة املاجس ــال ش أن ن
ــة بغداد عام  ــة اآلداب جامع كلي
٢٠١٧ وكان يستعد لنيل شهادة 

ــاط مديرا  ــل اخلي ــوراه. عم الدكت
ــة عام  ــي وزارة الثقاف ــالم ف لإلع
٢٠٠٥، ثم عضو املكتب التنفيذي 
ــاد العام لألدباء والكتاب في  لالحت
ــم  العراق والناطق اإلعالمي باس
االحتاد، ومن ثم امينا عاما لالحتاد، 
ــة البرتقال)،  ــه ديوان (جمهوري ول
ــه الى  ــجن النتمائ ــل وس واعتق
ــارية  اليس ــة  املعارض ــوط  خط
ــابق. وعزى في  ــام الس ضد النظ
ــب األول لرئيس  ــابق النائ وقت س
ــرمي  ــن ك ــواب، حس ــس الن مجل
الكعبي األسرة الثقافية واألدبية 
ــاط. وجاء  ــراق بوفاة اخلي ــي الع ف
ــره املكتب اإلعالمي  في بيان نش
للكعبي إنه «ببالغ احلزن واملواساة 
وبقلوب مؤمنة بقضاء اهللا وقدره 
ــيد ابراهيم  ــا نبأ وفاة الس تلقين
ــني العام الحتاد األدباء  اخلياط االم
ــراق ، ونحن إذ  ــي الع ــاب ف والكت
ــرة األدبية والثقافية  نتقدم لألس
ــالد ولعائلة الفقيد  في عموم الب

ــاة ، نسأل  وذويه بالتعازي واملواس
الباري عز وجل أن يتغمده بواسع 
ــه ومحبيه  أهل ــم  ويله ــه  رحمت
الكعبي  الصبر والسلوان». وأكد 
ــخصية  ــاط ش ــل اخلي أن «الراح
ــة، اجتماعية فذة،  وطنية، ثقافي
ــذل والعطاء في  ــى عمره بالب افن
ــبيل خدمة الثقافة واملثقفني  س
والوطن والشعب». و أن «التشييع 
ــخصيات  ــن الش ــره عدد م حض
ــاب  الكت ــار  وكب ــة،  احلكومي
واملثقفني في العراق». وكان االحتاد 
العام لألدباء والكتاب في العراق، 
ــاء املاضي،  ــوم االربع ــى ي ــد نع ق
إبراهيم  ــاعر  الش ــام  الع ــه  أمين
اخلياط الذي توفي في حادث سير 
بإقليم كردستان. فيما قال عضو 
ــم احلربي إن  ــاعر ميث االحتاد الش
”اخلياط توفي إثر حادث مروري في 
ــرة بأربيل، فيما أصيب  مدينة عق
ــاعر  ــم االحتاد الش املتحدث باس
عمر السراي والشاعر مروان عادل 

ــن  ــاعر ئاوات حس ــوزة والش حم
بجروح“. وصدم خبر وفاة اخلياط، 
ــة،  ــة والصحفي ــاط األدبي االوس
ــكل  ــرت بيانات التعزية بش ونُش
ــر مرصد  ــال مدي ــا ق ــع، فيم واس
ــة، إن ”اخلياط  ــات الصحفي احلري
ــفافاً محباً للحياة،  كان أديباً ش
ــاس، حاملاً  ــوم الن ــن هم ــاً م قريب
ــي نحلم بها  ــة املواطنة الت بدول
ــال اليوم  ــن القدر ق ــاً، لك جميع
ــل  ــا عم ــاط م ــرى اخلي ــل أن ي قب
ألجله طيلة حياته وتكبد معاناة 
ــاردة“. وكان آخر  ــجون واملط الس
ــى صفحته  ــره اخلياط عل ما نش
في فيسبوك، في (١٢:٢٩) دقيقة 
ظهر يوم االربعاء املاضي، أي قبل 
ــالن خبر  ــاعات من إع ــو ٥ س نح
ــت“ للفنانة  ــة ”ياري ــه، أغني وفات
ــاعر  ــروز، وهي من كلمات الش في
ــل جوزيف حرب،  ــي الراح اللبنان
ــن طرف  ــن حوار م ــي عبارةٌ ع وه
واحد، يبرر فيها الشاعر ”أسباب 

ــدث في القصيدة  مغادرته، ويتح
ــيطة، بامتالك  عن امنياته البس
ــة“. وألهم  ــت يجمعه باحلبيب بي
ــور اخلياط مشاعر محبيه،  منش
الذين ودعوه بعشرات التعليقات 
ــر. وفي وقت  ــوره األخي على منش
ــس اجلمهورية  ــدر رئي ــق، أص الح
برهم صالح بياناً عزى فيه بوفاة 
ــي البيان ”بقلوب  اخلياط، وجاء ف
صابرة مؤمنة بقضاء ربها فجعنا 
كما كل العراقيني بأطيافهم بنبأ 
ــد من كبار أدباء العراق  رحيل واح
رئيس  ــاط  اخلي ابراهيم  ــتاذ  االس
ــاب العراقيني  ــاد األدباء والكت احت
الذي راح بأدبه يحمل هم الوطن 
وينقل معاناة شعبه ليترك فراغ 
ــير  ــس باليس ــاً لي ــعبيا وأدبي ش
ــغله ، تغمد اهللا فقيد الوطن  ش
ــع رحمته واسكنه فسيح  بواس
ــه وذويه ورفاقه  جناته والهم اهل
الصبر والسلوان وانا هللا وانا اليه 

راجعون“.

14
ãÎ7œ@ÚÓ‰Àdi@ÒbÓßa@ ÖÏÌ@¬bÓ®a

@·‹ßa@ÒÜÓÿfl

البينة الجديدة / احمد البياتي 

شيع العشرات من االدباء واِّـثقفني، الخميس اِّـاضي، جثمان األمني العام التحاد االدباء والكتاب َّـ العراق، ابراهيم 
الخياط، من مبنى االتحاد وسط بغداد، الذي توَّـ يوم األربعاء اِّـاضي، إثر حادث سري. بني محافظتي اربيل ودهوك، 
كان الخياط (٥٩ عاماً) َّـ طريقه من محافظة دهوك إُّـ العاصمة بغداد برفقة اِّـتحدث باسم االتحاد الشاعر عمر 
الكردية عندما تعرضت  والنشر  الثقافة  دار  امني مدير  اوات حسن  والشاعر  والشاعر مروان عادل حمزة  السراي 
بسيطة،  بإصابات  واوات  ومروان  السراي  وأصيب  أثره  على  الخياط  توَّـ  مروري  لحادث  تقلهما  التي  السيارة 
وانطلقت جنازة الخياط بعد ظهر يوم الخميس اِّـاضي، من مقر االتحاد العام لألدباء والكتاب َّـ العراق َّـ وسط 
بغداد. وقالت وزارة الثقافة َّـ بيان إن الخياط «لعب أدواراً محورية َّـ نشاطات االتحاد العام وفعالياته اِّـتعددة..

علي ابو غدير

البينة الجديدة / علي شريف
ــون  ــة والفن ــر الثقاف ــن قص احتض
ــي محافظة  ــني ف ــاد الصحفي واحت
ــة انطالق الدورات اإلعالمية  الديواني
ــان خالل  ــا الطرف ــي اتفق عليه الت
ــالم الغرابي  ــس االحتاد س ــارة رئي زي
للقصر الثقافي الديواني. وحاضرت 
ــي في هذه  ــماء االوس اإلعالمية أس
ــة بني  ــة اإلذاع ــن موضوع ــدورة ع ال
ــدت ان اإلعالمي  ــالم واك الفن واإلع
ــر من هذه  ــوم بحاجة الى الكثي الي
ــي  اإلذاع ــه  بعمل ــوم  ليق ــدورات  ال
ــتقبل وان  ويصبح محترفا في املس
ــع بعدة نقاط من أهمها اللغة  يتمت
ــروف والنطق  ــوت ومخارج احل والص

ــخصية. وحتدث  ــليم وقوة الش الس
ــون في  ــة والفن ــر الثقاف ــر قص مدي
الديوانية الفنان صادق مرزوق ان هذه 
ــدورات والتي تؤكد  الدورة من اهم ال

ــاد الصحفيني العراقيني  على ان احت
ــى  بخط ــير  يس ــة  الديواني ــرع  ف
ــالل تعاونهم مع  ــن خ ــة م صحيح
ــون في تنظيم  ــر الثقافة والفن قص

ــن ان تقدم  ــي ميك ــورش الت ــذه ال ه
ــل مواهب  ــدة املرجوة في صق الفائ
ــال رئيس  ــن جانبه ق الصحفيني٠م
ــني فرع  ــني العراقي ــع الصحفي جتم
ــالم الغرابي اننا اليوم  الديوانية س
ــر بها العالم  ــام مرحلة جديدة مي ام
ــائل االعالم  من تطور واضح في وس
ــي قدمت  ــموعة والت ــة واملس املرئي
ــة من التطور اإلعالمي  لنا صورة حي
الهائل مما جعلنا نسعى مع القصر 
ورش  ــم  لتنظي ــي  الديوان ــي  الثقاف
ــني املعلومة  ــة تقدم للمتدرب مكثف
النافعة التي تساعد على تصحيح 
ــرق علمية  ــار اإلعالمي وفق ط املس

حديثة.

ــوث  والبح ــات  للدراس ــريدا  ش دار  ــن  ع
ــدر مؤخرا للدكتور  ــة العلمية، ص الالواقعي
ــن  م ــى  االول ــة  الطبع ــريده»  ــف ش «مخل
ــز للمعرفة  ــوم «التأريخ املوج كتابه املوس
ــان واملكان / اجلزء األول ـ  التكاملية في الزم
ــة العلمية من وجهة نظر الالواقعية  املعرف
ــا مجموعة من  ــتصدر الحق العلمية». وس
ــق توضح ما  ــكل مالح االيضاحات على ش
ــرار  ــاؤالت واس ــي هذا الكتاب من تس ورد ف
ــدي  اي ــني  ب ــا  ومفاتيحه ــا  اجوبته ــع  نض
الباحثني واملفكرين وكل ما تتطلبه عملية 

ــة نوعية من  ــي نقل ــر العلم ــل التفكي نق
ــتكون من نتائجها فوائد  دراسات والتي س
ــي مختلف  ــانية ف ــا االنس ــة حتققه مهم
ــال، وذلك من  ــر على ب ــد ال تخط ــن ق امليادي
خالل ما وصلت (وتصل) اليه تلك الدراسات 
ــتقبال من اكتشافات تنير الطريق امام  مس
ــز التي وقفت في  الباحثني لتخطي احلواج
ــث العلمي املعاصر، (كالرياضي  طريق البح
ــذي تتملكه احليرة فيتوقف عند موضوع  ال
ــة واخلط في بحثه عن احلقيقة لفرز  النقط

السبب عن النتيجة!).

االيضاحات:
١. امللحق االول: اسرار املادة املظلمة (القامتة 
ــكيل  ــا تش ــب اليه ــي ينس ــوداء) الت الس
ــا احلالي وعالقة  ــات االولية لبناء كونن اللبن

تلك املادة بالبعد الثامن.
ــي: اذا كان البعد الثامن هو  ــق الثان ٢. امللح
طريق الباحث للوصول الى جوهر املادة فما 
ــتخدامها في  ــائل التي ميكن اس هي الوس

ذلك؟
٣. امللحق الثالث: ما تأثير البعد الثامن على 

الكون عموما وعلى احلياة بصورة خاصة؟

متابعة / البينة الجديدة
ــياحة والثقافة اآلثار  ــث وزير الس بح
الدكتور عبد األمير احلمداني،  اخلميس 
ــارة  ــي  ٢٠١٩/٨/٢٩، مع املستش املاض
ــية في السفارة البريطانية  السياس
ــاق بني الهيئة  ــر، جتديد االتف روزي تاب
ــف البريطاني،  ــار واملتح العامة لآلث
وذلك خالل لقاء جمعهما في مكتبه 
ــا ناقش  ــر الوزارة.وفيم ــمي مبق الرس
ــيع أطر التعاون  ــبل توس الطرفان س
الثقافي بني البلدين، حتدث احلمداني 
ــن جتديد االتفاق بني الهيئة العامة  ع
ــف  ــي واملتح العراق ــراث  والت ــار  لآلث
ــام بعمليات  ــي  لغرض القي البريطان
ــوادر املتحف في  ــب وتدريب ك التنقي
ــارة مرتقبة  ــراق، كما أعلن عن زي الع
ــدث  البريطاني.وحت ــف  املتح ــر  ملدي
ــن البعثات  ــي خالل اللقاء ع احلمدان
ــة العاملة في العراق بقوله:  األجنبي
«تأتي الى العراق العديد من البعثات 

االجنبية منها االيطالية والفرنسية 
ــة. إذ تعمل في  ــة والبريطاني واالملاني
جنوب العراق االن بعثتان بريطانيتان 
ــدة من املتحف البريطاني في ذي  واح
قار واخرى من جامعة مانشستر في 
ــة للبعثات العاملة  البصرة باإلضاف
ــتان». وأضاف «تقوم  في اقليم كردس
ــب كوادرنا في  ــة دورهام بتدري جامع
ــور األقمار  ــتعمال ص بغداد على اس
ــن  ع ــف  الكش ــرض  لغ ــة  الصناعي
ــتقبل  ــا سنس ــة، كم ــع االثري املواق
فريق اجلامعة في نهاية العام اجلاري 
ــة»،  ــال ميداني ــام بأعم ــرض القي لغ
ــة بابل  ــالك جامع ــيراً إلى «امت مش
ــتر». ــراكة مع جامعة ليس اتفاق ش

ــام  ــن «اهتم ــر ع ــت تاب ــا اعرب بدوره
ــار  ــة اآلث ــي بحماي ــس البريطان اجملل
ومنع عمليات التجارة غير املشروعة 
بها»، مبدية «سعادتها باللقاء الذي 

جمعها مع احلمداني».

الزال ذلك الشغف القدمي 
يراودني عن دموعي 
يسقطها بال صوت 
يقد قميص اجفاني 
يتصفح ذاكرة الصور 
يعيدني حيث انتهيت 

حملطتي االخيرة 
ٌ بال عنوان مسافر 
 عطرك الساحر 

يرافق رئتي 
ضوء خديك 
يضيئ ليلتي 
لون شفتيك 

يصاحب مخيلتي 
وكل احلواس تصرخ 

تضج ،،، تنادي 
اين انت ِ حبيبتي 

هكذا أعيش 
كل ليلة ،، كل ساعة

على حلم ٍ اعور 
ال يرى سوى ما يسره 

ليأكل ما تبقى 
من زوايا العمر 

بال رحمة
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قصيدة 

أنعام الشيخ

رِقتِ املرايا بنا 
حني  غَ

لّقَ حقيقةَ  كان األجدرُ ان نَتَسَ
اجلنونِ 

ــعيدةَ  ــا السّ واتِن طُ ــرُك خُ ونَتْ
برُنا .. لعالمٍ يَكْ

بعضُ املصادفاتِ جروحٌ 
ى من ذكرَياتِنا اجلميلةِ  ذَّ تَتَغَ

والفصولُ وردةٌ معلّقةٌ

عند  ظاللٍ عتيقةٍ ..
ئًا   سُ فيكَ ليالً دافِ أُالَمِ

وحتت الظاللِ احلزينةِ

ونُ إِليْكَ أوَّل العناقيدِ أَكُ
يرُ حلوى   صِ

 أَ
ــمَ  ــذوّقَ اجلُرُحُ منِّي مواسِ تَ ليَ

زلتِك  عُ
ي متُ على نفسِ نُ الصّ يْمِ ويُهَ

تِمُ : رٌ مشؤومٌ يُتَمْ قدَ
ــدَ احلزنُ  ــا ، وحني وُل ــا كنّ اقً رِفَ

ــدوالً  ج ــامتُه  ابتس ت   ــقّ ش
أَغصانا  ــرَحُ  الف فبَاتَ  لليأسِ 

سى .. نَعْ
وخةَ  يْخُ ــى شَ شَ لهذا بِتُّ أخْ

القصيدةِ
راتِ  ركَ ــوِّهُ  كَ ــيخوخةً تُشَ ش

العصافيرِ
ــننيِ  قُ فينا أخاديدَ السّ مِّ وتُعَ

..
عينَاك ، يا حبيبي ،

دْ مراكبَ ارتوائِي    لم تَعُ
تُ عاشقةَ النّفسِ كي  دْ ما عُ

نا في غروبِك تَذوبَ أرواحُ
قةً  تُ عاشِ دْ ما عُ

تَراقَصُ  حتى تنْثَالَ أمطارُكَ فيَ
مدايَ

رَابِ    لؤَ السّ غُ لؤْ دِ غْ مطرُك يُدَ
رَةً في  ــرةً نَضِ ــكَ كانَ زه لمُ حُ

مساراتِي القادمةِ  
ويَّةً  ي هُ كانّ حللمِ

وصار صوتِي اغنيةَ رثاءٍ!
ــت في  ــارعٌ ان ــونُ ب ــا اجلن ايه

لِ 
اقتناصِ احلُلَ

ــنَّ  ــدُ ف ِي
ــبُ جتُ ــذا العناك هك

ائدِ ... املصَ
ةً دَ جْ وشَ سَ هُ املنقُ يا وجهَ

فوقَ دفاتِري املفقودةِ 
الِي  الزمْ عصا ترحَ

ــي  ــودَ ف ــادِي واملنش ــنِ احل كُ
رِي

فَ سَ

قصيدة 
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ــن  ــم، وبالغة، وحس ــة، وحل ــة، ومعرف ــل لغ ــرب أه الع
ــكالم، والتعبير،  ــون اإليجاز واإلختصار في ال كالم، يحب
ــان ومفردات كثيرة، لغة  ــة العربية إحتوت على مع اللغ
ــبيل املثال  ــعر، واإلعجاز،على س ــة والقرآن، والش البالغ
ــيف لها عشرات املعاني، العرب في  كلمة اجلمل أو الس
ــواق كسوق عكاظ الذي يعرضون  اجلاهلية لديهم االس
ــوي على أجمل قصائد  ــعر فيها، التي حتت معلقات الش
العرب، يحبون فصاحة اللسان وعذب الكالم، ويكرهون 
ــى، ومن أقوالهم  ــان، والكالم الفارغ بال معن ثرثرة اللس
ــرت  ــتجب، وإذا إستش (إذا حدثت فأوجز وإذا دعيت فأس
ــد، ورمبا  ــكالم الغير مفي ــان ال ــرة اللس ــر)، وثرث فأستش
ــكلة، وزلة القدم أهون على اإلنسان من  يوقعك في مش
ــب الف حساب  ــان ينبغي أن يحس ــان، اإلنس زلة اللس
ــام، وكثرة  ــي مجلس أو مكان ع ــكل كلمة ينطقها ف ل
ــار يكون عرضة  ــان، الثرث ــن هيبة اإلنس ــكالم تقلل م ال
ــان  للنقد وتهرب الناس من كالمه، وعندما يتكلم اإلنس
ــرى لكالمه، ال يتوقف عن  ــتمعني أس الثرثار يجعل املس
ــتراحة، االنسان املثقف  الكالم، وال يُعطيك فاصالً أو إس
ــه معان وحكم،  ــهد، في ــه موزوناً طيباً كالش جتد كالم
بلسم للجروح، وقدميا قالوا الكالم صفة املتكلم، واإلناء 
ــس بقربك في مجلس أحد  ــح ما فيه، وعندما يجل ينض
ــك تبحث عن  ــة، ويجعل ــد عليك اجللس الثرثارين يفس
ــه،  ــرج ملغادرة اجمللس، ورحم اهللا إمرأً عرف قدر نفس مخ
ــكالم اال للضرورة،  ــل ال ــهال قلي ــن كان س ــم اهللا م ورح
ــاح له النفوس،  ــا، والكالم اجلميل ترت وللمجالس آدابه

والكلمة الطيبة صدقة.

‚˝ÿ€a@7 �Å
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فنارات

محمد صالح ياسني الجبوري

مجاهيل
عماد السامرائي

ــفٍ مجهول, فرّوا الى جهةٍ مجهولة, صادفهم  تعرضت ديارهم لقص
ــجنوهم, عذبوهم, مات ضعافهم,  أناسٌ مجهولون, اِختطفوهم, س

دَّ البقية مفقودين. دُفنوا كجثثٍ مجهولة الهوية؛ عُ
الفتة 

اسامة الحواتمة / االردن
ــا، تدلى من  ــرا بتراقيمه ــرق ذاكرته ، متعث ــا أصاب الب ــت املطر عندم ــامَ حت هَ
ــتدارت إليه في العاصفة؛ خطفته  ــبثا بعصا التعجب ... إس ــطر، متش الس
تْ  ــيَّعَ مَّ حاءها؛ شَ ــكيلها بوضوح...تذكر: ضَ ــتفهامها..جتلَّى تش ــرِ اس فْ بظُ

إكليله على بائها!
خوض

هشام الطفيلي
ــه ربا، فخره  ــادة، صنع لنفس ــة، انكفأ على امل ــعر باحلاج فطريا يش
نه ليشعر بالفخر، حمل سيفه لينازع اآلخرين  ــعر بالصالبة، لوّ ليش

احلرية.
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الرا اسكندر: زوجي يشجعني على االستمرار في الفن ولست جاهزة لألمومة اآلن
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* كيف جاءت فكرة أغنيتك اجلديدة «الطابور»؟
 ـ  فكرة تقدمي أغنية جديدة ومختلفة تشغلني 
منذ أشهر، وخالل جلسة عمل جمعتني باملوزع 
ــي، الذي  ــاري رياش ــهير جان م ــيقي الش املوس
ــة، اتفقنا على  ــنوات طويل أتعامل معه منذ س
ــتمعني  ــذ أغنية قدمية معروفة لدى املس أن نأخ
ونعيد غناءها بطريقتنا اخلاصة، واقترح العمل 
ــة داليدا،  ــة الراحل ــة للفنانة الرائع ــى أغني عل
لكوني من أكثر محبّيها حول العالم، ومتّ االتفاق 
ــق الفنان  ــا واف ــة Bambino، وبعدم ــى أغني عل
ــي على أن تكون كلمات األغنية مصرية ال  رياش
ــة، انتقلت إلى القاهرة وبدأت العمل على  لبناني
ــركات  ــالل اتفاقي مع إحدى ش ــة، من خ األغني
ــاعرة منّة، التي  ــي إلى الش ــاج التي عرّفتن اإلنت
ــداً ومختلفاً،  ــع كالماً جدي ــتُ منها أن تض طلب
ــتهلكة، مثل قلبي  ــن الكلمات املس ونبتعد ع
ــتمهلتني  فاس ــي...  وحيات ــي  وحبيب ــي  وروح
ــتناداً إلى  ــت لتعمل في التأليف اس بعض الوق

موسيقى األغنية.

ــم األغنية  ــي اس ى جان ماري رياش ــف تلقّ * كي
«الطابور»؟

ـ كنت قد أخبرته قبل بدء كتابة كلمات األغنية، 
أنني أبحث عن اجلديد واخملتلف، وحاملا عرضتها 
ــيء  ــه، ولم يعلّق على أي ش ــه نالتْ إعجاب علي

هنا من فورنا إلى االستوديو. فيها، وتوجّ
ــي فترة  ــة ف ــب األغني ــار كلي ــرّرمت إظه ــاذا ق * مل

السبعينيات من القرن املاضي؟
ــة نادين رجب هي صاحبة فكرة الفيديو  ـ اخملرج
ــل التصوير، رفضتْ  ــتنا قب كليب، وخالل جلس
ــة، ألنّ  ــاس في األغني ــار طوابير الن ــرة إظه فك
املستمع أول ما يسمع كلمات األغنية ستتبادر 
إلى ذهنه صورة الطابور وكأنه أمامه، ألن كلمات 
ــهل  ــها ويس ــها بنفس ــرح نفس ــة تش األغني
ــا، ولذلك كان هدفنا الرئيس في األغنية  تخيّله
ــيقى  ــتعادة زمن تلك املوس هو العمل على اس
ــلوب  ــى أس ــودة إل ــا الع ــا، فقررن ــي نقدمه الت
ــتينيات  الــ»اليف» في التصوير الذي راج في س
ــع تالفي العيوب  ــبعينياته، م القرن املاضي وس

واألخطاء التقنية التي كانت تشوب هذا النوع 
ــائل  ر وس ــر وفي ظل تطوّ من البث احلي واملباش

االتصاالت والتكنولوجيا احلديثة.
* ما أبرز ردود الفعل املباشرة على األغنية؟

ــتني  س ـ غالبية الردود كانت جيدة للغاية، وحمّ
ــاح، فاجلميع  ــواري بنج ــتكمال مش كثيراً الس
ــرف كبير لي، ومنهم  ــبّهني بداليدا، وهذا ش ش
ــعيداً بقدرتي على أخذ أغنية قدمية  من كان س
ــة أو املصرية،  ــا باللغة العربي ــة وتقدميه معروف
ــهل أن  ــا، فمن الس ــي عليه ع بصمت ــد وضْ بع
ــة، لكنّ الصعب أن تضع  تغيّر في أغنيةٍ معروف

ــاح يحفزني على  ــذا النج ــك عليها، وه بصمت
تكرار التجربة ومواجهة التحدي بثقة وجرأة.

* ملاذا كل هذا احلب للفنانة داليدا؟
ــات داليدا،  ــتمع إلى أغني ــري وأنا أس ـ منذ صغ
ــري- إيطالي، وكانا  فوالدتي لبنانية ووالدي مص
ــدا وكل  ــك أحببت دالي ــدا، لذل ــاق دالي من عش
ــية واإليطالية،  أغنيات داليدا، املصرية والفرنس
ــاس جميعاً على اختالف  ــي كانت تغنّي للن فه
ــباب  ــياتهم وأعمارهم، وفي مرحلة الش جنس
ــة،  ــة الرائع ــك الفنان ــة بتل ــتُ مهووس أصبح
ــرائطها املصورة،  ــا وش ــتريت كل ألبوماته واش
ــة حياتها،  ــرد قص ــات التي تس ــى الوثائقي حت
لذلك أرى أن تشبيهي بها شرف لي وفخر كبير، 
ــيء من تاريخها  وأطمح، بل أعمل على تقدمي ش
ــا أضعه نصب  ــاء إرثها، وهذا م ــم، وإحي العظي

، وأمتنى أن يذكرني التاريخ به. عينيَّ

* ملاذا كان غيابك الطويل عن الساحة الغنائية 
قبل طرح أغنية «الطابور»؟

ـ «الطابور» لم تكن األغنية الوحيدة التي كنت 
ــرات املشاريع  أعمل عليها، بل كانت هناك عش
ــاغل  ــر والدرس، إال أن الش يد التفكي ــة قَ الفنيّ
ــة،  والزوجي ــخصية  الش ــي  حيات كان  ــم  األه
ــه اخلاصة مع  ــى حيات ــاً ما ينس ــان دائم فالفن
الفن، الذي يخطف اإلنسان من أهله وأصدقائه، 
ــى الراحة  ــة إل ــت في حاجة ماسّ ــة كن ولألمان
ــية واجلسدية، حتى أنني في تلك الفترة  النفس
أخذت إجازة من صفحاتي الرسمية على مواقع 

التواصل االجتماعي.
ــواة ألبوم غنائيّ  ــتكون أغنية الطابور ن * هل س

جديد؟
ل حالياً العمل على طرح  ــد ذلك، وأفضّ ـ ال أعتق
ــة وتقدمي  ــا أريد التجرب ــينغل»، فأن أغنيات «س
ــاعدني على  ــرة، وما سيس ــدة مثي ــال جدي أعم

حتقيق ذلك هو تقدمي أغنيات «سينغل».
* هل سيخطفك الزواج من الفن؟

ــت أرغب في  ــذ أن تزوجت أصبح ــاً، فمن ـ إطالق
ــاعدني أن زوجي فيليب  ــل أكثر وأكثر، يس العم
ــي عندما  ــه، حتى إنن ــب ما أحبّ ــي، ويح يدعمن
ــده يقف بجواري  ــب واإلرهاق أج ــال مني التع ين

ويشجعني على استكمال العمل.
* هل يتابع أعمالك الغنائية؟

ــظ أي أغنية من  ــن يحف ــم يك ــزواج ل ــل ال ـ قب
أغنياتي، كل ما كان يعرفه عني هو أنني مطربة، 
لكنه اآلن أصبح كثير االهتمام، ومع طرح أغنية 
«الطابور»، بات كل يوم يستيقظ من النوم وهو 

يردّدها معي، ولكن مع حتريف بعض كلماتها.
* هل تفكرين في األمومة حالياً؟

ـ ال أكذب عليك، هذا املشروع مؤجل في الوقت 
ــي، كل ما أرغب فيه هو أن أعيش مع زوجي  احلال
ــيطة وهادئة قبل أن نفكر في اإلجناب،  حياة بس

ميكنك القول إنني لست جاهزة اآلن لألمومة.
* ما هواياتك املفضلة؟

ــك إذا قلت لك إن هوايتي  ــك): قد أفاجئ ـ (تضح
ــن مختلف  لَبه م ــاي، وجتميع عُ ــرب الش هي ش
ــرف الكثير على  ــا، فأنا أص ــي أزوره ــدان الت البل
لة  تلك الهواية الغريبة على الناس، لكن املفضّ

. لديّ
ن النجوم تستمعني؟ ن مِ * إلى مَ

ــتماع  ــيران كثيراً، وأرغب في االس ـ أحب إيد ش
ــا اجلدد،  ــوم بريطاني ــيقى وأغنيات جن إلى موس
كما أنني من عشاق موسيقى الـCountry، وهي 

مصدر إلهامي في أعمالي.
* وأين متضني أيامك في مصر؟

ـ نظراً ألن فيليب يعمل في مصر، ورغم أننا نتردّد 
ــتمتاع  عليها كثيراً، ال جند الوقت الكافي لالس
ــتجمام،  ــي يقصدها الناس لالس بأماكنها الت

فنقضي أيامنا في املنزل.

albaynanew@yahoo.com
جريدة يومية سياسية عامة  

ال ترتبط بحزب أو حركة
 أو أية جهة دينية أو سياسية
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حاورها / محمود الرفاعي

@›‡«c@o‰◊@>€a@ÒÜÓyÏ€a@ÚÓ‰À˛a@Âÿm@%@CâÏib�€aD
@ÜÓ�”@Ú�Ó‰–€a@…ÌâbíΩa@paäí«@⁄b‰Á@o„b◊@›i@bËÓ‹«
@ÔmbÓy@Êb◊@·Á˛a@›Àbí€a@Êc@¸g@êâÜ€aÎ@7ÿ–n€a

ÚÓuÎå€aÎ@ÚÓñÇí€a

ــيس عائلة،  ــغالٍ بالزواج وتأس ــن تقدمي أعمال غنائية جديدة، وانش ــد فترة انقطاعٍ ع بع
أطلقت الفنانة الرا إسكندر أغنيتها اجلديدة «الطابور»، والتي أعادت فيها لألذهان أغنية 
ــبب  ــدا «Bambino». تتحدث الرا عن تفاصيل أغنيتها اجلديدة، وس ــة الراحلة دالي الفنان
ــا إلى زوجها  ــي جديد، وكيفية تعرفه ــرة إطالق ألبوم غنائ ــتبعاد فك ــا لها، واس اختياره

فيليب، والصفات املشتركة التي جتمعهما، واألماكن التي يذهبان إليها لقضاء فترة عطلتهما 
الصيفية، وهوايتها الغريبة..

متابعة / البينة اجلديدة
ــي  ــة إجن ــتضافت اإلعالمي اس
ــرار  «أس ــة  حلق ــي  ف ــي  عل
ــوم» على إذاعة «جنوم إف  النج

تذاع  والتي  ــورة  املص إم» 
اخلاصة  القناة  عبر 

«يوتيوب»،  ــى  عل
ــالء  جن ــة  الفنان
ــدر التي حتدثت  ب

ــن محطات  ع

ــفت  ــي. وكش ــوارها الفن مش
ــا في مواقع  ــالء بدر عن رأيه جن
ــيرة  التواصل االجتماعي، مش
ــاهير  ــى أن ظاهرة وجود مش إل
لم يقدموا أعماالً فنية أو جناحاً 
ــاة العملية، أصبحت  في احلي
ظاهرة عاملية وال تقتصر على 
ــي مصر. ــط الفني ف الوس
أن  ــر  ــا تعتب أنه ــت  وأضاف
بعض األشخاص يحققون 
ــن خالل  م زائفة  ــات  جناح
ــراء املتابعني على مواقع  ش
ــل االجتماعي، وهو أمر  التواص
مت عرضه عليها، لكنها رفضت 
ــبب تفضيلها قياس مدى  بس
حب اجلمهور لها من خالل 
التفاعل احلقيقي، مشيرة 
ــخاص  ــى أن بعض األش إل
ــن أجل  ــك م ــون ذل يفعل
ــة،  جتاري ــراض  أغ
ــدمي  تق ــل  مث
ــات  اإلعالن

للمنتجات 
ــبب  بس

م  ــد ع
متابعيهم.

@ �Ô‹«@aÏôä«@ZâÜi@ı˝¨
oöœâÎ@äfl˛a@aàÁ@äÌÎåmمتابعة / البينة اجلديدة

ــياحة  ضيفت وزارة الثقافة والس
ــرأة مؤخرا  ــار/ جلنة متكني امل واآلث
ــكيلية عبير عربيد   الفنانة التش
ــمال املوصل للحديث عن  في ش
ــا الفنية، على قاعة طارق  جتربته
ــر  ــون مبق ــي دار املأم ــدي ف العبي
ــة عربيد  ــت الفنان ــوزارة. وحتدث ال
ــة قائلة «انها  عن جتربتها  الفني
عاملي اخملزون في وجداني املتراكم 
من ذاكرة وحاضر ومتنيات إيجابية 
ــاعرنا من احلب  ــد، جتمع مش للغ
ــن والفرح والوداع والنجاح  والوط
ــل ومراقبة  ــان بتأم واأللم واإلنس
ــرة  الذاك ــيد  وجتس ــداث  األح
ــم  ــا معبرة عنها برس ملضمونه
ــي اكتبها  ــكال وحروف وكأن أش

ــني  ــة الع ــا رؤي ــر به ــور، تظه ص
ــكال ال متناهية وال  واضحة بأش

نسبية يراها املشاهد والتعايش 
مع هذه املنظومة حكاية قصص 

ــروح ليحلق  في عمل يخاطب ال
إلى عالم نسمو ونبحث به دائما 
ــل  ــا ونكم ــاة وأمنياته ــن احلي ع
مسيرتها في العطاء واإلحساس 
ــوط حتاكي الزمن  الروحاني بخط
ــلوب  ــكل والفكرة بأس عبر الش
ــورش  ال «أن  ــت  وأضاف ــاص».  خ
الفنية التي نفذتها تأتي بسياق 
ــروح والتعاون  ــر وال ــة الفك تنمي
ــن  ــث ميك ــاركني،  حي ــدى املش ل
ــة  ــة الفني ــر احلرك ــؤ مبصي التنب
ــتوى البعيد،   ــة على املس واألدبي
ــا املوهوبني  ــة إذا تابع معن خاص
في الفن خصوصا األطفال الذين 
ــس تفكيرهم  ميتلكون قدرة عك
على السطح  الذي أمامهم من( 
ــاش _ كرتون او جدار)  ورق _ قم

ــم  بتجاوبه ــم  تعبيره ــر  فيظه
وانفعاالتهم العفوية بزخم لوني 
ــتطيعون  ــوط وجمال ويس وخط
ــة الذهنية  ــورة البصري ربط الص
ــتقبل  ــم للمس ورؤيته ــع  بالواق
ــن البراءة  ــة فيها م ــورة رمزي بص
ــوط  وخط ــوي  العف ــال  واالنفع
وجمال». اجلدير بالذكر أن الفنانة 
ــد  ــد  ق ــر عربي ــكيلية عبي التش
ــاركت في العديد من املعارض  ش
ــة  الفني ــات  وامللتقي ــة  اجلماعي
محليا وعربيا وأقامت ١٣ معرضا 
فرديا في لبنان وسوريا، باإلضافة 
ــي  ــي األول ف ــى الدول ــى امللتق إل
ــل ودهوك  واربي ــل  ــة املوص مدين
ــم  إقلي ــي  ف ــي  العامل ــى  وامللتق

كردستان العراق.

bËniä£@Â«@sÌÜz‹€@›ïÏΩa@fib9@ø@ÜÓiä«@7j«@ÚÓ‹Óÿín€a@Ú„b‰–€a@—�Óöm@Úœb‘r€a

البينة اجلديدة / صباح رحيمة
شابة لم تتجاوز اخلامس عشرة من السنني 
ــع للطفولة في  ــر جتم ــراق في اكب ــل الع متث
ــارك في املؤمتر اخلاص  العاصمة باريس وتش
ــاً عن العراق  ــدم فلماً وثائقي ــة وتق بالطفول
ــت لها االعالم وال الدولة.. انها مالك  وال يلتف
حميد صاحبة قناة على اليوتيوب خاص بها 
ــاطاتها اخلاصة بالنشء  تقدم من خالله نش
ــه في  ــاكله وتوجيهات ــج مش ــد تعال اجلدي
ــان حميد باالعداد  برنامج يقوم والدها الفن
ــابه  ــر واملونتاج واالنتاج على حس والتصوي
ــر  ــارك االطفال افراحهم ونش ــاص ليش اخل
السعادة وتقدمي الهداية واملعلومة التربوية 

ــليط االضواء  ــالم وال تس ــه لالع دون ان يتج
ولكن العطاء املثمر يصل لالعالميني االصالء 
ــاتها وقد عادت  ــا للناس عبر شاش وتقدمه
ــاركتها من خالل  ــن مش ــل ايام م ــالك قب م
ــي وجهت لها لتمثل ابناء العراق  الدعوة الت
ــة وتعليمية  ــدة ورش توبوي ــي ع ــل ف وتدخ
ــوف استثمر ما تعلمته  وترفيهية تقول: س
ــير  لفتح ورش لالطفال كما امضي في الس
على اخلطى التي تعلمتها  هناك ومن خالل 
ــارك اطفالها في  ــعوب التي ش ــارب الش جت
ــافرت  الى فرنسا  ــاط العاملي.. س هذا النش
ــاركة في قرية صديق العالم للطفل   للمش
ــيه spf وكان  ــه الفرنس ــن املنظم ــوه م بدع

ــي وجورجيا  ــدول الصني ومال ــور من ال احلض
ــا  ــو وفرنس وايطاليا واليونان وبوركينا فاس
ــه ٦ دقائق   ــم قصير مدت ــث مت عرض فيل حي
عن معالم العراق نال استحسان احلاضرين 
ــال  االطف ــم  مخي ــي  ف ــاركة  املش ــا  وايض
ــتركة بني الوفود  ــدة فعاليات مش واقامة ع
ــاركة من ضمنها الرسم وورشة ملهنة  املش
الصحافة وورشه لتعلم فن التصوير وكثير 
ــة. وقالت:  ــات الرياضيه والفني ــن الفعالي م
ــره القامة مثل هكذا  ــا تركزت لدي فك وايض
ــات للطفل في بلدي العراق للنهوض  مخيم
ــتقبل  بفكره جديده تنمي عقل الطفل ملس

زاهر.

fib–üˇ€@îâÎ@|n–€@Èn‡‹»m@bfl@ä‡rném@ÜÓª@⁄˝fl@Ú€Ï–�€a@Ò7–ç
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املرحوم اخلبير اللغوي
 كرمي توفيق الزبيدي

املرحوم الكاتب اللواء 
ماضي اخلزاعي

املرحوم مـاجد الصكر  
رئيس القسم الرياضي

لهم الذكر الطيب
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جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف كربالء االتحادية
محكمة جنح الحسينية

العدد / ٥٥٦ / ج / ٢٠١٩
التاريخ / ٢٢ / ٨ /٢٠١٩

م / اعالن تبليغ

بناًء على قرار هذه اِّـحكمة اِّـؤرخ َّـ ٢٢ / ٨ / ٢٠١٩ 
قررت هذه اِّـحكمة مفاتحتكم لتبليغ اِّـتهمة الهاربة (احالم محمد عبد 
ــادة مزعل البديري تولد ١٩٩٨ اسم والدتها آمال كاظم) بالحضور  الس
ــوم ٢ / ١٠ / ٢٠١٩  ــذه اِّـحكمة على موعد اِّـحاكمة صباح ي ــام ه ام
ــجاد عبد علي  ــتكي (س للنظر بالدعوى اعاله اِّـقامة ضدها من قبل اِّـش
ــوف  عباس) وفق احكام اِّـادة ٣٧٧ عقوبات وَّـ حال عدم حضورها س

تتم اِّـحاكمة بحقها غيابياً وعلناً.

إعالن مناقصة رقم (٢٠١٩/٢٤)
م/ تجهيز (٢٠٠٠ م٣) مرت مكعب حصى مدرج (١٩ – ٢٧,٥) ملم و(٨٦٠٠ م٣) حصى مكسر (١٢,٥ – ١٩) ملم 

و(٩٢٠٠ م٣) حصى مكسر (٥ – ١٢,٥) ملم و(١٢٥٠ م٣) حصى مكسر (١٩ – ٢٥) ملم و(٣١٠٠ م٣) رمل طبيعي 
و(٨٦٠٠ م٣) رمل كسارة واصل اُّـ معمل اسفلت الحفار َّـ محافظة الديوانية

ــكيالت وزارة االعمار واالسكان والبلديات واالشغال العامة عن  ــركة حمورابي العامة للمقاوالت االنشائية احدى تش تعلن ش
ــر (١٢,٥ – ١٩) ملم  ــز (٢٠٠٠ م٣) مرت مكعب حصى مدرج (١٩ – ٢٧,٥) ملم و(٨٦٠٠ م٣) حصى مكس ــة تجهي مناقص
ــم و (٣١٠٠ م٣) رمل طبيعي  ــر (١٩ – ٢٥) مل ــر (٥ – ١٢,٥) ملم و (١٢٥٠ م٣) حصى مكس ــى مكس و (٩٢٠٠ م٣) حص
ــية منتظمة  ــكل اكداس هندس ــار َّـ محافظة الديوانية على ش ــفلت الحف ــارة واصل اُّـ معمل اس ــل كس و(٨٦٠٠ م٣) رم
ــب التفاصيل  ــا تبدأ من تاريخ التبليغ باالحالة وحس ــة واربعون يوم ــات اِّـختربية وبمدة عمل (٤٥) خمس ــة بالفحوص وناجح
ــون مليون دينار ويمكن  ــبعمائة واربعة وخمس اِّـثبتة َّـ جدول الكميات وبكلفة تخمينية قدرها (٧٥٤٠٠٠٠٠٠) دينار/ س
ــارة مقابل كراج االمانة لقاء  ــم القانونية/ الكائن َّـ منطقة كمب س ــركة / قس ــتندات اِّـناقصة من مقر الش الحصول على اِّـس
ــركات  ــرتاك َّـ اِّـناقصة من الش ــار غري قابل للرد. فعلى الراغبني باالش ــون الف دين ــداره (١٥٠) الف / مائة وخمس ــغ مق مبل
واِّـقاولني اِّـصنفني من الدرجة (العاشرة / انشائية) او غرفة التجارة الدرجة اِّـمتازة/ انشائية تقديم عطاءاتهم داخل ظرفني 
اثنني واحد مغلق ومختوم بكل تفاصيله اِّـالية والثاني غري مغلق يتضمن كافة اِّـستمسكات اِّـطلوبة لكي يتم التأكد منها قبل 
ــكات علما ان اخر موعد لغلق اِّـناقصة يوم  ــتوف للمستمس ايداعها َّـ الصندوق وبخالفه ال يتم قبول العطاء اذا كان غري مس
ــاعة (١٢) الثانية عشر ظهرا وَّـ حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية يكون الغلق  (االربعاء) اِّـوافق  ١١/ ٩/ ٢٠١٩ الس

َّـ اليوم الذي يليه ويهمل اي عطاء يتم تقديمه بعد موعد غلق اِّـناقصة.
وعلى ان يلتزم اِّـقاول باآلتي:

•تقديم تأمينات اولية مبلغ مقطوع بنسبة (٢٪) من مبلغ  العطاء على شكل صك مصدق صادر من مصرف الرافدين او مصرف 
ــم الشركة مقدمة  ــكل خطاب ضمان باس ــم مقدم العطاء حصرا او على ش ــيد او اي مصرف معتمد من وزارة اِّـالية وباس الرش
العطاء ومديرها اِّـفوض على ان يذكر فيه اسم ورقم اِّـناقصة اِّـعنية وألمر (شركة حمورابي العامة للمقاوالت االنشائية) من 

مصرف معتمد من وزارة اِّـالية َّـ بغداد او اِّـحافظة التي تكون فيها اِّـقاولة حصرا.
•ال تعاد التأمينات االولية للمناقصني الثاني والثالث اال بعد توقيع العقد من قبل اِّـناقص االول.

•ال يجوز بيع اِّـناقصة قبل او بعد االحالة اُّـ الغري.
• يشرتط زيارة اِّـقاول للموقع قبل تقديم العطاء.

• ال يقبل اي تحفظ يقدم من قبل اِّـقاول.
• تقديم كتاب عدم ممانعة من دخول اِّـناقصة صادر من الهيئة العامة للضرائب.

• تقديم كشف بالحسابات الختامية آلخر سنتني مصدقة من قبل محاسب قانوني.
• تقديم كشف باالعمال اِّـماثلة واِّـنجزة على ان تكون مصدقة من الجهات ذات العالقة.

• تقديم اِّـقاول العنوان الكامل للشركة يحتوي على احداثيات اِّـكان ورقم الهاتف والربيد االلكرتوني والعنوان الكامل والنقاط 
الدالة لسكن اِّـدير اِّـفوض وكذلك ضرورة االخبار عن العنوان الجديد عند تبديله.

• تقديم اِّـقاول ما يثبت حجب البطاقة التموينية عنه او تقديم البطاقة التموينية لغرض اعالم وزارة التجارة لحجب البطاقة 
التموينية.

ــكات  ــتمارة الرتجيح اِّـرفقة مع مستمس ــيحصل على اعلى الدرجات وفقا الس ــتحال بعهدة اِّـقاول الذي س • ان اِّـناقصة س
اِّـناقصة.

• يقدم اِّـقاول تعهدا خطيا بأن جميع اِّـستمسكات اِّـقدمة من قبله مستوفية للشروط القانونية وبخالفه يهمل العطاء.
• الشركة غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.

• عدم منح اي سلفة مقدمة للشركات واِّـقاولني.
• يتحمل من ترسو عليه اِّـناقصة اجور نشر االعالن. 

www.hamorabi.moch.gov.iq علما ان موقع الشركة على شبكة االنرتنيت هو:ـ
اِّـدير العام
سعد الدين محمد امني

جمهورية العراق 
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت 
رقم االضبارة/٢٠١٩/٢٥١١
التاريخ|٢٩ |٨ | ٢٠١٩

إعالن 
تبيع مديرية تنفيذ الكوت العقار تسلسل اِّـرقم ٧٩٢/٢ م٣٨ الخاجية الواقع َّـ الكوت العائد للمدينة (ساجده 
ــاء طلب الدائنة (هبه عبد الهادي طاهر) البالغ (٢٠,٠٠٠,٠٠٠) مليون   ــد الرحمن عبد الحافظ) اِّـحجوزة لق عب
ــتصحبا  ــر مس ــراء مراجعة هذه اِّـديرية خالل مدة ( ٣٠يوما) تبدأ من اليوم التالي للنش دينار فعلى الراغب بالش
ــجيل  ــم التس ــية العراقية وان رس ــهادة الجنس ــرة من اِّـائة من القيمة اِّـقدرة وش ــه التأمينات القانونية عش مع

والداللية على اِّـشرتي.
اِّـنفذ العدل
عقيل خليل خلف الخرساني

اِّـواصفات:ـ 
ــب ما مثبت َّـ صوره العقار  ــتان ملك صرف حس ــه ورقمه :- العقار اِّـرقم  ٧٩٢/٢ م٣٨ الخاجية بس ١-موقع
ــيدة امام القطعة موضوع االخرية فانها خالية من اِّـشيدات وقت  ــيد عليها الدور اِّـتناثرة وبنايات وابنية مش مش

اجراء الكشف (٥دونم) السهام 
٢-جنسه ونوعه:- 

٣-حدوده واوصافه:- 
٤-مشتمالته:- 

٥-درجة العمران : 
٦-مساحته:-

٧- الشاغل:- للشركاء
٨-القيمة اِّـقدرة:- لالسهام  اِّـباعة البالغة ٣٦٢ سهما والتي تعادل ٧٨ مرت مبلغ ثمانية عشر مليون دينار.

جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوت
رقم الضبارة : ٢٠١٩/٢٢٠٠
التاريخ : ٢٠١٩/٨/٢٩

اُّـ / اِّـنفذ عليه /(سعاد حميد خنجر)
ــرطة الفالحية) اِّـرقم ١٤٧٧٨ َّـ  ــد تحقق لهذه اِّـديرية من كتاب (مركز ش لق
ــم او مؤقت او  ــس لك موطن دائ ــول محل االقامة ولي ــك مجه ٢٠١٩/٨/٢٦ ان
ــتناداً للمادة (٢٧) من قانون التنفيذ تقرر  مختار يمكن اجراء التبليغ عليه، واس
تبليغك اعالنا بالحضور َّـ مديرية تنفيذ الكوت خالل خمسة عشر يوماً تبدأ من 
اليوم التالي للنشر ِّـباشرة اِّـعامالت التنفيذية بحضورك وَّـ حالة عدم حضورك 

ستباشر هذه اِّـديرية باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون.
اِّـنفذ العدل
علي رضا علي الخطاوي

اوصاف اِّـحرر:
ــم ١٦٤/ب/٢٠١٩ َّـ ٢٠١٩/٦/٢١ الصادر من محكمة  ــة اِّـرق ــرار محكم ق

بداءة الكوت (دين)

جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوت
رقم الضبارة : ٢٠١٩/٢٢٠٨
التاريخ : ٢٠١٩/٨/٢٩

اُّـ / اِّـنفذ عليه / علي سميسم حسني
ــب كتاب اِّـرقم ١٢٧٩٨  ــرطة العزة) بموج ــد تحقق لهذه اِّـديرية من (مركز ش لق
ــم او مؤقت او  ــس لك موطن دائ ــل االقامة ولي ــول مح ــك مجه َّـ ٢٠١٩/٨/٤ ان
ــن قانون التنفيذ تقرر  ــتناداً للمادة (٢٧) م ــار يمكن اجراء التبليغ عليه، واس مخت
ــر يوماً تبدأ من  ــة عش تبليغك اعالنا بالحضور َّـ مديرية تنفيذ الكوت خالل خمس
ــرة اِّـعامالت التنفيذية بحضورك وَّـ حالة عدم حضورك  اليوم التالي للنشر ِّـباش

ستباشر هذه اِّـديرية باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون.
اِّـنفذ العدل
علي رضا علي الخطاوي

اوصاف اِّـحرر:
قرار محكمة بداءة الكوت اِّـرقم ١٢٨٥/ب/٢٠١٧ َّـ ٢٠١٩/٧/٧

فقدان هوية
ــركة  ــد راضي) صادرة من ش ــم (رعد مجي ــدت هوية باس فق
ــم اِّـستودعات  توزيع اِّـنتجات النفطية هيئة التحضري/ قس
ــليمها اُّـ جهة  ــن يعثر عليها تس ــة اِّـنتجات، على م وحرك

االصدار.. مع التقدير.

دائرة صحة بغداد الرصافة
مستشفى الشهيد الصدر العام

إعالن مناقصة تنظيف مستشفى الشهيد الصدر العام لسنة / ٢٠١٩ (للمرة الثانية)

ــهيد الصدر العام عن اِّـناقصة الخاصة بتنظيف اِّـستشفى ومن ضمن تخصيصات اِّـوازنة الجارية  ــفى الش تعلن دائرة صحة بغداد الرصافة/ مستش
لسنة (٢٠١٩) فعلى الراغبني باالشرتاك َّـ اِّـناقصة من الشركات اِّـختصة واِّـسجلة رسميا داخل العراق تقديم عطاءاتهم وفق الشروط واِّـواصفات 
اِّـوجودة َّـ (التندر) والذي يمكن الحصول عليه من خالل وحدة الحسابات َّـ اِّـستشفى مقابل مبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) فقط خمسون الف دينار غري 
قابل للرد، على ان يقدم العرض داخل ظرف مغلق ومختوم مع تثبيت العنوان الكامل على العطاء وتودع َّـ صندوق العطاءات َّـ مستشفانا علما 

ان آخر يوم لغلق اِّـناقصة هو لنهاية الدوام الرسمي ليوم (االحد) اِّـصادف ٢٠١٩/٩/٨.
على ان ترفق مع العطاءات الشروط والوثائق واِّـستمسكات التالية:

١. هوية تصنيف الشركة او اِّـكتب نافذة لعام ٢٠١٩ ((اختصاص تنظيف)).
٢. كافة اوليات تأسيس الشركة.

٣. التأمينات القانونية اِّـطلوبة بنسبة (١٪) من قيمة العطاء وتكون على شكل صك مصدق.
٤. كتاب عدم ممانعة صادر من الهيئة العامة للضرائب نافذ لعام ٢٠١٩.

٥. وصل شراء التندر الخاص باِّـناقصة.
٦. قائمة باالعمال اِّـماثلة مؤيدة من الجهات اِّـستفيدة.

٧. تقرير الكفاءة اِّـالية من خالل تقديم الحسابات الختامية لثالث سنوات االخرية.
٨. جلب قرار شمول الشركة بالضمان االجتماعي صادر من دائرة التقاعد والضمان االجتماعي للعمال.

ــعار فقرات جدول كميات العطاء ومبلغه االجمالي رقما وكتابة َّـ جدول تفصيلي واضح مطبوع مع تثبيت عدد االوراق اِّـكون منها  ٩. تدوين اس
العطاء.

١٠. تقديم كشف حساب مصرَّـ باسم الشركة من احد اِّـصارف اِّـعتمدة من قبل البنك اِّـركزي.
١١. عنوان ثابت للشركة او اِّـكتب مع رقم الهاتف.

١٢. اِّـوقع االلكرتوني للشركة َّـ وثائق العطاء والربيد االلكرتوني واسم وعنوان الشخص اِّـسؤول عن متابعة االستفسارات التي تخص العطاء.
١٣. تكون مدة العقد لغاية نهاية السنة اِّـالية لعام ٢٠١٩.

١٤. ال يجوز ِّـنتسبي الدولة او القطاع العام االشرتاك َّـ اِّـناقصة بصورة مباشرة او غري مباشرة.
١٥. يتم احتساب الغرامات التأخريية وفق تعليمات تنفيذ العقود الحكومية اِّـرقم (٢) لسنة ٢٠١٤.

١٦. اِّـؤسسة غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
١٧. يتحمل من ترسو عليه اِّـناقصة اجور النشر واالعالن.

١٨. تكون مدة نفاذ العطاء (٩٠) تسعون يوم.
١٩. تكون اِّـناقصة خاضعة للوثائق القياسية. 

 مدير مستشفى الشهيد الصدر العام

جمهورية العراق
وزارة الكهرباء 

الشركة العامة إلنتاج الطاقة الكهربائية
اِّـنطقة الشمالية

قسم الشؤون التجارية واِّـخازن
العدد: ١٢٢٩٨
التاريخ: ٢٠١٩/٨/٢٩

 (SN/6-2019) اُّـ/ كافة الشركات الراغبني باِّـشاركة باِّـناقصة رقم
(SN/6-2019) م/ تمديد إعالن مناقصة رقم

ــالن اِّـناقصة اِّـرقمة  ــم ١١١٧٨ َّـ ٢٠١٩/٨/٥ والخاص باع ــا اِّـرق ــاً بكتابن إلحاق
ــوم االحد اِّـصادف  ــون تاريخ الغلق هو ي ــد اعالنها للمرة االوُّـ ليك ــاله تقرر تمدي اع

.٨-٩-٢٠١٩

اِّـهندس
وليد خالد حسن
اِّـدير العام وكالة

شركة دياُّـ العامة
إعالن

يسر شركة دياُّـ العامة ان تعلن عن فرصة استثمارية بصيغة (عقد مشاركة) لتنفيذ مشروع انتاج محوالت التوزيع الكهربائية وبطاقة انتاجية 1000MVA سنويا خافض للفولتية 
 IEC60076 ــية العاِّـية ــعات تصل اُّـ 2000KVA اضافة اُّـ امكانية انتاج محوالت خاصة وفق اِّـواصفات الفنية القياس ــب تحويل  (33/0.416kv) و (11/0.416kv) وبس بنس
ــمي ليوم 2019/9/30 وفق االلتزامات والشروط  ــركة َّـ دياُّـ لغاية نهاية الدوام الرس ــركات الراغبة َّـ ذلك تقديم طلباتها وعروضها اُّـ مقر الش ومتطلبات وزارة الكهرباء فعلى الش

ادناه اِّـطلوبة.
اِّـستمسكات اِّـطلوبة

ــات مالية او تجارية او  ــركات اخرى او مؤسس ــة واِّـتخصصة َّـ اِّـجال الصناعي وكذلك يمكن قبول عروض من اي ش ــركات العاِّـية اِّـصنع ــروض والطلبات ويكون من الش ــم الع 1. تقدي
ــن عنه عن طريق (... ــاندة َّـ اِّـجال اِّـعل ــركات مصنعة متخصصة س ــاركة) مع ش ــق معها وثائق تعاقدها وتعاونها (تخويل او وكالة او مش ــوال ترف ــاب رؤوس االم ــتثمرين او اصح مس

DHL,TNT,etc) او التقديم اِّـباشر اُّـ مقر شركتنا. 
2.تقديم وثائق بيان عن الشركة متضمنة شهادة التأسيس وارفاق C.V عنها وعن الشركات الساندة (ان وجدت) مع تقديم نشرات تعريفية حول اعمالها.

3.تقديم وثيقة اِّـوقف اِّـالي للشركة مرفق بها الحسابات الختامية للسنتني االخريتني ومصادق عليها من مكتب محاسب قانوني او شركة تدقيق دولية على ان تصدق كافة الوثائق من 
قبل سفارة جمهورية العراق َّـ بلد الشركة مع نسخة مرتجمة عربية قانونية.

ــابات ومجلس مهنة ومراقبة  ــنة مالية مصادق عليها من مراقب حس ــف تأييد النقود والودائع الخر س 4.تقديم كتاب تأييد من اِّـصارف الرصينة تؤيد كفاءتها اِّـالية وتعامالتها مع كش
وتدقيق الحسابات للشركات العراقية داخل العراق وحسب نماذج واختام مجلس اِّـهنة او من سفارة العراق َّـ بلد الشركات غري العراقية.

ــادة (14 ) من نظام فروع  ــدد ق /2 /1 /59 /7289 َّـ 13-3-2018 بخصوص احكام اِّـ ــرة القانونية ذي الع ــة العامة ِّـجلس الوزراء / الدائ ــا ورد َّـ اعمام االمان ــى م ــادا عل 5.اعتم
ــجل الشركات خالل مدة (3) اشهر من  ــجل َّـ العراق عند التعاقد وتسجيله اصوليا لدى مس ــيس ووجوب فتح فرع مس ــنة 2017 بخصوص اجازة التأس ــركات االجنبية رقم (2) لس الش

تاريخ توقيع العقد.
االلتزامات اِّـطلوبة من الشركات اِّـقدمة للعطاء: 

1. تقديم خطاب ضمان بقيمة 200 الف دوالر عند توقيع العقد يتم اطالقه بعد اكمال تجهيز الخطوط االنتاجية واِّـكائن واِّـعدات. 
2. تجهيز وتنفيذ كافة االعمال اِّـدنية والتصاميم اِّـطلوبة النشاء الخط االنتاجي وملحقاته واِّـخازن.

3. تجهيز الخطوط االنتاجية واِّـكائن واِّـعدات والقوالب والرتاتيب واِّـواد االحتياطية واالجهزة الالزمة لالنتاج والفحص ومن مناشئ معتمدة وبما يضمن تحقيق الطاقة اِّـطلوبة.
4. تجهيز اِّـواد االولية واالجزاء نصف اِّـصنعة وكل مستلزمات االنتاج ومن مناشئ عاِّـية معتمدة.

5. تجهيز حق اِّـعرفة والوثائق الفنية واِّـخططات التصميمية واِّـسالك التكنولوجية الالزمة لالنتاج والفحص والصيانة والخدمات كافة.
ــك تحديد الطاقة االنتاجية وعدد  ــب وكذل ــروع متضمنة الجدول الزمني للتنفيذ وخطة العمل التي تبني آلية تنفيذ النس ــة الجدوى الفنية واالقتصادية الخاصة باِّـش ــم دراس 6. تقدي

العاملني َّـ اِّـشروع واختصاصاتهم والدراسة اِّـالية متضمنة (كلف االنتاج واسعار البيع--- الخ) وتثبيت الحصص لكل طرف.
7. تتحمل الشركة اِّـقدمة للعرض كافة الضرائب والرسوم الكمركية اِّـرتتبة عن ادخال اِّـواد اُّـ العراق حسب الضوابط والتعليمات النافذة.

8. تقديم برنامج متكامل لتدريب كوادر شركتنا داخل وخارج العراق على عمليات التصنيع والصيانة والفحص والتصاميم وحق اِّـعرفة الفنية.
9. تكون مدة عقد اِّـشاركة ال تقل عن 5 سنوات وال تزيد عن 20 سنة ونقرتح ان تكون مدة عقد اِّـشاركة 15 سنة.

10. التعاون اِّـشرتك َّـ تسويق اِّـنتج.
11. ان تكون القيمة اِّـضافة عن تصنيع اِّـنتج ال تقل عن 20 % وتكون تصاعدية خالل فرتة 7 سنوات فما فوق.

12. استضافة وفد من شركة دياُّـ قبل توقيع العقد لالطالع على امكانيات الشركة مقدمة العطاء او الجهات الفنية الساندة لها.
مساهمة شركة دياُّـ َّـ اِّـشروع:

1. توفري اِّـساحات الالزمة القامة اِّـشروع عليها.
2. توفري القوى العاملة باِّـشروع.

3. توفري الخدمات الصناعية الالزمة واي متطلبات اخرى تتعذر على الشركة اِّـساهمة تقديمها وبامكان شركتنا توفريها.
4. تسهيل استحصال اِّـوافقات االصولية الالزمة حسب القانون العراقي والتعليمات النافذة.

كما ان شركتنا مستعدة لالجابة عن اي سؤال او استفسار من خالل الربيد االلكرتوني info@dialacompany.com او من خالل الحضور اُّـ مقر شركتنا وتوجد مرفقات باالمكان 
االطالع عليها على موقع الشركة (خالصة بدراسة الجدوى الفنية واالقتصادية (اسرتشادية)).

عبد الرسول محمد عارف
اِّـدير العام ورئيس مجلس االدارة



كربالء اِّـقدسة / البينة الجديدة
أشار ممثل املرجعية الدينية العليا 
ــالة اجلمعة التي  ــالل خطبة ص خ
ــيني  ــن احلس ــي الصح ــت ف اقيم
ــريف الى اننا نقترب في االيام  الش
القادمة من موسم عاشوراء الذي 
ــة  ــم فجيع ــه اعظ ــتذكر في يس
ــخ، فيها  ــى مر التاري ــانية عل انس
ــية  القدس االرواح  ــك  تل ــت  قرب
ــل حفظ  ــا من اج ــها قربان انفس
ــدل واحلرية  ــانية كالع مبادئ انس
والكرامة االنسانية مع ما رافقها 
ــل نظيرها  ــانية ق من معاناة انس
ــخ والتي مرت بها نفوس  في التاري
في قمة الطهر والعفة من اجل ان 
حتفظ لهذا الدين والفطرة واالميان 
جوهره ونقاوته. وقال الشيخ عبد 
ــدي الكربالئي: ها نحن نقترب  امله
ــع اقتراب  ــوراء م ــم عاش من موس
ــوراء حيث نستذكر  ــم عاش موس
ــانية على مر  ــم فجيعة انس اعظ
ــك االرواح  ــا قرّبت تل ــخ فيه التاري
من  ــاً  قربان ــهم  انفس ــية  القدس
ــانية في  ــادئ انس ــل حفظ مب اج
العدل واحلرية والكرامة االنسانية 
ــانية  مع ما رافقها من معاناة انس
ــخ والتي  ــي التاري ــا ف ــلّ نظيره ق
ــة الطهر  ــا نفوسٌ في قم مرّت به
ــظ لهذا  ــن اجل ان حتف ــة م والعفّ
ــذه الفطرة ولهذا االميان  الدين وله
ــوة  االخ ــا  ايه ــه.  ونقاوت ــره  جوه
ــم موسم  واالخوات مع هذا املوس
ــاؤل مهم هنا  ــوراء يأتي تس عاش
ــنى لنا وكيف ميكن لنا  كيف يتس
ان نُبقي وجندد معطيات ثورة االمام 
احلسني (عليه السالم) العقائدية 
ــة واجلهادية..  ــة واالخالقي والتربوي
ــر تلك  ــي تأثي ــن ان نُبق ــف ميك كي
ــى  ــنا وعل ــى انفس ــات عل املعطي
ــتطيع من خالل  واقعنا بحيث نس
ــد ان نقترب  ــر والتجدي هذه التأثي
ــالم) وان  ــه الس ــام (علي ــن االم م
ــداف واملبادئ  نُدمي حتقيق تلك االه
ــني  ــى بها االمام احلس ــي ضحّ الت
ــالم) في أعظم فجيعة  (عليه الس
انسانية على مرّ تاريخ االنسانية.

ــردّ  الف ــوات  واالخ ــوة  االخ ــا  ايه
ــبب تراكم  ــع منّا بس ــا واجملتم من
ــوب هذه  ــن على القل ــوب الري الذن
ــذات واالهواء  ــة للدنيا وال العبودي
ــن الدين والقيم  يبتعد تدريجياً ع

واملبادئ ويبتعد عن االمام احلسني 
(عليه السالم) وعن مبادئه وقيمه 
ــوراء  ــم عاش واخالقه.. يأتي موس
ــتثمر ذلك االستثمار  علينا ان نس
ــني (عليه  ــام احلس ــذي أراده االم ال
ــالم  ــالم) واالئمة عليهم الس الس
من اجل ان نُبقي ذلك التأثير لثورة 

ــالم)  ــه الس ــني (علي ــام احلس االم
ــا املرير  ــنا وعلى واقعن على انفس
ــل ونحو  ــرهُ نحو األفض ــي نغي لك
ــني (عليه  ــام احلس ــه االم ما يُحب
ــهور مترّ علينا وحبّنا  ــالم).. ش الس
للدنيا وذنوبنا ومعاصينا وابتعادنا 
ــى ونهج االئمة  عن نهج اهللا تعال
ــم  ــذا التراك ــالم وه ــم الس عليه
ــي والرين على  من الذنوب واملعاص
ــة للدنيا واالهواء  القلوب والعبودي
ــذه  ــن ه ــك م ــر ذل ــلط وغي والتس
ــني  االمور.. تُبعدنا عن االمام احلس
ــاؤل  ــذا التس ــالم).. ه ــه الس (علي
ــم  ــي هذا املوس ــي ف ــي اخوان يأت
كيف نحيي هذه املبادئ..؟ التفتوا 
ــع وصايا ومبادئ  اخواني هناك تس

ــع الوقت في  ــا ولكن ال يس نذكره
ــة ان نذكرها بأجمعها  هذه اخلطب
سنذكر بعضاً منها. أوال:ـ البد من 
ــؤولية واملوقف  حتديد طبيعة املس
جتاه التحديات واملشاكل واالزمات 
ــة واملبدئية والقيمية التي  الثقافي
ــدد  ــف نح ــا مجتمعنا.كي ــرّ به مي

ــام إلحياء الثورة  االولويات في امله
ــدد طبيعة  ــينية؟ كيف نح احلس
ــوب منّا  ــف املطل ــة واملوق الوظيف
ــاكل  واملش التحديات  ــذه  ه ــاه  جت
ــا  هويتن ــدد  ته ــي  الت ــرة  اخلطي
ــة  واالخالقي ــة  والثقافي ــة  الديني
والدينية..؟البد ان يكون لنا بصيرة 
ــي ما هي  ــور ديننا وف ــي في ام ووع
ــا األولوية  ــادئ املهمة التي له املب
في الثورة احلسينية، هناك وظائف 
ــرى واولوية  ــادئ لها اهمية كب ومب
وهناك امور اخرى لها مرتبة ثانوية.
ــأذكر مثال من  ــوا اخواني س التفت
ــني (عليه  هذه االمثلة.االمام احلس
ــالم) يقول: امنا خرجت لطلب  الس
ــدي اريد ان آمر  ــالح في امة ج االص

ــن املنكر.. يقول  باملعروف وانهى ع
االمام احلسني (عليه السالم) انني 
خرجت ال طلباً للرئاسة وال للدنيا 
ــد ان اؤدي هذا  ــا خرجت امنا اري وامن
ــروف والنهي  ــر باملع ــب األم الواج
ــوا ايها  ــن التفت ــر ولك ــن املنك ع
املؤمنون واملؤمنات ان هذا الواجب 

ــذا  ان ه ــي  ــن كالم ــوا م ال تفهم
ــى عاتقي فقط  لقى عل الواجب مُ
ــواص من اصحابي  وعلى عاتق اخل
ــتنهضكم انتم  امنا هو اُريد ان اس
ــر  اجلماهي ــا  وايه ــعب  الش ــا  ايه
وعامة الناس استنهضكم بقولي 
ــس محصوراً بي  ــذا فالواجب لي ه
ــد ان يؤدى  ــذا الواجب الب فقط، ه
ــري  ــتوى االداء اجلماهي ــى مس عل
ــذه  به ــم  نخاطبك ــعبي..  والش
ــذا الواجب  ــة لغة العصر.. ه اللغ
ــتوى االداء  ــؤدى على مس البد ان ي
ــعبي.. ال تتصوروا  اجلماهيري والش
لقى على عاتقي  ــذا الواجب مُ ان ه
وعاتق اخلواص، كالمي هذا وانا اُبني 
ــة اُريد ان  اني لم اطلب دنيا ورئاس

اؤدي هذا الواجب املهم واحلساس 
ــن افهموا من كالمي  واخلطير ولك
ــس ملقى على  ــذا الواجب لي ان ه
لقى على عاتق  ــل مُ عاتقي فقط ب
ــعب في ان  ــر وعموم الش اجلماهي
ــة.اآلن نأتي الى  ــذه املهم ــؤدوا ه ي
ــف نتعامل  ــا كي ــا وحاضرن واقعن
ــردة واداء هذا الواجب  مع هذه املف
حينما منر بهذه التحديات واالزمات 
فنقول هنا حينما تنتشر املنكرات 
ــكاله من  ــف اش ــاد مبختل والفس
ــان  والبهت ــذب  والك ــاء  الفحش
ارواح  ــق  تزه ــا  وحينم ــة  والنميم
االبرياء وحينما ينتشر االستحواذ 
على االموال العامة واخلاصة بغير 
ــر الرشوة  وجه حق وحينما تنتش
ــاك رادع من  ــر ان يكون هن ــن غي م
ــم او ضمير...  ــونٍ او اخالق او قي قان
وحينما تنتشر هذه الرشوة من دون 
خجل وال حياء وحينما ينتشر اكل 
الربا من دون رادع وال خجل وال حياء 
ثم بعد ذلك شاهدوا بأعينكم ماذا 
ــن وماذا نقرأ  ــرى في بعض االماك ن
ــن الصحف  ــائل االعالم م في وس

ــائل  ــة والوس ــوات الفضائي والقن
االخرى.. حينما يتجرأ اهل الفسق 
والفجور بأن يرتكبوا املنكرات امام 
املأل وال رادع لهم من قانون او ضمير 
ــون املنكرات من  او اخالق بل ميارس
ــاء وليس هناك  ــل وال حي دون خج
ــل الدين  ــة اه ــن عام ــم م رادع له
وليس هناك رادع لهم.. ماذا تقرأون 
ــام؟ وماذا  ــذه األي ــي الصحف ه ف
تشاهدون في وسائل االعالم؟ هذه 
ــرات التي تُرتكب جهراً وعلناً  املنك
ــا رادع ابداً  ــون له ــر ان يك ــن غي م
ــل وال حياء  ــن دون خج ــب م وتُرتك
وتنتشر هذه االمور. حينئذ التفتوا 
ــارة حينما  ــى هذه العب ــي ال اخوان
ــا وتُرتكب  ــع امامن ــذا الواق نرى ه

ــق  هذه املنكرات ويتجرأ اهل الفس
والفجور وتُرتكب هذه املنكرات من 
ــر رادع وال نكير من عامة الناس  غي
ومن عامة اهل الدين حينئذ يكون 
ــن املنكر  ــي ع ــى النه ــل عل العم
ــة  ــرعية والقانوني ــاليبه الش بأس
ــى مصاديق الوالء واالنتماء  من اجل
ــه  ــني (علي ــام احلس ــادق لالم الص
ــك يكون هذا  ــالم) ومن دون ذل الس
ــام  لالم كاذب  ــاء  وانتم كاذب  والء 
ــالم).. هكذا  ــه الس ــني (علي احلس
ــا حلقيقة  ــون فهمن ــي ان يك ينبغ
واذكر  القضية احلسينية..  وجوهر 
ــى صدق  ــاالً عل ــي مث ــم اخوان لك
ــاهدنا بأمّ أعيننا  الوالء.. حينما ش
ــي اداء الواجب على  الحظوا اخوان
مستوى االداء اجلماهيري والشعبي 
ــتوى اخلواص  وليس االداء على مس
ــأمّ اعيننا كيف  ــاهدنا ب حينما ش
ــة  اجلماهيري ــتجابة  االس ــت  كان
ــن والوطن  ــعبية لنصرة الدي والش
ــي عن  ــاع الكفائ ــوى الدف ــي فت ف
ــا وكيف  ــت اُكله ــراق كيف آت الع
ــاهداً تاريخياً عظيماً  ــجلّت ش س

على حقيقة الوالء وصدق االنتماء 
ــالم). ــني (عليه الس ــام احلس لالم

ــوى لوحدها  ــي فت ــوا اخوان الحظ
ــن  ــة الوط ــذه حماي ــي... ه ال تكف
ــات  وحماية الدين وحماية املقدس
ــيئني:  بش ــراض  االع ــة  وحماي
ــن  ع ــي  الكفائ ــاع  الدف ــوى  بفت
ــتجابة  واالس ــات  واملقدس العراق 
ــت من اخلواص فقط بل هذه  ليس
ــتجابة اجلماهيرية الشعبية  االس
ــب الكفائي هو  في أداء هذا الواج
ل ذلك الشاهد التاريخي  الذي سجّ
ــن  ــؤالء الذي ــى ان له ــم عل العظي
ــوالء واالنتماء  دقَ ال ــتجابوا صِ اس
ــالم). ــني (عليه الس ــام احلس لالم
ــام  االم ــدث  نتح ان  ــد  نري ــذا  هك

ــالم) حينما  ــه الس ــني (علي احلس
ــت لطلب االصالح  يقول امنا خرج
ة جدي يُريد ان يقول انا نعم  في امّ
ــام املعصوم  ــا االم ــواص ان من اخل
ــة  الوظيف ــذه  ه ألؤدي  ــت  خرج
ــاد  ــه املنكر والفس ــف بوج وان اق
ــذا  ــن ه ــراف ولك ــم واالنح والظل
ــتنهضكم  كالمي معناه انني اس
ــا) ما معنى  ــر ينصرن ــا من ناص (أم
ــه وعليكم  ــذا واجب اؤدي ــك؟ ه ذل
ــعب  الش ــا  وايه ــر  اجلماهي ــا  ايه
ــم الغيرة  ــاس يا من لك وعامة الن

ــم ووطنكم هذا كالمي  على دينك
ــتنهضكم  اس ــي  انن ــتبطن  يس
ــذا الواجب..،  ــذه املهمة وه ألداء ه
ــي  ــاع الكفائ ــوى الدف ــا ان فت كم
ــت اجلماهير  ــواص وخرج خرج اخل
وعموم الشعب فأدّوا هذا الواجب 
ل في  ــجّ الكفائي وكان ذلك قد سُ
ــاً  ــاً تاريخي ــاهداً امياني ــخ ش التاري
ــؤالء صادقون  ــى ان ه ــاً عل عظيم
ــؤالء  ــم وه ــم ووالئه ــي انتمائه ف
ــر  ــة وجوه ــوا حقيق ــوا ووع فهم
ــوا  فخرج ــينية  احلس ــة  القضي
ــهم  ــون بأنفس ــدون ويضح يجاه
في سبيل حماية وطنهم ودينهم 
ــاتهم. افهموا  واعراضهم ومقدس
ــة  ــر القضي ــة وجوه ــوا حقيق وع

ــب  الواج ــذا  ه أداء  ــينية..  احلس
ــاد  ــالح ومكافحة الفس في االص
ــتوى  ــي عن املنكر على مس والنه
ــري)  واجلماهي ــعبي  الش (األداء 
ــورة االمام  ــة في ث ــة جوهري قضي
ــالم).. إحياؤها  احلسني (عليه الس
ــذا  ــؤدي ه ون ــي  ونع ــم  ــأن نفه ب
ــي عن املنكر وان  الواجب في النه
يكون هناك صوت يصرخ في وجه 
املنكر واجلهور والفسوق والفساد.. 
ــر  ــة وجوه ــم حقيق ــذا نفه هك
ــيء اآلخر  القضية احلسينية.الش
ــو احلفاظ  ــه وه ــاج الي ــذي نحت ال
والدينية  ــة  الثقافي ــة  الهوي على 
ــاً  خصوص ــا  جملتمعن ــة  واالخالقي
ــام تزايدت  ــذه االي ــبابنا، في ه ش
ــبابنا في طمس  ــالت على ش احلم
ــة  واالخالقي ــة  الثقافي ــم  هويته
ــن االمور..  ــر ذلك م ــة وغي والديني
ــم جوهر  ــي ان نفه ــا ف ــا يعنين م
ــدى  ــينية ان نتص ــة احلس القضي
لهذه احلمالت ونعمل بكل جهودنا 
ــة  ــى هوي ــاظ عل ــل احلف ــن اج م
شبابنا باخلصوص وعموم اجملتمع 
ــة والوطنية  ــذه الهوية الثقافي ه
اخواني كيف  اآلن  ــود  والدينية.نع
ــتطيع ان نربط هؤالء الشباب  نس
ــينية؟ طبعاً هذا  ــة احلس بالقضي
ــع.. كيف  ــهِ اجلمي ــي ب ــر معن األم
ــباب  ــم بش ــتطيع ان نربطه نس
القضية احلسينية؟ نأتي اآلن الى 
الشباب اراجيزهم اراجيز الشباب 
الذين قاتلوا في معركة الطف ماذا 
نفهم منها؟ علينا ان نعرّفهم مبا 
ــباب الذين  كان يفهمهُ هؤالء الش
ــباب الذين  ــوا واآلن ايضاً الش قاتل
قاتلوا في معركة الدفاع الكفائي 

عن العراق.

ال بد من تحديد طبيعة اِّـسؤولية واِّـوقف تجاه التحديات واِّـشاكل 
واألزمات الثقافية واِّـبدئية والقيمية التي يمر بها مجتمعنا

ممثل السيستاني: واجب اإلصالح ومكافحة الفساد على مستوى األداء الجماهيري يكون من خالل صوت يصرخ في وجه المنكر  
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يسر (شركة اِّـشاريع النفطية) دعوة مقدمي العطاءات اِّـؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم (تجهيز منظومة القياس الرادارية لخزان B2 َّـ 
مستودع ps1) تسليمها وتفريغها َّـ مخازن الشركة َّـ الشعيبة – البصرة - العراق، وان تكون اِّـواد من اِّـناشئ التالية (اوربا الغربية، الواليات 
اِّـتحدة االمريكية، يابان) علما ان اِّـناقصة ممولة ذاتيا وكلفتها التخمينية تبلغ (٢٥٢,٠٠٠,٠٠٠) (مائتان واثنان وخمسون مليون دينار عراقي) 

وان تكوزن مدة التنفيذ (١٨٠) يوم تقويمي مع مالحظة ما يأتي: 
والتعاقدات التوريدات  قسم   / النفطية  اِّـشاريع  بشركة  االتصال  اضافية  معلومات  على  الحصول  َّـ  الراغبني  اِّـؤهلني  العطاء  مقدمي  على   -١
scop@scop.oil.gov.iq      pur.cus@scop.oil.gov.iq  (من االحد اُّـ الخميس وخالل الدوام الرسمي من الساعة (٩:٠٠ ص) 

لغاية (١٢:٠٠م) وكما موضحة بالتعليمات ِّـقدمي العطاءات.
٢- على اِّـجهزين الراغبني واِّـؤهلني من ذوي الخربة واالختصاص باالشرتاك َّـ هذه اِّـناقصة تقديم عطاءاتهم وفقا للشروط اِّـطلوبة َّـ الوثائق 

القياسية واالعالن بموجب اِّـعايري اآلتية:
- اِّـواصفات الفنية الدقيقة التي تتضمن تحديد الخصائص الفنية للسلع والخدمات اِّـتصلة بها.

- خدمات ما يعد البيع.
- األعمال اِّـماثلة بعد ثالثة اعمال تقاس على اساس كلفة ونوع وحجم العمل كما ال يسمح بجمع عدد من العقود لتلبية قيمة العمل اِّـطلوب 
اي يجب ان ينظر اُّـ قيمة كل عمل مماثل على حدة ويكون مبلغها نسبة اُّـ الكلفة التخمينية للمناقصة بنسبة (٦٠٪) وان عدد السنوات اِّـطلوبة 

لالعمال اِّـماثلة (٥) سنوات.
- االعمال اِّـنجزة ضمن االختصاص.

- مدة تنفيذ العقد بااليام التقويمية. 
- حجم االيراد السنوي يجب ان يكون ٤٥٪ من الكلفة التخمينية للسنوات الخمس االخرية.

- الحسابات الختامية التي تظهر تحقيق االرباح للسنتني االخريتني مدققة من قبل محاسب قانوني اذا كان للشركات اِّـشرتكة َّـ اِّـناقصة اعمال 
منفذة َّـ السنوات التي سبقت ٢٠١٤، فعليهم تقديم حساباتهم الختامية الرابحة آلخر سنتني السابقة لعام ٢٠١٤.
- يجب ان يقدم العطاء ما يثبت امتالكه سيولة نقدية تبلغ ٤٥٪ من الكلفة التخمينية من مصرف معتمد َّـ العراق.

- يكون التجهيز مع التفريغ CIP ويتحمل اِّـجهز كافة الرسوم والضرائب على ان يكون التجهيز َّـ مخازن الشعيبة.
- مطابقة اِّـناشئ للمواد اِّـجهزة من قبل مقدم العطاء للمناشئ اِّـطلوبة َّـ اِّـناقصة.

وللحصول على اي معلومات اضافية االتصال بشركة اِّـشاريع النفطية/ قسم التوريدات والتعاقدات
scop@scop.oil.gov.iq/pur.cus@scop.oil.gov.iq / http://www.scop.gov.iq (من االحد اُّـ الخميس وخالل الدوام 

الرسمي من الساعة (٩:٠٠ ص) لغاية (١٢:٠٠م) وكما موضحة بالتعليمات ِّـقدمي العطاءات.
٣- بامكان مقدمي العطاء اِّـتهمني شراء وثائق العطاء بعد تقديم طلب تحريري اُّـ العنوان اِّـحدد َّـ ورقة بيانات العطاء وبعد دفع قيمة البيع 

للوثائق البالغة (٢٥٠,٠٠٠) (مائتان وخمسون الف دينار عراقي) نقدا وغري قابل للرد.
٤- يكون مكان بيع وثائق اِّـناقصة (شركة اِّـشاريع النفطية – قسم التوريدات والتعاقدات- الوزيرية/ خلف معهد التدريب النفطي.

٥- مكان تسليم العطاء (وزارة النفط – شركة اِّـشاريع النفطية- لجنة استالم وفتح العطاءات- الطابق االرضي/ مقر الشركة). 
مقدمي  بحضور  الفتح  وسيتم  ترفض  سوف  اِّـتأخرة  العطاءات  ان  حيث   (٢٠١٩/٩/١٨) بتاريخ  العطاءات  وتسليم  اِّـناقصة  غلق  موعد  يكون 

العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور َّـ العنوان التالي: 
وزارة النفط / شركة اِّـشاريع النفطية

شارع بور سعيد / بغداد/ العراق
الجهة التي تستلم العطاء / لجنة استالم وفتح العطاءات اِّـحلية

التقديم بالربيد االلكرتوني غري مسموح 
٦- يتم دعوة مقدمي العطاءات اِّـخولني بحضور مؤتمر ما قبل تقديم العطاء للتوضيح واالجابة على االستفسارات ويكون تاريخ االنعقاد قبل اسبوع 

من تاريخ الغلق وعلى مقدمي العطاء تقديم استفساراتهم تحريريا قبل ثالثة ايام من موعد انعقاد اِّـؤتمر.
الوقت: (٩:٠٠ ص) لغاية (١٢:٠٠ م).

التاريخ: 
اِّـكان: يحدد الحقا .

٧- تكون العطاءات اِّـتقدمة نافذة ِّـدة (١٢٠) مائة وعشرون يوم من تاريخ الغلق اِّـحدد على ان تكون مصحوبة بتقديم التأمينات االولية والبالغة 
(٦,٥٠٠,٠٠٠) (ستة ماليني وخمسمائة الف دينار عراقي فقط) (ويجب ان تكون بشكل خطاب ضمان او سفتجة او صك مصدق صادر من مصرف 
عراقي معتمد حسب النشرة الصادرة من البنك اِّـركزي العراقي على ان تكون نافذة ِّـدة (١٢٠) يوم (مائة وعشرون يوما من تاريخ الغلق) يوضع َّـ 

ظرف منفصل مغلق مسجل عليه رقم الطلبية واسم الشركة.

٨- للجان التحليل استكمال البيانات اِّـبينة َّـ ادناه والتي ال ترتب عليها تغيري َّـ اسعار الوحدات اِّـسعرة من قبل مقدم العطاء بالزيادة او النقصان 
وللعطاءات الثالثة اِّـرشحة لالحالة وَّـ حالة عدم قيام مقدم العطاء باستكمالها فيتم استبعاد عطائه ومصادرة التأمينات االولية. 

أ -البيانات الفنية غري الجوهرية او تصحيح االخطاء الحسابية.
ب -الشروط القانونية غري الجوهرية.

ج -الشروط القانونية الجوهرية عند ثبوت امتالكها ابتداء مع استبعادها َّـ حالة عدم امتالك مقدمي العطاءات لها ابتداًء.
٩- يكون البيع خالل اسبوع العمل من االحد اُّـ الخميس اثناء الدوام الرسمي.

١٠- يلتزم مقدم العطاء بارفاق اِّـستمسكات التالية مع عطائه اِّـقدم:
ودائرة  البلد  ذلك  َّـ  العراقية  السفارة  من  ومصدقة  الشركة  تأسيس  بلد  َّـ  الصناعة  او  التجارة  غرفة  من  االجنبية  الشركة  تأسيس  شهادة   -

التصديقات َّـ وزارة الخارجية َّـ العراق اذا كان مقدم العطاء اجنبيا.
- هوية غرفة التجارة (نافذة) وشهادة تأسيس الشركة العراقية مصدقة من مسجل الشركات َّـ وزارة التجارة.

- عقد تأسيس الشركة ومحضر التأسيس والنظام الداخلي وشهادة تأسيس الشركة العراقية مصدقة من مسجل الشركات َّـ وزارة التجارة. 
- تقديم كتاب عدم ممانعة صادر من الهيئة العامة للضرائب نافذ ومعنون اُّـ شركة اِّـشاريع النفطية.

- وثائق الخربة السابقة والكفاءة مؤيدة من الجهات التعاقدية اِّـعنية.
- تخويل من الشركة ِّـمثلها عند الشراء.

- يجب ان يكون اِّـناقص من اِّـصنعني او احد وكالئه اِّـخولني رسمياً بموجب وثائق مصدقة.
- وصل شراء وثائق اِّـناقصة االصلي.

- اِّـستمسكات الثبوتية للمدير اِّـفوض (شهادة الجنسية، هوية االحوال اِّـدنية، بطاقة السكن، تأييد السكن مصدق اصوليا، عقد ايجار او الطابو 
للداللة على العنوان).

- يلتزم مقدم العطاء بتقديم كتاب من دائرة الضمان االجتماعي يثبت اشرتاكه بالضمان االجتماعي للعمال.
اِّـالحظات:  

- يتم تقديم العطاء َّـ خمسة اظرف مغلقة ومختومة بختم رسمي وبشمع سري:
االول – يحتوي على اِّـستمسكات اِّـطلوبة اعاله.

الثاني – يحتوي على العرض الفني + منهاج العمل.
الثالث – يحتوي على العرض التجاري غري اِّـسعر- مالحظات اِّـناقص مثبتة على صيغة مسودة العقد.

الرابع – يحتوي على العرض التجاري اِّـسعر - مالحظات اِّـناقص مثبتة على صيغة مسودة العقد.
الخامس – يحتوي على التأمينات االولية والبالغة (٦,٥٠٠,٠٠٠) (ستة ماليني وخمسمائة الف دينار عراقي فقط) (ويجب ان تكون بشكل خطاب 

ضمان او سفتجة او صك مصدق صادر من مصرف عراقي معتمد ويوضع َّـ ظرف منفصل مغلق مسجل عليه رقم الطلبية واسم الشركة). 
توضع االظرف َّـ ظرف واحد وتكون مغلقة ومختومة بختم رسمي وبشمع سري ويكتب على الظرف الخارجي والداخلي ما يلي:

أ -اسم وعنوان مقدم العطاء.
ب -عنوان مقدم العطاء وفقاً للفقرة ٢٤ - ١ من تعليمات ِّـقدمي العطاء.

ج- اسم اِّـناقصة ورقمها كما هو مشار اليه َّـ الفقرة الفرعية ١-١ من تعليمات ِّـقدمي العطاء واي اشارات اخرى مذكورة َّـ بيانات العقد.
د- تاريخ الغلق.

 هـ- بيان محتوى الظرف الداخلي (عرض فني، عرض تجاري مسعر، عرض تجاري غري مسعر، الوثائق اِّـطلوبة، التأمينات االولية).
-الشركة غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات .

-يتحمل من ترسو عليه اِّـناقصة اجور النشر واالعالن آلخر اعالن عن اِّـناقصة ويتم تسديدها قبل توقيع العقد.
-تهمل العطاءات غري اِّـستوفية للمستمسكات اِّـطلوبة ويتم استبعاد العطاء غري اِّـستوَّـ ِّـا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها.

-يتم تدوين العنوان الكامل ِّـقدم العطاء واسم الشخص اِّـسؤول عن متابعة االستفسارات وتثبيت اِّـوقع والربيد االلكرتوني وعليه اشعار الشركة 
باي تغيري يطرأ على العنوان خالل (٧) ايام على االقل من حصول التغيري.

-يمكن الرجوع اُّـ موقع الشركة او الوزارة على االنرتنيت:
Web site:http://www.scop.gov.iq

  E-mail:scop@scop.oil.gov.iq
 E-mail:pur.cus @scop.oil.gov.iq

و.مدير عام 
شركة اِّـشاريع النفطية

إعادة إعالن مناقصة 
{ps1 َّـ مستودع B2 تجهيز منظومة القياس الرادارية لخزان} /م
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محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية/ شعبة اعالن اِّـشاريع
Basra Governorate Directorate of Government

Contracts Dept Announcement

َّـ   ٤٧٤٤) ــدد  الع ذي  ــا  بكتابن ــا  الحاق
ــالن اول   ــة بإعــ ٢٠١٩/٨/٢٥)  الخاص
ــروع  للمناقصـة ٤٧/ بلديات ٢٠١٩ مش

(االعمال اِّـتبقية لبناية بلدية الزبري)
ــل الدرجة والصنف  ــوه اُّـ تعدي نود ان نن
اِّـطلوبة لتكون الدرجة التاسعة / انشائية 

بدالً من الدرجة العاشرة / انشائية.

الحقوقي
 اياد كاظم مبارك

مدير العقود الحكومية

محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية/ شعبة اعالن اِّـشاريع
Basra Governorate Directorate of Government

Contracts Dept Announcement

ــدد (٤٧٤٢ َّـ  ــا بكتابنا ذي الع الحاق
ــالن  بإعــ ــاص  والخ   (٢٠١٩/٨/٢٥
اول  للمناقصـة ١/ وقف سني ٢٠١٩ 
ــروع (ترميم وصيانة جامع البصرة  مش
ــاف اعالن  ــوه اُّـ ايق ــود ان نن ــري) ن الكب

اِّـناقصة اعاله .

اِّـهندس
أسعد عبد االمري العيداني

محافظ البصرة

م/ اعالن مناقصة عامة رقم ٤٠/٢٠١٩
ــروع  ــة عامة لتنفيذ مش ــة نينوى عن مناقص ــوان محافظ ــن دي يعل
ــالم ضمن  ــفى الس ــرب مستش ــة ٧/٤٠ ق ــوارع القطع ــط ش (تبلي
ــن البالغة ١٣٥ مليار  ــات مبالغ اِّـناقالت للهجرة واِّـهجري تخصيص
دينار ِّـحافظة نينوى) وبكلفة تخمينية مقدارها٥٥٥,٠٠٠,٠٠٠ 
ــون مليون دينار) وبمدة تنفيذ  ــة وخمس ــمائة وخمس دينار (خمس
ــول اِّـناقصة  ــاءات الراغبني بدخ ــي العط ــى مقدم (١٢٠) يوما.عل
ــات الدوام  ــة (خالل اوق ــوان اِّـحافظ ــم العقود َّـ دي ــة قس مراجع
الرسمي وابتداء من تاريخ نشر االعالن ولغاية نهاية الدوام الرسمي 
ــن الوثائق لقاء ملبغ  ــخة م ليوم ١٥/٩/٢٠١٩) للحصول على نس
ــون الف دينار)  ــوع قدره ١٥٠٠٠٠ دينار فقط (مائة وخمس مقط
غري قابلة للرد.تسلم العطاءات من قبل صاحب العطاء او من يخوله   
بظرف مغلق ومختوم ويكتب عليه رقم اِّـناقصة واسم مقدم العطاء 
وعنوانه ويودع َّـ صندوق العطاءات اِّـوجود َّـ قسم العقود مرفقا 
ــكات اِّـذكورة َّـ الصفحة رقم (٢) علما ان  معه الوثائق واِّـستمس
ــاعة الثانية  ــني اِّـوافق ١٦/٩/٢٠١٩ الس ــخ الغلق يوم االثن تاري
ــرة ظهرا وسوف ترفض العطاءات بعد هذا اِّـوعد.يكون مؤتمر  عش
ــوم االثنني اِّـوافق  ــرة من صباح ي ــاعة العاش ــا قبل الغلق َّـ الس م
ــوان اِّـذكور َّـ  ــارات َّـ العن ٥/٩/٢٠١٩ لالجابة على االستفس

وثيقة العطاء.مع التقدير.
اِّـهندس منصور مرعيد عطية
محافظ نينوى

محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية/ شعبة اعالن اِّـشاريع
Basra Governorate Directorate of Government

Contracts Dept Announcement

  (٢٠١٩/٨/١٨ َّـ   ٤٥٧٣) ــدد  الع ذي  ــا  بكتابن ــا  الحاق
ــات٢٠١٩)  ــة ١٧/ بلدي ــالن اول  للمناقص ــة بإعــ الخاص
ــروع (تنفيذ طرق وخدمات َّـ اِّـنطقة الصناعية َّـ ام  مش

قصر).
نود ان ننوه اُّـ:ـ 

*تعديل فقرات الوثيقة القياسية للمناقصة اعاله.
*تمديد موعد غلق اِّـناقصة اعاله ليكون يوم االحد اِّـصادف 

٢٠١٩/٩/٨ بدالً من يوم االحد ٢٠١٩/٩/١ .
*على الشركات القاطعة على اِّـناقصة اعاله مراجعة محافظة 

البصرة – قسم العقود الحكومية الستالم التعديل.
ــم التخطيط واِّـتابعة اِّـرقم ٣٧٨١  ــتناداً اُّـ كتاب قس اس

َّـ ٢٠١٩/٨/٢٩ .

اِّـهندس
 محمد طاهر نجم التميمي
النائب الفني ِّـحافظ البصرة

العدد:٤٩٧٨                                                                    م/ (ايقاف)                                                           التاريخ: ٢٠١٩/٨/٢٩

العدد:٤٩٧٧                                                                         م/ (تنوية)                                                       التاريخ: ٢٠١٩/٨/٢٩

م/ (تنوية)

العدد: ١٤٠٨٨
التاريخ: ٢٠١٩/٨/٢٩



هيئة التحرير: ٠٧٧٠٧٨٦١٥٠٥ــ ٠٧٧٠٧٠١١١١٣لإلعالن َّـ الجريدة: ٠٧٩٠٦٣١٨١٠٩ ــ ٠٧٧٠٢٨٧٢٢٧٣رقم االعتماد َّـ نقابة الصحفيني العراقيني (١٣٤)رقم االيداع َّـ دار الكتب والوثائق ( ٩٧٠ ) لسنة ٢٠٠٧ لالتصال باالدارة: ٠٧٨٣٠٧٨٠٧٤٨

20 العنوان:بغداد-شارع فلسطني-مقابل وزارة النقل-خلف مسبح حي اِّـهندسني

Email :albaynanew@yahoo.com راسلونا عرب الربيد االلكرتوني:ـ
WWW.albayyna-new.net زوروا موقعنا على االنرتنت:ـ

جريدة 
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سياسية 
عامة
مستقلة

أو  يصوِّب  أن  يريد  من  لكل  مكفول  الرَّد  حق  إن    

ح معلومة وردت في خبر أو مقال ويعتقد أن  يصحِّ

فيها جتنيا او مغالطة إذا رغب في ذلك، وإن ديدننا 

هو احترام الرأي والرأي اآلخر.
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ــاء  األربع ــوم  ي ــاء  مس كان 
ــس  لي  (٢٠١٩/٨/٢٨) ــي  املاض
ــث  حي ــاءات،  املس ــي  كباق
ــدة)،  اجلدي ــة  (البين ــت  كان
ــالء والقراء ودوي  احلروف والزم
ــد حصاد  ــع موع ــة، م املطبع
ــان  ــت وح ــار أينع ــد لثم جدي
ــة قرطبة  ــي قاع ــا. ف قطافه
ــور كان احلضور  ــدق املنص بفن
ــني  ــؤولني والبرملاني ــن املس م
وال  والصحفيني  ــني  واإلعالمي
ــباب منهم يلتئم  سيما الش
في مشهد رائع، حيث أقامت 
رابطة اإلعالميني والصحفيني 
ومسابقة  ــباب مهرجان  الش
اإلبداع الثقافي السنوي الذي 
ــها  حرصت -كما يقول رئيس
الزميل (علي الوادي)- أن يكون 
ــي تقييم  ــزاً ومنصفاً ف متمي

ــج التلفزيونية  ــل البرام أفض
ــل  وأفض ــات  اإلذاع ــل  وأفض
باعتماد  ــة  اليومي ــف  الصح
ــتبيانات  ــر مهنية واس معايي
ــات بعيداً عن  لتقييم اإلبداع

االنحيازات الشخصية..
املهرجان الذي حضره السيد 
وزير الثقافة والسياحة واآلثار 
الدكتور (عبد األمير احلمداني) 
ــي  الوطن ــيد  بالنش ــدأ  ابت
ــة  دقيق ــوف  والوق ــي  العراق
ــورة الفاحتة  ــت وقراءة س صم
ــهداء  أرواح ش ــى  ــاً عل ترحم
ــترخصوا  اس ــن  الذي ــراق  الع
املهج واألرواح دفاعاً عن سيادة 
ــرفه. وفي الكلمة  الوطن وش
ــي أكد:  ــي ألقاها احلمدان الت
ــوم بكوكبة  «إننا نحتفي الي
من اإلعالميني في نشاط مميز 
ــتقبل وهم  ــم األمل واملس وه
رعاة احلرف، وإننا نلتزم اإلعالم 
الهادف والوقوف على مسافة 
ــائل  ــع وس ــن جمي ــدة م واح
لهذا  داعمون  ــن  ونح اإلعالم، 

ــي والثقافي،  ــوع اإلعالم التن
ــداع  لإلب ــزة  جائ ــاك  هن وإن 
ــباب  ــتقيمها الوزارة للش س
ــعر  ــاالت األدب والش في مج
والنحت والتي ستتحول هذا 
العام إلى جائزة دولة لإلبداع 
القطاعات  ــع  جمي ــي  لتغط
 ، ــةً صحاف ــاً،  إعالم  ، ــةً (ثقاف
ــنة  الس ــداءً من  ابت  ( ــةً رياض

املقبلة».
بعدها أُعلنت نتائج املسابقة، 
ــة  (البين ــدت  حص ــث  حي
اجلديدة) لقب األفضل من بني 
ــة اليومية  ــف العراقي الصح
ــتحقاق،  واس ــدارة  ج ــكل  ب
تتربع على عرشها  وستبقى 
هذا بفضل اهللا تعالى وجهود 
ــؤازرة  وم ــرة  املثاب ــرتها  أس
ــن صاروا  ــزاء الذي ــراء األع الق
ــا  ويتلقفونه ــقونها  يعش
ــاعات الصباح األولى،  منذ س
وكيف ال وهي التي قال عنها 
املفكر السياسي والصحفي 
ــوي:  العل ــن  حس ــع  الالم

«(البينة اجلديدة) هي اجلريدة 
ــة واملصداقية  ــة واملهني اجملل
ــع األحداث  ــل م ــي التعام ف

اليومية».
ــال اإلذاعي فاز أفضل  وفي اجمل
ــي هو (فنجان  برنامج صباح
ــة  ــاة اإلخباري ــاح- القن الصب
(IMN)) وبرنامج (صباح احملبة- 
ــاز عدد  ــا ف ــداد). كم ــا بغ هن
ــتقصائية  ــن البرامج االس م
ــن  (م ــي  ه ــل  األفض ــب  بلق
ــة) و(صوت  ــع- قناة دجل الواق
ــرات) و(نداء  ــي- قناة الف عراق
رقم (١) – قناة آفاق). أما لقب 
ــج الرياضية  ــل للبرام األفض
ــب  نصي ــن  م كان  ــد  فق
ــب-  املالع ــث  حدي ــج  (برنام
ــتوديو  و(س ــيد)  الرش ــاة  قن
ــة). أما  ــر– قناة دجل اجلماهي
األفضل  السياسية  البرامج 
ــاورة – قناة  فهي (برنامج املن
قناة  و(احلصيلة-  ــومرية  الس
ــا البرامج املنوعة  ــار)، أم الدي
(حچايات عبد  األفضل فهي 

اهللا- قناة النعيم) و(استراحة 
ــة).  العراقي ــاة  قن ــة-  العراقي
ــعري  ش ــج  برنام ــل  وأفض
ــيا)  ــاة آس ــروق – قن ــا مط (م
ــوان)،  دي ــاة  قن روح-  ــة  و(تراف
ــي  ــا أفضل برنامج سياس أم
ــاد- قناة  ــي األبع فهو (سياس
ــج  البرام ــل  وأفض ــد)،  العه
ــدان-  ــي املي ــي (ف ــة ه اخلدمي
املسؤول  و(من  ــيد)  الرش قناة 
ــل  وأفض ــاء)،  النجب ــاة  قن  –
ــة هي (الزنزانة  البرامج الفني
ــاة الديار) وأفضل برنامج  – قن
ــة بطيخ- قناة  ــدي (والي كومي
 M.B.C -ــة) و(حامض حلو دجل
ــي  ه ــة  إذاع ــل  وأفض ــراق)  ع
العاصمة)  ــوت  و(ص ــومر)  (س
ــل برنامج  ــة) وأفض و(الداخلي

أيضاً (كلمتني ونص).
ــى هامش املهرجان وزّعت  وعل
ــبكة  لش تقديرية  ــهادات  ش
ــدى  ومنت ــراق  الع ــي  إعالمي
اإلعالميات العراقيات ومجلة 

الفنون العراقية.

ــظ  محاف ــار  مستش ــح  أوض
ــبة  كركوك، إياد إبراهيم، أن نس
ــت  ــة وصل ــار احملافظ ــاز مط اجن
ــة جدا. وقال  الى مراحل متقدم
ــاز في  ــبة االجن ــم إن ”نس ابراهي
ــي وصلت  ــوك الدول ــار كرك مط
ــه النهائية“،  الى ٩٠٪ أي مبراحل
ــيرا أن «ثمة معوقات تواجه  مش
ــا عدم  ــح املطار منه ــل وفت عم
ــة فنية  ــل جلن ــال وزارة النق ارس
أن  ــاف  وأض ــال“.  االعم ــة  ملتابع
”ملف املطار سيحل قريبا ويفتح 
بعد ان حتدث احملافظ مع اجلهات 
املعنية في بغداد، بضرورة العمل 
ــار القانوني لكافة اجلهات  باالط
املعنية مبلف املطار ومنها النقل 

وسلطة الطيران املدني“.

ــاله يحتمل أوجهاً عديدة، رمبا منها  أعترف بأن عنوان العمود أع
ــر ذلك من أمور ذات صلة. لكنني  ــب الوطن واالنتماء إليه، وغي ح
ــي الذي تزوّدنا  ــه اخلصوص، التيار الكهربائ ــي هنا، وعلى وج أعن
ــزه وخصوصاً في  ــذي أصبح جتهي ــة مقابل ثمن، وال ــه احلكوم ب
فصل الصيف من كل سنة مشكلة أزلية تقض مضاجع الناس 
وجتعلهم يعيشون حاالت من التذمر واإلحباط، ما ينعكس ذلك 
ــأ إذا ما قابلت أحدهم  ــلباً على الصحة العامة.. وقد ال تُفاج س
ــو وطنية؟»،  ــو وطنية؟».. «ماك ــؤال: «أك صباحاً ليمطرك بالس
ــن أي وطنية تتحدث؟ فالوطنية التي تقصد  فتجيبه بالقول: ع
«التيار الكهربائي» أو ما اصطلحنا عليه (الوطنية) غير متوفرة 
ــات  واالنقطاع ــاً  دائم
ــاراً،  ــالً ونه ــتمرة لي مس
وهي حالها حال (الترفك 
اليت)، وأمتنى أال تزعجني 
الذي  وأنا  ــؤال  الس بهذا 
ــس  ــة األم ــت ليل أمضي
ــالٍ كثر أتقلّب  وقبلها لي
ــدة  ــي من ش على فراش
احلر ألن جناب (الوطنية) 
كانت غائبة، وال أدري هل 
ــه من حال  ــا أعيش إن م
ينطبق على السيد وزير 
ــؤولني  واملس ــاء  الكهرب

الكبار في الدولة أم ال..؟!
ومن حقي أن أتساءل مبشروعية وبحرقة عراقية: أين املليارات من 
صصت لقطاع الكهرباء منذ ٢٠٠٣ وحتى اآلن؟ الدوالرات التي خُ
أين التصريحات التي وعدتنا بصيف بارد مثلج؟.. وأين.. وأين..؟! 

ــن وزير للكهرباء يأتي إال ويظهر  ــا يثيرني حد الغضب أنه ما م وم
بوسائل اإلعالم وهو يرتدي اخلوذة البالستيكية البيضاء ويتجول 
ــهد  ــة ويصرّح بأن الصيف املقبل سيش ــات الكهربائي في احملط
ــن دائماً النتيجة هي  ــة ألزمة الكهرباء األزلية، ولك نهاية حتمي

هواء في شبك..
ــتذكر بعض ما قيل هنا من  د إلى الوطن والوطنية، ألس دعونا نعُ

أبيات شعرية تقول: 
.. أنا فانِ  .. أنا عاشقٌ أنا مغرمٌ

؟... لكن مبن أنا مغرمٌ
 .. أنا مغرمٌ مبحبةِ األوطانِ

ــام التي  ــان، وإن التضحيات اجلس ــن من اإلمي ــم، إن حب الوط نع
ــا األمنية  ــل وقواتن ــنا العراقي الباس ــا األبطال من جيش مه قدّ
ــعبي هي كلها قربان لهذا الوطن ولتربته الطاهرة  وحشدنا الش

ولشعبه األبي.. وأملنا كبير باخليرين.. وهم كثر واحلمد هللا.

وما يثريني حد الغضب انه 
ما من وزير للكهرباء يأتي اال 
ويظهر بوسائل االعالم وهو 
يرتدي الخوذة البالستيكية 

البيضاء ويتجول َّـ اِّـحطات 
الكهربائية ويصرح بان الصيف 

اِّـقبل سيشهد نهاية حتمية 
الزمة الكهرباء االزلية

_Ú�Ó�‰ �ü�Î@NN�Ï�◊�c
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صباح الشيخلي*

بال مجاملة

*عضو نقابة الصحفيني العراقيني
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وكاالت / البينة الجديدة
ــوراً للفنان  ــل االجتماعي ص ــع التواص ــطون على مواق ــل ناش تناق
ــن الطبيبة  ــل زواج جنله عمر م ــاهر خالل حف ــي كاظم الس العراق
ــة نورا الدخش في الرباط. ووفق معلومات خاصة، فإنّه ممنوع  املغربي
ــر بهواتفهم منعاً باتاً حفاظاً على خصوصية  على احلضور التصوي
ــخصيات من داخل وخارج املغرب، كما  احلفل الذي حضره كبار الش
حضرت احلفل طليقة الساهر والدة وسام وعمر التي تقيم في دبي.

وكاالت / البينة الجديدة
ــوات األسنان  ــكالت حش مش
عديدة ومرهقة نفسيا وماديا، 
ــدو في  ــا يب ــى م ــا عل ولكنه
ــيئا  طريقها إلى أن تصبح ش
من املاضي، بعد أن جنح علماء 
في اكتشاف طريقة إلعادة منو 
ورغم كون  ــنان.  األس ــا»  «مين
املينا من أصعب األنسجة في 
ــم، فإنه ميكن أن تصبح  اجلس
ــة  وخاص ــور،  للتده ــة  عرض
بواسطة األحماض من الطعام 
ــتطيع  ــو ال يس ــراب، وه والش
ــل  ــا يجع ــه، مم ــالح نفس إص
األسنان عرضة للتسوس وفي 
إلى احلشوات. ومؤخرا،  حاجة 
العلماء في الصني  ــف  اكتش
طريقة ميكن من خاللها تكاثر 
ــنان املعقدة،  ــا األس بنية مين
ــادة منو  ــي إع ــون ف ــم يأمل وه
املينا دون استخدام احلشوات، 
ــي بدء التجارب  كما يأملون ف
ــي غضون  ــخاص ف على األش

ــني. وقال العلماء  عام إلى عام
ــوا في نهاية املطاف  إنهم قام
ــالح  إص ــكلة  مش ــك  بتفكي
ــادة  م ــي  وه ــنان،  األس ــا  مين
ــل كحاجز  ــة املعدن تعم عالي
ــوا  ومتكن ــنان،  األس ــة  حلماي
ــاج مجموعات  ــرا من إنت مؤخ
ــيوم،  ــفات الكالس ــن فوس م
الشبيهة باملينا، للقضاء على 
ــة أو األزلية.  ــكلة القدمي املش
ــي الصني أن  ــد العلماء ف ووج
ــيوم  الكالس ــات  أيون ــط  خل
ــا املعدنان  ــفات، وهم والفوس
ــي املينا، مع «تراي  املوجودان ف

ــني» الكيميائي في  ــل أم ميثي
ــي يؤدي إلى منو  محلول كحول
ــنان.  ــس بنية األس ــا بنف املين
ــث إن املواد  ــول فريق البح ويق
ــا  حتضيره ــن  وميك ــة  رخيص
ــال  وق ــع.  واس ــاق  نط ــى  عل
ــوث  للبح ــارك  املش ــف  املؤل
ــجيانغ»  «تش ــة  جامع ــن  م
ــور زاومينج  ــي الصني الدكت ف
ــاش مكثف مع  ــد نق ليو «بع
أن  ــد  نعتق ــنان،  األس ــاء  أطب
ــدة ميكن  ــذه الطريقة اجلدي ه
استخدامها على نطاق واسع 

في املستقبل القريب».

وكاالت / البينة الجديدة
(محمود  الفلسطيني  الرئيس  كرّم 
ــهيد  ــاس) أمس األول عائلة الش عب
ــي البيرقدار)  ــواء الركن (عمر عل الل
ــي  العراق ــش  اجلي ــي  ف ــط  الضاب
ــي معركة جنني  ــهد ف الذي استش
بفلسطني احملتلة عام (١٩٤٨) خالل 

القتال ضد احملتلني الصهاينة.
ــي األردن  ــراق ف ــفيرة الع ــت س وقال
ــذا التكرمي  ــهيل «ان ه ــة الس صفي
ــني  والعراقي ــراق  للع ــرمي  تك ــو  ه
القضية  ــاه  جت البطولية  ملواقفهم 
السهيل:  وأكدت  ــطينية».  الفلس
ــراق من خالل تكرمي  رّم الع ــوم كُ «الي
قائد عسكري عراقي هو قائد معركة 
ــني الصهاينة عام  ــد احملتل جنني ض
(١٩٤٨)، واملعروف أن هناك خصوصية 
ــا انطوت على  ــذه املعركة كونه له
وللقائد  العراقي  ــش  بطوالت للجي

ــكري (عمر علي)». وأضافت:  العس
ــطيني  ــس الفلس الرئي ــرمي  «إن تك
لعائلة املرحوم الشهيد (عمر علي) 

هو تكرمي للعراق والعراقيني وتأكيد 
ــي الدفاع عن  ــراق ف ــاهمة الع ملس

قضية فلسطني».
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الزميل رئيس التحرير التنفيذي عبد الزهرة البياتي يتسلم جائزة افضل صحيفة عراقية من الزميل علي الوادي


