
َّـ الهدف

ــأنه اآلن سبق ان تطرقنا له في افتتاحيات  نعترف بأن ما نتطرق بش
ــاه ملن بيده القرار الى  ــابقة ومبعث جلوئنا للتكرار هو لفت االنتب س
ــمها ما شئت  ــاريع املتلكئة او املهملة او املعطلة او س ظاهرة املش
ــوال الالزمة ولكن  ــا قد خصصت لها االم ــارة الى ان اغلبه مع االش
ــدرة قادر.. اقول ان هناك  ــدو انها قد اخذت طريقها الى اجليوب بق يب
ــفيات ودوائر حكومية  ــة (ابنية مستش ــاريع اخملتلف املئات من املش
ــتخدامات شتى) التي وضع لها حجر االساس ووصلت  ومدارس واس
ــى ٣٠٪ او ٥٠٪ او ٨٠٪ ولكن ظلت  ــا ال ــبة االجناز في الكثير منه نس
ــة ان هناك  ــد الطني بلّة صراح ــا وال روح وما يزي ــالل ال حياة فيه اط
العشرات من االبنية التابعة لوزارات او مؤسسات حكومية تعرضت 

للقصف االمريكي عام (٢٠٠٣) 
ــب  ــرد خرائ ــت مج ــا ظل لكنه
ــانة  واكوام من الطابوق واخلرس
ــاكناً ولعل  ــم يحرك احد س ول
ــيد  ــرح الرش ــات مثل مس بناي
دار  املركزية ومطبعة  واالسواق 
ــر الكثير  ــة وغيرها الكثي احلري
ــول..  ــى ما نق ــاهد عل ــر ش خي
ــاء  اثن ــرة  م ــة مدّ ابني ــاء  ان بق
ــاء ابنية  ــزو االمريكي او بق الغ

ــان ودليل دامغ على  ــاهد عي ــاريع غير منجزة مابعد (٢٠٠٣) ش ومش
الفشل احلكومي ازاء قضايا خطيرة كهذه.

لقد سمعنا مراراً وتكراراً عن مساع حكومية او خطوات او اجراءات 
ــؤال  ــة ولكن دون جدوى.. والس ــروح في هذه االبني ــة لبعث ال مرتقب
ــاز بناية مثل  ــن على اجن ــا غير قادري ــاً: اذا كن ــر ايض ــر واخلطي الكبي
ــط بغداد فكيف سنقدر على  ــكري وس ــفى الرشيد العس مستش
ــور او مجسرات او جامعات او  ــحاب او انفاق او جس بناء ناطحات س
متنزهات عمالقة؟! احسبوها يا اهل احلل والربط وافهموها جيداً بأن 
من اليريد بناء وطن هو ذاته من اليحترم هذا الشعب وهو غير معني 

بتقدمي اخلدمات االساسية له.. وتلك هي مشكلتنا بالضبط.

* رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

@NNÚ˜ÿ‹nfl@…Ìâbífl
_fiÎ˚éΩa@Âfl

ــاد األمني العام جلامعة الدول  أش
ــط)،  ــو الغي أب ــد  ــة (أحم العربي
ــاء، باالنتصارات التي  امس الثالث
ــعب العراقي على  ــا الش حققه
ــي،  اإلجرام ــش“  ”داع ــم  تنظي
مؤكدا أنها حفظت أمن املنطقة. 
ــة اجلمهورية،  ــان لرئاس وذكر بي
ــم  (بره ــة  اجلمهوري ــس  ”رئي أن 
ــتقبل، امس في قصر  صالح) اس
العام  ــني  األم ــداد،  ببغ ــالم  الس
ــة (أحمد  ــدول العربي ــة ال جلامع
ــد املرافق له“.  ــط) والوف أبو الغي
ــن الرئيس صالح  ــل البيان ع ونق
ــية  ــود السياس ــه، إن ”اجله قول
ــد  وبع ــراق  الع ــي  ف ــة  واألمني
ــار على داعش تتركز على  االنتص
ــل أن يكون النصر  العمل من أج
ــى  ــاء عل ــاً بالقض ــزاً ونهائي ناج
ــة، وتكريس  ــات اإلرهابي العصاب
ــي  ــتقرار أمني وسياس بيئة اس
ــي التقدم  ــاعد ف واجتماعي تس

ــاريع البناء واإلعمار، وتطوير  مبش
ــة واخلدمية في  البنى االقتصادي
ــام جامعة  ــالد“. وكان امني ع الب
الدول العربية (أحمد أبو الغيط) 
ــى  ال ــس  ام ــاح  ــل صب وص ــد  ق
العاصمة بغداد ، في زيارة يلتقي 
ــس (برهم  ــا كالً من الرئي خالله
صالح)، ورئيس الوزراء (عادل عبد 
ــس مجلس النواب  املهدي)، ورئي
(محمد احللبوسي). وأكد مصدر 
ــة  العام ــة  األمان ــي  ف ــؤول  مس
جلامعة الدول العربية أن «الزيارة 
ــتمر  تأتي في إطار التواصل املس
مع العراق، ودعم جهود احلكومة 
ــتقرار، وتعزيز  في استعادة االس
ــراق مع  ــي عالقات الع ــوازن ف الت
ــي، خصوصاً في  ــه العرب محيط
ــهدت  ــي ش ــرة الت ــرة األخي الفت
ــذه  ه ــي  ف ــاً  واضح ــاً  انتعاش
ــى صعيد ذي صلة  العالقات».عل
ــس النواب  ــس مجل ــف رئي كش
ــس  ام ــي)،  احللبوس ــد  (محم
ــاع لعقد  الثالثاء، عن وجود مس

ــي  ف ــي  العرب ــان  للبرمل ــة  جلس
بغداد خالل شهر تشرين الثاني 
املقبل؛ لبحث القضايا التي تهم 
املنطقة عموما، فيما أكد األمني 
ــيوية  العام الحتاد البرملانات اآلس
(محمد رضا مجيدي) أن ما يُعقد 

في العراق من مؤمترات هو رسالة 
تعبر عن االستقرار والنصر الذي 

حتقق ضد اإلرهاب.
ــل  وص ــاً  ايض ــورات  التط ــي  وف
ــن الوطني رئيس  ــار األم مستش
ــعبي (فالح  ــد الش ــة احلش هيئ

الفياض)، الى العاصمة الروسية 
موسكو، فيما شارك في اجتماع 
ــات التعاون  ــؤولي قطاع مع مس
العسكري الروسي. وقال مكتب 
ــاض التقى في  ــاض إن الفي الفي
العاصمة الروسية موسكو أمني 

عام مجلس األمن القومي لروسيا 
ــيف)  ــة (نيكوالي باتروش االحتادي
ــترك ضم عدداً  في اجتماع مش
ــات التعاون  ــؤولي قطاع من مس
ــي وعددا من  ــكري - التقن العس
ــاون  التع ــات  قطاع ــؤولي  مس
ــني البلدين.  ــرى ب ــترك االخ املش
ــه جرى خالل  ــاف املكتب، أن واض
ــات الثنائية  ــاء بحث العالق اللق
ــبل  ــن الصديقني وس البلدي بني 
األوضاع  ــتعراض  واس ــا،  تعزيزه
ــة، وجهود  ــراق واملنطق ــي الع ف
مكافحة اإلرهاب. واشار املكتب، 
ــيلتقي باملبعوث  ــاض س أن الفي
اخلاص للرئيس الروسي (فالدميير 
ــندر  ــوريا (الكس ــى س ــني) ال بوت

الفرينتييف).
ــب رئيس  ــد آخر طال ــى صعي عل
ــجناء  والس ــهداء  الش ــة  جلن
االله  ــد  (عب النيابية  ــا  والضحاي
ــاء، رئيس  ــس الثالث ــي)، ام النائل

الوزراء (عادل عبد املهدي) 

تتمة ص٣
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فليسمع من به صمم.. انتصارات العراقيين على داعش حفظت امن المنطقة

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

أسسها الراحل   رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير
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وكاالت / 
ــيد علي  ــة اهللا العظمى اإلمام الس ــي االعلى آي ــع الدين ــاب املرج   اج
ــوص احلكم  ــتفتاءات بخص ــة من االس ــى مجموع ــتاني، عل السيس
ــي العزاء  ــان الغنائية ف ــوق واالحل ــل والب ــتخدام الطب ــرعي الس الش
ــب} واملبادرة  ــع التعزية {العزاءاملوك ــؤال هل يجب قط احلسيني.الس
ــم التعزية؟  إلى صالة الظهر {مثالً} عندما يحني الوقت؟ أو إمتام مراس
ــي أول وقتها، ومن املهم جداً  ــا أولى؟اجلواب األولى أداء الصالة ف وأيهم
تنظيم مراسم العزاء بنحو ال يزاحم ذلك.السؤال ما حكم استعمال 
الطبل والبوق ونحوهما من اآلالت في مواكب العزاء؟اجلواب ال مانع من 
ــى الطريقة املتعارفة مع  ــب العزاء ونحوها عل ــتخدامها في مواك اس
ــتركة وليست من آالت اللهو احملرم.السؤال يقام  كونها من اآلالت املش
ــزاء البحريني، مبعنى  ــا على طريقة الع ــيني في منطقتن العزاء احلس

احتواء العزاء على أطوار أو أحلان                        تتمة ص٣

مجلس الوزراء يوافق على اضافة مبلغ لغرض استمرار العمل بطريق حدودي بطول 233 كم
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 اذا كنا غري قادرين 
على انجاز بناية مثل 
مستشفى الرشيد 
العسكري فكيف سنقدر 
على بناء ناطحات سحاب؟ 

عبد الوهاب جبار
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ــة  ــورة ان وجب ــا العصف ــت لن قال
جديدة من النواب املرفوعة عنهم 
ــتصدر قريبا  احلصانة البرملانية س
ــواب هم  ــؤالء الن ــن ه ــددا م وان ع
ــة النزاهة النيابية  اعضاء في جلن

واالتي في الطريق. 

@ÒâÏ–ñ»€a@@b‰€@@o€b”

بغداد / 
ــب  صاح ــد  (محم ــب  النائ ــال  ق
ــات  ــد مقوم ــا نفق ــي) انن الدراج
ــلطة املتعددة  الدولة لصالح الس
ــخصيات رؤوساء  القائمة على ش

االحزاب والكتل السياسية.
ــح  تصري ــي  ف ــي  الدراج ــاف  واض
ــدة» إننا لم ننتبه  لـ»البينة اجلدي
ــي احلالي  ــر النظام السياس ونغي
ــل في بناء الدولة وتقدمي  الذي فش
ــوم على  ــام يق ــات ألنه نظ اخلدم
ــس التوافقية واحملاصصة وان  اس
ــد باالجتاه  ــن كما نعتق احلل يكم
ــر لرئيس  ــاب املباش ــو االنتخ نح
ــة الذي يقوم  ــوزراء ورئيس الدول ال
ويكون  احلكومة  ــكيل  بتش بدوره 

ــام  ام ــه  حكومت ــن  ع ــؤوالً  مس
الشعب والبرملان.

ــب  ــذا يتطل ــي ان ه ــد الدراج واك
ــاس القيام بتعديل  بالدرجة االس
دستوري وبالفعل فقد تقدم (١٠١) 
ــتور  ــب لتعديل الدس ــب بطل نائ
ــي وهذه  ــر النظام السياس وتغيي

ــن بناء  ــي متك ــة الت ــي الطريق ه
ــة واقول ذلك عن جتربة ألنني  الدول
عشت تفاصيل النظام السياسي 

احلالي.
ــار الدراجي انه في حال عدم  واش
ــي  ــية ف ــة السياس ــاح الطبق جن
تغيير النظام السياسي دستورياً 
سنواجه تغييراً قسرياً يتخذ عدة 
ــعبية او انقالب  ــه اما ثورة ش اوج

عسكري او تدخل عسكري.
ــام تصريحه قال الدراجي  وفي خت
ــة املالية واالقتصادية  ان السياس
للدولة غير قادرة على ادامة الوضع 
اخلدمي في البالد حيث يتم يومياً 
ــار دوالر) الى خارج  ــل (ربع ملي حتوي

العراق عن طريق (٢٠) مصرفاً.
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بغداد / 
ــداد الرصافة االحتادية  ــتئناف بغ ــة محكمة اس ــة التحقيق املركزية في رئاس ــت محكم أعلن
القبض على متهم اقدم على ابتزاز مجموعة كبيرة من اطباء في بغداد بعد تهديدهم بالقتل، 
ــا جرى تصديق اعترافاته قضائياً .وذكر بيان صادر عن املركز اإلعالمي جمللس القضاء االعلى  فيم
ان القاضي اخملتص بقضايا خلية الصقور االستخبارية صدق اعترافات متهم اقدم على االبتزاز 
ــت البيان الى ان  ــال عدم الدفع.ولف ــد تهديدهم بالقتل في ح ـــ٤٠ طبيباً في بغداد بع ــي ل املال
املتهم كان يقوم وباالتفاق مع متهمني آخرين باالحتيال على األطباء من خالل ادعائهم بان احد 
ــلت وجرى السفر باملريض  أبنائهم كان قد اجرى عملية جراحية لدى الطبيب وان العملية فش
ــة بتهديد الطبيب.واضاف ان  اجملموعة كررت  ــارج العراق لتلقي العالج ومن ثم تقوم اجملموع خ
العملية مع٤٠ طبيبا في  بغداد ، مبينا أن احملكمة اتخذت االجراءات كافة بحق املتهم وصدقت 

اعترافاته قضائياً وفقاً ألحكام املادة الرابعة من قانون مكافحة االرهاب.

·Ënfl@pbœa6«a@÷Üñm@Z@ÚÌå◊äΩa@’Ó‘zn€a
›n‘€bi@·ÁÜÌÜËm@Ü»i@�bjÓjü@TP@ånia@ / بغداد

ــاء القبض على  ــس الثالثاء، عن الق ــت وزارة الداخلية،  ام أعلن
ــداهللا العقل املدبر  ــان محمد عب ــارب قحطان فرح ــم اله املته
ــروب املتهمني بتجارة اخملدرات بعملية نوعية. وجاءت  لعملية ه
ــن الوزير بعد توجيه  ــخصية م عملية القاء القبض مبتابعة ش

ــرطة اللواء  ــة وكيل الش ــكيل فريق عمل برئاس ــيادته بتش س
عماد الدليمي وعضوية مدير مكافحة االجرام اللواء وليد خالد 
ــتخباري  ومدير مكافحة اخملدرات اللواء رعد مجيد واجلهد االس
ــى املتهم الهارب  ــث مت القاء القبض عل ــن خلية الصقور. حي م

بعملية نوعية ، وبذلك يتبقى متهم واحد قيد املالحقة.

@paâÜÇΩa@Òâbvni@¥‡ËnΩa@lÎäÁ@ÚÓ‹‡»€@äiÜΩa@›‘»€a@Û‹«@új‘€a@ZÚÓ‹ÅaÜ€a

بغداد / 
ــة القانونية النيابية، امس  اتهمت اللجن
ــة مبنح اقليم  ــة االحتادي ــاء، احلكوم الثالث
كردستان احلق في خرق الدستور والتجاوز 
ــة  القانوني ــات  الصالحي ــع  جمي ــى  عل
ــم  ــة االقلي ــة ان حكوم ــة، مبين االحتادي

ــلمت نحو ١٠٨ ترليون دينار من ٢٠٠٣  تس
ــني  ــال عضو اللجنة حس ــة االن.وق ولغاي
العقابي ان ”احلكومات املتعاقبة واحلالية 
ــتان االفضلية في  ــم كردس ــت اقلي منح
ــرق جميع  ــمحت لها بخ ــد س ــالد وق الب
ــتور  ــى التجاوز على الدس ــني وحت القوان

بذريعة املصالح احلزبية“.واضاف العقابي، 
ــتورية  ــرات من اخلروقات الدس ان ”العش
لالقليم سجلت في االعوام السابقة دون 
ــيما  اي اعتراض او معاقبة من بغداد الس
ــق املتنازع عليها والتصادم  احتالل املناط
ــرة املاضية  ــوات االحتادية في الفت مع الق

ــارات واملنافذ  ــليم املط واالمتناع عن تس
ــح ان ”حكومة  ــة االحتادية“.واوض احلدودي
ــلمت نحو ١٠٨ تريليون دينار  االقليم تس
ــام ٢٠٠٣  ــة منذ ع ــات االحتادي ــن املوازان م
ــة  ــود املوازن ــزام ببن ــة االن دون االلت ولغاي

اخلاصة بالتزامات االقليم في بغداد“.

ÊbnçÖäÿ€@âÏnçÜ€a@÷Ïœ@pbÓy˝ï@oz‰fl@ÚflÏÿßa@Z@ÚÓibÓ‰€a@ÚÓ„Ï„b‘€a@NN|Ìäï@“a6«a

وكاالت / 
تهجمت نائبة كويتية، امس الثالثاء، على العراق بسبب الشكوى التي اقامها على 
ــارة».وذكرت صحيفة  ــن قائلة «الكحل بعني الرمدة خس ــت في مجلس االم الكوي
ــم قولها  ــراي الكويتية نقال عن النائبة في مجلس االمة الكويتية صفاء الهاش ال
ــد!! فعالً...الكحل بعني الرمدة  ــذا هو نهج العراق منذ أم ــكوى ه معلقة على الش
ــاهني أن  شكوى حكومة   العراق ضد   الكويت  ــارة. فيما رأى النائب أسامة الش خس
ــمال، مطالبا احلكومة بـردود عملية  ــتغربا من جار الش ــلوك مستفز ليس مس س

وموضوعية، بجانب أخذ احتياطات أمنية وديبلوماسية كاملة.

نائبة كويتية تتهجم على العراق بسبب الشكوى :

ÒâbéÅ@ÒÜflä€a@¥»i@›zÿ€a
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بغداد / البينة الجديدة 
ــنة الدراسية ٢٠١٨- ٢٠١٩  ــماح للطلبة املرقنة قيودهم للس أعلنت وزارة التربية، امس الثالثاء، الس
ــمحت للطلبة  ــة املفتوحة. وقالت الوزارة انها س ــي الكلية التربوي ــة ف بالعودة الى مقاعد الدراس
ــي الكلية التربوية  ــة ف ــية ٢٠١٨- ٢٠١٩ بالعودة الى مقاعد الدراس ــنة الدراس املرقنة قيودهم للس
ــتناداً  ــرين الثاني املقبل اس ــهر تش ــتالمها لغاية الـ١ من ش ــة، مبينة ان الطلبات يتم اس املفتوح
ــتني  لكتاب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي املتضمن اعادة طلبة قنوات القبول كافة للدراس
ــتثنت الطلبة املرقنة قيودهم بسبب الغش والتزوير  ــائية. واضافت الوزارة انها اس الصباحية واملس
والعقوبات االنضباطية، وكذلك املرقنة قيودهم بناء على طلبهم امللتحقني في الدراستني املسائية 
ــني والتعليم احلكومي اخلاص الصباحي والدارسني خارج العراق،  ــيعي والس واالهلية والوقفني الش
باإلضافة الى املقبولني في كليات او معاهد ذات احلدود الدنيا. واشارت الوزارة الى انه سيتم تشكيل 
جلنة برئاسة معاون العميد للشؤون العلمية واالدارية وعضوية كل من معاون العميد لشؤون املراكز 

الدراسية ومدير التسجيل تتولى تنفيذ القرار وفقا للضوابط والتعليمات اجلديدة.

بغداد / البينة الجديدة
ــد احلكيم، امس الثالثاء،  اكد وزير اخلارجية محم
ــد ابو  ــة احم ــة العربي ــس اجلامع ــع رئي ــه أطل ان
ــرائيلية، فيما اكد  ــداءات اإلس الغيط على االعت
ــاء بناء على  ــط ان حضوري الى بغداد ج ــو الغي اب
ــال احلكيم في  ــة العراقية. وق ــن اخلارجي دعوة م
مؤمتر صحفي مشترك عقده امس مع ابو الغيط، 
بحثنا االوضاع في ليبيا والسودان وسوريا واليمن 
ــج الن هذا املوضوع  ــج واملالحة باخللي وامن اخللي
مهم بالنسبة للعراق، مبينا اننا اوضحنا موقف 
ــدة التوتر في  ــف ح ــة تخفي ــن محاول ــراق م الع
ــزاع االيراني االمريكي.  ــة اخلليج وحول الن منطق
ــى االعتداءات  ــا اطلعنا ابو الغيط عل واضاف انن
االسرائيلية في مناطق عربية، مشيرا الى ان هناك 
ــة من القضايا املهمة التي مت طرحها في  مجموع
هذا االجتماع. من جانبه، اكد ابو الغيط حضوري 
الى بغداد هو بناء على دعوة من اخلارجية العراقي 
ــوزاري العربي القادم في  ــر لالجتماع ال وللتحضي
ــة العربية يوم الـ١٠ من ايلول احلالي. وتابع  اجلامع
ــال هذه الدورة كبير وكثيف ومعقد.  ان جدول اعم
ــر ان االمني العام للجامعة العربية احمد ابو  يذك
ــمية  ــى بغداد في زيارة رس ــط وصل امس ال الغي
ــالث ويبحث معهم  ــات الث يلتقي خاللها الرئاس

تطورات االوضاع االقليمية والدولية.

ÚyÏn–Ωa@ÚÌÏi6€a@ÚÓ‹ÿ€a@ø@ÚçaâÜ€a@Ü«b‘fl@µg@·ÁÖÏÓ”@Ú‰”äΩa@Új‹�€a@ÒÖÏ»i@|‡ém@ÚÓi6€a

¡çaÎ@âÎäfl@ø@ÚÓ„Ï„b”@7À@÷ä�i@Õ€bjfl@bÓœÏnça@¥‡Ënfl@¡jô@ZÚÁaå‰€a

رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

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

أسسها الراحل  

البينة الجديدة / وكاالت
ــراي الكويتية، امس  ــة ال ذكرت صحيف
ــالة إلى  الثالثاء، قيام العراق بتوجيه رس
مجلس األمن الدولي يتهم فيها الكويت 
بأنها تتبع سياسة فرض األمر الواقع من 
خالل إحداث تغييرات جغرافية في احلدود 
البحرية بني البلدين. وأشارت الصحيفة، 
ــتغرب، ال يعكس  ــه في حترك مس إلى أن
ــي العالقات الكويتية–  أجواء التقارب ف
ــابع من  ــه العراق في الس العراقية، وج
ــس األمن  ــى مجل ــالة إل ــي رس اب املاض
يتهم فيها الكويت بأنها تتبع سياسة 
ــالل إحداث  ــن خ ــع م ــر الواق ــرض األم ف
ــدود البحرية  ــرات جغرافية في احل تغيي
ــية  بني البلدين. وقالت مصادر دبلوماس

ــب الصحيفة،  ــي األمم املتحدة، بحس ف
ــدوب العراقي لدى املنظمة األممية  إن املن
ــلم  ــر العلوم، س ــد بح ــفير محم الس
ــالة إلى رئيس مجلس األمن طالباً  الرس
تعميمها وإصدارها كوثيقة رسمية من 
وثائق اجمللس، وأن بحر العلوم اجتمع مع 
عدد من ممثلي الدول لشرح موقف بالده.

وبينت الصحيفة، أن احلكومة العراقية 
طلبت من األمم املتحدة توثيق احتجاجها 
ــمته قيام حكومة  الرسمي على ما أس
ــداث تغييرات جغرافية في  الكويت بإح
ــة الواقعة بعد العالمة  املنطقة البحري
ــن خالل تدعيم  ــي خور عبداهللا م ١٦٢ ف
ــت العيج) وإقامة  منطقة ضحلة (فش
ــأ مرفئي عليها من طرف واحد دون  منش

ــراق، معتبرة أن ذلك ال  علم وموافقة الع
ــاس قانونياً له في اخلطة املشتركة  اس
ــور  ــي خ ــة ف ــة البحري ــم املالح لتنظي
ــداهللا. واعتبرت احلكومة العراقية، أن  عب
ــرف واحد في  ــيم احلدود من قبل ط ترس
ــا الطرفان، وفقا  ــق لم يتفق عليه مناط
ملا نص عليه املرسوم األميري ٣١٧ لسنة 
ــد املناطق البحرية  ــأن حتدي ٢٠١٤ في ش
ــت يعد فعالً باطالً مبوجب أحكام  للكوي
ــب الصحيفة. ــي. بحس ــون الدول القان

ــالتها  ولوّحت احلكومة العراقية في رس
ــتمرار الكويت  ــى أن اس ــس األمن إل جملل
ــع بإيجاد  ــر الواق ــة األم ــرض سياس بف
وضع جديد يغيّر من جغرافية املنطقة، 
ــود البلدين في  ــهم في دعم جه لن يس

ــي للحدود  ــيم نهائ ــى ترس ــل إل التوص
البحرية بينهما، ويعد فرضاً لواقع مادي 
يجب أال يؤخذ بعني االعتبار عند ترسيم 
ــتغرب مسؤول  احلدود بني الدولتني. واس
ــكوى  ــدث للصحيفة من ش ــي حت كويت
ــهد  ــن في وقت تش ــس األم ــراق جملل الع
ــاً يدفعها  ــات الثنائية زخم ــه العالق في
ــاً إلى األمام وتوّج في الفترة األخيرة  قدم
ــؤولني رفيعي  ــة بني مس ــارات متبادل بزي
ــتوى في البلدين، مبيناً أن اخلالفات  املس
ــتها  ــادة تتم مناقش ــي الع ــة ف احلدودي
ــدول عبر  ــني ال ــي ب ــتوى ثنائ ــى مس عل
ــا، فضالً عن  ــتركة وغيره ــان املش اللج
ــيم احلدود بني الكويت والعراق جاء  ترس
ــن مجلس  ــادر ع ــرار ٨٣٣ الص ــاً للق وفق

ــوؤل  املس ــاف  وأض  .١٩٩٣ ــام  ع ــن  األم
ــوع املنطقة البحرية  الكويتي أن موض
ــت حاضرة  ــيمها كان ــا وترس وعالماته
في كل االجتماعات الثنائية مع اجلانب 
ــذي كان يفضل عدم اخلوض  ــي ال العراق
ــة والقانونية  ــي الفني ــا من النواح فيه
ــية من  ــارات سياس آخذاً احلوار الى مس
ــة العراقية ال  ــول إن احلكوم ــل الق قبي
تريد أي إجراءات تغضب البرملان العراقي 
ــو لم يعمم  ــارع العراقي. ومتنى ل والش
ــالة مندوبه كوثيقة رسمية  العراق رس
ــداً ان  ــن، مؤك ــس األم ــق مجل ــن وثائ م
ــت العيج) تقع ضمن املياه  منشأة (فش
االقليمية الكويتية وهذا موثق تاريخياً 

وقانونياً.
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ــاد بنيامني نتنياهو مبوقفي البحرين  إشــادة .. أش
ــزب اهللا في  ــنه ح ــارات من الهجوم الذي ش واإلم
شمال إسرائيل، واعتبر موقف هذين البلدين دليال 
على حتول جذري في الشرق األوسط. وقال نتنياهو 
خالل اجللسة األسبوعية للحكومة اإلسرائيلية 
ــي  ــة البحرين ــري اخلارجي ــات وزي ــب بتصريح أرح
ــنه حزب اهللا أدانا  ــي ضد العدوان الذي ش واإلمارات
ــزب اهللا بالعمل  ــمح لتنظيم ح ــز احلكومة اللبنانية التي تس عج

انطالقا من أراضيها ضد إسرائيل.
ــتان  ــأن أفغانس ــي بش ضمــان .. أعلن املمثل اخلاص للرئيس الروس
ــيا إلى جانب عدد من الدول  زامير كابولوف أن روس
ــني الواليات  ــاق احملتمل ب ــة لالتف ــتكون ضامن س
ــيا  املتحدة وحركة طالبان األفغانية. وقال: «روس
ــيا  ــارك كضامنة لهذا االتفاق، وليس روس ستش
وحدها بل عدد من الدول» األخرى. وأعرب كابولوف، 
عن اعتقاد موسكو بانسحاب القوات األمريكية 

من عدد من املقاطعات في أفغانستان.

اطفــاء .. أظهر موقع «vesselfinder» لرصد حركة 
ــة النفط اإليرانية «أدريان داريا١»  الناقالت، أن ناقل
ــاعة، ما  ــى موقعها منذ ١٧ س ــر حتديثا عل لم جت
ــد املواقع. وال يُظهر  ــح أنها أطفأت نظام حتدي يرج
موقع «vesselfinder» حتى اآلن الوجهة املقصودة 
للسفينة، التي سبق وحدد طاقمها الوجهة على 
ــا. وتباطأت حركة  ــان وتركي ــا موانئ في اليون أنه
ــد اإلفراج عنها في ١٥ اب  ــم «غريس ١» بع الناقلة التي حملت اس

من الشهر املاضي.
ــتهداف اآللية  ــاهد، لعملية اس بث .. بث «حزب اهللا» اللبناني مش
ــرائيلية في أفيفيم والتي أدت لسقوط قتلى  اإلس
ــرائيل. وأكد احلزب  ــمالي إس وجرحى بني اجلنود ش
ــاعة الرابعة  ــابقا أنه «عند الس ــر س في بيان نش
ــوم األحد، قامت مجموعة  و١٥ دقيقة بعد ظهر ي
ــهيدين حسن زبيب وياسر ضاهر بتدمير آلية  الش
عسكرية عند طريق ثكنة أفيفيم وقتل وجرح من 

فيها».

كشــف ..  كشف أمني عام «حزب اهللا» حسن نصر 
ــنها  اهللا املعاني الهامة للعملية  األخيرة التي ش
ــرائيلي قرب  عناصر احلزب ضد موقع للجيش اإلس
احلدود اللبنانية، وقال إنها كانت جزءا من العقاب 
ــرائيل. وتناول نصر اهللا في كلمته  في اجمللس  إلس
ــه «حزب اهللا» في  ــورائي املركزي الذي أقام  العاش
ــس، العملية  ــي الروي ــهداء  ف ــيد  الش ــع س مجم
ــر أحد أكبر  األخيرة ونتائجها، معتبرا أنها مكنت املقاومة من «كس

اخلطوط احلمراء للعدو».
ــتاني ريزان  ــفت القيادية في االحتاد الوطني الكردس تســليم .. كش
ــيخ عن اتفاق داخل حكومة إقليم كردستان  الش
ــرادات املنافذ  ــليم عائدات النفط وإي العراق، لتس
ــداد. وقالت:  ــة االحتادية في بغ احلدودية للحكوم
«العالقة اآلن بني حكومتي بغداد وأربيل إيجابية، 
ــة، فحكومة  ــج مهم ــر عن نتائ ــا أن تثم وميكنه
اإلقليم تريد أن تكون قريبة من احلكومة االحتادية، 

ألنها ترى أن قوتها من قوة العراق املوحد».

بغداد / البينة الجديدة 
ــني  ياس الداخلية  ــر  وزي ــه  وج
ــري، بتكثيف االجراءات  الياس
ــرم، فيما  ــهر مح مع حلول ش
ــني نصب  ــع املواطن اوعز بوض
ــم. ــهيل أموره ــم وتس اعينه
وقالت الوزارة ان وزير الداخلية 
ياسني طاهر الياسري زار مساء 
ــرطة  ــادة الش ــر قي ــس مق ام
ــد  بقائ ــى  والتق ــة،  االحتادي
الركن جعفر  اللواء  ــرطة  الش
البطاط وعدد من كبار الضباط 
في القيادة. واكد الياسري على 
ــى املنجز  ــاظ عل ــة احلف أهمي
ــه القوات  ــي الذي حققت األمن
ــة مبختلف  ــلحة العراقي املس
ــى  ال ــيرا  مش ــكيالتها،  تش
ــي في أداء  ــرورة عدم التراخ ض
ــات ومضاعفة  ــام والواجب امله
اجلهود لضمان املزيد من األمن 
وحتقيق االستقرار. وأوعز بزيادة 
ــع  ــتباقية ملن ــات االس العملي
ــن حتقيق  ــة م ــا االرهابي اخلالي
ــاً  موجه ــة،  اإلجرامي ــا  مآربه
ــة  ــراءات األمني ــف االج بتكثي
ــرم احلرام  ــهر مح مع حلول ش
ــبة ألداء  لتوفير األجواء املناس
الشعائر احلسينية. كما وجه 

الياسري قيادة قوات الشرطة 
ــني  املواطن ــع  بوض ــة  االحتادي
ــهيل  وتس ــم  اعينه ــب  نص
أمورهم وعدم التجاوز عليهم، 
ــرورة التعامل مع  ــا الى ض الفت
اجلميع مبسافة واحدة ومن دون 
ــون فوق كل  ــز ووضع القان متيي

ــري على  ــدد الياس اعتبار. وش
ــيق املشترك مع  ضرورة التنس
ــوف وزارة الداخلية  ــي صن باق
ــيرا  ــب عنوانه، مش وكل حس
ــدم التداخل في  الى اهمية ع
ــام  الت ــد  والتقي ــات  الصالحي
الصادرة  ــر  واالوام بالتعليمات 

ــب آخر  ــن جان ــوزارة. م ــن ال م
ــري عدداً من عوائل  كرم الياس
ــة  االحتادي ــرطة  الش ــهداء  ش
ــيمة  تثميناً للتضحيات اجلس
التي قدمها الشهداء األبطال 
ــرفة  ــف املش ــراً للمواق وتقدي

لهذه العوائل الكرمية.

بغداد / البينة الجديدة
ــة، امس الثالثاء، عن  ــرة التحقيقات في هيئة النزاه أعلنت دائ
ــط من ضبط  ــالكات مكتب حتقيق واس ــن فريق عمل من م متك
ــي احملافظة  ــة مرور ف ــدة مع مديري ــركة متعاق ــني في ش متهم
ــرة، إن فريق عمل مكتب  ــروط العقد. وقالت الدائ خملالفتهما ش
واسط التابع للهيئة، الذي انتقل إلى مقر دائرة املشروع الوطني 
لتسجيل املركبات وإصدار إجازات السوق التابع إلى مديرية مرور 
ــب  احملافظة، قام بضبط املتهمني اللذين يعمالن بصفة محاس
ــتيفاء  ــدة مع مديرية املرور؛ لقيامهما باس ــركة املتعاق في الش
ــول على رخصة  ــني الراغبني في احلص ــغ مالية من املواطن مبال
ــط خالفا  ــيارات من مديرية املرور العامة – موقع واس قيادة الس
لبنود العقد املبرم مع وزارة الداخلية – صندوق شهداء الشرطة 
واملالحق اخلاصة به. وأضافت الدائرة، أن التحقيقات األولية التي 
ــتوفيان مبلغا يصل  ــا الفريق أكدت أن املتهمني كانا يس أجراه
إلى ثالثني ألف دينار عن االختبار الثالث الذي يخضع له الراغبني 
ــا للعقد الذي  ــيارات خالف ــول على رخصة قيادة الس في احلص
ــى أن االختبار الثالث يكون مجاناً، الفتة إلى ضبط (٨٣)  نص عل
ــارت الدائرة، إلى أنه مت تنظيم  إضبارة مخالفة لبنود العقد. وأش
ــات خالل العملية، التي نفذت  محضر ضبط أصولي باملضبوط
ــة املتهمني على قاضي  ــى مذكرة قضائية، وعرضه رفق بناء عل
ــذي قرر توقيفهما وفقا ألحكام املادة  محكمة حتقيق الكوت ال

(٣٤١) من قانون العقوبات.

نينوى / البينة الجديدة 
وجهت محافظة نينوى، امس الثالثاء، بإيقاف اجراءات تقطيع 
ــى الكثير  ــاوزات عل ــا اكدت وجود جت ــا، فيم ــي وتوزيعه االراض
ــرار بإيقاف  ــور املرعيد انه مت اصدار ق ــال احملافظ منص منها. وق
ــى ضرورة رفع  ــددا عل ــراءات تقطيع االراضي وتوزيعها، مش اج
ــي التابعة للدولة  ــاوزات التي حصلت على االراض جميع التج
ــاريع خدمية  ــتثمارها في مش ــدا الس ــدن احملافظة متهي في م
ــدراء جمعيات  ــه اجتماعا مل ــة. واضاف املرعيد خالل ترؤس عام
ــي التابعة  ــاك الكثير من االراض ــي احملافظة ان هن ــكان ف االس
ــدة جهات في جميع  ــت عليها جتاوزات من ع ــة قد حصل للدول
اقضية ونواحي احملافظة وهو ما اخر تنفيذ العديد من املشاريع 
ــددا على ضرورة رفع جميع  ــتثمارية عليها، مش اخلدمية واالس
ــاريع التي  ــتثمارها في تنفيذ املش تلك التجاوزات من اجل اس
ــار املرعيد الى قيام جهات عدة بوضع اليد  تخدم املواطنني.واش
ــح مختلفة وهو ما ال  ــن االراضي وتقطيعها ملصال على عدد م
نسمح به مهما كانت تلك االراضي او اجلهات وسوف نحاسب 

جميع املتجاوزين وفق القانون على حد ذكره.

بغداد / البينة الجديدة
أعلن مصرف الرافدين، امس الثالثاء، إطالق السلف التكميلية 
ــة إلى  ــة ملوظفي دوائر الدولة التي تترواح ما بني خمس اإلضافي
٢٥ مليون دينار، عن طريق بطاقة املاستر كارد الدولية واملوطنة 
ــرف. وقال املكتب اإلعالمي للمصرف،  رواتبهم حصراً لدى املص
ــر الدولة  ــي دوائ ــف ضعفني ملوظف ــلف الضع ــه مت صرف س إن
ــلفا  ــبق وأن مت منحهم س ألكثر من ١١٥٠٠ موظف من الذين س
ــلفة الثانية اإلضافية ومت صرفها  ــخصية وقدموا على الس ش
ــرف تلك  ــح البيان، أن ص ــتر كارد. وأوض ــطة املاس ــم بواس له
السلفة مت عن طريق بصمة الزبون ثم إبالغ املوظف عبر إرساله 
ــلفة وذلك بعد أن استكمل  ــالة نصية تخطره مبنحه الس رس
ــة اإلجراءات القانونية ملنحه اياها وصرفها عن طريق أدوات  كاف

الدفع االلكتروني والتي متت تعبئة الرصيد املالي اليها.

بغداد / البينة الجديدة
ــبب اتخاذ رئيس الوزراء عادل عبد  ــف مصدر سياسي، عن س كش
ــار الى ان  ــور بغداد االمني، فيما اش ــرارا بايجاد بديل لس املهدي ق

الكتل اخلرسانية للسور ستنقل الى احلدود السورية.
ــة متكاملة  ــدرس حالياً خط ــادات األمنية ت ــدر ان القي ــال املص وق
ــتغناء عن السور اإلسمنتي (سور بغداد االمني) ونقل الكتل  لالس

اخلرسانية إلى مناطق ساخنة ضمن احلدود مع سورية.
ــور  ــاف أن تقارير ميدانية وصلت إلى رئيس الوزراء تؤكد أنّ الس واض
ــاهم في  ــكان في مناطق حزام بغداد، وس أحلق أضراراً كبيرة بالس
ــيخ حالة العزل الطائفي التي ابتكرها األميركيون بعد أشهر  ترس
ــيئة فضالً عن  ــائل س ــن دخولهم العراق، معتبراً أنّه يحمل رس م
ــي صعوبة  ــداد، متثلت ف ــكان حزام بغ ــاة كبيرة لس ــببه مبعان تس
ــر وإحلاق  ــداد والعالج والتعليم وتهجير مئات األس الدخول إلى بغ
ــور. وأكد  ــع بالقرى واملناطق الزراعية التي مير منها الس خراب واس
املصدر ذاته، أنّ خطوة عبد املهدي جاءت بعد طلبات تلقاها من عدد 
من مسؤولي احملافظات احمليطة ب بغداد، ال سيما التي تضررت كثيراً 
من جراء السور، وخاصة األنبار وديالى، الفتا الى ان عبد املهدي وجه 
حالياً برفع جزئي لتلك احلواجز من جهة أبو غريب والرضوانية غربي 
ــفيات واجلامعات أو  ــهيل وصول املواطنني إلى املستش بغداد، لتس

أسواق العاصمة. وتابع ان العمل بدأ فعالً على ذلك.
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وكاالت / البينة الجديدة
ــيد حسن  أكد زعيم حزب اهللا اللبناني الس
ــرائيلي منذ  نصر اهللا، أن أكبر خط احمر اس
عشرات السنني كسرته املقاومة اللبنانية 
ــرائيليني  ــب اإلس ــا خاط ــد، فيم ــوم األح ي
ــم  ــإن كل جنودك ف ــم  اعتديت إذا  ــول  بالق
ــتعمراتكم في عمق العمق ستكون  ومس
ــن أهداف ردنا. وقال نصر اهللا في كلمة،  ضم
إن إسرائيل التي تقدم نفسها صاحبة أقوى 
ــام كل العالم  ــالل ٨ اي ــش باملنطقة خ جي
ــة وقلقة واحلدود اللبنانية في  وجدها خائف

ــرائيل  عمق ٥ كم كانت خاوية، مبيناً أن إس
أضحت اوهن من بيت العنكبوت. وأضاف أن 
املقاومة كسرت ما يسمى بأكبر خط أحمر 
ــنني، مبيناً أنه  إسرائيلي منذ عشرات الس
كبداية ملرحلة جديدة من املقاومة اللبنانية 
عند حدود فلسطني فليس هناك أي خطوط 
حمراء. وأوضح نصر اهللا، نحن ثبتنا معادلة 
ــردع وقلنا ل نتنياهو لم تعد لدينا خطوط  ال
ــرائيليني بالقول إذا  ــاً اإلس ــراء، مخاطب حم
اعتديتم فإن كل جنودكم ومستعمراتكم 
في عمق العمق ستكون ضمن أهداف ردنا.

ــرائيليني أن يحفظوا تاريخ  وتابع، على اإلس
ــه بداية مرحلة جديدة من  ١ أيلول ٢٠١٩ ألن
ــار  ــدود حلماية لبنان. وأش ــد احل ــع عن الوض
ــاحة العمل  ــه ضمن مس ــر اهللا، إلى أن نص
ــرائيلية  ــيرات اإلس ــنواجه املس اجلديدة س
ــماء لبنان، مؤكداً أن احلريص على  ضمن س
ــتقرار لبنان يجب أن يقول لإلسرائيليني  اس
ــيراتكم بخرق  ــماح ملس ــن الس ــى زم انته
، سننتهي من هذه اجلولة إلى  سيادتنا. وبنيّ
ــد منعنا نتنياهو من  ــع جديد وأقوى وق موق

توهني توازن الردع.
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 بغداد / البينة اجلديدة 
ــة وكالة  ــن وزير التربي ــة صادرة م ــة اجلديدة)، وثيق ــر ( البين تنش
ــيل العبادي مديرة  ــاء قرار تعيني اس ــهيل تتضمن الغ قصي الس
ــبب ذلك الى عدم امتالك املرشحة  تربية نينوى.وعزا السهيل س

للشروط واملؤهالت املطلوبة للوظيفة.

بغداد / البينة اجلديدة
ــني العقابي، ان تسليم واردات نفط  اكد عضو اللجنة القانونية النيابية حس
اقليم كردستان الى بغداد اتسم بشرط تسديد ديون االقليم، معتبرا انه ليس 
ــة  ــماح لبغداد ممارس ــن املنطق ان تطلب اربيل دفع رواتب موظفيها دون الس م
ــاورة الذي تبثه  ــث لبرنامج املن ــال العقابي في حدي ــي االقليم.وق ــلطتها ف س
الفضائية السومرية، إنه ليس هناك سلطة للحكومة االحتادية في كردستان، 
ــددا على ان الكرد جزء من النسيج االجتماعي في العراق.واضاف العقابي،  مش
ــرط تسديد ديون االقليم،  ــتان ل بغداد اتسم بش ــليم واردات نفط كردس أن تس
ــلمت ١٠٨ تريليون من ٢٠٠٣ ولغاية ٢٠١٦.وتابع  ــتان تس ــيرا الى ان  كردس مش
ــماح  ــن املنطق ان تطلب اربيل دفع رواتب موظفيها دون الس ــي، ليس م العقاب

ل بغداد مبمارسة سلطتها في محافظات كردستان.
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(البينة اجلديدة) نريدها أن تكون مشروعاً لنقل صوت 
الناس الفقراء في بالدنا بحيث تكون منبرهم اخمللص 
لنقل معاناتهم إلى من يهمه األمر لذا سنستمر في 
طرق أبواب السادة املسؤولني حتى يستمعوا لصوت 
العراقي الذي اتخذ من (البينة اجلديدة) وسيلة أمينة 
ــد أمله اليومي، وعلى هذا األساس لن يهمنا زعل  جتس
من يزعل من مسؤولينا املهم أن ال يزعل علينا املواطن 

وأن يجد صوته في صفحات (البينة اجلديدة).
اِّـرحوم ستار جبار الزم مؤسس صحيفة البينة الجديدة

بغداد / البينة اجلديدة 
ردت النائبة عالية نصيف، امس الثالثاء، 
على تصريحات النائبة الكويتية صفاء 
الهاشم بشأن العراق، فيما اشارت الى 
انها باتت تردد امثاال شعبية وكأنها في 
سوق.وقالت نصيف ان احلكومة العراقية 
ــى خطوة انتظرناها منذ مدة  أقدمت عل
ــل في حتقيقها،  ــة ولم نقطع األم طويل
ــام مجلس  ــوم متهمة ام ــت الي فالكوي
ــة فرض األمر الواقع  األمن باتباع سياس
ــدود البحرية العراقية  والتجاوز على احل
ــور عبداهللا من  ــد العالمة ١٦٢ في خ بع
ــييد  ــالل تدعيم منطقة ضحلة وتش خ
ــتحصال موافقة  ــا دون اس ــأ عليه مرف
العراق، معتبرة ان هذا التصرف من قبل 
ــح للقوانني الدولية  ــت خرق فاض الكوي
ــيادة  ــداء على س ــار واعت ــون البح وقان
ــكرها  ــن ش ــف ع ــت نصي العراق.وأعرب
ــه  لتوجي ــة  اخلارجي ووزارة  ــة  للحكوم
ــأن ذلك،  ــى مجلس األمن بش ــالة إل رس
ــريف  ــس الوزراء واإلعالم الش داعية رئي

ــات  ــادات ومنظم ــات واالحت والنقاب
ــع أصواتهم  ــع املدني الى رف اجملتم
للمطالبة باسترجاع كافة حقوق 
العراق التي جتاوزت عليها الكويت 
طيلة السنوات املاضية.وتابعت ان 
ــتيريا التي اصيب بها  حالة الهس
البعض في مجلس األمة الكويتي 
ــا  ــكوى وخصوص ــذه الش ــاه ه جت
ــم التي باتت  النائبة صفاء الهاش
تردد أمثاال شعبية وكأنها في سوق 
وليس مجلس، قد يكون سببها هو 
ــعرون بها اليوم  الصدمة التي يش

ــؤولون عراقيون  ــد ان كان هناك مس بع
ــابقون يغضون النظر عن التجاوزات  س
ــباب معروفة، مشيرة الى  الكويتية ألس
ــيئني في مجلس  ــرد على املس اننا لن ن
ــا  ــا وأخالقن ــل مببادئن ــا نعم ــة ألنن األم
وننظر اليكم كعراقيني.وتابعت نأمل ان 
ــة العراقية خطوتها من  تكمل احلكوم
ــالل إلغاء اتفاقية خور عبداهللا املذلة،  خ
وتقدمي شكوى ضد الكويت على خلفية 

تشييدها ميناء مبارك في موقع يخالف 
ــس األمن رقم  ــار وقرار مجل قانون البح
٨٣٣ ، واستخدام ملف الربط السككي 
ــترجاع  كورقة ضغط على الكويت الس
ــت نائبة كويتية، امس  حقوقنا.وتهجم
ــكوى  ــبب الش الثالثاء، على العراق بس
ــى الكويت في مجلس  ــي اقامها عل الت
االمن قائلة الكحل بعني الرمدة خسارة. 
ــى مجلس األمن  ــالة إل ووجه العراق رس
اتهم فيها الكويت بأنها تتبع سياسة 

ــالل إحداث  ــن خ ــع م ــر الواق ــرض األم ف
ــدود البحرية  ــرات جغرافية في احل تغيي
ــة ١٦٢ في خور  ــني البلدين بعد العالم ب
عبداهللا من خالل تدعيم منطقة ضحلة 
ــأ مرفئي  ــج) وإقامة منش ــت العي (فش
عليها من طرف واحد دون علم وموافقة 
العراق، معتبرة أن ذلك ال اساس قانونياً 
له في اخلطة املشتركة لتنظيم املالحة 

البحرية في خور عبداهللا.
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بغداد / البينة اجلديدة
ــتقلة لالنتخابات التعاقد عـلـى اجـهـزة حتقق جـديـدة   كشفت املفوضية العليا املس
ـــتـجـري فـي االول من  ــات مـجـالـس املـحـافـظـات الـتـي س ـــتـعـداداً النـتـخـابـ اس
ــي الدين، في تصريح  ــب رئـيـس املفوضية رزكار مح ـــان عــام ٢٠٢٠.وقـــال نـائـ نـيـس
ـــركـات لــتــزويــدهــا  ــــرة لـلـش ــوة مــبــاش ــت دعـــ ــة وجه ــي، ان املفوضي صحف
بـعـروض الجهزة التحقق االلكتروني اخلاصة بتدقيق بطاقة الناخب واملعلومات املتوفرة 
ــي انتخابات مـجـلـس  ــتخدمت ف ــاء العمر االفتراضي لألجهزة التي اس ــه بعد انته عن
ــركة املتميزة  ــتوافق على عروض الش الــنــواب عــام ٢٠١٨، مـؤكـداً ان املـفـوضـيـة س
ــعار  ــفافية وضمن االس ــة االنتخابية بش ــير العملي ــك التقنية لضمان س ــر تل بتطوي
ــدول الــزمــنــي  ــي الدين ان املفوضية اكملت اجل ــة املعتمدة عامليا.وأضـاف مح العاملي
ــي موعدها املقرر  ــس احملافظات ف ــات مـجـالـ ــراء انــتــخــابــ ــي الجـــ الـعـمـلـيـاتـ
ــرين  ــل، مبيناً ان املفوضية حددت يوم االول مـن تش ــان من العام املقب يوم االول من نيس
ــي االنتخابات،  ــاركة ف ــتقبال طلبات االحـزاب الراغبة باملش ــداً اخـيـرا الس االول مـوعـ
ــه مـوعـداً أخـيـراً لتقدمي قوائم حتالفات  ـــهـر نفس بينما حــددت الـخـامـس مـن الـش
ـــــار رئـيـس  ــات العراق عدا اقليم كردستان.وأش ــية في عموم محافظ الكتل السياس
املـفـوضـيـة إلــى أن الـتـعـاقـدات مع الشركات اخلاصة بعدة االقتراع واالوراق واالجهزة 
الفاحصة مستمرة، واصفاً التهيئة لتلك االنتخابات بأنها جيدة لغاية االن بعد احلصول 
على استثناءات وبعض القرارات التي تدعم عمل املفوضية من قبل مجلس الوزراء.ولفت 
ــة عـرضـت عـلـى مـوقـعـهـا االلـكـتـرونـي ومـوقـع االمـم  محي الدين إلى ان املفوضي
ــريع النتائج  ــركة فاحصة لكل االجهزة اخلاصة بتس ــا بالتعاقد مـع ش ــدة رغبته املتح

والتحقق والوسط الناقل.

ــعب بإجراء  ــه ممثلي الش ــا وعد ب ــزام مب بااللت
ــة، مؤكدا  ــه الوزاري ــل كابينت ــات داخ إصالح
ــاءلة والعدالة.  ــمولون باملس ــود وزراء مش وج
ــر  ــواب ينتظ ــس الن ــي أن ”مجل ــال النائل وق
ــوزراء بإجراء إصالحات وزارية  خطوات رئيس ال
وإرسال اسماء بديلة حتظى مبقبولية مجلس 

النواب“.
ــة أعلنت قيادة عمليات  وفي التطورات االمني

ــر  ــال (٨) عناص ــاء، اعتق ــس الثالث ــداد، ام بغ
ــر بينهم (٦)  ــكلون عصابة لالجتار بالبش يش
فتيات شمال العاصمة. وقالت القيادة ، إنه مت 
القبض على عصابة لالجتار بالبشر مكونة من 
ــم (٦) فتيات ضمن منطقة  ــني بينه (٨) متهم

الشعب.
على صعيد ذي صلة أعلن املتحدث باسم وزارة 
ــن)، امس الثالثاء،  ــعد مع الداخلية اللواء (س

ــر من داعش في  ــاء القبض على (٤) عناص إلق
ــمى  ــون في ما يس ــل كانوا يعمل ــن املوص أمي
ــيطرة  ــبة أثناء س ــوان احلس ــوان اجلند ودي دي
ــن، إن فوج  ــل. وقال مع ــى املوص ــم عل التنظي
طوارئ الشرطة اخلامس التابع لقيادة شرطة 
ــوى وبناءً على مذكرات قبض قضائية ومن  نين
ــيطرات املفاجئة ليالً،  خالل تنفيذ واجب الس
ــاب اجلديد وراس اجلادة  مت القبض في مناطق ب

والهرمات في اجلانب االمين ملدينة املوصل على 
(٤) عناصر من عصابات داعش االرهابية.

ــي، ان جلان  ــدر سياس ــف مص ــي وقت كش ف
ــعبي لم  ــد الش التحقيق بقصف مقار احلش
تتوصل لغاية الساعة إلى نتائج واضحة. وقال 
ــكلت  ــان التحقيقة التي ش ــدر ان اللج املص
على أثر القصف الذي طاول احلشد الشعبي، 
لم تتوصل لغاية الساعة إلى نتائج واضحة، 

ــان ال تعرف حتى اللحظة  ــا ان هذه اللج مبين
ــن خالل  ــاء م ــرات ج ــك املق ــف تل إن كان قص
ــيرة أم حربية، أو قصف صاروخي.  طائرات مس
ــكوكا بأن االستهداف قد  واضاف ان هناك ش
ــيرا الى  ــون من خالل قصف صاروخي، مش يك
ان العراق توصل إلى نتيجة واحدة فقط، وهي 
ــل خارجي، أي  ــتهداف مت من خالل عم أن االس

بعملية قصف لكن من دون معرفة كيف مت.

وكاالت / البينة اجلديدة
«احلرة  حتقيق  بشأن  بيانا  احلرة  قناة  أصدرت 
عراقية  مؤسسات  في  الفساد  عن  تتحرى» 
عبر  انتجت  انها   ، البيان  في  القناة  وذكرت 
أغسطس  أب   ٣١ يوم  تتحرى»  «احلرة  برنامج 
ومتوازنا  ومهنيا  منصفا  استقصائيا  حتقيقا 
حول شبهات فساد في بعض املؤسسات في 

العراق.
وأضافت، انه طوال فترة إعداد التحقيق أعطى 
املعنية  واملؤسسات  لألشخاص  العمل  فريق 
الفرصة والوقت الكافيني للرد لكنهم رفضوا 

ذلك.
مفتوحا  يزال  ال  الباب  ان  القناة،  إدارة  وأكدت 
على  للرد  املعنية  واملؤسسات  لألشخاص 
تلتزم  انها  الى  مشيرة  التحقيق،  مضمون 
واحلياد  بالدقة  املتمثلة  املهنية  بالثوابت 
التحديات  ظل  في  انه  واملوضوعية.وبينت، 
التي  واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية 
ماسة  حاجة  هناك  فإن  املنطقة،  تواجهها 
أكثر من أي وقت مضى إلى الشفافية واألمانة 
في الطرح اإلعالمي.هذا وأعلنت هيئة اإلعالم 
احلرة  قناة  مكاتب  عمل  تعليق  واالتصاالت 

عراق األميركية في العراق لثالثة أشهر، على 
في  الفساد  عن  متلفزا  حتقيقا  بثها  خلفية 
عنوان  حمل  العراق،  في  الدينية  املؤسسات 

أقانيم الفساد املقدس في العراق.
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بغداد / البينة اجلديدة
رأى النائب عن تيار احلكمة ستار اجلابري، امس الثالثاء، أن ملف االستجوابات يتعرض 
ــتجواب مت تقدميها وكان من  ــي، مبيناً أن عدداً من طلبات االس لتوافقات وغزل سياس

املفترض عرضها بالفصل التشريعي السابق لكن هذا األمر لم يحصل.
ــي جزء من  ــتجوابات ه ــئلة البرملانية واالس ــتضافات واألس ــري ، إن االس ــال اجلاب وق
ــتور والقانون والنظام  ــواب التي كفلها له الدس ــات وعمل عضو مجلس الن صالحي
ــاً يدعم اجلانب  ــي ميثل جزءاً مهماً وضروري ــس، مبيناً أن الدور الرقاب ــي للمجل الداخل

التشريعي في تقومي وتصويب عمل الدولة واملؤسسات التنفيذية.
ــي للمجلس تتعرض  ــي كفلها النظام الداخل ــتجوابات الت ــاف، أن ملفات االس وأض
ــتجواب قدم بقوائم  ــاً إلى أن هناك أكثر من طلب اس ــي، الفت لتوافقات وغزل سياس
ــريعي السابق  ــة اجمللس وكان من املفترض أن يتضمن الفصل التش تواقيع إلى رئاس
ــتجواب لكن هذا  ــض منها وأن يحضر الوزراء املعنيون باالس ــا جميعاً أو البع عرضه

األمر لم يحصل.

@—‹fl@Zkˆb„@NNfiÏ‹Ëj€a@fibÿë@ÈibÌ@bÁ
ÔçbÓç@fiåÀÎ@pb‘œaÏn€@ûä»nÌ@pbiaÏvnç¸a

كتب محرر الشؤون احمللية
سبق ان طرحت «البينة اجلديدة» 
مشروعاً  سؤاالً  سابق  عدد  في 
املشاريع  مئات  وجود  بشأن 
التابعة  واملعامل  واملصانع 
العام  منذ  العام  للقطاع 
معطلة  وهي  اآلن  وحلد   (٢٠٠٣)
بأن  تفيد  معلومات  ظل  في 
يعاني  صناعية  مشاريع  هناك 
مشكلة  من  فيها    العاملون 

اجللوس من دون عمل.

ان  اجلديدة»  «البينة  وتؤكد 
صناعية  مشاريع  اربعة  هناك 
ميسان  محافظة  في  عمالقة 
منذ  اهملت  املثال  سبيل  على 
اآلن  وحلد  البائد  النظام  سقوط 
اآلن االسباب  وال احد يعرف حلد 
الشروع  عدم  وراء  احلقيقية 
امتصاص  لغرض  بتشغيلها 
في  العاملة  االيدي  من  اآلالف 

ميسان.
بأن  تؤكد  اجلديدة»  «البينة 

مطالبة  واملعادن  الصناعة  وزارة 
بتقدمي احصائية بعدد املشاريع 
الصناعية املعطلة وبيان اسباب 
التعطيل ألنه من غير املنطق ان 
اخلريجني  من  اآلالف  هناك  جند 
عمل  فرص  عن  بحثاً  يتظاهرون 
مهمة  صناعية  قطاعات  بينما 
االصرار  سبق  مع  معطلة 
باجابة  املطالبة  نكرر  والترصد.. 
يطرح  ملا  تسويفاً  وكفى  فورية 

من تساؤالت.

A_Üï6€aÎ@âaäï¸a@’jç@…fl@Ú‹�»Ωa@›flb»ΩaÎ@…„bñΩaÎ@…ÌâbíΩa@pb˜Ω@ÒbÓßa@ÜÓ»Ì@Âfl@NNC@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@D@Íâäÿm@fia˚ç

البينة اجلديدة / وكاالت
حسن  اإليراني  الرئيس  أكد 
أن  الثالثاء،  امس  روحاني، 
الرئاسة اإليرانية لم ولن تنوي 
أميركا،  مع  املباشر  التفاوض 
لكنه قال إن بالده لن تغلق باب 
الدبوماسية أبداً، وقال روحاني 
في تصريحات تناقلتها وسائل 
أميركا  رفعت  إذا  إنه   ، إعالم 

لها  املمكن  من  عقوباتها  كل 
.٥+١ اجتماعات  إلى  العودة 
وأضاف إذا لم تصل املفاوضات 
حتى  املقابل  الطرف  مع 
سنتخذ  نتيجة  إلى  اخلميس 
قال  لكنه  الثالثة،  اخلطوة 
الثالثة  املرحلة  اتخاذ  بعد  إنه 
مع  مفاوضاتنا  في  سنستمر 
روحاني  األخرى.وتابع  األطراف 

الدبلوماسية  باب  نغلق  لن 
املقاومة  أن  ونعتقد  ابداً 
تكمالن  والدبلوماسية 
وأوضح،  البعض.  بعضهما 
فهم  سوء  يحصل  أحياناً  أنه 
ولن  لم  نحن  للتصريحات، 
مع  املباشر  التفاوض  ننوي 
يحدد  من  هو  واملرشد  أميركا، 

أصول سياستنا.

ــذه األحلان  ــابه أحد ه ــة ولرمبا ش مختلف
ــارف في مجالس اللهو أو في  الغناء املتع
ــتعمال هذه األحلان  غيرها فهل يجوز اس
ــيني؟اجلواب إذا  ــوار في العزاء احلس واألط
ــان من األحلان  ــم يعلم بكون تلكم األحل ل
ــو واللعب جاز  ــل الله ــة عند أه املتعارف
ــة ، وإذا  ــراءة التعزي ــي ق ــتخدامها ف اس
ــا حكم  ــؤال م ــم يجز.الس ــك ل ــم ذل عل
ــوعاء  فتح األماكن التجارية في أيّام تاس

اهللا  ــالم  {س ــرار  األح ــي  أب ــوراء  وعاش
عليه}؟اجلواب إذا عدّ نوعاً من عدم املباالة 
ــت {ع} في هذين  ــى أهل البي مبا جرى عل
ــؤال  اليومني احلزينني فال بدّ من تركه.الس
هناك بعض األقراص احلسينية {الليزرية} 
ــباب من دون ارتداء  يظهر فيها بعض الش
ــاهدة  ــاء مش القميص فهل يجوز للنس
تلك األقراص؟اجلواب ال يجوز للمرأة النظر 
ــن بدن  ــر إليه م ــارف النظ ــا ال يتع ــى م إل

الرجل مثل الصدر والبطن ونحوهما على 
ــؤال قد يقوم بعض املؤمنني  األحوط.الس
في شهري محرم وصفر بل في عموم أيام 
ــض األعمال التي  ــبات احلزينة ببع املناس
ــبيل  ــبة، منها على س قد ال تكون مناس
ــت جديد،  ــزواج، االنتقال إلى بي ــال ال املث
ــاث واملالبس  ــياء جديدة كاألث ــراء أش ش
ــاس،  ــدن واللب ــي الب ــن ف ــا، والتزي وغيره
ابتداء مشاريع جديدة، وغير ذلك. فما هو 

ــب لذلك؟اجلواب  املناس املوقف الشرعي 
ــة ما ذكر في أيام املناسبات  ال حترم ممارس
دَّ هتكاً كإقامة الفرح والزينة في  إالّ ما عُ
ــر.نعم ينبغي أن ال ينفذ في  اليوم العاش
ــت {ع} وحزنهم  ــل البي ــام مصائب أه أي
ــادة في أيام حزنه  ــان ع ما ال يوقعه اإلنس
ــه إالّ ما اقتضته الضرورة  ومصابه بأحبائ
ــاس  العرفية، فيختار وقتاً أبعد عن املس

مبقتضيات العزاء واحلزن.

@Êbß¸aÎ@÷Ïj€aÎ@›j�€a@‚aÜÇnça@·ÿy@ÖÜ∞@Ô„bnéÓé€a@‚bfl¸a
?Óéßa@ıaå»€a@ø@ÚÓˆb‰Ã€a

فليسمع من به صمم.. انتصارات العراقيين على داعش حفظت امن المنطقة

الهاشمنصيف



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

@b��Ë–”ÏflÎ@bÓ��çbÓç@@âÎb‰m@—��Ó◊@“ä»m@ÊaäÌa
@Ú��€Öb»€a@bËnÓö‘i@bË„bπa@Âfl@ÒÏ‘€a@Ü‡n��éÌ

خطوة واحدة إُّـ األمام .. خطوتان 
إُّـ الوراء

قد في ٢٦  في مؤمتر صحفي مشترك عُ
ــار ماكرون  آب بعد اجتماع القمة، أش
ــيء منقوش  ــني «ال ش ــه في ح ــى أن إل
ــر»، إال أن الكثير من اجلهود  في الصخ
ــنطن  ــادة طهران وواش ــت إلع قد بُذل
ــه «ميكن  ــات، وأن ــة املفاوض ــى طاول إل
ــع خارطة طريق».  ــول إنه جرى وض الق
ــال لروحاني  ــد، ق ــه التحدي وعلى وج
ــد اجتماع  ــال بعق ــه إذا قب ــف إن وظري
ــابيع القليلة  مع ترامب، رمبا «في األس
ــا «التوصل إلى  ــة»، ميكن عنده املقبل
اتفاق». وأضاف أنه ينبغي على اجملتمع 
الدولي أن يعوّض إيران أوالً من الناحية 
ــبيل املثال من  ــى س ــة، عل االقتصادي
ــوط ائتمان» أو إعادة  خالل توفير «خط
ــة معينة.  ــات اقتصادي ــالق قطاع إط
ــة للرئيس  ــات اخلاص ــالل التعليق وخ
ــا كان إلى جانب ماكرون،  ترامب عندم
ــاع  لالجتم ــتعداده  اس ــن  ع ــرب  أع

ــت الظروف مالئمة»،  بروحاني «إذا كان
ــدة إلى  ــدد على أن إيران حتتاج بش وش
هذه احملادثات ألن العقوبات األمريكية 
ــا االقتصادي. ــور وضعه ــى تده أدت إل

ــي اإليجابي  ــح املؤمتر الصحف لقد فت
اجملال للتكهنات حول احتمال انعقاد 
ــية في اجتماعات اجلمعية  قمة رئاس
ــن  م ــداءً  ابت ــدة  املتح ــألمم  ل ــة  العام
ــبتمبر. ولكن هذا  أيلول/س ــف  منتص
ــابقاً ألوانه. فبعد أقل  التفاؤل كان س
ــن انتهاء  ــاعة م ــرين س من أربع وعش
ــبع، تراجع  ــة مجموعة الدول الس قم
املسؤولون اإليرانيون خطوة إلى الوراء. 
ــة عقد أي  ــف إمكاني ــى ظري ــد نف فق
ــؤولني األمريكيني  اجتماعات مع املس
ــى «خطة  ــنطن إل ــد واش ــم تع ــا ل م
بينما  ــتركة»،  املش ــاملة  الش العمل 
أعلن روحاني أن رفع العقوبات يشكل 

ــرر  للمفاوضات.وتك ــبقاً  مس ــرطاً  ش
ــطس،  ــي ٢٩ آب/أغس ــاب ذاته ف اخلط
عندما نشرت اجمللة األسبوعية ملكتب 
ــيد علي خامنئي  ــد األعلى الس املرش
كتاباً مفتوحاً موجهاً لروحاني وظريف 
ــات  الوالي ــع  م ــات  «املفاوض ــوان  بعن
ــددت  ــر واردة حتماً». وش ــدة غي املتح
املقالة االفتتاحية على أهمية مظاهر 
ــات الدولية، قائلة أن  القوة في العالق
أولئك الذين يؤمنون بأن املفاوضات هي 
اخليار الوحيد ملعاجلة مشاكل إيران ال 
يدركون أن احملادثات ال تخدم املصلحة 
ــوة اجلمهورية  ــة إال إذا كانت ق الوطني
ــدة». ثم  ــة جي ــي حال ــالمية «ف اإلس
ــن تُعقد محادثات  أعلنت املقالة أنه ل
ــة  ــات اجلمعي ــش اجتماع ــى هام عل
ــدة، ألن «التفاوض  ــألمم املتح العامة ل
مع الواليات املتحدة أظهر بوضوح أنه 
ــة». ورغم أن  ــدم املصالح اإليراني ال يخ
السيد علي خامنئي نفسه لم يتحدث 
علناً منذ قمة مجموعة الدول السبع، 

إال أن املقاالت االفتتاحية ملكتبه تعبّر 
ــري. وقد روجت  ــن نهجه الفك عادةً ع
ــية  الرئيس اإليرانية  ــالم  ــائل اإلع وس
ــر بعضها  الحقاً لهذا اخلطاب، إذ نش
ــي خامنئي  ــيد عل مقطع فيديو للس
ــر» يعود لعام مضى،  على موقع «تويت
يؤكد فيه أن املفاوضات مع األمريكيني 
ــاء األمريكيني  ــة ألن الرؤس غير مجدي
ــر مهتمني إال بإظهار أنهم قد جرّوا  غي

إيران إلى طاولة املفاوضات.
صراع داخلي أم رد فعل على 

ترامب؟
ــة للوهلة  ــدو التناقضات مربك قد تب
ــى األرجح  ــير عل ــى. ولكنها تش األول
ــم هو في خضم  ــى أن النظام العال إل
ــا إذا كان يجب  ــي حول م ــاش داخل نق

ــات جديدة  ــعي إلى إجراء مناقش الس
ــام بذلك.  ــنطن وكيفية القي مع واش
ــي بدوره  ــاش ميكن أن ينته ــذا النق وه
ــد ذاتها. ــار احملادثات بح إلى حتديد إط

ومنذ انسحاب إدارة ترامب من «خطة 
العمل الشاملة املشتركة» في العام 
ــي خامنئي  ــيد عل املاضي، انتقد الس
ــف، مما زاد  ــراراً روحاني وظري ــراراً وتك م
ــتمر بني معسكر  من حدة النزاع املس
ــد  ــر املرش الرئيس «املعتدل» ومعكس
األعلى «احملافظ». وعلى وجه التحديد، 
ــيد خامنئي بالوقوع ضحية  قال الس

ــالل املفاوضات  ــني خ ــداع األمريكي خل
ــن يجدر  ــه لم يك ــراً أن ــة، معتب النووي
ــا أو إجراء  ــإدارة أوبام ــوق ب ــران الوث بإي
ــي املقام  ــنطن ف ــع واش ــات م محادث
ــدول طهران األخير  األول. وقد ينبثق ع
ــب بأن  ــس ترام ــرد الرئي ــاً عن س أيض
ــول في  ــاً للدخ ــتضطر قريب ــران س إي
ــاب إلى أن  ــات. ومييل هذا اخلط مفاوض
يكون مبثابة علم أحمر للقيادة ، ألنها 
ــتغل نقاط الضعف في معركتها  تس
ــرعية  الالمتناهية للحفاظ على الش
ــطس، على  ــي ٢٨ آب/ أغس ــة وف احمللي
سبيل املثال، أعلن نائب وزير اخلارجية 
ــن تتفاوض أي دولة  عباس عراقجي «ل
ــك  بذل ــام  القي ألن  ــط»،  الضغ ــت  حت
ــالم أكثر منه  ــيكون مبثابة استس س
ــد العام لـ  ــرر القائ ــي. وك ــاش فعل نق
ــالمي» اإليراني  ــوري اإلس ــرس الث «احل
ــذه الفكرة  ــالمي ه ــني س اللواء حس
ــعى إلى  بعد يوم، قائالً أن «العدو» يس
ــلم  ــى إيران لكي تستس الضغط عل

وتضطر إلى الدخول في مفاوضات.
إسرتاتيجية إيران الحالية

بغض النظر عما حدث وراء الكواليس 
ــر،  ــبوع األخي ــي األس ــران ف ــي طه ف
ــول  ــور ح ــض األم ــت بع ــد اتضح فق
ــام  للنظ ــرة  األخي ــتراتيجية  االس
احملادثات  ــى  ــة عل احملتمل ــا  وتداعياته
ــتقبلية. أوالً، تعمل إيران بشكل  املس
مطرد على فتح قنوات لنقل الرسائل 
ــركائه  ــر ش ــب عب ــس ترام ــى الرئي إل
ــم ماكرون  ــني، وأبرزه ــني املوثوق الدولي

ــي. وكما  ــينزو آب ــس الياباني ش والرئي
ــة  ــة مجموع ــي قم ــرون ف ــار ماك أش
ــؤالء  ــكل ه ــد يش ــبع، ق ــدول الس ال

«الوسطاء» جزءاً من ائتالف مفاوضني 
ــتقبلية.ثانياً،  املس ــات  املناقش ــي  ف
ــتئناف  ــقفاً عالياً الس ــع إيران س تض
ــنطن، على األقل في  احملادثات مع واش

ــي. ويقيناً، أظهرت طهران  الوقت احلال
ــتطيع إبداء مرونة  في املاضي أنها تس
ــزم األمر.  ــذه إذا ل ــب كه ــأن مطال بش
ــبقة  ــروط مس ومع ذلك، فإن إعالن ش
ــاعد  ــي البداية ميكن أن يس ــة ف صارم
ــني. على  ــق هدف ــى حتقي ــي عل روحان

ــدئ ذلك بعض  ــة احمللية، قد يه اجلبه
ــم بأن إيران  ــاد، من خالل طمأنته النق
ــوة أخرى محفوفة  لن تُقدم على خط
ــة كبرى  ــازالت أمريكي ــر دون تن باخملاط
ــات واالنضمام إلى  ــل إزالة العقوب (مث
ــاملة املشتركة»).  «خطة العمل الش
ــروط  ــى الصعيد الدولي، فإن الش وعل
ــاد األوروبي  ــع االحت ــد تدف ــبقة ق املس
ــران بعض  ــى منح إي ــاً أخرى إل وأطراف
ــة على األقل قبل  التنازالت االقتصادي
بدء احملادثات.وفي الواقع، تقدم طهران 
ــرة الدولية مراراً  ورقة التظلّم مع األس
ــن  ــب م ــحاب ترام ــذ انس ــراراً من وتك
املشتركة»،  ــاملة  الش العمل  «خطة 
واضعةً نصب عينيها الهدف الرئيسي 
ــم التبادل  ــذ «آلية دع ــل بتنفي املتمث
ــل،  ــكل كام ــاري» (INSTEX) بش التج
ــة ذات الغرض  ــدة األوروبي ــي «الوح وه
ــها في وقت  ــي مت تأسيس اخلاص» الت
سابق من هذا العام لتسهيل التجارة 
مع إيران. ووفقاً لعراقجي، أخبر روحاني 
ــير  ماكرون أنه ينبغي على أوروبا تيس
ــمح لطهران ببيع النفط، إما  آلية تس
ــاءات من  ــالل احلصول على إعف من خ
ــوط ائتمان»  ــنطن أو توفير «خط واش
ــراء  لش ــتخدامها  اس ــران  إلي ــن  ميك
ــر ماكرون  ــط. وذك ــل النف ــلع مقاب س
ــي تصريحاته جملموعة  هذا املوضوع ف
ــران برفع  ــبع.ثالثاً، تقوم إي ــدول الس ال
التكاليف االفتراضية لسيناريو «عدم 
ــاق» من أجل الضغط  التوصل إلى اتف
ــريع «آلية دعم التبادل  على أوروبا لتس
ــازالت مماثلة. وكما  التجاري» وتقدمي تن
ــطس،  أوضح عراقجي في ٢٨ آب/أغس
ــة،  اإليراني ــب  املطال ــبَّ  تُل ــم  ل إذا 
ـــ  ــوات ل ــن اخلط ــد م ــيتطلب املزي س
ــص التزامات إيران مبوجب «خطة  تقلي
ــد  ــتركة». وق ــاملة املش ــل الش العم
تخطت ايران بالفعل كمية اليورانيوم 
ــمح  ــب التي يُس ــض التخصي املنخف
ــاق النووي،  ــه بتخزينها مبوجب االتف ل
ورَفَع مستوى تخصيبه إلى ما يتجاوز 
٣٫٦٧ في املائة (انظر املرصد السياسي 
ــل  ــرح أكم ــى ش ــول عل ٣١٢٦ للحص
ــائل التقنية). وحالياً تهدد  لهذه املس
ــرى مماثلة في  ــاذ خطوة أخ ايران باتخ
ــى الرغم من أن  ــبتمبر، عل ٦ أيلول/ س
ــؤولني لم يحددوا بعد طبيعتها. املس
ــادة اإليرانيون قدماً  ــي الق وبينما ميض
ــون في  ــتراتيجية ويحاول ــذه االس به
الوقت نفسه التكيف مع الصعوبات 
ــؤال  ــرز س ــة، يب ــة املتنامي االقتصادي
أساسي: هل يؤمنون حقاً بأن الرئيس 
ترامب سيتنازل عن عقوبات كبرى في 
ــي عام االنتخابات، أم  مجال الطاقة ف
مون هذا املطلب املبالغ فيه  ــم يقدّ أنه
ــا أو أمريكا على تقدمي  فقط حلث أوروب
ــأن قضايا  ــن التنازالت بش عدد أقل م
ــادل التجاري»؟  ــم التب ــل «آلية دع مث
ــرف كيف  ــأن ايران تع ــم قولنا ب ونخت
تناور سياسيا وموقفها يستمد القوة 

من اميانها بقضيتها العادلة.

* نائب الرئيس لشؤون 
االستخبارات اإلسرائيلية 

(سيكسجيل)

تقوم إيران برفع التكاليف 
االفرتاضية لسيناريو عدم 
التوصل إُّـ اتفاق من 
أجل الضغط على أوروبا 
لتسريع آلية دعم التبادل 
التجاري

 اِّـفاوضات مع األمريكيني غري مجدية ألن الرؤساء األمريكيني 
غري مهتمني إال بإظهار أنهم قد جروا إيران إُّـ طاولة اِّـفاوضات

خامنئي

ماكرون

ظريف

ــي اذهان العراقيني لكنها لن جتد  ــد تختمر االفكار ف     ق
ــدة إال االفكار  ــها بصورة جي ــا لتعبر فيه عن نفس مكان
ــي تخص املوت والقتل املوجودة في عقول البعض من  الت
املتنفذين هذه حقيقة مؤملة مفادها ان اخلير بدأ ينحسر 
بشكل تدريجي وكارثي وال أمل للعودة اليه . الوضع املتأزم 
ــنني بطريقة اصبحت موازية متاما  يالزمنا منذ آالف الس
ــراق يتراجع بكل  ــنا فاملالحظ اجليد يدرك بان الع لعيش
شيء عكس دول العالم وعكس دوران عقارب الساعة وال 
ــميت عقارب الساعة ؟ ملاذا وألف ملاذا ؟ ملاذا  اعلم ملاذا س
ــاهد الضبابية املقيتة من  ــع الى اخللف بهذه املش نتراج
ــة ؟ االقتصاد متوقف  ــف تدميرنا بهذه الطريق يقف خل

والبناء ميت واالعمار 
ــه والنقود تفر من  تائ
في  ــتقر  لتس جيوب 
ــت في  ــوب صنع جي
ــة  والسياس ــارج  اخل
ــل  الفض ــة  صاحب
االول واالخير في هذا 
ــرد ان  ــر . مبج التدمي
ــن هذا البلد  تخرج م
ــدان  ــرى البل ــى ت حت
تعب  التي  احلقيقية 
وارهقوا  سياسيوها 
انفسهم في احلفاظ 
ــدول  ال ــك  تل ــى  عل
لكل  حدودا  فرسموا 

ــؤونهم وبنوا  ــل في ش ــوا اي دولة تتدخ ــيء ولم يدع ش
ــة اما هنا فانت  ــوا قواعد لألجيال القادم وعمروا واسس
حتتار اذا رغبت في تلحق ابنك مبدرسة جيدة فتسأل عن 
ــأل  ــياء ما كنت تس ــني وعن االدارة اجليدة وعن اش املعلم
ــة دميقراطية  ــول انها دول ــت في اي دولة تق ــا إن كن عنه
ــيلفي  ــى تأخذ معه س ــد وال مبن ــفى جي ــث ال مش حي
ــعهفم احلظ إن قدموا  ــاهده احفادك الذين لن يس ليش
ــاهدوا اثرا على حضارة  ــة دجلة والفرات او حتى يش برؤي
ابيدت عن بكرة أبيها . دوام احلال من احملال ولكن من ذلك 
ــرج علينا ويطيح بكل  ــق له غبار يخ املغوار الذي ال يش
شيء فاسد ؟ هذا االمر ليس ببعيد ولكن اخشى ان يأتي 
ترامب بانقالب عسكري من نوع ( الكاوبوي) ليثير شهوة 

الدم لدى املرضى ويطيح بالعراق عن آخره.

واثق الجلبي

جبهة قلم

waljalaby@yahoo.com سكرتري التحرير

هل تشق إيران طريقها نحو المفاوضات

âaä����������������œ

دخلت قمة مجموعة 

الدول السبع (G7) لهذا 

العام التاريخ بديناميتها 

املذهلة فيما يتعلق 

بالقضية النووية اإليرانية. 

وللوهلة األولى، بدا أن 

االجتماع في بياريتز، 

فرنسا، كان الفعل 

األخير في جهود الرئيس 

إميانويل ماكرون للتوسط 

بني طهران وواشنطن. 

فقد وصل وزير اخلارجية 

اإليراني محمد جواد 

ظريف بشكل مفاجئ 

في خضم القمة. وفي 

اليوم التالي، صرح الرئيس 

حسن روحاني: «لو كنت 

أعلم أن حضور اجتماع 

وزيارة شخص يساهمان 

في تنمية بالدي ومعاجلة 

مشاكل الشعب، ملا كنت 

تهما»، في إشارة  ألفوّ

على ما يبدو إلى محادثات 

محتملة مع الرئيس 

ترامب. ولكن منذ ذلك 

احلني، أصدر املسؤولون 

اإليرانيون تصريحات 

وشروطاً مسبقة تشير 

إلى أن احلكومات الغربية 

قد حتتاج إلى بذل املزيد 

من اجلهود قبل أن 

تعيد طهران استئناف 

املفاوضات.

* عومري كرمي

NO.3256.WED.4.SEP.2019 العدد (٣٢٥٦) االربعاء ٩/٤/ ٢٠١٩ 

االقتصاد متوقف 
والبناء ميت واالعمار 
تائه والنقود تفر من 
جيوب لتستقر َّـ 
جيوب صنعت َّـ 
الخارج والسياسة 
صاحبة الفضل االول 
واالخري َّـ هذا التدمري 
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بغداد / البينة اجلديدة 
اكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير 
الوزارة  حرص  الغضبان  عباس  ثامر  النفط 
خريجي  جلميع  عمل  فرص  ايجاد  على 
مع  اليتعارض  ومبا  الهندسية  الكليات 
من  بالرغم  النافذة  والقوانني  التعليمات 

ان  الوزير  السيد  واكد   . التحديات 
الوزارة  سياقات  ضمن  يأتي  ذلك 
العاملة  وقطاعاتها  شركاتها  لرفد 
اجل  من  واحليوية  الشابة  بالطاقات 
دميومة االنتاج وزيادة معدالته وتطوير 
واشار   . العراقية  النفطية  الصناعة 
السيد الوزير ان التعليمات الواردة في 
 ٢٠١٩ للعام  االحتادية  املوازنة  قانون 
تعيني  الستيعاب  الفرصة  تعط  لم 
اخلريجني  من  الكبيرة  االعداد  هذه 
السابقة  واالعوام  املاضي  للعام 
ولكافة االختصاصات ، لكننا عملنا 
ووجهنا بضرورة ايجاد فرص العمل من 
خالل الشركات الوطنية الرابحة في الوزارة 
وظيفية  درجات  استحداث  لها  يحق  التي 
حتتاجها  التي  للتخصصات  عقد  بصيغة 
بحسب  فيها  الشاغر  ويتوفر  العمل  في 
اننا  نؤكد   ، .وتابع  االحتادية  املوازنة  قانون 

فرص  ايجاد  من  احلد  هذا  عند  نتوقف  لن 
العمل لكننا سنعمل  من اجل حتقيق رغبة 
ابنائنا اخلريجني في التعيني وهذا جزء قليل 
السيد  كمواطنني.واستغرب  حقهم  من 
الوزير من قيام البعض باطالق التصريحات 
املنافية للحقيقة فيما يخص التعيينات ، 
مؤكدا ان الوزارة لم تدخر جهداً في سبيل 
ايجاد فرصة عمل ألبنائنا اخلريجني وبكافة 
قامت  حيث  الهندسية  االختصاصات 
بتعيني اكثر من ٣ االف من   خريجي كليات 
الكيمياوية  والهندسة  النفط  (هندسة 
والعلوم اجليولوجية )  باالضافة الى خريجي 
ال  فترة  خالل   ، النفطي  التدريب  معاهد 
 ، احلالي  العام  من  اشهر  خمسة  تتجاوز 
من  التخفيف  على  منا  حرصاً  ذلك  ويأتي 
عناء  لتكبدهم  وتقديرنا  ابنائنا  معاناة 
نيل  اجل  من  والتظاهر  واالعتصام  الوقوف 

حقوقهم .

@ÖbØbi@ÊÎä‡néfl@Z@¡–‰€a@äÌãÎ@Ú”b�€a@ÊÎ˚í€@ıaâãÏ€a@èÓˆâ@kˆb„
pbÌÜzn€a@Âfl@·Àä€bi@pb‡Ó‹»n‹€@b‘œÎ@¥ØäÇ‹€@›‡»€a@òäœ

 الديوانية / البينة اجلديدة
شارك وزير الزراعة الدكتور صالح احلسني باالجتماع 
محمد  السيد  النواب  مجلس  رئيس  ترأسه  الذي 
احللبوسي لبحث تطوير الواقع الزراعي واخلدمي في 
العادلي  جمال  املائية  املوارد  وزير  بحضور  احملافظة، 
االجتماع  خالل  العاني.وجرى  محمد  التجارة  ووزير 
الواقع  بتطوير  املتعلقة  املواضيع  من  عدد  مناقشة 
تسليم  عملية  تسريع  منها  احملافظة  في  الزراعي 
احلنطة  للفالحني عن محاصيل  املالية  املستحقات 
الزراعية  املستلزمات  وتوفير  والشلب،  والشعير 

رقعة  وزيادة  الري،  مياه  من  كافية  وكميات  الضرورية 
اإلسراع  وضرورة  احملاصيل،  لهذه  املزروعة  املساحات 
بإيجاد احللول مللف الديون املتراكمة لقروض الفالحني 
في  سايلو  إنشاء  إلى  إضافة  السابقة،  للسنوات 
احملافظة بسعة كبيرة.كما مت خالل االجتماع تشكيل 
املائية  واملوارد  الزراعة  وزراء  من  كل  يضم  وزاري  وفد 
املقبل،  االسبوع  الديوانية  محافظة  لزيارة  والتجارة 
ملتابعة احتياجات احملافظة واالطالع على ابرز املعوقات 
أمام تقدمي اخلدمات للمواطنني في جميع  التي تقف 

القطاعات في احملافظة. 

@laÏ‰€a@è‹©@èÓˆâ@…fl@ b‡nua@@ø@⁄âbíÌ@Ú«aâå€a@äÌãÎ
ÚÓ„aÏÌÜ€a@ø@ÔflÜ®aÎ@Ô«aâå€a@…”aÏ€a@szj€

بغداد / البينة اجلديدة
التكميلية   السلف  الرافدين  مصرف  اطلق 
اإلضافية ملوظفي دوائر الدولة  التي تترواح مابني 
( ٥ ، ١٠ ، ١٥، ٢٠، ٢٥ ) مليون دينار وحسب تقدير 
راتب املوظف وذلك عن طريق بطاقة املاستر كارد 
املصرف   لدى  حصرا  رواتبهم   واملوطنة  الدولية 
انه  بيان   في  للمصرف  االعالمي  املكتب  وقال 
ملوظفي  والضعفني   الضعف  سلف  صرف  مت 
الذين  من  موظف   ١١٥٠٠ من  ألكثر  الدولة  دوائر 

وقدموا  شخصية  سلفا  منحهم  مت  وان  سبق 
على السلفة الثانية اإلضافية ومت صرفها لهم 
صرف  ان  البيان  .وأوضح  كارد  املاستر  بواسطة 
ثم  الزبون  بصمة  طريق  عن  مت  السلفة  تلك 
مبنحه  تخطره  نصية  رسالة  عبر  املوظف  ابالغ 
السلفة وذلك بعد ان استكمل كافة اإلجراءات 
أدوات  طريق  عن  وصرفها  اياها  ملنحه  القانونية 
الدفع االلكتروني والتي متت تعبئة الرصيد املالي 

اليها.

@ÚÓ‹Ó‡ÿn€a@—‹é€a@’‹�Ì@ÂÌÜœaä€a@“äñfl
@Öâb◊@6çbΩa@’Ìäü@Â«@Ú€ÎÜ€a@Ô–√ÏΩ@ÚÓœbô¸a

@Òb„b»fl@…fl@êb∑@Û‹«@Â≠@Z@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@D@�€@ä‡»€a
·:@ÚyÏn–fl@b‰iaÏiaÎ@¥‰üaÏΩa

بغداد / البينة اجلديدة
تهيئة  عن  الكرخ   / بغداد  صحة  دائرة  أعلنت 
بكافة  وجتهيزها  الصحية  مؤسساتها  جميع 
الستقبال  وذلك  الطبية  واملستلزمات  األجهزة 
استشهاد  يوم  احلرام  محرم  من  العاشر  زيارة 
األمام احلسني ( ع ) و صحبة األبرار و بالتنسيق مع 
الوزارات و الدوائر الساندة األخرى . أفاد ذلك مدير 
عام الدائرة الدكتور جاسب لطيف احلجامي مبينا 
انه سيتم تهيئة مستشفيات الكرخ و جتهيزها 
إلدامة  الضرورية  املواد  لكافة  املناسب  باخلزين 

وجتهيزها  املستشفيات   طوارئ  تهيئة  و  العمل 
دخول  إيقاف  مع  الطبية  واملستلزمات  باألدوية 
احلاالت الباردة إلى املستشفيات ماعدا مركز ابن 
ردهة  وفتح  للوالدة  الكرخ  ومستشفى  البيطار 
طوارئ في مدينة اإلمامني الكاظمني ( ع ) الطبية 
مبستلزماتها  والعناية  اإلسعاف  سيارات  وتهيئة 
للعمل  بالدائرة  العمليات  غرفة  وتهيئة  الطبية 
فريق طبي جراحي متخصص  وتهيئة  ٢٤ ساعة 
على  ويكون  التعليمي  اليرموك  مستشفى  من 
دائرة  إلى  الرسالة  واجلاهزية  االستعداد  أهبة 

مستشفى  وقيام  الطلب  حال  في  كربالء  صحة 
أطفال الكاظمية بفتح ردهة طوارئ وتوفير كافة 
 . أيام  الزيارة بعدة  املستلزمات الطبية فيها قبل 
مع تهيئة املراكز الصحية الساندة وفتح مفارزة 
طبية والبالغ عددها ( ١١ ) واإليعاز إلى فرق الرقابة 
نظافة  ومتابعة  إعمالها  بتكثيف  الصحية 
تقدميها  يتم  التي  واالشربة  األطعمة  وصالحية 
الدينية فضال عن فحص  املواكب  قبل  للزوار من 

املياه وحتديد نسبة الكلور فيها .  

‚aäßa@‚ä™@Âfl@äëb»€a@ÒâbÌã@fibj‘nç¸@ÚÓjü@Ú�Å@ÖaÜ«aÎ@ÚÓzñ€a@bËmbéç˚fl@Úœb◊@¯ÓËm@Z@Ñäÿ€a@Úzï

البينة اجلديدة / عبد الستار محسن
حث وزير النقل املهندس عبد اهللا لعيبي على اإللتزام 
املنعقد  األخير  االجتماع  وخالل  احلكومي  بالبرنامج 
في الشركة مبناقشة وتفعيل موازنة  ٢٠١٩  ومبتابعة 
مدير عام السكك األستاذ طالب جواد كاظم احلسيني  
ملموس  عمل  واقع  إلى  احلكومي   البرنامج  بتفعيل 
مع  السككي  بالربط  واالهتمام  للشركة  بالنسبة 
العراقي  االقتصاد  لرفد  (١١و٢٧)  رصيفي  عبر  املوانئ 
الواعد باملوارد املالية وتفعيل قطاع السكك  بالنقل 
اجتماع  عقد  مت  النقل   وزير  تأكيد  وبعد  املوانئ  عبر 
الوكيل  ترأسه  قصرالشمالي  ام  ميناء  في  موسع 
بايش)  اهللا  عبد  طالب  (األستاذ  النقل   لوزارة  الفني 
عام  ومدير  املوانئ  عام  ومدير  السكك  عام  مدير  ضم 
الدائرة الفنية في وزارة النقل ومدير عام النقل البحري 
ومدير ميناء ام قصر الشمالي واجلنوبي والدكتور صفاء 
عبداحلسني ومدير مكتب الوزير في املنطقة اجلنوبية  
والسكك  املوانئ  بني  املشترك  العمل  الية  ملناقشة 
الشمالي  قصر  ام  مينائي  من  البضائع   لنقل  احلديد 
واجلنوبي عن طريق شبكات السكك املمتدة في عموم 
احملافظات .وقدم مدير عام السكك شرحا مفصال عن 
اهتمام مجلس الوزراء بالبرنامج احلكومي ضمن املوازنة 
احلالية ٢٠١٩ وتفعيل هذا البرنامج بالنسبة للسكك  
من خالل تنفيذ مشروعي انشاء خطني استراتيجيني 
ميتدان  داخل املينائني  رصيف (٢٧و١١) لنقل احلاويات 
بالنقل   السكك  ومساهمة  النفطية  واملشتقات 
اخلطني  هذين  خالل  من  التخصصية  شاحناتها  عبر 
التخصصي  احملور  هذا  في  الزاهر  املستقبل  لبناء 
النقل  بانتعاش حركة  إيجابية  الذي يعطي مؤشرات 

ومساهمة السكك بشكل فاعل خالل هذين احملورين  
يذكر  ان السيد الوكيل واملدراء العامني قاموا بجولة  
تفقدية ألعمال مشروع  رصيف (٢٧) املؤدي لساحات 
على  لالطالع  الشمالي  قصر  ام  ميناء  لرصيف  اخلزن 
الى  والوصول  احلديد  للسكك  جديدة  خطوط  مد 
قطاعي  في  العمل  تفعيل  اجل  من  مشتركة  رؤية 
اللقاء  اجلولة   .وتضمنت  واملوانئ  احلديد  السكك 
باملدير التنفيذي للشركة الفلبينية املشغلة لرصيف 
٢٧   ( PHIL MARSHAM فيل مارشيم )  لالطالع على رؤية 
كما  البضائع.  لنقل  التحميل  منطقة  في  الشركة  
لتجارة  العامة  للشركة  الوفد  زيارة   اجلولة   تخللت 
واللقاء  التجارة  لوزارة  التابعة  قصر  ام  في  احلبوب 
مبديرها املهندس مهدي عاصي لتفعيل عمل السايلو 
وكيفية  خزن ونقل احلنطة واملواد القادمة حلساب وزارة 
التجارة واستعداد السكك لنقل الطاقات املتاحة من 

احلبوب عبر القطارات.

@Úí”b‰Ω@b»çÏfl@b«b‡nua@Ü‘»m@Ÿÿé€a
@¯„aÏΩa@¥iÎ@bË‰Ói@⁄6íΩa@›‡»€a@ÚÓ€e

بغداد / البينة اجلديدة
ــداد  يوم  ــتقبل محافظ بغ اس
ــه  مكتب ــي  ف ــاء  الثالث ــس  ام
ــيم  ــي  ماكس ــفير الروس الس
اجلانبان  ــث  وبح ــيموف  ماكس
ــات الثنائية ودعوة  تعزيز العالق
الرصينة  ــية  الروس ــركات  الش
ــاريع  ــذ املش ــتثمار وتنفي لالس
ــيد  ــة . وقال الس ــي العاصم ف
ــداد  ــة بغ ــظ  ان   محافظ احملاف
ــاع جادة للتعاون مع  لديها مس
الرصينة  ــة  االجنبي ــركات  الش
ــار  االعم ــة  بعملي ــهام  لالس
االستراتيجية  املشاريع  وتنفيذ 
في مختلف القطاعات ، مؤكدا 
ــل التجربة  ــة اجلانبني بنق «رغب
ــور احلاصل في  ــة والتط العلمي
ــة  ــار والتكنلوجي ــال االعم مج
ــي تنفيذ  ــهام ف ــة لالس احلديث

ــة  التحتي ــى  البن ــاريع  مش
واخلدمات في العاصمة «.وشدد     
الدول  ــاركة  ــرورة مش ــى ض عل
ــة  ــا الرغب ــن لديه ــورة وم املتط
ــل بالعاصمة مبجاالت  في العم
ــاريع  املش ــذ  وتنفي ــتثمار  االس
ــدا  ــكالها  ، مؤك ــف اش مبختل
ــاون  التع ــتمرار  اس ــة  «اهمي
ــز  وتعزي ــدان  البل ــك  تل ــني  ماب
ــون  ــة وان تك ــات الثنائي العالق
ــة في  ــوات ملموس ــاك خط هن
ــن جانبه  ــف االصعدة».م مختل
وجه السفير الروسي ماكسيم 
ماكسيموف دعوة « لزيارة روسيا 
ــى التطور  ــل االطالع عل من اج
ــف اجملاالت  ــي مختل ــل ف احلاص
ــالع وفد احملافظة  الى جانب اط
على عمل املكاتب االستشارية 
ــرات العلمية  ــاءات واخلب والكف

ــا  مبدي ــركات»،  الش ــل  وعم
ملساعدة  حكومته  ــتعداد  «اس
ــي تطوير  ــة ف ــراق والعاصم الع
ــة ومجاالت اخرى  البنى التحتي

ــية  ــفارة الروس ــجيع الس وتش
ــر  الكبي ــاون  للتع ــوزارات  وال

لتحقيق الغاية املنشودة «.

@pb◊äí€a@Ï«ÜÌÎ@ÔçÎä€a@7–é€a@›j‘néÌ@ÖaÜÃi@≈œb™
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البينة اجلديدة/ كاظم العبيــدي
ذر  ابو  قار  ذي  محافظ  نائب  كشف 
تقدمي  الى  تهدف  العمر عن جهود كبيرة 
في  والنظر  للمواطنني  التسهيالت 
العون  يد  ومد  واستقبالهم  طلباتهم 
معامالتهم.  اجناز  وتسريع  لهم  املباشر 
«البينة  به  خص  تصريح  في  ذلك  جاء 
اجلديدة» ،مؤكدا على ان العمل التنفيذي 
مع  مباشر  متاس  على  يكون  ان  يجب 

ابواب  ،وان  قار  ذي  محافظة  ابناء  معاناة 
مواطن  لكل  يوميا  مفتوحة  مكتبنا 
يعاني من الظلم واحليف في كل الدوائر. 
للشباب  االولوية  اعطى  انه  الى  مشيرا 
الكفاءات  ومن  املستقبل  رجال  كونهم 
التي ستخدم البلد مستقبال .وقد ناشد 
بعض املواطنني  نائب احملافظ حول معاجلة 
محرم  قدوم  مع  والشوارع  الطرق  بعض 
طريق  يدرج  بان  العمر  اوعز  فقد  احلرام 

االعمار  مشاريع  ضمن  –مثنى  ناصرية 
من  العمر  ذر  ابا  ان  .ويذكر  عنها  واالعالن 
حضور  لهم  الذين  الشباب  املسؤولني 
استطاع  احمللية  احلكومة  في  متميز 
بأخالقه العالية وحسن استقباله للناس 
بكل ترحاب ان يكون محط احترام وتقدير 
بارثها  معروفة  عائلة  من  ،وهو  اجلميع 

احلضاري والثقافي. .

بغداد / البينة اجلديدة
كردستان،  برملان  في  النزاهة  جلنة  رئيس  أعلن   
معبر  في  الكمارك  مدير  بايقاف  قرار  صدور 
ايران، بسبب  مع  احلدودي  االقليم  في  برويزخان 
تورطه بحاالت فساد.وقالت شيرين امني رئيس 
تصريح  في  كردستان  برملان  في  النزاهة  جلنة 
للمسؤولني  مشتركة  جتارة  ان«هناك  صحفي 
في جميع معابر اقليم كردستان وباسم التجارة 
يتم ادخال االغذية الفاسدة واملمنوعة واالدوية 
املهربة الى االقليم وبيعها في االسواق».وبينت 
ان «إدخال هذه السلع يتم عن طريق املسؤولني او 
تسهيل عمليات الدخول للتجار وهذا يتسبب 
املواطنني».واوضحت  حياة  على  كبيرة  مبخاطر 
مدير  ايقاف  قرار  صدور  مت  ايام  «قبل  انه  امني، 
معبر برويزخان لتورطه بحاالت فساد».وكشفت 

املتعلقة  ووالوثائق  الدالئل  من  «العديد  ان 
النزاهة،  جلنة  الى  وصلت  املعابر  في  بالفساد 

وسيتم االعالن عنها قريبا للرأي العام».

ÊaäÌg@…fl@·Ó‹”�a@äib»fl@Öbéœ@pb–‹fl@|nœÎ@⁄âb‡◊@äÌÜfl@“b‘Ìg

البينة اجلديدة / قاسم حوشي
ان  الشواني،  أمني  فاروق  العدل  وزير  أكد 
اعتماد االطر القانونية واالتفاقيات املشتركة 
للتعاون مع اجملتمع الدولي.ذكر السيد الوزير 
الرسمي،  مكتبه  في  استقباله  خالل  ذلك 
السفيرة  سعادة  االثنني،  االول  امس 
النيوزلندية في بغداد السيدة تريدين دوبسن، 
والوفد املرافق لها، وشملت املباحثات تعزيز 
العالقات الثنائية بني البلدين وحضر اللقاء 
كامل أمني هاشم املشرف على ملف حقوق 
اهمية  الى  الوزير  السيد  .ودعا  اإلنسان 
التعاون وتبادل اخلبرات بني وزارتي العدل في 

مبستوى  االرتقاء  في  يساهم  ومبا  البلدين 
على  مقبلة  الوزارة  ان  الى  مشيرا  العمل، 
لرفع  االلكترونية  االرشفة  برنامج  تطبيق 
املعامالت  باالسلوب  وانهاء  االداء  مستوى 
الورقية، كمقدمة العتماد اسلوب احلوكمة 
االلكترونية على مستوى مؤسسات الدولة.

بدورها، رحبت سعادة السفيرة النيوزلندية 
من  املتحقق  الكبير  بالتعاون  بغداد،  في 
ايجاد  في  العدل  ووزارة  العراقية  احلكومة 
اتفاقيات وضوابط رسمية تساهم في احالل 
االنسان  حقوق  معايير  وتطبيق  القانون  

وتعزيز التعاون املشترك بني البلدين.

@÷aä»€a@ø@ÚÌÜ‰€ãÏÓ‰€a@Ò7–é€a@È€bj‘nça@fi˝Å
Ô€ÎÜ€a@…‡n1a@…fl@ÊÎb»n€a@ø@ÚÓ„Ï„b‘€a@äü˛a@Öb‡n«a@ZfiÜ»€a@äÌãÎ

بغداد / البينة اجلديدة
اكد السيد مدير عام الهياة العامة للسدود واخلزانات 
املهندس مهدي رشيد اجناز اعمال التأهيل والصيانة 
من  السليمانية  مبحافظة  دربندخان  سد  ملشروع 
في  العراقية  واخلبرات  الهندسية  املالكات  قبل 
سد  ومشروع  واخلزانات  للسدود  العامة  الهيأة 
هذا  ان  واضاف  االرضية.  للهزة  تعرضة  اثر  دربندخان 
السيد  قبل  من  املستمر  للدعم  نتيجة  جاء  االجناز 
اخلبرات  باالعتماد على  وتوجيهاته  املائية  املوارد  وزير 
الوطنية في تنفيذ اعمال التأهيل للسدود واملنشآت 
االروائية بديال عن الشركات االجنبية ، واشار السيد 
جيدة  حالة  في  دربندخان  سد  ان  السدود  عام  مدير 
الستيعاب  جاهز  طبيعيةوهو  بصورة  وظائفه  ويؤدي 
املوجات الفيضانية بطاقة خزنية كبيرة تصل الى ٣ 
مليار و٨٠٠ مليون متر مكعب لدعم اخملزون املائي في 

العراق.

@pb„aå®aÎ@ÖÎÜé‹€@Úflb»€a@ÒdÓ:a
@ÊbÅÜ‰iâÖ@Üç@Ú„bÓï@åv‰mالبينة اجلديدة / علي شريف

حصلت االستاذ الدكتورة صفا لطفي عبداالمير 
بجامعة  اجلميلة  الفنون  كلية  في  التدريسية 
العباس  عبد  لؤي  الباحث  مع  باالشتراك  بابل 
الدولي  العراقي  اإلبداع  ملتقى  عام  أمني  حسني 
املركزي  اجلهاز  من  مشتركة  اختراع  براءة  على 
تطوير  عن  وذلك  النوعية  والسيطرة  للتقييس 

لتنظيف  للبيئة  صديقة  مكنسة  وتصنيع 
عبد  الدكتورة  وقالت  العامة٠  واحلدائق  الشوارع 
تنطلق  املكنسة  ان فكرة تطوير وتصنيع  االمير: 
تنظيف  على  يعمل  جهاز  توفير  محاولة  من 
األماكن العامة كالشوارع واحلدائق العامة يكون 
املكنسة  عمل  فرصة  يوفر  حيث  للبيئة  صديقا 
بالطاقة الكهربائية بعيدا عن استعمال البنزين 

بيئيا  تلوثا  تسبب  وغازات  أبخرة  من  يخلفه  وما 
بنظافة  تتعلق  مشكلة  حل  على  يقوم  وهو 
في  االعتماد  يتم  املدن حيث  في  العامة  األماكن 
تنظيف الشوارع واحلدائق العامة على التنظيف 
اليدوي وبذلك حتقق هذه املكنسة توفيرا للجهد 
تتسم  للوقت٠وايضا  توفيرها  إلى  إضافة  البدني 
فعاليتها  إلى  باإلضافة  استخدامها  بسهولة 

كقناني  الكبيرة  النفايات  شفط  في  القوية 
إلى  وما  الغازية  املشروبات  وعلب  الفارغة  املياه 
باإلمكان  خام  مواد  توفير  في  تسهم  والتي  ذلك 
االستفادة منها في صناعة جديدة٠ مشيرة الى 
املكنسة  وتصنيع هذه  لتطوير  االختراع  براءة  ان 
يحتاجها  من  كل  متناول  وفي  متيسرة  جتعلها 

وبسعر زهيد جدا٠

Ú˜Ój‹€@Ú‘ÌÜï@Úé‰ÿfl@…Ó‰ñmNN@ a6Åa@Òıaäi

بغداد / البينة اجلديدة
 اعلنت قيادة عمليات بغداد، امس االول االثنني، اعتقال 
اخملدرات  وترويج  االحتيال  بجرائم  املطلوبني  من  عدد 
العاصمة. من  متفرقة  مناطق  في  واالرهاب  والقتل 

وذكرت القيادة في بيان تلقت (البينة اجلديدة) نسخة 
منه، إن « القوات األمنية في عمليات بغداد، متكنت من 
القاء القبض على متهم ضمن منطقة الطارمية حي 
القادسية بتهمة االحتيال، كما مت اعتقال متهم أخر 
اثناء التفتيش في سيطرة كسرة وعطش من قبل قوة 

وضبط  القدس  اجرام  مكافحة  مكتب  مع  مشتركة 
بحوزته حبوب مخدرة».واضافت، انه « مت القاء القبض 
على متهمني اثنني في منطقة النهروان بتهمة القتل 
من قبل قوة مشتركة مع مركز شرطة النهروان، في 
اهللا  عبد  السيد  منطقة  في  متهم  اعتقال  مت  حني 
بتهمة اإلرهاب من قبل قوة مشتركة مع استخبارات 
«مت  انه  الى،  واشارت  احملمودية».  إرهاب  ومكافحة 

تسليم جميع املعتقلني الى اجلهات اخملتصة».

ÖaÜÃi@ø@lbÁâ¸aÎ@›n‘€aÎ@fibÓny¸a@·ˆaä†@¥‡Ënfl@fib‘n«a
الناصرية / علي اخلفاجي

أعلن محافظ ذي قار عادل الدخيلي، امس الثالثاء، عن موعد إطالق االستمارة االلكترونية للتقدمي على ٨٠ درجة وظيفية ضمن 
دوائر العمل والشؤون االجتماعية ، وقال الدخيلي في بيان تلقت {البينة اجلديدة} نسخة منه، ان «٨٠ درجة وظيفية شاغرة 
توفّرت ضمن حركة املالك {احلذف واالستحداث} وعلى املالك الدائم في دوائر العمل والشؤون االجتماعية في احملافظة ، تتوزع 
بواقع ٦٢ درجة لهيئة ذوي االعاقة و١٥ درجة لدائرة العمل والتدريب املهني و٣ درجات لقسم املركز الوطني للصحة والسالمة 
املهنية «.وأضاف ان «التقدمي على تلك الدرجات سيكون يوم غد اخلميس ٢٠١٩/٩/٥ عن طريق االستمارة التي سيتم إطالقها 
احملافظة  لديوان  الرسمي  املوقع  طريق  عن  ستعلن  الدرجات  «تلك  ان  الدخيلي  احملافظة».وتابع  لديوان  الرسمي  املوقع  على 
وسيتم اعتماد استمارة الكترونية خاصة للمتقدمني أعدت لهذا الغرض» ، مشدداً على «العمل وفق الضوابط املعمول بها 
والفرز  التقدمي  إلى «تشكيل جلنة لإلشراف على سير  احملافظ  الوزراء».وأشار  العامة جمللس  االمانة  والصادرة من  التعيني  في 

للمتقدمني بالشكل الذي يضمن عدالتها وشفافيتها».

ÚÓ«b‡nu¸a@ÊÎ˚í€aÎ@›‡»€a@äˆaÎÖ@pb‰ÓÓ»m@Òâb‡nça@÷˝üg@Ü«Ïfl@Ê˝«a@NNâb”@á
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ــحنات الناس واللغة والكتابة فليس ثمة شيء في هونغ  ما خال س
ــراء، وال مطرقة ومنجل، وال حزب  ــي، ال أعالم صينية حم كونغ صين
ــيوعي، فقط املال واألعمال والتجارة والعمارات الفارهة واملوالت،  ش
ــركات العاملية. وغالء يصل  ــى وأغلى الش ــروض «الدزاين» من أرق وع
ــي ودخل  ــتوى معيش ــاً ببرها اجملاور، ولكن مس ــد الفحش قياس ح
ــلم العاملي للرفاهية. الوقوف على  ــردي يقف في الصدارة في الس ف
ــة عظمى وليس  ــعرك أنك أمام ميناء لدول ــاء هونغ الهائل يش مين
ــاحتها ١,١٠٤ كم مربع،  ــة بدولة ال تتجاوز مس ــة ملحق إلدارة مدني
ــارب ٩٤٪ منهم من  ــا يق ــبعة ماليني، م ــدون الس ــها ال يتع ونفوس
ــة الهان الصينية. ومطارها الهائل املصنف كأفضل مطار في  قومي
العالم يتباهى بكل شيء. أجزم أنك لو زرت هونغ كونغ كما زرتها أنا 
ستنبهر بها في يومك األول، والثاني، ورمبا الثالث، لكنك ستقف في 
األيام التالية متسائالً عن حالها ومصيرها غير املستقر، وستشعر 
حتماً أن هذه البقعة الصغيرة املنزوعة اإلسنان، مبواجهة تنني جاثم 
عليها وحولها من كل اجلهات، وهو يزرع أسنانه بال توقف، وميد قوته 
وجبروته إلى أبعد نقطة في هذه األرض، ورمبا أبعد نقطة في الفضاء 
ــا احلتمي. هونغ  ــيكون مآلها ومصيره ــتعرف أين س ــتقبالً، س مس
كونغ منذ القدم تابعة للصني كمدينة صغيرة قليلة األهمية، لكن 
إحتاللها من قبل البريطانيني في أعقاب حرب اإلفيون ١٨٣٩ – ١٨٤٢ 
ــيجعلها مركز التجارة العاملية، جوار  سيغير وجهها ووجهتها، س
ــئها ماو، الصني الشعبية احلمراء. أعيدت هونغ  الصني التي سينش
ــام ١٩٩٧، ولكن كإدارة خاصة تتمتع  ــغ إلى الصني الوطن األم ع كون
ــتثناء شيئني، العالقات الدبلوماسية،  باحلكم الذاتي الواسع، بإس
والبنية العسكرية، تطبيقاً لشعار «بلد واحد، نظامان مختلفان»، 
ــمالي ملدة  ــمح لها باإلبقاء على نظامها االقتصادي الرأس الذي س
ــي اإلنكليزي،  ــد اآلن تتبع النظام القانون ــاً، وهي ما زالت حل ٥٠ عام
ــروع قانون تسليم اجملرمني إلى الصني يتناقض  ويرى البعض أن مش
كلياً مع هذا القانون، ورمبا يكون بداية للتخلي عنه، وإحالل القوانني 
الصينية مكانه، وهذا ما يفسر درجة الغضب لدى املعارضني الذين 
ــى معادلة حياة أو  ــة ترتقي إل ــروع قضي ــقاط هذا املش يرون في إس
ــة املوالية  ــه الرئيس ــروع الذي قدمت ــرون أن هذا املش ــوت، وهم ي م
ــيكون حتماً حتت رحمة  للصني إن مت إقراره فإن أي معارض للصني س
القوانني الصينية، وبالتالي فإن هونك كونك ستفقد فرادتها فبدل 
ــتصبح املعادلة «بلد واحد، نظام  «بلد واحد، نظامان مختلفان» س

واحد».
ــتتجاوز عقبة التظاهرات في  ليس ضربا بالودع القول بأن الصني س
هونغ كونغ، وستعزز إرتباط هونغ كونغ بالبر الصيني، رمبا ليس اآلن 
ــتئصال الوجود األميركي في هونغ  ــتتجه إلس ولكن بعد حني، وس
ــادي املطلوب من قبلها ولو إلى حني، وإمنا  ــغ، ولكن ليس االقتص كون

اخملابراتي غير املرغوب به واملثير للفنت والعراقيل.
ــا على إلتحاق  ــا تريد، قد نصحو يوم ــركا تريد، والصني تفعل م أمي
ــراف  ــذا اليوم عبر انتخابات نزيهة بإش ــوان بالصني، وقد يأتي ه تاي
دولي، فعندما تشرق شمسك يحل نهارك، وعندما تغرب شمسك، 

يحل ظالمك.

صباح علي الشاهر

رأي

وكاالت / البينة الجديدة
لتعزيز قواتها  بريطانيا  تستعد 
ــة املالحة قبالة  ــودة حلماي املوج
سواحل إيران في اخلليج بطائرات 
ــار «درون»، في  ــيرة بدون طي مس
ــوري» كل  ــدد «احلرس الث حني ه
ــجع أعداء إيران على أي  من يش
ــة  ــيراً إلى أن «خمس حرب، مش
ــة تقف إلى  ــي املنطق جيوش ف

جانبها عقائدياً ومعنوياً».
في خطوة تهدف لتعزيز وجودها 
العسكري ضمن مهمة حماية 
ــادة الواليات املتحدة  املالحة بقي
ــة،  اإليراني ــواحل  الس ــة  قبال
ــال طائرات  ــتعد لندن إلرس تس
ــة  منطق ــى  إل «درون»  ــيّرة  س مُ
ــة التوتر مع  ــط حال اخلليج، وس
ــز ناقلتها  ــي حتتج ــران، الت طه

النفطية منذ يوليو املاضي.
ــكاي نيوز»  ــبكة «س ونقلت ش
ــي البحرية  ــط كبير ف ــن ضاب ع
ــرات  الطائ أن  ــة  البريطاني
ــيرة ستساعد في عمليات  املس
ــني تواصل  ــي ح ــتطالع ف االس
ــة  البريطاني ــة  احلربي ــفن  الس
مرافقة الناقالت التي ترفع علم 

بريطانيا في مضيق هرمز.
ــي  امللك ــو  اجل ــالح  س ــدى  ول

ــرات  ــن طائ ــدد م ــي ع البريطان
ــزة في  ــيرة متمرك ــر» املس «ريب
ــام بعمليات في  للقي ــت  الكوي

أجواء العراق وسورية.
ــت القناة، إنه ميكن تكليف  وقال
ــام أخرى «إذا  ــذه الطائرات مبه ه
ــر طائرات  ــرى اتخاذ قرار بنش ج
مسيرة في اخلليج». ودعت لندن 
ــع  اجلمعة املاضية إلى دعم واس

للتصدي لتهديدات الشحن.
في املقابل، هدد «احلرس الثوري» 
ــران  ــأن «طه ــس، ب ــي، أم اإليران
ستوجه ضربات مدمرة لكل من 
ــجع أعداءها على أي حرب»،  يش
ــيراً إلى أن «خمسة جيوش  مش
ــى جانبها  ــي املنطقة تقف إل ف
ــال نائب  ــاً ومعنوياً». وق عقائدي
ــاء» في  ــامت األنبي ــد مقر «خ قائ
ــد قادر  ــوري» العمي ــرس الث «احل
ــام  الع ــني  «األم إن  زادة،  ــم  رحي
حلزب اهللا حسن نصراهللا، هو ابن 
ــة، وحركة أنصار  ــورة اإليراني الث
اهللا احلوثية تضم مليون مواطن 
ــون إلى  ــاوم وثوري يقف ــي مق مين

جانب إيران من حيث العقيدة».
ــا أنفقته إيران في  وأضاف أن «م
املقاومة  ــور  ــى مح ــوريا وعل س
ـــ١٠ املاضية،  ــنوات ال خالل الس

ــة  ــداف املقدس ــدم أوالً األه يخ
للجمهورية اإلسالمية ومصالح 
ــد إزاء  ــو مبلغ زهي ــعبها، وه ش
ــية  ــق من إجنازات سياس ما حتق

وأمنية ودفاعية إليران».
 ولفت زادة إلى أن «طهران أبلغت 
ــتضرب أي  ــا س ــوار بأنه دول اجل
ــا منه»،  ــم مهاجمته ــع تت موق
ــفن التجارية  ــيراً إلى «الس مش
ــالت نفط األعداء وأصدقائه  وناق
ــيطرتنا في أي  ــتكون حتت س س
ــكرية  العس ــد  والقواع ــرب،  ح
ــة حتت  املنطق ــي  ف ــة  األميركي

مرمى نيران إيران».
«صندوق باندورا»

ــر اخلارجية  ــى وزي ــك، نف ــى ذل إل
ــف  ــواد ظري ــد ج ــي محم اإليران
ــر  النظ ــادة  إلع ــة  فرص ــود  وج
ــي،  ــووي اإليران ــاق الن ــي االتف ف
ــتبعداً إعادة فتح ما وصفه  مس
بـ«صندوق باندورا»، مما يشير إلى 

«صندوق كل الشرور».
وجدد ظريف خالل مؤمتر مشترك 
ــيرغي  ــي س ــره الروس ــع نظي م
الفروف في موسكو أمس، رفض 
النووي  ــأن االتفاق  التفاوض بش

ــعى الرئيس األميركي  الذي يس
ــرام بديل  ــى إب ــب إل ــد ترام دونال

شامل له.
وقال إن إيران ستزيد من تقليص 
ــا مبوجب االتفاق املبرم  التزاماته
ــت األطراف  ــام ٢٠١٥ إذا أخفق ع
ــي  ف ــه  ــة علي املوقع ــة  األوروبي
ــي من  ــاد اإليران ــة االقتص حماي

العقوبات األميركية.
ــة  ملواصل ــى  معن «ال  ــاف:  وأض
االلتزام باالتفاق من جانب واحد 
ــي  ــد الت ــع بالفوائ ــم نتمت إذا ل
وعدت بها األطراف األوروبية في 

ــر، أكد  ــن جانب آخ ــاق». م االتف
ــه ال ميكن حتقيق األمن  ظريف أن
ــالل التعاون  ــي إال من خ اإلقليم

بني دول اخلليج.
باقتراح  ــران  ــب طه وجدد ترحي
ــي لتأمني املنطقة، مشيراً  روس
ــيا في  ــى أن «عالقاتنا مع روس إل
ــي الفترة األخيرة،  أفضل حال ف
ــيق وثيق بشأن  ونحن على تنس

القضايا اإلقليمية».
ــة «تاس»  ــت وكال ــا، نقل والحق
ــيا وإيران  عن ظريف قوله إن روس
ــة  بحري ــات  تدريب ــتجريان  س

مشتركة في احمليط الهندي.
ــروف:  الف ــال  ق ــه،  جهت ــن  م
ــع مثير للقلق.  «بالتأكيد، الوض
ــذي أطلق عليه خطة  االتفاق، ال
ــتركة  املش ــاملة  الش ــل  العم
ــووي  الن ــج  البرنام ــوية  لتس
ــع أعضاء  ــي، وصفه جمي اإليران
ــتثناء،  ــي، دون اس ــع الدول اجملتم
ــية  للدبلوماس ــارز  الب ــاز  باإلجن
األخيرة،  ــود  العق ــي  ف ــة  الدولي
ــث ضمان  ــط من حي ــس فق ولي
ــران، في  ــع حول إي ــة الوض تهدئ
ــة اخلليج، ولكن أيضاً من  منطق
ــز نظام  ــث أهميته في تعزي حي

عدم االنتشار النووي».
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وكاالت / البينة الجديدة
ــد  املؤي ــراك  احل ــتمرار  اس ــع  م
ــغ كونغ،  ــي هون ــة ف للدميقراطي
ــر أزماتها  ــي أخط ــي تقبع ف الت
ــا إلى  ــذ إعادته ــيّة من السياس
ــهد  وتش  ،١٩٩٧ ــام  ع ــني  الص
ــتمرّة  ــبه يوميّة مس حترّكات ش
منذ ثالثة أشهر للتنديد بتراجع 
ــد  املتصاع ــل  والتدخّ ــات  احلرّي
ــذه املدينة،  ــؤون ه لبكني في ش
ــبه  ــتقالل ش ــع باس ــي تتمت الت
ــراك  احل ــني  الص رت  ــذّ ح ــي،  ذات
ــة  «النهاي أن  ــن  م ــي  الدميقراط

دة تأكيدها دعمها  اقتربت»، مجدّ
للرئيسة التنفيذية للمستعمرة 
ــابقة كاري الم  ــة الس البريطانيّ
ــي جهودها  ــرطة ف ــوات الش وق

الستعادة النظام.
وقال الناطق باسم وزارة اخلارجية 
ــوانغ، أمس،  ــة جينغ ش الصيني
ــة  الصيني ــة  املركزي ــة  «احلكوم
ــة التنفيذية كاري  تدعم الرئيس
ــة منطقة  ــي قيادة حكوم الم ف
ــة  ــة اخلاص ــغ اإلداري ــغ كون هون
ــاف: «كما  وأض ــون».  للقان وفقا 
تدعم احلكومة الصينية شرطة 

هونغ كونغ في عملها للتصدي 
ــتعادة  واس ــغب  الش ــال  ألعم
ــون». وأوضح  ــام وفقا للقان النظ
ــغ كونغ  ــداث هون ــغ أن «أح جين
ــاق حرية  نط ــل  بالكام ــاوزت  جت
التظاهرات وحتوّلت ألعمال عنف 
ــديدة». وأضاف أن التظاهرات  ش
القانون  ــم  ــدت حك ــرة حت األخي
ــي، كما أنها  ــام االجتماع والنظ
تهدد سالمة املدنيني وتهدد بقوة 

مبدأ «دولة واحدة ونظامان».
ــال التخويف،  وكثفت بكني أفع
ــع  ــدود م ــى احل ــركات عل ــع حت م

ــى  عل ــات  وضغوط ــة  املدين
رت «وكالة  الشركات احمللية. وحذّ
ــمية  أنباء الصني اجلديدة» الرس
ــة  «النهاي أن  ــن  م ــينخوا)  (ش
ــراك  للح ــبة  بالنس ــت»  اقترب
ــن دون أن تعطي  ــي، م الدميقراط
الذين  ــالب  الط ــدأ  وب ــل.  تفاصي
ــم، أمس،  ــن صفوفه ــوا ع تغيّب
ــدارس واجلامعات  امل ــي  إضراباً ف
ــة، في حني  ــتوى املدين على مس
ــوم  الي ــون  يك أن  ــي  ينبغ كان 
ــي، حيث  ــن العام الدراس األول م
ــاج  ــدث احتج ــي أح ــاركوا ف ش

ل  ــكّ وش ــة.  للحكوم ــض  مناه
ــل  طالب املرحلة الثانوية سالس
ــات العامة،  ــرية أمام الثانوي بش
ــم أقنعة مضادة  ــدى بعضه وارت
ــوع وخوذاً  ــيل للدم ــاز املس للغ
ــة للتي  ــة، مماثل ــارات حماي ونظ
ــة  حلماي ــرون  املتظاه ــا  يرتديه
ــيل  ــاز املس الغ ــن  ــهم م أنفس
ــن  ــد اآلالف م ــوع. واحتش للدم
ــدون مالبس  ــن يرت ــالب الذي الط
ــوداء خارج اجلامعة الصينية. س
ــرون تعطيل  ــاول متظاه كما ح
ــبكة املترو احليوية من جديد،  ش

ــواب القطارات  بوقوفهم أمام أب
ــات بغية منعها  في بعض احملطّ
ــا متظاهرون  ــالق. ودع ــن االنط م
كذلك إلى إضراب عام. وشهدت 
ــبت أكثر األيام  ــغ كونغ الس هون
ــدء االحتجاجات.  ــذ ب ــاً من عنف
وأحرق متظاهرون مساء السبت 
ــاي  حاجزاً ضخماً في حي وانش
ــى بعد  ــع عل ــة يق ــط املدين وس
ــرطة.  نحو مئة متر من مقر الش
ــاهد الفوضى أنحاء  وعمت مش
املدينة، في حني طاردت الشرطة 

احملتجني في محطات املترو.
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وكاالت / البينة الجديدة
ــهدته احلدود  ــذي ش ــع التوتر ال تراج
اللبنانية - اإلسرائيلية، أمس، بعد يوم 
ــن تصعيد خطير كان من املمكن أن  م
يؤدي إلى مواجهة عسكرية مفتوحة 
ــى اجليش  ــي وقت أبق ــني اجلانبني، ف ب
ــة  ــة اجلاهزي ــى «حال ــرائيلي عل اإلس

الكاملة حتسباً ألي سيناريوهات».
ــهده اجلنوب  ــد الذي ش بعد التصعي
ــس األول، بني «حزب اهللا»  اللبناني، أم
وإسرائيل، عاد الهدوء احلذر إلى جانبي 
ــية  سياس ــادر  مص ــدت  وأك ــدود.  احل
ــى  ــرات عل ــس، «أال مؤش ــة، أم رفيع

ــرائيل وحزب  ــني إس ــد جديد ب تصعي
اهللا»، مشيرة إلى أن «اجلانبني ال يريدان 

التصعيد في الوقت الراهن».
ــنبقي  ــرائيلي، «س ــال اجليش اإلس وق
ــة الكاملة على  ــة اجلاهزي ــى حال عل
احلدود مع لبنان حتسباً ألي سيناريوات، 
ولن نقبل مبشروع الصواريخ الدقيقة 
ــي  األراض ــى  عل اهللا  ــزب  حل ــع  التاب

اللبنانية».
وفي املواقف، أعلن مصدر مسؤول في 
األمانة العامة جلامعة الدول العربية، 
أمس، أن «األمني العام أحمد أبوالغيط 
يؤكد أن «انفراد جهة أو فصيل باتخاذ 

ــة باحلرب هو  ــرارات مصيرية متعلق ق
ــة الدولة  ــي مصلح ــن يصب ف ــر ل أم
ــي  ــي ف ــعب اللبنان ــة أو الش اللبناني
ــة  ــر الدول ــب وزي ــا طال ــه». كم عموم
ــور  ــة أن ــة اإلماراتي ــؤون اخلارجي للش
ــرورة أن يكون قرار احلرب  قرقاش، «بض

والسالم في يد الدولة اللبنانية».
ــان واللبنانيني،  ــال: «قلوبنا مع لبن وق
ــراد القرار وتداعياته،  فدائماً عانوا انف
ــالم  والس ــرب  احل ــرار  ق أن  ــق  واملنط
ــتقرار يجب أن يكون قرار الدولة  واالس
ويعبر عن مصاحلها الوطنية وسالمة 

مواطنيها في املقام األول».

وكاالت / البينة الجديدة
ــة «حماس» إحباط  مع إعالن حرك
ــر الفلتان  ــي لنش ــط إجرام مخط
ــم  زعي ــدد  ش ــزة،  غ ــي  ف ــي  األمن
املعارضة اإلسرائيلية بيني غانتس 
ــس الوزراء  ــرورة تنحي رئي ــى ض عل
ــن منصبه، في  ــني نتنياهو ع بنيام
ــة  ــاد املوجه ــات الفس ــل اتهام ظ

إليه.
وفي كلمة ألقاها خالل مؤمتر أمس، 
ــف «أزرق  ــس، زعيم حتال ــال غانت ق
أبيض» الوسطي املعارض: «ال ميكن 
ــا للوزراء،  ــو أن يكون رئيس لنتنياه

بوجود ٣ لوائح اتهام ضده».
ــالل العامني  ــرطة خ ــت الش وأوص
ــام  اته ــح  لوائ ــدمي  بتق ــني،  املاضي
االحتيال  ــبهة  ــو بش نتنياه ــد  ض
ــوة وخيانة األمانة، في ثالثة  والرش
ملفات أساسية. وأعلن املستشار 
ــاي  أفيخ ــة  للحكوم ــي  القانون
ــة فبراير املاضي،  ــت، نهاي ماندلبلي
ــام ضد  ــة اته ــه الئح ــه توجي نيت
ــتماع إلى  ــار االس ــو، بانتظ نتنياه
ــات املوجهة  ــأن االتهام أقواله بش
إليه. وجرى تأجيل االستماع إلى ما 

بعد االنتخابات اإلسرائيلية. وتشير 
استطالعات الرأي العام، إلى تقارب 
ــول عليها،  احلص املتوقع  ــج  النتائ
ــزب «الليكود» اليميني  لكل من ح
ــض»  أبي و»أزرق  ــو  نتنياه ــة  برئاس
ــي االنتخابات  ــس، ف ــة غانت برئاس
التي ستجري في ١٧ الشهر اجلاري. 
ــج، فإن كليهما  ــن وفقاً للنتائ ولك
ــول إلى ٦٠  ــن الوص ــا م ــن يتمكن ل
مقعداً املطلوبة لتشكيل حكومة. 
ــزه على اتهامات  وإضافة إلى تركي
ــو،  ــى نتنياه ــة إل ــاد املوجه الفس
ــة  ــإن غانتس ينتقد أيضاً سياس ف
ــأن  ــرائيلي بش ــس الوزراء اإلس رئي
ــد أنه لن  ــزة، اذ قال: أعتق قطاع غ
يكون هناك خيار سوى العودة إلى 
عملية عسكرية أخرى في اجلنوب، 
ــزة، الذي  ــى قطاع غ ــارة إل في إش
شنت عليه إسرائيل في السنوات 
ــر املاضية ثالث حروب. وبعد  العش
أسبوع من خفض الكميات مبقدار 
النصف بسبب جتدد التصعيد بني 
ــرائيل القيود  ــني، رفعت إس الطرف
ــحنات  ــول ش ــى دخ ــة عل املفروض
ــد الكهرباء،  ــود إلى غزة لتولي الوق
ــي وزارة  ــؤول ف ــا أعلن مس ــى م عل

الدفاع اإلسرائيلية أمس.
ــة  ــة اجلنائي ــرت احملكم ــا أم وبينم
ــة للمرة  ــا العام ــة مدعيته الدولي
ــة بإعادة النظر في ما إذا كان  الثاني
ينبغي مالحقة إسرائيل في قضية 
ــطول  ــي على أس ــا الدام هجومه
ــي مرمرة  ــي ماف ــاعدات الترك املس
أثناء توجهه إلى القطاع في ٢٠١٠، 
ــي  ــف رئيس املكتب السياس كش
ــماعيل هنية  ــة «حماس» إس حلرك
امس، عن «إحباط مخطط إجرامي 
لنشر الفلتان األمني في القطاع».
ــل لتأبني  ــالل حف ــة، خ ــال هني وق
ــون احلركة  ــة عناصر أمن يتبع ثالث
قتلوا الثالثاء املاضي في تفجيرين 
ــن  بحاجزي ــان  انتحاري ــا  نفذهم
ــرطة، إن «التحقيقات اجلارية  للش
ــأن احلادثني أظهرت أن ما مت كان  بش
ــي  ــدة ف ــرات جدي ــيتبعه تفجي س
ــاع غزة  ــة من قط ــق مختلف مناط

بهدف نشر الفلتان األمني».
واتهم هنية «إسرائيل بالتورط في 
التفجيرين اللذين وقعا في توقيت 
ــياق إقليمي يدلل أن املستفيد  وس
ــالل، فمن  ــا هو االحت األكبر منهم
خطط ونفذ هذه اجلرمية استهدف 

ــة األمنية،  ــة واحلال ــرب املنظوم ض
وخلخلتها في غزة».

وأوضح أن «التفجيرات استهدفت 
ــتراتيجية بني  ــرب العالقة االس ض
ــذه املرحلة  ــل املقاومة في ه فصائ
ــيق  التنس أوج  ــهدت  ش ــي  الت
ــكرياً  وعس ــياً  سياس ــل  والتكام
وأمنيا». وأضاف: هدفت التفجيرات 
ــدة على  ــات جدي ــرض أولوي ــى ف إل

ــى  عل ــطينية،  الفلس ــل  الفصائ
ــي  وه ــى،  األول ــة  األولوي ــاب  حس
ــدي  والتص ــالل  االحت ــة  مواجه
ــاته. وأكد هنية «التصدي  لسياس
والتشدد»، معتبرا  املتطرف  للفكر 
ــاً  ــاً وأمني ــة فكري ــزة محصن أن «غ
وفصائليا ومجتمعياً، وهي عصية 
ــراق، وما جرى  ــر واالخت على الكس

حوادث معزولة».
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وكاالت / البينة الجديدة
ــد األميركي املكلّف  أعلن املوف
زملاي خليل  ــتان  أفغانس ملف 
ــرف  زاد، بعد لقائه الرئيس أش
ــالده  ب أن  ــول،  كاب ــي  ف ــي  غن
ــحب قواتها من خمس  ستس
ــال  ح ــي  ف ــة،  أفغاني ــد  قواع
ــة «طالبان» بنود  التزمت حرك
ــالم يتفاوض اجلانبان  اتفاق س
ــبكة  لش ــأنه.وقال  ش ــي  ف
ــا أنه إذا  ــوز»: «اتفقن ــو ني «تول
ــاً لالتفاق،  ــور وفق ــارت األم س
سننسحب خالل ١٣٥ يوماً من 
٦ قواعد نتواجد فيها اآلن».جاء 
ــاعات على إطالع  ذلك بعد س
دة  ــوّ ــي على مس ــل زاد غن خلي
ــر،  ــد عم ــب وحي ــاق. وكت االتف
األفغاني،  ــس  الرئي ــار  مستش
ــندرس  «س ــر»:  «تويت ــى  عل
ــتتواصل  الوثيقة، واحملادثات س
مع السفير خليل زاد وفريقه». 
ــي، وهو  يق ــق صدّ ــن صدي وأعل
ــم غني، أن احلكومة  ناطق باس

ــة  ــتدرس الوثيق ــة س األفغاني
ــي الوقت  ــام املقبلة.ف ــي األي ف
ــم الرئيس  ذاته، قال ناطق باس
ــداهللا  ــي عب ــذي األفغان التنفي
ــداهللا إن األخير تلقى عرضاً  عب
عن الوضع وطمأنة إلى «سالم 
ــامل في أفغانستان». دائم وش

األفغانية  احلكومة  ــت  ش مِ وهُ
ــي احملادثات  ــكل كبير ف في ش
التي جتريها واشنطن و»طالبان» 
ــم أن أي  ــة، على رغ ــي الدوح ف
ــيتطلّب  ــتقبلي س اتفاق مس
ــة وغني  ــني احلرك ــات ب محادث
«دمية»  ــة  احلرك ــره  تعتب الذي 
ــد األميركيني.وقال خليل  في ي
ــات املتحدة  ــد إن الوالي زاد األح
ــك»  وش ــى  «عل ــان»  و»طالب
د لسالم  التوصل إلى اتفاق، ميهّ
ــة  ــر اخلارجي ــم». وكان وزي «دائ
ــك بومبيو أعرب  ــي ماي األميرك
ــاق قبل  ــرام االتف ــن أمله بإب ع
األفغانية،  ــة  الرئاس انتخابات 

املرتقبة في ٢٨ الشهر اجلاري.



ا. د. ابراهيم أبراش

ــن  اللذي ــن  التفجيري أن  ــك  ش ال 
ــرطة حلركة  استهدفا حاجزي ش
حماس في مدينة غزة يوم الثالثاء 
ــاة ثالثة  ــطس وأودت بحي ٢٧ أغس
ــل إجرامي  ــا هو عم ــن عناصره م
ــن كونه ليس املرة  مدان بالرغم م
ــا هكذا  ــدث فيه ــي حت ــى الت األول
ــتباكات بني  ــال اغتيال أو اش أعم
ــات تُوصف  ــاس وجماع ــن حم أم
بالسلفية أو التكفيرية وخصوصاً 
ــى قطاع غزة،  ــيطرتها عل بعد س
أيضا قيام هذه اجلماعات باختطاف 
ــداء على  ــني أجانب واالعت صحفي
ــة الخ .  ــالت  وصالونات حالق مح
ــة حماس على  هذا إذا ثبتت حرك
روايتها من اتهام جماعات أصولية 
ــددة باملسؤولية، حيث أتهم  متش
ــم  فوزي برهوم أحد الناطقني باس
ــطينية  ــرات الفلس ــاس اخملاب حم

باملسؤولية عن احلادث .
ــال العنف  ــتثنينا أعم ــا اس إذا م
ــادل بني حركتي فتح وحماس  املتب
أيام انقالب حماس على السلطة 
يوم ١٤ يونيو ٢٠٠٧ وما سبقها وما 
تبعها من اغتياالت، فقد جرت عدة 
استهدفت  ومواجهات  تفجيرات  
ــا  التفجيرات  حركة حماس منه
ــوم اخلامس  ــاطئ البحر ي على ش
ــام ٢٠٠٨  ــن يوليو ع ــرين م والعش
ــزة  ــذاك أجه ــاس آن ــت حم واتهم
السلطة في رام اهللا بالوقوف وراء 
احلدث ومت اعتقال الشاب السكني 
لسنوات طوال إلى أن مت إبعاده إلى 
مصر،  واملواجهات بني أمن حماس 
ــد اللطيف  ــيخ عب ــة الش وجماع
موسى امللقب بأبي النور املقدسي 
زعيم جماعة (أكناف بيت املقدس)  

ــجد الذي  ــث مت مهاجمة املس حي
ــي مدينة رفح يوم  يتحصن فيه ف
اخلامس عشر من أغسطس ٢٠٠٩  
ــى من فيه  ــجد عل ومت قصف املس
ــي ٣٠  ــى حوال ــقط قتل ــث س حي
ــخصا، وبعدها جرت مواجهات  ش
ــلحة مع جماعة ممتاز دغمش  مس
ــالم) الذي أعلن  زعيم (جيش اإلس
مبايعته للبغدادي وتنظيم داعش، 
ــرات الصدامات  باإلضافة إلى عش
ــال لعناصر تنتمى  ــالت اعتق وحم
ــى  وحت ــة  متطرف ــات  لتنظيم
ــث مت  ــح حي ــة فت ــم حرك لتنظي
ــيارات لقيادات  ــازل وس تفجير من
ــابع من  فتحاوية يوم اجلمعة الس
نوفمبر ٢٠١٤، وآنذاك أعلن تنظيم 
ــؤوليته إال أن مسؤولني  داعش مس

ــوا  اتهم ــح  فت ــة  ــي حرك ف
ــؤولية، وهناك  حماس باملس
ــرائيل  ــم عمالء إس ــن أته م

باملسؤولية .
ــس خارج  ــبق لي ــا س كل م
ــي للعالقة  التاريخ السياس
ــة  والصراعي ــية  التنافس
ــطينية  ــني األحزاب الفلس ب
ــراع  الص ــياق  س ــارج  خ وال 
ــطيني  ــعب الفلس بني الش
وهنا  ــي،  الصهيون ــان  والكي
نذكر بأعمال أبو نضال البنا 
ــفراء  وس ــادات  قي ــال  واغتي
ــة وغيرها  ــدول األوربي ــي ال ف
ــقاق  ــت االنش ــرى وق وما ج
ــح ١٩٨٣، إال  داخل حركة فت
ــوم يضعنا  ــري الي ــا يج أن م

ــد  وتهدي ــرة  خطي ــرة  ظاه ــام  أم
ــعب  ــتهدف اغتيال الش كبير يس
ــدف تدمير حصانة  والقضية واله
ــة الصراع  ــل طبيع ــع وحتوي اجملتم
ــعب بكل  ــة بني الش ــن مواجه م
قواه السياسية ضد إسرائيل إلى 
ــراع وفتنة وحرب أهلية داخلية  ص
بصيغة قريبة مما يجري في بعض 
ــي يتم تدميرها  الدول العربية الت
ــة حتى وإن  ــاً وبأدوات داخلي داخلي

ــة من جهات  ــت ممولة وموجه كان
معادية .

ــن فتنة وحصار وهدنة  ما يجري م
وجتويع في قطاع غزة، وما يجري في 
الضفة والقدس من تضييق مالي 
ــلطة وصمت مريب على  على الس
ــد،  ــتيطان والتهوي ــات االس عملي
ــود املصاحلة، كل  ــل كل جه وفش
ــاعي  ــر منفصل عن املس ذلك غي
احلثيثة لإلدارة االمريكية لشطب 
ــة  اخلارط ــن  م ــطني  فلس ــم  اس
السياسية وجتاوز قرارات الشرعية 
ــطني، كلها  ــول فلس ــة ح الدولي
ــة مع بعضها البعض  أمور مرتبط
ــعب والقضية  هدفها اغتيال الش

الوطنية .
ــن الفتنة  ــبق وأن حذرنا م لقد س

ــواء  األهلية س واحلرب  ــة  الداخلي
ــي الضفة أو غزة وقلنا إن الفتنة  ف
واحلرب الداخلية أخطر من أي حرب 
ــرائيلي .بالرغم من أن  أو عدوان إس
والثقافية  ــة  االجتماعي التركيبة 
ــطيني موحدة  ــع الفلس للمجتم
ــجمة عرقياً وطائفياً إال أن  ومنس
ة الصراع  االنفصال اجلغرافي وحدّ
ــوة التدخالت  ــلطة وق ــى الس عل
ــوم  ــد كل ي ــي تتزاي ــة الت اخلارجي

ــوع أو قوة تأثير  ــة الفقر واجل نتيج
ــة  مضلل ــة  ديني ــات  ايديولوجي
ــر والبطالة واجلهل،  ــا الفق يغذيه
ــة  واملواجه ــة  املقاوم ــف  وتوق
ــاخنة مع االحتالل، باإلضافة  الس
ــة اجملتمع من  ــراق حصان ــى اخت إل
ــة  ــب مرتبط ــالء ونخ ــالل العم خ
ــك  ذل كل  ــالل،  باالحت ــاً  مصلحي
ــة لفتنة وحرب  يهيئ بيئة  خصب

أهلية .
ــدو  ــع الع ــراع م ــة الص ــذ بداي من
ــذا  ه ــن  يتمك ــم  ل ــي  الصهيون
األخير من اختراق حصانة اجملتمع 
ــطيني أو هزميته عسكرياً  الفلس
ــه  ــع قيادات ــه وتدف ــة تدفع لدرج
ــروط  بالش ــول  والقب ــليم  للتس
اإلسرائيلية واألمريكية للتسوية، 
ــى  عل ــادات  القي ــت  لعب ــم،  نع
ــر وأحيانا جتاوزتها،  اخلطوط احلم
ــن  وبالغت في املراهنة على حس
ــب،  ــل أبي ــل وت ــنطن ب ــة واش ني
نسجوا شبكة مصالح معهما، 
ــاوموا عليها،  أوقفوا املقاومة وس
فسدوا وأفسدوا الشعب، ووصل 
ــي الفلسطيني  النظام السياس
ــدود بل أصبح فاشال  لطريق مس
ــة الخ،  ــزة أو الضف ــي غ ــواء ف س
ولكن كل ذلك لم ينهي القضية 
الفلسطينية ولم تشعر إسرائيل 
ــل ما زالت  ــة واألمان ب بالطمأنين
ــعب ومفاجآته،  تتخوف من الش
ــتنجاد  االس ــرائيل  إس ــررت  فق
ــب ومحاولة  ــنطن من جان بواش
ــة  والقضي ــعب  الش ــال  اغتي
بالفتنة واحلرب األهلية القذرة من 

جانب آخر .
وأخيرا نحذر مما هو آت ونطلب من 
ــطني وأهلها  ــي فلس اهللا أن يحم
ــن فتنة  ــاع غزة م ــاً قط وخصوص
ــي فتنة  ــرائيل، وه ــتغذيها إس س
ــات األمنية  ــدي معها املعاجل ال جت
ــات وحدها  املعاجل ــذه  ــط، فه فق

ستزيد من تأزم األمور  .

 

حسني معلوم 

التوجه  في  البريطانية  الدوافع  ما 
لندن  حتاول  وملاذا  األقصى؟  الغرب  إلى 
الواليات  مع  العالقة  صياغة  إعادة 
املتحدة األميركية؟ ثم، هل يأتي اخلروج 
ضمن  األوربي  االحتاد  من  البريطاني 
تتجاوز  املسألة  أن  أم  الدوافع؟  هذه 
لتشمل  اتساعاً،  أكثر  دائرة  إلى  ذلك 
تداعيات األداء الباهت في التعامل مع 
أزمة احتجاز إيران إحدى ناقالت النفط 
واألهم،  البريطاني؟  العلم  ترفع  التي 
جونسون  بوريس  رئاسة  ثل  متُ هل 
من  يحمله  مبا  البريطانية،  للحكومة 
دافعاً  أوربا،  من  بعيداً  انفصالية،  نزعة 
وبناء  املتحدة  الواليات  إلى  التوجه  في 

عالقة «خاصة» معها؟
تساؤالت، تطرح نفسها في خضم ما 
سياسي  حراك  من  بريطانيا  تعيشه 

نتائجها  تتوقف على  ومواجهات، 
إعادة صياغة العالقات مع أميركا 
إعادة  عن  فضالً  والعالم؛  وأوربا 
بريطانيا  «هوية»  مالمح  حتديد 
انتخاب  ولعل  لذاتها.  ورؤيتها 
«حزب  لـ  رئيساً  جونسون  بوريس 
رئيساً  ثم  البريطاني،  احملافظني» 
مبثل  الدفع  في  أسهم  ما  هو  للوزراء، 
تلك التساؤالت، وغيرها، إلى الواجهة؛ 
ليس فقط من حيث التوجه الذي يتبناه 
االحتاد  من  بريطانيا  بإخراج  جونسون 
األزمات  أيضاً من منظور  ولكن  األوربي، 
التي يواجهها سياسياً واقتصادياً، في 
فمن  اخلارج.  وفي  البريطاني،  الداخل 
داخلية  أزمة  جونسون  يواجه  جانب، 
احملافظني»،  «حزب  داخل  سواء  مركبة، 
أو  وسياساته،  احلزب  قيادته  شأن  في 
املُعارض، فضالً عن  العمال»  مع «حزب 
السياسة  البريطانيني  من  كثير  رفض 
التي يتبناها بخصوص خروج بريطانيا 
ثم،  ومن  «بريكزيت».  األوربي  االحتاد  من 
التزامه  حتدي  يواجه  جونسون  أن  يبدو 
دون  أو من  باتفاق  االحتاد،  االنفصال عن 
صرح  كما  األمر»،  كلف  «مهما  اتفاق 
أزمة  يواجه  بهذا،  وهو،  مرة؛  من  أكثر 
من  بني  الداخلي  البريطاني  النزاع 
ومن  األوربي،  االحتاد  في  البقاء  يُريدون 

يُؤيدون االنفصال.

أزمة  جونسون  يواجه  آخر،  جانب  من 
يخص  ما  في  سواء  مركبة،  خارجية 
«االنفتاح  شعار  بتفعيل  التزامه 
العالم»،  مع  التجارة  على  البريطاني 
يتعلق  ما  في  أو  األوربية؛  احلدود  خارج 
التزاماتها  بريطانيا  تسديد  بضرورة 
لدى خروجها  األوربيني  حيال شركائها 
األول  تشرين   ٣١ في  املقرر  االحتاد،  من 
احلال،  هذه  في  إذ،  املقبل؛  (أكتوبر) 
 ٣٩ مبلغ  سداد  لندن  على  سيكون 
لالحتاد  يورو)،  بليون   ٤٥٫٥) جنيه  بليون 
جونسون  أن  يبدو  ثم،  ومن  األوربي. 
يواجه حتدي العواقب احملتملة، املرتبطة 
االحتاد؛  لبالده من  بخروج «غير منظم» 
إذ، ال ميكن للقادة األوربيني تقدمي تنازالت 
كبرى إلى بريطانيا، تخوفاً من أن يؤدي 
ذلك إلى تكرار السيناريو البريطاني من 

جانب دول أخرى داخل االحتاد.
الرئيسة  النقطة  بوضوح  تتبدى  هنا، 
اخلروج  أي  اجلانبان؛  يلتقي عندها  التي 
باتفاق  األوربي،  االحتاد  من  البريطاني 
بوريس  أن  صحيح  اتفاق.  دون  من  أو 
األوربي  التخوف  على  يُراهن  جونسون 
اتفاق،  دون  من  اخلروج  احتمال  من 
حتسباً إلمكانية حدوث انقسامات بني 
الصحيح،  من  يبقى  لكن  االحتاد؛  دول 
جونسون  وإصرار  اخلروج،  أن  كذلك، 
الدوافع  أهم  ضمن  يأتي  تنفيذه،  على 

الواليات  نحو  البريطاني  التوجه  في 
إلعادة  محاولة  في  األميركية،  املتحدة 
من  معها،  «اخلاصة»  العالقة  تفعيل 
لبريطانيا  السياسي  اجملال  أن  منظور 

هو احمليط األطلسي، حيث تتمدد على 
ضفتيه الرابطة األنغلوساكسونية.

اإلحساس  يأتي  أيضاً،  الدوافع،  ضمن 
في  لندن  عليه  بدت  الذي  بالضعف 
إذ،  النفط؛  ناقالت  أزمة  مع  تعاملها 
لم  التي  بريطانيا  أن  نالحظ  أن  يكفي 
تستطع الدخول في مواجهة عسكرية 
منفردة،  العالم،  في  منطقة  أي  في 
األرجنتني في  منذ حرب «فوكالند» مع 
تستطع  لم  املاضي،  القرن  ثمانينات 
من  البريطانية  السفن  حماية 

لصحيفة  ووفقاً  اإليرانية.  «القرصنة» 
التي  «التعليمات  فإن:  «الغارديان» 
للسفن  البريطانية  احلكومة  أصدرتها 
باالبتعاد عن املضيق، هي مبثابة اعتراف 

منها بعدم القدرة على حمايتها».
البريطاني،  أن إفشال املسعى  والواقع، 
قوة  لتشكيل  الفرنسيني،  جانب  من 
مضيق  في  الناقالت  حلماية  أوربية 
حتالف  في  االنخراط  ن  مِ بعيداً  هرمز، 
دفع  ما  هو  واشنطن،  مع  عسكري 
لندن إلى االنضمام إلى اجلهود الدولية 
واشنطن  موافقة  بعد  املالحة،  حلماية 
الدولي،  التحالف  اسم  تغيير  على 
تقدمي  على  ذلك،  قبل  وموافقتها، 
النفط  لناقالت  العسكرية  احلماية 

البريطانية في اخلليج العربي.
وال يفوتنا، هنا، أن نتأمل كيف مت جذب 
املتحدة  الواليات  جانب  إلى  بريطانيا 
األميركية، عبر أزمة ناقالت النفط، من 
واشنطن؛  من  الواردة  املعلومات  خالل 
األقمار  ترصد  أال  املنطقي  غير  من  إذ، 
نفط  ناقلة  األميركية  االصطناعية 
كانت  التي  تلك  بحجم  عمالقة، 
تسمى «غريس ١»، ومن ثم، وجدت لندن 

نفسها في خضم أزمة الناقالت.
التي  بريطانيا،  فإن  األمر،  يكن  أياً 
الصعب  االنفصال  معركة  تخوض 
بناء  إعادة  حتاول  األوربي،  الشريك  عن 

على  جديد،  من  السياسي  مجالها 
أميركي   - بريطاني  «حتالف»  أساس 
احملافظ  اليمني  تيارات  فيه  تلتقي 
مقدمة  ويكون  األطلسي،  دفتي  على 
توجهات  وفق  أطلسي»  «حلف  لقيادة 
مختلفة. إنه «التحالف» الذي ميكن أن 
احملافظ في  اليمني  يتمدد، عبر موجات 
عن  فضالً  واليونان،  إيطاليا  إلى  أوربا، 
إسبانيا  عن  ناهيك  وهنغاريا؛  بولندا 
البرملان  إلى  املوجات  هذه  وصلت  التي 

فيها.
يبدو أننا نشهد في الوقت الراهن حتوالً 
مهماً له دالالته على الساحة األوربية؛ 
ففي حني تتوجه الدول الكبرى في أوربا 
إلى الشرق األقصى، إلى روسيا والصني، 
حتت تأثير «احلمائية» األميركية، تتوجه 
بريطانيا إلى الغرب األقصى، إلى أميركا، 
بتأثير من تالقي اليمني احملافظ في كل 

منهما.

األفق  في  تبدو  ذلك،  رغم  وعلى 
تُعكر  أن  ميكن  متعددة  إشكاليات 
الراهنة..  البريطانية  التوجهات  صفو 
منها إشكالية وحدة اململكة املتحدة، 
الشمالية  وأيرلندا  اسكوتلندا  حيث 
ومنها  األوربي؛  االحتاد  في  البقاء  مع 
إشكالية اخلسائر االقتصادية احملتملة 
التي ميكن أن تتعرض لها بريطانيا جراء 

اخلروج من االحتاد.
إال أن أهم اإلشكاليات التي تهمنا، نحن 
العرب، هو تأثير ذلك كله على القضايا 
القضية  منها  القلب  وفي  العربية، 
صرح  بعدما  خصوصاً  الفلسطينية، 
«خطة  سيُعلن  أنه  األميركي  الرئيس 
السالم»، التي صاغها مستشار البيت 
األبيض، جاريد كوشنر، بعد االنتخابات 
أيلول  منتصف  املقررة  اإلسرائيلية 

(سبتمبر) املقبل .

عبد الباري عطوان

ــف آليّة  ــميٍّ قص ــانٍ رس ــي بي ــزب اهللا“ ف ــن ”ح أعل
ــدود اللبنانيّة بثالثة  رب احلُ ــرائيليّة قُ ــكريّة إس عس
ــى تدميرها، وقتل  ــدروع ما أدّى إل ــخ مضادّة لل صواري
ــكريّة  ــن فيها، ولكن القيادة العس وإصابة جميع م
دت  جوم، أكّ دوث هذا الهُ اإلسرائيليّة التي اعترفت بحُ
ــقوط أيّ قتلى أو جرحى، وأنّها أطلقت  أنّه لم يتم سُ
ــذه الصواريخ في  ــدر إطالق ه ــة على مص ١٠٠ قذيف
دت وصول  املُقابل، لكنّ تقارير صحفيّة إسرائيليّة أكّ
ــفيات  ــرائيليني إلى أحد مُستش ــني إس صاب ــة مُ ثالث

حيفا.
ــة، أيّ قصف اآلليّة  ــرف ما إذا كانت هذه العمليّ ال نع
د الذي  ــذ التعهّ ــار تنفي ــاءت في إط ــرائيليّة، ج اإلس
ــردٍّ انتقاميٍّ على  ــن نصر اهللا ب ــيّد حس التزم به الس

ــن  م ــني  اثن ــهاد  استش
ــارةٍ صاروخيّةٍ  كوادره في غ
إسرائيليّة على أحد مقرّاته 
ــق اجلنوبي،  ــف دمش في ري
مسيّرتني  طائرتني  واختراق 
ــرائيليتني  إس ــني  خت فخّ مُ
حاولةٍ  ــي مُ ــواء لبنان ف ألج
ــال  اغتي ــة  عمليّ ــذ  لتنفي
ــادة ”حزب  ق غامضة ألحد 
ــا أعلنت  اهللا“، أم ال، فبينم
ــكريّة انتهاء  القيادة العس
ــا،  عليه ــرّد  وال ــة  العمليّ
ــه  ــي الوقت نفس ــدت ف أكّ
صوى  ــة الطوارئ القُ أنّ حال

بًا أليّ  ــتمرّةً حتسُّ س ــماليّة ما زالت مُ في اجلبهة الش
طارِئ.

ا للرّد  ــرحً ــيّد نصر اهللا قال في خطابه األخير ش الس
ــا يرتبط  ــار، وإمنّ ــس ردّ االعتب ــر لي ــي ”أنّ األم االنتقام
ــتباك، وتثبيت موقع  ــد اش عادالت، وقواع ــت مُ بتثبي
دوانه“،  احلماية للبلد، وجعل اإلسرائيلي يدفع ثمن عُ
ــةً لهذه  ــدودة“ جاءت ترجم ــة ”احمل رب ــل هذه الضّ فه
كن أن تكون اإلجابة بنعم وال في الوقت  دات؟ ممُ التعهّ
ــزب اهللا“ أقدم على الرّد  ــه، نعم من حيث أن ”ح نفس
ا وليس  ــكريًّ ا عس وعبر احلُدود اللبنانيّة وقَصف هدفً

رار ما حدث عاميّ ٢٠١٤  في مزارع شبعا فقط على غِ
ــرائيليني بأنّ  ــالة قويّة إلى اإلس ــال رس و٢٠١٦، وإيص
دوان إسرائيلي  اه أيّ عُ احلزب لن يقف مكتوف األيدي جتُ
ــتقبل يخترق قواعد  على األراضي اللبنانيّة في املُس
خت بعد عدوان متوز (يوليو) عام  ــتباك التي ترسّ االش
ــى قدر التوقّعات من  ن عل د لم يكُ ــرّ ٢٠٠٦، و“ال“ ألنّ ال
ؤملًا  ن مُ ــم يكُ ــاد الكثيرين أنّه ل ــثُ احلجم، العتق حي
ــرائيليني، ولم يتساو مع طبيعة  بالقدر الكافي لإلس
ــتهدافهم لقواعد ”حزب اهللا“ سواء في سوريا أو  اس

في الضاحية اجلنوبيّة.
وال األيّام األخيرة عن  ثت طِ مصادر لبنانيّة وعربيّة حتدّ
ــرّض لها ”حزب اهللا“،  ــوط، داخليّة وخارجيّة، تع ضغ
ــدم اإلقدام  ا، من أجل ع ــخصيًّ ــيّد نصر اهللا ش والس
على رد انتقامي كبير تستغله احلُكومة اإلسرائيليّة 
ةً بعد تهديدات  ــن حرب شاملة على لبنان، خاصّ لش
بنيامني نِتنياهو رئيس الوزراء اإلسرائيلي، وحتذيره من 
اته وصواريخه  ــنّه قوّ كن أن تش ــة الرّد الذي ميُ ضخام
ــذ هذه  ــر اهللا أخ ــيّد نص ــدو أنّ الس ــان، ويب ــى لبن عل
ــار، جتنّبًا التّهامات  تًا، بعني االعتب ؤقّ ــوط، ولو مُ غ الضّ
ــتقراره للخطر من  ــان واس ــة بتهديد أمن لبن لبنانيّ
ف في اخلندق األمريكي،  عادية وتقِ قبل قوى لبنانيّة مُ
ــة ، وإيصال  خم ــه االقتصاديّة الضّ ــة أعبائ ومُضاعف
رسالة بأنّه يُريد حماية لبنان مثلما قال السيّد علي 
شمخاني، أمني اجمللس األعلى لألمن القومي اإليراني.

ــرّد احملدود  ــة تقول بأنّ ال تداول ــرى مُ ــاك نظريّة أُخ ن هُ
د به  لـ“حزب اهللا“ اليوم ليس هو الرّد الكبير الذي توعّ
السيّد نصر اهللا وأثار قلق اإلسرائيليني 
ا هو  ــوال األيّام القليلة املاضية، وإمنّ طِ
ــي، ولكن لم  ــون اختبار أوّل ــرّد بال ج مُ
د  ــزب اهللا“ يؤكّ ــدر أيّ بيان من ”ح يص

هذه النظريّة أو ينفيها.
ــو الذي  ــني نِتنياه ــد أنّ بنيام ال نعتق
ا،  ــاع أيضً ــو وزير دف ــره، وه ــدر أوام أص
بإرسال الطائرات اإلسرائيليّة املُسيّرة 
ا من  ــيخرج رابحً إلى جنوب لبنان، س
ــع حزب اهللا  ــذه املُواجهة احملدودة م ه
ــه االنتخابيّة  رص ــزّز فُ ــى اآلن، ويُع حت
درته  ــد قُ ــزب اهللا“ أكّ ــي، ألنّ ”ح بالتّال
ــي الرّد على  ــم يتردّد ف ــى الرّدع، ول عل
ــتباك، ولن  ــد االش ــراق لقواع أيّ اخت
ا على  يء نفسه، ورمبّ يتردّد بتكرار الشّ
واجهة أيّ عدوان إسرائيلي جديد،  ــع، في مُ نطاقٍ أوس
ــل من حجم  ــرّد كان محدودًا وأق ــا بأنّ ال ــع اعترافن م
طاب السيّد نصر اهللا. التوقّعات التي رفع سقفها خِ

نحنُ في انتظار املزيد من املعلومات من جانب ”حزب 
، ومن طرف العدو اإلسرائيلي ثانيًا، حول هذا  اهللا“ أوّالً
ة، واالجابة على  ــب كافّ ــتباك وظروفه من اجلوان االش
ــتفهام املَطروحة في  ــاؤالت وعالمات االس ل التس كُ

ل شفافيّة . أوساط الرأي العام العربي بكُ

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

أهم اإلشكاليات التي تهمنا 
نحن العرب هو تأثري ذلك 
كله على القضايا العربية 
وَّـ القلب منها القضية 
الفلسطينية

  يؤكد الرئيس 
الفرنسي أهمية 
تعزيز االستقاللية 
االسرتاتيجية إُّـ جانب 
حلف شمال األطلسي

مصادر لبنانيـّة وعربيـّة تحدثت 
طـِوال األيـّام األخرية عن ضغوط، 
داخليـّة وخارجيـّة، تعرض لها ”حزب 
اهللا“، والسيـّد نصر اهللا شخصيـًّا
 من أجل عدم اإلقدام على رد انتقامي 
كبري تستغله الحـُكومة اإلسرائيليـّة 
لشن حرب شاملة على لبنان
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اإلندبندنــت: ســلطنة عمــان تفقــد 
حيادها 

ــن  اليم ــرب  ح ــن  ع ــت  اإلندبندن ــب  تكت
ــميها ”حرب اخلليج اجلديدة  املنسية وتس
ــدث الصحيفة في مقال  بالوكالة“، وتتح
ــرق األوسط بيل  ــؤون الش ــلتها لش ملراس
ــرة التي كانت تفخر  ترو عن محافظة امله
ــا  ــا ولغته ــي وثقافته ــتقاللها الذات باس
ــا اآلن ”غدت خط  ــة الفريدة ، ولكنه املهري
ــرب بالوكالة بني  ــيا في ح ــة رئيس مواجه

إيران والسعودية“.
ــلطنة منذ  وظلت املهرة حتى عام 1967 س
ــا، كما كانت تضم اجلزيرة  حوالي 450 عام

احملمية من اليونسكو، سقطرى.
ــة البريطانية عليها، لم  وبعد فرض احلماي
ترغب املهرة في االنضمام إلى جنوب اليمن 

الذي احتد مع الشمال عام 1990.

ــة التي  ــن احلرب األهلي ــذا ابتعدت ع وهك
اندلعت عام 2015، إال أن احملافظة منذ عام 
2017 وجدت نفسها في أتون حرب الوكالة 

اجلديدة املستعرة بني دول اخلليج.
ــل 1.500 من قواتهم  ــعوديون نق و بدأ الس
ــي املنطقة  ــب مقاتل ــة وتدري ــى املنطق إل
ــر عبر  ــلحة املنتش ــة تهريب األس ملواجه

حدود سلطنة عمان .
ــعودي في املهرة  ــب الوجود الس ولم يغض
ــا إلى تصدع  ــكانها فقط، بل أدى أيض س
في العالقة مع اجلارة عمان أيضا، حسبما 
ــيون أجانب، إذ ترى  ــراء ودبلوماس يقول خب
ــعودية على  ــيطرة الس ــي س ــقط ف مس
ــيما أن  ــدا لها، وال س ــا املهرة تهدي جارته
ــل العمانية واملهرية  ــاك امتدادا للقبائ هن

عبر احلدود.
ــان، التي كانت  م ــذر اخلبراء من أن عٌ وقد ح
توصف بسويسرا الشرق األوسط حليادها، 
ــات  ــم للجماع ــدد والدع ــل امل ــدأت تنق ب

املرتبطة بها.
ــي  ــون ف ــيون بريطاني ــر دبلوماس ــا عب كم
حديث مع الصحيفة عن قلقهم من دخول 

مسقط في حرب الوكالة املعقدة.
ــرة لم حتظ حلد  ــكلة امله وتقول ترو إن مش
اآلن باهتمام دولي، إال أنها قد تترك تداعيات 
ــل األطراف  ــة إذا واص ــى املنطق مدمرة عل

محاوالت السيطرة الكاملة عليها.

الغارديان: الهولوكوست
ــر  ــاءل بيت ــان يتس ــة الغاردي ــي صحيف ف
ــت بعد مرور ثمانني عاما على اندالع  بومون
ــة .. ملاذا أخفق زعماء  احلرب العاملية الثاني
ــني روزفلت  ــيما فراكل دول التحالف وال س
وونستون تشرشل في منع الذبح اجلماعي 

ليهود أوربا؟
ــب دورها في  ــانية تلع لقد أصبحت اإلنس
ــذ ذلك الوقت،  ــة القانون الدولي من صياغ
ــاء  ــت ورد احللف ــدى الهولوكوس ــل ص وظ
ــوأ  ــردد حلدود اآلن، ليس ألنها أس حينها يت

ــب  ــرن املاضي فحس ــرب في الق جرمية ح
ــرض تعلمها لم تُلقن  بل ألن الدروس املفت

بعد.
ــة  ــى مذبح ــوت إل ــول ب ــام ب ــن أي ــاذا، م مل
ــا ورواندا وسوريا واالضطهاد  سريبرينيتش
ــور حاليا على يد الصني  الذي يعانيه اإليغ
ــع الدولي مرارًا وتكرارًا لبناء  ، يكافح اجملتم

استجابة فعالة في الوقت املناسب؟
ــبقت احلرب، كان  ــنوات التي س خالل الس
ــان واضحا  ــازي لليهود األمل ــاد الن االضطه
والحظه الزعماء البريطانيون واألمريكيون 
ولم يتحركوا في الوقت املناسب، كما كان 
ا في كتابه  ــف هتلر جتاه اليهود واضحً موق
ــه بقوانني نورمبرغ لعام  ”كفاحي“، وكرس
ــية  1935، إذ أقصى اليهود األملان من جنس
ــزواج أو ربط عالقات  الرايخ ومنعهم من ال

جنسية مع أشخاص من ”دم آري“.
ــا يخلد  ــود، وبينم ــرور ثمانية عق ــد م وبع
ــزال من  ــدالع احلرب، ما ي ــرى ان ــم ذك العال

ــر  ــط بالنص ــس فق ــر لي ــروري التذكي الض
ــم األكبر  ــاء بل بإخفاقه ــي للحلف النهائ
ــة كانت تبدو  ــوا كارثة مهول عندما واجه

نذرها واضحة قبل وقوعها.

للطــالق  النفســي  االســتعداد  آي: 
الربيطاني - األوربي

ــراء ملصق  ــفرك ، وحاول ش ــدد جواز س ج
كتبت عليها كلمة GB لسيارتك.

ــات من نصائح يقدمها موقع  هذه مقتطف
البريكسيت احلكومي اجلديد للبريطانيني 
الذين يخططون للسفر إلى االحتاد األوربي 
ــرين  ــادي والثالثني من أكتوبر / تش بعد احل

األول املقبل.
ــن اعتادوا  ــون الذي ــول آي إن البريطاني وتق
ــاء أوروبا  ــهولة في جميع أنح ــفر بس الس
ــن أن مدة  ــات للتأكد م ــت لهم توصي قدم
ــتة  ــفرهم لن تتجاوز س صالحية جواز س
أشهر، كما أنه سيكون عليهم دفع رسوم 
ــم إذا أجروها من دول  املكاملات في هواتفه

أخرى في االحتاد األوربي.
وقيل لهم إنه يجب أن يتيحوا وقتا إضافيا 
لب  للتفتيش في املوانئ واملطارات، كما طُ
ــم على تأمني  ــد من حصوله ــم التأك منه
ــفر ألن بطاقة التأمني الصحي األوربية  س
ــة الصحية  ــة الرعاي ــي تغطي تكلف - الت
ــي - لن تكون  ــة في دول االحتاد األورب املقدم

صاحلة في حالة خروج بريطانيا بال اتفاق.
ــركات  ويحذر موقع موقع Get Ready الش
ــر عالماتها  ــى تغيي ــد حتتاج إل ــن أنها ق م
ــركات التي  ــت الش ٌبلغ ــا أ ــة ، كم التجاري
ــات مواطني االحتاد األوربي  تتعامل مع بيان

رم الوصول إليها. بأنها قد حتُ

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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زيد الحلي

ــدم بالعمر، ام  ــول ، ام حالة التق ــني ، ام الذه هل احلن
ــأ ، هو الذي جعلني  ــعور بالعيش في املكان اخلط الش

ــيري في  ــي العصية، اثناء س ــس، وه ــي ام اذرف دمعت
ــارع الرشيد؟.. ارصفته اصابها الكساح، تتلوى من  ش
ــران، اما ازقته، ودرابينه، فإنها تبكي من وجع  الم النك
ــا عصرا ، لتحل  ــا، احلياة تغادره ــن، فال فرح يزوره مزم
الكوابيس واالشباح.. هذا الشارع ، الذي شاع اسمه، 
ــا ان بغداد تعني  ــداد العاصمة، كم ــح مثاالً لبغ واصب
ــو كلمة صغيرة ،  ــراق يعني ”الوطن“ وه ــراق.. والع الع
من خمسة أحرف لكنها تختصر معاني الدنيا كلها، 
ــم كل عيوبه التي  ــان واحلضن رغ ــخ واألم ــي التاري فه
رسمتها اجلغرافية ، هو الذي يسكننا ، وكلما ابتعدنا 

عنه ازداد احساسنا به وزاد ارتباطنا به . 
ــيد ، كان شارعاً ميثل حيوية تراها العيون،  شارع الرش

ــنة ٢٠٠٣ لكنها ضاعت  ــدان حتى س ــها الوج ويحس
ــد ذلك، فرغم ان العراق كان يعاني من احلصار اجملرم  بع
قبل تلك السنة ، لكن النظافة والنظام واحلرص على 
ــل واضح جداً ..  ــكل واضح.. ب ــراث، كان ظاهرا بش الت
فمن غير حال العراقيني من الرقيّ الى الفوضى.. من ؟ 
ــارع ، ودارت  ــة الش ــم.. بني ازق ــة املتأل ــت بعفوي جتول
ــدى حواضر العراق  ــات “ مكتبة مكنزي “ اح ــيّ ذكري ب
ــهير “ احمد  ــاط الش ــات اخلي ــني خلج ــة، وب الثقافي
ــرق) البدالت الصينية،  ــتبدلناه بـ(خ خماس “ الذي اس
واجملوهراتي الشهير “ زهرون “ وذهبه، بلمعانه االصيل، 
ــص الثمن!  ــب البرازيلي، رخي ــتعضنا عنه بالذه واس
سوق الصفافير، الذي كنت ارى فيها، منتجات وحرفية 

عالية الذوق، لكنها ردمت، وحتولت الى دكاكني، فقيرة 
تعرض السائد من املنتوجات املستوردة . 

ــرت عيادات  ــات حني تذك ــة، وحلقتها دمع ــت دمع ذرف
ــارع الرشيد بكل رزانتها  االطباء ومحالت ومعارض ش
ــاعة متأخرة  ــا واضويتها في س ــا وديكوراته ورصانته
ــبقت ٢٠٠٣ وعلى  ــي س ــنوات الت ــي الس ــن الليل ف م
ــود واالمل ، وفي  ــمة ال ــا اصحابها كنتُ ارى بس محي
ــر .. هذا  ــى احلبور والبش ــم ، حتس معن ــا احاديثه ثناي
ــارع ، بحيويته كان يعج بالناس واحلركة ، لكنه،  الش
ــارة، متلؤه العربات التي  ــارع خال من احلض حتول الى ش
ــات منتهية  ــة الفالفل، واملعلب ــا احليوانات، وباع جتره
ــارع يغمض عينيه بعد انتهاء ظهيرة  الصالحية .. ش

اليوم! 
ــؤول خجال مما  ــر حي ألنتفض املس ــوكان هناك ضمي ل
ــكو من جرح غائر،  ــارع .. إنه يش آل اليه حال هذا الش
ويعتب على غدر الزمان الذي حوله الى شارع مهجور، 
ــه التاريخية في  ــن بيدهم األمر ال يقدرون اهميت ألن م
حياة العراقيني .. لعن اهللا عقلية القرية حني تتحكم 
ــي والتقدم واحلضارة ، قلبي معك  بأمور الثقافة والوع
ــادة اعضاء مجلس  ــيد ، واقترح على الس شارع الرش
النواب والوزراء والسيدة امينة بغداد ان يقوموا بجولة 
ــوا حجم اخلراب  ــارع كي يدرك جميعهم في هذا الش

والشرخ الذي اصاب رمز بغداد .. شارع الرشيد!.

عائشة اِّـوسوي

ــب  ــه جل بان ــتيراد   ــرف االس يع
ــالد الى  ــارج الب ــن خ ــع م البضائ
داخله  لسد حاجة ذلك البلد من 
النواقص التي اليستطيع ان يسد 
ــعب منها فيلجأ الى  حاجة الش
ــة مثالً اذا  ــتيراد املواد الغذائي اس
ــتيراد  كان البلد غير زراعي او اس
ــور اذا كان اليوجد نخيل في  التم
ــان بامس  ــد والن االنس ــك البل ذل
احلاجة الى املواد واملوارد التي تدمي 
له احلياة النه ال يستطيع العيش 
ــد حاجته   ومواكبة احلياة دون س
ــف قاعدة  ــع التعري ــا وض من هن
ــد حاجات اجملتمع من  رصينة لس
البضائع املستوردة بعد ان نتأكد 

ــى انتاجها  ــا عل ــدم قدرتن من ع
ــة او عدم وجود  ــا العالي لتقنيته
موادها االولية او انشغال كوادرنا 
مبنتجات اكثر اهمية مما نستورد. 
ــار  ــن اط ــارة ع ــا عب ــدت حياتن ب
مستورد وهنا ال بد ان نتساءل: هل 
ــتيراد هو احلل االمثل  اصبح االس
ــاة؟... نالحظ  ــكل تفاصيل احلي ل
ــك  منهم ــي  الغرب ــعب  الش ان 
وال  ــدم  والتق ــداع  واالب ــل  بالعم
يعتمد على شيء سوى قدراتهم 
ــي االبداع  ــة ف ــة والعقلي الذهني
ــور  النهم بكل  وخلق فرص التط
ــعب عملي ال تهمه  ــاطة ش بس
ــتعراضية   ــك الكماليات االس تل
واثاث فاخرة واجهزة منزلية النها 
ــور غير مهمة  ــبه لهم ام بالنس
هم شعب ميتاز بالعملية واالنتاج 
ــهم هم بسطاء ال  حتى في لبس

يعيرون اهمية لهذه االمور .
ــراه مزدحما  ــت العربي ت اما البي
ــزة الكهربائية  ــرة االجه ــن كث م

والزخرفة واللمعة البراقة 
ــعر هذا  ان الذي دفعني ان استش

ــو ان هنالك عملية  ــوع.. ه املوض
منع استيراد للعديد من الفقرات 
في حياتنا منها البيض واللحوم 
والعديد من اخلضروات وهذا جانب 
ــي وخاصة ان هذه املواد في  ايجاب
ــن.  ــاة املواط ــر بحي ــاس مباش مت

ــى ان نفقد  ــي نخش وبالتال
بعض صبرنا بلجم استيراد 
ــكاكا  احت ــد  االش ــواد  امل
ــر  ــة. ويظه ــا اليومي بحياتن
ــل  احل ــو  ه ــتيراد  االس وكأن 
ــى  اضافة  ــي. الذى امتن املثال
ــد االعتماد على  لذلك ان ميت
املنتج الوطني وجلم املستورد 
واجللود  ــيج  النس لقطاعات 
ــة مثل  اخلفيف ــات  والصناع
وغيرها  ــات  الثالج ــردات  املب
ــن التي ممكن جتميعها هنا  م
على االقل الننا نستطيع ان 

ــن مصانعنا في  نصبر لغاية متك
ــاص بحمل  واخل العام  ــه  قطاعي
ــة نحن لدينا  ــذه املهمة وخاص ه
ــل من ان  ــدى العوائ ــن اخملزون ل م
ــم  ــد حاجته الكثر من موس يس

على االقل. 
ــتيراد هو جتميد  ــوم االس ان مفه
ــدع  ان يب ــه  ــن بامكان ــول م عق
ــاؤل  ــن بامكانه ان ينتج التس وم

االكبر.
اذاً اذا كنا نستورد الكثير فلماذا 

تتكالب  علينا كل من له مطامع 
بهذا البلد بلد اخليرات بلد االرض 
والبترول. ــط  النف ــد  بل ــه  اخلصب
ــواقا واعدة  وارى اننا اصبحنا اس
ــد  ــك البلدان وان اش ملنتجات تل

ــى  ــون عل ــات تك ــواع الصراع ان
ــتهلكني ان  ــواق وعلى املس االس
علمنا اننا مجتمعا يقترب تعداده 

من االربعني مليون انسان.
ــفة االقتصاد  ــت فلس ــد كان لق
ــب  الغل ــون  يك ان  ــي  العراق
ــتوعب  محافظاتنا مصانع تس
عمالها وخريجيها وتكون مميزة 
ــى تقدير  ــا وعالمة عل بانتاجه
عال لتلك احملافظات فال ننسى 
ــيج الكوت  ــامراء ونس ادوية س
اطارات الديوانية زجاج الرمادي 

سكر ميسان وغيرها الكثير .
ــر معمل  ــا اكب ــن لدين ــم يك ال
ــان  ملاذا  ــتقات االلب لصنع مش
ــة احمللية  ــم تلك الصناع الندع
ــم من االنتاج احمللي  وانها بالرغ
ــى البطالة  ــي عل ــوف تقض س
باشغالها للكثير من العاطلني 

عن العمل .
ــا زراعة  ــا خصبة بامكانن وارضن
ــر  ــك بتوفي ــل ذل ــع احملاصي جمي
ــة  الزراعي ــدات  واملع ــمدة  االس
االرض  ــة  بزراع الفالح  ــاعدة  ملس

ــن جميع  ــد م ــة البل ــد حاج لس
احملاصيل .

ــب العاملني في حقل  ارى ان اغل
ــح املادي  ــم  الرب ــارة  هدفه التج
ــتيراد املواد  حيث  ما اتيح . ان اس
الى داخل البلد وهذا شيء خطير 
ــذر  واحل ــة  احليط ــذ  اخ ــب  الواج
ــة فراغ   ــرك منطق ــه يت ــه  الن من
ــباب الذين يجدون  في حياة الش
ــع الدول  ــهم داللني لبضائ انفس
ــطيات حتت  االخرى واصحاب بس
اشعة الشمس. الالهبة بدال من 
ــل مصانع بلدهم  ــوا داخ ان يكون
ــي اجواء  ــتورد وف ــون مايس ينتج
عمل مريحة علما ان مالنا العام 
ــتثمارا آمنا  ميكن ان يستثمر اس
ــي وعلى اصحاب  بانتاجنا الوطن
ــل تلك  ــى مث ــات ال ــرار االلتف الق
ــغل  اخملاطر التي بامكانها ان تش
عقول الشباب وللحفاظ عليهم  
ــاج وذلك  ــة االنت ــعروا مبتع وليش
ــذات عندما  لل ــي  العال ــر  التقدي

يلبس مايصنعه .

محمود الهاشمي 

ــت  طال ــي  الت ــداءات  االعت ــفت  كش
ــن  ــرا، ع ــعبي اخي ــد الش ــار احلش مق
ــش  اله ــية  ــة السياس العملي ــع  واق
ــبان ، ان  ــراق، فلم يكن باحلس ــي الع ف
ــى على مقار  ــة اعتداءات تتوال خمس
ــكرية دون ان يصدر عن  مؤسسة عس
ــس النواب  ــان او عن مجل احلكومة بي
ــوع اخلطير،  ــة هذا املوض دعوة ملناقش
وما ان اصدر معاون هيئة احلشد احلاج 
ــه القوات  ــل في ــدي بياناً حم ــو مه اب
ــارعت  ــؤولية حتى س االمريكية املس
ــاد، وبدأ قادة  ــات الثالث لالنعق الرئاس
الكتل السياسية بالتصريح واالعالن 
ــض دعا الى  ــن مواقف متباينة البع ع
ــان «ارض  ــالم وخطاب ب ــيرات واع مس
ــلحة لدول  ــزن اس ــت خل ــراق ليس الع
اخرى»، ليؤكد صدق واحقية اسرائيل 
ــار ان  ــها باعتب ــن نفس ــع ع ــان تداف ب
بها  ــتهدفة  ــلحة»هي مس هذه»االس
ــرائيل» من  ــرؤوا «اس ــرون ب ــادة اخ !!ق
االعتداء باعتبار «انها غير قادرة للقيام 

مبثل هذا الفعل»!!.

ــد  ض ــل  الفع ردود  ــفت  كش ــد  لق
ــية  ــة السياس ــداءات ان العملي االعت
ــة الى اعادة انتاج من  في البلد، بحاج
ــس من الصالح ان يصطرع  جديد، فلي
ــي  ــف وطن ــان موق ــيون بش السياس
ــد  الجدال فيه والجدل، حيث ان احلش
ــة االمنية  ــعبي جزء من املنظوم الش
ــس النواب  ــن مجل ــدر ع ــق قرار ص وف
وباالجماع، فما لهؤالء السياسيني قد 
ــوا يتجاوزون  ــرؤوا عن موقفهم وراح تب
ــة  ــد وخاص ــيادة البل ــم وس ــى قي عل

املؤسسة االمنية؟
ــي لبنان كان االعتداء على الضاحية  ف
ــرائيلية  ــدى طائرة اس ــة اليتع اجلنوبي
ــقطت واخرى انفجرت دون  مسيرة س
ــت  اسرائيل  ــائر، فيما عاش ادنى خس
ــوف، منتظرة  ــب واخل ــن الرع ــة م حال
ــلة  ــد ان قامت بسلس ــياً، بع رداً قاس
اجراءات امنية معقدة، في ذات الوقت 
ــعب اللبناني بكل  ــل الش ــد تفاع فق
ــزب اهللا مبا في  ــف ح ــه مع موق اطياف
ذلك رئاسة احلكومة والبرملان واعتبروا 
ان االعتداء االسرائيلي ميثل جتاوزاً على 
ــرأ جملة واحدة  ــيادة لبنان، ولم نق س
ــو على  ــة تدع ــف اللبناني ــي الصح ف
ــد ان احد  ــى «التريث» الى احل ــل ال االق
ــالة  وزراء احلكومة اللبنانية اوصل رس
الى قيادة حزب اهللا من امريكا تدعوهم 
ــرد مقابل جتاوز بعض  فيها الى عدم ال
ــن القيادة  ــى لبنان، لك ــات عل العقوب

ــعب  ــدت ان ذلك حق الش رفضت واك
ــم التجاوز  ــرد كي اليت ــي في ال اللبنان

ــتهداف  ــريعا باس عليه.. ليأتي الرد س
مواقع عسكرية وآليات للعدو أغاضت 

االعداء واسعدت االصدقاء .
من جانبها فان حماس وجهت رشقات 
ــكرات اجليش  من الصواريخ الى معس
ــن تضامنهم  ــروا ع ــرائيلي، ليعب االس
ــان، الى احلد  ــوريا ولبن ــراق وس مع الع
ــز القرار في  ــدى مراك ــذي علقت اح ال
اسرائيل بالقول «غزة تثار للحشد في 

العراق»!!.
ــل  ــادة الكت ــض ق ــم ان بع ــن نعل نح
ــية قد انخرطوا مع املشروع  السياس
االمريكي دون تردد، وان بياناتهم االخيرة 
دليل واضح على ذلك، ولو انهم اكتفوا 
«الصمت» لكان افضل لكن هم عنوان 

ــني ان امريكا  لـ«خذالن» الغير، متناس
ــق ، انها تبحث عن  ليس لها من صدي
ــى االخرين وها  مصاحلها دون النظر ال
ــلب  هي تهزأ من قادة دول اخلليج وتس
ــم دون ان توفر  ــم وتنهب امواله ارادته

احلماية لهم.
ــن املمكن  ــد الذي م ــج الوحي ان املنه
ــا ملواجهة  ــى اقدامن ــف فيه عل ان نق
ــم  ــو ل ــة» فل ــو «املقاوم ــات ه التحدي
ــجاعاً صلباً وفطناً  ــن حزب اهللا ش يك
ــرائيل  ــكنة اس ــداً ملا جعل س مجاه
ــن تصديق  ــر م ــه اكث ــون اقوال يصدق
ــوا في  ــن انخرط ــم، ان كل الذي قادته
ــروع الصهيوامريكي نالوا املذلة  املش
ــرة،  واالخ ــا  الدني ــروا  وخس ــذالن  واخل
ــه امريكا  ــف في وج ــي ايران تق وهاه
ــا وجبروتها فيما  بكل خيالئها وقوته
ــوس  اجلل ــرد  مبج ــكا  امري ــلها  تتوس
والتفاوض ، صحيح ان منهج املقاومة 
ــى  ــات وال ــر وتضحي ــى صب ــاج ال يحت
ــتوى اخلصم واكثر لغرض  االرتقاء ملس
املواجهة النه طريق االحرار في العالم 

وصدق الشاعر شوقي حني يقول:
ــد  ي ــكل  باب...ب ــراء  احلم ــة  «وللحري

مضرجة يدق»
ــجاعة،  ان العراق يحتاج الى وقفة ش
ــوات  الق ــى  عل ــط  الضغ ــن  م ــدأ  تب
ــن البلد، ثم  ــروج م ــة في اخل االمريكي
ــر  ــة ، تدي ــخصيات وطني ــان بش االتي
ــاً وطنياً وثقافة  ــلطة متتلك حس الس

سياسية وفقاً ملستقبل باهر.
ــد الشعبي من اجناز  ان ما قام به احلش
في طرد االرهاب، يعد منعطفاً في تاريخ 
ــعب العراقي  العراق، فليس امام الش
ــن، او الوقفة  ــا بضياع الوط ــا الرض ام
الشجاعة في الدفاع ومقارعة اشرس 
ــؤالء النخبة تبدأ التجربة  عدو، ومن ه
ــش التحرير  ــع ابعادها ..فجي في جمي
ــني، وجيش  ــي وراء نهضة الص الصين
التحرير الفيتنامي وراء نهضة فيتنام 
وهذا يتمدد على جميع الشعوب التي 

نالت احلرية وطردت االستعمار .
ــاحة  ان املقاومة التي تتمدد على مس
ــي  ه ــة،  لالم ــتراتيجي  االس ــق  العم
ــعوب، فحرس  احلكومة احلقيقة للش
ــي للتجربة  ــران هو الراع ــورة في اي الث
السياسية فيها وحماس هم الراعون 
للتجربة الفلسطينية وانصار اهللا في 
اليمن وحزب اهللا في لبنان واحلشد في 
العراق، النهم «الترس» الذي يصد شرور 
ــية  ــوم التجربة السياس ــداء ويق االع
ــتقبل  ــم في صناعة املس ــا به ، واملن
ــن يغطون  ــؤالء احلكام الذي ــس به ولي
ــم ، ويتباكون مع  ــي مؤمتراته بالنوم ف

اول صدمة مع االعداء!!.
ــع االوطان  ــي تصن ــي الت ــة ه فاملقاوم
ــه كل ارقام  ــي االس الذي ترتفع الي وه
ــن خذلهم  ــية ، وم العملية السياس
ــيتلقى عقابه  ــن، وس ــد خان الوط فق

عاجالً او اجالً .

ــذي غابت عنه  ــي هذا الزمن ال ــك فيه ونحن نعيش ف ــا ال ش مم
ــا علينا ان  ــم االغلب كان لزام ــق ومت تعميتها على االع احلقائ
ــمي العراق  ــياء كثيرة ومهمة ومنها : ملاذا س ــاءل عن اش نتس
ــجار ؟ وهل  ــواد ؟ وملاذا متيزت النخلة عن بقية االش بأرض الس
ــالم  ــل ؟ وماهو الربط بني النبي آدم عليه الس ــال النخي مت اغتي
ــئلة بعيدة عن املوضوع  ــة ؟ البعض يظن ان هذه االس والنخل
ــير الى ما ترجمه  ــن العملية مختلفة متاما . يجب ان نش ولك
ــوم (الفالحة  ــي كتابه املوس ــية ف ــم العراقي ابن وحش العال
النبطية) الذي حققه املرحوم توفيق فهد في ثالثة اجزاء حيث 
ان املفهوم العراقي للنخلة يحمل طابع السمو فشبه العراقي 
ــقة وقد اكد  ــجرة العاش ــمو النخلة بالش النخلة باملرأة واس
العراقيون على اكل التمر وقالوا : ان االمم التي تدمن اكل التمر 
ــى ان النخلة التي  ــذام وال بعض االمراض . حت ــرف لها اجل ال يع
ــى اذا مرضت النخلة وامتنع  ــر وصفوها باملرأة العاقر حت ال تثم
ــعفها فانها عاشقة وهي  حملها وتبني النقصان في لبها وس

 . الى معشوقها  مائلة 
والنخل يأنس باالنسان 
ان  ــب  ويج  . ــكالم  وبال
ــي االكرم  ــر ان النب نذك
ــث  ــي حدي ــال ف (ص) ق
ــوا  اكرم  : ــح  صحي
 . ــل  النخي ــم  عماتك
وقد اشار القرآن الكرمي 
للنخل بقوله سبحانه 
ــة ونخل  ــا فاكه ( فيه
ــث ان فوائد  ــان) حي ورم
ــدا  ج ــرة  كثي ــة  النخل
ــع  املناف ــن  م ــا  وفيه
الشيء الكثير ما جعل 
ــدمي يثني  الق ــي  العراق

ــبة منها  ــا ويصفها بأخت آدم من حيث املنفعة املكتس عليه
ــر من العلوم  ــالم علم الناس الكثي ــي آدم عليه الس ــأن النب وب
ــورة النخلة في  ــي القدمي ص ــد جعل العراق ــبهوه بها  وق فش
ــف العاملية . اما ما  ــه ومنحوتاته التي غصت بها املتاح متاثيل
يحزن من االمور هو ترك املساحات الشاسعة عرضة للشمس 
ــباب  ــم الفالحني من زراعتها الس ــبب عزوف معظ والبوار بس
ــح البلد وهجرة  ــة بامور ال تخدم مصال ــغال الدول كثيرة وانش
ــائري  ــل العراقية والتناحر العش ــني  واآلالف من العوائ الفالح
ــى املياه  ــهد حربا عاملية عل ــاه فنحن نش ــيب املي وقلة مناس
ــويق وانعدام املنتج احمللي  ــى جانب عدم مراعاة عملية التس ال
ــواء الزراعة للفالح اضافة الى  ــي وعدم توفير البذور واج العراق
ــا قد رفعت يدها عن  ــمدة ومكائن ومعدات فالدولة كأنه االس
الفالح وعن الكثير من االمور . يجب على الدولة اذا كانت جادة 
ــياء ومنها الزراعة  في عملها ان تعيد النظر في كثير من االش
ــة الوطنية وان  ــاس للصناع ــي تعتبر قوام احلياة وداعم اس الت
ــتورد  ــى الزراعة واصبح العراق يس ــب الصناعات تقوم عل اغل
ــى نصابها أم اننا متجهون  ــى الكرفس فهل نعيد االمور ال حت

الى نهاية مأساوية ؟ .

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

 خارطة طريق

ÒävÁÎ@÷aä»€a@
›ÓÇ‰€a

8 NO.3256 .WED . 4 .SEP .2019  المقاالت المنشورة تعبر عن آراء اصحابها وليس بالضرورة ان تعبر عن رأي الصحيفةشؤون عراقيةالعدد(٣٢٥٦) االربعاء  ٤ / ٩  / ٢٠١٩

Ú�ÌÖb§¸a@Ú„ãaÏΩa@Û‹«@Ú�Óuâb®a@ÊÏÌÜ€a@ık«

   

أحمد الصاَّـ 

ــدول املدينة  ــراق ضمن ال ــم يصنف الع ل
حتى بداية الثمانينيات من القرن املاضي 
، إال أن مع نهاية ذلك العقد بدأ االقتصاد 
ــبب  ــي يأخذ صورة مغايرة له، بس العراق
السياسات اخلاطئة للنظام البعثي اجملرم 
،إذ دخل العراق في حرب ال جدوى منها مع 
ايران  وكان ميتلك احتياطيا يقدر بسبعة 
ــا مثقالً  ــرج منه ــار دوالر وخ ــني ملي وثالث
ــرب أوزارها  ــا أن وضعت احل ــون ، وم بالدي
حتى أقدم النظام املباد على مغامرة غزو 
ــن نتائجها تدمير  ــي كان م ــت، الت الكوي
ــف، وتوالت  ــل قوات التحال ــد من قب البل
ــس األمن الدولي  ــات فرضها مجل بعقوب
ــان  ــرار ٦٨٧ في ٣ نيس ــراق بالق على الع
ــق بالكويت  ــار الذي حل ــراء الدم ١٩٩١ ج
ــف حترير الكويت  ــذه احلرب ،وتكالي من ه
ــدول والهيئات  ــى تعويضات لل إضافة إل
ــرروا من  ــن تض ــراد الذي ــركات واألف والش

د مجلس  ــلب، إذ حدّ أعمال التدمير والس
ــام ١٩٩٥  ــرار ٩٨٦ ع ــي بالق ــن الدول األم
ــبة ال تتجاوز ٣٠٪ من قيمة مبيعات  نس
ــب برنامج النفط  ــط العراقي مبوج النف
مقابل الغذاء لتعويض الدول والشركات 
ــاح  ــن االجتي ــرروا م ــن تض ــراد الذي واألف
ــبة  ــت، وخفضت النس ــي للكوي العراق
ــام ٢٠٠٠ إلى ٢٥٪، ثم  ــبتمبر ع في ٢٧ س
ــى ٥٪ ، هناك  ــد عام ٢٠٠٣ إل خفضت بع
تضارب حول احلجم احلقيقي للمديونية 
اخلارجية املترتبة على االقتصاد العراقي 
ــان ٢٠٠٣ ، إذ تختلف التقديرات  بعد نيس
ــون ، فثمة بيانات متباينة  حول هذه الدي
ــك الديون،  ــادر متنوعة حول تل ومن مص
ــي مبوجبها  ــباب الت ــت األس ــا تنوع كم
ــدل كبير حول  ــون ،وهناك ج عقدت الدي
جذور هذه الديون والفوائد املترتبة عليها 
ــر عن تلك  ــرى فإن املتواف ــن زاوية أخ ، وم
ــر بني  ــل العراق ينتش ــي داخ ــات ف البيان
مصادر متباينة، بعضها يعود إلى البنك 
ــا اآلخر يرجع  ــزي العراقي، وبعضه املرك
ــارة إلى أهم  إلى وزارة املالية ، وميكن اإلش
ــم الديون اخلارجية املترتبة  تقديرات حج
ــي :اجملموعة األولى دول  ــى العراق باآلت عل
ــون العراق  ــت دي ــس حيث بلغ ــادي باري ن
ــار دوالر  وفي  ــو ٥١٫٦ملي ــذه الدول نح له
ــت اتفاقية بني حكومة  ٢١/١٢/٢٠٠٤ وقع
ــس تضمن محضر  ــراق ودول نادي باري الع
ــبة  ــض مقدار الدين بنس ــاق تخفي االتف

ــى ثالث مراحل (٣٠٪ ، ٣٠٪ ، ٢٠٪  ٨٠٪ وعل
)وكان التخفيض الثالث في ٣١/١٢/٢٠٠٨ 
ــنة ، وأصبح  ــدى ٢٣ س ــى م ــدد عل ويس
ــد التخفيض الثالث  الرصيد املتبقي بع
ــة : دول  ــة الثاني ــار دوالر. اجملموع ٩٫٩ ملي
خارج نادي باريس وبلغت مديونيتها ١٧٫٩ 
ــوية  ــار دوالر ، وقد وافقت على التس ملي
ــس  ــادي باري ــروط ن ــس ش ــة بنف ١٢ دول
ــت ٢٫٩ مليار  ــوية ديونها والتي بلغ لتس
ــديد  ــة لم يتم تس ــاك ١٤ دول دوالر ، وهن
ــباب عدة منها عدم مطابقة  ديونها ألس
ــون املديونية متت بعد  ــا ، أو لك مديونيته
عام ١٩٩٠ ومخالفة لقرارات األمم املتحدة 
ــا لم تقرر تقدمي مطالبتها مبوجب  ، أو أنه
ــون هذه  ــدر دي ــس وتق ــادي باري ــروط ن ش
ــي ١٥ مليار دوالر ، وبذلك  اجملموعة بحوال
ــدول الـ ٢٦  ــون إجمالي الدين لهذه ال يك
ــض ١٧٫٩ مليار دوالر وأصبح  قبل التخفي
ــض ٢٫٩ مليار دوالر .اجملموعة  بعد التخفي
الثالثة : دول اخلليج الدائنة وهي اململكة 
ــر  وقط ــت  والكوي ــعودية  الس ــة  العربي
ــت مطالبتها بني ٣٠-٤٠ مليار دوالر  تراوح
ــوص اإلمارات العربية املتحدة  ، أما بخص
دوالر  ــارات  ملي  ٧ ـــ  ب ــا  مطالبته ــدرت  ق
.اجملموعة الرابعة: الديون التجارية وتبلغ 
نحو ٢٠ مليار دوالر موزعة بني مؤسسات 
ــرة  ــات مباش والتزام ــن  ــة ومجهزي مالي
ــمية العراقية والشركات  للجهات الرس
األجنبية العاملة في العراق ،وهناك ديون 

ــباب  جتارية رفض العراق االلتزام بها ألس
ــجالت  عدة منها أنها غير مطابقة للس

أو متت بعد عام ١٩٩٠.

ــر معاجلة  ــة : ديون غي ــة اخلامس اجملموع
معلقة

ــي لم يتم معاجلة  ــاك بعض الدول الت هن
ــرب ، األردن  ــا ، املغ ــا تركي ــا ، منه ديونه
ــه مت أخيراً  ــد إال أن ــر ،الهن ــا ، اجلزائ ، ليبي
ــوية الديون بني العراق واجلزائر حيث  تس

تنازلت اجلزائر عن ديونها . 
ــراً على  ــون عبئاً كبي ــذه الدي ــكلت ه ش
ــات املتعاقبة،  ــة للحكوم املوازنة العام
ــة للموازنات  ــح العجز صفة مالزم وأصب
ــات الدولة  ــة لزيادة نفق ــة نتيج العراقي
ــكرية  في اآلونة األخيرة وخصوصاً العس

ــة  ــورة احلقيقي ــدر اخلط ــا ، وأن مص منه
ــن الربط الوثيق  ــة يتأتى م كقاعدة عام
ــو املديونية  ــة ومن ــز املوازن ــو عج ــني من ب
ــث بلغ إجمالي العجز في  اخلارجية ، حي
موازنة عام ٢٠١٩ سبعة وعشرون ترليونا 
ــار ، ومن  ــبعة مليار دين ــمائة وس وخمس
ــم ليصل إلى  ــع هذا الرق ــع أن يرتف املتوق
اثنني وسبعني ترليون دينار في موازنة عام 
ــتان لم  ٢٠٢٠ ، خصوصاً وأن إقليم كردس
يسلم احلكومة واردات برميل نفط واحد! 
ــل االقتصاد واملوازنات  وهذا األمر قد يدخ
ــار  ــة ذات آث ــة مفرغ ــي حلق ــة ف الالحق
ــرة لالقتصاد، فإذا ما أرادت  احلكومة  مدم
ــون فعليها أن  ــذه الدي ــن ه ــص م التخل
ــي ، وأن  ــراض اخلارج ــف عملية االقت توق

ــية أو  ــتثمارية خمس ــاً اس تضع خطط
ــز ،  ــى العج ــاء عل ــد للقض ــرية متت عش
ــاملة  ــدأ بإجراء نظرة ش ــرض أن تب ويفت
ــاق احلكومي وبكل ما يتطلبه ذلك،  لإلنف
ــتهدف للعمل  ــم أولي يس ــع إيجاد رق م
ــى أن تنتهي  ــول إليه، عل ــن أجل الوص م
ــة متنع تنامي  ــط باحلصول على بيئ اخلط
ــد  ــة، وحتدي ــات املقبل ــي املوازن ــز ف العج
ــنوات القادمة  ــام للس ــار الدين الع مس
وفق دراسة القروض الداخلية واخلارجية 
ــبء تكلفة كل منها مع  لغرض حتديد ع
توجيهها إلى أحسن وسائل االستخدام، 
ــجيع جميع القطاعات االقتصادية  وتش
ــكل أو بآخر إلى حتريك  ألنها ستؤدي بش
ــن االعتماد على  ــة الصادرات بدالً م عجل

ريع النفط كمصدر منفرد للصادرات ومن 
ثم تصحيح وضع امليزان التجاري، أما إذا 
ــة االقتراض  ــتمرت احلكومة بسياس اس
اخلارجي وعدم إيجاد موارد بديلة للنفط 
ــى تباطؤ النمو  ــيؤدي إل فإن هذا األمر س
ــز  ــاع عج ــن ارتف ــالً ع ــادي ، فض االقتص
ــتويات عالية ، ما سيؤثر  املوازنة إلى مس
ــي حجم اإلنفاق على مجاالت التعليم  ف
والصحة واألجور وباقي اجملاالت املتعلقة 
ــي  وبالتال ــة،  املعيش ــبل  س ــني  بتحس
ــيكون  ــار االقتصاد العراقي س ــإن انهي ف
ــد  ــدوق النق ــرات صن ــع حتذي ــاً م حقيقي

الدولي األخيرة .

كشفت ردود الفعل ضد 
االعتداءات ان العملية السياسية 
َّـ البلد بحاجة اُّـ اعادة انتاج 
من جديد فليس من الصالح ان 
يتصارع السياسيون بشان موقف 
وطني الجدال فيه والجدل

على السادة اعضاء مجلس 
النواب والوزراء والسيدة 
امينة بغداد ان يقوموا بجولة 
جميعهم َّـ هذا الشارع كي 
يدركوا حجم الخراب والشرخ 
الذي اصاب رمز بغداد

بدت حياتنا عبارة عن 
اطار مستورد وهنا ال بد 
ان نتساءل : هل اصبح 
االسترياد هو الحل االمثل 
لكل تفاصيل الحياة ؟ 

شكلت الديون عبئاً كبرياً 
على اِّـوازنة العامة 
للحكومات اِّـتعاقبة 
وأصبح العجز صفة مالزمة 
للموازنات العراقية نتيجة 
لزيادة نفقات الدولة

اغلب الصناعات تقوم 
على الزراعة واصبح العراق 
يستورد حتى الكرفس 
فهل نعيد االمور اُّـ 
نصابها أم اننا متجهون 
اُّـ نهاية مأساوية ؟  
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ــع  ــن جمي ــم يك ــي، ل «صدقون
النازيني  ــخاص من  االش اولئك 
ــع اولئك  ــم يكن جمي ــدد. ل اجل
ــني  العنصري ــن  م ــخاص  االش
البيض في اي حال. كان الكثير 
ــخاص حاضرين  من هؤالء االش
ــزال متثال  ان ــى  ــاج عل لالحتج
ــاءل: هل  ــرت إي. لي... واتس روب
ــنطن  ــيكون دور جورج واش س
في االسبوع املقبل؟ وهل يحني 
ــي  ف ــون  جيفرس ــاس  توم دور 
االسبوع الذي يلي؟». والحظ ان 
كليهما كانا من مقتني العبيد. 
ــألوا انفسكم  «عليكم ان تس

حقاً، أين ينتهي ذلك؟».
ــية:  ــى حجته االساس ــاد ال ع
ــى الطرفني ...  ــع املالمة عل «تق
ــخاص صاحلون  وكان هناك اش
ــني. كان هناك  ــي الطرف جداً ف
ــيئون في اجلماعة  اشخاص س
ــاك وجهان  ــرى ايضاً ... هن االخ

للقصة الواحدة».
غرّد ديفيد ديوك الزعيم السابق 
ــس  لكوكلوك ــداً  ج ــهور  املش
ــا  ايه ــكراً  «ش  : ــالً قائ كالن، 
ــى صدقك  ــب عل ــس ترام الرئي
ــول احلقيقة  ــجاعتك في ق وش

عن شارلوتسفيل».
ــن قادة كل من فروع اجليش  ش
االميركي على وسائل التواصل 
االجتماعي حملة توبيخ مذهلة 
ــس  رئي ــرّد  غ ــى.  االعل ــد  للقائ
ــرال  ــة االمي ــات البحري العملي
ــون، قائالً،: «إن  جون ريتشاردس
ــفيل  ــي شارلوتس ــداث ف االح
ــدم  ع ــب  ويج ــة  مقبول ــر  غي
ــة  والبحري ــا.  معه ــامح  التس
ــى االبد ضد  االميركية تقف ال
ــد». وكتب قائد  التعصب واحلق
البحرية اجلنرال  ــاة  سالح مش
ــرت ب. نللر، قائالً: « ال مكان  روب
ــري او التطرف  ــد العنص للحق
ــة  ــاة البحري ــالح مش ــي س ف
ــي. ان القيم  ــة االميرك البحري
ــرف  بالش ــة  املتمثل ــة  اجلوهري
والشجاعة وااللتزام هي االطار 
ــي حتيا بها املارينز  للطريقة الت
ــس اركان  ــرف». وغرّد رئي وتتص
ــي قائالً: «ال  ــش مارك ميلل اجلي
يتساهل اجليش مع العنصرية 
والتطرف او احلقد في صفوفنا. 
ــع قيمنا ومع  ــض م ــك يتناق ذل
ــه منذ العام  ــا دافعنا عن كل م
ــالح اجلو  ١٧٧٥». واتبع قائدا س
ــك ببيانني  ــرس الوطني ذل واحل

مشابهني.
ــتيفن كورلبرت، على  اطلق س
ــوداء  ــي إس مزحة س ــي ب الس
ــبه باليوم – دي  تقول: االمر اش
ــر).  الصف ــاعة  س أي   D-Day)
دي   – ــوم  الي ــي  طرف ــرون  اتذك
ــني؟ كان هناك  ــاء والنازي احللف
ــد دمرا  ــن الطرفني فق ــف م عن
ــاطئاً جميالً امكن ان يكون  ش

ملعب غولف».
ــون  ج ــابق  الس ــرال  اجلن كان 
ــي ردهة برج  ــد وقف ف كيلي ق
ــا كان ترامب يتلقى  ترامب فيم
ــر وجهه.  ــئلة، وقد اكفه االس
وقال كولبرت: «إن هذا الشخص 
ــراق، ال  ــع جنوم. الع ــرال بأرب جن

ميكننا  ــتان،  افغانس مشكلة. 
ذلك. مؤمتر صحفي من عشرين 

دقيقة؟ ورطة».
ــن  م ــب  راق ــد  ق ــر  بورت كان 
الكواليس في ردهة برج ترامب. 
ــن الصدمة،  ــة م ــي حال كان ف
ــدق. والحقاً  محطماً وغير مص
ــب باخلطاب  ــاءه ترام عندما ج
الثاني، قال سكرتير املوظفني: 
«اعتقدت ان اخلطاب الثاني كان 

وحده اجليد من بني الثالثة».
ــد التحدث معك»، اجاب  «ال اري

ترامب. «ابتعد عني».
ــت الحق  ــي وق ــي ف ــال كيل وق
ــى بثالثة  ــه وقد ادل ــس ان للرئي
بيانات: «بات لدى اجلميع واحد 
ــد يصب ذلك في  ــه، وق يختارون
مصلحة الرئيس. رمبا كان ذلك 
ــاح». وقال ان  ــا هو مت افضل م
ــان يوم الثالثاء  زوجته احبت بي
ــي الثالث، ألنه  واملؤمتر الصحف
ــم  ويتس قوياً  ــس  الرئي ــر  اظه

بالتحدي.
ــس  رئي ــزر،  فراي ــث  كيني كان 
ــركة صناعة االدوية  «ميرك» ش
ــة  ــن قل ــدا م ــة، وواح العمالق
ــركات االفارقة  ــاء الش من رؤس
االميركيني لواحدة من اكبر ٥٠٠ 
ــتقيل  ــركة قد اعلن انه يس ش
من مجلس الصناعة االميركي، 
وهو مجموعة من املستشارين 
ــس في مجال  ــني للرئي اخلارجي

االعمال.
وفي غضون ساعة هاجم ترامب 
ــر. وكتب: اآلن  ــزر على تويت فراي
ــتقال فرايزر، «سيتسع  وقد اس
ــعار  ــض االس ــت خلف ــه الوق ل

النهابة لألدوية!».
ــان  التنفيذي ــان  الرئيس ــق  حل
ــور» و»انتل» بفرايزر،  لـ»اندر ارم

واستقاال هما ايضاً من اجمللس.
ــدة لفرايزر،  ــة جدي ــي صفع وف
وكان ترامب ما يزال يستشيط 
ــرك  ــى مي ــب ان عل ــاً، كت غضب
ــف وتخفض  ــد الوظائ ان «تعي

االسعار!».
وفي يوم الثالثاء الواقع  فيه ١٥ 
آب/ اغسطس،غرّد ترامب: «لدي 
ــحب  لكل رئيس تنفيذي ينس
من مجلس الصناعة الكثيرون 
ــه». ووصف الذين  ليحلوا محل
ــتقالوا بـ»محبي  ــوا قد اس كان

الظهور».

ــي  ــب الصحف ــر ترام كان مؤمت
ــاء املنتدى  اكثر مما ميكن العض
ــي،  والسياس ــتراتيجي  االس
ــاري آخر،  ــس استش وهو مجل

ــني  ــة التابع ــس الصناع ومجل
ــه. وخالل النهار  للرئيس، حتمل
ــون  التنفيذي ــاء  الرؤس ــن  اعل
ــل  و»كامب إم»  ــري  لـ»ث
ــك»  ــرال الكتري ــوب»، و»جن س
ــس  مجل ــن  م ــتقاالتهم  اس
ــتقال  اس ــك  وكذل ــة،  الصناع
ــال؛ ومجلس  ــاد العم ممثلو احت
ورئيس  الصناعية،  املؤسسات 

حتالف التصنيع االميركي.
ــس  ــون، الرئي ــي دمي ــغ جام ابل
ــان،  ــي مورغ ــي ب ــذي جل التنفي
ــل  ح ــرر  تق ــه  ان ــني  املوظف
ــتراتيجية  االس ــدى  منت
ــب  ــتبق ترام ــة. واس والسياس
ــتقاالت بإلغاء  ــن االس املزيد م
ــر: «بدالً  ــر تويت ــني عب اجملموعت
ــط على رجال اعمال  من الضغ
ــدى  ومنت ــة  الصناع ــس  مجل
ــة،  والسياس ــتراتيجية  االس
فإنني الغيهما كليهما. شكراً 

لكم جميعاً!».
ردود  كان  ــزى  مغ ــر  االكث ان  إال 
ــادرة  ــخصية الص ــل الش الفع
ــس النواب راين  عن رئيس مجل
ــي مجلس  ــة ف ــم االغلبي وزعي
ــيوخ ماكونيل. اتصل كال  الش
ــاء  ــض الرؤس ــني ببع اجلمهوري
ــادا بهم في  ــني، واش التنفيذي
شكل شخصي على وقفتهم.

آب/   ١٨ ــة،  اجلمع ــوم  ي ــي  ف
ــاري كوهن  ــار غ ــطس، ط اغس
ــت هامبتون،  باملروحية من ايس
في لونغ آيالند الى موريستاون 

في نيوجرسي حيث كانت متطر 
بغزارة. واضطر الى االنتظار على 
ــول على تصريح  املدرج للحص
ــتر. وكان  بالتوجه الى بدمينس

ــتقالته. كان  يحمل رسالة اس
ــر مما ميكن حتمله. فقد  ذلك اكث
ــارة الصليب  ــم احدهم ش رس
النازي املعكوف على باب غرفة 

نوم ابنته في املعهد.

ــادي، حيث كان  ــى الن ــه ال توج
ــي مباراة  ــيتحدث ف ــب س ترام
ــاء والضيوف.  ــني االعض جتري ب
ــط التصفيق، صافح  داخالً وس

والقى مالحظات  االيدي  ترامب 
ــبق له  ــه س ــع ان ــراً اجلمي مذك
ــني االعضاء  ــاز في مباراة ب ان ف
ــذ ترامب وكوهن  والضيوف. اخ
طعاماً من املقصف وانسالّ الى 

غرفة طعام خاصة.
ــال كوهن  ــيدي الرئيس»، ق «س
ــا:  لوحدهم ــا  اصبح ــا  عندم
ــن املوقف  ــداً م ــا متعب ج «ان
ــرتي فيه.  ــذي وضعتني واس ال
ــذا النقاش ان يكون  وال اريد له

خصامياً».
ــت ال تعرف ما  ــب: «أن قال ترام

الذي تتحدث عنه».
ــا ما كان قد قاله وما لم  ناقش

يقله.
ــدك، قبل ان  ــس: «اري قال الرئي

ــتمع  تتفوه باملزيد ان تعود وتس
اليه من جديد».

«لقد  اجاب كوهن:  ــيدي»،  «س
ــني  ــو ثالث ــه نح ــتمعت الي اس
ــاهدت الفيديو، يا  ــل ش مرة. ه

سيدي؟».
«ال لم اشاهد الفيديو».

ــاهد  ــيدي، ان تش «اريدك، يا س
الفيديو»، قال كوهن. «اريدك ان 

ــاهد فيديو زمرة من البيض  تش
ــزران  اخلي ــاعل  مش ــون  يحمل
ــود  اليه ــل  يح ــن  <ل ــني  قائل
ــا>. ال ميكنني العيش في  محلن

عالم كهذا».
ــتمع واذهب واقرأ»،  «اذهب واس
قال ترامب. «وسأذهب ملشاهدة 

الفيديو».
ــة املسألة  اتفقا على مناقش

بعد االستماع واملشاهدة.
ــاً»، قال  ــيئاً خاطئ «لم اقل ش

ترامب. «كنت اعني ما اقول».
ــني كان رائعاً»، قال  «بيان االثن

ــبت  ــا الس ــا بيان ــن. «ام كوه
واالحد فكانا رهيبني».

ــني التالي، حضر  ــي يوم االثن ف
ــب البيضاوي  كوهن الى املكت
ــت  ــض. كان ــت االبي ــي البي ف
ــى احدى  ــس عل ــكا جتل ايفان
وراء  ــاً  واقف ــي  وكيل ــك،  االرائ

كرسي.
ــف  منتص ــي  ف ــن  كوه كان 
املسافة في املكتب البيضاوي 
عندما قال ترامب. «اذاً أنت هنا 

لالستقالة؟»
«نعم، سيدي، أنا هنا لذلك».

«لم ارتكب خطأ»، كرر ترامب. 
ــادر  ــك تغ ــن: «إن ــال لكوه وق
ــبب اصدقائك الليبراليني  بس
ــد وانها  ــو. الب ــارك أفني ــي ب ف
ــب واضعاً  ــك»، قال ترام زوجت
املالمة على زوجة كوهن. وشرع 
ــة قصة العب  ــي رواي ترامب ف
ــتكت زوجة  غولف عظيم. اش

الالعب ألنه كان يغيب في كل 
نهاية اسبوع. فاستمع اليها. 
ــال ترامب، فإن من كان  واآلن، ق
العب غولف عظيماً بات يبيع 
كرات الغولف وال يجني أي مال 
منهياً بذلك السرد الذي يضع 

اللوم على الزوجة.
ــع يريدون مركزك»، تابع  «اجلمي
ترامب. «ارتكبتُ خطأ عظيماً 

مبنحك اياه».
ــي  ف ــكالم  ال ــس  الرئي ــع  وتاب
ــكل حاقد. كان ذلك يصاب  ش
ــبق  يس ــم  فل ــعريرة.  بالقش
ــه كلها ان  ــي حيات ــن ف لكوه
ــدث اليه احد او عامله بهذا  حت
ــة»، قال  ــكل. «هذه خيان الش

ترامب.
ــة  ــى محاول ــب ال ــول ترام وحت
ــب: «أنت  ــعار كوهن بالذن اش
ــادرت  ــتنا. واذا غ ــود سياس تق
ــر الضرائب.  ــينتهي ام اآلن س
ــذا». كان  ــك القيام به ال ميكن
ــهراً وهو  ــن قد قضى اش كوه
ــض  ــة اخلف ــى خط ــل عل يعم
ــط  وس ــي  ف وكان  ــي،  الضريب
النقاشات في تلة الكابيتول، 
ــروع ضخم  ــى مش ــل عل يعم
تركي  ــف ميكنك  «كي ومعقد. 

معلقاً بهذا الشكل؟».
ــيدي، ال اريد تركك معلقاً.  «س
وال اريد ألحد ان يعتقد ابداً انني 
ــمعة اهتم بها  خنته. لدي س
ــيء في العالم.  اكثر من أي ش
وانا اعمل باجملان هنا في البيت 
ــر ال يتعلق باملال،  االبيض. االم
بل يتعلق مبساعدة البالد. واذا 
ــدت انني اخونك، فأنا لن  اعتق
ــداً». واضاف وقد  ــل ذلك اب افع
ــأبقى واجنز الضرائب.  الن: «س
ــي البقاء هنا وال  لكن ال ميكنن

اقول شيئاً».
ــس،  بن ــس  الرئي ــب  نائ ــل  دخ
ووقف الى جانب كوهن وملسه 
ــم  انه ــس  بن ــال  ق ــف.  بعط
ــاء كوهن،  ــى بق ــون ال يحتاج
ــه يتفهم الوضع الذي هو  لكن
فيه. نعم على كوهن ان يقول 

شيئاً في العلن.
ــئت»، قال  ــل ما ش ــضِ وق «ام
ــد قال  ــني ق ــب. «فمنوش ترام

شيئاً».
ــدر بياناً  ــني قد اص كان منوش
ــدة  ــه اآلتي: «ادين بش جاء في
ــن ميتلئون  ــك الذي ــال اولئ افع
ــداً.. فال دفاع عنهم عندي  حق
ــاع عنهم من رئيس هذه  وال دف
ترامب  برد  االدارة». واستشهد 
ــفيل  شارلوتس ــى  عل االول 
ــق عليه واضاف: «بوصفي  وعل
ــخصاً يهودياً... وفيما اجد  ش
ــي االعتقاد بأن عليّ  صعوبة ف
ــي هذا  ــي ف ــاع عن نفس الدف
ــعر  ــن الرئيس اش ــر، او ع االم
ــر ان اعلمكم ان  بأنني مضط
ــد بأي طريقة  الرئيس ال يعتق
ــكل او صورة، ان النازيني  او ش
ــن جماعات  ــدد وغيرهم م اجل
ــدون العنف،  ــد الذين يؤي احلق
ــات  اجلماع ــع  م ــاوون  متس
ــلمية  ــي تتظاهر بطرق س الت

وقانونية».

ملف
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هاجم ترامب فرايزر على تويرت 
وكتب: اآلن وقد استقال فرايزر  

«سيتسع له الوقت لخفض االسعار 
النهابة لألدوية»

H54I@Ú‘‹ßa

ِّـاذا شن قادة فروع الجيش االمريكي على وسائل 
التواصل االجتماعي حملة توبيخ مذهلة للقائد 

االعلى ؟

واشنطن
فورد

جيفرسون
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ــية نرى  « كعادتها دائماً في احتاف القارئ بكل ما جد من كتب ذات أهمية كبيرة تتعلق مبوضوعات سياس

ــات الرئيس  ــأن سياس ــئلة كثيرة بش لزاماً أن يطلع عليها القارئ العزيز.. في هذا الكتاب اجابات عن اس

األمريكي املثير للجدل (دونالد ترامب) احمللية وحول السياسة اخلارجية األمريكية احلالية جتاه العالم أجمع.. 

والبد من االشارة بأن مؤلف هذا الكتاب «بوب يبشور وودورد» هو أحد أشهر الصحفيني األستقصائيني في 

التأريخ األمريكي واكثرهم احتراماً إذ عمل الكثر من (47) عاماً في صحيفة الواشنطن بوست وحاز جائزتي 

بوليتزر اضافة الى حفنة من اجلوائز املرموقة االخرى كما انه شارك في تأليف (18) كتاباً كانت االكثر مبيعاً 

ــأن كيف أمر ترامب بأغتيال  ــاؤالت بش في الواليات املتحدة االمريكية.. في جانب من هذا الكتاب ثمة تس

ــد)؟ ومن الذي جتاهل أوامره؟ ومالذي جعل الرئيس األمريكي يصف محادثاته  ــوري (بشار األس الرئيس الس

ــي بأنها (موجعة).. كتاب يصفه مؤلفه بالقوة والواقعية في حني ينعته ترامب بأنه «تضليل  مع السيس

للجماهير» أملني لكم أن تبحروا مع امواج الكتاب وكل يغرف ما يريد».
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 صرحت ادارة نادي الشرطة ردا على بيان النفط على ادارة 
نادي النفط «ان ال تتمادى في اكثر من مناسبة عبر الزج 
بات ميثل اساءة  الذي  االمر  دون وجهة حق  النادي  باسم 
ذلك  وان  سيما  االشكال  من  شكل  باي  نرتضيها  لن 
احلفاظ  لكيفية  اداري  لفشل  انعكاسا  يعد  املوضوع 

على العبيهم.
الوسط  امام  االوراق  خلط  عملية  نستنكر 
ينم  الذي  لالسلوب  افتقد  بيان  عبر  الرياضي 
االدارات من خالل  املهني بني  التعامل  عن وعي 
توجيه اتهام عار عن الصحة بخصوص ضلوع 
نادي الشرطة في عملية مترد الالعب مازن فياض 
قانونية  تبعات  االتهام  لهذا  سيكون  حيث 
درسا  وليكون  النادي  ومكانة  سمعة  حتفظ 
التعامل االداري الصحيح. باء  ملن ال يفقه الف 
اساليب  تتبع  التي  االدارة  «لسنا  واضافت   

الالعبني  على  االبقاء  بغية   ( الدوران  و  اللف   )
اجلميع  على  ما  وهذا  قمصانهم  الرتداء  عنوة 
ناد  كونه  حساباتهم  مقدمة  في  يضعه  ان 
جماهيري كبير يعد اللعب بني صفوفه طموحا 
للعديد من النجوم، االمر الذي وضعه فياض في 
حساباته عندما ابدى رغبته بشكل علني وامام 
العودة  قطعي  بشكل  ورفض  االعالم  وسائل 
الروقة النفط مسوغا ذلك بعملية التالعب في 
مدة عقده من موسم الى موسمني دون علمه.
املفاصل  مختلف  ان  بالقول   تصريحها  خامتة 
وانظمة   لقوانني  تخضع  القدم  بكرة  املرتبطة 
تشرع العمل املهني وال تبخس حق طرف على 
الطرف االخر وعليه على اجلميع ان يعي متاما ان 
ترجيح كفة  لن تسهم في  الفارغة  اجلعجعة 
سيكون  النهائي  احلكم  وان  احلق  على  الباطل 

على طاولة اصحاب االختصاص واملسؤولية .

ــزوراء الرياضي، أمس  ــادي ال أعلن ن
ــتة من العبيه باملنتخب  التحاق س
ــوض  خل ــأ  يتهي ــذي  ال ــي،  الوطن
ــال  وق ــم..  العال كأس  ــات  تصفي
املتحدث باسم النادي عبد الرحمن 
رشيد ان «املعسكر التدريبي لفريق 
الزوراء، املقام   في مدينة كازبالنكا 
ــاء املغربية، اختتم  في الدار البيض

امس الثالثاء».
ــة الفريق  ــادر مقر اقام ــاف «غ واض
ــن ومصطفى  الالعبون، جالل حس
ــني علي  ــوان وحس محمد وجنم ش
ــد عبد الرحيم،  وعالء عباس ومهن
ــاق بصفوف  ــى البحرين، لاللتح ال
ــد  رع ــالء  وع ــي،  الوطن ــب  املنتخ
االوملبي».يشار  باملنتخب  لاللتحاق 
الى ان فريق الزوراء خرج مؤخراً، من 
االندية  ــة لبطولة  التمهيدي االدوار 

العربية لكرة القدم.
ــب  املنتخ ــة  بعث ــس  أم ــت  ووصل
البحرينية  ــة  العاصم الى  الوطني 
ــة منتخب البحرين  املنامة ملواجه
ضمن تصفيات كاس العالم واسيا، 
ــي اخلامس من  ــررة بالبحرين ف املق

الشهر اجلاري.

ــب  للمنتخ االداري  ــر  املدي ــال  وق
باسل كوركيس : سيلتحق جميع 
ــت دعوتهم الى  ــن مت ــني الذي احملترف
ــن العبي الزوراء،  املنتخب، فضال ع
بوفد املنتخب هناك . وجميع االمور 

االدارية سائرة على قدم وساق «.
ــق  ــع الفري ــق جتم ــاف ان الفري واض
ــبت املاضيني في  يوم اجلمعة والس
ــط غياب العبي  ــب الكرخ وس ملع
ــبب ارتباطهم مع  فريق الزوراء بس
ــة، وقد  ــة العربي ــم بالبطول فريقه
يغيب املدرب املساعد رحيم حميد 

ــميته مؤخرا من قبل  الذي متت تس
ــبب  االحتاد ضمن اجلهاز الفني بس
تأشيرة الدخول».يشار إلى أن املدرب 
كاتانيتش وجه الدعوة لـ(٢٦) العباً 
ــن، وهم كل  ــراً ملباراة البحري حتضي
ــد ومحمد صالح  ــد حمي من محم

وجالل حسن حلراسة املرمى.
واحمد ابراهيم وميثم جبار وسعد 
ــوالقا ومصطفى  ــني س ــق وريب ناط
ــوان وضرغام  ــر وجنم ش محمد جب
ــي  ــاوي وعل ــالء مه ــماعيل وع اس
ــاء  وصف ــوان  عط ــد  وامج ــان  عدن

ــدي  ومه ــش  باي ــم  وابراهي ــادي  ه
ــني علي واحمد ياسني  كامل وحس
وجيسنت ميرام وبشار رسن وهمام 
ــيد ومهند علي  ــامة رش طارق واس
ــني ومهند  ــالء عباس وامين حس وع

عبد الرحيم.
ــن البرتغالي  ــر، أعل ــب اخ ــن جان م
ــب  منتخ ــدرب  م ــوزا،  س ــو  هيلي
البحرين، قائمة الالعبني النهائية؛ 
ــراق،  الع ــي  ملواجهت ــتعدادًا  اس
ــي التصفيات املزدوجة  وكمبوديا، ف
املؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٢، وكأس 

ــهدت القائمة،  ــيا ٢٠٢٣.وش أمم آس
ــيد  ــم: س ــني، وه ــتبعاد ٦ العب اس
مرهون،  ومحمد  ــى،  ــم عيس هاش
ــي،  عل ــزاع  وه ــروقي،  الش ــد  وولي
ومحمد الرميحي، وعيسى موسى.

وجاءت قائمة الـ٢٣ العبًا، هم:
ــري،  ــى: حمد الدوس ــة املرم حلراس
ــبر  ــيد ش ــيد محمد جعفر، س س
علوي.. وفي الدفاع: أحمد بوغمار، 
ــيد  ــد احليام، أحمد عبداهللا، س ولي
ــر مهدي،  ــيد باق ــى، س رضا عيس
عبداهللا الهزاع، محمد عادل، أحمد 

نبيل.
ــيخ،  ــم الش ــط: جاس وخلط الوس
محمد عبدالوهاب، محمد احلردان، 
علي مدن، سيد ضياء سعيد، علي 
حرم، كميل األسود، عيسى جهاد، 
ــيني،  ــامي احلس ــي الهجوم: س وف
ــماعيل  إس ــف،  يوس ــداهللا  عب

عبداللطيف، عبدالوهاب املالود.
وسيخوض األحمر البحريني، اللقاء 
األول ضد العراق، غدا اخلميس على 
واللقاء  ــي،  الوطن البحرين  ــتاد  إس
ــب  منتخ ــه  في ــيواجه  ــي س الثان
ــبوع  كمبوديا يوم الثالثاء من األس

املقبل، في كمبوديا.
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يعيش نادي الطلبة   فترة صعبة للغاية، بسبب تهديده 
عليه  املتراكمة  الديون  بسبب  األولى  للدرجة  بالهبوط 
ومدربيه  العبيه  بعض  مستحقات  سداد  عدم  بسبب 
السابقني.وقال جمال علي، جنم الطلبة السابق، إن تدهور 
وعدم  اخلاطئة  اإلدارة  سياسة  من  ينبع  الفريق  أحوال 

التعامل مع امللف املالي بشكل صحيح.
قدموا  الذين  الالعبني  مع  تتواصل  لم  «اإلدارة  ان  وأضاف 
إلى  وتصل  األمور  تتفاقم  أن  قبل  الفريق  ضد  الشكاوى 
عقدة يصعب حلها وهددت بشكل كبير استمرار النادي 

هذه  من  األكبر  اخلاسر  أن  املمتاز».وأوضح  الدوري  في 
ا عن «غياب  املشكلة، هو اجلمهور والكرة العراقية، منوهً
على  بظالله  سيلقي  الطلبة  بحجم  جماهيري  فريق 
الكرة العراقية».أما حبيب جعفر أحد أبناء نادي الطلبة، 
في  والفشل  األمور  تدهور  مسؤولية  الفريق،  إدارة  حمل 
لم  الطلبة  إدارة  «مجلس  الديوان.وأضاف  أزمات  حل 
وإمكانية  النادي  بها  مير  التي  الوخيمة  للعواقب  يكترث 
هبوط الفريق إلى الدرجة األولى الذي يعد وصمة عار في 
جبني املسؤولني».ونوه ان «أبناء النادي ال حول لهم وال قوة، 

وال أحد يحق له التدخل ألننا خارج الهيئة اإلدارية».

أما جنم الطلبة السابق، علي وهيب، فأوضح أن السيناريو 
الذي مير به الطلبة، متوقع في ظل اإلدارة السلبية التي 
املطبات  تلك  وأن حذرنا من  النادي.وتابع «سبق  دفة  تدير 
الديون،  في  يغرق  بدأ  الطلبة  نادي  أن  وتكرارًا  مرارًا  وقلنا 
مصالح  عن  وتبحث  األزمة  حل  عن  عاجزة  واإلدارة 
لرئيس  التاريخية  املسؤولية  وهيب،  شخصية».وحمل 
النادي عالء كاظم، في حال هبوط الفريق للدرجة األولى، 
التي لم تهبط طوال  الفرق اجلماهيرية  الطلبة من  كون 

املواسم املاضية.
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ال

نبض الشارع

ــذه اللعبة  ــت ه ــدم، على الرغم من أني مارس ــة كرة الق ــرا في لعب ــم  كثي ال أفه
ــاش بالية،  او  ــي، عندما كنا نأتي بخرقة قم ــارا في طفولت ــعبية األكثر انتش الش
ــا،  فنتخيلها (طوبة  ــا وخرق ــوها أكياس ــة نايلون) مهترئة،  فنحش ــس (عالگ كي
گريكر)،  على الرغم من ان شكلها اخلارجي يبدو مربعا او مثلثا في بعض األحيان 
ــري خلفها،  وال  ــعر مبتعة كبيرة ونحن جن ــا،  فقد كنا نش ــكلها ال يهمن ولكن ش

يعترينا احلزن، عندما تنبقر بطنها وتتطاير اشالؤها ميينا ويسارا !...
ــتوى تلك الكرة التي مازال شكلها   لذلك كانت ثقافتي في مجال كرة القدم مبس
ــز بني ضربة املرمى  ــا في ذاكرتي،  فانا ال اكاد أمي ــي ولونها الترابي، مطبوع الهالم
ــة الزاوية وضربة التماس !!،  ولكن جتدني متعصبا  ــة اجلزاء مثال،  او  بني ضرب وضرب
ــي ومنتخب آخر،   ــع منتخبنا الوطن ــاك مباراة جتم ــتيريا،  إذا كانت هن ــد الهس حل
ولطاملا أوصلتني هذه الهستيريا الى درجة حتطيم األطباق، عندما يتأخر املنتخب،  
ــي كان فيها  ــوالت اخلليج، الت ــيما في بط ــر احدى مبارياته،  الس ــدف او يخس به
ــه فرق مثل عمان  ــاحة،  وكان ال يرضى،  وهو يواج ــيّد الس ــب العراقي  يتس املنتخ
ــة من األهداف ، ورمبا كان املنتخبان  ــن واإلمارات،  بِغلّةٍ تقل عن نصف دزين والبحري
ــعودي، هما األكثر ندية، ومع ذلك كانت كفة اللقاءات متيل لصالح  الكويتي والس
ــب العراقي ضمن القارة الصفراء،  ــراق، واحلال ال يختلف كثيرا عن وضع املنتخ الع
ــيا كانت تتهيب مواجهة منتخبنا الوطني النها تأتي وهي  فان اغلب فرق قارة اس

متيقنة من الهزمية على أيدي اسود الرافدين ..  
ــماء ملعت كالنجوم في  ــن اكتنزت  ذاكرة األجيال،  باس ــى مدى عقود من الزم وعل

سماء كرة القدم،  وبنتائج سيبقى التاريخ يسجلها بفخر للكرة العراقية.
ــرة العراقية،  وقد أفل جنمها،  وخبا  ــنون،  لنجد الك ولكن ... مرت االيام ودارت الس
ــيا،  عام ٢٠٠٧،  بقي العراق بعيدا عن  ــتثناء ماحتقق في بطولة اس بريقها،  فباس
نيل األلقاب القارية و اإلقليمية،  فضال عن غيابه الكامل عن املونديال العاملي منذ 
عام ١٩٨٦،  وقطعا ان هذا الغياب والتراجع للكرة العراقية كان نتاج ظروف قاهرة، 
منها حرمان منتخباتنا من اللعب في ارضها وبني جمهورها بسبب احلظر الدولي 
املفروض على العراق منذ تسعينات القرن املاضي،  وقد شهدت السنوات املاضية،  
ــى الرغم من ان تلك احملاوالت  ــام ٢٠٠٣ الكثير من احملاوالت لرفع احلظر،  وعل ــد ع بع
ــهمت في ترخية احلبال وترطيب األجواء،   لم تفلح في حتطيم القيود،  ولكنها أس
ــب كربالء واربيل  ــيوية التي أقيمت في مالع ــاءت بطولة غرب القارة االس ــى ج حت
ــهري متوز وآب،  ليثبت العراق خاللها، انه ميتلك القدرة على التنظيم، وان  خالل ش
ــة مايثير مخاوف االحتاد الدولي  ــتقرا، وليس ثم الوضع العام في البلد اضحى مس
ــبة، بعد  ــيا، فرصة مناس لكرة القدم (فيفا)، الذي وجد في تنظيم بطولة غرب اس
ــدوران فوق أدمي ارضها،  ــتمرار حرمان الكرة العراقية من ال ــم يجد أي تبرير الس ان ل
ــدم مباريات  ــا الوطني لكرة الق ــماحه، وألول مرة،  بخوض منتخبن ــن عن س ليعل
ــات املونديال العاملي  ــام ٢٠٢٣،  وتصفي ــتقام في الصني ع ــيا التي س تصفيات اس
ــة الرياضية بالبصرة، وهو  ــام ٢٠٢٤،    وحتديدا في املدين ــتنظمه الدوحة ع التي س
ــال واجلهود الكبيرة املبذولة من قبل اجلميع،  وال  ــرار ما كان له ان يصدر، لوال القت ق
ــة مهمة في واقع كرة  ــراقة حقيقية،  وانتقال ــرار الفيفا،  هذا ميثل اش ــك  ان ق ش

القدم العراقية .. 
ــذي ينبغي، ولو  ــظ بذلك االهتمام ال ــرورا عابرا،  ولم يح ــدث،  مر م ــح ان احل صحي
ــو،  هل اننا  ــرون !!،  اال ان املهم في هذا،  ه ــه الكثي ــلبيا، لعزف علي ــا س كان حدث
ــاح نحو عودة  ــذا االختبار،  هو املفت ــتوى احلدث ؟،  الن جناحنا في ه ــنكون مبس س
الكرة العراقية بكامل بهائها، الى ارضها بعد فراق طويل،  والنجاح هنا ينبغي ان 
ــا وجماهيريا،  ولعبا ونتيجة،   ــون في جميع األصعدة، اداريا،  وتنظيميا واعالمي يك
ــول، ان البصرة موعدنا،  لنثبت للعالم اننا قادرون، وان هذا العالم ظلمنا  لذلك نق

كثيرا ..أليس كذلك ؟

@ø@ �Ü«ÏΩa
@Òäñj€a

عبدالزهرة محمد الهنداوي 

Úflb‰Ωa@ø@ÂÌÜœaä€a@ÖÏçc@“Ï–ñi@’zn‹Ì@ıaâÎå€a@ÔçaÜç

ــبال العراق،  االحد  خاض منتخب اش
ــة امام اكادميية  املاضي، مباراة جتريبي
ــوز منتخب  ــوم جميلة، وانتهت بف جن
ــبال بنتيجة ثالثة اهداف مقابل  االش
ــي إطار  ــذه املباراة ف ــني، وتأتي ه هدف
ــى  ال ــبال  االش ــب  منتخ ــتعداد  اس
ــن  ــال ع ــة، فض ــتحقاقات املقبل االس
ــكر تدريبي  ــول املنتخب في معس دخ
داخلي في محافظة السليمانية ميتد 

لعشرة ايّام خالل االيام املقبلة .
ــن كمال:  ــدرب املنتخب، حس وقال م
ــاراة جتريبية امام  ــا مب خاض منتخبن
ــت  وانته ــة،  جميل ــوم  جن ــة  اكادميي
ــا، لكن الغرض من هذه املباراة  لصاحلن
ــى  ــوف عل ــا الوق ــة وامن ــس النتيج لي
ــتيعابهم  ــة الالعبني ومدى اس جاهزي
للتدريبات التي خضناها سوية خالل 
ــوم  ــة، والي ــهر املاضي ــة األش اخلمس
ــني  الالعب ــتويات  ــى مس ــا عل اطلعن

بالرغم من ان املنتخب خاض اكثر من 
لقاء قبل مباراة اليوم، وهو ما ساعدنا 
ــورة احلقيقية  ــى الص ــي الوقوف عل ف

لبعض الالعبني.
واضاف كمال : سينتظم املنتخب في 
ــرة ايّام في  ــكر تدريبي ملدة عش معس
ــليمانية بغية تهيئة  ــة الس محافظ
الالعبني بشكل جيد الى أي استحقاق 
ــب وطاقات واعدة  ــل، ولدينا مواه مقب
سيكونون نواة للمنتخبات العراقية، 

ــح  الصحي ــكل  بالش ــنصقلهم  وس
بغية رفدهم الى املنتخبات، وهذا اهم 
ــي في اجلهاز  ــط له انا وزمالئ ما نخط

الفني .
ــي ملنتخب  ــالك التدريب ــار الى امل يش
االشبال مؤلف من املدرب حسن كمال، 
ــعد عبد احلميد  ــاعده كل من س ويس
ومحمد علي كرمي، ومدرب احلراس علي 
حسني مشربت، ومدرب اللياقة طارق 

مصعب.
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ادارة نادي الشرطة ردا على بيان النفط:

ÚÓ„Ï„b‘€a@äü¸a@Â‡ôÎ@ÚÓñÇí€a@ÈnjÀâ@’œÎ@ıbu@ûbÓœ@Êãbfl@‚b‡ö„a

اإلدارية  الهيئة  تعاقدت 
امس  الشرطة   لنادي 
املهاجم  مع  االثنني،  االول 
الكونغولي جونيور مابوكو، 

قادما من الدوري الروماني.
ويعد جونيور ثاني احملترفني 
بعد  الشرطة،  قائمة  في 

املالي ديارا.
ويسعى الشرطة لالحتفاظ 
بلقب الدوري العراقي، رغم 
كأس  في  املتعثرة  البداية 
لألندية  السادس  محمد 
األبطال، وخسارته  العربية 

الكويتي  الكويت  أمام 
.(٣-١)

الفتتاح  الشرطة  ويستعد 
حيث  املمتاز،  الدوري 
احلدود  مبالقاة  سيستهله 
الشعب  ملعب  على 

الدولي.

@‚5Ì@Ô”aä»€a@Úüäí€a
ÚÓ€ÏÃ„Ï◊@Ú‘–ï

السباحة  احتاد  سر  أمني  اعتبر 
املركزي هاشم محمد، امس الثالثاء، 
بات  السابق  السباحة  احتاد  أن 
للسباحة  املؤسف»  «املاضي  من 
سوداء»  و»صفحة  العراقية 
«الرسمية  العامة  الهيئة  طوتها 
العراقي  القانون  وفق  والشرعية» 

النافذ.
وقال محمد إن «إدعاءات رئيس االحتاد 
للقضاء    االله  عبد  سرمد  السابق 
هي نتيجة طبيعية لشكوى االحتاد 
القضاء   في  اجلديدة  بادارته  احلالي 
االله  عبد  ضد  الرقابية  واجلهات 
وأمني السر واألمني املالي في اإلدارة 

السابقة حول حجم اخلروق املالية 
األوملبي  املسبح  بواردات  والتالعب 
العشر  خالل  الصفا  ومسبح 
والوثائق  باألدلة  املاضية  سنوات 

الثبوتية».
وأضاف، أن «احتاد السباحة السابق 

بات من املاضي املؤسف للسباحة 
طوتها  سوداء  وصفحة  العراقية 
الهيئة العامة الرسمية والشرعية 
الثقة بها واختيار  لالحتاد بطرحها 
العراقي  القانون  وفق  جديدة  إدارة 

النافذ».
وأشار إلى أن «دعوى االحتاد السابق 
ليس أكثر من محاولة يائسة خللط 
األوراق، لن تؤثر بشكل من األشكال 
احلالي  االحتاد  وبرنامج  عمل  على 
قانونية  إجراءات  وفق  املنتخب 
سليمة لتصحيح مسار السباحة 

العراقية محلياً ودولياً».

@Úflb»€a@Ú˜Ó:a@bËmÏü@Úz–ï@’ibé€a@Úybjé€a@Öb§a@ZÜ‡™@·ëbÁ
ÊÏ„b‘€a@’œÎ



جرمان  سان  باريس  نادي  أعلن 
بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، 
كيلور  الكوستاريكي  مع  التعاقد 
مدريد،  ريال  مرمى  حارس  نافاس 
ألفونس  الفرنسي  حارسه  وإعارة 
قبيل  اإلسباني،  النادي  الى  أريوال 
الصيفية. االنتقاالت  باب  إقفال 

الفرنسية  العاصمة  نادي  وأفاد 
الى  انضم  عاما)   ٣٢) نافاس  أن 
صفوفه بعقد ألربعة أعوام، بينما 
مدريد  الى  عاما)   ٢٦) أريوال  انتقل 
واحد في  لعام  اإلعارة  على سبيل 
الشراء  خيار  تتضمن  ال  صفقة 
الفرنسي  النادي  وأكد  النهائي. 
املتداولة  التقارير  الصفقة،  بهذه 
في اآلونة األخيرة، عن قرب تعاقده 
الكوستاريكي،  الدولي  احلارس  مع 
حسابات  في  األخير  تراجع  بعد 
الدين  زين  الفرنسي  ريال  مدرب 
تيبو  البلجيكي  لصالح  زيدان، 
كورتوا الذي بات احلارس األساسي 

هذا املوسم للنادي امللكي.
في  أعوام  خمسة  نافاس  وأمضى 
أحرز   ،(٢٠١٤-٢٠١٩) ريال  صفوف 
خاللها سلسلة من األلقاب أبرزها 
تواليا  مرات  ثالث  أوربا  أبطال  دوري 
الدوري  ولقب  و٢٠١٨،   ٢٠١٦ بني 
وبات   .٢٠١٧ العام  في  اإلسباني 
نافاس ثاني حارس مرمى ينضم الى 
سان جرمان في الساعات املاضية، 
األحد  الفرنسي  النادي  إعالن  بعد 

سيرخيو  احلارس  مع  التعاقد 
نادي  من  اإلعارة  سبيل  على  ريكو 
املقابل،  في  اإلسباني.  إشبيلية 
حارسني  عن  جرمان  سان  تخلى 
عاد  اذ  احلالي،  الصيف  خالل 
وناديه  بالده  الى  بوفون  جانلويجي 
السابق يوفنتوس بعد موسم واحد 
تراب  كيفن  وانتقل  فرنسا،  في 
إينتراخت  السابق  وناديه  الى بالده 
بعد  نهائية  بصفة  فرانكفورت 

أربعة مواسم مع النادي الفرنسي 
سبيل  على  واحد  موسم  بينها 

االعارة مع فرانكفورت.
بنتيجة  التعادل  من جانب حسم 
بني  اإليطالية  العاصمة  دربي   ١-١
املباراة  في  روما،  وضيفه  التسيو 
التي أقيمت بينهما ضمن املرحلة 
الثانية من الدوري احمللي كرة القدم، 
في مباراة شهدت تدخل خشبات 
نقطة  وأتاحت  مرات.  ست  املرمى 

الى  رصيده  رفع  لالتسيو  التعادل 
أربع نقاط، والتقدم الى املركز الثاني 
خلف  نقطتني  بفارق  الترتيب  في 
الثمانية  املواسم  بطل  يوفنتوس 
غاليا  فوزا  حقق  والذي  األخيرة، 
على وصيف املوسم املاضي نابولي 
كاليدو  للسنغالي  بهدف   ٤-٣
فريقه.  مرمى  في  خطأ  كوليبالي 
العاصمة،  قطبي  بني  املباراة  وفي 
جزاء  بركلة  التقدم  روما  انتزع 

ألكسندر  الصربي  سجلها 
كوالروف في الدقيقة ١٧ بعد 

ملسة يد على مواطنه سيرغي 
ميلينكوفيتش-سافيتش داخل 

منطقة اجلزاء.
الدقيقة  حتى  التسيو  وانتظر 

عبر  التعادل  لتحقيق   ٥٨
ألبرتو  لويس  اإلسباني 

ة  يد داخل بتسد من 
منطقة 

 ، ء ا جلز ا
ت  هز

ك  شبا
باو  مواطنه 

ع  ضا أ و . بيز لو
من  سلسلة  الفريقان 

مدى  على  اخلطرة  احملاوالت 
خشبات  لكن  الشوطني، 
من  أكثر  تدخلت  املرميني 
للحؤول  مرتني  مبعدل  مرة، 
وأربع  روما،  تسجيل  دون 
مرات للتصدي حملاوالت من 

التسيو.
بتحقيق  روما  واكتفى 
في  له  الثانية  النقطة 
قد  كان  بعدما  مباراتني، 
تعادل مع جنوى ٣-٣ في 

املرحلة األولى .

Ú‹é€a@fibÌÜ„Ïfl@ø@bé„äœ@‚bflc@ÊÖâˇ€@k»ï@âbjnÅa

نظيره  أمام  صعباً،  اختباراً  األردني  املنتخب  يخوض 
السابعة  اجملموعة  في  مواجهاته  ثاني  في  الفرنسي، 
لنهائيات كأس العالم لكرة السلة، التي تستضيفها 

الصني مبشاركة ٣٢ منتخباً.
ويأمل األردن مبواصلة عروضه القوية في املونديال، رغم 
صعوبة املواجهة في ظل الفارق الكبير في اإلمكانيات 
األولى،  املباراة  األردن في  وفرط منتخب  املنتخبني.  بني 
، عندما خسر  البطولة  في  فوز  أول  في فرصة حتقيق 
بصعوبة أمام الدومينيكيان بصعوبة «٧٦-٨٠». ويدرك 
مهمة  يكون  لن  فرنسا  على  الفوز  أن  األردن  منتخب 
سهلة، لكنه سيدخل املواجهة أمالً في حتقيق مفاجأة 
من العيار الثقيل.وخاض منتخب األردن تدريبه األخير 
جوزيف  األمريكي  مدربه  بقيادة  املباراة  يسبق  الذي 
ستيبنج الذي سعى إلى معاجلة بعض األخطاء التي 

ظهرت في املباراة األولى.
العوضي سيشارك

سيكون بإمكان الالعب موسى العوضي املشاركة في 
املباراة حيث قامت إدارة منتخب األردن باالستفسار عن 
ذلك بعدما مت طرده في املباراة األولى أمام الدومينيكيان.

األردن  مدرب  خيارات  قائمة  ضمن  العوضي  وسيدخل 
الذي يسعى لالستفادة من قدراته في ظل ما يتمتع به 
من خبرة. ويعتمد األردن في املواجهة على جنمه األول 
اجلولة  في  األخطر  الالعب  يعتبر  الذي  الدويري  أحمد 
األولى بعدما ظفر بلقب أفضل مسجل فيها. وأصبح 
منتخب األردن مطالباً بتعزيز قدراته في صناعة األلعاب 
ومتويل الدويري بصورة أفضل من املباراة السابقة، إلى 
الثالثيات  سالح  استثمار  أهمية  على  العمل  جانب 
الذي غاب في أكثر من مشهد باللقاء األول. وركز مدرب 
األردن في اليومني املاضيني على تعزيز حالة االنسجام 
بني الالعبني وحتديداً في احلالة الهجومية، والعمل على 

تهيئتهم نفسياً مبا يزيد من تركيزهم في املباراة.
احلمارشة  أحمد  األردن  منتخب  صفوف  من  ويبرز 

ومحمود عابدين وفادي إبراهيم ودار تاكر .

أصبح من حق كريستيان كوملان، املرشح 
في  املشاركة  متر،   ١٠٠ بسباق  للفوز 
بطولة العالم أللعاب القوى هذا الشهر 
األميركية  الوكالة  سحبت  بعدما 
االتهامات  مؤخرا  املنشطات  ملكافحة 

بشأن عدم إبالغه بدقة عن مكانه.
اليوم  النظر  يتم  أن  املنتظر  من  وكان 
األربعاء في االتهام الذي وجهته الوكالة 
األميركية إلى كوملان بعدم اإلبالغ بدقة 

في غضون ١٢ عن مكانه ثالث مرات 
كا شهرا وهو ما ميثل  نتها ا

ئح محتمال  ا للو
فحة  مكا

تايغارت  ترافيس  وقال  املنشطات. 
األميركية  للوكالة  التنفيذي  الرئيس 
رياضي  كل  براءة  «يفترض  بيان  في 
من  قضيته  من  االنتهاء  يتم  حتى 
املقرر».«هذه  القانوني  املسار  خالل 
كوملان  السيد  قضية  هي  بالتحديد 
أنه  األميركية  الوكالة  وجدت  الذي 
مكانه  عن  اإلبالغ  لوائح  ينتهك  لم 
وفقا  املنافسة  له  يحق  وأصبح  بدقة 
األميركية  الوكالة  وقالت  للوائح». 
االتهامات  «سحبت  إنها  بيان  في 
للوائح  إرشادات  على  حصولها  بعد 
العاملية ملكافحة املنشطات  الوكالة 
األميركية  الوكالة  وأضافت  (الوادا)». 

وفقا  أنه  وجدت  األميركية  «الوكالة 
للتأكد  محاولة  وفي  املطبقة  للوائح 
من أن كوملان يحصل على معاملة مثل 
الوكالة  برنامج  في  اآلخرين  الرياضيني 
فال  املنشطات  ملكافحة  العاملية 
في  فشل  كوملان  أن  اعتبار  ميكن 

في  مرات  ثالث  بدقة  مكانه  عن  اإلبالغ 
غضون ١٢ شهرا». «بناء على ذلك قررت 
الوكالة األميركية ملكافحة املنشطات 
كوملان  انتهاك  بشأن  االتهام  سحب 
لوائح مكافحة املنشطات». وكان ميكن 
البالغ عمره ٢٣ عاما  يتعرض كوملان  أن 

وصاحب أسرع زمن هذا العام في سباق 
بطولة  فضية  على  واحلاصل  متر   ١٠٠
إلى  تصل  ملدة  لإليقاف   ٢٠١٧ العالم 
عن  غيابه  إلى  سيؤدي  كان  ما  عامني 
بطولة العالم وأوملبياد طوكيو ٢٠٢٠ لو 

أكدت جلنة التحكيم االتهامات.

إسباني،،  صحفي  تقرير  كشف 
دا  نيما  البرازيلي  فعل  ردة  عن 
سيلفا، جنم باريس سان جيرمان، 
إلى  عودته  بعد فشل مفاوضات 

برشلونة في امليركاتو الصيفي.
«سبورت»  لصحيفة  ا  ووفقً
مسؤولي  أحد  فإن  اإلسبانية، 
هاتفيًا  اتصاالً  أجرى  برشلونة 
مع نيمار، صباح السبت املاضي، 

إلبالغه بفشل الصفقة.
وأشارت إلى أن نيمار شعر باحلزن 
ثم بدأ يبكي، بسبب عدم قدرته 
في  جيرمان  سان  مغادرة  على 

املوسم احلالي.
البرازيلي  الالعب  أن  وأوضحت 
اإلحباط  من  مبزيج  أصيب 
أن  يعتقد  كان  ألنه  والغضب، 
على  سيوافق  الفرنسي  النادي 

رحيله في نهاية امليركاتو.
فإن  التقارير،  من  للكثير  ا  ووفقً
اللعب  حلم  عن  يتخل  لم  نيمار 
مجددًا بجوار األرجنتيني ليونيل 

ميسي، ولذلك قرر تأجيل عودته 
الصيف  حتى  نو»  «كامب  إلى 

املقبل.

ــة على جائزة أفضل  املنافس
ــم تنحصر بني  ــي العال ــب ف الع
النجم األرجنتيني وغرميه البرتغالي 

واملدافع الهولندي.
ــى جائزة أفضل  ــة عل انحصرت املنافس
ــنويا  ــي مينحها س ــم الت ــي العال ــب ف الع
ــني األرجنتيني  ــرة القدم ب ــاد الدولي لك االحت
ــتيانو رونالدو  ــي والبرتغالي كريس ليونيل ميس
ــب ما أعلن  ــان دايك، بحس ــدي فيرجيل ف والهولن

الفيفا.
ــنوي جلوائر  ــل الس ــي احلف ــزة ف ــتمنح اجلائ وس
ــة ميالنو  ــذا العام في مدين ــاد، واملقرر ه االحت

اإليطالية في ٢٣ أيلول/سبتمبر احلالي.
ــن خالل عملية تصويت  ويتم اختيار الفائز م

ــات الوطنية ومدربيها،  ــارك فيها قادة املنتخب يش
إضافة الى الصحافيني واملشجعني.

وكان الهولندي العب ليفربول اإلنكليزي، قد تفوق 
ــي قائد برشلونة اإلسباني ورونالدو جنم  على ميس
ــزة أفضل العب في  ــوس اإليطالي، بنيل جائ يوفنت

حفل جوائز االحتاد األوربي (ويفا) األسبوع املاضي.
واختبر فان دايك موسما رائعا مع ليفربول، اذ أحرز 
ــي قيادته  ــهم ف ــب دوري أبطال أوربا، واس معه لق
ــدوري اإلنكليزي املمتاز  الحتالل املركز الثاني في ال

بفارق نقطة فقط خلف مانشستر سيتي.
ــم  ــر أفضل العب في الدوري احمللي ملوس كما اختي
ــح أول مدافع يفوز بها منذ جون  ٢٠١٨-٢٠١٩، ليصب

تيري مع تشلسي عام ٢٠٠٥.
كما أحرز الهولندي لقب الكأس السوبر األوربية مع 
ــاب تشلسي بركالت الترجيح،  ليفربول على حس
ــب هولندا ليكون وصيف  إضافة الى قيادته منتخ

بطل النسخة األولى من دوري األمم االوربية.
ــب االفضل وهن  ــتتنافس ثالث العبات على لق وس
ــان  ــس مورغ ــوي وأليك ــان رابين ــان ميغ األميركيت
ــا ٢٠١٩ هذا  ــال فرنس ــا بلقب موندي ــان توجت اللت
ــي برونز العبة نادي ليون  الصيف، واإلنكليزية لوس

الفرنسي.
ــا املنتخب البرازيلي أليسون بيكر  ويتنافس حارس
ــون (مانشستر سيتي)، واألملاني  (ليفربول)، وإيدرس
ــى جائزة  ــلونة) عل ــتيغن (برش ــارك أندري تير ش م
ــون نالها من  ــارس مرمى، علما بأن أليس أفضل ح

االحتاد األوربي.

ــون  ــدرب بني ثالثة ميارس ــب أفضل م ــر لق وانحص
ــي  ــم األملان ــزي وه ــدوري اإلنكلي ــي ال ــم ف مهنته
ــباني بيب غوارديوال  ــوب (ليفربول)، اإلس يورغن كل
ــيو  ماوريس ــي  واألرجنتين ــيتي)  س ــتر  (مانشس

بوكيتينو (توتنهام).
ــيدات فيتنافس  أما جائزة أفضل مدرب ملنتخب س
ــرا فيل نيفيل، ومدربة الواليات  عليها مدرب انكلت
ــارينا  ــدا س ــة هولن ــس ومدرب ــل إيلي ــدة جي املتح

فيغمان .
ــة  ــيدات حلراس ــة في فئة الس ــر املنافس وتنحص
املرمى بني التشيلية كريستيان أندلر (باريس سان 
ــي/ ــويدية هيدفيغ ليندهال (تشلس جرمان)، الس
ــان فينندال  ــاري ف ــة س ــبورغ)، والهولندي فولفس

(أرسنال/اتلتيكو مدريد).
ــئ صاحب أجمل  ــكاش التي تكاف ــا جائزة بوش ام
ــي  ــدف، فانحصر التنافس فيها، بني هدف ميس ه
ــس، والكولومبي خوان فرناندو  في مرمى ريال بيتي
ــت االرجنتيني في مرمى  ــرو العب ريفر بالي كوينتي
ــينغ كلوب، واجملري دانيال تشوري من ديبريشن  راس

في مرمى فرنسفاروش.
وانحصرت جائزة املشجعني بني البرازيلية سيليفا 
ــير  ــرح البنها الكفيف س ــو التي كانت تش غريك
ــراس، وأنصار منتخب  مباريات فريقه املفضل باملي
ــيدات في  ــات كأس العالم للس ــدا في نهائي هولن

مونديال فرنسا ٢٠١٩ .
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ــر كرة  ــر بوبان، مدي ــدث زفونيمي حت
القدم مبيالن، عن امليركاتو الصيفي 
ــونيري، بعد انتهائه رسميًا،  للروس
ــات أبرزتها  ــال بوبان، في تصريح وق
ــبورت إيطاليا»:  شبكة «سكاي س
ــال، أمتنى أن  ــد كان ميركاتو ثقي «لق
يقلل االحتاد الدولي مدته مستقبال».

ــتراتيجية ميالن في  «إس ــاف:  وأض
ــباب،  ش ــني  العب ــم  ض ــو؟  امليركات

ــم  ــون بجانبه ــب أن يك ــن يج ولك
ــاب اخلبرات». ــن أصح ــدد قليل م ع

ــع ريبيتش؟ لديه  وتابع: «التعاقد م
ــتطيع  ــا أنه يس ــزة، كم ــدرات ممي ق
اللعب في أكثر من مركز بالهجوم، 
ــعداء ألنه تطور كثيرًا فى  ونحن س
ــرة». وواصل: «ضم  ــنوات االخي الس
ــجع كبير مليالن  مودريتش؟ إنه مش
ــذ أن كان طفالً، ولذلك كان لديه  من
ــونيري، إال  ــغف االنضمام للروس ش
ــة  أننا لم نخض مفاوضات ملموس

ــا أن الالعب  ــة، كم ــأن الصفق بش
ــال مدريد  ــادرة ري ــم يرغب في مغ ل
ــل صفقة  هذا الصيف». وأمت: «فش
ــل إلى اتفاق  ــل كوريا؟ لم نص أنخي
مع أتلتيكو على األمور املادية. كما 
ــن جيدين لم  ــاك العبني آخري أن هن
ــم، ولكن  ــي التوقيع معه ننجح ف
ــم اآلن، بعد أن  فريقنا جاهز للموس
أبرمنا تعاقدات جيدة سنرى تأثيرها 

مع مرور الوقت» .
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ــؤون املالية  ــار رئاسة الوزراء للش وضع مستش
ــاط على  ــد صالح، النق ــر محم ــور مظه الدكت
ــادي األهم الذي  ــراء االقتص ــأن االج احلروف بش
اتخذته احلكومة، املتمثل بقرارات منع استيراد 
ــلع، مبينا انه جاء بتوصية من  بعض املواد والس
ــجيع القطاعات  ــواب، من اجل تش مجلس الن
ــاج، وهذا ما حتقق  ــة على العمل واإلنت اإلنتاجي

مؤخرا، بحسب ما قاله بتصريح صحفي.
ــاً من قبل  ــرارات وجدت حتفظ ــم ان هذه الق ورغ
ــوق جناة وجهاز  ــض، اال ان اخلبراء عدوها ط البع
ــهدت بعدها  انعاش للصناعة العراقية التي ش

حراكا ال بأس به، مقارنة مبا قبلها.

النظام االقتصادي
ــام  النظ ــول  ــد حت «لق ــال:  ق ــح  ــور صال الدكت
ــام ٢٠٠٣ الى  ــد الع ــراق بع ــادي في الع االقتص
ليبرالي حر، خصوصا في جانب التجارة، بيد ان 
هذا االمر ال مينع من حماية االقتصاد الوطني من 

سياسات اإلغراق».
ــح ان «احلكومة اتخذت  ــح في تصري وأضاف صال
ــتيراد بعض  ــراءات حمائية في املنع التام الس إج
ــجيع وحماية  ــلع والبضائع، الغاية منه تش الس

ــل ضعف تطبيق  ــيما في ظ ــج الوطني، الس املنت
التعرفة اجلمركية، وعمليات ضبط احلدود».

سياسات متناسقة
ــات املنع  ــار ضد سياس ــن ان املستش ــم م وبالرغ
ــلع، اال انه أشاد بهذه  ــتيراد بعض الس التام الس
ــج  ــجع املنت ــا ان «تش ــي بامكانه ــراءات الت اإلج
ــور قدراته وتزيد انتاجيته، على األمد  الوطني وتط

القصير»
ــح ان «اقتصاد  ــد البعيد، فأكد صال اما على األم
البلد يحتاج الى سياسات متناسقة وإعادة النظر 
بهذه اإلجراءات، وحتقيق التوازن في هذا اجملال على 
ان يكون التقييد (سعرياً وكمياً) وبحسب قدرات 
ــاذا كانت قدرات اإلنتاج تغطي  اإلنتاج الوطني، ف
ــون تقييد  ــن احلاجة فيك ــض ع ــة، وتفي ١٠٠ باملئ
ــابهة كمياً، اما اذا كانت  ــتيراد البضائع املش اس
قدرات اإلنتاج اقل من ١٠٠ باملئة، فيكون التقييد 
ــعرياً بوضع تعريفات جمركية عالية جدا على  س

البضائع املشابهة للمنتوج الوطني».

توازن السوق

ــار الى ان «حتقيق التوازن في السوق العراقية  وأش
يجب ان يكون وفق دراسات وخطط حتقق األهداف 
ــق وزارة التخطيط  ــذا يقع على عات ــة، وه املطلوب
ــة، ووضع احللول  ــع الوزارات القطاعي وبالتعاون م
ــلعي  ــات اإلغراق الس ــد من عملي ــة للح الدائمي
ــرض التعريفات  ــة، الى جانب ف ــوق احمللي في الس
ــع  ــى البضائ ــة عل ــب املرتفع ــة والضرائ اجلمركي

املستورة لدعم املنتج
 احمللي».

وبني ان هناك طاقات وقدرات من اإلنتاج الصناعي 
في العراق تعادل اكثر من ٣٠٠ باملئة تكفي الطلب 
ــة، لذلك اتخذت  ــدر الفائض، ولكنها معطل وتص
احلكومة قرارات منع استيراد بعض املواد والسلع 
ــجيع  ــن مجلس النواب، من اجل تش وبتوصية م

القطاعات اإلنتاجية على العمل واإلنتاج».

 اجراءات التقييد
ــر االعتبار  ــذ بنظ ــرورة االخ ــار «ض واكد املستش
ــي،  ــاع الزراع ــة بالقط ــة اخلاص ــرة الزراعي املفك
ــتيراد بعض  ــراءات التقييد ملنع اس ــون إج وان تك

ــب املواسم الزراعية  اخلضراوات والفواكه بحس
سيكون اكثر نفعا».

ــج الوطني وآلية انتاجه، التي  اما ما يخص املنت
ــة وبتصنيفات  ــت ضمن املواصفات العالي وضع
ــتؤثر سلبا  ــار بأنها س مرتفعة، فعدها املستش
ــد، اذ البد ان يكون هناك  ــح اإلنتاج في البل وتكب
تدرج في تصنيفات املواصفة، كما في دول العالم 
ــة مؤخرا املوافقة على  املنتجة». وقررت احلكوم
ــة االقتصادية ومطالبات نيابية،  توصيات اللجن
مبنع استيراد العشرات من البضائع والسلع التي 
ــدأت بالفعل بذلك ومت تعميم  تنتج محلياً، وقد ب
ــة. من جهته، يرى اخلبير  ذلك على املنافذ احلدودي
االقتصادي باسم جميل ان إجراءات احلكومة في 
ــع بضمنها  ــلع والبضائ ــتيراد بعض الس منع اس
ــة العراقية، البد ان  ــة حتتاجها العائل مواد غذائي

تعتمد منهاجا لالستيراد.
ــتيراد يجب  وأوضح في التصريح ان «منهاج االس
ــن عدة نقاط منها ان يضمن التخصص  ان يتضم
ــتوردة ومن هم  ــلع املس ــع والس ــي نوع البضائ ف
ــد لكل  ــة البل ــه حاج ــدد في ــتوردون، ان يح املس
سلعة، وما هو اإلنتاج احمللي، وان يكون مبواصفات 
عاملية، إضافة الى حماية املنتج الوطني وتطبيق 
ــة وحماية  ــة اجلمركي ــا التعرف ــريعات منه التش
ــتهلك، حماية السوق، واحلد  املنتج، حماية املس

من اإلغراق السلعي».

 مواصفات عاِّـية
وشدد اخلبير على اهمية ان «يكون املنتج الوطني 

ــوق احمللية، وذا مواصفات عاملية  يسد حاجة الس
مشابهة للمنتج األجنبي، وبسعر تنافسي ميكن 
املواطن من اقتنائه»، داعيا الى ان تكون اإلجراءات 
ــة اإلنتاج  ــر االعتبار كمي ــذ بنظ ــة، واالخ مدروس

الوطني هل يكفي احلاجة احمللية؟».
ــلبا  ــية تنعكس س ــني ان «الصراعات السياس وب
ــد وواقع اإلنتاج احمللي، كما انها  على اقتصاد البل
تؤثر في واقع القطاع اخلاص، والعملية اإلنتاجية، 
ــتثمارية التصنيعية  كما تؤثر في العمليات االس
سواء احمللية او األجنبية، بالتالي تخلق أزمات في 

السوق العراقية».
ــت وزارة الصناعة  ــة حقق ــد ذي صل ــى صعي وعل
ــركاتها العامة  ــرات اداء ش ــادن تطوراً مبؤش واملع
ــط  ــام اجلاري، وس ــن الع ــف االول م ــالل النص خ
ــتقطاب رؤوس األموال والدخول في  ــعيها الس س
ــتثمارات لتأهيل وتشغيل املعامل  ــراكات واس ش

املتضررة واملتوقفة، وتطوير القائمة منها.
في السياق نفسه، اكد خبير مالي ان الدخول في 
شراكات واستثمارات في القطاع الصناعي العام 
ــد ترفع من  ــا كبيرة للبل ــيحقق أرباح واخلاص س
ــه  ــب الناجت احمللي االجمالي، وفي الوقت نفس نس

تدعم املنتوج الوطني وحتقق اكتفاء منه.
ــادن خطة وبرنامجا  ووضعت وزارة الصناعة واملع
ــتثمارية  ــرح امللفات االس ــة وط ــا لدراس مدروس
ــل احلكومية التابعة  ــركات واملصانع واملعام للش
لها، وفق الضوابط والقوانني النافذة والتي جتاوزت 
ــاركة واستثمار  الـ (١٩٤) فرصة، إلبرام عقود مش
ــي والعربي  ــاص العراق ــاع اخل ــركات القط مع ش
ــتثمرين وأصحاب  ــة، واملس ــي املتخصص واالجنب

رؤوس األموال.

 تلبية حاجة السوق
ــي تصريح :  ــال ف ــزاوي ق ــر الع ــي ثام ــر املال اخلبي
ــتثمارات في مجال  ــراكة واس ــرام عقود ش «ان اب

القطاع الصناعي، ستحقق تطورا كبيرا في سد 
حاجة السوق لبعض السلع واملنتجات الوطنية، 
ما حتقق أرباحا كبيرة تدخل في الدورة االقتصادية 

للبلد».
ــود وزارة الصناعة واملعادن  ــاد العزاوي «بجه وأش
ــرة الى  ــركاتها من خاس ــل العديد من ش لتحوي
ــوق احمللية  رابحة، وطرح منتجات وطنية في الس
ــذا التحول البد ان  ــتورد، مبينا ان ه تضاهي املس
يكون تدريجيا لضمان تعافي الشركات واملعامل 

احلكومية بشكل سليم».
ــرات  وحققت وزارة الصناعة واملعادن تطورا مبؤش
ــة خالل  ــة واالنتاجي ــة املالي ــركاتها العام اداء ش
ــرة  ــة بالفت ــام ٢٠١٩ مقارن ــن ع ــف االول م النص

املماثلة من العام املاضي .

 زيادة َّـ االيرادات
ــوزارة عبد الواحد علوان  قال الناطق االعالمي لل
ــركات العامة  ــن الش ــركة م ــمري ان ١٦ ش الش
ــادة في  ــن حتقيق زي ــت م ــوزارة متكن ــة لل التابع
ــائرها مقارنة  ــة وتقليل في خس ــا املالي ايراداته
ــرة املماثلة من العام  ــركة خالل الفت بـ ( ١١ ) ش

املاضي .
كما بني الشمري بأن اجمالي االيرادات املتحققة 
ــركات الوزارة خالل عام ٢٠١٩ بلغت اكثر من  لش
ـــ( ٢٣ ) مليار دينار خالل  ــار دينار مقارنة ب ٨٥ ملي
ــدد املصانع الرابحة خالل  ــام ٢٠١٨ فيما بلغ ع ع
ــة بـ ( ١٨)  ــي ٣٢ مصنعا رابحا مقارن ــام احلال الع

مصنعا رابحا خالل عام ٢٠١٩ .
ــرورة دعم احلكومة  ــدوره، حض العزاوي على ض ب
ــام واخلاص، من  ــقيه الع ــاع الصناعي بش للقط
خالل التطبيق احلقيقي اليقاف استيراد املنتجات 
ــى جانب حمايته،  ــابهة للمنتج الوطني، ال املش
ــن تطبيق  ــال ع ــادل، فض ــس الع ــان التناف لضم

ــة املنتوج  ــريعات اخلاصة بحماي ــني والتش القوان
الوطني».

ــار اخلبير الى «ضرورة تعاون جميع القطاعات  وأش
ــاع الصناعي، الجناح  ــع القط ــل الدولة م ومفاص
ــتحقق طفرة  ــة الوطنية، التي بدورها س الصناع
ــتقوم  ــيما انها س ــة في اقتصاد البلد، الس نوعي
ــدي العاملة وامتصاص  ــغيل العديد من االي بتش
البطالة، ما يدعم اقتصاد العائلة، بالتالي حتقيق 

زيادة في املدخول السنوي للفرد العراقي».

 استقطاب رؤوس االموال
ــتعرض وزير الصناعة واملعادن صالح  الى ذلك، اس
عبداهللا اجلبوري توجهات وخطط الوزارة املرسومة 
ــتقطاب الشركات ورؤوس  الهادفة إلى جذب واس
األموال للدخول في شراكات واستثمارات ناجحة 
ــررة واملتوقفة  ــل املتض ــغيل املعام ــل وتش لتأهي
وتطوير الشركات واملعامل القائمة وبناء مشاريع 
ــاركته  ــر خالل مش ــار الوزي ــع جديدة.واش ومصان
ــة مجلس إدارة  الشركة العربية  باجتماع جلس
ــراكات  ــذه الش ــى ان «ه ــي تونس ال ــن ف للتعدي
ــتؤدي إلى تطوير هذه الشركات  واالستثمارات س
ــع وزيادة الطاقات اإلنتاجية فيها، وتوطني  واملصان
صناعات حيوية يحتاجها البلد، وإضافة منتجات 
جديدة لبناء صناعة عراقية منافسة وخلق فرص 
ــت ذاته احلاجة إلى  ــل جديدة ، مؤكدا في الوق عم
ــل الصناعية في  ــغيل عدد من املعام تأهيل وتش
ــل واإلنتاج فيها. ــادة عجلة العم املدن احملررة إلع
ودعا اجلبوري إلى أهمية توطيد التعاون االقتصادي 
واالستثماري بني البلدان العربية الشقيقة واجلارة 

مبا يحقق املصالح املشتركة لشعوبها .

في بيان نُشر يوم األحد ٢٥ أغسطس (آب) 
٢٠١٩، استنكرت الكونفدرالية النقابية 
ــريح ما ال  ــة باجلزائر، تس ــوى املنتج للق
ــطني في  ــن ٧٠٠ عامل من الناش ــل ع يق
احلراك الشعبي، واملطالبني بالتغيير في 
ــالد. فهل بدأت الدولة العميقة تلعب  الب
ــار هذا  ــي اجلزائر؟ أث ــا املفضلة ف لعبته
السؤال الكاتب «بيكا عوازي» في تقريره 
ــري» اجلزائري  ــزرف أجلي ــع «أوب ــى موق عل
ــلط من  ــية، س ــق باللغة الفرنس الناط
ــه الضوء على رد فعل أجهزة الدولة  خالل

جتاه املطالبني بالتغيير. 
ــان «الكونفدرالية  ــى بي ــار التقرير إل أش
ــة»، الذي اتُّهمت  النقابية للقوى املنتج

ــتغالل العمال،  ــن خالله احلكومة باس م
ــت النقابة إن:  ــم.  وقال ــد حرياته وتقيي
ــال  العم ــة  معامل ــيء  تس ــة  «احلكوم
ــددًا كبيرًا من  اجلزائريني»، مضيفة أن «ع
ــعبي  ــاركني في احلراك الش العمال املش
ــة تعرضوا لضغوط  من أجل الدميقراطي
ــات  ــب اإلدارة واملؤسس ــن جان ــة م رهيب
ــفها  أس ــة  النقاب ــدت  وأب ــة».  العمومي
ــن ٧٠٠ عامل  ــريح ما ال يقل ع على «تس
ــعبي للمطالبة  مشارك في احلراك الش

بالتغيير».
وأضاف التقرير أن «الكونفدرالية النقابية 
ــدت أن احلكومة ال  ــة» أك ــوى املنتج للق
ــق العمال في اإلضراب، وهو حق  حتترم ح
ــاتير واملواثيق  ــت لهم من خالل الدس ثاب
ــلطات  الس أن  ــى  إل ــة  إضاف ــة.  الدولي
«خصمت رواتب من أكثر من مليون عامل 
ــات الثالثة  ــي اإلضراب ــارك ف ــري ش جزائ
ــت لها  ــة التي دع ــل الدميقراطي ــن أج م
ــهور مارس (آذار)،  «الكونفدرالية»، في ش

وأبريل (نيسان)، ومايو (أيار) املاضية».

انعــدام إرادة التغيــري لــدى الدولــة 
العميقة

وتؤكد «الكونفدرالية النقابية للقوى 
ــائل  املنتجة» أنها «تلقت آالف الرس
من عمال في كل القطاعات عوقبوا 
ــبب حملهم الراية الوطنية في  بس
أماكن عملهم، أو بسبب أنشطتهم 
لدعم احلراك الشعبي، أو مشاركتهم 
ــبب نضالهم  ــي اجتماعات، أو بس ف
ا  ــة»، ما يعد انتهاكً لرحيل «العصاب

ا للحقوق العمالية». صارخً
وأشار التقرير إلى أن «الكونفدرالية» 
ــات التي تُظهر  حتذر من هذه املمارس
ــر ما زالت موجودة  أن مقاومة التغيي
في السلطة اجلزائرية احلاكمة، وهو 
ــاحة  ما يلقي بظالل قامتة على الس
اجلزائرية، ويثير مخاوف من أن الدولة 
القدمي  ــام  للنظ ــة  التابع ــة  العميق
ــي محاربة احلراك  ــط ف ما زالت تنش

الشعبي املطالب بالتغيير. 
ــب  بحس ــك،  ذل ــن  م ــر  األخط
ــام  ــا نظ ــة»، أن «بقاي «الكونفيدرالي
ــل ما زالت  ــة في وزارة العم بوتفليق
ــد قيادات  ــن حملة انتقامية ض تش

ــات  ــا لإلضراب ــبب دعوته ــة؛ بس عمالي
ــر  ــبب املباش ــي كانت الس ــة، الت العام
ــي عهدة  ــم «العصابة» ف ــاء حل في إنه
ــة، وبدأت  ــوع بوتفليق ــة للمخل خامس
ــون  ــن القان ــا ع ــة متامً ــالت خارج مبراس

ــم إلى عدم  ــإلدارات العمومية، تدعوه ل
التعامل مع النقابات املنضوية حتت لواء 

الكونفدرالية».
ــر  ــى حتذي ــارة إل ــر باإلش ــاف التقري واض
ــذه الهجمة  ــة» من أن «ه «الكونفدرالي
ــال  العم ــد  ض ــة  واحلمل ــة  االنتقامي
ــة حقيقية  ــاب ني ــد غي ــني، تؤك اجلزائري
ــعبي،  الش ــراك  احل ــب  مطال ــق  لتحقي
واألسوأ من ذلك، فكل من شارك في هذا 
ــيعاني من هجمات انتقامية،  احلراك س
إذا توقفنا وتركنا هذا النظام يعيد جتديد 

نفسه».
ــر  ــذ فبراي ــر من ــراالت اجلزائ ــه جن ويواج
ــباط) املاضي موجة من االحتجاجات  (ش
ــا ظهور  ــن آثاره ــبوقة، كان م ــر املس غي
خالفاتهم على مرأى ومسمع من اجلميع. 
الكاتب الفرنسي «جان بيير فيليو» نشر 
ــلط من  ــي صحيفة لوموند س ــرًا ف تقري
خالله الضوء على أوجه اخلالفات بني من 
ا «صناع امللوك»،  ــق عليهم يومً كان يطل

وأسبابه.
ــارة إلى استمرار خروج  بدأ التقرير باإلش
ــيرات يوم اجلمعة في عشرات املدن  املس

ــهر، للمطالبة  ــتة أش ــة منذُ س اجلزائري
ــذه  ــي، وأن ه ــي حقيق ــول دميقراط بتح
املسيرات، أو كما باتت تعرف بـ«احلراك»، 
ــس اخمللوع  ــتقالة الرئي ــببت في اس تس
ــان) املاضي،  ــة في ٢ أبريل (نيس بوتفليق

ــدة  ــا قضاها على س ــرين عامً بعد عش
ــا  ــراك أيضً ــذا احل ــا كان ه ــم. كم احلك
ــم صراع  ــي تفاق ــبب األكبر ف ــو الس ه

اجلنراالت.
أن  ــى  إل ــره  تقري ــي  ف ــو»  «فيلي ــار  وأش

ــد  ــرال «قاي ــت اجلن ــات وضع االحتجاج
ــس أركان اجليش، في موضع  صالح»، رئي
ــة، خاصةً  التنفيذي ــلطة  الس ــب  صاح
ــرة «عبد القادر بن صالح»  بعد انتهاء فت
ــهر املاضي.  ــالد الش ــا للب ــا مؤقتً رئيسً
ــات اجلنراالت  ــت ظهرت فيه خالف في وق
اجلزائريني على املأل، أول مرة، في بلد تعود 
على تسوية خالفات القادة العسكريني 

خلف الستار.

سقوط «زعيم الجزائر»
ــون  ــني يصف ــو» أن اجلزائري ــظ «فيلي الح
ــلطة  الس ــون  ميارس ــن  الذي ــراالت  اجلن
بـ«صناع امللوك». وقد أصبح هذا الوصف 

ــد اإلطاحة  ــام ١٩٩٢ بع ــذُ ع ا من ــائعً ش
ــي  ــد»، ف ــن جدي ــاذلي ب ــس «الش بالرئي
ــد مجموعة من  ــكري على ي انقالب عس

اجلنراالت. 
ــذٍ وزير الدفاع «خالد  وقاد االنقالب حينئ

ــكرية  ــتخبارات العس نزار»، ورئيس االس
ــق». بعدما  ــم «توفي مدين، املعروف باس
ــؤالء تفاهمات  ــوك» ه ــض «صناع املل رف
ــي ذلك  ــالميني ف ــع اإلس ــن جديد» م «ب
ــوا  ــه حرص ــت نفس ــي الوق ــت، وف الوق
ــم يتحملوا  ــاء، ول ــاء في اخلف على البق
ــؤولية العلنية عن االنقالب، ثم عن  املس
ــميت بـ«العشرية  احلرب األهلية التي س

السوداء»، ما ساعدهم في احلفاظ على 
ــالل تلك الفترة،  ــم ومصاحلهم خ نفوذه
ــي عام ١٩٩٩ إلى  ــى وقفوا بعد ذلك ف حت
ــدوا فيه حالًّ  ــب بوتفليقة، الذي وج جان
ــم، لدرجة  ــبة له ــا للغاية بالنس مربحً

ــد فترة  ــون على جتدي ــوا يعمل ــم كان أنه
رئاسته كل خمس سنوات.

التقرير أشار إلى أن اجلنرال «قايد صالح»، 
رئيس األركان املعني عام ٢٠٠٤، لم يشارك 
ــة بالرئيس  ــرة في اإلطاح ــورة مباش بص
ــه أن ينحني  ــد». وكان علي ــن جدي «ب
ــرال توفيق  ــام عاصفة اجلن ــرة أم لفت
مدين، امللقب بـ«زعيم اجلزائر». وذلك 
ــة للجنرال مدين  ــى اإلقالة املدوي حت
ــرات في عام  ــب رئيس اخملاب من منص
ــل املنصب بعده إلى أحد  ٢٠١٥، وانتق
مساعديه السابقني، اجلنرال عثمان 
طرطاق املعروف باسم «بشير»، والذي 
ــى خلت  ــد ذلك. حت ــا بع ــل أيضً أُقي
ــد صالح»،  ــرال «قاي ــاحة للجن الس
ــاع امللوك» بدون  ــذي أصبح زعيم «صن ال
منازع حتى اآلن، واستغل هذا النفوذ في 
ــاب بوتفليقة لفترة  ــة إعادة انتخ محاول

والية خامسة. 
ــني رأوا في ذلك إهانة كبيرة  إال أن اجلزائري
ــوارع منذ  ــم، فنزلوا باملاليني إلى الش له
ــل وقف موجة  ــر ٢٠١٩. وعلى أم ٢٢ فبراي
ــى «قايد صالح» برئيس  االحتجاج، ضح
ــيئًا  اجلمهورية، الذي ال نعلم عنه ش

منذ «استقالته». 
ــر املتوقع،  ــى غي ــت، وعل ــرور الوق ومب
ــجن مدين وطرطاق، باإلضافة إلى  سُ
ــقيق الرئيس  ــعيد بوتفليقة، ش س
ــو (أيار)  ــن ماي ــع م ــي الراب ــوع ف اخملل
ــجن  ــة إلى س ــل الثالث ــي، ونُق املاض
ــة «التآمر  ــكري بتهم البليدة العس
ــا  ــة عقوبته ــي تهم ــة»، وه ــد الدول ض

اإلعدام.
ويرى التقرير أن «قايد صالح» هو املسؤول 
عن جميع نكبات اجلزائر ومعه «عصابة» 
اجلنراالت، التي ازدهرت في عهد بوتفليقة، 

ا  بالتواطؤ مع اخملابرات العسكرية، طمعً
ــالد بأكبر قدر. ورغم  ــي نهب خيرات الب ف
ذلك يعمل على إظهار نفسه بأنه حصن 
ــتقرار  ــالمة اجلزائر واس ــن س ــاع ع الدف
ــالل مواجهة «عصابة»  مصاحلها، من خ
كهذه. وعلى إثر هذا أطلق عملية تطهير 
ــم مكافحة  ــاق، حتت اس ــعة النط واس
الفساد، أطاحت باثنني من رؤساء الوزراء 
السابقني، وأعضاء حكومتهم، والعديد 
ــال األعمال  ــض رج ــؤولني، وبع ــن املس م
ــتجاب  البارزين في البالد. ويدعي أنه اس
ــي  ف ــة  املتمثل ــعبية  الش ــات  للتطلع
ــا اجلماهير، بعد  ــد «العصابة»، ودع حتيي
ــدف، للعودة إلى «الهدوء  حتقيق ذلك اله

ا». تدريجيًّ
ــاد هذه  ــون أبع ــن يدرك ــن املتظاهري ولك
ــا «قايد  ــتغل فيه ــة، التي يس السياس
صالح» ذلك احلراك الشعبي في تسوية 
ــره  ــه، دون تغيي ــع خصوم ــاباته م حس
للتعسف العسكري املُطبق على البالد.

ــني كبار القادة  ــياق هذا الصراع ب وفي س
ــار التقرير إلى استدعاء  العسكريني، أش
ــي الفترة من  ــزار»، وزير الدفاع ف «خالد ن
ــة  ــي احملكم ا ف ــاهدً ــى ١٩٩٣، ش ١٩٩٠ إل
العسكرية بالبليدة، إذ أقر بـ«املؤامرات» 
ــاق. ومع  ــا مدين وطرط ــي كان يقوده الت
ــة «التآمر»  ا تهم ــك، وُجهت إليه أيضً ذل
ررت  ــطس (آب)، وعلى إثرها حُ في ٦ أغس
ــر بعدها إلى  ــرة توقيف دولية، ف له مذك
ــذا التحول  ــير ه ــن تفس ــبانيا. وميك إس
ــالل هجماته  ــد «نزار» من خ املفاجئ ض
التي يشنها من حسابه على تويتر ضد 
ــف  ــح». على أي حال، يكش ــد صال «قاي
هذا التطور عن حدة التوترات اخلفية بني 

«صناع امللوك».
ــارة إلى رؤية «أكرم  اختتم التقرير باإلش
ــهد  ــد أفضل محللي املش ــد»، أح بلقاي
ــى أن هذا الصراع  ــار إل اجلزائري، الذي أش
ــكك» النظام  ــى «تف ــرز دليل عل ــد أب يع
ــالة املتظاهرين  ــيرًا إلى رس ــدمي. مش الق
ــي يوجهونها إلى اجلنراالت  الواضحة الت
ــتمر  ــتمروا في متزقكم، وسنس بأن «اس
ــن في التظاهر والكفاح من أجل بناء  نح

جزائر جديدة». 
ــر حتى  ــى التظاه ــني عل ــرار اجلزائري إص
ــد أنه قد مضى ذلك الزمن الذي  اآلن، يؤك
ــخص ما،  ــقوط ش كان يُعتقد فيه أن س
ــو كان رئيس البالد، يكفي إلخماد  حتى ل

االحتجاجات.

12 قضايا

منهاج االسترياد يجب ان 
يتضمن عدة نقاط منها 
ان يضمن التخصص َّـ 
نوع البضائع والسلع 
اِّـستوردة ومن هم 
اِّـستوردون

اجلبوري

العزاوي

صالح

NO.3256 .WED .4 .SEP .2019  العدد (٣٢٥٦) االربعاء ٤ / ٩ / ٢٠١٩

/ القسم السياسي

/ القسم السياسي

إلى أين وصلت لعبة تصفية الحسابات بين جنراالت الجزائر؟

Ú‘Ó‹–mÏi@ÜË«@ø@päÁÖãa@>€a@p¸aä‰¶a@Úibñ«@È»flÎ@äˆaå¶a@pbjÿ„@…Ó∫@Â«@fiÎ˚éΩa@ÏÁ@3bï@ÜÌb”

إصرار الجزائريني على التظاهر حتى 
اآلن يؤكد أنه قد مضى ذلك الزمن 
الذي كان يـُعتقد فيه أن سقوط 
شخص ما حتى لو كان رئيس البالد 
يكفي إلخماد االحتجاجات
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بقايا نظام بوتفليقة َّـ وزارة العمل ما 
زالت تشن حملة انتقامية ضد قيادات 
عمالية بسبب دعوتها لإلضرابات العامة

بوتفليقة

صالح

نزار



ــة، واملراقبة  ــاالت اجلماعي ــة االعتق ــر إلى «حمل بالنظ
ــاج  ــية، واإلدم ــد السياس ــني العقائ ــة، وتلق لي التدخُّ
ــور والكازاخيني وغيرهم  ــد األيغ ــري، ض الثقافي القس
ــنغ يانغ ذات  ــة شِ ــة في منطق ــات العرقي ــن اجلماع م
ــتغربًا أن توجه ٢٢  ــن مس ــلمة»؛ لم يك ــة املس األغلبي
ــالة إلى األمم املتحدة في ٨  دولة – غالبيتها غربية – رس
ــة الصني جتاه  يوليو (متوز) املاضي، تهاجم فيها سياس

األقليات.

ــود «حوالي مليون محتجز  ــتغرب في ظل وج لكن املس
ــي الصني»،  ــادة التأهيل اجلماعي ف ــكرات إع في معس
بحسب تقرير نشرته «منظمة العفو الدولية» أن توقع 

ــعودية، وقطر، واجلزائر،  ــالمية، على رأسها الس دول إس
ــى األمم املتحدة  في ١٢  ــالةٍ مضادة وجهتها إل على رس
ــل تهنئ الصني  ــة بكني، ب ــو املاضي، تدعم سياس يولي

على «إجنازاتها الرائعة في مجال حقوق اإلنسان».
ا أن تنهال االنتقادات – من بني الدول الـ٣٧  مً هّ تَفَ وكان مُ
املوقعة على الرسالة – على الدول اإلسالمية التي قبلت 
ــمها على شهادةٍ موجهة إلى «األمم املتحدة»  بإدراج اس
ــا باألضرار الهائلة التي  تنص على أنها: «أُحيطت علمً
ــي، والتطرف  ــه االنفصال ــا اإلرهاب، والتوج ــبب به تس

نغ يانغ».  الديني لكل اجملموعات اإلثنية في شِ
وبينما كانت األقليات املسلمة حول العالم، وليس في 
ا من السعودية ذات املكانة  نغ يانغ فقط، تنتظر دعمً شِ
ــت الدولتان  ــروة الهائلة، بارك ــر ذات الث ــة، وقط الديني
«سلسلة إجراءات املكافحة التي اتخذتها الصني؛ في 
ا  ــة التحدي اخلطير لإلرهاب والتطرف، وخصوصً مواجه
ــاء مراكز تعليم وتدريب مهنية»، وشهدتا بأن  عبر إنش

«األمن عاد» إلى املنطقة.
ــبوع على هذه الرسالة حتى سحبت  لكن لم ميض أس
قطر وحدها توقيعها من هذه الرسالة الداعمة للصني، 
ــدة» في جنيف،  ــدى «األمم املتح ــا الدائم ل ــه ممثله ووج
ــفير علي املنصوري، خطابًا لرئيس مجلس حقوق  الس
اإلنسان باألمم املتحدة، في ١٨ يوليو  جاء فيه: «مع األخذ 
ــاطة، فإننا  ــوية والوس ــي االعتبار تركيزنا على التس ف
ــاركة في دعم اخلطاب املذكور من شأنه  نعتقد أن املش
ف أولويات سياستنا اخلارجية األساسية. ومن  أن يُضعَ
ــظ على موقف محايد،  ــذا املنطلق فإننا نود أن نحاف ه

وأن نعرض خدمات الوساطة».
ا  ومثلما كان توقيع قطر على رسالة دعم الصني «خروجً
ــة اخلارجية، جاء انسحابها  نادرًا» عن عقيدة السياس
ــي  ــدأ األساس ــودة» للمب ــل «ع ــام ليمث ــتة أي ــد س بع
ــف بن نهار، مدير  ــتها اخلارجية، كما يلفت ناي لسياس
ــانية واالجتماعية».  ــوم اإلنس ــز ابن خلدون للعل «مرك
ــر في  ــجل قط ــرًا لس ــأة – نظ ــع مفاج وإذا كان التوقي
ــاد به  ــحاب الذي أش دعم احلقوق واحلريات – فإن االنس
ــتان  محمود محمد، نائب رئيس «جمعية علماء تركس
ــة القطرية،  ا» للسياس ل «تصحيحً ــكّ الشرقية»، ش
ــات  على حد وصف محجوب الزويري، مدير «مركز دراس
اخلليج»، وأستاذ تاريخ الشرق األوسط املعاصر املشارك 

بجامعة قطر. 
ــام  ــاجالت عن وجود «انقس ــفت هذه املس ومثلما كش
ــة التعامل  ــول كيفي ــالمية ح ــدول اإلس ــد بني ال جدي
ــه القوة العظمى  ــاد اجلماعي الذي متارس ــع االضطه م
ــيز، مراسل الشرق األوسط  الصاعدة»، وفق راف سانش
ــة. فإنها فتحت  ــة «التليجراف» البريطاني في صحيف
ــدة للدفاع عن  ــكيل جبهة جدي ا أمام تش ــاب أيضً الب

ــبق  ــد تضم ليس فقط قطر وتركيا – التي س األيغور ق
ــل األدمغة في  ــب وغس ــني بـ«التعذي ــت الص وأن اتهم
ــالمية  ــا دوالً إس ــن أيضً ــال» – ولك ــكرات االعتق معس

وغربية مناهضة ملمارسات بكني جتاه أقلياتها. 
    «فورين بوليسي»: كيف أصبح ترامب أرحم مبسلمي 

اإليغور من حكام املسلمني؟

األمــن والنفــوذ.. أهــداف قطر من سياســتها 
الخارجية

ــتقالل قطر في عام ١٩٧١، كانت عائلة آل ثاني  قبل اس
ى «أمن الدولة الصغيرة».  مَّ احلاكمة تواجه معضلة تُسَ
ــيخ خليفة بن  ــأ إليه الش ــي الذي جل ــل املبدئ وكان احل
حمد آل ثاني هو االعتماد على حماية اململكة العربية 
ــيخ  ــذا الوضع تغيّر بعد تولي الش ــعودية، لكن ه الس
ــام ١٩٩٥،  ــي مقاليد احلكم ع ــة آل ثان ــن خليف حمد ب

وتطوير أدوات السياسة اخلارجية القطرية.
ــور، وتغيرّت أدوات الوساطة  مرّت مياه كثيرة حتت اجلس
وساحاتها وأطرافها، لكن ظل األمن – مبفهومة األوسع 
ــدف الرئيس  ــادي – هو اله ــمل األمن االقتص ــذي يش ال
ــاطة إحدى  ــة. وإذا كانت الوس ــة قطر اخلارجي لسياس
ــة القطرية،  ــة اخلارجي ــي السياس ــة ف األدوات الرئيس
ــتراتيجية أخرى تخدم الغاية ذاتها  فإن املناورة هي إس
(األمن) من خالل احلفاظ على عالقات جيدة مع اجلميع. 
باإلضافة إلى ذلك يوجد هدف آخر للسياسة اخلارجية 
ــبما خلصت ورقة  ــو النفوذ أو القيادة، حس القطرية ه
ــة بافيا»  ــالن مينيتش، من «جامع ــة أعدها روس بحثي

ــده الدكتور مهران كامرافا،  اإليطالية، ويؤكده بحث أع
ــة والدولية» بجامعة  ــات اإلقليمي ــر «مركز الدراس مدي

«جورج تاون» في قطر.   

الشيخ تميم بن حمد، أمري دولة قطر
ــة الدوحة  ــي سياس ــاطة ف ــة دور الوس ــرًا ألهمي ونظ
ــتور  ــابعة من الدس ــت عليه املادة الس ــة؛ نصَّ اخلارجي
ــوم  أن: «تق ــى  ــام ٢٠٠٤، عل ــي ع ــادر ف ــري الص القط
ــلم  ــة اخلارجية للدولة على مبدأ توطيد الس السياس
ــض املنازعات  ــجيع ف ــن طريق تش ــن الدوليني، ع واألم
الدولية بالطرق السلمية، ودعم حق الشعوب في تقرير 
ــؤون الداخلية للدول،  ــا، وعدم التدخل في الش مصيره

والتعاون مع األمم احملبة للسالم».
ــعى خاللها  ــاطة هي عملية إلدارة الصراع، تس والوس
ــاعدة،  األطراف املتنازِعة أو ممثلوها للحصول على املس
ــة أو دولة أو  ــن فرد أو جماع ــاعدة م ــول عرض املس أو قب
ــراف املعنية أو  ــن تغيير تصورات األط ــة؛ وتتضم منظم
ــوء إلى القوة  ــا، دون اللج ــر عليه ــلوكياتها أو التأثي س

املادية أو االحتجاج بسلطة القانون. 
ــداف القطرية  ــي ضوء والدوافع واأله ــذا التعريف – ف ه
ــاطة، إال أنها غير  ــه «برغم أهمية الوس ــت إلى أن – يلف
ــة بذاتها حلل النزاع». بل إن حل النزاع قد ال يكون  كافي
ــاطة، وإمنا احلد من  ــو الدافع الرئيس وراء الوس ا ه دائمً
ــم  ــي معظم احلاالت لرس ــدف كافٍ ف ــو ه ــر؛ وه التوت
ــيط السالم احملايد وحتقيق األمن  الصورة املرغوبة لوس

وتأمني النفوذ. 

الوســاطة  لنجــاح  ضروريــة  عناصــر  ثالثــة 
القطرية

جناح وساطة قطر يعتمد إلى حد كبير على وجود «نافذة 
ــاورات مع أصحاب  ــرَع إال باملش ــي ال تُش ــة»، الت الفرص
املصلحة، وإشراك األطراف الرئيسة ومتاسكها، والنظر 

ــى األقل ألطراف  ــاره ليس عدوا عل ــيط باعتب إلى الوس
ا.  النزاع، كما سيأتي الحقً

ــني تعد  ــياق أن الص ــذا الس ــي ه ــاعد قطر ف ــا يس ومم
ــد بلغ حجم  ــع الدوحة، فق ــريك جتاري م ثالث أكبر ش

ــام ٢٠١٨ ما يقرب  ــني البلدين في ع ــادل التجاري ب التب
ــرتها وكالة  ــار دوالر، وفقا للبيانات التي نش من ١٣ ملي
ــاون مع  ــيع التع ــا تدفع الصني لتوس ــرج»، كم «بلومب
ــى اجلانب اآلخر، مارس  ــي مكافحة اإلرهاب. وعل قطر ف
ا ملنع ترحيل الناشط  نشطاء ومدونون قطريون ضغوطً
األيغوري أبليكيم يوسف من قطر إلى الصني، ما سمح 

له باملغادرة إلى الواليات املتحدة.
ــة ثمارها فإنها بحاجة إلى  ــي تؤتي اجلهود القطري ولك
ــية التي أثبتت جناعتها في  ــد أدوات القوة الرئيس حش
ــابقة، خاصة: حياد الوسيط في نظر  ــاطات الس الوس
ــتضافة  ــوارد املالية الكافية الس ــراع، وامل ــراف الص أط
ــاق وتطبيقه على  ــرام اتف ــز إلب ــدمي حواف ــات وتق احملادث
األرض، والتدخل الشخصي من كبار قادة الدولة إلحراز 

م في املفاوضات. تقدُّ

ــابقة، يتضح أن هناك ثالثة  ــر إلى التجارب الس وبالنظ
عناصر ضرورية لنجاح الوساطة القطرية:

ــراف  ــح األط ــتيعاب مصال ــة».. اس ــذة الفرص ١. «ناف
املعنية

في معظم جتارب الوساطة السابقة، لم تكن قطر هي 
اخليار الرئيس، بل نزلت إلى الساحة فقط عندما وافقت 
الدول األخرى على تدخلها أو لم تعارضه. والدليل على 
ــط في فلسطني إال بعد فشل  ذلك أن الدوحة لم تتوس
ــل  ــة فتح») في عام ٢٠٠٦، وفش ــر (املؤيدة لـ«حرك مص

مصر واليمن والسعودية في عام ٢٠٠٨. 
ــراع بني جيبوتي وإريتريا  ــا لم يكن تدخلها في الص كم
ــا  ــا». وبعدم ــا كان متواضعً ــوذ إثيوبي ــا إال ألن «نف ممكنً
ــلت جهود قطر في اليمن خالل عامي ٢٠٠٨ و٢٠١٠  فش
ــعودي، تُوِّجَ تدخلهما املشترك في  بسبب العائق الس
عام ٢٠١٠ برحيل علي عبد اهللا صالح. وفي لبنان، أعلن 
ــروط اتفاق  ــم على ش ــزب اهللا» موافقته ــو «ح مفاوض
ــار  ــوري بش الطائف فور اتصال أمير قطر بالرئيس الس

األسد . 
ــتوعب ليس  ــب أن يس ــيط يج ــي أن الوس ــذا يعن ه
ا  ــة األصيلة، ولكن أيضً فقط مطالب األطراف املعني
مصالح األطراف من الدرجة الثانية، والتشاور معهم 
ا لنجاح إدارة  ــمً أثناء املفاوضات، باعتباره إجراءً حاس

الصراع. 
٢. إشراك أطراف النزاع ومتاسكها

ــور بالنجاح نتيجة  ــر في دارف ــاطة قط لَّل وس لم تُكَ
فشل محاوالت إشراك «حركة العدل واملساواة» بعد 
ــودانية و«حركة  ــاق بني احلكومة الس بعد توقيع اتف
ــزت قطر عن  ــل، حني عج ــة». وباملث ــر والعدال التحري
إشراك جميع القبائل في اليمن كان ذلك أحد العوامل 

التي أدت إلى استئناف القتال في عام ٢٠٠٨.

ــمير  ــتانية دخلوا كش ــال القبائل الباكس رج
ــلمني. املهراجا طلب مساعدة  ــاعدة املس ملس
ــا؛ ففعل.  ــم إليه ــترطت أن ينض ــد؛ فاش الهن
ــو  ــى ماي ــو ١٩٤٧ إل ــن يوني ــال م ــتمر القت اس
ــال للمفاوضات  ــف القت ــم توق ــار) ١٩٤٨، ث (آي
ــية، لكنها  ــية، لم جتدِ الدبلوماس الدبلوماس
خفتت حدة القتال دون أن تنطفئ جذوة العداء. 
ثم ما لبثت أن عادت اجلذوة لالشتعال عام ١٩٦٥ 
في احلرب الثانية بني البلدين. والسبب ليس من 
الصعب استنتاجه،: كشمير. بل الغريب هذه 
ــى منطقة عدمية  ــات كانت عل املرة أن املناوش
ــن الطرفني، رمبا  ــتراتيجية ألي م األهمية اإلس
ــيم.  لم يكن أحدهما يدرك وجودها يوم التقس
ــد حينها مبا تفعله  ــتعال بقيام الهن وزاد االش
ــمير  ا: إلغاء احلكم الذاتي لكش ــي ٢٠١٩ متامً ف
ــية  عنوةً، وغلق الباب أمام أية مفاوضة سياس

قائمة أو محتملة.
ــى. كل دولة  ــرس وأنك ــرب الثانية كانت أش احل
ــم تهرع للمجتمع الدولي  جتر األخرى للقتال، ث
ــي. الهند بدأت  ــهده أنها الضحية ال اجلان لتُش
ــات خفيفة؛ فصعقتها  ــا الثانية مبناوش حربه
ــم  ل ــات  ودباب ــة  أمريكي ــلحة  بأس ــتان  باكس
ــد باملدرعات وبأعداد  ــر من قبل. فردّت الهن تظه
ــتان تطلب  ــود. هرعت باكس ــن اجلن ضخمة م
ــل اجملتمع الدولي؛ فتم لها ما أرادت. توصل  تدخ
ــار، خرقته  ــف إطالق ن ــى اتفاق لوق ــان إل الطرف
ــا لتنفيذ  ــن قواته ــلل بعض م ــتان بتس باكس
ــمير.  ــي جامو، واجلزء الهندي من كش انقالب ف
تخلت الهند عن قرار وقف إطالق النار وسحقت 

ا. منقطة البنجاب متامً

باكستان تنهزم
ــة  باتفاقي ــت  وانته ــا  عامً ــرب  احل ــتمرت  اس
ــع. يؤكد عام  ــند»، نهايةٌ مؤقتة بالطب «طقش
ــرب  ــد أن احل ــة، ويؤك ــت مؤقت ــا كان ١٩٧١ أنه
النووية الشاملة ليست مستبعدةً كما يتصور 
ــن املرعب  ــرب الثالثة، لك ــدأت احل ــة. ب الساس
ا  ــني البلدين، بل هجومً هذه املرة أنها لم تكن ب
ــتمرت  ا. احلرب اخلاطفة التي اس ــحً هنديًا كاس
ــتان  ــل باكس ــى فص ــط؛ أدت إل ــبوعني فق ألس
ــرقية عن الغربية، وقيام جمهورية جديدة  الش

تُسمى «بنغالديش».
ــنت القوات  ــمبر (كانون األول) ١٩٧١ ش في ديس
ــة على مطارات  ــة الهندية ضربات مكثف اجلوي
ــف  تتوق ــم  ل ــات  هجم ــتان.  باكس ــرات  وطائ
ــيطرتها  ــت الهند س ــى فرض ــني حت ــدة يوم مل
ــتان الشرقية. أيام  ــماء باكس الكاملة على س
ــتانية  ــرق غواصة باكس ــهدت غ ــة ش متتابع
ــت مجموعة  ــردًا. أغرق ــا، ٨٠ ف ــل طاقمه بكام

ــان».  ــاه جيه ــر» و«ش ــني «خيب ــة املدمرت هندي
ــتانية في  ــفن الباكس ووقعت العديد من الس
ــدر قيادة القوات  ــر. ضربات متتالية لم تق األس
ــحاب  ــتانية على مواجهتها إال باالنس الباكس

العام والتراجع.
ــرة  امل ــذه  ه ــلوالً  مش ــف  وق ــي  الدول ــع  اجملتم
ــرار لوقف احلرب.  ــي ضد أي ق ــو» الروس بالـ«فيت
ــألمم املتحدة  ــة العامة ل ــت اجلمعي ــني جنح وح
ــي كان األوان قد فات.  بتجاوز حق النقض الروس
ــلم فيها  ــيطرت الهند على «داكا»، واستس س
ــتاني، فأعلنت الهند  قرابة األلفي جندي باكس

ــارت ملكها، ووثقت ذلك بتوقيع قائد  أن داكا ص
ــالم.  ــتانية على وثائق االستس القوات الباكس
ــتاني «يحيى خان»  لم يحتمل الرئيس الباكس
ــمبر  ــتقال في ٢٠ ديس ــعبي فاس الغضب الش

.١٩٧١
ــتطاعت فيها  ــا اس ـــ٢٠ يومً ــتمرت ل حرب اس
الهند أن تُكبّد جارتها خسارة جزء من أراضيها، 
وعزل رئيسها، إلى جانب قتل عدد مجهول من 

تل في هذه احلرب وحدها  املدنيني والعسكرين. قُ
ــدي، في مقابل ١٢٠٠  ــا يُقارب ٢٥٠٠ جندي هن م
ــتاني  ــير باكس ــتاني. ٩٣ ألف أس جندي باكس
ــل ٦١٦ جندي هندي  ــد، في مقاب أخذتهم الهن
ــتان. البحرية الهندية خسرت  ــرتهم باكس أس
فرقاطةً واحدة، بينما خسرت باكستان فرقاطة 
وغواصة وكاسحة ألغام وثالثة زوارق مسلحة. 
ــرة مقاتلة بزيادة  ــتان ٥٠ طائ كما فقدت باكس

خمس مقاتالت عما فقدته الهند.

ما اِّـانع من حرب جديدة؟

احلروب الثالثة السابقة تخبرنا حقيقةً واحدةً: 
أنه ال يُستبعد إذًا أن يشهد عام ٢٠١٩، أو أي عام 
ــمير  ــكلة كش الحق حربًا جديدة ما دامت مش
ــي الطرفني. ولن  ــل نهائي يرض ــم تصل إلى ح ل
ا، فما يريده كالهما هو كامل  يرضى الطرفان أبدً
ــيطرة على اإلقليم. ومبا أن كامل السيطرة  الس
ــة املنافس، فال ميكن  ــن أن تتحق إال بإزاح ال ميك
ــعور  ــةَ بالش ــدة مدفوع ــرب جدي ــتبعاد ح اس

الهندي بالقوة واألفضلية، أو مدفوعةً بالرغبة 
ــن أي  ــام، لك ــأر واالنتق ــي الث ــتانية ف الباكس
ــني أقوى حاليًا؟ وإلى جهة ميكن أن مييل  اجليش

ميزان القوة العسكرية بني الطرفني؟
ــن إجمال األمر في القول إن اجليش الهندي  ميك
هو الرابع عامليًا من بني ١٣٧ دولة، بينما اجليش 
ــود  ــدد جن ــة ١٥. ع ــل املرتب ــتاني يحت الباكس
ــة حاليًا مليون و٣٠٠  اجليش الهندي في اخلدم
ــني و١٠٠ ألف  ــى مليون ــدي. إضافةً إل ــف جن أل
ــني للخدمة وقت  ــي صفوف االحتياط متأهب ف
ــد إجماالً على ٤٥٠ مليون  احلاجة. وحتتوي الهن
مواطن مالئم للخدمة العسكرية إذا لزم األمر، 
ــكانها البالغ  ــا يُقارب ٣٠٪ من إجمالي س أي م
ــى اجلهة األخرى جند  ــار ونصف مواطن. عل ملي
ا من ٦٥٠ ألف جندي  اجليش الباكستاني متألفً
ــه من اجلنود يبلغ  ــط في اخلدمة. واحتياطي فق
ا آخرين. والصورة األكبر فيها ٧٦ مليون  ٥٥٠ ألفً
ــم للخدمة متى لزم األمر من أصل  مواطن مالئ
عدد سكانها الكلي البالغ ٢٠٠ مليون مواطن.

لكنّ قصور تلك املقارنة هو أننا لم نعد في زمن 
ــدان للمعركة يصطف  ــرة. ال مي ــروب املباش احل
جنود الفريقني على طرفيه يتقاتالن ساعةً من 
ــم النتيجة بعدها. حروب املستقبل  س نهارٍ وحتُ
ــات  والضرب ــة  املوجه ــخ  والصواري ــيقة  الرش
اخلاطفة هى من ميكنها أن حتسم األمر ال أعداد 

املقاتلني في صف كل جيش. يزيد تلك النقطة 
ــاق كل دولة على عتادها  ــا هو مقدار إنف وضوحً

العسكري من األسلحة اخلاطفة.
ــتان أنفقت عام ٢٠١٨ ما يُقارب ١١ مليار  باكس
ــلح، أي ٣٫٦٪ من ناجتها القومي.  دوالر على التس
ــام ٥٨ مليار  ــي نفس الع ــا الهند فأنفقت ف أم
ــي. تلك األرقام  ــن ناجتها القوم دوالر، أي ١٫٢٪ م
ــتانيًا للتطوير إذ خصصت  تظهر سعيًا باكس
ــالح في  ــا احلكومي على الس ــن إنفاقه ٢٠٪ م
ــابقة. كما تظهر اطمئانًا هنديًا  السنوات الس
ــوى ١٢٪ من  ــق س ــم تنف ــة؛ إذ ل ــا احلالي لقوته

إنفاقها احلكومي السنوي.
ــدد فالغلبة  ــول الع ــدور ح ــر ي ــذا إذا كان األم ل
ــرية فهى متتلك  ــب قوتها البش ــد، فبجان للهن
ــتان ٢٥٠٠  ــا يربو عن ٣٥٠٠ دبابة، بينما باكس م
ــة مدفعية،  ــك ١٠ آالف قطع ــط. والهند متل فق
ــك ٤٥٠٠ فقط. لكن بوضع  ــتان متل بينما باكس
ــبان نكتشف أن  االهتمام في اإلنفاق قيد احلس
ا خطيرًا في عمليات  اجليش الهندي يواجه نقصً
الصيانة، وقطع الغيار، واخلدمات اللوجيستية 
ــلحة وظيفتها  األخرى الالزمة لتؤدي تلك األس

على أفضل وجه.

من يملك السماء ينتصر
ــواء  ــب أن تكون جوية، س ــة األولى يج الهجم
ــة من أرض ثابتة أو عبر  كانت بصواريخ منطلق
ــك منها أكثر  ــرة. الصواريخ متتل ــالت طائ مقات
ــف فقط. املدى ال  ــتان فأل من ٤ آالف، أما باكس
ا في هذه احلرب نظرًا لتقارب حدود  يشكل عائقً
البلدين. فصواريخ باكستان قصيرة ومتوسطة 
ــا أن تصل إلى أي  ــاهني ٢» ميكنه املدى مثل «ش
ــن لصواريخ  ــد. وبالتأكيد ميك ــي الهن ــكان ف م
ــراوح مداها من  ــي-٣» التي يت ــد مثل «أغن الهن
ــر أن تخترق أي نقطة  ــة إلى ٥ آالف كيلو مت ثالث

داخل باكستان .
صواريخ الفريقني قادرة على حمل رؤوس نووية، 
ــا  ــا ١٥٠ رأسً ــي امتالكه ــتان ف ــوق باكس وتتف
ــط. الفارق  ــد متتلك ١٤٠ فق ــا، بينما الهن نوويً
ــي كل األحوال من  ، وف ــكلةً ضئيل ال ميثل مش
ــن ينتصر. فال  ــي القنبلة النووية أوالً هو م يُلق
حاجة لكل هذه الرؤوس النووية الباقية، وقرب 
ــب أي بلد التعرض  ــافة وصعوبة أن تتجن املس
خملاطر اإلشعاع النووي يجعالن اللجوء للخيار 
ا للغاية. لكنّه  ــتبعدً ــا ومس ــووي أمرًا صعبً الن
ــتان  ــةً مع إعالن باكس ــتحيالً خاص ــس مس لي
ــا ضرب أهداف  ــلحةً نووية ميكنه امتالكها أس
ــتعطي األفضلية  محددة. الصواريخ هى ما س
ــال ميكن  ــالحها اجلوي ف ــي س ــا باق ــد، أم للهن
ة جوية  عدّ ــك ألفي مُ االعتماد عليه. الهند متتل
ــر ومقاتالت  ــرات هليكوبت ــني طائ ــراوح ما ب تت
ــم أكثر من ٣٥٠  ــرات نقل وتدريب. يخدمه وطائ
ا لألغراض العسكرية. بذلك تتجاوز  مطارًا معدً
ــدة جوية،  ــي متلك ١٣٠٠ مع ــد جارتها الت الهن
ــن إذا أضفنا  ــط. لك ــارًا فق ــم ١٥٠ مط يخدمه

ــتان، ووضعنا احتمالية  مناصرة الصني لباكس
الهجوم اجلوي على الهند من محوري باكستان 
ــاج ٧٥٠ طائرة  ــوف حتت ــني، فإن الصني س والص
ــربًا  ــها. أي أنها حتتاج ٤٢ س ــاع عن نفس للدف
ــالً من الطائرات، هذا الرقم ال متتلكه الهند  كام
ــن الطائرات  ــص عتادها م ــوف يتناق ، وس بدايةً
ــية على  ــد بصفة أساس ــا. فالهند تعتم قريبً
ــية املستخدمة منذ  مقاتالت «ميج ٢١» الروس
ــرج من اخلدمة في  ــود، والتي يُحتمل أن تخ عق

أي وقت.
ــالح  ــن املعادلة فإن س ــا الصني م ــى إذا أزلن حت
ــديد  ــل العدد، لكنّه ش ــتاني قلي اجلو الباكس
التأثير. باكستان متتلك ٤٣٨ مقاتلة معظمهم 
ــة،  ــة و«إف ٧ب» الصيني ــن «إف-١٦» األمريكي م
وكالهما صعب املراس. كما أن باكستان تغطي 
سماءها بسبع طائرات لإلنذار املبكر ما يجعل 
ــمائها أقل من الهند التي متتلك أربع  ثغرات س

طائرات فقط.
ــرت أن البحر  ــام ١٩٧١ أظه ــة ع ــرب اخلاطف احل
ــبقتها الهند إليه.  ــتان إذا س ــيغدر بباكس س
ــة، بينما  ــة طائرات بحري ــد متتلك حامل فالهن
ــد ١١  ــك الهن ــا. ومتتل ــتان منه ــك باكس ال متتل
ــرًا. ١٦ غواصة  ــك صف ــتان متتل ــرة وباكس مدم
ــة فقط لباكستان. بينما  للهند مقابل خمس
ــفينة حربية صغيرة  ــتان أي س ال متتلك باكس
مثلما متتلك منها الهند ٢٢ قطعة. ويخدم في 
األسطول الهندي ١٣٩ زورق دورية في مقابل ١١ 
ا فقط في األسطول الباكستاني.إذًا حسم  زورقً
ــل الهند  ــديدي القوة مث ــني طرفني ش ــرب ب احل
ــرب أوالً ودقة  ــن يض ــد على م ــتان يعتم وباكس
ضربته األولى. قد تختلف اآلراء حول من يصمد 
ــف أحد على  ــن يختل ــا، لكن ل ــة منهم للنهاي
ــرة من  ا ما تخرج خاس ــراف دائمً ــع األط أن جمي
ــالح،  ــروب. الرابح الوحيد فيها هو تاجر الس احل
ــي الذي ميد الهند بالسالح، أو  إما التاجر الروس
ــتان  ــر الصيني واألمريكي الذي ميد باكس التاج
ــني البلدين وتداخل  ــالح. وتقارب احلدود ب بالس
ــمير – يجعل من  ــل كش ــق – مث ــض املناط بع
ــير حصر الضرر في بلدٍ دون آخر، ففي كل  العس
ــتضطر كل دولة لقمع جزء  ــيناريوهات س الس

من شعبها من أجل االستمرار في احلرب.

/ القسم السياسي

كشفت  اِّـساجالت عن 
وجود انقسام جديد بني 
الدول اإلسالمية حول كيفية 
التعامل مع االضطهاد 
الجماعي الذي تمارسه القوة 
العظمى الصاعدة

طبول الحرب الرابعة تدق.. من ينتصر إذا اندلعت حرب بين الهند وباكستان؟
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ق طبول احلرب  ــتان. في الفجر بدأت احلرب بني الهند وباكستان. بني قراءة اخلبرين تفكيرٌ وحسابات طويلة جلميع األطراف. فدّ ــمير تدق طبول احلرب بني الهند وباكس أحداث كش
ــكريّ أن اجليش هو املفتاح  ــتبعد منطقيًا. يخبرك العس ــتان أمر مس ــيّ أن احلرب بني الهند وباكس ا إلى احلرب. خاصةً إذا حتدثنا عن جارتنيّ نووتني. يخبرك السياس ال يؤدي دائمً
لكل ما أُغلق من أبواب السياسة. ويخبرك الواقع أن عالم اليوم ليس منطقيًا في أغلب األحيان، وغالبًا ما تُوضع اجليوش خلف طاولة املفاوضات لتجبر الطرف األضعف على 

ــتأخذ  ــتبعدة. وإذا حدثت فلن تكون األولى وال األخيرة، بل س ــت مس ا ليس ــتان حتديدً ــتراطات الطرف األقوى.الواقع يخبرنا أن احلرب بني الهند وباكس قبول اش
ا على قرار املهراجا  الرقم أربعة. احلرب األولى جرت عام ١٩٤٧ لنفس سبب حرب اليوم «إقليم كشمير»؛ ففي يونيو (حزيران) ١٩٤٧ ثار مسلمو كشمير اعتراضً
ــتان. أعلن الثوار إقامة أول حكومة مستقلة في «آزد كشمير» أو «كشمير احلرة». ردّ عليهم بالعنف سكان والية جامو  ــينغ» بعدم االنضمام لباكس «هاري س

الهندوسية، الوالية التي حولت أغلبيتها املسلمة إلى أقلية مبذابح جماعية دفعت أكثر من ٢٠٠ ألف مسلم للفرار إلى آزد كشمير.
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العاهل السعودي

مودي

متى تنتهي معاناة مسلمي األيغور؟
يعتمد اختيار الوسيط َّـ اِّـقام األول على حياديته فإن الوسيط اِّـتحيز فقط هو الذي سيتمتع باِّـصداقية
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ــلوب  ــتخدم االس الكاتب لم يس
الروائي التقليدي بتقسيم الرواية 
ــتت  ــول وبذاك لم يتش على فص
ــير  ــر املتلقي فقد اعتمد الس فك
في التقسيم ليشعرك ان الروائي 
ــمولية  ــد ان يعطيك فكرة ش يري
ــخاص واالحداث. العتبة  عن االش
ــزان قلق العزف،  جاءت وكأنها مبي
ــي مضطرب  ــف، اخلراب ثالث العن
اخلراب يولده العنف والعنف يولد 
اخلراب واملوسيقى احلركة القلقة 
بني هاتني املفردتني ومبداخلتي مع 
القاص اثناء حضوري حفل توقيع 
ــع كلمة  ــبب وض ــة عن س الرواي

موسيقى بدال من سمفونية مثال 
ــمل  ــال كنت متحيرا ايهما اش ق
ــيقى تعني كل شيء.. لذا  فاملوس
ــن يعزف  ــاك م ــتنتجت ان هن اس
ــى  ــزف عل ــراب ع ــار اخل ــى اوت عل
ــزف على العنصرية  الطائفية وع

ــار في  ــدت كل هذا الدم ــي ول الت
ــدول امانا. ــر ال ــن اكث ــد كان م بل

ــدة  ــت بعي ــة ليس ــداث الرواي اح
ــه حيث  ــع الذي نعيش ــن الواق ع
ــكران  س ــماعيل  اس ــي  الروائ ان 
ــى  ــه عل ــة وقدرت ــه الروائي بخبرت
توظيف االحداث وايجاد محطات 

ــير  تس الرواية  ــل  ــويق جع التش
ــافات  ــى واثقة تخترق املس بخط
ــتيت  ــد او تش ــان دون تعقي واالزم
ــعدون  ــا بغداد الس ــرة. انه للذاك
وابو نؤاس والبتاوين التي احتفظ 
ــى جدرانها القدمية  ــه عل بذكريات

ــواق خضرتها  ــا واس ــني ازقته وب
التي تتسوق النساء منها مبالبس 
ــة واحدة كما  ــت ألنهم عائل البي
ــار الى التعايش السلمي بني  اش
ــكان يحضر  ــعب ف مكونات الش
ــات ويحضرون املناسبات  القداس

ــي  والصابئ ــودي  اليه ــة  الديني
ــيء  ــداد اليوم ش ــيحي. بغ واملس
ــزة واحياؤها  ــا املتمي آخر فنادقه
ــكنه التي هدمتها  اجلديدة ومس
ــة ولكن هدمت  ــة العمراني املدني
ــة  اجلميل ــادات  الع ــك  تل ــا  معه
ــا تائهة بني صاالت اخلمار  ليجده
ــار ليتيه مرة  ــارة والقم ودور الدع
ــرة وادي  ــي مقب ــرى كما تاه ف اخ
ــالم التي الذ بها حني طاردته  الس
ــخوص  ش ــة.  الظامل ــلطات  الس
الرواية جاءت متناسقة وطبيعية 
ــز وااليحاء  ــى الرم ــأ ال ــم يلج ول
ــل اراد ان يعطي  ــتخدامها ب باس
ــماء  اس ــي  فه ــا  به ــة  الواقعي
ــا اختيار االماكن  متداولة لالن ام
ــد اختارها بعناية فائقة النها  فق
ــات،  الذكري ــر  ومق ــداد  بغ ــب  قل
السعدون، البتاوين، فندق بغداد.. 
ــي  ــال ف ــر اجلم ــن كان عنص الزم
الرواية فهو استطاع ان ينتقل بنا 
ــبعينات والثمانينات الى  من الس
ــر. ان الروائي القدير  عهدنا احلاض

ــا  ــل لن ــكران ارس ــماعيل س اس
ــالة ان العراقي ال ينسلخ من  رس
ــم ما نال من حظوة في  هويته رغ
االغتراب لذا جعل اغلب االحداث 
ــراق ولم يعط  ــارع داخل الع تتص
لفترة االغتراب احليز الكبير سوى 
ــكا) الهولندية  تعرفه على (موني
ــتحق ان  ــة تس ــا. الرواي ليتزوجه
ــكل منعطفا  ــة وتش ــرأ بعناي تق
ــطي  الواس ــي  الروائ ــخ  تاري ــي  ف

اسماعيل سكران.
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حميد شغيدل الشمري

َّـ كل مرحلة من مراحل الزمن يفرض الواقع نفسه على االديب ان كان النتاج شعرا او نثرا او خطابة او رواية لذا حني 
تصفحت للوهلة االوُّـ رواية القاص اسماعيل سكران معزوفة العنف والخراب تراءت امامي صور من القرن الثامن عشر 
والتاسع عشر وكنت اعتقد ان الروائي كتب روايته متاثرا بتلك الحقبة وال سيما حقبة الحروب التي مرت بها اوربا وان 
كوينا بلظاها وظهرت العشرات من الروايات التي خلدت تلك الفرتة اِّـأساوية وحني اوغلت الغوص َّـ الرواية والتي قرأتها 

بتواصل غريب حتى انهيتها لكونها شدتني اليها وكأني انا الذي كتبتها واعيش احداثها..

النجف االشرف / علي شريف
ــدع من اجلك  ــعار (انا مب حتت ش
ــتار الفني  يا عراق) اقام فريق عش
الثقافي  ــت  البي ــع  م ــاون  وبالتع
ــكيالت دائرة  ــد تش ــي اح النجف
العامة في  ــة  الثقافي ــات  العالق
ــياحة واآلثار  ــة والس وزارة الثقاف
ــور مظفر الزهيري  وبرعاية الدكت
ــط  الفرات االوس ــة  رئيس جامع
ــداع وذلك  ــباب لالب كرنفال الش
على قاعة منتدى شباب النجف. 
وقالت السيدة إنعام عبد احلسني 
ــي  الثقاف ــت  البي ــر  مدي ــاون  مع
ــت  البي ــرص  ح ــد  لق ــي:  النجف
ــة النجف  ــي في محافظ الثقاف
ــات  وتوجه ــب  وحس ــرف  االش
ــات الثقافية العامة  دائرة العالق

ــيط اواصر العالقة مع  على تنش
ــبابية مت  ــرق الش ــات والف املنظم
ــهام  ــذا الكرنفال لالس ــة ه اقام
في بناء شريحة الشباب وتطوير 
ــة والثقافية من  ــم الفني مهارته

ــات. واضافت:  خالل هكذا ملتقي
ــال مجموعة من  ــن الكرنف تضم
ــر إضافة  ــم احل ــرات كالرس الفق
ــور الفوتغرافية  ــى معرض الص إل
ــكيلية والعروض  واللوحات التش

ــباب  ــاركة من ش ــة مبش الرياضي
والديوانية وبابل  محافظة بغداد 
واربيل. وجتدر االشارة الى ان البيت 
الثقافي النجفي مستمر باقامة 

األنشطة الثقافية الشبابية.

بغداد / البينة اجلديدة
ــام  ع ــر  مدي ــتقبل  اس
ــر  والنش ــة  الثقاف دار 
ــتاذ أوات  ــة األس الكردي
ــه  ــني مبكتب ــن أم حس
االول  ــس  ام ــمي  الرس
االثنني ٢٠١٩/٩/٢ السيد 
ــاح مدير عام  محمد فت
في  ــة  الكردي ــة  الثقاف
السليمانية. محافظة 
ــاء  اللق ــالل  خ ــرى  وج
بحث سبل التعاون ملد 

بني  ــل  التواص ــور  جس
يخدم  مبا  ــتني  املؤسس
الثقافة العراقية عامة 
ــة  الكردي ــة  والثقاف

خاصة وإقامة األنشطة 
املشتركة. والفعاليات 
ــرب مدير  ــن جانبه أع م
ــكره  ــدار عن ش ال عام 

ــعادته لهذه الزيارة  وس
ــدار  ال ــرص  ح ــدا  مؤك
املتواصل  ــل  العم على 
جميع  ــى  عل واالنفتاح 
احلكومية  ــات  املؤسس
ــاء  االرتق ــل  اج ــن  م
ــة. الثقاف ــتوى  مبس

ــاء  اللق ــالل  خ ــرى  وج
بحث سبل التعاون ملد 
بني  ــل  التواص ــور  جس
يخدم  مبا  ــتني  املؤسس
الثقافة العراقية عامة 

ــة  الكردي ــة  والثقاف
خاصة وإقامة األنشطة 
ــتركة  والفعاليات املش
ــه أعرب مدير  .من جانب
ــكره  ــدار عن ش ال عام 
ــعادته لهذه الزيارة  وس
ــدار  ال ــرص  ح ــدا  مؤك
املتواصل  ــل  العم على 
جميع  ــى  عل واالنفتاح 
احلكومية  ــات  املؤسس
ــاء  االرتق ــل  اج ــن  م

مبستوى الثقافة.

بغداد / البينة الجديدة
ــا  خطته ــاج  منه ــن  ضم
ــام ٢٠١٩ تقيم  ــنوية لع الس
ــر  دار املأمون للترجمة والنش
إحدى تشكيالت وزارة الثقافة 
والسياحة واآلثار دورة (تعليم 
اللغة االنكليزية _متقدمة) 
ــن ٩/١٥  ــهر للفترة م ملدة ش
ــع  بواق  ٢٠١٩/١٠/١٥ ــة  لغاي
ــى  ــا عل ــاعات يومي ــالث س ث
ــراق للتدريب  ــة مركز الع قاع
ــة  التحريري ــة  الترجم ــى  عل
والفورية في مقر الدار.وأكدت 
ــد  ــب عب زين ــز   املرك ــرة  مدي
ــردات الدورة  ــف ان  مف اللطي
ــة  ــد واحملادث ــن القواع تتضم
ــب  ــاء والتدري ــة اإلنش وكتاب
على سماع محادثات باللغة 

ــع  مواضي ــي  ف ــة  االنكليزي
ــفر  (الس ــا  منه ــة  مختلف
ــياحة والدراسة وحجز  والس
ــادق واملطاعم  ــر والفن التذاك
ــاء  األصدق ــني  ب ــارف  والتع
وكذلك  الرسمية)  واللقاءات 
ــوات  اخلط ــى  عل ــب  التدري
الصحيحة في كتابة اإلنشاء 
واستراتيجيات كتابة املقالة 
ــر أن الدار  ــة.  ويذك الصحفي
ــل هذه  ــى إقامة مث ــت عل دأب
ــاحة  الس ــم  لدع ــدورات  ال
والعربية  العراقية  الترجمية 
ــي  ف ــة  الترجم وان  ــيما  الس
تطور دائم مبا يضمن مواكبة 
ــك  لتل ــي  العراق ــم  املترج
ــب  التدري ــرق  وط ــورات  التط

احلديثة عليها.

كم أتمنى!
الكاتبة نور البشري

ــي امتنى لو كنت  كم انن
حقا نبتة بُن!!

ــي  باق ــني  ب ــن  م ــزة  ممي
ــا  م ــي  اعط ــات  النبت
ــي  ميجدن  .. ــنيّ يُعط ال 

راء.. الشعراء والقُ
اعطي وال انتظر مقابل..

ــالح  ــك الف ــي ذل يحيين
الفقير كل صباح..

ــادى وامتايل  ــي اته يلقان
مع النسمات..

ــك احلبات  ــه بتل فأجازي
الصغيرة..

ــو اني  ــى حقا ل كم امتن
ــي  يحصدن ــن،  بُ ــة  حب
احلبات  مزارع مع ماليني 

ويدركنا في
ــم، ثم اننا  خيش محك
ــث نفترق ونتبعثر  ما نلب
ــاخن،  ــح س ــوق صفي ف

فتغدو احملمصة
ــل  تأهي ــة  مبثاب ــا  الين
ــا تكون  ــل م ــة اق لنهاي

رائعة.
اجل اريد هذا..

ــة بُن في علبة  اصير حب
ــرع  مغلفة بعناية، واس
ــر..  ــون للتحضي ــا تك م

تنتهي
حكايتي برشفة تتلوها 
ــم تنهيدة  ــاءة ومن ث امي

فمزاج رائق ومعتدل..
ــأكون سعيدة  هكذا س

اكثر ..

منذُ الصغر!
داليا حسن

منذُ الصغر ونحنُ نعلم 
أن ال أحد يستطيع رؤية 

.... اهللاَّ
ــم  أخبارك أود  ــناً  حس

شيء
ــوم أرى  ل ي ــي كُ أنني وف

!!.. اهللاَّ
ــي وجه  ــهُ ف أرى ضحكت

االباء.
أن لطفهُ واضح في وجهِ 

أُمي.
ــي تكمن في  ــهُ الت برائت

وجوه األطفال.
ــهُ  وغضب ــخطهُ  س
ــارة  الثرث ــوه  الوج ــي  ف

واملنافقة..

ــد بي  وقوتهُ التي تتجس
عندما أواجه ضعفي..

حنانهُ حني أعتزلُ اخللق 

وأذهب اليهِ
ــن أن تُدرك  ــر م ــهُ أكب أن

رؤيتهُ أعيننا
ــتطيع  القلبُ فقط يس

رؤيتهُ
ــى أن ترى  أتعلم ما معن

اهللاَّ بقلبك؟!..

هل لنا ان نتبادل 
االدوار؟!

غفران اِّـشهداني
هل من املمكن يا قائدي 
( صاحب االنواط املطرزة 

) ان نتبادل األدوار ..
اجلميلة  ــك  ابنت تنام  ان 
ــس  املالب ــة  صاحب
ــة  واألفرش ــة  الناصع
ــي ليلة  ــية مبكان الريش

واحدة..
فرمال االرض طبعت آثارا 

في جسدي ..
ــي  اخ ــوب  ث ــادتي  ووس
االكبر الذي ذهب ضحية 

في حروبكم الطاحنة..
ــي  ــام ف ــا ان تن ــل له ه

خيمتي؟
وانا انام في جنتها؟

أريد االحساس بطفولتي 
املسروقة

ــي  ــي لعبت ــد أن اغط أري
ــت لي  ــذ االصل ليس من
ــيس ال  ــن االحساس لك

يحاسب عليها
القانون أليس كذلك؟

ــن أن اكون قد  ــي م خوف
ــئلتي هذه  ــببت بأس س

الضجر ملالكك البريء
ــة لكن  ــا بريئ ــا أيض وان
ــي  ــس ف ــي ولي ــد رب عن

ضمائركم..
ــل  تتخي ان  ــك؟  أل ــل  ه
ــة قبل أن  ــيب طفل مش

تلعب في الشوارع؟
ــور  تتص ان  ــك  ل ــل  ه
ــة  احلالي ــؤوليتها  مس
وهي ليست بعمر الزهور 

بل اصغر..
كفى .. كفى أحالمآ.. أريد 
ــتيقظ  ــوم باكرآ وأس الن
ــدي واطلب  باكرآ وأمد ي

احلياة.
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 لطيف عبد سالم
ــومٍ قائظ،  ــن أذانِ الظهر في ي ــاعة م ــد نحو س  بع
ــتقبال التلفزيون  ــاء املنزل باس ــت الفرحة أرج عم
ــتراه احلاج مسعد، أنزل اجلهاز  املستعمل الذي اش
بهدوء خشية تعرضه للضرر، جلس قليالً ليلتقط 
ــلبت  ــى حفيدته (فرح) التي س ــه، نادى عل أنفاس
ــا البريئة،  ــا وحركاته ــة بضحكاته ــوب العائل قل
ــة وكأن الفرح يكاد يقفز من عينيها،  جاءت مهرول
ــها عليه، احتضنها بأبوةٍ وحنان، قبّل  رمت بنفس
ــا مداعباً وهو  ــها بجانبه، قال له وجنتيها، أجلس
ــد أي أحد أنْ  ، وال أري ــكِ ــه ل ــها: - جلبت ــح رأس ميس
يلمسه. ردت بإمياءةٍ من رأسها وهي تبتسم بسرور. 
ــعى جاهداً من أجلِ إسعاد  ــعد يس كان احلاج مس

ــاً معدودة على والدتها حتى  فرح التي لَمْ متضِ أيام
ــهر  غيب املرض والدتها، وبعد ما يقرب من ثالثة أش
طحنت أحالمه رحى حرب مجنونة، وجعلته يخرج 
عن شعوره متاماً حني فوجئ صباح أحد آخر أيامها 
ــرص على  ــل بها، وح ــا، فتكف ــل والده ــر مقت بخب
ــح محاوالته في تخطي  ــاء بتربيتها. لَمْ تفل االعتن
دَ حفيدته  ــام عَ ــه، لكنه مع تقادم األي ــار وفاة ابن آث
دِ  قْ ــدْ عوضته عن فَ قَ ــل هبة من أكرم واهب، فَ أفض
ــن مواجعها، كان  ــه، وأزاحت عن روحه بعضاً م ابن
يشعر بسعادةٍ غامرة وهو يتأمل وجهها الذي تنيره 
ــرع إليه بلهفةٍ  ــتها، وكلما نادى عليها ته بشاش
ــد أن أصبحت قريبة منه،  ــن دون ضيق أو تعب بع م
ــا وعقلها  ــة في وجدانه ــدت محبته مطبوع ووج

ــع اجلهاز في  ــى االهتمام بوض ــي. حرص عل الباطن
ــب، وقريباً من مصدر الكهرباء، جلبوا  مكانٍ مناس
ــبية عتيقة، وضعه عليها بإتقان،  له منضدة خش
ــتغال الزائر  ــى اش ــونٍ عطش ــل بعي ــع يتأم اجلمي
ــطحِ الدار،  ــد الذي طال انتظاره، صعد إلى س اجلدي
ــن (الالقط) في أحد الزوايا، عاد وجلس  وضع الصح
ــه لديه خبرة بنصبِ الصحن  بانتظار قدوم قريب ل
وتشغيل اجلهاز. بعد نحو ساعة حضر قريبه الذي 
ــبب مشاغله، صعد مبعيةِ اجلد وحفيدته  تأخر بس
ــادوا معا، قام  ــارة، ع ــطح، أجنز ضبط اإلش إلى الس
ــاز، ودعه قبل أنْ يطلبَ  الفتى بتنظيم قنوات اجله
ــكلٍ محكم. جهز كل ما  ــه تثبيت الصحن بش من
يحتاجه من مواد إلجناز مهمته، صعد إلى السطح 

وحفيدته تسير أمامه ببطء ومتيل برأسها ابتهاجاً 
وفرحاً ذات اليمني وذات الشمال، شرع بعمله، كانت 
حتاول معاونته، إال أنَّه مازحها بلطفٍ وهدوء ملنعها، 
ثم أعطاها لعبة صغيرة وكيس حلوى وطلب منها 
ــقوط.  ــية تعرضها للس اجللوس بالقرب منه خش
ــارعٍ  ــعر بتس كان منهمكاً في تثبيت الصحن، وش
ــالً، تأكد من  ــاتِ قلبه، توقف قلي ــف في نبض طفي
ــتغفر ربه، اطمأن  وجودها، تأمل وجهها الفرح، اس
ــه. مرت دقائق،  ــة عمل قلبه قبل أنْ يعودَ إلى ممارس
ــمع صرخة، أحس بنوعٍ من اخلوف يخيم عليه،  س
ــا منكبة على  ــرعة، وجده ــا بس ــتدار ناحيته اس
ــر منها، خانته  ــا، قفز من محله، اقترب أكث وجهه

قواه، لم يستطع الوقوف على أقدامه.

NO.3256.WED.4.SEP .2019 العدد (٣٢٥٦) االربعاء ٩/٤/ ٢٠١٩

ــرفني بها  ــك احللقات التي ش ــت أرقب تل كن
ــر من  ــة الكثي ــد ان ثم ــق..  وأج ــر املتأل الكبي
ــخ ناصعة  ــن ان تكون تواري ــة التي ميك االزمن
ــر بها ونبتهج.. توقفت طويال  تصلح ألن نفخ
ــة.. وكنت ألوب امام  ــرده وروحه الطيب امام س
السؤال الذي جعلني اغوض في سر عالقتنا.. 
ــي وجدتها فصرخت.. وحق  حتى اللحظة الت

الروح سأكتب تاريخا!!
ــي أطرق  ــاً ما جعلن ــذي كنته يوم ــي ال الصب
أبواب الدار الوطنية للتوزيع والنشر واإلعالن.. 
ــالم الطاهر..  ــتاذ عكاب س وكان مديرها االس

ــتقبلني  س ا
ان  دون  ــود  ب

ــب  يحس
ب  حســــــا
لــــــــعمر  ا
ع  ــو ملطبــ ا و
ــن  وم االول.. 
كنت  ــاك  هن
الرجل  اراقب 
بني  ــو  وهــــ
متألق  صعود 
ط  ــو هبـــ و
ــف  قــــــ ملو

ــدود معرفتنا قائمة على  او قضيــة.. ظلت ح
القراءات.. لكني وعن قصد دعوته قبل مرضي 
الى امسية لتوقيع قنزه ونزه ودعوته ان يتحدث 
مبا يعرفه عني.. وهذا ما كان فعال.. رفقة تأريخ 
ــي ينوء بثقلها  ــاط ومثابرة مثل تلك الت ونش
ــدة.. أقرأه  ــد وان تكون مفي ــالم.. الب عكاب س
ــغف.. وأحبه بشغف..  ــغف.. واتابعه بش بش

ذلك هو املتميز الكبير عكاب سالم.

NNäÁb�€a@%bç@lbÿ«
NÉÌâdm@Úñ”

 

فنارات

شوقي كريم حسن

شخوص الرواية جاءت 
متناسقة وطبيعية ولم 
يلجأ اُّـ الرمز واإليحاء 
باستخدامها بل أراد أن 

يعطي الواقعية بها فهي 
أسماء متداولة لآلن

اسماعيل سكران

قصة قصيرة 
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أقرأه بشغف.. 
وأتابعه بشغف.. 

وأحبه بشغف.. 
ذلك هو اِّـتميز 

الكبري عكاب 
سالم..



سمبوزيوم (سركلو) .. تجربة تفاعلية الغاية منها الخلق واإلبداع بين الفنانين من الشمال إلى الجنوب
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قدم مدير مركز باليت الفنان ناصر عبداهللا 
ــني  ــن الفنان ــة ع ــة بالنياب ــي كلم الربيع
ــذا  ــة هك ــا ان اقام ــد فيه ــاركني اك املش
ــة ويفتح  ــة الفني ــي الذائق ــارض يغن مع
ــارب اآلخر وان ما  ــواب لالطالع على جت االب
ــى الطرح املقدم  ــز هذه التجربة هو غن ميي
ــباب وهذا  ــني الفنانني من الرواد والش ما ب
ــكيلية  ــى ان احلركة الفنية التش يدل عل
ــار ايجابي وتقدم يبشر باخلير الن  في مس
ــذوره وتاريخه االصيل  الفن العراقي له ج
ــي جتربتنا االولى التي  ــذا ما حصدناه ف وه
ــز باليت  ــيق ما بني مرك ــا بالتنس اقمناه
ــي في  ــي العراق ــع الفن ــون والتجم للفن
ــذي القى صدى  ــة ال ــمبوزيوم الناصري س
واسع االفق وهو امر يثير السعادة ان يكون 
ــذه التجربة جتارب اخرى وهو ما  من بعد ه
ــمبوزيوم سركلو وامتنى  حتقق فعال في س
ــاك جتارب في محافظات  فعال ان تقام هن
ــون رحلتهم  ــتأنف الفنان اخرى. هذا واس
صباح يوم االربعاء املوافق ٢٠١٩/٨/٢١ وهو 
ــمبوزيوم  ــن فعاليات الس ــوم الثاني م الي
ــد اختيرت ارض  ــركلو) وق الى مصيف (س
سركلو ملا حتمله من قيم تاريخية وبيئية 
ــاهقة  ــن ارضها اخلضراء وجبالها الش وم
ــع للوحاتهم  ــني مواضي ــتلهم الفنان اس

ــخصي  ــلوب الش التي وظفوا فيها االس
عبر محاولة جديدة خللق بيئة متجانسة 
ــة، اضافة  ــن الفنانني اخملتلف ــم مواط برغ
ــي الربوع  ــة ف ــياحية وترفيهي ــة س جلول
ــاء من فترة  ــركلو بعد االنته ــة بس احمليط
ــم احلر. عبر مهرجان االلوان اجتمع  املرس
ــوم اخلميس  ــرة اخرى صباح ي ــني م الفنان
ــات  ــتكمال لوح ــق ٢٠١٩/٨/٢٢ الس املواف
ــز الثقافي  ــى قاعة املرك ــمبوزيوم عل الس
ــليمانية وحتضيرها للحفل  ــة الس جلامع
ــي الذي ضم فقرات منوعة قدمتها  اخلتام
عريفة احلفل فريشته مصطفى بحفاوة.

ــي بالوقوف دقيقة  ــتهل احلفل اخلتام اس
ــهداء ومن ثم تقدم  صمت على ارواح الش
ــؤول نقابة الفنانني فرع السليمانية  مس
الفنان روزكار كمال اللقاء كلمة باملناسبة 
ــة هكذا معارض  اوضح فيها اهمية اقام
جتمع الفنانني من كافة احملافظات واصرار 
ــليمانية على  ــرع الس ــة الفنانني ف نقاب
ــات بني الفنانني  ــك الجل توطيد العالق ذل
وفتحت االبواب جتاه املشاريع املستقبلية 
ــذا واكد  ــر، ه ــارب االخ ــالع على جت واالط
ــكر  ــي ختام كلمته على تقدمي كل الش ف
ــاهمت ورعت  ــان للجهات التي س والعرف
ــمبوزيوم  وقدمت الدعم الالزم القامة الس

ــذا العمل  ــتضافة الفنانني الجناح ه واس
والسعي القامة مشاريع فنية اخرى وهم 
ــلمانية  ــة الفنانني فرع الس كل من نقاب
وجامعة السليمانية وشخصية معروفة 
ــتاذ زاهر  ــت طيب الذكر وهو االس ذات صي
ــهيالت ودعم  ــكل ما قدمه من تس كرمي ل
ــركلو وكذلك تقدمي  في الرحلة ملصيف س
الشكر والعرفان لكل من مكتب قرطاسية 
مزارات لتزويد الفنانني مبواد الرسم والداعم 
ــة االعالمية  ــذي تكفل بالتغطي االكبر ال
ــر تلفزيون  ــر عب ــث املباش ــق الب ــن طري ع
ــة  اخلاص ــة  االخباري ــدة  واجلري ــات  كردس
ــمبوزيوم. وكلمة  ــاطات الس بتغطية نش
ــن ابراهيم نائب رئيس  اخرى للفنان حس
ــكيليني العراقيني  جمعية الفنانني التش
القاها نيابة عن الفنانني املشاركني معبرا 

ــعادته بهذه املشاركة وسط  بداية عن س
ــه بالفرصة  ــي ووصف ــع الفن ــذا التجم ه
ــي  ــم ف ــع اقرانه ــاركة م ــة للمش اجلميل
ــح والتعاون  ــاق التالق ــتان لفتح آف كردس
فيما بينهم ومع جلانهم التنظيمية كما 
ــكيليني  واوضح ان جمعية الفنانني التش
ــتظل داعمة للفن والفنانني من اقصى  س
الشمال القصى اجلنوب وان ابواب التعاون 
ــني التي  ــكار والفنان ــكل االف ــرعة ل مش
ــة الفنية في  ــأن احلرك ترفع وتعلي من ش
ــاركته كفنان  ــبة ملش ــراق، اما بالنس الع
ــن هذا  ــه جزءا م ــدا كون ــعيد ج ــه س فان
اجلمع الفني املتميز وان هذه التجربة تعد 
ــو بدلوه ويقدم  ــة عمل لكل فنان يدل ورش
ــيقى  اجلمال بطريقته اخلاصة.تظل املوس
ــتماع  ــع على عرش االذهان وفقرة اس تترب
ــتوحاة من طبيعة سركلو  ملقطوعة مس

قدمها االستاذ ماجد عبد الرزاق ومن بعد 
تلك املقطوعة مت توزيع الدروع والشهادات 
ــك  ــة وكذل ــات الداعم ــة للجه التقديري
الفنانني املشاركني في السمبوزيوم. وكان 
ــدة لكنها  ــارك آراء ع ــي املش ــد الفن للوف
ــكر والعرفان  ــدمي الش ــت على تق اجتمع
وكذلك االمتنان العضاء اللجنة املنظمة 
للسمبوزيوم وهم كل من الفنانني محمد 
ــتار  فتاح وصالح النجار وروزكار كمال وس
ــاطات  ــر، الن هكذا نش ــادر لطيف صاب ق
ــرض التجارب وفتح  ــح باب الطرح وع تفت
باب احلوار مع االخر. الفنان مطيع اجلميلي 
من االنبار احد املشاركني في السمبوزيوم 
ــارض تؤكد على الوحدة  ــر ان هكذا مع ذك
الوطنية وان هذا التلون بني الفنانني يصب 
ــار ايجابي ويتمنى  في مصلحة الفن باط

ــات.  ــذا فعالي ــدمي هك ــي تق ــتمرار ف االس
ــل عبرت عن  ــان من اربي ــارا باب الفنانة ش
ــذه اجملموعة  ــن ه ــا ضم ــعادتها كونه س
ــني واكدت في اعمالها  الطيبة من الفنان
ــذي يناصر املرأة  ــلوبها ال اهمية طرح اس
ــات وان حضورها هو  وما تواجهه من حتدي
متثيل للمرأة بحد ذاتها في املعرض. الفنان 
هاوكار رسكن من اربيل اشاد بهذه اخلطوة 
بالذات في منطقة السليمانية وان هكذا 
ــن اهمية حقيقية  معارض تعطي لالماك
وان عمل الفنانني فيها يعد واجبا انسانيا 
ويتمنى تكرار هذه املعارض في احملافظات 
االخرى من ربوع البالد. الفنانة فارين ساالر 
ــن املهم جدا  ــليمانية تؤكد انه م ــن س م
املشاركة في هذه املعارض النه يفتح بابا 
ــلوب الذي مييز فنانا  لطرح التجربة واالس
عن آخر وكذلك فتح باب النقاش والتحاور 
حول االعمال وتبادل االراء ووجهات النظر.

ــعيد من البصرة يؤكد ان  الفنان حامد س
املساهمة في هذه االعمال يغني الذائقة 
ــواب للحوار والتعرف على جتارب  ويفتح اب
ــي بيئة جتمع  ــادة من احمليط ف ــر واالف االخ
ــاركون اوقات كثيرة سويا. الفنانني ويتش
ــعد الشطري من ذي قار ذكر ان  الفنان اس

ــواح عديدة  ــم بالروعة من ن املعرض يتس
وان التفاعل والعالقات الطيبة التي بنيت 
ــعت افق العالقات  خالل ايام املعرض وس
ــة  ــني كمعايش ــني الفنان ــات ب والصداق
ــاء فنيا محدود  ــة وليس فقط لق حقيقي
ــن بغداد  ــزي م ــام ج ــان وس ــت. الفن الوق
ــعيد بكونه جزءا من هذا اجلمع الفني  س
ــل في جعبته  ــل الن كل فنان يحم اجلمي
ــرفا وبصمة خاصة به تضاف  تاريخا مش
ــلوكياته في  ــي س ــي وتغن ــواره الفن ملش
ــك االطالع على  ــتقبل واالهم من ذل املس
ــم  ــك اخلتام توس ــارب االخرى. مس التج
ــمبوزيوم الذي مثل بلوحاته  بافتتاح الس
ــن بغداد  ــاركني م ــددة وفنانيه املش املتع
وبابل والناصرية والبصرة وديالى واملوصل 
واالنبار  ــليمانية  والس ــل  واربي ــوك  وكرك
ــل الطبيعة  ــرة متث ــة كبي ــة لوح وحلبج
وجتسد معاني التعايش السلمي املمزوج 
ــال الطبيعة،  ــخصي وممث ــلوب الش باالس
ــمبوزيوم  باالضافة الى قيام منظمي الس
ــرى ملصيف  ــياحية اخ ــة س ــل جول بعم
ــق  ــان ومراف ــة هورام ــد اوى ومنطق احم
ــياحية اخرى نهار يوم اجلمعة املوافق  س

.٢٠١٩/٨/٢٣

albaynanew@yahoo.com
جريدة يومية سياسية عامة  

ال ترتبط بحزب أو حركة
 أو أية جهة دينية أو سياسية
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البينة الجديدة / رفاه اِّـعموري

@bËmÖb»ç@Â«@p �5«@›Óiâc@Âfl@Êbibi@aâbë@Ú„b‰–€a
@¥„b‰–€a@Âfl@ÚjÓ�€a@Ú«Ï‡1a@ÍàÁ@Â‡ô@bË„Ï◊
@à€a@bËiÏ‹çc@Ääü@ÚÓ‡Ác@b:b‡«c@ø@pÜ◊cÎ

ÒcäΩa@äïb‰Ì

ــى اخللق واالبداع عبر  ــتركة التي تهدف ال ــاهمته في املعارض املش ــوان يخرج بأعمال تؤطر جتربة الفنان من خالل مس ــارة والتماهي عبر االل ــة احلض ــن بصم الف
ــركلو) ميثل  ــمبوزيوم (س ــلوب واالطالع على جتارب الفنان االخر. وس التعايش بني الفنانني من مختلف احملافظات والبيئات وهي فرصة لطرح االس
ــليمانية املدينة الثقافية  ــتمر للفترة من ٢٠-٢٠١٩/٨/٢٣ في مدينة الس ــتان الذي اس احدى تلك التجارب التفاعلية بني فناني احملافظات وكردس
ــائية  ــمبوزيوم الذي ضيف ٣٠ فنانا وفنانة من مختلف احملافظات على مدى ايامه فعاليات منوعة صباحية ومس ــتان.ضم منهاج الس في كردس
ــمبوزيوم الفنان محمد فتاح بكلمة رحب  ــي املصايف احمليطة باحملافظة. افتتح الفعاليات مدير الس ــياحية ف اضافة الى الرحالت واجلوالت الس
فيها بالوفد الفني املشارك واحلضور شاكرا اياهم تكبدهم عناء الطريق وكذلك شرح موجز للفقرات واملناهج التي يضمها السمبوزيوم وذلك على قاعة املركز 

ــيدين الوطنيني العراقي والكردستاني لالستاذ  ــاء يوم الثالثاء املوافق ٢٠١٩/٨/٢٠ تالها عزف منفرد على آلة العود للنش ــليمانية مس الثقافي جلامعة الس
ماجد عبدالرزاق اضافة الى عزف مقطوعات فلكلورية تلونت باطوار اجلنوب والوسط نالت استحسان احلضور..

متابعة / البينة اجلديدة
ــا  هي ــة  الكويتي ــة  الفنان ــارت  أث
ــن اجلدل في  ــعيبي موجة م الش
ــاط متابعي مواقع التواصل  اوس
ــبب فيديو ظهرت  االجتماعي بس
ــدث عن  ــي تتح ــراً وه ــه مؤخ في
ــن الهنود في  ــدد كبير م ــود ع وج
ــدا من  ــرى. وب ــر الكب ــد املتاج اح
ــوم بتصوير هؤالء  ــه أنها تق خالل
ــمع صوتها تقول إنهم «دلوا  وس
ــي  ــة ف ــوز» مضيف األفني ــكان  م
ــا «يخرعون». وأطلق  ختام كالمه
ــعة  ــي وجهها موجة واس ــذا ف ه

ــي وصلت إلى  ــادات الت من االنتق
ــخرية الالذعة واتهامها  حد الس
ــض  بع ــب  وكت ــة.  بالعنصري
ــكان  ــوا م ــود دل ــني: «الهن املتابع
االفنيوز؟! ليش االفنيوز مخصص 
وال  ــي  يعن ــة؟  معين ــيات  جلنس
ــاء؟»  الفض ــن  م ــني  جاي ــود  الهن
و»املفروض إنتِ اللي تنطردين منه 
ألنك تعديتي على خصوصيتهم 
وجالسة تصورينهم بكل بجاحة 
ــكوتهم يا عاهة»  ــتغالالً لس اس
ــة واهللا انتِ اللي تخرعني  و»مريض
ــا ان  ــال له ــني ق ــك» و»م بحجم
ــدم ما تدري ان  الهنود كلهم خ
مهما معهم فلوس متواضعني 
ــي  بدب ــوفهم  نش ــي  الل ــل  مث
ــياحية». الس الكبيرة  ــدن  وبامل

ــارعت هيا إلى  وعلى إثر ذلك س
الرد وتوضيح ما قصدت إليه من 
خالل الفيديو وظهرت في مقطع 
مصور ثان أشارت من خالله إلى 
ــم تقصد اإلهانة ومؤكدة  أنها ل
ان عدد الهنود كان كبيراً وأنهم 
ــي املمرات من  كانوا يتوقفون ف

اجل التقاط الصور.

@=Ó»í€a@bÓÁ@‚bËma
@Èn€b”@bfl@kjéi@ÚÌäñ‰»€bi

ÖÏ‰:a@Â«
البصرة / البينة اجلديدة

ــع لدائرة  ــي البصرة التاب ــح  قصر الثقافة ف افتت
ــة  ــي وزارة الثقاف ــة ف ــة العام ــات الثقافي العالق
ــر  ــي مق ــل ف ــينما الطف ــار س ــياحة واآلث والس
ــي ٢٩ آب ٢٠١٩.  ــس املاض ــاح اخلمي ــر صب القص
ــة الكويت بداح مقعد  ــر القنصل العام لدول وعب
ــاز الذي يصب  ــعادته بهذا االجن ــري عن س الدوس
ــي ذات الوقت عن  ــح  الطفولة، معبرا ف ــي صال ف
ــتى  ــات القصر في ش ــطة وفعالي ــه بأنش اعجاب
ــق بالطفل،  ــا ما يتعل ــة ، ومنه ــاالت االبداعي اجمل
ــرات الصور  ــذي اطلع فيه على عش ــي الوقت ال ف
ــر الزيارة للجناح  ــاطات عب التوثيقية لهذه النش
ــا  ــر مقرون ــي القص ــل ف ــة الطف ــاص بتنمي اخل

ــتلزمات التي هياها قصر الثقافة للنهوض  باملس
ــى «ان القنصلية  ــيرا ال ــاء بالطفولة. مش واالرتق
ــينما االطفال بكافة املتطلبات التي  ستجهز س
ــرة من خالل عرض  ــب في خدمة أطفال البص تص
ــات الطفل  ــزز من قابلي ــالم الهادفة التي تع األف
ــال «ان البصرة ترتبط  ــر«. وق ــه يجتهد أكث وجتعل
ــرية منذ  ــت باملصاهرة والعالقات األس ــع الكوي م
ــدم والكل يتذكر الزيارات املتبادلة واحملبة التي  الق
ــعبني الكرميني ونحن حب أهل البصرة  جتمع الش
ــاء العراق  ــكل أبن ــة ل ــا اخلالص ــع محبتن كثيرام
ــارات وزير  ــرض جانبا من زي ــمّ املع ــقاء». وض األش
ــر احلمداني الى قصر  ــة الدكتور عبد األمي الثقاف
ــن  ــور املدير العام فالح حس ــة، وكذلك ص الثقاف

ــا ضم املعرض  ــه للوزير، كم ــاكر خالل مرافقت ش
ــام بها القنصل  ــن الزيارة األولى التي ق لقطات م
أبداح مقعد الدوسري الى قصر الثقافة، وعرضت 
ــة التي أفرحت  ــالم القصيرة الهادف ــدد من األف ع
ــدمي عدد من  ــل معها االطفال، وتق احلضور، تفاع
الفعاليات من قبل األطفال، ومنها األنشطة التي 
حتتضنها الرسامة والشاعرة خلود بناي البصري. 
ــون اجلميلة للبنات في البصرة،  وقدم معهد الفن
ــس الذي  ــى والعرائ ــرح الدم ــن مس ــات م فعالي
ــيني  ــتغل عليه املعهد خالل العامني الدراس اش
ــني وجنح فيه حيث مت تقدمي عدة فعاليات  املنصرم
ــارك  ــة تفاعل معها األطفال كثيرا، كما ش تربوي

في تقدمي الفعاليات عدد من رياض األطفال.

øb‘r€a@Òäñj€a@äñ”@ø@fib–ü˛a@b‡‰Óç@Äbnnœa

بغداد / البينة اجلديدة
ــار الدكتور  ــياحة واآلث ــة والس ــر الثقاف ــد وزي اك
ــدمي الفرقة  ــعي لتق ــي الس ــر احلمدان ــد األمي عب
ــروض خارج  ــة ع ــة العراقي ــمفونية الوطني الس
ــا واملانيا  ــدول كبريطاني ــن ال ــدد م ــراق في ع الع
ــاون الثقافي  ــال التع ــا في مج ــا وروماني وفرنس
ــال احلمداني خالل  ــة للعراق. وق ــا واجه باعتباره
ــارة قام بها امس االول االثنني ٢ أيلول ٢٠١٩ ملقر  زي
الفرقة السمفونية (قصر رشيد عالي الكيالني) 
ــهر  ــذي يعد من أش ــة االعظمية وال ــي منطق ف
املعالم التراثية في بغداد، «ان وزارة الثقافة تدعم 
ــة»، «الفتاً الى ان في  ــة هذه الفرقة العريق بقناع

ــاك موازنة خاصة  ــتكون هن ــنة القادمة س الس
ــج الثقافية  ــن البرام ــمفونية ضم ــة الس للفرق
باعتبارها جزءا حيويا من املشهد الثقافي. واشار 
ــى إرجاع هذا  ــرورة العمل عل ــي  إلى »ض احلمدان
ــده»، «مضيفاً انه مت  ــابق عه اإلرث التراثي الى س
االيعاز الى القسم الهندسي في الوزارة من اجل 
ــا يتطلبه هذا القصر  ــل على إعادة تأهيل م العم
الرجاعه إلى سابقاته ليكون بشكل يليق بأعرق 
ــه حضارية  ــل واجه ــيقية والتي متث ــة موس فرق
بتاريخها الذي ميتد منذ عام ١٩٥٧. وأكد احلمداني 
ــة على «ضرورة تقدمي اجلانب اإلبداعي  خالل حديث
واملهني للفرقة من خالل تقدمي معزوفات وبصمة 

ــر املعزوفات  ــة لفنانني عراقني  غي ــة خاص إبداعي
ــاً موافقته  ــا»، مبين ــم تقدميه ــة التي يت العاملي
ــرح املنصور  ــل وإقامة تدريبات الفرقة مبس بالعم
ــيد الوزير  ــاحة االحتفاالت. واستمع  الس في س
ــا اخلاصة بالفرقة،  ــكالت والقضاي لعدد من املش
واعداً اياهم بتذليل العقبات وتقدمي الدعم الالزم 
ــكر  ــوب لتفعيل دور  الفرقة. من جانبه ش واملطل
ــترو محمد أمني  ــمفونية املايس قائد الفرقة الس
ــزت نيابة عن زمالئه أعضاء الفرقة وزير الثقافة  ع
ــدمي كافة  ــه واهتمامه وتق ــدره وزيارت ــعة ص لس
التسهيالت املطلوبة الدامة نشاط وعمل الفرقة 

السمفونية الوطنية العراقية.

%b»‹€@ÚÓ”aä»€a@ÚÓ‰üÏ€a@ÚÓ„Ï–‡Óé€a@·ÌÜ‘n€@Û»çdç@ZÔ„aÜ‡ßa@NN@Ô„˝Óÿ€a@Ô€b«@ÜÓëâ@äñ”@ÈmâbÌã@fi˝Å
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وزارة الصناعة واِّـعادن 
الشركة العامة للصناعات االنشائية 

اعالن الفرصة االستثمارية اِّـرقمة (٢/أ.س/٢٠١٩) 
للمشاركة َّـ القطاع الصناعي 

والخاص بتأهيل وتشغيل معمل طابوق بغداد 
وموقع خان الربع النتاج رمل اِّـرشحات (عقد مشاركة) 

ــن الفرصة  ــة واِّـعادن ان تعلن ع ــكيالت وزارة الصناع ــائية احد تش ــة للصناعات االنش ــركة العام ــود الش ت
ــتثمارية اعاله لعام (٢٠١٩) للمشاركة واالستثمار مع الشركات اِّـتخصصة وفقا الحكام الفقرة ثالثا  االس
من اِّـادة (١٥) من قانون الشركات العامة رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ اِّـعدل وما جاء َّـ قانون االستثمار رقم 
ــتثمار اِّـدني رقم (٩١) لسنة  ــنة (٢٠١٥) وقانون االس ــنة ٢٠٠٦ وتعديالته وقانون رقم ٥٠ لس (١٣) لس

(١٩٨٨) اِّـعدل وكما يلي:
(فرص استثمارية) 

١.معمل طابوق بغداد بموجب (عقد تأهيل وتشغيل) .
٢.استثمار موقع خان الربع النتاج رمل اِّـرشحات بموجب (عقد مشاركة) .

مع االخذ بنظر االعتبار ما يلي:
أ .ان تكون الشركة اِّـتقدمة رصينة واحدى وكالئها اِّـعتمدون وليست وسيطة. 

ب .ان تقدم حسابات ختامية للسنتني االخريتني.
ت .االلتزام بكافة اِّـتطلبات والشروط الواردة َّـ اِّـلف االستثماري لكل فرصة استثمار.

ث .من حق اِّـشاركني تقديم عطاءاتهم ِّـوقع واحد او اِّـوقعني معا للمناقصة اعاله.
فعلى الراغبني باِّـشاركة َّـ الفرص االستثمارية اعاله تقديم طلباتهم وعطاءاتهم وفق وثائق الشروط التي 
يمكن الحصول عليها من (مقر الشركة القسم/ التجاري) لقاء مبلغ (٢٠٠) الف دينار عراقي غري قابلة للرد.
ــركة الكائن َّـ بغداد- حي بابل (محلة ٩٣١- زقاق ٢٧ بناية  ــرة اُّـ مقر الش راجني تقديم عطاءاتكم مباش
ــركة العامة للزيوت النباتية على ان توضع العطاءات َّـ صندوق  ــيد مجاور الش ــكر الرش رقم ٢) طريق معس
العطاءات اِّـوجود َّـ االستعالمات الخارجية ِّـقر الشركة بعد تأييد ذلك من قبل لجنة الفتح َّـ الشركة وان 
اخر موعد لقبول واستالم العطاءات يكون لغاية الساعة ١٢ ظهرا من يوم االربعاء اِّـصادف ٢٠١٩/١٠/٢ 
والذي يعترب موعد غلق االعالن وان العطاءات اِّـتأخرة عن هذا اِّـوعد سوف ترفض ( وال يتم فتح العطاءات 
اال بعد مضي مدة (٣٠) يوما من تاريخ نشر االعالن وَّـ حالة ورود عرض او اكثر خالل اِّـدة انفا يتم ايقاف 
ــة باالحالة من عدمه وَّـ حال  ــته وتحليل العرض او العروض اِّـقدمة التخاذ التوصي ــالن لغرض دراس االع
ــرى وبنفس االلية  ــالن لغاية (٣٠) يوما اخ ــتمرار باالع ــول اُّـ التوصية باالحالة يصار اُّـ االس ــدم الوص ع
ــر يتم بعدها اعادة دراسة  ــنة تقويمية من تاريخ او نش ــتمر بمدة ال تزيد عن س اِّـعتمدة َّـ اعاله والتي تس
ــور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور  ــيتم فتح العطاءات بحض وتقيم اِّـوضوع اِّـعلن عنه) وس
ــركة) َّـ الزمان والتاريخ اِّـحددين اعاله  َّـ العنوان االتي (قاعة االجتماعات / الطابق االرضي َّـ مقر الش

وتتحمل الشركة التي سيتم التعاقد معها اجور نشر االعالن .
اِّـهندس 
صالح عبد الهادي يوسف
اِّـدير العام وكالة 
ورئيس مجلس االدارة 

info@scci-gov.iq الربيد االلكرتوني
 www.scci-gov.iq اِّـوقع االلكرتوني

موبايل(٩٦٤٠٧٨٣٠١١٢٢١٠+)

شركة نفط ميسان
دعوة للعطاء             دعوة عامة

اعـــــــــــــــالن اول
اِّـناقصة ٣١/ميسان/٢٠١٩                                                                                                                              اِّـوازنة االستثمارية / طلبية محلية

ــان اُّـ عطاءات مغلقة االن من مقدمي عطاءات ذوي اهلية ومؤهلني لتنفيذ اِّـناقصة اعاله واِّـتضمنة تجهيز ونصب  ــركة نفط ميس ١-تدعو ش
ابراج اتصاالت.

ــنة  ــي حددتها تعليمات تنفيذ العقود الحكومية العامة رقم ٢ لس ــية الوطنية الت ــذ العطاء من خالل اجراءات العطاءات التنافس ــيتم تنفي ٢-س
٢٠١٤ الصادرة عن وزارة التخطيط ومفتوح لجميع اِّـناقصني.

٣-للمناقصني ذوي االهلية الراغبني ان يحصلوا على معلومات اضافية من شركة نفط ميسان / القسم التجاري او على اِّـوقع االلكرتوني  
www.moc.oil.gov.iq  او الربيد االلكرتوني moc_cd@moc.oil.gov.iq  وتفحص وثائق العطاء خالل ساعات الدوام الرسمي من 

الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثانية عشرة ظهرا.
٤-تشمل متطلبات التأهيل (معايري التقييم والتأهيل الواردة بالوثيقة القياسية الخاصة بالطلبية اعاله).

٥-يمكن شراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل اِّـناقصني الراغبني من مقر شركة نفط ميسان / القسم القانوني ودفع رسم 
غري مسرتد مقداره ١٠٠,٠٠٠ مائة الف دينار عراقي نقدا.

ــاعة الثانية عشرة ظهرا  ــركة/ صندوق رقم (.١.) َّـ موعد اقصاه الس ــان / استعالمات الش ــركة نفط ميس ــليم العطاءات َّـ مقر ش ٦-يجب تس
ــليم  ــتالم العطاءات من خالل التس ــمح بتقديم العطاءات االلكرتونية ويمكن اس (غلق اِّـناقصة) من يوم الثالثاء اِّـصادف ٢٠١٩/١٠/١ وال يس
باليد او الربيد اِّـسجل اِّـرجع او الربيد اِّـسجل اِّـرجع او عرب الربيد السريع الـ DHL على ان يؤمن وصولها قبل موعد الغلق والعطاءات اِّـتأخرة 
سيتم رفضها وسيتم فتح العطاءات فعليا وبوجود ممثلني عن اِّـناقصني او الحضور شخصيا َّـ مقر شركة نفط ميسان/ مقر لجنة فتح عطاءات 

اِّـشرتيات اِّـحلية استعالمات الشركة.
ــمائة الف  دينار عراقي على  ــات االولية) بقيمة (٢٥٠٠٠٠٠) فقط مليونني وخمس ــق بجميع العطاءات ضمان عطاء (التأمين ــب ان يرف ٧-يج
ــفتجة او صك مصدق او خطاب ضمان (مغطى ائتمانيا) صادر من مصرف معتمد من قبل البنك اِّـركزي العراقي نافذا ِّـدة ٢٨ يوما بعد  ــكل س ش

تاريخ نفاذ العطاء.
ــوم (االثنني) اِّـصادف  ــة بغداد من ي ــعة صباحا بتوقيت العاصم ــاعة التاس ــارات َّـ تمام الس ــر خاص باالجابة عن االستفس ــيعقد مؤتم ٨-س
٢٠١٩/٩/٢٣ وذلك على قاعة اِّـركز الثقاَّـ النفطي الواقعة َّـ دور النفط بقضاء العمارة وان كل االستفسارات اِّـتعلقة بوثائق اِّـناقصة يجب 

ان تقدم َّـ موعد اقصاه سبعة ايام تسبق تاريخ انعقاد اِّـؤتمر وعلى العنوان اِّـذكور َّـ الفقرة رقم ١-٧ القسم الثاني ورقة بيانات العطاء.
٩-اذا صادف موعد انعقاد اِّـؤتمر او موعد غلق اِّـناقصة عطلة رسمية فان موعد انعقاد اِّـؤتمر او موعد غلق اِّـناقصة حسب الحال سيكون َّـ 

اليوم الذي يلي العطاء وبتمام الساعة اِّـحددة َّـ التاريخ االساس لعقد اِّـؤتمر وساعة الغلق.
ــركة الحق َّـ استبعاد العطاءات غري  ــرة وللش ــرة او غري مباش ــرتاك َّـ اِّـناقصات بصورة مباش ــبي الدولة والقطاع العام االش ١٠-ال يجوز ِّـنتس

اِّـستوفية للشروط واِّـعايري.
١١-العطاءات اِّـدونة بقلم رصاص او اي مادة قابلة للمسح سيتم استبعادها.

١٢-يتحمل من ترسو عليه اِّـناقصة اجور نشر االعالن .

١٣-شركة نفط ميسان غري ملزمة بقبول اوطأ االسعار .
١٤-مدة نفاذية العطاء ١٨٠ يوما تبدأ من اليوم التالي لغلق اِّـناقصة .

ــوف يرتتب عنه الغاء االحالة ومصادرة ضمان العطاء  ــن االداء او توقيع العقد س ــل مقدم العطاء الفائز َّـ تقديم ضمان حس ١٥-َّـ حالة فش
دون حاجة اُّـ حكم قضائي.

١٦-تكون االولوية للمواد االولية اِّـصنعة داخل العراق لتنفيذ اِّـشروع.
١٧-يلتزم مقدمو العطاءات بتقديم براءة ذمة صادرة من دائرة التقاعد والضمان االجتماعي تؤيد شمول العاملني لديهم بالضمان اجتماعي. 
عدنان نوشي ساجت
اِّـدير العام 
رئيس مجلس االدارة

الجمهورية العراقية
وزارة العدل 

مديرية التسجيل العقاري العامة
من دائرة التسجيل العقاري َّـ الكاظمية االوُّـ 

اعالن تبليغ مدين مجهول االقامة 
اُّـ الراهن/  صباح كاظم حسني

نوع التبليغ /اول
التسلسل او رقم القطعة: ٩٦٦٠/٢٤

اِّـحلة او رقم واسم اِّـقاطعة: ٢١ السالم
الجنس: دار

رقم االبواب : 
رقم الطابق : 

رقم الشقة:
مقدار الدين: (٢٠٠٠,٠٠٠) مليونني دينار

اسم الدائن اِّـرتهن: مصرف الرافدين
تاريخ االستحقاق : مستحق 

وصف سجل التأمينات العينية : ٣١/٣ َّـ ٢٠١٠/٨/١٢
محل االقامة اِّـبني بالعقد : الحرية م/٤٢٤ ز/٢٤ د/٤

ــن تحصيله وبالنظر لعدم اقامتك َّـ  ــتحقاق الدين اِّـبني اعاله وطلب الدائ بناء على اس
ــرب بذلك مجهول محل  ــك محل اقامة معلوم غريه فتعت ــني بالعقد وانه ليس ل ــل اِّـب اِّـح
االقامة فعليه  قررنا تبليغك بلزوم دفع الدين وتوابعه خالل  ١٥ يوما اعتبارا من اليوم 

التالي لتاريخ نشر االعالن واال فسيباع عقارك اِّـوصوف اعاله باِّـزايدة وفقا للقانون. 
مدير دائرة التسجيل العقاري َّـ الكاظمية االوُّـ

م/ استدعاء

استدعاء للشريكة (اسيل عبد الحسني علي) للحضور 
ــبع البور لغرض  ــة بلدية التاجي منطقة س اُّـ مديري

تنظيم اجازة بناء للقطعة اِّـرقمة ٧٩٥٨/١

الشريك 
حسن مهدي نصيف

فقدان هوية
ــن وزارة  ــة الصادرة م فقدت الهوي
ــكك  ــركة العامة للس ــل / الش النق
ــم  ــم ( رحي ــة بإس ــد العراقي الحدي
ــرَّـ أول الرجاء  ــادر) / ح كاظم ج
ممن يعثر عليها تسليمها اُّـ جهة 

االصدار. مع التقدير.

فقدان هوية
 H593 ــة  اِّـرقم ــة  الهوي ــدت  فق
ــداد / مكتب  ــادرة من امانة بغ الص
ــم اِّـوظف  ــح األمنية  باس التصاري
ــم) الرجاء   ممن  ــم ناصر جاس (ندي
ــة  لجه ــليمها  تس ــا  عليه ــر  يعث

االصدار. مع التقدير. 

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

Contracts Dept Announcement

َّـ   ٥٠٨٧) ــدد  الع ذي  ــا  بكتابن ــا  الحاق
ــي  ثان ــالن  بإعــ ــاص  والخ  (٢٠١٩/٨/٢٩
للمناقصــة ١١/ بلديات  ٢٠١٩ مشروع (انشاء 
ــدودي اُّـ الطريق  ــذ الح ــن اِّـنف ــارع حولي م ش

السريع بطول ٧,٥ كم ).
ــق اِّـناقصة  ــد غل ــل موع ــوه اُّـ تعدي ــود ان نن ن
ــس ٢٠١٩/٩/١٩  الخمي ــوم  ي ــون  لتك ــاله  اع
ــوم الخميس  ــدالً من ي ــراً  ب ــاعة ٢:٠٠ ظه الس

٢٠١٩/٩/١٩ الساعة ١٢:٠٠ ظهراً .

الحقوقي
 اياد كاظم مبارك
مدير العقود الحكومية

العدد:٥١٩٣                                                                                م/ (تنوية)                                                   التاريخ: ٢٠١٩/٩/٣
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ــة حتقيق البصرة  يقول قاضي محكم
ــتئناف  ــة اس ــة لرئاس ــة التابع الثالث
إن  ــعد  ــي  س عون ــة  االحتادي ــرة  البص
ــني  متهم ــوال  أق ــت  صدق ــة  «احملكم
واالحتيال»،  النصب  ميارسون عمليات 
الفتا إلى أن   »أحدهم انتحل شخصية 
ــتخدم الزي  تاجر من دولة البحرين يس
ــى بأنه  يبحث  ــي اخلليجي وادع العرب
ــرض التبرع،  ــة لغ ــة خيري عن جمعي
ــي انه يعمل  ــي املتهم الثان فيما يدع
ــام الناس بان  ــي مكتب صيرفة  إليه ف
ــة مالية كبيرة،  ــذه العملة لها قيم ه
من ثم يتم استخدام شخصني آخرين 
ــة امام  ــذه العمل ــتري ه ــم  يش احده
ــائق  ــع هو س ــم الراب ــا واملته الضحاي
ــايبا». وأضاف سعد أن  ــيارة نوع س س
«هؤالء املتهمني وخالل تدوين اقوالهم 
ــب  النص ــون  ميارس ــم  انه ــوا  اعترف
 واالحتيال في مناطق عدة من محافظة 
ــون االدوار موزعة على كل  البصرة وتك
ــا أن  ــة»، مبين ــالل كل  عملي ــد خ واح
ــه يبحث عن جمعية  «احدهم ميثل أن
ــى انه (تاجر) من دولة  خيرية ويروج عل
 خليجية ويسعى للتبرع مببالغ مالية 
كبيرة لغرض إيهام الضحايا، إذ يعرض 
ــة اجنبية  ــراء عمل ــى الضحايا  ش عل
ــتعينا  ــة القيمة وايهامهم مس عدمي
ــه برفقة  ــد الذهاب الي ــم آخر بع مبته
ــي) والذي يؤكد  ــا  بانه (صيرف الضحاي
للضحايا بان هذه العملة تساوي ٢٧٥ 
ــا يقدم  متهم  ــار عراقي، فيم الف دين
ــخص الثالث على شراء  اخر وهو الش

ــراء  ــة إلغراء الضحايا بش هذه العمل
ــع القاضي  ــا».   وتاب ــة  منه ــر كمي اكب
عوني سعد أن «هذه العمليات شكلت 

ــي احملافظة  ــرة ف حاالت كثيرة ومنتش
ــنوات والتي  ــر س ــن عش ــذ  اكثر م من
ــاء والرجال  ــون ضحيتها من النس يك
ــى أن «أكثر  املناطق  ــنني»، الفتا ال املس

ــات تكون في  ــل هكذا عملي رواجا ملث
ــار إلى  ــة البصرة». وأش ــز محافظ مرك
ــم وفقا  ــت أقواله ــة صدق أن «احملكم

ألحكام املادة ٤٥٦ من قانون العقوبات 
العراقي  وبصدد احالتهم الى محكمة 
ــم العادل»،  ــوا جزاءه ــوع ليناول املوض
ــة في  ــم  اخملتص ــد أن «احملاك ــا أك فيم

البصرة أصدرت أحكاما مختلفة بحق 
ــابهة لهكذا  ــاوى مش ــني عن دع مدان
ــد املتهمني املدعو (ف.ع.ك)  حاالت». اح

وهو من مواليد ١٩٧٥ من اهالي البصرة 
ــرطيا  ــابقا ش أفاد بأنه «كان يعمل  س
ــواج البصرة  ــى مديرية اف ــوبا ال منس
ــاب»، واعترف  ــبب الغي ــه بس ومت فصل
ــني آخرين قاموا بثالث  بانه «مع  متهم
املتهم  البصرة». ويتحدث  عمليات في 
ــي «كانت قبل  ــن العملية االولى الت ع
ــث كان  ــا حي ــهر تقريب ــي ٣ اش حوال
ــايبا في  ــيارته نوع س ــول في  س يتج
ــرض التنفيذ وفي  ــق البصرة لغ مناط
ــد  وعن ــا  صباح ــعة  التاس ــاعة  الس
ــة  الطويس ــة  منطق ــي  ــم  ف مروره
ــن كانت  ــرأة كبيرة بالس ــاهدوا ام ش
تسير فيما قام احد املتهمني بالترجل 
ــى بانه من  ــث ادع ــرب منها حي  والتق
دولة البحرين، موضحا بان لديه مبالغ 
ــروم تصريفها من  ــة كبيرة وانه  ي مالي
ــاعدات  ــك املبالغ كمس ــع تل اجل دف
ــراء واحملتاجني». يواصل املتهم أن  للفق
شريكه «قام باحلديث معها واعطائها 

ــم  ــا (ال يت ــة له ــة القيم ــة أوروبي عمل
ــي كان يجلبها من  ــا) والت ــداول  به الت
بغداد وقد مت خداع تلك املرأة وإيهامها 

ــا اكبر  من  ــة قيمته ــك العمل ــان تل ب
ــا  وميكنه ــي  األميرك ــدوالر  ال ــة  قيم
ــا  ــن قيمته ــتفادة م ــا واالس تصريفه
ــر  بحجة  ــتعانة مبتهم آخ ــد االس بع

ــة) وقد  ــي (مكتب صيرف ــه يعمل ف ان
ــى اخذ املصوغات  ــاق معها عل مت االتف
ــا وقيمتها تقدر  ــة العائدة  له الذهبي

ــار عراقي  ــبعة ماليني دين ــي س بحوال
وإعطائها تلك املبالغ املزيفة». ويكمل 
املتهم حديثه عن العملية الثانية انه 
ــهم بالتجول  ــع املتهمني انفس قام م

ــيارته في  منطقة اجلمعيات  ايضا بس
ــط العمر يسير  ــاهدوا رجال متوس ش
ــارع العام في منطقة  بالقرب من الش
ــل املتهم  ــات، واثناء ذلك ترج  اجلمعي
الذي يدعي انه من دولة البحرين وكان 
ــه بان لديه  ــزي  العربي وبني ل ــدي ال يرت
ــروم تصريفها  ــة كبيرة وي ــغ مالي مبال
ــاعدات  من اجل دفع تلك املبالغ  كمس
ــث  ــام باحلدي ــني فق ــراء واحملتاج للفق
ــك  تل ــان  ب ــه  وايهام ــه  وخداع ــه  مع
ــة قيمتها اكبر  من قيمة الدوالر  العمل
االمريكي وميكنه تصريفها واالستفادة 
ــه واخذ  ــد جرى إقناع ــن قيمتها وق م
ــا  قدره ثالثة ماليني دينار من ذلك  مبلغ
ــة  الثالث ــة  «العملي أن  ــع  الرجل». وتاب
كانت قبل شهرين حيث قام مع نفس 
املتهمني بالتجول بسيارته نوع  سايبا 
ــرض تنفيذ  ــل لغ ــة املعق ــي منطق ف
إحدى عمليات النصب واالحتيال وعند 
ــاهدوا  ــعة  صباحا ش ــاعة التاس الس
رجال متوسط العمر يسير في منطقة 
ــهداء بالقرب من نادي امليناء  حي الش
ــذي يرتدي  ــل املتهم ال ــي وترج  الرياض
ــاق معهم  ــب االتف الزي العربي وحس
ادعى بانه شخص  خليجي وكان يجيد 
اللكنة اخلليجية وأوضح لذلك الرجل 
ــغ مالية كبيرة وانه يروم  بان لديه مبال
ــتفادة من قيمتها ومت   تصريفها واالس
ــة ماليني دينار عراقي بعد  اخذ خمس
ــه التي كانت  ــب الضحية  أموال ان جل

مودعة لدى مصرف املعقل».

ــيرالنائب علي البديري الى ان  يش
وجود هذه املكاتب يسهم في تزايد 
ــن ان تلغى  ــاد لكنها الميك الفس
ــو مايعمل  ــريع قانون وه اال بتش
ــا الى  ــازه داعي ــى اجن ــان عل البرمل
ــاء العام ليمارس  تفعيل دور االدع
ــات التحقيق  ــح ملف ــي فت دوره ف
ــدين ..اما عضو اللجنة  مع الفاس
القانونية النائب حسني العقابي 
ــني  املفتش ــب  مكات ان  ــرى  في
ــن ان تقوم بدورها  العموميني ميك
احلقيقي في حالة تخليصها من 
تأثير االحزاب ونفوذ الوزراء على أن 
تضم عناصر وطنية وكفوءة وذات 
ــن للمفتش  ــرف ليمك تاريخ مش
ــب الفاسدين في  العام ان يحاس
جميع مفاصل الدولة ..بينما يرى 
ــد علي  احلقوقي محم ــط  الناش
ــض  ــوزراء يناق ــس ال ــواد ان رئي ج
ــكل  ش ــه  ألن ــه  بنفس ــه  نفس
مجلس مكافحة الفساد االعلى 
ــه  ــه لكن ــي ب ــروض أن يكتف واملف
ــني  ــت املفتش ــره بتثبي ــدر أم اص
ــب  ــتحداث مكات ــني واس العموي
ــرض أن  ــا يفت ــم بينم ــدة له جدي
ــاء العام محل مكاتب  يحل االدع
املفتشني العموميني ..من جهته، 
يرى الباحث واملستشار القانوني 
ومستشار جلنة العالقات اخلارجية 
في مجلس النواب الدكتور هاتف 
ــني  ــات املفتش ــي ان تعيين الركاب
ــص املادة  ــني مخالف لن العمومي
ــى مجلس  ــتور وعل ــن الدس ٦١ م
ــي  الرقاب دوره  ــارس  مي ان  ــواب  الن
ــات ألنها لم يتم  ــف التعيين ويوق
ــان  ــي البرمل ــا ف ــت عليه التصوي
ــة وان كانت هنالك   ــذا تعد باطل ل
ــون لزاما على  نوايا لالصالح فيك
ــواب ان يلغي مكاتب  ــس الن مجل

ــا  النه ــني  العمومي ــني  املفتش
اصبحت جزءا من الفساد وحلقة 
ــة وبؤرة  ــل كاهل املوازن زائدة تثق

ــتهتار  ــاد والعموالت واالس للفس
بالوظيفة ..في الوقت الذي يؤكد 
ــي فضل اهللا ان  ــه احلقوقي عل في
االدعاء  ــون  قان ــرار  اق
العام رقم ٤٩ لسنة 
٢٠١٧ يغني عن وجود 
ــني  املفتش ــب  مكات

وان  ــني  العمومي
ــزة  االجه ــرة  كث
ــت  اصبح ــة  الرقابي
ــفافية  عبئا على ش

ــات احلكومية وان  ــل املؤسس عم
ــة كمكتب  الرقابي ــات  كل الهيئ
املفتش العام وهيئة النزاهة والتي 
متتلك صفة التحقيق مع املوظف 
ــم او اجلهات ذات  ــي املته احلكوم
ــتغلت هذه  ــة باالتهام اس العالق
ــزاز لذلك  ــزة التحقيقية لالبت املي

وغلق  ــاد  الفس ــي  ــظ تفش نالح
ــى،  اغلبية القضايا املهمة بالرش
ــزة  ــرة االجه ــى ان كث ــيرا ال مش
ــم القضايا  ــال حس ــة اط الرقابي

وادى الى تسويف التحقيق ، لذلك 
ــى الغاء قانون  ــو فضل اهللا ال يدع
املفتشني العموميني ألنه يسهم 
في فساد وخراب الدولة العراقية. 
ــر القانوني طارق  ويؤيد ذلك اخلبي
ــتور العراقي  حرب بقوله ان الدس
ــى منصب  ــرق اطالقا ال ــم يتط ل

ــد ورد في اوامر  ــش العام فق املفت
ــي  ف ــة  املؤقت ــالف  االئت ــلطة  س
ــر والذي  ــة بول برامي العراق برئاس
ــيرا  ــذا حتى االن ، مش ــزال ناف الي

ــرض القضية على  ــرورة ع الى ض
ــاء  ــواب ليتخذ مايش مجلس الن
ــدل حولها  ــم اجل بصددها ويحس
ــد  ــتحداث اجلدي ــيما وان االس س
للمفتشني من قبل رئاسة الوزراء 
ــتفز البرملان لعدم تدخله في  اس
تشكيل هذه املكاتب ..كما يؤكد 

ــى  ــني موس ــعيد ياس الكاتب س
ــني العموميني  ان مكاتب املفتش
ــتور ألنه يجوز  هي مخالفة للدس
ــها فهي  للحكومة مراقبة نفس

ــل وجود هيئة  ــة زائدة في ظ حلق
ــة  ــة املالي ــوان الرقاب ــة ودي النزاه
ــني  اضافة الى ان مكاتب املفتش
ــع  مرت ــى  ال ــت  حتول ــني  العمومي
للفساد والعموالت واالبتزاز فهم 
ــف تلك املكاتب  يعلنون عن كش
ــت  احال ــة  النزاه وان  ــاد  للفس
ــي  ــاء وبالتال ــى القض ــات ال امللف
ــة  ــي حلق ــب ه ــذه املكات ــان ه ف
ــتغني عنها  ــن ان نس ــدة وميك زائ
ــوان  ــة ودي ــة النزاه ــح هيئ لصال
ــن جانبه ، يرى  ــة املالية ..م الرقاب
اخلبير القانوني واحمللل السياسي 
ــر الديواني  ــكان ان االم ــل ري فيص
ــني  لم يكن تعيينا جديدا ملفتش
ــي معظمه تدويرا  ــدد بل كان ف ج
املسؤولية  ــت  مارس لشخصيات 
ــات اخرى علما ان  في وزارات وهيئ
ــكل  ــبق وان ش مجلس الوزراء س
ــحني  ــة ملقابلة عدد من املرش جلن
ــن لم  ــب مم ــذا املنص ــغال ه الش
ــابقا وكان  ــا عاما س يكن مفتش
ــخصيات  من بينهم كفاءات وش
مستقلة ونزيهة ولالسف لم يتم 
اختيار احد من هذه الشخصيات 
ــم  ــة كان معظ املقابل ــة  ألن جلن
ــني الذين  ــن املفتش ــا م اعضائه
ــات زمالة مع بقية  تربطهم عالق
ــن ان جميع  ــال ع ــني فض املفتش
ــدة التي  ــع اجلدي ــات واملواق الهيئ
ــام لم تتضمن  عني لها مفتش ع
قوانينها وجود مفتش عام ، منوها 
ــذه التجربة  ــة ه الى ضرورة دراس
من قبل مختصني وحتديد اسباب 
ــاهمتها في  ــدم مس ــلها وع فش
ــاد ومن ثم اما  القضاء على الفس
االقتراح بتطويرها مبا يخدم البلد 
او الذهاب الى مقترح الغائها وهو 

املقترح الذي تبناه البرملان.

بعد كشف العديد من جرائم االحتيال التي اتبعتها عصابات في بغداد واحملافظات عبر استبدال  أموال املواطنني وإعطائهم عمالت بال قيمة متالعبني بهم 
من خالل تغيير املظهر واللهجة،  إال أن هذه اخلدعة مازالت تنطلي على املواطنني على ما يبدو، وهذه املرة   كانت في  البصرة. ففي ضواحي البصرة في املعقل 
ــتبدال عمالت بال  ــطاء في الفخ بعد ان أقدموا على اس ــخاص يدعون أنهم  من دولة خليجية إليقاع الناس البس ــة واجلمعيات ظهر إلى العلن أش والطويس

قيمة  مباليني الدنانير. 

@paÏ‰ç@äí«@Âfl@är◊a@@à‰fl@Úƒœb0a@ø@Òäín‰fl@@pbÓ‹‡»€a@ÍàÁ
¥‰éΩa@fibuä€aÎ@ıbé‰€a@Âfl@bÁbÌbzôÎ

نسخة جديدة من عصابة استبدال العمالت في البصرة

متابعة / البينة الجديدة

البينة الجديدة / عدوية الهاللي
ــا عاما في عدة وزارات وجهات وهيئات  ــني العموميني وتعيني ٢٣ مفتش ــبعة مكاتب للمفتش ــتحداث س قوبل االمر الديواني الذي اصدره رئيس الوزراء عادل عبد املهدي باس
مختلفة باعتراضات من عدد من اعضاء مجلس النواب وردود فعل سلبية من بعض اخملتصني واملتابعني ألنه جاء مناقضا لتصويت مجلس النواب على الغاء مكاتب املفتشني 
العموميني وتفعيل دور االدعاء العام بهدف متابعة ومالحقة الفاسدين على اعتبار ان تلك املكاتب تشكل حلقة زائدة في مؤسسات الدولة  وكان الغاؤها واحدا من مطالب 
ــرقات معهم ، في الوقت الذي يدافع فيه آخرون عن تلك املكاتب ويعتبرون وجودها ضروريا في  ــم الس ــدين وتتقاس ــاد واملفس املتظاهرين العتقادهم بأنها تغطي على الفس

عملية مكافحة الفساد.

@ÛÃ‹m@Â€@bË‰ÿ€@Öbé–€a@ÜÌaåm@ø@·ËéÌ@kmbÿΩa@ÍàÁ@ÖÏuÎ@Z@äÌÜj€a
Íãb¨a@Û‹«@ÊbΩ5€a@›‡»Ìbfl@ÏÁÎ@ÊÏ„b”@…Ìäíni@¸a

@bÁâÎÜi@‚Ï‘m@Êa@Âÿπ@¥ÓflÏ‡»€a@¥ín–Ωa@kmbÿflZÔib‘»€a
@ıaâãÏ€a@áÏ–„Î@laåy¸a@7qdm@Âfl@bËñÓ‹•@Ú€by@ø@Ô‘Ó‘ßa
“äífl@ÉÌâbm@paáÎ@ÒıÏ–◊Î@ÚÓ‰üÎ@äïb‰«@·öm@Êc@Û‹«

@fibÓny¸aÎ@@kñ‰€a@ÊÏçâbπ@·Ë„a@aÏœ6«a@¥‡ËnΩa@fiaÏ”a@ÂÌÎÜm@fi˝Å@ZÔôb”
ÚÓ‹‡«@@›◊@fi˝Å@ÜyaÎ@›◊@Û‹«@Ú«ãÏfl@âaÎÖ¸a@ÊÏÿmÎ@Òäñj€a@Âfl@ÒÜ«@’üb‰fl@ø

بعد مطالبة البرلمان بالغائها .. استحداث مكاتب للمفتشين العموميين يثير الجدل واالعتراضات
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النائب علي البديري

النائب حسني العقابي
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جمهورية العراق 
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت 
رقم االضبارة |٣٦٠٢|٢٠١٨
التاريخ/٢٠١٩/٨/١٨

إعـــــــــــالن 
تبيع مديرية تنفيذ الكوت االرض الزراعية العقار التسلسل ٤٩/٢م ٣٧ ام هليل الواقع َّـ الكوت العائدة اُّـ اِّـدين (كريم عبد اهللا عزيز) 
ــذه اِّـديرية خالل مدة (٣٠  ــراء مراجعة ه ــاء طلب الدائن (علي عبد تفاحة) البالغ (٥٢٥,٠٠٠,٠٠) مليون فعلى الراغب بالش ــوز لق اِّـحج
ــتصحبا معه التأمينات القانونية عشرة من اِّـائة من القيمة اِّـقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان رسم  ــر مس يوماً) تبدأ من اليوم التالي للنش

التسجيل والداللية على اِّـشرتي.
اِّـنفذ العدل
عقيل خليل خلف الخرسان

اِّـواصفات:ـ 
١- موقعه ورقمه:- االرض الزراعية َّـ العقار اِّـرقم ٤٩/٢م٣٧ ام هليل 

ــركاء فيها علوة  ــكنية اِّـتناثرة تعود للش ــه ونوعه: ارض زراعية ملك صرف عبارة عن ارض زراعية متناثر عليها عدد من الدور الس ٢-جنس
خضروات وفواكه  

٣-حدوده واوصافه: 
٤-مشتمالته :- 

٥-مساحتة :- 
٦-درجة العمران :

٧- الشاغل :-
٨-القيمة اِّـقدرة: ١,٠٣٨,٤٠٠,٠٠٠ حصة اِّـدين هي ٢٣٥٩٤ سهماً من اصل العقار البالغ ٧٥٠٠٠ سهم.

جمهورية العراق
وزارة الكهرباء

العدد: ٢٢٥٩٤/١/١/٨
التاريخ:  /٢٠١٩/٩

 (إعادة إعالن مناقصة عامة)
إعادة إعالن اِّـناقصة ش . ب 2019/11 إعالن للمرة الثانية

تشييد محطة العبارة الثانوية سعة (31.5/2) ام َّـ اي / فرع توزيع كهرباء دياُّـ) 
ــروع  ــركة العامة لتوزيع كهرباء بغداد) دعوة مقدمي العطاءات اِّـؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم ِّـش ــر (وزارة الكهرباء/ الش يس

(تشييد محطة العبارة الثانوية سعة (31.5/2) ام َّـ اي / دياُّـ) مع مالحظة ما يأتي:
ــم  ــركة العامة لتوزيع كهرباء بغداد/ قس - على مقدمي العطاء اِّـؤهلني والراغبني َّـ الحصول على معلومات اضافية االتصال بـ(الش
ــؤون االجتماعية) (طيلة ايام الدوام  ــتنصرية قرب وزارة العمل والش ــاحة اِّـس ــؤون التجارية) َّـ مقرها الكائن (بغداد/ مقابل س الش
ــيتم عقد مؤتمر  ــمية) كما وس ــاعة الثالثة بعد الظهر عدا ايام الجمع والعطل الرس ــاعة الثامنة صباحا ولغاية الس ــمي من الس الرس
ــاعة التاسعة صباحا) َّـ قاعة اِّـؤتمرات (الطابق االرضي) وكما  ــاراتكم يوم الثالثاء اِّـصادف (2019/9/17 الس لالجابة على استفس

موضحة بالتعليمات ِّـقدمي العطاءات. 
- بإمكان مقدمي العطاء اِّـهتمني شراء وثائق العطاء تقديم طلب تحريري اُّـ العنوان اِّـحدد َّـ ورقة بيانات العطاء وبعد دفع قيمة 
البيع للوثائق البالغة (مئتان وخمسون الف دينار) غري قابلة للرد اال َّـ حالة الغاء اِّـناقصة حيث يعاد ثمن الوثائق فقط دون تعويض 

مقدمي العطاء.
ــؤون التجارية/ شعبة اِّـناقصات/ الطابق  ــم الش ــركة العامة لتوزيع كهرباء بغداد/ قس ــليم العطاءات اُّـ العنوان اآلتي (الش - يتم تس
االرضي) َّـ اِّـوعد اِّـحدد، آخر موعد لتسليم العطاءات (الساعة الواحدة بعد الظهر من يوم االحد اِّـصادف 2019/9/22). العطاءات 
ــيكون الغلق بنفس اِّـوعد من اليوم الذي يلي العطلة، وسيتم فتح  ــمية س ــوف ترفض وَّـ حال صادف يوم الغلق عطلة رس اِّـتأخرة س
العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور َّـ العنوان اآلتي (الشركة العامة لتوزيع كهرباء بغداد/ قسم الشؤون 

التجارية/ الطابق االرضي/ قاعة اِّـؤتمرات) َّـ الزمان والتاريخ (الساعة التاسعة صباحا من يوم االثنني اِّـصادف 2019/9/23).
- الشركة غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات ويتحمل من ترسو عليه اِّـناقصة اجور نشر االعالن.

- يتم تسليم العطاءات باليد اُّـ قسم الشؤون التجارية مقابل وصل استالم العطاء وال يسمح بالتقديم عن طريق الربيد االلكرتوني.
ــعون مليون ومائتان وثمانية وستون الف دينار وعلى حساب  ــعة وتس - الكلفة التخمينية االجمالية (499,268,000) اربعمائة وتس

مشروع توسيع وتطوير شبكات التوزيع َّـ دياُّـ واالنبار التبويب 5/3/10
- يرفق مع العطاء كفالة مصرفية ضامنة (تأمينات اولية) خطاب ضمان غري مشروط نافذ ِّـدة (118) يوماً من تاريخ الغلق ومن خالل 
ــمي من مصرف معتمد من البنك اِّـركزي العراقي ال يقل تقييمه عن جيد موقع من قبل اِّـدير اِّـفوض مع التعهد بتغطيته  كتاب رس
وتسديد مبلغه عند اول مطالبة او صك مصدق معنون اُّـ الشركة العامة لتوزيع كهرباء بغداد وبمبلغ قيمته (9,985,360) تسعة 

ماليني وتسعمائة وخمسة وثمانون الف وثالثمائة وستون دينار والتي تمثل (2 %) من الكلفة التخمينية.
- يلتزم مقدم العطاء بتقديم عطائه مع مراعاة ملء القسم الرابع من الوثائق القياسية وتقديمها ورقياً مختومة بالختم الحي وموقعة 
من اِّـدير اِّـفوض لشركته مع كافة الوثائق اِّـكونة لعطائه، وسيتم استبعاد العطاءات غري اِّـستوفية للشروط العامة والخاصة اِّـذكورة 

َّـ الوثائق القياسية. 
www.moelc.gov.iq :اِّـوقع االلكرتوني لنشر شروط اِّـناقصة -

                                                                                                                                                                                           اِّـهندس 
أحمد طالب محسن
اِّـدير العام / وكالة
رئيس مجلس االدارة

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية
محكمة األحوال الشخصية َّـ الكوت

العدد: ٢٢٤١ /ش/٢٠١٩
التاريخ: ٢٠١٩/٩/٣

اُّـ اِّـدعى عليه (عبد اهللا خلف صالح)
إعــــــــــالن

اصدرت محكمة االحوال الشخصية َّـ الكوت قرارها اِّـؤرخ َّـ ٢٠١٩/٨/١٩  الدعوى 
اِّـرقمة اعاله ٢٢٤١/ش/٢٠١٩ بحقك غيابيا بالزامك بدفع نفقة مقدارها (٧٠٠٠ 
ــعار  ــب إش الف دينار)  ألطفالك الثالثة (داليا /دنيا /عراق) وِّـجهولية محل اقامتك حس
ــود بالعدد ١١٢٨٠َّـ ٨/٢٣/  ــرطة الخل ــة الكفاءات َّـ الكوت وكتاب مركز ش منطق
ــرتاض على القرار  ــني محليتني ولك حق االع ــرر تبليغيك َّـ صحيفت ــه تق ٢٠١٩ علي

خالل اِّـدة القانونية البالغة ١٠ ايام من تاريخ تبليغك. 
القاضي صابر جماغ سلمان

جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوت
رقم االضبارة: ٢٠١٩/٢٥٥٧
التاريخ: ٢٠١٩/٩/٣

اُّـ / اِّـنفذ عليه / عبد هللا خلف صالح
ــرطة الخلود) انك مجهول محل  ــد تحقق لهذه اِّـديرية من جهة ذات اختصاص (مركز ش لق
االقامة وليس لك موطن دائم او مؤقت او مختار يمكن اجراء التبليغ عليه، واستناداً للمادة 
(٢٧) من قانون التنفيذ تقرر 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
فائد عبد الكريم احمد

اوصاف اِّـحرر: (نفقة)

إعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالنات

âb‡«�a@ÒÖb«g@…Ìâb��ífl@·«Ü€@�b”b–ma@Êb»�”ÏÌ@ÒÜznΩa@·fl˛aÎ@÷aä��»€a
بغداد / البينة الجديدة

وقع العراق، اتفاقا مع البرنامج اإلمنائي لألمم املتحدة 
عبر مساهمة احلكومة بقيمة ٣٣ مليون دوالر؛ لدعم 
ــتقرار واالعمار فيه. ــاريع إعادة االس ــاطات مش نش
ــت احلكومية العراقية، في بيان لها، إنها «بهذه  وقال
املساهمة املالية تصبح أحد أكبر ١٠ مانحني لبرنامج 
ــتقرار في  ــدة اإلمنائي في مجال إعادة االس األمم املتح
ــاريع تشمل  العراق». وأضافت احلكومة أن «هذه املش
ــية؛  ــى التحتية وتوفير اخلدمات األساس تأهيل البن
ــكان  ــة واإلس ــة الصحي ــاء والرعاي ــاء والكهرب كامل
ــيما  ــررة واملتضررة، ال س ــي املناطق احمل ــم، ف والتعلي
ــالح الدين وديالى  ــوى واألنبار وص ــي محافظات نين ف
ــان، «يعكس هذا  ــب البي وكركوك والبصرة». وبحس

ــتراتيجية مع  ــراكة االس االتفاق التزام العراق بالش
األمم املتحدة؛ الرامية إلى إعادة االستقرار في املناطق 
ــاء وتأهيل البنى التحتية  احملررة وإعادة النازحني، وبن
ــراء الظروف  ــت وتضررت ج ــات التي عان ــي احملافظ ف
ــروع إعادة االستقرار  التي مرت بالبالد». يذكر أن مش
ــدة اإلمنائي،  ــج األمم املتح ــع لبرنام ــراق التاب ــي الع ف
ــروع إلعادة االستقرار  والذي أكمل أكثر من ألفي مش
ــني عراقي. ــه أكثر من ٨ مالي ــتفيد من ــى اآلن يس حت

ــران ٢٠١٥؛ بناء على طلب  ــروع في حزي وانطلق املش
ــن التحالف الدولي  ــن احلكومة العراقية وبدعم م م
ــتقرار  ضد «داعش»، لدعم جهود العراق إلعادة االس
ــريعاً إلى املناطق احملررة، ومساعدة النازحني على  س

العودة إلى مناطقهم.

بغداد / البينة الجديدة
ــارك، امس  ــة العامة للكم ــت الهيئ اعلن
الثالثاء، حتقيق مركز كمرك طريبيل احلدودي 
ايراداً يوميا قارب املليارين وربع املليار دينار.

ــت «البينة  ــان تلق ــة في بي ــت الهيئ وقال
ــز كمرك  ــه، إن «مرك ــخة من اجلديدة» نس
ــراداً يوميا  ــل احلدودي حقق أمس، اي طريبي
قارب املليارين وربع املليار دينار في سلسلة 

ــي يحققها هذا  ــزات النوعية الت من القف
ــرة في املنافذ  ــز واغلب املراكز املنتش املراك
ــد  ــتمرار التزاي ــت، أن «اس ــة». وبين احلدودي
ــرادات املتحققة في اغلب  في معدالت األي
مراكزها الكمركية يأتي كنتيجة طبيعية 
ــا العاملة  ــا كوادره ــود التي تبذله للجه
هناك فضال عن األدارة املتميزة خالل الفترة 
ــة». واضافت، ان «ايراداتها املتحققة  احلالي

ــاب وزارة املالية لدى البنك  تدخل في حس
ــع لتدقيق  ــي والذي يخض ــزي العراق املرك
ــجلة  ديوان الرقابة املالية وبهذا تكون مس
ــة للدولة  ــد املوازنة العام ــراد يرف ــى اي أعل
ــم التحديات  ــرادات النفطية رغ ــد األي بع
ــاد بأعداد املوظفني  واملعوقات والنقص احل
ــائل  ــني وانعدام أدنى متطلبات ووس املؤهل

واجهزة العمل الكمركي».

وكاالت / البينة الجديدة
ــم من الطلب  ــعار الذهب بدع ارتفعت أس
ــن  ــدء كل م ــع ب ــة، م ــالذات اآلمن ــى امل عل
ــوم على  الواليات املتحدة والصني فرض رس
ــلع األخرى في تصعيد للحرب التجارية  س
ــتمرة منذ فترة طويلة مما أجج اخملاوف  املس
ــدأت  ــي. ب ــادي العامل ــؤ االقتص ــن التباط م
ــبتها ١٥ باملئة  ــوم نس ــنطن فرض رس واش
على مجموعة من السلع الصينية، مبا في 
ذلك األحذية والساعات الذكية والشاشات 
ــدء بكني في  ــطحة، مع ب التلفزيونية املس
ــام األمريكي. ــوم جديدة على اخل فرض رس
ــعر الذهب في املعامالت الفورية ٠٫٢  زاد س
ــا  ــة، بعدم ــى ١٥٢٢٫١ دوالر لألونص ــة إل باملئ
انخفض إلى أدنى مستوياته في أسبوع عند 
١٥١٧٫١١ دوالر في اجللسة السابقة. واستقر 
ــة اآلجلة عند  ــب في العقود األمريكي الذه
١٥٢٩٫٥٠ دوالر لألونصة.هذا وساهم تصاعد 
ــر اقتصادين في  ــني أكب ــة ب ــرب التجاري احل

ــن تباطؤ اقتصادي  العالم وتأجج اخملاوف م
ــاع الذهب أكثر من ١٠٠ دوالر  عاملي في ارتف
ــة  ــي. ومن بني املعادن النفيس في آب املاض
األخرى، نزلت الفضة في املعامالت الفورية 

ــى ١٨٫٣١ دوالر لألونصة. وارتفع  ــة إل ٠٫٢ باملئ
ــني ٠٫٥ باملئة إلى ٩٣٥٫٤٥ دوالر لألوقية،  البالت
ــة إلى  ــوم ٠٫٤ باملئ ــد البالدي ــني صع ــي ح ف

١٥٣٦٫٥٥ دوالر لألونصة.
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بغداد / البينة الجديدة
ــترالية الى  ــركات االس ــت وزارة النفط، امس الثالثاء، الش دع
ــط والغاز والطاقة. ــتثمار الفرص املتاحة في قطاع النف اس

ــخة منه، ان  ــة اجلديدة» نس ــوزارة تلقت «البين ــر بيان لل وذك
ــر النفط ثامر عباس  ــؤون الطاقة وزي ــب رئيس الوزراء لش «نائ
ــراق «جوان  ــترالية لدى الع ــفيرة االس ــان التقى الس الغضب
لونديز» والوفد املرافق لها، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي 
ــاع الطاقة». واكد الغضبان، خالل اللقاء  بني البلدين في قط
ــن وتطويرها في  ــات الثنائية بني البلدي ــة «تعزيز العالق اهمي
كافة اجملاالت السيما في قطاع النفط والغاز والطاقة، داعيا 
ــتثمار الفرص املتاحة في هذا  ــترالية الى اس الشركات االس
اجملال». من جانبها اكدت السفيرة االسترالية «جوان لونديز» 
ــترك مع العراق في كافة  ــة بالدها في تعزيز التعاون املش رغب

اجملاالت السيما في قطاع النفط والغاز والطاقة».

بغداد / البينة الجديدة
ــاء  أعلن البنك املركزي العراقي، امس الثالثاء، املضي في إنش
ــاري إلدارة االحتياطيات  عالقة مصرفية مع البرنامج االستش
ــاً أن العالقة تضمنت  ــي، مبين ــك الدول ــع للبن «RAMP» التاب
ــندات التي يصدرها.وقال البنك في بيان  ــتثمار في الس االس
ــاء  ــخة منه، إنه «ميضي في إنش ــت «البينة اجلديدة» نس تلق
ــاري إلدارة االحتياطيات  عالقة مصرفية مع البرنامج االستش
ــاً أن «العالقة تضمنت  ــك الدولي»، مبين ــع للبن (RAMP) التاب
ــاف البنك، أنه  ــندات التي يصدرها».وأض ــتثمار في الس االس
ــالت اخلارجية أُعدت  ــتثمارات والتحوي «ومن طريق دائرة االس
خطة للتعاون مع البنك الدولي في جانب إدارة االحتياطيات، 
ــا ال يقل  ــة الدوالر، مب ــدرة بعمل ــندات املص ــتثمار بالس واالس
ــاري إلدارة  ــج االستش ــد البرنام ــون دوالر». ويع ــن ٣٠٠ ملي ع
ــراً لتقدمي  ــك الدولي منب ــع للبن ــات «RAMP» التاب االحتياطي
ــات في  ــول واالحتياطي ــر إدارة األُص ــي تطوي ــارات ف االستش
ولية؛ لتمكينها من تعظيم  البلدان النامية، واملؤسسات الدّ

مواردها املالية.

الديوانية / البينة الجديدة
ــة الصيفية حملصول  ــة الديوانية أن اخلط ــت مديرية زراع أعلن
الشلب بلغت أكثر من ١٥١ ألف دومن للموسم احلالي ومعدالت 
اإلنتاج املتوقعة ستكون األعلى في تاريخ احملافظة. وذكر بيان 
ــة اطلعت عليه «البينة اجلديدة»، أن «اخلطة الزراعية  للمديري
ــاحات  ــف دومن، وبلغت املس ــي (١٥٥) أل ــذا العام ه ــررة له املق
ــا ذات األصناف  ــن (١٥١) ألف دومن للرتب العلي ــة أكثر م املزروع
ــنوات  ــاً وفيزيائياً مقارنة بالس ــاوة العالية وراثي ــدة والنق اجلي
ــتكون  ــب اإلنتاج املتوقعة س املاضية». وأضاف البيان أن «نس
ــة الديوانية والوصول إلى إنتاج  ــي األعلى في تاريخ محافظ ه
ــمني»، مؤكداً «دقة  ( ١٨٠ ) ألف طن لصنفي العنبر ٣٣ والياس
ــول». واوضحت املديرية  ــاحات املزروعة من احملص األرقام واملس
ــالزم للفالحني  ــم ال ــدمي الدع ــتمرة بتق ــة مس أن «وزارة الزراع
واملزارعني وتوفير البذور اجليدة للرتب العليا واألسمدة (اليوريا 
ــات امليدانية  ــالً عن املتابع ــبة فض ــب) واملبيدات املناس واملرك
حلقول الشلب من قبل الكوادر الفنية التابعة للمديرية بغية 
زيادة اإلنتاج احمللي وسد حاجة السوق احمللية دعماً القتصادنا 

الوطني وتلبية رغبات املواطن العراقي».
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أو  يصوِّب  أن  يريد  من  لكل  مكفول  الرَّد  حق  إن    

ح معلومة وردت في خبر أو مقال ويعتقد أن  يصحِّ

فيها جتنيا او مغالطة إذا رغب في ذلك، وإن ديدننا 

هو احترام الرأي والرأي اآلخر.

„zzzzzÁÊfih

(السنة الرابعة عشرة) العدد (٣٢٥٦) - األربعاء - ٤ - أيلول - ٢٠١٩

7mbÿÌâb◊

أمس الثالثاء، الثالث من أيلول احلالي، حزمت أوراقي معززاً بكتاب 
ــداً مقر نقابة  ــي ٢٠١٩/٩/٣ قاص ــم (١٦٠) ف ــن اجلريدة برق ــادر م ص
ــني ببغداد التي احتفلت قبل أيام بالذكرى الـ(٨٦)  احملامني العراقي
ــوم احملامي العراقي). وكانت  ــها حتت عنوان عريض هو (ي لتأسيس
ــخصياً األستاذ ضياء السعدي  ــيد نقيب احملامني ش وجهتي الس
ــات تزيح عن  ــكوراً بترحاب وبكلمات طيب ــتقبلني مش الذي اس

جسدك كل األتعاب..
ــن احملامني وغير  ــم باملراجعني م ــتنزف زمنه املزدح ــأ أن أس لم أش
ــأن  ــول التذكير بصدد ما مت بش ــور حديثي معه ح ــني، ومتح احملام
ــاعي النقابة بخصوص تشكيل فريق الدفاع عن املتقاعدين  مس
ــع معه جرى بتاريخ (٢٠١٩/٤/٢٠)  على هامش حوار صحفي موس
ــاب النقابة املرقم  ــراً.. وهذا ما تعزز بكت ــا الرجل خالله خي ووعدن

(٧٠٣٤) في ٢٠١٩/٧/١.
وكان الغرض من حركتي هذه واستباق األمور هو أن الكالم الوردي 
ــادة النواب بخصوص  ــراً بعض الس ــول الذي أطلقه مؤخ واملعس

ــن ليس  ــاش املتقاعدي مع
انتخابية).  ــة  (كذب ــوى  س
ــاح  اإليض ــن  م ــد  وللمزي
ــن أن  ــى اخلدي ــم عل واللط
ــة  املالي ــة  اللجن ــو  عض
ــد  أحم ــال  (جم ــة  النيابي
ــة  بعظم ــا  قاله ــيدو)  س
لسانه في تصريح صحفي 
له نشرته جريدتنا أمس أن 
«بعض األطراف السياسية 
ــاعر  مش ــتغل)  (تس
ــالل  خ ــن  م ــن  املتقاعدي
الدعاية االنتخابية املبكرة 
جملالس احملافظات». وأزيدك 
ــعر بيتاً أن السيد  من الش

ــب أكد أن احلكومة غير قادرة على رفع رواتب املتقاعدين كما  النائ
ــيعه بعض النواب، وأزيدك من الشعر بيتاً ثانياً، يقول النائب،  يش
ــخصيات بدأت بالسعي إلثارة  ــية والش أن بعض الكتل السياس
مشاعر املواطنني واملتقاعدين عبر إطالق تصريحات (كاذبة) - واهللا 
هاي زحمة - بشأن مضاعفة راتب املتقاعد من ٤٠٠ ألف دينار الى 

٨٠٠ ألف دينار، وما شابهها من تصريحات!!
ــالفة أننا كي ال نبقى ندور كما الناعور في دوامة  املهم، رباط الس
ــوى قانونية ضد هيئة  ــا املضي بإقامة دع ــات فقد قررن التصريح
ــنواصل  ــة الوزراء، وس ــة ومجلس النواب ورئاس ــد الوطني التقاع
ــراراً منصفاً  ــأن ننتزع ق ــني وأملنا كبير ب ــع نقابة احملام ــل م العم
ــأبقى أردد قولي: ال يفك  ــن، وس ــاة رغيدة للمتقاعدي ــان حي لضم

احلديد إال الطرق عليه وهو ساخن.
ــف بالعباس أن  ــيدو) يحل ــرة: النائب (جمال أحمد س لقطة أخي
ــودة لتعديل  ــلم أي مقترح أو مس اللجنة املالية النيابية لم تتس

قانون التقاعد املوحد!! لعد وين راح النفخ واليلخ يا نواب؟!

عبد الزهرة البياتي*

* رئيس التحرير التنفيذي

وجع يومي
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بغداد / البينة الجديدة
ــد  ــال نائب رئيس هيئة احلش ق
ــدي املهندس  ــعبي ابو مه الش
ــرة الصحفية  إن اإلعالم واألس
ــزا في نقل  ــت دورا متمي مارس
ــن البطوالت  ــرقة ع صورة مش
ــا القوات األمنية  التي حققته
ــعبي في معارك  ــد الش واحلش
ــر، مؤكدا «نحن بحاجة  التحري
ــلطة  الس ــه  كون ــه  ل ــة  ماس
ــدس  املهن ــاف  وأض ــة».  الرابع
خالل زيارته لنقابة الصحفيني 
ــب  النائ ــة  برفق ــني  العراقي
ــه نقيب  ــدي ولقائ احمد االس
ــد  ــني مؤي ــني العراقي الصحفي
ــة الصحفيني  ــي ان «نقاب الالم
ــع  ــة وجمي ــرة الصحفي واألس
أثبتت حضوراً  ــائل اإلعالم  وس
ــاالً وأدامت  ــاً فع ــالً وتعاون فاع

ــاً للمعركة وكان  زخماً حقيقي
ــم  ــر الكبير في حس ــا األث له

املعركة وحتقيق النصر املبني».
ــدس  ــدي املهن ــو مه ــدد أب وش
ــة  على أننا اليوم بحاجة ماس
ــابق كونه  لإلعالم أكثر من الس

ــرة  ــلطة الرابعة وان األس الس
ــت تضحيات  ــة قدم الصحفي
كبيرة وكان لنقابة الصحفيني 
ــارز في رفد جبهات القتال  دور ب
ــوا  ــجعان ضح ــني ش بصحفي
ــل  نق ــل  اج ــن  م ــم  بحياته

ــار العراقي على  ــورة االنتص ص
وإعطاء  اإلرهابية  ــات  التنظيم
ــرأي العام  ــة لل ــالة واضح رس
العاملي بأن العراقيني متوحدون 
ــن وطنهم  ــل الدفاع ع من اج

وسيادته ووحدته.
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بغداد / البينة الجديدة
ــاريع الهندسية  ــم املش ــف رئيس قس كش

ــاحات  ــينية عن فتح مس ــي العتبة احلس ف

ــدر من  ــر ق ــتيعاب أكب ــرة الس ــة كبي إضافي

ــهاد  ــن الوافدين إلحياء ذكرى استش الزائري

ــني (عليه السالم). وقال حسني  اإلمام احلس

رضا مهدي إنه «خالل الفترة املاضية عملت 

ــود ومضاعفة  ــف اجله ــى تكثي ــة عل العتب

ساعات العمل ألجل خدمة الزائرين القادمني 

الى كربالء». وأوضح مهدي «شملت األعمال 

ــة باالضافة  ــواب الرئيس ــعة بعض األب توس

ــرداب  ــن البناء الهيكلي لس ــى االنتهاء م ال

ــاب القبلة، فضالً عن إجناز النفق املمتد من  ب

شارع الشهداء وصوالً الى شارع قبلة اإلمام 

ــني {ع}». واضاف «كما مت فتح سرداب  احلس

ــاحته  ــل اهللا فرجه البالغة مس احلجة عج

ــاء والذي  {٤٠٠٠م٢} ليكون مخصصاً للنس

ميتد من باب الكرامة الى باب السدرة».

ــم ينفع معهم  ــى غدر الغادرين فل ــكوتَ عل رّبْتُ كثيرا الس جَ
فكان الرد التأديبي حتمياً، ولم أؤمن يوماً باحلياد ألنه -كما أراه- 
ــراع بني حق وباطل،  ــانية عندما يكون الص جنب وخيانة لإلنس
ــون منحازاً ولو  ــة، واعتدت أن أك ــة موقف ولو بكلم ولكل حال
بكلمة إلى ما أراه حقا، وعودتني احلياة وظروف العمل أن الشك 
ــدر دون ضرر بالقصد الطيب، أما  ــي النوايا يقود إلى جتنب الغ ف
ــالمي  ــطحي عبثي استس ــويقي س النأي بالنفس فكالم تس

عندما تسود لغة األشرار.
ــط تتزايد  ــرق األوس ــينات بدأت أحداث الش ــذ بداية اخلمس من

والشعارات تتعدد، لكن..
ــاً وتركيا  ــبه اجلزيرة العربية جنوب ــهد منطقة ش لكن لم تش
شماالً وأفغانستان شرقاً وإلى اجلزائر غرباً أكثر ديناميكية في 
ــهد اآلن، ورب ضارة  التآمر وإظهار القوة واحلرب اخلفية كما تش

نافعة!
كل ما يدور نتيجة خالفات باطنية حادة.

• طالبان تتحول من عدو إرهابي سبّبَ نكبات إلى طرف مفاوض 
ــني القاعدة وداعش  ــل مجابهة رفيقتي دربها اإلرهابيت على أم

والوسيط عربي في اخلليج!
ــا ومجابهة خصوم  ــدرات تركي ــني تعزيز ق ــار ب ــان محت • اردوغ
ــطنبول وتشتت رفاق  مناورين أقوياء وبني ند قوي صاعد في اس
ــمال العراق  ــات وجوده وقواته في ش ــه، لكنه يزيد من ثب حيات

وسوريا، وسوريا أكثر تصميما على إخراجه من أراضيها. 
ــدا الكويت التي  ــا على األخرى)، ع ــج تتآمر إحداه • (دول اخللي
رسمت سياسة مستقلة فأصبحت مركزاً حملاولة منع التصادم 

يطلب وساطتها املتصارعون من األقربني. 
ــة الثورية وكثرة  ــا النغمات الراديكالي ــد فيه • اإلمارات تتجس

خصومها لكنها ماضية في أهدافها ولن تتراجع بسهولة. 
ــعودية ابتليت بقرارها في حرب اليمن فصدمت بانقالب  • الس
التحالفات العربية وبثبات غير عادي خلصمها األول احلوثي قبل 

أن يتعدد اخلصوم. 
• إسرائيل انتقلت الى التلويح والتلميح والردع ولم تعد احلرب 
ــها. وحتى الهجمات على (عتاد عراقي)  ــعة في قاموس الواس
ــس جزما أن  ــا بها يصعب ولي ــع الكل على اتهامه ــي يجم الت
ــت بتلك القوة الرادعة. وألم  ــرائيل) ليس تعود إليها، ألنها (إس
نستبعد مبقالنا يوم ٢٠١٩/٨/٢٧ حربا مفتوحة بني إسرائيل وأي 

طرف آخر؟
ــم ترفع عنها  ــا إن ل ــا النووي علن ــدرة تطوره ــوِّحُ بق ــران تل • إي
ــط غرب اخلليج يتراجع أمامها وسنرى  العقوبات، وجنوب ووس

مراكب خليجية تعبر إليها للتصالح.
ــم، والفوز  ــرار) ينبغي تفريده ــوم من األش ــا يكثر (اخلص عندم

لألقوى، وال قوة بال ذكاء، والقوة قوة الذكاء.

(جمال أحمد سيدو) قالها 
بعظمة لسانه َّـ تصريح 
صحفي له نشرته جريدتنا 
أمس أن «بعض األطراف 
السياسية (تستغل) 
مشاعر اِّـتقاعدين من 
خالل الدعاية االنتخابية 
اِّـبكرة..

@ÖbÓßaÎ@·ñ®a@ÜÌä–m
Òäfla˚Ωa@ÚÌäƒ„Î@ãbÓ≠¸aÎ

وفيق السامرائي

من لندن

متابعة / البينة الجديدة
ــا عن نيتها االعتزال  أثارت تغريدة للمغنية اللبنانية إليس

ــر مصدق  ــي تباينت بني غي ــات الت ــن التعليق ــة م عاصف

للخبر ومن يدعوها بإحلاح للعدول عن القرار ومن يتمنى 

لها التوفيق بعيدا عن مجال الفن. وكتبت إليسا على 

حسابها باللغة اإلجنليزية إنها جتهز أللبومها اجلديد 

الذي سيكون “آخر ألبوم” تصدره في مشوارها الفني. 

ــر ألبوم أصدرته العام املاضي يحمل عنوان  وكان آخ

ــي” والذي جاء  ــى كل اللي بيحبون “إل

بعد أزمة صحية كبيرة تعرضت 

لها. وعزت إليسا قرار االعتزال 

باجملال  ــع  الوض ــردي  ت ــى  إل

ــبهته  ش ــذي  ال ــي  الفن

ــيرة إلى  “باملافيا” مش

أن  أنها ال تستطيع 

ــد من  ــج املزي تنت

في  ــال  األعم

ــذه  ه ــل  مث

األجواء.

متابعة / البينة الجديدة
ــل  التواص ــوات  قن ــى  ــورة عل ــراً ص ــرت مؤخ انتش

االجتماعي ملواطنة سويدية تنتظر استقالل القطار. 

هذه الصورة هي لوزيرة سوق العمل السويدية إيلفا 

ثل  ــتغرام. ومتُ ــابها على االنس ــون، من حس يوهانس

ــويد،  ــوزراء والنواب في الس ــورة الواقع حلياة ال الص

بدون حراسة أو سيارة خاصة أو طاقم سكرتارية.

متابعة / البينة الجديدة
ــي فالدميير بوتن،  اصطحب الرئيس الروس
ــب أردوغان، امس  ــره التركي رجب طي نظي
ــيا،  ــارة األخير إلى روس ــالل زي ــاء، خ الثالث
وقام بشراء «آيس كرمي» له، أثناء جولة في 
ــران الدولي والفضاء «ماكس  معرض الطي
ــكي الدولي.  ــار جوكوفس ٢٠١٩» في مط
ــدث تقنيات  ــن أح ــص بعض م ــد فح وبع

ــان أمام  ــية، توقف الرئيس الطيران الروس
ــرت البائعة  ــرمي. وذك ــل لبيع اآليس ك مح
ــعر  ــة املثلجات أن س ــية على عرب الروس
فاتورة اردوغان وبوتن بلغت ٢١٠ روبل (٣٫٢٠ 
دوالر)، لتبدأ محادثة ظريفة بني الرئيسني. 
وسأل الرئيس التركي نظيره الروسي: هل 
ــابي أيضا؟ ليرد بوتن: «أجل،  ستدفع حس

بالطبع فأنت ضيفنا بنهاية املطاف».

@‚Üñm@béÓ€g
A@bËÓ»ibnfl
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تعزية 
ــدة (البينة  ــس تحرير جري ــاب جبار رئي ــل عبد الوه ــزي الزمي يع
ــي الدين  ــد الرزاق محي ــن رواد مجلس د.عب ــة م ــدة) ونخب الجدي
الثقاَّـ، (د . علي  عبد الرزاق محيي الدين) لوفاة ابنة عمه، وأقيم 
ــينية الكليدار) ِّـدة  ــرف َّـ (حس مجلس الفاتحة َّـ النجف األش

يومني من تاريخ ٢-٢٠١٩/٩/٣. للفقيدة الرحمة والغفران.


