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ــدد من اعضاء  ــان تصريحات لع ــابيع ونحن نقرأ بإمع ــذ عدة اس من
ــق بقرب مواجهة البالد أزمة  ــيما تلك التي تتعل مجلس النواب الس
ــل (٢٠٢٠) والذي لم يعد  ــبوقة في موازنة العام املقب مالية غير مس
يفصلنا عنه سوى اشهر معدودات.. وهناك من بات يقدر هذا العجز 
ــنكون  ــار دوالر واذا ما حتقق هذا العجز فإننا س ــني (٢٧ – ٣٠) ملي ماب
ــوأ منذ (١٦) عاماً ولنعترف بأن  ــئنا أم ابينا امام سنوات هي االس ش
ــات االقتصادية  ــا كان ليحصل لوال السياس ــاً كهذا م ــاً كارثي واقع
ــل اللصوص واحلرامية  ــي املتعثر ولوال ما فع ــة واالداء احلكوم الهزيل
ــة االقتراض من اخلارج التي اغرقتنا  ــراق املال العام ولوال سياس وس
في مستنقع الديون من دون مبرر ناهيك عن كون احلكومات العراقية 

ــد  تعتم ــم  ل  (٢٠٠٣) ــد  مابع
سياسات متكنها من اخلروج من 
ــة او االنعتاق من  ــق الزجاج عن
ــي الذي يعتمد  االقتصاد الريع
ــس للدولة  ــورد رئي ــط كم النف
ــال قطاعات  ــن اهم ــك ع ناهي
ــياحية  ــة وس ــة وزراعي صناعي
وانشغال املسؤولني في اجترار 
ــم نقبض  ــات التي ل التصريح
ــا  ــة ام ــوى اجلعجع ــا س منه

ــلني.. ان احلكومة والبرملان  الطحني فكان من حصة احلرامية والفاش
ــعب كي ال يخضع الى سياسة التقشف  ــفة الش مطالبان مبكاش
وشد االحزمة على البطون وان تبادر احلكومة فوراً الى اتخاذ اجراءات 
ــل واكيد ان احلكومة بحكم  ــة حازمة وعاجلة ملعاجلة اخلل اقتصادي
ما لديها من مستشارين من اصحاب اخلبرة واالختصاص قادرة على 
ــتنجاد بنا فلدينا االستعداد لوضع  ذلك وان عجزت فال بأس من االس
ــالد ان املنطقة ملتهبة  ــة الب ــى احلروف وتذكروا ياساس النقاط عل
ــوبة والنفط الذي نصدره اليوم ونعتمد  والتطورات فيها غير محس
ــره اذا ما حتول  ــد ال نقوى على تصدي ــاً في موازناتنا ق ــوارده اساس م

اخلليج الى كتلة من لهب والعاقل يفهم.

* رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

@ÚçbçbÌ@·ÿj»ë@aÏyâbï
Ô€bΩa@åv»€a@Â«

ــي  ــاع االمريك ــر الدف ــد وزي  انتق
ــس) في  ــس ماتي ــبق (جيم االس
 Call Sign Chaos” كتابه اجلديد
ــارات  بعب  “Learning to Lead
صارمة الرئيس االمريكي السابق 
ــه (جوزيف  ــا) ونائب ــاراك اوبام (ب
بايدن) بتجاهل الواقع في العراق، 
ــة  اخلاطئ ــادة  القي أن  ــرا  معتب
وجتاهل   ما يحصل في البالد قد 
ساهم في صعود داعش. وذكرت 
قناة فوكس نيوز االمريكية التي 
ــن الكتاب  ــرت مقتطفات م نش
ــس في كتابه اجلديد لم  أن “ماتي
يتطرق الى مناقشاته مع الرئيس 
احلالي (دونالد ترامب) فيما صرح 
ــم تكن لديه عالقة متوترة  بانه ل
مع الرئيس احلالي”. وقال ماتيس 
ــاة ”أحاول أال  ــي لقائه مع القن ف
ــت، عن  ــد أن انفصل ــدث ، بع أحت
ــأن مسائل  تطرقي مع اإلدارة بش
ــة ، وال اريد التحدث من  السياس

ــي الوقت احلالي  مقعد رخيص ف
ــل مهمتهم اكثر صعوبة“.  وجع
ــق العراق  ــل ”بعد ذلك انزل وواص
ــف متصاعد.  ــرى إلى عن مرة أخ
كان األمر يشبه مشاهدة حطام 
سيارة في حركة بطيئة… كل هذا 
مت التنبؤ به – وكان ميكن الوقاية 
ــراءات  ــاذ االج ــو مت اتخ ــه“. ل من

املناسبة.
على صعيد آخر رأى رئيس مجلس 
النواب (محمد احللبوسي)، امس 
ــة مع اإلرهاب  األربعاء، ان املعرك
ــاكل  لم تنته بعد، مبيناً أن املش
ــن يتم  ــاب ل ــا اإلره ــي خلفه الت
حلها اال بتضافر اجلهود الدولية 
ــتركة، فيما شدد على عدم  املش
ــماح بأن يكون العراق جزءاً  الس
ــال  ــة. وق ــات الدولي ــن الصراع م
أعمال  افتتاح  ــي خالل  احللبوس
اجتماع جلنة املوازنة والتخطيط 
البرملانية  ــة  للجمعي ــة  واملتابع
ــداد، إن النصر  ــيوية في بغ االس
ــش هو صفحة مضيئة  على داع

ــانية وليس في  ــاة االنس في حي
ــاة العراقيني لوحدهم، مبيناً  حي
ــتهدف العراق  أن اإلرهاب لم يس
ــاحة  ــار العراق س ــى وأن اخت حت
حلربه وامنا كان يستهدف املنطقة 

ودول العالم دون استثناء.

وفي التطورات ايضاً أعلنت رئيس 
ــة بالتحقيق في  اللجنة املكلف
ــرف الدولي  ــف االش ــار النج مط
ــوي)، امس األربعاء،  (سناء املوس
ــاد كبيرة  ــود ملفات فس عن وج
ــل املطار، مؤكدة أن  وخطيرة داخ

ــيطر بشكل  أحزابا ومافيات تس
ــل  ــرادات ومفاص ــى اي ــل عل كام
ــت  وقال ــه.  جوانب ــكل  ب ــار  املط
املوسوي إن ”ملفات فساد مالي 
ــف  النج ــار  مط ــص  تخ وإداري 
ــرف الدولي وهناك من يرعى  االش

ــاد داخل املطار“.  شبكات الفس
ــتقدم التقرير  وأضافت، أنها ”س
ــس  ــة مجل ــى رئاس ــي إل النهائ
ــاء على  ــع األعض ــواب ليطل الن
كم الفساد واألحزاب املستولية 

على إيرادات املطار“.
ــة  ــو جلن ــدد عض ــه ه ــن جانب م
النيابية  ــاد  واالقتص ــتثمار  االس
ــعد اخلزعلي)، امس األربعاء،  (س
بفضح الشخصيات املستحوذة 
وزارة  ــركات  ش ــض  بع ــى  عل
ــيرا الى  ــة واملعادن، مش الصناع
ــركات أصبحت  ان عددا من الش
ــض العوائل املتنفذة  مملوكة لبع
ــي إن  ــال اخلزعل ــة. وق ــي الدول ف
ــرة وخطيرة  ــاك ملفات كبي ”هن
ــات متنفذة  ــطوة جه تخص س
ــى  ــل عل ــكل كام ــيطر بش تس
ــركات وزارة الصناعة  عدد من ش
ــد آخر أكد  ــى صعي واملعادن“.عل
ــية للتيار  رئيس الهيئة السياس
ــار الربيعي)، امس  ــدري (نص الص

األربعاء،      تتمة ص٣
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وانكشف المستور.. وزير الدفاع االمريكي االسبق: واشنطن اسهمت بصعود داعش

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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بغداد / 
ــدز إلى مراكز بيع  ــفير التركي فاحت يل ــرت وزارة الزراعة،  امس األربعاء، زيارة الس اعتب
ــتيراد  ــددةً على أنها لن تفتح باب اس ــتهجناً، مش البيض في علوة جميلة أمراً مس
ــفراء في البالد، وما  ــر معنية بحركة الس ــن اخلارج.وقالت الوزارة ، إنها غي ــض م البي
ــيق مع عدد من التجار بزيارة إلى مراكز بيع  ــفير التركي يوم أمس بالتنس قام به الس
بيض املائدة في علوة جميلة وزويني أمر مستهجن وال يؤثر على قرارات الوزارة بشأن 
حماية املنتج احمللي رغم كل الضغوط التي مورست أو متارس االن من أجل ثني الوزارة 
ــدة لوجود زيادات  ــتيراد لبيض املائ ــن قرارها.وأكدت الوزارة، أنها لم ولن تفتح االس ع
ــددةً على أنها ماضية في برامجها  ــب مضاعفة، مش واضحة في انتاج البيض ونس

الداعمة لزيادة االنتاج الزراعي بشقيه احليواني والنباتي.
ــورجة  ــوقي الش ــفير التركي فاحت يلدز أجرى، أمس األربعاء، زيارة إلى س يذكر أن الس
ــب  ــتوردي حلوم الدواجن، بحس وجميلة في بغداد والتقى مع بعض جتار البيض ومس

وسائل إعالم تركية.

وزير الداخلية يقف وسط الشارع يراقب حركة السري من دون حماية وال حرببشية 

دد 
الع

ذا 
َّـ ه

قرأ 
إ

 ان الحكومة والربِّـان 
مطالبان بمكاشفة 
الشعب كي ال يخضع اُّـ 
سياسة التقشف وشد 
االحزمة على البطون 

عبد الوهاب جبار
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ذي قار /  
ــدان اقدم على  ــهر واحد بحق م ــنوات وش ــجن ملدة خمس س ــة جنايات ذي قار حكماً بالس ــت محكم  قض
ــتغالل احدى النساء للتسول في مدينة الناصرية.وأوضح املركز االعالمي جمللس القضاء األعلى أن الهيئة  اس
ــة مالية مقدارها  ــهر واحد مع غرام ــنوات وش ــجن ملدة خمس س ــى حملكمة جنايات ذي قار قضت بالس االول
خمسة عشر مليون دينار   بحق مدان استغل احدى النساء للتسول في مدينة الناصرية.وأشار إلى أن احلكم 

بحق املدان يأتي استنادا الحكام املادة ٦  ثانيا من قانون مكافحة االجتار بالبشر رقم ٢٨ لسنة ٢٠١٢.

@ÚÓ€bfl@ÚflaäÀÎ@paÏ‰��ç@5@Âv��é€a@Z@âb”@á@pbÌb‰u
fiÏén‹€@ıbé‰€a@ÙÜya@›Ãnça@ÊaÜΩ

بغداد /
ــاء، ضبط ٢٩  ــس األربع ــداد، ام ــدة بغ ــة جن ــت مديري أعلن
ــي الصالحية داخل مرأب  ــاحنة محملة بالبيض  منته ش
ــمالي بغداد.وقال إعالم املديرية، إن  في منطقة القاهرة ش
دوريات جندة بغداد وضمن منطقة حي القاهرة ضبطت ٢٩ 
(تريلة) محملة ببيض منتهي الصالحية متوقفة في مرأب 
ضمن املنطقة املذكورة.وأضاف إعالم املديرية ، أنه مت اتخاذ 

اإلجراءات األصولية.

@Ú‹‡™@Ú‰ybë@H29I@¡jô@NNÊÏ‹◊bÌ@›Å
ÖaÜÃi@ø@ÚÓy˝ñ€a@ÔËn‰fl@úÓji

الكويت / وكاالت / 
ــر  عم ــي  الكويت ــب  النائ ــق  عل
الطبطبائي، على قيام العراق بتقدمي 
ــي مجلس  ــد الكويت ف ــكوى ض ش
ــن الدولي.وقال في تصريح نقلته  االم
ــة الرأي الكويتية ان من احملزن  صحيف
ما قامت به احلكومة العراقية، مبينا 

ــذه االمور  ــري بها حل مثل ه كان احل
ــني الطرفني.  ــاورات ب ــالل املش من خ
ــاف انه رغم ما قامت به الكويت  واض
ــاعدات  ــن تقدمي املس ــراق م ــاه الع جت
الواضح  ــن  ــفيات، فم وبناء املستش
أن العراق ال يقدر املساعدات وال يقدر 

معنى األخوة.

@âÜ‘Ì@¸@÷aä��»€a@Z@>��ÌÏ◊@k��ˆb„@NN’��Ó‹»m@ÊÎÖ@Â��fl
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بغداد /  
ــادل عبد  ــوزراء ع ــب رئيس ال ــن مكت اعل
ــماح  ــن الس ــاء، ع ــس االربع ــدي، ام امله
بادخال السيارات ملطار بغداد جللب ذويهم 

ــكرتير  ــفر.وقال س لدى عودتهم من الس
ــس الوزراء الفريق الركن محمد حميد  رئي
البياتي، انه تقرر السماح بإدخال سيارات 
ــداد جللب  ــار بغ ــى مط ــافرين إل ذوي املس

ــفر. واضاف  ذويهم لدى عودتهم من الس
ان هذا االجراء يكون من خالل استنساخ 
ــفر والتي  تتضمن   معلومات  تذكرة الس

عن موعد عودة املسافر.

@ÂÌäœbéΩa@Îá@paâbÓç@fibÅÖhi@Äb‡é€a@NNÊÏ»‡éÌ@äfl¸a@·ËÓ‰»Ì@Âfl@oÓ€bÌ
·ËÌÎá@k‹¶@ÖaÜÃi@âb�fl@µg

بغداد / 
أعلن وزير العمل والشؤون االجتماعية باسم عبد الزمان، عن استعداد 
ــن اعداد العمالة االجنبية العاملة  وزارته إلعداد قاعدة بيانات تتضم
ــتعد العداد قاعدة بيانات  ــي العراق.و قال عبد الزمان، إن ”الوزارة تس ف
ــركات االجنبية  ــة االجنبية في العراق بغية الزام الش ــداد العمال باع
ــبة ٥٠ باملئة من  ــغيل نس ــدة مع احلكومة بتش ــتثمارية املتعاق االس
ــد الزمان، أنه ”من املؤمل ان يقوم  ــة العراقية فيها“.وأضاف عب العمال
ــج تقني حديث  ــوزارة، باعداد برنام ــات التابع لل ــز تقنية املعلوم مرك
يعمل على حصر اعدادها بشكل دقيق بغية التعامل مع هذا امللف“.

ــمولني براتب املعني  ــماء املش ــة ذوي االعاقة اعلنت اس ــني ان ”هيئ وب
ــام احلالي ٢٠١٩ ممن اكملوا  ــابعة والثامنة للع املتفرغ للوجبتني الس
ــماؤهم  ــمولني ممن كانت اس ــي، داعيا املش ــص الطب ــراءات الفح اج
ــودة على املوقع االلكتروني اخلاص بالهيئة والوزارة، الى املراجعة  موج
ــلم االستمارة اخلاصة باصدار البطاقة الذكية (املاستر كارد) في  لتس
بغداد ومحافظات البالد وبحضور املعني فقط وحسب قوائم االسماء 
املنشورة ضمنها وضمن املواعيد اخملصصة لكل منها، من اجل ضمان 

انسيابية العمل واملراجعة بسهولة خدمة لشريحة املتقدمني“.

@pb„bÓi@ÒÜ«b”@ÖaÜ«�@Ü»ném@›‡»€a
÷aä»€a@ø@ÚÓj‰u¸a@Ú€b‡»€a@Â«

األنبار / وكاالت / 
ــار، امس  ــة االنب ــس محافظ ــف مجل كش
ــد الفتتاح  ــد موعد جدي ــاء، عن حتدي األربع
ــوريا غربي  ــدودي مع س ــم احل ــذ القائ منف

االنبار.
ــان محمد  ــس فرحان فرح ــال عضو اجملل وق
ــد إعادة  ــر موع ــرر تغيي ــه تق ــي ، ان الدليم
ــوريا  ــذ القائم احلدودي مع س ــاح منف افتت

غربي االنبار، عازيا السبب الى وجود أعمال 
لم تنجز حلد االن ما دعا اجلهات املعنية إلى 

متديد فترة العمل إلجناز املشروع .
ــيكون يوم الـ١٠  وأضاف أن املوعد اجلديد س

ــد املقرر  ــن املوع ــي بدال م ــول احلال ــن ايل م
ــيرا الى ان  ــول احلالي، مش ــابع من ايل الس
العمل جار على قدم وساق من أجل افتتاح 

املنفذ في املوعد اجلديد.

bÌâÏç@…fl@ÖÎÜßa@·ˆb‘€a@à–‰fl@Äbnnœa@Ü«Ïfl@NNfiÏ‹Ìa@H10I

بغداد / 
ــوزارة الداخلية، امس  ــب املفتش العام ل أعلن مكت
األربعاء، تلقيه شكاوى من شركات تخليص كمركي 
تعمل في منفذ طريبيل احلدودي قالت إنها تعرضت 
البتزاز ومساومة من قبل ضابط مركز شرطة منفذ 
ــغ مالية بلغت  ــع مبال ــا على دف ــل بـإجباره طريبي
ــماح لها مبزاولة أعمالها. ١٥٦ ألف دوالر مقابل الس

ــال املكتب ، إن هذا األمر دعا املفتش العام جمال  وق
ــدي إلى تشكيل جلنة تدقيقية من مكتبه في  األس
محافظة األنبار برئاسة مدير املكتب وعضوية عدد 

ــب للوقوف على حقيقة  من ضباط وموظفي املكت
ــة  ــة التدقيقي ــان، أن اللجن ــكوى.وأضاف البي الش
ــدد من أصحاب  ــذ ودونت أقوال ع ــت إلى املنف انتقل
ــركات الذين تعرضوا البتزاز ومساومة الضابط  الش
وأفادوا محلفني بدفعهم مجبرين مبالغ مالية فاقت 
ــكل  ـــ ١٥٦ ألف دوالر الى الضابط املذكور على ش ال
ــركاتهم بالعمل مهدداً إياهم  دفعات للسماح لش
ــم من مزاولة أعمالهم في حال عدم الرضوخ  مبنعه

للدفع من خالل تلفيق تهم كيدية بحقهم.

@óÓ‹•@pb◊äë@ÙÎbÿ��íi@’Ó‘zn€a@ZÚÓ‹ÅaÜ€a@ÚÓ��ín–fl
â¸ÎÖ@—€c156@Õ‹j∂@ãaåni¸@oôä»m
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بغداد / البينة الجديدة 
ــف اجلهاز املركزي لالحصاء، امس األربعاء، أن ثلث سكان الريف يعانون من  كش
نقص املياه الصاحلة للشرب، مبيناً أن أقل معدل نصيب للمياه الصاحلة للشرب 
ــة أعدها لعام ٢٠١٨،  ــجل في محافظة صالح الدين.وقال اجلهاز في إحصائي س
ــرب في عموم البلد  ــبكات املياه الصاحلة للش ــبة السكان اخملدومني بش إن نس
ــكان اخملدومني بهذه اخلدمة في احلضر ٩١٫٧٪،  ــكلت نسبة الس بلغت ٨٢٫٦٪، ش
ــبكات، إذ  ــكان الريف غير مخدومني بهذه الش ــي حني ما يزال أكثر من ثلث س ف
ــط نصيب الفرد من املياه  ــبة اخملدومني ٦٣٫٣٪. وأضاف اجلهاز، أن متوس بلغت نس
ــرب اجملهزة للسكان الكلي في العراق بلغ ٣٤٢ لتر/يوم، مشيراً إلى  الصاحلة للش
أن أعلى متوسط لنصيف الفرد سجل في محافظة واسط وقد بلغ ٥٨٠ لتر/يوم، 

في حني كان أقل معدل في محافظة صالح الدين حيث بلغ ١٩٠ لتر/يوم.

بغداد / البينة الجديدة 
ــن قيامها  ــأة النزاهة ع ــرة التحقيقات في هي ــت دائ أعلن
ــا بإخراج  ــل؛ لقيامهم ــي بلدية املوص ــط موظفني ف بضب
سجالت رسمية خارج املديرية والتالعب بها، مبينة ضبط 
ــأراض تعود  ــزورة بحوزتهما تتعلق ب ــارات م كتب استفس
ــارت إلى  ملكيتها للدولة. وذكر بيان للنزاهة ان الدائرة أش
ــق عمل من مديرية حتقيق نينوى التابع للهيأة، الذي  أن فري
ــل إلى مديرية بلدية املوصل – وحدة الصادر والوارد في  انتق
اجلانب األيسر، نفذ عملية ضبط متهمني اثنني في البلدية؛ 
ــمية خارج املديرية  ــجالت ووثائق رس لقيامهما بإخراج س
بعد الدوام الرسمي. وأوضح أنها شملت ٦ سجالت ذمة متَّ 
التالعب فيها وترك فراغ ١٠٠٠ رقم صادر، إضافة إلى {٤٠٠} 
ــجل الصادر بينها  ــزور غير داخل في س ــتفادة م كتاب اس
ــني الصادر والتوقيع  ــة وموقعة، مع وجود فرق ب كتب فارغ
ــة، أن الكتب  ــرة النزاه ــهر. وأكدت دائ ــل إلى ثالثة أش يص
ــابق  ــلمة من قبل مدير البلدية الس الفارغة واملوقعة مس
ــجل الصادر  ــا بتنزيلهما في س ــني اللذين قام إلى املتهم
ــارات تتعلق بأراضٍ تعود  الفتة إلى أن أغلب كتب االستفس
، متكن فريق عمل  ــةٍ ــا للدولة.وفي عمليةٍ منفصل ملكيته
ــجيل العقاري نينوى  املديرية الذي انتقل إلى مديرية التس
– الزهور، بالتنسيق مع مكتب املفتش العام لوزارة العدل – 
فرع املنطقة الشمالية ومكتبي االستخبارات ومكافحة 
ــن الوطني في  ــة، فضالً عن جهاز األم ــاب في احملافظ اإلره
ــجيل العقاري، من ضبط أحد املتهمني أثناء  مديرية التس
حصوله على صورة قيد عقار تعود ملكيته ألحد املواطنني 
ــط وكاالت  ــزورة، إضافة إلى ضب ــكات م مبوجب مستمس

وصور قيود وأوليات ومستمسكات مزورة مختلفة.

läí‹€@Úßbñ€a@ÍbÓΩa@ó‘„@ÊÏ„b»Ì@—Ìä€a@Êbÿç@s‹q@Zıbñy�€@å◊äΩa

›ÅÜnÌ@Ô„ÜΩa@ bœÜ€aÎ@NN@oÌäÿm@Ú»flbuÎ@ÚÓqâbßa@ø@7j◊@’Ìäy

رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

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

أسسها الراحل  

كتب محرر الشؤون اِّـحلية
ــوأ فيها مهام  ــذي تب ــذ اللحظة ال من
ــج  ــة انته ــراً للداخلي ــؤوليته وزي مس
ــني طاهر الياسري) خطاً  السيد (ياس
ــاس  ــي العمل يقوم على اس جديداً ف
مغادرة العمل املكتبي والنزول مباشرة 
ــاً من تفاصيل  ــى امليدان ليكون قريب ال

العمل ويالمس االحداث بشكل مباشر 
واكيد ان عمالً ميدانياً مثابراً ومتواصالً 
ــؤول كل صغيرة او  ــه املس ــق في ويالح
ــردودات  ــأنه ان يعطي م ــرة من ش كبي
ــة  طبيع ــى  عل ــس  وينعك ــة  ايجابي
ــطة وفعاليات الوزارة  االداء جململ انش
ــارة هنا الى ان  ــة. والبد من االش اخملتلف

ــة يواصل عمله  ــيد وزير الداخلي الس
الوظيفي من دون كلل او ملل وهدفه في 
ــك هو االرتقاء بعمل مفاصل الوزارة  ذل
ــكل الالئق  ــون خلية نحل وبالش لتك
ــرقة لوزارة  ومبا يؤمن اعطاء صورة مش
ــرة وصميمية بحياة  ذات عالقة مباش
ــتقرارهم.  الناس اليومية وامنهم واس

ــارة الى  ــن االش ــا البد م ــة هن ولألمان
ــيد وكيل  اجلهود املبذولة من قبل الس
ــرطة اللواء (عماد  ــؤون الش الوزارة لش
ــود محمد الدليمي) الذي يترجم  محم
ــيد الوزير بشكل جيد  توجيهات الس
ــن اجل فرض  ــل يومي م ــى واقع عم ال
ــى االمن وهيبة  ــون واحملافظة عل القان

الدولة. ان االنظار تتطلع للسيد الوزير 
احملترم ولشخص وكيل الوزارة لشؤون 
ــالن بهمة عالية  ــرطة فهما يعم الش
ــعبه  وش ــراق  الع ــة  خدم ــا  وغايتهم
ــارك اهللا بكل  ــا وب ــت جهودهم فبورك
املساعي اخليرة وليكن الشعار: «ننقل 

العمل من املكاتب الى امليدان».

‡\ÅË∏\;∞b;fh]“∏\;flŸ;◊⁄¬’\;◊ŒfiÁ;ÍÖà]Ë’\;]·ÖÁÜÂÂ;II;◊®;ÏË÷|;∞b;ÿÊuih;ÏË÷|\Å’\
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ــي محادثات في  توقيــع .. أجرى وزير الدفاع الروس
ــب رئيس اجمللس  ــاء، مع نائ ــكو امس االربع موس
ــعبية  ــكري املركزي جلمهورية الصني الش العس
ــويغو  ــاد ش ــاء، أش ــالل اللق ــيا. وخ ــانغ يوس تش
ــتوى العالقات بني الدولتني، وخاصة في اجملال  مبس
العسكري. وقال: تعتبر الصني شريكا استراتيجيا 
ــار  ــاحة العاملية. وأش ــيا في الس ــيا لروس أساس
ــكل دوري فعاليات  ــني الروسي والصيني، يجريان بش إلى أن اجليش

عسكرية مختلفة.
ــي ووزير الدفاع السابق  ــف املرشح الرئاسي التونس انقالب .. كش
ــة انقالبية كان  ــن محاول ــرمي الزبيدي، ع ــد الك عب
ــد الرئيس الراحل الباجي  يجري التحضير لها ض
ــفى  ــوده في املستش ــاء وج ــي أثن ــد السبس قائ
للعالج. وأدلى في حديث متلفز مبعلومات خطيرة 
ــة لالنقالب على  ــاك محاول ــه كانت هن ــد بأن تفي
ــود  ــرعية حتت قبة البرملان يوم اخلميس األس الش

في٢٧ حزيران املاضي ٢٠١٩.

ــغ كاري الم،  ــغ كون ــة هون ــت زعيم ســحب .. أعلن
ــحب مشروع قانون لتسليم  امس األربعاء عن س
اجملرمني للصني، أدى إلى غرق املدينة في أسوأ أزمة 
سياسية منذ عقود. تصريح الم جاء خالل اجتماع 
داخلي مع املشرعني املؤيدين ومندوبي هونغ كونغ 
ــعب الصيني، ومن  في اجمللس الوطني لنواب الش
ــي وقت الحق  ــدر الم إعالنا عاما ف ــع أن تص املتوق
يوم امس. وتعيش املستعمرة البريطانية السابقة منذ ثالثة أشهر 

أخطر أزماتها السياسية منذ عودتها إلى الصني عام ١٩٩٧.
ــتهدافه آلية  ــزب اهللا مقطع فيديو يوثق اس ــر ح تعديل .. بعد نش
ــأن املركبة  ــرائيلية ب ــرت مصادر إس ــرائيلية أق إس
ــى متنها جنود،  ــتهدفة كانت متحركة وعل املس
ولم تكن مركونة وخالية، كما قيل سابقا. وكتب 
ــكري لصحيفة «هآرتس» عاموس  املراسل العس
ــرائيلية من طراز  ــة املدرعة اإلس ــل، إن املركب هاري
ــير على طريق يبعد حوالي ٥,٥  «زئيف» وكانت تس

كيلومتر عن احلدود حلظة استهدافها.

ــالم تصريحا جديدا  ــائل اإلع تهنئة .. تناقلت وس
ــي دونالد ترامب  ــس األمريك ــرا، فاجأ به الرئي مثي
الكثيرين، ملا هنأ بولندا في الذكرى الـ٨٠ الجتياح 
ــرب العاملية  ــوب احل ــة أراضيها ونش ــا النازي أملاني
ــد ١  ــني األح ــؤال للصحفي ــى س ــة. وردا عل الثاني
ــالة لبولندا مبناسبة  ــبتمبر عما إذا كان له رس س
ــة الثانية  ــرب العاملي ــدالع احل ـــ٨٠ الن ــرى ال الذك
ــالة  ــى بولندا، قال ترامب: «نعم لدي رس ــداء أملانيا النازية عل باعت

ممتازة إلى بولندا».
ــي اليمني تطلعه إلى حتقيق  تأكيــد .. أعرب اجمللس االنتقالي اجلنوب
السالم مع احلكومة املعترف بها دوليا في املفاوضات 
التي من املقرر أن جترى برعاية السعودية في جدة.

وذكر عضو هيئة الرئاسة في اجمللس عدنان الكاف، 
على حسابه في «تويتر» مساء أمس االول الثالثاء، 
ــاورات  ــور وفد من «االنتقالي اجلنوبي» ملش أن حض
ــزام اجمللس بدعوة احلوار  جدة تأكيد جدي على الت

الذي أطلقتها السعودية.

بغداد / البينة الجديدة
ــني الياسري، امس  أكد وزير الداخلية ياس
ــن  ــى األم ــة عل ــة احملافظ ــاء، أهمي األربع
ــة الدولة،  ــرض القانون وهيب ــام وف والنظ
ــيراً إلى ضرورة مراعاة حقوق االنسان. مش

ــر الداخلية  ــري، إن وزي وقال مكتب الياس
ياسني الياسري تفقد، امس األربعاء، مقر 

قيادة شرطة بغداد، والتقى قائد الشرطة 
ــن الضباط  ــدي وعدداً م ــواء صالح مه الل
ــري خالل لقائه  ــبني. وأكد الياس واملنتس
ــان، على  ــداد، وفقاً للبي ــرطة بغ ــد ش قائ
أهمية احملافظة على األمن والنظام وفرض 
القانون وإبداء احلرص على أرواح وممتلكات 
ــي االجهزة  ــيق مع باق ــني بالتنس املواطن

االمنية. وشدد الياسري، على ضرورة العمل 
ــرض هيبة الدولة مع مراعاة حقوق  على ف
االنسان الذي يعد أمراً اساًسياً ومهماً في 
عمل ضباط ومنتسبي الداخلية، موجهاً 
ــرطة بغداد بـمتابعة العمل على  قائد ش
ــات وتوفير  ــالت وصيانة اآللي ــة العج إدام

كافة االحتياجات بالسرعة املمكنة.

بغداد / البينة الجديدة 
ــرا اندلع في  ــأن حريقا كبي ــس االربعاء، ب ــدر امني، ام ــاد مص اف
ــرق الدفاع املدني  ــار الى ان ف ــة احلارثية ببغداد، فيما اش منطق
تدخلت الخماده. وقال املصدر ، ان اكثر من ١٤ فرقة اطفاء بقيادة 
ــلمان بوهان متكنت من  مدير عام الدفاع املدني اللواء كاظم س
ــة ضمن منطقة  ــل مذخر لالدوي ــب داخ ــاد حريق كبير نش اخم
ــال واخالء  ــاذ عدد من العم ــاف انه مت انق ــداد. واض ــة ببغ احلارثي
ــر أن بغداد وعدداً  ــائي العامل فيه. يذك ــر من الكادر النس املذخ
من احملافظات تشهد بني فترة وأخرى اندالع حرائق عدة، السيما 
في دوائر الدولة واألسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع املدني 
ــياق ذي صلة افاد  ــدوث متاس كهربائي. وفي س ــا إلى ح غالبيته
ــدر امني، امس االربعاء، باندالع حريق في كرفانات بجامعة  مص
ــت في محافظة صالح الدين. وقال املصدر، ان حريقا اندلع  تكري
ــام  ــتخدم كمنام للطلبة داخل االقس ــي كرفانات عدد ٢ تس ف
ــا ادى الى احلاق اضرار مادية دون وقوع اية  الداخلية باجلامعة، م
ــاع املدني اخمدت  ــرية. واضاف املصدر ان فرق الدف ــائر بش خس
ــباب اندالعه.  ــه مت فتح حتقيق ملعرفة اس ــيرا الى ان احلريق، مش
يذكر أن بغداد وعدداً من احملافظات تشهد بني فترة وأخرى اندالع 
ــواق التجارية، فيما  ــيما في دوائر الدولة واألس حرائق عدة، الس

تعزو فرق الدفاع املدني غالبيتها إلى حدوث متاس كهربائي.

بغداد / البينة الجديدة
أكد رئيس كتلة النصر البرملانية رياض التميمي، امس األربعاء، 
ــريع العديد من  ــهد تش ــريعي املقبل سيش ــل التش أن الفص
ــاً أن انعقاد  ــة وزراء، مبين ــتجواب خمس ــني املهمة واس القوان
ــل  ــي تأجي ــبب ف ــيوية كان الس ــات اآلس ــات البرملان اجتماع
ــنة  ــريعي اجلديد. وقال التميمي، إن الس ــالق الفصل التش انط
ــريعية الثانية ابتدأت في الثالث من الشهر احلالي لكنه  التش
ــيوية فقد مت تأجيل  ــبب انعقاد اجتماعات البرملانات اآلس وبس
انعقاد اجللسات إلى ما بعد العاشر من محرم احلالي، مبيناً أن 
هناك العديد من القوانني املهمة والتي تلبي طموحات املواطن 
ــيكون البرملان على موعد مع تشريعها بالفصل التشريعي  س
ــة االحتادي  ــة ومجلس اخلدم ــني احملكمة االحتادي ــل كقوان املقب
والنفط والغاز وقوانني أخرى. وأضاف التميمي، أن رئاسة البرملان 
ــكل مكثف على حث احلكومة  واللجان البرملانية يعملون بش
بغية إرسال القوانني املهمة إلى البرملان للمضي في تشريعها، 
ــتعداد ألي قرار  ــان جاهز وفي كامل االس ــدداً على أن البرمل مش
ــق برنامجها  ــة في مرحلة تطبي ــون يخدم عمل احلكوم أو قان
ــواب ال يتحمل  ــى أن مجلس الن ــت التميمي، إل ــي. ولف احلكوم
ــابقة كونها  ــني بالفترة الس ــريع القوان ــؤولية تأخير تش مس
ــة القوانني  ــؤولية قل ــة وهي من تتحمل مس ــي من احلكوم تأت
ــريعها في تلك املرحلة.وتابع، أنه إلى جانب تشريع  التي مت تش
ــاً حاضراً  ــيكون أيض ــإن اجلانب الرقابي س ــة ف ــني املهم القوان
ــئلة البرملانية واستكمال  بقوة باملرحلة املقبلة من خالل األس
إجراءات استجواب خمسة وزراء بانتظار حتديد موعد لها والتي 
ــتجوابات مهنية بعيدة عن التسقيط السياسي  ستكون اس

أو االستهداف الشخصي.

بغداد / البينة الجديدة 
ــج الدور الثاني  ــس األربعاء، إعالن نتائ ــت وزارة التربية، ام رجح
ــادس االعدادي خالل  ــط والس للمراحل املنتهية للثالث املتوس
ــام. وقال مدير العالقات العامة واإلعالم في وزارة التربية  ٧- ١٠ أي
ــي للمراحل املنتهية  ــج الدور الثان ــن إن نتائ فراس محمد حس
ــط والسادس االعدادي سيتم اإلعالن عنها خالل  للثالث املتوس
ــادس االعدادي فتح اجملال  ٧-١٠ أيام. وأضاف أن نظام اإلعادة للس
ــدور الثاني، رغم العدد الكبير من  للكثير من الطلبة باختيار ال
ــجل أي حاالت من  ــات االمتحانية لم تس ــة، إال ان القاع الطلب
ــيراً إلى أن اجواء االمتحانات  ــكاوى عكس الدور األول، مش الش
ــتكون  ــت هادئة، وهو ما يبعث بالطمأنينة للنتائج التي س كان
ــع اإلجراءات  ــالم ان التربية وفرت جمي ــرة. وتابع مدير االع مبش
ــتية الالزمة من قاعات خاصة للمشرفني واملصححني  اللوجس
بالقيام بأعمالهم عن طريق استخدام الكونترول املركزي مثلما 

جرى في الدور األول.

بغداد / البينة الجديدة
اكد عضو مجلس النواب فيصل العيساوي, امس االربعاء, عزم 
ــريعي الثالث وضع القوانني  مجلس النواب خالل الفصل التش
ــون احملكمة  ــا ان قان ــريع, مبين ــات التش ــن اولوي ــة ضم احلاكم
ــيني العموميني في مقدمة  االحتادية وقرار الغاء مكاتب املفتش
ــريعي الثالث  ــاوي إن ”الفصل التش تلك القوانني. وقال العيس
ــهد اقرار قوانني مهمة خاصة القوانني احلاكمة التي من  سيش
ــي للحكومة احلالية واحلكومات  ــأنها دعم البرنامج احلكوم ش
القادمة“. واضاف ان ”قانون احملكمة االحتادية والغاء قرار مكاتب 
ــيتم اقرارها  ــتتصدر القوانني التي س ــني العموميني س املفتش
ــام اجمللس  ــث, فضال عن اهتم ــريعي الثال ــة الفصل التش بداي
ــأن  ــية بايالء اهمية للوصول الى اتفاقات بش والكتل السياس
القوانني اخلالفية كالنفط والغاز وغيرها“. واشار العيساوي إلى 
أن ”مجلس النواب سيستمر في عقد ثماني جلسات كل شهر 

بواقع جلستني لكل اسبوع“.
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بغداد / البينة الجديدة 
ــط  ــات الفرات االوس ــادة عملي ــفت قي كش
ــعبي، امس األربعاء، عن متيز  ــد الش للحش
ــذا العام  ــوراء ه ــة االمنية لزيارة عاش اخلط
ــكل  ــتخباراتي بش ــاد العنصر االس باعتم
ــواء علي  ــد العمليات الل ــف. وقال قائ مكث

ــهدتها  احلمداني إن ”اجتماعات مكثفة ش
ــتخبارات  ــؤولي االس ــة ملس ــام املنصرم االي
ــؤولي  ــط ومس في محافظات الفرات االوس
ــدف تكثيف اجلهد  ــتخبارات االلوية به اس
ــوراء، وتفعيل  ــارة عاش ــتخباري في زي االس
ــررات اخلطة“. واضاف  دورهم في تطبيق مق

احلمداني ان ”قيادة عمليات الفرات االوسط 
ــرطة واجليش  ــادات الش ــع قي ــيق م بالتنس
ــي اخلطة  ــور ف ــر من مح ــى اكث ــل عل تعم
ــني الدفاعات باجتاه  االمنية متمثلة بتحص
ــة كالكاميرات  ــر املعدات الفني العدو، ونش

والطائرات والرادارات، والعمل االمني“.

 بغداد / البينة الجديدة
ــوزراء عادل  ــب مكتب رئيس ال خاط
ح  ــس االربعاء، الفالّ عبد املهدي، ام
ــتمرون في  ــول «مس بالق ــي  العراق
ــتالم  الس ــتودعات  املس ــاء  انش
السكرتير  وقال  الشلب».  محصول 
ــوزراء الفريق الركن  اخلاص لرئيس ال
محمد حميد البياتي «نؤكد للفالح 
ــتمر  ــد الفني مس ــي ان اجله العراق

ــتودعات والصوامع  ــاء املس في انش
الستالم محصول الشلب». واضاف 
ــات  محافظ ــي  ف ــون  يك ــك  |ذل ان 
ــوب العراق». ــط وجن ــرات االوس الف
ــت  ــة نقل االمني ــوات  الق ان  ــر  يذك
ــى مدينة  ال ــة  الكونكريتي ــل  الكت
ــايلو  ــتخدامها في س ــوت الس الك
ــوت اخملصص  ــي الك ــحيمية ف الش

خلزن احلبوب.

ح العراقي: مكتب عبد المهدي يخاطب الفالّ
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بغداد / البينة اجلديدة 
اكد رئيس مجلس النواب السابق سليم اجلبوري ووزير الدفاع جناح الشمري، ضرورة احلفاظ 
ــليم اجلبوري استقبل في مكتبه وزير  ــيادته.وقال مكتب اجلبوري ، إن س على أمن العراق وس
ــمري حيث مت خالل اللقاء مناقشة األوضاع األمنية في البالد.وأضاف أنه مت  الدفاع جناح الش
ــات والتعقيدات بني دول منطقة  ــتعراض الوضع اإلقليمي والدولي وتصاعد حدة املناكف اس
ــرورة احلفاظ على أمن العراق  ــط والتي تلقي بظاللها على العراق والتأكيد ض ــرق األوس الش
وسيادته.ونقل البيان عن اجلبوري تأكيده أهمية أن يكون العراق نقطة مشتركة بني األطراف 
ــى املنطقة، والنأي  ــواء االحتقان التي تخيم عل ــالً إيجابياً في تخفيف أج ــة وفاع املتصارع
ــة احملاور  ــاحةٍ للصراعات اإلقليمية والدولية واالبتعاد عن سياس بالبالد من أن تتحول إلى س

والتخندقات.

 بغداد / البينة اجلديدة
ــؤون االجتماعية، امس األربعاء، عن تخصيص ٦٠٪ من حجم  أعلنت جلنة العمل والش
األموال ضمن مشروع قانون املوازنة االحتادية لعام ٢٠٢٠ لالستثمار وحل أزمة البطالة.
وقال عضو اللجنة فاضل الفتالوي ، إن ”احلكومة متوجهة نحو اعادة الصناعات احمللية 
ــل“، الفتا إلى إن ”اعادة  ــال اخلريجني العاطلني عن العم وتفعيل القطاع اخلاص النتش
الصناعات احمللية سيسهم في حل أزمة البطالة بشكل عام“.وأضاف أن ”موازنة ٢٠٢٠ 
ــتثمار والصناعات احمللية حلل أزمة البطالة“،  ــتخصص ٦٠٪ من حجم األموال لالس س
ــبب  تزايد أعداد العاطلني عن  ــابقة س ــغيلية في األعوام الس مبينا أن ”املوازنات التش
ــتثمار النيابية، االثنني  ــة االقتصاد واالس ــة اخلريجني“.وأكدت جلن ــع بطال العمل وتوس
املاضي، وجود جهات سياسية متنع إعادة احياء الصناعات احمللية لعدم ضرب مصانعها 
خارج البالد، فيما بينت أن بعض الدول غير مؤيدة إلعادة الصناعات احمللية لبقاء العراق 

سوقا لبضائعها االستهالكية.
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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

اربيل / البينة اجلديدة 
بأن  الدولي،  ــف  التحال أفاد 
ــم داعش بدأت  خاليا تنظي
ــم  تنظي ــادة  بإع ــدداً  مج
ل  ــكّ يش ــات  وب ــه،  صفوف
ــودة النازحني. عائقاً أمام ع

ــوات التحالف  ــال قائد ق وق
ــالل لقائه  ــول الكاميرا خ ب
ــس حكومة  ــل رئي ــي أربي ف
ــرور  ــتان مس ــم كردس إقلي
ــا ال  ــك اخلالي ــي، إن تل بارزان
ــرا جديا في  ــزال متثل خط ت
ــكل  وتش ــق،  املناط ــذه  ه
النازحني  ــودة  أمام ع عائقا 
ــيراً إلى  ــم، مش ــى دياره إل
ــيق بني قوات  أهمية التنس
ــوات  والق ــمركة  البيش
ــر  ــة خط ــة ملواجه العراقي
ــن جانبه،  ــم داعش.م تنظي
ــه ال تزال  ــي إن ــح بارزان أوض
العوامل التي أدت إلى ظهور 

ــش قائمة، لذلك نرى أن  داع
بتنفيذ  ــدأ  ب داعش  تنظيم 
ــاطات إرهابية في عدد  نش
ــكل  مما يش ــق،  املناط ــن  م

ــكانها،  لس جديا  ــدا  تهدي
ــن العراق  ــيرا إلى أن أم مش
ــة. املنطق ــن  بأم ــط  مرتب

وشدد رئيس حكومة إقليم 

ــى أن حتقيق  ــتان، عل كردس
األمن في العراق سينعكس 
ــتقرار  اس ــى  عل ــا  إيجاب

املنطقة برمتها.

Ú€b�j€a@Úflãc@›yÎ@âb‡rnç˝€@óñÇnç@RPRP@Ú„ãaÏfl@Âfl@EVP@Z@ÚÓibÓ‰€a@›‡»€a
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  بغداد / البينة اجلديدة 
ــركة هولندية  ــي، مذكرة تفاهم مع ش ــهر احلال ــركة نفط البصرة، منتصف الش توقع ش
ــام باملنطقة البحرية  ــرة صناعية لتصدير النفط اخل ــة طريق لبناء اكبر جزي ــداد خارط الع
شمال اخلليج.وقال مدير عام الشركة احسان عبد اجلبار، في تصريح صحفي، ان «الشركة 
ــركة {بوس كالس} الهولندية لبناء  ــتوقع منتصف الشهر احلالي مذكرة تفاهم مع ش س
ــمال اخلليج، وتعد احدى  ــة لتصدير النفط اخلام باملنطقة البحرية ش ــر جزيرة صناعي اكب
ــركة ستوقع عقد الدراسة  كبريات اجلزر الصناعية بالعالم.وبني ان وزارة النفط ممثلة بالش
ــاريع الصناعات النفطية البحرية مستقبال  ــارية مما ميهد للبالد الدخول في مش االستش
ـــة  ــروع دراس ــة بـاملـوازنـات الـعـامـة لـلـدولـة، متوقعا اجناز مش ــم املـوارد املالي وتعظي
ــغ مليوني برميل يوميا  ــام ٢٠٢٢ بطاقة تصديرية تبل ــييد اجلزيرة النفطية بحلول الع تش
ـــتـركـة  ــع الـطـاقـة املـش ــي مع قـدرات لرف ــدود ٦ ماليني برميل قياس ــتيعابية بح واس
ــة الــوصــول الــى  ــتقبال إلتاح ــروع مبعدل اعلى مس الـتـصـديـريـة والـخـزنـيـة للمش
ــة من النفط  ــوق العاملي ــوزارة لتوفير احتياجات الس ـــتـهـدف مـن قبل الـ ــم املـس الـرقـ
ــح عـبـد الـجـبـار ان «الـعـقـد الـنـهـائـي يتضمن اعــداد خـارطـة طـريـق  اخلام.واوضـــ
لتوضيح جميع التفاصيل الهندسية واللوجستية واالسـتـثـمـاريـة واالقــتــصــاديــة 
ــترداد املالي للطرفني». ــروع العمالق، فضال عن آلية االس ـــكـن للعاملني بهذا املش والـس

ــياق متصل، اشـار مدير الشركة الى احملافظة على االستقرار النسبي في مـعـدل  وفـي س
ـــهـر الـحـالـي عـبـر  الـطـاقـة الـتـصـديـريـة لـلـنـفـط الـخـام املـخـطـط لــه لـلـش
ــي يوميا مسجال انخفاضا بحدود ٥٠  مـوانـئ البصرة عند ٣ ماليني و٤٠٠ ألف برميل قياس
ــهر املاضي الذي كان مبعدل ٣ ماليني و٤٥٠ ألــف  الف برميل يوميا عن معدل التصدير للش

بـرمـيـل قـيـاسـي يـومـيـا وفـقـا حملددات منظمة {اوبك}».

ــواالة  امل ــوم  ــود مفه بوج ــن  يؤم ال  ــه  أن
واملعارضة للحكومة، فيما أشار إلى قرب 
ــتثمار داخل  ع االس ــريع قانون يشجّ تش
البالد. وقال الربيعي ، نحن ال نؤمن بوجود 
مفهوم املواالة واملعارضة للحكومة وإمنا 
هناك موقف معلق وفقاً لتنفيذ احلكومة 
لبرنامجها املعلن واحملدد بسقوف زمنية 
ألن احلكومة ولدت في ظرف تاريخي حرج 
ويجب دعمها وتقومي مسارها ومحاسبة 

املقصرين عند عدم تنفيذ البرنامج احملدد. 
ــتثمار  ــاف أن أي بلد يريد جذب االس وأض
ــليمة  ــب عليه خلق بيئة قانونية س يج
ــاً أن هناك  ــتقرة، مبين ــة امنية مس وبيئ
قانون مهم مشترك لتشجيع االستثمار 
ما بني رئاسة اجلمهورية ورئاسة مجلس 
الوزراء سنعمل على تشريعه والتصويت 
عليه بعد إعداده وصياغته بشكل نهائي 

عند ارساله الى مجلس النواب.

ــحابهم من  ــي وقت أعلن (٦) نواب انس ف
ــالح {عمل}  ــع املدني لإلص كتلة التجم
ــليم اجلبوري). ووقع كل من  ــة (س برئاس
ــى احملمدي  ــي ويحي ــاد اجلناب ــواب {زي الن
ــاري وزيتون  ــة املس وصفاء الغامن وعائش
ــميعة الغالب} على وثيقة  الدليمي وس
ــاروا  ــحابهم من كتلة {عمل}. وأش انس
في اعالنهم الى ان االنسحاب بدء من ٣/ 
ــحبون  ٩/ ٢٠١٩. ولم يوضح النواب املنس

ــبب قرارهم كما لم يصدر بعد تعليق  س
من الكتلة.

ــد وزير اخلارجية  ــورات ايضاً اك وفي التط
ان  ــاء،  االربع ــس  ام ــم)،  احلكي ــد  (محم
ــر  عب ــدة  املتح ــالمم  ل ــيتجه  س ــراق  الع
ــرائيل  الطرق القانونية اذا ثبت تورط اس
ــكرية. فيما  ــرات العس ــتهداف املق باس
ــاحة  ــراق لن يكون س ــدد على أن الع ش

للنزاع واالختالف.

من جانبها كشفت خلية اإلعالم األمني، 
ــس االربعاء، عن مخطط يفضح كذب  ام
عصابات داعش في ترويج االخبار املزيفة. 
ــة، ان عصابات داعش  ــان للخلي ــر بي وذك
ــا  ــي بأنه ــام املتلق ــاول ايه ــة حت اإلرهابي
ــات إجرامية في  ــت من تنفيذ عملي متكن
العراق من خالل نشر االخبار الكاذبة عبر 

ما تسمى وكالة أعماق.

وانكشف المستور.. وزير الدفاع االمريكي االسبق: واشنطن اسهمت بصعود داعش

بغداد / البينة اجلديدة
عدد  زيادة  العاني،  هاشم  محمد  التجارة  وزير  أعلن 
ضمن  الطعام  وزيت  والسكر  الطحني  مواد  وجبات 
نتيجة  احلالي  للعام  التموينية  البطاقة  مفردات 
محصول  من  املسوقة  الكميات  في  احلاصلة  الزيادات 
احلنطة خالل املوسم التسويقي واالستفادة من موسم 
 ،  ، الوزير  العاملية.وقال  السوق  في  االسعار  انخفاض 
املواطنني  جتهيز  وجبات  زيادة  ناقشت  الرأي  ”هيئة  إن 
باملفردات الغذائية ملواد الطحني حيث اصبحت عشرة 
وجبات بعد ان كانت سبعة، كذلك زيادة وجبات جتهيز 
ست  من  بدال  وجبات  ثماني  الى  الطعام  وزيت  السكر 

وجبات التي كانت معتمدة منذ عام ٢٠١٤ نتيجة االزمة 
ايضا  ناقشت  الرأي  ”هيئة  أن  العاني،  املالية“.وأضاف 
برنامج حتسني االداء املؤسسي في مفاصل عمل الوزارة 
في الدوائر والشركات، فضال عن مناقشة قرار مجلس 
الوزراء ١٢٨ اخلاص باالسواق املركزية“، كاشفا عن ”رغبة 
إلعادة العمل بتلك االسواق في ضوء االستثمارات التي 
قامت بها الشركة لعدد من االسواق املركزية في بغداد 
واحملافظات  بغداد  في  جديدة  اسواق  طرح  عن  فضال 
املنافسة  ودخولها  تأهيلها  اعادة  لغرض  لالستثمار 
للعام  الوزارة  خطة  ”مناقشة  إلى،  التجارية“.وأشار 
املقبلة  االربع  للسنوات  االستراتيجية  واخلطة  املقبل 

كذلك اقرار خطة طبع البطاقة التموينية لعامي ٢٠٢٠-
٢٠٢١ وتسليمها الى املواطنني خالل الفترة املقبلة بعد 
احلكومية“.وبني  املطابع  من  املقدمة  العروض  استالم 
الوزير، أن ”اخلطة االستراتيجية تناولت اجلدول املقترح 
لشراء املواد الغذائية ضمن البطاقة التموينية والبرامج 
واملشاريع املقترحة كذلك التحديات ومعوقات العمل“.

تنفيذ  آليات  تضمنت كذلك  ”اخلطة  أن  الوزير،  وأضاف 
الوزراء  رئيس  السيد  اعلنه  الذي  احلكومي  البرنامج 
اخلزين  بتوفير  واخلاصة  الوزارة  عمل  بواقع  واملتعلقة 
االستراتيجي والبطاقة الذكية وزيادة دعم تخصيصات 
مديرية  اعلنت  آخر  صعيد  التموينية“.على  البطاقة 

االربعاء، عن فتح مكاتب للضريبة  العامة، امس  املرور 
داخل مواقع التسجيل في بغداد.وقال معاون مدير املرور 
للشؤون الفنية اللواء ضياء حسني ، ان املديرية فتحت 
في  لها  التابعة  التسجيل  مواقع  في  ضرائب  مكاتب 
معامالت  تسهيل  بهدف  جاء  ذلك  ان  مبينا  بغداد، 
خالل  تنتهي  املواطنني  املعامالت  ان  واضاف  املواطنني. 
ان  الى  مشيرا  حد،  كاقصى  ساعة  او  ساعة  نصف 
الدوام سيكون من الساعة السابعة صباحا لغاية الـ٦ 
ولكن  العمل  على  يؤثر  االنترنت  قطع  ان  مساء.وتابع 

بشكل غير مباشر.
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 بغداد / البينة اجلديدة
مد  ان  النقل،  وزارة  اعلنت 
خط طيران دولي مباشر من 
وبالعكس  لندن  الى  بغداد 
على منت الطائر االخضر هو 
ونظيره  وزيرها  لقاء  محور 

البريطاني في بالد االخير.
وقالت الوزارة ، إن وزير النقل 
نظيره  االول  امس  التقى 
في  ماينارد  بول  البريطاني 
لندن  البريطانية  العاصمة 
العراقي  السفير  بحضور 
ان  مبينة  التميمي،  صالح 
ان  اللقاء  خالل  بني  لعيبي 
حترص  العراقية  النقل  وزارة 

التعاون  جسور  مد  على 
لتشغيل  البلدين  بني 
بصورة  اجلوية  الرحالت 
مطارات  كافة  الى  مباشرة 
يعود  مبا  املتحدة  اململكة 
وكذلك  للبلدين  باملنفعة 
االستفادة من اخلبرات فيما 
اجلوي  النقل  مجال  يخص 
احلظر  برفع  ومبايسهم 

االوربي عن الطائر االخضر.
لعيبي  أن  الوزارة،  واضافت 
موقف  كسب  على  حرص 
ودورهم  البريطاني  اجلانب 
احلظر  لرفع  الفاعل  احملوري 
الوطني  الناقل  عن  االوربي 

كونهم عضوا مهما وفاعال 
السالمة  منظمة  في 

االوربية األياسا.
وزير  ان  الى  الوزارة،  ولفتت 
رسالة  بعدها  قدم  النقل   
البريطاني  لنظيره  حتريرية 
وزارة  مقر  في  ماينارد  بول 
لندن  العاصمة  في  النقل 
اجلانب  دعم  تضمنت 
هذا  لتحقيق  البريطاني 
السفير  بحضور  املطلب 
تبادل  مت  كما  العراقي، 
بني  التذكارية  الهدايا 

اجلانبني.

@¡Å@Üfl@bÓ„b�Ìäi@ø@szjÌ@›‘‰€a@äÌãÎ
ÊÜ‰€@µa@ÖaÜÃi@Âfl@äëbjfl@Ô€ÎÖ@Êa7üبغداد / البينة اجلديدة

أعلن النائب عن كتلة احلكمة النيابية محمود مال طالل، 
عن انضمام نائبني جدد الى جبهة املعارضة.وقال مال طالل 
والتي  معارضة  جبهة  بتشكيل  شرع  احلكمة  تيار  إن   ،
عالء  النائبني  أن  الظل.وأضاف  حكومة  عنها  سيتمخض 
الى  التميمي انضما بشكل رسمي  ورياض  الدلفي  سكر 
املقبلة االعالن عن  األيام  املعارضة فيما ستشهد  جبهة 
قيادات ونواب في هذه اجلبهة التي تهدف لتصحيح املسار 
السياسي.وأوضح مال طالل، أن هذه اجلبهة ستعمل على 
حكومة  تشكيل  الى  فباالضافة  ومفصل  اجتاه  من  اكثر 
الظل فانها ستعمل على خلق بيئة تفاهمات وشراكات 

من اجل تغير واصالح حقيقي يهدف الى مغادرت احملاصصة 
وتابع  التنفيذ.  في  واجلدية  العمل  في  املنطق  بيئة  وخلق 
عازمون على العمل الصالح املنظومة احلكومية مبا يخدم 
ابناء البلد واالهم اخراج الفاسدين من خالل استجوابهم 

بالطرق القانونية وبالعلن.

Úôâb»Ωa@ÚËju@µa@¥jˆb„@‚b‡ö„a@Â‹»m@Ú‡ÿßa

بغداد / البينة اجلديدة
أعلن النائب عن حتالف الفتح فاضل جابر 
الفتالوي، امس األربعاء، عن توجه مجلس 
البطاقة  مفردات  حتسني  الى  النواب 
 ٢٠٢٠ عام  موازنة  أن  مبينا  التموينية، 
تخصيص  في  نوعية  طفرة  ستشهد 
البطاقة  مفردات  لتعزيز  إضافية  مبالغ 

التموينية مبواد إضافية.
النواب يعتزم  إن ”مجلس   ، وقال الفتالوي 
مناقشة  القادم  التشريعي  الفصل  خالل 
مفردات  لتعزيز  إضافية  مبالغ  تخصيص 

البطاقة التموينية كما ونوعا“.
إلغاء  عن  تتحدث  التي  ”األنباء  أن  وأضاف 
لها  التموينية ال أساس  البطاقة  مفردات 
اجماع  ”وجود  إلى  مشيرا  الصحة“،  من 
على زيادة مفردات البطاقة من ٤ مواد إلى 

٨ مواد اخرى“.
 ٢٠٢٠ ”موازنة  أن  إلى  الفتالوي  ولفت 
ستشهد تخصيص مبالغ إضافية ملفردات 
بدال  يوما   ٣٠ كل  التوزيع  ليكون  البطاقة 

من الشهرين“.
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ــعي  ــتمر ترامب في الس لكن إذا اس
وراء فكرة إجراء محادثات مباشرة مع 
ــوف يصطدم  نظيره في طهران، فس
ــط من  ــس فق ــف، لي ــل عني ــرد فع ب
املتشددين في إيران والواليات املتحدة. 
وسيكشف القرار مرة أخرى املسافة 

بني الرئيس ومؤيديه األيديولوجيني.
ــاء ترامب-روحاني في  ــد لق هل ينعق
ــام األخيرة،  ــابيع؟في األي ــون أس غض
ــب وروحاني إمكانية عقد  ناقش ترام
األمريكي  ــم  الزعي ــدى  وأب ــاع،  اجتم
ــاص. وقال  ــكل خ ا إيجابيًا بش نهجً
ــترك  ــي مؤمتر صحفي مش ــب ف ترام
ــي إميانويل ماكرون  مع نظيره الفرنس
ــبع في  ــة الس ــة مجموع ــالل قم خ
بياريتز الفرنسية   «إذا كانت الظروف 
ــأوافق بالتأكيد  ــدة، فس مواتية وجي
ا إلى أن  ــار ترامب الحقً على ذلك». أش
ــابيع.  القمة ميكن أن تنعقد خالل أس

ــب: «قال  ــلٌ ترام ــأل مراس ــني س وح
ــة محادثات بينك  ماكرون إنه يود رؤي
ــابيع. هل  وبني روحاني في غضون أس
ــاب الرئيس  ــا؟» أج ــدو واقعيً ــذا يب ه
األمريكي: «إنه كذلك… أعتقد أن إيران 
ــذا الوضع».ويأمل  ــح ه ــد تصحي تري
املدافعون عن عقد االجتماع أن ينزع 
ــات املتحدة  ــني الوالي ــر ب ــل التوت فتي
ــحب  ــي العام املاضي س ــران. فف وإي
ترامب الواليات املتحدة من اتفاقٍ بني 
ــوى العاملية األخرى، يهدف  إيران والق
ــران النووي،  ــج طه ــف برنام ــى وق إل
ــات األمريكية  ــرض العقوب ثم أعاد ف
ــم أن إيران  ــا. ورغ ــران الحقً على طه

ــة، إال أنها  ــن الصفق ــحب م لم تنس
ــة على  ــت بعض قيودها الرئيس خرق
النووي، وعطلت الشحن  التخصيب 
ــر  ــادم.. أكث ــراع الق ــي اخلليج.الص ف
ــراق بينما يعاني  تدميرًا من حرب الع
ــم حقيقي،  ــاد اإليراني من أل االقتص
ــا في  ــدة مليً ــات املتح ــر الوالي وتفك
تعزيز قواتها العسكرية في املنطقة، 
ــة حقيقية هذا  ــدا أن هناك إمكاني ب
ــي  ــر ف ــراع آخ ــوب ص ــف لنش الصي
ــط، رمبا أكثر تدميرًا من  الشرق األوس
حرب العراق. وحتى اآلن ال يزال الوضع 
ــحونًا.وفي حني أن ضغط ترامب  مش
ــع روحاني قد يقلل من  إلجراء حوار م
ــراع، إال أنه قد يتعارض مع  خطر الص
ــات نظر بعض أقرب حلفائه في  وجه
ــن مايك  ــارج. حيث أعل ــل واخل الداخ
ــة ترامب اخمللص  بومبيو، وزير خارجي
ــواب  ــس الن ــي مجل ــدوام، ف ــى ال عل

ــووي عام ٢٠١٥  معارضته لالتفاق الن
الذي وقّعت عليه الواليات املتحدة في 
ــابق من  عهد إدارة أوباما. وفي وقت س
ــذا العام، قدم بومبيو قائمة من ١٢  ه
ا تتطلب من إيران الوفاء  مطلبًا صارمً
ــات. بيد  ــام إلى املفاوض ــا لالنضم به
ا لهذا  ا مناقضً ــذ موقفً أن ترامب اتخ

ــار إلى  ــوم االثنني حني أش ــه ي التوج
ــعى إلى عقد صفقة  أنه ميكن أن يس
ــران تركز  ــع إي ــة» م ــيطة للغاي «بس
ــة والصواريخ  ــلحة النووي على األس
ــش  التناق ــذا  ه ــتية.وحول  الباليس

ــنطن  واش ــي  ف ــان  روج ــوم  ت ــول  يق
إكزامينر: «ال ميكن جتاهل االختالفات 
ــو وترامب… إنها  ــة بني بومب التفاوضي
ــمس».كما  ــة وضوح الش اآلن واضح
ــن القومي في  ــار األم ــى مستش ألق
ــون خطابًا  ــض جون بولت البيت األبي

ــتضافتها جماعة  ــة اس ــي فعالي ف
ــم  ــن اإليرانيني املنفيني تعرف باس م
ــق»، دعا خالله عالنية  «مجاهدي خل
إلى نهاية النظام الديني الذي يحكم 
ــران. وقال بولتون للحضور: «ينبغي  إي
ــة املعلنة للواليات  أن تكون السياس
املتحدة هي اإلطاحة بالنظام االيراني 
ــوم االثنني فكرة  ــن ترامب كرر ي ».لك
 : ا القتراح بولتون، قائالً معاكسة متامً
«نحن ال نبحث عن تغيير النظام في 
ــالة لن ترغب منظمة  إيران». إنها رس
ــي تتعهد ليس  ــدي خلق)، الت (مجاه
ــا محامي  ــون، ولكن أيضً ــط بولت فق
ــي،  جوليان ــو  دبلي ــف  رودول ــب  ترام
ــعودية  ــماعها».رد فعل الس ــي س ف
ــت ذاته منح أكبر  ــرائيل في الوق وإس
ــط  ــرق األوس ــاء ترامب في الش حلف
الكثير من دعمهم للزعيم األمريكي 
بسبب سياسته الصارمة جتاه إيران. 

ــوف يعارضونه إذا عكس مساره.  وس
حيث تعارض كلٌّ من اململكة العربية 
السعودية واإلمارات العربية املتحدة 
ا نفوذها  طموحات إيران النووية، وأيضً
اإلقليمي العام، ورغم أنهما يخشيان 
نشوب صراع مع إيران، إال أنهما قلقان 
ا بشأن االستسالم لها.رمبا يكون  أيضً

بنيامني  ــرائيلي  ــوزراء اإلس ال ــس  رئي
ــخص األقرب  نتنياهو – وهو رمبا الش
من بني جميع أصدقاء ترامب األجانب 

– قد تولى زمام األمور بنفسه: ضربت 
ــرائيلية املشتبه بها  غارات جوية إس
ــوريا والعراق في  ا في لبنان وس أهدافً
ــأن  األيام األخيرة؛ مما أثار مخاوف بش

نشوب حرب بني حليف أمريكي كبير 
والقوات املرتبطة بإيران. وقبل أسابيع 
ــرائيلية  ــن االنتخابات اإلس ــط م فق
ــني  ب ــة  املصاحل ــتكون  س ــة،  القادم
ــدة وإيران لها تداعيات  الواليات املتح

دَ اجتماع  قِ كارثية على نتنياهو.إذا عُ
ــيكون  ــرح، فس ــي املقت ترامب-روحان
بفضل جهود الزعيم األمريكي. وكان 
ــرة طويلة أنه  ا منذ فت ــب واضحً ترام
سيلتقي بالرئيس اإليراني دون شروط 
ــبقة، وقد أظهر اجتماعه العام  مس
ــمالية  ــم كوريا الش ــي مع زعي املاض
ــل نصيحة  ــتعداده لتجاه ــم اس كي
ــل  ألج ــني  والدولي ــني  احمللي ــه  مؤيدي
ــة القمة.العقبة األكبر.. في قلب  أُبَّه
ــإن العقبة  ــك ف ــدالً عن ذل ــران ب طه
ــت  ــرى أمام هذا االجتماع ليس الكب
ــران؛ حيث  ــنطن، بل في طه في واش
ــد األعلى اإليراني، آية اهللا  رفض املرش
ــي، مرارًا وتكرارًا التواصل  علي خامنئ
ــخصي مع ترامب،  الدبلوماسي الش
على الرغم من التغيير املفاجئ الذي 
ــة النووية  ــرام الصفق ــض عن إب متخ
ــون  ــران يعرف إي ــور  ــام ٢٠١٥. صق لع
ــاراك رافيد  ــر أعده ب ــك. ونقل تقري ذل
ــيوس األمريكي عن  ــع أكس ــي موق ف
ــه: «كنا  ــرائيلي بارز قول ــؤول إس مس
ا؛ ألن اإليرانيني رفضوا  محظوظني جدً
ــراء  إلج ــب  ترام ــات  مقترح ــع  جمي
ــي قد  ــت احلال ــي الوق ــات». ف محادث
ــار ضئيلة؛  ــرص عكس املس تكون ف
ــي خامنئي  ــيد عل ــك أن «إرث الس ذل
ــبما كتب هنري روم،  في خطر»، حس
احمللل في مجموعة أوراسيا.ويشتهر 
ــر خارجيته محمد جواد  روحاني ووزي
ــني،  كمعتدل ــمعتهما  بس ــف  ظري
ــة إلى موافقة  ــا ما زاال بحاج لكنهم
ــيد علي خامنئي التخاذ خطوة  الس
ــر من  ــا الكثي ــا أيضً ــرى. ولديهم كب
األسباب التي ال جتعلهما يفرطان في 
ــامح االعتدال حني يتعلق األمر  التس
بترامب، حيث تأثر ظريف بالعقوبات 
ــف روحاني  ــة، في حني وص األمريكي
البيت األبيض بأنه «مشلول عقليًا».

وقال روحاني األسبوع املاضي: «نحن 
لسنا مهتمني بالصور. إذا أراد شخص 
ــه مع حسن  ما التقاط صورة لنفس
ــك. هذا ممكن  ــي، فلن يحدث ذل روحان
ــوب – لكن ليس في  فقط مع فوتوش
ــوا كل العقوبات –  الواقع. ما لم يزيل
ــع جديد  ــاك حينها وض ــيكون هن س
ــذا  ــر ه ــر فيه».وأظه ــا التفكي علين
ــي تابع ما  ــم اإليران ــب أن الزعي املطل
ــالت ترامب  ــاب تفاع ــي أعق ــدث ف ح
ــمالية: ال يزال  ــا الش ــع زعيم كوري م
الرئيس األمريكي يزعم أن اجتماعاته 
ــد أنه لم  ــرًا، بي ــت نص ــع كيم كان م
ــى في نزع  ــاك تقدم ذي معن يكن هن
ــالح النووي، فضالً عن العقوبات  الس
التي فرضها حلفاء ترامب على كوريا 
ــمالية.وبينما ترامب على وشك  الش
ــة يحتمل أن  ــة انتخابي ــالق حمل إط
ــة، وفي خضم حرب جتارية  تكون مؤمل
ــد قادة إيران  محفوفة باخملاطر، يعتق
ــول على صفقة  ــم احلص أن بإمكانه
ــي في  ــح روحان ــا أوض ــل. فكم أفض
ــنا مهتمني  خطاب متلفز  «نحن لس

بالتقاط الصور».

إذا استمر ترامب َّـ 
السعي وراء فكرة 
إجراء محادثات مباشرة 
مع نظريه َّـ طهران 
فسوف يصطدم برد 
فعل عنيف

أعلن مايك بومبيو وزير خارجية ترامب اِّـخلص 
على الدوام َّـ مجلس النواب معارضته لالتفاق النووي 

ترامب

روحاني

كيم

هل سنشهد هذا الشهر لقاء ترامب مع روحاني

من املقرر أن يصل الرئيس 

ترامب ونظيره اإليراني 

حسن روحاني إلى 

نيويورك حلضور اجلمعية 

العامة لألمم املتحدة في 

أيلول. وثمة تكهنات بأن 

اخلصمني اجليوسياسيني 

قد يلتقيان على هامش 

احلدث في محاولة 

لتهدئة التوترات بني 

الواليات املتحدة وإيران.

سيكون مثل هذا 

االجتماع إستراتيجيةً 

منوذجيةً لقائدٍ أمريكيّ 

يركز على الصفقات أكثر 

من تركيزه على العقيدة، 

ولديه استعداد لتغيير 

سياسته بغتة إذا كان 

ذلك يفيد التفاوض. 

واستشهد انا بلقاء 

ترامب مع رئيس كوريا 

الشمالية كيم جونغ أون 

بعد شهور من التجارب 

الصاروخية والنووية 

العام املاضي، وإعراب 

إدارته عن استعدادها 

للحديث مباشرة مع 

حركة طالبان األفغانية 

والثائرعبد امللك احلوثي 

في اليمن.
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ــان  ــها االنس ــدد التي يعيش    حلظات العنف والتش
ــرارات غير  ــى ارتكاب اخطاء وق ــدوام تقوده ال على ال
ــتبد باالنسان  صائبة فيتحول هذا القرار الى ندم يس
ــى املؤمن ان يطبق ما يؤمن  فيفقده صوابه ولهذا عل
ــر ال يفعلون هذا  ــرن قوله بفعله وان الكثي به وان يق
ــف . تعتري االنسان حاالت العصبية  مع شديد االس
ــى مرحلة  ــى ان يصل ال ــتفحل ال ــاد الذي يس والعن
ــدث وال يرى انه  ــذا ما يح ــاوز احلدود وه ــان وجت الطغي
ارتكب شيئا بل على العكس من هذا يظن نفسه في 
اكمل صورة وامت منطق في دفاعه عن اشياء قد تكون 
ــامح الذي حث  ــواه . التس ــرابية وال يراها أحد س س
عليه الدين كثيرا لم يصل الى قلوب الكثيرين بل عدّ 

التسامح  بعضهم 
ــروب  ــن ض ــا م ضرب
ــذل والصغائر من  ال
ــب  فالقل ــال  االعم
النقي محارب دائما 
وغير مرغوب به وهذا 
ضعف  ــل  دلي ليس 
بل على العكس من 
ونقاء  ــة  فطيب هذا 
ــالحان  س ــب  القل
ــي وجه  ــور ف ــن ن م
ــوس  النف ــات  ظالم
ــحيحة . دعوة  الش

ــر ثقافة التسامح العقالني  صادقة للجميع ان ينش
ــارع الى طي صفحات االلم واحلزن  بني الناس وان يس
ــط كم العواصف  ــرقة وس ــعيدة مش بصفحات س
ــموخ  ــرة فالش الهوج التي ما تزال تضربنا مينة ويس
ــك صامدا صابرا جتاه كل  كاجلبل وبقلب ثابت يجعل
ــهام املغرضني وعلى هذا املنوال تقضي كل اشهر  س
السنة التي تنطلق من هذا الشهر الفضيل فاجعل 
ــن ذهب وال  ــم النور بقلب م ــة لدخول عوال ــه عتب من
ــروبات  جتعل همك ان تزيد من اصناف املأكوالت واملش
بل سارع الى زيادة حسناتك بالتسامح واحملبة ونشر 

النور في دياجير الظالم.

واثق الجلبي

جبهة قلم

waljalaby@yahoo.com سكرتري التحرير

التسامح الذي حث عليه 
الدين كثريا لم يصل 
اُّـ قلوب الكثريين بل 
عد بعضهم التسامح 
ضربا من ضروب الذل 
والصغائر من االعمال  
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ذي قار/البينة اجلديدة / كاظم العبيــدي
أعلن محافظ ذي قار عادل عبد احلسني الدخيلي   
للتقدمي  اإللكترونية  االستمارة  إطالق  موعد  عن 
العمل  دوائر  ضمن  وظيفية  درجة   (٨٠) على 
هيئة  على  واملوزعة   ، االجتماعية  والشؤون 
التدريب  ومركز  اخلاصة  االحتياجات  ذوي  الرعاية 
املهني واملركز الوطني للصحة والسالمة ، الفتاً 
إلى ان التقدمي على تلك الدرجات سيكون اليوم 
التي  االستمارة  طريق  عن   ٢٠١٩/٩/٥ اخلميس 

لديوان  الرسمي  املوقع  على  إطالقها  سيتم 
احملافظة. 

 (٨٠) إن    : صحفي»  تصريح  «في  الدخيلي  وقال 
درجة وظيفية شاغرة توفّرت ضمن حركة املالك 
(احلذف واالستحداث) وعلى املالك الدائم في دوائر 
العمل والشؤون االجتماعية في احملافظة ، تتوزع 
درجة  و١٥  االعاقة  ذوي  لهيئة  درجة   ٦٢ بواقع 
لدائرة العمل والتدريب املهني و٣ درجات لقسم 

املركز الوطني للصحة والسالمة املهنية «.

طريق  عن  ستعلن  الدرجات  تلك  ان     : وأضاف 
اعتماد  وسيتم  احملافظة  لديوان  الرسمي  املوقع 
أعدت  للمتقدمني  خاصة  الكترونية  استمارة 
لهذا الغرض  ، مشدداً على  العمل وفق الضوابط 
االمانة  من  والصادرة  التعيني  في  بها  املعمول 

العامة جمللس الوزراء. 
سير  على  لإلشراف  جلنة  تشكيل  إلى   ، وأشار 
التقدمي والفرز للمتقدمني بالشكل الذي يضمن 

عدالتها وشفافيتها 

@ÚÓ–Ó√Î@ÚuâÖ@XP@Û‹«@·ÌÜ‘n‹€@ÚÓ„Î6ÿ€¸a@Òâb‡nç¸a@÷˝üa@Â‹»Ì@âb”@á@≈œb™@NN@‚ÏÓ€a
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اشارة وتعاون
في احللقة االولى من زاوية اضاءات 
ــرت بعددنا يوم  ــي نش ــة الت مروري
ــيد  ــدنا الس اخلميس املاضي ناش
ــني  ياس ــتاذ  االس الداخلية  ــر  وزي
طاهر الياسري والسيد مدير املرور 
ــواء زهير عبادة اخلفاجي  العام الل
ــذه الزاوية كونها  ــاون مع ه بالتع
ــي  املروري  ــث الوع ــاهم في ب تس
ــاعة ثقافة احترام رجل املرور  واش

ــادات  ــني واالنظمة واالرش والقوان
ــي خدمة  ــي تصب ف ــة الت املروري
ــرمي وكانت  ــي الك ــن العراق املواط
ــاه هي  ــذا االجت ــي ه ــادرة ف اول مب
ــعد  ــور (س ــواء الدكت ــال الل اتص
ــالم  ــات واالع ــر العالق ــن) مدي مع
ــذي اتصل  ــة ال ــي وزارة الداخلي ف
ــيد  بنا هاتفياً ليبلغنا حتيات الس
ــاون من  ــذا التع ــاكراً ه ــر ش الوزي
ــل  لعم ــاندتها  ومس ــة  الصحاف

ــب العمل من  ــرور وتصوي رجال امل
ــة.  االيجابي ــات  املالحظ ــالل  خ

*مبادرة الزاوية*
ولتأكيد تعاوننا مع وزارة الداخلية 
بشكل عام ومديرية املرور العامة 
ــرب  ــبة ق ــاص وملناس ــكل خ بش
ــون املرور  ــي لقان ــق الفعل التطبي
ــة تعلن  ــذه الزاوي ــان ه ــد ف اجلدي
ــراس لقانون  ــا على طبع ك عزمه

ــخة  ــف نس ــع (٥٠) ال ــرور بواق امل
ــى املواطنني  ــا عل ــرض توزيعه لغ
ــمية كافة  ــا واجلهات الرس مجان
ــة بالتعريف  ــن الزاوي ــهاماً م اس
ــة  القانوني ــه  وجوانب ــون  بالقان
ونأمل من السيد مدير املرور العام 
ــكل الغالف   ابداء  املالحظات بش
ــراس قبل طبعه  ــون لهذا الك املل
ــن مالحظاته بهذا  ــتفادة م لالس

اخلصوص.
*تجديد اجازات السوق*

ــنتصدى  س ــة  الزاوي ــذه  ه ــي  ف  
ــوق  ــة جتديد اجازات الس ملوضوع
ــن املالحظات  ــاً م ــرح  بعض ونط
ان  ــيما  والس ــدد  الع ــذا  ه ــي  ف
ــاك موقعني   ــرف بان هن ــكل يع ال
ــوق احداهما  لتجديد اجازات الس
ــينية واالخر في  ــع احلس في موق
ــع التاجيات ولغرض تخفيف  موق
ــن املواطنني  ــاة ع ــاء واملعان االعب
ــون اللجنة  ــرح  :ان تك ــا نقت فانن
الطبية اخملصصة لفحص املتقدم 
ــوق  ــازة الس ــى اج ــول عل للحص
ــس  ــي نف ــودة ف ــا موج او جتديده
ــيما وان هناك رسوماً  املوقع والس
ــات الفحص  ــل عملي ــى مقاب جتن
ــل االن  ــا هو حاص ــي بدالً مم الطب
ــة طبية  ــود اكثر من جلن ــو وج وه
موجودة في مدينة الصدر والبياع 
ــذه  ــود ه ــدة وان وج ــداد اجلدي وبغ
اللجان في اماكن متباعدة يدخل 
ــات  مراجع ــة  دوام ــي  ف ــن  املواط

ــى ان  ــة ال ــت اضاف ــاع الوق وضي
ــص بالبريد  ــج الفح ــال نتائ ارس
ــر مبررة  ــاءً اخرى غي ــف اعب يضي
ــا مالحظات  ــن ولدين ــى املواط عل
ــنتناولها بالتفصيل في  كثيرة س

ــني املزيد من  ــا القادمة آمل اعدادن
التعاون والتفاعل مع هذه الزاوية 
التي وجدت اصالً خلدمة املواطنني 

وخلدمة رجال املرور.

@Ô‹ÇÓí€a@Äbjï

اللجان الطبية لفحص النظر اخلاص بالسياقة 

اللواء الدكتور 
سعد معن 

اللواء زهير عبادة
مدير املرور العام 

جانب من زيارات وزير الداخلية التفقدية الحدى دوائر املرور 

بغداد / البينة اجلديدة
الغضبان، على  ثامر  النفط،  وزير  الطاقة  الوزراء لشؤون  رئيس  نائب  أكد   
املضى قدماً في تنفيذ الوزارة خلططها الرامية الى االستثمار االمثل للغاز 
املصاحب للعمليات النفطية وتقليص نسبة احلرق والطاقة املهدورة الى 
تسييل  مجمع  ملشروع  االساس  احلجر  وضع  خالل  ذلك  االدنى.وجاء  احلد 
رئيس  نائب  البصرة.وقال  محافظة  في   {BASRAH-NGL  } الطبيعي  الغاز 
الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر عباس الغضبان، في كلمة ان «هذا 
 {٪٤٠} مانسبته  استثمار  من  البصرة  غاز  قدرة شركة  من  يعزز  املشروع 
من انتاج الغاز في حقل ارطاوي وصوالً الى رفع معدالت االنتاج للشركة 
من الغاز املستثمر الى {١٫٤} مليار قدم مكعب قياسي باليوم من جميع 
الشمالية،  {الرميلة  وهي  االولى  التراخيص  جولة  في  املستثمرة  احلقول 
املشاريع  من  يعد  «املشروع  ان  الغضبان  /١}».واضاف  القرنة  غرب  الزبير، 
الوطنية  الشبكة  لرفد  الغاز  من  الوطني  االنتاج  لتعزيز  املهمة  الواعدة 
للطاقة الكهربائية ومبا يحقق توليد {١٥٠٠} ميكا واط، إضافة الى زيادة 
معدالت انتاج الغاز السائل {LPG}، الذي بدوره سيُسهم بتحقيق ايرادات 
مالية من خالل تصدير الكميات الفائضة عن االستهالك احمللي، فضالً عن 
التقليل من التلوث البيئي وإيقاف حرق الغاز بنسبة كبيرة».وأشار الى ان 
«املشروع سيدعم احملتوى الوطني الذي نؤكد عليه دائما» الفتا الى «زيادة 
فضال  رئيسيني،  كمقاولني  اخلاص  و  العام  القطاع  مع  التعاقدات  نسبة 
عن استخدام االيدي العاملة العراقية».وقال مدير عام شركة غاز اجلنوب 
حيان عبدالغني ان «املشروع هو منشأة جديدة مت تصميمها وفق احدث 
املواصفات العاملية احلديثة، تتكون من وحدتني ملعاجلة الغاز {احلامضي}، 
قياسي  قدم مكعب  مليون   ٤٠٠ تضيفان  الوحدتني  هاتني  ان  الى  مشيرا 
باليوم {مقمق} إلنتاج شركة غاز البصرة. واضاف عبدالغني ان «املشروع 
يتضمن ايضا تركيب ٣ خطوط أنابيب، ومرافق استخراج {NGL} جديدة، 

باإلضافة إلى إعادة تأهيل املرافق القدمية.واشار املدير العام الى االثر البيئي 
املُعاجلة  كميات  ان  حيث  احملافظة  في  املشروع  سيؤمنه  الذي  الكبير 
ثاني أكسيد  في املشروع {BNGL} سوف متنع دخول كميات إضافية من 
إطالق  جتنب  على  املشروع  هذا  وسيساعد  اجلوي،  الغالف  إلى  الكربون 
 ، احملترق  الغاز  كميات  خفض  خالل  من  وذلك   ، احلراري  االحتباس  غازات 
ما  إنبعاث  البصرة من منع  غاز  انه منذ عام ٢٠١٣ متكنت شركة  مشيرا 
يقرب من ٧٠ مليون طن من ثاني اوكسيد الكربون في الغالف اجلوي ، من 
جانبه قال مدير شركة غاز البصرة {فراتس كالب} ان شركة غاز البصرة 
البصرة  غاز  في شركة  املرافق  من  للعديد  وحتديث  تطوير  بعمليات  بدأت 
 LPG للـ  التبريد  أم قصر كذلك مشروع  في  والتصدير  اخلزن  وفي مجمع 
الزبير ومحطات إضافية  التحسينات اخملتلفة في خور  اجراء  ، فضالً عن 

لضغط الغاز في املنبع وخطوط األنابيب.

@k»ÿfl@‚Ü”@ÊÏÓ‹fl@TPP@Ú”b�i@@Òäñj€a@ãbÀ@…‡1@êbç˛a@ävßa@…ôÎ

بغداد / البينة اجلديدة
ــة  العام ــركة  الش ــام  ع ــر  مدي ــع  اطل
ــدس احمد  ــاء بغداد املهن ــع كهرب لتوزي
ــاء  الثالث االول  ــس  ام ــي  احلبوب ــب  طال
ــه مدير  ــة يرافق ــه امليداني ــن جوالت ضم
ــالم  ــركة العامة  س عالقات واعالم الش
ــلمان االزيرجاوي،على مخازن كهرباء  س
ــم اخملازن  ــة إلى قس ــماعية التابع الش
ــزة  ــوالت اجمله ــدد احمل ــد ع ــزي وتفق املرك
ــتماع إلى  ــا لالس ــع مالكاته ــى م والتق
ــل تذليلها لتقدمي  ــم من اج احتياجاته
ــل رفع  ــه من اج ــن تقدمي ــل ماميك أفض
ــتوى االداء،كذلك زار الورشة الفنية  مس
ــددا على  لصيانة وتصليح احملوالت مش
ــبني رفع مستوى االنتاج باملقابل  املنتس
ــركة  ــة الش ــد املدير العام أن سياس اك
ــتعمل  بنظام احلوافز لكي منيز اجليد  س
ــام خالل الزيارة  ونكافئه،وأكد املدير الع
ــن  ــد م ــرت العدي ــركة اج ــى ان الش عل
ــدات وعلينا تهيئة كافة الظروف  التعاق
ــداول  ــق ج ــواد وف ــتالم امل ــة الس الالزم
ــة وجلان مشرفة ومنظمة تعمل  مدروس
على تنظيم الية استالم وتسليم املواد 

ــى قواطع الدورة  ــروع، كما اطلع عل للف
ــا (١٣٠٠) قاطع دورة  ــغ عدده ــذي يبل وال
ــن دور  ــا ملا لها م ــى اهميته ــدا عل مؤك
ــن العطل  ــة احملوالت م ــي حماي كبير ف
والتي تبلغ سعتها ٤٠٠ أمبير  وستدخل 
بالعمل في االيام القادمة، مضيفاً على 
ــق خطط  ــل وف ــع يعم ــاع التوزي ان قط

ومنهجية عالية لتالفي اي خلل ويجب 
مراعاة استالم  وتوزيع املواد كونها مواد 
ــركة العامة،  ــاريع محددة لدى الش مش
مشددا على ان تكون هذه اخملازن مهيئة 
ــرة الحقه كون  ــتيعاب كميات كبي ألس
الشركة العامة قد ابرمت عقودا كثيرة 

حلل ازمة عمل فروع التوزيع .

bÓ„aÜÓfl@…‹�Ì@ÖaÜÃi@ıbiäË◊@…ÌãÏm@‚b«@äÌÜfl
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البينة اجلديدة / عبد الستار محسن
لعيبي    اهللا  عبد  املهندس  النقل  وزير  تاكيد  بعد 
احللول  بإيجاد  االلكترونية  املواطن  حكومة  بتفعيل 
السكك  عام  مدير  استقبل   . للشكاوي  املناسبة 
االربعاء  امس  احلسيني   كاظم  جواد  طالب  األستاذ 
الشكاوي واملقترحات التي تقدم بها بعض املوظفني 
واملواطنني التي قام   بتذليلها واالستجابة لطلباتهم  
الضوابط  حسب  والقانونية   االدارية  االجراءات  عبر 
حضر  وقد  االنساني  اجلانب   مراعاة  مع  واالصول 
الشركة  الشكاوي في  املقابالت مدير شعبة  شؤون 
بشكل  تعمل  املواطنني  شكاوى  شعبة  ان  يذكر 
متواصل على استقبال ورصد كافة الشكاوى املقدمة 

منها  البعض  واحالة  العام  املدير  الى  لعرضها  لهم 
على وجه السرعة لالقسام املعنية للنظر فيها فضال 
عن مايقدم لهذه الشعبة من شكاوى واستفسارات 
عبر املواقع االلكتروني الرسمية  وعن طريق الهواتف 
الشركة  سجلت  وقد  احلاالت  الستقبال  اخملصصة 
أعلى نسبة من املقابالت التي مت اتخاذ اإلجراء السليم 
احلالية   السنة  من  املاضيني  الشهرين  خالل  حللها 
توجيهات  ضوء  وعلى  حالة  إلى(١٩٨)  اجملموع  وصل  
وزير النقل اوعز املدير العام ملكتب الشكاوى واالقسام 
واملناطق كافة بان تكون  االبواب  مفتوحة الستقبال 

الطلبات ومعاجلتها على الفور .
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تواصل شركة حمورابي العامة للمقاوالت االنشائية 
والبلديات  واالسكان  االعمار  وزارة  تشكيالت  احدى 
واالشغال العامة اعمالها في مشروع طريق حلة – 
كيش وباشراف دائرة الطرق واجلسور في محافظة بابل 
لكونها رب العمل ويتضمن العمل اجلسور الفوقانية 
للطريق ومقترباتها وجسور للمشاة حيث مت بعون اهللا 
مع   OP3 OP2و  الفوقانية  اجلسور  في  العمل  أستمرار 
املتبقية  للجسور  بالكامل  الكونكريت  اعمال  اجناز 
وصب املقتربات  وتركيب الواجهات اجلانبية وتسليح 
وصب املماشي واالرصفة لسطح اجلسر حلني اكمال 
التعلية الترابية ملقتربات اجلسر واجناز فرش الطبقة 
الثانية من احلصى اخلابط ملقتربات اجلسر الفوقاني 
بكمية  بالشتايكر   التكسية  مع   (  OP2) الثاني 
و(٢٠٠٠م٢)   OP٢ الفوقاني  اجلسر  ملقتربات  (٢٠٠٠م٢) 
للجسر الفوقاني االول(OP١) واستمرار العمل بالترابية 
ملقتربات اجلسر الفوقاني الثالث( OP٣) وكذلك اكمال 
السكة  جسري  ملقتربات  بالشتايكر  التكسية 
(٨٠٠٠م٢  بكمية  كيش   - حلة  السريع  املرور  لطريق 
واملباشرة بأالعمال التالية :  االستمرار بأعمال جسور 
املشاة الكونكريتية   والوصول الى مراحل متقدمة 
(نصب الروافد الكونكريتية  االستمرار بأعمال فرش 
١٦,٥كم  بطول  اخلدمي  للطريق  اخلابط  باحلصى 
والعمل في مراحل متقدمة  ٣.اجناز اعمال السواقي 
اجلانبية بطول ١٢٠٠م.ط                                                                                                    
 اجناز اعمال السواقي في اجلزرات الوسطية وبطول 
٦٠٠م .ط                    اجناز اعمال تنفيذ السياج 

أعمال  واجناز  والقناطر  اجلسور  ملقتربات  الوقائي 
السياج الوقائي جلسري السكة وجسور قناة بابل . 

والعمل جاري مبوجب جدول تقدم العمل  
محمد  الدين  سعد  املهندس  اوضحه  ما  هذا   
للمقاوالت  العامة  حمورابي  شركة  عام  مدير  امني 
في  العمل  استئناف  مت  انه  اضاف  االنشائيةالذي 
املبالغ  تخصيص  بعد   ٢٠١٨/٩/٢٤ بتاريخ  املشروع 
الالزمة الجناز الفقرات املتبقية حيث مت اجناز معظم 
الترابية  الروافد واالعمال  الفقرات املتبقية وتنصيب 

بكمية   (OP٣)و  (OP٢) الفوقانية  اجلسور  ملقتربات 
الشتايكر  بقطع  التكسية  واعمال  (١٠٨٩٨٠)م٣ 
١٠٠٪واعمال  الى  وصلت  السكة  جسري  ملقتربات 
حصى خابط بكمية (٤١٩٠)م٣ كما مت اكمال اعمال 
وبكمية  ورابطة  سطحية  طبقتني  وبواقع  األكساء 
١١٥٠٠م٢ جلسر OP٢ مع املقتربات وايضأ وصل العمل 
وصلت  حيث  متقدمة  مراحل  املشاة  جسور  في 
والروافد  الساللم  تنصيب  مرحلة  الى  منها  البعض 
الكونكريتية التي سيتم تركيبها في االيام القادمة 
البالغة  املشاة  جسور  روافد  جميع  نصب  وكذالك 
العمل  وايضأ  ٨٥سم  وارتفاع  ٢٠م  بطول  (١٦)رافدة 
اجناز  نسب  الى  ووصل  اخلدمي  بالطريق  مستمر 
 OP٣ الفوقاني  اجلسر  مقتربات  في  وكذالك  متقدمة 
 (BRC) السلكي  السياج  بأعمال  املباشرة  وسيتم 
القادمة                                                                                      القليلة  بااليام  االعمال  اجناز  املؤمل  ومن 
االنشائية  للمقاوالت  العامة  حمورابي  شركة  وتعد 
التابعة لوزارة االعمار واالسكان من الشركات الرائدة 
التي لها باع طويل في تنفيذ مشاريع الطرق واجلسور 
باالعتماد على امكانيتها الذاتية ومالكاتها املنتشرة 
اخلبرات  من  لديها  الشركة  وان  احملافظات  اغلب  في 
واالمكانيات املادية والبشرية لتنفيذ  مشاريع الطرق 
مبواصفات عالية اجلودة في بغداد واحملافظات وتتواصل 
الزيارات  من خالل  املنفذة  كوادرها  مع  الشركة  ادارة 
امليدانية وتأمني متطلبات العمل وبصورة يومية من 

خالل التوجيهات املستمرة من قبل ادارة الشركة.
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وكاالت / البينة الجديدة
ــدور  ب ــام  القي ــان  الياب ــت  ل فضّ
ــام إلى  ــدم االنضم ــتقل وع مس
ــة بقيادة  ــة املالح ــة حماي مهم
ــج، في حني  ــنطن في اخللي واش
ــس لتهدئة  باري ــود  ــت جه ني مُ
ــاق  ــى االتف ــاظ عل ــر واحلف التوت
ــوط  ــام ضغ ــة أم ــووي بضرب الن

التيار اإليراني املتشدد.
ــالق الواليات  ــام من إط ــد ٥ أي بع
ــة حماية املالحة  ــدة مهم املتح
ــية  ــي اخلليج واملمرات الرئيس ف
ــرت  ــنتينال»، ذك ــة «س باملنطق
تقارير يابانية أن طوكيو رفضت 
إلى  ــام  االنضم ــنطن  واش دعوة 
ــل  ــي تعم ــة الت ــة البحري املهم

قبالة السواحل اإليرانية.
وأفادت التقارير نقالً، عن مصادر 
ــأن طوكيو  ــة يابانية، ب حكومي
ــر قوات الدفاع  تدرس حالياً نش
الذاتي البحرية بشكل مستقل 
ــارة  ــفن امل ــة الس ــدف حماي به
ــز ومضيق باب  ــر مضيق هرم عب

املندب.
ــوات بجمع  ــك الق ــتقوم تل وس
ــاه احمليطة بهرمز  معلومات باملي

وباب املندب.
ــى أن احلكومة  ــار املصدر إل وأش
ــمّ مضيق  ــدرس ض ت ــة  الياباني
ــل قوات  ــى منطقة عم ــز إل هرم
الدفاع الذاتي البحرية إذا وافقت 

اجلمهورية اإلسالمية.
وتوقع املصدر أن تتخذ احلكومة 
ــد  بع ــاً  نهائي ــراراً  ق ــة  الياباني
ــألمم املتحدة  ــة العامة ل اجلمعي

في وقت الحق هذا الشهر.
وترددت اليابان في االنضمام إلى 
الواليات املتحدة، أهم حلفائها، 
ــكيل  لتش ــاعيها  مس ــي  ف
التحالف، وذلك بسبب عالقاتها 

االقتصادية الوثيقة مع طهران.
ــت جهود  ني ــون ذلك، مُ في غض
ــل  إميانوي ــي  الفرنس ــس  الرئي
ماكرون لتهدئة التوتر وعقد قمة 
ــابيع  ــة إيرانية خالل أس أميركي
بانتكاسة جعلتها مبهب الريح 
ــس اإليراني  ــد أن خضع الرئي بع
ــوط التيار  ــن روحاني لضغ حس
ــس، تراجعه  ــدد وأعلن أم املتش
ــارات فهم منها أنه على  عن إش
ــع نظيره  ــتعداد للجلوس م اس

األميركي دونالد ترامب.
ــن إعالن  ــام م ــو ١٠ أي ــد نح وبع
ــه  ل ــد  أك ــي  روحان أن  ــرون  ماك
ــاء ترامب «إذا  ــه على لق انفتاح
ــة»، قال  ــروف مواتي ــت الظ كان
ــام مجلس  ــس اإليراني، أم الرئي
ــه «لم ولن  ــورى، إن حكومت الش
ــة إجراء حوار  ــرر في أي مرحل تق

ثنائي مع أميركا».
ــتراتيجية إيران  ــاف أن «اس وأض
ــا  هم ــني  أساس ــى  عل ــة  قائم

الصمود الداخلي والدبلوماسية 
ــه  أن ــى  إل ــيراً  مش ــطة»،  النش
ــلمنا مقترحات بشأن  «رغم تس
ــات الثنائية مع أميركا،  املفاوض
ــإن جوابنا  ــراف عديدة، ف من أط

كان هو الرفض دائماً».
ــه  وصف ــا  م ــى  إل ــت  ولف
ــة  اخلاطئ ــيرات  بـ»التفس
ــه  خطابات ــي  ف ــات  لتصريح
ــا ال  ــاً: «ألنن ــابقة»، مضيف الس
ــكل  بش ــرح  نش أن  ــتطيع  نس
ــن  يظ ــا،  خطاباتن ــي  ف ــل  كام
ــن طرحنا  ــض أن القصد م البع
ثنائية.  ــات  للتفاوض هو محادث
ــي ذلك.  ــب تصوراتهم ف لألجان

ــاتنا هو  ــرر مبادئ سياس من يق
ــي خامنئي  ــى عل ــد األعل املرش
ــاً واحداً،  ــلك طريق جميعنا نس
ــالف في القضايا  وال يوجد أي خ
ــي أن  ــح روحان ــة». وأوض الوطني
«أميركا كانت تتحدث معنا في 
ــة ٥+١، وإذا أقدمت  إطار مجموع
ــاء كل العقوبات علينا  على إلغ
ــابق  ــاركة كالس بإمكانها املش
ــارة  ــات ٥+١»، في إش ــي جلس ف
ــة على االتفاق  إلى الدول املوقع
ــي ٢٠١٥ والذي  ــرم ف ــووي املب الن
وبريطانيا  املتحدة  الواليات  ضم 

وفرنسا وأملانيا وروسيا والصني.
ــالة وقع عليها  وبعد أيام من رس

٨٢ نائباً من التيار األصولي رفضاً 
ــى حوار  ــي عل ــاح روحان لـ«انفت
ــة لتوجيهات  ــنطن باخملالف واش
ــد األعلى»، أشاد ١٥٠ نائباً  املرش

مبوقف الرئيس اجلديد.
ــت إيران  ــرى، أبلغ ــة أخ من جه
سلطنة عمان رغبتها في توقيع 
ــع دول  ــدم اعتداء م ــدة ع معاه
ــادت وكالة األنباء  ــة.  وأف املنطق
ــمية بأن ذلك جاء  اإليرانية الرس
خالل لقاء جمع السفير اإليراني 
ــقط محمد شاهرودي  لدى مس
ــف  ووزير اخلارجية العماني يوس

بن علوي أمس.
ــران  «طه إن  ــاهرودي،  ش ــال  وق

ــالم واالستقرار  تدعم دائماً الس
ــت حالياً  واقترح ــة،  املنطق في 
ــداء  ــدم اعت ــدة ع ــع معاه توقي
ــة»، متهماً قوى  ــع دول املنطق م
ــة إثارة التوتر في  أجنبية مبحاول

املنطقة بتصرفات غير الئقة.
ــه، وصف وزير اخلارجية  من جانب
ــالده مع إيران  العماني عالقات ب
ــال: «نحن  ــدم، وق ــا في تق بأنه
وإيران في وئام وتنسيق مستمر 
ــية  السياس ــا  القضاي ــأن  بش

واإلقليمية ونتشاور باستمرار».
في غضون ذلك، ذكرت «نيويورك 
تاميز»، أن الرئيس الفرنسي عرض 
على وفد إيراني يزور باريس حالياً 
ــة مالية تبلغ ١٥ مليار دوالر  حزم
ــائر  ــران عن خس ــض طه لتعوي
ــراء  ج ــط  النف ــن  م ــا  مبيعاته
ــل  ــة، مقاب ــات األميركي العقوب
ــود  ــزام ببن ــران لاللت ــودة طه ع
ــحب  الذي انس النووي  ــاق  االتف

منه ترامب مايو ٢٠١٨.
ــؤولون في إدارة ترامب،  وقال مس
ــية، والتي  ــاعي الفرنس إن املس
ــم دول  ــى بدع ــا حتظ ــدو أنه يب
ــف جهود  ــرى، تضع ــة أخ أوروبي
ــا  م ــرض  لف ــدة  املتح ــات  الوالي
ــض حملة  ــميه البيت األبي يس
ــوى» على إيران،  «الضغط القص
إلجبارها على تغيير سياساتها 

العدوانية في املنطقة.
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 وكاالت / البينة الجديدة
أزمة سياسية  ــوأ  أس وسط 
البريطانية  ــتعمرة  باملس متر 
ــذ إعادتها إلى  ــابقة من الس
ــت  نف  ،١٩٩٧ ــام  ع ــني  الص
ــلطة التنفيذية  رئيسة الس
ــغ كاري الم  ــغ كون ــي هون ف
ــه لديها  ــود أي ني ــس، وج أم
ــريب  تس ــد  بع ــتقالة  لالس
تسجيل صوتي لها تقول فيه 
ــادرة منصبها. ــا تريد مغ إنه
ــت  ــي انطلق ــت الم، الت وقال
ــع  ــا ملن ــات ضده االحتجاج
ــروع قانون يسمح  مترير مش
ــى  إل ــني  مطلوب ــليم  بتس
ــي مراراً  الصني: «قلت لنفس
خالل األشهر الثالثة املاضية 
أن  ــي،  وفريق ــا  أن ــا،  علين إن 
نبقى ملساعدة هونغ كونغ». 
وأكدت أنها «لم تفكر حتى» 
في بحث مسألة استقالتها 
ــة الصينية.وجاء  مع احلكوم
ــر وكالة  تصريح الم بعد نش
ــاً  صوتي ــجيالً  تس ــرز»  «رويت
لها تقول فيه خالل اجتماع 
ــاع  ــن قط ــؤولني م ــع مس م

املاضي،  ــبوع  األس ــال  األعم
ــتقيل  ــه كان بودها أن تس إن
ــك. وقالت  ــتطاعت ذل لو اس
الم في التسجيل: «كرئيسة 
ال  ــة،  التنفيذي ــلطة  للس
ــي خلق مثل  ميكن أن يغفر ل
ــى». من ناحيته،  هذه الفوض
ــي هونغ  ــن ف ــر األم ــال وزي ق
ــتوى  كونغ جون لي، إن «مس
ــوءاً»، مؤكداً  العنف يزداد س
ــني  املتطرف ــن  «املتظاهري أن 
ــتمر  واس ــون  القان ــوا  جتاهل
ــي  القانون ــر  غي ــلوكهم  س
ــار  االنتش ــي  ف ــف  والعن
ــروا  أظه إذ  ــد،  والتصعي
ــى اإلرهاب». وفي  عالمات عل
دت، أمس، احلكومة  بكني جدّ
ــا كاري الم.  ــة دعمه الصيني
ــم مكتب  ــال الناطق باس وق
ــغ وماكاو  ــغ كون ــؤون هون ش
ــة الصينية يانغ  في احلكوم
«إننا  الصحافة  ــام  أم غوانغ 
ندعم بحزم رئيسة السلطة 
ــغ كونغ  ــة في هون التنفيذي
ــى رأس حكومة  كاري الم عل

املنطقة اإلدارية اخلاصة».

ÂÌc@Âfl
_o„c@

ــيال تاميز بأن  ــكابينكر من صحيفة فايننش ــا مايكل س ينصحن
نتمهل قليال قبل أن نسأل اآلخر من أين أنت؟ لكن هذه النصيحة 
تتالشى عند أفواج من املهاجرين إلى العالم الغربي، ألن األسئلة 
ــاكلتهم، ويصبح  ــاء مبن هم على ش ــا تختفي عند االلتق برمته
ــير كاملاء في أفواههم، وقد تكتشف  ــؤال ”من أي بلد أنت“ يس س

أن بعضهم ال يعرف من اإلنكليزية غير هذه اجلملة!
ــرار بالتفكير إلى االغتراب  ــهولة مبكان أن نعزو ذلك التك من الس
ــة االندماج في اجملتمعات الوافدين إليها، لذلك يبحث  أوال وصعوب
ــن واللغة وما  ــاكلته في القومية والدي ــرب عمن هو على ش املغت

أكثرهم، لكن املسألة تبدو أعقد في زمن ترامب الشعبوي.
ــي العالم اليوم،  ــبوقة ف ــؤال من أين أنت ارتفع بوتيرة غير مس س
وكان املايكروفون األقوى له صوت الرئيس األميركي دونالد ترامب.

ــال أحد يفكر  ــات املتحدة ف ــي بريطانيا أو الوالي ــت ولدت ف ــو كن ل
ــجع  ــي حقوقك، إال أن ترامب فعل غير ذلك وش ــكيك ف في التش
اآلخرين على اتباعه، مع أن بالنسبة إلى أولئك املعجبني بالواليات 
املتحدة منا، بدت سخرية ترامب غير أميركية، لم يفعلها بوريس 
ــك من نايجل  ــخة ٢ من ترامب في بريطانيا، دع ــون النس جونس

فراج وحزبي بريكست و“يوكي“.
ــن أنت؟“.  ــؤال الناس ”من أي ــكابينكر عند س ــف مايكل س يتوق
ــرا، فعلينا بالتأكيد التوقف  ــإذا كان اجلواب برمنغهام، أو إنكلت ف
ــت بالفعل؟“. ميكننا التوقف  ــن املتابعة والقول ”لكن من أين أن ع
ــؤال هل استشم رائحة لكنة ما؟ تكون إجابته رمبا  كذلك عن س

وكذلك ”ما أصل اسمك؟“.
ــؤال على  يختلف هذا التوقف كثيرا عندما يطلق املهاجرون الس
ــق بالبالد والدين  ــبة إليهم متعل ــم البعض، فاألمر بالنس بعضه
ــتاني، خالفات العرب في  والطائفة، تذكر اخلالف الهندي الباكس
ــبة لإليراني الشيعي عندما  ــني بالنس ما بينهم، ماذا يعني الس
ــأل اآلخر من أي بلد أنت، كلها جتتمع في بوتقة ”من أين أنت“  يس
ــعبوي  ــائدة في الزمن الش ــي كانت موجودة ولكنها صارت س الت
ــت مثيرة  ــئلة ليس ــات هذه األس ــك أن إجاب ــي ذل ــد. ال يعن اجلدي
ــؤال معرفيا وثقافيا ومركزا على  لالهتمام إذا كان الدافع من الس
اللغة والشأن السياسي في محاولة اكتشاف طبيعة اجملتمعات، 
ــرار واإلزعاج  ــبب بامللل والتك ــده في التس لكن ما أقبحه وما أش

عندما يهدف إلى معرفة الدين وهوامشه!
ــم وفق  ــن أصوله ــاس ع ــؤال الن ــد س ــان عن ــران خاطئ ــد أم يوج
ــير  ــكابينكر، األول يظهرك بصفة غير املهذب، واآلخر أنك تش س
ــى أنهم مختلفون عنك، ورمبا ال ينتمون إليك. رمبا ال تقصد ذلك،  إل

لكن هذا ما يشعر به كثيرون.
ــا تخلص من  ــني عام ــش في لندن من خمس ــخصا يعي أعرف ش
ــائل،  ــه بهدف الس ــؤال بتجهيز إجابتني وفق حدس ــات الس تبع
ــائله يهدف إلى  ــرف أن س ــا عندما يع ــره لكم! أم ــي لن أذك الثان
ــة واخلالفات العربية، فيجيبه ”أنا من  التحدث عن الدين والقومي
إسرائيل“ عندها يتوقف الكالم بني االثنني، وما أخبثها وأضعفها 

من حيلة!

كرم نعمة 

رأي

إعالن رقم (٦٠)
رقم الطلبية ٢١٧٥ / ٢٠١٩

تعلن شركة مصاَّـ الوسط شركة عامة عن مناقصة
إنشاء طابق ثاني فوق بناية قسم العالقات واألمن الصناعي

 للمرة (االوُّـ) وبكلفة تخمينية مقدارها (٠٠٠ ,٣٥٠,٠٠٠) دينار عراقي فقط (ثالثمائة وخمسون مليون دينار عراقي ال غري) 
وبمدة تنفيذ (٣٦٠) يوما، بموجب اِّـواصفات والشروط التي يمكن الحصول عليها من امانة الصندوق لقاء مبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠) 
ــاص تقديم العطاءات بالدينار  ــاركة من ذوي االختص ــون الف دينار ال غري) غري قابل للرد فعلى الراغبني باِّـش ــار (مائة وخمس دين
ــع مراعاة ترقيم صفحات هذه العروض) ويكون نافذا ِّـدة ال تقل عن (١٢٠ يوماً) مع ارفاق التأمينات االولية والبالغة  ــي (م العراق

(٧,٠٠٠,٠٠٠) دينار عراقي فقط (سبعة ماليني دينار عراقي فقط) على ان يتضمن العرض اِّـعلومات التالية:-
- رقم اِّـناقصة : موضوعها : تاريخ الغلق.

- تاريخ نفاذ السعر التجاري اِّـقدم.
- تاريخ نفاذ التأمينات االولية.

- العناوين الصريحة للشركة او اِّـكتب مع تثبيت الربيد االلكرتوني.
ــركة بأغلفة مغلقة ومختومة مثبت عليها رقمي االعالن والطلبية َّـ مدة اقصاها الساعة (الواحدة)  ــتعالمات الش ــلم اُّـ اس وتس

بعد الظهر ليوم (٢٠١٩/١٠/١) ويتحمل من ترسو عليه اِّـناقصة اجور نشر االعالن.. مع التقدير
مالحظة:

١-يتم تقديم العروض وفقاً للوثائق القياسية وَّـ حال عدم التزام مقدم العطاء َّـ تطبيق الوثيقة القياسية بكافة اقسامها فإنه 
سيتم استبعاد عطائه مما يقتضي مراعاة ذلك عند التقديم.

٢-جلب الوثائق اِّـدرجة ادناه عند القطع وشراء التنادر:
أ -كتاب تخويل اصلي مصدق ونافذ. 

ب -هوية االحوال اِّـدنية او جواز سفر نافذ ِّـقدم العطاء او من ينوب عنه.
٣-اذا تصادف تاريخ الغلق اعاله عطلة رسمية يرحل اُّـ اليوم التالي بعد العطلة مباشرة.

٤-تقدم التأمينات االولية باسم الشركة او مديرها اِّـفوض او احد اِّـساهمني َّـ الشركة او الشركات بموجب عقد مشاركة.
ــركة لحضور ومتابعة فتح العطاءات من  ــرتكني َّـ اِّـناقصة التواجد َّـ مقر الش ــركات او اِّـكاتب اِّـش ٥- بإمكان كافة ممثلي الش

قبل اللجنة وذلك َّـ اليوم التالي لتاريخ الغلق الساعة العاشرة صباحاً.
ــوع اُّـ دائرة كاتب  ــركتنا دون الرج ــم القانوني َّـ ش ــه االنذارات من القس ــل اِّـناقصني توج ــود مخالفات من قب ــة وج ٦-َّـ حال

العدل.
٧-تصادر التأمينات االولية للشركات َّـ حالة عدم االستجابة للمراسالت اثناء الدراسة الفنية والتجارية للطلبيات. 

٨-تقدم التأمينات االولية على شكل (خطاب ضمان او صك مصدق او سفتجة) ومن اِّـصارف اِّـعتمدة اِّـدرجة َّـ القائمة اِّـرفقة 
طياً.

ــرتك َّـ اِّـناقصة  ــترياد ويتحمل اِّـش ــهيل مهمة من الكمارك وكذلك الضريبة واجازة االس ــركتنا بكتاب تس ٩-ال تتم مطالبة ش
مسؤولية تجهيز وايصال اِّـواد اُّـ شركتنا. (اذا تضمن العمل تجهيز مواد).

ال تتم اِّـطالبة باي تمديدات لفرتات التجهيز السباب تتعلق باخراج اِّـواد من اِّـوانئ. (اذا تضمن العمل تجهيز مواد).  -١٠
يتم استبعاد العطاء الذي يزيد مبلغه بنسبة ٢٠٪ فأكثر من الكلفة التخمينية.  -١١

يمكن االطالع على شروط تقديم العطاءات وعلى اِّـوقع االلكرتوني:  -١٢
 www.mrc.oil.gov.iq

زيد كاظم شريف



حمدي ملك 

إجراء  حول  املاضية  األيام  خالل  احلديث  كثر 
األميركي  الرئيس  بني  مباشرة  مفاوضات 
دونالد ترامب ونظيره اإليراني حسن روحاني، 

وجود  عدم  على  تدل  املؤشرات  كل  ولكن 
الفترة  في  مفاوضات  هكذا  إجراء  إمكانية 

احلالية.
اإليراني  اخلارجية  وزير  حضور  مع  وتزامناً 
كانت  حيث  فرنسا  في  ظريف  جواد  محمد 
الكبرى،  السبع  الصناعية  الدول  قمة  تعقد 
أكد روحاني عدم تردده في لقاء «أي شخص» 
الناس  مشاكل  «حل  في  ذلك  ساعد  إذا 
وازدهار البلد»، وفي اليوم نفسه أشار الرئيس 
الفرنسي إميانويل ماكرون، والذي كان قد دعا 
كالم  إلى  مفاجئ،  بشكل  بلده  إلى  ظريف 
روحاني حينما قال في مؤمتر صحفي مشترك 

حصل  قد  لي  «يبدو  األميركي:  الرئيس  مع 
تغيير حقيقي. وقد أبدى هذا الصباح روحاني 
اهتماماً بهذا االجتماع»، في إشارة إلى لقاء 

مشترك بني الرئيسني اإليراني واألميركي.
ترامب  أعرب  الصحفي  نفسه  املؤمتر  وفي 
ظروف  «في  روحاني  لقاء  استعداده  عن 
يريد  روحاني  أن  «أعتقد  وأضاف:  مناسبة»، 

لقاء وسيسوون أمورهم».
احتمال  حول  روحاني  تصريحات  وتسببت 
في  كبيرة  ضجة  في  أميركا  مع  املفاوضات 
سبيل  فعلى  إيران.  في  األصوليني  أوساط 
األصولية  كيهان  صحيفة  هاجمت  املثال 

الغرب  بإهانة  وصفته  ما  وأرجعت  روحاني، 
إليران إلى تصريحات روحاني.

وبعد ثالثة أيام من اجلدل في الداخل اإليراني 
اإليراني  املرشد  ختم  القضية،  هذه  حول 
مع  جمعه  لقاء  في  اجلدل  خامنئي  علي 
روحاني وظريف وعدد آخر من أعضاء الكابينة 
تكون  لن  قطعي  «بشكل  بقوله:  احلكومية 
املتحدة  الواليات  مع  مفاوضات  أي  هناك 
وزير  وال  الرئيس  السيد  مستوى  على  ال   ..

اخلارجية».
االيرانيون  القادة  يشعر  ال  أخرى،  جهة  من 
بخطر داخلي في هذه املرحلة. فإيران تشعر 

اقتصادها  الهائل ليس فقط على  بالضغط 
اخلارجية  سياستها  وضع  على  حتى  بل 
ال  األميركية  اإلدارة  املقابل،  في  املنطقة  في 
تبدو في عجلة من أمرها وهي تزيد من حدة 
املنشآت  وتعطل  يوم،  بعد  يوماً  العقوبات 
الهجمات  طريق  عن  اإليرانية  العسكرية 
ترى  وال  ثمن،  وبأقل  املتكررة  اإللكترونية 
ضرورة في أن تخفف من حدة العقوبات دون 
أن يحصل تغيير في سلوك إيران، على األقل 
سياسة  اليران  ان  العلم  مع  جزئي.  بشكل 
املراحل  حكيمة وقوية قادرة على جتاوز اشد 

صعوبة .

روضان  سالم  القاضي/    
اِّـوسوي

لعام  العراقي  دستور  في  وردت      
وتصنف  مدد  عدة  النافذ   ٢٠٠٥
مدة  منها  أصناف  عدة  إلى  هذه 
ابتداء العمل وأخرى بانتهاء نشاط 
واحد  تاريخ  ورد  دستوري معني كما 
من   ١٤٠ املادة  نص  في  ومحدد 
تواريخ اجناز نشاط  الدستور وأخرى 
املدد  وهذه  الدستور،  قرره  معني 
مهمة  وقانونية  دستورية  آثار  لها 
األوساط  بني  اجلدل  بعضها  وأثار 
السياسية والقانونية واالجتماعية 
مما دعا بعض املؤسسات الدستورية 
الدولة  في  السياسية  والعناوين 
احملكمة  إلى  اللجوء  إلى  العراقية 
النصوص  لتفسير  العليا  االحتادية 
العمل  آلية  وبيان  بها  املتعلقة 
الدستوري  النص  وضوح  لعدم  بها 
للبحث  او  االستفسار  لطالب 
النصوص  لتلك  التطبيق  آلية  عن 
للمحكمة  وكان  الدستورية 
في  الفصل  القول  العليا  االحتادية 
بترسيخ  كثيراً  أسهم  والذي  ذلك 
وحفظ  الدميقراطي  العمل  مبادئ 
كما  للشعب  الدستورية  احلقوق 
الدولة  شكل  رسم  في  أسهم 
مع  يتفق  مبا  فيها  احلكم  ونظام 
لعام  العراق  دستور  وغايات  أهداف 
وأصناف  أنواع  على  وللوقوف   ٢٠٠٥
هذه املدد و سأعرها وعلى وفق اآلتي 

:
    أوال : التاريخ الوارد في املادة ١٤٠ 

من الدستور العراقي
املادة  في  الوارد  التاريخ  يعتبر      
١٤٠ تاريخ الجناز، ويقصد به التاريخ 
من  لالنتهاء  الدستور  وضعه  الذي 
السلطة  بها  املكلفة  األعمال 
في  جاء  ما  وفق  وعلى  التنفيذية 
نص املادة اعاله التي جاء فيها اآلتي 
التنفيذية  السلطة  تتولى  (أوال: 
الستكمال  الالزمة  اخلطوات  اتخاذ 
تنفيذ متطلبات املادة (٥٨) من قانون 
للمرحلة  العراقية  الدولة  إدارة 
 : ثانياً  فقراتها.  بكل  االنتقالية، 
السلطة  على  امللقاة  املسؤولية 
االنتقالية،  احلكومة  في  التنفيذية 
 (٥٨) املادة  في  عليها  واملنصوص 
العراقية  الدولة  إدارة  قانون  من 
وتستمر  متتد  االنتقالية،  للمرحلة 
املنتخبة  التنفيذية  السلطة  الى 
مبوجب هذا الدستور، على أن تنجز 
(التطبيع، اإلحصاء، وتنتهي  كاملةً 
واملناطق  كركوك  في  باستفتاء 
لتحديد  عليها،  املتنازع  األخرى 
أقصاها  مدةٍ  في  مواطنيها)  إرادة 

كانون  شهر  من  والثالثون  احلادي 
وفي  وسبعة)  ألفني  سنة  األول 
السلطة  الدستور  الزم  النص  هذا 
التطبيع  عملية  باجناز  التنفيذية 
املتنازع  املناطق  في  واإلحصاء 
كركوك  محافظة  ومنها  عليها 
أن  إال   ٢٠٠٧/١٢/٣٠ تتجاوز  ال  مبدة 
االن  ولغاية  التنفيذية  السلطة 
الدستورية  املهمة  هذه  تنجز  لم 
محدد  دستوري  تاريخ  وجود  رغم 
الواسع  املادة اجلدل  وأثارت هذه  لها 
وبني  نافذة  واعتبراها  بقائها  حول 
التاريخ  النتهاء  بها  العمل  انتهاء 
احملدد فيها وجتاوزه منذ سنوات وكان 
الفصل  القول  االحتادية  للمحكمة 
املشكلة  هذه  عالج  والذي  فيها 
حيادية  وطنية  بروح  الدستورية 
خالصة وبقراءة دستورية استلهمت 
التي  وغاياته  ومراميه  الدستور  روح 
جاء  ما  وفق  وعلى  اجلها  من  وضع 
٧١/احتادية/٢٠١٩  العدد  قرارها  في 
احملكمة  واعتمدت   ٢٠١٩/٧/٢٨ في 
االحتادية العليا في تفسيرها للنص 
 (١٤٠) املادة  في  الوارد  الدستوري 
وضع  عند  الدستور  غاية  استنباط 
إلى  أشارت  إذ  املادة  تلك  وكتابة 
املادة  وتشريع  وضع  من  الهدف  أن 
وواجب  مطلوباً  الدستور  من   (١٤٠)
أكدت  كما  الكافة  من  التنفيذ 
تنفيذ  في  احملدد  التاريخ  ان  على 
وضع  قد  الدستور  من   (١٤٠) املادة 
ألمور تنظيمية لغرض حث املعنيني 
أعضاء  وهم  بتنفيذها  واملكلفني 
السلطة التنفيذية (احلكومة) على 
اجنازها وان هذا التاريخ ال ميس جوهر 
هدفها  حتقيق  يعارض  أو  املادة  تلك 
الفقه  رأي  على  الوقوف  ولغرض 
حتدده  الذي  التاريخ  جتاه  الدستوري 
للموضوع  اعرض  الدستورية  املواد 

على وفق اآلتي:
١- هل انتهاء التاريخ احملدد دون االجناز 

يعتبر إلغاءً للمادة الدستورية؟
يتم  عندما  الدستورية  املادة  ان   
بواسطة  عليها  واملصادقة  وضعها 
وفي  الدساتير  على  التصويت  طرق 
االستفتاء  مت  العراقي  الدستور 
عليه من الشعب العراقي وبنسبة 
النجاح احملدد له فانها تكون فعالة 
تعديلها  يجوز  وال  املفعول  وسارية 
االليات  مبوجب  اال  الغاءها  او 
في  عليها  املنصوص  الدستورية 
الدستور ذاته، وفي دستور العراق قد 
احكام  وفق  على  تعديله  الية  حدد 
كال  وفي   (١٤٢) واملادة   (١٢٦) املادة 
النصني لم جند أي اشارة الى اعتبار 
النص الدستوري ملغى او معطل او 
معدل اذا لم ينجز في التاريخ احملدد 
واإللغاء  التعديل  حصرت  وإمنا  له 
املادتني  تلك  في  ورد  ما  وفق  على 
التي  الطريقة  ذات  وهي  حصراً 
الدستور  على  املصادقة  فيها  مت 
القانون  فقه  اقره  قد  املبدأ  وهذا 
في  به  العمل  جرى  اذ  الدستوري 

مثل  املكتوبة  الدساتير  ذات  البالد 
أمريكا وفرنسا والتأكيد على قاعدة 
على  إال  الدستور  تعديل  جواز  عدم 
وفق اإلجراءات املنصوص عليها في 
الدستور ذاته وهو يتوافق مع ما نادى 
نظرية  صاحب  روسو  جاك  جان  به 
العقد االجتماعي وعلى وفق ما ذكره 
في  ياسني  آل  علي  محمد  الدكتور 
الدستوري  (القانون  املوسوم  كتابه 
مطبعة  ـ  السياسية  والنظم 
عام  اولى  طبعة  بغداد  في  املعارف 
١٩٦٤ ـ ص٥٦) ، ومن ذلك القول فان 
عدم اجناز املهام الدستورية املكلفة 
بها السلطة التنفيذية ال يعد إلغاء 
املادة  في  الوارد  الدستوري  للنص 

(١٤٠) من الدستور .
التنفيذية  للسلطة  يجوز  هل   -٢

إلغاء النص الدستوري ؟
النص  إلغاء  فان  أسلفت  كما 
الدستوري ال يجوز إلغاءه او تعديله 
الدستورية  اآلليات  وفق  على  اال 
السلطة  تقوم  احيانا  لكن   ،
التنفيذية بتجاهل بعض النصوص 
مبوجبها  تعمل  وال  الدستورية 
النصوص  جميع  سواء  وتهملها 
الدستورية او بعضها واملثال الشائع 
الثورات  الدستوري  الفقه  في 
البلدان  في  حتدث  التي  واالنقالبات 
تعلق  اجلديدة  املسيطرة  القوى  فان 
بإعالن  سواء  بالدساتير  العمل 
صريح او بعدم العمل به فان الفقه 
يبقى  الدستور  بان  يرى  الدستوري 
إذا مت إلغاؤه بشكل صريح  نافذاً إال 
إلغائها  يعد  ال  بها  العمل  الن عدم 
املسيطرة  للقوى  كان  وان  حتى 
وعادة  البالد  في  األمور  زمام  على 
لها  كان  التنفيذية  السلطة  تكون 
الدستور  أحكام  جتاه  وعقيدة  رأي 
فان  فيه  الواردة  تلك  عن  تختلف 
الرأي الراجح للفقه الدستوري يرى 
املمكن  ومن  نافذا  يبقى  الدستور 
يلغَ  لم  ألنه  وقت  أي  في  به  العمل 
مبوجب دستور جديد او نص دستوري 
الحق وأشار إلى ذلك الدكتور محمد 
املشار  كتابه  في  ياسني  آل  علي 
لذلك   ،٣١ الصفحة  في  آنفاً  إليه 
التنفيذية  السلطة  قيام  عدم  فان 
مبوجب  به  التزمت  الذي  بواجبها 

سببا  يكون  ان  ميكن  ال  الدستور 
لتعطيل النص الدستوري ، وإمنا من 
املمكن أن يكون سبباً خلضوع تلك 
الدستورية  املساءلة  إلى  السلطة 
النواب  مجلس  وعلى  والقانونية 
الرقابية  السلطة  صاحب  بوصفه 
ان  التنفيذية  السلطة  أداء  على 
للدستور،  خرقها  على  يحاسبها 
ال ان يكافئها على ذلك ويعتبر ذلك 

اجنازا لها.
بقية  على  املنسحبة  اآلثار   -٣

النصوص الدستورية؟
إذا 
ما 

انتهاء  بان  يقول  الذي  بالرأي  أخذنا 
في  احملددة  واملدة  املهلة  تاريخ 
للمادة  تعطيل  مبثابة  الدستور 
منقضية  واعتبرها  الدستورية 
الرأي  ذلك  فان  الصالحية  ومنتهية 
 (١٤٢) املادة  نص  على  سينعكس 
مجلس  منحت  التي  الدستور  من 
النواب مهلة ومدة ال تتجاوز االربعة 
الدستورية  التعديالت  الجناز  أشهر 
اعتبارا من تاريخ انعقاد اول جلسة 
في عام ٢٠٠٦ اال ان ذلك لم يحصل 
محل  اآلثار  وتنسحب  اآلن  لغاية 
ان  املمكن  ومن  عليها  البحث 
الصالحية  منتهية  ايضاً  نعتبرها 
ساقها  التي  املبررات  نفس  على 
وبالنتيجة  الرأي  هذا  أصحاب 
سوف لن نتمكن من تعديل أي نص 
دستوري مستقبالً على خالف نص 
فان  لذلك  الدستور.  (١٢٦) من  املادة 
من  الدستورية  املهمة  اجناز  عدم 
يعني  ال  التنفيذية  السلطة  قبل 

الدستوري  النص  إلغاء  أو  تعطيل 
الن تلك املدة هي لألمور التنظيمية 
وال متس جوهر املبدأ الدستوري الوارد 

في املادة (١٤٠) من الدستور
ثانياً : مدد ابتداء املهام الدستورية:

النافذ   ٢٠٠٥ عام  دستور  في  جاء 
األعمال  لبعض  ابتداء  مدة  حتديد 
املؤسسات  بها  تقوم  التي  واملهام 
الدستورية وسأعرض لبعضها على 

وفق اآلتي :
النواب  مجلس  دورة  ابتداء   -١
النيابية: حيث جاء في الفقرة (أوالً) 
من املادة (٥٦) من الدستور حتديد مدة 
سنوات  بأربع  النواب  مجلس  دورة 
لها  جلسة  أول  تاريخ  من  تبدأ 
مدة  (تكون  اآلتي  النص  وفق  وعلى 
الدورة االنتخابية جمللس النواب أربع 
جلسةٍ  بأول  تبدأ  تقوميية،  سنواتٍ 
الرابعة)  السنة  بنهاية  وتنتهي  له، 
إال أن أعضاء ورئاسة مجلس النواب 
اجللسة  تاريخ  حتديد  في  اختلفوا 
األولى التي تكون أساس االحتساب 
طلب  ومت  االنتخابية  الدورة  ملدة 
احملكمة  من  الدستوري  التفسير 
املوضوع  هذا  حول  العليا  االحتادية 
وكانت لقرار احملكمة القول الفصل 
في ذلك إذ جاء في قرارها التفسيري 
امللزم للكافة العدد ٢٩/احتادية/٢٠٠٩ 
تاريخ  اعتبر  حيث   ٢٠٠٩/٥/١٣ في 
انعقاد جلسة مجلس النواب األولى 
بعد توجيه الدعوة إليه لالنعقاد بعد 
تاريخ  هو  االنتخابات  على  املصادقة 
ابتداء مدة الدورة البرملانية أو النيابية 
تقوميية  سنوات  أربع  مدتها  والتي 
واملشار إليها في الفقرة (أوالً) من املادة 

(٥٦) من الدستور
النواب  مجلس  انتخاب  مدة  ابتدأ   -٢
اجلديد: وأشارت الفقرة (ثانياً) من املادة 
إلى أن وجوب إجراء  (٥٦) من الدستور 
خالل  اجلديد  النواب  مجلس  انتخاب 
خمسة وأربعني يوم اعتباراً من تاريخ 
السابق  النواب  مجلس  عمل  انتهاء 
وعلى وفق النص اآلتي (يجري انتخاب 
خمسةٍ  قبل  اجلديد  النواب  مجلس 
الدورة  انتهاء  تاريخ  من  يوماً  وأربعني 
جمللس  وكان  السابقة)  االنتخابية 
يتم  قانون  إصدار  باجتاه  رأي  النواب 
فيه تأجيل موعد االنتخابات النيابية 

فكان  الدستورية،  النصوص  وبخالف 
له  تصدت  أن  االحتادية  للمحكمة 
/٨ العدد  التفسيري  قراراها  مبوجب 

احتادية/٢٠١٨ في ٢٠١٨/١/٢١ الذي حال 
دون وقوع ذلك اخلرق الدستوري.

لرئيس  الدستورية  املدة  ابتداء   -٣
النواب  مجلس  لدعوة  اجلمهورية 
 (٥٤) املادة  أشارت  لالنعقاد:  املنتخب 
رئيس  صالحية  إلى  الدستور  من 
النواب  مجلس  بدعوة  اجلمهورية 
املنتخب خالل خمسة عشر يوم وتبدأ 
املصادقة  تاريخ  من  اعتباراً  املدة  هذه 
احملكمة  من  االنتخابية  النتائج  على 

االحتادية العليا.
لرئيس  املمنوحة  املدة  ابتداء   -٤
على  املصادقة  في  اجلمهورية 
القوانني:  وعلى  الدولية  االتفاقيات 
حيث في نص الفقرة (ثانياً) من املادة 
خمسة  البالغة  الدستور  من   (٧٢)
تسلم  تاريخ  من  اعتباراً  يوما  عشر 
االتفاقية  مشروع  اجلمهورية  رئاسة 
النواب،  مجلس  عليها  وافق  التي 
مشاريع  على  املصادقة  كذلك 
النواب  التي يسنها مجلس  القوانني 
خالل خمسة عشر يوما وحتسب هذه 
رئاسة  تسلم  تاريخ  من  اعتباراً  املدة 
اجلمهورية لها وعلى وفق نص الفقرة 
(ثالثاً) من املادة (٧٢) من الدستور ومن 
ابتداء  على  تترتب  التي  املهمة  اآلثار 
هذه املدة ان املعاهدة أو القانون يعتبر 

مصادقا عليهما عند انتهائها
ثالثاً : املدد التي متثل احلظر الزمني:

  يقصد باحلظر الزمني هو القيد املانع 
من تعديل بعض مواد الدستور خالل 
من  يهدف  صلبه  في  محددة  مدة 
الدستور  أحكام  حماية  إلى  خاللها 
من التعديل خالل هذه املدة أما لغرض 
ألنها ضرورة  أو  مبادئ معينة  ترسيخ 
تتطلبها املرحلة االنتقالية بعد نفاذ 
الدستور وجاء في دستور العراق لعام 
املبادئ  تعديل  يجوز  ال  حيث   ٢٠٠٥
األول  الباب  في  الواردة  األساسية 
(١ـ١٣)  املواد  والواردة في  الدستور  من 
انتخابيتني  دورتني  انقضاء  بعد  اال 
متعاقبتني مبعنى أن متضي مدة ال تقل 
الدستور  نفاذ  على  سنوات  ثمان  عن 
الفقرة  في  الواردة  النص  وفق  وعلى 
الدستور  من   (١٢٦) املادة  من  (ثانياً) 
تعديل  يجوز  (ال  االتي  فيها  التي جاء 
الباب  في  الواردة  األساسية  املبادئ 
في  الواردة  واحلريات  واحلقوق  األول، 
بعد  إال  الدستور،  من  الثاني  الباب 
وبناءً  متعاقبتني،  انتخابيتني  دورتني 
مجلس  أعضاء  ثلثي  موافقة  على 
الشعب  وموافقة  عليه،  النواب 
رئيس  ومصادقة  العام،  باالستفتاء 
والغاية  أيام)  اجلمهورية خالل سبعة 
من هذا احلظر الزمني هو حماية هذه 
دولة  قيام  أساس  تعد  التي  املبادئ 
العراقية  الدولة  وبيان شكل  القانون 
الدستور  ومنح  فيها  احلكم  ونظام 
لبيان  الفرصة  الزمنية  املدة  هذه 
التطبيق  خالل  من  تظهر  التي  اآلثار 

الفرصة  ومنح  السياسي  العمل  في 
لقراءة نصوص الدستور بشكل متأنٍ 
ومعرفة مواطن اخللل في طبيعة هذه 
مبعاجلتها  التوصية  ثم  ومن  املبادئ 
ويذكر ان الدستور قد أوصى بتشكيل 
ال  مدة  خالل  أحكامه  لتعديل  جلنة 
انعقاد  تاريخ  أربعة أشهر من  تتجاوز 
انه  اال  برملانية  دورة  ألول  جلسة  أول 
الواردة  األساسية  املبادئ  استثنى 
ويبقى  الدستور  من   (١٢٦) املادة  في 
لدورتني  قائم  عليها  الزمني  احلظر 
انتخابيتني وعزز هذا االجتاه ما جاء في 
قرار احملكمة االحتادية العليا العدد ٥٤/

احتادية/٢٠١٧ في ٢٠١٧/٥/٢١
    رابعاً : مدد الطعن بقرارات مجلس 

النواب املتعلق بصحة العضوية:
مجلس  قرار  في  الطعن  مدة  ان      
والوارد  العضوية  صحة  حول  النواب 
في املادة (٥٢) من الدستور فإنها تعتبر 
من مدد سقوط احلق في االعتراض إذا 
مجلس  إلى  املعترض  بها  يتقدم  لم 
النواب خالل تلك املدة والبالغة ثالثون 
يوماً من تاريخ صدور قرار اجمللس برفض 
الفقرة  الطلب وعلى وفق ما جاء في 
فيها  جاء  التي  أعاله  املادة  من  (ثانياً) 
اجمللس  قرار  في  الطعن  (يجوز  اآلتي 
خالل  العليا،  االحتادية  احملكمة  أمام 
وكان  صدوره)  تاريخ  من  يوماً  ثالثني 
للمحكمة االحتادية القول الفصل في 
قرارها  آخرها  عديدة  قرارات  في  ذلك 
وموحداتها  ٢١٧/احتادية/٢٠١٨  العدد 

١٥/احتادية/٢٠١٩ في ٢٠١٩/٥/٢٠

  خامساً : تاريخ النفاذ
    ورد في الدستور العراقي لعام ٢٠٠٥ 
والعمل  أحكامه  نفاذ  لتاريخ  حتديد 
به حيث حدد تاريخ نشره في اجلريدة 
الرسمية (الوقائع العراقية) هو تاريخ 
نفاذه على وفق أحكام املادة (١٤٤) من 
الدستور التي جاء فيها اآلتي (يُعدُ هذا 
نافذاً، بعد موافقة الشعب  الدستور 
في  ونشره  العام،  باالستفتاء  عليه 
الرسمية، وتشكيل احلكومة  اجلريدة 
الوقائع  في  نشر  انه  ويذكر  مبوجبه) 
العراقية العدد ٤٠١٢ في ٢٠٠٥/١٢/٢٨

ومن خالل ما تقدم فان املدة الدستورية 
االتفاق  يجوز  ال  حتمية  كانت  وان 
على خالفها إال أنها ال ميكن أن تكون 
معدلة أو معطلة للنص الدستوري إذا 
لم تلتزم السلطة املكلفة بتنفيذها 
وإمنا يعتبر ذلك خرق دستوري تخضع 
للمساءلة عنه تلك السلطة اخلارقة 
وكان  ألحكامه  واملارقة  للدستور 
للمحكمة االحتادية العليا الدور البارز 
في  الوارد  احلقوق  صيانة  في  والكبير 
تلك املواد الدستورية التي تضمن مدد 
العني  وكانت  محدد  وتاريخ  معينة 
خرق  أي  من  الدستور  على  احلارسة 
ومن أي سلطة كانت وهذا ما ملسناه 
القضاء  مجال  في  عملها  طيلة 
من  الن  بها  عهدنا  وهذا  الدستوري 
يتولى القضاء فيها هم من أفاضل 

القضاة علماً وفقهاً وأدبا.

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

    يقصد بالحظر الزمني 
هو القيد اِّـانع من تعديل 
بعض مواد الدستور خالل 
مدة محددة َّـ صلبه يهدف 
من خاللها إُّـ حماية أحكام 
الدستور من التعديل

أكد روحاني عدم 
تردده َّـ لقاء أي 
شخص إذا ساعد 
ذلك َّـ حل 
مشاكل الناس 
وازدهار البلد
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التايمز: ماذا بعد هزيمة جونســون َّـ مجلس 
العموم؟

ــرت صحيفة التاميز مقاال افتتاحيا تتساءل فيه  نش
ــر بريطانيا بعد هزمية  ــوة التالية التي تنتظ عن اخلط
ــس العموم  ــون، أمام مجل ــس جونس ــة، بوري حكوم

بخصوص اخلروج من االحتاد األوربي.
ــس العموم  ــة إن الهزمية أمام مجل ــول الصحيف وتق
ــون دون أغلبية برملانية، وأضرت بخطته  تركت جونس
ــار االنتخابات  ــي. وبقي خي ــروج من االحتاد األورب للخ

أفضل ورقة بني يديه.
ــي تلقى  ــوزراء البريطان ــز أن رئيس ال ــف التامي وتضي
ــام مجلس العموم  ــي الوجه عندما وقف أم لكمة ف
ــر األغلبية البرملانية بعدما قرر أحد النواب في  وخس

كتلة حزب احملافظني التخلي عن احلزب.
ــر وهو  ــات أكب ــيواجه صعوب ــون س ــرى أن جونس وت
ــرة. فالبرملان  ــعى إلى إجراء انتخابات عامة مبك يس
ــراء انتخابات ما لم  ــه ضد إج ــبه متأكد من وقوف ش

ــر احلكومة  ــواب جتب ــى الئحة الن ــق عل ــم التصدي يت
ــروج بريطانيا من االحتاد األوربي،  على تأجيل موعد خ

وتضمن عدم اخلروج دون اتفاق.
ــه بالتالي زعيما  ويجد رئيس الوزراء البريطاني نفس
ــى منع البرملان من رفض  ــة أقلية غير قادرة عل حلكوم
ــتها الرئيسية، وجتبره على السير في الطريق  سياس

الذي تعهد بعدم السير فيه.
ــه ألنه قرر  ــع إال نفس ــون في الواق ــن يلوم جونس ول
ــن االثنني، في  ــابيع بداية م ــق البرملان ملدة 5 أس تعلي
قرار غير صائب سياسيا وإن كان سليما من الناحية 

الدستورية .
ــدار  ــرعة إلص ــرك بس ــى التح ــواب إل ــع الن ــذا دف وه
ــاته. واجتمع  ــوزراء وسياس ــد رئيس ال ــريعات ض تش

لهذه املهمة نواب من حزب احملافظني ومن املعارضة.
ــرد النواب  ــون بط ــز أن تهديد جونس ــف التامي وتضي
ــو أيضا قرار  ــن صوتوا ضد احلكومة ه احملافظني الذي
ــيزيد من حشد املتمردين عليه، ويؤكد  غير صائب، س
ــاد األوربي دون  ــته هي فعال اخلروج من االحت أن سياس

اتفاق.

وترى أن جونسون وضع نفسه في مأزق يصعب اخلروج 
ــان وخضع  ــع مطالب البرمل ــى جمي ــه حتى إذا لب من

للقوانني التي يطالبه النواب باخلضوع لها.
ــه أن يأمل أن يقبل حزب العمال إجراء انتخابات  وعلي
ــى مصير خروج  ــرين األول، بينما يبق ــي أكتوبر/ تش ف

بريطانيا من االحتاد األوربي غير مضمون.
ــض جيرميي  ــب الصحيفة أن يرف ــع حس ــن املتوق وم
ــرين األول  ــراء انتخابات إال بعد أكتوبر /تش كوربن إج
ــيتعرض جونسون إلهانة سياسية أخرى،  وعندها س
ــروج بريطانيا من  ــر إلى طلب تأجيل خ عندما يضط

االحتاد األوربي.

ديلي تلغراف : ” برِّـان جديد“
ــرت صحيفة ديلي تلغراف مقاال افتتاحيا تدعم  نش
ــول فيه إن  ــة مبكرة، وتق ــات عام ــراء انتخاب فيه إج

بريطانيا بحاجة إلى برملان جديد.
ــي وقعت أمس في  ــول الصحيفة إن األحداث الت وتق
ــوم أثبتت احلقيقة التي يعرفها اجلميع  مجلس العم
ــان لم يعد صاحلا  ــة وهي أن هذا البرمل ــذ مدة طويل من

للبالد.

ــكلة، بحسب ديلي تلغراف، واضحة وصريحة.  واملش
ــتفتاء عام 2016 للخروج  فقد صوت الشعب في اس
ــى انتخابات  ــت تيريزا ماي إل ــاد األوربي. ودع من االحت
ــتفتاء، ولكنها  مبكرة من أن أجل تنفيذ نتيجة االس
ــلت في حملتها االنتخابية فخسرت أغلبيتها  فش
ــاد األوربي من  ــاء في االحت ــني إلى البق ــت الداع ومكن

السيطرة على مجلس العموم.
ــروج من االحتاد األوربي  ــى احلكومة تنفيذ اخل وكان عل
ــوم ال يدعمون  ــب النواب في مجلس العم بينما أغل
البقاء. فقد أدى ذلك إلى مشاكل دستورية ومحاوالت 
ــتقاالت في اجلانبني  ــتور وإلى اس التحايل على الدس

من اجمللس.
ــع ال ينبغي أن  ــذا الوض ــرى الصحيفة أن ه ــه ت وعلي

يستمر والبد من برملان جديد.
ــد إجراء  ــخصيا ال يري ــه ش ــون أن ــن جونس ــد أعل وق
ــد أن ميضي في تنفيذ  ــات عامة مبكرة، بل يري انتخاب
نتيجة االستفتاء وهي اخلروج من االحتاد األوربي. ولكن 
إذا قوض البرملان سلطاته في فتح باب املفاوضات مع 
ــالل إلغاء خيار اخلروج  ــاد األوربي مرة أخرى من خ االحت

ــار آخر غير االحتكام  ــاق فلن يكون أمامه خي دون اتف
للشعب.

آي: ”أفغانستان والعصور اِّـظلمة“
ــة  ــر اخلارجي ــه وزي ــاال كتبت ــة آي مق ــرت صحيف نش
ــت، تعليقا على  ــابقة، مادلني اولبراي األمريكية الس

االتفاق بني الواليات املتحدة وحركة طالبان.
ــتان  تقول أولبرايت بعد أعوام من العنف في أفغانس
يبدو أنه مت التوصل إلى اتفاق بني املسؤولني األمريكيني 
وحركة طالبان لوقف إطالق النار. وينص االتفاق على 
ــتان مقابل التزام  ــحب قوات أمريكية من أفغانس س

طالبان بضمانات أمنية.
ــوار أفغاني  ــى مدخل حل ــاق ما هو إل ــن هذا االتف ولك
ــان واحلكومة من أجل التوصل  أكثر تعقيدا بني طالب
ــي في البالد  ــى وقف دائم إلطالق النار، وحل سياس إل
ــول وطالبان  ــي كاب ــني احلكومة ف ــع ألول مرة ب يجم

وفصائل أفغانية أخرى .
ــم كله أن تكلل هذه املفاوضات  وهناك أمل في العال
ــتقرار نهائي  ــم واس ــل دائ ــى ح ــؤدي إل ــاح وت بالنج
ــب الوزيرة  ــل مرتبط حس ــالد. ولكن هذا األم ــي الب ف

ــالم.  ــأن ثمن الس ــابقة مبخاوف بش ــة الس األمريكي
ــان  ــودة طالب ــدد ع ــن أن ته ــون م ــرون يخش فالكثي
ــتان خالل  ــب التي حققتها املرأة في أفغانس املكاس
ــوق والتعليم  ــاالت احلق ــي مج ــن الزمن ف ــن م عقدي

والعمل والسياسة.
وهناك مخاوف من تهديد املؤسسات الدستورية التي 
وضعها األفغان منذ سقوط نظام طالبان عام 2011.
ففي حكم طالبان كانت البنات ممنوعات من الدراسة 
ــن العمل  ــرأة ممنوعة م ــة. وكانت امل ــن الثامن في س
ــت. وكان مجبرة أيضا  ــى املكوث في البي ومجبرة عل
ــمها في األماكن العامة، وال  على تغطية جميع جس
ــا. وكانت تتعرض لعقوبات  يحق لها الكالم إال همس

قاسية.

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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8هموم الناس
أدباء وفنانون وإعالميون وأكادمييون 
ــعب،  ــة الش ــن عام ــون م ومواطن
ــى  ال ــم  أحزانه ــاب  خط ــون  يرفع
ــس  ــس مجل ــني.. رئي ــالذ العراقي م
ــي؛ داللة  ــد احللبوس ــواب محم الن
ثقتهم بشخصه كفيال لتخفيف 
ــل  كف ــا  مثلم ــم،  أحزانه ــاء  عن
ــة  الكفال ــى  ووف ــب،  زين ــاس  العب
ــه اليدين. ــس وقبل ــد قطع النف ح
ــوة عزمية محمد  ــس العراقيون ق مل
ــه بكل  ــوا إلي ــي؛ فتوجه احللبوس
صغيرة وكبيرة؛ بناءً على ما ملسوه 

ــم جميعا، ال  ــه لقضاياه من تبني
ــار، التي  ــه.. االنب ــف عند مدينت يق
ــض عنها غبار «داعش» وحولها  نف
جنة تسر الناظر، بينما مدن العراق 
ــن حولها  ــيع م ــرى، يكاد يش األخ
ــاء من رأى». لكنه  سورا واحدا «س
ــخا  ــوء املدن يتجذر راس لن يدع س
ــة واحلكومات  ــاد الساس ــي فس ف
ــتثمر صالحياته  ــا يس ــة، إمن احمللي
ــية، في إيقاف الفاسد عند  الرئاس
ــدود القصاص، وإطالق النزيه في  ح
ــبلها أمامه كي  ــر س ــات ييس مدي

يخدم الشعب، بكفالة رأس النواب 
املادية  ــارة  ــم عقيد احلض وزعيمه
ــارة الروح  ــيخ حض ــرة، وش املعاص
ــي،  ــة. حل محمد احللبوس األصيل
ــي الرئاسة، في مجلس  على كرس
ــراب،  ــة إضط ــان مرحل ــواب، إب الن
ــذاذ اآلفاق، على  فاق فيها نفوذ ش
ــرعية الدستور،  منطق القانون وش
ــريعة الغاب ولوي  إحتكاما الى ش
احلقائق وااللتفاف والتدليس وإقرار 
ــر. تأكدت  ــال عن الطه ــس بدي الدن
ــال  ــى إنتش ــي، عل ــدرة احللبوس ق

ــلطة  ــة الس ــن محن ــني م العراقي
ــى  عل ــت  جثم ــي  الت ــة،  الراهن
ــان ٢٠٠٣ حني  مقدراته، منذ ٩ نيس
ــار وجهها البهي.. إعمارا  أعاد لالنب
ــال هزمية «داعش»  ونزاهة وأمنا، ح
أمام العراق العظيم بجالل هيبته.

ــار محافظة ناهضة  رجل أعاد إعم
ــون فترة  ــرب، في غض ــن دمار احل م
ــية، قادر على ان ينشر نعمة  قياس
ــراق كله..  ــادة املثلى، على الع القي

بطرف جناحه.. طير سعد أصيل.
رقية الجبوري
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من النافذة

   العراق سابقا امتاز بزراعة انواع متعددة من اخلضر والفواكه 
واحلبوب والتمور وغيرها ولم يكن معتمدا على أي دولة في ذلك، 
حيث كان لديه سياسة اكتفاء ذاتي في االنتاج وكل محافظة 
ــي العراق تتميز بإنتاج محصول معني يحقق ايرادات عالية،  ف
ــوق.  ــار البضائع الزراعية العراقية في االس ــة الى انتش اضاف
وعلى سبيل املثال ال احلصر، اشتهرت مناطق الوسط واجلنوب 
ــا املناطق  ــعير والرز، ام ــك احلنطة والش ــة التمور وكذل بزراع
ــمالية فهي ايضا لها مجال في الزراعة وانتاج محاصيل  الش
ــي نالحظ ان  ــي الوقت احلال ــات احمللية. ف ــد احلاج زراعية تس
االسواق العراقية بدأت تعتمد على استيراد احملاصيل الزراعية 
ــرا مقارنة باإلنتاج احمللي، نتيجة ذلك اخذت  واخذت حيزا كبي
ــد اآلخر، الى الوقت احلالي  ــة الوطنية بالتراجع يوما بع الزراع
ــوى على  ــوق العراقية ال تعتمد س ــه الس ــذي أصبحت في ال
ــى الذهن، هل جنحت وزارة  ــؤال يتبادر ال البضائع االجنبية. س
ــة التصحر ووقف زحف  ــة في جهودها احلثيثة ملكافح الزراع
ــان الرملية على مراكز املدن؟ وهل اعدت برامج طموحة  الكثب
ــيع  ــاعيها لتوس ــوض بالواقع الزراعي؟ وهل جنحت مس للنه
ــل توفير انواع اخلضروات في غير  ــة الزراعة احملمية من اج جترب
ــاء، مع تبني  ــى الوصول الى االكتف ــمها وهو ما يؤدي ال موس
خطط علمية حلصاد مياه االمطار بهدف االفادة منها لتنمية 
القطاع؟ فلو مت تطبيق ما ذكر في اعاله حتما سيكون هنالك 
ــهم في خلق بيئة صحية، فضالً عن اسهامه  مردود مادي يس

ــف الكثبان  ــد من زح باحل
ــة نحو مركز بغداد  الرملي
ــت ومنذ اعوام  التي ابتلي
ــدة بالعواصف الترابية  ع
ــة  االحزم ــت  كان ــي  الت
ــط  حتي ــي  الت ــراء  اخلض
ــا  متنعه ــابقا  س ــدن  بامل
ــكل  ــا بش ــل آثاره او تقل
ــررت  تض ان  ــد  بع ــر.  كبي
مساحات شاسعة ضمن 
محافظات عدة في البالد، 
ازالة االحزمة  السيما مع 
اخلضراء خالل تسعينيات 
ــراض  ــي ألغ ــرن املاض الق
الفحم  وصناعة  التدفئة 

ــا البد من تقليل  ــن. والجل النهوض بزراعتن ــاث غير املتق واالث
ــتنفد العمالت الصعبة  ــتيراد اخلضروات التي تس عملية اس
للبالد، من خالل االجتاه الى توسيع جتربة البيوت البالستيكية 
ــب احملافظات لم  ــن اخلضر في اغل ــاف متعددة م ــة اصن لزراع
ــج ناجحة في  ــة، لتحقيق نتائ ــمها احلصادي تكن في مواس
ــي الزراعة احملمية  ــو تبن ــلوب تفكير الفالحني نح ــر اس تغيي
ــعار ومن  ــهم به من زيادة العوائد املتحققة بأقل االس ملا تس
ــعر مدعوم،  ــالل الدعم املقدم لهم من توفير (النايلون) بس خ
ــواع اخلضراوات  ــة االنتاجية جلميع ان ــالوة على البذور عالي ع
ــعر مدعوم أيضا. علما ان قرار منع  ــئ وبس ومن افضل املناش
ــرا من اخلبراء  ــانا كبي ــتيراد اخلضراوات، قد القى استحس اس
ــواء، عادين إياه  ــني واالقتصاديني واملزارعني على حد س الزراعي
خطوة مهمة على طريق تقومي اداء القطاع الزراعي تزامنا مع 
ــا بخاصة مزارعي اخلضروات  خطط حكومية يجري تطبيقه
ــكل كبير خالل  ــردى بش ــم الذي ت ــر واقعه ــا، وتغيي بأنواعه
ــبقت ٢٠٠٣ التي حولت العراق الى مستورد  السنوات التي س
ــروات والفواكه من دون  ــبة ١٠٠ باملئة جلميع أنواع اخلض بنس
استثناء. كما يجب ان تكون املبالغ اخملصصة لصناديق اقراض 
ــتفيدين من  ــادل على املس ــكل ع ــادرة الزراعية توزع بش املب
ــيؤدي إلى  ــني.. ختاما:  إن «تراجع الزراعة في العراق س الفالح
ــراق مير في مرحلة  ــلبية على العراق، خاصة ان الع عواقب س

تقشف عالية جدا».

ألجل النهوض 
بزراعتنا البد من 
تقليل عملية استرياد 
الخضروات التي 
تستنفد العمالت 
الصعبة للبالد

أحمد البياتي

البينة الجديدة / بهاء عبد الصاحب كريم
ــر  تفتخ ــم  العال ــدان  وبل دول  ــع  جمي
بصناعتها الوطنية حيث تفتخر بريطانيا 
بأنها مفجرة الثورة الصناعية في العالم، 
ــع بلدان العالم  ــر اليابان بأن جمي وتفتخ
تستخدم منتجاتها، وال يختلف اثنان في 
ــتطاع احد  ان لوال منتجات الصني ملا اس
شراء أي منتجات كهربائية أو صناعية أو 
ألعاب األطفال؛ وذلك لرخص ثمنها وجمال 
ــاهدتنا إليران كيف  ــكلها، وخالل مش ش
ــه احلصار الذي  ــتطاعت أن تقف بوج اس
ــدول الكبرى،  ــم أمريكا وال فرضته عليه
واستطاعت أن تكسر احلصار االقتصادي 
ــا على املنتوج  ــروض عليها باعتماده املف
ــة والزراعة، وكذلك  ــي الصناع الوطني ف
ــي كافة  ــليح وغيرها ف ــال التس في مج
ــراق يعاني  ــي الع ــا نحن ف ــاالت، بينم اجمل
ــام ٢٠٠٣ واقعا  ــد ع ــاع الصناعة بع قط
ــلال شبه  مترديا في جميع مفاصله، وش
ــآت الصناعية واملصانع  تام جلميع املنش
ــرة للقطاعني  ــرة و املعامل الصغي الكبي

احلكومي واخلاص، بعد أن كانت صناعتنا 
الوطنية مزدهرة ومتطورة، ومواكبة آلخر 
ــة على الرغم من  التطورات التكنولوجي
احلروب الطويلة وسنوات احلصار الطويلة 
ــي أدخلنا فيها  ــات اخلاطئة الت والسياس

ــم كل هذه  ــن رغ ــابق، ولك ــام الس النظ
الظروف وغيرها التي مرت على العراق إال 
ــة العراقية تدور، وآالت  أن عجلة الصناع
املصانع احلكومية والقطاع اخلاص تعمل 
وتنتج السلع والبضائع ومنتجات األلبان 
واملعلبات التي حتمل جودة كبيرة، وضمن 
ــت من  ــي وضع ــة الت ــات العاملي املواصف
قبل اجلهاز املركزي للتقييس والسيطرة 
ــه  ــؤال الذي يطرح نفس ــة، الس النوعي
ــاذا أصبحت  ــه هو مل ــن إجابت ــث ع ونبح
ــا  قطاعاته ــع  وجمي ــة  العراقي ــة  الدول
ــت منتجة؟  ــتهلكة وليس ووزاراتها مس
ــاد  ــى االقتص ــة عل ــت عال ــاذا أصبح ومل
ــي وعلى املوازنة وملاذا أصبح آاللف  العراق
من منتسبي املعامل واملؤسسات تستلم 
رواتبها من وزارة املالية على شكل قروض 
حتتسب على وزارة الصناعة بعد أن كانت 
ــاهم  ــي ذاتيا، وتس ــة تكتف وزارة الصناع
ــة بإيرادات  ــة العام ــة الدول ــد ميزاني برف
ــوق  ــد الس ــة كبيرة ومنتجاتها تس مالي

احمللية.

حسني علي غالب 
مررت اليوم بالقرب من إحدى السفارات 
التي يقدم اجلميع عليها لغرض إكمال 
ــهد  ــرة، كان املش ــة الهج أوراق معامل
يشعرني بالرعب واالستغراب، لقد رأيت 
ــى، واألغلبية  ــد وال حتص ــودا ال تع حش
ــباب وكل  ــن فئة الش ــد هم م بالتأكي
ــمة  ــل حقيبة دس ــم يحم ــد منه واح
ــتندات. لقد قامت  مليئة باألوراق واملس

السفارة مشكورة بوضع يافطة كبيرة 
على أحد جدرانها وفيها أدق التفاصيل، 
ــت  ــتطالع وتقدم ــب االس ــي ح متلكن
ــا رغم معرفتي  ــو اليافطة لقراءته نح
ــرة، إال أنني  ــات كثيرة عن الهج مبعلوم
ــي قد تكون القوانني قد  قلت في نفس
ــهولة ولهذا  ــرت وأصبحت أكثر س تغي
ــود الشبابية. حقيقة  جاءت هذه احلش
ــول للهجرة  ــروط القب ــا صدمت فش أن

ــة مبلغ كوديعة  ــروط مكلفة للغاي ش
ــغ وقدره، أو  ــروع مببل وقدره، أو فتح مش
ــن دون ذكر  ــغ وقدره م ــار مببل ــراء عق ش
أب  ــفارة  الس وكأن  ــرى  األخ ــروط  الش
ــروطا تعجيزية لتزويج ابنته  ويضع ش
ــكل  ــر ال ــي األم ــب ف ــدة، والغري الوحي
ــا يريده  ــغ الضخم وم ــذا املبل ــك ه ميل
ــتعجال في استخراج  ويتمناه هو االس
ــل الغد. ــرة اليوم قب ــه والهج معاملت

ــمع منذ طفولتي في نشرات  كنت أس
ــات  ــن سياس ــة ع ــار االقتصادي األخب
ــتثمارات وتسهيله وسرعة  جلب االس
وكان  ــات،  العقب ــم  وحتطي ــالت  املعام
ــريط افتتاح مصنع  ــوزراء يقصون ش ال
ــتثمر أجنبي  ــروع ملس أو معمل أو مش
ــامات  ــم يتبادلون االبتس ــيط  وه بس
والصحفيني واملصورين يحيطون بهم، 
لكن لم أسمع أو أقرا عن رؤوس األموال 

املهاجرة الذين رأيتهم اليوم والذي كل 
ــة أو أربعة  ــد يعادل ثالث ــد منهم ق واح
مستثمرين أجانب يريدون فتح مشاريع 
بسيطة. شباب جميعهم يتقنون عدة 
لغات ويحملون أعلى الدرجات العلمية 
ومعهم مخزون مادي ال يستهان به وهم 
ــم يقدمون  ــة حياتهم، لكنه ــي بداي ف
أنفسهم على طبق من ذهب إلى برامج 

الهجرة في هذه الدولة أو تلك.
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تحت اِّـجهر

ــدة منها مقدس  ــوالت عدي ــالمية مق ــرح االدبيات االس    تط
م، وفحواها هو تأكيد مفهوم أفضلية  ومنها ما يقرب من احلِكَ
االنسان فهو سيد املوجودات وخليفة اهللا في األرض الذي قال 
ــي آدم» كما قال  ــرمي: «ولقد كرمنا بن ــه اهللا في القرآن الك عن
تعالى: «ولقد خلقنا االنسان في أحسن تقومي»، والنصوص في 
ــارت نصوص الفالسفة  هذا الصدد كثيرة.. وفي موازاة ذلك س
ــان، ويأتي  ــية االنس واملفكرين الغربيني وغيرهم لتؤكد قدس
ــم وهذا  ــظ حقوقه ــب أن حتف ــة من يج ــي مقدم ــال ف االطف
ــل تتضافر جهود جميع  ــة دون أخرى ب األمر ال يتعلق مبؤسس
ــا.. ألن الطفل هو  ــوق وصونه ــك احلق ــة تل ــات حلماي املؤسس
ــوض أجيالها  ــة امنا تكون بنه ــتقبل ونهضة االم ــاد املس عم
ــئة عبر تعليم متقدم وتنمية مستدامة وحماية تامة  الناش
ــات  ــكال االضطهاد واالمتهان.. فهل تعي مؤسس من كل أش
الدولة هذا األمر؟.. حماية االطفال ليست من واجب الداخلية 
ــجعان  ــط وإن كانت متثل القوة التي تتصدى برجالها الش فق
ــالحها ملن يسيء الى  وس
ــق  ينطل ــل  ب ــن  مواط اي 
ــا من الوزارات التي  اساس
ــخصية  الش ببناء  تعنى 
ــة  مبنظوم ــا  وتغذيته
ــالق واملعارف  القيم واالخ
ووزارة  التربية  وزارة  ــا  وهم
ومعهما  العالي  التعليم 
ــذه  فه ــة  الثقاف وزارة 
ــب ان تنهض  الوزارات يج
ــا كالً من موقعه  بواجبه
في التدخل بقوة عبر جلان 
ــريع  لتش النواب  مجلس 
ــال  االطف ــي  ــني حتم قوان
ــاهد  ــيما ونحن نش والس
ــل االجتماعي مقاطع  ــر الفضائيات ومواقع التواص يوميا عب
تصور وتوثق انتهاكات معظمها خطيرة يقوم بها افراد بالغون 
ــن ذويهم او اقربائهم او رمبا ال ميتون  بحق اطفال او مراهقني م
اليهم بصلة وتتحدث التقارير ان اغلب هذه االنتهاكات يغلق 
ــا هو من عائلة  باب بحثها بذريعة الصلح او ان الطفل اساس
ــان في الدفاع عن نفسه  املعتدي وبذلك يضيع حق هذا االنس
ــاتها غافلة  ــار اليه... فهل يعقل ان الدولة مبؤسس ورد االعتب
ــات  ــؤالء الصغار؟.. اين دور مؤسس ــا في حماية ه عن واجبه
ــر اجلمعة واجلماعة  ــي وقبلهم رجال الدين ومناب اجملتمع املدن
ــا تهم اجملتمع ككل بدال  ــبات من تناول قضاي واالعياد واملناس
ــي او التندر بقصص  ــلم االجتماع من اخلوض فيما يهدد الس
ــيء الى  ــره قبل ان تس ــى املتحدث ومنب ــيء ال ــات تس وحكاي
ــجاعة في  ــاج الى وقفة جادة وش ــن!!.. نعم االمر يحت اآلخري
ــادرة فاألجيال احملطمة ال تبني بلدا بل  التصدي واخذ زمام املب

تزيد مشكالته وانهياره.

حماية األطفال ليست 
من واجب الداخلية فقط 
وإن كانت تمثل القوة 
التي تتصدى برجالها 
الشجعان وسالحها ِّـن 
يسيء إُّـ أي مواطن

د.علي عبد الوهاب

  تلقت (البينة اجلديدة) رسالة بعثها لفيف من اهالي محافظة 
ــول احلمداني يناشدون فيها السيد وزير النفط  بابل ومنهم رس
ــمول  ــيد عميد معهد النفط في بغداد بش احملترم وكذلك الس
احملافظة بخطة القبول في املعهد للعام الدراسي (٢٠١٩-٢٠٢٠) 
ــة حرمت من خطة  ــا ان احملافظ ــوة باحملافظات االخرى علم اس
ــي (٢٠١٨-٢٠١٩) وهم يأملون ان  ــام الدراس ــول لطالبها للع القب
يكون هذا العام منصفا حملافظة بابل يعوضهم عما حصل في 

السنتني املاضيتني وهم على ثقة باخليرين.

البينة الجديدة / عباس كريم العلياوي
ــعب العراقي من قبل، بعد  ــابقة خطيرة لم يألفها الش في س
ــباب من خريجي كليات  ــقوط النظام البائد يزج بَخيرة الش س
الهندسة العراقية في مواقف وسجون الشرطة احمللية حملافظة 
ميسان أسوة باجملرمني واملُسيئني جملرد قيامهم بالتظاهر السلمي 
ــر لهم فرص العمل  ــركة نفط اجلنوب للمطالبة بتوفي امام ش
ــتفادة من خبراتهم العلمية في دعم الصناعة النفطية  واإلس
ايتعلق بهذا القطاع احليوي وفي الوقت الذي كان من املفترض  ومَ
ــتقبل للبلد  ــباب الذين هم امل وبناة املس ــاندة هؤالء الش مس
ــط  من قبل القوٰى األمنية يقومون بإذاللهم وحرمانهم من ابس
ــتور العراقي باملطالبة  حقوقهم املدنية التي كفلها لهم الدس
بتلك احلقوق واحملافظ ومجلس احملافظة يتفرجون على ما يحدث 
أن األمر ال يعنيهم ويناشد هؤالء املهندسون من خالل (البينة  وكَ
ــة املركزية  ــة احلكوم ظلوميتهم لرئاس ــدة) الغراء نقل مَ اجلدي
ــريع في اخراج الشباب من السجن ومحاسبة من  للتدخل الس
قام بهذا الفعل اخملالف للقانون ولتحقيق العدالة االجتماعية 

ألبناء الشعب العراقي.

@…üb”@äÌÜΩ@äÌÜ‘mÎ@äÿë
âÜñ€a@Ú‰ÌÜfl@âÎäfl

ــكر والتقدير والعرفان للسيد مدير     نتقدم بخالص الش
قاطع مرور مدينة الصدر العقيد كاظم جواد حلو اخلزعلي 
احملترم لعمله اجلاد وحضوره امليداني في معاجلة املعوقات 
ــة بطريقة  ــه مع العام ــة وَتواصل ــة تلكؤ طارئ وألي حال
ــكر موصول للرائد  ــانية راقية، وكذلك الش مهنية وإنس
ــاطه وتعاونه مع  ــاعدي لنش يط الس أمجد حميدان كحَ

املواطنني بطريقة مهنية ومؤدبة خدمةً للصالح العام.
عباس كريم العلياوي

منسق لجنة متابعة الخدمات َّـ مناطق شرق القناة

ــدات عبر  ــت (البينة اجلديدة) عدة مناش تلق
ــا االلكتروني من اولياء امور اخلريجات  بريده
املتعينات في دوائر الدولة خارج محافظتهن 
وحلد اآلن لم يتقاضني رواتبهن، وراجني اعادة 
النظر مبوضوعهن وجعل اماكن عملهن في 
ــذه املعاناة  ــن وتخليصهن من ه محافظته

التي قضت مضاجعهن.
احد اولياء االمور / ٠٧٧٠٠٠٨٦٣٧٣

ــتهلك وتزويده  ــة الدوائية دور هام في توعية املس ــة والتوعي للثقاف
ــدف تالفي اخملاطر التي  ــتخدام الدواء به بالقواعد الـصحيحة الس
ــوائي لألدوية، فممـا الشك  ــبب عن االستخدام العش ميكن أن تتس
ــكل عام بني املستهلكني  ــر الثقافة بش فيه أن قضية الوعي ونش
ــه ويهتم ببناء  ــة مواطني ــاء مجتمـع يهتم بصح ــي بنـ ــا دور ف له
ــليم يتمتع بصحة جيدة، فاجلهل في استخدام االدوية  ــان س إنس
هو أمر في غايـة اخلطـورة وذلـك لتأثيراتهـا الـصحية واالقتصادية 
واالجتماعية، األمر الذي يحتم على الدولة اتخاذ إجراءات فاعلة في 

التوعية الدوائية.

ــل  ــي نق ــم ف ــدت خلدمتك ــاس) وج ــوم الن ــة (هم    صفح
شكاواكم وهمومكم واقتراحاتكم ومالحظاتكم مبا يخص 
ــات الدولة وكونها حلقة وصل بينكم وبني  مفاصل مؤسس
ــات احلكوية، إذ تردنا رسائل عبر البريد االلكتروني أو  املؤسس
االتصال الهاتفي فيها تظلمات ولكنها تفتقر الى االثباتات 
الصحيحة كذكر االسم وعدم ذكر رقم الهاتف وكذلك عدم 
ــه (البينة اجلديدة)  ــراد إيصاله بوضوح، علي ــر املوضوع امل ذك
ستهمل أي شكوى أو تظلم أو مناشدة تفتقر الى املعلومات 

الكاملة واملستمسكات الثبوتية.

@Ú‹«bœ@paıaäug@lÏ‹�fl
ÚÓˆaÎÜ€a@ÚÓ«Ïn€a@ø

@ıb8c@ø@�byÏôÎ@ÜÌä„@NN@ıaä‘€a@ıaå«˛a
@·Ë–maÏÁ@‚b”âcÎ@ÙÎbÿí€a@lbzïc

مجموعة من اخلريجني من اختصاصات 
متنوعة اتصلوا بجريدتنا وذكروا انهم 
ــن عدم تعيينهم في املدارس  يعانون م
ــوادر  ــي الك ــة ف ــك  قل ــا ان هنال علم
ــر املعلمني  ــية. وذكروا ان اكث التدريس
ــني املتعينني على مالك الوزارة  واملدرس
ــد  ــون اختصاصا ثانيا لس ــم يدرس ه

ــب املدارس  ــاغرة في اغل احلصص الش
ــد النقص  وافادوا بانه ملعاجلة حالة س
ــرض أن املدرس  ــي املالك يفت احلاصل ف
ــدرس اال اختصاصه فعلى  واملعلم ال ي
ــع آلية لتعيني  ــات التربية ان تتب مديري
ــان حالة العدالة  اخلريجني اجلدد وضم

واالنصاف.

@ÖÜ¶a@¥Øä®a@¥Ó»m
¥‡‹»flÎ@¥çâÜfl
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9من الماضي

كان هذا السيف ألحد كفار قريش ممن 
ــي (ص) , وقد  ــل يوم بدر فغنمه النب قت
ــل فقرات  ــار حلزوز مث ــمي بذي الفق س
الظهر كانت في وسطه, وكانت قائمته 
ــه من فضة,  ــه وحلقته وعالقت وقبعت
ــي (ص) لالمام علي (ع) الذي  وهبه النب
ــا للنبي (ص) لذلك  اعتبرته قريش وريث
ــه كل ثاراتها, ولكنه  حملته واهل بيت
(وتر فيه صناديد العرب وقتل ابطالهم, 
ــاوش ذؤبانهم فاودع قلوبهم احقادا  ون
بدرية وخيبرية وحنينية وغيرهن, تآزرت 
ــى منابذته,  ــت عل ــه واكب ــى عداوت عل
ــطني  ــني والقاس ــل  الناكث ــى قات حت
ــيف  واملارقني) لذلك جند ان عبارة (ال س
ــة على كثير من  ــار) منقوش اال ذو الفق
ــيوف االثرية وللسيف هذا حصة  الس
من االساطير فقد جاء فيها ان بلقيس 
ــليمان  ــدت للنبي س ــبأ اه ــة س ملك

(خمسة سيـــــــــــــوف منها  
ذو الفقار) وقد قيل الكثير عنه بسبب 
ارتباطه بأهم شخصية اسالمية بعد 
ــث االنبياء.  ــه من مواري ــي (ص) وان النب
ــة) ورث االمام  ــاز ورب الكعب ــد ان (ف بع
ــيف الن اول خبر  ــن (ع) هذا الس احلس
ــو ان محمد بن عبد اهللا  ــا عنه ه يصلن
ــن السبط  ــن املثنى بن احلس بن احلس
ــة املنورة  ــي املدين ــرج ف ــا خ (ع) حينم
ــهم  على ابي جعفر املنصور, رمي بس
ــاه لرجل من  ــه, فاعط ــوت من ايقن امل
ــة دينار,  ــه عليه اربعمئ ــار كان ل التج
ــك ال تلقى احدا من  وقال له : خذه فان
آل طالب اال اخذه منك واعطاك حقك 
ــيف عند ذلك التاجر.ملا ولي  فكان الس
ــن عبد  ــن علي ب ــلمان ب ــر بن س جعف
ــة فاخبر  ــى املدين ــن العباس عل اهللا ب
ــيف  ــا التاجر واخذ منه الس عنه فدع
ــم يزل عنده  ــاه اربعمئة دينار ول واعط
ــي واتصل  حتى خالفة املهدي العباس

ــى  ــذه ثم صار الى موس ــره به فاخ خب
ــيد. ــى اخيه هارون الرش ــادي ثم ال اله

رآه االصمعي وهارون متقلد به بطوس, 
ــي اال اريك  ــا اصمع ــيد: ي ــال الرش فق
ــل جعلني  ــال : فقلت ب ــار؟ فق ذا الفق
ــيفي هذا,  ــتل س ــداك قال: فاس اهللا ف
ــرة  ــت فيه ثماني عش ــتللته فرأي فاس

ــيد اعطاه الحد  ــروى ان الرش ــارة وي فق
قواده وهو يزيد من مزيد ملا خرج الوليد 
ــيني واذا صح  ــى العباس بن طريف عل
ــتردوه  ــيني اس ــذا فال ريب ان العباس ه
ــه كان عند املعتز  ــه او من ورثته, الن من
ــري في قوله  ــن املتوكل وذكره البحت اب

من قصيدة ميدحه بها 

ها ورثاك ذا الفقار وصيرا
اليك القضيب والرداء احملبرا

ــده للمهتدي باهللا وفيه  ثم صار من بع
يقول البحتري ايضا من قصيدة:

وان يتقلد ذا الفقار يضف الى 
شجاع قريش في الوغى وجوادها 
ــؤرخ املقريزي (٧٦٦- ــرا ينقل لنا امل واخي

ــذي ال جند في مؤلفاته  ٨٤٥هـ) املؤرخ ال
سب الفاطميني واالنتقاص منهم كما 
ــن املؤرخني الذين لبوا  جنده عند غيره م
ــهير  ــة االيوبني واملماليك في التش رغب
ــوة في  ــم الفاطمي مبصر والقس باحلك
ــيف  ــم, اخر االخبار عن هذا الس نقده
ــول الدولة  ــة أف ــدث عن بداي ــو يتح وه

ــث يخبرنا ان الكثير من  الفاطمية حي
ــلها البساسيري  نفائس بغداد قد ارس
ــني اقام  ـــ) ح ــنة (٤٥٠ه ــر س ــى مص ال
ــي  الفاطم ــة  اخلليف ــم  باس ــة  اخلطب
املستنصر باهللا على منابر بغداد.حدثت 
مبصر ما يعرف باسم (الشدة العظمى) 
ــرت اجملاعة  ــنة (٤٦٠هـ) حيث انتش س

والفوضى وانتشر الوباء فقويت شوكة 
اجلند االتراك في كثير من اعمال العنف 
ــتنصر نفسه  والنهب التي طالت املس
ــره, فاخرجها  ــع ذخائ ــوه ببي ــد الزم وق
ــان,  االثم ــس  بابخ ــا  واخذوه ــم  اليه
ــتنصر وكان  وبعدها نهبت قصور املس
ــيف ذو  ــالح الس ــن ضمن خزانة الس م

ــب  ــذا اخر ذكر له حس ــار وكان ه الفق
ــي والعجيب ان املقريزي يذكر ما  اطالع
يشعر بان احلكومة كانت تغض الطرف 
عما ينهبه اجلند من قصور اخلليفة لئال 
ــعب فيزيدونهم  ــرهم الى الش ميتد ش
ــقاء فلم تعترضه الدولة وال  ــا وش بؤس
ــوز التي كانوا  ــى قيمة الكن التفتت ال

ينهبونها بل جعلتها هي وغيرها فداء 
ــت لهم منازلهم  الموال الناس وحفظ
ــكوتها  ولعل احلكومة كانت تبغي بس
ــعب وقيام  ــر ثورة الش هذا ان تنفي ش
ــل.  ــك احلرث والنس ــة تهل ــرب اهلي ح
ا ما ورد  ــرة أمّ ــيف كثي واالخبار عن الس
ــيف  ة فإنّ مصدر س عن أهل بيت النبوّ

ذي الفقار هو نزوله من السماء كما روي 
ــى  ــن علي بن موس عن اإلمام أبي احلس
ــالم) قال : سألته عن  الرضا (عليه السّ
ــيف رسول اهللا (صلى اهللا  ذي الفقار س
ــو؟ قال:  ــلّم) من أين ه ــه وس ــه وآل علي
ــالم) من  ــه جبرئيل (عليه السّ (هبط ب
ة وهو  ــن فضّ ــماء وكانت حليته م الس

ــيف وهذا  عندي).االقوال حول هذا الس
االختالف تنبيء عن أهمية كبرى وشأن 
ــيف،  ــا هذا الس ــوي عليه ــم يح عظي
ــالم يفتخرون  وكان األئمة عليهم الس
ه به  به ويعدونه من وراثة اإلمامة وقد نوّ
ــم أمير املؤمنني عليه حتى  مقرونا باس
ــمون صورة  ــن ال يزالون يرتس أن املصوري

ــالم  اإلمام امير املؤمنني علي عليه الس
ــا توأمان  ــيف فكأنه وعلي مع هذا الس
ــي االذهان تالزم الظل  وهما متالزمان ف
لصاحبه كما يعد عالمة للنصر ايضا.
ــيف  ــادى جبرئيل يوم احد: (ال س وقد ن
ــذا  ــي) فه ــى إال عل ــار وال فت إال ذو الفق
ــيف مرموق  ــدل على أن هذا الس كله ي
ــود رمز إلهي كان فيه،  فالبد إذن من وج
ــة األقوال التي  فتقرب إلى الذهن صح
ــماوي فيه. ــرف س ــص على وجود ش تن
ــي آدم عليه  ــيف النب ــوز كونه س فيج
ــض االخبار  ــه بع ــا دلت ب ــالم كم الس
ــى اهللا عليه وآله  ــل إلى النبي صل ووص
ــه أو ذو يزن  ــد الطرق ، فاملنبه أو ابن بأح
او النجاشي أو بلقيس ثم سليمان قد 
ــيف فكانوا  ــح في ايديهم هذا الس أتي
ــى النبي صلى اهللا  ــطة إليصاله إل واس
ــات التي  ــن الـرواي ــذه م ــه وآله وه علي
ــيف لالمام  ــول الس ــأن وص ــروى بش ت
ــهادة اإلمام امير املؤمنني  علي.وبعد ش
عليه السالم توارث األئمة املعصومون 
ــار وأصبح من  ــالم ذا الفق عليهم الس
ودائع اإلمامة يودعه كل إمام سابق إلى 
الذي يليه، حتى انتهى الدور إلى احلجة 
ــان عجل اهللا  ــر صاحب الزم ــن املنتظ ب
فرجه الشريف فهو عنده إلى أن يظهر 
فيمأل األرض قسطا وعدال بعدما ملئت 
ــميته: فقد  ــر تس ــا وجورا.أما س ظلم
ــئل الصادق عليه السالم: لم سمي  س
ــمي ذو الفقار  ــار؟ فقال: إمنا س ذو الفق
ــر املؤمنني أحدا إال  ــه ما ضرب به أمي الن
ــن احلياة وفي اآلخرة  افتقر في الدنيا م
ــي رفعه إلى أبي  من اجلنة. وعن الكلين
ــالم قال: إمنا سمي  عبد اهللا عليه الس
ــالم ذو  ــيف أمير املؤمنني عليه الس س
ــطه خطة في  ــار النه كان في وس الفق

طوله مشبهة بفقار الظهر.

معن حمدان علي 
ذو الفقار هو السيف الذي اقترن اسمه باالمام علي (ع) الشخصية التي بلغت االسطورة والتمجيد الكامل للرسالة 
االسالمية اعترف بفضله االعداء قبل املوالني, اال من استحكم في قلبه املرض مثل ابن تيمية ومن تبعه من الناصبيني, 

وكان هذا االقتران نسبة الى احلديث القدسي (ال فتى اال علي وال سيف اال ذو الفقار)) في حادثة مشهورة.
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ال فتى اال علي وال سيف اال ذو الفقار

NO.3257.THU.5.SEP.2019 العدد (٣٢٥٧) الخميس ٩/٥/ ٢٠١٩ 

صحفيون في الذاكرة .. محمود عبد الصمد البجاري 

صالح البجاري
ولد في ١٩٦٠ في البصرة -السيمر  درس  في الثانوية املركزية في 
ــغل منصب رئيس الطلبة في وقتها وبعد تخرجه  العشار و ش
من الثانوية اجته الى قسم اللغة االنكليزية . عمل مدرساً للغة 
ــة عز  ــة في بداياته و درَّس في ناحية الهوير في مدرس االنكليزي
ــليم ولقد حقق مع طلبة الهوير أنذاك في الثمانينات  الدين س
ومطلع التسعينات نسبة جناح بلغت ١٠٠٪ في مادة االنكليزي. 
ــة والعربية ومن  ــي الصحافة االجنبي ــل محمود البجاري ف عم
 ، BBC ــت و ــنطن بوس ــهر محطاته النيويورك تاميز و الواش اش
فقد اشتهر بتغطيته الصادقة لالحداث اجلارية بالبصرة بصورة 
ــاطات  ــارك في الكثير من النش خاصة والعراق بصورة عامة. ش
والفعاليات في البصرة واشتهر بنبره صوته اخملتلفة واملتوجهة 
ــر الصحفيني  ــاري احد أمه ــود البج ــره. يعتبر محم ــي تقاري ف
ــني كما وصفه مؤيد الالمي نقيب الصحفيني العراقيني  العراقي
ــورة ايجابية للغرب  ــعى الى إظهار البصرة بص فكان دائماً يس
ــار ٢٠١٩ و دفن في  ــن  أي ــادس م ــة. توفي في الس ــدول العربي وال

مسقط رأسه البصرة في مقبرة احلسن البصري في الزبير.

 البينة اجلديدة / وكاالت
ــرت وزارة اخلارجية الكويتية، امس  اعتب
األربعاء، بناء منصة بحریة فوق منطقة 
ــت العیج، بأنه حق سیادي لدولة  فیش
الكویت في إقلیمها وبحرها اإلقلیمي، 
ــى العالقات  ــرص عل ــى احل ــيرةً إل مش
ــني العراق والكويت ومواصلة  املتميزة ب
ــة. ــات العالق ــم امللف ــیق حلس التنس

ونقلت وكالة األنباء الكويتية الرسمية 
ــي وزارة اخلارجية  ــؤول ف عن مصدر مس
ــلمت  ــة، إن وزارة اخلارجیة تس الكويتي
هذه املذكرة (مذكرة االحتجاج العراقية) 
ــد الدائم لدى األمم املتحدة بعد  من الوف
ــن وقامت  ــى مجلس األم ــلیمها إل تس
ــا متضمناً اآلتي  على الفور بالرد علیه
ــاه  املی أن  ــد  تؤك ــت  الكوی ــة  دول  - أوال 
ــوم  ــة مت حتدیدها مبوجب املرس اإلقلیمی
ــأن  بش  ١٧-١٢-١٩٦٧ ــخ  بتاری ــادر  الص
ــي لدولة الكویت  ــرض البحر اإلقلیم ع
ــأن  ــه بتاریخ ١٩-١٠-٢٠١٤ بش ومت حتدیث
ــق البحریة لدولة الكویت  حتدید املناط
ــت علیه املادة ١٥ من  وذلك وفقا ملا نص

ــون البحار  ــدة لقان ــة األمم املتح اتفاقی
١٩٨٢ واملودعة لدى األمم املتحدة.وأضاف 
ــت  املصدر، أن الرد تضمن أيضاً، أن فش
ــاحة من األرض مكونة  العیج هي مس
ــر وتقع في  ــطح البح طبیعیة فوق س
ــة وعلیه فإن  ــاه اإلقلیمیة الكویتی املی
بناء املنصة حق سیادي، لدولة الكویت 
ــا اإلقلیمي، وأنه مت  في إقلیمها وبحره
ــة البحریة  ــاء املنصة ألغراض املالح بن
ــة إلى تلبیة  ــداهللا باإلضاف في خور عب
ــذه املنطقة  ــة له ــات األمنی االحتیاج
ــراق من خالل محضر  وقد مت إخطار الع
ــادس للجنة الكویتیة -  االجتماع الس
العراقیة بعزم دولة الكویت على إقامة 
ــفارة  املنصة كما مت توجیه مذكرة للس
العراقیة لدى دولة الكویت بهذا الشأن 
ــباط ٢٠١٧.وتضمنت الرد  ــخ ٨ ش بتأري
أيضاً، بحسب املصدر، بأن دولة الكویت 
قامت بالرد على مذكرات اجلانب العراقي 
ــة ب٥-٩-٢٠١٧ و١٢-٩-٢٠١٨ والتي  املؤرخ
طالب اجلانب العراقي فیها بالتریث في 
ــتكمال احلدود  ــاء املنصة حلین اس إنش

ــة ١٦٢ باملذكرتین  البحریة بعد النقط
ــة الكویت  ــفارة دول ــن من س املوجهتی
في بغداد إلى وزارة اخلارجیة بتاریخ ٢٦-
ــى أن  ــد عل ٧-٢٠١٧ و٢٦-٩-٢٠١٨ بالتأكی
ــیادیة لدولة  بناء املنصة من األمور الس

الكویت.وتابع، أنه في ما یتعلق بترسیم 
ــد العالمة ١٦٢ فإن  ــدود البحریة بع احل
ــتمرت في  دولة الكویت تؤكد بأنها اس
مطالبة اجلانب العراقي منذ عام ٢٠٠٥ 
ــو املاضي بأن  ــر اجتماع في مای إلى اخ

ــون في البلدین  ــر اخلبراء القانونی یباش
ــیم احلدود  ــي مفاوضات ترس ــدء ف بالب
ــك عبر  ــمة ومت ذل ــر املرس ــة غی البحری
ــتركة  املش الوزاریة  اللجان  اجتماعات 
ــائل الوزاریة بهذا الشأن.ومضى  والرس
ــت قد دعت  ــول إن دولة الكوی ــى الق إل
ــم هذا  ــراق إلى حس ــي الع ــقاء ف األش
ــوء إلى احملكمة الدولیة  املوضوع باللج
ــأ مبوجب إتفاقیة  بقانون البحار املنش
األمم املتحدة لقانون البحار لعام ١٩٨٢.

ــة الكویت إذ  ــار املصدر، إلى أن دول وأش
ــا تؤكد  ــذه الوقائع فإنه ــتعرض ه تس
حرصها على العالقات األخویة املتمیزة 
ــقیقین ومواصلتها  ــن الش البلدی بین 
ــم كافة  ــقاء حلس ــیق مع األش التنس
امللفات العالقة حتى ال تتعرض عالقة 
ــر أن العراق  ــوائب. يذك ــن ألي ش البلدی
ــس األمن يتهم  ــالة إلى مجل وجه رس
فيها الكويت بأنها تتبع سياسة فرض 
ــالل إحداث تغييرات  األمر الواقع من خ
ــني  ــة ب ــدود البحري ــي احل ــة ف جغرافي

البلدين.
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فالح الربيعي
ــات بلدان  ــة عظمى في بيان للتاريخ مكان
ــا,  ــي  قدم ــو ميض ــا وه ــم ومكوناته العال
ــي صفحاته  ــجال ف ــة, مس ــى ماالنهاي وال
ــر في ذلك البلد  او  معظم االحداث التي مت
ــك االحداث  ــيرا الى ان تل ــك الدولة مش تل
ــي تفتخر  ــة واملفيدة الت ــة , والبراق الالمع
بها  البشرية في العالم وهنا .. ومن بني ما 
ــهادات تستحق الذكر  دونه التاريخ من ش
في الوقت املناسب الذي نحن فيه ومنها.. 
ــعود) قبل  ــد العزيز آل س ــا امللك (عب وصاي
ــو ينادي العالم ويقول ..ان احلكم  موته.. وه
والعرش في السعودية الوالدي ومن بعدهم 
ــوا .. وال تتركوا يد  ــادي واضربوا واطعم احف
مصر تصل الى سوريا .. وال تدعوا يد سوريا 
تصل الى العراق والسبب هنا.. لكل جسد 

رأس وقلب..
ــر) وقلبها  ــة هي (مص ــة العربي ــرأس االم ف
(سوريا) وما عليكم سوى ان تضربوا الرأس 
ــتمر مملكة آل  ــب حتى تس ــوا القل وتطعن
سعود.. وال تنتهي ..واذكروا جيدا.. ان عزكم 
ــن, وذلكم في عزها.. ومن خالل  في ذل اليم
هذه الوصايا.. فقد توصلت  مملكة آل سعود 
ــا ..ومن بني  ــت احلاضر الى اهدافه في الوق
ــات التي خلدها التاريخ.. عندما قام  املفارق
العالم (كولت ستار) مخترع املسدس وفي 
ــاب النفوذ  ــام جمهرة من اصح لقاء له ام
ــرة من جتار  ــني مجموعة كبي ــي الدولة وب ف
ــاوى  ــالح حيث قال فيه.. االن قد يتس الس
ــالح  ــان من خالل هذا الس ــجاع واجلب الش
اجلديد .. وعندما اخترع (مارك) الفيس بوك 
ــزة العاملية,  ــات التلف وقد ظهر على شاش
ــو يقول..اليوم  ــره وه ــاهده العالم باس وش
ــم من خالل  ــاوى اجلاهل مع العال ــد يتس ق
هذا االجناز وهناك شهادة يذكرها التاريخ.. 
وفي احدى املناسبات طلب ستالني الزعيم 
ــة) واراد ان يجعل  ــوفيتي (دجاجة حي الس

ــض املقربني له من  ــا , وعبرة لبع منها درس
ــك بالدجاجة بقوة  ــه.. وبعد ان امس اعوان
ــها في يده االخرى..  في يده وبدأ ينتف ريش
فتحركت الدجاجة بقوة لتخلص نفسها 
ــى مت نتف ريش  ــم.. دون جدوى, حت ــن االل م
ــتالني  ــة بالكامل..وعندها قال س الدجاج
ــيحصل؟  س ــاذا  م ــوا  ترقب االن  ــه..  لرفاق
ــى االرض وابتعد عنها  فوضع الدجاجة عل
ــعير.. ومن اثر  ــده  حبات من الش ــال وبي قلي
ــرون الدجاجة  ــع وهم ي ــئ اجلمي ذلك فوج
املرعوبة وهي تركض وراءه وتتعلق ببنطاله 
ــدأ يتنقل  ــيئا من الطعام وب ــى لها ش فرم
ــة تتبعه اينما  ــاء الغرفة والدجاج في ارج
ــتالني الى رفاقه  يذهب وعندها.. التفت س
ــذا ميكنكم ان  ــني وقال.. بهدوء هك املذهول
ــف حلقتني تلك  ــاس ارايتم كي حتكموا الن
ــن االلم  ــأكل؟ بالرغم م ــة حتى ت الدجاج
ــك ذلك..  ــن خالل ذل ــببته لها.وم ــذي س ال
ــعوب كثيرة مثل تلك الدجاجة  فهناك ش
ــا فعلت في  ــتغليها مهم وهي تلحق مبس
ــول احلياة. ــل اطعامها ط ــا من اج تعذيبه

اما القاتل املـأجور.. ديالرد جونسن الرقيب 
املعروف في اجليش االمريكي الظالم, والذي 
ــاز العاملية عن  ــات التلف اعترف امام شاش
طريق قناة (فوكس نيوز االمريكية) بقيامه 
ــا  ــا عراقي ــن (٢٧٤٦) مواطن ــر م ــل اكث بقت
ــاء خدمته  ــا اثن ــنوات قضاه ــالل (٥) س خ
العسكرية في العراق.. وقد ظهر هذا اجملرم 
ــس نيوز)  ــة (فوك ــة محط ــن على شاش م
واعلن من خاللها   االجرام الذي مارسه ضد 
املواطنني العراقيني بعد االحتالل االمريكي 
للعراق ومن خالل  ظهوره على تلك القناة.. 
ــدد الكبير من  ــر  بقتل هذا الع وهو يتفاخ
ــزاز عندما اقدم  ــني ويذكر بكل  اعت العراقي
ــه بالعراق وكان على  في اول يوم من خدمت
ظهر مدرعة عسكرية امريكية وهو يتجول 
في شوارع بغداد   ويقتنص ارواح العراقيني 
ــش االمريكي احلاقد  العزل حتى لقبه اجلي
(صائد البشر الدموي) ومن خالل هذا العمل 
ــان الذي قام به الرقيب االمريكي ديالرد  اجلب
جونسن   فهنا بدال من تقدميه الى احملكمة 
ــه مجرم  ــه كون ــة حملاكمت ــة الدولي اجلنائي

ــش االمريكي قام بتكرميه  حرب.. اال ان اجلي
ــمة وامليداليات العسكرية  بعدد من االوس
ــاك مفردة من بني  باعتباره بطل حرب..وهن
ــا.. فان  ــا التاريخ به ــواهد التي يذكرن الش
ــص على احملرمات الثالث  القرآن الكرمي قد ن
ــل (االية ١١٥)  ــورة النح ــي ذكرها في س الت
بقوله تعالى.. امنا حرم عليكم امليتة والدم 
وحلم اخلنزير.ومن خالل ذلك .. فقد حرم اهللا 
ــر ولكن هذا ال يعني  تعالى اكل حلم اخلنزي
ــرية), حيث قدم هذا احليوان  انه (عدو البش
ــده  ــتخرجة من جس للعالم..الفوائد املس
ــولني املستخرجة  ولعل اولها.. مادة االنس
ــكري,  ــداء الس ــني ب ــالج  املصاب ــه لع من
والقرنية العادة بصر االنسان,وهناك خيوط 
اجلراحة املستخدمة لتضميد اجلروح,ومادة 
اجليالتني املستخدمة في لقاحات احلصبة, 
ويعتبر جلد حيوان اخلنزير  شديد القرب من 
ــده في ترقيع  ــتخدم جل جلد االنسان,ويس
ــديدة,وكذلك  ــروق للمصابني بحروق ش احل
ــة  اجللدي ــات  الصناع ــي  ف ــتخدم  يس
ــات املهمة جداً حيث  اخملتلفة,ومن املعلوم

يستخدم شحمه في صنع ادوات التجميل 
ــموع وغيرها.اما اعضائه الداخلية..  والش
ــى املرضى  ــة لنقلها ال ــي االكثر مالئم فه
ــا  ــب والكبد)...فهن ــر مثل(القل ــن البش م
ــان جميع الصمامات  ــم االنس يتقبل جس
التي تستخرج من قلب اخلنزير,واليرفضها 
جسم االنسان مطلقاً,ويستمر العمل بها 
سنني طويلة.وهنا شهادةً مهمة,يشهدها 
ــة بنت  ــالت (عائش التاريخ دوماً..عندما س
ــد) ــول اهللا (محم ــق) رس ــر الصدي ــي بك اب

ــدل  ــوم تب ــة الكرمية(ي ــزول االي ــد ن ص عن
ــموات)...فقالت..  والس االرض  ــر  غي االرض 
ــول اهللا (ص)  ــتكون...؟فرد عليها رس اين س
ــى الصراط,  ــون االرض عل ــوف تك قائالً..س
ــد اال ثالث اماكن  ــرور عليه, واليوج وقت امل
ــل  )واكم والصراط. واجلنة, فقط(جهنم,
ــول اهللا(ص) قوله.. يكون اول من يجتاز  رس
ــة   ــي , وان اول ام ــا وامت ــو.. ان ــراط ه الص
ــتمر على هذا الصراط هي..امة محمد. س

وتعريف الصراط هنا..(يوم تبدل السموات 
ــوى مكانني  ــون هناك.. س ــن يك واالرض) ول

وهما(اجلنة والنار) و بينهما (الصراط) ,الذي 
ــر فوق  يصلك الى اجلنة وهنا.. ينصب جس
ــمى (الصراط) وهو ممدود بعرض  جهنم يس
ــررت عليه, ووصلت الى  جهنم كلها.وان م
ــة, وامامك يقف  ــاب اجلن ــدت ب نهايته,وج
ــول اهللا محمد(ص)واقفاً وهو يستقبل  رس
ــلمني,يارب ارحمنا.. ــن املس ــة م ــل اجلن أه
واجعلنا من اهل اجلنة.ومن اهم مواصفات 
الصراط..فهو ادق,اي(ارفع)من الشعرة, واحد 
ــه تقع  ــديد الظلمة,وحتت ــن السيف,وش م
جهنم, وهي سوداء اللون,مظلمة تكاد  متيز 
ــا تكون انت   حامل ذنوبك  من الغيظ, وهن
ــرور بطيئاً  ــى ظهرك,فتجعل امل ــا  عل كله
ــاذ باهللا),  ــا اذا كانت كبيرة(العي الصحابه
ــريعا كالبرق اذا كانت خفيفة,وعليه  او س
ــوك  (خطاطيف),وحتتك(ش اي  ــب  كاللي
ــها (تكفيراً  ــب) يجرح االقدام ويخدش مدب

لذنب الكلمة احلرام..او النظرة احلرام).
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أنَّ  الوسط،  نفط  قائد  صالح،  محمد  د  أكَّ
ا هذا املوسم،  ا شرسً الفريق سيكون منافسً
بفض  املقدمة  فرق  بني  مكانته  وسيستعيد 

التحضير اجليد للموسم.
تتضح،  بدأت  الفريق  مالمح  إنَّ  صالح،  وقال 
مشيرًا إلى أنَّ هناك خطة عمل ممنهجة من 
اإلدارة باحلفاظ على الطاقم الفني الذي يقوده 

مدرب محنك بحجم راضي شنيشل.

التي  الفريق  بناء  سياسة  أنَّ  إلى  ولفت 
اعتمدها املدرب جيدة، وتؤكد أنَّ نفط الوسط 
في  لأللقاب  وصوالً  مدروس،  بشكل  يعمل 

املوسم اجلديد.
من  عدد  على  حافظ  «شنيشل  ان  وأضاف 
الالعبني الذين ميثلون ركائز مهمة، باإلضافة 
 ٤ ضم  عن  فضالً  مميزين،  جنوم  مع  للتعاقد 
ملا  الفريق  مع  مؤثرًا  دورًا  سيلعبون  محترفني 

ميتلكون من قدرات بدنية ومهارية عالية».

وأوضح ان «الفريق دخل معسكرًا تدريبيًا في 
أتوقع  جتريبية،  مباريات   ٤ وسيخوض  أربيل، 
أسلوب  لتطبيق  األهم  احملطة  هي  تكون  أن 
اللعب الذي سنعتمده في منافسات الدوري، 
لنقطة  اجلاهزية  قمة  في  الفريق  وستضع 

البداية».
يذكر أن نفط الوسط، سيفتتح مشواره في 
الديوانية  فريق  مبالقاة  ١٨ايلول  يوم  الدوري 

على ملعب النجف.

منتخب  مبوهبة  الوسط  نفط  ظفر 
املتوج  اهللا،  عبد  حسني  الشباب 
ببطولة غرب آسيا، التي أقيمت مؤخرا 

في فلسطني.
وقال مشرف الفريق فراس بحر العلوم   
عبد  حسني  مع  التعاقد  من  «متكنا 
اهللا، ونأمل أن يكون هذا الالعب إضافة 

حقيقية ملستقبل الفريق».

شنيشل  راضي  املدرب  أن  إلى  وأشار 
ضمن  الالعب  هذا  ضم  طلب  من  هو 
الفني  واجلهاز  النادي  إستراتيجية 
ليكونوا  صغيرة  بأعمار  العبني  بضم 
نواة حقيقية لفريق قادر على املنافسة 

على لقب الدوري.
اآلن  يجري  الوسط  نفط  أن  إلى  يشار 
أربيل،  مدينة  في  تدريبيا  معسكرا 
وسيعود إلى مدينة النجف في ١٢ من 

الشهر اجلاري.

تعاقدت الهيئة اإلدارية لنادي اربيل،  الثالثاء املاضي، مع 
الغاني إبراهيم مورو؛ لتمثيل الفريق في املوسم املقبل.

في  جنحت  اإلدارة  إن  أربيل،    مدرب  سلمان،  أكرم  وقال 
إبراهيم مورو، الذي التحق بتدريبات  الغاني  ضم احملترف 
الذي  لفريقنا  نوعية  إضافة  يكون  أن  ونأمل  الفريق، 

يستعد للموسم املقبل.

املاضية، وقبل  األيام  الفني، سعى خالل  وأضاف «اجلهاز 
قادر  ومنسجم  فريق متجانس  لتشكيل  الدوري  انطالق 

على املنافسة في الدوري».
متيزوا  الذين  عناصره  على  حافظ  «الفريق  أنَّ  إلى  ولفت 
ما  تعاقدات  بعدة  الفريق  ودعمنا  املاضي،  املوسم  في 
مينحنا فرصة لتحقيق نتائج جيدة». يُذكر أن املدرب أكرم 
عدة  مرور  بعد  املاضي،  املوسم  أربيل  فريق  قاد  سلمان، 

ا للمدرب الشاب عماد عودة. جوالت خلفً

العراقي  للمنتخب  الفني  اجلهاز  استبعد 
حارس املرمى جالل حسن، من املواجهة املقبلة 
التي  اإلصابة  بسبب  البحرين،  منتخب  أمام 
حلقت به  مؤخرا. وقال املدير اإلداري للمنتخب 
صحفية  تصريحات  في  كوركيس  باسل 
اليومي  املران  في  لإلصابة  تعرض  احلارس  إن 
تأكد  للوفد  املرافق  الطبيب  فحوصات  وبعد 
غيابه عن مباراة اليوم اخلميس ، أمام منتخب 
استبعاد  قرر  الفني  اجلهاز  أن  وبني  البحرين. 
واستدعاء  النهائية  القائمة  عن  احلارس 
أن  إلى  يشار  منه.  بدال  كاظم  علي  احلارس 
القائمة ضمت احلراس محمد حميد ومحمد 
صالح باإلضافة إلى احلارس علي كاظم. واكد 
العراقي،  املنتخب  وقائد  حارس  حسن  جالل 
اليوم  البحرين  ملواجهة  جاهز  الفريق،  أنَّ 
املزدوجة  التصفيات  افتتاح  في  اخلميس، 
.٢٠٢٣ آسيا  وكأس   ،٢٠٢٢ ملونديال  املؤهلة 
للعاصمة  وصل  «املنتخب  ان  حسن،  وقال 
وباشر  املاضي،  اإلثنني  املنامة   البحرينية 
«يسعى  مباشر».وأشار  بشكل  تدريباته 
املنافسات  بأجواء  الالعبني  لوضع  املدرب 
واجلميع يعلم أهمية تصفيات كأس العالم، 
ظن  حسن  عند  نكون  أن  علينا  وبالتالي 
«الفريقني  ان  العراقية».وأضاف  اجلماهير 
يعرفان بعضهما وال ميكن احلكم على املباراة 
من خالل نتيجة نهائي بطولة غرب آسيا كون 

العراقي  «املنتخب  تختلف».وأوضح  الظروف 
كان ينقصه الالعبون احملترفون في بطولة غرب 
ا اآلن، فصفوف  آسيا، لكن احلال مختلف متامً
أهميتها  لها  والبدايات  مكتملة،  الفريق 
الثالث». بالنقاط  بغداد  إلى  للعودة  ونسعى 

وأشار إلى أنَّ «املدرب السلوفيني سريتشكو 
املنتخب  واضحة عن  كاتانيتش ميتلك فكرة 
بشكل  للمباراة  استعددنا  ونحن  البحريني، 
جيد، والفريق قادر على تخطي املباراة األولى 

بنجاح».
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الرسمية،  العراقية  األنباء  وكالة  أفادت 
امس األربعاء، بأن االحتاد اآلسيوي وافق على 

بقاء نادي الطلبة في الدوري املمتاز.
وذكرت «واع» في خبر عاجل تابعته البينة 
على  يوافق  اآلسيوي  «االحتاد  أن  اجلديدة، 

بقاء نادي الطلبة في الدوري املمتاز».
يشار إلى أن جلنة املسابقات في احتاد الكرة 
قررت إقصاء نادي الطلبة من قرعة الدوري 

عن  يسفر  ما  بانتظار   ،٢٠٢٠  /٢٠١٩ املمتاز 
الشكاوى  بخصوص  القانوني  وضعه 

اآلسيوية.
رفض،  القدم  لكرة  اآلسيوي  االحتاد  وكان 
مقترح وزير الشباب والرياضة أحمد رياض، 
لتسديد  الطلبة  لنادي  أخيرة  فرصة  مبنح 
وذلك  السابقني،  لالعبيه  املتراكمة  ديونه 
الكرة  دوري  في  الفريق  مشاركة  أجل  من 

املمتاز للموسم املقبل.
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نبض الشارع

املسميات  هذه  كل  العراقية  االندية  انيق  الطلبة  نادي 
الكروي ٥٠ عاما فبات بني  لنادي عمره  اجلميلة لم تشفع 
مطرقة االدارة وسندان وزارة التعليم العالي وكثرة املشتكني 
يخرج  موسم  كل  ففي  بجديد   ليس  وهذا  النادي  على 
الشكاوى  فكثرت  مستحقاتهم  يتسلموا  ولم  الالعبون 
الرياضية  انشطته  بتوقف  قرارا  االسيوي  االحتاد  واصدر 

وكان الكتاب قد وصل . 
وبعد املناشدات ووقوف جميع اجلماهير واالعالم مع تاريخ 
حسني  خرّج  بنادي  فكيف  اخمللصني  والعبيه  الطالب 
ويونس  وهيب  وعلي  جعفر  وحبيب  حسني  وعلي  سعيد 
ان يندثر بني ليلة وضحاها؟ كان  والقائمة تطول   محمود 
وزير  وقوف  لكن  العراقية  للكرة  نكسة  يوم  توقفه    خبر 
الشباب الدكتور احمد رياض والتصدي لهذه املشكلة التي 
عصفت بالنادي وتعهده لالحتاد االسيوي بدفع املستحقات 
واملوافقة على  االحتاد االسيوي  اليوم عبر  ثمارها  قد جنت 
والرياضة  الشباب  وزارة  والزام  املمتاز  الدوري  في  بقائه 
بدفع مستحقات املشتكني ، نحن نعلم ان مشكلة نادي 

وليدة  ليست  الطلبة 
الرضى  وعدم  اليوم 
الهيئة  رئيس  على 
كاظم  عالء  االدارية 
النادي  تدحرج  بدأت 
ضمن  يعتبر  الذي 
للكرة  الذهبي  املربع 
العراقية وذلك  لسوء 
التخطيط وعدم ايفاء 
العالي  التعليم  وزارة 
الالعبني  ملستحقات 
جعل  ما  واملدربني 

النادي يعتمد على الالعبني الذين ليس لديهم نادي آخر كي 
ييسر االمور لكن كثرت هذه التناقضات جعلت من النادي 

في فم املدفع امام االحتاد االسيوي وحدث ماحدث . 
والرياضة  الشباب  بوزير  املتمثلة  احلكومة   نناشد   اننا 
النجم  االدارية  الهيئة  العالي ونرجو رئيس  التعليم  ووزارة 
عالء كاظم ان يكون على قدر املسؤولية وان يحل موضوع 
رئاسة النادي وارجاعه الى سكة االنتصارات كي يكون هو 
ايضا من يرفد كرتنا عبر املنتخبات ومدرسة االنيق املعروفة 
باخراج افضل املهاجمني على مستوى العراق ان تعود وان 
جلميع  املالية  االمور  تتساوى  وان  اخلالفات  اجلميع  ينسى 
املشتكني وكفى ماحدث للجمهور العراقي وليس الطلبة 
وحده احلزن الذي خيم خالل هذه الفترة عندما صدر القرار 
االسيوي ونتمنى ان يكون القرار االسيوي خير فاحتة على 
ينسى  وان  بفريقه  جمهوره  يستمتع  وان  الطالبية  االمة 

املاضي االليم . 
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  نناشد اوال الحكومة  اِّـتمثلة 
بوزير الشباب والرياضة ووزارة 
التعليم العالي ونرجو رئيس 
الهيئة االدارية النجم العراقي 
عالء كاظم ان يكون على قدر 
اِّـسؤولية وان يحل موضوع 
رئاسة النادي

في افتتاح التصفيات المزدوجة المؤهلة لمونديال ٢٠٢٢، وكأس آسيا ٢٠٢٣
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كشف مصدر مطلع عن األسباب 
ــي دفعت عبد اخلالق  احلقيقية الت
ــاد العراقي  ــس االحت ــعود، رئي مس
لكرة القدم، إلعالن استقالته بعد 
مباراة البحرين األولى في تصفيات 

كأس العالم ٢٠٢٢.
ــعود حاول  ــدر، إن مس ــال املص وق
ــان  ــى عدن ــط عل ا بالضغ ــدً جاه

ــكواه في  ــال، للتخلي عن ش درج
ــات الرصافة ضد ٣  محكمة جناي
ــاد العراقي، لكن  من موظفي االحت

دون جدوى.
وأضاف أن درجال مضى للمحكمة 
بشكواه التي قد تتسبب بسجن 
ــني، ومنهم صديقان  هؤالء املوظف
ــعود  ــق مس ــد اخلال ــان لعب مقرب
ــن التفاصيل  ــر م ــا الكثي ولديهم

واألسرار التي تخص البيت الكروي 
العراقي.

ــعود لوح  ــح املصدر، أن مس وأوض
ــتقالة إلنهاء األزمة بشكل  باالس
ــوه  موظف ــرض  يتع ال  ــي  ك ودي 
للسجن من جهة، وحلفظ األسرار 
وعدم تسريبها في حال مت الضغط 
ــني بقضية التزوير من  على املتهم

جهة أخرى.

وتابع ان «مسعود أوفد وليد طبرة، 
ــو مدير العالقات  أحد املتهمني وه
ــع املنتخب الوطني إلى  العامة، م
ــل القضية  ــن بغرض تأجي البحري
ــة  ــن احملكم ــت، لك ــب الوق وكس
ــرته عدم  ــفر طبرة وفس ــت س أدان
احترام للقانون والقضاء، وأصدرت 
ــه  ــض علي ــاء القب ــا بإلق حكمه
ــس  رئي ــى  عل ــهد  املش ــد  ليتعق

االحتاد».

ــال، قدم  ــى أن عدنان درج ــار إل يش
ــر  ــكوى قضائية بحق أمني س ش
ــاح رضا ومدير  االحتاد الدكتور صب
ــرة،  طب ــد  ولي ــة  العام ــات  العالق
ــتار جبار،  ورئيس جلنة الطعون س

بتهمة تزوير أوراقه االنتخابية.
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في  الكبيرة  الشاشات  احدى  عرضت 
بغداد،  وسط  الشرقي  باب  منطقة 

شعار مونديال قطر ٢٠٢٢.
للمشاریع  العلیا  اللجنة  وحددت 
كأس  تنظيم  عن  املسؤولة  واإلرث، 
العالم لكرة القدم في قطر ٢٠٢٢، اليوم 
الرسمي  الشعار  الثالثاء موعدا إلطالق 
املنطقة  تشهده  الذي  األول  للمونديال 
العربية والشرق األوسط، فيما مت اختيار 
التي  العواصم  احدى  بغداد  العاصمة 

ستضيف الشعار.
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ــريان العقوبات  ــدء س ــى ب ــل عل ــام كام ــر ع م
ــران والتضييق على  ــة اجلديدة على إي األمريكي
ــي أقرها الرئيس األمريكي  النفط اإليراني، والت
ــار) ٢٠١٨، إال أن هذا  ــو (أي ــد ترامب في ماي دونال
ــهد أي تراجع إيراني يذكر؛ فالبالد  العام لم يش
ــتها اخلارجية، ولم  ما زالت متمسكة بسياس
ــات، رغم تعرضها  ــا بهذه العقوب تتأثر قراراته
ــي  ــوة الت ــات قس ــة العقوب ــر أنظم ــد أكث ألح
ــى اآلن؛  ــة دولة حت ــنطن على أي ــا واش فرضته
ــة ما يقرب من  ــا حظرت اخلزانة األمريكي بعدم
ألف من الكيانات واألفراد اإليرانيني، مستهدفة 
ــاد اإليراني  ــات االقتص ــع قطاع ــي ذلك جمي ف
ــي الصمود حتى  ــا، فكيف جنحت إيران ف تقريبً
ــاهمت في عدم  ــباب التي س اآلن؟ وما هي األس

انهيار اقتصاد البالد؟
ــوال هو أن  ــال من األح ــكاره بأي ح ــا ال ميكن إن م
ــا كبيرًا  ــررًا اقتصاديً ــق ض ــب تلح ــات ترام عقوب

ــع  ــب رف ــذي أعق ــادي ال ــو االقتص ــران، فالنم بإي
ــد الطريق لركود  ــات في عام ٢٠١٦ قد مه العقوب
تضخمي، وفقدت العملة اإليرانية ثلثي قيمتها، 
ــر من النصف،  ــادرات النفط بأكث وانخفضت ص

ومن املرجح أن تستمر في االنخفاض أكثر، بينما 
ــانية؛ إذ  يعيش الكثير من اإليرانيني في أزمة إنس
ــم تتمكن بعض العائالت من تناول اللحوم منذ  ل
أشهر، وتعاني من نقص في األدوية املتخصصة.

ــر على أن  ــى اآلن أي مؤش ــك ال يوجد حت ــع ذل وم
ــر، أو أن قادتها  ــة تتغي ــران اإلقليمي ــات إي سياس
ــة املفاوضات  ــى طاول ــتعداد للعودة إل ــى اس عل
ــب، بينما ال يوجد أي  ــوع ملطالب إدارة ترام واخلض
ــببت  تلميح إلى أن املصاعب االقتصادية قد تس
ــات كبيرة بحجم يهدد بقاء النظام،  في اضطراب

فكيف جنحت إيران في الصمود رغم ذلك؟
ــذا التقرير نرصد  ــة في ه ــطور القادم خالل الس
ــباب التي ساهمت في صمود  مجموعة من األس

طهران أمام العقوبات اجلديدة.
ــي  ــاء النظام انتصار سياس ــدي الصمود .. بق حت

بهزمية اقتصادية
ــض واالعتراف  ــع العلم األبي ــران أن رف ــا ترى اي رمب
بتأثير العقوبات هو أكبر هزمية له، لذلك فإن أهم 
إستراتيجية لتحدي هذه العقوبات هي املقاومة 
ــد احلياة، وهذا هو االنتصار األهم  والبقاء على قي
ــام أن البالد  ــد النظ ــا، إذ يعتق ــا كان مكلفً مهم
ــبها مناعة، فاحلصار واملعاناة  لديها تاريخ يكس
االقتصادية الطويلة ليس باألمر اجلديد بالنسبة 

حلكام إيران أو لشعبها.
ــهدوا تبخر ما يقرب من نصف  ــبق أن ش فقد س
ــرب اإليرانية  ــالل احل ــالد النفطية خ ــدات الب عائ
ــة في الثمانينات، ومرة أخرى خالل األزمة  العراقي
املالية اآلسيوية في عام ١٩٩٧، ومرة ثالثة نتيجة 
ــات األمريكية  ــي األوربي والعقوب للحظر النفط
ــد صانعو القرار أنهم  ــي عام ٢٠١٢، لذلك يعتق ف
يعرفون كيفية االلتفاف على العقوبات واحلفاظ 

على مكسب الوقوف بصمود.
ــة ال تدل  ــة االقتصادي ــض أن الهزمي ــد يرى البع ق
ــو حدثت هزمية  ــود، لكن في الواقع ل ــى الصم عل
ــى االقتصاد  ــا عل ــيكون مردوده ــية فس سياس
ــة التي  ــة الباهظ ــن الضريب ــف، فبالرغم م أعن
يدفعها االقتصاد للحفاظ على بقاء النظام فإن 
ــام لالقتصاد،  ــارة النظام تعني االنهيار الت خس
لذلك فمهما كانت اخلسائر فإن بقاء النظام هو 

انتصار على العقوبات.
تحــدي النفــط.. كيف نجحــت إيــران َّـ التصدير 

رغما عن ترامب؟
يعتبر النفط هو محور الصراع األمريكي اإليراني، 
إذ إن ترامب حتدث في أكثر من مناسبة عن هدفه 
ــط اإليراني إلى الصفر، وكان  بإيصال واردات النف
هذا التحدي اآلخر الذي فشل ترامب في حتقيقه، 
ــى في االقتراب منه؛ إذ جنحت إيران في جتاوز  أو حت
ــفته  ــا، وهو ما كش ــر نفطه ــات وتصدي العقوب
ــز» األمريكية  ــورك تامي ــة «نيوي ــة لصحيف دراس

نشرت بداية الشهر اجلاري.
ــني ودوالً أخرى  ــن أن الص ــفت الصحيفة ع وكش
تتلقى شحنات نفطية من عدد أكبر من الناقالت 
ــابق، إذ رصدت  ا في الس ــا كان معروفً ــة مم اإليراني
حتركات نحو ٧٠ ناقلة إيرانية منذ بداية مايو إلى 

ــطس (آب)، وهي الفترة ما بعد انتهاء  بداية أغس
ــتثناءات العقوبات، بينما وصل عدد الناقالت  اس
التي حملت النفط إلى الصني أو إلى شرق البحر 
املتوسط أكثر من ١٢، ووثقت الصحيفة شحنات 

أكبر مما هو معلن.
ــركة الوطنية اإليرانية  ــة فإن الش ا للدراس ووفقً
للناقالت تقوم بإغالق نظام التعرف التلقائي؛ ما 
ــوم عدة ناقالت إيرانية  يصعب تتبعها، بينما تق
ــا بعد عبورها  ــالغ عن مواقعه ــف عن اإلب بالتوق

قناة السويس.
على اجلانب اآلخر تشير بعض الوثائق إلى أن إيران 
ــب النفط اإليراني  ا جديدة لتهري ــتخدم طرقً تس
ــب ما  ــاه اإلماراتية، بحس ــالل املوانئ واملي من خ
ــرت صحيفة «العربي اجلديد»، إذ إن إيران تقوم  ذك
ــفن ترفع علم بنما، وتخفي مكانها  بتحميل س
ــع اآللي (AIS)»، ثم  ــر إيقاف «نظام حتديد املوق عب
ــفن أخرى  ــا بعرض البحر في س ــغ حمولته تفري
ــي مياه دولة  ــدث هذا األمر ف ا، ويح ــر حجمً أصغ

اإلمارات اجملاورة لها أو موانئها.
وفي االجتاه نفسه كشف حتقيق لوكالة «رويترز» 
ــيا  ــن زيت الوقود إلى آس ــادرات إيران م ــن أن ص ع
ــي  ــتخدمة ف ــة مس ــات األمريكي ــراوغ العقوب ت
ــفينة  ــك مياه اإلمارات، إذ إن طهران حملت س ذل

ــحنة زيت الوقود  ــس ١» من نوع (STS) بش «جري
ــي، ومت نقلها إلى  ــون الثاني) املاض ــي يناير (كان ف
ــارات، ثم  ــي مياه اإلم ا ف ــفينتني أصغر حجمً س
ــلمت إحداهما زيت الوقود إلى سنغافورة في  س

فبراير (شباط) املاضي.
ــن اآلن نقلت  ــب اآلخر منذ نحو عام م ــى اجلان عل
ــمح  ــؤولني أن إيران ستس وكالة «رويترز» عن مس
ــركات اخلاصة بتصدير النفط اخلام في إطار  للش
ــات األمريكية، إذ  ــتراتيجية ملواجهة العقوب إس
ــب األول للرئيس  ــري النائ ــحاق جهاجني ــال إس ق
ــتطيع تصدير  ــاع اخلاص يس ــي: إن «القط اإليران
النفط بطريقة شفافة»، وأقر قانون جديد العام 
املاضي قضى ببيع النفط في البورصة للشركات 

اخلاصة التي تتكفل مبهمة تصريفه.
وسبق لوزير النفط اإليراني، بيجن زنغنة، أن قال: 
ا «غير تقليدية وجميعها  إن بالده تستخدم طرقً
ــدف بيع  ــى العقوبات به ــاف عل ــرية» لاللتف س
ــك أن تاريخ طهران في التعامل مع  النفط، وال ش
هذه الظروف ساعدها في الصمود والنجاح بهذا 
ــتوردي النفط  التحدي حتى اآلن، إذ إن أغلب مس
 ، ــوا دوالً ــركات وليس ــخاص وش ــي هم أش اإليران
ويبيعونه نيابة عن إيران، وهو ما يجعل السيطرة 

عليهم صعبًا.
من ناحية أخرى جلأ اإليرانيون إلى طرق أخرى لبيع 
النفط، مثل بيع اخلام مقابل سلع أخرى، وكذلك 
ــى أراضي  ــارج البالد عل ــن النفط والغاز خ تخزي
ــيا، إذ إن االتفاقية بني  ــني وعمان وروس دول كالص
ــز توزيع،  ــي بجعل عمان مرك ــان وإيران تقض عم
ــاز والنفط  ــازات، وتزويدها بالغ ــا امتي وبإعطائه

لالستهالك الداخلي.
ــع في االعتماد على النفط .. تنوع االقتصاد  تراج

حائط الصد األول
ا من اآلن عندما انتصرت الثورة  ــو ٤٠ عامً قبل نح

ــة احلكومات  ــران كانت ميزاني ــالمية في إي اإلس
اإليرانية تعتمد بشكل شبه كامل على صادرات 
ــبة وصلت إلى  ــتقاته، وذلك بنس ــرول ومش البت
ــات اإليرانية في  ــلت محاوالت احلكوم ٩٠٪، وفش
ــنوات التي تلت  ــبة خالل الس خفض هذه النس
ــة في ٢٠١٢  ــرض العقوبات األممي ــورة، فقبل ف الث

كان االعتماد على النفط باملوازنة يبلغ ٧٠٪.
ــر؛ إذ متكنت  ــخ اختلف األم ــن بعد هذا التاري لك
ــع  ــن تنوي ــات م ــنوات العقوب ــالل س ــران خ طه
ــام آخر  ــفت أرق ــكل كبير؛ إذ كش ــاد بش االقتص
ــرين  ــة أعلنت عنها البالد في نوفمبر (تش ميزاني
الثاني) ٢٠١٨ ان االعتماد على الصادرات النفطية 
كان حوالي ٢٧٪ فقط، بينما تشير إحصاءات وزارة 
ــمية  ــارة اإليرانية إلى أن صادرات إيران الرس التج
وصلت إلى نحو ١٠٠ مليار دوالر في العام املاضي، 
ــير بعد التقديرات إلى أن الصادرات غير  فيما تش

ا من هذا الرقم. الرسمية تقترب أيضً
ــاع الصناعات  ــا أن قط ــرت أيضً ــاءات ذك اإلحص
ــد بواقع  ــى نصيب األس ــتحوذ عل ــة يس اإليراني
ــاع الطاقة  ــا يأتي قط ــن الصادرات، بينم ٤٤٪ م
ــاع الزراعي  ـــ٣٣٪، ثم القط ــة الثانية ب في املرتب
ــذه القطاعات منوا  ــادن بـ٣٪، ويهدد ه بـ٩٪، واملع
ــجع  واضحا في ظل تدني قيمة العملة التي تش
ــن معظم الصادرات  ــني على التصدير، لك املنتج
يتم تصديرها بشكل غير رسمي لاللتفاف حول 

العقوبات األمريكية.
وتوضح األرقام مدى جناح إيران في تنويع االقتصاد 
ــبب العقوبات التي عززت اعتماد البالد على  بس
ــبيل املثال  ــاع األدوية على س ــس، ففي قط النف
ــنواتٍ قليلة من أن تصبح  متكنت البالد خالل س
ــتوردًا صافيًا  ــة بعد أن كانت مس مصدرا لألدوي
ــؤون  ــاعد الرئيس اإليراني للش له، إذ صرَّح مس
ــورنا ستاري، ملراسل وكالة «فارس»  العلمية، س
ــتطاعت  ــطس اجلاري، بأن بالده اس مطلع أغس
ــا الدوائية محليًا،  ــن احتياجاته تصنيع ٩٧٪ م
ــكل  ــعى باجتاه حتقيق االكتفاء الذاتي بش وتس

كامل.
رغــم العقوبــات الغربيــة.. كيــف حققــت إيــران 

اكتفاءها الذاتي من الدواء؟
وبعدما كانت إيران تستورد ٧٠٪ من احتياجاتها 
ر الفائض إلى اخلارج،  الدوائية، أصبحت اآلن تصدّ
لتحتل بذلك املرتبة ١١ عامليًا في تصنيع الدواء، 
ــط  ــرق األوس ــتوى الش واملرتبة األولى على مس
ــي إنتاج اللقاحات واألمصال، كما حققت إيران  ف
االكتفاء الذاتي من معدات التعقيم والضمادات 
ــفيات،  ــي املستش ــدوى ف ــى الع ــيطرة عل والس
ــركات احمللية توفير املنتجات  وأصبح مبقدور الش

ــتورده بها من  ــعر الذي كانت إيران تس بثلث الس
أملانيا، وسويسرا، وفرنسا.

ــارات لتصدير  ــاه اإلم ــتخدام مي ــن اس ا ع ــدً بعي
ــب دورًا آخر  ــإن أبو ظبي تلع ــط كما ذكرنا ف النف
ــبكة عالقات  ــاد إيران، فهناك ش ــي دعم اقتص ف
ــة بصالح رجال األعمال جتعل من  معقدة مرتبط
ــات األمريكية، إذ  ــارات أهم طرق جتاوز العقوب اإلم
ــني البلدين؛ ففي  ــش العالقات االقتصادية ب تنع
ــال اإليراني في دبي: «إن  ــال مجلس األعم ٢٠١٢ ق
ــارات حتتل املرتبة  ــتثمارات اإليرانية في اإلم االس
ــير تقديرات إلى  الثانية بعد األمريكية، فيما تش
ــركات اإليرانية املسجلة رسميًا في  أن عدد الش

دبي وحدها يبلغ ٧٦٦٠ شركة».
ــريك التجاري العربي األول مع  وتعد اإلمارات الش
إيران؛ إذ سجل حجم التبادل التجاري بني البلدين 
١٦ مليار دوالر في ٢٠١٦، لكنه تراجع إلى ١١ مليار 
دوالر فيه ٢٠١٧، بينما تعتبر إيران رابع أكبر شريك 
لإلمارات، في الوقت الذي تعتبر اإلمارات الشريك 
ــتحوذ على ٩٠٪  ــاري الثاني إليران، وهي تس التج

من حجم التجارة بني دول اخلليج وإيران.
وتشير إحصاءات حديثة إلى أن ١٨٪ من مجموع 
ــارس (آذار)  ــالل الفترة من م ــواردات اإليرانية خ ال
ــر ٢٠١٨، كانت من اإلمارات، في  ٢٠١٧ وحتى فبراي
ــني أن الصادرات اإليرانية خالل الفترة ذاتها إلى  ح
اإلمارات بلغت ٤٫٢ مليارات دوالر ومتثل ١٤٪ تقريبًا، 
ــتثمارات اإليرانية في  وتشير التقديرات إلى االس

اإلمارات نحو ٣٠٠ مليار دوالر.
ــن محافظ البنك  ــطس اجلاري أعل وفي ١٠ أغس
ــي، عن تراجع  ــزي اإليراني، عبد الناصر همت املرك
ــى إيران،  ــا االقتصادية عل ــارات عن ضغوطه اإلم
ا أن بعض الصرافات التي أغلقتها اإلمارات  مؤكدً
ــهدت العالقات  ــددًا، وقد ش ــا مج ــادت فتحه أع
ــبوق بالفترة  ا غير مس اإليرانية اإلماراتية، انفتاحً
األخيرة، خاصة في القطاع املصرفي الذي تعاني 

منه البالد بشدة .

ــرقي اليمن من  ــرة ش ــت محافظة امله جن
ــذ حوالي  ــتعر من ــرب التي تس ــالت احل وي
ــنوات، لكنها في اآلونة األخيرة  خمس س
ا ألحدث حرب بالوكالة بني  ــرحً كانت مس
ــعوديون في نقل  ــدأ الس ــج، إذ ب دول اخللي
ــى املنطقة، وتدريب القوات احمللية  جنود إل
ــة التهريب، وهو ما  هناك، بدعوى مكافح
ــيما أن  ا لها، ال س ا داخليًّ مان تهديدً رأته عُ
مانية واملهرية  ــل العُ هناك امتدادًا للقبائ
عبر احلدود، والتي بدأت هي األخرى في نقل 
اإلمدادات والدعم للجماعات املرتبطة بها 

على األرض هناك.
ــرب  ــن.. ح ــرق اليم ــي ش ــوان «ف ــت عن حت
خليجية جديدة بالوكالة ال يتحدث عنها 

«اإلندبندنت»  أحد»، استعرضت صحيفة 
ــلتها لشؤون  البريطانية – في تقرير ملراس
الشرق األوسط بيل ترو- الصراع اخلليجي 
ــعودية،  الس ــني  ب ــة  بالوكال ــدور  ي ــذي  ال
ــة املهرة  ــي محافظ ــان ف م ــارات، وعُ واإلم

شرقي اليمن.
يستهل التقرير بالقول: أحدثت الرصاصة 
ــاحنة الصغيرة،  ــائق الش ثقبًا في باب س
ــان اجلزء  ــان أخري ــت رصاصت ــا اخترق فيم
ــاحنة. لكن لسببٍ  العلوي من نافذة الش
ــي الكتف هو  ــا ف ــا طفيفً ــا، كان جرحً م
ــالم  ــي تكبّدها س ــدة الت ــة الوحي اإلصاب
ــرق  ــدي ميني متقاعد من ش ــاف – جن بلح
ــع  ــل م ــد تعام ــال. لق ــاء القت ــن- أثن اليم
ــة بال اكتراث، بفمه اململوء بنبات  الرصاص

«القات» اخملدر.
ــا أخضر  ــق لونً ــاف، وهو يبص ــول بلح يق
ــة  علب ــي  ف ــات)  الق ــه  مضغ ــة  (نتيج
بالستيكية وردية اللون: «لقد فتحوا النار 
يمت على  قِ

ــش متنقلة، أُ على نقطة تفتي
ا:  ــمً ــية». ويضيف، مبتس الطريق الرئيس
ــزون  ــوا يجه ــم كان ــعوديون وقواته «الس

لشيء ما الليلة املاضية».
ــال القبائل  ــات من رج ــالم هو أحد املئ س
ــدى  ــى م ــتبكوا عل ــن اش ــني، الذي اليمني

ــعودية  ــام املاضي مع القوات الس الع
ــي محافظة  ــي املهرة، وه ــا ف ووكالئه
ــا،  وثقافته ــتقالليتها،  باس ــر  تفخ
ولغتها الفريدة، لكنها اآلن باتت خط 

املواجهة حلرب جديدة بالوكالة.
م الرجال والنساء احتجاجات  وقد نظّ
 « ــالالً ــه «احت ــا يرون ــد م ــة ض منتظم

ألراضيهم من جانب الرياض .
ــحيقة  ــا منعزلة بالوديان الس وكونه
ــرة –  ــت امله ــعة، جن ــوت الشاس واخلب
ــرقية في اليمن-  ــر احملافظات الش أكب
ــتمر للعام  ــرب التي تس من ويالت احل
ــهدت  ــى التوالي. كما ش ــس عل اخلام
احملافظة حتى وقت قريب وجودًا ضئيالً 
ــة،  مثل تنظيمي  للجماعات املتطرف

«القاعدة» و«داعش» .
ــلطنةً  ــام ١٩٦٧، كانت املهرة س ــى ع وحت
ــقطرى  ا، تضم أرخبيل س عمرها ٤٥٠ عامً
ــق التي حتظى  ــة املناط ــدرج على قائم امل
ــدة للتربية،  ــة األمم املتح ــة منظم بحماي
ــدار إدارة  ــكو)، وت والعلم، والثقافة (يونس

مستقلة إلى حد كبير .
ــة البريطانية  ــن فرض احلماي وبعد فترة م
ــتينيات من القرن املاضي،  عليها، في الس
ــزءًا من  ا عنها- ج ــرة – رُغمً ــت امله أصبح
جنوب اليمن املنفصل، وذلك قبل توحيده 

مع الشمال في عام ١٩٩٠.

لقد احتفظت قبائل املهرة – التي تتحدث 
بلغتها الفريدة- بشعور قوي باالستقالل، 
وبخالف استضافة األسر النازحة، ابتعدت 
إلى حد كبير عن حرب اليمن، التي اندلعت 

في عام ٢٠١٥.
لكن منذ أواخر عام ٢٠١٧، وجدت املنطقة 
ــها  ــر من األحيان نفس ــيّة في كثي املنس
ــرب بالوكالة في  ــدث ح ــي أح ــة ف متورط
ــعوديون  ــن بني دول اخلليج، إذ بدأ الس اليم
ــدي إلى  ــى ١٥٠٠ جن ــا يصل إل ــي نقل م ف
ــني،  اليمني ــني  للباحث ــا  وفقً ــة،  املنطق
ــوات احمللية على  ــة إلى تدريب الق باإلضاف
ــلحة، املتفشي عبر  مواجهة تهريب األس
ــهل اختراقها مع سلطنة  احلدود التي يس

مان. عُ
استعداء السكان اِّـحليني وإثارة قلق عمان

ــف التقرير: بعد أيام قليلة من وصول  يضي
ــظ  ــتُبدل مبحاف ــعودية، اس ــوات الس الق
املهرة محمد بن كدة – الذي حاول معارضة 
ــح الذي اختارته  وجود تلك القوات– املرش
الرياض، راجح باكريت، وهو شخص قضى 
ــرة، وهبطها  ا في امله ــبيًّ ــا قصيرًا نس وقتً
ــر/ كانون الثاني  ــعودية في يناي بطائرة س

عام ٢٠١٨.
ــي البداية بعدم  ــى الرغم من وعوده ف وعل

ــكري للقوات  حتويل احملافظة إلى مقر عس
السعودية، فإن الرياض استولت على مطار 
املهرة املدني وأغلقته. وأسس السعوديون 
خمس قواعد عسكرية رئيسية أخرى، ما 
ا لسكان  ــاء. ووفقً يزال بعضها قيد اإلنش
ــا  ــى ٢٠ موقعً ــا إل ــل عدده ــني، يص محلي
ــني املهريني  ا وغضبًا ب ــار قلقً ــر؛ ما أث أصغ
الذين يتهمون السعوديني باالستيالء على 

األراضي.
ــكان  ــعودي الس ب الوجود الس ولم يُغضِ
ــب اخلبراء  ــب، لكنه – حس احملليني فحس

ا في  والدبلوماسيني األجانب- تسبب أيضً
ــاورة، وهي قوة  مان اجمل ــد مع عُ خالف متزاي
إقليمية أخرى؛ إذ ترى مسقط أن االستيالء 
ا  ا داخليًّ ــكل تهديدً على جارتها املهرة يُش
ــدادًا للقبائل  ــاك امت ــيما أن هن لها، ال س

مانية واملهرية عبر احلدود. العُ
ــكان احملليني من  ــراء والس ــذر اخلب ــد ح وق
ــرا  ــان – التي كانت توصف بسويس م أن عُ
ــدأت في نقل  ــط حليادها- ب ــرق األوس الش
ــات املرتبطة  ــم للجماع ــدادات والدع اإلم
ــر  ــا عبّ ــرة. كم ــي امله ــى األرض ف ــا عل به
ــيون بريطانيون – في حوارات مع  دبلوماس
ــن قلقهم من  ــة «اإلندبندنت»- ع صحيف

دخول مسقط في حرب الوكالة املعقدة.

ــظ التوترات الناجتة إال باهتمام دولي  لم حت
ــعة  ــل، لكنها قد تترك تداعيات واس ضئي
ــرة، إذا واصل الطرفان القتال  النطاق ومدم

من أجل السيطرة على املنطقة.
ــس مركز صنعاء  ــلمي، رئي وقال فارع املس
ــن:  اليم ــي  ف ــتراتيجية  االس ــات  للدراس
ــتقر  ــت املهرة آخر مكان معزول ومس «كان
ــر حرب للقوى  ــي اليمن، لكن اآلن تختم ف
ــة، واملهرة هي اخلط األمامي حلرب  اإلقليمي

الوكالة اجلديدة».
ــواري – الصحفي  ــل يحيى الس وقد اعتق

احمللي والباحث في مركز صنعاء للدراسات 
ــو/ متوز املاضي  ــتراتيجية- في ٣ يولي االس
ــعودية،  ــوات التابعة للس ــدي الق على أي
ــة املتظاهرين  ــه مقابل ــاء محاولت ــي أثن ف
يبوا خالل  صِ

املناهضني للسعودية، الذين أُ

جتمعات تعرضت للهجوم.
ــرة السواري أي  ولم يكن لدى املركز وال أس
ــازه، أو االتهامات  ــكان احتج ــرة عن م فك
املوجهة له. ودعت جلنة حماية الصحفيني 

إلى إطالق سراحه على الفور.
ا  ــن ٥٠ يومً ــاء، بعد أكثر م ــوم الثالث وفي ي
ــالة عبر صفحة  على اعتقاله، ظهرت رس
ــواري على موقع التواصل االجتماعي  الس
«فيسبوك»، قال فيها إنه جنح في اخلروج، 

ــن أجل االعتراف  لكنه تعرض للتعذيب م
مان، وما  ــل لصالح قطر أو عُ بأنه كان يعم
زال شقيقه مفقودًا.ومن بني الديناميكيات 
ــواري يبحث فيها، هو كيف  التي كان الس
أن استحواذ السعودية على السلطة جرّ 

مان إلى النزاع في اليمن. عُ
ــالت التي  ــلمي، واملقاب ــا لفارع املس ووفقً
ــال القبائل  ــت» مع رج ــا «اإلندبندن أجرته
ــل اآلن  مان ترس ــلطنة عُ ــني، فإن س املهري
ــل املهرة  ــوات داخ ــواالً إلى ق ــة أم بفعالي
ــيطرة الكاملة  ــادي وقوعها حتت الس لتف

مان بتشجيع  ــعودية. كما اُتهمت عُ للس
ــعودية  للس املناهضة  االحتجاج  حركات 

هناك.
مان آخر جارة  ــلمي: «كانت عُ وأضاف املس
ــن متورطة في  ــن، إذ لم تك ــدة لليم محاي

هذه احلرب، لكنها اآلن أضحت كذلك».
يقول الدكتور عبد اهللا الغيالني، اخلبير 
ــي – لصحيفة  مان العُ ــتراتيجي  االس
ــقط- إن املهرة  ــت» من مس «اإلندبندن
ــلطنة  لس ــي  اخللف ــاء  «الفن ــت  كان

عمان».
ا الكثير من  ــف: «لقد طورنا أيضً ويضي
ــاك، ولدينا روابط  ــة التحتية هن البني
ــرة املنطقة  ــية قوية. تُعد امله سياس
ا، حتى  العازلة التي ظلت مكانًا سلميًّ
وضع السعوديون واإلماراتيون قواتهم 

هناك».
ــون املهرة قد وضعت  ا أن تك ويُحتمل أيضً
ــم  حليفه ــة  مواجه ــي  ف ــعوديني  الس
ــدة،  املتح ــة  العربي ــارات  اإلم ــي،  اإلقليم
ــلت- بني  ــت – وفش ــل إنها حاول ي ــي قِ الت
ــة في  ــوة نخب ــاء ق ــي ٢٠١٥ و٢٠١٧ بن عام
ــا حملاربة اجلماعات  املهرة وتدريبها، ظاهريًّ
ــا فعلت  ــل «القاعدة»، كم ــة، مث املتطرف
ــي ذلك عدن  ــرى، مبا ف ــات أخ ــي محافظ ف

ــي  ــا للبالد.وف ــة حاليً ــة الفعلي العاصم
ــارات  ــت اإلم ــة، أقام ــذه العملي ــار ه إط
ــن القواعد  ــدة مجموعة م ــة املتح العربي
ــاحل اجلنوبي لبقية البالد.  على طول الس
وتقول إليزابيث كيندال، األستاذة بجامعة 
ــرة البارزة  ــة، واخلبي ــفورد البريطاني أوكس
ــؤون املهرة، إن البصمة العسكرية  في ش
ــأنها أن متنع  ــعودية في املهرة «من ش الس
اإلمارات من احلصول على اكتساح صـريح 

للجنوب».
ــعودية قواعد  ــت للس ــف: «إذا كان وتضي
ــيعني ذلك أنه ال ميكن أن  ــكرية، فس عس
حتظى اإلمارات بجنوب منفصل في اليمن؛ 

ألنها لن حتصل على املهرة وسقطرى».
ــة أن احلملة  ــى حقيق ــدال إل ــير كين وتش
ــم توقف  ــب ل ــف التهري ــعودية لوق الس
ــن بعد خمس  ــارة بالكامل. لك هذه التج
سنوات، هناك أمل ضئيل في إنهاء األزمة، 
التي تركت ما يقرب من ١٣ مليون شخص 
ــفا اجملاعة. في الوقت الراهن، وفي  على ش
ــرب، تبرز عدة حروب منفصلة، مبا  غمرة احل
ــتقالل اجلنوبي  في ذلك حرب من أجل االس
ا القوى االنفصالية اجلنوبية  تغذيها جزئيًّ
ــنودة من اخلليج. وقد فرضت القوات  املس
ــس االنتقالي اجلنوبي هذا  املوالية للمجل
ــدن العاصمة  ــيطرتها على ع ــهر س الش
الفعلية للبالد، وأطاحت احلكومة املعترف 

بها التي يُفترض أنها متحالفة معها.
ــراد على  ــوات اجلنوبية باط ــتولت الق واس
ــرق،  ــى الش ــي أقص ــة ف ــي الواقع األراض
ــا  ــع بقاي ــة م ــة دموي ــوض اآلن معرك وتخ
ــي محافظتي أبني،  ــف اخلليجي ف التحال
ــراع احملتدم في  ــذا، فإن الص ــبوة. وهك وش
ــت الصراع  ــي جتنب ــة الت ــرة – احملافظ امله
ــن ٨٥٠ كيلومترًا عن  لكونها تبعد أكثر م
ا  اخلطوط األمامية املعتادة– يتخفى بعيدً

عن األضواء إلى حد كبير، حتى اآلن.
ونقل التقرير عن نادرة محمد، البالغة من 
ــة، تقود منذ  ا، وهي مدرِّس ــر ٣٠ عامً العم
ــائية ضد وجود  ــة احتجاج نس عام حرك
ــعودية في الغيضة، عاصمة  القوات الس
ــا أكثر هو أن  ــيء الذي يقلقن املهرة: «الش
االحتالل السعودي سيستولي على املزيد 

ا». من األراضي، ويصبح عنيفً
ا  ا تدفقً ــيرات النسائية أيضً وتكافح املس
ــن من احلرب، في  ــلفيني الفاري حديثًا للس
ــن ظهروا أول  ــن البالد، الذي ــزاء أخرى م أج
ــعوديون قاعدتهم  ــأ الس مرة بعد أن أنش

الرئيسية في مطار املهرة.
وتعتقد النساء أن السعوديني قد شجعوا 
ــرة،  ــى امله ــال إل ــى االنتق ــلفيني عل الس
ــكانها  وهي محافظة، رغم أن معظم س
ــدة  ا، فإنهم يعارضون بش محافظني دينيًّ
ــرون  ــالم، وي ــة لإلس ــيرات املتطرف التفس

ا ألسلوب حياتهم. السلفية تهديدً
ــة أطفال، أن  ــادرة، وهي أم ألربع وأضافت ن
ــرار احلركة  ــال – على غ ــات الرج احتجاج
ــت أن ما  ــت بالقوة، وادع ــائية- قوبل النس
ــد اُعتقلوا  ــخاص ق ــن ثالثة أش ــل ع ال يق
ــديد: «هذا هو  ــوا. وتابعت، بتوتر ش واختف
ــتمر الوضع  ــر، إذا اس ــدر قلقنا األكب مص

هكذا، ستندلع حرب هنا» .

11 قضايا

أهم إسرتاتيجية لتحدي 
هذه العقوبات هي 
اِّـقاومة والبقاء على قيد 
الحياة وهذا هو االنتصار 
ا األهم مهما كان مكلفً
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الرياض استولت على مطار 
اِّـهرة اِّـدني وأغلقته وأسس 
السعوديون خمس قواعد 
عسكرية رئيسية أخرى مايزال 
بعضها قيد اإلنشاء

عام على العقوبات الجديدة .. كيف نجحت إيران في الصمود حتى اآلن؟
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اِّـهرة هي محافظة تفخر باستقالليتها 
وثقافتها ولغتها الفريدة لكنها اآلن باتت 

خط اِّـواجهة لحرب جديدة بالوكالة

ابن كدة

العاهل السعودي

باكريت
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مهرجان حياةً يا عرب حل مؤخرا 
ــة تونس حيث ابتدأ  في جمهوري
ــوم ٢٠١٩/٨/١٣ حيث  ــان ي املهرج
ــوزات  وحج ــود  الوف ــتقبال  اس
ــات  عملي ــم  وتنظي ــادق  الفن
لهم بني الواليات التونسية..  تنقّ
ــخ ٢٠١٩/٨/٣١ حيث  ــم بتاري وخت
ــة،  ــود العربي ــر الوف ــادرة آخ مغ
ــي  ف ــوات  اخلط ــى  اول ــدأت  وابت
ــروان العريقة حيث  ــة القي مدين
ــور   وبحض ــتان  جلس ــت  اقيم
ــمية  مكثف من قبل جهات رس
ــة واعالمية وقام  وادبية وصحفي
ــداء  ــة بإه ــل الليبي ــل القبائ ممث
ــعر العربي الى رئيس  عباءة الش
ــعراء  الش انتقل  ــم  ث ــان  املهرج
ــث كان  ــة صفاقس حي ــى والي ال
ــتني  احلضور بهيجا وبواقع جلس
ــدد من  ــاركة اكبر ع ــا مبش متيزت
ــة  والتوانس ــرب  الع ــعراء  الش
ــى والية  ــعراء ال ــل الش ــم انتق ث
وزارة  ــاركت  ش ــث  حي ــة  سوس
ــتضافة  ــم باس ــة والتعلي التربي
ــتني  جلس ــع  وبواق ــان  املهرج
ــة  ــي هذه اجللس ــارك ف ــد ش وق
ــة  ــدادي ومقطوع ــي البغ اجلالغ
ــية  ــا فنانة تونس ــص قدمته رق
ــعراء الى  يافعة... ثم انتقل الش
ــت  ــث اقيم ــتير حي ــة املنس والي
ــب  ــة املرك ــى قاع ــتان عل جلس
ــام ممثل وزارة الثقافة  الثقافي وق
ــة فنية  ــداء لوح ــية بإه التونس
ــة قدمها  ــة ذات قيمة عالي زيتي

ــيد رئيس املهرجان كما  الى الس
ــعراء العزف  صاحب قراءات الش
ــيد رئيس  ــود وقدم الس على الع
ــتني  اجللس نهاية  املهرجان عند 
اضافة لقصائده قصائد للشاعر 
النواب  ــر  الكبير مظف ــي  العراق

وباللهجة العراقية.. ومت تسمية 
الشاعر التونسي الكبير شكري 
ــة في  ــال للمؤسس ــعي ممث مس
ــعراء  ــل الش ــم انتق ــس..  ث تون

ــة  ــس العاصم ــى تون ــا ال بعده
ــتان وعلى  ــت جلس ــث اقيم حي
قاعة منارات في جامعة الزيتونة 
ــة القدمية ومت  ــة في املدين العريق
ــادرة الى  ــجادة حرير ن ــداء س اه
املهرجان مقدمة  رئيس  ــيد  الس
ــية.. ثم  من وزارة التجارة التونس

انتقل الشعراء بعدها الى مدينة 
ــتان  ــة حيث اقيمت جلس قليبي
رافقهما عزف على آالت مختلفة، 
ــا  بعده ــعراء  الش ــل  انتق ــم  ث
ــور في  ــد اجلس ــتي م ــى جلس ال
الشمال الغربي في مدينة بنزرت 
ــة احلبيب  ــة دار ثقاف ــى قاع وعل
ــتني اغان  بورقيبة وتخلل اجللس
وتونسية..  وعراقية  ــطينة  فلس
ــعراء في والية  ــت اقامة الش كان
ــات  نابل حيث اقيمت عدة جلس
الثقافية  ــكيالت  التش نظمتها 
ــب  ــة وحس ــام متفرق ــدة اي ولع
ــارك  اجلدول املعد للمهرجان، ش
ــتضافة وتنظيم  وساهم في اس
ــن دور  ــان كل م ــات املهرج جلس
ــوزارة الثقافة  ــة التابعة ل الثقاف
ــي  الثقاف ــب  واملركّ ــية  التونس
واحتاد كتاب تونس ووزارة الثقافة 

التونسية وزارة التربية والتعليم 
ــة  ــة العربي ــية واجلمعي التونس
ــي  الثقاف ــد  والتجدي ــداع  لالب
ــة  لتنمي ــط  املتوس ــة  ومنظم
الثقافات وجمعية جنمة للثقافة 
ــراء  الزه ــة  واكادميي ــون  والفن
ــس وجمعية  ــرع تون ــة ف املصري
والفنون  للثقافة  ــمال  الش زهرة 
ــس همس املوج  ــداع ومجال واالب
ــة وجمعية املنارة  االدبية والفني
ــا قامت بتغطية  فرع تونس، كم
املهرجان اعالميا كل من االذاعة 
ــة  واذاع ــية  التونس ــة  الوطني
ــة  واذاع ــروان  القي ام  اف  ــرة  صب
ــة  اذاع ــتير  املنس ام  ال  ــاط  الرب
ــة  واذاع ــس  قاب ام  اف  ــة  عليس
واالذاعة  املصرية  العام  البرنامج 
التعليمية املصرية وجريدة اخلبر 
ــة وصحيفة املوجز  اليوم املصري
ــروق  العربي املصرية وجريدة الش

التونسية وجريدة االحتاد املصرية 
ــة نيوز ..  ــر االخباري ــدة مص وجري
كافة اجللسات افتتحت بالقرآن 
ــوري  اجلمه ــالم  والس ــرمي  الك
ــة  اجله ــة  وبكلم ــي  التونس
املضيفة وكلمة مؤسسة فرسان 
ــعر الثقافية، ووزعت  ــود الش عم
ــان عمود الشعر  مؤسسة فرس
الثقافية خالل املهرجان اكثر من 
ــني درعا وثالثمائة شهادة  خمس
ــة ، كما مت  ــة تذكاري ــر وهدي تقدي
ــدة دواوين  ــع ع ــال بتوقي االحتف
ــش املهرجان،  ــعرية على هام ش
ــان اكثر من  ــي املهرج ــارك ف ش
ثالثمائة شاعر من العراق وتونس 
ــطني  ومصر وليبيا واجلزائر وفلس
ــا  ــوريا وفرنس ولبنان وس واألردن 
ــتماع الى اكثر  والنروج ، ومت االس
ــتمائة قصيدة ونص نثري  من س

ونص تفعيلة.
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البينة الجديدة / خاص

برعاية الشاعر اِّـهندس عباس شكر قامت مؤسسة فرسان عمود الشعر الثقافية بتنظيم ١٥ مهرجانا لغاية اآلن َّـ دول عربية عديدة واطلقت 
قبل أشهر مهرجان (حياةً يا عرب) الشعري الدولي اِّـتعدد وقد انجزنا ثالث دول لحد االن.. مهرجان حياةً يا عرب يلف كل الدول العربية..

يهدف اُّـ الحفاظ على لغتنا العربية الجميلة وعلى اصولنا العربية والحفاظ على وحدة الشعب العربي ويدعو للمحبة والحياة واإلنسانية 
والوحدة واألخوة ونبذ العنف والكراهية والتهجري والقتل والطائفية والعنصرية واالرهاب من خالل جولة من اِّـهرجانات التي تطوف أنحاء 
الوطن العربي بمشاركة العديد من الشعراء العرب.. كما يساعد اِّـهرجان بالتعريف على عادات وتقاليد شعوبنا العربية والرتويج للسياحة َّـ 

البلد اِّـستضيف للمهرجان.. ويساعد اِّـهرجان َّـ استكشاف وتنمية الطاقات الشبابية حيث يعترب الشباب أمل االمة ومستقبلها..

بغداد / البينة الجديدة
ــياحة  ــتقبل وزير الثقافة والس اس
واآلثار الدكتور عبد االمير احلمداني، 
امس االول الثالثاء ٢٠١٩/٩/٣، سفير 
ــنطن  ــراق لدى واش ــة الع جمهوري
ــي مكتبه  ــني، ف الدكتور فريد ياس
ــث  لبح ــوزارة،  ال ــر  مبق ــمي  الرس
ــة من  ــتعادة مجموع ــات اس ترتيب
لمت  اآلثار العراقية املهربة والتي سُ
ــنطن   ــة في واش ــفارة العراقي للس
ــة منها  ــات اميركي ــن قبل جامع م
ــلفانيا  وبنس ــل  كورني ــة  جامع
ــحنها وتوصيلها  ــان تأمني ش وضم
ــى احلمداني خالل  ــداد. وأثن ــى بغ إل
ــفارة العراق  ــد س ــاء على جه اللق
ــنطن بهذا الصدد، شاكراً  في واش
ــد  فري ــور  الدكت ــفير  الس ــعادة  س
ــك. واتفق  ــى دوره في ذل ــني عل ياس
ــيط  ــريع وتبس ــى تس ــان عل اجلانب

ــود االثار الى  ــتالم لتع اجراءات االس
ــث  ــراق، حي ــي الع ــا االصل موطنه
ــتالم  ــر الثقافة أن «االس ــح وزي أوض
ــهر تشرين  ــيكون في مطلع ش س
ــل تزامنا مع موعد زيارته  االول املقب
ــيكاغو االميركية إللقاء  جلامعة ش
ــرقي عن  ــرة في املعهد الش محاض
ــتقبل  اآلثار واجرائه لقاء حول مس

ــة  ــر بالديواني ــة نف ــات مدين حفري
ــداً لوضعها على الئحة التراث  متهي
ــالل اللقاء درس  ــي». كما مت خ العامل
ــحن هذه القطع االثارية  مقترح ش
ــية  الرئاس ــرة  بالطائ ــداد  بغ ــى  ال
ــى بغداد  ــنطن إل ــرة من واش مباش
دون املرور مبطار ثانوي بغية تأمينها 
ــق  ــالمتها. وواف ــى س ــاظ عل واحلف

احلمداني على مقترح السفير حول 
ــارك االميركي   ــرطي الكم تكرمي ش
النزيه الذي اكتشف اآلثار العراقية 
املهربة الى اميركا عن طريق شركة 
ــه «من املمكن  ــي لوبي، قائالً إن هوب
ــر اآلثار  ــرطي خالل مؤمت ــرمي الش تك
ــف  ــه منتص ــع إقامت ــي، املزم الدول
ــي بغداد». ــي املقبل ف ــون الثان كان
ــي اليهودي  ــيف العراق وحول األرش
ــوات األميركية إلى  الذي نقلته الق
ــال احلمداني،  ــدة، ق ــات املتح الوالي
ــه «ارث وطني ويحتوي على وثائق  إن
ــا أكد  ــراق»، فيم ــيف الع متثل أرش
السفير على اهتمام السفارة بهذا 
ــاً أن «احلكومة العراقية  األمر، مبين
ــركا مبوعد متديد  ــددت بقاءه بأمي ح
نهائي لغاية عام ٢٠٢١ وأن احلكومة 
ــداد  ــي بغ ــفارتها ف ــة وس االميركي

داعمة الستعادة هذا األرشيف».

ــأنام  س ــتُ  قل ان  ــذب  اك

الليلة

اعرف اني لن انام..

.. نٌ كالطفل اذا جُ

ــض عيني انا  احاول ان أغم

وليلي املاكر

ــرف  يحت ــذي  ال ــراب  والس

مراوغتي..

ــي  مكان  ــي ف ــس كأن اهج

ليس على االرض

ــتَ ارقص انا  ــكان كله ان م

والساكسفون..

ــان والبحة  ــك النعس وجه

وهمسك كم اشتاقه..

ــرد الليل  ــد منك ي ــأ واح نب

عني.

ــاذا يفعل صوتك  لو تدري م

بي؟؟

ــربه  اش ــع  النب ــاء  كم

ويسقيني...

واشرب شايا برائحة احلنني 

..

لو تهمس االن!!

نذرا علي لو سمعتُ صوتك 

ثانية..

ــى  ــزا عل ــوم  خب اوزع كل ي

الفقراء.

ولو متُ سأتسلل اليك كل 

ليلة السمعك..

ــمعك فقط ال اريد اكثر  اس

من ان اسمعك

اه لو اسمعك...

ــد  عن ــر  الفج ــتيقظ  يس
صحوته

ــع  مراب ــكالم   ال ــر  ليصي
دهشة

والقلب مأوى
متون حلظتها الفصول على 

الفصول
فالشتاء البارد

يصير بقدرة هواه  دافئا
ــو  ــخ تصح ــى التواري وحت

يانعة
فتندمج االزمنة
وال اعلم حينها

من أي زمان
جاء

ليصوغ  لي
من احلب تيجانا

مرصعة باالحالم
والهوى خلق كرمي

يدخل القلب كما الضوء
وهجاً يستأذن الروح

كأنه يبحث عني
منذ قدمي الزمان

فيراني في لهجة ضوء
ــرج  ــد منع ــفت عن اكتش

التمني
ــن  م ــرق  املش ــوء  الض ان 

عينيه
شمس

وانا التي كنت انتظره
انتظر...

رجال يبحث عن احلب
مبنطق  احلكمة

ــد في تكوينه الرضا  يجس
واجلمال

يحتمل جنون امرأة مثلي
حتفل بالشعر..... وبالريشة 

واللون
بالوهج .....والضوء
والميل جنونها ابدا

هذا الرجل الضوئي
لك العقل والقلب مَ
فلك ان جتتاح روحي

متى ما تود
إنهاء الدردشة
اكتب رسالة...
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ــا نعرف ان  ــعر، وكم ــني الفكر والش ــة ذهنية ب ــاك جدلي هن
ــاغ، وحاالت  ــس، والدم ــع، واحل ــي: الواق ــه اركان ه ــر ل الفك
ــا فالفكر يُعرف  ــن ومع احلقائق.. من هن ــل مع االخري التواص
ــن العمليات الذهنية والعقلية،  على انه مجموعة كبيرة م
ــادراً على  ــي جتعله ق ــري، والت ــوم بها العقل البش ــي يق الت
ــكالً مميزاً للعالم، الذي يعيش فيه اإلنسان، وبناءً  تكوين ش
على ذلك يصبح عاملاً به، وقادراً على التعامل معه بفاعليةٍ 
ــر، وذلك من أجل الوصول إلى األهداف واخلطط والرغبات  أكب
ــه، وعن  ــان بنفس املراد حتقيقها، والفكر يعني عالقة االنس
ــان بالظواهر، التي  ــه، وعالقة االنس ــم الذي يعيش في العال
ــك الظواهر، هذه  ــي بتل ــا، وعن الوع ــر معه ــه متاس مباش ل
العالقات حتتاج الى اداة للتعبير.. وكانت في العصور القدمية 
ــيس  ــعر، الذي هو مزيج من االحاس مثال، تتم عن طريق الش
ــطوري،  ــعر االس ــمي بالش ــل االولي، وس ــف والعق والعواط
ــطوري خصوصاً، هو النشاط الفني احلقيقي  فالشعر األس
ــه..  ــطته عن نفس ــان، ليعبر بواس األول، الذي أنتجه اإلنس
وعن إدراكه للعالم.. بغض النظر عن إرهاصات بعض الفنون 
ــوم على الصخور  ــض النقوش والرس ــرى، املتمثلة ببع األخ
وجدران الكهوف واملغاور، فتلك إرهاصات منعزلة، ال تشكل 
ــان مع مفردات  م عالقة اإلنس ــاملة تنظّ ــواة رؤية (ورؤيا) ش ن
ــعر،   ــبة للش ــه الذي يعيش فيه... كما هي احلال بالنس عامل
وشهدت االسطورة تطورا ومرت بثالث مراحل: عصر االلهة، 
وعصر االبطال، وعصر االنسان، واحلقيقة ان الشاعر احلديث 
ــاعر  ــة كبيرة على خالف ش ــة تخيلي ــي ميتلك طاق ــي ظن ف
ــطورة قدميا، نتيجة ما حققه اإلنسان من تقدم مذهل  االس
ــم أن اخليال وظيفة من وظائف  ــي امليادين كافة. وكلنا يعل ف
العقل.. وأن العقل يوظف التراكم املعرفي والفني والتقني... 
ــه بوظائفه.   ــازات، في قيام ــرة املفعمة باإلجن ويوظف الذاك
ــطو فصاعدا بدأ الفكر يفترق عن الشعر النصراف  ومن ارس
ــان عن عامله الداخلي «ذاته» الى العالم اخلارجي بغية  االنس
ــذا الفهم بدأ  ــه والتحكم فيه.. بدءاً من ه ــة املزيد عن معرف
يفترق الشعر عن الفكر، وبدأ يتميز النص الشعري من النص 
الفكري، الذي اصطلح على تسميته بالنص العلمي، مع أن 
ــغل  مضمونهما واحد في كثير من احلاالت.. فكالهما منش
ــث عن احلقيقة... لكن أصبح  بالقضايا ذاتها، وكالهما يبح
ــتراتيجيته في التعبير، وفي تناول  لكل منهما طريقته واس
ــذ القدم، قد  ــعري من ــد أن النص الش ــني جن ــي ح األمور...فف
ــتراتيجية التعبير األسطوري، املتمثلة بالغنى  احتفظ باس
ــي، وباحلضور  ــة، وبالدفء العاطف ــي، وبالنداوة الروحي الدالل
ــل ذلك كله احتفظ بالتعبير  ــاني (الذاتي والعام)، وقب اإلنس
بواسطة الصور.. جند النص العلمي قد نحا منحى آخر هدفه 
ــد املعرفي الدقيق، واملوضوعية،  االنضباط الداللي، والتحدي
واحلياد، واالستقالل عن ذاتية منتجه قدر االمكان.. ونركز على 
اللغة في الشعر، فاللغة أداة توصيل، حتمل املفاهيم بأمانة 
ــى التحديد  ــد احلرص عل ــاد... ومنتج النص يحرص أش وحي
والدقة والوضوح، وتكافؤ الدال واملدلول، وبهذا وضعنا ايدينا 

على نقاط االختالف بني الفكر والشعر، ونقاط االلتقاء.

@ÚÌäÿ–€a@ÚÓ€Ü¶a
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فنارات

وجدان عبدالعزيز

متابعة / البينة الجديدة
نظم البيت الثقافي في حديثة 
احدى تشكيالت دائرة العالقات 
الثقافية العامة  مؤخرا، جلسة 
ثقافية للروائي راسم عبد القادر 
أحلديثي لالحتفاء  بإصدار روايته 
( العزيزة )  شهدتها قاعة منتدى 
ــة  اجللس أدار  ــة.  حديث ــباب  ش
ــد، وبحضور  ــور وثاب خال الدكت
ممثل رئيس اجمللس احمللي لقضاء 
حديثة صباح احلديثي وعدد من 
ــني  ــعراء واملهتم ــاب والش الكت
ــي واالجتماعي  ــأن الثقاف بالش

ــؤول البيت الثقافي  .ورحب مس
ــارك  ــور وب ــني باحلض ــاء ياس به
ــة  ــه للرواي ــى نتاج ــي عل للروائ
ــي اخلتام قدم الهالل  العزيزة، وف
األحمر العراقي / مكتب حديثة، 
درع للكاتب والروائي راسم عبد 
ــى احلضور  ــادر احلديثي، وأثن الق
على دور البيت أحلديثي الثقافي 
ــع  جمي ــه  ودعم ــه  الحتضان
األوساط الثقافية واالجتماعية 
ملواصلة إبداعاتهم التي تسهم 
ــي  الثقاف ــراك  احل ــة  خدم ــي  ف

واالجتماعي في القضاء.

âÖb‘€a@Üj«@·çaâ@ÔˆaÎä‹€@Úé‹u@· �ƒ‰Ì@ÚrÌÜy@ø@øb‘r€a@oÓj€a

وزعت مؤسسة فرسان 
عمود الشعر الثقافية خالل 
اِّـهرجان أكثر من خمسني 
درعاً وثالثمائة شهادة 
تقدير وهدية تذكارية

قصيدة قصيدة 

ثائرة شمعون البازي 

د. حنان الوليدي / املغرب

ــع  ــادل كاط ــي ع ــب والصحف ــة للكات ــدرت رواي ص
العكيلي من دار الورشة الثقافية في شارع املتنبي 
ــة الكافور). وتعتبر  ــي حملت عنوان (حب برائح والت
ــع للمؤلف فقد اصدر  ــة هي الكتاب الراب هذه الرواي
ــة واحدة ال  ــة حملت عنوان(دمع ــة قصصي مجموع
ــاب في مجال التنمية  تكفي)كما وأصدر املؤلف كت
ــط) واصدر  ــد النجاح فق ــوان (ملن يري ــرية بعن البش
ــوان (أوجاع كاتب) علما ان املؤلف  كتابه الثالث بعن
ــني، وحاصل على  ــني العراقي ــو نقابة الصحفي عض
ــاء /كلية  ــوم االحص ــوس في عل ــهادة البكالوري ش
ــدرب دولي في  ــداد، وم ــة بغ اإلدارة واالقتصاد/جامع
مجال التنمية البشرية وعضو جمعية االحصائيني 

العراقيني.

حيدر الهاشمي

أنا الذي جنا من احلب بأعجوبة 
ــرات واملدن  ــه هناك، في املم وترك ظل

املنكوبة 
أمسح  وجهي وأرسمه من جديد 

ــرحة،  املش ــي  ف ــي  ظل ــن  ع ــث  أبح
احلانات،

ــولون.   األماكن التي يتردد إليها املتس

مراكز الهجرة واملفقودين.
أعود وحيداً ....

أقف أمام الدكاكني القدمية 
ــتري قناعاً  ــي البائس، أش أخلع وجه

جديد
وأقول لنفسي , هيا يا ميكي ماوس 

ابتسم , فاحلياة رقصة فراشة 
لكن , يا رب ....

الذين سرقوا من عمري الكثير الكثير 
ــادوه إليّ  ــن أعطيتهم قلبي و أع الذي

معطوباً ال يصلح  للحب .
ــيَّ مراتٍ  ــم وكذبوا عل الذين صدقته

ومرات 
ــون في  ــم , يكتظ ــمع ضحكاته أس

ذاكرتي 
ميرون من أمامي 

دون أن أحاسب أحداً منهم..

@âaÜïg@Úëaäœ@Úñ”â قصيدة 



(                      ) تستذكر المطربة المصرية ملك محمد لمرور ١١٧ عاماً على والدتها
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البداية والشهرة
ــوت املطربة  ــون ان ظاهرة ص ــول اخملتص يق
ــد) جاءت مبحلها خالل  اجلديدة (ملك محم
هبوط وانتكاسة املسرح الغنائي بعد وفاة 
املوسيقار سيد درويش (١٨٩٢-١٩٢٣) وتراجع 
ــك) وهي بعمر (٢١)  كثيراً إلى أن متكنت (مل
ــوره وقدراته  ــتعادته بأجمل ص عاما من اس
ــر  مضافاً له أنها  متكنت من اخلروج من أس
ــر رحابة  ــال أكث ــة إلى مج ــة الفردي األغني
ــتها أصول الغناء ومفرداته  ــتناداً لدراس إس
ــيقيني  ــراف املوس ــبعت منه وحتت إش وتش
ــن إبراهيم  ــك احلقبة من الزم الكبار في تل
ــزف  ــت الع ــد وتعلم ــا أحم ــي وزكري القبان
ــه وكان مدربها  ــود وأجادت في ــى آلة الع عل
ــيقار (محمد القصبجي) ولم تكتفي  املوس
بهذا بل دخلت عالم االحلان لتصبح موهبة 
نسائية تطرق هذا الباب في التلحني والغناء 
ــق عليها  ــي ليطل ــط الفن ــت الوس وأعجب

ــد التابعي) لقب  ــوق (محم الصحفي املرم
ــك صوتاً  ــف) لكونها متتل ــة العواط (مطرب
ــى والشجن..  امتلكته ميتاز بغاللة من األس
ــهرة والنجومية بكل  ــم الش ــق بعال لتحل
ــيس الفرقة املسرحية  اقتدار.. وقامت بتأس
ــرحا  ــيدت لها مس الغنائية عام ١٩٤١ وش
ــرح  ــمته (مس ــدمي عروضها الرائعة أس بتق
ــون الثاني ١٩٤٢  ــك) افتتح في كان ــرا مل أوب
ــا أول مطربة  ــجل ظاهرة جديدة بأنه لتس

(مصرية) تنشئ مسرحاً خاصاً بها.

ملك محمد .. من هي؟
ــدي) ولدت في  ــي (زينب محمد أحمد اجلن ه
ــت فيها  ــرة وتوفي ــام ١٩٠٢ بالقاه ٢٨ آب ع
ــت حياة حافلة  ــارس ١٩٨٣ وعاش يوم ٢٨ م
ــت أيضاً  ــة والنجومية وعاش ــد والرفع باجمل
ــمها  ــة. واس ــرة واحلزين ــاة املري ــاة املأس حي
الفني (ملك)  أطلقه عليها اخلطاط محمد 
ــني البابا  والد الفنانة الراحلة سعاد  حس
حسني رحمها اهللا والفنانة جناة الصغيرة.

ملك واِّـسرح الغنائي
ــرح الغنائي  ــالً في املس ــك) دوراً فاع أدت(مل
ــا ولعبت  ــة ملوهبته ــاحة مفتوح وكان س
ــرا ملك)  ــة (أوب ــام أعضاء فرق ــة أم البطول
ــل إبراهيم حمودة  ــي ضمت جنوم التمثي الت
ــان اجلزايرلي وحسني صدقي ويحيى  وإحس
ــيد بدير وعبد  شاهني وصالح منصور والس
ــي.. وقدمت  ــى فهم ــع العربي ومنس البدي

ــن (٢٥)  ــي أكثر م ــرن املاض ــات الق بأربعيني
ــرحية غنائية ومنها (كليوباترا) تأليف  مس
أحمد شوقي و(عروس النيل) و(جواه) تأليف 
ــت) لوليام  ــور و(روميو وجوليي ــود تيم محم
ــة)  ــه و(مايس ــت) جلوت ــبير و(فاوس شكس
ــر) تأليف  ــفينة الغج ــداد) و(س ــت بغ و(بن
ــها  ــي و(بترفالي) التي اقتبس ــرم التونس بي
ــي عن أوبرا (مدام بترفالي) جلاكومو  التونس
ــك) قدمت عام  ــة (أوبرا مل ــيني. وفرق بوتش
١٩٤٢ مسرحية (سعدي) تأليف عبد الرحمن 

البنا الساعاتي (١٩٠٨-١٩٩٥) شقيق حسن 
البنا مؤسس جماعة اإلخوان املسلمني.

مأساة ملك َّـ حريق القاهرة
حريق القاهرة يوم ١٩٥٢/١/٢٦ الذي دمر مئات 
الفنادق ودور السينما واحملال التجارية شمل 
ــرح أوبرا ملك) فأصابها إحباط وكانت  (مس
ــة وهول احلزن قد بدا عليها وبكاؤها  الصدم
ــى وكل ما فيه  ــديد بعدما احترق املبن الش
ــاث وديكور واألهم لديها فقدان النوت  من أث
ــيقية للعروض الغنائية.. وهذا سبب  املوس

ــباب غياب الصور الفوتوغرافية لها  من أس
ــرحياتها من أرشيف الصحف  وعروض مس
ــط اإلعالمي  واجملالت املصرية.. مما وجد الوس
والصحفي مشقة في تقصي تاريخ «ملك» 
وتفاصيل عروضها وتكاد تكون حلقة شبه 
ــرح الغنائي املصري  مفقودة في تاريخ املس
ــرحياتها (أميرة،  ــي األربعينيات. ومن مس ف
مملوك سعدي دريه، مدموازيل حلويات، بلبل 

ــدام باترفالي،  ــا، م ــلطان، مايس وبنت الس
ــة  ــر، طباخ ــفينة الغج ــاب، س ــت احلط بن
ــل، روميو وجولييت، ليالي  برميو، عروس الني

شهرزاد).
ملك َّـ بغداد

ــوط وصعود  ــراوح بني هب ــا تت ــت حياته كان
ــال لها وبعبقرية  ــداً رويداً تصاعدت اآلم وروي
ــاحة  ــا ودأبها للعودة مجدداً للس مجهوده
ــبب لها حريق القاهرة الذي كاد  بعد ما تس
ــن عزلتها  ــاً  وخرجت م ــي عليها كلي يقض

بتلبية دعوة لزيارة العراق من قبل رئيس وزراء 
ــعيد عام ١٩٥٢ لكونه كان  العراق نوري الس
معجباً بها وبصوتها وزيارته ملصر خصيصاً 
ــداد على  ــداث وأقامت في بغ ــا بعد االح له
ــهيالت كثيرة  ــة الدولة وقدمت لها تس نفق
وبقيت بضعة سنوات قدمت خاللها إلذاعة 
العراق بعض األغاني ومنها (أنا في انتظارك 
ــاح اخلير يا لولة) من  ــا ورد) و(زين زين) و(صب ي

أحلانها.. والفنانة ملك كانت تعشق العراق 
بجنون حتى ظن املستمع العراقي الغانيها 
ــع الناس. ــارب لهجتها م ــا عراقية لتق أنه

وصدر مؤخرا كتاب (ملك.. مطربة العواطف 
وفرقتها للمسرح الغنائي) للمخرج املصري 
ــه إلى احلياة مجد  ــرو دوارة الذي يعيد في عم
ــب «ملك»  ــة متعددة املواه ــازات الفنان وإجن
ــني الغناء  ــت ب ــة جمع ــا أول فنان باعتباره
ــود والتمثيل  ــى الع ــزف عل ــني والع والتلح
وأحيت املسرح الغنائي بعد انحساره عقب 
ــيد درويش، وقدمت  ــعب، س وفاة فنان الش
عشرات العروض .ويتطرق فيه املؤلف قائالً: 
ــراق أعادت  ــودة من الع ــد الع ــك» بع إن «مل
ــام ١٩٥٧ وقدمت عرضني  ــن فرقتها ع تكوي
هما (فتاة من بورسعيد) ١٩٥٧ و(نور العيون) 
١٩٥٩ وقامت ببطولتهما أمام أعضاء الفرقة 
التي انضم إليها ممثلون جدد ومنهم حسن 
يوسف ونادية السبع ومحمد علوان. وهكذا 
ــد وافيناكم مبا لدينا بكتابة وإعداد  نكون ق
ــة أغنية (صباح اخلير  هذا امللف عن صاحب
ــيقية  يا لوله) وما حتتفظ به املكتبة املوس
ــهر اغانيها الكثيرة واجلميلة.. يا حلوة  الش
الوعد.. بي مثل ما بك.. يا روض سقاك الندى 
قلبي اجلريح ظمآن.. يا حالوة الكحل البني..

ــوفوا بعيني  ــاس على حبي.. ش المونى الن
ــاح اخلير يا  ــي.. صب ــهروك يا قلب ــان.. س احل
لوله.. من كلمة صغيرة.. انا سمكة وكانت 
ــي الصبابة، رعيت  ــي املية.. عجبي حملتمل ف
ــت االمل حلن..  ــد الوداد حلن.. يا مهد كن عه
ــب هنا وفرح ومنى.. مني اللي قال إن احنا  احل
اتنني.. حلن الورد. وكان الشاعر أحمد شوقي 
ــا من قصائده  ــا بها جداً وغنت بعض معجب
ــي.. ــاعر بيرم التونس ــة وكذلك الش اجلميل

ــا ملحنون كبار.. منهم زكريا  وتهافت عليه
أحمد ومحمد القصبجي ورياض السنباطي 
وآخرون. ولها فيلمان سينمائيان هما (العودة 

الى الريف) و(شوف كمان).

albaynanew@yahoo.com
جريدة يومية سياسية عامة  

ال ترتبط بحزب أو حركة
 أو أية جهة دينية أو سياسية
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 إعداد/ حمودي عبد غريب

@Úœãb»€aÎ@Úiä�Ωa
@ÒbÓy@Ü»iÎ@QYPR@le@RX@@ø@pÜ€Î@Ú‰z‹ΩaÎ

@oÓœÏm@ÒäÌäΩa@ÒbçdΩaÎ@ÚÓflÏv‰€aÎ@Ü1bi@Ú‹œby
@@QYXS@âaáe@RX@ø

ــة  ــهيرة (ملك محمد) هي األقرب للحاس ــه) للمطربة املصرية الش ــة (صباح اخلير يا لول ــزال أغني الت
السمعية السيما األداء املميز وبصوت ينقل املستمع الى أجواء صباحية مفعمة بالتفاؤل وكلماتها 
ــردة وجاذبية اللحن وحلوة الصوت وتذاع  ــحر املف تنبعث وكأنها قد صيغت بطريقة فريدة معبأة بس
ــك كان الغالبية من  ــن تخلو منها لذل ــة أن تبثها صباح كل يوم ول ــات اإلذاعية العربي ــم احملط مبعظ

ــاحر الذي يأخذهم الى عالم صباحي  ــتمعني العرب يتمنون أن يعرفون صاحبة هذا الصوت العذب الس املس
جميل. نستذكرها اليوم ملرور ١١٧ عاماً لوالدتها التي مرت قبل ايام في ٢٠١٩/٨/٢٨..

متابعة / البينة اجلديدة
ــي محمد  البحرين ــج  املنت ــر  ظه
ــة املغربية دنيا  ــرك زوج الفنان الت
ــجل خالل  ــي فيديو س ــة ف بطم
ــع متابعيه.  ــه م ــر ل ــاء مباش لق
ــأ اجلميع مبا قاله عن األخيرة  وفاج

ــمها  ــى أن مت ربط اس ــار إل إذ أش
ــون  م ــزة  حم ــاب  بحس

ــى أنه ال  ــت إل بيبيولف
يعرف االسم. واضاف 
أنه يشاع خبر يفيد 
ــه  زوجت ــل  بتحوي
ــق،  التحقي ــى  إل
ال  ــه  أن ــاً  موضح
عالقة للفنانة بهذا 

احلساب وأن قضية التحقيق غير 
ــه اي صلة له  ــع نفي صحيحة، م
ولها باحلساب املذكور. ويشار إلى 
ــابق  ــة أعلنت في وقت س أن بطم
حصولها على جائزة أفضل مطربة 
ــام ٢٠١٩ من مهرجان  مغربية للع
الفضائيات العربية. ولتأكيد ذلك 
ــرار وعلقت  ــرت نص الق نش
ــة  خاص ــزة  «جائ ــه:  علي
ــة حتكيم  ــن إدارة وجلن م
ــات  الفضائي ــان  مهرج
ــنة  العربية.في كل س
ــخصية  يتم اختيار ش
ــا من  ــة لتكرميه معين
ــان  املهرج إدارة  ــرف  ط
وهذه السنة من املغرب 
أن  ــر  فخ ــي  كل ــي  العرب
ــة  مغربي ــة  كفنان ــرم  أتك
شابة مبصر أم الدنيا ومبهرجان 
ــر بالوطن العربي  عربي كبي
الفضائيات  كمهرجان 
ــه  لدورت ــة  العربي
واضافت:  العاشرة». 
«وما جعلني سعيدة 
أكثر هو انها جائزة 
ــن إدارة  ــة م خاص
املهرجان كأفضل 
مغربية  ــة  مطرب
ــة  وأغني ــابة  ش
التي  «الزمنبيدور» 
استحسان  نالت 
ــذا  ه ــة  جلن

املهرجان».

@à€a@’Ó‘zn€a@Úñ”@bfl
_Ú‡�i@bÓ„Ö@ÈÓ€g@o€�Ï �y

بغداد / البينة اجلديدة
ــر احلمداني، دائرة  ــار الدكتور عبد األمي ــياحة واآلث ــه وزير الثقافة والس وج
السينما واملسرح إحدى تشكيالت الوزارة لالحتفاء بسالمة عميد املسرح 
ــيرته الفنية العريقة. ــد احلميد، وتأصيل مس ــامي عب العراقي الدكتور س
ــة عن احلمداني،  ــى بالنياب ــن موس وأجرى مدير الدائرة الدكتور أحمد حس
ــي لالطمئنان على  ــفى الدول ــد احلميد في املستش ــى الدكتور عب ــارة إل زي
ــفاء العاجل وتكفل الوزارة  ــة، محمالً بتمنيات الوزير بالش حالته الصحي

الكامل بجميع مراحل عالجه.

@CÄäéΩaÎ@b‡‰Óé€aD@È �uÏÌ@Ô„aÜ‡ßa
Ô”aä»€a@ÄäéΩa@ÜÓ‡«@Úfl˝éi@ıb–ny¸bi

بغداد / البينة اجلديدة
ــر عام  ــراف مدي ــم واش بدع
ــدار العراقية لالزياء عقيل  ال
ــدالوي يتواصل  ــم املن ابراهي
ــي  الثقاف ــي  الفن ــاء  العط
ــل  ــتعدادا حلف ــع اس ويتوس
ــذي  ال ــي)  الذهب ــل  (اليوبي
ــام  الع ــع  مطل ــيعرض  س
ــم  ــث اجنز قس ــادم، حي الق
ــوار  واالكسس ــكيل  التش
ــة  مصاحب رأس  ــة  اغطي
ــى  ــة عل ــل دالل ــاء حتم لالزي
ــي  ــتخدمة ف ــارات املس امله
ــب  انتاج اعمال فنية تتناس
وحجم املناسبة، ومن ضمن 
ــاء رأس  ــال: غط ــذه االعم ه
ــدة زوجة اخلليفة  امللكة زبي
ــيد  ــارون الرش ــي ه العباس
ــوان  ــة واالل ــز بالفخام يتمي
ــور. والزه واالوراق  ــة  الزاهي

غطاء رأس ابو االسود الدؤلي 

ــل ببروش امامي  يتميز العم
ــرف العربي  ــم مزين باحل فخ
ــي  ف ــح  الواض ــط  والتنقي
العمل باعتباره اول من وضع 
النقاط على احلروف العربية 
كذلك وضع علم النحو للغة 
ــاء رأس املنخل  العربية. غط
اليشكري يتميز باستخدام 
ــي  والذهب ــود  االس ــون  الل
ومزين بالريش وبروش امامي 

ــاعر من قبيلة  ويعود الى ش
رأس  ــاء  غط ــكر,  يش ــي  بن
ــي وهو تاج مزين  اخلط العرب
ــالمية الذي  ــارف االس بالزخ
ــم مانفتخر به  ــن اه يعد م
ــالمية  االس ــا  فنونن ــني  ماب
,غطاء رأس السجاد العربي 
ــذي  وال ــى  االعش ــهير  الش
ــه  وهيبت ــه  بفخامت ــز  يتمي

ولونه (الذهبي واالزرق).

ıbÌã˛a@âaÖ@ø@ÒÜÌÜu@ÚÓ‰œ@fib‡«c

البينة اجلديدة / وسن العبدلي
تصوير/ أسامة صبري

احتضن منتدى املسرح التجريبي مؤخرا فعاليات االحتفاء باملوسم 
املسرحي التجريبي اجلديد وإعادة تأهيل مبناه التراثي. احلفل الذي 
ــاعر ابراهيم اخلياط االمني  ــدأ بالوقوف حدادا لرحيل االديب والش ب
ــه اهللا تعالى.. اكتظ  ــاب العراقيني رحم ــاد االدباء والكت العام الحت
ــور النخبوي واملثقف ومجموعة كبيرة من اإلعالميني الذين  باجلمه
ــموعة واملرئية التي  ــاتهم اإلعالمية املقروءة واملس ميثلون مؤسس
ــى مدير عام دائرة السينما  ــن موس ــجلت للدكتور احمد حس س
ــبة اتقدم بالشكر جلميع  ــرح كلمة قال فيها: (بهذه املناس واملس

ــابقة سواء لدائرة السينما واملسرح او ملنتدى املسرح  االدارات الس
ــم  ــا.. واليوم نحتفي باملوس ــي بذلوه ــى اجلهود الت ــي عل التجريب
ــل والصيانة  ــرح بعد مرحلة التاهي ــرحي اجلديد ملنتدى املس املس
ــابة  ــاب محمد بدر ونحن داعمون للطاقات الش بإدارة الفنان الش
ــاس  ــم وإبداعهم النهم االس ــتمرار اجنازاته ــى اس ــون عل وحريص
ــل أولى فقرات  ــي..). ثم قدم عريفا احلف ــرح العراق في دميومة املس
االحتفاء وهي معزوفات موسيقة للعازفني الفنانني يوسف عباس 
ــام بربن.. حيث افتتحا احلفل مبعزوفة رحيل التي قدمت اهداء  ووس
ــاعر ابراهيم اخلياط، تلتها معزوفة شوق وحاسبينك  للراحل الش
ــابة البصرة،  ــدادي وتراث خش ــراث البغ ــرى من الت ــات اخ و معزوف
ــيقية خصصت  ــيقية مبقطوعة موس ــات املوس ــت املعزوف وانته
لشهداء سبايكر. وقبل الدخول الى باحة املنتدى ملشاهدة العرض 
املسرحي قدم الدكتور احمد حسن موسى والدكتور عقيل مهدي 
ــني للعازفني البارعني  ــدي درع ــرحي الكبير جواد االس و اخملرج املس
ــاركني في إحياء احلفل. ثم توجه اجلمهور  ــهادات تقدير للمش وش
ــص وأداء وإخراج  ــي (ادرنيالني) ن ــرحي العرب ــاهدة العرض املس ملش
ــي ابهرت اجلمهور  ــماء مصطفى الت ــة األردنية املتألقة أس الفنان
ــرمي دائرة  ــي لها وتك ــور العراق ــرمي اجلمه ــتحقت تك ــا فاس بأدائه

السينما واملسرح بدرع اإلبداع والتميز.

@ÜÌÜ¶a@=Ìävn€a@ÄäéΩa@ÙÜn‰fl@·çÏfl@÷˝�„a
“6™@Ôiä«@Ôyäéfl@ûä»i
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الستقبال آرائكم ومقرتحاتكم 
الطبية والعلمية وذلك لنشر 
الوعي الصحي يرجى ارسالها 

على الربيد االلكرتوني 
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عملوا هنا في (                    ) ورحلوا
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املرحوم اخلبير اللغوي
 كرمي توفيق الزبيدي

املرحوم الكاتب اللواء 
ماضي اخلزاعي

املرحوم مـاجد الصكر  
رئيس القسم الرياضي

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

Contracts Dept Announcement

ــا بكتابنا ذي العدد (٥١٣٦ َّـ ٢٠١٩/٩/٢) والخاص  الحاق
بإعــالن اول  للمناقصــة ١٠/ بلدية ٢٠١٩ مشروع (تنفيذ 
البنى التحتية لشوارع منطقة الحكيمية خلف قيادة الشرطة 

مع منطقة نهري النيل).
نود ان ننوه اُّـ تعديل:ـ

ــروع ( تنفيذ البنى التحتية لشوارع منطقة  ــم اِّـش *يكون اس
الحكيمية خلف قيادة الشرطة مع منطقة نهري الليل ) بدال من 
ــوارع منطقة الحكيمية خلف قيادة  ( تنفيذ البنى التحتية لش

الشرطة مع منطقة نهري النيل.
ــيولة النقدية كتابة (خمسة مليار  *يكون مبلغ متطلبات الس
ومائة مليون دينار عراقي ) بدالً من (خمسة عشر مليار ومائة 

مليون دينار عراقي ).

الحقوقي
اياد كاظم مبارك 
مدير العقود الحكومية

العدد:٥٢٥٣                                                                            م/ (تنوية)                                                       التاريخ: ٢٠١٩/٩/٤

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

Contracts Dept Announcement

َّـ   ٤٦٨٢) ــدد  الع ذي  ــا  بكتابن ــا  الحاق
ــي  الثان ــالن  بإعــ ــة  والخاص  (٢٠١٩/٨/٢١
للمناقصــة ١٣/ امن وعدالة ٢٠١٩ مشروع 

(انشاء بناية مديرية شؤون افواج الطوارئ).
نود ان ننوه اُّـ تمديد موعد غلق اِّـناقصة اعاله 
ــاعة  ــوم االربعاء ٢٠١٩/٩/١١ الس ــون ي ليك
٢:٠٠ ظهراً بدالً من يوم االربعاء ٢٠١٩/٩/٤ 

الساعة ٢:٠٠ ظهراً .

اِّـهندس
محمد طاهر نجم التميمي
النائب الفني ِّـحافظ البصرة

العدد:٥٢٣٧                                                                   م/ (تمديد موعد غلق)                                           التاريخ: ٢٠١٩/٩/٤

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ الكوت 

رقم االضبارة : ٢٥٧٠|٢٠١٩
التاريخ:       ٢٠١٩/٩/٤

إعــــــــــــالن 
ــن َّـ العقار اِّـرقم  ــل عن حصة اِّـدي ــع مديرية تنفيذ الكوت  العقار التسلس تبي
١١٥/١م ٣٧ ام هليل  الواقع َّـ الكوت العائدة اُّـ اِّـدين (عالوي هادي مزبان) 
ــغ (٢٨,٠٠٠,٠٠٠) مليون  ــن كزار) البال ــوز لقاء طلب الدائن (صباح حس اِّـحج
ــة خالل مدة (٣٠يوما) تبدأ من  ــراء مراجعة هذه اِّـديري دينار فعلى الراغب بالش
اليوم التالي للنشر مستصحبا معه التأمينات القانونية عشرة من اِّـائة من القيمة 

اِّـقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية على اِّـشرتي.
اِّـنفذ العدل
عقيل خليل خلف الخرسان

اِّـواصفات:ـ 
١-موقعه ورقمه :- كوت/ام هليل كوت /طريق بغداد بعيدة عن الشارع العام

ــهم  ــجلة باعتبار ٣٠س ــطة مس ــقى بالواس ــه ونوعه : ارض زراعية تس ٢-جنس
و٢٨سهم اُّـ اِّـدين

٣-حدوده واوصافه  : 
٤-مشتمالته :- 

٥-مساحتة :- ٣٠دونم
٦-درجة العمران :

٧- الشاغل :- الشركاء
٨- القيمة اِّـقدرة : ٢٦,٠٠٠,٠٠٠ ستة وعشرون مليون

اشــــعــــــــــار

ــيد احمد  ــه للس ــعار موج ــذا االش ه
ــود اعالمك لقد  ــد مريزه ن معني حمي
بدأت دعوى قضائية ضدك َّـ محكمة 

اونتاريو/ كندا َّـ العنوان ادناه:ـ 
 Steeles Avenue 491

 East, Ontario, Milton,
Canada,L9H0w5
  Cell phone: +1

9056164050

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ الكوت 

رقم االضبارة : ٢٥٦٩|٢٠١٩
التاريخ:       ٢٠١٩/٩/٤

إعــــــــــــــالن 
تبيع مديرية تنفيذ الكوت  العقارالتسلسل عن حصة اِّـدين َّـ العقار اِّـرقم ١١٥/١م 
ــان ) اِّـحجوز لقاء  ــالوي هادي مزب ــوت العائدة اُّـ اِّـدين(ع ــع َّـ الك ــل  الواق ٣٧ ام هلي
طلب الدائن (ناظم كاظم عبد الرضا)البالغ (٢٨,٠٠٠,٠٠٠)مليون دينار فعلى الراغب 
بالشراء مراجعة هذه اِّـديرية خالل مدة (٣٠يوما ) تبدأ من اليوم التالي للنشر مستصحبا 
ــهادة الجنسية العراقية  ــرة من اِّـائة من القيمة اِّـقدرة وش معه التأمينات القانونية عش

وان رسم التسجيل والداللية على اِّـشرتي.
اِّـنفذ العدل
عقيل خليل خلف الخرسان

اِّـواصفات:ـ 
ــطة  ــقى بالواس ــه ورقمه :- كوت/ام هليل طريق كوت  بغداد ارض زراعية تس ١-موقع
ــد فيها اي  ــادي مزبان ال يوج ــهم اُّـ اِّـدين  عالوي ه ــهم و٢٨س ــجلة باعتبار ٣٠س مس

مشيدات وقت اجراء الكشف بعيدة عن الشارع العام.
٢-جنسه ونوعه : 

٣-حدوده واوصافه  : 
٤-مشتمالته :- 

٥-مساحتة :- ٣٠دونم
٦-درجة العمران :

٧- الشاغل :- الشركاء
٨- القيمة اِّـقدرة : ٢٦,٠٠٠,٠٠٠ مليون لالسهم اِّـباعة  البالغ ١ سهم من اصل ٢٨ 

سهم دونم واحد

رئاسة محكمة قوى االمن الداخلي 
االوُّـ/ اِّـنطقة الثالثة 

م/ اعالن
ــت متهما وفق  ــور َّـ الجدول ادناه ِّـا كن ــارب اِّـذك ــم اله اُّـ اِّـته
اِّـشار اليها وبما ان محل اقامتك مجهول اقتضى التنويه بواسطة 
هذا االعالن على ان تحضر امام اِّـحكمة خالل (٣٠) يوما اعتبارا 
من تاريخ تعليق هذا االعالن َّـ محل اقامتك واالجابة عن التهم 
ــوف تجري اِّـحاكمة غيابياً  اِّـوجهة ضدكم وعند عدم الحضور س
ــقاط  ــى اموالك اِّـنقولة وغري اِّـنقولة ويحكم باس ــم الحجز عل ويت
ــني القاء القبض  ــن اِّـوظفني العمومي ــة ويطلب م ــك اِّـدني حقوق
ــلطة والزام االهليني  ــليمك اُّـ اقرب س ــك اينما وجدت وتس علي
ــلطات عنك وفقاً للمادة  الذين يعلمون بمحل اقامتك بإخبار الس
ــات الجزائية لقوى االمن الداخلي  (٦٩) من قانون اصول اِّـحاكم

رقم ١٧ لسنة ٢٠٠٨.
تنويه

ورد سهوا َّـ العدد الصادر يوم االحد بتاريخ ٢٠١٩/٨/١ الخطأ سهام 
والتي تعادل ٧٨ مرت بمبلغ ٢٨,٠٠٠,٠٠٠ مليون دينار والصحيح هو 

٨٧مرت ٢٨,٠٠٠,٠٠٠مليون دينار.
لذا اقتضى التنويه



16إعالنات NO.3257.THU.5.SEP.2019 العدد (٣٢٥٧) الخميس ٩/٥/ ٢٠١٩ 
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18إعالنات

E-MAIL:GC.thiqar@yahoo.com / امييل قسم العقود احلكومية

NO.3257.THU.5.SEP.2019 العدد (٣٢٥٧) الخميس ٩/٥/ ٢٠١٩ 

E-MAIL:GC.thiqar@yahoo.com / امييل قسم العقود احلكومية



19إعالنات NO.3257.THU.5.SEP.2019 العدد (٣٢٥٧) الخميس ٩/٥/ ٢٠١٩ 



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

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

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

جريدة 
يومية 
سياسية 
عامة
مستقلة

أو  يصوِّب  أن  يريد  من  لكل  مكفول  الرَّد  حق  إن    

ح معلومة وردت في خبر أو مقال ويعتقد أن  يصحِّ

فيها جتنيا او مغالطة إذا رغب في ذلك، وإن ديدننا 

هو احترام الرأي والرأي اآلخر.

„zzzzzÁÊfih

(السنة الرابعة عشرة) العدد (٣٢٥٧) - الخميس - ٥ - أيلول - ٢٠١٩

7mbÿÌâb◊

ــوارعنا وطرقنا  ــي أن حال ش ــان ف ــان اثن ــف عراقي ال يختل
ــي العاصمة  ــك املوجودة ف ــواء تل ــة والفرعية، س الرئيس
ــرى أم ما بينها  ــي تربطها مع احملافظات األخ ــداد أم الت بغ
جميعاً، ال يسر أبداً، حتى صرنا نسمع عبارة (طريق املوت) 
ــذه احملافظة وتلك،  ــى الطريق الرابط بني ه التي تطلق عل
ــفة التي يذهب ضحيتها  جراء كثرة احلوادث املرورية املؤس
ــنوياً، ناهيك عن اجلرحى واملعاقني  املئات من العراقيني س

واخلسائر املادية اجلسيمة..
ــراتنا  ــورنا ومجس ــالك في طرقنا وأنفاقنا وجس إن أي س
سوف يكتشف أن حالة اإلهمال قد وصلت أقصى مدياتها 
ــى أعمال الصيانة  ــمة مالزمة لها، وحت وأن اخلراب بات س

التي جتري حالياً ال تعدو 
عمليات  ــا  كونه ــن  ع
لذر  ــمرة)  ــع قش (ترقي
ــون  العي ــي  ف ــاد  الرم
ــف  ــس إال.. وال يتوق لي
ــك  تهال ــد  عن ــر  األم
ــاع  ــذه الطرق واتس ه
ــات)  (الطس ــة  رقع
 ( ت ــا لطعج ا ) و
 ( ت ا ــر لتقع ا ) و
و(التحدبات) فقط، بل 
ــط  ــا تفتقد ألبس إنه

ــبه حتى  ــالمة، وهي باختصار ال تش ــروط املتانة والس ش
ــارة األفريقية، فال  ــة بالق ــي أقصى قري ــرق املوجودة ف الط
ــارات  ــفورية وال إنارة وال إش ــات مرورية وال أضوية فس عالم

حتذيرية وال كاميرات مراقبة وال هم يحزنون..
ــتوفي  ــاً أن مديرية املرور العامة تس ــي القلب حق ــا يدم وم
ــنوياً مبالغ ضخمة من أصحاب املركبات بعنوان (رسم  س
ــع (٦٠٠) ألف دينار،  ــور)، فصاحب اللوري يدف الطرق واجلس
والكوستر (٢٥٠) ألفاً، والكيا (١٦٠) ألفاً، والسيارة الصالون 
األجرة (١٢٠) ألفاً، واخلصوصي (٦٠) ألف دينار، وهذه الرسوم 
تستوفى في حال جتديد السنوية أو نقل ملكية السيارة..

ــاً،  عموم ــني  واملواطن ــاً،  خصوص ــات  املركب ــائقي  س إن 
ــغ إلظهار طرقنا  ــم توظيف هذه املبال ــاءلون: متى يت يتس
وجسورنا مبا يجعلها تضاهي ما موجود في دول العالم؟.. 

متى؟!

@ �pb �é �ü�Î@Û�j � �£@ �fia�Ï �fl�c
_Ú�‹�ÿ �í�Ωa@Â�Ì�Î@NNA �Ü�€a�Ï�n�m

عبد الزهرة البياتي*

* رئيس التحرير التنفيذي

وجع يومي

@wßa@ÚöÌäœ@ıaÖc@Âfl@ÈmÖÏ«@È€@�b◊âbjfl
H@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@I@äÌä§@èÓˆâ@âÎåÌ@Úüäí€a@ÊÎ˚í€@ÚÓ‹ÅaÜ€a@ÒâaãÎ@›Ó◊Î

متابعة / البينة الجديدة
ــمية «هتلر» على  أثار إطالق تس
ــبة الى  ــي دهوك، نس ــم ف مطع
اسم القائد األملاني النازي أدولف 
هتلر، جدالً في وسائل التواصل 
ــني ترحيب وانتقاد  االجتماعي، ب
ــة  املعني ــلطات  الس ــدار  إلص
وقال صاحب  ــه.  بفتح ترخيصا 
ــد، إن «إطالق  املطعم ريبر محم
ــس  لي ــه  ــى مطعم عل ــم  االس
بالضرورة دليال على حبه لهتلر، 
ــدف كان للدعاية فقط». وإن اله

ــر كان ديكتاتور  ــاف أن «هتل وأض
ــه، لقد  ــي ب ــة ل ــا وال عالق أملاني
ــر، لكن  ــي هتل ــميت مطعم س
هذا ال يعني أنني أحبه»، مشيرا 
ــي فعلت ذلك فقط من  الى «انن
أجل أن أجعل مطعمي مشهورا 
ــه «عندما  ــاس». وتابع أن بني الن
بدأت بإجراء املعامالت الرسمية 

ــم مطعمي قبل  ــجيل اس لتس
ــق أي ردود فعل  ــهر، لم أتل ٧ أش
ــة أو قوات  ــن احلكوم ــلبية م س
ــك طبيعيا  ــد كان ذل ــن، لق األم
جدا»، الفتا الى ان «الزبائن الذين 
يرتادون مطعمه ال يبالون باالسم 
كثيرا بل بالطعام املقدم لهم».

وتابع محمد أن «االنتقادات التي 
أتلقاها والتي تقول إن هتلر كان 
ديكتاتورا ال تؤثر على عملي». من 
ــب رئيس اللجنة  جهته، ندد نائ
ــتان  ــة في برملان كردس القانوني
عباس فتاح، باالسم، وقال «رغم 
ــى حد  ــون عل ــد قان ــه ال يوج أن

ــماء  ــتخدام أس ــي مينع اس علم
معينة إلطالقها على الشركات، 
ــماح  ــني علينا الس ــن ال يتع لك
باستخدام هذه األسماء.. علينا 
ــار حقيقة  ــي االعتب ــذ ف أن نأخ
ــاعدتنا في محاربة  ــا س أن أملاني

داعش».

⁄Ï�����ÁÖ@ø@Cä�������‹nÁD

بغداد/ البينة الجديدة
قام وكيل وزارة الداخلية لشؤون 
ــاد محمود  اللواء عم ــرطة  الش
ــد الدليمي أمس بزيارة الى  محم
ــر جريدة البينة  منزل رئيس حتري
اجلديدة (عبد الوهاب جبار) حيث 
والتبريكات  ــي  التهان ــه  ل ــدم  ق
ــبة عودته من أداء فريضة  ملناس
ــرام، داعياً له  ــت اهللا احل ــج بي ح
بحج مبرور وسعي مشكور وذنب 
ــكر رئيس  مغفور. من جهته ش
حترير جريدة البينة اجلديدة احلاج 
ــيد وكيل  عبد الوهاب جبار الس
الشرطة  الداخلية لشؤون  وزارة 

على زيارته هذه.

ــات: اخلالفات وفرص  ــرح الصراع ــارج املوضوع عن مس خ
الصراع والتآمر بني دول وسط وجنوب غرب اخلليج واليمن 
ــات)، واحلوثيون  ــة تواجه عقب ــاوالت التهدئ ــد، (ومح تتزاي
ــرائيل وأي طرف آخر  ــزدادون قوة، واحلرب املفتوحة بني إس ي
ــاد عراقية) جوا  ــات على (مخازن عت ــتبعدة، والهجم مس
فشلت في حتقيق أهدافها املتوخاة، وخطط تركيا شمال 
ــبي  ــوريا تواجه عقبات من كل األطراف، والهدوء النس س

في ليبيا دليل مراجعة للخطط. نتابعها معا تباعا. 
ــهور  ــق من العراق قبل ش ــي اجتاحت مناط ــيول الت الس
ــدود  ــلء خزانات/ بحيرات الس ــماء مل بَةً من الس ــت هِ كان
ةَ  بَ ــرار، إال أن مثل هذه الهِ ــة رغم ما أحلقت من أض العراقي
ــنني، واألمطار دون تدابير يبقى  ــرات الس قد ال تتكرر لعش

نفعها موسميا وغير مضمون. 
ــم  واحلاس األفضل  احلل 
ــو  ه ــراق  للع ــهل  واألس
ــاريع  مش ــتكمال  اس
السدود لتالفي أي نقص 
في املياه ألي سبب ودون 
نظر إلى السماء انتظارا 

للمطر. 
خزين املاء في العراق اآلن 
ممتاز ملوسم أو أكثر وهذا 

وضع مؤقت. 
ــزان مياه ميكن  أعظم خ
ــاؤه هو (سد بخمة)  انش
ــاته إلى  الذي تعود دراس
ــي الثمانينات وقطع  ــر به ف ــات القرن املاضي وبوش ثالثين
ــي (٣٠٪) قبل ان  ــل بحوال ــل العم ــم في مراح ــوط مه ش
بَت معداته،  هِ

ــبب غزو الكويت، ونُ يتوقف فيه العمل بس
ــنوية من املاء  ــة العراق الس ــزن نحو ثلث حاج وميكنه خ
ــياحة، ووفقا  ــارف فضال عن الكهرباء والس طبقا ملا متع
ــد  ــتئناف العمل فيه. ويليه س ملا متداول فإنه مت رفض اس

مكحول.
إكمال السدين أمر يتعلق باملصالح الوطنية العليا، وحدة 
ــادي معضالت  ــن خاللهما ضمان تف ــاداً.. وميكن م واقتص
مائية كبيرة في العراق وفي اجلنوب خصوصاً وبصرة اخلير 

حتديدا، وبإشراف مركزي. 
ــدين جديا،  ــة الس ــك أعدنا طرح موضوع إعادة دراس لذل
ــرا، وليس مقبوال  ــت س وبيان اجلدوى واملعوقات ألنها ليس
وال معقوال تعرض العراق ألزمات نقص في املياه وتتوافر له 

قدرات كبيرة لتالفيها.

أعمال الصيانة 
التي تجري حالياً 
ال تعدو عن كونها 

عمليات (ترقيع 
قشمرة) لذر 

الرماد َّـ العيون..

إكمال السدين أمر يتعلق 
باِّـصالح الوطنية العليا، 
وحدةً واقتصاداً.. ويمكن 

من خاللهما ضمان تفادي 
معضالت مائية كبرية 
َّـ العراق وَّـ الجنوب 

خصوصاً..

ÍbÓΩa@µg@÷aä»€a@Úuby
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وفيق السامرائي

من لندن

ــدة) للزميلة (غيداء  ــر (البينة اجلدي ــرة حتري تبارك أس
ــمعة جديدة في  ــن) احتفالها بإيقاد ش ــاء الدي صف
ــعيدة ومليئة  ــا حياة س ــد، متمنني له ــا املدي عمره

باألفراح واملسرات، وكل عام وغيداء بألف خير.

متابعة / البينة الجديدة
ــأن  ــيرين عبد الوهاب، بيانا بش ــة املصرية، ش ــدرت املطرب أص

ــرر أن حتييه في  ــي، املق ــول حفلها الغنائ ــه تقارير ح ــا أوردت م

ــعودية الرياض، خالل شهر أكتوبر/تشرين األول  العاصمة الس

ــهر  ــيرين إحياءها حفالً في الرياض في الش ــل. ونفت ش املقب

ــاس لها من الصحة،  ــدة أن هذه األخبار ال أس ــل، مؤك املقب

وأنه سيتم اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة ضد من أذاع 

ــول إقامة الفنانة   ــائعة. وعن ما ورد ح ــذه الش وروج له

ــيرين عبد الوهاب حلفل غنائي في الرياض باململكة  ش

ــهر أكتوبر القادم، أكدت  ــعودية خالل ش العربية الس

ــاس  ــار ال أس ــذه أخب ــة، أن ه ــن الصح ــا م له

ــيتم  س ــاذ اإلجراءات و اتخ

ــة  القـــــــانوني

ــة ضد من  الالزم

ــذه  لهـــ وروج  أذاع 

الشائعة.

متابعة / البينة الجديدة
قال باحثون بريطانيون وبرازيليون إن «أطول 

شجرة» في األمازون يبلغ ارتفاعها ٨٨ مترا، 

ــت مهددة باحلرائق التي جتتاح مناطق  ليس

شاسعة من الغابة املدارية. وأشارت أعمال 

ــة  ــة العام ــرتها األمان ــي نش ــاء الت العلم

ــا التابعة لوالية أمابا  للعلوم والتكنولوجي

إلى إن قطر الشجرة الواقعة في «محمية» 

لألشجار العمالقة في شمال البرازيل عند 

ــا، يبلغ ٥٫٥ متر، وهي  ــدود واليتي بارا وأماب ح

من نوع «دينيزيا إكسيلسا». وهذه األشجار 

ــرة في املنطقة لكن «يبلغ ارتفاعها  منتش

عموما ٦٠ مترا» على ما أوضح إريك باستوس 

ــق التي  ــال التحقي ــيق أعم ــف بتنس املكل

ــون من جامعة  ــطس باحث أجراها في أغس

ــس دي جيكيتينيونيا وجامعتي  لوس فالي

ــي البريطانيتني. وقد مت  كامبريدج وسوانس

رصد األشجار بفضل مجسات جوية.

متابعة / البينة الجديدة
ــة املصرية في  ــلطات األمني أوقفت الس

مطار القاهرة مسافرا سعودي اجلنسية، 

ــن األدوية  ــة كبيرة م ــاول تهريب كمي ح

ــوات «مياه زمزم». ونقلت تقارير  داخل عب

ــي إدارة اجلمارك  ــادر ف ــن مص ــة ع مصري

باملطار، أنه «أثناء تفتيش إحدى الرحالت 

القادمة إلى مطار القاهرة، اشتبه موظفو 

ــية  ــعودي اجلنس ــارك في راكب س اجلم

ــه  ــه وحمل ــردده وارتباك ــرة ت ــرا لكث نظ

ــزم». وأضافت،  ــوات مياه زم ــددا من عب ع

ــؤاله عما إذا كان بحوزته أي بضائع  «بس

ــوم وضرائب  ــتحق سداد رس أجنبية تس

ــارت املصادر،  جمركية أفاد بالنفي». وأش

ــخصية  ــر أمتعته الش ــه «وبتمري إلى أن

على جهاز الفحص تبني وجود ٥٥٨ عبوة 

ــل ٢٠ عبوة من  ــرية مخبأة داخ أدوية بش

عبوات املياه».
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