
َّـ الهدف

ــتعرض بعضاً مما قاله الفالسفة والقادة واملفكرون بحق سيد  وأنا اس
ــني وثورته املعمدة بالتضحيات والدماء الزكية ألجل  ــهداء احلس الش
ــن التصدع والضياع في اجواء  ــالم وحفظ بيضته م اعالء كلمة االس
ــتوقفني صراحة قول  كانت معبأة باخليانة والكفر والرياء والباطل اس
ــس دولة الهند ورد  ــور للزعيم الهندي الراحل املهامتا غاندي مؤس مأث
ــني،  ــه مانصه: «اذا ارادت الهند ان تنتصر فعليها ان تقتدي باحلس في
ــر» ولعل املتفحص  ــني كيف اكون مظلوماً فأنتص فقد علمني احلس
ــة حقائق  ــيتوقف امام جمل ــول س ــذا الق ــي ودالالت ه ــب مبعان اللبي
ــتلهامها في كل اعمالنا  ــية واجبة العمل بها واس جوهرية واساس
ــورة وان من يريد ان  ــني ث ــي واهم نقطة هنا بأن احلس ــلوكنا اليوم وس

واملأزوم  ــط  املتخب ــع  الواق يغير 
ان  ــه  علي ــن  واملتعف ــد  والفاس
ــورة  ــم الث ــكل قي ــد ب يسترش
احلسينية وترجمتها على ارض 
ــا ان  ــف لن ــع.. وال ادري كي الواق
ــاداً وواقعاً  ــاً وفس ــكو ظلم نش
ــاً وخانعاً وفيه  ــاً ومهزوم متورم
مافيه من الدسائس والتجهيل 
ــم كل  ــعب وحتطي ــار الش وافق
ــني  ــزات البناء وفينا احلس مرتك

ــني.. اعود للراحل غاندي واتوقف ثانية امام قوله: اذا  وفينا جذوة احلس
ــني» ولكن ما احوجنا  ــد ان تنتصر فعليها ان تقتدي باحلس ارادت الهن
ــى كل مظاهر التخلف  ــا للعراق ان ينتصر عل ــردد القول: اذا اردن ألن ن
ــني».. فواهللا واهللا لن نعبر  ــاد والضياع فعلينا ان نقتدي باحلس والفس
الى الضفة االخرى من شاطيء االمان ولن نصحح املسيرة السياسية 
املتعثرة ولن نقضي على عصابات الفساد وال انهاء النفاق السياسي 
ــي اخملادع ولن نقوى على ازاحة  ــيرك السياس واللعب على حبال الس
ــيد ثورة االمام احلسني (ع)  ــل والكسل إال من خالل جتس اصنام الفش
والبذل والعطاء والتضحية حد االستشهاد كما فعل احلسني(ع).. اذا 

اراد العراق ان ينتصر على الفساد فالبد من ثورة حسينية عارمة.

* رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير
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ــن تبنيه خيار  ــار احلكمة ع أعلن تي
االطاحة بحكومة رئيس الوزراء 

ــيرا إلى  ــدي)، مش ــد امله ــادل عب (ع
ــخصيات  الش ــار  كب ــه  مفاحتت
لالنضمام الى جبهة املعارضة التي 
ــادي  ــال القي ــكيلها. وق ــزم تش يعت
بالتيار (علي اجلوراني) في تصريحات 
ــى ايجاد  ــا ”ذاهبون ال ــزة ، إنن متلف
ــل تبديل  ــن اج ــة م ــة معارض جبه
ــة  ــا حكوم ــة ألنه ــة احلالي احلكوم
ــي، أن تياره  ــزة“. وأضاف اجلوران عاج
ــخصيات لالنضمام  ”فاحت كبار الش
الى جبهة املعارضة“، مشيرا إلى أن 
”جبهة املعارضة اتضحت معاملها“.

ــفت  ــة كش ذي صل ــد  ــى صعي عل
ــس األحد، عن  ــة، ام ــة عربي صحيف
وجود خالفات بني رئيس تيار احلكمة 
السيد (عمار احلكيم) ورئيس ائتالف 
ــأن إدارة  ــر (حيدر العبادي) بش النص
جبهة املعارضة حتول دون اكتمالها. 
ــي اجلديد“  ــت صحيفة ”العرب ونقل

ــية مقربة من  ــادر سياس ــن مص ، ع
مفاوضات تشكيل جبهة املعارضة 
ــار  ”تي ــني  ب ــوارات  ”احل إن  ــا،  قوله
بزعامة  النصر“  ــف  احلكمة“ و“حتال
رئيس الوزراء السابق (حيدر العبادي) 
وصلت الى مراحل متقدمة“، مؤكدة 
ــد املتبقي يرتبط  ــالف الوحي أن ”اخل
ــكل  ــيطة، تتعلق بش ــائل بس مبس

وإدارة اجلبهة املعارضة“.
ــن رئيس مجلس  ــأن آخر أعل وفي ش
ــاض العضاض)،  محافظة بغداد (ري
ــب  ــدمي النائ ــن تق ــد، ع ــس االح ام
ــي حملافظ بغداد (علي الهيجل)  الفن
ــه، فيما أكد  ــتقالته من منصب اس
رفض استقالته والبدء باستجوابه. 
ــاض ان “ النائب الفني  ــال العض وق
ــل)  الهيج ــي  (عل ــداد  بغ ــظ  حملاف
ــة  ــتقالته قبيل بدء جلس ــدم اس ق
ــاء  ــاف ان ”أعض ــتجوابه“. واض اس
ــداد اعترضوا  ــس محافظة بغ مجل
ــل  قبي ــتقالة  االس ــول  قب ــى  عل
ــة  ــي جلس ــرعوا ف ــتجوابه وش اس
ــه إلى  ــدا الحالت ــتجواب متهي االس

القضاء حملاسبته“.
ــر القيادي في احلزب  من جانبه اعتب
ــل)، امس  الهيج ــر  (عم ــالمي  االس
االحد، ان اقالة نائب محافظ بغداد 
ــي  ــل) اغتيال سياس ــي الهيج (عل
ــي  ف ــل  الهيج ــال  وق ــاءات.  للكف
ــيخ  ــح صحفي، ان اقالة الش تصري

نائب محافظ بغداد (علي الهيجل) 
اغتيال سياسي للكفاءات الوطنية 
ــداد بالنزاهة  ــاء بغ ــي عرفها ابن الت

والتفاني في خدمتهم. 
ــاً  ايض ــي  السياس ــأن  الش ــي  وف
ــام  ــائرون (وس اتهم عضو حتالف س
ــة“  الكتروني ــا  ”جيوش ــي)،  اخلزعل

ــتقالة رئيس  ــج لقضية اس بالتروي
ــدي)، فيما  ــد امله ــوزراء (عادل عب ال
ــدة زعيم التيار الصدري  أكد أن تغري
ــن تكون  ــدى الصدر) ل ــيد (مقت الس
األخيرة. وقال اخلزعلي في تصريحات 
متلفزة، إن ”هناك جيوشا الكترونية 
ــل االجتماعي  ــع التواص ــى مواق عل

ــتقالة عبد املهدي“،  تثير قضية اس
ــدي جاء  ــه ”عبد امله ــيرا إلى أن مش
ــائرون وليس  ــني الفتح وس باتفاق ب
البناء واإلصالح وليس من الصحيح 
ــدة“.  ــة واح ــله جله ــل فش ان نحم
وأضاف، أن ”تغريدات السيد (مقتدى 
ــت  ــدر) ناقدة للحكومة وليس الص
ــيد  ــة“، مبينا أن ”تغريدة الس مادح
ــدد بإعالن  ــرة (التي ه ــدر األخي الص
ــراءة من احلكومة) لم تكن األولى  الب

ولن تكون األخيرة“.
على صعيد آخر رحبت الصني، امس 
األحد، بزيارة رئيس الوزراء (عادل عبد 
ــني نهاية  ــة إلى بك ــدي) املرتقب امله
ــهم  ــهر احلالي، معربة بأن تس الش
ــتوى التعاون  الزيارة في االرتقاء مبس
ــف  مختل ــي  ف ــة  املنفع ــادل  املتب
ــي  ــفير الصين ــال الس ــاالت. وق اجمل
ــب  ــاو)، إن ”اجلان ــانغ ت ــداد (تش ببغ
الصيني يولي اهتماماً بالغاً لتطوير 

العالقات مع العراق

تتمة ص٣
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بعد تبني ”الحكمة“ خيار االطاحة بـ“حكومة عبد المهدي“.. خالفات بين الحكيم والعبادي تعرقل ”جبهة المعارضة“

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 / البينة اجلديدة
ــد الوطنية لم تبر  ــابق ان هيئة التقاع ــبون في اجليش العراقي الس قال منتس
ــا تعهدت بذلك. ــة لهم كاملة كم ــتحقات نهاية اخلدم ــا وتصرف مس بوعده

ــوى دفعتني  ــتلموا س ــوا في تصريحات لـ»البينة اجلديدة» انهم لم يس واضاف
فقط من اصل مبلغ مكافأة نهاية اخلدمة ثم توقف الدفع دون معرفة االسباب 
ــن املتقاعدين  ــار حملتها في الدفاع ع ــدة» وفي اط ــوغات.«البينة اجلدي واملس
تناشد السيد رئيس هيئة التقاعد الوطنية (أحمد عبد اجلليل) بأن يتحرك فوراً 
ــرة بتوزيع ماتبقى من دفعات املستحقات املالية ملكافأة نهاية اخلدمة  للمباش
ــم وتضحياتهم  ــراً جلهوده ــابق تقدي ــبي اجليش العراقي الس ــة مبنتس اخلاص
ــعبه االبي وتؤكد «البينة اجلديدة» ان حقوق  ــة في الذود عن العراق وش البطولي
ــتحقاقات واجبة  ــة اخلدمة هي اس ــكريني من مكافأة نهاي ــن العس املتقاعدي
ــداد وليس منة او هبة من احد وان اخلير بكل اخليرين اخمللصني ممن يشعرون  الس

مبعاناة اآلخرين ويسعون الدخال الفرحة الى قلوبهم.
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 اذا اردنا للعراق ان 
ينتصر على كل مظاهر 
التخلف والفساد 
والضياع فعلينا ان 
نقتدي بالحسني

عبد الوهاب جبار
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بغداد / 
ــن إصرار  ــس األحد، ع ــة النيابية، ام ــة املالي ــفت اللجن كش
ـــ٥٦ دوالر ضمن  ــط ب ــعر بيع النف ــى اعتماد س ــي عل حكوم

مشروع قانون املوازنة االحتادية لعام ٢٠٢٠.
ــعار النفط  ــدو إن ”انخفاض أس ــال عضو اللجنة حنني ق وق
ــلبا على  ــيؤثر س ــتقرارها بحدود الـ٥٠ دوالرا س العاملية واس
ــرار احلكومة  ــل“، الفتا إلى إن ”إص ــة العام للعام املقب املوازن
ــع برميل النفط قد يدفعها  ــعر لبي على اعتماد ٥٦ دوالر كس
ــعار النفط دون ٥٠  لالقتراض اخلارجي في حال انخفضت أس

دوالر“.

ــعر لبيع  وأضاف أن ”احلكومة مصرة على اعتماد ٥٦ دوالر كس
برميل النفط ضمن موازنة ٢٠٢٠ لتحقيق فرص عمل وإكمال 
ــراكاً خلفض  ــا أن ”البرملان يقود ح ــة“، مبين ــاريع اخلدمي املش
ــع قبل تعرض الوضع  ــعر بيع النفط لتفادي العجز املتوق س

االقتصادي خملاطر كبيرة“.
ــف العكيلي قد بني ، أمس االول  ــر االقتصادي لطي وكان اخلبي
ــا النفطي في  ــدة إنتاجه ــات املتح ــادة الوالي ــبت، أن زي الس
ــعر النفط إلى ٥٠ دوالرا  ــواق العاملية محاولة خلفض س األس
واحلفاظ على هذه املعدالت، فيما أوضح أن تلك الزيادة وقتية 

الهدف منها خفض سعر النفط.
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 بغداد / 

عقد وزير الداخلية ياسني طاهر الياسري ،امس االحد، اجتماعاً في مقر قيادة شرطة 
بغداد بحضور عدد من القيادات لبحث اخلطة األمنية اخلاصة بشهر محرم احلرام.

ــرطة بغداد بحضور  ــري عقد اجتماعاً في مقر قيادة ش ــرت الداخلية ، إن ”الياس وذك
قائد الشرطة اللواء صالح مهدي، ومدير عام املرور اللواء زهير اخلفاحي وعدد من كبار 

الضباط والقادة األمنيني“.
وأشار الياسري، حسب البيان، إلى  ”اإلجراءات األمنية اخلاصة باخلطة األمنية لتأمني 
الشعائر احلسينية في شهر محرم احلرام“، مؤكداً على ”التنسيق والتعاون مع قيادة 

عمليات بغداد لضمان عدم حدوث أي خرق أمني في العاصمة“.
ــؤولية“،  ــي مختلف قواطع املس ــراءات األمنية املتخذة ف ــى ”اإلج ــع الوزير، عل واطل
ــديد التدابير االحترازية حول مجالس ومواكب العزاء  موعزاً إلى ”كافة القواطع بتش
احلسينية“.ووجه الياسري، بـ ”مضاعفة اجلهود األمنية في العاصمة بغداد“، مشدداً 

على ”ضرورة توفير األجواء املالئمة ملمارسة الشعائر وضمان سالمة الزائرين“.

@Ú‡ˆ˝Ωa@ıaÏu˛a@7œÏni@ÈuÏÌ@ÚÓ‹ÅaÜ€a@äÌãÎ
ÚÓ‰Óéßa@äˆb»í€a@¥fldn€

بغداد / 
ــوزراء  ال ــس  رئي ــارة  مستش ــت  اعلن
ــالوي، امس  ــان الفت ــؤون املرأة حن لش
ــت الى  ــة طلبات وصل ــد، ان ثالث االح
البرملان لرفع احلصانة عن النائب فائق 
ــارت الى انها  ــيخ علي، فيما اش الش

ــواب للبدء  ــة مجلس الن تنتظر رئاس
ــة عنه.وقالت  ــع احلصان ــراءات رف باج
ــاء االعلى  ــالوي ان مجلس القض الفت
ــمي مجلس  ــاب رس ــس بكت ــاحت ام ف
النواب لرفع احلصانة عن النائب فائق 
ــر الدعوى التي قدمتها  دعبول على اث

ــهير وفق  ــده بتهمة القذف والتش ض
ــت ان عدد  ــادة ٤٣٣.واضاف ــكام امل اح
ــب  ــن النائ ــة ع ــع احلصان ــات رف طلب
ــواب بلغت  ــلة جمللس الن دعبول املرس
ــي وواحدة بتهمة  ــة، اثنان من قبل ثالث

متجيد حزب البعث املنحل.

وتابعت اننا ننتظر من رئاسة مجلس 
ــراءات رفع احلصانة  ــواب البدء باج الن
ــراه لتحقيق  ــه ليأخذ القضاء مج عن
ــك االعراض  ــن ينته ــد م ــة ض العدال

وميجد حزب البعث املنحل.

ÊbΩ5€a@›ñm@HÔ‹«@ÉÓí€a@’ˆbœI@kˆb‰€a@Â«@Ú„bñßa@…œä€@pbj‹ü@HSI
بغداد / 

ــن  ــدد م ــة ع ــاع إحال الدف وزارة  ــزت  ع
الضباط واملراتب الى احملاكم العسكرية 
ــاريع  ــم بقضايا تخص مش إلى تورطه
ــات أرزاق املقاتلني، مبينة ان الوزير  وملف
ــاد تأييدا  ــة محاربة الفس ــرع بخط ش

لدعوة املرجعية.
ــوزارة اللواء  ــم ال ــدث باس ــال املتح وق
ــر الدفاع جناح  ــني اخلفاجي إن ”وزي حتس
ــالء والتقى  ــمري زار محافظة كرب الش
ــه خطط  ــة وبحث مع ــل املرجعي مبمث
ــروع مبحاربة الفساد  تامني الزيارة والش
ــة العليا والقائد  ــدا لدعوة املرجعي تأيي

العام للقوات املسلحة“.

ــم  ــن أحاله ــاط الذي ــاف ان ”الضب وأض
ــكرية نتيجة  ــم العس ــر للمحاك الوزي
ــية عن  ــي رفعتها املفتش ــر الت التقاري
عمل الضباط املتورطني“، مشيرا الى ان 
ــا عدم إكمال  ”بعضهم متورط بقضاي
ــابقا وتالعب بأرزاق  ــاريع محالة س مش

املقاتلني“.
ــة خالل  ــا خط ــوزارة لديه ــع ان ”ال وتاب
ــوبه  ــرة املقبلة لفتح اي ملف يش الفت
ــية بالوزير  ــط املفتش ــد رب ــاد بع الفس
ــاع  ــر“.وكانت وزارة الدف ــكل مباش بش
ــن إحالة  ــابق، ع ــت س ــي وق ــت، ف أعلن
ــب الى احملاكم  ــن الضباط واملرات عدد م

العسكرية بقضايا فساد.

@bËübjô@ú»i@Ú€byg@lbjçc@¥jm@ bœÜ€a
ÚÌäÿé»€a@·◊bz‡‹€

بغداد / البينة اجلديدة
ــوري املالكي من وجود محاوالت  ــذر رئيس ائتالف دولة القانون ن ح
ــعبي او دمجه مع القوات األمنية، مشددا على  ــد الش حلل احلش
ضرورة أن يبقى احلشد الشعبي مستقالً ويرتبط مباشرةً بالقائد 

العام للقوات املسلحة.

ــه اإلعالمي إنه يحذر  ــرها مكتب ــال املالكي في تصريحات نش وق
ــع اجليش العراقي  ــعبي أو دمجه م ــد الش من ”حتركات حلّ احلش
ــعبي وتدقيق  ــد الش ــرورة ”تنظيم احلش ــدا ض ــرطة“، مؤك والش
ــرج الدولة  ــة دون قيامه بتصرفات حتُ ــه للحيلول ــه وضبط أوضاع

واملواطنني“.

ــعبي مستقالً  ــد الش ــدد املالكي على أهمية أن ”يبقى احلش وش
ويرتبط مباشرةً بالقائد العام للقوات املسلحة“، مبينا أن ”بعض 
ــد الشعبي ظنا منها بان حله سيُخلص  اجلهات تدعو حللّ احلش
ــد حاميا  البلد من الضغوط اخلارجية التي ال تريد بان يكون احلش

لسيادة العراق ووحدته ومواجهة التحديات التي تعترضه“.

ÚÓ‰fl˛a@paÏ‘€a@…fl@\È©Ö^@Îa@=»í€a@Üíßa@\›y\�€@p¸Îb™@Âfl@âà∞@Ôÿ€bΩa

سلسلة تفجريات تشهدها بغداد ليلة امس االول والضحايا 3 شهداء و22 جريحا 
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بغداد / البينة الجديدة 
ــل قام بالتالعب  ــي مديرية بلديات باب ــؤول ف ــة النزاهة، امس االحد، عن توقيف مس ــت هيئ أعلن
ــة، ومت ضبط  ــماء وهمي ــؤول اضاف أس ــني، مبينة أن املس ــن االجراء اليومي ــور عدد م ــم اج بقوائ
ــيبهم للعمل في مكتب املدير. وقالت الهيئة، إن دائرة  ــغيلهم وتنس األوامر اإلدارية اخلاصة بتش
، وإضافة أسماءٍ وهميَّةٍ في قوائم صرف  ــفت عن حاالت تالعبٍ التحقيقات في هيئة النزاهة كش
األجور لعددٍ من األجراء اليوميني في مكتب مدير بلديَّات بابل. وأضافت، أن فريق عمل من مالكات 
مكتب حتقيق بابل، قام باالنتقال إلى مديرية البلديات، ومتكن بعد متابعة وحترٍّ من ضبط مسؤول 
ــرية فيها، لقيامه بالتالعب بقوائم صرف األجور، وإضافة أسماء وهمية بصفة أجير  املوارد البش
يومي، بعدِّه املسؤول عن إعداد املواقف الشهرية اخلاصة بصرف األجور، مبينة أنه مت ضبط األوامر 
ــات بابل.وأضافت، إنَّه متَّ  ــب مدير بلدي ــيبهم للعمل في مكت ــغيلهم وتنس اإلدارية اخلاصة بتش
ــر أصوليّ باملبرزات التي ضبطت مبوجب مذكرة قضائية، وعرضه رفقة املُتَّهم على  تنظيم محض

، الذي قرَّر توقيفه استناداً ألحكام املادَّة (٣٤٠) من قانون العقوبات. تصِّ قاضي التحقيق اخملُ

بغداد / البينة الجديدة 
ــري،  ــني طاهر الياس ــة، ياس ــر الداخلي ــدد وزي ش
ــر االحترازية  ــاذ التدابي ــى اتخ ــد، عل ــس االح ام
ــي بغداد، مؤكداً  ــول مجالس ومواكب العزاء ف ح
ــادة عمليات  ــع قي ــاون م ــيق والتع ــى التنس عل
ــرق أمني في  ــدوث أي خ ــدم ح ــان ع ــداد لضم بغ
ــري ، إن  ــال املكتب االعالمي للياس العاصمة.وق
ــري عقد امس  ــني طاهر الياس وزير الداخلية ياس
ــداد بحضور قائد  ــرطة بغ االول اجتماعاً مبقر ش
ــام املرور  ــدي ومدير ع ــرطة اللواء صالح مه الش
ــار الضباط  ــدد من كب ــر اخلفاجي وع ــواء زهي الل
ــري  ــب، أن الياس ــاف املكت ــادة األمنيني.وأض والق
ــة باخلطة األمنية  ــراءات األمنية اخلاص تابع اإلج
ــهر محرم  ــي ش ــينية ف ــعائر احلس ــني الش لتأم
ــة املتخذة  ــى اإلجراءات األمني ــرام، واطلع عل احل
ــري،  ــؤولية. وأكد الياس في مختلف قواطع املس
بحسب البيان، على التنسيق والتعاون مع قيادة 
ــات بغداد لضمان عدم حدوث أي خرق أمني  عملي
في العاصمة، موعزاً إلى كافة القواطع بـتشديد 
التدابير االحترازية حول مجالس ومواكب العزاء 
ــري، بـ مضاعفة اجلهود  ــينية. ووجه الياس احلس
ــدداً على ضرورة  األمنية في العاصمة بغداد، مش
ــة الشعائر وضمان  توفير األجواء املالئمة ملمارس

سالمة الزائرين.

¥ÓflÏÓ€a@ıaäu�̨ a@·ˆaÏ‘i@Èj«˝n€@›ibi@pbÌÜ‹i@ø@fiÎ˚éfl@—Ó”Ïm@ZÚÁaå‰€a

Ú€b”�a@‚bflc@È»öÌ@ÚÓ‡Ó‹”�a@pb«aäñ€bi@÷aä»€a@xã@p¸Îb™@‚bflc@ÜËΩa@Üj«@o‡ï@ZÊÎäˆbéi@kˆb„

رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

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

أسسها الراحل  

بغداد / البينة الجديدة
كشف اخلبير القانوني (طارق حرب) 
ــة اجلديدة» ان  ــح لـ»البين في تصري
ــرة الثانية  ــي الفق ــوارد ف ــم ال احلك
ــن االتفاقية العراقية  من املادة ١٦ م
الكويتية يقرر ان هذه االتفاقية تبقى 
سارية املفعول ملده غير محددة على 
ــة الطرفني  ــا مبوافق ــم انهاؤه أن يت
ــاء االتفاقية من  ــى ذلك ان انه ومعن
ــة الكويت والغاء  ــراق دون موافق الع

ــذه االتفاقية من  ــق ه ــون تصدي قان
ــه قانونا  ــواب ال قيمة ل ــس الن مجل
ــة وقانون  ــذه االتفاقي ــاً ألن ه وواقع
املصادقة عليها الذي أصدره مجلس 
ــة مت ايداعها  ــه الثاني ــواب بدورت الن
ــألمم املتحدة  ــة العامة ل ــدى االمان ل
ــن ميثاق  ــص املادة  ١٠٢ م ــاالً لن اعم
االمم املتحدة وهذا ما قررته االتفاقية 
باملادة ١٥ منها وقد صدر هذا القانون 
ــنة ٢٠١٣ واسمه كما  بالرقم ٤٢ لس

ورد في اجلريدة الرسمية العدد ٤٢٩٩ 
ــي ٢٥/ ١١/ ٢٠١٣ هو قانون تصديق  ف
ــة  ــة جمهوري ــني حكوم ــة ب اتفاقي
ــت  الكوي ــة  دول ــة  وحكوم ــراق  الع
ــة  البحري ــة  املالح ــم  ــأن تنظي بش
ــرت جريدة  ــد اهللا ونش ــور عب في خ
الوقائع املذكورة اسماء من وقع على 
ــع من الكويت  ــة وكان املوق االتفاقي
ــالم مثيب االذينة وزير املواصالت  س
ــن  ــور يتضم ــون ٤٢ املذك وكان القان

ــادق جمهورية  ــدة هو (تص مادة واح
العراق على اتفاقية تنظيم املالحة 
ــد اهللا مع دولة  ــة في خور عب البحري
ــداد بتاريخ  ــت املوقعة في بغ الكوي
ــم حرب تصريحه  ٢٩/ ٤/ ٢٠١٢». وخت
بالقول: وملن أراد املزيد فليطلع على 
ــمية جلمهورية العراق  اجلريدة الرس
ــدد  ــة بالع ــع العراقي ــدة الوقائ جري
ــي ٢٠١٣  ــرين الثان ــي ٢٥ تش ٤٢٩٩ ف

وعلى موقع اجلريدة.

بغدد / البينة الجديدة
ــة البصرة،  ــن محافظ ــف النائب ع كش
ــني  ــدد املصاب ــن ع ــداوي، ع ــال احملم جم
ــل  معام ــي  ف ــرطانية  الس ــراض  باألم
ــد والصلب في  ــركة العامة للحدي الش
ــا الى رفع احليف  ــة البصرة، ودع محافظ
ــة متضرري  ــم معامل ــم ومعاملته عنه
ــان صحافيّ عن  ــام البائد. ونقل بي النظ
النائب احملمداوي انه  خاطب رئيس الوزراء 
بشأن املصابني باالمراض السرطانية في 
ــد والصلب في  ــركة العامة للحدي الش
ــة عملهم في زمن النظام  البصرة نتيج

ــوا يجبرون على تقطيع  البائد حيث كان
احلديد امللوث باإلشعاعات من مخلفات 
ــن ظهرت  ــن الزم ــدة م ــد م ــروب وبع احل
ــرطانية  ــة باألمراض الس ــاالت االصاب ح
ــم (١٢٧) مصابا توفي  ــغ عدده حيث يبل
ــا ويعاني  ــارب (٦٤) مصاب ــا يق ــم م منه
ــالج وعدم  ــص حاد بالع ــون من نق الباق
ــظ الثمن.  ــرائه ألنه باه ــم من ش متكنه
وطالب احملمداوي  اعتبارهم من متضرري 
ــاز االمن اخلاص  ــام البائد كون جه النظ
بالنظام البائد كان يجبرهم على العمل 
ــعاع  ــوة لصهر احلديد امللوث باإلش بالق

ــال مصير من ميتنع  ــل واالعتق وكان القت
ــروري رفع احليف  ــن العمل لذا من الض ع
ــم كل االمتيازات املترتبة  عنهم ومنحه
ــم من متضرري  ــوة بأقرانه على ذلك اس
ــى  تعويض  ــا دعا ال ــد. كم ــام البائ النظ
ــاء واملتوفني نتيجة  ــى االحي كافة املرض
املرض او من يصاب تعويضا ماديا ومعنويا 
ــرورة  اخالء  ــم حجم الضرر. واكد ض يالئ
املصابني ألجل العالج واجراء الفحوصات 
ــى نفقة  ــارج البلد وعل ــة لهم خ الالزم
ــتثناؤهم من كافة الضوابط  الدولة واس

املتعلقة بذلك.
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ــوري، عماد  ــوزراء الس ــس ال ــف رئي كشــف .. كش
ــن حجم األضرار التي حلقت باالقتصاد  خميس، ع
ــدء األزمة في  ــات الدولة منذ ب ــوري ومؤسس الس
ــش أعمال امللتقى  ــالد. وأفاد خميس، على هام الب
ــة احلصار االقتصادي على  النقابي الثالث ملواجه
ــير  ــوريا، امس األحد، بأن التقديرات األولية تش س
إلى أن كلفة األضرار التي حلقت مبؤسسات الدولة 

جتاوزت ٤٥ ألف مليار ليرة سورية (٨٧ مليار دوالر)
ترحيب .. رحبت السعودية واإلمارات باستجابة «احلكومة اليمنية 
الشرعية» و»اجمللس االنتقالي اجلنوبي»، لدعوة احلوار التي أطلقتها 
ــة في اجلنوب  ــدة، حلل األزم ــة في مدينة ج اململك
ــان لهما على،  ــان في بي ــددت الدولت ــي. وش اليمن
ــتمرار هذه األجواء اإليجابية والتحلي  «ضرورة اس
ــام». وأضاف  ــة واالنقس ــوة ونبذ الفرق ــروح األخ ب
ــيق  ــان وبتنس ــت الدولت ــترك «عمل ــان املش البي
ــى متابعة االلتزام  ــف األطراف عل وثيق مع مختل

بالتهدئة ووقف إطالق النار».

تواصل .. أعلنت وزارة اخلارجية املصرية امس األحد 
أنها تتابع من خالل سفارتها في املغرب، إجراءات 
ــر عبد املنعم  ــان العالم النووي، أبو بك نقل جثم
ــة مراكش.  ــر وفاته في مدين ــان، إلى مصر إث رمض
وقالت الوزارة في بيان إن السفارة املصرية باملغرب 
تتابع إجراءات نقل جثمان العالم النووي. يذكر أن 
الدكتور أبو بكر عبد املنعم رمضان أستاذ متفرغ 

بقسم املواقع والبيئة بشعبة الرقابة اإلشعاعية.
ــوريا بأشد العبارات قيام اجلانبني األمريكي والتركي  ادانة .. دانت س
ــورية، مؤكدة أن  ــتركة في منطقة اجلزيرة الس ــيير دوريات مش بتس
هذه اخلطوة تشكل انتهاكا سافرا للقانون الدولي 
ــمي في وزارة  ــا موصوفا». وقال مصدر رس و»عدوان
اخلارجية في تصريح لـ «سانا» امس األحد: «تدين 
ــورية بأشد العبارات قيام  اجلمهورية العربية الس
ــيير دوريات  اإلدارة األمريكية والنظام التركي بتس
مشتركة في منطقة اجلزيرة السورية في انتهاك 

سافر للقانون الدولي.

اكتشاف .. اكتشف سكان محليون في منزل تابع 
لرئيس باراغواي اخمللوع الراحل ألفريدو سترويسنر، 
جماجم بشرية تعود لعدة أشخاص. وأكد مدعي 
مدينة سيوداد ديل إستي، ألسيديس خيمينيز، أن 
ــردين وجدوا مأوى في املنزل الصيفي السابق  مش
ــالد على مدى  ــوري الذي أدار الب ــم الديكتات للزعي
ــفوا األربعاء  أكثر من ٣٠ عاما (١٩٥٤-١٩٨٩)، اكتش

املاضي عدة جماجم بشرية حتت أرضية أحد احلمامات القدمية.
تهديد .. توعد األمير السعودي، عبد اهللا بن سلطان آل سعود، الذي 
ــاعات، بأن تعيد  ــرا إن بالده قادرة على تدمير إيران في ٨ س ــال مؤخ ق
ــاس بأمنها إلى القرون  اململكة كل من يحاول املس
ــابه  ــر عبد اهللا، عبر حس ــطى. وصرح األمي الوس
ــبت،  ــمي في موقع «تويتر»، امس االول الس الرس
ــهاده  ردا على تقارير إعالمية هاجمته بعد استش
بتحليل عسكري حتدث عن «قدرة السعودية على 
تدمير إيران خالل ٨ ساعات»: «يبدو لي أن محتوى 

التغريدة أوجع الكثير».

بغداد / البينة الجديدة 
دعا وزير النقل األسبق عامر عبد اجلبار، وزارة 
ــعة  ــتخدام امللفات التس اخلارجية إلى اس
ــى الكويت كورقة  ــي للعراق حق بها عل الت
ــم، مبينا انه  ــط خالل املفاوضات معه ضغ
باإلمكان استخدامها إلسقاط ملف مقابل 
آخر. وقال عبد اجلبار إن ”حقوق العراق التي 
سلبتها الكويت بإمكان العراق استرجاعها 
عبر إجراءات تتبع من قبل املفاوض العراقي“.

ــا واحدا  ــة فتحت ملف ــاف ان ”اخلارجي وأض
ــى اآلن وضجت الكويت باألمر فما بالها  حت
ــعة ملفات بإمكانه  اذا كان لدى العراق تس
ــا الكويت باألمم املتحدة منها  ان يفاجئ به
ملف القاعدة البحرية وخور عبداهللا والربط 
ــككي ومزارع سفوان وغيرها“، مشيرا  الس
الى ان ”املفاوض العراقي في وزارة اخلارجية 
ــتخدام تلك  ــات املعنية بإمكانه اس واجله
امللفات او تسقيطها ملفا مقابل اآلخر حلني 

ــع الكويت  ــات العالقة م ــق جميع امللف غل
واسترجاع العراق حلقوقه املسلوبة“. ودعا 
ــف تأهيل العراق  ــى ”طرح مل ــد اجلبار ال عب
ــة ٢٠٠٥ ودفعه ٢٥ مليار  ــور عبد اهللا لغاي خ
ــع نصف تلك  ــت بدف ــة الكوي دوالر ومطالب
املبالغ اذا كانت تصر على انها شريك بخور 
ــا للتعويضات  ــداهللا مقابل ملف طلبه عب
ــابق التي ال  من العراق عن حرب النظام الس

ذنب للعراقيني بها“.

بغداد / البينة الجديدة 
ــائرون رامي السكيني، إن صمت رئيس  قال النائب عن حتالف س
ــاف الدولة يضعه  ــادل عبد املهدي، أمام اضع ــس الوزراء ع مجل
امام خيارين إما االستقالة او سحب الثقة عنه. وذكر السكيني 
ــاوالت إضعاف الدولة أو  ــمي حيال مح أن «عدم إبداء موقف رس
ــة، يضع حكومة رئيس الوزراء  ــزج بها في الصراعات اإلقليمي ال
ــحب الثقة  ــتقالة أو س عادل عبد املهدي أمام خيارين إما االس
عنها». وأكد «رفض القوى السياسية، ومنها سائرون، تشكيل 
ــمي أو محاولة حتجيم دوره  جيوش رديفة للجيش العراقي الرس
في حماية البالد». وكان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد املهدي، 
ــن منصبه  ــتقالة م ــران ٢٠١٩، نيته االس ــاء ١١ حزي ــى الثالث نف
ــيراً الى إن «االنباء التي حتدثت عن نيتي تقدمي االستقالة ال  مش
توجد لها أية صحة وتغيير رئيس احلكومة بيد البرملان». ووصف 
ــول ٢٠١٩،  ــبت  ٧ ايل ــابندر، الس ــي العراقي عزت الش السياس
سعي بعض األطراف السياسية الى سحب الثقة عن حكومة 
عادل عبد املهدي بأنها «زوبعة في فنجان» وكتب الشابندر  في 
ــعي املعارضة لسحب  تغريدة له على «توتير» يوم امس، ان «س
الثقة من حكومة عادل عبد املهدي عبر الطرق الدميقراطية حقٌ 
وطني دميقراطي مشروع.. ولكن عمليا ال يعدو االمر كونه زوبعة 

في فنجان».
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دياُّـ / البينة الجديدة 
ــعبي، امس االحد،  ــد الش كثفت قطعات اللواء األول في احلش
ــارها في قاطع عمليات ديالى حلماية الزائرين وتأمني زيارة  انتش
ــوراء. وقال مسؤول عمليات اللواء حبيب ظاهر النجار، إنه  عاش
ــد لتأمني  ــن اخلطة األمنية املعدة من قيادة عمليات احلش ”ضم
ــوراء كثفت قطعات اللواء  ــهر محرم احلرام وتأمني زيارة عاش ش
ــاه نفط خانة  ــانة – خانقني باجت ــني طريق بلس ــارها لتأم انتش
بطول ٣٠ كلم“. وأضاف النجار أن ”االنتشار يتضمن ايضا تأمني 
ــول ١٠ كلم ضمن  ــى وادي غرب بط ــط خانة وصوال ال ــرق نف مف

قاطع املسؤولية في ديالى“.

بغداد / البينة الجديدة 
ــد، ان خلية  ــل ابو رغيف، امس االح ــف اخلبير االمني فاض كش
الصقور فككت اكبر شبكة ارهابية كانت تنوي تنفيذ عمليات 
ــا. وقال ابو رغيف في  ــن، مبينا انها تضم ٧٥ ارهابي بصالح الدي
ــتخبارات صالح الدين فككتا  تغريدة له، ان خلية الصقور واس
اكبر شبكات اإلرهاب في احملافظة، مبينا ان هذه الشبكة كانت 
تنوي تنفيذ عمليات ارهابية داخل صالح الدين.واضاف ان املميز 
ــتثنائية أنها استباقية واجهاضية، مبعنى  لهذهِ العملية االس
ــتطيعوا تنفيذ مخططهم اإلرهابي، مشيرا  ان املتهمني لم يس
ــون لالنتحاريني  ــا بينهم ناقل ــبكة تضم ٧٥ ارهابي ــى ان الش ال

وشرعيون وإداريون.
بغداد / البينة الجديدة

ــادات  ــرات، امس األحد، إرش ــة املتفج ــدرت مديرية مكافح أص
ــهاد اإلمام  ــاركون في إحياء ذكرى استش ــن الذي سيش للزائري
ــالم)، من بينها عدم االقتراب من األجسام  ــني (عليه الس احلس
ــة، وعدم ملس أو حتريك مواد البناء أو القطع الكونكريتية  الغريب
ــرمي.. للحفاظ على  ــك. وقال املديرية «إلى الزائر الك املثيرة للش
ــى اجملاميع  ــة عل ــت الفرص ــك وتفوي ــالمة عائلت ــالمتك وس س
ــادات التالية ال  اإلرهابية من ضعفاء النفوس عليك اتباع اإلرش
ــام الغريبة كونها قد تكون  ــرك أو تقترب أو حتاول إزالة األجس حت
متفجرات، أبعد املواطنني وامنعهم من التجمع في حالة حدوث 
ــاء أو القطع  ــك مواد البن ــراب أو ملس أو حتري ــار، عدم االقت انفج
ــادات أيضاً،  ــك». ومن ضمن اإلرش ــة التي تثير الش الكونكريتي
ــي النفايات التي  ــدم االقتراب من مناطق رم ــب البيان «ع بحس
ــراب أو ملس أو حتريك جثث  ــارع العام، عدم االقت تكون قرب الش
ــق ألنها قد تكون  ــاة على جانب الطري ــات النافقة امللق احليوان
ــم غريب يثير الفضول عـند  مفخخة، عدم االقتراب من أي جس
ــياق متصل، دعت مديرية مكافحة املتفجرات  املواطن». وفي س
ــائقي حافالت النقل إلى التأكد من عدم ترك الراكب أكياساً  س

بعد نزوله من العجلة وتفتيشها بدقة.

بغداد / البينة الجديدة 
رصد مركز االعالم الرقمي، امس االحد، قيام شركة الفيسبوك 
بحذف صفحة موثقة، لكنها مزيفة، باسم رغد صدام حسني.
عجب،  ــن نصف مليون مُ ــال املركز ان الصفحة لديها اكثر م وق
ــز ان الصفحة  ــر العربية. واضاف املرك ــدار من جمهورية مص وتُ
ــابقا  ــمها س التي مت حذفها، موثقة بالعالمة الزرقاء، وكان اس
(حظك اليوم) ولكنها خدعت الكثير من املستخدمني ممن ظنوا 
ــخصية (رغد صدام حسني). وجدد املركز تأكيده ان  انها متثل ش
الفيسبوك يعمد كل يوم الى حذف مئات الصفحات واحلسابات 
املزيفة، في خضم حربه ضد الصفحات واحلسابات املزيفة التي 

تنشر اخبارا كاذبة وتروج ملعلومات غير صحيحة.
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 بغداد / البينة اجلديدة
ــار, على زيارة  ــي العراقي غدير العط ــو مجلس األعمال الوطن علق عض
ــى الصني. واوضح العطار في  ــوزراء عادل عبد املهدي املرتقبة إل رئيس ال
بيان صحفي ، إن زيارة رئيس الوزراء عادل املهدي إلى الصني نهاية الشهر 
ا تأسيس مشاريع كبرى مع  ا لالقتصاد العراقي , متوقعً اجلاري مهمة جدً
الصني تكون إنطالقة لثورة إقتصادية مرتقبة في العراق.ويضيف العطار 
ــركات الصينية على مشاريع  قائالً من املرجح اتفاق عبد املهدي مع الش
ــط العراق بدول  ــيس طرق دولية جديدة ترب ــكك احلديد وتأس الطرق وس
ــاء مدن صناعية كبرى في جميع احملافظات.العطار  اجلوار فضالً عن انش
ــة املتخصصة  ــركات الصيني ــى التباحث مع الش ــوزراء إل ــا رئيس ال دع
ــاريع  ــروع مبش ــكن من أجل ادخالها للعراق للش بالبناء العامودي للس
ــكنية عامودية حلل أزمة السكن, مبينًا أن الصني من الدول األولى في  س

حل أزمة السكن عن طريق البناء العامودي.

بغداد / البينة اجلديدة 
ــكني  ــروع الزهور الس ــس األحد، دوره في مش ــوزارة املالية، ام ــب املفتش العام ل ــح مكت أوض
ــاة اجلديدة  ــركة احلي ــتثماري بني ش ــروع اس ــب ، إن العقد يتعلق مبش ــتثماري.وقال املكت االس
ــكني  ــروع الزهور الس ــيد بخصوص مش ــتثمار بغداد مع مصرف الرش ــتثمار وهيئة اس لالس
ــروع يناهز الثماني سنوات،  ــتثماري.وأضاف، أن هناك تلكوءا واضحا في تنفيذ وإجناز املش االس
ــنة ٢٠١١. ــن تاريخ توقيع العقد س ــهراً اعتبارا م ــروع ال تتعدى ٣٠ ش ــث أن مدة إجناز املش حي

ــراءات، كما أن عقد  ــير اإلج ــروع وعمل على تيس وتابع املكتب، أنه لم يكن طرفاً في هذا املش
ــروع قد أبرم سنة ٢٠١١ بينما تسنم القاضي رائد جوحي مهام عمله مفتشاً عاماً لوزارة  املش
ــراءات القانونية الالزمة  ــل على اتخاذ اإلج ــار ٢٠١٩.وأكد املكتب، أنه يعم ــة بتاريخ ٢١ اي املالي
ــتثمار  ــروع لغاية اآلن.وأعلنت هيئة اس ــباب تأخير إجناز املش بحق املقصرين والوقوف على أس
ــرين الثاني ٢٠١٩)، عن توزيع ٢٤٠ وحدة سكنية ضمن القرعة اخلاصة  بغداد، امس األحد (٤ تش

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

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

بغداد / البينة اجلديدة 
ــن والدفاع  ــة األم ــس جلن ــف رئي كش
ــا آل حيدر، امس  ــة محمد رض النيابي
ــالل  ــه خ ــتعداد جلنت ــن اس ــد، ع األح
ــي إلضافة  ــريعي احلال ــل التش الفص
ــى  عل ــات  واملالحظ ــرات  الفق ــض  بع
ــد االلزامي متنع مالحقة  قانون التجني
ــبب  ــبة املتخلفني عنه بس أو محاس
ــال أقر  ــداد املتطوعني في ح ــرة أع كث
ــدر ، إن ”لديه  ــال آل حي ومت تطبيقه.وق
مالحظات بشأن قانون (خدمة العلم) 
ــتتم إضافتها، وهي أال تكون هناك  س
متابعة للذين ال يلتحقون وال محاسبة، 
ولكنهم في املقابل مينعون من السفر 
ــبب  ــي دوائر الدولة بس ــون ف وال يوظف
ــاف، أن ”هذا القانون ال  تخلفهم“.وأض
ــورى الدولة ولم  ــدى مجلس ش يزال ل
ــان، إذ إنه  ــه في البرمل ــم التطرق إلي يت
ــنوات اتفق عليه  قبل أربع أو خمس س
ــوزراء ومن ثم  ــه الى مجلس ال ومت رفع
ــورى  الى البرملان وأعيد الى مجلس ش

ــبب موقف  ــزال هناك بس الدولة وال ي
ــي من بعض الكتل التي أرادت  سياس
ــكيل احلرس الوطني، وهو أمر غير  تش
ــى أن جلنته  ــدر إل ــار آل حي ممكن“.واش
ــورى  ــى مجلس ش ــاً ال ــلت كتاب ”أرس
ــال القانون حتى  ــة من أجل إرس الدول
ــراءة األولى  ــته وعرضه للق ــم دراس تت

ــي البرملان، كونه من القوانني املهمة  ف
ــد كبير“.وتابع،  ــي حتظى بتأيي جداً الت
ــون يحتوي على جنبة مالية،  أن ”القان
ــن احلكومة  ــروع جاء م لكن هذا املش
ــوي على رواتب للمتطوعني  كونه يحت
ــهادة“، مبيناً  الش ــأن  وتفصيالت بش
ــى الكثير من  ــون يحتوي عل أن ”القان

األمور االجتماعية املهمة إذ سيتعلم 
واالحترام“.ولفت  االنضباط  ــباب  الش
ــرائيلي لديه ٤٢٥  إلى أن ”الكيان اإلس
ألف جندي احتياط، وجيشهم يتألف 
ــك إيران  ــدي، وكذل ــف جن ــن ١٧٠ أل م
ــها، فلماذا ال يكون  لديها اآللية نفس

للعراق احتياط؟“.

âb‡rnç¸a@?ÿé€a@âÏÁå€a@ Îäífl@ø@bÁâÎÖ@|ôÏm@ÚÓ€bΩa@ÚÓín–fl
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تتمة ص١

 بغداد / البينة اجلديدة
ــابق حسن العلوي،  ــي والنائب الس عد السياس
ــة أعالي الفرات غرب  ــركات إلقامة محافظ التح
ــة اقليم  ــروع إقام ــار بأنها تأتي ضمن مش االنب
ــال  ــد دول اخلليج.وق ــا بأح ــني وربطه ــون مع ملك
ــات وإقامة محافظة  ــطر احملافظ العلوي ، إن ”ش
ــي كل دول العالم  ــدة أمر طبيعي ويحدث ف جدي
ضمن التوسع باإلدارة أال أن حتركاتها تأتي أحيانا 
ــن إقامة  ــرض م ــاف ان ”الغ ــراض أخرى“.وأض إلغ
محافظة أعالي الفرات غرب أالنبار مخطط كبير 
ــيرا الى  متهيدي إلقامة إقليم ملكون معني“، مش
ان ”ما بعد اإلقليم يتضمن اخملطط ربطه بإحدى 
ــيم للبالد“. ــروع التقس ــج ضمن مش دول اخللي

وأوضح ان ”املشروع لن ينجح لوجود رفض داخلي 
ــي التالعب  ــن رفض اجملتمع الدول ــع فضال ع واس
ــدة للدول في الوقت احلالي“.وكانت  باخلرائط املع
قدت  ــفت عن سلسلة اجتماعات عُ مصادر كش
ــار، جمعت قيادات  ــة حديثة غربي األنب في مدين
ــالمية مؤيدة  ــية وقبلية وشخصيات إس سياس
ــروع فصل أعالي الفرات عن سلطة الرمادي  ملش

وإعالنها محافظة.

ــانحة لهذه الزيارة  ــع إلى انتهاز الفرصة الس ويتطل
ــع اجلانب العراقي  ــتركة يداً بيد م لبذل اجلهود املش
ــية  ــد وتعميق الثقة السياس ــن أجل توطي وذلك م

املتبادلة الصينية العراقية بشكل متزايد“.
ــوي)، امس  وعلى صعيد آخر أكد النائب (جواد املوس
ــر بجميع  ــواب العادة النظ ــزم مجلس الن ــد، ع االح
ــع الكويت، فيما نوه  ــات البرية والبحرية م االتفاقي
الى أن العراق لن يسمح باي مشروع يضر مبصلحته 
ــة فرض االمر الواقع بترسيم احلدود البرية  او سياس

ــوي، إن  ــب االعالمي للموس ــال املكت ــة. وق والبحري
ــوي) زار، امس محافظة البصرة  النائب (جواد املوس
ــائرون لالطالع على  مع مجموعة من نواب حتالف س
ــاوزات من قبل الكويت  ــا واالطالع على التج موانئه
ــوي،  ــدود العراق البرية والبحرية. وقال املوس على ح
بحسب البيان، اننا عازمون على اعادة النظر بجميع 
االتفاقيات البرية والبحرية مع جارتنا الكويت والتي 
ــنعمل على ذلك  ــن احلق والعدالة للبلدين وس تضم
ــتخدام جميع الطرق القانونية والدبلوماسية  باس

والدولية.
ــنجار (محمد خليل)،  ــال قائممقام س من جانبه ق
امس األحد، إن هناك أجندات دولية وإقليمية تعمل 
ــى القضاء،  ــني اإليزيديني إل ــودة النازح ــى عدم ع عل
ــة تتصارع في  ــى أن أجهزة مخابراتي ــار إل وفيما أش
ــنجار يتعرض لعمليات تخريب  القضاء، اعتبر أن س
ــال خليل، إن هناك  ــة حتت أنظار احلكومة. وق ممنهج
ــورية،  ــية، تركية، إيرانية وس أجندات أميركية، روس
ــودة النازحني اإليزيدين إلى قضاء  تعمل على عدم ع

ــدات واألجهزة  ــع كل هذه األجن ــنجار، مضيفاً م س
ــة التي تتصارع في املنطقة، اال أن احلكومة  اخملابراتي
ــاً، وهي ال تهتم  ــة غائبة عنها كلي ــول العراقي واحلل

باألقليات أو معاناتهم.
ــوزراء امس االحد  ــر مجلس ال ــأن احمللي اق وفي الش
ــأن العاملني بصيغة عقد في املؤسسات  آليات بش
ــته  ــس انه عقد جلس ــة وذكر اجملل ــة كاف احلكومي
ــة رئيس مجلس الوزراء (عادل عبد  االعتيادية برئاس
ــس آليات  ــة اقرار اجملل ــالل اجللس ــدي) وجرى خ امله

ــات  ــد في املؤسس ــة عق ــني بصيغ ــة العامل ملعاجل
احلكومية كافة.

ــس على تطوير مداخل  ــا وافق مجلس الوزراء ام كم
مدينة بغداد فيما وافق على توسعة محطة كهرباء 
بسماية وخول اجمللس وزير النفط صالحية االستثناء 
من تعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم (٢) لسنة 
ــة االحتادية  ــذ املوازنة العام ــات تنفي (٢٠١٤) وتعليم
ــراء وتوفير  ــا يخص ش ــة (٢٠١٩) فيم ــنة املالي للس

الوقود (الكاز اويل) الى وزارة الكهرباء.

بغداد / البينة اجلديدة
ــؤون  ــو جلنة العمل والش أعلن عض
ــتار جبار  ــة س ــة النيابي االجتماعي
العتابي، امس األحد، أن وزارة العمل 
ــي  الكترون ــج  برنام ــداد  إع ــدد  بص
يهدف إلى دمج األسماء القدمية من 
املشمولني بالرعاية االجتماعية مع 

األسماء اجلديدة.

ــه ”وبالتعاون  ــال العتابي ان جلنت وق
ــؤون  والش ــل  العم وزارة  ــع  م
برنامج  ــالق  إط ــة بصدد  االجتماعي
ــماء القدمية مع  الكتروني دمج األس
ــب اإلعانة  ــمولها بروات اجلديدة لش

االجتماعية“.
ــادة  ــا بزي ــاك توجه ــاف أن ”هن وأض
ــي موازنة  ــة ف ــات املالي التخصيص

ــن  م ــدد  ع ــر  اكب ــمول  لش  ٢٠٢٠
املستفيدين“.

ــة  ”قل أن  ــى  إل ــي  العتاب ــار  وأش
ــكل  التخصيصات املالية اثرت بش
ــموال العوائل  ــر ش ــر على تاخ كبي
ــه ”ال توجد  ــا إلى أن ــرة“، الفت الفقي
ــن  ــة ع ــة دقيق ــة االن احصائي لغاي

نسبة الفقر في العراق“.

@¥€Ï‡íΩa@wflÜ€@bÓ„Î6ÿ€a@b©b„äi@Ü»m@›‡»€a
ÚÓ«b‡nu¸a@ÚÌb«ä€bi

بغداد / البينة اجلديدة
ــف مكتب املفتش العام لوزارة الداخلية، وجود  اكتش
ــمية واختالس رواتب تقاعدية  عمليات تزوير لوثائق رس
ــة مزورة في  ــات تقاعدية ووثائق ثبوتي ــتخدام هوي باس
ــتيالء على رواتب  ــة نتج عنها االس ــة الديواني محافظ

تقاعدية بلغت ١٦٥ مليون دينار .
وذكر بيان ملكتب املفتش ان ”جلنة تدقيقية من مفتشية 
ــاف  الداخلية في محافظة الديوانية متكنت من اكتش
صرف رواتب تقاعدية بهويات تقاعدية مزورة باالعتماد 
على وثائق ثبوتية مزورة عن طريق تواطؤ بعض العاملني 
ــرع الديوانية، وقد متكنت  في هيأة التقاعد الوطنية ف
ــل البيانات  ــع وحتلي ــة ونتيجة جلم ــة التدقيقي اللجن
واملعلومات من اكتشاف حاالت التزوير واالستيالء على 
ــتخدام ٧ هويات أحوال مزورة مت  الرواتب التقاعدية باس

ــتلمت مبوجبها  مبوجبها اصدار ٧ هويات تقاعدية، اس
ــام ٢٠١٤ الى نهاية منتصف عام  رواتب تقاعدية من ع
ــتلمة مبوجبها  ٢٠١٩ اجلاري، وبلغ مجموع الرواتب املس

١٦٥ مليون دينار.
ــوزارة الداخلية  ــش العام ل ــاحت مكتب املفت ــى ذلك ف ال
ــة إحالة املوظفني املقصرين في هيأة  هيأة النزاهة بغي
التقاعد الوطنية الى القضاء وفتح حتقيق بالقضية مع 
املتورطني عن كيفية صرف رواتب تقاعدية بوثائق مزورة 
ــة بتضمينهم  ــر تقاعدية والتوصي ــدون وجود أضابي وب

املبالغ املهدورة واملسلمة خالفاً للقانون.
ــام يحقق في  ــش الع ــب املفت ــه ال زال مكت ــن جانب م
قضية الهويات املزورة التي اعتمدت في اصدار الهويات 
ــة تقدميهم الى  ــاة بغي ــول الى اجلن ــة للوص التقاعدي

القضاء.

@âb‰ÌÖ@ÊÏÓ‹fl@QVU@“äï@—íÿm@ÚÓ‹ÅaÜ€a@ÚÓín–fl
ÚÓ„aÏÌÜ€a@ø@ÒâÎåfl@ÚÌÜ«b‘m@pbÌÏËi

وكاالت / البينة اجلديدة
ــان  ــور هوهج ــد البروفيس اك
سافابيا سفهاني خبير علم 
ــموم البيئية من جامعة  الس
ميشيغان االمريكية، أن إلقاء 
ــالق  ــل وإط ــن القناب ــان م أطن
ــات جعل من  ــني الرصاص مالي
ــمما آلالف  ــدا مس ــراق بل الع

السنني.
ــع صالون االمريكي  ونقل موق
عن سفهاني قوله إن ”الواليات 
املتحدة استوردت آالف األطنان 
ــكرية إلى  ــدات العس من املع
ــي  ف ــتخدامها  الس ــراق  الع
احتالله وهي تشمل الدبابات 
ــات  والقاذف ــاحنات  والش
ــلحة  وأس املدرعة  ــات  واملركب
ــة  مكافح ــة  وأنظم ــاة  املش
ــة ومدافع  ــرات واملدفعي الطائ
ــة  مغلف ــا  بعضه  – ــاون  اله
ــوم املنضب وأكثر من  باليوراني
ــا أنه ”في  ــك بكثير“، مبين ذل
ــؤالء  ــد ه ــاف يج ــة املط نهاي
طريقهم إلى ساحات التخزين 
العسكرية األمريكية التي ما 

زالت موجودة في جميع أنحاء 
العراق“.

وتقلبات  ــدأ  ”الص أن  ــاف  واض
ــر  غي ــو  واجل ــرارة  احل ــات  درج
املرغوب به تسهل اطالق املواد 
ــي اجلو ما  ــامة ف ــة الس امللوث
ــات اليورانيوم  ــك مركب في ذل
ــمي  الس والرصاص  ــعة  املش
ــق وغيرها في  والزئب العصبي 
ــيرا  مش ــة“،  العراقي ــة  البيئ
ــوم واملركبات  ــى أن ”اليوراني ال
آلالف  ــامة  س ــه  ب ــة  املرتبط
ــكان  الس ــمم  ويس ــنني  الس
احملليني من خالل تلوث الغذاء 

والهواء واملاء“.
ــات  االمه ــرض  ”تع أن  ــع  وتاب

ــي ذلك  ــروب مبا ف ــات احل مللوث
ــر  ــوم ، يض ــوم والثوري اليوراني
بأطفالهن الذين لم يولدوا بعد 
ــا الثوريوم وهو نتاج  وقد وجدن
ــتنفد ،  ــل اليورانيوم املس حتل
ــال العراقيني  ــعر األطف في ش
ــة  خلقي ــوب  بعي ــني  املصاب
ــون في الناصرية  كانوا يعيش
ومدينة أور ، بالقرب من قاعدة 

عسكرية أمريكية“.
وواصل أن ”اليورانيوم والثوريوم 
وجدت في أسنان وشعر هؤالء 
ــا كان اليورانيوم  األطفال. كم
ــاع العظام  ــوم في نخ والثوري
ــال ، وجميعهم يعانون  لألطف

من عيوب خلقية شديدة“.
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بعد تبني ”الحكمة“ خيار االطاحة بـ“حكومة عبد المهدي“.. خالفات بين الحكيم والعبادي تعرقل ”جبهة المعارضة“

بغداد / البينة اجلديدة
الطاقة  لشؤون  الوزراء  رئيس  نائب  اكد 
ان  الغضبان  عباس  ثامر  النفط  وزير 
وان  االنتاج  خفض  باتفاق  ملتزم  العراق 
اجمالي انتاج العراق سيكون خالل  فترة 
خالل  انتاجه  مت  مما  اقل  املقبلة  األيام 
اضطراره  الى  مشيرا   ، املاضية  األشهر 
لرفع االنتاج بسبب اشهر الصيف لزيادة 
االستهالك احمللي لتغطية الوقود حملطات 
توليد الطاقة الكهربائية ، جاء ذلك في 
حديث له قبل مغادرته الى دولة االمارات 

الوزارية  اللجنة  اجتماع  العربية حلضور 
الذي   االنتاج  ملراقبة  اوبك  عن  املنبثقة 

يعقد نهاية االسبوع احلالي .
ويترأس السيد الوزير وفد العراق املشارك 
في عدة فعاليات خالل هذا االسبوع في 
للطاقة  العاملي  باملؤمتر  تبدأ  االمارات  
للمنتدى  فعاليات  ايضاً  معه  بالتزامن 
العاملي للطاقة يتبعها اجتماع اللجنة 
اللجنة  وهذه  االنتاج  ملراقبة  الوزارية 
اوبك  في  املنتجة   الدول  بني  مشتركة 
خارج  من  معها  املتحالفة  والدول  

منظمة اوبك . 
سيبدأ  العراق  ان   الوزير  السيد  وقال 
عليه  االتفاق  مت  الذي  االنتاج  بخفض 
 ،  ٢٠١٨ عام  ديسمبر   / الثاني  كانون  في 
شهر  في  وخاصة  األيام  هذه  من  اعتبارا 
تشرين االول / اكتوبرالقادم  ، حيث ستبدا 
الى  باالضافة  املصافي  فعاليات  صيانة 
انخفاض االستهالك احمللي بسب اعتدال 
خفض  ايضا  سيترتب  وعليه  املناخ 

استهالك الكهرباء من النفط اخلام .
مباحثات  وجود  الى  الغضبان  واوضح 

بني  متقدمة  مراحل   الى  وصلت  جدية 
احلكومة االحتادية وحكومة االقليم حول 
االقليم  في  والتصدير  االنتاج  تنظيم 
ونأمل  االحتادية  احلكومة  مع  وبالتنسيق 
ان نتوصل الى سياسات وخطط موحدة 
تسويق  لشركة  كبير  دور  هناك  يكون 
يخص  فيما  (سومو)   العراقية  النفط 
عملية تنظيم التصدير بحيث يؤدي الى 
تعظيم املوارد املالية وهذا سوف يساعدنا 
بأن يلتزم العراق بحصته حسب ما متفق 
عليه ضمن االتفاق مع دول «اوبك» وخارج 

مبا  الكامل  االلتزام  الى  وصوالً  «اوبك»  
اهتمامنا  من  ينبع  وهذا  عليه  االتفاق  مت 
وعدم  السوق  استقرار  ألهمية  ووعينا 
حدوث تقلبات حادة تؤثر على اقتصاديات 
العراق معروف  ان  املنتجة السيما  الدول 
العامة  موازنته  في  اعتمد  اجلميع  لدى 
للعام احلالي ٢٠١٩ على الواردات املتأتية 
تشكل  التي  اخلام  النفط  تصدير  من 
للحال  هي  ،وكذلك   ٪٩٠ عن  اليقل  ما 
نحن  وعليه   ٢٠٢٠ موازنة  مع  ستكون 
امدادات  على  احلصول  على  نحرص 

الوقت  ذات  في  املنتجة  للدول  منصفة 
ال تثقل كاهل الدول املستهلكة للنفط 
والعراق حريص كل احلرص على ان يكون 
مع  وتنسيق  وتناسق  وئام  على  متفقا 

نظرائه في الدول االعضاء في «اوبك«.
واشار الغضبان اننا سنجري العديد  من 
والشركات  الطاقة  وزراء  مع  اللقاءات 
مستقبل  لبحث  الدولية  واملنظمات 
تعزيز  عن  فضال   ، املنطقة  في  الطاقة 
التعاون  افاق  وتوسيع  الثنائية  العالقات 

معها .
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كاريكاتير
4مداراتاآلراء ال تمثل سوى وجهات نظر أصحابها والجريدة غري مسؤولة عنها
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ــالده مثقلة  ــت ب ــك الوقت كان ــي ذل وف
ــة  اقتصادي ــات  وسياس إدارة  ــوء  بس
ــنر وأدت إلى  خطرة انتهجتها دي كريش
ــكل كبير في نظر  ــر االقتصاد بش تدمي
ــق األرقام، وذلك  العديد من احملللني، ووف
ــم والتحكم في  ــيات الدع مثل سياس
ــعار وطباعة النقود، ناهيك عن أن  األس
ــي متوز ٢٠١٤  ــني كانت عاجزة ف األرجنت
ــديد ديونها للمرة الثانية خالل  عن تس
ا.لكن استطاع، ماكري التغلب  ١٣ عامً
على هذه التحديات وتوصل إلى تسوية 
ــع كثير من الدائنني، ومتكن من خفض  م
ــدل التضخم، ومتكن  ــز املوازنة ومع عج
ــث في أمريكا  ــادة االقتصاد الثال من قي
الالتينية في ٢٠١٧ إلى منو بنسبة ٢٫٨٪، 
لكن لم يستمر هذا التحسن، ففي عام 
٢٠١٨، عادت األرجنتني إلى تدهور العملة 
والركود التضخمي، حيث بلغت نسبة 
ــض  ــنوي ٤٧٫٦٪، وانخف ــم الس التضخ
ــبة ٢٫٥٪،  ــي اإلجمالي بنس ــاجت احملل الن
ــر والبطالة، مرة  وارتفعت معدالت الفق
ــي باالقتصاد  ــط قصور هيكل أخرى وس
ــل  ــف عن فش ــا يكش ــف رمب ــي موق ف

اإلصالح مرة أخرى.
إُّـ أين وصل اقتصاد

 األرجنتني اآلن؟
ــبوع املاضي أعلن ماكري عن  خالل األس
ــن يقلل  ــدة، لك ــة إصالحات جدي حزم
ــة هذه احلزمة،  ا من فاعلي ــون أيضً احمللل
ــجيل عملة األرجنتني أدنى  ــط تس وس
مستوى على اإلطالق مع هبوطها ٣٠٪.

ــر اخلزانة،  ــتقال وزي ــي هذا بينما اس يأت
ــن منصبه، وقال  ــوالس دوخوفني م نيك
ــاج إلى «جتديد  ــرى أن احلكومة حتت إنه ي
ا:  ــي فريقها االقتصادي، مضيفً كبير» ف
ــن جانبها  ــاء»، وم ــا أخط ــد ارتكبن «لق
ــتاندرد  ــا «فيتش» و«س ــت وكالت خفض
ــيادي  ــورز»، تصنيفهما للدين الس آند ب
ــور أكثر،  ــو ما عقد األم ــي، وه األرجنتين
ــرين  ــراب انتخابات تش ــع اقت خاصة م
ــرارة  ــات هي الش ــر االنتخاب األول.وتعتب
التي أشعلت األزمة االقتصادية مؤخرًا، 
ــار الوسط الرئاسي  ــح يس إن أنزل مرش
ــرة مباكري  ــة كبي ــز هزمي ــو فرناندي ألبرت
ــط، إذ أشار الفارق  املنتمي ليمني الوس

ــى أنه قد  ــز إل ــح فرناندي ــر لصال الكبي
ــن االنتخابات  ــي اجلولة األولى م يفوز ف
ــع نهاية  ــد يض ــا ق ــو م ــية، وه الرئاس
ــس احلالي. الرئي ــات اقتصادية  إلصالح

وتتوقع «فيتش»، أن ينكمش ثالث أكبر 
اقتصاد في أمريكا الالتينية بنسبة ٢٫٥٪ 
ا من تقدير سابق بلغ  في ٢٠١٩ انخفاضً
١٫٧٪، معللة ذلك بضبابية السياسات 
ــة،  ــات التمهيدي ــاب االنتخاب ــي أعق ف

وتدهور بيئة االقتصاد الكلي.
التحدي األكرب .. االحتجاجات 

واِّـعارضة السياسية
ــيكية  ــلت النظرية الكالس عندما فش
ــير وعالج األزمة التي اجتاحت  في تفس
ــادات  واالقتص ــي  األمريك ــاد  االقتص
ــاد  ــة الكس ــماه بـ«أزم ــة، واملس الغربي
الكبير» خالل الفترة (١٩٢٩- ١٩٣٣) والتي 
أفرزت انهيارات كبيرة باالقتصاد العاملي 
ــركات  ــرات اآلالف من الش وإفالس عش
ــب تصل لنحو ٦٠٪،  وتراجع األجور بنس
ا عن  الكنزية».وبعيدً ــة  «النظري ظهرت 
ــذه األزمة ميكن  ــث عن تفاصيل ه احلدي
القول أن النظرية املنسوبة لالقتصادي 
ــون ماينارد كينز  ــهير ج البريطاني الش
ــاس على انتقاد النظرية  قامت في األس
ــو  ه ــاد  انتق أول  وكان  ــيكية،  الكالس
صعوبة إحداث تخفيض عام في األجور 
ــيكيون، وذلك  كما كان يعتقد الكالس
ــال التي لن  ــبب وجود نقابات العم بس
ا  ــال حتديدً ــذا املث ــر، ه ــذا األم ــل به تقب
يوضح كثيرًا أثر االحتجاجات واملعارضة 

ــالح  اإلص ــج  برام ــى  عل ــية  السياس
ــة  ــي األرجنتني.فاحلكوم ــادي ف االقتص
ــج  ــى برام ــد عل ــال تعتم ــة احل بطبيع
ــع املعارضة  ــا لم تض ــفية ولكنه تقش
في حساباتها فبالرغم من أن إصالحات 
ــب كبير على  ــدت في جان ماكري اعتم

ــع  ــق رف ــن طري ــة ع ــة النقدي السياس
ــدة وحترير البيزو، إال أن ذلك لم مينع  الفائ
انفجار األسعار في البالد بسبب خفض 
ــع اآلالف للخروج إلى  الدعم، وهو ما دف
ا على  ــني اآلن احتجاجً ــوارع األرجنت ش
زيادة أسعار الغاز والكهرباء.لذلك كانت 
االحتجاجات واملعارضة السياسية هي 
ــرز أمام  ــا الذي يب ــر دائمً ــدي األكب التح
ــري وحكومته،  ــيو ماك الرئيس ماوريس
ــرى كمصر مثال،  ــس دول أخ ــك بعك وذل
ــادي على  ــح برنامجها االقتص ــي جن الت
ــى  عل ــية  الرئيس ــرات  املؤش ــتوى  مس
ــد من يخرج  ــة لم جت ــل، ألن احلكوم األق
إلى شوارعها لالعتراض على سياسية 
ــا يحدث  ــي تعد أعنف مم ــف الت التقش

في األرجنتني وفي وقت أقل كذلك.ويرى 
احملللون أن ماكري، قام بتلبية معظم ما 
يطلبه املُستثمرون في ظروف كالظروف 
ــعار الفائدة إلى  ــعَ أس ــة، فقد رف احلاليّ
ــد الدولي»  ــدوق النق ــه لـ«صن ٦٠٪ واجت
ــن تقليص  ــن ع ــاعدة وأعل ــا املس طالبً

ــن في الواقع  ــامل مليزانية ٢٠١٩، لك ش
ــارك في  ــتثمرين سيش ال أحد من املس
ــب ويليام جاكسون  االنتخابات، وبحس
ــركة  ــال إيكونوميكس»، ش من «كابيت
االستشارات االقتصادية، فإن سياسات 
ــوق، ال  ــان الس ــري: «تنال استحس ماك
ــري عن معظم  ــع ماك الناخبني».وتراج
ــف مؤخرًا  ــث كش ــه، حي ــود برنامج بن
ــم الرعاية  ــراءات لدع ــلة إج عن سلس
ــة  ضريبي ــات  وتخفيض ــة  االجتماعي
ــك في حتول في  ــال األقل أجرًا، وذل للعم
سياسته، حيث تعهد بزيادة احلد األدنى 
ــكل  ــعار البنزين بش لألجور وجتميد أس
ــاء للضريبة على  مؤقت ورفع حد اإلعف
الدخل بنسبة ٢٠٪، وبالرغم من أن هذه 
اإلجراءات ستفيد الشعب األرجنتيني، 
ــج  ــى برنام ــا عل ــر انقالبً ــا تعتب إال أنه

اإلصالح.
الديون .. اِّـأزق اِّـتجدد دائما

ــا في وجه  ــي املأزق دائمً ــل الديون ه تظ
ــت الذي  ــالح، ففي الوق ــج إص أي برنام
ــع الدين  ــش» أن يرتف ــه «فيت ــع في تتوق
احلكومي لألرجنتني إلى حوالي ٩٥٪ من 
ــير  الناجت احمللي اإلجمالي في ٢٠١٩، تش
ــد احتماالت  ــة إلى تزاي ــرات احلالي التوت
تخلف البالد عن سداد الدين السيادي، 
ــتاذ  األس ــان  جوزم ــن  مارت ــرى  ي ــا  فيم
املساعد في جامعة «بوينس آيرس»، أن 
االختبار احلقيقي لقدرة األرجنتني على 
حتمل هذه الديون سيبدأ في عام ٢٠٢٠.
ومؤخرًا، خفض بنك «مورجان ستانلي» 
ــني  ــيادي لألرجنت ــن الس ــه للدي توصيت
ــاباته تشير إلى  ــهم وقال إن حس واألس
ــبة ٢٠٪ أخرى،  ــزو قد يهبط بنس أن البي
ــى أن «البنك  ــرات إل ــير تقدي بينما تش
ــزي» لديه احتياطيات تصل إلى ٦٦  املرك
ــار دوالر موارد  ــا ٢٠ ملي ــار دوالر، منه ملي
ــع الدين  ــتخدامها لدف ــن اس ــرة ميك ح
ــتقرار البيزو.في املقابل تقدر قيمة  واس
ــرة املتبقية من  ــاط الدين في الفت أقس
العام احلالي مبا يتراوح بني ٥ مليارات إلى 
ــا لقدرة األرجنتني  ــارات دوالر تبعً ١٠ ملي
على متديد آجال سندات اخلزانة احمللية، 
ــة إلى أن  ــات حكومي ــير بيان ــا تش فيم
ــام ٢٠٢٠ تبلغ ٢٧  ــتحقاقات في ع االس
ــيعقد  ــو رقم ضخم س ــار دوالر، وه ملي

املعادلة ويعرقل اإلصالح بالطبع.
إصالحات السياسة النقدية .. 
هل أخطأ األرجنتينيون التقدير؟

ــاد على  ــون في االعتم ــغ األرجنتيني بال
ــاعدة «صندوق  النقدية مبس السياسة 
ــة  ــة اقتصادي ــل أزم ــك حل ــد»، وذل النق
ــعر الفائدة  هيكلية ال تتعلق فقط بس
ــيات  ــة، فهذه السياس ــة العمل أو قيم
رغم أهميتها لكن يجب أن تعمل جنبًا 
ــات باالقتصاد  ــع اإلصالح ــب م إلى جن
ــة االقتصادية، لكن  ــي، والتنمي احلقيق
ــة  ــة في تطبيق السياس ــى املبالغ تبق
ــر التي  ــن أكبر اخملاط ــط م ــة فق النقدي
ــكل خاص،  ــدد اقتصادات الدول بش ته
واالقتصاد العاملي بشكل عام، فاملبالغة 

ــي على  ــا ما يكون لها تأثير عكس دائمً
ــادي،  االقتص ــاط  النش ــاه  واجت ــع  وض
ــي األرجنتني.ويقصد  ــدث ف ــا ح ــو م وه
ــة  مجموع ــة»:  النقدي ــة  بـ«السياس

ــلطات  ــا الس ــي تتخذه ــراءات الت اإلج
ــك املركزي»  ــة متمثلة في «البن النقدي
ــتقرار االقتصادي،  ــن أجل حتقيق االس م
ــا  ــدة أدوات أهمه ــالل ع ــن خ ــك م وذل

(سعر الفائدة، وسعر الصرف، واإلصدار 
ــوق  والس ــم،  اخلص ــعر  وس ــدي،  النق
املفتوحة، واالحتياطي النقدي، والرقابة 
املباشرة على االئتمان، وغيرها). وبالرغم 
من محورية السياسة النقدية، إال أنها 
ــث  ــة ملثل ــدى األدوات الرئيس ــى إح تبق

الكلية، فهي  االقتصادية  ــات  السياس
ضلع في مثلث السياسات االقتصادية 
ــة – املالية – التجارية)، وال ميكن  (النقدي
ــى حل كل  ــط قادرة عل ــول إنها فق الق

مشاكل االقتصاد.
كيف ورط «البنك الدولي» 

األرجنتني؟
ــب الدعم من  ــى طل ــأت األرجنتني إل جل
ــي الثامن  ــي»، ف ــد الدول ــدوق النق «صن
ــري عن  ــف، ماك ــار ٢٠١٨، إذ كش ــن أي م
ــات لطلب  ــي محادث ــت ف ــالده دخل أن ب
ــدوق، وفي الثامن  ــط ائتمان من الصن خ
ــكل  ــران ٢٠١٨، وافق الصندوق بش حزي
ــراض األرجنتني ما يصل  ــي على إق مبدئ
ــالث  ــدى ث ــى م ــار دوالر عل ــى ٥٠ ملي إل
ــيئة  ــني جتربة س ــنوات.ولدى األرجنت س
ــد» ففي ٢٠٠١  ــوال «صندوق النق مع أم
ــج للصندوق،  ــن برنام ــت البالد ع خرج
ــداد الديون وعانت ركودًا  فتعثّرت في س
ــا واضطرابًا اجتماعيًا مع ميل  اقتصاديً
ــر من  ــي، وألكث ــار السياس ــادٍ لليس ح
ــعبويون فتحوا  ــالد ش ــم الب ــد حك عق
ــام، حتى فوز ماكري في  باب اإلنفاق الع
ــام ٢٠١٥،  ــة الثانية ع ــة االنتخابي اجلول
ورغم أن ماكري بدأ بعد فوزه في برنامج 
ــد الدولي»،  ــن «النق ا ع ــالح بعيدً لإلص
ــي النهاية. ــى الصندوق ف ــه جلأ إل إال أن
ا لم ينتظر الصندوق سوى أيام  ــريعً وس
ــران ٢٠١٨  ــى أعلن في ٢٠حزي قليلة حت
ــه التنفيذي وافق على اتفاق  أن مجلس
ــار دوالر لألرجنتني،  متويل بقيمة ٥٠ ملي
ــى احلكومة  ــرف ١٥ مليار دوالر إل ــع ص م
وصرف  ــة  واملوافق ــب  األرجنتينية.الطل
ــريعة  ــريحة األولى حدث بوتيرة س الش
ــني ال متتلك  ــتغراب، فاألرجنت تثير االس
ــدوق، كما أن  ــع الصن ــدة م ــات جيّ ذكري
ــالد عانت من الديون كثيرًا منذ بداية  الب
هذه األلفية، ففي ٢٠٠١ أعلنت عن أنها 
ــا، ونفس األمر  ــداد ديونه عاجزة عن س
ــك للمرة الثانية  تكرر في متوز ٢٠١٤ وذل
ا، وهي كذلك في وضع ليس  خالل ١٣ عامً
باجليد حاليًا، وكل هذه أمور من املفترض 
أن يتعامل معها الصندوق بدون تسرع، 
ــو أن الصندوق تعامل  ــن ما حدث ه ولك
ــودة  ــر معه ــة غي ــر ومرون ــخاء كبي بس
املدير  ــس،  توري ــور  ــب هيكت رمبا.وبحس
ــدوق، فإن هذا  ــابق للصن التنفيذي الس
أكبر قرض على اإلطالق يقدمه الصندوق 
ألي دولة، إذ يؤكد أنه كلما ارتفعت ديون 
األرجنتني املستحقة لدائن متميز مثل 
«صندوق النقد الدولي»، ازدادت صعوبة 
ــن القطاع اخلاص  ــتثمرين م إقناع املس
ــل مطالباتهم  ــن» بترحي ــر املميزي «غي
ــي عام  ــل البالد ف ــي متوي ــتمرار ف واالس
ــك  ٢٠٢٠ وما يليه، إذ إن التاريخ رمبا يوش
ــي ٢٠٠١.هذه  ــدث ف ــا ح ــرار م ــى تك عل
األموال إذًا كانت مبثابة ورطة أكثر منها 
ــع زيادة فرص  ــة إلى أنه م ، باإلضاف ــالً ح
ــات، تتزايد  ــي االنتخاب ــز ف ــوز فرناندي ف
الشكوك بشأن مستقبل خطة ماكري 
ــاندها «صندوق  ــي يس ــفية الت التقش
النقد الدولي»، خاصة أن فرنانديز اختار 
الرئيسة اليسارية السابقة كريستينا 
ــنر خلوض االنتخابات  فرنانديز دي كوش
ــب الرئيس، وهي  ــى منصب نائ معه عل
ــذ وقت  ــدة من ــادات منتق ــل االنتق تكي

طويل لبرنامج الصندوق.

* كاتب عربي

استلم ماوريسيو ماكري 
منصبه رئيسا لألرجنتني 
ا لكريستينا فرنانديز  خلفً
دي كريشنر التي استمرت 
َّـ رئاسة األرجنتني نحو 
ثمانية أعوام

مع زيادة فرص فوز فرنانديز َّـ االنتخابات تتزايد الشكوك بشأن 
مستقبل خطة ماكري التقشفية التي يساندها صندوق النقد الدولي

نيكوالس

كريشنر

ماكري

هل يورطها «صندوق النقد الدولي» لهذا تفشل برامج اإلصالح االقتصادي في األرجنتين؟

منذ ٢٠١٥ اعتمدت 
األرجنتني على عدة 
برامج لإلصالح 
االقتصادي إلخراج 
البالد من الركود 
التضخمي واألزمات 
املتفاقمة، مثل 
الفقر والبطالة 
وانهيار قيمة البيزو، 
وغيرها من املشاكل 
االقتصادية، لكن أيًا 
من هذه البرامج لم 
ينجح، أو باألحرى 
لم يواصل النجاح.
استلم ماوريسيو 
ا  ماكري منصبه رئيسً
ا  لألرجنتني خلفً
لكريستينا فرنانديز 
دي كيرشنر التي 
استمرت في رئاسة 
األرجنتني نحو ثمانية 
أعوام، وقرر في نفس 
الشهر الذي تولى 
فيه الرئاسة حترير 
سعر صرف العملة 
احمللية، وانطلق منذ 
ذلك احلني في برنامج 
اإلصالح االقتصادي 
اخلاص به.

* أحمد طلب
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   العراق عبارة عن مجموعة كنوز معرفية وتاريخية 
ــأال بتابع قراءة  ــه هذا الكالم انصحه ب ومن ال يعجب
ــك  ــر بعني الريبة والش ــال ألن البعض ينظ ــذا املق ه
ــارة ومنجز  ــراق صاحب حض ــمع ان الع ــا يس عندم
تاريخي قدمي فهذا البلد مت نهبه فكريا وتاريخيا قبل 
ــي االن فمنذ القدمي  ــب وتقطع اوصاله كما ه ان ينه
ــة للعالم فاحتله  ــكندر املقدوني عاصم وجده االس
ــرة بابلية  ــل وتزوج من امي ــل واقام في باب ــرد احملت وط
ــطو طاليس الذي  ــه العلماء ومنهم ارس وجلب مع
ــلب تراث العراق الفكري الذي يخص  اخذ ونهب وس
ــا كما اثبتت املصادر لكن مع  الفلك واالرصاد وغيره

االسف الشديد لم 
اليونان  يشر علماء 
وال  ــق  االغري وال 
ــا اخذوه  ــم مب غيره
ــه  من ــتفادوا  واس
علومهم  ــادة  م وان 
بلدنا   .. ــراق  الع من 
ــدور  املغ االب  ــل  مث
ــاهد على غدر  الش
ومن  ــه  ب ــرية  البش
ــوا  قام ــك  ذل ــد  بع
ــراق  الع ــت  بتفتي
ــحق  س ــة  ومحاول
ــل  الطوي ــه  تاريخ
املوغل بالقدم وكان 
ــداء  االع ــوة  لالخ

ــن اصابة البلد في مقتل . الى االن  النصيب االكبر م
آثارنا تسرق وشعبنا يعيش في دوائر التقشف واملوت 
ــيئا وانتم  ــاء .. ال ادعي ش ــاء وال كهرب ــي بال م اليوم
ــد خرابا وتدميرا ونهبا اما  ــون من يريد بهذا البل تعرف
ــرفاء فهم ضعفاء فقراء منهم من ارحتل بعيدا  الش
ــدا ومنهم من  ــات كم ــم من م ــالمة ومنه ــر الس وآث
ــنبقى  ــه ويدفنها بصدره . س ــاهد ويكتم حرقت يش
ــيأتي ونحن  ــل كل يوم ونبقى نعيش امال رمبا س نقت
ــتحالة بقاء  ــر االرض ولكن من االس ــنا على ظه لس

الشيء على حاله ولو بعد حني.

واثق الجلبي

جبهة قلم

waljalaby@yahoo.com سكرتري التحرير

سنبقى نقتل كل يوم 
ونبقى نعيش امال 
ربما سيأتي ونحن 
لسنا على ظهر االرض 
ولكن من االستحالة 
بقاء الشيء على حاله 
ولو بعد حني

âÎÜÃΩa@l˛a@Ÿ€á@NN@÷aä»€a



5 NO.3259 .MON . 9 .SEP .2019محليات العدد(٣٢٥٩)  االثنين ٩ /٩/ ٢٠١٩ 

ــتار  ــد الس ــدة / عب ــة اجلدي  البين
محسن 

ــل املهندس عبداهللا  وجه وزير النق
ــة عمليات  ــكيل غرف لعيبي بتش
ــبت , لنقل زائري  ــس االول الس , ام
ــر من محرم احلرام مبناسبة  العاش
ــني  ــهاد االمام احلس ذكرى استش
ــي :  ــال لعيب ــالم) .وق ــه الس (علي
ــة  ــكيالتها املعني ــوزارة وتش ان ال

ــن  ــا م ــة امكانياته ــدت كاف حش
ــة لزائري كربالء  آليات وكوادر خدم
ــد  اجله ــع  م ــيا  ومتاش ــة  املقدس
ــل اخلدمات  ــي لتقدمي افض احلكوم
للزائرين الكرام.وتابع السيد الوزير   
ــة لنقل  ــركة العام ــد الش ان جه
ــيكون على  ــافرين والوفود س املس
محور بغداد حيث جهزت الشركة 
 ١٥٠ ــا  منه ــة  حافل  ١٧٥ ــة  قراب

ــني و ٢٥ بطابق واحد خدمة  بطابق
للزائرين الكرام . واضاف: ان الشركة 
ــكك احلديد ستباشر  العامة للس
ــيير ١٠ قطارات من  من اليوم بتس
ــاه مدينة كربالء تنطلق  بغداد باجت
ــن بغداد  ــة محاور االول- م من ثالث
ــة  ــة كربالء املقدس ــى محافظ وال
وبالعكس، والثاني- من البصرة الى 
ــة وبالعكس مرورا  ــالء املقدس كرب

ــة  ــة (الناصري ــات اجلنوبي باحملافظ
ــك ينطلق  ــماوة-احللة) وكذل -الس
ــة الديوانية الى  قطار من محافظ
ــار  لعيبي الى  ــة كربالء.واش مدين
ــركة العامة للنقل اخلاص  ان  الش
ــة  ــف مركب ــة ٤٠ ال ــتؤمن قراب س
ــام قابلة للزيادة ،  مختلفة األحج
ــينية  ــا على محور احلس ٧٥٠ منه
ــرى على محور بابل تكون  و٥٠٠ اخ

ــارج القطوعات  مهمتها النقل خ
ــاك جهدا  ــاف ان هن ــة .واض االمني
العامة  للشركة  احتياطيا  ساندا 
ــف من (٥٢ ) الية  للنقل البري يتأل
ــرة  ــاحنات كبي ــني ش ــة ب مختلف
وعجالت كابستر متوسطة احلجم 
ــيارات اخلدمية  .  ــن الس ــال ع فض
ومتاشيا مع اجلهد احلكومي لتقدمي 

افضل اخلدمات للزائرين الكرام.

@‚aäßa@‚ä™@Âfl@äëb»€a@äˆaã@wÌÏ–n€@pbÓ‹‡«@ÚœäÀ@›ÿíÌ@›‘‰€a@äÌãÎ

البينة اجلديدة / قاسم حوشي
بحضور  مدير مستشفى االمام 
ــى  مصطف ــور  الدكت (ع)  ــي  عل
باسم السعدي وعدد من األطباء 
والشعب. ــام  االقس ــؤولي  ومس
ــاطات وحدة التدريب  وضمن نش
والتطوير.ألقيت محاضرة من قبل 
اخصائي اجلراحة العامة الدكتور 
ــوان  ــي بعن ــر الطرف ــد ناص احم
سرطان الثدي تناول فيها كيفية 

ــرف على اإلصابة باملرض من  التع
الظاهرة  ــراض  االع ــض  بع خالل 
ــص  ــد الفح ــا بع ــد منه والتأك
مت  ــعاعي.كما  الش والتشخيص 
عرض  البيانات التي تظهر  فيها 
نسبة اإلصابة في كل محافظة 
ــار  العراق.وأش ــات  محافظ ــن  م
احملاضر الى ان اإلصابة بهذا املرض 
التقتصر على النساء فقط فهو 

يصيب كال اجلنسني.

Ür€a@Êbüäç@ÊaÏ‰»i@Òäôb™@NN‚b»€a@H I@Ô‹«@‚bfl¸a@Û–ínéfl@ø

بغداد / البينة اجلديدة
رئيس  الهيتي  مصطفى  الدكتور  استقبل 
محافظ  مكتبه  في  االعمار  اعادة  صندوق 
له،  املرافق  والوفد  املرعيد  منصور  نينوى 
ملناقشة املشاريع املنفذة من قبل الصندوق 
السابقة  االعوام  في  نينوى  محافظة  في 
ومشاريع عام ٢٠١٩، واشار الدكتور ان االموال 
من  الثلث  تتجاوز  نينوى  حملافظة  اخملصصة 
موازنة الصندوق وذلك للظروف التي مرت بها 
احملافظة وان الفترة القادمة ستشهد افتتاح 
ادراجها عام  مت  التي  املشاريع  عدد كبير من 
٢٠١٨.واشاد السيد احملافظ بجهود الصندوق 
وخاصة دور الدكتور مصطفى الهيتي ملتابعته 
للمحافظة،  وزياراته  للمشاريع  امليدانية 
والقروض  املنح  موقف  استعراض  ومت  كما 
ضمن مشروع التنمية الطارئ للبنك الدولي 
والقرض االملاني واملباشرة باملرحلة الثانية من 
الصحة  لقطاع  الكويتية اخملصصة  املنحة 
مع االشارة الى قيام الصندوق بادخال اجهزة 
من  مرة  الول  واملفراس  املغناطيسي  الرنني 

العام  املوصل  ملستشفى  التحرير  بعد 
في  سيساهم  الذي  اخلنساء  ومستشفى 
املوصلي  املواطن  االعباء عن كاهل  تخفيف 
ويوفر عليه عناء السفر خارج احملافظة إلجراء 
السيد  اللقاء شكر  نهاية  في  الفحوصات، 
الهيتي  مصطفى  الدكتور  معالي  احملافظ 

على حسن الضيافة وحفاوة االستقبال.

@ÒâäönΩa@’üb‰Ωaâb‡«a@ÒÖb«a@÷ÎÜ‰ï@èÓˆâ
È€@’œaäΩa@ÜœÏ€aÎ@ÙÏ‰Ó„@≈œb™@Ô‘n‹Ì

بغداد / البينة اجلديدة
عقداً  االولى  باالحرف  مؤخرا  النفط  وزارة  وقعت 
رقم  االستكشافية  الرقعة  وانتاج  وتطوير  الستكشاف 
كاز  ترانس  (ستروي  شركة  مع  االنبار  محافظة  في   (١٧)
الطاقة  لشؤون  الوزراء  رئيس  نائب  ).وقال  الروسية  اويل 
وزير النفط ثامر عباس الغضبان ان الرقعة االستكشافية 
(١٧) من املواقع الواعدة حيث تشير الدراسات واملعلومات  
مليار   (٢-٤) بني  يتراوح  نفطي  مخزون  وجود  الى  االولية 
 ٪(  ٦٠-٧٠) نسبته  ما  الغاز  يشكل  مكافئ  نفط  برميل 
. واكد الغضبان على اهمية هذا املشروع في تعزيز  منه 
يسهم  ما  احملافظة   هذه  في  والغازي  النفطي  النشاط 
فرص  وتوفير  والتنموي  االقتصادي  الواقع  تعزيز  في 
القطاع اخلاص احمللي من خالل  ، فضالً عن دعم  العمل  
العقود الثانوية .وقال مدير عام دائرة العقود والتراخيص 
البترولية عبداملهدي العميدي  ان وزارة النفط وقعت امس 
الرقعة  وانتاج   وتطوير  استكشاف  االولى عقد  باالحرف 
اويل  كاز  ترانس  (ستروي  شركة  مع   (١٧) االستكشافية 
الروسية) ، مشيراً الى قيام  الوزارة بارسال العقد الى اجمللس 

الوزاري للطاقة ومنه الى مجلس الوزراء للمصادقة عليه 
بهدف املضي باجراءات التوقيع النهائي للعقد للمباشرة 
للرقعة  واالنتاج  والتطوير  االستكشاف  بعمليات 
االستكشافية. املذكورة .واضاف العميدي ان العقد يلزم 
الشركة املنفذة ببناء مجمع سكني في محافظة االنبار 
باالضافة الى تطوير البنى التحتية واخلدمية للمحافظة 
بقيمة تخمينية  (١٠٠) مليون دوالر ، فضال عن تخصيص 

مليون دوالر من تاريخ تفعيل العقد بعد مصادقة مجلس 
الوزراء وحلني اعالن جتارية االكتشاف لتمويل تطوير البنى 
على  تعديالت  اجراء  مت   انه  العام  املدير  .وبني  التحتية 
عقود جوالت التراخيص الرابعة وتضمينها في هذا العقد 
وهذه التغيرات تصب  خدمة للصالح العام ، منها الغاء 
البترولية  الكلف  من   (٪١) البالغة  االدارية  التحميالت 
والبالغة  عليها  الفائدة  ونسبة  االضافية  الكلف  والغاء 
LIBOR) وفرض رسوم مقدارها (٣٥٪) من قيمة بيع   +  ٪١)
الى  باالضافة   ، للمقاول  املشاركة  او كل من حصة  جزء 
شركة  ممثل  أكد  العراق.فيما  خارج  املقاول  مكتب  الغاء 
ستروي ترانس كاز اويل الروسية حرص شركته على تعزيز 
وزيادة حجم التعاون مع قطاع النفط في العراق ، وان هذا 
العقد يسهم في حتقيق هذا الهدف ، وان شركته سوف 
تعمل على تطوير هذه الرقعة االستكشافية ومبا يحقق 
االهداف املشتركة لكال اجلانبني .من جهته  قال املتحدث 
بإسم الوزارة عاصم جهاد أن هذا العقد املبرم مع الشركة 
الروسية هو (عقد خدمة ) يشمل عمليات االستكشاف 

والتطوير واالنتاج وتبلغ مساحتها (١٢٠٠٠) كم٢ .

“bíÿnçg@Ü‘«@Û‹«@µÎ˛a@“äy˛bi@…Ó”Ïn€a@Z@¡–‰€a@
âbj„˛a@ø@HQWI@ÚÓœbíÿnç¸a@Ú»”ä€a@@@äÌÏ�mÎ@

البينة اجلديدة/ كاظم العبيــدي
جمللس  العامة  االمانة  اصدرت 
املهندس علي  بتثبيت  قرارا  الوزراء 
وارد حمود مديرا عاما لشركة نفط 

ذي قار باألصالة.
الوزراء  رئيس  نائب  بعث  فيما 

ثامر  النفط   وزير  الطاقة،  لشؤون 
مدير  الى  تهنئة  رسالة  الغضبان 
املهندس  قار  ذي  نفط  شركة  عام 
تعيينه  مبناسبة  حمود  وارد  علي 
له  متمنيا  أصالة  عاما  مديرا 
اداء  العطاء في  واملزيد من  النجاح 

مهام عمله.
واحد  وارد  علي  املهندس  ان  ويذكر 
من الكفاءات الهندسية النفطية 
يسير  ان  استطاع  البلد حيث  في 
بشركة نفط ذي قار نحو بر االمان 
يتابع  حيث  يديه  على  بناها  وقد 

.وبذلك  فيها  وكبيرة  صغيرة  كل 
اجلديدة»  «البينة  جريدة  تقدم 
التهاني  قار  ذي  ومدير مكتبها في 
وارد  املهندس على  الى  والتبريكات 
املدير العام بهذه املناسبة ،وتشكر 

تعاونه املثمر مع وسائل االعالم . 

@ÖÏª@ÖâaÎ@Ô‹«@êÜ‰ËΩa@oÓjrm@âä‘m@ıaâãÏ€a@è‹1@Úflb»€a@Ú„bfl˛a
Ú€bï˛bi@âb”@á@¡–„@Ú◊äí€@�bflb«@�aäÌÜfl

البينة اجلديدة / علي شريف
عقدعضو مجلس محافظة بابل املهندس احمد 
واملشاريع  االعمار  جلنة  رئيس  الغريباوي  عدنان 
ومدير وكادر الدائرة الهندسية مع والدوائر املعنية 
متمثلة مبدير مجاري بابل ودائرة املهندس املقيم 
كافة  ملناقشة  اجتماعا  البلدية  مشاريع  ومدير 
املعوقات واملشاكل ملشروع مجاري احللة الكبير 
للمشروع  والثقيلة  املطرية  الناقلة  (اخلطوط 
الناجعة  احللول  وايجاد  والثاني)  االول  بجزئيه 
احليوي  املشروع  هذا  اجناز  لتسريع  والكفيلة 
حملافظة بابل٠والعمل لتقليل االزدحامات املرورية 
وايجاد الطرق البديلة ملرور العجالت وخاصة في 

املقاطع اجلديدة التي سوف يتم املباشرة بالعمل 
بضرورة  املنفذة  الشركة  توجيه  مت  كما  بها٠ 
اعمال  اكمال  مت  التي  الطرق  باعادة  االسراع 
احلفريات فيها وخاصة في شارع (٦٠) والشوارع 
جلنة  عضو  كشف  اخر  سياق  االخرى٠وفي 
حمزة  علي  بابل  محافظة  مجلس  في  اخلدمات 
دلي الكرعاوي عن ادراج عدد من الشوارع احليوية 
في احملافظة ضمن خطة صيانة و اكساء شوارع 
التي  الشوارع  الكرعاوي:ان  احملافظة٠واضاف 
منطقتي  بني  الرابط  الطريق  شملت  ادراجها  مت 
غرفة  الى  وصوالً  كراغول)   ) قرية  عبر  املار  (نادر) 
جتارة بابل اضافة الى الطريق الواصل من مجسر 

نادر الى مجسر( االم) والطريق الرابط بني منطقة 
الطهمازية وصوال الى مرقد العلوية شريفة بنت 
الطريق  مستلزمات  اكمال  وايضا   ( ع   ) احلسن 
مبينا  العسكري٠  واحلي  املهندسني  بني  الرابط 
الطرق  من  تعد  كونها  الطرق  تلك  ادراج  مت  انه 
الى  اضافة  احملافظة  في  والرئيسة  احليوية 
في  املواطنني  ومطالبات  ملناشدات  االستجابة 
احياء  شوارع  جميع  ان  واشارالى  املناطق٠  تلك 
املدينة مت ادراجها ضمن اخلطة املذكورة و سيتم 
االولويات  و  التسلسل  حسب  اكسائها  تنفيذ 

احملددة٠ 

7jÿ€a@Ú‹ßa@âb©@ Îäífl@pb”Ï»fl@Úí”b‰Ω@b«b‡nua@Ü‘»Ì@›ibi@è‹©

اُّـ / مدرسة التأميم االبتدائية للبنات 
ــة التأميم  ــى ادارة مدرس ــدة» ال ــدة «البينة اجلدي ــر جري ــرة حتري ــدم اس تتق
ــيدة املديرة احالم حسني علي وذلك من   ــها الس االبتدائية للبنات وعلى رأس
خالل تفاعلها الصميمي في التحضير للسنة الدراسية اجلديدة واستقبال 
ــع الطالب واولياء امورهم في  ــالب في املرحلة االولى وطريقة تعاملها م الط
ــحب التوتر الناجت عن االساليب الروتينية وكذلك متابعتها لكافة شؤون  س
ــر مع اولياء امورهم .فبارك اهللا بكل جهودكم خلدمة  الطلبة وتعاونها املثم

ابناء العراق.

@äÌÜ‘mÎ@äÿë

متابعة / البينة اجلديدة
ــركة إنتاج  ــام لش ــر الع ــرأس املدي ت
ــركة  ــي مقر الش ــاء اجلنوب ف كهرب
   GE   ــركة ــعا مع ش ــا موس اجتماع
ــور عضو مجلس محافظة ذي  بحض
ــوش  معاون  ــن وري قار املهندس حس
ــة  الطاق ــؤون  ــى لش املثن ــظ  محاف
ــة  ــدس حامد جهادي ملناقش واملهن
ــب   نص ــد  عق ــود  بن ــرات  فق ــم  أه
محطــــــتي كهرباء ذي قار واملثنى 

املركبتني بطاقة ٧٥٠ ميكا واط لكل 
محطة  وأكد املدير العام على تذليل 
كافة املعوقات وحل املشاكل املالية 
ــر املياه  ــالزم و توفي ــني الوقود ال وتأم
ــروع  ــات املطلوبة الجناز املش بالكمي
وربطها مبنظومة  املمكنة  بالسرعة 
ــاهم في  ــة مما يس ــبكة الوطني الش
استقرار التيار الكهربائي و زيادة عدد 
ــة الكهربائية  ــاعات جتهيز الطاق س

إلى املواطنني  .

@lÏ‰¶a@ıbiäË◊@xbn„a@Ú◊äí€@‚b»€a@äÌÜΩa
@GE@@Ú◊äë@…fl@b»çÏfl@b«b‡nua@êc6Ì

بغداد / البينة اجلديدة
اعلن مصرف الرافدين أن فروعه هي اجلهة الوحيدة التي متنح السلف للموظفني واملتقاعدين ، وقال 
املكتب االعالمي للمصرف في بيان له إن منح السلف للمتقاعدين وموظفي الدولة املوطنة رواتبهم 
لدى املصرف يكون عن طريق فروعه التي تعد اجلهة الوحيدة اخملولة باملنح ،وحذر املصرف من التعامل 
مع اَي جهة تدعي منحها السلف لقاء مبالغ معينة وهي غير مسؤولة عن وجود مثل هكذا جهات 

تقوم بإقناع املتقاعد او املوظف من اجل اعطائه السلف له . 

بغداد / البينة اجلديدة
وحتسني  حماية  دائرة   / والبيئة  الصحة  وزارة  اكدت 
تعاون   برنامج  اعداد  اجلنوبية  املنطقة  في  البيئة 
انشطة  وتنفيذ  والرياضة  الشباب  وزارة  مع  مشترك 
ذلك  .جاء  العراقية  البيئة  حماية  تصب  مشتركة 
خالل اجتماع ضم مدير عام دائرة بيئة اجلنوب وممثلي 
من وزارة الرياضة والشباب وعدد من مسؤولي الدائرة  

حماية  دائرة  عام  مدير  اجلنوب.وقال  بيئة  مقر  في 
وليد  الدكتور   اجلنوبية  املنطقة  في  البيئة  وحتسني 
املوسوي استعداد الفرق الرقابية وكوادر الوزارة باخذ 
دورها بالشكل الصحيح واملناسب في رصد اخملالفات 
واحلد منها ومحاسبة اخملالفني وفق القوانني املتاحة ال 
سيما ان  محافظة البصرة مقبلة على عرس رياضي 
املزدوجة  لنهائيات  املؤهلة  التصفيات  وهو  مهما 

وزير  ممثل  ن  ثمّ من جانبه  اسيا.  وكأس  العالم  لكأس 
االيجابي  الدور  محيي  اخلالق  عبد  والرياضة  الشباب 
ومديرياتها  بدوائرها  البيئة  وزارة  تلعبة  الذي  واملهم 
الهم  املناسبة  احللول  ووضع  التجاوزات  من  احلد  في 
التحديات التي تواجه الواقع البيئي في البالد معتبرا 
النهج التشاركي بني الوزارات خطوة باالجتاه الصحيح 

ومبا يخدم صحة وسالمة املواطنني .

ÒÜÌÜu@ÊÎb»m@÷bœa@NNN@ÚôbÌä€aÎ@lbjí€a@Î@Ú˜Ój€aÎ@Úzñ€a@@

@|‰∂@Ú€ÏÇΩa@ÔÁ@“äñΩa@ Îäœ@Z@ÂÌÜœaä€a@“äñfl
ÂÌÜ«b‘nΩaÎ@¥–√Ï‡‹€@bÓ„Î6ÿ€a@—‹é€a

 بغداد / البينة اجلديدة 
قالت جلنة اخلدمات في مجلس النواب، إن شركة إيرثلنك حتتكر خدمة اإلنترنت في العراق، مبينة أن هذا اإلحتكار 
يجب أن ينتهي.وذكر بيان لعضو اللجنة االستاذ برهان املعموري أن «خدمة اإلنترنت في العراق سيئة جداً وهناك 
مشاكل كثيرة يعاني منها املواطن العراقي كما ان العراق اصبح بعيدا عن التطور املوجود في هذه اخلدمة وكل 
هذا بسبب احتكار الشركات الكبيرة خلدمة االنترنت في البالد.وقال ان الوعود املقدمة من قبل الشركات لوزير 
االتصاالت لم تنفذ وحتاول بعض الشركات ومنها شركة ايرثلنك احتكار االنترنت في العراق وهذا يدعو الى القلق 
من احتمالية ان يتم السيطرة على االنترنت من جهة واحدة وهذا امر يتعلق باالمن الوطني.وطالب االستاذ برهان 
املعموري وزير االتصاالت بالنظر الى هذه املشاكل وعقود الشركات وعدم االبقاء على شركة واحدة تسيطر على 

االنترنت في العراق.ِ

÷aä»€a@ø@o„6„�a@äÿn§@Ÿ‰‹qäÌg@Ú◊äë@ZpbflÜ®a@Ú‰¶

بغداد / البينة اجلديدة 
شهدت بغداد امس انعقاد مؤمتر كبير وحاشد للمطالبة بغلق 
.وانعقد  االنترنت  شبكات  على  (االباحية)  االاخالقية  املواقع 
على  الثقافية  بغداد  مؤسسات  للتجمع  األول  اإلعالمي  املؤمتر 
قاعة املسرح الوطني ببغداد للمطالبة بغلق املواقع الالّأخالقية  
.وطالب  ببغداد  املدني  اجملتمع  منظمات  من  العديد  بحضور 
املؤمترون بضرورة املباشرة من قبل احلكومة ووزارة االتصاالت في 
انشاء البنى التحتية والتقنية الالزمة لغلق املواقع الالأخالقية 
الالأخالقية.  املواد  ملكافحة  وطني  مكتب  انشاء  الى  باالضافة 
وشدد املؤمترون على ضرورة تفعيل القوانني واالحكام التي تفرض 

العقوبات الرادعة بحق من يقوم بنشر وتداول املواد االباحية ..

ÚÓ”˝Åa˝€a@…”aÏΩa@’‹Ãi@Új€b�‡‹€@ÖaÜÃi@ø@7j◊@ä∑˚fl
قال تعالى: ((والذين هم ألماناتهم وعهدهم راعون)) 
صدق اهللا العلي العظيم .. نعيش هذه االيام اجواء 
املسلمني  كل  احزان   .. االحزان  شهر  احلرام  محرم 
وجه  على  السالم)  (عليهم  البيت  اهل  ومحبي 
اخلصوص ، وفي هذه املناسبة يتقدم صاحب موكب 
الدنبوس  هزاع  مطشر  الشيخ   ) احلسني)  (ثارات 
العظام  مراجعنا  الى  العزاء  بخالص  الكناني) 
علي  السيد  االعلى  الديني  املرجع  مبقام  واملتمثلة 
كما  الوارف)  ظله  (دام  السيستاني  احلسيني 
القريشي))  ((جميل  الشيخ  املوكب  رئيس  يشكر 

السيد  وكيل  الوثقى  العروة  جامع  وخطيب  امام 
من  يقدمه   ملا  البلديات  منطقة  في  السيستاني 
الثانية  للمرة  ملوكبنا  وغذائية  مالية  مساعدات 
راجني من اهللا ان ميد في عمره.. ويجعلنا نحن خدام 
تقدمي  نواصل  احلسني)  (ثارات  موكب  في  احلسني 
كربالء  الى  املتوجهني  املشاية  الزوار  الى  اخلدمات 

احلسني (ع) 
الشيخ مطشر هزاع الدنبوس الكناني 
صاحب موكب (ثارات الحسني) َّـ منطقة 
اِّـشتل/ تقاطع البلديات 
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تبحث تونس عن رأس الهرم في جسمها السياسي املستحدث 
ــي قايد  ــة الراحل الباج ــدا أن رئاس ــام ٢٠١١. ب ــوّالت ع ــذ حت من
ــكن قصر  ــأن للبالد زعيما يس ــيني ب ــي أوحت للتونس السبس
ــهر متكئا على جتربته وحنكته وطول خبرته إلدارة  قرطاج ويس
أمور البالد بني قوى توالدت لترثَ بني ليلة وضحاها حكما أطاح 

به ما عرف بأنه «ثورة الياسمني».
ــوا مع التغيير الذي أطاح بنظام زين العابدين بن  كثيرون تعايش
ل االنقالبي الذي حصل بصمت  علي دون أن يعرفوا سرّ ذلك التحوّ

وخرج من عتمة ليل لينهي حقبة ويباشر حقبة أخرى.
ــنوات بعبدالفتاح مورو الرجل الثاني في حركة  التقيت قبل س
ــعى للهيمنة على مفاصل  النهضة. كانت حركته حينها تس
احلكم في تونس وتطلق خطابا منفتحا، مقارنة مبا راج من قبل 
ــها تياراً  ــالمية أصولية متطرفة، وجتهد لتقدمي نفس تيارات إس
ــع خصوصية هذا البلد املصهور  ــياً قادراً على التعايش م تونس

ببورقيبية بنيوية من غير السهل إغفالها.
ــى مورو وخطابه، دون  ــتند كثيرا عل كانت النهضة في ذلك تس
ــالم السياسي في تونس بـ «إخوان  أي ثقة من قبل خصوم اإلس
تونس» سواء في خطاب زعيمهم راشد الغنوشي أو ببراغماتية 

نائبه عبدالفتاح مورو.
ــل في قصر قرطاج  ــل بالقول: «ال نعرف ماذا حص فاجأني الرج
ــل يلمح في ذلك إلى  ــي البالد». كان الرج ــية مغادرة بن عل عش
ــي تونس ليس  ــى منابر احلكم ف ــي إل ــا أتى بتياره السياس أن م
ــالم  ــورة باملعنى الذي لطاملا رُوِّج له، خصوصاً في صفوف اإلس ث
ــالء تونس من  ــالب قصر» قرر إخ ــبه «انق ــي، بل ما يش السياس
ــعى هذه األيام لوضع رئيس  ــلطة تس ــها وإعادة إنتاج س رئيس
على قمة هرمها. صحيح أن هذا النقاش بات متقادما وأن تونس 
ــك الليلة في قصر قرطاج،  ــرار تل تعيش جتربتها وقد جتاوزت أس
تُه الحقا في تونس من حنني خجول وأحيانا علني  إال أن ما رصدْ
ــعون  ــي أن أهل البالد ما زالوا يس ــر به لعهد بن علي يش مجاه

لالهتداء إلى تونس اجلديدة دون أن يلعنوا تونس العتيقة.
ــخص قايد  ــيون عام ٢٠١٤ حمل البورقيبية في ش أعاد التونس
السبسي لرئاسة بالدهم. ففي الصدام الذي اندلع بني التيارات 
ــرى، كان  ــالمية من جهة أخ ــارات اإلس ــن جهة والتي ــة م املدني
للتونسيني قولتهم الفصل في حمل ذلك الرجل لرعاية شؤون 
ــية التي  ــة تراجعت بكافة التيارات السياس ــد. بدا أن الثق البل
ل الغامض، وكان ال بد من إعادة دفة احلل والربط،  ــا التحوّ ارجتله
ــتورية، إلى البورقيبية من  ــا يعانيه الرئيس من قيود دس رغم م

جديد.
ــي ٢٥ يوليو املاضي. بدا أن تونس  ــي ف رحل الباجي قايد السبس
ــل طواعية  ــازة الراح ــاس في جن ــى الن ــت يتيمة األب. مش بات
ــرأ من ذلك  ــاول البعض أن يتب ــني قطعة من تاريخهم. ح مودع
اجلرف العاطفي بالقول أن تونس تغيرت وأن رحيل رئيس انتخبه 
ــدة برئيس آخر  ــق تونس اجلدي ــاوزه وف ــعب تفصيل يتم جت الش

ينتخبه هذا الشعب .

 محمد قواص

رأي

وكاالت / البينة الجديدة
ــدة  املتح ــات  الوالي ــددت  ش
وفرنسا على ضرورة حفظ أمن 
ــيق  ــة في اخلليج، وتنس املالح
ــدول  ال ــزم  تعت ــي  الت ــود  اجله
ــة  ــع مهم ــا م ــة إطالقه األوري
احلماية التي تقودها واشنطن، 
ــون مكملة لها، في  بحيث تك
ــران تفاصيل  ــني أعلنت طه ح
ــص  بتقلي ــة  الثالث ــا  خطوته
ــة، للضغط  ــا النووي التزاماته
ــة من أجل  ــدول األوربي ــى ال عل

حماية االتفاق النووي.
ــدع  الص ــرأب  ل ــة  محاول ــي  ف
ــوف  الصف ــد  وتوحي ــي  الغرب
ــر  وزي ــق  اتف ــران،  إي ــة  مبواجه
ــبر  ــاع األميركي مارك إس الدف
ــية  ــرة الدفاع الفرنس ــع وزي م
ــس، على  ــي، أم ــس بارل فلوران
ــيق جهود البحرية  ضرورة تنس
الفرنسية وواشنطن التي تقود 
لضمان  ــنتينيال»  «س ــة  مهم
ــة املالحة في مضيق هرمز  حري

قبالة السواحل اإليرانية.
ــي، خالل  ــر األميرك ــال الوزي وق
ــع بارلي، في  ــترك م مؤمتر مش
ــس، إن األمن البحري  باريس أم
ــدة،  املتح ــات  للوالي ــة  أولوي
ــتمنع أي  ــالده س ــاً أن ب مضيف
ــدات إيرانية في اخلليج أو  تهدي
ــة في أماكن أخرى.  حتى صيني

ــول اخلطوة  ــؤال ح ورداً على س
ــص  بتقلي ــة  الثالث ــة  اإليراني
االلتزامات املنصوص عليها في 
اتفاق النووي، أكد إسبر أنه لم 
ــغيل  يفاجأ بإعالن طهران تش
ــزي متطورة  ــرد مرك ــزة ط أجه
ــا  ومخزونه ــا  انتاجه ــيزيد  س
ــوم اخملصب. وتابع:  من اليوراني
ــون  يخرق ــال.  أص ــه  «يخرقون
ــار  ــن االنتش ــد م ــدة احل معاه
ــنوات. بالتالي،  ــووي منذ س الن

األمر ليس مفاجئاً».
ــدت بارلي على  من جهتها، أك
بحماية  اجلميع  ــزام  الت ضرورة 
ــت  ــج. وقال ــي اخللي ــة ف املالح
ــي تقود  ــس، الت ــرة إن باري الوزي
ــف  لتخفي ــة  أوربي ــاطة  وس
ــنطن،  ــر بني طهران وواش التوت
إلى  الرامية  ــتواصل اجلهود  س
ــل  ــزام الكام ــران لاللت ــع إي دف
ــام  ــرم ع ــووي املب ــاق الن باالتف
ــركات  ــت أن التح ٢٠١٥. وأضاف
ــز  لتعزي ــة  واألوربي ــة  األميركي
ــون  ــب أن تك ــج يج ــن اخللي أم
ــى  عل ــقة  ومنس ــة  «متكامل
ــة: «علينا  ــد»، متابع نحو جي
ــعنا  ــا في وس ــل كل م أن نفع
ــف  تخفي ــي  ف ــاهمة  للمس
التوتر مع إيران وضمان سالمة 

املالحةالبحرية».
ــتبعدت أن  ــس اس ــت باري وكان

األميركي  التحالف  إلى  تنضم 
ــفن  النفط وس ناقالت  حلماية 
الشحن من تهديدات قد متثلها 
إيران في هرمز، وعوضا عن ذلك 

تسعى إليجاد بديل أوربي.
ــابق، ذكر مسؤول  وفي وقت س
ــي وزارة الدفاع  أميركي رفيع ف
أن  ــون»  «البنتاغ ــة  األميركي
ــيبحث  ــبر وبارلي س ــاء اس لق
ــيق جهود حماية  «تنس سبل 
ــج، وبحث إيجاد  املالحة باخللي
آلية تنسيق بني اجلهود بحيث 
أن  ــاف  وأض ــة».  مكمل ــون  تك
ــزال تعتقد أن  ــنطن ما ت «واش
إيران  ــى  ــق العقوبات عل تطبي

أمر مهم لدفعها للجلوس إلى 
طاولة املفاوضات».

ــاء، احتجز خفر  ــذه األثن في ه
السواحل اإليراني زورقاً أجنبياً 
ــع طاقمه  ــاه اخلليج، م في مي
املؤلف من ١٢ فلبينيا لـ»قيامه 

بتهريب الوقود».
ــفينة  ــران أن الس ــرت طه وذك
كانت حتمل قرابة ٢٨٤ ألف لتر 
من وقود الديزل، بقيمة مليوني 
ــا  احتجازه ومت  ــي،  أميرك دوالر 
ــي  ــيريك ف ــة س ــرب مقاطع ق

مضيق هرمز.
ــران  ــزت طه احتج أن  ــبق  وس
ــج قائلة إنها  ــفنا في اخللي س

تُستخدم في تهريب النفط.
ــاز على  ــي عملية االحتج وتأت
ــج وقيام  ــر في اخللي وقع التوت
«احلرس الثوري» باحتجاز ناقلة 
ــتينا  ــة «س ــط البريطاني النف
ــف  توقي ــى  عل رداً  ــرو»،  إمبي
ــة  ــارق ناقل ــل ط ــلطات جب س
ــا الحقاً. من  ــة مت إطالقه إيراني
ــفت طهران،   ــر، كش جانب آخ
ــل خطوتها الثالثة  عن تفاصي
النووية  ــا  التزاماته ــص  بتقلي
ــى الدول  ــي تضغط بها عل الت
األوربية، من أجل احلصول على 
للحفاظ  اقتصادية  ــب  مكاس

على االتفاق النووي.

ــم منظمة  وقال املتحدث باس
الطاقة الذرية بهروز كمالوندي: 
ــراءات في  ــة إج ــا أربع «اتخذن
إطار اخلطوة لتقليص االلتزام»، 
ــن عدد  ــران زادت م ــاً أن إي معلن
وقامت  ــزي،  املرك الطرد  أجهزة 
بضخ الغاز في اجليل السادس 
ــادة  لزي ــرد  الط ــزة  أجه ــن  م

تخصيب اليورانيوم .
ــي  «ف ــدي:  كمالون ــاف  وأض
ــة إجراءات  ــام بأربع ــال القي ح
ــق بتخصيب  ــرى فيما يتعل أخ
ــام  ــى أم ــن تبق ــوم، فل اليوراني
إيران أي قيود على التخصيب»، 
موضحاً: «أمامنا خطوة مهمة 
في تخصيب اليورانيوم وأجيال 
ــا  ــنقوم به ــرد س ــزة الط أجه
ــه  ــل» . لكن ــهر املقب ــي الش ف
ــحب من  ــد أن بالده لن تنس أك
ملعاهدة  ــل  املكم ــول  البروتوك

احلد من االنتشار النووي.
ــران اضطرت  ــار إلى أن «إي وأش
ــوات الثالث  ــام باخلط إلى القي
ــرف اآلخر لالتفاق  النتهاك الط
ــى  إل ــارة  إش ــي  ف ــووي»،  الن
الرئيس دونالد  إدارة  ــحاب  انس
ــن االتفاق،  ــادي م ــب األح ترام
داعياً الطرف األوربي إلى تسريع 
ــاق لـ»أن  ــه إلنقاذ االتف خطوات

األمور تتعقد شيئاً فشيئاً» .
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وكاالت / البينة الجديدة
ــي مجلس  ــن تبن ــوم م ــد ي بع
ــكل  البريطاني، بش ــوردات  الل
نهائي، مشروع قانون يهدف إلى 
منع خروج اململكة املتحدة من 
االحتاد األوربي (بريكست) في ٣١ 
أكتوبر املقبل من دون اتفاق، في 
ــس الوزراء  ــة جديدة لرئي صفع
ــارض  املع ــون،  جونس ــس  بوري
ــة اإلذاعة  ــون، ذكرت هيئ للقان
أن  ــس،  أم  ،(BBC) ــة  البريطاني
مشرِّعني، بينهم أعضاء طردوا 

ــزب احملافظني  ــام من ح قبل أي
ــاذ  التخ ــتعدون  يس ــم،  احلاك
ــي حال رفض  ــراء قانوني، ف إج
ــل  تأجي ــاوالت  مح ــون  جونس
ــع أن  ــن املتوق ــت». وم «بريكس
الثانية  إليزابيث  امللكة  تصدِّق 
ــداً،  ــون غ ــروع القان ــى مش عل
ــول رئيس  ــارياً. ويق ــر س ليصي
ــه يرغب  ــي إن ــوزراء البريطان ال
ــر،  أكتوب  ٣١ ــي  ف ــال  باالنفص
ــى اتفاق مع  ــواء بالتوصل إل س
ــن دون اتفاق. وأكد  ــاد، أو م االحت

ــوي طلب  ــه ال ين ــون أن جونس
ل «املوت  ــروج، ويفضِّ تأجيل اخل
على االستسالم» فيما يتعلق 
ــت»،  «بريكس ــاء  إرج ــب  بطل
ــت صحيفة ديلي  في حني نقل
تليغراف، عنه أنه ملتزم «نظرياً» 
ويقول  اجلديد.  بالتشريع  فقط 
ــراء انتخابات  ــون إن إج جونس
ــو احلل الوحيد إلنهاء  جديدة ه
ــاد  ــن االحت ــروج م ــة اخل معضل
األوربي، وهو يرغب بإجرائها في 
١٥ أكتوبر، مبا يتيح له احلصول 

ــل  قب ــد  جدي ــض  تفوي ــى  عل
أسبوعني من موعد اخلروج من 
االحتاد. وإجراء انتخابات جديدة 
ــة ثلثي أعضاء  ــب موافق يتطل
املعارضة،  أحزاب  البرملان، لكن 
ــال، تقول  ــا حزب العم مبا فيه
ــتصوت ضد هذا األمر،  إنها س
أو متتنع عن التصويت إلى حني 
ــر  ــذي يجب ــون ال ــريان القان س
ــب تأجيل  ــون على طل جونس
ــاد. ولم  ــالد من االحت ــروج الب خ
ــون من احلصول  يتمكن جونس

ــي  ف ــي  الكاف ــم  الدع ــى  عل
املاضي،  األربعاء  أجري  تصويت 
على الدعوة النتخابات جديدة، 
ــراء تصويت آخر.  ومن املقرر إج
ــون صباح أمس  وقضى جونس
ــط  وس ــكتلندا  اس ــي  ف األول 
ــت»  «بريكس ــدوا  أي ــن  صيادي
ــدة. وقال: «لم يرفض حزب  بش
ــة  ــخ فرص ــي التاري ــارض ف مع
ــات». من جهته،  إلجراء انتخاب
يخطط «العمال» املعارض مع 
مجموعات أصغر الستراتيجية 

لن تترك بديال جلونسون امللقب 
ــتقالة،  ــوى االس ــو» س بـ«بوج
ويحاولون عدم إجراء انتخابات 
ــون على  ــد إجبار جونس إال بع
ــعي  ــع عن موقفه والس التراج
لتأجيل بريكست. وقد يحصل 
ــم التوصل إلى  ــم يت ــك إذا ل ذل
ــر  ــا يحض ــد عندم ــاق جدي اتف
ــاد  ــادة االحت ــة ق ــون قم جونس
األوروبي املرتقبة ببروكسل في 

١٧ و١٨ أكتوبر .
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وكاالت / البينة الجديدة
ــس،  أم ــرة،  القاه ــات  ــة جناي ــت محكم قض
بالسجن املؤبد (٢٥ سنة)، على مرشد جماعة 
ــوان محمد بديع، و١٠ من قيادات اجلماعة،  اإلخ
ــام  اقتح ــة  بقضي ــم  محاكمته ــادة  إع ــي  ف
السجون واقتحام احلدود الشرقية، والتي تعود 
ــر خالل ثورة  ــهدتها مص ــى األحداث التي ش إل
ــا قضت احملكمة بانقضاء  ٢٥ يناير ٢٠١١، بينم
الدعوى للرئيس األسبق محمد مرسي بسبب 
ــس البرملان  ــد رئي ــم باملؤب ــال احلك ــاة. وط الوف
ــادات اجلماعة  ــي، وقي ــعد الكتاتن ــابق س الس
رشاد بيومي وعصام العريان ومحمد البلتاجي 
ــيني وآخرين، كما قررت احملكمة  ــعد احلس وس

ــجن املشدد ١٥ سنة،  معاقبة ٨ متهمني بالس
ــني، أبرزهم الداعية  ــا قضت ببراءة ٩ متهم كم
ــكام اجلديدة بعد  ــازي، وتأتي األح صفوت حج
ــر ٢٠١٦ إلغاء  ــرار محكمة النقض في نوفمب ق
ــة اجلنايات في  ــابقة عن محكم األحكام الس
القضية ذاتها، والتي كان أبرزها اإلعدام ملرسي 
ــيرين  ــس احملكمة محمد ش ــع. وأعلن رئي وبدي
ــاء الدعوى اجلنائية  ــة أمس، انقض خالل جلس
ملرسي في القضية، بسبب وفاته، لكنه أضاف: 
ــتحق العقاب لوال  ــي يس «املتهم محمد مرس
ــابه عند ربه يوم ينادي على رؤوس  وفاته، وحس
األشهاد».وأشار إلى أن جماعة اإلخوان تسعى 
ــييس الدين  من خالل دعاويها الباطلة إلى تس

ــية  ــب سياس واتخاذه مطية لتحقيق مكاس
ــبوهة،  ــا وحتقيق مصاحلها املش ــادة نفوذه لزي
ــاع الوطني  ــن اإلجم ــقاقها ع ــا إلى انش الفت
ــدق التآمر. ويعد  ــداء في خن ــوف مع األع بالوق
ــذ وفاته  ــي من ــذا أول حكم في قضية ملرس ه
ــون ذلك، واصل  ــو املاضي. في غض في ١٧ يوني
ــاعد، محمد علي،  ــال واملمثل املس رجل األعم
ــارع املصري، إذ نشر فيديو  إثارة اجلدل في الش
ــبانيا أمس األول، يواصل فيه  سابعا له من إس
ــة املصرية، واتهام  ــة إدارة أجهزة الدول مهاجم
ــاد، لكنّه لم يقدم أي أدلة  كبار رجالها بالفس
أو وثائق تثبت صحة كالمه الذي يتضمن وقائع 

وأشخاصا رفيعني في النظام املصري .

وكاالت / البينة الجديدة
ــر األمني في الضفة الغربية  تواصل التوت
ــت إدارة  ــزة، بينما أعلن ــة وقطاع غ احملتل
الرئيس دونالد ترامب أن األسابيع القليلة 
ــهد إعالن تفاصيل صفقة  املقبلة قد تش
القرن. وفي تطور جديد، استطاعت طائرة 
ــقاط قنبلة  ــيرة أُطلقت من غزة إس مس
ــرائيلية، قبل أن تعود  ــى األراضي اإلس عل

أدراجها.
داً  ــور مجدّ ــي إلى التده ــاد الوضع األمن ع
ــت القوات  ــزة، بعدما قصف ــي قطاع غ ف
اً  ــة «حماس»، ردّ ــرائيلية مواقع حلرك اإلس
ــرائيل وعلى  على إطالق صواريخ على إس
ــن اجليب  ــيرة (درون) م ــرة مس ــالق طائ إط

الفلسطيني احملاصر.
وأعلن اجليش اإلسرائيلي، في بيان، دخول 
طائرة مسيرة أرسلت من جنوب غزة، اجملال 
اجلوي اإلسرائيلي، مشيراً الى أنها «ألقت 
ــرب اجلدار  ــفة ق ــا يبدو عبوة ناس ــى م عل
ــكرية  الفاصل، ما أحلق أضرارا بآلية عس

قبل أن تعود إلى غزة».
ــك،  ذل ــى  عل «رداً  ــه  أن ــش  اجلي ــح  وأوض
ــتهدفت طائرة إسرائيلية اخللية التي  اس

أرسلت الطائرة املسيرة».
وشدد املصدر على أن التحرك اإليراني جاء 
بعدما اعتبر قادة طهران أن الضربات التي 

ــالمية  ــت من حدود اجلمهورية اإلس اقترب
تخطت خطاً أحمر ضمن تفاهماتهم مع 
ــأن ضبط الصراع مع اسرائيل  روسيا بش
ــى أن «حزب اهللا»  ــار إل ــي املنطقة. وأش ف
ــن الصواريخ إلى  ــتطاع جتهيز عدد م اس
ــالمي، األمر  حركتي حماس واجلهاد اإلس
ــتهداف مناطق حساسة  الذي يهدد باس
ــرائيل ميكنها إحداث دمار كبير  داخل إس
ــة أو الغاز أو  ــل مخازن املواد الكيمياوي مث

محطات الوقود.
ــس األول،  ــاء أم ــي وقت متأخر من مس وف
ــاع غزة  ــس قذائف من قط ــت خم «أطلق
ــي حقول  ــقطت ف ــرائيل، وس ــاه إس باجت
ــب بيان صادر عن  في جنوب البالد»، حس

اجليش .
ــش أن «طائرة  ــك، أوضح اجلي ــى ذل ورداً عل
ــمال  ودبابة قصفتا أهدافاً حلماس في ش

غزة، مبا في ذلك مواقع عسكرية».
ــل  مقت ــد  بع ــف  القص ــادل  تب ــل  وحص
ــقر  ــا) وعلي األش ــع (١٤ عام ــد الربي خال
ــالل  خ ــرائيلية،  إس ــران  بني ــاً)  عام  ١٧)
ــبعني  ــات اجلمعة الثالثة والس احتجاج
ــياج  ــودة»، قرب الس ــيرات الع ــن «مس م
ــن غزة  ــرائيل ع ــذي يفصل إس ــازل ال الع
ــرائيلي منذ أكثر  ــار اإلس ــع للحص اخلاض
ــى  ــب ٦٦ عل ــا أصي ــنوات، كم ــن ١٠ س م

ــاص احلي. وحملت «حماس»،  األقل بالرص
ــؤولية الكاملة  ــرائيل «املس في بيان، إس
ــن نتائج وتداعيات  ــن التوتر في غزة، وع ع
ــرؤ على  ــن، والتج ــل املتظاهري ــة قت جرمي
ــان أن  ــعبنا». وأضاف البي ــاء ش ــاء أبن دم
ــم تفرط بدماء  ــلة التي ل «املقاومة الباس
ــهداء يوما ما، ستبقى الدرع احلامي  الش
ــن واجبها  ــعب، ولن تتخلى ع ــذا الش له
ــة مصاحله وردع  ــه وحماي ــي الدفاع عن ف

ــيرات  «مس أن  ــع  وتاب ــرم».  اجمل ــالل  االحت
العودة وكسر احلصار ستستمر كوسيلة 
ــيرة شعبنا في  ــتمرارا ملس كفاحية، واس

اجلهاد واملقاومة حتى حتقيق أهدافها».
ــوات  الق ــرت  حاص ــك،  ذل ــون  غض ــي  ف
ــرق  ــزون ش ــدة ع ــس، بل ــرائيلية، أم اإلس
ــة الغربية بحثاً  ــة بالضف مدينة قلقيلي
ــطينيني نفذوا عملية  عن مطلوبني فلس
طعن ضد مستوطن وجنله. ووصفت هيئة 

ــة االبن (١٧  ــرائيلية حال ــعاف اإلس االس
ــراً لتعرضه للطعن  ــرة، نظ عاماً) باخلطي
ــمه، في حني وصفت إصابة  في كل جس

األب (٦٠ عاما) بالطفيفة.
ولم تشر وسائل اإلعالم اإلسرائيلية، إلى 
ــرائيليان من مستوطني  ما إذا كان اإلس
ــن  ع ــاؤالت  تس ــارت  وأث ال،  أم  ــة  الضف
ــي عطلة  ــرائيليني ف ــبب دخول اإلس س
ــطينية،  ــبت الدينية إلى قرية فلس الس
ــكرية متنع دخول  ــر العس ــم أن األوام رغ
ــى القرى  ــام إل ــكل ع ــرائيليني بش اإلس
ــياً، أعرب  ــطينية. سياس ــدن الفلس وامل
وزير اخلارجية األميركي مايك بومبيو، عن 
ــف  اعتقاده أن الواليات املتحدة ستكش
ــطينيني  ــالم بني الفلس ــن خطة الس ع
ـــ  ب ــاً  اعالمي ــة  واملعروف ــرائيليني  واإلس
ــابيع املقبلة  «صفقة القرن» خالل األس

من دون تقدمي مزيد من التفاصيل.
ــة  «جامع ــي  ف ــا  ألقاه ــة  كلم ــد  وبع
ــال بومبيو إن  ــاس»، أمس األول، ق كانس
ــل أن ينظر العالم  «اإلدارة األميركية تأم
ــية  ــا لبنة أساس ــة باعتباره ــى اخلط إل
أن  ــداً  مؤك ــا»،  قدم ــي  للمض ــاً  وأساس
ــني ونصف العام  ــوم منذ عام «اإلدارة تق
ــع في جميع  ــاروات على نطاق واس مبش

أنحاء املنطقة» .
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وكاالت / البينة الجديدة
ــا مؤخرا  ــيا وأوكراني ــذت روس نف
ــا لتبادل  ــال انتظاره ــة ط صفق
األسرى والسجناء في خطوة قد 
تسهم في حتسني العالقات بني 
ــن والتي تدهورت منذ ضم  البلدي
ــبه جزيرة القرم في  موسكو لش
ــن أن هذا  ــم م ــى الرغ ٢٠١٤. وعل
ــمل ٣٥ سجينا  التبادل، الذي ش
وأسيرا من كل طرف، قد يساعد 
في إعادة بناء الثقة بني موسكو 
ــا البدء في  ــح لهم وكييف ويتي
ــا  ــأن قضاي ــاد بش ــاوض اجل التف
أخرى إال أن أي طريق نحو التقارب 
ــى األرجح  ــيكون عل ــل س الكام

طويال ووعرا .
ــات مطولة، تزايدت  وبعد مفاوض
التوقعات بشأن تبادل السجناء 
الذي قال عنه زعماء الدولتني في 

األيام املاضية إنه وشيك.
ــبت  ــكو الس ــت في موس وهبط
ــة من كييف  ــية قادم طائرة روس
مت  ــيني  روس ــن  محتجزي ــل  تق
اإلفراج عنهم كما هبطت طائرة 
ــن  ــن م ــل محتجزي ــة تق أوكراني

مواطنيها في العاصمة أيضا.
ــي  األوكران ــس  الرئي ــح  وصاف
ــق  وعان ــكي  زيلينس ــر  فولودميي
ــيا  األوكرانيني الذين أفرجت روس
ــرت لقطات  ــا أظه ــم بينم عنه
ــن  احملتجزي  ٢٤ ــيا  روس ــاة  لقن

ــن الطائرة  ــروس وهم ينزلون م ال
ــكي  ــكو. وقال زيلينس في موس
ــار كييف  ــي مط ــني ف للصحفي
ــار اتفاق  ــاء في إط ــادل ج إن التب
ــي  توصل إليه مع الرئيس الروس
ــني. وأضاف أنه يجب  فالدميير بوت
ــاذ كل اخلطوات «إلنهاء تلك  اتخ
احلرب املروعة» في إشارة للصراع 
ــنوات مع  ــذ خمس س ــر من الدائ
ــيا في  االنفصاليني املوالني لروس

شرق أوكرانيا.
ــة إنترفاكس لألنباء  ونقلت وكال
ــان في  عن مفوضة حقوق اإلنس
ــكالكوفا  موس ــا  تاتيان ــيا  روس
ــراج  ــيا مت اإلف ــا إن ٣٥ روس قوله
ــا في  ــل ٣٥ أوكراني ــم مقاب عنه

إطار عملية التبادل.
ــية  ــت وزارة اخلارجية الروس وقال
ــر اإلفراج املتبادل  في بيان «نعتب
ــجناء كانوا  ــق عليه عن س املتف
ــيا وأوكرانيا  ــن في روس محتجزي
ــرا إيجابيا ينبغي أن تتبعه  مؤش
ــر  ــة أخرى لكس ــوات مهم خط
جمود املوقف احلالي في العالقات 

بني روسيا وأوكرانيا».
ــي دونالد  ــس األميرك ــأ الرئي وهن
ــى  ــا عل ــيا وأوكراني ــب روس ترام
إن  ــر  تويت ــى  عل ــال  وق ــادل،  التب
ــدا، رمبا  ــاء طيبة ج ــوة «أنب اخلط
ــو  ــرة نح ــوة كبي ــون أول خط تك

السالم».



 جاسب الشريفي

القنوات  بعض  أطلقت  بالغريبة  ليست  ظاهرة  في 
أو  مسموعة  كانت  سواء  شعواء  حملة  االعالمية 
تارة  االجتماعي  التواصل  مواقع  طريق  عن  أو  مرئية 
جزافا  التهم  تكيل  وهي  باملباشر  وأخرى  باالشارة 
العتبة  وخصوصا  دليل  وبدون  الدينية  للمؤسسة 
احلسينية والعباسية واعتبر املراقبون أن هذا األمر هو 
إساءة الى مقام املرجعية وتشويه سمعتها واضعاف 
نظر  وجهة  هناك  لكن  جمهورها  وبني  بينها  العالقة 

بإقامة  العتبتني  قيام  وهي  باالهتمام  جديرة  أخرى 
مشاريع اقتصادية كبرى وخصوصا في القطاع الزراعي 
واستصلحت  العاملة  األيدي  من  العديد  استقطبت 
خطط  وقوضت  الزراعية  األراضي  من  الدومنات  آالف 
األستيراد من دول اجلوار بدرجة كبيرة و مشاريع أخرى 
األلبان  وصناعة  واملواشي  الدواجن  حقول  تطوير  في 
وأصبحت  وغيرها  الغازية  واملشروبات  املعدنية  واملياه 
وبدأت  االقتصادية  املشاريع  من  في كثير  رئيسا  العبا 
تفرض نفسها على الساحة احمللية واكتسبت أعمالها 
الثقة واجلودة ومن مشاريعها املهمة  قيامها بانشاء 
مطابع كبيرة وطباعة املناهج الدراسية بصورة حديثة 
والصناعي  العمراني  للتطوير  مراكز  وانشاء  ومميزة 
ووضع حجر األساس للدخول في عالم االتصاالت  وهو 
مبثابة الوزة التي تبيض ذهبا وغيرها من املشاريع لكن 
سوى  منها  يظهر  وال  اعالميا  مغيبة  املشاريع  هذه  
النزر اليسير بني فترة وأخرى فالهجمة الشرسة على 
العتبتني لها بعد آخر وهو استهداف االقتصاد العراقي 

وتقويض األمن ونشر الفوضى والبطالة وجعل العراق 
سوقا رائجة لتصريف بضائع دول اجلوار 

القادمة  املرحلة  في  العتبتني  إدارة  من  واملطلوب 
لوضع  االستراتيجي  التخطيط  بخبراء  االستعانة 
مشاريع  النشاء  املدى  وبعيدة  متوسطة  خطط 
كبرى يكون لها دور مؤثر في حتريك االقتصاد العراقي 
األخرى  العراقية  احملافظات  مشاريعها  تشمل  وأن 
بانشاء  قيامها  وكذلك  العراق  جنوب  وخصوصا 
مشاريع  مثل  الدولية  املنظمات  مظلة  حتت  مشاريع 
حتت  الزراعة  ومشاريع  املتحدة   لألمم  التابعة  التنمية 
ومشاريع  (الفاو)  العاملية  األغذية  منظمة  اشراف 
منظمة  اشراف  حتت  والتعليم  الصحة  مجاالت  في 
تأخذ  لكي  التدوير   اعادة  ومشاريع  اليونسكو 
مشاريعها صبغة عاملية وحتصل على دعم مالي دولي 
مشاريعها  جميع  أن  وخصوصا  مدروس  وتخطيط 
تدعو  التي  املستدامة  التنمية  برامج  ضمن  تدخل 
العالم  مستوى  على  تطبيقها  الى  املتحدة  األمم 

وتستحوذ على مساحة اعالمية على الصعيد الدولي 
إنشاء  العتبتني  ادارة  من  املطلوب  اخر  صعيد  وعلى 
هيئة إعالمية  تسلط األضواء على مجمل األنشطة 
الشراكة  من  نوعا  وتخلق  بها  تقوم  التي  والفعاليات 
العراقي  املواطن  ليكون  العراقي  الوطني  االعالم  مع 
على علم ودراية بكل تفاصيل ما تؤديه العتبتني ومن 
دوره  يأخذ  ال  العراقي  إالعالم  أن  نالحظ  أخرى  جهة 
لها  والتي  املهمة  املشاريع  على  الضوء  تسليط   في 
البينة  جريدة  باستثناء  البالد  قدرات  تطوير  في  دور 
وصفحاتها  امكانيتها  كل  سخرت  والتي  اجلديدة 
الستقبال اآلراء واالفكار التي تدعو الى وجوب نهضة 
صناعية كبرى ومتابعة افتتاح املشاريع وبيان اجلدوى 
االقتصادية لها وال تخلو صفحاتها من االشادة بكل 
جهد وطني خير له تأثير في دعم االستقرار السياسي 
واالقتصادي في البالد والتي تستحق أن حتصل بامتياز 
فليعمل  (وملثل هذا  واملواطن  الوطن  لقب جريدة  على 

العاملون) .

احمد اوات 

املُشبعة  الرتابةِ  ترسبات  البعض  افكار  غزت 
يحاولونَ  جتعلهم  حميةٌ  اما  امرين  بنيَ  وصاروا 

تنهي  جلطةٌ  واما  التغيير  بسباق  اللحاقَ 
وزارةِ  ففي   !! وزاري  بأمر  وتنقلهم  تكليفهم 
كواليسُ  العامة  والبلديات  واالسكان  االعمار 
غدت للبعض كالكوابيس !! سأكشفُ بعضها 
بوابات  كواليسنا  في  اعالمي  أني  وعذري 
لوثائقنا  الكترونية  وارشفة  ملبانينا  الكترونية 
الكترونية  وجبايةٌ  نا  لعروضِ الكتروني  وتقدميٌ 
العالناتِنا  الكترونية  ولوحات  الستحقاقاتِنا 
الهندسية  مالكاتِنا  مع  الكتروني  وتواصلٌ 

والفنية امليدانية.

في كواليسنا خطط شبابيةٌ لتأسيس شركةٍ 
حتفيزية  ومسابقات  الشباب  يُديرها  صغيرة 
االسكان  لنادي  ودعمٌ  منهم  االبرز  الختيارِ 
اخلبرة حتى  مع  الشابة  للعناصر  وزجٌ  الشبابي 
احتلَ الشبابُ تقريباً نصفَ املواقع القيادية في 

الوزارة.
مدناً  تضمُ  ملشاريعَ  دؤوب  عملٌ  كواليسنا  في 
رأس  لتعزيزِ  وسعيٌ  متكاملة  عصريةً  سكنيةً 
ليُغطي  دينار  بترليوني  االسكان  صندوق  مال 
ثلثَ حاجةِ البلدِ من الوحداتِ السكنية سنوياً..

في كواليسنا
الطابع  تكسرُ  جديدة  جسورٍ  النشاء  خططٌ 
وخططٌ  العراق  في  للجسور  الكالسيكي 
لتطويرِ شبكات الطرق وادارتِها عبرَ االستثمار.

في كواليسنا 
بصمةٌ معماريةٌ جديدة في مبانينا حتاكي تراثنا 
وحمالتٌ مستمرة لتأهيلِ مواقع العمل وادامتها 
التدخنيُ  قريباً  املدخنني  ونظافتها وسيعز على 

في اروقتها.
مشروعاً   ٣٥٠ الكمالِ  معركةٌ  كوالسينا  في 

املاء واجملاري  متوقفاً في كل القطاعات وخاصة 
الى  االجور  من  تبقى  ما  لتحويلِ  كبيرة  وجهودٌ 

عقود وتنظيم اليةِ نقل الصالحيات.
النفوس  العمار  ساميةٌ  رسالةٌ  كواليسنا  في 
والوحدة  االنتماء للوطن  اوالً ونشر احملبة وتعزيز 

والشعور باملسؤوليةِ وبثِ االمل..
خالفنا  من  لكل  كوابيس  صارت  كواليسنا 

الهدفَ والتوجه فرسالتُهم بغضٌ ودمار

 سالم حربي الشويلي

ان التوترات اخملتلقة في املنظقة واتساعها على ايقاع سياسة 
للتجييش  التسارع   من  تتوانى  ال  التي  الدول  من  العديد 
، يحتار االنسان  والتصعيد والتحريض بكافة االدوات والسبل 
االرهاب  املقدسة ضد  العراقيني  ، من حرب  بها  يبتدئ  اين  من 
املسجلة  مباركتها  املعروفة  الدول  تلك  من  (املصنوع  الدولي 
عتاة  الرافدين  ارض  على  اجتمع  حيث   ، لبلدنا)  بعدائيتها 
االرهاب العاملي وما سبقها من اعمال اجرامية  ارهابية فظيعة 
خالل اكثر من خمسة عشر سنة راح ضحيتها عشرات االالف 
، ثم  االبرياء من سيارات املفخخة واالغتياالت واالختطاف  من 
اليمن  املستمرة في  الظاملة  احلرب  (اجلهات نفسها)  ابتداع  مت 
لتدميره بالتمام والكمال والكثر من اربعة سنوات وبذرائع واهية 
وملفقة وسبقها افتعال حرب دامية حتت قناع الربيع العربي 
وحتت مسمى النزاع السوري ، حيث احرقت نيران احلرب االهلية 

البشرية  و  االقتصادية  البلد  مقدرات  من  واليابس  االخضر 
بادوات  طاحنة  سنوات  ثماني  من  والكثر  مستمر  الدم  بنزيف 
(نفس ماركة صناعة تلك اجلهات)  احداث غزة واحلروب املتكررة 
عليها وما الت اليه من مآس امام اعني دول اليندى لها جبني،  
بقوى  الشعب  انقسام  عنه  الناجم  الليبي  الصراع  وجتهيز 
السودان  واحداث  اجلهات)،  (نفس  باسلحة  لتتقاتل  متناحرة 
وتداعياتها ومحاولة االلتفاف على ارادة الشعب  برغبة (نفس 
واملغرب  اجلزائر  بني  االزلي  الغربية  الصحراء  خالف   ، اجلهات) 
وتغذيته وتسخينه بني حني واخر من مخططاتهم، خلق دوامة 
وتشظيها  سياسيها  توجهات  وتفرق  تونس  في  االضطرابات 
وتعمقها واذكائها بالتضادات الرضاء سياسات (اجلهات ذاتها)، 
تدربها  مجاميع  من  سيناء  في  املستمرة  الدامية  االحداث 
وتوجهها (مفردات قاموس خططها العدوانية )، وال نزيد على 

ذلك الن (احلبل على اجلرار).
وبنفس  اجلهات  تلك  صدرته  ما  احدث  آخرا   وليس  واخيرا 
ماركة  مكرها وخبثها، هو ما نشهده من االحداث املتسارعة 
في منطقة اخلليج وازدياد خطورتها ، حيث خطط لها ورسم 
اهدافها في غرف ودوائر (تلك اجلهات) التي افتعلت  كل املآسي 
وشهدتها  ذكرناها  التي  االهلية  والنزاعات  والصراعات  احلروب 
خارطة الوطن العربي املمزقة ، ان  التهديدات املتبادلة بوجود 
عبر  اجلنود  من  االالف  وارسال  الطائرات  وحاملة  االساطيل 
 ، البترودوالر   املليارديرية املدفوعة من دول  احمليطات والفاتورات 

سياسة ارتفاع وانخفاض مناسيب التوقعات باحلرب القادمة، 
والداني  القاصي  يعلمه   ، الغير  اوحد  واحد  هدف  يحددها 
في  الراسخني  اجتهاد  او  الوعي  اهل  تأويل  الى  واليحتاج 
السياسة او لهم النبوغ واملعرفة في مجريات احلوادث واالمور، 
منحدر  اقدامه  مست  وبعضهم   حافاتها  من  يقترب  اجلميع 
هاويتها باحلروب املشتعلة االن على تراب املنطقة الساخن ، ان 
ما يدور في عقول اصحاب اجلهات املتنفذة عامليا التي افتعلت 
العظمى  (الدولة  هم   ، للمنطقة  الشامل  الدمار  ذلك  كل 
قادة  بأمر  املؤمتِر  االبيض  البيت  في  القابع  اليوم  ميثلها  وما 
ربيبتها في تل ابيب  وحليفاتها دول الغرب وتابعيها املطيعني 
) ، كلهم دون استثناء  املنبطحني من حكام املنطقة العربية 
قضية  وتصفية  (اسرائيل)  أمن  ضمان  اال  رأسهم  في  اليدور 
القواعد  ، لذا البد ان جتيش اجليوش وتتوسع  فلسطني احملتلة 
العسكرية وتدفع الدول فاتورات اجملهود احلربي وتباح اراضيها 
قرار  ولكن   ، وقوعها  آجال  او  عاجال  اخملطط  االقليمية  للحرب 
احلرب العدوانية املنتظرة التي تشعل املنطقة  عن بكرة ابيها، 
ومن  ابيب  تل  في  الكنيست   كراسي  على  يجلس  من  يصدر 
يخالف ذلك يعيش في  وهم وخيال ، ولكن نتائجها ستخيب 
من راهن على اعداء احلق وتكون بها مالمح نهاية للباطل بكل 
عناوينه وااليام القادمات لها قول الفصل بحكم اهللا سبحانه 
لِنيَ (٥٧))  اصِ يْرُ الْفَ وَ خَ َقَّ وَهُ صُّ احلْ ِ يَقُ

َّ
مُ إِال هللاِ ُكْ وتعالى ، (إِنِ احلْ

األنعام.  

قصي اِّـسعودي 

امام  مفتوحة  ساحة  النجاح 
الناس  من  الكثير  ولكن  اجلميع 
يعتبرون  احلياة  مرافق  مختلف  في 
وتبدأ   .. لهم  تهديداً  االخرين  جناح 
البعاده  الناجح  ذلك  ضد  احملاوالت 
االليات  ومبختلف  التقدم  طريق  عن 
واالساليب الالسلمية وغير النزيهة.. 
نصيحة لك ايها احلانق ، ان لم تكن 
النجاح  طريق  تبدأ  ان  على  قادرا 
غيرك..  طريق  تعترض  ال  لنفسك.. 
حتى  يتخاذل  لن  النجاح  عرف  فمن 
يحرز االشواط في ذلك الطريق ودرب 
بدال   .. اشواطه  تنتهي  ال  النجاح 
عن  الباحث  طريق  في  تقف  ان  من 
النجاح.. تقدم وحاول ان تخوض جتربة 
لرمبا تنجح فيه ال  البحث عن شيء 
على  ترتسم  والذي  اخلاسر  تكون  ان 
وجهه اخليبة في كل شوط يسجله 
الناجح  والناجح هو شخص يسعده 
تكالبت  ملاذا  اعرف  ال   .. اجلميع  جناح 
املتربصني  من  والظالم  الشر  غرابيل 
باستهداف  االيام  هذه  بالناجحني 
اخلطيب  لؤي  الدكتور  الكهرباء  وزير 
إدارته  فترة  خالل  جناحه  اثبت  الذي 

للوزارة.
الكل يتكلم عن الكهرباء وترك باقي 
امور احلياة ملاذا ال نتكلم عن الصحة 
التي  احلكومية  املستشفيات  وعن 
وعن  املواطن  على  نقمة  عن  عبارة 
املواطن الذي يذهب مهروال لصاحب 
املولد لدفع االشتراك الشهري خوفا 
املولد  صاحب  عنه  يقطع  أن  من 

الكهرباء وال يسدد مابذمته من أجور 
التي  اخلدمات  رغم  الكهرباء  لوزارة 
تقدم للمواطن من قبل وزارة الكهرباء 
أين تبليط الشوارع الفرعية ال وجود 
له اين الهاتف األرضي ال وجود له أين 
خدمات  أين  له  وجود  ال  النقي  املاء 
القائمة  لها  وجود  ال  العام  النقل 
أعلم  ال  يتكلم  أحد  ال  ولكن  تطول 
ملاذا هذا الهجوم على وزارة الكهرباء 
وباألخص  الفترة  هذه  وبالتحديد 
الدكتور لؤي اخلطيب انسان مستقل 
الوحيد خدمة  ينتمي حلزب وهمه  ال 
الوطن واملواطن استلم وزارة الكهرباء 
بتركة ثقيلة بدأ بتصحيح األخطاء 
اهمها التعاقد مع الشركات العاملية 
الرصينة دون وسطاء ما ازعج بعض 
مصاحلهم   تضررت  والذين  املتفعني 
الف   ٣٣ إسعاد  اجل  من  جاهدا 

املالك  على  تثبيتهم  خالل  من  عقد 
ألكثر  حلمهم  كان  علما  الدائم... 
اخلطيب  لؤي  سنة   عشر  ثالث  من 
من  الرغم  وعلى  اشهر  سبعة  في 
اعدت  والفنية  املالية  التحديات 
انتاجية  طاقة   ٢٠١٩ للعام  الوزارة 
واط  ميكا   ٣٥٠٠ مبعدل  بحدود  ٪ ٢٥ 

مقارنة مبستويات العام املاضي

خارطة  عقود  من  حزمة  وتوقيع    
العراق  في  الكهرباء  قطاع  إعمار 
واملتعلقة  سيمنز،  شركة  مع 
باحملافظات اجلنوبية (كمرحلة أولى)، 
املشاريع في تطوير  حيث ستُسهم 
ورفع كفاءة  والتوزيع  النقل  شبكات 
منظومة الطاقة خالل فترة ال تتجاوز 

١٨ شهراً، لرفد عملية التنمية.
ألول مرة في تاريخ شبكة توزيع بغداد 
متكن من تصريف حمل ٤٨٥٠ م.و. في 
قريباً  الى٥٠٠٠م.و.  صعوداً  العاصمة 
النقل  محطات  من  عدد  دخول  بعد 
محطة  مثل  العمل  في  والتوزيع 
قصور  وسبع  والبلديات  الشعب 
ينعكس  ما  والفضيلة  والرئاسة 
التجهيز  ساعات  زيادة  على  ايجاباً 
شركات  مع  التعاقد  للمواطنني.  
الالف  جتهيز  مت  حيث  الصناعة  وزارة 
احملوالت اضافة الى فتح الكثير 
والتي  التحويلية  احملطات  من 
في  كبير  بشكل  اسهمت 
ساعات  وزيادة  االختناقات  فك 
ويريد  نستهدفة  ملاذا  التجهيز. 
الصدفة  سياسيي  بعض 
كفوءا   رجال  كونه  استجوابه 
واسلوبه  الراجحة  بعقليته 
الكهرباء  ادارة  فن  في  الراقي 
يهمه  من  الى  ومفاصلها 
مواطنني  من  رسالة  هذه  االمر 
وموظفني وهذا اقل ماذكر وذلك 
للدكتور  كثيرة  اإلجنازات  الن 
والميلك  جدا  كبيرة  والتركة 
ليجعل  سحرية  عصا  الرجل 
ملف الطاقة مشابه لدول اوربا علما 
اليقتصر  الطاقة  ملف  مسؤولية  ان 
على ملف الكهرباء فقط بل تشترك 
السيادية  الوزارت  من  العديد  فيه 
واخلدمية واألمنية . والتي تكون عائقا 
مشاريع  إجناز  في  األحيان  بعض  في 

ومخططات وزارة الكهرباء.

عباس الخفاجي

الذي  التغيير  من  عاما  عشر  ستة  بعد 
فيه  أرتكبت  والذي   ، العراق  في  حصل 
خالل  من   ، وجسيمة  فادحة  أخطاء 
التي  املدروسة  وغير  االرجتالية  القرارات 
أصدرها سيئ الصيت بول برمير ، احلاكم 
والتي  للعراق،  األمريكي  العسكري 
اجليش  حل  جسامة  أعظمها  كانت 
تعداد  البطل ولست هنا بصدد  العراقي 
مفاخر هذا اجليش وبطوالته فأنها جلية 
للقاصي والداني .. ولقد انتبهت احلكومة 
أن  وتيقنت  برمير،  بول  خلطا  العراقية 
لم   ، املنحل  العراقي  اجليش  منتسبي 
يكونوا يوما إال حماة ألرض العراق وعرضه 
بإحالتهم  الديوانية  األوامر  فأصدرت   ،

لهم  وصرفت   ،  ٢٠٠٦ عام  التقاعد  على 
اخلدمة  قانون  وفق  التقاعدية  الرواتب 
باقي  وتناست   ، العسكري  والتقاعد 
حقوقهم التقاعدية املنصوص عليها في 
القانون أعاله ، وهي مكافأة نهاية اخلدمة 
واالجازات   ، واحدة  سنة  رواتب  يعادل  ما 
االسمي  الراتب  تعادل  التي  املتراكمة 
الظروف  من  وبالرغم  أشهر.  لستة 
وقلة   ، املتقاعدين  لشريحة  الصعبة 
األغلبية  ومعاناة   ، التقاعدية  رواتبهم 
املزمنة  األمراض  من  عدد  من  منهم 
صبرهم  أن  إال   ، بالعمر  تقدمهم  نتيجة 
كان كبيرا وطويال حتى استبشروا خيرا 
بإدراج فقرة مكافأة نهاية اخلدمة ضمن 
يزيد  ال  بأن  مع حتديد   ،  ٢٠١٩ عام  موازنة 
مبلغ الدفعة الواحدة على عشرة ماليني 
دينار ،إال أن الالفت للنظر أن البعض صرح 
الدفع  بأن   ، فضائية  قناة  من  أكثر  وفي 
املليون  ونصف  مليونني  مبعدل  سيكون 
هذا   ، باملكافأة  املشمولني  ولكافة  دينار 
املالية  وزارة  من  اخملصص  املبلغ  أن  يعني 
معلوم وأن عدد املشمولني محدد ومعروف 

أيضا ، وبالرغم من كل ذلك فأن الهيأة في 
تتراجع  ثم  للصرف  موعدا  حتدد  مرة  كل 
عنه لتحدد موعدا آخر بدال عنه بذريعة 
،إذاً  املشمولة  األسماء  تدقيق  إجناز  عدم 
كيف مت تقسيم املبلغ اخملصص على عدد 
املشمولني  قوائم  تكن  لم  إن  املشمولني 
منجزة؟ وهذا تالعب باعصاب املتقاعدين 

حقوقهم  على  احلصول  ينتظرون  الذين 
ينتظر  من  فمنهم   ، اجلمر  من  أحر  على 
وآخر   ، العالجي  للسفر  املكافأة  استالم 
رابع  و  بيته  لترميم  وثالث  ابنه  لزواج 
، والى آخر مشاكل وهموم  لسداد ديونه 
املتقاعدين. شريحة املتقاعدين  شريحة 
العراق  خدموا  رجال  بها   يستهان  ال 

وامكانياتهم  خبراتهم  خالصة  وقدموا 
والعزيز  الغالي  البلد  لهذا  وجهودهم 
يستحقون  فأنهم  وبذا   ، قلوبنا  على 
وعرفانا  واحتراما  تقديرا  لهم  االنحناء 
باجلميل ، وال فضل ألي جهة كانت بصرف 
استحقاقاتهم املنصوص عليها قانونا ، 
أنعم  التي  العراق  خيرات  من  جزء  ألنها 

اهللا علينا بها أجمعني .ومع أن الكثير من 
أقاربه  النواب البد وأن يكون أحد  السادة 
املتقاعدين  من  أصدقائه  أو  معارفه  أو 
العسكريني ، إال أن أحدا منهم لم ينبس 
ببنت شفة و يطرح معاناتهم حتت قبة 

رعد  النائب  لها  تصدى  حتى   ، البرملان 
يوم  جلسة  في  مداخلته  في  الدهلكي 

١٤ آذار ٢٠١٩ ، حني طلب من رئيس اجمللس 
مدير  السيد  استضافة  على  املوافقة 
مالبسات  على  للوقوف  التقاعد  هيأة 
وقد  ملستحقيها  املكافأة  صرف  عدم 
مرت شهور ثالث على إقرار موازنة البلد.

التواصل  مواقع  في  األصدقاء  أحد  نشر 
 ، عسكري  متقاعد  جاره  أن  االجتماعي 
ترتبت في ذمته ديونا ال يقوى على سدادها 
من  الرجل  سمع   ، التقاعدي  راتبه  لقلة 
أقرانه أن املكافأة ستصرف يوم اخلميس  ، 
فوعدهم بسداد ديونه عصر اخلميس آمال 
أن يستلم مكافأته صباح ذلك اليوم ، وملا 
 ، املكافأة  يستلم  ولم  اخلميس  انقضى 
السكر  وارتفعت نسبة  تدهورت صحته 
في جسمه ونقل الى املستشفى ، وبعد 
متوجها  األخيرة  أنفاسه  لفظ  ساعات 
الى الباري عز وجل ، احلق العدل ، الذي ال 
يظلم عنده أحد، وسيكافأ بجنات اخللد، 
العظيم. العلي  أال باهللا  وال حول وال قوة 

فيامن مت تكليفكم بخدمة عامة ارحموا 
رب  يرحمكم  أن  عسى  املتقاعدين 

السماء .

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

شريحة اِّـتقاعدين  شريحة 
ال يستهان بها  رجال خدموا 
العراق وقدموا خالصة خرباتهم 
وامكانياتهم وجهودهم لهذا البلد 
الغالي والعزيز على قلوبنا

َّـ كواليسنا خطط شبابيةٌ 
لتأسيس شركة صغرية يـُديرها 
الشباب ومسابقات تحفيزية 
الختيارِ االبرز منهم ودعم لنادي 
االسكان الشبابي

من عرف النجاح لن يتخاذل 
حتى يحرز االشواط َّـ ذلك 
الطريق ودرب النجاح ال 
تنتهي اشواطه
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التايمــز: األفغان يتخوفون من عواقب االتفاق 
بني واشنطن وطالبان

ــه أنثوني لويد  ــال كتب ــرت صحيفة التاميز حتلي نش
بعنوان ”األفغان يشعرون باليأس جتاه اتفاق السالم 
ــر على طبق  ــان النص ــلم طالب ــي الذي يس األمريك
ــالم  ــى مباحثات الس ــارة منه إل ــب“ في إش من ذه
األمريكية مع حركة طالبان ومردودها على الشعب 

األفغاني.
ــير الكاتب، الذي زار أفغانستان عام 1996 أثناء  ويش
ــتان في حربها  ــد انتصار أفغانس احلرب األهلية بع
ــع االقتصادي  ــوفيتي، إلى أن الوض على االحتاد الس
ــن، مبن فيهم  ــت دفع الكثيري ــيئ في ذلك الوق الس
األطفال، إلى امتهان أي عمل للحصول على مصدر 

للدخل، مبا في ذلك جتميع اخلردة لغرض بيعها.
وبدت أفغانستان التي كانت حتكمها حركة طالبان 
ــا العاصمة كابول، مليئة باخلراب  حينها، وخصوص
والدمار نتيجة احلرب الطويلة بجانب 4 سنوات من 

احلرب األهلية بني احلركة ومعارضيها من املليشيات 
املسلحة التي كانت إلى وقت قريب تقاتل إلى جوارها 
ضد العدو الوحيد (االحتاد السوفيتي)، بحسب لويد.

ــه وبينما  ــتان، إن ــل التاميز في أفغانس ويقول مراس
تستعد الواليات املتحدة لإلعالن عن تفاصيل اتفاق 
مع حركة طالبان، يالحق السكان شبح عودة احلرب 
األهلية التي عاشوها في تسعينيات القرن املاضي. 
ــتقرار الوضع نوعا ما في البالد  فعلى الرغم من اس
ــكل  ــف يبقى جزءا من حياة األفغان بش إال أن العن
ــاوالت إبرام صفقة مع طالبان  عام.ويرى لويد أن مح
ــي تقترب من  ــة 18 عاما، ها ه ــتمرت قراب والتي اس
ــاح، إذ أعلن املبعوث االمريكي إلى كابول، زملاي  النج
ــاء املنصرم  ــوم الثالث ــة طالبان ي ــل زاده، وحرك خلي
التوصل إلى اتفاق مبدئي يقضي بانسحاب القوات 
ــتان في نهاية شهر نوفمبر/  األمريكية من أفغانس
ــروط تلتزم  ــل ثالثة ش ــي 2020، مقاب ــرين الثان تش
ــروط هي: بدء  ــح الكاتب أن الش ــا طالبان.ويوض به
ــع احلكومة األفغانية، خفض الهجمات  التفاوض م
ــيطرة القوات األمريكية  على املناطق اخلاضعة لس

وأخيرا طرد تنظيم القاعدة من البالد.
ــق الرئيس ترامب،  ــا حصل االتفاق على تصدي وإذا م
وهو الذي طاملا أبدى رغبته في إنهاء احلرب األمريكية 
ــتان، فستبدأ الواليات املتحدة  الطويلة في أفغانس
ــا املتواجدة  ــث قواته ــدي، أي ثل ــحب 5400 جن بس
ــير املقال إلى أن الظروف  هناك، خالل 135 يوما.ويش
التي أحاطت باملفاوضات خلقت نوعا من عدم الثقة 
ــة األفغانية  ــعر احلكوم بني جميع األطراف، إذا تش
ــد  ــه ال توج ــات ان ــاء املفاوض ــتبعدت أثن ــي اس الت
ــالمتها وعدم االنقالب عليها  ضمانات أمريكية بس
ــة إلى ذلك، فإن  ــروج القوات األمريكية.إضاف بعد خ
احلرب الطويلة التي خاضتها أمريكا في أفغانستان 
ــتخدام األرض  ــذ 2001 والتي هدفت إلى عدم اس من
ــة كمنصة لتنفيذ هجمات ”إرهابية“ حول  األفغاني
العالم، ستبدو وكأنها باءت بالفشل إذا ما مت توقيع 

االتفاق بني أمريكا وحركة طالبان.

ديلي تلغــراف : اِّـبعوث الجديد للســالم َّـ 
الشــرق األوســط ”يفتقد الخربة“َّـ صحيفة 

ديلــي تلغــراف كتبت ليلــى موالنــا ألن من 
بــريوت تقريرا عن اِّـبعــوث األمريكي الجديد 

للشرق األوسط. آَّـ بريكوفيتش.
ــير الكاتبة إلى أن آفي بيركوفيتش، والذي يبلغ  وتش
ــون غرينبالت،  ــيخلف جاس ــن العمر 30 عاما، س م
ــد أن أعلن  ــب، بع ــابق لترام ــاري الس ــي العق احملام
ــن منصبه كمبعوث  ــيتنح ى ع يوم اخلميس أنه س

للشرق األوسط..
ــرج من كلية احلقوق  ــل بيركوفيتش، الذي تخ ويعم
ــاعدا لكبير  ــام 2016، مس ــارد في ع ــة هارف بجامع
ــب جاريد  ــض وصهر ترام ــت األبي ــاري البي مستش
ــق حملة ترامب في  ــنر. بعد انضمامه إلى فري كوش
ــير  ــة عام 2016، وتش ــة األمريكي ــات الرئاس انتخاب
ــة  ــه أي خبرة في السياس ــدم امتالك ــر إلى ع تقاري

اخلارجية.
ونقلت الكاتبة عن املتحدثة السابقة باسم البيت 
األبيض، هوب هيكس، قولها إن واجبات بيركوفيتش 
ــية هي ”اخلدمات اللوجستية اليومية مثل  الرئيس

إحضار القهوة وتنسيق االجتماعات“.
ــتتركز مهامه على دعم خطة  وبحسب املقال فس
ــالم األمريكية بني اإلسرائليني والفلسطينيني  الس

في أوقات التوتر الشديدة.
ــن  ــل الذي ــاب العم ــد أرب ــى أن أح ــال إل ــير املق وش
ــر إن أداء  ــال على تويت ــم بيركوفيتش ق ــل لديه عم
ــاب وإنه يحتاج  ــم يكن مثيرًا لإلعج بيركوفيتش ل
ــيطة، أما  ــل مع املهام البس ــاعدة للتعام إلى املس
ــد من أنه  ــط؟ فأنا متأك ــرق األوس ــالم في الش الس
سيبلي بالء حسنا“ قالها متهكما. لكن خبيرا آخر 
من إحدى الدول العربية وصفه بأنه ”متدرب مجيد“.

ــالم لم  ــر القراء بأن خطة ترامب للس ــر التقري ويذك
ــعا، ويرجع خبراء ذلك جزئيا إلى كون  تلق قبوال واس
كوشنر رجل أعمال وليس لديه خبرة في السياسة 

اخلارجية.

آي: موغابي وجوهرة زيمبابوي
ــري وصف  ــوس نيري ــل يولي ــي الراح ــم التنزان الزعي
زميبابوي باجلوهرة وطلب من موغابي احلفاظ عليها 

هذا ما نشرته جريدة آي

ــاال بعنوان ”قادنا  ــك كوكبيرن فيها مق وكتب باتري
ــن ذلك كان  ــى رفض القومية، لك ــم موغابي إل حك
ــارة إلى أن موغابي كغيرة من الزعماء  خطأ“ في إش
جاء إلى السلطة كمحرر لبلده بدافع وطني. لكن ما 
لبث أن حتول حكمه إلى نظام عنف مستبد وفاسد 
وغير مؤهل.الزعيم األفريقي الذي ورث جوهرة لكنه 
ــي حالة خراب“ في تذكير بالعبارة التي  ترك األمة ف
ــل يوليوس نيريري عام  ــا الزعيم التنزاني الراح قاله
ــتقلت زميبابوي ”لقد ورثت  1980 ملوغابي عندما اس
ــنوات  ــا كما هي“، لكن س ــظ عليه ــرة، فحاف جوه
ــاالت والتعذيب  ــهدت الكثير من االعتق ــه ش حكم
ــب األموال العامة وهو ما خلف حالة من اخلراب  ونه

في البالد.

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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سجاد العسكري

كما يعلم الناشطون ويغفل املنتفعون 
ــداء العراق  ــأن ألع ــن ب ــا متعمدي عنه
ــؤالء يتحركون  ــا داخل العراق ,وه اذرع
ــة  ــق منهجية ومخططات مدروس وف
ــث  لب ــرص  الف ــدوا  ليتصي ــبقا  مس
ــموم حقدهم الدفينة  مؤامراتهم وس
ــتهدافهم في كل فترة من الزمان  باس
ــني والذي  ــراق والعراقي مصدر قوة الع
يحافظ على وحدة أراضيه وشعبه ما 
ــم البنية اجملتمعية  يثار ويغار لتحطي

العراقية مبختلف جوانبها.
ــون صديقة  ــن تك ــي ل ــذه االذرع الت ه
ــعبه , فال  ــدة للعراق وش للحظة واح
ــعاراتهم البراقة  ــض بش يتوهم البع
ــم  ــة ألحده ــاعدة بائس ــدمي مس وتق
مقابل مايسببوه من الم كبير لضرب 
ــل ومتزيق بنيته  املوروث العراقي االصي
ــجمة على حساب مشاريعهم  املنس
التفتيتية , ومن هذه األذرع التي بادرت 
ــوم حتاول زرع  ــى الفتنة من قبل والي ال
ــذور الفتنة من جديدة , نعم هي قناة  ب
احلرة التي طردت العاملني على أسس 
طائفية بعيدة عن املهنية , وهي بهذا 
ــيئة  العمل تثبت ماتبيت من نوايا س
ــي اقصتها  ــة الت ــتهداف الطائف الس
ــمومة  ــي قناتها املس ــل ف ــن العم م
ــخاص  ــتبدلهم باش وامللغومة , وتس

من االعالميني .
يتكلمون عن الفساد وينسون ما فعلته 
ــؤوليها  امريكا وحاكمها املدني ومس

ــي فترة مجلس احلكم  وكيف كانت  ف
ــار والنفائس حتت  ــوال واآلث تنهب األم
قبعة وسترة حاكمهم املدني وحماية 
ــذي لم يتوقف عن حقده في  املارينز ال
ــلب  بالقتل وس ــني  املدني ــتهداف  اس
ــبائك من الذهب  اموال ومقتنيات وس
كانت لدى قصور البعث الفاسد اجملرم 
هو االخر الذي دعمته لسنوات عديدة 
ــي ال  ــاء الت ــة الهوج ــوة األمريكي الق
تلتفت ملعاناة الشعوب بل تلتفت الى 
مصاحلها واطماعها اينما تكون حتى 
ــعوب  ــاب ابادة الش لوكانت على حس
ــكام اخلانعني حتت  ــاء احل ــن اجل بق م

مطرقتها .
ــؤومة  املش ــاة  القن ــذه  ه ــت  فدس
املسمومة املغالطات وحرف املسارات 
تقاريرها  ــر  عب احلقيقية  ــة  الصحيح
ــل  ــم بالعس ــدس الس ــا فت وبرامجه
ــكل  ــاوزت بش ــيء , فتج ــكل بط بش
ــا وهي  ــيء لدين ــز ش ــى اع ــح عل واض
املرجعية الدينية العليا واشتد عدائها 
ــد صدور فتوى اجلهاد الكفائي التي  بع

ــراق , وهي  ــت املتآمرين على الع صدم
ــتهدف املعتقدات  ــل تس العم ــذا  به
ــراف النبيلة واالصيلة  والتقاليد واالع
ــاءة  االس ــاول  فتح ــني  العراقي ــدى  ل
ــويش على  باالتهامات الباطلة والتش
ــع املرجعية الدينية  كل منجز من صن

او اياد عراقية مخلصة .
فمخططهم يحاول النيل من مصادر 
ــاءة  ــراق والعراقيني عبر اإلس ــوة الع ق

واالتهامات الى كل من:
ــخصيات  ــة وش ــة الديني أوال: املرجعي

علمائية .
ــدس  املق ــعبي  الش ــد  احلش ــا:  ثاني

وقياداته .
ــعائر واملعتقدات احلسينية  ثالثا: الش
ــة  ــد األصيل ــادات والتقالي ــا: الع رابع

وابدالها بظواهر دخيلة .
ــي تقودها دول  ــي احلرب القادمة الت وه
ــه , والتي  ــراق ألجل اضعاف ــداء الع اع
ارادوا له ذلك في حينه من حل اجليش 
ــا صلة  ــات التي له ــع املؤسس وجمي
باألمن الوطني ؟! ثم مر العراق بدوامة 
ــرارات برمير  ــبب ق ــروب ال تنتهي بس ح
ــن االفالس  ــة م ــراق حال ــه الع ,ليواج
والعجز في ظل غياب املوارد وضعفها 
ــل النفط للتدمير  لتعرض خطوط نق

بسبب السياسات املتعمدة .
ــم هي  ــف وتصدى له ــذي وق ــن ال لك
ــت مقابلة  ــة فرفض ــة الديني املرجعي
ــي العراق , وكان  اي احد من قواتهم ف
توجه العراقيني نحو الطريق الصحيح 
ــت  ــت وعارض ــها رفض ــي نفس , وه
ــوار في  ــن دول اجل ــاركة قوات م مش
ــف املرجعية  ــت مواق ــراق , فكان الع
ــة, وفي  ــات االمريكي ــك مخطط ترب
ــت املرجعية حاضرة  كل خطوة كان
ــو تصديٍ  ــح وه ــه والتصحي للتوجي
ــرات االمريكية  ــتراتيجية املؤام الس
الى صدور فتوى اجلهاد الكفائي التي 
ــى نحورهم  ــادت مخططاتهم ال اع
ــذه  له ــم  حقده ــزداد  لي  , ــة  بائس
ــة التي لم جتامل او تهادن او  القداس

تساوم .
ــراق يجب  ــاذرع اعداء الع ــن هنا ف م
ــا في كل  ــراق ألنه ــن الع ــا م اجتثاثه
ــة وعزة  ــن كرام ــال م ــر ماين ــرة تثي فت
ــة لزعزعة  ــراق والعراقيني ومحاول الع
ــلم واالمن االجتماعي ,بالنتيجة  الس
ــن مصادر  ــراق ع ــاف الع ــاد واضع ابع
ــه احلقيقية هو هدف اعداء العراق  قوت
ــلوب  ــه واذرعه التي تعمل باس واعوان

تافه ومتهتك .

الشيخ مطشر هزاع الكناني

ــي العالم  ــورات ف ــن الث ــر م ــت الكثي قام
ــنويا لذكراها اما ثورة  ــعوبها س حتتفل ش
ــالم  ــن علي عليهم الس ــني ب االمام احلس

فهي كل يوم عاشوراء وكل ارض كربالء ان 
ــعوب  لهذه الثورة دور كبير في توعية الش
ــلط احلكام الفاسدون  املظلومة التي تس
على رقابها وقد حتدث الكثير من الفالسفة 
ــي انتصر فيها  ــن هذه الثورة الت واالدباء ع
ــم الزعيم غاندي  ــيف تكل ــدم على الس ال
ــني الكثير من  قائال : تعلمت من ثورة احلس
الصبر واذا ارادت الهند ان تنتصر فعليها ان 
تسير على هذه الثورة الدامية التي سالت 
ــر تاريخنا  ــدت عب ــاء زكية وتخل ــا دم فيه
ــاري االنكليزي  ــم االث ــال العال ــل وق الطوي

ــني  ــم توفنش) لقد قدم االمام احلس (ولي
ــانية في التاريخ وارتفع  ابلغ رسالة انس
ــتوى البطولة والفداء  ــاته الى مس مبأس
ــيحي جورج  ــب املس ــب واالدي ــا الكات ام
جرداق حينما قال : جند يزيد الناس لقتل 
ــا من املال  ــني قالوا له كم تدفع لن احلس
اما انصار احلسني اخمللصني اليه قالوا له 
نقتل سبعني مرة بني يديك فأننا نحب ان 
نقتل مرة ثانية ايضا. االديب والفيلسوف 
اللبناني جبران خليل جبران قال لم اجد 
انسانا كاحلسني سجل مجدا للبشرية 

ــن ثورة  ــر حتدثوا ع ــة الكثي ــه الزكي بدمائ
االمام احلسني (ع) اذا كان االمام احلسني له 
طمع في السلطة ملاذا اصطحب عائلته و 
اكثرها من النساء واالطفال؟ هكذا يشوه 

البعض واملغرضني .
ــق ثورة امامنا  ــد لنا ان ننتهج على طري الب
االمام احلسني بن علي ابن ابي طالب  لكي 
نتخلص من الفاسدين الذين ينهبون ثروات 
ــون دون  ــراق وان اربعني في املائة يعيش الع

خط الفقر واهللا ولي التوفيق ومنه اخلير .

ــراق جتتاحه عدد من احلاالت والظواهر الدخيلة على  منذ فترة والع
ــك الظواهر هي  ــرز واخطر تل ــل واحدة من اب ــع العراقي ولع اجملتم
ــا جعلها  في  ــدت االرض اخلصبة لها م ــرش التي وج ــرة التح ظاه
ــع النطاق ، ويكاد اليخلو اي من االمكان  ــتمر وانتشار واس منو مس
ــني وهذا االمر الميكن نكرانه حتى أن العائالت  العامة من املتحرش
ــارع ابي  ــة حتذر من التجوال في بعض االماكن العامة كش العراقي
ــة احلال فان هذه  ــل حتى املوالت ، وبطبيع ــواس او متنزه الزوراء ب ن
الظاهرة لم تأتي من فراغ بل جاءت نتيجة االحداث التي مرت على 
ــع والتي بدورها  ــة القيمية للمجتم ــالد والتي اثرت باملنظموم الب
ــر على اخالقيات البعض حتى  ازاحة  ــكل مباش ــت وبش انعكس
كلمة ( العيب)   قبل احلرام من املنظومة الفكرية للفرد  وقاموسه، 
على اعتبار ان االنسان يحاسب الى اخالقه قبل دينه كون ان الدين 
معاملة ، ولكن لالسف الشديد ما نشاهده اليوم من تصرفات غير 
ــباب جتاه الفتيات في بعض االماكن  تصرفات  الئقة من بعض الش
ــدا لها اجلبني،  اذ لم يكن الفرد العراقي بهذه االخالق التي نراها  ين

عند البعض اليوم ، ومن 
ــداً ان يكون  الطبيعي ج
ــي  ف ــة  للدول دور  ــاك  هن
ــذه الظاهرة  ــن ه احلد م
ــة  قيم ــى  عل ــاظ  للحف
ــي  ــي ف العراق ــان  االنس
ــي لهذه  ــل هذا التنام ظ
ــون  يك ان  دون  ــرة  الظاه
هناك رادع حقيقي ، لذا 
ــة  الداخلي وزارة  ــت  عمل
ــر  وزي ــن  م ــه  وبتوجي
الداخلية الدكتور ياسني 
طاهر الياسري وباشراف 
ــل  مدير  ــن قب ــر م مباش
واالعالم  ــات  العالق دائرة 

ــكيل جلنة من دائرة العالقات  ــعد معن على تش اللواء الدكتور س
ــاد والتوعية  واالعالم خاصة باحلد من هذه الظاهرة عن طريق االرش
ــة بالتحرش من  ــادة القانونية اخلاص ــة والتثقيف على امل من جه
ــون العقوبات العراقي النافذ  ــة اخرى وهي املادة  (٤٠٢) من قان جه
ــهر  ــى ان  (يعاقب باحلبس مدة التزيد عن ثالثة اش ــي تنص عل والت
ــي والتزيد عن  ــني الف دينار عراق ــة التقل عن خمس ــة مالي وبغرام
ــني العقوبتني  كل من تعرض  ــي الف دينار عراقي و بإحدى هات مئت
النثى في محل باقوال او افعال او اشارات على وجه يخدش احلياء) 
ــاد وبضرورة ملحة على ان تتظافر  ــعي ج ومن هنا جند انه هناك س
جميع اجلهود في احلفاظ على القيم االجتماعية واالخالقية لهذا 
ــه هكذا ظواهر  ــالل الوقوف بوج ــذا اليتحقق اال من خ ــع وه اجملتم
ــال (فان اخلير  ــلبياً على اجملتمع ككل وكما يق ــت انطباعاً س اعط
ــا اذاً ان نعي وندرك مخاطر تنامي  ــر يعم ) وعليه علين يخص والش
ــماح  الظواهر واحلاالت الدخيلة  بغية الوقوف بوجهها وعدم الس
ــق القانون  ــا من خالل تطبي ــق اخلناق عليه ــع وتضيي لها بالتوس
ــتمرة  ، وهذه دعوة للجميع إلن يكون كل فرد عنصر  والتوعية املس
ــبة على اخلطا عن طريق النصح والتوعية  فالعراق  ضبط  باحملاس

اجمل من  ان يشوهه البعض .

ــة واإلمالئية،  ــاء النحوي ــوع في األخط ــدف تالفي الوق به
واحلفاظ على سالمة املادة فكريا، نأمل من اخواننا الكتاب 
ــلوا الينا ابداعاتهم مطبوعة على قرص (سي دي)،  ان يرس

وليست مكتوبة بخط اليد. 
مع اإلعتزاز واحملبة

تنويــه..إلى كتابنا األعزاء
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د . عبد الخالق حسني

يختلف العراقيون في موقفهم من الدميقراطية 
ونظرتهم املستقبلية إلى احلكم ما بعد صدام. 
ــم املتحمس إلى الدميقراطية إلى حد أنه  فمنه
يريدها أن تبدأ بعد سقوط النظام مباشرة دون 
ــرة اإلنتقالية، وإال فانه يعتبر احلكم  املرور بالفت
ــو تبديل  ــا حصل ه ــد األمريكان وم ــادم بي الق
ديكتاتورية بديكتاتورية أخرى، أو حكم أجنبي. 
ــة، هناك موقف  ــى الطرف اآلخر من املعادل وعل
يعادي الدميقراطية إلى حد أنه يعتقد أن مجرد 
ذكرها خطأ ألنها من األفكار األوربية املستوردة، 
ــا وتقاليدنا  ــى ديننا وعاداتنا وثقافتن غريبة عل
ــالمية األصيلة!! ولو أردنا أن نكون  العربية اإلس
ــروف بالدنا في  ــني ومنصفني ونأخذ ظ موضوعي
نظر االعتبار، فإن احلقيقة تقع في مكان ما بني 

هذين املوقفني املتباعدين.
ــتي هذه تتوجه إلى اجلماعة األولى ألنه  مناقش
ــة الثانية  ــاع اجلماع ــة مبكان إقن ــن الصعوب م
ــون خارج  ــة للدميقراطية فهؤالء يعيش املعادي
الزمن وال توجد بيننا لغة مشتركة نتفاهم بها 

معهم للوصول إلى قناعة.
بداية، أود القول أن هناك مشكلة تواجه البشر 
ــخطهم الدائم في  ــبب س ــاً ولعلها س عموم
احلياة وهي أنهم دائماً يتوقعون حتقيق أكثر من 
املمكنhigh-expectation  . وهذه النزعة مفرطة 
ــي القضايا  ــني، وخاصة ف ــا نحن العراقي عندن
السياسية، وباألخص في املسألة الدميقراطية 
ــذه األيام  ــك ألني أقرأ ه ــدى أنصارها. أقول ذل ل
ــاب األفاضل، أو من خالل  ــا يكتبه بعض الكت م
مناقشاتي مع بعض األصدقاء حول احلكم بعد 
سقوط النظام الفاشي في العراق. فهناك من 
ــكيل حكومة دميقراطية منتخبة من  يريد تش
ــقوط النظام مباشرة. ويريدها  الشعب بعد س
ــدول الغربية في  ــرار دميقراطية ال ــاً على غ متام
ــوم األول دون  ــن الي ــا مثالً م ــويد وبريطاني الس
ــة أو أي حتضير لها ودون أن  املرور مبرحلة انتقالي
يسأل نفسه: هل الظروف العراقية بعد صدام 

مباشرة تشبه ظروف الدول األوربية املستقرة؟
ــقوط،  ــؤدي إلى الس ــى املراحل ي ــز عل إن القف
ــروع  ــاض املش ــى إجه ــؤدي إل ــتعجال ي واإلس
ــم تتوفر له  ــعب العراقي ل ــي. فالش الدميقراط
ــع  ــي جمي ــة ف ــة الدميقراطي ــة ملمارس الفرص
ــم اخلراب  ــى حج ــة إل ــه، إضاف ــل تاريخ مراح
ــة والفقر  ــي اجلرمي ــري وتفش اإلقتصادي والبش
ــي، اإلرث الثقيل  ــيج اإلجتماع ــت النس وتفتي
ــيتركه النظام الفاشي البائد. فالعراق  الذي س
ــن اإلنحطاط حضاري الذي  يعيش اآلن حالة م
ــي، وما  ــري وأخالق ــار فك ــادة انهي ــه ع يصاحب
ــمى بـ»احلملة  ــلطة كذباً مبا يس قامت به الس
ــر األفكار الغيبية، واخلرافات،  اإلميانية» في نش
ــر التنويري،  ــني ومحاربة الفك ــريد املثقف وتش
ــار اخلرافة  ــق وضعاً فكرياً متردياً، وانتش ما خل

والغيبيات بني العامة.
ــة، وحملة  ــى معاجل ــاج إل ــكلة حتت ــذه املش ه
ــني املتنورين  ــل املثقف ــن قب ــة م ــة مكثف توعي
ــة التعبير  ــون إلى حري ــم يحتاج ــن بدوره الذي
والتفكير والنشر والشفافية واستقالل وحرية 
الصحافة، وتوظيف كافة وسائل اإلعالم لنشر 
الفكر التنويري، والقضاء على الفكر السلفي 

واخلرافي املتخلف .
ــا دميقراطيا  ــبه نظام ــاك ما يش ــم كان هن نع
ــتور وانتخابات وبرملان)،  ــراق امللكي (دس في الع
ــف الدميقراطية  ــت تزي ــلطات كان ــن الس ولك
ــيئة  ــمعة س ــا س ــا أعطته ــاتها م ومؤسس
ــية باللجوء  ــواء لألحزاب السياس ــرت األج ووف
ــراء التغيير. وقد بلغ الظلم في  إلى العنف إلج
ــاً ال يقبل املقارنة مع  ــني مبلغ عهد صدام حس
ــعباً عانى كل هذه املظالم،  ــد آخر. إن ش أي عه
ــة واإلجتماعية خالل  ــر بنيته اإلقتصادي وتدمي
ــهل عليه  ــا يقارب أربعة عقود، ليس من الس م
ــرة بعد التحرير  اإلنتقال إلى الدميقراطية مباش
ــة. إن الفترة اإلنتقالية  ــرور بفترة إنتقالي دون امل
ضرورية جداً ملعاجلة التركة الثقيلة التي ترثها 
ــى معاجلة  ــة، والتي حتتاج إل ــلطة القادم الس

مركزة ومكثفة.
ــي اإلدارة  ــاك البعض ف ــرى، هن ــة أخ ــن جه وم
ــني، وأغلب  ــاب الغربي ــض الكت ــة وبع األمريكي
ــض العراقيني من  ــني العرب، وحتى بع اإلعالمي
ــدون على خلو  ــتبدادية، يعتم ــول اإلس ذوي املي
تاريخ العراق من الدميقراطية وتعاقب احلكومات 
ــعب  ــتبدة، إضافة إلى تعدد مكونات الش املس
ــة لتبرير  ــا ذريع ــة، فيتخذونه ــة والديني األثني

ــه الدميقراطي،  ــعبنا من إقامة نظام حرمان ش
ــاء بأن الدميقراطية غير ممكنة في العراق.  واإلدع
ــراق كان دائماً يحتاج إلى  ــك يقولون أن الع لذل
رجل قوي يحكمه بالقبضة احلديدية ليحافظ 
ــذه النظرة  ــة بالقوة. إن ه ــى وحدته الوطني عل
ــعبنا، وغير  ــة بحق ش ــة، وظامل ــة، وخبيث لئيم

صحيحة ومرفوضة جملة وتفصيالً.
ــرب  يج ــم  ل ــعب  الش ــون  لك ــبة  فبالنس
الدميقراطية من قبل، ال يعني أنه ال يستحقها 
ــتها، فالعراقيون لم  ــاول ممارس ويجب أن ال يح
ــعوب الغربية  ينفردوا بهذه احلالة، إذ بدأت الش
ــن الصفر وواجهوا  ــة في الدميقراطية م العريق
ــة أول األمر في تطبيقها إلى  الصعاب، واملقاوم
أن صارت جزءاً من تراثهم وتربيتهم وتقاليدهم 

.(culture) وثقافتهم االجتماعية
ــدد القوميات  ــعب العراقي متع ــون الش أما ك
ــه يدعو  ــو بحد ذات ــبب ه ــذا الس ــان، فه واألدي
ــس. ألن النظام  ــة وليس العك ــى الدميقراطي إل
الدميقراطي هو الكفيل بحل املشاكل واخلالفات 
وحتقيق احلقوق وحتديد الواجبات جلميع مكونات 
ــك تتحقق الوحدة  ــعب دون أي متييز، وبذل الش
ــس قوية صلبة وليست على  الوطنية على أس
أرضية رملية هشة. فاحلكومات املتعاقبة التي 
ــدة الوطنية»  ــت «الوح ــادرت احلريات وفرض ص
ــدة وأدخلت العراق في  ــوة مزقت هذه الوح بالق

نفق مظلم من احلروب الداخلية.
ــي الفترة  ــام أو عامني)، ه ــرة اإلنتقالية (ع الفت
ــى  ــي إل ــام الفاش ــقوط النظ ــن س ــدة م املمت
ــة  احلكوم ــكيل  وتش ــة،  البرملاني ــات  االنتخاب
ــاج  ــان. حتت البرمل ــن  ــة ع املنبثق ــة  الدميقراطي
ــة أن  ــرة اإلنتقالي ــي الفت ــة ف ــلطة املؤقت الس
ــباق مع الزمن وتركز جهودها  تكون في حالة س
ــة،  ــة واإلقتصادي ــراض اإلجتماعي ــة األم ملعاجل
ــدء باألولويات التي لها عالقة بحياة الناس  والب
مباشرة مثل تأمني اخلدمات الصحية والغذائية، 
ــم والتثقيف واألمن  ــاء، والتعلي ــاء وامل والكهرب
واإلستقرار والتأهيل، وبناء مؤسسات السلطة 

واإلدارة وتوفير اخلدمات اإلجتماعية.
ــرة مبمارسة  وميكن في الفترة اإلنتقالية، املباش
الدميقراطية على مستوى اجملتمع املدني بإعادة 
ــادات والنقابات  ــة واالحت ــاء املنظمات املهني بن
ــق انتخابات  ــار قياداتها عن طري ــدء باختي والب
حرة ونزيهة حتت إشراف جهات قضائية. كذلك 
ــة وإدارات محلية  ــات بلدي ــراء انتخاب ميكن إج
ــن حتضير الناس  ــذه الفترة. وبذلك ميك خالل ه

ــات البرملانية واحترام  ــاً خلوض االنتخاب تدريجي
نتائجها.

ــزاب واملنظمات  ــرة تقوم األح ــذه الفت وخالل ه
السياسية بإعادة تنظيم تشكيالتها واإلعالن 
ــل  ــع أن حتص ــا. فنتوق ــها وبرامجه ــن نفس ع
ــام العديد من  ــوى، والتح ــادة اصطفاف الق إع
ــي الرؤى  ــابهة ف ــرة املتش ــات الصغي التنظيم
ــا بينها مكونة  ــكار واألهداف لتتحد فيم واألف
ــت تقوم  ــس الوق ــا. وفي نف ــا ثقله ــاً له أحزاب
ــام العراقي  ــرأي الع ــزاب بتحضير ال ــذه األح ه
ــية و تعريف نفسها  وتقدمي برامجها السياس
ــر  ــرف اجلماهي ــعب لتتع ــى الش ــا إل وقياداته
ــور واضح لدى  ــزاب، ويكون هناك تص على األح
ــا وبرامجها  ــزاب وقياداته ــاس عن هذه األح الن
ــية وأنظمتها الداخلية. وبذلك ميكن  السياس
حث اخلطى نحو إجراء انتخابات برملانية عامة 
ــة  ــرعية الدميقراطي ــة الش ــكيل احلكوم وتش

ــراف  ــب، وحتت إش ــة في الوقت املناس املنتخب
ــة القادمة على  ــات دولية لتحصل احلكوم جه

مصداقية الشعب والعالم.
ــا حتقيق حقوق  ــة باختصار معناه الدميقراطي
ــه، وتوسيع  ــه بنفس ــعب في حكم نفس الش
ــفة  ــي احلكم. ويؤكد أحد الفالس صالحياته ف
ــع الدميقراطية كتعاملنا  ــب التعامل م أنه يج
ــة فوق اجلرعة  ــدواء. ال تعطي جرعة عالي مع ال
ــدأت  ــذا ب ــض! فهك ــل املري ــة وإال تقت العالجي
ــيطة، ومنت مع نضال  الدميقراطية بحقوق بس
ــى أن بلغت مرحلة  ــر، وتنامي وعيها إل اجلماهي
ــي الوقت احلاضر.  ــورة في الدول الغربية ف متط
ــة اليوم في هذه البلدان،  وما بلغته الدميقراطي
ليست نهاية املطاف، بل ستتوسع هذه احلقوق 

ــد الدميقراطية  ــال نهاية. مبعنى آخر، لم تل ب
ــي مرحلة واحدة،  ــة في هذه البلدان ف كامل
ــو مع الزمن.  ــة، وأخذت تنم ــل وُلِدت ناقص ب
فالدميقراطية صيرورة مستمرة دون انقطاع 
ــم. فهذه  ــراد واجملتمع حلقوقه ــل األف في ني
ــة الدميقراطية  ــر قلع ــي تعتب ــا الت بريطاني
ــي التصويت  ــا حقها ف ــرأة فيه ــم تنل امل ل
ــرينات من  ــيح للبرملان إال في العش والترش
ــر أن القانون  ــر بالذك ــرن املاضي. واجلدي الق
ــي أقر حقوق  ــتور) العراق ــي (الدس األساس
ــام ١٩٢٥  ــذ صدوره ع ــية من ــرأة السياس امل
ــك ال نتوقع أي  ــر. لذل ــة تذك دون أي معارض
ــراق الدميقراطي ضد دخول  معارضة في الع
ــان كتلك التي واجهتها احلركات  املرأة البرمل

الدميقراطية في بعض البلدان. 
ومن شروط جناح الدميقراطية في مجتمع ما هو 
توفر روح التسامح والقبول بالتعايش السلمي 
ــرار حق اإلختالف  ــع من نختلف معهم، أي إق م
ــة  ــن والسياس ــي الدي ــاالت، ف ــع اجمل ــي جمي ف
ــامح ال ميكن  ــة وغيرها. ولكن هذا التس واألثني
ــل يحتاج إلى  ــية وضحاها. ب ــه بني عش حتقيق
ــور االجتماعي  ــي والتط ــة عالية من الوع درج
ــول اآلخر  ــتوىً عالياً في قب ــاس مس ــغ الن ليبل
ــت وحملة توعية  ــف. وهذا يحتاج إلى وق اخملتل
ــتمرة بهذا االجتاه مع ممارسة نوع  مكثفة ومس
من الدميقراطية في نفس الوقت. فالدميقراطية 
هي من األمور التي يتعلمها الشعب باملمارسة 
ــد وليس بالتثقيف وحده.  والتثقيف في آن واح
ــات  ــا اجملتمع ــانية تقره ــوق إنس ــاك حق فهن
ــا تعتبر غير  ــن هذه احلقوق ذاته ــورة، ولك املتط
ــرى بحيث مجرد  ــي مجتمعات أخ ــروعة ف مش
احلديث عنها يعتبر جتاوزاً على املقدسات. وعلى 
ــنوات طالبت  ــر، قبل س ــال ال احلص ــبيل املث س
النائبة اإليرانية فائزة رفسنجاني (ابنة الرئيس 
ــمي رفسنجاني) ببعض  اإليراني األسبق هاش
ــا. فخرجت مظاهرات  ــوق للمرأة في بالده احلق
ــنب بطردها من  ــا يطال ــائية صاخبة ضده نس

البرملان!!
ــم قانون  ــرمي قاس ــم عبدالك ــدر الزعي وقد أص
ــخصية رقم ١٨٨ لعام ١٩٥٩، الذي  األحوال الش
ساوى مبوجبه بني املرأة والرجل في حقوق اإلرث 
ــهادة في احملاكم.. فثار عليه البعض. وقد  والش
ــاهم هذا القانون بدرجة وأخرى في إسقاط  س
ــيرة.  ــة ١٤ متوز الوطنية وأجهضت املس حكوم
ــات الغربية  ــرى فيه اجملتمع ــت الذي ن في الوق

بلغت مرحلة متطورة من روح التسامح إلى حد 
ــذوذ  أنها تتعايش حتى مع مختلف أنواع الش
ــكل ذلك جتاوزاً على حقوق اآلخرين.  طاملا ال يش
ــذه البلدان  ــي ه ــذه احلقوق ف ــق ه ــم تتحق ول
املتطورة إال في وقت متأخر وذلك نتيجة لنضال 
ــي بث الوعي في اجلماهير  الكتاب التنويريني ف
ــا يتقدم  ــا الدميقراطية، وعنده ــل حقوقه لني
ــروع قانون على البرملان  أحد النواب بطرح مش
ــته من قبل الرأي العام في وسائل  وتتم مناقش
ــم التصويت  ــي البرملان، ويت ــراً ف ــالم، وأخي اإلع
عليه، إما برفضه أو التصويت لصاحله، فيصبح 
ــرض احلكومة أو أي  ــروع قانوناً دون أن تتع املش
ــة أو اخلروج  ــى تهمة الزندق ــؤول إل حزب أو مس

على األعراف والتقاليد.
ــهر األولى بلداً محتالً من  يكون العراق في األش
ــوات األمريكية والبريطانية. وهذا واقع  قبل الق
مفروض علينا يجب التعاطي معه بروح واقعية 
ــعبنا. والنظام الصدامي هو  وجتييره لصالح ش
ــن هذا االحتالل  ــؤول األول واألخير ع وحده املس
ــعب العراقي، أو معارضته الوطنية،  وليس الش
ــقوط النظام . وقد أكد  أو احلكومة التي تلي س
ــوش ، ورئيس الوزراء  ــس األمريكي جورج ب الرئي
البريطاني توني بلير مراراً وتكراراً، انهم يسعون 
لقيام نظام دميقراطي في عراق موحد ذي سيادة 
ــاؤه والثروات النفطية هي  كاملة ، يحكمه أبن
ــتثمر  ــوف تُس ــهم، وس ــك العراقيني أنفس مل
وارداتها لبناء العراق . وليس هناك أي مبرر لعدم 
ــدات إال من  ــذه التصريحات والتأكي ــق ه تصدي
قبل أولئك املصابني بذهنية املؤامرة والكراهية 
ــك الكراهية والعقلية  املتأصلة ضد الغرب، تل

التي أوصلتنا إلى ما نحن عليه اآلن.

ــروف املرحلة  ــن الضروري تقدير ظ وعليه أرى م
ــي حتتاج إلى  ــا بالدنا والت ــة التي متر به الصعب
ــدول التي  ــع ال ــاون م ــوف والتع ــد الصف توحي
ــاهمت في حترير العراق من النظام الفاشي،  س
ــرك خالفاتنا  ــة. وأن نت ــؤولية العالي بروح املس
ــاً،  ــة جانب ــة واأليديولوجي ــية واحلزبي السياس
ــى مصلحة  ــم عل ــام العال ــا أم ــدي حرصن ونب
ــد. وهذا  ــي موح ــراق دميقراط ــاء ع ــعبنا لبن ش
يحتاج إلى وقت ملعاجلة ما أوجده النظام خالل 

أربعة عقود من الظلم والدمار.
ــك من املفيد التحذير من إطالق تصريحات  كذل
غير مسؤولة من قبل بعض السياسيني بأنهم 
سيقفون ضد اإلحتالل األمريكي و»سيحررون» 
ــم الذاتية!!.  ــراق بطريقتهم اخلاصة وقواه الع
ــعبنا  إنهم بذلك يعملون على إطالة محنة ش
ــراع الضار بيننا وبني  وخلق نوع جديد من الص
من يريد مساعدتنا. فنحن محظوظون أن تكون 
ــة العظمى تقف إلى جانبنا حلماية بالدنا  الدول
ــيادتنا، مستغلني  من الطامعني في ثرواتنا وس
ــر بها. نأمل من قادتنا  الظروف الصعبة التي من
ــة، ويقدروا الظروف  ــوا متطلبات املرحل أن يدرك
ــن املمكن  ــوا وفق ف ــة، ويعمل ــة الصعب احلالي
ــتخالص الدروس  ــعبه، واس لصالح العراق وش
والعبر من املاضي. فلغة املكابرة والعنجهية ال 
ــرة أخرى في نفق  ــدم قضيتنا، بل تدخلنا م تخ
ــه الكفاية من  ــعبنا مبا في مظلم آخر، ونال ش
ــه أن ينال حقوقه، ويبدأ حياة  املظالم. وقد آن ل
ــتقرار  ــدم والرفاه واإلس ــي طريق التق جديدة ف
ــة ودون القفز على  ــة بخطى متزن والدميقراطي

املراحل .

لهذه الثورة دور كبري َّـ 
توعية الشعوب اِّـظلومة 
التي تسلط الحكام 
الفاسدون على رقابها وقد 
تحدث الكثري عنها

يتكلمون عن الفساد وينسون 
ما فعلته امريكا وحاكمها 
اِّـدني ومسؤوليها َّـ فرتة 
مجلس الحكم  وكيف 
كانت تنهب األموال واآلثار 
والنفائس

اِّـعادون للديمقراطية 
يعيشون خارج الزمن وال 
توجد بيننا لغة مشرتكة 
نتفاهم بها معهم 
للوصول إُّـ قناعة

عملت وزارة الداخلية وبتوجيه من وزير 
الداخلية الدكتور ياسني طاهر الياسري 
وباشراف مباشر من قبل  مدير دائرة 
العالقات واالعالم اللواء الدكتور سعد 
معن على تشكيل لجنة من دائرة 
العالقات واالعالم خاصة بالحد من هذه 
الظاهرة عن طريق االرشاد والتوعية

ÂÌÜçb–€a@‚bÿßa@Üô@âaäy¸a@ÒâÏq

حيدر العمشاني 

¥ÿnËnΩa@là◊Î@ÚÓ»uäΩa@ÚçaÜ”

عبد الخالق الفالح

ــي انطلقت  ــالم) الت ــني (عليه الس ثورة اإلمام احلس
ــا للقيم  ــت نبعاً  متدفق ــتني للهجرة، كان ــنة س س
ــية تشكل  ــامية وترتبط بأبعاد فكرية أساس املتس
ــور وترتبط مبفردة  ــر قضيته املركزية والتي تتبل جوه
اإلصالح بكل دالالتها الفكرية واإلنسانية والقيمية 
ــتعادة هذه  ــأن أي محاولة الس ــة ومن هنا ف والروحي
ــة والفكرية  ــق مقوالته وقيمه الروحي ــورة وتطبي الث
التتم ولن تتحقق دون فهم واستلهام هذه املضامني 
ــني بدونها وبالتالي كل من يريد  و ال وجود لفكر احلس
ــني بالطقوس والتباكي  حصر وتقويض قضية احلس
ــاهم من حيث ال يشعر بحرف القضية  واللطم ، يس
ومتييعها وضياع أهدافها وتغييب مكتسباتها على 
ــر هذه الثورة  ــة ان بفضل فك ــع . للحقيق أرض الواق
العظيمة استطاع ابن رسول اهللا أن يحيي دين النبي 
ــى مرّ التاريخ  ــالً  ومؤثراً عل ــد (ص) ويجعله فاع محم
ــالة ومبدأ،  وتتميز عن كل الثورات بكونها قضية رس
ثار احلسني للدفاع عنها، ونهض للتبشير بها، حيث 
ــالة اإلسالم، وتسودها  ــلخ من رس رأى أمة جده تنس
ــه، وحتكمها فئة  ــه ومفاهيم ــواء مخالفة لقيم أج
ــورة  ــت ث ــا كان ــريعاته وبأنه ــه وتش ــة لهدي مخالف
ــرية دون استثناء ومن هنا  اصالح وهداية لكل البش
ــل، الذي يحصل  ــل اجلماهيري الهائ ــق التفاع ينطل
ــرائح االجتماعية..  ــاع ذاتي، ومن قبل كل الش باندف
الرجال والنساء، والكبار والصغار، واألثرياء والفقراء، 
ــون... وتعطي لهذه الثروة املعرفية  واملثقفون والعادي
ــاوب اجلمهور  ــك جت ــا، لذل ــن نوعه ــدة م ــة فري أهمي
الشعبي معها، حيث يتفاعل معها من كل املذاهب 
دون استثناء بشكل واسع من أبناء األمة االسالمية 
ــالم، مع  ــوص احملبني ألهل البيت عليهم الس وباخلص
ــبات ومواسم الذكرى احلسينية، وسائر أوقات  مناس
ــى بناء  ــام (ع) ال ــعى االم ــة، وقد س ــارات املندوب الزي

ــاني متكامل وانبثقت الثورة  مجتمع إسالمي وإنس
من روح املسؤولية وااللتزام األخالقي الصالح اجملتمع 
ــدي،  أريد أن  ــالح في أمة ج ــا خرجت لطلب االص (إمن
ــيطرة  ــر باملعروف وأنهي عن املنكر) ، في مقابل س آم
الروح األنانية واملصلحية واالنتهازية، والسكوت إزاء 
ــاه اوضاع اجملتمع،  ــة  الباطلة، والالمبالية جت احلكوم
التي تسهم في ترسيخ واستفحال املعايير و القيم 
ــروعية االجتماعية  ــن، ويضفي املش املناهضة للدي

والسياسية على  القوى املتجبرة واملستبدة.
وماهو واضح وجلي في ثورة االمام احلسني ( ع) اعلنت 
ــة وتصديها  ــاع املتردي ــا لالوض ــذ البداية رفضه من
ــول  ــيرة رس ام اجلور. و ملا اراد معاوية، خالفاً  لس ــكّ حل
ــني البنه يزيد  ــة من االمام احلس ــذ البيع اهللا، أن يأخ
ــوارث، قوبل مبعارضة  ــه في احلكم االموي املت ليخلف
االمام ورفضه. ومن خالل نهضته العاشورائية أوضح 
ــخصية  ــن احملال أن ترضى ش ــني بأنه م ــام احلس االم
ــذل، وأن تؤيد  ــالم احملمدي بهذا ال ــوة لالس تعتبر أس

االسالم املنحرف: (مثلي اليبايع مثله)
ــي أخالقيات  ــة ف ــة واملواجه ــذه املقابل ــى ه وتتجل
ــن رفضوا  ــني، الذي ــار اإلمام احلس ــكرين: أنص املعس
ــاومات، ووقفوا وقفة عز وفداء، دفاعاً  االغراءات واملس
ــرف اآلخر:  ــة، وفي الط ــن واملصلحة العام ــن الدي ع
ــع واملصالح  ــن دفعتهم املطام ــش األموي، الذي اجلي
ــابقون إلى  الرتكاب أفظع اجلرائم واآلثام، وكانوا يتس
املناصب والغنائم على حساب ضمائرهم ومبادئهم 
ــة الفاضلة  ــوده القيم االخالقي ــم بدل ان تس وأمته
والقيم النبيلة وتتحقق فيه العدالة واالخوة واحلرية 
ــاواة وباقي القيم االنسانية التي حتفظ حقوق  واملس
ــني عليه  ــان، لذا فأن ثورة اإلمام احلس وكرامة اإلنس
ــا التاريخ  ــورة إصالحية عرفه ــالم، هي أعظم ث الس
ــا أحيت  ــرة األرضية ألنه ــطح الك ــري على س البش
ــوس وعقول األجيال  ــة في نف املبادئ والقيم املقدس
ــرقة عن التضحية  املتعاقبة ، وأعطت الدروس املش
ــانية. وقد تأثر  ــالمية واإلنس ــبيل القيم اإلس في س
عظماء البشرية ومفكروها وسياسيوها بشخصية 
ــني عليه السالم وسيرته العطرة، ألنهم  اإلمام احلس
وجودوا في ثورة اإلمام احلسني الرفض املطلق للظلم 
السياسي واالجتماعي واالقتصادي والعرقي والقبلي 
ــة الكرامة  ــي حركته التحرري ــوا ف واملناطقي، وملس
ــانية، واحلرية الفكرية، والعدالة االجتماعية،  اإلنس
ــانية. التي  ــامح الديني، والوفاء للقيم اإلنس والتس
ــرم احلرام  ــهر مح ــكل دائم مع حلول ش تتجدد بش

وايام عاشوراء .
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ى ترامب آخرين ممن ابعدوا  وسمّ
انفسهم عنه.

ــك  امل «ال  ــن:  كوه ــاب  اج
ارضية».

«ماذا تعني؟» سأله ترامب.
ــوزراء احلكومة  ــال كوهن ان ل ق
ــة. «ميكنهم  ــات صحفي مديري
ــا  عندم ــح  والتصري ــروج  اخل
ــاعد  ــا مس ــك. وأن ــاؤون ذل يش
ــرض بي االدالء  للرئيس. وال يفت

ببيانات صحفية».
ــال ترامب. «اذهب  «ال ابالي»، ق
ــذات، وادلِ  ــى املنصة اآلن بال ال
ــن  ــو كوه ــح». كان يدع بتصري
ــى املنصة في غرفة  للذهاب ال

الصحافة في البيت االبيض.
ــيدي.  س ــك،  ذل ــل  افع ــن  «ل
ــك ما  ــس ذل ــرج. لي ح ــو مُ فه
ــم بذلك على  تفعله. دعني اق

طريقتي».
ــأي طريقة تفعل  ــي ب «ال يهمن
ذلك»، قال ترامب. «فأنا ال اريدك 
ان تغادر الى ان تنجز الضرائب. 
وميكنك ان تقول أي شيء حتتاج 

الى قوله».
ــه قبل ان  ــالع علي ــد االط «أتري

اقوله؟».
ــب وكأن له ذهنني. «ال»  بدا ترام
ــي البداية. «قل  اجاب ترامب ف
ــأله  ــيء». لكنه عاد وس أي ش
ــون. «أميكننا  ــن ان يك عما ميك

االطالع عليه اوالً؟».
ــيعمل مع  ــن انه س ــال كوه ق
ــي البيت  ــاالت ف ــم االتص قس

االبيض.
ــودة من املكتب  وفي طريق الع
ــرال  اجلن ــحب  س ــاوي  البيض
ــتمع الى االمر  كيلي، الذي اس
كله، كوهن الى غرفة احلكومة. 
ــجلها  ــحب مالحظات س وس
ــال كيلي:  ــد ذلك، ق كوهن بع
«كان ذلك اعظم عرض لضبط 
النفس اشاهده في حياتي. لو 
ــالة  ــتُ مكانك، ألخذت رس كن
االستقالة تلك واقحمتها في 

مؤخرته ست مرات».
ــرف  يع ان  ــن  كوه ــار  اخت
ــره في مقابلة مع  بوجهات نظ
الفاينانشال تاميز. ميكن لالدارة 
ان تفعل بل عليها ان تفعل ما 
هو افضل.. وقد تعرضتُ لضغط 
هائل لالستقالة والبقاء معاً.... 
واشعر ايضاً بأنني مضطر الى 
ــدتي.. فال ميكن  التعبير عن ش
يدافعون عن  الذين  للمواطنني 
املساواة واحلرية ان يتساووا ابداً 
مع العنصريني البيض والنازيني 

اجلدد والكو كلوكس كالن».
كان  ــب  ترام ان  ــن  كوه ــال  ق
غاضباً، ألن الرئيس لم يتحدث 
ــبوعني.  ــدى اس ــى م ــه عل مع
ــي  ف ــه  يتجاهل ــب  ترام وكان 
ــة. واخيراً،  ــات العادي االجتماع
ــتدار ترامب  وفي احد االيام، اس
ــا  م ــاري،  «غ ــأله:  وس ــوه  نح

رأيك؟».
ــتوى  ــى مس ــذ عل ــى النب انته
ــن الندوب  ــي، لك االدارة الداخل

بقيت.
ــفيل في نظر  كانت شارلوتس
روب بورتر، نقطة االنفجار. فقد 

رفض ترامب التقدير الصحيح 
ــل  ــد فع ــه. وكان ق ــكل فريق ل
ــتقالليته  ــل. فاس ــك من قب ذل
ــه كانتا  ــدة وال عقالنيت الفاس
ــد واجلزر. لكن  ــي حالة من امل ف
ــب  ــد فُتحت فحس ابواب الس
مع شارلوتسفيل. ففي سبيل 
ــم  ــات، كان قد رس ــع كلم بض
ــد هذه  ــاً. «لم تع ــاً صارخ خطّ
ــر. «لم يعد  ــة»، قال بورت رئاس
ــض. هذا رجل  ــذا البيت االبي ه
يقوم مبا يحلو له». فترامب كان 

ميضي قدماً رغم كل شيء .
ــك عن قرب،  ــا رأى بورتر ذل وكم
القرب نفسه الذي رآه فيه كل 
ــتثناء هوب  ن في الفريق باس مَ
ــاب ترامب  ــإن انتخ هيكس، ف
ــام في  ــاد اذكاء االنقس ــد اع ق
ــاك عالقة  ــت هن ــالد. فكان الب
اكثر عدائية مع االعالم، واعيد 
ــروب. كانت  احل ثقافة  ــاش  انع
ــة، وقد  ــحة عنصري ــة مس ثم

سرّعها ترامب.
ــاءل بورتر ان كانت محاولة  تس
اصالح أي من هذه االنقسامات 
بعد شارلوتسفيل تكاد تكون 
ــرة. لم تكن هناك  قضية خاس
ــع. كان ترامب  امكانية للتراج
ــودة. فهو  ــاز خط الالع قد اجت
ــه وكارهيه، لم  ــر معارضي بنظ
ــاً، وكان عنصرياً.  ــن اميركي يك
ــد جرى بالفعل صب الكثير  لق
ــار، واضاف  ــت على الن من الزي
ــه ترامب الكثير جداً. فالنار  الي

ستحرق، وستحرق بتأجج.
باتت هناك اآلن حالة دائمة من 
«إنها  ــداء.  والع واالنكار  الريبة 

اآلن حرب شاملة».
الفصل الحادي والثالثون

ــم  خض ــي  ف ــون،  بان ــد  عم

ــت  اندلع ــي  الت ــتباكات  االش
ــفيل،  شارلوتس ــة  مدين ــي  ف
ــي، وقال له:  ــى مهاتفة كيل ال
ــذا الرجل (يقصد  ــا اعرف ه «أن
ــروا في  ــا لم تباش ــب)، وم ترام
االستعانة داخل البيت االبيض 
ــى تصحيح  ــن عل ــراد قادري بأف
افعاله فلسوف تكون العواقب 
وخيمة. عليكم القيام بذلك».

وخاطب روب كوركر، السيناتور 
قائالً:  ــني  الصحفي اجلمهوري، 
ــم يتمكن حتى  ــس ل «إن الرئي
اآلن من اثبات متتعه باالستقرار 

للنجاح  الضرورية  والكفاءات» 
ــا  ــس. بينم ــب الرئي ــي منص ف
افردت مجلة بوليتيكو حتقيقاً 
ــورات  وف ــب  ترام ــن  ع ــوالً  مط

ــه «منقاد  ــه، ونعتته بأن غضب
خلف مزاجه». وذكرت بساطة 
ــن بعده  ــتعيد م ــس يس متنف

رباطة جأشه».
ــم يخرج احد  ــال «بانون»: «ل ق
ــي البيت  ــا ف ــن االدارة العلي م

االبيض ليدافع عنه».
ــعر «بانون» ان من الضروري  وش
ــة  معرك ــب»  «ترام ــح  يرب ان 
الرسائل تلك. وقال: «من خالل 
ــن  ــب ع ــس ترام ــاؤل الرئي تس
منتهى كل ما يحدث، وحديثه 
ــون  وجيفرس ــنطن  واش ــن  ع
ان  ــد  يري ــه  فإن ــن،  ولينكول
يتواصل مع الشعب االميركي. 
بينما ترغب سياسات اليسار، 
التي تلعب على اوتار العرقية، 
ــى انها  ــرح القضية عل في ط
عنصرية. امنحوني املزيد .. فأنا 

لم اشبع بعد من كل هذا».
ــك  ــس «ماي ــب الرئي ــدم نائ وق

ــض  ــد بع ــادة تغري ــس» باع بن
ــب، مضيفاً  ــدات ترام من تغري
ــابقة للرئيس:  اليها تغريدة س
ــب  ترام ــس  الرئي ــال  ق ــا  «كم
ــن  ــاً نح ــد مع ان نتح ــا  علين
ــني حول محبة امتنا..  االميركي
ــا لبعض  ــب بعضن ــداء احل واب

.«Chalottesville#
اردف بانون مخاطباً كيلي: «اذا 
جرت محاصرته من كل جانب، 
ــة  فريس ــون  تصبح ــذ  فعندئ
سهلة خلصومه في الكابيتول 
ــرس). عليكم ان  هيل (الكونغ

تبادروا الى جماية الرجل».
ــود حقاً  ــأله كيلي: «هل ت وس

تولي هذه املهمة؟».
«عذراً، ماذا تقصد؟».

«هل تود ان تكون كبير موظفي 
البيت االبيض؟».

«ما الذي تتحدث عنه؟ ال حتاول 
ــك وحدك  ــي. تعلم ان ــذا مع ه

االنسب لهذه املهمة».

«اسمعني.. امامي اآلن مشكلة 
ــر  ــل في احتمال ان اخس تتمث
ــذي معي هنا،  ــف العدد ال نص
ــر ثلث الوزراء. أنت ال  ورمبا اخس

تفهم ما يجري. هذا اشبه بحد 
ــيف. ولن يتسامح الناس  الس
مع ذلك ويغضون الطرف عنه. 
ــد من ادانة. وان كنت ترى ان  ال ب

بجعبتك حالً...».
ــن ميتلك  ــون لم يك ــن بان ولك
ــوف  حالً. واخبر «كيلي» انه س

يستقيل.
«سوف ارحل يوم اجلمعة».

ــوم له.  ــر ي ــو آخ ــد ه أي ان الغ
فأجاب كيلي:

ــوة  اخلط ــذه  ه ــت  كان ــا  «رمب
الفضلى».

وما كان يشغل بال بانون اقتراب 
عطلة نهاية االسبوع لترامب 
في كامب ديفيد، حيث كان من 
ــرر عقد آخر اجتماع جمللس  املق

االمن القومي قبل حسم قراره 
بشأن افغانستان.

ــد من ان يطلع  «عليك ان تتأك
التفاصيل  ــى كل  ــس عل الرئي

وكل اخليارات».

«سوف احرص على ذلك».
ــاغله؛ ان تكون  كان ذلك هو ش
لدى الرئيس الصورة كاملة، وان 

يحظى مبختلف اخليارات.

ــاح  تت ان  ــك  كذل ــرص  «واح
ــة لبومبيو حتى  الفرصة كامل

يعرض ما لديه»،
وطمأنه كيلي.

ــب كان في  ــون ان ترام ادرك بان
ــرار عوملي.  ــه الى اتخاذ ق طريق
ــي  ف ــوى  الق ــز  مراك ــت  وكان
مؤسسة االمن القومي بقيادة 
ــاً له.  ــتر، تنصب فخ ماكماس
ــاً ينتهي  ــت تُعد ملف فقد كان
ــالع عليه الى  ــد االط رامب بع
ــتان ما تزال  قناعة بأن افغانس
تشكل خطراً ارهابياً محتمالً، 

وانها رمبا كانت قاعدة لهجمات 
على غرار هجمات احلادي عشر 
ــبتمبر. وفي حال  من ايلول/ س
ــادر  ــد، تب ــك التهدي ــدوث ذل ح
ــريب  مراكز القوى تلك الى تس
ــنطن  الواش ــى  ال ــات  معلوم
ــز،  تامي ــورك  النيوي او  ــت  بوس
ــى  ــب كان عل ــا ان ترام مفاده
ــبق بتلك التحذيرات  علم مس
ــا  جتاهله ــه  وان ــدات،  والتهدي

برغم ذلك.
ــط الجتماع  وفق ما هو مخط
ــن القومي في ١٨  ــس االم مجل
ــوف يدعو  ــطس فس آب/ اغس
ــحب  ــنز وكيلوغ الى س سيش
ــتان.  افغانس ــن  م ــوات  الق
ــر اخملابرات  ــرح بومبيو مدي ويط
في  ــع  التوس ــرة  فك ــة  املركزي
ــكرية  ــبه العس دور القوات ش
ــاً  ــرات، عوض ــة للمخاب التابع
ــة.  ــوات اضافي ــال ق ارس ــن  ع

ــون على ذلك  ــد اتفق مع بان وق
ــوف  ــي املقابل س ــبقاً. وف مس
ابقاء  ــتر عن  يتحدث ماكماس
ــو عليه، ما  ــى ما ه الوضع عل
يعني تعزيز القوات بأربعة آالف 

جندي اضافي.
ــه  حديث ــنز  سيش ــتهل  اس
بالتنويه الى انه كان عضواً في 
جلنة القوات املسلحة مبجلس 
ــداث احلادي  ــذ اح ــيوخ من الش
ــبتمبر.  ــول/ س ــن ايل ــر م عش
ــاً املوضوع  ــمعت دائم ولقد س
ذاته. امامنا فترة متتد من ستة 
ــهر الى ثمانية عشر شهراً  اش
ــتان  ــا افغانس ــهد بعده لتش
ــطوانة  ــوالً جذرياً. انها االس حت
ــو  تل ــرة  امل ــررة،  املك ــها  نفس
ــم دائماً على  االخرى. لقد كنت
ــأ. انطروا الى قرارات اوباما  خط
ــال  ــا ارس ــرى مبوجبه ــي ج الت
ــرات اآلالف من القوات. ان  عش
ــر مرتقب  ــول الكبي ــذا التح ه
ــا دائماً على خطأ.  ومتوقع. كن
ــن هناك  ــبب فنح ــذا الس وله
ــر عاماً. واليوم  ــتة عش منذ س
ــيطر طالبان على مساحة  تس

تتجاوز نصف مساحة البالد.
خلص كيلوغ الى االمر الواقع: 
ــوات الى  ــادة الق ــد من اع «ال ب

الوطن».
ــي  النغل ــي  ف ــو  بومبي ــر  حض
ــلة من جلسات غرضها  سلس
ره ذوو  التحذير واالنذار. حيث ذكّ
ــتان لطاملا  ــرة بأن افغانس اخلب
االمبراطوريات،  ــرة  ــت مقب كان
واملناصب ايضاً. كانت الوكالة 
ــنوات وهي تقوم  ــد قضت س ق
ــع  م ــاون  بالتع ــوي،  ثان ــدور  ب
ــبه  ــة االرهاب ش ــرق مكافح ف
العسكرية، حريصةً على جتنب 
ــت  ــة. وظل ــؤولية الكامل املس
نصيحة احلرس القدمي ان تبقى 
ــكلة اجليش  ــتان مش افغانس
ــاغل اآلخر فهو  وحده. اما الش
ان خطة بومبيو املقترحة تقوم 
ــؤوالً  على ان يكون اجليش مس
االرهاب،  ــة  ــرق مكافح ف ــن  ع
ــيطرة  ــح الوكالة أي س وأال مين
ــى مجريات االمور.  حقيقية عل
ــن ضمان او  ــن هناك م ولم يك
ــك  ــاح تل ــي لنج ــع منطق توق
اللوم  ــى  يُلق ــوف  ولس اخلطة، 
ــي نهاية  ــا ف ــخص م ــى ش عل

املطاف.
ــرح  ــت، ط ــان الوق ــا ح وعندم
ــة. قال  ــه البديل ــو خطت بومبي
ــة  املركزي ــرات  اخملاب ــة  وكال ان 
ــى قرابة  ال ــاج  ــة حتت االميركي
ــون جاهزة  ــل ان تك ــني قب عام
للتوسع بجهود فرق مكافحة 
ــن من  ــنا جاهزي ــاب. لس االره
ــة العدة والعتاد، كما اننا  ناحي
ــية.  ــة االساس ــك البني ال منتل
ــى  ــدرة عل الق ــا  لدين ــت  ليس
ــاركة في تنفيذ  التدخل واملش
ــروع الطموح  ــذا املش ــل ه مث
ــوات اخلاصة.  ــاون مع الق بالتع
ــدرات الوكالة  كما اضحت مق
ــتان ضعيفة. لم  ــي افغانس ف

تعد بديالً مجدياً اليوم .

ملف

Ÿ€á@ÊÎ˙bíÌ@bflÜ‰«@|Ìäñn€aÎ@xÎä®a@·Ë‰ÿπ@ÚÓ–zï@pbÌäÌÜfl@ÚflÏÿßa@ıaâãÏ€@Z@ÂÁÏ◊

اختار كوهن ان يعرف بوجهات نظره 
َّـ مقابلة مع الفاينانشال تايمز 
ويمكن لالدارة ان تفعل بل عليها 

ان تفعل ما هو افضل

H55I@Ú‘‹ßa

كان من اِّـقرر عقد آخر اجتماع 
ِّـجلس االمن القومي قبل حسم قراره 

بشأن افغانستان

كوهن
ترامب

كيلي

HÖâÎÖÎÎ@lÏiI@È–€˚Ω@úÓi˛a@oÓj€a@ø@kflaäm@NNC“ÏÅD@Z‚ÏçÏΩa@lbnÿ€a@pb‘‹y@›ÿë@Û‹«@ûä»ném@C@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@D
ــية نرى  « كعادتها دائماً في احتاف القارئ بكل ما جد من كتب ذات أهمية كبيرة تتعلق مبوضوعات سياس

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

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

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

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

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

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

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

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

للجماهير» أملني لكم أن تبحروا مع امواج الكتاب وكل يغرف ما يريد».
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العراق  منتخب  يفقد 
من  العبني   ٣ القدم،  لكرة 
ستواجه  التي  تشكيلته 
وديًا،اليوم  األوزبكي  نظيره 

اإلثنني .
وقال املدير اإلداري للمنتخب 
كوركيس،  باسل  العراقي، 
الثالثي  إن  تصريحات    في 
ميرام  جسنت  احملترف 
ياسني  وأحمد  عدنان  وعلي 
اليوم  مباراة  عن  سيغيبون 

أوزبكستان  أمام  اإلثنني 
ألسباب مختلفة.

جسنت  الالعب  أن  وأضاف 
ميرام مرتبط مبوعد خطوبة، 
في  احملترف  حصل  فيما 
الدوري األمريكي، علي عدنان 

على إجازة لزيارة أهله.
أحمد  أن  كوركيس  ونوه 
اللحاق  يستطع  لم  ياسني 
الرتباطات  نظرًا  بالفريق 

شخصية.

حدد االحتاد العراقي لكرة القدم، يوم السبت املقبل، 
موعدا إلقامة مباراة كأس السوبر بني حامل لقب 
الدوري نادي الشرطة، والفائز بالكأس، فريق الزوراء، 

وذلك مبلعب الشعب.
فالزوراء  للفريقني،  بالنسبة  مهما  اللقب  ويعد 
الذي اعتاد على حصد األلقاب يريد بداية مميزة في 
فترة  يعيش  الذي  الشرطة  بينما  احلالي،  املوسم 
على  والتأكيد  التوهج  مواصلة  في  يأمل  استقرار 

أنه يعيش فترة ذهبية.
االستقرار الفني

الزوراء، متسك باملدرب حكيم شاكر على رأس اجلهاز 

الفني من أجل احلفاظ على توازن الفريق واستقراره 
بعد أن قاده في املوسم املاضي.

رغم  فني،  باستقرار  لذلك  وفقا  الزوراء  ويحظى 
مع  خلالف  عدنان  صفاء  املساعد  املدرب  استقالة 
املرمى عامر  حكيم شاكر فيما غادر مدرب حراس 

عبد الوهاب إلى اإلمارات.
من  يتمكن  لم  بالدوري،  املتوج  الشرطة  بينما 
الذي  نيبوشا،  املونتنيجري  مدربه  على  احلفاظ 
اإلدارة  أجبر  ما  التونسي،  الصفاقسي  مع  تعاقد 
على  االختيار  فوقع  بديل  مدرب  عن  البحث  على 

الصربي ألكسندر التيش.
وقت  في  االستعداد  لبدء  املدرب  سعى  وبالتالي 

مبكر من أجل التعرف على الفريق وحتضيره بوقت 
مبكر.

تعاقدات جديدة
مع  قائمته  على  احلفاظ  أفضلية  لديه  الشرطة 
إضافات نوعية من خالل التعاقد مع ثنائي الطلبة 
املنتخب سعد  ونبيل عباس والعبي  مروان حسني 
ناطق وصفاء هادي باإلضافة إلى شيركو كرمي وعلي 

عدنان ومازن فياض وعلي يوسف.
بإضافة عبد  الزوراء سريعة  تعاقدات  بينما جاءت 
ناظم  ومصطفى  الديوانية  العب  األمير  عبد  اهللا 
وفهد  محسن  وعماد  الشرطة  من  كامل  ومهدي 
الطلبة  وأحمد محمد من  اجلوية  القوة  طالب من 

في  احملترف  واستعادة  اجلنوب  نفط  من  رعد  وعالء 
إلى  باإلضافة  علي،  حسني  القطري  قطر  نادي 

احملترفني األجانب.
مستوى التحضير

محمد  كأس  بطولة  استثمار  من  الزوراء،  متكن 
تدريبي  بإقامة معسكر  األبطال،  السادس لألندية 

مثالي امتد ملا يقرب من أسبوعني.
املعسكر كان فرصة مميزة لتحضير الالعبني وخلق 
االنسجام بني الوافدين اجلدد والقدامى، بينما تعذر 
الرتباطه  تدريبي  معسكر  إقامة  الشرطة  على 
لألندية  السادس  محمد  كأس  بطولة  في  مبباراة 

األبطال أمام الكويت الكويتي.
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’ibé€a@Új‹�€a@…œaÜfl@·öÌ@ıaâÎå€a
تعاقدت الهيئة اإلدارية لنادي الزوراء  مع العب 
الفريق  لتمثيل  أحمد محمد،  السابق  الطلبة 

في املوسم املقبل.
وقال مدير الفريق كرمي رزاق، في تصريح صحفي 

إن اإلدارة تعاقدت مع املدافع أحمد محمد،
املدرب  يقوده  الذي  الفني  اجلهاز  من  بطلب 

حكيم شاكر.
بتدريبات  سيلتحق  الالعب  أن  إلى  رزاق،  وأشار 

الفريق  ليندمج مع الفريق استعدادا للموسم 
اجلديد.

قبل  تعاقداتها  أكملت  اإلدارة  أن  كرمي،  وأوضح 
مع  تعاقدت  وأن  سبق  حيث  املوسم،  انطالق 
مدرب حراس املرمى جليل زيدان، ليكون الفريق 

على أمت اجلاهزية النطالقة الدوري.
النادي، حول  أنباء تتردد من  إلى أن هناك  يشار 
مع  تعاقدها  إنهاء  بشأن  لإلدارة  منتظر  قرار 

املدرب املساعد صفاء عدنان.
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ال

نبض الشارع

جتمع  مباراة  هناك  كانت  إذا   ، الهستيريا  حلد  اتعصب 
هذه  أوصلتني  ومادام   ، آخر  ومنتخب  الوطني  منتخبنا 
يتأخر  عندما   ، األطباق  حتطيم  درجة  الى  الهستيريا 
في  السيما   ، مبارياته  احدى  يخسر  او  بهدف   ، املنتخب 
بطوالت اخلليج ، التي كان فيها املنتخب العراقي يتسيد 
عمان  مثل  فرقا  يواجه  وهو   ، يرضى  ال  وكان  الساحة، 
من  دزينة  نصف  عن  تقل  ال  بِغلّةٍ   ، واإلمارات  والبحرين 
هما   ، والسعودي  الكويتي  املنتخبان  كان  ورمبا   ، األهداف 
لصالح  متيل  اللقاءات  كفة  كانت  ذلك  ومع   ، ندية  األكثر 
العراق ، واحلال ال يختلف كثيرا عن وضع املنتخب العراقي 
كانت  اسيا  قارة  فرق  اغلب  فان   ، الصفراء  القارة  ضمن 
تتهيب مواجهة منتخبنا الوطني ألنها تأتي وهي متيقنة 

من الهزمية على أيدي اسود الرافدين..
العراقية  الكرة  لنجد   ، السنني  ودارت  االيام  مرت   … ولكن 
، فباستثناء ما حتقق في  بريقها  ، وخبا  أفل جنمها  ، وقد 
بطولة اسيا ، عام ٢٠٠٧ ، بقي العراق بعيدا عن نيل األلقاب 
القارية و اإلقليمية ، فضال عن غيابه الكامل عن املونديال 
والتراجع  الغياب  هذا  ان  وقطعا   ،  ١٩٨٦ عام  منذ  العاملي 
حرمان  منها   ، قاهرة  ظروف  نتاج  كان  العراقية  للكرة 
بسبب  جمهورها  وبني  ارضها  في  اللعب  من  منتخباتنا 
القرن  تسعينات  منذ  العراق  على  املفروض  الدولي  احلظر 
 ٢٠٠٣ عام  بعد   ، املاضية  السنوات  شهدت  وقد   ، املاضي 
تلك  ان  الرغم من  ، وعلى  لرفع احلظر  احملاوالت  الكثير من 
احملاوالت لم تفلح في حتطيم القيود ، ولكنها أسهمت في 
غرب  بطولة  جاءت  حتى   ، األجواء  وترطيب  احلبال  ترخية 
القارة االسيوية التي أقيمت في مالعب كربالء واربيل خالل 
شهري متوز وآب ، ليثبت العراق خاللها ، انه ميتلك القدرة 
على التنظيم ، وان الوضع العام في البلد اضحى مستقرا 
، وليس ثمة مايثير مخاوف االحتاد الدولي لكرة القدم (فيفا) 
، الذي وجد في تنظيم بطولة غرب اسيا ، فرصة مناسبة، 
العراقية  الكرة  تبرير الستمرار حرمان  أي  ان لم يجد  بعد 
من الدوران فوق أدمي ارضها ، ليعلن عن سماحه ، وألول مرة 
القدم مباريات تصفيات  لكرة  الوطني  ، بخوض منتخبنا 
وتصفيات   ،  ٢٠٢٣ عام  الصني  في  ستقام  التي  اسيا 
، في  املونديال العاملي التي ستنظمها الدوحة عام ٢٠٢٤ 
ارضه ، وحتديدا في املدينة الرياضية بالبصرة ، وهو قرار ما 
كان له ان يصدر ، لوال القتال واجلهود الكبيرة املبذولة من 
اشراقة  ميثل  هذا   ، الفيفا  قرار  ان  شك  وال   ، اجلميع  قبل 
حقيقية ، وانتقالة مهمة في واقع كرة القدم العراقية .. 
صحيح ان احلدث ، مر مرورا عابرا ، ولم يحظ بذلك االهتمام 
الذي ينبغي ، ولو كان حدثا سلبيا ، لعزف عليه الكثيرون!!  
اال ان املهم في هذا ، هو ، هل اننا سنكون مبستوى احلدث ؟ 
، الن جناحنا في هذا االختبار ، هو املفتاح نحو عودة الكرة 
 ، طويل  فراق  بعد  ارضها  الى   ، بهائها  بكامل  العراقية 
 ، ،اداريا  ان يكون في جميع األصعدة  ينبغي  والنجاح هنا 
وتنظيميا واعالميا وجماهيريا ، ولعبا ونتيجة ، لذلك نقول 
، وان هذا  اننا قادرون  ، لنثبت للعالم  البصرة موعدنا  ان   ،

العالم قد ظلمنا كثيرا ..أليس كذلك ؟

@ø@b‰�mä◊
A@b‰ �ôâa

عبدالزهرة محمد الهنداوي

 شاكر والصفقات يشعالن الصراع بين الزوراء والشرطة

fib�i˛a@ÚÌÜ„ˇ€@êÖbé€a@Ü‡™@êd◊@Ú€Ï�i@âb‡rnça@Âfl@ıaâÎå€a@Âÿ∑
¥«Ïjçc@Âfl@lä‘Ì@bΩ@Ünfla@Ô€brfl@=ÌâÜm@äÿé»fl@Úflb”hi@

ÊbnéÿiãÎc@‚bflc@kÓÃÌ@÷aä»€a@Ôq˝q

أوضح مدرب كرة نفط الوسط راضي شنيشل، أن 
فريقه سيكون من بني الفرق املنافسة على املراكز 

األربعة األولى في املوسم املقبل.
وقال شنيشل في تصريح صحفي إن فريق نفط 
املوسم  في  مختلف  بشكل  سيظهر  الوسط 
املقبل، حيث نطمح للمنافسة على املراكز األولى 
األربعة بعد التعاقدات اجليدة التي أبرمها النادي 

وضم أربعة محترفني وعدد من الالعبني احملليني.
يحتاج  «الفريق  ان  الوسط  نفط  مدرب  وأضاف 
فقط ملزيد من املباريات التجريبية إلى اآلن خضنا 

ثالث مباريات جتريبية فقط، وتنتظرنا مباراتني في 
معسكر أربيل نأمل أن تكون تلك املباريات فرصة 

لتجهيز الفريق بشكل مثالي النطالقة الدوري».
إلى  الفتا   ، زاخو  سيواجه  الفريق  أن  إلى  وأشار 
املباراتني  في  التشكيلة  لتثبيت  يسعى  أنه 
إلى  بحاجة  الفريق  ألن  املتبقيتني  التجريبيتني 
قائمة  في  الكبير  التغيير  وفق  االنسجام  زيادة 
دخل  الوسط  نفط  فريق  أن  إلى  يشار  الفريق. 
استعدادا  أربيل  مدينة  في  تدريبيا  معسكرا 

للموسم اجلديد.

µÎ˛a@Ú»iâ˛a@å◊aäΩa@Û‹«@Úéœb‰‡‹€@Û»é„@Z¡çÏ€a@¡–„@lâÜfl

الصناعات  مدرب  أكد 
نعمة،  عادل  الكهربائية، 
النطالق  جاهز  فريقه  أنه 
دخل  أن  بعد  املمتاز،  الدوري 
مبدينة  تدريبي  معسكر  في 

أربيل.
تصريحات    في  نعمة،  وقال 
فرصة  كان  «املعسكر  ان 
بشكل  الفريق  إلعداد  طيبة 
بعد  خصوصا  مثالي 
التي  الكثيرة  التعاقدات 
نحن  وبالتالي  أبرمناها، 
التدريبات  من  ملزيد  بحاجة 
واملباريات التجريبية من أجل 
خلق حالة من االنسجام بني 

الالعبني».
وتابع  «ظهرت الفريق مالمحه 
من خالل املباريات التجريبية، 
للموسم  جيدة  وتعاقداتنا 
استقطبنا  حيث  املقبل 
أن  ونتمنى  النجوم  بعض 

يساهموا في ارتقاء املستوى 
وأن نحتل هذا املوسم مركزا 

أفضل».

وعن املباراة األولى في الدوري 
أمام الكرخ، يوم ١٨ سبتمبر/ 
أن  أكد  األخير،  مبلعب  أيلول 
خالل  من  جاهزا  بات  الفريق 

واملعسكر  الودية  املباريات 
التدريبي، متمنيا حتقيق بداية 
طيبة رغم أنهم سيواجهون 

فريقا مميزا.

وختم: «ثقتي كبيرة في قدرة 
بنتيجة  اخلروج  على  العبينا 

طيبة في تلك املباراة».

ÚÌaÜj€a@Úiäö€@åÁbu@pb«b‰ñ€a@Z@Ú‡»„@fiÖb«

جلنة  رئيس  نائب  نفى 
احتاد  وعضو  املسابقات 
الكرة العراقي يحيى كرمي 
موعد  تغيير  عن  تردد  ما 

انطالق الدوري املمتاز.
يوم  أن  على  كرمي  وشدد 
١٨ سبتمبر/ أيلول اجلاري 
النطالق  موعدا  سيكون 
دوري  من  األولى  اجلولة 
-٢٠١٩ اجلديد  املوسم 

.٢٠٢٠

تصريح  في  كرمي  وقال 
الدوري  موعد  إن  صحفي 
ثابت ولم يتغير، مضيفا: 
تشدد  املسابقات  «جلنة 
املواعيد  احترام  على 
عشر  الثامن  وسيكون 
اجلاري موعدا  الشهر  من 
األولى  اجلولة  النطالق 
للدوري، وال توجد نية في 

تأجيل املوعد نهائيا».
التأجيل  فكرة  أن  وبنيّ 
وزارة  قبل  من  رحت  طُ

من  والرياضة  الشباب 
كأس  مباراة  إقامة  أجل 
الشرطة  بني  السوبر 

والزوراء.
يوم  حدد  «االحتاد  وأردف: 
اجلاري،  الشهر  من   ١٤
السوبر  لكأس  موعدا 
بتأجيل  طالبت  والوزارة 
املباراة يومني إلمتام ترميم 
لكن  الشعب  ملعب 
تغيير  ألن  رفض  االحتاد 
سيؤثر  السوبر  موعد 

جدول  استقرار  على 
الدوري».

االحتاد  أن  إلى  وأشار 
سيجتمع بوزارة الشباب 
والرياضة من أجل متابعة 
الشعب  ملعب  جاهزية 
مباراة  ليحتضن  الدولي 
وتابع:  السوبر،  كأس 
املتوفرة  «املعلومات 
سيكون  امللعب  أن  لدينا 
تتغير  لن  وبالتالي  جاهزا 

املواعيد نهائيا».

Ô”aä»€a@âÎÜ€a@÷˝�„a@Ü«Ïfl@7ÓÃm@Ú‘Ó‘y

فهد  اجلوية  القوة  وسط  العب  انضم 
االنتقاالت  فترة  في  الديوانية،  إلى  كرمي 
صادق  الديوانية  مدرب  اجلارية.وقال 
سعدون   إن كرمي إضافة مهمة للفريق 
قبل انطالق الدوري، ملا ميتلكه من خبرة 

مع  الدولية  املشاركات  جراء  جيدة 
فريقه السابق القوة اجلوية.

مبعسكر  سيلتحق  الالعب  أن  وبني 
السليمانية،  في  حاليا  املقام  الفريق 
لالنخراط بالتدريبات اليومية.يشار إلى 
نادي  مع  اتفق  وأن  سبق  كرمي  فهد  أن 
االنتقال  على  الكهربائية  الصناعات 

إليه، قبل أن يتجه لفريق الديوانية.

ÚÓ„aÏÌÜ€a@µg@·Ìä◊@ÜËœ

د هشام محمد، املدرب املساعد لفريق  أكَّ
أجل  من  الزمن  يصارع  فريقه  أنَّ  زاخو، 
إكمال التحضيرات للموسم املقبل.وقال 
محمد في تصريح ان «إعداد الفريق جاء 
أيام؛  قبل  اكتملت  صفوفه  كون  متأخرًا 
ألن الفريق خاض دوري التأهيل، ولم يحظَ 
براحة كافية».وأوضح «جاءت فترة اإلعداد 
الفني  اجلهاز  دفع  ما  مضغوط،  بشكل 
احلفيظ  عبد  الليبي  املدرب  يقوده  الذي 
أجل  من  الزمن  مع  للسباق  أربيش، 
«الفريق  ان  املناسب».وأضاف  التحضير 

خاض مباراة جتريبية أولى مع املوصل قبل 
جتمع الالعبني بشكل تام، لكنه سيخوض  
نفط  أمام  مكتملة  بصفوف  أخرى  ودية 
لتكون  أربيل  في  يعسكر  الذي  الوسط 
الالعبني». الختبار  مهمة  محطة  املباراة 
على  ملباراتني  بحاجة  «زاخو  ان  وأوضح 
قبل  الالعبني  انسجام  لزيادة  تقدير  أقل 
انطالقة الدوري، خاصة وأن املدرب الليبي 
العراقي،  الدوري  في  األولى  هي  جتربته 
ويحتاج إلى الوقت ليضيف ملساته على 
مشواره  سيفتتح  زاخو  أن  الفريق».يذكر 
امليناء في  فريق  املمتاز مبالقاة  الدوري  في 

مدينة البصرة.

âÎÜ‹€@ÖaÜ»nç¸a@›uc@Âfl@o”Ï€a@’ibéÌ@ÏÅaã@ZÜ‡™@‚bíÁ



 ٣٢ غضون  في  أهداف  أربعة  هولندا  سجلت 
إلى  تأخرها  لتعدل  الثاني  بالشوط  دقيقة 
الضيافة  صاحبة  أملانيا  على   ٤-٢ انتصار 
أوروبا  بطولة  بتصفيات  الثالثة  اجملموعة  في 
من  هولندا  األول.ثأرت  أمس  القدم  لكرة   ٢٠٢٠
في  كبيرة  خسارة  بها  وأحلقت  أملانيا  جارتها 
 ٢٠٢٠ أوروبا  كأس  تصفيات  في   ٤-٢ دارها  عقر 
ضمن منافسات اجملموعة الثالثة في هامبورغ 
أمس األول.وكانت هولندا سقطت على أرضها 
أملانيا في مارس املاضي قبل أن تعيد  ٢-٣ أمام 
في  آمالها  وتنعش  مماثلة  بطريقة  اعتبارها 
علماً  املقبل،  العام  القارية  للنهائيات  التأهل 
أن املنتخب «البرتقالي» غاب عن آخر بطولتني 
كبيرتني في أوروبا عام ٢٠١٦ وفي مونديال روسيا 
٢٠١٨.وحافظ املنتخب األيرلندي الشمالي الذي 
لم يلعب في هذه اجلولة على صدارة اجملموعة 
مباريات   ٤ من  نقطة)   ١٢) الكاملة  بالعالمة 
لهولندا  و٦  الثاني  املركز  في  ألملانيا   ٩ مقابل 
ال  لكن  املتصدرين.  من  أقل  مباراة  لعبت  التي 
أملانيا  مواجهة  األيرلندي  املنتخب  على  يزال 
التصفيات.خاض  في هذه  وإياباً  ذهاباً  وهولندا 
املنتخب األملاني، الذي شهد ضم وجوه شابة 
في األشهر األخيرة خلفاً للرعيل القدمي العبني 
اخلطير  واجلناح  دراكسلر  يوليان  أبرزهم  عدة 
لوروا سانيه وليون غوريتسكا بداعي اإلصابة.

في املقابل، قاد هولندا فيرجيل فان دايك الذي 
كريستيانو  البرتغالي  النجمني  على  تفوق 
رونالدو واألرجنتيني ليونيل ميسي وتوج أفضل 
العب في أوروبا املوسم املاضي.أول فرصة خطيرة 
أكثر  ديباي  ممفيس  راوغ  عندما  جاءت  لهولندا 
من مدافع وأطلق كرة قوية من مشارف املنطقة 
كان لها مانويل نوير باملرصاد. وبعدها مباشرة 
وفي أول محاولة خطرة ألملانيا جنح «املانشافت» 
في افتتاح التسجيل بعد هجمة مرتدة سريعة 
كلوسترمان،  لوكاس  إلى  الكرة  فيها  وصلت 
الذي انفرد باحلارس الهولندي ياسبر سيليسن 
الكرة  يلتقط  أن  دون  من  حملاولته  تصدى  لكنه 

غنابري  سيرج  ميونيخ  بايرن  جناح  ليتابعها 
داخل الشباك رغم تدخل املدافع فان دايك في 
اللحظة األخيرة ملنعها من دخول الشباك (٩). 
والهدف هو الثامن لغنابري في ٩ مباريات دولية 
بعد  متاماً  أملانيا  العبو  بالده.وحترر  منتخب  مع 
الهدف واحتسب احلكم ركلة حرة مباشرة على 
ماتيس  من  غنابري  إعاقة  إثر  املنطقة  مشارف 
دي ليخت فانبرى لها توني كروس فمرت كرته 
فوق العارضة.وحاول غنابري مباغتة سيليسن 
بتسديدة الكرة ساقطة من فوقه لكن احلارس 
طائشة  كرة  ووصلت  حملاولته  فطن  الهولندي 
داخل املنطقة أمام ماركو رويس لكنه سدد في 

الهدف  اضافة  فرصة  مهدراً  سيليسن  جسد 
معادلة  دون  نوير  للمانشافت.وحاول  الثاني 
التصدي  في  أبدع  عندما  للنتيجة  هولندا 
هجمة  بعد  فينالدوم  جورجيو  من  قوية  لكرة 
منسقة. لكن نوير وقف عاجزاً عندما قام راين 
اليسرى  اجلهة  على  رائع  فردي  مبجهود  بابل 
لينقض  شولتس  أخطأها  عرضية  كرة  ومرر 
املرمى  في  ويسجل  يونغ  دي  فرانك  عليها 
جرعة  الهدف  لهولندا.ومنح  التعادل  هدف 
معنوية هائلة للضيوف فشكلوا خطورة على 
مرمى نوير وجنحوا في التقدم بواسطة النيران 
الصديقة عندما تصدى نوير لكرة رأسية رائعة 

لفان دايك فوصلت إلى ديباي فأعادها إلى باب 
شباك  في  خطأ  تاه  جوناثان  ليتابعها  املرمى 
فريقه من مسافة قريبة.واحتسب احلكم ركلة 
ليخت  لدي  يد  ملسة  إثر  أملانيا  ملصلحة  جزاء 
كروس.لكن  بنجاح  لها  فانبرى  املنطقة  داخل 
التقدم بعد أجمل هدف في  هولندا استعادت 
املباراة ولعبة مشتركة رائعة بني أربعة العبني 
بدأها داني بليند ومنه إلى ممفيس ديباي ثم إلى 
دونييل  البديل  باجتاه  غمزها  الذي  فينالدوم، 
مالني غير املراقب فتابعها داخــــــــل الشباك.
القاضية  الضربة  الهولندي  املنتخب  ووجه 
ملنافسه إثر هجمة مرتدة سريعة ومتريرة ماكرة 

ليتابعها من  ديباي 
تدخل فينالدوم  رغم  الشباك  داخل 

بايرن  مدافع  سوله  سوله.واعتبر  نيكالس 
هزيلة.  بصورة  «ظهر  بالده  منتخب  أن  ميونيخ 
ضئيلة  نسبة  على  حصلنا  األول  الشوط  في 
بطبيعة  طموحنا  ليس  وهذا  االستحواذ  من 
أن نتعلم من هذه  احلال».وأضاف «يتعني علينا 
في  زميله  حال  لسان  السيئة».وكان  املباراة 
مماثالً  غنابري  الهدف  وصاحب  البافاري  الفريق 
بقوله: «لقد استقبلت شباكنا أهدافاً سهلة 
التقدم ٣-٢، لقد كان هدية  جداً السيما هدف 

من قبلنا. يجب أال يحصل هذا األمر».
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أعلن النجم الكاميروني صامويل إيتو اعتزال كرة 
القدم عن عمر ٣٨ عاماً بعد مسيرة شملت أندية 
ــاً إلى مهامه املتعددة خارج  أوروبية بارزة، منصرف
ــيما مع االحتاد اإلفريقي  املستطيل األخضر، الس
ــابه  ــور على حس ومونديال قطر ٢٠٢٢.وفي منش
ــتغرام» ليل اجلمعة املاضي، كتب إيتو  على «انس
«النهاية، نحو حتدٍ جديد، شكراً للجميع، الكثير 
ــيرته  من احلب، األدرينالني».وأصبح إيتو خالل مس
أحد أبرز الهدافني في تاريخ القارة السمراء، وأحرز 
مع منتخب بالده ذهبية دورة األلعاب األوملبية في 

ــيدني عام ٢٠٠٠، ولقب كأس أمم إفريقيا عامي  س
ــة، دافع الالعب  ــى صعيد األندي ٢٠٠٠ و٢٠٠٢.وعل
الذي نشأ في صفوف الفئات العمرية لريال مدريد 
اإلسباني، بدأ مسيرته االحترافية مع ريال مايوركا، 
ــلونة خلمسة أعوام توج معه  ودافع عن ألوان برش
ــلة ألقاب أبرزها دوري أبطال أوروبا  خاللها بسلس
ــي رصيده لقب  ــني (٢٠٠٦ و٢٠٠٩)، علماً بأن ف مرت
ــر اإليطالي  ــال وذلك مع إنت ــي دوري األبط ــث ف ثال
(٢٠١٠).وبعد رحيله عن إنتر في صيف العام ٢٠١١، 
ــي وإيفرتون  تنقل إيتو بني أندية عدة منها تشلس
ــيا، وصوالً  اإلنكليزيان، وفرق أخرى في تركيا وروس

ــذي انضم إلى صفوفه  ــى نادي قطر الرياضي ال إل
ــيرته ٧١٨  ــاض إيتو في مس ــف ٢٠١٨.وخ في صي
ــجل خاللها ٣٥٩  ــتوى األندية س مباراة على مس
هدفاً، إضافة إلى ١١٨ مباراة دولية سجل خاللها 
٥٦ هدفاً.وشارك خالل مسيرته في نهائيات كأس 
العالم أربع مرات، واختير أفضل العب إفريقي أربع 
ــي يتشاركه مع العاجي يايا  مرات، في رقم قياس
ــع إيتو من نشاطاته  توريه.وفي اآلونة األخيرة،وس
خارج املستطيل األخضر، إذ عني في أبريل املاضي 
ــاريع واإلرث املنظمة  سفيراً للجنة العليا للمش

ملونديال قطر ٢٠٢٢.
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محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية/ شعبة اعالن اِّـشاريع
Basra Governorate Directorate of Government

Contracts Dept Announcement

َّـ   ٤٦٩٢) ــدد  الع ذي  ــا  بكتابن ــا  الحاق
اول   ــالن  بإعــ ــاص  والخ  (٢٠١٩/٨/٢١
 ٢٠١٩/ ــة  وعدال ــن  ام  /١٦ ــة  للمناقصــ

.(K تجهيز وحدة الـ ٩ ) مشروع
  نود ان ننوه اُّـ تمديد موعد غلق اِّـناقصة اعاله 
ــوم االربعاء اِّـصادف ٢٠١٩/٩/١١  ليكون ي
ــن يوم الخميس  ــاعة ٢:٠٠ ظهراً بدالً م الس

اِّـصادف ٢٠١٩/٩/٥.

اِّـهندس
محمد طاهر نجم التميمي 
النائب الفني ِّـحافظ البصرة

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

Contracts Dept Announcement

َّـ   ٤٦٨٣) ــدد  الع ذي  ــا  بكتابن ــا  الحاق
ــي  ثان ــالن  بإعــ ــة  والخاص  (٢٠١٩/٨/٢١
ــروع  مش  ٢٠١٩/ ــة  بلدي  /٢ ــة  للمناقصــ

(تنظيف شعبتي العشار والخليج العربي).
نود ان ننوه اُّـ تمديد موعد غلق اِّـناقصة اعاله 
ــوم االربعاء اِّـصادف ٢٠١٩/٩/١٨  ليكون ي
ــوم االربعاء  ــة  ظهراً بدالً من ي ــاعة الثاني الس

اِّـصادف ٢٠١٩/٩/١١.

اِّـهندس
محمد طاهر نجم التميمي 
النائب الفني ِّـحافظ البصرة

م/ (تمديد)  العدد:٥١٦٢                                                                     م/ (تمديد)                                                          التاريخ: ٢٠١٩/٩/٢
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لطرح  ــواب،  الن ــس  ــتعد مجل يس
ــودة جديدة من مشروع قانون  مس
ــم املعلوماتية» املثير للجدل  «جرائ
ــات التي  ــم من االعتراض على الرغ
ــات احلقوقية وبعض  أبدتها املنظم
ــية التي ترى في  ــراف السياس األط
ــد احلريات  ــيلة لتقيي ــون وس القان

املدنية.
ــس مجلس النواب  ويؤكد نائب رئي
ــل  أن»الفص ــي،  الكعب ــن  حس
ــهد إقرار  ــريعي اجلديد سيش التش
ــون بعد أن  ــدة للقان ــودة جدي مس

ــن قبل جلنة برملانية  جرى تعديلها م
ــف عن أهم  ــة من دون أن يكش خاص

التعديالت التي أقرتها اللجنة».

جرائم اِّـعلومات
ــنوات مترير  ــس منذ س ــاول اجملل ويح
القانون ومتكن في يناير (كانون الثاني) 

ــودة «اجلرائم  ــراءة مس ــي من ق املاض
ــودة  ــة» والذي عرّفته مس املعلوماتي
القانون احلالية بأنه «نشاط إجرامي 
ــه  ــتخدم في ــلبي تس ــي أو س إيجاب
ــورة تكنولوجياً بطريقة  تقنية متط
ــيلة  ــرة كوس ــرة أو غير مباش مباش
ــل اإلجرامي  ــدف لتنفيذ الفع أو كه

العمدي في البيئة املعلوماتية».
ــاء في  ــاً ملا ج ــون وفق ــدف القان ويه
ــص الفقرة رقم «٢» منه إلى «توفير  ن
ــتخدام  لالس ــة  القانوني ــة  احلماي
ــبكة  وش ــوب  للحاس ــروع  املش
ــي  مرتكب ــة  ومعاقب ــات  املعلوم
ــداء على  ــكل اعت ــال التي تش األفع
حقوق مستخدميها من األشخاص 
ــاءة  ــة أو املعنوية ومنع إس الطبيعي
ــم  جرائ ــكاب  ارت ــي  ف ــتخدامه  اس

احلاسوب».

فقرات عقابية قاسية
ــت  حال ــات  االعتراض ــرة  كث أن  إال 
ــودة  ــى هذه املس ــت عل دون التصوي
ــبب احتوائه على مجموعة من  بس
ــية أساءت  الفقرات العقابية القاس
ــاق جرائم  ــى مضمونه وتعدت نط إل
ــزاز اإللكتروني وما  ــات واالبت املعلوم
يلحقه من اجلرائم التقنية املتعارف 
ــي تفتقر القوانني  عليها عاملياً، والت
ــن دون أن يتعرّض  ــا، م ــارية إليه الس

ــائل األخرى املقننة أساساً  إلى املس
ــنة  في قانون العقوبات العراقي لس
ــاج هو  ــذي يحت ــه ال ١٩٦٩ وتعديالت
ــر ليتوافق مع  ــى إصالح كبي اآلخر إل

فلسفة وبنود الدستور العراقي.
ــودة  ــال تذكر مس ــبيل املث ــى س عل
ــن  الذي ــخاص  األش أن  ــون،  القان
يستخدمون اإلنترنت «إلضفاء تعابير 
ــائل أخرى  أو صور أو أصوات أو أي وس
ــن» يكونون  ــن اإلهانة لآلخري تتضم
عرضة للسجن ضمن عقوبة أقصاها 
ــع غرامة  ــنتني ودف ــجن مدة س الس
ــجن مدى احلياة فهي  مالية، أما الس
ــتخدمون اإلنترنت  ــن يس ــة م عقوب
ــالد»، وكذلك هي  ــمعة الب «ألذية س
ــاء عن  ــر أو بثّ أنب ــن «نش ــة م عقوب
أحداث مضللة بهدف إضعاف الثقة 
في النظام املالي اإللكتروني، الوثائق 
ــة، أو  ــة اإللكتروني ــة أو املالي التجاري
ــابهة، أو اإلضرار بالثقة  ــياء مش أش

املالية في الدولة».

ــع، إن  ــي رفي ــدر سياس ــول مص ويق
ــة  البرملاني ــات  ــرار اجله ــبب إص «س
ــم  ــون جرائ ــرار قان ــى إق ــذة عل الناف
املعلوماتية هو مخاوفها من حمالت 
ــرض لها بعض  ــقيط التي يتع التس
ــية وكشف  ــخصيات السياس الش
ــاد والتالعب  ــات أو تهم الفس عملي
ــن الفضائح  ــام وغيرها م ــال الع بامل
في مواقع التواصل االجتماعي األمر 
ــبب الكثير من احلرج لقادة  الذي يس

هذه الكتل».
ــه أن «اإلصرار زاد  ويؤكد املصدر نفس
التي  ــعبية  الش ــات  االحتجاج بعد 
ــة البصرة  ــي مدين ــا ف ــت ذروته بلغ
ــام املاضي، وكان اإلنترنت ومواقع  الع
ــي  ف ــس  الرئي ــبب  الس ــل  التواص
اتفاق  ــاك  ــاعها، وهن واتس حتريكها 
موقّع بني الكتل الكبيرة لتمرير هذا 

القانون خالل العام احلالي».
جوهر القانون

ــل ميس  ــد أي تعدي ــف «ال يوج ويضي

ــر  ــو تقييد النش ــر القانون وه جوه
ــات والبيانات التي  وااللتزام باملعلوم
تصدرها اجلهات الرسمية واعتبار ما 

عدا ذلك جرائم يعاقَب عليها».
ــو اللجنة  ــد عض ــل، يؤك ــي املقاب ف
ــني العقابي، أن»طرح  القانونية حس
ــواب يعني  ــي مجلس الن ــون ف القان
إقراره، فهناك قراءة أولى وثانية وثالثة 
ــات  ومقترح ــات  مناقش ــا  تتخلله

تعديل».
ــة إلى قوانني  ــرى أن «العراق بحاج وي
ــالت اإللكتروني  ــج ظاهرة االنف تعال
وما يعرف باجليوش اإللكترونية والتي 
أصبحت أداة لنشر خطاب الكراهية 

والعنف».
ــات  ــد احلري ــض تقيي ــف «نرف ويضي
لكننا مع وجود قانون مقبول يكافح 

اجلرائم التي لم ينص عليها القانون 
العراقي».

ــارق حرب أن  ــرى اخلبير القانوني ط وي

ــة إلى قوانني ملكافحة  «البالد بحاج
اجلهات اخملالفة الفنية في استخدام 
ــني  قوان أن  ــك  ذل ــط،  فق ــت  اإلنترن
العقوبات العراقية تطرقت إلى بقية 
ــودات قانون  اخملالفات الواردة في مس

جرائم املعلومات».
ــذف  والق ــبّ  «الس أن  ــى  إل ــير  ويش
ــم حقيقية وال  ــهير هي جرائ والتش
ــر مواقع اإلنترنت أو  فرق إذا كانت عب
ــة واملقروءة  ــائل اإلعالم املرئي في وس
واملسموعة وإن املشرّع أدخل موادّ ال 

عالقة لها بجرائم املعلومات».
نقابة الصحفيني

ــب الصحفيني العراقيني  ويحذر نقي
ــاد الصحفيني العرب مؤيد  رئيس احت
ــريع  قانون  ــورة تش ــن خط الالمي م
اجلرائم املعلوماتية خملالفته الدستور 
ــع االتفاقيات  ــه م ــي وتقاطع العراق

املبرمة مع  املنظمات األممية.

ــون اجلرائم  ــي أن «قان ــح الالم ويوض
ــة كتب عام   ٢٠٠٨، إي قبل  املعلوماتي
ــرة التي  ــي الفت ــاً، ف ــي ١١ عام حوال
ــا التطبيقات اإللكترونية  كانت فيه
ــاب  ــل (الفايبر والواتس ــة مث  احلديث
ــودة، إذ كان  ــتغرام) غير موج واإلنس
ــن بعض  ــى احلد م ــي  إل ــرّع يرم املش
ــي كانت مدار خالفات بني  اجلرائم الت
السياسيني وكتاباتهم في  املواقع».

ــون أعيد  ــف الالمي أن «القان ويكش
ــن دون  ــان، م ــى البرمل ــاله اآلن إل إرس

إجراء أي تغييرات أو  تعديالت تواكب 
التطبيقات  ــي  ف التطورات احلاصلة 

اإللكترونية».
ــه مخالفات  ــون  في ــد أن «القان ويؤك
قانونية ودستورية وسالب للحريات، 
ــتور في  املادة  إذ إنه يتقاطع مع الدس
ــع املواثيق  ــك م ــاً، وكذل ٣٨ أوالً وثاني
ــراق  الع ــني  ب ــة  املبرم ــات  واالتفاقي
واملنظمات  األممية، فضالً عن تقاطعه 
ــات مختلفاً متاماً  ــع اجملتمع الذي ب م

عما كان عليه قبل عام   ٢٠٠٣».

فرص تمرير اِّـشروع؟
وال يبدو أن فرص مترير مشروع القانون 
ــى  ــاً عل ــة واردة متام ــه احلالي بصيغت
ــات احلاصلة بني  ــن االتفاق ــم م الرغ
ــروع، خصوصاً  املؤيدة للمش الكتل 
ــدورات  ال ــي  ف ــواب  الن ــس  مجل أن 
ــابقة لم يتمكن حتى  البرملانية الس
من إمتام قراءته بسبب احتوائه على 
ــكاليات أبرزها تلك  ــر من اإلش الكثي
ــتور  ــة مواد الدس ــة مبعارض املتعلق
ــة بحرية االجتماع  املتعلق العراقي 
والتظاهر السلمي، وحرية الصحافة 
ــر،  والطباعة واإلعالم واإلعالن والنش
ــل  ــزاب داخ ــة أح ــى حاج ــة إل إضاف
ــان وخارجه إلى ما بات يعرف بـ  البرمل
اإللكترونية» وهي منصات  «اجليوش 
ــل االجتماعي  ــع التواص ــى مواق عل
رها  ــخّ يس ــة  مزيف ــن  عناوي ــل  حتم
ــات واألحزاب  ــض ملهاجمة اجله البع
ــريع  املعارضة لها وقد يحرمها التش

اجلديد من هذه اجليوش.

ــدن،  ــن امل ــرده م ــاره وط ــل اندح قب
اإلرهابي  شهد تنظيم داعش 
ــرة خالفات  األخي ــه  فترات في 
ــادة  عصفت به ووصلت حد  ح
ــادة مقاتلني أجانب  ــالب ق انق
ــني  املقاتل ــيما  الس ــرب  وع
ــرز  ــبب  األب ــيني والس التونس
ــك كان اختفاء «اخلليفة»  لذل
ــر البغدادي  ــو بك ــي أب اإلرهاب
ــاحة،  وتأخر ظهوره على الس

 بحسب اعترافات أفراده . 
ــات تركت أثرها  ــا يجري من خالف م
في البغدادي الذي بقي في «هدوئه 
املعهود» وكان قد بان  عليه التعب 
واإلرهاق بحسب ما ينقل مقرب منه 
فضالً عن املشاكل الصحية والتي 
ــت  بإجرائه عملية جراحية في  متثل
أذنه اليسرى في منطقة البو كمال 

السورية. 
ــي إبراهيم علي  ــاح عل ــي رب اإلرهاب
البدري ابن عم زعيم تنظيم داعش 
االرهابي إبراهيم عواد  ابراهيم علي 
ــدادي» وابن  ــو بكر البغ ــدري «اب الب
خالته أيضاً، صديق الطفولة الذي 

ــوان الزراعة  ــمى دي عمل في ما  يس
ــة للتنظيم  ــوارد املالي ــم امل من أه
ــام القضاء  ــي ميثل اليوم أم االرهاب
ــه  اعترافات ــر  نش ــم  ويت ــي  العراق

الكاملة. 
يروي اإلرهابي في معرض اعترافاته 
ــرخ  الك ــق  حتقي ــة  محكم ــام  أم

ــاب  ابرز ما  ــا اإلره ــة بقضاي اخملتص
ــي اللقاء  ــه وبني ابن عمه ف دار بين
ــم منذ إعالن  ــد الذي جمعه الوحي
«دولة اخلالفة»، فيما  اكد تعرضهم 
ــع والتحذير كأقرباء للخليفة  للمن
ــه أو اللقاء  ــة التقرب ل ــن محاول م
ــف  ــه أو كش ــية  مالحقت ــه خش ب
ــي  ــول االرهاب ــده.  ويق ــكان تواج م
ــن البغدادي،  ــت مقرباً م ــاح «كن رب
ــأنا معاً منذ الطفولة وافترقنا  نش
ــا انتقل  ــات عندم ــة  الثمانين نهاي
ــة في بغداد حتى حصوله  للدراس
ــالل  ــوراه، وخ ــهادة الدكت ــى ش عل

ــي بني احلني  ــرة  كنا نلتق ــك الفت تل
واآلخر». 

ــا  هادئ ــدادي  البغ «كان  ــف  ويضي
ــة  املتطرف ــكار  االف ــن  ع ــدا  وبعي

ــام ٢٠٠٧ من  ــددة، اعتقل ع واملتش
ــة ووضع في  ــل القوات االمريكي  قب
ــن املعتقل  ــوكا، وخرج م معتقل ب

ــه  ــت  ب ــا التقي ــام ٢٠٠٨ وعنده ع
ــه  ــل تولي ــر قب ــاء االخي وكان اللق
ــالمية)  خالفة (تنظيم الدولة اإلس
ــالف في  ــه أي اخت ــم يظهر علي ول
بعد  «علمت  ــخصيته»، مؤكداً   ش
ــح مطاردا  ــه أصب ــام ٢٠١٠ بأن الع
ــي صفوف  التنظيمات  النخراطه ف

اإلرهابية». 
 »كنت اسكن قضاء الدور في صالح 
الدين في الوقت الذي أعلن التنظيم 
ــض  احملافظات  ــى بع ــيطرته عل س
ــى ثالثة من  ــد انتم ــدن، وكان ق وامل
ــم ألن اغلب  ــتة للتنظي أوالدي الس

ــكنها  ــة  التي نس ــكان املنطق س
ــوا ورددوا البيعة وانتقلت بعد  انتم
ذلك الى ارض التمكني؛ والية نينوى 
ــرعي  ــة هناك امام ش ورددت  البيع

ــى  مصطف ــو  اب ــى  واملكن ــة  الوالي
بيعات»، يروي اإلرهابي. 

ــي اعترافاته امام القاضي  ويذكر ف
اخملتص بنظر قضايا جهاز اخملابرات 
ــى  تول ــذي  ــي  وال العراق ــي  الوطن
ــر كافة  ــاح بتوف ــع رب ــق م التحقي
ــت  «عين ــة،  القانوني ــات  الضمان
ــم  ــوان  الزراعة/ قس ــل في دي للعم
ــروة احليوانية حيث كان يقتصر  الث
عملي على تربية االغنام واملواشي 
ــوال الى بيت  ــال االم وبيعها  وارس
ــاً بأن  ــا»، منوه ــرف به ــال للتص امل
ــكل مورداً  ــوان الزراعة كان يش «دي
ــم فضالً عن  ــاً للتنظي ــاً مهم  مالي
ــل أوالدي  ــرى». وزاد «عم ــوارد األخ امل
الثالث في املفارز العسكرية ضمن 
ــوى وأنيطت بهم واجبات  والية نين
العراقية  ــكرية  العس ضد  القوات 
ــتباك معهم بعد  ــة واالش املتقدم
ــي نينوى انذاك  ــدور أوامر من وال ص
ــكيالت اإلدارية  ــع التش  بحل جمي
ــارز  ــى املف ــا ال ــيب مقاتليه وتنس
ــوات  ــدم الق ــد تق ــكرية عن العس

لتحرير  املدينة». 
ــة املوصل  ــر مدين ــد حتري ــني «عن وب
ــة انتقلنا  ــل القوات العراقي من قب
ــة عائالتنا الى والية  الفرات  بصحب
ــوان الزراعة  ــي دي ــت هناك ف وعمل
ــوات لغرض  ــد تقدم الق ــاً وبع ايض
ــة االنبار  انتقلنا عبر  حترير محافظ
ــوريا منطقة شعفة  احلدود الى س
ــن محاوالته للقاء بابن  حتديداً».  وع
عمه البغدادي يتحدث اإلرهابي رباح 
ــرات عديدة ومنعا  من  «تلقينا حتذي
محاولة التقرب او اللقاء باخلليفة 
ــاء له من  ــر البغدادي كأقرب ابو بك
قبل شقيقه وهو املكلف  بحمايته 
ــخصي خشية من  ــه الش وحارس
مالحقته من قبل األجهزة األمنية 
ــده  لذلك لم  ــة مكان تواج او معرف
ــى باحلديث باألمر».  ولفت  أفكر حت
ــد األيام أثناء  ــاح إلى أنه «في اح رب
ما كنت متواجدا في احد الدور في 
منطقة شعفة حضر  لي اإلرهابي 
ــر البغدادي  ــو بك ــقيق أب احمد ش
ــة  بصحب ــخصي  الش ــه  وحارس
ــى  ابو هاجر  ــخص ال اعرفه يكن ش
وطلب مني الذهاب معه إلى مكان 
ــم يحدده». ويؤكد «ركبت العجلة  ل
ــي نوع كيا حمل وقاموا بعصب  وه
ــاهدة  عيناي حتى ال أمتكن من مش

 الطريق او املكان الذي كنا قد ذهبنا 
اليه وبعد وصولنا الى املكان وفتح 
ــن عمي  ــت بوجود  اب ــي فوجئ عين
وصديق الطفولة ابو بكر البغدادي 
ــي ومفاجأة  ــة ل ــكل صدم ــا ش م
ــط».  ويوضح  ــم أتوقعها ق كبرى ل
ــر يقطن في بيت  رباح «كان ابو بك
ــيط صغير ال تتجاوز مساحته  بس

١٥٠ متراً وكان  بصحبته رجل عربي 

ــعودي)  ــه انه جزراوي (س يبدو علي
ــاري وعن  ــن أخب ــألني ع ــدأ يس فب
ــرة وطلب مني  أحوالي  ومصير األس
نقل العائالت الى مكان امن خشية 
ــون  املعارك  ــن تعرضهم ملكروه ك م
ــن اخلالفات  ــتد فضالً ع أخذت تش
ــف بالتنظيم».  ــدأت تعص ــي ب الت
ــي «أخبرت اخلليفة أبو   وقال اإلرهاب
بكر أن هناك خالفات حادة عصفت 
ــاؤك  او  اختف ــببها  س ــم  بالتنظي
تأخر ظهورك على الساحة وادعاء 
املقاتلني العرب بعدم وجود خليفة 
ــرات اثناء ما  ــى انه في إحدى  امل حت
ــاجد  ــا متواجدين في احد املس كن
ــيني  التونس املقاتلني  ــد  اح ــرج  خ
ــائالً  ــد  خليفة؟ متس ــال ال يوج وق
بصوت عال: أين اخلليفة؟». ونوه الى 
ــدادي اخبرني بالنص بأننا  ان «البغ

ــن يعملون  ــخاص الذي غرقنا باألش
ــم بكل  ــى عل ــه كان  عل ــا وان ضدن

ــات أخذت  ــذه اخلالف ــدث، ه ما يح
ــر ليصل  ــور األم ــى تط ــتد حت تش
ــالب قاده مقاتلون  الى مرحلة  االنق
ــاً أن «ابرز من  ــرب»، مبين أجانب وع
ــات ويدعي بعدم  كان يروج للخالف
ــيون في  ــود خليفة هم التونس  وج
ــي  ــا نعان ــم، وكن ــوف التنظي صف
ــعوديني املنخرطني  ــن الس أيضاً م
ــددهم  ــوف التنظيم لتش  في صف
وتطرفهم املبالغ فيه».  وبني رباح أن 
ــد بان عليه التعب  «اخلليفة كان ق
ــي  ف ــدم  التق ــات  وعالم ــاق  واإلره
ــن وكان يعاني  من الم نتيجة  الس
ــي أجراها  ــة الت ــة اجلراحي للعملي
ــرى في منطقة البو  في إذنه اليس
كمال السورية «.  وأضاف «لم يكن 
البغدادي بعيداً من منطقة شعفة 
السورية حيث استغرقنا من الوقت 
ــذي كان  ــكان ال ــول  الى امل للوص
ــى ١٥ دقيقة  ــث فيه من ١٠ إل ميك
ــني الوصول  ــكان تواجده حل من م
ــكان لم  ــدل على ان امل ــه ما  ي إلي
يكن بعيداً او خارج املنطقة على 
ــه «ودعني ابو  األقل».   واكمل قول
البغدادي وخرجت بالطريقة  بكر 
نفسها التي دخلت بها معصوب 
 العينني وكان قد كرمني مببلغ من 
املال وكنت انا الوحيد من أقربائه 
الذي التقيت فيه وهو  اللقاء األول 
ــو بكر  ــد ان أصبح اب ــر بع واألخي

البغدادي زعيم تنظيم داعش .

12 قضايا

 ال يوجد أي تعديل يمس 
جوهر القانون وهو تقييد 
النشر وااللتزام باِّـعلومات 
والبيانات التي تصدرها 
الجهات الرسمية واعتبار ما 
عدا ذلك جرائم يعاقَب عليها
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ابرز من كان يروج للخالفات ويدعي 
بعدم  وجود خليفة هم التونسيون 

َّـ صفوف التنظيم

ابن عم البغدادي

اجملرم البغدادي



ــرب باعتبارها فعالً  ــروت، تخفت لغة احل في بي
ــرائيلي،  ــا لصد االحتالل اإلس ا وضروريًّ ــمً حاس
ــي واحلانات  ــات في املقاه ويغلب على النقاش
ــتوعب اخلالفات  «تغليب لغة العقل»، وأن «تُس
دبلوماسيًا»، مستدعني مشاهد الدمار التي ما 

ــة، والعمارات التي  ــط املدين زالت باقية في وس
ا للجنوب الذي يشتم زائره  يتمركز فيها، خالفً

رائحة احلرب مع أول كيلومترات فيه.
ــار بقرى اجلنوب،  ــس العابر، في الطريق امل يلتم
ــه من زيارة  ــا تكون داخل ــاعر مناقضة عم مش
ــة املاثلة  ــور بيروت الذهني ــة، وتزول ص العاصم
ا دولة جديدة  ــفً ا في خياالت زائرها، مكتش دومً
ــي معظم  ــدوء الغالب ف ــان، حيث اله ــي لبن ف
ــكانها، وصور  ــا، والهيئة احملافظة لسُ نواحيه
ــول الطرق املؤدية  ــى جدرانها بط الفدائيني عل
ــع واملراكز  ــينيات واجلوام ــذا العالم، واحلس له
ــرة على  ــيعية املنتش ــة والثقافية الش الديني
أطراف القرى وباألخص الشيعية، وهي الغالبة 

في اجلنوب.

الجنوب اللبناني
اجلدار الذي بنته إسرائيل على طول حدودها مع 

لبنان، ما زالت تستكمل بناءه
ــاحة اجلنوب  من أصل ٢٠٥٨ كلم مربع هي مس
ــؤدي لقرى اجلنوب،  ــي على مر الطريق امل اللبنان
ــية املتمركزة،  ــن مدنها الرئيس ــد العبور م وبع
ــب  ــرب متوز (بحس ــا «ح ــور ضحاي ــر ص تنتش
ــو ٢٠٠٦- وتعريف  ــة)» -يولي ــمية اللبناني التس
بأسمائهم وأعمارهم، وسيلة لتخليد ذكراهم 
ــط كافة الصور  ــزب اهللا». يتوس ــن جانب «ح م
ــارة  ــورة عب ــل الص ــا تتذي ــزب، بينم ــعار احل ش

«املقاومة اإلسالمية في لبنان».
ــد الطريق املؤدي  ــهد آخر يلفت األنظار عن مش
ــرائيل  ــدار الذي بنته إس ــوب؛ هو اجل لقرى اجلن
ــذ أعوام وما  ــع لبنان، من ــول حدودها م على ط
ــغ ارتفاعه حوالى  ــاءه، ويبل ــتكمل بن زالت تس
ــعة أمتار، من ضمنها شبكة من األسالك  تس
ــى منه،  ــم األعل ــة التي تغطي القس الفوالذي
ويتكون من كتل إسمنتية مرتفعة، مع أنابيب 
ــات تكنولوجية بهدف  ــه لوضع مكون بارزة من
رصد أي محاوالت تسلل أو وقوع عمليات بحق 

جنود االحتالل .
ــؤول  ــابق ملس ــي س ــح صحف ــب تصري وبحس
إسرائيلي عسكري كبير كان برفقة صحفيني 
ــور، وفضل عدم  ــة الس ــة لهم لرؤي ــالل جول خ
ــرون فقط اجلدار  ــمه: «أنتم ت ــف عن اس الكش
اإلسمنتي، لكن هناك مكونات أخرى ال ميكننا 
احلديث عنها، متكننا من الرؤية أفضل بكثير».

ــارات منددة  ــر عب ــدران، تنتش ــى امتداد اجل عل
ــقط جدران  ــرائيلي مثل «يس ــالل اإلس باالحت
االحتالل»، باإلضافة إلى رسومات لصور ضحايا 
«حرب متوز»، يجاورها صور مذيلة بعبارة «شباب 
ــة»، وأكثر  ــل هم فدائيو حدود أرضنا املُقدس أم
ــالل زياراته  ــى الصدر خ ــن صورة لإلمام موس م

لقرى اجلنوب احلدودية.
ــة بارزة،  ــة لبناني ــخصية ديني ــدر، هو ش والص
ــس «حركة أمل»، الذي تعرض لالختفاء  ومؤس
ــاركة في احتفاالت  ــالل زيارته لليبيا، للمش خ
ــط اتهامات  ــبتمبر»، وس ــن س ــورة الفاحت م «ث

للسلطات الليبية بأنها كان وراء إخفائه.
مناوشات احلرب.. مشهد اعتيادي في اجلنوب

ا، أحد سكان قرية بنت  ــف بركات، ٦٤ عامً يوس

ــاد قضاء  ــن أبيه الذي اعت ــل، ورث منزالً ع جبي
ــهر الصيف فيه، بينما يقضي شهور فصل  ش
ــة اجلنوبية في بيروت.  ــتاء مبنزله بالضاحي الش
ــل منزل بركات، الواقع على منحدر صخري،  يُط
ــكرية يتمركز داخلها  على نقطة تفتيش عس

اثنان من جنود االحتالل .

يرسم بركات صورة كاملة للحياة داخل القرية 
ا: «هم أعداؤنا؛ الوضع كما  وقرى اجلنوب عمومً
ــة أبنائنا. صحيح  ــيظلون قتل هو لن يتغير. س
ــمع أزيز طائراتهم  ــهد يوميًا، ونس اعتدنا املش

ــم، لكن هذا لن  ــركات، ويروننا من ثكناته واحمل
يغير شيئًا».

ــهر  ــذي اعتاد قضاء ش ــو ال ــركات، وه يقول ب
ــوب، أن جيش االحتالل  الصيف مبنزله في اجلن
ــنوات األخيرة على تعزيز موقعه  عمل في الس
بخنادق عريضة وأسالك شائكة وحقول ألغام 
ــة لصد  ــة، محاول ــة إلكتروني ــائل مراقب ووس
ــو اجلهة األخرى،  ــد أي محاولة للعبور نح ورص
ــرائيلية والذي يتمثل  املتمثلة في احلدود اإلس
ــرة، التي  ــام األخي ــي األي ــريط احلدودي.ف بالش
ــكرية بني «حزب اهللا»  ــهدت مناوشات عس ش
ــركات اختفاء  ــود جيش االحتالل. الحظ ب وجن
ــذي كان يراهم يوميًا،  ــود االحتالل ال كامالٍ جلن

قبل أن يعقبها حركة غير عادية وعملية نقل 
ــات الصواريخ الى  ــات واملدفعية وراجم للدباب

حدود لبنان ، وسط استمرار غياب اجلنود.
ــوع هجوم  ــتعدادات عقب وق ــذه االس بدأت ه
جليش االحتالل باستخدام طائرتني إسرائيليتني 
ــيّرتني عن بُعد، في تنفيذ اعتداء على حي  مس
معوّض في الضاحية اجلنوبية لبيروت. يتعامل 

ــكان قرى اجلنوب مع احلرب  بركات وغيره من س
ا»؛  واملناوشات العسكرية باعتباره «أمرًا اعتياديًّ
ــي مواجهة أي جتاوز برد  ال يبعث بالقلق، وينبغ

فعل كبير .
ــركات حول  ــبة لب ــارة األولى بالنس كانت اإلش
ــق الطيران  ــة هو حتلي قبل ــات مُ ــوء مناوش نش
ــكل كثيف وعلى علو  ــرائيلي بش احلربي اإلس
ــببًا  ــا كان س ــركات، م ــزل ب ــض من من منخف
ــكانها على  ــاء في القرية وبني س ــي تواتر أنب ف
ــرد الفعل على  ــي املقاومة لل ــتدعاء مقاتل اس
ــك جاء عقب  ا أن ذل ــواء، خصوصً ــاك األج انته
ــرائيل في الضاحية  ــة التي نفذتها إس الهجم
ا  ــزب اهللا»، وفقً ــل «ح ــروت، معق ــة ببي اجلنوبي
ــام  مله ــتدعون  املس ــزب اهللا»  «ح ــو  له.ومقاتل
ــكرية في هذه املناوشات ال يسكنون قرى  عس
ــن جانب قوات  ــفهم م اجلنوب، بغية عدم كش
ــكنون  ــر عيون لها. فهم يس العدو التي تنتش
ــة اللبنانية، ويتم  ــة في العاصم مناطق معين
ــتدعاؤهم فقط في املهمات القتالية حال  اس

اشتعال الوضع عند احلدود.
ــتعداد  ــت كذلك عن اس ــة حتدث ــادر الثالث املص

عسكري «ضخم لقوات املقاومة» في املناطق 
ــوع رد الفعل  ــة وق ــة، مؤكدين صح احلدودي
العسكري من جانب «حزب اهللا»، والذي متثل 
ــرائيلية في  ــة مدرعة إس ــتهداف آلي في اس
ــتوطنة أفيفيم احلدودية، ما أدى  محيط مس

إلى وقوع إصابات بني اجلنود.
وبحسب بيان املقاومة، عند «الساعة الرابعة 
ــد، األول  ــد ظهر يوم األح ــة من بع و١٥ دقيق
ــول) ٢٠١٩ قامت مجموعة  ــبتمبر (أيل من س
الفدائيني حسن زبيب وياسر ظاهر بتدمير آلية 
عسكرية عند طريق ثكنة أفيفيم وقتل وجرح 

من فيها».
ــكرية  ــة عس ــز ثكن ــر مترك ــد التقري ــد رص وق
ــق التي  ــار احلرائ ــم»، وآث ــتوطنة أفيفي بـ«مس
ــل القذائف  ــتعالها بفع ــة اش ــت نتيج انبعث
ــي  األراض ــن  م ــت  انطلق ــي  الت ــفورية  الفس
اإلسرائيلية. بينما تنتشر «قوات اليونسفيل» 
ــر قواتها داخل  -قوات تابعة لألمم املتحدة تنش
ــكرية عبر  ــا العس ــة، ودورياته ــرى احلدودي الق
ــتقرار  ــني عن اس ــة-، متحدث ــات املُراقب مروحي

األوضاع.
ــعور االرتياح  ــه بش ــركات تصريحات ــم ب يختت
ــن جانب  ــوب م ــل محس ــن رد فع ــق م ــا حتق مل
ــزب اهللا»،  ــارة لـ«ح ــة في إش ــة اللبناني املقاوم
ــل، إلى جانب  ــرائيلي في املقاب ــع اإلس والتراج
عودة االستقرار واحلياة الطبيعية لقرى اجلنوب 
ــيطرًا على  ــق مس ــا كان القل ــة، بعدم احلدودي

السكان في األيام األخيرة.

ــه  ــرح ب ــا ص ــس م ــذا بعك ــي ه يأت
ــير  ــه – يش نتنياهو في اليوم نفس
ــث قال: «إن إيران تعمل  التقرير– حي
على جبهة واسعة لتنفيذ هجمات 
قاتلة ضد دولة إسرائيل. وستواصل 
ــا. وأدعو  ــرائيل الدفاع عن أمنه إس
ــى التحرك الفوري  اجملتمع الدولي إل

حتى توقف إيران هذه الهجمات».
ــرة عن  ــو يتحدث مباش كان نتنياه
ــرائيل  ــي اتخذتها إس ــوات الت اخلط
ــر  تدمي ــا:  أمنه ــان  لضم ــرًا  مؤخ
ــر  التقاري ــد  تفي ــث  ــخ حي الصواري
مبهاجمة طائرات بدون طيار منشأة 
لتعزيز القدرة الصاروخية حلزب اهللا؛ 
ــطاء  ــوات اإليرانية ونش ــرب الق وض
ــكل  ــق بش ــزب بالقرب من دمش احل
ــاء حتضيرهم لهجوم  ــتباقي أثن اس

على إسرائيل .
من وجهة نظر إسرائيل، فإن التهديد 
ا. في الواقع،  ــديدً اإليراني ما يزال ش
ــرة وجيزة،  ــو بفت ــان نتنياه ــل بي قب
أطلقت حركة اجلهاد اإلسالمي، وهي 
جماعة فلسطينية ، أربعة صواريخ 
ــعال  ــرائيل – إلش ــزة على إس من غ

املوقف أكثر على ما يبدو.
ــو أن نتنياهو  ــر هنا ه ــت للنظ الالف
ــس  ولي ــي»  الدول ــع  «اجملتم ــد  ناش
ــه خدم في  ــكا. يقول التقرير إن أمري
ــة،  ــة مختلف ــس إدارات أمريكي خم
ــؤول عن مقابلة  ــا ما كان املس وغالبً
ــوزراء  ال ــاء  رؤس وأن  ــرائيليني،  اإلس
ــرائيليني عندما كانوا يسعون  اإلس
ــوا  ــرى، كان ــدات الكب ــردع التهدي ل
ا إلى الواليات املتحدة  يتوجهون دائمً
أوالً. لقد اعتمدوا على أمريكا للعمل 
ــاعدة  للمس ــن  اآلخري ــة  لتعبئ أو 
ــدات احملتملة،  التهدي ــة  في مواجه
وتوجيه حتذير شديد ألولئك الذين قد 

ــا. لكن نتنياهو  يفكرون في تنفيذه
ــدة ال تلعب  ــدرك أن الواليات املتح ي

هذا الدور بعد اآلن، ولذا فهو يسعى 
مباشرة للحصول على مساعدة من 

بقية العالم.
إدارة  أن  ــدرك  ي ــو  نتنياه أن  ــدو  يب
ــوى اجلهود  ــا س ــس لديه ــب لي ترام
اآلخرين  ــذب  التي جت ــية  الدبلوماس
ــير  ــم األهداف األمريكية. إذ يش لدع
ــه ثقة في  ــه ليس لدي ــى أن ــه إل بيان
قدرة الواليات املتحدة على ردع إيران؛ 
ــت مفاجأة كبيرة – يؤكد  وهذه ليس

ا  ــران ضغوطً ــت إي ــد فرض روس – فق
ــم  ــكا ومصاحله ــاء أمري ــى حلف عل

ــت الواليات  ــي املنطقة بعد أن ألغ ف
ــمحت  ــاءات التي س ــدة اإلعف املتح

لثماني دول بشراء النفط اإليراني.
ال شك أن هذا القرار، الذي دخل حيز 
ــار)، قد ضغط  ــي مايو (أي ــذ ف التنفي
ــى اإليرانيني. لكن ردهم  بالتأكيد عل
ــض التزاماتهم  ــالف خف ــه، بخ علي
ــام ٢٠١٦، كان  ــووي لع ــاق الن باالتف
ــالت النفط في اخلليج  مبهاجمة ناق
ــيع نطاق تهديداتهم  العربي، وتوس

إلسرائيل. كل هذا بعد أن أعلن جون 
بولتون، مستشار األمن القومي، في 

٥ مايو أن أي تهديدات من هذا القبيل 
ستواجه «بقوة ال هوادة فيها».

ــذ القرارات،  ــن ترامب هو من يتخ لك
ــران. عالوة  ا مع إي ــد صراعً ــو ال يري وه
على ذلك، يؤمن ترامب أن التهديدات 
ــاء األمريكيني في  ــة لألصدق اإليراني
ــؤوليتهم اخلاصة،  املنطقة هي مس
ــا يطبق  ــكا بها. كم ــل ألمري وال دخ
ــى مضيق  ــس املنطق عل ــب نف ترام
ــز: ملا كانت الدول األخرى تعتمد  هرم
ــا النفطية،  ــه في نقل إمداداته علي
ــكل رئيسي عن  ــؤولة بش فهي مس

حمايته.
ويرى التقرير أنه بعد التزام واشنطن 
الصمت إزاء إسقاط طائرة أمريكية 
ــابق من هذا  ــار في وقت س بدون طي
ــي اإليرانيني  ــف، فإن هذا يعط الصي
سببًا لالعتقاد بأن الواليات املتحدة 

سترد فقط على الهجمات املباشرة 
ضد قواتها التي تؤدي إلى وفيات، وأنه 
ــي للخوف من رد فعل الواليات  ال داع
ــدوان اإليراني ضد  ــدة على الع املتح

أصدقاء أمريكا.
وعلى الرغم من انتقاد ترامب الرئيس 
باراك أوباما بسبب ما أسماه ضعف 
ــه يتحدث عن  ــاق النووي، لكن االتف
نفس الهدف الذي كان يسعى إليه 
ــالك طهران  ــو عدم امت ــا – وه أوبام
ــرًا  ــرث كثي ــا – وال يكت ا نوويًّ ــالحً س
ــلوك إيران اإلقليمي. عالوة على  بس
ــة التي أثارها  ا بالنقط ــك، اعترافً ذل
ــي إميانويل ماكرون  ــس الفرنس الرئي
ــد يحتاجون إلى  ــي أن اإليرانيني ق وه
تعويض للدخول في محادثات، فقد 
ــول إن اإليرانيني قد  ذهب إلى حد الق
ــال لتجاوز  ــون إلى بعض امل «يحتاج
ــة، وإذا حدث  ــة للغاي ــة صعب مرحل
هذا، فسيجري تأمينه بالنفط، وهذا 

مناسب للغاية بالنسبة لي».
ال حرج في رغبة ترامب في التحدث 

ــوه التقرير – لكن  ــى اإليرانيني – ين إل
ــة  ــير إلى أن سياس ــه تش تصريحات
الضغوط القصوى لن تؤدي إلى هذه 
ــط اإليراني  ــل إن الضغ ــات – ب احملادث
ــرك الواليات  ــذي يح ــى هو ال األقص
املتحدة واألوربيني. رمبا لهذا السبب 
ــاع ترامب بعدم  ــو إقن ــاول نتنياه ح
ــة اإليراني  ــر اخلارجي ــاع بوزي االجتم
جواد ظريف. فهو يخشى بوضوح ما 

ميكن التنازل عنه في هذه املرحلة.
ــي حالة  ــاد اإليراني ف ــل، االقتص أج
ــب  يذه أن  ــل  احملتم ــن  وم ــيئة،  س
ــي  ف ــات  محادث ــراء  إلج ــون  اإليراني
نهاية املطاف. لكن مطالبة الرئيس 
ــأن تتخلى  ــن روحاني ب اإليراني حس
ــدة أوالً عن العقوبات  الواليات املتح
ــرف أنه من غير املرجح  – وهو أمر يع
ــير إلى  ــب اآلن – تش ــه ترام أن يفعل
ــن أمرها.  ــي عجلة م ــت ف أنها ليس
في هذه األثناء، سوف يزيد اإليرانيون 
ــن أن ذلك  ــم، معتقدي من ضغوطه
سيعطيهم املزيد من النفوذ – يبدو 
ــب: اضغط أكثر،  ــم يقلدون ترام أنه
ــيأتي اجلانب اآلخر إلى الطاولة. وس
ــول التقرير  ــي – يق ــي الوقت احلال ف
ــف اإليراني أنه  ــا – يعني املوق ختامً
لن يكون هناك احتمال لصفقة بني 
ــران. ولعل هذا  ــات املتحدة وإي الوالي
ــاوف نتنياهو حول  ــن مخ يخفف م
ــن املفارقة  ــكل الصفقة اآلن. لك ش
ــرًا ألن اإليرانيني يحاولون  هي أنه نظ
زيادة نفوذهم، فمن املرجح أن تواجه 
ا  ــا متزايدً ا عدوانيً ــلوكً ــرائيل س إس
ــق  ــب ح ــتدعم إدارة ترام ــا س وبينم
ــن النفس،  ــي الدفاع ع ــرائيل ف إس
ــرائيل لوحدها  إس ــتترك  ــا س فإنه
أمريكية  ــة  ملواجهة عواقب سياس

جديدة .

/ القسم السياسي

/ القسم السياسي

بدأت االستعدادات عقب 
وقوع هجوم لجيش االحتالل 
باستخدام طائرتني إسرائيليتني 
مسيـّرتني عن بـُعد َّـ تنفيذ 
اعتداء على حي معوض َّـ 
الضاحية الجنوبية لبريوت

هل سنشهد المزيد من الخالفات بين أمريكا وإسرائيل بسبب هذه القضية؟
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ــة بني دونالد ترامب وبنيامني  ا العالق ــاد دومً ــبكة «بلومبرج» إن التناغم س قال دينيس روس في تقرير له على موقع ش
ــطح االختالف بينهما. ــأن اإليراني. ولكن خالل األيام القليلة املاضية، ظهر على الس نتنياهو، خاصة فيما يخص الش

فقد أكد ترامب، في قمة مجموعة السبع في ٢٦ أغسطس (آب) املاضي، أن «إيران ليست هي نفس الدولة التي كانت 
ــا قبل عامني ونصف عندما توليت منصبي. فلم تعد الدولة األولى التي ترعى (اإلرهاب) ألنها لم تعد  عليه
ــوى» األمريكية للعقوبات قد  ــابق». وهذا يعني أن حملة «الضغوط القص ــادرة على اإلنفاق كما في الس ق

أحلقت أضرارًا بالغة باالقتصاد اإليراني بحيث إن سلوكها بات يتغير نحو األفضل.

نتنياهو

روحاني
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نصر اهللا

بومبيو

ترامب  

مناوشات ال تنتهي وحرب لن تبدأ .. لهيب على الحدود اللبنانية اإلسرائيلية
جيش االحتالل عمل َّـ السنوات األخرية على تعزيز موقعه بخنادق عريضة وأسالك شائكة وحقول ألغام ووسائل مراقبة إلكرتونية
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ــرح  ــا تط ــدى قصائده إح ــي  ف
افكارها..

حُ  ــا وَتُلَوّ ــرف . ياف ــن الروح واحل م
ــا يافا  ــي بقميصه ــات ل الطرق

وذاك البحر في نبضاتي
أصوات من رحلوا، مالئكة الرؤى

لَواتي أطياف نورسة أتت خَ
إني عبرت الظل خلف سمائها
عكست نداء الكون في مرآتي
آتٍ على عنيّ العساكر رافضاً
هذا الذي ألغى هناك صالتي

يّةٌ  بريّةٌ وَضعِ آتٍ فال عِ

تقوى على محوي من الطرقاتِ
كال وال شمعون يطوي رايةً

تْ هواكِ لسابعِ السمواتِ عَ رَفَ
يا رب إني قد جمعتُ خوافقي

جَ نورها بصالتي هّ رَاً تَوَ وَ سُ
يافا وأرسم صورتي بسمائها
حراً يهدهد أحرفاً ولغاتي سَ

بلةً ووقفت خلف السور أملظ قُ
راتي كَ وأعدّ عمر الشوق في سَ

ــمس في مزجٍ  بَرَت خيوط الش عَ

أتى
يسترجع الوجع املقيم بذاتي
إني أُلَوِّحُ والفضاء على املدى
والبحر يسكن موجهُ زفراتي
يافا وهذا النور يرسمُ طيفهُ

قمرٌ توسد في رؤى راياتي
أسموكِ ( يافو) ويح قلبي والذي

ملا ذكرتكِ فِضتُ مع دمعاتي
ــعري  ــت ش ــو) لي ــموكِ (ياف أس

شفني

وأعادني للشطِ واحلاراتِ
أسموكِ (يافو) بِدعةً وأنا التي
«يافا» أريج الشوق في نبراتي

وأعادني يا جامعي في دمعةٍ

تْ على الهاماتِ وعمامةٍ لَُُفَّ
وجهٌ كريهٌ ال يريد تعايشاً

بيديهِ نارُ املوت والطلقاتِ
وجهٌ كريهٌ يا حبيبةَ كلهُ

حقدٌ على الرحمن والرحماتِ

يوماً أعود إليكِ في أُنشودةٍ
ــي  وف ــي  أوجاع ــل  نس ــي  ف

صرخاتي
ــام  الع ــي  الوع ــون  يتك ــا  هن
ــكل  ب ــوره  وتط ــان  االنس ــد  عن
ــي  ــاً ف ــاً لصيق ــه ارتباط مراحل
ــكان والبيئة  ــي الزمان وامل عامل
ــة  ــا الثقافي ــكل محتواياتهم ب
واالجتماعية والسياسية وحتما 
ــلبي او االيجابي  االنعكاس الس
ــط جزئيا بهذا  لهذا الوعي يرتب

الوعي الوطني الشعري. 
صفد.

صفدٌ وأُبصر في جفنيَّ عنقوداً

عشقاً  تدلى بال أُفقٍ ، أظليني
يا جنة اخللد في دمعي ونافذتي

اها لِيحييني رّج غطّ دميْ املُضَ
ألوذ فيكِ وكل الكوْن يلفظني

ــني  تهرس م  ــالّ الظُ ــر  حواف
وتنفيني

رّبةً هَ جلأتُ فيكِ وأضالعي مُ
فقيل ذاك إرهابي فلسطيني
طرقتُ بابك واألهوال حتدجني
كناهُ شراييني وأنتِ بيتي وَسُ

عري وأنتِ أرضي وفيها قد منا شَ
ــم  اخلص ذاك  ــاهللا  ب ــف  فكي

ميحوني

ي ، فيه قاصرةٌ هناك بيتي وجدّ
األرض  ــب  دبي ــن  م ــا  له ــرقٌ  عِ

مختونِ
ــن في البيت  ير م ــا صاحب العِ ي

نقصدهُ
ــى  نلق ال  ــح،  أفص ــوت  والص

فلسطني ِ
اع كذبتهُ وأطلق احلارس اخلدّ

ــمّ  الس ــوب  ثق ــن  م ــباحهُ  أش
تقصيني

ــاي اليوم  ــدّ أمضي خط ــي الل ف

ترسلني
ألرضِ رملة، إن الريح تعصيني

ــوْف  ج ــاً  ملح ــرك  بح ــذوق  ت
حنجرتي

في كل ميناءٍ من حنيٍ إلى حنيِ
ماذا سأخبر أطفالي إذا سألوا

من ذا مييز حتت الردم تكويني
هذا أنا من حصاك ِ اليوم أوردتي

رثيْتكِ اليوم من يأتي ويرثيني.
ــعري  ــد الش ــر النق ــة أم حقيق
يكون عاجزا  لكي يالحق اجلدوى 
الشعرية  بألوانها القامتة لكي 
ــاة  جن ــم،  نع ــل..  الدلي ــل  يكتم
بشارة – امرأة شاعرة – وساحرة  
في هذا احلوار أبحث  عن ملسات 
اصطاد فيها بقايا الرحيل النقد 
ــش في جوهر  الظاهر ألنها تعي
ــن  ــدث ع ــي تتح ــا، وه قضيته
ــا آو اغترابها خارج  ــة روحه غرب
ــانية.في  اآلنس ــة  احلري ــوار  أس
ــدو ذائقة  ــوص قصائدها تب نص
كيان شعري فريد يناغم احلداثة 
ــتعل، لكنه  والقريض بلون مش
ــم قوته بتجرد، ويعد خارج  يرس
ــى إن لقصائدها  ــة، مبعن البنيوي
القا وتوافقا معرفيا يسجل لها 
هذا االنزياح او االنحراف الشعري 
ــا من  ــا ميكنه ــكال ومضمون ش
ــاعرة تعيش في  ادواتها وهي ش
ــف أن ال تناص زمانيا  واقع مختل
ــعرية  أو مكانيا في جتربتها الش
ــاك انفتاحا  ــير الى إن هن مبا يش
للنص على مرجعيات مختلفة 

وقراءات مستفيضة.
ــى  إل ــاعرة  الش ــل  متي ــا  وعندم
قصيدة العاطفة تعبر فيها عن 
الشكل العام للحياة بلون احلب 

والوجدان واإلعتداد..
وجند ذلك في قصيدتها

.  مررتُ
مررت هنا وتسبقني دموعي

نأت عني صروحٌ من بياني
أيا وجدي ونارٌ تعتريني

شكوت لها حبيبٌ قد سالني
يهز الشوق جذع احلرف حتى
وشى عني القصيد مبا دهاني
وباب الصبر ال يشفي جراحي

وبوح القلب ينكرهُ لساني
وأكتب في التغاضي والتراضي

وقلبي فاقد السلوى يُعاني
ــتعصى  واس ــوم  الن ــي  جفان

عالجي

ونار الشعر أُضرم في بنانِ
أنا والليل ممتلئان حباً

أنا اجملنون في خدٍ سبانِ
فقيرٌ والزكاة جتوز شرعاً

على الظمآن من عشقٍ يعاني

واهطل من شميم الورد عطراً

وأزفرهُ كزهر البيلسانِ
أصبُّ اخلمر فوق شفاه حرفي

أُحررهُ على زند التداني
ــراب  ــي مح ــوق ف ــت الش خلع

عشقٍ

يصبُّ كدورقٍ من أُرجوانِ
يبعثرني ويرفل في ضلوعي

ويهطل كالسحائب في كياني
وخلف الصمت أضلعنا طبوالً

كموج البحر يرنو الحتضانِ
وبي هوسٌ وشوقٌ والتياعٌ

وضعف ثمارها تُلقي جناني
يحرضني ويسبح في قصيدي

كلؤلؤةٍ وعقدٍ من جمانِ
ويثمر في الفصول كما ربيع 

ازَجَ غيثهُ في  متَ
. أُقحوانِ

ــرة لها  ــة الس ــة الثقافي   البيئ
قيمتها الفكرية في بناء االنسان 
ــن هنا كان لثقافة  و اجملتمع. و م
ــجيع الشاعرة على  االسرة تش
ــداع و الرقي  ــعر و االب ــب الش ح
ــا  ــد نصوصه ــك جن ــي. لذل الفن
ــد  ــق واجلدي ــب والدف ــيء باحل جت
ــدي بهاء اللغة  بأنغام طرية ترت
ــزداد اقترابا من  تثير العاطفه وت
ــى تلتقي بكبار  ــه حت املوضوعي
الشعراء بهذ وانها تتخيل كيف 
تكون امرأة وشاعرة تتقمص دور 
ــا اتفق مع  ــازة. نوعا م ــرأة ممت ام
ــة النقدية خللق نص  هذه املقول

شعري موضوعي وحيادي.
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قراءة / د. عباس الجبوري

  مرة أخرى نغوص ونتحرى َّـ مكنونات الشاعرة نجاة البشارة. عندما تنطلق أحاسيس اِّـرأة الشاعرة تحرك العالم وتدخله َّـ قضية شعب كما تدخله 
بوتقة السالم، وان كانت غري معلنة، لكن عندما تتبلور تلك اِّـشاعر الصادقة اُّـ عشقٍ روحيٍ وشعر وقضية لإلنسان تجعل اِّـتلقي والناقد معا يرتنمان 
بقصيدة تحمل ايقاعات تخرتق اِّـعاني وتحرك اِّـواجع جسدتها ثقافة أدبية شعرية مطلقة. مع الشاعرة نجاة بشارة تشعر أنك َّـ قلب القصيدة، وقد 
سبق والتقيناها فوجدناها قامة شعرية، قلما حرا متماسكا رغم مشاكسة الظروف التي حرمتها من إكمال دراستها الجامعية إال أن الحديث عنها يؤكد انها 
امرأة فلسطينية عربية. تحولت اُّـ صوت شعري مدوٍ خلف القضبان، وأنها برزت كحقيقة ساطعة َّـ ظل كل هذا الكم الشعري ألن تتميز لتخلق نمطا 

مستقال وعالمة فارقة عكست شخصيتها اإلبداعية وقدمت نصوصاً تلقائية دون تعقيد لغوي َّـ صياغة فريدة سوف يتوقف النقاد عندها كثريا..

البينة الجديدة / أركان محمد طاهر 
عــالء   – احمــد محمــد   / تصويــر 

سعدي
 أقام البيت الثقافي في الصويرة 
ــات  العالق ــرة  دائ ــى  إل ــع  التاب
ــة وبالتعاون مع  الثقافية العام
مديرية الوقف السني في قضاء 
ــوان (األهمية  الصويرة ندوة بعن
ــهر محرم احلرام)  الشرعية لش
ــباب الصويرة يوم  في منتدى ش
األربعاء املاضي ٢٠١٩/٩/٤، حاضر 
فيها الباحث األكادميي الدكتور  
ــدي،  العكي ــان  ذيب اهللا  ــد  عب
ــة محاور، األول  ــاول فيها  ثالث تن
ــرم احلرام  ــهر مح التعريف بش
وفضائل هذا الشهر وقدسيته، 
ــرعية  الش ــكام  األح ــي  الثان

ــهر وفضائله،  وحرمات هذا الش
الثالث البعد القيمي واإلنساني 
ــينية. وبني  الكبير للثورة  احلس

ــام  اإلم ــروج  «خ أن  ــدي  العكي
ــن  ــالم) م ــه الس ــني (علي احلس
ــول اهللا (ص)  ــده رس ــة ج مدين

ــروت،  واجلب ــم  الظل ــة  ملقارع
ــارات اإلسالمية  وتصحيح املس
ــة األموية  ــي غيرتها احلكوم الت
ــان «ثورة  اإلمام  آنذاك»، مبينا ب
احلسني تعتبر منعطفا تاريخيا 
ــتلهم منها أسمى  ودروسا نس

القيم واملبادئ اإلنسانية«.
ــهدت الندوة تفاعال ايجابيا  وش
من قبل احلضور عبر طرح العديد 
ــارات  ــئلة واالستفس ــن األس م
ــالت أجاب عنها احملاضر،  واملداخ
ــة  الثقافي ــب  النخ ــا  وحضرته
ــدراء الدوائر  ــن م ــة م واألكادميي
وهيئة احلشد الشعبي ومديرية 
الوقف السني ومنظمات اجملتمع 

املدني واملؤسسات  اإلعالمية.

حميد شغيدل الشمري
مسِ والنورِ  أال ياضياءَ الشَ

دى والهُ
نَ اآلهاتِ البَسهُ املَدى زناَ مِ وحُ
فَ  أال يا غياثَ النَفسِ إن جَ

قَطرُها
وَسفحاً من األزهارِ بللهُ النَدى
ناحهُ دّ جَ فرانِ مَ ربٌ من الغِ سِ
عظيماً يَهزُ الكونَ حيثُ بهِ 

دا سَ

وقِ  ضرةِ الشَ رِقَتْ في حَ وَإن أهُ
دمعةٌ

هُ  طّ ما هيَ إال بَعض ما خَ فَ
الرَدى

بطِ  ضرةِ السِ موا في حَ وَإنْ لَطَ
درَهمْ صَ

يثُ قامَ بهِ  فذاك إمتثالٌ حَ
دى الهُ

مَ  صباءٌ أدهَ هيَ ليلةٌ عَ
رُها حْ سَ

دى يرٌ ال يُريدُ لهُ صَ مَ وَغابَ قُ
وءِ  تَ الضَ ى خافِ طّ ْمٌ تَغَ وَجنَ

باكياً
ؤمهِ  كأنّ نَعيبَ البُومِ في شُ

دا غَ
نَ األحزان ِصارَ  ونَفحُ مِ

ها سيسُ حَ
نيِ لهُ  سَ بٍ للحُ مراسيلَ حُ

دا شَ
رَ  حابٌ يَلمُ الشوقُ بَحْ صِ

عيونِهم
دا أرادوااملَنايا والوالءُ لَهم حَ
وا يَسبِقُ املَوتُ الزؤامُ  شَ مَ

م دوهْ عَ
لداً  وتِ خُ ويَسبقهمْ للمَ

يدا تَسَ
تٌماتٌ من حديثِ نَبيهمْ لَهمْ متَ
كانَ سروجَ اخليلِ صارتْ لهمٌ 

يَدا
دّ  حبُ إذْ جَ حابٌ ونِعمَ الصَ صِ

دهمْ جِ
سيناً واحملُبُ تَخلَدا بوا حُ أحَ

فوةُ األصحابِ يا ليتَ  موا صَ  هُ
إنني

دى بداَ وذاك لنا هُ أكونُ لهمْ عَ
فِ يُصبِحُ  اال ليتَ يومَ الطَ
ظيماً  بُكرة أفوزُ بهِ فوزاً عَ

مؤيدا

متابعة / البينة الجديدة 
ــالم  اإلس ــة  حج ــم  بدع
ــاس  ــيخ عب ــلمني الش واملس
ــة  املرجعي ــل  وكي ــي  اخلاقان
ــم  ــة في مدينة القاس الديني
دار  ــن  ع ــدر  ص ــة  املقدس
ــالم /  ــة واإلع ــرات للثقاف الف
ــس الهيئة  ــب رئي ــل لنائ باب
ــارية للبيت الثقافي  االستش
ــؤرخ  امل ــور  الدكت ــمي  القاس
ــم عباس اجلوذري  عبد العظي

ــي جديد  ــي تاريخ ــز أدب منج
ــني عليه  (بنات احلس بعنوان 
السالم العلويات الشهيدات 
ــة / رقية) وإميانا  خولة / صفي
ــت الثقافي في  ــن إدارة البي م
قضاء القاسم بضرورة رعاية 
ــة والثقافية  ــات األدبي الطاق
ــا  عليه ــوء  الض ــليط  وتس
ــة  ــية احتفائي ــتقام أمس س
بهذه املناسبة سيتم اإلعالن 

عنها في املستقبل القريب.

في الطفِّ من كلِّ عام
تبوحُ األزقةُ للصغار

ــا  لفطرته ــوح  وتب
الصغار للكبار

ــديد  ش  - ــع  رضي ــن  ع
الشبه

ــم- مازال في  بإخوة له
القماط

ــي  ف ــمه  اس ــردد  يت
التشابيه

رضيع هاشمي ظمئ...
وتبوحُ األزقةُ لهم
عن سيِّد بال ناصر

عن قمرٍ بغير كفني
عن زينب اهللا بال عباس
ــوة في اخليام  وعن نس

مطوقة بحراب ونار...
االزقة  ــت  هرع ــا  وكلم

للبوح
ــم النهر وفرَّ الظلُّ  تكت

يسبقه الشجر

كتسربل حبات الرمل

ــم وال  ــالدة ال ((ال لك و ب

عليكم)).....

أركانُ  ــت  اكتمل ــل  ه

اإلغتيال

أولى  ــوم  الق ــى  هل وع

األبجديات

ــن  ــلٍّ ع ــي ح ــم ف ((أنت

بيعتي))

قالها السيِّدُ

وتفرق اجلمعان

من الى عليني ومن إلى 

خراب الدار،

والصغار تتفكر لآلن

مبا تبوح به األزقة

للقادم من كل عام
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ــداً عن ضجيج  ــة هادئة بعي ــت ابحث عن زاوي لطاملا كن
ــية والدينية العقيمة ألحافظ على  النقاشات السياس
ــني طياتها  ــاء، زاوية ال حتمل ب ــه من األصدق ــدر معتد ب ق
سوى التأمل مبا هو جميل ونافع حلياتي وحياة من حولي، 
ولكن جترني بعض األصوات من هنا وهناك ألشارك بعض 
ــتمع ألميز بني األشياء بتأمل ودون  اجللسات ولكن كمس
ــي دعتني ان  ــات الت ــن هذه األحاديث والنقاش عجلة وم
ــية  ــا وابحث عن مصادرها النفس ــق كلماته ادخل بعم
ــكل ينتقد  ــاد فال ــد واالنتق ــة هي النق ــت اللغوي وليس
ــه انه نقد  ــي الذع ويقول بنهاية هجوم ــكل هجوم وبش
ــتخلصت  ــاء، وبعد البحث مبا في صدور املتحدثني اس بن
ــكل موجز  ــو بش ــا ول ــن توضيحه ــد م ــج الب ــدة نتائ ع
ــرف النقد وتعزله  ــر، ولكن قبل ذلك يجب ان نع ومختص
ــن الشيء وعيوبه  عن االنتقاد.. النقد لغويا ان تبني حس
ــا يجب ان يكون النقد موضوعياً  اي تظهره بوضوح، وهن
مبنيا على أساس علمي وحسب ادلة واضحة وان يطرح 
ــقيطياً وكذلك ان  ــاخراً او تس ــكل مهذب وليس س بش
ــيء ضليعاً بهذا اجملال وذا خبرة وتصور  يكون الناقد للش
ــيء ناقده بل يكون ناكره  ــور اي ال يكون اجلاهل بالش لألم
أصالً.. والنقطة االخيرة واملهمة وتعتبر صلب املوضوع ان 
ــون الناقد متجرداً من التطرف الفكري او الوالء احلزبي  يك
ــي اي انه يدرس األمور بتجرد ان كان هذا العمل قد  والدين
ــن يعتبرهم خصومه  ــن جهة والئه او من جهة م صدر م
ــرف بالنقاط  ــجاعة ويعت ــه ان يتحلى بالش فيجب علي
اإليجابية كما يبني السلبيات حتى يكون منصفا ويعمل 
ــا يرضي اهللا وضميره ومجتمعه ويقوم اعوجاج اجملتمع  مب
ــلوب مثقف ال يقبل الهمجية. اما  ــكل حضاري وأس بش
ــو االنتقاد  ــاالً على االول فه ــذي كان وب ــبيه احلروف ال ش
ــي اجلارح الذي يعتبر كل من خالفه الرأي والدين  الهجوم
ــو عدو وال يصدر منه  ــب واألصل والعرق واالنتماء ه واملذه
ــث عن نقاط الضعف  ــوى اخلطأ واملوبقات ويضل يبح س
ــهير  ــخرية ويحاول التش ــل ويعاملها بس ــن اخلل ومواط
ــا علينا نكون  ــى كل صغيرة او كبيرة ، وهن ــح عل والتلوي
ــا وان حتقق  ــم إنصافن ــي نطلب منه ــني للغير ك منصف
ــات  االنصاف باحلكم على األمور ميكننا ان ندخل النقاش
ــكل حضاري وبأسلوب مهذب وضمن طرح  واحلوارات بش
ــقيط او الدفاع املستميت  علمي ناضج بعيداً عن التس
وهذه نقطة البداية لتشخيص األخطاء وترميم ما ميكن 
ــلمي دون  ــة التعايش الس ــع حول طاول ــه لنجتم ترميم
ــم يحجبنا عن  ــة مقيتة او تخندق مظل ــات متطرف نزاع

العالم.
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فنارات

علي ابو غدير

البينة الجديدة / جنيد عامر حميد
تصوير/ نبيل عبد الكريم

ــوم اجلمعة املاضي بعثة الناتو   زارت ي
ــف العراقي، وجتولوا  في العراق املتح
ــه التي تضم عصور ما قبل  في قاعات
التاريخ واحلضارة السومرية والبابلية 
ــم  ــد من قس ــق الوف ــورية وراف واالش
ــاد التربوي املرشدة اآلثارية وفاء  االرش
ــروحات  ــد اجلبار وقدمت لهم الش عب
ــب احلقب الزمنية. وعن زيارتهم  حس
ــي  ــرال دان ــة اجلن ــد البعث ــا قائ حدثن

ــم لنا نأتي  ــرف عظي ــن قائالً: ش فورت
ــاع  ــاندة وزارة الدف ــراق ملس ــى الع ال
العرقية وقيادة اجليش العراقي، وكان 
ستكون خسارة لنا لو لم نأت ونعرف 
ــعر بتواضع  ــراق، انا اش ــارة الع حض
ــعر بفخر اننا أتينا في  وجميعنا نش
ــتطعنا معرفة تاريخ  فترة قصيرة اس
ــارات  ــر احلض ــا تأثي ــراق، والحظن الع
ــانية خالل فترة  العراقية على االنس
ــذا اجلزء من  ــة في ه ــة املتعاقب زمني
العالم، ووجدنا تاريخ كثير هنا وأيضاً 

وجدنا الكثير في هذا املتحف العريق، 
جبت كثيراً بطريقة  ــخصياً اعُ انا ش
ــودة في داخل  حفظكم اجليدة املوج
ــع املوجودة هنا،  ــف وعدد القط املتح
ــع اآلثرية  ــي ان جميع القط ــهُ أمل وأن
املسروقة في دول العالم جتد طريقها 
ــى بلدها االم العراق. يوماً ما وتعود ال

ــد البعثة  ــارة قدم قائ ــي ختام الزي وف
ــف العراقي على  ــكرهُ الدارة املتح ش
حفظهم وحمايتهم لالثار املتواجدة 

في هذا الصرح احلضاري.
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لقصائد الشاعرة نجاة ألق 
وتوافق معرَّـ يسجل لها 
هذا االنزياح أو االنحراف 
الشعري شكالً ومضموناً 

نها من أدواتها يمكّ

نص من وحي كربالء 

رحيم زاير الغانم

الشاعرة نجاة البشارة
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قصيدة



التشكيلي سيف علي : اإلحساس والدقة والموضوعية مطلوبة في العمل التشكيلي 
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* وجدان التشكيلي التعبير الصادق في اللوحة 
، متى كانت اول قدحة لك بذلك ؟

- الفن التشكيلي بصورة عامة وخصوصا على 
مستوى فناني العراق يحاور أرواح املبدعني بكل 
ــكيلية  ألوانه ،  لذلك ترى اغلبية املدارس التش
ــى اجلديد  ــاول الوصول إل ــور وحت ــة بالتط مهتم
ــاخ أو املطروح في الساحة  وليس إلى اإلستنس
ــر نفتخر به على  ــدان ، وهذا أم ــي بقية البل أو ف
ــذا األمر يجب أن  ــي والعاملي ، وله الصعيد احملل
ــد ان تكون  ــام املبدعني واجلمهور ، ال ب ــر أم تظه
ــي يليق ببلدك وبالبيئة  لديك ثقافة وإرتباط فن
ــود وتظهره  ــك ،  وإن تقتبس ما موج ــة ب احمليط
ــة املوجودة  ــن احلال ــالة قد تغير م ــكل رس بش
باجملتمع ، ومن أهم أعمالي والتي أرى نفسي بها 
ــدها بلوحة عنوانها  وأفتخر كوني أول من جس
ــر العالم ، وكان  ــرت عب (اخللق في اإلبداع) إنتش
ــا قصيدة ما  ــي كتب عليه ــاعر عراق هنالك ش
تزال موجودة في اليوتيوب ، ومن ثم تواصل معي 
ــويد وأخبروني  ــن الفنانني من الس ــة م مجموع
ــك  ، ومت عرض كل  ــل إلينا أعمال ــم تأت أرس إن ل
ــي ملدة ثالثة أيام ، وما يزال مقطع الفيديو  اعمال

موجودا أحتفظ به  .
* التوجه نحو املدرسة الواقعية ، ميثل مشروعا 
جديدا ومقبوال لدى اجلميع ، ما مدى إحساسك 

جتاه هذا التوجه؟
- في احلقيقة هذه املدرسة  هي قريبة دائما إلى 
ــد الواقع  قلبي وإلى اغلبية الفنانني ، ألنها جتس
ــعى أيضا إلى  في عمل من احلياة اليومية ، وتس

ــاعد في إرشاد وإصالح اجملتمع  إيجاد حلول تس
ــيس  ــاعر واألحاس ــك  ،لذلك فإن املش ــن حول م

ــت  الصادقة تكون حاضرة في العمل وهي ليس
بالصورة السهلة كما يعتقدها اآلخرون ، بل هي 

مدرسة جماهيرية ضخمة تخاطب كل طبقات 
اجملتمع  ، ألنها تعبر  عن نفسها بصورة سلسة 
ــاس ، حتى ترى اإلقبال عليها يزداد  قريبة من الن
ــة  ــف ، ألنها وبكل صراحة تبقى املدرس بال توق
ــك ان هنالك  ــخة في األذهان ، وال ش األم والراس

متيزا وإبداعا بني فنان وآخر .
ــي العالقات املرئية باللوحة ، هنالك والدالئل  * ف
ــه ، متى  ــي لوحات ــكيلي ف ــتخدمها التش يس

تتفجر هذه الصور لديك؟
ــة التي  ــان هو النوعي ــا يجذبني للفن ــر م - إكث
ــت الكمية ، فاإلحساس والدقه  يقدمها وليس
واملوضوعية مطلوبة في العمل ، وأستطيع من 
ــم اجلميل الذي  ــذا العال ــا أن أبحر في ه خالله
ــوم ، لدينا جمهور  ــه الي ــه الفنان بأعمال يقدم
واسع ومثقف يبحث عما هو جديد ومميز ، لذلك 
نتمنى أن تكون هنالك بصمة واضحة بني الناس 

وأن ال يتجه الفن إلى اإلستنساخ من جديد .
ــم ، من الذي  ــراب الرس ــا تكون في مح * حينم

يقف معك أو يشاركك؟ 

ــا ما ، فهذا  ــة هادئة نوع ــب ان تكون اجللس -أح

ــية في  ــاعدني على التركيز والراحة النفس يس
إظهار العمل بصورة جميلة تنقلها إلى العالم 
ــم البلد ، ألنه رغم كل شيء ما يزال يعطي  باس
ــمه  الكثير ومينحنا الكثير  ، ويجب إن نرفع اس
ــذه الظروف  ــي ظل ه ــوم ،  وف ــرؤوس الي ــوق ال ف
ــاوة احلياة وأن نتقدم  الصعبة ، البد أن نترك قس
ــم ، ونقول للبعض  ــن إلى العال ــو إظهار الف نح
ــعبية  ــزال أحياء ،  وأيضا القاعدة الش ــا ما ن أنن
تستحق إن نعمل من أجلهم ، كل أعمالي التي 
ــور ، لذلك أقدم أفضل  ــز هي من حق اجلمه تنج
ــا لدي وهذا الفضل يعود إلى اهللا وإلى دعائهم  م
ــي أجد فيها  ــة أعمالي الت ــا أغلبي ــم  ، ام الدائ
املوضوعية والنوعية ، هي إقتباس ما في النهار 

من خالل التطلع إلى احلياة اليومية .
* حضور الفلكلور او املرأة ، عامالن رئيسيان في 

ابداع التشكيلي ، أيهما أقرب اليك ؟
ــكيلي ، ال  ــم العوامل التي تفيد التش - هذه أه
ميكن اإلستغناء عنهم  ، ال بد انه تكون املرحلة 
ــي الفلكلور الذي  ــن وبعدها يأت ــى املراة وم األول
ــة متعددة األوجه ، لكل  هو مصدر إلهام و ثقاف
فنان أو رسام ال ميكن اإلستغناء عنهم ألنها من 

الركائز املهمة في تطوير الفنان .
* زرعت ألوان ولوحات رائعة ، ما الذي حصدته؟

ــن حولي هو أجمل حصاد ، وهذا  - حب الناس م
ــتمر وإقدم أجمل ما لدي وأفتخر  ما يجعلني أس
ــاعدوني كثيرا ، وكانوا  ــكل أصدقائي الذين س ب

وما يزالون مصدر سعادة وطمأنينة . 
ــكيلية  ــتت بترتيب إقامة املعارض التش * التش

ــا ، ماهو  ــوع م ــا مملة ن ــاركة فيه ــل املش ، جع
إنطباعك عنها ؟

ــتحق الدعم  ــان ألنه يس ــب بتقدير الفن - أطال
ــون هنالك دعم من  ــادي واملعنوي  ، البد أن يك امل
ــون هنالك عامل  ــوزارة واخملتصني ، حتى ال يك ال
ــدث اآلن  الفنان ال يعتمد إال  هدم للفن ، وما يح
ــمى ، البد أن نستغل  ــه إلى أجل مس على نفس
ــد  ، لدينا من  ــود في البل ــداع والتميز املوج اإلب
ــني انهارا جتعل العالم مليء باحلياة حتى  املبدع
ــدد كبير من  ــى ع ــوي عل ــي حتت ــات الت املؤسس
ــات ال تعطي بل  ــف احملافظ ــني من مختل الفنان

تأخذ، امتنى اإلنصاف والعدل .
* نبذة عن مسريتك وتحصيلك ؟

ــداد تولد  ــادي من بغ ــار العب ــي جب ــيف عل - س
ــم  ــت بداياتي في الرس ــري كان ــان فط ١٩٩٠ فن
ــرة وقمت  ــة كانت حاض ــذ طفولتي ، املوهب من
ــتمرارية ،  لم  ــى اإلس ــة عل ــا واملداوم بتطويره
ــذ على يد أي فنان أو معلم ، في واقع احلال  إتتلم
كانت بداياتي من البيت حيث كانت عائلتي من 
عشاق الرسم وهم من قدموا الدعم والتشجيع 
ــاركت في السنوات األخيرة في أغلب  لي  ، و ش
ــدت العديد من اجلوائز  محافظات العراق وحص
ــة على الصعيد  ــهادات التقديري والهدايا والش
ــي معرض في  ــا أقيم ل ــي ،  وأيض ــي والعامل احملل
ــويد تكرميا منهم بذكرى إستشهاد اإلمام  الس
احلسني (ع)  الذي كان دافعا قويا لإلستمرار في 

هذا اجملال .

albaynanew@yahoo.com
جريدة يومية سياسية عامة  
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حاوره / علي صحن عبدالعزيز
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ــذات للفنان  ــتنطاق أعماق ال ــس الوحيد في القدرة الس ــكيلي هو املتنف ــى الفن التش يبق
التشكيلي ،  بحيث تتيح له فرصة التعبير  عن نفسه أو بيئته بشكل بصري على سطح 
اللوحة ، والتشكيلي (سيف علي )  استطاع من ترجمة تلك اخللجات واالحاسيس تعبيرا 

ــة الواقعية ، ألنها أقرب ما تكون إلى املتلقي . (البينة اجلديدة )  ــلوب املدرس ــده في أس صادقا جس
حاورته  للوقوف على جتربته والتي حتمل الكثير من القيم اإلنسانية واجلمالية ..

متابعة / البينة الجديدة
ــمس الكويتية  ــة ش ــرت املطرب نش
صورة جديدة لها في روب االستحمام 
ــارة واضحة الى انها  مجدداً، في إش
ال تهتم لتعليقات الناس، وال يهمها 
ــمس بروب  ــال عنها. وبدت ش ما يق
ــها امام  ــاء جلوس ــتحمام اثن االس
ــات األخيرة  املرآة لوضع اللمس
ــي  الصيف ــا  مكياجه ــن  م
ــت االنظار  ــم، ولفت الناع
ــعرها  لش ــا  برفعه
املمسكة  بالبوكليت 
ــالت  خص ــض  ببع
شعرها، وتركت الباقي 
ــى  عل ــدال  منس ــه  من
كتفيها. وجنحت شمس 
في حتدي منتقدي صورها 
ــي ظهرت  ــابقة والت الس
فيها بروب االستحمام 
ــها،  والفوطة على رأس
ــع  تتمت ــا  انه ــدة  مؤك
وقوية  عنيدة  ــخصية  بش
ــة كل  ــن مواجه ــا م متكنه
ــية  القاس والتعليقات  ــادات  االنتق

التي تصلها .

Ú˜ÌäuÎ@ÒÜÓ‰«@ÚÓnÌÏÿ€a@è9
متابعة / البينة الجديدة

ــوبر ستار العرب ديانا كرزون  حققت الفنانة وس
جناحا جديدا ، بعملها الغنائي الذي حمل عنوان 
ــاعرة حياة  ــا مع الش ــي « بتعاونه ــدا احلك « هي
ــبر وامللحن فضل سليمان واملوزع املوسيقي  اس
ــرة ، ومت اطالق اغنية « هيدا  ــر الصباغ ألول م عم
ــمية على «يوتيوب». احلكي « على قناتها الرس

ــبابية   ــي « من االعمال الغنائية الش هيدا احلك
ــة كلماتها  ــي صيغ ــية  الت ــزة والرومانس املمي
ــر  ــب وروح العص ــة لتتناس ــة اللبناني باللهج

ــا اخلاص وايقاعاتها ونغماتها  مبفرداتها ومذاقه
ــة ديانا كرزون  ــئ صوت الفنان ــحرت بدف التي س
ورومانسيتها التي جتلت بشموخ صوتها احململ 
ــال الكلمة  ــل ، في جم ــن الفن االصي ــق زم بعب

والصدق في االحساس .
ــق قلبك  ــة: بحبك بعش ــع األغني ــول مطل ويق
ــي بجن  ــوت فيك ــك ، مب ــرات عيون ــق نظ ، بعش
ــدا احلكي الي  ــك ، هي ــع من دون ــي ، بضي عليك
ــوم ، دلعني  ــمعو ، كل يوم كل ي ــب منك اس بح
ــا تزعلني ، دوبني باحلنية ،  ــي وغنجني ، اوع دللن

ــي .»هيدا احلكي « من كلمات  غرقني حب غرقن
الشاعرة اللبنانية حياة اسبر ومن احلان امللحن 
ــليمان وقام بتوزيعها  موسيقياً املوزع  فضل س
ــترجن استديو عمر  عمر الصباغ ، وميكس و ماس
ــيقني بهذا  ــدد من املوس ــارك ع صباغ ، كما ش
العمل : « جيتار»  ارمني ،  « ناي « ماهر العلي  « 
صولو « سليم محال « بزق « حسن ساز واختارت 
ــتار العرب ديانا كرزون الظهور بصورة  ــوبر س س
ــن ازياء  ــتان م ــدا احلكي  بفس ــالف اغنية هي غ

يوسف اجلسمي .
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البينة الجديدة / خاص
ــة والفخر  ــدت  بالبهج بأجواء إتق
ــاح أقيم أكبر عرس أدبي فني  والنج
شهدته الساحة العربية على أرض 
ــة  ــر  مهرجان همس ــة مص الكنان
ــابعة  لآلداب والفنون  في دورته الس
والتي حتمل اسم عمالق من عمالقة 
ــو الفنان  ــل اال وه ــن الفن اجلمي زم
ــني في  ــر القدير محمود ياس الكبي
ــة .بحضرة  لفيف  دار األوبرا املصري
ــوم الفن واألدب  ــالق من أبهى جن عم

ــوم األدب من  ــرمي  جن ــالم  مت تك واإلع
ــتى بقاع وطننا العربي العظيم  ش
ــة  اخلاص ــابقة   باملس ــن  الفائزي
ــرمي جنوم الفن  الذي  باملهرجان  وتك
ــة التحكيم  ــن جلن ــم م متّ اختياره
واستفتاء اجلمهور  . إليكم اسماء 
ــني : اإلعالمية هويدا  جنومنا املكرم
ــان  مهرج ــس  رئي ــة  نائب ــف  ناصي
ــالداب والفنون  -  ــي ل ــة الدول همس
ــني طبر -  ــة مادل ــة اللبناني النجم
الفنان عبد الرحمن ابو زهرة - الفنان 

ــد  ــان محم ــعبان- الفن ــف ش يوس
صبحي- الفنان جمال عبد الناصر- 
ــار - الفنان احمد  ــان هادي اجلي الفن
ــان إدوارد - الفنان هاني  ــر - الفن زاه
ــز-  ــرج رؤوف عبدالعزي ــالمة - اخمل س
ــل - الفنان خالد  ــان احمد نبي الفن
ــرمي عفيفي - الفنان  انور - الفنان ك
ــان نبيل نور  ــود البيزاوي- الفن محم
ــام داغر- الفنان  الدين - الفنان حس
ــرم  ــان ك الفن  - ــر  ــي خاط مصطف
جابر - الفنان محسن محي الدين- 

الفنان على الطيب- الطفل ياسني 
أمير- الفنانة سوسن بدر ـ الفنانةه 
ــان  ــة حن الفنان  - ــان  ــلوي عثم س
ــان مطاوع -  ــليمان- الفنانة حن س
ــدي - الفنانة ثراء  ــة هبة مج الفنان
ــف  ــل- الفنانة فاطمة الكاش جبي
ــة  الفنان ــادق-  ص ــاء  وف ــة  الفنان  -
ــي   -الفنانة منى جبر-  هاجر عفيف
الكاتب عبد الرحيم كمال - املؤلف 
ــرحان- السيناريست باهر  هاني س

دوايدر - اخملرج بيتر ميمي.
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متابعة / البينة الجديدة
تقيم منظمة املتحف املتجول الثقافي ، يوم 
ــة القادم ١٣ / ايلول /٢٠١٩ معرضا فنيا  اجلمع
كبيرا جتسد فيه كل معاني وأهداف ثورة االمام 
ــني من خالل الفن التشكيلي باعتباره  احلس

اللغة التي تخاطب اجلميع ويفهمها العالم ، 
لذلك يشرفنا ان نوجه دعوة الى كل الفنانني 
ــكيليني العراقني والعرب واملغتربني في  التش
العالم باملشاركة وإرسال او جلب نتاجاتهم 
ــى يوم اخلميس ..  ــة من صدور اإلعالن ال الفني
ــتلهم الشعراء واألدباء  على مدى التاريخ اس
ــان واألعراق من  ــني ومن مختلف األدي و الفنان
ــني كونها متثل الكثير  معني ثورة األمام احلس
ــانية و البطولية فأجمل  ــف االنس من املواق
من كتب الشعر عنها هو الشاعر عبد الرزاق 
ــة املندائيون  ــن األخوة الصابئ عبد الواحد م
ــن مقدمي  ــت وعفوك ع ــدة « قدم ــي قصي ف
ــعر  ــخ» واعتبرت القصيدة من نفائس الش ال

ــني  ــورة االمام احلس ــن كتب عن ث ــل م ،وأجم
ــوان بارا» من  ــب الدكتور «انط ــرا هو الكات نث
ــب عنه الكثير ومن  ــيحيني ، وكت األخوة املس
ــن األخوة الكرد  ــف األعراق واالديان ، وم مختل
حيث كتب احد شعراء الكرد في (جالل اخللد 
ــالل اخلالدينا) )، ان  ــي.. وال ميضي ج أيام ومتض
ــالم, كتب  ــني علية الس ــفة ثورة احلس فلس
ــق واملعاصر اخللود  ــا التاريخ العاملي العتي له
لنقاوتها, فقد ركزت فكرة التعايش السلمي, 
وحقوق اإلنسان, واملطالبة باحلقوق واحلريات , 
ــامية للثورة, والنية  حيث كانت األهداف الس
ــا جعلها خالدة  ــة لنجاحها, وهذا م اخلالص
ذات تأثير عاملي, لم تنحصر في إطار اجملتمعات 

ــة  االنتفاض ــك  تل ــت  كان ــو  فل ــالمية،  اإلس
ــلت كما  ــداف ضيقة لفش ــب وأه ذات مطال
ــورات واحلركات.ثورة  ــا آالف الث ــلت غيره فش
ــع انه ال  ــت للعالم اجم ــني اثبت األمام احلس
ــتمر ،وال ميكن للطغاة أن  ميكن للظلم أن يس
ــبقون اآلخرين بعملية التعالي عن اآلخر،  يس
الن ثورة احلسني جاءت تلبية ملطالب املظلوم 
ــارت الثورة  ــد الظالم ,ووفق هذا املنهج س ض
ألنها متثل انتصار الدم على السيف.، حملت 
ــانية وأخالقية، وهي  في طياتها جوانب إنس
ــي ،ولم تكن ثورة فرد أمنا،  مبثابة وعي اجتماع
كانت ثورة جماعة ضد الظلم حملت الكثير 
ــادية والتوعوية , نتمنى ان  من اجلوانب اإلرش

ــدان ومنها  ــع فكرة بناء البل ــتلهم اجلمي يس
ــادئ تلك الثورة  ــاس مب وحدة العراق علىً اس
ــدد كبير من  ــادئ ع ــت عن مب ــا دافع ، كونه
ــف واألعراق ، وان هذا التعدد ال مييز بني  الطوائ
فرد واخر وان تكون رسالتنا بذكرى استشهاد 
االمام احلسني عليه السالم رسالة متحضرة 
نستطيع ان نوصلهاالى كل العالم من خالل 
ــب يفهمها  ــي تخاط ــه اللغة الت ــن كون الف
ــى ثقافات  ــي التعرف عل ــاهم ف اجلميع وتس
ــل معهم بحكم  ــالل التواص ــن من خ اآلخري
ــة التي ينتمون  ــة والثقافي التجمعات األدبي

اليها .
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محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية/ شعبة اعالن اِّـشاريع

Basra Governorate Directorate of Government
Contracts Dept Announcement

ــا ذوات االعداد (٤٧٥٢ َّـ ٢٠١٩/٨/٢٥  إلحاقاً بكتبن
و٤٧٥١ َّـ ٢٠١٩/٨/٢٥ و ٤٧٤٣  َّـ ٢٠١٩/٨/٢٥ 
و٤٧٤٨  َّـ ٢٠١٩/٨/٢٥ و٤٧٤٦  َّـ ٢٠١٩/٨/٢٥ 
اول   ــالن  بإعــ ــة  والخاص  ٢٠١٩/٨/٢٥ َّـ  و٤٧٤٩  
ــل ٢٠١٩ و٤ / كهرباء نقل  ــاء نق ــات ٣/ كهرب للمناقصـ
٢٠١٩ و/٥ كهرباء نقل ٢٠١٩ و٦/ كهرباء نقل ٢٠١٩ 
ــاء نقل ٢٠١٩. نود ان  ــاء نقل ٢٠١٩ و٩ كهرب و٧/كهرب
ــاله ليكون يوم  ــد غلق اِّـناقصات اع ــوه اُّـ تمديد موع نن
ــاعة الثانية ظهراً  ــادف ٢٠١٩/٩/١٦ الس ــني اِّـص االثن
ــاعة  ــادف ٢٠١٩/٩/٩ الس ــني اِّـص ــن يوم االثن بدالً م

الثانية ظهراً.

اِّـهندس 
محمد طاهر نجم التميمي 
النائب الفني ِّـحافظ البصرة

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

Contracts Dept Announcement

إلحاقاً بكتابنا ذي العدد (٤٦٩١ َّـ ٢٠١٩/٨/٢١) 
الخاص بإعــالن اول  للمناقصــة ١٧/ كهرباء توزيع 
/٢٠١٩ مشروع   (انشاء محطة سعة (٢×٣١,٥)
ــة  منظوم ــع  م ــة  متكامل ١١/٣٣ك.ف  اي  َّـ  ام 
ــط  ــواد االحتياطية عدد (٣) َّـ ش ــاالت واِّـ االتص

العرب والزبري واِّـدينة).
ــق اِّـناقصة اعاله  ــوه اُّـ تمديد موعد غل ــود ان نن ن
ــاعة  ليكون يوم الثالثاء اِّـصادف ٢٠١٩/٩/٣ الس
ــادف  ــاء اِّـص ــوم االربع ــن ي ــدالً م ــراً ب ــة ظه الثاني

.٢٠١٩/٨/٢٨

اِّـهندس
محمد طاهر نجم التميمي 
النائب الفني ِّـحافظ البصرة

م/ (تمديد)م/ (تمديد)

NO.3259.MON.9.SEP.2019 العدد (٣٢٥٩) االثنين ٩/٩/ ٢٠١٩ 

القسم: األمالك والعقارات
العدد: ١٢٠٥٤

التاريخ: ٢٠١٩/٩/٣

إعالن رقم (١٢٠٥٤)
ــراء مزايدة علنية  ــل الخاص عن إج ــركة العامة إلدارة النق ــن الش تعل
ــة (اِّـثنى) َّـ  ــة ادناه َّـ محافظ ــيدات اِّـدرج ــري الخطوط واِّـش لتأج
ــر االعالن وفق قانون  اليوم (الثالثني) تبدأ اعتباراً من اليوم التالي لنش
ــنة ٢٠١٣ اِّـعدل والشروط  بيع وايجار اموال الدولة اِّـرقم (٢١) لس
التي يمكن الحصول عليها من قسم الشركة اعاله لقاء مبلغ (٥٠٠٠) 
ــاعة الحادية  ــني الحضور َّـ الس ــى الراغب ــة للرد. فعل ــار غري قابل دين
عشرة َّـ قسم الشركة َّـ محافظة (اِّـثنى) على ان يقدم اِّـزايد كتاباً 
ــركة العامة الدارة النقل  يؤيد براءة ذمته من الضريبة معنوناً اُّـ (الش
الخاص) وهوية االحوال اِّـدنية وشهادة الجنسية او (البطاقة الوطنية 
ــخ االصلية) ودفع التأمينات القانونية  ــكن (النس اِّـوحدة) وبطاقة الس
ــنني العقد بصك مصدق ويتحمل من  البالغة ٢٠٪ مضروبا َّـ عدد س
ترسو عليه اِّـزايدة اجور خدمة بنسبة ٢٪ وكذلك يتحمل الناكل فرق 
ــنني العقد وَّـ حالة مصادفة موعد اِّـزايدة عطلة  البدلني  َّـ عدد س

رسمية تجري اِّـزايدة َّـ اليوم التالي.

كريم هاشم حسني الجابري
اِّـدير العام/ وكالة

رئيس مجلس االدارة



18هموم الناس

    ال يخفى على حضراتكم وانتم االدرى 
ــريحة املتقاعدين من تدن  ــا تعانيه ش مب
كبير في مستواها املعيشي الذي يصل 
ــاف حيث  ــان الى حد الكف ــب االحي اغل
ــات تلبي حاجاتهم  لم تعد تلك املعاش
ــي حدها  ــى ف ــة حت ــية اليومي االساس
األدنى ولنصف املدة املقررة مما اضطرهم 
ــنهم  ــن أي عمل رغم كبر س ــث ع للبح
ــر عتيا اضافة الى  ــث بلغوا من العم حي
ــن مختلف االمراض املزمنة  معاناتهم م
ــيخوخة وما زاد الطني بلة  املرافقة للش
ــية االضافية التي  ــاء املعيش تلك االعب
ــم نتيجة غياب  ــا ابناؤهم عليه راكمه
فرص العمل مما اناخت ظهورهم بحملها 
ــد من التفكير  ــل والهمية ذلك الب الثقي
ــة النقاذ  ــول الناجع ــاد احلل ــا بايج جدي
املاليني من املتقاعدين من غصة املعاناة. 
ــي واملهني  ــن واجبنا األخالق وانطالقا م
كجمعية باعتبارنا ممثلني لهم ومجازين 
ــات اجملتمع املدني رقم  وفق قانون منظم
ــنة ٢٠١٠ من دائرة املنظمات غير  ١٢ لس
احلكومية التابعة لالمانة العامة جمللس 
الوزراء فقد بدأنا املطالبة بتشريع قانون 
ــون التقاعد املوحد  ــل االول لقان التعدي
ــك  ــار أن ذل ــنة ٢٠١٤ باعتب ــم ٩ لس رق
ــر قابلة  ــة جدا وغي ــح حاجة ملح اصب
ــا الى  ــا مقترحاتن ــد رفعن ــل فق للتأجي
ــالل النائب هيفاء  مجلس النواب من خ
االمني حيث اعدت استنادا لذلك مقترح 
ــه للنائب  ــل االول مت رفع ــون للتعدي قان
ــتاذ  ــس النواب االس ــس مجل االول لرئي
ــن كرمي الكعبي الذي احاله للجنة  حس
ــم للجنة املالية اضافة  القانونية ومن ث
ــر تقدم به النائب  ــى مقترح تعديل آخ ال
ــة املقترحات  ــاس ومت مناقش ــه عب وجي

ــتضافة السيد رئيس هيأة التقاعد  باس
ــة.  القانوني ــة  اللجن ــى  ال ــة  الوطني
ــات الى االمانة  ــلت املقترح وبعدها ارس
ــازال املقترح  ــوزراء وم ــس ال ــة جملل العام
ــته.  ــام االمانة لغرض مناقش املوحد ام
ــدونكم  ــم يناش ــدون وجمعيته املتقاع
النظر ملطاليبهم بعني الرضا وتتفاعلون 
ــرى تلك  ــيما ونحن ن ــا معها س ايجابي
املقترحات التي سنجملها ادناه متوازنة 
ــة وان  ــة والقانوني ــني املالي ــن الناحيت م
ــم واقرارها لغرض  ــا موافقتك تضمنوه
ــل اكمال  ــان من اج ــالها الى البرمل ارس
ــن  ضم ــه  تخصيصات ودرج  ــريع  التش
ــا  تنفيذه ــان  ــام ٢٠٢٠ لضم ــة ع موازن
اعتبارا من بداية العام القادم وادناه اهم 

مقترحاتنا:- 
ــا ) من القانون  ــل املادة ( ٢١ رابع ١- تعدي
ــون احلد  ــو التالي: يك ــى النح ــرأ عل وتق
ــى للراتب التقاعدي (٦٠٠) ألف دينار  االدن
شهريا وتعدل الرواتب االعلى على ضوء 
ــدار الزيادة او نحو ذلك ثم يضاف لها  مق

ــهادة  والش ــة  املعيش مخصصات غالء 
ــي القانون او  ــبة املقررة ف ــب النس حس

التي ستقرر الحقا. 
٢- شمول كافة املتقاعدين الذين احيلوا 
ــس  بنف  ٢٠١٤/١/١ ــل  قب ــد  التقاع ــى  ال
التعليمات التي تضمنها قانون التقاعد 
ــنة ٢٠١٤ التي طبقت  املوحد رقم ٩ لس
ــواء  ــى احملالني بعد نفاذه على حد س عل
حتقيقا ملبدأ العدالة وبدون متييز بني ابناء 

الشريحة الواحدة. 
ــا كان  ــى م ــب ال ــلم الروات ــادة س ٣- اع
ــع االخير  ــل تخفيضه في الرب ــه قب علي
ــس الوزراء  ــام ٢٠١٥ من قبل مجل ــن ع م
ــالل  خ ــكرية  العس ــات  النفق ــبب  بس
ــب  ــرب مع داعش حيث تزامن مع نس احل
ــتقطاعات البالغة ٣٪ ثم ٣،٨٪ وقد  االس
ــتقطاعات بداية عام ٢٠١٨  اوقفت االس

ولكن التخفيض بقي حلد اآلن. 
ــابق مع  ــاواة معاقي اجليش الس ٤- مس

اجليش احلالي دون متييز. 
ــز للجرحى  ــبة العج ــاب نس ٥- احتس

ــوة  ــابق اس ــن اجليش الس ــني م واملعاق
مبعاقي ضحايا االرهاب. 

ــني  املعلم ــب  روات ــاب  احتس ــادة  اع  -٦
واملدرسني من الذين احيلوا الى التقاعد 
مت  ــن  والذي و٢٠٠٨  و٢٠٠٧   ٢٠٠٦ ــوام  اع
ــكينهم اقل من استحقاقهم بدون  تس
ــه حق مما خلق فارقا كبيرا في الراتب  وج
ــم الذين  ــم وبني اقرانه ــدي بينه التقاع
ــام ٢٠٠٩ بلغ اكثر من ٣٠٠  احيلوا بعد ع
ألف دينار شهريا نتيجة الغاء التسكني 
الظالم عن الالحقني وبقائه على االولني 
ــاويهم في املؤهل وعدد سنوات  رغم تس

اخلدمة املؤداة . 
٧- تعديل املادة ( ٢١ / ٩ ) وتقرأ على النحو 
ــى التقاعد  ــي: اذا احيل املوظف ال التال
وله خدمة تقاعدية ال تقل عن (٢٥) سنة 
ــه مكافأة  ــنة تصرف ل ــن (٣٠) س بدال م
نهاية اخلدمة اسوة ملا يجري به التعامل 

مع املوظفني املدنيني في وزارة الدفاع. 
ودور  ــة  االعدادي ــهادات  ش ــمول  ش  -٨
ــوة  ــهادة اس ــني مبخصصات الش املعلم

بالشهادات االخرى. 
ــكني املتقاعدين  ــر بتس ــادة النظ ٩- اع
ــة التي احيلوا  ــب الدرجة الوظيفي حس

منها. 
ــبة التراكمية وجعلها  ١٠- تعديل النس
ــنة خدمة  ــن ٢،٥٪ عن كل س ــدال م ٣٪ ب

تقاعدية. 
ــالء  ــات غ ــبة مخصص ــل نس ١١- تعدي
ــدال من (١٪)  ــة وجعلها (١،٥٪) ب املعيش
ــواد الغذائية  ــعار امل ــاع اس ــرا الرتف نظ
ــعار بدالت  ــائية واس ــة واالنش والصحي
ــتجابتكم  ــني اس ــا، آمل ــار وغيره االيج
ــات  ــا للخدم ــدات انصاف ــك املناش لتل
اجلليلة التي قدمها البناة طيلة سنوات 
ــرح العراق  ــج في بناء ص ــبابهم املنت ش
ــق التقدير  ــا فائ ــوا من ــم. وتقبل العظي

واالحترام. 

مهدي عزيز عبد الحسن العيسى
رئيس الجمعية العراقية للمتقاعدين

رئيس مجلس االدارة
 موبايل / ٠٧٧١١٠٠٧٢٢٤

رسالة مستعجلة من الجمعية العراقية للمتقاعدين
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من النافذة

ــوارع تعتبر  ــاء واألزقة والش ــي األحي ــات ف ــم النفاي تراك
ظاهرة خطيرة تهدد صحة املواطنني مما تتسبب بانتشار 
ــوار املنازل  ــراء تراكمها بج ــرات الناقلة للمرض ج احلش
ــون مازالوا يتحدثون  ــدارس والطرقات العامة، املواطن وامل
ــت تؤرقهم وتقض  ــة والتي اضح ــن معاناتهم اليومي ع
مضاجعهم كون هذه النفايات والقمامة اصبحت ملجأ 
ومرتعا للحيوانات الضالة والسائبة، ففي بعض املناطق 
ــار  ــرق النفايات خوفا من انتش ــون الى ح ــر املواطن اضط
األمراض واألوبئة جراء التلوث الذي نشأ، الروائح الكريهة 
ــبب عدم قيام البعض من عمال  ــار بس اخذت في االنتش
النظافة من تأدية واجبهم على اكمل وجه، نتساءل أين 
أمانة بغداد ومديرياتها واين عمال النظافة؟ التخصيصات 
املالية التي مت رصدها من ميزانية احلكومة الى امانة بغداد؟ 
أليست كافية وتلبي تغطية احتياجاتها لتقدمي خدمات 
افضل في مجال البيئة وجمع النفايات والتخلص منها، 
فأكثر الكابسات والعجالت احلوضية اصبحت متهالكة 
ــتخدامها وعدم صيانتها  نتيجة مرور زمن كثير جراء اس
اضافة الى قلة احلاويات اخملصصة جلمع النفايات أال ميكن 
ــة افضل، كما هو  ــتبدالها بحديثة ليتم تقدمي خدم اس
معلوم ان احلفاظ على البيئة من انتشار األوبئة واألمراض 
ــات  ــدي ملا لها من انعكاس ــات العمل البل ــو من اولوي ه
ــبة  ــي واهميتها بالنس ــف النواح ــة على مختل ايجابي

ــة، لذا  ــالمة العام للس
ــذه اصبح من  واحلالة ه
ــدا ان تقوم  الضروري ج
التابعة  البلدية  الدوائر 
بتكثيف  ــداد  بغ ألمانة 
ــي  ف ــة  النظاف ــال  اعم
ــات  احملافظ ــف  مختل
بامكانيات  واالستعانة 
لتنفيذ  اخلاص  القطاع 
حمالت تنظيف واسعة 
ــان  األطن ــات  مئ ــل  ونق
ــات واألنقاض  من النفاي
اخملتلفة كي تتم عملية 
ــة،  ــى البيئ ــاظ عل احلف
ــع برامج  ــن وض ــد م الب

ــات بلدية  ــيطرة على تقدمي خدم ــة بهدف الس صحيح
افضل، فاملواطنون الذين يعانون من تراكم هذه النفايات 
اضطروا الى حرقها علما انها ظاهرة غير صحية وتلحق 
ــى صحتهم  ــب وخيمة عل ــا عواق ــة وله ــرارا بالبيئ اض
ــالمتهم، ولكن ماذا بامكانهم ان يفعلوا والنفايات  وس
تزداد يوما بعد آخر!! ان املهمة الرئيسية للدوائر البلدية 
ــة اعمال النظافة في مختلف املناطق  هي متابعة وادام
ــار  ــد من انتش ــني واحل ــالمة املواطن ــى س ــاظ عل للحف
ــح الكريهة التي تزكم  ــرات والذباب وانبعاث الروائ احلش
ــات كبيرة من  ــذه النفايات على كمي ــوف اذ حتتوي ه االن
ــات املصانع واملعامل  ــكراب) ومخلف املواد الضارة و(الس
ــوم على امانة بغداد  ــفيات.. ال ميكننا القاء الل واملستش
ــل يقع اللوم ايضا على  ــر البلدية في احملافظات ب والدوائ
ــي االماكن غير اخملصصة  ــن الذي يرمي النفايات ف املواط
لها، وعلى املواطن ان يشعر مبسؤوليته ومواطنته احلقة 
ــال النظافة..  ــر البلدية وعم ــالل تعاونه مع الدوائ من خ
ــن منظمات اجملتمع املدني ان تقوم بدور ايجابي  نتمنى م
من خالل عقد الندوات التثقيفية للمواطنني وتعريفهم 
ــلبية لتراكم النفايات وتبيان األبعاد  باآلثار املدمرة والس
ــن غير مخصصة لها  ــن خالل رميها في اماك واخملاطر م
ــب اجملتمع  ــليمة وجتني ــى بيئة س ــة عل ــرض احملافظ لغ

األمراض املعدية.

ال يمكننا إلقاء اللوم على 
أمانة بغداد والدوائر 
البلدية َّـ بغداد 
واِّـحافظات بل يقع اللوم 
أيضاً على اِّـواطن الذي 
يرمي النفايات َّـ األماكن 
غري اِّـخصصة لها

أحمد البياتي
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ــب (احمد  ــى مقر جريدتنا املنتس   حضر ال
خالد سعدون) الذي كان ينتسب سابقا الى 
ــبني  ــرطة االحتادية / وحدة املنتس قيادة الش
واجلرحى وذكر بانه بتاريخ ٢٠١٣/٩/٢٥ ارتكب 
ــك لظرف قاهر  ــمي وذل جرمية الغياب الرس
ــفى  ــده كان يرقد في املستش ــث ان وال حي
ــه فاضطرت  ــي احتياجات ــس له من يلب ولي
ــرة ايام وعند مراجعتي  الى الغياب ملدة عش
ــد ارتكبت  ــي بانني ق ــي اخبرون ــى وحدت ال
جرمية الغياب الرسمي ومت تشكيل مجلس 
ــد تعينت في  ــي علما انني ق حتقيقي بحق
الشرطة مبوجب االمر االداري املرقم (٣٦١٢٦) 

في ٢٠١٣/٦/٢٣ تسلسل (٢٨) وبعد مراجعات 
ــم (١١٢٠٥) في  ــه الكتاب املرق ــدة مت توجي ع
ــرار احلكم الصادر  ــوص ق ٢٠١٧/١٢/١٨ بخص
ــي الثانية  ــوى االمن الداخل ــن محكمة ق م
ــر فيه ان احلكم قد  ــة الثالثة اذ ذك للمنطق
اكتسب الدرجة القطعية استنادا الحكام 
املادة (٨٤) من قانون اصول احملاكمات اجلزائية 
ــنة ٢٠٠٨  لقوى االمن الداخلي رقم (١٧) لس
ــرطة/ ــتنادا الى كتاب قيادة قوات الش واس
ــب  ــم ادارة املرات ــرة/ قس ــة االدارة املي مديري
ــون الى  ــي ٢٠١٩/٥/٦ املعن ــم (٥٦١٣٥) ف املرق
ــؤون االمن االحتادي الذي مت  وكالة الوزارة لش

فيه توفر االعتماد املالي ملوضوع البحث.
(البينة اجلديدة) اذ تضع هذا االمر امام انظار 
ــى ثقة اكيدة بان تعيدوه  معاليكم لهي عل
ــن يعيل  ــدم وجود م ــرا لع ــة نظ ــى اخلدم ال
عائلته الفقيرة وتنظرون له بعني االنسانية 
ــا انه مت  ــبني علم ــارك ابا لكل املنتس باعتب
ــمه من مالك وزارة الداخلية وفقكم  رفع اس
ــراق  الع ــة  خلدم ــم  خطاك ــدد  وس ــاري  الب
ــا ان اجلريدة حتتفظ بكافة  والعراقيني. علم

املستمسكات. 
اِّـنتسب احمد خالد سعدون 

موبايل/٠٧٧١٤٩٥١٢٨١

طلبة ذوي االحتياجات الخاصة
  هاتفنا املواطن (رسول احلمداني) 
من سكنة محافظة بابل وذكر ان 
ــن ذوي االحتياجات  ولده جعفر م
ــي الصف  ــو طالب ف ــة وه اخلاص
الثالث االبتدائي واضاف ان جميع 
ــدارس التي تتوفر فيها صفوف  امل

ــم  للتعلي ــدة  عائ ــي  ه ــة  خاص
ــه راجع عدة  ــاد بأن ــي واف احلكوم
ــه  بان ــروه  واخب ــة  املدرس ــرات  م
ــث  ــة الثال ــف لطلب ــر ص ال يتوف
ــره على البحث  االبتدائي مما يجب
ــجيل  ــة لتس ــة اهلي ــن مدرس ع

ــى ان االجور  ــار ال ابنه فيها. واش
املترتبة مرتفعة جدا اذ تصل الى 
ــتمئة الف  ــني وس (٢،٦٠٠) مليون
ــور النقل، عليه  ــا عدا اج دينار م
ــظ ومدير  ــيد احملاف يرجو من الس
ــال  ــدوا ح ــة ان يج ــة احملافظ تربي

لهذه االشكالية خصوصا ونحن 
على ابواب العام الدراسي اجلديد 
مع تخصيص كادر تعليمي لتلك 
ــوة  ــرا لقلتهم اس ــوف نظ الصف

باليافعني من الصفوف االخرى.
رسول الحمداني /// ٠٧٧٠٩٨٣٥١٥٨
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حضر الى مقر جريدتنا املواطن (رامي رعد 
ــبيب) وذكر ان والده شهيد  عبد الواحد ش
ــرض التعيني ولكنه  ــدم عدة طلبات لغ وق
ــرة، علما انه  ــي اي دائ ــم تعيينه ف ــم يت ل
ــطة ويرجو ان يتم  خريج الدراسة املتوس
ايجاد تعيني له لتأمني معيشته وعائلته. 

رامي رعد عبد الواحد
موبايل/٠٧٩٠١٩٧٤١١٩
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املنتسب شرطي اول (عمار ساجد 
ــة  ــة حماي ـ مديري ــوي)  ــدر علي ب
ــبق  س ــخصيات  والش ــآت  املنش
ــى  ــث وعل ــرض خبي ــب مب وان اصي
ــى التقاعد  ــه ال ــا متت احالت اثره
ــبة عجز  ــة وبنس ــباب صحي الس
ــة  ــادة اللجن ــد اع ــة وبع ٦٥ باملائ
ــابه  ــص الطبي ثبت اكتس للفح
ــفاء التام من املرض ومبوجب  الش

ــان الطبية ..  ــن اللج ــرار صادر م ق
ــى التقاعد  ــذ تاريخ احالته ال ومن
ــهرا لم يروج معاملة  منذ ( ١١) ش
ــن  ــعر بتحس ــه يش ــد الن التقاع
ــذا يتطلع الى  وضعه الصحي .. ل
انظار معالي السيد وزير الداخلية 
ــري باملوافقة  ــني طاهر الياس ياس
ــه امامكم لطرح  على قبول مثول
ــب  ــه صاح ــا بان ــكلته علم مش

ــة اطفال  عائلة مكونة من خمس
ــكن في دار مؤجرة وان وضعه  ويس
ــي صعب جدا لذا يلتمس  املعيش
ــيادتكم اعادته الى اخلدمة  من س

ولكم االمر مبا ترونه مناسبا.

شرطي اول 
عمار ساجد بدر عليوي
موبايل / ٠٧٧٠٠١٤١٩٤٦
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ــلمان  ــن عليوي س ــا املواطن (محس ــر جريدتن ــى مق ــر ال    حض
اخلفاجي) وذكر انه احد ابناء عوائل شهداء االنتفاضة الشعبانية 
ــبق وان كان منتسبا في وزارة الداخلية / قيادة قوات الشرطة  وس
االحتادية / الفرقة االولى/ اللواء الثاني/ الفوج الثاني حيث تعرض 
ــبب مغادرته مكانه نتيجة  عام ٢٠١٤ الى الفصل من اخلدمة بس
ــرته علما انه راجع الستحصال اجازة  البالغه بوفاة احد افراد اس
ــه وعند عودته  ــب ادعائ ــن امر الفوج لم مينحه االجازة بحس لك
ــاد بانه متزوج  ــه مفصوال من اخلدمة واف ــبوع وجد نفس بعد اس
ــكن  ــظن العيش ويس ــان واربعة اطفال ويعاني من ش ــه زوجت ول
ــتأجرة ال يستطيع تأمني بدل االيجار عليه يناشدكم  في دار مس
باسم االنسانية ان تصدروا امرا باعادته للخدمة. علما ان اجلريدة 

حتتفظ بكافة املستمسكات الثبوتية.
محسن عليوي سلمان  //// موبايل/٠٧٧٠٣٦٩٠٢١٧
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ــان كاظم نعمة  ــن املهندس احس ــة م ــالة التالي ــا الرس   وردتن
ــالة: اني  ــه وفي ما يلي نص الرس ــعدي يلوذ بكما بانصاف الس
ــد تخرجت في  ــعيدي لق ــان كاظم نعمة الس ــدس احس املهن
ــملني التعيني  عام  ١٩٩٨م بصفة مهندس الكترونيك، ولم يش
ــني قد اعدمه  ــزي، آنذاك ألن خالي املرحوم احمد كرمي حس املرك
ــالمية، املعادي  ــزب الدعوة االس ــابق، ألنه منتم حل ــام الس النظ
للنظام. وبعد سقوط النظام، قدمت معاملة التعيني عن طريق 
مؤسسة الشهداء، وفيها كل الشروط املطلوبة، ولكن اهملت 
ــبب. واآلن قدمت معاملة  ــن مرّة وال اعرف الس ــة ألكثر م املعامل
ــة مجلس  ــنة ٢٠١٦ م وتابعتها وهي اآلن في رئاس جديدة في س
ــت من االنتظار،  ــو املوافقة على تعييني، ألنني تعب ــوزراء. ارج ال
ــمولي بعطفكم  ألنه عطل حياتي بكل تفاصيلها، لذا ارجو ش
ــوي وانصافي اعترافا بحقي في التعيني مثل بقية اخلريجني  االب

وكلي ثقة وامل مبوافقتكم. ولكم الشكر والتقدير سلفا.
اِّـهندس احسان كاظم نعمة السعيدي
رقم اِّـعاملة ٣١٩٣  بتاريخ ٢- ١١- ٢٠١٦

م/ صرف مكافأة الجرحى
ــر وذكر أنه  ــرار طه خضي ــا املواطن ك ــر جريدتن ــر الى مق   حض
ــبا في وزارة الداخلية / حماية الشخصيات  ــابقا منتس كان س
وتعرض اثناء الواجب في كلية الهندسة / اجلامعة املستنصرية 
ــوات االمريكية مما ادى الى  ــام /٢٠٠٥ الى اطالق نار من قبل الق ع
اصابته بشلل احلبل الصوتي االمين مع تضييق في احلنجرة وهذا 
ــكل  ــعور بضيق في التنفس بش ما ادى الى فقدان صوته والش
ــم وافاد بانه حلد االن لم يتم تعويضه ال من االمريكان وال من  دائ
احلكومة ولم يتم صرف مكافأة اجلرحى له او عالجه السترجاع 
ــه اذ ذكر انه ال ميكن عالج حالته في العراق وامنا حتديدا في  صوت
ــتجير بكما ملعاجلته  ــا) وبالنظر لعدم امكانيته فانه يس (تركي
ــكات  وصرف املكافأة. علما ان اجلريدة حتتفظ بكافة املستمس

الثبوتية اخلاصة باملوضوع. 
كرار طه خضري 

وزارة الثقافة / مكتب اِّـفتش العام

حضرت الى مقر جريدتنا املواطنة (علية عباس حسن) شقيقة 
الشهيد (علي عباس حسن) وذكرت بانها حاصلة على شهادة 
ــرض التعيني في  ــت طلبات عدة لغ ــة وقدم بكالوريوس هندس
وزارة الكهرباء ولكنها لم حتظ بالتعيني وترجو انصافها كونها 
ــن تخصصها في  ــهداء وجتدون لها تعيينا ضم ــن عوائل الش م
وزارة الكهرباء لتتمكن من اعانة عائلتها التي تعاني من الفقر 

وتسكن في دار مستأجرة مع عائلتها.
علية عباس حسن  /// موبايل/٠٧٧٣٥١٤٧٢٤٦
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فقدان 
ــاز (اكرم  ــم اِّـج ــدت اجازة الفرن العائدة الس فق
كريم محمد) ورقم االجازة (٣٢٦٨) ونوع الفرن 
ــم التجاري (اكرم  (حجري النتاج الصمون) واالس
كريم محمد) وموقعه منطقة حي البنوك العنوان 
ــه  وطاقت (م/٣٢١ز/٢٥ت/أ٥/أ٢٩٠٦/٦/٦) 
ــد (٨) اكياس طحني  ــوم الواح ــة َّـ الي االنتاجي
درجه صفر زنه (٥٠) كغ يومياً  فالرجاء على من 

يعثر عليها تسلميها لجهة االصدار.
مع التقدير

محكمة قوى االمن الداخلي 
االوُّـ/ اِّـنطقة الثالثة 

م/اعالن
ــار اليها وبما ان محل   اُّـ اِّـتهم الهارب  اِّـذكور َّـ الجدول  ادناه ِّـا كنت متهما  وفق اِّـش
ــطة هذا االعالن على ان تحضر امام  اِّـحكمة خالل  اقامتك مجهول  اقتضى التنويه بواس
٣٠ يوما اعتبارا من تاريخ تعليق هذا االعالن َّـ محل اقامتك واالجابة عن التهم اِّـوجهة 
ــوف تجري اِّـحاكمة غيابيا ويتم الحجز على اموالك اِّـنقولة  ضدكم وعند عدم الحضور س
ــني العموميني  القاء  ــة  ويطلب  من اِّـوظف ــقاط حقوقك اِّـدني ــري اِّـنقولة ويحكم  باس وغ
ــني الذين يعلمون  ــلطة والزام االهل ــليمك  اُّـ اقرب س ــض  عليك  اينما وجدت  وتس القب
ــن قانون اصول اِّـحاكمات  ــلطات عنك وفق احكام اِّـادة (٦٩) م ــل اقامتك اخبار الس بمح

الجزائية لقوى االمن الداخلي رقم (١٧) لسنة ٢٠٠٨.

متابعة / البينة الجديدة
ــة، هالة  ــة األردني ــروة املعدني ــرة الطاقة والث ــت وزي أعلن
ــتتفاوض مع  ــا س ــبت، أن بالده ــس االول الس ــي، ام زوات
ــام العراقي املورّد  ــادة كميات النفط اخل ــراق قريباً، لزي الع
ــل يومياً.وقال زواتي في  ــى األردن، والبالغة ١٠ آالف برمي إل
ــحنات  ــه « البينة اجلديدة»، إن «ش ــح اطلعت علي تصري
ــط بدأت بالتدفق من العراق اعتباراً من اخلميس، عبر  النف
ــاة البترول األردنية، وذلك مبوجب  صهاريج حتط في مصف
ــباط من العام املاضي». االتفاق املوقّع بني اجلانبني في ش

وأضاف، أن «الكميات املستوردة تشكل ٧ في املائة فقط 
ــام، على أن يتم الحقاً  ــتهالك األردن من النفط اخل من اس
التفاوض لزيادة الكمية».ومبوجب مذكرة التفاهم، يشتري 
سم منها  ــعار تعادل خام برنت حتُ األردن خام كركوك بأس
ــت الوزيرة أن عدد  ــرق املواصفات. وأوضح كلفة النقل وف
ــي تنقل النفط العراقي يبلغ ٢٠٠ صهريج  الصهاريج الت
من أصل ٥٠٠ مت التعاقد عليها من خالل شركة برج احلياة 
ــركائها، التي فازت بعطاء نقل النفط  للنقل األردنية وش
ــذه االتفاقية تعيد  ــة، أن «ه ــرة األردني ــدت الوزي اخلام.وأك
ــحن البري بني البلدين وتشغيل  إحياء قطاع النقل والش
ــالت التجارية واخلدمات على طول الطريق الواصل بني  احمل
ــيرة إلى أن «املرحلة املقبلة ستشهد  عمان وبغداد»، مش
ــن مدينة البصرة  ــد أنبوب النفط م ــريعاً إلجراءات م تس
ــس الوزراء  ــي بعد موافقة مجل ــاء العقبة األردن إلى مين

ن مرفأ  ــن اخلام ويؤمّ ــي، ما يوفر احتياجات األردن م العراق
تصدير للنفط العراقي إلى بلدان أخرى».ولفتت زواتي إلى 
ــي بني البلدين». ــل إلجناز الربط الكهربائ «مواصلة العم
ــلعة أردنية  وكان العراق وافق على إعفاء أكثر من ٣٤٠ س

ــة منطقة  ــل إلقام ــدأ العم ــة، وب ــوم اجلمركي ــن الرس م
ــن، فيما قرر  ــى احلدود بني البلدي ــتركة عل اقتصادية مش
ــن ميناء العقبة من  ــلع املوردة للعراق م أخيراً إعفاء الس

الرسوم بنسبة ٧٥ في املائة.

بغداد / البينة الجديدة
أعلن البنك املركزي مؤخرا، شروعه 
ــى املنتدى  ــوات االنضمام إل بخط
النقدية  ــات  للمؤسس ــمي  الرس
ــة  ــة (OMFIF) وهي مؤسس واملالي
عاملية فكرية مستقلة للمصارف 
ــد  التقاع ــق  وصنادي ــة،  املركزي
ــات املالية بأصول قابلة  واملؤسس
ــون  ــة ٣٦٫٢ ترلي ــتثمار بقيم لالس
ــزي في بيان تلقته  دوالر.وذكر املرك
ــدة»، أن «العضوية  ــة اجلدي «البين
ــذا املنتدى تقدم نظرة ثاقبة  في ه
ــة  املهم ــة  الرئيس ــع  للمواضي
لالستثمار بقناتني متكاملتني في 

ــل واالجتماعات، من خالل  التحلي
التبادالت العملية رفيعة املستوى 
ــاركة في  ــك املش ــوى، وكذل واحملت
االجتماعات التي تتم بالتعاون مع 
صندوق النقد الدولي وبنك إنكلترا 
ــزي األملاني».وأضاف  ــك املرك والبن
ــام اإلفادة  ــح عملية االنضم «تتي
من فرص بناء القدرات للموظفني 
ــار  ــط وكب ــتوى املتوس ــن املس م
 (OMFIF) ــوم ــث يق ــني، حي املوظف
ــة  مخصص ــاريع  مش ــر  بتطوي
ــنغافورة  ــي لندن وس ــاء ف لألعض
العاملية  املالية  واملراكز  وواشنطن 

األخرى».

متابعة / البينة الجديدة
ــاز (كوغاز)  ــة الكورية للغ ــت املؤسس اعلن
ــراق B.V التابعة لها،  ــاز الع ــركة كوغ أن ش
ــن حقل  ــا م ــل يومي ــف برمي ــج ٥٠٠ أل تنت
ــغ القيمة  ــي العراق.وتبل ــر النفطي ف الزبي
ــوقية للـ ٥٠٠ ألف برميل اليومية ٣٤٫٨  الس
ــق  ــك حتق ــون دوالر)، وبذل ــار وون (٢٩ ملي ملي
ــى إلنتاج  ــن املرحلة األول ــا م ــاز هدفه كوغ
ــي املرحلة  ــل الهدف ف ــل الزبير، ويتمث حق
ــل يوميا. ــاج ٧٠٠ ألف برمي ــي إنت ــة ف الثاني
ــروع الزبير منذ عام  شاركت كوغاز في مش
ــى أنتجت ١٨٠ ألف  ــنة األول ٢٠١٠، وفي الس
برميل يوميا، ووصل متوسط اإلنتاج اليومي 

ــام ٢٠١٧.وبلغت  ــف برميل في ع إلى ٤٣٠ أل
ــركة العراقية  ــي الش ــتثمار ف ــد االس عوائ
ــل ٢٫٩٤ مليار دوالر من  ــار دوالر مقاب ٣٫٠٧ ملي
قيمة االستثمار األصلية اعتبارا من حزيران 
املاضي، لتصل نسبة العائد على االستثمار 
ــتثمار،  إلى ١٠٤٫٤٪.ومن ضمن إجمالي االس
ــركة  ضخت كوغاز ٣٧٨ مليون دوالر في الش
العراقية التابعة لها، ووصلت نسبة العائد 
ــتثمار املعني ٨٧٫٣٪، أي ما يعادل  على االس
٣٣٠ مليون دوالر.ومن املتوقع أن حتقق كوغاز 
ــتمرة من خالل املشروع ابتداء  عائدات مس
ــام ٢٠٣٥ حينما  ــل وحتى ع ــن العام املقب م

تنتهي فترة شراكتها به.

بغداد / البينة الجديدة
ــس األحد، عن  ــرف الرافدين، ام ــن مص أعل
استمرار فروعه مبنح قروض لشراء وحدات 
ــكني  ــماية الس ــكنية من مجمع بس س
في بغداد.وقال املكتب االعالمي للمصرف 
ــخة  ــان تلقت «البينة اجلديدة» نس في بي
ــح قروض  ــروع اخملصصة ملن ــه، إن ”الف من
ــرقي، الفردوس،  ــماية هي (الباب الش بس
ــراء، اخللفاء،  ــتنصر ،حي الزه األمني ،املس
ــي العربي، حي  ــر األبيض، احل ــا، القص براث

ــه ”لوحظ في  ــاف البيان أن العامل)“.وأض
اآلونة االخيرة وجود زخم كبير لبعض هذه 
الفروع في التقدمي على الوحدة السكنية 
ــهد  ــروع االخرى تش ــا الف ــماية فيم لبس
ــرف املواطنني  ــاال متواضعا“.ودعا املص اقب
ــرع دون اخر في  ــدم التركيز على ف الى ”ع
التقدمي على الوحدة السكنية وان الفروع 
ــع جميعها لنفس  التي مت حتديدها تخض
ــة املنح وال  ــروط والضوابط في عملي الش

تختلف عن فرع آلخر“.

بغداد / البينة الجديدة
ــار دينار ليوم امس االول  ــجيل اكثر من ملي ــت هيئة الكمارك العامة، امس االحد، تس اعلن
ــخة  ــبت في كمرك طريبيل احلدودي .وقال الهيئة في بيان تلقت «البينة اجلديدة» نس الس
منه،ان «استمرار التزايد في معدالت االيرادات املتحققة في اغلب مراكزها الكمركية يأتي 
كنتيجة طبيعية للجهود التي تبذلها كوادرها العاملة في املراكز الكمركية «.واضافت، ان 
«ايراداتها املتحققة تدخل في حساب وزارة املالية لدى البنك املركزي العراقي والذي يخضع 
لتدقيق ديوان الرقابة املالية وبهذا تكون مقد سجلت اعلى ايراد يرفد املوازنة العامة للدولة 
ــاد باعداد املوظفني املؤهلني  ــرادات النفطية رغم التحديات واملعوقات والنقص احل بعد االي

وانعدام أدنى متطلبات ووسائل واجهزة العمل الكمركي».
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أو  يصوِّب  أن  يريد  من  لكل  مكفول  الرَّد  حق  إن    

ح معلومة وردت في خبر أو مقال ويعتقد أن  يصحِّ

فيها جتنيا او مغالطة إذا رغب في ذلك، وإن ديدننا 

هو احترام الرأي والرأي اآلخر.
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(السنة الرابعة عشرة) العدد (٣٢٥٩) - االثنني - ٩ - أيلول - ٢٠١٩
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ال أخال أنك ال تشاطرني الرأي إن قلت -يا سيدي املواطن- 
إن مشكلتنا العويصة واملتجذرة في هذا الوطن هي أن 
ــية فيه ما بعد (٢٠٠٣) ولدت بطريقة  العملية السياس
قيصرية وإن الوليد جاء مشوهاً ومسخاً وعليالً، وما زاد 
الطني بلة أن املتصدين وأصحاب القرار لم يكن لديهم 
ــروع وطني متكامل وجامع يعالج قضايا وحتديات  مش
وطنية من (الدعامية إلى الدعامية)، بل جل ما موجود 

هو فتات من تصورات ورؤى غير ناضجة ومبتسرة!
وليس هذا فحسب، بل إن شركاء العملية السياسية 
غير متجانسني، وكلٌ يغني على لياله، وإن كل واحد (يجر 
بالطول واآلخر بالعرض)، األمر الذي يجعل قارب الوطن 
ــاً أن الهم األكبر لبعض  ــه األمواج، وبات واضح تتقاذف

بناء  ليس  ــة  الساس
مت جدرانه  دّ ــن هَ وط
ــات  املاضي ــروب  احل
ــعب ناله ما ناله  وش
ــم وعذابات،  ــن ضي م
على  ــول  احلص ــا  وإمن
ــة  ــن الكعك ــزء م ج
نيل  في  ــاس  واالنغم

املغامن وامللذات!!
ــي  العراق ــق  ح ــن  م
ــئلته  أس ــرح  يط أن 
ــع:  بالوج ــة  املغمس
ــي حفلة  ــى تنته مت

ــة عن  ــى يكف أنصاف الساس ــام الكعكة؟ مت اقتس
لعبة حتويل الدولة إلى دكاكني وإقطاعيات لهذا احلزب 
ــب كما يباع  ــة بيع املناص ــي مهزل ــى تنته أو ذاك؟ مت
ــيّد  ــف؟!.. ومتى ينتهي زمن تس ــى الرصي ــخ عل البطي
ــر من مفاصل  ــني واملعتوهني في الكثي ــاء واألمي البله
ــاءت بهم الصدفة وليس كفاءاتهم أو  الدولة والذين ج

مؤهالتهم؟!
ــات، دولة مواطنة  نحن اليوم بحاجة إلى دولة مؤسس
ليس فيها مكان للتنابلة.. نحن اليوم بحاجة إلى وطن 
ــروا  ــطوات كي يباش مينح الفرصة للمقتدرين من األس

بالبناء ويضعوا العراق على مسار السكة الصحيح..
ــالبة  ــور الس ــى كل الص ــطب عل ــد آن األوان لنش لق
واحلاالت التي كانت سبباً في إبقائنا كل هذا الزمن نئن 
ــى الراح.. لقد آن  ــن اجلراح، بينما نحن نضع الراح عل م

حلفلة اقتسام الكعكة أن تنتهي.. وإلى األبد.

@ �Ú�‹ �– �y@Ô�Ë�n�‰�m@Û�n�fl
A_ �Ú�ÿ�»�ÿ€a@ �‚b �é�n �”�a

عبد الزهرة البياتي*

* رئيس التحرير التنفيذي

وجع يومي

بغداد / البينة الجديدة
لم يكمل العشرين عاماً، لبى 
ــهد  ــداء املرجعية، واستش ن
ــي  ــات ف ــن املقدس ــاً ع دفاع
ــهيداً في  ــزف ش ــامراء، لي س
التاسع عشر من شهر رمضان 
١٤٣٩ هـ، إنه الشهيد مرتضى 
يقول  امليالي.  شهيد سلمان 
إنهم  ــهيد،  الش ــاء  أقرب أحد 
ــم حنّة  ــوا مراس ــوم أقام الي
ــهيد في منطقة ما بني  الش
ــاً  تيمن ــريفني  الش ــني  احلرم
ــم  ــهاد القاس بذكرى استش
ــن (عليهما  ــن اإلمام احلس اب
السالم). ويضيف إنهم كانوا 

ــدء بترتيبات الزواج  بصدد الب
ــه  أن إال  ــي،  امليال ــهيد  للش

ــهد قبل ذلك في متوز  استش
ــالل الدفاع عن مرقد  ٢٠١٨ خ

(ع) في  العسكريني  اإلمامني 
سامراء.
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لقد آن األوان 
لنشطب على كل 

الصور السالبة 
والحاالت التي كانت 

سبباً َّـ إبقائنا كل 
هذا الزمن نئن من 

الجراح..

البينة الجديدة / اثري عبد الخالق
ــيد وكيل وزارة الداخلية  استقبل الس
ــرطة اللواء عماد محمد  ــؤون الش لش
ــفارة  الس ــال  بأعم ــم  القائ ــود،  محم
ــر مكافحة  ــور مدي ــة، بحض الفلبيني
ــم مكافحة  ــداد ومدير قس ــرام بغ إج
ــور االجتماع  ــر، وكان مح االجتار بالبش
ــي يتعرض لها  ــوص القضايا الت بخص
ــة الفلبينية. وقد  الضحايا من العمال
ــترك مع  ــن االجتماع اتفاق مش نتج ع
ــات  ــدمي معلوم ــفير بتق ــعادة الس س
ــركات  والش ــب  املكات ــق  بح ــة  كامل
ــة وطريقة  ــب العمال ــوم بجل التي تق
ــمية  ــراق بصورة رس ــا الى الع إدخاله
ــم. كما قام  ــادة الضحايا الى بلده وإع

ــؤون  ــيد وكيل وزارة الداخلية لش الس
ــرطة بتكرمي مجموعة جديدة من  الش
الضباط واملنتسبني. حيث استقبلهم 
ــة وأثنى على  ــر الوكال ــيادته في مق س
ــزة خلدمة  واملتمي ــة  املبذول ــم  جهوده
ــد  املزي ــذل  ب ــى  عل ــم  وحثه ــن  املواط
ــزاً ألقرانهم.  على صعيد  ليكونوا حاف
ــوزارة  ال ــل  وكي ــيد  الس زار  ــة  صل ذي 
لشؤون الشرطة مع معالي السيد وزير 
ــى التحتية في  ــة، مديرية البن الداخلي
ــرطة محافظة بغداد ومعمل  قيادة ش
ــرطة،  ــامل آلليات الش ــح الش التصلي
والتقيا الضباط واملنتسبني ووجهاهم 
ببذل املزيد من العطاء خدمةً للصالح 

العام.

متابعة / البينة الجديدة
الرزازة هي ثاني كبريات البحيرات 

في العراق، وتقع بني محافظتي 

األنبار وكربالء، وتستمد مياهها 

من نهر الفرات، وتقدر مساحتها 

بحوالي ١٨٠٠ كلم مربع. وتعتبر 

الطيور املهمة  ــن  البحيرة موط

في العراق، ومن األراضي الرطبة 

وتتعدد  ــة.  الدولي ــة  األهمي ذات 

ــذه البحيرة  ــه االهتمام به أوج

ــة وتاريخية  ــياحية وديني بني س

واقتصادية واجتماعية وبيئية.

ــم أمطار استثنائي  ورغم موس

ــتاء املاضي، شهدت الرزازة  الش

ــالك  ه ــرة  األخي ــرة  الفت ــي  ف

ــاء املائية بعد  ــماك واألحي األس

ــاف فيها ٩٠٪  ــبة اجلف جتاوز نس

ــوث كبير للبحيرة  إلى جانب تل

املياه  ــات  ــبب حتويل مضخ بس

ــا. يقول  ــاري إليه ــة واجمل الثقيل

ــيني في  ــائح محمد حس الس

ــت،  ــرة ن ــة اجلزي ــح لوكال تصري

«عندما كنا صغارا كانت الرزازة 

ــن معالم كربالء، حيث  واحدة م

ــا كان املواطنون يأتون الى  عندم

زيارة املراقد املقدسة في كربالء، 

ــرزازة  ال ــرة  بحي ــى  ال ــون  يقدم

ــف». ويضيف  ــل الصي ــي فص ف

ــد كربالء  ــت ترف ــرزازة كان ان «ال

ــاك  وهن ــمكية،  الس ــروة  بالث

الكثير من الصيادين وعوائلهم 

البحيرة»،  ــون على هذه  يعتاش

ــال  لإلهم ــفه  أس ــن  ع ــا  معرب

ــرة منذ  ــذه البحي ــي له احلكوم

ــعينيات ولغاية اآلن. فيما  التس

ــالء عمار أن  ــد الصحفي ع يؤك

ــائر  «البحيرة تعرضت الى خس

ــكل واضح»،  ــة كبيرة وبش مائي

ــة الى  ــة االحتادي ــا احلكوم داعي

ــات املائية». ويتابع  زيادة اإلطالق

ان «الرزازة تعاني الفقر واحلرمان 

من االطالقات املائية».

@Úüäí€a@pbÓ€�@›flbí€a@|Ó‹ñn€a@›‡»flÎ@ÚÓnzn€a@Û‰j€a@ÚÌäÌÜfl@ÚÓ‹ÅaÜ€a@äÌãÎ@Ô€b»fl@Újzñi@âaã
@¥jén‰ΩaÎ@¬bjö€a@Âfl@ÒÜÌÜu@Ú«Ï‡©@·Ìäÿni@äfldÌÎ@ÚÓ‰Ój‹–€a@Òâb–é€a@fib‡«di@·ˆb‘€a@›j‘néÌ@Úüäí€a@ÊÎ˚í€@ÚÓ‹ÅaÜ€a@ÒâaãÎ@›Ó◊Î

ــيخ عبد اهللا بلخير رجل حاشد بالطرائف واحلكايات التي  الش
ها من حياته في البادية. وكان منها ما جرى أثناء وجوده  ــتقّ اش
ــة الرمحية  ــعود، نحو روض ــك عبد العزيز آل س ــي موكب املل ف
ــراف منطقة الدهناء. داهمهم الليل في طريقهم نحو  على أط
مورد املاء املشهور «رماح»، فباتوا حيث وجدوا أنفسهم لسبب 
ــيارة كانت ضعيفة وتهدد بالتوقف  ــيط هو أن بطارية الس بس
ــير ليالً. فباتوا هناك واستفاقوا عند الفجر ليصلحوا  أثناء الس
ــة العاملية ويدونوا  ــى اإلذاعات الصباحي ــتمعوا إل أمورهم ويس
ــمس  ــير بعد طلوع الش ــتأنفوا الس ما عناهم من أنبائها. اس
ــتعداداً  حتى وصلوا إلى بئر رماح وبادروا إلى ملء القرب باملاء اس

للرحيل نحو مخيم امللك في الرمحية.
ــيخ عبد اهللا بلخير لم يذق شيئاً منذ مبارحة الرياض  كان الش
ــابق فطواه اجلوع. تقدم نحو مورد املاء لعله يجد  في اليوم الس
ــفي غليله فرأى رعاة اإلبل والغنم يدورون مباشيتهم  ــيئاً يش ش
ــد لي ما  ــه: «ال بد أن أج ــم قال لنفس ــاء. فكر باألمر ث ــول امل ح

ينقذني من اجلوع الذي كان يعصر بطني».
ــة كانت قد  ــابة بدوية راعي ــن الرعاة ش ــذا الرهط م ــح بني ه مل
ــا وتتهيأ للعودة  ــقي غنمها من البئر وهي تعده ــت من س انته
ــاح. ال أدري ملاذا  ــداً عن رم ــا املضروبة بعي ــو خيام أهله ــا نح به
ــه وجدها فتاة ذكية  ــني كل الرعاة. ولكن ــيخ من ب اختارها الش
وبارعة. سلم عليها فردت السالم. قال لها: هل لك أن تبيعيني 
ــؤال.  ــذي لبناً حليباً من غنمك؟ فاجأها بالس ــلء غضارتك ه م
ولكنه كان قد أخرج من جيبه رياالً من الفضة تألق بنور الصباح 

والتمع في يده نحوها كثمن للنب.
ــيخ عبد  ــبة لرجل مثل الش ــت املبادرة غريبة حتى بالنس وكان
ــد البنوك واملال.  ــه في لندن، بل ــن حضر قضى جل حيات اهللا، اب
فليس من شأن البدو أن يقبضوا ثمناً ملا يقدمونه لعابر السبيل 
ــتغربت وارتبكت الفتاة ثم قالت للشيخ بلهجتها  من لنب. اس

البدوية الذرية: «واهللا حنا ما نبيع لنب».
ــال لها  ــا الحظ فيها. ق ــة مدبرة كم ــت فتاة ذكي ــا كان ولكنه
ــر: «إذن كيف الطريق لذلك»؟ فكرت الفتاة لبضع ثوانٍ ثم  بلخي
رفعت رأسها، وعيناها على الريال الفضي الالمع، ثم قالت: «أنا 
أعلمك. حنا ما نبيع اللنب. مير أنت تهدينا الدراهم وحنا نهديك 

اللنب».
ــيخ. قال لها:  ــة وحياء وطيبة، كما ذكر الش ــت ذلك في أنف قال
قبلت. ثم أخذت الغضارة ووقفت تنظر إلى غنمها حتى اختارت 
ــارة وتقدمت إلى  ــلت الغض ــا كان لبنها غزيراً ثم غس ــا م منه
ــاة حتلبها ومتأل الوعاء باحلليب. ومن طرفه، راح الشيخ عبد  الش
اهللا بلخير يعب اللنب عباً حتى إذا فرغ منه أعاد الغضارة إليها. 
ومد إليها الريال فقبضته وقامت وصاحت على غنمها تسوقها 

أمامها إلى مضارب أهلها. وقد كسبت لهم رياالً كامالً بيدها!
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خالد القشطيني

وقفة
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املرحوم  ــاج  احل يعزي بيت 
ــويعدي  الس الزم  جبــــار 
أعمامه السويعديني بيت 
احلاج املرحوم زاير شنجار، 
ــاج  احل ــة  عقيل ــاة  لوف
ــني  ياس (جخيور  ــل  الراح
ــور لها  ــويعدي) املغف الس
احلاجة (أم محمد)، سائلني 
ــل أن يتغمد  الباري عز وج
الفقيدة برحمته الواسعة 
ــا ومحبيها  أهله ــم  ويله

الصبر والسلوان.
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مراسم عاشوراء في نيجيريا راية اإلمام احلسني في القطب املتجمد الشمالي


