
ــي إلى  ــوث اخلاص للرئيس الروس أعلن املبع
الشرق األوسط وإفريقيا، نائب وزير اخلارجية 
ــة  ــر اخلارجي ــوف)، أن وزي ــل بوغدان (ميخائي
ــيزور العراق  ــيرغي الفروف)، س ــي (س الروس
ــه من  ــوف، إن ــال بوغدان ــادم. وق ــهر الق الش
ــي (سيرغي  املقرر أن يزور وزير اخلارجية الروس
الفروف) العراق في تشرين االول املقبل.  وتابع 
نائب الوزير الروسي أن احلوار الغني املضمون 

ــتويني العالي  ــى الثقة على املس واملبني عل
ــا للتعاون  ــا ملموس ــي زخم ــى، يعط واألعل
ــدد اجلوانب. وأكد أن  ــي – العراقي متع الروس
ــة زيارات  ــان إمكاني ــداد تدرس ــكو وبغ موس
ــدا رئيس اجلمهورية  ــادة العراقيني، وحتدي الق

ورئيس الوزراء ورئيس البرملان، إلى روسيا.
وفي الشأن السياسي اكد النائب عن حتالف 
سائرون (رامي السكيني)، امس األربعاء، أنه 
ــوزراء (عادل عبد  ــن رئيس ال ــد بديل ع ال يوج
ــيرا إلى أن بديل  املهدي) في حال اقالته، مش

عبد املهدي غير مطروح على طاولة النقاش. 
وقال السكيني ، إنه ”ال يتوفر حاليا بديل عن 
ــد املهدي) رغم وجود  ــس الوزراء (عادل عب رئي
ــمت  خالف في آلية ومنهجية ادارته وما اتس
ــق البرنامج  ــن ضعف وعرقلة في تطبي به م

احلكومي“.
ــفت صحيفة  ــة كش ــد ذي صل ــى صعي وعل
عربية، عن ابرز ما يؤخر طرح موضوع سحب 
ــادل عبد املهدي)،  ــة من رئيس الوزراء (ع الثق
ــار الصدري  ــى ان زعيم التي ــارت ال ــا اش فيم

ــل  أرس ــدر)  الص ــدى  (مقت
مالحظات وحتذيرات كثيرة في 
الشهرين املاضيني للحكومة 
ــت  ونقل ــا.  جتاهله مت  ــه  ان اال 
ــي  ف ــب  نائ ــن  ع ــة  الصحيف
ر  ــرز ما يؤخّ ــان قوله إنّ أب البرمل
ــحب الثقة  ــرح موضوع س ط
ــادل عبد  ــس الوزراء (ع من رئي
ــدام البديل،  ــو انع املهدي)، ه
مبينا ان الضغوط احلالية، قد 
ــع عبد املهدي الى ان يبادر  تدف

باالستقالة.
ــادي في  ــد قي ــه، اك ــن جانب م
ــدري ان زعيم التيار  التيار الص
ــدر) وحتى قبل  ــدى الص (مقت
ــب اإلجناز في  ــالن عن نس اإلع

البرنامج الوزاري، غير راض عن أداء احلكومة، 
ــب اخلدمي  ــق باجلان ــا يتعلّ ــاً في م خصوص

وتوزيع املناصب.
ــاع  ــذرت وزارة الدف ــي ح ــأن االمن ــي الش وف
ــس األربعاء، من أن  ــة البنتاغون، ام األميركي
ــتغل التوترات  تنظيم داعش االرهابي قد يس
ــة في بغداد  ــني احلكومة املركزي ــتمرة ب املس

وحكومة اقليم كردستان في املناطق املتنازع 
ــن بينما يتم  ــول على مالذ آم ــا للحص عليه
ــة هناك. ونقلت صحيفة  تتبع اخلاليا النائم
ــاعد  ــة في تقرير عن مس ــور االمريكي املونيت
ــرق  ــؤون الش ــي لش ــة االمريك ــر اخلارجي وزي
االوسط في البنتاغون (مايكل مولروي) قوله 
ــا الثغرات االمنية  ــتغل حالي إن ” داعش يس

ــازع  ــة املتن ــي العراقي ــي األراض ــودة ف املوج
ــط الفاصل بني قوات  ــا وعلى طول اخل عليه
األمن العراقية والكردية“. واضاف أن ”ضمان 
ــتعادة قوتها  عدم عودة قدرة داعش على اس
أو االراضي التي كانت حتتلها سابقا في هذه 
املناطق هو في مصلحة قوات األمن العراقية 

والكردية على حد سواء.“   تتمة ص٣
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متابعة / البينة اجلديدة
كشف تقرير ملوقع ”فري باكون“ االمريكي، امس األربعاء، أن نائب الرئيس األميركي 
ــوة الرئيس الروسي فالدميير بوتني بعائدات النفط العراقي  جوزيف بايدن حاول رش
ــيا لغزو العراق في ٢٠٠٣. املضبوطة في بداية احلرب مقابل احلصول على دعم روس
ــد اجتماع مع بوتني واقترح صفقة حيث تذهب  ــر التقرير ، أن ”بايدن طلب عق وذك
ــيا التي تعاني من  ــي البداية إلى روس ــدات النفط العراقي املضبوط ف ــع عائ جمي
ــك على أنه  ــث نظر بايدن إلى ذل ــي للغزو حي ــة مقابل الدعم الروس ــة مالي ضائق
ــوش لم تفكر فيه“. ــه ، وقد خاب أمله ألن إدارة ب ــن يتمكن بوتني من رفض ــرض ل ع
ــخة محفوظة لالحداث في مكتبة كندي التابعة  واضاف التقرير أنه ”وطبقا لنس
للكونغرس قال بايدن إنه اقترب من بوتني وسأله السؤال التالي ماذا لو أن الرئيس 
ــن النفط العراقي  ــى القادمة م ــى أن العائدات األول ــيوافق عل ــوش في الواقع س ب
ــتحقة و التي يحتاجها  ــار دوالر من العملة الصعبة املس ــتدفع حوالي ١٢ ملي س

الروس بشكل مباشر؟“.                                               تتمة ص٣

كربالء تعلن الحداد الرسمي (3) ايام حدادا على ارواح شهداء ركضة طويرج التي راح ضحيتها 33 شهيدا  وعشرات الجرحى
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وكاالت / 
ــيد  قال االمني العام لكتائب س
ــي)  الوالئ آالء  ــو  (أب ــهداء  الش
ــرى  ــي العراق اس ــون ف االمريكي
مع وقف التنفيذ و «رهائن» لدى 

ــت  ــة اذا اندلع ــل املقاوم فصائ
ــي  ف ــي  الوالئ ــاف  احلرب.واض
ــي متناول  ــز «ف ــج املتلف البرنام
ــني موجودون  ــد» ان االمريكي الي
ــي العراق  ــكراً ف ــي (١١) معس ف

ــى غلقها مبن  ــا القدرة عل ولدين
فيها ان اقتضت احلاجة.واكد ان 
العقيدة أوالً وسنضحي بكل ما 

لدينا من أجل العقيدة.
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وكاالت / 

ــد وزير النفط ثامر الغضبان،  أك
ــم  اقلي أن  ــاء،  األربع ــس  ام
ــلم النفط  ــم يس ــتان ل كردس
ــى  ــة االن إل ــه لغاي ــق علي املتف
ــيراً إلى  احلكومة االحتادية، مش
وجوب احترام أربيل اللتزاماتها 
ــط. النف ــادرات  بص ــة  املتعلق
الغضبان  ــن  ع ــرز  رويت ــت  ونقل
ــور اجتماع  ــالل حض ــه خ قول

ــة املنبثقة عن  ــة الوزاري اللجن
ــاج، إنه من  ــك) ملراقبة اإلنت (اوب
ــة  ــلم حكوم ــرض أن تس املفت
ــراق ٢٥٠  ــتان الع ــم كردس إقلي
ألف برميل من النفط يومياً إلى 
ــة لكنها غير  احلكومة االحتادي
ــى اآلن.وتابع،  ملتزمة بذلك حت
أنه يجب على إقليم كردستان 
ــه  التزامات ــرم  يحت أن  ــراق  الع
ــط  النف ــادرات  بص ــة  املتعلق

وحصته في امليزانية االحتادية.
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بغداد / 
ــي، امس  ــل الربيع ــق الركن جلي ــداد الفري ــد عمليات بغ ــد قائ أك
ــي بغداد، فيما اعتبر أن الدكة  ــالح منفلت ف األربعاء، عدم وجود س
العشائرية في العاصمة تكاد تكون انتهت. وقال الربيعي في مؤمتر 
ــداد، وجميع األمور في  ــالح منفلت في بغ صحفي ، إنه ال يوجد س
ــاق بعيداً عن  ــيء فيكون في زق ــيطرة وإذا حدث ش بغداد حتت الس

الشارع العام.
وأضاف الربيعي ألقينا القبض على أعداد كبيرة إلطالقهم النار في 
املناسبات، داعياً املواطنني إلى عدم استخدام السالح للتعبير عن 
ــياق منفصل، أشار قائد عمليات بغداد إلى أن الدكة  الفرح.وفي س

العشائرية في بغداد تكاد تكون انتهت.
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بغداد / 
ــة القانون  ــد النائب عن ائتالف دول  اك
ــس األربعاء، أن  ــي، ام ــور البعيج منص
ــى توفير  ــيعمل عل مجلس النواب س
ــهيل  ــراءات القانونية لتس كافة االج
ــراء منظومة صواريخ الدفاع اجلوي  ش

الروسية املتطورة.
وقال البعيجي ، إن اميركا ليست وصية 
على العراق وان احلكومة العراقية لها 

ــراء  حرية اختيار البلد التي ترغب بش
االسلحة منه او جتهيزها باي منظومة 
ــاي ضغوط  ــن نقبل ب ــاع للعراق ول دف

حتاول ممارستها على العراق.
ــر وليس والية  ــاف أن العراق بلد ح وأض
تابعة ألمريكا او اي دولة اخرى وعليها 
ــذا االمر جيدا ولن نقبل باي  ان تدرك ه
تدخل خارجي لفرض ارادة معينة على 
ــليح  ــراق خصوصا في ملف التس الع

ــد ان يتعرف على ملف  ــق الي بل وال يح
ــه  ــراء منظومت ــراق او ش ــليح الع تس

الدفاعية.
ــيعمل خالل  ــار إلى أن البرملان س وأش
ــريعي املقبل على طرح  الفصل التش
ــوات االجنبية اضافةً  قانون اخراج الق
ــواء واالجراءات  ــر كافة االج على توفي
ــبة لتسليح البلد وحمايته من  املناس

اي اعتداء خارجي.
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بغداد / البينة الجديدة
ــركات  ــن توقيعه عقداً مع إحدى الش ــس األربعاء، ع ــن مصرف الرافدين، أم أعل
ــع عقداً مع  ــال املصرف إنه وق ــات متكامل. وق ــز معلوم ــاء مرك ــة إلنش اللبناني
شركة كريستال نتوركس اوف شور املساهمة اللبنانية النشاء مركز معلومات 
ــن توفير كافة  ــد تضم ــرف أن العق ــاف املص ــل (Data Center) (DC). وأض متكام
ــتلزمات النظام من (ACTIVE) و(PASSIVE) وكذلك انشاء مركز التعافي من  مس
ــروع املصرف داخل  ــه مع (DC) وربط ف ــوارث (DISASTER RECOVERY) وربط الك
وخارج العراق مع (DC). وتأسس مصـرف الرافدين مبوجب القانون رقم (٣٣) لسنة 
ــر أعماله في ١٩٤١/٥/١٩ برأس مال مدفوع قدره (٥٠) ألف دينار، ويبلغ  ١٩٤١ وباش
ــى ٧ فروع في خارج  ــاً داخل العراق، إضافة إل ــدد فروع املصرف حالياً ١٦٤ فرع ع

العراق: القاهرة، بيروت، أبو ظبي، البحرين، صنعاء، عمان، جبل عمان.

بغداد / البينة الجديدة 
ــوراء  ــوزراء عادل عبداملهدي ان ذكرى عاش ــر رئيس مجلس ال اعتب
ــداء ومواجهة  ــة والف ــم التضحي ــك بقي ــع للتمس ــو اجلمي تدع
ــوب حزينة نعيش وأبناء  ــاد. وقال عبد املهدي «بقل الظلم والفس
ــول اهللا  ــهاد حبيب رس ــالمية ذكرى استش ــعبنا وامتنا االس ش
ــلم، االمام احلسني عليه السالم وكوكبة  صلى اهللا عليه وآله وس
ــارك  ــن اهل بيته وصحبه الكرام في واقعة الطف اخلالدة، ونش م
ــبة األليمة التي  ــذه املناس ــا العظام به ــعبنا ومراجعن ــاء ش ابن
ــيرة اهل البيت الكرام ومبعاني  نستذكرها من أجل التمسك بس
ــاد  الفداء والتضحية والثبات على املبدأ ومواجهة الظلم والفس
ــني  ــهد من اجله االمام احلس ــا نادى به ودافع عنه واستش وكل م
ــانية  ــة واالصالح والقيم االنس ــى طريق الهداي ــالم عل عليه الس
ــرف  ــدي ان «ارض العراق التي تتش ــد امله ــامية». واضاف عب الس
ــهداء الثورة احلسينية تستقبل  بإحتضان األجساد الطاهرة لش
ــرى من داخل البالد والدول  ــني الزائرين الذين يحيون هذه الذك مالي
ــم مدينة  ــف دول العالم وحتتضنه ــالمية ومختل ــة واالس العربي
كربالء املقدسة في مشهد ليس له نظير من البذل والكرم وحسن 
ــعبنا الكرمي». وتابع عبد املهدي «ومع  الضيافة التي يتميز بها ش
ــر من محرم البد ان نشيد  ــتعدادات أوجها ليوم العاش بلوغ االس
بجهود أجهزتنا األمنية وبتعاون جميع تشكيالت قواتنا املسلحة 
حلفظ األمن واالستقرار وندعوهم الى املزيد من اليقظة وتوفير كل 
ــاعد الزائرين على ادائهم لشعائرهم بأمان وإطمئنان، كما  مايس
ــيد باملتابعة امليدانية للوزراء واملسؤولني في احلكومة احمللية  نش
ــية، الى جانب  ــينية والعباس واالمانتني العامتني للعتبتني احلس
ــة واملتطوعني للخدمة  ــاتها اخلدمي جهود وزارات الدولة ومؤسس
واصحاب املواكب وبتعاون املواطنني في االلتزام بالتعليمات التي 
ــيابية احلركة وتأمني مراسم الزيارة، سائلني  تهدف لتحقيق انس
ــعبنا وجميع الزائرين ويعيدهم  املولى العزيز القدير ان يحفظ ش
ــاملني ومينّ على شعبنا بدوام نعمة األمن  الى ديارهم وبلدانهم س

واالستقرار، ومينّ على شهدائنا بالرحمة وجنات النعيم».
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رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

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

أسسها الراحل  

بغداد / متابعة البينة الجديدة
ــواب العراقي  ــس الن ــد حديث مجل ول
ــي املوازنة  ــز كبير ف ــود عج ــول وج -ح
ــل ٢٠٢٠- مخاوف  ــام املقب ــة للع املالي
ــس ذلك  ــن أن ينعك ــدى املواطنني م ل
سلباً على حياتهم املعاشية أو توفير 
ــة  ــج احلكوم ــن أن تنته ــات، وم اخلدم
ــدث فترة  ــف كما ح ــة التقش سياس
ــابق حيدر  ــس الوزراء الس حكومة رئي
ــة  املالي ــة  اللجن ــت  ورجح ــادي.  العب
ــواب أن يواجه العراق عجزا  مبجلس الن
ماليا في موازنة العام املقبل قد يصل 
ــار دوالر، على  ــني ملي ــى أكثر من ثالث إل
ــذي وصل فيه  ــي ال ــالف العام احلال خ
ــوأ منذ  العجز إلى ٢٣ مليارا، وهو األس
ــع املوارد،  ــي ظل تراج ــو ١٦ عاما ف نح

وارتفاع كلف الديون واحلرب.

سياسة تقشف
ــن يدعى  ــت عن مواط ــت اجلزيرة ن نقل
ــن بغداد، قوله،  ــدر ندمي (٢٦ عاما) م حي
ــكل كبير  ــيؤثر بش إن العجز املالي س
ــت  ليس اآلن  ــي  وه ــات،  اخلدم ــى  عل
ــن غياب  ــوح، فضال ع ــتوى الطم مبس
ــبب  ــرص التوظيف احملدودة أصال بس ف
ــل  تره ــود  وج ــة  احلكوم ــره  تعتب ــا  م
ــات ودوائر الدولة، وهذا سيؤثر  مبؤسس
ــن  ــني م ــى اخلريج ــر عل ــكل كبي بش
ــة واألهلية على حد  الكليات احلكومي
ــية من انتهاج  ــواء، فضال عن اخلش س
ــي انتهجتها  ــف الت ــة التقش سياس
ــرأي  وب ــابقة.  الس ــادي  العب ــة  حكوم
ــا)  ــوب (٣٤ عام ــف محب ــن يوس املواط
سيؤثر عجز وقلة التخصيصات املالية 
سلبا على الواقع اخلدمي املتردي أصال 

ــي طيلة  ــراق يعان ــى أن الع ــيرا إل مش
ــنوات املاضية من هذا الواقع رغم  الس
ــرة تصل إلى  ــص ميزانيات كبي تخصي
أكثر من ١٢٠ مليار دوالر بسبب تنافس 
الكتل السياسية لالستيالء على أكبر 
ــرى أن تفعيل  ــدر ممكن من األموال. وي ق
ــة الواقع اخلدمي  دور النزاهة في مراقب
ــهم في معاجلة العجز. ومن املقرر  يس
أن تبدأ اللجنتان املالية والقانونية في 
ــي في إجراء  ــان نهاية أيلول احلال البرمل
مناقشات حول املوازنة اجلديدة، وسبل 
جتاوز العجز وسط مخاوف من انخفاض 
أسعار النفط عن املستويات احلالية أو 
ــق هرمز تؤدي  ــرات في مضي حدوث توت
إلى تذبذب صادرات النفط عبر البصرة، 
ــعرا  حيث وضعت اللجنتان مبدئيا س
ــل النفط (٥٠ دوالرا)  تقديريا لبيع برمي

ــط  ــاض النف ــات بانخف ــبب توقع بس
العاملي، على عكس سعر العام احلالي 

(٥٦ دوالرا).
احتياجات غري مدروسة

عضو اللجنة املالية في مجلس النواب 
ــول عدة  ــعداوي يق ــادي الس ــد اله عب
عوامل قد تؤدي إلى العجز املتوقع ومنها 
ــلتها  ــة التي أرس البيانات غير املدروس
ــات باحتياجاتها من  ــوزارات واحملافظ ال
ــاك ما يزيد  ــات املالية، وهن التخصيص
ــتراتيجية  ــق اإلس ــذا العجز وف ــن ه م
ــط ملوازنة العام املقبل  املعدة للتخطي
(٢٠٢٠) بأنها تصل إلى ٧٢ تريليون دينار 
(ما يعادل نحو ستني مليار دوالر) بسبب 
ــليم حكومة إقليم كردستان  عدم تس
ــة االحتادية  ــط إلى احلكوم واردات النف
ــر النفطية، فضال  ــك الواردات غي وكذل

ــتحقات  عن قيام وزير املالية بدفع مس
ــدون  ــة) ب ــن املوازن ــة م ــم (احلص اإلقلي
ــون املوازنة االحتادية للعام  الرجوع لقان
ــاهم بزيادة  ــذا ما س ــي ٢٠١٩، وه احلال
العجز. وأوضح السعداوي، حتى اليوم، 
ــودة املوازنة حتى نفهم  لم تصلنا مس
ــتني  ــيكون بحدود نحو س أن العجز س
ــذه  ــض ه ــيتم تخفي ــار دوالر أو س ملي
ــألة  ــع األخذ باالعتبار مس ــبة، م النس
انخفاض أسعار النفط، خاصة وأن كل 
ــوق العاملية تدل على  ــرات بالس املؤش
ذلك، لذلك ننتظر من وزارة املالية إرسال 
ــة وفق املوازنة  ــا املالي كل تخصيصاته
ــبة  ــن صحة نس ــد م ــة للتأك االحتادي
ــذي يجب معاجلته  العجز املتوقعة وال
ــل وزارتي التخطيط واملالية قبل  من قب

إرسالها إلى مجلس النواب.

تل أبيب / وكاالت / البينة الجديدة
ــرائيلي بنيامني  أعلن رئيس الوزراء اإلس
نتنياهو، في مؤمتر صحفي، أنه سيفرض 
ــرائيلية على غور األردن  ــيادة اإلس الس
وشمال البحر امليت واملستوطنات بعد 
ــيا اليوم عن  ــت روس ــات. ونقل االنتخاب
نتنياهو قوله، إن فرض السيادة على كل 

ــتراتيجية  ــتوطنات واملناطق االس املس
ــيكون باالتفاق مع الواليات املتحدة. س
ــرائيلي أن  ــوزراء اإلس ــس ال ــاف رئي وأض
ــه التواجد في  ــرائيلي علي اجليش اإلس
ــة  ــة املقبل ــور األردن، وأن احلكوم كل غ
ــتوطنات  ــتقوم بخطة لتقوية املس س

في املنطقة.
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ــرت احلملة االنتخابية لرئيس الوزراء  رسالة .. نش
ــابه في  ــني نتنياهو على حس ــرائيلي بنيام اإلس
ــالة موجهة إلى الناخبني تنص  ــبوك» رس «فيس
ــا جميعا». ــرب يريدون القضاء علين ــى أن «الع عل

ــة كل من  ــالة التي ظهرت على شاش وحتث الرس
ــى دعم حزبه  ــو الناخبني عل ــزور صفحة نتنياه ي
ــت املقبلة،  ــات الكنيس ــي انتخاب ــود» ف «الليك

محذرا من خطورة تشكيل حكومة يسارية في الدولة العبرية.
ــم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف،  تعليق .. أعلن الناطق باس
أن إقالة مسؤول أمريكي رفيع مثل مستشار الرئيس لألمن القومي، 
ــية  ــات الروس ــح العالق ــن تصح ــون، ل ــون بولت ج
األمريكية. وردا على سؤال صحفي حول إمكانية 
ــية  ــات الروس ــى العالق ــون عل ــة بولت ــر إقال تأثي
األمريكية قال بيسكوف للصحفيني، الثالثاء: «ال 
ــؤول ولو مثل هذا  ــد أن وجود أو إقالة أي مس نعتق
املسؤول رفيع املستوى قد يؤثر بصورة جدية على 

السياسة اخلارجية األمريكية».

ــي، دونالد ترامب،  ــس األمريك تنكيــس .. أمر الرئي
ــوم امس األربعاء الذي يصادف  بتنكيس األعالم، ي
ــى ضحايا  ــبتمبر، حدادا عل ــداث ١١ س ــرى أح ذك
ــي مركز التجارة  ــتهدفت برج الهجمات التي اس
ــره  ــس األمريكي في بيان نش ــي. وقال الرئي العامل
ــع اإللكتروني للبيت األبيض: «أعلن ١١ ايلول  املوق
ــو كل اإلدارات والوكاالت  ــا، وأدع ــا وطني ٢٠١٩ يوم

والوزارات األمريكية إلى تنكيس األعالم في اليوم الوطني.
دعوة .. أعلنت السعودية، امس األربعاء، عن إدانتها ورفضها القاطع 
ــرائيلي بنيامني نتنياهو، عن عزمه ضم  ــا أعلنه رئيس الوزراء اإلس مل
أراض من الضفة الغربية احملتلة إذا فاز باالنتخابات.
ــعودية إلى عقد اجتماع طارئ ملنظمة  ودعت الس
ــتوى وزراء اخلارجية،  ــالمي على مس التعاون اإلس
ــرائيلي عن عزمه  ــث إعالن رئيس الوزراء اإلس لبح
ــة إذا فاز  ــة احملتل ــة الغربي ــن الضف ــم أراض م ض
ــة بوضع خطة حترك  ــت اململك باالنتخابات.وطلب

عاجلة وما تقتضيه من مراجعة املواقف.

ــة الروسية،  ــم الرئاس وصول .. رفض الناطق باس
دميتري بيسكوف، تأكيد معلومات أشارت إلى أن 
أوليغ سمولينكوف املسمى باجلاسوس األمريكي 
ــى أي معلومات  ــة الوصول إل ــت لديه إمكاني كان
استخباراتية. وردا على سؤال صحفي حول عمل 
ــاعد الرئيس الروسي  ــمولينكوف في إدارة مس س
ــرية،  ــاكوف ووصوله إلى املعلومات الس يوري أوش

وأضاف:كان يعمل في إدارة الرئيس، نعم، حقا، ومتت إقالته حقا.
ــائل إعالم عبرية، إن رئيس وزراء إسرائيل بنيامني  هروب .. قالت وس
نتنياهو، هرب من جتمع انتخابي حلزب «الليكود» مبستوطنة أسدود 
ــا لقصف  ــر تعرضه ــذار إث ــرات اإلن ــني دوت صاف ح
ــطيني. ووثق مقطع فيديو نشرته  صاروخي فلس
قناة ١٣ العبرية على «تويتر» حلظة خروج نتنياهو 
من القاعة التي كان يلقي فيها كلمة مبستوطنة 
ــدود.وقالت وسائل اإلعالم إنه وفي الوقت الذي  أس
كان يلقي فيه نتنياهو كلمة في فعالية انتخابية 

في عسقالن.

بغداد / البينة الجديدة
ــم ان العراق  ــد احلكي ــر اخلارجية محم ــد وزي أك
ــؤدي لرفع  ــات التي ت ــاريع واخملطط ــد املش ال يؤي
ــى أهمية  ــددا عل ــة، مش ــر باملنطق ــة التوت حال
ــول لألزمات التي تتعرض لها املنطقة  إيجاد احلل
ــوزارة ، إن وزير اخلارجية محمد  العربية. وقالت ال
علي احلكيم القى كلمة االفتتاح خالل اجتماع 
ــوزاري بدورته ١٥٢  ــس ال ــة األولى للمجل اجللس
ــتوى وزراء اخلارجية.واضافت  ــى مس العادية عل
ــتملت التطرق إلى  ــر اش ــوزارة، أن كلمة الوزي ال

مستجدات األوضاع في املنطقة العربية، ومنها 
ــة واإلقليمية واجملتمع  ــراق الدول العربي حث الع
ــودانية اجلديدة  ــي على دعم احلكومة الس الدول
لتحقيق االستقرار واحلفاظ على وحدة السودان.

ــدد على استمرار الدعم  وتابعت الوزارة، كما ش
ــم املطالبة  ــع زخ ــطينية، ورف ــة الفلس للقضي
بحقوق الشعب الفلسطيني املشروعة، وإيقاف 
االنتهاكات التي يتعرض لها، مبيناً موقف العراق 
ــن قضية أمن املمرات املائية وحرية املالحة في  م
منطقة اخلليج العربي. ونقلت الوزارة عن احلكيم 

قوله، إن العراق ال يؤيد املشاريع واخملططات التي 
ــة التوتر في املنطقة، ونعتقد  تؤدي الى رفع حال
أن الدول املعنية املطلة على اخلليج العربي قادرة 
ــني تدفق إمدادات  ــى حماية أمن املالحة، وتأم عل
الطاقة من هذه املنطقة احليوية. وشدد احلكيم 
ــول لألزمات التي تتعرض  على أهمية إيجاد احلل
ــب  ــاً ان الواج ــة، موضح ــا العربي ــا منطقتن له
ــتوياتهِ كافة أن  ــنا هذا، مبس يحتم على مجلس
ــبة التي جتنبُ شعوبنا ويالت  يجد احللول املناس

احلروب والصراعات الداخلية.

بغداد / البينة الجديدة
ــواطا متقدمة  أكد رئيس تيار احلكمة عمار احلكيم، قطعه اش
ــن تهيئة  ــة الظل، فضال ع ــة املعارضة وحكوم ــاء جبه ــي بن ف
ــتجوابات النيابية لعدد من الوزراء. وقال احلكيم إن  ملفات االس
ــبل تطويرها على املستويات كافة،  عالقات العراق مع تركيا وس
ــذه امللفات  ــا واقليميا، ه ــي محلي ــهد السياس وتطورات املش
ــفير التركي في بغداد  ــالل لقائنا الس ــا كانت حاضرة خ وغيره
ــاء عالقات بناءة وجيدة  ــعى لبن فاحت يلدز، إذ اكدنا أن العراق يس
ــتركة، وكذلك فقد بيّنا أهمية  ــع اجلميع تراعي املصالح املش م
ــاكل املنطقة وضرورة مغادرة لغة  دعم التهدئة واحلوار حلل مش
ــلمية. ــراف واللجوء الى احللول الس ــن جميع االط التصعيد م

ــروع املعارضة  ــاف احلكيم، جددنا تأكيدنا على املضي مبش وأض
السياسية إذ اننا قطعنا اشواطا متقدمة في بناء هذا املشروع 
وكل ما يرتبط به كتشكيل جبهة املعارضة الوطنية وحكومة 
ــدد من وزراء  ــتجوابات النيابية لع ــات االس ــل وتهيئة ملف الظ
احلكومة. من جانبه، أكد يلدز، رغبة وحرص وسعي بالده لتطوير 

عالقاتها مع العراق على وفق املصالح املشتركة بني البلدين.

;�\3âŸ;�]›\3ö;.]¬Á;8¬ç’\;Åç¢\
flÁÅ’\;{˜ê;∫;‰Ñ]ŒŸ;–Ê…;œ�÷t

بغداد / البينة الجديدة 
ــعبي، امس  ــد الش ــادة عمليات صالح الدين للحش ــت قي أعلن
األربعاء، عن معاجلة طيران مسير حلق فوق مقاره في احملافظة.

ــد  ــادة عمليات صالح الدين للحش ــتخبارات قي ــال مدير اس وق
ــيرا حلق، صباح امس، فوق اللواء  قحطان الباوي إن ”طيرانا مس
ــعبي“. وأضاف  ــد الش ــالح الدين للحش ــار عمليات ص ٣٥ ومق
الباوي، أن ”املضادات األرضية التابعة للحشد فتحت النار عليه 
ــن  ــة مجهولة“، مبينا أنه ”لم يتس ــه على الهروب جله وأجبرت
الستخبارات قيادة عمليات صالح الدين للحشد معرفة اجلهة 
ــتركة  ــا نفت العمليات املش ــذه الطائرات، كم ــلت ه التي أرس

علمها بتحليق هذه الطائرات“.

;jËemh;w\Ê’;ÎÄÊâŸ;flŸ;È‚ifih;ÏŸÊ“¢\
ÏË’]∏\;]‚h\Ü]ËiŸ\Â;ÏËŸÊË’\;ÑÊp¯\

بغداد / البينة الجديدة
ــة محمد اخلالدي، امس  ــف رئيس كتلة بيارق اخلير النيابي كش
ــوزراء من وضع  ــس ال ــة العامة جملل ــاء االمان ــن انته ــاء، ع االربع
ــة الى عقود  ــل االجور اليومي ــة للوائح حتوي ــات النهايئ اللمس
ــاء  وفق الرواتب اجلديدة واالمتيازات املالية. وقال اخلالدي ان ”مس
ــس الوزراء حميد  ــاءً مهما مع االمني العام جملل ــهد لق االمس ش
الغزي ملناقشة تطبيق قرار ١٢ وقرار ١٠٥، اخلاص بتحويل األجور 
ــة“، مبينا أن ”الغزي  ــى عقود حصلت توصيات مهم اليومية ال
اكد االنتهاء من اعداد لوائح وقرارات جديدة وحاسمة بخصوص 
حتويل االجراء اليوميني الى عقود ومت التصويت عليها في جلسة 
ــدة تتضمن حتويل  ــاف ان ”اللوائح اجلدي ــوزراء ”. واض مجلس ال
ــرع وقت، ويتم عمل تسوياتهم  االجراء اليوميني الى عقود باس
املالية بوقت الحق  وكذلك توطني جميع رواتب االجراء اليوميني 
ــدول بكافة  ــم وصف وظيفي مع ج ــل ٣٠-١١-٢٠١٩ و منحه قب
التفاصيل وحصر اعدادهم ورواتبهم بالتنسيق مع ديوان الرقابة 
املالية ملدة اقصاها ٣٠-١١-٢٠١٩“. واوضح اخلالدي ان ”التعليمات 
اجلديدة ستشملهم  في عدة امتيازات عقب حتويلهم الى عقود  
ــة االولية  ــمح لهم الدراس ــية كذلك يس ــل االجازة الدراس مث
ــادات واالراضي والعمل بالقطاع اخلاص  والعليا والقروض وااليف
ــة العامة جمللس الوزراء  ــا من االمور التي وعدت بها االمان وغيره
ومينح امتيازات اخرى فوق الرواتب االسمية وحسب رغبة الدائرة 

وامكانيتها املالية».

بغداد / البينة الجديدة 
ــي، باتخاذ  ــوري املالك ــون ن ــة القان ــس ائتالف دول ــب رئي طال
ــقوط ضحايا  االجراءات الكفيلة بعدم تكرار ما حصل من س
ــب املالكي إن رئيس ائتالف دولة القانون  في كربالء. وقال مكت
ــعب العراقي وذوي  ــة الى الش ــي وجه برقية تعزي ــوري املالك ن
ــة من الزوار املشاركني في احياء  ضحايا حادثة كربالء املقدس
ذكرى استشهاد االمام احلسني (عليه السالم) نتيجة التدافع 
ــم الزيارة يوم  ــاق التي حصلت خالل اداء مراس وحاالت االختن
ــرورة االهتمام بذوي الضحايا  ــس االول. ودعا املالكي الى ض ام
ــا احلكومة  ــة لهم، مطالب ــدمي الرعاية الكامل ــني وتق واملصاب
ــراءات الكفيلة بعدم  ــاذ االج ــات اخملتصة بـاتخ احمللية واجله
ــة واألجهزة  ــوات األمني ــود الق ــي بـجه ــاد املالك ــرار. واش تك

اخلدمية التي ساهمت في اغاثة املصابني.

بغداد / البينة الجديدة 
ــاعدي،  ــة النيابية جواد حمدان الس ــف عضو جلنة النزاه كش
ــن ٧٠ نائبا خالل الفصل  ــس األربعاء، عن تقدمي طلب موقع م ام
ــكيل جلنة  ــة مجلس النواب بتش ــريعي الثاني إلى رئاس التش
ــط والطاقة والنزاهة للتحقيق  حتقيقية مؤلفة من جلنتي النف
في مشاريع شركة املشاريع النفطية. وقال الساعدي إن ”هناك 
عقود وشبهات فساد داخل شركة املشاريع النفطية ومن هذه 
املشاريع تأهيل كابسات حقل شرقي بغداد“. وأضاف، أن ”هناك 
ــركة املذكورة، فضال عدم  ــؤ وهدر للمال العام من قبل الش تلك

التزامها بالتقارير التي صدرت من اجلهات الفنية».
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بغداد / البينة اجلديدة 
ــي، امس األربعاء،  ــة القانون منصور البعيج ــب عن ائتالف دول أكد النائ
ــماح بأية ضغوط أميركية لعرقلة شراء العراق منظومة دفاع  عدم الس
جوي روسية، مشيراً إلى أن العراق بلد حر وليس والية تابعة أميركا.وقال 
ــريعي خالل األيام  ــيعمل مع بداية فصله التش ــي إن البرملان س البعيج
ــراءات القانونية الداعمة للحكومة ووزارة  املقبلة على توفير كافة اإلج
ــهيل شراء منظومة صواريخ الدفاع اجلوي الروسية وتذليل  الدفاع لتس
ــة العقبات التي تعمل أميركا على وضعها في طريق هذه الصفقة. كاف
وأضاف، أن العراق بلد حر وليس والية تابعة ألميركا أو أية دولة أخرى وعلى 
ــركا أن تدرك هذا األمر جيداً، ولن نقبل بأي تدخل خارجي لفرض إرادة  أمي
ــليح ألنه أمن خاص بالبلد  ــة على العراق خصوصاً في ملف التس معين
ــراء منظومته  ــليح العراق أو ش وال يحق ألي بلد أن يتعرف على ملف تس
الدفاعية.وتابع، أننا سنعمل خالل الفصل التشريعي املقبل على طرح 
قانون إخراج القوات األجنبية، إضافة إلى توفير كافة األجواء واإلجراءات 
املناسبة لتسليح البلد وحمايته من أي اعتداء خارجي، مبيناً أن الفصل 

التشريعي املقبل سيكون حاسماً لسيادة العراق ووحدة أراضيه.

بغداد / البينة اجلديدة
أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، امس األربعاء، عن ضبطها معامالت كمركية لعدد 
من احلاويات احململة بأدوية مت إخراجها من ميناء أم قصر الشمالي، بالرغم من عدم وجود إجازة 
ــت للميناء، قامت  ــالكات مديرية حتقيق البصرة، التي انتقل ــت الدائرة ، إن م ــتيراد لها.وقال اس
بعملية ضبط (٦) معامالت كمركية تخص (٨) حاويات لألدوية مت إخراجها من امليناء دون إجازة 
ــف  ــرة، أن التحقيقات األولية التي قامت بها املديرية أظهرت أن الكش ــتيراد.وأضافت الدائ اس
ــتلزمات  ــويق األدوية واملس ــركة العامة لتس ــوب للجنة مكتب الكمرك اجلنوبي – الش املنس
الطبية مزور، وال عالقة للجنة به.وفي سياق منفصل، أكدت الدائرة متكن فريق عمل من مديرية 
حتقيق البصرة من ضبط براد محمل باللحم في ميناء أم قصر الشمالي، مشيرة إلى أن إدخاله 
مت دون  إجازة استيراد، وبصورة مخالفة للقانون.وتابعت، أنه مت تنظيم محضري ضبط أصوليني 
ــى مذكرتي ضبط قضائيتني، وعرضهما على  ــات في العمليتني اللتني نفذتا بناء عل باملضبوط
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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
ــي ان العراق  ــدر سياس ــف مص كش
ــني  الص ــع  م ــات  اتفاقي  ٨ ــيبرم  س
ــوزراء عادل عبد  ــارة رئيس ال خالل زي
ــار الى  ــني، فيما اش ــدي الى بك امله
ــل مبجاالت  ــي العم ــني ف ــة الص رغب
ــع العراق.وقال املصدر إن  مختلفة م
ــوزراء عادل عبد املهدي  زيارة رئيس ال
ــهر احلالي،  ــة الش ــى الصني نهاي ال
ستكون مبثابة إعالن تدشني مرحلة 
ــات االقتصادية  ــن العالق ــدة م جدي
ــتثمارية مع الصني،  والتجارية واالس
مرجحا إبرام ثمان اتفاقيات ضخمة 
ــاريع في اإلسكان والبنى  تتعلق مبش
ــيما في املدن املدمرة،  التحتية، ال س
ــة  ــراق املتوقف ــع الع ــل مصان وتأهي
ــن جدولة  ــام ٢٠٠٣، فضال ع ــذ ع من
ــى العراق لصالح  الديون املترتبة عل
ــل عليها العراق  ــني، والتي حص الص
ــنوات الست املاضية وتصل  في الس
ــع الفوائد إلى  ــا اإلجمالية م قيمته

أكثر من مليار دوالر.واضاف ان الصني 
ــاالت النفط  ــي العمل مبج ــب ف ترغ
ــى التحتية،  ــكان والبن والغاز واإلس
على أن يتم التعامل مع بغداد بنظام 
ــع باآلجل، أو إجناز صيغة تفاهم  الدف
حول مبيعات النفط اخلام إلى بكني، 
في إطار سداد مستحقات الشركات 

ــاريع التي ستضطلع الصني  أو املش
ــي حال جناح  ــيرا الى انه ف ــا، مش به
ــمياً،  ــات رس ــرار االتفاقي ــارة وإق الزي
ــراكة  ــم اتفاقيات ش ــتكون أه فس
ــنوات  ــة يوقّعها العراق منذ س دولي
ــا يتعلق بدخول  طويلة، خاصة فيم
ــراق، الذي  ــة للع ــركات الصيني الش

ــهيل  ــا وتس ــدوره أمنه ــيضمن ب س
الصيني لدى  ــفير  الس عملها.وكان 
بغداد تشانغ تاو قد قال، في اخلامس 
ــادل التجاري  ــن أيار املاضي، إن التب م
ــار دوالر في  ــغ ٣٠ ملي ــراق بل ــع الع م
ــنوياً بنسبة ١٠  ٢٠١٨، وإنه يتطور س

في املائة.

äñ”@ �‚c@ıb‰Ófl@ø@Ú–€b´@ÚÓˆaàÀ@ÖaÏflÎ@ÚÌÎÖc@¡jöm@ÚÁaå‰€a

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

أسسها الراحل  
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير

3

تتمة ص١

بغداد / البينة اجلديدة
ــتعانة بقروض خارجية لتمويل  ــط وزارة الداخلية لإلس  تخط
ــل األقدم للوزارة ،  ــض احتياجاتها. وذكر بيان ملكتب الوكي بع
ــدم، عقيل محمود اخلزعلي، عقد  ان وكيل وزارة الداخلية االق
ــري الدوائر املالية  ــور عدد من مدي ــاً في مكتبه بحض اجتماع
ــرس االجتماع للوقوف على  ــة في الوزارة، وقد ك والتخطيطي
ــام ٢٠٢٠ وحتديد  ــة وزارة الداخلية املقترحة لع تفاصيل موازن
األسبقيات واألولويات للمشاريع املقترحة بحسب أهميتها، 
ــة إلجنازها.وأضاف كما  ــات املالي ــن حتديد التخصيص فضال ع
متت مناقشة عدة مواضيع منها توجيهات رئيس الوزراء ووزير 
الداخلية فيما يتعلق بتقدمي افضل اخلدمات االمنية واخلدمية 
للمواطنني، خاصة فيما يتعلق بتأهيل مراكز الشرطة ووضع 
ــتراتيجية لتأهيلها.وتابع  ــرى س ــريعة وأخ خطط وحلول س
ــكيالت القتالية من  ــة التش ــة حاج ــان كما متت مناقش البي
ــروض الدولية لتغطية  ــتعانة بالق ــلحة واألعتدة واالس األس
ــلحة والتجهيزات  ــن األس ــوزارة م ــات ال ــن احتياج ــض م بع
واملعدات الفنية واالستخبارية.كما وجه وكيل الوزارة املعنيني 
بإعداد جرودات باألراضي واألبنية اخلاصة بالوزارة املستغلة من 
ــتمالك وتخصيص  دوئر الوزارة وغيرها ومتابعة معامالت االس
ــم  ــد اجلهود لوضع رؤى حلس ــة والتحرك امليداني وحش األبني
ــداد محضر االجتماع  ــرع وقت.ووجه أيضاً باع هذا امللف بأس
والتوصيات التي مت اتخاذها لعرضها أمام انظار وزير الداخلية 

وهيأة رأي الوزارة للمصادقة عليها.

وفي التطورات االمنية ايضاً أعلنت قيادة عمليات 
ــعبي، امس األربعاء،  ــد الش صالح الدين للحش
ــوق مقاره في  ــير حلق ف ــن معاجلة طيران مس ع
ــتخبارات قيادة عمليات  احملافظة. وقال مدير اس
صالح الدين للحشد (قحطان الباوي)، إن ”طيرانا 
ــوق اللواء ٣٥ ومقار  ــيرا حلق، صباح امس، ف مس
عمليات صالح الدين للحشد الشعبي“. وأضاف 
ــد  ــاوي، أن ”املضادات األرضية التابعة للحش الب

ــى الهروب جلهة  ــه وأجبرته عل ــت النار علي فتح
مجهولة“.

ــع  ــدر رفي ــف مص ــة كش ــد ذي صل ــى صعي عل
ــة، ان طائرة  ــار احمللي ــتوى في حكومة االنب املس
ــد العشائري  ــيرة قصفت مخزن عتاد احلش مس
ــدر ان األنباء التي حتدثت عن  في هيت. وقال املص
ان سبب احتراق مشجب للحشد العشائري في 
ــت غربي االنبار، هو  ــة املعمورة بقضاء هي منطق
ــاس كهربائي كالم غير دقيق. وأضاف املصدر ان  مت

ــيرة  طبيعة االنفجار ناجمة عن قيام طائرة مس
أطلقت صاروخاً باجتاه املشجب، مبينا أن عجلة 
ــة افرغت  ــلحة متنوع ــل أس ــت حتم ــرة كان كبي
حمولتها داخل املشجب قبل عملية استهدافه 

من قبل الطائرة.
ــات بغداد  ــت قيادة عملي ــد آخر أعلن على صعي
ــمالي  ــه بـ»املهم جداً» ش ــال هدف وصفت اعتق
ــه مت «اعتقال (٧٨) متهماً  العاصمة. وذكر بيان ان
بقضايا اإلرهاب أحدهم يعتبر من األهداف املهمة 

ــداد. وأضاف انه  ــمال بغ جداً والذي يعمل في ش
ــتخباري  ــى املتهم بجهد اس ــي القبض عل «الق
ــداد املزيد من  ــف عمليات بغ ــز» دون ان تكش ممي

التفاصيل.
ــابق  ــأن آخر اعتبر نائب رئيس الوزراء الس وفي ش
ــن أحيا  ــاء، أن م ــس االربع ــي)، ام ــاء االعرج (به
ــي مجددا هو حلقة  ــاد امليتسوبيش صفقة فس
ــر الداخلية  ــرار، داعيا وزي ــدر الق ــة في مص ضيق
ــبهات. وقال االعرجي  ــات التهم او ازالة الش الثب

ــاد  في تغريدة له على موقع تويتر، إن صفقة فس
ــوزارة الداخلية  ــي املوردة ل ــات امليتسويش مركب
ــدد والذي يعكس  ــاد املركب واملتج منوذج للفس
ــاريعهم. واعرب  ــدين على إمتام مش اصرار الفاس
ــا الصفقة  ــاده أن الذي أحي ــن أعتق ــي ع االعرج
ــدداً، هو من احللقة الضيقة في مصدر القرار  مج
ــية  ــض تصريحات مفتش ــير بع وليس كما تش

الداخلية، بل رمبا تبلغت األخيرة بتنفيذ األمر.

تتمة ص ١
ــني في البداية كان رفض  وتابع أن ”رد بوت
ــم في  ــر به ــى االم ــن انته ــرض ، لك الع
ــة الى اخلوض في التفاصيل حيث  النهاي
ــه بالقول إن  ــني رد علي ــال بايدن ان بوت ق
ــي أبني بها  ــة الت ــت الطريق (هذه ليس
سياستي ، لكن دعونا نتحدث عن ذلك) 

ثم ذهبنا إلى بعض التفاصيل“.
ــل بالبيت  ــدن اتص ــع، أن ”باي ــني املوق وب

ــه مع بوتني ، لكن  األبيض لنقل محادثت
ــم يصل إلى  ــو أنه ل ــتياءه ه ــا أثار اس م
ــيرا  الرئيس أي من تلك التفاصيل“، مش
ــه كان باالمكان ان  ــى ان ــى اعتقاده ال ال
ينضم بوتني الى غزو العراق اذا قدم بوش 
الصفقة“، مشيرا إلى أن ”العائدات التي 
ــدادها ،  ــتغطي الديون اخلارجية مت س س
ــيكونون أوالً  وأننا نتفق على أن الروس س
ــورون جوعا“.واتهم  ــوا يتض ــم كان ، ألنه

ــراء  ــوش برفض خطته لش ــدن إدارة ب باي
ــبب عدم  ــني بأموال النفط بس دعم بوت
ــب  ــم املوارد، بحس رغبة بوش في تقاس
املوقع، مبينا أن ”السبب وراء عدم إطالع 
ــو ”ألننا اعتقدنا  ــس على خطته ه الرئي
ــكل يظهر اننا  ــوف يسير بش أن هذا س
ــبب النفط ، ولكن  نذهب إلى احلرب بس
ذلك كان هذا مبثابة ربح لشركات النفط 

األمريكية “ بحسب النص.
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وكاالت / البينة اجلديدة
ــتانية ، أن من املقرر  ــة القيرغس ــت اخلارجي اعلن
ــن يحملون  ــش الذي ــن الدواع ــادة ٧٠ طفال م اع
جنسية البالد من العراق بحسب وزير خارجيتها.
ــد االذربيجاني في تقرير عن وزير  ونقل موقع ترين
اخلارجية القيرغستاني جنكيز ايدربيكوف قوله 
ــن العراق  ــتانيني م ــادة القيرغس ــة اع إن ”عملي
ــت احلالي  ــة لكن في الوق ــوريا عملية صعب وس
ــى إعادة حوالي ٧٠ طفالً  يوجد بالفعل اتفاق عل

إلى قيرغيزستان“.
ــل في  ــن ان حت ــة ال ميك ــذه القضي ــاف أن ”ه واض
ــق حلماية حقوق  ــالء اهتمام وثي ــوم واحد مع إي ي
ــي اخلارج ، وقد  ــح املواطنني القرغيزيني ف ومصال
تعاملت بعناية مع هذه املسألة. أي أنها مرتبطة 
بقضايا التمويل ، والعودة إلى أراضي قيرغيزستان 

ــراحهم وحتقيق اجلنسية وغيرها من  ، وإطالق س
القضايا“.

ــي عودتهم  ــت فقط ف ــع “ أن القضية ليس وتاب
ــا في إقامتهم في  ــتان ، ولكن أيضً إلى قيرغيزس
ــر ، وإعادة االندماج في  ــمل األس بيوتهم ، ولم ش
ــة كبيرة من  ــدث عن طبق ــا نتح ــع ، أي أنن اجملتم

القضايا االجتماعية“.
واشار الى أن “ رحيل الوفد احلكومي مخطط له 
ــل، وان هناك اتفاقا على عودة ٧٠ طفالً من  بالفع
ــيتم تشكيل قائمة نهائية  العراق. ومع ذلك ، س
ــوريا ، فاملفاوضات مع  ــبة لس محليا ، أما بالنس
ــط.  ــكل نش ــتمرة بش ــات احلكومية مس الهيئ
ــة  ــا احلكوم ــيطر عليه ــق ال تس ــاك مناط وهن
ــات مع دول أخرى  ــل. لذلك ، جتري مفاوض بالكام

ميكنها املساعدة في حل املشكلة“.
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بغداد / البينة اجلديدة
ــة، امس  ــار احلكم ــن تي ــب ع ــد نائ ع
ــية  االربعاء، ان بعض الكتل السياس
ــهد  املش ــى  عل ــت  هيمن ــرة  الكبي
ــى  عل ــدد  تتم ــذت  واخ ــي  السياس
ــاحتها،  ــارج مس ــي خ ــاحات ه مس
ــس االخطاء  ــودة الى نف ــدا الع منتق
ــر  ــخصيات غي ــر ش ــابقة وحش الس

كفوءة مبناصب مهمة بالدولة.
ــض  ــي ، إن بع ــم البخات ــال جاس وق
ــية الكبيرة هيمنت  ــل السياس الكت
على املشهد السياسي واخذت تتمدد 
على مساحات هي خارج مساحتها، 
مشيرا الى ان السياسي ينبغي عليه 
ــي االخالق  ــالث صفات ه ــز بث ان يتمي
ــعبه. ش ــام  ام ــدق  والص ــة  واملواطن

ــقيط  واضاف بخاتي، ان عملية التس
ــهير وتبادل االتهامات الباطلة  والتش
لن جتعلنا قريبني من الشعب، بل على 
ــن العزلة  ــتخلق حالة م ــس س العك
ــا الى ان  ــر، الفت ــني اجلماهي ــا وب بينن
حالة التشظي التي يعيشها البرملان 
ــادل االتهامات وضعته في  نتيجة لتب

حال اليحسد عليه.
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كربالء / البينة اجلديدة
املهدي،  عبد  عادل  الوزراء  رئيس  اكد 
امس االربعاء، انه لوال خطة الطوارئ في 
كربالء حلصلت فاجعة، فيما اشار الى ان 
التدافع  خالل  املصابني  معاجلة  اجراءات 

ممتازة والغالبية غادروا املستشفى.
تصريح  في  كربالء  من  املهدي  عبد  وقال 
االجراءات  ان   ، االعالم  وسائل  من  لعدد 
في  الزائرين  تدافع  خالل  اتخذت  التي 
سريعة  كانت  ب كربالء،  طويريج  ركضة 
مبينا  كبير،  وتعاون  عالية  وبانسيابية 

اكبر  الفاجعة  تكون  ان  املمكن  من  كان 
اتخذت  التي  اجراءات  لكن  حصل  مما 
مدروسة وكانت هناك خطة طوارئ والتي 

طبقت فورا.
بشأن  الطبية  االجراءات  ان  واضاف 
ممتازة  كانت  التدافع  خالل  املصابني 
ان  الى  أنقذت الكثير من األرواح، مشيرا 
حالة بعض املصابني كانت ميؤوس منها 
حصلت  التي  السريعة  االجراءات  لكن 

ساعدت في انقاذ حياة الكثيرين.
تركوا  املصابني  من  الغالبية  ان  وتابع 

املستشفى ولم يبق سوى عدد قليل من 
اجلرحى، موضحا ان املستوى التنظيمي 

في العراق جيد جدا ولكن نحتاج اكثر.
جديدة  افكار  إلى  نحتاج  اننا  واكد 
بلدانا  هناك  ان  موضحا  وتوسعات، 
متقدمة يحصل فيها ذلك حيث الحظنا 
بلدان  في  وغيرها  احلج  أثناء  ماحصل 
الكبيرة  اجلماهير  جتمعات  خالل  أخرى 

والتي تؤدي الى وقوع خسائر.
وقد اعلن مكتب رئيس الوزراء عادل عبد 
محافظة  الى  وصل  االخير  ان  املهدي، 

التدافع  بحادث  املصابني  لتفقد  كربالء، 
في مستشفى احلسني باحملافظة.

 واعلنت وزارة الصحة عن استشهاد ٣١ 
شخصاً وإصابة ١٠٢ آخرين، خالل تدافع 
الزائرين في الصحن احلسيني  حدث بني 
كربالء. مبحافظة  طويريج  ركضة  خالل 

احلداد  اعالن  كربالء  محافظة  وقررت 
الذين  ارواح  على  ايام  ثالثة  الرسمي 
في  طويريج  ركضة  خالل  استشهدوا 

احملافظة.
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العطاء زخم ملموس للتعاون الروسي – العراقي.. الفروف في بغداد الشهر المقبل

طهران / وكاالت / البينة اجلديدة
نشرت وسائل اعالم ايرانية، صورة لزعيم التيار 
الصدري السيد مقتدى الصدر وهو يحضر موكب 
ايران. وتظهر الصورة،  عزاء بذكرى عاشوراء في 
الصدر،  توسط  فارس،  انباء  وكالة  بحسب 

املرشد االيراني االعلى علي اخلامنئي وقائد فيلق 
القدس في احلرس الثوري قاسم سليماني. وكان 
مصدر في التيار الصدري مبحافظة النجف افاد، 
اجلمعة املاضية، بأن زعيم التيار مقتدى الصدر 

يتواجد حالياً في مدينة قم.

@âÜñ‹€@ÒâÏï@äí‰m@ÚÓ„aäÌa@‚˝«a@›ˆbçÎ
Ô˜‰flb®a@âÏö°@ÊaäÌa@ø@ıaå«@k◊Ï∂
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السيناريو األول:الصني 
تتقدم على أمريكا

ــتمر الصني  ــيناريو األول، تس في الس
ــا تتعثر  ــرعة، بينم ــي النهوض بس ف
ــبب  ــدة، وذلك إما بس ــات املتح الوالي
ــيئة التوجيه  ــات احمللية س السياس
(مثل مسألة التخفيضات الضريبية 
ر، ونقص  غير احلكيمة وسيئة التصوُّ
ــتثمار في التعليم، وعدم كفاية  االس
ــي… املالية، واجلمود السياس اللوائح 
إلخ)، وإما بسبب الورطات واملشتتات 
املكلفة.بتحفظات معينة،  اخلارجية 
وُلِد هذا السيناريو في مخيلة احملللني 
ــوبرامانيان  ــس، أرفيند س مارتن جاك
ــدان أنه من  ــن يعتق ــن)، اللذي (وآخري
ــل الواليات  ــدر للصني أن حتل مح املق
ــاف بوصفها  ــدة في نهاية املط املتح
القوة املهيمنة على العالم. وبالطبع 
فإن هذا اخلوف من الهيمنة الصينية 
هو ما يدفع جهود إدارة ترامب احلالية 
ــت تلك  ــني.وإذا حدث ــاء الص ــى إبط إل
ــت الراهن،  ــة – ليس في الوق النتيج
ــن  ــة- فم ــود القادم ــي العق ــن ف ولك
ــن الواليات  ــل أن تتمك ــب تخي الصع
ــى وضعها  ــاظ عل ــن احلف ــدة م املتح
ــيا. ميكن لصني  ــي احلالي في آس األمن
أكبر وأكثر ثراء أن تتفوق على الواليات 
ــلُّح، ورمبا  ــباق التس ــي س ــدة ف املتح
ــا التكنولوجية دائمة  نها قدراته َكِّ متُ
ــلحة ميدانية  ر من امتالك أس ــوُّ التط
مساوية ألنظمة األسلحة األمريكية 

ــتواجه  ــك س ــة عليها.وبذل أو متفوق
الواليات املتحدة القرار احلرج ذاته الذي 
ــع القرن  ــا في مطل ــه بريطاني واجهت
ــنطن  ــعت واش ــرين – حني س العش
ــف الكرة  ــاط إلخراجها من نص بنش
األرضية الغربي- ورمبا ستقرر تصفية 
ــمح للصني  ــيا وستس ــا في آس دوره
بتأسيس مجال نفوذ هناك.من احملتمل 
ــني من أجل  ــران الص ــف جي أن يتكات
ــد بكني حتى إذا لم  حتقيق التوازن ض
ا – كما قد  يعد الدعم األمريكي متاحً
ــيطة-  تتنبأ نظرية توازن القوى البس
ــاؤل.  ــبابًا تدعو للتس ولكن هناك أس
ــن الهند بطريقة ما من  وما لم تتمك

ــيظل التحالف  ــب الصني، س أن تواك
ــيا أضعف من  املتوازن احملصور في آس
التحالف الصيني االفتراضي العمالق، 
ــيواجه املعضالت املعتادة للعمل  وس
ــتقبلية بال  اجلماعي.هذه الرؤية املس
ــبة لبكني،  ــك هي األفضل بالنس ش
ــي جني  ــس الصيني ش ــا أن الرئي كم
بينج اقترحها بكثرة في املاضي. ذلك 
ــيا،  ــاد الواليات املتحدة عن آس أن إبع
ــرين خاضعني  وجعل جيرانها املباش
ــيضاعف  س الصينية؛  ــالت  للتفضي
ــيصبح من  ــن الصيني، بينما س األم
السهل بالنسبة لبكني إظهار القوة 
ــون ذات  ــا تك ــرى، رمب ــق أخ ــي مناط ف
أهمية بالغة، كاخلليج العربي . ولهذا 
ــى أن  ــة عل ــك املراهن ــبب، ميكن الس
الصينيني  ــتراتيجيني  االس اخملططني 
يأملون في أن تواصل الواليات املتحدة 
ــات عدمية اجلدوى،  ــا في صراع تورطه
ــتراتيجية  اس ــة  أهمي ذات  دول  ــي  ف
ــية، يقودها أشخاص تتشكل  هامش
ــم  نزواته ــب  حس ــى  عل ــم  قراراته
ورغباتهم، أكثر من اإلحساس الواعي 

باملصالح واالستراتيجية».
السيناريو الثاني: الواليات 
اِّـتحدة تظل َّـ الصدارة

ــور  منظ ــن  (م ــم  املظل ــيناريو  الس  
الواليات املتحدة) املرسوم أعاله ليس 
ــة، يعتقد بعض  ــي احلقيق ا. ف حتميًّ
العلماء – وباألخص مايكل بيكلي من 
جامعة تافتس- أن الرؤية املستقبلية 

ا. في  ــر ترجيحً ــي األكث ــة ه املعاكس
تلك الرؤية، إنها الصني التي ستتعثر، 
ــات املتحدة آخر  ــا تتحدى الوالي بينم
ــي.كان املتنبئون  تنبؤات التردي احلتم
ــات املتحدة مخطئني في  بتردي الوالي
الثمانينات، ورمبا هم مخطئون اليوم؛ 

ــن العقبات  ــني عددًا م ــه الص إذ تواج
ــور  والتده ــكان،  الس ــيخوخة  (ش
البيئي، ونقص اإلمدادات الكافية من 
السياسية،  والقيود اجلغرافية  املياه، 
ــالالت  واالخت ــة،  املضطرب ــات  واألقلي
ــا حتتفظ الواليات  املالية… إلخ)، بينم
ــاط القوة املهمة،  املتحدة ببعض نق
ــة،  ــم للغاي ــي املالئ ــع اجلغراف كاملوق
واالقتصاد  الوفيرة،  الطبيعية  واملوارد 
دائم االبتكار.وإذا حتقق هذا املستقبل، 
ــدة في وضع  ــات املتح ــتظل الوالي س
مثالي لقيادة حتالف متوازن في آسيا، 
ــك أن الواليات املتحدة  ا لوالت. ذل وفقً
لديها بالفعل عالقات ثنائية قوية مع 
ــية في آسيا (اليابان،    البلدان الرئيس

ــنغافورة… إلخ)،  ــا اجلنوبية، وس وكوري
ــد،  بالهن ــا  عالقاته ــن  تتحس ــا  كم
ــيا.  آس ــرق  ش ــوب  جن دول  ــة  وبرابط
ــيكون الغرض من تلك التحالفات  س
ــاس وهو منع الصني  ــا في األس دفاعيًّ
من ترهيب جيرانها، أو توسيع نفوذها 

ــة  ــي احلصاف ا.وتقتض ا مفرطً ــعً توس
ــركاؤها  أال حتاول الواليات املتحدة وش
ــزب  احل ــض  تقوي أو  ــني  الص ــار  إفق
الشيوعي الصيني؛ ألن هذه السياسة 
ستدق جرس إنذار لدى حلفاء أمريكا 
ــتزيد من خطر احلرب.  اآلسيويني، وس
ــل  ــنطن التعام ــى واش ــيتعني عل س
ــادة املتمثلة في  ــكالت املعت مع املش
ــدون حتمل األعباء  احللفاء الذين ال يري
ــب اجملاني)  ــف/ الراك ــكلة احللي (مش
ــعي جاهدة للتخفيف من حدة  والس
ــركائها،  ــات بني مختلف ش االختالف
ــيمنحها  ــزي س ــا املرك ــد أن دوره بي
ــاز تلك املهام. ــر من األدوات إلجن الكثي

في هذا العالم، ما ستفعله دول آسيا 
ا. ستظل الواليات املتحدة  واضح متامً
ــام العاملي، ولكن  أقوى دولة في النظ
تقارب الصني من جيرانها سيجعلها 
ــم. وبناء  ــبة له ا بالنس ــدً ــر تهدي أكث
ــة الدول  ــتصبح غالبي ــى ذلك، س عل
ا» وستسعى  اآلسيوية «موازنًا إقليميًّ
ــة مع  ــراكة وثيق ــى ش ــاظ عل للحف
الواليات املتحدة. ورمبا تتالشى احلاجة 
ا إذا  ــات املتحدة متامً إلى حماية الوالي
ا  ــة انخفاضً ــوة الصيني ــهدت الق ش
ا، ولكن هذا من املستبعد حدوثه،  حادًّ
ورمبا تفضل بعض الدول احلفاظ على 
ــبًا  ــنطن حتس ــل أمني مع واش تواص

حلالة انعدام اليقني.
السيناريو الثالث: 

تنافس واستقطاب مستمران
ــيناريو الثاني أفضل  ــون الس ــا يك رمب
ــدة، لكن  ــات املتح ــور الوالي من منظ
ــيكون األكثر  ــث س الثال ــيناريو  الس
ا؛ وهو يفتِرض استمرار الصني  ترجيحً
ــتمرار الواليات  في النمو، لكن مع اس
املتحدة في مواكبة ذلك. وقد تتقلص 
الفجوة احلالية بني الدولتني بصورة ما، 
ــى الصني الواليات  لكن دون أن تتخط
ــة. ــادة واضح ــس قي ــدة وتؤس املتح

ــم إما إلى  ــاف بالعال ــينتهى املط وس
ــتقطاب الثنائي (كما  ــة من االس حال
ــاردة بني الواليات  ــدث إبان احلرب الب ح
ــوفيتي) أو إلى  ــاد الس ــدة واالحت املتح
ــن تعددية  ا م ــكل غير متوازن متامً ش
ــدم الواليات املتحدة  األقطاب، مع تق
ا مثل  ــر ضعفً ــى قوى أكث والصني عل
روسيا والهند.ليس من الواضح كيف 
ستستجيب باقي دول آسيا في حالة 
ف املستقبل على هذا النسق،  تكشّ
ولكن النظرية الواقعية تشير إلى أن 
معظمهم سيظل يفضل حتقيق توازن 
ــدة. ولن يكون خيار  مع الواليات املتح
احلياد أمرًا سهالً ألي منهم؛ ألن كالًّ من 
ــدة والصني من املرجح  الواليات املتح
ــن احملتملني،  ــا على احملايدي أن يضغط
ــاهدة واالنحياز إلى  للتخلي عن املش
جانب. رمبا تبدو مواكبة الصني مغرية 
ــن فعل ذلك يعني  للوهلة األولى، لك
ــرؤوس واإلذعان  ــة امل ــول بوضعي القب
ــذي قد يعرض  ــزوات الصني، األمر ال لن

ــدول للخطر في حال أصبحت  تلك ال
ــا. على  ــا الصينية أكثر افتراسً النواي
ــاعد حتقيق  النقيض من ذلك، سيس

ــدة في إبعاد  ــع الواليات املتح توازن م
الصني، وسيتعني على واشنطن إيالء 
ــب ألمنيات حلفائها؛  االهتمام الواج
ــاظ على  ــن من احلف ــن تتمك ــا ل ألنه

ــم. وإذا ظلت  ــيا دونه وضعها في آس
ــاويتني  الواليات املتحدة والصني متس
ــت الواليات املتحدة  ــا – أو واصل تقريبً
ــإن  ــل- ف ــش أق ــن بهام ــادة، ولك الري
ــات املتحدة  ــوازن مع الوالي حتقيق الت
ــان وكوريا  ــى للياب ــعى األذك هو املس

ــم القوى األخرى في  اجلنوبية، ومعظ
ــيا.»وهذا ال يعني أن تلك النتيجة  آس
ــف متوازن  ــت إدارة حتال ــدة. ليس مؤك
، ويعزى ذلك إلى  ــهالً في آسيا أمرًا س
املسافات الهائلة املتضمنة، وإغراءات 
ــؤولية أو االنتفاع  ــن املس ــرب م الته
ــي ال مفر منها، واملفاضالت  اجملاني الت
ــات  ــمولة، والعالق ــة املش االقتصادي
ــة بني بعض الدول اآلسيوية  احلساس
ــة واليابان). وإذا  ــا كوريا اجلنوبي (أبرزه
ــم  ــي العال ــة ف ــاك أي منطق كان هن
ــف يقظة  ــى قيادة حتال ــي حاجة إل ف
ــيا.وأرجع  ــرة، فهي آس ــة وماه وفطن
ــب احملبط واملقلق  ــت أداء إدارة ترام وال
ــدالً من  ــبب. فب ــة إلى هذا الس للغاي
ــابق  االعتماد على جهود الرئيس الس
ــع  ــوازن، ودف ــادة الت ــا إلع ــاراك أوبام ب
الشراكة عبر احمليط الهادئ من خالل 
ــيوخ، الذي يهيمن عليه  مجلس الش
ــس دونالد  ــا الرئي ــون، مزقه اجلمهوري
ــه الثالث في املنصب.  ترامب في يوم
وبدالً من االصطفاف مع اليابان وكوريا 
األوروبي واقتصادات  اجلنوبية، واالحتاد 
ــبب  ــرى أخرى ملواجهة الصني بس كب
ــة،  ــر العادل ــة غي ــاتها التجاري ممارس
ــارك جتارية  ــوض مع ــار ترامب خ اخت
ــي تُركت  ــا، وبالتال ــع تقريبً مع اجلمي
ــني  ــة الص ــدة ملواجه ــات املتح الوالي
ــاع نهج ثابت  ــدالً من اتب ــا. وب مبفرده
ــة  النووي ــج  البرام ــأن  بش ــور  ومتط
ــمالية،  الش ــا  لكوري ــة  والصاروخي
ــاز الفرص اللتقاط  ــار ترامب انته اخت
الصور وتوظيف جاذبيته الشخصية 
ــم يُفضِ إلى  ــد الدعم، وهو ما ل حلش
ا جديدة  ــكوكً ر، مما أثار ش ــيء يُذكَ ش
ــنطن وفطنتها  ــة واش ــول موثوقي ح
االستراتيجية. وبدالً من التركيز على 
ــيوي –  أدق تفاصيل ميزان القوى اآلس
الذي سيتمخض عن تأثيرات عميقة 
ــنوات  ــة العاملية لس ــى السياس عل
ا في  عديدة قادمة- ما يزال ترامب غارقً
الهاجس  ويسعى خلف  أفغانستان، 
املدمر املسمى مبمارسة أقصى قدر من 
الضغط على إيران، وهي استراتيجية 
ــني أكثر من أي  ــتدفع إيران نحو بك س
ــعيها األحادي  وقت مضى، وجتعل س
ــتمرار،  التفكير خليار نووي قابل لالس
ــل املوقف بعد  ا.لم يص ــر ترجيحً أكث
ــن  ــالح، لك ر اإلص ــذُّ ــة تع ــى مرحل إل
إنقاذه سيتطلب وجود فريق سياسة 
خارجية أمريكي يرى الصورة الكاملة، 
ويعرف كيف يحدد األولويات، ويتحلى 
ــم احللفاء،  ــد دع ــي جتني ــة ف بالبراع
ــياء  ــتت انتباهه األش ــض أن تش ويرف
ــدول العميلة  ــة التي تنثرها ال الالمع
ــي تقدير قيمتها في املناطق  املبالغ ف
ــتمرت احلماقات  األقل أهمية. وإذا اس
ــر إلى الوراء بعد ٢٥  احلالية؛ فقد ننظ
ــاءل: كيف جنحت الصني  ا ونتس عامً
ــيا  في إخراج الواليات املتحدة من آس
ــة اإلقليمية  ــوة املهيمن ــح الق لتصب
ــى األمر  ــم.إذا انته ــة في العال الثاني
زوال  ــريع  بتس ــدة  املتح ــات  بالوالي
ــداث ترتيبات  ــراكاتها احلالية وإح ش
جديدة هدفها الرئيسي هو احتواؤنا، 

فلن نلوم إال أنفسنا.

* استاذ بمركز روبرت 
ورينيه بيلفر

من اِّـقدر للصني أن 
تحل محل الواليات 
اِّـتحدة َّـ نهاية 
اِّـطاف بوصفها 
القوة اِّـهيمنة على 
العالم

من اِّـحتمل أن يتكاتف جريان الصني من أجل تحقيق التوازن ضد بكني حتى 
إذا لم يعد الدعم األمريكي متاحا كما قد تتنبأ نظرية توازن القوى البسيطة

ترامب

كيم جونغ

شني جني

ماذا تعرف عن السيناريوهات الثالثة التي تحدد مستقبل آسيا

تشهد آسيا العديد 

من القضايا البارزة في 

األيام احلالية: حربًا 

جتارية متصاعدة بني 

الواليات املتحدة والصني، 

وترسانة كوريا اجلنوبية 

النووية املتنامية، وقدرات 

نة،  َسَّ الصواريخ احملُ

والعالقات املتردية بني 

كوريا اجلنوبية واليابان، 

والتعاون املتزايد بني 

الواليات املتحدة ورابطة 

دول جنوب شرق آسيا، 

باإلضافة إلى محادثات 

السالم املتوترة في 

أفغانستان، وتدابير الهند 

الصارمة في كشمير.

أن أهم العوامل التي 

يجب أخذها في االعتبار، 

بالنسبة لشخص واقعي 

؛ ميزان القوى  هي: أوالً

بني الواليات املتحدة 

والصني، وثانيًا؛ رد الفعل 

ح أن تتخذه  الذي يُرَجَّ

الدول اآلسيوية األخرى 

جتاه أي تغيير ملحوظ 

يحدث لهذا امليزان. 

هذان العنصران ليسا 

كل ما يهم، بالطبع، 

ولكن القدرات النسبية 

للدولتني األكثر قوة في 

العالم – إحداهما تقع 

في آسيا- ال بد وأن تلقي 

بظالل ثقيلة على الدول 

األخرى في املنطقة.

* ستيفن إم والت
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   نعم انه سجن اقل ما يقال عنه انه كبير بحجم آالمنا ومن 
ــكالم فمعنى ان تكون  ــول ونكتب مثل هذا ال ــف ان نق املؤس
ــف وآثام  ــك االلم وتتحمل وزر التقش ــتبد ب عراقيا هو ان يس
ــال هوية وان تأكل احلزن  ــم اجمع هو ان تعيش بال امل وب العال
ــد آالف املرات وان  ــو ان متوت في اليوم الواح ــرب اللوعة ه وتش
ــاهد الطفولة تذبح قرب اشارات املرور هو ان ترى الثكالى  تش
ــمس الى الغروب هو ان ترى املاء  يندبن وينحن منذ طلوع الش
يتبخر في دول اجلوار املسلمة العفيفة هو ان ترى بلدك غارقا 
ــاء تصاحبك وال فوانيس ترافقك هو  بالظلمات حيث ال كهرب
ــف العاطل عن احلياة  ــن من الوجع واملوظ ــرى املتقاعد يئ ان ت
يبحث عن وظيفة اخرى حتى وان كانت في اسرائيل ان تكون 

ــذا يعني انك  عراقيا ه
أجمع  للعالم  ستدفع 
كل ما متلك وان تشارك 
ــة وان  ــروب النيابي باحل
العالم  ــة  قائم تتصدر 
ــهداء  الش ــداد  بأع
ــى  واجلرح ــن  واملفقودي
ــون عراقيا فهذا  ان تك
ــرب  واحل ــوت  امل ــي  يعن
ــة  السياس ــة  وعدمي
وقلة    اخلدمات  وانعدام 
عيش  ــي  ف ــك  حظوظ
رغيد فاياك ثم اياك ان 
ــو للحظة في  تفكر ول
ــك حتى  ــون كذل ان تك
ــن  بط ــي  ف ــت  كن وان 

ــلم  ــريعا وإال فلن تس ــك او رحم ابيك فغادر هذه االرض س ام
ــد ان تقع في معضلة  ــك فال ب ــا ذكرت آنفا وان نفذت بريش مم
ــب لها حسابا . لكن هناك مكتسبات للبعض  أخرى لم حتس
ــؤون البالد سيختلف وضعك  بصورة خاصة فعندما تتولى ش
ــاركك في حزبك فستكون له احلظوة  متاما ومن لف لفك وش
والرفعة واجملد الزائل ولكن االعم االغلب لم تكن لديهم فرصة 
ــوء  مثل هذه فقبع حتت ظالل الفقر والعوز وتردي اخلدمات وس
ــجن كبير ملن يريد ان  ــة في الداخل واخلارج فالعراق س املعامل
ــفت احلقائق لدى اجلميع  ــرا فقد تكش يعرف ولم يعد هذا س

اما الذي يرفض ذلك فهو اعمى وسيحشر اعمى.

واثق الجلبي

جبهة قلم

waljalaby@yahoo.com سكرتري التحرير

العراق سجن كبري ِّـن 
يريد ان يعرف ولم 
يعد هذا سرا فقد 
تكشفت الحقائق 
لدى الجميع اما الذي 
يرفض ذلك فهو اعمى 
وسيحشر اعمى

_ÈÓœ@ìÓ»„@à€a@Âvé€a@aàÁ@bfl
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البينة اجلديدة / عبد الستار محسن
اعلن وزير النقل املهندس عبد اهللا لعيبي   
زائري  نقل  خطة  جناح  الثالثاء  االول  امس 
موضحا   ، احلرام  محرم  من  العاشر  يوم 
جميع  استنفر  النقل  وزارة  اسطول  ان 
اجل  من  واملركبات  واالليات  الطاقات 
ذكرى  في  املقدسة  كربالء  زائري  تفويج 
عالية.واشار  وانسيابية  بامان  عاشوراء 
الى  ان تشكيالت الوزارة ال سيما اخلطوط 

اجلوية باشرت منذ االول من محرم بالعمل 
االسالمية  الدول  من  الزائرين  نقل  على 
تشرفت  ،كما  العاملة  البالد  مطارات  الى 
٢٢٥ حافلة من حافالت املسافرين والوفود 
من  اآلالف  الى  اضافة  الزائرين،  بتفويج 
ثالث  على  توزعت  اخلاص  النقل  مركبات 
محاور محور احليدرية بني النجف االشرف 
الهوى  ام  ساحة  املقدسة،محور  وكربالء 
بغداد  باجتاه  اخلنافسة  بابل،محور  باجتاه 

بعدد رحالت جتاوز  وعشرة قطارات حديثة 
.كما  املقدسة  ٢٠ رحلة بني مدينة كربالء 
كان هناك دور للشركة العامة للنقل البري 
كجهد احتياط لساعات الذروة من الزيارة 
من خالل تهيئة اكثر من ٧٥ الية مختلفة 
فضال عن السيارات اخلدمية ملتابعة محاور 
العمل وتوزيع اجلهد وفق التنسيق املعمول 
وغرفة عمليات كربالء.  النقل  وزارة  بني  به 
قدمها  التي  باجلهود  الوزير  السيد  واشاد 

الهندسية  املالكات  من  املنتسبني  جميع 
والفنية واالدارية والتشغيله وبالدور الكبير 
للجهات احلكومية املعنية في فتح الطرق 
من  نقطة  اقرب  الى  املؤدية  والشوارع 
الكبير  الدور  الى  ،مشيرا  املقدسة  املدينة 
في  االمنية  والقوات  احمللية  للحكومة 
مدينة كربالء التي قدمت تسهيالت كبيرة 
احملاور  داخل  النقل  حافالت  عمل  لدميومة 

بدون اي تلكؤ يذكر .

@ıaâÏëb«@äˆaã@›‘„@Ú�Å@Äb¨@Â‹»Ì@Z@›‘‰€a@äÌãÎ

@Úüäí€a@ÊÎ˚í€@ÚÓ‹ÅaÜ€a@ÒâaãÎ@›Ó◊Î@Ô‘n‹m@@HÚÌâÎäfl@paıbôa@ÚÌÎaãI@
ÚÌâÎäfl@pby6‘fl@Úflåy@È€@‚Ü‘mÎ@Ô‡Ó€Ü€a@ÖÏ‡™@Ü‡™@Öb‡«@ıaÏ‹€a

@Ú����ÌâÎä�����fl@paıb������ôg

ونحن ندشن احللقة الثالثة من هذه 
الزاوية نشعر بالفخر واالعتزاز لهذا 
ــيد  االهتمام الذي يبديه معالي الس
وزير الداخلية ياسني طاهر الياسري 
احملترم ووكيل الوزارة لشؤون الشرطة 
اللواء عماد محمد محمود الدليمي 
والسيد مدير املرور العام اللواء (زهير 
ــث كنا  ــروح اخلفاجي) حي ــاده م عب

ــارة عمل  ــني املاضي في زي ــوم االثن ي
ــؤون  صحفية الى وكالة الوزارة لش
ــتقبلنا بترحاب  ــرطة حيث اس الش
السيد وكيل الوزارة احملترم ودار بيننا 
ــوار مثمر انصب على امور  نقاش وح
ــال املرور  ــص بالتحديد عمل رج تخ
اعالميا  واسنادهم  دعمهم  واهمية 
ــة  ــاعة الثقاف ــرورة اش ــك ض وكذل
ــيما ونحن مقبلون على  املرورية الس
تطبيق قانون املرور اجلديد.. وقد ابدى 
الرجل مشكورا دعمه لزاوية اضاءات 
ــي خدمة  ــب ف ــا تص ــة كونه مروري
ــز الى تقدمي كل  ــح العام واوع الصال
ــام محررها  ــهيالت الالزمة ام التس
ــوالت ميدانية الى  ــة القيام بج بغي
ــليط الضوء  مواقع املرور لغرض تس
ــى طبيعة العمل فيها خصوصا   عل
ان السيد وزير الداخلية قد اوعز في 
ــاز معامالت  ــابق بضرورة اجن وقت س
ــني للدوائر املرورية  املواطنني املراجع

بزمن قياسي ال يتجاوز الساعتني من 
اجل التخفيف عن معاناة املواطنني 
ــم وما  ــهيالت له ــدمي كل التس وتق
ــتمعت  ــرني صراحة هو انني اس س
ــؤون  ــل الوزارة لش ــيد وكي ــن الس م
ــواء على  ــرطة كالما مفرحا س الش
ــد عمل دوائر املرور او باقي دوائر  صعي

ــز حيث  ــا املراك ــرطة وخصوص الش
وعد مبواصلة جوالته امليدانية حيث 
ــو يتفقد هذا  ــوم اال وه ــكاد مير ي ال ي
ــالع على احواله  ــز او ذاك لالط املرك
اضافة الى استقباله للعشرات من 
ــني بغية ايجاد حلول خملتلف  املواطن
ــاكلهم التي يطرحونها امامه. مش

ان زاوية اضاءات مرورية التي تعهدت 
ــخة من كراس   بطباعة (٥٠)الف نس
ــد وتوزيعها مجانا  قانون املرور اجلدي
ــي آن  ــرور ف ــال امل ــني ولرج للمواطن
ــك انطالقا من  ــل ذل ــد امنا تفع واح
واجبها وشعورها الوطني واسنادها 
ــل رجل املرور وهو يقوم بتطبيق  لعم
ــزت زاوية اضاءات  ــون وقد انته القان
ــذا وقدمت  ــة اللقاء ه ــة فرص مروري
ــات التي تخص  ــن املقترح ــة م حزم
ــا وجوب  ــي مقدمته ــل املرور وف عم
ــبيهة  ــل مظالت لرجال املرور ش عم
ــاحة التحرير  ــك املوجودة في س بتل
ــرور عمله  ــل ان يؤدي رجل امل من اج
ــات املناخ  ــروف وتقلب ــت كل الظ حت
ــالت احلالية  ــع وازالة بعض املظ ورف
ــي تقاطع ملعب  ــي مت وضعها ف الت
ــع قرطبة  وتقاط ــي  الدول ــعب  الش
ــاحة الكيالني ومدخل جسر  في س
ــن جانب الكرخ كونها  اجلمهورية م

ــر وال من  ــث املظه ــن حي ــق م ال تلي
حيث االستخدام اضافة الى جملة 
ــدم  ــوف تق ــة س ــات مكتوب مقترح
ــخصيا الى معالي السيد الوزير  ش
احملترم من خالل السيد وكيل الوزارة 

ــا كبير بان  ــرطة وأملن ــؤون الش لش
ــذا التعاون مع الزاوية الن  يتواصل ه
هدفنا هو خدمة هذا البلد والن اليد 

الواحدة ال تصفق 

@Ô‹ÇÓí€a@Äbjï

معد الزاوية مع اللواء ضياء حسني معاون مدير املرورالعام 

وزير الداخلية 
 د. ياسني طاهر الياسري  

جانب من زيارات وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة اللواء عماد محمد محمود  لدوائر املرور 

بغداد / البينة اجلديدة
كشفت الشركة العامة لتوزيع كهرباء اجلنوب، امس االربعاء ، عن حجم 
التخصيصات  إطالق  منذ  البصرة  محافظة  في  نفذتها  التي  املشاريع 
املالية في منتصف نيسان من العام احلالي ، ضمن خطتها االستثمارية 
عبر مالكاتها بفرعي البصرة و شمال البصرة. وقال مدير عام الشركة 
الفرعني  في  مالكاته  بإن   : الكنعاني  ياسني  كاظم  نشأت  املهندس 
نفذت ( ١٥٩) مشروعا باحملافظة ، شملت نصب و تأهيل احملطات الثانوية 
الثابتة و املنتقلة، استحداث وتأهيل خطوط (٣٣ ك.ف ) لتغذية احملطات 
 ، ك.ف)   ١١ ملغذيات(  تغذية  مصادر  ونقل  وتأهيل  ،استحداث  الثانوية 
فضالً عن إيصال الكهرباء ألحياء و مناطق جديدة ، مؤكدا، بإن نسبة 
باستقرار  وأسهمت  للعمل  أدخلت  وقد  جداً  كبيرة  املنجزة  املشاريع 
في  السابقة  باألعوام  قياسا  التجهيز  وساعات  الكهربائي  التيار 
البصرة. وأوضح الكنعاني  تفاصيل اخلطة ، بإن (٢١) مشروعاً   لنصب 
متنقالت حتويلية جديدة مع التأهيل ، حيث إجنزت مشاريع نصب (١٠) 
البهادرية،  اجلديدة،  ،املربد  اجلزيرة ،سوق سوادي  الهوى،  باب   ) متنقالت 
املهندسني  حلوه،  أبو  اجلديدة،  خميسن  أبو  صخير،  ،أبو  السيد  شارع 
اجلديدة، ويجري العمل على نصب محطات ( الرومية ، القصور الرئاسية 
فضال عن نصب محولة قدرة رئيسية في محطة خور الزبير  ، مبينا، بان 
مشاريع التأهيل الـــ( ٧ ) املنجزة ملتنقالت « أبي اخلصيب ، القبلة ، كوت 
احلجاج ، البصرة/٢ ،شمال املعقل ، أبو غريب ، اجلاهزة ، و جاري العمل 
على إجناز املشروع الثامن لتأهيل محطة اجلمهورية. وتابع : إن مالكاته 
تعمل على إكمال (٤) مشاريع إلنشاء احملطات الثانوية ( ٣٣ / ١١ ك.ف )  
في الصاحلية ، سوق سوادي، بريد القبلة، كوت الصلحي  ضمن اخلطة 
واستعداداً للصيف املقبل ، وان العمل وصل مراحل متقدمة من االعمال 
املدنية .وأضاف : بإن من ضمن خطة الشركة (٣١) مشروعاً الستحداث 

وتأهيل مغذيات( ٣٣ ك.ف ) ، منها (٢٧) أُجنز ، استحداث(١٨) ، وتأهيل عدد 
(٩) ، فيما هنالك(٤) مشاريع استحداث قيد اإلجناز ملغذيات متنقلة  في 
، شط  البصرة  مركز  ومحطتي    ، الرياضية  املدينة   ، الصناعي  املعهد 
العرب  الثانويتني ( ٣٣ / ١١ ك.ف ) .واسترسل : بإنه إجنزت ضمن اخلطة 
أعمال(٧١) مشروع استحداث ملغذيات/ ١١ ك.ف / ، و ( ٢١) مشروع تأهيل 
ونقل مصادر تغذية مع جتهيز مواد ونصب محولة صندوقية ، الفتاً ، إلى 
إن العمل جار  على إجناز(٤) مشاريع استحداث ملغذيات / ١١ ك.ف   . وختم 
الكنعاني   بأن املالكات انتهت من العمل بــ(٧) مشاريع إليصال التيار 
الكهربائي ألحياء جديدة « االكوات بجزئني في شط العرب ، الصحفيني 
، الكوت بالزبير ، احلكيم الثالث في خور الزبير ، قرية العز الشرقية في 

ناحية الثغر، حي بغداد ضمن قاطع خدمات صناعية حمدان.
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البينة اجلديدة / كاظم العبيــدي

اعلنت شركة نفط ذي قار عن توقيع عقد 
ــل الناصرية النفطي  حلفر ٢٠ بئرا في حق
تنفيذا لتوجيها وزير النفط .وقال املهندس 
ــركة نفط ذي  على وارد حمود مدير عام ش
ــان اورده مكتبه االعالمي وتلقت  قار في بي
ــه : تنفيذا  ــخة من ــة اجلديدة» نس «البين
لتوجيهات ثامر غضبان نائب رئيس الوزراء 
ــؤون الطاقة وزير النفط لغرض اكمال  لش
ــعة حلقل الناصرية وقعنا  مشروع التوس
ــر العراقية بحضور  ــركة احلف عقدا مع ش
ــم محمد خضير الجناز  ــا العام باس مديره
ــاف وارد : ان هذا  ــر ٢٠ بئرا نفطيا .واض حف
ــروع تطوير حقل  ــي ضمن مش ــد يأت العق
ــة من  ــة االنتاجي ــادة الطاق ــة لزي الناصري
النفط والغاز ، مشيرا الى ان هذا املشروع 
ينفذ باجلهود الوطنية ضمن استراتيجية 

ــر بعض حقولها  ــوزارة وخططها لتطوي ال
بسياسة احملتوى الوطني ، مؤكدا ان تنفيذ 
ــيجري من خالل اربع ابراج حفر. العمل س
ــاد بالدور الكبير لوزير النفط ووكيله  واش
لشؤون االستخراج ،فيما اثنى على جهود 
ــة  واالداري ــة  والفني ــية  الهندس ــوادر  الك

ــط ذي قار  ــركة نف واملالية والقانونية لش
ــي اعداد برامج احلفر إلجناح  التي بذلوها ف
ــريان  ــاهم بدعم ش ــذا العقد الذي يس ه
ــالل رفع الطاقة  ــاد العراقي من خ االقتص
ــة وتطور  ــا النفطي ــة في حقولن االنتاجي

وجناح االعمال فيها.

@aÜ‘«@…�”Ï�m@âb”@á@¡–„@Ú◊äëNNN@Ô”aä»€a@Öbñn”¸a@·«Ö@›ua@Âfl
bÓ�–„@�aä˜i@RP@ä–ß

احللقة الثالثة

بغداد / البينة اجلديدة
صالح  الدكتور  واملعادن  الصناعة  وزير  افتتح 
املكواة  معمل  االربعاء  امس  اجلبوري  عبداهللا 
اعادة  بعد  العامة  ديالى  شركة  في  البخاري 
الهندسية  الشركة  كوادر  بجهود  تأهيله 
مكواة  النتاج  الذاتية  مواردها  ومن  والفنية 
فنية  ومواصفات  بتصاميم  حديثة  بخاري 
احمللية  السوق  في  مثيالتها  تضاهي  جديدة 
انتاجية  بطاقة  والتسويق  املنافسة  لضمان 
عمل  بوجبة  /سنويا  مكواة  الف   (١٠٠) تبلغ 
العاملة  االيدي  في تشغيل  ما يسهم  واحدة 
خاص  حفل  أقيم  وقد  الشركة.  موارد  وتعزيز 
املعموري  برهان  النائب  املناسبة حضره  بهذه 
الوزارة  ومستشار  الشمري  هوازن  والنائبة 
الوزارة  ووكيل  محان  نصراهللا  عباس  املهندس 
ذياب  علي  محمد  املهندس  وكالة  للتخطيط 
املهندس  الوزارة  في  الفنية  الدائرة  عام  ومدير 
وقائد  ديالى  عمليات  وقائد  املدني  ناصر 
ومدير االستخبارات  الشعبي  عمليات احلشد 
مجلس  واعضاء  احملافظة  في  االمن  ومدير 
ديالى  كهرباء  عام  ومدير  ديالى  محافظة 

وجمع  احملافظة  دوائر  في  املسؤولني  من  وعدد 
كلمة  في  اجلبوري  الوزير  املوظفني.وقال  من 
القاها في االحتفالية أن أعادة العمل واالنتاج 
دام  توقف  بعد  البخاري  املكواة  معمل  في 
وخطوة  كبيرا  اجنازا  يشكل  عديدة  لسنوات 
لوزارة  ، مباركا  والثناء  الشكر  جبارة تستحق 
مشيرا   ، االجناز  هذا  ديالى  وشركة  الصناعة 
رصينا  عراقيا  منتجا  سيوفر  املعمل  ان  الى 
مبواصفات وجودة ومتانة عالية يلبي متطلبات 
العراقي  املواطن  ذوق  ويحاكي  احمللية  السوق 
لتعزيز شعار صنع في العراق وليكون شاهدا 
اضافيا على جناح رؤية وخطط الوزارة الهادفة 

لبناء صناعة منافسة محليا واقليميا ، داعيا 
لتقدمي كل  والسعي  اجلهد  من  املزيد  بذل  الى 
االنتاجية  العملية  الجناح  ومثمر  متميز  ماهو 
ان  بالذكر  الشركة.اجلدير  في  والتسويقية 
بامتياز   ١٩٧٨ عام  في  انشأ  املكواة  معمل 
مساحة  على  اليابانية  توشيبا  شركة  من 
(٢٢٣١,٢٥)  متر مربع  وبطاقة (١٨٠) الف مكواة/

بسبب  لسنوات  املعمل   توقف  وقد  سنويا 
دراسة  اعداد  الى  بالشركة  ماحدا  تقادمه 
املعمل  لتحديث  متكاملة  اقتصادية  جدوى 
النتاج  احلاصل  التكنولوجي  التطور  ومواكبة 

مكواة حديث مبواصفات عاملية.
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بغداد /البينة اجلديدة 
قبل  األسبوع  الوزراء  رئيس  مكتب  أحال 
األرض  استعمال  تغيير  موضوع  املاضي 
للسمنت  العامة  للشركة  التابعة 
العراقية من سكني عمودي إلى أفقي إلى 
األمانة العامة جمللس الوزراء، بعد مطالبة 
األرض  استعمال  حتويل  على  الشركة 

على  توزيعها  لها  ليتسنى  لها  العائدة 
عائلة   (٦٠٠) سكن  أزمة  وحل  منتسبيها 
عراقية وبعد موافقة السيد وزير الصناعة 
واملعادن على بيعها وفق قانون بيع وايجار 
الدولة على منتسبي الشركة حال  أموال 
مبتابعة  والتوجيه  استعمالها،  تغيير 
مدير  اخملتصة.وقال  اجلهات  مع  املوضوع 

العراقية  للسمنت  العامة  الشركة  عام 
أن  اخلفاجي  محسن  حسني  املهندس 
أرض ٩ نيسان الواقعة في بزايز الفضيلية 
تبلغ (٤٤) دومنا عائدة ضمن أمالك الشركة 
الدستور  الذي كفله  وهي حق ملنتسبيها 
وميكنها من إسكان عوائل جميع منتسبي 
مقر الشركة البالغ عددهم (٦٠٠) منتسب 

تنهك  التي  باإليجارات  يسكنون  أغلبهم 
السمنت  منتسبي  أن  مبيناً  كاهلهم. 
العراقية يناشدون مجلس الوزراء باإلسراع 
األرض  استعمال  حتويل  على  للموافقة 
لتحقيق  أفقي  إلى  عمودي  سكني  من 
انتظاره  طال  الذي  السكن  في  حلمهم 
حتقيق  دون  حالت  وعراقيل  معوقات  بعد 

هذا احللم من قبل بعض اجلهات وألسباب 
روتينية تتطلب موافقات أصولية واستثناء 
من األمانة العامة جمللس الوزراء تتوافق مع 
تسهيل  في  وقراراتها  احلكومة  توجهات 
فئة  اراض وخصوصاً  قطع  املواطنني  منح 
السمنت  منتسبي  إن  املوظفني.مؤكداً 
يقدمون الشكر ويستبشرون خيراً بالسيد 

صالح  الدكتور  واملعادن  الصناعة  وزير 
حثيثة  جهودا  ويبذل  بذل  الذي  اجلبوري 
احلكومة  توجيهات  تطبيق  في  وكبيرة 
بتنفيذ املبادرة الوطنية للسكن ملنتسبي 
الوزارة والشركات التابعة لها وكلهم أمل 
مبعاليه وسعيه بكل ما هو خير للصناعة 

احمللية ومنتسبيها.
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البينة اجلديدة/ كاظم العبيــدي
خالل جولة تفقدية ألحياء مختلفة في احملافظة منها الصاحلية 
واالسكان الصناعي واطالعه بشكل مباشر على املشاريع املتلكئة 
الدخيلي   عادل  اعلن   ، القادمة  الفترة  بها  العمل  سيتم  التي 

محافظ ذي قار، في بيان ملكتبه االعالمي تلقت  «البينة اجلديدة» 
نسخة منه : عن إحالة العمل مبشروع ( إنشاء شوارع وأرصفة في 
حي الصاحلية واالسكان الصناعي ) بكلفة بلغت مليار وثمامنائة 
وسبعة ماليني وأربعمائة وعشرون ألف دينار  ، ضمن خطة تنمية 
األقاليم للعام احلالي .مضيفا لقد أحيلت هذه املشاريع إلى احدى 
الشركات احمللية ومدة عمل املشروع ٣٦٥ يوماً .وأشار إلى « أن إدارة 
ضمن  املقبلة  الفترة  خالل  أخرى  مشاريع  إحالة  تأمل  احملافظة 
القطاع اخلدمي .من جهة اخرى ، صرح الدخيلي عن موافقة احلكومة 
قلب  إنشاء مستشفى تخصصي ألمراض  اجلنوبية على  الكورية 
، مؤكداً جهوزية  األطفال ومركز أبحاث ألمراض القلب في ذي قار 
زار  .فيما  املشروع  إلنشاء  الالزمة  األرض  تخصيص  على  احملافظة 
احملافظ دائرة التسجيل العقاري في احملافظة ،ودعا الدخيلي وزارة 
العدل لتأهيل مبنى دائرة التسجيل العقاري في الناصرية ، بسبب 

تقادم البناية وعدم توفير الصيانة الالزمة لها .
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ــان العربي يخاف أن يفرح ألن كل فرح يجلب   أصبح االنس
ــى ذلك، فقد  ــهد عل ــالء غير متوقع، والتجارب تش ــه ب مع
ــة مصر ثم  ــي برئاس ــا عند فوز الدكتور محمد مرس فرحن
ــرح في مصر  ــرح ومت ــوهدت قطر تس خاب األمل عندما ش
وتأخذ القطع األثرية من متاحف مصر، بعضها مشتريات 
ــان وكأنها والية  ــلطان أردوغ وبعضها عطايا ودخلها الس
ــجن، وفرحنا عندما جنحت  ــي بالس عثمانية، ثم زج مبرس
ــا أن دخلنا في غياهب احلزن  ــورات الربيع العربي وما لبثن ث
ــرت التنظيمات اإلرهابية حترق وتذبح وتسبي  عندما انتش
ــاد النكاح  ــبي وجه ــن ثمرات الس ــال م ــا آالف األطف ورأين
ــماء،  ــل اجلميع وال تقبل بهم أرض وال س ــني من قب مرفوض
ــتهي  وصار املرء يخاف أن يفرح ألن الرياح قد تأتي مبا ال تش

السفن.
كانت املناظرات الرئاسية في تونس إيذانا بحقبة تاريخية 
ــرب املظلومني  ــجعت الع ــس هي التي ش ــدة ألن تون جدي
ــم تلبي طموحات  ــى أنظمة احلكم التي ل ــى الثورة عل عل
ــعوبها، فمشت الدول العربية على خطا تونس، وعانت  ش
ــفت  ما عانت وبعضها ما يزال يعاني، وهذه املناظرات كش
عن الكثير من ثقافة الشعب التونسي التقدمية والتواقة 
ــعب، واذا  ــى دميقراطية جتعل احلكم منصبا خلدمة الش ال
فشل، فإنه لن ينتخبه مجددا، ما يعني أن احلاكم سيبذل 
ــعب، وهذا ما تريده  ــه ليحقق مطالب الش ــر من طاقت أكث

الشعوب العربية، أال وهو حاكم لهم ال عليهم.
ــارة والتقدم  ــيء، في العلم واحلض ــس رائدة في كل ش تون
ــر  والتغيي ــاط  واالنضب ــدام  واإلق ــجاعة  والش ــاح  واالنفت
السلمي، وفيها وجدت أقدم جامعة في العالم االسالمي 
وهي جامعة الزيتونة، وعندما تتحدث مع مواطن تونسي، 
ــتوى  ــر ما يعكس مس ــلوب املباش ــمع املنطق واألس تس
ــتى اجملاالت ومنها  ــا، وهي قائدة العرب في ش ثقافيا رفيع
ــراء، فهي  ــاح واالزدهار والث ــا بالنج ــم ولها ندعو له نتعل
ــع ذلك، فإننا نرجو  ــتحق منا انحناءة فخر واعتزاز، وم تس
ــذل أكثر من طاقتها إلجناح هذه  تونس أن تتوخى احلذر وتب
اخلطوة اجلبارة، ألن هناك املاليني تتابع تونس وتتعلم منها، 
ــتوى الوعي والروح اجلمعية  وإذا جنحت خطوتها، فإن مس
ــن القيادة  ــر مفهومها ع ــتحلق عاليا، ويتغي ــة س العربي
ــي عفا عليها الزمان وجلبت وباال  وتبتعد عن املفاهيم الت
ــالم  ــل وإذعان وإحباط واستس ــن فقر وجه ــى العرب م عل
كامل للقيادات وحاشيتها وأقاربها ونسائها وأنسبائها،، 
ــعوبها إال للتصوير والبث في وسائل  قيادات ال تختلط بش
ــعوب وأفقرتهم وتركتهم  ــالم، قيادات أكلت مال الش اإلع
يغامرون بالهجرة حتى لو كان املوت مصيرهم. منك نتعلم 

يا تونس، فال تخذلينا.

سهى الجندي

رأي

وكاالت / البينة الجديدة
ــتقالة مستشار  ــفت اس كش
ــي األميركي جون  ــن القوم األم
بولتون أو إقالته، بحسب إعالن 
ــن  ــب، ع ــد ترام ــس دونال الرئي
ــل اإلدارة  ــات عميقة داخ خالف
ــات  السياس حول  ــة  األميركي
ــي  ــة التعاط ــة وكيفي اخلارجي
ــة وعلى  ــات احلساس مع امللف
ــع  ــاوض م ــاء التف ــها إنه رأس
ــى حوار  ــان واالنفتاح عل طالب

محتمل مع إيران.
ــجاالت  ويتضح على ضوء الس
بني ترامب ومستشاره السابق 
ــى تويتر، أن  ــن القومي عل لألم
ــي املزاج  ــني املتقاربني ف الرجل
ــل  يفص ــه،  والتوج ــر  والفك
ــا خيط رفيع هو كيفية  بينهم
ــذي  ال ــر  اخلط ــع  م ــي  التعاط
الوقت  ــي  ــران، فف إي ــكله  تش
ــون  ــه ج ــع في ــذي كان يدف ال
ــدّ وصلت  ــون إلى قيود أش بولت
ــرب، كان  ــد للح إلى حدّ احلش
ــل للمهادنة من دون  ترامب أمي
التخلي عن سياسة الضغوط 
ــة  اجلمهوري ــى  عل ــوى  القص
ــى تفاوض  ــالمية جلرّها إل اإلس
حتت الضغط حول برنامجيها 

الصاروخي والنووي .
وحتيل قراءة سريعة لتصريحات 
ــا  حرب أن  ــني  للرجل ــابقة  س

ــني ترامب  ــت تدور ب خفية كان
ــي  القوم ــن  لألم ــاره  ومستش
ــرار الرئيس  ــن ق ــهر م قبل أش
ــه االنفتاح على  ــي ذات األميرك
ــره اإليراني، فقد  ــوار مع نظي ح
ــبق لترامب أن قال إن هناك  س
ــل إدارته من نزعة  مخاوف داخ
ــي  ــن «ف ــرب، لك ــون للح بولت

النهاية القرار يعود لي».
ــات  التصريح ــك  تل ــكلت  وش
مؤشرا قويا على وجود خالفات 
ن من  ــب هوّ ــا، لكن ترام بينهم
ــي  ــن ف ــن دون أن يطع ــر م األم

مستشاره .
أو  ــة  اإلقال ــت  توقي أن  إال 
االستقالة التي تأتي في غمرة 
ــة  ــالت االنتخابية للرئاس احلم
ــي يقاوم فيها ترامب  ٢٠٢٠ والت
ــركا للدميقراطيني في  أيضا حت
ــراءات  ــدء بإج ــرس للب الكونغ
ــة اتهامه  ــى خلفي ــه عل إقالت
بتعطيل التحقيق في التدخل 
الروسي في انتخابات الرئاسة 
ــن أن ينظر  ــام ٢٠١٦، ال ميك للع
ــياقاته  س ــن  ع ــدا  بعي ــه  إلي
ــعى  يس ــث  حي ــية  السياس
ــل  لتقلي ــي  األميرك ــس  الرئي
ــات املواجهة داخل إدارته  جبه
ــكره قبل  ــادة ترتيب معس وإع

االستحقاق الرئاسي .
وأعلن الرئيس األميركي اول من 

امس الثالثاء، إقالة بولتون، في 
الوقت الذي أكد فيه األخير أنه 
ــتقالته من  ــن تقدم باس هو م

منصبه .
ــي تغريدات على  وقال ترامب ف
بولتون  ــون  ــرت ج «أخب ــر  تويت
ــم يعد  ــض ل ــت األبي ــأن البي ب
ــه وطلبت منه  ــاج خلدمات يحت
االستقالة»، مضيفا «تسلمت 
ــكره  وأش ــون  بولت ــتقالة  اس
ــح  كثيرا على خدماته وسأرش
ــخصا جديدا لهذا املنصب  ش

األسبوع املقبل».
ــت األبيض في  ــن البي وقد أعل
ــني  تعي ــاء  الثالث ــق  الح ــت  وق

تشارلى كوبرمان قائما بأعمال 
ــي  القوم ــن  األم ــار  مستش

األميركي خلفا لبولتون .
وقد دحض جون بولتون تغريدات 
ترامب قائال في رسالة مكتوبة 
ــس نيوز» إنّه تقدم  لقناة «فوك
ــه  ــتقالته من تلقاء نفس باس
ــب»، موضحا «عرضت  إلى ترام
استقالتي على الرئيس دونالد 
ــب الليلة املاضية وقال لي  ترام
ــأنها  ــب دعنا نتحدث بش ترام

غدا» .
ــون  ــني بولت ــالف ب ــاس اخل وأس
ــول كيفية  يتمحور ح وترامب 

التعاطي مع إيران .

ــه لبولتون  ــع ترامب إقالت وأرج
إلى «اختالفه بشدة مع العديد 
ــا إلى أنّ  ــن مقترحاته»، الفت م
ــن في اإلدارة األميركية  الكثيري
لديهم املوقف ذاته من بولتون، 
ــن  ــد م ــر املزي ــن دون أن يذك م

التفاصيل .
ــى األرجح من  ــد ترامب عل ويري
ــاره لألمن  خالل إقالته ملستش
ــه  مبواقف ــروف  املع ــي  القوم
ــف اإليراني،  ــددة من املل املتش
إرسال رسالة إلى إيران املترددة 
ــات  ــي مفاوض ــول ف ــي الدخ ف
بولتون  ــة  وإلقال الضغط.  حتت 
ــبة  بالنس ــية  سياس ــة  رمزي

ــا  وأيض ــي  األميرك ــس  للرئي
ــاء بني  ــي ترفض لق ــران الت إلي
ــرط رفع  روحاني وترامب إال بش
ــات، فالرئيس األميركي  العقوب
يريد أن يثبت أنه صاحب القرار 
ــد أن  ــاف ويري ــة املط ــي نهاي ف
ــد اإليراني في  يحتوي التصعي
ــه كخيار ميكن معه  الوقت ذات
استنساخ سيناريو املفاوضات 

مع كوريا الشمالية .
ولم يكن واردا أن يلتقي الرئيس 
ــوري  الك ــم  بالزعي ــي  األميرك
ــمالي كيم يونغ أون، لكن  الش
ــب  ــداه ترام ــذي أب ــاح ال االنفت
ــود األزمة  ــر جم ــح في كس جن
ــاره لألمن  رغم مواقف مستش
ــون بولتون  ــابق ج القومي الس

املتشددة في هذا امللف أيضا.
وقال وزير اخلارجية مايك بومبيو 
الذي كان بجانب منوتشني في 
وذلك  «أكيد»،  ــض،  األبي البيت 
ــا إذا كان  ــؤال عم ــى س ردا عل
ــي روحاني في  ــب قد يلتق ترام
وقت الحق من هذا الشهر على 
ــة العامة لألمم  ــش اجلمعي هام
ــورك. وصدرت  املتحدة في نيوي
 ٩٠ ــد  بع ــات  التصريح ــذه  ه
ــن إعالن ترامب  دقيقة فقط م
ــاره  ــون بولتون مستش عزل ج

لألمن القومي .
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وكاالت / البينة الجديدة
ــن  م ــدد  ع ــرب  أع ــا  بينم
ــن  ــني م ــيني األميركي السياس
ــن  ــني ع ــني وجمهوري دميقراطي
ــم للمتظاهرين، انتقدت  دعمه
ــم وزارة اخلارجية  املتحدثة باس
الصينية هوا تشون يينغ، أمس، 
السياسات األميركية في هونغ 
ــة «األميركيني» إلى  كونغ، داعي
ــوداء من  ــحب أيديهم الس «س
هونغ كونغ في أقرب وقت ممكن». 
رت رئيسة السلطة  بدورها، حذّ

التنفيذية في هونغ كونغ كاري 
ــنطن من أي تدخل في  الم، واش
ــتعمرة  ــي تهز املس ــة الت األزم
ــابقة، بعدما  ــة الس البريطاني
ــون  ــرون املطالب ــضّ املتظاه ح
ــة الواليات املتحدة  بالدميقراطي
ــوط على  ــديد الضغ ــى تش عل
ــي تتركز  ــت الم، الت بكني.وأعلن
عليها انتقادات احملتجني، خالل 
ــر  أي تغيي أن  ــي،  ــر صحف مؤمت
ــات االقتصادية مع  ــي العالق ف
«املصالح  ــيهدد  س ــنطن  واش

ــة: «من غير  ــة»، مضيف املتبادل
املناسب إطالقاً لبلد أن يتدخل 
في شؤون هونغ كونغ». وبينما 
ــات  ــنطن كل اتهام ــت واش نف
ــدة  ــات املتح ــأن الوالي ــني ب بك
دت الم  ــدّ ــن، ن ــم املتظاهري تدع
ــي  ف ــات  باالحتجاج ــددا  مج
ــر  ــت إنّ «التدمي ــا. وقال مؤمتره
ــرو يظهر أن  املتهور حملطات املت
ــون بعيدا عن  ــني يتصرف احملتج
التعبير عن آرائهم بشأن قانون 
ــرى،  ــب األخ ــليم واملطال التس

ــف املتواصل  ــد والعن والتصعي
ــاكل التي  ال ميكنهما حلّ املش
ــود  حش ــت  نواجهها».وجتمع
ــام قنصلية  أم ــد  ــرة األح غفي
الواليات املتحدة في هونغ كونغ 
األميركي  ــرس  الكونغ ملطالبة 
ــم احلركة  ــون يدع ــدار قان بإص
املطالبة بالدميقراطية، وطالبوا 
الرئيس األميركي دونالد ترامب 
ــر مدينتهم». ومثل هذا  بـ «حتري
القانون قد يسيء إلى العالقات 
التجارية املميزة بني هونغ كونغ 

ــه  بفرض ــدة،  املتح ــات  والوالي
ــلطات  تدابير مراقبة على الس
ــن احترامها  ــة للتثبت م احمللي
ــات  ــي واحلري ــون األساس القان
ــة  املنطق ــذه  ه ــي  ف ــدة  الفري
الواقعة في جنوب الصني. وفي 
برلني، التقى الناشط البارز في 
ــة بالدميقراطية  احلركة املطالب
ــغ ٢٢ عاما،  ــوا وونغ البال جوش
ــد ايقونة للمحتجني  والذي يع
لدوره في ثورة املظالت في ٢٠١٤، 
ــي هايكو  األملان ــر اخلارجية  وزي

ــوة أثارت غضب  ماس، في خط
ــم  بكني.واعتبرت الناطقة باس
ــة» الصينية أن اللقاء  «اخلارجي
«يقلل من احترام سيادة الصني، 
ــؤونها».  ــي ش ــال ف ــد تدخ ويع
ــت «أود أن اؤكد مرة جديدة  وقال
ــؤون هونغ كونغ هي شأن  أن ش
ــق ألي  ــي. ال يح ــني الداخل الص
ــة أو منظمة أو  ــة أجنبي حكوم
فرد التدخل»، مضيفة ان بكني 

«تعارض بشدة» هذا اللقاء.
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وكاالت / البينة الجديدة
أعلن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو 
ــي الضفة  ــور األردن ف ــم غ ــه ض ــاء عزم الثالث
ــي االنتخابات العامة  ــة احملتلة إذا فاز ف الغربي
ــالن نتنياهو  ــبوع املقبل.وأثار إع ــررة األس املق
ــتنكار ورفص واسعة بدأها الرئيس  موجة اس
ــذي قال في  ــاس ال ــود عب ــطيني محم الفلس
ــات املوقعة مع اجلانب  ــان أن «جميع االتفاق بي
ــن التزامات  ــا م ــا ترتب عليه ــرائيلي وم اإلس
ــرائيلي  ــد انتهت، إذا نفذ اجلانب اإلس تكون ق
ــور األردن  ــرائيلية على غ ــيادة اإلس فرض الس
ــن األراضي  ــت وأي جزء م ــر املي ــمال البح وش
ــام ١٩٦٧». وندد وزراء  ــة ع ــطينية احملتل الفلس

ــي اجلامعة العربية  ــة الدول األعضاء ف خارجي
ــتقوض أي  ــا س ــوا إنه ــو وقال ــة نتنياه بخط
ــالم بني  ــبيل الس ــدم في س ــراز تق ــرص إلح ف
ــني  ــال األم ــطينيني. وق ــرائيليني والفلس اإلس
ــو الغيط  ــة أحمد أب ــة العربي ــام للجامع الع
ــداً  ــاً واح ــاع دام يوم ــد اجتم ــني بع للصحفي
للوزراء في القاهرة «تصريحات نتنياهو بشأن 
ــة مبثابة انتهاك  ــم أراض من الضفة الغربي ض
ــرارات األمم املتحدة.. يعتبر  للقانون الدولي ولق
اجمللس هذه التصريحات إمنا تقوض فرص إحراز 
ــالم وتنسف أسسها  أي تقدم في عملية الس
ــعودية  ــت اململكة العربية الس ــة». أعلن كاف
ــا القاطع ملا  ــجبها ورفضه ــا وش ــن إدانته ع

ــن نيته –  ــرائيلي ع ــس الوزراء اإلس ــه رئي أعلن
ــم أراضٍ من  ــات القادمة - ض ــاز باالنتخاب إذا ف
ــام ١٩٦٧م وتعتبر أن  ــة الغربية احملتلة ع الضف
ــالً. وجاء في  ــراء باطالً جملة وتفصي هذا اإلج
ــعودي أن اململكة  ــي الس ــوان امللك بيان للدي
ــذا اإلعالن يعتبر تصعيداً بالغ  تؤكد على أن ه
ــطيني، وميثل  ــعب الفلس ــورة بحق الش اخلط
ــدة ومبادئ  ــاق األمم املتح ــاكاً صارخاً مليث انته
ــة، معتبرة أن  ــون الدولي واألعراف الدولي القان
من شأن هذا اإلعالن تقويض ورفض ألي جهود 
ــالم  ــالم عادل ودائم إذ ال س ــعى إلحالل س تس
بدون عودة األراضي الفلسطينية احملتلة، ومتتع 
الشعب الفلسطيني بحقوقه غير منقوصة.

وكاالت / البينة الجديدة
ــة  ــة عمالق ــر شاش ــة عب ــي كلم ف
ــي  ــروت، ف ــة لبي ــة اجلنوبي بالضاحي
ــوراء، رفض األمني العام لـ  ذكرى عاش
ــن نصراهللا أي حرب  «حزب اهللا» حس
على إيران، معتبراً أنها «ستدمر دوال، 

وستكون حرباً على محور املقاومة».
ــرات اآلالف  وأضاف نصراهللا أمام عش
ــن محور  ــزء م ــه: «كج ــن مناصري م
ــن  ــاد، ول ــى احلي ــنا عل ــة، لس املقاوم
ــذه احلرب  ــى أن «ه ــاً إل ــون»، الفت نك
إسرائيل،  نهاية  املفترضة ستشكل 
ــكل نهاية الهيمنة والوجود  وستش

األميركي في منطقتنا».
ــام علي خامنئي  ــدد على أن «اإلم وش
ــو قائد  ــى اإليراني)، ه ــد األعل (املرش
ــة، وإيران هي قلب احملور  محور املقاوم
ــه األقوى»،  ــي وداعم ومركزه األساس
مضيفاً: «ملن يراهن على خروجنا من 
ــة  نقول له هيهات منا  محور املقاوم

الذلة».
ــي ختام كلمة  ــراهللا قال، ف وكان نص
ــة األخيرة من  ــبة الليل ألقاها مبناس
ــة  ــوض معرك ــن نخ ــوراء: «نح عاش

ــرائيل  وإس ــركا  أمي ــاول  وحت ــرى  كب
ــا»،  ــر مخيمن ــركا أن حتاص وأدوات أمي
ــا اليوم هو  ــد مخيمن ــاً: «قائ مضيف
ــزه اجلمهورية  ــي ومرك ــام خامنئ اإلم

اإلسالمية اإليرانية».
ــا وهذا إمامنا  ــا: «هذا مخيمن مضيف
ــيننا. في هذه  وهذا قائدنا وهذا حس
املعركة ال مكان للحياد، إما أن تكون 
مع احلسني أو تكون مع يزيد، املعركة 

تتجدد واملواجهة تتجدد».
ــات األميركية على  وإذ وصف العقوب
احلزب بأنها «عدوان»، اعتبر نصراهللا، 
ــى احلكومة أن  ــه «عل ــي كلمته، أن ف
ــارع  ــني ال أن تس ــن اللبناني ــع ع تداف
مؤسسات الدولة إلى تنفيذ الرغبات 
ــاد  ــه انتق ــدا أن ــا ب ــة» فيم األميركي

للمصرف املركزي .
ــى بنوك ال  ــتنكر «العقوبات عل  واس
ــى أغنياء  ــا بحزب اهللا وعل عالقة له

ألنهم الشيعة».
ــني  «اللبناني أن  اهللا  ــر  نص ــد  وأك
ــرائيلية  اإلس ــة  احملاول ــقطوا  أس
ــتباك منذ ٢٠٠٦  ــر قواعد االش لتغيي
ل إلى جيش  ــرائيلي حتوّ واجليش اإلس

ــى اخلدعة  ــارة إل ــوودي»، في إش هولي
التي نفذها اجليش اإلسرائيلي، وأوهم 
احلزب أنه تعرض خلسائر بشرية خالل 

«عملية افيميم».
ــياق أن يضرب  ــذا الس ــي ه ــد ف وتوع
ــة أكثر من آلية  ــزب في املرة املقبل احل

لتحقيق إصابات مؤكدة.
ــزب اهللا» أن  ــام لـ «ح ــني الع ورأى األم

ــر ال يعني أبدا  ــوط احلم ــر اخلط «كس
ــرار ١٧٠١، علما أن  ــن الق ــي ع التخل
ــيرا الى أنه  ــرائيل ال حتترمه»، مش إس
«اذا اعتدى االسرائيلي على لبنان فإن 
من حق اللبنانيني الدفاع عن بلدهم، 
وسنرد بالشكل املناسب واملتناسب 
ــاً». وقال إن  ــوط حمراء مطلق وال خط
جماعته املدعومة من إيران أسقطت 

طائرة إسرائيلية مسيرة داخل لبنان 
ــوة الردع في  ــى مما يعزز ق ــرة األول للم
ــرائيلي.في  ــوم إس أي هج ــة  مواجه
ــس اللبناني  ــا الرئي ــر، دع ــياق آخ س
ــتقباله  اس ــالل  خ ــون،  ع ــال  ميش
ــي  ــة األميرك ــر اخلارجي ــاعد وزي مس
لشؤون الشرق األوسط ديفيد شنكر، 
أمس، واشنطن الستئناف وساطتها 
بشأن ترسيم احلدود البرية والبحرية 
ــتعد  ــت يس ــي وق ــرائيل، ف ــع إس م
ــط  ــن النف ــب ع ــدء التنقي ــان لب لبن
ــلم  اإلقليمية.وتس والغاز في مياهه 
ــه خلفاً لديفيد  ــنكر حديثاً مهام ش
ــاطة  ــذي كان يقود وس ــاترفيلد ال س
ــرائيل لترسيم احلدود،  بني لبنان وإس
ــي حددها لبنان  كون إحدى الرقع الت
ــزءاً متنازعاً عليه  ــب تضم ج للتنقي
ــنطن  ــا عون واش ــرائيل. ودع ــع إس م
ــتأنف وساطتها من حيث  إلى أن تس
ــاترفيلد، مشيراً إلى أن  توقفت مع س
«نقاطاً عدة مت االتفاق عليها ولم يبق 
ــاط العالقة،  ــوى القليل من النق س
ــنكر «استعداد بالده  في وقت أكد ش

لتجديد مساعيها».
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وكاالت / البينة الجديدة
أمر الرئيس الفنزويلي نيكوالس 
ــش في حال  ــادورو بوضع اجلي م
ب على احلدود مع كولومبيا،  تأهّ
ــتخدام  باس ــا  بوغوت ــاً  متّهم
ــابقني في حركة  إعالن قادة س
ــة  الثوري ــلحة  املس ــوات  «الق
عودتهم  ــارك)  (ف الكولومبية» 
ــذ  ــالح، لتنفي ــل الس ــى حم إل
«مناورة» وإثارة «نزاع عسكري» 

مع بالده.
ــة الكولومبية  ــال: «احلكوم وق
ــا في حرب  ــرق كولومبي لم تُغ
ــب، بل  ــكّ تتفاقم فحس ال تنف
ــتخدم اتهامات بال أساس  تس
ــارة نزاع  ــال وإث ــة فنزوي ملهاجم
عسكري مع بلدنا». وأضاف أنّه 
أمر بوضع الوحدات العسكرية 
املنتشرة على احلدود بني البلدين 
ب  (٢٢٠٠ كيلومتر) في حال «تأهّ
ــي «مواجهة تهديد  برتقالي» ف
كولومبيا بعدوان على فنزويال».
ــى أن القوات  ــادورو إل ــار م وأش
ــاورات  ــتنفذ من ــة س الفنزويلي
ــكرية على احلدود، بني ١٠  عس
ــان  ــاري، لضم ــهر اجل و٢٨ الش
وزادت  ــة».  الكامل ــا  «جاهزيّته
ــني الرئيس  ــوءاً ب ــات س العالق
ــره الكولومبي  الفنزويلي ونظي

ــالن إيفان  ــان دوكي، بعد إع إيف
ماركيز، القيادي الثاني السابق 
ــبوع املاضي  ــارك»، األس في «ف
ــالم  رفضه اتفاقاً تاريخياً للس
أُبرم عام ٢٠١٦ وحمله السالح 
ــم املعارضة  د زعي ــدداً. وندّ مج
ــدو  غواي ــوان  خ ــال  فنزوي ــي  ف
ــي  أراض ــز  ماركي ــتخدام  باس
ــالح  ــل الس ــالن حم ــالده إلع ب
ــى «تويتر»:  ــدداً، وكتب عل مج
ــي  األراض ــتخدام  اس ــض  «نرف
ــر  الفنزويلية بدعم مادورو لنش
هذه الرسائل». وأعلن أنه حتدث 
ــاً مع دوكي، إلعادة تأكيد  هاتفي
دعمه له في «محاربته اإلرهاب 
ــدرات الذي يضرب  ــط باخمل املرتب
د غوايدو أيضاً بدعم  بلدينا». وندّ
مه حكومة مادورو جملموعة  تقدّ
ــرى،  أخ ــة  كولومبي ــلحة  مس
الوطني»  ــر  التحري هي «جيش 
الذي ال يزال نشطاً والذي أعلن 
ــقون عن «فارك» عزمهم  املنش
على «تنسيق جهودهم» معه.
ــادورو بـ «إيواء»  ــم دوكي م ويته
ــن «فارك»  ــقني ع القادة املنش
ــم»، علماً أن العالقات  و»دعمه
ــني  ــة ب ــية مقطوع الدبلوماس
ــباط  ــراكاس وبوغوتا منذ ش ك

(فبراير) املاضي.



 

جهاد الخازن

الرئيس دونالد ترامب قال إنه يريد إنهاء تدخل بالده 
العديد  قاعدة  أن  إال  األوسط،  الشرق  في  حروب  في 
في قطر تزداد نشاطاً واتساعاً يوماً بعد يوم.الواليات 
املتحدة تنفق ماالً كثيراً على حتسني عمل القاعدة 
ما سيجعلها أهم قاعدة جوية أميركية في الشرق 
في  العمل  إن  يقولون  األميركيون  كله.  األوسط 
إن  يقولون  القطريون  أدائها.  لتحسني  هو  القاعدة 
األميركيني يوسعون حجم القاعدة، وأقول إن السبب 

احتمال مواجهة عسكرية مع إيران.
الرئيس ترامب قال يوماً إن بالده تريد إنهاء دورها في 
«حروب بال نهاية» حول العالم، إال أن الواليات املتحدة 

قد ترسل مزيداً من القوات إلى قاعدة العيديد ليبلغ 
القاعدة  آالف.  سبعة  فيها  األميركيني  اجلنود  عدد 
بي-٥٢،  وقاذفات  إف-٢٢  طائرات  وصول  تنتظر  أيضاً 
الشرق  في  األميركية  للسياسة  حتديات  هناك  ثم 
مع  والتوتر  أفغانستان،  في  احلرب  أهمها  األوسط 
سوريا  في  «داعش»  مسلحي  بقايا  وتهديد  إيران، 
والعراق، والوضع اخلطر في شمال سوريا حيث تؤيد 
حيث  اليمن  في  واحلرب  األكراد،  املتحدة  الواليات 
تؤيد الواليات املتحدة التحالف الذي تقوده اململكة 

العربية السعودية .
الشرق  في وسط  العيديد  قاعدة  تعتبر  ترامب  إدارة 
األوسط مع أنها في جانبه الشرقي، والرئيس ترامب 
املاضي  (يوليو)  متوز  في  األبيض  البيت  في  استقبل 
أمير قطر متيم بن حمد وحتدث عن شراء قطر سالحاً 
األوسط  الشرق  في  بأنها  القاعدة  ووصف  أميركياً 
مع أنها ليست كذلك. طبعاً دونالد ترامب في عالم 
آخر لذلك فهو ال يرى األخطار احلقيقية في الشرق 
إيران  النووية مع  األوسط. هو انسحب من املعاهدة 
التي تعود إلى سنة ٢٠١٥ وال أرى سبباً يجعله يعود 
إليها. أهم من ذلك املواجهة مع إيران التي قد تنقلب 

القتصادها  كبير  تراجع  من  تعاني  فإيران  حرب،  إلى 
وقد هبط انتاج النفط مبعدل ٩٠ في املائة. ثم هناك 
تقوده  حيث  اليمن  في  احلوثيني  الثوار  ضد  احلرب 
كله  سبق  ما  على  زاد  ترامب  الرئيس  السعودية 
بوقف مساعدات خارجية بحوالى أربعة باليني دوالر 
هدفها شفاء الناس من مرض إيبوال ودعم االستقرار 
في أفريقيا، وإيجاد وظائف للشباب في األردن ملنعهم 
من تأييد حركات عنف، ومشاريع كثيرة أخرى، إذا لم 
نهاية  مع  ترامب  خطة  وقف  في  الكونغرس  ينجح 
السنة املالية احلالية في آخر الشهر اجلاري.  كل ما 
الدفاع  وزارة  فموازنة  فعالً،  حدث  ما  ينفي  ال  سبق 
األميركية ارتفعت إلى ٧٣٣ بليون دوالر من ٧١٦ بليون 
دوالر، بعد أن كان اجلمهوريون يريدون لها ٧٥٠ بليون 
دوالر. الرقم الذي حصلت عليه وزارة الدفاع األميركية 
تلي  التي  السبع  للدول  العسكرية  املوازنات  يوازي 
الواليات املتحدة في اإلنفاق العسكري. أخيراً، كانت 
طارق  جبل  في  احتجزت  إيرانية  نفط  ناقلة  هناك 
احتجاجات  رغم  على  عنها  وأفرج  أسابيع  ستة 
الناقلة من جديد. هذا لم  أميركية ومطالبة بحجز 

يحدث والناقلة اجتهت إلى البحر األبيض املتوسط.

عبد الباري عطوان

القومي  لألمن  كمستشار  منصبه  بولتون  جون  غادر 
النظام  بتغيير  باالحتفال  حلمه  ق  يُحقّ أن  دون  األمريكي 
د لزُعمائها في  هران، مثلما تعهّ اإليراني مع املُعارضة في طِ
أن  باريس ودون  ؤمترها السنوي في  ألقاه في مُ الذي  طابه  خِ
ا لفنزويال مكان نيوكوالس مادورو،  ب خوان غوايدو زعيمً يُنصَّ
ا، والقائمة  وقصف بيونغ يانغ عاصمة كوريا الشمالية أيضً
تطول.شخصيّاتٌ عديدةٌ ستُصاب بحالةٍ من االكتئاب فور 
يها نبَأ طرد بولتون من منصبه أبرزهم بنيامني نِتنياهو،  تلقّ
ةً  اخلليجيني، خاصّ القادة  وبعض  اإلسرائيلي،  الوزراء  رئيس 
عليه  يُراهنون  كانوا  الذين  اإلمارات  ودولة  السعوديّة  في 
كم منصبه، تؤدّي إلى  د إيران بحُ لتوجيه ضربات نوعيّة ضِ
طاتها  والية ألمريكا ومُخطّ كومة مُ إطاحة النظام، وإحالل حُ
في املِنطقة، يكون أوّل قرارتها فتح سفارة للدولة العبريّة 

هران.بولتون الذي جاء إلى البيت األبيض بسبب  في قلب طِ
ويُعارض،  عارَض،  واملُسلمني  العرب  اه  جتُ دة  املُتشدّ مواقفه 
وسوريا،  راق  والعِ أفغانستان  من  األمريكيّة  ات  القوّ سحب 
وكان يُحرِّض رئيسه ترامب على تدمير الدول الثالث، حتى لو 

تطلّب األمر استخدام قنابل نوويّة تكتيكيّة.
فت هو ادّعاء ترامب أنّ أسباب فصل مُستشاره بولتون  الالّ
تعود إلى خالفاتٍ معه حول العديد من القضايا، وهو ادّعاء 
ثيرٌ للسخرية، ألنّ ترامب عيّنه في هذا املنصب املُهم ألنه  مُ
ةً  ات الساخنة، وخاصّ عظم امللفّ دة في مُ تشدّ يتبنّى مواقف مُ
ناك أيّ تفسير لهذا  إيران وكوريا الشماليّة وفنزويال، وليس هُ
كورقة  بولتون  استخدم  ترامب  بأنّ  القول  غير  التّناقض 
ترهيب، وعندما لم تُعطِ هذه اخلدعة ”أوكلها“، أيّ لم تركع 
االستسالم  رايات  وترفع  الشماليّة،  وكوريا  وفنزويال  إيران 
دة، انتهى دور  قوبات األمريكيّة املُشدّ البيضاء بعد فرض العُ
سلّة  إلى  آخرين  ثل  مِ به،  القذف  وجرى  بولتون،  أيّ  األخير، 
د باحلرب، ولكنّه أجنبَ  . ترامب يُهدّ هينةٍ املُهمالت، وبطريقةٍ مُ
ل ما  من خوضها، ويعتقد أنّه يستطيع باملُفاوضات أخذ كُ
صومه، ألنّه ال فرق عنده بني القضايا  يُريد من تنازالتٍ من خُ

الدوليّة والصفقات العقاريّة، ولهذا لم يتوقّف عن استجداء 
مرّتني  ل  وفشِ وإيران،  الشماليّة  كوريا  رئيسيّ  مع  اللّقاءات 
اآلن  الثاني حتى  مع  االجتماع  ولم يحظَ بشرف  األوّل،  مع 
كبش  هو  بولتون  يكون  أن  املُستبعد  غير  ومن  األقل،  على 
ش اجتماع  ة األمريكيّة اإليرانيّة على هامِ داء لعقد القمّ الفِ
يوخ حركة  أُسبوعني. شُ ة في نيويورك بعد  العامّ اجلمعيّة 
خليل  زملاي  وممثّلها  ترامب  إدارة  مع  تفاوضوا  الذين  طالبان 
التّنازالت  عظم  مُ على  وحصلوا  قطر  في  أشهر  ثماني  زاد 
هم  مُ تنازل  أيّ  موا  يُقدّ أن  دون  ترامب  الرئيس  من  املطلوبة 
بعير  مت ظهر  التي قصَ ة  القشّ م  هُ ا كانوا  رمبّ املُقابل،  في 
سحب  وأيّ   ، معهم  املُفاوضات  يُعارض  كان  الذي  بولتون 
السريّة معهم  ة  والقمّ أفغانستان،  من  األمريكيّة  ات  للقوّ
احتماالت  املاضي.  األحد  يَت  أُلغِ التي  ديفيد  كامب  في 
بولتون من  تراجعت كثيرًا بعزل  إيران قد تكون  احلرب على 
فني  ؤيّديها، بَل واملُتلهّ د أن يُقيم بعض مُ منصبه، وال نستبعِ
نطقة اخلليج سرادق احلداد لتقبّل التعازي في  عليها في مِ
جال  رحيله، ولن نكون من بني املُعزّين ألسبابٍ معروفةٍ ال مَ

ها. لشرحِ

نهيميا شرتاسلر

املتحدة  الواليات  بني  التجارية  احلرب  تُشن 
أن  املرجح  من  ولكن  عنا،  ا  بعيدً والصني 
األيام  في  تصنعها.  التي  األمواج  تضربنا 
الصني  وأعلنت  احلرب.  تفاقمت  األخيرة، 
ا إضافية على الواردات  أنها ستفرض رسومً
األمريكية، ورد دونالد ترامب على الفور برفع 

التعريفات اجلمركية على الصني».
في  األسهم  سوق  انخفاض  والنتيجة 
جميع أنحاء العالم. من الواضح للجميع أن 
احلرب التجارية تعني انخفاض في الواردات 
انخفاض  إلى  يؤدي  الذي  األمر  والصادرات، 
في النمو، وضربة ملستويات املعيشة، وزيادة 

في البطالة، وارتفاع التضخم.
خطوات  تلقائيًا  األشخاص  بعض  ينتقد 
ميكنك  الذي  ما  ولكن  الصني،  ضد  ترامب 
ا؟ لسنوات، خرقت  فعله عندما يكون محقً
احلكومة الشيوعية الصينية جميع قواعد 
من  يجعل  نظام  هذا  العادلة.  املنافسة 
الصعب على الشركات األمريكية البيع في 
على  اليوان  ضعف  على  ويحافظ  الصني، 

نحوٍ مصطنع ويدعم الصادرات.
الواليات  بصناعة  تضر  األنشطة  هذه  كل 
التعامل  في  صعوبة  تواجه  التي  املتحدة، 
والنتيجة:  العادلة.  غير  املنافسة  هذه  مع 
ماليني  وتسريح  املصانع  من  اآلالف  إغالق 
الصدأ، حيث  حزام  مثل  أماكن  في  العمال 

يتركز العديد من ناخبي ترامب.
من املرجح أن يكون تأثير تلك احلرب التجارية 
دراماتيكيًا.  اإلسرائيلي  االقتصاد  على 
من  عالٍ  مستوى  على  اقتصادنا  يعتمد 
حساس  فهو  لذلك  والواردات،  الصادرات 
تسعل  عندما  العاملية.  التجارة  ملستوى 
والتوقيت  بالزكام.  املتحدة، نصاب  الواليات 

ا سيئ للغاية». أيضً
عجز  من  اإلسرائيلي  االقتصاد  يعاني 

في  أربعة  من  يقترب  امليزانية،  في  كبير 
سيجبر  اإلجمالي.  احمللي  الناجت  من  املائة 
على  القادمة  احلكومة  الكبير  العجز  هذا 
خفض ٢٠ مليار شيكل (٥٫٧ مليار دوالر) من 
ما سيؤثر على  ٢٠٢٠؛  لعام  الدولة  ميزانية 
والرعاية  والتعليم  املستشفيات  ميزانية 
االجتماعية والبنية التحتية، وبعبارة أخرى: 

على ذوي الدخل املنخفض.
احلرب  تطورت  إذا  سيحدث  ماذا  ولكن 
إلى  والصني  املتحدة  الواليات  بني  التجارية 
أبيب،  تل  بورصة  انخفاض  مع  عاملي،  ركود 
االستهالك  وانخفاض  العمال،  وتسريح 
السيارات  من  أقل  عدد  وشراء  اخلاص، 

واملنازل، وانخفاض إيرادات الضرائب؟
فجأة  العجز  سيقفز  احلالة،  هذه  مثل  في 
وستخفض  املائة  في  سبعة  أو  ستة  إلى 

لن  تصنيفنا.  االئتماني  التصنيف  وكاالت 
يتركوا لنا أي خيار سوى خفض امليزانية في 
أكثر األوقات غير املناسبة، أثناء ركود ما من 
أعمق،  في حفرة  باالقتصاد  يلقي  أن  شأنه 
مقارنة  ميكن  والبطالة».مباذا  الركود  إلى 
ذلك؟ بعائلة عاشت مبا يتجاوز إمكانياتها 
لسنوات. حصلت على عشرة آالف شيكل 
البداية  في  ا.  ألفً  ١١ أنفقت  لكنها  ا  شهريًّ

لكن  ا.  قروضً ومينحها  يتفهم  البنك  كان 
األسرة، بسبب ضغوط األطفال، استخدمت 

املال للترفيه.
أقيل  بابهم.  األزمة  دقت  األيام  أحد  في  ثم 
وأدرك  األسرة،  وتراجع دخل  األب من عمله، 
البنك أن هذا عميل خطير، لن يكون مبقدوره 
حساب  جتميد  عن  متخض  ما  املال،  سداد 
في  نفسها  العائلة  تلك  ووجدت  العائلة. 
مستوى  خفض  إلى  واضطرت  مالية  دوامة 

املعيشة مرة واحدة.
املالية  وزير  إليه  يقودنا  ما  بالضبط  هذا 
بنيامني  الوزراء  ورئيس  كحلون  موشيه 
ضخمة  قروض  على  حصلوا  لقد  نتنياهو. 
لتهدئة  كبير  بشكل  اإلنفاق  من  وزادوا 
اجلمهور، وهكذا جتد إسرائيل نفسها تعاني 
من عجز خطير».ومثل الدين العائلي، الذي 
فإن  حتته،  األسرة  دفن  حتى  ا  تدريجيًّ ازداد 
منذ  العام.  للدين  اآلن  يحدث  الشيء  ذات 
عام ١٩٨٥، حرصت كل حكومة إسرائيلية 
على خفض الدين- حتى عام ٢٠١٨، عندما 
ا على عقب. زاد اإلنفاق  انقلب كل شيء رأسً
وفشلت  عادية،  غير  بدرجة  احلكومي 
اإليرادات في الوصول إلى املطلوب، وارتفعت 
نسبة الدين إلى الناجت احمللي اإلجمالي حتى 
وزاد  الوضع  تفاقم   ٢٠١٩ عام  وفي    .٪  ٦١
إضافية  زيادة  املتوقع  ومن   .٪٦٢ إلى  الدين 
ا.في األسبوع املاضي قال  في عام ٢٠٢٠ أيضً
نتنياهو إنه تعامل مع عجز أكبر في املاضي، 
«عندما كنت وزيرًا للمالية» ، لذلك ليست 
في  صحيح  هذا  لالنزعاج.  حاجة  هناك 
هذه  مختلف.  اآلن  الوضع  لكن   ،٢٠٠٣ عام 
املرة، هو مسؤول عن العجز الكبير، والديون 
على  ويصعب  املتراجع،  والنمو  املتنامية، 
الضرر  حدوث  في  تسبب  الذي  الشخص 
وإصالح  اجتاهه  وتغيير  باخلطأ  االعتراف 
قبل  هذا  وكل  ا.  شائعً ليس  هذا  املوقف. 
ألزمة  الكبير  اخلطر  االعتبار  في  يؤخذ  أن 

التجارة العاملية.»

الحقوقية / غفران الزهريي 

تعد  التظاهر  حرية  أن  معلوم  هو  كما 
وممارسة  الرأي  عن  التعبير  صور  أجلى 
حرية الفكر والضمير على أرض الواقع، 
مكان  في  األفراد  باجتماع  ذلك  ويتم 
بشكل  التجمع  هذا  يكون  قد  معني 
مسبقاً؛  عليه  ومتفق  منظم  أو  عفوي 
 ، وآرائهم  توجهاتهم  عن  يعبروا  لكي 
غالباً ما تكون الدوافع وراء هذا التجمع 

سياسية أو اقتصادية أو رمبا دينية.
أن  التظاهر  هذا  في  األصل  فإن  وعليه   
العامة  السلطات  وعلى  سلميا  يكون 
املتظاهرين  مع  تتعامل  ان  العراق  في 

بشكل حضاري، 
وقد كفلت الدولة في دستور جمهورية 
مبا  التظاهر  حق   ٢٠٠٥ لسنة  العراق 
العامة  واآلداب  العام  بالنظام  يخل  ال 
إذ   ، منه   (٣٨) املادة  ألحكام  استنادا 
( تكفل الدولة مبا ال يخل   : نصت على 
واآلداب «حرية االجتماع  العام  بالنظام 
 ،  ( بقانون  وتنظم   » السلمي  والتظاهر 
يسم  لم  العراقي  املشرع  أن  واملالحظ 
التظاهر  بحق  خاص  قانونا  اآلن  حلد 
اخملتصة  اجلهات  فأن  ولهذا   ، السلمي 
تستند فيما تذهب اليه إلى أمر سلطة 
لألمر  وفقا  (املنحلة)  املؤقتة  االئتالف 

رقم ١٩ لسنة ٢٠٠٣ املنشور في جريدة 
الوقائع العراقية الصادرة  بالعدد ٣٩٧٩ 
في ١٠/متوز/٢٠٠٣، إذ جرى مبوجب القسم 
(٢) منه تعليق أحكام املواد من ٢٢٠ الى 
رقم  العراقي  العقوبات  قانون  من   ٢٢٢
تقيد  والتي  املعدل   ١٩٦٩ لسنه   ١١١
في  واحلق  التعبير  في حرية  األفراد  حق 
األمر  تضمن  كما   ، السلمي  التجمع 
الترخيص  إعطاء  جهة  حتديد  املذكور 
بالتظاهر  األذن  تعطي  التي  اجلهة  و(اي 
السلمي أو التجمع السلمي)، كما ألزم 
الترخيص  سلطة  إخطار  املذكور  األمر 
بدء  من  األقل  على  ساعة   ٢٤ قبل 
املسيرة أو التجمع ، ووجوب بيان أسماء 
التظاهر السلمي  أو  املنظمني للتجمع 
املشاركني  لألشخاص  األعلى  واحلد 
وبدء  ووقت  تسلكه  الذي  والطريق  فيه 
ومدة التجمع أو التظاهر ، وألزم سلطة 
اجملموعة  علما  حتيط  أن  الترخيص 
خالل  اإلشعار  قدمت  التي  أو  املنظمة 
لعدد  املسموح  األعلى  باحلد  ١٢ ساعة 
األشخاص لهم باملشاركة ، كما حظر 
على املتظاهرين احضار أو حمل سالح 
ميكن  شيء  أي  أو  حادة  آالت  أو  ناري 
احلجارة  ذلك  في  مبا  األذى  يلحق  قذفه 
لرفع  باستثناء ما يستخدم  العصي  أو 
يحملها  التي  والشعارات  الالفتات 
املتظاهرون ، وحيث أن األمر املذكور كان 
(املنحلة)  االئتالف  سلطة  عن  صدر  قد 
ولم يصدر مستندا إلى الدستور العراقي 
الصادر عام ٢٠٠٥ كما إنه لم يصدر عن 
، وحيث  العراقية  التشريعية  السلطة 
صدر باللغة اإلجنليزية ومتت ترجمته إلى 
اللغة العربية بصياغة غامضة خاصة 
العقابية  باألحكام  تختص  التي  املواد 
؛كونها  منه   (٧) القسم  في  الواردة 
ودون  مختصرة  وجاءت  واضحة  ليست 

بها  يقوم  قد  التي  األفعال  بني  متيز  أن 
سلطة  القضاء  يعطي  ما  املتظاهرين 
العقوبات  فرض  في  واسعة  تقديرية 
على املتظاهرين ملن خالف األمر املذكور 
ما يعد خرقا لنصوص الدستور العراقي 
 ، السلمي  التظاهر  حق  كفلت  التي 
التشريعية  السلطة  على  كان  ولهذا 
العراقي  النواب  املتمثلة حالياً مبجلس 
حق  ينظم  قانون  سن  إلى  تسارع  أن 
التظاهر والتجمع السلمي وان يتضمن 
رفع كافة القيود على ممارسة هذا احلق 
الكاملة  احلرية  إعطاء  إلى  يؤدي  ومبا 
آرائهم  عن  التعبير  في  للمتظاهرين 
التضييق  وعدم  املشروعة  وتطلعاتهم 
وان  البد  كما  التظاهر،  حرية  على 
القوة  استخدام  منع  صراحة  يتضمن 
املذكور  للحق  احتراما  املتظاهرين  ضد 
العراقي  الدستور  لنصوص  وتنفيذا 
السلطات  مصدر  الشعب  بأن  واميانا 

وشرعيتها.
مشروع  طرح  مت   ٢٠١٤ عام  مطلع  وفي 
قانون حرية التعبير واالجتماع والتظاهر 

السلمي والذي متت قراءته للمرة األولى 
في مجلس النواب في حزيران عام ٢٠١٤ 
والذي تضمن (خمسة فصول وبسبعة 
 : االول  الفصل  تضمن  إذ   ، مادة)  عشر 
(التعاريف واألهداف ) ابتدأت املادة األولى 
في  الواردة  املفاهيم  من  بالقصد  منه 
هذا القانون واملعاني املبنية ازاءها ، وكان 
نصيب املادة (١) بفقراتها الست واملادة 
القانون  أهداف  عن  حتدثت  والتي   (٢)
أورد  ما  تنظيم  عن  املسؤولة  واجلهات 
فيه، ومت تقسيم الفصول األخرى حيث 
كان الفصل الثاني ينظم حرية التعبير 
عن الرأي والفصل الثالث حرية االجتماع 
والفصل الرابع حرية التظاهر السلمي 
أحكاما عامة  اخلامس  الفصل  وتضمن 

لينتهي باالسباب املوجبة للقانون .
عن  التعبير  حرية  قانون  مشروع  ويثير 
السلمي  والتظاهر  واالجتماع  الرأي 
القانون  بأعتباره  األمور  من  الكثير 
يكون  أن  يقتضي  والذي  خطوره  االكثر 
متسعا ينتج بطريقة تختلف عما نراه 
، فمثل هذا  إنتاجية القوانني  اليوم من 

القانون يحتاج إلى تالقح ثقافي فكري 
اجتماعي سياسي اقتصادي يستدعي 
أن تنتجه ورش عمل صغيرة تكبر مثل 
لتشكل كرة كبيرة حتتوي  الثلج  كرات 
الرؤى  وال ضابط لهذه  رؤى اجلميع  على 
أو اخليارات اال ما تضمنه الدستور ، وإن 
النظام الدميقراطي الذي تشكل احلرية 
روحه ومحوره يستند في حتقيق أهدافه 
وما  التعبير  وأدوات  اآلراء  مجاميع  الى 
جاء  ولقد  عنها،  يتفرع  وما  بها  يرتبط 
الرأي  عن  التعبير  حرية  قانون  مشروع 
حامالً  السلمي  والتظاهر  واالجتماع 
الكثير من املالحظات التي وسمت إليه 
من  تضمنه  وما  التدوينية  ككتابته 
اجمالها  أخرى ميكن  قصور ومالحظات 

باآلتي:
حرية  اسم  حمل  القانون  مشروع  إن 
والتظاهر  واالجتماع  الرأي  عن  التعبير 
 (٣٨/٣) املادة  مع  بالتماهي  السلمي 
مبجملها  الفقرة  أن  علما  الدستور  من 
عن  التعبير  حرية  كفالة  عن  تتحدث 
السابقة  الفقرات  من  ذكر  وما  الرأي 

تتداخل بينها لتشكل عماد هذه احلرية 
فالعنوان يحتاج الى االجمال واالختصار 
أو التجزئة  ، فحرية التعبير عن الرأي هي 
مظلة كبيرة وبقية احلريات هي صور لها 
إضافة  السلمي  والتظاهر  فاإلجتماع 

مثل  األخرى  واحلريات  األخرى  الفقرات 
والطباعة  واالعالن  واإلعالم  الصحافة 

والنشر .
عنوان  حتت  الرابع  الفصل  جاء  وقد 
(حرية التظاهر السلمي) إذ نصت املادة 
للمواطنني  (أوالً:   : أنه  على  منه   (١٠)
أو  آرائهم  عن  للتعبير  سلميا  التظاهر 
لهم  كفلها  التي  بحقوقهم  املطالبة 
القانون وفق الشروط احملددة في املادة (٧) 
من هذا القانون . ثانيا : ال يجوز تنظيم 
السابعة  الساعة  قبل  التظاهرات 
ليال)،  العاشرة  الساعة  بعد  او  صباحا 
الواجب  الشروط   (٧) املادة  وتضمنت 
إذ   ، التظاهر  حق  ملمارسة  توافرها 
نصت على أنه : ( أوالً: للمواطنني حرية 
على  احلصول  بعد  العامة  االجتماعات 

إذن مسبق من

أيام  خمسة   (٥) قبل  اإلدارية  الوحدة 
اإلذن  طلب  يتضمن  أن  على  األقل  في 
وزمان  منه  والغرض  االجتماع  موضوع 
اللجنة  أعضاء  واسماء  عقده  ومكان 
اللجنة  تشكل  ثانياً:   . له  املنظمة 
من   (أوالً)  البند  في  عليها  املنصوص 
هذه املادة من رئيس وعضوين في األقل 
واذا لم يتم تشكيل اللجنة فأنها تعد 
مشكلة من االعضاء املثبتة أسماؤهم 
في طلب اإلذن ، وتكون اللجنة مسؤولة 
والوفاء  االجتماع  تنظيم  حسن  عن 
واحملافظة  قانونا  املقررة  بااللتزامات 
اجلهات  مع  بالتنسيق  اإلجتماع  على 
الوحدة  رئيس  اذا رفض   : ثالثاً  اخملتصة. 
 ، العام  االجتماع  عقد  طلب  اإلدارية 
لإلجتماع  املنظمة  اللجنة  فلرئيس 
محكمة  أمام  الرفض  بقرار  يطعن  أن 
فيها  الفصل  وعليها  اخملتصة  البداءة 
على وجه االستعجال . رابعاً: يبلغ قرار 
املادة  هذه  من  (ثالثاً)  البند  وفق  الرفض 
إلى منظمي االجتماع العام أو إلى أحد 
االجتماع  موعد  قبل  الطلب  مقدمي 
التبليغ   ويجري  األقل  في  ساعة  ب(٢٤) 

بالطرق احملددة قانونا). 
وفي الوقت الذي نتمنى أن يتم اإلسراع 
األمر  يلغى  وأن  القانون  هذا  إصدار  في 
املؤقتة  االئتالف  سلطة  عن  الصادر 
فأننا   ٢٠٠٣ لسنة   ١٩ رقم  (املنحلة) 
إعادة  الى  ندعوا  نفسه  الوقت  في 
قبل  القانونية  مواده  بصياغة  النظر 
ينسجم  الذي  النحو  على  إقرارها 
مبوجب  املقررة  اإلنسان  حقوق  ومبادئ 
االتفاقيات واملواثيق الدولية التي صادق 
كما   ، قانونا  بها  ملزما  وأصبح  عليها 
بإجراء  ملزمة  التشريعية  السلطة  أن 
املواءمة التشريعية بني جميع القوانني 

النافذة .

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

األصل َّـ التظاهر أن يكون 
سلميا وعلى السلطات 
العامة َّـ العراق ان 
تتعامل مع اِّـتظاهرين 
بشكل حضاري

ينتقد بعض األشخاص 
تلقائيـًا خطوات ترامب 
ضد الصني ولكن ما الذي 
يمكنك فعله عندما 
ا؟ يكون محقً
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ديلــي تلغــراف: تعهــد نتنياهــو بضم ثلث 
الضفة الغربية يقضي على فرص السالم

ــن القضايا  ــف البريطانية بعدد م ــت الصح اهتم
ــرائيلي بنيامني  ــا إعالن رئيس الوزراء االس من بينه
ــث الضفة الغربية حال فوزه  نتنياهو عزمه ضم ثل
ــس األمريكي  ــة، وإقالة الرئي ــي االنتخابات العام ف
ــي جون  ــن القوم ــاره لألم ــب مستش ــد ترام دونال

بولتون.
ــراف، وتقرير لراف  ــي تلغ ــن صحيفة ديل ــة م البداي
ــو يعتزم  ــوان ”نتنياه ــدس بعن ــن الق ــيز م سانش
ــي االنتخابات  ــة إذا فاز ف ــث الضفة الغربي ضم ثل

املقبلة“.
ــيضم  ــب إن نتنياهو قال أمس إنه س ــول الكات ويق
جزءا كبيرا من الضفة الغربية احملتلة حال فوزه في 
ــتجري األسبوع املقبل. وهو ما  االنتخابات التي س
ــيقضي على أي آمال  ــه الكاتب بأنه إجراء س وصف

متبقية إلقامة دولة فلسطينية مستقلة .

ــد انتخابه في االنتخابات  ــال نتنياهو إنه إذا أعي وق
التي ستجرى الثالثاء املقبل، فإنه سيضم منطقة 
ــتراتيجية، والتي متثل  ــور األدن ذات األهمية االس غ

ثلث مساحة الضفة الغربية .
ــام هذا اإلجراء، فإنه  ــول الكاتب إنه في حال إمت ويق
ــيجبر  ــرائيل وس ــم حدود إس ــيمثل إعادة لرس س
ــاؤل عما إذا كان هناك أي  اجملتمع الدولي على التس
احتمال لوجود حل الدولتني كسبيل إلنهاء الصراع 

االسرائيلي الفلسطيني .
ــو ينظر إليه بصورة  ــول الكاتب إن إعالن نتنياه ويق
ــة انتخابية  ــرائيل على أنه دعاي ــعة داخل إس واس
ــن الكثير  ــني، ولك ــى اليم ــي أقص ــب ود ناخب خلط
ــاءلون عما إذا كان سيقوم بذلك بالفعل حال  يتس

فوزه .
ويضيف أنه كان قد تعهد بضم مناطق في الضفة 
ــة، التي جرت في  ــة قبيل االنتخابات املاضي الغربي
ــن خططه  ــذ تعهده، ولك ــم ينف ــان، ول ابريل/نيس
السابقة لم تكن مفصلة كما كانت خطته لضم 

غور األردن .

وأملح نتنياهو إلى أن الرئيس األمريكي دونالد ترامب 
أعطاه الضوء األخضر لضم أراض، ولكنه لم يصرح 
ــو إن ”الظروف  ــرة. وقال نتنياه ــك بصورة مباش بذل
ــة“ لإلعالن عن ضم  ــية أصبحت مواتي الدبلوماس

مناطق في الضفة الغربية.
ــطيني البارز صائب عريقات  ــؤول الفلس وقال املس
ــة الغربية،  ــي الضف ــم مناطق ف ــال ض ــه في ح إن
ــالم في املائة عام  ــيكون قد دفن أي فرصة للس ”س
ــرائيلي  ــع الدولي واالس ــب على اجملتم ــة. يج املقبل

وقف هذا اجلنون“.
ــد قوي  ــي مؤي ــس األمريك ــب إن الرئي ــول الكات ويق
لنتنياهو، ومنحه هدية قبل االنتخابات في مارس/
ــرائيل لهضبة اجلوالن، التي  آذار باالعتراف بضم اس

احتلتها اسرائيل من سوريا إثر حرب 1967.

الغارديان : ”تخلصنا من بولتون“
ــوان  ــان بعن ــة الغاردي ــة صحيف ــاءت افتتاحي وج
ــكلة األكبر كانت  ــا من بولتون لكن املش ”تخلصن
دائما رئيسه“. وتقول الصحيفة إنه ال يوجد مراقب 
متعقل للشؤون الدولية ميكنه أن يحزن على إعالن 

ترامب إقالة جون بولتون، مستشاره لألمن القومي، 
ــلوبه املميز احملب  ــون بأس ــن أن بولت ــى الرغم م عل

للجدل قال إنه هو من استقال.
وتضيف الصحيفة أن الكثيرين في واشنطن، ومن 
ــعادتهم  ــارزون، أعربوا عن س ــم جمهوريون ب بينه
ــي نادر  لرحيل بولتون، وتقول إن إقالته حدث سياس

رحب به حتى من يكرهون ترامب وكل ما ميثله.
ــدد متهور  ــة إن رحيل صقر متش ــول الصحيف وتق
ــة األمريكية  ــن السياس ــدر كبير م ــؤول عن ق مس
اخلارجية املروعة“ أمر مرحب به. وتقول الصحيفة إن 
ــون لدى دخوله اإلدارة األمريكية الربيع املاضي،  بولت
ــى كوريا  ــرازي“ عل ــوم ”احت ــوة لهج ــو بق كان يدع
ــون، على  ــف الصحيفة إن بولت ــمالية. وتضي الش
ــن بالتدخل اخلارجي  ــن ترامب، كان يؤم النقيض م
ــكري أمريكي دولي قوي.  القوي وبوجود حضور عس
ــن أن مهارته التكتيكية  ــا هناك اخلوف م وكان دوم

ودأبه الذي ال يلني سيمكنانه من حتقيق ذلك.
ــا كان الترحيب برحيل  ــول الصحيفة إنه مهم وتق
ــون أفضل منه.  ــه قد ال يك ــإن من يخلف ــون، ف بولت

ــلوب  وتقول الصحيفة إنه ال يجب الترحيب باألس
ــوي املفكك الذي تنتهجه اإلدارة األمريكية،  الفوض
ــامات والتحزبات  ــها باالنقس ــي ”يبتهج رئيس الت
ــمح له باحلكم وفقا ألهوائه  بني طاقمه والتي تس

وغروره“.
وتضيف الصحيفة أنه من احملتمل أن يكون بولتون 
قد أقيل ألنه خدش غرور ترامب، وليس ألنه كان غير 

كفء.

التايمز : ”انتحار إيرانية حرقا“
ــارد  ــرا لريتش ــع تقري ــز نطال ــة التامي ــي صحيف وف
ــرق  الش ــؤون  ــة لش الصحيف ــل  ــر، مراس سبنس
ــط، بعنوان ”انتحار امرأة حرقا يثير الغضب  األوس

إزاء التحامل ضد املرأة في كرة القدم في إيران“.
ــار في  ــرأة أضرمت الن ــوت ام ــب إن م ــول الكات ويق
ــول ملعب  ــا حملاولة دخ ــر القبض عليه ــها إث نفس
ــب العارم  ــرة القدم أثار الغض ــاهدة مباراة لك ملش

داخل إيران وخارجها.
ــحر اخلودياري، 30 عاما، كانت تلقب  ويضيف أن س
ــجيعها لفريقها  ــرا لتش ــاء“ نظ ــاة الزرق بـ ”الفت

ــم فرق كرة  ــو واحد من أه ــران“، وه ــتقالل طه ”اس
ــحر شعرا  القدم في البالد. وفي مارس/آذار ارتدت س
مستعارا وألوان الفريق وحاولت دخول مباراته أمام 

اإلمارات.
ــا، وأمضت  ــض عليه ــت القب ــرطة ألق ــن الش ولك
ليلتني حبيسة، ثم علمت أنها ستتم محاكمتها 
وقد تسجن. ويضيف أن وفاتها، بعد أن أضرمت في 
نفسها النار أمام قاعة احملكمة، أدى إلى غضب عارم 
وموجة من التعازي من الالعبني ومحبي كرة القدم. 
ــتبعاد  ــه توجد مطالبات باس ــول الصحيفة إن وتق
ــام 2022 إذا  ــرة القدم ع ــن كأس العالم لك ــران م إي

استمرت في حظرها حضور النساء املباريات .

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 .

Ú��Ój‰u˛a@Ú�œbzñ€a

¡���çÎ˛a@÷äí€a@Î@Ú�����Óiä»€a@Ú���‘�‰Ωa@ø@Ú��ÓçbÓé€a@pa7ÃnΩa@Ú��üâbÅ@·����çäm

@Ô”aä»€a@ÊÏ„b‘€a@ø@äÁbƒn€a@ÚÌäy

@lbñm@ÔÿÌäfl˛a@Öbñn”¸a@è�»Ì@bflÜ‰«
‚b◊å€bi@›Óˆaäçg

ÍÖ˝j€@ÚÓuâb®a@lÎäßaÎ@kflaäm

@ÒÏ�®a@Ü�Ë‡�nç@›Á@NN@Èjñ‰fl@Âfl@ÊÏn€Ïi@Öäü@Ü»i
_Ô„byÎâÎ@kflaäm@¥i@Ú �‡‘€a@ıb‘€@Ü‘»€



8من الماضي

ــن تاريخ  ــن معلومات ع ــاذا لديك م *م
محل شربت زبالة؟

ــد الصاحب  ــدي املرحوم عب ــام ج ــ ق
ــربت  ــي باتخاذ محل لبيع الش احلمام
ــكنة  ــرخ وهو من س ــي منطقة الك ف
ــود حركة  ــاً للرزق ولوج ــة طلب الرصاف
ــيف ـ  ــاب الس ــة ب ــي منطق ــل ف عم
ــواكة ثم بعدها أنتقل عام ١٩٠٨  الش
ــاذي للثكنة  ــراي احمل ــوق الس ــى س ال
ــي  العثمان ــد  العه ــي  ف ــكرية  العس
ــي ثم  ــارع املتنب ــاً بش ــل حالي واملتص
ــة عائدة ألحد  ــام ١٩١٢ لبناي أنتقل ع
ــا محال صغيرا  ــتأجر فيه اليهود ليس
ــارع  مقابل جامع (احليدر خانة) في ش
ــم  ــول الى اس ــم حت ــا)  ث ــل باش ( خلي
ــع أواخر  ــيد وتطور وتوس ــارع الرش ش

السبعينات .
*كيف كانت تتم عملية تبريد الشراب 

املعد للبيع مبوسم الصيف ؟
ــر  ــ يتم تبريده في الكوز (احلب ..بكس
ــتخدم  احلاء) الفخاري مبثل ما كان يس
ــده بالثلج  ــاء ثم أصبح تبري لتبريد امل
ــم الهنود  ــدوم االنكليز ومعه ــد ق بع

ــيس معامل الثلج  ــن قاموا بتأس الذي
التي أصبحت مادة مطلوبة ملتطلبات 

حياة العراقيني ...
* تاريخ نشأة احملل ومراحل التأسيس؟

ــأتنا في  ــن من أصول بغدادية نش ..نح
ــاحة  ــة ..في س ــة قدمي ــة بغدادي محل
السباع ..ومحلة عباس أفندي للجهة 
ــة املطلة  ــة اجلمهوري ــاورة إلعدادي اجمل
ــة  ــة واملالصق ــارع اجلمهوري ــى ش عل

ــس  هو جدي  ــة الفضل ..املؤس ملنطق
املرحوم عبد الصاحب احلمامي املولود 
ــي في ١٩٣٤ حني  ــداد ١٨٧٠ واملتوف ببغ
ــواكة  بصيف  ــتأجر محالً في الش أس
ــرخ  ما معناه  ــام ١٩٠٠  بجانب الك ع
ــة العراقية  ــس الدول ــل تأريخ تأس قب
ــي كتابات املؤرخني  (١٩٢١) وكما ورد ف
ــيد عاصر  ــارع الرش ــا في ش أن محلن
ــز وامللوك وإنبثاق  العثمانيني واألنكلي

ــوري وعاش كل األحداث  العصر اجلمه
ــدر  ــذا ..وجت ــا ه ــى يومن ــة حت العراقي
ــي بزيارات  ــل قد حظ ــارة بأن احمل االش
الكثير من الشخصيات وعلى مختلف 

املستويات.
ــربت  ــماء التي تذوقت ش ــر االس *أذك

حجي زبالة عبر مراحل تاريخه ؟
ــم بجزء من  ــور املعلقة حتدثك ــ الص
ــن تذوق  ــا ومم ــماء وتاريخه ــذه االس ه
شرابنا وهؤالء امللوك واحلكام وضيوف 
العراق ومن الفنانني والرياضيني واالدباء 
ــازي وامللك  ــك غ ــاس ,,,املل ــة الن وعام
ــعيد وبعض من  ــوري الس ــل  ون فيص
وزراء عهده والزعيم عبدالكرمي قاسم 
ــك املغرب محمد  والضيوف العرب مل
ــري أحمد بن  ــس اجلزائ ــس والرئي اخلام
ــات، والرئيس  ــر عرف ــال والرئيس ياس ب
ــفراء  مبارك،والس ــني  حس ــري  املص
ــواح  ــب  ببغداد والس ــرب واالجان الع
ــنت  ــة الكاب ــن رواد الرياض ــرة ..وم بكث
ــرمي صدام  ــل والهداف ك صاحب خزع

وجنوم آخرين .  
*حكاية تسمية احملل بشربت زبالة ؟

ــاج (عبد الغفور  ـــ مع والدة والدي احل  ـ
ــام ١٩٠٠  ــب احلمامي ) ع ــد الصاح عب
ــمه احلقيقي   ــذا أس ــس احملل وه تأس
(عبدالغفور)  ــخصية  الش ــة  بالبطاق
ــي (هاجر) رحمها اهللا أرادت  ولكن جدت
أن تبعد السوء وعيون احلساد السيما 
ــائدة ملن  ــك أعتقادات س ــوة وتل النس
ــا  خصوصاً  ــن وفيات أطفاله عانت م
الولد (الذكر) لتلك العائلة  وهنا جاءت 
التسمية ملولودها اجلديد حيث تسأل 
(اشسميتوه) أبنكم فترد لهم أسمه 
ــوره) لتطرد  ــة) أي معناه على (ح (زبال
ــر واالذى واملكروه وشاع أسم  عنه الش
ــر تداوله  ــر بعد ما كث ــدي مع الكب وال
ــن الناس وحتى مماته رحمه اهللا.. بألس

عام ١٩٨٩ .
*حدثنا عن مجيئك لهذا احملل وطريقة 

العمل فيه ؟
ــ أنا من مواليد ١٩٤٣ وكنت طفالً مدلالً 
ــة وجئت مع والدي في أوائل  في العائل
ــرور الزمن تعلمنا  ــينات  ومع م اخلمس
ــل معها  ــة وكيف نتعام ــرار املهن أس
مبثل ما كان جدي ووالدي رحمهما اهللا 

ــمعتهم الطيبة مع الناس ونحن  وس
ــاظ على صناعتنا  ــا طريقتنا للحف لن
ــش ودائماً  ــرف الغ ــا وال نع ــة بن اخلاص
ــدة لصناعة  ــواع اجلي ــن األن نبحث ع
ــوع  ــاز املصن ــي املمت ــربت األصل الش
ــب اجملفف)  ــب (العن ــر الزبي ــن عصي م
ــى بالبدائل التي تعرض أمامنا،  والنرض
ــر الطبيعي ذي  ــا نتعامل بالعصي النن
ــة فنية وعناية  ــذاق الطيب وبطريق امل
ــك الطيبة  ــكني بتل ــة ،,,ومتمس فائق
ــع فيها الوالد  املفرطة التي كان يتمت
(حجي زباله) يساعد الناس احملتاجني 
والفقراء ويشارك أبناء احمللة بأفراحهم 
وأحزانهم وال ينقطع عن تقدمي اخلدمة 

لكل من يطرق بابه من احملتاجني.
*ما الذي تتذكره ألهم الزائرين حمللكم؟

ــم (رحمه  ــم عبد الكرمي قاس ــ الزعي
اهللا) أكثر الزائرين حمللنا ويأتي بضيوفه 
ــربت..وكان زبونا  ــم الش ليتذوقوا طع
ــذي كان يأتي  ــو ال ــل وه ــا للمح دائم
ــم ملك  ــا ومنه ــى محلن ــه ال بضيوف
املغرب (محمد اخلامس) ورئيس اجلزائر 
ــال) والكثير غيرهم وكانت  (أحمد بن ب

ــع عنا ويعتبر  ــارات الزعيم لن تنقط زي
محلنا واجهة منتوج وطني يفتخر به 

حلالوة مذاق طعم الشربت. 
*كيف تربط املاضي باحلاضر وأنت اآلن 

مبحل عمره ١١٩ سنة؟
ــكل عقد من  ــكل فترة ظروفها ول ــ ل
الزمن أحداثه اخلاصة ومتغيرات احلياة 
ــي كل االماكن وبكل أنحاء  موجودة ف
ــك نفوس  ــرف هنال ــم ونحن نع العال
تغيرت وحتول احلال الى حال آخر ولكن 
ــن بقايا الزمن  ــك الكثير م أرى إن هنال
ــش فينا  ــزال موجودة تعي ــل الت اجلمي
ــم محلنا  ــزاز بأس ــم يكن األعت ــو ل ول
ــم لنا ..أظن  ــاس ومحبته من قبل الن
ــة تتغير فينا إال أن محبة الزائرين  احلال
تزيدنا ألقاً وسعادة وهذا من فضل اهللا 
سبحانه وتعالى ومحل شربت حجي 
ــرة بني املاضي  ــة وصل كبي زبالة حلق
ــئ  ــم يتغير ش ــد هللا ل ــر واحلم واحلاض
ــربتنا اليزال  ــودة  ومذاق ش احملبة موج

طبيعي ١٠٠ ٪.

حاوره/ حمودي عبد غريب
ــربت حجي زبالة ألول مرة في جانب الكرخ مبنطقة باب(السيف) الشواكة عام ١٩٠٠ وفي موسم الصيف احلار الالهب ابتكر املرحوم عبد  ــس محل ش تأس
ــبوقة بتلك املنطقة املكتظة  ــراب) مبرد يخفف وطأة احلر وله طعم خاص مبحاولة غير مس الصاحب احلمامي (١٨٧٠ ــ ١٩٣٤) عمالً جديداً آنذاك لبيع (ش
ــوق الذي كان يعج باملتبضعني القادمني عبر نهر  ــتري مادة (الزبيب) اجملففة من القادمني للس بالعاملني مبجال التبضع والتجارة احمللية وكان (احلمامي) يش
ــراب واتخذ هنالك محال صغيرا له .. وفي زيارة خاصة لهذا املوقع البغدادي االثري التقينا احلاج محمد  دجلة في قوارب نهرية (الدوبة) ويتم حتويله الى ش

عبد الغفور عبد الصاحب احلمامي ليروي لنا حكايات عمرها ١١٩ عاما.
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محمد الحمامي حفيد المؤسس األول لمحل (شربت حجي زبالة) يروي حكايات عمرها ١١٩عاما 

شهادات للتاريخ .. من وصايا الملك عبد العزيز آل سعود قبل موته:
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فالح الربيعي

ــتخرجة منه  ــولني املس مادة االنس
ــكري,  ــني بداء الس ــالج  املصاب لع
والقرنية العادة بصر االنسان,وهناك 
ــتخدمة  املس ــة  اجلراح ــوط  خي
ــني  ــادة اجليالت ــد اجلروح,وم لتضمي
ــتخدمة في لقاحات احلصبة,  املس
ــديد  ويعتبر جلد حيوان اخلنزير  ش
القرب من جلد االنسان,ويستخدم 
ــروق للمصابني  جلده في ترقيع احل
ــتخدم  ــديدة,وكذلك يس بحروق ش

في الصناعات اجللدية اخملتلفة,ومن 
ــث  حي ــداً  ج ــة  املهم ــات  املعلوم
ــحمه في صنع ادوات  يستخدم ش
ــا  ــموع وغيرها.ام ــل والش التجمي
ــي االكثر  ــة.. فه ــاؤه الداخلي اعض
ــى من  ــى املرض ــا ال ــة لنقله مالئم
ــر مثل(القلب والكبد)...فهنا  البش
ــع  ــان جمي االنس ــم  ــل جس يتقب
ــن  ــتخرج م ــي تس ــات الت الصمام
ــم  ــر,وال يرفضها جس ــب اخلنزي قل
العمل  ــتمر  مطلقاً,ويس ــان  االنس
ــهادةً  ــا ش ــنني طويلة.وهن ــا س به
ــاً.. دوم ــخ  التاري ــهدها  مهمة,يش

عندما سالت (عائشة بنت ابي بكر 
ــول اهللا (محمد)( ص)  الصديق) رس
ــوم تبدل  ــزول االية الكرمية(ي عند ن

ــموات)... والس االرض  ــر  غي االرض 
ــتكون...؟فرد عليها  فقالت.. اين س
ــول اهللا (ص) قائالً..سوف تكون  رس
ــت املرور  ــراط, وق ــى الص االرض عل
ــن  ــالث اماك ــد اال ث ــه, واليوج علي
( ــراط. والص فقط(جهنم,واجلنة,

واكمل رسول اهللا(ص) قوله.. يكون 
ــو.. انا  ــراط ه ــاز الص ــن يجت اول م
ــتمر على  ــة  س ــي , وان اول ام وامت
ــد. ــة محم ــراط هي..ام الص ــذا  ه

ــوم تبدل  ــراط هنا..(ي ــف الص وتعري
السموات واالرض) ولن يكون هناك.. 
والنار)  ــة  ــوى مكانني وهما(اجلن س
ــراط) ,الذي يصلك  ــا (الص و بينهم
ــر  ــا.. ينصب جس ــة وهن ــى اجلن ال
ــمى (الصراط) وهو  فوق جهنم يس

ممدود بعرض جهنم كلها.وان مررت 
ــى نهايته,وجدت  ــه, ووصلت ال علي
ــول  ــة, وامامك يقف رس ــاب اجلن ب
اهللا محمد(ص)واقفاً وهو يستقبل 
ــلمني,يارب  املس ــن  م ــة  اجلن ــل  أه
ــل اجلنة. ــن اه ــا م ارحمنا..واجعلن
ــات الصراط..انه   ــم مواصف ومن اه
ــعرة, واحد من  ادق,اي(ارفع)من الش
السيف,وشديد الظلمة,وحتته تقع 
ــوداء اللون,مظلمة  جهنم, وهي س
ــظ, وهنا تكون  ــكاد  متيز من الغي ت
ــا  على  ــك كله ــال ذنوب ــت   حام ان
ــاً  بطيئ ــرور  امل ــل  ظهرك,فتجع
ــرة  كبي ــت  كان اذا  ــا  الصحابه
ــريعا كالبرق اذا  (العياذ باهللا), او س
ــه كالليب اي  ــت خفيفة,وعلي كان

مدبب)  ــوك  (خطاطيف),وحتتك(ش
ــها (تكفيراً  يجرح االقدام ويخدش
النظرة  ــرام..او  احل ــة  الكلم ــب  لذن
ــوات  اص ــماع  وهناك..س ــرام).,  احل
ــزل قدمه  ــن ت ــال لكل م ــراخ ع ص
ــقط  ــو يس ــط الصراط,وه ــن خ ع
ــول  الرس ــا  جهنم.وهن ــاع  ق ــى  ال
ــد(ص) واقف في نهاية  الكرمي محم
ــة, ويراك  ــد باب اجلن ــراط, وعن الص
ــراط  ــى اول الص ــك عل ــع قدم تض
ــلم..يارب  ــك قائال.. يارب س ويدعول
ــرى العبد  ــالل ذلك..ي ــلم ومن خ س
ــقط  الناس امامه, فمنهم من يس
ــم, ومنهم  ــو الهاوية في جهن نح
ــي في تلك  ــو  , وهو اليبال ــن ينج م
ــد والده,  ــرى العب ــد ي ــاعة, وق الس

ــا, فكل  ــي لهم ــه اليبال وامه,ولكن
ــه فقط..ويروي  ــو نفس ــه ه مايهم
ــوم  ــة..تذكرت ي ــيدة عائش ان الس
القيامة وبكت, فسالها رسول اهللا 
ياعائشة.. وقال..مابك  (محمد ص) 
ــوم القيامة, فهل  فقالت. تذكرت ي
ــول اهللا  ــال رس اباءنا؟فق ــتذكر  س
ــة مواضع.. (عند  (ص) نعم.. اال ثالث
امليزان.. وعند تطاير الصحف, وعند 
الصراط).. اصبروا .. ثم اصبروا على 
ــراب,  فنت الدنيا, فان فنت الدنيا.. س
ــنا و لنعني بعضنا  فلنجاهد انفس
ــة عرضها  ــي في جن ــى ان نلتق عل
ــموات واالرض.وهنا نسأل بني  الس
ــد من ينصاع  ــل هناك اح ادم .. فه
ــة التي  ــق الدال ــذه احلقائ ــى ه عل

ــول اهللا (ص) ؟ ومن خالل  ذكرها رس
ــة القائلة (دع  ــان النصيح ذلك.. ف
ــأل نفسك ايها  اخللق للخالق) واس
املسلم فكم بقي من عمرك؟ وهل 
تضمن العيش حتى ولو بعد ساعة 
ــان  ــدا ف ــة؟ وحتدي ــة او ثاني او دقيق
العراق االن وهو مير في اسوأ مرحلة 
ــل التاريخ واخيرا للتذكير  من مراح
ــول ابليس هللا (عز  ــط.. حيث يق فق
ــل) .. (وعزتك وجاللك الغوينهم  وج
ــادهم)..  مادامت ارواحهم في اجس
فيرد عليه سبحانه وتعالى ويقول 
(وعزتي وجاللي الغفرن لهم ما داموا 
ــتغفرون اهللا وهنا .. استغفروا  يس
ــروا  اكث  .. اهللا  ــتغفروا  اس اهللا.. 

االستغفار بعد اكمال القراءة. 

اعداد / البينة الجديدة
ــي العالم، وُجدت  ــدم قصيدة حبٍّ ف  إنَّ أق
ــني البابلية  ــى أحد ألواح الطِّ محفورةَ عل
ــل مراكز العالم  ــماري، و بفض باخلط املس
مت في  ــي قدَّ ــات البابلية الت ــي الدراس ف
ــرة، أبحاثاً وقواميس  ــنوات املئة األخي الس
في دراسة اللغة البابلية، أصبحنا قادرين 
على قراءة أدب وثقافة تفصلنا عنها ٤٠٠٠ 
ــوب باللغة األكدية، التي  عام.النقش مكت
ــورية-البابلية،  ــمى أيضاً باللغة اآلش تس
ــرقية، و  ــاميّة الش ــن اللغات الس ــي م وه
ــي بالد ما بني  ــت اللغة املتكلمة ف قد كان
ــث حتى األلف  ــن ما بني األلف الثال النهري
ــط  ــدون باخل ــت ت ــالد، و كان ــل املي األول قب
ل الباحثون النقش  ــوّ ــماري.بعد أنّ ح املس
ــدوا أنّ إحدى  ــاد إلى نص، وج ــي األبع الثالث
ــت تعويذة كما هو حال  نقوش اللوح ليس
ــرى، وإمنا قصيدةٌ قصيرة، هي  النقوش األخ
ــارات العالم حتى  أقدم ما وصلنا من حض
اليوم.وألن اللغة البابلية تستخدم حروفاً 
متحركة وحروفاً ساكنة، يعتقد اخملتصون 

ــا إلى حدّ  ــكان لفظها وقراءته ــه باإلم بأن
كبير كما كان ينطق بها سكان بالد ما بني 
ــا أن اللغة متيّز بني  ــهم. كم النهرين أنفس
ــا ميكن أن نعرف أنّ  ــر واملؤنث، ومن هن املذك
ــو صوت صبية تخاطب  صوت القصيدة ه
ــدو أيضاً أنّ  ــة املذكر.كما يب ــاباً بصيغ ش
ــي من خلفية  ــة األبيات، تأت الفتاة صاحب
 ، ــة، وأما حبيبها الذي تناديه فهو راعٍ زراعي
ــة احلبّ بينهما، مبعنى من  وبهذا ترمز قص
املعاني، إلى «تزاوج» قسمي احلياة البابلية، 

وعماد اقتصادها: الزراعة والرعي.
و لنقرأ:

« إبحث عني إلى أن جتدني»
أنا في البريّة 

وقد انتهيت من اقتالع األشواك 
 . واآلن سأزرعُ كرمة عنبٍ

وقد غمرت النَّار املستعرة في داخلي باملاء. 
فأحبّني كما حتبُّ حمالنك الصغيرة 

و اعنتِ بي كما تعتني بقطيع ماشيتك 
و ابحثْ عنِّي إلى أنْ جتِدني

زيد الحلي
كثيرون سألوا اجلواهري العمالق، وكثيرون سألوني، حني كنت في الثالثني من 
العمر : كيف منتْ بينكما معرفة ، ثم صداقة عميقة ، وفارق السن بينكما 
ــري كان يحيل اجلواب إلى ابنه صديقي الرائع (فرات) أبي بان ،  كبير .. اجلواه
ــبعينات القرن  الذي ما كاد يفارق ابيه اجلواهري طيلة مكوثه ببغداد في س
ــواب …. واحلال  ــائلون ، وهم كثر على اجل ــرم ، فعند ذلك يتعرف املتس املنص
ــاً رائعاً في إجابته … فيريح  ــه يحدث معي حيث كان ( فرات) مهندس نفس
والده، كنز الشعر، وخامت الشعراء ، كما يريح صديقه من تكرار اجلواب على 
ــؤال مكرر ومستفز!.والذي يعرفون عالقتي بـ (فرات) وكيف كان يجمعنا  س
ــبوعياً قبل ثالثة  ــي ) يومياً أو أس ــق األدباء واإلعالميني ( ليث الكبيس صدي
ــم الرياضي مؤيد البدري  ــف مع أصدقاء أحبة أمثال األعزاء : العل عقود وني
ــاكر حامد ، ود. احمد عبد اجمليد  ــري ، ووفاء داود الصفار، وش وفيصل الياس
ــمعون متي وطيف املدرس وغيرهم من اصدقاء  ــدي عبد الصاحب وش ورش
العمر… يدركون عمق احملبة ووشائجها التي جمعتني مع فقيد الود ( فرات) 
ــا اجلواهري ملتصق  ــاً باجلواهري ، مثلم ــون ملتصق ــم مهدت الطريق ألك ث
ــخصني في نبض واحد ، كنا نحس بأن  بابنه فرات .. ألم نكن : فرات وأنا ش

. اإلطاللة أكثر جماالً ، واألشجار أكثر اخضراراً ، واأللوان أكثر نقاءً

@Âflå€a@Òä◊aá@Âfl

ÉÌâbn€a@ø@ky@ÒÜÓñ”@‚Ü”a

الحلقة االخرية
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 مجلس الوزراء 
 صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات االرهابية 

 نبار/ محافظة اال )استثماري/  ٢٠١٩/  ١٠٧اعالن مناقصة  رقم (                                  
 القياسية لتنفيذ عقود االشغال الصغيرةبموجب وثيقة المناقصة                                       

 االنبارمحافظة في  كيلو في الرمادي ٥مشروع ماء تأهيل اسم المناقصة:     
          يسر صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات اإلرهابية باإلعالن للمرة األولى عن المناقصة العامة رقم                     -١

والدعوة  ٢٠١٩عام  االنبار) ضمن تخصيصات موازنة الصندوق بتبويب الخطة االستثمارية لمحافظة استثماري/ ١٠٧/٢٠١٩(
عامة لمقدمي العطاءات المؤهلين وذوي الخبرة لتقديم عطاءاتهم تنفيذ المناقصة بكلفة تخمينية اجمالية قدرها 

 . ) يوم٠٠٣(وبمدة تنفيذ  ) دينار٠٠٠,٤١٧,٧٠٦,٢(
مدني ( لين ضمن االختصاص العمل وفق األلية المعتمدة للمناقصات التنافسية العامة والتي تتيح لكافة مقدمي العطاءات المؤه سيتم -٢

المسجلين في وزارة التخطيط او الشركات األجنبية المسجلة في وزارة التجارة لشراء وثائق  )الخامسة  (والدرجة  )او ميكانيك
 المناقصة.

المؤهلين والراغبين في الحصول على معلومات إضافية االتصال بالعنوان (صندوق إعادة اعمار المناطق  على مقدمي العطاء -٢
. وسيعقد مؤتمر فني لإلجابة على )ظهرا ٢ –صباحا  ٨(خالل ساعات الدوام الرسمي  المتضررة من العمليات اإلرهابية)

 .مقر الصندوقفي الساعة ( العاشرة ) صباحا  ٢٠١٩/ ٩/  ٢٢الموافق  )حدااليوم (استفسارات الشركات 
                                                                                                                                                                                                                                                               -متطلبات التأهيل المطلوبة:   -٣

 الموقف القانوني: اختصاص ونفاذية هوية تصنيف المقاولين ومبلغ التأمينات األولية.  -
 الموقف المالي: الموارد المالية والسيولة النقدية. -
 المتطلبات الفنية: خبرة تخصصية بتنفيذ مشاريع مماثلة من حيث الكلفة والنوع وحجم العمل وتعقيداته. -

 الف دينارثالثمائة وخمسون )  ٣٥٠,٠٠٠( بإمكان مقدمي العطاءات الراغبين بالتقديم شراء وثائق المناقصة لقاء مبلغ قدره  -٤
ظهرا) ابتداء من تاريخ نشر إعالن  ٢ –صباحا  ٨عراقي غير قابل للرد ويتم البيع لوثائق المناقصة في أوقات الدوام الرسمي (

 غاية نهاية الدوام الرسمي لليوم الذي يسبق يوم الغلق.المناقصة في الصحف المحلية ول
يتم تسليم العطاءات الى مقرر لجنة فتح العطاءات ووضعها في صندوق العطاءات من قبل المدراء المفوضين للشركات او من  -٥

 االحد)(ثانية بعد الظهر يوم بعد الظهر) ال ٢الساعة ( [آخر موعد للتقديم يمثلهم في مقر الدائرة ولنفس العنوان المدرج ادناه وان 
والتقديم بالبريد االلكتروني غير مسموح، وان كافة العطاءات المتأخرة عن الموعد المحدد سوف ترفض  ٢٠١٩/ ٩/ ٩٢الموافق  

 وال تودع في صندوق العطاءات وفي حالة ان صادف يوم الغلق عطلة رسمية فيمدد موعد الغلق لليوم الذي يليه بدوام رسمي.
فتح صندوق العطاءات إلخراج العطاءات وفتحها بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبين بالحضور في مقر الصندوق سيتم  -٦

وفي حالة ان صادف يوم الفتح عطلة رسمية فيمدد في اليوم الذي يلي اليوم المحدد لموعد الغلق في الساعة (العاشرة صباحاً) 
 ي.موعد الفتح لليوم الذي يليه بدوام رسم

بشكل صك مصدق او خطاب % من المبلغ التخميني) ١(كل العطاءات يجب ان تتضمن التأمينات األولية ضمان للعطاء البالغة  -٧
ابتداء من تاريخ غلق المناقصة على ان يكون من مصرف عراقي ومعتمد من قبل البنك المركزي يوما)  ٩٠(ضمان نافذ لمدة 

 . العراقي
شارع  –الجادرية  –إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات اإلرهابية/العنوان التالي بغداد عنوان مقر الدائرة/صندوق  -٨

 .}١١دار رقم –الوزراء
 .٢٠١٩يحق ألدارة الصندوق الغاء المناقصة او اإلحالة في حالة عدم أدراج المشروع ضمن الموازنة العامة للخطة االستثمارية لعام  -٩

 تقديم الوثائق التالية: على مقدمي العطاء-: مالحظة
 وصل شراء وثائق المناقصة. - أ
 .٢٠١٩هوية تصنيف المقاولين الصادرة من وزارة التخطيط او الشركات األجنبية المسجلة في وزارة التجارة مجددة ونافذة لعام  - ب

دة اعمار المناطق المتضررة من كتاب براءة ذمة الشركة صادر من الهيئة العامة للضرائب / قسم الشركات معنون الى صندوق إعا -ج    
 العمليات اإلرهابية.

 قائمة باإلعمال المماثلة (ويعتمد في ذلك على كتب اإلنجاز الرسمية معززة بنسخ من العقود). -ح 
 الحسابات الختامية لثالث سنوات متتالية. -ه  
 المدير المفوض الثبوتية (هوية األحوال المدنية + شهادة الجنسية العراقية) او (البطاقة الموحدة ان وجدت) + بطاقة السكن. مستمسكات -و  
 

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

Contracts Dept Announcement

َّـ   ٥٣٥٨) ــدد  الع ذي  ــا  بكتابن ــاً  إلحاق
ــالن أول  ــد إعــ ــاص بتمدي ٢٠١٩/٩/٨) الخ
 ٢٠١٩/ ــع  توزي ــاء  كهرب  /١٧ ــة  للمناقصــ
ــعة (٢×٣١,٥) ام  ــاء محطة س ــروع  (إنش مش
ــة  ــع منظوم ــة م َّـ اي ١١/٣٣ك.ف متكامل
االتصاالت واِّـواد االحتياطية عدد (٣) َّـ شط 
ــوه أن موعد  ــري واِّـدينة)، نود أن نن ــرب والزب الع
ــد اِّـصادف  ــوم االح ــة أعاله هو ي ــق اِّـناقص غل
ــراً وليس  ــة ظه ــاعة الثاني ٢٠١٩/٩/٢٢ الس

يوم الثالثاء اِّـصادف ٢٠١٩/٩/٢٢.
الحقوقي

 اياد كاظم مبارك 
مدير العقود الحكومية

العدد: ٥٤١٢                                                                         م/ (تنويه)                                                        التاريخ : ٢٠١٩/٩/٩

جمهورية العراق 
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت 
رقم االضبارة: ٢٠١٩/٢٥١١
التاريخ: ١١ |٩ | ٢٠١٩

إعــــــــــــــــــــــالن 
ــم ٧٩٢/٢ م٣٨ الخاجية الواقع َّـ الكوت  ــل اِّـرق تبيع مديرية تنفيذ الكوت العقار تسلس
ــب الدائنة (هبه عبد  ــد الحافظ) اِّـحجوز لقاء طل ــاجده عبد الرحمن عب ــد للمدينة (س العائ
ــراء مراجعة هذه  ــون دينار، فعلى الراغب بالش ــر) البالغ (٢٠,٠٠٠,٠٠٠) ملي الهادي ناص
اِّـديرية خالل مدة (٣٠ يوماً) تبدأ من اليوم التالي للنشر مستصحبا معه التأمينات القانونية 
ــرة من اِّـائة من القيمة اِّـقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية  عش

على اِّـشرتي.
اِّـنفذ العدل
عقيل خليل خلف الخرساني

اِّـواصفات:ـ 
١-موقعه ورقمه:- العقار اِّـرقم  ٧٩٢/٢ م٣٨ الخاجية بستان ملك صرف حسب ما مثبت 
ــيدة أمام القطعة موضوع  ــيدة عليها الدور اِّـتناثرة وبنايات وأبنية مش َّـ صورة العقار مش

االضبارة منها خالية من اِّـشيدات وقت اجراء الكشف (٥ دونم) السهام. 
٢-جنسه ونوعه:- 

٣-حدوده واوصافه :- 
٤-مشتمالته :- 

٥-درجة العمران : 
٦-مساحته :-

٧- الشاغل:- للشركاء
ــهام اِّـباعة البالغة ٣٦٢ سهما والتي تعادل ٨٧م٢ مبلغ ثمانية  ٨-القيمة اِّـقدرة:- لالس

عشر مليون دينار.

جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوت
رقم االضبارة: ٢٠١٩/٢٦٧٧
التاريخ: ٢٠١٩/٩/٨

اُّـ / اِّـنفذ عليه / علي محسن عبد الرضا
ــزة) بموجب الكتاب  ــرطة الع لقد تحقق لهذه اِّـديرية من (مركز ش
ــة  ــل االقام ــول مح ــك مجه ــم ١٤٤٤٥ َّـ ٢٠١٩/٩/٤ أن اِّـرق
ــراء التبليغ  ــار يمكن اج ــت او مخت ــم او مؤق ــك موطن دائ ــس ل ولي
ــتناداً للمادة (٢٧) من قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا  عليه، واس
ــة عشر يوماً تبدأ من  بالحضور َّـ مديرية تنفيذ الكوت خالل خمس
ــر ِّـباشرة اِّـعامالت التنفيذية بحضورك وَّـ حالة  اليوم التالي للنش
ــر هذه اِّـديرية باجراءات التنفيذ الجربي وفق  عدم حضورك ستباش

القانون.
اِّـنفذ العدل
علي رضا علي الخطاوي

اوصاف اِّـحرر:
كتاب مركز شرطة العزة اِّـرقم اعاله مع شعار مختار منطقة العزة

(مقتبس حكم غيابي)
رقم اِّـقتبس
١٢٨٩/ج/٢٠١٩

اسم اِّـحكمة: محكمة قوى االمن الداخلي االوُّـ للمنطقة الثالثة / بغداد
اسم اِّـتهم ورتبته ووحدته: اِّـالزم. اول محمد عماد فارس ناصر الحسان/ مديرية شرطة الكهرباء

اسم األم للمتهم: سحر سليم محمد
رقم الدعوى وتاريخها: ١٢٨٩/ج/٢٠١٩

تاريخ ارتكاب الجريمة: ٢٠١٧/٧/٦
تاريخ الحكم: ٢٠١٩/٨/٢٥

اِّـادة القانونية: (٣٢) ق.ع.د رقم ١٤ لسنة ٢٠٠٨ اِّـعدل
خالصة الحكم/

ــارب اِّـالزم. اول (محمد عماد فارس  ــن الداخلي االوُّـ للمنطقة الثالثة/ بغداد على اِّـدان اله ــت محكمة قوى االم حكم
ناصر الحسان) باسم الشعب ما يلي: 

ــجن ِّـدة (٦) (ست سنوات) استنادا ألحكام اِّـادة (٣٢/ أوال) ق.ع.د رقم ١٤ لسنة ٢٠٠٨ اِّـعدل لتسببه بعطل  ١. بالس
ــاصي (MM٧UN٢٣٦٨٣W٣١٦٥٩٠) موديل  ــم الش ــة (٢٧٦٢) رق ــازدا بيك أب واِّـرقم ــة نوع م ــة الحكومي العجل
(٢٠٠٣) اللون (ابيض) وتركها َّـ رحبة العجالت بدون تصليح العوارض عندما كان يشغل منصب ضابط اآلليات ِّـديرية 

شرط الكهرباء.
ــه مبلغ قدره (١,٢٠٠,٠٠٠) مليون ومائتني الف دينار عراقي عن قيمة االضرار الحاصلة بالعجلة الحكومية  ٢. تضمين
ــب ما جاء بقرار اللجنة  ــنة ٢٠٠٨ اِّـعدل وحس ــتناداً ألحكام اِّـادة (٣٢/ ثانياً) ق.ع.د رقم ١٤ لس ــار اليها اعاله اس اِّـش

الفنية – معمل التصليح اِّـتوسط ذي العدد (٥٢) َّـ ٢٠١٩/٧/٣ على ان تستحصل منه بالطرق التنفيذية. 
٣. طرده من الخدمة َّـ قوى االمن الداخلي استناداً ألحكام اِّـادة (٣٨/ أوالً/أ) ق.ع.د رقم ١٤ لسنة ٢٠٠٨ اِّـعدل.

٤. اعتبار جريمته مخلة بالشرف استناداً ألحكام الفقرة (٢١/ أ-٦) ق.ع رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ اِّـعدل.
٥. اعطاء اِّـوظفني العموميني صالحية القاء القبض عليه اينما وجد لتنفيذ الحكم الصادر َّـ حقه استناداً ألحكام اِّـادة 

(٦٩/ ثانياً) من ق.أ.د رقم ١٧ لسنة ٢٠٠٨.
٦. إلزام اِّـواطنني باإلخبار عن محل اختفاء اِّـدان استناداً ألحكام اِّـادة (٦٩/ ثالثاً) ق.أ.د رقم ١٧ لسنة ٢٠٠٨.

٧. حجز أمواله اِّـنقولة وغري اِّـنقولة استناداً ألحكام اِّـادة (٦٩ رابعاً) ق.أ.د رقم ١٧ لسنة ٢٠٠٨.
ــار) تصرف له بعد  ــدره (ثالثون ألف دين ــد الرضا حمود) مبلغ ق ــني عب ــاب محاماة للمحامي اِّـنتدب (حس ــد أتع ٨. تحدي

اكتساب الحكم الدرجة القطعية. 
ــنة ٢٠٠٨ قابالً لالعرتاض  ــتناداً ألحكام اِّـادة (٦٥/ اوالً وثانياً) ق.أ.د رقم ١٧ لس ــاً صادراً باتفاق اآلراء اس ــاً غيابي حكم

َّـ ٢٠١٩/٨/٢٥.
                            العميد الحقوقي                                     العميد الحقوقي                                    اللواء الحقوقي

                          عادل كاظم مهدي                                  عزيز فلحي كزار                                    احمد شاكر جعفر
                                    عضو                                                       عضو                                                 رئيس اِّـحكمة

فقدان جواز

ــفر اِّـرقم  ــواز الس ــد ج فق
 (B B 0 1 4 4 5 4 5 )
ــواري)  بات ــهيل  (س ــم  باس
ــية،  الجنس ــي  بنغالديش
ــر  ــن يعث ــى م ــاء عل فالرج
ــم  بالرق ــال  االتص ــه  علي

.(٠٧٧٠٦٢٥٢٤٥٣)

مع التقدير.



ــرة عن فكرة  ــع احتاد الك تراج
ــوبر العراقي  ــاء كأس الس إلغ
ــدد  ــرطة والزوراء، وش بني الش
ــي موعدها  ــا ف ــى إقامته عل

احملدد ١٤ سبتمبر/أيلول اجلاري.
ــس جلنة  ــي جبار رئي ــال عل وق
ــابقات ونائب رئيس احتاد  املس
الكرة، في تصريحات  ان «احتاد 
ــاراة كأس  ــيقيم مب الكرة س

ــا احملدد». ــوبر في موعده الس
ــاء لم  ــرار اإللغ ــاف ان «ق وأض
ا، جلنة املسابقات  يكن مدروسً
ــا بإقامة املباراة  تؤكد التزامه
ــرطة أو  ولن تقبل اعتذار الش

الزوراء».
ــار حديثه بالقول ان  وختم جب
ــيحدد  امللعب  «احتاد الكرة س

الذي سيحتضن اللقاء».

مدرب  كاتانيتش،  سريتشكو  السلوفيني  طالب 
موعد  تأمني  العراقي،  االحتاد  العراقي،  املنتخب 
العبني   ٣ ملتابعة  والسويد؛  كرواتيا،  إلى  لسفره 

عراقيني محترفني في بلدان أوروبية.
ان  تصريح  في  االحتاد  من  مقرب  مصدر  وقال 
بالتوافق  سفره  بتأمني  االحتاد  طالب  «كاتانيتش 
حمد  جيلوان  هم  العبي   ٣ تنتظر  التي  املهام  مع 
احملترف  والثنائي  الكرواتي)،  كي  ان  انش  (جوريكا 
بالدوري السويدي ياسر قاسم الذي سبق له متثيل 
املنتخب في بطولة أسيا ٢٠١٥، وكذلك ريوان أمني.

وبني ان «متابعة الالعبني الثالثة أتت بعدما وصلت 
معلومات وافية لكاتانيتش لوجود العبني عراقيني 
وبالتالي  األوربية،  البلدان  من  عدد  في  محترفني 
فضل كاتانيتش متابعة الالعبني الثالثة في األيام 

املقبلة».
زيارته  تأمني  مت  حال  في  كاتانيش  أن  إلى  وأشار 
لكرواتيا والسويد وتولدت لديه القناعة إلضافة أي 
يكون هذا  أي منهم طاملا  يتردد في ضم  لن  العب 

الالعب إضافة نوعية للمنتخب.
يذكر أن عددًا كبيرًا من الالعبني العراقيني املغتربني 

منتشرين في كثير من املالعب األوروبية.
من جانب اخر أكد صفاء هادي، العب وسط املنتخب 
أسود  خاضها  التي  التجريبية  املباراة  أن  العراقي، 
انتهت  والتي  األردن،  في  أوزبكستان  أمام  الرافدين 

بالتعادل السلبي، كشفت هوية املنتخب العراقي 
احلقيقية.

انتهت  املباراة  أن  «رغم  تصريحات:  في  هادي  وقال 
بالتعادل السلبي لكن الالعبني قدموا مباراة جيدة 
واحملاوالت  واالستحواذ  اجلماعي،  اللعب  حيث  من 
من  يعد  الذي  األوزبكي،  املنتخب  مرمى  على 
كنا  ذلك  مع  اآلسيوية  بالقارة  املتطورة  املنتخبات 

الطرف األفضل في املباراة».
وأضاف «املباراة منحت املدرب صورة جديدة لالعبي 

بتصفيات  األولى  املباراة  خالف  على  املنتخب 
مع  اإليجابي  بالتعادل  انتهت  والتي  العالم  كأس 
املنامة  في  العبني  خاللها  تأثر  والتي  البحرين، 
بدرجات الرطوبة العالية على العكس من األجواء 

هنا في عمان».
ا،  مقنعً يكن  لم  البحرين  مباراة  في  «األداء  وتابع 
لكن الوضع سيختلف في املباراة املقبلة أمام هوجن 
املباراة ستكون في ملعبنا وبني  وأن  كوجن، السيما 

جماهيرنا وبالتالي سنكون مطالبني بالتعويض».

�� NO. 3260 . THU . 12 . SEP .2019 العدد (٣٢٦٠) الخميس  ١٢ /٩ / ٢٠١٩   

ÜÌÜ¶a@Èj«¸@Ú”b�i@·‹énÌ@Ô‹Ó«b8�a
تسلم النادي اإلسماعيلي،   
بطاقة  الثالثاء،  االول  امس 
طارق  همام  اجلديد  الوافد 
العراق،  منتخب  جنم 
الدراويش  لصفوف  املنضم 

في صفقة انتقال حر.
في  طارق  همام  ولعب 
بداية  أندية  عدة  صفوف 

ثم   ، اجلوية  القوة  من 
شباب األهلي دبي والظفرة 
واالستقالل  اإلمارات،  في 

اإليراني.
ومن املنتظر أن يصل همام 
طارق، مصر خالل ٤٨ ساعة، 
منتخب  لصفوف  يعود  ثم 
حاليًا  يخوض  الذي  بالده 

ت  لتصفيـا ا

ملونديال  املؤهلة  املشتركة 
٢٠٢٢ وكأس آسيا ٢٠٢٣.

مع  اإلسماعيلي  ويلتقي 
 ١٣ بنغازي،  أهلي  نظيره 
في  اجلاري،  سبتمبر/أيلول 
بكأس   ٣٢ الـ  دور  ذهاب 
لألندية  السادس  محمد 

األبطال.

 بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 
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زوروا موقعنا على االنرتنت:
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 بغداد / 

 بغداد / 

ال

نبض الشارع

متاما  منتخبنا  أنهى   ٢٠١٧ عام  من  املوعد  هذا  ففي 
رحلته في تصفيات املونديال املاضي ٢٠١٨ ، بفوز على 

منتخب اإلمارات بهدف ألمين حسني ..
واليوم وبعد سنتني متاما ، وفي املوعد نفسه ، تنطلق 
قطر  مونديال  إلى  املؤهلة  آسيا  تصفيات  في  رحلتنا 
وطاقما  العبني  منتخبنا  في  وثقة  امل  وكلنا   ،  ٢٠٢٢
تدريبيا وإداريا ، وقد كان على اجلميع أن يقف معهم في 
موعد مبكر وليس محاولة تكسير مجاذيفهم كل هذه 

األسابيع ثم نتحول اليوم فقط إلى دعمهم!
* * *

في اخلامس من أيلول ٢٠١٧ كان منتخبنا يحقق تطورا 
ملموسا في نتائجه خالل تصفيات كأس العالم ، بعد 
بأن  أذكـّركم  .. فقط  االولى  أن كان متعثرا في اجلوالت 
 (٧) بعد  املنتخب  عهدة  تسلـّم  قاسم  باسم  املدرب 
مباريات في التصفيات النهائية لم يجمع منها املنتخب 

سوى (٤) نقاط .. 
صنع  ذلك  وبعد 
واملدرب  املنتخب 
إذ   .. فعال  الفارق 
جمعنا (٧) نقاط 
مباريات   (٣) في 
اليابان  أمام 
وتايالند واإلمارات 
جانب  إلى   ..
وديا  التحسن 
أمام األردن وكوريا 

اجلنوبية ..
* * *

من   ٢٠١٨ مونديال  صفحة  انقضاء  ومع   .. باإلجمال 
الزمن العراقي ، أقول إننا أهدرنا فرصة تاريخية في تلك 
التصفيات .. وكان علينا التحلي بالصبر خالل الرحلة 
 ، إليه هذه املرة  .. وهو ما ندعو  الطويلة منذ إنطالقها 
املنتخب حتى  الرحلة طويلة وتستوجب مؤارزة  فهذه 
آخر رمق من األمل في التصفيات ، وليس انتهاز أية تعثر 

لالنقضاض عليه ، والتخلي عنه!
* * *

نحن مع منتخبنا اليوم ، وكل يوم .. ال خيار آخر أمامنا 
.. يجمعنا به القدر ، واالنتماء ، والهوية .. فهو منتخبنا 
مهما يكن شكل العبيه أو مدربه أو من يعمل معه أو 

من يشرف عليه ..
الذي  املشوار  مطلع  في  الرافدين  ألسود  وبالتوفيق 
نتمنى أن يطول حتى الوصول إلى أفضل ظهور ومردود 

ممكنني في التصفيات.

@NN@HfiÏ�‹�Ìc@Â�fl@è�flb�®aI
@ÚœÖbñfl@Îc@ÚÌåflâ@›‡∞

NN@èflc@bËÓ€g@oËjn„a@ÚÓ±âbm
علي رياح 

َّـ الخامس من أيلول ٢٠١٧ كان 
منتخبنا يحقق تطورا ملموسا َّـ 
نتائجه خالل تصفيات كأس العالم   
بعد أن كان متعثرا َّـ الجوالت االوُّـ 
.. فقط أذكـّركم بأن اِّـدرب باسم 
قاسم تسلـّم عهدة اِّـنتخب بعد (٧) 
مباريات َّـ التصفيات النهائية لم 
يجمع منها اِّـنتخب سوى (٤) نقاط 

@ZÖbÁ@ıb–ï@Î@biÎâÎc@ø@¥œ6™@¥j«¸@S@ÜïäÌ@ìnÓ„bmb◊
ÊbnéÿiãÎc@‚bflc@päË√@Ô”aä»€a@kÇn‰Ωa@ÚÌÏÁ

äiÏé€a@êd◊@ıbÃ€g@Â«@…ua6Ì@Ô”aä»€a@Öb§¸a

السوبر  مباراة  إقامة  العراقي،  الكرة  احتاد  قرَّر 
والزوراء (بطل  الدوري)،  العراقي بني الشرطة (بطل 
الكأس) على ملعب الكوت األوملبي، بحسب ما أكد 

مصدر  مطلع.
بإقامة  نهائيًا  قرارًا  اتخذ  «االحتاد  إنَّ  املصدر،  وقال 
محافظ  أكد  بعدما  الكوت،  ملعب  على  املباراة 
الكوت قدرة احملافظة على احتضان املباراة، ووجود 

فنادق قادرة على استضافة الفريقني وأنصارهم».
الذي لن  والفريق  املباراة،  إقامة  ان «االحتاد قرر  وبني 
الشهر  من   ١٤ يوم  لها  احملدد  املوعد  في  يحضر 
اآلخر،  الفريق  باللقب  ويتوج  خاسرًا،  يعد  اجلاري، 

احلاضر إلى امللعب خلوض املباراة».
حول  االتهامات  تبادلتا  الفريقان،  إدارة  أن  يُذكر 
بعرقلة  اآلخر  واتهام  املباراة،  بإقامة  رغبتهما 

إقامتها.

Ô”aä»€a@äiÏé€a@Òaâbjfl@Âön∞@pÏÿ€a@k»‹fl



11هموم الناس
ــا ذي العدد  ــة بكتابه ردت وزارة الداخلي
ــرته  ــى ما نش ــي ٢٠١٩/٩/٨ عل (٤٦٩٢) ف
ــم (٣٢٢٢) الصادر  ــا بعددها املرق جريدتن
بتاريخ ٢٠١٩/٧/١٠ على الصفحة االخيرة 
ــت عنوان (هذا ما يحصل من طوابير  وحت
ــة .. ننتظر وقفة  ــرور العام ــر امل في دوائ
ــذه الظواهر ).  ــجاعة النهاء ه جادة وش

وفي ما يلي نص الرد:ـ 
ــميا في  ــبت دواما رس ــون يوم الس ١.يك
ــازات  ــجيل واالج ــع التس ــع مواق جمي
واستمرار الدوام الرسمي اليومي لغاية 
ــاء الستيعاب  ــاعة السادسة مس الس

اكثر عدد من املراجعني .
ــع  املواقع  ــاب الدخول جلمي ــم ب ٢.تنظي
ــف  ــة التي تكون فيها جلان كش وخاص
ــد رفع  ــات بع ــت اللوح ــات وتثبي املركب
ــادة رصفها  واع ــة  الكونكريتي ــل  الكت
ــكل منظم لغرض تهيئة مساحات  بش
كافية الستيعاب اكبر عدد من املركبات 

وكذلك تسهيل دخول املراجعني .
ــج  ــة تروي ــة وآلي ــات الدالل ــع لوح ٣.وض
االجراءات  ــيط  تبس وكذلك  ــالت  املعام
ــرض  ــة لغ ــادات التوعوي ــض االرش وبع

استدالل املراجعني .
ــات انتظار املراجعني وزيادة  ٤.تهيئة قاع
ــزة تبريد  ــب اجه ــي ونص ــدد الكراس ع
ــعة (٤) طن ومبعدل (٦) اجهزة  جديدة س
ــات و (٤) اجهزة في  ــع التاجي ــي مجم ف
ــى صيانة  ــينية اضافة ال ــع احلس مجم
اكثر من (٢٠) جهاز تبريد (سبلت) عاطل 
عن العمل وكذلك ادامة الساحات وزيادة 

اعداد املسقفات ومصاطب اجللوس.
٥.تهيئة قاعات للتصوير تزويدها باالثاث 
مع زيادة محطات  االستقبال الستيعاب 

اكثر عدد من املراجعني.
ــاحات اخلاصة  ٦.جتهيز اجلملونات والس
بانتظار املراجعني مببردات هواء وكراسي 
ــرادات ماء لغرض راحة املراجعني اثناء  وب

فترة االنتظار.
ــادة اعداد  ــراء التدوير الوظيفي وزي ٧.اج
ــبة  ــاء الصناديق واحلاس ــني وامن املدخل
ــبات  حاس ــداد  اع ــك  وكذل ــذ  واملناف
ــحب االستمارة  ــبات س التصوير وحاس
ــركة مدار دجلة  وزيادة اعداد موظفي ش
للسيطرة على الزخم وتخفيف العبء 

على املواطنني.
ــة  الغزالي ــي  موقع ــتحداث  ٨.اس
ــوق  الس اجازات  ــد  ــتمية لتجدي والرس
وتزويدها باالثاث الكامل ووسائل الراحة 
ــة ومت العمل  ــتلزمات االداري وكافة املس
بها اعتبارا من تاريخ ٢٠١٩/٧/١٥ من اجل 
ــى موقعي التاجيات  تخفيف الزخم عل
ــالت املواطنني  ــينية واجناز معام واحلس

بالسرعة .
ــع بالتواجد  ــة مدراء املوق ٩.توجيه كاف
ــارج غرفهم واالطالع على احتياجات  خ
ــتمرة واجلادة  ــة املس ــني واملتابع املواطن
ــن  ضم ــبني  واملنتس ــاط  الضب ــة  لكاف
ــاد ومحاسبة  مواقعهم ومعاجلة الفس

املقصرين وفق الضوابط القانونية .
ــع  مجم ــى  عل ــبء  الع ــف  ١٠.لتخفي
ــع  موق ــل  بنق ــرة  املباش مت  ــات  التاجي
ــات حرف(م)  ــجيل املركبات/ التاجي تس
ــاء الدوام  ــع الغزالية بعد انته الى موق
ــق ٧/١٨/  ــوم اخلميس املواف ــمي لي الرس
ــي  الفعل ــل  بالعم ــرة  واملباش  ٢٠١٩
ــتقبال املراجعني في املكان اجلديد  واس
ــق ٧/٢٠/ ٢٠١٩ وفي  ــبت املواف ــوم الس ي
نفس السياق مت نقل تسلسالت مركبات 
ــى ١١٨,٠٠٠) من موقع  ــن (١ ال ــرة م االج
ــتمية الى موقع الكاظمية االجرة  الرس
ــات اخلصوصي  ــالت املركب ونقل تسلس
ــل  ــل ٢٠٠٣/٤/٩) من تسلس ــدمي (قب الق

ــع  موق ــن  م  (٣٠٠,٠٠٠) ــى  ال  (٢٥٠,٠٠٠)
تسجيل اخلصوصي الثانية (الطوبجي) 
لغرض توحيد العمل االمر الذي ينعكس 

ايجابيا على سرعة االجناز .
ــكر  (البينة اجلديدة) تتقدم بوافر الش
ــة  ــان وزارة الداخلي ــان لفرس واالمتن
ــات واالعالم  ــم دائرة العالق وبضمنه
ــا  مل ــتمرة  املس ــم  متابعته ــى  عل
ــره من موضوعات تخص هموم  تنش
ــي وتتمنى  ــاكل املواطن العراق ومش
ــداد والتوفيق في  لهم املزيد من الس
ــار عند  اجناز مهامهم. وتتمنى ان يش
االجابة الحقا الى رقم الصفحة التي 

يتم الرد عليها.
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ــوا وانصفوا  ــا البرملانيون صحح ايه
ــق الى اصحابه.. واعدلوا واعيدوا احل

ــنة  قانون التقاعد املوحد رقم ٩ لس
ــرا)  (عاش  ٣٠ ــة  صفح ــن  م  ٢٠١٤
ــهادة الدبلوم  ــات ش ــح مخصص من
والبكالوريوس واملاجستير والدكتوراه 
ــهادات االخرى,  في حني اهملت الش
ــة  ــطة واالعدادي ــة واملتوس االبتدائي
ــك؟  ومن  ــل ذل ــاذا حص ــرق؟ ومل مالف
حقنا في مخصصات الشهادة لكي 
تتم العدالة واملساواة بني املتقاعدين 
ــؤولية ذلك  و ال ندري من يتحمل مس
رئيس البرملان ام اللجنة القانونية ام 

ــابقون.كفاية كتابة  الس البرملانيون 
ــب  ــا حقنا من نس ــد اعطون باجلرائ
ــة  االبتدائي ــهادة  اخملصصات.الش
ــهادة  الراتب.الش ــن  م  ٪٣ ــرح  نقت
ــهادة  ــطة ٤٪ من الراتب.الش املتوس
ــل ذلك  ــم يحص ــة ٥٪.وان ل االعدادي
ــهادات  الش ــات  مخصص ــاء  فالغ
ــدل وال نأخذ  ــا لكي يتم الع جميعه
ــاب  ــهادة على حس ــات ش مخصص

شهادات االخر ولكي يتم العدل. 

لفيف من اِّـتقاعدين

ÒÖbËë@pbññ´@NN@¥€Î˚éΩa@ÒÖbé€a@µa

ــة احملافظات مطالبة  ــلمية في كاف ــم العراق تظاهرات س    تع
ــي اجلريح مطالبة  ــعب العراق ــات التي يفتقر اليها الش باخلدم
ــم العراق ان  ــر في جس ــاد واملنتش ــي القضاء على افة الفس ف
ــة املطالبة في  ــوزارات منظم ــت الى مقرات ال ــرات حتول التظاه
انصاف اخلريجني اصحاب الشهادات الكبيرة وان كل هذه االمور 
ــرف الى متى  ــروعة ال نع ــى هذه املطاليب املش ــم جند نفعا ال ل
ينصاع املسؤولني ملطاليب الشعب العراقي.ان سراق املال العام 
ــب مغرية ومخصصات    ــي ارض العراق روات ــرحون وميرحون ف يس
ــن ٤٠٪ دون خط الفقر  ــعب العراقي يعيش فيه اكثر م وان الش
شعب مجاهد ال تنقصه العزمية والغيرة وحب الوطن رغم هذه 
الظروف التي يعيشها شعب ابنائه الغيارى في قواته املسلحة 
ــعبي البطل يخوضون معارك الشرف  ــد الش ــلة واحلش الباس
ــيل دماؤهم الزكية تروي ارض العراق بشرف هذه  والكرامة وتس
ــارد اذناب  ــجعان تط ــواعد املقاتلني العراقيني الش ــاء .. س الدم
ــعبنا وبدون  ــدة الوهابية وداعش اجملرم الذي يقتل ابناء ش القاع
ــق التي  تخضع  ــرورا بكافة املناط ــي املناطق الغربية م ــز ف متيي
ــن واملوصل واليوم  ــة وصالح الدي ــي الرمادي والفلوج لداعش ف
ــة املناطق  ــعبي في كاف ــدنا الش ــلحة وحش ــار قواتنا املس تث
ــوريا ..  ــقيقة س ــدة الى حدود العراق مع الش ــة املمت الصحراوي
ــني عن العراق مبا ميلكون  ــي كل العراقيني اخمللصني  املدافع نحي
ــاء اهللا الى كل  ــادم ان ش ــر ق ــس وان النص ــي والنفي ــي الغال ف

العراقيني الغيارى.
مطشر هزاع الدنبوس الكناني

هاتفنا املواطن (رسول احلمداني) من سكنة محافظة بابل وذكر 
ــني  ــن ذوي االحتياجات اخلاصة من كال اجلنس ــان املتقاعدين م ب
ــتلمون رواتبهم التقاعدية  ــن والذين يس واغلبهم من كبار الس
ــع االلكتروني  ــة عن طريق الدف ــيد/٥ فرع احلل من مصرف الرش
ــاعات طويلة وافاد  ــتالم رواتبهم لس يعانون من التأخير في اس
ــهيل  ــى ادارة املصرف لتس ــرح املوضوع عل ــبق وان مت ط ــه س ان
ــى املصرف  ــه نرجو االيعاز ال ــدوى, علي ــن دون ج ــراءات ولك االج

املذكور بتسهيل امورهم واالبتعاد عن اساليب الروتني القاتل.
رسول الحمداني // موبايل/٠٧٧٠٩٨٣٥١٥٨

ــكا عدد من املواطنني من الفوضى املرورية  ش
ــم خصوصا في اوقات  ــي تقاطع باب املعظ ف
ــمي ومع  الذروة صباحا مع بداية الدوام الرس
انتهائه بعد الظهر وما يشكل اهمية كبيرة 
ــوارع وجود  ــير في هذه الش ــي تنظيم الس ف
ــي تنقل لها حاالت  ــات الصحية الت املؤسس
ــيارات  ــة وصول س ــة, وان عرقل ــة طارئ صحي
ــات يؤدي في بعض  ــعاف لهذه املؤسس االس
ــر الذي  ــان الى الوفاة ورغم اكمال اجلس االحي
ــيئا من هذا  ــرض ان يخفف ش ــن املفت كان م
ــازال غير مرض,  ــال تقريبا م ــام, اال ان احل الزح

ناهيك عن استغالل البعض للمقتربات التي 
ــكل  ــون العجالت بش ــر جلهة رك حتت اجلس
ــوائية  ــر, رد على ذلك عش ــي وناف ــر قانون غي
ــاة عبر  ــة مرور املش ــني وطريق ــة اجلوال الباع
الشوارع, ويتساءلون عن اختناقات الشوارع 
ــؤول عن  ــؤولية من؟! ومن املس في بغداد مس
ــروري التي مازالت تعيش بني  كارثة الزحام امل
ــرض عضال منذ عام ٢٠٠٣, هل  ظهرانينا كم
ــيارات حتى  ــتيراد ماليني الس هو بسبب اس
اغرقت بغداد وبقية احملافظات بطوفان املاليني 
ــة وبقية  ــوم العاصم ــرك في عم ــا تتح منه

ــف االف املركبات  ــات, ان الزحام وتوق احملافظ
يتسبب في تعطل مصالح الناس وهدر كبير 
ــؤال الذي يعتلج في  وفظيع في الوقت.. الس
ــي اتون  ــون يوميا ف ــاس وهم يكتب ــوب الن قل
ــه؟ قبل فترة  ــؤول عن الزحام القاتل من املس
ــدر الفريق  ــرا عندما اص ــر الناس خي استبش
ــات بغداد  ــي قائد عملي ــن جليل الربيع الرك
ــوائية التي تقام  ــرا بازالة الكراجات العش ام
ــردي ودون موافقات من  ــكل ف هنا وهناك بش
ــؤولة من قبل البعض  اجلهات الرسمية املس
الذين اتخذوا من الساحات الفرعية كراجات 
ــببت  ــوارع مما تس ــزا كبيرا من الش ــذ حي اخ
بزيادة الزحام املروري ناهيك ان اغلب سيارات 
احلمل والكيا والتاكسيات يركنون عجالتهم 
ــارع دون ادخالها في الكراجات  على ميني الش
اخملصصة املوجودة في مناطق مختلفة وهذا 
ما تسبب بفوضى عارمة وزحام شديد وقاتل, 
ــببا يضاف اال  ــرة اخرى كانت س هنالك ظاه
وهو وجود خطوط سيارات الكوستر والكيات 
ــي مناطق  ــارع ف ــى ميني الش ــف عل ــي تق الت
ــة دون ان يدخلوا الى  ــن العاصم ــة م مختلف
ــا وهذا االمر  ــات اخملصصة وما اكثره الكراج
ــاهده القاضي والداني يوميا فأين الرقابة  يش
ومن هي اجلهة املسؤولة للمحاسبة وتنظيم 
ــؤون هؤالء, فمن الذي يتصدى ويحرم  امور وش
ــؤولني ان  ــادة املس التجاوزات؟ , نأمل من الس
ــارع لالطالع على االزمة التي  ينزلوا الى الش
قضت مضاجع اجلميع. مجرد رأي نضعه امام 
ــدون احلل االمثل  ــة علهم يج ــات املعني اجله

والناجع.
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من النافذة

ــات والبحوث  ــكر مركز حراب للدراس ــي البدء اود ان اش    ف
(منظمة غير حكومية) الرسالهم كتابا معنونا الى مجلس 
ــع املدني بخصوص  ــداد/ جلنة منظمات اجملتم محافظة بغ
ــأن موضوع  ــب منا كجريدة اجراء حتقيق صحفي بش الطل
ــاركات  ــات احلكومية باملبادرات واملش ــتجابة املؤسس اس
املقدمة من قبل منظمات اجملتمع املدني, اذ عقد مركز حراب 
ــون الدفاع  ــة حوارية حول قان ــات والبحوث جلس للدراس
ــوان (تفعيل الدور  ــنة ٢٠١٣ وحتت عن املدني املرقم (٤٤) لس
احلكومي واملؤسساتي لتأمني متطلبات السالمة واحلماية 
ــي دعت الى انعقاد  ــباب واملبررات الت للمواطنني) ومن االس
ــى تقارير  ــتنادا ال ــرة احلوادث اخملتلفة اس ــة فهي كث الورش
ــر احلكومية  ــات احلكومية وغي ــادرة من اجله ــوادث الص احل
ــائر  ــاة العديد من الناس اضافة الى اخلس ــي اودت بحي والت
ــوادث احلريق التي  ــة ومنها ح ــة والعام ــكات اخلاص باملمتل

حصلت مؤخرا و االحداث 
الى ما  ــة  اضاف ــة  املروري
ــرق  غ ــادث  بح ــل  حص
ــارة املوصل والتي راح  عب
ضحيتها اكثر من (١٠٠) 
شخص بني طفل وامرأة, 
ــة املوضوع  ونظرا الهمي
بحياة  املباشرة  وعالقته 
ــاء  ابن ــن  م ــكان  الس
ــا العراقي البد  مجتمعن
ــي  ــل االلزام ــن التفعي م
ــي  ــاع املدن ــون الدف لقان
ــنة ٢٠١٣  املرقم (٤٤) لس

ــى مما هو  ــس الى اعل ــات املالية واحلب ــغ العقوب ــع مبال ورف
ــه ليكون رادعا عند اخملالفات اضافة الى تفعيل العمل  علي
ــات والعودة الى  ــان احملافظ ــية او جل ــواء الرئيس باللجان س
ــائل  ــي مع وجود مراقبة بوس ــراء الدفاع املدن ــل بخف العم
ــاس  متطورة لالبنية ذات النفع العام او تلك التي   لها مس
ــالمته كما يتوجب القيام بحملة وطنية  بأمن املواطن وس
ــاهم بها  ــالمة العامة تس ــروط الس لتوعية املواطنني بش
ــة والدفاع املدني  ــات اجملتمع املدني والدوائر االعالمي منظم
ــة بغداد ومحافظة بغداد.على ان  والبلديات والصحة وامان
يتم انشاء موقع الكتروني للدفاع املدني موضح فيه كافة 
االجراءات الالزمة للحماية والسالمة وتأمني اجهزة االتصال 
ــل مبينا فيه  ــداد دليل اجراءات العم ــاالت الطوارئ واع بح
الكيفية الالزمة ملنح التراخيص والشروط الواجب توفرها 
ــآت واالجهزة واملعدات  ــذه التراخيص ولكافة املنش ملنح ه

ومبا يحقق احلماية والسالمة الالزمة للمواطنني كافة.

يتوجب القيام 
بحملة وطنية 
لتوعية اِّـواطنني 
بشروط السالمة 
العامة

أحمد البياتي

ــن بعد ان ضرب على يديه     قال لي احد املتقاعدين من كبار الس
ــوم تلغى رواتبنا  ــوف يأتي ي ــن جواب صاحب ال ( كي كارد) ...س م
التقاعدية النهم يظنون اننا نأكل وننام فقط وعالة على الدولة 
ــتحق من اجلميع احلب والتكرمي  العراقية ! . احلشد الشعبي يس
ــن لهم الراتب الذي يعينهم  ــر ومن واجب الدولة ان تضم والتقدي
ــل الوطن  ــوا الغالي من اج ــاة كونهم قدم ــم على احلي وعوائله
ــتقطاع االخير من راتب املتقاعد بحجة  ــان .االس واحلياة واالنس
دعم احلشد ( ٢٥ ) الف دينار نقول لهذا الذي اصدر القرار اال يجب 
ــر وامتيازاتك العالية جدا  ــون اول من يضحي براتبك الكبي ان تك

بدال من قطع قوت الفقراء واملعدمني؟
وهاب السيد

ــدل في بغداد اجلديدة وتطلب  ــي الضرورة لدائرة كاتب الع    قادتن
ــتمارات   لوكالة محامي يثبت فيها اسمي واسم  االمر ثالث اس
ــاخها   ــزة اليكلف استنس ــاذج مطبوعة وجاه ــي من ــي  وه احملام
ــني دينار ا لكن صاحب مكتب االستنساخ  الح واصر على  خمس
ــاي واعتذرنا بصعوبة لكن  ــدمي قنينة ماء وقدح  ش ضيافتنا وتق
ــخ  وفوجئنا ان  ــار عن ثالث نس ــرة االف  دين ــا طلب  عش صاحبن
رسوم الوكالة ارتفعت من ٥٠٠دينار الى ١٧الف دينار وطابع بالفي 
دينار لتقاعد احملامني... خالصة القول ان انهاء هذا االبتزاز بسيط 
جدا ان تتولى الدائرة احلكومية جتهيز املواطن باالستمارة ومقابل 

ثمن معقول وبهذا نقطع الطريق على املبتزين.
استاذ جامعي

ــد مراجعتهم لدائرة  ــهداء ضحايا اإلرهاب عن ــف من ذوي ش لفي
ــتالم الرواتب  ــرض اس ــرقي لغ ــي منطقة الباب الش ــد ف التقاع
ــبب  ــار عن الس يتفاجأون بعدم وجود راتب لهم وعند االستفس
ــق املوظفون  ــة ويختل ــافية ومقنع ــى اجابة ش ــون عل اليحصل
ــرات الواهية وال  ــن التبري ــرة الكثير م ــذه الدائ ــي ه ــن ف املوجودي
ــات (معاملتكم مفقودة  ــون جوابا حقيقيا ومن هذه االجاب يعط
راجعونا بعد فترة ) وكأن هذا املوظف اليعي حجم املعاناة واجلهد 
ــارب او فندق  ــل اضافة الى البحث عن اق ــن تكاليف اجور النق م
ــية املعامالت اضافة  ــع . الروتني القاتل في متش ــت فيه املراج يبي
ــر والنقمة ..  ــبب التذم ــاعر املراجعني تس ــتخفاف مبش الى االس
ــت  ــوا اهللا في هؤالء واجنزوا معامالتهم على اكمل وجه وليس اتق
ــروع .. ونرجو من اجلهات املسؤولة في دائرة  هي منّة وامنا حق مش
التقاعد متابعة األمر والطلب بتسريع اجناز معامالتهم بعيدا عن 

اساليب اللف والدوران واساليب التسويف التي الطائل منها.
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امام انظار هيئة التقاعد 
الوطنية والجهات المسؤولة 
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ــر الى مقر جريدتنا املواطن ( خالد عواد عنيد ثامر) ويرجو       حض
ــن معاليكم املوافقة على تغيير لقبه مع عائلته واخوانه من  م

(العيساوي) الى الياسري.
موبايل / ٠٧٧٠٩٠٤٩٣٨٥

ــد باني  ــرطي اول (محم ــب ش ــر جريدتنا املنتس ــر الى مق حض
ــوج حماية  ــابقا الى ف ــب س ــر الطليباوي) املنتس ــان داغ غضب
ــو فيها املوافقة  ــة البنية التحتية ويرج ــة العامة حلماي املديري

على مقابلتكم لطرح مشكلته اخلاصة.
موبايل/ ٠٧٧٢٨٠٠٦٤٧٦
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م/اعالن
اُّـ اِّـتهم الهارب  اِّـذكور َّـ الجدول  ادناه ِّـا كنت متهما  وفق اِّـادة اِّـشار اليها  وبما ان محل  اقامتك مجهول  اقتضى التنويه بواسطة 
ــك واالجابة عن التهم  ــذا االعالن َّـ محل اقامت ــا اعتبارا من تاريخ تعليق ه ــر امام  اِّـحكمة خالل ٣٠ يوم ــالن على ان تحض ــذا االع ه
اِّـوجهة ضدكم وعند عدم الحضور سوف تجري محاكمة غيابيا ويتم الحجز اموالك اِّـنقولة وغري اِّـنقولة ويحكم  باسقاط   حقوقك اِّـدنية  
ــني الذين يعلمون بمحل  ــلطة والزام االهل ــليمك  اُّـ اقرب س ــن اِّـوظفني العموميني  القاء القبض  عليكم  اينما وجدت  وتس ــب  م ويطل

اقامتك باخبار السلطات عنك وفق للمادة (٦٩) من قانون اصول اِّـحاكمات الجزائية لقوى االمن الداخلي رقم (١٧) لسنة ٢٠٠٨.

العدد / ٨١
التاريخ / ٣ / ٩ / ٢٠١٩



بينما كان مئات اآلالف من املسلمني 
ــر من  ــيعة يحيون ذكرى العاش الش
ــة  ــة كربالء املقدس ــي مدين احملرم ف
ــف أدى الى  ــادث تدافع مؤس ــع ح وق

استشهاد العشرات من الزوار.
ــخصاً، على األقل،  ــهد ٣١ ش استش
ــع أثناء  ــرات، في تداف وأصيب العش
ــوراء مبدينة كربالء  إحياء ذكرى عاش

التي تبعد ١٠٠ كلم جنوب بغداد.
وتعد حادثة التدافع األولى من نوعها 
في مدينة كربالء التي كانت تتعرض 
لتفجيرات وهجمات االرهابيني الذين 

ــم األول، وذلك  ــوا يعتبروها هدفه كان
ــة خالل  ــاع األمني ــن االوض قبل حتس

السنوات األخيرة.
ــادث بعد نحو عامني من  ويأتي هذا احل
ــة «النصر»  العراقي ــلطات  إعالن الس
ــا انعكس  ــش»، م ــم «دع ــى تنظي عل

ــهد  ــواءً هادئة في كربالء التي تش أج
مشاركة مئات اآلالف سنويا في إحياء 

ذكرى عاشوراء.
ــم وزارة الصحة  ــن املتحدث باس وأعل
ــخصاً وإصابة ١٠٠  «استشهاد ٣١ ش
بينهم عشرة أشخاص بحالة خطيرة، 
ــة غير نهائية» خالل حادث  في حصيل
التدافع، مضيفاً أن «فرق وزارة الصحة 

استنفرت طواقمها» بعد احلادث.
ــد احلادث  ــوراً بع ــطون ص ــر ناش ونش
ــدي الوعي على  ــزوار فاق ــداد من ال ألع
األرض، بينما يحاول آخرون إسعافهم.

ــبوع  ــذ مطلع األس ــزوار من ــد ال وتواف
ــدن العراقية  ــف امل ــي من مختل املاض
ــني  إلى كربالء، حيث مرقد اإلمام احلس
وأخيه العباس إلحياء ذكرى استشهاد 
ــة االثني  ــث االئم ــني، ثال اإلمام احلس

عشر املعصومني.
الصباح ممارسات  ــاعات  ــهدت س وش
ــود من الزوار  ــط حش ــورائية وس عاش
ــوا حول  ــاء وأطفال جتمع ــم نس بينه

مرقد اإلمام احلسني .
ــاً في  ــزوار صباح ــوع ال ــد جم وحتتش
شوارع كربالء ومنطقة املدينة القدمية 
ــة  ــتعدادا ملمارس وما بني احلرمني، اس
ــوراء  الطقس األخير من طقوس عاش

وهو «ركضة طويريج».
ــزوار عند  ــع ال ــة بتجم ــدأ العملي وتب
ــمالي  منتصف النهار في املدخل الش

لكربالء على بعد خمسة كيلومترات 
من مرقد اإلمامني.

ــاة وهم  ــاركون حف ــق املش ــم ينطل ث
ــهم بأيديهم فيما  يضربون على رؤوس
يتوسطهم رجل يرتدي عمامة سوداء 
ــواد، متوجهني الى مرقد االمام  على ج
ــام العباس  ــني ثم الى مرقد االم احلس

وهم يرددون «لبيك يا حسني».
ويشارك عشرات آالف املسلمني سنوياً 
ــتعادة مشاهد «واقعة الطف»  في اس
ــني على يد  التي قتل فيها اإلمام احلس
ــوي الطاغية يزيد  ــش اخلليفة االم جي
ــراد عائلته  ــة، مع معظم أف بن معاوي

عام ٦٨٠ للميالد .
وزيارة كربالء خالل عاشوراء من أقدس 
ــيعة  الش ــدى  ل ــة  الديني ــبات  املناس
ــارك فيها مئات االالف على مدى  ويش
ــرة االولى من شهر محرم  االيام العش
ــي  ــة ف ــق مختلف ــن مناط ــدون م يف

العراق.
ــني  ــل وزير الداخلية العراقي ياس ووص

الياسري الى مدينة كربالء منذ االثنني 
ــة،  ــراءات االمني ــى االج ــراف عل لالش

سبقه وزير الدفاع جناح الشمري.
ــوات  ــات لق ــري توجيه ــدر الياس وأص
ــديد التدابير حول مجالس  االمن لتش

ــود  اجله ــف  وتكثي ــزاء  الع ــب  ومواك
األمنية حلماية الزوار.

ــالل زيارة  ــام ٢٠١٣ خ ــرض الزوار ع وتع
ــن الهجمات  ــلة م ــوراء لسلس عاش
ــفرت عن استشهاد نحو ٤٠  التي أس
ــارة  زي ــهدت  ش  ٢٠٠٥ ــخصا.وعام  ش
ــادث تدافع  ــى الكاظم ح االمام موس
ــة اودى بنحو  ــر االئم كارثيا على جس

الف من الزوار.
ــا  ــن تعازيه ــدة، ع ــت االمم املتح  وأعرب
ــن زائري  ــدد م ــة ع ــهاد وإصاب بإستش
ذكرى عاشوراء االمام احلسني (ع) خالل 
ــة طويريج. وقالت املمثلة  تدافع ركض
ــة لألمني العام لألمم املتحدة في  اخلاص
العراق، جينني هينيس بالسخارت، في 
ــأ وقوع وفيات  ــان: «تلقينا بحزنٍ نب بي
ــارة الدينية في  ــم الزي أثناء أداء مراس
هذا اليوم املقدس في كربالء».وأضافت 
ــخارت: «نُعرب عن تعازينا بوفاة  بالس
ــرهم،  أولئك املؤمنني وتعاطفنا مع أُس
ومتنياتنا بالشفاء العاجل للمصابني».

ــك األردن عبداهللا الثاني،  كما بعث مل
امس األربعاء، برقية تعزية إلى الرئيس 
برهم صالح، بضحايا احلادث الذي وقع 
ــالء أمس الثالثاء، وأودى  في مدينة كرب
ــبب  ــاة العديد من الضحايا وتس بحي
بإصابة آخرين.وأعرب امللك، في البرقية، 
ــاعر التعزية واملواساة  عن ”أصدق مش

ــائالً اهللا جلت قدرته  بهذا املصاب، س
أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن 
ــفاء العاجل،  ــن على املصابني بالش مي
ــعبه الشقيق كل  ويجنب العراق وش
ــة احمللية في  ــت احلكوم مكروه“.واعلن
ــس االربعاء،  ــالء يوم ام محافظة كرب
ــمي ملدة ٣ ايام على ارواح  احلداد الرس
ــخاص الذي توفوا بالتدافع اثناء  االش
ــيم زيارة عاشوراء وركضة  تأدية مراس
ــيني.وكانت  ــي احلرم احلس ــج ف طويري
ــوم الثالثاء  ــة قد اعلنت ي وزارة الصح
ــة حلادثة التدافع  ــة النهائي ان احلصيل
ــيم زيارة عاشوراء في  اثناء تأدية مراس
ــخصا  مدينة كربالء، بلغت وفاة ٣١ ش
ــل بعضهم  ــن، متاث ــة ١٠٢ اخري واصاب
ــفاء وغادر املستشفى. كما عزى  للش
ــة اإليرانية  ــم اخلارجي ــدث باس املتح
ــاء،  األربع ــس  ام ــوي،  موس ــاس  عب

ــام  االم زوار  ــن  م ــدد  ع ــهاد  باستش
ــني (ع) في مراسم يوم عاشوراء  احلس
في العتبة احلسينية املقدسة مبدينة 
ــر لألنباء، أن  ــادت وكالة مه كربالء.وأف
ــفه العميق  ــن أس ــرب ع ــوي أع موس
ــم  ــع االلي ــادث التداف ــوع ح ــراء وق ج
ــذي ادى الى  ــيني ال في الصحن احلس
ــهاد وجرح العشرات من الزوار. استش
وعزى موسوي العراق حكومة وشعبا 
ــه مع ذوي  ــا عن تعاطف ــادث معرب باحل
ــفاء  الضحايا، معربا عن أمله في الش
العاجل للمصابني. الى ذلك قدم رئيس 

ــدي تعزية الى  ــادل عبد امله ــوزراء ع ال
الشعب العراقي بحادثة التدافع التي 
ــة والتي  ــالء املقدس ــت في كرب حصل
ــالل زيارة  ــرات خ ــا العش راح ضحيته
ــر من محرم وذكرى استشهاد  العاش

االمام احلسني (عليه السالم).
ــي بيان:مبزيد من  ــس الوزراء ف وقال رئي
ــعبنا  ــى فجعنا وأبناء ش احلزن واألس
ــم إحياء  ــادث التدافع خالل مراس بح
ذكرى عاشوراء الذي ادى لوفاة واصابة 
ــي محافظة كربالء  عدد من الزائرين ف
ــني  مالي ــتقبلت  اس ــي  الت ــة  املقدس
ــذ اللحظات  ــد تابعنا من ــن، وق الزائري
االولى للحادث مع العتبتني احلسينية 
ووزارة  ــة  االمني ــوى  والق ــية  والعباس
ــة االجراءات  ــة واحلكومة احمللي الصح
ــالمة كافة  ــق من س ــة والتحق املتبع
ــوات  واخلط ــة  التنظيمي ــرارات  الق
ــؤولني  ــه كبار املس ــذة وقد توج املتخ
ــن احملافظة  ــني وم ــني واألمني احلكومي
ــفيات  الى موقع احلادث والى املستش
ــع الزوار  ــاون م ــا بالتع ــوا جميع وقام
ــني  ــى العتبت ــني عل ــي والقائم واألهال
والعباسية بكل االجراءات  احلسينية 
ــاع  ــى االوض ــيطرة عل ــة للس املطلوب
ــيابية  ومعاجلة املصابني مبهنية وانس
ــص  ــن خال ــرب ع ــاف: ”نع عالية.واض
الضحايا،  ــذوي  ل ــاة  واملواس ــازي  التع
سائلني الباري جلت قدرته ان يلهمهم 
ــذا املصاب اجللل  ــلوان به الصبر والس
ــع رحمته  ــد الضحايا  بواس وان يتغم
ــيح جناته ومينّ على  ــكنهم فس ويس

املصابني بالشفاء العاجل.

استهدفت «طائرات مجهولة» االثنني 
ــع من ايلول مناطق في  املاضي التاس
ــال ومحيطها، وفقا ملا  مدينة البوكم

نقله املرصد السوري حلقوق اإلنسان.
وسمع دوي عدة إنفجارات في منطقة 
ــرقي،  ــر الزور الش ــال بريف دي البوكم
ــد، الذي أضاف أن طائرات  وفقا للمرص
ــة  ــى اللحظ ــة حت ــة الهوي «مجهول
ــي منطقة احلزام  ــتهدفت آليات ف اس
ــال، ومناطق  ــر مبنطقة البوكم األخض

ــريط احلدودي بني  أخرى قرب الش
سوريا والعراق».

وأشار مدير املرصد السوري حلقوق 
اإلنسان رامي عبد الرحمن إلى أن 
هناك قواعد عسكرية إيرانية في 
ــتهدفتها  ــذه املناطق التي اس ه

الضربات حسب قوله.
ــف أن هناك معلومات عن  وكش
«خسائر بشرية في هذه الضربات 
ــاك تفاصيل عن  ــس هن ــن لي لك

حجم اخلسائر واألضرار املادية».
ــزال  ــا ي ــوم م ــدر الهج ــم أن مص ورغ
مجهوال، إال أن تقريرا لشبكة «فوكس 
ــن تعزيز  ــف ع ــة كش ــوز» األميركي ني
ــوريا من خالل قاعدة  ــكري في س عس

ــرية جديدة في منطقة  ــكرية س عس
البوكمال .

ــوز» في تقريرها  واعتمدت «فوكس ني
ــركة  على حتليالت صور التقطتها ش

ــار  أقم ــة  خدم ــك  متتل ــي  الت  «ISI»
اصطناعية مدنية.

ــار التقرير إلى أن هذه ستكون من  وأش
ــا إيران في  ــد التي تبنته ــر القواع أكب
ــيطلق عليها اسم قاعدة  ــوريا وس س

«اإلمام علي»، وفق «فوكس نيوز».
ــوري حلقوق اإلنسان  ووثق املرصد الس
ــن العام املاضي، مقتل  في ١٧ يونيو م
ــرائيلية  ــي الضربات اجلوية اإلس ٥٥ ف
في منطقة الهري بالقرب من منطقة 
ــر الزور عند  ــرق دي البوكمال أقصى ش

احلدود السورية – العراقية.

ــه أن طائرات  ــي بيان ل ــد املرصد ف وأك
ــة  ــى اللحظ ــة حت ــة الهوي «مجهول
ــزات للقوات  ــات ومترك ــتهدفت آلي اس
اإليرانية لها في منطقة احلزام األخضر 
مبنطقة البوكمال، ومناطق أخرى قرب 

الشريط احلدودي بني سوريا والعراق».
ــد عمليات  ــك نفى قائ ــى جانب ذل وإل
ــم  قاس ــعبي  الش ــد  للحش ــار  األنب
تابعة  مصلح، استهداف معسكرات 

للحشد داخل األراضي السورية.
ــه  ــح تابعت ــي تصري ــح ف ــال مصل وق
ــد الشعبي لم تعد  «INP+»، إن «احلش
ــل  ــكرات داخ ــرات أو معس ــه أي مق ل

األراضي السورية».
ــابيع القليلة  ــهد العراق في االس وش
ــرات  تفجي ــلة  سلس ــة  املاضي
ــالح تابعة  ــازن للس ــتهدفت مخ اس
للحشد الشعبي ، فيما كان اخر تلك 
ــدة القائم مبحافظة  الهجمات في بل
األنبار حيث قتل قيادي بارز في كتائب 

حزب اهللا.

وحملت إسرائيل إلى أن لها دورا في شن 
الهجمات على «اهداف ايرانية» داخل 
ــات  ــر ان الوالي ــة غي ــي العراقي األراض
ــت أي دور من  ــة نف ــدة األمريكي املتح

جانبها.

ــن  ــارات م االنفج ــوات  ــمعت أص وس
ــق طيران  ــدة، فيما حل ــافات بعي مس
ــيّر في أجواء املنطقة  نفاث وآخر مس
ــن الصباح،  ــرة م ــاعات مبك حتى س

بحسب املصادر.
ــت مصادر في مدينة البوكمال :  وحتدث
ــاعة الثانية  إن الغارات بدأت عند الس
ــوم االثنني  ــة فجراً ي ــني دقيق وخمس
ــول بالتوقيت  ــع من ايل املاضي التاس
ــوات انفجارات  ــمعت أص ــي، وس احملل
ــال  البوكم ــزت  ه ــة  متتابع ــة  قوي
ومحيطها، ما يُشير إلى انفجارات في 

مستودعات ذخيرة.
ــملت كالً  وتبني الحقاً أن الضربات ش

ــي» الذي تعمل  من «مجمع االمام عل
ــذي يتمركز  ــائه، وال ــى انش ــران عل إي
ــوري» االيراني و»حزب  ــه «احلرس الث في
ــدال»  االب ــة  «حرك و  ــي  اللبنان اهللا» 
ــتانية. وقد تعرّض جانب كبير  الباكس
ــتودعات امللحقة به  ــى واملس من املبن
تِلَ ما ال يقل عن ١٥ عنصراً  للتدمير، وقُ

من املقاتلني املتمركزين فيه.
ــة  املنطق ــة  الضرب ــملت  ش ــا  كم
الصناعية في البوكمال، حيث تتمركز 
ــوة «حيدريون» وجزء من قوات «حزب  ق
اهللا». ويُعتقد أن مستودع الذخيرة في 
ر بالكامل، ولم يعرف  الصناعية قد دُمّ

بعد حجم اخلسائر البشرية فيه.
كما تعرّضت مقرات ايرانية في بلدات 
ــالء، للغارات  ــرات والصاحلية واجل حس
ــرات قوات من  ــة. وتضم تلك املق اجلوي
«حزب اهللا» و «فاطميون» و «النجباء» 
ــم يعرف حجم  ــوري»، ول ــرس الث و«احل

اخلسائر فيها بعد.
ــوز»  ني ــس  «فوك ــبكة  ش ــت  وكان
ــام، عن  ــت قبل أي ــد نقل ــة ق االميركي
ــة، قولها  ــتخباراتية غربي مصادر اس
ــى  ــت عل ــة وافق ــة االيراني إن احلكوم
ــي» في  ــام عل ــع اإلم ــييد «مجم تش
ــوراً للمجمع  ــت ص ــال، وعرض البوكم
ــة  عبر االقمار الصناعية تظهر خمس

ــان مختلفة مت بناؤها حديثاً وحتيط  مب
بها سواتر ترابية عالية. تظهر الصور 
ــمالي الغربي من  ــاً، في اجلزء الش أيض
القاعدة، ١٠ مخازن إضافية مع حماية 
ــى مبانٍ  ــة إل ــل، باإلضاف ــة أق خارجي
ــن الصواريخ.  ــاكل تخزي ــدة وهي جدي

ــيكون  ــبكة إن اجملمع س ــت الش وقال

ــرة الوجيزة  ــي الفت ــل ف ــزاً للعم جاه
املقبلة.

وأعلن مصدر أمني عراقي، تأجيل فتح 
منفذ القائم احلدودي بني العراق وسوريا 
ــبب القصف اجلوي الذي تعرضت  بس
ــي البوكمال  ــلحة ف ــه فصائل مس ل
ــبكة  لش ــدر  املص ــال  وق ــورية.  الس
ــف اجلوي  ــوم»، إن «القص ــيا الي «روس
ــلحة  ــه فصائل مس ــذي تعرضت ل ال
داخل منطقة البو كمال ليلة االثنني، 
قد يؤجل فتح معبر القائم البو كمال 
ــرر أن يفتتح قريبا».  ــذي كان من املق ال
ــمي  ــاف «لم يتم حتديد موعد رس وأض
ــى اآلن لالفتتاح اجلديد، وبقي األمر  حت

حتى إشعار آخر».
ويؤكد خبراء ان اسرائيل هي املسؤولة 

ــال“  ”البوكم ــى  عل ــارات  الغ ــن  ع
السورية، خصوصا بعد تبني تل أبيب 

ــمي لغارات مماثلة.  ــبه رس بشكل ش
وكان رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني 
ــران تبني  ــف أن ”إي ــد كش ــو ق نتنياه
ــخ موجهة بدقة  ــع إلنتاج صواري مواق
في سوريا ولبنان، بهدف استخدامها 

ضد إسرائيل“.
ــة حماس  ــا قامت به حرك ــت م والالف
ــلت طائرة دون  قبل يومني، عندما ارس
ــة صغيرة القتها  طيار محملة بقنبل
على احد املواقع االسرائيلية ملحقة 
خسائر مادية طفيفة كما زعم اعالم 
ــاملة الى غزة.  العدو، وعادت الطائرة س
ــكل بداية  ر، ولو انه على ش ــوّ وهو تط
ــادي  ــى ن ــاس ال ــل حم ــة، يُدخ خجول
ــى ”الطائرات  ــزة عل ــات احلائ التنظيم
ــيرة“، بعد ان دخلها بقوة  احلربية املس
ــع طائرة  ــنوات م ــل س ــزب اهللا قب ح
رة  ــيّ أيوب، وتقوم طائرات احلزب املس
ــاهد  ــي تش ــة، وه ــات تدريبي بطلع
باستمرار فوق اجلبل ومناطق متفرقة 
ــي لبنان. هو اذاً عصر التكنولوجيا  ف
ــيرة  ــا الطائرات املس ــي تتصدره الت
ــن احلروب  ــي تغني ع ــلّحة، فه املس
ــا االيرانيون،  ــي يتفاداه ــرى، الت الكب
ــب ونتنياهو مؤثرين  ــا ترام ويتجنبه
ــات  العقوب ــالحي  س ــتخدام  اس
والضربات اجلوية املوضعية الى حني 
ــع اتفاق  ــزة الكبرى، وتوقي ــل اجلائ ني
نووي جديد ينهي األزمة مع ايران الى 

األبد .
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نشرت مجلة فورين بوليسي تقريرا ملدير مركز السياسة 
العاملية في واشنطن، عظيم إبراهيم، حول إمكانية بناء 
جيش أوربي خالص، ملواجهة التراجع األمريكي في الغرب 

والتصعيد الروسي في الشرق.
ــارة إلى الوقت الذي كانت هواتف  ــتهل التقرير باإلش اس
ــس زعماء  ــف؛ إذ يتناف ــه دون توق ــض ترن في ــت األبي البي

ــي اجلديد  ــى الرئيس األمريك ــدمي التهنئة إل ــم لتق العال
دونالد ترامب. 

ــي  تعد «الترامبية» مجرد ومضة عابرة أو انحراف سياس

ا.  ا جديدً ا سياسيًّ عن النظام الطبيعي، وإمنا أضحت اجتاهً
ــاته  فالرئيس املفعم باجلرأة مصمم على مواصلة سياس
ــيخ إرثه في هذا العالم  ــة متجددة، وضمان ترس بحماس

اجلديد. 
ــمٌ لم تعد فيه الواليات املتحدة ترغب  ويتابع التقرير: عال
ــن فيه رئيس  ــرطي العالم». عالم أعل ــي أن تصبح «ش ف
ــة  ــو – الذي يعد حجر الزاوية في سياس ــي أن النات أمريك
ــرب العاملية الثانية- قد أصبح  ــاع األمريكية منذ احل الدف
ــتقرار  ــه عدم االس م في ــتَخدَ ــمٌ يُس ــراز. عال ــق الط عتي
ــهامات النقدية، أو  ــزاع اإلس ــي أداة ضغط النت السياس
ــكليني (ليس لهم من  ــة من حلفاء ش ــازالت التجاري التن
التحالف إال االسم). عالم تنظر فيه القاعدة السياسية 
ا  ــه حليفً ــى الكرملني بصفت ــس الواليات املتحدة إل لرئي
ــي  ــي ينتمي حلزب سياس ــن أي أمريك ــرب م ــا أق وصديقً
مختلف.قبل أربع سنوات، كان هذا مبثابة فرضية ضئيلة 
. لكن اليوم، أصبح  ا بديالً للغاية لفيلم خيالي يقدم تاريخً
ــادة األوربيون يفكرون  ا. وبات الق ا جدًّ ــذا العالم حقيقيًّ ه
ــيناريو يواجهون فيه  ــي كيفية التعامل مع س بالفعل ف
انبعاث إمبراطورية في الشرق، وذبول قوة عظمى- لم تعد 
ــة- في الغرب. في ظل هذه الظروف، ميكن أن يظهر  صديق

جيش أوروبي حقيقي ألول مرة.

موقع الناتو َّـ عالم ما بعد أمريكا
ــؤال األول املطروح على أوربا في عالم  ويرى التقرير أن الس
ا  ــيدً ما بعد أمريكا هو: موقع حلف الناتو؛ الذي يراه جتس
ا للحلف الديلي في اليونان القدمية. مشيرًا إلى أن  عصريًّ
ــة الثانية تطلَّب من  ــي بعد احلرب العاملي الواقع السياس
ــم العالم احلر»، أن تقدم  الواليات املتحدة، بصفتها «زعي
ا ملثل هذا التحالف الذي يرتكز على  ــيدً حلف الناتو جتس
ــاوين. لكن الواليات  ــركاء املتس املنفعة املتبادلة بني الش
ــكرية املهيمنة في  املتحدة، مثل أثينا، كانت القوة العس
ــذا الترتيب بفارق كبير، ما جعلها قادرة على اتخاذ كل  ه

القرارات التي من شأنها التأثير في املشهد برمته. 
ــر  ــاب «األصول الراديكالية: ملاذا نخس ــل مؤلف كت ويكم
ــالمي»: استمتع «العالم احلر»  املعركة ضد التطرف اإلس
ــان النفوذ  ــي» (فترة طغي ــلم األمريك ــن جانبه بـ«الس م
ــد احلرب العاملية الثانية) بفضل  األمريكي في فترة ما بع
ــن الناجت احمللي  ــبته ٢٪ م ــاق الدفاعي الذي تبلغ نس اإلنف
ــي عمليات  دة ف ــاعِ ــوات مس ــاهمة بق ــي، واملس اإلجمال

االنتشار التي ينفذها الناتو.
ــيئة بالنسبة لدول فاض  ــت صفقة س وهو يرى أنها ليس
ــى ترميم  ــدة التركيز عل ــرب، وتفضل بش ــا من احل كيله
ا، بعد احلرب العاملية الثانية.  ا واجتماعيًّ ــها، جسديًّ نفس
ــداد الرسوم، كانت الواليات  فكلما تأخرت أي دولة في س
ا  ــع ذلك بوصفه تأكيدً ــدة معتادة على أن تتعامل م املتح
ــتعداد للتغاضي  ــا، وكانت على اس ــا على تفوقه إضافيًّ

ــات األخرى غير  ــض اخلدم ــول على بع ــه مقابل احلص عن
املنصوص عليها.

ــح أن اإلدارة األمريكية احلالية ال  ــن الواض : م ــردف قائالً وي
تريد أن تدفع مقابل إمبراطوريتها بعد اآلن. إنها تعتقد أن 
ــتفادة من الصرح الذي بنته األجيال  الوقت قد حان لالس
ــكل خاص- يؤدي  ــابقة، حتى لو كان هذا – أو رمبا بش الس
ــارة أوربا لن تكون  إلى تدميره في هذه العملية. لكن خس

مكسب الواليات املتحدة . 
ــة التطرف  ــابق في جلنة مكافح ــار الس ويلفت املستش
ــى أن هذه لم تكن  ــة اململكة املتحدة، إل ــة حلكوم التابع
ــة  ــاد صناع السياس ــر؛ كما اعت ــا صف ــة محصلته لعب
ــا حصلت أوربا  ــدة أن يعتقدوا. فبينم ــات املتح في الوالي

ــاء الدميقراطية  ــالم واجملال لبن على الس
ا مزدهرة،  ــبت الواليات املتحدة أسواقً االجتماعية، اكتس
ــية، ومنطقة عازلة عسكرية كبيرة ضد  وسلطة سياس
ــات املتحدة لن يكون حتت  ــيا، مما يعني أن قلب الوالي روس
ــر، بصرف النظر عن األمور األخرى التي قد  التهديد املباش

حتدث في العالم. وقد قوضت تصريحات ترامب كل ذلك.
ــكرية في جميع  ما يزال لدى الواليات املتحدة قواعد عس
ــار عسكرية مهمة للقوات  أنحاء العالم، وعمليات انتش
على احلدود الشرقية حللف الناتو؛ لذلك ما يزال بإمكانها 
ــكري  ــبيل املثال- التدخل لوقف العدوان العس – على س
ــيا الناهضة. وما يزال  ــر ضد أعضاء الناتو من روس املباش
ــط القوة في املنطقة كما  ــع واشنطن أن تختار بس بوس
ــتطيع أن  ــاء. ولكن إذا كانت دول الناتو األوربية ال تس تش
ــتفعل ذلك  تعرف على وجه اليقني أن الواليات املتحدة س

ــا اآلن أن تبدأ التفكير  ــروف، فعليه ــي أي ظرف من الظ ف
بجدية في الدفاع عن نفسها.

ــتقاللها السياسي.  في الواقع، لقد منح ترامب أوربا اس
ــهم الرئيس  ــتوعب القادة األوربيون، وعلى رأس ولقد اس
ــارة األملانية أجنيال  ــي إميانويل ماكرون، واملستش الفرنس
ــأنها أن تدق جرس  ــرعةٍ من ش ميركل، الواقع اجلديد بس

إنذار لدى صناع السياسة في واشنطن.
ــا في دوائر  ــاط األوربية، أبرزه ــا كانت بعض األوس ولطامل
ــة إلى قوة  ــرة طويل ــح منذ فت ــية، تطم ــاع الفرنس الدف
ــا درجة من  ــح أورب ــا يكفي ملن ــة قوية مب ــكرية قاري عس
االستقالل الذاتي في الشؤون العاملية، تتناسب مع عدد 

سكانها، ومستوى تنميتها االقتصادية.
ــى األمريكيني  ا عل ــاد أمنيًّ ــراء االعتم ــا إغ ــت فرنس قاوم
ــدة وصريحة من  ــت، وحافظت على درجة فري طوال الوق
ــا صناعة  ــو. ومتتلك فرنس ــى داخل النات ــتقالل حت االس
ــلحة متطورة للغاية، وتدير مهامها وعمليات انتشار  أس
ــيما في أفريقيا الفرنكوفونية، دون  قواتها اخلاصة، وال س

أن تطلب اإلذن من أي شخص لفعل ذلك. 
ا تقريبًا حربًا في أي مكان،  وال يخوض اجليش الفرنسي أبدً
ــا مشاريع  ــمي. وتنسق فرنس ــكل رسمي أو غير رس بش
ــى القدرة على  ــا تفتقر وحدها إل ــاع األوربية، حيثم الدف
ــم قطاع بأكمله، كما في حالة القوة اجلوية (إيرباص)  دع

والفضاء (وكالة الفضاء األوربية).
ــا هي أول  لذلك ال ينبغي أن يكون مفاجئًا أن تكون فرنس
من دعا إلى تشكيل جيش أوربي. اجلديد هو أن معظم دول 
ــك أن أملانيا موافقة  ــا الغربية موافقة، واألهم من ذل أوروب
ــر الدفاع األملاني  ــركل، ويوافقها وزي ــى ذلك. توافق مي عل
ــوال  ــس اجلديد للمفوضية األوربية أورس ــابق، والرئي الس
ــزب االحتاد  ــركل في ح ــق خليفة مي ــر لني، ويواف ــون دي ف
ــني، ويوافق حزب  ــط اليم ــيحي من وس الدميقراطي املس

يسار الوسط الرئيسي في أملانيا. 
ــى وجه اخلصوص؛  ــر اعتيادية عل ــة هذا األخير غي موافق
ــر معارضة  ــة هو األكث ــا الغربي ــي أملاني ــار ف إذ كان اليس
ــة. بيد أن  ــباب تاريخية واضح ــكري، ألس ــيء عس ألي ش
ــط قوتها دون الدخول  ــيتيح ألملانيا بس اجليش األوربي س
ــتورية والسياسية، املتمثلة في إعادة  في الفوضى الدس
ــوة دفاع صارمة  ــه، وهي ق ــكيل اجليش األملاني نفس تش
ــا هي  ــيم تقليدي لألدوار: فرنس ــن النفس. هناك تقس ع
ا يغير قواعد  ــويًّ ــالت، وأملانيا هي املال. واحتادهما س العض

اللعبة.
اختالف وجهات النظر حول املشروع األوربي

ا عن كونه  ــاء جيش أوربي ما يزال بعيدً ومع ذلك، فإن إنش
ــية في وجهات  ــكلة الرئيس ا منتهيًا. وتكمن املش اتفاقً
ــي. إذ كان البعض، مثل  ــروع األورب ــر اخملتلفة للمش النظ
ا على أنه مشروع اقتصادي  البريطانيني، ينظرون إليه دائمً

أوالً وقبل كل شيء. ولطاملا رأى آخرون أنه مشروع سياسي 
ــالم في القارة، إذ يكون التكامل  ــي هو الس هدفه الرئيس
ــيلة لتحقيق هذه الغاية. بالنسبة  االقتصادي مجرد وس
للبعض اآلخر، يعد االحتاد مجرد منصة للتعاون بني الدول 
ــيادة. وبالنسبة آلخرين، ال ميكن حتقيق  القومية ذات الس
درجة معينة من السيادة احلقيقية إال عندما جتمع الدول 
ا؛  ــا القانونية معً ــي أوربا صالحياته القومية الصغيرة ف
ــاحة العاملية.  ــى الس ــوذ حقيقيني عل ــالك قوة ونف المت
ــكيل جيش أوربي هو نتيجة لواقع  ــكلة. إن تش هذه مش
ــا، مثلما هو  ــة في أورب ــة للدول القومي ــيادة الوطني الس
ــن القارة. ــة األمريكية م ــحاب اإلمبراطوري ــة النس نتيج
ــف التقرير: من ينظرون إلى الدولة القومية بوصفها  يضي
ــن للغاية من  ــيكونون حذري ــيادة س وحدة طبيعية للس
ــع، فإن  ــرح. في الواق ــي مقت ــش أورب ــدرة أي جي ــاق وق نط
ــش التي لن  ــكيل مثل هذا اجلي ــدة لتش ــة الوحي الطريق
ــي أن حتتفظ الدول األعضاء  ــيادة الوطنية ه تؤثر في الس
بقواتها املنفصلة مع استقالل تشغيلي كامل، وأن يكون 
ــيء قد ترغب  ــق النقض (الفيتو) على أي ش ــكل دولة ح ل
ــروج اململكة املتحدة من  ــوة األوربية في فعله. ومع خ الق
االحتاد األوروبي، لن تستخدم اململكة املتحدة الفيتو ضد 
ــال جناح اجلهود  ــا يزيد من احتم ــكيل جيش أوربي، م تش
ــي بالكاد الدولة  ــن اململكة املتحدة ه ــي هذا اجملال. لك ف
ــيادتها الوطنية اإلسمية  الوحيدة في أوربا التي حتمي س
بسياج من الغيرة. ومن املرجح أن تسعى بولندا واجملر إلى 
ــا بحق النقض (الفيتو)  ــة هذه املبادرة، إذا لم تتمتع عرقل
ــا قريبًا إلى  ــغيلية. ورمبا تنضم إيطالي ــائل التش في املس
ــككني.لكن إذا حدث ذلك بهذه الطريقة،  مجموعة املش
ا بال معنى إلى حد كبير.  فسيكون اجليش األوربي مشروعً
ــتركة لالحتاد األوربي  ــة الدفاعية املش وإذا كانت السياس
ــي، فيتحتم أن تكون هذه  ــة لقيادة اجليش األوروب مفصلي
ــاد األوربي،  ــة اخلارجية لالحت ــة للسياس ــة تابع السياس

وبالتالي ضعيفة وغير فعالة ومجزأة.
ــويد أو فنلندا  ــت دول مثل الس ــدى احتمال تصوي ــا م فم
ــي  ــن الظروف، دون وقوع غزو روس ــي أي ظرف م للحرب ف
ــتكون هناك صراعات وطنية حتمية حول  مباشر؟ ثم س
ــب أن تخدم  ــات: كل دولة تريد جتن ــراء العملي كيفية إج
ــعى كل دولة إلى أن  ــط املواجهة، وستس قواتها على خ
ــي املتقدم، من  ــدم الدعم الفن ــي اجلهة التي تق تكون ه

مسافة بعيدة.

حجر فرنسي- أِّـاني َّـ اِّـياه الراكدة
ــة األمريكية في  ــكام اإلمبراطوري ــن حل ــك، ال ميك ومع ذل
ــع األول  ــني أن الداف ــي ح ــه ف ــترخاء؛ ألن ــون االس البنتاغ
لألوربيني أنفسهم هو محاولة تشكيل جيش أوربي ضمن 
ــي لالحتاد األوربي، فال شيء يتعلق بصلب  اإلطار املؤسس
ــروع يتطلب هذا. وعندما يتعلق األمر بذلك، من غير  املش
ــي- األملاني بودابست تقف  املرجح أن يدع اجليش الفرنس

حجر عثرة في الطريق.
ــات  ــب الترتيب ــي مبوج ــش أورب ــكيل جي ــيتطلب تش س
ــي معاهدة االحتاد  ــي تغييرات ف ــية لالحتاد األورب املؤسس
األوربي، يجب أن توافق عليها جميع احلكومات والهيئات 
ــني حصولها على  ــا يتع ــة، ورمب ــي ٢٨ دول ــريعية ف التش

موافقة حفنة على األقل من االستفتاءات العامة. 
بيد أن بناء اجليش من خالل هذا املسار مستحيل بالفعل. 
ــول التوفيقية الالزمة  ــا، فإن احلل ــح ذلك، كما رأين وإذا جن
ــتجعل  ــاركة، س ــاع جميع أصحاب املصلحة باملش إلقن

املشروع بأكمله بال فائدة إلى حد كبير.
ــل معاهدة أولية تهدف  ــا وأملانيا وقعتا بالفع لكن فرنس
ــي يناير (كانون  ــتركة» ف ــكرية مش إلى بناء «ثقافة عس
ــيء يتعلق  ا عن أي ش ــا متامً ــك مختلفً ــي)، وكان ذل الثان
ــيتني  ــاد األوروبي. لذا فإن القوتني األوربيتني األساس باالحت

قد ألقيتا حجرًا في املياه الراكدة. 

ــى أن «هذا  ــير التقرير إل ــع ذلك، يش وم
ــيء  ال يعني أن االقتصاد ليس لديه ش
ــه ال يوجد إجماع  ــه، أو أن مفيد ليقول
ــم حول  ــوق به ــني املوث ــني االقتصادي ب

العواقب احملتملة».

انخفــاض العملة واألجــور .. أبرز 
تداعيات بريكست اِّـتوقعة

يوضح التقرير اآلثار والتداعيات املترتبة 
ــة، وأن فرض  ــدون صفق ــى اخلروج ب عل
احلواجز الكمركية وغير الكمركية بني 
ــريكها التجاري  ــة املتحدة وش اململك
ــيكون مبثابة  األكبر (االحتاد األوربي) س
ــة  اململك ــاد  القتص ــرة  كبي ــة  صدم

املتحدة.
ــات  القطاع ــد  حتدي ــا  أيضً ــا  «ميكنن
ــتحضرات  واملس ــيارات،  الس -صناعة 
واألغذية  والكيمياويات،  ــة،  الصيدالني
ــن الزراعة، وما إلى ذلك، التي  الناجتة م
ــررًا،  ــون األكثر تض ــل أن تك ــن احملتم م
ــتطيع التنبؤ  على الرغم من أننا ال نس
ــات إضافية  ــورة أي اضطراب ــدى خط مب

وتأخيرات في املوانئ الرئيسة».
ــون على يقني  ــه ميكن أن نك ــاف أن وأض
ــياء لن حتدث  معقول من أن بعض األش
فلن ينهار النظام املالي، ولن تنهار سوق 
ــعار الفائدة.  ــع أس ــهم، ولن ترتف األس
ــة – وهو  ــتجيب السياس وميكن أن تس
ا  ــر األرجح في جميع األحوال – تبعً األم
لذلك، فمن احملتمل أن تزيد احلكومة من 
ــض الضرائب بينما  ــا تخفِّ اإلنفاق ورمب
ــيخفض بنك إجنلترا – إذا لزم األمر –  س

أسعار الفائدة».
لكن السؤال األكبر الذي يطرح نفسه 
على املدى القصير هو ما سيحدث لثقة 
رجال األعمال واملستهلكني، أي «األرواح 
احليوانية» (املصطلح الذي استخدمه 
ــه الصادر  ــارد كينز في كتاب ــون ماين ج
ــام ١٩٣٦ «النظرية العامة للتوظيف  ع

ــال» لوصف الغرائز وامليول  والفائدة وامل
ــا على  ــر ظاهريً ــي تؤث ــف الت والعواط

ــي  ــه، والت ــري وتوجيه ــلوك البش الس
ــها من حيث – على سبيل  ميكن قياس

املثال – ثقة املستهلك).
ــل  قب ــا  م ــات  توقع ــت  افترض ــد  لق
االستفتاء أن التصويت لصالح اخلروج 
من االحتاد األوربي سيمثِّل ضربة كبيرة 
ــا يبطئ من  ــاد؛ وهو م ــة لالقتص ودائم
ــتهلك واالستثمار التجاري.  إنفاق املس
ــني اتضح أنه لن يحدث  وفي الواقع، ح
ــدى القصير، عادت  ر على امل تغيير يُذكَ

ــرعة. وإذا أصبح «بريكست»  الثقة بس
حقيقة واقعية، هل ستكون هذه املرة 

مختلفة؟
ــك على مدى  ــل أن يعتمد ذل من احملتم
حدة االنقطاع الفوري للتجارة، وكذلك 
ــية وتصورات  ــى التطورات السياس عل
ــون – أو أي  ــد اقتصادي ــور. ال يوج اجلمه
أشخاص آخرين – ميكنهم التنبؤ بهذه 
ــكل موثوق، حسب التقرير.  األمور بش
ــي: أن التأثير الفوري  وخالصة القول ه
ــيكون مبثابة  ــدون صفقة س للخروج ب
ــيمثِّل  ــاد. وس ــرة لالقتص ــة كبي صدم

ــرةً، لكن يظل  ــةً كبي ــود احتمالي الرك
ين. مدى عمقه وشدته غير مؤكدَ

 : ــان بورتس قائالً ــث جوناث وأردف الباح
«ومع ذلك، سوق يتكيَّف اقتصاد اململكة 
املتحدة في النهاية – بطريقة أو بأخرى 
– مع الواقع اجلديد للحياة خارج االحتاد 
األوربي. وهنا قدر أكبر من اليقني بشأن 
ــيت. وعلى  ــادي لبريكس ــر االقتص األث
ــتوى األساسي، فإن مغادرة االحتاد  املس
األوربي ستجعل اململكة املتحدة أكثر 
فقرًا؛ ألنها سوف تزيد من صعوبة قيام 
ــتهلكني في اململكة  ــركات واملس الش

ــع الدول  ــة م ــال جتاري ــدة بأعم املتح
ــى تقليص حركة  األوروبية، عالوة عل
العمالة بني اململكة املتحدة واالحتاد 
ــتكون  «وس التقرير:  األوربي».وأضاف 
ــاد األوربي بدون  ــادرة االحت تكلفة مغ
ــادرة  ــن تكلفة املغ ــر م ــة أكب صفق
ــاء في  ــا بالبق ــمح لن ــة تس بصفق
ــي لالحتاد األوربي أو في  االحتاد اجلمرك
السوق املوحدة. ولن تتحمل اململكة 
املتحدة هذه التكاليف وحدها، حيث 
ا من  ــي أيضً ــاد األورب ــر االحت سيخس
ــت، لكن التكاليف ستكون  بريكس
ــر مقارنةً بحجم اقتصاده؛ ألننا  أصغ
ــى التجارة  ــكل أكبر عل ــد بش نعتم
ـــ٢٧ في االحتاد  ــدول األعضاء ال مع ال

األوربي، وليس العكس».
ــل بحثنا  ــد حل ــر: «لق ــع التقري وتاب
ــابق اآلثار طويلة األجل للتجارة  الس
ــب قواعد  ــي مبوج ــاد األورب ــع االحت م
ــة. ووجدنا  ــارة العاملي ــة التج منظم
ــيؤدي  ــنوات، س ــد مرور ١٠ س أنه بع
ــد منظمة  ــت واتّباع قواع البريكس
ــة إلى انخفاض دخل  التجارة العاملي
ــبة  ــة املتحدة بنس ــي اململك ــرد ف الف

تتراوح بني ٣٫٥٪ و٨٫٧٪».
ــة النمذجة  ــفرت عملي ــاف: «أس وأض
ــج مماثلة (النمذجة  احلكومية عن نتائ
ــزوّد  ت أدوات  ــة  مجموع ــن  ع ــارة  عب
ــات واخلطط واحملللني  واضعي السياس
ــني وصانعي القرار مبعلومات  االقتصادي
ــول املدخالت  ا ح ــدً ــة ج ــات مهم وبيان
ــج والعوائد املتوقعة  ــة والنتائ املقترح
ــني  ــات والقوان ــط والسياس ــن اخلط م

والقرارات التي سيُجرى تطبيقها)».

ــى أن التوقعات تُعتبر  ويلفت التقرير إل
ــى  إل ــة  باإلضاف ــا،  وهن ــدة،  ــر مؤك غي
الشكوك الطبيعية املالزمة للنمذجة 
االقتصادية طويلة األجل، توجد توقعات 
ــة املستقبلية.  إضافية حول السياس
ــارت كلٌ من  ــال، أش ــبيل املث ــى س عل
ــدة والواليات  ــي اململكة املتح حكومت
ــا للتفاوض على  ــى نواياهم املتحدة إل

صفقة جتارية سريعة.
لكن – حتى بصرف النظر عن املصاعب 
ــح أن تكون أية  ــية – من املرج السياس
ــل االحتاد  ا؛ إذ ميث ــبيً ــد صغيرة نس فوائ
ــارة اململكة  ــي نصف جت ــي حوال األورب
ــة أضعاف ما  ــدة، أي أكثر من ثالث املتح

في الواليات املتحدة.
ــرة  احل ــارة  التج ــات  اتفاقي ــل  وتعم
القياسية على تقليل احلواجز التجارية 
بشكل أقل مما تفعله من أجل التكامل 
ــمة املميزة  ــل الس ــذي ميثِّ ــق ال العمي

للسوق املوحدة لالحتاد األوربي.

ضرر قد يصبح دائما

وذكر حتليل أجرته احلكومة البريطانية 
أنه حتى مع االفتراضات املتفائلة بشأن 
عدد الصفقات التي ميكن إبرامها خالل 
ــيكون  ــإن التأثير س ــل، ف ــد املقب العق
ــات  للصفق ــن  ميك ــة،  للغاي ــالً  ضئي
ــكل عام – أن  ــدة – بش ــة اجلدي التجاري

ــبة  ــي اإلجمالي بنس ــاجت احملل تعزز الن
ــني ٠٫٢٪ و٠٫٧٪ من الناجت احمللي  تتراوح ب

اإلجمالي على املدى الطويل.
ــرات  ــراء تغيي ــا إج ــن أيضً ــن املمك وم
ــن اآلثار  ــرى للتخفيف م ــية أخ سياس
ــت، وتفتح مغادرة  ــلبية لبريكس الس
تيريزا ماي منصبها كرئيس وزراء للبالد 
الطريق إلى سياسة هجرة أكثر ليبرالية 
ــن تلك املقترحة في «الورقة البيضاء  م
ــام هجرة بريطاني جديد  للهجرة» (نظ
ــوف يبدأ العمل  قائم على املهارات وس
ــاد األوربي)،  ــن االحت ــد خروجها م به بع
ــزز األداء االقتصادي؛  ــي ميكن أن تع والت
ــة  ــرة الداخلي ــن أن وزي ــم م ــى الرغ عل
ــارت إلى عزمها  اجلديدة بريتي باتيل أش
ــة تقييدية نسبية،  على اتباع سياس

والتي سيكون لها تأثير معاكس.
ــة  «الورق ــات  مقترح أن  ــر  التقري ورأى 
ــأنها أن تقلّص الناجت  ــاء» من ش البيض
احمللي اإلجمالي بنسبة تصل إلى ١٫٨٪ 

على مدى ١٠ سنوات.
ومن املتصور أن خروج اململكة املتحدة 
ــر  ــة األث ــي – وخاص ــاد األورب ــن االحت م
ــدون صفقة  ــت ب ــادي لبريكس االقتص
ــة ملعاجلة  ــر الزخم للحكوم ــد يوف – ق
، مثل عدم  ــا األطول أجالً بعض القضاي
ــي البنية  ــة ف ــتثمارات عام ــود اس وج
التحتية، وقلة توافر التدريب واملهارات، 
والتي أسفرت عن أداء إنتاجية ضعيف 

في اململكة املتحدة.
ــه رغم ذلك  ــر بالقول إن ــم التقري ويخت
ــا – في أنه  ــك – عمومً ال يوجد أدنى ش
ــيء آخر قد  ــن أي ش ــر ع ــرف النظ بص
ــد املقبل، فإن  ــدى العق ــدث على م يح
ــن االحتاد  ــدة م ــة املتح ــروج اململك خ
ا  ــيمثِّل عائقً ــة س ــي بدون صفق األورب
ــي اململكة  ــو االقتصادي ف ــا للنم دائمً

املتحدة لسنوات قادمة .

/ القسم السياسي

/ القسم السياسي

عالم أعلن فيه رئيس 
أمريكي أن الناتو  الذي يعد 
حجر الزاوية َّـ سياسة 
الدفاع األمريكية منذ 
الحرب العاِّـية الثانية قد 
أصبح عتيق الطراز

اقتصاد بريطانيا قد يعاني لعقود قادمة إذا تم «بريكست» دون اتفاق
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ــار بعض االقتصاديني  ــت) بدون صفقة من «كارثية» إلى «صفقة ال بأس بها». بل أش تتراوح التنبؤات حول األثر االقتصادي خلروج بريطانيا من االحتاد األوربي (بريكس
ــيعزز االقتصاد البريطاني، وفي حني ال يوجد حتليل موثوق يدعم هذا الرأي، فهناك حالة غموض كبيرة،  ــيني في الواقع إلى أنه حتى اخلروج بدون صفقة س الهامش
خاصة على املدى القصير.هكذا استهلت صحيفة «اإلندبندنت» البريطانية تقريرا حتت عنوان «لقد بحثتُ في كيفية تأثير بريكست بدون صفقة على اقتصادنا.. 

ــار الباحثني في مركز أبحاث «اململكة  ــرد فيه الكاتب جوناثان بورتس، أحد كب ــتقبل»، يس ــذا هو اجلواب في الوقت احلاضر ولعدة عقود في املس ه
ــة العامة في كلية كينجز بلندن، توقعاته بشأن التأثيرات الكبيرة على صناعة السيارات،  ــتاذ االقتصاد والسياس املتحدة في أوربا املتغيرة» وأس

واملستحضرات الصيدالنية، والكيمياويات، واألغذية، لكنه يلفت إلى أن  الضرر احلقيقي سيظهر أثره بشكل أكبر في املستقبل.

ماي
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بومبيو

بوتني

ماكرون

جونسون

اِّـواجهة .. الرتاجع األمريكي .. هل ستبني أوربا جيشها الخاص؟
تعد «الرتامبية» مجرد ومضة عابرة أو انحراف سياسي عن النظام الطبيعي وإنما أضحت اتجاهـًا سياسيًـّا جديدا
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ــة  الذاتي ــيرة  الس ــول  ــاذا تق * م
لشخصكم الكرمي؟

ــر  مزه ــاب  الوه ــد  عب ــم  االس  -
ــة  ــوس هندس ــي.. بكالوري الراض
ــفة  املعادن ١٩٧٩ ــ دكتوراه فلس
ــق  حتقي ــالتي  رس ــن  ع ــخ  التأري
ــاس بن علي بن  مخطوطة (العب
أبي طالب عليه السالم) بخمسة 
ــة  ــى درج ــت عل ــول وحصل فص
ــالٍ (٨٨) درجة بعد  ــداً ع ــد ج جي
ــغالي بتحضيرها ودراستها  أنش
ــتها من ٢٠٠٢-  وكتابتها ومناقش
ــني  ــو نقابة املهندس ٢٠٠٦، عض
ــاد املؤرخني  ــني، عضو احت العراقي
ــرين  ــاد الناش ــو احت ــرب، عض الع
العرب، رئيس جلنة فض النزاعات 
ــرين العرب، رئيس  في احتاد الناش
ــرين العراقيني حالياً،  احتاد الناش
ــب  الكت دار  ــة  مكتب ــس  مؤس
ــس دار الفراشات  العلمية، مؤس
ــى)  ــس دار (معن ــال، مؤس لألطف
ــر الكتب الثقافية، مؤسس  لنش

ورئيس منتدى الراضي.
ــم الكتب في  ــت عال ــى دخل * مت

شارع املتنبي؟
ــنة  ــري (١٢) س ــذ أن كان عم - من
ــي عام ١٩٦٨  ــارع املتنب دخلت ش
ــي الكبير مبكتبة  وعملت مع أخ
ــة بالطبع  ــة املتخصص دار التربي
ــت  ــا أسس ــن بعده ــر وم والنش
ــب العلمية عام  مكتبة دار الكت
ــارع العام  ١٩٨٧ املطلة على الش
والتي أصبحت دارا للطبع والنشر 

واملطبوعات املتنوعة.
ــة  العمل في  ــف كانت بداي * كي

مكتبتكم؟
ــن كنا نعمل ما تعلمناه من  - نح
ــع مطبوعاتنا  ــة بطب ــذه املهن ه
ــر  ــا أيضاً دور لنش ــر ولدين والنش
دار  ــك  وكذل ــة  العلمي ــب  الكت
ــات متخصصة باألطفال  الفراش
وعملنا مناهج للروضة وللمدارس 
االولية وقصصا ووسائل اإليضاح 
متناهية  ــة  بدق ــتمر عملنا  واس
ــع العراقي  ــركاء باجملتم ــا ش وكن
ــة الدائم  ــل املكتب ــن خالل عم م
ــة  ــم واملعرف ــة والعل ــي الثقاف ف
ــو  ــا ه ــال كل م ــهام بإيص لإلس

مفيد للناس..
ــم الكتب  ــن عال ــول ع ــاذا تق * م

اليوم؟

ــي للربح املالي فأنا  - لم أكن أبال
كتبي وليس مكتبيا لذلك وجدت 
ــارع املتنبي أتنفس  ــي بش نفس
رائحة الكتب التي حتيطني بكل 
ــات ولم أفكر في حلظة ما  االجتاه
ــذا.. ورأس املال  ــي ه ــرك عامل أن أت
ــد  ــذه العدي ــذي اتخ ــرك ال املتح
ــب متجهني  املكات ــاب  من أصح
ــتلزمات  ــية ومس لبيع القرطاس
ــب ظروفهم التي  الدراسة وحس
حالت بينهم وبني البقاء مع عالم 
ــع رأس املال  ــب وبقيت أنا م الكت
ــاب العلمي فهو  ــم هو الكت االه
ــي ولن  ــري في عروق ــس يس هاج
ــأبقى مع الكتاب ما ال  أغيره وس
ــة وبرغم مما يحدث اليوم من  نهاي
ــردود املالي وهذا ال  ــاء وقلة امل جف
يعني بالنسبة لي شيئا إطالقاً.. 

فقد مررت بفترة التأسيس ١٩٨٧ 
ــل  ــي ذروة العم ــة ١٩٩١ وه ولغاي
ــة  طباع ــة..  املكتب ــي  ف ــه  وألق
الفترة  ــا.. وخالل  وتصديرا وتوزيع
كان   ١٩٩٥ ــام  ع ــد  بع ــة  الزمني
ــبب احلصار  ــف بس توق ــك  هنال
القائم على البلد آنذاك.. وهذا ما 
دفع الكثير الى هجرة الكتاب الى 
ــاق.. ومررنا  ــد نتيجة ذلك اخلن االب
ــة  ــه بطباع ــا يلي ــام ٢٠٠٥ وم بع
ــة  مبطبع ــب  والكت ــف  املصاح
ــعة أنواع  املكتبة وتوزيعها بتس
ــه  ــرمي وتوزيع ــف الك ــن املصح م
بكافة أنحاء العراق ومتيز باسعار 
رخيصة مقبولة وبجودة الطباعة 
ونوعية الورق اجليد امللون وعناية 
ــه ولكن الوضع  فائقة واهتمام ب
ــه بغير  ــل االمر يتج ــي جع األمن
واملستورد قدم  ــوب،  االجتاه احملس
لنا والظروف قالت كلمتها وتغير 

احلال نتيجة هذه املتغيرات.
ــاء  رفق ــاورك  ويج ــرأ  تق ــاذا  م  *

حياتك؟
ــك  ــاء فهنال ــل الرفق ــم أفض - ه
ــم  ــب تض ــوان لكت ــف عن (١٢) أل
ــانية  ــة واملعرفية واإلنس العلمي
وكتب الطفولة ومختلف األنواع 
ــى أرقام  ــل ال ــة تص ــداد هائل بأع
ــرة وهن االقرب الى روحي ولي  كبي
ــعر  أوقات معينة للقراءة حني أش
ــع الكتاب الذي  ــدوء ألبحر م باله
أختاره وآخر ما قرأت كتاب (أسرار 
ــيس اجلمهورية  ثورة ١٤ متوز) تأس
ــماعيل  في العراق من تأليف اس

عارف.
ــي  ــاب العراق ــيجد الكت ــل س * ه
الصدى بعد رفع احلذر من تصديره؟

ــاة قضايا  ــد بعد معان ــكل تأكي - ب
ــاكل  التصدير ووجود عراقيل ومش
ــتمرت  ــوع اس ــذا املوض ــص ه تخ

ــام ٢٠١٨  ــى ع ــام ٢٠٠٧ وحت ــن ع م
ــة  ــات اخملتص ــع اجله ــا م ومتابعتن
ــاب  ــر الكت ــادة تصدي ــفرت بإع أس
ــت  ــارج  وحصل ــى اخل ــي ال العراق
ــيكون  وس ــة  االصولي ــات  املوافق
ــع في دول  كتابنا له الصدى الواس
ــر من  ــا الكثي ــن لدين ــم ونح العال
االصدارات القيمة في مجال االدب 

والعلم. 
ــد الثقافة  ــن فقي ــول ع ــاذا تق * م

إبراهيم اخلياط رحمه اهللا؟
ــارة  ــم اخلياط خس ــل إبراهي - رحي
ــو  ــة فه العراقي ــة  للثقاف ــرة  كبي
ــع  ــة ويتمت ــى الكلم ــان مبعن إنس
ــرد بها دون غيره وحني  بخصال ينف
ــه  ــعر أن الثقة بنفس ــم اش يتكل
عنصر من عناصر جناحه في العمل 
ــه اهللا) كان متعاوناً  ــاط (رحم واخلي
ــراً ما  ــي وكثي ــط الثقاف ــع الوس م
كان يفتح حديثه في اجملالس ويثير 
العالية   ثقافته  ــة  بدهش إعجابنا 
ــمعة  ــن الس ــاً وحس وكان محبوب

واخلصال.
* ماذا تقول في ختام حوارنا هذا؟

- أن تعود الثقافة للشارع العراقي 
وبكل مرافق احلياة ألننا نحتاجها 
في الوفت احلاضر لكونها أسلوبا 
ــي في  ــن العراق ــا للمواط حضاري
ــة  ــارج ومرآة عاكس ــل واخل الداخ
ــرى كل  ــعب.. وأن ن ــوج الش لنض
ــل في  ــو األفض ــر نح ــيء يتغي ش
ــق  ــكل مراف ــال ب ــة واجلم النظاف

حياتنا اليومية.
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حاوره / عدنان جبار القريشي

كانت لنا جولة خاصة َّـ شارع اِّـتنبي أردنا فيها معرفة خفايا وأشياء عن عالم الكتب وكيفية تدوالها سابقاً وحاضراً بهذا 
اِّـوقع الحيوي اِّـزدحم برواده وزائريه. والالفت للنظر أن الكثري من اِّـكتبات قد هاجرت مهنة تجارة بيع وشراء الكتب وبات 
التعامل فيها صعباً نتيجة الظروف التي الزمت البلد وتحولت العديد من اِّـكتبات اُّـ محال لبيع القرطاسية وكمالياتها 
ومستلزمات اِّـدارس واأللعاب اِّـختلفة، وِّـعرفة الحقائق البد أن نصل مكانة هذا الشارع الثقاَّـ لدى أهله الحقيقيني من 
الذين لم يرتضوا هجرة مكتباتهم وآثروا البقاء على ما هم عليه من أجل بقاء شارع اِّـتنبي محافظاً على شهرته وسمعته 
ومديرها   لنلتقي مؤسسها  العلمية)  الكتب  دار  (مكتبة  االوُّـ  فكانت محطتنا  واالجتماعية  واإلنسانية  واالدبية  العلمية 
الدكتور عبد الوهاب مزهر الراضي وقضينا معه وقتاً ممتعاً وهو يحكي حكاياته وذاكرته وتمسكه بواقع الحال حتى وصلنا 

اُّـ قناعة تامة أن الثقافة بخري َّـ بالدنا..

بغداد / البينة الجديدة
ــي الفيلي احد  ــت الثقاف أقام البي
تشكيالت دائرة العالقات الثقافية 
العامة في وزارة الثقافة والسياحة 
ــورة  (الث ــوان  بعن ــدوة  ن ــار  واآلث
ــينية.. ثورة إصالح للبشرية)  احلس
ــيني،  ــعر احلس مع قراءات في الش
ــور عامر  ــر فيها الدكت والتي حاض
ــي كلية اآلداب  ــي ف حمزة التدريس
ــرا أدارها اخملرج  ــة بغداد مؤخ جامع
املسرحي إبراهيم حسب اهللا. وعرف  
ــهر محرم  ــور عامر حمزة ش الدكت
بانه أول شهر من األشهر الهجرية 
ــد بني لنا نبينا محمد (صلى اهللا  وق
ــهر  ــلم) أحكام هذا الش عليه وس
ــبحانه  ــاب اهللا س ــي كت ــواردة ف ال
ــال فيه،  ــرمي القت ــا حت ــى منه وتعال

ــهر  ــمي ش وفضل صيامه، وقد س
محرم بهذا االسم الن العرب كانت 
حترم فيه احلرب والقتال حيث اقتتل 

ــا بينهم قتاال كبيرا في  العرب فيم
ــل فيه  ــهر فحرموا القت ــذا الش ه
ــى ان «ثورة  ــار ال على أثر ذلك». واش

ــالم ثورة  ــني عليه الس اإلمام احلس
ــانية كبرى بكل ابعادها، والبد  إنس
ــم تلك الثورة  ــتحضر قي لنا أن نس
ــة فهي مبثابة  ــدة في كل حلظ اخلال
املشعل الذي ينير الدرب في سبيل 
ــالة  ــالة احلق وهي الرس ــر رس نش
القربان  ــكان  ف ــالميةاخلالدة،  اإلس
ــى  ــرية». وألق ــذه البش ــالح ه إلص
ــد الفهد  ــن محم ــعراء كل م الش
ــن وغزوان  وآمنة البياتي وزينب حس
قصائد  تغنت بحب االمام احلسني 
ــرا لثورته التي  ــالم تذكي عليه الس
ــم. وقدمت مديرة  أدمت قلوب العال
ــيدة  ــي الفيلي الس ــت الثقاف البي
ــهادات  ــم محمد ش ــة جاس فخري
ــة لهم  ــوف متمني ــة للضي تقديري

املزيد من التألق والعطاء.

قحطان جاسم جواد/ البينة 
الجديدة

أنا املوقعة أدناه أقرُّ
  أن ال ... لألختام املزورة

ة على أنغام  ــح القطّ  ال ... لذب
الفرح

ــي   خوف ــاكَ  كف ــا   أم
وتلجلجي؟؟

 إنّي املنحورة أعاله
 إقرأ على شاهد قمعي  

تلّة  نشيدَ حقوقي احملُ
عٍ   ن ألف غازٍ ومدّ  مِ

 وأدريكَ    ستبكي وتبكي
 حتّى يرقّ تعنّتكَ

فما أنت  سوى حبيبي  
ــة بدأت  ــذه االبيات اجلميل به
ــجال الركابي»  ــورة «س الدكت
ــي  ف ــعرية  الش ــتها  جلس
االنساني في  احلوار  مؤسسة 
بيت السالم في لندن.وبحضور 
ــاء واملثقفني  ــن االدب ــي م نوع
واالنكليز.  ــرب  والع العراقيني 
ــناء  حس ــورة  الدكت ــم  منه

كاشف الغطاء والشاعرة وفاء 
عبدالرزاق واالستاذ غامن جواد. 
ــدوة د.صادق الطائي. د.  ادار الن
ــا  ــت قريحته ــجال انطلق س
ــا  قصائده ــرأ  لتق ــعرية  الش
ــب  بطل ــرة  واملعب ــة  اجلميل
ــتقبلها  ــن، واس ــن احلاضري م
احلضور بالتصفيق واالعجاب.

ــجال عن جتربتها  حتدثت د.س
الشعرية فقالت:- لقد احببت 
اللغة العربية وشغفت باألدب 
ــاً.  ــعر خصوص ــا والش عموم
ــي  ــاوالت ف ــدي مح ــت ل وكان
ــرة من احلياة وفي  مراحل مبك
ــم ابح بها  اجلامعة، لكنني ل
ــني حميمتني. لذا  اال لصديقت
ــوطاً  فإنني بعد ان قطعت ش
طويال في االنغماس في عملي  
ــة  ــة وباحث ــتاذة جامعي كأس
ــي بحت،  ــي اختصاص علم ف
ــرة  ــارب مري ــرور بتج ــد امل وبع
ــراق األحبّة  ــة احلروب وف نتيج
ــعر مرة اخرى  فقد انبثق الش
وبقوة. واصبح رفيقي احملبوب. 
احمد.  ــود  والع ــه  الي ــدت  فع

ــر مجموعة  ــدر لي غي وقد ص
ــنوات  الس ــالل  خ ــعرية  ش
ــة. واضافت:-  ــة املاضي القليل
ــة  التوأم ــت  حدث ــا  هن ــن  م
ــي  العلم ــي  اختصاص ــني  ب
وكتابتي  ــة  األدبي واهتماماتي 
للشعر. وقمت بتقدمي العديد 
ــة  الثقافي ــاطات  النش ــن  م
ــعرية في بغداد واماكن  والش
اخرى. وبخصوص قصيدة النثر 
ــات محددة؟  ــا مواصف هل له
ــا العديد بهيئة  ــاذا يكتبه ومل
ــدة  ــت ان قصي رة؟ قال ــفّ مش

النثر ليست جديدة وااللتباس 
ــم اكثر مما هو حول  حول االس
ــا إيقاعها  ــث  له ــوع، حي الن
وموسيقاها الداخلية، اضافة 
ــا.  واختصاره ــا  كثافته ــى  ال
ــاؤال  تس احلاضرين  ــد  اح واثار 
ــي  ــوي ف ــاط النس ــن النش ع
ــي: ان  ــت الركاب ــراق فقال الع
العراق يزخر باالنشطة االدبية 
ــوية. وظهرت لدينا بعد  النس
ــاعرات  ــر من الش ٢٠٠٣ الكثي
حصل  ــن  بعضه ــات  والقاص
ــة.  ــة مهم ــز ادبي ــى جوائ عل

ــاحة  ــوم يلج الس ــي كل ي وف
ــوي جديد  ــوت نس ــة ص االدبي
ــداع.  ــة واالب ــى باملوهب ويتحل
ــم احدى مناذج هذا  وانا امامك
ــأل اخر  ــل. وس ــداع اجلمي االب
عن املالبس التي ترتديها املراة 
العراقية وهل تواكب مايجري 
ــم  ــت:- نع ــم فقال ــي العال ف
هناك مواكبة لكل التطورات 
ــدود  بح ــن  لك ــم  العال ــي  ف
ــذا  ه كل  ــن  وع ــام.  االحتش
الشجن في قراءاتهالشعرية، 
ــارت الى انه ال يوجد  شعر  اش
ــعر  ــن، الن الش ــرح او حزي مف
ــجن.  كما سأل  يؤججه الش
ــمع منك  احدهم ملاذا لم نس
ــا تفعل  ــة كم ــاً جريئ نصوص
ــى  (واعط ــاعرات  الش ــض  بع
ــد عربي) فقالت:  مثال على بل
انا اعبر عن مشاعري وبلغتي 
ــتعمل تعابير انا  ــف اس فكي
بعيدة عنها. ثم عادت لتشدو 
ــنه  استحس الذي  ــعرها  بش
ــه عبر  ــل مع ــور وتفاع اجلمه

التصفيق احلار.

أعزي إخوتي وأخواتي العراقيني، واالمتني االسالمية والعربية 
والعالم، باستشهاد االمام احلسني وأخيه العباس عليهما 
ــبق لها ان حدثت  ــالم، في مأثرة التضحية التي لم يس الس
ــرات من  ــني والعش ــهاد االمام احلس ــي التأريخ. ان استش ف
الشجعان في واقعة الطف بكربالء، له من املعاني ما ميكن 
ــكاً بخطاب الوحدة الوطنية  ــد متس لها ان جتعلنا اليوم أش
ــي واحلضاري في العراق  ــى التنوع واإلرث الثقاف واحلفاظ عل
اكثر من أي وقت مضى. لنتعلم من دروس الطف التاريخية، 
ــرق ومزدهر  ــتقبلٍ مش ــن أجل واقعٍ ينهض ببالدنا الى مس م

لشعبنا.
أخوكم الدكتور عبد األمير احلمداني
وزير الثقافة والسياحة واآلثار

١-  مشتهياً  
أصغيِ لصراعي اخلَفي
ها هو سعي املتراكم 

يفزُ .. يفتحُ نوافذه 
املغلقة 

أمام سيدتي املشتهاة
أستدعي مشاعري املدونة 

وحسيَتيّ غير املالئمة 
من جراحات مغلوبة 

اإلمتاع 
واأليام فارغة 

إال من محض بصاق 
ال يغسل حتى 

أكتئاب األرصفة 
٢  

أوشكُ أن أكون بنمطيةٍ 
ال تستهوي عزميَ 

املتسائل
ألفرغ نصف محتواي 

املؤجل 
وعذابات جرح يجلدُ بي 

في صمتٍ رهيب 
والناس نيام في نفقٍ 

احمق 

وأنا شاعرٌ أغفو على 
ذراع قصيدتيّ القائمة 

على حبٍ محسوس
٣

التسابيحُ التي أتلوها 
فاءً خِ

ال يدركها إال ذكي بريء 
 
ٍ
وأنا ال يقتلني

إال غثيان قصيدتي 
التّي تصيح بي 

تشتمُ إنعاش سكري 
ده الهائجُ حَ
ترى منْ أينَ 

أترقبُ قطرات املطر األولى 
ورائحتهُ املستَحبة 

٤  
جائها ها جميلة بهِ أحسُ

تقرصُ حلميَ 
بافتعالٍ محسوس يعرف 

نعاس حاشيتي 
ووجع ضوئي اململوء 

بهذيانهِ الثمل  
وأنا تُزكمني لثمة حنانيكِ 

ونزعتكِ الصاخبة
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في كل عام ومبثل هذه األيام يتوشح االدب بكل أشكاله 
ــوة مبدن العراق واهله بل في ركن من اركان  بالسواد اس
ــتذكارا لواقعة اليمة حركت  ــيح اس هذا العالم الفس
ــا ١٤٤٠ عاما عليها  ــانية رغم مرور اكثر م ضمير االنس
ــني  ــهاد االمام احلس ــي واقعة الطف االليمة واستش ه
ــد الشعراء هذه الواقعة بروائع شعرية لم  (ع)، لذا جس
تخلد اي واقعة اخرى بقدر ما خلدت هذه الواقعة حتى 
ــعراء العرب ان كانوا مسلمني او غير  ان الكثير من الش
ــلمني وضعوا لهم اسما ونسجوا ابيات قصيدهم  مس
ــس هذا في عهدنا بل في  ــم من تبر قل نظيره. لي ببلس
ــول اهللا  ــبط رس ــهاد س ــود التي تلت استش كل العه
ــاء الذين كتبوا  ــث ال ميكن ان نحصي كل االدب (ص)بحي
ــميات  ــني وال ميكن حصرهم ولقد اطلقت املس للحس
ــت دعبل  ــاعر اهل البي ــم ش ــر منهم باس ــى الكثي عل
ــرزدق والقائمة تطول  ــبقهم الف اخلزاعي، الكميت، وس
ــرف يتوج به الشاعر، بل يتفاخر بالنظم  وتطول ألنه ش
كل الشعراء، والغريب ان كل ما نظم لهذه الواقعة كان 
ــاء واالغرب من ذلك  ــل وعواطف االدب ــرج من بني عق يخ
ــائدا انذاك  ــال او للرياء وهو الذي كان س ــس الجل امل لي
ــاة امام هذه  ــز اخلوف الذي وضعه الطغ ــل تعدى حاج ب
القضية لدرجة كانوا يعملون املناسبات وتوزيع الهدايا 
خالل ايام محرم مبسميات عجيبة من اجل دثر الواقعة، 
ــالال ان اغلب ما قيل لم يدوّن على  وما يجعلنا نقف إج
ــوة لذا  ــرة اهمها البطش والقس ــباب كثي قرطاس الس
ــر قلب وخلد في  ــيني حفظ عن ظه جند ان االدب احلس
ــمي  ــتطيع ان اس ــر ودوّن في عصور الحقة. اس الضمي
ــه باحلق جاء من  ــب والوالء الن ــيني ادب القل االدب احلس
ــم العواطف الصادقة حلب اهل البيت النبوي. لقد  تزاح
عمل الكثيرون على ان يجمعوا ما نظم من شعر او نثر 
ــنني طواال وافلحوا في  ــة وبذلوا من عمرهم س او خطاب
ذلك ولكن هل جمعوا كل ما كتب؟ اكاد اجزم لقد ضاع 
ــيني الفضل  ــوق. ان لالدب احلس الكثير في زحمة الش
ــعراء واالدباء. فهذا عبد  ــأة الكثير من الش الكبير لنش
ــاءات انه كان  ــب اللق ــد يقر في اغل ــد الواح ــرزاق عب ال
ــعر احلسيني وكتب اجمل  ــتمد قوة شعره من الش يس
ــالم-  ــال كونه من غير ملة االس ــت به مث ــده - جئ قصائ
ــيني متجدد ليرى  اآلن نحن بامس احلاجة الى ادب حس
ــتمد منه  ــني ولنس ــم من هو احلس ــمع كل العال ويس
ــوض بها من خالل محاربة  ــا في بناء بلداننا والنه قوتن
ــني وحده قصائد من الثورة  ــكال الفساد. احلس كل اش

احلسني وحده سيف احلق.

@NN?Óéßa@lÖ˛a
7‡ö€a@ø@ÖÏ‹Å

 

فنارات

حميد شغيدل الشمري

جابر السوداني
ـكَ املهيبُ عالياً ما زالَ صوتـُ

. يصـمُّ سمـعَ امللكوتْ
. لم يُغـيبكَ تعاقبُ القرونْ

ولم تفـتُّ من بالغتِـكَ
السماويةِ الهوى رطانةُ الطارئنيْ.

منذُ اصطفاكَ األولونَ

ساريـةً لرايـةِ اهللاِ

مِ الذبيحِ وأنتَ تدرأ بالـدَّ
عـن سجـيّةِ النفوسِ ذلَّها

ْ وتتقي مبا استطعتَ سطوةَ اخلنوع.
كَ التّريبُ لم تـزلْ وخـدُّ

سنابكُ البغيِّ على أدميهِ جتولُ
وأنتَ أنتَ يا حسنيْ.

صوتـُك املهيـبُ مثلما
هُ بكربالءَ رايةً وسيفا عهـدتـَ

ıb‡é€a@ÚÌâbç

قصيدة

رسول عبد األمري                   

@ÖbËínçbi@å»Ì@Ô„aÜ‡ßa
H I@¥éßa@‚bfl�a

قصيدة 



الفنانة استبرق هندو لـ(                      ): فن طرح أفكار والرسم بالنار جعلني أختلف عن اآلخرين

Èi@�äflc@bfl@tÜy@Úñ”@›‡§@Ô€@ÚyÏ€@›◊@NN@ÒcäΩa@Òb„b»fl@Â«@ �5»m@ÚÌÜÌä£@bË„di@Ô€b‡«c@påÓ∑

* متى اكتشفت استبرق موهبتها؟
ــخصيات  ــم ش - منذ الصغر عندما كنت ارس
ــداً وطورت  ــيطة ج ــتلزمات بس كارتونية مبس
ــارض  ــاركت باملع ــى ش ــاً حت ــي تدريجي نفس
املدرسية وطورت نفسي اكثر في اآلونة األخيرة 
ــر من الفنانني  ــث تابعت وعملت مع الكثي حي

وكسبت منهم خبرات كثيرة.
* هل واجهتِ صعوبات في مسيرتكِ الفنية؟

ــات منها  ــت الكثير من الصعوب ــم واجه - نع
ــني غير  ــامني منافس املادية وواجهت ايضاً رس
داعمني لفتاة أرادت أن تنجح في حياتها وحتدت 
كل القيود املعارضة للفن التشكيلي وخاصة 

الرسم املباشر على مسرح امام اجلمهور.
* مباذا متيز فنكِ وملاذا أحبه الناس؟ 

ــزت أعمالي بأنها جتريدية تعبر عن معاناة  - متي
املرأة وحتمل متاعب ومصاعب وآالم هذه احلياة، 

كل لوحة لي حتمل قصة حدث ما أمر به.
* هالّ توضحني لنا فكرة الرسم بالنار؟

ــم  الرس ــة  طريق أو  ــار  بالن ــم  الرس ــرة  فك  -
ــى ورق عادي،  ــن أحبار نارية عل ــار تتكون م بالن
ــتعمل مصدرا للنار  الزالة احلبر كي تظهر  نس
ــة دمج  ــض، وطريق ــون االبي ــخصية بالل الش
ــخصية معروفة  ــة بش ــخصية مجهول الش
ــخصية اجملهولة  ايضاً بطريقة النار نزيل الش

لتظهر املعروفة.
* حدثينا عن حتصيلكِ الدراسي او العلمي؟

ــة الثالثة بكلية التربية  - أنا طالبة في املرحل
الفنية في جامعة الكوفة.

ــت والعمل  ــني البي ــك ب ــني وقت ــف توفق * وكي
والدراسة؟

ــن ناحية  ــاص لدي م ــه وقته اخل ــيء ل - كل ش
ــة، أما من ناحية الرسم احتاج  البيت والدراس

ــداع في  ــتطيع االب ــواء هادئة كي اس ــى اج ال
الرسم.

ــاركتِ بها وما  ــي ش ــرز املهرجانات الت ــا أب *م
اجلوائز التي حصدتيها؟

ــتطيع، مهرجان  ــان نس ــاركت في مهرج - ش
ــان الداعمني  ــوى، مهرج ــان ط ــوة، مهرج خط
ــرق  الف ــع  م ــاركت  وش ــرطان،  الس ــراض  ألم
التطوعية للرسم على جدران املدينة واملدارس 
ــم على وجوه االطفال االيتام ومساعدة  والرس
ــوم بال حدود  ــة ومهرجان جن ــل املتعفف العوائ
ــزة النجومية كأفضل  وحصلت فيه على جائ

رسامة مباشرة في العراق.
ــؤولني او جهات  ــك من قبل مس ــل مت تكرمي * ه

اخرى؟ 
- حصلت  على العديد من اجلوائز في اجلامعات 
ــي بجائزة قدرها  ــبوع الثقافي وتكرمي في االس
ــيد مقتدى  ــي من قبل الس ــون دينار عراق ملي
ــل املدير العام  ــي ايضاً من قب الصدر ومت تكرمي
للمنتجات النفطية  وال ننسى هدية الدكتور 

ــرف باملركز  ــام الذهبي بفوز النجف االش هش

االول على مستوى العراق بلوحتي الفنية.
ــي حياته لديه دعم من  ــخص ناجح ف * كل ش
شخص ما او من الوسط الفني، هل توضحني 

لنا من الذي دعمك من فنانني او ادباء؟
ــم لي كانت من والدتي  - نعم، اول انطالقة دع
ــي الفن ومن  ــاتذتي ف ــي وعائلتي ثم اس واخت
ــني دوماً لهكذا مواهب  نقابة الفنانني الداعم
ــارض الفنية ومت  ــي العديد من املع وافتتحوا ل

تكرميي بها تشجيعاً ملوهبتي.
* هل كان لك دعم من احلكومة؟

- ال يوجد دعم حكومي لي.
* اجلمهور يتساءل متى اقمتِ اول معرض وهل 
ــتقيمن معارض  ــت لوحاتكِ للبيع وهل س كان

أخرى؟

ــرض لي كان في عام ٢٠١٧، ولم اعرض  - أول مع
ــمة على  ــي زرعت البس ــي للبيع لكنن لوحات
ــة ومميزة في  ــمات لطيف ــال برس ــوه االطف وج
ذلك الوقت وانا على استعداد ألن اقيم سنوياً 
ــا زمالئي وزميالتي  ــاركني به معرضاً فنياً يش

الفنانون.
؟ * كلمة اخيرة توجهينها جلمهوركِ

ــذه  ــى ه ــي ال ــة اوصلتن ــول ان الثق - أود ان اق
ــت حتى  ــي وابي ترك ــاة اخ ــد وف ــة، بع املرحل
الدراسة واهملت موهبتي لكن ثقتي بنفسي 
ــكر  ــدى  كل معوقات احلياة، اش ــي احت جعلتن
ــراء على هذا  ــدة) الغ ــة اجلدي ــة (البين صحفي
احلوار اجلميل كما اشكر  كل من يتابعني على 

مواقع التواصل االجتماعي.

albaynanew@yahoo.com
جريدة يومية سياسية عامة  

ال ترتبط بحزب أو حركة
 أو أية جهة دينية أو سياسية
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حاورها /علي اغا الزيباري

ÒåÓæÎ@Ú–Ó�€@pb8äi@fib–ü˛a@ÍÏuÎ@Û‹«@Ú‡éj€a@o«âã@?‰ÿ€@…Ój‹€@ÔmbyÏ€@ûä«c@%
ÊÏ„b‰–€a@Ôm˝ÓflãÎ@Ôˆ˝flã@Èi@?◊âbíÌ@�bÓ‰œ@�bôä»fl@�bÌÏ‰ç@·Ó”c@Ê˛@ÖaÜ»nça@Û‹«@b„cÎ

فتاة عراقية فتحت عينيها   عام ١٩٩٥ في محافظة النجف، طفلة  طموحة 
جداً عاشت حياة صعبة، فتاة قوية لم تستسلم لظروف احلياة، حتب رسم 
البسمة في وجوه اآلخرين، تهتم باملعرفة والثقافة والفن.. وألجل التعرف 

أكثر على هذه الفنانة كان لنا معها هذا احلوار..

متابعة / البينة اجلديدة
نقلت الفنانة رمي البارودي حلظات 
ــة خالل حضور حفل زفاف  جميل
ــور  وبحض ــا  صديقاته ــدى  اح
ــني، وذلك  ــن الفنان ــة م مجموع
عبر خاصية ستوريز على تطبيق 
ــي  ف رمي  ــرت  وظه ــتغرام».  «انس
ــو بكامل أناقتها  مقاطع الفيدي
ــروس عن  للع ــا، وعبرت  وجماله

بصديقتها  سعادتها 
ــدة  ع ــت  وقدم

وصالت رقص 
ــع بعض  م

ــور  احلض
ــن  م

ــني احلضور  ــني. وكان من ب الفنان
ــر  تنتش ــذي  ال ــاهني،  ش ــني  أم
شائعات كثيرة حول عالقة احلب 
التي جتمع بينهما، إال أنها أكدت 
ــرة أن العالقة بينهما  أكثر من م
واألخوة. ــة  الصداق ــى  قائمة عل

يذكر أن رمي تنتظر عرض مسلسل 
ــتغرق تصويره  اس الذي  «السر»، 
ــو ينتمي  ــني، وه ــن عام ــر م أكث
ــة األعمال التي تتضمن  لنوعي
٦٠ حلقة، بطولة نضال 
وحسني  ــافعي،  الش
ــاء  ووف ــي،  فهم
ــا  وماي ــر،  عام

نصري.

@‚aäÃné„g@›»ím@ÖÎâbj€a@·Ìâ
bËn‘ÌÜï@“bœã@Âfl@ÏÌÜÓœ@…üb‘∂ بغداد / إنعام العطيوي

ــار  واآلث ــياحة  والس ــة  الثقاف ــر  وزي ــة  برعاي
ــم  دائرة  ــر احلمداني تقي ــور عبد األمي الدكت
الفنون العامة إحدى تشكيالت وزارة الثقافة 
ــة واقعة  ــد ملحم ــكيلياً يجس معرضاً تش
ــني  ــهاد اإلمام احلس ــرى استش ــف وذك الط
ــني القادم املصادف  ــالم)  يوم االثن (عليه الس
ــارع حيفا  ٢٠١٩/٩/١٦ مبقر الوزارة الكائن بش
ــرة صباحاً,,  ــاعة  احلادية عش ــي متام الس وف

ــون العامة  ــام لدائرة الفن ــح املدير الع وأوض
الدكتور علي عويد العبادي إن اإلمام احلسني 
ــد الظلم ونهضة من أجل  (ع) ثورة خالدة ض
ــاني البليغ هو  ــدرس اإلنس ــالح ولهذا ال إلص
ــة معينة وإمنا  ــة معينة أو طبق ــس لطائف لي
ــر الدم على  ــطورة تاريخية يوم انتص هو أس
ــاة التضحية بأبهى  السيف ورسمت بفرش
ــات الفن  ــز كل لوح ــار الذي تعج ــور اإليث ص
ــا وان ملحمة  ــن التعبير عنه ــكيلي ع التش

الشهادة التي قدمها حفيد رسولنا االعظم 
ــار والتضحية   ــي اإليث ــت كل معان (ص) حمل
ــانية جمعاء من أجل  والعطاء للدروس اإلنس
اإلصالح والتغيير والثورة على الفساد وبهذه 
ــي األحرار  ــهاد أب ــدة باستش ــبة اخلال املناس
اإلمام احلسني عليه السالم تقدم املدير العام 
لدائرة الفنون العامة بأحر املواساة والتعازي 
ــاب الضمائر  ــلمني واألحرار وأصح لكل املس

احلية يهذا املصاب األليم.

—�€a@Ú»”aÎ@Ü �éØ@�bÓ‹Óÿím@�bôä»fl@·Ó‘m@ÊÏ‰–€a@ÒäˆaÖ@NN@CÒbÓßa@…Óiâ@ÒÖbËí€aD@âb»ë@o§

متابعة / البينة اجلديدة 
ــهر  ــيتم يوم  اخلميس  ١٩ من الش س
ــدي وهو ١٩٨٢  ــرض فيلم غان اجلاري ع
ــن حياة  ــتوحاة م ــا حقيقية مس درام
أعمال غاندي، زعيم حركة االستقالل 
ــم  ــد احلك ــد ض ــي الهن ــلمية ف الس
البريطاني للبالد خالل القرن العشرين.

ــة،  اإلجنليزي ــة  باللغ ــي  روائ ــم  الفيل
ومصحوب بترجمة إلى اللغة العربية. 
ــة. الفيلم من  ــم ١٨٣ دقيق مدة الفيل

اخراج ريتشارد ايتنبورو.

@›yaä€a@Ò7ç@Â«@tÜznÌ@·‹Óœ
Ü„bÀ@b∑bËΩa

متابعة / البينة اجلديدة
ــة  أصال ــورية  الس ــة  الفنان ــأت  فاج
ــة البنها  ــورة غريب ــر ص متابعيها بنش
ــع معجون  ــا وهو يض ــر. وبدا فيه األكب
ــه. وأعربت الفنانة من  احلالقة على ذقن
خالل الصورة عن فخرها به وبأنه أصبح 
رجالً. وتعليقاً كتبت: «ما منعرف والدنا 
قديش كبروا إال باملواقف الكبيرة. ولودي 
ــن قلبه». وأضافت: «ميكن  ما في أحن م
ــه وال في من حالوة كالم  بها العالم كل
ــاعره. بياخد باله  ــو ال في من دفا مش ه
ــي بيهتم بعيلته وبيراعيها.  من كل ش
ــوا كبروا وصاروا  ــا بيكفي الوالد يكون م

ــروا  ــوا كب ــكل، الزم يكون ــال بالش رج
ــؤولية وبالعطاء وبالتعاطف. اهللا  باملس
ــودي ويحفظكم ويحفظ والد  يحفظ ل
ــم والدي». وتفاعل  ــا ومعه الناس كلّه
ــن متابعي  ــداً م ــر ج ــدد كبي ــا ع معه
ــعودية  ــة ومنهم اإلعالمية الس الفنان
ــي علقت: «نعم التربية  جلني عمران الت
ــي ويكبر قدام  ــه لك حبيبت اهللا يحفظ
ــندك ومصدر احلنان و  عيونك ليكون س
ــك مثل ما  األمان وراحة البال ويرفع راس
ــه هو وإخوانه  ــه وتفرحي في رفعتِ راس
ــة املصرية أينت  ــت الفنان ــا». وكتب دائم

عامر: «الصورة جتنن».

5◊˛a@bË‰i¸@ÚjÌäÀ@ÒâÏñi@…Ó‡¶a@¯ub–m@Ú€bïc

البينة اجلديدة / مها احلديثي
ــدار العراقية  ــام ال ــر ع ــث ملدي ــي حدي ف
ــدالوي خالل  ــل ابراهيم املن ــاء عقي لالزي
ــه وفد الدار واملشاركة في انطالق  ترؤس
ــاهمة  ــرى الثالثني قال: مس ــل الذك حف
ــة لالزياء متثل جهة ثقافية  الدار العراقي
وهي (وزارة الثقافة) كون الدار حتتل اليوم 
ــع الثقافة العراقية  ــاً مهماً من نب موقع
ــبعينات وهي  ــها في الس فمنذ تأسيس
ــة دون توقف  ــا االبداعي ــل اجنازاته تواص
ــا ذات خطاب ثقافي  وأصبح معروفاً أنه
ــة احلضارات  ــي مفعم بنكه فني ابداع

ابتداءً من سومر، أكد، اشور، بابل وبغداد 
ــذي يجمع  ــور العراقي ال ــروراً بالفلكل م
ــات عراقنا احلبيب حيث حمل  كل مكون
ــرف باالزياء  ــي طياته لوحة تُعّ العرض ف
التاريخية والفلكلورية للفنون الثقافية 
ــة  االجنبي ــود  للوف ــة  املنوع ــة  العراقي
ــية املشاركة وهي  والهيئات الدبلوماس
ــا كل ما  ــة فيه ــا املوثق ــح خزائنه تفت
ــاً مزيداً  ــر. متمني ــل لتراثنا الث ــو جمي ه
ــتقبلي في  ــور املس ــاون والتط ــن التع م
ــية  جميع اجملاالت االقتصادية، السياس

والثقافية بني البلدين.

@pb”˝»‹€@¥q˝r€a@Ùä◊à€a@÷˝�„a@›–y@ø@Î¸Ü‰‡‹€@Ú‡‹◊
bÌâÏ◊Î@÷aä»€a@¥i@ÚÓçbflÏ‹iÜ€a

 متابعة / البينة اجلديدة
ــالةٍ  ــعيد برس هت اإلعالمية ريهام س توجّ
ــتغرام» وعبّرت  صوتية ملتابعيها عبر «إنس
عن انزعاجها من اتهام البعض لها بالكذب 
ــل حول مرضها وحالتها الصحية.  والتمثي
ــدت أنها ال تزال معرضة خلطر كبير: «ال  وأك
ــه حتى اللحظة  ــي مهددة. ألن تزال حيات
ــروب  ــد زوال امليك ــا يؤك ــاك م ــس هن لي
ــة أن خطورته  ــكلٍ نهائي. موضح بش
تكمن في احتمال وصوله إلى الدماغ». 
وشرحت: «لقد واجهتُ مشاكل خالل 
السنوات األربع املاضية أثّرت على جهاز 
ــروب في منطقة  بت مبيك املناعة، وأصُ

بجوار األنف، تسمى مثلث املوت».

ä�¢@fiaåm@¸@ÔmbÓy@ZÜÓ»ç@‚bËÌâ
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ــدد (٥٠٧٩ َّـ ٢٠١٩/٨/٢٩)  ــاً بكتابنا ذي الع إلحاق
الخاص بإعــالن أول للمناقصــة ٧/ صحة /٢٠١٩.

ــروع للمناقصة أعاله  ــم اِّـش ــوه إُّـ تعديل اس ــود أن نن ن
ــث مركز الثغر الصحي   ــاء وتجهيز طبي وتأثي ليكون (إنش
ــروع (إنشاء وتجهيز  بعد هدم اِّـركز القديم) بدالً من مش

طبي وتأثيث مركز الثغر الصحي).
استناداً اُّـ كتاب قسم التخطيط واِّـتابعة / شعبة تخطيط 
ــدد ٣٩٠٦ َّـ ٢٠١٩/٩/٨ وكتاب  ــات ذي الع القطاع
ــعبة  ــة والصيانة / ش ــم الهندس دائرة صحة البصرة / قس

اِّـشاريع ذي العدد ١٢٨٤٥ َّـ ٢٠١٩/٨/٢٩.

الحقوقي
اياد كاظم مبارك 

مدير العقود الحكومية

محافظة بغداد
تنويه

ــل كلفة  ــداد عن تعدي ــوه محافظة بغ تن
اِّـشروع اُِّـعلن َّـ اِّـناقصة اِّـرقمة (٧٣) 
ــة  ــاء روض ــن بن ــنة ٢٠١٩، واِّـتضم لس
نموذجية بواقع ٦ صفوف َّـ منطقة سبع 
البور على القطعة اِّـرقمة (١٤٦١٢/ ١) 
ــرخ الثالثة، من الكلفة  التابعة لرتبية الك
ــعمائة وتسعة  ٩٣٩,٢٩٠,١٧٥, (تس
وثالثني مليوناً ومئتني وتسعني ألفاً ومائة 
ــبعني ألف دينار عراقي) اُّـ  ــة وس وخمس
ــعمائة  (تس  ٩١٧,٦٣٠,١٧٥ ــة  الكلف
وسبعة عشر مليوناً وستمائة وثالثني ألفاً 

ومائة وخمسة وسبعني ديناراً عراقياً).

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

Contracts Dept Announcement

ــدد (٥٠٨٠ َّـ ٢٠١٩/٨/٢٩)  إلحاقاً بكتابنا ذي الع
الخاص بإعــالن أول للمناقصــة ٩/ صحة /٢٠١٩.  نود 
أن ننوه اُّـ تعديل اسم اِّـشروع للمناقصة اعاله ليكون 
ــز الصنكر الصحي َّـ  ــاء وتجهيز طبي وتأثيث مرك (إنش
ــروع  أبي الخصيب بعد هدم اِّـركز القديم) بدالً من مش
ــز الصنكر الصحي َّـ  ــاء وتجهيز طبي وتأثيث مرك (إنش

أبي الخصيب)
استناداً اُّـ كتاب قسم التخطيط واِّـتابعة / شعبة تخطيط 
ــدد ٣٩٠٦ َّـ ٢٠١٩/٩/٨ وكتاب  القطاعات ذي الع
ــة والصيانة / شعبة  ــم الهندس دائرة صحة البصرة / قس

اِّـشاريع ذي العدد ١٢٨٤٥ َّـ ٢٠١٩/٨/٢٩.

الحقوقي
اياد كاظم مبارك 

مدير العقود الحكومية

العدد: ٥٤٣٥                                                                         م/ (تنويه)                                                    التاريخ : ٢٠١٩/٩/١١العدد: ٥٤٣٦                                                                      م/ (تنويه)                                                       التاريخ : ٢٠١٩/٩/١١

NO.3260.THU.12.SEP.2019 العدد (٣٢٦٠) الخميس ٩/١٢/ ٢٠١٩ 

محافظة بغداد
تنويه

ــل كلفة  ــداد عن تعدي ــوه محافظة بغ تن
اِّـشروع اُِّـعلن َّـ اِّـناقصة اِّـرقمة (٧٤) 
لسنة ٢٠١٩، واِّـتضمن إعادة بناء روضة 
النجوم بواقع  ٦ صفوف َّـ منطقة الدورة 
ــة (٢٠٤/٢١ م٣)  ــة اِّـرقم على القطع
ــرخ الثانية من الكلفة  ــة لرتبية الك التابع
ــعة  ــعمائة وتس ٩٣٩,٢٩٠,١٧٥ (تس
وثالثني مليوناً ومئتني وتسعني ألفاً ومائة 
ــبعني ألف دينار عراقي) إُّـ  ــة وس وخمس
ــعمائة  (تس  ٩١٧,٦٣٠,١٧٥ ــة  الكلف
وسبعة عشر مليوناً وستمائة وثالثني ألفاً 

ومائة وخمسة وسبعني ديناراً عراقياً).
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اعالن فرصة استثمارية 
 (2019/2)

ــكيالت وزارة الصناعة واِّـعادن َّـ بغداد/ الكرادة خارج/ قرب  ــيج والجلود احدى تش ــركة العامة لصناعات النس ــر الش يس
ــتثمارية لتأهيل وتحديث وتشغيل خطي انتاج الحفاظات االطفالي والنسائي  ــاحة الحرية. ان تعلن عن وجود فرصة اس س

َّـ مصنع النسيج َّـ الديوانية فقا للمتطلبات الواردة َّـ اِّـلفات االستثمارية.
تدعو الشركة اِّـستثمرين والشركات العامة اِّـختصة من الشركات الرصينة او وكالئها اِّـعتمدون للمشاركة َّـ هذه الفرصة 

لوجود حاجة تلبي احتياجات السوق العراقية او االجنبية ومتطلبات الجدوى االقتصادية.
ــركة لقاء مبلغ (٥٠٠٠٠٠) دينار غري  ــتثمارية من مقر الش ــاركة التقديم للحصول على اِّـلفات االس وعلى من يرغب باِّـش

قابل للرد ويتحمل من  ترسو عليه الفرصة االستثمارية اجور نشر االعالن والرسوم القانونية. 
ــي للعرض التجاري والثالث خاص  ــة ظروف مغلقة ومنفصلة االول خاص بالعرض الفني والثان ــم العروض بداخل ثالث تقدي
ــركة اِّـقدمة ويدون عليها  ــة ومختومة بختم الش ــة على ان تكون الظروف مغلق ــركة اِّـقدم ــكات الش بالتعهدات واِّـستمس

محتويات الظرف (فني , تجاري, تعهدات) مستمسكات الشركة اِّـقدمة.
الظرف االول للعرض الفني ويتضمن:

ــركة اِّـقدمة وارفاق (C.v) عنها والشركات الساندة لها (شركات مصنعة متخصصة ساندة  ١.تقديم وثائق وبيانات عن الش
َّـ اِّـجال اِّـعلن) مع تقديم مطبوعات او نشرات تعريفية حول اعمالها.

٢.تقديم قائمة باالعمال السابقة التي قامت بها الشركة وحسب سنوات التشغيل.
٣.تقديم الشركة صاحبة العرض امكانيتها الفنية وخطتها لتطوير منتجات قائمة او الدخول بمنتجات جديدة.

٤.تقديم كشوفات تتضمن اِّـكائن والخطوط االنتاجية واالستعداد لنقل التكنولوجيا والتدريب مع تفاصيل اِّـبالغ اِّـرصدة 
لكل فقرة مع التأكيد على ان تكون اِّـكائن والخطوط جديدة ومن مناشئ معتمدة.

٥.تقديم خطة العمل للمشروع  (تحديد فرتة التنفيذ وجدول يتضمن برنامج تنفيذ االعمال لكافة فرتات اِّـشروع).
٦.تحديد الطاقة االنتاجية للمشروع حسب سنوات التشغيل.

الظرف الثاني التجاري ويتضمن :-
١.تثبيت حصة الشركة كنسبة مئوية من االنتاج.

٢.تحديد مدة عقد االستثمار.
الظرف الثالث خاص بالتعهدات واِّـستمسكات:-

١.شهادة تأسيس الشركة مصدقة من الجهة اِّـعنية نافذة للعام الحالي اما الشركات االجنبية والعربية فيتم تصديقها من 
ــها مدة ال تقل عن (٢)  ــأ وان تكون نافذة للعام الحالي (على ان يكون مضى على تأسيس ــفارة العراقية َّـ بلد اِّـنش قبل الس

سنة).
٢.تقديم كتاب تأييد من اِّـصارف الرصينة يؤيد كفاءتها اِّـالية وتعامالتها مع كشف تأييد النقود  والودائع الخر سنة مالية 
مصادق عليها من مراقب حسابات ومجلس مهنة ومراقبة وتدقيق الحسابات للشركات العراقية داخل العراق وحسب نماذج 
ــابات  اختام مجلس اِّـهنة الواردة باعمام دائرة الرقابة الداخلية والتدقيق العدد ١٧٥٩ َّـ ٢٠١٩/١/٩مرفق معها الحس

الختامية للسنتني االخريتني .
٣.براءة ذمة من الهيئة العامة للضرائب نافذة للعام الحالي.

٤.وصل شراء العطاءات .
٥.يتحمل من ترسو عليه االحالة اجور النشر واالعالن.

معنون اُّـ شركتنا يثبت عليه اسم ورقم الفرصة االستثمارية واسم الجهة اِّـشاركة وعنوانها وتاريخ الغلق على ان يرفع مع 
العروض وصل شراء اِّـلف االستثماري الصادر من شركتنا مؤكدين ان كشف الحسابات الختامية يكون للسنتني االخريتني

وبامكان الجهة الراغبة باِّـشاركة مراجعة مقر الشركة َّـ الكرادة خارج/ قرب ساحة الحرية او مقر وزارة الصناعة واِّـعادن 
ــالن َّـ الصحف  ــر االع ــالع عليه واعتبارا من تاريخ نش ــتثماري لغرض االط ــى اِّـلف االس ــول عل ــتثمارات للحص /د. االس

اِّـحلية.
ويكون اخر موعد لقبول العروض الساعة (١٢) ظهرا من يوم الثالثاء اِّـوافق ٢٠١٩/١٠/١٥.

ــيكون تاريخ الغلق َّـ اول يوم  ــمية واِّـحلية فس ويهمل اي عطاء يرد بعد هذا التاريخ وَّـ حالة مصادفته مع العطل الرس
دوام يلي يوم العطلة .

ــادن لالطالع على  ــركة او وزارة الصناعة واِّـع ــي للش ــارة اِّـوقع االلكرتون ــركة وباالمكان زي ــر الش ــاءات َّـ مق ــلم العط تس
اِّـعلومات.

ــنة ٢٠١٩ فعلى كافة  مقدمي  ــتثمارية لس ــع مـــديرية تــربية (الرصافة الثانية)اِّـدرجة أدناه ضمن  اِّـوازنة االس ــاريع بناء مدارس ضمن قـــاطــــ ــة بغداد/ محافظة بغداد اإلعالن عن مش ــس محافظ ــر مجل ١.يس
العطاءات اِّـؤهلني وذوي الخربة تقديم عطاءاتهم لتنفيذ اِّـشاريع أدناه وحسب الوثائق القياسية.

ــمي من الساعة٨  صباحا ولغاية  ــم العقود خالل اوقات الدوام الرس ــاريع وجداول الكميات مراجعة محافظة بغداد الطابق الثامن / قس ٢.على مقدمي العطاءات اِّـؤهلني والراغبني َّـ الحصول على الوثائق الخاصة باِّـش
الساعة ٢ ظهرا  .

ــة مهنة, هوية تصنيف بدرجة  ــيس , محضر اجتماع , إجازة ممارس ــيس, عقد تأس ــهادة تأس ٣.يتضمن العرض ثالثة ظروف/ ظرف العرض التجاري / ظرف العرض الفني / ظرف يتضمن متطلبات التأهيل اِّـطلوبة  (ش
رابعة إنشائية نافذة صادرة من وزارة التخطيط ،حسابات ختامية ألخر سنتني مصدقة , هوية غرفة تجارة  نافذة , ,تقديم إعمال مماثلة مصدقة من الجهة اِّـستفيدة, تقديم مستمسكات اِّـدير اِّـفوض , تقديم مايؤيد 
ــخة األصلية , يتم التوقيع والختم على كافة صفحات جداول الكميات من قبل  ــراء النس ــخة أصلية),وصل الش حجب البطاقة التموينية , تقديم براءة ذمة معنونة إُّـ محافظة بغداد صادرة من الهيئة العامة للضرائب|(نس
الشركة اِّـتقدمة , تقديم جدول تقدم عمل , تكون مدة نفاذية العطاء ٩٠ يوما , تقوم الشركة بتثبيت عنوان متكامل ِّـكتبها مع أرقام الهواتف واِّـوقع االلكرتوني  الخاص بها  , يجب إن تكون األرقام مدونة رقما وكتابة 
وان تكون الكتابة واضحة وخالية من الحك والشطب ومقرتن بتوقيع مقدم العطاء , على الشركات األجنبية الراغبة باالشرتاك باِّـناقصة تقديم شهادة تأسيس وكافة مستمسكاتها مرتجمة مصدقة من السفارة العراقية 

َّـ بلد التأسيس , تلتزم الشركة بتقديم األسعار النهائية  غري القابلة للتفاوض , تقديم جدول الكميات مختوم بالختم الحراري ِّـحافظة بغداد ).
٤. بإمكان مقدمي العطاء اِّـهتمني شراء وثائق اِّـناقصة بعد تقديم طلب تحريري اُّـ العنوان التالي ) محافظة بغداد / قسم العقود) وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة لقاء مبلغ قدره (٥٠٠,٠٠٠) (خمسمائة  إلف 

دينار عراقي) .
٥. يتم تسليم العطاءات / إُّـ العنوان التالي محافظة بغداد / االستعالمات االلكرتونية /الطابق األول َّـ الساعة ١٢ ظهرا  من التوقيت اِّـحلي ِّـدينة بغداد يوم األربعاء ٢٥ /٢٠١٩/٩  والعطاءات اِّـتأخرة سوف ترفض 

وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات أو ممثليهم الراغبني بالحضور َّـ محافظة بغداد / قسم العقود الساعة ١٢ ظهرا من يوم  ٢٥ /٢٠١٩/٩او اليوم الذي يليه  .
٦. يجب إن تتضمن العطاءات ضمان للعطاء على شكل( خطاب ضمان او صك مصدق او سفتجة)   للمناقصة َّـ الجدول  صادر من احد مصارف بغداد اِّـعتمدة لدى البنك اِّـركزي .

٧. يستقطع من مستحقات الشركة اِّـتعاقدة  كافة الرسوم والضرائب اِّـشار إليها َّـ القوانني واألنظمة  والتعليمات  العراقية.
 ٨. إذا صادف موعد غلق اِّـناقصة عطلة رسمية فيكون موعد الغلق باليوم التالي.

٩. كل ما يخالف ما ورد َّـ أعاله ال يعتد به.
١٠. جهة التعاقد غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات  غري اِّـستجيبة.

١١. يستبعد أي عطاء لم ينظم حسب الوثيقة القياسية وبضمنها (السيولة النقدية, اإلعمال اِّـماثلة،اإليراد السنوي) .
.(con .baghdad.iq) ١٢. للمعلومات تتم اِّـراسلة  عرب الربيد االلكرتوني

١٣. يتحمل من ترسو عليه اِّـناقصة اجور النشر واالعالن.
محافظة بغداد/ قسم العقود

إعالن ثاني
م/ مناقصة رقم (٥٤) لسنة ٢٠١٩  مديرية تربية (الرصافة الثانية)
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 االنبارمحافظة /  )استثماري/  ٢٠١٩/  ١٠٤اعالن مناقصة  رقم (                                  
 الصغيرةبموجب وثيقة المناقصة القياسية لتنفيذ عقود االشغال                                       

 االنبار) / محافظة لمديرية بلدية الرطبة ٧شوارع عدد (تأهيل  اسم المناقصة :                       
          يسر صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات اإلرهابية باإلعالن للمرة األولى عن المناقصة العامة رقم                     -١

والدعوة  ٢٠١٩عام  النباراري) ضمن تخصيصات موازنة الصندوق بتبويب الخطة االستثمارية لمحافظة / استثما١٠٤/٢٠١٩(
) ٠٠٠٩١١,٧٤٩,(بكلفة تخمينية اجمالية قدرها  المناقصةعامة لمقدمي العطاءات المؤهلين وذوي الخبرة لتقديم عطاءاتهم تنفيذ 

 .  ) يوم٠٥١(وبمدة تنفيذ  دينار
ت المؤهلين ضمن االختصاص المعتمدة للمناقصات التنافسية العامة والتي تتيح لكافة مقدمي العطاءا سيتم العمل وفق األلية -٢

 وثائق لشراءاو الشركات األجنبية المسجلة في وزارة التجارة المسجلين في وزارة التخطيط  ( الخامسة)والدرجة  )مدني(
 المناقصة.

صندوق إعادة اعمار  المناطق  [على مقدمي العطاء المؤهلين والراغبين في الحصول على معلومات إضافية االتصال بالعنوان  -٣
. وسيعقد مؤتمر فني لإلجابة على )ظهرا ٢ –صباحا  ٨(خالل ساعات الدوام الرسمي  ]المتضررة من العمليات اإلرهابية 

 .مقر الصندوقفي الساعة ( العاشرة ) صباحا  ٢٢/٩/٢٠١٩ ) الموافق االحديوم (استفسارات الشركات 
                                                                                                                                                                                                                                                               -متطلبات التأهيل المطلوبة:   -٤

 الموقف القانوني: اختصاص ونفاذية هوية تصنيف المقاولين ومبلغ التأمينات األولية.  -
 الموقف المالي: الموارد المالية والسيولة النقدية. -
 المتطلبات الفنية: خبرة تخصصية بتنفيذ مشاريع مماثلة من حيث الكلفة والنوع وحجم العمل وتعقيداته. -

الف دينار  مائتان وخمسون)  ٢٥٠,٠٠٠مقدمي العطاءات الراغبين بالتقديم شراء وثائق المناقصة لقاء مبلغ قدره ( بإمكان  -٥
ظهرا) ابتداء من تاريخ نشر إعالن  ٢ –صباحا  ٨عراقي غير قابل للرد ويتم البيع لوثائق المناقصة في أوقات الدوام الرسمي (

 ة الدوام الرسمي لليوم الذي يسبق يوم الغلق.المناقصة في الصحف المحلية ولغاية نهاي
يتم تسليم العطاءات الى مقرر لجنة فتح العطاءات ووضعها في صندوق العطاءات من قبل المدراء المفوضين للشركات او من  -٦

) حدالبعد الظهر) الثانية بعد الظهر يوم (ا ٢الساعة ( [آخر موعد للتقديم يمثلهم في مقر الدائرة ولنفس العنوان المدرج ادناه وان 
والتقديم بالبريد االلكتروني غير مسموح، وان كافة العطاءات المتأخرة عن الموعد المحدد سوف ترفض  ٢٠١٩/ ٩/ ٩٢الموافق  

 ي يليه بدوام رسمي.وال تودع في صندوق العطاءات وفي حالة ان صادف يوم الغلق عطلة رسمية فيمدد موعد الغلق لليوم الذ
فتح صندوق العطاءات إلخراج العطاءات وفتحها بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبين بالحضور في مقر الصندوق سيتم  -٧

وفي حالة ان صادف يوم الفتح عطلة رسمية فيمدد في اليوم الذي يلي اليوم المحدد لموعد الغلق في الساعة (العاشرة صباحاً) 
 لليوم الذي يليه بدوام رسمي.موعد الفتح 

بشكل صك مصدق او خطاب % من المبلغ التخميني) ١(كل العطاءات يجب ان تتضمن التأمينات األولية ضمان للعطاء البالغة  -٨
ابتداء من تاريخ غلق المناقصة على ان يكون من مصرف عراقي ومعتمد من قبل البنك المركزي يوما)  ٩٠(ضمان نافذ لمدة 

 . العراقي
شارع  –الجادرية  –وان مقر الدائرة/صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات اإلرهابية/العنوان التالي بغداد عن -٩

 .}١١دار رقم –الوزراء
 .٢٠١٩يحق ألدارة الصندوق الغاء المناقصة او اإلحالة في حالة عدم أدراج المشروع ضمن الموازنة العامة للخطة االستثمارية لعام  -١٠

 على مقدمي العطاء تقديم الوثائق التالية:-: مالحظة
 وصل شراء وثائق المناقصة. - أ

 .٢٠١٩هوية تصنيف المقاولين الصادرة من وزارة التخطيط او الشركات األجنبية المسجلة في وزارة التجارة مجددة ونافذة لعام  - ب
شركات معنون الى صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات كتاب براءة ذمة الشركة صادر من الهيئة العامة للضرائب / قسم ال -ج    

 اإلرهابية.
 قائمة باإلعمال المماثلة (ويعتمد في ذلك على كتب اإلنجاز الرسمية معززة بنسخ من العقود). -ح 
 الحسابات الختامية لثالث سنوات متتالية. -ه  
               ال المدنية + شهادة الجنسية العراقية) او (البطاقة الموحدة ان وجدت) + بطاقة السكن.مستمسكات المدير المفوض الثبوتية (هوية األحو -و  
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 نينوى/ محافظة  )استثماري/  ٢٠١٩/  ١٠٦اعالن مناقصة  رقم (                                  
 بموجب وثيقة المناقصة القياسية لتنفيذ عقود االشغال الصغيرة                                      

الرابط بين مشروع ري الجزيرة الشمالي وقرية حردان بطول  قيطرتبليط وفرش اكتاف ال( المناقصة : اسم  
 نينوى) / محافظة كم ١٢,٥

          يسر صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات اإلرهابية باإلعالن للمرة األولى عن المناقصة العامة رقم                     -١
والدعوة  ٢٠١٩عام نينوى / استثماري) ضمن تخصيصات موازنة الصندوق بتبويب الخطة االستثمارية لمحافظة ١٠٦/٢٠١٩(

) ٠٠٠٠٦٠,٤٣٥,١,(بكلفة تخمينية اجمالية قدرها  المناقصةعامة لمقدمي العطاءات المؤهلين وذوي الخبرة لتقديم عطاءاتهم تنفيذ 
 .  ) يوم٠٨١(وبمدة تنفيذ  دينار

مل وفق األلية المعتمدة للمناقصات التنافسية العامة والتي تتيح لكافة مقدمي العطاءات المؤهلين ضمن االختصاص سيتم الع -٢
 لشراء وثائقاو الشركات األجنبية المسجلة في وزارة التجارة المسجلين في وزارة التخطيط  ( الخامسة)والدرجة مدني) (

 المناقصة.
صندوق إعادة اعمار  المناطق  [على مقدمي العطاء المؤهلين والراغبين في الحصول على معلومات إضافية االتصال بالعنوان  -٣

. وسيعقد مؤتمر فني لإلجابة على )ظهرا ٢ –صباحا  ٨(ساعات الدوام الرسمي  خالل  ]المتضررة من العمليات اإلرهابية 
 .مقر الصندوقفي الساعة ( العاشرة ) صباحا  ٩/٢٠١٩/ ٢٢  ) الموافقاالحديوم (استفسارات الشركات 

                                                                                                                                                                                                                                                               -متطلبات التأهيل المطلوبة:   -٤
 الموقف القانوني: اختصاص ونفاذية هوية تصنيف المقاولين ومبلغ التأمينات األولية.  -
 الموقف المالي: الموارد المالية والسيولة النقدية. -
 ) السابقة.٧مماثلة من حيث الكلفة والنوع وحجم العمل وتعقيداته للسنوات (المتطلبات الفنية: خبرة تخصصية بتنفيذ مشاريع  -

الف دينار عراقي غير  ثالثمائة)  ٣٠٠,٠٠٠بإمكان مقدمي العطاءات الراغبين بالتقديم شراء وثائق المناقصة لقاء مبلغ قدره (  -٥
ظهرا) ابتداء من تاريخ نشر إعالن المناقصة في  ٢ –صباحا  ٨قابل للرد ويتم البيع لوثائق المناقصة في أوقات الدوام الرسمي (

 الصحف المحلية ولغاية نهاية الدوام الرسمي لليوم الذي يسبق يوم الغلق.
يتم تسليم العطاءات الى مقرر لجنة فتح العطاءات ووضعها في صندوق العطاءات من قبل المدراء المفوضين للشركات او من  -٦

بعد الظهر) الثانية بعد الظهر يوم (االحد)  ٢الساعة ( [آخر موعد للتقديم وان المدرج ادناه وان يمثلهم في مقر الدائرة ولنفس العن
والتقديم بالبريد االلكتروني غير مسموح، وان كافة العطاءات المتأخرة عن الموعد المحدد سوف ترفض  ٢٠١٩/ ٩/ ٩٢الموافق  

 ق عطلة رسمية فيمدد موعد الغلق لليوم الذي يليه بدوام رسمي.وال تودع في صندوق العطاءات وفي حالة ان صادف يوم الغل
فتح صندوق العطاءات إلخراج العطاءات وفتحها بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبين بالحضور في مقر الصندوق سيتم  -٧

يوم الفتح عطلة رسمية فيمدد وفي حالة ان صادف في اليوم الذي يلي اليوم المحدد لموعد الغلق في الساعة (العاشرة صباحاً) 
 موعد الفتح لليوم الذي يليه بدوام رسمي.

بشكل صك مصدق او خطاب % من المبلغ التخميني) ١(كل العطاءات يجب ان تتضمن التأمينات األولية ضمان للعطاء البالغة  -٨
عتمد من قبل البنك المركزي ابتداء من تاريخ غلق المناقصة على ان يكون من مصرف عراقي وميوما)  ٩٠(ضمان نافذ لمدة 

 . العراقي
شارع  –الجادرية  –عنوان مقر الدائرة/صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات اإلرهابية/العنوان التالي بغداد  -٩

 .}١١دار رقم –الوزراء
 .٢٠١٩الصندوق الغاء المناقصة او اإلحالة في حالة عدم أدراج المشروع ضمن الموازنة العامة للخطة االستثمارية لعام  يحق ألدارة -١٠

 على مقدمي العطاء تقديم الوثائق التالية:-: مالحظة
 وصل شراء وثائق المناقصة. - أ

 .٢٠١٩المسجلة في وزارة التجارة مجددة ونافذة لعام هوية تصنيف المقاولين الصادرة من وزارة التخطيط او الشركات األجنبية  - ب
كتاب براءة ذمة الشركة صادر من الهيئة العامة للضرائب / قسم الشركات معنون الى صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات   -ج    

 اإلرهابية.
 الرسمية معززة بنسخ من العقود).قائمة باإلعمال المماثلة (ويعتمد في ذلك على كتب اإلنجاز   -ح   
 الحسابات الختامية لثالث سنوات متتالية. -ه    
 مستمسكات المدير المفوض الثبوتية (هوية األحوال المدنية + شهادة الجنسية العراقية) او (البطاقة الموحدة ان وجدت) + بطاقة السكن. -و      
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 ) استثماري/  ٢٠١٩/  ٨١اعالن مناقصة  رقم ( إعادة 
 بموجب وثيقة المناقصة القياسية لتنفيذ عقود االشغال الصغيرة                           

 ديالىمحافظة / الغاز وملحق حي المعلمين في المقدادية تأهيل شوارع االفرازات وخلف محطةاسم المناقصة:    
عن المناقصة العامة رقم                               الثانيةيسر صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات اإلرهابية باإلعالن للمرة  -١

والدعوة عامة لمقدمي  ٢٠١٩عام  ديالى/ استثماري) ضمن تخصيصات موازنة الصندوق بتبويب الخطة االستثمارية لمحافظة ٨١/٢٠١٩(
وبمدة تنفيذ  ) دينار٥٠٠١٨٢,١٩٧,١,(العطاءات المؤهلين وذوي الخبرة لتقديم عطاءاتهم تنفيذ المناقصة بكلفة تخمينية اجمالية قدرها 

 وتشمل المشاريع: يوم) ٠١٠(
 اسم المشروع ت
 تأهيل شوارع ملحق حي المعلمين ١
 في ناحية ابي صيدا ١١٧في الحي العسكري افرازات شوارع  تبليط ٢
  في ناحية ابي صيدا شوارع خلف محطة الغاز في الحي العسكريتبليط  ٣

والدرجة  )مدني(سيتم العمل وفق األلية المعتمدة للمناقصات التنافسية العامة والتي تتيح لكافة مقدمي العطاءات المؤهلين ضمن االختصاص  -٢
 المسجلين في وزارة التخطيط او الشركات األجنبية المسجلة في وزارة التجارة لشراء وثائق المناقصة. )خامسة(

العطاء المؤهلين والراغبين في الحصول على معلومات إضافية االتصال بالعنوان (صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من  على مقدمي -٣
) االحد(يوم . وسيعقد مؤتمر فني لإلجابة على استفسارات الشركات )ظهرا ٢ –صباحا  ٨(خالل ساعات الدوام الرسمي  العمليات اإلرهابية)

 .مقر الصندوقفي الساعة ( العاشرة ) صباحا  ٢٠١٩/ ٩/  ٢٢الموافق 
                                                                                                                                                                                                                                                               -متطلبات التأهيل المطلوبة:   -٤

 الموقف القانوني: اختصاص ونفاذية هوية تصنيف المقاولين ومبلغ التأمينات األولية.  -
 الموقف المالي: الموارد المالية والسيولة النقدية. -
 المتطلبات الفنية: خبرة تخصصية بتنفيذ مشاريع مماثلة من حيث الكلفة والنوع وحجم العمل وتعقيداته. -

مائة الف دينار عراقي غير قابل للرد ثالث)  ٣٠٠,٠٠٠بإمكان مقدمي العطاءات الراغبين بالتقديم شراء وثائق المناقصة لقاء مبلغ قدره (  -٥
ظهرا) ابتداء من تاريخ نشر إعالن المناقصة في الصحف المحلية ولغاية  ٢ –صباحا  ٨ويتم البيع لوثائق المناقصة في أوقات الدوام الرسمي (

 اية الدوام الرسمي لليوم الذي يسبق يوم الغلق.نه
يتم تسليم العطاءات الى مقرر لجنة فتح العطاءات ووضعها في صندوق العطاءات من قبل المدراء المفوضين للشركات او من يمثلهم في مقر  -٦

 ٢٠١٩/ ٩/ ٣٠) الموافق  الثنين(ابعد الظهر) الثانية بعد الظهر يوم  ٢الساعة ( [آخر موعد للتقديم الدائرة ولنفس العنوان المدرج ادناه وان 
والتقديم بالبريد االلكتروني غير مسموح، وان كافة العطاءات المتأخرة عن الموعد المحدد سوف ترفض وال تودع في صندوق العطاءات وفي 

 لذي يليه بدوام رسمي.حالة ان صادف يوم الغلق عطلة رسمية فيمدد موعد الغلق لليوم ا
فتح صندوق العطاءات إلخراج العطاءات وفتحها بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبين بالحضور في مقر الصندوق في اليوم سيتم  -٧

لليوم الذي  وفي حالة ان صادف يوم الفتح عطلة رسمية فيمدد موعد الفتحالذي يلي اليوم المحدد لموعد الغلق في الساعة (العاشرة صباحاً) 
 يليه بدوام رسمي.

بشكل صك مصدق او خطاب ضمان نافذ لمدة % من المبلغ التخميني) ١(كل العطاءات يجب ان تتضمن التأمينات األولية ضمان للعطاء البالغة  -٨
 . ابتداء من تاريخ غلق المناقصة على ان يكون من مصرف عراقي ومعتمد من قبل البنك المركزي العراقييوما)  ٩٠(

دار  –شارع الوزراء –الجادرية  –نوان مقر الدائرة/صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات اإلرهابية/العنوان التالي بغداد ع -٩
 .}١١رقم

 .٢٠١٩يحق ألدارة الصندوق الغاء المناقصة او اإلحالة في حالة عدم أدراج المشروع ضمن الموازنة العامة للخطة االستثمارية لعام  -١٠
 على مقدمي العطاء تقديم الوثائق التالية:-: مالحظة

 وصل شراء وثائق المناقصة.   - أ
 .٢٠١٩هوية تصنيف المقاولين الصادرة من وزارة التخطيط او الشركات األجنبية المسجلة في وزارة التجارة مجددة ونافذة لعام  - ب

كتاب براءة ذمة الشركة صادر من الهيئة العامة للضرائب / قسم الشركات معنون الى صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات  -ج    
 اإلرهابية.

 قائمة باإلعمال المماثلة (ويعتمد في ذلك على كتب اإلنجاز الرسمية معززة بنسخ من العقود). -ح 
 الث سنوات متتالية.الحسابات الختامية لث -ه  
 مستمسكات المدير المفوض الثبوتية (هوية األحوال المدنية + شهادة الجنسية العراقية) او (البطاقة الموحدة ان وجدت) + بطاقة السكن. -و  
 
 

 رئيس الصندوق                                                          
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 مجلس الوزراء 
 صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات االرهابية 

 ديالى/ محافظة  )استثماري/  ٢٠١٩/  ١٠٥اعالن مناقصة  رقم (                                  
 بموجب وثيقة المناقصة القياسية لتنفيذ عقود االشغال الصغيرة                                       

 ديالى ) / ملم ٥٠٠ابي صيدا قطر وصيانة مجمعي ماء قريتي جلبي وشيخي وتأهيل ماء (تأهيل اسم المناقصة: 
          يسر صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات اإلرهابية باإلعالن للمرة األولى عن المناقصة العامة رقم                     -١

والدعوة  ٢٠١٩عام  ديالى/ استثماري) ضمن تخصيصات موازنة الصندوق بتبويب الخطة االستثمارية لمحافظة ١٠٥/٢٠١٩(
) ٠٠٠٠٢٥,٤٥٦,(بكلفة تخمينية اجمالية قدرها المناقصة عامة لمقدمي العطاءات المؤهلين وذوي الخبرة لتقديم عطاءاتهم تنفيذ 

 ويشمل المشاريع التالية:   ) يوم٠٦١(وبمدة تنفيذ  دينار
 اسم المشروع ت

 ملم دكتايل ٥٠٠استبدال الخط الناقل الرئيسي العائد لمشروع ماء ابي صيدا  ١
 صيانة مجمع ماء سعة نصف مليون غالون / جلبي / ابي صيدا ٢
 تأهيل مجمع ماء قرية شيخي سعة مليون غالون ٣

سيتم العمل وفق األلية المعتمدة للمناقصات التنافسية العامة والتي تتيح لكافة مقدمي العطاءات المؤهلين ضمن االختصاص  -٢
او الشركات األجنبية المسجلة في وزارة التجارة المسجلين في وزارة التخطيط  ( الخامسة)والدرجة ) او ميكانيك مدني(

 لشراء وثائق المناقصة.
صندوق إعادة اعمار  المناطق  [على مقدمي العطاء المؤهلين والراغبين في الحصول على معلومات إضافية االتصال بالعنوان  -٣

. وسيعقد مؤتمر فني لإلجابة على )ظهرا ٢ –صباحا  ٨(خالل ساعات الدوام الرسمي  ]المتضررة من العمليات اإلرهابية 
 .مقر الصندوقفي الساعة ( العاشرة ) صباحا  ٢٢/٩/٢٠١٩ ) الموافق االحديوم (استفسارات الشركات 

                                                                                                                                                                                                                                                               -متطلبات التأهيل المطلوبة:   -٤
 الموقف القانوني: اختصاص ونفاذية هوية تصنيف المقاولين ومبلغ التأمينات األولية.  -
 الموقف المالي: الموارد المالية والسيولة النقدية. -
 ) السابقة.٧مماثلة من حيث الكلفة والنوع وحجم العمل وتعقيداته للسنوات (المتطلبات الفنية: خبرة تخصصية بتنفيذ مشاريع  -

الف دينار عراقي غير قابل  مائتا)  ٢٠٠,٠٠٠بإمكان مقدمي العطاءات الراغبين بالتقديم شراء وثائق المناقصة لقاء مبلغ قدره (  -٥
ظهرا) ابتداء من تاريخ نشر إعالن المناقصة في  ٢ –صباحا  ٨للرد ويتم البيع لوثائق المناقصة في أوقات الدوام الرسمي (

 الصحف المحلية ولغاية نهاية الدوام الرسمي لليوم الذي يسبق يوم الغلق.
يتم تسليم العطاءات الى مقرر لجنة فتح العطاءات ووضعها في صندوق العطاءات من قبل المدراء المفوضين للشركات او من  -٦

بعد الظهر) الثانية بعد الظهر يوم (االحد)  ٢الساعة ( [آخر موعد للتقديم يمثلهم في مقر الدائرة ولنفس العنوان المدرج ادناه وان 
تقديم بالبريد االلكتروني غير مسموح، وان كافة العطاءات المتأخرة عن الموعد المحدد سوف ترفض وال ٢٠١٩/ ٩/ ٩٢الموافق  

 وال تودع في صندوق العطاءات وفي حالة ان صادف يوم الغلق عطلة رسمية فيمدد موعد الغلق لليوم الذي يليه بدوام رسمي.
ي العطاءات او ممثليهم الراغبين بالحضور في مقر الصندوق فتح صندوق العطاءات إلخراج العطاءات وفتحها بحضور مقدمسيتم  -٧

وفي حالة ان صادف يوم الفتح عطلة رسمية فيمدد في اليوم الذي يلي اليوم المحدد لموعد الغلق في الساعة (العاشرة صباحاً) 
 موعد الفتح لليوم الذي يليه بدوام رسمي.

بشكل صك مصدق او خطاب % من المبلغ التخميني) ١(كل العطاءات يجب ان تتضمن التأمينات األولية ضمان للعطاء البالغة  -٨
ابتداء من تاريخ غلق المناقصة على ان يكون من مصرف عراقي ومعتمد من قبل البنك المركزي يوما)  ٩٠(ضمان نافذ لمدة 

 . العراقي
شارع  –الجادرية  –اعمار المناطق المتضررة من العمليات اإلرهابية/العنوان التالي بغداد عنوان مقر الدائرة/صندوق إعادة  -٩

 .}١١دار رقم –الوزراء
 .٢٠١٩يحق ألدارة الصندوق الغاء المناقصة او اإلحالة في حالة عدم أدراج المشروع ضمن الموازنة العامة للخطة االستثمارية لعام  -١٠

 الوثائق التالية: على مقدمي العطاء تقديم-: مالحظة
 وصل شراء وثائق المناقصة. - أ
 .٢٠١٩هوية تصنيف المقاولين الصادرة من وزارة التخطيط او الشركات األجنبية المسجلة في وزارة التجارة مجددة ونافذة لعام  - ب

اعمار المناطق المتضررة من العمليات كتاب براءة ذمة الشركة صادر من الهيئة العامة للضرائب / قسم الشركات معنون الى صندوق إعادة   -ج    
 اإلرهابية.

 قائمة باإلعمال المماثلة (ويعتمد في ذلك على كتب اإلنجاز الرسمية معززة بنسخ من العقود).  -ح 
 الحسابات الختامية لثالث سنوات متتالية.  -ه    
 المدير المفوض الثبوتية (هوية األحوال المدنية + شهادة الجنسية العراقية) او (البطاقة الموحدة ان وجدت) + بطاقة السكن. مستمسكات -و    
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أو  يصوِّب  أن  يريد  من  لكل  مكفول  الرَّد  حق  إن    

ح معلومة وردت في خبر أو مقال ويعتقد أن  يصحِّ

فيها جتنيا او مغالطة إذا رغب في ذلك، وإن ديدننا 

هو احترام الرأي والرأي اآلخر.

„zzzzzÁÊfih

(السنة الرابعة عشرة) العدد (٣٢٦٠) - الخميس - ١٢ - أيلول - ٢٠١٩

7mbÿÌâb◊

ــد املاضي،  ــوم األح ــته االعتيادية ي ــوزراء جلس ــس ال ــد مجل عق
ــا العديد من اآلليات املتعلقة  ــن من أيلول احلالي، وأقر خالله الثام
ــتى من أبرزها معاجلة أوضاع العاملني بصيغة عقد في  بقضايا ش
ــات احلكومية كافة وتكليف وزارتي العمل واملالية بوضع  املؤسس
ــأنها منح امتيازات للمتعاقدين واألُجراء اليوميني  تعليمات من ش
ــروع قانون مجلس التمريض  في القطاع العام واملوافقة على مش
ــي وغيرها من املوضوعات، ولكن ما يهمنا هو تأكيده ضرورة  العراق
تطوير مداخل مدينة بغداد.. بغداد العاصمة التي كانت في يوم ما 
ــطورة من األساطير حيث اتسمت بشكلها املدور الذي تفردت  أس
ــعراء واألدباء واملغنني  ــائر املدن، وكانت مهوى أفئدة الش به عن س

ودار علم ومعرفة وجاه وسلطة 
ومهابة..

ــة  أربع ــذاك  يوم ــداد  لبغ وكان 
ــة وباب  ــي (باب الكوف ــواب ه أب
ــاب  وب ــام  الش ــاب  وب ــرة  البص
تاريخ  ــان)، ومن يتصفح  خراس
بغداد وما قيل بحق مساجدها 
ومكتباتها  ــة  الفاره وقصورها 
ــس  ونفائ ــب  بالكت ــزة  املكتن
ــة التصاميم  ــات وروع اخملطوط
ــاب  القب ــة  وهندس ــكل  وش
ــن معماري  ــام ف أم ــيتوقف  س

ــر)، ملا آلت إليه  ــبع قه ــى، وعطاء ثر من كالم يجعلك (تش ال يضاه
بغداد اليوم من صورة مشوهة، هجينة، فاقدة للحياة..

ــني، وجهاً لوجه  ــت، ومجموعة من الزمالء الصحفي أذكر أنني كن
ــري)، جمعتنا وإياه مائدة  ــيد (فالح اجلزائ ــام محافظ بغداد الس أم
ــار رمضانية في ديوان احملافظة بتاريخ ٢٠١٩/٥/٣١، وقد طرحت  إفط
ــد أجابني عنها  ــدور في (يافوخي)، وق ــئلة كانت ت عليه حزمة أس
ــيئاً  ــفافية قائالً: «حريصون على أن نقدم ش بكل رحابة صدر وش
لبغداد ألنها تئن وتعاني الكثير، وأنتم أيها اإلعالميون الصوت احلر 

وبوصلة التغيير»..
لقد أدركت أن الرجل لديه همة عالية وطموحات كبيرة، لكن يبدو 
ــدة ال تصفق والبد من  ــرة، وأن يداً واح ــرة واليد قصي ــني بصي أن الع

ر وطاقات تبذل. تعاون جمعي وإمكانيات تسخّ
ــكل  ــداد كان احملافظ -لألمانة- يريدها بش ــى بوابات بغ بالعودة إل
ــه اآلن من واقع  ــا ورفعتها وليس كما هي علي ــق ببغداد وزهوه يلي
ــبه بأطالل  ــة أش ــي مداخل بائس ــعرك بالقرف، فه ــل يش مخج
وخرائب يلفها الظالم وتتسخ بالسخام وتلوح في أرجائها األزبال 
ــاج إلى ثورة معمارية وفنية وأن تتولى  واألطيان.. مداخل بغداد حتت
األمر شركات رصينة لنفخر مبا نراه ويليق بعاصمة اسمها بغداد.
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عبد الزهرة البياتي*

* رئيس التحرير التنفيذي

وجع يومي

ــي  ــة وف ــة اجلامعي ــت الدراس «دخلْ
ــانية  ــغف لألعمال اإلنس صدري ش
ــع املادية،  ــدا عن املناف تطوعيا بعي
ولم متنعني أو تبعدني دراسة التاريخ 
ــن حظي  عن رغبتي تلك، ومن حس
ــجعا  ــاتذتي مش أن وجدت أحد أس
ــون هذه  ــق أمنيتي لتك ــي لتحقي ل
ــة»، هكذا  ــة نقطة االنطالق املفارق
روى الشاب العراقي محمد إحسان 
أمني بداية مسيرته التطوعية التي 
ــوام. ويقول إن  ــعة أع بدأت قبل تس
ــى اخلبرة لم  ــوع احلصول عل «موض
ــغل باله إطالقا فاإلنترنت جعل  يش
ــا ومن خالل املواقع  العالم بني أيدين
ــاركت  ــة واالجتماعية ش التعليمي
ــة  تدريبي ــة  ورش ــني  الثالث ــة  بقراب
ــبت فيها أهم ما ميكنني من  اكتس
ــي في اجملال التطوعي»،  حتقيق حلم
مشيرا إلى أنه «من خالل مشاركاتي 
ــارس ما  ــا كنت ام ــة نظري التدريبي
ــى أرض الواقع  ــبه محليا عل اكتس
ــعرون بحبهم  ــدأ زمالئي يش حتى ب

لهذا اجملال». وعن ذلك يقول األستاذ 
ــم التاريخ صالح  ــة اآلداب قس بكلي
ــز أمني  ــعر بتمي ــه «ش ــدي إن العبي
ــبّاق ألي  ــم فقد كان الس في القس
عمل تطوعي بالكلية ولرمبا بعموم 
ــراكه  ــة، فكانت همته بإش اجلامع
ــه باألعمال التطوعية حتى  وتكليف
ــاطه  ــن خالل نش ــه م ــرض نفس ف
ــتراتيجية هذه  ودرايته املعرفية باس
األعمال إلى جانب خبرته باحلاسوب 
والتي أضفت له نوعا من الريادة بإدارة 
ــا انه «أثبت  ــه»، مبين أعماله بنفس
ــن أول املبادرين  ــني كان م ــوده ح وج

ــني القادمني حملافظة  ــة النازح إلغاث
كركوك مطلع سنة ٢٠١٤». ويتابع أن 
انضمامه ل مؤسسة كوكار للتنمية 
املستدامة والتطوع مبدينة كركوك 
ــم  ــى القس ــؤوال عل ــه مس وتنصيب
ــلم األولى  التطوعي كان درجة الس
نحو التفوق، فاملشاركات واحملاضرات 
ــريعا ما أخذته  ــة احمللية س التدريبي
ــروز بالعمل التطوعي، وكان  نحو الب
ــراق عبر  ــالً عن الع ــه األول ممث دخول
ــن  ــم م ــان (تعلي ــاركته مبهرج مش
أجل التنمية) الذي نظمته منظمة 
ــوم التابعة  ــة والثقافة والعل التربي

ــكو) ب لبنان،  ــدة (اليونس لألمم املتح
ــوات العربية  ــا الدع ــى بعده لتتوال
ــدرب  كم ــاركة  للمش ــة  والعاملي
ــة  التطوعي ــال  لألعم ــر  ومحاض
ــي الكثير من  ــم العراق ف حامال اس
ــى أن أبرز  ــيرا إل احملافل الدولية، مش
مشاركاته الدولية كانت في فرنسا 
ــير «إلى جانب  ــر. ويش وقبرص وقط
ــي التي اعتدت  ــي للفكرة وهمت حب
ــطتي إال أنني  ــا مبختلف أنش عليه
ــة  ــس دور زمالئي في املؤسس ال أبخ
ــزا  ــجيعهم كان حاف ــا فتش معنوي
ــيرتي التطوعية التي  ــي مس آخر ف
ــف  ــى تثقي ــا إل ــن خالله ــعى م أس
ــتقطاب أكبر عدد من الشباب  واس
ــو ما حتقق  ــال التطوعية، وه لألعم
فعال العامني األخيرين، وبدأت خلية 
ــكل  ــدد بش ــا تتم ــني لدين املتطوع
ــي للمواصلة  ــت، وهذا ما يدفعن الف
ــمى وهو دفع  ــدف األس ــق اله وحتقي
ــوع بجميع مفاصل  ــباب للتط الش

احلياة مبا يجيدون ويبدعون به».
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بغداد كانت أسطورة 
من األساطري حيث 

اتسمت بشكلها اِّـدور 
الذي تفردت به عن 
سائر اِّـدن، وكانت 

مهوى أفئدة الشعراء 
واألدباء واِّـغنني..

متابعة / البينة الجديدة
ــت  كي ــة  البريطاني ــدت  عق
كننغهام، قرانها على شجرة 
ــم  وتعتزم بعد ذلك تغيير اس
ــم فصيلة  ــا إلى اس عائلته
ــروس  الع ــرّرت  وق ــجار.  األش
ا،  ــر ٣٤ عامً ــة من العم البالغ
ــي أم لطفلني أن تتزوج من  وه
ــي حديقة  ــجرة البلوط ف ش
ــي ضواحي  ــي» ف ــروز فال «رمي
ــدف لفت انتباه  ليفربول، به
ــى احلملة  إل ــائل اإلعالم  وس

ــاء طريق جديد  املناهضة لبن
ــي حني  ــة. ف ــن احلديق ــرّ م مي
ــر قرار  ــا األكب ــتنكر ابنه اس
ــرّر تأييدها  ــه ق ــه، لكن والدت
وحضور الزفاف، كما دعم األب 
ــاعدها  ــرأة البريطانية وس امل
في تنظيم كل شيء. وارتدت 
العروس في حفل زفافها ثوباً 
ــون، وهي تخطط  ــي الل زيتون
ــا  ــم عائلته ــر اس اآلن لتغيي

رسميًا إلى «الدر».

ــة اجلديدة)، وعلى  ــرة حترير (البين تهنئ أس
ــها الزميل رئيس التحرير عبد الوهاب  رأس
ــعدي) نقيب  ــاء الس ــتاذ (ضي ــار، األس جب
ــبة تكرميه مؤخراً  احملامني العراقيني ملناس
ــني تقديراً  ــني األردني ــل نقابة احملام ــن قب م
ــك خالل  ــي االحتاد، وذل ــاءة ف ــوده البنّ جله
ــاد  ــم الحت ــب الدائ ــاع املكت ــاد اجتم انعق
احملامني العرب في دورته الثانية لعام ٢٠١٩ 
ــمية وبرعاية  ــة األردنية الهاش في اململك

ــس مجلس األعيان  دولة فيصل الفايز رئي
ــعار (متحدون  ــت الدورة ش ــي. وحمل األردن
معاً إلسقاط صفقة القرن). وكانت نقابة 
احملامني العراقيني قد شاركت في فعاليات 
ــه  ــد نقابي ترأس ــدورة بحضور وف ــذه ال ه
ــى (البينة اجلديدة)  ــيد النقيب. وتتمن الس
ــا  ولنقيبه ــني  العراقي ــني  احملام ــة  لنقاب
األستاذ ضياء السعدي كل التوفيق واملزيد 

من النجاح.
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رغم اهتماماتنا اإلقليمية بسبب التوترات، نتابع وضع العراق بدقة 
ــد،  ــن عالقات اجليش واحلش ــا يقال ع ــا مغرضا مم ــمع ضجيج ونس

ومعظمه مفتعل، وكالم عبثي غاياته معروفة.
ــزات كثيرة  ــرال احليالي حقق منج ــي عهد اجلن ــاء وزارة الدفاع ف بن
ــة البعيدة عن  ــروح الوحدوي ــا وتعزيزا لل ــليحا وتدريبا وتنظيم تس
ــوفينية واملداهنة (واخلطوط  ــة والش ــاس الطائفية واملناطقي االنف
ــمري على  املائلة)، ونالحظ إصرارا في عهد الوزير اجلديد اجلنرال الش
ــاز مكافحة  ــدة، وكالهما من جنراالت جه ــور والوح ــاح والتط النج

اإلرهاب أحد أفضل األجهزة عاملياً.
ــال املتابعة  ــا وصحيحا في مج ــاطا مهم ــر..) نش نالحظ (مما ينش
ــوع دوائر  ــا يتيح خض ــكري (حاليا)، مب ــش العس ــة والتفتي واملراقب
ــات وزارة الدفاع للتفتيش  ــكيالت ومؤسس ومديريات ومكاتب وتش
ــر  ــراف املباش ــتثناء)، وعندما يتولى الوزير اإلش ــكري (دون اس العس
وإعادة ربط املفتش العسكري به/ مبكتبه وإحالة من يفترض إحالته 
ــاط وأداء، دون إعالن  ــة وانضب ــباب نزاه ــة، ألس ــاءلة القانوني للمس
ــبق، للمحافظة على سمعة األشخاص قبل اإلثبات،  وتفصيل مس

واملؤسسات، يكون املسار كما هو جارٍ صحيحا.
ــابق، فإلى  ــة تصرف أميركي س ــاع اجلوي جاء نتيج ــل في الدف اخلل
ــة ممنوعا من التسلح بقاذفة خفيفة  ٢٠٠٦ كان حتى حرس الرئاس
ــواق احمللية، وألسباب أخرى..  ضد الدبابات، التي كانت تباع في األس
ــت محطة مهمة  ــد كان ــة على مخازن عتاد احلش ــات اجلوي الهجم
ــاح متوافرة من وزير  ــليح، وكل عوامل النج ــز تطوير التس في حتفي
ــروا احلروب  ــي وجنراالت ركن خب ــاب مندفع ميداني وعلم ــرال ش جن

واستخبارات تقرأ التهديدات جيدا، ودعم شعبي.
ــها  ــلطة قرار وميارس العالقات بني اجليش وقيادته العليا (وزيرا له س
ــا، ممتازة،  ــد وقيادته العلي ــات، واحلش ــة اركان وعملي ــزم) ورئاس بح
ــراق، وقوة كل  ــز قدرات الع ــد، يعمل لتعزي ــا، اجليش واحلش وكالهم
منهما تعزز اآلخر، ولم أسمع ولو همسا عن حتسس حتى بني اجلنود 
ــرعة قياسية حتت قيادة  ــد باق ويتطور بس وما يقابلهم رتبة. واحلش

دؤوبة جربت احلروب والنصر وإشراف رسمي للدولة.
ــم مجهز بأحدث  ــي وهو تنظي ــد احلرس الوطن ــعودية يوج في الس
ــرس الثوري وهو  ــاع، وفي إيران احل ــاق وزارة الدف ــلحة خارج نط األس
ــتقل عن وزارة الدفاع، وفي الكويت احلرس الوطني، وفي العراق  مس
ــتقلة عن الدفاع ورئاسة  ــابقا مس كانت قوات احلرس اجلمهوري س
ــد الذي  رُ على العراق وجود احلش ــتَكثَ لِمَ يُسْ ــش كليا.. فَ أركان اجلي
ــمعة اجليش  ــدرة الدفاع؟ س ــش وعزز ق ــي دحر داع ــاهم جديا ف س
ــى الدور  مُ كل العراقيني واملس بهما مرفوض، ولن ننس هِ

ــد تُ واحلش
ــال الداخلية في  ــة االحتادية ورج ــرطة املركزي ــجاع لقوات الش الش
ــم رؤية عراق قوي من أهل  تَ الفرصةَ على من يغيظه وِ

ــرب. ولنُفَ احل
الدواعش. وعلينا دعم االبطال الذين قدموا عشرات آالف التضحيات 
في حربي القاعدة وداعش، والشجعان الذين يواصلون اآلن بناء القوة 
ــوارها سيطول،  في محيط مضطرب وصراعات عربية وإقليمية مش

وقوة العراق تعزز األمن الدولي واإلنسانية، فحيوهم حياكم اهللا.
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وفيق السامرائي

من لندن
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  نرفع خالص تعازينا، وعظيم مواساتنا، إُّـ الشعب 
ــة طويريج َّـ  ــا حادثة ركض ــي وذوي ضحاي العراق
ــهداء إُّـ جوار ربهم،  ــة، إذ ارتقى الش كربالء اِّـقدس
ــم يهبون  ــالم) وه ــني (عليه الس ــب اإلمام الحس جن
ــعائر  ــعرية من الش ــه ونصرته، إحياًء منهم لش لندائ
الحسينية، لتضيف الحادثة األليمة حزناً على حزن 
ــوراء. ونحن إذ نعزي بهذا اِّـصاب الجلل، نسأل  عاش
اهللا أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته ويلهم أهلهم 
ــن على اِّـصابني  ــلوان، وأن يم ومحبيهم الصرب والس

بالشفاء العاجل.
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