
َّـ الهدف

ــها اجلارة  ــي التي متارس ــة التعطيش السياس ــدو ان سياس يب
ــراق من مياه  ــراق بخصوص حصة الع ــلمة تركيا جتاه الع املس
ــة تركية قائمة بامتياز.. فقد  ــتبقى لعب نهري دجلة والفرات س
ــبق  ــا قد تراجعت عن وعود س ــؤول ان تركي ــف مصدر مس كش
ــتحقاقاته من املياه وتبعاً لذلك  ــأن اس ان قطعتها للعراق بش
واستباقاً للمحذور منه فقد اشارت جلنة الزراعة واملياه النيابية 
ــة التركية انقرة  ــى العاصم ــد الرحال ال ــداً عراقياً قد ش ان وف
بغرض بحث موضوع املياه لكن ماحصل كان صادماً حد االيالم 
إذ لم يحظ هذا الوفد باالستقبال وهو مايعكس صراحة جتاوزاً 

وقحاً وفظاً للتقاليد والبروتوكوالت املرعية في هذا اجلانب.
ــك  لقد اتضح مبا اليقبل الش
ــة التركية تلعب  بأن احلكوم
ــون  يقول ــا  كم ــا»  بـ»ذيله
ــع صوره  ومتارس االبتزاز بابش
ــا  ــرة كم ــى ادق ان انق او مبعن
ــرات التريد توقيع  تؤكد املؤش
اتفاقية بخصوص املياه مهما 
ــتواها ما لم يحقق  كان مس
ــب تريدها  ــراق مطال الع لها 
واذا كانت تركيا تقصد ابتزاز 

ــتاني  ــلحي حزب العمال الكردس ــالل تواجد مس ــراق من خ الع
ــم تركيا مصدر  ــل والذين تعده ــي جبل قندي ــي «p.k.k» ف الترك
ــر راغب اصالً بوجود أي  ــق وخطر لها فإننا نقول ان العراق غي قل
ــا تهديداً ألمن  ــكل وجوده ــلحة على اراضيه يش جماعات مس
ــت الغاية من اللف والدوران  ــوار.. اننا نقول لتركيا اذا كان دول اجل
ــوط هي ربط امللف املائي بعقد صفقة معينة مع العراق  والضغ
ــتكون  فعليها ان تعي جيداً ان لدى العراق اوراق ضغط كثيرة س
ــارة تركيا ان تقرأ  ــعباً وعلى اجل ــاً لتركياً حكومة وش اكثر ايالم
جيداً ما نقول واال تعتقد انها امبراطورية زمانها.. افهموها صح 

ان لدى العراق اوراقا جاهزة للعب يا اتراك.

* رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

@NNbË‹Ìài@k»‹m@bÓ◊äm
b‰”aâÎa@‚ÜÇné‰‹œ

ــة (عالء  ــر الصح ــتقالة وزي ــارت اس اث
العلوان) من منصبه ردود فعل شعبية 
ــية متباينة وهناك من يجمع  وسياس
ــد فتح اجلرح  ــا حدث ق ــة بأن م صراح
ــد السياسي وكشف  الغائر في اجلس
ــح بوابة  ــري ويدور وفت ــتور مما يج املس
ــاج الى  ــاخنة حتت ــئلة عراقية س اس
ــتوى التحدي  ــجاعة ومبس اجابات ش
ــعب العراقي وعبر  ــأن الش ومن هنا ف
«البينة اجلديدة» يطالب سيد النجف 
االشرف سماحة املرجع الديني االعلى 
(علي احلسيني السيستاني) ومراجع 
ــيني  ــام والقادة السياس ــن العظ الدي
وكل عراقي شريف حريص على وطنه 
وشعبه بوضع حد خملاطر ما بات يعرف 
ــة» القدمية منها او  بـ»الدولة العميق
اجلديدة حيث تؤكد املعلومات ان هذه 
الدولة العميقة هي من تقف وراء كل 
ــذا العراق  ــب التي حتصل في ه املصائ
ــا وزراء احلكومة  ــي ظله ــث بات ف حي
ــف واالبتزاز  ــاد التخوي ــني باصف مكبل
ــذه الدولة مع  ــول الوزير في ظل ه وحت

االسف الشديد الى مجرد رقم حسابي  
الحول والقوة له الن هناك من يتحكم 
بقرار بعض الوزارات ويسيرها بحسب 
ــه ومن هنا  ــه ومصاحل ــه وامزجت اهوائ
ايضاً لم يعد امام الوزراء الذين يريدون 
ان يؤدوا واجباتهم بكل امانة واخالص 
ــار الذي البد  ــي اخلي ــتقالة فه اال االس
ــق الزجاجة وتلك  منه للخروج من عن
ــات  ــى كل اجله ــة وان عل ــي املصيب ه
ــف  ــؤولية ان تكش ــة للمس املتصدي
ــف احلقائق كاملة  ــتور وان تكش املس
ــعب على  ــة ليطلع الش غير منقوص
ــنبقى  ــق ومن دون ذلك فأننا س احلقائ
ندور في حلقات مفرغة الجدوى منها 

وتلك هي املصيبة الكبيرة.
ــن رئيس جلنة  ــه اعل ــياق ذات وفي الس
ــة (قتيبة اجلبوري) عن  الصحة النيابي
رفض رئيس الوزراء (عادل عبد املهدي) 
ــتقالة وزير الصحة (عالء العلوان)  اس
ــازة مفتوحة  ــاً انه قام مبنحه اج مبين
مبيناً ان استقالة العلوان هي الثالثة 
خالل تسلمه منصبه بسبب تعرضه 
لضغوط اما نحن في «البينة اجلديدة» 
ــيد رئيس الوزراء احملترم  ــد الس فنناش

بأن يفتح حتقيقاً عميقاً بكل االسباب 
ــتقالة  لالس ــوان  العل ــت  دفع ــي  الت

ومكاشفة الشعب بسرعة.
في وقت نظم العشرات من مسؤولي 
ومنتسبي وزارة الصحة وقفة ملطالبة 
ــدول عن  ــوان) بالع ــالء العل ــر (ع الوزي
ــادارة الوزارة  ــتمرار ب ــتقالته واالس اس
الجل حتقيق االهداف التي خطط لها 

ــي متطور  ــاء نظام صح ــالل بن من خ
ــه الكبيرة في  ــتفادة من خبرات واالس
هذا اجملال في وقت دعت كتلة احلكمة 
ــتضافة وزير  ــس الى اس ــة ام البرملاني
الصحة املستقيل في البرملان ملعرفة 
ــا اعتبرت ان  ــتقالته فيم ــباب اس اس
ــوزراء (عادل عبد املهدي)  منح رئيس ال
ــوان تصرف غير  ــازة مفتوحة للعل اج

مسؤول.
ــوزراء  ــى رئيس ال ــر تلق ــأن آخ وفي ش
ــاالً هاتفياً من وزير اخلارجية  امس اتص
ــا افاد  ــك بومبيو) فيم ــي (ماي االمريك
ــا  بحث ــني  اجلانب ان  ــع  مطل ــدر  مص
ــة التي  ــية واالمني ــاع السياس االوض
ــهدها املنطقة اضافة الى تقوية  تش
العالقات بني العراق والواليات املتحدة 

االمريكية.
ــس  ــف مجل ــر كش ــد آخ ــى صعي عل
محافظة بغداد امس عن عزم الرئيس 
الفرنسي (اميانؤيل ماكرون) زيارة بغداد 
نهاية العام اجلاري لتوقيع عقود جتارية 
واستثمارية في العاصمة مشيراً الى 
ــية التي وضعت  ــركة الفرنس ان الش
مخطط القطار املعلق سلمت اخملطط 
ــو اجمللس  ــف عض ــس وكش ــى اجملل ال
ــيوقع  ــي) ان ماكرون س ــعد املطلب (س
ــي  ــتثمارية ف ــة واس ــوداً اقتصادي عق
ــا عقد قطار بغداد املعلق. بغداد ابرزه

من جانب آخر اعلن مساعد قائد حرس 
ــؤون االجتماعية  ــدود االيراني للش احل
ــم خامتي) امس عن  العقيد (ابو القاس
عقد االجتماع احلدودي الثامن لقيادة 
ــي والعراقي في  ــدود االيران ــرس احل ح
ــة فارس عن خامتي  بغداد ونقلت وكال
ــدأ اعماله اعتباراً  قوله ان االجتماع ب
من امس في العاصمة العراقية بغداد 
ــتمر ملدة (٤) ايام في سياق تعزيز  ويس
ــرس احلدود  ــني قوات ح ــيقات ب التنس

للبلدين. 
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استقالة وزير الصحة فتحت الجرح الغائر وكشفت المستور واشرعت بوابة اسئلة عراقية ساخنة

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

أسسها الراحل   رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير
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وكاالت / 
ــؤول، بأن اقليم كردستان يريد ابقاء عائدات النفط واليسلمها  افاد مصدر مس

إلى بغداد، مبينا ان ذلك لم يلق قبوال لدى حكومة بغداد.
ــرة األخيرة بني حكومتي بغداد  ــال املصدر ان املباحثات التي جرت خالل الفت وق
واربيل تركزت حول النفط واملناطق املتنازع عليها، مبينا أن اجلانب الكردي يريد 
ــى بغداد، وأن تبقى لدى حكومة اإلقليم  ــلمها إل أن يبقي عائدات نفطه وال يس

كضمانات لها، حتى تنفذ بغداد أي اتفاق قد يبرم بينهما.
ــد إال باحلصول على ضمانات  ــاف أن حكومة اإلقليم ال تريد أن توقع أي عق واض
لتنفيذ االتفاق وتسليم اإلقليم حصته كاملة من موازنة العام املقبل، مشيرا 
إلى أن شرط اإلقليم لم يلق قبوال لدى حكومة بغداد، التي ترفض أساسا مبدأ 
الشروط بتنفيذ االتفاقيات. ومن املقرر ان يصل وفد كردي رفيع إلى بغداد اليوم 

الثالثاء، لبحث حصة اإلقليم من موازنة العام املقبل.

دد 
الع

ذا 
َّـ ه

قرأ 
إ

 العراق غري راغب اصالً 
بوجود أي جماعات 
مسلحة على اراضيه 
يشكل وجودها تهديداً 
ألمن دول الجوار

عبد الوهاب جبار
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الربِّـان يعقد جلسته الثانية يوم امس .. الشعب ينتظر اِّـزيد من القوانني ياسادة يا نواب 

بيروت / وكاالت / 
ــرائيلية، امس االثنني،  ــلطات الطيران اإلس أغلقت س
ــة أمام حركة  ــن احلدود اللبناني ــال اجلوي بالقرب م اجمل

املرور املدنية حتى صباح اليوم الثالثاء.
ووفق ما أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت اإلسرائيلية، 
ــط أي تبرير  ــرائيلية لم تع ــلطات الطيران اإلس فإن س

لهذه اخلطوة.
وقالت وسائل إعالم لبنانية إن عمق اجملال اجلوي املغلق 
ــى أن القرار  ــيرة إل ــافة ٦ كيلو متر، مش ميتد حتى مس

ــمل مطار كريات شمونا، وهي مستوطنة حدودية  يش
مع لبنان، ويستمر حتى صباح اليوم الثالثاء.

ــرائيلية  ــقاط طائرة إس ــن عن إس ــزب اهللا أعل وكان ح
ــع من ايلول احلالي في محيط بلدة  ــيرة في التاس مس

رامية جنوبي لبنان.
ــيرة  ــرائيلية مس ــقطت طائرة إس جاء ذلك، بعدما س
ــن اب املاضي، في  ــرت طائرة أخرى، فجر الـ٢٥ م وانفج

ضاحية بيروت اجلنوبية التي تعد معقال لـحزب اهللا.

Êb‰j€@…fl@Ï¶a@fib1a@’‹Ãm@›Óˆaäça
بغداد / 

اعلن وزير التخطيط نوري الدليمي، ان متوسط 
ــنة ٢٠١٨ املدفوع  ــرة في العراق لس انفاق االس
ــال  ــهريا. وق ــار ش ــف دين ــون و٢٦٠ ال ــغ ملي بل

ــمية ان  ــي لوكالة األنباء العراقية الرس الدليم
ــمل الدعم احلكومي للبطاقة  هذا الرقم ال يش
التموينية. واضاف انه ال يشمل ايضا قيمة بدل 

الدور السكنية اململوكة للدولة.

بغداد / 
ــني، عن اصدار  ــاء االعلى، امس االثن أعلن مجلس القض
ــة مالية بحق ضابط  ــنة مع غرام حكم باحلبس ملدة س
ــاومة احد املواطنني مببلغ مالي في بغداد. أقدم على مس
ــة بقضايا  ــة اجلنايات اخملتص ــس ، إن محكم ــال اجملل وق
ــداد الرصافة االحتادية  ــتئناف  بغ ــة اس النزاهة في رئاس
ــنة مع غرامة  ــيط ملدة س اصدرت، حكما باحلبس البس
ــق ضابط أقدم  ــة ماليني دينار بح مالية مقدارها خمس

ــاومة احد املواطنني مببلغ مالي.وأوضح اجمللس،  على مس
ــد مراكز  ــب يعمل  في اح ــق بصفة نقي ــط حتقي أن ضاب
ــى مبلغ  ــد املواطنني عل ــاومة اح ــرطة اعترف مبس الش
ــاز التحقيق اخلاص  ــاعدته في اجن ــل مس ٦٠٠  دوالر مقاب
ــدان مت بعد الدخول  ــني، مبينا أن القبض على امل باملوقوف
ــي بحوزته، كما وجدت  ــور على املبلغ املال لغرفته والعث
ــادة ١٦٠ ثانيا  ــرمي املدان وفقا الحكام امل ــة كافية لتج ادل

  ١ لسنة ١٩٨٣.

@Òäç˛a@÷b–„a@¡çÏnfl@Z¡Ó�Çn€a@NNä�ç@êcâ@Ú�‘„
�bÌäËë@âb‰ÌÖ@—€a@HRVPÎ@ÊÏÓ‹flI@ÚÓ”aä»€a

Ô€bfl@Õ‹j∂@¥‰üaÏΩa@Üya@‚Îbç@¡ibö€@¥Ì˝fl@HUI@ÚflaäÀÎ@Ú‰ç@èjßa

واشنطن / وكاالت /
أطلع البيت األبيض الصحفيني 
ــع التي  ــور تظهر املواق على ص
ــرار جراء الهجوم  تعرضت لألض
على منشأتني نفطيتني لشركة 

أرامكو في السعودية.
ــلطات األمريكية  ــت الس وأرفق
ــأن ١٩  ــد ب ــق يفي ــور بتعلي الص
ــة  للبني ــل  األق ــى  عل ــا  موقع
ــي معملي  ــة احليوية ف التحتي
ــص، ضربت  ــرة خري ــق وهج بقي
ــي  ــا ف ــة، ١٧ منه ــة عالي بـدق

بقيق.
ــذ  نف ــوم  الهج أن  ــت  وأضاف
ــران عبر  ــت من إي ــائل قدم بوس

أراضي العراق، وليس من اليمن.
ونقل الصحفيون عن مسؤولني 
ــة  األدل إن  ــم  قوله ــني  أمريكي

ــير اآلن إلى أن الهجوم شن  تش
ــروز وليس  ــطة صواريخ ك بواس

بطائرات مسيرة حوثية.

ÚÌÖÏ»é€a@ø@Ïÿflaâc@Ô‹‡»fl@Û‹«@‚Ïv:a@âbqe@äËƒm@aâÏï@äí‰Ì@úÓi˛a@oÓj€a
بغداد / 

ــس االثنني، عن  ــة، ام ــت وزارة الداخلي اعلن
اعتقال اربعة متهمني يرمون انفسهم امام 
العجالت الفتعال حادث دهس، مبينة انهم 

اعترفوا بقيامهم بـ١٥ عملية.

وقال املتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن 
ــراء ملكافحة االجرام  ان مفارز مكتب اخلض
التابعة ملديرية مكافحة اجرام بغداد القت 
ــني لقيامهم  ــة متهم ــى أربع ــض عل القب
بالنصب واالحتيال على املواطنني من خالل 

رمي انفسهم امام العجالت وافتعال حادث 
ــائق العجلة على مبلغ  دهس ومساومة س

من املال او تهديده بالفصل العشائري.
ــم واعترفوا  ــه مت التحقيق معه ــاف ان واض
ــر عملية  ــة عش صراحة بقيامهم بخمس

ــيرا الى ان  ــة، مش ــب واحتيال مختلف نص
ــى القاضي  ــة عرضت عل االوراق التحقيقي
اخملتص الذي قرر توقيفهم وفق احكام املادة 
(٤٥٦ ق.ع) حيث اتخذت االجراءات القانونية 

بحقهم.

èÁÖ@tÖby@fib»nœ¸@p˝v»€a@‚bfla@·Ëé–„a@ÊÏfläÌ@¥‡Ënfl@HTI@›‘n»m@ÚÓ‹ÅaÜ€aNN@fibÓny¸a@pb«äï@äÅe

  بغداد / 
ــات الغذائية  ــة للمنتوج ــركة العام بحثت الش
ــادن، امس  ــة واملع ــركات وزارة الصناع ــدى ش اح
ــركة INTER OiI البريطانية آفاق  ــع ش ــني، م االثن
ــترك لرفع مستوى االنتاج وحتسني  التعاون املش

نوعيته وتبادل اخلبرات.

ــي تصريح  ــركة ف ــول في الش ــال مصدر مخ وق
ــس مجموعة أنتر أويل  ــب االعالمي إن رئي للمكت
والوفد املرافق له اجرى زيارة الى الشركة العامة 
للمنتوجات الغذائية والتقى مديرها العام وعددا 
ــام لبحث تعزيز التعاون  من السادة مدراء االقس
ــا يصب في  ــتثمار بني اجلانبني مب ــاالت االس ومج

ــهم في تطوير الصناعة  مصلحة الطرفني ويس
الوطنية.

ــفرت عن توقيع  ــاف البيان، أن املباحثات اس وأض
ــس  ــة تتضمن وضع االس ــم مبدئي ــرة تفاه مذك
واالطر لدراسة وحتديث اخلطوط االنتاجية ملصنع 

ومزرعة قصب السكر في محافظة ميسان.

ÊbéÓfl@äÿç@›‡»fl@äÌÏ�n€@Ü”b»nm@ÚÓ„b�Ìäi@Ú◊äë
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بغداد / البينة الجديدة 
ــس االثنني، مخاطبة مجلس الوزراء إلجراء  ــررت هيئة الرأي في وزارة التربية، ام ق
امتحان الدور الثالث للطلبة الراسبني. وقالت مديرية العالقات واإلعالم بالوزارة، 
إن هيئة الراي عقدت اجتماعاً برئاسة وزير التربية وكالة قصي السهيل ملناقشة 
ــبني. ــى إجراء امتحان الدور الثالث للطلبة الراس ــب جلنة التربية النيابة عل طل

ــس الوزراء إلجراء  ــي هيئة الرأي على مخاطبة مجل ــت، أنه مت التصويت ف وأضاف
ــبني، وأن الوزارة على استعداد إلجراء امتحان  امتحان الدور الثالث للطلبة الراس
ــو جلنة التربية  ــوزراء على ذلك. وكان عض ــال موافقة مجلس ال ــدور الثالث ح ال
ــى وزارة التربية ملنح  ــمياً إل ــال اللجنة كتاباً رس النيابية صفاء الغامن أعلن إرس
الطلبة الراسبني بالدورين األول والثاني للمراحل النهائية وبصورة شاملة فرصة 

دور ثالث.

بغداد / البينة الجديدة 
ــي، استعداد  اكد رئيس مجلس النواب محمد احللبوس
ــركات االستثمارية  ــريعية لدعم الش ــلطة التش الس
واخلطط احلكومية، فيما اكدت شركة جي اي االمريكية 
ــي تعزيز  ــاء على رغبتها ف ــة والكهرب ــة بالطاق اخملتص
ــراكة مع العراق. وقال مكتب احللبوسي،  التعاون والش
ــس االثنني رئيس  ــتقبل ام ــس مجلس النواب اس إن رئي
ــركة جي أي األميركية جون رايس، ورئيس فرعها في  ش
ــط جو انيس والوفد املرافق لهما.واضاف  ــرق األوس الش
ــي بحث خالل اللقاء ملف التعاون  املكتب، أن احللبوس
ــة، والتزامات  ــال الطاق ــراق في مج ــراكة مع الع والش
ــة، فضالً  ــات الكهربائي ــل احملط ــادة تأهي ــركة بإع الش
ــاء محطات تعمل بالغاز  ــن توفير طاقة جديدة وإنش ع
ــة الكهربائية.واكد  ــر الطاق ــان توفي ــب، لضم املصاح
ــتعداد السلطة التشريعية لدعم  احللبوسي، على اس
ــتثمارية واخلطط احلكومية ومبا يضمن  الشركات االس
ــاج الصناعي  ــات املواطنني وعجلة اإلنت تأمني احتياج
ــركة جي أي إلى  والزراعي.ودعا رئيس مجلس النواب ش
ذُ فيها  تقدمي اخلدمات االجتماعية في املناطق التي تُنفَّ
ــدارس واملراكز  ــة، كبناء امل ــاريع الطاقة الكهربائي مش
الصحية، فضال عن الشراكة مع الشركات احمللية وفق 
ــغيل األيدي العاملة  ــية املعتمدة وتش املعايير القياس
م رئيس شركة جي أي األميركية  العراقية.من جهته قدَّ
ــاريع الشركة لتأهيل قطاع الكهرباء في  نبذة عن مش
ــي تعزيز التعاون  ــالد، مؤكدا رغبته ف ــوم مناطق الب عم

والشراكة مع العراق.

s€br€a@âÎÜ€a@Êbznfla@ıaäug@Êdíi@ıaâãÏ€a@è‹©@Újüb´@âä‘m@ÚÓi6€a

÷aä»€a@âb‡«g@ÒÖb«hi@Ô‹»œ@›ÿíi@Ú‡ÁbéΩa@ø@ÍÖ˝i@ÚjÀâ@Ü◊˚Ì@Ü‰Á@äÌãÎ

رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

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

أسسها الراحل  

بغداد / البينة الجديدة
ــة القانون  ــن ائتالف دول ــد النائب ع اك
منصور البعيجي، امس االثنني، ان قدوم 
ــداد مضيعة  ــتان لبغ وفد إقليم كردس
ــن  ــدة م ــه ال فائ ــا ان ــت، موضح للوق
حضوره. وقال البعيجي أنه ال توجد أي 
ــاء املرتقب بني احلكومة  جدوى من اللق
اإلحتادية ووفد حكومة إقليم كردستان 

كون هذا اللقاء لم يكن األول، مبينا ان 
كل اللقاءات السابقة لم تثمر للوصول 
إلى نتائج أو تفاهمات وفق الدستور في 
ــة وهامة كموضوعي  اس مواضيع حسّ
ــن اإلقليم  ــط املصدرة م ــات النف كمي
ووارداتها وكذلك موضوع واردات املنافذ 
ــت البعيجي أن جميع  احلدودية. واضاف
ــابقة لم تخرج  احلوارات واللقاءات الس

ــدو عن كونها  ــة تذكر وال تع بأي نتيج
ــط فيها صور  ــة تلتق ــاهد إعالمي مش
املتحاورين، موضحا ان إقليم كردستان 
يصدر النفط ويتحكم باملنافذ احلدودية 
في االقليم ووارداتها، ومع ذلك يستلم 
ــة مبباركة  ــي املوازنة االحتادي ــه ف حصت
ــلم أي  ــن دون أن يس ــة بغداد م حكوم
مستحقات ل بغداد وال يؤدي اإللتزامات 

ــتور عليه  ــا الدس ــي فرضه ــة الت املالي
ــة بينه وبني احلكومة  واإلتفاقات املبرم
ــة. واضاف لقد طفح الكيل من  اإلحتادي
ممارسة اإلقليم بإستمراره وإصراره على 
نهب ثروات محافظاتنا املنتجة للنفط 
ــتحقاقه باملناصب  وأخذه أكثر من إس
ــبب  ــة والتنفيذية وال نعلم الس الوزاري
ــة  ــت احلكوم ــف صم ــف خل ــذي يق ال

ــدأت تثير  ــات التي ب ــذه املمارس جتاه ه
السخط واإلستياء في الشارع العراقي 
وخصوصاً مواطني احملافظات اجلنوبية 
ــش حالة  ــط والتي تعي ــة للنف املنتج
ــة من التدهور في البنى التحتية  بائس
وغياب اخلدمات واإلعمار بعد أن تتحول 
ــار وبناء محافظات  أموال نفطها إلعم

اإلقليم.

بغداد / البينة الجديدة
ــي، امس االثنني،  ــر النقل عبد اهللا لعيب أكد وزي
ــي، فيما  ــذ البرنامج احلكوم ــى تنفي ــه عل عزم
ــام إلى طريق  ــراق لالنضم ــى تطلع الع ــار إل أش
ــي ان وزير النقل عقد،  ــر. وذكر مكتب لعيب احلري
امس، االجتماع الثالث للجنة االمر الديواني ٧٠ 
لسنة ٢٠١٨، الستعراض اهم بنود جدول اعمال 
ــة إمكانية  ــرى خالل اللقاء مناقش اللجن، وج
ــراق الى بنك  ــام الع ــراءات انضم ــراع باج االس

االستثمار االسيوي للبنى التحتية الذي يعنى 
ــاء لتمويل تنفيذ  ــروض للدول االعض بفتح الق
ــئ واملطارات  ــور واملوان ــرق واجلس ــاريع الط مش
والسكك احلديد، على طول طريق احلرير اجلديد. 
وأشار وزير النقل بحسب البيان، إلى أن اللجنة 
ــع زيارة  ــث بالتزامن م ــا الثال ــدت اجتماعه عق
ــة رئيس الوزراء عادل  ــتوى برئاس وفد رفيع املس
ــعبية لغرض امتام  ــد املهدي الى الصني الش عب
ــتركة  واجناز العديد من الفقرات واملواضيع املش

ــود بالنفع على بلدنا. وأوضح  بني البلدين مبا يع
ــراق يؤهله من ان يكون  ــع اجلغرافي للع ان املوق
ــى أوروبا  ــع الصينية ال ــول البضائ ــق لوص طري
ــن املوانئ الصينية  ــر احلزام البحري املمتد م عب
ــى احمليط الهندي  ــيوية املطلة عل واملوانئ األس
ــيكون ميناء الفاو نقطة  وبحر العرب ،والذي س
النهاية له، عوضاً عن القنوات املالحية االخرى، 
ــرق والغرب،  ــراق ميثل حلقة وصل بني الش فالع
ووجود موانئه في شمال اخلليج العربي وحدوده 

الشمالية البرية مع اجلارة تركيا تؤهله للوصل.
ودعا وزير النقل، إلى عقد ورشة عمل مشتركة 
ــب الصيني  ــي واجلان ــب العراق ــني اجلان جتمع ب
للوصول الى خارطة طريق واضحة بني اجلانبني 
خالل االيام املقبلة.وأعرب لعيبي، عن تقديره إلى 
كافة اجلهات من الوزارات املشتركة في اللجنة 
لسعيهم اجلاد في انضمام العراق ضمن مبادرة 
ــة في رفع  ــه من فائدة عظيم ــق احلرير ملا ل طري

مستوى اجلانب االقتصادي العراقي.

ÖÁÖ¢\;œÁÖ�’;‹]⁄ï›˜’;√÷�i›Â;ÈŸÊ“¢\;rŸ]›1’\;ÉË fih;Ì÷¡;‡ÊŸÜ]¡;U◊Œfi’\;ÖÁÜÂ

البصرة / البينة الجديدة 
ــعد العيداني  ــظ البصرة اس أعلن محاف
عن تبليغ الشركة العامة للنقل البحري 
ــئ  للموان ــة  العام ــركة  والش ــة  والبلدي
ــة بازالة كافة التجاوزات املوجودة  العراقي
ــت العيداني  ــرب. ولف ــط الع في مياه ش
ــات التصميم  ــى، ان مخطط ــان ال في بي

ــش قد اكتملت  ــد اخلاصة بالكورني اجلدي
ــاه القصور  ــياب باجت من بداية نصب الس
ــركة  ــة. وأضاف انه مت تبليغ الش احلكومي
ــري واملوانئ العراقية  العامة للنقل البح
ــن  ــاوزات م ــة التج ــة كاف ــة بازال والبلدي
املطاعم واملرافق االخرى املوجودة في مياه 
ــط العرب بعد ان اكتملت مخططات  ش

ــار الى انه في حال  كورنيش البصرة. وأش
ــروع الكورنيش فانه يجب إزالة  البدء مبش
ــى جانب  ــودة عل ــاوزات املوج ــة التج كاف
ــاً ان  ــز املدينة مبين ــي مرك ــش ف الكورني
ــؤولية النقل البحري  املوضوع هو من مس
ــى جانب كورنيش  ــا االرض املوجودة عل ام

البصرة فهي من اختصاص بلدية املركز.
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ــرا  ــي تقري ــع thedrive األمريك ــر موق نشــر .. نش
ــوان «وزارة الدفاع املصرية اجلديدة (أوكتاغون)  بعن
تبدو كقاعدة للمخلوقات الفضائية»، موضحا أن 
مقر اجليش املصري اجلديد مثير لالهتمام. وأوضح 
ــاع املصرية  ــر وزارة الدف ــار إلى مق ــع أنه يش املوق
اجلديدة باسم»Octagon» ألنها تتكون من ثمانية 
ــكل  ــة املباني على ش ــة متداخل ــام خارجي أقس
مثمن.ويضم املقر كل فروع اخلدمة األربعة في البالد – القوات البرية 

والبحرية املصرية والقوات اجلوية املصرية.
ــتنتاجات  ــني لالمتناع عن االس ــس االثن ــا الكرملني ام تحذيــر .. دع
املتسرعة لدى حتميل أي طرف املسؤولية عن الهجوم 
ــتهدف منشآت النفط السعودية السبت  الذي اس
ــة  ــم الرئاس ــاء ذلك في رد للناطق باس ــي. ج املاض
ــؤال صحفي  ــكوف على س ــية دميتري بيس الروس
عن تأثير هذا الهجوم على الوضع في املنطقة وعن 
موقف موسكو من تصريح لوزير اخلارجية األمريكي 

مايك بومبيو حمل فيه إيران املسؤولية.

ــيا وإيران وتركيا لقاء  اســتضافة .. عقد زعماء روس
ــث أهم  ــس االثنني، لبح ــوم  ام ــي أنقرة ي ــة ف قم
ــورية وسبل تسويتها، مبا فيها  ملفات األزمة الس
ــالق اللجنة  ــرق الفرات وإط ــي إدلب وش ــع ف الوض
ــاع الثالثي هو  ــيكون هذا االجتم الدستورية.وس
ــاء الدول الضامنة لعملية أستانا،  اخلامس لرؤس
ــي فالدميير بوتني  ــتضاف الرئيس الروس بعد أن اس
ــن روحاني للمرة  ــه التركي رجب طيب أردوغان واإليراني حس نظيري

األولى بسوتشي في تشرين الثاني ٢٠١٧.
إعالن .. حذر الناطق باسم جماعة «أنصار اهللا» العميد يحيى سريع، 
ــركات واألجانب من االقتراب من  امس االثنني، الش
املنشآت النفطية السعودية التي مت استهدافها 
ــريع إن  ــا ال تزال هدفا. وقال س ــد، معتبرا أنه األح
ــتهدفت  ــة التي اس ــردع الثاني ــوازن ال «عملية ت
مصفاتي «بقيق» و «خريص» مت تنفيذها بعدد من 
ــركات مختلفة  ــرات التي تعمل مبح ــواع الطائ أن

وجديدة، ما بني عادي ونفاث».

تأكيد .. أكد مصدر في وزارة املالية السورية صحة 
القرار الذي يتم تداوله والقاضي باحلجز االحتياطي 
ــر املنقولة لوزير التربية  على األموال املنقولة وغي
ــي اإلجراءات  ــبما تقض ــابق هزوان الوز. وحس الس
ــز االحتياطي،  ــاء احلج ــي حاالت إلق ــة ف القانوني
ــمل القرار أيضا زوجة الوز «إيرينا الوز» املولودة  ش
ــوز في رأس  ــم ال ــي خاركوف األوكرانية. ويرد اس ف

قائمة تتضمن أسماء ٨٧ آخرين ممن شملهم قرار احلجز.
ــارات، أن  ــبكتس» لالستش ــي أس ــركة «إنرج ــرت ش خــرباء.. اعتب
ــات املكررة  ــرا للمنتج ــتريا كبي ــه ألن تصبح مش ــعودية تتج الس
ــي أجبرتها على  ــبت املاضي، الت بعد هجمات الس
ــام وبعض  ــف إنتاجها من اخل ــر من نص ــف أكث وق
ــارت الشركة في مذكرة لها أمس  إنتاج الغاز.وأش
ــدان الغاز أثر على عمليات  ــد إلى أن «فق االول األح
ــتهالك بها  ــض معدالت االس ــي، ورمبا خف املصاف
مبقدار مليون برميل يوميا، مما يوفر خاما متوسطا 

وثقيال للتصدير».

بغداد / البينة الجديدة
ــي، رئيس هيأة  ــار األمن الوطن ــد مستش أك
ــاض، جدية  ــح الفي ــعبي، فال ــد الش احلش
ــة في املرحلة  ــراق بتقوية دفاعاته اجلوي الع
ــح  ــي تصري ــاض ف ــال الـفـيـ ــة. وقــ املقبل
ــتضافتنا بلجنة  ــه مت خالل اس ــي، إن صحف
ــرض وجهة نظر  ــاع النيابية ع ــن والدف األم
ــا وإجـراءاتـهـا من أجـل  احلكومة ومواقفه

حفظ سيادة وأمـن العراق والــدفــاع عــن 
ــات الــقــوة فـيـه كـالـجـيـش  مـنـظـومـ
واحلشد الشعبي. وأضــــاف، بــأن ”هــنــاك 
ـــيـقـا بني الـسـلـطـتـني  تـفـاعـال وتـنـس
ـــريـعـيـة  والـتـش ــة  الـتـنـفـيـذيـ
واألجــهــزة األمنية، مؤكداً جدية احلكومة 
ــان وجلنة  ــتركة مع البرمل ــاء رؤية مش في بن
ــة األمنية  ــة لتطوير املنظوم ــن النيابي األم

ــأن الزيارة  ــيادة العراق. وبش ــاع عن س والدف
التي قام بها مؤخرا الى روسيا، أكد الفياض 
ــل الروتيني في التواصل  ــا جزء من العم أنه
السياسي واألمـنـي مع مختلف الـدول من 
ــراق، مبيناً عدم وجود أي  أجل تعزيز قوة الع
ــكل قضية تخص  ــددات فنية ومالية ب مح
ــاع عنه،  ـــيـادتـه والـدفـ ــن الـعـراق وس أم

واملـضـي بتقوية دفـاعـاتـنـا اجلوية.

بغداد / البينة الجديدة 
ــعي  ــة برهم صالح، امس االثنني، عن س ــرب رئيس اجلمهوري أع
ــراق لتطوير عالقاته اخلارجية مع محيطه الدولي واإلقليمي  الع
ــر الدولة  ــتركة، فيما أكد وزي ــح الثنائية املش ــا يخدم املصال مب
ــؤون اخلارجية الهندي فيرمافالي مورالي دهاران رغبة بالده  للش
ــكل فعلي في عملية إعادة االعمار في العراق. للمساهمة بش

ــتقبل،  ــس اجلمهورية برهم صالح اس ــة، إن رئي ــت الرئاس وقال
ــؤون  ــداد، وزير الدولة للش ــالم ب بغ ــس االثنني، في قصر الس ام
ــي مورالي دهاران، وجرى خالل اللقاء  اخلارجية الهندي فيرمافال
ــترك لترسيخ  بحث تطورات األوضاع في املنطقة والعمل املش
ــلم واألمن الدوليني. ونقل البيان عن صالح قوله، إن العراق  الس
ــع محيطه الدولي واإلقليمي  ــاعٍ لتطوير عالقاته اخلارجية م س
ــيع  ــتركة، مؤكدا على توس ــح الثنائية املش ــدم املصال ــا يخ مب
العالقات الثنائية مع جمهورية الهند لتشمل مختلف اجملاالت 
ــجم وعمقها التاريخي وتطلعات الشعبني الصديقني،  مبا ينس
ــات الهند،  ــراق يحظى باهتمام ــاران أن الع ــن جهته، أكد ده م
ــكل فعلي في عملية  ــاهمة بش ــيراً إلى رغبة بالده للمس مش

إعادة االعمار وتوسيع التعاون الثنائي على مختلف الصعد.

بغداد / البينة الجديدة 
ــني, عن حصول موافقة  ــة املرور العامة, امس االثن اعلنت مديري
ــوق  ــاحات فحص طالبي اجازة الس مدير املرور العام بتجهيز س
بعجلتني اضافيتني لكل ساحة التي تعمل بحهاز ناقل احلركة 
االوتوماتيكي, مؤكدة أن العجالت ذات الناقل العادي ستستخدم 
ــال مدير العالقات واالعالم  ــا ويترك اخليار لطالب االجازة. وق ايض
ــات املواطنني  ــه ”نزوال عند طالب ــد عمار وليد إن ــة العمي باملديري
الراغبني باحلصول على اجازة سوق بالفحص بعجالت ذات جهاز 
السرعة االوتوماتيكي حصلت موافقة مدير عام املرور على ذلك“. 
ــاحات الفحص  واضاف وليد ان ”مدير عام املرور وجه بتجهيز س
ــريع االوتوماتيكي, فضال  بعجلتني اضافتيني تعمل بجاهز التس
ــا أن ”جلان  ــل بالعادي“، مبين ــابقة التي تعم ــن العجالت الس ع

الفحص ستخير طالب االجازة بالفحص باحد النوعني“.

بغداد / البينة الجديدة 
 أعلن عضو مجلس املفوضني والناطق الرسمي باسم املفوضية 
العليا املستقلة لالنتخابات رياض البدران ان مجلس املفوضني 
في مفوضية االنتخابات قرر منح اجازة التأسيس لـ{حزب العدل 
ــكلية  ــروط املوضوعية والش ــالح العراقي} اليفائه بالش واالص
التي استوجبها قانون االحزاب والتنظيمات السياسية رقم ٣٦ 
ــدران ، ان مجلس املفوضني يواصل النظر  ــنة ٢٠١٥. وقال الب لس
في طلبات تسجيل االحزاب التي استكملت اجراءات التسجيل 
ــيس داعيا االحزاب السياسية التي  لغرض منحها اجازة التأس
ــراع في استكمال متطلبات  ــتكمل اجراءاتها الى االس لم تس
ــيس. يذكر ان مفوضية  ــجيل لغرض منحها اجازة التأس التس
ــية  ــالل دائرة االحزاب والتنظيمات السياس ــات ومن خ االنتخاب
ــاركة في  ــجيل لالحزاب التي تروم املش ــتقبل طلبات التس تس

االستحقاقات االنتخابية املقبلة.
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بغداد / البينة الجديدة
ــوري رئيس الوزراء  ــعان اجلب ــا عضو جبهة اإلنقاذ والتنمية مش دع
ــدي إلى إيجاد حلول للمواطنني املغيبني في املناطق  عادل عبد امله
ــة الدولية بحال  ــى احملكمة اجلنائي ــا تعهد بالذهاب إل ــررة، فيم احمل
ــدم إيجاد صورة حل. وقال اجلبوري خالل برنامج املناورة الذي تبثه  ع
ــابق حيدر العبادي بالتحقيق  ــومرية، ألزمنا رئيس الوزراء الس الس
ــة في محافظة االنبار. ــي وجود ٦٩٠ مغيباً من منطقة الصقالوي ف

ــدرت تقريرها وأكدت  ــكلها العبادي أص ــاف أن اللجنة التي ش وأض
ــاباً من منطقة  ــت بتغييب أكثر من ٦٩٠ ش ــود ثالث جهات قام وج
ــب بإيجاد صورة حل  ــح اجلبوري، أن عبد املهدي مطال واحدة. وأوض
ــاً  إذا لم يبادر  ــنية، مبين ــني املغيبني من املناطق الس ــف املواطن ملل
ــأذهب الى احملكمة  ــف املغيبني س ــاد حلول ملل ــس الوزراء بإيج رئي
ــي امتلكها.ولفت إلى ان الدولة إذا  ــة الدولية مع الوثائق الت اجلنائي
ــنعمل من أجل توفير مالذ  لم تعالج هذا الوضع وتوقف الظلم، س

آمن في مناطقنا تديره األمم املتحدة.

الـجــبــــــــــــــــوري:
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بغداد / البينة اجلديدة 
استبعد النائب عن تيار احلكمة جاسم بخاتي، حسم ملف الدرجات اخلاصة 
في الرابع والعشرين من الشهر املقبل، مشيراً إلى أن التقاطعات واحملاصصة 
والتأثيرات السياسية كانت وما زالت املعطل األساس حلسم هذا امللف املهم.
ــم إلى قسمني، أولها املدراء العامون  وقال بخاتي ، إن الدرجات اخلاصة تنقس
ــي وكالء الوزراء  ــوزراء لتثبيتهم، أم األخرى فه ــي من صالحيات مجلس ال وه
ــتقلة ويتم اختيارهم من قبل رئيس الوزراء واملصادقة عليهم  والهيئات املس
ــالل التفاهمات  ــرة قد حتصل خ ــاك تقاطعات كبي ــان، مبيناً أن هن ــن البرمل م
ــة ومتثيل املكونات  ــي، أن احملاصصة قائم ــك الدرجات.وأضاف بخات ــم تل حلس
ــرة، ما يجعل تلك الظروف املعطل  ــية أيضاً حاض موجود والتأثيرات السياس
األساس حلسم تلك الدرجات بالوقت احملدد، الفتاً إلى أن بعض الكتل الكبيرة 
ــتكمال هيمنتها على ما  ــعى الس هيمنت على أغلب املناصب واملواقع وتس
تبقى من مناصب ودرجات خاصة.وتابع، أن هذا الوضع يثير قلقنا وقلق الكتل 
ــم تلك  ــش، مرجحاً أن ال يتم حس ــعر باالقصاء والتهمي ــرة التي تش الصغي
الدرجات في الوقت الذي حدده البرملان في الرابع والعشرين من الشهر املقبل 
ــية.وكان  ــم الصراعات والتقاطعات املوجودة بني القوى السياس نتيجة حلج
ــى التعديل األول ملوازنة ٢٠١٩  ــس النواب صوت، االثنني (٨ متوز ٢٠١٩)، عل مجل
ــتثناء  ــات الدولة بالوكالة باس ــن إلزام احلكومة بإنهاء إدارة مؤسس واملتضم

األجهزة األمنية والعسكرية، في موعد أقصاه ٢٤ / ١٠ / ٢٠١٩.

بغداد / البينة اجلديدة
اعلن جهاز مكافحة االرهاب، انه ال صحة  ملا يتداول بشان 
ــاعدي.وقال املتحدث  نقل الفريق الركن عبد الوهاب الس
ــوص مايتداول  ــان انه بخص ــاح النعم ــم اجلهاز صب باس
ــان نقل الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي، اليوجد  بش
ــم يصل اجلهاز اي امر  ــة لهذا اخلبر. واضاف انه ل اي صح
ــيرا الى ان القائد ميارس مهامه  ــمي بخصوصه، مش رس
بشكل طبيعي.يذكر ان وسائل اعالمية ومواقع التواصل 
ــي تناقلت خبرا تضمن انه مت عزل الفريق الركن  االجتماع
عبد الوهاب الساعدي من مهامة رئيسا جلهاز مكافحة 

االرهاب.
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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 
أكد وزير النقل عبد اهللا لعيبي، امس 
ــت  ــادة الترانزي ــعي إلع ــني، الس االثن
ــه منذ عام  ــراق براً بعد توقف عبر الع
ــراق ميتلك موقعاً  ــاً أن الع ٢٠١٣، مبين
ــتغالل هذا  جغرافياً مهماً يوجب اس
ــادل التجاري  ــي تفعيل التب ــع ف املوق
ــيط االقتصادي  ــني دول اجلوار وتنش ب
ــل ، إن وزير  ــت وزارة النق العراقي.وقال
النقل عبد اهللا لعيبي ترأس اجتماعاً 
ــع  لوض ــا  العلي ــت  الترانزي ــة  للجن
النقل  ــة بعمليات  التعليمات اخلاص
ــية  وفق اجلدوى االقتصادية والسياس
ــور أعضاء اللجنة وكيل  للبلد، بحض
ــرة  ــام الدائ ــر ع ــي ومدي ــوزارة الفن ال
الفنية وعضو وزارة الدفاع والداخلية 
ــة  ــة والهيئ ــارة وزارة املالي وزارة التج
ــاف البيان، أن  ــة للكمارك.وأض العام
ــش ورقة  ــة ناق ــاع االول للجن االجتم
ــط جديدة  ــة وضواب ــل لوضع آلي عم
ــت تتوافق  ــور بالترانزي ــة العب لعملي

ــا في باقي  ــع الضوابط املعمول به م
ــاور أوزان  ــث مح ــن حي ــم م دول العال
ــرعة املتفقة عليه. الشاحنات والس
أن  ــان،  البي ــب  ــي، بحس ــر لعيب وذك
ــع املهمة التي  ــت من املواضي الترانزي
تعمل عليها وزارة النقل كونه حلقة 
إضافية مهمة تقوي مفاصل اقتصاد 
ــى جنوب والتي  ــمال إل البلد من الش

ستؤول بالفائدة لزيادة إيرادات خزينة 
الدولة.وتابع بعد أن أصبح العراق ممراً 
مالحياً جوياً، اليوم نضع لبنات نظام 
ــري للعراق ليصبح املمر  الترانزيت الب
ــافرين  ــع واملس ــن للبضائ ــري األم الب
ــادة الترانزيت عبر  ــعى جدياً إلع ونس
البالد مع مختلف اجلهات بعد توقفه 
ــام ٢٠١٣.وأكد، أن العراق ميتلك  منذ ع

ــني الدول  ــاً ب ــاً مهم ــاً جغرافي موقع
ــذا املوقع  ــتغالل ه ــب علينا اس يوج
ــادل التجاري بني دول  ــي تفعيل التب ف
االقتصادي  ــب  اجلان ــيط  وتنش اجلوار 
ــك أكثر من ممر واحد  العراقي فهو ميل
ــيراً إلى رغبة احلكومة العراقية  مش
في تنشيط حركة الترانزيت براً، كما 

مت تنشيط وجناح العمل به جواً.
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بغداد / البينة اجلديدة 
ــني ، ان العراق  ــني، امس االثن ــف وزير املالية فؤاد محمد حس كش
ــررة، مبينا ان  ــادة اعمار املناطق احمل ــى ٨٨ مليار دوالر الع بحاجة ال
هناك اكثر من مليون ونصف نازح.وقال حسني خالل مؤمتر الطاقة 
ــنوات  ــي الذي يعقد في بغداد ان العراق يقاتل قبل بضع س العراق
ــي وعدمي الرحمة، واملتمثل  ــة البقاء والوجود ضد عدو وحش معرك
ــث العراق تقريبا، مبينا انه االرهاب  ــي داعش و الذي احتل ثل بإرهاب
ــى التحتية فيها  ــت البن ــن املدن و أصبح ــبب تدمير العديد م س
ــادة االعمار  ــوع احتياجات إع ــدة ويقدر مجم ــاض عدمية الفائ انق
ــزوح ماليني من  ــى ن ــاب أدى ال ــع ان اإلره ــار دوالر.وتاب ــغ ٨٨ ملي مببل
ــات متوفرة تقدر اكثر  ــب احصائي الناس للبقاء في اخمليمات وحس
ــازح وال زال االالف مفقودين، أضافة الى أولئك  ــن مليون ونصف ن م
ــن فقدوا ارواحهم او خرجوا من هذه الفترة العصيبة باعاقات  الذي
وعاهات.وفي سياق اخر، أشار حسني الى انه بدأنا بإصالح األنظمة 
ــث النظم ومن ثم  ــا اإلجراءات من اجل حتدي ــة واتخذن البيروقراطي
ــة البالية الى نظام  ــغيل الورقي ــال تدريجيا من اليات التش االنتق
احلوكمة االلكترونية، مبينا ان موازنة العام املقبل ٢٠٢٠ اعدت من 
ــلوب التقليدي  ــاريع واالداء بدال عن األس ــالل تبني موازنات املش خ
ــراء دوليني والبرملان  ــراك ممثلني وخب القدمي إلعداد املوازنات بعد اش
ــتان. وقدرت  ــة واقليم كردس ــرة احلكومات احمللي ــي وألول م العراق
ــة التحتية  ــة إعادة إعمار البني ــي متوز ٢٠١٧ تكلف ــدة ف األمم املتح
ــاء عملية حتريرها من  ــية ملدينة املوصل وحدها بعد انته األساس

مسلحي تنظيم داعش بأكثر من مليار دوالر.

 بغداد / البينة اجلديدة
ــب  ــا، رد طل ــة العلي ــة االحتادي ــت احملكم   أعلن
ــة مجلس  ــات عضوي ــي انتخاب ــز ف ــة الفائ إقال
ــمي  ــدر العبادي. وقال املتحدث الرس النواب حي
ــاموك عقدت  ــاس الس ــة إي ــة االحتادي للمحكم
احملكمة االحتادية العليا جلسة برئاسة القاضي 
ــاة االعضاء كافة،  مدحت احملمود وحضور القض
ــق واملداولة  ــرار التالي {لدى التدقي ــدرت الق وأص
ــد أن املدعي  ــا وج ــة العلي ــة االحتادي ــن احملكم م
ــح عن  ــطة وكيليه قد ادعى بأنه قد ترش وبواس
ــواب لعام  ــات مجلس الن ــة النصر النتخاب كتل
ــن املفوضية العليا  ــد اعالن النتائج م ٢٠١٨ وبع
ــات فيها  ــد  مخالف ــات وج ــتقلة لالنتخاب املس
ــر في عملية العد والفرز  نتيجة التالعب والتزوي
ــع نتيجة العد  ــدوي وعدم تطابق نتيجتها م الي
ــاء املفوضية بخالف  ــرز االلكتروني رغم ادع والف
ــاب أصواته  ــك وقد طلب احلكم بإعادة احتس ذل

االنتخابية وكونه مرشحاً فائزاً.
ــاف كما ادعى أن (النائب) حيدر جواد كاظم  وأض
ــتورية خالل انعقاد  العبادي لم يؤدِ اليمني الدس
ــات الفصل األول التشريعي جمللس النواب  جلس
للدورة احلالية كما توجب بذلك الفقرة (ثانياً) من 
ــكيالته  ــادة (٤) من قانون مجلس النواب وتش امل

ــنة ٢٠١٨ وكذلك ما توجبه الفقرة  رقم (١٣) لس
ــون حيث تلزم  ــادة (١٠) من ذات القان ــن امل (اوالً) م
ــة األولى  ــي اجللس ــتورية ف ــني الدس ــأداء اليم ب

للمجلس.
ــه طلب  ــاء علي ــه وبن ــى ان ــاموك ال ــت الس ولف
ــة وإنهاء  ــواب بإقال ــس الن ــزام مجل ــم بإل احلك
ــتنداً الى  ــب} حيدر العبادي مس ــة {النائ عضوي
ــادة (١١) من  ــرة (ثالثاً) من امل ــدم والى الفق ما تق
ــكيالته التي اعطت  ــون مجلس النواب وتش قان
ــاوزت  ــب اذا جت ــة النائ ــة إقال ــس صالحي للمجل
غياباته بدون عذر مشروع اكثر من ثلث جلسات 
ــد بعدما  ــريعي الواح ــس في الفصل التش اجملل
قضت الفقرة (رابعاً) منها بأن تخلف النائب عن 
ــروع يعد  ــتورية بدون عذر مش اداء اليمني الدس

غياباً عن حضور اجللسة.
ــأن النظر في  ــا ب ــة االحتادية العلي ــد احملكم وجت
ــاب أصواته  ــب االول للمدعي بإعادة احتس الطل
ــي  ــر ف ــب وتزوي ــود تالع ــي وج ــة بداع االنتخابي
ــج العد  ــدم تطابق نتائ ــات وع ــة االنتخاب عملي
ــج العد والفرز االلكتروني  والفرز اليدوي مع نتائ
ــن اختصاصها بهذا الصدد  يخرج النظر فيه ع
ــتور  ــادة (٩٣) من الدس ــي امل ــوص عليه ف املنص
ــنة ٢٠٠٥،  ــا رقم (٣٠) لس ــن قانونه ــادة (٤) م وامل

ــذه الفقرة من  ــبة له ألن ما طلبه املدعي بالنس
دعواه يكون النظر فيها من اختصاص املفوضية 
ــب املادة (٨)  ــتقلة لالنتخابات مبوج العليا املس
ــنة ٢٠٠٧، وإن القرار  ــم (١١) لس ــا رق من قانونه
الذي تصدره مبناسبة الشكاوى والطعون يكون 
الطعن فيه أمام الهيئة القضائية في محكمة 
ــكام الفقرة  ــتناداً الى اح ــز االحتادية اس التميي

(ثامناً) من نفس املادة.
ــة وانهاء  ــب املدعي بإقال ــبة الى طل ــا بالنس أم
ــادي نتيجة تغيبه  ــب) حيدر العب عضوية (النائ
ــني  اليم ــه  ادائ ــدم  وع ــات  ــور اجللس ــن حض ع
ــة العليا أن  ــتورية، فتجد احملكمة االحتادي الدس
ــتدعي الوصول الى جواب السؤال اآلتي  ذلك يس
ــو متى يحوز الفائز بانتخابات مجلس النواب  وه
ــكام املادة (٥٠) من  ــة النائب؟ رجوعاً الى أح صف
ــز باالنتخابات  ــت الفائ ــد أنها ألزم ــتور جن الدس
ــني املذكورة وفق  ــرة مهامه اداء اليم وقبل مباش
ــرة (رابعاً) من  ــك الفق ــا، كما قضت بذل أصوله
املادة (١١) من قانون مجلس النواب - قبل احلكم 
بعدم دستوريتها ــــ بأن تخلف (النائب) عن اداء 
ــتورية بدون عذر مشروع يعد غياباً  اليمني الدس
ــة واذا ما جتاوزت غياباته أكثر  عن حضور اجللس
ــات اجمللس في الفصل التشريعي  من ثلث جلس

ــة  احملكم ــد  وجت ــه،  إقالت ــس  فللمجل ــد  الواح
ــكام املادة (٥٠)  ــتقراء أح االحتادية العليا من اس
من الدستور ومن الرجوع الى األحكام والقرارات 
ــدد (١٤٠١٤١احتادية٢٠١٨) في  التي أصدرتها بالع
 ,٢٠١٠/٣/٢٥ ــة٢٠١٠) في  و(٢٥احتادي  ،٢٠١٨/١٢/٢٣
ــي ١١٨٢٠١٤، و(٧٠احتادية٢٠١٩)  و(٤٥ت .ق٢٠١٤) ف
ــى أن الفائز في  ــتقرت عل في ٢٠١٩/٧/٢٨، قد اس
ــات مجلس النواب ال يحوز صفة (النائب)  انتخاب
ــا وجدت أن  ــتورية كم ــد اداء اليمني الدس إال بع
ــتورية  اعتبار (النائب) الذي ال يؤدي اليمني الدس
ــك الفقرة  ــات كما قضت بذل ــاً عن اجللس غائب
ــون مجلس النواب  ــن املادة (١١) من قان (رابعاً) م
وتشكيالته فإن هذا احلكم الوارد فيها يتعارض 
مع حكم املادة (٥٠) من الدستور ألن الغياب حتى 
ــب صفة  ينتج آثاره يلزم أن يكون من فائز اكتس
(النائب) وحيث أن ذلك لم يتحقق ألنه لم يحضر 
ــتورية  ــؤدِ اليمني الدس ــم ي ــات اجمللس ول جلس
ــا في احلكم  ــة االحتادية العلي ــذا قضت احملكم ل
ــدد (١٤٠١٤١احتادية٢٠١٨) في  الذي أصدرته بالع
ــذه الفقرة التي  ــتورية ه ــدم دس ٢٠١٨/١٢/٢٣ بع
ــم يحضر ولم يؤدِ  ــرت الفائز باالنتخابات ول اعتب

اليمني الدستورية غياباً عن جلسات اجمللس.
ــتبدال  ــوز إنزال أحكام االس ــاء عليه فال يج وبن

ــتبدال اعضاء  ــي قانون اس ــوص عليها ف املنص
ــنة ٢٠٠٦ ــــ كما  ــم (٦) لس ــس النواب رق مجل
ــبة للفائز  ــواه ـــــ بالنس ــي في دع طلب املدع
ــتورية وإحالله  ــني الدس ــف اليم ــم يحل الذي ل
ــم تعالج في  ــة ل ــذه احلال ــث أن ه ــه . وحي محل
ــكيالته ولم تعالج  ــواب وتش ــون مجلس الن قان
ــتبدال اعضاء مجلس النواب، وهي  في قانون اس
ــحني في انتخابات مجلس  حالة فوز احد املرش
ــات وادائه اليمني  ــوره اجللس ــواب وعدم حض الن
ــتورية، وحتى يجد مجلس النواب معاجلة  الدس
ــى طلب املدعي  ــذه احلالة يبق ــريعية ملثل ه تش
ــدر العبادي  ــز الدكتور حي ــم بإقالة الفائ باحلك
واحالله محله ال سند له من الدستور والقانون.

ــد اصبحت دعوى املدعي  وبناء على ما تقدم فق
ــبب من الدستور  ــقيها غير مستندة الى س بش
ــا وحتميله املصاريف  ــون فقرر احلكم برده والقان
واتعاب محاماة وكالء املدعى عليهما ومقدارها 
ــق القانون وصدر  ــف دينار توزع بينهم وف مئة ال
قرار احلكم باالتفاق باتاً استناداً الى أحكام املادة 
ــن قانون احملكمة  ــتور واملادة (٥) م (٩٤) من الدس
ــنة ٢٠٠٥ وافهم  ــم (٣٠) لس ــة العليا رق االحتادي

علناً في ٢٠١٩/٩/١٦.

المحكمة االتحادية تلزم البرلمان باقالة وانهاء عضوية «العبادي» لـ»غياباته» وتخلفه عن اداء اليمين الدستورية

بغداد / البينة اجلديدة
اكد النائب االول لرئيس مجلس النواب 
االثنني،  امس  الكعبي،  كرمي  حسن 
على مضي اجمللس بإقرار مقترح قانون 
ان  بعد  العموميني،  املفتشني  الغاء 
خالل  املبدأ  حيث  من  عليه  صوت 
الفصل التشريعي املاضي، فيما اشار 
الى حفظ جميع حقوق موظفي هذه 

املكاتب .

الوقت  ، في  له  بيان  الكعبي في  وقال 
حقوق  حفظ  على  فيه  نؤكد  الذي 
واالجراء  والعقود  (املالك  املوظفني 
عملوا  كونهم   ( املنسبني  إلى  إضافة 
مصاعب  وواجهوا  صعبة  ظروف  في 
عديدة ، وال ميكن في اي حال من األحوال 
املساس بحقوقهم أو امتيازاتهم بعد 
محاولة البعض اثارة املوضوع وطرحه 
لهذه  شخصي  استهداف  انه  على 

الشريحة .
لرئيس  االول  النائب  ان  الى  يذكر 
بفريق  اجتماع  عقد  قد  كان  اجمللس 
مجلس  في  والقانونيني  املستشارين 
اهمية تضمني  وأكد لهم على  النواب 
مقترح القانون كل ما من شأنه حفظ 

حقوق املوظفني وعدم املساس بها.
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وكاالت / البينة اجلديدة
وروسيا  املتحدة  الواليات  من  كل  تنافس  مع 
والصني على اكتساب موطئ قدم في صناعة 
واجلنوب،  الشمال  في  العراقية  والغاز  النفط 
أعرب العراق األسبوع املاضي عن رغبته في أن 
يكون له شريك أجنبي واحد أو أكثر في حقل 
غاز املنصورية في محافظة ديالى شرق بغداد.
وقال الكاتب سيمون واتكينز، في تقريره الذي 
نشره موقع أويل برايس األميركي، إن احتياطي 
تريليونات   ٤٫٦ بنحو  ر  قدّ املنصورية  حقل 
املتوقع  ومن  الطبيعي،  الغاز  من  مكعب  قدم 
قدم  مليون   ٣٢٥ حوالي  اإلنتاج  ذروة  تبلغ  أن 
مكعب يوميا.وذكر الكاتب أن الواليات املتحدة 
تعتبر تشجيع العراق على حتسني تدفق الغاز 
رئيسيا.  أمرا  إيران  على  اعتماده  من  للتقليل 
روسنفت  شركة  تعاقدت  ل روسيا،  وبالنسبة 

العراق  كردستان  إقليم  مع  أساسي  بشكل 
استثمارات  لتوسيع   ٢٠١٧ الثاني  تشرين  في 
روسيا  امتالك  افتراض  أن  يعني  وهذا  الغاز، 
أيضا  العراق  في  أخرى  مناطق  في  السلطة 

سيعود عليها بالكثير من القوة.
وأشار الكاتب إلى أن تأمني روسيا عقود النفط 
لها  العراق سيسمح  أنحاء  والغاز في جميع 
كامل  عبر  يقهر  ال  سياسي  نفوذ  بتأسيس 
األوسط،  الشرق  في  الشيعي  الهالل  مناطق 
إيران)  (بفضل  لبنان  عبر  سوريا  من  انطالقا 
ا)، ومرورا  ثم األردن والعراق (مبساعدة إيران أيضً
إيران)،  (عبر  اليمن  إلى  وصوال  نفسها،  ب إيران 

بحسب قوله.
من هذه القاعدة، يضيف الكاتب ميكن ل روسيا 
العربية  اململكة  فعالة  بصفة  تتحدى  أن 
النفطي  املتحدة  الواليات  حليف  السعودية، 

والغازي والسياسي في املنطقة. وبالتزامن مع 
ذلك، تعمل الصني على جدول أعمالها اخلاص 
في  بارس  جنوب  حقل  في  واملتمثل  إيران  مع 

املرحلة ١١ وحقول النفط غرب كارون.
وأفاد الكاتب بأن العراق، مثل تركيا، لم يلتزم 
الواليات  وإما  روسيا  إما  باتخاذ جهة محددة، 
حسب  مرة  كل  في  حتالفه  يغيّر  بل  املتحدة، 
األمر  وينطبق  مصاحله،  مع  يتناسب  ما 
املنصورية.  حقل  على  مصغرة  بصورة  نفسه 
في  رئيسيا  العبًا  تركيا  كانت  احلقيقة،  في 
املاضي  العام  منتصف  حتى  املنصورية  حقل 
النفط  شركة  من   ٪٣٧٫٥ امتالكها  خالل  من 
أورتاكليجي  أنونيم  بيتوليري  تركي  الوطنية 
(TPAO)، إلى جانب ٢٥٪ من شركة استكشاف 
للطاقة،  الكويت  شركة  من  و٢٢٫٥٪  النفط، 

و١٥٪ من كوغاز الكورية اجلنوبية.
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صنعاء / وكاالت / البينة اجلديدة
كشفت جماعة أنصار اهللا احلوثيني، امس االثنني، نوع الطائرات 
التي استخدمتها للهجوم على منشآت شركة أرامكو السعودية 
إن  اليمنية  اجلماعة  باسم  عسكري  متحدث  للنفط،.وقال 
الهجمات على منشآت أرامكو نفذتها طائرات مسيرة مبحركات 
التابعة  املسيرة  قناة  بحسب  املتحدث،  ونفاثة.وأضاف  عادية 
بقيق  مصفاتي  على  الثانية  الردع  توازن  عملية  أن  للجماعة 
وجديدة  تعمل مبحركات مختلفة  بطائرات  تنفيذها  مت  وخريص 

ما بني عادي ونفاث.
وحذر املتحدث الشركات واألجانب من التواجد في املعامل التي 
نالتها ضرباتنا ألنها التزال حتت مرمانا وقد يطالها االستهداف 
الطولي  يدنا  أن  السعودي  للنظام  أؤكد  حلظة.وأضاف  أي  في 
نحدده  الذي  والوقت  وفى  نريد  مكان  أي  إلى  الوصول  تستطيع 
اليمن.  على  وحصاره  عدوانه  ويوقف  حساباته  يراجع  أن  وعليه 
حقلي  استهداف  أعلنت  (احلوثيون)،  اهللا  أنصار  جماعة  وكانت 
العربية  ب اململكة  الشرقية  املنطقة  في  وخريص  بقيق  نفط 
وتوعدت  مسيرة،  طائرات  بـ١٠  املاضي،  السبت  السعودية، 
بتوسيع نطاق هجماتها داخل العمق السعودي.وتقع بقيق على 
املنطقة  في  الظهران  من  الغربي  اجلنوب  إلى  كيلومترا   ٦٠ بعد 
النفط  لتكرير  معمل  أكبر  بقيق  وتضم  بالسعودية.  الشرقية 
في العالم.وتقود السعودية حتالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس 
هادي الستعادة حكم البالد منذ ٢٦ آذار ٢٠١٥، ضد احلوثيني الذين 
يسيطرون على العاصمة صنعاء.وأدى النزاع الدامي في اليمن، 
منازلهم  من  السكان  من  اآلالف  مئات  نزوح  إلى  اليوم،  حتى 
بعض  في  واجملاعة  املعدية  األمراض  وانتشار  وقراهم،  ومدنهم 

املناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبالد.
عن  أممية،  ومنظمات  هيئات  إحصائيات  بحسب  أسفر،  كما 
مقتل وإصابة مئات اآلالف من املدنيني، فضال عن تردي األوضاع 
وتراجع  الكوليرا،  خاصة  واألوبئة  األمراض  وتفشي  اإلنسانية 

حجم االحتياطيات النقدية.



كاريكاتير
4مداراتاآلراء ال تمثل سوى وجهات نظر أصحابها والجريدة غري مسؤولة عنها
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ــذهِ  ه ــى  عل ــة  اإلجاب ــة  حاول مُ ــل  قب
جوم  ــم هذا الهُ ــئلة، وفكْ طالس األس
رقٍ عاليةِ  الذي جرى إعداده، وتنفيذه، بطُ
ــة، ال بُد من توضيح  ــتوى في الدقّ املُس
بعض املعلومات الضروريّة حول هذين 
ــي النفط  ــني ومصاف ــني النّفطي احلقل
ــك  ــا، وكذل ــة بهم املُرتبط ــة  مالق العِ
املُلحق بهما. ــات  البتروكيماوي معمل 
قول النّفط في  حقل بقيق من أقدم حُ
ــافه عام  اململكة والعالم، جرى اكتش
ــة إلى  ــه اإلنتاجيّ ــل طاقت ١٩٤٠، وتصِ
م  ا، ويضُ ــل يوميًّ ــيّ ٧ ماليني برمي حوال
ــقيقه خريص، مصفاتني  إلى جانب ش
ــة حواليّ ٧٠  عاجل ــط، ومُ ــر النّف لتكري
ر  ــركة أرامكو، ويُقدّ ــة من إنتاج ش باملئ
ــم احتياطاته النفطيّة حواليّ ٢٢  حج
جوم  ــذا الهُ ــت أنّ ه ف ــار برميل.الالّ ملي
نشآتٍ نفطيّةٍ تابعةٍ  هو الثالث على مُ
مالقة في أقل من  ــركة أرامكو العِ لش

ــار  ــهر أيّ ــف ش نتص ــام، األوّل كان مُ ع
سيّرة ثالث  واستهدف بسبع طائرات مُ
مالق  ات في خط أنبوب النفط العِ مضخّ
شرق غرب، والثاني حقل نفط الشيبة 
ــيّ نِصف مليون  ــالق، ويُنتج حوال م العِ
ــي،  ــخ ١٧ آب املاض ــا بتاري ــل يوميًّ برمي
ــبت الذي  جوم فجر الس ــالوةً على هُ ع
ــة الثالثة واألهم حتّى اآلن  يحتَل املرتب
ــلة.مجموعة النّقاط  لس في هذه السّ
ــه  ــي الوقت نفس ــرة، ف يّ ــة، واحملُ املهمّ
ــف عندها،  ــن رصدها والتوقّ ك ــي ميُ الت
ــان الذي  ــريعةٍ للبي الل قراءةٍ س ــن خِ م

ــريع، الناطق  ــيّد يحيى س أصدره الس
ا  ــم حتالف ”أنصار اهللا“ احلوثي، رمبّ باس
ــكلٍ  ــةٍ أو بأُخرى، ولو بش يب بطريق جتُ
ا  غير كامل، عن األسئلة املطروحة آنفً

حول التّخطيط والتّنفيذ:
ــذه العمليّة جرى  ــى: القول بأنّ ه األُول
ــتخباري  تنفيذها بعد عمليّة رصد اس
ن هي اجلِهات التي شاركت  دقيقة، فمَ
رًا  س هذا االختراق تطوّ فيها؟ وهل يعكِ
ــة ”أنصار اهللا“ في هذا  الفتًا لدى حرك

دد؟ الصّ
ــص  وخري ــق  بقي ــال  حق ــة:  الثاني
دان حواليّ ١٣٠٠ كم  ــتهدفان يَبعُ املُس
ــف قطعت  ــاء، فكي ــة صنع ــن مدين م
الطائرات املُسيّرة العشر هذه املسافة 
ــود  ــة الوق ــا بكميّ ــد، وتزويده دون رص
ــافة؟ وهل  ــذه املس ــع ه ــة لقط زم الالّ

عالً من صعدة؟ انطلقت فِ
ــريع بتعاون  ــادة السيّد س الثالثة: إش

ــة  ــل اململك ــرار“ داخ ــرفاء واألح ”الش
ــتخباريّة، فهل  في عمليّة الرّصد االس
ــيعيّة في  ــا ش ــاركة خالي ش ــي مُ يعن
ــرقيّة التي تتواجد فيها  املِنطقة الش
 ، ــةٍ ــةٍ عالي ــيعيّة بكثاف الش ــة  األقليّ

ا للعديد من املُظاهرات  ــرحً وكانت مس
ــاواة  ــة باملُس طالب ــات للمُ واالحتجاج
ــي أدبيّات  ــم، مثلما جاء ف ورفع املظال
ــني، وواجهت قبضة حديديّة من  تجّ احملُ

السلطات السعوديّة.

ــة أن تكون  ــي احتماليّ ــة: ما ه الرابع
ــر جرى  ــيّرة العش ــذه الطائرات املُس ه
ــة، أو من  ــل اململك ــن داخ ــا م إطالقه
ــراق  العِ ــى  حت أو  ــاورة،  اجملُ ــن  البحري
القريب، فاحتمال التّهريب لهذا النّوع 

ــة، وجرى  ــبٌ للغاي ع ــرات صَ من الطائ
تداول روايات تقول إنّ املُسيّرات السبع 
ــرق غرب  ــي هاجمت خط أنابيب ش الت
راق، كما أفادت  انطلقت من جنوب العِ
روايات أخرى أنّ الطائرتني اإلسرائيليتني 
ــتهدفتا الضاحية اجلنوبيّة  اللّتني اس
ــرق  ــام انطلقتا من احلازميّة ش قبل أيّ
كن استبعادها  ناك رواية ال ميُ بيروت، وهُ
ــة  ــرات احلوثيّ ــذه الطائ ــأنّ ه ــول ب وتق
ــن على ظهر  ــا انطلقت م ــيّرة رمبّ املُس
ــج اقتربت من  ياه اخللي ــفينة في مِ س

الساحل السعودي.
ر من أنّ  ــريع حذّ ــيّد س ــة: الس اخلامس
ــار اهللا“ في  ــف ”أنص ــك أهداف حتال بن
ــا بعد  ــع يومً ــعودي يتّس ــق الس م العُ
ــات أُخرى في  ــي أنّ هجم ــا يعن يوم، ممّ
دوان ويجري  ــف العُ ريق إذا لم يتوقّ الطّ
ــا جاء  ــن، مثلم ــار عن اليم ــع احلِص رف
ــار اهللا“ احلوثيّة  ــي بيانه.حركة ”أنص ف

ــور املُقاومة  ــيٌّ من مح زءٌ أساس هي جُ
ــيق بني  ــران، وعمليّات التّنس بقيادة إي
ــى درجةٍ  ــت عل ــور بات ــذا احمل ــراف ه أط
تكاملةٍ في  ا، ومُ ــدًّ ــةٍ عاليةٍ ج عملياتيّ
ــون ال يُخفون  ــه، واحلوثيّ ــتِ نفس الوق

هران  هذه احلقيقة وزيارة وفودهم إلى طِ
ــر لقيادتهم. ث فخ ــت علنيّةً ومبعَ بات

ــةٍ كبيرةٍ من األهميّة  بارتان على درج عِ

ال بُد من ذِكرهما إذا أردنا فهم ما يجري 
ــاتِ املُواجهة   ــى األرض، وعلى جبه عل
.    األولى: وردت على  ستَقبالً حاضرًا ومُ
ــن نصر اهللا، زعيم  ــان السيّد حس لس

ــر بذكرى  ــي خطابه األخي ــة، ف املُقاوم
ــهاد سيّدنا احلسني، وقال فيها  استش
يارات جديدة حيال  ”إنّ لدى حزب اهللا خِ
ــة ليس  ــات األمريكيّ قوب ــة العُ سياس
نة  ا للبيئة احلاضِ ــى حزبه فقط، وإمنّ عل

له“.
ــان السيّد علي  الثانية: وردت على لس
ــيّد علي  ــار الس ــر واليتي، مُستش أكب
د فيها  ــؤون الدوليّة، هدّ اخلامنئي للشّ
ن إيران من تصدير نِفطها  ”إذا لم تتمكّ
ناك  ــن يكون هُ ــي ل عبر اخلليج الفارس
ــادرًا على  ــط ق ــرق األوس طرف في الش
ــون  يفرِض ــون  نِفطه“.احلوثيّ ــر  تصدي
ــونها،  ــتباك جديدة ويُكرّس قواعد اش
دًا  جدَّ ــي أرادت تأكيدها مُ ــالة الت والرس
من خالل هجمات بقيق وخريص يقول 
ــتطيع أن نضرب  مضمونها ”نحن نس
ــعودي  مق الس ــي العُ ــكان ف ــي أيّ م ف
أنّ  ــعوديّة  الس ــادة  ي القِ ــدرك  تُ ــى  حت
ــني لن يجعلهم  ــل املزيد من اليمني قت
ــدث  ــي أح ــاء ف ــا ج ــون“، مثلم يركع
ــات الدفاع املدني  ــم اليوم.عرب بياناته
ــيطرة  ــا جنحت في الس ــعودي رمبّ الس
ــبَّ في  خم الذي شَ ــق الضّ ــى احلري عل
البتروكيماويّات في  ــل  ومعم املصافي 
ــحب الدخان  ــق وخريص، ولكنّ سُ بقي
ــت  ــا زال ــه، م ــة عن ــة النّاجم الكثيف
ــة، وتُخفي ولو  ــماء املِنطق ــي س تُغطّ
ــئلة املُتعلّقة  ــا العديد من األس تً ؤقَّ مُ
راته، ليس في  راع وتطوّ ــتقبل الصّ مبُس
ها. ــرِ ا في املِنطقةِ بأس اليمن فقط وإمنّ
ــتري أسهم  ــأل: من سيش ا نس ختامً
ــة التي جتري  مالق ــو العِ ــركة أرامك ش
ــواق  ــا في األس ــتعدادات لطرحه االس
ــتمرار هذه  ل اس ــة للبيع في ظِ العامليّ
ة؟ وحتى إذا جرى  مات وبهذه القوّ الهجَ
ــتنخفض قيمتها؟  ــم س ــا، ك طرحه
مات مع تسارع  أليسَ توقيت هذه الهجَ
ــي بالكثير؟ نترُك  رح يُوحِ إجراءات الطّ
هوف صعدة  يوخ كُ األمر لفهمكم، فشُ
ــوا أغبياء مثلما  ــاريهم ليس ومُستش
صومهم خطأً.ويجب ان نذكر  يعتقد خُ
ــي األعلى في  ان عضو اجمللس السياس
حركة «أنصار اهللا» محمد علي احلوثي 
ــركة  ــتهداف معامل لش علق على اس
ــعودية في مدينة بقيق  «أرامكو» الس
شرقي اململكة.وقال احلوثي في تغريدة 
السبت: «بارك اهللا في األبطال من أبناء 
القوات اجلوية (الطائرات املسيرة)، وما 
يجب على اجلميع معرفته والتأكد منه 
أن من يرفض إيقاف العدوان على بلدنا 
ــر التحالف على  ــركا التي تدي هي أمي
اجلمهوية اليمنية وتواجه كل الداعني 
ــالم مبا فيهم الكونغرس، وهو ما  للس
ــر واملالكي بقوله أن احلرب  يعنيه اجلبي
ــي  ــال عل ــدوره، ق ــة عليهم».ب مفروض
القحوم، القيادي في حركة انصار اهللا : 
«نبارك للقيادة الثورية وللقوات اجلوية 
ــة االركان  ــة هيئ ولوزارة الدفاع ورئاس
وللجيش واألمن على العملية الكبيرة 
ــركة  ــتهدفت ش ــعة التي اس والواس
ــعودي والتي   ــق الس ــو في العم أرامك
التطور  «هذا  بالنجاح».وأضاف:  كللت 
ــتراتيجي في عمليات الرد والردع  االس
ــكرية  يأتي بعد تعاظم القدرات العس

املتزايدة لفرض هذه املعادلة».

* كاتب عربي

هذه العملية جرى 
تنفيذها بعد عملية 
رصد استخباري 
دقيقة فمن هي 
هات التي شاركت  الجِ
فيها؟

ر من أنّ بنك أهداف تحالف ”أنصار اهللا“ َّـ العمق  السيد سريع حذّ
ريق السعودي يتسع يوما بعد يوم مما يعني أنّ هجمات أُخرى َّـ الطّ

نصر اهللا

سلمان

سريع

تحالف «أنصار اهللا» الحوثي يفرِض قواعد اشتباك جديدة بهجومه في العمق السعودي

أن تُسيطر أجهزة 
الدفاع املدني على 
خمة،  احلرائق الضّ
وغير املَسبوقة، التي 
جومٍ  نتَجت عن هُ
سيّرة  بعشر طائرات مُ
استهدفت مصافي 
مالقة في  النفط العِ
حقليّ بقيق وخريص 
في املِنطقة الشرقيّة 
السعوديّة القريبة 
من احلُدود البحرينيّة، 
، ولكنّ  عٌ توقّ فهذا أمرٌ مُ
برى التي  األسئلة الكُ
ل تطرح نفسها،  تظَ
ا  ا أمنيًّ داعً س صُ وتعكِ
زمنًا، تتعلّق  ا مُ عوديًّ سُ
بكيفيّة وصول هذه 
الطائرات املُسيّرة إلى 
أهدافها وإصابتها 
نطقةٍ من  ةٍ في مِ بدقّ
املُفترض أن تكون أكثر 
املناطق أمنًا ألهميّتها 
االستراتيجيّة في 
اململكة باعتبارها 
مخزن ثرواتها ودخلها، 
وأماكن انطالقها، 
والتّقصير املُقلق في 
عدم رصدها، وإمكانيّة 
تعاون جهات داخليّة أو 
إقليميّة في تنفيذها.

* عبد الباري عطوان

ــد اجلميع تختلف  ــالك املتطورة عن ــي منظومة اله    ف
ــرقية وخصوصا  املفاهيم عندنا في هذه اجملتمعات الش
العراق حيث كانت ثيمة الهالك تشكل هاجسا تنضوي 
حتته مفاهيم عدة حيث شرح لنا ذلك وبتكثيف سردي 

املتنبي حيث قال:
ا الكَ َاةً أوْ هَ وني أذَاةً أوْ جنَ كُ رُقي فَ ئْتِ يا طُ وَأنّى شِ

فمجموعة الطرق التي اشار اليها املتنبي بذكاء عراقي 
ــى هذا من باب  ــكل يبعث على األس خالص خلصها بش
ــك انطباعا صارخا  ــذا البيت يعطي ــا من باب آخر فه أم
ــآالم احلياة  ــعر ب ــي ومنذ القدمي يش ــف العراق ــأن املثق ب
ومدى قساوتها عليه وعلى الكائنات التي تعيش وسط 
ــاكيا  ــتهزئا متذمرا ش هذا العالم فاذا باملرء يصرخ مس

ــز  تقف ــه  روح وكأن 
وهو  ــني جنبيه  ب من 
املتنبي  ببيت  يتمثل 
ــر عن أجيال  الذي عب
وستسحق  سحقت 
ــى  وال ــد  بع ــا  فيم
ــوء  ض ــر  آخ ــة  نهاي
ــذا الكوكب  ــى ه عل
كل  ــت  قطع ــذي  ال
ــان  طرقه أمام االنس
العراقي فمهما تكن 
فلتكن  ــرق  الط هذه 
ــة  النهاي أن  ــم  امله
وان  ــدوث  احل حتمية 
ــذا الوطن  املرء في ه
ــو  وه ــك  ذل ــم  يعل
بكامل قواه العقلية 
ــذه  ــم ان ه ــو يعل وه
النهاية مهما بلغت 

ــاوتها اال انها لن تثنيه عن املسير في الطريق الذي  قس
ارتضاه لنفسه .. كم كانت نفسه محبطة من الوضع ؟ 
كم عانى حتى قال هذا الكالم ؟ اين عاش ؟ كيف استمر 
ــان يعبر  ــاة إنس ــي العيش مع كل من ذكر ؟ هذه مأس ف
عن دواخله بصدق وما ذكره الشاعر هو مزيج من املعاناة 
ــا صفحات  ــي امتألت به ــة العيش الت ــرف وكراهي والق
ــة  ــي منذ اقدم العصور بفضل السياس ــخ العراق التاري
واطماع البعض.. حالنا اليوم هو كما قاله املتنبي ولكن 
ــد احلزن والبكاء  ــة ونوعية جتعلنا نردد قصائ بزيادة كمي
ــنا .. كل شيء في العراق دون مالمح  واملراثي على انفس
ــالك .. وال  ــة فطرق الهالك متعددة املواهب واملس واضح

اختم اال مبا قاله املتنبي : أذاة او جناة أو هالكا.

واثق الجلبي

جبهة قلم

waljalaby@yahoo.com سكرتري التحرير

حالنا اليوم هو كما 
قاله اِّـتنبي ولكن 
بزيادة كمية ونوعية 
تجعلنا نردد قصائد 
الحزن والبكاء واِّـراثي 
على انفسنا
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البينة اجلديدة / كاظم العبيـــدي
حققت دائرة البطاقة الوطنية في قضاء البطحاء مبحافظة 
البطاقة الوطنية  ذي قار نسباً متقدمة في اجناز معامالت 
.وقال  الشرائح  ولكافة  احملافظات  مختلف  من  للمواطنني 
بتفانٍ  نعمل  اننا   : الدائرة  مدير  شريف  خضر  مهند  الرائد 
السرعة  في  بطاقته  املواطن  يستلم  ان  اجل  من  واخالص 
أولينا اهتماما لكبار السن واملعاقني وكذلك  ،وقد  املمكنة 
لطلبة املدارس الذين هم االن بحاجة الى البطاقة الوطنية 
من اجل التقدمي على الدراسات اخملتلفة .واضاف: ان جميع 
املوظفني والعاملني في دائرتنا همهم الوحيد اجناز معاملة اي 

مواطن يحضر للدائرة بالسرعة املمكنة وارشاده الى اماكن 
وارقام احلاسبات التي يعمل عليها موظفون اكفاء مارسوا 
العمل منذ سنوات وان عملهم صباحا ومساءً.واشار مهند 
مركز  متتد من  لدائرته كبيرة جدا  اجلغرافية  الرقعة  ان  الى 
محافظة ذي قار الى حدود محافظة املثنى وهناك مواطنون 
الينا  يأتون  اخرى  ونواح  واقضية  محافظات  في  يسكنون 
لكي نسهل اصدار بطاقتهم كون نفوسهم في البطحاء 
.واننا نشكر وزير الداخلية ومدير البطاقة الوطنية في ذي قار 
واحلكومة احمللية لتعاونهم املثمر معنا في كل مانحتاجه.
الدائرة  ان عمل  الياسري    فيما اكد املوظف عالء محسن 

هو خدمة املواطن منذ حضوره صباحا حتى اجناز معاملته 
وال نألوا جهدا في االسرع بإكمال كل متطلبات املعامالت 
التي تردنا يوميا .وقد نالت هذه الدائرة واملوظفون والعاملون 
فيها ثناء وشكر الوزارة واحلكومة احمللية واملواطنني للجهود 
التي يقدمونها للمواطنني. وهم:الرائد مهند خضر  املميزة 
شريف مدير دائرة البطاقة الوطنية في البطحاء ،والنقيب 
عقيل  قاسم  اول   وم.   – الشهادة  مكتب   – خالد  منقذ 
املدير  من  وكل  متعب  جاسم  ،واملوظف  الشهادة  –مكتب 
ضايف  كاظم  -املفوض  مصرح   – محسن  عالء  املوظف   –
 – الدائرة  حسابات  خلف  نعيم  املوظف   – حاسبة  مدقق 

املوظف حميد عودة –مدقق –املوظفة سالمة عوفي –ادارة 
الدائرة- املوظف حسني وهابي –مشغل مولد – اسعد كاطع 
-احلسابات- حيدر عبد الزهرة –مدخل حاسبة –احمد عدنان 
–رياض  حاسبة  –مدخل  مسعد  عادل  حاسبة-  مدخل   –
–مدخل- –مدخل-جواد كاظم  قاسم  –مدقق- حازم  كاظم 
–خالد  موظف  كاظم  ابراهيم  مصرح-  هاشم-  عقيل 
–خالد  بطاقات  –توزيع  رزاق  احمد  مخزن-  مسؤول  سرحان 
حامت – معتمد الدائرة –محمد عبيد –توزيع بطاقات- احمد 

عبد اهللا مدخل حاسبة .
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بغداد / البينة اجلديدة
عباس  ثامر  النفط  وزير  الطاقة  لشؤون  الوزراء  رئيس  نائب  اكد 
الغضبان حرص احلكومة ووزارة النفط على تطوير قطاع الطاقة 
في البالد وفق احدث البرامج العلمية والتكنولوجيا املتقدمة . 
العراق للطاقة اخلامس  جاء ذلك خالل حضوره ورعايته منتدى 
في بغداد. نيابة عن رئيس مجلس الوزراء عادل عبد املهدي .وقال 
بلجنة  متمثلة  التشريعية  والسلطة  احلكومة  ان  وزيرالنفط 
النفط والطاقة النيابية تولي اهتماماً كبيراً بقطاعات الطاقة 
ألنها   ، واملياه  الكهرباء  وقطاع  والغاز  النفط  املتمثلة بصناعة 
تعد احملرك االساس والداعم لالقتصاد العراقي، والنفط هو املورد 
الرئيس لاليرادات املالية و يشكل اكثر من ٩٠ ٪ من التخصيصات 
احلكومة  حرص  الى  الغضبان  االحتادية.واشار  للموازنة  املالية 
العراق نشاطاً ومنواً مستمراً  الطاقة في  أن يشهد قطاع  على 
 ، واضحة  وتنموية  تطويرية  لسياسات  يخضع  وان  ومتزايداً، 
ليبقى العراق منتجاً اساسياً للنفط والغاز ، متزامناً مع توفير 
الطاقة الكهربائية للمواطنني والقطاعات الصناعية والتجارية 
العراقية  احلكومة  سياسات  ان  الغضبان  .وأضاف  وغيرها 
ستشهد سلسلة من االجراءات الضرورية التي تهدف الى تأهيل 
وتطوير وإعادة الهيكلية لقطاع الطاقة بشكل عام ، من خالل 
والتشريعات  والبحوث  والدراسات  السياسات  واعتماد  اعداد 
واألنظمة احلديثة والتعليمات التي تدعم هذا النشاط وتسهم 
جملة  الطاقة  قطاع  سيشهد  لذلك  ووفقا  لذلك   ، تطوره  في 
 ، منتجاً مستداماً  وجعله قطاعاً   ، االفضل  نحو  التغيرات  من 
من  العالم  يشهدها  التي  للمستجدات  واملتابعة  الرصد  مع 
تكنولوجيا متقدمة لغرض أعتمادها في هذه االطار ، فضالً عن 
ضمن  املوضوع  وهذا   ، العالم  في  املتجددة  الطاقة  وازدهار  منو 

العراق. في  منها  لالستفادة  ونخطط  حثيثا  ونعمل   ، أولوياتنا 
واكد السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط دعم 
احلكومة لالستثمار واملستثمرين وحرصها على تطوير وإصالح 
على  احلكومة  تعمل  كما  االجراءات،  وتبسيط  العمل  بيئة 
مكافحة الفساد وتشترط أن تتسم كافة التعامالت والفعاليات 
اخلاصة باالستثمار بالشفافية والعمل على  مبدأ حتقيق تكافؤ 
مثل  تنظيم  أهمية  على  النفط  وزير  للجميع.وشدد  الفرص 
واسعاً   االفاق  تفتح  التي  واملنتديات  والفعاليات  املؤمترات  هذه 
للوصول إلى الرؤى املشتركة لتطوير قطاعات الطاقة واالقتصاد 
حملت  التي  احلوارية  الندوة  في  النفط  وزير  البالد.وشارك  في 
الى جانب  واملؤثرات اجليوسياسية»  واالقتصاد  الطاقة   » عنوان 
االمني العام ملنظمة الدول املصدرة للنفط «أوبك» ورئيس شركة 

سيمنز االملانية .

@Ú”b�€a@ b�”@äÌÏ�m@Û‹«@÷aä»€a@òäy@Ü◊˚Ì@¡–‰€a@äÌãÎ
ÒÖÜvnΩa@Ú”b�€bi@‚b‡nÁ¸aÎ@ãbÃ€a@÷äy@“b‘ÌaÎ

متابعة / البينة اجلديدة
ــركة العامة لتوزيع  ــتقبل مدير عام الش اس
ــمال املهندس زيدان خلف خضر  كهرباء الش
ــرع توزيع  ــركة مدير ف ــه مبقر الش في مكتب
كهرباء كركوك املهندس ياجلني مهدي رشيد 
ــق له من مالكات الفرع بحضور  والوفد املراف
معاون املدير العام للشؤون الفنية املهندس 
ــتهل اللقاء قدم  ــزاع .وفي مس هادي كرمي ه
ــور للمهندس  ــر كهرباء كركوك باقة زه مدي
ــه أصالة  ــبة تثبيت ــدان خلف خضر مبناس زي
مديراً عاماً للشركة ومجلس ادارتها .بعدها 
ــل عن  ــرح مفص ــام لش ــر الع ــتمع املدي اس
ــير العمل لقطاع الكهرباء في محافظة  س

ــيد  كركوك قدمه املهندس ياجلني مهدي رش
ــتحداث  ــى اس ــي عل ــوره الرئيس ــز مح ترك
خطوط ومحطات جديدة اضافة الى اخلدمة 
ــه دائرة  ــات التي تواج ــة واهم املعوق واجلباي
ــدس زيدان  ــوك .اكد فيها املهن ــاء كرك كهرب
خلف خضر على تذليل املعوقات ورفد الفرع 
ــبكة الكهربائية  ــة الش ــه الدام ــا يحتاج مب
ــع فروع  ــا» نتعامل م ــر العام انن ــال املدي .وق
الشركة العامة مبكيال واحد واهالي كركوك 
مبيزان واحد مع اهالي نينوى وصالح الدين وال 
ــكوى مواطن لعطب ما  ــمح بإهمال ش نس
ــاف ، باملقابل البد ان نؤكد  بقرية نائية ، واض
ــوك الفنية واالدارية  ــالكات كهرباء كرك ان م

ــن خدمة  ــه م ــا تقدم ــادة مل ــتحق االش تس
ــاعة  متواصلة الهالي كركوك على مدار الس
ــع  ــا بجمي ــر بكوادرن ــا نفخ ــذا مايجعلن وه

الفروع ومنهم بالتأكيد كركوك .

@äÌÜfl@›j‘néÌ@fib‡í€a@ıbiäË◊@…ÌãÏm@‚b«@äÌÜfl
@⁄Ï◊ä◊@ıbiäË◊

البينة اجلديدة / عبد الستار محسن
احلديد  للسكك  العامة  الشركة  مقر  شهد   
ألعضاء  موسع  اجتماع  انعقاد  االثنني  امس 
لسكك  العام  املدير  برئاسة  االدارة   مجلس 
كاظم  جواد  طالب  االستاذ  العراق   حديد 
احلسيني . ملناقشة  جملة من االمور  اهمها 
خالل  من  الشهرية   االيرادات  حجم  زيادة 
وتقليل  تسويقي  منفذ  من  اكثر  عن  البحث 
واملناطق   األقسام  بعض   قبل  من  النفقات 
فضال عن مناقشة املسائل الهامة واملطروحة 
قرارات  واتخاذ  حللهاا  االجتماع  طاولة  على 
سبيل  في  الدؤوب  العمل  ملواصلة  مناسبة  
والذي  الضوابط  وفق  املنشود   الهدف  حتقيق 
اخلدمات  افضل  توفير  على  ايجابا  ينعكس 
للمواطن الكرمي وحتسني أداء العمل برفع كفاءة 
اخلطوط واهم السبل الكفيلة لتعظيم املوارد 
الشركة  مفاصل  اصعدة  كافة  على  املالية  
وتطبيق القرار ١٥٤بازالة التجاوزات على اراضي 
القانون  قوة  وفرض  السكك  فيها  مبا  الدولة 

خالل  من  الشركة  ممتلكات  على  واحلفاظ 
املناطق.واستعرض  في  اللجان  عمل  تفعيل 
مدير عام السكك عن  وضع خطوط عريضة 
السكك  ملشاريع  الرصينة   الشركات  بدعوة 
االستثمارية املطروحة وفق التصاميم املعلنة 
اخلطوط  انشاء  مجال  في  الشركة  قبل  من 
والنقل عبر الشاحنات التخصصية للمنتجات 

(رئيس  العام  املدير  وجه  .حيث  النفطية 
مجلس اإلدارة  ) ببذل قصارى اجلهود من قبل 
املعنيني بتأهيل اكبر عدد من االحواض وزجها 
في اخلدمة لاللتزام بالتعهدات بنقل اكبر عدد 
من االحواض من أماكن التحميل إلى التفريغ 
الوطني  االقتصاد  لدعم  العراقية  املواني  عبر 
تفعيل  مناقشة  ومتت   . االيرادات  وزيادة حجم 
التي  الوزارية  اإلقتصادية  الشؤون  جلنة  بيان 
باعتماد  كافة  احلكومية  اجلهات  ألزام  قررت 
السكك ناقال وطنيا واستثمار هذا النهج من 
خالل دعم مجلس اإلدارة بتهيئة وتعزيز  جهود 
الدوائر احلكومية للنقل  جلان التطوير مبفاحتة 
السكك  واحواض  وشاحنات  قطارات  عبر 
التخصصية واستنفار كل الطاقات بالتنسيق 
عبر  بالنقل  والزامها  الدولة  مع.مؤسسات 
رابحة    شركة  تكون  ان  اجل  من  القطارات  
على ضوء دعم  وزير النقل املهندس عبد اهللا 
بكل  السكك  واقع  وتطوير  بالنهوض  لعيبي 

مفاصلها .

@Èˆbö«¸@b»çÏfl@b«b‡nua@Ü‘»Ì@@Ÿÿé€a@ÒâaÖa@è‹©

البينة اجلديدة / قاسم حوشي
زايد  الشيخ  مستشفى  تستقبل 
ومن  كان  ايا  تعرض حلادث  من  العام كل 
استقبال  يتم  حيث   ، االعمار  مختلف 
احلالة من قبل االطباء ومالكات التمريض 
والعمل السريع لتقدمي اخلدمات الطبية 
والعالجية الفورية وانقاذ تلك احلالة من 
املوت والسعي الى استقرارها ثم احالتها 

للرقود او الذهاب الى املنزل واخذ العالج 
فيقومون  الطوارئ  صالة  في  اما   ، الالزم 
وتعد  عجل  على  االنساني  بواجبهم 
منوذجا  العام  زايد  الشيخ  مستشفى 
للعمل االنساني الذي يهدف الى اكمال 
مرضي  مبوقف  مير  انسان  انقاذ  مهمة 
عصيب ، كما تستقبل جميع احلاالت من 
حوادث سيارات وحروق وانفجارات وامراض 

كما   ، وغيرها  وقلبية  وصدرية  باطنية 
يوجد كادر اطباء اخصائيني في الطوارئ 
واالطباء  املقيمني  االطباء  جانب  الى 
الدوريني الذين لهم دور كبير في استقبال 
اي حالة طارئة ومما يعزز جناح العمل ايضا 
املمرضون اجلامعيون واملمرضون ذوو اخلبرة 
حيث يعملون كفريق متكامل على مدار 
٢٤ ساعة ، كما وتستقبل ردهة الطوارئ 

زايد كمعدل من  في مستشفى الشيخ 
هذه  جميع  يوميا   مراجع   ٨٠٠ الى   ٧٠٠
العالجية  اخلدمة  لهم  تقدم  االعداد 
واالحتياجات  الطبية  واملستلزمات 
االخرى ، يذكر ان املستشفى تعمل بكل 
اجل  من  املتاحة  وباالمكانيات  طاقتها 

تقدمي افضل مستوى من اخلدمات .

@ÒåÓ‡nfl@ÚÓu˝«Î@ÚÓjü@pbflÜÅ@NNÜÌaã@ÉÓí€a@Û–ínéfl

بغداد / البينة اجلديدة
اجلوية  لألنواء  العامة  الهيئة  احتفت 
امس   ، مرة)  (وألول  الزلزالي  والرصد 
لالرصاد  العربي  باليوم    ، االحد  االول 
اجلوية وذلك برعاية وزير النقل املهندس 
(االرصاد  شعار  وحتت  لعيبي  عبداهللا 
واملمتلكات)   االرواح  وحماية  اجلوية 
الكرنفال  هذا  ان   : الهيئة  .واوضحت 
أقيم بعد ان أقره مجلس الوزراء العرب 
واملناخ  اجلوية  االرصاد  بشؤون  املعنيني 
اجلوية  باالرصاد  يعنى  عربي  كيوم 
واملناخ .وبينت الهيئة : ان العراق شارك 
مسبقا في اجتماعات اللجنة العربية 
 (٣٤) دورتها  اجلوية في  لالرصاد  الدائمة 
ومتت املصادقة على العديد من القرارات 

واملناخ  اجلوية  باالرصاد  يتعلق  فيما 
في  والتعليم  التدريب  موضوع  وبحث 
بني  جانبه  .من  اجلوية  االرصاد  مرافق 
في  حاضرة  الهيئة    :ان  النقل  وزير 
جميع املؤمترات والندوات البحثية وورش 
االجتماعات  الى عقد  باالضافة  العمل 
التي تخص التغيرات  املناخية العاملية 
وجودها  إثبات  استطاعت  حيث 
الواقعي عبر مواكبتها جلميع  وعملها 
النشاطات والفعاليات املناخية ودورها 
في تطوير مرافق األرصاد اجلوية العربية 
من اجلانب اإلعالمي.  يذكر ان هذا اليوم 
العربية  اللجنة  تأسيس  تاريخ  يوافق 

لالرصاد اجلوية في ١٩٧٠/٩/١٥.

@@Ô–n§@ÚÌÏ¶a@ıaÏ„¸a@›‘‰€a@äÌãÎ@ÚÌb«äi
ÚÌÏ¶a@Öbïâ˝€@Ôiä»€a@‚ÏÓ€bi
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بغداد / البينة اجلديدة
من  االثنني،  امس  التربية،  وزارة  حذرت   
للموبايل  السلبي  االستخدام  تفشي 
بني  االجتماعي  التواصل  وشبكات 
{البينة  تلقت  للوزارة  بيان  الطلبة.وذكر 
التوجيه  «هذا  ان  منه،  نسخة  اجلديدة} 
يأتي تزامناً مع قرب انطالق العام الدراسي 
مجالس  واستثمار   ٢٠١٩-٢٠٢٠ اجلديد 
للتوعية مبضار استخدام  واملعلمني  االباء 
اولياء  وحث  االهل  سيطرة  خارج  املوبايل 
باستمرار»،  ابنائهم  متابعة  على  االمور 
السلبي  االستخدام  «ظاهرة  ان  مضيفاً 

االجتماعي  التواصل  وشبكات  للموبايل 
في  الطلبة  بني  ملفت  بشكل  انتشرت 
على  سلباً  ينعكس  مما  االخيرة  الفترة 
على  البيان  التربوية».وشدد  العملية 
ضرورة «املتابعة اجلدية من قبل املشرفني 
والثقافي  التربوي  الوعي  بث  خالل  من 
من  والتدريسية  التعليمية  الهيئات  بني 
جهة وبني الطلبة واولياء االمور من جهة 
واستخدام  املسار  تصحيح  ليتم  اخرى 
ايجايباً  استخداماً  احلديثة  التكنولوجيا 
لزيادة الرصيد املعرفي واملهاراتي للتالميذ 

والطلبة».

@‚aÜÇnç¸a@Ôí–m@Âfl@âà§@ÚÓi6€a
Új‹�€a@¥i@›ÌbiÏ‡‹€@=‹é€a

البصرة / البينة اجلديدة 
للوزارة  الفني  الوكيل  السيد  أجرى 
جولة  بكه  االمير  عبد  حسني  املهندس 
محافظة  القرنة/  قضاء  في  ميدانية 
العامون  املدراء  السادة  يرافقه  البصرة 
الفاو  وشركات  والصيانة  الكري  لدوائر 
مدراء  وبحضور  والرافدين  والعراق 
شملت  احملافظة  في  الوزارة  تشكيالت 
املائية  املوارد  شعبة  مقر  زيارة  اجلولة 
االعمال  سير  ملناقشة  القرنة  في 
ملواجهة  االستعدادات  على  واالطالع 
املوسم  خالل  احملتملة  الفيضانات  خطر 
الشتوي القادم حيث مت زيارة سداد الساتر 
أعمال  على  واالطالع  احلويزة  هور  على 
الى  صيانة السداد من منطقة السويب 
وكذلك  كم   ٣٥ وبطول  عجيردة  لسان 
زيارة موقع اجلسر االنبوبي على نهر العز 
على  مشددا   للنهر،  الشرقية  والسداد 
وفقا  العمل  اجناز  في  والدقة  االسراع 
الزمنية  واملدة  املطلوبة  الفنية  للمعايير 

احملددة من قبل الوزارة.

@ÖâaÏΩa@ÒâaãÏ€@?–€a@›Ó◊Ï€a
@…Ìâbífl@Û‹«@@…‹�Ì@ÚÓˆbΩa

Òäñj€a@@ø@ÒâaãÏ€a
البينة اجلديدة / علي شريف

باشرت مديرية زراعة محافظة بابل قسم 
دوباس  حشرة  ملسح  بحملة  الوقاية 
النخيل وتطلق حملتها اجملانية ملكافحة 
حشرة حفار ساق الذرة٠ وقال مدير قسم 
الوقاية في مديرية زراعة بابل علي يوسف 
خالل  ومن  القسم  باشر  لقد  احلسني: 
كادر الوقاية في الشعب الزراعية ومبتابعة 
التابعة  املزروعات  وقاية  دائرة  ومشاركة 
عن  للتحري  حملته  في  الزراعة  لوزارة 
بيوض حشرة دوباس النخيل في عدد من 

باستخدام  للمحافظة  التابعة  البساتني 
االصابة  بيان شدة  اجل  )من   GPS) نظام  
للمكافحة  حاجتها  مدى  وبيان  فيها 
ترؤسه  خالل  احلسني  عدمة٠واضاف  من 
االجتماع الدوري ملسؤولي وحدات الوقاية 
على  اقيم  الذي  الزراعية  الشعب  في 
القسم  اجنز  لقد  املديرية:  اعالم  قاعة 
لتنفيذ حملته اجملانية  كافة استعداداته 
ملكافحة حشرة حفار ساق الذرة٠مشيرا 
وقاية  دائرة  عليها  تشرف  التي  احلملة  ان 
دومن   (٤٥٠٠) املزروعات تستهدف مكافحة 

واملصابة بحفار  الصفراء  الذرة  من حقول 
وهو  (ماتش)  مبيد  باستخدام  الذرة  ساق 
الزراعة  وزارة  لدى  املسجلة  املبيدات  من 
 (  ١٠٠) لكل  مل)   ٥٠) استخدام  وبنسبة 
مت خالل  انه  ٠مبينا  الواحد  للدومن  ماء  لتر 
احلمالت  من  عدد  مناقشة  االجتماع 
مكافحة  حملة  ومنها  االخرى  اجملانية 
الى  اضافة  القسم  نفذها  التي  القوارض 
الفاكهة واخلوخ  ذبابتي  حمالت مكافحة 
وحملة  احلمضيات  على  الياسمني  وذبابة 

مكافحة حشرة حفار اوراق الطماطة٠

›ÓÇ‰€a@êbiÎÖ@Òäíy@|éΩ@Ú‹‡°äëbjm@Z@›ibi@Ú«aâã

بغداد / البينة اجلديدة
برئاسة السيد مدير عام الشركة ورئيس مجلس االدارة االستاذ 
امس  صباح  عقدت  الشركة  إدارة  مجلس  وحضور  اجلابري  كرمي 
األثنني في مقر الشركة  ببغداد اجللسة التاسعة جمللس االدارة 
والذي ناقش جدول أعمال الشهر احلالي .تضمن جدول األعمال 
إدارية تخص مقترحات قسم احلاسبة حول  أمور  مناقشة عدة 

الشركة  وخطوط  عقارات  تثمني  إعادة  وموضوع  احلوافز  نظام 
الدفع  نظام  ومقترح  اإلستمالك  حول  العقود  قسم  ومذكرة 
املسبق في جباية اخلطوط الداخلية ،كما ناقش اجمللس عدد من 
املشكالت التي اعترضت تنفيذ خطة النقل وسبل حلها قانونياً 
حيث اوصى اجمللس بتقدمي كافة انواع الدعم للسائقني والركاب 

لتحقيق أداء افضل.
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بغداد / البينة اجلديدة
 أصدر قاضي حتقيق قضايا النزاهة قرارات بالقبض واالستقدام بحق ١٦ موظفاً منسوباً لهيأة التقاعد الوطنية في 
محافظة األنبار على خلفية ضبط مكتب املفتش العام لوزارة الداخلية ألحد منتسبي شرطة األنبار متلبساً بترويج 
معامالت ضحايا اإلرهاب مبستمسكات وأوراق مزورة.وذكر بيان ملفتشية الداخلية تلقت {البينة اجلديدة} نسخة منه 
ان «التحقيقات التي أجراها مكتب املفتش العام والقضاء مع املنتسب واعترافه كشفت عن تورط وتواطؤ موظفني 
في دائرة تقاعد األنبار معه في ترويج معامالت خاصة بضحايا اإلرهاب بأوراق مزورة».وأشار البيان الى، ان «قاضي حتقيق 
قضايا النزاهة اصدر قرارات بالقبض على ١٦ موظفاً في الدائرة وفق املادة ٣٠٧ من ق ع ع للتحقيق معهم».يذكر أن 
مكتب املفتش العام في محافظة األنبار متكن في وقت سابق من ضبط أحد منتسبي مديرية شرطة األنبار متلبساً 

بترويج معامالت ضحايا ارهاب لدى دائرة تقاعد األنبار بأوراق مزورة بالتواطؤ مع موظفني في الدائرة.

@�b–√Ïfl@QV@Û‹«@új‘€bi@paâaä”@âÜñÌ@ıbö‘€a
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ــة بني الواليات  ــاطة القطري ــة التي منيت بها الوس أعادت النكس
املتحدة وحركة طالبان إلى األذهان العديد من األسئلة التي تتعلق 
ــي مقدمتها «هل  ــال اإلرهاب. ف ــر في مج ــذي تلعبه قط ــدور ال بال
ــف عن نوع من  ــؤال يكش هي ضده أم معه؟» مجرد طرح ذلك الس
ــببه السلوك السياسي القطري امللغز الذي لم يطلق  االلتباس س
ــة التي حتارب  ــدى القوى الدولي ــارة خطر ل ــى هذه اللحظة إش حت

اإلرهاب وفي مقدمتها الواليات املتحدة.
ــيطا بينها وبني  ــأن تكون قطر وس ــت اإلدارة األميركية ب ــد رضي لق
ــة طالبان األفغانية التي تعتبرها جماعة إرهابية. ذلك ما عزز  حرك
ــلوكهم السياسي الذي اعتبرته دول عربية بأنه  ثقة القطريني بس
ــة، مادية ومعنوية.  ــتويات مختلف ــن دعم اإلرهاب على مس نوع م
ــة عملية مؤقتة، يُراد منها  فهل انطلق الرضا األميركي من سياس

اللجوء إلى البوابة التي حتظى بثقة اجلماعات اإلرهابية؟
ــه الواليات  ــن ان تتوصل إلي ــاق الذي ميك ــة إلى االتف ــرت الدوح نظ
ــة كونه نصرا لها باعتباره اتفاقا تاريخيا  املتحدة وطالبان من جه
ــم يلغ الرئيس  ــوال جهودها. ولو ل ــن املمكن أن يتحقق ل ــا كان م م
ــي ترامب لقاءه الذي كان مبرمجا في كامب ديفيد مع قادة  األميرك
ــي في عاملنا  ــى منارة لكل إرهاب ــر قد حتولت إل ــة لكانت قط احلرك
ــلبية  ــن املمكن أن تقع معجزة س ــاطتها كان م ــر. عبر وس املعاص
ــة إرهابية بزعيم أكبر دولة تقود  ــا لقاء زعيم أكبر جماع مضمونه
ــه وأن ضربها في عقر دارها. وكانت  ــبق ل حربا على اإلرهاب الذي س
ــبب املباشر الذي تذرعت به الواليات املتحدة  تلك الضربة هي الس
ــقاط نظام طالبان الذي سيطر على احلكم  ــتان واس لغزو أفغانس
ــددة ال تزال مصرة على  عام ١٩٩٤. طالبان وهي جماعة دينية متش
ــة اإلرهاب والواليات املتحدة التي رفعت منذ سنة ٢٠٠١ راية  ممارس
ــرب جزءا من البرنامج  ــى اإلرهاب وصارت مفردات تلك احل احلرب عل

االنتخابي لكل رئيس أميركي جديد.
ــدة واحدة وكاد االتفاق  ــددان جمعتهما قطر على مائ طرفان متش
ــس األميركي  ــن لوال أن الرئي ــا أن يخرج إلى العل ــي بينهم التاريخ
أحبط اخملطط القطري حني قرر عدم املضي إلى النهاية. فهل حدث 
ذلك ألن اجلانب األميركي اكتشف أن هناك خطة تهدف النصياعه 
ملطالب طالبان في مقابل تسهيل رغبته في سحب قواته من غير 

أن يبدو ذلك كما لو أنه هزمية؟
ليس األميركان مبثل تلك السذاجة وإن بدوا متلهفني إلنهاء مغامرة 

أنفقوا عليها ترليون دوالر بطريقة اعتباطية.
ــفوا أن انتصارا  ــاباتهم فاكتش ــا أعاد األميركان النظر في حس رمب
طالبانيا مبرمجا في مقابل انسحابهم غير املدوي من أفغانستان 
ــر أن املؤكد أيضا  ــيقلل من قيمتهم العاملية وهو أمر مؤكد. غي س
ــك أُلغيت  ــدور القطري لذل ــة ال ــة إلى نزاه ــروا بثق ــم لم ينظ أنه

املفاوضات من غير أن يكون للوسيط القطري علم بذلك.
وإذا ما التفتنا إلى قطر، فإن لغز وساطاتها مع اجلماعات اإلرهابية 
ــف عن رغبتها في تطوير احلاجة  وهي محطتهم الدائمة امنا يكش
ــن أن ينطوي  ــري. وهو ما ميك ــا ممرا إلى العالم الس ــا باعتباره إليه
على عالمات استفهام كثيرة. فبغض النظر عن ثرواتها وعالقاتها 
ــة صغيرة،  ــى قطر دول ــي تبق ــوى الضغط السياس ــبعة بق املتش
محدودة التأثير في محيطها االقليمي. وهي ال متلك سوى أن تنفق 

أمواال على جماعات إرهابية متفرقة بني أنحاء العالم العربي.

فاروق يوسف

رأي

وكاالت / البينة الجديدة
ــة  األميركي ــرة  املدمّ ــت  توقف
ــادرة على اعتراض  «راماج» الق
ــاً  وقت ــتية،  باليس ــخ  صواري
ــس األول،  ــي لبنان، أم قصير ف
ــاركتها في  ــش مش على هام
ــة لضمان حرية  اجلهود املبذول
املالحة والتبادل احلرّ في البحر 
ــط، ما اثار غضب حزب  املتوس

اهللا.
ــؤولون أميركيون  ــارك مس وش
ولبنانيون وإعالميون في حفل 
ــتقبال على منت السفينة،  اس
في حني أطلق أنصار حزب اهللا 
ــم «خيمة  ــفينة اس على الس
ــتاغ على تويتر  يزيد» في هاش
ــوا الدعوة  ــن لب ــني الذي متهم

بالعمالة ألميركا.
ــة  ــفيرة األميركي ــت الس وكان
ــت في  ــارد قال ــث ريتش إليزابي
ــفينة  ــا: «هذه الس ــان عنه بي
ــتثنائية،  االس ــة  األميركي
ــة  املدين ــذه  ه ــي  ف ــية  الراس
تقول  ــتثنائية،  االس اللبنانية 
ــني  ب ــراكة  الش ــن  ع ــر  الكثي
اجليشني األميركي واللبناني».

وتخوض الواليات املتحدة جتاذباً 
ــران وحليفها  ــع إي ــاً م إقليمي
اللبناني حزب اهللا الذي يواجه 
ــه  ــة وتصنّف ــات أميركي عقوب
«إرهابية».  منظمة  ــنطن  واش

ــل حزب اهللا على  إلى ذلك، دخ
ــن  ــودة املواط ــة ع ــط قضي خ
ــي عامر الفاخوري الذي  اللبنان
ــة  أميركي ــية  جنس ــل  يحم
آمر  ــب  ــابقاً منص ــغل س وش
ــل اخليام الذي كان تابعاً  معتق
ــا  احتالله ــالل  خ ــرائيل  الس

جنوب لبنان، الى بيروت.
التنفيذي  اجمللس  رئيس  د  وشدّ
ــم صفي الدين  في احلزب هاش
على أنّ «اإلجرام وارتكاب اجملازر 
ــرى من املقاومني  وتعذيب األس
ــاء، ال ميكن أن  ــال والنس والرج
ــنني كما  ــادم الس ــى بتق ميح
ــتوى  ــث على املس ــمّ احلدي يت
ــوم، أو يتم محو  ــي الي القانون
ــاليب  بأس ــرام  اإلج ــذا  ه كلّ 
ــن هنا أو مبواد  مغطاة بنفوذ م
ــة من هناك، بالتالي، إذا  قانوني
فتح الباب لهذا السلوك، فإنه 
ــر كبيرة  ــى مخاط ــيؤدّي إل س
ــا  ــد أن يتحمله ــن للبل ال ميك
ــال  ــد». وق ــا نعتق ــب م بحس
ــالل احتفال  ــن خ ــي الدي صف
ــح  أصب ــو  «ل ــس:  أم ــي  تكرمي
بإمكان كل عميل إسرائيلي أن 
يحصل على جنسية أميركية 
ــان  ــى لبن ــي إل ــا، ويأت أو غيره
ــي بلدنا،  ــاً به ف ــون مرحب ويك
فسيكون البلد بعد فترة أمام 
ــالء الذين  ــر من العم عدد كبي

أميركية  ــيات  بجنس يحظون 
وغير أميركية، وهم في الواقع 
ــرائيليون وعمالء إلسرائيل  إس
ــن أن نترك  ــل ميك ــه، فه وعلي
ــاب دون انتباه والتفات  هذا الب
ومعاجلة؟». وأضاف أنّ «أحد أهم 
ــاكل  عوامل حتريك بعض املش
ــي لبنان والتي  التي حصلت ف
ــتوى حتريك  ــى مس ــل عل حتص

الفنت، هو أمثال هؤالء العمالء 
ــفر  ــاءوا بجوازات س ــن ج الذي
ــي  ــم ف ــا، وه ــة وغيره أميركي
احلقيقة إسرائيليون. من يقول 
ــوا موجودين في  إنّ هؤالء ليس
ــن املناطق اللبنانية وال  كثير م
ــبوهة، ومن  يقومون بأدوار مش
ــلون  يقول إن هؤالء الذين يرس
ــوا تابعني  اليوم إلى لبنان ليس

خملطط خبيث يراد منه تخريب 
بـ»محاكمة  ــب  وطال لبنان؟». 
ــاً ممن  ــني خصوص ــؤالء اجملرم ه
ــدو  بالع ــني  مرتبط ــون  يزال ال 
ــد  أش ــزال  وإن ــرائيلي،  اإلس
ــر  يباش ومن  بهم،  ــات  العقوب
ــا كان، عليه أن  ــذا امللف، أي به
يتعاطى معه على أنه حساس 
ــاً أن  ــر دائم ــر، وأن يتذك وخطي

ــرى وشهداء وجرحى  هناك أس
ــذب بعضهم  من املقاومني تع
ــر على  ــم اآلخ ــى بعضه وقض
ــل، وأن  ــرم العمي ــذا اجمل ــد ه ي
ــيجيب عنه  ــؤاالً س ــاك س هن
ــن حتملوا من  ــام أولئك الذي أم
ــره كل هذه  ــل وغي هذا العمي
ــواء في سجن  التضحيات س

اخليام أو في غيره».
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وكاالت / البينة الجديدة
ــاص للرئيس  ــوث اخل ــع املبع اطل
ــندر  ــوريا ألكس ــي إلى س الروس
ــوري  الس ــس  الرئي ــف  الفرنتيي
ــد أمس، في دمشق،  ــار األس بش
ــاع  اجتم ــال  أعم ــدول  ج ــى  عل
املزمع  ــة  الضامن ــدول  ال ــاء  رؤس
ــا. وذكرت  ــي تركي ــده اليوم ف عق
ــة  للرئاس ــة  تابع ــات  صفح
ــع التواصل  ــورية على مواق الس
ــي أن «الفرنتييف وضع  االجتماع
ــدول  ــورة ج ــد بص ــس األس الرئي

ــدول  ــاء ال ــاع رؤس ــال اجتم أعم
الضامنة في إطار مسار أستانة، 
ــة  املتواصل ــية  الروس ــود  واجله
ــات التي  ــل العقب ــن أجل تذلي م
تضعها بعض الدول في املنطقة 
ــر التوصل إلى  ــا، لتأخي وخارجه
ــورية».  ــرب في س ــل ينهي احل ح
وأكد الوفد الروسي أنه «انطالقاً 
ــتراتيجية  االس ــراكة  الش ــن  م
ــيا فإن  ــوريا وروس ــي تربط س الت
ــتمرار  ــكو عازمة على االس موس
ــق للتخفيف  ــع دمش بالعمل م
ــن احلرب  ــة ع ــار الناجم ــن اآلث م

اإلرهابية املستمرة على الشعب 
ــع  م ــن  بالتزام ــك  وذل ــوري،  الس
مواصلة العمل ملكافحة اإلرهاب 
السورية كافة.  األراضي  وتطهير 
ــى تطورات  ــا تطرق احلديث إل كم
واملنطقة».  ــورية  األوضاع في س
ــرة امس االثنني  ــتضافت أنق واس
ــي  اجتماعاً يضم الرئيس الروس
ــن  ــني واإليراني حس ــر بوت فالدميي
ــس التركي رجب  ــي والرئي روحان
طيب إردوغان لبحث ملف األزمة 
ــة  اللجن ــد  عق ــل  قب ــورية  الس
ــق  ــة مناط ــتورية ومناقش الدس

ــيطرة  ــض التصعيد بعد س خف
ــورية على  القوات احلكومية الس
ــا أصدر الرئيس  ريف إدلب. وبينم
ــد مرسوماً  ــار األس السوري بش
ــريعياً يقضي مبنح عفو عام  تش
ــة قبل تاريخ  ــن اجلرائم املرتكب ع
ــل العقوبة أو  ــاري عن كام ١٤ اجل
ــب نوعها  ــزء منها، وذلك حس ج
ــاقة  الش ــال  واألعم ــدام  كاإلع
ــاد  ــد، ع ــال املؤب ــدة واالعتق املؤب
ــكان إلى بلداتهم التي  آالف الس
ــة  احلكومي ــوات  الق ــتعادت  اس
ــا كانت  ــيطرة عليها بعدم الس

ــة  اجلهادي ــل  للفصائ ــة  خاضع
واملقاتلة في شمال غرب سورية، 
ــمي  ــالم الرس ــبما أورد اإلع حس
ــاء  األنب ــة  وكال ــارت  وأش ــس.  أم
ــى أن «آالف  ــانا) إل ــمية (س الرس
املواطنني يعودون إلى قرى وبلدات 
ــب  ــمالي وإدل ــاة الش ــي حم ريف
اجلنوبي احملررة من اإلرهاب عبر ممر 
ــودة هؤالء «في  ــوران». وتأتي ع ص
ــة إلعادة  ــود احلكومي ــار اجله إط
ــن إلى بلداتهم وقراهم».  املهجري
وتؤوي إدلب ومحيطها نحو ثالثة 
ــم تقريباً  ــمة، نصفه ماليني نس

ــيطر عليها  ــني، وتس ــن النازح م
ــر  ــام كما تنتش هيئة حترير الش
ــاد  ــة. وأف ــل معارض ــا فصائ فيه
ــأن القوات  ــكان ب عمال إنقاذ وس
احلكومية السورية قصفت ريف 
ــس، إذ أوقفت  ــي أم ــب اجلنوب إدل
ــاً للجيش  ــاً عنيف ــة هجوم هدن
ــتهدفت  واس ــبوعني.  أس ــل  قب
ــرة  ــة مع ــة مدين ــران املدفعي ني
النعمان والقرى القريبة في ريف 
ــى مدار اليومني  إدلب اجلنوبي عل
ــني بعد أن قصفت طائرات  املاضي
حربية املنطقة اخلميس املاضي.
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وكاالت / البينة الجديدة
ــل  مقت ــة  املصري ــة  الداخلي وزارة  ــت  أعلن
ــة إرهابية في تبادل إلطالق النار مع  مجموع
ــرطة مبنطقة جلبانة في شمال  قوات الش
ــرطة.  ــيناء، وإصابة ضابطني وعنصر ش س
ــرت  ــس، تواف ــة»، أم ــان «الداخلي ــق بي ووف
ــي بوجود  ــن الوطن ــاع األم ــات لقط معلوم
ــر اإلرهابية مبنطقة  ــن العناص مجموعة م
ــيناء، وقيامهم بتنفيذ  ــمال س جلبانة بش
ــد  ــة ض ــات العدائي ــن العملي ــلة م سلس
ــلحة والشرطة بذات  ارتكازات القوات املس
ــه مت التعامل مع  ــاف البيان أن ــاق. وأض النط
تلك املعلومات وحتديد مكان وجود اجملموعة 
ــد  رص ــن  ع ــج  النتائ ــفرت  وأس ــة،  اإلرهابي

ــيارات  ــر اإلرهابية داخل إحدى الس العناص
ــتعدادهم  ــوزو»، وذلك حال اس ماركة «ايس
ــة، إال أنه  ــدى العمليات اإلرهابي لتنفيذ إح
ــار عليهم،  ــكام احلص ــعورهم بإح ــور ش ف
ــاه القوات،  ــار بكثافة جت ــالق الن ــوا بإط قام
فتم التعامل معهم، مما أسفر عن مقتلهم 
ــى عدد من  ــم عل ــور بحوزته ــاً والعث جميع
ــلحة اآللية، وكمية من الذخيرة وعدد  األس
ــع  ــي تصني ــتخدم ف ــي تس ــن األدوات الت م
العبوات. إلى ذلك، أكد وزير اخلارجية املصري 
سامح شكري، أمس، أنه ال مجال حملاولة أي 
طرف فرض إرادته على الطرف اآلخر في سد 
ــع مادي ال يتم  ــة اإلثيوبي بخلق واق النهض
التعامل معه في إطار االتفاقيات السابقة.

وقال شكري، في مؤمتر صحافي مع نظيرته 
ــى مدى  ــه عل ــا، إن ــكا جوم ــة موني الكيني
السنوات األربع املاضية لم يتم حتقيق تقدم 
ــوس في إطار التوصل التفاق ينفذ ما مت  ملم
التعهد به وفقاً التفاق املبادئ وموضوع امللء 
ــد. وأضاف أن مصر تراعي  ــغيل للس والتش
وحتترم حق اثيوبيا في التنمية وإقامة السد 
ــيراً إلى ما  مادام ذلك ال يؤثر على مصر، مش
ــي  ذكره الرئيس املصري عبدالفتاح السيس
ــتتحمل األضرار  ــس األول من أن مصر س أم
ــه ملصلحة  ــتطيع حتمل ــدود ما تس وفي ح
ــاوزت األضرار  ــعب املصري، ولكن إذا جت الش
ــون والعرف  ــرج عن القان ــه أمر يخ ذلك فإن

الدولي بالنسبة لألنهار.

وكاالت / البينة الجديدة
ــات مقررة  ــى محادث ــاعات عل قبل س
ــمبورغ مع رئيس املفوضية  في لوكس
ــود يونكر، ومفاوض  ــة، جان كل األوروبي
ــف  مل ــف  املكل ــي  األوروب ــاد  االحت
ــه، أعلن  ــال بارنيي ــت»، ميش «بريكس
ــس  بوري ــي  البريطان ــوزراء  ال ــس  رئي
ــة  ــرّض النتكاس ــذي تع ــون، ال جونس
جديدة هي السادسة، متثّلت باستقالة 
ــالة  نائب آخر من حزبه، أنه يحمل رس
ــي مفادها: «لن  ــاد األوروب جديدة لالحت

تعجبكم بريطانيا عندما تغضب».
ــة  اخليالي ــخصية  للش ــارة  إش ــي  وف
ــلة كتب  ــك» في سلس ــة «هال اخلارق
ــون خروج  وأفالم «مارفل»، قارن جونس
ــهر  بالده املقرر من االحتاد األوروبي الش
املقبل بقدرة الشخصية اخلارقة على 

حتطيم القيود.
ــة «ميل أون  ــون لصحيف ــال جونس وق
ــا ازداد غضب  ــس، «كلم ــداي»، أم صن
ــا  ــاف: «رمب ــح أقوى».وأض ــك، أصب هال
ــون بانر مكبال بالقيود، لكن عندما  يك
ــود  ــذه القي ــر ه ــتفزازه يفج ــم اس يت
ــروس بانر، هو العالم  ليخرج منها».وب

ــي الذي يتحول إلى الرجل اخلارق  اخليال
األخضر، «هالك»، في سلسلة الكتب 
ــون: «كان هالك  ــع جونس واألفالم.وتاب
ــن دائما من الهروب، مهما كانت  يتمك
القيود املفروضة عليه، وهذه هي احلال 
ــي ٣١ أكتوبر  ــنخرج ف ــذا البلد، س له
ــنحقق ذلك».ومع ذلك، بدا  املقبل، وس
ــا بالتوصل  ــون في حديثه واثق جونس
إلى اتفاق في آخر حلظة مع بريكست، 
ــر من  ــاك الكثي ــيكون هن ــال: «س قائ
ة  العمل حتى ١٧ أكتوبر»، موعد آخر قمّ
اد األوروبي قبل تنفيذ «بريكست»  لالحتّ
ــي ٣١ أكتوبر. وأضاف: «لكنني  املقرّر ف
ة، وسأحصل على  ذاهب إلى هذه القمّ
ــداً»، مؤكدا في  ــا متفائل ج اتفاق، وأن
الوقت نفسه أنه «في حال لم نتوصل 
ــي ٣١ أكتوبر  ــنخرج ف ــى اتفاق، فس ال

وسننجز بريكست، صدقوني».
ــي البرملان  ــة ف ــم املعارض ــن حج  لك
ــس األول،  ــون اتضح، أم ــج جونس لنه
ــن حزبه  ــد النواب م ــق أح عندما انش
ــزب  «احل ــى  إل ــام  لالنضم ــظ  احملاف
ــي» املؤيد لالحتاد  ــي الدميقراط الليبرال
ــابق  ــي.وكان وزير اجلامعات الس األوروب

سام جيماه قد انتقد بشدة تهديدات 
ــون باالنسحاب من التكتل من  جونس
ــتفتاء  ــا إلى إجراء اس ــاق، ودع دون اتف
جديد على «بريكست»، بعد التصويت 
ــدى ٢١ نائبًا  ــي ٢٠١٦.وحت ــذي جرى ف ال
ــريعا  ــون، ودعموا تش ا جونس محافظً
ــاق،  اتف دون  ــن  م ــت»  «بريكس ــع  مين
فأقالهم من احلزب احلاكم. وكان جيماه 

ــوم ١٨ عدد النواب  بينهم، ليصبح الي
«الليبراليني الدميقراطيني» في مجلس 
ــم ٦٥٠ مقعداً.وقال  ــوم الذي يض العم
ــون ترك  جيماه أمس األول، إن «جونس
ــزب احملافظ  ــني في احل ــواب املعتدل الن
ــا املوافقة على  ــب، إم ــام خيار صع أم
ــادرة  ــاق أو مغ ــن دون اتف ــت م بريكس
ــقاق  ــية». وهو االنش ــاة السياس احلي

السادس عن حزب جونسون لاللتحاق 
ــي الدميقراطي» هذا  بصفوف «الليبرال
العام، ويأتي بعد أيام من حترّك مشابه 
ــظ فيليب لي.من  ــه النائب احملاف قام ب
جهته، هاجم رئيس الوزراء البريطاني 
السابق ديفيد كاميرون في مقتطفات 
ــه بـ  ــون واتهم ــه، جونس ــن مذكرات م
ــعبوية وتأييد بريكست من أجل  «الش
ــية ليس إال». ــيرته السياس دعم مس
ــون الذي تولّى منصبه  وقال إن جونس
ــروج  ــد خ ــد أن تأيي ــو، اعتق ــي يولي ف
ــي خالل  ــاد األوروب ــن االحت ــا م بريطاني
ــعبيته في  ــتفتاء ٢٠١٦ سيزيد ش اس
احلزب احملافظ. وذكر كاميرون (٥٢ عاماً) 
الذي ينتمي إلى حزب احملافظني كذلك، 
ــون من االنضمام  أنه حاول منع جونس
ــت» من خالل  ــكر «بريكس ــى معس إل
ــه. ــاع علي ــر الدف ــب وزي ــرض منص ع
ــر كاملة  ــي مذكراته التي تنش وقال ف
ــون واصل  ــس املقبل، إن «جونس اخلمي
ــت،  ــه املؤيدة لبريكس ــع ذلك حملت م
وخاطر بنتيجة لم يكن يؤمن بها جملرد 
ــيرته  ــيدعم مس أنه اعتقد أن ذلك س

السياسية».
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وكاالت / البينة الجديدة
ــمية  رس ــج  نتائ ــرت  أظه
ــية  الرئاس لالنتخابات  أولية 
ــح  املرش ــدم  تق ــية  التونس
ـــ١٩ في املئة  ــعيد ب قيس س
ــح  ــوات، يليه املرش من األص
ــو ١٥ في  ــروي بنح ــل الق نبي
ــاح مورو  ــم عبد الفت املئة، ث

على ١٣٫١ في املئة.
املعلنة  ــج  النتائ ــت  وأوضح
ــتقلة  في الهيئة العليا املس
ــس  ام ــاح  ــات، صب لالنتخاب
ــني، بعد فرز ٢٧  في املئة  االثن
من محاضر الفرز في مكاتب 
ــل وخارج البالد  االقتراع داخ
ــح املستقل  املرش إلى تقدم 
ــتوري  ــون الدس ــتاذ القان أس
قيس سعيد قائمة املرشحني 
لالنتخابات الرئاسية بنسبة 
ــة،  ــي املئ ــى ١٩ ف ــت إل وصل
ــى أكثر من ١٧٦  بحصوله عل
ــي الدوائر الـ٣٣  ــف صوت ف أل
ــا  ــالد. كم ــارج الب ــل وخ داخ

ــة أن  ــج األولي ــرت النتائ أظه
ــوف في  ــال املوق ــل األعم رج
ــزب «قلب  ــجن زعيم ح الس
القروي حصل  ــل  نبي تونس» 
ــى ١٤٫٩ باملئة ليحل ثانيا،  عل
ــى أكثر من  ــث حصل عل حي
ــب  ــوت. وبحس ــف ص ١٣٨ أل
ــة أيضا حصل  النتائج األولي
ــزب النهضة  ــب رئيس ح نائ
ــورو على ١٣٫١  عبد الفتاح م
ــف  ــو ١٢٢ أل ــة بنح ــي املئ ف
ــر الدفاع عبد  ــم وزي صوت، ث
ــدي على ٩٫٦ في  الكرمي الزبي
ــس احلكومة  رئي ــم  ث ــة،  املئ
ــى ٧٫٤  ــاهد عل ــف الش يوس
ــت صناديق  ــة. وأغلق في املئ
ــم مراكز  ــراع في معظ االقت
ــاء  التصويت في تونس، مس
ــي  ثان ــي  ف ــد،  األح ــس  أم
ــية تشهدها  انتخابات رئاس
ــي  الت ــورة  الث ــذ  من ــس،  تون
أطاحت بالرئيس األسبق زين 

العابدين بن علي.

@âÜñnÌ@ÜÓ»ç@NN@è„Ïm
@Îä‘€a@ÈÓ‹Ì@EQY�i@pbibÇn„¸a
paÏï˛a@Âfl@ERW@ãäœ@Ü»i@EQU�i



أحمد الصياد 

ال شك في أن العالقات األميركية ــ األملانية تعاني حقيقةً 
جراء تباينات شديدة بني الطرفني في ملفات عدة ميكن إيجاز 
من  واشنطن  وانسحاب  اإليراني،  النووي  امللف  في  أهمها 
إلى  أفضت  تداعيات  نتج عنه من  وما   ،(٥+١) النووي  االتفاق 
حلماية  واشنطن  تقوده  حتالف  في  للمشاركة  أملاني  رفض 
االنتقادات  جانب  إلى  هرمز.  مضيق  في  الدولية  املالحة 
الواصل  الغازي   «٢ سترمي  «نورث  خلط  القاسية  األميركية 
شمال  «حلف  موازنة  متويل  جانب  إلى  وأملانيا.  روسيا  بني 
يتبعها  التي  احلمائية  السياسات  عن  فضالً  األطلسي»، 
ترامب في مواجهة حلفائه في أوربا.في ما يتعلق بالعالقات 
«أملانيا  قال:  أن  احلِدة  من  ترامب  بلغ  الروسية،   - األملانية 

املستوى  بسبب  روسيا»؛  لسيطرة  بالكامل  خاضعة 
املرتفع من الغاز الطبيعي الذي تستورده األولى من األخيرة. 
واعتبر الرئيس األميركي أن هذا األمر «سيئ للغاية للحلف 

من  للحد  جديدة  أميركية  محاولة  وفي  األطلسي».وأخيراً، 
أقرت  أوربا،  في  الطبيعي  الغاز  سوق  في  الروسي  النفوذ 
جلنة العالقات اخلارجية في مجلس الشيوخ األميركي، يوم 
ألوربا»  الطاقة  أمن  حماية  «قانون  مشروع  املاضي،  األربعاء 
بغالبية ٢٠ صوتاً مقابل صوتني، مبا يعني اتفاق الشيوخ من 
احلزبني «اجلمهوري» و»الدميقراطي» على رفض مشروع خط 
إمكان  في  أن  القانون  مشروع  مناقشة  في  وتردد  األنابيب. 
روسيا استخدام إمدادات الطاقة إلى أوربا إلثارة االضطرابات 
في القارة. ويستهدف القانون فرض عقوبات على الشركات 
واألفراد املتعاملني مع خط أنابيب الغاز «نورث سترمي ٢» الذي 
املشروع  وهو  أملانيا.  إلى  الروسي  الطبيعي  الغاز  سينقل 
الذي جتري أعماله اآلن ومن املنتظر امتامها أوائل العام ٢٠٢٠، 
إذ ميتد خط األنابيب الروسي حتت بحر البلطيق، بتكلفة ١١ 
بليون يورو، وملسافة ١٢٢٥ كيلو متراً ليربط بني روسيا وأملانيا 
املشروع  شأن  ومن  بأوكرانيا،  املرور  دون  من  أوربا  دول  وسائر 

مضاعفة شحنات الغاز الروسية إلى أملانيا .

ياسمني عبد 

في ظل ما يدور من اوضاع للبلد ومع املؤشرات اآلتية 
تعتريه  من  هناك  جند  األداء  يعكس  الذي  والسلب 
الوظيفة  تكون  وقتما  احملسوبية  وتسوده  السلبية 
امانة في اعناق حائزيها بأعطائها حقها جند االمر 
من  املؤازرة  ويطلب  يستصرخ  اجلميع   ، يختلف 
مبحسوبيتها  الكراسي  عليها  تتعاقب  التي  االمور 
،الظواهر صادمة للمجتمع العراقي وتضيق به ذرعا 
فيتامني (واو) اين يتوفر ؟من اين اتى هذا املصطلح؟ 
الفيتامني  هذا  التساؤل  ؟ويستمر  حقيقته  وما 

اصبح جزءاً ال يتجزأ من اجملتمع 
ر في جسد اجملتمع  بأكمله،  وهذا الفيتامني آفة تَنخِ
آثارًا سلبية عديدة على املستوى النفسي  وتُسبب 

واالجتماعي واالقتصادي 
الوساطة احملسوبية او الفيتامني تعددت املسميات 
املعطيات  تغير  ان  ميكنها  حيث  واحد  والطريق 

بسرعة البرق  وهذا قد يكون 
الكفاءات  ضياع  في  سببًا 
الواسطات  مباهج  في 
الوظيفي  العمل  ويسند 
يتقنه  وال  يستحقه  ال  ملن 
الفساد  صور  أكبر  من  وهي 
محاربتها  ويجب  املعروفة 
والطرق  السبل  بكل 
املمكنة قد تكون الواسطة 
في إحقاق احلق او املساعدة 
ملن يستحق ال اعتراض على 
اما  واسطة خير  ذلك فهذه 
ال  تظلم  التي  الواسطة 
من  دين  وال  قانون  يجوزها 
عرف  اصبحت  اخر  جانب 

متعارف به
الرشوة  توجد  اخر  مبفهوم 
بتحقق  تتحقق  وهي 

خاصا  تعريفا  العراقي  املشرع  يضع  ولم  أركانها 
العقوبات  قانون  في  ذلك  تناول  وامنا  الرشوة  جلرمية 
النافذ في نص املادة ٣٠٧ التي جاء فيها (كل موظف 
او مكلف بخدمة عامة طلب او قبل لنفسه او لغيره 
عطية او منفعة او ميزة أو وعد بشيء من ذلك الداء 
عمل من اعمال وظيفته أو االمتناع عنه أو االخالل 

بواجبات الوظيفة يعاقب بالسجن... )
اما القانونيني عرفوها هي متاجرة املوظف بسلطة 

اختصاص  من  عمل  عن  امتناعه  او  شيء  لعمل 
وظيفته ويقتضي وجود شخصني

– موظف يتاجر بسلطته (املرتشي) صاحب مصلحة 
(الراشي)

احدهما  من  العرض  بحصول  اال  الرشوة  تتم  وال 
بد  ال  الرشوة  جرمية  فتحقق  لذا  االخر  من  والقبول 
عند  احدهما  اتفق  وقد  اجلرميتني  هاتني  حتقق  من 
الشروع وتنعدم االخرى . فان املشرع اعتبر الشروع 
نفس  عليها  عاقب  تامة  جرمية  املرتشي  جرمية  في 
عقوبة اجلرمية التامة . وان عقاب الراشي اذا لم يقبل 
املوظف املرتشي ما عرضه الراشي بعقوبة اخف من 
عقوبة اجلرمية التامة اال انه مع ذلك اعتبرها جرمية 

تامة 
حيث الرشوة قد تكون معجلة او مؤجلة او بصورة 
باجملتمع  تفتك  التي  اخملاطر  من  انها  حيث  تعاقد 
في  يجادل  من  جند  احلاضر  الوقت  في  اننا  حيث 
تصاب  حيث  خجل  او  دين  ادنى  دون  رًا  هْ جَ قيمتها 
بالعقم،  النابغني  وعقول  بالشلل،  األمة  مصالح 
وهمهم  اجملدين  وعزائم  باجلمود،  املفكرين  ومواهب 
ر والفتور، وأي خير يرجى من يوم يكون مقياس  باخلَوَ
الكفاءة فيهم ما يتقرب 
املرؤوس به من قرابني، وأي 
يوصل  ال  عمل  من  ثمرة 
إليه إال بالرِّشوة واملطامع 
كثيرة  الرشوة  واسباب 
مستوى  انخفاض  منها 
والضعف  املعيشة  
الدولة  وحالة  االداري 
سياسية  أزمات  من 
الشفافية  وانعدام 
وراء  واالنسياق  واملساءلة 
وقلة  اخملتلفة  االنتماءات 
القيم  وانهيار  الوعي 
ومن  واجلشع  االخالقية 
اجملتمع  حياة  تدمر  اثارها 
وأخالقه وحقوقه وينبغي 
خالل  من  مكافحتها 
واسناد  الفعالة  الرقابة 
الواقع الرقابي على االشخاص وتطبيق مبدأ الثواب 
بني  الفرص  تكافؤ  ومبدأ  العدالة  وحتقيق  والعقاب 
العقوبات  اقصى  وإنزال  قرارات  أصدار  اجملتمع  أفراد 
مبن يخالف وحتقيق مبدأ إستقاللية القضاء وحتسني 
الوضع االقتصادي واملعيشي وتوعية األفراد باضرارها 
احلل األمثل دائما ان تتواجد العدالة اجملتمعية واالهم 
فيتاميناً  لنا  اصنعوا  االمم  نكون خير  ذلك حتى  من 

اخر غير فيتامني (واو).

عادل درويش

بل  الرماد  تقديس  ليست  «التقاليد 
عن  متوهجاً»  باللهب  االحتفاظ 
املوسيقار األملاني غوستاف ماهلر (١٨٦٠ 
كالشجرة،  فاجملتمع  بتصرف؛   (١٩١١  -
يربطها  واجلذع  التقاليد،  جذورها 
ثمار  نحو  املورقة  األغصان  أي  باحلاضر، 

املستقبل.
قبيحاً  احلاضر  كان  االثنني،  مساء 
شاهدته  ما  أسوأ  في  اجلذور  يخنق 
من  قرن  نصف  طوال  وستمنستر  في 

تغطيتي الصحفية.
مجلس العموم تشابه بفوضى مدرجات 
«احلزب  نواب  خصوصاً  القدم،  كرة 
يصفقون  األسكوتلندي»  القومي 
عن  االنفصال  شعارات  وينشدون 
إمارة  نواب  ونافسهم  املتحدة،  اململكة 
رفع  بينما  آخر،  انفصالي  بنشيد  ويلز 
احتجاج  الفتات  العمال  حزب  يساريو 

كتالميذ مدرسة املشاغبني.
في خروج عن التقاليد البرملانية، الرئيس 
«احملايد» جون بيركو، لم يصح في النواب 
املشاغبني «النظام .. النظام»، كما اعتاد 
مشاهدو قناة تلفزيون البرملان سماعه، 

يلوح  كان  بل  باالنضباط،  ليأمرهم 
«الهتافني»  أن  معتبراً  مبتسماً  ليلتها 

يؤيدون حتركه ضد احلكومة.
دستورياً،  القلق  يثير  بل  محير،  األمر 
رئيس  جنكيكن،  برنارد  السير  قول  في 
اللجنة البرملانية لشؤون السلك اإلداري 
دميقراطية  في  البرملان،  فرئيس  للدولة. 
يشترط  البريطانية،  السلطات  فصل 
األنظمة  بخالف  التام  احلياد  فيه 
مثالً،  املتحدة  كالواليات  اجلمهورية، 
حزب  من  دائماً  الكونغرس  ورئيس 

األغلبية.
إنهاء  تقليد  مراسم  أثناء  الشغب  بدأ 
يوليو/  في  (بدأت  األولى  البرملانية  الدورة 
احلرب  منذ  األطول  لتكون   ٢٠١٦ متوز 
عشر)،  السابع  القرن  في  األهلية 
 ١٠) األحزاب  مؤمترات  عطلة  لتضيف 
أكتوبر/  من  الثامن  إلى  أيلول  سبتمبر/ 
(من  «التأجيل»  فترة  إلى  األول)  تشرين 
٨ إلى ١٣ أكتوبر) الضرورية لفصلها عن 
الـ١٤  في  امللكة  تفتتحها  جديدة  دورة 

من الشهر املقبل.
في  احملافظني  حكومة  نواب  انسحب 
صفوف  من  اإلهانات  متجاهلني  هدوء 

املعارضة.
«الصوجلان  حامل  يتقدم  تقليدياً 
في  التاج  لسلطة  املمثل  األسود»، 
امللكة  رسل  موكب  اللوردات،  مجلس 
لتوصيل أمر رفع البرملان لرئيس اجمللس؛ 
من  البعض  صعق  املوكب  دخول  حلظة 
بحركة  أسكوتلندية  نائبة  يد  إشارة 
املراهقون  يتعرض  بذيئة  إهانة جنسية 

للعقاب املدرسي لتبادلها.
من  اجللسة،  رئيس  املشاغبون،  منع 
األسود»،  «الصوجلان  مبوكب  االلتحاق 
من  الذهبي»  «الصوجلان  رفع  وتقليد 
بدء  عند  ملكانه  إلعادته  العموم  قاعة 
شرعية  يضفي  فوجوده  اجلديدة،  الدورة 

التاج على اجمللس.
سمعة  إلى  تسئ  لم  الشغب  مشاهد 
«أم البرملانات» فحسب، بل أهانت األمة 
البريطانية على يد نحو مائتني (من أصل 
الشعب  متثيلهم  يفترض  نائباً)   ٦٥٠
بقسوة  سيحاسبهم  ما  غالباً  الذي 
املعارضة  تعطل  التي  االنتخابات  في 
شعبية  أمام  هزميتها  خشية  إجراءها 

حكومة جونسون.
وستمنستر،  في  القبيحة  املشاهد 
كبريطانيا،  محافظاً  بلداً  فاجأت  التي 
منذ  برملانيني  كمعلقني  توقعناها  كنا 

عن  اخلروج  بيركو  البرملان  رئيس  بدأ 
التقاليد . برملان وستمنستر مثل مكتبة 
كالسيكية يعلو أرففها التراب وال يجرؤ 
القارئ على الهمس في قاعتها، مقارنة 
في  العاطفية  واالنفعاالت  بالصياح 

برملانات كإيطاليا وإسبانيا مثالً.
املستوى  انحدار  سبب  يعزون  كثيرون 
إلى «حتديثات» رئيس اجمللس بيركو التي 

خرقت التقاليد.
يكفي  ال  برملان»  «رئيس  الوصف 
وصالحيته،  املنصب،  نفوذ  لشرح 
بإدارة  كمؤسسة  وستمنستر،  في 
ومتحدث  وسكرتارية  وعاملني  كاملة 
عامة  وعالقات  صحفي  ومكتب  رسمي 
األصلية  الكلمة  اإلنترنت.  على  وموقع 
الصالحية  «صاحب  تعني   (speaker)
منعها،  أو  الكلمة  منح  في  األوحد» 

املدير  للبرملان، وهو  الفعلي 

وال توجد آلية حملاسبته.
عقد  عندما   ١٢٥٨ إلى  يعود  املنصب 
شغله  من  وأول  أكسفورد،  في  البرملان 
 ،(١٢٦٥  -  ١٢٠٥) مونتفورت  دي  بيتر 
«رئيس  أو   «prolocutor»بـ وقتها  وعرف 

املرافعات».
في  احلديث  شكله  في  املنصب  أما 
وستمنستر، فبدأ ١٣٧٦، وشغله السير 
بيتر دي ال مير (توفي ١٣٨٧ وال يعرف تاريخ 
الثالث  إدوارد  امللك  مع  وتصادم  ميالده) 
العسكرية  طور  الذي   (١٣٧٧  -  ١٣١٢)
ثارت  الدولة.  حتديث  وبدأ  البريطانية 
اجمللس  سمي  الذي  العموم،  أو  الناس 
العام  وفي  المير.  دي  ضد  باسمهم، 
امللك  (مستشارو  القصر  اتفق  التالي 
 (١٤٠٠  -  ١٣٦٧ الثاني  ريتشارد  الشاب 
هنغرفورد  توماس  اختيار  على  واجمللس 
تقاليد  إرساء  وبدأ  رئيساً،   (١٤١٢ (توفي 
والنواب،  األخرى  بالسلطات  عالقته 
البرملان.  عموم  كمدير  صالحياته  ووسع 
للرئيس  النواب  انتخاب  تقليد  يبدأ  ولم 
إال مع السير جون تشيني (توفي ١٤١٤) 
في ١٣٩٩ الذي قوى من استقالل ونفوذ 
كبير  شكوى  لدرجة  العموم  مجلس 
كاثوليكية  (وكانت  الكنيسة  أساقفة 
الرابع  هنري  للملك  للفاتيكان)  تابعة 
رئيس  تنامي سلطة  - ١٤١٣) من   ١٣٦٧)
اجمللس وتهديده للسالم االجتماعي. لكن 
ظل النواب، واقعياً، يلتزمون بتوجيهات 
أما  اجمللس.  رئيس  اختيار  في  القصر 
ويليام  البرملان  لرئيس   ١٦٤٢ مواجهة 
لينتهول (١٥٩١ - ١٦٦٢) مع تشارلز األول 

خمسة  تسليم  برفضه   (١٦٤٩  -  ١٦٠٠)
نواب أراد اعتقالهم فكانت بداية احلرب 

األهلية اإلجنليزية (١٦٤٢ - ١٦٥١).
اجمللس  رئيس  بني  الدستوري  الفصل 
بتأسيس  بدأ  التنفيذية  واحلكومة 

وتكرر   .١٧٢١ في  الوزراء  رئيس  منصب 
الصراع حتى اليوم. رئيس اجمللس بيركو، 
في محاضرة يوم اخلميس، توعد حكومة 
ملنعها  باستخدام صالحياته  جونسون 
من تنفيذ تعهدها للناخب باخلروج من 

االحتاد األوربي في آخر الشهر املقبل.
محايداً  يكون  أن  يفترض  اجمللس  رئيس 
حالة  في  إال  قرارات  ألية  يصوت  ال 
استثنائية عندما تتساوى األصوات في 
قرار مصيري، كعام ١٩٩٣ عندما تساوت 
«معاهدة  على  التصديق  حول  األصوات 
اجمللس  رئيسة  فمنحت  ماستريخت» 

الليدي بيتي بوثرويد، صوتها للمعاهدة 
مفوضية  لقوانني  اململكة  مخضعة 

بروكسل .
من   ٢٠١٠ منذ  التقليديون  حذر 
وآداب  التقاليد  خرق  مع  بيركو  تساهل 
القومي  احلزب  نواب  بتصفيق  البرملان 
والتدهور  وهتافاتهم.  األسكوتلندي 
عن  بتخليه  ووقاره  املنصب  هيبة  في 
احملاماة  وروب  املستعار  الشعر  «باروكة» 
من القرن الثامن عشر. ولم يكتف بأمر 
والزي  املستعار  الشعر  بخلع  الكتبة 
التقليدي، بل ضرب باستشاراتهم عرض 
للوائح  خرقه  إلى  نبهوه  عندما  احلائط 
يعود  اجمللس  واإلجرائيات. منصب كاتب 
الرابع  هو  احلالي  وشاغله   ١٣٦٣ إلى 
االستمرارية  يبني  ما  فقط،  واخلمسون 
حافظو  هم  فالكتبة  واالستقرار، 
بيركو.  خرقها  التي  والقوانني  اللوائح 
بجانب ضياع الوقار والتصفيق، تساهل 
الرئيس مع نواب حضروا بال ربطة عنق، 
داخل  وليدها  بإرضاع  لنائبة  وسمح 

اجللسة .
األول  تشارلز  مع  ليندينهول  مواجهة 
في ١٦٤٢ كانت انحيازاً للشعب، مصدر 
التي  املواجهة  بعكس  السلطات،  كل 
احلكومة  ليمنع  اليوم  بيركو  يفتعلها 
يفقد  بدأ  الذي  الشعب  إرادة  تنفيذ  من 
هيبته  فقد  برملان  في  ممثليه  في  ثقته 
واحترامه على يد رئيس بدأ االنحدار نحو 
الهاوية بتخليه عن تقاليد قرون طويلة، 
ويسعى إلى حرب أهلية بأسلحة القرن 

احلادي والعشرين، الصحافة واحملاكم.

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

ما حدث َّـ مجلس العموم تشابه 
مع فوضى مدرجات كرة القدم 
خصوصاً نواب الحزب القومي 
األسكوتلندي يصفقون وينشدون 
شعارات االنفصال عن بريطانيا

الوساطة اِّـحسوبية او الفيتامني 
تعددت اِّـسميات والطريق واحد 
حيث يمكنها ان تغري اِّـعطيات 
بسرعة الربق  وهذا قد يكون 
سببـًا َّـ ضياع الكفاءات

ال شك َّـ أن العالقات األمريكية 
ــ األِّـانية تعاني جراء تباينات 
شديدة بني الطرفني َّـ ملفات 
عدة يمكن إيجاز أهمها َّـ اِّـلف 
النووي اإليراني
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صنداي تايمز: األمور ليســت على ما يرام 
َّـ تونس آخر أمل للربيع العربي

ــر للويز كانينغهام  ــة صنداي تاميز وتقري صحيف
ــس، األمل  ــس بعنوان ” تون ــة في تون من سوس
األخير للربيع العربي، تعاني إليجاد ما يجدي في 

الدميقراطية“.
ــهدا تعمه السكينة،  وتقول الكاتبة ”كان مش
ــمس الدافئة يعمان  ــيماً لطيفاً والش وكان نس
ــط في البلدة  املصيف املطل على البحر املتوس
ــا النظر  ــية، ولكن إذا أمعن ــاحلية التونس الس
ــهد، يتضح لنا أن األمور ليست على ما  في املش

يرام.
ــف ”كنا في ما يفترض أنه يوم عمل ولكن  وتضي
ــل عن  ــباب العاط ــئ بالش ــت متتل ــي كان املقاه
العمل. وفي املقهى أوضحت لنا غادة بلقاسم أن 
ــس، التي يُنظر إليها على أنها قصة النجاح  تون
ــب واإلحباط،  ــي، تغص بالغض ــي الربيع العرب ف

قبيل االنتخابات الرئاسية التي جتري اليوم.

ــم للصحيفة إن ”الناس أصبحوا  وقالت بلقاس
ــر فقرا، وأصبح الناس محبطني في حياتهم  أكث
اليومية. حاولنا أن نحتفظ بإمياننا بالثورة ولكن 

احلكومة خذلتنا“.
ــم، 33 عاما، واحدة من  وتقول الكاتبة إن بلقاس
مغنيات الراب القليالت في تونس. وهي من الذين 

يشعرون باخلذالن إزاء وعود الثورة.
ــية ينظر  ــان إن االنتخابات الرئاس ــول كاالغ وتق
ــا إذا كان بإمكان  ــا اختبار هام مل ــا على أنه إليه
ــا  ــادة م ــة ع ــي منطق ــر ف ــة أن تزده الدميقراطي
ــاض اآلمال  ــلطوية على أنق ــت فيها الس ترعرع

املنعقدة على الثورة.
ــبقت االنتخابات  ــي س ــرة الت ــف أن الفت وتضي
شابتها الكثير من مزاعم الفساد بني املرشحني 
للرئاسة، الذين يبلغ عددهم 26 مرشحا، وميثلون 

خليطا مثيرا للحيرة بالنسبة للناخبني.
وتقول إن من بني املرشحني نبيل القروي، وهو رجل 
ــو يواجه اآلن اتهامات  أعمال وقطب إعالمي، وه
ــية. ومن بني  ــة، يقول إنها ذات دوافع سياس مالي

ــعيد، وهو محام يريد  ــحني أيضا قيس س املرش
ــا رفضت املفوضية  ــية، بينم جترمي املثلية اجلنس
ــيح محام آخر معلن املثلية دون  االنتخابية ترش

إبداء أسباب لقرارها.
وتقول الكاتبة إن مرشحة أخرى، هي عبير موسى، 
ــحتا لالنتخابات،  ــني ترش ــني امرأت ــدة من ب واح
مؤيدة مخلصة للرئيس اخمللوع زين العابدين بن 

علي، وتود حظر االسالم السياسي.
ــة  ــيني أمضوا خمس ــول الكاتبة إن التونس وتق
ــبب اتفاق  ــبي بس ــتقرار النس ــن االس ــوام م أع
ــلطة بني العلمانيني واإلسالميني،  تقاسم الس
ــاد، اللذين أديا لالنتفاضة  ولكن البطالة والفس
ــيني ولم تقض عليهما  في تونس، ما زاال متفش
ــرى الكاتبة إن الصفوة  ــوام من الثورة. وت عدة اع
احلاكمة ما زالت تعنى بنفسها ومصاحلها أكثر 

من اهتمامها بالشعب.

األوبزرفر : ”تكتيكات نتنياهو“
ــاءت  ــي ج ــر، الت ــة األوبزرف ــى صحيف ــل إل ننتق
ــوان ”تكتيكات نتنياهو توضح  افتتاحيتها بعن

ــن منصبه“.  ــاده ع ــب إبع ــي توج ــباب الت األس
ــوزراء  ــس ال ــاعي رئي ــة إن مس ــول الصحيف وتق
االسرائيلي بنيامني نتنياهو للفوز بفترة جديدة 
في منصبه تزداد جموحا ويأسا مع اقتراب موعد 

االنتخابات.
ــاليب نتنياهو  وتقول الصحيفة إن ”درايتنا بأس
وتكتيكاته ال جتعلنا متسامحني معها“. وتضيف 
ــالة مع على  ــبوع املاضي حذرت رس أنه في األس
صفحته الرسمية على فيسبوك ”العرب الذين 
ــاء وأطفاال ورجاال“،  ــدون تدميرنا جميعا، نس يري
ــة للمواطنني  ــارة حانقة غاضب ــد إش في ما يع
ــدر عددهم بنحو  ــرائيل، الذين يق العرب في إس

900 ألف ناخب من بني 6 ماليني ناخب.
ــى الحقا أن  ــة أن نتنياهو نف ــف الصحيف وتضي
ــم أن من كتبه  ــبوك له، وزع ــور على فيس املنش
ــتدرك أن  أحد افراد طاقمه، ولكن الصحيفة تس
معرفة تاريخ نتنياهو جتعل الكثيرين غير قادرين 

على تصديقه.
ــابيع األخيرة من  ــول الصحيفة إنه في األس وتق

احلملة االنتخابية تخلى عن محاوالت خطب ود 
الناحبني املعتدلني الوسطيني وركز جهوده على 
كسب أكبر عدد ممكن من املتشددين اليمينيني، 
وهذا املنشور على فيسبوك يخاطب هذا النوع 

من الناخبني.

الغارديان: تلميع صورة محمد بن سلمان
نشرت صحيفة الغارديان، على صفحتها األولى 
تقريرا جليم ووترسون، محرر شؤون اإلعالم بعنوان 
”حليف رئيس الوزراء يدير شبكة للتضليل على 

فيسبوك“.
وتقول الصحيفة إن شركة ”سي تي اف بارتنرز“ 
ــير  ــات العامة، التي يديرها س ــة والعالق للدعاي
ــبي، احلليف املقرب لرئيس الوزراء  لينتون كروس
ــبكة  ــت ش ــون، بن ــس جونس ــي بوري البريطان
ــى أنها أخبار  ــل تقدم موادا للدعاية عل للتضلي

حقيقية على فيسبوك.
ــه  أجرت ــعا  موس ــا  حتقيق إن  ــب  الكات ــول  ويق
الصحيفة، وتضمن لقاءات مع موظفني حاليني 
ــتفيضة  ــة مس ــركة ودراس ــابقني في الش وس

ــدم ”تضليال  ــف أنها تق ــتراتيجياتها كش الس
ــت عمالء  ــت“، وأنها قبل ــى اإلنترن ــا عل احترافي
مثيرين للجدل، كما أن بعض موظفاتها تعرضن 

للتنمر املعادي للمرأة .
وتقول الصحيفة إن الشركة حصلت على مئات 
ــترلينية من احلكومة  املاليني من اجلنيهات االس
ــعودية لتلميع صورة ولي العهد السعودي  الس
ــلمان، الذي ”تورط الحقا في مقتل  محمد بن س

الصحفي جمال خاشقجي“.
ــركة عملت أيضا  وتقول الصحيفة أيضا إن الش
مع حزب رئيس الوزراء املاليزي السابق جنيب رزاق، 
ــر فضائح  ــي واحدة من أكب ــن أدين الحقا ف الذي

الفساد في العالم .

ــروط نقل بعض  تنويه: (البينة اجلديدة) تلتزم بش
ــات الصحف العاملية  النصوص اخلبرية من كبري
دون حتريف او اجراء اي تعديل على النص االصلي 
ــة نظر الصحيفة التي ننقل  الذي يعبر عن وجه

عنها .
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حازم صاغية

اللبناني ميشال عون، زوبعةَ أفكار ومهاترات  الرئيس  أثار   ، أيَّامٍ قبل 
». في الوقت نفسه تقريباً، ظهر على  ث عن «إرهاب عثمانيّ حني حتدّ
بتحقيرهم.  عليه  يردّ  ومن  الفينيقيني  د  ميجّ من  التواصل  وسائل 
قاسماً  اخلرافة  بدت  املسؤوليّة،  مواقع  في  الفارق  عن  النظر  بغضّ 
إلى  أشاروا  الذين  أولئك  قلَّة  يكونوا  ولم  «املؤرّخني».  بني  مشتركاً 

اخللط في معايير األزمنة وإلى األحكام التي تنجم عن خلط كهذا.
هذا  ليست  الراهنة  فالوظيفة  حال.  أي  على  هنا  ليست  املسألة 
 « الهرْف مبا ال نعرف. إنّها الهرْف مبا نعرف: فإدانة «اإلرهاب العثمانيّ
ليس  الكبير»  لـ«لبنان  املئويّة  بالذكرى  لالحتفال  التمهيد  إبّان 
إردوغان.  طيّب  رجب  رئيسه  أو  احلالي  التركي  النظام  بها  املقصود 
املقصود، إذن نزعنا قشرة الكالم جانباً، اللبنانيّون الذين يجري الربط، 
بكثير من االعتباط، بينهم وبني العثمانيّة. إذن، ما قاله عون أقرب 
إلى إعادة تأسيس رواية للبنان تضعه في مواجهة بعض اللبنانيني، 
هذه،  واحلال  املرء،  يستحضر  أالّ  مواجهته.يصعب  في  وتضعهم 
نظريّة «حلف األقلّيّات» الذي هو أيضاً «حلف» ثقافات فرعيّة أملَتْ 

. نظرة آيديولوجيّة معيّنة إلى التاريخ عبّر عنها الرئيس اللبنانيّ
في  بعيداً  ذهبوا  «العثمانيّة»  عن  دافعوا  الذين  بعض  املقابل،  في 
الذي  السلطنة»  بعد  «ما  عالم  ينبذون  كانوا  لو  كما  متجيدها، 
انبثقت منه «الهيمنة املارونيّة». هنا، وبني أمور أخرى، قد يُستَدعى 

مع  وجه جبران باسيل، وزير اخلارجيّة، بوصفه كاريكاتور سلطانٍ جتُ
أعداد ضخمة من اللبنانيني على االمتعاض منه ومما يرمز إليه. هكذا، 
ولكثيرين، بدا من السهل القول، ولو في قرارة النفس: خذوا صهر 
التاريخ  مظالم  إليه  تنسبون  الذي  احلميد  عبد  وأعطونا  الرئيس، 
في  عهداً  أقدم  مسألة  موضوع  وهم  الفينيقيني،  صدد  كلّها.في 
ن اللبنانيني، تواجهنا املماثالت مرّة أخرى: الفينيقيّون يساوون  تالسُ
هذه  يقبلون  املسيحيني  وبعضُ  املسلمني،  بعض  عند  املسيحيني 
الذي  السلبي  املضمون  بدل  إيجابيّاً  مضموناً  ويعطونها  املماثَلة 
ادها. إذن نحن أمام أشكال أخرى جديدة - قدمية في  يُسبغه عليها نقّ
ة إلى احتالل  انبعاث التناقض املسيحي - اإلسالمي الذي يعود بقوّ
األوطان  بأنّ  بالتذكير  بأس  ال  اآلخر.هنا،  التناقض  جوار  في  موقعه 
سة»، واألساطير تُطلّ  حني تنشأ تستدعي ما أسمي «أساطير مؤسّ
ة التأسيسية. هكذا يُختَرع جدود  على اخلرافات وتُشركها في املهمّ
جميعاً».  «لنا  وشهداء  انتصارات  تُختَرع  كما  مشتركون  وأسالف 
أندرسون،  بنديكت  البريطاني  السياسة  وعالم  املؤرّخ  الحظ  وكما 
يحتلّ املوت موقعاً مركزيّاً في هذا املشروع، فيُناط باجلندي اجملهول 
ة واحدة. وبأضرحة العظماء واألبطال أن يكونوا األنصاب الدالّة إلى أمّ

وفي الستينيات الشهابيّة، حني بدا لبنان على درجة من االستقرار 
أُجريت  النجاح.  من  بقدر  سة  املؤسّ األسطورة  اشتغلت  د،  والتوطّ
عمليّات جتميل وعمليّات تقبيح للتاريخ: ما أُخذ من «العثمانيني» 
ا «مقاومة احتالل  موا على «الفينيقيني»، أمّ دّ أُعطي لـ«العرب» الذين قُ
ع نطاقها لتشمل املسيحيني واملسلمني. شهداء  العثمانيني» فوُسّ
١٩١٦ لو لم يوجدوا لوجب اختراعهم. في بيئة األحزاب «القوميّة» 
العثمانيني  قناة  من  الغمز  استمرّ  و«اليساريّة»،  و«العلمانيّة» 
«الفينيقيني»  قناة  ومن  «التخلّف»،  تركة  عن  املسؤولني  بوصفهم 
بوصفهم مصدر النزعة التجاريّة و«الرأسماليّة» التي يُراد رفعها في 

األحزاب  أو «اشتراكيّة ظافرة». لقد ظنّت  مواجهة «عروبة أصيلة» 
ك  سة. وحتّى في بدايات التفكّ أنّها تشاغب على األسطورة املؤسّ
و«العثمانيون»  «الفينيقيون»  ظلّ  الستينيات،  أواخر   ، اللبنانيّ
ثقافيّة:  واألقلّ  األكثر سياسيّة  األخرى  األوصاف  هوامش على منت 

ميّون ورجعيّون، وطنيّون وانعزاليّون...». «يسار وميني، تقدّ
أندرسون،  بنديكت  وفق  تَخيّلة»،  مُ «جماعة  ة  األمّ كانت  إذا  لكنْ 
جماعة يتغلّب تخيّلُها على استحالة التعارف الشخصي بني أبنائها 
الكثيرين، فإنّ تفكيكها يُطلق أيضاً قدراً من التخيّل والتخييل. هنا 
متجيد  في  بعيداً  منّا  كلٌّ  فيذهب  واملوتى،  واآلباء  األسالف  نقتسم 
موتى  أنّهم  يُفتَرض  من  شتم  وفي  واحلصريني،  املفترضني  أسالفه 
- أعلى درجات الهجاء،  أنّ شتم املوتى - «موتاكم»  اآلخرين. ونعرف 
متاماً كما أنّ إطراء األسالف - «أسالفنا» - أعلى درجات الفخر. ثمّ إذا 
مة لبعثٍ ما يشملنا جميعاً، فإنّه  كان املوت في رواية التأسيس مقدّ
في رواية التفكيك مدخل الستئناف حربنا كجثث بعدما خضناها 
افتتحوا  لقد  مآسيهم.  من  أبرياء  اللبنانيّون  ليس  كأحياء.بالطبع 
احلروب األهليّة في ١٩٧٥. لكنّ األسالف واملوتى يفيضون اليوم على 
 . املنطقة كلّها، ومعهم يفيض تأريخ يتفاوت بني األسطوري واخلرافيّ
فالسيّد إردوغان مثالً، وهو من يصفه الكثيرون بـ«السلطان»، سبق 
له قبل خمس سنوات أن نسب إلى املسلمني اكتشاف أميركا قبل 
كولومبوس الذي ما إن بلغها حتّى «عثر على مسجد هناك». وقبل 
ضريح  لنقل  سوريّا  في  رة  مصغّ حرباً  إردوغان  خاض  سنوات  أربع 
أرطغرل.  بن  عثمان  العثمانيّة  الدولة  س  مؤسّ جدّ  شاه،  سليمان 
نعم، سوف يحتفل لبنانيّون كثيرون في وقت قريب بالذكرى املئويّة 
مر  لنشأة «لبنان الكبير». لكنّنا سوى نسمع آراء وجيهة تقول إنّ عُ
اللبناني  الروائي  اعتمده  الذي  العنوان  بحسب  زائدةٌ»،  «أيّامٌ  املئة 

حسن داود إلحدى رواياته.

bËÿÓÿ–mÎ@ÊbüÎ˛a@èÓçdm@NN@ÊÏÓ‘Ó‰ÓœÎ@ÊÏÓ„b‡r«

_⁄b‰Á@aábfl@NNbÓ„bΩaÎ@bÿÌäfla



فراس زوين

ــرة بكتابة  ــة منذ فت ــرعت وزارة املالي ش
ــكلها  ــام ٢٠٢٠ بش ــة ع ــودة موازن مس
ــب  النهائي، والتي قدرت إيراداتها بحس
ـــ ١٣٩ تريليون  ــني ب ــد من املطلع العدي
ــعر البرميل بـ  ــاب س ــار، بعد احتس دين
ــر  ــذا باألم ــس ه ــا، ولي ٥٣ دوالرا أمريكي
ــي كل عام تعكف  اجلديد أو الغريب فف
ــى العمل  ــة عل ــات ذات العالق كل اجله
ــي مواعيدها  ــليم املوازنة ف ــدف تس به
ــتورية، لكن قد يكون  ــة والدس القانوني
الغريب أو الصادم في األمر ما صرحت به 
ــبت  اللجنة املالية النيابية في يوم الس
ــي  ــز ف ــم العج ــول تفاق ٢٠١٩/٧/٢٧ ح

املوازنة ملستوى بلغ ٧٢ تريليون دينار.
ــز مبفهومه  ــط مبعنى العج وملن ال يحي
ــه «انعكاس  ــادي فانه يعرف بأن االقتص
لعدم قدرة اإليرادات العامة على تغطية 
ــات  النفق ــادة  زي أي  ــة  العام ــات  النفق
العامة على اإليرادات العامة» وقد تكون 
ــر دقيقة كما  ــام تقديرية وغي هذه األرق
صرحت بذلك سابقاً وزارة املالية، لكنها 
ــوال تعكس وبكل  ــن األح وبكل حال م

وضوح حجم األزمة املالية واالقتصادية 
ــراق، وخصوصاً إنها  ــف بالع التي تعص
ــة ومختصة  ــة مطلع ــن جه صدرت م
ــي البالد  ــي واالقتصادي ف ــأن املال بالش

وهي اللجنة املالية النيابية.
ــي املوازنة العمومية  ان ارتفاع العجز ف
ــام ٢٠١٩ إلى تقدير ٧٢  من تقدير ٢٢،٨ ع
ــت به اللجنة املالية  تريليون كما صرح

النيابية يعود لالحتماالت التالية ،
ــال األول هو زيادة حاصلة في  •    االحتم
ــكل يفوق حجم  ــاق احلكومي بش اإلنف

الواردات املتاحة خالل العام القادم .
ــتوى  ــال الثاني هو تراجع مس •  االحتم
اإليرادات العامة لسبب أو آلخر مع ثبات 
حجم اإلنفاق العام ما يؤدي إلى اختالل 

توازنهما.
•  كال االحتمالني معاً .

ــادر متويل  ــة ٩٠٪ من مص ــث إن قراب وحي
ــراق هو عن  ــة في الع ــة العمومي املوازن
ــط اخلام  ــر النف ــا يوفره تصدي ــق م طري
ــم  ــات حج ــة ثب ــع مالحظ ــه، وم وبيع
ــدر ب ٣،٨ مليون برميل  التصدير الذي ق
مبا فيها ٢٥٠ ألف برميل عن طريق إقليم 
ــزام واإليفاء  ــة االلت ــتان (في حال كردس
بهذا البند) وحتى مع تراجع تقدير سعر 
ــى ٥٣ فان الفرق مازال  البرميل من ٥٦ إل
ــي املوازنة  ــتوى العجز املقدر ف دون مس
القادمة فال ميكن القول بتراجع مستوى 
ــة ويتبقى بذلك  ــرادات العامة للدول اإلي
ــو زيادة  ــاع العجز وه ــبب واحد الرتف س

اإلنفاق احلكومي في الفترة القادمة.

ــنوات  الس ــات  موازن ــة  مراجع ــع  وم
السابقة ومقارنتها مع تصريح اللجنة 
ــز املتوقع  ــول العج ــة ح ــة النيابي املالي
نالحظ القيمة املرتفعة للعجز الكلي، 
والتي قد تتجاوز ٢٠٪ من القيمة الكلية 
ــد كان في عام ٢٠١٧ (٢١،٦  للموازنة، فق
مليار) ليبلغ في عام ٢٠١٨ إلى (١٩مليارا) 
ثم يعاود االرتفاع في تقدير قانون موازنة 
٢٠١٩ إلى (٢٢،٨ مليار) ثم يقفز في تقدير 

عام ٢٠٢٠ ب (٧٢) تريليون دينار !!!
ــذا املقال  ــي ه ــن املالئم ف ــون م ــد يك ق

ــد عليه عالم  ــا قاله واك ــارة إلى م اإلش
ــر) والذي وضح  ــاد األملاني (فاكن االقتص
ــني اإلنفاق العام  وجود عالقة إيجابية ب
ــا زاد اإلنفاق  ــادي، فكلم والنمو االقتص
ــذه  وه ــرد،  الف ــل  دخ ــد  تزاي ــي  احلكوم
ــد تصطدم بقوة  القاعدة االقتصادية ق
ــام التناقض الغريب في حالة العراق،  أم

ــابقة  الس ــة  الثالث ــنوات  الس ــالل  فخ
ــة املوازنات  ــاع قيمة الكلي يالحظ ارتف
ــز في املوازنة  ــة، و تنامي العج العمومي
ــط» وان  ــه «عجز مخط ــذي عرف بأن وال
كنت شخصياً ال أراه ميت بشيء للعجز 
ــذي  ال ــادي  االقتص ــه  مبفهوم ــط  اخملط
ــة في أعقاب  ــة الكينزي وضعته املدرس
ــرى عام ١٩٢٧ ، حيث  األزمة املالية الكب
ــدف  ــط له ــز اخملط ــوم العج ــي مفه بن
إخراج السوق من حالة الركود إلى حالة 
االنتعاش، من خالل ضخ كميات إضافية 
من األموال عن طريق زيادة اإلنفاق العام، 
ــاب اإليرادات الكلية، األمر  ولو على حس
الذي يؤدي بدوره إلى ارتفاع حصة الفرد 
ــاق الكلي وزيادة كمية  الواحد من اإلنف
األموال املطروحة في األسواق احمللية، ما 
ــراء واإلنتاج لتغطية  يحفز عملية الش
ــة ارتفاع الدخول  ــب املتزايد نتيج الطل
ــة  ــع عجل ــع، فتندف ــة للمجتم الفردي
العمل والتنمية بناء على قاعدة العرض 
ــع دخل الفرد ازداد  والطلب، فكلما ارتف
ــلع فيزداد اإلنتاج ويدفع  طلبه على الس
ــود الو  ــن حالة الرك ــوق للخروج م الس

حالة االنتعاش .
هذه القاعدة االقتصادية التي بني على 
أساسها مفهوم العجز اخملطط ال نراها 
ــوهة وغير  ــورة مش ــراق إال بص ــي الع ف
ــي العراق ومنذ عام  واضحة املعالم، فف
ــر واملوازنات  ــة الوقت احلاض ٢٠٠٣ ولغاي

احلكومية يالحظ عليها ثالث حاالت ،
ــنة  • ارتفاع القيمة الكلية املوازنات س

بعد اخرى باستثناء أعوام (٢٠١٥ – ٢٠١٦ 
ــعار النفط  ــبب انهيار أس – ٢٠١٧) بس

عاملياً .
ــواء  • ارتفاع قيمة العجز في املوازنة س
ــبة  ــق أو بالنس ــث الرقم املطل ــن حي م

للناجت احمللي الكلي .
• ارتفاع الدين العام سواء نتيجة العجز 
ــباب اجتماعية  املتنامي واملتزايد أو ألس
ــل لقرابة  ــة وأمنية حتى وص واقتصادي

١٢٧ مليار دوالر .
ــة املطاف يالحظ عدم واقعية  وفي نهاي
ــز  ــدوى العج ــدم ج ــات وع ــذه املوازن ه
اخملطط في حتريك السوق وانتشاله من 
ــلها  ــاد التي تفتك به وفش حالة الكس
ــة للبالد،  ــة االقتصادي ــي توجيه الدف ف
فبالرغم من ضخامة االنفاق حتى وصل 
ــار، وارتفاع تقديرات  ـــ ١٣٩ تريليون دين ل
ــار بتقديرات  ــون دين ــز ل ٧٢ تريلي العج
ــي  ــن يعان ــى املواط ــة ٢٠٢٠، يبق موازن
ــه بعد ان  ــأل نفس ــحة العمل ويس ش
تعب من سؤال احلكومات املتعاقبة أين 
ــوال ؟ وأين يذهب العجز  تذهب هذه األم
ــط أصالً إذا  ــط؟ وملاذا العجز اخملط اخملط
ــم يكن هناك  ــاك عمل أو ل ــم يكن هن ل
ــاء صالح  ــم يكن بناء وال م ــات ول تعيين
للشرب وال كهرباء وال استثمار وال عالج 
للفساد ومازال أكثر من ٣٠٪ من سكان 
ــحقون دون مستوى خط الفقر فما  يس

داعي العجز اخملطط ؟

حسن كاظم الفتال

ــع التاريخية  ــع للوقائ ــد أن املتتب ــن املؤك  م
ــام اإلدراك إن لكل ثورة  ــدرك مت ــداث ي أو األح
ــي تتمظهر  ــددةَ واملميزةَ الت ــعاراتِها احمل ش
ــر لها صيرورتها . وغالباً ما تُتَّخذُ  بها لتيس
ــيلةً  ــي تتقلدها أيُ ثورة وس ــعاراتُ الت الش
ــب التأييد  ــرعية وكس ــل الش ــةً لني إعالمي
ــر بعد بيان  ــاندة من اجلماهي ــؤازرة واملس وامل
ــا والتظاهر  ــورة وغاياته ــداف الث ــد أه وحتدي
ــات الثورة أو النهضة  بإعالن باطنية مكنون
ــئت . وبتعبير  ــمِّها ما ش أو اإلنتفاضة , وس
ــراءى  ــورة تت ــس ص ــعارات تعك أدق إن الش
ــاهدها  ــن خاللها األحداث احلقيقية ليش م
ــرة ال بالبصر  ــن كثب ورمبا بالبصي املراقب ع
ــل . ومثلما أن لكل نهضة  ــل والتعق وبالتأم

ــاعة الصفر  ــا أو حتديداً لس ــا وأوانه ه ظروفَ
إلنطالقها كذلك لكل نهضة نتائجُ وإفرازاتٌ 
وتداعياتٌ ونسبٌ متباينةٌ للنجاح واإلحباط 
ــورات والنهضات على  ــابهت الث ــا تش . ورمب
ــعار  ــدى الدهور فيما بينها وتكرر فيها ش م
(محررين وليس فاحتني) والقليل منها زينتها 
ــة  .إال  ــج املصداقي ــن مباه ــى م ــبة أعل نس
نهضةَ اإلمام احلسني صلوات اهللا عليه فهي 
اإلمنوذج اليتيم الذي إختص بخصوصيات لم 
تشاركها أي ثورة بكل تبنياتها ومجرياتها.

ــني (ع) هي املثال اليتيم  نهضة اإلمام احلس
ــن  م ال  ــة  نهض ــابهها  تش أن  ــن  ميك ال  إذ 
ــام الثورات  ــدى قي ــن بعد على م ــل وال م قب
وأزمانها  .فهي املنفردة التي ال نظير لها في 
ــبباتها وغاياتها ومجرياتها وشعاراتها  مس
ومسمياتها وأبعادها ومعطياتها وقياداتها 
ــا  وإجنازاته ــا  وتضحياته ــا  أحداثه وإدارة 
ــم  ومفاهي ــمات  بس ــمت  واتس ــا  وإفرازاته
ــر األول واألبرز  ــب .فاألم اختصت بها فحس
ــا ونقائها  ــمت ببيضائيته فيها : أنها اتس
ــية  ــن كل التداعيات السياس ــا م أي خلوه
ــخصية وجتردُها من كل ما  واالنحيازات الش
ــرات التي تثار بني  ــو للتجاذبات والتناح يدع
ــعارات ببعض الثورات واألمر  املتاجرين بالش
ــجام األصناف والعناصر  الثاني: توافق وانس

ــا توعويا  ــاركة في النهضة وتعاضده املش
وفكريا وتوجهاً وحتزبا وانتماءً وانتساباً. حيث 
عادة ما ينتقي القادة في إقامة نهضاتهم أو 
ــاً أو لونا واحداً من العناصر أو  ثوراتهم صنف
من أناس يعدونهم موضع ثقة بعد التفحص 
والتمعن والتأكد من أهليتهم واستعدادهم 
وجاهزيتهم للمشاركة . فضال عن اشتراط 
ــزب أو الطائفة  ــون أو للح ــم للمك إنتمائه
ــه أو  ــا القائد من احلزب نفس ــي يتزعمه الت
ــها فيتم حصول  من الفئة أو الطائفة نفس
ــم ذلك بأخذ  ــرة منهم ويت ــة واملناص املبايع
ــاندة تضمن  ــآزرة واملس ــة بامل ــق معين مواثي
ــم ورمبا يحصل أحيانا أخذ التأييد  مناصرته
ــم  سَ بتعهدات خطية أو حتى عن طريق القَ
اجلماعي بعدم اخليانة ما ييسر لهم الضمان 
ــروعهم النهضوي أو  في تنفيذ وحتقيق مش
الثوري . وتفرض أحيانا املقتضياتُ أن ينساق 
ــاسٌ مرغمون غير راغبني إمنا  ألمر القيادات أن
ــى وإن كان  ــوقهم التهديد والوعيد حت يس
ــهور  ــن قبيل القول املش ــا أحيانا . م مبطن
ــن ورائكم ) أو  ــن أمامكم والبحر م (العدو م
ــن مغامن أو  ــوف يرد م ــود بالفتح وما س الوع

غنائم .
األجناس التكوينية للنهضة

ــر من  ــموله الكثي ــترك بش ــر تش ــذا األم ه

ــة  النهض ــا  إمن ــات  اإلنتفاض أو  ــات  النهض
ــي النهضة  ــه ه ــردت من ــي جت ــدة الت الوحي
ــينية العظيمة بل قد حصل العكس  احلس
ــوات اهللا عليه  ــني صل فقد وفد اإلمام احلس
ــاف  ــاس واألصن ــوع األجن ــاً متن ــود ركب يق
ــة مختارة  ــره فهم نخب ــراً في عناص متغاي
ــفَ النقاءُ  ــى ما ميكن أن يوص ــة بأنق منتخب
ــني (ع).  أناسٌ  ــام احلس ــاركة مع اإلم للمش
ــم وانتماءاتهم ومذاهبهم  تتغاير توجهاته
ــبية إمنا وحدهم  وأفكارهم وأعراقهم النس
ــز لكلمة  ــة وهو التحي ــل الهدف والغاي أص
ــة اهللا العليا ونصرة احلق ودحض  احلق وكلم
ــالة احملمدية التي  ــة الرس ــل ورفع راي الباط
ــق جوهر املصداقية التي  خلدت ومتيزت بعم
كان يحملها أصحاب اإلمام احلسني صلوات 
اهللا عليهم . واملعنى اإلمنوذجي فيها أنه بدال 
ــني  ــن أن يأخذ القائد الذي هو اإلمام احلس م
(ع) الضمانات لبقائهم معه ومساندته كان 
ــلموا بأنفسهم  يطلب منهم الرحيل ليس
ــوا من املوت املؤكد .( أنتم في حلٍ مني  وينج
ــال) لكن ما  ــذا الليل جم ــن ه ــذوا م ) و (اتخ
ــم الذين يصرون بإحلاح  كان يحصل أنهم ه
ــلون ويتدافعون على أخذ الضمانات  ويتوس
والرضا منه لقبول بقائهم معه حتى الرمق 
ــض اإلرادة وبالرغبة  ــك مبح ــر ويتم ذل األخي

ــاع عنه وعن  ــديد للدف ــل بتوقٍ ش ــة ب التام
مشروعه اإلنساني  اإلصالحي املشرف .

ــق على هذه  ــتلزم أن تطلق بح ــذا ما اس وه
النهضة صفة  نهضة يتيمة دون أن تتوئمها 

أو تضاهيها أية نهضة .
ــني دون متايز وحتيز  ــا القراب ــد قُدمت فيه فق
لفئة دون أخرى فكان الغالي والنفيس فيها 
ــدارة التضحيات التي قدمتها مؤطرة  في ص
ــاء وقد  ــة والصفاء والنق ــر املصداقي بجوه
سعى فيها اإلمام احلسني صلوات اهللا عليه 
ــاعني  ــا اخلبيثة للطغاة الس ــح النواي لفض
لقتل الفكر احلي النير وتشويه صور احلقائق 

وجتريد اإلنسان من إنسانيته
ــوات التي  ــت األص ــو أن تخف ــا يدع ــذا م وه
ــابهة للنهضة  ــأن ثمة ثورات مش تتحدث ب

احلسينية العظيمة او تتقارب معها
نعم ثمة ثورات من أجل أن تختط منهجها 
استلهمت مبادئها وقيمها من هذه النهضة 
العظيمة أما أن متاثلها أو تكون مقرونة بها 

فال وألف ال
حيث أنها نهضة يتعذر على الكثير منا فك 
ــرارها التي  ــا والتعرف على بواطن أس رموزه

هي من أسرار شهادة اإلمام احلسني(ع).

8 NO.3263 .TUE . 17 .SEP .2019  المقاالت المنشورة تعبر عن آراء اصحابها وليس بالضرورة ان تعبر عن رأي الصحيفةشؤون عراقيةالعدد(٣٢٦٣) الثالثاء ١٧ / ٩  / ٢٠١٩

ÖÏuÎ@Úflãa@µa@ÖÎÜy@Úflãa@Âfl@NN@!aÜj«@âÏÅ

ا . د . حسن خليل حسن

ــن اجملحف ذي  ــرار مجلس االم ــبب ق      تس
ــات  ــام ١٩٩٣  بتداعي ــي  الع ــم ٨٣٣ ف الرق
ــراق البحرية مع  ــدود الع ــى ح ــلبية عل س
ــت، وترك جرحاً غائراً في ملف احلدود  الكوي
ــني البلدين، اذ لم يأخذ ذلك القرار املنحاز  ب
ــط الثالوك في  ــارات خ بنظر االعتبار مس
ــد اهللا  ــور عب ــة خل ــدود البحري ــيم احل ترس
(النقاط االعمق في اجملرى املالحي املشترك 
بني البلدين) بل اعتمد على تنصيف القناة 
ــيم احلدودي للجزء الشمالي  ضمن التقس
ــة الدعامة  ــداهللا لغاي ــي من خور عب الغرب
ــاب املفاوض العراقي  (١٦٢)، حدث ذلك بغي
ــي حينها، وكان  ــحب معترضاً ف الذي انس
من مفارقات اللجنة املسؤولة انها شددت 
في مقرراتها النهائية على ان ((مدخل خور 
ــي مكان  ــرض البحر يقع ف ــداهللا من ع عب
ــاه اخلطوط  ــه تغير مهم في اجت يحدث في
ــا اغفلت هذه  ــاحلية للدولتني)) بينم الس
ــي النهاية،  ــة في حيثيات قرارها ف احلقيق
ــل  ــر العوام ــرار اكث ــل الق ــل جتاه اذ حص
ــا  ــى مياهن ــلباً عل ــرة س ــة املؤث الطبيعي
ــيب  االقليمية وهي ظروف التعرية والترس
ــتمرار النقاط  ــم باس ــمت وترس ــي رس الت
الصاحلة للمالحة وفق حركة واجتاه التيارات 
ــيب للحموالت  ــة وفيزيائية الترس البحري
ــداهللا وحتتل  ــيبية التي متيز خور عب الترس
ــع كثيرا من املساحات  منه مساحات اوس
ــار وخصوصا  ــح لإلبح ــي تصل ــة الت املائي
للبواخر ذات الغاطس الكبير، وهذه املاليني 
من االطنان من الترسبات تعمل باستمرار 
على احداث تغيير مهم في مواقع النقاط 
ــدث فعالً حني زحفت  ــة، وهذا ما ح احلدودي
القناة الصاحلة لإلبحار لتقع ضمن اراضي 

الكويت.
ــت محنة  ــدو ان الكويت ادرك ــا يب وعلى م
ــبب هذا القرار (احلربي)  العراق الكبرى بس
ــكال  ــرج عن كل اش ــذي خ ال

ــرارات احلدودية الطبيعية، حينما اوكل  الق
ــع حدود  ــس االمن لوض ــان من مجل الى جل
ــات احلربية  ــة) ملنع التعدي ــة (احترازي بحري
على الكويت من قبل النظام السابق،  ومن 
ــدود البحرية بني الدولتني  يراقب امتداد احل
ــي تواجه العراق  ــدرك حجم املعضلة الت يُ
ــني دولة متتلك  ــذا امللف املصيري، فب في ه
ــن الواجهات البحرية ذات  ٤٩٩ كيلومترا م
ــص االوقيانوغرافية املُهيئة جلميع  اخلصائ
ــى  ــاحلية عل ــتثمارات الس ــكال االس اش
ــراق في  ــرزح موانئ الع ــي، ت ــج العرب اخللي
ــوبي الدائم  ــبه الشالل الرس نطاق ما يش
ــاحل بحري ال  ــخ اطيانه على س الذي يض
يتجاوز امتداده املتعرج سوى ٦٤ كيلومترا 
ــى خور عبداهللا  ــل العراق من خالله عل يط
ــاو وام قصر، وهو  ــني الف ــج العربي ب واخللي
ــطة  جميع ما ميتلكه العراق خملتلف االنش
ــاحلية املتاحة، وهذه احلقيقة جعلت  الس
جيرانه يدأبون على سياسة حرب حدودية 
ــرة في  ــات مقصّ ــل حكوم ــي ظ ــة ف ناعم

حماية مستقبل البحر العراقي.

الحدود اِّـرســمة وغري اِّـرسـّمة َّـ 
خور عبداهللا

واصدق مثال على حقيقة ما نقول مشكلة 
ــة للكويت وهي  ــة اجلزر الضحضاحي تنمي
ــوائية تبتعد او تقترب من ساحل  جزر عش
ــرة بوبيان على خور عبداهللا في اجلانب  جزي
ــابقة  ــة س ــي، وقد اكدنا في دراس الكويت
ــدوث عمليات  ــي وجماعته، ٢٠١٢) ح (العل
ــاحل  ــة وتراجع خط الصفر في  الس تعري
ــور عبد اهللا بحدود  ــي عند مدخل خ العراق
ــدود ٦٫١٧  ــنة أي بح ــالل ٤٦ س ــرا خ ٢٨٤مت
ــاحل  ــة تربة الس ــاً لطبيع ــنة تبع متر/س
ــرع العالية  ــجات الناعمة والس ذات النس
ــل عمليات التعرية  لتيارات اجلزر، كما تص
ــيطانه  ــي عند خور ش ــب العراق ــي اجلان ف
ــة إلى ٣٧٠ مترا  ــة جزيرة وربة الكويتي بال قُ
ــنة الن سرع التيارات  أي مبعدل ٨٫٠٤ متر/س

اكبر في هذه املنطقة .
ــدأت مؤخراً  ــت ب ــدو ان الكوي ــا يب وعلى م
ــذه اجلزر والتدخل  ــة تنمية حجم ه مبحاول
ــكيلها  ــل زيادة امتدادها واعادة تش من اج
ــون  لتك ــي،  الكويت ــاحل  بالس ــق  لتلتص
فة  ــيم احلدود املنصّ ــاً خلطوط ترس اساس
ــذا االمر ليس  ــع العراق، وه ــور عبداهللا م خل
ــر من ٧  ــا عليه قبل اكث ــد نوهن ــداً وق جدي
ــنوات في بحث مفصل حول املساحات  س

ــة لفترات زمنية، كما  املتغيرة خالل مقارن
ــة بعنوان (خور  عرضنا في مقالة تفصيلي
ــداهللا ام الفتنة الكبرى) في العام ٢٠١٧  عب
ــت حال  ــاالت عرض ــلة مق ــا سلس وبعده

السواحل 

تأثريات الظروف الطبيعية والتدخل 
البشري َّـ مدخل خور عبداهللا

بعنوان(خور عبداهللا ام الفتنة الكبرى) في 
العام ٢٠١٧ وبعدها سلسلة مقاالت تعرض 
ــل نهم  ــة في ظ ــواحل العراقي ــال الس ح
ــتثمارات  االس ــعة  بتوس الكويتي  اجلانب 
في ساحل بوبيان املقابل للعراق ال لضرورة 
ــوى محاولة لتعطيل اي جهد  او جدوى س
ــي محدود  ــاحل طين ــر س ــي لتطوي عراق
ــام مضت من  ــرب من ٤٠ ع ــي ملا يق ومنس
ــهولة  ــية. ولس ــي السياس احلروب واملآس
ــطة اخلرائط يالحظ  ــوع بواس حتري املوض
ــرات الطبيعية مع التدخالت  تظافر التأثي
ــب نقاط خط االساس  ــرية في كس البش
في خور عبداهللا باجتاه العراق، وهذا يحصل 
ــكل  قبل االتفاق على وضع هذه احلدود بش
ــابقة  نهائي، اذ لم تتضمن االتفاقات الس
ــي مدخل خور  ــني البلدين على املناطق ف ب
ــق الواقعة جنوب  ــداهللا اجلنوبي (املناط عب
ــرق الدعامة (١٦٢) اذ كانت هذه الدعامة   ش
ــرى االتفاق  ــة في خور عبداهللا ج آخر نقط
ــن املؤكد ان  ــام ١٩٩٣ ، وم ــي الع ــا ف عليه
ــرية والتأثيرات الترسيبية  التدخالت البش
سوف ترسم امتدادا حدوديا بحريا لصالح 
ــكل  ــتقبالً بش ــت باجتاه العراق مس الكوي
تدريجي، اذ سيشكل التدخل االصطناعي 
ــت العيج حاجزاً الصطياد  في جزيرة فيش
ــوبيات امامها وخلفها وسوف  وجتمع الرس
ــعة متقدمة  ــة واس ــكل كتلة ارضي تتش
ــور عبداهللا بعد  ــر العراقي في خ باجتاه الب
ــعة امام  ــوبية متس ــون جزيرة رس ان تتك
ــيكون من مصلحة  جزيرة بوبيان، وهذا س
ــوف تسعى بكل قدراتها  الكويت النها س
ــيم احلدود البحرية يبدأ  جلعل اساس ترس
ــة  ــدة، وقد اثبتت دراس ــاط اجلدي ــن النق م
ــام ٢٠١٢ ان هنالك  ــرت في الع عراقية نُش
ــى نصف املقطع العرضي في  فرقاً يصل ال
خور عبداهللا فيما لو مت اعتماد خط اساس 
ــيم من هذه اجلزيرة املصطنعة، وهنا  الترس
من املهم االشارة الى نقطة حساسة لها 
ــام مبدخل خور  ــذا االهتم ــة وثيقة به عالق
ــت منذ العام ٢٠١٣  عبداهللا، اذ جتري الكوي

او قبل هذا التاريخ االستعدادات على قدم 
وساق إلجناز اكبر مشروع استثماري عاملي 
ــذه املنطقة، اذ  ــط في ه ــرق االوس في الش
ــتعداداً  ــعة اس انها خصصت اراضي واس
ــط  ــع خط ــد وض بع ــوري  دور مح ــب  للع
ــمالية  ــة الش (املنطق ــة  ــة إلقام متكامل

للصناعات الصينية في الكويت) واختارت 
ــرقي  ــاحل الش خمس جزر تقع قبالة الس
ــكان،  ــان، وربة، فيلكا، مس ــت (بوبي للكوي
ــة متحررة وبنى حتتية  عوهة إلقامة منطق
جاذبة، وخططت إلقامة مدينة استثمارية 
ــت عليها  ــروع اطلق ــص املش ــة تخ كامل
ــعة  ــاحة واس (مدينة احلرير)، وحجزت مس
في الطرف الشمالي الشرقي من اراضيها 
ضمن خطة (االمل – العمل) التي انطلقت 
ــة للفترة ٢٠١٠- ــتراتيجية وطني ضمن اس

ــت الكويت أول  ــا، وكان ــدة ٢٥ عام ٢٠٣٥  مل
ــع مذكرة تفاهم  ــة عربية خليجية توق دول
للتعاون مع الصني في إطار املبادرة الصينية 

(طريق احلرير اجلديد) او (احلزام - الطريق)

تغري موقع الحــدود البحرية للعراق 
مع الكويت َّـ خور عبداهللا

ــلطة في الكويت،  ــتوى اعلى س على مس
وبهذا فتحت افاق خطة تطويرية انطلقت 
ــس فقط  ــروع لي ــالن املش ــات اع ــي بداي ف
ــر عبر  ــرور طريق احلري ــي م ــق دور ف لتحقي
الكويت، ولتكون بؤرة انطالق هذا املشروع 
في الشرق االوسط وجنوب غرب اسيا وقد 
اطلقت لطموحها العنان ليكون االستثمار 
ــا القومية  ــس ملدخالته ــل الرئي ــو البدي ه
ــر النفط(البناء  ــد تصدي ــة من عوائ املتأتي
بعيداً عن النفط، وكانت البداية من تأهيل 

ــة لتكون مدينة  ــرة بوبيان الكويتي جزي
ــدف الكويت  ــتثمارية منوذجية، وته اس
ــتثمارات  ــاء اس من هذه االجراءات إلنش
ــار دوالر بارباح متوقعة  ــة ٦٠٠ ملي بقيم
ــد وضعت  ــذا فق ــارا. وبه ــغ ٣٥ ملي تبل
ــتراتيجية للتنافس  ــت بدائل اس الكوي
ــط العراق  ــاة اجلافة التي خط ــع القن م
ــع ميناء الفاو الكبير كظهير  لربطها م
ــث تنوي  ــككي حي ــط الس ــي للرب ارض
الكويت استخدام اراضي العراق لنفس 
ــاء املبارك  ــغيل مين ــد تش ــرض بع الغ
ــتراتيجية  ــت بدائل اس ــر، ووضع الكبي
ــج  اخللي دول  ــر  عب ــككي  الس ــط  للرب
ــعودية  الس ــي  االراض ــر  عب ــص  وباالخ

ــض العراق فتح اراضيه  كبديل في حال رف
ــة حتاول  ــرض، وهذه املنافس ــر املفت للمعب
ــري – البري  ــراق البح ــروع  الع اقصاء مش
ــن  ميناء بوبيان  ــن طريق نقل البضائع م ع
ــن اخلليج الى الكويت ثم العراق  (مبارك) م
ــعودية ثم االردن ثم تركيا الى اوربا،  او الس
ــة من هذا  ــدوى اقتصادي ــا ال توجد ج بينم
ــمالي وهو  ــروع في طرف اخلليج الش املش
االقرب الى البر العراقي سوى التنافس مع 
العراق وضرب املصالح االقتصادية للموانئ 
ــر، ولهذا  ــاو الكبي ــروع الف ــاض مش واجه
ــع التصاميم  ــى وض ــت عل ــت الكوي اقدم
ــنة  ــارك الكبير بعد س ــاء مب ــة مبين اخلاص
ــاء الفاو  ــم مين ــع تصامي ــن وض ــدة م واح
ــي التوقيت يُظهر  ــر، وهذا التقارب ف الكبي

حجم التنافس احملموم.
ــارة عن جزيرة  ــرة بوبيان عب ــار الى جزي يش
ــتوى سطح  طينية موحلة قريبة الى مس
ــد أعلى مد،  ــزاء منها عن ــرق اج ــر تغ البح
ــكن  ــية فارغة لم تس وهي منطقة هامش
ــى مناخها احلار الرطب،  من قبل، اضافة ال
ــة  صاحل ــا  وجعله ــتثمارها  اس ــل  وألج
ــق الطرق ومدها  ــاءات والسكن وش لإلنش
ــاالت حتتاج الى ما  ــاء والكهرباء واالتص بامل
ــا وصعوبة  ــارات دوالر لبعده يقارب ١٠ملي
ــة وحتتاج الى  الوصول للجزيرة من اليابس
ــق ذلك.  ومن  ــة طويلة لتحقي فترات زمني
ــة املرتقبة في  ــذه الكارث ــل مواجهة ه اج
احلدود البحرية في خور عبداهللا، ومواجهة 
ــي للعراق من  ــادرة البحر االقليم طرق مص
ــن املهم اتباع التوصيات  قبل دول اجلوار، م

التالية:
ــن  ــي م ــق بحث ــكيل فري ــراع بتش ١- االس

ــري  البح ــب  اجلان ــي  ف ــني  االختصاصي
ــاد  ابع ــة  لدراس ــي)  والقانون ــي  (الطبيع
ــا على  ــدى تأثيره ــة وم ــوات الكويتي اخلط
ــتقبل احلدود في خور عبداهللا، وانشاء  مس
ــط  باخلرائ ــة  مدعمّ ــة  متكامل ــة  دراس
ــة التاريخية للطعن بأي  التفصيلية واالدل
محاولة الدخال متغيرات جديدة في احلدود 

البحرية في خور عبداهللا لصالح الكويت.
ــات االولية  ــع االتفاق ــاء جمي ــب الغ ٢- يج
ــبكي مع جميع دول اجلوار  حول الربط الش
ــكل  ــص الكويت وايران والرفض بش وباالخ
ــع الكويت،  ــككي م ــط الس ــي للرب حتم
ــة قاصمة  ــيوجه ضرب ــط س ــذا الرب الن ه
القتصاد املوانئ العراقية وباألخص اجلدوى 
ــوف  ــاء الفاو الكبير، وس ــة ملين االقتصادي
ــا البحرية  ــادرة مياهن ــى مص ــجع عل يش

بشكل مباشر او غير مباشر.
٣-  يجب ان تؤخذ طبيعة الترسيب في خور 
ــداهللا بنظر االعتبار في اي اتفاق حدودي  عب
ــود اتفاق  ــرورة وضع بن ــري فضالً عن ض بح
حول ضرورة معاجلة الرواسب مناصفة مع 

الدول املتشاطئة بشكل مستمر.
ــة  ــرار ٨٣٣ بعد دراس ــر بالق ــادة النظ ٤- اع
ــا  ــادة (١٦) اذ انهم ــن امل ــني(٢ و ٣) م الفقرت
ــان امكانية رفض االتفاقية او تعديل  تتيح
بنودها من قبل الطرفني مبا ال يضر مصلحة 

اي منهما. 
ــر  ــد لتطوي ــة االم ــط طويل ــع خط ٥-  وض
ــة ترتكز على  ــاحلية العراقي البيئات الس
ــر االعتبار  ــتراتيجية تأخذ بنظ ــرة اس نظ
ــية  واجليوسياس ــة  االقتصادي ــرات  املتغي
ــع تلك  ــى ان تض ــة، عل ــة والعاملي االقليمي
ــاباتها االندماج مع  ــي اولى حس اخلطط ف

مشروع طريق احلرير الصيني

٦-توسعة الدراسات االكادميية واملنشورات 
ــواحل البحرية  ــال الس ــة في مج الثقافي
ــاحلية كجزء  ــاريع االدارة الس واهمية مش
ــاد القومي  ــام وطني حلفظ االقتص من نظ
ــن املهم تثقيف  ــخ الوطن، وم ــظ تاري وحف
ــام واجلماهير العراقية بجغرافية  الرأي الع
ــه والتحديات التي  ــر العراقي واهميت البح

تواجه ملف احلدود البحرية.
ــة  ــالق برنامج بحري عراقي للمنافس ٧-اط
ــاريع  ــة مع دول اجلوار ملواجهة املش املينائي
ــاء دور  ــف او الغ ــى تضعي ــدف ال ــي ته الت

املالحة البحرية للعراق .
ــل املتبقية من  ــل باملراح ــريع العم ٨- تس
ــر، والعمل مع  ــاء الفاو الكبي ــروع مين مش
ــة مع  ــات البحري ــل باملقترب ــة العم مزاوج
ــآت الساحلية   واعتبار اجناز  العمل باملنش
ــل في هذا املعلم االقتصادي جزءا من  العم
دواعي االمن القومي العراقي واعادة تفعيل 
ــي  ــاة اجلافة املنس ــروع القن ــط مش خط
ــاو بأوربا إلكمال  ــا لربط ميناء الف وتنفيذه
ــروع  ــودة في خطة عبور مش احللقة املفق
ــيوفر  ــر العراق وهذا س ــر الصيني عب احلري
ــوف يوفر فرص  مردودا ماليا هائال للبلد وس

عمل آلالف العاطلني في جنوبي العراق.
ــتثمارات االجنبية في  ــاق االس ــح آف ٩ـ فت
ــرح  ــة وط ــئ العراقي ــر املوان ــاع تطوي قط

املشاريع الكبرى للقطاع اخلاص العراقي.
١٠- تعميق الصالت البحثية واالستشارية 
ــل  النق ووزارة  ــات  اجلامع ــات  قطاع ــني  ب
ــتثمار  ــة في مجال االس ــات العامل والهيئ

البحري والساحلي.
ــي  ف ــري  البص ــرار  الق دور  ــز  تعزي  -١١
ــاحلية والبحرية كونه  ــتثمارات الس االس

االجدر باتخاذ ومتابعة تلك القرارات .

العجز االقتصادي هو 
انعكاس لعدم قدرة 
اإليرادات العامة على 
تغطية النفقات العامة 
أي زيادة النفقات 
العامة على اإليرادات 
العامة

حدوث عمليات 
تعرية وتراجع خط 
الصفر َّـ  الساحل 
العراقي عند مدخل 
خور عبد اهللا بحدود 
٢٨٤مرتا
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ــة واإلمالئية،  ــاء النحوي ــوع في األخط ــدف تالفي الوق به
واحلفاظ على سالمة املادة فكريا، نأمل من اخواننا الكتاب 
ــلوا الينا ابداعاتهم مطبوعة على قرص (سي دي)،  ان يرس

وليست مكتوبة بخط اليد. 
مع اإلعتزاز واحملبة

تنويــه..إلى كتابنا األعزاء

 خارطة طريق

ــاالت والظواهر  ــالد العديد من احل ــاعت في الب ش
السلبية التي بدأت تشق طريقاً لها وسط الشارع 
العراقي ، وهذا ليس بالغريب على اعتبار ان أغلب 
ــلبية لم تكن وليدة اليوم بل وجدت  الظواهر الس
ومنت وترعرت نتيجة لعدم وجود رادع حقيقي لها، 
ولعل  بعضها  ترتبط  مبافيات كبيرة أو لعدم وجود 
اقب من خاللها سمسار  مادة قانونية صريحة يعُ
ــول او غيرها ،  ــرة  كالتس ــة او الظاه ــذه  احلال ه
ــول  ــوم هو أن ظاهرة التس ــت انتباهي الي وما لف
ــى العراقيني فقط بل  ــر عل هي االخرى لم تنحس
ــيوية ايضاً وهذا االمر ليس  شملت العمالة االس
رة الميكن ان منر  ــرد كالم عابر بل هي حقيقة مُ مج
ــتول  ــرور الكرام ، اذ لوحظ اكثر من مس عليها م
اسيوي «بنغالي» يجوب بعض شوارع بغداد او في 

ــواق  ــض االس بع
ــة  ــوم بعملي ويق
ء  ا ــتجد س ال ا
ملفتة  ــة  بطريق
 ، ــداً  ج ــر  للنظ
ــود  وج ــل  ولع
ــول  املتس ــذا  ه
ــيوي او ذاك  االس
ــن محض  لم يك
صدفة او ماشابه 
ــن املؤكد أن  بل م
وراء تواجدهم في 
العراقي  الشارع 
ــار  ــرة كب سماس

ــغيل ، والغريب  ــركات التش مرتطبون ببعض ش
ــارع تزامن مع  في األمر ان وقت نزل هؤالء الى الش
ــفير كل عامل  ــرار وزارة الداخلية القاضي بتس ق
ــة ، وكأن العملية حتدٍ بني  ــى اقام ــم يحصل عل ل
ــرة من جهة وبني وزارة  ــركات والسماس تلك الش
ــول ان اغلب الظواهر  الداخلية ، وعليه ميكن الق
ــارع العراقي لم  ــرأت على الش ــلبية التي ط الس
ــدات تريد ان  ــل تقف خلفها اجن ــي من فراغ ب تأت
ــدأت تلتأم  ــه التي ب ــن جراح ــراق م ــفى الع اليش
ــرفاء الذين يعملون بصمت كبير من  بفضل الش
ــن هنا هذه  دعوة  ــعبه . وم اجل نصرة العراق وش
الى اجلهات ذات العالقة للبحث عن هذه القضية 
ــاء عليها وليس  ــول الكفيلة للقض ــاد احلل وايج
ــف وراء  ــبكة التي تق ــا ، ومعرفة الش ــد منه احل
ــوم بصيغته االولى  ــد هؤالء ألن مايحدث الي تواج
بالتاكيد سيكون قادمهُ اسوأ من حاضره ، وعليه 
ــع لرصد مثل هكذا حاالت  اكرر الدعوة الى اجلمي

واالبالغ عنها .
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ظاهرة التسول هي االخرى 
لم تنحسر على العراقيني 
فقط بل شملت العمالة 
االسيوية ايضاً وهذا االمر 
ليس مجرد كالم عابر بل 
هي حقيقة مرة

حيدر العمشاني 



9حوارات

* مشروع العدادات اإللكترونية 
ــي احملافظات، اين  وتطبيقها ف

وصل؟
- ان هذا املوضوع موجود حاليا 
ــود احلكومية  ــرة العق لدى دائ
من اجل تنظيم عقد مع احدى 

الشركات للمباشرة به.
* ما فائدته؟

ــام اجلباية احلالي الذي  - ان نظ
ــل نظاما، وامنا  ــل به ال ميث نعم
ــقفات في  ــى املس ــد عل يعتم
ــة، اي هو  ــغ اجلباي ــر مبل تقدي
مبلغ تخميني وليس حقيقيا، 
ــس بصالح  ــه لي ــي فان وبالتال
ــك  ولذل ــرة،  الدائ وال  ــن  املواط
ــل كما  ــم العم ــرض أن يت يفت
هو موجود في دول العالم عبر 
ــتهلك الفعلي من  حتديد املس
ــة املبلغ  ــن وجباي ــل املواط قب
ــه، وهذا االمر  الذي يترتب علي

سائرون به بخطوات حثيثة.
* هل تعتقد ان تطبيقها سوف 

يقلل من نسبة الضائعات؟
ــوف يفعل  ــد، هو س - بالتأكي
ــه يعطي  ــك، اضافة الى ان ذل
مؤشرا حقيقيا ملا يستهلكه 
ــه معرفة  ومن خالل ــن،  املواط
ــالل االنتاج عن  ــات خ الضائع
ــدار وكميات اجلباية  طريق مق
ــاب  ــا من خالل حس ومبالغه
ان  ــا  علم ــم،  بينه ــرق  الف
الضائعات قد تشمل تكسرات 
الشبكة او كسورات اخلطوط 
الناقلة او من خالل التجاوزات 
ــذا  وه ــه،  علي ــل  حتص ــي  الت
ــل عليه  ــر يفيدنا للعم املؤش
املعلومات  الكثير من  ومعرفة 
ــج واتخاذ  ــتخالص النتائ واس

القرارات.
* هل إن تطبيق العدادات يكون 

عن طريق االستثمار؟
ــوف يكون عن  - على االكثر س
االستثمارية،  الشركات  طريق 
ــل البداية فقط، ومن  وهذا ميث

املمكن تطويرها مستقبال.
ــرة وما  ــن البص ــدث ع * لنتح
ــحة املياه، علما  تعانيه من ش
ــا تعاني من  ان العاصمة ايض

شحة املياه!
ــة  ــداد تابع ــاء بغ ــرة م - ان دائ
المانة بغداد ومحافظة بغداد 

التي هي مسؤولة عن ذلك.
ــروع ماء البصرة  * ماذا عن مش

الكبير؟
ــروع ينفذ بواسطة  - هذا املش
ــة  وبطاق ــي  اليابان ــرض  الق
انتاجية ٢١٠ آالف متر مكعب 
ــاء التحلية ويتم  باليوم عن م
خلطه مع ماء التصفية بحدود 
ــر مكعب فيكون  ١٠٠ الف مت
الناجت ٣١٠ آالف متر مكعب في 
اليوم، وحسب املعايير اجلديدة 
ــط يتم ضربه  ــوزارة التخطي ل
ــد  ــدار في اربعة، فانه يس املق
ــة مليون و٣٠٠  احتياجات قراب
الف نسمة، وان املشروع يتكون 
من اربع مراحل، وقد وصل اآلن 
ــرة، حيث  ــه االخي ــى مراحل ال
ــة  ــة والرابع ــة الثالث ان املرحل
ــة وحتلية،  ــل مراحل تصفي متث
علما ان التسلسل ليست له 
ــروع، اما  ــة باهمية املش عالق
ــي مرحلة  االولى فه ــة  املرحل
ــة  واملرحل ــة،  الناقل ــوط  اخلط
الثانية هي مرحلة انشاء خزان 
لتجميع املياه احملالة واملصفاة 
ــاريع اخرى،  ــن ومش ــن اماك م
ــخ للخطوط  وفيه محطة ض
الناقلة للمدينة. وان املرحلتني 
ــم  ــا اه ــة هم ــة والرابع الثالث
املراحل، وفي طور االجناز، حيث 
ــب اكثر من ٩٠٪،  وصلت النس
ــز بتاريخ  ــل ان تنج ــن املؤم وم
٢٠١٩/١٠/٢٤، وعند ذلك سوف 
يساهم املشروع بشكل كبير 
ــن ازمة املياه  ــي التخفيف م ف

ــرة. وان معالي الوزير  في البص
ــخصي  ــه الش ــدي اهتمام يب
ــا يتعلق  ــر جدا بكل م والكبي
ــرب للبصرة،  بتوفير مياه الش
ــة  ــكيل جلن ــام بتش ــك ق لذل
ــته ونائب الرئيس  وزارية برئاس
ــة  ــرة وبعضوي ــظ البص محاف
ــوزارة  ال ــن  ــني م ــن عام مديري
والذين هم مدير عام املاء ومدير 

عام شركة املنصور ومدير عام 
االسكان ومدير عام املباني.

* ما مهام اللجنة؟
ــا القيام  ــن اهم مهامه - ان م
ــة  اضاف ــة  ميداني ــوالت  بج
ــق  ــا يتعل ــة كل م ــى متابع ال
ــرب وتوفيره  مبوضوع مياه الش

ــة  محافظ ــي  ف ــني  للمواطن
ــة  احملافظ ان  ــا  كم ــرة،  البص
ــاريع  ــر من املش ــا الكثي لديه
ــروع  اجلديدة ومن ضمنها مش
 ،(R٠) ــع ــي موق ــدا ف ــم ج مه
ــروع جديد للتصفية  وهو مش
ــر مكعب في  بطاقة ٥٠٠٠ مت
ــاء  ــذ امل ــث يأخ ــاعة، حي الس

ــة التي تتميز  ــام من البدع اخل
مبياهها اجليدة ذات املواصفات 
ــاج الى  ــث ال حتت ــة، حي العالي
ــن  ضم ــون  تك ــا  النه ــة  حتلي
املواصفات العاملية، وفي حالة 
ــروع ايضا فانه  اجناز هذا املش
سوف يساهم في حل جزء من 
الشرب.  توفير مياه  ــكلة  مش
ــوف  ــروع االكبر الذي س واملش
ــحة  ــا على ش ــي نهائي يقض

ــي محافظة  ــرب ف ــاه الش مي
ــروع حتلية  ــو مش ه ــرة  البص
مياه البحر، واحيل في الشهر 
السادس الى احدى الشركات 
وتوجيه  باشراف  االستشارية 
وافكار السيد الوزير، وقد احيل 
هذا املشروع الى هذه الشركة 
ــات والتصاميم  العداد الدراس
ــارية، حيث  واخلدمات االستش

ان شركة (آي ال اف) النمساوية 
تقوم اآلن بهذا العمل.

* هل مت اجناز التصاميم اخلاصة 
باملشروع؟

ــم اجناز جزء  ــن املؤمل ان يت - م
ــهر  ــدا منها في الش ــر ج كبي
ــر من  ــادي عش ــر او احل العاش

هذا العام، بحيث نستطيع ان 
ــتخرج منه عمال ميكن ان  نس
نقوم بتنفيذه، اضافة الى ذلك 
فان مجلس الوزراء اصدر قرارا 

بهذا الشأن ايضا.
ــن املؤمل  ــد انه م ــل تعتق * ه
االعالن عنه للتنفيذ في العام 

اجلاري؟

ــس الوزراء  ــرار مجل - كال، ان ق
ــكان  ــول وزارة االعمار واالس خ
ــع  ــا م ــا وجتاري ــاوض فني بالتف
البريطانية  ووتر)  (باي  ــركة  ش
ــروع  املش ــذ  تنفي ــل  اج ــن  م
مبوجب املواصفات  واخملططات 
ــدده  ــذي حت ــل ال ــاق العم ونط
الوزارة، ونحن في حالة اكتمال 
ــق املواصفات  نطاق العمل وف
ــوم  تق ــي   الت ــات  واخملطط

ال اف)  (آي  ــركة  ــا ش باعداده
ــوف  س فعندها  ــاوية،  النمس
ــتندات  تكون لدينا وثائق ومس
ــركة  ــا لش ــا ان نعطيه ميكنن
باي ووتر للتفاوض عليها، وفي 
ــاق معها  ــول االتف ــال حص ح
بتنفيذ  ــوم  تق ــوف  ــا س فانه
املشروع، وفي حال عدم االتفاق 
ــنلجأ الى طرق اخرى  فإننا س

ــروع.. فهذا اهم  ــال املش الكم
ما يتعلق مبشروع ماء البصرة 
ــون طاقته مليون متر  الذي تك
مكعب في اليوم، واذا اخذناها 
ــرا مكعبا  ــق معايير ٢٥٠ لت وف
ــي اليوم، فانه  للفرد الواحد ف
سيسد حاجة حوالي ٤ ماليني 

ــخص، واملشروع الذي قبله  ش
يسد حاجة مليون وربع املليون 
اضافة الى مشاريع اخرى، فانه 
سوف يغطي احلاجة الفعلية 

ويفيض منها.
* الى اي عام سوف تغطي هذه 

املشاريع حاجة احملافظة؟
ــمل  وتش  ،٢٠٤٥ ــام  ع ــى  ال  -

ــاء البصرة  ــة م ــروع حتلي مش
ــاريع  ــر اضافة الى املش الكبي
االخرى، حيث ستكفي حاجة 
ــاه الى العام  ــة من املي احملافظ
ــة ازمات او  ــن دون اي املذكور م

شحة.
ــروع  ــالل زيارتكم ملش * من خ
ــر، ما مدى  ــرة الكبي ماء البص
ــي االلتزام  ــركات ف جدية الش

مبوعد التنفيذ؟

ــة  إمكاني ــاك  هن ــزال  ت ال   -
احملدد،  ــد  املوع ــالل  التنفيذ خ
ــه في  ــا تعرفون ان ــن كم ولك
ــد حصلت  ــرة ق ــرة االخي الفت
ــرب موقع  ــرات ق ــاك تظاه هن
ــل املواطنني  ــن قب ــروع م املش
من اجل املطالبة بتشغيلهم 
ــاق نوعا ما  ــه، وهذا االمر اع في
فان  ولذلك  ــروع،  املش ــذ  تنفي

السلطات احمللية في احملافظة 
ــا إلنهاء  ــوة للتعاون معن مدع
هذه احلالة ووضع حل مناسب 
ــتمرار العمل  لها من اجل اس
ــكل طبيعي في املشروع،  بش
ــر  ــهر العاش ونأمل خالل الش
ــال  ــركات باكم ــوم الش ان تق

ــاك  ــان هن واال ف ــاريعها،  مش
ــا  نتخذه ــة  قانوني ــراءات  اج
ــر  ــي الوزي ــم، ألن معال بحقه
وتعليماته  ــه  ــدر توجيهات اص
ــا وغير  ــذا املوعد ثابت بكون ه
قابل للتأجيل نهائيا، وبعدها 
ــوف تتعرض الشركات الى  س
ــب  ــة مبوج ــاءلة القانوني املس

بنود العقد املبرم معها.
ــات الدولية  * ما تعاون املنظم
واليونيسيف في مجال توفير 
ــرب في  ــة للش ــاه الصاحل املي
ــاك  ــل هن ــررة، وه ــق احمل املناط
ــيق بني الدائرة وخصوصا  تنس

في املوصل وكركوك؟
ــان  دوليت ــان  منظمت ــاك  هن  *
ــان  تابعت ــاك  هن ــالن  تعم
ــا منظمة  ــدة هم ــألمم املتح ل

وهاتان  واليونيسيف،   (UNDP)
املنظمتان ومبوجب االمكانيات 
ــب  وحس ــا  لديهم ــرة  املتوف
ــل  حتص ــي  الت ــاعدات  املس
ــدول االخرى من  عليهما من ال
ــدول املتضررة،  ــة ال ــل اغاث اج
ــدة بتوجيه  ــوم االمم املتح فتق
هذه املبالغ للدول ومنها العراق 
احملررة،  ــق  للمناط ــا  وخصوص

املنظمات  ــذه  ه ــان  ف ــك  ولذل
ــاريع  ــت في عدة مش ــد دخل ق
ــى االرض كصيانة  موجودة عل
وتأهيل، علما انهم ال يدخلون 
في مشاريع جديدة.. وان هناك 
ــا معهم منذ  ــيقا وتعاون تنس
ــي  ــا ف ــة خصوص ــرة طويل فت

مجال جتهيز مادة الكلور.
ــي  ف ــاكل  مش ــاك  هن ــل  ه  *
الكلور  ــادة  م ــز  موضوع جتهي

وخصوصا احملافظات؟
ــابقا كانت التخصيصات  - س
ــة  ــة للتصفي ــة املمنوح املالي
املديرية  ــى  ال تأتي  ــم  والتعقي
ــاء، وبدورها تقوم  ــة للم العام
ــركات  ــود مع الش ــل عق بعم
املتخصصة لتجهيز هذه املواد، 

ــود مركزية، ونحن  اي انها عق
بدورنا نقوم بتوزيعها في ضوء 
ــات.. ولكن  ــة للمحافظ احلاج
بعد نقل الصالحيات، فان هذا 
ــور التي مت نقلها  االمر من االم
ــات،  احملافظ ــات  صالحي ــى  ال
ــكل  ــل بش ــم تنق ــا ل ولكنه
ــم تخرج من  ــح، حيث ل صحي
ــط  والتخطي ــة  املالي ــي  وزارت
ــغ اخلاصة  ــد املبال ــم حتدي ويت
ــا  ــم، وامن ــة والتعقي بالتصفي
ــغ معينة  ــال مبال قاموا بارس

ــا  بدوره ــي  الت ــات  للمحافظ
ــك كانت  ــا، ولذل ــرف به تتص
ــات املاء  ــغ ملديري ــة املبال حص
ــة قليلة،  ــي احملافظات حص ف
ــحب هذه  ــا نحن فقد مت س ام
ــات منا، ولكن هذا  التخصيص
ــزءا منها،  ــام مت اعطاؤنا ج الع
ــار  دين ــارات  ملي  ٦ ــدود  بح اي 
ــتثمارية،  االس املوازنة  ــن  ضم
ــة العامة  ــت املديري ــد قام وق
ــغ ٣ مليارات  للماء بتوزيع مبل
ــات املاء في  ــى مديري ــار عل دين
االحتياج  ــب  ــات حس احملافظ
ووفق عدد السكان املتواجدين 
هناك، وسوف نوزع قريبا املبلغ 
ــر  ــهر العاش املتبقي في الش
ــك ألننا  ــام، وذل ــذا الع ــن ه م
ــى ان يكون متزامنا  نحرص عل
ــرا، لكي ال  ــم الكولي مع موس
ــه املديريات بطريقة  تتصرف ب
اخرى، حيث سوف تقوم حينها 
بشراء املواد اخلاصة بالتصفية 
والتعقيم. واننا نرجح ونفضل 
ــذه التخصيصات  ــود ه ان تع
املالية للمديرية العامة للماء 
ــوم بتوزيعها مبوجب  ــي تق لك
معرفتها على مديريات املاء في 
ــراء  احملافظات او تقوم هي بش
ــالل التعاقد  ــواد من خ هذه امل
مع الشركات املتخصصة كما 

كانت تفعل سابقا.
* ملن يعود القرار في ذلك؟

ــوزارة  ل ــود  يع ــرار  الق ــذا  ه  -
التخطيط بالتأكيد، او ان هذه 
الوزارة عندما تقوم بتخصيص 
ــدد  حت ــات  للمحافظ ــغ  مبال
ــات  ــة للمديري ــغ الكافي املبال
ــوان  بعن ــميها  وتس ــا  وتبوبه
ــراء  لش ــة  مخصص ــغ  مبال
ــم  والتعقي ــة  التصفي ــواد  م
ــتطيع احملافظة  ــث ال تس بحي
ــكل آخر وال  ــرف بها بش التص
ــة، مديرية املاء  ــة املعني املديري
ــا  ــرف به ــة تتص ــي احملافظ ف
ــكل آخر. ويفضل وحسب  بش
ــي الوزير ان  ــر معال وجهة نظ
ــة للوزارة  تبقى هذه الصالحي
ــتطيع حتديد مصادر  لكي نس
ــون  ــن ان تك ــدال م ــد، ب التوري
ــاك  ــة، الن هن ــادر مختلف مص
ــور غير نقية  نوعيات من الكل
ــزة  ــالف اجه ــي ات ــببت ف تس
الكلور، ولذلك فان الغرض من 
ــة للوزارة  ــاء هذه الصالحي ابق
ــيطرة  ــون هناك س تك ــي  لك
ــى النوعية اجليدة،  مركزية عل
ــواء مواد الشب او الكلور او  س
ــر، وهذه هي  ــحوق القاص املس
ــترط  مواد تخصصية جدا يش
ــاك متخصصون  ــون هن ان يك

فيها.
* هل هناك مشاريع من املؤمل 
ــم افتتاحها واجنازها في  ان يت

القريب العاجل؟
ــروع  ــاز مش ــل اجن ــن املؤم - م
ــعة ١٦ الف  ــارة بس ماء العم
ــوم، وهو  ــي الي ــر مكعب ف مت
ــروع مهم ملدينة العمارة  مش
ويخدم مركز احملافظة، ونتأمل 
ــام ان يتم  ــل نهاية هذا الع قب
ــروع  افتتاحه، كما هناك مش
آخر في محافظة ديالى اسمه 
مشروع السادة واجلبور بسعة 
٤ آالف متر مكعب في الساعة، 
وايضا من املؤمل ان يتم اجنازه 
نهاية العام وافتتاحه، وكذلك 
ــا  ــرة، كم ــاء البص ــروع م مش
نعمل على تفكيك العديد من 
املشاكل التي تواجه املشاريع 
ــكل  ــتمرار بش ــن اجل االس م
ــي يتم اجنازها  صحيح وبالتال

ان شاء اهللا.
* كلمة اخيرة؟

- نشكر كادر صحيفة (البينة 
اجلديدة) ونتمنى لها املوفقية 

والنجاح.

أجرى الحوار/ وسام نجم وفراس البلداوي

الزميالن اِّـحاوران مع البلداوي
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كل املشاريع قيد التنفيذ والتي كانت مستمرة قبل عام ٢٠١٤ والبالغ عددها حوالي (٣١) مشروعا حاليا، مت استئناف العمل بها هذا العام والعام املاضي، ٢٠١٨ و٢٠١٩، 
ــتنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم ٢٣٧ لسنة ٢٠١٥، ونقوم حاليا بتصفية  ــخ العقد رضائيا في عام ٢٠١٥ اس ــركات املنفذة لها فس ــاريع طلبت الش ولم يتبق اال (٤) مش
ــم  ــاكل في قس ــاريع االخرى متت اعادة العمل بها، رغم  وجود بعض املش ــركات املنفذة لكي نعلنها مرة اخرى للتنفيذ، وان كل املش االمور العالقة بيننا وبني هذه الش
منها، خصوصا في الفترة السابقة التي تضمنت معوقات متنع التنفيذ، والتي قسم منها يعود الى الشركات املنفذة والقسم اآلخر منها يعود الى االجراءات الوزارية، 
ــاريع مبا فيها املشاكل واملعوقات التي حتول دون اكمال تنفيذها. اننا ونتيجة  ــتاذ بنكني ريكاني، قام باالطالع على تفاصيل هذه املش ولكن بعد مجيء الوزير احلالي االس
للمتابعة املستمرة والدقيقة من قبل معالي الوزير، توصلنا الى حلول ملعظم هذه املشاكل، وان كثيراً من الشركات عادت بالتنفيذ بوتيرة جيدة ومتصاعدة، على الرغم 

من ان قسماً من املشاكل ما زالت عالقة ونحاول حلحلتها ومعاجلتها..

@bfl@›◊@Ú»ibnfl@Â«@�̋ öœ@ÚÓ„aÜÓfl@p¸Ï†@‚bÓ‘€a@Êbv‹€a@‚bËfl@·Ác@Âfl
Òäñj€a@Úƒœb™@ø@¥‰üaÏ‡‹€@bÁ7œÏmÎ@läí€a@ÍbÓfl@ ÏôÏ∂@’‹»nÌ

@Êbn‡ƒ‰fl@⁄b‰Á
@Ê˝‡»m@ÊbnÓ€ÎÖ

@ÒÜznΩa@·flˇ€@Êbn»ibm
@pbÓ„bÿfl�a@kuÏ∂
@kéyÎ@bËÌÜ€@ÒäœÏnΩa
@>€a@paÜ«béΩa

@fiÎÜ€a@Âfl@bËÓ‹«@›ñ§
@ÚqbÀg@›uc@Âfl@ÙäÅ˛a

ÒâäönΩa@fiÎÜ€a

المهندس محمود عبد الصاحب البلداوي مدير عام مديرية الماء في وزارة اإلعمار واإلسكان لـ «                    »:

NO.3263.TUE.17.SEP.2019 العدد (٣٢٦٣) الثالثاء ٩/١٧/ ٢٠١٩ 

مشروع ماء البصرة الكبري



أيام قليلة تفصلنا عن انطالقة الدوري 
أغلب  أنهت  حيث  املمتاز،  العراقي 
اجلديد  للموسم  حتضيراتها  األندية 
من  عشر  الثامن  في  بدايته  املقرر 

الشهر اجلاري يوم اخلميس املقبل.
وسعت األندية للدخول في معسكرات 
للمنافسة،  العبيها  لتهيئة  تدريبية 
والعبني  احملترفني  مع  التعاقد  وجرى 
تلك  ووسط  الصفوف،  لدعم  جدد 
مميزة  أسماء  هناك  التحضيرات 
ستكون عالمة فارقة وركيزة حقيقية 
في املوسم احلالي.ويسلط  الضوء في 
التقرير التالي على األسماء التي يتوقع 
بنتائج  مؤثرًا  دورًا  وتلعب  تتألق  أن  لها 

فرقها في املوسم اجلديد:
كرار جاسم

الشرطة  امتالك  من  الرغم  على 
املميزين  الالعبني  من  مجموعة 
كرار  أن  إال  البصمة،  أصحاب  والنجوم 
باخلبرة  ا  متسلحً سيكون  جاسم 
والنضج الكروي الذي يتيح له الفرصة 
في التألق وإثبات الذات مع فريقه خالل 
املوسم اجلديد، خصوصا وأنه بدأه بتألق 
الزوراء  أمام  السوبر  كأس  في  واضح 

وساهم في تتويج فريقه باللقب.
محمد قاسم

خبرة  اجلوية  القوة  العب  اكتسب 
كبيرة وشق طريقه للمنتخب الوطني 
فريقه،  مع  قدمه  مميز  موسم  بعد 
للتألق  ا بقوة  وسيكون الالعب مرشحً

ميلك  مهاري  الالعب  األضواء،  وخطف 
التمرير  يجيد  امللعب  في  واسعة  رؤية 
احلرة  الركالت  بتركيز خطر في  ويسدد 
وبالتالي  اجلزاء  منطقة  داخل  ومخادع 
متوقع لهذا الالعب أن يخطف األضواء 

في املوسم احلالي.
عالء عباس

البقاء  قرر  القناص،  الزوراء  مهاجم 
ستكون  االحتراف  ونسيان  الفريق  مع 
الفريق مبا ميلكه  لقيادة  فرصته كبيرة 
على  وقدرة  عال  تهديفي  حس  من 
الضغط الكبير على مدافعي اخلصوم، 
ومبا يضمه الفريق من خط وسط جيد 
على  حقيقي  منافس  عالء  سيكون 

لقب الهداف.
سجاد رعد

في نفط الوسط سيكون القادم اجلديد 
سجاد رعد حتت األضواء بعد موسمني 
متميزين مع النجف والكهرباء قبل أن 
يجد نفسه بفرصة حقيقية مع فريق 

مييز  ما  الوسط،  نفط  بحجم  منافس 
هذا الالعب فلسفته اخلاصة التي متيزه 
أنه صانع لعب من  امللعب، كما  داخل 
هائلة  تسديدات  وميتلك  املميز  الطراز 

ومفتاح حقيقي لفريقه.
محمد داود

أبرز  من  واحد  املميز   النفط  مهاجم 
املواهب والطاقات الكبيرة منذ أكثر من 
النفط  مع  مستقر  وهو  مواسم  ثالثة 
يتمتع  بالفريق  املؤثر  العنصر  ويعد 
بقوة انفجارية هائلة، ورغم أن اإلصابة 
أبعدته عن املنافسة على لقب الهداف 
املنتخب  من  وحرمته  املاضي  املوسم 
الوطني بعد دعوته بشكل مباشر هذا 
الظهور  على  ا  عازمً سيكون  املوسم 
اجلوالت  في  كان  وأنه  ا  خصوصً بقوة 
األخيرة سببًا رئيسيًا في عودة النفط 
بعد  الترتيب  بالئحة  الرابع  للمركز 

شفائه وعودته بقوة مع الفريق.

جنايات  محكمة  قاضي  قرر 
تأجيل  االثنني،  امس  الرصافة، 
النطق بقرار احلكم بحق املتهمني 
الدولي  النجم  ترشح  أوراق  بتزوير 
النتخابات  درجال  عدنان  السابق 

احتاد الكرة.
إن قاضي محكمة  وقال مراسلون 
تأجيل  قرر  الرصافة  جنايات 
من  كل  بحق  احلكم  بقرار  النطق 
صباح رضا ووليد طبرة وستار زوير، 
املتهمني بقضية تزوير أوراق ترشح 

عدنان درجال إلى األحد املقبل.

ومن املقرر أن يعقد درجال اجتماعاً 
مع نائب رئيس االحتاد العراقي لكرة 
القدم، علي جبار مساء اليوم، من 
درجال  تنازل  حول  التفاوض  أجل 

عن القضية.
القدم،  لكرة  العراقي  االحتاد  وكان 
قرر عدم االستجابة لشروط درجال 
وإجراء  أعضائه  استقالة  بتقدمي 

انتخابات جديدة.
الى ذلك انتهى منذ قليل اجتماع 
من  القدم،  لكرة  العراقي  االحتاد 
وضعها  التي  الشروط  بحث  اجل 
عدنان  السابق،  الدولي  النجم 

درجال، من اجل التنازل عن قضية 
احملاكم  لدى  ترشيحه  اوراق  تزوير 

العراقية.
مقره  في  اجتماعه  االحتاد  وعقد 
علي  من  كل  وحضره  امس  ظهر 
موسى  وفالح  زغير  وكامل  جبار 
كرمي  ويحيى  الزاملي  وغالب 

واحسان االزيرجاوي ومالح مهدي.
وقال عضو احتاد الكرة غالب الزاملي 
إن «احتاد الكرة بحث في اجتماعه 
وضعها  التي  الشروط  اليوم 
عدنان  السابق  الدولي  الالعب 
الدعوى  سحب  اجل  من  درجال 

التي قدمها ضد االحتاد بشان تزوير 
اوراق ترشحه النتخابات االحتاد».

الكرة  احتاد  «اعضاء  أن  واوضح 
وباالجماع قرروا عدم املوافقة على 
االستقالة  بتقدمي  درجال  طلب 
مبيناً  جديدة»،  انتخابات  واجراء 
الهيئة  الى  متروك  االمر  «هذا  ان 

العامة الحتاد الكرة».
الكرة  احتاد  يعقد  ان  املقرر  ومن 
اجتماعاً مع درجال مساء اليوم من 

اجل ابالغه بقرار االحتاد.
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توقفت املفاوضات بني إدارة نادي 
القاسم، واملدرب الشاب قصي 
شوطا  قطعا  بعدما  منير، 

طويال.
اإلدارية  الهيئة  رئيس  وقال 
في  الكعبي،  حسني  للنادي، 
مع  املفاوضات  إن  تصريح  
املدرب قصي منير توقفت، بعد 
الفني  الطاقم  على  االختالف 

املساعد له.
قصي  على  «اقترحنا  وأوضح: 
فيما  املدينة،  من  مدربني  منير 
طاقمه  اختيار  على  أصر 
ميزانية  يرهق  وهذا  املساعد، 

النادي».
واضحة  كانت  «اإلدارة  وتابع: 
منير،  قصي  مع  كبير  بشكل 
نحن نحترم إمكانياته كمدرب، 
الصفقة  تتم  أن  نرغب  وكنا 

للفريق..  إضافة  يشكل  ألنه 
اليومني  خالل  ستسعى  اإلدارة 
املقبلني لتسمية املدرب اجلديد، 

ألن الوقت يداهمنا».
يشار إلى أن قصي منير، طالب 
اإلدارة بتسمية طاقمه املساعد 
املؤلف من عدي عمران وتيسير 
حسني  وعلي  احلسني،  عبد 

جليل مدرب حراس املرمى.
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لالحتاد  العمومية  اجلمعية  عقدت،   
االثنني،  امس  القدم  لكرة  العربي 
اجتماعها الـ ٢٥ غير العادي في مدينة 
جدة السعودية، والذي على ضوئه سيتم 

تزكية رئيس جديد جمللس إدارة االحتاد.
االحتاد  جمللس  اجتماع  ذلك،  وسيسبق 
االحتاد  رئيس  برئاسة   ٦٩ الـ  دورته  في 

إلستعراض  روراوه،  محمد  املكلف 
والفنية  واملالية  اإلدارية  التقارير 
املتعلقة  العامة  األمانة  من  املقدمة 
االحتاد  ومسابقات  وأنشطة  ببرامج 
محمد  «كأس  مسابقة  مقدمتها  وفي 
للموسم  األبطال  لألندية  السادس» 
الرياضي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ التي تأتي امتداداً 
السابقة،  العربية  األندية  ملسابقات 

اجلمعية  اجتماع  في  لعرضها  وذلك 
العمومية للمصادقة عليها.

لكرة  العربي  لالحتاد  العام  األمني  وأكد 
األمانة  أن  السلمي،  اهللا  رجاء  القدم 
اخلاصة  التحضيرات  كافة  أمتت  العامة 
بإنعقاد اجلمعية العمومية غير العادي 
واجتماعي مجلس االحتاد في دورتيه الـ 

٦٩ والـ ٧٠.
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يعيشها  التي  األحداث  أن  شك  ال 
األخيرة،  الفترة  في  العراقي  الطلبة 
تدل على وجود أزمة حقيقية وضعت 

تاريخ النادي على حافة الهاوية.
من  أنه  رغم  الكثير،  عانى  الطلبة 
العراقية  الكرة  في  املهمة  األقطاب 
في  ألقاب   ٥ بـ  سابق،  وقت  في  وتوج 

الدوري العراقي.
الطلبة  أزمة  أسباب  ونستعرض 
واحللول املمكنة بعد تهديده بسحب 
النحو  على  اآلسيوية،  الرخصة 

التالي:
بداية األزمة 

األولية خالل السنوات  املؤشرات  رغم 
املاضية والتي كانت تنذر بعاصفة قد 

تهز النادي، لكن لم تتغير األمور.
بشكوى  الفريق  من  العبًا   ١٦ وتقدم 
فيه  يطالبون  اآلسيوي  االحتاد  لدى 

القاري  االحتاد  ليرسل  بحقوقهم، 
خطابًا شديد اللهجة لالحتاد العراقي 
بضرورة سحب الرخصة اآلسيوية من 
للدرجة  بالهبوط  ومعاقبته  النادي 

األولى.
سوء اإلدارة

جنم الطلبة السابق علي وهيب، والذي 
تابع القضية عن قرب، أوضح أن أساس 
األزمة يعود لسوء اإلدارة التي لم تنفذ 

واجباتها.
متتلك  لم  الطلبة  إدارة  أن  وهيب  ونوه 
الالعبني  مع  التعاقدات  إبرام  في  رؤية 

عن  احلنكة  غابت  حتى  واملدربني، 
الفريق وغرق الطلبة بديون كثيرة وبات 
قبل  من  واملعاقبة  بالهبوط  مهددًا 

االحتاد اآلسيوي.
تستمع  لم  اإلدارة  أن  إلى  وأشار 
للنصائح ولن تكترث ملشاعر اجلماهير 

التي  والتظاهرات  املطالبات  رغم 
التعليم  وزارة  أبواب  على  خرجت 

العالي.
صمت الوزارة

احلديث  رفضت  العالي  التعليم  وزارة 
وذكرت  النادي،  قضية  تفاصيل  عن 
متراكمة  األزمة  أن  سابق  حديث  في 
الذين  الالعبني  أن  حتى  سنوات،  منذ 
قبل  النادي  مثلوا  شكواهم،  كسبوا 
السهيل،  قصي  الدكتور  يستلم  أن 
هناك  أن  يعني  ما  الوزارية،  احلقيبة 
إيضاح  دون  العمل  في  واضح  تلكؤا 

تفاصيل أكثر.
الوزير  أن  أكدوا  الوزارة  من  املقربون 
احلالية  اإلدارة  عمل  من  غاضب 
ميلكون  وال  التدبير  بقليلي  ووصفهم 
التخطيط وال القدرة على التعامل مع 

الواقع الذي يعيشه النادي العراقي.
التصريح  وعدم  الصمت  هذا  ومع 
يستمر  الوزارة،  قبل  من  الرسمي 

املظاهرات  خالل  من  اجلماهير  ضغط 
املتكررة على أبواب الوزارة.

حلول متوقعة
محمد  اإلدارية  الهيئة  رئيس  نائب 
الهاشمي، أوضح أن الطلبة سيتجاوز 
من  احملدد  الزمني  السقف  وفق  األزمة 
الطلبة  وأن  اآلسيوي،  االحتاد  جانب 

سيكون حاضرًا في املوسم اجلديد.
العالي  التعليم  وزارة  أن  إلى  ولفت 
النادي  على  املترتبة  الديون  ستسدد 
إلى  الشكاوى  قدموا  الذين  لالعبني 

االحتاد اآلسيوي.
عضو رابط إنقاذ النادي، أمير الدراجي، 
أوضح أن تخصيص املال وحده ال يعني 

أن الطلبة سيتعافى.
الشباب  وزارتي  الدراجي،  وطالب 
بضرورة  العالي،  والتعليم  والرياضة 
عاشها  التي  املظلمة  احلقبة  إنهاء 

النادي خالل السنوات املاضية.
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اكد مدرب نادي الدحيل القطري روي فاريا، ان االمور ال 
تسير بالشكل املطلوب مع مهاجم املنتخب الوطني 
مهند علي «ميمي»، مبيناً انه ينتظر التقرير الطبي 

الصابته.
امام  الدحيل  مباراة  خالل  لالصابة  ميمي  وتعرض 
الريان ضمن االسبوع الثالث من دوري جنوم قطر، امس  

االول االحد.
املباراة،  عقب  الذي  الصحفي  املؤمتر  في  فاريا  وقال 
من  للمزيد  يحتاج  االن  حتى  جديد  العب  «مهند  إن 
الوقت للتأقلم مع اجملموعة وهو يعمل بشكل قوي 
في التدريبات ويجتهد ويقدم ما لديه والى االن االمور 
ال تسير بالشكل املطلوب معه كهداف وهو امر مؤثر 

بشكل واضح على الفريق  ».
واضاف أن «ميمي مطالب بالبحث عن حلول للخروج 
انه  التسجيل واعتقد  القدرة على  من منطقة عدم 
سيقوم بذلك قريبا، واالن نحن في انتظار تقرير يحدد  

اصابة الالعب».
بعضلة  اصيب  ميمي  ان  الى  االولية  التقارير  وتشير 
الطبي  التقرير  يصدر  ان  املقرر  من  حيث  «الكالف»، 

اخلاص به مساء اليوم.
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املاء  العراق لكرة  اندية  احرز فريق اجليش لقب بطولة 
مسبح  في  للسباحة  املركزي  االحتاد  نظمها  التي 
الشعب االوملبي استمرت ألربعة ايّام مبشاركة ثمانية 
واجلنسية  واالعظمية  والشرطة  اجليش  هي  اندية 

والسالم والدفاع املدني واحلشد وغاز الشمال.
وجاء لقب اجليش بفوزه على فريق الشرطة بخمسة 
أهداف لهدف فيما حل فريق االعظمية باملركز الثالث.

املركزي  السباحة  احتاد  في  احلكام  جلنة  رئيس  واكد 
البطولة  من  النسخة  «هذه  ان  محمد   جاسم 
شهدت مشاركة واسعة من قبل االندية بعد ان كانت 
ان  مبينا  فقط»،  اندية  اربعة  على  تقتصر  املشاركة 

«نظام البطولة وفق التسقيط الفردي».
وتأتي هذه البطولة ضمن اجندة احتاد السباحة بهيأته 
االدارية اجلديدة في توسيع رقعة مشاركة االندية في 
الفئات  مختلف  في  االحتاد  يقيمها  التي  البطوالت 

العمرية.
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الذي  دا سيلفا،  نيمار  البرازيلي  النجم  أقرَّ 
انتصارا  جرمان  سان  باريس  فريقه  منح 
صعبا على ستراسبورغ (١-٠) في أول ظهور 
رسمي له هذا املوسم، بأنه كان يريد مغادرة 

النادي الباريسي، لكنهم رفضوا.
ولم يعر صاحب الـ٢٧ عاما، الذي شدد على 
أنه لن يتحدث مجددا عما دار خالل اآلونة 
االستهجان  بصافرات  اهتمام  أي  األخيرة، 
إس  «بي  جماهير  رفعتها  التي  والالفتات 
احتضنها  التي  املباراة  خالل  ضده  جي» 

ملعب «حديقة األمراء».
وذكر في تصريحات بعد املباراة: «اجلميع 

لقد  الرحيل.  في  رغبتي  يعلم  كان 
سان  في  العب  أنا  اآلن  أعلنتها. 

سعيدا  أكون  أن  وأريد  جرمان، 
داخل امللعب وخارجه».

ونفى نيمار، الذي رفض الدخول 
خالل  دار  ما  حول  تفاصيل  في 
أي  وجود  الصيفي،  امليركاتو 
بطل  إدارة  وبني  بينه  مشاكل 
«الليغ آ»، وقال في هذا الصدد: 
«ليست لدي أي مشاكل مع 

النادي».
وتابع: «فعلت كل ما بوسعي 
لم  لألسف  لكن  للرحيل، 
بات  هذا  كل  يتركوني، 
أفكر  وأنا  املاضي،  من  جزءا 

أنا  اآلن  اآلن في سان جرمان. 
مستمر هنا، وسأبذل قصارى جهدي 

ملساعدة الفريق. اللعب على ملعبنا 
سيكون مثل اللعب خارجه بالنسبة 
لي، اعتدت على صافرات االستهجان 

الذين  األشخاص  نفس  مسيرتي.  طيلة 
احتفلوا  من  أنفسهم  هم  انتقدوني 

بهدفي» .

خسر احلكمة اللبناني مباراته 
الدين  حسام  دورة  في  األخيرة 
اجملمع  أمام   ٢٩ الـ  احلريري 
البترولي اجلزائري بنتيجة (٦٨–
مباراة هامشية ضمن  في   (٤٧
خرج  بعدما  الثانية،  اجملموعة 

الفريقان من املنافسة.
نسبي  بتفوق  األرباع  وجاءت 
انتهت  حيث  اجلزائري  للفريق 

(٢٠–٩، ١٥–١٦، ١٦–١٦ و١٧–٦).
 ١٨ شريف  هشام  وسجل   
البترولي  للمجمع  نقطة 
العب  أفضل  فأصبح  اجلزائري، 

عبداهللا  وأضاف  اللقاء،  في 
 ١٢ مع  نقطة،   ١٤ حمديني 
حاسمة،  متريرات  و٣  متابعة 
 ١٢ تواتي  صديق  سجل  بينما 

نقطة مع ١٣ متابعة .
سجل  املقابلة  اجلهة  ومن 
 ١٢ هاريس  دارنيل  للحكمة 
نقطة مع ٤ متابعات وأضاف ٩ 

نقاط مع ٦ متابعات.
في  البطولة  وتستكمل   
غدا  النهائي  نصف  مواجهتي 
بيروت  يلتقي  حيث  اإلثنني، 
مبواجهة  والرياضي  هوبس  مع 

االحتاد السكندري املصري .

املوسم  هذا  العائد  سيتي  نوريتش  حقق 
القدم  لكرة  املمتاز  اإلنكليزي  الدوري  إلى 
اخلامسة،  املرحلة  في  كبرى  مفاجأة 
بتغلبه على ضيفه مانشستر سيتي بطل 
املوسمني املاضيني ٣-٢، ما سمح لليفربول 

باالبتعاد في الصدارة.
بالكثير  يعج  الذي  سيتي،  نوريتش  تغلب 
سيتي  مانشستر  على  اإلصابات،  من 
التي  املباراة  اللقب بنتيجة ٣-٢ في  حامل 
االنكليزي  الدوري  ضمن  بينهما  جرت 
املمتاز لكرة القدم، في لقاء شهد تسجيل 
املهاجم تيمو بوكي هدفاً وتهيئة آخر في 
انتصار ال ينسى على ملعب كارو رود. وغاب 
ظل  في  نوريتش،  تشكيلة  عن  العباً   ١١
معاناة الكثيرين من إصابات خالل العطلة 
الدولية، لكن هذا لم يوقف الفريق الصاعد 
بالعبي  هزمية  أول  إنزال  عن  األضواء  لدوري 
وهذه  املوسم،  هذا  غوارديوال  بيب  املدرب 
اخلسارة هي األولى له في الدوري املمتاز منذ 
يناير ٢٠١٩، واألولى أمام فريق صاعد حديثا 

إلى دوري األضواء في عهد مدربه غوارديوال
الذي يتولى منصبه منذ ٢٠١٦.

منذ  الدوري  في  له  األولى  وباخلسارة 
املوسم  في  نيوكاسل  أمام  السقوط 
ثانيا  سيتي  مانشستر  بقي   ،١-٢ املاضي 
وعانى  ليفربول.  مع  اتسع  الفارق  لكن 
العبه  بغياب  متأثرا  وبدا  دفاعيا،  سيتي 
الذي يتوقع غيابه  إميريك البورت  الفرنسي 
بعد عملية جراحية في  نحو ستة أشهر 
الركبة اليمنى.وتقدم نوريتش بكرة رأسية 
تقدمه  وعزز  ركنية،  ركلة  بعد  ماكلني  من 
ثغرات  كشفت  سريعة  مرتدة  هجمة  اثر 
في اخلط اخللفي السيما مع قلبي الدفاع 
واإلنكليزي  أوتامندي  األرجنتيني نيكوالس 
كانتويل  الى  الكرة  فوصلت  ستونز،  جون 
شباك  الى  سهلة  ليحولها  بوكي،  من 
الفارق  أغويرو  وقلّص  إيدرسون.  البرازيلي 
الى هدف واحد، بتسجيله من كرة رأسية.

خطأ دفاعيا قاتال
سيتي  ضغط  على  مباشرة  بوكي  ورد 
خطأ  بعد  سجل  إذ  الثاني،  الشوط  في 
انتزاع  شهد  أوتامندي،  من  قاتل  دفاعي 
مواطنه إمييليانو بوينديا الكرة منه على 

بوكي  الى  متريرها  قبل  املنطقة،  مشارف 
الفنلندي  ورفع  بسهولة.  سجلها  الذي 
رصيده الى ستة أهداف هذا املوسم، بفارق 
خلف  وهدفني  الثاني،  أغويرو  خلف  هدف 
غوارديوال  ودفع  أبراهام.  تشلسي  مهاجم 
بعدد من مفاتيح الهجوم مثل البلجيكي 
إيلكاي  األملاني  من  (بدال  بروين  دي  كيفن 
جيزوس  غابريال  والبرازيلي  غوندوغان) 
(بدال من اإلسباني دافيد سيلفا) واجلزائري 
سيلفا). برناردو  من  (بدال  محرز  رياض 
رودري  عبر  بتسجيل هدف  واكتفى سيتي 
بينما  قوية،  بتسديدة   ٨٨ الدقيقة  في 
تكفل حارس نوريتش الهولندي تيم كرول 

مبحاوالت الدقائق األخيرة.
بورمنوث يهزم إيفرتون

ضيفه  على  بورمنوث  فريق  فاز  جانبه،  من 
التي جمعتهما. املباراة  ٣-١ خالل  إيفرتون 
ويلسون  كاليوم  بورمنوث  أهداف  وسجل 

(هدفني) في الدقيقتني ٢٣ و٧٢ وريان فراسير 
سجل في الدقيقة ٦٧،  بينما 
إيفرتون  مينيك هدف  و د

كالفيرت ليوين في الدقيقة ٤٤.
في  نقاط  سبع  إلى  رصيده  بورمنوث  ورفع 
املركز الثامن، بفارق األهداف أمام ويستهام 
وساوثهامبتون وإيفرتون أصحاب املراكز من 

التاسع للحادي عشر على الترتيب.
بني  القمة  مباراة  انتهت  اخر  جانب  من 
في   ١-١ بتعادلهما  ميونيخ  وبايرن  اليبزيغ 
باير  ضيفه  دورمتوند  بوروسيا  لقن  حني 
نظيفة  برباعية  بسحقه  درساً  ليفركوزن 
الرابعة من بطولة أملانيا لكرة  في املرحلة 

القدم.
وبقي اليبزيغ في الصدارة برصيد ١٠ نقاط 
دورمتوند  عن  واحدة  نقطة  بفارق  متقدماً 

ونقطتني عن بايرن ميونيخ.
البافاري  للنادي  األيسر  الظهير  وأصيب 
التحمية  االبا خالل فترة  دافيد  النمساوي 
قبل انطالق املباراة فاضطر املدرب الكرواتي 
بواتنغ  جيروم  إشراك  إلى  كوفاتش  نيكو 

ونقل الفرنسي لوكاس هرنانديز إلى مركز 
الظهير األيسر .

وفاجأ الضيوف أصحاب األرض بهدف مبكر 

لينفرد  بينية  كرة  مولر  توماس  مرر  عندما 
باحلارس  ليفاندوفسكي  روبرت  البولندي 

اجملري بيتر غوالشي ويسدد عن يساره (٣).
املوسم  هذا  السابع  هو  والهدف 
لترتيب  صدارته  فعزز  لليفاندوفسكي 
عشر  السابع  الهدف  أنه  كما  الهدافني. 
الذي يدخل مرمى غوالشي في ٩ مواجهات 

ضد الفريق البافاري .
وكاد ليفاندوفسكي يضاعف الغلة لفريقه 
عليها  سيطر  الضعيفة  تسديدته  لكن 
حارس اليبزيغ بسهولة (٩)، ثم رأسية أخرى 

له مرت فوق العارضة (١٤).
واحتسب  أفضليته  البافاري  الفريق  وتابع 
له احلكم ركلة جزاء لكنه تراجع عن قراره 
أن  قبل   ،(٣٩) الفيديو  تقنية  مراجعة  بعد 
يحتسب ركلة جزاء لاليبزيغ بعد مخاشنة 
هرنانديز للدمناركي يوسف بولسن، فانبرى 
مدركاً  فورسبرغ  إميل  السويدي  لها 

التعادل في الوقت بدل الضائع من الشوط 
األول.

وظهر اليبزيغ بشكل مغاير متاماً في الشوط 
من  أكثر  ميونيخ  بايرن  مرمى  وهدد  الثاني 
مرة لكن تألق احلارس مانويل نوير حال دون 
إضافة الهدف الثاني، في حني كان الفريق 
النتيجة  حسم  من  جداً  قريباً  البافاري 

رفع  عندما  األخير  الرمق  في  ملصلحته 
جوشوا كيميش كرة داخل املنطقة 

من ركلة ثابتة تطاول لها نيكالس 
أصابع  المست  برأسه  سوله 

بالقائم  وارتطمت  احلارس 
نهاية  احلكم  يعلن  أن  قبل 

املباراة.
دورمتوند  بوروسيا  وعاد 
االنتصارات  سكة  إلى 
املرتقبة  قمته  قبل 
برشلونة  ضيفه  ضد 

عندما  اإلسباني 
على  تغلب 

باير  ضيفه 
 ٤ ليفركوزن 

- صفر.
ستغل  ا و

سيا  و ر بو

خ  با د نشنغال مو
باير  خسارة 

ليفركوزن وصعد 
اخلامس  املركز  إلى 

على  الثمني  بفوزه 
بهدف  كولن  مضيفه 
وحيد سجله الفرنسي 
احلسن بليا في الدقيقة 

.١٤
فوزاً  برمين  فيردر  وحقق 
حساب  على  ثميناً 
برلني  أونيون  مضيفه 
شهدت  مباراة  في   ٢-١

احتساب ثالث ركالت جزاء.
املوسم  هذا  األول  فوزه  أوغسبورغ  وحقق 
فرانكفورت  إينتراخت  بتغلبه على ضيفه 

بهدفني مقابل هدف.
بفوزه  األخير  املركز  من  ماينتس  وتخلص 
مقابل  بهدفني  برلني  هرتا  ضيفه  على 

هدف.
ماينتس  وأوقف 
مسلسل ثالث هزائم 
ليكسب  متتالية 
مكنته  نقاط  ثالث 
من االرتقاء إلى املركز 
املركز  تاركاً   ،١٦
األخير لهرتا برلني 
نقطة  برصيد 

واحدة .

استقبل األرجنتيني دييغو 
سيميوني، مدرب أتلتيكو 
فريقه  خسارة  مدريد، 
«٠-٢» بروح رياضية عالية، 
سوسيداد  ريال  إن  وقال 
من  أفضل  بشكل  لعب 
فريقه الذي استعاد ذاكرة 
اللعب في «آخر ٢٠ دقيقة» 

من اللقاء.
«لقد  سيميوني:  وأضاف 
في  منا  أفضل  كانوا 

الشوط األول وفي الشوط 
تتساوى  بدأت  الثاني 
الكفة ، ثم أحرزوا الهدفني 
بأننا  شعرت  وحينها 
لعبنا  طريقة  استعدنا 
خالل  بها  نعرف  التي 

الدقائق الـ٢٠ األخيرة» .
األرجنتيني  املدرب  واعتبر 
افتقدوا  العبيه  أن 
اإلرهاق  وعانوا  «احليوية» 
بالهجوم  يقوموا  ولم 
كانت  التي  املنطقة  في 

الضرر  إحلاق  شأنها  من 
أنه  إلى  وأشار  باملنافس، 
من  هامش  هناك  زال  ما 

«النمو».
التطور  إلى  «نحتاج  وأكد 
ونعلم جيداً من نحن وإلى 
أين نريد أن نذهب . الدوري 
د  عقّ ومُ صعب  اإلسباني 
كما  اللقاء  تدخل  لم  وإذا 
الذي  فاملنافس  يجب 
سيتمكن  باجلودة  يتميز 

من هزميتك» .

البريطاني  املالكم  تغلب 
إصابته  على  فيوري  تايسون 
عينه  أعلى  قطعي  بجرح 
اليمنى، وكافح بقوة، ليفوز على 
والني  أوتو  السويدي  منافسه 
بالنقاط، في املباراة التي أقيمت 

بينهما في الس فيغاس.
جنم  عاما)،   ٣١) فيوري  وحافظ 
للوزن  املالكمة  منافسات 
من  خاليا  سجله  على  الثقيل، 
مع  موعدا  ليضرب  الهزائم، 

األميركي دونتاي وايلدر .
قطعي  بجرح  فيوري  وأصيب 
أعلى العني خالل اجلولة الثالثة 

رائعا  أداء  م  قدَّ لكنه  املباراة،  من 
على  ليفوز  جولة،   ١٢ مدار  على 
بالنقاط  السويدي  منافسه 

وبصعوبة كبيرة.
وكان فيوري تغلب على األوكراني 
 ،٢٠١٥ في  كليتشكو  فالدميير 

للوزن  العالم  ألقاب  لينتزع 
الثقيل، لكن مت جتريده من األحزمة 
عليها،  استحوذ  التي  اخملتلفة 
يتعلق  ما  منها  مشاكل  بسبب 
وايلدر  ويستحوذ  باملنشطات. 
تصنيف  في  العاملي  اللقب  على 

فيما  للمالكمة،  العاملي  اجمللس 
يستحوذ آندي جونيور على اللقب 
العاملية  الرابطة  تصنيف  في 
واملنظمة العاملية واالحتاد الدولي 

للمالكمة .
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ا ثقيالً على نظيره باريس  يحل ريال مدريد ضيفً
ــان جيرمان، غدا األربعاء، في إطار منافسات  س
ــة دور اجملموعات بدوري  ــن مرحل اجلولة األولى م

أبطال أوربا.
ــو»، أن زين  ــدو ديبورتيف ــة «مون ــرت صحيف وذك
ــد، لديه  ــي لريال مدري ــر الفن ــن زيدان املدي الدي
ــوم مكون من  ــة االعتماد على خط هج إمكاني
ــا وإيدين هازارد،  ــل وكرمي بنزمي الثالثي جاريث بي

.«BBH» املثلث املعروف باسم
ــن لديه  ــم يك ــي ل ــدرب الفرنس ــت أن امل وأضاف

ــا من قبل،  ــى الثالثي معً ــة االعتماد عل إمكاني
ــتكون موقعة باريس هي العرض األول  حيث س
ــات والعقوبات حالت  ــث أن اإلصاب للثالثي، حي

ا حتى اآلن. دون ظهور الثالثي معً
ــال مدريد في  ــازارد ألول مرة بقميص ري وظهر ه
ــام ليفانتي في الليجا، والتي  املباراة املاضية أم

شهدت غياب بيل بسبب إيقافه ملباراة واحدة.
ولفتت إلى زيدان ميتلك خيار إشراك فينيسيوس 
ــب بنزميا، إال أن  ــكيز بجان جونيور ولوكاس فاس
ــدء بجاريث بيل وهازارد  ــروف املباراة ترجح الب ظ

مع املهاجم الفرنسي.
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لكرة  اإليطالي  الدوري  بصدارة  ميالن  إنتر  انفرد 
القدم، بفوزه على ضيفه أودينيزي بنتيجة ١-٠ ضمن 
منافسات املرحلة الثالثة، فيما فقد يوفنتوس، بطل 
األعوام الثمانية املاضية، أول نقطتني له هذا املوسم، 
مضيفه  مع  السلبي  التعادل  فخ  في  بسقوطه 
فيورنتينا، في مباراة شهدت عودة مدربه ماوريتسيو 
ساري، وتبديل ثالثة العبني لإلصابة. ورفع اإلنتر رصيده 
إلى ٩ نقاط مقابل ٧ ليوفنتوس، الذي قد يتنازل عن 
املركز الثاني جلاره تورينو، الذي ميلك ٦ نقاط ، ويخوض 
أودينيزي  العب  رد  وطُ ليتشي.  ضد  اليوم  مباراته 
األرجنتيني رودريغو دي بول، بعد تلقيه بطاقة حمراء 
من  رأسه  على  كاندريفا  أنطونيو  لصفعه  مباشرة، 
اخللف بعد مشادة كالمية بني الالعبني (٣٥). واستفاد 
للضيوف  العددي  النقص  من  سريعا  الدار  أصحاب 
عندما رفع األوروغوياني دييغو غودين كرة مُحكمة من 
املنطقة  داخل  إلى سينسي  املدافعني وصلت  خلف 
خوان  األرجنتني  احلارس  مرمى  في  رأسية  أسكنها 
موسو (٤٤). وبات في رصيد إنتر تسع نقاط من ثالث 
نقاط  ثالث  عند  أودينيزي  رصيد  فيما جتمد  مباريات، 
الـ ١٤.وقاد البلجيكي درايس مرتنز نابولي  في املركز 
للفوز على ضيفه سمبدوريا بنتيجة ٢-٠، بتسجيله 
هدفي اللقاء على ملعب سان باولو، ليرفع فريق املدرب 
كارلو أنشيلوتي رصيده إلى ٦ نقاط من ثالث مباريات 
أتالنتا  حتضر  جهته،  من  مؤقتا.  الرابع  املركز  ويحتل 

بأفضل طريقة لبدء مشاركته األولى في دوري أبطال 
أوربا، وذلك بتحقيقه فوزه الثاني في الدوري اإليطالي، 
أتالنتا  واعتقد  قاتل ٢-١.  على مضيفه جنوى بهدف 
وضمن  الثالث  املركز  في  املاضي  املوسم  أنهى  الذي 
مشاركته في دوري األبطال للمرة األولى في تاريخه، 
الدقيقة  الى  وصل  حني  الثالث  النقاط  ضمن  أنه 
ركلة  من  متقدم  وهو  األصلي  الوقت  من  األخيرة 
هذا  املنتقل  مورييل  لويس  الكولومبي  نفذها  جزاء 
الصيف من إشبيلية اإلسباني (٦٤). لكن جنوى أدرك 
التعادل في الدقيقة األولى من الوقت بدل الضائع من 
أن  إال  كريشيتو،  دومينيكو  نفذها  أيضا  جزاء  ركلة 
ثانيا املوسم  زاباتا الذي حل  الكولومبي اآلخر دوفان 
الدوري بـ٢٣ هدفا،  املاضي على الئحة أفضل هدافي 
قال كلمته في الوقت القاتل، بتسديدة بعيدة عجز 

احلارس الروماني إيونوت رادو عن صدها (٥+٩٠).
ومني  الثاني  بفوزه  التسيو  فرط  ألتالنتا،  وخالفا 
بهزميته األولى هذا املوسم، وجاءت على يد مضيفه 

سبال بهدف قاتل ١-٢.
وخسر التسيو بعد أن تقدم بهدف لتشيرو إميوبيلي 
(١٧ من ركلة جزاء)، قبل أن يعادل صاحب األرض في 
يخطف  ثم   (٦٣) بيتانيا  أندريا  عبر  الثاني  الشوط 
الضائع  بدل  الوقت  من  الثانية  الدقيقة  في  الفوز 

بفضل السلوفيني ياسمني كورتيتش .
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ــل  يتعام ــة  خاص ــتراتيجية  بإس
ــراق  الع ــع  م ــرائيلي  اإلس ــان  الكي
ــل  ــنوات التي أعقبت فش في الس
ــه  ومحاولت ــش»  «داع ــروع  مش
ــد  ــة، اعتم ــة العراقي ــر الدول تدمي
ــائل االعالم  ــرائيليون على وس االس
ــي  االجتماع ــل  التواص ــات  ومنص
ــن جهات  ــة ممولة م ــر اعالمي ومناب
ــر توجهات  ــبوهة لتغيي غربية مش
ــن اجملتمع  ــة معينة م ــات عمري فئ
ــودي،  ــود اليه ــول الوج ــي ح العراق

ــرائيلية ترتكز على  تلك االذرع االس
مسألة االديان والتنوع في النسيج 

العراقي ومحو حقيقة ان اليهود 
العراقيني تركوا بالدهم وانخرطوا 
في مشروع تكوين اسرائيل على 
احملتلة،  ــطينية  الفلس ــي  االراض
ــب  مناص ــد  تقل ــم  معظمه وان 
ــع اجلرائم  ــوا ابش ــة ومارس مهم
بحق الفلسطينيني طوال سبعة 
ــدة تاريخية  ــود ويحملون عق عق
ودينة تدعو لتدمير العراق حتديدا.

ــرزت  ب ــرة  االخي ــنوات  الس ــي  وف
ــة تعمل  وبيجات ممول ــات  صفح
ــدف  اله ــع  تطبي ــق  حتقي ــى  عل
الناعم والتدريجي واختار املوساد 
ــذور  ــة ذات ج ــخصيات معين ش
عراقية ومنها «لندا نوحني» وهي 
ــارة  تعمل كمستش ــرائيلية  اس
ــرائيلية  ــي وزارة اخلارجية االس ف
ــا  ــة وتتقنه ــة العربي ــد اللغ جتي

ــة وهو ما يجعلها  باللكنة العراقي
ــل وهذه  ــة االص ــا عراقي ــي انه تدع
ــتقطاب  ــت باس ــخصية جنح الش
ــي دول غربية  ــني مهاجرين ف عراقي
يطمعون باحلصول على املال وعلى 
ــون  يقيم ــي  الت ــة  الدول ــية  جنس
ــرار من  ــم يريد الف ــا ، وبعضه فيه
ــرقات  ماضيه امللطخ بالدماء والس
ــذ  لتنفي كأدوات  ــتعمالهم  واس
ــراق للمجتمع العراقي  خطة االخت
ــينمائية  التي تضمن انتاج افالم س
ــن تكثيف  ــال درامية فضال ع واعم
خطاب نفسي عبر مواقع التواصل 
ــى عناوين  ــز عل ــي والترك االجتماع
ــب بها املتابعني على  خادعة تكس

وتر احلنني لالزقة اليهودية القدمية.
ــج ملؤمتر  ــى التروي ــت ليندا عل عمل
ــي  ف ــراق  الع ــود  يه ــول  ح ــد  جدي
ــت جمع املقترحات  بريطانيا وحاول
ــره، وجنحت  بعقد  والبحوث لتطوي

املؤمتر األول بتاريخ التاسع عشر من 

حزيران عام ٢٠١٨ والذي اسس ملؤمتر 
ــر  ــادس عش ــيعقد في الس اخر س
من ايلول عام ٢٠١٩ ومبشاركة وزارة 
ــرائيلية وشخصيات  اخلارجية االس
ــة  صهيوني ــرات  ومخاب ــة  حكومي

وباحثني يهود.
وتقدمت اسرائيل بخطوات عملية 
ــي،  العراق ــع  اجملتم ــراق  ــر الخت أكث
ــاء إسرائيل صفحة  متثّلت في إنش
ــا مبثابة  ــة اعتبرته العربي ــة  باللغ

ــي البلد الذي  ــفارة الرقمية ف «الس

ــؤول  ــرب» كما قال مس ــه احل مزقت
ــرائيل  ــرائيلي، هي صفحة «إس إس
ــة العراقية»، التي تخاطب  باللهج
ــو ٢٠١٨، وتهتمّ  ــني منذ ماي العراقي
ــم، لذلك ال غرابة  بتفاصيل حياته
ــي أعقاب عملية  ــورًا ف أن جند منش
ــداد، يعلَّق:  ــة وقعت في بغ تفجيري
«إسرائيل تعبّر عن أساها وصدمتها 
ــي عمليات  ــقوط قتلى أبرياء ف لس
ــود الهدوء  ــأن يع ــل ب ــة وتأم إرهابي

ــد يدها  ــى العراق ومت ــتقرار إل واالس
ا  ــا وتتمنى ظروفً إلى جميع جيرانه
ــات طبيعية  ــة عالق ــمح بإقام تس
معها وتعاون مثمر ملصلحة شعوب 

املنطقة».
ــبوك  ــأت مجموعة فيس أنش كما 
ــارك فيها نحو  باللغة العبرية يش
ــن يقطن  ــو، منهم م ــف عض ٥٠ أل
ــكنون  ــراق أو عراقيون يس ــي الع ف
ث اإلسرائيليون عن  في اخلارج، وحتدّ
ــروج ملؤمترات  ــروع في النرويج ي مش
ــرائيليني  ــاءات بني عراقيني وإس ولق
ــن أجل تباحث  ــن اجملتمع املدني م م
. وفي  ــنيْ ــالم بني الدولت ــبل الس س
ــون الثاني)  ــر (كان ــن يناي ــن م الثام
ــرائيلي  ٢٠١٩، أعلن وزير املالية اإلس
ــيه كحلون عن شطب العراق  موش
ــتري  ــة «دول العدو»، تش ــن قائم م
ــرائيل جتهيزات  ــن إس ــتان م كردس
ــة وأدوية وجتهيزات  للري وآالت زراعي
ــال، لكن هذه  ــات اتص طبية وتقني

األنشطة تتمّ عبر إقليم كردستان 
ــة  القويّ ــه  عالقت ــه  عن ــروف  املع
بإسرائيل. مع بداية الغزو األمريكي 
ــرائيليون  ــم يكتفِ اإلس ــراق، ل للع
ــريّة  بالوصول إلى العراق كخاليا س
ــي.  األمريك ــش  اجلي ــع  م ــل  والعم
ويتحدث اإلسرائيليون عن تشكيل 
ــبه «اللوبي اإلسرائيلي» في  ما يش
ــرائيلي  ــال الكاتب اإلس ــراق. وق الع
ــة معاريف جاكي خوجي:  بصحيف
ــود باقامة لوبي كما  ــح  اليه «إذا جن
ان غالبية الدول العربية، ومن بينها 
ــطينية ذاتها، لديها  الدولة الفلس

عالقات مع تل أبيب».
ــني االمتنان إلى  ــرائيل بع وتنظر إس
ــراق الذين أدّوا  ــد من يهود الع العدي
ــا، وهي ال تكفّ عن  ــة له أدوارًا مهمّ
ــم  ــهاماتهم وتعلّقه ــج إلس التروي

ــه، فهم  ــراق وثقافت ــل بالع املتواص
ــتعربني،  ــة املس ــوا فرق س ــن أسّ م
وساهموا في تفكيك املصطلحات 
رة للتنظيمات الفلسطينية  املشفّ
واجليوش العربية، وكان لهم دورهم 

ــهير  ــت على اتصال ش ــي التنص ف
ــري الراحل جمال  ــني الرئيس املص ب
ــك األردني الراحل  ــد الناصر واملل عب
ــية اندالع حرب األيام  حسني، عش

الستة عام ١٩٦٧.
ــراق كانوا  ــود في الع ــر أنّ اليه يُذك
ــزة مبوقعها  متمي ــارات  ميلكون عق
ــداد ، وكانت لديهم  التجاري في بغ
ــواق واخلانات، واملراكز  البيوت واألس
الثقافية والدينية، بعضها مختوم 
لوا  ــكّ وش داوود،  ــة  بنجم ــا  عمرانيً
ــطة اقتصاديًا وثريّة،  مجموعة ناش
إالّ أنهم نزحوا بشكل جماعي بعد 
ــام ١٩٤٨،  ــرائيل» ع ــام «دولة إس قي
ــة العراقية إلى إقرار  ما دفع احلكوم
ن غادر  ــقاط اجلنسية عمّ قانون إس
دون تنسيق مع احلكومة، كما صدر 
ــد أموال  ــر يقضي بتجمي قانون آخ

املغادرين.
ــدد أمالك  ــاءات إن ع ــول اإلحص وتق
ــارًا، موزّعة  ــود كان ١٢٫٧٣٦ عق اليه
ــراق،  الع ــات  محافظ ــوم  عم ــي  ف
ــة  ــم للمطالب ــع أصواته واآلن ترتف
ــي  ــم الت ــن أمالكه ــم ع بتعويضه
ــي مطالب مدعومة من  تركوها، وه

احلكومة اإلسرائيلية.

ــات على  ــى البرملان ــر إل ــد يُنظَ ق
ــة، وبالتالي  ــة وغير نافع أنها ممل
ــص منها  التخل ــل  األفض ــن  فم
ــاول رئيس  ــا، كما يح أو تعطيله
ــوزراء البريطاني أن يفعل، لكن  ال
الدميقراطية  باملؤسسات  العبث 
ــر  عب ــروب  احل ــع  أفظ ــى  إل أدى 

التاريخ.
في هذا التقرير املنشور على موقع 
ــترالي،  األس ــن»  كونفرزيش «ذا 
ــتاذ  ــطو كاليس، أس ــرد أرس يس
ــي  ــر ف ــث واملعاص ــخ احلدي التاري
أبرز  ــة،  البريطاني ــي  جامعة كيل
األزمات التي واجهت الدميقراطية 
األوروبية بداية القرن املاضي ، بعد 
ــل املؤقت للبرملان،  أن أدى التعطي

ــوزراء  ال ــس  رئي ــن  م ــرارٍ  بق
جونسون  بوريس  البريطاني 
ــارة اخلوف من  ــرًا، إلى إث مؤخ
تفكك الدميقراطية البرملانية 

في بريطانيا.
ــت احملكمة العليا  واآلن، قض
بأن جونسون تصرف بشكل 
ــن أيًا  ــك، لك ــي في ذل قانون
ــذي تؤيده في  كان الطرف ال

ــام السياسي، يؤكد   هذا االنقس
ــدى التاريخ – خاصة  التقرير أن ل
ــض  ــات- بع ــد الثالثيني ــذ عق من
ــول مخاطر  ــدة ح املفي ــدروس  ال
تهميش البرملان، أو حتى إضعاف 
ــرك احلكومة جتاه احلكم  دوره، وحت

املباشر .
ــأتها .. البرملانات تواجه  ــذ نش من

معارضة في أوربا
ــير التقرير إلى أن أدولف هتلر  يش
ا في اجلهر بازدرائه  لم يدخر جهدً
املتعصبة  ومعارضته  الليبرالية، 
النظام البرملاني جلمهورية فاميار.

ــام ١٩٢٤، عندما قرر ائتالف  في ع
ــة املتطرفة  ــن األحزاب اليميني م
املشاركة في االنتخابات البرملانية 
ضد رغباته، أكد أنه مستعد اآلن 
«للضغط على نفسه»، والدخول 

في اللعبة البرملانية.
مع ذلك، يقتبس التقرير ما أضافه 
ــر إلى  ــب أن يُنظ ــر بأنه «يج هتل
املشاركة كإحدى الطرق العديدة 
ــي.. يجب أال  ــة النظام احلال حملارب
ــا».. لكن  ــا إيجابيً ــون «تعاونً يك
ــي املعارضة  ــد ف فقط يكون أش

وفي العوائق».

ــداء  ــى أن الع ــر إل ــير التقري ويش
ــة  الدميقراطي ــات  للمؤسس
ــا  ــي أورب ــة ف ــة الليبرالي البرملاني
ــني  ب ــنني،  الس ــر  م ــى  عل ــد  امت
ــت  وأثبت ــني،  العامليت ــني  احلرب
ــحت  اكتس ــة  دميقراطي ــة  موج
ــل  مث ــة  القدمي ــات  اإلمبراطوري
ــاوية،  اإلمبراطورية اجملرية النمس
واألنظمة االستبدادية مثل أملانيا، 
ــام ١٩١٨، بعد فوات األوان،  بعد ع
ــظ للدميقراطية  ــر باه ــا نص أنه

الليبرالية.
ــر أن احلكم البرملاني  يؤكد التقري
ا وغير مألوف،  الليبرالي كان جديدً
ــي العديد من  ــذ على عجل ف ونُف
ــلة  ــدول مبا فيها أملانيا، وسلس ال
من الدول اجلديدة مثل يوغسالفيا 

واجملر وبولندا.

ــبات، افتقر  في العديد من املناس
ــم  الدع ــى  إل ــي  البرملان ــم  احلك
ــب، وكان  ــم النخ ــعبي ودع الش
ــه غريب على  ــه على أن يُنظر إلي
تقاليد الدولة، بل األسوأ من ذلك، 
ــعب»،  ــد إرادة «الش ــه فُرض ض أن

بدعم من قوى أجنبية غامضة.
ــى أن املعارضة  ــت التقرير إل ويلف
الشرسة والواسعة للدميقراطية 
ــار  ــا االنتظ ــة كان عليه البرملاني
حتى الثالثينيات، ولم تكن تعني 
ــذور األعمق للعداء لم تكن  أن اجل

موجودة من البداية .
متتد مثل هذه املعارضة إلى ما هو 
ــم عادةً من  ــتبه به أبعد من املش
اليمني القومي املتطرف أو اليسار 
ــات  املؤسس ــمل  فتش ــوري،  الث
ــل  مث ــة  التقليدي ــة  االجتماعي
ــر  والدوائ ــة،  والكنيس ــش  اجلي
ــتبدادية، وحتى  السياسية االس

النخب احملافظة والليبرالية.
ــى  متاش ــر،  التقري ــب  بحس
ــم مع التيار الدميقراطي  معظمه
ــرينيات، في  ــي في العش الليبرال
ــي،  ــي ح ــل سياس ــاب أي بدي غي
ــوأ.  ــيناريو ثوري أس ا من س وخوفً

وبالفعل، عندما غرقت اجملتمعات 
ــتقطاب عميقني،  ــة واس في أزم
ــار االقتصادي  ــة بعد االنهي خاص
العاملي عام ١٩٢٩، لم يعد الكثير 
منهم يشعر بالرغبة في احلفاظ 

على املظاهر.
ــع  ــر أن الرفض واس ــد التقري يؤك
البرملانية  ــة  ــاق للدميقراطي النط
ا  ــي الثالثينيات كان مبررًا ومبنيًّ ف
ــس عديدة: أن البرملانات  على أس
ــر فعالة في  ــة وغي ــت بطيئ كان
صنع القرار، عالوة على أنها عززت 
ــام الوطني واالستقطاب  االنقس
ــي، وكانت عادة أجنبية  السياس
ذات  ــات  اجملتمع ــى  عل ــت  رض فُ

التقاليد اخملتلفة، وهلم جرا.
الثانية،  ــة  العاملي ــية احلرب  عش
ــة  البرملاني ــة  الدميقراطي ــدت  ب

ــريع ال  ــي تراجع س ــة وف محطم
ــي جنوب  ــه، خاصة ف ــة في رجع
ــرق أوربا، وكان ظهور  ــط وش ووس
الفاشية في أملانيا وإيطاليا فقط 

الرمز األوضح لهذا االجتاه.
ــات  ــاه املؤسس ــداء جت ــذا الع وه
الدميقراطية البرملانية – بحسب 
أعمق  ــالً  ــر تفضي أظه ــر-  التقري
وأقوى حلكومة قوية غير خاضعة 
ــاءلة، خاصة في مواجهة  للمس

«األزمة» .
ــوارئ  ط ــة  حال ــتقطبت  اس
أو  ــة  اقتصادي  ، ــة  مصطنع
اجتماعية أو وطنية، الرأي العام، 
ــيني  السياس ــة  جاذبي ــززت  وع

ــقني،  ــاب الكاريزما املنش أصح
ــا، وبينيتو  ــي أملاني ــل هتلر ف مث
ــا،  إيطالي ــي  ف ــوليني  موس
وأوسوالد موسلي في بريطانيا، 
الذين ازدادوا إصرارًا على التصرف 
البرملاني  ا للخمول  بحزم، عالجً
املزعوم، ولقي ولعهم بالتفكير 
ا  «خارج الصندوق» صدىً عاطفيًّ

عند اجلماهير .
ــذه  ه أن  ــرى  ي ــس  كالي ــن  لك
البرملانات مهما كانت غير فعالة 
ا، فقد وقفت  ــتوريًّ أو معيبة دس
(مثل احملاكم) في طريق السلطة 
ــت  ومثل ــة،  القوي ــة  التنفيذي
ــي التمثيل غير  ا ف عنصرًا مهمًّ
املباشر الذي جرى التوافق عليه 
ــعب» والسلطة التي  بني «الش
ــتمتع بها عناصر  أصبحت تس
النخبة والشعب بشكل متزايد 

في السنوات ما بني احلربني.
النازيــة  أِّـانيــا  َّـ  الربِّـانــات 

وإيطاليا الفاشية
يقول التقرير إن الصورة الشائنة 
ــرق في  ــتاج احملت ــى الرايخس ملبن
برلني أواخر فبراير (شباط) ١٩٣٣، 
ــوى حلظة رمزية قوية  لم تكن س
ــويه –  ــة لتش ــة طويل ــي حمل ف
ــر-  ــر أو غير مباش ــكل مباش بش

احلكم البرملاني وتقويضه .
قبل تسع سنوات، في عام ١٩٢٤، 
بقيادة  ائتالفية  واجهت حكومة 
ــادة، عندما  ــةً ح ــوليني أزم موس
ــردة  متم ــية  فاش ــرق  ف ــت  اتُهم
ــتراكي في  ــاف عضو اش باختط
ــية،  ــديد للفاش البرملان وناقد ش

وهو جياكومو ماتيوتي وقتله.
ــجيل  ــة تس ــواب املعارض ــرر ن ق
ــات  املمارس ــى  عل ــخطهم  س
ــقاق  باالنش العنيفة،  ــية  الفاش
ــم إما أن  ــس، وكان أمله عن اجملل
يسحب مجلس الشيوخ الدعم 
ــحب  من احلكومة في اقتراع بس
ــك  ــرف املل ــا أن يتص ــة، وإم الثق
ــث ويخلع  ــور إميانويل الثال فيكت

موسوليني من السلطة.
ــم  حركته أن  ــر  التقري ــف  يضي
ــني  أفنت ــقاق  بانش ــة  املعروف
أكسبتهم إشادة أخالقية امتدت 
ــرعان ما  ــن س ــة، لك ــرة طويل فت
دفعت إيطاليا نحو الديكتاتورية 
ــس البرملان  ل» رئي ــية. «أجّ الفاش
ــهر. أعطت  ــتة أش ــه لس إجراءات
احلركة ملوسوليني مساحةً  هذه 

ــى  ــب عل ــا للتغل ــاورة ووقتً للمن
األزمة.

ــم يتدخل  ــه، ل ــي الوقت نفس ف
ــاء مجلس  ــوّت أعض ــك، وص املل
ــة  حكوم ــح  لصال ــيوخ  الش

ا  ــر خوفً أكث ــوليني، وكانوا  موس
ــية واجتماعية  ــة سياس من أزم
ــة، أكثر من نزاهة النظام  محتمل

الدستوري الليبرالي .
ــه بحلول يناير  كانت النتيجة أن
ــعر  ش  ،١٩٢٥ ــي)  الثان ــون  (كان
ــوليني بالقوة الكافية حلل  موس

ــة.  الديكتاتوري ــالن  وإع ــان  البرمل
ــبقت  س ــي  الت ــنوات  الس ــي  ف
ــرعان  ــرب العاملية الثانية، س احل
ــة من احلكام  ــا تنامت مجموع م
ــيني  الفاش ــني  الديكتاتوري
واملستبدين، لتبدأ أوالً في تشويه 
املؤسسات البرملانية، ثم انتقلت 
ــة  العقب ــا  بوصفه ــا  لقمعه

الرئيسية أمام السلطة.
ــب التقرير لم تُذرف الكثير  بحس
ــوع – وبالتأكيد لم تكن  من الدم
ــة  ــى زوال الدميقراطي ــة- عل كافي
ــذاك. اختفى البرملان  البرملانية آن
ــدول  ال ــن  م ــروه  املك ــي  الليبرال
ــحقه  العالم، وس ــي  ف ــرى  الكب
اخليال اجلامح للحكومة القوية، 
إرادة  ــن  ع ــر  املباش ــر  وللتعبي
ــعب» من خالل قيادته دون  «الش

وسطاء مفترضني.

دروس من اِّـاضي 
في الذكرى الثمانني الندالع احلرب 

ــة، يعتقد الكاتب  العاملية الثاني
ــري التفكير في مدى  أنه من املغ
ــهام احلكومات «القوية» غير  إس
ــتقطاب  ــؤولة، في جو االس املس
ــات بني احلربني  ــذي مزق اجملتمع ال
ــي  ــم ف ــرق العال ــني، وأغ العامليت

صراع كارثي .
يعتقد التقرير أن البرملانات آنذاك 
ــات  كانت كما هي اآلن؛ انعكاس
ــات النظر في اجملتمع  لتعدد وجه
ــذه  ــر ه ــن حص ــث، وال ميك احلدي
ــى صوت واحد نيابة  التعددية عل
ــت  ــزأ. كان ــعب» ال يتج ــن «ش ع
ــات  زالت مؤسس وما  ــات  البرملان
ــب، أو احملبط في  للتفاوض الصع
ــن األحيان  ــي كثير م ــب، وف األغل
تكون املساومات غير مستساغة.

ا أنها متثل عقبة  ويرى التقرير أيضً
مهمة في الطريق الذي يؤدي إلى 
إساءة استخدام السلطة. يؤكد 
التقرير أنه حتى لو نظرنا اليوم، 
ــن احلكم  ــبعة عقود م ــد س بع
ــات  ــتقر، وسياس البرملاني املس
اإلجماع الواسعة، واملبالغة في 
تهديد التراجع الفاشي، ينبغي 
ــذا البناء  ــى كيف أن ه أال ننس
ــن الغالبية ضعيف،  ــوم م املدع
ــل» في  ــيء «مم ــة ش وإن كان ثم
ــلطة  ــه، فهذه ضوابط الس أدائ
والعام  ــا،  وتوازناته ــة  التنفيذي
ــل – مؤلم- على  ــر دلي ١٩٣٩ خي

هذا .

12 قضايا

 لم يكتف اإلسرائيليون 
بالوصول إُّـ العراق 
كخاليا سريـّة والعمل مع 
الجيش األمريكي ويتحدث 
اإلسرائيليون عن تشكيل ما 
يشبه اللوبي اإلسرائيلي َّـ 
العراق

منوحني

كحلون

خوجي
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ما الذي قد يصيب بريطانيا بعد تعطيل البرلمان؟
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الربِّـانات كانت بطيئة 
وغري فعالة َّـ صنع 
القرار عالوة على أنها 
عززت االنقسام الوطني 
واالستقطاب السياسي

عبر اذرعها االعالمية .. إسرائيل تحاول استمالة العراقيين حول الوجود اليهودي

ÚÓ”aä«@âÎàu@paá@Ú‰Ó»fl@pbÓñÇë@ÖbçÏΩa@âbnÅaÎ@ÔØâÜn€aÎ@·«b‰€a@“Ü:a@…Ój�m@’Ó‘§@Û‹«@›‡»m@Ú€Ïæ@pbvÓiÎ@pbz–ï@pãäi

@÷a6Å¸@är◊c@ÚÓ‹‡«@paÏ�¢@›Óˆaäça@oflÜ‘m
@›Óˆaäçg@ıbí„g@ø@o‹�r∑@Ô”aä»€a@…‡n1a
@Úibr∂@bËm5n«a@ÚÓiä»€a@ÚÃ‹€bi@Úz–ï

läßa@Èn”åfl@à€a@Ü‹j€a@ø@ÚÓ‡”ä€a@Òâb–é€a

الحكم الربِّـاني يفتقر إُّـ الدعم الشعبي 
ودعم النخب وكان يـُنظر إليه على أنه 

غريب على تقاليد الدولة

جونسون

هتلر

ماي



ــاد رئيس احلكومة السودانية، عبد اهللا  أش
ــودان،  ــج زيارته جلنوب الس ــدوك، بنتائ حم
ــددًا على  ــس واجلمعة املاضيني، مش اخلمي
ــة  أنه ال توجد ”خطوط حمراء“ في مناقش

كل القضايا العالقة بني البلدين.
ــه يتوقع  ــي مقابلة أن ــدوك، ف ــاف حم وأض
ــن  ــني ”م ــني اجلارت ــة ب ــال العالق ــدء انتق ب
ــعارات إلى املسائل  مرحلة العواطف والش
العملية“ لتعزيز الروابط املشتركة، خاصة 

ــح احلدود واملعابر  ــع االتفاق على إعادة فت م
التجارية بينهما.

ــة حركة بني  ــى حري ــن تطلعه إل ــرب ع وأع

ــاد  ــول، وأف ــيرة دخ ــن دون تأش ــن م البلدي
باحتمال منح مواطني جنوب السودان حق 

ازدواج اجلنسية مع السودان.
ــودان عن السودان عبر  وانفصل جنوب الس

استفتاء شعبي عام ٢٠١١.
ــة كانت تعيق  ــدوك أن السياس ــع حم وتاب
ــر العالقة بني البلدين، بينما تخاطب  تطوي

الثورة كل القضايا، ومنها إحالل السالم.
وعزلت قيادة اجليش السوداني، في ١١ أبريل/

ــير من الرئاسة  ــان املاضي، عمر البش نيس
ــات  احتجاج ــأة  وط ــت  حت ٢٠١٩)؛   :١٩٨٩)

شعبية منددة بتردي األوضاع االقتصادية.
ــا هي أكثر عاصمة  ــر حمدوك أن جوب واعتب
ــاطة  ــة للعب دور الوس ــم مؤهل ــي العال ف
ــلحة املتمردة،  ــني اخلرطوم واحلركات املس ب

بفضل عالقاتها املميزة مع تلك احلركات. 
ــتراتيجية .. ال  واكد ان العالقة مع جوبا اس
ــروف التاريخية  ــن أن نعود لنعالج الظ ميك
ــودان  ــيم البلد إلى الس التي اقتضت تقس
ــن مبقدورنا أن نعالج  ــودان، لك وجنوب الس
ــا  ــون عالقتن تك أن  ــح  .. نطم ــتقبل  املس

ــعب واحد في  ــن بالفعل ش ــزة، فنح متمي
ــا مصادفة أن يحتفظ  دولتني. ال أعتقد أنه
ــودان، فجنوب السودان  الطرفان بكلمة س
ا آخر.. خيار جنوب  ــمً بإمكانه أن يختار اس
ــودان لم ميله أي شخص على مواطني  الس
جنوب السودان، فهم اختاروه بإرادتهم.. مع 
ــألة فهي ذات دالالت عميقة بأن  رمزية املس
ــذه العالقة مع بعض  ــل محتفظني به نظ
ــية  ا السياس ــا .. طبعً ــقف له ــن دون س م
ــة .. الثورة التي  ــق تطوير العالق كانت تعي
ــعار ”حرية  ــودان، ورفعت ش ــت بالس حدث
وسالم وعدالة“، هي ثورة عميقة، وتخاطب 

كل القضايا.
ــراءات  ــدأ اإلج ــدوك أن تب ــع حم ــا توق كم
ــة العاطفة  ــن مرحل ــة لالنتقال م العملي
ــة، وأن  ــائل العملي ــى املس ــعارات إل والش

ــزة تنجح في  ــة املتمي ــذه العالق ــل ه جنع
ــعبنا في  ــتركة لش ــح املش ــة املصال تلبي
ــرة جدا منها  ــني، وتوجد أجندة كبي الطرف
ــح إلى  ــن.. نطم ــني البلدي ــة احلركة ب حري
ــيرة  عالقة تلغي متاما االحتياج لفيزا (تأش
ــبه بحرية  ــا عالقة أش ــول)، وأن جنعله دخ
احلركة داخل بلد واحد باستخدام البطاقة 
مثال.. سنناقش هذه املسألة في السودان، 
ــي  ف ــا  وأخواتن ــا  ــمح ألخوانن أن نس وأرى 
ــية مزدوجة دون أن  ــودان بجنس جنوب الس
نطلب من جنوب السودان املعاملة باملثل؛ 
فالسودان املوجود حاليا اسهم اجلنوب في 
بنائه، نحن أصال كنا مع بعض، وعلينا أن ال 
نضع عوائق أمام حرية احلركة.. في موضوع 
التجارة لدينا حدود (مشتركة) غير سهلة 
ــن حدود  ــن حتويلها م ــدا وميك ــة ج وطويل
للصراع والتشاكس إلى حدود تنمية وإذهار 
وسالم.. الحظ أن احلزام الذي يربط السودان 
وجنوب السودان من أم دافوق في احلدود مع 
ــك في احلدود  ــطى إلى الكرم إفريقيا الوس
ــزام موجود في  ــى ح ــة، هو أغن ــع احلبش م

ــبة ١٠٠  ــودان، يوجد فيه البترول بنس الس
ــروة احليوانية،  ــب الزراعة والث باملائة، بجان
ــأنه أن يخلق إمكانيات مهولة  وهذا من ش

جدا للتصنيع والتنمية.
ــر قائال :  ــاءه االخي ــرح حمدوك لق ــا ش كم
ــلفاكير  ــودان س التقينا رئيس جنوب الس
(ميارديت) واجتمع الوزراء بنظرائهم، ووجدنا 
الروح نفسها خالل االجتماع املشترك بني 
ــلفاكير والوفد احلكومي املرافق  الرئيس س
لي.. الرئيس سلفاكير حتدث بالرؤية ذاتها .

ــوا مع  وطلبنا من الوزراء املعنيني أن يجلس
بعض ويناقشوا املسألة.. في االجتماع مع 
الرئيس لم يكن ممكنا أن يدخل في مناقشة 
تفاصيل القضية، ونحن مقبلون على األمر 
ــعبني،  ــوح يراعي مصلحة الش بذهن مفت
ــة كل  وال توجد خطوط حمراء في مناقش

القضايا العالقة مع جنوب السودان.
(تدفع جوبا للخرطوم نحو ٢٤٫٥ دوالرًا لعبور 
ــتخدام املنشآت  برميل النفط الواحد واس

السودانية)

ــية  ــا إرادة سياس ــدوك : لدين ــح حم واوض
ــد  ــا يعي ــت مناخ ــورة خلق ــد أن الث ونعتق
ــائل..  ــي كل املس ــع األوراق ف ــب جمي ترتي
ــلحني  ــات، لكننا مس ــتواجهنا صعوب س
بدعم الشعب لتلك األجندة، ونستطيع أن 
ــتطعنا  ننجز جزءا كبيرا جدا منها. إذا اس
أن ننجز السالم مبساعدة أخوتنا في جنوب 
ــيجعل ذلك قوى كثيرة جدا  السودان، فس
ــي في  ــارج نطاق الفعل السياس كانت خ
ــودان تصبح جزءا منه، وهذا سيدعم  الس
ــدا يجعلها  ــا جدي ــا زخم ــورة ويعطيه الث
ــي إلى  ــها ومتض ــاج نفس ــي إنت ــتمر ف تس

األمام.
اما بشأن توقعاته حال فشل جهود الرئيس 

سلفاكير إلحالل السالم في قال :

ــح، وال  ــح أو ننج ــاران، أم أن ننج ــا خي لدين
ــد أنه لم تتوفر في تاريخنا  خيار آخر. نعتق
القدمي إمكانية ملعاجلة اإلشكال الرئيسي 
ــودانية أكثر من اليوم. لدينا  في الدولة الس
ــد ترتيب الدولة التي  اليوم واقع جديد يعي
ــيطرة عقلية  قامت على خلل هيكلي وس

املركز.
ــة إلدارة ملف  ــأن جوبا وهل هي مؤهل وبش
السالم السوداني اوضح :بكل تأكيد، فلدى 
جوبا عالقات مع كل احلركات املسلحة، وال 
ــم متتلك عالقات  ــة في العال توجد عاصم
مميزة مع كل احلركات مثل جوبا، بدليل أنهم 
ــا اليوم (ممثلو احلركات  موجودين كلهم هن
ــة  ــة الثوري ــد أن اجلبه ــلحة).. ال أعتق املس
ــن أن جتتمع في مكان يوجد فيه القائد  ميك
ــعبية  ــز احللو (قائد احلركة الش عبد العزي
لتحرير السودان/ قطاع الشمال)، لكن هذا 
يحدث في جوبا. هذا وضع مميز نريد أن نبني 
ــلنا في حتقيقه في  عليه، وأن نحقق مافش

ملف السالم عبر السنني.
ــوده مرتبطة  ــب بن ــالن جوبا، وأغل ــي إع وف
ــة  ــا خارط ــة، وضعن ــاء الثق ــراءات بن بإج
ــرين أول) بداية  طريق حددت ١٤ أكتوبر (تش
ــىء مفوضية  ــا سننش ــاوض، وقبله للتف
ــاوض ونحدد  ــد املف ــمي الوف ــالم ونس الس

األجندة .
ــودان قال  ــالة الى جنوب الس كما وجه رس

فيها: أنا أكثر ارتياحا؛ ألنني أشعر بوجودي 
ــاس غير عادي  ــدي الثاني، لدي إحس في بل
ــن في  ــاس املواط ــعيد بإحس ــا، وس بالرض
ــيء طبيعي جدا..  جنوب السودان وهذا ش
ــل بعواطف،  ــألة أنا ال أتعام ــي هذه املس ف
حقيقة نحن شعب واحد في دولتني، ونريد 
ــور العالقة  ــروح ونط ــى هذه ال ــي عل أن نبن
ــني البلدين لنعيش في تنمية ودميقراطية  ب
مستدامة. واتفقنا على فتح احلدود واملعابر 

ــدد تاريخا)  ــني البلدين (لم يح ــة ب التجاري
لتسهيل حركة التجارة والناس من دون أية 

عوائق.

ــعودية  اجلهود إلعادة  ــت الس وكثّف
ــني  النفطيّتَ ــأتني  املنش ــغيل  تش
ــات بطائرات  ــني تعرّضتا لهجم اللت
مسيّرة، في وقت رفضت إيران اتّهام 
واشنطن لها بالوقوف وراء العمليّة.

ــات  ــون  هجم ــوار احلوثيّ ــى الث وتبنّ
السبت ضدّ أرامكو.

-إدانات-
ــة  م منظّ دول  ــة  خارجيّ وزراء  ودان 
التعاون اإلسالمي من جهتهم، بأشدّ 
ــتهداف  اس ــاع،  وباإلجم ــارات  العب
شركة أرامكو في بقيق وخريص في 
ــى هامش  ــرق اململكة، وذلك عل ش

ة. اجتماعهم أمس بجدّ
ــعوديّة عن  ونقلت وكالة األنباء الس
ــف بن  مة يوس ــني العام للمنظّ األم
ــه ”إنّ الوزراء  ــني قول ــد العثيم أحم
ــم للحادثة ونوّهوا  ــروا عن إدانته عبّ
ــن  ــادرة م ــميّة الص ــات الرس بالبيان
ــاء  األعض ــر  وغي ــاء  األعض ــدول  ال
ــات اإلقليمية والدولية التي  م واملنظّ

ــذه االعتداءات  ــتنكرت ه ــت واس دان
ــتقرار  املؤدّية إلى زعزعة األمن واالس
ــتهداف  واملنطقة، واس اململكة  في 
ــة العاملية واالقتصاد  إمدادات الطاق

العاملي“.
ــألمم املتحدة  ــا دان األمني العام ل كم
أنطونيو غوتيريش الهجمات، داعياً 
ــى ”ضبط النفس  جميع األطراف إل

منعاً للتصعيد“.
ــكوف  ــال دميتري بيس ــن جهته، ق م
ث باسم الكرملني لصحيفة  املتحدّ
”فيدوموستي“، إنّ ”أيّ اضطراب من 
ــتقرار  ــاعد في اس ــذا النوع ال يُس ه

أسواق مواد الطاقة“ .
ــة األميركي  ــر اخلارجيّ ــار وزي وقد أش

مايك بومبيو بإصبع االتّهام مباشرةً 
إلى طهران، الفتاً إلى عدم وجود أدلّة 
ــبوق  على أنّ هذا ”الهجوم غير املس
ــة“  ــة العاملي ــدادات الطاق ــى إم عل

انطلق من اليمن.

ــع  م ــتعمل  ــنطن س واش أنّ  ــاد  وأف
ــركائها وحلفائها ”لضمان تزويد  ش
أسواق الطاقة باإلمدادات، وحملاسبة 

إيران على عدوانها“.
ــن األحد أنّ  ــنّ البيت األبيض أعل لك
ــره اإليراني  ــي نظي ــد يلتق ــب ق ترام
حسن روحاني، رغم اتّهام واشنطن 

لطهران بالوقوف وراء الهجمات.
ــو رداً  ــات بومبي ــتدعت تصريح واس
ــم  ــن طهران التي قال الناطق باس م
ــوي إنّ  ــا عبّاس موس وزارة خارجيّته

ــر  ــات النظ ــات ووجه ــذه االتهام ”ه
ــر الالئقة  الباطلة وغي ــة)  (األميركيّ
ــر  ــي غي ــياق دبلوماس ــي س ــي ف تأت

مفهوم وال معنى له“.
ــه  ــة ل ــراق أيّ عالق ــى الع ــا نف كم

ــوم. وقال مكتب رئيس الوزراء  بالهج
العراقي عادل عبد املهدي  إنّ ”العراق 
ينفي ما تداولته بعض وسائل اإلعالم 
والتواصل االجتماعي عن استخدام 
ــآت نفطيّة  ــه ملهاجمة منش أراضي

سعوديّة بالطائرات املُسيّرة“.
ــد  العه ــي  ول ــد  أكّ ــه،  جهت ــن  م
ــعودي األمير محمد بن سلمان  الس
ــدرة على  ــة اإلرادة والق أنّ ”للمملك
ــي  اإلرهاب ــدوان  الع ــذا  ه ــة  مواجه

والتعامل معه“.

ــرق  ــؤون الش ــي ش ــر ف ــنّ اخلبي لك
ــي استبعد  ــط جيمس دورس األوس
ــتهدف  ــذ ضربات انتقاميّة تس تنفي

حقول النفط اإليرانية.
”إس.  ــة  كلي ــي  ف ــر  اخلبي ــال  وق

ــة  الدولي ــات  للدراس ــام“  راجاراتن
ــرس إنّ  ــنغافورة لفرانس ب ــي س ف
”السعودية ال ترغب بنزاع مفتوح 
ــعوديّون أن  ل الس ــران. يُفضّ مع إي
يخوض آخرون هذه احلرب، واآلخرون 

متردّدون إزاء ذلك“.

– قلق َّـ األسواق –
ــة اهتمامها على  ــت اململك وصبّ
ــأتني،  ــتئناف اإلنتاج في املنش اس
ــهم  ــر األس ــا انخفض مؤشّ بينم
السعودية بنسبة ثالثة باملائة مع 

بدء التداول.
ــبت  الس ــارات  انفج ــبّبت  وتس
ــي معملي بقيق  باندالع النيران ف
— أكبر منشأة في العالم ملعاجلة 
ــذي  ــاور ال ــص اجمل ــط — وخري النف

ا. يضمّ حقالً نفطيًا شاسعً
ــط أكثر من  ــعار النف وارتفعت أس
ــب ما  ــة اإلثنني بحس ــي املئ ١٠ ف

أفادت وكالة بلومبرغ.
ــراراً  ــون م ــوار احلوثي ــتهدف الث واس
ــي  ــعودية ف ــة الس ــة التحتي البني
قطاع الطاقة، لكنّ العملية األخيرة 
ــا، إذ  ــا وحجمه ــف بطبيعته تختل
ــة من  ي ــخّ كمّ ــف ض ــبّبت بتوق تس
ــدادات اخلام تقدر بنحو ٥,٧ مليون  إم
برميل يومياً، أي ما يعادل قرابة ستة 
ــام العاملية  ــدادات اخل ــن إم ــة م باملئ

ونحو نصف إنتاج اململكة.

ــر  مدي ــس،  فارين-براي ــل  بي ــرّح  وص
ــي  الت ــي“  انيرج اس  ”ار  ــة  مجموع
ــرج من  ــارد خ ــدن، أنّ ”امل ــا لن مقرّه

القمقم“.

أنّ  اآلن  ــا  واضحً ــح  ”أصب ــاف  وأض
ــعودية  الس ــة  النفطي ــآت  املنش
ــة لهذا النوع من  واخلليجية معرّض
ــي أنّ اخملاطر  ــات وهو ما يعن الهجم

اجليوسياسية للنفط سترتفع“.
ــم الفعلي لألضرار  ولم يتّضح احلج
ــلحة التي استُخدمت،  وال نوع األس
ــن  ــون م ــع الصحفي نِ ــت مُ ــي وق ف
ــبب  بس ــأتني  املنش ــن  م ــراب  االقت

اإلجراءات األمنية املشددة.
د املتحدث باسم وزارة الداخلية  وأكّ
ــس برس عدم  ــور التركي لفران منص

سقوط أي ضحايا في الهجمات.

وأفادت أرامكو أنّها ستلجأ خملزوناتها 
ــا.  عمالئه ــض  لتعوي ــة  النفطيّ
ــزّ ثقة  ــة أن ته ــن للحادث ك ــن ميُ لك

ــتثمرين، مع اقتراب موعد طرح  املس
ــهم اجملموعة لالكتتاب  جزء من أس

العام األولي.
ــعودية بجمع  ــل احلكومة الس وتأم
ــتناداً إلى قيمة  ــار دوالر اس مئة ملي
ــركة التي تقدر بـ٢ ترليون دوالر،  الش
ة  لت مراراً لعوامل عدّ في عملية تأجّ

بينها انخفاض أسعار النفط.
ــواق عن كثب  ــي وقت تُراقب األس وف
ــي تعد أكبر  ــدرة اململكة، الت مدى ق
ر للنفط في العالم، على إعادة  مصدّ
ــاره الطبيعي،  هذا القطاع إلى مس
ــو  ألرامك ــذي  التنفي ــس  الرئي ــاد  أف
ــتئناف  أمني ناصر أنّ العمل جار الس

اإلنتاج بطاقته الكاملة.
ــعودي  ــاد وزير الطاقة الس بدوره، أف
ــلمان  اجلديد األمير عبد العزيز بن س
ــآتها  ملنش ــتلجأ  س ــة  اململك أنّ 
صة  ــة لتخزين النفط اخملصّ الضخم
ــات لتعويض االنخفاض  ألوقات األزم
ــذي طرأ على اإلنتاج. وبنت الرياض  ال
خمس منشآت تخزين ضخمة حتت 
ــن البالد  ــدة م ــق ع ــي مناط األرض ف
قادرة على استيعاب عشرات ماليني 
ــات البترولية  ــن املنتج ــل م البرامي

املكررة على أنواعها .
ــرب موفد األمم املتحدة الى اليمن  وأع
ــه البالغ“  ــن غريفيث عن ”قلق مارت
ــارعت  س ــي  الت ــات  الهجم ــال  حي
ــة املتحدة والبحرين  اإلمارات العربي

والكويت إلدانتها.
ــارات على  ــعودية امللي وأنفقت الس
ــن األحداث  ــكرية لك املعدات العس
األخيرة تسلّط الضوء على أن بنيتها 

التحتية ما تزال عرضة للهجمات .
آبارها  ــتهداف  ــب اس ــا يصع وبينم
ــق  مناط ــي  ف ــرة  املنتش ــة  النفطي
ــدة  ــآتها العدي ــعة، إال أن منش واس
ــهل  ا أس ــط تعدّ هدفً ــة النف ملعاجل

بكثير.

/ القسم السياسي

سلفاكري :نريد تحقيق ما 
فشلنا بتحقيقه َّـ ملف 
السالم بالسودان .. وال توجد 
عاصمة تمتلك عالقات 
مميزة مع كل الحركات 
اِّـسلحة مثل جوبا

امريكا مستعدة  للرد بعد الهجوم ضد أرامكو الذي تسبب بخفض إنتاج النفط الخام في السعودية إلى النصف
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أعلن الرئيس األميركي دونالد ترامب امس أنّ الواليات املتحدة ”على أهبة االستعداد“ للردّ على الهجوم الذي استهدف البنية التحتيّة النفطيّة السعوديّة 
ــؤوليّته.وقال ترامب على تويتر ”إمدادات النفط في السعوديّة تعرّضت لهجوم. هناك سبب يدفعنا إلى االعتقاد بأنّنا  لت إيران مس ــنطن قد حمّ وكانت واش
ــبب هذا  ن تعتقد أنّهُ س ــعوديّة) أن تُخبرنا مَ ق، لكننا ننتظر من اململكة (الس ــاس عمليّة التحقّ ــتعداد للردّ على أس نعرف املُرتكب، ونحن على أهبة االس

ــتراتيجي بعد أن تسبّبت الهجمات على  ــتخدام نفط االحتياطي األميركي االس ا“.وأعلن ترامب أنّه أجاز اس ــنمضي قدمً ــكال س الهجوم، وبأيّ أش
ــعودية إلى النصف.وكتب ترامب ”نظراً إلى الهجوم على السعوديّة والذي قد يكون له انعكاس  ــآت أرامكو بخفض إنتاج النفط اخلام في الس منش

ية يتمّ حتديدها الحقاً“. على أسعار النفط، أجزتُ استخدام النفط من االحتياطي النفطي االستراتيجي، إذا دعت احلاجة، بكمّ

انطونيو

العثيمني
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بيسكوف

حمدوك

البشري

سيلفاكري

ترامب

حمدوك يشيد بلقاء سيلفاكير ويأمل بتعزيز العالقات وإحالل السالم

رئيس الحكومة السودانية: السياسة كانت تعيق تطوير العالقة مع جنوب السودان .. والثورة تخاطب كل القضايا
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كلمة الجلسة االستذكارية
افتتح الباحث توفيق التميمي الذي 
ــة بحضور جمهور غفير  أدار اجللس
ومن محبي العالمة (مصطفى جواد) 
ــن الباحثني  ــاركة مجموعة م ومبش
ــني.. بكلمة قال  ــاتذة اجلامعي واالس
ــة مصطفى حواد هو  فيها: العالم
ــف ونابع  ــن التعري ــي ع ــان غن إنس
ــانية، كان فارساً في  من روح االنس
ــة والتاريخ والتراث واجلغرافية،  اللغ
ومولعا بتصحيح االخطاء اللغوية 
ــواء في برنامجه الشهير (قل وال  س
تقل) او في حياته اليومية. يقال انه 
ــمعه  كان ذات يوم عند الطبيب وس
يقول جلطة قلبية فرد عليه ال تقل 
ــة). النه كان ال  ــة بل قل (غلط جلط
يتوانى مع اخلطأ اللغوي. مهما كان 
مرجعه. وقد اقنعته ابنته فائزة بأن 
يسجل مراحل حياته بصوته. وفعال 
سجلها باربعة اشرطة صوتية. وقد 
حصلت على هذا التسجيل وحولته 
الى قرص. وقدمته لبعض الباحثني 
ــون بتراث العالمة جواد،  الذين يعتن
ــة مهمة.  ــة تاريخي ــه ميثل وثيق الن
ــر من االحداث  ــد حتدث عن الكثي وق
ــات.. ويقول  ــه والذكري ــرت ب التي م
ــا تعليمية  ــي: اعطى دروس التميم
للملك فيصل الثالني.. وإن العالمة 
ــول تركمانية ولكنه فطحل  من أص
في اللغة العربية وفاق حدود العلم 
ــته  ــت دراس ــا.. وكان ــا ومعانيه به
باملاجستير والدكتوراه ليس باللغة 
ــي.  ــة بل في التاريخ العباس العربي
ــه باللغة العربية بدأ خالل  واهتمام
عالقته باالب الكرملي وتتلمذ على 
ــة: وُلِد  ــيرته الذاتي ــه. وتقول س يدي
ــواد مصطفى إبراهيم  مصطفى ج

ــام ١٩٠٤ محلة  ــي، ببغداد ع البيات
ــن  ــل) ألبوي ــد القش ــلة (عق القش
ــيرة (صارايلو)  ــن عش ــني م تركماني
ــده من عائلة  ــن البيات.. ووال وهي م
ــاوه (اخلالص) مبحافظة  مبنطقة دلت
ــابع عشر من  ديالى.. وتوفي في الس
ــون االول ١٩٦٩ ببغداد واقيم له  كان

تشييع رسمي ومهيب.
اِّـتحدثون يتجنبون األخطاء 

اللغوية
ــة  باجللس ــوا  التزم ــون  املتحدث
ــاء  ــي األخط ــوع ف ــم الوق بتجنبه

ــة احتراماً للراحل مصطفى  اللغوي
ــواد.. وكان أول املتحدثني الباحث  ج
طارق احلمداني الذي يقول: عالقتي 
ــه في  ــا لدي ــت طالب ــيطة وكن بس
ــام ١٩٦٣. وبعدها  ــة ع ــة التربي كلي
ــائل التي بعثها  قرأ احلمداني الرس
ــواد الى الكرملي حيث  مصطفى ج
ــائل  ــاب وكانت الرس ــت بكت جمع
ــديد  ــرة. ومع ش ــد ومبعث بخط الي
ــاء اللغوية  ــرت االخط ــف ظه االس
ــة.  التاريخي ــائل  الرس ــوهت  وش
والرسائل قسمت الى ثالثة اقسام، 
 .١٩٣٣ ــنوات ١٩٢٨-  ــم س االول يض
ــاون بني  ــتمل على التع وكانت تش
ــي. كما متيزت بالنقد  جواد والكرمل
ــر من االدباء  ــالذع جلواد الى الكثي ال
ــدث الدكتور  ــني والعرب. وحت العراقي
ــى جواد  ــداد قائالً: مصطف ــي ح عل
ــخصي  ــيء بجهد ش تعلم كل ش
ــده وهو العالمة االكثر  العلوم بجه
جدارة بهذا اللقب والتخصص وكان 
إنساناً بسيطاً ونبيال وكانت عالقته 
ــه كثيرا،  ــذي افاد من ــي، ال بالكرمل
ــراث واللغة  ــيما في قضايا الت الس
ــال. وكانت اهتماماته  وثقافة االطف

ــن القراء  ــددة. وهو م ــة متع املعرفي
ــع بذاكرة  ــني بالكتاب ويتمت امللهم
ــرة  ــرق للذاك ــني  يتط ــة. وح عجيب
ــدين  ــيرة اخللفاء الراش ــيما س الس
ــم  يعرفه ــيني  والعباس ــني  واالموي
جيداً مع ذكر اسماء زوجاتهم وفترة 
ــذي حول  ــو الرجل ال ــم. وه حكمه
ــى اجلماهيرية بني الناس،   املعرفة ال
ــاطة  وفهمه اجلميع لتلقائية وبس
ــي  ــه التركمان ــر أن ــاء.  ويفتخ اإللق
ــم. وحتدث  ــم العرب لغته ــذي عل ال
االستاذ صباح كركوكلي:- لم يكن 
من أولئك الذين يبحثون عن املنافع 
املادية وليس من اتبع طريق النفعي 
ــه الى محطات  ــار بنفس بل هو س
االلق وشدت له األنظار لشخصيته 
ــر مؤمترات  ــا يحض ــزة وعندم املتمي
لغوية حتضره عمالقة االدب واللغة 
ــم املفكر (طه  ــون منه، ومنه يتبرم
ــني) مدركني إن مصطفى جواد  حس
من الفئة القادرة على رصد االخطاء 
ــد يجد  ــاً، وق ــا علن ــه عليه والتنبي
امامه صدورا تضيق مما يسمعه منه. 
النه كان مدققا موضوعيا وحريصا 
بشدة على اللغة. ومرة كتب العقاد 
ــى جواد  ــه مصطف ــذم في ــاال ي مق

ــه اللغوية.  ــش اخطائ ــه بنب لقيام
وكان د.محمد جواد املظفر يتحاشى 
مناقشته او مساجلة لغوية. وكان 
(جواد) يستهجن استغالل االنسان 
ــان  احض ــي  ف ــاء  واالرمت ــه،  وجتهيل
السياسة والدين. ويقول أنا من (قرة 
ــيعون  ــدادي تركمان متش تبة) واج
غالة في التشيع. لكنه طلق املذاهب 
كلها من دون استثناء. وقال االستاذ 
ــة   ــي بالعالم ــي: صلت ــن عريب حس
ــع للكثير  ــبها ال تق ــل احس الراح
ــزارة علمه..  ــه وغ ــن عارفي فضل م
ــة وربيع  ــه منذ اليفاع فقد حاكيت
ــباب، وعرفته استاذا من غير ان  الش
ــورة في  ــه، عبر مباحثه املنش التقي
ــة اجملمع العلمي، ولغة العرب،  مجل
ــد وفاته ظللت  ــومر وغيرها. بع وس
ــي العتبة  ــيرته وكلفتن ــع مس اتاب
ــية باعداد ثبت مبباحثه انا  العباس
ــتاذ عبد اهللا عبدالرحيم. وقد  واالس
ــوان (ال  ــة لبحثي بعن كتبت خالص
للعكبري وال من عدالن). وهو مستل 
من دراسة طويلة جدا ستصدر عن 
ــيخ املعرة في  العتبة. وقد اصاب ش

قوله:
الفكر حبل مني ميسك على طرف

منه ينط بالثريا ذلك الطرف
والعقل كالبحر ما غيضت غواربه

شيئا ومنه بنو االيام تغترف
ــرزاق:  ــت عبد ال ــال الباحث رفع وق
ــل على  ــواد لم يحص ــى ج مصطف
ــا بسبب احلرب  الدكتوراه من فرنس
ــى العراق.  ــة الثانية وعاد ال العلمي
ــت انا  ــودي كن ــرة قال الرش وذات م
ــوري في  ــد اهللا اجلب ــي وعب والقباجن
ــوادا  ان ج ــمعنا  ــني س ــى ح املقه
ــيارة فذهبنا الى منزله  ــته س دهس
ــى  ــة عل ــاقه املصاب ــع س وكان يض
ــا ويعمل على  ــدة وامامه كتب منض
ــدل  ــذا ي ــد، وه ــاب جدي ــق كت حتقي
ــه وحرصه وعدم تضييع  على جديت
ــادث الذي تعرض له.  الوقت رغم احل
ــى حتقيقه للكتب  كما اطلعت عل
ــيا  ــكان قاس ــا ف ــه عنه ومالحظات
جدا. وشارك املؤرشف هادي الطائي 
ــالً: ان هناك كتابا صدر جلواد مع  قائ
اخرين عام ١٩٦٠ يقع بـ٨٢٤ صفحة 
ــة  عراقي ــق  ووثائ ــورا  ص ــن  ويتضم
ــه وزارة الثقافة  ــد طبعت مهمة، وق
ــامر. وانا  في زمن الوزير فيصل الس
ــاب وقام  ــن الكت ــخة م امتلك نس
ــيبويه  ــه انه س ــال عن ــه. وق بعرض
ــا نقول بقيت  ــان. وختامه هذا الزم
منجزات هذا الرجل الفذ مصطفى 
ــارزًا من  ــا ب ــه اهللا) علمً ــواد (رحم ج
احلديثة  ــة  العربي ــة  النهض ــالم  أع
ــة  العراقية  ــوز الثقاف ــزاً من رم ورم
ــة العربية لغة  ــرط حبه للغ ومن ف
ــه    ــاني برمت ــارة والفكراإلنس احلض
ليصبح مرجعاً للسائلني وكان قوياً 
ــي رجل  ــة كاملة ف ــاب وهو أم اليه
ــمه (مصطفى جواد). وعاملاً في  اس
ــة متكاملة  ــون، ومدرس ــم الك عال

قائمة بنفسها وذاتها.

14

äib«@pÏfl

البينة الجديدة / عدنان جبار القريشي

يعترب العالمة ومؤرخ اللغة العربية مصطفى جواد «رحمه اهللا» علما من أعالم اللغة العربية وواحداً من الذين قدموا خدمة أثرت 
َّـ النفوس وتركت فيهم الخزين الوافر عن شخصيته وبات أسمه تأريخاً عراقياً معروفاً فهو اِّـعلم واِّـربي واالديب الالمع والفنان 
إدخال  من  تمكن  وبمؤلفاته  األوُّـ..  العرب  لغة  الضاد  لغة  قواعد  أسس  منها  التي  واستكشافاته  علمه  والعبقري َّـ  والفيلسوف 
التحديث والتبسيط للغة وتقريبها للناس حتى اشتهر بينهم من خالل برنامجه التلفازي واإلذاعي اللغوي الشهري «قل وال تقل»، 
والذي كان يحظى باِّـشاهدة الجماهريية من شمال العراق وحتى جنوبه، وَّـ شارع اِّـتنبي كان لنا لقاء مع هذا اإلنسان الفذ العمالق 
بفكره وعلمه حني توسطت صورته وكتب عليها عبارة (مصطفى جواد ,, ٥٠ عاما لرحيله) لنتوجه اُّـ بيت اِّـدى للثقافة والفنون 

ونحن نشارك األساتذة األجالء من الباحثني واِّـؤرخني والكتاب َّـ الجلسة اإلستذكارية صباح يوم الجمعة ١٣ اِّـاضي..

بغداد / البينة الجديدة
ــة  الثقاف ــر  وزي ــى  التق
ــياحة واآلثار الدكتور  والس
عبد األمير احلمداني، امس 
 ،٢٠١٩/٩/١٥ ــد  األح االول 
ــبانيا  إس ــة  مملك ــفير  بس
ــيه  خوس ــوان  خ ــيد  الس
ــه  مكتب ــي  ف ــكوبار  اس
الرسمي مبقر الوزارة، حيث 
ــدداً من  ــان ع ــث اجلانب بح
ــى  ــة عل ــا الثقافي القضاي
ــار  اآلث ــتعادة  اس ــها  رأس
وعرض  املنهوبة  ــة  العراقي
اجملنح  الثور  ــختني من  نس
ــة املوصل. ورحب  في مدين
ــاء  ــة اللق ــي بداي ــر ف الوزي
فيما  ــباني،  اإلس بالسفير 

ــكوبار  اس ــيد  الس ــدم  تق
على  للحمداني  ــكر  بالش
استضافته. وأكد احلمداني 
ــى «ضرورة  اللقاء عل خالل 
ــة  ــار املنهوب ــتعادة اآلث اس
ــة  واملعروض ــراق  الع ــن  م
ــة  امللكي ــة  األكادميي ــي  ف
ــد»،  مدري ــي  ف ــبانية  اإلس
ــار مت  ــذه اآلث ــدداً أن «ه مش
ــدم  ــام ١٩٩٤ وع ــا ع نهبه
ــراق يعد  ــى الع ــا إل إعادته
ــكو  ــا لقانون اليونس خرق
لعام ١٩٧٠». وأضاف الوزير، 
ــي  الت ــع  القط ــذه  «ه أن 
ــا ٣٣٩ قطعة  ــغ عدده يبل
ــن محافظة  ــت م ــد نهب ق
الديوانية من منطقة تدعى 

أرشيفاً  تل حميدة، وتضم 
أثرياً مهماً»، مشيراً إلى أن 
«الوزارة ستقدم للحكومة 

اإلسبانية الوثائق القانونية 
ــرقة  ــت تاريخ س ــي تثب الت
القانوني  ــق  واحل اآلثار  هذه 

للعراق باستعادتها». بدوره 
ــباني  اإلس ــفير  الس ــد  أك
على «حق العراق الشرعي 
في استعادة آثاره املنهوبة، 
ــل  الكام ــه  دعم ــاً  مبدي
ــي  العراق ــة  الثقاف ــر  لوزي
في  ــة  العراقي ــة  واحلكوم
أن  ــعى». وأضاف  هذا املس
بالتعاون  ــبانيا قامت  «اس
ــي  ــف البريطان ــع املتح م
ــختني دقيقتني  بصنع نس
من الثور اجملنح، ومت تكليف 
اجليش اإلسباني بنقلهما 
ــة نينوى عبر  إلى محافظ
ــداد بطائرة  ــة بغ العاصم
ـــ٢٤ من  ــي ال ــكرية ف عس

تشرين األول املقبل».

كركوك / علي شريف
ــي في  ــت الثقاف ــام البي اق
ــاون مع احتاد  كركوك بالتع
ــاب احملافظة ندوة  ادباء وكت
ــيني  احلس (االدب  ــوان  بعن
ــعبي  الش ــوروث  امل ــي  ف
حيدر  ــور  للدكت ــي)  العراق
توفيق  والباحث  ــمري  الش
ــدأت الندوة التي  العطار. ب
ــر من  ــع غفي ــا جم حضره
ــاب والباحثني  االدباء والكت
واملهتمني بالشأن احلسيني 
بكلمة للدكتور عبد الكرمي 
خليفة استذكر فيها مآثر 
ــالم  الس البيت عليهم  ال 
واخيه  ــني  احلس وشجاعة 
العباس عليهم السالم في 
ــف ومواجهة  ــة الط معرك
ــيته.  ــم اجلائر وحاش احلاك

م االديب موشي  بعد ذلك قدّ
ــر فيها ان  بولص كلمة عب
ــه  ــني علي ــتذكار احلس اس
مبوقف  ــتأثرا  ــالم مس الس
وهب النصراني ودفاعه عن 
احلسني وعن موقف الراهب 
رأس  ــع حملة  م النصراني 
احلسني. كما تناول الدكتور 

ــمري والباحث  ــدر الش حي
توفيق العطار سيرة االمام 
ــني في االدب واملوروث  احلس
صورها  ــورات  وتط العراقي 
ــي  ــخ السياس ــر التاري عب
ــف اثرت  ــي وكي واالجتماع
ــتمد  في العالم اجمع واس
من عبرها الكثير من احرار 

ــال غاندي الذي  العالم امث
قال في ثورة االمام احلسني 
(تعلمت من احلسني كيف 
أكون مظلوماً فانتصر). ومت 
ــعراء  ــث عن ابرز الش احلدي
ــوا واقعة الطف  الذين نقل
ــور  منظ ــم  كاظ ــم  ومنه
ــر  ــعيد اله ــي وس الكربالئ

ــدادي  البغ ــي  وفضول
ــي  الروم ــن  الدي ــالل  وج
رسول  والشاعر  واجلواهري 
ــذي ادخل  ــي الدين ال محي
مصطلحات ثورية للشعر 
الى  ــة  باالضاف ــيني  احلس
ماكتبه الشاعر عبد الرزاق 
ــني  ــد الواحد عن احلس عب
ــي رحاب  ــه (ف ــي قصيدت ف
ــاب  ــح ب ــم فت ــني). ث احلس
ــادة احلضور  احلوار مع الس
الذي عبروا عن مواساتهم 
ــم  العال ــى  ال ــم  وتعازيه
االمام  ــهاد  باستش اجمع 
ــني واخيه ابوالفضل  احلس
ان  ــن  (ع) مؤكدي ــاس  العب
ــتمر الى  هذه الثورة ستس
ــورة احلق على  ــد وهي ث االب

الباطل.

رافد صباح 

ــالً  قلي ــا  عنه ــلُ  اللي أزاحَ 
ــار، وخف  ــل االنتظ ــن ثق م
ها بعد أن  التعبُ عن جسدِ
ــوم عميق منذ ليلة  جرها ن
البارحة، وها هي تستيقظ 
مع أولى دقائق هذا الصباح 
ــح به  ــذي تفت ــي ال الروتين
ــدة في البيت. عينيها وحي

ــتْ  وزين ــتعداد  االس ــدأتْ  ب
ــا متلك من  ــها بكل م نفس
مسلتزمات التجميل، فهي 
ــن حتب  ــاء م ــتذهب للق س
ــذر  ــق متج ــغف وعش بش
في قلبها الرقيق وافكارها 
ــة، رغم انه  ــة احلزين اليومي
قد تركها، وانه قرر منذ ذلك 
اليوم ان يشد الرحال بعيداً 
املقدس  عنها نحو مبتغاه 
بالنسبة له، لكنها ما زالت 
ــلٍ ان  ــة بأم ــرة متعلق مص
تلحق به يوماً ما بطريقة أو 
ــيئاً  بأخرى، فهي ال متلك ش
في هذه الدنيا بعد رحيله، 
ــك به، فقد  التمس ــوى  س
تركها بعد زواجهما بأشهر 
قليلة حتى انها لم تشعر 
ــة. الزوجي ــاة  باحلي ــراً  كثي

ــا وبقيت تعتصر املاً،  غادره
وحيدة ال مناجي لها سوى 
الذكريات التي تكررها مراراً 
تهدأها  ــر  كعقاقي ــدة  عدي
ــل  اللي ــط  وس ــات  للحظ
ــذي  وال ــش  واملوح ــل  القات
يوزع ظالمه سواسية على 
ــى قلبها.اعدتْ  املدينة وعل
ثوبها،  ــدت  وارت ــا  حقيبته
ــه  ــوب نفس ــك الث ــه ذل ان
ــو  ــقه، وه ــذي كان يعش ال

ــعد حينما يراها (حني  يس
ترتدين ثوبك هذا، تصبحني 
جنمة في ظالم قساوة هذه 
ــاة)، كان يقول لها هذا  احلي
كلما ترتديه، قبل ان يتغير 
ــا وقبل ان  ــي بينهم كل ش
ــدل التحوالت املفاجأة  تس
ــتار عن حياتهما معاً،  الس
ــريعاً ومن  ــد غادرها س فلق
دون سابق انذار ورحل، واالن 
ستذهب له لتتوسل به ان 
ــدأوا من جديد  ــود وان يب يع
تناسياً لكل شيء، فعسى 
ــزة ويتحقق  ان حتدث معج
ــاه جملاريها.  ــر وتعود املي االم
ــرة  األج ــيارة  س ــتْ  ركب
ــاعات  س الطريق  ــقتْ  وش
طويلة وهي على شوق وألم 
ــان بداخلها فيولدان  ميتزج
ــا  ــاح كم ــدم ارتي ــاً وع قلق
ــدث في  ــات التي حت التقلب
ــتخبره  ــاة اليومية، س احلي
ــل  بطف ــيرزقان  س ــا  انهم
بعد شهرين وانها ستربيه 
ــن والده،  ــداً ع ــة بعي بعناي
وستفتخر انه يحمل اسمه 
ومن نسله، ستعرفه للناس 
ــون. ــن يك ــن م ــم اب والعال

ــود،  ــتْ للمكان املنش وصل
ــابَ وترجلتْ من  فتحتْ الب
ــتْ خطوات  ــيارة ومش الس
ــت  اقترب أن  ــد  وبع ــوه،  نح
منه، بدأتْ بالبكاء والعويل 
تالمس  بطنها  فوق  ويديها 
ــتْ  طفلهما املنتظر، المس
ــرة  متحس املقدس  مكانه 
ــتمرت بالبكاء  ــة واس متأمل
ــوادة، فهنا  ه ــال  وب ــالً  طوي
ــهيد علي  يرقد زوجها الش

بسالم وسكينة.

امتنى متزيق هدوئي
الى انفاس تسقط من 

رئتي
سوى النطق بصمت 

عجاف
تائه مع هسيس ريح

يبحث عن بكاء يسوع قبل 
الوالدة

من اين ابدأ كل هذا 
االغتراب؟

كل من كان ينتظر
تستقبله القبعات 

املستديرة
وااليادي التي ال تنتزع من 

اشالء املالبس
في تلك احملطة املصنوعة 

من زجاج
انكسر جميع من كان يود 

اللقاء
نصفك االخر بال رقيب
دبل من كثر الصراخ

مثل شمعة كلما رقصت
يطفو فوقها الفراغ

حر ال شيئ سوى خيط 
دخان

لم تلد سوى دقائق ممزقة
اعود وحدي اتبع شهوة 

احتراقي
امارس رجفة الذبول

ذكرى احتمال اليك آهاتي
غرقت كل اجزاء جثتي 

في مرايا
كي ال تنقذه انعكاسات 

الوجوه
حتى النور له مخالب

عندما يزول يجرح ظله
استبدلت التي الكتابية

حتى قلمي املكسور اذله 
اوراقي

كرجل قتل قبل ان يترك

صورته لقبره املفقود
مستلقيا على اطراف 

لوحة خشبية
ال تقدر على خوض حرب 

مع فرشاة
شهقة تهرب كراقصة ال 

جتيد الرقص
كما حاولت ان اتقلب من 

وعي الى ال وعي
افر من نومي اهذي

كمجنون اتصنع االختباء
قبل ان يبدأ موسم العناق
وقبلة وداع لم تكن قبلة

بل كان جلندي مازال ينتظر
رصاصته االخيرة

من دون جدوى
ميت مثل عود ثقاب ال 

يشعر
يسافر دون شعور فينتهي
كاصابعي مازال يجهل 

يدي
عندما كان يحفر في غيمة
قبرا لتسكنه روح املسافة

فالعودة من املوت
كموسيقى ال تعزف 

نفسها
جتهل الرجوع

تتطلب تضحية سماء لن 
تتحقق

هروب يزف اثار هواء اختنق 
للتو

كديك في حلظة غياب 
الفجر

يصمت كونه ديكا تذكاريا 
فقد املعنى

مجبر عليه ان يخضع
لصوته دون ان يجبره احد

كفزاعة وهمية
تخرع حتى السنابل اذا 

مالت
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ــخصية لدى  ــمة للش ــية هي حب الذات وهي س  يقال ان النرجس
ــيته  جميع االفراد ولكن بدرجات متباينة؛ فمنهم من تكون نرجس
ــرق هنا في  ــة، فالف ــا بدرجات قليل ــن ميتلكه ــة، ومنهم م واضح
ــية  ــي النوع. وعند احلديث عن املثقفني والنرجس ــة وليس ف الدرج
ــف احلقيقية، وهو ما  ــا ان تضخم «األنا» أزمة املثق ــغ اذا قلن ال نبال
ــف عنده الباحث طاهر الزارعي وغيره من الباحثني واملهتمني.  يتوق
ــب ما نشر في احد املواقع - هو  فاملثقف الواعي في منظوره - حس
الذي يؤسس له هوية تستحوذ على اهتمام اآلخر، متجاوزاً حاالت 
ا استعالئيًا قلما ينهض  ــلوكً ــية التي تعتبر س كثيرة من النرجس
ــيف مدلولي  ــة، الن الثقافة ارش ــوم احلقيقي للثقافة احلي باملفه
ــلوكية املتأصلة  ــن خالل مفاهيمه الس ــذات املثقف تتمخض م ل
ــع اجملتمع،  ــى انصهاره في واق ــودي يدلل عل ــه كإرث وج ــي ذاكرت ف
لتأسيس مرحلة منوذجية لدى كل من يعتبر الثقافة صورةً مغايرةً 
ــي مزمن له  ــلوك نفس لفكر املثقفني. تضخم «األنا» للمثقف س
ــبباته وعوارضه الشخصية التي ابتلت به، تأخذ حاجتها من  مس
ــا او مزاحمتها ما  ــن يحاول نقده ــح واالعجاب وترفض كل م املدي
ــلبياً يجرد الثقافة من ابسط حقوقها ومن  ــاً س يشكل انعكاس
ــاج حالة متورمة - ان صح  ــموليتها، وفي اعتقاده ان هذا نت ادق ش
ــت بحق من يتصف بهذا  ــر - فرضتها ذاكرة اقصائية مورس التعبي
املفهوم، ان «شخصية األنا املتضخمة» تأخذ سلوكها من نسقية 
الشخصية النرجسية بكل تعاليها، ومن الشخصية التسلطية 
ــخصية  ــذه ايضاً من تصوراتها الش ــا، وتأخ ــا واندفاعه بانفعاله
ــرق التوائية بعيدة عن  ــعى الن تبهر اآلخر بط ــة التي تس االحتوائي
صيغة اخلطاب الثقافي والذي بدوره يؤسس ملعاجلة اخطاء الهوية 
ــاته التي جتعله  ــلوكياته وممارس (هوية املثقف)، وعدم انحيازه لس
ــلع ثقافته عبر مد جسور خاطئة تكشف تصرفاته.. والتي قد  يس
ــه.وإذا كان يرى ان بعض مثقفينا  ــقطها اآلخر على ثقافة بيئت يس
ــون (األنا) ويحصرون ثقافتهم في  يعيش ازمة وعي حينما يضخم
حب التملك واالشباع الثقافي واسقاط رأي اآلخرين، فان ما يجب 
ان ندركه هو ان مفهوم (قوة األنا) يختلف اختالفاً كلياً عن مفهوم 
ــاً حقيقياً تنويرياً او  ــم األنا)؛ فاملفهوم االول ينتج لنا مثقف (تضخ
ــذي يتناول ثقافته  ــون بـ(املثقف النقدي) ال ــميه محمد أرك ما يس
ــا املتضخمة  ــاوزًا كل منطيات األن ــوص متج ــد النص ــن خالل نق م
ــعى  ــا املتضخمة) فهي تس ــا (األن ــع، أم ــى الواق ــها عل وانعكاس
بطبعها إلى نفي اآلخر وعدم االعتراف به وفرض الهيمنة والفوقية 
ــن عليها  ــا التي نراه ــد الثقافة قيمته ــا يفق ــه، م ــي علي والتعال
ــار الدكتور الغذامي في كتابه عن  كمحصلة مستقبلية. وقد اش
ــعرية لدى بعض الشعراء كاملتنبي وادونيس، ان  تضخم الذات الش
ــذات عندهما مينعانهما عن رؤية اآلخر او االنتماء إلى أي  تضخم ال
ــار، وهذا يؤكد  ــعراء الكب ــة غير طبقة الفحول او طبقة الش طبق
حقيقة الذهنية الهشة التي يعاني منها بعض مثقفينا، حيث ال 
ميكن لهذه األنا املتضخمة اال توريث ثقافة رجعية تنحاز للذاتية ال 
ــكالية املثقف  العقالنية وبطبيعة احلال هذا منحى خطر! . ان اش
ــط بتفاهة التركيبة  ــيته وهو ما يرتب ــكالية نرجس تتمثل في اش

النوعية لهذا املثقف او ذاك.

@—‘rΩa
ÚÓéuä‰€aÎ

 

فنارات

فهد اِّـضحكي

قصيدة

حسن البغدادي

@ûÎä–fl@…”aÎ@
قصة قصيرة 



الرسام حازم الحديثي صاحب الريشة السحرية والفن العراقي األصيل في حوار خص به (                     ):

@ä√b‰ΩaÎ@âaÏÁ˛aÎ@7«aÏ‰€a@o8äœ@Ôflb‡nÁa@›u@Û‹«@áÏznça@Ú»Ój�€bi@Ô–Ãë
ÈiÏ‰u@µg@÷aä»€a@fib9@Âfl@ÚÓ»Ój�€a

* البطاقة الشخصية؟
ــن مواليد عام  ــازم ناجي عجيل احلديثي م ـ ح
ــي محافظة األنبار  ــي مدينة حديثة ف ١٩٥٨ ف

وفيها نشأت وال أزال أسكنها إلى اآلن.
* متى كان دخولك إلى عالم الفن والرسم؟

ــن خالل  ــر م ــذ الصغ ــن من ــع الف ــة م ـ البداي
ــية  املدرس ــارض  املع ــع  ــي جمي ف ــاركة  املش

االبتدائية والثانوية.
ــان املبدع حازم  ــي للفن * ما التحصيل الدراس

احلديثي؟
ــة، وتفرغت بعد  ــي الثانوي ـ التحصيل الدراس
ــروع  ــل الوظيفي في إدارة مش ــة للعم الثانوي

سد حديثة حلني احالتي للتقاعد.
ــرين وهل  * ما رأيك بفناني القرن احلادي والعش

يوجد اختالف عن املاضي؟
ــاس  ــن في املاضي محليا وعامليا هو االس ـ الف
والركن الذي استند له الفن احلديثي ومرد تطور 
ــاج تراكم اخلبرات  ــذا الوقت هو نت الفن في ه

ــل الذي يليه  ــل فيها اجلي ــي يدعم كل جي الت
ولعبق املاضي قيمة فنية وتاريخية كبيرة.

* أهم أعمالك الفنية واللوحات التي قدمتها؟
ــي وبرعت  ــي الواقع ــي الفنية ه ــم أعمال ـ أه
ــت  ــت في هذا اللون ولي أعمال ليس وتخصص
بالقليلة لكن شغفي بالطبيعة استحوذ جل 
ــوار واملناظر  ــمت النواعير واأله اهتمامي فرس
ــى جنوبه  ــراق ال ــمال الع ــن ش ــة م الطبيعي

باإلضافة الى الشناشيل والتراث العراقي.
ــي مهرجانات أو  ــر ف ــت خارج القط ــل دعي * ه

معارض تخص عملك الفني؟

ــوات إلقامة  ــد من الدع ــت على العدي ـ حصل
ــتركة في العديد من  ــخصية ومش معارض ش
ــدة األمريكية  ــات املتح ــا الوالي ــدان ومنه البل
ــخصي  وتركيا ومصر وغيرها حال الظرف الش
ــن أقمت العديد من املعارض  دون تلبيتها. ولك

الشخصية واملشتركة داخل القطر.
ــاركت  ــخصية التي ش * ما أهم املعارض الش

بها؟
ـ شاركت في املعارض التالية:

ــخصي األول (شواهد من جنة  ١- املعرض الش
عدن) العراق / األنبار – قضاء حديثة ٢٠١٠.

ــا وطن)  ــي (مراي ــخصي الثان ــرض الش ٢- املع
ــي البغدادي –  ــز الثقاف ــراق/ بغداد – املرك الع

قاعة محمد غني حكمت ٢٠١٧.
٣- املعرض الشخصي الثالث (فضاءات لونية) 
العراق / األنبار – قضاء الرمادي – جامعة األنبار 

.٢٠١٨
* حدثنا عن املشاركات اجلماعية؟

ـ شاركت في املعارض واملهرجانات التالية:
ــتركة «األول والثاني والثالث»  ١- املعارض املش

شعبة البيت الثقافي في حديثة.
ــر الثقافة والفنون في األنبار /  ٢- مهرجان قص

االنبار – الرمادي ٢٠١٣.
٣- مهرجان أربيل املشترك / أربيل ٢٠١٣.

ــان الثقافي القائم - احلبانية / األنبار  ٤- املهرج
– احلبانية ٢٠٠٩.

٥- مهرجان القائم / األنبار – القائم ٢٠١١.
ــث لرابطة املبدعني  ــنوي الثال ٦- املعرض الس
ــكيلي في وزارة الثقافة والسياحة  للفن التش

واآلثار ٢٠١٩.
٧- املعرض املشترك في وزارة الثقافة والسياحة 

واآلثار «الطبيعة أجمل في بالدي» ٢٠١٩.
ــهادات التقديرية ومكان وتاريخ  * اجلوائز والش

التكرمي؟
١- كتاب شكر وتقدير – وزير الثقافة ٢٠٠٩

٢- كتاب شكر وتقدير – وزارة الثقافة ٢٠١٨
ــة  ــر الثقاف ــل وزي ــة – وكي ــهادة تقديري ٣- ش

ومحافظ األنبار ٢٠٠٩
ــر – قائممقامية قضاء  ــكر وتقدي ٤- كتاب ش

حديثة ٢٠١٠
ــكر وتقدير – اجمللس احمللي لقضاء  ٥- كتاب ش

حديثة ٢٠١٠
 -٦

درع مهرجان قصر الثقافة والفنون في األنبار– 
األنبار ٢٠١٣

ــة مبدعون  ــر – مجل ــكر وتقدي ــهادة ش ٧- ش
٢٠١٧

٨- شكر وتقدير – مجلة سحر الشرق ٢٠١٨
ــة واحلرف  ــني اللوح ــة ب ــداع – مجل ٩- درع اإلب

٢٠١٨
١٠- درع اإلبداع – أحرار الفرات – حديثة ٢٠١٩

ــة املبدعني للفن  ــني – رابط ــام املبدع ١١- وس
التشكيلي

ــهادات التقديرية  ١٢- العديد من اجلوائز والش
األخرى

النشاطات والفعاليات األخرى
١- مقاالت في مجلة ( احلديثة )

٢- مقاالت في مجلة ( ضفاف حديثة )
٣- مقاالت في جريدة ( صدى حديثة )

ــي حياتك  ــررت به  ف ــف م ــب موق ــا اصع * م
الفنية؟

ــي لفترة طويلة  ــن العمل الفن ـ االنقطاع ع
ــنوات عديدة بسبب الظروف اخلاصة بي  ولس
والعامة التي حالت دون تقدمي أي عمل بعدها 

زاولت نشاطي الفني مجدداً.
ــان واملثقف  ــه الفن ــي تواج ــاة الت ــا املعان * م

ــن  ــف م ــب املثق ــا مطال ــوم وم ــي الي العراق
الدولة؟

ــه الفنان العراقي  ــاكل التي تواج ـ أهم املش
ــات املادية إليصال  ــاب اإلمكاني ــوم هي غي الي
ــاب  ــق وغي ــكل الالئ ــة بالش ــالة الفني الرس
الدعم الرسمي الذي يكاد يكون محدود ودون 

مستوى الطموح.
* كلمة أخيرة تود ان تقولها جلمهورك؟

ــى هذا احلوار  ــكر والتقدير لكم عل ـ كل الش
ــكر موصول لصحيفة (البينة  ــيق والش الش
ــم احلق كونها  ــدة) الصوت الناطق باس اجلدي
ــني متمنيا لها دوام التألق  جريدة كل العراقي

والنجاح الباهر.

albaynanew@yahoo.com
جريدة يومية سياسية عامة  

ال ترتبط بحزب أو حركة
 أو أية جهة دينية أو سياسية
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حاوره / ذو الفقار عبد الحسني

Ú◊6íflÎ@ÚÓñÇë@ûâb»fl@Úflb”�@paÏ«Ü€a@Âfl@ÜÌÜ»€a@Û‹«@o‹ñy
äñflÎ@bÓ◊ämÎ@ÚÓÿÌäfl˛a@ÒÜznΩa@pbÌ¸Ï€a@bË‰fl@ÊaÜ‹j€a@Âfl@ÜÌÜ»€a@ø

الفنان والرسام حازم احلديثي إبداع يتألق في سماء الفن العراقي، من مواليد ١٩٥٨ محافظة 
االنبار، عضو نقابة الفنانني العراقيني، عضو جمعية الفنانني التشكيليني العراقيني، شارك في 

العديد من املهرجانات واملعارض في محافظة االنبار وخارجها، كان لنا معه هذا احلوار..

متابعة / البينة اجلديدة
ــة  الكويتي ــة  الفنان ردت 
ــئلة  اس ــى  عل ــمس  ش
متابعيها خالل بث مباشر 
ــيال ميديا،  على السوش
بجرأتها  اجلميع  وفاجأت 
ــا  وصراحته ــرد  ال ــي  ف
توقعها  ــي  والت املعهودة 
ــاكل  في الكثير من املش
واكدت شمس  احياناً. 
ان الفنانة إليسا هي 
في  ــة  مطرب ــم  أه
الغنائية  الساحة 
في العالم العربي، 
الفتة الى أن إليسا 
ليس  ــة،  فنان أهم 
ــط اآلن بل منذ  فق
ــنوات، موضحة  س
ــة الفنان ال  أن أهمي
عدد  ــى  عل ــف  تتوق
تقاس  ــل  ب احلفالت، 
ألبوماته. ــاح  بنج

أن  ــى  ال ــارت  واش
إليسا حتقق مع كل 
جناحات  تصدره  ألبوم 
كبيرة في كافة أنحاء 
الوطن العربي، فنجاحها 
ــرد كالم يقال  ــس مج لي
ــى أرض  ــاح عل ــل هو جن ب

الواقع.

@Ú„b‰œ@·Ác@béÓ€g@Zè9
Ôiä»€a@%b»€a@ø

البينة اجلديدة /  تضامن عبداحملسن
ــي، ولدعم  ــا التراثي والفن ــاظ على موروثن للحف
احلرف اليدوية والصناعات احمللية، سعت عدد من 
ــع املدني الى تنظيم معرض فني  منظمات اجملتم
ــة)، يوم اخلميس املاضي   بعنوان (ابداعات بغدادي
ــن الفنانني  ــدد م ــث اجتمع ع ــني. حي ــدة يوم ومل
ــداد)  ــات بغ ــة (خاتون ــن منظم ــات ضم والفنان
ــة اوراق القيقب) في احدى  و(بس عراقي) و(مكتب
ــت احلكمة التي تعانق دجلة، ليعرضوا  قاعات بي
ــم ونحت واعمال يدوية  اعمالهم الفنية من رس
من الزجاج واخلشب واالكسسوارت والتحفيات، 
ــجاد اليدوي، كلها  اضافة الى عرض االزياء والس
ــخصي. ــود ذاتية ومتويل ش ــل عراقية وجه بانام

ــال الفنية،  ــة واالعم ــرف اليدوي ــجيعا للح وتش
ــرض رئيس مجلس امناء بيت احلكمة  افتتح املع
الدكتور احسان االمني، فيما حتدث مدير العالقات 
ــال: (حرصنا في بيت  ــر الربيعي قائ العامة مظف

احلكمة على احتضان هذه اجملموعة من الفنانني 
ــم دورهم في  ــم ولدع ــجيعا له ــات، تش والفنان
ــاظ على هويتنا الوطنية، ورغم انها فعالية  احلف
خارج اطار املنهاج الذي يعمل عليه بيت احلكمة، 
لكننا حاولنا ان نوجه رسالة الى كل املؤسسات 
الثقافية بان حتذو حذو هذه الفعالية كي نشجع 

ــنحقق  ــا، اذ س ــات وننميه ــذه الصناع ــى ه عل
هدفني االول احلفاظ على هويتنا التراثية والثاني 
ــادي الذي يدر على  ــب املالي واالقتص حتقيق اجلان
ــب). اما الفنانة  ــباب العاملني في ذلك اجلان الش
ــم، قالت (نحن  ــكيلية بان ابراهي ــابة التش الش
ــات في جتمع ”خاتونات  ــدد من الفنانني والفنان ع

ــون اول انطالقة  ــداد“ نظمنا هذا املعرض ليك بغ
ــليط الضوء على  ــا الذي يهدف الى تس لتجمعن
ــني) مضيفة ان  ــة واحلرفية للفنان االعمال الفني
ــاركوا بأكثر من ٤٥ لوحة  ــاركني ٦٧، ش عدد املش
فنية واعدادا كبيرة من القطع النحتية واالعمال 
ــكيلية  اليدوية.من جانبها اضافت الفنانة التش
ــراء البضاعة  ــهير رزاق: (انصرف الناس الى ش س
املستوردة بسبب انخفاض اسعارها رغم ضعف 
ــا على حتقيق هذا  ــودة، ونحن كفنانني حرصن اجل
ــه فنيا فهو ايضا دعم  ــاط، اضافة الى كون النش
ــيرة الى ان احلضور توجهوا  للحرف اليدوية)، مش
ــكل كبير. ــراء األعمال الفنية البغدادية بش لش
ــة (بس عراقي)،  ــؤولة في منظم احرار زلزلي مس
ــة تهدف الى  ــا على ان املنظم ــدت في حديثه اك
ــني على تصنيع املواد  ــباب من اجلنس تدريب الش
ــكاله  ــات وحجر وخرز بكل اش ــة من حلق االولي

لصناعة األعمال الفنية واملالبس والديكور.

ÚÌÖaÜÃj€a@pb«aÜi�a@ûä»m@Ú‡ÿßa@oÓi@ø@CÖaÜÃi@pb„ÏmbÅD

متابعة / البينة اجلديدة
ــعرية للمصممة  ــات الش ــدث الكليب ــر أح مت تصوي
ــاالر في  ــن س ــة فاري ــكيلية الكردي ــه التش والفنان
مدينة اسطنبول التركية. الكليب من كتابة ومتثيل 
ــعري  وااللقاء الصوتي للفنانة فارين، وهي كليب ش
ــي مجال الصوتيات  ــوان انا والقلب. ومت العمل ف بعن
ــتوديو واملوسيقى من قبل  ــركة ستار س من قبل ش
ــل فريق فني  ــاح. والتصوير من قب ــان جيكر صب الفن
ــركة  ــطنبول التركية وش ــص في مدينة اس متخص
ــيعرض الكليب املصور في افتتاحية  باريت فلم. وس
الدورة الرابعة للملتقي السينما بعيون نسائية في 
آذار عام ٢٠٢٠ املقبل. وفي تصريح أكدت الفنانة فارين 
ــطنبول التركية  ــورت الكليب في مدينة اس انها ص
ألنها كانت بحاجة إلى موقع تطل فيها على البحر 

وتكون موقعا ذات قيمة مكانية جمالية.

bÓ◊äm@ø@k‹‘€aÎ@b„c@kÓ‹◊Î@â¸bç@ÂÌâbœ
متابعة / البينة اجلديدة

ــة اإلماراتية أحالم  ــرت الفنان ظه
ــه عدد من  ــو جديد تناقل في فيدي
ــابات الناشطة على تطبيق  احلس
«إنستغرام». والفيديوهات  الصور 

ــه إلى املتابعني  وتوجهت من خالل
ــا تطبق  ــى أنه ــيرون إل ــن يش الذي
ــوب  ــى صورها تقنية الفوتوش عل
وال  ــل  جمي ــا  وجهه إن  ــت  وقال
ــفت أنها  يحتاج إلى أضاءة. وكش
ــر  ــت أكث ــوزن وأصبح ــرت ال خس
ــا ضعفانة  ــت: «أن ــاالً. وأضاف جم
ــو قولوا  ــة وصاير وزني حل وحليان
ــددت ممازحة  ــاءاهللا». كما ه ما ش
ــير إلى انها تستخدم  كل من يش

ــا  م «كل  ــت:  وتابع ــوب  الفوتوش
ــوب،  ــزل صورة اللي تقول فوتوش ن

ــع يدها في  ــي» مع رف ــا ويلها من ي
ــارة إلى أنها مستعدة للضرب.  اش
وختمت املقطع املصور بالتعليق: 
«واهللا مو فوتوشوب واهللا حلوة أنا 
وجميلة». ويأتي هذا بعدما نشرت 
الفنانة على حسابها اخلاص على 
التطبيق صورة التقطت لها على 
هامش املؤمتر الصحافي الذي عقد 
ــم جديد من  ــن أجل إطالق موس م
ــب The Voice على  ــج املواه برنام
ــع  اجلمي ــت  وأذهل  .MBC ــة  شاش
ــا وحققت في  ــا ونحافته بأناقته
ــن ٨٢ ألف  ــا يزيد ع ــدة قصير م م

إعجاب.

lÏëÏmÏœ@µg@xbn∞@¸Î@›Ó∫@ÔËuÎ@Z‚˝yc
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محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية/ شعبة اعالن اِّـشاريع
Basra Governorate Directorate of Government

Contracts Dept Announcement

َّـ   ٥٠٨٧) ــدد  الع ذي  ــا  بكتابن ــا  الحاق
ــي    ثان ــالن  بإعــ ــة  الخاص  (٢٠١٩/٨/٢٩
ــروع  ــات ٢٠١٩ مش ــة ١١/ بلدي للمناقصــ
ــارع حولي من اِّـنفذ الحدودي اُّـ  ــاء ش ( انش

الطريق السريع بطول ٧,٥ كم).
نود ان ننوه اُّـ تمديد موعد غلق اِّـناقصة اعاله 
ليكون يوم الثالثاء  اِّـصادف  ٢٠١٩/٩/٢٤ 
ــدالً من يوم الخميس  ــاعة الثانية  ظهراً ب الس

اِّـصادف ٢٠١٩/٩/١٩.
اِّـهندس

محمد طاهر نجم التميمي 
النائب الفني ِّـحافظ البصرة

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

Contracts Dept Announcement

َّـ   ٥١٣٥) ــدد  الع ذي  ــا  بكتابن ــا   الحاق
اول   ــالن  بإعــ ــة  الخاص  (٢٠١٩/٩/٢
للمناقصــة ١٧/ امن وعدالة ٢٠١٩ مشروع 
ــة  ــوال اِّـدني ــة االح ــر ومديري ــر دوائ ( تطوي

والجوازات واالقامة َّـ البصرة).
نود ان ننوه اُّـ تمديد موعد غلق اِّـناقصة اعاله 
ــادف  ٢٠١٩/٩/٢٢  ــون يوم االحد اِّـص ليك
ــوم الثالثاء  ــراً بدالً من ي ــاعة الثانية  ظه الس

اِّـصادف ٢٠١٩/٩/١٧.
اِّـهندس

محمد طاهر نجم التميمي 
النائب الفني ِّـحافظ البصرة

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

Contracts Dept Announcement

َّـ   ٥٥٨٤) ــدد  الع ذي  ــا  بكتابن ــا  الحاق   
اول  ــالن  بإعــ ــاص  والخ  (٢٠١٩/٩/١٥
ــن  ــف م ــرتاتيجية التخفي ــة (١/ اس للمناقص
ــكنية  ــاء دور س ــروع (انش الفقر٢٠١٩ . مش

اقتصادية للفقراء).
ــن  ــروع   ضم ــون اِّـش ــوه اُّـ ان يك ــود ان نن ن
ــرتاتيجية التخفيف من الفقر   ــات  اس تخصيص
لعام ٢٠١٩ وليس ضمن خطة تنمية االقاليم 

لعام ٢٠١٩.  
الحقوقي

اياد كاظم مبارك
مدير العقود الحكومية

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

Contracts Dept Announcement

َّـ   ٤٩٤٥) ــدد  الع ذي  ــا  بكتابن ــا  الحاق  
ــي    ثان ــالن  بإعــ ــة  الخاص  (٢٠١٩/٨/٢٨
للمناقصــة ١/ بلدية ٢٠١٩ مشروع (تنظيف 

شعبتي الرباط واِّـعقل).
نود ان ننوه اُّـ تمديد موعد غلق اِّـناقصة اعاله 
ليكون يوم االربعاء اِّـصادف  ٢٠١٩/٩/٢٥ 
ــدالً من يوم الخميس  ــاعة الثانية  ظهراً ب الس

اِّـصادف ٢٠١٩/٩/١٩.

اِّـهندس
محمد طاهر نجم التميمي 
النائب الفني ِّـحافظ البصرة

م/ (تمديد موعد غلق)

العدد:٥٦٣٠                                                                           م/ (تنوية)                                                    التاريخ: ٢٠١٩/٩/١٦م/ (تمديد موعد غلق)

م/ (تمديد موعد غلق)
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اختيار جنس اِّـولود
ــزل احليوانات  ــرق ع ــاق ط ــد إخف بع
ــاء على البحث  ــة انكب العلم املنوي
ــر دقة و نتائج  ــيلة تكون أكث عن وس
ــاء إلى  ــة فلجأ العلم ــا عالي جناحه
ــه  املنوي ــات  احليوان ــل  فص ــة  طريق
ــادة  امل ــات  محتوي ــى  عل ــاد  باالعتم
ــذه  ه ــمى  وتس  (DNA) ــة  الوراثي
 Flow Cytometry / Sperm) الطريقة
Separation ) وترتكز طريقة الفصل 
ــوي احلامل  ــى أن احليوان املن هذه عل
ــوي يحتوي على  ــوم األنث للكروموس
ــارب ٢,٨  ــة DNA مبا يق ــادة الوراثي امل
ــوي احلامل  ــوان املن ــن احلي ــر م ٪ أكث
ــري . وبناء عليه  ــوم الذك للكروموس
ــه  ــالف ميكن قياس ــذا االخت ــان ه ف
ــه  ــات املنوي ــل احليوان ــي فص وبالتال
ــة بأدوات معقدة  الذكرية عن األنثوي
 Flow Cytometer) ــمى  ــة تس ودقيق
ــتخدم  تس أداة  ــي  وه  (  Instrument

ــص  اخلصائ ــاب  وحس ــة  لدراس
ــة. ــة للخلي والوظيفي ــة  الكيميائي
ــتأثر  ــبحانه وتعالى قد اس أن اهللا س
بعلم ما في األرحام ، كما قال تعالى 
ا  لُّ أُنْثَى وَمَ ــلُ كُ مِ

ْ ــا حتَ ــمُ مَ لَ  يَعْ
ُ : (اهللاَّ

ءٍ  ــيْ لُّ شَ ا تَزْدَادُ وَكُ امُ وَمَ ــضُ األرْحَ ي تَغِ
ــاس أربعة  ارٍ) فجعل الن ــدَ ِقْ هُ مبِ ــدَ نْ عِ
ــام ، منهم من يعطيه البنات ،  أقس
ــني ، ومنهم  ــم من يعطيه البن ومنه

ــني ذكوراً وإناثاً   من يعطيه من النوع
ــألة  ن يجعله عقيماً.مس ــم مَ ومنه

ــائل النازلة  ــن املس ــد اجلنني م حتدي
ــائل الطب  التي ظهرت مع تطور وس
ــة. ولذلك اختلف  وعملياته اجلراحي
ــدم وجود  ــي حكمها لع ــاء ف الفقه
ــألة. ومأخذ  ــذه املس ــل خاص له دلي
ــألة هل  ــزاع بينهم في هذه املس الن
هذا اإلجراء يخالف أصل الشرع في 
ــال بصفة حتديد  ــرد اخلالق جال وع تف
ــد ذلك من  ــني أم ال وهل يع ــوع اجلن ن

ــذي ال يطلع  ــي الغيب ال ــل ف التدخ
ــذي يظهر من األدلة  ــه إال اهللا وال علي

ــة حتديد جنس اجلنني جائزة  أن عملي
ــذه العملية من  ــوه اآلتية أن ه للوج
ــل  ــة واألص ــباب العادي ــس األس جن
ــذه العملية  ــباب. ه في تعاطي األس
ــع  ــة في معنى التداوي وقد وس داخل
ــداوي  أن هذا ال  ــاب الت ــرع في ب الش
ينافي أبدا اختصاص اخلالق بتحديد 
اجلنس وليس فيه منازعة لشيء من 
ــببا  ــه ألنه ال يعدو أن يكون س صفات
ــق  ــو اخلال ــباب واهللا ه ــائر األس كس
ــة وأثرا وهو املصور  واملوجد له حقيق
مْ  وِّرُكُ ي يُصَ ــذِ ــوَ الَّ ــال تعالى (هُ له ق
وَ  هَ إِالَّ هُ

ــاءُ ال إِلَ يْفَ يَشَ امِ كَ ي األَرْحَ فِ
) فاخمللوق يفعل هذا  ــمُ ي َكِ ــزُ احلْ زِي الْعَ
ــبب واهللا هو الذي يجعله مؤثرا  الس
ــيئته  ــب مش أو يبطل أثره على حس
ــاهللا خالق  ــه حكمته ف ــا اقتضت وم
ــبباتها وال يستطيع  ــباب ومس األس
ــا كان أن يجزم بحصول  اخمللوق مهم
ــبحانه  النتيجة بل األمر كله هللا س
ــليم األمر هللا ال مينع  وتعالى لكن تس
ــباب املباحة كذلك  من تعاطي األس

ــو املتفرد في خلق الولد والرازق  اهللا ه
ــم مينع العبد من  حقيقة ومع ذلك ل

ــباب لعالج  ــي األس ــعي وتعاط الس
العقم وال أحد ينكر تطور الطب ونفع 
ــذا الزمن من  ــائله بإذن اهللا في ه وس

ــب والتلقيح الصناعي.  طفل األنابي
ــزل في  ــد الع ــاح للعب ــرع أب أن الش
ــاع إلتقاء الولد ورخص الفقهاء  اجلم

في تعاطي الدواء املانع من احلمل مع 
ــتطيع  أن األمر كله هللا والعبد ال يس
ــل فالعبد حينما  ــة منع احلم حقيق
ــبب يوقن أن املدبر  يتعاطى هذا الس
واخلالق واملؤثر في منع الولد ورزقه هو 
اهللا فإباحة الشرع للعزل مع أن املانع 
هو اهللا دليل على أن تعاطي السبب 

ال ينافي تفرد اهللا جل وعال. 
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عبر العصور ظل أمر جنس املولود املنتظر هو شغل الوالدين الشاغل 

البشرية  والفطرة  الطبيعة  حتكمها  بعضها  خاصة  العتبارات 

اإلنسانية وبعضها  االحتياجات  املرتكزة على  املتوارثة  واالعتقادات 

حتكمه االحتياجات الطبية التي تفرضها كثير من األمراض املرتبطة 

باجلني الذكري على حدة أو اجلني األنثوي . فكان أمر عزل األجنة الذكور 

عن اإلناث حاجة ملحة على الصعيد الطبي للحد من والدة أطفال 

مرضى ومشوهني األمر الذي تكاثفت له جهود علماء األجنة الختيار 

جنس املولود. رائد عبد االله عباس

متابعة / البينة الجديدة
ــات املتحدة من  ــاء من الوالي متكن علم
ــرة في  ــة خط ــا غامض ــاف خالي اكتش
ــى العمل  ــادرة عل ــان، ق ــم اإلنس جس
ــبب  ــا ميكن أن تس ــن اخلالي ــني م كنوع
ــكري .ويفيد موقع  النوع األول من الس
Live Science، بأنه وفقا للباحثني لكل 
ــدم البيضاء توجد  ــن خاليا ال ١٠ آالف م
ــف التي  ــبع خاليا من النوع املكتش س
ــا «خلية مناعية». وميكن  أطلقوا عليه

أن تلعب هذه اخلاليا الغامضة دورا كبيرا 
ــتجابة املناعية الذاتية.  في تطور االس
ــي حال اإلصابة بالنوع األول من مرض  ف
ــة املناعة  ــكري حيث تبدأ منظوم الس
بتدمير خاليا بيتا في البنكرياس، التي 
ــولني. ويلعب مجمع توافق  تنتج األنس
 (HCH) ــي البروتيني ــجة الرئيس األنس
ــة املرضية.وهذا  ــا في العملي دورا مهم
ــطح  ــع البروتيني موجود على س اجملم
ــتضدات  ــط مبس ــة ويرتب ــا املناع خالي

ــدم  ــورة تق ــذه الص ــة. به ــواد الغريب امل
املستضدات خاليا-اللمفاوية التي تبدأ 
ــز خاليا  ــا املصابة وحتفي ــر اخلالي بتدمي
الدم البيضاء األخرى ملكافحة العدوى.

ــوع األول من  ــني أنه في حال الن كما تب
ــولني  ــح األنس ــكري، يصب ــرض الس م
مستضد املادة الغريبة احملتملة. واتضح 
ــجة  ــق األنس ــع تواف ــاط مجم ارتب إن 
البروتيني ضعيف باألنسولني، وهذا من 
ــتجابة  ــبب اس الناحية النظرية ال يس

مناعية قوية.وقد بينت نتائج الدراسة 
اجلديدة بأن خاليا «إكس- املناعية» لها 
ــة  وخاليا   ــا اللمفاوي ــتقبالت خالي مس
ــا  ــب دورا مهم ــي تلع ــة، الت الليمفاوي
ــر خاليا «املناعية»  ــي تقدمي خاليا  جتب ف
ــي تهاجم خاليا  ــة الت ــا اللمفاوي اخلالي
ــرعة كبيرة،  ــام بس ــى االنقس بيتا عل
ــة الذاتية كثيرا.  ــزز عملية املناع ما يع
ــن العلماء من حتديد ما  ولكن لم يتمك

الذي يحفز هذه العملية.

متابعة / البينة الجديدة
ــاراً جديداً قد  ــني عق ــدد من الباحث ــر ع ابتك

ــعر  ــاقط ش ــي منع تس ــاهم ف يس
مرضى السرطان أثناء تلقيهم 

العالج الكيميائي.ونشرت 
مايل»  ــي  «ديل صحيفة 

ــراً  تقري ــة  البريطاني
أنّ  ــه  في ــت  أوضح
ــني منتمني إلى  باحث
ــتر  مانشس جامعة 
ــك  تدلي أنّ  ــدوا  أك
بصيالت الشعر بهذا 

ــي  تلق ــل  قب ــار  العق
ــي،  الكيميائ ــالج  الع

ــي  ف ــهم  يس أن  ــن  ميك
ــد العالج  ــاقطه بع ــع تس من

ــل أنّ  ــي التفاصي ــكل كبير.وف بش
 «٦ – CDKــات «٤ ــوي على مثبط العقار يحت
ــا  ــة أنه ــارات املعملي ــرت االختب ــي أظه الت

ــالت «أقل عرضة» ألدوية العالج  جتعل البصي
ــمى «التاكسان»؛ حيث  الكيميائي التي تس
إن هذه املثبطات متنع انقسام اخلاليا 
ــعر. الش ــدة بصيالت  قاع في 

وقال الدكتور تالفني بوربا، 
ــني  الباحث ــد  أح ــو  وه
ــن  الذي ــيني  الرئيس
هذا  ــكار  بابت ــوا  قام
ــا  «عندم ــار:  العق
قمنا بطالء بصيالت 
ــرأس  ــروة ال ــعر ف ش
ــار  بالعق ــرية  البش
مثبطات  على  احملتوي 
أن  ــا  وجدن  ٦  -  CDK٤
ــالت أصبحت  هذه البصي
أقل عرضة للتأثيرات الضارة 
ــا أيضاً من  ــان، وقد تأكدن للتاكس
عدم حتفيز العقار ألي تأثيرات سامة إضافية 

لبصيالت الشعر».

متابعة / البينة الجديدة
ــف آيفون  ــخة اجلديدة من هات ــت النس تضمن
ــي،  ــاء املاض ــه الثالث ــالن عن ــذي مت اإلع ١١، ال
ــي الكاميرا  ــيما ف ــبوقة، ال س ميزات غير مس
والبطارية وحجم الشاشة، األمر الذي يجعله 
ــف موقع  ــاق السفر.وكش ــا مثاليا لعش هاتف
ــفر، عن ٤  ــص في الس ــر»، اخملت ــل ليجي «ترافي
ــون ١١ قال إنه  ــص مهمة في هاتف آيف خصائ
ال ميكن االستغناء لكل حملبي السفر والرحالت 
ــرا  ــص اخلصائص:الكامي ــاه ن وادن ــر.  والتصوي
ــودة من  ــد أفضل ج ــون اجلدي ــد كاميرا آيف تع
سابقاتها، ووفقا لشركة أبل فإن آيفون ١١ برو، 
وماكس، يأتيان مع ٣ كاميرات خلفية بدقة ١٢ 
ــرات الثالث  ــل.وتعمل هذه الكامي ــا بكس ميغ
ــعة جدا للمشهد، كما  معا إلعطاء زاوية واس
ــهل التصوير في  أنها معدة للعمل ليال مما يس
ــاءة املنخفضة.كما ميكن لكاميرا  حاالت اإلض
الهاتف اجلديد التقاط مقاطع فيديو ٤K مبعدل 
٦٠ إطارا في الثانية.عمر البطارية وتأتي جميع 
ــون اجلديدة ببطارية تعد هي األطول  أجهزة آيف
ــني هواتف آيفون، مما يعني  عمرا على اإلطالق ب
ــفر لفترة أطول من دون احلاجة  أنه ميكنك الس

ــون ١١  ــاز آيف ــة جه ــاحن.وتدوم بطاري ــى ش إل
ــاعة أطول مقارنة مع آيفون إكس آر، بينما  لس
ــتمر بطارية آيفون ماكس ملدة أطول تصل  تس
ــاعات مقارنة مع جهاز آيفون إكس آر  إلى ٥ س
ــاز آيفون ١١ بور  ــس، وميتد عمر بطارية جه ماك
ملدة أطول من ٤ ساعات مقارنة مع جهاز آيفون 
ــدة الثالثة  ــف اجلدي ــع الهوات ــس أس.وجمي إك
ــلكيا. مقاومة املاء  ــحنها الس ميكن أن يتم ش
ــون في بعض  ــافرين يدخل ــا أن كثير من املس مب
الغامرات املائية، فمن الضروري أن يكون لديهم 
ــاء، ومن هنا جاء هاتف آيفون  هاتف مقاوم للم
ــاوم الهاتف اجلديد  ــا هذه امليزة.ويق ١١ متضمن
ــاء على عمق مترين ملدة تصل إلى ٣٠ دقيقة.  امل
ــون برو وماكس مبقاومتهما  ويتمتع كل من آيف
ــار. الثالثة جميعهم  ــل إلى ٤ أمت للماء ملا يص
مقاومون للغبار.حجم الشاشة جاءت شاشة 
ــني أن  ــي ح ــة، ف ــم ٥٫٨ بوص ــون ١١ بحج آيف
الشاشة في آيفون ١١ برو وماكس تصل إلى ٦٫٥ 
ــة الهاتف اجلديد تتضمن  بوصة.كما أن شاش
ميزة جديدة رفعت من درجة دقتها ووضوحها، 
ــافرين الذين  ــتكون مفيدة للمس ــي س وبالتال
يحبون مشاهدة العروض واألفالم أثناء السفر.
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(اعالن مناقصة)
العراق/ بغداد/ مصرف الرافدين / االدارة العامة

اعالن مناقصة رقم (٢٠١٩/١)

ــر َّـ بغداد بكلفة  ــيخ عم ــييد بناية فرع الش ــن مصرف الرافدين عن مناقصة لتش يعل
تخمينية مقدارها ٤٥٤٧١٥٠٠٠ فقط اربعمائة واربعة وخمسون مليون وسبعمائة 
وخمسة عشر الف دينار ال غريها. على الشركات من ذوي الخربة واالختصاص اِّـصنفني 
ــرف الرافدين/  ــة مراجعة مص ــرتاك َّـ اِّـناقص ــط والراغبني باالش ــدى وزارة التخطي ل
ــم القانوني/ شعبة العقود لغرض  ــارع الرشيد/ الطابق الثامن/ القس االدارة العامة/ ش
ــتصحبني النسخة  ــية مس ــراء وثائق اِّـناقصة باللغة العربية وبموجب الوثيقة القياس ش
ــف دينار ال  ــون ال ــغ ١٥٠٠٠٠ (فقط مائة وخمس ــة التصنيف بمبل ــة من هوي االصلي
غريها) غري قابل للرد على ان يتم وضع اِّـستمسكات التي تشمل العطاء واِّـستمسكات 
ــم ورقم اِّـناقصة وموعد  اِّـدرجة الحقا َّـ ظرف مغلق ومختوم وموقع ومدرج عليه اس
ــن وان اِّـصرف غري ملزم بقبول  ــة فتح العطاءات َّـ الطابق الثام ــلم اُّـ لجن غلقها ويس
اوطأ العطاءات ويتحمل من ترسو عليه اِّـناقصة اجور نشر االعالن علما ان مدة االعالن 
(٣٠) يوما تبدأ من تاريخ النشر َّـ ٢٠١٩/٩/١٧ وان مدة نفاذية العطاء  (٩٠) يوما 
ــاعة (١٢) ظهرا من يوم الغلق  ــليم العطاءات هو الس ــن تاريخ الغلق واخر موعد لتس م
ــمح  ــاعة (١٢) ظهرا لنفس يوم الغلق وال يس ــيتم فتح العطاءات بعد الس ــا انه س علم
بالتقديم عرب الربيد االلكرتوني وبامكان مقدمي العطاءات الراغبني حضور عملية الفتح 
ــن َّـ اِّـوعد اِّـذكور آنفا وعلى مقدمي  ــي تجري َّـ بناية االدارة العامة الطابق الثام الت
العطاءات االلتزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها وبعكسه سيتم استبعاد 

العطاء اِّـخالف.
اِّـستمسكات اِّـطلوب تقديمها مع العطاء 

١.هوية تصنيف صادرة من وزارة التخطيط (سارية اِّـفعول) مصورة.
٢.شهادة تأسيس الشركات.

ــخة االصلية  ــدم ممانعة من الهيئة العامة للضرائب لدخول اِّـناقصات النس ٣.كتاب ع
معنونة اُّـ مصرف الرافدين/ القسم القانوني/ شعبة العقود (ساري اِّـفعول).

ــرف الرافدين وبمبلغ  ــدق من اي مصرف معتمد عدا مص ــاب ضمان او صك مص ٤.خط
(١٪) من قيمة العطاء.

ــرط ان تكون مؤيدة من  ــذة الخاصة بمقدم العطاء ش ــة باالعمال اِّـماثلة اِّـنف ٥.قائم
الجهات ذات العالقة وتقديم ما يؤيد اكمال العمل ومستوى التنفيذ.

ــا الجهاز الفني من االختصاصيني  ــة بالعاملني لدى مقدم العطاء وباالخص منه ٦.قائم
ــخ من عقود استخدامهم لدى مقدم  ــتخدامهم لتنفيذ اِّـشروع مع ارفاق نس اِّـقرتح اس

العطاء لحساب اِّـشروع.
٧.الحسابات الختامية الرابحة وَّـ حالة عدم توفرها لدى الشركة يتم تقديم الحسابات 
ــة التي تتضمن مصاريف  ــابات الختامي ــنتني اضافة اُّـ الحس الختامية الرابحة الخر س
ــاريع االعمال اِّـماثلة التي يقدمها اِّـقاول على ان تتوافق االرقام الواردة  وايرادات مش
ــا مقدم العطاء وحجم الكادر العامل معه  ــا مع كل من االصول الثابتة التي يمتلكه فيه

ومصدقة من قبل محاسب قانوني مجاز.
٨.عقد شراكة( َّـ حالة وجود شريك) مصدق من دائرة الكاتب العدل اصوليا.

ــة لدى محاكم  ــوداء او لديه قضايا موقوف ــركة بالقائمة الس ــدم ادراج الش ــد بع ٩.تعه
تخص االعمال اِّـنفذة من قبله خالل السنوات االخرية (وكما مثبت َّـ الوثيقة القياسية 

للمشروع انفا).
ــخة ملونة من البطاقة التموينية وهوية االحوال اِّـدنية وما  ــكن مع نس ١٠.بطاقة الس

يؤيد حجب البطاقة التموينية .
ــوم بختم  ــرف (مخت ــل اِّـص ــن قب ــد م ــة ٢٠١٩/٧/٣٠ مؤي ــرف لغاي ــف اِّـص ١١.كش

اِّـصرف).
ــات اِّـكان ورقم الهاتف والربيد  ــركة والذي يحتوي على احداثي ١٢.العنوان الكامل للش

االلكرتوني وكذلك العنوان الكامل والنقاط الدالة لسكن اِّـدير اِّـفوض للشركة .
مالحظة/ الربيد االلكرتوني ِّـصرف الرافدين:ـ

info@rafidain-bank.gov.iq 
مدير عام مصرف الرافدين/ وكالة 

وزارة الدفاع
دائرة اِّـستشار القانوني العام

اِّـحكمة العسكرية الثالثة
اعالن

ــماؤهم ادناه والساكنني َّـ العناوين اِّـؤشرة  اُّـ اِّـتهمني الغائبني اِّـدرجة اس
ــن قانون العقوبات  ــواد اِّـبينة ازاء كل منكم م ــم ِّـا كنتم متهمني وفق اِّـ ازاءه
ــمائكم  ــرة ازاء اس ــنة ٢٠٠٧ اِّـعدل َّـ القضيا اِّـؤش ــكري رقم ١٩ لس العس
ــم َّـ الصحف اِّـحلية على  ــل اقامتكم مجهول لذا اقتضى تبليغك ــا ان مح وبم
ــكرية الثالثة خالل مدة ثالثني يوما من تاريخ  ان تحضروا امام اِّـحكمة العس
ــوف تجري محاكمتكم غيابيا وحجز  ــر هذا االعالن وعند عدم حضوركم س نش
ــني بالقاء  ــق للموظفني العموم ــاء الح ــري اِّـنقولة واعط ــة وغ ــم اِّـنقول اموالك
ــم بمحل اختفائكم على ان يخرب الجهات  ــخص يعل القبض عليكم والزام كل ش
ــول اِّـحاكمات الجزائية  ــتنادا للمادة (٨١) من قانون اص ــكرية بذلك اس العس

العسكري رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٦.
العميد الحقوقي
رئيس اِّـحكمة العسكرية الثالثة / وكالة
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محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية/ شعبة اعالن اِّـشاريع
Basra Governorate Directorate of Government

Contracts Dept Announcement

استنادا اُّـ كتاب قسم التخطيط واِّـتابعة َّـ محافظة البصرة اِّـرقم (٣٧٥٩ َّـ  ٢٠١٩/٨/٢٨) .
ــروع  ــاءات اِّـؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم (اِّـغلقة) مش ــة ) دعوة مقدمي العط ــم العقود الحكومي ــر (محافظة البصرة / قس يس

(انشاء دور سكنية اقتصادية للفقراء مناقصة (١/ اسرتاتيجية التخفيف من الفقر)
- وبكلفة  تخمينية قدرها (٤٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠)  اربعون مليار دينار عراقي 

- ضمن برنامج تنمية االقاليم لعام ٢٠١٩
- مدة التنفيذ (١٠٨٠ يوم ) .

- الدرجة والصنف اِّـطلوبة : الدرجة / ممتازة والصنف / انشائية 
-موقع اِّـشروع (السيبة)

- تبويب اِّـشروع (٨٣,١,٣,٤,١,٤٧,٥)
 أوالً-  سيتم تنفيذ العطاء من خــــالل إجراءات العطاءات التنافســــية الوطنية التي حددتـــها تعليمات تنفيذ العقود الحكــــــــــومية 

العامة رقم (٢) لســـنة ٢٠١٤ والصادرة من وزارة التخطيط، ومفــــتوح لجــميع اِّـتناقصني.
ثانياً- يمكن للمناقصني ذوي األهـــلية الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية من (قســـــم العـــــــقود الحكومية  / شعبة اعالن 

اِّـشاريع) وذلك من  الساعة ٨:٠٠ صباحا اُّـ ٢:٠٠ ظهرا حسب التوقيت اِّـحلي ِّـحافظة البصرة
ثالثاً- تشمل متطلبات التأهيل (على ان تكون العطاءات مستجيبة ِّـتطلبات اِّـشرتي ) ما يلي:

•القدرة اِّـالية: على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باِّـتطلبات اِّـالية اآلتية:
ــد وَّـ حالة عدم امتالك  ــب قانوني معتم ــنتني متتاليتني مصادقة ومدققة من قبل محاس ــة معدل ربح آلخر س ــابات الختامي ١- الحس
الشركة حسابات ختامية رابحة آلخر سنتني فيتم تقديم حساباتها الختامية الرابحة  للسنتني التي تسبق عام ٢٠١٤ وذلك استنادا اُّـ 

ما جاء بكتاب وزارة التخطيط /دائرة العقود الحكومية العامة قسم اِّـناقصات والعقود ذي العدد ١٨٢٥٦/٧/٤ َّـ ٢٠١٧/٨/٢٩.
ــر مليار ومائة واثنان  ــة عش ــنوات يجب ان ال يقل عن (١٥,١٧٢,٤١٤,٠٠٠) خمس ــبع س ــنوي على مدى آخر س ٢-معدل االيراد الس

وسبعون مليون واربعمائة واربعون عشر الف دينار عراقي.
ــيولة النقدية بمبلغ ال يقل قدره  عن  ــيولة النقدية: على مقدم العطاء توضيح اِّـقدرة اِّـالية وتوفري اِّـوارد اِّـالية كالس ٣-متطلبات الس

(٦,٦٦٧,٠٠٠,٠٠٠) ستة مليار وستمائة وسبعة وستون مليون دينار عراقي.
أ -على مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات الخربة الفنية اِّـدرجة أدناه: 

٢-الخربة والقدرة الفنية:على مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات الخربة الفنية اِّـدرجة أدناه:
ــن  ــل ع ــغ ال يق ــابقة وبمبل ــبع الس ــنوات ( ٧) الس ــد وللس ــوي َّـ ( ١) عق ــاول ثان ــود, او كمق ــاول , أو ادارة عق ــة مق ــاركة بصف اِّـش

(٢٤,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) اربعة وعشرون مليار  دينار عراقي.
لتنفيذ عقود مماثله ألعمال هذا العقد و تم أنجازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باِّـماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، األساليب والتكنولوجيا 

اِّـستخدمة اِّـشار اليها َّـ الفصل السادس (متطلبات صاحب العمل) 
ب -توفري الكوادر واِّـعدات وحسب ما مطلوب ضمن معايري التأهيل (القسم الثالث وثيقة االشغال)

ــم  ــية  / قس ــعبة بيع الوثائق القياس ــراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل اِّـناقصني الراغبني من ش رابعاً- يمكن ش

ــرتد  (٣٠٠,٠٠٠) ثالثمائة الف دينار عراقي  اعتبارا من  ــم غري مس العقود الحكومية / محافظة البصرة / جمهورية العراق. ودفع رس
يوم الثالثاء اِّـصادف ٢٠١٩/٩/١٧.

خامساً – سيتم عقد مؤتمر َّـ قاعة لجان الفتح واإلحالة َّـ يوم االثنني اِّـصادف ٢٠١٩/٩/٣٠ الساعة العاشرة صباحاً
ــب التوقيت اِّـحلي ِّـدينة  ــاعة ٢:٠٠ ظهرا  حس ــليم العطاءات َّـ أو قبل يوم االثنني اِّـصادف ٢٠١٩/١٠/٧ الس ــاً:- يجب تس سادس

البصرة  وعلى العنوان  : البصرة / اِّـعقل / مبنى ديوان محافظة البصرة (الجديد) / قاعة لجنة فتح العطاءات.
العطاءات اإللكرتونية (ال يسمح بها). العطاءات اِّـتأخرة سيتم رفضها. 

سيتم فتح العطاءات فعليا  وبوجود ممثلني عن اِّـناقصني الذين إختاروا الحضور شخصيا َّـ العنوان التالي  :
الوقت  : الساعة ٢:٠٠ ظهرا حسب التوقيت اِّـحلي ِّـدينة البصرة.

التاريخ : يوم االثنني  اِّـصادف ٢٠١٩/١٠/٧.
العنوان : البصرة / اِّـعقل / مبنى ديوان محافظة البصرة (الجديد) / قاعة لجنة فتح العطاءات.

ــكل صك  ــة (٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠) اربعمائة مليون  دينار عراقي. على ش ــان العطاء بقيم ــب أن يرافق بجميع العطاءات ضم ــابعاً- يج س
مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ِّـدة ٢٨ يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات 

ثامناً- على مقدم العطاء االلتزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واِّـتمثلة بـ:
١- رسالة العطاء وملحق العطاء.

٢- الجداول الكاملة اِّـطلوبة  والنماذج اِّـطلوبة وفق القسم الرابع من الوثيقة القياسية وجداول الكميات اِّـسعره وبموجب اِّـواد (١٢-
١٤) من تعليمات ِّـقدمي العطاءات.

٣- تفويض تحريري ِّـمثل مقدم العطاء اِّـخول بالتوقيع على العطاء.
٤- الوثائق اِّـصادق عليها من الجهات اِّـحددة َّـ ورقة بيانات العطاء التي توكد استمرارية أهلية مقدم العطاء او وثائق التأهيل الالحق 

بموجب االستمارات اِّـدرجة َّـ القسم الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي تم قبول عطائه. وبخالفه سيتم استبعاد العطاء.
تاسعا - مدة نفاذية العطاء (١٢٠) يوم.

عاشرا  - يتحمل من ترسو عليه اِّـناقصة أجور النشر واالعالن.
احد عشر  - اذا صادف يوم غلق اِّـناقصة عطلة رسمية يكون موعد الغلق َّـ يوم الدوام  الرسمي الذي يلي يوم العطلة .

ــب مقتضيات اِّـصلحة  ــة َّـ أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء اِّـفاضلة  وحس ــر - للدائرة الحق َّـ الغاء اِّـناقص ــا عش اثن
العامة وال يحق للمشرتكني َّـ اِّـناقصة اِّـطالبة بأي تعويض جراء ذلك 

basra.gov.iq ثالثة عشر – اِّـوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة
ــركات بشراء منتجات وزارة الصناعة واِّـعادن استنادا اُّـ ما جاء بكتاب وزارة التخطيط /دائرة العقود الحكومية  ــر – الزام الش اربعة عش

/قسم االستشارات والتدريب ذي العدد ١٦١٣٥/٧/٤ َّـ ٢٠١٧/٨/٣ .
اِّـهندس 

محمد طاهر نجم التميمي
النائب الفني ِّـحــــافــــــظ البصـــرة

العدد:٥٥٨٤                                                 (مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول)                                    التاريخ:٢٠١٩/٩/١٥

إنشاء دور سكنية اقتصادية للفقراء 
مناقصة (١/ اسرتاتيجية التخفيف من الفقر /٢٠١٩)

البنك اِّـركزي العراقي
اِّـناقصة اِّـرقمة (٢٠١٩/١) 

ــن البنك اِّـركزي العراقي / بغداد عن مناقصة تجهيز (مكائن عد  يعل
ــدد ٢٤) ماكنة فعلى  ــوع PV-70C لوريل) (ع ــة عمودية ن العمل
ــركات اِّـتخصصة ولديها الرغبة واالمكانية لتجهيز هذه  جميع الش
اِّـكائن وفق الشروط القانونية واِّـواصفات الفنية اِّـعدة من قبل هذا 
ــمي اُّـ مقر البنك  ــال مخوليهم مع كتاب التخويل الرس البنك، إرس
ــم (٢) ط (٣)  ــيد بناية رق ــارع الرش ــزي العراقي/ الكائن َّـ ش اِّـرك
الدائرة القانونية / قسم العقود لغرض استالم وثائق اِّـناقصة مقابل 
مبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) دينار غري قابل للرد مستصحبني معهم رسالة 
ــركة اعتبارا من يوم االثنني اِّـصادف ٢٠١٩/٩/١٦  تعريفية بالش
ــمي ليوم الثالثاء اِّـصادف  ــيكون موعد الغلق نهاية الدوام الرس وس

 .٢٠١٩/١٠/١٥
الدائرة القانونية / قسم العقود

الهيئة اإلدارية لنادي الجيش الرياضي
اِّـوضوع/ إعالن مناقصة رقم (٣) لسنة ٢٠١٩

تعلن الهيئة االدارية لنادي الجيش الرياضي عن اعالن اِّـناقصة رقم (٣) لسنة ٢٠١٩ والخاصة 
ــبح مغلق. فعلى  ــعة (٢٥٠) متفرج ومس ــة متعددة االغراض س ــة رياضية داخلي ــاء قاع بانش
الشركات واِّـقاولني من ذوي الخربة واالختصاص ولديهم اعمال مماثلة والراغبني َّـ االشرتاك 
ــعدون الطريق السريع قرب ملعب الشعب  َّـ اِّـناقصة مراجعة مقر النادي الكائن َّـ بارك الس
ــة ٢٠١٩/٩/٢٢ لتقديم عطاءاتهم بظرف مختوم مصدق من قبل  ــي للفرتة من ١٦ لغاي الدول
الشركة مقابل مبلغ قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة الف دينار غري قابل للرد عن استالم تفاصيل 

اِّـناقصة اعاله.
ء. رئيس الهيئة االدارية لنادي الجيش الرياضي
١٦/ ايلول/٢٠١٩

تعلن شركة التأمني الوطنية/ شركة عامة عن إجراء مزايدة كسر قرار علنية 
ــيد/  ــارع الرش ــركة َّـ ش ــري اِّـخازن اِّـبينة تفاصيلها ادناه َّـ بناية الش لتأج
ــركة  ــنتني فعلى الراغبني بالتأجري مراجعة مركز الش ــظ القاضي وِّـدة س حاف
ــة والبالغة ٤٠٪ من  ــديد التأمينات القانوني ــاحة الخالني لتس ــداد/ س َّـ بغ
ــتجري بعد مرور (٧) ايام تبدأ من  ــرتاك باِّـزايدة التي س القيمة اِّـقدرة واالش
ــمية  ــر االعالن وَّـ حالة مصادفة موعد اِّـزايدة عطلة رس ــوم التالي لنش الي
ــو عليه اِّـزايدة كافة  يكون اليوم الذي يليه موعدا للمزايدة ويتحمل من ترس
ــب  ــمح للمزايد بدخول اِّـزايدة ما لم يتم ابراز كتاب التحاس اِّـصاريف وال يس

الضريبي للسنة الحالية.
اِّـدير العام وكالة

اِّـصرف العقاري / شركة عامة 
تنويه

ــدة بالعدد اِّـرقم (٣٢٦٢) َّـ ٢٠١٩/٩/١٦  ــهواً َّـ جريدة البينة الجدي ورد س
ــالن اِّـصادف  ــبيه ورد اليوم األخري لإلع ــة لنقل منتس ــالن مناقصة عام ــادة إع إع

٢٠١٩/١٠/١ خطأ، والصحيح هو يوم ٢٠١٩/١٠/٦، لذا اقتضى التنويه.
اِّـدير العام وكالة

ورئيس مجلس اإلدارة



هيئة التحرير: ٠٧٧٠٧٨٦١٥٠٥ــ ٠٧٧٠٧٠١١١١٣لإلعالن َّـ الجريدة: ٠٧٩٠٦٣١٨١٠٩ ــ ٠٧٧٠٢٨٧٢٢٧٣رقم االعتماد َّـ نقابة الصحفيني العراقيني (١٣٤)رقم االيداع َّـ دار الكتب والوثائق ( ٩٧٠ ) لسنة ٢٠٠٧ لالتصال باالدارة: ٠٧٨٣٠٧٨٠٧٤٨
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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 (٣٢٦٣) - الثالثاء - ١٧ - أيلول - ٢٠١٩
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ــوا مدنيني أم  ــواء أكان ــن، س ــه آالف املتقاعدي ــرض ل ــا يتع ــن أن م أظ
ــة بزازين)، وال  ــبه بلعبة القط والفار، بل قل هي (لعب ــكريني، أش عس
ــواء عندما كانت كل  ــيما ما يتعلق برواتبهم التي يتسلمونها س س
شهرين أم بعد أن صارت بواقع شهري إما عن طريق بطاقتي كي كارد 
ــي تتعرض لعملية  ــلّم اليدوي (البصمة) والت ــتر كارد أو التس أو املاس

(قضم) ممنهجة!
ــاً بالستيكياً جمع فيه  أحد املتقاعدين جاءني أمس وهو يتأبط كيس
ــا على منضدتي  ــتأذنني أن يبعثره ــريع واس كل بطاقات الصرف الس
ــي أرى بأم عيني  ــار احمللية والعربية والدولية، ك ــة ببريد األخب املزدحم
ــا من حقائق  ــي اللحود) ماذا فيه ــد أن ننام ف ــا الدود بع ــي ياكله (الل
ــم نهض الرجل  ــا بدقة.. ث ــت أرقامها وقارنته ــا تفحص ــة إذا م صادم
ــتني من العمر- طالباً أن أشير إلى اسمه باألحرف  -وهو في عقده الس
ــز وتعال نقم بـ(تفليس)  ــترح أخي العزي األولى (ع.م.ج) فقلت له «اس
ــى (الدمارات) لنعرف ماذا يفعل (باعة  (القصاصات) لوضع اإلصبع عل

الفرارات)»!
ــت وقتك مزدحم  ــتاذ، أن ــول: «ألف رحمة على موتاك أس ــي بالق بادرن
ــوف أهل اآلنة شيجاوبون؟! وراح  فتعال أبصرك وأنت احكم وخلي نش
ل»، فبدأ كمن يتقيأ ما في جوفه: أجيلك من األخير»، فقلت له «توكّ

ــهر أيلول احلالي (٢٠١٩) استلمت راتباً شهرياً قدره ٦٦٢,٢٥٢  ١. في ش
ديناراً (ماستر كارد).

ــتر  ــاً قدره ٦٤٣,٢٤٣ ديناراً (ماس ــتلمت راتب ــهر آب (٢٠١٩) اس ٢. في ش
كارد).

٣. في شهر متوز (٢٠١٩) استلمت راتباً قدره ٦٦٥,٠٠٠ دينار (كي كارد). 
ــدره ٦٦٤,٠٠٠ دينار (كي  ــتلمت راتباً ق ــهر حزيران (٢٠١٩) اس ٤. في ش

كارد). 
ــهرين فإليكم  وبالعودة إلى الراتب التقاعدي عندما كان بواقع كل ش

التفاصيل:
١- شباط (٢٠١٩) الراتب ١,٣٣٣,٠٠٠ دينار.
٢- نيسان (٢٠١٩) الراتب ١,٣٣٤,٠٠٠ دينار.

٣- آب (٢٠١٩) الراتب ١,٣٢٩,٠٠٠ دينار.
٤- شباط (٢٠١٨) الراتب ١,٣٢٩,٠٠٠ دينار.

٥- تشرين األول (٢٠١٨) الراتب ١,٣٨٤,٠٠٠ دينار.
٦- كانون األول (٢٠١٨) الراتب ١,٣٣٣,٠٠٠ دينار. 

ــة)  ــاب وهندس ــكلة فإن أي واحد يقرأ (حس ــودة إلى صلب املش وبالع
ــهر وآخر تفاوتاً واضحاً بل  ــف باملقارنة واملطابقة ما بني ش سيكتش
ــاً فاضحاً، وأكيد أن ما يحصل خلل مطلوب معاجلته فوراً وأن  وتناقض
ــة التخوين،  ــة املعنية يدخل في خان ــكوت من اجله أي تقاعس أو س
ــاضَ قرضاً أو  ــذا املتقاعد لم يتق ــع تأكيد أن ه ــا ال نتمناه.. م ــذا م وه

سلفة (صافي يا لنب)!
ــافية،  ــا ننتظر إجابة ش ــكلة/ النموذج، فإنن ــع هذه املش ــا إذ نض إنن
ــون على رواتب  ــر وهم حريص ــأن اخليرين كث ــى ثقة أكيدة ب ــن عل ونح
ــني، ووقانا ووقاكم اهللا (لعبة  ــهو مرجوع للطرف الناس، والغلط والس

البزازين)!!

@ �Â�Ì �Ü �«b�‘�n�Ωa@ �k�ma�Î�â@H �· �ö�”I
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عبد الزهرة البياتي*

* رئيس التحرير التنفيذي

وجع يومي

متابعة / البينة الجديدة
ــة هكاري في الوالية  أعلنت جامع
ــه جنوب  ــم ذات ــل االس ــي حتم الت
ــوع  ن ــاف  اكتش ــا،  تركي ــرقي  ش
ــرس آكل  ــراد املفت ــن اجل ــد م جدي
للحوم أطلقت عليه اسم «ساغا 
ــبق للجامعة إطالق  ــكاري». وس ه
«مشروع حتديد مجموعة احلشرات 
ــة  ب والي ــة  األجنح ــتقيمة  املس
ــكاري». الى ذلك، أعلن أكادمييون  ه
عاملون في مركز «دراسات التنوع 
ــع  ــه» التاب ــي وتطبيقات البيولوج
ــافهم  اكتش ــكاري،  ه ــة  ل جامع
نوعا جديدا من اجلراد خالل أبحاث 
ــق  املناط ــي  ف ــا  أجروه ــات  ودراس
ــراد  اجل ــوع  ن ــة.  باملدين ــة  املرتفع
ــمى  اجلديد ينتمي إلى فصيلة تس
ــة  ــاغا»، املعروف ــادِب» أو»س خ «جُ
آكل  ــر  الكبي ــراد  اجل ــن  م ــا  بأنه

ــيطلق على هذا النوع  اللحوم وس
ــق وكالة  ــاغا هكاري، وف ــم س اس
«األناضول» التركية. والـ«جخادب» 
ــرس، وهو من  ــراد املفت نوع من اجل

ــد في  ــات، يوج ــة القبوطي فصيل
ــزء األوروبي املطل  جميع أنحاء اجل
ــط، وميتد إلى  ــر املتوس على البح
ــل الصني.  ــيا مث ــرق آس أقصى ش

ويصل طول الواحدة منها ١٢ سم، 
ــن الذكور،  ــر حجما م ــا أكب وإناثه
ــرات املوجودة  وتعد من أكبر احلش

في أوروبا.

Ü‹j€a@aàÁ@ø@ê6–Ωa@Öaä¶a@Âfl@ÜÌÜu@ Ï„@“bín◊a

متابعة / البينة الجديدة
أعلن حافظ قائد السبسي، جنل الرئيس 
التونسي الراحل الباجي قائد السبسي، 
وفاة والدته وأرملة الرئيس الراحل، وذلك 
ــية  تزامنا مع انطالق االنتخابات الرئاس
ــي،  ــظ السبس ــر حاف ــية. ونش التونس
ــبوك»  ــى موقع «فيس ــابه عل ــر حس عب
ــدلية والدته  ــاة، ش ــه وف ــا أعلن في بيان
ــي قائد  ــل الباج ــس الراح ــة الرئي وأرمل

التونسية  ــة  الرئاس وأعلنت  السبسي. 
ــاة الرئيس الباجي  ــوم ٥ متوز املاضي، وف ي
ــز الـ٩٣  ــر ناه ــي، عن عم ــد السبس قاي
ــفى العسكري في  عاما، داخل املستش
العاصمة تونس. جدير بالذكر أن الهيئة 
العليا املستقلة لالنتخابات أعلنت عن 
ــية مبكرة إثر وفاة رئيس  انتخابات رئاس
ــي، والتي  ــي قائد السبس الراحل الباج

انطلقت صباح األحد ١٥ أيلول.

متابعة / البينة الجديدة
مشهد مذهل التقطه مصور أسترالي 
ــث خلفت  ــي اجلو، حي ــق ف ــرة حتلّ لطائ
ــوان قوس قزح. ــا ذيال طويال من أل وراءه
ــن مقطع  ــور املقتطفة م ــت الص وترك
ــور مايكل  ــو الذي التقطه املص الفيدي
ــي  ــل ف ــع التواص ــتون رواد مواق مارس
ــن بعضهم أنها  ــرة من أمرهم، إذ ظ حي
عدلت بالفوتوشوب. وكان مارستون قد 
ــران ٢٠١٩، وهو  التقط الفيديو في حزي

ــة للخطوط  ــرة بوينغ تابع ــود لطائ يع
اجلوية القطرية كانت حتلق فوق مدينة 
ــر  لتقري ــا  وفق ــترالية،  األس ــبان  بريس
شبكة «سي إن إن». واحلقيقة أن األلوان 
حقيقية ولها تفسير علمي وفقا خلبراء 
ــاء الغالف اجلوي باملركز  في معهد فيزي
ــي للفضاء، والذي قال إن الظاهرة  األملان
حتدث عندما حتلق الطائرة بارتفاع عال، 
وسط انخفاض في الضغط وانخفاض 

في درجة حرارة الهواء.

متابعة / البينة الجديدة
ــرض أنّه  ــري من املفت ــرّد طبيبٌ مص جت
أقسم على احلفاظ على شرف مهنته، 
ــانية،  ــي اإلنس ــم ومعان ــن كلّ القي م
بارتكابه جرميتَنيْ تقشعرّ لهما األبدان: 
ــيدة تعمل لديه  ــى عندما غرّر بس األول
في عيادته لتحمل منه، والثانية عندما 
ــه بإلقائه في  ــن ابن ــرّر أن يتخلّص م ق
ــي التفاصيل،  ــة بعد إجنابه. وف القمام
ــا مبحافظة  ــهدت مدينة طنط فقد ش
ــفة،  ــر، واقعة مؤس ــي مص ــة ف الغربي
ــف وأذن وحنجرة  ــام طبيب أن بعد أن ق
ــوالدة،  ــل حديث ال ــص من طف بالتخل

ــل بعيادته اخلاصة  ــيدة تعم أجنبته س
فاحاً» من املتهم بعد أن أقام معها  «سِ
عالقة غير شرعية أسفرت عن حملها 
ــل، وأراد الطبيب أن يتخلص  ــي الطف ف
ــه، حيث حمله  ــع بعد والدت من الرضي
وقام بإلقائه وسط أكوام القمامة. إال أنّ 
ــي خلع «اإلسوارة»  الطبيب املتهم نس
ــي تدلّ  ــد الرضيع، والت ــودة فى ي املوج
ــرطة  ن رجال الش ــا مكَّ ــى هويته مم عل
من التعرّف إلى اسم املستشفى الذي 
ــم األم، ومتّ  ــة واس ــه العملي ــت ب أجري
ــدة الطفل  ــى الطبيب ووال القبض عل

واتخاذ اإلجراءات القانونية حيالهما.

كتب اِّـعلق السياسي
ــواد، والدولة  يقولون إننا بلد الرافدين، وأرض الس
النفطية، والدولة الغنية بالثروات املستكشفة 
ــفة.. ولكن يا سيدي هل تدري أن  وغير املستكش
مدن الضيم في اجلنوب والوسط ما زالت تشكو 

وتئن ألنها منسية ومهملة وخرائب؟!..
ولكن في املقابل هناك مدن في كردستان العراق 
ــاً، أن تراها تنهض وتتقدم  تفخر، بصفتك عراقي
ــدن العالم  ــي وحتى م ــح مثل دب ــر لتصب وتزده

املزدهرة..
ــعب واحد، ولكن االختالف يكمن في أن  نحن ش
ــب وإهماالً في اجلانب  ــاك إرادة للبناء في جان هن
اآلخر، مع األخذ بنظر االعتبار أن كردستان العراق 
حتصل على ما نسبته ١٧٪ من املوازنة االحتادية.

فتحية لكل الباذلني، وتعساً لكل التنابلة الذين 
أبقوا مدننا العراقية، الطافية على بحيرة نفط، 

ال تصلح حتى للعيش!
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اجلمعة املاضية، كنت وإخوتي في زيارة الى شيخ جليل من وجهاء 
ــبة.. انطلقنا  ــاء النعمانية، عاد من احلج، مهنئني بهذه املناس قض
ــط دهشة  من بغداد عن طريق بابل، فمررنا بعدة نواحٍ واقضية، وس
ــة فيها، وفوضى  ــوارع الرئيس عارمة نتيجة اخلراب الذي طال الش
ــيما واجهاتها..  ــا، وإهمال واضح ألبنيتها احلكومية، الس أرصفته
واألتربة والنفايات التي حتيط مقار املؤسسات الصحية.. كل شيء 
ــاهدناها عن املدن التي أعقبت احلرب  فيها يذكرك باألفالم التي ش
ــاهدتها  ــة االولى. وهنا أحدثكم عن منوذج من املدن التي ش العاملي
ــوملي).. مدينة عراقية تقع  ــي الى النعمانية.. وهي (الش في طريق
في محافظة بابل إلى الشرق من مدينة احللة مركز احملافظة وتبعد 
ــوملي).. كانت  ــى نهر (الش ــرا، تغفو عل ــي ٦٠ كيلومت ــا حوال عنه
ــاء.. وال أظن  ــنة ٢٠١٨ الى قض ــت في ٣١ متوز من س ــة، فتحول ناحي
ــمها مع نفسه.. حيث  ــمع بها، ويردد اس أن أحدا من القراء لم يس
شاع ذلك االسم أواسط 
ــن القرن  ــات م األربعيني
املنصرم في أغنية أدتها 
ــات، عندما  إحدى املطرب
هامت حباً بأحد شيوخ 
ــم  ــة، فنظ ــك املنطق تل
ــروف  ــاعر املع ــا الش له
ــاً،  ــي أبيات ــود الكرخ عب
ــدأ الناس يرددون  ومنها ب
الشوملي،  (عالشوملي، 
ــي)..  ــة هل ــارك وال جن ن
ــود بذاكرتي الى هذه  وأع
ــة التي زرتها مرات  املدين
ــبعينيات القرن املنصرم، متمتعاً بجمال  ــتينيات وس ومرات في س
ــا الهادئ (نهر  ــيما أثناء وقوفي على ضفاف نهره ــاتينها، الس بس
ــهول  ــجار والس ــول لذاتي: حني تنغمس بني األش ــوملي).. وأق الش
ــر نابضاً في  ــمَّ األخض ــوان كلها وع ــدت األل ــا فق ــول، وإذا م واحلق
ــك في مدينة  ــات هناك، اعلم أن ــياء والكائن ــاتني بصور األش البس
اجلمال (الشوملي).. غير ان (الشوملي) اليوم غير (الشوملي) األمس، 
ــق، اصبحت مدينة  ــى البري ــراب فيها، وتالش ــل اخل فبعد ان تناس
ــة ألرواح  مريضة.. غادرها العنفوان، فاملدن، كما هو معروف، عاكس
ــفة ملعاناتهم، وبألم أقول حينما تأملت هذه املدينة  ألهلها، وكاش
ني دوار وجرفنتي احليرة،  وشوارعها وأسواقها، اضطرب وجداني ورجّ
ــاهدته  ــال هي الكلمة األكثر قدرة على وصف احلالة.. ما ش فاإلهم
في (الشوملي) من بؤس احلاضر، وجدته متطابقا في مناطق اخرى.. 
ــي العودة الى بغداد مررنا بأقضية الصويرة والعزيزية، وغيرهما،  فف
فلم يكن احلال افضل من (الشوملي) فعتبي على محافظتي بابل 

وواسط يبقى شاخصا.. وبانتظار الفرج!

إذا ما فقدت األلوان 
كلها وعمّ األخضر 

نابضاً َّـ البساتني 
بصور األشياء 

والكائنات هناك، اعلم 
أنك َّـ مدينة الجمال 

(الشوملي)..

Ô‹flÏí€a@Ô‹flÏí€b«
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زيد الحلّي

وقفة

تتقدم أسرة حترير (البينة اجلديدة) 

ــوة  اإلخ ــى  إل ــر  والتقدي ــكر  بالش

ــع بغداد  ــي هيئة توزي ــني ف العامل

ــعبة  ش ــة/  النفطي ــات  للمنتج

ــا يقومون به من جهود  املولدات، مل

كبيرة وخدمة الناس، وعلى رأسهم 

ــعبة (حميد كرمي علوان)  مدير الش

ــارش كطران)  ــه (مرتضى ط ووكيل

وعضوا جلنة الكشف (حيدر هاشم 

عزيز) و(رعد جاني حيدر خان).. بارك 

اهللا باجلميع خلدمة الناس.

äÌÜ‘mÎ@äÿë


