
من املقرر ان يصل رئيس الوزراء (عادل عبد 
الشعبية  الصني  جمهورية  الى  املهدي) 
(التنني االصفر) على رأس وفد قوامه (٤٥) 
زيارة  في  ومسؤول  ومحافظ  وزير  مابني 
الـ(٢٤)  الى  تستمر  أي  اسبوعاً  تستغرق 
اتفاقيات  عقد  لبحث  اجلاري  ايلول  من 
وكشف  املشترك.  التعاون  وتعزيز  جتارية 
احلسني  (عبد  الوزراء  رئيس  مستشار 

الهنني)، في تصريح صحفي، عن برنامج  
الوفد  ان  مبينا  عبداملهدي،  عادل  زيارة 
الكبير املرافق له يتصف مبالمح اقتصادية 
واضحة، ويشمل وزراء ومستشارين ورجال 
وامللفات  الزيارة  برنامج  ان  واضاف  أعمال. 
الوزراء  رئيس  يحملها  التي  االقتصادية 
تتضمن مشاريع كبرى في الطرق والنقل، 
وغيرها،  والصحة  والتعليم  واخلدمات 
والصيني  العراقي  اجلانبني  أن  إلى  مشيرا 
للزيارة  جيد  بشكل  بالتحضير  قاما 

اللقاءات  خالل  من  املاضية،  األشهر  في 
كبرى،  صينية  شركات  مع  املستمرة 
وإكمال منوذج التمويل عبر صندوق اإلعمار 

العراقي - الصيني املشترك.
بأن  افاد مصدر مسؤول،  آخر  على صعيد 
عبد  (عادل  الوزراء  رئيس  زيارات  جدول 
دولة  أي  وال  واشنطن  ن  يتضمّ ال  املهدي) 
أخرى، فيما اعتبر نائب عن حتالف القوى 
اجلانب  من  الزيارة  تأجيل  ان  العراقية 
العراقية.  االمريكي هو رسالة للحكومة 

من  الزيارة  إلغاء  عن  احلديث  ان  واضاف 
الى  مشيرا  صحيح،  غير  األميركان  قبل 
من  الزيارة  يطلب  لم  الوزراء  رئيس  ان 
ومت  سابق  موعد  هناك  كان  بل  األساس، 
يتم  ولم  املاضي،  نيسان  في  تأجيله 

بعدها طرح هذا املوضوع مرة أخرى.
من جهته، اكد عضو مجلس النواب عن 
الدهلكي)،  (رعد  العراقية  القوى  حتالف 
تأجيل  أو  إلغاء  أن  صحفي  تصريح  في 
رضا  عدم  إلى  يشير  الزيارة  هذه  مثل 
أنه  مبينا  أيضاً،  رسالة  وهي  أميركي 
في  به،  املعمول  الدول  بروتوكول  حسب 
حالة إلغاء مثل هذه الزيارة إلى مثل هذه 
عدم  على  يدل  ذلك  فإن  املهمة،  الدولة 

دعم احلكومة العراقية.
رئيس  أكد  السياسي  الشأن  وفي 
ورئيس حكومة  (برهم صالح)  اجلمهورية 
امس  بارزاني)،  (مسرور  كردستان  إقليم 
حلل  متهد  مواتية  فرصة  وجود  االربعاء، 
كما  واربيل،  بغداد  بني  للخالفات  جذري 
اخلالفات  حسم  أن  على  اجلانبان  شدد 
العراقيني  مصلحة  في  يصب  بينهما 
بيان  في  االقليم  رئاسة  وقالت  جميعاً. 

إن  منه،  نسخة  اجلديدة»  «البينة  تلقت 
مسرور  كردستان  إقليم  حكومة  «رئيس 
بارزاني استقبل في مكتبه بأربيل، امس، 
صالح»،  برهم  العراق  جمهورية  رئيس 
رئيس  نائب  حضره  «االجتماع  أن  مبينة 
الوزراء للشؤون االقتصادية وزير املالية فؤاد 
حسني ونائب رئيس حكومة اإلقليم قوباد 

طالباني وعدد من املسؤولني احلكوميني».
بحث  «االجتماع  أن  الرئاسة،  وأضافت 
واحلكومة  كردستان  إقليم  بني  العالقات 
اكدا  «اجلانبني  أن  موضحا  االحتادية»، 
جذري  حلل  متهد  مواتية  فرصة  «وجود 

للخالفات العالقة استنادا إلى الدستور.

تتمة ص٣
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عبد المهدي اليوم في ارض (التنين االصفر) بصحبة وفد قوامه (45) بين وزير ومحافظ في زيارة تستغرق اسبوعاً

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

أسسها الراحل   رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

َّـ ٩ / ١١/ ٢٠٠٥ 

ÈmÏËï@›n«a@%@Êbñy@Ô€@Újé‰€bi@Ú„bñßa@ZÖäÌ@7Å¸aÎ@NN\ÉÓí€a^@’°@ÊbΩ5€a@paâaä”@ø@\ÚÓuaÎÖã¸a^@Ü‘n‰Ì@kˆb„

كتب اِّـحرر السياسي
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كتب محرر الشؤون احمللية
ــي مجلس النواب فألنه كان  ــعب لينتخب ممثليه ف عندما خرج الش
ــروعة  يعول عليهم كي يكونوا خير ممثلني له دفاعاً عن حقوقه املش
والعمل على حتقيق املكتسبات املكفولة دستورياً وقانونياً ولكن كل 
ــرات من  ــرات تؤكد بأن االداء البرملاني متعثر وان العش الدالئل واملؤش
ــة معطلة ومرمية فوق الرفوف  ــة بحياة الناس اليومي القوانني املاس

ناهيك عن عقد جلسات البرملان بني سطر وآخر.
ــي جيد ومبا يحقق مصلحة هذا  ــاً من حرصنا على اداء برملان وانطالق
ــة مجلس النواب برفع احلصانة عن كل  ــعب فإننا نطالب رئاس الش
ــات البرملان عشر مرات خالل الفصل  برملاني يتغيب عن حضور جلس
ــريعي الواحد بتهمة اخليانة لصوت الشعب.. فهل سيفعلها  التش

البرملان ويجعلنا كشعب نصفق له من االعماق؟!

هل نستفيد من خربات وتجارب الصني الشعبية لبناء عراق جديد ؟

ــف الكالبي في  ــة ان التصريحات التي ادلى بها النائب يوس ــتقات النفطي ــركة البرهم لتصفية وتوزيع املش تؤكد ش
ــائل االعالم االخرى معلومات غير صحيحة  ــرار لكم ) الذي يعرض عبر قناة دجلة الفضائية ، او اي من وس ــج (الق برنام
ــة النمو في تطوير  ــا مجرد افتراءات اليقاف عجل ــن قريب وال من بعيد وانه ــة وال متت للحقيقة بصلة ال م ــر دقيق وغي
ــيد النائب باالدالء بهذه التصريحات دون دراية او علم مبجريات  ــركة تستغرب من قيام الس االقتصاد الوطني ، وان الش
ــج معلومات مغلوطة نوضح  ــراي العام بطرحه عبر البرنام ــيد النائب من ارباك لل ــح ما قام به الس ــور ، ولتصحي االم

مايلي -
ان شركة البرهم لتصفية وتوزيع املشتقات النفطية شركة عراقية مت تأسيسها في عام ٢٠٠٧ ومسجلة عند مسجل 
الشركات في بغداد ، وصاحبها  السيد (شوانه عزيز صالح) وهو املساهم الوحيد الذي ميلك (١٠٠٪) من االسهم مبوجب 
العقد التاسيسي للشركة ، ومقرالشركة في محافظة كركوك وليس لديها فروع خارج البالد ، وهذا يدحض ما قاله 

السيد النائب بشان وجود شريك اخر للشركة وهو احد ابناء املسؤولني او ان لديها فروع في احدى الدول العربية.
ــركات العراقية التي تساهم  ــها في عام  ٢٠٠٧ ولديها مشاريع استثمارية وهي من الش ــركة تعمل منذ تاسيس الش
في تشغيل االيدي العاملة العراقية الكثر من ٣٠٠٠ عراقي ، ومن مشاريعها االستثمارية التي انشأتها منذ عام ٢٠٠٨ 
ــفلت في الديوانية ومستودع بطاقة ٣٠  ــفلت في محافظة كركوك ومعمل النتاج االس ــروع (معمل النتاج االس مش
ــتثمارية مبوافقات اصولية من وزارة النفط والقوانني العراقية النافذة  ــاريع اس الف م٣ في كركوك ) وهي جميعها مش
ــركة ليس لديها  ــيد النائب بان الش ــتثمار ، ونوضح ذلك للرد على تصريحات الس من الصناعة والهيئة الوطنية لالس

مشاريع مماثلة لتنفيذ مشروع وحدة الهدرجة وحتسني البنزين  .
وحول افتراءات السيد النائب بشان سرعة منح الشركة لعقد وحدة الهدرجة وحتسني البنزين في كركوك ، وليس كما 
وصفه السيد النائب بـ(املصفى) نود ان نبني ، ان الشركة قدمت العديد من مشاريع التكرير في محافظات العراق وبناء 
ــني البنزين في  ــتودعات النفطية ووقعت في العام ٢٠١٥ عقدا يعتبر املرحلة االولى لتنفيذ وحدة الهدرجة وحتس املس
كركوك وفي املرحلة الثانية مت توقيع عقود التجهيز املادة األولية للمشروع بعد اجراءات طويلة من وزارة النفط والهيئة 
ــنة ٢٠١٨ على املشروع االستثماري  ــب القرار رقم ٢٣ لس ــتثمار وموافقة ومصادقة مجلس الوزراء  حس الوطنية لالس
ــبة ملا مت توقيعه في وزارة النفط بتاريخ  ــتثمار بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٣٠ ، وبالنس واملهم حملافظة كركوك ومت منح اجازة االس
ــظ ان اجراءات توقيع  ــرة الفعلية به . ومما تقدم نالح ــروع ليتم املباش ــد لتجهيز املواد االولية للمش ــو عق ٢٠١٩/٩/٣ ه

العقود لتنفيذ املشروع اخذت وقتا طويال جدا وليس كما جاء بتصريح السيد النائب يوسف الكالبي.
ــركة ووفقا ملا جاء في اعاله واملغالطات وتشويه السمعة التي حلقت بها مما اثر على موقفها في السوق  وهنا فان الش
احمللية والعاملية بعد ادالء السيد النائب بتصريحاته غير املدروسة والتي حتمل في طياتها استهدافها شخصيا لصاحب 
ــف الكالبي ومطالبته  ــيد النائب يوس ــا بحقها القانوني في رفع دعوى قضائية ضد الس ــد احتفاظه ــركة ، تؤك الش
بالتعويض عن االضرار التي تسبب بها او سيتسبب بها جراء تلك التصريحات ، ونطالب السيد النائب بزيارة شركتنا 
ــاريعها لغرض التأكد من معلوماته قبل االدالء بها وان شركتنا مستعدة لتزويده باي وثيقة يطلبها وبكل رحابة  ومش

صدر  لبيان احلقيقة بان شركتنا من الشركات الرصينة ومتآلفة مع الشركات العاملية في تنفيذ مشاريعها . 
مع التقدير ..
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شركة الربهم
القسم القانوني

بغداد / وكاالت / 
اجمللس  في  القيادي  من  مقرب  مصدر  اكد 
االربعاء  امس  الزبيدي،  جبر  باقر  االعلى 
انشقاق االخير عن اجمللس االعلى واعالنه عن 
كتسمية  البيان  باسم  جديد  حزب  تشكيل 

اولى غير رسمية.
الزبيدي  ان  صحفي  تصريح  في  املصدر  وقال 
وتشكيل  االعلى  اجمللس  عن  االنشقاق  قرر 
اولى غير  البيان كتسمية  باسم  حزب جديد 
رسمية.واضاف ان احلزب اجلديد يضم اكثر من 

١٠٠ شخصية سياسية واعضاء مجلس نواب 
سابقني «لم تسجل عليهم شبهات فساد».
يذكر ان الزبيدي اعتزل العمل السياسي بعد 
في  النقل  وزير  منصب  من  استقالته  تقدمي 

حكومة العبادي بداية عام ٢٠١٦.
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بغداد / 
متكن  مكتب املفتش العام لوزارة الداخلية بالتنسيق والتعاون مع عدد من 
املنصور  منطقة  في  عقار  على  االستيالء  اجراءات  ايقاف  من  الوزارة  دوائر 
(شارع االميرات )تقدر مساحته بـ (٢٥١٨١) متر مربع وبقيمة تقديرية تصل 
مكتب  الى  معلومات  ورود  بعد  ذلك  .جاء  دوالر  (١٠٠)مليون  من  اكثر  الى 
العراقي ضغطت بطرق  البرملان  نائبة معروفة  في  بان  تفيد  العام  املفتش 
باالتفاق  العقار  التنفيذية لالستيالء على هذا  االدارات  ابتزازية على بعض 
وترويج  مالك  بال  باعتباره   ، واالستثمار  العقارات  في  تنفيذية  ادارات  مع 
وزارة  الى  معاملة استثمارية مع مستثمر خارجي رغم عائدية هذا العقار 
الداخلية .يذكر ان العقار املذكور يعود لوزارة الداخلية حتت مسمى ( نادي 
املنصور ) وفق احكام قانون اجلمعيات امللغى رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٠ وقد قدمت 
قاضي محكمة  الى  النادي  ادارة  اعتراضا على حل مجلس  الداخلية  وزارة 
بداءة الكرخ ،كون النادي الزال عائدا للوزارة ولم تطالب الوزارة بحل النادي 

وتصفيته امام احملاكم أو التنازل عن امالكه .
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طهران / وكاالت /  
وصف قائد الثورة اإلسالمية السيد 
علي اخلامنئي، امس األربعاء، املرجع 
السيستاني  علي  السيد  الديني 
بـ“مرجعية العراق العظمى“، مؤكدا 
اجهضت  الكفائي  اجلهاد  فتوى  أن 
مؤامرة وقوع حرب اهلية في البالد.

استقباله  خالل  اخلامنئي  وقال 
والهيئات  املواكب  اصحاب 
”حب  إن  العراق،  في  احلسينية 
استثنائي،  أمر  علي(ع)  بن  احلسني 
أعماق  من  بالشكر  لكم  أتقدم 
قلبي ونيابة عن الشعب اإليراني ملا 
الكرامة  حدود  أقصى  من  تبذلونه 
العراقي  الشعب  من  وأيضاً  واملودة، 

العظيم واملسؤولني العراقيني الذين 
ومن  األمن  وبسطوا  األرضية  مهدوا 
العظام  العراق  ومراجع  العلماء 
الذين وفروا اجواء الزيارة واالخوة بني 

شعبي البلدين“.
وأضاف، أن ”مسيرة األربعني جتمع ال 
اشتهرت  وقد  التاريخ  في  له  نظير 
حول  الناس  أنظار  هي  ها  عاملياً. 
نحوها،  اليوم  شاخصة  العالم 
نعرّف  أن  إلى  اليوم  نحتاج  نحن 
والفساد  بالظلم  املبتلى  العالم 
علي  بن  احلسني  حترّر  على  والدناءة 
”شعب  أن  السالم).وبنيّ  (عليه 
ف  العراق شعبٌ عظيم وعزيز ومثقّ

وصاحب عزم وإرادة“.

@Ô„bnéÓé€a@—ñÌ@Ô˜‰flb®a
\Û‡ƒ»€a@÷aä»€a@ÚÓ»uäfl\�i

السيد  االشرف  النجف  محافظ  رفض 
«اللغط»  في  اخلوض  الياسري)  (لؤي 
النجف  مقبرة  مبشروع  االستثمار  حول 
قدرة  تفوق  كلفتها  ان  واكد  النموذجية 
مليار   (٢٠٠) بواقع  احمللية  السلطات 

دوالر.. حاول ان تفهم.

ÜÓ–Ωa@äñnÇΩbi
الرياض / وكاالت / 

امس  السعودية  العربية  اململكة  اتهمت 
املنشآت  بقصف  ايران  رسمي  بشكل 
قوات  بأسم  املتحدث  فيها.وقال  النفطية 
(تركي  الركن  العقيد  الدولي  التحالف 
الصواريخ  ان  صحفي  مؤمتر  في  املالكي) 

الدفاع  وزارة  وان  ايران  جهة  من  اطلقت 
للصواريخ  صوراً  عرضت  قد  السعودية 
الرئيس  «آرامكو».وكان  استهدفت  التي 
الفرنسي قد اكد ان باريس سترسل خبراء 
استهدفت  التي  الصواريخ  في  للتحقيق 

املنشآت النفطية السعودية.

Ïÿflaâe@läöi@ÊaäÌa@·Ënm@ÚÌÖÏ»é€a@NN›ub«
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بغداد / البينة الجديدة 
ــول املوافقة على فتح مفرزتني للجان الطبية  ــت مديرية املرور العامة، حص أعلن
في قطاعي احلسينية والتاجيات. وذكرت املديرية انه بناءً على التنسيق املستمر 
ــت موافقة على فتح مفرزتني  ــني مدير املرور العام مع وكيل وزير الصحة حصل ب
ــت أن افتتاح املوقعني  ــينية والتاجيات. وأضاف ــان الطبية في موقعي احلس للج
ــتوصفات الطبية. وفي سياق ذي  ــكل جتريبي لفك الزخم على املس ــيتم بش س
ــتبدأ اعتبارا من االول  ــوق س ــبة على اجازات الس صلة اعلنت املديرية ان احملاس
ــرين الثاني املقبل. وقال مدير العالقات واالعالم في املديرية العميد عمار  من تش
وليد، ان مدير املرور العام وجه بان تكون احملاسبة على اجازات السوق في االول من 
ــرين الثاني املقبل.واضاف ان ذلك جاء نظرا للزخم احلاصل لطالبي االجازات،  تش

ولفسح اجملال امامهم للحصول عليها.

بغداد / البينة الجديدة 
ــام للقوات  ــاع، إن القائد الع ــؤول رفيع بوزارة الدف ــف مس  كش
ــن عدة  ــدي، طلب م ــد امله ــادل عب ــوزراء ع ــس ال ــلحة رئي املس
ــلحة تتواجد في مناطق قرب احلدود مع السعودية  فصائل مس
ــدود في املنطقة، في  ــحاب وتعزيز قوات اجليش وحرس احل االنس
ــعر بقلق على  ــة اململكة التي تش ــرت أنها لطمأن ــوة اعتب خط
ــف عن اسمها  ــؤول الذي رفض الكش أمن حدودها. وأوضح املس
ــي، أن رئيس الوزراء طلب من كتائب حزب اهللا  في تصريح صحف
ــام علي واخملتار  ــهداء واإلم ــيد الش والنجباء ولواء الطفوف وس
الثقفي، وفصائل أخرى االنسحاب من مناطق قريبة على احلدود 
ــعودية، مثل النخيب والهبارية ومضارب عنزة وبيار احلجاج  الس
ــراء جنوب األنبار. ولفت  ــماوة وصح ومناطق أخرى في بادية الس
إلى أن قيادة العمليات العراقية املشتركة ستتولى مهمة حصر 
ــش العراقي عبر  ــعودية باجلي ــف األمني مع الس ــؤولية املل مس
ــات األنبار وعمليات البادية واجلزيرة وعمليات الفرات  قيادة عملي
ــط إضافة إلى قيادة قوات حرس احلدود وعلى امتداد احلدود  األوس
ــؤول الرفيع بوزارة الدفاع،  ــة أكثر من ٨٠٠ كلم. وأكد املس البالغ
ــتجابة تلك الفصائل التي تتواجد  ــه من غير املعروف مدى اس أن
ــوزراء، وترك املنطقة  ــاك لكن عليها االلتزام بقرارات رئيس ال هن
ــية امللف، وفقا لقوله. وأشار الضابط  للقوات العراقية حلساس
ــعبي،  ــد الش ــى أن رئيس الوزراء أمر رئيس هيئة احلش ــه إل نفس
ــق أول الركن عثمان  ــش الفري ــس أركان اجلي ــح الفياض ورئي فال
ــق الركن عبد  ــتركة الفري ــاون قائد العمليات املش الغامني ومع
ــيد يار اهللا بـضمان عدم إحراج العراق بأي عملية ضد  األمير رش
جيرانه، وفقا لتعبيره. يأتي ذلك بالتزامن مع زيارة يقوم بها قائد 
العمليات األميركية اخلاصة في العراق وسورية اجلنرال إيرك توج 
ــداد، منذ أمس الثالثاء التقى خاللها مع وزير الدفاع  هيل إلى بغ
ــمري. واعتبر مراقبون اإلجراء العراقي بجعل املنطقة  جناح الش
احلدودية القريبة من السعودية بيد اجليش العراقي مبثابة رسالة 

إيجابية للسعودية.

pbÓubn€aÎ@ÚÓ‰Óéßa@ø@ÚÓj�€a@Êbv‹€@¥mãä–fl@|nœ@Û‹«@Ú‘œaÏΩa@fiÏñy@Â‹»m@âÎäΩa
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رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

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

أسسها الراحل  

بغداد / البينة الجديدة
ــن عضو جلنة االمن والدفاع البرملانية  اعل
ــاء، ان اللجنة  ــس االربع ــادي، ام ــدر الزي ب
ستستضيف قيادات في القوات البحرية 

ــيطرة  ــأن معلومات عن س العراقية بش
الكويت على جزيرة عراقية، مبينا ان هذا 
ــال الزيادي ان  ــوع قيد التحقيق. وق املوض
جلنة االمن والدفاع تعتزم االسبوع املقبل 

ــة ورئيس  ــتضافة قائد القوة البحري اس
ــتخبارات  اركان القوة البحرية ومدير اس
ــا  ــول م ــتها ح ــة ملناقش ــوة البحري الق
يشاع عن وجود جزيرة داخل شط العرب 

ــيطر  ضمن املياه االقليمية العراقية تس
ــوع  ــاف ان املوض ــت. واض ــا الكوي عليه
ــث بامور  ــق، وال ميكن احلدي ــد التحقي قي
ــات ذات العالقة من  ــد من اجله دون التاك

تفاصيلها الكاملة التخاذ موقف رسمي 
ــى االرض،  ــود فعليا عل ــا ملا هو موج وفق
ــتبحث عن  ــى ان اللجنة س ــددا عل مش

معلومات حول وضع هذه اجلزيرة.

ÏËÕ\Ö¡;ÎÖÁáp;Ì÷¡;jÁÊ“’\;ÎÖ�Ëà;fl¡;k]ŸÊ÷¬Ÿ;‡_çd;ÏÁÖue’]d;k\Ä]ËÕ;ÀËïiâh;ÏËd]Ëfi’\;flŸ¯\
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مصدر ..  أكد مصدر مقرب من وزير التربية السوري 
السابق هزوان الوز، أن ما يشاع عن مغادرته البالد 
غير صحيح. وقال إنه ما زال في سوريا مع عائلته. 
ــا تداولته بعض  ــكل قطعي م ــى املصدر بش ونف
ــية  املواقع والصفحات من أن الوز غادر البالد خش
ــا وجهة له)  ــا حدد دبي أو تركي املالحقة، (بعضه
ــا ذكرت مواقع  ــى أن يكون معتقال، كم ــك نف كذل

أخرى.وأضاف املصدر أن الوز وعائلته ما زالوا في سوريا.
قلق .. عبر الرئيس الروسي فالدميير بوتني في مكاملة هاتفية أجراها 
ــلمان، عن  ــعودي محمد بن س يوم امس االربعاء مع ولي العهد الس
قلقه إزاء الهجمات التي استهدفت منشآت نفط 
ــان بأن بوتني  ــاد الكرملني في بي ــي اململكة. وأف ف
ــي في هجوم  ــامل وموضوع دعا إلجراء حتقيق ش
«أرامكو». وأضاف البيان أن بوتني وابن سلمان بحثا 
الوضع في سوق الهيدروكربون العاملي، مبا في ذلك 
تنفيذ االتفاقيات في إطار «أوبك زائد»، حيث أبدى 

الطرفان حرصهما على مواصلة التنسيق.

ــة  االقتصادي ــة  التنمي وزارة  ــت  قال  .. تأثــريات 
ــو» وتداعياته  ــوم على «أرامك ــية، إن الهج الروس
ــي ٢٠١٩،  ــي ف ــرا على أداء االقتصاد الروس ــن يؤث ل
ــيرة إلى أن آثار الهجوم ستكون قصيرة األمد. مش
ــيم  ــي مكس وقال وزير التنمية االقتصادية الروس
ــول  ــؤال ح ــى س ــني ردا عل ــكني، للصحفي أوريش
ــى االقتصاد  ــو» عل ــتهداف «أرامك ــات اس تداعي

الروسي والروبل: «ال نعتقد أن ذلك سيؤثر على االقتصاد».
اعتذار .. قدمت وزيرة التجارة الدولية البريطانية ليز تروس اعتذارها 
ــتئناف في اململكة املتحدة على انتهاك حكومة  إلى محكمة االس
ــليح السعودية  لندن «باخلطأ» تعهدها بوقف تس
ــروس أمس  ــزاع اليمني. وأقرت ت ــة الن على خلفي
ــة  ــس اللجن ــى رئي ــالة إل ــي رس ــاء، ف االول الثالث
البرملانية املعنية بالرقابة على صادرات األسلحة، 
بأن احلكومة البريطانية أصدرت منذ يونيو املاضي 
ــكرية إلى  ــن لبيع معدات عس ــني جديدي ترخيص

الرياض، في مخالفة للتعهد املذكور.

تقدير .. قال وزير املالية السعودي محمد اجلدعان، 
ــعودي في  امس األربعاء، إن النمو االقتصادي الس
ــه اململكة  ــا توقعت ــل كثيرا مم ــيكون أق ٢٠١٩ س
ــي تقودها  ــاج النفط الت ــات إنت ــبب تخفيض بس
ــعودي على أن الهجوم  ــدد الوزير الس «أوبك». وش
ــه أي تأثير إطالقا  ــأتي «أرامكو» ليس ل على منش
ــاف، أن «الناجت احمللي اإلجمالي  على اإليرادات. وأض
ــيتوقف كثيرا على إنتاج النفط، فيما يتعلق بحصص  احلقيقي س

(أوبك) و (أوبك+)».
إطالق .. بدأ احلديث عن اجليل القادم من شبكة اإلنترنت الالسلكية 
ــبوع  ــاي» منذ العام املاضي، ولكن هذا األس «واي ف
ــمية للشبكة األسرع  سيشهد االنطالقة الرس
في العالم. ويقول تقرير جديد إن املنظمة املشرفة 
ــتطلق رسميا،  ــبكة «واي فاي» س على تطوير ش
خالل األسبوع اجلاري شبكة «واي فاي ٦» األسرع 
ــركات  ــي العالم وهذا يعني أن ش ــى اإلطالق ف عل

التكنولوجيا ستتمكن قريبا من اإلعالن عنه.

البينة الجديدة / صباح رزوقي سلمان 
ــه  ومتابعت ــي  امليدان ــه  ــار عمل اط ــي  ف
ــتئناف  ــة قام رئيس محكمة اس اليومي
ــة القاضي عماد  ــداد الرصافة االحتادي بغ
ــاء بزيارة تفقدية الى  اجلابري امس االربع
ــدر كذلك  ــة الص ــي مدين ــاء ف دار القض
ــداد اجلديدة  ــاء في الكرادة وبغ دار القض
ــادة القضاة فيها  ــى بعدد من الس والتق
ــتمع الى مالحظاتهم ووجه بضرورة  واس

ــا يخدم  ــة مب ــا املعروض ــية القضاي متش
ــديدة  املواطنني وتنفيذ التوجيهات الس
ــس القضاء االعلى القاضي  لرئيس مجل
ــي تؤكد على  ــدان والت ــق زي ــتاذ فائ االس
ــي  ــاوى في زمن قياس ــرعة اجناز الدع س
ــاء واملواطن  ــة القض ــا يصب في خدم مب
ــياقات القانونية. في آن واحد ووفقا للس

ــري قد قام في  ــي عماد اجلاب وكان القاض
ــابق بجوالت تفقدية شملت دار  وقت س

ــينية» وكذلك  القضاء في الزهور «احلس
ــروان وكل  ــي املدائن والنه ــاء ف دار القض
ــة محكمة  دور القضاء التابعة الى رئاس
ــة.  االحتادي ــة  الرصاف ــداد  بغ ــتئناف  اس
ــس القضاء  ــدة) تبارك جملل ــة اجلدي (البين
ــتئناف  ــة اس ــة محكم ــى ولرئاس االعل
ــة االحتادية اجلهود املبذولة  بغداد الرصاف
ــة العدالة وخدمة  ــب في خدم التي تص

املواطن العراقي الكرمي.

بغداد / البينة الجديدة
ــي، الواليات املتحدة  ــا رئيس مجلس النواب محمد احللبوس دع
ــع العراق.وذكر بيان  ــراكة م ــيع الش ــي إلى توس ــع الدول واجملتم
ملكتب احللبوسي ، ان رئيس مجلس النواب استقبل، امس االول 
ــابق والباحث في معهد الشرق األوسط  السفير األميركي الس
في واشنطن روبرت فورد.وأضاف أن احللبوسي بحث خالل اللقاء 
ق  ــية في العراق، واالستقرار األمني الذي حتقَّ التطورات السياس
ــم داعش اإلرهابي، فضالً عن  ــد االنتصار في احلرب ضد تنظي بع
التطورات العربية واإلقليمية.وأشار احللبوسي، بحسب البيان، 
ــيادته الواليات  إلى دور العراق في حفظ توازن املنطقة. وحثَّ س
ــع العراق  ــراكة م ــيع الش ــع الدولي على توس ــدة واجملتم املتح
ــاهمة في إعادة البناء واإلعمار في  ا، واملس ــكريًّ ا وعس ــيًّ سياس
ــاعدة في  ــن التنظيمات اإلرهابية املتطرفة واملس املدن احملررة م
إعادة النازحني.من جانبه، أعرب روبرت فورد عن سعادته بالتطور 
ــراق، مؤكداً  ــتقرار األمني في الع ــي واالقتصادي واالس السياس
ــاهمة في خلق حوار  ــط للمس ــرق األوس ــتعداد معهد الش اس
ــات  ــالم واحلرية ودعم املؤسس ــاء في املنطقة؛ لتحقيق الس بن

الدميقراطية.

بغداد / البينة الجديدة 
أكدت اللجنة القانونية النيابية، امس األربعاء، استمرار مجلس 
ــماؤهم من  ــع احلصانة عن النواب الذين وردت أس ــواب في رف الن
ــل القضاء العراقي. وقال نائب رئيس اللجنة محمد الغزي إن  قب
”هناك طلبات وردت من القضاء واالدعاء العام لرفع احلصانة عن 
ــم مناصب تنفيذية“، مبينا أن  ــابق لديه نواب كانوا في وقت س
”النظام الداخلي للمجلس إضافة إلى قانونه أوجب على ضرورة 
رفع احلصانة كل من يرد اسمه بتهم فساد أو غيرها“. وأضاف ان 
ــماؤهم عليهم مراجعة القضاء بدال من  ”النواب الذين وردت أس
ــرف لهم تبرئة انفسهم من التهم  انتظار رفع احلصانة وهذا ش
ــوبة إليهم“. ولفت الغزي إلى أن ”القضاء هو الفيصل في  املنس
تبرئة النائب من عدمه“، مؤكدا أن ”خطوات جدية لدى مجلس 

النواب برفع احلصانة عن جميع الذين وردت أسماؤهم“.

واشنطن / وكاالت / البينة الجديدة
أصدر الرئيس األمريكي دونالد ترامب، قرارا بتعيني روبرت أوبراين، 
مستشارا جديدا لألمن القومي األمريكي، وذلك وفق خبر عاجل 
أفادت به قناة «سكاي نيوز عربية». وكان الرئيس األمريكي دونالد 
ترامب قد أعلن استقالة مستشاره لألمن القومي جون بولتون، 
ــبوع  ــارا جديدا، وذلك خالل األس ــيعني مستش موضحا أنه س

املاضي، قبل أن يصدر قراره امس بتعيني روبرت أوبراين.
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بغداد / البينة الجديدة 
ــدي، امس  ــاع النيابية عدنان االس ــو جلنة االمن والدف أكد عض
ــات اخلاصة في وزارتي  ــن تصوت على الدرج ــاء، أن جلنته ل األربع
ــة والدفاع وجهازي االمن الوطني واخملابرات ما لم تطلع  الداخلي
ــماء مسبقا. وقال االسدي إن ”جلنة األمن والدفاع في  على االس
ــن تصوت على  ــات املعنية بأنها ل ــواب ابلغت اجله ــس الن مجل
ــع على كافة  ــوزارات األمنية مالم تطل ــات اخلاصة في ال الدرج
ــه ”تنتظر ورود  ــاف، أن جلنت ــا ونزاهتها“. وأض ــماء ومراتبه األس
ــماء من الوزارات املعنية واألجهزة األخرى ملناقشتها داخل  األس
ــكاالت  اللجنة قبل الذهاب إلى التصويت“، مبينا أن ”هناك اش
ــماء األمنية  ــى بعض األس ــل املواطنني عل ــن قب ــات م ومالحظ

ليمكن القبول بها ضمن الدرجات اخلاصة“.

االنبار / البينة الجديدة 
ــم مصلح،  ــعبي قاس ــد الش  أعلن قائد عمليات االنبار للحش
ــن عملية ارادة النصر  ــس االربعاء، عن انطالق اليوم الثالث م ام
ــة غرب احملافظة وصوال الى احلدود العراقية السعودية. اخلامس
ــد  ــرت قوات احلش ــاعة (٦٠٠) باش ــه ”في الس ــال مصلح إن وق
ــران اجليش والقوة  ــناد من طي ــعبي واجليش العراقي وبإس الش
ــة  ــات إرادة النصر اخلامس ــن عملي ــوم الثالث م ــة في الي اجلوي
ــتهدفة عددا من مناطق الرطبة الى منطقة عرعر احلدودية  مس
ــتركة ضمن اليوم  غرب االنبار”. واضاف مصلح ان ”القوات املش
الثالث من ارادة النصر اخلامسة هي قيادة عمليات األنبار للجيش 
ــى اجليش العراقي وقيادة عمليات  واللواء الرابع من الفرقة األول
ــكيالتها ل١٣و ل١٧ ول١٨و ل١٩ والصنوف  ــد وتش األنبار للحش
واملعاونيات واملديريات ومبشاركة الكتيبة الثالثة مقاتلة الدروع 
ــكرية  ــة العس ــتي والهندس ــتخبارات واالمن واللوجس و االس

ومكافحة املتفجرات و الطبابة واالتصاالت واإلعالم“.
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بغداد / البينة اجلديدة 
ــاء، أن جهودها  ــس االربع ــة، ام ــأة النزاه ــات في هي ــرة التحقيق ــت دائ أعلن
ــه للدولة في  ــار تعود ملكيت ــاف عملية بيع عق ــرت عن إيق ــة أثم التحقيقي
ــار، لوجود تالعب في عملية التقدير والبيع خالفاً للقانون.وقالت الدائرة،  األنب
ــالكات مكتب حتقيق األنبار  ــرض حديثها عن العملية التي نفذتها م في مع
ــم  ــب انتقل إلى ديوان احملافظة  قس ــق عمل من املكت ــأة، إن فري ــع للهي التاب
ــار الذي تعود ملكيته  ــن ضبط أصل اإلضبارة اخلاصة بالعق ــالك ومتكن م األم
ــيرة إلى أن العقار يقع في موقع جتاري  إلى محافظة األنبار  اإلدارة احمللية، مش
ــب الكشف  متميز في الفلوجة.وأكدت أن قيمة العقار تبلغ  مليار دينار حس
املعد من قبل جلنة اخلبراء في مديرية التسجيل العقاري في احملافظة، في حني 
ر قيمته بــ(٢١٥,١٥٠,٠٠٠)  ــر التثمني املعد من قبل ديوان احملافظة قدَّ إن محض
ــدل على وجود غنب فاحش وتالعبٍ في عملية التقدير  مليون دينار فقط؛ مما ي
ـيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ باملُبرزات  ــه متَّ تنظَّ والبيع خالفاً للقانون.وأضافت ان
تصِّ بقضايا النزاهة في األنبار؛  ــي التحقيق اخملُ املضبوطة؛ وعرضه على قاض

الذي قرر إيقاف إجراءات البيع كافة.

 واسط / البينة اجلديدة 
ــة الطلبات التي  ــس االربعاء, ان كاف ــط, ام ــد مجلس محافظة واس اك
ــني الياسري خالل لقائه أول  قدمها وفد احملافظة الى وزير الداخلية ياس
ــتعدادات احملافظة  ــس متت املوافقة عليها بالكامل والتي تتعلق باس ام
ــالل منفذ زرباطية احلدودي.وقال  ــتقبال ماليني الزوار الداخلني من خ الس
ــددا من اعضاء  ــي, ان ”وفدا ضم ع ــس احملافظة غالب الردين ــو مجل عض
ــة واخلدمية باحملافظة التقى اول  ــاء الدوائر االمني مجلس احملافظة ورؤس
ــان حاجة  ــث مت التباحث بش ــري حي ــني الياس امس وزير الداخلية ياس
ــني (ع)“.  ــارة االربعينية لالمام احلس ــالل الزي ــوزارة خ ــة لدعم ال احملافظ
ــث وافق وزير الداخلية على  ــف الرديني ان ”اللقاء كان ايجابيا حي واضال
ــهيل  جميع الطلبات التي قدمها الوفد التي تدعم جهود احملافظة لتس
ــذي يتوقع دخول املاليني لاليام  ــول الزوار من منفذ زرباطية احلدودي ال دخ

القريبة من موعد الزيارة االربعينية“ .
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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 
ــة، امس االربعاء،  تعهد وزير الزراع
ــواء  االج ــة  تهيئ ــى  عل ــل  بالعم
ــني  البيطري ــاء  لألطب ــبة  املناس
وزير  وشمولهم مبوازنة ٢٠٢٠.وقال 
الزراعة صالح احلسني إنه أستقبل 
ــس، نقيب  ــوزارة، صباح ام مبقر ال
األطباء البيطريني في العراق وعدد 
البيطريني املعتصمني  من األطباء 
ــاحة التحرير لالطالع على  في س
ــع  ــم ووض ــم ومالحظاته طلباته
ــبة للعمل البيطري  احللول املناس
بغية تطوير قطاع الثروة احليوانية 
ــاف أن الوزارة قد  والنهوض به.واض
ــدرج البيطري  ــون الت ــت قان أكمل
ــس الدولة ومن  ــى مجل ورفعته إل
ــر  ــوزراء املوق ــس ال ــى مجل ــم إل ث
ــني  احلس عليه.واوضح  للموافقة 
ــوزارة تبنت األطباء من حملة  ان ال
ــغيلهم  ــا وتش ــهادات العلي الش
ــب قانون ٥٩، فضالً عن تبني  حس

ــل الثاني  ــة األوائ ــي الطلب خريج
ــرص عمل لهم  ــث بإيجاد ف والثال
ــبة ١٥٪. ــون ٦٧ وبنس ــاً للقان وفق

ــني ان الوزارة ستعمل  واكد احلس
ــاء البيطريني  ــمول األطب ــى ش عل
ــام ٢٠٢٠  ــة لع ــة الدول ــي موازن ف
ــة  وظيفي ــات  درج ــص  وتخصي
ــز التعاون ما بني  لتعيينهم وتعزي

ــة طلبات  ــة لتلبي ــوزارة والنقاب ال
ــني  البيطري ــاء  األطب ــات  ومالحظ
ــروة احليوانية  ــى الث ــاظ عل للحف
ــاع احليوي  ــام بهذا القط واالهتم
ــار  والداعم لالقتصاد الوطني.واش
احلسني الى انه سيتم استحصال 
موافقات اجلهات العليا بخصوص 
ــاء  لألطب ــات  جمعي ــيس  تأس

ــح اراضٍ لهم بعد  ــني ومن البيطري
ــل االدارات احمللية  ــن قب ــا م رفعه
ــرات  ــكل محافظة .وكان العش ل
ــني قد نظموا  من االطباء البيطري
تظاهرة في ساحة التحرير وسط 
ــة ١٣ ايلول  ــداد اجلمعة املاضي بغ
احلالي، للمطالبة بالتعيني املركزي 

ونيل حقوقهم.
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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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تتمة ص١

 بغداد / البينة اجلديدة
اتهم القيادي في التيار الصدري رئيس جلنة األمن والدفاع النيابية السابق 
حاكم الزاملي، امس األربعاء، إميركا بالتعامل بـازدواجية مع حوادث قصف 
مقرات احلشد ومصافي السعودية.وقال الزاملي نستغرب من التصريحات 
ــراً وكذلك بعض  ــتخبارات مؤخ ــه االس ــا أدلت ب ــاً م ــة وخصوص األميركي
ــا اململكة العربية  ــي تتحدث خاللها عن تزويده ــؤولني األميركان والت املس
السعودية بالوثائق واألدلة التي تثبت من قام بقصف شركة مصافي أرامكو 
ــعودية، فضالً عن استعداد القوات األميركية للرد على من استهدف  بالس
ــأة النفطية السعودية.وأضاف الزاملي واألغرب من ذلك أن أميركا لم  املنش
ــد،  ــكرات احلش ــتهدفت معس تزود العراق بأية معلومة عن اجلهة التي اس
ــد على  ــتهداف قطعات احلش ــك لم تزود العراق بأية معلومة عن اس وكذل
احلدود العراقية السورية، ولم تستنكر التصريحات اإلسرائيلية والتلميح 
باستهداف معسكرت احلشد واحلدود العراقية، مع العلم أن العراق مرتبط 
مع معها باتفاقية إطار استراتيجي تلزم أميركا بالدفاع عن العراق وتزويده 
باملعلومات االستخبارية وبأي تهديد محتمل.وتابع، أن أميركا تسيطر على 
ــيرة، باإلضافة  األجواء العراقية من خالل الطائرات املقاتلة والطائرات املس
إلى أنها متلك معدات وأقمار اصطناعية ومناطيد وكاميرات ذات دقة عالية 
ــركان، ومتتلك  ــي يتواجد فيها األمي ــد واملطارات الت ــي الكثير من القواع ف
معلومات كافيه ودقيقة عن اجلهات التي استهدفت املعسكرات العراقية 
ــير  ــا لم تفصح عنها ولم تزود العراق بأية معلومة عنها وهذا ما يش لكنه
ــذه احلوادث.ودعا  ــي التعاطي مع ه ــل بازدواجية واضحة ف ــى أنها تتعام إل
الزاملي احلكومة إلى اتخاذ موقف واضح وصريح ازاء هذا التعامل األميركي 

في التمييز بني احلالتني العراقية والسعودية.

السابق  الوزراء  رئيس  اكد  آخر  شأن  وفي 
(حيدر العبادي) ان السالح بات اكثر انفالتاً 
برنامج  في  وقال  احلالية.  احلكومة  في 
ظاهرة  انهيت  لقد  احمر)  (مانشيت 
بأن  واكدنا  لالحزاب  العسكرية  االجنحة 

مناصب الدولة ليست ملكاً لالحزاب ومن 
اخلطأ منح املناصب احلساسة لها واضاف 
نصيحتي لعبد املهدي اال ينحاز لالحزاب 
واكد العبادي ان بعض اجلهات السياسية 
رواتب  يتسلمون  اشخاص  بتجنيد  بدأت 
االخرين  تسقيط  بهدف  الدولة  من 

سياسياً وان الدولة يجب ان تسيطر على 
واشار  الحد  محاباة  دون  من  السالح  كل 
بأن ما يحصل اآلن هو تراجع خطير عما 
قمنا به من خطوات ايجابية في املرحلة 

السابقة.
عراقيون  معتقلون  طالب  آخر  جانب  من 

األمريكية،    السجون  في  سابقون 
ومجلس  احلكومة  الثالثاء،  االول  امس 
السجناء  بـمؤسسة  بدمجهم  النواب 
املوسوي)  (إسماعيل  وقال  السياسيني. 
رئيس جتمع املعتقلني االحرار في السجون 
أقاموه  اعتصام  هامش  على  االمريكية، 

الصدري،  للتيار  السياسية  الهيئة  أمام 
الشعب  اطياف  كل  يضم  التجمع  إن 
كل  في  األمريكان  قاوموا  الذين  العراقي 
نطالب  إننا  مبيناً  العراقية،  احملافظات 
بدمج املعتقلني السابقني ضمن مؤسسة 

السجناء السياسيني.

عبد المهدي اليوم في ارض (التنين االصفر) بصحبة وفد قوامه (45) بين وزير ومحافظ في زيارة تستغرق اسبوعاً

بغداد / البينة اجلديدة
القانون  تطبيق  ان  سابق  عدد  في  قلنا 
واجب على العني والراس ولكن في الوقت 
وفي  حقائق  جملة  مراعاة  مطلوب  ذاته 
مقدمتها ان من جتاوز على ارض واقام داراً 
للسكن فيها بوصفها عشوائية بسبب 
الدولة  فعلى  الصعب   املعيشي  وضعه 

ان  والشفالت  املفارز  عليه  حترك  ان  قبل 
استحقاق  وهذا  الالئق  السكن  له  توفر 
قوته  اليجد  من  وان  مكفول  قانوني 
اليومي يعيل عائلة يقوم بعمل بسطة 
البد  ازالته  فقبل  الرصيف  على  جنبر  او 
ان نقول للحكومة هل وفرتِ فرصة عمل 

لهؤالء الباعة اجلوالني؟!

والبد ان نشير الى تصريح صحفي ادلى 
به النائب عن كتلة النهج (حازم اخلالد) 
ازالة  ملف  ان  املالن  بالفم  قالها  عندما 
للمساومة  خاضعاً  اصبح  التجاوزات 
الكالم  وهذا  واالبتزاز..  واالستغالل 
قارئ  او  تفسير  معجم  الى  اليحتاج 

فنجان.

@@Òb–ßbi@È‹‹Á@È‹‹Á@ZÂÿ€Î@Cêaä€aÎ@¥»€aD@Û‹«@ÊÏ„b‘€a@Êa@b‰‹”
ãaåni¸aÎ@fi˝Ãnç¸aÎ@ÚflÎbé‡‹€@…ö±@paãÎbvn€a@Ú€aãa@—‹fl

بغداد / البينة اجلديدة
اعتبر النائب عن كتلة االحتاد الوطني 
امس  محمد،  جمال  الكردستاني 
النواب  مجلس  خطوة  ان  االربعاء، 
فائق  النائب  عن  احلصانة  برفع 
الشيخ علي لم تكن موفقة، منتقدا 
بسيطة  قضية  على  فقط  التركيز 
لنائب واحد، مشيرا الى أن االجدر رفع 
وآخرين  متغيبني  نواب  عن  احلصانة 

عليهم دعاوى قضائية.
وقال محمد ، ان خطوة مجلس النواب 
برفع احلصانة عن النائب فائق الشيخ 
علي لم تكن باعتقادي صحيحة ولم 

اصوت عليها، مبينا ان مجلس النواب 
من  اكبر  وحتديات  مشاكل  لديه  كان 
من  العديد  وهناك  مواضيع  هكذا 
وكان  الرفوف  على  املركونة  القوانني 
التركيز  بدل  عليها  التركيز  االجدر 

على هكذا مواضيع.
من  العديد  هناك  ان  محمد،  واضاف 
جلسات  يحضروا  لم  الذين  النواب 
البرملان لفترة طويلة وغياباتهم كثيرة 
اضافة الى نواب اخرين عليهم طلبات 
رفع حصانة، لكن وجدنا التركيز على 
ملفات  واخفاء  علي  الشيخ  قضية 
الفتا  النواب،  باقي  عن  احلصانة  رفع 

الى ان رفع احلصانة عن شخص واحد 
امر ال  بسبب تهم بعضها باطل هو 
نؤمن به ومن بينها توجيه االتهام له 
قصد  اعتقد  ال  وهو  البعث  بتمجيد 
هذا الشئ بكالمه النه من املعارضني 
وممن تضرروا من سياسات  السابقني 

ذلك النظام الدكتاتوري.
قد  علي  الشيخ  فائق  النائب  وكان 
رفع  قرار  بعد  له  تغريدة  في  قال 
احلصانة ان هذه احلصانة لم تشكل 
عليه..  اتكأ  سنداً  او  عوناً  يوماً  لي 
لم  «حصان  لي  بالنسبة  احلصانة 

اعتل صهوته.

@CÉÓí€aD@’°@ÊbΩ5€a@paâaä”@ø@CÚÓuaÎÖã¸aD@Ü‘n‰Ì@kˆb„
ÈmÏËï@›n«a@%@ÊbñyD@Ô€@Újé‰€bi@Ú„bñßa@ZÖäÌ@7Å¸aÎ@

بغداد / البينة اجلديدة
اكد رئيس ائتالف دولة القانون 
االربعاء،  امس  املالكي،  نوري 
بحاجة  ليست  املنطقة  ان 
دعا  فيما  جديدة،  أزمات  الى 
الى  البريطانية  الشركات 
اعمار  اعادة  في  املساهمة 

العراق.
رئيس  ان  املالكي  مكتب  وقال 
نوري  القانون  دولة  ائتالف 
امس  مبكتبه  استقبل  املالكي 
لدى  املتحدة  اململكة  سفير 
مبينا  ويلكس،  جون  العراق 
بحث  اللقاء  خالل  جرى  انه 
مستجدات االوضاع السياسية 
في املنطقة والعالم، باالضافة 
الى مستقبل العالقات الثنائية 
يخدم  مبا  تعزيزها  وسبل 
مصلحة الشعبني الصديقني .

ان  اللقاء  خالل  املالكي  واكد 
الى  بحاجة  ليست  املنطقة 
أزمات جديدة، داعيا الى تغليب 
ملنع  والتهدئة  احلوار  لغة 

التصعيد.
صديق  العراق  ان  واضاف   
إقامة  الى  ويسعى  للجميع 

االحترام  أساس  على  عالقات 
املتبادل واملصالح املشتركة، وال 
يريد ان يكون طرفا في اَي نزاع 
عملية  ان  موضحا   ، اقليمي 
االعمار وتقدمي اخلدمات بحاجة 

الى ظروف وبيئة مالئمة.
االستقرار  حتقيق  ان  وتابع 
الى  سيقودنا  السياسي 
امني واقتصادي، وكل  استقرار 
هذه العوامل ستسهم في امتام 
وحتقيق  واإلعمار  البناء  عملية 
الشركات  داعيا  اخلدمات، 
في  املساهمة  الى  البريطانية 

عملية البناء واإلعمار.

@Úub°@oéÓ€@Ú‘�‰Ωa@Z@Ôÿ€bΩa
ÒÜÌÜu@pbflãc@µa

بغداد / البينة اجلديدة
للكمارك،  العامة  الهيأة  اعلنت 
كمرك  مركز  تسجيل  األربعاء،  امس 
طريبيل احلدودي ايراداً يوميا بلغ أكثر 

من مليار دينار .
وذكرت الهيأة ، أن استمرار التزايد في 
معدالت األيرادات املتحققة في اغلب 
كنتيجة  يأتي  الكمركية  مراكزها 
تبذلها  التي  للجهود  طبيعية 
عن  فضال  هناك،  العاملة  كوادرها 

االدارة املتميزة خالل الفترة احلالية.
وأضاف البيان، أن مركز كمرك طريبيل 
من  أكثر  بلغ  ايراداً  سجل  احلدودي 

مليار دينار.
وأشار البيان، إلى أن ايراداتها املتحققة 
لدى  املالية  وزارة  حساب  في  تدخل 

والذي يخضع  العراقي  املركزي  البنك 
وبهذا  املالية  الرقابة  ديوان  لتدقيق 
تكون مسجلة أعلى ايراد يرفد املوازنة 
العامة للدولة بعد االيرادات النفطية 

والنقص  واملعوقات  التحديات  رغم 
احلاد بأعداد املوظفني املؤهلني وانعدام 
أدنى متطلبات ووسائل واجهزة العمل 

الكمركي.

ÖÎÜßa@›ÓjÌäü@à–‰Ω@ÔflÏÓ€a@ÖaäÌ¸a@âb‰ÌÖ@âbÓ‹fl@Âfl@är◊c
واشنطن / وكاالت / البينة اجلديدة
األمريكية،  اخلارجية  وزارة  دعت 
امس االربعاء، املواطنني األمريكيني 
أثناء  احلذر  من  مزيد  توخي  إلى 
العربية  اململكة  إلى  السفر 

السعودية.
على  بيان  في  اخلارجية،  وقالت 
أفراد  إن  اإللكتروني،  موقعها 

غير  وعائالتهم  األمريكية  البعثة 
مطار  باستخدام  لهم  مسموح 

أبها دون موافقة رئيس البعثة.
لهجمات  أبها  مطار  وتعرض 
مسيرة  طائرات  من  متكررة 
من  احلوثيون  أطلقها  وصواريخ 

اليمن.
وقت  في  السعودية،  وتعرضت 

مبكر من السبت املاضي، لهجوم 
واسع استهدف منشأتني نفطيتني 
شرق  العمالقة  أرامكو  لشركة 
لتكرير  بقيق  وهما مصفاة  البالد، 
النفط وحقل هجرة خريص، تبنته 
جماعة أنصار اهللا احلوثية اليمنية، 
التي قالت إن العملية نفذت بـ ١٠ 

طائرات مسيرة.

وأكد مجلس الوزراء السعودي، أن 
الهدف من هذا العدوان التخريبي 
السلم  يهدد  الذي  املسبوق  غير 
بالدرجة  موجه  الدوليني  واألمن 
العاملية،  الطاقة  إلمدادات  األولى 
اتخاذ  إلى  الدولي  اجملتمع  داعيا 
هذه  لوقف  صرامة  أكثر  إجراءات 

االعتداءات.

واشنطن / وكاالت / البينة اجلديدة
أعلن مسؤول أمريكي أن الواليات املتحدة ستقدم أدلة على 
تورط إيراني مزعوم في الهجمات على منشآت أرامكو في 

السعودية، خالل أعمال اجلمعية العامة لألمم املتحدة.
ونقلت وكالة فرانس برس عن املسؤول الذي طلب عدم ذكر 
اسمه، قوله إن الواليات املتحدة تقوم بجمع أدلة متعلقة 

احللفاء  وخاصة  الدولي،  للمجتمع  لتقدميها  بالهجوم، 
األوروبيني، خالل أعمال اجلمعية العامة األسبوع املقبل.

ورد املسؤول بـ نعم على سؤال حول ما إذا أطلقت الصواريخ 
من األراضي اإليرانية.

إيران  بأن  صرح  قد  ترامب،  دونالد  األمريكي،  الرئيس  وكان 
على ما يبدو هي من يقف وراء الهجوم.

استهداف  بشأن  لها  األمريكية  االتهامات  إيران  ورفضت 
منشآت أرامكو. وقال الرئيس اإليراني، حسن روحاني، أمس 
االثنني، إن الشعب اليمني يدافع عن نفسه في إشارة إلى 
استهداف  عن  مسؤوليتها  أعلنت  التي  احلوثيني  جماعة 

املواقع النفطية السعودية.

ÚÌÖÏ»é€a@µg@ä–é€a@Âfl@bËÓ‰üaÏfl@âà§@ÚÓÿÌäfl˛a@ÚÓuâb®a

ÒÜznΩa@·fl˛a@ b‡nubi@Ïÿflaâc@“aÜËnçbi@ÊaäÌg@¬âÏm@Û‹«@Ú€Öc@‚Ü‘‰ç@ZÔÿÌäflc@fiÎ˚éfl



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

@äé◊@Âfl@fiÎc@ÔÁ@ÍÖÏ‘m@à€a@—€bzn€aÎ@ÚÌÖÏ»é€a
Â‡Ó€a@Û‹«@Ú„Ï‰1a@ÚÓ„aÎÜ»€a@bËiä°@¬Ï�®a@ÍàÁ

ــة نقول أن  ــرة ورمبا املئ ــرة العاش للم
ــعودية “ خلصومها “  ــرات الس تقدي
ــيئة جدا ، وأسوأ من ذلك  سيئة وس
مخابراتها ومن كانت تعتمد عليهم 
ــات ، والتقييم ، والغريب  في املعلوم
ــق  ــذا الطري ــلك ه ــزال تس ــا ال ت أنه
ــرى عن مكان  ــث في أماكن اخ وتبح
انطالق الطائرات املسيرة العشر التي 
أطاحت بنصف انتاج السعودية من 
ــي إخراج  ــببت ف ــط والغاز وتس النف
ــر واملعاجلة  ــاج والتكري ــل اإلنت معام
ــأتني عن اخلدمة رمبا  في هاتني املنش
ألسابيع وفق خبراء نفط ، ورمبا أيضا 
ــة لولي  ــهر.في اول مقابل ــدة أش لع
ــعودي محمد بن سلمان  العهد الس
مع داوود الشريان ، في ٢٠١٧/٥/٣ ، أي 
ــالق “ عاصفة  ــني على انط بعد عام
احلزم “  قال باحلرف ، الوقت لصاحلنا ، 
أي لصالح الرياض ونحن في فسحة 

ــا الطرف اآلخر ، ويقصد أنصار  ، بينم
ــتمر ،  ــم في انهيار مس اهللا وحتالفه
بسبب العمليات العسكرية واحلصار 
ــن تصريحاته هذه أن  .  لقد تاكدنا م
تقييمه خاطئ ، أو أن من يعملون معه 
مضللون وينقلون له ما يريد وليس ما 
يحصل ، وكتبنا وفي هذه الصحيفة 
ــدا (رأي اليوم ) أن الوقت ال يلعب  حتدي
ــعودية بل العكس متاما  لصالح الس
ــن قرب أوال  ــدرك ما يجري وع ، ألننا ن
ــاراهللا احلوثيني  وملعرفتنا بقيادة أنص
 ، ــا  ثاني ــني  املاضي ــن  العقدي ــوال  ط
ــة حروبها  ــن وطبيع ــا لليم ولقراءتن
ــا وجلغرافيتها الصعبة  ــا ثالث وأهله
ــية والعسكرية  واملتغيرات السياس
ــوال إلى  ــذ ٢٠٠٤ وص ــرأت من ــي ط الت
٢٠١٤ مرورا بـ٢٠١١ وأحداثها ، والبنية 

التي تشكلت بعدها رابعا.هل يصفر 
ــعودي  ــط الس ــداد النف ــون ع احلوثي
ويستهدفون منشآت أرامكو التي ال 
ــد أن ذلك غير  ــزال تعمل وملاذا نعتق ت
ــوم األخير على  ــتبعد؟في الهج مس
ابقيق وخريص، وقف غالبية احملليني 
واخلبراء واملتابعني وبصرف النظر عن 
ــككون  توجهاتهم وقناعاتهم ، يش
ــألةـ  إن كان اليمنيون فعال  ــي مس ف
ــتوى من  ــذا املس ــى ه ــد وصلوا إل ق
ــة،  التصنيعي ــكرية  العس ــدرة  الق
ــة في تصويب وتوجيه  واخلبرة العالي
ضربة نوعية مثل هذه، وهو تشكيك 
في غير محله وزمانه ومكانه أيضا ، 
فبمجرد مراجعة بسيطة للهجمات 
ــرات  وبالطائ ــن  اليم ــنتها  ــي ش الت

املسيرة نفسها، جند التالي:
ــول على تقنية التصنيع  – اوال: احلص
ــيرة ،  ــذا النوع من الطائرات املس له

وهذا األمر ليس معجزة، إذ أن دول غير 
العسكرية تصنع  بقدراتها  معروفة 
ــل حركات  ــذه الطائرات ، ب محليا ه
ــزب اهللا وحركة حماس  مقاومة كح
ــطني ،  ــالمي في فلس ــاد اإلس واجله
ــتخدمت هذه  ــورت واس ــت وط صنع

التقنية العسكرية غير املكلفة.
ــن  ــع م ــاك أي مان ــس هن ــا: لي – ثاني
ــن  اآلخري ــة  جترب ــن  م ــتفادة  اإلس
وخبرتهم ، وفي ظل استمرار العدوان 

ــعودية وبدعم معلن  الذي تقوده الس
من الواليات املتحدة األمريكية.

ــى الكثيرين  ــا يغيب عل ــا: رمب – ثالث
ــدى اجليش  ــاس أن نذكرهم أن ل وال ب
ــكريني  اليمني خبراء واكادمييني عس

ــي التصنيع  ــدا ف ــوا تعليما جي تلق
ــود املاضية  ــالل العق ــكري خ العس
ــابقا  ــوا ذلك س ، وأن كانوا لم ميارس
فبسبب الفيتو األمريكي والسعودي 
ــابق ،  ــوق النظام الس ــذي كان يط ال

هوالء حرروا من هذه القيود.
– رابعا: لقد جربت الطائرات املسيرة 
ــة  ــا حيوي ــت أهداف ــة ، وضرب اليمني
ــعودي، بل  ــارات في العمق الس ومط

ــو ومن بينها  ــآت تابعة ألرامك ومنش
مصفاتي العفيف والدوادمي وانابيب 
ــط على بعد ٤٠٠  ومحطة ضخ النف
ــة الرياض ،  ــرب العاصم كيلو متر غ
وهي مسافة تقارب الـ ١٠٠٠ كيو من 

اليمن .
ــن الواضح  ــا: لقد أصبح م – خامس
ــعودية أخفقت ملرات عدة في  أن الس
ــن الهجوم ،  ــدي لهذا النوع م التص
ــات اجلوية األمريكية التي  وأن الدفاع
ــي فضيحة  ــزة “ وه ــا “ عاج متتلكه
ــالح  وللس ــعودية  للس ــة  مزدوج

األمريكي.
ــتغراب أن تكون  ــرى اس ــإذن ملاذا ج ف
هذه الضربات األخيرة قد وجهت من 
ــتفهام أمام  اليمن ووضع عالمات اس

ذلك !
ــدر الدين احلوثي  ــيد عبد امللك ب الس
قائد حركة أنصار اهللا اطلق حتذيرات 

ــدة  ــبات متباع ــي مناس ــررة وف متك
ــارات أن  ــعودية واإلم ــأن على الس ، ب
ــية  ــتعدان لضربات نوعية وقاس تس
ــال لم  ــي ح ــو ـ ف ــدد أرامك ــل وح ، ب
يتوقفوا عن العدوان على اليمن ، وها 
ــده متاما وباحلرف الواحد  هو يفي بوع
ــك التحذيرات  ــن جتاهل تل ــم يك ، ول
ــاض وأبوظبي  ــوى أن الري ــي س ال يعن
ــة  ــون عزل ــن ، يعيش ــادة البلدي وقي
ــإن حصول  ــع ، وبالتالي ف ــن الواق ع

ــا تبقى من  ــتهدف م هجوم آخر يس
ــآت وآبار نفطية وتصفير عداد  منش
ــعودية واردة ،  ــط الس ــادرات النف ص

ولكن في حالة واحدة ، وهي أن تقوم 
انتقاما للضربة  ــد  الرياض بالتصعي
ــتقوم بذلك؟وبعد  ــل س ــى ، فه األول
ــوم على مصفاة أرامكو  تنفيذ الهج

السعودية من خالل الطائرات املسيرة 
ــذه جماعة «أنصار  والتي تبنت تنفي
اهللا».كشفت صحيفة «الفايننشال 
ــي تقرير لها إلى  ــز» البريطانية ف تامي
ــآت النفط في  أن الهجوم على منش

ــف مخاطر اندالع  ــعودية يكش الس
ــرق  ــيرة في الش حرب الطائرات املس
ــة إلى أن  ــارت الصحيف األوسط.وأش
السعودية كانت تعلم قبل الهجوم 
على منشآتها النفطية، أنها عرضة 
ــيرة وأن  ــرات املس ــات بالطائ للهجم
ــار اهللا» في اليمن دأبوا  جماعة «أنص
ــوع من الطائرات  على إطالق هذا الن
ــخ على املطارات  ــى جانب الصواري إل
ــة مياه  ــات حتلي ــعودية ومحط الس
البحر، ومخازن النفط خالل الثمانية 
ــب  األخيرة.وبحس ــهرا  ش ــر  عش
ــة، فإن  ــكري للصحيف ــدر عس مص
ــيرة دفعت  ــرات املس ــر الطائ مخاط
ــن  ــدة م ــعودية عدي ــات س مؤسس
ــو واملطارات إلى  ــركة أرامك بينها ش
ــا  ــدة وأوروب ــات املتح ــة الوالي مطالب
ــدي ملثل هذه  ــي التص ــاعدة ف باملس
ــدر: «أصبحت  ــال املص الهجمات.وق
ــالح املفضل  ــيرة الس الطائرات املس
ــع تصاعد  ــط وم ــرق األوس ــي الش ف
ــدة وإيران  ــات املتح ــر بني الوالي التوت
كثفت جماعة «أنصار اهللا في اليمن 
ــعودية».وأضاف،  هجماتها على الس
ــيرة رخيصة  املس «الطائرات  ــال:  قائ
ــهل  يس ــة  احلرك ــة  وخفيف ــن  الثم
ــزة املراقبة،  ــالت من أجه عليها اإلف
ــا كبيرا  ــكل حتدي ــا تش ــك فإنه لذل
ــر مصدر  ــي تعد أكب ــعودية الت للس
ــم، وواحدة من أكبر  للنفط في العال
ــلحة وتشكل  ــتيرادا لألس الدول اس
ــط». ــرق األوس حتديا لبقية دول الش
وأضافت الصحيفة أن أنظمة الدفاع 
ــيرة باهضة  ــادة للطائرات املس املض
الثمن وتتطلب برامج تشويش جوي 
ــع الطائرات ثم  ــد مواق ــج حتدي وبرام
ــي اجلو.الواضح  صواريخ لتدميرها ف
ــعوديا  ــران س ــام إي ــروب واته أن اله
ــتباق التحقيقات التي  وأمريكيا واس
ــا ودعت  ــاض أنها بصدده ــول الري تق
ــو اجتاه  ــاعدتها، ه ــي ملس ــق دول فري
ــي الوقت  ــد أي تصعيد ف ــو جتمي نح
ــة املالية  ــف مع االزم ــي والتكي احلال
ــه  ــي تعيش ــاك الت ــة واإلرب واملعنوي
ــيتحول  ــعودية ، فالتصعيد س الس
ــادل وفي ظروف غير  إلى تصعيد متب
ــكريا. ــعوديا، ماليا وعس ــة س مواتي
األمر اآلخر واألهم أن الواليات املتحدة 
األمريكية هي األخرى ليست في وارد 
ــد، ال ضد إيران وال  الدخول في تصعي
ضد اليمن ، فاالنتخابات وفوز ترامب 
لوالية ثانية أهم لديه من السعودية 
ــات الصقورية التي تأتي  ، والتصريح
من بعض املسؤولني في البيت األبيض 
ــل بيع الكالم،  ــل ضمن مسلس تدخ
ــار اهللا احلوثيني  ــي يكون أنص وبالتال
ــبا. ــاروا وقتا مناس ــوا واخت قد تفنن
ــتقبال : هناك طريق واحد يجب  مس
ــب  ــعودية وتتجن ــلكها  الس أن تس
مزيدا  من احلرائق في البلدين اجلارين 

بالضرورة، فقط أوقفوا حربكم.

* كاتب صحفي يمني

تقديرات السعودية 
لخصومها سيئة 
وسيئة جدا  وأسوأ 
من ذلك مخابراتها 
ومن كانت تعتمد 
عليهم َّـ اِّـعلومات

هل يصفر الحوثيون عداد النفط السعودي ويستهدفون منشآت 
أرامكو التي ال تزال تعمل وِّـاذا يعتقد البعض أن ذلك غري مستبعد؟

ترامب

الحوثي

 بن سلمان

هل تتجنب السعودية ضربة أخرى قد تصفر عداد أرامكو

اخلطوط احلمر لم 
تعد موجودة في 
قائمة األهداف التي 
رصدها أنصار اهللا 
احلوثيني وحلفاؤهم في 
السعودية، وادق دليل 
على ذلك الهجمات 
األخيرة التي استهدفت 
منشآت النفط شرق 
اململكة، ابقيق وهجرة 
خريص، واستفاق العالم 
على أزمة اقتصادية التزال 
تتتصاعد بشكل مطرد 
مع ارتقاع أسعار الوقود، 
وبحسب خبراء فإن 
البرميل قد يصل إلى ١٠٠ 
إن لم يتجاوز ذلك مبراحل.
السعودية والتحالف 
الذي تقوده هي أول من 
كسر هذه اخلطوط 
بحربها العدوانية اجملنونة 
على اليمن على مدى 
الـ٥ السنوات املاضية، 
فغاراتها بحسب 
احصائيات رسمية وشبه 
دقيقة قد تصل إلى ربع 
مليون غارة، استهدفت 
كل قطاعات الدولة 
اليمنية دون استثناء 
وجعلت هذا البلد الذي 
كان يعيش حتت خط 
الفقر يواجه أسوأ أزمة 
إنسانية في الوقت 
احلالي.

* طالب الحسني

   مقولة جميلة ودقيقة جدا بحيث ال يؤلم اجلرح اال من 
به ألم وتسقط عندها كل الكلمات التي تريد ازاحة هذا 
اجلرح عنك . فمن يعلم ذلك ؟ هل هو السياسي أم مدعي 
السياسة أم الذكي او املتذاكي ؟ كثرت اآلالم بشكل ال 
يطاق حتى اصبح العراقي اذا اشتكى او لم يفعل فهو 
في كال احلالتني مثقل بكل انواع االلم وتوابعه وزوابعه . 
من يستطيع ان يصف جرحا بحجم الشوارع املهجورة 
واالوطان املنفية ؟ هل يستطيع السياسي ان يفعل هذا 
وهو من اوجدها ؟ من يدرك ان للجرح مكنونات داخلية 
ــعورية لتطيح بكل شيء ؟ جراح  تخرج في حلظة ال ش
ــرقات والضحك على  ــراء ال يفهمها من أدمن الس الفق

فاجلراح  ــاس  الن آالم 
ــف  تق ــة  املتوارث
اجلراح  ــام  ام ــرة  حائ
اجلديدة التي احدثها 
ــي  التقن ــف  العص
التقسيم  ومشاريع 
والفتنة وإلهاء الناس 
والركض  بالتقشف 
ــوم  الي ــزة  خب ــى  عل
املغمسة بكل أنواع 
املآسي . اجلراح التي 
ــي  ــا ف ــت ثقوب احدث
لن يشفيها  القلوب 
ــرد كالم عابر وال  مج
مصطنعة  ــاة  مواس

ــن النوع الرخيص فال يؤلم اجلرح إال صاحبه  وال هدايا م
ــاالة وانعدام  ــعرون بألم الفقر والالمب ــا اكثر من يش وم
ــي زمن الغباء  ــعيد وضياع احلقوق ف فرص العيش الس
ــو عنها النهم  ــؤولني تخل ــؤولية . بعض املس والالمس
ليس باملستوى املطلوب فقد تعبوا من عوائلهم وركنوا 
الى العزلة واالستراحة وترك االعباء على كاهل شخص 
ــي اي زمن نعيش وفي اي حقبة تاريخية؟ حتول  واحد . ف
ــان الى غريزة متنقلة يريد اشباع حاجياته بكل  االنس
ــاع العائلة  ــى وإن كان الثمن ضي ــن حت ــيء وبأي ثم ش
ــة . ال نهاية  ــض الساس ــا يفعل بع ــراب الديار كم وخ
ــئلة على الذات التي  ــراح كما ال نهاية لطرح االس للج
ــروب داخلية لن  ــا كأننا في ح ــح مع حامله لم تتصال

تنتهي حتى باملوت.

واثق الجلبي

جبهة قلم

waljalaby@yahoo.com سكرتري التحرير

من يستطيع ان 
يصف جرحا بحجم 
الشوارع اِّـهجورة 
واالوطان اِّـنفية هل 
يستطيع السياسي 
ان يفعل هذا وهو من 
اوجدها؟ 
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ــا قضية  ــي زاويتن ــاول ف ــوم نتن الي
ــرة تلك التي  ــة وخطي مرورية مهم
ــرة من  ــداد كبي ــود اع ــق بوج تتعل
ــف املوديالت  ــن مختل ــيارات م الس
واالنواع التي مضى على اشتغالها 
في الشارع اكثر من ثالثة عقود من 
الزمن واغلبها متهالك حد العظم 
ــا  اعماره ــدت  فق ــا  محركاته وان 

واالبخرة  ــة  االدخن تنفث  واصبحت 
ــة والتي لها  ــامة املضرة بالبيئ الس
ــلبية على  ــرار س ــات واض انعكاس
ــم هنا  ــن وامله ــاس ولك ــة الن صح
ــب  ــا نطال ــوق فانن ــا للحق وحفاظ
ــة متخصصة  ــكيل جلنة فني بتش
ــة طرفا  ــة املرور العام ــون مديري تك
ــع ضوابط  ــيا فيها الجل وض رئيس
ــا وتعويض اصحابها  لترقني قيوده
ــل  الج ــف  ومنص ــادل  ع ــكل  بش
متكينهم من شراء سيارات حديثة 
ــر  ــكل كبي ــة االن بش ــي متاح وه
ــى  ــوح عل ــتيراد املفت ــل االس بفض

اوسع ابوابه ..
ــكلة فالننا  ــا اذ نطرح هذه املش انن
ــداد كبيرة من  ــان وجود اع نعتقد ب
ــيارات القدمية امر بات يشكل  الس
ضغطا على حركة السير واملرور وان 
ــد من احللول  ــا نطالب به هو واح م
ــرة اذا ما  ــك كثي ــي  ال ش ــي ه والت

ــرة بعملية تتعلق بهذا  اردنا املباش
املوضوع .

فتح معهد مرور 
اما النقطة الثانية اجلديرة باالشارة 
ــادة معهد املرور  ــام فهي اع واالهتم
ــابقا نظرا  ــذي كان معموال به س ال
ــة الى كوادر ومالكات  حلاجتنا املاس

مرورية مدربة على احدث التطورات 
املتعلقة باملرور في العالم .. 

ــيئا  وملن ال يعرف عن هذا املعهد ش
ــن الضباط  ــان الكثيرين م ــول ب اق
ــذا  له ــوا  دخل ــن  الذي ــني  واملفوض
ــوا على  ــوا فيه كان ــد وتخرج املعه
ــة عالية من الدراية واملعلومات  درج

ــة  باالنظم ــة  املتعلق ــة  والتقني
والتعليمات والقوانني املرورية اضافة 
ــالل  ــط خ ــبه الضاب ــا اكتس ــى م ال
وجوده في كلية الشرطة واملفوضني 
ــا ان  ــرطة .. املن ــة الش ــي اعدادي ف
ــدرس مقترحنا هذا بروح اجلدية الن  ي
ــور وان ضرورة  العالم من حولنا يتط
اللحاق بالعالم اصبحت ماسة جدا 
فالنظام املروري يتطور يوما بعد اخر 
ــروري هو مظهر  ــور النظام امل وان تط

من مظاهر الدولة احلديثة .
ــن ضباط  ــوي م ــر النس ــن العنص اي

املرور ؟!
ــاهد في  ــا نش ــابق كن ــي وقت س ف
ــدات املرور وهن برتب  ــوارعنا مرش ش
ــم  بتنظي ــن  يقم ــث  حي ــة  مختلف
ــى جانب اخيها  ــير املرور ال حركة س
ــاون معها من  ــة تع ــل وكان ثم الرج
قبل السائقني والسائقات ولكن مع 
االسف لم نعد نلحظ هذه املرشدات 

ــوى اثنني فقط يظهرن  في الوقت س
املعنية  ــة  التلفزيوني ــج  البرام ــي  ف
بانشطة وفعاليات املرور احداهن في 

البصرة واالخرى في بغداد .
ــذه  ــرح ه ــول ان ط ــام نق ــي اخلت وف

املالحظات الغاية منها هو االهتمام 
الكبير الذي يبديه معالي السيد وزير 
ووكيل  الياسري)  ــني  (ياس الداخلية 
الوزراة لشؤون الشرطة اللواء عماد 

الدليمي ومدير املرور العام .

@Ô‹ÇÓí€a@Äbjï

ترقني قيد السيارات القدمية 

ضابط مرور 
في محافظة البصرة 

الزحام املروري في شوارع بغداد 

احللقة الثالثة 

البينة اجلديدة / كاظم العبيــدي
الدخيلي  عادل  قار  ذي  محافظ  ترأس 
املشاريع  لغرفة عمليات  اجتماعا موسعا 
ومستشاريه  ومعاونيه  نوابه  بحضور 
ملكتبه  بيان  املعنية.وذكر  الدوائر  ومدراء 
نسخة  اجلديدة»  «البينة  تلقت  االعالمي 
لغرفة  اجتماعاً  ترأس  الدخيلي  ان   : منه 
عمليات املشاريع ، بحضور نوابه ومعاونيه 

الدوائر  مدراء  من  وعدد  ومستشاريه 
التنفيذ  في  باإلسراع  موجهاً   ، املعنية 
ورفع التعارضات احلاصلة مع املشاريع في 
.وقال  باحملافظة  اإلدارية  الوحدات  مختلف 
الدخيلي خالل ترأسه االجتماع املنعقد في 
مبنى احملافظة « إن املشاريع املنفذة بحاجة 
توقيتاتها  في  بااللتزام  والتقيّد  للمتابعة 
اإلدارية  الوحدات  مبختلف  احملددة  الزمنية 

 ، فيها   االجناز  نسب  وحتديد  للمحافظة 
ملزماً « الدوائر املعنية مبعاجلة التعارضات 
احلاصلة واملعرقلة لبعض املشاريع  .وأضاف   
املشاريع   من  لعدد  املنفذة   الشركات  أن 
دوائر  عمل  مع  تعارضات  وجود  من  تعاني 
، األمر الذي تسبب بتوقف بعضها  الدولة 
إلى  مشيراً   ، اآلخر   البعض  اجناز  وتأخر 
من  عارض  أي  إلنهاء  الشخصي  تدخله 

إلجناح  املتابعة  ومواصلة  عرقلتها   شأنه 
.وأكد  املطلوبة  بالصورة  وإجنازه  العمل 
وعملي  زمني  جدول  وضع  ضرورة  على  
واملتوقفة  املتلكئة  املشاريع  عمل  لتدقيق 
للوقوف  ميدانية  فرق  وتشكيل  واملستمرة 
على   مشدداً   ، تنفيذها   مستجدات  على 
العقبات  لتذليل  املشترك  التعاون  أهمية 

التي تواجه إكمال مشاريع احملافظة  .

@ aäç˝€@å«ÏÌ@Ô‹ÓÅÜ€a@NN…ÌâbíΩa@pbÓ‹‡«@ÚœäÃ€@�b«b‡nua@Èç˙äm@fi˝Å
pb”Ï»Ωa@Ú¶b»flÎ@àÓ–‰n€bi

البينة اجلديدة / هيثم مجيد
لصحة  دائرة  عام  مدير  الالمي  فارس  الدكتور  االستاذ  بحضور 
  IOM للهجرة  الدولية  املنظمة  فريق  عقد  الصحة  لوزارة  العامة 
املسؤول  ايتو  شيتاكي  الدكتور  برئاسة  مشتركا  اجتماعا  امس 
وليد  الدكتور  ومبشاركة  القاهرة  في  للمنظمة  االقليمي  باملكتب 
علي  عمر  والدكتور  للهجرة  الصحي  البرنامج  مسؤول  سليم 
رئيس الفريق الصحي للمنظمة صحة الطوارئ . وحضر االجتماع 
في  التدرن  ملكافحة  الوطني  البرنامج  مدير  اسمر  احمد  الدكتور 
العراق ومعاونيه. فيما مثل الصحة الدولية لوزارة الصحة الدكتورة 
اماني طالب الى جانب حضور خبير مكافحة التدرن رئيس جمعية 
مكافحة التدرن واالمراض الصدرية العراقية الدكتور ظافر سلمان 
العامة حديثه  الصحة  دائرة  السيد مدير عام  واستهل    . هاشم 
بالترحيب بأعضاء لفريق مشيدا بجهود منظمة IOMعلى ساحة 
الصحة العامة في العراق وبخاصة الرامية لدعم البرنامج الوطني 
ملكافحة التدرن في العراق اضافة ملا تنهض به وتقدمه من خدمات 
عن  الالمي  الدكتور  االستاذ  واعرب   , النازحني  لتجمعات  واسناد 
اسهامات  عن  الصحة  وزارة  وتطلع  املثمرة  للشراكة  ارتياحه 
واعرب   . العامة  الصحة  دائرة  ومرامي  جهود  تعزز  مضافة  نوعية 
الكبير  ارتياحه  عن  للمنظمة  االقليمي  املمثل  شيتاكي  الدكتور 
العامة  الصحة  دائرة  وخاصة  الصحة  وزارة  مع  املشترك  للفهم  
احملرزة  النتائج  وان  دولة   ١٧ لتغطي  خدماتها  تقدم  املنظمة  كون 
بتطبيق اخلطة املشتركة في مجال دعم برنامج التدرن تؤكد جناعة 
لألمام  قدما  العمل  زخم  وتدفع  الطرفني  بني  الفاعلة  الشراكة 
العمل لتطوير وتنمية  حيث تسعى املنظمة كهدف استراتيجي 
قدرات العاملني الصحني ومقدمي اخلدمات للنازحني .فيما تركزت 

مداخالت مدير البرنامج ورئيس جمعية مكافحة التدرن واخملتصني 
التي  الفرص  مجاالت  حتديد  حول  للهجرة  الدولية  املنظمة  في 
متكن املنظمة من حتويل تركيزها لإلسهام بتقوية النظام الصحي 
والعمل التنموي للسنوات القادمة بعد مراجعة املشاريع الصحية 
العراق وقياس مدى مساهمتها  التي تنفذها املنظمة في  احلالية 
والصحة  والسالمة  (الصحة  الصحة وخاصة مبجالي  في حتسني 
والسل ) ، ومما جتدر االشارة اليه ان منظمة IOM تكثف اجتماعات 
والتي  باألهداف  النتائج  مقارنة  على  ارتكازا  والتقييم  املراجعة 
رئيس  قدم  حيث   . احملرزة  النجاحات  على  مؤشراتها  جميع  تؤكد 
الفريق ملفا متكامال يحكي قصة االداء الناجح لعملها وخاصة 
في مجال مكافحة التدرن وخدمات النازحني وصحة الطوارئ في 

العراق.

÷aä»€a@ø@bË©aäi@åÌå»n€@bÓ«Ï„@b«b‡nua@Ü‘»m@@IOM@ÒävË‹€@ÚÓ€ÎÜ€a@Ú‡ƒ‰Ωa

بغداد / البينة اجلديدة 
ــالح اجلزائري  ــدس ف ــداد املهن ــرف محافظ بغ اش
ــة للمتقدمني للتعيني  ــراء القرعة العلني على إج
ــة والثالثة.وقال  ــى والثاني ــات الكرخ األول ــي تربي ف
ــة في مديريات تربية  ــري خالل جولته امليداني اجلزائ
ــى إجراء  ــة امليدانية عل ــراف واملتابع ــرخ لالش الك
القرعة العلنية بحضور اعضاء مجلس محافظة 
ــائل إعالم,  ــان اخملتصة والرقابية ووس بغداد واللج
ــى الدرجات  ــني عل ــملت للمتقدم ــة ش إن «القرع
ــني وموظفي  ــراس واحلرفي ــة اخلاصة باحل الوظيفي
ــات الكرخ  ــى تربي ــور واالناث عل ــن الذك ــة م اخلدم
ــل  ــبوع املقب ــف األس ــا ان «منتص ــة», مبين الثالث
ــات, وتُعلن  ــع الدرج ــن جمي ــيكتمل اإلعالن ع س
ــالق العام  ــع انط ــزة, أي  م ــماء الفائ ــع االس جمي
ــظ عن «منح  ــيد احملاف ــي اجلديد».ونوه الس الدراس
ــتقبال طلبات  ــا اس ــم فيه ــات يت ــرة لالعتراض فت
املعترضني», الفتا الى ان «العملية التي جترى للمرة 

ــتوى العراق سارت بشكل شفاف  االولى على مس
ــائل إعالم من  وواضح وبحضور جهات رقابية ووس
ــل ضمان حقوق املتقدمني»، الفتا الى « حضوره   اج
ــة املماثلة  ــة العلني ــراف على القرع ــا لإلش بعده
ــتنطلق في مديريات تربية الرصافة االولى  التي س
ــات املذكورة «.  ــر املديري ــة في مق ــة والثالث والثاني

وعلى صعيد ذي صلة اعلنت محافظة بغداد صرف 
ــة الكرخ األولى  ــور احملاضرين باجملان ملديرية تربي أج
ــان للمحافظة, اكمال   ــد بي ــة الثالثة.واك والرصاف
ــات تربية محافظة بغداد  صرف اجور جميع مديري
ــن باجملان ملديرية  ــتة, بعد صرف اجور احملاضري الس

تربية الكرخ االولى والرصافة الثالثة».

pb‰ÓÓ»n‹€@¥flÜ‘n‡‹€@ÚÓ‰‹»€a@Ú«ä‘€a@Û‹«@“äíÌ@ÖaÜÃi@≈œb™
Ñäÿ€a@ÚÓiäm@ø@

بغداد / البينة اجلديدة
االعمار  وزير  توجهيات  على  بناء 
واالسكان  مت عقد االجتماع القطاعي 
االثنني  يوم  للماء  العامة  للمديرية 
االسراع  .لغرض   ٢٠١٩/٩/١٦ املاضي 
بتنفيذ هذه التوصيات .مت عقد لقاء 
املديرية  في  الهندسي  الكادر  مع 
العام   املدير  وبحضور  للماء  العامة 
والسيد  البلداوي  محمود  السيد 
واقع  املعاون جرى خالله استعراض 
التي  االستثمارية  املشاريع  حال 
االستثمارية  املوازنة  ضمن  تنفذ 
االمور  بحسم  االسراع  وضرورة 
املتعلقة باالندثارات وحتديد مواعيد 
وحتديد  بالعمل  الشركات  مباشرة  
تعليمات  حسب  لها  التنفيذ  مدد 
قرار مجلس الوزراء املرقم ٣٤٧ لسنة 
٢٠١٥ على ان تنجز خالل االسبوعني 
القادمني حتما وعدم التاخير بترويج 
املعامالت خصوصا مايتعلق بصرف 
للشركات  املالية  املستحقات 

املنفذة واوامر التنفيذ واملدد االضافية 
املطالب بها من قبل تلك الشركات 
ومبوجب التعليمات املركزية املعمول 
العام  املدير  السيد  اكد  كما   . بها 
على ضرورة االلتزام بالدوام الرسمي 
والتعامل  السلبية  احلاالت  ومغادرة 
الفريق  بروح  املديرية  كادر  بني 

الواحد من اجل اعالء اسم املديرية 
السيد  وشكر  هذا  للماء.  العامة 
املدير العام احلضور مع تاكيده على 
العمل بتوجهيات وتعليمات السيد 
الوزير تطوير العمل والنهوض بواقع 

املشاريع قيد التنفيذ .

@ÚÓçÜ‰:a@bÁâÖaÏÿ€@aä∑˚fl@Ü‘»m@Úflb»€a@ıbΩa@ÚÌäÌÜfl
@ÒäÅbnΩa@p˝flb»Ωa@ãb¨a@›jç@Úí”b‰Ω

البينة اجلديدة / قاسم حوشي
مدير  الساعدي  سعدون  الغني  عبد  الدكتور  التقى 
/ الرصافة  نائب  رئيس جلنة  عام دائرة صحة بغداد 
اميان  بغداد  محافظة  مجلس  في   والبيئة  الصحة 
لدفع  نسعى  اننا  اللقاء   خالل  واشار  الشيخ   
أطراف  ومنها  األطراف  مناطق  إلى  الطبية  اخلدمات 
الدائرة   تعانيها   التي  الصعوبات  من  وبالرغم  بغداد 

من شح في االختصاصات الطبية  والصحية فضال 
الدائرة في  أثرت بشكل كبير على  املالية  األزمة  عن 
مجال السيولة املالية ؛وبني ان  كل هذه  التحديات 
إلى مناطق  أننا نقدم اخلدمات الطبية والصحية  إال 
تستحق  التي  اإلطراف  مناطق  وخصوصا  الرصافة  
الساعدي ضرورة  وبني   . الطبية  اخلدمات  من  الكثير 
االمنية  واجلهات  اجمللس  بني  والتعاون  التنسيق 

والدائرة من اجل توفير اجلانب االمني من اجل تقدمي 
اخلدمة الطبية للمواطنني .   من جانبها  أشارت عضو  
مجلس احملافظة  إننا ندعم ونساند اجلهود الطبية  
من  جماعي  عمل  فريق  بشكل  العمل  الى  ونسعى 
يسعى  احملافظة  مجلس  وان  باخلدمة  االرتقاء  اجل 
وتطوير  حتسني  اجل  من  االمكانيات  كل  تقدمي  الى 
الطبية  اخلدمات  ومنها  بغداد  اهالي  الى  اخلدمات 

والسيما اخلدمات في مناطق اطراف بغداد . موضحة 
إلى  املقدمة  اخلدمة  واقع  ملتابعة  جاءت  الزيارة  أن 
املواطنني وتذليل كافة املشاكل واملعوقات التي تعيق 
تبذل  التي  اجلهود  واثنت على  اخلدمية.  الدوائر  عمل 
هذا  في  باخلدمة  االرتقاء  سبيل  في  الدائرة  قبل  من 

الظرف الصعب وقلة السيولة  املالية .

ÉÓí€a@Êbπa@ÖaÜÃi@Úƒœb™@è‹©@Ïö«@Ô‘n‹Ì@Úœbïä€a@Úzï@‚b«@äÌÜfl

البينة اجلديدة/ كاظم العبيــدي
عن  اجلنديل  كرمي  الزميل  قار  ذي  نفط  شركة  في  واالعالم  العالقات  مدير  كشف 
يوثق  اعالمنا   » شعار  حتت  الشركة  مقر  في  االول  الفوتوغرافي  املعرض   اقامة 
واالقسام  واملعاونني  وارد  علي  الشركة  عام  مدير  من  ومساندةٍ  بدعمٍ  ابداعاتكم» 

اخملتلفة .واضاف اجلنديل : ان هذا املعرض هو نواة إلقامة معرض كبير يضم اجنازات 
كبيرة  جهودهم  كانت  حيث  االعالم  قسم  في  الزمالء  وثقها  التي  الهيئات  كافة 
ومميزة ،وانا فخور بهم النهم يعملون كخلية نحل من اجل االرتقاء بالواقع االعالمي 
والفوتوغرافي في الشركة منذ التأسيس.  افتتح املعرض كرمي ياسر معاون املدير 
العام لشؤون االنتاج وسالم الضيول معاون املدير العام لشؤون التراخيص وعدد من 
ياسر في تصريح صحفي: من  اكد  الشركة.,  ومنتسبي  واالقسام  الهيئات  مدراء 
اجلميل اليوم ان نشاهد اعالم الدائرة يوثق لقطات رائعة دونّها في ارشيفه لسنني 
اول  تأسيس  بداية  منذ  لكوادرنا  املشرقة  الصورة  للمشاهد  تعكس   وهي  طويلة 
تلتها صور مشرقة اخرى  الوطنية  باجلهود  الناصرية  النفطية وهو حقل  حقولنا 
عن بدايات تشغيل حقل صبة الذي اسس هو االخر باجلهد الوطني واستطاع عرض 
وتوثيق صور االنتاج االولى للحقل اضافة لصور اخرى تبعث البهجة في النفوس ، 
مشيرا الى ان من الضروري ان يتبنى االعالم تأسيس متحف للشركة ينقل لألجيال 
االوائل.  البناة  لبناتها  وضع  التي  التأسيس  بدايات  عن  عظيمة  حكايات  القادمة 
ويذكر ان قسم االعالم والعالقات في شركة نفط ذي قار له دور كبير في التعاون مع 
الصحافة املقروءة واملرئية واملسموعة وذلك لوجود نخبة من الزمالء في هذا القسم 

. يعملون مبهنية وحرص وتفانٍ
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نبيل القروي وقيس سعيد ميضيان إلى الرئاسة في تونس فيما يقف 
عبدالفتاح مورو خلفهما. ذلك حدث طيب له معان وطنية وإنسانية 

كثيرة.
هزمية حركة النهضة من خالل ممثلها مورو ميكن النظر إليها باعتبارها 
إجنازا بالرغم من أن البعض صار يتحدث عن انتصار الشعبوية. فهل 

تنتسب حركة النهضة إلى ما ميكن أن يُسمى مجازا بـ»النخبة»؟
ليس هناك متسع من الوقت للنقاش حول ما ال جدوى فيه.

ــي حد ذاته  ــة هو ف ــة املكرس ــعبي على رموز السياس االنقالب الش
حدث دميقراطي فريد من نوعه على املستوى العربي. ال ألنه يشير إلى 
ــير إلى نزاهة  ــي العملية االنتخابية. ذلك مؤكد. بل ألنه يش نزاهة ف
ــي الذي قرر أن يضع إرادة التغيير الكامل وليس اجلزئي  العقل التونس
ــطول «احلكم» بكل أجزائه القدمية  ــوق كل اعتبار. وهو ما أغرق اس ف

واجلديدة في سيل من املفاجآت غير املتوقعة بل والصادمة.
األكثر جتسيدا لذلك التحول النادر ما جرى حلركة النهضة التي كان 
ــتيالء على قصر قرطاج ممهدا  ــتعد لالس زعيمها إلى وقت قريب يس
الطريق إلى أغلبية برملانية يستطيع من خاللها أن يستعيد هيمنته 

على القرار السياسي.
ــعبوية  ــلت الش ــا حركة النهضة فش ــي منيت به ــة الت ــع الهزمي م

الدينية.
ــي من جهة داللته على تطور الوعي  ــب للشعب التونس اجناز يحس
ــيني، بعيدا عن العاطفة الدينية  ــؤولية لدى التونس والشعور باملس
ــحريا لن  ــا، كونها مفتاحا س ــة» تراهن عليه ــت «النهض ــي كان الت

يتمكن اآلخرون من الوصول إليه واستعماله.
كان هناك شعور بأن حركة النهضة متلك اللغة البدائية التي متكنها 
ــا يُخيف فعال.  ــول. وفي ذلك م ــوب قبل العق ــلل إلى القل ــن التس م
ــجني مشاعره الدينية يخضع تلقائيا إلمالءات ال  فحني يكون املرء س
يشعر باحلاجة إلى تفسيرها وتفكيكها عقليا. وهو ما كانت حركة 
النهضة على يقني من قدرتها على استعماله في اللحظات احلرجة.

نتائج اجلولة األولى من االنتخابات التونسية
غير أن نتائج االنتخابات اثبتت فشل احلدس الديني.

ــيون وجلهم من الشباب مصلحة تونس الوطنية  لقد وضع التونس
ــوا على  ــني أن يراهن ــون بأصواتهم مفضل ــم يدل ــم وه ــي اعتباره ف
القادمني من خارج مؤسسة احلكم رافضني اخلضوع لألوهام النظرية 
ــة، يقيم اخلواء بني  ــا إلى منطلقات نظري ــي جتيد األحزاب حتويله الت

سطورها.
ــة احلكم البالية ولم  ــلت حركة النهضة ألنها جزء من مؤسس فش
جمت في السنوات األخيرة بسبب وجود  يشفع لها أنها كانت قد حُ

الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي.
ــي  ــة على التاريخ التونس ــة» بصماتها واضح ــت «النهض لقد ترك
احلديث. وهي بصمات لن متحوها محاوالت زعيمها لتمثيل دور الزعيم 
الوطني الذي يقود حزبا ميتلك رؤية وطنية ومشروعا للبناء الدنيوي.

ــر والتمييز والتفرد في  ــير إلى العنف والقس بصمات «النهضة» تش
احلكم وعدم االلتفات إلى املواطنني إال باعتبارهم رعايا لدولة اإلخوان 
ــن الصعب العثور على الوثائق التي  ــي يحلمون بقيامها. وليس م الت
تدين حركة النهضة بتبني اإلرهاب باعتباره وسيلة لتحقيق حلمهم 

في السيطرة على اجملتمع.

فاروق يوسف

رأي

وكاالت / البينة الجديدة
ــي  اإليران ــاع  الدف ــر  وزي ــى  نف
دور  أي  ــي،  ــر حامت أمي ــد  العمي
ــى  ــوم عل ــي الهج ــران ف لطه
ــة  التابع ــة  النفطي ــآت  املنش
ــعودية. ــو الس ــركة أرامك لش
اإليراني عن  ــون  التلفزي ــل  ونق
ــش  هام ــى  عل ــه  قول ــي  حامت
ــوم امس  ــاع احلكومة، ي اجتم
والكيان  ــعودية  األربعاء: «الس
ــذ البداية  ــي رغبا من الصهيون
ــدة إلى  ــر الواليات املتح في ج
ــا  ــة»، نافي ــي املنطق ــراع ف ص
ــالده بالهجمات على  ــة ب عالق
منشآت «أرامكو». وقال حامتي 
ــة للغاية،  ــة واضح إن «القضي
ــني البلدين  ــاك صراع ب كان هن
ــعودية)»، إيران ال  ــن والس (اليم
دخل لها في املوضوع. وأضاف: 
ــإن  ف ــا  علين ــداء  االعت مت  «إن 
ــما، مثلما  ــيكون حاس ردنا س
ــقطنا الطائرة األمريكية». أس
ــن  ــس اإليراني حس وكان الرئي

ــابق  روحاني وصف، في وقت س
ــآت  ــس، الهجوم على منش ام
النفط السعودية بأنه «إنذار».
ــة  ــاء إيراني ــت وكاالت أنب ونقل
ــول: «اليمنيون  عن روحاني الق
ــط  النف ــأتي  منش ــوا  هاجم
ــبيل  س ــى  عل ــعوديتني  الس
اإليراني،  الرئيس  وتابع  اإلنذار». 
ــة:  احلكوم ــاع  اجتم ــالل  خ
ــون لم يبدأوا احلرب في  «اليمني
ــعودية  ــا الس ــة، بدأته املنطق
ــدة  ــات املتح ــارات والوالي واإلم
ــة». األوروبي ــدول  ال ــض  وبع

وأضاف: «اليمنيون لم يقصفوا 
ــي  ف ــفى  مستش أو  ــة  مدرس
ــعودية، وإمنا قصفوا مقرا  الس
ــذروا العدوان  ــا كي يح صناعي
السعودي كإنذار، بعد هجمات 
ــدارس  ــفيات وم ــى مستش عل
ــا ألقى  ــن». كم ــواق باليم وأس
روحاني بالالئمة على واشنطن 
ــذي  ــكري ال ــف العس والتحال
ــدء  ب ــي  ف ــعودية  الس ــوده  تق

ــيرا  ــي املنطقة، مش ــراع ف ص
ــد صراعا  ــران ال تري ــى أن طه إل
ــع: «ال نريد  ــة. وتاب ــي املنطق ف
الصراع في املنطقة... من الذي 
ــس اليمنيون.  ــراع؟ لي بدأ الص
لقد كانت السعودية واإلمارات 

األوروبية  الدول  وأمريكا وبعض 
ــي هي التي  والنظام الصهيون
بدأت احلرب في هذه املنطقة».
ــار اهللا»،  ــت جماعة «أنص وتبن
ــا  هجوم ــي،  املاض ــبت  الس
ــتهدف  ــيرة اس ــرات مس بطائ

تابعتني  ــني  نفطيت ــأتني  منش
ــعودي  الس ــط  النف ــالق  لعم
ــق»  «بقي ــي  ف ــو»  «أرامك
ــرة خريص» في املنطقة  و»هج
أن  إال  ــعودية.  للس ــرقية  الش
ــف  التحال ــم  باس ــدث  املتح

ــوده  تق ــذي  ال ــكري  العس
ــعودية  ــة العربية الس اململك
ــي،  ــي املالك ــن، ترك ــي اليم ف
ــة  ــات األولي ــال إن التحقيق ق
ــآت  ــى منش ــوم عل ــي الهج ف
ــير  ــي اململكة تش ــة ف نفطي
ــلحة املستخدمة  إلى أن األس
ــدر  ــا أن «مص ــة، مضيف إيراني
ــيرة لم  ــالق الطائرات املس إط
يكن اليمن، ويتم اآلن التحقق 
ــا»، الفتا  ــدر إطالقه ــن مص م
ــيرة التي  إلى أن الطائرات املس
ــة «أنصار  ــتخدمها جماع تس
إيرانية الصنع  ــة،  اليمني اهللا» 
ــت  «أبابيل».وأعلن ــراز  ط ــن  م
أنها  ــعودية،  الس الدفاع  وزارة 
ستعقد مؤمترا صحفيا، مساء 
ــف من  امس األربعاء، ستكش
ــورط إيران  ــة تؤكد ت خالله أدل
ــي الذي  ــداء التخريب في االعت
ــركة  ــأتي ش ــتهدف منش اس
ــعودية، وفقا  ــو في الس أرامك
للتلفزيون السعودي الرسمي.
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وكاالت / البينة الجديدة
ــي، احملاط  ــس الفنزويل ــع الرئي وقَّ
ــادورو،  م ــوالس  نيك ــكالت،  باملش
ــات مع جزء  ــلة من االتفاق سلس
ــة، بعد يوم  ــل املعارض ــن فصائ م
ــم املعارضة خوان  ــالن زعي من إع
ــم يكن ضمن هذه  غوايدو، الذي ل
ــات. املفاوض ــار  انهي ــل،  الفصائ
ــور على  ــادورو في منش ــب م وكت
«فيسبوك» شارك فيه، وثيقة من 
خمس صفحات وقَّعها أمس األول، 
ــؤولون فنزويليون وممثلون عن  مس
«أرحب  ــرة:  أحزاب معارضة صغي
بتوقيع االتفاقات التي مت التوصل 
ــع  ــوار م ــة احل ــى طاول ــا عل إليه
ــمل املوقعون  املعارضة». ولم يش
ــرات  غوايدو، الذي اعترفت به عش
ــا الواليات املتحدة،  الدول، مبا فيه
ورحب  ــال.  لفنزوي ــت  مؤق كرئيس 

ــاق. وقال وزير الدفاع  اجليش باالتف
بادرينو لوبيز: «كل ما يساهم في 

التعايش والسلم األهلي سيكون 
ــلحة  موضع ترحيب القوات املس

ــي أي طريق  ــة. نعرف ف البوليفاري
ــير رغم اختالفاتنا». يجب أن نس

ــر اإلعالم خورخي رودريغز  وكان وزي
ــابق، التوصل  ــت س ــن في وق أعل
إلى اتفاق مع ممثلني عن املعارضة 
ــص على «عودة  باحلروف األولى ين
ــتراكي احلاكم  ــزب االش ممثلي احل
ــيطر  للبرملان الفنزويلي الذي تس
ــة، وتعيني مجلس  ــه املعارض علي
ــر  ــق عب ــد بالتواف ــي جدي انتخاب
ــراح املعتقلني،  البرملان، وإطالق س
ــيادة فنزويال على  ــاع عن س والدف
منطقة إيسيكيبو املتنازع عليها 
ــة ورفض  ــاورة، وإدان ــع غيانا اجمل م
العقوبات املفروضة على فنزويال».
كما تضمن االتفاق التأييد لبرامج 
مبادلة البترول بالغذاء والدواء عبر 
ــات األمم املتحدة اخلاصة بذلك. آلي

وأكد رودريغز أن «احلكومة والرئيس 
ــيبقيان باب  ــادورو س نيكوالس م
ــاظ على  ــا، للحف ــوار مفتوح احل

ــيادة فنزويال»،  السلم األهلي وس
ــددا على ضرورة حل مشاكل  مش
ــني  ــدي الفنزويلي ــني بأي الفنزويلي
أنفسهم فقط.وشارك في االتفاق 
ــو  كالودي ــة  املعارض ــب  جان ــن  م
ــزب «حلول من أجل  فيرمني من ح
زامبرانو من  ــو  وتيموتي ــال»،  فنزوي
ــر»، ولويس روميرو  حزب «فلنتغي
ــزب «الطليعة التقدمية». من ح
ــة  ــم املعارض ــارك زعي ــم يش ول
ــاق.  االتف ــي  ف ــدو  غواي ــوان  خ
وانسحب نواب احلزب احلاكم من 
اجلمعية الوطنية عام ٢٠١٦ بعد 
ــيطرة  إلى س أفضت  ــات  انتخاب
ــث  حي ــة،  للمعارض ــاحقة  س
عمدت احلكومة الحقا إلى إنشاء 
ــا، هي اجلمعية  هيئة خاصة به
البرملان،  لتهميش  ــية  التأسيس

الذي يترأسه غوايدو.
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وكاالت / البينة اجلديدة
ــي دونالد  ــس األمريك الرئي ــن  أعل
ــماء خمسة مرشحني  ترامب أس
ــار األمن القومي،  ملنصب مستش
ا. ــغله جون بولتون سابقً الذي ش

ــون  ــب بولت ــم، نائ ــحون ه واملرش
ــة وزير  ــل، ونائب ــابق ريك وادي الس
ــوردون  غ ليزا  ــي  األمريك ــة  الطاق
ــة  هاغارثي، ورئيس مركز السياس
واملبعوث  ــس،  فريت ــد  فري ــن  واألم
ــؤون الرهائن،  ــاص للرئيس لش اخل
روبرت أوبراين، ومساعد نائب رئيس 
ــت كيلوغ. ــات املتحدة، كي الوالي

ــدد ترامب على املرشح األخير  وش
ــوغ، كان  ــت كيل ــب كي ــال: أح قائ
ــي منذ البداية. وأضاف  كيلوغ مع
ــه رائع». ــس للصحفيني «إن الرئي
ــبتمبر/ ــي ١٣ س ــن ترامب ف وأعل
أيلول، أنه أراد ترشيح مايك بومبيو 
ــن األخير رفض  ــذا املنصب، لك له
لعدم رغبته في اجلمع بني منصبه 
األمن. ــار  احلالي ومنصب مستش
كما صرح ترامب في ١١ سبتمبر/
ــار السابق  ــأن املستش أيلول، بش
ــذ املوقف اخلاطئ  بولتون، أنه اتخ
ــة الفنزويلية، ولم  ــأن القضي بش

ــخاص مهمني  ــع أش ــجم م ينس
ــان الزعيم  ــي البيت األبيض وأه ف
ــغ  ــم جون ــمالي كي ــوري الش الك
ــرف «على  ــى التص ــه إل أون بدعوت
ــليم ترسانته  غرار ليبيا» في تس
النووية. وقام ترامب بإقالة بولتون 
في ١٠ سبتمبر، بعد أكثر من عام 
ونصف من عمله في هذا املنصب. 
ــرارًا،  ــي م ــم األمريك ــار الزعي وأش
ــه آراء صارمة،  ــاره لدي أن مستش
لكنه قادر على كبحه. واآلن ينفذ 
ــارلي كابرمان مهام مستشار  تش

األمن القومي بالنيابة.

وكاالت / البينة اجلديدة
ــة األوروبية، جان  دعا رئيس املفوضي
كلود يونكر، رئيس الوزراء البريطاني، 
بوريس جونسون، إلى جلب مقترحات 
خلروج لندن من االحتاد األوروبي، مشيرا 
إلى خطر انسحاب اململكة املتحدة 
ــر  ــرين األول/ أكتوب ــن تش ــي ٣١ م ف
ــال يونكر، في كلمة  بدون اتفاق..  وق
ألقاها خالل اجللسة العامة للبرملان 
األوروبي ملناقشة انسحاب بريطانيا: 
أنا وكبير مفوضي بريكست ميشال 
ــرا مع رئيس  ــه اجتمعنا مؤخ بارنيي
ــون،  الوزراء البريطاني بوريس جونس
ــد التوصل إلى  ــتتفاجئون أنه يري س

اتفاق للخروج. وأضاف يونكر: «ولكن 
مهما حدث لندن ستغادر بدون أو مع 
ــرين األول/ أكتوبر،  ــي ٣١ تش اتفاق ف
ــاق  ــدون اتف ــادرة ب ــر املغ ــك خط لذل
ــه أمام  ــر كلمت ــع يونك ــم». وتاب قائ
ــت تسبب  البرملان األوروبي: «بريكس
مشاكل بني اإليرلندتني ويحب حلها، 
ــة بني  ــدود الصعب ــب احل ــا جتن علين
اقتصاد  ــة على  واحملافظ اإليرلندتني، 
ــع هذه القضية.  الطرفني. أنا أقف م
ــون ألن يأتي باقتراحات  وأدعو جونس
ــة بني  ــدود الصعب ــب احل ــص جتن تخ
ــول  وحل ــات  ومقترح ــني،  اإليرلندتي
ــى اتفاق».وأوضح رئيس  ــل إل للتوص

ــه ليس  ــم أن ــول لك ــة: «أق املفوضي
هناك تطور قد حتقق ولكن املفوضية 
ــبوع  ــتعد خالل جميع أيام األس تس
ــن ال أعرف  ــى حلول ولك ــول إل للوص
ــتطيع أن نصل لذلك  ــا سنس أن كن
ــنبقى نحاول». ونوه يونكر  ولكن س
ــو أجمعت  ــوز/ يولي ــه «في مت ــى أن إل
ــيكون  ــدول األعضاء الـ ٢٧ انه س ال
من اخلطأ أن نولي تركيزنا واهتمامنا 
ــت بل من املهم أن نركز  على بريكس
ــم. االحتاد  ــى املواطنني ومصاحله عل
ــدى التعاون والوحدة حول  األوروبي أب
ــنتني حتى  ــا منذ س ــروج بريطاني خ

اآلن».

وكاالت / البينة اجلديدة
ــاب  ــة اإلره ــة مكافح ــت جلن أعلن
ــني، في  ــن اإلرهابي ــني م ــد اثن حتيي
ــة اإلرهاب في  ــار عملية ملكافح إط
جمهورية قبردينو - بلقاريا، شمالي 
ــدان للقيام  ــاز، حيث كانا يع القوق
بعمل إرهابي. وجاء في بيان للجنة 
ــول العملية  ــة اإلرهاب، ح مكافح

التي بدأت مبعلومات وردت عن وجود 
اثنني من املسلحني، ينتميان جلماعة 
ــد املنازل. ــة، في أح ــة متطرف ديني
ــا رفضا  ــزل، وبعدم ــق املن ومت تطوي
ــرعا في إطالق النار  االستسالم وش
ــوات، مت حتييدهما في أثناء  على الق
ــخصيتيهما  العملية. ومت حتديد ش
للمعلومات،  ووفقا  مبدئية.  بصفة 

ــل إرهابي  ــدان للقيام بعم كانا يع
ــة «قبردينو- ــى أراضي اجلمهوري عل
ــي  ف ــة  اللجن ــت  وأضاف ــا».  بلقاري
ــى عبوة  ــور عل ــه مت العث ــا أن بيانه
ــفة محلية الصنع ورشاشات  ناس
وذخيرة في املكان، ومت تأكيد أنه لم 
ــن العناصر األمنية أو  يتضرر أحد م

املدنيني.
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وكاالت / البينة اجلديدة
ــي  الترك ــس  الرئي ــال  ق
إن  ــان  أردوغ ــب  رجب طي
ــر دعما أقوى  ــالده تنتظ ب
من االحتاد األوروبي بشأن 
ــرات. الف ــرق  وش ــب  إدل
ــي  ف ــان،  أردوغ ــار  وأش
ــس  ام ــوم  ي ــات  تصريح
ــاح  افتت ــالل  ــاء خ األربع
ــي اجلديد،  ــام األكادمي الع
ــتطبق  ــا س ــى أن تركي إل
خطة العمليات في حال 
ــى نتيجة  ــم نتوصل إل ل
ــة  ــة املنطق ــأن إقام بش
الفرات  ــرق  اآلمنة في ش
ــبوعينوواصل  أس ــالل  خ
ــان «التطورات التي  أردوغ
األشهر  خالل  ستحصل 

املقبلة ستكون حاسمة 
ــوع  للموض ــبة  بالنس
ــوري، حيث ستحدد  الس
ــة  األزم ــت  كان إذا  ــا  م
ــتتفاقم  س ــورية  الس
ــر  ــا «ننتظ ــل»، الفت أو حت
ــن االحتاد  ــوى م ــا أق دعم
ــب  إدل ــأن  بش ــي  األوروب
ــرات». وأوضح  ــرق الف وش
قرارات  ــا  «اتخذن أردوغان 
ــل األزمة  ــة حول ح مهم
واإلنسانية  ــية  السياس
ــالل القمة  ــوريا خ في س
ــة  اإليراني ــة  التركي
وقمنا  التركية،  الروسية 
التي  املشاكل  بإزالة كل 
ــكيل اللجنة  ــق تش تعي

الدستورية».
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الدكتورة حسناء نصر الحسني

حترير  بهدف  معاركه  السوري  اجليش  يتابع 
إدلب من براثن االرهاب، متخذا من مدينة معرة 
حترير  بعد  له  هدفا  االستراتيجية  النعمان 
سراقب  مدينة  إلى  ليكمل  شيخون،  خان 
والتي اتخذها قادة االرهاب مقرا لهم، وحترير 
بالنسبة  كبيرا  هدفا  يحقق  املدينة  هذه 
للجيش السوري وهو استعادة الطريق الدولي 
قد  السورية  الدولة  تكون  وبذلك   ،(M٥,M٤)
التركي  النظام  عليها  ساوم  ورقةً  اسقطت 
على طاولة مفاوضات سوتشي وما سبقها، 
اجليش  اصرار  أن  هو  هنا  املهمة  واالشارة 
يغلق  إدلب  محافظة  حترير  على  السوري 
ملف املساومات على هذه احملافظة من قبل 

دول العدوان على سوريا .
ليأتي  إدلب؟..  معارك  بعد  ماذا  والسؤال: 
شمال  منطقة  في  يجري  فيما  اجلواب 
العسكري  التواجد  حيث  من  الفرات،  شرق 
هذه  احتالل  لناحية  االسرائيلي  االمريكي 
االنفصاليني  االكراد  دعم  بحجة  املنطقة، 
للحديث  باالضافة  الكردي،  الكيان  وتعزيز 
االمريكي التركي املتكرر عن انشاء ما يُسمى 

منطقة آمنة وما يواجهه سكان تلك املناطق 
من عرب واثنيات أخرى من التهجير واخلطف 
عبر الترهيب الكردي املدعوم أمريكيا وغربيا، 
السورية  الدولة  تصريحات  جاءت   هنا  من 
ومسؤولني  االسد  بشار  الرئيس  لسان  على 
ملا  املطلق  السوري  الرفض  تؤكد  الدولة  في 
عدوانا  ذلك  واعتبار  اآلمنة  باملنطقة  يُسمى 

امريكيا تركيا على السيادة السورية.
ثمة معطيات جوهرية  تشكلت خالل األيام 
االتفاق  ذلك  صدارة  في  املاضية  القليلة 
التركي االمريكي بانشاء ما يسمونه منطقة 
امريكية،  تركية  مشتركة  قوات  بإدارة  آمنة 
على  اللحظة  حتى  فاشل  انه  يبدو  والذي 
غياب  االمريكي،  التركي   اخلالف  تصاعد  إثر 
التزام  عدم  خلفية  على  سوتشي  نتائج  
اتفق عليه سابقا،  ما  بتعهداتها جتاه  انقرة 
العسكري  احلسم  بعجلة  ودفع  سرع  وهذا 
اجنازات  وحتقيق  السوري  العربي  للجيش 
هذه  واسعة،  مناطق  حترير  عبر  ميدانية 
االجنازات امليدانية فرضت مسارات جديدة كليا 
مناطق  في  واالمريكي  التركي  خيارات  على 
والتي  االجنازات  هذه  أعطت  كذلك  التواجد، 
واالمريكي  التركي  للطرفني  مفاجئة  تبدو 
احلسم  خليار  اكبر  دافعية  السورية  الدولة 
العسكري دون االنتظار ملا ميكن أن تخرج به 
لقاءات الثالثية (بوتني روحاني اردوغان) والذي 
كان اخرها لقاء انقرة اخلامس للثالثية والذي 
االرهاب  مكافحة  على  اخلتامي  بيانه  أكد 
ووحدة  السورية  الدولة  سيادة  واحترام 

هو  اللقاء  هذا  نتائج  في  وامللفت  أراضيها، 
التركي  عليه  ركز  الذي  إدلب  موضوع  جتاوز 
محورية  وكانت  اللقاء،  هذا  من  أيام  قبل 
تشكيل  سرعة  هو  اللقاء  هذا  مخرجات 
على  بوتني  تشديد  مع  الدستورية،  اللجنة 
ضرورة عملها مستقبال بشكل مستقل وبال 
ضغوط خارجية، وفي القمة متت االشارة الى 
منطقة شمال شرق سوريا وتوافقت الثالثية 
على أنه ال ميكن حتقيق األمن واالستقرار في 
هذه املنطقة إال على أساس احترام السيادة 
وهذا  السورية،  للدولة  اإلقليمية  والسالمة 
ميثل متغيرا رئيسيا يربك حسابات االمريكي  
ويخلط االوراق عليه، واألهم أنه ميهد لفشل 
من  املنطقة  هذه  في  االمريكي  املشروع 

االرض السورية، وبجانب املعطيات السابقة 
معطى أساسي يتمثل بنجاح الدبلوماسية 
السورية وقدراتها على حتقيق اجنازات ال تقل 

أهمية وثقال من االجنازات العسكرية .
كامل  حترير  على  السورية  الدولة  عزم 
القوة  توافر  ظل  في  السورية،  اجلغرافيا 
التحرير،  خليار  والالزمة  املتراكمة  امليدانية 
التي  املناطق  الى  ميدانيا  باملشهد  يذهب 
وهي  امريكية  محتلة  قوات  فيها  تتواجد 
والذين  االكراد،  عليها  يسيطر  التي  املناطق 
اسرائيلية  أمريكية  وحماية  بدعم  يحضون 
العام  الى  يعيدنا  وهذا  النظير،  منقطعة 
٢٠١٧ عندما استطاع اجليش السوري تطهير 
نهر  الواقعة على ضفاف  الزور  دير  محافظة 

اجليش  وحدات  تقدم  من  وبالرغم  الفرات، 
بعد  على  توقفت  أنها  إال  النهر،  شرق  نحو 
الغربي  الشمال  منطقة  في  كم   ٥ نحو 
مع  تصطدم  ال  كي  املذكورة،  للمحافظة 
”قوات سوريا الدميقراطية“ املدعومة بشكل 
مباشر من الواليات املتحدة االميركية، التي 
القوات  لتمدد  اجلوي  الغطاء  بدورها  توفر 
ضمور  حساب  على  الفرات  شرق  الكردية 
”دولة داعش“ في حينه، ما يعطي مؤشرات 
كيان  تشكيل  لفرضية  االمريكي  باملسعى 
هذا  مبكر،  وقت  منذ  الفرات  شرق  كردي 
بالنظر الى ظروف ومكتسبات تلك املرحلة، 
فما الذي ميكن قوله االن بعد حتقيق اجنازات 
الى  السوري  اجليش  ووصول  كبرى  ميدانية 
مشهدا  رسمت  استراتيجية  انتصارات 
اجليش  هو  فيه  الرئيسي  املتحكم  جديدا 
من  تبقى  ما  جلأت  بينما  السوري،  العربي 
في  األخيرة  بالورقة  اللعب  الى  العدوان  دول 

الساحة السورية وهي الورقة الكردية .
فيدرالية  دولة  باستحداث  االمريكي  جناح 
امامه لتحقيق  الباب  العراق فتح  كردية في 
حلمه القدمي منذ معاهدة  سيفر عام ١٩٢٠ 
والتي خلصت الى قيام دولة كردية في مربع 
مشروعه  ارجأ  حينها  الكردي،  التواجد 
كانت  التي  واحلروب  السجاالت  بسبب 
املشروع  هذا  أن  إال  آنذاك،  باملنطقة  تعصف 
البريطاني  االمريكي  العقل  في  بقي حاضرا 
الثانية  اخلليج  حرب  قيام  حتى  االسرائيلي 
وبريطانيا  امريكا  ارسلت  حيث   ١٩٩١ عام 

الى قاعدة اجنرليك  مي بقوات املطرقة  ما سُ
مت  ومنها  القوات  لتلك  مقرا  لتكون  التركية 
العراق،  أكراد  حلماية  جوي  غطاء  تشكيل 
واستطاعت  ١٢عاما  املطرقة  قوات  وبقيت 
جزء  اجناز  من  االمريكية  املتحدة  الواليات 

من مشروعها عبر دورها في انشاء الدستور 
االمريكي  هندسه  والذي  العراقي  الفيدرالي 
كولن باول والتي من خالله تشكل ما يُسمى 

االن بدولة كردستان العراق .
تبقى  السوري،  الكردي  للمشهد  وبالنظر 
اإلرادة االمريكية تدور في نفس الفلك وتذهب 
الكردية  النسخة  لتكرار  السوري  باملشهد 
العراقية، وليس غريبا حتريك االمريكي للورقة 

االكراد  فتاريخ  السالسة  بهذه  الكردية 
تاريخ  وتكوينه  نشأته  في  كبير  حلد  يشبه 
تاريخيا  ذلك  من  واألبعد  الصهيوني،  الكيان 
االستعماري  الفكر  وعبر  املقرر  من  كان  أنه 
الكيان  قبل  الكردي  الكيان  يُنشأ  ان  القدمي 
الصهيوني، ليعطي البريطاني أولوياته نحو 
تنفيذ وعد بلفور مع وعود أمريكية بريطانية 
بإنشاء الكيان الكردي ما يعني بقاء تشكل 
املعاصر  االستعماري  الفكر  في  الكيان  هذا 
املشروع  أداة حقيقة في  الى  الكرد  ليتحول 
وتفيت  تقسيم  وهو  األكبر  االستعماري 

املنطقة .
السوري  العربي  اجليش  مواجهة  فرضية  إن 
باتت   بل  فرضية،  مجرد  تعد  لم  االكراد  مع 
عن  الناجمة  التحديات  تفرضه  واقعا  أمرا 
عدة عناصر أهمها التواجد االمريكي التركي 
لذلك  وما  الفرات  وغرب  شرق  ملناطق  احملتل 
االطماع  في  تتمثل  خلفيات  من  التواجد 
االمريكية التركية وكذا االسرائيلية النابعة 
املناطق  لتلك  االستراتيجية  االهمية  من 
أهمية  من  لها  وما  ثروات  من  حتتوية  مبا 
السورية  للدولة  االقتصادي  املستوى  على 
ولعل  السوري،  االقتصاد  جوهرة  باعتبارها 
اجليش  وحركة  امليدان  في  املتغيرات  تسارع 
للمناطق  السيطرة  جتاه  السوري  العربي 
القريبة من تواجد القوات االمريكية والتركية 
العربي  اجليش  معركة  بقرب  القول  يحتم 

السوري مع االكراد .

عالقات دولية – دمشق

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

النجاح االمريكي باستحداث دولة 
فيدرالية كردية َّـ العراق فتح 
الباب امامه لتحقيق حلمه القديم 
والتي خلصت اُّـ قيام دولة كردية 
َّـ مربع التواجد الكردي
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State Company for Agricultural Supplies (SCAS) 
 

First Announcement 
 

 
Dear Sirs,    
          General Tender No. (General International/Vaccine/14/2019) issued 
by State Company for Agricultural Supplies (SCAS) to provide (8000000) 
eight million of FMD vaccine doses (Asian – European – African States 
origins). 
SCAS has a pleasure to invite eligible & professional bidders to submit 
their bids to supply the above goods, with noting the following:- 

1- If bidders desire to obtain an additional information, contact with 
SCAS (from Sunday to Thursday during the official work days) as 
specified in Bidding Data Sheet (BDS). 

2- Offers by firmed producers, manufacturers, their legalized, specialized 
agents in trading these goods, be complied to BDS/ Evaluation and 
Qualification Requirements. 

3- The offers of companies with whom contracted previously and did not 
obligate to the supply deadlines as per the conditions of contracts signed 
with them by SCAS, are not accepted. 

4- The bidders who interested to purchase the bid documents, present 
written application to address mentioned in ITB and pay non-
returnable value of documents of                ID (250000) (two hundred 
fifty thousand Iraqi Dinar) plus documents sale service of ID (921600) 
(nine hundred twenty one thousand six hundred Iraqi Dinar). 

5- The estimated cost to supply the Qty. above are ID (9216000000) (nine 
billion sixty two hundred sixteen million Iraqi Dinar) on DDP by air to 
Veterinary Directorate (VD) within VD allocations of Farmer 
Supporting/2019. 

6- Exclusively, the bidder, Managing Director or the founder of bidding 
company shall submit preliminary deposits of ID (184320000) (one 
hundred eighty four million three hundred twenty thousand Iraqi 
Dinar) being Bid Bond of tender under certified cheque or 
unconditioned bank guarantee paid as requested issued by one of 
untroubled Banks accredited and licensed by Central Bank of Iraq 
(CBI) to the order SCAS indicated to tender title and number. The 
foreign companies may submit unconditioned bank guarantee paid as 
requested by one of Foreign Banks or their branches accredited in Iraq 
or the foreign bank to issue counter-L/G against the preliminary 
deposits to one of Iraqi Banks accredited by CBI with attached copy of 
counter-L/G notification in his bid. L/G be valid to twenty eight (28) 
days of bid expiry date ninety (90) days of the tender closing date. 

7- Prior submitting preliminary deposits, the bidder inquiries about the 
untroubled Banks licensed & accredited by CBI through 
communicating the Relation Section as per below address. 

8- The Bid shall be valid for ninety (90) days from tender closing date on 
6th of October, 2019 at 11:00 a.m.  

9- The advertisement charges shall be on account of successful bidder. 
10- Bids be delivered to the Relation Section at SCAS headquarters as 

specified location in deadline on 6th of October, 2019 at 11:00 a. m. 
Baghdad local time. Late bids will be rejected. 

11- Conference be held at SCAS headquarters to answer bidder's 
inquiries on 29th of September, 2019 at 10:00 a.m. Baghdad local time. 

12- Bids be opened at MOA headquarters/ Republic of Iraq/ Baghdad/ 
Al Andulus  square/ near Al Sadeer Hotel on 6th of October, 2019 at 
12:00 midday. 

13- If the closing and opening dates are a holiday, they will be a day 
after.  

14- The lowest price be accepted, if the bid is fulfilling the standards and 
required conditions. 

15- Bidders have the right to contact us to enquiry about any 
information relating to the tender by E-mail: contracts@iraqiscas.com 
Let be knowledge on tender details by visiting our website: 
www.iraqiscas.com   

Best regards.               
 

 
 
 
 

State Co. for Agricultural Supplies The Engineer 
Wazzeria –Baghdad – Iraq Talib Chasib Al-Kaabi 
P.O Box: 26028 / Baghdad Director General/ Proxy 

Mobile: 07905754470 Chairman of the Board 
Dist. (305) –St. (5) –Bldg. (6) /        /2019 

 

الشركة العامة للتجهيزات الزراعية 
 إعالن للمرةاالوُّـ  

إلــى / السادة
ــركة العامة للتجهيزات  ــة دولية / لقاح / ٢٠١٩/١٤) صادرة عن الش ــة  دولية  مرقمة : (عام ــة عام م / مناقص

الزراعية
لتجهيز  كمية (٨,٠٠٠,٠٠٠) ثمانية مليون جرعة من لقاح الحمى القالعية  FMDمن منشأ (  اسيوي – اوربي 

– دول افريقيا).
يسر الشركة العامة للتجهيزات الزراعية دعوة مقدمي العطاءات اِّـؤهلني و ذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم لتجهيز 
كمية (٨٠٠٠٠٠٠) ثمانية مليون جرعة من لقاح الحمى القالعية من منشأ ( اسيوي – اوربي – دول افريقيا).

مع مالحظة األتي : -
١.على مقدمي العطاء اِّـؤهلني والراغبني َّـ الحصول على معلومات إضافية االتصال بالشركة العامة للتجهيزات 

الزراعية   (من األحد إُّـ الخميس و خالل ساعات  الدوام الرسمي) وكما موضحة َّـ ورقة بيانات العطاء .
ــركات اِّـنتجة واِّـصنعة والرصينة ووكالئهم اِّـعتمدون قانونيا ومخوليهم اِّـتخصصني بتجارة  ٢- تقبل عروض الش

اِّـواد اِّـطلوبة بموجب اِّـناقصة وفق متطلبات التأهيل والتقييم الواردة َّـ ورقة بيانات العطاء .
ــب بنود العقود  ــم تلتزم بمواعيد التجهيزحس ــبق  وان تم التعاقد معها ول ــركات التي س ــل عطاءات الش ٣-التقب

اِّـربمة معها من قبل الشركة العامة للتجهيزات الزراعية.
٤-بإمكان مقدمي العطاء الراغبني شراء وثائق العطاء بعد تقديم طلب تحريري إُّـ العنوان اِّـحدد َّـ التعليمات 
ــون إلف دينار عراقي غري قابل للرد  ِّـقدمي العطاء ودفع قيمة البيع للوثائق البالغة ( ٢٥٠٠٠٠) مائتان وخمس

وأجور خدمات بيع الوثائق و البالغة (٩٢١٦٠٠) تسعمائة وواحد وعشرون الف وستمائة دينار عراقي.
ــأ]    ــة من لقاح حمى القالعية من منش ــة (٨٠٠٠٠٠٠) ثمانية مليون جرع ــة لتجهيز كمي ــة التخميني ٥-الكلف
ــتة  ــعة مليارات ومائتان وس ــي – دول افريقيا[ بمبلغ إجمالي مقداره(٩,٢١٦,٠٠٠,٠٠٠) تس ــيوي – اورب اس
ــتفيدة (دائرة البيطرة) ضمن  ــحن DDPجوا واصل مخازن الجهة اِّـس ــلوب الش ــر مليون دينارعراقي وفق اس عش

تخصيصات مبالغ دعم اِّـزارعني لعام ٢٠١٩ الخاصة بالجهة اِّـستفيدة (دائرة البيطرة).
ــراً تقديم التأمينات  ــاركة َّـ اِّـناقصة حص ــركة اِّـش ــس للش ٦-على مقدمي العطاءات أو اِّـدير اِّـفوض أو اِّـؤس
ــف دينار عراقي  ــرون ال ــة واربعة وثمانون مليون وثالثمائة وعش ــدره (١٨٤,٣٢٠,٠٠٠) مائ ــة  بمبلغ ق األولي
ــروط (مغطى مالياً)  ــب صك مصدق أو خطاب ضمان مصرَّـ غري مش ــاركة َّـ اِّـناقصة بموج ــان جدية اِّـش لضم
يدفع حني الطلب صادر من احد اِّـصارف غري اِّـتلكئة أو اِّـتعثرة اِّـجازة واِّـعتمدة من قبل البنك اِّـركزي العراقي 
ألمر الشركة العامة للتجهيزات الزراعية يثبت فيه اسم ورقم وموضوع اِّـناقصة وبإمكان الشركات األجنبية تقديم 
ــد اِّـصارف األجنبية اِّـعتمدة داخل  ــروط (مغطى ماليا) يدفع حني الطلب من اح ــاب ضمان مصرَّـ غري مش خط
ــدار خطاب ضمان مقابل التأمينات  ــروع معتمدة َّـ العراق أو مفاتحة اِّـصرف األجنبي إلص ــراق أو التي لها ف الع
األولية إُّـ احد اِّـصارف العراقية اِّـعتمدة من قبل البنك اِّـركزي العراقي وإرفاق نسخة من إشعار إصدار خطاب 
ــخ انتهاء مدة نفاذية العطاء البالغة( ٩٠  ) يوما  ــل َّـ عطائها ويكون نافذا ِّـدة (٢٨) يوما من تاري ــان اِّـقاب الضم

من تاريخ غلق اِّـناقصة .
٧-على مقدمي العطاءات االستفسار عن اِّـصارف غري اِّـتلكئة واِّـتعثرة اِّـجازة واِّـعتمدة من قبل البنك اِّـركزي 

العراقي قبل تقديم التأمينات األولية عن طريق االتصال بشعبة العالقات على العنوان اِّـبني ادناه.
٨-يجب أن يكون العطاء اِّـقدم نافذاً ِّـدة ( ٩٠  ) يوما من تاريخ غلق اِّـناقصة  َّـ  الساعة الحادية عشر صباحا 

من يوم   ٢٠١٩/١٠/٦.
٩-يلتزم مقدم العطاء الذي تحال بعهدته اِّـناقصة بدفع أجور نشر اإلعالن.

١٠-يتم تسليم العطاءات إُّـ شعبة العالقات َّـ مقر الشركة العامة للتجهيزات الزراعية الكائنة أدناه َّـ موعد 
أقصاه الساعة  الحادية عشر صباحا من يوم   ١٠/٦ /٢٠١٩ بتوقيت بغداد وسيتم رفض العطاءات اِّـتأخرة .

ــركة العامة للتجهيزات الزراعية  لإلجابة عن استفسارات مقدمي العطاءات  ــيتم عقد مؤتمر َّـ مقر الش ١١-س
وذلك َّـ الساعة  العاشرة صباحاً من يوم   ٩/٢٩ /٢٠١٩ بتوقيت بغداد  .

١٢- يتم فتح العطاءات َّـ مقر وزارة الزراعة الكائن َّـ جمهورية العراق / بغداد / ساحة األندلس / قرب فندق 
السدير عند الساعة  الثانية عشرة ظهراً من يوم ٢٠١٩/١٠/٦.

١٣-أذا صادف يوم الغلق والفتح عطلة رسمية سيكون موعد الغلق والفتح  َّـ اليوم الذي يليه.
١٤-قبول العطاء االوطأ سعرا بشرط ان يكون مستوفيا للمعايري والشروط اِّـطلوبة .

ــق الربيد االلكرتوني الخاص  ــن أية معلومات تخص اِّـناقصة عن طري ــار ع ١٥-يحق ِّـقدمي العطاءات االستفس
ــل اِّـناقصة على  ــالع على تفاصي ــكان االط ــركتنا:  E-mail:  contracts@iraqiscas.com  وباإلم بش
اِّـوقع االلكرتوني الخاص بشركتنا على شبكة االنرتنت ( www.iraqiscas.com)    ... مــــــــع التقدير.

             الشركة العامة للتجهيزات الزراعية                                                                           اِّـهندس
                  العراق- بغداد – الوزيرية                                                                           طالب جاسب الكعبي

              هاتف :  ٠ ٠٧٩٠٥٧٥٤٤٧                                                                       اِّـدير العام / وكالة
 رئيس مجلس اإلدارة 

                 ص.ب: ٢٦٠٢٨ / بغداد              
محلة: (٣٠٥) رقم الشارع :(٥) رقم البناية(٦)

                            



عباس الصباغ

ــات  ــن القطاع ــا م ــة منه ــة الديني ــياحة وخاص الس
ــظ  باالهتمام احلكومي  ــة املهمة التي لم حت االقتصادي
ــة احلديثة وبكافة  ــة العراقي ــي طيلة عمر الدول الكاف
ــر من االمكانات  ــم ان العراق  ميتلك الكثي مراحلها رغ
ــياحة الدينية  بلة الس ــه القِ ــالت التي جتعل من واملؤه

االولى في املنطقة ولكل الطوائف واملذاهب واالديان .

ــن  م و
ــف االهتمام احلكومي  ــب االقتصادي نتيجة لضع اجلان
ــذا القطاع  ــهم ه ــياحة الدينية لم يس ــن بالس املزم
ــي العراقي االّ  ــادي املهم  في رفد الدخل القوم االقتص
ــمن من جوع  ــدا التكاد تغني او تس ــب ضئيلة  ج بنس
ــات االقتصادية  ــة القطاع ــال بقي ــي حاله ح ــد بق فق
ــات، فيما بادر  ــط) حتت هامش  تلك االولوي (ماعدا النف
القطاع اخلاص الى اخذ زمام املبادرة وتفعيل االنشطة 
ــاع رؤية  ــون لهذا القط ــن دون ان يك ــه ولك ــة ب املتعلق
ــة الوطنية العليا   ــتراتيجية تأخذ املصلح ــة اس دولتي
ــع عجلة التنمية  ــهم في دف ــة هدفا لها ومبا يس للدول
ــاطاته  ــلّ نش ــت ج ــام، فتعلق ــى  االم ــتدامة ال املس
ــردي ضيق  ،  ــاق  ف ــى نط ــخصية وعل ــة الش باملصلح
ــاع  بالتخفيف  من  ــهم هذا القط وبهذا احلال  لم يس

ــاد العراقي  الذي  ــد النفط  لالقتص ــدة احتكار عوائ ح
ــت خارطة طريقه على النظام الريعي االحادي  متاسس
ــزال مرتهنا مبا يدرُّه برميل النفط من مردودات  وكان وماي
ــة العرض والطلب التي تسيّر  مالية ومحكوما بسياس
ــذب، وكان  ــق مزاجها املتذب ــة وف ــوق النفط العاملي س
ــياحة ومنها  ــرض ومنذ عقود ان يكون لقطاع الس يفت
ــد املوازنات املالية  ــة دور اقتصادي ملموس في رف الديني
ــر من الدول  ــول به في الكثي ــل ما هو معم ــة  مث العام
ــذَّ  ــيء لم يحدث فقد ش ــراق  ، وهذا الش ــرة للع املناظ

العراق عن هذه القاعدة لألسف الشديد .
ــي لها بعض  ــم الت ــن دول العال ــد ان الكثير م ــد جن وق
ــة تعطي اهمية  ــياحية  ومنها الديني ــات الس االمكان
ــهم في رفاه  ــن عوائد مالية تس ــا ملا تدرّه  م ــة له فائق
ــهم في تخفيف  ــن جهة  ومن جهة اخرى تس البلد م

ــون مكبّال بها  ــن االقتصاد الذي قد يك ــدة الريعية ع ح
ــذ ان دخل  ــي املثقل بالريع من ــاد العراق ــا االقتص ومنه
ــى راس العوائد  ــع عل ــر ليترب ــار التصدي ــط مضم النف
االقتصادية التي ترفد الدخل القومي ومنذ خمسينيات 
ــات االقتصادية الى  زيحا بقية القطاع ــرن املاضي مُ الق
حتت الهامش،  وان كانت تلك القطاعات تتمتع بأهمية 
ــة وفي بلد   ــياحة الديني ــة قصوى وضرورية كالس مالي
ــا يتمتع بأهمية  ــن املواقع والكثير منه ــج باآلالف م يع
ــياحة  ــرة، ولتفعيل قطاع الس ــة  كبي ــة وتراثي تاريخي
الدينية: ١ يجب ايالء هذا القطاع اهمية تضاهي  بقية 
ــي البرامج احلكومية التي يطرحها رئيس  القطاعات ف
احلكومة وفي محاورها االقتصادية خاصة وفي االخص 
ــة الداخلة  بالتنمية  ــق  بالقطاعات االقتصادي مايتعل
املستدامة كالسياحة الدينية ودورها في تنشيط ركائز 

د  قتصا ال ا
ــة للمواطنني ٢. رصد  ــق الرفاهية العام الوطني وحتقي
االموال الكافية من املوازنات االستثمارية للبلد كل عام 
ــي يقوم بها هذا القطاع  ــوض بالبنى التحتية الت للنه
ــيما وان اغلب تلك البنى متهالكة ومتداعية وغير  الس
ــل  ــة او تعدي ــتعمال ٣. مراجع ــة لالس ــة او صاحل كافي
ــي واخلارجي  ــتثمار الداخل ــني اخلاصة مبلف االس القوان
ــيرة االستثمار في القطاع السياحي  والتي تعرقل مس
الديني وقد شهد هذا القطاع معرقالت وتعثرات كثيرة 
منها اجلانب االمني واخلروقات االرهابية وغيرها، والكرة 
ــذ االعالم دورا كبيرا  ــب البرملان ٤. يجب ان يأخ في ملع
ــياحي الديني  ــب الس ــوء على اجلان ــليط الض في تس
ــراي العام  ــة لل ــة وغير مشوّش ــورة واضح ويعطي ص
ــائحني الى املناطق   ــي واالقليمي جلذب انظار الس العامل

التي تتوافر فيها مواقع جاذبة للسياحة الدينية  على 
ــق الدعاية  ــواح عن طري ــت  انظار الس ــا  ولف اختالفه
ــجعة على ارتياد تلك االماكن وتوصيل  االعالمية املش
ــا واالمر  ــالكة اليه ــا ان جميع الطرق س ــرة مفاده فك
ــة وملحقياتها  ــفارات ووزارة اخلارجي منوط ايضا بالس

عبر العالم.
ــة خطواتهم  ــو املوازنات العام ــي يخطو مهندس  ولك
ــخة نحو حتقيق نسب اعلى من الواردات عليهم  الراس
ــة املتأتية  ــتثمار العوائد املالي ــدي في اس ــر اجل التفكي
ــد الروافد  ــة لتكون اح ــياحية الديني ــع الس من املواق
ــن بعد ازالة  ــر من البلدان  ولك ــة مثل الكثي االقتصادي
ــيط هذا القطاع الذي مازال  املعوقات التي تعرقل تنش
بحاجة الى خبراء  اقتصاديني مختصني في هذا اجملال.

عادل الجبوري

ــاك رجل  ــم: كان هن ــول أحده يق
ــف باجلانب من مبنى  يبيع الصح
ــي ميدان  ــة ف ــة االميركي اجلامع
ــتري  ــر)، وكنت اش ــر (مص التحري
الـ»لوموند» كي  ــة  ــه صحيف من
ــية،  ــا اللغة الفرنس ــم منه أتعلّ
ــو أهم من  ــاً ه لكنه علّمني درس
ــية، وهو درس مهم  اللغة الفرنس

جداً للعمر.
ــف  «كي ــأله:  اس ــتُ  كن ــا  عندم
ــي:  ــوم»؟؟ كان يجيبن ــك الي حال
ــتر».. فاندهشُ  ــة الس ــي نعم «ف

ــى  حت ــه،  إجابت ــن  م
سألتُه: «وملاذا الستر 
حتديداً»؟؟!! فقال لي: 
من  ــتور  مس ــي  «ألنن
له:  كل شيء».. قلت 
«عن أيّ ستر تتحدث 
وقميصك مرقّع بالوان 
ــه  ولكن ــتى»!!!  ش
ــعر بغبائي  عندما ش

بادرني بالشرح:
«يا بنيّ الستر أنواع:

ــاً ولكنك  ــا تكون مريض _ عندم
يك فهذا  ــير بقدمَ ــادر على الس ق

ستر من مذلّة املرض..
ــون في جيبك مبلغ  _ عندما يك
ــت  وان ــام  لتن ــك  يكفي ــيط  بس
شبعان، حتى لو كان خبزاً، فهذا 

ستر من مذلّة اجلوع..
_ عندما يكون لديك مالبس، ولو 

كانت مرقّعة، فهذا ستر من مذلّة 
ــا تكون قادراً على  البرد.._ عندم
ــبب،  ــك وأنت حزين أليّ س الضح

فهذا ستر من مذلّة اإلنكسار..
ــادراً على قراءة  _ عندما تكون ق
ــي بني يديك، فهذا  الصحيفة الت

ستر من مذلّة اجلهل..
_ عندما تستطيع أن تتصل في 
ــك لتطمئن عنهم  ــت بأهل أيّ وق
ــتر من  وتطمئنهم عنك، فهذا س

مذلّة الوحدة.
ــك وظيفة  ــون لدي ــا يك _ عندم
ــع صحف،  ــة، حتى لو بائ أو مهن
ــخص،  متنعك عن مد يدك الى ش

فهذا ستر من مذلة السؤال.
ــا  عندم  _
ــك  ــارك ل يب
ــي  ف اهللا 
ــي  ــك، ف ابن

ــه  صحت
ــه  تعليم و
 ، ــه بيت و
ــتر  س فهذا 
ــة  مذل ــن  م

القهر.
ــا  عندم  _
ــة صاحلة، حتمل  يكون لديك زوج
ــتر من  ــك همّ الدنيا، فهذا س مع

مذلّة انكسار الزوج أمام زوجته.
ــتر فلوس  ــتر يا بنيّ ليس س الس
ر أنك متلك  ــتر نفوس وتذكّ وإمنا س
ــر هذه  ماً يتمناها ماليني  البش نِعَ

هي نعمة الستر» .

نزار حيدر

فائي  ــاد الكِ ــم فتوى اجلِه ــا حج    ١/ إِذا عرِفن
ــى ودورها املِفصلي  التي أَصدرها املرجعُ األَعل
ــاب  ــى اإلِره ــز عل ــر النَّاج ــقِ النَّص ــي حتقي ف
ــأت العراقيِّني  ــود، عندما عبَّ ــري األَس التَّكفي
ــاعِ عن بلدهم  وا للدِّف ــم ليهبُّ ــن بِكرةِ أَبيه ع
م، فسنعرف على وجهِ  ساتِهم وأَعراضهِ ومقدَّ
م؟  ون املرجعيَّة في إِعالمهِ ة ملاذا يستهدفُ الدقَّ
ها؟ تارةً  عون بوجهِ كوك والطُّ وملاذا يُثيرُون الشُّ
باشر من  كلٍ غير مُ كلٍ مباشر وأُخرى بشَ بشَ
ني. يها اخلاصِّ خاللِ التعرُّض لوكالئِها ومعتمدِ

رغمةً بعد  م مُ    ٢/ ستتجرَّع الرِّياض كأسَ السُّ
ها  ــاريعِ ــل كلِّ مش ها وفش أَن تعترف بهزائمِ
العدوانيَّة التدميريَّة في العراق وسوريا ولبنان 
دوانها  ــي أَن يتوقَّف عُ ــن وغيرها.   ينبغ واليم
واء بالديبلوماسيَّة  الهمجي ضدَّ اليمن فوراً سَ
ق اليمنيُّون  ــد حقَّ رة.   لق ــيَّ ائرات املُس أَو بالطَّ
د مير أَيَّ  ــم يعُ ــوازن الرُّعب وبامتياز، إِذ ل مبدأ ت
رام  ــرور الكِ هم م ــل الرِّياض ضدَّ ب ــدوانٍ من قِ عُ
ِّرة،  ث عة ومؤَ ا باتُوا يواجهونهُ بضرباتٍ موجِ وإِمنَّ
م  ــد احلاكِ ــة الفاس ــامُ القبيل ــد باتَ نظ فلق
ــم في الزَّمان  ــرة العربيَّة حتت مرماهُ في اجلزي
.   ٣/ الرَّئيس ترامب ال  ــهُ ــكان الذي يختارون وامل
ا يحلبها، ولذلك فإِنَّ عليها  يحمي الرِّياض وإِمنَّ
ــل أَكثر من هذا مع  أَن تنتبهَ لذلك فال تسترس

سياساتِها العدوانيَّة التي لن تنفعها في 
ــد أَن ثبُت بالتَّجربة  ةً بع ءٍ أَبداً، خاصَّ ــيْ شَ
ــتوردهُ من  ــالح العالم الذي تس بأَنَّ كلَّ س
ــف دُول العالم ال يحميها من طائرةٍ  ختل مُ
ــآتها  نش ــا ومُ ــف مطاراته ــيَّرةٍ تقص مس
ــلُ للرِّياض  ــة األُخرى.   أَفض ــة واحليويَّ النفطيَّ
ها  ــي ضرعِ ــى من حليبٍ ف ــظَ مبا تبقَّ أَن حتتف
ــراءِ احلليبِ من  ــرَّ لش ــفَّ فتضط ــلَ أَن يج بْ قَ
ــعائر احلُسينيَّة  ــار الشَّ ــنطن!.   ٤/ إِنتش واش

التي حتمل رسالة عاشوراء اإلِنسانيَّة اخلالدة 
ــرعة  ــذهِ السُّ ــم وبه ــفِ دُول العال ختل ــي مُ ف
ارخ  ــديِّ الزَّينبي الصَّ ــة مصداقٌ للتح والكثاف
ــهِ في  عاوية في مجلس ــن مُ ــة يزيد ب اغي للطَّ
ــو ذِكرنا}.    ــواهللا ال متحُ ــام بقولِها (ع) {ف الشَّ
ــشء  ــو دورُ النَّ ــام ه ــر واإلِهتم ــت للنَّظ ف والالَّ
ــاء وإِقامة  ، في إِحي ــنيِ ال اجلِنسَ ــد، من كِ اجلدي
ــات والثَّقافات،  ــعائر ومبُختلف اللُّغ هذه الشَّ
ــط عصريَّة  ط ــاريع وخُ ــاللِ برامج ومش من خ
ــا  ــر ويفهمه ــا اآلخ ــل معه ــة يتفاع وإِبداعيَّ
ــرد ترامب  ــالدِ الغرب.   ٥/ ط ــرَّأي العام في ب ال

نْهُ لتقدميِ  ملستشارهِ لألَمن القومي محاولة مِ
ــببِ فشل سياساتهِ املتعلِّقة  كبش فداء بس
بامللفِّ اإلِيراني، وهو يستعدُّ لتصحيحِ مسار 
ل املُومأ إِليهِ كلَّ  ــات بعد أَن حمَّ ياس هذه السِّ
دد.   ٦/ باريس هي  ــل بهذا الصَّ ــباب الفش أَس
ــراف األُوربيَّة املوقِّعة على  اليَوم من أَكثر األَط
ــيط  ب دور الوس لة للعِ هَّ ــووي واملؤَ اإلِتِّفاق النَّ
ــغولةٌ  ــنطن، فبريطانيا مش بني طهران وواش
ــاءت  ــاكلِها الداخليَّة فضالً عن أَنَّها أَس مبش
ــا احتجزت إِحدى  ــع طهران عندم التصرُّف م
ــبٌ بها  رحَّ ــذي ال يدعها مُ ــر ال ــا، األَم ناقالتِه
ــدد.   كما أَنَّ أَملانيا  بل طهران بهذا الصَّ ــن قِ م
ة  ــباب عدَّ ــنطن ألَس ب بها عند واش رحَّ غير مُ
م  ــي تقدَّ معروفة.   ولذلك فإِنَّ الرَّئيس الفرنس
دة  قترحاتٍ محدَّ بجهود الوساطة من خاللِ مُ
ــر بني  ــات النَّظ ــب وُجه ــا تقري ــرض منه الغ
ــإِنَّ طرد الرَّئيس  ــنطن وطهران.   وبرأيي ف واش
ــاعد  ــارهِ لألَمن القومي سيس ترامب ملستش
ةً وأَنَّ  هدهِ هذا، خاصَّ ــي في جُ الرَّئيس الفرنس
ــتعدادٍ  ــى أَنَّهُ على اس ــس ترامب أَملح إِل الرَّئي
ــل عقدِ  ــروط طهران قب ــي بعضِ ش ــر ف للنَّظ
ــس روحاني.   ٧/  ــني الرَّئي ــاعٍ بينهُ وب أَيِّ اجتم
دعوة واشنطن الثوار احلوثيِّني للتَّفاوض دليلٌ 
ــارات على  ــم يحقِّقون إِنتص ــحٌ على أَنَّه واض
دوان الذي تقودهُ الرِّياض ودَولة اإلِمارات، لم  العُ
رف أَو  ضَّ الطَّ ــنطن وال لغيرِها أَن تغُ يكن لواش
تتغافل عنها.    ٨/ أَشكُّ في قدرةِ الرِّياض على 
ــيَّرة أُخرى يُطلقها  ــرة طائرات مس ل عش حتمُّ
ــة، وإِذا كانت  ــآتِها احليويَّ نش ــون ضدَّ مُ احلوثيُّ
العشرة األُولى قد أَوقفت تصدير نِصف كميَّة 
ــرة الثَّانية ستُوقف تصدير  النَّفط فإِنَّ العش
دُّ كارثةً  ــذي يُعَ ــي، وهو األَمرُ ال النِّصف املُتبقِّ

بالنِّسبةِ للرِّياض والعالَم.

حسن حامد سرداح

ــلطات احلاكمة في  ــي كل مرة تفاجئنا الس ف
اقليم كردستان بخطوات جديدة «تكشر» من 
خاللها عن انيابها التي تغرسها منذ ٢٠٠٣، في 
ــبب «التراخي» الذي ميارسه  جسد بغداد بس
ــع «أطماع»  ــي التعامل م ــة ف ــض الساس بع
ــي ارتفعت  ــي اإلقليم الت ــة احلاكمة ف العائل
ــم  كثيرًا حتى وصلت إلى اعالن املتحدث باس
ــتان بان بغداد مديونة لإلقليم  حكومة كردس
ــرقتهم  ــم من س ــى الرغ ــار دوالر، عل ب٨٠ ملي
لواردات النفط واستمرار عمليات التهريب من 
حقول كركوك ونينوى، لكن حكومة كردستان 
ــت في  تؤكد ان مدخرات موظفي االقليم ليس
ــبب قطع  ــا امنا موجودة في بغداد بس خزائنه
الرواتب خالل السنوات السابقة، وهذه سرقة 
ــوان مدخرات رواتب املوظفني، التي  جديدة بعن
ــن مديونية  ــام اخرى لتكون ضم أضيفت ألرق

وهمية «بعنق» احلكومة املركزية.
ــون «حيلة جديدة» من  ــد تكون «قصة» الدي ق
ــة املركزية  ــاع احلكوم ــلطات االقليم إلقن س

ــواردات النفط املصدر  بالتراجع عن املطالبة ب
ــة العام احلالي  ــتان منذ بداي من حقول كردس
ــة قانونية جتعل  ــن خالل ضمان صيغ ٢٠١٩، م
إسقاط الديون مقابل جتاهل الواردات وبكتاب 
ــوزراء الذي  ــس ال ــن دولة رئي ــع م ــمي موق رس
ــق الكرد  ــي لقب «صدي ــه البارزان ــق علي يطل
ــذه الصفة لم تأتي من  واملناضل العتيد»، فه
ــه حكومة املركز  ــراغ وثمنها يجب ان تدفع ف
ــى جميع  ــوق والقضاء عل ــن احلق ــازل ع بالتن
ــداد خالل  ــت لصالح بغ ــازات التي حتقق االجن
ــنوات املاضية مبلف كردستان بعد هزمية  الس
احلزب الدميقراطي وزعيمه في كركوك وافشال 
ــتفتاء الذي أنهى  مخطط االنفصال عبر االس
احالم البارزاني، بخطوة حتسب لرئيس الوزراء 

السابق حيدر العبادي.
ــن واردات النفط  ــال ع ــاءلنا قلي ــن.. لو تس لك
ــذي ترفض  ــتان وال ــول كردس ــدر من حق املص
ــاله للحكومة املركزية مقابل  سلطاتها إرس
حصة االقليم في املوازنة ورواتب املوظفني الى 
اين تذهب؟ وكيف تصرف؟، سيقول العديد من 
ــراء، بان تلك االموال تذهب خلدمة مواطني  الق
ــة  اإلجاب ــدا،  أب ــم،  رفاهيته ــادة  وزي ــم  االقلي
ــس حقيقة  ــة» لكنها تعك ــتكون «صادم س

ــان مقربني من  ــه كردستان على لس ماتعيش
ــتاني نقلوا مايدور  احلزب الدميقراطي الكردس
ــس، ليبلغونا بان  ــف الكوالي ــا خل ــن خفاي م
ــجلة كواردات للنفط نقلت  تلك االموال املس
ــع لرئيس  ــتان الدولي التاب ــرف كردس من مص
االقليم نيجرفان البارزاني الى مصرف االقليم 

التجاري، وهو بنك اهلي ميلكه رئيس احلكومة 
ــكل خفي، لتكون تلك  ــرور البارزاني بش مس
ــخصية لعائلة البارزاني  االموال «منفعة» ش

ــل ان املصرف ارتفع رصيده بداية  فقط، والدلي
ــام احلالي ٢٠١٩ الى ٢٥٠ مليار دينار بعد ان  الع
كان، ٩٦٧ مليون دينار في الوقت ذاته من العام 
ــم االموال  ــر حج ــك الزيادة تفس ــي، وتل املاض
ــكل سري الى املصرف من  التي مت حتويلها بش
ــرور النجل  ــذا يكون مس ــط، وبه واردات النف
االكبر قد «ضرب عصفورين بحجر» من جهة 
ــره، رئيس االقليم  ــم نفوذ ابن عمه وصه حج
ــرى حول  ــن جهة اخ ــي وم ــان البارزان نيجيرف
ــاب  ــه اخلاص» على حس ــى «جيب ــواردات ال ال
ــة املركزية التي  ــتان واحلكوم مواطني كردس

ستواصل «الصمت» بفضل عبد املهدي.
ــان  ونيجيرف ــرور  مس ــني  ب ــات  اخلالف ــم..  نع
ــتمرة منذ سنوات السباب ابرزها الصراع  مس
ــراد االبن االكبر  ــلطة ومحاولة انف ــى الس عل
ــني من خط  ــاد املقرب ــب وابع ــع املناص بجمي
ــرور  نيجيرفان، وهذا ماحصل بعد وصول مس
ــم ليوجه  ــس حكومة االقلي ــى منصب رئي ال
ــع الكوادر التي جاء بها صهره، و  بتغيير جمي
ــي زرعها نيجيرفان داخل  «قطع» األوصال الت
احلكومة، حتى وصلت في بعض املرات الى دعم 
ــا  ــض ضد نيجيرفان حينما كان رئيس التحري
حلكومة االقليم، ابرزها كانت التظاهرات التي 

ــهر  ــا اربيل ودهوك في ش ــهدتها محافظت ش
اذار من العام ٢٠١٨، بسبب صراع العوائل في 
كردستان تضمن مؤشرات عن تغطية وسائل 
اعالم «مرئية ومكتوبة» تابعة ملسرور البارزاني 
ــا رئيس جهاز امن  ــغل في وقته الذي كان يش
ــم، لتلك التظاهرات والتركيز عليها من  االقلي
اجل اسقاط حكومة نيجيرفان، لكن لم جتري 
الرياح مبا يشتهي مسرور واستمرت احلكومة 
ــرى في منصبه  ــات االخيرة، لي ــى االنتخاب حت
ــرقة» وابعاد اقرب  ــرى «للس ــد فرصة اخ اجلدي

خصومه عن املغامن.
ــلطات في اقليم  ــتمرار الس اخلالصة .. إن اس
ــرقة» اموال النفط تتحملها  ــتان «بس كردس
احلكومة املركزية الذي تتبع منهج «اجملاملة»، 
ــية  لكن الفرصة مازالت امام القوى السياس
ــوال وايقاف  ــك االم ــتعادة تل ــداد الس ــي بغ ف
«نهبها» عن طريق املوازنة املالية للعام ٢٠٢٠، 
ــم على  ــلطات االقلي ــر س ــروط جتب ووضع ش
تسليم جميع مابذمتها من اموال قبل ارسال 
ــبة ١٢ ٪،  ــب حصرها بنس ــا التي يج حصته
ومن دون السماح لوزير املالية بالتعامل كوزير 
ــؤال الذي البد منه :  ــتان، اخيرا .. الس لكردس

من سينتزع اموال النفط من جيب االقليم؟
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زينب فخري

ــني اإلعالم  ــه أنَّ املقارنة ب ــك في ــا ال ش ممَّ
ــاج إلى  ــي واحلاضر يحت ــيني املاض احلس
ــةٍ  ــت وبحثٍ معمق ودراس ــدٍ من الوق مزي
ــوال كان  ــي جميع األح ــن ف ــة، لك متأني
ــي القضية  ــة مفصلية ف ــالم أهمي لإلع
ــي أي ثورة  ــالم ف ــأن اإلع ــينية كش احلس
ــز  ــا يرتك ــة وأن جناحه ــة إصالحي وحرك
ة اإلعالم في  ــوَّ ــي على ق ــكل أساس بش

نشر أهدافها وترسيخ استمراريتها.
ــني ميكن أن  ــني الفترت ــرة خاطفة ب وبنظ
نقول أنَّ امللحمة احلسينية شهدت منذ 
أوائل وقوعها إعالماً مقاوماً عظيماً متثل 
ــدور العقيلة زينب من خاللها خطبتها  ب
ــة، مرتكزة  ــي كانت في الكوف األولى الت
ــع باعتبارهم من  ــب والتقري ــى التأني عل
ــم، وكان خلطبتها وقعاً  ــني بحقه العارف
ــورات كثيرة  ــالق ث ــادت إلى انط ــراً ق كبي
ــني. أما خطبتها  ــت في حركة التواب متثل
ــت مختلفة  ــام فكان ــهيرة في الش الش

احملتوى، إذ سعت فيها إلى كشف حقائق 
ومواجهة التضليل اإلعالمي الذي مورس 
ــر، عندما استقرت  في حينها. وبعد األس
ــم نُفيت  ــالم) في املدينة، ث ــا الس (عليه
ــد تغير،  ــد أن خطابها ق ــراً، جن ــا قه منه
ــلمني. وال ميكن أن  ــوم املس ــح لعم وأصب
نغفل الدور اإلعالمي  لإلمام السجاد وأثره 
ــر القضية احلسينية ومظلومية  في نش

اإلمام احلسني (عليه السالم).
ــي  الزينب ــيني  احلس ــالم  اإلع ــم  واتس
ــة  والواقعي ــدق  بالص ــجادي  والس
واالستدالل املنطقي واالستشهاد بآيات 
ــار  ــاب وإظه ــي اخلط ــدرج ف ــة والت قرآني
ــع واالتصال  ــزام باخللق الرفي القوة وااللت
اجلماهيري املباشر وتغير محتوى اخلطاب 
ــل اإلعالم  ــع اخملاطب، وواص ــر اجملتم بتغي
ــور  ــرّ العص ــى م ــه عل ــيني مهمت احلس
ــعري، فظهرت  ــاء الش ــزاً على الرث مرتك

أسماء كثيرة خلدتها قصائدها.
ــر محور  ــالم املعاص ــق باإلع ــا يتعل وفيم
ــائل اإلعالمية قد  ــد أن الوس ــة، جن املقال
تطورت وتغيرت وتنوعت منهجاً وأسلوباً، 

ومن أبرزها :
ــيلة  وس ــدّ  يع ــذي  ال ــيني  احلس ــر  املنب
ــر  إعالمية ثقافية مهمة، عمل على نش
ــا، ولتعدد  ــني ومببادئه ــورة اإلمام احلس ث
ل  ــا ما حوّ ــه؛ فإن منه ــه ومدارس مناهج

ــاب  ــة على حس ــى أداة تقليدي ــر إل املنب
ــق، وحصره وأطره  ــه ودوره العمي مضمون
له  ــم، ومنها ما حوّ باحلزن والبكاء واللط
ــينية  إلى أداة تخصصية بالقضية احلس
ــة تاريخياً،  ــرد الروايات والواقع فقط بس
ــه بني دفتي كتب التاريخ،  ــراً نفس حاش

ــده في بعده احلضاري  ومنها ما جس
ــموليةـ  اإلصالحية  ــفته الش وفلس
ــني  ــاوالً اإلمام احلس ــة، متن التنويري
ــالم) كرمز عاملي لإلصالح  (عليه الس
وتأثير ثورته على اإلنسانية مع ربطه 
ــيخ أحمد  بالقضايا العصرية، والش

الوائلي امنوذجاً.
ــرى:  األخ ــة  اإلعالمي ــيلة  والوس
ــدى كبيراً  ــي جتد ص ــات، الت اللطمي
ــراق والبلدان  ــي الع ــدى اجلمهور، ف ل
ــودة  ــيما تلك املنش ــالمية الس اإلس
باللهجة العراقية. وقد جنحت جناحاً 
ــاة احلسينية  كبيراً في ايصال املأس
ــي مع  ــل العاطف ــادة التفاع ــي زي وف
ــت جنباً  ــينية وعمل ــة احلس القضي
ــى جنب مع كتب التاريخ والروايات  إل

ــوس  ــي النف ــة ف ــذه امللحم ــيخ ه لترس
واألذهان. 

ــيلة اإلعالمية الفاعلة األخرى،  ا الوس أمَّ
ــي الفضائيات، التي متلك تأثيراً كبيراً  فه
ــتي  ــاهدين لتحكمها بحاس ــى املش عل

ــمع، ولكنها ظلت حبيسة  البصر والس
ــتهلكة تعاد سنوياً،  برامج تقليدية مس
ــب ألغلبها يجدها تبث: لطميات،  واملراق
مجالس حسينية، لقاءات، أو نقل مباشر 
للشعائر في أيام العاشر من عاشوراء أو 
األربعينية، فالفضائيات تفتقد للتجديد 

والتطور، وقد ال يجدي التلميح؛ لذا نلجأ 
ــاهدوا  ــح ونقول للفضائيات، ش للتصري
ــر،  ــز مط ــري معت ــدم املص ــج املق برنام
ــاً وأحياناً  ــلوبه في التقدمي هو واقف وأس
ترتكز برامجه على طرح األسئلة فقط!

ــيني: الكتب،  ــائل اإلعالم احلس ومن وس
وتزخر املكتبة اإلسالمية بعناوين مهمة 
ــراء واملتبضعني  ــة الق ــن لقل ــا لك منه
للكتب أصبح تأثيرها قليالً بل محصوراً 

بالباحثني.
ــيني فما زال غائباً ولم  أما املسرح احلس
ــينية،  ــتثمر من أجل امللحمة احلس يس
القليل كاملسرحية الشعرية  باستثناء 
ــاعر الكبير عبد الرزاق عبد الواحد  للش
ــرح  ــة في الثمانينات على املس املعروض
ــني ثائراً»  ــرحيتي «احلس ــي ومس الوطن
ــاعر املصري  ــهيداً» للش ــني ش و «احلس
ــرقاوي التي قدمت في  عبد الرحمن الش
القاهرة، ومبادرات خملرجني وناشطني هنا 
ــيني وعرضه  ــرح حس وهناك إلقامة مس
ــه ينطبق  ــة. والكالم ذات ــدان أوربي في بل
ــالت  ــينمائية واملسلس على األفالم الس
التي غاب عنها األدب احلسيني وتاريخه، 
ــر  ــا أثر في نش ــون له ــن أن يك وكان ميك
ــي  ف ــيخها  وترس ــينية  ــة احلس القضي
ــل أفالم:  ــر تفاصي ــن ال يذك ــان، فم األذه
ــالح  «ص ــار»،  اخملت ــر  «عم ــالة»،  «الرس
ــل التاريخي  ــي»، أو املسلس الدين األيوب
السوري «الزير سالم»، فالدعوة موجهة 
ــينما واملسرح  لوزارة الثقافة ودائرة الس
ــة وايجاد قنوات دعم  بتبني هذه القضي
ــترك مع العتبتني احلسينية  وتعاون مش

والعباسية.
ــيلة اإلعالمية األخرى التي تتسم  والوس
ــوي حتت خيمة  ــة والهدوء تنط باجلمالي
ــات  اللوح ــدت  ل وخُ ــكيلي،  التش ــن  الف

الستلهامها هذا احلدث العاملي. 
وال ميكن أن نغفل دور الصحافة في نشر 
القضية احلسينية، وهناك آالف املقاالت 
ــي تناولت الواقعة ومن  ملئات الكتّاب الت

جميع أبعادها. 
ــع  ومواق ــي  االلكترون ــالم  اإلع ــى  ويبق
ــرة  ــحة كبي ــي فس ــل االجتماع التواص
للناشطني والباحثني واإلعالميني، ولكنه 
ــالح ذو حدين يستعمل أحياناً بجهل  س
ــن واحياناً  ــني الدي ــر تعمد لتوه وعن غي

ــف احلقائق وتصيد  أخرى عن قصدٍ لتزيي
األخطاء.

ــة اإلمام  ــكاد جنزم أنَّ قضي ــي اخلتام ن وف
ــني من الناحية اإلعالمية لم تأخذ  احلس
ــت وأطرت بأطر  جم ــا الكامل، فحُ بعده
ــل التفاعل  ا جع ــكاء فقط، مَّ احلزن والب
ــوهاً،  مع الثورة ومعطياتها مبتوراً ومش
ــور التقني  ــتثمار التط ــي اس وكان ينبغ
ــرح على  ــذا األمر، ونقت ــي في ه واإلعالم
ــة  ــات املقدس ــة كالعتب ــات املعني اجله
ــيعي أن  ووزارة الثقافة وديوان الوقف الش
ــأن خدمة للدين  تأخذ دورها في هذا الش

والتاريخ واحلضارة اإلسالمية.

ِّـاذا يـُثرُيون الشـُّكوك 
ها تارةً  عون بوجهِ والطُّ
بشـَكلٍ مباشر وأُخرى 
بشـَكلٍ غري مـُباشر من 
خاللِ التعرّض لوكالئـِها 
ومعتمديها ؟

قد تكون قصة الديون 
حيلة جديدة من 
سلطات االقليم إلقناع 
الحكومة اِّـركزية 
بالرتاجع عن اِّـطالبة 
بواردات النفط اِّـصدر 
من حقول كردستان

السرت ليس سرت 
فلوس وإنما سرت 
ر أنك  نفوس وتذكّ
عـَماً يتمناها 

ِ
تملك ن

ماليني  البشر هذه 
هي نعمة السرت

اِّـلحمة الحسينية 
شهدت منذ أوائل 
وقوعها إعالماً مقاوماً 
عظيماً تمثل بدور 
العقيلة زينب (ع)
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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

ا  كثيرون تابعوا حديث الفنان ناهي مهدي املفجوع بفقدان زوجته عمّ
ــفى أثناء مرافقته  ــدان ضمير» في املستش ــاهده من إهمال و «فق ش
ــرّاً ولم يكشف مستوراً فالواقع الطبي في العراق  لزوجته. لم يذع س
ــر ناهي توصيفه بتوجيه  ــز عن وصفه املفردات املتداولة. يختص تعج
ــفى عراقي  ــأن ال يدخلوا عوائلهم الى مستش ــداء لكل العراقيني ب ن
«النهم سيموتون بدل الشفاء». يكفي أن تزور مستشفى واحداً لترى 
حجم املأساة التي حتتاج الى اعالن حالة طوارئ صحية. مدينة الطب 
ــوء اخلدمات  ــهورة بس ــابقاً باتت مش ــهرة باخلدمات س صاحبة الش
ــاهدت ذوي املرضى يبيتون عند باب  ــاخ والفساد. بأم عيني ش واالوس
ــفياتها لتلبية حاجات ذويهم املرضى  غرفة اإلنعاش في أحد مستش
ــا يبدي مدير  ــخصي، فيم ــدواء أو الغذاء أو حتى التنظيف الش من ال
ــتلزمات  ــتغرابه!! من هذا الوضع قائالً ان االدوية واملس عام املدينة اس

الطبية موجودة في املستشفى.
ــباب عدة تبدأ باإلهمال  ــفيات وراءه أس ــاوي في املستش الوضع املأس

الرسمي وتنتهي بغياب 
الضمير لدى البعض من 
العاملني فيها مبختلف 
ــرورا  م ــتوياتهم  مس
ــني اإلداري املعرقل  بالروت
ــف  والضع ــاد  والفس
احملاسبة،  وغياب  اإلداري 
ــق بعض من  ــوء خل وس
كان  ــواء  س ــني،  العامل
ــض او ذويه. ما  ــع املري م
ــن  ــب م يُطل أن  ــى  معن
ــب دواء  ــى جل ذوي املرض
أو لوازم طبية ملريضهم 
ــودة في  ــا هي موج فيم

ــتوردتها لكنها لم تدخل اخملازن  ــفى، أو أن الوزارة اس مخازن املستش
ــاً؟ ما معنى أن يتخلف الكادر الطبي عن إعطاء جرعات الدواء  أساس
ــرّض مرة إنه  ــة. قال لي املم ــباب غير منطقي ــا ألس ــض بأوقاته للمري
ــم اخلاص جرعتها من الدواء بعد  ــيعطي الوالدة الراقدة في القس س
ــل التركي. املمرضة رفضت االتصال  ــاهدة املسلس أن ينتهي من مش
ــغلنا»، وعندما تشتكي  باخملتبر جللب نتيجة التحاليل قائلة: «مو ش
ــوي منكدر نحجي وياهم ألن كل واحد وراه حزب  للمدير يقول: «شس
ــيرة». لكن بني هؤالء من يشذّ عن القاعدة ويتعامل بخلق عالٍ  أو عش

. وضمير حيٍّ
ــفيات، بل  ــاة الواقع الصحي في العراق ال تقتصر على املستش مأس
ــم الطبي اخلاص أيضاً، فكثير من األطباء يتعامل بـ»ال  متتد الى اجلس
ــانية عالية!!!» مع املرضى من خالل االبتزاز وحتميل املريض أعباء  إنس
ــع مختبرات أو  ــعار عالية عبر اتفاقات م ــر ضرورية وبأس ــراءات غي إج
ــات دون أن يردعهم أحد، ناهيك  ــعاعي والصيدلي مراكز التصوير الش
ــات وتفتك باملرضى دون اية  ــة املزورة التي متأل الصيدلي عن واقع االدوي

رقابة.
إعالن حالة طوارئ صحية هو أقل ما يجب عمله إلنقاذ حياة الناس.

NN@Ôzñ€a@b‰»”aÎ@
b‰i@Ÿn–Ì

ما معنى أن يـُطلب 
من ذوي اِّـرضى جلب 
دواء أو لوازم طبية 
ِّـريضهم فيما هي 
موجودة َّـ مخازن 
اِّـستشفى؟

سالم مشكور

_6é€a@Ú‡»„@ÔÁ@bfl@NN@Ú‘Ó‡«@âbÿœa

ÚÓ‰ÌÜ€a@ÚybÓé€a@µa@ÒÖÏ»€a@



9هموم الناس

بغداد / البينة الجديدة

ــالة  رس ــدة)  اجلدي ــة  (البين ــت  تلق
مناشدة بعثها اصحاب اكثر من (٦٢) 
معمال لصناعة الشعرية واملعكرونة 
ــدون  يناش ــات  واحملافظ ــداد  بغ ــي  ف
ــة العامة جمللس الوزراء  خاللها االمان
ــادن  ــة واملع ــان ووزارة الصناع والبرمل
واملنافذ احلدودية وكل مسؤول عراقي 
شريف وحريص على تشجيع االنتاج 
ــكل محاوالت  ــدي ل ــي بالتص الوطن
اغراق السوق مبا هو مستورد من هذه 
ــال اصحاب  ــن دول اجلوار. وق املادة  م
ــذه املادة  ــل ان انتاجهم من ه املعام
ــوق احمللية  ــد حاجة الس ــي لس يكف
ــودة  النوعية بل ان ما  ــة الى ج اضاف
ينتج محليا من الشعرية واملعكرونة 
ــن  ــر م ــل بكثي ــو افض ــة ه العراقي
املستورد.ناهيك عما يسببه استيراد 
ــال العام  ــدر للم ــن ه ــواد م ــذه امل ه
ــة التي  ــة الصعب ــتنزاف للعمل واس
نحن احوج ما نكون لها..وان اصحاب 
ــالتهم الى  ــيرون في رس املعامل يش
ــة جمللس الوزراء /  كتاب االمانة العام
ــؤون مجلس الوزراء واللجان  دائرة ش

ــي  ف  ١٨٥٥٨/١٤/١/١٠/ ش.ز.ل  ــم  املرق
ــس  ــرار مجل ــن ق ٢٠١٩/٥/٣٠ املتضم
 (٢٠١٩) ــنة  لس  (١٩٣) ــم  رق ــوزراء  ال
ــتيراد منتجات (ملح  اخلاص مبنع اس
ــعرية واملعكرونة) كما  الطعام والش
يشيرون الى قرار السيد وزير الصناعة 

ــى توصية اجلهة اخملتصة  واملعادن عل
ــر والتنظيم الصناعي/  (دائرة التطوي
ــات العراقية)  ــة املنتج ــم حماي قس
املعنية بتطبيق احكام قانون حماية 
ــنة  ــات العراقية رقم (١١) لس املنتج
ــهيل  ــات تس ــدل وتعليم (٢٠١٠) املع

ــنة ٢٠١١  تنفيذ احكامه رقم (١) لس
ــة  ــر الوقائي ــرض التدابي ــن ف املتضم
ــص طلب احلماية  النهائية فيما يخ
ــراري) النتاج  ــل الب ــدم من (معم املق
الشعرية واملعكرونة ملنتج ((شعرية)) 
ــات  واحليثي ــات  التعليم ــب  وحس

ــة بالقرار  ــي توصية اللجن ــواردة ف ال
ــاب املعامل ان  النهائي. ويؤكد اصح
ــدم تطبيق  ــؤولة عن ع اجلهات املس
ــج  ــة املنت ــة بحماي ــني اخلاص القوان
ــاس هي مديرية  احمللي بالدرجة االس
املنافذ احلدودية بسبب عدم ضبطها 
ــيطرتها  ــذ احلدودية وعدم س للمناف
على تهريب املواد املستوردة وادخالها 
ــاومات املالية  ــن طريق املس للبالد ع
ــيطرات  ــا تلعبه الس ــة الى م اضاف
ــى طول الطريق  االمنية املوجودة عل
ــن زاخو مرورا بطريق كركوك  ابتداء م
ــيارات  واملوصل حيث يتم ادخال الس
ــعرية  والش ــة  باملعكرون ــة  احململ
ــذه  ه ــا  تعرفه ــرق  بط ــتوردة  املس
اجلديدة))  جيدا.((البينة  ــيطرات  الس
ــكوى فانها تهيب  اذ تنشر هذه الش
ــن يصرخون ليل نهار دفاعا  بكل الذي
ــوا دورهم  عن املنتوج احمللي بان ميارس
الوطني ويحمون انتاجنا ويحافظون 
ــا والتي تعني  ــغيل معاملن على تش
ــغيل االف االيدي  حركة مكائنها تش
ــان ياتي الرد  ــة.. أملنا كبير ب العراقي
ــريعا الن هذه هي قضية وطنية ال  س

تقبل التأجيل.

امام انظار امانة مجلس الوزراء والصناعة والمعادن وكل مسؤول عراقي شريف

ــني احد  ١-اني صالح محمد حس
ــت احالتي الى  ــراق مت مثقفي الع
التقاعد عام (١٩٩٠) وكنت موظفا 
ــة  ــى (أ) وبصف ــة االول ــن الدرج م
ــرف فني عام وبراتب ٢٦٧,٥٠٠  مش
دينار في شركة املنصور للمقاوالت 
ــكان  واالس االعمار  لوزارة  التابعة 
 ١٩١,٥٠٠ ــدي  التقاع ــي  راتب وكان 
دينار في حني ان الراتب التقاعدي 
احلد االعلى (٢٠٠) دينار فقط وبعد 
ــدون راتب حلني  ــا ب ــالل بقين االحت
ــون التقاعد املوحد (٢٧)  صدور قان
لسنة ٢٠٠٦ ومن يومها وانا اعاني 
ــكل  ــاب راتبي بش من عدم احتس
قانوني استنادا الى القانون اعاله 
ــري (١٧٠)  ــرف لي راتب تقدي بل ص

ــدور قانون  ــف دينار   ٢- وبعد ص ال
ــة والقطاع  ــب املوظفي الدول روات
العام رقم (٢٢) لسنة (٢٠٠٨) ومن 
ــتحق راتب  ــالل هذا القانون اس خ
موظف من الدرجة االولى والبالغة 
(٩٤٨) الف دينار ولم امنح استنادا 
الى هذا القانون بل مت حتديد الراتب 
ــدي (٢٤٠) الف دينار بصفة  التقاع

تقريبية ومخالف للقانون.
ــد  ــون التقاع ــدور قان ــد ص ٣ ـ بع
املوحد رقم (٩) لسنة ٢٠١٤ وانا في 
دوامة مع احملاكم وفي اخر املطاف 
ــكوى لدى قاضي  وصلت الي الش
التحقيق حملكمة النزاهة الرصافة 
ــن خالل  ــن ضمد) وم ــاد محس (اي
ــت بطلبات  ــير التحقيق تقدم س

ــورة طيا حول  ثالثة املرفقة واملنش
ــزورة  ــخصية م ــارة الش ان االضب
وطلب كتاب االحالة على التقاعد 
ــاوالت  للمق ــور  املنص ــركة  لش
ــكان  واالس االعمار  لوزارة  التابعة 

ولكن القاضي اغلق الدعوى. 
٤- سبق ان مت صرف مخصصات 
ــة لي (٤,٥٠٠) مليون دينار  زوجي
ــي كوني  ــند قانون بدون اي س

غير متزوج .
٥- ارفق طيا صورة لدعاوي الى 
ــؤون املواطنني لعام  مكتب ش
٢٠١٦ و ٢٠١٧ و٢٠١٨ و٢٠١٩ ولم 
ــر املالية  ــى معالي وزي تصل ال

حلد االن.

@Öb������é�–�€a@Ú��z�œb��ÿ�‡�€@Û���‹�«¸a@è��‹�v�‡�€a@è��Ó�ˆâ@âb�ƒ�„a@‚b��fla

@ÚÌb‡ß@@ÊÎÜëb‰Ì@ÚÌä»í€aÎ@Ú„Îäÿ»Ωa@›flb»fl@lbzïa@Âfl@paäí»€a
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ÚÓ‰üÏ€a@Ü«b‘n€a@ÒdÓÁ@èÓˆâÎ@Úflb»€a@ÒâaÖ¸a@OÜÓëä€a@“äñfl@âbƒ„a@‚bfla
ــة  ــا املواطن ــر جريدتن ــى مق ــرت ال حض
ــن) وذكرت  ــدة (كرمية عباس حس املتقاع
ــا (٧)  ــلفة مقداره ــتلمت س ــا اس بانه
ــبعة ماليني دينار من مصرف الرشيد  س
وان  ــات  البلدي ــرين  العش ــورة  ث ــرع  ف  /
ــتة  ــم هو (٩٦,٠٠٠) س املبلغ الذي يحس
وتسعون الف دينار وكذلك اقترضت من 
مكتب الشام مبلغ (١٠٠٠) دوالر امريكي 

ومقدار االستقطاع الشهري (١٣٧) مائة 
وسبعة وثالثون الف دينار  , اي ان مجموع 
ــط  فق  (٢٣٣,٠٠٠) ــون  يك ــتقطاع  االس
ــف دينار وحني  ــة وثالثون ال ــان وثالث مائت
ذهبت الستالم راتبها التقاعدي فوجئت 
بان الراتب التقاعدي هو (٥٤) فقط اربعة 
ــون الف دينار في شهر آب ٢٠١٩  وخمس
ــب هو (١٨٢)  ــول كان الرات ــهر ايل وفي ش

مائة واثنان وثمانون الف دينار, وافادت ان 
راتبها التقاعدي الشهري هو (٥٤٤) فقط 
خمسمائة واربعة واربعون الف دينار اي 
ــلفة  ــم مبلغ القرض مع الس لو مت حس
ــتحقه هو  يكون صافي الراتب الذي تس
ــف دينار  ــر ال ــة واحد عش (٣١١) ثالثمائ
شهريا.ونحن نتساءل هل هذا اجزاء من 
خدم البلد وفقد زهرة شبابه في اخلدمة 

ــه نطالب بان يكون هنالك انصاف,  وعلي
ــات الراتب.. ومن  ــب بقية فروق واين تذه
ــاالت كثيرة  ــر ان هنالك ح الالفت للنظ
ــغ  ــتقطاع مبال ــم اس ــن يت للمتقاعدي
ــة دون وجه حق..  ــم التقاعدي من رواتبه
ــاج الى  ــرة جدا وحتت ــألة محي انها مس
ــرفاء ليعطوا  ــن كل الش ــادة م وقفة ج
ــوا الناس  كل ذي حق حقه وان ال يبخس

اشياءهم وهم ليسوا مبتفضلني عليهم 
وال هي منة منهم على املتقاعدين.

ــع هذا االمر امام  ــة اجلديدة) اذ تض (البين
ــذه  ــال له ــدون ح ــو ان جت ــم ترج انظارك
ــد مادام  ــي عون العب ــرات وان اهللا ف الثغ

العبد في عون اخيه.
كريمة عباس حسن

موبايل/٠٧٧١٤٧٨٧٥٢٣

ردت دائرة العاالقات واالعالم في وزارة الداخلية 
ــدد (٤٧٦٢) في ٢٠١٩/٩/١١ على  بكتابها ذي الع
ــم (٣٢٣٢)  ــا املرق ــا بعدده ــرته جريدتن ــا نش م
ــب  الصادر بتاريخ ٢٠١٩/٧/٢٥ بخصوص املنتس
(فراس كرمي كاظم) من سكنة محافظة واسط 
ــرطي باسم فرحان عباس  واقربائه كل من الش
والشرطي سجاد خيري فرحان والشرطي علي 

ــن اخلدمة اذ  ــان الذين مت فصلهم م خيري فرح
ــة واملالية  ــؤون االداري ــت وكالة الوزارة للش بين
ــرية / مديرية ادارة  ــوارد البش ــة ادارة امل / مديري
ــيتم النظر  ــم اعادة املراتب بانه س املراتب قس
ــا أ) من  ــم املادة (٤٧/ خامس بطلبهم بعد حس
ــنة  ــون املوازنة العامة االحتادية رقم (١) لس قان

٢٠١٩ مع وزارة املالية.

ــكرها وتقديرها  ــدم ش ــدة» تق ــة اجلدي «البين
ــة  ــان وزارة الداخلي ــي لفرس ــا العال وامتنانه
ــبو دائرة العالقات  االشاوس وبضمنهم منتس
ــره الصحيفة  واالعالم على متابعتهم ملا تنش
من موضوعات وهموم لعموم املواطنني وتتمنى 
ــم  ــي اداء واجباته ــداد ف ــق والس ــم التوفي له

فبوركت اجلهود ايها الغيارى.

 bœÜ€a@äÌãÎ@âbƒ„a@‚bfla
ــاد عبد  ــا ن ض د/٤ اداري (٦٥١٠٢٤٧٧) رش ــى مقر جريدتن حضر ال
الزهرة ياسني اسماعيل املنسوب الى ك د ب/٧ ملش آ /٢٦ فق مع/٩ 
ــو فيها من معاليكم املوافقة على نقله الى مديرية العينة/  يرج
ــانية كونه صاحب عائلة كبيرة  ــاني كحالة انس الصنف االنس
ــموله بعطفكم االبوي  ــة ويتمنى ش ــه في غاية الصعوب وظروف

واالنساني. 
رشاد عبد الزهرة ياسني /// موبايل/٠٧٨١٢٧٣١٣٨٤

@›‡»€a@äÌãÎ@âbƒ„c@‚bflc
ÚÓ«b‡nu¸a@ÊÎ˚í€aÎ

 بعثت جلريدتنا عبر البريد االلكتروني 
املواطنة نضال محمد حسن برسالة 
ــا ولدان   ــا مطلقة ولديه ــرت بانه ذك
ــره (١١)  ــد االمير عم ــام عب االول بس
ــد االمير عمره  ــنة والثاني انس عب س
ــي محافظة  ــكن ف ــنوات تس (٩) س
النجف االشرف / منطقة العباسية 
ــوان وليس لديها  ــة اس مقابل مدرس
ــع اخيها في  ــكن م ــكن وامنا تس س
ان  ــم  معاليك ــن  م ــو   وترج ــة  غرف
وتنظروا  االبوية  برعايتكم  تشملوها 
ــف بتخصيص راتب  ــا بعني العط له
ــتطيع  ــة اجتماعية لها كي تس رعاي
ــتها واوالدها. وفقكم  ان تؤمن معيش

الباري لكل عمل خير.
موبايل/ ٠٧٧١٩٣١٩٤٥٦

@äÇ‰m@Öbé–€a@Úœe
@…‡n1aÎ@Ú€ÎÜ€a@Üéu

من النافذة

ــول تتبّع مواطن  ــاد تتمحور ح ــة الفس ــرة مكافح    ان فك
الفساد اإلداري في مؤسسات الدولة اخملتلفة، والعمل على 
تغييرها باملناقشة حيناً، وباملتابعة مع ذوي صنع القرار حيناً 
ــر عبر وسائل اإلعالم إن لزم األمر، إذاً هذه مهنة  آخر، وبالنش
شاقّة ورسالة عظيمة، وقد يترتب عليها املتاعب العديدة، 
ــم واملبادئ  ــوم بذلك من ذوي القي ــن يق ــيّما إن كان م وال س
ــخة األصيلة، فهذا لن ينجو من تشهير، أو سجن أو  الراس
ــادئ والقيم، فال ضير إذاً، فهذه  مالحقة، ولكن من أجل املب
ة الشاقّة ال بدّ له  ــالة العظماء.من يضطلع بهذه املهمّ رس
ة اإلرادة، مروراً  ــوّ ــجاعة، وق ة الش من مؤهالت تنطلق من قوّ
ــعة الثقافة والعلم بالقوانني التي حتكم سير  بالوعي وس
م أعمالها، باإلضافة إلى القدرة  املؤسسات الرسميّة وتنظّ
ــات مواقفه، وال بدّ له أيضاً من قيمة الثبات  ل تبع على حتمّ
ــخصية، ويتوّج  ــدأ، واحلياديّة، وعدم وجود مآرب ش على املب
ــم واملبادئ،  ــاء احلقيقي للوطن، والقي ــك كله روح االنتم ذل
ــاد آفة  ــمي داعم ألعماله .. الفس ــدّ من توفر غطاء رس وال ب
ــاني و ال  ــد اآلفات الفتاكة التي تضرب اجملتمع اإلنس من أش
يختص بجانب واحد بل يتعداه إلى جميع جوانب احلياة في 
اجملتمع ، و الفساد بوصفه مرض خطير فإنه يقيناً ال يأتي من 
تلقاء نفسه بل البد من وجود األدوات و املقدمات التي تهيئ 
ــاره و بسط هيمنته  ــبة النتش له األرضية اخلصبة و املناس
ــاء ، و بسبب العدوى التي ميتلكها  املطلقة في أي بقعة ش

ــاك  الفت ــاء  الوب ــذا  ه
نخر جسد  فبإمكانه 
ــل  مفاص و  ــان  اإلنس
الدولة على حدٍ سواء 
ال  ــان  اإلنس ــالً  فمث
الفعال  العالج  ميتلك 
للقضاء على الفساد 
ما دام ينصاع ألهوائه 
ــيطانية و رغباته  الش
ــة  الدنيوي ــه  ملذات و 
الزائلة وقد ترك العقل 
ــح  أصب و  ــالء  العق و 
ــيراً لتلك الزخارف  أس
البالية و لعل البعض 
هم  ــيني  السياس من 
ــاد و  أول ضحايا الفس

ــا الفانية و لذلك  ــاد ألنهم قد غرتهم الدنيا و زينته اإلفس
ــاد في اجملتمع و األدهى و األمر من  ــس الفس فهؤالء هم أس
ــاد قد انتقلت إلى كافة مفاصل  ذلك كله جند عدوى الفس
ــاد و  ــن مبأمن من خطر الفس ــة التي  لم تك ــع والدول اجملتم
ــت األخضر قبل  ــاداً و أحرق ــاد فعاثت في األرض فس اإلفس
ــرارة احليف  ــذي جترع م ــد املظلوم ال ــذا البل ــس في ه الياب
ــن و التي  ــدين من املتنفذي ــاد املفس ــبب فس و الضيم بس
ــد يندى له جبني  ــلة إلى ح ــل تخبطها و إدارتها الفاش وص
ــوم من األزمات و  ــخ فما مير به العراق الي ــانية و التاري اإلنس
ــه  ــات ما هي إال نتيجة ذلك التخبط الذي يعيش االنتكاس
البلد مما أثر سلباً على املشهد العراقي برمته و لنأخذ مثالً 
ــار وغيرها  .أن  ــي واخلدمي والتعليمي واالعم ــع الصح الواق
ــلط البعض من الساسة  ــاد يقف وراءها بسبب تس الفس
ــلني أصحاب تخبط كبير في إدارة امور البالد و أيضاً  الفاش
ــراغ بل هو كونهم غير  ــل الفضيع لم يأت من ف هذا الفش
ــت إلى الكثير من  ــات التي تعرض ــني  لقيادة املؤسس مؤهل

األزمات اخلانقة.

الفساد آفة من أشد 
اآلفات الفتاكة التي 
تضرب اِّـجتمع 
اإلنساني و ال يختص 
بجانب واحد بل 
يتعداه إُّـ جميع 
جوانب الحياة َّـ 
اِّـجتمع

أحمد البياتي

@ÒÜÌÜ¶a@ÖaÜÃi@ÚÌÜ‹i@µg
ــكنة منطقة بغداد اجلديدة  اشتكى مواطنون من س
ــارع املطبك  ــكلة التجاوزات احلاصلة في ش من مش
ــاس ارزاقهم  ــب الن ــم مع ان يكس ــول هؤالء انه ويق
ــرط االلتزام  ــوا ألجل لقمة اخلبز ولكن بش وان يعتاش
ــارع ومزاحمة  ــى الش ــدم التجاوز عل ــط وع بالضواب
ــوب حملة لتنظيم  ــة بغداد اجلديدة مطل املارة.. بلدي
ــيابية  ــذي ال يؤثر على انس ــكل ال ــل هؤالء بالش عم

احلركة في الشارع.

ــن / االدارة العامة بكتابه ذي العدد (١٤٩٠) في  ــرف الرافدي    رد مص
ــرته جريدتنا بعددها املرقم (٣٢٦٠) الصادر  ٢٠١٩/٩/١٥ على ما نش
ــول احلمداني)  ــدة املواطن (رس بتاريخ ٢٠١٩/٩/١٢ بخصوص مناش
ــن من ذوي  ــق باملتقاعدي ــل, والتي تتعل ــكنة محافظة باب من س
ــع االلكتروني  ــق الدف ــة عن طري ــرع احلل ــة ف ــات اخلاص االحتياج

ومعاناتهم من التأخر في استالم رواتبهم. وفيما يلي نص الرد:
ــم الغراء لطلبات  ــه متابعة صحيفتك ــي الوقت الذي نثمن في ف
ــول احلمداني قد راجع احد  ــكاوى املواطنني نود ان نبني ان رس وش
ــم اذ يقوم  ــابه لصحيفتك ــة/٥) مدعيا انتس ــروع املصرف (احلل ف
ــهريا بزيارة هذا الفرع اثناء توزيع الرواتب ومساءلة ادارة الفرع  ش
حول اخلدمات التي يقدمها الفرع لذا يرجى ارسال تخويل السيد 
ــال احد  ــة الوزارة قبل ارس ــتحصال موافق ــول احلمداني واس رس
منتسبيكم الى احد فروعنا, ليتسنى لنا ابداء املساعدة املمكنة. 
(البينة اجلديدة) اذ تتقدم بالشكر اجلزيل ووافر االمتنان الى االدارة 
ــره  ــتمرة ملا يتم نش ــيد على متابعتهم املس العامة ملصرف الرش
في موضوعات وهموم ومشاكل املواطن العراقي والرد عليها بكل 
مهنية وشفافية امنا هو دليل على احلرص العالي في املتابعة .ونود 
ــب جلريدتنا وال هو من  ــيد رسول احلمداني ال ينتس ان نبني ان الس
العاملني في اجلريدة وامنا مواطن كبقية املواطنني ينشر شكواه.. 
ــم اجلريدة كونه ليس  ــخصيا بعدم التحدث باس وقد مت ابالغه ش
ــاكرين تعاونكم  ــة حكومية .ش ــال لها في اي دائرة او مؤسس ممث
معنا خدمة للصالح العام. ونطلب من جميع املواطنني املراجعني 

ان ال يتكلموا باسم اجلريدة جتنبا لالحراجات.

ــوزارة الداخلية بكتابه  ــب عالقات واعالم املفتش العام ل رد مكت
ــا بعددها  ــرته جريدتن ــي ٢٠١٩/٩/١٢ على ما نش ــم (٤١١) ف املرق
ــرطي  ــة ر.ع ش ــوص مقابل ــي ٢٠١٩/٨/٢٩ بخص ــم (٣٢٥٢) ف املرق
(حسني هاشم عبد علي) وبني ان السيد املفتش العام اطلع على 
املناشدة وامر مبقابلته. علما ان مكتب املفتش العام قد خصص 
يوم الثالثاء من كل اسبوع للمقابالت مع املواطنني في معسكر 
ــم (٤٠) منطقة البلديات.  ــابقا) بناية رق ــوالء (االمن العامة س ال
ــدة) تبدي تقديرها العالي الى مكتب املفتش العام  (البينة اجلدي
لوزارة الداخلية على تفاعله الصميمي في متابعة ما تنشره من 
ــاد احللول لها. بارك  ــاكل املواطنني والرد عليها وايج هموم ومش

اهللا بكل جهد مخلص خلدمة العراق والعراقيني.

ــى نظام عقود  ــة بغداد عل ــن العاملني في امان ــر لفيف م حض
ــبق ان نشرناها  ــكواهم التي س ــر ش االجور اليومية امس لنش
ــيدة امينة بغداد « ذكرى  ــدنا خاللها الس ــابق وناش في عدد س
علوش» بأن توليها اهمية استثنائية فهؤالء عددهم كبير وهم 
اصحاب عوائل وان حل مشكلتهم هو انصاف لهم مما يعانونه 
ــر  ــة .. « البينة اجلديدة» اذ تعيد نش ــية صعب من ظروف معيش
ــكلة هي محط  ــة اكيدة بأن هذه املش ــكوى فهي على ثق الش

اهتمام من يعنيه األمر ان شاء اهللا.

@aÏ–ñ„a@NN@ÖaÜÃi@Ú‰Óflc@âbƒ„a@‚bfla
ÚÓflÏÓ€a@âÏu¸a@‚bƒ„@Û‹«@¥‹flb»€a
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ــرطة  ــادي الش ــر ن  خس
ــام  ــه ضرغ ــود العب جه
مواجهة    في  إسماعيل، 
ــب  ملع ــى  عل ــدود،  احل

ــي  ف ــي،  الدول ــعب  الش
العراقي  ــدوري  ال افتتاح 

املمتاز.
ــاب  غي ــبب  س ــود  ويع
ــماعيل إلى  ــام إس ضرغ
به  ــي حلقت  الت اإلصابة 

ــوبر  الس مواجهة  خالل 
العراقي أمام الزوراء.

ــي  ف ــماعيل  إس ــال  وق
«أشعر  صحفي  تصريح 
ــأغيب  س ألنني  ــزن  باحل
عن مباراة افتتاح الدوري 

أمام احلدود».
ــة  «اإلصاب ان  ــاف  وأض
منعتني من التواجد في 
ــم اجتهادي  ــاراة   رغ املب
الوقت من  استغالل  في 
ــريعة  ــل العودة الس أج

للمستطيل األخضر».
ــماعيل  إس ــح  وأوض
ــن  ع ــارة  عب ــي  «إصابت
ــة  الركب ــي  ف ــة  كدم
تبعدني عن املالعب ملدة 
أيام، وسأكون جاهزًا   ١٠

في  ــت  الكوي ــة  ملواجه
ـــ ٣٢ بكأس  ــاب دور ال إي
محمد السادس لألندية 

األبطال».

الفريق  إداري  الصبيح  أحمد  قال 
جمعة  حلاق  إن  للكويت،  األول 
سعيد مبباراة الفريق مع الشرطة 
 ٣٢ الـ  دور  إياب  في  العراقي 
بتقرير  مرهون  العربية  للبطولة 

اجلهاز الطبي.
جمعة  أن  إلى  الصبيح  ولفت 
سعيد وفهد العنزي دخال مرحلة 
يحتاج  الذي  الوقت  في  التأهيل، 
فيه طالل فاضل للمزيد من الوقت 

بعد تعرضه لتمزق عضلي.
التي  امليداني  عمر  إصابة  أن  وبني 
الفريق  مباراة  في  لها  تعرض 
والتي  أمس  كاظمة  أمام  األخيرة 
حقق خاللها األبيض الفوز بثالثية 
على  تؤثر  ولن  بسيطة،  تبدو 

مشاركته أمام الشرطة العراقي.
األبيض  أن  إلى  الصبيح  وأشار 
سيغادر إلى العراق اجلمعة املقبل، 
أن يخوض ٣ حصص  املنتظر  ومن 
لها  املقرر  املباراة  قبل  تدريبية 
اإلثنني املقبل، الفتا إلى أن الفريق 
بعد  راحة   يوم  على  سيحصل 

مالقاة برقان وديا بالالعبني البدالء 
اليوم.

العبو  قدمه  مبا  الصبيح  وأشاد 
بعد  كاظمة  مباراة  في  الكويت 
العودة  أن  مؤكدا  بهدف،  تأخرهم 

التي حقق لها الالعبني أمر إيجابي 
لالعبي  الكبيرة  القيمة  ويؤكد 
عودتهم  وأن  السيما  العميد، 
قوي  فريق  حساب  على  جاءت 

بحجم كاظمة.

املدرب  اجلبار،  عبد  علي  أوضح 
املساعد لفريق القوة اجلوية، أن الفوز 
أمانة  على  بالدوري  األولى  املباراة  في 
نقاط  عدة  الفريق  سيمنح  بغداد،   

إيجابية، ذكرها في السطور التالية.
تصريحات  في  اجلبار،  عبد  وقال 
ملباراة  جاهز  الفريق  إن  صحفية، 
أمانة بغداد والتي يسعى من خاللها 
خطف  أولها  عوامل  لعدة  الفوز  وراء 
من  األولى  اجلولة  في  الثالث  النقاط 

املسابقة».
وأضاف ان «الفوز  يضمن لنا رفع الروح 
املعنوية بصفوف الفريق قبل مواجهة 
كأس  ببطولة  الكويتي،  الساملية 

محمد السادس لألندية االبطال.
وأوضح عبد اجلبار، أن فريق أمانة بغداد 
من الفرق الصعبة عندما يلعب على 
بأغلب  احتفاظه  عن  فضالً  ملعبه، 

العبيه واستقطاب العبني جدد.
بقيادة  الفني  اجلهاز  أن  إلى  وأشار 
اخلطة  سيضع  أوديشو،  أيوب  املدرب 
اول  في  الفوز  لتحقيق  املناسبة 

املشوار.
يذكر أن الدوري العراقي املمتاز انطلق، 
مباريات   ٦ خالل  من  األربعاء،  امس 

أبرزها بني القوة اجلوية وأمانة بغداد.

ــاء امس األربعاء، منافسات  انطلقت مس
ــم ٢٠١٩ –  ــاز ملوس ــي املمت ــدوري العراق ال
ــات بعدة مدن، بينما  ــة ٦ مباري ٢٠٢٠ بإقام

تقام اليوم ٣ مباريات فقط.
ويبقى مصير املباراة العاشرة مجهوال في 
ــاركة الطلبة  ــكوك احمليطة مبش ظل الش

في الدوري هذا املوسم.
لقاء متكافئ

املباراة األولى ستقام في ملعب النجف ما 
بني صاحب األرض والضيف الكهرباء.

ــني طرفي اللقاء  ــم التكافؤ الواضح ب  ورغ
ــم  ــتقرا من املوس لكن الكهرباء يبدو مس
ــى عبور  ــن النجف عل ــي، فيما يراه املاض
ــكر  أزمته املالية واإلعداد املثالي في معس

تركيا لتحقيق نتيجة إيجابية.
الوافد اجلديد

الوافد اجلديد للدوري املمتاز فريق القاسم 
ــب الكفل  ــط في ملع ــيصطدم بالنف س

الذي سيحتضن جمهور األول.
ــه  ــى اآلن أن ــد إل ــف اجلدي ــكلة الضي مش
ــيقود الفريق  ــه الذي س ــم مدرب لم يحس

ــيعتمد على املدرب  ــم، وس في هذا املوس
ــم جبر الذي اعتذر عن عدم  السابق جاس
ــيقود املباراة  ــتكمال املشوار لكنه س اس

األولى.
أما النفط فيطمح لبداية جيدة مع املدرب 

اخلبير الدكتور يحيى علوان.
ديربي منتظر

ــم  ــاءت األقدار أن تكون انطالقة املوس ش

ــاره  وج ــط  الوس ــط  نف ــع  يجم ــي  بديرب
ــي ملعب  ــتكون ف ــاراة س ــة، واملب الديواني
ــوع ملعب  ــبب خض ــوي بس ــالء الثان كرب

النجف الدولي لعملية صيانة.
ــم بطموحات  ــط يدخل املوس  نفط الوس
ــاد  األمج ــتعادة  اس ــي  ف ــل  ويأم ــرة  كبي
ــيكون  ــى اللقب، بينما س ــة عل واملنافس
اللقاء اختبار صعب ملدرب الديوانية صادق 

سعدون.
مباراة حتدي

ــاراة التحدي  ــداد مب ــة بغ ــيخوض أمان س
ــتقر  ــة املس ــوة اجلوي ــه الق ــا يواج عندم

بشكل كبير.
ــتكون في ملعب بغداد،  ورغم أن املباراة س
لكن القوة اجلوية املرشح للمنافسة على 
اللقب يريد بداية تسعد جلماهيره ومتنحه 

الدافع املعنوي الالزم للتألق.
حامل اللقب

ــابقة من املوسم املاضي،  حامل لقب املس
ــيخوض اختبارا سهال  ــرطة س فريق الش
ــدود في ملعب  ــة فريق احل ــبيا مبواجه نس

الشعب الدولي.
 املهمة ستكون معقدة على مدرب احلدود 
ــادرة عدد  ــذي عانى من مغ ــر جبار ال مظف
ــم املاضي،  ــد املوس ــن العبيه بع ــر م كبي
وفريقه اجلديد يحتاج إلى الوقت لتحقيق 

االنسجام.
مواجهة مفتوحة

ــات  الصناع ــه  وضيف ــرخ  الك ــاراة  مب
ــة  مفتوح ــة  مواجه ــد  تع ــة  الكهربائي
ــتوى  ــاالت، لتقارب مس ــى كل االحتم عل

الفريقني.
ــعى  ــرخ هو فريق جتددت صفوفه ويس الك
ــا  بينم ــع،  اجلمي ــني  ب ــجام  االنس ــق  خلل
ــن إصابة ٤ العبني من  الصناعات يعاني م
اخلط اخللفي، لكن احلظوظ تعد متساوية 

وفق ظروف وحتضيرات الفريقني.
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الوطني  املنتخب  جنم  ابدى 
ونادي الشرطة، صفاء هادي، 
اطفال  جتاه  انسانياً  موقفاً 
في  السرطان  مبرض  مصابني 

احدى مستشفيات بغداد.
ظهر  املرضى،  االطفال  احد 
قبل  التلفاز  شاشات  على 
يتمنى  بإنه  وقال  يومني 

مشاهدة الالعب صفاء هادي 
والتقاط صورة معه كونه من 

اشد املعجبني بالالعب.
وتوجه هادي،  الثالثاء املاضي، 
الطفل  مستشفى  الى 
ليلبي  الطب  مدينة  في 
إطلع  حيث  الطفل،  مطلب 
هناك  االطفال  وضع  على 
ليتخذ  الصحية،  وحالتهم 
موقفاً انسانياً بالتبرع مببلغ 

مالي لهؤالء االطفال.
يذكر ان هادي يعد من الركائز 
تشكيلة  في  االساسية 
الوطني  املنتخب  مدرب 
كاتانيتش  سريتشكو 
صفوف  الى  حديثاً  وانتقل 
قادماً  الشرطة  الدوري  بطل 
االنتقاالت  في  الزوراء  من 

الصيفية اجلارية.

 بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 

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

زوروا موقعنا على االنرتنت:

WWW.albayyna-new.com Ú����ôbÌ@ä€a

 بغداد / 

 بغداد / 

نبض الشارع

ألن  املسلمات  من  صار  القدم  كرة  احتاد  في  يحدث  ما 
االخرين  ما جعل  وهذا  اختها)  لعنت  امة  دخلت  (كلما 
مسعود  اخلالق  عبد  بقيادة  لالحتاد  مؤيد  بني  يلهثون 
ومن خلفه وخصمهم احلالي الكابنت عدنان درجال ومن 
يسانده فمن سيحسم اجلدل وينهي هذه املعاناة التي 

تعيشها كرتنا ؟ 
عندما اجريت االنتخابات االخيرة توقعنا خيرا وان رياح 
بحيث  عليه  ماهو  على  بقي  احلال  لكن  قادمة  التغيير 
وفاز شرار حيدر  ابعدوا جميع جنوم منتخبنا من االحتاد 
فقط وكان فوزه لغما كي اليصل النجم يونس محمود 
كرة  احتاد  لرئيس  كنائب  منصبه  ترك  ما  سرعان  ولكن 
اوراق  من  درجال  عدنان  الكابنت  قدمه  ما  لكن   ، القدم 
لالحتاد ويقول بان هناك من  زور هذا االوراق كي يبعدوه عن 
الترشيح فتخيل ياجمهورنا العزيز كيف اوصلونا هؤالء 
القائمون على كرتنا ، فبأي حق قاموا بهذه العمل ؟ وبناءً 
على ذلك قد سارع  درجال برفع دعوى قضائية حملكمة 
الكاس ضد االحتاد واتهم اشخاصا بانهم قد زوروا اوراقا 
العراقية  للمحاكم  قدم  وايضا  درجال  للكابنت  رسمية 
نفس الدعوى التي تعرف بالنزاهة واحلكمة واعطاء احلق 

فهل   ، الصحابه 
من املعقول ونحن 
العقلية  بهذه 
بكرتنا  نصل  ان 
دول  مصاف  الى 
املتقدمة  العالم 
القدم؟  كرة  في 
اكيد ال، كاننا في 
بلد ليس فيه فيه 
قانون ويجب على 
العراقي  القضاء 
بحزم  التعامل 

العقوبات  اشد  وانزال  التزوير  وجد  ان  القضية  هذه  مع 
العراق  بان  العالم  دول  امام  نتعرى  جعلنا  ماجرى  كون 

يقاد باناس (مزورجية) .
يخوضون  فالناشؤون  حاسمة  مراحل  في  منتخباتنا 
استحقاق  ايضا  لديه  والشباب  اسيا  كاس  تصفيات 
دخل  االول  الوطني  املنتخب  الكبرى  والطامة  واالوملبي 
معترك التصفيات ولديه مباراة حاسمة فما يجري االن 
سوف يؤثر على نتائج منتخبنا وما فيه يكفيه بسبب 
بني  ونحن  تشكيلة  على  الثبات  وعدم  مدربه  تخبط 
ان  الهاوية.    حافة  على  صارت  كرتنا  ودرجال  مسعود 
ومفاوضات كي  اجتماعات  املاضية من  االيام  في  دار  ما 
يستقيل االحتاد احلالي وتشكيل هيئة مؤقتة حلني اجراء 
باشياء خطيرة كون  ينذر  وهذا  بالفشل  باء  االنتخابات 
تريد اخلير لكرتنا  اناس ال  تزداد وهناك  الصراعات سوف 
من الداخل ملصاحلهم اخلاصة ومن اخلارج البعاد منتخبنا 
عن املنافسات التي مللنا من الفشل في تصفيات مرة 

بعد اخرى واذا بقي هذا احلال لن نرى كاس العالم ابدا .

@Öb§¸a@Ú€b‘nça
@Úflâb»€a@ÛôÏ–€aÎ

هشام كاطع الدلفي 
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@Âfl@ÖaÜÃi@Ú„bflc@ZÚÌÏ¶a@lâÜfl
@Èj»‹fl@Û‹«@Új»ñ€a@÷ä–€a

@@Úüäí€a@ÚËuaÏfl@›j”@¥ibñΩa@—”Ïfl@—íÿÌ@oÌÏÿ€a
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في  املسابقات  جلنة  رئيس  نائب  القدم  لكرة  العراقي  االحتاد  رئيس  شارك 
قد أمس مبقر  االحتاد االسيوي عبد اخلالق مسعود، في االجتماع األول الذي عُ
االحتاد القاري في العاصمة املاليزية كواالملبور برئاسة تران كووك توان رئيس 

اللجنة وبحضور كافة األعضاء.
آسيا  كأس  نهائيات  الستضافة  أوزبكستان  اختيار  االجتماع  خالل  ومت 
واختيار   ،٢٠٢٠ األول  تشرين   ٣١ إلى   ١٤ من  للفترة  عاماً   ١٩ حتت  للشباب 
للفترة  عاماً   ١٦ حتت  للناشئني  آسيا  كأس  نهائيات  الستضافة  البحرين 
بطولة كأس  بإقامة  اللجنة  ٢٠٢٠.وأوصت  األول  تشرين   ٣ إلى  ايلول   ١٦ من 
التضامن اآلسيوي، من أجل منح الفرصة للمنتخبات العشرة األقل تصنيفاً 
املشتركة  اآلسيوية  التصفيات  في  األول  الدور  من  منتخبات خرجت  (ستة 
في  البطولة  تقام  وسوف  الثاني)،  الدور  من  تخرج  التي  األربعة  واملنتخبات 

الفترة من ٣٠ تشرين الثاني ولغاية ١٣ كانون األول ٢٠٢٠.

@Ú–ÓöΩa@ÊaÜ‹j€a@Â‹»Ì@ÏÓç�a
¥˜ëb‰€aÎ@lbjí‹€@bÓçe@pbÓˆbË‰€

تنويهاً حول  نفط ميسان،  نادي  أصدر 
ضمن  الطلبة  أمام  املؤجلة  مباراته 
الدوري  من  األولى  اجلولة  منافسات 

العراقي املمتاز لكرة القدم.
امس  املباراة  إقامة  املقرر  من  وكان 
األربعاء، لكن جلنة املسابقات في احتاد 

صدور  حلني  اللقاء  تأجيل  قررت  الكرة، 
ديون  قضية  بشأن  النهائي  القرار 
الرخصة  على  وحصوله  الطلبة  نادي 

للمشاركة في الدوري املمتاز.
وذكر النادي في بيان   أن «مباراة اليوم 
مت  الطلبة،  وضيفه  ميسان  نفط  بني 
وسيصدر  رسمي،  بشكل  تأجيلها 
التراخيص  جلنة  قرار  اخلميس  اليوم 

املمتاز  الدوري  في  الطلبة  بقاء  بشأن 
من عدمه».

حال  «في  أنه  بيانه،  في  النادي  وبني 
املباراة  فإن  بالبقاء  للطلبة  السماح 
وفي  املقبل  السبت  يوم  جترى  سوف 
سوف  املباراة  فإن  السماح  عدم  حال 

تؤجل إلى إشعار آخر».

Új‹�€a@‚bflc@Èmaâbjfl@›Óudm@fiÏy@�bËÌÏ‰m@âÜñÌ@ÊbéÓfl@¡–„

اعلن مصدر مسؤول في اللجنة االوملبية الوطنية 
العراقية، عدم صحة االخبار املتداولة في وكاالت 
االنباء بخصوص مغادرة الكابنت رعد حمودي الى 
احتجاجا  العراق  الى  مجددا  عودته  وعدم  االردن 
رئيس جلنة  يتخذها  التي  االدارية  االجراءات  على 

القرار ١٤٠.
للجنة  االعالمي  للمكتب  بيان  في  املصدر  وذكر 
ان  منه،  نسخة  نيوز،  السومرية  تلقت  االوملبية، 
وذلك  امس  يوم  صباح  العراق  غادر  قد  «حمودي 
حلضور فعاليات بطولة العالم لرفع االثقال التي 
ستجري في العاصمة التايلندية بانكوك للفترة 

من ١٨-٢٧ ايلول اجلاري وذلك في اطار تقدمي الدعم 
املعنوي البطال املنتخب العراقي لرفع االثقال في 

هذه احملفل العاملي الكبير».
«توخي  ضرورة  على  تاكيده  املصدر  واختتم 
وسائل االعالم في نشر احلقائق وعدم اشاعة اية 
وجود  عدم  نؤكد  ذاته  الوقت  ،وفي  كاذبة  اخبار 
ووكيل  حمودي  رعد  الكابنت  بني  تقاطعات  اية 
 ١٤٠ القرار  جلنة  ورئيس  والرياضة  الشباب  وزارة 
الكابنت عصام الديوان وهناك تفاهمات مشتركة 
اللجنة  عمل  تعترض  التي  املعوقات  جميع  حلل 
للرياضة  خدمة  الرياضية  واالحتادات  االوملبية 

العراقية».

ÖÏª@Ü«â@âÏö°@fib‘q¸a@…œä€@%b»€a@Ú€Ï�i@ø@÷aä»€a

فهل من اِّـعقول ونحن بهذه 
العقلية ان نصل بكرتنا اُّـ 
مصاف دول العالم اِّـتقدمة َّـ 
كرة القدم ؟ اكيد ال، كاننا َّـ بلد 
اليوجد فيه قانون ويجب على 
القضاء العراقي التعامل بحزم 
مع هذه القضية 
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ــة في مصر  ــة الفاطمي ــت الدول تأسس
ــد عصرها من  ـــ/٩٦٩م، ويع ــنة ٣٥٧ه س
ــالمي بحيث ان  ــور الفن اإلس أزهى عص
القاهرة مازالت حتمل اسم (قاهرة املعز) 
وقد وصف الرحالة ناصر خسرو القاهرة 
ــت  ــو وصف ــه (ل ــذاك بقول ــا آن وعظمته
ــي كثير من الناس  هذه االعياد ملا صدقن
ولرموني باملبالغة واالغراق). إن الفاطميني 
ــد قدومهم من  ــي مصر عن ــم يجدوا ف ل
ــرة لكي تكون  ــمال افريقيا كتبا كثي ش
نواة ملكتبتهم العظيمة، ولكن رغبتهم 
ــة الدولة العباسية  االكيدة في منافس
وتشجيعهم للعلماء واالدباء والشعراء 
وتقريبهم واتخاذهم اياهم صحفا حية 
تلهج بذكرهم، فضال عن روح التسامح 
ــي اكثر ايام  ــود البالد ف ــي كانت تس الت
ــأنه ان  ــك من ش ــم، كان كل ذل حكمه
يشجع احلركة العلمية واالدبية. توصف 
خزانة القصر الفاطمية بأن فيها أربعني 

ــم يحتوي على رفوف  ــماً، وكل قس قس
عديدة مقطعة بحواجز، وعلى كل جانب 
ــم  باب مقفل مبفصالت وقفل، منها قس

ــر الف كتاب في العلوم  فيه ثمانية عش
ــي اخلزانة  ــت جملة ما ف ــة، وبلغ القدمي
ــتمائة الف  ــب نحو مليون وس من الكت

ــك العصر من فقه  في مختلف علوم ذل
ــير امللوك  ونحو ولغة وحديث وتاريخ وس
ــات والكيمياء  ــوم والروحاني وعلم النج
ــؤونها،  ــا. وكان لها عامل يدير ش وغيره
ــوم هو  ــرّاش يق ــب، وف ــاخون للكت ونس
ــهر على  ــا والس ــاعدوه بتنظيمه ومس
ــل املعزيزي  ــالمة محتوياتها، وقد نق س
ــه لم يكن في  ــن ابن ابي طي ان املؤرخ ع
ــالم دار كتب اعظم من  ــع بالد االس جمي
ــي القاهرة. وكثيرا  التي كانت بالقصر ف
ــزورون  ي ــون  الفاطمي ــاء  اخللف كان  ــا  م
ــد منهم  ــذ كل واح ــة، يتخ ــذه اخلزان ه
ــل  ــة، وميث ــة منصوب ــوق دك ــه ف مجلس
ــة، ويعرض  ــدي اخلليفة أمني اخلزان بني ي
عليه نوادر كتبها ويقترح عليه أيضا ما 
ــتريه لها من كتب، وغالبا ما يحمل  يش
ــه عند خروجه منها ما يريد  اخلليفة مع
ــاص. وكان جتار  ــه اخل ــه في مجلس قراءت
ــؤولي اخلزانة  ــب يعرضون على مس الكت

ــي يعثرون عليها، وكانت  اندر الكتب الت
ــرة،  ــة كبي ــص بعناي ــم تغم معروضاته
ــزي ان رجال حمل الى العزيز  ويذكر املقري
ــخة من كتاب تاريخ  باهللا الفاطمي نس
ــتراها مبئة دينار، فامر العزيز  الطبري اش
ــة فاخرجوا من اخلزائن  باهللا امناء املكتب
ــرين نسخة منه, منها  ما ينيف عن عش
ــدث ان ذكر  ــري، وح ــخة بخط الطب نس
ــد, فوجد العزيز  ــرة البن دري كتاب اجلمه

منه مئة نسخة في اخلزانة.
تعرضت اخلزانة الى مأساتني، االولى في 
زمن املستنصر باهللا الفاطمي (٤٥٧-٤٦٤) 
ــم الشدة العظمى  هـ وهي ما عرف باس
ــام اجلند  ــببت قي ــة التي س ــي اجملاع وه
الترك باعمال عنف ونهب قصر اخلليفة 
وما يحتويه من كنوز، وكان نصيب خزانة 
الكتب كبيرا وبالرغم من ذلك كله فقد 
ــن القصر الداخلية كتب  بقيت في خزائ
ــتطاع  ــد العبث واس ــل اليها ي ــم تص ل

ــام العجاف  ــك االي ــد تل ــون بع الفاطمي
ــدوه فيها. واما  ــوا بعض ما فق ان يعوض
ــي عهد صالح  ــة فهي ف ــاة الثاني املأس
ــى الدولة  ــي الذي قضى عل ــن االيوب الدي
الفاطمية سنة ٥٦٧هـ/١١٧١م، وقد كتب 
ــامة في كتابه الشهير (الروضتني  ابو ش
ــع الكتب في  ــار الدولتني) ان بي ــي اخب ف
ــبوع، وكانت  القصر كان له يومان باالس
ــان، وقد قبل  ــاع بارخص االثم الكتب تب
لالمير بهاء الدين قراقوش متولي القصر 
وصاحب االمر والنهي فيه، وهي املضروب 
فيه املثل (حكم قراقوش: ان هذه الكتب 
ــث والبد من تهويتها..  قد عاث فيها الع
ــه  ل ــرة  ــاً ال خب تركي ــر  الوزي ــذا  وكان ه
بالكتب، وال دراية له باسفار االدب) وكان 
ــار الكتب.وقد  ــة من جت ــذا القول حيل ه
ــى نفائس ما  ــتولى اجلند واالمراء عل اس
ــب، وكان البعض منهم  ــي خزانة الكت ف
ــونها  ــذون من جلودها احذية يلبس يتخ

ــني ان فيها كالم  ــراق ورقها قائل بعد اح
املشارقة الذي يخالف مذهبهم، واهمل 
عدد كبير من الكتب سفت عليه الرياح 
ــت باقية في زمن  ــراب, فصار تالال كان الت
ــمى  ـــ وكانت تس ــزي (٧٦٦-٨٤٥) ه املقري

تالل الكتب..
ــة في  ــل مدرس ــي الفاض ــس القاض اس
ــماها  ــنة (٥٨٠) هـ س ــن االيوبيني س زم
ــد اوقفها على  ــة وق ــة الفاضلي باملدرس
واملالكية  ــافعية  الش الفقهاء  طائفتي 
واشترى لها مائة الف مجلد من الكتب 
ــن خزائن الفاطميني،  التي كانت تباع م
ــزي بقوله (ان  ــا اخبرنا به املقري ومصيره
ــع الغالء  ــت بها ملا وق ــة التي كان الطلب
ــنة اربع وتسعني وستمائة..  مبصر في س
مسهم الضر, فصاروا يبيعون كل مجلد 
ــب معظم ما كان  ــف خبز حتى ذه برغي
فيها من الكتب) ولهذا حالفنا التخلف 

ليومنا هذا.

البينة الجديدة / عبد الستار محسن
ــل املهندس  ــر النق ــد وزي ــوء تأكي ــي ض ف
ــوض بواقع  ــي باهض للنه ــد اهللا لعيب عب
ــكك بكل مفاصلها ترأس مدير عام  الس
ــواد كاظم  ــب ج ــتاذ طال ــكك االس الس
ــعا ضم مديري  ــيني اجتماعا موس احلس
أقسام الشركة كافة ملناقشة جملة من 
ــرادات وتقليل  ــا تعظيم اإلي ــور اهمه االم
ــن اكثر من  ــن خالل البحث ع النفقات م
منفذ تسويقي فضال عن مناقشة  منهاج 
ــام ٢٠١٩ وتنفيذ  ــتثمارية لع اخلطة االس
ــائل  ــج اخلطة. وطرح  املس ــل برنام مراح

ــة االجتماع حللحلتها  الهامة على طاول
ــبة  ملواصلة العمل  ــاذ قرارات مناس واتخ
في سبيل حتقيق الهدف املنشود لالرتقاء 
ــيما  ــكك  وفق الضوابط. الس بواقع الس
ــام كافة  توجيه املدير العام ملديري األقس
ــدرات للعمل  ــز الق ــة وتعزي ــأن تهيئ بش
ــبني  املنتس ــني  ب ــترك  املش ــي  التضامن
ــذ برنامج اخلطط  ــدؤوب لتنفي والعمل ال
ــة ضمن  ــاريع املدون ــع املش ــذ جمي بتنفي
ــي تنعكس  ــال األخرى الت ــة واألعم اخلط
ــن  للمواط ــة  املقدم ــات  للخدم ــا  إيجاب
الكرمي. كما متت مناقشة عملية تسهيل 
إجراءات معامالت املتقاعدين بدون تأخير 

ــام األفراد وإعطاء كل موظف  وتفعيل نظ
استحقاقه للعالوة بدون تأخير وان يكون 
ــتقبال  باالضافة الى  ــل به مس نهج يعم
ــتجابة لطلبات املوظفني لترويجها  االس
ــم واتخاذ  ــض منه ــنب عن البع ــع الغ ورف
ــراءات الالزمة وفق الضوابط واألصول  اإلج
وعلى ان تكون األبواب مفتوحة الستقبال 
ــاة اجلانب  ــع مراع ــرح م ــكوى ومقت أي ش
االنساني. كما اكد ضرورة حتفيز املوظفني 
على كافة األصعدة بإجناز األعمال املوكلة 
ــه  ــز بعمل ــف املتمي ــم املوظ ــم وتقيي له
ــاق وتعزيز اإلبداع  ــة تقليل اإلنف من ناحي
ــكر وتقدير للجهد  ــآت وش ومنحه مكاف

ــيكون سياق  املتميز وكموظف مثالي وس
ــة يتم  ــام الهام ــق واالقس ــل للمناط عم
ــهر. ووجه ايضا بادامة  ــيح كل ش الترش
العربات وقاطرات DMU والشاحنات لزيادة 
حجم طاقة النقل وتعظيم املوارد املالية. 
ــرار اللجنة الوزارية االقتصادية  وتفعيل ق
ــا ومطالبة  ــكك ناقال وطني ــار الس باعتب
ــويقي لهذا اجلانب  ــع بالعمل التس اجلمي
ــى الدوائر  ــالل االنفتاح عل ــوي من خ احلي
ــتوردين وشركات  احلكومية والتجار واملس
ــياحة بالنقل عبر قطارات  ــفر والس الس
ــكك ملا تتميز به من نقل آمن وسريع  الس

وأسعار زهيدة.
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معن حمدان علي
ــعوب العالم جمعاء، وهي اصدق تعبير عن حالة  ــالمي ال تختلف عن مثيالتها لدى مختلف ش ــود في تاريخنا العربي واالس الصفحات الس
اغماءة في العقل, وحماقات االنسان غالبا ما تنتج العنف الن االغماءة تفقده كل اسلحته االنسانية وال يبقى لديه سوى االنياب واالظافر!! 

وقصة املكتبة الفاطمية في مصر وما آلت اليه هي احدى تلك الصفحات، وقصتها باختصار هي:
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قصة المكتبة الفاطمية .. بين البداية والنهاية
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 عالن مناقصة  ا                  
                          بموجب وثائق العطاء القياسية للمناقصات التنافسية العامة لعقود تجهيز السلع                  

 استثماري ) / ٢٠١٩/  ١١٦ رقم المناقصة (                                        
    كركوكمحافظة /  تأهيل في قضاء الحويجةتجهيز محوالت مع ملحقات ومواد  :اسم المناقصة  

/ استثماري) ١١٦/٢٠١٩يسر صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات اإلرهابية اإلعالن للمرة االولى عن المناقصة العامة رقم (
قدمي العطاءات المؤهلين وذوي والدعوة عامة لم ٢٠١٩عام  كركوكضمن تخصيصات موازنة الصندوق بتبويب الخطة االستثمارية لمحافظة 

   )   كركوكمحافظة /  تجهيز محوالت مع ملحقات ومواد تأهيل في قضاء الحويجة (الخبرة لتقديم عطاءاتهم تنفيذ مشروع
 .يوم )٤٥(وبمدة تنفيذ  دينار) ٣٢٩,٤٢٧,٠٠٠(بكلفة تخمينية اجمالية قدرها 

 ) كهرباء( سيتم العمل وفق األلية المعتمدة للمناقصات التنافسية العامة والتي تتيح لكافة مقدمي العطاءات المؤهلين ضمن االختصاص  -١
الصادرة وفق معايير المسجلين في وزارة التخطيط او حاملي هوية الغرف التجارية (استيراد وتصدير) والدرجة (رابعة)  (الخامسة)والدرجة 

 تجارة او الشركات األجنبية المسجلة في وزارة التجارة / مسجل الشركات / في العراق لشراء وثائق المناقصة.وزارة ال
صندوق إعادة اعمار  المناطق المتضررة من  [على مقدمي العطاء المؤهلين والراغبين في الحصول على معلومات إضافية االتصال بالعنوان  -٢

يوم . وسيعقد مؤتمر فني لإلجابة على استفسارات الشركات )ظهرا ٢ –صباحا  ٨(خالل ساعات الدوام الرسمي  ]العمليات اإلرهابية 
 .مقر الصندوقفي الساعة ( العاشرة ) صباحا  ٢٥/٩/٢٠١٩) الموافق  االربعاء(

                                                                                                                                                                                                                                                               -متطلبات التأهيل المطلوبة:   -٣
 رفة التجارة، مدة نفاذية ومبلغ التأمينات األولية. الموقف القانوني: اختصاص ونفاذية هوية تصنيف المقاولين او هوية غ -
 الموقف المالي: الحسابات الختامية ومعدل االيراد السنوي والسيولة النقدية. -
 ) السابقة.٧المتطلبات الفنية: خبرة تخصصية بتنفيذ مشاريع مماثلة من حيث الكلفة والنوع وحجم العمل وتعقيداته للسنوات ( -

الف دينار عراقي غير قابل للرد ويتم البيع  مائتان)  ٢٠٠,٠٠٠بين بالتقديم شراء وثائق المناقصة لقاء مبلغ قدره ( مقدمي العطاءات الراغ -٤
ظهرا) ابتداء من تاريخ نشر إعالن المناقصة في الصحف المحلية ولغاية نهاية  ٢ –صباحا  ٨لوثائق المناقصة في أوقات الدوام الرسمي (

 الدوام الرسمي لليوم الذي يسبق يوم الغلق.
يتم تسليم العطاءات الى مقرر لجنة فتح العطاءات ووضعها في صندوق العطاءات من قبل المدراء المفوضين للشركات او من يمثلهم في مقر  -٥

) الموافق لخميسابعد الظهر) الثانية بعد الظهر من يوم ( ٢الساعة ( [آخر موعد للتقديم وان المدرج ادناه وان الدائرة ولنفس العن
سوف ترفض وال تودع في صندوق والتقديم بالبريد االلكتروني غير مسموح، وان كافة العطاءات المتأخرة عن الموعد المحدد  ] ٣/١٠/٢٠١٩

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

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

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

 –شارع الوزراء  –الجادرية  –بغداد { عنوان مقر الدائرة / صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات اإلرهابية / العنوان التالي  -٨
 .}١١دار رقم

 .٢٠١٩ضمن الموازنة العامة للخطة االستثمارية لعام  عيحق ألدارة الصندوق الغاء المناقصة او اإلحالة في حالة عدم أدراج المشرو  -٩
 على مقدمي العطاء تقديم الوثائق التالية:-: مالحظة

 وصل شراء وثائق المناقصة.   - أ
سجلة في هوية تصنيف المقاولين الصادرة من وزارة التخطيط او هوية الغرف التجارية الصادرة وفق معايير وزارة التجارة او الشركات األجنبية الم  - ب

 .٢٠١٩وزارة التجارة في العراق لشراء وثائق المناقصة مجددة ونافذة لعام 
 ضرائب / قسم الشركات معنون الى صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات اإلرهابية.كتاب براءة ذمة الشركة صادر من الهيئة العامة لل -ج    
 قائمة باإلعمال المماثلة (ويعتمد في ذلك على كتب اإلنجاز الرسمية معززة بنسخ من العقود). -ح 

 مصدق من مجلس المهنة.موقعة من قبل محاسب قانوني و (لثالث سنوات متتالية)تقديم الحسابات الختامية  -ه  
 بطاقة السكن. +مستمسكات المدير المفوض الثبوتية (هوية األحوال المدنية + شهادة الجنسية العراقية) او (البطاقة الموحدة ان وجدت)  -و   
 
 

 

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

 ) / استثماري ٢٠١٩/   ٥١١اعالن مناقصة  رقم (
 بموجب وثيقة المناقصة القياسية لتنفيذ عقود االشغال الصغيرة                                   

  االنبارمحافظة /  الخدمي في منطقة الخمسة كيلو  الشارعاعادة تأهيل اسم المناقصة:               
/ استثماري) ٢٠١٩/ ١١٥(قم  يسر صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات اإلرهابية باإلعالن للمرة األولى عن المناقصة العامة ر

والدعوة عامة لمقدمي العطاءات المؤهلين وذوي  ٢٠١٩عام  االنبارضمن تخصيصات موازنة الصندوق بتبويب الخطة االستثمارية لمحافظة 
 :) يوم٠٨١(وبمدة تنفيذ  ) دينار١,٨٤٢,٥٠٠,٠٠٠(الخبرة لتقديم عطاءاتهم تنفيذ المناقصة بكلفة تخمينية اجمالية قدرها 

 ) مدني( سيتم العمل وفق األلية المعتمدة للمناقصات التنافسية العامة والتي تتيح لكافة مقدمي العطاءات المؤهلين ضمن االختصاص   -١
المسجلين في وزارة التخطيط او الشركات األجنبية المسجلة في وزارة التجارة / مسجل الشركات في العراق لشراء وثائق  ) خامسة(والدرجة 
 المناقصة.

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

 .مقر الصندوقفي الساعة ( العاشرة ) صباحا  ٩/٢٠١٩ / ٢٥  الموافق 
                                                                                                                                                                                                                                                               -متطلبات التأهيل المطلوبة:   -٣

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

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

 اية نهاية الدوام الرسمي لليوم الذي يسبق يوم الغلق.ولغ
يتم تسليم العطاءات الى مقرر لجنة فتح العطاءات ووضعها في صندوق العطاءات من قبل المدراء المفوضين للشركات او من يمثلهم في مقر  -٥

  ١٠ /  ٣ ) الموافقالخميسانية بعد الظهر يوم (بعد الظهر) الث ٢الساعة ( [آخر موعد للتقديم الدائرة ولنفس العنوان المدرج ادناه وان 
والتقديم بالبريد االلكتروني غير مسموح، وان كافة العطاءات المتأخرة عن الموعد المحدد سوف ترفض وال تودع في صندوق  ٢٠١٩/

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

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

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

دار  –شارع الوزراء –الجادرية  –ق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات اإلرهابية/العنوان التالي بغداد عنوان مقر الدائرة/صندو -٨
 .}١١رقم

 .٢٠١٩يحق ألدارة الصندوق الغاء المناقصة او اإلحالة في حالة عدم أدراج المشروع ضمن الموازنة العامة للخطة االستثمارية لعام  -٩
 العطاء تقديم الوثائق التالية:على مقدمي -: مالحظة

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

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

 قائمة باإلعمال المماثلة (ويعتمد في ذلك على كتب اإلنجاز الرسمية معززة بنسخ من العقود). -ح 
 الث سنوات متتالية.الحسابات الختامية لث -ه  
 مستمسكات المدير المفوض الثبوتية (هوية األحوال المدنية + شهادة الجنسية العراقية) او (البطاقة الموحدة ان وجدت) + بطاقة السكن. -و  
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إعــــــــــــــالن
تعلن مديرية الوقف الشيعي َّـ واسط عن ايجار (العقار) التابع لها باِّـزايدة العلنية (ِّـدة سننة واحدة) واِّـبني تفاصيله ادناه فعلى الراغبني باالشرتاك 
َّـ اِّـزايدة الحضور اُّـ اِّـديرية مستصحبني معهم التأمينات االولية البالغة ٢٠٪ من بدل التقدير واِّـستمسكات الرسمية وستجرى اِّـزايدة الساعة 
(١١,٠٠) الحادية عشرة صباحا من اليوم السابع من تاريخ النشر َّـ الصحف الرسمية ويتحمل من ترسو عليه اِّـزايدة اجور النشر واالعالن وكافة 
ــنوي خالل مدة (٣٠ يوما) من تاريخ االحالة القطعية واذا امتنع ناكال تطبق بحقه احكام  ــتأجر بدفع بدل االيجار الس اِّـصاريف االخرى ويلتزم اِّـس
ــييج قطعة  ــاء بنايات ثابتة وتس ــو عليه اِّـزايدة باخالء العقار َّـ حال طلب اِّـديرية من ذلك وعدم انش الفقرة (٩) من عقد االيجار ويتعهد من ترس

االرض.
د.عبد الرحمن كريم عبد الرضا
مدير الوقف الشيعي َّـ واسط



ــاء،  االربع ــس  ام ــة  اخباري ــع  مواق ــفت  كش
ــي التي  ــرار الكبيس ــية اب ــات الداعش اعتراف
ــارت  ــرأة في التنظيم، فيما اش تعد اخطر ام
ــداد بثالث  ــتهداف بغ ــى انها خططت الس ال

هجمات كيمياوية عام ٢٠١٦.
ــب  ــي بحس ــي اعترافات الكبيس ــاءت ف وج
ــا «في العام ٢٠٠٦ حتديد  املواقع االخبارية انه
انتهت إلى قناعة تامة إلعداد نفسها للقيام 

أحد  بالتحديد  تستهدف  انتحارية  بعملية 
جتمعات  أو  األمنية  األجهزة  اما  ــني؛  هدف
بغداد»،  في  محددة  مناطق  في  سكانية 
الى  بفعلتها  ستتناثر  محال  ال  ولكونها 
أجزاء مبعثرة على األرصفة والشوارع، ذهبت 
خبراتها  توظيف  في  للتفكير  ذلك  من  أكثر 
بشكل  والبايولوجية  الكيمياوية  العلمية 
وحشي وخبيث، عبر استخالص سموم مادة 
«الريسني» في منزلها لتمكينها من التحدث 

وارتكاب  ــواد السمية  بامل عن تنفيذ هجمات 
عصابات  ــة  ملغازل اجلماعي  القتل  جرائم 
طبيعية  كامرأة  وليس  اإلرهابية،  «داعش» 
بعد ذلك رفضت  تتزوج وتكون أسرة، بل أنها 
- بعد أن انضمت للعصابات اإلرهابية - فكرة  
الزواج نفسها التي تقدم بها إرهابيون من ذات 

طينتها.
 ٢٠١٦ عام  منتصف  في  العملية  خطوط 
ــواد  امل تهديد  حتت  بغداد  العاصمة  أصبحت 
«داعش»  قيادات  أبرز  وآذان  وعيون  السمية 
كان  وقت  ففي  خطير،  حدث  مع  موعد  على 
اليومية  حياتهم  ميارسون  العاصمة  أهالي 
وجبات  ثالث  بوصول  تأكيدات  مع  ذلك  تزامن 
جهزت  بينما  بغداد،  الى  السمية  ــواد  امل من 
ــري  «أبرار» العبوة الرمادية من مخدعها اخملتب
ــني  املدني ــد من  املزي بقتل  ــغفا  بغداد ش في 
ــق  املناط على  بالهجوم  التقيد  توصيات  مع 
املستهدفة دون غيرها وفقا لالختيار الطائفي 

السكاني.
ملفات  تقارير  وضع  مت  الرئاسي  ــر  املق وفي 
السرية  بالتفاصيل  والصالحيات  ــة  املراقب
على  والتدريب  التصنيع  ونتائج  واألهداف 
ــواد السمية فوق طاولة رئيس  الكيمياوي وامل
الوزراء القائد العام للقوات املسلحة السابق 
حيدر العبادي، ليتم اتخاذ اإلجراءات السريعة 

بشأنها.
اختراق وتسلل بغداد تشهد اكتمال عمليات 
للمخطط  ــة  املتشابك السلسة  اختراق 
اإلرهابي الكيمياوي قبل ساعات من التنفيذ، 
األخيرة  االستخبارية  العملية  وتتضمن 
خلية  من  فدائي  فريق  قيام  األصفر»  «البرق 
الصقور واستخبارات املديرية في ضفة الكرخ 
ــادة الكيمياوية املعدة  بالتسلل واستبدال امل
سوريا  مع  احلدود  على  القائم  مختبر  في 
التي هي في قبضة مفارز التنفيذ الداعشي، 

وكذلك املادة التي في منزل اإلرهابية «أبرار».
معركة  أكبر  يومها  اخللية  صقور  خاض 
جنح  فتحت  وذكية،  شرسة  استخبارية 
ــني الى غرف نوم  الظالم، تسلل فريق الفدائي
وقاموا  «أبرار»  ومنزل  الدواعش  مفارز  عناصر 
صديقة  بأخرى  الكيمياوية  ــواد  امل باستبدال 
إليهام  نفسها،  والعبوات  باللون  «وهمية» 
«داعش» واستدراجهم لتنفيذ العملية باملواد 

الضحايا  من  عدد  أكبر  وسقوط  الكيمياوية 
بني املدنيني املستهدفني في مشهد لن يتكرر 

إطالقا في تاريخ العمليات السرية.
ــاد ورأس خلية  ــط للهجوم املض ووصف اخملط
الصقور أبو علي البصري ساعة التنفيذ على 
األهداف باملواد الكيمياوية والسمية ب «بيادق 
أي  في  معرفة  اخللية  تريد  حيث  الشطرجن»، 

الهجوم،  سيكون  وأهداف  اجتاه  وبأي  ساعة 
وفي الوقت احملدد لهم وعلى األهداف املرسومة 
من  القادمة  داعش  ومفارز  «أبرار»  نفذت  لهم 
القائم من جنسيات مختلفة مهمتهم على 
أكبر جتمعات شعبية في غرب بغداد ووسطها 
وترك هؤالء عبواتهم «الصديقة» شاهد إجرام 

ودليل مادي على جرميتهم.
ــالقبض على اجملرمني  ــدر البصري اوامره ب واص
على  القبض  بإلقاء   ،٢٠١٦ أيلول   ٢٩ بتاريخ 
«أبرار»  والسفاحة  الداعشية  ــارز  املف عناصر 
أبطال خلية  نادرة من قبل  نوعية  عملية  في 
مديرية  واستخبارات  االستخبارية  الصقور 

الكرخ والقوات التكتيكية.
االستخباري  «التمويه  :ان  البصري  وأوضح 
على داعش في العملية األخيرة وتأخير اإلعالن 

بإكمال  يرتبط  كان  تفاصيلها،  وعن  عنها 
العنكبوت  (خيوط  السرية  العملية  مالحق 
ــا كامال وصوال الى  األصفر) التي استمرت عام
بغداد،  في  معهم  ــني  املتعاون داعش  عناصر 
كذلك التخطيط لقتل العناصر التي دربتها 
حتضير  على  داعش  في  التصنيع  وهيئة  أبرار 

وصناعة املواد الكيمياوية واستخدامها».

أن  االستخبارية،  الصقور  خلية  رأس  ــني  وب
«اخللية بالتنسيق مع قوات التحالف الدولي 
نفذت هجمات جوية أسفرت عن قتل جميع 
في  أبرار  اإلرهابية  دربتهم  التي  العناصر 
من  قيادات  وكذلك  والقائم  الرقة  مدينتي 

هيئة التصنيع في داعش».
االستخبارات  عام  ومدير  اخللية  رأس  ويقول 
أبو  الداخلية  وزارة  في  االرهاب  ومكافحة 
ــة  علي البصري «لقد وصلنا الى عنق املضاف
وتعقب  القائم،  في  ــة  املغلق الكيمياوية 
حلظة  أبرار  خطى  على  آثارهم  الصقور 
السمية  ــادة  امل توزيع  ساعة  حتى  بلحظة، 
ــني في بغداد»، واصفا تلك  ــني مفارز االرهابي ب
ــف الصعبة واألخطر على حياة  االيام ب «املواق
سرعة  تتطلب  التي  االستخبارية  العناصر 

وهي  الكيمياوية  للمواد  السرية  املعاجلة  في 
حتت مراقبة داعش االلكترونية والبشرية».

سرية اإلرهابية
«أبرار  اإلرهابية  على  الضوء  نسلط  وهنا 
ــا  وإجرام ــرا  ش األكثر  تعد  التي  الكبيسي» 
ووحشية في دولة التوحش «داعش» اخلرافية 
السجون  أحد  في  تقبع  اإلرهابية  الزائلة، 
ــد الصادر  لقضاء فترة احلكم باملؤب احلصينة 

بحقها من احملاكم اخملتصة في بغداد.
أفادت اإلرهابية «أبرار» وهي من مواليد -١٩٨٧ 
في حتضير  خطواتها  أولى  بدأت  بأنها  بغداد، 
مبكرة  مراحل  في  السمية  ــني)  (الريس مادة 
نصبته  بسيط  مختبر  في   ٢٠١٠ العام  من 
وكانت  بغداد،  في  منزلها  زوايا  من  زاوية  في 
الكيمياوي  برنامجها  متابعة  على  عاكفة 
املصغر بعد االنتهاء من عملها بصفة باحثة 
البايولوجية  األقسام  أحد  في  كيمياوية 
أتاحت  حيث  العلوم،  بوزارة  والكيمياوية 
حتقيق  ــال  اجمل ذلك  في  الطويلة  خبرتها  لها 
بإجراء التجارب على إنتاج  بعض من حلمها 
لتكتمل  مختبرها،  في  الكيمياوية  السموم 
بعد  ٢٠١٦وذلك  نهاية  في  جرميتها  مشاهد 
قيامها بتنفيذ إحدى الهجمات الثالث املعدة 
ــق  ــد من األبرياء باملناط في القائم لقتل املزي
ــة  احملبط الهجمات  وهي  بغداد،  في  اآلمنة 

والتي توهم الدواعش تنفيذها.
مضي  بعد  أنه  اعترافاتها،  في  «أبرار»  وأكدت 
مواقع  في  أشخاص  مع  التواصل  من  فترة 
ــة في العصابات  التواصل االجتماعي املرتبط
مصغر  منوذج  تصنيع  من  جنحت  اإلرهابية، 

ــادة (الريسني) السمية، ما أدخلها في دوامة  مل
التفكير العدواني من جديد - بحسب قولها 
- بحثا عن وسيلة تربطها بعصابات «داعش» 
البالد  في  االرهابية  مخططاتها  وخدمة 
أشعل  «الذي  ان  اإلرهابية،  وتضيف  والعالم. 
سيطرة  خالل  كان  نفسها  في  احلماس  نار 
مناطق محافظات  على  عام ٢٠١٤  داعش في 
نينوى واألنبار وصالح الدين وديالى»، وإنه «من 
بتوصيل  ضالتها  وجدت  اقربائها  أحد  خالل 
ملف الكتروني (الهارد) مع املبعوثات الى قيادة 
اخلاضع  القائم  منطقة  في  داعش  عصابات 
لسيطرتهم»، الفتة بأن «تلك الرسالة، كانت 
على حتفيز  االتصال بداعش، وساعدها  بداية 
الضوء  على  حصولها  بعد  لتسافر  نفسها 
بالفعل  الستقبالها، حيث وصلت  الداعشي 
 ،٢٠١٤ عام  أواخر  في  القائم  منطقة  الى 
منطقة  الى  بغداد  البري من  الطريق  سالكة 
أمامها  اخلطوات  وتتسع  مباشرة،  القائم 
سعيا لتنفيذ جرائم االبادة اجلماعية ضد أبناء 
شعبها، ولتلتقي هناك مع عناصر قيادية في 
لتعرض  مسلم»  «أبو  اإلرهابي  أبرزهم  داعش 
وتدريب  لصناعة  وخبراتها  قدراتها  عليهم 
عناصر هيئة التصنيع في داعش على حتضير 
هجمات  في  الكيمياوية  ــواد  امل واستخدام 

نوعية على بغداد ومناطق أخرى.

التخطيط َّـ القائم
من  للمزيد  الكبيسي» لشدة تشوقها  «أبرار 
مسلم»،  «أبو  اإلرهابي  لقائها  خالل  القتل 
الكيمياوي  التصنيع  هيئة  إلى  انضمت 
فترة  القائم  منطقة  في  والبقاء  داعش  في 
محددة، غير أنها -على حد قولها- لم جتد آذانا 
مصغية كانت تتوقعها من داعش لتجنيدها، 
وهي  نفسه  الطريق  بغداد  الى  بعدها  لتعود 
عروضها  من  داعش  موقف  عن  راضية  غير 
بعض  جتد  أن  أمل  وعلى  لكنها  للكيمياوي، 
الدعم بالوعود لها بتوفير بعض احتياجاتها 
األولية  ــادة  امل وتوفير  مالي  ومتويل  مكان  من 
مختبرها  وبحوزتها  ثانية  مرة  السفر  قررت 
أول مختبر  لتدشن بذلك  البسيط وأشياءها 

للكيمياويات في القائم في عام ٢٠١٥.
من ناحية التنظيم االرهابي - وفقا العترافها 
على  وخبراتها  إمكانيتها  عرض  جرى   -
وطلبوا  الرقة،  في  لداعش  اإلرهابية  القيادة 

أن تسلك طريق  بغداد على  العودة الى  منها 
النخيب- كربالء ومنها الى بغداد، مع توصية 
االجتماعي  التواصل  خط  على  تبقى  أن 
وفعال  جديدة،  توجيهات  أي  على  لالطالع 
الى  للحضور  استدعاؤها  مت  وجيزة  فترة  بعد 
بعقبة  اصطدم  ذلك  ولكن  القائم  منطقة 
والقائم  بغداد  ــني  ب ــرة  املباش الطريق  إغالق 
مطار  عبر  تركيا  وعليها أن تختار السفر الى 
ووصلت  القائم،  الى  ومنها  الدولي  بغداد 
في  لتستقر   ٢٠١٥ عام  مطلع  في  تركيا  الى 
جنوب  عينتاب»  «غازي  من  قريبة  منطقة 
لتسهيل  ــني  مهرب بضيافة  سوريا  مع  تركيا 
ــني البلدين الى املضافات  مهمة عبور احلدود ب
ومنها  سوريا  شمال  في  الرقة  منطقة  في 
الى القائم لتجد أمامها بعض وعود «داعش» 
خاصة  وإعداد مضافة  احتياجاتها  توفير  في 
إرهابي دخولها  أي  ــا على  سيكون ممنوع لها 

اطالقا.
الكيمياوي  داعش  ببرنامج  «أبرار»  وانهمكت 
وتسريع اخلطوات وتدريب عناصر الهيئة على 
ــني»  «الريس مادة  من  محددة  كميات  تصنيع 
قطرة  ــال  املث سبيل  فعلى  سمية،  االكثر 
حد  -على  بشر  لقتل  تكفي  منها  واحدة 
مصادرها  تنويع  في  نفسها  لتجهد  وصفها- 
القائم،  في  الفوسفات  معمل  زيارة  وتقرر 
مختبرات جامعة  الى  أخرى  زيارة  لها  وكانت 
ــة  اخملتبري األجهزة  بعض  اللتقاط  ــل  املوص
ــادة  امل ــني»  «الريس حبيبات  وتوفير  بالعمل 
األساس في برنامجها الكيمياوي الذي تبنته 
عن  مسؤولة  بذلك  لتكون  لصاحلها،  داعش 
وبعد  القائم،  في  الكيمياوي  داعش  برنامج 
حتضير  في  األساسية  خطواتها  أجنزت  أن 
هجمات  ثالث  لشن  تكفي  ــني»  «الريس مادة 
الى  أدراجها  عادت  بغداد،  على  بالكيمياوي 

العاصمة عبر تركيا لغرض تنفيذ مآربها .
كانت  داعش  «خطة  بأن  البصري،  ويكشف 
تدور في مسارين؛ األول نقل املواد الكيمياوية، 
عبر  بغداد  الى  التنفيذ  مفارز  نقل  والثاني 
ــط لها على  الصحراء لتنفيذ الهجمات اخملط
ــة  ثالث مناطق في بغداد تتولى أبرار املشارك
في  ــة  املصنع ــواد  امل باستخدام  بالهجمات 

مختبرها البسيط في منزلها .

ــى  ــا عل ــت» بظالله ــة «البريكس ــت أزم ألق
ــا، ولم تستطع  ــي بريطاني ــع األطراف ف جمي
ــة إليزابيث الثانية أن تنأى بنفسها عن  امللك
ــدل السياسي الدائر حول  التورط في هذا اجل
ــت، حسبما أفاد املراسل الصحفي  البريكس
ــو كازاليكيو في تقرير نشرته صحيفة  إميلي

ــاول فيه  ــة، يتن ــو» األمريكي «بوليتيك
ــان التي أقرتها  آثار خطوة تعليق البرمل

امللكة بطلب من رئيس الوزراء.
ــاء الضوء  ــو تقريره بإلق استهل إميلي
ــت للجدل  ر أزمة البريكس ــدُّ على تص
ــك األزمة  ــي بريطانيا، تل ــي ف السياس
ــر باكنجهام  ــي اخترقت أسوار قص الت
ــات  مؤسس ــم  أه ــرار  استق ــزت  وه
ــت مجلس العموم  الدولة، حيث أصاب
ــت الفرقة بني  ــي بالشلل، وبث البريطان
ــال،  ــني والعم ــيْ احملافظ ــوف حزبَ صف

ــا طالت  ــى أنه ــاد، حت ــة االحت ــددت سالم وه
ــي امللكة إليزابيث الثانية، التي  الشهر املاض
ــة السياسية  ــةً للغطرس ــل ممارس تعد األق
ــا، وقد كان  ــن سبقوه ــوك الذي ــة باملل مقارن
ــرش الثالثة بعد عمها  ــا في والية الع ترتيبه
ــا تولت العرش بعد وفاة والدها  وأبيها، إال أنه
ــد قضت امللكة  ــازل عمها عن احلكم، وق وتن
ــا يزيد عن  ا م ــر ٩٣ عامً ــن العم ــي تبلغ م الت
ــأداء دور  ــرش متعهدة ب ــة عقود على الع ست

مؤسسي محايد.

دور اِّـلكة َّـ «اِّـسرحية الهزلية»
ــني طالبها  ــى أنه ح ــر النظر إل ــت التقري لف
ــوزراء البريطاني  ــس جونسون – رئيس ال بوري
ــالق البرملان  ــا – بإغ ــي عهده ــع عشر ف الراب
ــا لم تستطع جتنب  ــدة أربعة أسابيع، فإنه مل

االجنرار إلى هذا العراك السياسي.
ــة إليزابيث الثانية لم  أوضح التقرير أن امللك
ــارات، فاألعراف  ــا العديد من اخلي يكن أمامه
ــا تلبية طلبات رئيس الوزراء، إال أن  لي عليه متُ
حترك جونسون كان يُنظر إليه مبثابة مسعى 
ــروج بريطانيا من  ــن عرقلة خ ــع البرملان م ملن
االحتاد األوربي دون اتفاق، بينما انقسمت اآلراء 
ــني البقاء واخلروج، وبالتالي  بشدة في البالد ب
ــر بالضرورة  ــة كان سيثي ــإن أي رد من امللك ف
ــض ردود األفعال  ــق أحد الطرفني، لكن بع حن

كانت في الواقع تستشيط غضبًا.
ــت أوزامور –  ــدة كي ــر إلى تغري ــار التقري وأش
ــة التابعة حلزب العمال بالبرملان – التي  النائب
ــم تنقذنا امللكة». وسرعان ما  قالت فيها: «ل
أضافت: «ينبغي على امللكة أن تعتبر مبا حدث 

ــي، ملك اليونان  البن عمها قسطنطني الثان
السابق؛ فعندما تقوم بتمكني انقالبٍ ميينيّ 

يكون مصير امللكيّة إلى الزوال».
ــر إلى جناح حملة «األفضل  كما يشير التقري
ــة للبريكست في جمع  ــا» املناهض لبريطاني
ــف توقيع على التماس تطالب  أكثر من ٥٠ أل
ــب جونسون، ما جعل  فيه امللكة برفض طل
ــي  ــة لطلب االستجاب ــى  إل ــارع  ــة تس امللك

ــي كوربني وزعيمة  ــزب العمال جيرمي زعيم ح
ــي الدميقراطي جو سوينسون  احلزب الليبرال
ــاوى التي  ــا إلى الشك ــا واستماعه مبقابلته

لديهما بخصوص ذلك القرار.
ــول آدم واجنر  ــر كذلك بق ــد التقري يستشه
احملامي املدافع عن حقوق اإلنسان واخلبير في 
القانون الدستوري الذي يقول: «راود الكثيرين 
ــل عليهم  ــأن امللكة ستط ــر أكيد ب ــل غي أم
ــا أو بصحبة أحد  ــد جياده ــةً ظهر أح معتلي
كالبها الصغيرة من ساللة الكورجي من أجل 
ــن فكرة أن تلعب امللكة  إنقاذ املوقف»، «ولك
ــذه املسرحية الهزلية، ما  دورًا أساسيًا في ه
ــض هراء».أشار التقرير إلى أنه في  هي إال مح
سياق سياسي آخر، كان سيمر موقف امللكة 
ــرار يتماشى مع  ــة باتخاذ ق ــث الثاني إليزابي
ــرور الكرام،  ــراف ويلبي طلب جونسون م األع
ــام امللكي  ــن احتفاظ النظ ــه بالرغم م إال أن
ــور الوسطى، فقد  ــن بهارج العص بالكثير م
ــر منذ توقيع  ــت سلطاته إلى حد كبي تقلص
امللك جون على امليثاق األعظم «ماجنا كارتا» 
ا للبرتوكول، تعني امللكة  في عام ١٢١٥.فوفقً
ــا أنها  ــل استقالته، كم ــوزراء وتقب ــس ال رئي
ــام تقريبًا مبا  ــات البرملان كل ع ــح جلس تفتت
يعرف بـ«خطاب امللكة» الذي يلخص برنامج 
احلكومة، حيث إن األعراف امللكية الغامضة 
متلي عليها مغادرة قصر باكنجهام في عربة 
ــي البرملان  ــوالً إلى مجلس ــا اخليول وص جتره
ــان امللكي  ــالح الفرس ــة أفراد من س بصحب

املنوط بحراستها، حسبما جاء في التقرير.
ا أنه مبجرد وصول امللكة،  وتابع التقرير موضحً

ــوالً إلى  ــب امللكي» دخ ــدم «املوك ــا تتق فإنه
ــاج امللكي ورداء  ــس اللوردات مرتديةً الت مجل
البرملان امللكي، بينما يتوجه املوظف صاحب 
ــس اللوردات إلى  ــب البالك رود في مجل منص
ــاء اجمللس  ــوم الستدعاء أعض ــس العم مجل
ــوردات، وحني  ــى مجلس الل ــم إل واصطحابه
ــوم يُغلق في  ــس العم ــاب مجل ــل إلى ب يص
ــدق عليه ثالث مرات  ــه ويتعني عليه أن ي وجه

ــي مشهد يرمز  ــه بالدخول ف ــى يُسمح ل حت
ــي تفوق  ــوم الت ــس العم ــة مجل ــى سلط إل
سلطة مجلس اللوردات، ثم يتوجه بعد ذلك 
ــي موكب إلى الغرفة العليا  أعضاء البرملان ف
ــاب امللكة الذي تقرأ فيه  لالستماع إلى خط
ــك اجللسة البرملانية  برنامج احلكومة في تل

ــاف التقرير  ــةً كرسي العرش. وأض معتلي
أن النظام امللكي البريطاني خسر تقريبًا 
ــة بغض النظر عن  كل سلطاته احلقيقي
تلك الشكليات، حتى أن امللكة أصبحت 
ــذي  ال ــاب  اخلط ــة  كتاب ــي  ف ــل  تتدخ ال 
ستلقيه وال توافق بالضرورة على محتواه، 
ويعتبر وليام الرابع الذي عزل رئيس الوزراء 
ــن منصبه في عام ١٨٣٤ هو  وليام المب م
ــة رئيس وزراء  ــان يحق له إقال آخر ملك ك
ــم تسر معه على  ــي، إال أن األمور ل بريطان
ــح بديله روبرت بييل في  ما يرام، فلم يفل
ــواب مجلس العموم؛ مما أدى  كسب ثقة ن
إلى الدعوة إلى التصويت الذي فاز مبوجبه 
ــرة رفض فيها  ــت آخر م ــب. بينما كان الم
ــاع نصيحة  ــوك البريطانيني اتب ــد املل أح
ــني أراد امللك  ــام ١٩٣٦، ح ــه في ع حكومت

ــدة أمريكية من  ــن الزواج من سي إدوارد الثام
ــون، فاضطر  ــى واليس سيمبس األعيان تُدع
ا بعد ١٢ شهرًا  رغمً وقتها للتنازل عن عرشه مُ
ا لرواية روبرت هازل  ــن اعتالئه، وفقً فحسب م
ــم اإلدارة والدستور  ــي في عل األستاذ اجلامع
ــات القليلة  ــا أن السلط ــة لندن. كم بجامع
ــام امللكي باتت  ــي ال يزال يتمتع بها النظ الت
ــل «احلق في ادعاء ملكية أي بجعة غير  تشم
ــاه املفتوحة، وامللكية  محددة تسبح في املي
ــر حتيا في  ــان أو خنازير بح ــة ألية حيت الرمزي
ــة، باإلضافة إلى  ــة البريطاني ــاه اإلقليمي املي
حق القيادة بدون رخصة قيادة، مشيرًا إلى أنه 
ــون للنظام امللكي  ــم يعد من املقبول أن يك ل
ــم  ــي النظ ــة ف ــة سياسي ــث أي سلط احلدي
ــوازاة تراجع مماثل  ــة، مب ــة البرملاني الدميقراطي

للملكيات الدستورية في دول أوربية أخرى.

هل تحتاج بريطانيا دستورا جديدا؟
ــو  ــا، وه ــورًا مكتوبً ــا دست ــك بريطاني ال متتل
السبب الذي يعزو إليه التقرير صعوبة حتديد 
ــة إليزابيث الثانية في احلياة العامة  دور امللك
ــا االحتفالية الرسمية،  وما تعنيه سلطاته
ــر واضحة  ــة رمادية غي ــي منطق ويضعها ف
ــدد قليل من املواطنني أنه  املعالم، ويعتقد ع
كان بإمكان امللكة – أو رمبا كان يتعني عليها 
ــق البرملان،  ــون بتعلي ــب جونس ــض طل – رف
ولكنها في حقيقة األمر إذا كانت قد أقدمت 
ــك أزمة  ــك قد أشعل ذل ــك، لكان ذل ــى ذل عل

دستورية في البالد .
ــني قد  ــراء الدستوري ــر أن اخلب ــح التقري وأوض
وقعوا في مأزق ال يحسدوا عليه في األسابيع 
ــة امللكة في  ــدى أحقي ــدور حول م ــرة ي األخي
ــوزراء إذا فشل في  ــس ال ــة رئي ــل وإقال التدخ
ــة في تصويت البرملان وامتنع عن  كسب الثق

ــواب مجلس  ــة، وكان يتعني على ن االستقال

م  لعمو ا
ــود مرشح آخر  ــارة واضحة إلى وج إصدار إش
ــة األصوات في البرملان  بإمكانه الفوز بأغلبي

حتى تتمكن امللكة من اإلقدام على ذلك.
ــت أن  ــدي البريكس ــض مؤي ــرح بع ــا اقت كم
ــاط جهود األعضاء  تعمل احلكومة على إحب
ــر  ــدف لتأخي ــي ته ــان الت ــني بالبرمل املعارض
ــال  ــم إلرس ــالل رفضه ــن خ ــت م البريكس
تشريعهم للحصول على «املوافقة امللكية»، 
ــه امللكة على  ــدق في ــراء الذي تص ــك اإلج ذل
ــى قانون، وكان هذا  ــل مشروع القانون إل حتوي
ــة، إال أنه أصبح  ــراء يتطلب توقيع امللك اإلج
ــات السريعة التي ال  اآلن مبثابة أحد الشكلي

تتطلب تدخلها مباشرة.
ــد  ــح أح ا بتصري ــدً ــر مستشه ــع التقري وتاب
ــه إذا أقدمت احلكومة  ــراء القانونيني بأن اخلب
ــزج بالدستور في  على تلك اخلطوة فسوف ت
«منطقة جنونية»، ورمبا لم يعد األمر مفاجئًا 
بأن تلك األزمة التي شهدت مناورة سياسية 
ــة – قد  ــن امللك ــالً م ــون – وتدخ ــن جونس م
فجرت دعاوى تطالب بضرورة كتابة الدستور 

ــوارت أحد  ــال روري ستي ــث ق ــه، حي وصياغت
أعضاء حزب احملافظني بالبرملان: «ال ميكن إدارة 
البالد على هذا النحو، فنحن نحتاج إلى نص 

دستوري مكتوب».
ــب كليف لويس عضو حزب العمال  بينما ذه
ــي حكومة الظل إلى  ــان ووزير اخلزانة ف بالبرمل
ــى تشكيل  ــن ذلك حني دعا إل ــا هو أبعد م م
: «نحن لدينا دستور  ــالً جمعية دستورية قائ
ــع  التاس ــرن  ــح للق ــاد يصل ــي بالك سياس
ــن القرن العشرين أو احلادي  عشر، ناهيكم ع
ــراج أزمة  ــرد انف ــن، وآن األوان – مبج والعشري
ــدأ في إدراك  ــذه البلد أن تب ــت – له البريكس
ــة  ــة دستوري ــل جمعي ــرورة تشكي ــدى ض م
ــم الدولة في  ــل لتنظي ــع هيك ــن أجل وض م
ــر لويس أن أحد  ــة املتحدة»، كما اعتب اململك
ــم املسائل في هذه اجملازفة السياسية هو  أه
ــرًا إلى أنه غير متأكد  ــد دور امللكة، مشي حتدي
ــاك رغبة في إقامة جمهورية  مما إذا كانت هن

ــذ هذا  ــوب أخ ــرى وج ــه ي ــا، إال أن ــن عدمه م
ــار ووضعه على أجندة  ــال بعني االعتب االحتم
ــب أقلية بإلغاء النظام  النقاش، وبينما تطال

ــوب سيعمل  ــإن وضع دستور مكت امللكي، ف
ــي مبا  ــام امللك ــات النظ ــد سلط ــى تقيي عل
ــح العام، حسبما أوضح  يحافظ على الصال
ــب التقرير.واستشهد الكاتب برأي واجنر  كات
ــوق اإلنسان واخلبير  ــي املدافع عن حق – احملام
ــرى أنه من  ــوري – الذي ي ــون الدست في القان
ناحية ميكن صياغة دستور يضع امللكة على 
ا، ويجعلها  ــة في منصب رمزي متامً رأس الدول
ال متتلك حتى السلطة الشكلية التي تتمتع 
ــرى ميكن النص في  ــا اآلن، أو من ناحية أخ به
ــات التي ستتمتع بها  الدستور على السلط
ــه ميكن تعيني  ــة بالضبط، فضالً عن أن امللك
ــح منصب امللكة  ــس للدولة بحيث يصب رئي

شكليًا، وليس دورًا سياسيًا على اإلطالق.
ــط والتوازنات  ــص التقرير إلى أن الضواب يخل
ــح في  ــادت أن تفل ــي اعت ــة الت ــر الرسمي غي
ــوزراء  ال ــة  رئاس ــات  مؤسس ــع  م ــق  الساب
ــل عدم  ــي ظ ــة ف ــة املدني ــة واخلدم واحلكوم
وجود نص دستوري مكتوب لم تعد ناجعة 
ــوزراء  ــن رؤساء ال ــدد م ــي ع ــد توال اآلن بع
ــع القوانني لتصب في  الذين حاولوا «تطوي
ــون مؤخرًا  ــم» كما فعل جونس مصلحته
ــالق البرملان  ــه إغ ــة مبحاولت ــك األزم في تل
ــوب كتابة  ــة، مشيرًا إلى وج ــط امللك وتوري
ــن أجل احلفاظ  ــور اململكة املتحدة م دست
ــه العائلة  ــدور الشكلي الذي تلعب ــى ال عل
ــب من غطرسة  ــة مع حماية الشع امللكي
رؤساء الوزراء الذين قد يطمعون في ممارسة 
ــات كما أفاد املؤلف  ــداد امللوك وامللك استب
ــد مؤسسي موقع أوبن  أنتوني بارنيت – أح
ــد برأيه كاتب  ــي – الذي استشه دميوكراس
ــون جتاه  ــف جونس ــر موق ــر لتفسي التقري
ــه للملكة في أزمة سياسية  البرملان وتوريط

عكرت صفو البالد .
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جونسون طالب اِّـلكة 
بإغالق الربِّـان ِّـدة 
أربعة أسابيع فلم 
تستطع تجنب االنجرار 
إُّـ هذا العراك السياسي

اخطر امرأة في داعش تعترف: خططت الستهداف بغداد بثالث هجمات كيمياوية
خاض صقور الخلية  أكرب معركة استخبارية شرسة وذكية تسلل فريق الفدائيني اُّـ منزل أبرار 

وقاموا باستبدال اِّـواد الكيمياوية بأخرى صديقة وهمية

ليست امرأة طبيعية تتزوج وتكون أسرة بل 
أنها بعد ذلك رفضت  بعد أن انضمت للعصابات 
اإلرهابية  فكرة الزواج التي تقدم بها إرهابيون من 

ذات طينتها

لم تستطع اِّـلكة إليزابيث الثانية أن 
تنأى بنفسها عن التورط َّـ هذا الجدل 

السياسي الدائر حول الربيكست

جونسون

اليزابيث الثانية

اوزامور



احلديث عن اتفاقات أوسلو أشبع بحثاً ومتحيصاً عبر 
ــاالت وعشرات الندوات واملؤمترات  آالف الدراسات واملق
ــث عشر من أيلول عام ١٩٩٣  ــذ توقيعها في الثال ، من
ــراض أم بنودها  ــي مهمة هذا املقال هو استع وبالتال
واألخطار الناجمة عنها ، وكذلك التداعيات الالحقة 
ــة  ــة القضي ــة لتصفي ــل محط ــا تشك ــا جعله ، م
ــوض الوطني  ــة للنه ــس محط ــة ، ولي الفلسطيني
ــة  ــة فلسطيني ــام دول ــى قي ــؤدي إل ــي ت الفلسطين

مستقلة .

وبهذا الصدد تشير تقارير صحفية مبا يلي : 
ــادل بني رئيس منظمة  ــل االعتراف املتب أوالً : أن رسائ
ــر ياسر عرفات ورئيس وزراء الكيان الصهيوني  التحري

ــان الصهيوني  ــت للكي ــني ، ضمن ــذاك إسحق راب آن
ــود ، دون أن حتصل  ــه في الوج ــراف املنظمة بحق اعت
ــل) بالدولة الفلسطينية  ــة باعتراف ( إسرائي املنظم
ــان  ــراف الكي ــى اعت ــة عل ــت املنظم ــط حصل ، فق
الصهيوني بأنها ممثل للشعب الفلسطيني – وليس 

املمثل الشرعي الوحيد-.
ــه (بإسرائيل) لم  ــي حين ــادة املنظمة ف ــراف قي واعت
ــاوزه إلى  ــاق الدبلوماسي ، بل جت ــى السي ــر عل يقتص
ــدم الرواية  ــا يخ ــود ، م ــي الوج ــا ف ــراف بحقه االعت
ــي فلسطني بأثر  ــة ف ــة الزائف ــة التاريخي الصهيوني
رجعي ، وما أدى إلى التنازل عن ٧٨ ٪ من أرض فلسطني 
ــاوض الفلسطيني أن  ــان بإمكان املف ــة .وك التاريخي
يثير موضوع قرار التقسيم لعام ١٩٤٧ – على سوءته 
ــي حينه على  ــات- الذي نص ف ــة للمفاوض كمرجعي
ــام دولة فلسطينية على مساحة ٤٦ في املائة من  قي
ــة (إسرائيل)على ٤٨  ــني التاريخية ، وقيام دول فلسط
في املائة منها ، وعلى أن تكون القدس دولية مبساحة 
ــرار ٢٤٢ الذي  ــاوض استند للق ــذا املف ــن ه (٢) ٪ ، لك
تعامل مع نتائج حرب ١٩٦٧ وليس مع قرار التقسيم 
ــودة في كانون أول  ــام ١٩٤٧ ، وليس مع قرار حق الع ع

.١٩٤٨

وبدالً من أن تشترط قيادة املنظمة في حينه االعتراف 
ــا (بإسرائيل  ــة الفلسطينية، مقابل اعترافه بالدول
ــدة خمس سنوات،  ــاء موضوع الدولة مل ــت بإرج ) قبل
ــام ١٩٩٩ “ أن ال  ــي حينها ع ــرد اإلسرائيلي ف ــان ال وك

مواعيد مقدسة ”.

اتفاقات أوسلو َّـ خدمة األمن اإلسرائيلي
ــو (١) ( وأوسلو(٢)  ــا في اتفاقات أوسل ــاً : لو دققن ثاني
واالتفاقات املشتقة منها أو الناجمة عنها مثل اتفاق 
اخلليل (١٥ديسمبر – كانون أول ١٩٩٧) واتفاق واي ريفر 
ــة الطريق(١٥  ــي ١٩٩٦) ، وخارط ــون ثان ــر – كان (٥ يناي
ــن أول ٢٠٠٢) ، وتفاهمات أنابوليس (٢٧  أكتوبر- تشري
ــة كيري  ــي ٢٠٠٧) وصوالً خلط ــن ثان ــر – تشري نوفمب
(٢٠١٣-٢٠١٤) واملبادرة الفرنسية (٢٠١٥-٢٠١٦) ، كلها 
ــل) من قبل السلطة  ــد على ضمان أمن ( إسرائي تؤك
الفلسطينية عبر نهج التنسيق األمني مع االحتالل.

وفي السياق التطبيقي لنهج التنسيق األمني ، فقد 

طاردت أجهزة أمن السلطة ، خاصةً تلك التي شكلها 
اجلنرال األمريكي كيت دايتون ، خاليا املقاومة خملتلف 
ــة، وعملت على تصفيتها في  الفصائل الفلسطيني
الضفة الغربية ، وعملت على إفشال مئات العمليات 
الفدائية ضد االحتالل الصهيوني ، وفي الذاكرة التي 
ــل صارم وفق  ــف التزمت السلطة بشك ــي كي ال متح
ــب املقاومة في  ــق مبحاربة كتائ ــة خارطة الطري خط
ــا هو مطلوب  ــزم به (إسرائيل) مب ــت الذي لم تلت الوق

منها ممثالً بوقف االستيطان .

اتفاقات أوسلو غطاء للتهويد واالستيطان
ــاً: ومهزلة املهازل أن القيادة املتنفذة في منظمة  ثالث
ــم الذاتي على  ــدأ احلك ــت مبب ــد أن قبل ــر ، بع التحري
ــان دون األرض ، وبعد أن قبلت بتقسيم الضفة  السك
ــق (أ) و(ب)  ــام ١٩٩٥ إلى مناط ــاق أوسلو (٢) ع في اتف

و(ج).
ــة الفلسطينية  ــا السلط ــر فيه ــق (أ) تسيط مناط
ــي املائة من  ــى ٣ ف ــل كامل عل ــا بشك ــاُ وأمني مدني
ــل النسبة عام٢٠١١  ــة، حيث مت تعدي ــة الغربي الضف
ــي املائة من  ــى ١١ ف ــة عل ــرة السلط ــح سيط لتصب

الضفة الغربية .
ــا السيطرة املدنية للسلطة  ومناطق (ب) تكون فيه

ــي وتشمل ٢٥  ــة للكيان الصهيون والسيطرة األمني
ــرى تعديل  ــة ، وقد ج ــن مساحة الضف ــة م ــي املائ ف
مساحة هذه املنطقة عام ٢٠١١ لتصبح ٢٢ في املائة 
املنطقة ومناطق (ج)التي تشمل حوالي ٦٠ في املائة 
ــل االستيطانية  ــة الغربية، وتتضمن الكت من الضف
ــة فيها للكيان  ــون السيطرة الكامل ــة، تك الرئيسي
ــذه  ــاوزت ه ــع جت ــات الواق ــن معطي ــي .لك الصهيون
ــرة األمنية فيها  ــات ، بحيث باتت السيط التقسيم
ــق ، في حني  ــل املناط ــى ك ــي عل ــان الصهيون للكي
ــدمي اخلدمات  ــي تق ــن االحتالل ف ــة ع ــت السلط ناب
ــت  ــد قبل ــة .لق ــة والتعليمي ــة والصحي االجتماعي
ــة التحرير الفلسطينية  ــادة املتنفذة في منظم القي
ــا األساسية  ــو ، بترحيل القضاي ــات أوسل ــي اتفاق ف
ــدس ، الالجئون ،  ــراع ( الق ــل جوهر الص ــي تشك الت
ــل النهائي دون أن  ــات ) إلى مفاوضات احل واملستوطن
تشترط مرجعية قرارات مجلس األمن بشأنها ، التي 

ــدس الشرقية وعدم  ــم الق ــد عدم شرعية ض تؤك
ــان ، والتي تؤكد على حق العودة  شرعية االستيط
ــى ديارهم وممتلكاتهم ،  ــني الفلسطينيني إل لالجئ
ما يعني أن مرجعية املفاوضات أصبح ميزان القوى 
ــذا ( أوالً) ( وثانياً) أن  ــان الصهيوني نفسه.. ه والكي
ــت بترحيل قضايا الصراع  قيادة املنظمة التي قبل
األساسية إلى مفاوضات احلل النهائي ، لم حتصل 
ــوء ( إسرائيل) إلى فرض  ــى أي ضمانات بعدم جل عل
ــان وتهويد  ــق باالستيط ــدة فيما يتعل ــع جدي وقائ
القدس.وترتب على ما تقدم أن اتفاقات أوسلو منذ 
توقيعها عام ١٩٩٣ وكذلك االتفاقات الالحقة وفرت 
الغطاء السياسي، للعدو الصهيوني، في مصادرته 
ــن خالل اشاعة الوهم ،أمام  لألرض واالستيطان، م
ــر املفاوضات،  ــود امكانية عب ــع الدولي، بوج اجملتم
التي متت وتتم، حلل القضية الفلسطينية، بشكل 
عادل، ومبا يضمن االنسحاب من األراضي احملتلة، ما 

ــرض الوقائع  ــدو الصهيوني، في ف ــة الع سهل مهم
ــدار وتهويد  ــن استيطان وج ــى االرض، م ــدة عل اجلدي
للقدس، وحتويل الضفة الغربية، الى مجرد كانتونات 
ــون باجلبنة  ــه ما تك ــث أصبحت أشب ــة، بحي معزول

السويسرية، التي متألها الثقوب.

وبلغة األرقام، فقد تضاعفت أعداد املستوطنني منذ 
ــام ٢٠١٨من  ــام ١٩٩١ وحتى مطلع ع ــد ع ــر مدري مؤمت
ــة الغربية ، إضافة  ــى ٤٣٥ ألفا في الضف ١٠٥ آالف إل
ــة، أي ما مجموعه  ــا داخل القدس احملتل ــى ٢١٥ ألف إل
ــة والقدس معا.( اجلزيرة نت ٢٤-١-  ٧٥٠ ألفا في الضف
٢٠١٨) ( وكالة وفا الفلسطينية ٢٣-١- ٢٠١٨) يتوزعون 
ــؤرة استيطانية و(٢٩)  ــى ١٣٠ مستوطنة و (١٠٣) ب عل
ــث أصبح  ــدس ومحيطها ، حي ــي الق ــة ف مستوطن
ــني التاريخية، حتت  ــة، من فلسط ــي٨٥ في املائ حوال

السيطرة اإلسرائيلية.

اتفاقات أوسلو تفريط ضمني بحق العودة
لقد شكلت اتفاقات أوسلو خطراً كبيراً على قضية 
ــة الالجئني الى  ــل قضي ــن خالل ترحي ــق العودة م ح
ــا بالقرار ١٩٤،  ــي دون إسناده ــات احلل النهائ مفاوض
وقد بات واضحاً ومعلناً أن املرجعية القانونية التفاق 
ــي وبني منظمة  ــان الصهيون ــو املوقع بني الكي أوسل

ــم ٢٤٢  ــن الدولي رق ــس األم ــرار مجل ــو ق ــر ه التحري
ــع إطار مؤمتر مدريد  ــم ٣٣٨ وذلك انسجاماً م وقرار رق
ــة“ االتفاقية  ــا ورد صراحة في ديباج التفاوضي، كم
ــة حول الضفة  ــة املرحلي ــة- اإلسرائيلي الفلسطيني

والقطاع املوقعة في واشنطن في ٢٨- ٩- ١٩٩٥.
لقد انطوى القرار ٢٤٢ على خطورة كبيرة فيما يتعلق 
بقضية فلسطني، حيث خال من أي عنصر من عناصر 
ــة العادلة وتعامل مع نتائج حرب ١٩٦٧، على  التسوي
ــع حداً الستمرارية  حساب القضية األساسية ووض
ــذي يجري  ــو القرار ال ــم ١٨١، وه ــم رق ــرار التقسي ق
ــاد إليه في مطالبة الكيان الصهيوني للعودة  االستن
ــدة، وال يعترف قرار  ــدود التي أقرتها األمم املتح إلى احل
٢٤٢ إال بخطوط الهدنة التي رسمت عام ١٩٤٩، وهذا 
ما تصر عليه أميركا باعتباره أساساً وحيداً للتسوية.
ــام مشاريع  ــاب أم ــة أوسلو الب ــت اتفاقي ــد فتح لق
تفريطية متعددة بحق العودة، وتطرح بدائل التوطني 
ــل: وثيقة جنيف، خطة خارطة الطريق،  والتأهيل مث
ــة بالالجئني  ــون، والفقرة املتعلق ــري نسيبة- أيل وس
ــي تخضع حق العودة  ــادرة السالم العربية الت في مب
ــت العزلة الدبلوماسية  للمساومة.. ألخ .أوسلو أنه
ــك مسألة مهمة ال  ــان الصهيوني وأخيراً هنال للكي
ــي أن اتفاقات أوسلو قدمت  ــد من اإلشارة إليها ، وه ب

خدمة جليلة للكيان الصهيوني من زاويتني هما :
ــت من خاللها من حتقيق اختراق  ١-أن (إسرائيل) متكن
ــا، إذ متكنت من إقامة  ــي وإنهاء العزلة عنه دبلوماس
ــي آسيا  ــرات الدول ف ــع عش ــة م ــات دبلوماسي عالق
ــد أن كانت هذه الدول  ــا وأمريكا الالتينية بع وأفريقي
ــا سهلت مهمة  ــة عالقات معها. ٢- أنه ترفض إقام
ــي الرسمي في  ــام العرب ــل النظ ــن مفاص ــد م العدي

ــه كاملة مع  ــة وتطبيعي ــات دبلوماسي ــة عالق إقام
ــراط انسحاب الكيان  ــان الصهيوني ، دون اشت الكي
ــة  ــة والعربي ــي الفلسطيني ــن األراض ــي م الصهيون
ــة وفقاُ ملبادرة السالم العربية (٢٠٠٢ م ) ووصلت  احملتل
ــادة احلكم  ــذا النظام بقي ــض مفاصل ه ــور ببع األم
السعودي إلى قطع شوط كبير باجتاه إقامة حتالف مع 
(إسرائيل) والواليات املتحدة ضد عدو وهمي (إيران) في 
ــن من تفاصيل ، وخاصةً  ــوء ما تقدم بكل ما تضم ض
ــة االستيطان والقدس والالجئني،  فيما يتعلق بقضي
ــت مهمة  ــات أوسلو سهل ــأن اتفاق ــا القول ب ميكنن
ــي دونالد ترامب، في طرح خطة  إدارة الرئيس األميرك

ــة بالقدس وقانون  ــة القرن بتفاصيلها املتعلق صفق
ــري ، وسعيها لشطب حق  القومية اليهودي العنص

العودة عبر جتفيف مصادر الدعم لألونروا.

ــدور ليبرمان،  ــن األسبق، أفيغ ــر األم وزي
ــثُ وُلِد  ــا، حي ــن أوكراني ــب م املُستجل
ــام ١٩٥٨، بنا شخصيته  ــاك في الع هن
ــارةً  ــرب، وت ــره الع ــى كُ ــة عل االنتخابيّ
ــاب عدم  ــى كت ــع عل ــم بالتوقي طالبه
ــن أنّه يجب  ــة إسرائيل، ومرّةً أعل خيان
ــى  ــيّ إل ــث الشمال ــان املثلّ ــرد سكّ ط
ــك عن  ــة، ناهي ــة الفلسطينيّ السلط
ــا ضدّ  ــي وجهه ــة الت ــاظ البذيئ األلف
ــة إلى تعهده  ــاء العرب، باإلضاف الزعم
ــر، وقتل  ــدّ العالي في مص ــدم الس به
ــة  حلرك ــيّ  السياس ــب  املكت ــس  رئي
ــاس)، السيّد  ــة اإلسالميّة (حم املقاوم
ــالل ٤٨ ساعة من  ــل هنيّة، خ إسماعي

تسلّمه وزارة األمن في كيان االحتالل.
ــيّ والوحيد  ــو الفائز احلقيق ليبرمان ه
ــرت الثالثاء،  ــي ج ــات الت ــي االنتخاب ف
ــي االنتخابات التي جرت في نيسان  فف
ــل) من العام اجلاري اجتاز بصعوبةٍ  (أبري
بالغةٍ نسبة احلسم وحصل على أربعة 
ــع هذه املقاعد  ــدٍ فقط، ولكنّه م مقاع
ــن تشكيل  ــه م ــو ومنع ــل نتنياه أفش
ا  ، األمر الذي قاد الكيان، وحتديدً حكومةٍ
ــاتٍ  ــى انتخاب ــو، إل ــر“ نتنياه الـ“ساحِ
ــا ليبرمان حيثُ  ــدةٍ ، والتي فاز فيه جدي
ــد تؤهله ألنْ  ــى تسعة مقاع حصل عل
ن ال لنتنياهو وال  كِ يكون قبّة القبّان، وال ميُ
لغانتس تشكيل حكومةٍ بدون أنْ يكون 
ليبرمان فيها، وهنا تكمن الصعوبة، إذْ 
، باإلضافة  ــريّ ــذا املُتطرِّف والعنص أنّ ه

ل اجللوس مع العرب  ــه الكامِ إلى رفض
، فإنّه خالل املعركة  في حكومةٍ واحدةٍ
ــد مرارًا  ــاد وأكّ ــة ع ــة احلاليّ االنتخابيّ
ــح بإقامة ”دولة  ــرارًا أنّه لن يسم وتك
ر  ــة، التي يُسيطِ ــل املسيحانيّ إسرائي
عليها املًتدينون اليهود“، وبالتالي فإنّه 
ــاب النصر صباح اليوم  اقترح في خط

تشكيل حكومة وحدةٍ وطنيّةٍ مبُشاركة 
ــو وحزبه (ليكود)، غانتس وحزبه  نتنياه
ا لهذا  (أزرق أبيض)، وحزب ليبرمان، ووفقً
ل  االقتراح فإنّ عدد أعضاء احلكومة يصِ
ــت بحاجةٍ ال  ا وهي ليس ــوً ــى ٧١ عض إل

للمتدينني وال للعرب.

ــة  احلزبيّ ــؤون  للش ــون  لِّل واحملُ ــراء  اخلب
ــريّ باتوا  ــي اإلعالم العب والسياسيّة ف
ــذِّرون من اليوم من دخول الكيان إلى  يُحّ
ــن الفوضى السياسيّة العارمة  حالةٍ م
ن األحزاب من تشكيل  ــب عدم متكّ بسب
ــه  ــي أفرزت ــج الت ــق النتائ ــة وف حكوم
االنتخابات ، وبرأيهم، على الرغم من أنّ 
عةً  وجِ مُ ــى ضربةً  تلقّ نتنياهو-الساحر 
ل  ، فإنّ إسرائيل قد تصِ جلجلةً وصفعةً مُ
إلى حالة من عدم االستقرار السياسيّ 

ــي السنّة يُدار  ــه منذ حوال ، ألنّ واألمنيّ
نَع  ، متُ ــن قبل حكومةٍ انتقاليّةٍ الكيان م
ــون اإلسرائيليّ من اتخاذ  بحسب القان
، وأكبر دليل على ذلك،  ــةٍ قراراتٍ مصيريّ
هو قيام املُستشار القضائيّ للحكومة 

ــاي مندلبليط، مبنع  أفيح اإلسرائيليّة، 
ن حربٍ  نتنياهو من تنفيذ مخططه بشّ
واسعةٍ وشاملةٍ على قطاع غزّة بهدف 

تأجيل االنتخابات.
ــر صحيفة (هآرتس) العبريّة،  رئيس حتري
ــالٍ حتليليٍّ نشره  ــن، قال  في مق ألوف ب
ا من  ــةً مؤملةً جدً ى ضرب ــو تلقّ إنّ نتنياه
ــذي قالوا له  ــني اإلسرائيليني، ال الناخب
ــك، على حدّ  ــد: ولّى زمن ــرف الواحِ باحل
ر رئيس  ــذّ ــك، ح ــع ذل ــن م ــره، ولك تعبي

ــر من االستعجال بنعي نتنياهو  التحري
ــي أنْ يبقى  ــل ف ــع أنّ األم ــا، م سياسيً
ا،  ا جدً ــات ضعيفً ــة السياسيّة ب باحللب
ــر نتنياهو  ــب أنْ يأم ــع الكاتِ ــثُ توقّ حي
ــه، بالذهاب  عون عن ــني، الذي يُدافِ ام احملُ

ــيّ للحكومة  ــار القضائ ــى املستش إل
ــع على صفقة ادعاء في ملّفات  والتوقي
ــاء لوائح  ه: إلغ ــة ضدّ ــاد املفتوح الفس
ــزال نتنياهو احلياة  قابِل اعت ــام، مُ االته
السياسيّة والعودة لزوجته سارة، التي 
ــي سقوطه  ــر األكبر ف ــا التأثي ــان له ك

وي. املُدّ
ــة لالنتخابات  ــج االولي ــرت النتائ وأظه
ــزب "ابيض ازرق"  ــة حلول ح االسرائيلي
بزعامة بيني غانتس اوال بحصوله على 

ــت يليه حزب  ــي الكنيس ــداً ف ٣٢ مقع
ــني نتنياهو ب ٣٠  ــود بزعامة بنيام ليك
ــة العربية  ــا حلت القائم مقعدا، بينم
ــة ب ١٥ مقعدا لتصبح  ــة ثالث املشترك
ــت. وإلى  ــي الكنيس ــة ف ــوة الثالث الق

ــني، ستكون تلك  ــج احلزب جانب نتائ
ــاء احملتملني  ــي سيسجلها احللف الت
لكل منهما حاسمة ألن األمر يتعلق 
مبعرفة أي من املعسكرين سيحصل 
ــول على  ــات تخوله احلص ــر حتالف عب
األغلبية احملددة ب٦١ نائبا في البرملان، 
ــات إلى أن  ــر االستطالع ــا تشي بينم
ــة  ــن كتل ــر ع ــن تسف ــات ل االنتخاب
واضحة تتمتع بالغالبية على ما يبدو 

.
ودعا رئيس حتالف "أزرق أبيض" اجلنرال 
ــي غانتس في وقت مبكر  السابق بين
ــى تشكيل حكومة  ــس األربعاء ال ام
ــال غانتس في بث  ــدة موسعة.وق وح
تلفزيوني من مقرّ حملته االنتخابية 
ــة  السياسي ــاورات  "املش ــدأ  ب ــه  إن
ــدة موسعة". ــل حكومة وح لتشكي

وأضاف "سأحتدث مع اجلميع"، مؤكدا 
ــالح اجملتمع  ــة إص ــدأت عملي ــه " ب أن
ــان قد دعا إلى  ــي"، بعدما ك اإلسرائيل
ــاد" و"التطرف"  التصويت ضد "الفس
بدون أن يسمي نتنياهو. وتابع غانتس 
ــا  أصبحت ــة  واملصاحل ــدة  "الوح أن 

أمامنا".
من جهته، حتدث نتنياهو في الساعات 
ــاء، أمام  ــاح امس األربع ــى من صب األول
ــاء  ــد انته ــب بع ــل أبي ــي ت ــاره ف أنص
ــا  ــه خافت ــدا صوت ــد ب ــات. وق االنتخاب
ــة التي كان  ــع النبرة العالي ــة م باملقارن
يتحدث فيها أمام أنصاره قبل االقتراع.

ــة سندخل في  ــام املقبل ــال "في األي وق
مفاوضات لتشكيل حكومة صهيونية 

قوية". وأضاف "لن يكون هناك وال ميكن 
ــة تعتمد على  ــاك حكوم ــون هن أن يك
ــة،  ــة للصهيوني ــة معادي ــزاب عربي أح
ــل كدولة  ــود اسرائي ــر وج ــزاب تنك أح

يهودية ودميقراطية".
ــى القائمة  ــك إل ــو بذل ــر نتانياه ويشي

ــت  كشف ــي  الت ــة  املشترك ــة  العربي
ــات الرأي أنها ميكن أن تصبح  استطالع
ــان. وقد ذكرت  ــوة في البرمل ثالث أكبر ق
ــروط غانتس  ــن أن تدعم بش ــا ميك أنه
لرئاسة الوزراء وهذا ما قد مينع نتانياهو 

من العودة إلى املنصب.
وإذا ثبتت صحة استطالعات الرأي، فلن 
ــس قادراً  ــن نتنياهو أو غانت ــون أي م يك
ــع حلفائه  ــل حكومة م ــى أن يشك عل
ــان بعد هذه  ــوء إلى ليبرم من دون اللج
ــة  خمس ــالل  خ ــة  الثاني ــات  االنتخاب
ــات أبريل  ــا أفضت انتخاب أشهر، بعدم

إلى النتيجة نفسها .
ــن أن يرجح  ــو، ميك ــذا السيناري ــي ه ف

ــا" الذي  ــي "اسرائيل بيتن ــزب القوم احل
ــر املنحاز  ــدور ليبرمان وغي ــوده أفيغ يق
ــن حاليا كفة امليزان.  ألي من املعسكري

وتشير االستطالعات إلى أنه سيشغل 
ــة أوعشرة مقاعد في الكنيست. ثماني
ــة وزارية في  ــان الذي تولى حقيب وليبرم
حكومة نتنياهو في املاضي لكنه على 
ــح ما إذا ما  ــالف معه حاليا، لم يوض خ
ــس، لكنه دعا  ــم معسكر غانت سيدع
ــدة وطنية". ــى تشكيل "حكومة وح إل
ــث تلفزيوني من مقرّ حملته  وقال في ب
ــس الدولة من  ــي رئي ــة "أوص االنتخابي
ــج الرسمية بأن  ــل ظهور النتائ اآلن وقب
ــي غانتس  ــن نتنياهو وبين ً م ــو كالّ يدع
ــة، حتّى  ــة وطني ــل حكوم ــى تشكي إل
ــك أفضل من  ــا، وذل ــم انضم اليه اذا ل
ــر مستقرّة".وأضاف  حكومة ضيّقة غي
ــوى خيار واحد  ــان "ليس لدينا س ليبرم
ــدة وطنية  ــة وح ــل حكوم ــو تشكي ه
ــل بيتنا  ــة مع اسرائي ــة وليبرالي واسع
ــض أزرق والليكود"، مستبعدا  وحزب أبي
ــة املتشددة  ــة الديني ــزاب اليهودي األح
ــان حملته ضد  ــة. وخاض ليبرم والعربي
األحزاب الدينية املتشددة التي يتهمها 
ــرض الشريعة اليهودية  بالسعي إلى ف
على العلمانيني في إسرائيل. وقد أعلن 
ــدار قانون  ــع باجتاه إص ــه على الدف عزم
يضع حدا إلعفاء اليهود املتشددين من 
اخلدمة العسكرية اإللزامية. كما هاجم 
ــزاب العربية. ــالل حملته بعنف األح خ

ــرأي أن القائمة  ــادت استطالعات ال وأف
العربية املشتركة ستحصل على ما بني 
ــداً وميكنها بذلك أن تلعب  ١١ و١٥ مقع
دورا حاسما في ترجيح الكفة ملصلحة 
ــدو نتيجة هذا  ــذا املعسكر أو ذاك. تب ه
ــو ألنه تأتي  ــة لنتنياه ــراع حاسم االقت
ــي الثالث  ــام القضاء ف ــه أم ــل مثول قب
ــر لقضايا "فساد" و"استغالل  من أكتوب
ونتنياهو شغل  ــات".  و"اختالس الثقة" 
ــني عامي ١٩٩٦  ــس الوزراء ب منصب رئي
ــي ٢٠٠٩  ــن جديد ف ــب م و١٩٩٩. وانتخ
ليبقى رئيسا للحكومة ١٣ عاماً، أطول 
ــس وزراء في منصبه  ــا رئي مدة يقضيه
ــرون أن نتنياهو  ــل. ويرى كثي في إسرائي
ــدان حاليا، سيسعى  ــر املتهم وال امل غي
ــى للحصول من  ــي حال فوزه سيسع ف
البرملان على حصانة لتجنب احملاكمة .

/ القسم السياسي

معطيات الواقع 
تجاوزت التقسيمات  
بحيث باتت السيطرة 
األمنية فيها للكيان 
الصهيوني على كل 
اِّـناطق

تعادل باالنتخابات والكيان أمام فوضى سياسية وأمنية عارِمة.. هل ستجري انتخابات ثالثة؟ 
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ــوزراء احلاليّ بنيامني نتنياهو وبني  ــرّاء والقارئات العرب بأنّ املُنافسة بني رئيس ال ــر أيلول (سبتمبر) ٢٠١٩، ال بُدّ من تذكير الق ــات التشريعيّة التي جرت يوم الثالثاء، السابع عشر من شه ــي نتائج االنتخاب ــوج ف ــل الول قب
ن على السالم املفقود أوْ على كيفية إحياء  ــي االحتياط بيني غانتس، لم تكُ ــق جليش االحتالل، الذي قاد العدوان ضدّ قطاع غزّة، وأوقع حوالي خمسة آالف شهيد منهم اطفال، اجلنرال ف ــام السابِ ــد العّ القائ
ا  رِم! ووفقً

فاح أمْ اجملُ ا أمام الناخبني اإلسرائيليني هو السّ ي رشاوى وخيانة األمانة واالحتيال، أيْ أنّ اخليار الذي كان مطروحً ــة السلميّة، بل متحورت حول تورّط نتنياهو في قضايا فساد، وتلقّ ــى بالعملي م ــا تُسّ م
ــل وسائل اإلعالم العربيّة في الوطن  ا حصل كلٌ منهما، وحسنًا تفع ــني الطرفني سيّد املوقِف، ٣٢ مقعدً ز، وبهذا بقي التعادل ب ــو لم يُهزَم وغانتس لم يفُ ــة واحلقيقيّة فإنّ نتنياه ــات الرسميّ ــج االنتخاب لنتائ

، وخالل املعركة االنتخابيّة وعد باحتالل غزّة وتسويتها، أيْ هدمها وإعادتها إلى  ــى األقّل ألف سنةٍ ضوئيّةٍ “، ألنّه أبعد عن اليسار عل اح غانتس بالـ“يساريّ ــر بعدم تسميّة اجلنرال السفّ ــيّ واملهج العرب
ا) إلى حكومة بقيادة غانتس إذا  دً ا واحِ ا)، النائب أمين عودة، أعلن عن إمكانية انضمام املُشتركة (١١ عربيًا ويهوديًّ تًا أنّ رئيس القائمة املُشتركة (حصلت على ١٢ مقعدً ، ومن هنا كان الفِ العصر احلجريّ
ان الكيان، وبحسب وسائل اإلعالم العبريّة، صباح امس األربعاء، فإنّ غانتس هاتف  كّ لون أكثر من عشرين باملائة من سُ م فلسطينيي الداخل، الذي يُشكّ قام األخير بتلبية عددٍ من الطلبات التي تخدِ

النائب عودة واتفقا على اللقاء بينهما لدراسة اإلمكانيات.

نتنياهو

ليربمان

غانتس
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ترامب

عرفات

 في الذكرى الـ ٢٦  التفاقات أوسلو .. االتفاقات شكلت غطاًء لالستيطان والتهويد

رسائل االعرتاف اِّـتبادل بني ياسر عرفات ورابني  ضمنت للكيان الصهيوني اعرتاف اِّـنظمة بحقه َّـ الوجود
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ــي الفترة األخيرة ومن خالل املنتج  ف
ــال النص  ــا في مج ــني أيدين الذي ب
ــات  ــض السيناريوه ــي وبع املسرح
ــي كتبها حسني السلمان جلب  الت
ــا يتناوله  ــي موضوع قليل م انتباه
ــردة اللغوية) علي  ــو (املف النقاد وه
ــة لكي أدلو  ــد فسحة مناسب أن أج
ــا ذهب إليه األديب  بدلوي لترصني م
والفنان حسني السلمان يلتقي مع 
ــي الوسط  ــن من الكتاب ف الكثيري
ــي العربي والعراقي من حيث  الثقاف
ــة ولعله يختلف  املضمون واملعلوم
ــا  ــي يستعمله ــة الت ــم باللغ عنه
واملفردة التي متيزه عن أقرانه فيقول 
ــرح بشكل خاص  ــا اكتبه للمس (م
ــرد الصوري  ــى الس ــاب إل ــو الذه ه
ــراج الصورة  ــى إخ ــث اعمل عل حي
ــا البصري إلى سياقها  من مستواه
ــذا اعتمد  ــي املسرحي. وفي ه الفن

ــي البناء وهي حالة  اخليال وسيلة ف
ــي وثقافي،  ــن إدراك معرف ــرب م تقت
ــون األدائية،  ــر فاعل في الفن وهو أم
ــاك مسافة معينة  ــد أن هن لهذا جن
تظل تالزم العالقة ما بني السرد وبني 
املسرح، فالدرامي بال شك هو قاعدة 
ــى اخلطاب  ــذي ال يشير إل ــي ال احلك
ــردي). ويقول عنه  ــو س ــل إلى ما ه ب
د.سامي عبد احلميد (وجدت الكاتب 
ــدرة  ق ــك  ميتل ــان)  السلم ــني  (حس
ــة لصياغة حوار جذاب  جيدة وكافي
ــرا ما يتصف بالبالغة ويسمح  وكثي
ــارئ أن يؤول ذلك األمر و أيضا في  للق
ــع بني النثر  ــه األربع يجم مسرحيات
(السلمان) ــب  الكات والشعر، حاول 

في أكثر من موقع في هذه النصوص 
ــط موضوعاتها على الواقع  أن يسق
العراقي، ورمبا العربي أيضا ..ساعدت 
ــردة اللغوية  ــب السلمان املف الكات
ــار البناء احلداثوي  كثيرا في استثم
ــر النقاش فيها  ملوضوعة مهمة كث
ــوار لنوح  ــان. ففي ح ــر األزم على م
ــف أبناء جيله يقول (ما من  وهو يعن
ــر مساري وهدفي،  قوة لكم في تغي
ــا أعلن رفضي ملا تفعلون، ألنكم  فأن
ــة ترفلون) بهذه  في حضيض الرذيل
ــردة قوية  ــة كانت داللة املف الصرخ

ــدة من الوعي الفكري للنص  مستم
الدرامي. وينتقل بنا إلى حوار ال يقل 
جودة عن بقية احلوارات في شاعرية 
(نوح) ومسرحية  املفردة.. مسرحية 
(احتفالية اخلليقة) تعتمدان التاريخ 
ــة إسقاط  ــة مقاربة أو عملي كحال
ــع الراهن  ــى الواق ــخ عل ــك التاري ذل
ــة استرجاع  ــذي نعيشه عبر حال ال
ــذي ميثل  ــق فنوح ال ــخ العمي للتاري
ــة  الكوني ــة  الشخصي ــالت  تداخ
ــم وتأثيرها في  ــة املتغير األه صاحب
ــارج الفهم الديني)  احلاضر، نوح (خ
ــاول التخلص  ــان يح ــو إنس ــا ه هن
ــه الدائم ملا  ــع املرير ورفض من الواق
ــث عن  ــوح يبح ــرون، ن ــه اآلخ يفعل
ــف واللصوص  ــال من التخل وطن خ
ــالص من  ــو يعمل للخ ــة وه والقتل
ــت ليجد األمان في  هذا املكان املمي
ــاد يقترب من  ــذا يك ــان آخر. وه مك
مسرحية (احتفالية اخلليقة) حيث 
ــراع األخوين)  ــراع الداخلي (ص الص
ــم  والتحك ــرة  للسيط ــب  والتكال
ــه القادم)   ــر.. في مسرحية (أن باآلخ
ــى مسرح  ــان) منح ــو (السلم ينح
الالمعقول. فاإلنسان في هذا النص 
ــات ويحلم  ــي متاه ــع يدخل ف ضائ
على الدوام وال يجد أال السراب. ومن 

صفات مسرح الالمعقول استخدام 
الغموض في احلوار وهنا نرى املؤلف 
ــى  ــة إل ــن العبثي ــأة م ــول فج يتح
الواقع العراقي ودخول احملتل محدثا 

ــة مثمرة ملضمون النص الذي  غرائبي
كان احلوار فيه واملفردة اللغوية التي 
ــص قريبه  ــذا الن ــن منها في ه متك
ــارئ وببساطة ال تخلو  ــدان الق لوج

ــا النص  ــني ثناي ــوض. من ب ــن غم م
نقتبس هذا احلوار مصداقا ملا نبغي 
ــالل املفردة  ــول إليه في استغ الوص
ــرح. إن الدخول  ــى املس ــة عل اللغوي
ــوص املسرحية  ــي مناقشة النص ف
ــة وتأمل  ــى أكثر من وقف ــة إل بحاج
ــا على بعض  ــا ولكن مررن لدراسته
هذه املسرحيات لنؤكد داللة املفردة 
ــي تأجيج الصراع  ــة وأثرها ف اللغوي
ــي انسيابية احلوار بني  في جانب وف
ــوال للذروة وما يري  الشخصيات وص
ــي في  ــى املتلق ــه إل ــب إيصال الكات
ــدي سيناريو  ــى آخر. كان بني ي منح
ــدو انه لم يجد  ــب منذ فترة ويب كت
طريقه لإلنتاج أطلق عليه الكاتب 
ــأت بعنوان  ــاح) تفاج ــال بالصب (أه
ــت تقرأ  ــو كثيرا وأن ــذا السيناري ه
ــة فيه،  ــف الغرائبي ــه تكتش بدايت
ــذي يبدأ بأطفال  فأي صباح هذا ال
ــراق وصانعي عاهات  متسولني وس
ــل في  ــى القت ــدرة عل ــم الق ولديه
ــة؟ وتتساءل هل  ــالوي احلل كراج ع
ــذه النماذج  ــذا اجلو املشحون به ه
ــد العيش  ــن يري ــل شريحة وط ميث
ــى  ــو عل ــد يطف ــان، بل ــالم وأم بس
ــدود له؟ هؤالء  ــن ثراء ال ح بحيرة م
ــه عامله.. ــف كل ل ــة تكتش الفتي

ــد وذاك يحب  ــذا يعيل أبوه املقع ه
ــرب من قسوة زوجة  فتاة، وفتاة ته
ــاوم على مجلة  أبيها وشرطي يس
ــة وووو الخ بعد  ــور أباحي ــا ص فيه
ــاء مشاجرة مع  قتل زميل لهم أثن
ــراج الشمالي  فتية آخرين في الك
ترمى اجلثة في كارتونات األوساخ..

يقودنا السيناريست بعد ذلك إلى 
ــم هؤالء  ــة إلى عوال ــالت سريع نق
ــة بسيطة  ــل وبلغ ــق جمي بتشوي
ــي الرمزية  ــف ف ــى تكثي ــاج إل حتت
ــادةً تكون  ــورة ع ــة، فالص الواقعي
معبرة أكثر من احلوار في السينما, 
ــراق في الواقعية  وفي النهاية اإلغ
الترهل  ــض  بع ــو  السيناري ــل  حتم
ــك إلظهار امللل  ــا أراد املؤلف ذل ورمب
ــي تعيشها  ــة الت ــة اليومي والرتاب
هذه الشريحة التي تنتقد نفسها.

ــد منطقية  ــان تسلسل املشاه ك
ــرة، تشدك إليها  ومتصاعدة ومبه
وال تتركك إال وأنت قد أجنزت قراءتها 
إلى النهاية. إنها صور حية تلمسها 
ــك شاهدتها  ــك وعقلك..ألن بعيني
ــن قصصها..  ــرف بعضا م ورمبا تع
ــان الذي  ــة لهذا الفن جهود مبارك
نعبر عنه (ابن الصنعة) ليخرج لنا 

بهذا اإلنتاج الراقي.

البينة اجلديدة / رواء كرمي
تصوير / وسام سامي

اكد وزير الثقافة والسياحة 
ــور عبد األمير  ــار الدكت واآلث
ــوزارة   ــى ان ال ــي عل احلمدان
العراق)،  ــل  تدعم ثقافة (ك
ــي الوزارة  لتعزيز  مبرزا سع
ــم  إقلي ــني  ب ــج  الوشائ
ــز  ــراق واملرك ــان الع كردست
ــي  ف ــات  تعاون ــق  بتحقي
مجال الثقافة إضافة لآلثار 

سعي  موضحا  والسياحة، 
ــوزارة لتوحيد قانون اآلثار  ال
وان  ــز  واملرك ــم  اإلقلي ــني  ب
ــني الطرفني قائم  التعاون ب
ــة  ــات تنقيبي ــن بعث لتكوي
ــة  بالسليماني ــة  مشترك
إضافة إلرسال اثاريّ اإلقليم 
ــل  واربي ــة  السليماني ــن  م
ــارج إضافة  ــدورات الى اخل ب
ــة  إلقام ــوزارة  ال ــي  لسع
ــا كرديا في  ــا ثقافي أسبوع
ــاء  ــاالت. ج ــة االحتف ساح

ــو  ــه بعض ــدى لقائ ــك ل ذل
ــاد  ــذي الحت ــب التنفي املكت
ــراق الشاعر  ــاء في الع األدب
ــد من  ــب, ووف ــاض الغري ري
ــى  للموسيق ــور)  (ل ــة  فرق
بقيادة  ــة  الكردي ــة   التراثي
الفنان نزار زيو, اليوم األحد 
ــي  ف  ,٢٠١٩/٩/١٥ ــي  املاض
ــوزارة. ــه الرسمي بال مكتب

وتلقى احلمداني دعوة الوفد 
السينما  ــان  مهرج حلضور 
الذي سيقام  الرابع  العاملي 

ــي  السليمانية مبشاركة  ف
أفالم عاملية وعربية وكردية 
ــرة  دائ ــام  ع ــر  مدي ــاب  وأن
ــرح احمد  ــا واملس السينم
ــور  حلض ــى  موس ــن  حس
استعداد  ــا  مبدي املهرجان, 
ــة  فرقة  ــوزارة الستضاف ال
(لور) بإقامة حفال موسيقيا 
ــرح  باملس ــداد  ببغ ــا  له
ــة  الفرق ــا  داعي ــي  الوطن
للتسجيل بدائرة املنظمات 
ــرة  ــة لدائ ــة التابع الثقافي

ــات الثقافية بالوزارة  العالق
ــع  باألسابي ــا  وإشراكه
باخلارج  ــوزارة  لل ــة  الثقافي
لتعكس التنوع باملوسيقى 
ــة املوجود في العراق  التراثي
ــل  وأتاحه الفرصة لها  كك
ــل أعمالها الفنية  بتسجي
باستوديوهات الوزارة اجملهزة 
بأحدث األجهزة. وفي ختام 
ــد شهادة  ــاء قدم الوف اللق
ــد وزير الثقافة  تقدير للسي

والسياحة واآلثار.

14

NN’í«@pbÌaÎâ

د. عزيز جرب الساعدي / كاتب ومخرج مسرحي

إن حصيلة أي كاتب مهتم بالثقافة وهموم الناس البد وأن تكون هناك مؤشرات نقدية من ذوي االختصاص أو اِّـتلقي الذي يمتلك 
ذائقة فنية مصاحبة ِّـتابعة ذلك األديب أو الفنان بكل صنوف األدب والفن على السواء.. فكيف اليوم ونحن نتحدث عن قامة فنية 
ظهر نتاجها بعد جهد جهيد كما يقولون من الخربة بشقيها العملية والنظرية.. األديب والفنان حسني السلمان كاتب سيناريو وكاتب 
نصوص مسرحية وكاتب قصة برز َّـ معظمها وبدأ النقاد ينظرون إُّـ هذه التجربة نظرة تفاؤل بمستقبل يضيف للثقافة األدبية 
َّـ العراق بصمة جديدة تستحق االهتمام والتقويم، كان األستاذ حسني السلمان من اِّـتحمسني جدا لوصول اِّـعلومة من اِّـفردات 
اِّـقررة وخارجها لطلبته وكان حريصا جدا على تحفيز اِّـدرسني والطلبة الستثمار االنرتنت لتلقي أكرب قدر من الثقافة السينمائية 

بحكم االختصاص..

حميد الحريزي

نشوة التوبة 
ــه، وضع على جبهته ماركة  اطلق حليت
السجود، أعلن التوبة النصوح، تختم 
ــالة والصوم بأجر  ــني، امتهن الص باليم
معلوم، وسعت  مائدته الزواج  بالثانية، 
اعتلى املنارة  ليشهد هالل العيد، ترنح 
ــري، شج  ــى الرصيف احلج ــوى  عل وه
ــة الويسكي من   ــت رائح ــه، فاض رأس

قنينة (املنكر)اخملبوءة في جبته.

كتاب العمر 
ــص   ومتحي ــث  بح ــوات  سن ــد  بع
ــه  مخطوطت ــت  اكتمل ــة  ومراجع
ــني  ب ــز  للتمي ــة  اجلليل ــظ  (املواع
ــم العمر،  ــة)، حل ــة والرذيل الفضيل
ــوق الوراقني،  ــه قاصدا س ــب دابت رك
ــر حثيث  هده التعب لطول  بعد سي
ــار اعتكافه   ــق  بني غ ــورة الطري ووع
ــاره  حم ــط  رب ــة،  الثقاف ــة   ومدين
ــوم  حتت ظل شجرة   واستسلم للن
ــا  مخطوطته  ــة الظالل، واضع وارف
ــاق على صوت  ــرب من رأسه.. اف بالق
ــار، معلنا شبعه، شاكرا  نهيق احلم
ــده حسن اختيار املرعى، نهض  لسي
ــر،  مسحت  ــة السي ــا مواصل عازم
ــه القلقة املكان فلم يجد اثرا   نظرات
خملطوطته، شم رائحة حبر الكتابة 
ــل سؤاله  ــاره، الذي قاب في روث حم

بتكشيرة اسنان محبرة.

 

نفق بلبل يوسف واثق اجللبي 
ــان قد  ــخ ٢٠١٩/٨/١، وك بتاري
ــث عاش  ــا) حي ــاه (مانت أسم
ــراً وخمسة عشر  ــه شه مع
بنفوق  ــف  ــر يوس تأث ــاً..  يوم
ــه بشدة  ــزن علي ــل وح البلب
ــات طواالً،  ــى عليه ساع وبك
فيوسف ميتلك حساً مرهفاً 
ــب الصادق  ــاً مليئاً باحل وقلب

لكل شيء.. فكتب شيئاً في 
ــي القصيدة الثالثة  رثائه وه

لشاعرنا الصغير..
مانتا

أنا أشتاق إليك
وأريد أن أراك قريباً

في مكان ما
ــن  ــك م ــا أخرجت ــت كلم كن

القفص
تلحق بي

وتطاردني.. تنام على كتفي
وتنقر شفتي
كأنك تقبلني

كنت كلما أغضب
تأتي إليّ وتنقر أذني

ولقد كنت تقرأ مالمحي
وأنا أشتاق إليك
يا طائري العزيز

بغداد / البينة اجلديدة
ــة  للترجم ــون  املأم دار  ــت  أقام
ــالت وزارة  ــدى تشكي والنشر أح
الثقافة والسياحة واآلثار معرضا 
ــدث إصدارات  ــب تضمن اح للكت
ــدار من الكتب واجملالت  الدورية  ال
الناطقة مبختلف اللغات. وشمل 
ــم على هامش  ــرض الذي أقي املع
ــرض ذكرى واقعة الطف الذي  مع
ــع  ــادة ربي ــوان (الشه ــل عن حم
ــذي أقامته دائرة الفنون  احلياة) ال

ــة  الثقاف ــر  وزي ــة  برعاي ــة  العام
ــار الدكتور عبد  ــة واآلث والسياح
ــر الوزارة   ــر احلمداني في مق األمي
ــت بني  تنوع ــات  ــا ومطبوع كتب
ــر واألدب   ــف مجاالت الفك مختل
ــار. واآلث ــة  والفلسف ــون  والفن
ــى أن دار املأمون  ــدر اإلشارة إل وجت
للترجمة والنشر تواصل إصدارها 
ــات املترجمة  ــن املؤلف للعديد م
ــة هي  ــات عاملي ــس لغ ــن خم ع
ــة والفرنسية واألملانية  االنكليزي

واالسبانية والروسية كما تصدر 
ــداد باللغة الفرنسية  مجالت بغ
االنكليزية  ــة  باللغ ــش  وكلكام
ــة العربية إضافة  ــون باللغ واملأم
ــي  ــم العراق ــدة املترج ــى جري ال
ــا  ــا قضاي ــي مجمله ــاول ف وتتن
ــة وثقافية وفنية ومقابالت  فكري
ــني  والفنان ــاب  الكت ــار  كب ــع  م
ــي العالم فضال عن  واملفكرين ف
ــن  ــة م ــات مترجم ــدار مؤلف اص

العربية الى اللغات األخرى.

اسماعيل حقي
رَتْ أضوائي سِّ راحا براح كُ

يالئي نْ خَ زُّ مِ ودمي املباحُ ينِ

وحدي أجرُّ عباءةَ األخطاءِ
وكأن موتي ال يحوم ورائي

رِخي وعزائي صْ وكأن صوتَكَ مُ
موالي كيفَ أفرُّ من بلوائي

ــنَ  مِ ــي  ن أسلَخُ ــفَ  كي أو 

البؤساءِ

بك أستجيرُ إذا ابتُليتُ بداءِ
ــتْ  بَ خَ إنْ  ــي  انتساب ــكَ  ول

أسمائي
يا موجزَ الغيظِ العظيمِ بالء

يا معجز الفصحاءِ والبلغاءِ
رَّةَ البدرِ األضاءَ سمائي ياغُ

ــي  ــواك ف ــرتُ س ــا ادّخ ــا م أن

البأساءِ
ذُخراً وال صاحبتُ غيرَ حيائي

مالِ  ــن السّ ــذتُ م ــا ما اتخ أن
ردائي

بائي رِئاً وراءَ خُ أو بِتُّ مدَّ

ثرَةِ األعداءِ أنا ما انثنيتُ لكَ
ائي أو عدتُ مهزوماً وراءَ لِوَ

ــي  ف ــراقَ  الرِّق ــكَ  دمع ــا  أن

الرَّمضاءِ
وأنا الفراتُ إذا أتيتَ رِوائي

ــوى  ــن طَ ــكَ م ــا إن قصدتُ أن
بلوائي

فألنَّكَ املكتوبُ في اإلسراءِ

وألنَّكَ ابنُ الفارسِ املعطاءِ
عذراً أتيتكَ باحلننيِ النَّائي

بقصيدة معصوبةٍ عصماءِ

أرجزتُها في يومِ عاشوراءِ
ــحِ فيكَ  م ــامِ السَّ م ــنَ الهُ ياب

رجائي
بْني سناءكَ كي أقولَ ثنائي هَ

ــا  ن جَ ــن  م ــي  لسان ــذرْ  واع
أخطائي

ــمِ  ــبِّ العقي ــي اجل ــتُ ف غيب
غنائي

ــي  ف ــكَ  عن ــثُ  أبح ــتُ  وأتي
أشيائي

وأتيتُ ال وحدي وكنتَ لوائي

ــي  ــيءُ ف ــراجِ تض السَّ ــلَ  مث

ظلمائي

أطلقتُ صوتي من إسارِ ريائي

ــدى  ــن م ــي ع ــتُ دمع وحجب

رقبائي

حتَّى لذا ما بحتُ كنتَ نِدائي

موالي قد أسرفتُ في بلوائي

ــضِ  في ــضِ  بع ــن  م ــهُ  لكنَّ

شقائي

ــوى  ــى الط ــت عل ــذاك جئ ول

بعزائي

روايات عشق قد كتبت مباض له تاريخ رديف..
حني بلغناها رحلت عنا بأجمل ليال 

الصيف..
ي على اطالل ألَمَ بها حزن  وعدونا نبكٍ

اخلربف..
قطعنا أياماً على ساحل بحركم..

وداعبتنا األمواج برج خفيف..
وعانقت أجسادنا رَمله..

ولهونا حتت ظالل اشجار املصيف..
ال أريد الرحيل عنك..

أو أغيب عن ذاك اجلمال وهمسك اللطيف..
أنا باق على الساحل انتظر..

لعلك تأتني لقلب بهواك يصيف..
ما تغيرت عنك وقد هجرتِ رغم ان الهجر لي 

حليف..
وال عشقت غيرك أو لغيرك اضيف..

ما بال النوارس عارية..
والبحر يفزعها بصوته احلفيف..

جنات ملوك ال يروق لها إال عاشق أهدته قلباً 
برئ وعفيف..

راح كاجملنون يغني بإسمها ليال على نغمة 
حلنٌ خفيف...

أين انت يا جنة حياتي ..؟
أين ذاك احلب الذي قضى وطراّ بني نور وظالم 

كثيف..
سوف امضي مختفياً خلف اسم مستعار..

اذكر االسماء كلها إال اسمك الشريف..
ومن نعيم انت فيه اطعم البائس الضعيف..
حتى تعودي من حيث غبتي وغابت االحالم 

من ليلك اخمليف..
انت آخر قصة راحت االحداث ترويها بأقالم 

هاجرها التأليف..
وعيون دمعت حني مرت ذكريات الشوق في 

زورق عائم بال جتذيف..
للحب تقاليد يحفل بها والكل يفهمها دون 

تعريف..
أي ذنب كان مني حتى تذهب بك االفكار 

وترميك بحضن سخيف..
يا ليت شعري اراك غير منكسرة..

وارى بعينيك بقايا من بقايا عشق طفيف..
ال اقول اليوم وداعا فاحلب باق في احلياة 

منيف...
تلك روايات الزمان صيغت االفعال فيها حول 

كل عاشق مثلي ظريف..
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أقالم واعدة

 يوسف واثق



المصمم الفنان محمد الخفاجي وذكرياته في عالم الطباعة بالشبكة الحريرية:

ÔmbÓy@Âfl@cåvnÌ@¸@�aıåu@|jñn€@·Ó‡ñn€a@Ú‰Ëfl@bÌb–Å@Âfl@7rÿ€a@o‡‹»m

* كيف دخلت عالم الفن؟
ــون اجلميلة  ــي كلية الفن ــن درسته ف ـ الف
ــذ دخولي عام ١٩٨٨ وحتى تخرجي ١٩٩٢  من
ــم وتعلمت من خفايا مهنة  قسم التصمي
ــت ملماً بها لتصبح  التصميم الكثير وكن
ــن حياتي وعن مسيرتي في  جزءا ال يتجزأ م
ــى (السكرين)   ــة التي تسم ــة الطباع مهن
ــة بالشبكة  ــى الطباع ــي مختصر ملعن وه
احلريرية أي سلك (سكرين) واحلمد هللا وفقنا 

اهللا بعملنا هذا لنسترزق منه.
* ما فنون هذه املهنة االساسية؟

ــارة والدقة  ــد على امله ــي طباعة تعتم ـ ه
ــي اليد التي تتحكم  تقان النها تكون ف واإلً
ــون قالب  ــث يتك ــة حي ــب والطباع بالقال
ــي يشبه االطار الذي  الطبع من اطار خشب

ــة الرسم  ــون في لوح ــه الرسام يستخدم
ــار قطعة من قماش احلرير  ويثبت على االط
ــا تتداخل فيه  ــاص لطبع السكرين وهن اخل
الصنعة الدقيقة ألن أي خطأ بسيط ينهي 

العمل بالفشل.
ــل بهذه  ــك منهاج العم ــف تطور لدي * كي

املهنة؟
ــي أيام  ــذه املهنة بدأت ف ــع ه ــي م ـ مسيرت
ــون اجلميلة حيث  ــة الفن ــي في كلي دراست
ــي كنت طالبا في قسم التصميم وكان  انن
ــة السكرين على  ــا درس خاص بطباع لدين
ــار نقشة معينة  ــة حيث كنا نخت األقمش
ــب الشبكة  ــم نصورها في قال نصممها ث
ــوم بطبعها على القماش ومن  احلريرية ونق
خالل هذه الدراسة منت هذه املهنة والعمل 
ــي  ــك ف ــان ذل ــري وك ــي وتفكي ــي مخيلت ف

ــي املرحة الثانية  ــة ١٩٨٩ حيث كنت ف سن
ــم التصميم وكنت فيها  لدراستي في قس

منغمساً بكل خصوصيات املهنة.
ــل بهذه املهنة في شارع  * متى جئت للعم

املتنبي؟
ــد  ــى أح ــرف عل ــة أن أتع ــاءت الصدف ـ ش
ــي اسكن فيها   ــن املنطقة الت ــاء م االصدق
ببغداد (حي القاهرة) ان والده ميتلك مطبعة 
ــو املرحوم  ــارع املتنبي وه ــي ش ــن ف سكري
ــل الذين كان  ــي) وهو من االوائ (حسني تاج
ــل في طباعة السكرين حيث كان عدد  يعم
ــة ال يتجاوزون  ــن يعملون في هذه املهن الذي
ــع اليد لصعوبتها وتكاليفها في  عدد اصاب
ــا طويال ملعرفة اسرارها  الدقة وتتطلب وقت
ــع صديقي ممدوح بن  ــا.. فعملت م وخفاياه
ــي املطبعة السكرين وذلك  حسني تاجي ف
ــة ١٩٨٩  ــة الدراسية سن ــاء العطل ــي اثن ف
وكانت هذه البداية احلقيقية في هذه املهنة 
ــت املبادئ االساسية للسكرين  حيث تعلم
ــاء العطلة الصيفية وبعدها  ومارستها اثن

ــة لي في  ــد الزمالء بالدراس ــت مع اح اتفق
ــرا  ــال صغي ــح مشغ ــون ان نفت ــة الفن كلي
ــي وهنا اصبحت  ــن  بشارع املتنب للسكري
ــك بعد  ــة السكرين وذل ــي طباع ــل ف اعم

تخرجي من كلية الفنون اجلميلة عام ١٩٩٢ 
ــى يومنا هذا وانا امارس  ومنذ ذلك الوقت ال
هذه املهنة ولم انقطع عنها النها اصبحت 
مصدر رزقي الوحيد بالوقت احلاضر ولي من 
الزبائن ممن يعرفون دقة عملي واإلعجاب به 
من قبل املتعاملني معنا في معمل سكرين 

(الريام) وال نزال نحظى باحترام الناس.
* هل لك جتربة خارج العراق في العمل؟

ــرت الى العاصمة االردنية عمان  ـ نعم ساف
ــي شركة يوسف  ــام ١٩٩٨ وعملت ف في ع
ــن اكبر شركات  ــد الرحمن وهي تعتبر م عب
ــرق  ــان والش ــي عم ــن ف ــة السكري الطباع
ــط حيث عملت فيها ملدة ما يقارب ٨  االوس

ــرة ومع تطور  ــوات واكتسبت خبرة كبي سن
ــي استيعاب  ــت مواكباً ومثابراً ف الزمن كن
ــذا العالم الذي  ــرة عن ه ــرة والكبي الصغي

تتداخل فيه احلرفة والفن والدقة.
* ماذا تقول في ختام حوارنا هذا؟

ــي عودتنا  ــة اجلديدة» الت ــراً لـ«البين ـ شك
ــذت في  ــة وأخ ــا الصحفي ــى منجزاته عل
ــة دائمة لنا  ــون ضيف ــة األخيرة أن تك اآلون
في شارع املتنبي والدليل أنكم الصحيفة 
االولى في العراق تدخل قلوب الناس بارتياح 
ــا تتابعونه  ــر ودخلتم قلبي حني أقرأ م كبي
وتنشرونه في عالم الفن والثقافة وزيارتكم 

هذه شرف لورشتي املتواضعة.

albaynanew@yahoo.com
جريدة يومية سياسية عامة  

ال ترتبط بحزب أو حركة
 أو أية جهة دينية أو سياسية
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البينة الجديدة / عدنان جبار القريشي

@Â–€aÎ@Úœäßbi@Ò7jÿ€aÎ@Ò7Ãñ€a@lb»Ónça@ø@�aäibrflÎ@�bj◊aÏfl@o‰◊
ÂÌäÿé€a@%b»i@Ú”Ü€aÎ

حني أقدم على تقدمي أوراقه لدخول املرحلة اجلامعية بعد تخرجه من الثانوية اختار الفن طريقاً 
له عبر بوابة كلية الفنون اجلميلة، وتخرج فيها عام ١٩٩٢ من قسم التصميم وشاءت األقدار أن 
تكون هذه املهنة هي مصدر رزقه في حياته اليومية تاركاً كل ما كان يفكر به فأجاد املهنة 
ــي الذي يروي لـ(البينة اجلديدة)  ــا وهذه بداية حكاية الفنان املصمم محمد اخلفاج وأتقنه
ــه الكثير ليصبح  ــراً وواكبه وأخذ من وقت ــذا العالم الذي تطور كثي ــات ومحطات ه حكاي

ــي شاعر املتنبي الذي اتخذ منه مكاناً ومقراً ملعمله وورشته  ــداً من اساتذته املعروفني ف واح
الصغيرة..

متابعة / البينة اجلديدة
ــة  من ــة  الفنان ــت  خرج
ــث مباشر على  ــي في ب فضال
ــورة  املص ــص  القص ــة  خاصي
ــى  عل ــا  بحسابه ــة  امللحق
ــى  عل ــرد  لت ــرام»،  «إنستغ
ــي وجهها  ــض األسئلة الت بع
ــت  وكشف ــور،  اجلمه ــا  إليه

ــؤال  لس ــة  إجاب ــن  ر ع يتكر
 بصورة مستمرة 

وهو  ــا،  عليه
تعاني  أنها 
ورم  ــن  م
صغير، إال 
ــة  أن من
ــدت  أك
ــا  نه أ

ــا  ــل أو م ــة أو دم ــت حب ليس
شابه، ولكنه كيس دهني أكد 
ــه يحتاج إلى  تدخل  األطباء أن
ــي تخشى خوض  وه جراحي، 
ــة.  كما أبدت منة  هذه العملي
ــا من بعض  ــي استياءه فضال
املعلقني، الذين أخبروها بظهور 
عالمات السن املتقدمة عليها، 
ــك األمر  نفيًا  ونفت فضالي ذل
ــم قائلة:  ــا، وردت عليه قاطعً
ــة، واحلمد  ــا عندي ٣٥ سن «أن
هللا أنا زي ما أنا بس توصلوا 
ــوا  هتبق ــي  ورون ــي  لسن
ــني  إزاي»، وأوردت في  عامل
تصريحاتها أنها لم تقم 
ــات جتميل أو  ــأي عملي ب
ــد للبشرة، وأنها من  ش
املمكن أن تخوض مثل 
ــات بعد  ــذه  اجلراح ه

سن األربعني.

@“6»m@Ô€böœ@Ú‰fl
Ô‘Ó‘ßa@bÁä‡»i البينة اجلديدة / مرتضى رعد

تصوير/ وسام  سامي 
ــد وزير الثقافة والسياحة واآلثار الدكتور  تفق
عبد األمير احلمداني دائرة الفنون املوسيقية, 
يوم االثنني املاضي ٢٠١٩/٩/١٦. وأكد احلمداني 
خالل زيارة التفقدية عزمه على االرتقاء بواقع 
ــة الفنية واملشهد  ــا يخدم الساح الدائرة مب
ــت  خصص ــوزارة  ال «إن  ــاً  موضح ــي,  الثقاف
ــة القادمة مبلغاً كبيراً لفعاليات دائرة  للسن
ــة اخلارجية لتعريف  ــدف املشارك الفنون به
ــورة  ــل الص ــي ونق ــوروث الثقاف ــم بامل العال
ــم اجمع إن  ــول للعال ــراق لنق ــة للع املشرق
ــاف: «لدينا شراكة مع  العراق بلد آمن». وأض
ــي استثمار األبنية  وزارة الشباب والرياضة ف
ــي  ــون ف ــن ماض ــة ونح ــات الثقافي واملنتدي

ــدوره أكد مدير عام دائرة  موضوع الشراكة». ب
الفنون املوسيقية  محمود عبد اجلبار الزبيدي» 
إن زيارة وزير الثقافة والسياحة واآلثار إلى دائرة 
ــون املوسيقية ملتابعة إعمال الترميم في  الفن
قاعة الرباط (الشهيد عثمان) فضالً عن  تنمية 
ــر العمل الفني والتراث واملقام واألغنية  وتطوي
ــات واملشاكل  ــة والوقوف على املعوق العراقي
ــني وتوضيح بعض  ــا الفنان ــي يعانون منه الت
ــرب الزبيدي  ــة لهم». وأع ــور غير الواضح األم
ــن سعيه بكل جدية في تطوير عمل الدائرة  ع
وإزالة العراقيل التي تقف سواء على مستوى 
ــي الكوادر  ــات املالية , والنقص ف التخصيص
الفنية, كما جرى التطرق إلى موضوع مدرسة 
ــد التراث املوسيقي  املوسيقى والباليه ومعه

واحتياجاته.

ÚÓ‘ÓçÏΩa@ÊÏ‰–€a@ÒäˆaÖ@Ü‘–nÌ@Ô„aÜ‡ßa

متابعة / البينة اجلديدة
ــي االيراني {حمال  ــم السينمائ حصل مخرج الفيل
ــزة افضل املواهب  ــب} {تورج اصالني} على جائ الذه
ــالل فعاليات الدورة السابعة من مهرجان  اجلديدة خ
ــرض الفيلم خالل  ــوك السينمائي في العراق. وع ده
ــوك  ــان ده ــن مهرج ــة م ــدورة السابع ــات ال فعالي
ــرز ممثليه لينافس  ــور مخرجه واب السينمائي بحض
ــع أفالم من:  ــدث السينمائي م ــذا احل ــى جائزة ه عل
أملانيا، وايطاليا، وفرنسا، وكرواتيا، وجورجيا، وهولندا، 
ــا، ولبنان ودول أخرى.هذا وسبق لفيلم {حمال  وسوري
ــان الدولي  ــان بوس ــران في مهرج ــل إي ــب} متثي الذه
ــة» في كوريا  ــارات احلديث ــي قسم «التي للتنافس ف
اجلنوبية. ويعتبر «حمال الذهب» التجربة االخراجية 
الثانية إلصالني الذي سبق ان اخرج فيلم «جينكو» 
ــر وحاصل على العديد  ــه باع طويل في التصوي ولدي
ــن األفالم.ويشارك  ــن تصويره الكثير م ــن اجلوائز ع م
ــي وجالة  ــن سعيد آقاخان ــل الفيلم كل م ــي متثي ف
ــام احمدي نيا ولطف اهللا  ــي واميد روحاني وبي صامت
ــة وعليرضا مهران وحسن زاهدي  سيفي وامني فرزان

وداود محمدآبادي ومحمود شفيع خاني ورضا شفيع 
ــوك السينمائي  ــر ان مهرجان ده خاني وآخرين.يذك
مقام حالياً في العراق وتستمر فعالياته حتى اليوم 

اخلميس ١٩ من ايلول اجلاري.

ãÏ–Ì@HkÁà€a@fibªI
Ôˆb‡‰Óé€a@⁄ÏÁÖ@ÊbuäËfl@Òåˆb† اربيل / البينة اجلديدة

اعالم  ــوؤل  مس ــل  استقب
كردستان  ــم  إقلي ــة  رئاس
ــداهللا،  ــي عب ــراق، كيف الع
ــي مكتبه اخلاص مؤخرا،  ف
ــاالر. ومت  ــة فارين س الفنان
خالل االستقبال مناقشة 
ــع  ــن املشاري ــة م مجموع
للفنانة  ــة  اخلاص ــة  الفني
فارين ساالر. وأبدى السيد 
مسوؤل  ــداهللا  عب ــي  كيف
ــروان  ــد نيجي ــالم السي اع
ــم  إقلي ــس  رئي ــي  البارزان
ــن  ع ــراق،  الع ــان  كردست
ــع  ــك املشاري ــه بتل ترحيب
ــة  ومحاول االراء  ــداء  وإب
ــا تشجيعا  دعمه كيفية 
ــراك الثقافي، والفني  للح
ــان  كردست ــم  إقلي ــي  ف

العراق.

â¸bç@ÂÌâbœ@Ú„b‰–‹€@ÚflÖb”@ÚÓ‰œ@…Ìâbífl
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الستقبال آرائكم ومقرتحاتكم 
الطبية والعلمية وذلك لنشر 
الوعي الصحي يرجى ارسالها 
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عملوا هنا في (                    ) ورحلوا
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املرحوم اخلبير اللغوي
 كرمي توفيق الزبيدي

املرحوم الكاتب اللواء 
ماضي اخلزاعي

املرحوم مـاجد الصكر  
رئيس القسم الرياضي

لهم الذكر الطيب



17إعالنات NO.3265.THU.19.SEP.2019 العدد (٣٢٦٥) الخميس ٩/١٩/ ٢٠١٩ 

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

Contracts Dept Announcement

َّـ   ٥٥٧٤) ــدد  الع ذي  ــا  بكتابن ــا  الحاق
اول   ــالن  بإعــ ــة  الخاص  (٢٠١٩/٩/١٥
للمناقصــة ٢/ امن وعدالة  /٢٠١٩ . مشروع 
ــم  ــرب االدلة الجنائية َّـ قس ــات مخت (احتياج
تحقيق االدلة الجنائية). نود ان ننوه اُّـ تغيري 
ــاله ليكون (٤٥ يوما)  ــدة تنفيذ اِّـناقصة  اع م
ــم  ــتناداً اُّـ كتاب قس بدال من (٩٠ يوما). اس
التخطيط واِّـتابعة / شعبة تخطيط القطاعات 

ذي العدد ٤١٠٧ َّـ ٢٠١٩/٩/١٧.
الحقوقي 

اياد كاظم مبارك 
مدير العقود الحكومية

م/ اعالن مناقصة عامة رقم ٥/ ٢٠١٩

ــروع (انشاء مخترب  يعلن ديوان محافظة نينوى عن مناقصة عامة لتنفيذ مش
ــاث وتأهيل  ــع االجهزة واالث ــي الفرقان م ــجة النباتية َّـ ح ــة االنس لزراع
ــن تخصيصات مبالغ  ــروعي الطماطة والبطاطا واِّـكافحة الحيوية ضم مش
ــة تخمينية مقدارها  ــة نينوى) وبكلف ــة االقاليم ٢٠١٩ ِّـحافظ ــة تنمي خط
ــون وثالثمائة  ــعمائة وواحد وثالث ــار (مليار وتس ١,٩٣١,٣٨٢,٠٠٠ دين
واثنان وثمانون الف دينار) وبمدة تنفيذ (٢٤٠ يوما).على مقدمي العطاءات 
ــود َّـ ديوان اِّـحافظة (خالل  ــم العق الراغبني بدخول اِّـناقصة مراجعة قس
ــر االعالن ولغاية نهاية الدوام  ــمي وابتداء من تاريخ نش اوقات الدوام الرس
ــمي ليوم ٣٠/ ٩/ ٢٠١٩) للحصول على نسخة من الوثائق لقاء مبلغ  الرس
ــون الف دينار) غري قابلة  مقطوع قدره ١٥٠٠٠٠ دينار فقط (مائة وخمس
ــه، بظرف مغلق  ــب العطاء او من يخول ــاءات من قبل صاح ــلم العط للرد.تس
ــدم العطاء وعنوانه ويودع َّـ  ــم مق ومختوم ويكتب عليه رقم اِّـناقصة واس
صندوق العطاءات اِّـوجود َّـ قسم العقود مرفقاً معه الوثائق واِّـستمسكات 

اِّـذكورة َّـ الصفحة رقم (٢) علماً ان تاريخ الغلق يوم الثالثاء اِّـوافق 
ــاعة الثانية عشرة ظهراً وسوف ترفض العطاءات بعد  ١/ ١٠/ ٢٠١٩ الس
هذا اِّـوعد.يكون مؤتمر ماقبل الغلق الساعة العاشرة من صباح يوم االثنني 
ــارات َّـ العنوان اِّـذكور َّـ  اِّـوافق ٢٣/ ٩/ ٢٠١٩ لالجابة على االستفس

وثيقة العطاء.مع التقدير.
اِّـهندس

منصور مرعيد عطية
محافظ نينوى

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

Contracts Dept Announcement

َّـ   ٥٥٦٨) ــدد  الع ذي  ــا  بكتابن ــا  الحاق
ــي   ثان ــالن  بإعــ ــاص  والخ  (٢٠١٩/٩/١٥
ــروع  ــة ٧٧/ تربية  /٢٠١٩ . مش للمناقصــ
(بناء مدرسة ١٨ صف بدل اِّـدرسة الكرفانية 
ــوه اُّـ  ــود ان نن ــة) ن ــك االبتدائي ــهيد زيب الش

تعديل:
ــروع ( بناء مدرسة ١٨ صف  *يكون اسم اِّـش
ــري زيبك  ــهيد بش ــة الكرفانية الش بدل اِّـدرس
االبتدائية) بدال من (بناء مدرسة ١٨ صف بدل 

اِّـدرسة الكرفانية الشهيد زيبك االبتدائية).
الحقوقي 

اياد كاظم مبارك
مدير العقود الحكومية

العدد: ٥٧٧٤                                                                     م/ (تنوية)                                                        التاريخ : ٢٠١٩/٩/١٨العدد: ٥٧٧٣                                                                            م/ (تنوية)                                                  التاريخ : ٢٠١٩/٩/١٨

العدد: ١٥٥٧٣
التاريخ: ١٦/ ٩/ ٢٠١٩

م/ اعالن مناقصة عامة رقم ٦/ ٢٠١٩

يعلن ديوان محافظة نينوى عن مناقصة عامة لتنفيذ مشروع (انشاء مخازن 
الستالم محصولي الحنطة والشعري لشركة مابني النهرين ضمن تخصيصات 
ــة تخمينية  ــوى) وبكلف ــم ٢٠١٩ ِّـحافظة نين ــة االقالي ــة تنمي ــغ خط مبال
مقدارها ١,٩١٩,٧٦٠,٠٠٠ دينار (مليار وتسعمائة وتسعة عشر مليون 
ــى مقدمي  ــذ (١٨٠ يوما).عل ــدة تنفي ــف دينار) وبم ــتون ال ــبعمائة وس وس
العطاءات الراغبني بدخول اِّـناقصة مراجعة قسم العقود َّـ ديوان اِّـحافظة 
ــر االعالن ولغاية نهاية  ــمي وابتداء من تاريخ نش ــالل اوقات الدوام الرس (خ
الدوام الرسمي ليوم ٣٠/ ٩/ ٢٠١٩) للحصول على نسخة من الوثائق لقاء 
ــون الف دينار) غري  مبلغ مقطوع قدره ١٥٠٠٠٠ دينار فقط (مائة وخمس
قابلة للرد.تسلم العطاءات من قبل صاحب العطاء او من يخوله، بظرف مغلق 
ــدم العطاء وعنوانه ويودع َّـ  ــم مق ومختوم ويكتب عليه رقم اِّـناقصة واس
صندوق العطاءات اِّـوجود َّـ قسم العقود مرفقاً معه الوثائق واِّـستمسكات 

اِّـذكورة َّـ الصفحة رقم (٢) علماً ان تاريخ الغلق يوم الثالثاء اِّـوافق
 ١/ ١٠/ ٢٠١٩ الساعة الثانية عشرة ظهراً وسوف ترفض العطاءات بعد 
هذا اِّـوعد.يكون مؤتمر ماقبل الغلق الساعة العاشرة من صباح يوم االثنني 
ــارات َّـ العنوان اِّـذكور َّـ  اِّـوافق ٢٣/ ٩/ ٢٠١٩ لالجابة على االستفس

وثيقة العطاء.مع التقدير.

اِّـهندس
منصور مرعيد عطية

محافظ نينوى

العدد: ١٥٥٨٣
التاريخ: ١٦/ ٩/ ٢٠١٩
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جمهورية العراق
وزارة الداخلية

مديرية االحوال اِّـدنية والجوازات واالقامة
مريية احوال بغداد / الرصافة

قسم شؤون احوال بغداد / الرصافة
العدد / ١٠٤٣٠
التاريخ : ١٨ / ٩/ ٢٠١٩ 

إعــــــــــــــالن
قدم اِّـواطن (كواكب حسن عيدان) دعوى قضائية لتبديل (لقب) وجعله (الشمري) بدال من (التميمي) فعلى 
ــة عشر يوماً من تاريخ النشر وبعكسه سوف تنظر هذه  من لديه اعرتاض مراجعة هذه اِّـديرية خالل خمس
اِّـديرية بطلبه استنادا اُّـ احكام اِّـادة (٢٢) من قانون البطاقة الوطنية رقم (٣) لسنة ٢٠١٦ اِّـعدل على 

ان يكون النشر باسم مدير الجنسية اِّـحرتم.. مع التقدير.
اللواء الحقوقي
نشأة ابراهيم الخفاجي
اِّـدير العام / وكالة

دائرة العيادات الطبية الشعبية
م/ إعالن مزايدة 

ــراء مزايدة علنية للمرة  ــعبية عن إج تعلن دائرة العيادات الطبية الش
ــي، أجهزة  ــتهلكة (مناضد كتابية، دواليب، كراس الثالثة لبيع مواد مس
ــون بيع وايجار  ــرى متنوعة) وفقا لقان ــتهلكة مواد اخ تربيد، أثاث مس
اموال الدولة رقم ٢١ لسنة ٢٠١٣ َّـ مقر الدائرة الكائن قرب دائرة 
ــرة من صباح يوم  ــاعة العاش ــكان- الس كهرباء الكرخ َّـ منطقة االس
ــني اِّـوافق ٢٠١٩/٩/٣٠ وَّـ حالة مصادفة يوم اِّـزايدة عطلة  االثن
ــمية تؤجل اُّـ اليوم الذي يليه، فعلى الراغبني باالشرتاك باِّـزايدة  رس

مراعاة اآلتي:-
ــعون  ــات القانونية البالغة (١٩٠,٨٠٠) مائة وتس ١. تقديم التأمين

الف وثمانمائة دينار فقط ال غري. 
ــم األوراق الثبوتية الخاصة باِّـزايدة (هوية االحوال اِّـدنية او  ٢. تقدي

البطاقة اِّـوحدة، بطاقة سكن) نسخة ملونة.
ــر واالعالن  ــزم بدفع أجور لجان التقدير والبيع واِّـزايدة والنش ٣. يلت

وحسب النسب الواردة بالقانون.
ــدة (١٥) يوماً من تاريخ  ــزم برفع اِّـواد اِّـحالة بعهدته خالل م ٤. يلت

االحالة القطعية.
ــار اليها َّـ  ــرض غرامة تأخريية عن كل يوم متجاوز للمدة اِّـش ٥. تف

(٤) آنفاً وحسب النسبة اِّـقررة بالقانون.
ــول ِّـكان اِّـزايدة  ــدة االطالع على اِّـواد قبل الدخ ــني باِّـزاي ٦. للراغب

وبعكسه فإنه يعد إسقاطاً لحقهم بخيار الرؤية.
ــالن منطقة (حي  ــراد بيعها َّـ االع ــتهلكة اِّـ ــواد اِّـس ــع اِّـ ٧. ان موق

العامل، العبيدي).
مدير عام دائرة العيادات الطبية الشعبية

فقدان وثيقة مدرسية 

ــية للبنات، معنونة اُّـ  ــة اِّـكاسب األساس ــم (آية عمار مفيد) صادرة من مدرس ــية باس فقدت وثيقة مدرس
مديرية تربية الرصافة الثانية، على من يعثر عليها تسليمها اُّـ جهة االصدار.. مع التقدير.

جمهورية العراق 
وزارة العدل

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ الكوت 

رقم االضبارة: ٢٠١٩/٢٣٧٩
التاريخ: ٢٠١٩/٩/١٨ 

إعــــــــــــــالن 
ــل ٧٩٢/٣ م ٣٨ الخاجية   ــذ الكوت العقار التسلس ــع مديرية تنفي تبي
ــاس) اِّـحجوز  ــزة جعفر عب ــة (فائ ــدة اُّـ اِّـدين ــوت العائ ــع َّـ الك الواق
ــرون مليون دينار) ــد) البالغ (عش ــة (انغام حميد احم ــاء طلب الدائن لق
ــذه اِّـديرية خالل مدة (٣٠ يوما) تبدأ  ــراء مراجعة ه فعلى الراغب بالش
ــرة من  ــتصحبا معه التأمينات القانونية عش ــر مس من اليوم التالي للنش
ــهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل  اِّـائة من القيمة اِّـقدرة وش

والداللية على اِّـشرتي.
اِّـنفذ العدل
عقيل خليل خلف الخرساني

اِّـواصفات 
١- موقعة ورقمه:- الكوت/ الخاجية  اِّـرقم ٧٩٢/٣م٣٨ الخاجية 

٢-جنسه ونوعه: بستان ملك صرف مشيد عليه عدد  من الدور السكنية 
واِّـتناثرة ومشيدة آخر والقطعة اِّـحجوزة َّـ االضبارة التنفيذية خالية 

من اِّـشيدات وقت اجراء الكشف والقطعة بعيدة عن الشارع العام. 
٣-حدوده واوصافه : 

٤-مشتمالته :-  
٥-مساحته:- خمسة دونم 

٦- درجة العمران : 
٧- الشاغل:- الشركاء

٨-القيمة اِّـقدرة:- االسهام اِّـبائعة البالغة ٤٧٩سهم وتعادل اِّـباعة 
١١٥م مبلغ قدره  ٢٢,٠٠٠,٠٠٠ اثنان وعشرون مليون دينار.

جمهورية العراق 
وزارة العدل

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ الكوت

رقم االضبارة: ٣٦٠٢/ ٢٠١٨
التاريخ: ٢٠١٩/٩/١٨ 

إعــــــــــــــــالن 
ــل ٤٩/٢م  ــع مديرية تنفيذ الكوت االرض الزراعية العقار التسلس تبي
ــع َّـ الكوت العائدة اُّـ اِّـدين (كريم عبد اهللا عزيز)  ٣٧ ام هليل الواق
ــغ (٥٢٥,٠٠٠,٠٠) ــن (علي عبد تفاح) البال ــوز لقاء طلب الدائ اِّـحج

مليون دينار فعلى الراغب بالشراء مراجعة هذه اِّـديرية خالل مدة (١٥ 
ــه التأمينات القانونية  ــتصحبا مع ــر مس يوما) تبدأ من اليوم التالي للنش
ــرة من اِّـائة من القيمة اِّـقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان رسم  عش

التسجيل والداللية على اِّـشرتي.
اِّـنفذ العدل
عقيل خليل خلف الخرسان

اِّـواصفات 
ــار اِّـرقم ٤٩/٢م٣٧ ام  ــه:- االرض الزراعية َّـ العق ١-موقعه ورقم

هليل 
ــن ارض زراعية  ــرف عبارة ع ــه: ارض زراعية ملك ص ــه ونوع ٢-جنس
ــركاء فيها علوة  ــكنية اِّـتناثرة تعود للش متناثر عليها عدد من الدور الس

خضروات وفواكه  
٣-حدوده واوصافه : 

٤-مشتمالته :- 
٥-مساحته:- 

٦-درجة العمران :
٧- الشاغل :-

ــدرة: ١,٠٣٨,٤٠٠,٠٠٠ حصة اِّـدين هي ٢٣٥٩٤  ٨- القيمة اِّـق
سهم من اصل العقار البالغ ٧٥٠٠٠ سهم.

اِّـدير العام ورئيس مجلس اإلدارة



ــة الدفاع عن اللقب  ــدأ ليفربول اإلنكليزي حمل ب
الذي توج به املوسم املاضي على حساب مواطنه 
توتنهام، بالسقوط مجددا في ملعب «سان باولو» 
ــرة صفر-٢ في  ــي وهذه امل ــاص بنابولي اإليطال اخل
ــة  ــات اجملموعة اخلامس اجلولة األولى من منافس
لدوري أبطال أوربا في كرة القدم.وحل ليفربول 
ضيفا على نابولي وهو مدرك بأن األمور لن 
ــهلة على اإلطالق استنادا الى  تكون س
ــم  املوس الفريقني  ــة  مواجه
ــل فريق  تأه ــني  املاضي ح
«احلمر» الى ثمن النهائي 
ــة الثانية  كثاني اجملموع
خلف باريس سان جرمان 
األهداف  وبفارق  الفرنسي 
فقط عن منافسه اإليطالي، 

ــه بنتيجة  ــى ملعب ــوز كل عل ــادال الف ــا تب بعدم
ــم املاضي حني  ــا للموس ــر .وخالف ــدة ١-صف واح
ــان جرمان، يبدو ليفربول  كانت اجملموعة تضم س
ــول على بطاقتي  ــحني بقوة للحص ونابولي مرش
ــة الى الدور ثمن النهائي مبا أنها  اجملموعة اخلامس
ــوي وغنك  ــالزبورغ النمس ــا بريد بول س جتمعهم
ــاء وخرج األول  ــن تواجها الثالث ــي اللذي البلجيك
منتصرا بنتيجة كاسحة ٦-٢.وبخسارته الثالثاء 
بهدفني في الوقت القاتل للبلجيكي درايس مرتنز 
ــباني  من ركلة جزاء في الدقيقة ٨٢ والبديل اإلس
ــول أول فريق  ــي (٢+٩٠)، أصبح ليفرب فرناندو يورنت
ــارة منذ ميالن  ــدأ حملة الدفاع عن لقبه بخس يب
ــه أمام أياكس  ــقط خارج ملعب اإليطالي حني س
ــبتمبر  ــر-٢ في ١٤ س ــدي صف ــتردام الهولن أمس
ــديد بني اخلشبات  ــل في التس ١٩٩٤.وبعد أن فش
ــم املاضي  الثالث ولو ملرة واحدة خالل زيارته املوس
ــان باولو»، اعتقد ليفربول أنه تخلف أمام  الى «س

ــدد  ــذ الدقيقة ٧ عندما س ــه اإليطالي من مضيف
ــباني فابيان رويز مرتني مبواطنه احلارس أدريان  اإلس
ــيكي هيرفينغ  ــى املكس ــل الكرة ال ــل أن تص قب
ــباك، إال أن  ــي الش ــه ف ــو الذي حولها برأس لوزان
الهدف ألغي بداعي التسلل.ووضع ليفربول خلفه 
ــم املاضي بالتسديد بني  ما حصل في لقاء املوس
ــنغالي  ــبات الثالث في الدقيقة ٢١ عبر الس اخلش
ساديو مانيه من زاوية صعبة لكن احلارس أليكس 
ــر» من الهدف. ــل ببراعة وحرم «احلم ــت تدخ ميري
ــن املرميني  ــة ع ــرص احلقيقي ــا الف ــت بعده وغاب
ــوط األول حني  حتى الدقيقة قبل األخيرة من الش
ــية  ــجيل، لكن رأس ــول قريبا من التس كان ليفرب
ــب القائم  ــرت بجان ــو فيرمينو م ــي روبرت البرازيل
األيسر.وفي بداية الشوط الثاني كان نابولي قريبا 
من الوصول الى الشباك إال أن أدريان تألق في وجه 
ــر عرضية من فابيان رويز (٤٩)، ثم  محاولة مرتنز إث
ــري محمد صالح  ــديدة من املص ــر» بتس رد «احلم

ــا املدرب  ــا (٦٥).وجلأ بعده ــي صده ــق ميريت ف تأل
ــيلوتي الى البولندي بيوتر زييلينسكي  كارلو أنش
ــباني يورنتي بدال من لورنتسو  والوافد اجلديد اإلس
ــيط  ــينيي ولوزانو تواليا، في محاولة لتنش إينس
ــاط الثالث  ــة احلصول على النق ــوم ومحاول الهج
ــر مانيه  ــا عب ــدف كاد أن يأتي معاكس ــن اله لك
ــان  لوال تألق ميريت (٧٤).ثم انفجرت مدرجات «س
ــكتلندي أندرو روبرتسون  باولو» عندما أهدى االس
ــباني  ــقاطه اإلس ركلة جزاء لصاحب االرض باس
ــة، فانبرى لها  ــل املنطق ــيه كاييخون داخ خوس
ــن اللقاء (٨٢). ــي الوقت القاتل م ــز بنجاح ف مرتن
ــة لليفربول حني  ــة القاضي ــي الضرب ووجه يورنت
ــادح من املدافع  ــدف الثاني إثر خطأ ف ــف اله خط
الهولندي فيرجيل فان دايك الذي أخفق في اعادة 
ــباني الذي أودعها شباك  الكرة، فوصلت الى اإلس
ــا، فرض الواعد  ــه أدريان.وفي اجملموعة ذاته مواطن
ــه جنم اجلولة األولى  النروجي إيرلينغ هاالند نفس

ــى ضيفه  ــالزبورغ للفوز عل ــول س ــه ريو ب بقيادت
ــا  ــة (٢ و٣٤ و٤٥)، فيم ــجيله ثالثي ــك ٦-٢ بتس غن
ــت األهداف اآلخرى لفريقه من نصيب الكوري  كان
ــري دومينيك  ــان (٣٦) واجمل ــي هوانغ هي-تش اجلنوب
ــا  ــر (٦٦)، وهدف ــاس أومل ــالي (٢+٤٥) وأندري شوبوش
الضيوف للكولومبي جون لوكومي (٤٠) والتنزاني 
ــاماتا (٥٢).وعن ١٩ عاما و٥٨ يوما، أصبح  مبوانا س
ــركة «أوبتا» لالحصاءات ثالث  ــب ش هاالند بحس
ــجل ثالثية في دوري األبطال بعد  أصغر العب يس
ــا و١١٣ يوما)  ــام ١٩٩٥ (١٨ يوم ــباني راوول ع اإلس
ــام ٢٠٠٤ (١٨ عاما و٣٤٠  ــي ع ــزي واين رون واإلنكلي
ــيا دورمتوند في  ــدد بروس يوما).وفي مباراة أخرى س
ــالل التعادل بدون  ــار املرمى وأهدر ركلة جزاء خ إط
ــاح جوالت  ــلونة في افتت ــع ضيفه برش أهداف م
اجملموعة السادسة بدوري أبطال أوربا لكرة القدم 
ــم مع  ــي هذا املوس ــي أول ظهور لليونيل ميس ف
بطل إسبانيا.وأصبح الواعد أنسو فاتي (١٦ عاما) 

ــي تاريخه  ــلونة ف ــارك مع برش ــر العب يش أصغ
ــيا دون  ــة األوروبية حني بدأ اللقاء أساس بالبطول
ــتبداله مبيسي قبل  ترك بصمة حقيقية قبل اس
ــم األرجنتيني  ــزول النج ــاعة.وحتى مع ن مرور س
ــرف األخطر وأضاع القائد  ظل الفريق األملاني الط
ــدى لها احلارس مارك  ــو رويس ركلة جزاء تص مارك
أندريه تير شتيجن بينما سدد يوليان براندت كرة 
صاروخية ارتدت من العارضة في الدقيقة ٧٧.وفي 
ــر ميالن ١-١  ــس اجملموعة تعادل إنت ــاء آخر بنف لق
على أرضه مع سالفيا براج.وفاز أياكس أمستردام 
ــي  ــى ضيفه ليل الفرنس ــاء عل ــدي الثالث الهولن
ــوار الفريقني  ــتهل مش ــة في مس ــة نظيف بثالثي
ــال أوربا في املباراة التي  بدور اجملموعات بدوري أبط
ــف أرينا).وجاءت  ــان كروي ــب (يوه ــا ملع احتضنه
ــي  ــن طريق كوينس ــدي ع ــق الهولن ــة الفري ثالثي
ــز (ق٥٠) ونيكوالس  ــون ألفاري بروميس (ق١٨) وإدس

تاجليافيكو (ق٦٢).
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ــدو، جنم  ــتيانو رونال ــي كريس ــرف البرتغال اعت
ــوة واحدة  ــه كان على بعد خط ــوس، بأن يوفنت
ــع األلفية  ــنال، في مطل ــن االنتقال إلى آرس م
ــد. ــتر يونايت ــع ملانشس ــل أن يوق ــدة، قب اجلدي
ــدو، في تصريحات تلفزيونية أبرزتها  وقال رونال
ــت قريبًا  ــن» البريطانية: «كن ــة «ذا ص صحيف
للغاية من التوقيع مع آرسنال؟ هذا صحيح».
ا، كان يفصلني عن  ــدً ــاف: «كنت قريبًا ج وأض
ــر ال يصدق». ــه أم ــوة واحدة.. إن ــع خط التوقي

ــرس مورجان، مقدم  ــذارًا لبي ــدم رونالدو اعت وق
 : ــجيعه للجانرز، قائالً البرنامج واملعروف بتش
ــامحني لعدم االنضمام إلى  «أريد أن أعتذر.. س
آرسنال.»ومنح مورجان رونالدو قميص آرسنال 
: «هذا ما كان يجب أن يحدث، هذا  باسمه، قائالً
ا، لكن لم يفت  ــذ ١٦ عامً ــا كنت أحلم به من م
ــتيانو: «انتقالي إلى آرسنال  اآلوان».وأمت كريس
ــوه من أجلي، ال  ــم يحدث، لكني أقدر ما فعل ل
سيما آرسني فينجر.. لكنك تدرك أنك في كرة 

ا ما سيحدث». القدم ال تعرف أبدً
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State Co. For Agricultural Supplies 
First Announcement 

 
To/ Sirs 
Subject/ Tender No. (General/International/Urea/10/2019) issued by State 

Co. for Agricultural Supplies (SCAS) to provide (30000) Thirty 
thousand tons of Urea Fertilizer. 

        SCAS has a pleasure to invite the eligible, qualified and experienced 
bidders to submit their bids to supply the above Qty., with noting the 
following:-                                                                                    
1. The eligible bidders who desire to obtain additional information 

communicate with SCAS (from Sunday to Thursday during the official 
work days) as specified in Bidding Data Sheet (BDS).  

2. The offers of firm producers and manufacturers or their legalized agents be 
accepted in accordance with the Evaluation and Qualification Requirements 
mentioned in Bidding Data Sheet (BDS).  

3. The offers of companies with whom contracted previously and did not 
obligate to the supply deadlines as per the conditions of contracts signed 
with them by SCAS, are not accepted.  

4. The bidders, who interested in purchasing the bid documents, submit a 
written application to the address fixed in Instruction to Bidder (ITB) and 
pay the value of documents sale of ID (250000) (two hundred fifty 
thousand Iraqi Dinar) not returnable in addition to the service fees of 
documents sale ID (1519179) (one million five hundred nineteen 
thousand one hundred seventy nine Iraqi Dinar). 

5. The estimated price to supply the above Qty., is ID (15191790000) (Fifteen 
billion one hundred ninety one million seven hundred ninety thousand 
Iraqi Dinar) delivered to Purchaser's warehouses on the basis of DDP 
within allocations the Current Budget for SCAS / 2019. 

6. Exclusively, the bidder, Managing Director or the founder of bidding 
company shall submit preliminary deposits of ID (300000000) (Three 
hundred million Iraqi Dinar) being Bid Bond of tender under certified 
cheque or unconditioned bank guarantee paid as requested issued by one of 
untroubled and good stand Iraqi Banks accredited and licensed by Central 
Bank of Iraq (CBI) to the order of State Company for Agricultural Supplies 
indicated to tender title and number. The foreign companies may submit 

unconditioned bank guarantee paid as requested by one of Foreign Banks or 
their branches accredited in Iraq or the foreign bank to issue counter-L/G 
against the preliminary deposits to one of Iraqi Banks accredited by CBI 
with attached copy of counter-L/G notification in his bid. L/G be valid to 
twenty eight (28) days of bid expiry date ninety (90) days of the tender 
closing date. 

7. The bidders shall have an inquiry about untroubled banks that licensed and 
accepted by (CBI) before presenting the preliminary deposits by 
communicating with Relation section on address below. 

8. The bid shall be effective for (90) days from the tender closing date on  2nd 
of Oct., 2019. 

9. The advertisement charges shall be on account of successful bidder. 
10. The bids shall be delivered in headquarters of SCAS/ Relation section, in 

address mentioned below in deadline on    2nd of Oct., 2019 at 12.00 
midday. The late bids shall be rejected. 

11. A conference will be held at SCAS's headquarters to answer the inquiries 
of bidders  on     26th of Sept., 2019 at 10:00 a.m. 

12. The bids will be opened in Ministry of Agriculture Centre/ Al-Andulus 
Quarter, near Al-Sadeer Hotel - Baghdad/ Republic of Iraq on     2nd of 
Oct., 2019, at 1.00 p.m. 

13. The lowest price be accepted, if the bid is fulfilling the firm standards and 
required conditions.  

14. If the closing and opening dates are a holiday, they will be a day after. 
15. The bidding companies may contact us to enquire about any information 

relating to the tender by E-mail: contracts@iraqiscas.com. Let be 
knowledge on tender details by visiting our website www.iraqiscas.com. 

Best regards. 

 

 

State Co. for Agricultural Supplies The Engineer 
Wazzeria –Baghdad – Iraq Talib Chasib Al-Kaabi 
P.O Box: 26028 / Baghdad Director General/ Proxy 

Mobile: 07905754470 Chairman of the Board 
Quarter (305) –St. (5) –Bldg. (6) /        /2019 

  

الشركة العامة للتجهيزات الزراعية 
اعالن للمرة االوُّـ

إُّـ / السادة
م / مناقصة اِّـرقمة : (عامة دولية / سماد اليوريا / ٢٠١٩/١٠) 

صادرة عن الشركة العامة للتجهيزات الزراعية
لتجهيز  كمية (٣٠٠٠٠) ثالثون الف طن من مادة سماد اليوريا

يسر الشركة العامة للتجهيزات الزراعية دعوة مقدمي العطاءات اِّـؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم لتجهيز  
كمية (٣٠٠٠٠) ثالثون الف طن من مادة سماد اليوريا

مع مالحظة األتي: -
١-على مقدمي العطاء اِّـؤهلني والراغبني َّـ الحصول على معلومات إضافية االتصال بالشركة العامة للتجهيزات 

الزراعية  (من األحد إُّـ الخميس و خالل ساعات الدوام الرسمي) وكما موضح َّـ ورقة بيانات العطاء.
٢-تقبل عروض الشركات اِّـنتجة واِّـصنعة الرصينة أو وكالئهم اِّـعتمدون قانونا وفق متطلبات التأهيل والتقييم 

الواردة َّـ ورقة بيانات العطاء.
٣-ال تقبل عطاءات الشركات التي سبق أن تم التعاقد معها ولم تلتزم بمواعيد التجهيز حسب بنود العقود اِّـربمة 

معها من قبل الشركة العامة للتجهيزات الزراعية.
ــوان اِّـحدد َّـ التعليمات  ــق العطاء تقديم طلب تحريري إُّـ العن ــراء وثائ ــكان مقدمي العطاء الراغبني ش ٤-بإم
ــون ألف دينار عراقي غري قابل للرد  ِّـقدمي العطاء ودفع قيمة البيع للوثائق البالغة ( ٢٥٠٠٠٠) مائتان وخمس
وأجور خدمات بيع الوثائق و البالغة (١٥١٩١٧٩) مليون وخمسمائة وتسعة عشر الف ومائة وتسعة وسبعون  

دينار عراقي.
٥-الكلفة التخمينية لتجهيز كمية ( ٣٠٠٠٠) ثالثون الف طن فقط من مادة سماد اليوريا (١٥١٩١٧٩٠٠٠٠) 
خمسة عشر مليار ومائة وواحد وتسعون مليون وسبعمائة وتسعون الف دينار واصل مخازن اِّـشرتي على اساس 

شرط البيع (DDP) ضمن تخصيصات اِّـوازنة الجارية للشركة العامة للتجهيزات الزراعية لعام ٢٠١٩.
ــراً تقديم التأمينات  ــاركة َّـ اِّـناقصة حص ــركة اِّـش ــس للش ٦-على مقدمي العطاءات أو اِّـدير اِّـفوض أو اِّـؤس
األولية  بمبلغ قدره (٣٠٠٠٠٠٠٠٠) ثالثمائة مليون دينار عراقي لضمان جدية اِّـشاركة َّـ اِّـناقصة بموجب 
صك مصدق أو خطاب ضمان مصرَّـ غري مشروط يدفع حني الطلب صادر من احد اِّـصارف اِّـجازة واِّـعتمدة من 
ــن التعامل وغري اِّـتلكئة أو اِّـتعثرة ألمر الشركة العامة للتجهيزات  قبل البنك اِّـركزي العراقي والتي تتمتع بحس
ــة تقديم خطاب ضمان مصرَّـ غري  ــركات األجنبي ــم ورقم وموضوع اِّـناقصة وبإمكان الش الزراعية يثبت فيه اس
مشروط يدفع حني الطلب من أحد اِّـصارف األجنبية اِّـعتمدة داخل العراق أو التي لها فروع معتمدة َّـ العراق 
أو قيام اِّـصرف األجنبي بإصدار خطاب ضمان مقابل التأمينات األولية موجه إُّـ أحد اِّـصارف العراقية اِّـعتمدة 
ــخة من إشعار إصدار خطاب الضمان اِّـقابل َّـ عطائها ويكون نافذ ِّـدة  من قبل البنك اِّـركزي العراقي وإرفاق نس

(٢٨) يوما من تاريخ انتهاء مدة نفاذية العطاء البالغة (٩٠) تسعون يوماً من تاريخ غلق اِّـناقصة.
٧- على مقدمي العطاءات اإلستفسار عن اِّـصارف غري اِّـتلكئة واِّـتعثرة اِّـجازة واِّـعتمدة من قبل البنك اِّـركزي 

العراقي قبل تقديم التأمينات األولية عن طريق االتصال بشعبة العالقات على العنوان اِّـبني الحقاً.
٨-يجب أن يكون العطاء اِّـقدم نافذاً ِّـدة ال تقل عن ( ٩٠  ) يوما من تاريخ غلق اِّـناقصة َّـ ٢٠١٩/١٠/٢.

٩-يلتزم مقدم العطاء الذي تحال بعهدته اِّـناقصة بدفع أجور نشر اإلعالن.
١٠-يتم تسليم العطاءات إُّـ شعبة العالقات َّـ مقر الشركة العامة للتجهيزات الزراعية الكائنة أدناه َّـ موعد 

أقصاه الساعة الثانية عشرة ظهراًمن يوم ٢٠١٩/١٠/٢ وسيتم رفض العطاءات اِّـتأخرة.
ــركة العامة للتجهيزات الزراعية لإلجابة عن استفسارات مقدمي العطاءات  ــيتم عقد مؤتمر َّـ مقر الش ١١-س

وذلك َّـ الساعة العاشرة صباحاً من يوم ٢٠١٩/٩/٢٦.
١٢- يتم فتح العطاءات َّـ مقر وزارة الزراعة الكائن َّـ جمهورية العراق / بغداد / ساحة األندلس / قرب فندق  

السدير عند الساعة الواحدة ظهراً من يوم ٢٠١٩/١٠/٢.
١٣- قبول العطاء األوطأ سعراً بشرط أن يكون مستوفياً ِّـعايري الرصانة والشروط اِّـطلوبة.

١٤- إذا صادف يوم الغلق والفتح عطلة رسمية سيكون موعد الغلق والفتح َّـ اليوم الذي يليه.
ــق الربيد االلكرتوني الخاص  ــن أية معلومات تخص اِّـناقصة عن طري ــار ع ١٥-يحق ِّـقدمي العطاءات االستفس
بشركتنا (contracts@iraqiscas.com  ) وباإلمكان االطالع على تفاصيل اِّـناقصة على اِّـوقع االلكرتوني 

الخاص بشركتنا على شبكة االنرتنت www.iraqiscas.com... مــــــــع التقدير. 

          الشركة العامة للتجهيزات الزراعية                                                                   اِّـهندس
                   العراق- بغداد – الوزيرية                                                                   طالب جاسب الكعبي 

             هاتف :  ٠ ٠٧٩٠٥٧٥٤٤٧                                                                  اِّـدير العام وكالة
                ص.ب: ٢٦٠٢٨ / بغداد                                                                    رئيس مجلس اإلدارة

محلة: (٣٠٥) رقم الشارع :(٥) رقم البناية (٦) 
 ٢٠١٩ /     / 
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 وكاالت /



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

جريدة 
يومية 
سياسية 
عامة
مستقلة

أو  يصوِّب  أن  يريد  من  لكل  مكفول  الرَّد  حق  إن    

ح معلومة وردت في خبر أو مقال ويعتقد أن  يصحِّ

فيها جتنيا او مغالطة إذا رغب في ذلك، وإن ديدننا 

هو احترام الرأي والرأي اآلخر.

„zzzzzÁÊfih

(السنة الرابعة عشرة) العدد (٣٢٦٥) - الخميس - ١٩ - أيلول - ٢٠١٩

7mbÿÌâb◊

ــدّ آالف العراقيني رجاالً  على امتداد السنوات املاضيات ش
ــاءً، شباباً كانوا أم كهوالً، الرحال ليحطوا في  كانوا أم نس
ــترك لهؤالء هو البحث عن  ــالد الغربة، وكان العامل املش ب
ــن زاويته.. هذا يبحث عن حرية  ــات كلّ ينظر إليها م مناخ
ــال أزيز رصاص  ــده، وذاك يبحث عن عيش ب ــادرة في بل مص
ــراف ليموتوا في  ــا الناس عنوة كاخل ــاق إليه وال حروب يس
ــة ال تتفجر إال في  ــرى أن طاقاته الكامن ــاخلها، وآخر ي مس
ــدفء والتثوير واالنطالق  ــواء مالئمة وحاضنات تبعث ال أج

نحو آفاق رحبة..
ــردوس األرضي أو  ــي الف ــأن العيش ف ــن يعتقد ب ــاك م وهن
األجواء اخململية ال يتحقق إال في دول (الكفر) األوروبية حيث 
ــان واإلميان  العدالة والرفاهية والتقدم واحترام آدمية اإلنس
ر كل األشياء حتت  الراسخ بأنه كائن بشري يجب أن تسخّ

وما عليه سوى  تصرفه 
لل الهلو)!! أن (يدّ

حتت  املتوفرة  املعلومات 
ــول إن إجمالي  ــد تق الي
ــن  املوجودي ــني  العراقي
على خارطة دول العالم 
ــني  (٦) مالي ــى  إل ــل  وص
ــمة، وهو رقم كبير  نس
ــة  واملالحظ ــك،  ــال ش ب
ــا  هن ــر  بالذك ــرة  اجلدي
ــن هؤالء  ــة م أن األغلبي
ــم املقام  ــتقر به قد اس
ــن حصل على  وهناك م

ــه هو وعائلته وهو لن  ــية البلد الذي يقيم على أرض جنس
يعود إلى وطنه ألن (هاي من سابع املستحيالت)..

ــي يقول إن هناك  لكن احملامي عاكف عبد الصمد القريش
ــني مازالوا عالقني في اخلارج ومهددين بالطرد  آالف العراقي
ــراً، وهناك من هو عالق  ــد يعادون إلى بلدهم العراق قس وق

في دول أوروبية ووضعه كمن هي (ال حاطة وال طايرة)!
ــبابه ومبرراته التي  ــن يرفض العودة له أس ــد أن كل م وأكي
ــرك حكومي على  ــك ال بد من حت ــدد حياته، وإزاء ذل ــد ته ق
أعلى املستويات إليجاد حلول جذرية وفورية تنهي معاناة 
ــوار وطن ولدوا فيه  ــم أن يكونوا خارج أس ــاس كان قدره أن
وترعرعوا في أفيائه وشربوا من مياهه وفي ذاكرتهم خزين 

من ذكريات مكانية ال ميكن محوها بسهولة..
ــة الوطنية  ــاف أن تؤخذ هذه القضي ــن العدل واإلنص إن م
ــادح إهمالها  ــن اخلطأ الف ــى محمل اجلد، وم ــرة عل اخلطي

وعدم تسويتها.

@�â�Ï�Ó ��€a@�Ö�Ï�»�m@Û�n�fl
_b�Ë �ëb �í �«�c@ �µ�g@�Ò �ä �ub�Ë�Ωa

عبد الزهرة البياتي*

* رئيس التحرير التنفيذي

وجع يومي

متابعة / البينة الجديدة
ــاء اإليرانية  ــة األنب ــادت وكال أف
ــمية «ارنا»، أمس األربعاء،  الرس
ــي  ــن روحان ــس حس ــأن الرئي ب
ــة  األمريكي ــزا»  «الفي ــر  ينتظ
ــات  باجتماع ــاركة  للمش
ــألمم املتحدة  ــة العامة ل اجلمعي
ــورك، مرجحة أن الزيارة  في نيوي
ــدم صدور  ــال ع ــم في ح ــن تت ل
ــت «ارنا»  ــيرة الدخول. وقال تاش
ــي والوفد املرافق  ــارة روحان إن زي
ــنوي  ــور االجتماع الس له حلض

للجمعية العامة لألمم املتحدة، 
ــبب عدم اصدار  رمبا لن تتم بس
االدارة  ــل  قب ــن  م ــيرات  التأش
الوفد  ان  ــت  وأوضح االمريكية. 
ــن املقرر ان  ــي الذي كان م اإليران
ــى نيويورك للتحضير  يتوجه ال
ــور اجتماع  ــارة روحاني حلض لزي
ــة لألمم املتحدة،  اجلمعية العام
ــر  ــاعة نش لم يتمكن حتى س
ــول على  ــن احلص ــر م ــذا اخلب ه
ــن  ــول. وكان م الدخ ــيرات  تأش
ــر اخلارجية  ــرر أن يتوجه وزي املق

ــواد ظريف  ــد ج ــي محم االيران
إلى نيويورك صباح يوم اجلمعة 
ــس روحاني يوم  ٢٠ ايلول والرئي

ــم يتم  ــول، وإذا ل ــني ٢٣ ايل االثن
ــيرات اليوم، فمن  ــدار التأش إص

احملتمل أن يتم إلغاء الزيارات.

متابعة / البينة الجديدة
ــفن بأن  ــورغ“ للس ــع ”فيب ــم مصن ــق باس ــاد ناط أف
كاسحة اجلليد ”أوب“ املصنوعة بطلب من مؤسسة 
ــوم اخلامس من ايلول  ــوم فلوت“ احلكومية قامت ي ”آت
ــث تخضع  ــر البلطيق حي ــي بح ــا ف ــة له ــأول رحل ب
ــوترمي االختبارات إلى التأكد  الختبارات مختلفة. ش

من مناسبة مواصفاتها التقنية احلقيقية لتلك التي 
أعلنت قبل بدء بنائها في املصنع. وقال الناطق إن قدرة 
ــا. وإنها مزودة بـ ٤  ــحة اجلليد بلغت ١٢ ميغاواط كاس
ــة مبقدورها ضمان مالحة ناقالت الغاز  محركات حديث
ــابيتا في شبه جزيرة يامال حيث  التي تدخل ميناء س

ينشط معمل إسالة الغاز الطبيعي وتخرج منه.

⁄âÏÌÏÓ„@fiÏÅÖ@Âfl@Ô„byÎâ@…‰∑@CaåÓ–€aD
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هناك من يعتقد بأن العيش 
َّـ الفردوس األرضي أو 

األجواء اِّـخملية ال يتحقق 
إال َّـ دول (الكفر) األوروبية 

حيث العدالة والرفاهية 
والتقدم واحرتام آدمية 

اإلنسان..

متابعة / البينة الجديدة
طلب مكتب التحقيقات الفيدرالي 
األميركي مساعدة الناس في حتديد 
هوية سارق البنك الذي كان يرتدي زي 
املومياء في عملية سطو وقعت يوم 
ــلطات  اجلمعة املاضي. وتواصل الس
ــاء ذلك  ــاس أثن ــي تكس ــة ف األمني
ــارق البنوك،  ــث عن املومياء س البح
ــب «مومياء  ــه لق ــق علي ــذي أطل ال

ــطو  ــارودر»، بعد أن نفذ عملية س م
ــت كونفينيانس  ــك «فيرس على بن
ــس بوالية  ــي مقاطعة هاري بنك» ف
ــاس يوم اجلمعة، الذي صادف  تكس
ــبتمبر. ووصف  ــر من س الثالث عش
ــات الفيدرالي في  ــب التحقيق مكت
ــه ذكر  ــه بأن ــتبه في ــنت املش هيوس
ــرينيات من  ــل العش ــود في أوائ أس

عمره، يقدر طوله بحوالي ١٫٨ متر.

متابعة / البينة الجديدة
ــر حمار  ــات الكاميرا مه ــدت عدس رص
ــكل  ــي حديث الوالدة منقط بش وحش
ــاي مارا  غير معتاد، داخل محمية ماس
ــياحي أنتوني  ــد الس ــي كينيا. املرش ف
ــن رأى املهر، وكان يعتقد  تيرا كان أول م
ــودة عليه  ــة أن النقاط املوج ــي البداي ف
«من صنع البشر»، قبل إدراك أنه يعاني 
اضطراب امليالنني (امليالنني مادة صبغية 
ــان واحليوان،  ــد اإلنس ــة في جل بروتيني

ــؤولة عن منح البشرة لونها).  وهي املس
ــص في  ــني، املتخص ــال لوم ــال بارم وق
ــة، إن حالة  ــل احملمي ــة داخ ــاة البري احلي
ــي املنقط نادرة، حيث لم  احلمار الوحش
ــجيل أي حالة مشابهة. يذكر  يتم تس
ــارت إلى أن  ــات أش أن العديد من الدراس
ــية طورت شكل جلدها  احلمير الوحش
احلالي اخملطط باللونني األسود واألبيض 
ــارة والتخفي عن  ــرات الض إلبعاد احلش

األعداء.

متابعة / البينة الجديدة
ــل  التواص ــبكة  ش ــت  أعلن
ــبوك»  «فيس ــى  االجتماع
ــا  مدونته ــر  عب ــور  منش ــي  ف
 ٢٦٩ ــا  حذفه ــن  ع ــمية،  الرس
ــة  ــابا ومجموع ــة وحس صفح
ــتغرام»،  ــبوك وانس على «فيس
ــابات وهمية  ــة أنها حس بحج
ــداع» وذلك في العراق  تتبع «اخل
ــبوك فى  وأوكرانيا. وأوضح فيس
ــتمرار  باس أنه يعمل  ــوره  منش
ــذا النوع من  ــاف ه على اكتش
ــطة وإيقافه، موضحا أنه  األنش

ــابات  ــذه الصفحات واحلس ــل ه يزي
ــلوكهم، وليس احملتوى  ــاءً على س بن
ــرونه، وفي هذه احلالة، فإن  الذي نش
ــخاص الذين يقفون خلف هذه  األش
ــيق مع بعضهم  الصفحات بالتنس
ــابات  حس ــتخدموا  واس ــض  البع
مزيفة وكان ذلك هو أساس عملنا». 
ــن  ــا نح ــبوك:» بينم ــاف فيس وأض

ــتئصال هذا  ــي اس ــاً ف ــرز تقدم نح
ــن قبل، فإنه  ــاك، كما قلنا م االنته
ميثل حتديًا مستمرًا وعلينا باستمرار 
ــظ على تقدمنا، وهذا يعنى  أن نحاف
ــل وتوظيف  ــا أفض ــاء تكنولوجي بن
املزيد من األشخاص والعمل بشكل 
وثيق مع خبراء إنفاذ القانون وخبراء 

األمن والشركات األخرى.

متابعة / البينة الجديدة
ــس»  ــبكة «نتفليك ــرض ش تع
التلفزيونية، مسلسل «إجازة»، 
ــل  ــيكون أول مسلس ــذي س ال
ــى  عل ــه  عرض ــم  يت ــعودي،  س
ــبكة  الش ــرض  وتع ــبكة.  الش
ــي  ف ــعودي،  الس ــل  املسلس
ــل،  ــرين األول املقب ــر/ تش أكتوب
ــرة  الفت ــالل  خ ــت  أتاح ــث  حي
ــة  ــة للغاي ــارب ثري ــرة جت األخي
ــال التلفزيونية.  ــاق األعم لعش
ــل في ٣٠  وتدور أحداث مسلس
ــذ احلركة  ــة متصلة ويتخ حلق
ــي  ف ــويق  والتش ــن»  «األكش

ــينمائية  س ــائل  بوس أبوظبي، 
ــروة  م ــت  قال ــودة.  اجل ــة  عالي
محمد، إحدى أبطال املسلسل، 
ــتفزها،  إنها تبحث عن نص يس
بحسب ما ذكره موقع «العربية 
نت». واملسلسل هو من بطولة 
ــيل عمران  وأس اليوسف  تركي 
ــز  العزي ــد  وعب ــد  محم ــروة  وم
ــن  الفريحي، وهو من نوع «أكش
ــروة. ويروي  ــا»، كما تقول م درام
ــل يعيش  ــل قصة رج املسلس
ــن  ــد أن م ــك ويعتق ــاالت ش ح
ــه، فيقرر  ــرون علي ــه متآم حول

االنتقام منهم.

CıbÓflÏΩa @ó‹€aD @Â« @pbflÏ‹»fl @ıb‘€ @â¸ÎÖ @5000 @�bibéyÎ@Úz–ï@269@“à∞@⁄ÏjéÓœ
bÓ„aä◊ÎcÎ@÷aä»€a@Âfl@Ú«Ï‡©Î

A@ıb‡‹»€a@ �7∞@ÔíyÎ@âbª

fiÎÖ@QP@�i@�a�âbfl@‚bÌc@S@Î@ÂÌäËë@o”äÃnça@Ú‹yâ@ø@ÚÓ„b‡Ó‹é€a@µg@ÊÜ‰€@Âfl@ÚÓˆaÏ:a@ÈnuaâÜi@’‹�„a@�bflb«@VS@�€a@Îá@fib–Á@âÏn◊Ü€a

بالنسبة للشعوب العربية واإلسالمية عموماً، ال أعتقد أن أحداً وصل 
باملوت واحلداد واجلنائزيات واملآمت ذلك املستوى العاملي من الفن في هذه 
ــاعة واحدة في مأمت  ــه كالعراقيني. يكفي قضاء س ــؤون وتولعوا ب الش
من مآمت عزاء اإلمام احلسني ليتلمس املشاهد هذا املستوى العالي من 
ــعرت بالضجر  الوله العراقي باحلزن. كانت والدتي رحمها اهللا، كلما ش
ــها وتخرج قائلة: «أنا رايحة  والقرف من احلياة، تضع العباءة على رأس

أدوّر على عزا. ما راح أتأخر. ساعة، ساعتني أبكي وأرجع».
ــن عميق تقديرها ملقاالتي ثم  ــي قبل آونة إحدى الزميالت لتعبر ع زارتن
ــا كتبته من رثاء في حق  ــارت بصورة خاصة إلى عظيم إعجابها مب أش
ــذه الزاوية لم  ــرتها في ه ــي مظفر. فمن بني آالف املقاالت التي نش أخ
ــي مظفر! أمر غريب  ــيء كما أضحكها ما ذكرته عن أخ يضحكها ش
ــيء جديد. فقد  ــح الرثاء واملوت مصدراً للضحك. ولم يكن بش أن يصب
ــر الدعابة  ــي كتبتها من قبل عنص ــي كل املراثي الت ــالء ف ــظ الزم الح

والنكتة كما فعلت في نعي صديقي املرحوم صالح طعمة.
ــامت العراقي التي  ــه إلى أغنية ح ــتمعت في الوقت نفس صادف أن اس
ــتثناء محمد القباجني في مقامه الالمي، لم  يرثي بها أخاً فقده. وباس
ــيقى والغناء كما  ــمع أي مغنٍ عربي أجاد في رثاء عزيز عليه باملوس أس
فعل القباجني ومن بعده حامت العراقي في هذه األغنية «نامي املدلول، إش 
ــوة نومته!» فإذا كنت قد رثيت أخي بالضحك، فهذا املغني الريفي  حل
ــواح ميلودرامائي،  ــيقي بن ــد رثى أخاه بإيقاع راقص. يبدأ رثاءه املوس ق
ــل فيه باجلناز أن يعطيه اجلنازة ليحملها ويواريها التراب بيديه.  يتوس
يرثي حظه في أن أخاه قد سبقه إلى املوت وفوت عليه فرصة دفنه هو 
ــرعان ما  بيد أخيه الراحل. كلها تراجيديات متفاوتة، ولكن النحيب س
ــح اجملال لذلك النغم الراقص بإيقاعه الرهيب، والرهيب  ينتهي ليفس

في بساطته:
نامي املدلول (املدلل) إش حلوة نومته

مسلهم عيون ناشر كذلته (جدائل شعره)
ــتمعت  ــقيق ميت! عندما اس غزل عجيب بجمال جثة ميتة بوجه ش
ألول مرة هذه األغنية تصورت أنها كانت مجرد غزل بحبيب. لم أحسب 
أنها كانت غزالً مبيت! آه ما أحلى نومته، نومة املوت! وبعد أن استمعت 
ــريط، وكلها غزلية. أدركت أن العراقيني  ــى بقية األغاني في هذا الش إل
يجيدون الغزل والتغني مبيت أكثر وأروع مما يجيدونه في الغزل باألحياء. 
ــي الرثاء ومواضيع احلزن.  ــاخر أيضاً أجاد ظرفاً ف ولم ال؟ فكاتبهم الس
ــزل. هذا على األقل ما  ــا أجاد في املزاح والدغدغة ومواضيع اله أكثر مم
ــمعته من الزميلة الكاتبة. ولم يكن في ذلك شيء من جديد. فقبل  س
ــاعر البابلي أروع جزء من ملحمته عن  ــنة، كرس الش خمسة آالف س
كلكامش ملوت أنكيدو ورثائه ووصف جنازته. ويفقد امللك رشده وميرض 
ــبعة أيام بلياليها حتى يبدأ  ــن ويبقى يبكي على جثة صديقه س ويج
ــاعر البابلي قد  ــه ويتحول إلى تراب. وكأن الش ــاقط من أنف الدود يتس
ــتبق بذلك الكلمات التي قرأتها على شاهد أحد القبور في بغداد:  اس

«يا دود، يا دود! كل حلمي وعظمي وخلي عيوني السود!».
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