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ــي البرملان  ــابق ف علق النائب الس
ــي، على  االلوس ــال  مث ــي،  العراق
ــي الكبير إلقامة  الرفض السياس
مؤمتر أربيل الذي يدعو الى تطبيع 
ــرائيل. واس العراق  ــني  ب العالقات 
ــي، ان بعض اجلهات  ــال اآللوس وق
ــية التي  ــخصيات السياس والش
أصدرت بيانات اعلنت فيها رفضها 
ــذي يدعو  ــل ال ــر أربي ــة مؤمت إلقام
ــني العراق  ــى تطبيع العالقات ب ال
ــا  ــها لديه ــي نفس ــرائيل، ه واس
ــرائيلية  اإلس الدولة  ــع  م عالقات 
ــر  غي او  ــر  مباش ــكل  ــواء بش س
ــاف ان البعض االخر  ــر. واض مباش
منهم يتمنى اي تواصل او اتصال 

مع اسرائيل إلقامة عالقات معها.
وبني ان هذه اجلهات استغلت هذا 
ــاعر  ــب مش احلادث، من أجل كس
ــض ملواطنني خصوصاً مع قرب  بع
ــرة،  املبك ــة  البرملاني ــات  االنتخاب
ــتغالل اي  فهذه اجلهات حتاول اس
شيء لتكسب ود الشارع العراقي، 
ــادها  ــبب فس ــرته بس الذي خس
وفشلها طيلة السنوات املاضية. 
ودعت نحو ٣٠٠ شخصية عراقية 
سنية وشيعية، أمس اجلمعة ٢٤ 
من شهر أيلول، ألن يصبح العراق 
ــلمة  ــدث دولة ذات أغلبية مس أح
تنضم إلى اتفاقات إبراهيم وإقامة 
ــية مع إسرائيل.  عالقات دبلوماس
ــادر عن املؤمتر الذي  ووفقا لبيان ص
ــإن املؤمتر ضم  ــل، ف ــد في اربي عق

ــن بغداد،  ــن ٣٠٠ عراقي م ــر م أكث
ــل، وصالح  ــار، وباب ــوى، واألنب ونين
ــت احلكومة  ــن، وديالى. وأعرب الدي
ــع  ــا القاط ــن رفضه ــة ع العراقي
ــات غير القانونية، التي  لالجتماع
ــخصيات  الش ــض  بع ــا  عقدته
ــي مدينة  ــة ف ــائرية املقيم العش
ــتان، من خالل  اربيل باقليم كردس
ــعار التطبيع مع اسرائيل. رفع ش

ــة اجلمهورية  رئاس ــذرت  ــا ح كم
ــاوالت تأجيج  ــن مح ــة، م العراقي
ــلم  ــد الس ــام وتهدي ــع الع الوض
االهلي في البالد، مؤكدة موقفها 
ــرائيل  ــع مع اس ــض للتطبي الراف
ــت وزارة الداخلية  ــني قال ــي ح ، ف
ــتان، أن  ــي حكومة إقليم كردس ف
ــي أُربيل  قد ف ــذي عُ ــاع ال االجتم

ــالم واالسترداد)،  حتت عنوان (الس
ــة  وموافق ــم  عل دون  ــن  م ــد  ق عُ
ومشاركة حكومة اإلقليم، وهو ال 
ــكل من األشكال عن  يعبّر بأي ش
ــتان. موقف حكومة إقليم كردس
ــيتم اتخاذ اإلجراءات  وأضافت س
ــة انعقاد  ــة كيفي ــة ملتابع الالزم
ــب وزير  ــدوره رح ــذا االجتماع.ب ه
ــرائيلي يائير البيد،  اخلارجية اإلس
ــي للتطبيع مع  بدعوة جتمع عراق
ــه يبعث  ــا احلدث بأن ــالده، واصف ب
ــة  صحيف ــت  األمل.ونقل ــى  عل
يديعوت أحرنوت عن الوزير قوله إن 
ــل في أماكن لم  احلدث يبعث األم
ــن قبل.وأضاف نحن  نفكر فيها م
ــترك في تاريخ وجذور  والعراق نش
ــع اليهودي ،  ــتركة في اجملتم مش

ــخص ما ،  وكلما تواصل معنا ش
سنفعل كل شيء للتواصل معه. 
ــاء العراق  ــت صحوة ابن وقد اعلن
ــد لها  ــس جدي ــف رئي ــن تكلي ع
ــب  ــام احلردان.وبحس بدال عن وس
وثيقة ، فإنه بعد اجتماع الهيئة 
التأسيسية لصحوة ابناء العراق 
ــيخ محمد علي  تقرر تكليف الش
ــليمان خلف الذي كان يشغل  س
ــؤون  منصب النائب االول بادارة ش
ــرار بعد  ــذا الق ــوة. يأتي ه الصح
ــاء العراق  ــوة ابن ــزل رئيس صح ع
ــارك مبؤمتر  ــام احلردان الذي ش وس
ــترداد والسالم في اربيل ودعا  االس

للتطبيع مع اسرائيل.

كتب اِّـحرر السياسي
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بغداد /
ــوزراء، مصطفى  ــار االقتصادي لرئيس ال ــد صالح، املستش ــح مظهر محم   أوض
الكاظمي، امس األربعاء، بعض بنود موازنة ٢٠٢٢.وقال صالح ، إن مشروع املوازنة 
ــان املقبل.وأضاف، أن  ــد لذلك يكون من أولى مهام البرمل ــاريع املهمة للبل من املش
ــتها، متوقعا أن يكون سعر  ــتقدم قبل نهاية العام إلى البرملان ملناقش املوازنة س
ــتطاعت أن حتقق ٧٠ دوالرا  ــع، أن املوازنة إذا اس ــا ٥٠ دوالرا.وتاب ــل النفط فيه برمي
ــوم لها  ــهرا مع إيرادات غير نفطية والتي حتقق ما مرس للبرميل على مدى ١٢ ش
ــتكون جيدة.ورجح صالح، أن حتتوي موازنة ٢٠٢٢ على فرص للتعيني  فإن األمور س
ــاس برواتب املوظفني.وبخصوص  ــن لن تكون كبيرة، نافيا أن يكون هناك مس ولك
حصة اإلقليم، قال املستشار املالي ستكون متروكة للمفاوضات السياسية بني 

احلكومة واإلقليم وهذه االمور جميعها متروكة أيضا للبرملان.

مؤتمر مشبوه يعقد َّـ اربيل والكل يصيح : ما ادري؟!

AA…Ój�n€a@ä∑˚fl@ø@⁄âbë@ÚÓ‹◊@ÜÓ‡«@Ô–»m@·Ó‹»n€aÎ@NN@ÊaÖäßa@Âfl@�̧ Üi@b:@�aÜÌÜu@�béÓˆâ@—�‹ÿm@÷aä»€a@ÒÏzï

ــف قومياتهم   ــون على مختل العراقي
ــية  السياس ــاربهم  ومش ومذاهبهم 
ــكنية  الس ــم  مناطقه ــالف  واخت
ــيما ونحن  ــذه األيام ال س يتحدثون ه
ــر من  ــارف انتخابات العاش على مش
ــو املوعد الذي  ــرين األول املقبل وه تش
ــرة  ــوى عش ــم يعد يفصلنا عنه س ل
ــات  ــذه االنتخاب ــة ه ــن اهمي ــام ع اي
وينظرون اليها بوصفها حلقة مهمة 
ــة نوعية في  ــداث نقل ــأنها اح من ش
ــي  الت ــية  السياس ــة  العملي ــار  مس
ــنة مرّت  ــداد (١٨) س ــابها على امت ش
ــات والوهن والضعف  الكثير من األزم
ــبب كما يعرف اجلميع  والفشل والس
ــلطوي  ــغال بالصراع الس ــو االنش ه
ــق املصالح  ــى حتقي ــالً عل ــم اص القائ

ــعب  ــع الذاتية بينما ظل الش واملناف
ــات  ــراء السياس ــل ج ــرع احلنظ يتج
ــبانها اهمية  ــم تضع في حس التي ل
ــعي الزدهاره  ــراق والس بالع للنهوض 
ــعب ان  ــعبه .. وادرك الش ــي بش والرق
بأصحاب  ــة  ــكلته تكمن صراح مش
ــن لم  ــدين الذي ــن الفاس ــات م العاه
ــعب  ــذا الوطن ولهذا الش موا له يقدّ
ــل على امتداد  ــوى اخليبات والفش س
ــن (٢٠٠٣)  ــدة م ــنوات املمت ــك الس تل
ــعب يتطلع اليوم  ــد اآلن .. ان الش وحل
الحداث نقلة نوعية في رسم اخلارطة 
السياسية وبناء عراق متقدم ومتطور 
ــق بالدعوات أو اجللوس  وهذا لن يتحق
ــاركة  ــن خالل املش ــل، بل م ــى الت عل
ــي االنتخابات  ــية ف الواعية واحلماس
املقبلة.. لقد كان جديراً بكل الزعامات 
ــهد  للمش ــدرة  املتص ــية  السياس

ــرع  تش ان  ــراق  الع ــي  ف ــي  السياس
ــاتها وبرامجها  ــوراً مبراجعة سياس ف
ــن نقاط القوة واخللل  ملعرفة اين تكم
ــجاعة باخلطأ ..  ــكل ش ــراف ب واالعت
ــراف باخلطأ  ــي أن االعت ــا ان تع وعليه
ــب كل العيب  ــن العي ــس عيباً لك لي
ــة  أن تصرّ بعض هذه القوى في ممارس
ــاً منها بأن  ــكاب هذه األخطاء ظن وارت
ــاهل أو يتسامح  الشعب سوف يتس
ــة  ــا .. وبودنا ان نقول لكل ساس معه
البالد لقد أتيحت لكم الفرصة وانتم 
لعوا  في ذروة الدعاية االنتخابية ان تطّ
ــم على الواقع اخملزي واملزري  بأم اعينك
ــعبية  ــا الش ــه مناطقن ــذي تعيش ال
ــش  ــي تعي ــوائيات الت ــك العش وكذل
على هامش احلياة .. نعم لقد شاهدمت 
ــذي يدفع  ــراب ال ــم االهمال واخل حج
ثمنه الناس .. فماذا أنتم فاعلون باهللا 

دعون رؤوسنا  عليكم؟ وانتم الذين تصّ
ــة املواطن والعمل  ــل نهار مبظلومي لي
على خدمته وتلبية مطالبه املشروعة 
والبد ان نشير صراحة بأن الشعب لن 
ــن يبصم على  ــه ثانية ول يكرّر غلطت
ــوى  ــوه التي لم تنتج لنا س ذات الوج
ــذه املرة  ــعب ه ــراب والدمار .. الش اخل
سوف يحاسبكم يا ساسة .. حساباً 
ــق  ــر صنادي ــه وعب ــر صوت ــيراً عب عس
االقتراع وسيكون الرادة الناخب القرار 
ــعب  ــبة  فان الش ــل .. وباملناس الفص
ــتعيد زمام  ــذه املرة ألن يس مصمم ه
املبادرة ولن يكون نهباً لدعايات فارغة 
ــعارات جوفاء .. الشعب هذه املرة  وش
ليس كما في سابقاتها .. لقد تغيّرت 
ــبوا ألف  ــرة والبد ان حتس ــياء كثي اش
ــي الطالع من  ــاب لصوت العراق حس

حتت الركام بعنفوان.

كتب رئيس التحرير

عن أي خدمات تتحدثون وأي تطور تريدون ؟.. انظروا ِّـا تحتكم يامرشحون!
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ــي كمتحدث في  ــيد احلمدان ــوارد املائية مهدي رش ــارك وزير امل ش
ــع  ــتوى ملؤمتر االطراف التاس ــة املس ــتثنائية رفيع ــة االس اجللس
ــنكي ١٩٩٢ واملقامة في جنيف للفترة من ٢٩  التفاقية املياه هلس
ــرين االول ٢٠٢١.وقال احلمداني خالل كلمته، إن  أيلول ولغاية ١ تش
العراق في خطواته األخيرة لالنضمام الى اتفاقية املياه هلسنكي 
ــوارد املائية  ــل وزارة امل ــود املبذولة من قب ــى اجله ــيرا ال ١٩٩٢ مش
ــع دول املنبع وامكانية تقدمي  ــل الى اتفاق منصف وعادل م للتوص

االتفاقية الدعم الالزم لتعزيز موقفه لضمان حقوقه املائية.
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وكاالت /

بيان مكتب سماحة املرجع الديني األعلى 
ــه) ردا على  ــتاني (دام ظلّ ــيد السيس الس
ــن املواطنني وفي  ــتفتاء طرحه جمع م اس
ــم اهللا الرحمن الرحيـم  ما يلي نصه:ـ بس
السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته وبعد: 
ــس النواب  ــد انتخابات مجل ــرب موع يقت
ــن املواطنني عن  ــأل الكثير م العراقي ويس
ــأن  ــة الدينية العليا بش ــف املرجعي موق
املشاركة في هذه االنتخابات، وما تراه من 
ــى إفادتنا في هذا  ــة في ذلك؟ يرج املصلح

اجملال وشكراً.(جمع من املواطنني) .
ــم  إن املرجعية  ــن الرحي ــم اهللا الرحم بس
ــى  ــع عل ع اجلمي ــجّ ــا تش ــة العلي الديني
املشاركة الواعية واملسؤولة في االنتخابات 
القادمة، فإنها وإن كانت ال تخلو من بعض 
النواقص، ولكنها تبقى هي الطريق األسلم 
للعبور بالبلد الى مستقبل يرجى أن يكون 

أفضل مما مضى، وبها يتفادى خطر الوقوع 
في مهاوي الفوضى واالنسداد السياسي. 
بَر  ــذوا العِ ــرام أن يأخ ــى الناخبني الك وعل
والدروس من التجارب املاضية ويعوا قيمة 
أصواتهم ودورها املهم في رسم مستقبل 
ــة املهمة  ــتغلوا هذه الفرص ــد، فيس البل
ــي ادارة الدولة  ــي ف ــداث تغيير حقيق إلح
ــر الكفوءة  ــدة وغي ــادي الفاس ــاد األي وإبع
ــو أمر ممكن إن  ــة، وه عن مفاصلها الرئيس
ــي التصويت  ــاركوا ف تكاتف الواعون وش
ــنوا االختيار، وبخالف  بصورة فاعلة وأحس
ــس  ــات اجملال ــرر اخفاق ــوف تتك ــك فس ذل
ــات املنبثقة  ــابقة واحلكوم ــة الس النيابي
عنها، والت حني مندم.  واملرجعية الدينية 
ــا صرّحت مبثله قبيل  العليا تؤكد اليوم م
ــاند أيّ  ــات املاضية من أنها ال تس االنتخاب
ــة على االطالق،  ــح أو قائمة انتخابي مرش
ــر كله متروك لقناعة الناخبني وما  وأن األم

ــم.   ولكنها تؤكد  ــتقر عليه آراؤه تس
يَر املرشحني  عليهم بأن يدقّقوا في سِ
ــة وال ينتخبوا  ــم االنتخابي في دوائره
منهم اال الصالح النزيه، احلريص على 
ــه وازدهاره، املؤمتن  ــيادة العراق وأمن س
على قيمه األصيلة ومصاحله العليا، 
ــخاصاً غير أكفاء  نوا أش وحذار أن ميكّ
أو متورطني بالفساد أو أطرافاً ال تؤمن 
ــي الكرمي أو  ــعب العراق ــت الش بثواب
تعمل خارج إطار الدستور من شغل 
مقاعد مجلس النواب، ملا في ذلك من 
مخاطر كبيرة على مستقبل البلد.   

ــى القائمني  ــا تؤكد املرجعية عل كم
ــوا على اجرائها  ــر االنتخابات أن يعمل بأم
ــن التأثيرات  ــواء مطمئنة بعيدة ع في أج
ــر القانوني  ــالح غي اجلانبية للمال او الس
ــة، وأن يراعوا نزاهتها  أو التدخالت اخلارجي
ــني فإنها  ــى أصوات الناخب ــوا عل ويحافظ

أمانة في أعناقهم. واهللا وليّ التوفيق.

(٢١/صفر/١٤٤٣هـ) ـــ (٢٠٢١/٩/٢٩م)
مكتب السيد السيستاني 
(دام ظله) ـ النجف األشرف
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البصرة / البينة الجديدة
استقبلت الشركة العامة ملوانئ 
ــفن  ــس االول ( ٦ ) س ــراق ام الع
ــت على ارصفة ميناء  جتارية رس
ام قصر الشمالي جنوبي البصرة 
ــئ الدكتور  ــال مدير عام املوان .وق
ــي ان  املهندس فرحان الفرطوس
ــمالي يعمل  ــاء ام قصر الش مين
ــيراً  ــة إنتاجية عالية. مش بطاق
الى توجيهات وزير النقل الكابنت 

ناصر حسني بندر الشبلي بضرورة 
ــفن والناقالت  ارساء واقالع الس
ــة  ــة البحري ــر املالح ــق معايي وف
ــتقبل  الدولية .الفتاً ان امليناء اس
ــوالت  بحم ــة  جتاري ــفن  س  (  ٦  )
ــات  واحلاوي ــع   البضائ ــة  متنوع
ــات  عملي ــرت  وج ــيارات  والس
ــاء  واالرس ــحن  والش ــغ  التفري
ــيق بني  واإلقالع بالتعاون والتنس
ــة  ــات املالح ــاء وعملي املين إدارة 

البحرية . وكذلك استقبلت ثمان 
ناقالت نفطية رست عند ارصفة 
ــر التخصصي  ــور الزبي ــاء خ مين
ــر  ــال مدي ــرة . وق ــي البص جنوب
ــور املهندس  ــئ الدكت ــام املوان ع
ــاء  مين ان  ــي  الفرطوس ــان  فرح
ــئ املهمة  ــن املوان ــور الزبير م خ
ــتقات  املش ــر  وتصدي ــتراد  الس
ــيراً الى توجيهات  النفطية. مش
وزير النقل الكابنت ناصر حسني 

ــدمي  ــرورة تق ــبلي بض ــدر الش بن
ــة التي  ــات املينائي افضل اخلدم
ــأنها جذب شركات النقل  من ش
البحرية العاملية . الفتاً ان امليناء 
استقبل ثمان ناقالت نفط جرت 
عليها عمليات التفريغ والشحن 
ــاون  بالتع ــالع  واالق ــاء  واالرس
ــاء  املين ادارة  ــني  ب ــيق  والتنس

وعمليات املالحة البحرية.

H@GRS@@IÚÌb–‹ßa@ãbÀ@Ú�™@âÎåÌ@ÊbéÓfl@¡–„@‚b«@äÌÜfl
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بغداد / البينة الجديدة
بعد أن توفرت معلومات عن قيام شخص يقوم ببيع 
ــاحتها ( ٢٨ دومن ) بقيمة  قطع أراض زراعية تبلغ مس
ــة مليارات دينار تقع ضمن منطقة الدورة جنوب  أربع
ــم  ــق تزوير وكاالت عامة مطلقة بأس بغداد عن طري
ــارج العراق ، وألهمية  ــكن خ صاحب االرض الذي يس
ــيد  ــل بتوجيه الس ــق عم ــكيل فري ــوع مت تش املوض
ــؤون الشرطة وبإشراف السيد مدير  وكيل الوزارة لش
ــز وكبير من  ــد جهد ممي ــرام بغداد وبع ــة اج مكافح
ــدورة مت نصب كمني  ــارز مكتب مكافحة اجرام ال مف
محكم والقبض على املتهم واتخاذ كافة اإلجراءات 
القانونية بحقه ، حيث مت تدوين أقوال املتهم ابتدائيا 
وقضائيا باالعتراف وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق 
ــون العقوبات لينال  ــادة ٢٩٨ ، ٢٨٩ من قان ــكام امل أح

جزائه العادل .

بغداد / البينة الجديدة
ــتار  ــاالر عبد الس ــدل القاضي س ــر الع ــتقبل وزي اس
محمد مؤخرا في  مكتبه الرسمي رئيس بعثة اللجنة 
ــابينكا  ــان جيروم كاس ــب االحمر ج ــة للصلي الدولي
ــترك بني   والوفد املرافق له ،  لبحث اوجه التعاون املش
ــع مذكرة تعاون في الوقت  ــيما في  توقي اجلانبني ، الس
ــل ، بحضور مدير عام الدائرة  القانونية  القريب العاج
ــام دائرة العالقات  ــت حنان منذر نصيف ومدير ع الس
ــني ومدير  ــد لعيبي عبد احلس ــتاذ احم العدلية االس
ــاس .وأكد  ــد  تركي عب ــان د. محم ــرة حقوق االنس دائ
ــوزارة مفتوحة  ــالل اللقاء ان ابواب ال ــيد الوزير خ الس
لتقدمي كافة  التسهيالت للبعثات واملنظمات الدولية 
ــان لزيارة  ــي مجال حقوق  االنس ــة واخملتصة ف الرصين
ــا  ، الفتا الى اننا قمنا في  ــجون التابعة له كافة الس
ــب النزالء  ــج  لتأهيل وتدري ــرض برنام ــابق  بع وقت س
ــاء  ــاركتنا في أعمال  املؤمتر الثاني لرؤس من خالل مش
ــذي نظم في  ــة ملكافحة اإلرهاب ال ــوكاالت  الوطني ال
ــاز على اعجاب  ــر األمم  املتحدة في نيويورك   وقد ح  مق
اجلميع ملا له من اثار  ايجابية للنزالء،  مبدياً استعداده 
ــب االحمر  ــة الدولية للصلي ــع وفد اللجن ــاون م للتع
ــيات  ــان باعتبارها من اساس ــي  مجال حقوق االنس ف
ــار معاليه ان  ــان الدولية .واش ــوق االنس ومعايير حق
ــج التثقيفية  ــدمي  البرام ــعى جاهدةً بتق ــوزارة تس ال
ــن خالل الورش  ــة  جلميع النزالء م ــدورات  التطويري وال
ــكل  ــام  االصالحية بش ــة االقس ــي كاف ــرة ف املنتش
ــاء فترة  ــبهم بعد انته ــاً تناس ــبهم حرف دائم لكس
ــى توفيرها لهم  ــي  دابت الوزارة عل ــم الت محكوميته
ــة لها. بدوره  ــام االصالحية التابع ــي معظم االقس ف
ــة للصليب االحمر  ــة اللجنة الدولي ــدى رئيس بعث اب
ــكره العميق  ملعالي الوزير جلهوده الكبيرة التي  عن ش
ــان  وكذلك  ــر حقوق االنس ــي تطبيق معايي ــا ف يبذله
ــر واملنظمات الدولية  ــه ملنظمة الصليب االحم لدعم
ــام  لتوقيع مذكرة التعاون  ــتعداده الت كافة  مبدي  اس
ــني الطرفني  ــيق العمل ب ــن اجل تنس ــني اجلانبني م ب

ضمن االطر  القانونية املتبعة.

بغداد / البينة الجديدة 
ــرا غرفة  ــوزارة الكهرباء  مؤخ ــدت ب عق
ــني  ــت اجلانب ــعة جمع ــات موس عملي
ــر  وزي ــة  برئاس ــي  واالردن ــي  العراق
ــدس عادل كرمي،  ــة) املهن الكهرباء(وكال
ــغال واإلسكان االردني  ومعية وزير األش
ــن العامني  ــن املديري ــد كبير م رفقة وف
ــة في  ــة املتخصص ــركات االردني والش
ــعادة  ــة ،وبحضور س ــاوالت والطاق املق
ــمية  ــة الهاش ــة االردني ــفير اململك س

ــر الزعبي في  ــيد منتص في العراق الس
ــتهدفت مناقشة آليات الربط  زيارة اس
ــاريع  ومش ــن  البلدي ــني  ب ــي  الكهربائ
ــر  ــتهل الوزي ــية .اس ــة الشمس الطاق
ــكر  الش ــه  بتوجي ــاع  اإلجتم ــي  االردن
ــيد الوزير في  ــي وللس ــب العراق للجان
ــذي قدمه في  ــاون الكبير ال ــوء التع ض
ــات ، كما بنيّ ان  ــع مراحل املفاوض جمي
ــة حيوية على  ــاء مؤسس وزارة الكهرب
قدر عال من االهمية ، وجميع الشركات 
االردنية جاهزة للعمل الثنائي وفق اعلى 

ــروط .من جانبه ، رحب  املواصفات والش
السيد الوزير عادل كرمي، بكافة املشاريع 
ــب االردني،  ــة من اجلان ــط الهادف واخلط
ــره  ــط وتطوي ــة الرب ــى اهمي ــدد عل وش
ــاون بروتوكولي  ــتقبالً من خالل تع مس
حلاجة العراق الى هذا املشروع لتحقيق 
الكهربائية من  ــة  للمنظوم ــة  الوثوقي
ــا ، وتبادل  َ له ــدرٍ آخر  ــالل توفير مص خ
ــط  ــق الرب ــعي لتحقي ــة ، والس املنفع
ــب . كما عبّر  ــي العربي املرتق الكهربائ
ــالً عن مدى العالقات االخوية  مسترس

ــرص املتاحة للتعاون  ــة وأُفق الف الرابط
ــة طموحة في  ــترك ، وللعراق خط املش
قيام نهضة كبيرة في مشاريع الطاقة 
ــة نحو  ــوات حثيث ــية ، واخلط الشمس
ــاح . ختاماً ، اجاب  ــتغالل طاقة الري اس
السيد الوزير على جملة االستفسارات 
واالسئلة املطروحة من مديري الشركات 
االردنية واملديرين العامني ، مع إستعراض 
ومناقشة مجموعة من العروض الفنية 
والتي بُحثت ملياً وبشكل مستفيض .

البينة الجديدة / هيثم مجيد
ــابق مالكات  ــي كل عام، تتس ــا ف كعادته
ــالء  ــة كرب ــاالت ومعلوماتي ــات اتص مديري
ــرف وبابل خلدمة  ــة والنجف االش املقدس
ــني، عمال بقوله  ــة اإلمام احلس زوار اربعيني
رًا  لَيْهِ أَجْ مْ عَ ــأَلُكُ ل ال أَسْ ــارك وتعالى ((قُ تب
ــون  ــى))، فهم يعكس رْبَ ــي الْقُ دَّةَ فِ ــوَ َ إِال املْ
ــى اهللا عليه وآله  ــل (صل حبهم خلامت الرس
ــالم) من  ــه (عليهم الس ــلم) وأهل بيت وس
ــالل تقدمي أفضل ما ميكنهم من خدمات  خ
ــام  ــة اإلم ــري اربعيني ــة لزائ ــة وعام نوعي
ــالم).وميكن تلخيص  ــه الس ــني (علي احلس
ــك املديريات بنقطتني  ــبي تل جهود منتس
ــيتني، األولى تقدمي خدمات االنترنت  أساس
ــع دوائر  ــيق والتعاون م ــال والتنس واالتص
ــب املواكب اخلدمية.  ــة ، والثانية نص الدول
ــيق  ــدمي اخلدمات والتنس ــة تق ــن ناحي فم
ــد قامت مديرية  ــع الدوائر احلكومية، فق م
ــة بحملة لصيانة  اتصاالت كربالء املقدس

ــارات الكابل الضوئي لضمان  وتأهيل مس
ــت،  االنترن ــة  خدم ــودة  وج ــتمرارية  اس
ــي تعتمد على  ــاريع الت وضمان عمل املش
ــة ، اما مديرية  هذه اخلدمة بصورة طبيعي
ــرف فبادرت كوادرها  اتصاالت النجف االش
ــز  ــركات ISPs بتجهي ــع ش ــيق م وبالتنس
ــاد  ــز ارش ــرات مرك ــت ملق ــعات االنترن س
ــى الطريق  ــة وعل ــل احملافظ ــني داخ التائه
ــة  ــالء وبحزم ــة كرب ــى محافظ ــؤدي ال امل

جتاوزت (٦٠٠ ميغا)، باإلضافة إلى التنسيق 
ــة واجلهات  ــة املقدس ــة العلوي ــع العتب م
ــه من  ــر مايحتاجون ــرض توفي ــة لغ األمني
ــعات انترنت لتشغيل كاميرات املراقبة  س
املنتشرة قرب املرقد الطاهر و في الشوارع 
الرئيسة. اما مديرية اتصاالت ومعلوماتية 
ــابه إلى حد  ــر مش ــل فاألم ــة باب محافظ
ــب اخلدمية،  ــة كثرة املواك ــر من ناحي كبي
ــل الزائرين،  ــة لنق ــخير آليات املديري وتس

وتوفير خدمتي االنترنت واالتصال الصوتي 
ــاالت  ــة اتص ــت مديري ــا قام ــي ، كم اجملان
الرصافة بتسيير الياتها لنقل الزائرين من 
ــيطرة االبراهيمية الى محافظة كربالء  س
ــة . وفيما يخص املواكب اخلدمية  املقدس
فقد نُصبت بالعشرات في الطرق الرابطة 
ــات وداخلها، وبتمويل من  بني هذه احملافظ
ــون تواجدهم فيها  ــث يك ــبني، حي املنتس
ــن، ويتم  ــة الزائري ــتمرة خلدم ــورة مس بص
ــراب، باإلضافة  تقدمي وجبات الطعام والش
إلى اخلدمات النوعية والتي تتمثل بخدمة 
االنترنت اجملاني واالتصال اجملاني الى جميع 
ــال ، وبتوجيه من  ــف النق ــبكات الهات ش
ــدس أركان  ــاالت املهن ــر االتص ــي وزي معال
شهاب احمد الشيباني واالدارة العليا في 
الشركة العامة لالتصاالت واملعلوماتية... 
ــع صالح  ــن اجلمي ــل م ــأل اهللا ان يتقب نس
االعمال وان يعيد الزائرين الى اهلهم وهم 

بأفضل حال.

ميسان / البينة الجديدة  
ــط  ــركة نف ــام ش ــر ع ــد مدي أك
ــان  املهندس علي جاسم  ميس
حمود الى ضرورة تكاتف اجلهود 
ــة والتأهيل  الجناز أعمال الصيان
ــتالم غاز  ــة في محطة اس اجلاري
ــط  ــال خ ــة GRS  ، واكم احللفاي
ــة الجناز  ــات اجلديد إضاف املكثف
ــوب (  ١٨ عقدة )  ــال مد االنب أعم
املغذي حملطة ميسان الكهربائية 
ــا  ــرض جتهيزه ــتثمارية لغ االس
ــد  ــغيل بع ــالزم للتش ــاز ال بالغ
العمل  استكمال جميع مراحل 
ــة  ــراءات الصح ــاة اج ــع مراع م
ــالمة املهنية داخل احملطة. والس

مشيرا خالل الزيارة التي أجراها 
ــم  حملطة  GRS  ولقائه مدير قس
الغاز املهندس علي عبد الرحيم 
والفنية  ــية  الهندس ــالكات  وامل
ــى أهمية  ــة في احملطة إل العامل
املنفذة  ــاطات  والنش الفعاليات 
في هذا املشروع املهم إذ نطمح 
ــركة  الش ــط  خط ــتكمال  الس
ــغل لتنفيذ  ــع املش ــاون م بالتع
املشاريع التطويرية حيث أثبتت 

ــي بأنها  ــد الوطن ــالكات اجله م
قادرة على تنفيذ كافة الواجبات 
املوكلة وفي شتى امليادين .مؤكدا 
ــبيها  ــركة ومنتس بأن إدارة الش
حققا اجنازات عديدة خالل الفترة 
ــا ايجابيا  ــاء مردوده ــة ج احلالي
ــج اإلجمالية ، وابرزت  على النتائ
ــة التكامل  ــازات أهمي تلك االجن
ــركة وتناميها  ــطة الش في انش
وهي ال تنسب لشخص او جهة 

معينة بل جاءت نتيجة لتضافر 
ــني اإلدارة  ــجام ب اجلهود واالنس
ومنتسبيها كما أنها نتاج عمل 
دؤوب نفذته كوادر وطنية تتمتع 
بقدرات وخبرات ال يستهان بها 
في مجال العمل التطويري ، ما 
ــا مضاعفة  ــب منا جميع يتطل
ــس قوية لدعم  اجلهد لوضع أس
البلد اقتصاديا في ظل الظروف 
ــا العراق  ــر به ــي مي ــة الت الراهن

ــبب تداعيات  والعالم أجمع بس
ــا خلفته من  ــة وم ــة اجلائح أزم
ــة ألقت بظاللها  ازمات متعاقب
ــن حياة  ــب مهمة م ــى جوان عل
ــب  اجلان ــا  خصوص ــات  اجملتمع
ــر بالذكر أن  ــادي   .اجلدي االقتص
محطة GRS تتكون من وحدتني 
ــا  ــري فيهم ( GRS1,GRS2 ) وجت
والتأهيل  الصيانة  أعمال  حاليا 
ــا  ــا وجتهيزهم ــرض حتديثهم لغ
ــالزم حملطات  ال ــود  الوق ــر  لتوفي
ــة  الكهربائي ــة  الطاق ــد  تولي
ــط  نف ــركة  ش ــز  جته ــث  حي  ،
ميسان محطة العمارة الغازية 
ــة الكهربائية مبا  ــد الطاق لتولي
ــون  ــق ( ملي ــداره (٨٠ ) مقم مق
ــي ) من الغاز  قدم مكعب قياس
ــل  ــن حق م ــج  املنت ــي  الطبيع
ــز  بتجهي ــتقوم  وس ــة  احللفاي
ــتثمارية  االس ــان  ميس محطة 
ــة  الكهربائي ــة  الطاق ــد  لتولي
ــدة بالكميات الكافية من  اجلدي
ــغيلها  الغاز بعد اكمالها وتش
الضافة(٧٥٠) ميغا واط ملنظومة 

الكهرباء الوطنية .

البينة الجديدة / هيثم القيسي
ــت وزارة التجارة جناح خطتها  اعلن
ــة  ــرى اربعيني ــارة ذك ــة بزي اخلاص
االمام احلسني (عليه السالم) لهذا 
ــرت الوزارة في بيان نقال  العام. وذك
ــمي، ان»الوزارة  ــق الرس ــن الناط ع
ــا الجناح خطة  ــتنفرت جهوده اس
ــاركة اكثر  ــارة االربعينية مبش الزي
ــا  ــا واداري ــة و٢٥٠ فني ــن ٦٥٠ الي م
ــراف مباشر من وزير  وبتوجيه واش
ــوري  ــالء اجلب ــور ع ــارة الدكت التج
بتنفيذ  املكلفني  ــني  العام واملدراء 
ــق  الناط ــاف  اخلطة».واض ــاح  واجن
ــوزارة توزع  ــد ال ــمي، ان»جه الرس

ــن، حيث  ــرق الزائري ــى محاور ط عل
ــاهمة  مت تقدمي اخلدمات لهم واملس
ــاحنات  بنقلهم، كما مت توزيع ٤ ش
كبيرة محملة باملياه على املواكب 
ــال عن  ــرة، فض ــينية املنتش احلس
ــية لها». تقدمي اخلدمات اللوجتس

ــل الوزارة  ــار الى، أن «فريق عم واش
ــدى  م ــى  عل ــل  العم ــتطاع  اس
ــوع  اجلم ــة  ــوم خلدم الي ــاعات  س
ــن  الذي ــلمني  املس ــن  م ــرة  الغفي
ــبة العظيمة  ــذه املناس ــوا ه احي
ــم العراقيني  ــرت عن تالح التي عب
ــم الوطنية». ــم ووحدته وتكاتفه

ــمي، ان»وزارة  واوضح الناطق الرس

ــى موافقة رئيس  التجارة وبناءً عل
الوزراء استثنت محافظة  مجلس 
ــلة  ــة جتهيز الس ــالء من خط كرب
الزيارة  ــع  ــجاما م انس ــة،  الغذائي
ــاء احملافظة  ــة ودعما ألبن األربعيني
ــة التي  ــبة املهم ــذه املناس ــي ه ف
ــهد إقباال كبيرا من العراقيني  تش
وجميع املسلمني سواء اكانوا من 
داخل العراق أو خارجه». وقدم وزير 
ــكر  ــب البيان، الش التجارة بحس
ــاهمت في  ــالكات الوزارة التي س مل
ــل والتفاني  جناح اخلطة عبر العم
في سبيل خدمة زائري ابي االحرار 

االمام احلسني (عليه السالم).

ميسان / ابو الحسن السعد
تشرّف محافظ ميسان علي دواي بزيارة مرقد االمام أبي 
ــل العباس (عليهما  ــني وأخيه أبي الفض عبداهللا احلس
ــبة  ــوع املؤمنني املعزين مبناس ــارك جم ــالم)  ويش الس
ــني (عليه السالم) .  كذلك  ذكرى أربعينية اإلمام احلس
ــعائر الدينية  ــة دعم الش ــيادته وبرفقة جلن ــرف س أش
واملواكب احلسينية في مكتب احملافظ  بتقدمي اخلدمات 
ــالم)  وذلك بتوزيع املواد  لزوار اإلمام احلسني (عليه الس
الغذائية والصحية واملستلزمات الوقائية على املواكب 
ــة .  ــارة االبعيني ــن ألداء الزي ــزوار الوافدي ــينية وال احلس
ــظ العراق والعراقيني  ــالً الى اهللا عز وجل ان يحف مبته
ــالم)  ــني (عليه الس ــظ زوار االمام احلس ــاً ويحف جميع
ــميعٌ مجيب .  ــاملني، أنه س ــى أهلهم س ــم إل ويرجعه
ــان خصصت موكبا مكونا من  يذكر أن محافظة ميس
ــود وقامت بنقل الزوار من  ــة مت جتهيزها بالوق (٣٨) عجل
محافظة ميسان الى محافظة كربالء املقدسة  مجاناً 

والعودة بهم بعد انتهاء مراسيم الزيارة األربعينية.

بغداد / البينة الجديدة
ــة التابعة  ــرطة محافظة الديواني ــت مديرية ش متكن
ــن القبض على ٥  ــرطة م ــؤون الش ــة الوزارة لش لوكال
متهمني في منطقة حي اجلزائر . أحدهم مطلوب وفق 
ــم أثناء عملية تنفيذ  ــادة ٤٧٧ وكذلك وجد  بحوزته امل
ــنكوف وآالت   ــة كالش ــض على بندقي ــاء القب ــر الق أم
ــتال ، إضافة إلى  جارحة ( قامات ) ومواد مخدرة كريس

كمية من  املشروبات الكحولية . 
ــث مت اتخاذ االجراءات القانونية بحقهم الحالتهم  حي

إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل

بغداد / البينة اجلديدة
ــق طبي في  ــاح فري ــة عن جن ــة الرصاف ــرة صح ــت دائ اعلن
ــني لتبديل  ــي باجراء عمليت ــفى النعمان التعليم مستش
ــفى الدكتور  ــنتني.وقال مدير املستش ــل الركبة ملس مفص
ــات تبديل  ــرة باجراء عملي ــردان العزي متت املباش صالح ح
ــام الفاتورة  ــي و على نظ ــأ امريك ــل الركبة من منش مفص
ــبقته عمليات تبديل  ــذي وفرته وزارة الصحة ، كما قد س ال
ــاد العزي  ــأ املاني .و اش ــل ومن منش ــورك الكام ــل ال مفص
ــاري جراحة تبديل مفصل الركبة الدكتور  مبشاركة استش
محمود شهاب املشرف على الزمالة التدريبية لالختصاص 
ــات تدريب وتطوير  ــب وضمن فعالي ــق في مدينة الط الدقي
ــة في العراق ، وقيامه مع فريق مختص  زراعة مفصل الركب
ــور  في مستشفى النعمان باجراء  بجراحة العظام والكس
عمليتني لتبديل مفصلي الركبة لسيدتني في السبعينات 
ــعاعي وجود  ــريري والش ــر الفحص الس ــن عمرهما اظه م
ــي  ــدم القدرة على املش ــي الركبة مع ع ــدم ف ــوفان متق س
ــة املريضيتني قبيل  ــه مت تهيئ ــة .واضاف ان ــافات طويل ملس
ــيطرة  ــة واجراء الفحوصات اخملتبرية الالزمة ، والس العملي

على االمراض املزمنة وأخذ القياسات للمفصل .
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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  

NO.3730.THU.30.SEP.2021
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ــمس املعنية مبراقبة االنتخابات، أنها  اعلنت شبكة ش
أعدت أكثر من ثالثة آالف مراقب لتوزيعهم على احملطات 
ــي االقتراع  ــات العراق، يوم ــوم محافظ ــة عم االنتخابي
ــبكة  الش إن  ــي  ــب اإلعالم املكت ــال  والعام.وق ــاص  اخل
ــن الندوات والدورات  ــنت خالل االيام املاضية، عددا م دش
التدريبية وورش العمل لكوادرها من منسقني ومراقبني 
ــاركة في مراقبة  ــف احملافظات، متهيدا للمش في مختل
ــبكة قدمت خالل تلك  ــات املبكرة.وبني أن الش االنتخاب
ــريعية لالنتخابات،  الورش عرضا تفصيليا للبيئة التش
ــاح واالقتراع والعد  ــف بعملية االفتت ــى جانب التعري ال
ــبكة،  ــت الش ــاص والعام.وعرض ــت اخل ــرز للتصوي والف
بحسب البيان، استمارات املراقبة التي تشمل االفتتاح 
ــي مع االتصال  ــد والفرز، وكيفية التعاط واالقتراع والع
والتواصل أثناء التصويت.واشار املكتب االعالمي الى ان 
ــمس التي تتحالف مع سبع منظمات أخرى  شبكة ش
ملراقبة التصويت العام واخلاص، تسعى الى ضمان إجراء 
ــون من خوض  ــن عبرها الناخب ــات نزيهة، يتمك انتخاب
االقتراع بحرية تامة، بعيدا عن ضغوط املال السياسي 

والعنف االنتخابي وغير ذلك. 

ــن والدفاع  ــة االم ــس جلن ــب رئي ــد نائ اك
النيابية النائب عن محافظة نينوى، نايف 
ــاء، ان ارتفاع وتيرة  ــمري، امس االربع الش
ــات االرهابية  ــة والعملي ــات االمني اخلروق
ــن يؤثر على موعد  في بعض احملافظات، ل
ــاركة  ــم املش ــات او حج ــراء االنتخاب اج
فيها.وقال الشمري ، ان العراق مر بظروف 
اصعب واكثر قساوة في االنتخابات التي 
ــبقت االنتخابات احلالية خصوصا في  س
ــوام ٢٠٠٥ و٢٠١٠ و٢٠١٤، ورغم هذا فان  اع
ــعب العراقي ورغم حجم التحديات  الش
وغزارة الهجمات فقد استطاع بالتعاون 
ــاح التجربة  ــزة االمنية من اجن ــع االجه م
الدميقراطية واالستمرار فيها على أكمل 
ــمري، ان قواتنا االمنية  ــاف الش وجه.واض
التي دحرت داعش وقبلهم القاعدة وباقي 
ــم قادرين بكل  ــة، فه ــات االرهابي اجلماع
ــة املراكز  ــى حماي ــالة عل ــجاعة وبس ش
ــحني على  ــني واملرش ــة والناخب االنتخابي
ــواء، الفتا الى ان الشعب العراقي  حد س
ــارك بقوة في االنتخابات خصوصا  سيش
ــن تؤثر العمليات  ــي محافظة نينوى ول ف
ــم على  ــم، ألنه ــى عزميته ــة عل االرهابي
ــالح لن يتحقق  ــة بأن التغيير واالص قناع
ــاركتهم الفاعلة في  ــالل مش ــن خ اال م

االنتخابات.

بغداد /

ــي ، على أهمية دور اجملتمع الدولي في مراقبة  ــد رئيس مجلس النواب محمد احللبوس أك
ــتقبل نائبَ  ــي ، ان االخير اس االنتخابات العراقية لضمان نزاهتها.وذكر مكتب احللبوس
مساعد وزير اخلارجية األميركية لشؤون العراق وإيران جنفير غافيتو، والسفيرَ األميركي 
ــية في العراق واالنتخابات النيابية  لدى العراق ماثيو تولر وبحث اللقاء األوضاع السياس
املبكرة.وأكد احللبوسي على األهمية البالغة لالنتخابات املقبلة في رسم مالمح الفترة 
ــة االنتخابات  ــع الدولي في مراقب ــيراً إلى أهمية دور اجملتم ــي العراق، مش ــتقبلية ف املس
ــدى املواطنني باختيار ممثليهم الذين يعبِّرون عن  ــة لضمان نزاهتها وخلق الثقة ل العراقي
تطلعاتهم، ولتحفيزهم على املشاركة الواسعة. كما بحث اللقاء تطورات األوضاع في 

املنطقة، وعدداً من املواضيع ذات االهتمام املشترك.

بغداد /

ــان من أصول  ــه من األمل ــاز عدد ال بأس ب ف
ــات  بانتخاب ــطية  أوس ــرق  وش ــة  عربي
ــوال جتلّى في  ــان األملاني، ليحدثوا حت البرمل
ــهد  ــم متفرجني على املش ــدم وقوفه ع
السياسي في البالد. وذكرت وسائل إعالم 
ــورية وصلتا  ــول س ــني من أص أن مواطنت

ــاز مصريان، وعراقيان.  ــى البرملان، كما ف إل
وحتدث موقع DW عربية األملاني عن مرحلة 
ــوال إيجابيا،  ــي أملانيا أظهرت حت جديدة ف
ــات حتولت من متفرجة فقط على  فاجلالي
ــات تصنع  ــي إلى جالي ــهد السياس املش
الرأي السياسي من خالل تقدمي مرشحني 
ــتعرض املوقع بعض  ــان األملاني.واس للبرمل
ــان من  ــى عضوية البرمل ــوا إل ــن وصل الذي

ــرق أوسطية، ومنهم رمي  أصول عربية وش
ــي من أصول عراقية،  العبلي - رادوفان وه
ــتراكي  ــها عن احلزب االش ــحت نفس رش
ــزب متكنت  ــس احل ــن نف ــي، وع الدميقراط
سناء عبدي وهي أملانية من أصول مغربية 
ــاز  ــك ف ــي االنتخابات.كذل ــوز ف ــن الف م
ــح مبقعد عن  ــم طاهر صال العراقي قاس
ــا نصر (٢٩  ــزب اخلضر.وفازت رش قائمة ح

ــورية، وأول  عاما) وهي أملانية من أصول س
مرشحة عن احلزب االشتراكي الدميقراطي 
من أصول مهاجرة في مدينة دريسدن.وعن 
ــة في العلوم  ــزب اخلضر جنحت الباحث ح
ــالمية من أصل سوري ملياء قدور.وفاز  اإلس
ــرة الثانية  ــات للم ــان في االنتخاب مصري
ــى التوالي، وهما أميرة محمد علي عن  عل
ــار دائرة أولدنبورج، وألكسندر  حزب اليس

ــول مصرية عن  ــن أص ــوان ٥٧ عاما م رض
ــهدت اخلريطة  حزب CSU والية بايرن.وش
ــن التبدل  ــا م ــة نوع ــية األملاني السياس
ــات األخيرة حيث  ــب نتائج االنتخاب مبوج
ــتراكي الدميقراطي، وتفوق  فاز احلزب االش
ــاد في  ــيحي الذي س على التحالف املس
ــا بقيادة  ــابقة لنحو ١٦ عام ــرة الس الفت

املستشارة أنغيال ميركل.

بغداد /

بغداد /

السنة السادسة عشرة / العدد (٣٧٣٠) الخميس ٣٠ / ٩ / ٢٠٢١

ــررت وزارة التعليم  في وقت ق
ــي،  العلم ــث  والبح ــي  العال
إعفاء عميد كلية في جامعة 
ــبب حضوره مؤمتر  تلعفر بس
ــر بيان مقتضب  ــع في أربيل.وذك التطبي
ــا باملصلحة الوطنية  للوزارة ، انه التزام
ــرر إعفاء  ــخة تق ــا وثوابتها الراس العلي
ــية في  ــة األساس ــة التربي ــد كلي عمي
جامعة تلعفر والتحقيق بشأن حضوره 
مؤمتر التطبيع وإحالة ملفه الى القضاء. 
على صعيد آخر اعتبر عضو حتالف الفتح 
ــس االنفصالي  ــي، ان النف احمد الكنان
ــض القيادات  ــدى بع ــتمرا ل ــازال مس م
ــم خارجي.وقال، الكناني،  الكردية وبدع
ــمركة  ــه“ ليس باالمكان اعادة البيش ان
ــى املناطق في كركوك واملوصل“، الفتا  ال
ــعرون  ــكان تلك املناطق يش ــى ان“ س ال
ــد وليس  ــراق املوح ــام للع ــاء الت باالنتم
االنفصال عنه“.واضاف، ان“ االمر متروك 
ــي اتخاذ االجراءات  للحكومة اجلديدة ف
ــل كبير بها من اجل  ــبة ولدينا ام املناس

وضع حدود بعض القيادات الكردية التي 
ــس االنفصالي  ــن النف ــزال تعاني م مات
ــروج من عباءة العراق ورفض  وهاجس اخل
ــار  ــلطة االحتادية“.واش العمل حتت الس
ــالق لتلك  ــى االط ــه“ ال عودة عل ــى ان ال
ــا الكرد  ــي يصفه ــق الت ــوات املناط الق
ــاس تابعة  ــازع عليها النها باألس باملتن
ــعرون باالنتماء للعراق  الى مواطنني يش
ــى االنفصال مجرد  ــس لالقليم ويبق ولي
ــيي الكرد“. من  خيال لدى بعض سياس
ــة االحتادية، امس  جانبها أعلنت احملكم
األربعاء، املوافقة على ٦ فقرات مطعون 
بها لصالح احلكومة، فيما ردت ٤ فقرات.
ــمية، أن احملكمة  ــة الرس ــرت الوكال وذك
ــن احلكومة  ــت على طع ــة وافق االحتادي
ــة باملوافقة على  ــر املالي ــد وزي بإطالق ي
إضافة تخصيصات مالية لتعويض رواتب 
ــود واألجور كما جاء في  املوظفني والعق
املادة ٥٠أ.وأضافت أن احملكمة وافقت أيضاً 
على طعن احلكومة برفض فرض ضرائب 
ــن املوافقة  ــالً ع ــود فض ــى الوق ١٥٪ عل

ــأن تكاليف  ــة بش ــن احلكوم ــى طع عل
ــأن  النفطية.وبش ــص  التراخي ــوالت  ج
ــة على توزيع  ــة اللجنة املالي رفض رقاب
ــدت الوكالة  ــاريع في احملافظات أك املش
ــت على على  ــة االحتادية وافق أن احملكم
ــن احلكومة بخصوص هذا املوضوع. طع

وتابعت أن احملكمة االحتادية وافقت على 
ــيس صناديق  طعن احلكومة برفض تأس
ــات وتعدها  ــن قبل احملافظ ــرودوالر م البت
ــة االحتادية،  ــة حصرية للحكوم صالحي
ــأن عدم  ــن احلكومة بش ــا ردت طع فيم
ــعار احلنطة والشعير  ــتورية رفع أس دس
ــات  ــن صالحي ــتورية وضم ــا دس وتعده
ــي وقت أعرب الرئيس،  مجلس النواب. ف
ــودة العالقات  ــم صالح، عن أمله بع بره
ــعودية وإيران ،  ــني الس ــية ب الدبلوماس
ــى طول  ــاك عوائق عل ــى أن هن ــاً إل الفت
الطريق.وخالل إجابته على سؤال عما إذا 
كان يعتقد بأن السعوديني واإليرانيني قد 
يُعيدون العالقات دبلوماسياً، قال صالح 
ــن الواضح أن هناك عوائق  نأمل ذلك، وم

على طول الطريق، لكننا نأمل أن يحدث 
ــذا قبل مضي وقت طويل جدا. وأضاف  ه
الرئيس العراقي، خالل حديث متلفز مع 
ــة املطاف، نحن  ــاة أمريكية في نهاي قن
جيران، ونحن بحاجة إلى التحدث حتى 
ــات، ومن األفضل  ــو كانت لدينا اختالف ل
التحدث عن االختالفات وإداراتها بدالً من 
البقاء في حالة انقطاع، الفتاً إلى أنّ هذا 
ــداً للمنطقة. وتابع أنا متفائل،  ليس جي
ــا متفائل أكثر مما كنت عليه منذ وقت  أن
ــذه الديناميكية تتغير،  ــي أن ه طويل ف
ــي نهاية املطاف، وبالعودة إلى الوضع  وف
ــن  ــتفادة، نح ــدروس املس ــي وال األفغان
شعب هذا اجلزء من العالم، وعلينا أيضاً 
ــاء على مصلحتنا. البحث عن حلول بن
وأشار في حالة العراق، كنا مجاالً لصراع 
ــوكالء اإلقليميني  ــة، وال ــات الفاعل اجله
ــي العراقية  ــى األراض ــوا عل ــن قاتل الذي
ــة، نأمل أن  ــاة عراقي ــوارد عراقية وحي مب
ــي حني أكد  ــذه الديناميكية. ف ــر ه نغيّ
ــب وزير النفط اإليراني مجید جكنى،  نائ

ــؤولني عراقيني،  ــاع مع مس ــالل اجتم خ
استعداد بالده لتمديد عقد تصدير الغاز 
ــنا،  من إيران إلى العراق.ووفقا لوكالة إس
ــؤول اإليراني، في لقاء مع كبار  قال املس
ــاء العراقية  ــؤولني في وزارة الكهرب املس
ــتراتيجية وبغض  عالقتنا مع العراق اس
ــات االقتصادية، لدينا  ــن العالق النظر ع
ــة وهي  ــة عميق ــة وديني ــات ثقافي عالق
مهمة للغاية.وأضاف عالقاتنا مع العراق 
ــد  ــدى البع ــتراتيجية تتع ــات اس عالق
ــار  االقتصادي ونعتبرها مهمة جدا.وأش
إلى أنه متت مطالبة الطرف العراقي بأن 
ــة والتفاهمات بني  ــزم بالعقود اجلاري يلت
ــتعداد  ــؤول عن اس البلدين، وأعرب املس
ــدة، التي  ــروض اجلدي ــة الع ــران لدراس إي
تقدمها وزارة الكهرباء العراقية لتمديد 
ــتري  عقود صادرات الغاز إلى العراق.ويش
العراق الغاز من إيران بشكل كبير إلمداد 
محطات الطاقة املعتمدة على الغاز في 

إنتاج الكهرباء.

ــوال  ــام لألح الع ــر  املدي ــدر  أص
املدنية واجلوازات واإلقامة رياض 
ــدي الكعبي، امس  األربعاء،  جن
توضيحا بشأن إصدار البطاقات 
املوحدة.وقال الكعبي في الوقت 
ــل فيه وزارة الداخلية  الذي تعم
ــا لتحقيق االمن  بكل مفاصله
ــات  اخلدم ــدمي  وتق ــتقرار  واالس
ــة  مديري ــا  ومنه ــني  للمواطن
ــوازات  واجل ــة  املدني ــوال  األح
ــه ومتابعة من  واإلقامة، بتوجي
ــل القيادات العليا في الوزارة  قب
ــة  ــر الداخلي ــها وزي ــى رأس عل
ــدد  ــدم والذي يش ــل األق والوكي
العدالة  ــس  ــزام بأس االلت على 
ــع  ــل م ــي التعام ــاف ف واالنص
ــاك  ــد هن ــني جن ــع املواطن جمي
ــن اجلهود  ــاول النيل م ــن يح م
ــا خلدمة  ــا مديريتن ــي تبذله الت

ــتغالل  اس ــاول  ويح ــني  املواطن
ــا. مديريتن ــة  ملهاجم ــرص  الف

وأضاف أنّ مديريتنا فيها الكثير 
من األقسام التي تقدم اخلدمات 
ــي الداخل واخلارج  للمواطنني ف
ــر  ــب عب ــن األجان ــن م والوافدي
ــة وصعبة تقوم  ــراءات دقيق إج
بها الوزارة لتحقيق أعلى درجات 
اخلدمة للمواطنني واألجانب مبا 

يعكس هوية العراق ومكانته.
وأوضح مدير عام األحوال املدنية 
ــن أقاويل  ــه م ــم تناقل ــا يت أنّ م
وأخبار كاذبة في مواقع التواصل 
ــل مديرية  ــي عن عم االجتماع
ــة فإننا نخبر  ــة الوطني البطاق
مديريتنا  ــان  ب األعزاء  مواطنينا 
ــل احلد من حاالت  تعمل من اج
التزوير واخملالفات ويعلم اجلميع 
ــر األحوال  ــه دوائ ــا تعرضت ل م
ــب  تخري ــاالت  ح ــن  م ــة  املدني
ــرات مختلفة في  ــرق في فت وح

ــا أدى  ــابق مم ــام الس ــن النظ زم
ــف  ــجالت وتل ــوه الس ــى تش ال
ــد من  ــرض التأك ــا، ولغ بعضه
ــات املوجودة في  صحة املعلوم
هذه السجالت يتطلب التدقيق 
أكثر للوصول الى دقة املعلومة 
ــي إجناز بعض  ــا يولد تأخيرا ف مم
ــي  ــل ف ــني أن العم املعامالت.وب
ــاوت من حيث  ــك الدوائر يتف تل
الصعوبة مع طبيعة السجالت 
املدنية ان كانت واضحة او تالفة 
ــن إجراء  ــى زم ــا ينعكس عل مم
املعامالت، وان املواطنني الذين مت 
منحهم بطاقات وطنية سابقا 
ــة  ــح البطاق ــراءات من ــان إج ف
الوطنية ألبنائهم تكون سريعة 
ــجلوا في  ــس ممن لم يس بالعك
وان  ــابقا  اإللكتروني س النظام 
ــي املديرية هي  ــز ف ــات احلج الي
ــتيعاب  الس ــي  تنظيم ــل  عم
ــياب العمل  الزخم لضمان انس

ــم، فضال عن ان  وتخفيف الزخ
الوزارة تقدم تسهيالت ألعضاء 
ــات  ــة والهيئ ــات الوطني النقاب
ــراق  ــني للع ــني الداخل والعراقي
حديثا كأمثال (عوائل الشهداء 

ــلطة  ــى واإلعالمني الس واجلرح
ــبي  ومنتس ــني  واحملام ــة  الرابع
ــي  ف ــن  والراقدي ــة  الصح وزارة 
املستشفيات وذوي االحتياجات 
ــاس  ــة ..ألــخ)، دون املس اخلاص

ــاواة بني  ــس العدالة واملس بأس
ــد البيان أن  ــعبنا. وأك ــراد ش اف
ــق  ــا وف ــظ بحقه ــوزارة حتتف ال
ــاة  مبقاض ــي  العراق ــون  القان
ــا  ــاءة له ــاول اإلس ــن يح كل م
والتقليل من مكانة املؤسسات 
ــي  العراق ــام  للنظ ــة  احلكومي
ــتور.  وفق احكام القانون والدس
فيما دعا الكعبي املواطنني إلى 
االدعاءات  ــق  االبتعاد عن تصدي
ــخاص  ــة التي بثها اش املغرض
ــراق  للع ــاءة  اإلس ــل  أج ــن  م
ومؤسساته، وندعوهم إلى اخذ 
والتعليمات  ــار  ــل االخب تفاصي
من القنوات اإلعالمية الرسمية 
ــات  للوزارة وملديرياتها واملؤسس
ــع التواصل  ــة لها ومواق التابع
ــا،  ــة مبديرتن ــي اخلاص االجتماع
مؤكدا أن مكتبنا وكل مفاصل 
ــام جميع  ــة مفتوحة ام املديري

املواطنني دون استثناء.
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ــية أن الرئيس قيس سعيد كلف جنالء  ــة التونس أعلنت الرئاس
ــة اجلمهورية  ــرت رئاس ــكيل احلكومة. وذك ــودن رمضان بتش ب
ــبوك»:  ــى صفحتها في «فيس ــرته عل ــية في بيان نش التونس
ــنة ٢٠٢١ املؤرخ في  ــي عدد ١١٧ لس «عمال بأحكام األمر الرئاس
ــتثنائية وخاصة على الفصل  ٢٢ ايلول ٢٠٢١ املتعلق بتدابير اس
ــعيد، امس األربعاء ٢٩  ١٦ منه، كلف رئيس اجلمهورية قيس س
ايلول ٢٠٢١، السيدة جنالء بودن حرم رمضان بتشكيل حكومة، 
على أن يتم ذلك في أقرب اآلجال».وجنالء بودن رمضان من مواليد 
١٩٥٨ أصيلة والية القيروان وهي أستاذة تعليم عالي في املدرسة 
ــي علوم اجليولوجيا،  ة ف ــني ب تونس مختصّ الوطنية للمهندس
ة مكلفة بتنفيذ برامج البنك الدولي ب وزارة  ــغل حاليا خطّ تش
التعليم العالي والبحث العلمي.متّ تعيينها مديرة عامة مكلفة 
ــنة ٢٠١١.كما شغلت منصب  باجلودة بوزارة التعليم العالي س
لّفت  ــا، وكُ ــداف بالوزارة ذاته ــب األه ــة وحدة تصرف حس رئيس
ــهاب بودن سنة  ــابق ش مبهمة بديوان وزير التعليم العالي الس
ــة  ــي أوّل امرأة تتولّى منصب رئيس ــالء بودن رمضان ه ٢٠١٥.وجن

حكومة في تاريخ تونس.

ــبة اخلطأ  ــف مكتب مفوضية االنتخابات في البصرة  نس كش
ــر من  ــات النيابية املقررة في العاش ــموح بها في االنتخاب املس
ــيالوي ان قانون  ــدر الس ــر املكتب حي ــال مدي ــهر املقبل.وق الش
ــص على ان يتم عد وفرز االصوات الكترونياً  االنتخابات اجلديد ن
ــود خطأ واختالف بالنتائج  ــل احملطة، مبينا انه في حال وج داخ
بنسبة  ٪ ٥ بني الطريقة االلكترونية واليدوية سيتم فتح جميع 
ــال  ــيتم في نهاية التصويت ارس محطات املركز.واضاف، انه س
ــر عصا الذاكرة فالش  ــج عبر االقمار الصناعية وايضا عب النتائ
ــات البصرة  ــي مكتب انتخاب ــم جتميعها ف ــوري بعد ان يت ميم
ــن اجل مطابقة  ــب الوطني ببغداد م ــل بالطائرة للمكت وترس

نتائج االصوات. 
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ــاد الدولي لكرة  ــان االحت يواصل وفد جل
ــه التفقدية الى  ــا» زيارات ــدم «فيف الق
ــى التحتية  ــة والبن ــآت الرياضي املنش
ــدا لرفع احلظر  في مدينة البصرة متهي

بصورة كلية عن املالعب العراقية.  
أن  ــمية،  الرس ــة  الصحيف ــت  ونقل
املعلومات األولية من «مصادر املوثوقة» 
ــات ايجابية للغاية  تؤكد أن «االنطباع
باستثناء مالحظات بسيطة سجلها 
ــه األول  ــي يوم ــي ف ــاد الدول ــد االحت وف
ــل  ــن قب ــا م ــرى تدوينه ــة وج باحملافظ

ــمية في  ــباب واجلهات الرس ــر الش وزي
ــى معاجلتها  ــة العمل عل البصرة بغي
ــن املرجح أن  ــرع وقت ممكن».    وم باس
ــدة  ــات جدي ــلة اجتماع ــد سلس تعق
ــباب والوفد  ــر الش ــني وزي ــتركة ب مش
ــة التفتيش من  ــق له واعضاء جلن املراف
اجل الوصول الى رؤى موحدة تصب في 
صالح استعادة العراق حلقه الطبيعي 
ــني جماهيره،  ــي اللعب على ارضه وب ف
ــد تهاوت  ــباب احلظر ق ــيما ان اس الس
ــتقرار األمني الكبير الذي  بفضل االس

تعيشه البصرة وبقية مدننا.  

ــي،  ــم األرجنتيني ليونيل ميس ــر النج عب
ــان  ــه باريس س ــوز فريق ــعادته بف ــن س ع
ــيتي  ــتر س ــان على ضيفه مانشس جيرم
ــجيله أول أهدافه بألوان الفريق  ٢-٠، وبتس
ــن  ــة ٧٤ م ــت الدقيق ــي.   وحمل الباريس
ــيتي» ضمن  ــان و»الس ــان جيرم مباراة س
منافسات اجلولة الثانية من دور اجملموعات 
بدوري أبطال أوروبا، حلظة منتظرة من قبل 
ــي رصيده  ــا افتتح ميس ــن، بعدم الكثيري
ــان، بعد متريرة  ــان جيرم من األهداف مع س
ــدد «البرغوث»  ــي ليس ــن مباب ــة م خلفي
ــة العليا  ــي صاروخية في الزاوي األرجنتين
من املرمى، ليضاعف تقدم فريقه إلى ٢-٠.  
وجنح ميسي في افتتاح سجله التهديفي 
ــان جيرمان في رابع مباراة يخوضها  مع س
ــذ انضمامه من  ــي من ــادي الباريس مع الن

برشلونة في امليركاتو الصيفي األخير.  
ــي موقع  ــابه ف ــى حس ــي عل ــر ميس ونش
ــه  ــالل احتفال ــه خ ــورة ل ــتغرام» ص «إنس
ــيتي، وكتب:  ــتر س ــباك مانشس ــز ش به

ــي هذه  ــوز ف ــق الف ــدا بتحقي ــعيد ج «س
ــجيل  ــاراة الصعبة، وبنجاحي في تس املب
ــد».   وبعد هذا  ــدف، آمل أن يأتي املزي أول ه
ــده الى أربع  ــان جيرمان رصي الفوز، رفع س
ــاويا  نقاط في صدارة اجملموعة األولى متس

ــي الذي فاز على  ــوب بروج البلجيك مع كل
اليبزيغ األملاني ٢-١ أمس االول الثالثاء أيضا، 
فيما يحتل «السيتي» املركز الثالث بثالث 
ــغ الترتيب بدون رصيد  نقاط، ويتذيل اليبزي

من النقاط.  

أبدى الفرنسي كرمي بنزميا، جنم 
ريال مدريد، حزنه الكبير عقب 
ــه املفاجئة أمام  ــارة فريق خس

شيريف تيراسبول املولدوفي.
ــد هزمية غير  ــى ريال مدري وتلق
متوقعة، أمام الفريق املولدوفي 
ــارك ألول مرة في دوري  الذي يش
ــني مقابل  ــال أوروبا، بهدف أبط
ــانتياجو  س ــه  مبلعب ــدف،  ه
ــن مباريات اجلولة  برنابيو، ضم

الثانية للمسابقة.
ــابه على  وكتب بنزميا عبر حس

ــارة  ــتجرام»، عقب خس «انس
ــيريف  ش ــام  أم ــد  مدري ــال  ري
ــد كلمات  ــبول: «ال توج تيراس
ــن خيبة أملنا  ــن أن تعبر ع ميك

وإحباطنا».
ــتمر في  وأضاف: «لكننا سنس
ــط ألداء أفضل في  ــل فق العم

املباراة التالية».
ــاركة مع  ــح بنزميا باملش وأصب
األرجنتيني ليونيل ميسي، جنم 
ــان جيرمان، الالعبان  باريس س
ــخ، اللذان  ــدان في التاري الوحي
ــجال في ١٧ موسما متتاليا  س

لدوري أبطال أوروبا. 
راؤول  ــم  رق ــا  بنزمي ــاوز  وجت
ــح رابع أكثر  جونزاليس، ليصب
ــداف في  لأله ــجيالً  العب تس
تاريخ دوري أبطال أوروبا برصيد 

ا. ٧٢ هدفً
ــى بنزميا اآلن في  ــوق عل  وال يتف
ــال  ــي دوري األبط ــة هداف قائم
على مدار التاريخ سوى الثالثي 
ا)،  كريستيانو رونالدو (١٣٥ هدفً
ــا)  ــي (١٢١ هدفً ــل ميس ليوني
 ٧٥) ــكي  ليفاندوفس ــرت  وروب

ا). هدفً

ــن رئيس احتاد الكرة  أعل
ــال، ، أن وفد  عدنان درج
ــيرفع تقريراً  ــا س الفيف
نهائياً بشأن رفع احلظر 
ــب العراقية.   ــن املالع ع
ــي بيان  ــال ف ــال درج وق
ــيتواجد  إنه»س  » تلقى 
ــة البصرة  ــي محافظ ف
ــد  وف ــة  ملرافق ــك  وذل
ــاء زيارته  الفيفا في أثن
ــده  وتفق ــة  للمحافظ
ــع  ــة رف ــب، بغي للمالع
ــأن  بش ــي  نهائ ــر  تقري

ــر عن املالعب  رفع احلظ
ــودة  وع ــة  العراقي
ــة  الوطني ــات  املنتخب
ــى أرضها من  للعب عل

جديد».  
«الزيارة  أن  ــى  إل ــار  وأش
ــتمر لغاية اليوم   ستس
أن  ــاً  مبين ــس»،  اخلمي
«الوفد سيقوم باالطالع 
على املنشآت الرياضية 
البصرة  ــب  ملع ــارة  وزي
عن  ــرف  والتع ــي،  الدول
ــى واقع مدينة  كثب عل
ــف  ــن مختل ــرة م البص

اجلوانب».  

درجال يرافق وفد الفيفا 
َّـ زيارته إُّـ البصرة

ــسُ االحتاد العراقي لكرة  أكدَ رئي
ــال، الثالثاء  ــان درج ــدم عدن الق
ــاد الدولي  ــد االحت ــي، أن وف املاض
ــارةِ  بزي ــيقوم  س ــدم  الق ــرة  لك
ــآت الرياضيّة في البصرة.    املنش
ــان،  إن «وفد  ــال درجال، في بي وق
ــدم  الق ــرة  لك ــي  الدول ــاد  االحت
سيقوم بزيارةِ املنشآت الرياضيّة 
ــى  ــالع عل واالط ــرة،  البص ــي  ف
ــن اجلوانب التي تخص  العديد م
ــة  ــي عملي ــاندة ف ــور املس األم
ــات الدولية في  ــف املباري تضيي
البصرة».   وأضاف أن «وفد االحتاد 
ــي وصل للبصرة، ومت اللقاء  الدول
ــاء، وما  ــس االول الثالث ــه  ام مع
يسعدنا ان البصرة بأمت اجلاهزيّة 
الحتضان املبارياتِ الدولية لوجود 
مقومات النجاح فيها من جودة 
ــعة التي  ــب واخلبرة الواس املالع

ــراء احتضان  ــبتها من ج اكتس
ــباتٍ  املباريات الدولية في مناس
ــابَ  ــاءَ واإلعج ــت الثن ــدة نال ع
ــت  ــي خاض ــات الت ــن املنتخب م
ــي مالعب البصرة».    مبارياتها ف
ــال، أن «االحتاد الدوليّ  وتابع درج
ــة عن مالعب  ــورة كامل لديه ص
ــة  الرياضي ــآت  واملنش ــرة  البص
ــب  املالع ــن  ألم ــا  وحتضيراته
ــا  وثقتن ــة،  الصحي ــروط  والش
ــاد الدوليّ  ــي دعم االحت ــة ف عالي
ــس االحتاد الدولي  للعراق من رئي
ــيوي  اآلس واالحتادين  ــو  انفانتني
الذين  والعربي، وجميع األشقاء 
ــع احلظر عن  ــعون بقوةٍ لرف يس
لذلك فاألمور  العراقية،  املالعب 
ــيما  ــورةٍ طيبة، الس ــير بص تس
ــتضافةِ  ــون على اس ــا مقبل انن
ــوالت الدولية في  وتنظيم البط

مالعبنا».  

ــيوي لكرة  ــاد اآلس ــرر االحت ق
املنتخب  إقامة مباراة  القدم 
ــره  ونظي ــي  العراق ــي  الوطن
اللبناني على إستاد خليفة 
ــن اجلولة الثالثة  الدولي ضم
للتصفيات اآلسيوية املؤهلة 

لكاس العالم.

وقال املدير اإلداري للمنتخب  
ــل كوركيس في تصريح  باس
ــتقام  صحفي   إن املباراة س
ــة الدولي  ــتاد خليف على إس
ــة  القطري ــة  العاصم ــي  ف
الدوحة في السابع من شهر 

تشرين األول املقبل.
ــكيلة  ــح أن قائمة تش وأوض

املنتخب لم يعلن عنها بعد، 
ــوكات  ــدرب أدف ــاً أن امل مبين
الدوري  يراقبون  ــاعديه  ومس
ــة الوصول إلى  ــي بغي العراق
ــض الالعبني  ــن بع قناعة ع
لضم األفضل للقائمة, الفتاً 
إلى أن القوائم سيعلن عنها 
قبل مغادرة وفد املنتخب إلى 

قطر.
ــي قطر  ــع ف ــني أن التجم وب
ــن  م ــع  الراب ــوم  ي ــيكون  س
تشرين األول املقبل استعدادا 
ــاراة الثانية ضمن  خلوض املب
ــة لكأس  ــات املؤهل التصفي

العالم.

أعرب اإلسباني بيب جوارديوال 
املدير الفني لنادي مانشستر 
ــيتي اإلجنليزي عن إعجابه  س
ــي  ــي الدول ــديد باإليطال الش
ــط  ــي العب وس ــو فيرات مارك
باريس سان جيرمان، كما أثنى 
بشدة على النجم األرجنتيني 

ــارة  ــي بعد خس ليونيل ميس
فريقه أمام منافسه الفرنسي 
بهدفني دون رد في دوري أبطال 

أوروبا.
ــر  ــي املؤمت ــوال ف ــال جواردي وق
ــأن  بش ــاراة  للمب ــي  الصحف
ــه ، إنه  ــي «إننى مغرم ب فيرات
ــه يلعب  ــتثنائي ألن العب اس

ــم ذلك  ــط لكن رغ ــت ضغ حت
يتحلى بالهدوء لوضع بصمته 
ــا». دفاعاتن ــف  خل ــر  والتمري

ــص  اخلصائ ــرف  «أع ــاف  وأض
ــخصية التي يتمتع بها  والش
وقد فعل ذلك مجددا ، سعيد 
بعودته من اإلصابة وهو العب 
ــتثنائي». وأشار «هو ليس  اس

ــن بالنظر  ــة لك ــل القام طوي
للطريقة التي يلعب بها ، هو 
ليس العب التمريرات الطولية 
لكن بإمكانك االعتماد عليه 
ــاعدة دائما على بناء  في املس
الهجمات ويعرف متاما كيفية 
ــي أفضل  ــرص ف ــة الف صناع

املساحات».
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علي رياح  

ــطنا  ــدم لدينا كثيرة، هذا إذا بس ــب في كرة الق املواه
ــرة على  ــا، وألقينا نظ ــى امتداده ــراق عل ــة الع خارط
ــا بعدها. ولكن  ــاريع النجوم في أعمار البراعم وم مش
هذا الطرف من املعادلة ال يستقيم مع حقيقة الطرف 
الثاني، وهي أننا نعيش زمن ندرة النجوم على مستوى 
ــا احلالي الذي بات  ــدوري العراقي، وصوال إلى منتخبن ال
موضع جدل كبير حول افتقاره إلى العبني باملواصفات 

املعهودة أو املتفق عليها للنجوم. 
ــبابها التي  ــذه الفجوة العميقة في املعادلة لها أس ه
ــبعني من  لم تعد خافية.. أحد معارفي الذي جتاوز الس
ــتند إليه كثيرون غيره: اختفاء الفرق  عمره يردّد ما يس
ــعبية هو السر.. وكان ردّي عليه جاهزا: صحيح أن  الش
هذا التقليد الذي كان ميد أوصال الكرة العراقية بالعبني 
ــتوى وصفهم بالنجوم، لكن الصحيح  يرقون إلى مس
ــنني طويلة  أيضا أن أغلب أنديتنا فتحت الباب منذ س
ــي ينالوا حظ  ــف املراحل ك ــن مختل ــام الالعبني م أم

التدريب والتطور، ومن ثم البروز مع األندية.  
بعد جدل طويل، وأخذ ورد، قلت للرجل الغارق بذكريات 
ــي بلد يبلغ  ــر جنومها: املواهب ف ــرة العراقية ومآث الك
ــمة موجودة، ومهما اختلفنا  تعداده أربعني مليون نس
ــم، فإن  ــن يتعاملون معه ــني الذي ــة املدرب ــى طبيع عل
العملية مستمرة، وأظن أن واحدة من احللقات املفقودة 
ــب كثيرة  ــهم.. مواه ــة الالعبني أنفس ــا هي تركيب هن
ــي املالعب صار  ــرد أن وجودها ف ــتمرار جمل ــا باس نفقده
ــتقبل، وأنا هنا ال أعني  ــا بتأمني جانب من املس مرتبط
ــه، وإمنا احتدث عن اجلانب  ــتقبل اللعب والتطور في مس
ــة احترافية  ــق بنيل الالعب أول فرص ــادي الذي يتعل امل
ــه أو ألسرته قليال  داخلية أو خارجية كي يحقق لنفس
ــم نرى اخلط  ــات احلياة الصعبة، ث ــرا من متطلب أو كثي
ــتواه وقد انحدر على نحو يثير العجب ملن  البياني ملس

ال يتوقف كثيرا عند هذه النقطة.  
ــهد كله مبؤدّاه ال بدّ من أن ينعكس على املنتخب  املش
الذي لم نعد جند فيه العبني يحتفظون بصورة البدايات 
ــهية اإلجناز..  ــح أمامنا ش ــدة التي تفت ــرقة الواع املش
ــت املعايير، ولم تعد مطالبنا تتحدث عن  ولهذا اختلف
ــب فيه ركائز معدودة من الالعبني املميزين – وهو  منتخ
ــأن منتخب  ــه جنوما – كما هو ش ــي الواقع ليس كل ف
ــذه املطالب تفتش  ــيا عام ٢٠٠٧، إمنا صارت ه بطل آس
ــة ويتميز بالقدرة  ــه البعض من املقبولي ــن العب لدي ع
ــابيع قليلة  ــي تدفق عطائه ولو ألس ــتمرار ف على االس

متصلة.  
ــيرات  ــائك ويحتمل مبررات وتفس املوضوع مبجمله ش
ــغله هذا األمر املدرب  لدى كل منا.. وأظن أن أكثر ما يش
أدفوكات الذي جرّب حتى اآلن أدواته، وأعني بها خالصة 
ــه  ــدوري احمللي، ثم منح نفس ــني من ال ــة الالعب أو نخب
ــة تأمل اإلمكانيات احلقيقية امليدانية لعدد ليس  فرص
ــني، ولديّ اليقني  ــني احملترفني أو املغترب قليال من الالعب
ــه كثير من الالعبني  ــأن الرجل في حاجة إلى أن يقنع ب
ــب يفترض أنه  ــم أو ضمهم إلى منتخ ــدوى إبقائه بج
يريد التأهل إلى املونديال، والنتيجة التي سيصل إليها 
ــتبقي  ــن التغيير وسيس ــيجري قليال م ــل أنه س الرج

معظم األسماء املتاحة أمامه.  
ــته الكروية على  ــرات األولى لعمله في مدرس في الفت
الساحة التدريبية مللعب الشعب الدولي، سألت عمو 
بابا عما ميكن أن يؤديه إليه عمله مع البراعم والصغار 
ــار.. كان ردّه غريبا  ــرق الكب ــزل العمل مع ف ــد أن اعت بع
ــا لدينا املواهب،  ــك الوقت – عام ٢٠٠٣ - قال: هن في ذل
وفي األندية عشرات غيرهم.. ال أخشى على مستقبل 
الكرة العراقية ومنتخبات العراق إال من تبعات الثروات 

املفاجئة عليهم.  

@7�Ìb»Ωa@l˝�‘„a
ÚÓ€ÎÜ€a@pbÌâbjΩa@Êböny¸@ÚÌåÁb¶a@#di@Òäñj€a@ZÔ€ÎÜ€a@Öb§¸a@ÜœÏ€@fibuâÖ

Êb‰j€Î@÷aä»€a@Òaâbjfl@Âön∞@Ô€ÎÜ€a@Ú–Ó‹Å@Öbnç@NNÚÓ€bÌÜ„ÏΩa@pbÓ–ñn€a@Â‡ô

Ôˆb��������‰rnça@k������«¸@Ô������ma7œ@Z¸Ï��������ÌÖâaÏu

Êbfl7u@Êbç@èÌâbi@óÓ‡‘i@fiÎ˛a@ÈœÜÁ@Ü»i@ÔéÓfl@Âfl@’Ó‹»m

b‰übjyg@Â«@5»m@pb‡‹◊@ÜuÏm@¸@Zbπå‰i

÷aä»€a@µg@b–Ó–‹€@ÚÌäç@ÒâbÌã@Â«@pbflÏ‹»fl

 وكاالت / 

 وكاالت / 

 وكاالت / 

 بغداد / 

 البصرة / 

 البصرة / 



وخالل مؤمتر صحافي في العاصمة 
تونس، وجهت أربعة أحزاب يسارية 
ــراءات التي  ــديدة لإلج انتقادات ش
ــعيد منذ ٢٥ متوز، منددة  اتخذها س
ــرد الواحد». ــمته «حكم الف مبا أس
ــي رئيس حزب  وقال غازي الشواش
ــس  «الرئي إن  ــي،  الدميقراط ــار  التي
ــار الهروب إلى األمام بجرة قلم  اخت
ــرد الواحد». وميثل  ــرس حكم الف ك
ــي البرملان اجملمد. ــزب ٢١ نائبا ف احل
ــي مرحلة  ــاف «نحن نعيش ف وأض
ــة خرق  ــس الدول ــرعية... رئي الالش
ــرعية  ــتور وانقلب على الش الدس
ــتورية. خوفنا من معركة قد  الدس
تفضي إلى انزالق نحو العنف ونحو 
ــنلجأ  «س ــال  األهلية».وق ــرب  احل
ــائل الضغط والنضال  إلى كل وس
ــلمية للدفاع عن  ــرعية والس الش
ــبات الثورة»  ــة ومكتس الدميقراطي
ــي العام  ــهدتها تونس ف ــي ش الت
ــن  ــس زي ــقط الرئي ــني أس ٢٠١١ ح
ــد ٢٣ عاما  ــي بع ــن عل ــن ب العابدي
ــدد فاضل  في احلكم دون منازع.وش
عبدالكافي رئيس حزب آفاق تونس 
ــان على  ــي البرمل ــان ف ــه نائب وميثل
خطورة األزمة احلالية وانعكاساتها 
ــا  ــي خوف ــاد التونس ــى االقتص عل
ــي تونس  ــي ف ــيناريو لبنان ــن س م
ــال  الدولة.وق ــات  مؤسس ــلل  وش
ــر التنمية  ــادي ووزي ــر االقتص اخلبي
ــابق «يجب إعطاء  واالستثمار الس
األولوية إلنقاذ» القطاع االقتصادي 

ــن االضطرابات وعدم  الذي يعاني م
ــي.وأدانت  السياس ــتقرار  االس
منظمات حقوقية تونسية ودولية 
ــي  ــبت قرارات الرئيس التونس الس
ــتور  ــه في الدس ــز صالحيات بتعزي
ــة والبرملان،  ــاب احلكوم ــى حس عل
ــم»  باحلك ــرادا  «انف ــا  واعتبرته
ــبوق».وال متلك  ــا غير مس و»انحراف

ــيا  ــزاب مجتمعة ثقال سياس األح
ــوي في  ــا متثيل ق ــس له ــر ولي يذك
ــة  احلمل ــي  ف ــت  وانخرط ــان  البرمل
ــي اتخذها  ــراءات الت ــددة باإلج املن
ــذ  ــا يأخ ــي، بينم ــس التونس الرئي
إزاء  ــا  صمته ــا  خصومه ــا  عليه
ــادي والعبث  ــن االقتص ــة الوه حال
ــهدته تونس  ــذي ش ــي ال السياس

ــن حكم  ــنوات م ــر س ــالل عش خ
ائتالفات حكومية قادت معظمها 
ــالمية.ومن  ــة اإلس ــة النهض حرك
ــددت بإجراءات  ــزاب التي ن بني األح
ــار الوطني  ــعيد حزب التي قيس س
ــذي كان أحد أضلع  ــي ال الدميقراط
الترويكا  ــم  ــالل حك ــلطة خ الس
ــي ائتالف من أربعة أحزاب قادته  وه
ــبتني قبل أن  ــي مناس ــة ف النهض
ــب مصادر  ــكك التحالف.وتعي يتف
ــك  تل ــى  عل ــية  تونس ــية  سياس
ــا  ــدم مواجهته ــا ع ــزاب أيض األح
ــي مواجهة  ــيا ف أو حتركها سياس
ــة العقد  ــاد طيل ــراء الفس استش
ــي  ــح ف ــات املصال ــي وحتالف املاض
ــدم تقدمي  ــات املتعاقبة وع احلكوم
ــة اقتصادية  ــية ورؤي برامج سياس
ــتكانتها  ــة إلى اس ــة إضاف واضح
ــاد التي شكلت  أمام أحزمة الفس
ــى  ــة عل ــزاب املهيمن ــندا لألح س
ــارية في  ــلطة.واألحزاب اليس الس
ــى الرغم من  ــتتة وعل ــس مش تون
ــي  ــهد السياس حضورها في املش
ــنوات ما بعد الثورة إال  بقوة في س
ــكيل جبهة  ــلت في تش أنها فش
ــى التموقع والفعل  ــة قادرة عل قوي
ــى ذلك  ــرز مثال عل ــي وأب السياس
ــعبية التي أضعفتها  اجلبهة الش
ــن  ــم يك ــة ول ــات الداخلي الصراع
ــة حركة  ــي مواجه ــا دور وازن ف له
ــالمية التي هيمنت  النهضة اإلس
ــهد ولو بأغلبية برملانية  على املش

ــر مناصرو الرئيس  ضعيفة.  ويعتب
ــة  حلمل ــرض  يتع ــه  أن ــي  التونس
ــدون  ــيطنة وأنه خصومه يحش ش
للفتنة بعد أن زلزلت قرارات ٢٥ متوز 
ــفت سوء إدارتهم  مصاحلهم وكش
للحكم ودفع تونس ألزمة سياسية 
ــة خطيرة. وقد  ــة واقتصادي وصحي
بدأ العد التنازلي في تونس لإلعالن 
ــة حكومة الرئيس قيس  عن تركيب
ــة االنتقالية،  املرحل ــعيد إلدارة  س

ــا  ــل خالله ــيتم العم ــة س مرحل
ــية  ــاء إصالحات سياس ــى إرس عل
ــر أن تقلب هوية النظام  من املنتظ
ــا على  ــي البالد رأس ــي ف السياس
ــون انتخابي  ــاء قان ــب عبر إرس عق
ــتور وتغيير  ــل الدس ــد وتعدي جدي
ــبه برملاني إلى  النظام من نظام ش
ــات  اإلصالح ــي.وتثير  رئاس ــام  نظ
في  ــدل  اجل ــرة  املنتظ ــية  السياس
ــة بعد  ــي خاص ــارع السياس الش

ــعيد إنها  ــال عنها الرئيس س أن ق
ــس لنظام دميقراطي  يجب أن تؤس
ــعب  الش ــه  في ــون  يك ــي  حقيق
ــيادة  الس ــب  صاح ــو  ه ــل  بالفع
ومصدر السلطات وميارس السلطة 
ــني أو عبر  ــواب منتخب ــطة ن بواس
ــام القادم  ــتفتاء، ويقوم النظ االس
على أساس الفصل بني السلطات 
والتوازن الفعلي بينها ليكرس دولة 
ــوق واحلريات  ــون ويضمن احلق القان

ــق أهداف  ــة ويحق ــة والفردي العام
ــي  ف  ٢٠١٠ االول  ــون  كان  ١٧ ــورة  ث
الشغل واحلرية والكرامة الوطنية.

وستنكب على إعداد تصورات هذه 
ــية جلنة من  ــات السياس اإلصالح
ــم عرضها  ــراء ليت ــني واخلب اخملتص
ــتفتاء  في مرحلة الحقة على االس
الشعبي ليصادق عليها املواطنون 
ــام  الع ــني  األم ــال  يرفضوها.وق أو 
ــر املغزاوي في  ــعب زهي حلركة الش
ــوز  ني ــكاي  س ــع  ملوق ــات  تصريح
عربية إنّ التدابير االستثنائيّة التي 
ــة قيس  ــس اجلمهوريّ ــا رئي اتخذه
ــية  ــعيد هي «إصالحات سياس س
ــت بها مختلف  مهمة كانت طالب
ــية وحتى البعض  النخب السياس
ــار  الرئيس».وأش ــي  معارض ــن  م
ــق  املتعل ــاب  الب أن  ــى  إل ــزاوي  املغ
بالنظام السياسي في الدستور، هو 
خطر على الدولة وأدى إلى تفكيك 
ــير دواليبها. ــا وتعطيل س وحدته

ــية  السياس ــاط  األوس ــر  وتعتب
املرتقبة  أن اإلصالحات  ــية  التونس
ــتور  ــمل تعديل الدس والتي ستش
ــي ووضع  ــر النظام السياس وتغيي
قانون انتخابي جديد يجب أن جتهز 
ــة للوصول  االنتقالي ــرة  الفت خالل 
ــاس  إلى انتخابات مبكرة على أس
ــية جديدة تنهي عهد  رؤية سياس
ــوا  ــس وما أسس ــي تون ــوان ف اإلخ
ــي وقانون  ــبه برملان له من نظام ش
ــمح بتشتت السلطة  انتخابي س

ــد األمني العام حلركة  في البالد.وأك
الشعب أن التعديالت التي ستطال 
ــي يجب أن  ــام السياس ــاب النظ ب
ــاركية مع القوى  تكون بصفة تش
ــة، داعيا رئيس  ــات الوطني واملنظم
ــد آجال الفترة  اجلمهورية إلى حتدي
االستثنائية وخاصة حتديد مواعيد 
ــن  ــة القادمة.م ــات االنتخابي احملط
ــي  ــل السياس ــر احملل ــه اعتب جهت
ــود أن اإلصالحات التي  ــد بوع محم
ــعيد ستطوي مرحلة  يقوم بها س
ــن  ــنوات م ــدت لس ــية امت سياس
ــة دميقراطية  ــاه نحو دول أجل االجت
اجتماعية واخلروج من الدميقراطية 
ــليمة  ــدة إلى دميقراطية س الفاس
ــعب. تضمن متثيلية حقيقية للش
ــى رئيس  ــود إلى أنه عل ــار بوع وأش
ــاور  ــح الباب للتش ــة فت اجلمهوري
ــية  ــع مختلف األطراف السياس م
ــروع  املش ــون  ليك ــة  واالجتماعي
تشاركيا ولتنهي تونس اإلصالحات 
ــى اإلصالحات  ــر إل ــية ومت السياس
احمللل  واملالية.وأوضح  ــة  االقتصادي
السياسي أن الرئيس قيس سعيد 
مييل إلى إرساء نظام رئاسي وتعيني 
ــؤوال أمامه كما  وزير أول يكون مس
يتجه نحو إعادة تشكيل السلطة 
ــام  النظ ــر  بتغيي ــريعية  التش
ــدأ بذلك في تطبيق  االنتخابي، ليب
ــذي أعلنه  ال ــي  برنامجه السياس
في ٢٥ من متوز ونوه إليه في حملته 

االنتخابية.
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نددت أحزاب سياسية تونسية امس االول الثالثاء مبا اعتبرته «تفرّد» الرئيس قيس سعيد بالسلطة، محذرة من أن قراراته املثيرة للجدل 
قد تغرق البالد في أعمال عنف.وكان الرئيس التونسي قد اتخذ في ٢٥ متوز سلسلة إجراءات تشمل جتميد عمل البرملان ورفع احلصانة 

عن جميع نوابه وإقالة رئيس احلكومة هشام املشيشي وجمع السلطة التنفيذية بني يديه وأتبعها بسلسلة تدابير آخرها إلغاء معظم 
فصول الدستور لتنظيم السلطتني التشريعية والتنفيذية.
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ــس االول الثالثاء،  ــة األميركية، ام أعلنت الرئاس
ــرّراً أن يقوم بها الرئيس  ــة التي كان مق أنّ الرحل
ــس األربعاء، أرجئت  ــيكاغو، ام جو بايدن إلى ش
في اللحظات األخيرة، ألن بايدن ارتأى البقاء في 
ــاذ أجندته الداخلية  ــنطن في محاولة إلنق واش
ــرس.  وكان من  ــي الكونغ ــف ف دة بالنس ــدّ امله
ــيكاغو  ــرّس بايدن زيارته إلى ش ــرض أن يك املفت
ــادّة  ــات املض ــي اللّقاح ــه لتلقّ ــوة مواطني لدع
ــذه الزيارة  ــاء ه ــل إرج ــه فضّ ــد-١٩، لكنّ لكوفي
ــز على محاولة إقناع أعضاء الكونغرس  والتركي
ــروعي قانونني رئيسيني لواليته.  وقال  بإقرار مش
ــان مفاجئ إنّ  ــؤول في البيت األبيض في بي مس
ــيبقى في البيت األبيض غداً ملواصلة  بايدن «س
ــريعني قدماً خللق  ــع هذين التش العمل على دف
ــروعا القانونني اللذان يحاول  فرص عمل». ومش
نان  ــا يتضمّ ــرس بإقرارهم ــاع الكونغ بايدن إقن
ــة  التحتي ــة  البني ــي  ف ــة  ضخم ــتثمارات  اس
ــن إقرار  ــل بايدن م ــي.  وجع ــاق االجتماع واإلنف
ــني البالغة قيمتهما  ــروعني الضخم هذين املش

ــة آالف مليار  ــة املبدئية حوالي خمس اإلجمالي
ــنّ إقرار  ــي واليته.  لك ــياً ف ــاكاً أساس دوالر مدم
ــروع اصطدم بخالف في الكونغرس  هذين املش
بني حلفاء بايدن الدميقراطيني، إذ يدفع األعضاء 
ني في وقت  ــرار النصّ ــن أجل إق ــارية م األكثر يس
ــر اعتداالً أن  ــني يريد األعضاء األكث ــد، في ح واح
ــون البنية  ــروع قان ــمّ التصويت أوالً على مش يت
ــد أكبر كونه ينصّ  ــة، الذي يحظى بتأيي التحتي
على استثمارات في مشاريع منتجة، وأن يأخذوا 
ــة اإلنفاق  ــرار حزم ــت لدرس وإق ــداً من الوق مزي
االجتماعي.  وما زاد الطني بلّة في الكونغرس هو 
عني حول مشروع قانون  ــرّ اخلالف الدائر بني املش
ــروعني  ثالث ال عالقة له في الظاهر بهذين املش
ــه يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالنقاش اجلاري حول  لكنّ
ــروع قانون رفع سقف  خطط بايدن، أال وهو مش
رت  ــاء املاضي حذّ ــام الفدرالي.  والثالث الدين الع
وزيرة اخلزانة األميركية جانيت يلني من أنّه إذا لم 
يرفع الكونغرس سقف الدين العام الفدرالي فإنّ 
الواليات املتّحدة ستقع للمرة األولى في تاريخها 
ــيادية،  ــداد ديونها الس في وهدة التخلّف عن س

وذلك اعتباراً من ١٨ تشرين اول  املقبل.  
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ــي،  ــش املغرب ــام للجي ــش الع ــث املفت  بح
ــارات، تعزيز التعاون  بلخير الفاروق، في اإلم
ــر الفاروق،  ــني البلدين.وبلخي ــكري ب العس
ــلحة امللكية  ــام للقوات املس ــش الع املفت
(اجليش املغربي) وهو أعلى منصب عسكري 
ــادس،  ــك محمد الس ــد املل ــالد بع ــي الب ف
ــس أركان  ــد األعلى ورئي ــغل القائ الذي يش
ــه وكالة األنباء  احلرب العامة. ووفق ما نقلت
ــتقبل الشيخ محمد بن زايد  اإلماراتية، اس
ــيخ محمد بن  ــي، و الش ــد أبو ظب ــي عه ول
ــؤون الدفاع،  أحمد البواردي، وزير الدولة لش
ــيخ حمد محمد ثاني الرميثي رئيس  و الش
ــاروق،  ــر الف ــي، بلخي ــش اإلمارات أركان اجلي
ــو ظبي.وتطرقت  ــاءات منفصلة بأب ــي لق ف
ــز  ــى «تعزي ــة إل ــاءات الثالث ــات اللق مباحث

التعاون في الشؤون العسكرية والدفاعية 
ــبل تطويرها،»، و»تبادلت وجهات النظر  وس
ــا اإلقليمية والدولية  حول عدد من القضاي
ــترك». ــا) ذات االهتمام املش ــم يوضحه (ل

ــاندة اإلمارات  ــاد الفاروق، بـ»دعم ومس وأش
ــف اجملاالت». ــة املغربية في مختل للمملك

ــة أن لقاء  ــة األنباء اإلماراتي وأوضحت وكال
ــاور  ــي «إطار التش ــاروق ف ــي مع الف الرميث
ــقاء والذي  ــيق املستمرين بني األش والتنس
ــس  ــن ويؤس ــني البلدي ــل ب ــم التواص يدع
ــاون  ــاالت التع ــي مج ــورة ف ــات متط لعالق
ــدر ذاته، مدة  ــكري» ولم يوضح املص العس
ــش املغربي، ولم  ــش العام للجي زيارة املفت
يصدر عن الرباط تفاصيل بشأنها، ومدتها.

وشهدت العالقات املغربية اإلماراتية تطورا 
ــرة حيث تكررت  ــنوات االخي كبيرا في الس

ــت اإلمارات  ــادة البلدين.وكان الزيارات بني ق
ــباقة في التضامن مع املغرب في قضية  س
ــباقة عربيا في فتح  الكركرات كما انها س
ــون بالصحراء  ــة العي ــي مدين ــة ف قنصلي
ــول املاضي كاعتراف صريح  املغربية في ايل
وواضح بسيادة املغرب على إقليم الصحراء 
ــكره  وهو ما دفع ملك املغرب الى إعالن «ش
ــي عهد أبوظبي  ــل وتقديره الكبير لول اجلزي
ــم الداعم  ــرار التاريخي امله ــذا الق على ه
ــة على هذا اجلزء  ــدة الترابية للمملك للوح
ــاركت في  ــه، خاصة أن اإلمارات ش ــن تراب م
املسيرة اخلضراء املظفرة»، وفق بيان رسمي.

ــارات بفتح  ــرار اإلم ــك املغرب ق ــف مل ووص
ــد موقف  ــه يجس ــا بأن ــة حينه القنصلي
ــن حقوق  ــاع ع ــي الدف ــت ف ــي الثاب ابوظب
املغرب املشروعة وقضاياه العادلة، ووقوفها 

الدائم إلى جانبه».واتخذ املغرب في املقابل 
ــارات وللخليج خاصة  ــف داعمة لإلم مواق
ــران كما عبرت  ــة مع إي ــا يتعلق باألزم فيم
ــود املصاحلة وإعادة  ــاط عن تأييدها جله الرب
ــة وقطر ما  ــدول املقاطع ــني ال ــات ب العالق
ــيدعم الوحدة اخلليجية والعربية.ودعم  س
املغرب واإلمارات جهود السالم في املنطقة 
ــرائيل. خاصة فيما يتعلق بالعالقة مع إس

ــالم الى  ــت اإلمارات عقدت اتفاقية س وكان
جانب البحرين مع إسرائيل في ايلول املاضي 
ــرب العالقات  ــة لتعيد املغ ــة أميركي برعاي
ــهر  ــرائيلي الش الطبيعية مع اجلانب اإلس
ــارات واملغرب  ــرى مراقبون ان اإلم املاضي.وي
ــة والعقالنية في  ــة املعتدل ميثالن السياس
ــات الهيمنة ومحاوالت جر  مواجهة سياس

الدول العربية الى الفوضى.
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ــعودي، األمير  ــة الس ــد وزير اخلارجي أك
ــف بالده  ــان على موق ــن فرح فيصل ب
ــاعية  ــة الس ــود الدولي ــم للجه الداع
ــالح  ــالك إيران للس ــدم امت ــان ع لضم
ــر «فيديو  ــي كلمة عب ــووي، وذلك ف الن
ــي  االجتماع رفيع  كونفرنس» ألقاها ف
ــة لألمم  ــة العام ــي اجلمعي ــتوى ف املس
ــبة اليوم العاملي لإلزالة  املتحدة مبناس
الكاملة لألسلحة النووية.  ودعا الوزير 
ــام اجملتمع  ــرورة قي ــعودي إلى «ض الس
ــات  ــاه اختراق ــؤولياته جت ــي  مبس الدول
ــتمرة لالتفاقيات  ــران املس ــاوزات إي وجت
ــة املتعلقة باالتفاق  واملعاهدات الدولي

النووي،  وتصعيدها ألنشطتها النووية 
باإلضافة إلى أنشطة البحث والتطوير 
ــع ما تعلنه إيران ذاتها  التي تتعارض م
ــووي، وأن  ــا الن ــلمية  برنامجه ــن س م
ــة تدعم اجلهود الدولية لضمان  اململك
عدم امتالك إيران للسالح النووي على 
ــد ومبنعها أيضا  ــب  والبعي املدى القري
ــتخدام  ــى حتويل االس ــدرة عل ــن الق م
ــلمي للطاقة النووية لالستخدام  الس
ــية  ــكري». وأضاف، ان «السياس العس
اخلارجية للمملكة تستند على أسس 
ــة تقوم  على  ــتقرة وواضح ومبادئ مس
ــع الدولي  ــع اجملتم ــة م ــل اململك تفاع
ــا مبيثاق األمم املتحدة  من خالل التزامه

ــات الدولية  التي  ــدات واالتفاقي واملعاه
ــة  ــام للدول ــلوك الع ــارا للس ــدد إط حت
واجملتمعات املتحضرة».  وشدد بالقول، 
ــلحة  ــتخدام  األس ــراً خلطورة اس «نظ
ــا الفتاك  ــر امتالكه ــاً وأث ــة دولي احملرم
ــان والبيئة، فقد أعلنت  واملهلك لإلنس
ــالن  فيينا  ــا إلى إع ــة انضمامه اململك
ــة  ــلحة النووي ــانية لألس ــار اإلنس لآلث
ــاء مركز متخصص  وأسهمت في إنش
ــدورف  ــووي في سايبرس ــن الن في األم
ــون مكمالً ملنظومة قدرات  (فيينا)  ليك
الوكالة الدولية للطاقة الذرية». وتابع، 
ــلم الدوليني ال  ــتتباب األمن والس «اس
يتحقق من خالل امتالك أسلحة الدمار 

الشامل بل من خالل  التعاون بني الدول 
لتحقيق التنمية والتقدم، وبالرغم من 
ــي ورغبة إقليمية من  وجود اجماع دول
ــاء  كثير من دول  املنطقة املعتدلة إلنش
منطقة شرق أوسط خالية من أسلحة 
الدمار الشامل وهو الهدف طويل األمد 
الذي طال  انتظاره وأكدت عليه مؤمترات 
مراجعة معاهدة عدم االنتشار النووي 
ــف ما زالت ترفض  إال أن إسرائيل لألس
ــار  ــام إلى معاهدة عدم االنتش  االنضم
ــام  ــة لنظ ــآتها النووي ــاع منش وإخض
الدولية  للوكالة  ــاملة  الش الضمانات 
ــا يناقض قرارات  ــة  الذرية وهو م للطاق

الشرعية الدولية».  

طهران / وكاالت / البينة الجديدة
ــابق لهيئة الطاقة  ــف الرئيس الس كش
ــة اإليرانية علي أكبر صاحلي بكتابه  الذري
ــي مهب األحداث»، بعض خفايا األزمة  «ف
ــوء على  ــلط الض ــي بالده، وس ــة ف النووي
جوانب من مهمته في تلك الفترة.وتطرق 
ــي الكتاب حليثيات اجماع دولي  صاحلي ف
ــران كادت تقع في  ضد بالده، وكتب أن «إي
ــني، وأدى  ــأزق الذي وقع فيه صدام حس امل

ــابع من  ــى إخضاع العراق للفصل الس إل
ميثاق األمم املتحدة، الذي يجيز استخدام 
ــلم، وكذلك إلى  ــوة حلفظ األمن والس الق
ــى انهيار النظام». ــات التي أدت إل العقوب
ــه عن  ــي كتاب ــي ف ــدث صاحل ــا يتح كم
ــة  ــق اإليراني ــدي خل ــة مجاه دور «منظم
ــه بأنه «تضخيم  ــة»، فيما يصف املعارض
ــض القضايا غير  ــووي، وإثارة بع امللف الن
ــتخدمها الغرب فيما  احلقيقية التي اس

بعد للضغط على إيران».ويتحدث صاحلي 
ــالح النووي  ــن الس ــل الغرب ع ــن تغاف ع
ــووي  ــف الن ــغاله باملل ــرائيلي وانش اإلس
ــي ختام الكتاب يقول صاحلي:  اإليراني.وف
ــرب لن  ــة أن الغ ــل حقيق ــب أن نقب «يج
ــتعداد لقبول إيران بكامل  يكون على اس
ــا في ذلك  ــة، مب ــة النووي ــا التقني قدراته
ــوم ودورة الوقود النووي،  تخصيب اليوراني

إال في ظروف خاصة واستثنائية».

واشنطن / وكاالت / البينة الجديدة
ــت األبيض،  ــم البي ــت املتحدثة باس قال
ــاكي، إن البيت األبيض يظل على  جني س
ــعار  ــأن أس ــال مع منظمة أوبك بش اتص
ــع األدوات ملعاجلة  ــط، ويفحص جمي النف
ــام برنت  ــد أن جتاوز خ ــه، وذلك بع تكلفت
ــرة األولى في نحو  ــل للم ٨٠ دوالرا للبرمي
ــواق النفط  ــنوات.  وارتفعت أس ــالث س ث
ــة  ــة السادس امس االول الثالثاء للجلس

ــح اإلمدادات  ــى التوالي، مدعومة بش عل
ــن عجزاً في  ــة للطلب، لك ــات قوي وتوقع
ــاج املصانع  ــني أضر بإنت ــاء بالص الكهرب
ــاع األخير  ــاء االرتف ــادة.  وج ــد من الزي ح
ــة من  ــط موج ــط وس ــعار النف ــي أس ف
ــة من البنوك  ــعار الصعودي توقعات األس
ــي الغاز  ــرى ف ــب أخ ــني، ومكاس واملتداول
ــات بأن صناعة الطاقة  الطبيعي، وتكهن
ال تستثمر مبا يكفي في الوقود األحفوري 

ــتويات  للحفاظ على اإلمدادات عند املس
ــذا العام، حيث  ــة.  ارتفع النفط ه احلالي
ــة الوباء  ــات ملكافح ــرح لقاح ــاعد ط س
ــا أدى  ــى الطاقة، مم ــب عل ــع الطل في رف
ــات األميركية.  وأدت  ــى انخفاض اخملزون إل
الزيادة الهائلة في أسعار الغاز الطبيعي 
ــى أن النفط اخلام  ــى إذكاء الرهانات عل إل
ــب بينما  ــداد الطل ــن امت ــتفيد م سيس

يبحث املستخدمون عن بدائل.  
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ــراءة  بق ــية  األمس ــدأت  ب
للضيف  اإلبداعية  السيرة 
الشحات  ــاعر محمد  الش
ــة  محافظ ــد  موالي ــن  م
ــر  ــب ومفك ــة، أدي الدقهلي
ــري.  مص ــد  وناق ــاعر  وش
ساهم في مختلف الفنون 
ــرح -  ــعر - قصة - مس (ش
ــاعرة)،  مقال - القصة الش
ــزف  ــم والع ــك الرس وكذل
ــاي، هذا فضالً  على آلة الن
ــن القصة  ــكاره ف ــن ابت ع
ــه  وتأسيس ــاعرة،  الش
ــر األدبية،  جمعية دار النس
ــدد  ع ــة  ورعاي ــاف  واكتش
ــي  ف ــب  املواه ــن  م ــر  كبي
ــدر له  ــتى، وص مجاالت ش
ــدود أربعني كتاباً ما بني  بح
ــة  ــد والقص ــعر والنق الش
القصيرة والقصة الشاعرة 
ــو احتاد  ــرح.وهو عض واملس
ــس  ومؤس ــر،  مص ــاب  تّ كُ
ــر  ورئيس جمعية دار النس
ــر  ــس املؤمت ــة، ومؤس األدبي
ــاعرة  ــي للقصة الش العرب
ومبتكر هذا الفن الكتابي، 
ــة الثقافية  ــس اللجن ورئي
ــة  األميركي ــة  باألكادميي
ــا،  والتكنولوجي ــوم  للعل
البرقية  ــة  ــفير منظم وس
التونسية الدولية للسالم 
وقد شارك  ــعوب،  الش بني 
ــدد من  ــي ع ــم ف بالتحكي
مسابقات الشعر في مصر 

والوطن العربي.
ومما قرأ من شعره:

١- مغادرة
أحب اخليول إليّ

التي تتمايل في رئتي
ومترحُ مسرعةً في ربوعي

وترقصُ
حني يراقصني الشوقُ

ا هَ فُ كنتُ أكاشِ

ــيْ  أدركنِ ــنيَ  ح ــاعةً  س
ا هَ جَ وهَ

واخليولُ تُلملمُ أصواتَها
سُ نازلتنِي الهواجِ

ــراءِ غبارُ  الع ــي  ــي ف غادرنِ
. اخليولِ

 ٢- هبوطٌ
ي هِ أتُ وجْ حنيَ فاجَ

علىَ صفحةِ املَاءِ
ه حِ فاجأنِي اهتزازُ مالمِ

يِمِ ضياعُ التقاسِ

نِي ارجتافُ العيونِ أجلسَ

طِ عليَ الشَّ
فارتعشَ املاءُ

ي ضاعتْ مالمحُ وجهِ
ــن  م ــي  الثان ــزء  اجل ــي  وف
الدكتور  ــدث  حت ــية  األمس
الناقد محمد زيدان، أستاذ 
اآلداب  ــة  كلي ــي  ف ــد  النق
بجامعة الزقازيق، صدر له: 
ــر النقدي  ــات الفك جمالي
وهو الكتاب النقدي العاشر 
ــي  ــرد ف ــة الس ــد نظري بع
والبالغة  املعاصر،  ــعر  الش
ــعري. الش والنص  اجلديدة 

ــور زيدان  ــاول الدكت وقد تن
ــه قضية البالغة  في طرح
التي ال تعتمد على املوروث 
ــؤرخ لها  ــي ي ــود والت املعه
ــالء املعري  ــور أبي الع بظه
في الشعرية العربية، فهو 
ــة  ــعراء العربي ــن أول ش م

ــق  منط ــروا  كس ــن  الذي
ــيكية ومن  ــة الكالس اللغ
ــاعر  الش يتناول جتربة  هنا 
محمد الشحات التي بدأت 

ــبعينات  في منتصف الس
ــن  م ــة  مجموع ــدر  وأص
ا  ــع ١٧ عامً الدواوين وانقط
ــدة جديدة  بقصي ــاد  ع ثم 
حيث التخلي عن املوروثات 
ــودة. حيث  ــة املعه اجلمالي
ــى  ــرد عل ــعر يتم ــدأ الش ب
ــول  ــائد ليق ــكل الس الش

ــا  ــس لن ــه لي ــم أن بعضه
ــعرية ميكن  آباء أو مناذج ش
ــعر  االحتذاء بها، هذا الش
ــذي يعتمد على  املكثف ال
ــعرية مثل  ــات الش الومض
قصيدة قراءة في صحيفة 
ــد  محم ــاعر  للش ــة  يومي
الشحات التي تعتمد على 
ــادًا  ــف اعتم ــهد مكث مش
ــي  اخلليل ــاع  اإليق ــى  عل
والقافية املزدوجة، متحدثًا 
الذي  الشعري  التوهج  عن 
ــي ديوانه  ــاعر ف مثله الش
كثيرات  وديوان  ــفة  مكاش
هزائمي .. كان يعتمد على 

ــدى  ــرة امل ــدة قصي القصي
ــي تعتمد على الكثافة  الت
ــرج من  ــث خ ــة حي اللغوي
عباءة الذاتية إلى الدرامية 
والسرد هو البالغة اجلديدة 
ــدة حيث  اجلدي ــدة  للقصي
اخلروج من شعرية احلاسة 
ــة  بالغ ــث  حي ــدة  الواح

ــعر هي الفكر اللغوي  الش
الذي ينتصر للرؤية الكلية 
ا  أو اجلمالية لألشياء. مؤكدً
ــر  التفكي ــرورة  ض ــى  عل
ليس  يعتمد  الذي  اجلمالي 
ــي  ــي ف ــى جزئ ــى معن عل
القصيدة إلى رؤية جمالية 
كلية وحتويل تعليم الشعر 
إلى اخليال الذي يربي ذائقة 
ــان على أن يستقبل  اإلنس
ــه بعقله  الفن بكل حواس
ــره ورؤيته وهذا  وقلبه وفك
ــده  ــذي ننش ــدور ال ــو ال ه
ــات  ــذه الفاعلي ــن وراء ه م
األمسية  اجلادة.كما تخلل 

ــي  أغان ــن  م ــة  فني ــرة  فق
ــا  قدمه ــل  األصي ــرب  الط
ــر،  جوه ــداهللا  عب ــان  الفن
ــاركني  ــرمي املش ــا مت تك كم
ــيات النحو  في دورة أساس
ــرف التي حاضر فيها  والص
النوبي  ــاعر  الش ــور  الدكت

عبدالراضي.
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فنارات

6ثقافية

متابعة / البنة الجديدة
ــة   العام ــون  الفن ــرة  دائ ــت  أقام
ــة الثانية ضمن  ــا  العملي دورته
ــة  التدريبي ــا  دوراته ــلة  سلس
لصيانة األعمال الفنية، بإشراف 
املستشار الثقافي الدكتور سعد 
سكندر  حاضر فيها  الفنان علي 
كاظم على منصة شعبة صيانة 

األعمال الفنية لنخبة من فناني 
العامة.وتضمنت  ــون  الفن ــرة  دائ
ــال  األعم ــة  صيان ــا  محاوره
ــآكل  والت ــف  التل ــن  م ــة  الزيتي
ــتخدام املواد  البكتيري وطرق اس
ــوان  األل ــق  لتعتي ــة  الكيمياوي

ومعاجلة اللوحات.

أ.د مصطفى لطيف عارف

ــعة  ــوم في حديقتي الواس ــس كل ي اجل
ــال الطبيعة  ــل جم ــوة اتأم ــرب القه اش
اخلالبة ,أشاهد أنواع الطيور , والعصافير 
ــام  ــي , أوزع الطع ــرب من ــل تقت , والبالب
بانتظام  على اجلميع , وهي ترتفع محلقة 
ــكاال  ــل إش ــماء ,وتفع ــي الس ــي أعال ف
ــة  ــا ألف ــت بينن ــة , كان ــية جميل هندس
ــجار عالية ,  ــة , حتيط احلديقة أش حميم

ونخيل شامخ , وأنواع من الورود  اخملتلفة 
ــبي  من جميع اجلهات, كان مكتبي اخلش
يتوسط احلديقة,وكرسي متحرك  أحترك 
ــات والقصص  ــاء كتابتي للرواي ــه أثن علي
ــلها للمطابع العربية , وأحيان  التي أرس
ــكائر مع القهوة  ــرب الس كثيرة أحب ش
ــس بالقرب مني  ــاح الباكر, جتل في الصب
ــينمائية  ــة الس ــناء اخملرج ــي حس زوجت
املشهورة وهي أيضا تقلب أوراقها وتكتب 
ــهورة  ــج األفالم املش ــيناريوهات وتن الس
ــرتها  ــوداء لتالئم بش ــارة س ــدي نظ , ترت
ــعرها األشقر, وتلبس  البيضاء , وترفع ش
ــهورات ألنها من  ــات املش ــس الفنان مالب
ــكن منطقة الكرادة  عائلة ثرية جدا تس
ــعتني خضراوين رائعتي  متتلك عينني واس
اجلمال  , تبرزان بوضوح من خالل النظارة 
ــا لوحة  ــة كأنه ــورة جمالي ــي ص فتعط
ــرت إليها  ــومة  كلما نظ ــة  مرس طبيعي
كتبت قصة رومانسية عنها , لفت نظري 
ــجرة  ــل حزين يصدح بالبكاء على ش بلب
ــناء أيضا إلى البلبل  عالية, انتبهت حس
ــؤاد إلى هذا البلبل  ــران ٠ -: انظر يا ف احلي

ــه منذ أيام ,هل  ــذي ال يتحرك من مكان ال
ــه حزن العالم , هذا  هو مريض ؟يبدو علي
ــل غريب األطوار٠ -: فعال عزيزتي انه  البلب
ــب األطوار مختلف عن بقية البالبل ,  غري
ــي اقتربت منه,وقدمت له  وفي اليوم التال
ــال مني نزل من  ــام كان خائفا , ووج الطع
ــجرة , واقترب مني ٠ -: قال إننا  أعلى الش
ــر٠ أنهم قتلة ومجرمون,  نكره بني البش
ــط  ــدار يريد بس ــه غ ــان بطبيعت واإلنس
ــحت وجهي هل  ــوذه على األرض , مس نف
أنا بحلم أم بحقيقة كيف ينطق البلبل؟  
ــة عربية بطالقة٠      وهو يتحدث معي بلغ
ــار هي لغة  ــة القتل والدم ــال ملاذا لغ -: ق
اإلنسان؟ ملاذا ال نعيش بسالم ؟ نحن نقدم 
ــرآن الكرمي  ــجية بقراءة الق ــه اصواتا ش ل
كل يوم صباحا ,وهو يوجه رصاصه علينا 
ــور! من اجل  ــات الطي ــب تقتل مئ بأي ذن
ــا ٠اجبته  -:  ــان احلاقد علين متعة اإلنس
ــان الذي تتحدث عنه  كائن  لطيف  اإلنس
ــراني يحب احلياة, ومسالم منذ  ,وغير ش
ــهر  خلقه اهللا تعالى٠ -: قاطعني قبل ش
ــتان الكبير, وكانت  دخلت أمي إلى البس

تقرأ القرآن الكرمي  بصوت جميل, اجلميع 
ــاد طائش  ــا, وبلحظة من صي ــت له ينص
ــا قتيله في احلال  أطلق عليها النار أرداه
ــا ذنبها؟ وملاذا  ــعادة, م ,وهو في غاية الس
ــحت دموعه  هذا العداء لنا ؟  وبكى ,مس
ــبي٠-:  ,وحملته معي على مكتبي اخلش
ثم أردف قائال قبل عدة أيام مت اغتيال والدي 
ــكني في حديقة جارك الكبيرة, كان  املس
ــادي ,ويطالب بحقوق  ــا ,و ين ــرد صباح يغ
ــي اغتيلت على يد  ــل املظلومة الت البالب
ــر واملتجبر , حمل  ــان القاتل املتكب اإلنس
ــي أراده  ــه وصوبها نحو أب ــارك بندقيت ج
ــية؟  ــاذا هذه الوحش ــي احلال ٠مل ــال ف قتي
ــور متت  ــوق الطي ــب بحق ــا طال ــرد م مبج
ــلط  تصفيته, وقتله من قبل اللص املتس
ــه وحده  ــد أن يحكم ــتان يري ــى البس عل
ــم بخيراته  ٠ حملته ,ووضعته على  وينع
ــازي لرحيل  ــه التع ــت ل ــجرة , وقدم الش
ــماء ودموعه جتري  ــق في الس والديه, حل
ــان املتهور  ,  على األرض على ظلم اإلنس
ــن مجموعة من  ــه النيران م أطلقت علي

اللصوص اجملاورة لنا  أردته قتيال.

رزاق مسلم الدجيلي

ايُّ معنى
حني اقرأ في عينيك حبّي

ــون في حلظة التجلّي  حني تك
بقربي

ــي  آهات ــكل  ل ــك  اصطفيت
وأحالمي وتعبي

ايُّ معنى
عندما أحبك وتبتعد عني

ــيقى  ــا اتخذتك أروع موس وان

بلحني
ــي دفتر احلاني  ــة ف بل كنورس

وفنّي
أيُّ معنى

ــر األحالم  ــني نكتب في دفت ح
واالوجاع  أحلى ذكريات

ــبّ  ــة احل ــم لوح ــا نرس عندم
الكبير في

عمق احلياة
ونقصُّ على مرآى جميع الناس 

شريط االمنيات

أيّ معنى
أيها الساكن في ملكوت اهللا 

وحيدا
تائها لم تعرف الراحة يوماً

لم ولن ألقاك سعيدا
ــة اجلذلى  ــك الفرح أخذوا من

وأردوك شهيدا
أيُّ معنى

أيها الغائر باحلزن سالما
ــي  من ــوق  الش ــون  جن ــذ  خ

وأنفاسي غراما

ــي لهيبا  ــي قلب ــا احملزون ف وأن
واظطرما
أيُّ معنى

حني أبغيك وال تسمع ندائي
غاربا وجهك عنّي في همومي 

وابتالئي
ــك صوتي في  ــن أجل ــا م رافع

صالتي ودعائي
أيُّ معنى

يانزيفا دائما من دون معنى
ــرح القلب من  ــب ان ج ياحبي

جرحك ادنى
ــدار العيش قد  ــا في م ياعراق

كنت أضنى
أيُّ معنى

ــرح  ــى اجل ــمناك عل ــم وش ك
حبيبا ابديا

ورسمنا لوحة  التاريخ عشقا 
سرمديا

ــا الهائم فيك ما  اي معنى وان
زلت صبيِّا

أي معنى أي معنى أي معنى

ــف للرواية  ــه أدنى تعري ــذي ينفعنا ب ــرى ما ال  يا ت
ــة احلديثة (هي حكاية  ــم املصطلحات األدبي مبعج
مكتوبة بالرومانية، أي باللغة العامية ال بالالتينية) 
ــات النقد العربي  ــو رجعنا إلى معجم مصطلح ول
القدمي ما داللة املصطلح أكثر من ناقل اخلبر القادم 
ــن الروائي  ــق أن الف ــاء؟ إذن لنتف ــن ناقل امل أصال م
ــه نوعا أدبيا غربيا بامتياز وهو نوع غير ثابت  بوصف
ــكل ومن ثم ال ميكن اإلشارة سوى إلى  ومتغير الش
ــماته. من حيث الشكل يتعلق  بعض مالمحه وس
ــرد خيالي لوقائع ملموسة بالتعارض مع  األمر (بس
ــال التمثيلي  ــي (غير اخليالي) واخلي ــرد التاريخ الس
ــة باالبداعات  ــرح) واخلياالت املتجردة املتمثل (املس
ــتوى  ــن اعتمد املس ــاد م ــن النق ــفية... وم الفلس
ــني ألفا  ــا اخلمس ــدد كلماته ــا يفوق ع ــي مب الكم
ــم من ركز  ــن القصة ومنه ــى يضمن متايزها ع حت
ــه الرواية  ــذي تضطلع ب ــب الوظيفي ال ــى اجلان عل
ــم فإن تنوع  ــى مبضامينها ومن ث ــم من اكتف ومنه
ــور نقدي متفرد  ــات واختالفها قاد إلى تص التعريف
ــة وحتديد خصائصها  ــتحالة تعريف الرواي وهو اس
ــية معتبرين أن ضعف التعريف يعود إلى  االجناس
طبيعة الرواية لتميزها باالنفتاح الدائم وقابليتها 
ــديدة للتغيير ولذلك استبعد باختني التوصل  الش
ــس األدبي  ــة فهي اجلن ــامل للرواي ــف ش ــى تعري إل
الوحيد الذي مازال مستمرا في التطور ولم تكتمل 
ــخ الرواية باملعنى  ــه حتى االن ..  غير ان تاري مالمح
ــدأ اوال مع  ــر . ب ــدأ في القرن الثاني عش ــق يب الدقي
ــور القدمية.  ــن مالحم العص ــة م ــا املقتبس احلكاي
ــور القصة من  ــهم ظه ــة أس ــر النهض ــي عص وف
ــاخرة  ــة والعروضات القائمة على احملاكاة الس جه
ــهم في  ــيطة في روايات رابليه أس للخياالت الوس
اعادة تركيز اخليال السردي على مزيد من الواقعية 
ــه أدى الظهور  والتفكير األخالقي في الوقت نفس
ــان مفكر متمايز عن اجلماعة الى  الفلسفي إلنس
ــي..  ــق طريق للرواية في ميدان التحليل النفس ش
ــا معرفيا قادرة  ــت الرواية أن تكون خطاب ثم طمح
في شكلها اخليالي على انتاج ونقل معرفة اصيلة 
أرادت لنفسها أن تكون تاريخا .. أرادت أن تكون علما 
اجتماعيا كما أرادت لنفسها أن تكون فنا مستقال 
ــرين بصياغة شعرية  متاما وهكذا متيز القرن العش
ــاج فلوبير بهذا اجلهد الذي  خاصة بالرواية يرمز نت
جاء متبوعا بافكار نظرية مسهبة حيث بات هدف 

الرواية االول هو الرواية نفسها.

ÚÌaÎä€a@fia˚ç

د. أحمد الزبيدي 

في إطار برنامجه 

الشهري «شاعر 

وجتربة» استضاف 

بيت الشعر باألقصر 

الشاعر محمد 

ات محتفيًا  الشحّ

بتجربته الشعرية 

التي تصل إلى أكثر 

من أربعني عاما من 

العطاء، كما قدم 

الناقد الدكتور محمد 

زيدان إضاءات حول 

جتربة محمد الشحات 

ا على محطاتها  وقوفً

املهمة وروافدها 

املتنوعة، وقام بتقدمي 

اللقاء الشاعر عبيد 

عباس.

حجاج سالمة 

مسافر أحث اخلطو لبريق الشمس
مسافر وحبك يسري في عروقي

من أين أتيك الشم نحرك املذبوح
من اين آتيك ألقبل أصبعك املبتور
دموع بكائي على خدودي مسافات
تختصر الطريق نحو بوابة اخللود

ياأيها املضرج بالدماء
أيها الضامئ على نهر الفرات
وياأيها املسكون في القلوب

حبك... عشقك.. كبرياء
وما بني عشقي وروحي

خلجات تناجيك
 أيها املغدور بأرض الطفوف

وتناجي الكفوف
املقطوعة وصاحبها أبي الفضل 

رمز اآلباء
تناجي جذوة النساء
التي انهكها املسير

الزلنا نقتفي االثر موالي احلسني
النعلم أقبلت منا هذا العناء

هل نلتقيك لينال حبك واللقاء
في رحابك الوفير

قصيدة

è‡í€a@’Ìäi@Ï≠@äœbéfl

عباس كاطع اِّـوسوي 
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متابعة / البينة الجديدة
ــرأة في  ــني امل ــم متك ــام قس أق
ــياحة  والس ــة  الثقاف وزارة 
واآلثار بالتعاون مع دار الثقافة 
ــر الكردية مؤخرا ورشة  والنش
ــرة االبتزاز  ــل بعنوان «ظاه عم
ــيق مع  ــي «  بالتنس اإللكترون
مديرية الشرطة اجملتمعية . عن 
هذه الورشة قالت هند محمود 
شبيب مدير قسم متكني املرأة 
:  تعد ظاهرة االبتزاز اإللكتروني 
ــدى  الظواهر  اخلطيرة التي  إح
ــى  عل ــلبيةٍ  س ــورةٍ  بص ــر  تؤث
ــع، وتنعكس آثارها  بنية اجملتم
ــني،  ــلبية على كال اجلنس الس
ــن  م ــى  األعل ــبة  النس أنَّ  إال 
ــاء. ــن النس ــم م ــا ه ضحاياه
ــدت أنَّ من الضروري العمل  وأك
ــر التوعية والتثقيف  على  نش
ــتخدام الصحيح  ــول  االس ح

االجتماعي،  التواصل  لوسائل 
وجتنب ترك ثغراتٍ تسهل على 
ضعاف النفوس القيام بعملية 
والقضاء  ــي،  اإللكترون االبتزاز  
عليها.وتناول الرائد علي حنون 
أحد ضباط الشرطة اجملتمعية 
ــة االجتماعية  بايجاز الهندس
ــي،  ــزاز اإللكترون ــرة االبت وظاه
وأنواعها  وأسبابها،  والشائعة 
ــا  معه ــل  التعام ــة  وكيفي
ــار  إلى ممثلي  ــا .وأش ومعاجلته
ــاري خلدمات  ــركة اجلدار الن ش
ــواع  وأن ــيبراني،  الس ــن  األم
ــباب  ــزاز اإللكتروني واألس االبت
ــراق  اخت ــى  ال ــؤدي  ت ــي  الت
وشرح  الشخصية،  احلسابات 
أهمية حتديث نظام التشغيل 
للهاتف، وطرق تأمني احلسابات 
الشخصية للبريد االلكتروني، 

ومواقع التواصل االجتماعي.
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albaynanew@yahoo.com

عملوا هنا في (                    ) ورحلوا

املرحوم اخلبير اللغوي
 كرمي توفيق الزبيدي

املرحوم الكاتب اللواء 
ماضي اخلزاعي

املرحوم مـاجد الصكر  
رئيس القسم الرياضي

لهم الذكر الطيب
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8 الحصاد
بيان نقابة املحامني العراقيني حول املؤمتر 

املطالب بالتطبيع يف أربيل 

الكويت تعلق عىل نيّة العراق بناء مفاعل نووي
 قرب حدودها: سنواجه أي طارئ

وكاالت / البينة اجلديدة
ــر الدفاع الكويتي حمد جابر  علق وزي
ــراق مفاعل  ــاء الع ــى بن ــي ، عل العل
ــرب حدود  ــلمية ق ــراض س ــووي ألغ ن
ــون املوقف  ــدا أنهم يقيّم بالده، مؤك
ــراءات.  ــزم من إج ــا يل ــيتخذون م وس
ــدة القبس  ــه جري ــا نقلت ــب م وحس
ــي مجلس  ــإن النائب ف ــة، ف الكويتي
األمة مهلهل املضف، وجه سؤاال إلى 
وزير الدفاع بخصوص تصريح الهيئة 
العراقية للسيطرة على املواد املشعة 
ــة ٢٠ موقعاً لبناء مفاعل  حول دراس
نووي عراقي ألغراض سلمية، بعضها 
ــة الكويت. ــن حدود دول ــب جداً م قري

ــاع الكويتي مؤكدا  وجاء رد وزير الدف
ــه تتابع وتقيّم جميع الظروف  أن وزارت
ــتقبلية  واملس ــة  احلالي ــورات  والتط
ــة اإلقليمية احمليطة  املؤثرة في البيئ
ــج  اخللي ــة  ومنطق ــت  الكوي ــة  بدول
وبناءً على  ــكرياً،  ــتراتيجياً وعس اس
ــن اجلهات ذات  ــم م ــة والتقيي املتابع
ــي وزارة الدفاع توضع  ــاص ف اإلختص
ــرازات الالزمة  ــذ اإلحت ــط وتتخ اخلط
ــتجد  ــع أي طارئ أو مس ــل م للتعام
ــن الوطني  ــتقبلي يؤثر على األم مس
لدولة الكويت.وقال الوزير إن التعامل 
مع أي حدث تسرب إشعاعي يتطلب 

ــدة جهات علمية  جهداً وطنياً من ع
وفنية ووطنية، باإلضافة إلى اجلهات 
ــل مع  ــة بالتعام ــكرية اخملتص العس
ــالل املراقبة  ــعاعية من خ اآلثار اإلش

ــواء  ــف واإلزالة والتطهير س والكش
ــة  ــل اجله ــن قب ــعة م ــواد املش للم
ــي وزارة الدفاع مع اجلهات  اخملتصة ف
ــى وزارة الداخلية  ــيرا إل اخملتصة، مش

ــة  ــة العام ــي والهيئ ــرس الوطن واحل
ــى التزام بالده  ــي تأكيد عل للبيئة.وف
ــي التعامل مع  ــة ف ــني الدولي بالقوان
ــي إن الكثير  ــال العل ــة العراق، ق رغب

الدفاعية  ــكرية  العس اإلجراءات  من 
ــواء ما  ــني الدولية س ــع للقوان تخض
ــر ووزارة الدفاع  كان على البر أو البح
ــة  بكاف ــي  الكويت ــش  باجلي ــة  ممثل
ــكيالته ملتزم التزام تام  صنوفه وتش
وبكامل قدراته للدفاع عن أمن البالد 
ــة وأجوائها  ــا البرية والبحري وحدوده
ــزام الكامل  ــع االلت ــد أي تهديد م ض
ــني الدولية واألممية  ــد والقوان بالقواع
ــس  ــى أن رئي ــار إل ــتور البالد.يش ودس
الهيئة العراقية للسيطرة على املواد 
ــني لطيف، كان  ــعة، كمال حس املش
ــي، أن اللجنة  ــن في أيار املاض قد أعل
ــالت النووية بصدد  ــة للمفاع الوطني
ــحا إلقامة  ــا مرش ــة ٢٠ موقع دراس
ــالت النووية في العراق، وقال مت  املفاع
ــد ٢٠ موقعا أوليا حتى اآلن، ومن  حتدي
ثم سيتم استخدام طرق اإلسقاطات 
ــا الختزالها  ــة املعتمدة عاملي العلمي
ــم حتديد  ــد ذلك يت ــع بع ــى ٥ مواق إل
اثنني منهما فقط واحد أصيل واآلخر 
ــيرا إلى أن عملية االختيار  بديل، مش
ــت بطريقتني علميتني دقيقتني من  مت
خالل معادالت تفاضلية و ترجيحية، 
ــي والثانية طريقة  األولى طريقة كين
سايت أو القيمة املفردة، وباستخدام 

نظام أرك غيس.

بغداد / البينة اجلديدة
ــالة  ــم صالح، امس األربعاء، رس ــلم رئيس اجلمهورية، بره تس
ــي إميانويل ماكرون. وذكر بيان رئاسي ،  ية من نظيره الفرنس خطّ
ــالم  أن رئيس اجلمهورية برهم صالح تلقى، امس، في قصر الس
ــي لدى العراق أريك شوفالييه.وأضاف  ــفير الفرنس ببغداد، الس
ــوفالييه،  ــفير أريك ش ــتهل اللقاء نقل الس البيان، أن في مس
ية من الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون إلى الرئيس  رسالة خطّ
ــتقباله خالل  ــكره وتقديره حلفاوة اس نتْ ش ــم صالح تضمّ بره
ينه للجهود التي  ــة، وتثمّ ــه األخيرة لعدد من املدن العراقي زيارت
يبذلها العراق من أجل دعم أمنه واستقراره الداخلي ومساعيه 
ــف توتراتها، كما  ــالم في املنطقة، وتخفي ــاء الس احلثيثة إلرس
ــريكاً أساسياً للعراق من خالل  ــا ستبقى ش أكد فيها أن فرنس
ــس برهم  ــيا.ونقل الرئي ــاً وسياس ــترك اقتصادي ــاون املش التع
ــرون، مؤكداً  ــه إلى الرئيس ماك ــفير، حتيات صالح من خالل الس
ــبل تعزيزها  ــع العراق لتعزيز وتطوير العالقات الثنائية وس تطل
ــدم املصالح  ــترك مبا يخ ــاون الثنائي املش ــد من التع ــو املزي نح
ــعبني، والعمل على إرساء السالم في املنطقة. املشتركة للش
ــراق، مبنية على دعم  ــة املتوازنة للع د الرئيس، أن السياس وأكّ
أمنه واستقراره وإعادة العراق لدوره احملوري الفاعل في املنطقة.
ــني، أن العراق يتطلع إلى التعاون في قضايا مكافحة اإلرهاب  وب
ــاون االقتصادي والتجاري والعمل الوثيق في مجال حماية  والتع

البيئة ومعاجلة اآلثار الكبيرة للتغير املناخي.

ما حقيقة إلزام املالكات التدريسية بالعمل يف مراكز 
االقرتاع؟ .. مستشار حكومي يتحدث

بغداد / البينة اجلديدة
ــؤون  ــس الوزراء لش ــار رئي ــدر مستش اص
االنتخابات حسني الهنداوي، توضيحا حول 
حقيقة إلزام املالكات التدريسية بالعمل 
في مراكز االقتراع، وفيما كشف عن العدد 
ــار إلى أن  ــني الدوليني، أش ــي للمراقب الكل
ــتمر لتحديد مكافأة متسلمي  احلوار مس
ــداوي،  الهن ــال  االنتخابية.وق ــة  البطاق
لوكالة األنباء الرسمية، إن احلكومة بصدد 
ــفر وتهيئة الشروط  ــيرات الس توفير تأش

االخرى للمراقبني الدوليني من االمم املتحدة 
ــدد  ــى أن ع ــيرا ال ــي، مش ــاد االوروب واالحت
ــأن  ــني الكلي بلغ ٥٠٠ شخص.وبش املراقب
ــية بالعمل في  ــف املالكات التدريس تكلي
ــة إلزامهم بذلك  ــراع وحقيق ــز االقت مراك
ــني وقطاع  أوضح أن هناك أولوية للمدرس
ــات وتولي  ــاركة باالنتخاب ــم باملش التعلي
مسؤوليات داخل مراكز االقتراع للراغبني 
ــد ذلك وهذا  ــا أن البعض ال يري ــك، كم بذل
ــية  ــي الدرجة االساس ــأن يخصهم ف ش

ــا يتعلق مبا أعلنته  ــن دون أي اجبار.وفيم م
ــود مكافأة  ــات من وج ــة االنتخاب مفوضي
ــلم بطاقته االنتخابية  لكل مواطن يتس
ــع مفوضية  ــداوي، أن احلوار م ــح الهن أوض
ــتمر  ــاالت مس ــة االتص ــات وهيئ االنتخاب
ــأن حتديد املكافآت املناسبة واملرضية  بش
ــلم بطاقته االنتخابية، الفتا الى  ملن يتس
أن الية منح املكافآت تدرس وقد تكون من 
ــيتم  خالل عدة اجراءات مثل املوبايل، وس

حلها خالل اليومني القادمني. 

بغداد / البينة اجلديدة
ــرب، عن  ــي، طارق ح ــدث اخلبير القانون حت
سابقة انتخابية في إحدى عشائر األنبار.

ــابقة لم حتصل في  وقال حرب ، إنه في س

االنتخابات اخلمسة السابقة عشيرة في 
ــا االنتخابية إلبنتها  ــح اصواته االنبار متن
ــات احلاصلة على  ــي االنتخاب ــحة ف املرش
ــة ولكونها  ــه االنكليزي ــتير  اللغ ماجس

ــس لكونها ابنة  ــة ملنصب نائب ولي مؤهل
ــور البعض. ــه كما يتص ــيخ او قريبت الش
ــيعي  وأضاف اذ لم يحصل في املكون الش
ــائر  ــي حني كانت عش ــون الكردي ف واملك
ــاء  ــة حترم على الرجال وليس النس الغربي
فقط االشتراك في االنتخابات وقد اثبتت 
ذلك معلوماتي  الشخصية حول العشيرة 
ــني  ــارع الس ــذا حال الش ــحة وه واملرش
ــات والذي  ــد االنتخاب ــى موع ــوق ال املتش
ــارع  ــيعي والش ــارع الش ال يوجد في الش
ــارع  ــردي مثله.وتابع حرب يندفع الش الك
ــاركة  ــبة مش ــات بنس ــني لالنتخاب الس
ــني  ــارع الس ــن ٩٠٪ وكأن الش ــل ع ال تق
وعشائره  يريد ان يكفر عن موقفه السابق 
ــال هذه  ــاً لرج ــات  فنعم ــأن االنتخاب بش
العشيرة ورجال هذا الشارع الذين شحنوا 
ــاركة في االنتخابات  ــارع للمش هذا الش
ــكيلة نواب  ــتكون تش ــف س ــنرى كي وس
ــة في االنتخابات القادمة،  بغداد املكوناتي
ــواب كل مكون  ــكيلة وعدد ن مثالً عن تش

في االنتخابات السابقة.

بغداد / البينة اجلديدة
استقبل مستشار األمن القومي قاسم األعرجي، 
السفير األمريكي في بغداد ماثيو تولر، بحضور 
ــؤون  ــاعد وزير اخلارجية األمريكية لش نائب مس
ــر بيان ملكتب  ــران جنيفر گافيتو.وذك العراق وإي
ــث تعزيز  ــالل اللقاء، بح ــي ، انه جرى خ االعرج
ــتمرار دعم  ــات الثنائية بني البلدين، واس العالق
الواليات املتحدة األمريكية للحكومة العراقية، 

ــاء عليه،  ــاب والقض ــال مكافحة اإلره ــي مج ف
ــتقرار واحلوار في املنطقة.  واضافت،  وتعزيز االس
ــات العراقية،  ــى ملف االنتخاب ــه مت التطرق إل ان
ــق  ــا يحق ــا، مب ــباب إجناحه ــر أس ــة توفي وأهمي
ــهد اللقاء  ــع العراقيني، كما ش ــات جمي تطلع
أيضا، بحث ملف النازحني والتأكيد على أهمية 
توفير األجواء املالئمة، لعودة جميع النازحني إلى 

مدنهم، وإنهاء هذا امللف اإلنساني.

بغداد / البينة اجلديدة
اكد النائب عن سائرون رياض املسعودي، 
ــحة لالنتخابات  ان بعض األحزاب املرش
ــا وماكنة  ــك ثقال جماهيري مازالت متتل
ــات. احملافظ ــض  بع ــي  ف ــوال  أم ــخ  ض
ــزاب املعروفة  ــعودي ، ان االح وقال املس
ــل وقاعدة  ــازال لها ثق ــاحة م ــي الس ف
جماهيرية في عدد من احملافظات، لذلك 

ــية  فأنه من الصعب خلق طبقة سياس
ــات املقبلة.وتوقع  جديدة خالل االنتخاب
ــبة املشاركة  ــعودي، بأن تكون نس املس
ــني ٤٠ الى ٥٠ باملئة،  ــي االنتخابات ماب ف
ــاف  ــبة باملقبولة.واض ــك النس ــادا تل ع
ــعودي، ان املؤشرات املوجودة حاليا  املس
ــتكون  ــات املقبلة س ــد أن االنتخاب تؤك

نزيهة وشفافة. 

بغداد وواشنطن تبحثان ملف 
االنتخابات والنازحني

نائب عن سائرون يتوقع نسبة املشاركة 
باالنتخابات وصعوبة خلق طبقة سياسية جديدة

حرب يتحدث عن سابقة انتخابية يف إحدى عشائر األنبار

ية من نظريه الفرنيس    صالح يتلقى رسالة خطّ

بغداد / البينة اجلديدة
استقبل وزير النفط احسان عبد اجلبار اسماعيل، امس االربعاء، 
ــي رضا كوناي، وجرى خالل اللقاء  ــفير التركي في بغداد عل الس
ــن اجلارين. وقال املكتب  ــاون الثنائي بني البلدي ــث تعزيز التع بح
االعالمي لوزارة النفط ، ان  وزير النفط استقبل السفير التركي 
ــث تعزيز  ــالل اللقاء بح ــاي، وجرى خ ــداد علي رضا كون ــي بغ ف
ــركات التركية  ــني البلدين اجلارين ورغبة الش ــاون الثنائي ب التع
ــط والطاقة. ــي قطاع النف ــتثمار ف ــاريع واالس في تنفيذ املش

واضاف ان اجلانبني بحثا التعاون املشترك في إعادة تأهيل اخلط 
ــن، والعمل على  ــط اخلام بني البلدي ــتراتيجي الناقل للنف اإلس
ــركات التركية في العراق ، باالضافة  ــتثمار الش تعزيز فرص اس
ــل البضائع  ــاص بخدمات نق ــروع الربط اخل ــة مش الى مناقش
ــد التنفيذ وتكامل  ــمال عبر ميناء الفاو قي من اجلنوب الى الش
ــروع مع طاقات التصريف للموانئ اخلليجية وأهمية خلق  املش
ــد، فضالً عن  ــكك احلدي ــات النقل البري والس ــار آمن خلدم مس

امكانية دور العراق في نقل الغاز من اخلليج الى تركيا وأوروبا .
ــراق يحرص على  ــط قال ان الع ــى ان وزير النف ــار املكتب ال واش
ــتثمارية املناسبة للشركات العاملية ، منوها  توفير البيئة االس
الى العالقات التاريخية املتميزة بني بغداد وانقرة، ومؤكداً حرص 
ــتمرارها وتعزيزها ومبا يخدم املصالح املشتركة  العراق على اس
ــي من جانبه عبر  ــفير الترك للبلدين الصديقني.واوضح ان الس
ــالده في تطوير العالقات الثنائية في جميع  عن رغبة حكومة ب
ــركات  ــط والطاقة ، ورغبة الش ــا قطاع النف ــاالت وخصوص اجمل
التركية في العمل ب العراق وتعزيز وتطوير الفرص االستثمارية ، 

والعمل على توسيع افاق التعاون املشترك مع العراق.

بغداد / البينة اجلديدة
ــادس اإلعدادي  أعلنت وزارة التربية، امس األربعاء، أن نتائج الس
ــي  ــارت إلى أن آلية العام الدراس ــي مرحلة التدقيق، فيما اش ف
ــوزارة حيدر  ــم ال ــد لم تصدر حتى االن.وقال املتحدث باس اجلدي
فاروق ، إن نتائج السادس اإلعدادي حتى اآلن في مرحلة التدقيق 
ــوزارة تبذل جهودها  ــيراً إلى أن ال ــؤ مبوعدها، مش والميكن التنب
ــج في اقرب وقت. ــات التصحيح واإلعالن عن النتائ المتام عملي

ــرت  ــدارس األهلية، التي باش ــمي، أن امل ــح املتحدث الرس وأوض
ــبقية  بالدوام تقوم مبنح الطلبة دورس تقوية وهذا ال مينحها أس
في التقدم باملنهاج على املدارس احلكومية، والسيما أن مواعيد 
ــع املدارس احلكومية  ــددة بتواريخ تطبق بجمي االمتحانات مح
ــم تعلن حتى اآلن آلية العام  ــاف فاروق، أن الوزارة ل واألهلية.وأض
ــواد التي حذفت في العام  ــي اجلديد وامكانية اعتماد امل الدراس
املاضي، ألن التركيز يصب على امتحانات الدور الثاني، فضالً عن 
ــات، باإلضافة إلى املوقف  ــر بالبالد قرب االنتخاب الظرف الذي مي
ــي وضع آليات  ــك األمور تؤدي دوراً ف ــاً أن جميع تل ــي، مبين الوبائ

العام الدراسي املقبل. 

بغداد / البينة اجلديدة
ــل عملية   ــاء، تفاصي ــي، امس األربع ــن الوطن ــن جهاز األم أعل
ــان للجهاز  ــة االنتحاريني.وذكر بي ــن هوي ــفا ع الطارمية، كاش
ــتمرت  ــة نوعية عبر كمني محكم بعد متابعة اس ــه بعملي ، أن
ــاز األمن الوطني  ــهر ونصف، متكنت مفرزة من جه الكثر من ش
ــتراك مع فوج حشد الطارمية والقوة املاسكة  في بغداد باالش
ــني  ــيني اثنني، وهما كل من (ماردين ياس لألرض من قتل انغماس
ــرمي و محمد كمال عثمان).وأضاف البيان، أن ذلك جاء بعد ورود  ك
ــتخبارية للجهاز بتواجدهما داخل وكر لعصابات  معلومات اس
ــتان (البو  داعش اإلرهابية في منطقة الطارمية وحتديداً في بس
حمد شهاب).وتابع بحسب املعلومات فان االنتحاريني قدما من 
محافظة كركوك، وكانا يرومان استهداف جموع املواطنني في 
العاصمة اال ان عمليات املداهمة والتفتيش عالوة على االنتشار 

األمني حد من حتركاتهم وحال دون ذلك.

وزير النفط يستقبل السفري الرتكي ويبحث 
اعادة تأهيل اخلط االسرتاتيجي

الرتبية توضح بخصوص نتائج السادس 
ومناهج وآلية العام الداريس اجلديد

االنتحاريان قدما من كركوك .. األمن الوطني 
يكشف تفاصيل عملية الطارمية
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بلت  ــاز التي جُ بني احلني و اآلخر تبرز األصوات النش
ــة لألجنبي الغاصب، و منها  على اخليانة و العمال
ــهدناه في مؤمتر الذل واخلنوع، الذي عقد في  ما ش
ــع العالقات مع  ــة بتطبي ــن املطالب ــل ليتضم أربي
ــان الصهيوني اجملرم، الذي يُعدّ خيانة عظمى  الكي
ــه  ــوءة صفحات ــي، اململ ــعب العراق ــخ الش لتأري
ــي نزفت على  ــهداء الت ــاء الش ــات و دم بالتضحي
ــد الكيان  ــطني، ض ــاء في فلس ــض و اإلب أرض الرف
الغاصب احملتل الذي ال يزال ميارس القتل و التشريد 
و الترويع بحق الشعوب املظلومة. إن نقابة احملامني 
العراقيني تابعت بكل أسف واستهجان، محاوالت 
ــة وراء األموال و املصالح الدونيّة، في  األفواه الالهث
عقد اتفاقات تطبيع العالقات أو محاولة صنع رأي 
بائس لتحسني العالقات مع الكيان الصهيوني، و 
ــورة ألي خطوة تطبيع في أي  ــا ننظر ببالغ اخلط إنن
ــكل في  ــرى، فضالً عن أي حترك ولو بأي ش دولة أخ

ــإن نقابة احملامني العراقيني  العراق. وبهذا الصدد ف
ا، يطالبون مبقاضاة كل داعٍ يدعو أو  واحملامني جميعً
ــم الشعب العراقي للتطبيع  يعمل أو يتكلم باس
ــي البغيض، و إنزال القصاص  مع الكيان الصهيون
ا لنصوص الدستور العراقي الرافض  بحقهم طبقً
ــركات العنصرية،  و لنصوص قانون العقوبات  للح
ــتعمل على إقامة  ــي النافذ، و إن النقابة س العراق
ــة كطريق قانوني جملابهة مثل هذه  الدعاوى اجلزائي
ــواه الداعية إلى  ــذه األف ــكات ه ــوات، فإن إس الدع
ــراف، مهمة وطنية تقع  ــاون و التطبيع و اإلعت التع
ــعب و  على عاتق اجلميع، لوقف التمادي بحق الش
ــتورية لدستور العراق لعام  األمة و اخملالفات الدس
ــيبقى الكيان  ٢٠٠٥ و قانون العقوبات العراقي. س
ــانية و  ــترك األول لإلنس ــدوّ املش ــي الع الصهيون
ــاء، وأن محاوالت  ــالمية جمع لألمة العربية واإلس
ــل اختراقا  ــات معها ميث ــو تطبيع العالق امليل نح

ا  ــانية، وانتهاكً ــن و اإلنس ــب األم ــي صل ــراً ف كبي
ــادرة عن جامعة  ــق والقرارات الص لألعراف واملواثي
الدول العربية ومنظمة التعاون اإلسالمي.ألول مرة 
يرتفع هذا الصوت النشاز الذي ينطوي على معنى 
ــخ العراق الوطني و مبختلف  العمالة للعدو، فتاري
ــرت عليه منذ اغتصاب  ــية التي م احلقب السياس
ــجل أحداً جلأ ملثل  ــلطينية لم يس األراضي الفس
ــة، لذا  ــوات اخليان ــة، و دع ــات املهين ــذه التصرف ه
ــة اخملتصة، أن تقف بوجه  نطالب اجلهات احلكومي
هذه التجمعات، و جتابه مثل هذه الدعوات اجلبانة 
ــادرة من بعض النفر الضال، و املتنازل عن قيم  الص
ــراءات الالزمة  ــرف الوطني، و ضرورة إجناز اإلج الش

لتعقبهم قضائيًا . 

ضياء السعدي 
نقيب اِّـحامني العراقيني
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وقــفـــة 

   مازلنا نعيش في ازمة الدراما التلفزيونية،بسبب شحة 
ــي القطاع االهلي الى  ــال العام،وعدم ولوج راس املال ف امل
ــويق وعدم  ــكالية التس ــبب اش هذا القطاع احليوي،بس
وجود منافذ او مروجني لهذا االنتاج خارج العراق.في نفس 
الوقت الذي تشكل الدراما في اخلارج (مصر وسوريا ولبنان) 
ــتهان به. وقد حاولنا انتشال الدراما من خالل  موردا اليس
ــن دون جدوى.وظلت  ــاندة لك ــان التخصصية والس اللج
ــات تظهر هنا  ــتثناء نتاج ــا تراوح في مكانها باس الدرام
ــمية تخص شهر رمضان مللء الشاشة  وهناك.وهي موس
ــة االزلية ،التي يبدو ال  ــس اال. فما العمل امام هذه احملن لي
ــد ان هناك حال مؤقتا  ــا عند اصحاب القرار؟ اعتق حل له
ممكن ان نلجأ اليه حلل جانبا من االزمة.ولو تضافرت جهود 
ــذا احلل، ممكن  ــركات انتاج)في ه ــات وش املنتجني(فضائي
ــال الدرامية.احلل الذي  ــد جيد من االعم ــون لنا رصي ان يك
ــون العراق عمل به  ــبق لتلفزي احتدث عنه ليس جديدا وس
ــعينات يوم كان العراق محاصرا من كل العالم. ايام التس
ــى انتاج التمثيلية  ــاحتدث عنه هو العودة ال احلل الذي س
ــيط قياسا بانتاج املسلسالت  التلفزيونية.وهو عمل بس
ــر مكلفة.وبامكان  ــة او الضخمة انتاجيا.وهي غي الطويل
ــركات  ــى ش ــة انتاحها،وحت ــات العراقي ــع الفضائي جمي
ــتريها  ــل هذه التمثيليات، وتش ــاج ممكن ان تنتج مث االنت
ــة التلفزيونية  ــص ثمنها.التمثيلي ــرى لرخ القنوات االخ
ــروط  ــل ومربح اذا جنحنا بتقدميه ضمن الش عمل متكام
ــون  ــاب التلفزي ــن كت ــر م ــاك الكثي ــدة لالنتاج.وهن اجلي
ــتقطابهم  ــكان اس ــن العمل باالم ــني ع ــوا عاطل اصبح
ــة التمثيلية.هناك صباح عطوان وعلي  وتكليفهم بكتاب
ــك هناك  ــة الى ذل ــد وغيرهم.اضاف ــاروق محم ــري وف صب
ــن نتاج االدباء  ــص الطويلة والقصيرة م ــات من القص املئ
ــف  يصلح لتحويلها الى متثيليات ناجحة،كما جنح يوس
ــى متثيليات ايام  ــي حتويل الكثير من القصص ال العاني ف
ــع النواحي.فهو  ــا من جمي ــروعا ناجح احلصار،وكان مش
ــيراه املاليني من  ــة االديب الى عمل تلفزيوني س حول قص
ــت رفد التلفزيون بعمل جيد وبكلفة  الناس .وبنفس الوق
بسيطة.كما يتيح العمل للكثير من املمثلني ممن يشكو 
البطالة والتهميش.واعتقد ان كل الفضائيات قادرة على 
ــيما انها متتلك  ــيطة، والس انتاج مثل هذه االعمال البس
ــي تقدمي  ــهم ف ــة التي تس ــزة احلديث ــرات واالجه الكامي
ــز اذا صدقت النية  ــي متمي ــدة ،وبانتاج نوع ــات جي متثيلي
وارادة العمل. لنعمل ضمن املمكن واذا توفرت االمكانيات 
البأس من انتاج املسلسالت والتمثيليات في آن واحد،كما 
ــابقا.اظن ان مثل هذا احلل  ــل تلفزيون العراق س كان يعم
ــها  ــي احلالة املزرية التي تعيش ــون منطقيا وعمليا ف يك

الدراما في العراق.
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قحطان جاسم جواد

بقلم: بات سابرشتني
ترجمة: رشا كمال

ــبعينات القرن  قدم مارلون براندو في س
ــى في فيلم  ــذي ال ينس ــي دوره ال املاض
دم  ــي“ The Godfather، وصُ ”األب الروح
املشاهدون بأدائه القوي واملؤثر في فيلم 
 The last “ــس ــر في باري ــو األخي ”التاجن
ــابعة  ــيتم الس tango in Paris.كان س
ــهر  ــعني عاماً في الثالث من ش والتس
ــز مرتني على  ــل احلالي. املمثل احلائ أبري
جائزة األوسكار استطاع أن يبث احلياة 
ــخصية العقيد كيرتز في فيلم  في ش
 ،Apocalypse now “ــفر الرؤية اآلن ”س
ــرة ليلعب  ــد صفقة كبي وتفاوض لعق
شخصية جور-إل والد سوبرمان. لكن، 
ولفترة طويلة قبل األفالم الرائعة التي 
قدمها، واجه نقاد اخلمسينات صعوبة 
في تقدير املمثل املسرحي الشاب الذي 
ــتطاع تطوير أسلوب متثيل طبيعي  اس
ــتيال  ــي، بعد أن تدرب على يد س وتلقائ
أدلر، وحتت إرشاد وتوجيه من اخملرج إيليا 
كازان املؤسس الستديو املمثل. فعندما 
ــتانلي  س ــخصية  ش ــدو  بران ــد  جس
كوالسكي في مسرحية ”عربة اسمها 

 A streetcar named desire“ــة الرغب
ــي ويليامز على مسارح  للكاتب تينيس
برودواي، استلهم أداءه من املالكم روكي 
ــوة أدائه  ــت حدة وقس ــو، وأربك جرازيان
ــلوب  ــودوا على أس ــاهدين ممن تع املش

التمثيل الكالسيكي املعتاد.
َّـ فيلم ”على رصيف ِّـيناء“

 mumblecore وقبل أن يصبح املامبلكور
نوعا فرعيا من تيار السينما املستقلة، 
ــلوب براندو في  ــتكى النقاد من أس اش
ــح  ــذي أصب ــوار، وال ــاء احل ــكالم وإلق ال
ــي ادائه. ــمة متأصلة ف ــد س ــا بع فيم

ــاً جيداً في أدائه  وبعد أن خلف انطباع
ــدم أول أدواره  ــرح، ق ــبة املس على خش
ــدي قعيد في  ــينمائية في دور جن الس
فيلم ”الرجال“ The Men للمخرج فريد 
ــر في مقال نقدي مقتضب  زينمان. وذُكِ

جمللة فارايتي عام ١٩٥٠:
َّـ فيلم ”األب الروحي“

ــارح  ــن مس ــد م ــد اجلدي ــدو الواف ”بران
برودواي، قدم دور البطولة في مسرحية 
ــأداء واقعي  ــمها الرغبة“، ب ــة اس ”عرب
ــت لديه  ــد كان ــن بالتأكي ــاف، ولك وج
مشاعر ربطته بهذا الدور. إنه النموذج 
اجلديد للبطل، ويجب أن يُعامل على هذا 
ــاس“.في عام ١٩٤٩ نشرت مجلة  األس

ــوم الواعدين،  ــن النج ــي مقاال ع فارايت
متنبئة مبستقبل كبير للنجم الشاب، 
ــل فيلم ”عربة  ــم لفريق عم الذي انض
ــمها الرغبة“. وذكر املقال بحماسة  اس
ــلم النجومية  ــيصعد س أن ”براندو س
بعد األداء الذي قدمه في فيلم الرجال“.

ــاح الذي  ــاً بعد النج ــراً بديهي وكان أم
ــد تقدمي  ــرح، أن يعي ــى املس حققه عل
ــي  ــكي ف ــتانلي كوالس ــخصية س ش
ــينمائية من مسرحية  ــخة الس النس
ــمها الرغبة“ من إخراج إيليا  ”عربة اس
كازان.ولوال تدابير القدر لكان قد انتهي 
ــال تليفزيونياً. فقد  به احلال ليصبح ممث
ــدة النميمة في مجلة  ورد في احد أعم
ــأن فيلم كازان  ــي من عام ١٩٥٤ ب فارايت
ــي التلفزيون،  ــذ براندو من العمل ف أنق
ــجيال لتجربة  ــد أن قدم بالفعل تس بع
ــل  أداء لتمصيل دور مالكم في مسلس
ــروج من القتال“  ــي بعنوان ”اخل تلفزيون
ــى  الق ــد  وق  .Come out Fighting
ــت  ــوال أن متكن ــوالً، ل ــانا وقب استحس
ــارك  ــيحه ليش وكالة املمثلني من ترش
في فيلم إيليا كازان. وبهذا انسحب في 
ــب ما ورد في  ــل حس هدوء من املسلس
ــمها  املقال.وعند صدور فيلم ”عربة اس
 ،A streetcar named desire ــة“  الرغب

ــن صحية  ــى أدائه م ــاً عل ــى مديح تلق
ــة فارايتي  ــن مجل ــز، ولك ــورك تامي نيوي
ــلوبه  كانت من ضمن املتذمرين من أس
في إلقاء احلوار، وقالت اجمللة:”استطاع 
ــد  ــض األوقات أن يجس ــي بع ــدو ف بران
ــاب البولندي، وفي أحيان  وحشية الش
ــبب  ــه غير متوازن بس ــرى كان متثيل أخ
أسلوبه املربك في إلقاء اجلمل احلوارية، 
ــرض أن يتحدث  ــس من املفت ــو أنه لي ول
بلهجة طالب  ــش  املتوح ــي  امليكانيك
ــر  النظ ــفورد“.وبغض  أوكس ــة  جامع
ــة، جند أن  ــاالت النقدية املضلل عن املق
الفيلم قد القى استحسانا على نطاق 
واسع، وذهبت جائزة األوسكار للممثلة 
فيفيان لي عن دورها لشخصية بالنش 
ــه براندو  ــم، بينما واج ــوا في الفيل دوب
ــة في فئة أفضل ممثل  ــة شرس منافس
ــذي فاز بها عن  ــع همفري بوجارت، ال م
 The“ــة اإلفريقية ــي فيلم ”امللك دوره ف

.African Queen
َّـ فيلم ”عربة إسمها الرغبة“

ــكار عن دوره  ــوزه بجائزة األوس ورغم ف
 On the “ــم ”على رصيف امليناء في فيل
ــا كازان عام  ــرج إيلي Waterfront للمخ
ــور كان ال يزال يواجه  ١٩٥٤، إال أن اجلمه
ــلوبه اجلديد في  مشكلة في تقبل أس

ــذا الفيلم  ــي ه ــه ف ــن أدائ التمثيل.وع
تلقى مقاال نقديا الذعاً، نُشر في عمود 
ــي الوافد على  ــا لوجه“ للصحف ”وجه
ــي بي  ــة فارايتي جون هورن من س مجل
ــال كان ”زمن العاجزين  اس. عنوان املق
ــن املتلعثمني واملتأوهني  عن التعبير“ م
ــون  ــه: ”مارل ــورن في ــب ه واألنانني.وكت
براندو النجم الساطع حالياً في سماء 
ــق طريقه إلى النجومية  ــينما، ش الس
ــكالم، كما لو  ــالل طريقته في ال من خ
أنه ال يعرف كيف يتكلم. فقد استطاع 
ــرجة صوته أن  ــالل زمجرة وحش من خ
ــخصية املتوحش  ــدار ش ــد باقت يجس
ــل العقل في  ــالت، ضئي ــول العض مفت
ــارح   ــى الناجحة على مس جتربته األول
ــمها  ــرحية ”عربة اس برودواي، في مس
ــى رصيف  ــي فيلم ”عل ــا ف الرغبة.“أم
ــكان  ف  ،On the waterfront ــاء“  املين
ــن تأتأة  ــيمفونية م ــدو كس ــه يب كالم
ــاب  ــوات احليوانات، في دور عامل ش أص
في امليناء،ال يستطيع التفوه بالكلمات 
ــع،  الصحيح.“وبالطب ــكل  بالش
ــى هؤالء  ــة االخيرة عل ــت الضحك كان
ــر، الذين  ــاهدين محدودي التفكي املش
ــني، أن  ــرة أو مرت ــم، م ــمحوا للتلعث س
ــذا التمثيل  ــن رؤية موجة ه مينعهم م
ــي كانت تلوح في األفق، بدءا  اجلديد الت
ــس ايرل جونز، آل  من بول نيومان، جيم
ــون، وصوال إلى  باتشينو، جاك نيكلس
ــلينج وإدوارد نورتون. أجيال  رايان جوس
عديدة تأثرت بأداء مارلون براندو املتفرد.

ــي  ــد ف ــا بع ــدل فيم ــدو اجل ــار بران وأث
ــبات عدة، عندما أعلن مناصرته  مناس
األصليني عندما  األمريكيني  ــكان  للس
ــني ليتيل فيزرز إلى حفل  أرسل سانش
ــكار بدال منه.وفي النهاية  جوائز األوس
أصبح مارلون براندو الذي توفي في عام 
ــن أهم املمثلني وأكثرهم  ٢٠٠٤ واحدا م

إثارة للجدل فى تاريخ السينما.

عن مجلة فارايتي- ٣ أبريل ٢٠٢١
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محرر الصفحة

من االفالم التي وثقت وأرخت حلياة وأدب 
ــي الكبير غايب طعمة فرمان هو  الروائ
فيلم اخملرج قاسم عبد الذي استطاع 
ان يروي حياة املنفى واملرارة لهذا العلم 
الشاهق في االدب العراقي. وحتى بعد 
ــدا عن الذاكرة  رحيله ظل مهمال وبعي
ــي تعاقبت بعد  ــدن احلكومات الت من ل
ــداد وقلبها النابض  ٢٠٠٣.بني صورة بغ
ــر وهدير  ــاحة التحري ــة س ــي جداري ف
ــيقان القصب الذي  يل س الريح التي متُ
ــم عبد»  ــرج «قاس ــتعيد اخمل كان، يس
ــرة حكاية  ــة القصي ــذه املقابل ــي ه ف
ــا، ليكون  ــد ابرز كتابه ــة عبر اح املدين
ــه القصير(غايب،احلاضر الغائب)  فيلم
يب  ــاب او غُ ــورة مكثفة عن تاريخ غ ص
ــخوصه وابطاله. على  عمدا اسوة بش
ــادة البصرية  ــوار تنتقل امل ــة احل خلفي

ــماء بغداد،  ــاح بني س ــا اللم مبونتاجه
ــورها  ــا، انهارها وجس ــا وازقته بيوته
ــا حاضرة  ــى، وكله ــاة املنف ــا حي وايض
ــه احد اهم  ــب بوصف ــي مخيلة غائ ف
ــخصيات االدبية في تاريخ العراق.  الش
ــان بالفيلم:-انه  ــه فرم ــني ماقال ــن ب م
ــتطيع ان يلخص حياته بكلمات  اليس
الن احلياة الميكن تلخيصها او ان يرويها 
كما عاشها، واكبر الكتاب في العالم 
ــة حياتهم كما  ــن رواي ــم يتمكنوا م ل
ــي اعتقد  ــر باملوت الن ــوها. ال افك عاش
ــان سيخلده ويبقيه في  ان عمل االنس
ــورة وثائقية باألبيض  ــرة الناس. ص ذاك
واالسود تعود للعام ١٩٨٠ في موسكو 
ــني الى ماضي بلد لم يتبق  مدافة باحلن
منه اليوم سوى اطالله وذكريات اناسه 
املؤبدة هناك عند انعطافات النهر وفي 
ــم  ــة الضيقة. وثيقة قاس ــة االزق عتم
ــد التأكيد ضمنا  ــد النادرة هذه تعي عب
على ان الروائي»غائب طعمة فرمان» لم 

يكن في يوم ما اسما عابرا في الثقافة 
العراقية. فهو وكما يرد على لسانه في 
هذه املقابلة التي يعرضها الفيلم يحب 
ان يوصف بالكاتب امللتزم، ذلك التعبير 
ــوم، حيث  ــموعا الي ــذي لم يعد مس ال
ــت مآثر ذلك  ــت املواقف التي صنع غاب
النوع من االدب الذي تأسست شهرته 
ــا الناس  ــازه املعلن لقضاي ــى انحي عل
ــتعينا  ــم واحالمهم مس ــي محنته ف
ــتعملة نوع ١٦  ــرا مس ــة كامي بعدس
ــد مبعية  ــم عب ــدم اخملرج قاس ملم يق
ــافر وفؤاد الطائي  ــالم مس صديقيه س
بورتريه سينمائي جميل ومقتصد عن 
ــان(١٩٢٧-١٩٩٠)  فرم الكاتب  ــخص  ش
ــذي افنى حياته في الغربة وذلك عبر  ال
ــيرته  ــض محطات مس ــرور على بع امل
ــة  ــتعينا بالوثيق ــة، مس ــه االدبي وآرائ
ــات عابرة من  ــاء ولقط ــورة والغن والص
ــات) التي  ــت رواي اعمال فرمان(نحو س
ــرحيات وأفالم شهيرة،  حولت الى مس

ــة اصوات  ــران وخمس ــة واجلي كالنخل
احلياة كما يراها فرمان هي الشيء الذي 
ال ميكن ان يلخص او يروى، وانسان هذه 
ــكال مجبر  ــكل من االش احلياة هو بش
ــدرب دون  ــى نهاية ال ــير حت ــى الس عل
ــف. لكن فرمان الذي يدين بالفضل  توق
ــنوات طويلة  لعمله في الصحافة لس
ــات االضطرارية في  ــرف ان التوقف يعت
مسيرته االدبية بني الكتابة والترجمة 
ــن ٨٠ كتابا عن  ــة اكثر م ــل للعربي (نق
ــل حياته  ــية)منحته فرصة تأم الروس
ــت لديه  ــا خلق ــي، كم ــزه الروائ ومنج
ــي يتفوق  ــي كتابة عمل روائ ــة ف الرغب
ــه ويتخطى في الغضون  به على نفس
ــه. فالرجل الذي من عاداته  بقية اعمال
ــف الليل  ــد االفاقة منتص الكتابة بع
ــكون بعدم الرضا عن اعماله، في  مس
سياق طموح ومشروع لكاتب مهموم 
ــاز ما هو  ــع الجن ــه ويتطل ــا وطن بقضاي
ــد تأثيرا، اال ان رحلة الذهن  افضل واش

التي يقتبس غائب اشاراتها من احدى 
ــونيتات شكسبير قد توقفت فجأة  س
ــم  ــا حل ــب كل م ــق الكات دون ان يحق
ــد عن فرمان  ــم عب به يقول اخملرج قاس
ــي عمره  ــاش ثلث ــب ع ــه:-- غاي وفيلم
ــية  ــقطت عنه اجلنس في الغربة واس
ــرد والنفي،  العراقية وعاش حياة التش
ــداد وازقتها  ــة بغ ــكونا مبدين كان مس
ــة البغدادية)  ــعبية اي حياة (احملل الش
ــة املتنوعة في  ــخصياتها العراقي وش
صراعها مع احلياة ومع نفسها والذين 
ــن الفقراء  ــوا م ــى االغلب كان ــم عل ه
واملعدمني.غايب الذي احب بغداد وتعلق 
ــتة روايات بأسلوبه  بها كتب عنها س
القصصيّ الشيّق (النخلة واجليران)، و 
(خمسة أصوات)، و (اخملاض)، و (القربان) 
ــيد معروف)، و (املركب).وكل  و (آالم الس
ــتة تؤرخ  ــذه الروايات الس ــن ه رواية م
ــية  تاريخية وسياس ــة  ــع مرحل لوقائ
ــث. احلدي ــداد  بغ ــخ  تاري ــن  م ــة  معين
ــكالية الوطن واملنفي  ــه غايب اش واج
واستحالة العودة في ظل الدكتاتورية 
ــنوات  ــية لس ومرارة التحواالت النفس
ــذي كان  ــداع ال ــة واالب ــد بالكتاب البع
ــدان وفي  ــد الضياع والفق ــالحه ض س
ــل» وصف احلياة  ــة «املرجتى واملؤج رواي
بالغربة على انها انتظار لشيء دون أنْ 
نعرفه على وجه التحديد اليوم يواجة 
ــاالة من الدولة  ــب باالهمال والالمب غاي
ــذي منحته  ــا بالوقت ال ووزارة ثقافته
ــام املاضي جائزة «كتارا»  دولة قطر الع
ــخصية عام  للرواية العربية ليكون ش
ــد يا غايب وانت ترقد في  ٢٠٢٠.. لك اجمل
احدى مقابر موسكو بعيداً عن املدينة 

التي احببتها بغداد.
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الفنان قاسم عبد مخرج الفلم

اِّـخرج سالم شدهان                                 
خائف  بل  خائف,  اني  القول  أصارحكم 
هذا  عن  أكتب  أن  مرارا  حاولت  اذ  جدا.., 
الرجل ولم أكمل ماكتبت, كنت أتوقف بعد 
اليوم فلملمت  أما  الرابع,  أو  الثالث  السطر 
كل عزميتي وقوتي كي أمتّ هذا املشروع, وأقول 
أوال,  ذاتيّا  صراعا  سأواجه  ألنني  مشروع 
وصراعا من االخر ثانيا, ولكم أن حتزروا من هو 
االخر وهذا ليس شأني.. في هذه اللحظات 
أمامي  الشخصيّة  صورته  وضعت  املرعبة, 
قبل,  من  أكتب  لم  وكأنني  أكتب  وبدأت 
برفقة  له  الصور  عشرات  أمامي  وظهرت  
النظر  استسغ  لم  بصراحة  ة,  مهمّ أسماء 
على  طاغيا  فيها  كان  التي  الصورة  الى 
وال  جدا,  يجذبني  شيء  هيئته  في  اجلميع, 
وكأنه يشبهني شكال  به  أشعر  ملاذا  أعرف 
ومحتمل مضمونا..سألت اكثر من شخص 
د ان هذا الرجل  عن هذا, وكل من أسأله يؤكّ
يشبهه هو ال أنا, هل هو سحر الشخصيّة 
فضيلتها,  أم  الشاشة,  لعنة  هي  هل  اذن, 
هل هي علّة في الذات املتجهة باجتاه احلب 

ال  صراحة  الكبير؟  والرعب  والكره  واخلوف 
جدا  وممكن  الكتابة  سأواصل  لكنّي  أعلم 
سأجرّب  لكنّي  فاشال  املوضوع  يكون  أن 
ولكم احلكم سادتي الكرام.هو شكل يبكي 
ويتغزّل  ويغضب  ويسخر  ويحب  ويضحك 
خليط  هو  التمثيل),  ويكذب(في  ويصدق 
وأربيل,  واملوصل  الناصريّة  تربة  من  عجيب 
الهور,  وعطر  ر  سكّ قصب  وقصب,  متر  هو 
هو رجولة وشارب كث, صوته يشبه جميع 
األصوات وقد يكون احالها, احيانا تسمعه 
لكنك  عصفور  واحيانا  اسد  واحيانا  ذئبا 
ال  رجاء.  حلظة  ابدا..حلظة,  غرابا  تسمعه  ال 
تقليد  يجيد  ألنه  غرابا  نسمعه  ان  ال ممكن 
األصوات, لكننا نسمعه غرابا سمعا ومتثيال 
فقط فهو متمكن جدا, وميكنه أن ميثّل جميع 
شخصيّات  أقول  وال  أشياء  أقول  األشياء, 
استحضاري  بعد  اليه  وصلت  ما  ..هذا 
الليل),  (ذئاب  مسلسل  في  لشخصيته 
( بيت وخمس  ثم شخصيته في مسرحيّة 
بيبان) ثم فيلم (مطاوع وبهيّة ) ثم.. ثم.. ثم, 
ثم .. أظن هذا ليس غريبا فهو ممثل, مهنته 
ممثّل, ومايفعله ليس فضال منه علينا..لكن 

وسط  يجعلك  ممثّل  كل  ..هل  هو  السؤال 
حيرة وموقف مياثل موقفي احلرج األن؟ ال أظن 
ذلك لكنّي األن شعرت بامللل قليال وسأترك 
فجأة  احلني  وحضر  حني,..  الى  الكتابة 
وحضرت  الثانية,  من  جزء  سوى  يتأخر  ولم 
صورته أمامي وهو ميثّل في مسرحيّة (أطراف 
ومسرحيّة  (الطوفان)  ومسرحيّة  املدينة) 
مدوّيا  ضحكا  وضحكت  املعيدي)  (بنت 
املتواصلة  وبهجتي  ضحكي  فيه  اكملت 
من  الناجتة  تلك  ابدا  تنقطع  لم  والتي 
(بيت  مشاهدة  من  الناجتة  الكبيرة  متعتي 
باب  يطرق  (من  ومسلسل  بيبان),  وخمس 
الكبير  والرجل  العاشق  كان  وفيها  الليل) 
في السن , وبانت مالمح النجومية واضحة 
الفيلم  في  كما  الصغيرة  االدوار  مع  حتى 
املصري (الريس عمر حرب) اذ وقف فيه امام 
وأمام جنوم من   ( مخرج مهم (خالد يوسف 
الرازق,سمية  عبد  صالح,غاده  خالد   ) مصر 
ملعانه  اثبت  لكنه    ( سالمه  اخلشاب,هاني 
ومتيّزه حينما عاش تلك الشخصية وحصل 
عنها جائزة افضل ممثل ثانوي في املهرجان 
القومي للسينما املصرية في دورته اخلامسة 

املهم  اخملرج  وصفه  اجلبوري  بهجت  عشر.. 
خالد يوسف بأنه محمود املليجي العراقي, 
(فرقة  مسلسل  في  امام  عادل  مع  وشارك 
بصفة  امام  عادل  وصفه  اهللا),  عطا  ناجي 
الزعيم  غول متثيل, لم اضحك على ماقاله 
يكن  ولم  املرّة  هذه  جدا  جادا  كان  ألنه 
كوميديا حينها ولم يكرر بهجت نفسه في 
هذه االعمال مثل مافعل في (الغريب ورجال 
الظل وأيام التحدي ) اذ انه يحتاج احيانا أن 
يعمل كي يقول أنا موجود .....(تركت املوضوع 
يوم ١٥|٩ وعدت له اليوم ٢٤\٩ ).من متابعتي 
توزّع  الذي  اجلبوري  بهجت  الفنان  لنشاط 
مابني االذاعة واملسرح والسينما والتلفزيون 
وجدت وعيا وعلميّة في كيفية التعامل مع 
كل وسيط ابداعي, وهو ممثّل اينما كان, هذا 
مايشتغل عليه بعض املمثّلني لكن بهجت 
يعي جيدا ان التمثيل في االذاعة مثال يكون 
املعنى  وحتويالت  وطبقاته  الصوت  سالحه 
من خالل اللعب على األوتار الصوتية ومركز 
خروج النغمة الصوتية وحتى القرب والبعد 
اجملاور  املمثل  مع  والتعامل  املايكرفون  من 
التمثيل  ا  أمّ وو..الخ,  والتسليم  واالستالم 

التلفزيون  في 
ة  فتضاف ملا ذكرت قوّ
والتالعب  احلضور 
الوجه  بأجزاء 
باجلسد  والتعامل 

وحركة  اللقطة  بحجم  املمثل  ومعرفة 
العني  على  العاطفي  البعد  وتأثير  الكاميرا 
وكيفية  بالفن  احملسوس  املدرك  والتعامل 
ة تأثير املكان  زرع احلزن والفرح والغضب وقوّ
قد  الذي  الفم  وسحر  واألكسسوارات 
وفق  يتناقض  أو  تعبيّريا,  العني  مع  يتطابق 
ح ذلك جليّا  ضرورات درامية علمية كما توضّ
في مسلسالت(ذئاب الليل, االماني الضالة, 
رجال الظل, عالم الست وهيبة, بيوت اهلنه, 
السيدة, فرقة ناجي عطا اهللا).  وفي السينما 
وبعدها  للشخصيّة  واعيا  اجلبوري  كان 
التي حتملها خاصة في  والقيم  االجتماعي 
فيلم  (مطاوع وبهية) و(يوم اخر ) و(في ليلة 
الفيلم  في  ذلك  وكرّر  احلب)   و(زمن  سفر) 
املسرح  في  ا  أمّ حرب),  عمر  (الريس  املصري 
فانه سيّد اخلشبة الذي يعي كيف يخاطب 
يراقب كل حركة تصدر منه,  الذي  اجلمهور 

متناهية  بدقّة  املفردة  يتلفظ  كيف  ويعرف 
واملعنى  املطلوب  الوقع  لها  يكون  كي 
محاكاة  في  كبيرة  قابلية  وله  املقصود, 
جدا  خاصة  وطريقته  الطريف  املوقف 
ويعيش  العام  والذوق  والعقل  القلب  حتاكي 
دون  ميثّل  الذي  الواعي  بكيفية  الشخصيّة 
يعرض  أن  وعليه  ممثال  أنه  حقيقة  يفقد  ان 
لكنها  كبير  بقرب  للجمهور  الشخصيّة 
جليا  ذلك  ح  توضّ بالتأكيد,  احلقيقة  ليس 
اطراف  بيبان,  وخمس  بيت  مسرحية(  في 
املدينة , ام خليل..) ..انه بهجت اجلبوري الذي 
شاب  وقلب  طفل  وروح  رجل  كبرياء  ميتلك 
ح, اضطر احيانا أن ميثّل فقط دون  وبالغة فالّ
ان يدخل مكانه االبداعي الذي يسكنه لكن 
املبدع  ويبقى بهجت  ما,  لكل شيء ضرورة 
الواعي املتفرّد رمزا ابداعيّا مهما ..عشت ابا 

هدى كما يحب اصدقاؤك ان ينادوك .
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10 مقاالت
ج / ٣إضاءات قانونية

قانون التوقيع االلكرتوين 
واملعامالت االلكرتونية

اِّـحامي / ماجد الحسناوي
ــة بطريقة الكترونية وفقا ملايلي :  ــاء االوراق التجارية واملالي    يجوز انش
ــي االوراق التجارية  ــروط والبيانات الواجب توافرها ف ــر فيها الش ان تتوف
ــة الورقية املنصوص عليها قانونا وكذلك نظام معاجلة املعلومات  واملالي
ــع االلكتروني يعود  ــن ان التوقي ــق فيها والتحقق م ــادر على اثبات احل ق
ــادرا على اثبات احلق  ــام معاجلة املعلومات ق ــراف املعنية  ويعد نظ لالط
ــان تداول امن الورقة  ــروط لضم ــي الورقة التجارية اذا توافرت فيه الش ف
ــة للتغيير  ــورة غير قابل ــة التجارية بص ــداول الورق ــة وضمان ت التجاري
ــون لالوراق  ــة التجارية وتك ــة في الورق ــماء اصحاب العالق ــار اس واظه
ــا الورقية  ــررة ملثيالته ــة ذات احلجية املق ــة االلكتروني ــة واملالي التجاري
ــكام االوراق التجارية  ــرى اح ــى خالف ذلك وتس ــص القانون عل مالم ين
ــى االوراق التجارية  ــون عل ــا في القان ــة املنصوص عليه ــة الورقي واملالي
ــجم واحكام القانون ٠ ويجوز حتويل االموال  واملالية االلكترونية مبا ينس
ــال التحويل  ــة مالية متارس اعم ــائل الكترونية وعلى كل مؤسس بوس
ــدمي خدمات مأمونة  ــراءات الكفيلة بتق ــي لالموال اتخاذ االج االلكترون
للزبائن واحلفاظ على سرية املعامالت املصرفية وتنظيم اعمال التحويل 
ــائل الدفع االلكتروني والقيد  ــي لالموال مبا في ذلك اعتماد وس االلكترون
ــاح عن املعلومات واي  ــروع واجراءات تصحيح االخطاء واالفص غير املش
ــال املصرفية االلكترونية بنظام يقترحه البنك  امور اخرى تتعلق باالعم
ــذ احكام القانون  ــهيل تنفي ــزي العراقي ويجوز اصدار انظمة لتس املرك
وللوزير اصدار تعليمات لتسهيل التنفيذ ومن االسباب املوجبة لتشريع 
القانون انسجاما مع التطورات احلاصلة في مجال تكنولوجيا املعلومات 
ــة للمعامالت  ــس القانوني ــطة االنترنيت وتوفر االس ــاالت وانش واالتص
ــجيع االنترنيت  ــاالت احلديثة وتش ــائل االتص ــة من خالل وس االلكتروني
ــع االلكتروني  ــا وتنظيم خدمات توقي ــا املعلومات وتنميته وتكنولوجي
ــجم  واملعامالت االلكترونية وتطويع النظام القانوني التقليدي مبا ينس

مع نظم تقنية املعلومات واالتصاالت احلديثة مت تشريع هذا القانون.

ــى مدى يومني ,  ــهدت بغداد العروبة عل ش
ــة املهربة  ــوال العراقي ــترداد االم مؤمتر اس
ــى اخلارج,برعايةرئيس الوزراء، مصطفى  ال
ــة  اجلامع ــس  رئي ــاركة  ــي، ومبش الكاظم
ــن وزراء  ــد أبوالغيط وعدد م ــة أحم العربي
ــاء وأجهزة  ــس قض ــاء مجال ــدل ورؤس الع
ثلي جمعيات  ــة، فضالً عن عدد من ممُ رقابي
ومنظمات، وشخصيات قانونية وأكادميية 
ــة  مبوضوع ــة  صل ذات  ــة  عربي ــة  وإعالمي
ــه أن يعالج  ــاد، يُؤمل من ــة الفس كافح مُ
ــترداد  ــة تتعلق بقضايا اس مواضيع مهم
ــول املُهربة، وإيجاد  األموال املنهوبة واألص
ــات  عملي ــير  بتيس ــة  الكفيل ــبل  الس
ــر البيئات واملالذات  ــتردادها، ومنع توفي اس
ــت هيئة النزاهة االحتادية  اآلمنة لها, وتولَّ
ــم املُؤمتر، الذي  ــدل مهمة تنظي ووزارة الع
ــتركة وقدمت  ــهد عقد ورش عمل مش ش
ــرز املُعوّقات  ــة تناولت أب ــل بحثي اوراق عم
ــات الرقابية  ــي تواجه اجله ــل الت والعراقي
ــترداد املُدانني  ــألة اس ــي مس ــة ف الوطني
ــي تُهرَّب خارج حدود  واألصول واألموال الت
ــول واملعاجلات التي  بلدانهم، وماهية احلل
ــدول احلاضنة  ــهم في إلزام ال كن أن تُس ميُ
ــني بجرائم  ــوال واألصول واملُدان ــك األم لتل
ــة  األممي ــات  االتفاقي ــرارات  بق ــاد  الفس
ــة  الداعي ــراف  واألع ــق  واملواثي ــني  والقوان
للتعاون في إعادتها إلى بلدانهم األصلية.

ــاونٍ دولي مع بالده  ــا الكاظمي الى تع ودع
ــال نعترف أن  ــترداد أموالها املهربة,وق الس
ــود، فهناك  ــاب دولتنا لعق ــداء أص ــذا ال ه
ــرقتها  ــت س مت ــدوالرات  ال ــن  م ــارات  ملي
ــابق  الس ــام  النظ ــد  عه ــي  ف ــا  وتهريبه
ولألسف ما بعد العام ٢٠٠٣ لم يكن األمر 
ــمحت األخطاء  ــس س ــل بالعك أفضل ب
التأسيسية في تفاقم الفساد وبنحو أكثر 
خطورة، واستغل البعض الفوضى األمنية 
ــة والتكالب احلزبي في  والثغرات القانوني
ــعب ونقلها إلى خارج  ــرقة أموال الش س
ــو يبعث على األلم في ضمير  العراق وبنح

ــاد  ــن عراقي .مؤكداعلى أن الفس أي مواط
ــعب العراقي املهربة  واسترداد أموال الش
ــالن أولوية للحكومة  إلى خارج العراق ميث
ــعب العراقي  ــي أولوية للش ــة وه العراقي
ــه وأمواله  ــددت العديد من مقدرات ــذي ب ال
في احلروب العبثية، والصراعات الداخلية 
واخلارجية فيما استثمر الفاسدون ظروف 
ــب أموال  ــروع نه ــراق اخلاصة في مش الع
ــى ان «احلكومة  ــار ال البلد وتهريبها, واش
ــي  ــة هدفها األساس ــذ البداي وضعت من
ــكيل جلنة  ــاد، ومت تش ــي محاربة الفس ف
ــا مع  ــت بواجبه ــه قام ــة ملكافحت خاص
ــات القضائية، ووزارة  هيئة النزاهة، واجله
العدل، والرقابة املالية وكشفت خالل عام 
ــاد لم تكشف طوال ١٧  واحد ملفات فس
ــتردت أمواال منهوبة من اخلارج  عاما، واس
ــف في  وكان الرئيس برهم صالح قد كش
ــروع قانون  ٢٣ أيار   املاضي عن تقدميه مش
ــار دوالر مت  ــتعادة ١٥٠ ملي ــى البرملان الس ال
تهريبها الى اخلارج عبر صفقات فساد منذ 
عام ٢٠٠٣ ومحاكمة الفاسدين. داعيا الى 
ــفت  ــف دولي ملكافحة الفساد,وكش حتال
اللجنة العراقية العليا ملكافحة الفساد 
ــاد  ــوال الفس ــم أم ــن ان حج ــاب ع النق
املنهوبة واملهربة الى خارج البالد يبلغ ٣٦٠ 
مليار دوالر, واكد رئيس هيئة النزاهة رئيس 
صندوق استرداد األموال املنهوبة عالء جواد 
ــترداد أموال  ــوة مهمة الس ــر خط ان املؤمت
ــل في ان يفضي الى  العراق معربا عن االم
الى خطوات إلعادة األموال املنهوبة,واشار 
ــة وتقف  ــدول تعد حاضن ــى ان بعض ال ال
عائقاً في إعادة األموال املنهوبة والعراق ما 
زال يعاني من عدم تعاون الدول في استرداد 
ــؤولني  ــه املهربة. وقال ان بعض املس اموال
ــتثمار  ــية لالس يلجأ الى ازدواجية اجلنس
ــة النيابية  ــة النزاه ــاد. وقالت جلن والفس
ــكلت جلنة  ــة ش ــان،إن احلكوم ــي البرمل ف
ــذه اللجنة عملت  ــاد، وه ملكافحة الفس
ــكل واضح وكبير،  ــام األولى بش خالل األي
ــرة األخيرة  ــالل الفت ــت خ ــا تراجع ولكنه
ــرى  ــية، إذ ج ــوط السياس ــبب الضغ بس
ــتى أنواع االتهامات لها، معبرة  توجيه ش

عن أملها باستمرار عملها، والتحقيق في 
ــاد املستشرية  قضايا أهم كملفات الفس
في بعض الوزارات– وأشارت إلى أن األموال 
ــام ٢٠٠٣ تقدر بألف  ــي صرفت بعد الع الت
ترليون دينار، وهي تشمل موازنات الوزارات 
ــغيلية واالستثمارية، إذ هدرت أموال  التش
ــال عن  ــد، فض ــا التعاق ــي قضاي ــة ف طائل
ــريا في أغلب  ــذي كان مستش ــاد ال الفس
ــوزارات  ــدت عليها ال ــي تعاق ــود الت العق
واحملافظات- وتابعت ”لم نلمس أي مشروع 
واضح مت استكماله في بغداد أو احملافظات، 
ــركات غير  ــت لش ــاريع أحيل ــب املش وأغل
ــوأ  ــا على أس ــل عليه ــة، ومت التعام رصين
العموالت، لذلك لم تنجز األعمال، وبقيت 
ــيطة، لكن لم  ــاريع بس االموال على مش
ــرق  ــتراتيجية كط ــاريع إس ــاهد مش نش
وجسور سريعة-ولفتت إلى تهريب بحدود 
٣٥٠ ترليون دينار خارج العراق خالل االعوام 
املاضية، وجميعها خالل ايصاالت وهمية- 
ــوال هربت بهذا االجتاه  وأكد أن ”أغلب األم
ــذه العموالت  ــر من ه ــارج العراق بكثي خ
التي كان يحصل عليها بعض املسؤولني,, 
ــة أدرجت،في  ــة األوروبي ــران املفوضي ويذك
ــي ٢٠٢٠ — العراق  ــام املاض ــن الع ــوز م مت
ــتان،  ــرى مثل أفغانس ــب دول أخ ــى جان إل
ــوريا، واليمن، وإيران وكوريا  وباكستان، وس
ــي  ــدول الت ــة ال ــن قائم ــمالية، ضم الش
تشكل مخاطر مالية على االحتاد األوروبي، 
بسبب قصور في مكافحة غسيل األموال 
ومتويل اإلرهاب – وتقول املفوضية األوروبية 
ــكل تهديدا كبيرا على  إن تلك الدول ”تش
النظام املالي لالحتاد ومبوجب قوانني االحتاد 
ــركات املالية  ــوك والش ــي، فإن البن األوروب
األخرى وشركات الضرائب، ملزمة بتدقيق 
أكثر تأنيا جتاه زبائنها الذين لهم تعامالت 
ــي القائمة.وطالب  ــة ف ــدول املدرج ــع ال م
ــراءات  ــك الدول إج ــي من تل ــاد االورب االحت
ــل األموال  ــة غس ــدف مكافح ــة به مهم
ــاب، وتخفيف اخملاطر املرتبطة  ومتويل اإلره
ــتثمار النيابية ،  بها. جلنة االقتصاد واالس
ــة من اخلطة  ــت إن «هناك مرحلة ثاني قال
العراقية،  ــتعلنها احلكومة  احلكومية س

ــة  ــأن مكافح ــة، بش ــام املقبل ــالل األي خ
ــخاص امللقى القبض  الفساد، وعدد األش
عليهم، والتقدم الذي حتقق في هذا اجملال، 
ــاون مع دول  ــة اجلديدة، بالتع ــع االنطالق م
ــة، مت االتفاق معها، خالل مؤمتر بغداد  عربي
ــي احلالي، ما  ــك املؤمتر الدول ــر، وكذل األخي
ــهد تقدماً  يعني أن املرحلة املقبلة، ستش
ــار».  احلكومة  ــراً، ونوعياً في هذا املس كبي
ــا واضحا وكبيرا في  احلالية حققت تقدم
هذا األمر، لكن املأزق احلقيقي هو استمرار 
تلك احلملة، بعد االنتخابات، وما تفرزه من 
ــرى»، مؤكداً  ــد تأتي بحكومة أخ نتائج، ق
ــأن أمتتة  ــيطلق بش ــر س ــروعاً آخ أن «مش
الكثير من النشاطات، املتعلقة باجلمارك، 
ــرادات الدولة، لقطع الطريق أم  وحتصيل إي
ــى اخلارج.أكد  ــب أموال إل ــر أو تهري أي تزوي
ــع التواصل  ــون، على مواق ــطاء عراقي نش
ــيني في  ــع السياس ــي، أن جمي االجتماع
ــي  ــاركوا ف ــات ش ــن كل املكون ــراق م الع
النهب والسرقات منذ عام ٢٠٠٣والنتيجة 
ــاهده اجلميع-  ــذي يش ــي ال ــار احلال االنهي
واضافوا إنه عندما تصرح النزاهة بحجم 
ــيء  األموال املهربة خارج العراق، فذلك ش
جيد، لكنها هل جترؤ على ذكر اسم واحد 
ــن حكموا العراق  ــن املهربني الكبار الذي م
ــام  ــدوا، أن النظ ــنني مضت؟وأك ــوال س ط
ــاته  ومؤسس ــه  أركان ــكل  ب ــي  السياس
ــة واألمنية والقضائية والرقابية؛  التنفيذي
ــاره وانهيار الدولة  أصبح يتفرج على انهي
ــف األرقام واإلحصاءات حول  معه، وتُكش
ــل هول صدمة  ــاد لرفع العتب وتقب الفس
ــراق  الع إن  ــوا  واضاف ــي,  احلتم ــار  االنهي
ــاً كبیراً في مجال  ــه ان يحرز تقدم بامكان
ــاب عن طریق  ــیل األموال ومتویل االره غس
ــنة  التطبيق الفعلي للقانون رقم ٣٩ لس
ــكل كبیر  ــذا القانون نظم بش ٢٠١٥ ، وه
ــیل  ــوال ومكافحة غس ــة نقل االم عملی
ــذة بيع  ــاء عمل ناف ــوال ، وكذلك انه االم
العملة عن طریق البنك املركزي العراقي – 
ــع رقابة صارمة على املصارف اخلاصة  ووض
ــبق  ــة األس ــة النزاه ــس هیئ ــر رئی , ويذك
القاضي رحیم العكیلي ان تهریب األموال 

ــارف فقط.  ــا املص ــع به ــن تضطل لم تك
ــب كانت متأل  ــي أن حقائ ــف العكیل ویضی
ــاورة، وأن دولة  ــى دول مج ــال وتذهب إل بامل
ــتخدم األموال العراقیة  كإیران كانت تس
ــا االقتصادیة  أزمته ــة  ــروقة ملواجه املس
ــاد القضاء  ــن فس ــي ع ــدث العكیل ویتح
العراقي فیقول إن ٢٥٠٠ قضیة غسل أموال 
ــئ على ذلك  ــاض عراقي، فكوف ــا ق أقفله
باملال وبإجازة ستة أشهر قضاها في ربوع 
ــد العكیلي ان اللجنة املالیة  لبنان , ویؤك
ــفت عن خسارة  في البرملان العراقي كش
البالد نحو ٣٦٠ ملیار دوالر، بسبب عملیات 
ــیل األموال، وانها جرت مدة  الفساد وغس
ــن عامي ٢٠٠٦  ــنوات في الفترة ما بی ٩ س
ــل األموال  ــم یقدم مكتب غس و٢٠١٤ ، ول
ــا، علما بأن  ــة واحدة للتحقیق فیه جریم
ــدات النفط ذهبت  ٥٥١ ملیار دوالر من عائ
ــه متت إزاحة  ــارج ,واختتم قائال ان ــى اخل إل
ــبیبي  ــنان الش محافظ البنك املركزي س
ــم  التحك ــیة  ــة سیاس ــنى لطبق لیتس
ــرف!! واكد  ــعر الص ــك والتالعب بس بالبن
محللون سياسيون ورجال االقتصاد واملال 
ــول وعائدية  ــى تعاون باص ــا نحتاج ال ,انن
ــوال املنهوبة، وهذه التوصيات لن  هذه االم
تتحقق الى واقع عملي اال بوجود تفاهمات 
ــية وتوافق وهذا غير موجود ,ونحن  سياس
ــات اقتصادية مع  ــة الى عقد صفق بحاج
الدول التي تستودع فيها االموال العراقية 
ــروط بوجود  ــة والى عامل زمني مش املهرب
ــجم مع القرار  ــة عراقية تنس ظروف بيئي
ــية واندماج  ــكلتنا ازدواجية اجلنس ومش
ــذه الدول  ــة باقتصاديات ه ــوال املهرب االم
ــى التعاون,  ــراق حتتاج ال ــن الع ــة م القريب
يجب أن ال يكون هناك أي مالذ آمن لألموال 
ــعر  ــرقات، ويجب أن ال يش ــة والس املنهوب
ــدون والسراق بأن هناك مأوى للمال  الفاس
ــدين أن  ــد وعلى الفاس ــروق من أي بل املس
ــتعود  ــوال س ــذه األم ــدا أن ه ــوا جي يدرك
ــال الوقت وبعدت  ــى أصحابها مهما ط إل
ــيواجهون القانون مبا  ــافة، وأنهم س املس

ارتكبت أيديهم من جرائم.

ــة   اجلمع ــوم  ي ــل  أربي ــي  ف ــد  عق
ــرا   مؤمت ــق٢٠٢١/٩/٢٤  املواف
ــا  دع ــترداد)،  واالس ــالم  بعنوان(الس
ــع الكيان  ــرون للتطبيع م فيه احلاض
ــور  بحض ــب  املغتص ــي  الصهيون
ــه  في ــا  ودع ــائرية،  عش ــخصيات  ش
ــام احلردان) رئيس صحوة  العراق  (وس

ــم  ــات ابراهي ــى (اتفاق ــام  ال االنضم
الدولية)) سيئة الصيت مع (اسرائيل). 
ــن احلكومة   ــا ومدويا م ــاء الرد قوي وج
العراقية والشعب العراقي وفعالياته 
ــائرية  والعش ــة  واملدني ــعبية  الش
ــمته  ــا القاطع  الى ماس ــن رفضه ع
ــة) التي  ــر القانوني ــات  غي (االجتماع
عقدتها   بعض الشخصيات  العراقية 
ــتان  ــل بأقليم كردس ــي مدينة أربي ف
ــعار التطبيع  ــراق والتي رفعت ش الع

ــت احلكومة في  ــرائيل)، وقال ــع (اس م
ــات ال  ــذه االجتماع ــا (أن ه ــان  له بي
ــدن العراقية  ــكان امل ــل أهالي وس متث
ــخصيات  العزيزة التي حتاول هذه الش
ــكانها ومتثل  ــم س بيأس احلديث بأس
ــا فقط ، فضال  ــارك به مواقف من ش
ــويش  على  عن كونها محاولة  للتش
الوضع العام ، وأحياء النبرة الطائفية  
ــتعداد كل مدن  ــل أس ــة في ظ املقيت
العراق خلوض أنتخابات نزيهة ، عادلة، 

ــات  ــع تطلع ــجاما م ــرة ، أنس ومبك
ــا  للمسار الوطني   شعبنا ، وتكريس
ــة على تبنيه ،  ــذي حرصت  احلكوم ال

واملسير فيه).
ــر أربيل  ــتنتاج:- ١.أن مؤمت ــل وأس حتلي
ــو ((بالون  ــرائيل) ه ــع مع (اس للتطبي
ــي  العراق ــعب  الش ــزاج  مل ــار))   أختب
للتطبيع مع (اسرائيل)، لكن املفاجأة 
أن الرئاسات الثالثة رئاسة اجلمهورية ، 
ومجلس الوزراء ، ومجلس النواب وكل 

ــي عبرت عن  ــعب العراق ــاف الش أطي
رفضها في بيانات واضحة وصريحة ال 
ــا على القاصي والداني هذا  لبس فيه
االمر ، وجددت موقفها جميعا الداعم 

للقضية  الفلسطينية.
٢.أن مؤمتر أربيل هو محاولة اسرائيلية 
ــتان العراق  للوقيعة  بني أقليم كردس
ــة املركزية في أطار محاوالت  واحلكوم
ــرائيل) خلق مشاكل وأزمات قبل  (اس
ــات العراقية النيابية املبكرة  االنتخاب

في٢٠٢١/١٠/١٠.
ــدول  ــدى ال ــريبات أن أح ــاك تس ٣.هن
ــرائيل) اخلليجية التي طبعت مع (اس

كانت حاضرة في التحضيرات االولية 
واللوجستية قبل عدة أشهر ، وتقدمي 
ــة له بدون  ــن وراعي ــوال للحاضري االم
ــمها ، وهذه معلومات خطيرة  ذكر أس
جدا فيما أذا تأكدت فهي تعتبر تدخال 
ــأن الداخلي العراقي  ــافرا في الش س
ــة منها اليقاع العراق   ومحاولة يائس

في مستنقع التطبيع.
ــني   مضام ــي  ف ــرق  خ ــو  ه ــر  ٤.املؤمت
ــني املرعية  ــتور العراقي والقوان الدس
ــع دولة  ــات م ــد العالق ــرم م ــي حت الت
االحتالل االسرائيلي وتعرض اخملالفني 

الى املساءلة القانونية.

* كاتب عراقي وأستاذ العالقات 
الدولية

ــأن كل حكومة  ــاالً أن نقول ب ــن اجم ميك
ــن؛ األول مصدر  ــن أمري ــام البد له م و نظ
ــه احلق في  ــن أين ل ــروعية مبعنى م املش
ــى  ــلّط عل ــاس و التس ــى الن ــم عل احلك
ــم و ثروات البلد، و بأي  رقابهم و مصائره
حق يتكلّم بأسم الدولة و الشعب؟  هذا 
ــميه أساس احلكم. اما األمر  ميكن أن نس
ــبب وجوده،  الثاني فهو غاية احلكم و س
ــدول  ــعوب و ال ــاج الش ــاذا حتت ــى مل مبعن
للحكومات و األنظمة السياسية؟ فيما 
يتعلّق باملشروعية هناك مصادر متعددة 
ــي، أو احلكم  ــا: األلهي أو الدين لها: أوله

ــي حكومات  ــا هو ف ــي، كم ــق األله باحل
ــم  ــني ع، فه ــة املعصوم ــاء و األئم األنبي
يحكمون بأسم اهللا اخلالق املدبر و املالك 
ــيء و الرازق بكل شيء لذلك فله  لكل ش
ــيء، ثم  املُلك و احلق بالوالية على كل ش
ــاده باحلكم  ــاءُ من عب نْ يش ل مَ ــو يخوّ ه
لتدبير شؤون اجملتمع البشري و التسلّط 
م  ــاس و التحكّ ــى أرواح و ممتلكات الن عل
بالثروات الطبيعية. الثاني: فهو البشري 
ــل امللوك  ــردي مث ــان األول؛ ف ــه نوع و في
ــم ميلكون  ــون أنه ع ــن يدّ ــرة الذي واألباط
ــق بالوالية و  ــم  احل ــاد فله ــالد و العب الب
ــعبي أو  ــوع الثاني هو الش ــم، والن احلك
الدميقراطي مبعنى تفويض الشعب لفئة 
ــرد للحكم و  ــة أو ف ــة أو مجموع أو طبق

تسيير أمور الدولة و تسليم الوالية لهم 
على رقاب ومصائر وثروات الناس. سنترك 
ــوك و األباطرة فهذا  احلديث عن والية املل
ــتحق في نظري  ــاس له و ال يس امرٌ ال أس
ــروعيته. أن لألول- ــة في مدى مش الكتاب
ــن اآليات و  ــائله م ــي أو األلهي- وس الدين
ــماوية  ــات واملعجزات والكتب الس البيّن
ــث على  ــي تبع ــة الت ــوص الديني والنص
ــى  ــن اهللا تعال ــا ع ــان بصدوره األطمئن
فيذعنُ لها الناس و تخضع رقابهم لتلك 
البيّنات واملعجزات ويسلّموا لها تسليما 
ــعبي أو  فيقبلوا باحلاكم الديني. أما الش
الدميقراطي فأساس مشروعيته هو رضا 
ــعب و تفويضه جملموعة من الناس-  الش
احلكومة- للتسلّط على ثروات و مقدرات 

الدولة وعلى ارواح وأموال وشؤون األفراد. 
يعني أساس املشروعية هو الرضا والقرار 
احلر للشعب بتسليط مجموعة معينة 
لتدير شؤونه. أن هذا النوع فيه ممارسات 
ــة،  ــكيل احلكوم ــار و تش ــات ألختي و آلي
ــل  مث ــة  الدميقراطي ــات  املمارس ــي  وه
اب  ــات أو مجالس نوّ ــات والبرملان األنتخاب
وممثلي الشعب، وطرق التصويت اخملتلفة 
والصحافة واالعالم مراقباً وراصداً لعمل 
ــة في األجتاه  ــداً لألم ــة، أو محشِ احلكوم
ــة صحيحاً. ــة احلاكم ــراه الطبق الذي ت

ــتَ نظرى هو  ــذي لف ــب  ال ــر الغري إن األم
ــي آية ٢٥ من  ــا وجدته في آية قرآنية ه م
ــلنا  ــد أرس ــول: ( لق ــد إذْ تق ــورة احلدي س
ــا معهم الكتاب  ــلنا بالبيّنات و أنزلن رس

ــط و أنزلنا  ــزان ليقوم الناس بالقس و املي
ــديد و منافع للناس  ــد فيه بأس ش احلدي
ــلَه بالغيب  ن ينصره ورس ــم اهللا مَ و ليعل
ــرح النظام  ــز) فهي تش ــوي عزي أن اهللا ق
السياسي الديني بثمان كلمات فقط: أن 
ل واألنبياء  اهللا تعالى هو الذي أرسلَ الرسُ
للناس، فمصدر املشروعية هو اهللا اخلالق 
ــهم فقط  ــلهم بأنفس املالك. ولم يرس
برغم طاقاتهم الفريدة ومهاراتهم التي 
ــدٌ من مجتمعاتهم،  ال يدانيهم فيها أح
ــات أي املعجزات  ــلهم باآليات البيّن أرس
ــكٍ  والدالئل الواضحات التي التدع أي ش
ــوي بأن هذا الشخص  لدى األنسان الس
ــه معصوم  ــى و أن ــن اهللا تعال ــلٌ م رسَ مُ
ــيان، و بذلك تطمئنُ  ــن كل خطأ و نس ع

ــخاص  ــاس ألتباع هؤالء األش ــوس الن نف
تارين من قبله تعالى ثم ال يجدون في  اخملُ
أنفسهم حرجاً ممّا يقضون ويصدرون من 
أوامر و لوائح. و بهذا قطع تعالى الطريق 
ــال به بأن يأتي بآية  ع لألتص دّ على كل مُ
ــة بحيث ال تدع  ــزة واضحة الدالل و معج
ــاهللا تعالى  ــه مرتبط ب ــكٌ في أن أدنى ش
ــالً، و في هذا أعظم رحمة للناس و به  فع
ــذي ينبغي أن ال يغيب عن  أيضاً املعيار ال
عي بأنه مرتبط  كل أنسان يواجه أحداً يدّ
ــكال،  ــكلٍ من األش ــى بأي ش ــاهللا تعال ب
ــه و أوامره  ــه يأخذ أحكام عٍ بأن ــدَّ أو أي مُ
ــدور األنبياء  صاً ل تقمّ ــى مُ ــن اهللا تعال ع
ــه  ــاً لنفس عي دّ ــني و مُ ــة املعصوم واألئم
ــم يترك  ــة لهم.ثم ل ــاً هي حصري حقوق

ــلَه ألمكاناتهم  ــى انبياءهُ و رُسُ اهللا تعال
ــبحانه  ــم يقف س ــدة، و ل ــة الفري الذاتي
ــا على أيديهم  ــد املعاجز التي يجريه عن
ــاب أو النصوص  ــم الكت ــزّلُ معه ــل ين ب
ــدي  ــني ي ــى ب ــة لتبق ــرعية احلاكم الش
ــوا من ضيائها نوراً ميشون  الناس يقتبس
ــكان آخر تلك  ــى هداه في حياتهم، ف عل
ــرمي.و لم يكتفِ تعالى  الكتب القرآن الك
بذلك، حباً بالبشريةِ و حتصيناً ملسيرتها 
ــاب و متلبّس  ــل كل آفاك و نصّ ــن تدخّ م
ــم امليزان، فباألضافة  بالدين، فأنزل معه
ــل البيّنة  ــزات الواضحة و الدالئ للمعج
ــزان. فما هو  ــة، أنزل املي و الكتب املقدس
امليزان؟ نكمل احلديث، أن شاء اهللا تعالى 

في احللقة القادمة.

زهراء الساعدي
ــاع العالم  ــاس في مختلف بق يختلف الن
ــتى  ــي ش ف ــاً،  ــراق خصوص والع ــاً،  عموم
القضايا والشؤون السياسية والعسكرية 
ــاة  ــؤون احلي ــن ش ــا م ــة وغيره واالقتصادي
ــالف  ــي، فاالخت ــر طبيع ــك ام ــة، وذل املهم
ــة اإللهية،  ــة إقتضتها احلكم ــنة كوني سُ
ــى خالف  ــول إل ــالف يتح ــذا االخت ــل ه ولع
ــزاع واالقتتال الدموي  ويصل إلى مرحلة الن
ــهُ في  ــذا ما نلتمس ــانٍ كثيرة، وه ــي أحي ف
ــا االجتماعية  ــة والقضاي ــا السياس قضاي
ــن غيرها،ومن الصعب  ــر م ــي البلدان اكث ف
ــد ويلتقي  ــال.. أن يتوح ــن من احمل ــم يك إن ل
ــى قضية  ــاس ويتفقون عل ــن الن ــني م مالي
ــني)  ــن_ قضية (االمام احلس ــة، ولك معين
ــوراء األزلية  ــة عاش ــالم وملحم عليه الس
ــي ارض كربالء  ــي خطها  ف ــرمدية الت الس
ــتثناء عن  قبل اكثر من ١٣٠٠ عام مثلت اس
ــذه القاعدة، ففي كل عام مبثل هذه األيام  ه
(ايام اربعينية االمام احلسني عليه السالم) 
ــف بقاع  ــاس من مختل ــع ماليني الن يجتم
ــني واخيه  ــد حرمي االمام احلس ــم عن العال
ــالم في  ــل العباس عليهما الس أبي الفض
ــة، تلك املاليني  ــف، كربالء املقدس ارض الط
التي تزداد عاماً بعد اخر، من الطبيعي انها 
تختلف في ارائها السياسية واالجتماعية 
وتوجهاتها وانتماءتها املناطقية واملذهبية 

ــتويات املعيشية  والقومية ولرمبا حتى املس
ــع حتت راية  ــا تتوحد وجتتم ــك،إال انه بِال ش
ــدة ما خلد  ــيني وقضيتهُ اخلال ــاء احلس اإلب
املنون،واملاليني التي جتتمع في كربالء ماهي 
ــن اعداد  ــض من فيض م ــير وغي ــزر يس إال ن
ــا، حتيي القضية  ــن لألرقام أن حتصيه الميك
ــة في  ــور مختلف ــكال وص ــينية بأش احلس
شمال االرض وجنوبها، شرقها وغربها، إذ ال 
تبقى بقعة من بقاع العالم سواء اإلسالمي 
ــتحضر قضية  ــالمي، إال وتس ــر اإلس أو غي
ــالم، تلك القضية التي  ــني عليه الس احلس

مست قلوب الناس واذابتها على الرغم من 
ــارة اخرى فأن  ــعبة، بعب اختالفاتهم املتش
ــد اجتازت حدود  ــالم ) ق قضيتهُ (عليه الس
املكان والزمان، واخترقت كل القارات والدول 
واملدن واالقاليم، واذابت  املسميات القومية 
ــا  ــي وعائها.ولرمب ــا ف ــة وصهرته والعنصري
يسأل سائل: ملاذا تُعد الثورة احلسينية ثورة 
الشموخ واإلباء_ ثورة الدم على السيف_ 
ــى الباطل_اكبر واعظم ثورة  ثورة احلق عل
ــدالً من ان  ــاذا ب ــاني؟! مل ــي التاريخ اإلنس ف
ــنونَ الغابرة وتتعرض  ــي طيات السَ تندثر ف

ــى في خضم  ــيان وتتالش ــال والنس لإلهم
حوادث التأريخ املتعاقبة جند إنها تشع ألقاً  
وتزداد تأثيراً في األجيال املتعاقبة عاماً بعد 
آخر؟، وتظهر بكل حيوية ونشاط من جديد 
وكأنها حتدث االن؟! اإلجابة واضحة وجلية، 
إنها ثورة العدل اإللهي، ثورة مؤيدة بنصر من 
اهللا تعالى، وإن لم يكن هذا النصر بالسيف 
ــكري فهو نصر باحلق، وبالدم  وبشكل عس
ــى الظالم،  ــوم عل ــيف، وباملظل ــى الس عل
ــة التي اصبحت  ــر بخلود تلك القضي ونص
ــمولية  مثاال يحتذى عبر كل االزمان.إنها ش

ــة  ــورة وعامليتها على مر العصور، قداس الث
القضية، واحقيتها، وعامليتها، وعمق صور 
التضحيات فيها جعل منها مناراً يُستضاء 
ــا قدوة  ــور وجعل قائده ــى مر العص ــهِ عل ب
ــى الظلم واملنكر  ــكل االحرار والثائرين عل ل
ــقبل،ودائما ما  ــر واملس ــي املاضي واحلاض ف
ــمع عبارة (كل يوم عاشوراء... وكل ارض  نس
كربالء) هذه العبارة تختصر وتلخص ماليني 
املفاهيم والعبارات في شرح وتفسير خلود 
ثورة االمام احلسني (عليه السالم) وفلسفة 

جتددها.
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نهاد الحديثي

* أ.د.جاسم يونس الحريري

السفري عبد الكريم طعمة مهدي كعب

األموال املهربة خارج البالد — صدمة االهنيار

مؤمتر أربيل للتطبيع مع ارسائيل .. هل أنقلب السحر عىل الساحر؟

يف التثقيف االنتخايب .. مرشوعية احلكومات و غاية األنظمة السياسية  

فلسفة جتدد القضية احلسينية وخلودها
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شركة غاز الشمال ش.ع
اعالن اِّـناقصة اِّـرقمة (٨ – ٢٠٢١) االعالن الثاني

تجهيز محامل خزن الرباميل
طلبية الشراء اِّـرقمة ٤٠٩ / ٢٠٢١

ضمن تخصيصات اِّـوازنة التشغيلية لسنة / ٢٠٢١
تبويب اِّـشروع ح / ٣٣١٢١٣

تعلن شركة غاز الشمال (شركة عامة) عن اِّـناقصة العامة والخاصة بـ(تجهيز 
محامل خزن الرباميل) وحسب الشروط واِّـواصفات اِّـذكورة َّـ اصل الطلب، 
ــركات التي تتوفر فيها شروط اِّـشاركة مراجعة امانة الصندوق َّـ  فعلى الش
الشركة الكائن على طريق كركوك / بيجي للحصول على الشروط واِّـواصفات 
مطبوعة على قرص (CD) لقاء مبلغ قدره (١٥٠٠٠٠) فقط مائة وخمسون 
ــاع للجنة فتح العروض  ــيتم عقد اجتم ــف دينار عراقي غري قابل للرد وس ال
ــقط حق  َّـ اليوم التالي لتاريخ الغلق وبحضور ممثلي اصحاب العروض ويس
اِّـتخلف عن الحضور َّـ االعرتاض بقرار اللجنة وتقدم العطاءات َّـ صندوق 
ــركة علما ان تاريخ غلق اِّـناقصة يوم  ــتعالمات الش العطاءات اِّـوجود َّـ اس
ــمية فيؤجل اُّـ  ــادف عطلة رس ــق ٢٠٢١/١٠/١٠ واذا ص ــد) اِّـواف (االح
ــع اجور االعالن علما  ــه ويتحمل من تحال عليه اِّـناقصة دف ــوم الذي يلي الي
ــرون  ان الكلفة التخمينية تقدر بمبلغ (١٢٤٠٠٠٠٠٠) مائة واربعة وعش
ــارات  ــيتم عقد اِّـؤتمر الخاص باالجابة على استفس مليون دينار عراقي وس
مقدمي العطاءات َّـ الساعة العاشرة من يوم (االحد) اِّـوافق ٢٠٢١/١٠/٣ 

وبحضور اِّـختصني وذلك َّـ استعالمات شركتنا.
معاون اِّـدير العام

مالحظة:ـ
١- يمكنكم االطالع على موقع شركتنا

ــل  التواص ــع  مواق ــى  عل  WEBSITE:www.ngc.oil.gov.iq  
االجتماعي.

ــات والتفاصيل  ــى اِّـواصف ــركتنا االطالع عل ــة ش ــاء مراجع ــم اثن ٢- يمكنك
موقعيا.

جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوت
رقم االضبارة : ٢٠٢١/١٢٦
التاريخ : ٢٠٢١/٩/٢٩

اُّـ / اِّـنفذ عليه / وسام عبد الرزاق عبد علي 

ــرطة الخلود اِّـرقم ٢١٢٢ َّـ  ــب كتاب مركز ش لقد تحقق لهذه اِّـديرية من جهة ذات اختصاص حس
ــول محل االقامة وليس لك  ــكري االول  انك مجه ــعار مختار منطقة الحي العس ٢٠٢١/٢/٢٣ و اش
ــادة (٢٧) من قانون التنفيذ  ــتناداً للم ــم او مؤقت او مختار يمكن اجراء التبليغ عليه , واس ــن دائ موط
ــر يوماً تبدأ من اليوم التالي  ــة عش تقرر تبليغك اعالنا بالحضور َّـ مديرية تنفيذ الكوت خالل خمس
ــر ِّـباشرة اِّـعامالت التنفيذية بحضورك وَّـ حالة عدم حضورك ستباشر هذه اِّـديرية باجراءات  للنش

التنفيذ الجربي وفق القانون.

اِّـنفذ العدل
علي رضا علي الخطاوي

اوصاف اِّـحرر:
(دين) حسب القرار اِّـرقم ٦٧٠/ب/٢٠٢٠ َّـ ٢٠٢٠/١٢/٢٤  الصادر من محكمة بداءة الكوت.

بغداد / البينة اجلديدة
ــة املصارف اخلاصة العراقية، اجتماعا  نظمت رابط
بني محافظ البنك املركزي العراقي مصطفى غالب 
ــارف واملدراء  ــس إدارة املص ــاء مجال ــف، ورؤس مخي
املفوضني، ملناقشة التطورات في القطاع املصرفي. 
ــب رئيس رابطة املصارف اخلاصة العراقية وديع  ورح
احلنظل، في بداية اجللسة، مبحافظ البنك املركزي 
ــاء  ــف، واحلاضرين من رؤس ــب مخي ــى غال مصطف
ــارف واملدراء املفوضني. من جهة  مجالس إدارة املص
ــزي، مصطفى  ــك املرك ــاد محافظ البن ــرى، اش أخ
ــارف  ــة املص ــا رابط ــي تبذله ــود الت ــب، باجله غال

اخلاصة في تطوير القطاع املصرفي ونشر اخلدمات 
ــن. وقال محافظ البنك  املصرفية في جميع االماك
ــاع، إن البنك املركزي العراقي  املركزي خالل االجتم
ــالن ضمن القوانني  ــاع املصرفي اخلاص، يعم والقط
والتعليمات الدولية، ملكافحة غسل األموال ومتويل 
ــزي يعمل على  ــيرا إلى أن البنك املرك اإلرهاب، مش
ــل البالد.  ــارف العاملة داخ ــع املص ــومي أداء جمي تق
ــة االندماج  ــك املركزي، بعملي ــاد محافظ البن وأش
ــاع املصرفي، بني  ــي القط ــت ف ــى التي حصل األول
ــالمي والعاصمة األولى، داعيا  مصرفي الدولي اإلس
ــن خدماتهم في األماكن  ــارف إلى التثقيف ع املص

ــال رئيس  ــا. بينما، ق ــات وغيره ــة واجلامع التجاري
ــع احلنظل، إن القطاع  ــة املصارف اخلاصة، ودي رابط
ــراته  ــهد مؤش املصرفي العراقي يوما بعد آخر، تش
ــة احلكيمة للبنك  ــتمرا، بسبب السياس منوا مس
ــة،  ــارف اخلاص ــا أن املص ــي، مضيف ــزي العراق املرك
ــى تطبيق  ــك املركزي عل ــراف البن ــل حتت اش تعم
ــوه  ــي. ون ــاع املصرف ــر القط ــتراتيجيته لتطوي اس
احلنظل إلى أن البنك املركزي العراقي يعمل جاهدا 
ــارف، من اجل زيادة  ــى توفير بيئة مالئمة للمص عل
ــا إلى جميع املواطنني،  فروعها وخدماتها ووصوله

بهدف زيادة نسبة الشمول املالي

رابطة املصارف اخلاصة تنظم اجتامعا بني حمافظ البنك املركزي 
ورؤساء جمالس إدارة املصارف

ذي قار / البينة اجلديدة
ــة للنهوض  ــد اخلفاجي، وضع خط ــار احم ــد محافظ ذي ق اك
ــروعاً  ــتوى اخلدمات في احملافظة فيما اعلن إدراج ١٦٣ مش مبس
ــار أحمد  ــح محافظ ذي ق ــار ذي قار.وأوض ــدوق إعم ــن صن ضم
ــة ، أن «احملافظة  ــة األنباء العراقي ــي حديث لوكال اخلفاجي، ف
ــاريع خدمية  ــم يتم تنفيذ مش ــال كبير، وأنه ل ــت من إهم عان
حقيقية في احملافظة خالل السنوات املاضية».ووصف احملافظ 
أن»أغلب املشاريع التي نفذت في احملافظة سابقاً ، هي مشاريع 
ــر جيدة» ، مضيفاً أن «إدارة احملافظة وضعت خطة للنهوض  غي
ــتوى اخلدمات على مختلف املستويات».وأشار  الى أنه «مت  مبس
ــركات  ــروعاً ضمن صندوق إعمار ذي قار، وأن الش إدراج ١٦٣ مش
باشرت حالياً بتنفيذ هذه املشاريع»، مؤكداً أن «معظم املشاريع 
ــالت ، إضافة  ــة مثل الطرق واملواص ــزت على البنى التحتي ترك

ــاري والكهرباء والتربية والصحة».ولفت  الى قطاعات املاء واجمل
ــركات بالعمل باملشاريع في مركز  ــرة الش احملافظ  الى «مباش
ــة لها ، وأن أغلب  ــة واألقضية والنواحي التابع مدينه الناصري
ــنوات يعود الى الوزارات املعنية  ــباب تلكؤ املشاريع منذ س أس
ــر تقاطع سوق الشيوخ ،  ــاريع، ومنها مجس بتنفيذ تلك املش
ــروع املتلكئ خالل الفترة  ــه من املؤمل أن يتم إجناز هذا املش وأن
ــر تقاطع سوق الشيوخ، تأخر  املقبلة».وتابع احملافظ أن «مجس
بسبب سوء تنفيذ الشركة املنفذة للمشروع ، فضالً عن تلكؤ 
العمل مبشروع مجاري الشطرة الكبير من قبل شركة عمراب 
ــطرة».  ــاكل عديدة في مدينة الش ــبب مبش اإليرانية الذي تس
ــفى  ــل جار أيضاً من أجل إجناز مستش ــد احملافظ أن «العم وأك
ــذ ، وأن خطة  ــوء التنفي ــبب س اجلبايش الذي بقي معطالً بس

إعمار محافظة ذي قار يتم متويلها من صندوق اإلعمار».

متابعة / البينة اجلديدة
ــبلي مؤخرا،  ــث وزير النقل ناصر الش بح
مع وفد تركي وزاري حركة التجارة والنقل 
بني البلدين، فيما شهد االجتماع اتفاقاً 
ــراع بتقدمي مخططات  ــاً على اإلس ثنائي
ــترك.وذكر بيان  ــككي املش التأهيل الس

ــني  ــل ناصر حس ــرُ النق ــوزارة ، أن «وزي لل
بندر الشبلي التقى وزير التجارة التركي 
ــفير التركي  ــت موش وكل من الس مهم
ــر التجارة  ــل وزي ــا كوناي ووكي ــي رض عل
ــل  ــور الوكي ــور كاي وبحض ــا ت ــا تون رض
الفني لوزارة النقل طالب بايش واملديرين 

ــاريع  ــكك واملش ــركات الس العامني لش
ــواء والنقل البري  ــة واالن واخلطوط اجلوي
ــاري والنقل  ــوا حركةَ التبادل التج وبحث
ــان، أن «اللقاء  ــني البلدين».وأضاف البي ب
جاء مكمالً لسلسلة لقاءات ومباحثات 
ــل  ــبل تفعي ــث س ــرت لبح ــبقة ج مس
ــني الطرفني منها  ــات املوقعة ب االتفاقي
تفعيل الترانزيت بني العراق وتركيا والربط 
ــككي بني ميناء الفاو الكبير وصوالً  الس
ــار إلى أن  الى فيش خابور في تركيا».وأش
 ATS) الشبلي تطرق الى موضوع اتفاقية»
ــني الطرفني  ــة ب ــاكل العالق TEAM) واملش

ــة وزير النقل على عقد  حيث متت موافق
ــاع مع اجلانب التركي للتوصل الى  اجتم
ــة للطرفني».وتابع البيان أن  حلول مرضي
ــام االجتماع  ــني خرجوا في خت «اجملتمع
ــراع بتقدمي  ــا االس ــات منه ــدة توصي بع
ــط  ــل الرب ــات لتأهي ــات والدراس اخملطط
ــراع باصدار تعليمات  ــككي واالس الس
ــة  العراقي ــة  اخلارجي ــام  وقي ــت  الترانزي
ــراق ضمن  ــال دخول الع ــراع الكم باالس

.«TIR

متابعة / البينة اجلديدة
ــعار الذهب، امس األربعاء، مع  ارتفعت أس
ــندات اخلزانة  ــف في عوائد س تراجع طفي
األمريكية، لكنها استقرت بالقرب من أدنى 
مستوياتها في سبعة أسابيع.وارتفع سعر 
الذهب الفوري ٠٫٤ باملئة إلى ١٧٤٠٫١٩ دوالراَ 
ــاعة ٠٣:٣٠ بتوقيت  ــول الس ــة بحل لألوقي
ــعار امس االول  ــت األس ــش. وتراجع جرينت

الثالثاء إلى أدنى مستوى لها منذ ١١ آب إلى 
األمريكية  العقود  دوالرًا.وارتفعت   ١٧٢٦٫١٩
اآلجلة للذهب ٠٫٢ باملئة إلى ١٧٤٠٫٥٠ دوالراً 
ــادي في بنك  ــر االقتص ــال اخلبي لألوقية.وق
OCBC HOWIE LEE: «ما تراه هذا الصباح هو 

ــي ... هناك حالة صعودية  مجرد ارتداد تقن
ــت احلالي». ــي الوق ا للذهب ف ــدً ــة ج قليل

ــندات اخلزانة  ــى الرغم من أن عوائد س وعل

ــية ألجل ١٠ سنوات قد  األمريكية القياس
تراجعت قليالً ، إال أنها استقرت فوق ١٫٥٪ 
ــوهد آخر مرة في حزيران  ، وهو مستوى ش
ــد ارتفعت  ــادن االخرى فق ــبة للمع بالنس
ــى ٢٢٫٥٢  ــل إل ــبة ٠٫٤٪ لتص ــة بنس الفض
دوالرًا لألوقية.وارتفع البالتني ٠٫٣ باملئة إلى 
٩٦٩٫٧٥ دوالرًا ، بينما زاد البالديوم ١٫١ باملئة 

إلى ١٨٩٦٫٢٣ دوالرًا.

نينوى / البينة اجلديدة
ــار املوصل، امس  ــار مط ــة العليا إلعم ــت اللجن أعلن
االربعاء ، إستكمال إجراءات القرض الفرنسي، اخلاص 
ــتوقع عقد العمل خالل  بتأهيل املطار، مؤكدةً أنها س
ــان أن اللجنة  ــام القادمة.وأوضحت اللجنة في بي األي

ــفير  ــل عقدت اجتماعا مع الس ــا إلعمار املوص العلي
ــث امللفات  ــران املدني وبح ــلطة الطي ــي وس الفرنس
ــل كافة املعوقات  ــة بإعمار مطار املوصل وتذلي اخلاص
ــي اعترضت الوصول الى االجراءات اخلاصة بإكمال  الت

اعمار مطار املوصل».

متابعة / البينة اجلديدة
ــفارة  ــال الس ــم باعم ــن القائ أعل
ــان  جي ــراق،  الع ــي  ف ــة  الصيني
فانغنينغ، أن حجم التبادل التجاري 
بني بالده والعراق بلغ ٣٠ مليار دوالر 
ــال فانغنينغ  ــالل العام ٢٠٢٠.وق خ
ــهر اب املاضي  ــان إن «في ش في بي
ــي والصيني  ــرى الرئيس العراق اج
مكاملة هاتفية جرى االتفاق خاللها 
حول سبل تعميق التعاون الثنائي 
ــق وتطوير  ــزام والطري ــاء احل في بن
ــتراتيجية  الس ــراكة  الش عالقات 
ــة الى حد أكبر». الصينية العراقي
ــاون في اطار  ــاف: «حصد التع وأض
ــازات مثمرة»،  ــزام والطريق انح احل
ــم التبادل  ــيراً الى «جتاوز حج مش

ــراق والصني ٣٠  ــني الع ــاري ب التج
ــام ٢٠٢٠».وأكد أن  مليار دوالر في ع
ــريك جتاري  ــث اكبر ش ــراق ثال «الع
ــيا  ــي منطقة غربي اس ــني ف للص
ــمالي افريقيا وثالث اكبر مورد  وش
ــه «يجري  ــط لها».ولفت الى أن نف
ــاري  والتج ــادي  االقتص ــاون  التع
ــتقر  مس ــكل  بش ــن  البلدي ــني  ب
ــارك  ــات اجلائحة وتش ــم تداعي رغ
ــاط في  الصينية بنش ــركات  الش
ــي قطاعات  ــار العراق ف اعادة اعم
ــاالت  واالتص ــاء  والكهرب ــة  الطاق
ــة  التحتي ــة  والبني ــة  والصناع
وغيرها اسهاما في تعزيز التنمية 
ــني  االقتصادية واالجتماعية وحتس

معيشة الشعب العراقي».

اخلفاجي: إدراج ١٦٣ مرشوعاً ضمن صندوق إعامر ذي قار

اتفاق عراقي - تركي عىل اإلرساع بتقديم خمططات 
التأهيل السككي بني البلدين

 الذهب يرتفع مع تراجع السندات األمريكية

جلنة اعامر املوصل : استكامل اجراءات القرض 
الفرنيس لتأهيل املطار

الصني: حجم التبادل التجاري مع العراق
 بلغ (٣٠)مليار دوالر يف(٢٠٢٠)
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أو  يصوِّب  أن  يريد  من  لكل  مكفول  الرَّد  حق  إن    

ح معلومة وردت في خبر أو مقال ويعتقد أن  يصحِّ

فيها جتنيا او مغالطة إذا رغب في ذلك، وإن ديدننا 

هو احترام الرأي والرأي اآلخر.

„zzzzzÁÊfih

(السنة السادسة عشرة) العدد (٣٧٣٠) - الخميس - ٣٠ - أيلول - ٢٠٢١

حداد عىل ارواح شهداء الوطن 

قبل أيام ومن على شاشة احدى القنوات الفضائية العراقية 
ــخصيات  اً باهتمام الى لقاء اجرته مع ثالث ش ــدّ نش كنت مُ
ــات  ــح لالنتخاب ــم املرش ــات، وه ــف االختصاص ــن مختل م
ــيخ صباح  ــزة اجلواهري والش ــي حم ــر النفط ــة اخلبي املقبل
ــور احللقة يدور  ــي، وكان مح ال التميم ــيدة عُ ــي والس الكنان
ــتقبل العملية السياسية  بشأن العملية االنتخابية ومس
ــة ان اخلبير  ــا من األمور األخرى، وما أثارني حد الدهش وغيره
ــدث بطريقة تثير عالمات  ــي حمزة اجلواهري كان يتح النفط
ــتفهام والتساؤالت، وذلك من خالل زجّ القضاء العراقي  االس
ــبب أو مبرر  ــتهجنة والتطاول عليه من دون س بطريقة مس
ــبيل  ــوى اطالق االتهامات البعيدة عن احلقيقة، وعلى س س
املثال انه قال بأن احملكمة االحتادية العليا جاءت بها األحزاب 
والقوى السياسية، وهذا غير صحيح ومجافٍ للحقيقة على 
االطالق، فالقضاء مستقل وال سلطان عليه اال بالقانون. ولم 
ــه احلال الى اطالق توصيفات من  ــف عند ذلك بل وصل ب يتوق
ــاء األعلى قد جاء الى منصبه  قبيل، ان رئيس مجلس القض
ــيد نوري  ــية كان وراءها الس ــي نتيجة توافقات سياس احلال
املالكي يوم كان رئيساً للوزراء خالل دورتني متتاليتني ونسي 
اجلواهري ان القاضي الدكتور فائق زيدان قد وصل الى منصبه 
ــطة كفاءته وخبرته املتراكمة وتدرجه الوظيفي حتى  بواس
ــة التمييز االحتادية  ــب ومن ثم رئيس محكم ــه الى نائ وصول
ــجاعته في اتخاذ القرارات  ــهد القاصي والداني له بش ويش
وسعيه الدؤوب الجل االرتقاء بالقضاء العراقي الى املستوى 
ــذا اخلبير النفطي بأنه  كر ه ــذي يليق به .. وبودنا هنا ان نذّ ال
م لنا رؤيته  كان حرياً به ان يتحدث في مجال اختصاصه ويقدّ
ــوالت التراخيص  ــا يتعلق بج ــأن الصناعة النفطية وم بش
ــتثمار الغاز وكذلك معاجلة مشكالت احلقول النفطية  واس
ــى غير ذلك من األمور التي تصب  ــتركة مع دول اجلوار، ال املش
ــه في امور  ــا أن يدسّ أنف ــة الوطنية، أم ــي خدمة املصلح ف
ــن اختصاصه فهو  ــت م تتعلق بالقضاء العراقي وهي ليس
ــى تضحيات  أمر مردود عليه، وعليه ان يعرف حدوده وأال ينس
القضاء العراقي التي قدمها خالل السنوات الـ (١٨) األخيرة 
ــهداء من القضاة وضعف هذا  ــرات من الش م العش حيث قدّ
العدد من اجلرحى، ولكن مسيرة القضاء العراقي لم تتوقف 
ــة وظل يواصل عمله رغم كل التحديات والصعاب ومن  حلظ
ــيرة القضاء العراقي اليوم فإنه يتوقف أمام  ــتعرض مس يس
ــاالت وامليادين حتى  ــزات في مختلف اجمل ــم هائل من املنج ك
ــة هو صمام األمان  ــل القضاء الى ان يكون بحق وحقيق وص
ــات. واخيراً  ــي يحتمي بها من أي تعدي ــعب واملظلة الت للش
الً أيها املتصيدون باملاء العكر وكفاكم رمي  اقول كفاكم تقوّ
كروا ان القضاء العراقي سيبقى تاجاً  السهام الطائشة، وتذّ
على الرؤوس ولن ينال منه املغرضون .. وحتية للقضاء العراقي 
وعلى رأسه القاضي الدكتور فائق زيدان وإلى مجلس القضاء 
ــعي  ــادة القضاة ملا يبذلونه من جهد وس ــى ولكل الس األعل

مشكور الرساء قيم العدل بني الناس .

صباح الشيخلي*

بال مجاملة
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د.كاظم اِّـقدادي

ــالفة  ــان صارت مثل س ــة البرمل قب
ــو قبيلتها الكبيرة  ام زيدان  .. تدع
ــائر موزعة  ــمل .. والعش جلمع الش

على االحزاب ، مثل النمل .
ــي البرملان.  ــذه هي احلالة  اآلن ف وه
ــاب .. ال فعل وال  ال نصاب وال احتس
ــمل وال مشلول،  وال  مفعول  .. ال ش
ــات تفتح  علة وال معلول .. ال جلس
.. وال اصوات تصدح .. حتى مطرقة 
ــع..  ــادت ترف ــا ع ــس م ــس اجملل رئي
ــة   ــبه فارغ ــرة ، ش ــة الكبي القاع
ــرة ، والقوانني معطلة  وهي مكفه
ــب  واغل  .. ــة  مؤجل ــات  واجللس  ..
ــوا عن بكرة  ــعب .. خرج نواب الش
ابيهم .. فغابوا  وتغيبوا .. من اجل 
ــي تضمن  ــة .. ك ــة) انتخابي (ركض
ــرقية  ــم عودة جديدة ، ال هي ش له
ــي غربية  .. داهمتهم  وعلى  ، وال ه

حني غرة، بحجة ان العراقي يعاني 
من الكآبة  املزرية .. فقرروا  ترويضه 
ــه  وترويح  ، ــة  الوهمي ــاريع  باملش
ــاب البهلوانية ، والصعادات  بااللع
 .. ــيطانية  الش ــد  واملوائ ــة..  الناري
ــة .. قرروا فيها  رفع  وبصحوة نيابي
الظلم واملعاناة .. عن شعب يعاني 
ــن الغالء .. ونقص في املاء .. وعلة  م
ــاء .. وحكومته عاجزة  ــي الكهرب ف
عن الوفاء . لهذا  فال بد من اصالح 
ــيد  ــرد امللل وعزف نش ــل .. وط اخلل

االمل .
ــدث ( الركضة )  ــادر  .. حت ــدرة ق وبق
البرملانية في الشوارع والساحات، 
ــوزع  وتت  .. ــالت  واحمل ــوت  البي ــي  ف
ــركات والعطاءات   ــاطات والب النش
السخية ، على املهاجرين واالنصار 
ــات واالمصار  ــع القصب .. في جمي
ــواب .. من  ــس الن ــول مجل ، ليتح
ــان  ــى  برمل ــريعي .. ال ــان  تش «برمل
خدمي»  . وعليه .. فخروج البرملاني 
ــي   ــب كفائ واج  .. ــارع   الش ــى  ال
ومطلب حياتي  .. لتقدمي  اخلدمات 
ــن مصلحة  ــه م ــا في ــة .. مب الفوري

وطنية ، للراعي والرعية .
ن ..  ــول البرملاني  احملصّ وهكذا يتح
ــن .. و من عضو  ــى برملاني محسّ ال
ــي  .. ومچس ــي  .. ومطف ــي  ( مغف
ــكر  ــط والس ــن الضغ ــي م )  يعان
والچاي.. والكولسترول ، واالنتربول.. 

ــوبرمان )  فيصبح .. خلفة  الى ( س
 .. ــة  بقذيف ــاول  ومق  .. ــة  وخليف  ،
فيأمر  بتبليط الشوارع .. وتنظيف 
 .. ــوالت  احمل ــب  ينص و   .. ــوارع  الك
 .. ــدات  للمول ــود  بالوق ــب  ويطال
ويتبرع   التموينية..  ويوزع احلصص 
ــات  والصوبات //   ــاث والبطاني باالث
ــزي الناخب ..  ــبيك لبيك .. عزي وش

انا عبد بني يديك .
طبعا .. كل هذا الكرم االنتخابي .. 
ــيارات الدولة ..  بفلوس الدولة وبس

وبحماية الدولة.
ــحة  املرش ــة  للطبيب  .. ــكرا  وش
التقية ، التي وعدت بفتح عيادتها  
ــكرا  ملعظم  ــا للرعية ..  وش مجان
ــحني من املؤلفة جيوبهم  ..  املرش

ــاحة  اهل التقوى والتقية ،  فالس
لكم وحدكم ، اما العلماء  واخلبراء  
ــكان لهم .. في  ــن الصفوة فال م م
ــاب  ــة اصح ــاج ،  وفخام ــة احل دول
ــطوة واملزاج  ــاج ، الى اهل الس الب
ــم ،  ــرت قلوبه ــن انفط ــن الذي .. م
وانكسرت خواطرهم ، على  البالد 
ــن كثرة االرامل  ــاد الكرام .. م والعب

وااليتام . 
ــى  املزيد  من   ــرا  ..  ندعوكم ال اخي
ــة ،  ــة ) االنتخابي ــالت ( الدعاب حم
ــات الترقيعية ،  وتقدمي املزيد  والهب
ــن  ــالء .. وبالده ــات الباق ــن وجب م
ــن  صرنا  ال منيز   ــر  .. ألننا  في زم احل
ــد ..  ــي الفاس ــه ، بني السياس في

والسياسي احلر  .

عبد الزهرة البياتي 

وجع يومي

* رئيس التحرير التنفيذي

أكدت اللجنة التحضيرية ملهرجان 
األربعاء،  امس  النسوية،  السينما 
ــاً خملرجات من  ــا تلقت ١٥ فيلم أنه
ــاركة  ــات للمش ــف احملافظ مختل
ارتفاع  ــت  ــان، فيما رجح باملهرج
ــاركة.وقال املدير  أعداد األفالم املش
الفني للمهرجان سعد العبد اهللا، 
ــان  ــة ملهرج التحضيري ــة  «اللجن
ــوية الثاني تلقت  ــينما النس الس
ــداد  بغ ــن  م ــات  ــاً، خملرج ١٥ فيلم

واحملافظات، على املوقع اإللكتروني 
للمهرجان».وأضاف أنه «من املؤمل 
ــارك في املهرجان مخرجات  أن تش
ــى»،  ــرة وديال ــف والبص ــن النج م
مرجحاً أن «تصل عدد األفالم التي 
ــان إلى ٢٥  ــي املهرج ــارك ف ستش
ــان  ــى أن «املهرج ــار إل فيلماً».وأش
ــس واجلمعة  ــيقام يومي اخلمي س
ــل،  املقب ــي  الثان ــرين  تش و٢٦   ٢٥
على قاعة مول بغداد في احلارثية، 
ــي  ــوم العامل ــاالت الي ــن احتف ضم

للعنف ضد املرأة».

متابعة/ البينة الجديدة
ــت»  «إندبندن ــة  صحيف ــادت  أف
ــا  مفاجئ ــال  عط ــأن  ب ــة  البريطاني
ــع «تويتر».وفوجئ بعض  ــرب موق ض
ــدم متكنهم  ــتخدمي املوقع بع مس
ــور واأللبومات وفتحها  من رؤية الص
ــت الذي لم  ــي الوق ــتعراضها ف واس
ــل  ــع تفاصي ــه إدارة املوق ــح في توض

ــة  الصحيف ــت  وقال ــل.  العط ــذا  ه
ــف عن  ــر» توق ــة إن «تويت البريطاني
العمل بشكل صحيح، وبدال من ذلك 
ــالة «خطأ». ــتخدمون رس يرى املس

ــتخدمني  وأضافت أن الكثير من املس
ظهرت لهم رسالة جاء فيها: «حدث 
ــق فهذا ليس  ــا، ولكن ال تقل خطأ م

خطأك.. لنجرب مجددا».

ــرة حترير جريدة (البينة اجلديدة)  تعزّي أس
ــر  ــس التحري ــل رئي ــها الزمي ــى رأس وعل
ــف بالغ برحيل  ــد الوهاب جبار) بأس (عب
الشخصية الوطنية واالجتماعية رئيس 
ــيد  ــادي العلوية الس ــة االدارية لن الهيئ
ــود وهو والد  ــة) بأجله املوع ــالح كمون (ف
ــيد مقداد والسيدين ممدوح  املرحوم الس
ــتقام الفاحتة على روحه  ومصطفى. وس
ــي الكرادة  ــع الزوية ف ــرة في جام الطاه
اعتباراً من اليوم اخلميس ٢٠٢١/٩/٣٠ وملدة 
يومني من الساعة (٣) عصراً الى الساعة 
ــاء. سائلني اهللا ان يتغمد الفقيد  (٦) مس
ــع رحمته ويسكنه فسيح  الراحل بواس

جناتهز وانا اهللا وانا اليه راجعون  .

ــهاد أبي االحرار  ــي كل عام حيث ذكرى اربعينية استش ف
ورمز البطولة والتضحية والفداء وااليثار ضد كل اساطني 
ــني  ــتبداد ,االمام احلس ــان والتجبر واالس ــم والطغي الظل
ــد املاليني من  ــالم ) يش ــن علي بن ابي طالب (عليه الس ب
ــب، الرحال  ــلمني واجان ــراق وخارجه عربا ومس داخل الع
ــهامة والذود عن قيم السماء  الى كربالء قبلة اإلباء والش
والدفاع البطولي عن الرسالة احملمدية السمحاء .. كربالء 
ــدم واالنتصار على  دة بال ــهادة املعمّ ــة والش ارض البطول
السيف.. كل عام يتدفق املاليني كشالل هادر صوب كربالء 
ــقا  ــن كل فج عميق حاملني في افئدتهم عش يأتونها م
ازليا ووالء يتجذر أليقونة الثورة ضد الباطل والفساد وكل 
ــتعبادهم .. مسيرة االربعينية  من يريدون اذالل العباد واس
ــم وطقوس لها في القلب وقع  عالمة فارقة إلحياء مراس
وفي الضمائر صدى وفي الروح جذوة تتأصل .. في كل عام 
ــود  ــع بانبهار واندهاش امام هذه احلش يقف العالم اجم
ــرية الزاحفة وهي تغذّ السير باندفاع وحماس رغم  البش
طول املسافات وتقلبات الطقس وهي تسعى ألن تنهل من 
معني الثورة احلسينية التي أصبحت ايقونة الثوار ومصدر 
الهام ألحرار في العالم حيثما كانوا على امتداد اخلارطة.. 
ــوبا على طائفة او ديانة او قومية  ــني محس لم يعد احلس
ــانيا بامتياز ومن يستعرض ما  او منطقة بل بات رمزا انس
ار والقادة واملصلحني في كل انحاء  ــفة والثوّ قاله الفالس
ــوف يتوقف امام تلك احلقيقة الساطعة وهي  العالم س
ان االمام احلسني هو مهماز الثورة ومحرّك الشعوب .. في 
كل عام تقف وسائل االعالم العربية والعاملية وهي تنقل 
مراسم االربعينية امام حزمة تساؤالت هي مثار االهتمام 
ــن اآلتني من كل  ــف لـ(١٧)مليونا من الزائري ــة .. كي صراح
ــيرة الطويلة؟  ــذا املس ــوا في ه ــوب ان ينتظم ــدب وص ح
ــداد الغفيرة رغم  ــتوعب تلك االع ــف لكربالء ان تس وكي
ــط ايقاع املاليني خالل  ــاحتها ؟وكيف يتم ضب صغر مس
مسيرتهم في الذهاب واالياب ؟ انها حقا معجزة تستحق 
ــات للزائرين على مدار االيام  ــوف عندها طويال .. خدم الوق
ــرب ومنام .. الناس تقف على  ــاعات من مأكل ومش والس
ــواب منزله  ــن فتح اب ــزوار وهناك م ــاق خلدمة ال ــدم وس ق
ــل بالقادمني ألن يتشرفوا باالستراحة او املنام في  ويتوس
ــل  منزله وهناك من يقدم االدوية والعالج وهناك من يغس
مالبس الزوار ويدلك اقدامهم املتورمة بكل ممنونية وهناك 
من يسهر على امن الزائرين من غدر الغادرين كل ذلك من 
ــالم .. ان (١٧) مليون  ــيرة املليونية بس اجل ان متضي املس
ــهال وان اي دولة في العالم مهما كانت  زائر ليس رقما س
ــة غير قادرة على  ــرية واخلدماتي امكانياتها املادية والبش
ــعة واحلجم..  ــة احتياجاتهم واجناح زيارة بهذه الس تلبي
ــاح الزيارة  ــد من اجل اجن ــكل الذين بذلوا اجله ــكرا ل فش
االربعينية التي نحتاجُ الن نستلهم منها الدروس والعبر 
ــتمد من وهج االمام احلسني(ع) كل  ونحتاج ايضا ألن نس
ــكال الظلم  ــر القوة والصمود في مواجهة كل اش عناص

والفساد املستشري في البالد.  
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