
شهدت بغداد و(٩) محافظات عراقية 
ــوم اجلمعة  ــوب ي ــط واجلن ــي الوس ف
املاضي ٢٥/ ١٠/ ٢٠١٩ تظاهرات شعبية 
ــروعة  غاضبة للمطالبة باحلقوق املش
التي اقرها الدستور العراقي ومحاربة 
الفساد والفاسدين تخللتها خروقات 
ــهداء وجرحى  بني  ــقوط ش امنية وس
ــن والقوات االمنية على حد  املتظاهري
ــواء بالرغم من التأكيدات الصادرة  س
ــلمي  من املراجع العليا بالتعامل الس
ــة  ــاب املرجعي ــن وخط ــع املتظاهري م
ــلمية  ــة العليا الذي اوصى بس الديني
ــى املمتلكات  ــاظ عل ــر واحلف التظاه
العامة واخلاصة وقد اعلنت املفوضية 
ــهاد (٣٠)  ــان استش في حقوق االنس
شخصاً وجرح (٢٣١٢) من املتظاهرين 
والقوات االمنية اضافة الى تضرر (٢٧) 
ــا ومقراً لالحزاب في (٥)  مبنى حكومي
محافظات عراقية وقد توزع الشهداء 
ــي بغداد و٩ في  ــكل التالي: (٨ ف بالش
ــار و٣ في البصرة  ــان و٩ في ذي ق ميس

ــا بخصوص  ــي املثنى) ام ــد ف وواح
ــرت مصادر عراقية  اجلرحى فقد ذك
ــق اآلتي: (١٤٣٩ في  انهم توزعوا وف
ــرة و١٥١ في  ــداد و٣٠١ في البص بغ
ــي  ــار و١١٢ ف ــي ذي ق ــى و٩٠ ف املثن
ــداد امس  ــهدت بغ ــة) وش الديواني
السبت حركة مرورية ضعيفة وسط 
استمرار اغالق (٣) جسور فيها هي 
اجلمهورية والسنك واالحرار املؤدية 
ــط بغداد  الى املنطقة اخلضراء وس
ــن التظاهرات  ــف م ــد يوم عاص بع
واعمال العنف وقد قام املتظاهرون 
ــر بنصب اخليام  ــاحة التحري في س
واعالن االعتصام املفتوح وقد اطلق 
ــوع امس ملنع  ــيل للدم ــاز املس الغ
ــر اجلمهورية  ــور محتجني جس عب
ــرطة بنقل  ــا قامت آليات الش فيم
املصابني بالغازات املسيلة للدموع 
الى املستشفيات في وقت اكد بيان 

ــائر مدينة الصدر رفضه  لشيوخ عش
ــدة لعمليات القتل واالعتداء على  بش
املتظاهرين والتلويح مبوقف حازم ازاء 
ــام رئيس مجلس  ــداء عليهم وق االعت
النواب محمد احللبوسي باجراء حوار 

ــاحة  ــني املتظاهرين في س ــوح ب مفت
ــاح امس  ــداد صب ــط بغ ــور وس النس
ــي املتظاهرين ان عصر  وابلغ احللبوس
ــيقودون  ــدأ وانهم س ــباب قد ابت الش

التغيير ويجتثون الفساد من العراق.
ــة  عراقي ــات  محافظ  (٥) ــهدت  وش

ــى حكوميا  ــى (٢٧) مبن ــداءات عل اعت
ــي  ــادي ف ــال القي ــزاب وق ــراً لالح ومق
ــم العبودي  ــق نعي ــل احل ــب اه عصائ
ــرض  ــار تع ــي ذي ق ــة ف ــر احلرك ان مق
ــلحة اخلفيفة  ــلح باالس لهجوم مس
ــكاكني ادى الى سقوط شهداء  والس

ــات  مجموع ان  ــاف  واض ــى  وجرح
ــر  مق ــت  هاجم ــرى  اخ ــلحة  مس
ــارة مركز  ــي مدينة العم ــب ف العصائ
ــان كما تعرض معاون  محافظة ميس
مدير مكتب املفوضية في ميسان الى 
ــع التظاهرات في  ــي مواق اطالق نار ف

وقت قالت وزارة الداخلية في بيان لها 
ــارها  ــرات انحرفت عن مس ان التظاه
ــررت  ــة ق ان احلكوم ــادر  ــرت مص وذك
ارسال افواج من مكافحة االرهاب الى 

احملافظات اجلنوبية.
ــه مت  صدور  ــة ان ــادر امني ــرت مص وذك
اوامر قبض بحق اشخاص اعتدوا على 
ــة واخلاصة  ــي واملمتلكات العام املبان
ــية وفي هذا  ــركات سياس ومقرات ح
ــوال في ذي  ــر التج ــدد اعلن حظ الص
ــل واملثنى  ــط وباب ــار والبصرة وواس ق
والديوانية ومت حظر التجوال في كربالء 
ــورات ايضاً  ــعار آخر.وفي التط الى اش
ــط  ــام املتظاهرون بنصب اخليام وس ق
ــاً  ــاً مفتوح ــني اعتصام ــالء معلن كرب
ــروعة وجدد  حلني حتقيق املطالب املش
ــر  ــاحات التظاه ــي س ــون ف املعتصم
ــتبقى  ــم س ــأن تظاهراته ــة ب اخملتلف
ــع ألي جهة  ــة وال تتب ــعبية وعفوي ش
ــب  جان ــروا  متظاه ــام  وق ــية  سياس
ــام املفتوح في  ــرخ باعالن االعتص الك

ساحة النسور وسط بغداد 

تتمة ص٣
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بغداد و(9) محافظات عراقية تشهد تظاهرات سلمية وحصيلة الضحايا (30) شهيداً و(2312) جريحاً من المتظاهرين والقوات االمنية

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

أسسها الراحل   رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

َّـ ٩ / ١١/ ٢٠٠٥ 
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كتب اِّـحرر السياسي

بغداد /
ــاة نهاية اخلدمة  ــرة بدفع مكأف ــة، عن املباش ــة التقاعد العام ــت هيئ اعلن
للعسكريني مع راتب تشرين الثاني املقبل.وقالت الهيئة انها ستباشر بدفع 
مكأفاة نهاية اخلدمة للعسكريني من منتسبي اجليش العراقي السابق مع 

راتب شهر تشرين الثاني ٢٠١٩.
 واضافت انه سيتم توزيعها من خالل منافذ الدفع االلكتروني. واعلنت وزارة 
املالية، عن اضافة ٤٠٠ مليار دينار لصرف مكأفاة نهاية اخلدمة للمتقاعدين 

املدنيني والعسكريني.
ــد الوطنية الى  ــة هيئة التقاع ــؤون احمللي ــياق ذاته دعا محرر الش ــي الس وف
الشروع فوراً بصرف مكافأة نهاية اخلدمة للمتقاعدين الذين ظلمهم قانون 
ــنة ٢٠١٤ والذي لم ينفذ بأثر رجعي ما حال دون حصول  التقاعد رقم (٩) لس
ــيما الذين احيلوا للتقاعد  ــن على مكافأة نهاية اخلدمة الس آالف املتقاعدي

قبل نفاذه.

َّـ الهدف

ــدي النصح  ــبة كنا نقول ونس ــابقة وفي اكثر من مناس ــي مقاالت س ف
ــارع وما يدور في قلب وذهن املواطن العراقي  كوننا االقرب الى نبض الش
ــجاعة  ــؤولية ان يكون اكثر جرأة وش ــؤول املتصدي للمس بأن على املس
ــن حاالت وظواهر  ــعبه فيما مايدور ويجري في محيطه م ــف ش ليكاش
ــى دراية مبا  ــعب عل ــذه املصارحة ان جتعل الش ــأن ه ــات ألن من ش وحتدي
ــؤول وهو ميارس وظيفته العليا او عندما يتخذ قراراته جتاه  يواجهه املس

موضوعات تتعلق مبصير وطن وشعب.
ــؤولني يحجمون عن ذكر احلقيقة  ــف له ان الكثير من املس لكن مايؤس
ــأزق الذي هو  ــرف حقيقة امل ــا وال يع ــعب يتحامل عليه ــل الش مايجع
ــاك حتديات جد خطيرة  ــوم مرحلة صعبة وهن ــه.. ان البالد تعيش الي في

ــع بها الى  ــف بها وتدف قد تعص
ــم يتدارك  ــحيقة ما ل ــة س هاوي
ــر ويتناخوا  ــالء حجم اخلط العق
ــروه الذي ال  ــادي حصول املك لتف

نريد حصوله نهائياً.
لقد طلبنا مراراً بقرارات شجاعة 
وفورية تنهي هذا التباين الفاحش 
ــه  ــرف ومدخول ــؤول مت ــني مس ب
ــتوىً  ــهري في مس ــه الش او راتب
ــيط او  ــالٍ جداً وبني موظف بس ع
ــه الـ(٤٠٠)  ــد اليتجاوز راتب متقاع

ــن خاللها توفير  ــاليب ميكن م ــائل واس ــار وقلناها ان هناك وس ــف دين ال
ــا تتمثل بتخفيض رواتب كبار  ــوال الالزمة خلزينة الدولة وواحدة منه االم
ــيوفر  ــى النصف وان قراراً كهذا اذا ما طبق فعالً س ــؤولني والنواب ال املس
ــن العمل او على االقل  ــوالً مالياً يكفي لتعيني آالف العاطلني ع لنا مدخ
بناء مصانع ومعامل ومشاريع الستيعاب االيدي العاملة في العراق.. كما 
نتمنى من السيد رئيس الوزراء ان يكشف لنا اجلهات التي تقيده وجتعله 
ــر في ذلك هو الشعب  ــكوت عن ذلك فإن اخلاس ــير امالءاتها اما الس اس
ــه او يتعرف على اجلهات  ــذي يريد معرفة احلقائق كاملة ويتأكد بنفس ال
ــة.. ترى هل  ــام ملصاحلها اخلاص ــادر املال الع ــف الدولة وتص ــي تختط الت

سنسمع عن اشياء تطيح بكل اوراق التوت التي تستر العورات أم ال؟!

* رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

@aÏ–ëb◊@NNÚÓ„bq@Òäfl
@“ä»Ó€@k»í€a
Ú‘Ó‘ßa

 نتمنى من السيد 
رئيس الوزراء ان 
يكشف لنا الجهات 
التي تقيده وتجعله 
اسري امالءاتها

عبد الوهاب جبار
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اِّـتظاهرون السلميون الحقيقيون يعربون عن عالقتهم الرائعة مع القوات االمنية 

بغداد / 
ــى  عل ــراق  الع ــش  يعي ــا  بينم
مفترق طرق.. اثبت البرملان بأنه 
ــعب في  ــي واد والش ــش ف يعي
ــة  ــر حيث تأجلت اجللس واد آخ
التي كان مقرراً لها امس لعدم 
والناجم اصالً  النصاب  اكتمال 
ــن النواب  ــرات م ــن ان العش م
ــعب ال من  ــم امر الش ال يعنيه
ــد  ــد.. وتؤك ــن بعي ــب وال م قري
ــة اجلديدة» ان  ــادر لـ»البين مص
ــدم حضور  ــرروا ع ــر ق ــاً كث نواب
ــاوف تتنابهم  ــة اصالً خمل اجللس
ــعبية  الش ــرات  التظاه ــراء  ج
ــراً من النواب  الغاضبة وان كثي
ــم للذهاب  ــوا امتعته قد حزم
الى بيوتهم في احملافظات.وكان 

املقرر ان تناقش جلسة البرملان 
ــن  املتظاهري ــب  مطال ــس  ام
ــرات التي  ــى خلفية التظاه عل
شهدتها بغداد و(٩) محافظات 

ولكن يبدو ان كالم الليل ميحوه 
النهار.على صعيد ذي صلة قال 
ــعدون الالمي  ــي س ــب عل النائ
ــة  ــل الغائبة عن جلس ان الكت

ــؤولية  املس ــل  تتحم ــان  البرمل
ــال النصاب وان  ــدم اكتم عن ع
احللبوسي قد غادر اجللسة من 

دون جاكيت للسبب اعاله.

في وطن على مفترق طرق.. «البرلمان» يتنصل عن مسؤوليته تجاه الشعب 

ÚÓ€Î˚éΩa@›‡znm@ÚjˆbÃ€a@›nÿ€aÎ@HoÓ◊bu@ÊÎÖ@Âfl@I@Úé‹¶a@âÖbÃÌ@ÔçÏj‹ßaÎ

بغداد / 
ــتركة، امس السبت،  اعلنت قيادة العمليات املش
ــتتعامل مع قاتلي املتظاهرين بحزم وقوة  انها س
ــت القيادة  ــة االرهاب.وقال ــون مكافح ــا لقان وفق
ــالد تظاهرات  ــهد فيه الب انه في الوقت الذي تش
للمطالبة باحلقوق التي كفلها الدستور العراقي، 
ــتغل البعض هذه التظاهرات وعمل على  فقد اس
ــرق املمتلكات  ــة اخرين وح ــل املواطنني وإصاب قت
ــا، دون أي واعز من ضمير .  ــة واخلاصة ونهبه العام
واضافت ان قواتنا االمنية البطلة بجميع صنوفها 
ــني بحزم وفقاً  ــتتعامل مع هؤالء اخملربني اجملرم س

ــون مكافحة اإلرهاب، معتبرة هذه التصرفات  لقان
غير القانونية جرمية يجب التعامل الفوري معها 

بشكل ميداني وعاجل.
وحذرت القيادة من العبث بأمن املواطنني وسيكون 
ــؤالء الذين ال ميتون  ــراءات صارمة بحق ه هناك إج
للمتظاهرين السلميني بصلة، داعية املتظاهرين 
ــماح لهم بالتواجد  الى التبليغ عنهم وعدم الس
في صفوفهم.واكدت ان األجهزة األمنية ستكون 
ــيف القاطع  ــعب العراقي الس ــا عهدها الش كم

ضد اإلرهاب واجملرمني.

@Ô‹mb”@…fl@›flb»n‰ç@Z@Ú◊6íΩa@pbÓ‹‡»€a
lbÁâ¸a@Úzœbÿfl@ÊÏ„b‘€@b‘œÎ@ÂÌäÁbƒnΩa

بغداد / 
ــاء  القض ــس  مجل ــن  أعل
االعلى،اتخاذه اجراءات استثنائية 
ــي  ــاد ف ــة الفس ــأن مكافح بش
ــالد. وقال اجمللس إنه على ضوء  الب
ما يجري من احداث وبعد املداولة 
ــاع الطارئ  ــة واالجتم اإللكتروني
ــاء  القض ــس  مجل ــس  رئي ــني  ب
ــس  مجل ــاء  أعض ــع  م ــى  االعل
ــل  توص ــد  فق ــى  األعل ــاء  القض
ــى احملكمة  ــى اإليعاز إل اجمللس إل
املركزية ملكافحة الفساد باتخاذ 

بإصدار  ــتثنائية  االس ــراءات  اإلج
املتهمني  ــق  بح القبض  مذكرات 
ــن  ضم ــم  قضاياه ــة  الداخل
اختصاص احملكمة ومنع سفرهم 
ــات التنفيذية  ــى اجله واإليعاز إل
بذلك.واضاف كما يعلن اجمللس ان 
ــة الفقرة ٢ من قانون  املادة الثاني
النافذ تنص  ــاب  ــة اإلره مكافح
على ان يعد من األفعال االرهابية 
والتهديد على  ــف  بالعن {العمل 
ــرار عن عمد  ــالف أو أض هدم أو ات
ــالك عامة أو مصالح  مباني أو ام

ــات أو هيئات  حكومية أو مؤسس
حكومية أو دوائر الدولة والقطاع 
ــق العامة} كذلك  اخلاص أو املراف
ــن املادة  ــب الفقرة ٥ م يعد مبوج
ــال ارهابيا  ــورة عم ــة املذك الثاني
ــلحة النارية  ــدي باألس ــن يعت م
ــرطة  ــى دوائر للجيش أو للش عل
أو الدوائر األمنية او االعتداء على 
الوطنية  ــكرية  العس القطعات 
ــب عليها  ــذه اجلرائم يعاق وان ه
ــون  قان ــق  وف ــدام  باإلع ــون  القان

مكافحة اإلرهاب.

@ä–é€a@Âfl@Öbéœ@bÌbö‘i@¥‡Ënfl@…‰π@ıbö‘€a
@paıaäu¸a@áb•bi@ÚÌå◊äΩa@Ú‡ÿ0a@ÈuÏÌÎ
·Ë‘°@új”@paä◊àfl@âaÜïhi@ÚÓˆb‰rnç¸a

   بغداد / 
ــبت،  اكدت احملكمة االحتادية العليا، امس الس
ــددت على عدم  دعمها ملطالب املتظاهرين، وش
ــرون عن حقهم  ــني وهم يعب ــاس باملواطن املس
ــتوري.وقال املتحدث الرسمي للمحكمة  الدس
ــة االحتادية العليا  ــاموك، ، ان احملكم اياس الس
ــتورية والقانونية  تؤكد دعمها للمطالب الدس

ــتوري  ــن، وتؤكد على حقهم الدس للمتظاهري
ــات العامة مبا فيها  في االحتجاج، وصون احلري
ــاموك ان  ــن الراي.واضاف الس ــر ع ــق التعبي ح
ــاس باملواطنني  ــدد على عدم املس احملكمة تش
ــياقات  ــن مطالبهم وفق الس ــرون ع ــم يعب وه
ــالك العامة  ــدم التعرض لالم ــتورية، وع الدس

واخلاصة النها ملك الشعب.

@ÂÌäÁbƒnΩa@k€b�fl@·«Üm@ÚÌÖb§¸a@Ú‡ÿ0a
·Ëi@êbéΩa@‚Ü«@Û‹«@ÖÜímÎ

    اعلنت رئاسة مجلس النواب 
ــن،  يوم امس  ــابق م في وقت س
ــا اجتماعاً  ــبت، عن عقده الس
لبحث آخر تطورات التظاهرات 
ــا  ــالد، فيم ــهدها الب ــي تش الت
ــار مصدر   إلى أنه مت تدارس  اش
إيقاف عمل مجالس احملافظات 
ــي واجملالس  ــة والنواح واألقضي
ــى أحكام  ــتنادا إل ــة اس البلدي

ــون احملافظات  ــادة (٤) من قان امل
ــي إقليم رقم  ــر املنتظمة ف غي
(٢١) لسنة ٢٠٠٨ املعدل، بطلب 
ــة القانونية  ــت به اللجن تقدم
مشفوعا بتواقيع أكثر من ثلث 
ــواب، وعمال  الن أعضاء مجلس 
باملادة (٢٠) من قانون احملافظات 
ــة بإقليم، على ان  غير املنتظم
ــراءات القانونية  ــق االج يتم وف

اخلاصة بذلك.

@Ô„bΩäi@âaä”@ÚÃÓï@NNÚ‘ÓqÏ€bi@äí‰m@H@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@I
pbƒœb0a@è€b©@›y@Êdíi

النجف االشرف / 
ــدري  الص ــار  التي ــم  زعي ــب  طال
ــس االول اجلمعة  ــدر ام ــدى الص مقت
ــن املرافق  ــة وغيرها م اجلهات الطبي
ــدم تعطيل عملها خالل  الضرورية ع

التظاهرات.
وقد وجه الصدر نائبه اجلهادي بالتدخل 
ــى املتظاهرين. وقال  اذا مت االعتداء عل
انه في حال االعتداء على املتظاهرين 
ــة القيام  ــس اجلمهوري ــان على رئي ف

بالسياقات القانونية الالزمة.

@ıaÜn«¸a@fiby@ø@ZâÜñ€a
@èÓˆâ@Û‹»œ@ÂÌäÁbƒnΩa@Û‹«
�b„Ï„b”@›ÅÜn€a@ÚÌâÏË‡¶a

َّـ الليلة الظلماء يفتقد النواب .. اقبض من دبش
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رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

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

أسسها الراحل  

بغداد / البينة الجديدة 
ــالف الوطنية، اياد  دعا رئيس إئت
ــكيل حكومة  ــى تش ــالوي، ال ع
ــفاً عن موقفه من  مصغرة كاش
الوزراء  ــس  ــتقالة رئي دعوات اس
ــبب األزمة  عادل عبد املهدي بس
ــي  ــرات الت ــية والتظاه السياس
ــهدها البالد. وقال عالوي في  تش
برنامج {كالوس} الذي بثته قناة 
ــاء امس  ــرات الفضائية مس الف
«عبد املهدي لم يطرح االستقالة 
ــتقالته ملنع  ونحن لسنا مع اس

ــي إدارة  ــر ف ــراغ كبي ــول ف حص
ــخصاً على  الدولة، وهناك ٥٠ ش
ــس منهم- يريدون  األقل – هو لي
الوزراء». وأضاف «نواجه  ــة  رئاس
ــية  حتوالً أمام العملية السياس
ــمأز منها والتعامل  والشارع اش
االخير مع املتظاهرين السلميني 
ومطالبهم سياسية واقتصادية 
ــة عبد  ــع من حكوم ــا نتوق وكن
ــراءات أكثر جدية في  املهدي اج
ــالوي الى  ــت ع ــات». ولف التعيين
ــاكل  ــدي ورث مش ــد امله ان «عب

ضخمة من احلكومات السابقة 
ــام  والنظ ــي  يعان ــعب  والش
ــبب  ــدأ يتآكل بس ــي ب السياس
التفرد باحلكومة والقرار وتفشي 
ــاد وتردي اخلدمات». منوهاً  الفس
ــي ٢٠١٨  ــات ف ــى ان «االنتخاب ال
ــد ٢٠٠٣».  ــوأ بع مزرية وهي األس
ــام  ــى ان «إته ــالوي عل ــدد ع وش
مرفوض  ــة  بالعمال ــن  املتظاهري
ــب اتهامهم  ــأ كبير والغري وخط
ــفارات خارجية».  ــاط بس باالرتب
ــل  كت ــاركة  «مش ان  ــد  واك

سياسية بالتظاهرات جتيير لها 
ــا الى ان  ــر خاطئ». منوه وهو أم
ــدول العربية  ــي ال ــرات ف التظاه
ــودان  كلبنان اجلزائر وقبلها الس
خرجت مبشتركات واحدة محذراً 
ــه كارثة  ــد يواج ــن ان لبنان ق م
ــد يتحمل  ــاد وق ــرة باالقتص كبي
ــل ضربة اقتصادية  العراق يتحم
ــق  ــني ان القل ــان. وب ــالف لبن بخ
ــن يركب  ــاالت هو م ــن ٣ احتم م
ــاءة  ــة وتزوير النتائج واالس املوج
ــذي يجب  ال الوطني  ــاد  لالقتص
ــرورة  وض ــرات  بالتظاه ــا  جتنبه
ــلمية التظاهرات ويجب ان ال  س
ــذه التظاهرات ويجب ان  تقمع ه
ال نكرر ما فعله النظام السابق.
وأضاف عالوي ان نتائج تقرير جلنة 
ــة لم  ــق احلكومي ــي احلقائ تقص
ــها من وزير  تكن دقيقة وان ترأس
ــط ليس من اختصاصه  التخطي
وما حصل في التظاهرات مجزرة 
التحقيق مبهمة وهناك  ونتائج 
ــي نتائج التحقيق، من  تضارب ف
أصدر أوامر باطالق النار عليهم؟ 
ــاء  القض ــرك  يتح ــم  ل ــاذا  ومل
ان  ــا  ــق كم التحقي ــة  ــي بداي ف
ــة التحقيقية لم تتعرض  اللجن

للقناص.

بغداد / البينة الجديدة 
ــى، عن اتخاذه إجراءات  اعلن مجلس القضاء االعل
ــاد، فيما اشار  ــأن مكافحة الفس ــتثنائية بش اس
ــى دوائر  ــلحة النارية عل ــدي باألس ــى ان من يعت ال
ــون باإلعدام وفق  ــة جرائم يعاقب عليها القان أمني
قانون مكافحة اإلرهاب. وقال اجمللس انه على ضوء 
ــة اإللكترونية  ــد املداول ــداث وبع ــري من اح ما يج
ــس مجلس القضاء  ــاع الطارئ توصل رئي واالجتم
ــاء األعلى إلى  ــس القض ــاء مجل ــى مع أعض االعل
اإليعاز للمحكمة املركزية ملكافحة الفساد باتخاذ 
ــرات القبض  ــتثنائية بإصدار مذك ــراءات االس اإلج
بحق املتهمني الداخلة قضاياهم ضمن اختصاص 
ــات  ــى اجله ــاز إل ــفرهم واإليع ــع س ــة ومن احملكم
ــادة الثانية الفقرة  ــك. واضاف ان امل ــة بذل التنفيذي
ــة اإلرهاب النافذ تنص على ان  ٢ من قانون مكافح
يعد من األفعال االرهابية (العمل بالعنف والتهديد 
ــى هدم أو اتالف أو إضرار عن عمد مباني أو امالك  عل
ــات أو هيئات  ــة أو مصالح حكومية أو موسس عام
ــة والقطاع اخلاص أو املرافق  حكومية أو دوائر الدول
العامة). وتابع كذلك يعد مبوجب الفقرة ٥ من املادة 
الثانية املذكورة عمال ارهابيا من يعتدي باألسلحة 
ــرطة أو الدوائر  ــر للجيش أو للش ــة على دوائ الناري
ــكرية  ــى القطعات العس ــداء عل ــة او االعت األمني
ــب عليها القانون  ــذه اجلرائم يعاق الوطنية) وان ه

باإلعدام وفق قانون مكافحة اإلرهاب.

بغداد / البينة الجديدة 
ــداث التي رافقت  ــن املوقف العام جململ االح ــبت، ع ــت وزارة الداخلية، امس الس أعلن
التظاهرات التي شهدتها العاصمة بغداد وتسع محافظات أخرى، فيما اكدت سقوط 
ــات ومقرات القوى  ــهداء واجلرحى نتيجة الصدامات مع حمايات املؤسس عدد من الش
ــية. وقال الناطق باسم الوزارة العميد خالد احملنا، في الوقت الذي تشيد فيه  السياس
ــة الدينية العليا بتوجيهاتها القيمة  ــة باملوقف األبوي الكبير للمرجعي وزارة الداخلي
ــتور  ــلمي كفله الدس ــد وزارة الداخلية إن حق التظاهر الس ــي خطبة اجلمعة، تؤك ف
ــي والقوانني العراقية النافذة مبا يؤمن حفظ أرواح املواطنني وعدم االعتداء على  العراق
املمتلكات العامة واخلاصة، حيث قامت هذا اليوم عدة تظاهرات في بغداد واحملافظات. 
وأضاف احملنا، نود أن نبني املوقف العام عن مجمل األحداث، حيث قامت القوات األمنية 
ــط عال للنفس،  ــؤولية وضب ــة املتظاهرين ومواقع التظاهرات بكل مس ــني حماي بتأم

وذلك بعدم استخدام السالح الناري أو القوة املفرطة جتاه املتظاهرين إطالقا.

بغداد / البينة الجديدة 
ــام للقوات  ل القائد الع ــوّ خ

املسلحة عادل عبد املهدي، 
احملافظني سلطة فرض حظر 

محافظاتهم. ــي  ف التجوال 
وقال مصدر، إن القائد العام 

للقوات املسلحة عادل عبد 
ل احملافظني سلطة  املهدي خوّ
ــر التجوال الكلي  فرض حظ
ــي محافظاتهم. أو اجلزئي ف
ــت محافظات البصرة  وأعلن
وذي قار واملثنى وواسط، فرض 
ــي مدنها،  ــر التجوال ف حظ
ــداد املتظاهرين  بعد تزايد أع
ــهدت  وش ــرة.  كبي ــورة  بص
ــن احملافظات،  ــداد وعدد م بغ
ــدة،  حاش ــات  احتجاج
ــات  باالصالح ــة  للمطالب
ــة  البطال ــى  عل ــاء  والقض
ــا  ــاد، فيم ــة الفس ومكافح
ــهداء  ــدد من الش ــقط ع س

واملصابني خالل التظاهرات.

وفيق السامرائي 
ــوا املطالب  ــر وضع ــى اخلط ــوا ال انتبه
ــن املعانني موضع  ــة للمتظاهري العادل
ــورا) ملنع االنزالق في  التنفيذ الفوري (ف
ــزام التام  ــع االلت ــوب، وعلى اجلمي اجلن
ــيء  ــلمي. وقبل كل ش ــلوك الس بالس
ــاء البرملان  ــون كافة أعض ــب أن يك يج
ــتنفرين حلضور اجتماعات (دائمة)  مس
ــرارات  ق ــم  منك ــمع  نس أن  ــرض  ويفت
ــتويات  ــالح متتالية على أعلى مس اص

ــؤولية  ــتوى مس ــام وهيكله مبس النظ
ــا العراق منذ قرون.  أخطر أحداث مير به
ــداء العراق في  ــا جنح املغرضون أع اذا م
ــرات االصالحية  ــار املظاه ــل مس حتوي
الوطنية التي خرج بها الشباب نتيجة 
ــاد  ــبب الفس معاناة حياتية مريرة بس
ــيعية -  املالي واالداري، وجعلها حربا ش
شيعية، فستضطر احلكومة إلى نقل 
ــمال وغرب بغداد فتضعف  قوات من ش
قدرات احلماية األمنية هناك، ومع وجود 

ــش كانوا في  ــلل من دواع ــق أو تس تدف
ــمال غرب العراق ونفوذا  ــوريا إلى ش س
ــل واملوصل  ــوك وأربي ــوب كرك ــى جن إل
ــة الفرات  ــا الى بادي ــار ورمب ــة األنب وبادي
ــط، وقد نبهنا الى ذلك في مقال  االوس
سابق. انتبهوا لطفا، عندئذ سيتحرك 
ــر العراق  ــدون تدمي ــن يري ــون الذي اخملرب
ــيمه الى  ــاملة وتقس ــرب أهلية ش بح
ــة،  ــوارع متقاتل ــة وش ــالت متحارب دوي
ــرك  ــف وتتح ــات عن ــل مجموع فتدخ

ــد الثارة  ــية ومن منط جدي خاليا داعش
ــيطرة الدولة  ــف س ــع فتضع مترد واس
ــاحة  ــول العراق الى س ــة، ويتح املركزي
ــرة ويتدخل  ــبه مباش حرب إقليمية ش
ــلحون وقوات  ــرات آالف مس فيها عش
ــرا، بل أثير نخوة  ــر عراقية. ال أثير ذع غي
ــن العنف بأي  ــاع ع ــني باالمتن العراقي
ــكل واالنتباه الى اخلطر، مع التأكيد  ش
على تنفيذ قرارات إصالح جوهرية فورا 
تهم فقراءنا وكادحينا وتردع الفاسدين 

ــن االطالع العام  ــد األمن. نبهت م وتعي
ــم أقصد  ــوط مؤامرة (ول ــن وجود خي ع
ــا  ضحاي ــن  املتظاهري ــباب  الش ــدا  أب
الفساد) بل قصدت من بني من قصدت 
ــرة العرب وأوكار  أهل الدواعش في جزي
تفقيسها السابقة وخونة من خطوط 
ــم في زمن احلروب  خلفية. نبهنا غيرك
ــتبد وما  الى تداعيات احلرب ومتادى واس
ــتبداده. فهل  ــداد الس ــل اآلن امت يحص

أنتم فاعلون ما حتتمه الضرورات اآلن؟
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محاوالت .. قال نائب وزير اخلارجية السوري فيصل 
ــالده إلى قمة دول حركة  ــداد، الذي يرأس وفد ب املق
ــاوالت تركيا إقامة  ــدم االنحياز في باكو، إن مح ع
ــوريا تعتبر انتهاكا للقانون  منطقة عازلة في س
ــي. وأضاف املقداد في مؤمتر صحفي امس، أن  الدول
ــمى «التحالف  «اعتداءات النظام التركي وما يس
ــنطن على األراضي السورية،  الدولي» بقيادة واش
ــدة وقرارات  ــاق األمم املتح ــاكا مليث ــكل انته ــة ومرفوضة وتش مدان

مجلس األمن الدولي.
ــدات اجليش تابعت  ــورية إن وح ــة االنباء الس ــت وكال انتشــار .. قال
ــر – رأس العني  ــور طريق تل مت ــى مح ــارها عل انتش
ــطت السيطرة  ــمالي، وبس ــكة الش بريف احلس
على ٨ قرى باملنطقة. وأضافت الوكالة الرسمية، 
أن وحدات اجليش دخلت احلدود اإلدارية ملدينة رأس 
ــر رأس العني بالريف  ــني على محور طريق تل مت الع
الشمالي حملافظة احلسكة. وأشارت إلى أن القوات 

السورية تابعت انتشارها في ريف احلسكة.

رفــض .. أعرب وزير الداخلية في احلكومة اليمنية 
املعترف بها دوليا أحمد امليسري عن رفضه ملسودة 
ــني الرئيس عبد ربه منصور هادي  االتفاق املبرمة ب
ــعودية. ــاطة س ــس االنتقالي اجلنوبي بوس واجملل

ــبت  ــة ألقاها امس الس ــري، في كلم ــا امليس ودع
ــبوة، الرئيس  أثناء فعالية أقيمت في محافظة ش
ــت الوطنية وعدم  ــك بالثواب اليمني إلى «التمس

مكافأة االنقالبيني واملتمردين».
احتجاجات .. دخلت االحتجاجات الشعبية في لبنان يومها العاشر، 
ــن واجليش لفتح الطرق، في  ــا محاوالت حثيثة من قوى األم ترافقه
ــتمرار قطع  ــرار املتظاهرين على اس ــة إص مواجه
الطرق ومواصلة االحتجاج. وسجل اليوم العاشر 
ــن واملتظاهرين عند  ــني قوى األم وقوع صدامات ب
جسر الرينغ في بيروت. ووقعت حاالت إغماء بينها 
ــن، فيما افترش املتظاهرون األرض  إغماء رجل مس
ــريا، لكن هذا لم مينع القوى  ــكلني جدارا بش مش

األمنية من فتح الطريق وتراجع املعتصمني.

صــور .. كشفت وزارة الدفاع الروسية عن حراسة 
ــات تهريب النفط  ــكريني األمريكيني عملي العس
السوري إلى خارج البالد، ونشرت صورا مت التقاطها 
ــة، لقوافل من الصهاريج تتجه  باألقمار الصناعي
إلى خارج سوريا.وأعلن املتحدث باسم وزارة الدفاع 
ــية اللواء إيغور كوناشينكوف تعليقا على  الروس
ــبت: «تدل  ــرتها الوزارة، امس الس الصور التي نش
ــوري  ــتخبارات الفضائية، أن النفط الس ــور التي قدمتها االس الص

كان يستخرج، حتت حراسة قوية من العسكريني األمريكيني».
إعصار .. نشرت صحيفة «األهرام» احلكومية في مصر، معلومات عن 
ــذي يقترب من مصر،  ــار «ميديكني» الهائل ال إعص
ــران والفضاء األمريكية  ــه إدارة الطي والذي وصفت
«ناسا» باإلعصار املداري النادر. وأشارت الصحيفة 
ــا» توقعت أن يضرب هذا اإلعصار  املصرية أن «ناس
ــطينية واألردن، وتصاحبه  ــر واألراضي الفلس مص
عاصفة مدارية وأمطار غزيرة ورعدية تصل إلى حد 

الفيضانات في املناطق الساحلية.
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بغداد / البينة الجديدة
ــه العبادي (علي  ــتغرب القيادي في ائتالف النصر الذي يرأس اس
ــنيد) االتهامات التي ساقها رئيس الوزراء عادل عبد املهدي  الس
في خطابه االخير للحكومات السابقة بالتقصير. وقال السنيد 
في تصريح متلفز ان عبد املهدي لم يكشف هوية القناصني ما 
ــيرة وضعيفة. واضاف السنيد  يؤكد أن احلكومة احلالية هي اس
ــول ان الذي قنص املتظاهرين هو  ــس الوزراء لم يجرأ ان يق ان رئي
ــت املتظاهرين وازهقت  ــي التي قنص ــالن او اجلهة الفالنية ه ف
اآلخرين وامنا يلقيها بـ»رأس» قادة كان لهم دور كبير في عمليات 
ــداً وهو قائد  ــك عندما تقصر قائ ــار ان ــر ضد داعش.واش التحري
ــب ولكن من الذي  ــات فإن كل من يأخذ من موقعه يحاس عملي

قنص املتظاهر وان اجلناية وقعت من من؟ وهذا هو القصد.

بغداد / البينة الجديدة
ــرعت بـلحام الكتل  ــوات االمنية ش ــدر امني، بأن الق ــاد مص أف
ــداد ملنع عبور  ــط بغ ــر اجلمهورية وس ــة على جس الكونكريتي
ــدر إن القوات االمنية قامت بعملية حلام  املتظاهرين. وقال املص
ــر اجلمهورية املؤدي الى  الكتل الكونكريتية املوجودة على جس
ــداد ملنع عبور املتظاهرين  ــط العاصمة بغ املنطقة اخلضراء وس
ــن يحاولون عبور  ــار املصدر، الى ان املتظاهري ــى املنطقة. واش ال
ــتمر  ــوات االمنية التي تس ــر وفر مع الق ــر في عمليات ك اجلس
باطالق القنابل املسيلة للدموع. واغلقت القوات االمنية، جسر 
اجلمهورية وسط بغداد، بالكتل الكونكريتية واحلواجز بشكل 

كامل صباح امس في محاولة لصد املتظاهرين.

بغداد / البينة الجديدة
أفاد مصدر أمني، امس السبت، بتكليف اللواء الركن عبد الكرمي 
خلف ناطقا رسميا باسم القائد العام للقوات املسلحة عادل 
عبد املهدي. وقال املصدر، إنه مت تكليف اللواء الركن عبد الكرمي 

خلف ناطقا رسميا باسم القائد العام للقوات املسلحة.
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ائــتــــالف الـنــصـــــــــر:

بغداد / البينة الجديدة 
ة  ــركةُ تعبئة الغاز التابعة لوزارة النفط، اإلشاعات حول شحّ نفت ش
ــيابيّة  ــتمرة باإلنتاج وبانس س ــاز الطبخ، وفيما أكدت أنَّ معاملها مُ غ
ــخصٍ يحاول  ــتقوم بإجراءات رادعة أليِّ ش ــارت إلى أنها س ــة، أش عالي
ــروف الراهنة  ــي ظلِّ الظ ــركة  انه ف ــني. وذكرت الش ــتغالل املواطن اس
ظ قيام بعض ضعاف  ــهدها البالد، يُالحَ ــارعة التي يش واألحداث املُتس
ــعب بالترويج وبثِّ اإلشاعات حول وجود  النفوس املتاجرين بقوت الش
شحةٍ أو نقصٍ في اسطوانات (غاز الطبخ) الستغالل املواطنني. وأعربت 
عن نفيها بوجود شحةٍ في مادة الغاز السائل، حيثُ أنَّ كميات اإلنتاج 
ــة أن معامل التعبئة  ــاز املُعبأ في تزايدٍ كبير، مبين ــطوانات الغ من اس
ــتمرّة في عملها دون توقف، وبانسيابيّة عالية، تدعمها توجيهات  مس
دد. وتابعت  ــركة بهذا الصّ ليا في الش ــط اإلحتاديّة واإلدارة العُ وزارة النف
ــركة، أنه في الوقت الذي تنفي شركة تعبئة الغاز هذه اإلشاعات  الش
ــراءات رادعة أليِّ  ــتقوم بإج ــركة أنها س ــالً، تؤكدُ الش ــةً وتفصي جمل
شخصٍ يحاول استغالل املواطنني.واهابت باملواطنني اإلبالغ عن حاالت 
ــعيرة املُقررة رسميّاً،  ــطوانات الغاز خارج التس اإلستغالل في بيع إس

عبر اإلتصال بالرقم ٠٧٨٠١٤٧٢٧٢٦.

بغداد / البينة الجديدة 
ــالمي العراقي تأييده خلطاب املرجعية الدينية    اعلن اجمللس االعلى االس
ــا البالد، مؤكدا انه ميثل  ــا الذي تناول االوضاع الصعبة التي متر به العلي
خارطة طريق حلل مشاكل البالد ملا يحفظ لها امنها واستقرارها ويلبي 
ــعب في اخلدمات وفرص العمل ومكافحة  املطالب املشروعة ألبناء الش
ــا يلي نص البيان:  ــام بالفئات احملرومة والفقراء ، وفي م ــاد واالهتم الفس
بسم اهللا الرحمن الرحيم.. يعلن اجمللس االعلى االسالمي العراقي تأييده 
ــه ميثل خارطة طريق  ــاب املرجعية الدينية العليا ويؤكد ان ــل خلط الكام
ــتقرارها وازدهارها  ــا يحفظ لها امنها واس ــاكل البالد مل حلل جميع مش
ــى اخلدمات  ــي احلصول عل ــعب ف ــروعة ألبناء الش ــي املطالب املش ويلب
ــية من تعليم وصحة وفرص عمل ومكافحة الفساد واالهتمام  االساس
ــة الدينية  ــمت املرجعي ــل احملدود، وقد رس ــة وذوي الدخ ــات احملروم بالفئ
ــاط جوهرية في  ــالل تأكيدها على نق ــارا اصالحيا من خ بخطابها مس
ــرض الى املمتلكات  ــلمية التظاهرات وعدم التع ــا االلتزام بس مقدمته
ــي بأعلى درجات  ــوات االمنية واملتظاهرين بالتحل ــدة الق العامة ومناش
ــغب وفوضى قد تسمح ملزيد  ضبط النفس منعا لوقوع اعمال عنف وش
ــابات الدولية. اننا  ــؤون البلد وتصفية احلس ــن التدخل اخلارجي في ش م
ــا العزيز وما حتمل  ــة واحلرجة التي مير بها بالدن ــد ان الظروف الصعب نؤك
ــلم االهلي،  ــتقرار واالمن والس ــى االس ــر حقيقية عل ــا من مخاط معه
تستدعي من اجلميع  حكومة وشعبا واحزابا ومؤسسات وافرادا التحلي 
ــزام بتوجيهات  ــعي اجلاد لاللت ــؤولية الوطنية والس ــى درجات املس باعل
ــتقرارنا.  ــعبنا واس ــة التي هي صمام االمان لبلدنا وش ــة الديني املرجعي
ــزاب بوضع حلول  ــلطة القضائية واالح ــات الثالث والس ونطالب الرئاس
ــخيص مواطن  ــة للجمهور وتش ــف احلقائق كامل ــة لالزمة وكش عاجل
ــاد ووضع خطة كاملة لالصالح احلقيقي ومغادرة مسارات  اخللل والفس
ــي تضع حدا  ــريعات الت ــن القوانني والتش ــوبيات وس احملاصصة واحملس
ــاد وتوفر االرضية اجليدة لالصالح والبناء والتقدم واالزدهار. وختاما  للفس
ــوء ومكروه وان  ــعبنا وبالدنا من كل س ــو اهللا جل وعال ان يحفظ ش ندع

يتغمد شهداؤنا بالرحمة والرضوان وجرحانا بالشفاء والصحة.
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بغداد / البينة اجلديدة 
أكد قائد عمليات بغداد الفريق الركن قيس احملمداوي، ان القيادات 
ضد  احلي  العتاد  استخدام  بعدم  توجيهات  أصدرت  االمنية 
جداً  واضحة  كانت  التوجيهات  إن   ، احملمداوي  املتظاهرين.وقال 
بعدم  العليا  للقيادات  املسلحة  للقوات  العام  القائد  قبل  من 
استخدام العتاد احلي مهما كانت األسباب.وأضاف أن القطعات 
حاولوا  الذين  املتظاهرين  بعض  حول  صبر  لها  كان  العسكرية 
القطعات  جميع  أن  احملمداوي،  األمنية.وأوضح  األسوار  عبور 
العسكرية دون استثناء والضباط املشرفني عليهم ليس لديهم 
قنابل أخرى غير املسيلة للدموع، مؤكداً أن أعداد املصابني الذين 
مصابني  اغلبهم  شخص،   ٢٠٠ بحدود  املستشفيات  وصلوا 
بحاالت اختناق بقنابل الغاز املسيلة للدموع.ودعا قائد عمليات 
االجنرار  وعدم  السلمية  على  احلفاظ  إلى  املتظاهرين،  بغداد، 
للعنف وعدم االحتكاك بالقطعات االمنية، مؤكداً لن جنامل مع 

أية حالة إساءة للمتظاهرين او القطعات االمنية.

بغداد / البينة اجلديدة 
ــأن متويل مرابحة السفر للمواطنني.وقال  ــالمي احلكومي، ضوابط بش أصدر مصرف النهرين اإلس
ــا زاد عن ذلك  ــغ) مليوني دينار، وأن م ــى للتمويل (ويبل ــط تتضمن احلد األعل ــرف ، إن الضواب املص
ــار  ــديد تبلغ ١٠ أشهر.وأش ــبة مرابحة (فائدة) تبلغ ٢٥٪ ومبدة تس يتحمله طالب التمويل وبنس
ــنة، وإذا كان قاصراً  ــى أن الضوابط األخرى هو أن ال يقل عمر طالب التمويل عن ١٨ س ــرف، إل املص
يكون تقدمي الطلب من قبل ولي األمر.وأضاف، أن على طالب التمويل تقدمي كفيل من موظفي دوائر 
ــهري، وفي حالة رغبة الزبون اصطحاب عائلته  ــط الش ــاوي صافي راتبه ضعف القس الدولة يس
(أقارب من الدرجة األولى فقط) يجب تقدمي كفيل موظف مدني شرط أن ال يكون من أفراد العائلة 
ــاط املستحقة.ولفت املصرف، إلى أن طالب التمويل يعفى من  املعنية يغطي راتبه ضعف األقس
ــاوي ضعف مبلغ القسط  ــتمراً باخلدمة وصافي راتبه يس تقدمي كفيل إذا كان موظفاً مدنياً مس
ــالمي  ــام ٢٠١٢ وهو أول مصرف حكومي إس ــالمي في ع ــس مصرف النهرين اإلس الشهري.وتأس

وباشر خالل عام ٢٠١٨ مبنح قروض وسلف للمواطنني واملوظفني وفق آليات وضوابط معينة.
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(البينة اجلديدة) نريدها أن تكون مشروعاً لنقل صوت 
الناس الفقراء في بالدنا بحيث تكون منبرهم اخمللص 
لنقل معاناتهم إلى من يهمه األمر لذا سنستمر في 
طرق أبواب السادة املسؤولني حتى يستمعوا لصوت 
العراقي الذي اتخذ من (البينة اجلديدة) وسيلة أمينة 
ــد أمله اليومي، وعلى هذا األساس لن يهمنا زعل  جتس
من يزعل من مسؤولينا املهم أن ال يزعل علينا املواطن 

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

   بغداد / البينة اجلديدة
ــهيل، امس  ــام الس ــل النائب هش حم
ــؤولية ماحدث  ــبت، احلكومة مس الس
ــرق  وح ــا  ضحاي ــقوط  س ــن  م ــس  ام
ــة .وقال  ــة واخلاص ــات العام للمؤسس
ــهيل ان البعض املتعطش للدماء  الس
اخرج التظاهرات لالسف عن سلميتها 
ــرق بهدف  ــم ويح ــل ويهاج ــات يقت وب
ــن املطالبني  ــورة املتظاهري ــويه ص تش
ــون  ــق القان ــروعة وف ــم املش بحقوقه

والدستور.
واضاف السهيل ان هناك قصورا واضحا 
ــة املواطنني  ــي حماي ــة ف ــن احلكوم م
ــة، داعيا  ــة واخلاص ــات العام واملؤسس
ــاذ االجراءات  ــات االمنية التخ املؤسس

ــني من اخملربني  ــة بحماية املواطن الكفيل
ــلميني. والقتلة وحماية املتظاهرين الس
ــة  التهدئ ــزام  الت ــى  ال ــع  اجلمي ــا  ودع
ــيء  ــن كل املظاهر التي تس ــاد ع واالبتع
ــر اقليميا  ــاد بدوره املؤث ــراق والذي ع للع

ــهداء  ــا، مقدما التعازي لـذوي الش ودولي
ــفاء العاجل للمصابني. والدعوات بالش

ــات في  ــدة محافظ ــداد وع ــهدت بغ وش
ــط واجلنوب تظاهرات واحتجاجات  الوس
ــاد  ــالح ومكافحة الفس ــة باالص مطالب

ــاء تطورت الى  ــه الى القض وتقدمي رؤوس
ــات  قيام البعض باالعتداء على املؤسس
ــزاب  الح ــرات  ومق ــة  واخلاص ــة  العام
سياسية ادت الى استشهاد ٣٠ واصابة 

اكثر من الفني.
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جريدة يومية سياسية عامة  ال ترتبط بحزب او حر كة او اية جهة دينية او سياسية

أسسها الراحل  
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير
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تتمة ص١

بغداد / البينة اجلديدة 
ــروط، امس السبت، ان  اكد النائب عن تيار احلكمة عباس س
ــتمرار التظاهرات او انتهاؤها يرتبط مبدى جدية احلكومة  اس
بتلبية املطالب املشروعة، مشددا على ان سياسة التسويف 
والعنف سيكون له نتائج خطيرة وعكسية.وقال سروط ، ان 
الشعب العراقي وطيلة السنوات السابقة عانى الكثير من 
نقص اخلدمات والبطالة وكانت االجراءات احلكومية متلكئة 
ــرا في تفعيل القطاع اخلاص وتقدمي مايحتاجه املواطن،  كثي
ــتوريا  ــق مكفول للمواطن دس ــرات هي ح ــا ان التظاه مبين
ــروعة.واضاف  ــتجابة للمطالب املش ــة االس ــى احلكوم وعل
سروط ان القضاء على البطالة وتوفير فرص العمل وتنشيط 
ــتثمارات واملشاريع وتقدمي اخلدمات جميعها امور بحال  االس
املضي بها ستكون عامال لتهدئة الشارع وانهاء التظاهرات، 
الفتا الى ان استمرار التظاهرات الشعبية يرتبط مبدى جدية 
ــتقدمه على ارض  ــه وما س ــة ما وعدت ب ــة في تلبي احلكوم
الواقع خاصة ان العراق بلد غني وفيه من املوارد الكثير.ودعا 
ــريعة وعملية لتلبية  ــروط، احلكومة الى اصدار قرارات س س
ــتخدام العنف و العنف  ــب اجلماهيرية بعيدا عن اس املطال
ــة وتطالب باحلقوق  ــار ان اجلماهير هائج ــل، على اعتب املقاب
واحلل الوحيد هو تلبية تلك املطالب كون تسويفها سيكون 

له ردود افعال معاكسة وخطيرة.

بابل / البينة اجلديدة
العبادي،  بابل كرار  وجه محافظ 
بعدم  باحملافظة  الشرطة  رجال 

مع  والعنف  االسلحة  استخدام 
التظاهرة.وقال  خالل  املتظاهرين 
استخدام  بعدم  وجهنا  العبادي 

الشرطة  رجال  قبل  من  العنف 
ايضا. االسلحة  استخدام  وعدم 

حماية  على،  العبادي  وأكد 

واخلاصة  العامة  املمتلكات 
خالل  املواطنني  حياة  وحماية 

التظاهرات.

ــام املتظاهرون  ــة فقد ق ــي الناصري ــن اما ف ــب املتظاهري ــني تنفيذ مطال حل
باعتصام مفتوح في ساحة احلبوبي وسط مدينة الناصرية واحرق محتجون 
ــة السجناء السياسيني  في محافظة ذي قار ديوان احملافظة ومبنى مؤسس
ــعارات موحدة بعنوان (وطني  ــع املتظاهرون في قضاء الرفاعي بذي قار ش ورف
ليس للبيع) اما في بابل فقد اغلق املتظاهرون مبنى مجلس احملافظة وعلقوا 
ــماوة  ــهدت الس ــعب) في وقت ش ــه الفتة كتب عليها (مغلق بأمر الش علي
ــالم العراقية وردد  ــدة رفعت فيها االع ــز محافظة املثنى تظاهرات حاش مرك
ــرم محتجون  ــروعة في وقت اض ــت باحلقوق املش ــرون هتافات طالب املتظاه
ــي املثنى  ــية في محافظت ــزاب السياس ــدد من االح ــار مبقار ع ــون الن غاضب
ــرون مبنى بوابة  ــة االنتخابات واعتلى متظاه ــط ومنها مبنى مفوضي وواس
حكومة البصرة في حني قوات االمن باطالق الغاز املسيل للدموع لتفريقهم 

ــا اعداد كبيرة  ــدة انضمت اليه ــرف طافت تظاهرات حاش وفي النجف االش
ــوارع احملافظة وصوالً الى  ــطات حيث جابت التظاهرة ش ــوة الناش من النس
ــهدت املدينة تظاهرات حاشدة  ــرين وفي الديوانية ش ــرات ثورة العش مجس
قرب ديوان احملافظة حيث طالب املتظاهرون مبحاسبة الفاسدين وسراق املال 
ــات حماية منزل  ــة بابل بتحطيم كرفان ــام متظاهرون في محافظ العام وق

رئيس مجلس احملافظة بعد رشقه باحلجارة.
ــي تعاملت مع  ــة ان القوات الت ــوزارة الداخلي ــال بيان ل ــياق ذاته ق ــي الس وف
ــر مرصد احلريات  ــون حصراً من جانبه ذك ــي قوات حفظ القان ــن ه املتظاهري
ــط  الصحفية اصابة (٤) صحفيني اثناء التغطية الصحفية للتظاهرات وس

بغداد.
وكان االعالم االمني قد ذكر بأنه مت القبض على مندس بني املتظاهرين يحمل 

سالحاً نارياً (مسدس كلوك) في شارع السعدون حيث كان يطلق النار على 
القوات االمنية واملتظاهرين بهدف خلق الفتنة وقامت القوات االمنية باذاعة 

خطبة املرجعية عبر مكبرات الصوت من فوق جسر اجلمهورية.
ــدودي مع الكويت  ــفوان احل ــورات ايضاً اغلق املتظاهرون منفذ س ــي التط وف
ــني  ــيد ياس واحرقوا االطارات في مدخله واجلدير بالذكر ان وزير الداخلية الس
ــاحة  ــروعهم بالتظاهر في س ــاء املتظاهرين قبل ش ــام بلق ــري قد ق الياس
التحرير صبيحة يوم اجلمعة واكد بأن القوات االمنية هي موجودة حلمايتهم 

وألجلهم.
ــباً من  ــن اصابة (٦٨) منتس ــت وزارة الداخلية ع ــاً اعلن ــي التطورات ايض وف
ــوات االمنية في التظاهرات التي انطلقت ببغداد وعدد من احملافظات يوم  الق

اجلمعة املاضي.

ودعت قيادة عمليات بغداد املتظاهرين لتشخيص وعزل العناصر املندسة.
ــية التظاهرات  ــس الوزراء عادل عبد املهدي قد اكد في خطاب عش وكان رئي
ان الدعوة السقاط احلكومة خارج السياقات مغامرة دفع العراق ثمنها مراراً 
ــاتية وحمل رئيس الوزراء حكومتي املالكي  والفوضى ورثناها من الالمؤسس
ــدة واضاف عبد  ــم احلكومتني باملزاي ــي واته ــؤولية االرث احلال ــادي مس والعب
ــون  ــقوط املوصل ميارس ــدي ان ما كانوا يقولون ان االوضاع آمنة قبل س امله
ــتقالة احلكومة  ــد املهدي من الفوضى في حال اس ــوم املزايدات وحذر عب الي
ــي يعني ترك البالد للفوضى  ــتقالة دون حتضير بديل قانون واكد ان هذه االس
ــتقاالت  وحمل عبد املهدي حكومة املالكي جزءا من اخلراب كما حذر من اس

في صفوف احلكومة.

بغداد / البينة اجلديدة
للقوات  العام  القائد  الوزراء  رئيس  اجرى 
من  عدداً  مؤخراً  املهدي  عبد  عادل  املسلحة 
تكليف  بينها  والعسكرية  االمنية  املناقالت 
احملمداوي)  رحيمه  خلف  (قيس  الركن  الفريق 
قائد  مبهام  االوسط  الفرات  عمليات  قائد 

عمليات بغداد.
كما وتضمنت املناقالت االمنية التي اصدرتها 
(علي  الركن  اللواء  نقل  االمني  االعالم  خلية 
غازي حيدر هاشم) من مهام منصب نائب قائد 
قائد  مبهام  وتكليفه  االوسط  الفرات  عمليات 
نعيمه)  (جبار  الركن  اللواء  ونقل  العمليات 
بغداد  عمليات  قائد  معاون  منصب  مهام  من 
وتكليفه  الكرخ  جانب  في  الدفاع  لشؤون 

مبهام قائد عمليات الرافدين.
الركن  العميد  نقل  الوزراء  رئيس  قرار  وتضمن 
نائب  منصب  مهام  من  كاظم  عبود  عقيل 
الفرقة/  قائد  مبهام  وتكليفه   ١٤ الفرقة/  قائد 
(مازن عبود) من مهام  الركن  العميد  ونقل   ١١
منصب مقدم اللواء ٢٨ التابع للفرقة السابعة 
الفرقة/  ضمن   (٤٥) اللواء  آمر  مبهام  وتكليفه 

.١١
تعيني  مبوجبها  مت  الحقة  اوامر  صدرت  كما 
قائداً  املوسوي)  فالح  (ماجد  الركن  اللواء 
حسن  (حيدر  العميد  وتعيني  بغداد  لشرطة 
منخي) قائداً لشرطة الديوانية وتعيني العميد 
احلقوقي (محمد عبد الوهاب السعيدي) قائداً 

لشرطة ذي قار.

ذي قار / البينة اجلديدة 
الزم  انه  الدخيلي،  عادل  قار  ذي  محافظ  اكد 
الفتنة  خلف  االجنرار  بعدم  االمنية  اجلهات 
هناك  ان  الى  اشار  فيما  العنف،  واستخدام 
انسجاما بني املتظاهرين والقوات االمنية.وقال 
الدخيلي ، وجهنا شرطة ذي قار لوجود احتقان 
هنا وهناك بني الشرطة واملتظاهرين وامتصاص 
واملاء  العراقي  والعلم  الورد  ومسك  الغضب 

هناك  ايجابية.وكان  رسالة  ايصال  لغرض 
الى  مشيرا  املتظاهرين،  قبل  من  كبير  جتاوب 
االجنرار خلف  االمنية بعدم  الزمنا اجلهات  اننا 
بكل  العنف  استخدام  بعدم  والتوجه  الفتنة 
معنا  مستمرون  املتظاهرين  ان  انواعه.واكد 
ان  الى  مشيرا  طلباتهم،  وايصال  باتصاالتهم 
املتظاهر ال يريد اخلراب الن  الكل يقف مع ذي 

قار.
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بغداد و(9) محافظات عراقية تشهد تظاهرات سلمية وحصيلة الضحايا (30) شهيداً و(2312) جريحاً من المتظاهرين والقوات االمنية

أ. ف. ب. / البينة اجلديدة
الصحافة  وكالة  ذكرت 
ب.)  ف.  (أ.  الفرنسية 
لها  عاجل  خبر  في 
 (١١) ان  االول  امس  ليلة 
حتفهم  لقوا  متظاهراً 
حرقاً بعد اضرامهم النار 
مسلح  فصيل  مقر  في 

في الديوانية.

@HQQI@ÖbËínça
�b”äy@äÁbƒnfl بغداد / البينة اجلديدة 

السبت،  امس  النواب،  أكد مجلس 
اخالء  نافياً  اجمللس،  عمل  استمرار 
االعالمية  الدائرة  بنايته.وقالت 

إنه  تلقت  بيان  في  للمجلس 
االعالم  وسائل  بعض  «تداولت 
امس  االجتماعي  التواصل  ومواقع 
مبنى  باخالء  تفيد  اخبارا  السبت 

أنه  موضحة  النواب»،  مجلس 
الدائرة  تنفي فيه  الذي  الوقت  «في 
نفيا  النواب  مجلس  في  االعالمية 
قاطعا مثل هذه االخبار فانها تؤكد 

بشكل  عمله  ادى  اجمللس  أن  على 
بعد  غادروه  موظفيه  وان  طبيعي 

انتهاء الدوام الرسمي للمجلس».
وأضاف أن «نود اإلشارة إلى أن العمل 

في مجلس النواب مستمر وان يوم   
دوام طبيعي كاملعتاد جلميع  األحد 

موظفي اجمللس».
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بغداد / البينة اجلديدة 
قال املتحدث باسم ائتالف دولة القانون الذي يتزعمه السيد نوري املالكي 
(هشام الركابي) رداً على اتهامات سيقت في خطاب رئيس الوزراء عادل 
عبد املهدي عشية التظاهرات التي انطلقت يوم اجلمعة (٢٥/ ١٠/ ٢٠١٩) 
من  نأمل  وكنا  املشكلة  اليحل  السابقة  للحكومة  االتهامات  كيل  ان 
خطاب السيد رئيس الوزراء ان يكون اكثر موضوعية ويضع احللول الناجعة 
مطالب  وهي  الشوارع  الى  خرجوا  الذين  واحملتجني  املتظاهرين  ملطالب 

بابسط احلقوق كالعيش السليم وتوفير اخلدمات اما فيما يخص احداث 
املوصل وغيرها من االحداث االمنية نحن نتمنى ان يضعنا رئيس الوزراء 
السابقة  او احلكومات  التهم وتقصير اجلهات االخرى  اما كيل  بالصورة 
عندما  السابقة  احلكومات  ان  يعلم  والكل  املشكلة سيما  اليحل  هذا 
جاءت لم تأت في ظروف طبيعية وفيما يخص االحداث التي رافقت تلك 
احلكومات شاهدنا والكل يعلم بأن العراق كان ضمن حرب اقتتال داخلي 
ووجود قوات احتالل واحلمدهللا وبفضل احلكومة والقوات االمنية متكنا من 

طمر الطائفية وانهاء الوجود االرهابي من عصابات القاعدة وداعش وكل 
من كان يريد للعراق اخلطر واخلراب.

واضاف الركابي اننا نأمل ان تكون اجراءات احلكومة احلالية هي معاجلة 
هذه االخطاء التي ترافق املمارسات احلكومية احلالية اآلن وان تنظر ملطالب 
الناس مبوضوعية ودقة وبسرعة عاجلة ألن املواطن سئم من التسويف 
والتنصل من املسؤولية وسنقوم بذلك وسنعمل بذلك ألن هذه القضايا 

سوف تفاقم االزمة وقد متر علينا ظروف الحتمد عقباها.
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كاريكاتير
4مداراتاآلراء ال تمثل سوى وجهات نظر أصحابها والجريدة غري مسؤولة عنها
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ــال جوناثان بوالرد  ــي أعقاب اعتق ف
بتهمة التجسس لصالح إسرائيل 
ــتخبارات  اس ــل  محل كان  ــوالرد  (ب
ــوات البحرية  ــابق في الق مدني س
ــجن  األمريكية، وحكم عليه بالس
ــة  بتهم  ١٩٨٦ ــام  ع ــاة  احلي ــدى  م
وأفرج  إسرائيل،  التجسس لصالح 
ــا أمضى ٣٠  ــام ٢٠١٥، بعدم عنه ع
ــاءلت عما  ــجن) تس ــا في الس عامً
ــة بالفعل –  ــذه وظيف ــت ه إذا كان
ــارًا وظيفيًا  ناهيك عن أن تكون خي
– بالنسبة لي. وهل ميكن لليهودي 
ــوف  ــي صف ــي ف ــي أن يرتق األمريك
الرائدة  إحدى وكاالت االستخبارات 
ــدة دون تبعات  ــات املتح ــي الوالي ف
ــالل املقابلة  ــه خ ــوالء املزدوج؟.أن لل
ــة، وعلى الرغم من  الثانية أو الثالث
عدم استخدامه كلمات «مزدوجة» 
ــها، فإن  ــي اجلملة نفس أو «والء» ف

ــي  ــن القوم ــة األم ــط بوكال الضاب
ــات  بكلم ــن  ولك ــا،  ضمنيً ــأله  س
ــتفعل إذا كانت  مختلفة: «ماذا س
ــرائيل والواليات  هناك حرب بني إس
ــة  اإلجاب ــن  ع ــدالً  وب ــدة؟»  املتح
ــي واملنافي  ــؤاله الهجوم ــى س عل
ــاره ملاذا  ــرعت في إخب للمنطق، ش
ا، «لقد صدقت  ــدً ــدث هذا أب لن يح
ا اآلن». هذا األمر آنذاك وأصدقه أيضً

ــوم مكان  ــإن العالم الي ــع ذلك، ف م
مختلف، حيث ال توجد إمبراطورية 
ــريرة املثيرة  ــوفيتي الش االحتاد الس
ــيا  ــتقطاب. وفي حني أن روس لالس
ــكان اإلمبراطورية  ــا م ــأل متام لم مت

ــالم  ــود اإلس ــوفيتية، أن «صع الس
ــل  ح ــرائيلي  اس ــخ  بض ــرف  املتط
ــادر متعددة  ــا. إن هناك مص محله
لهذا اإلسالم املتطرف تتنافس على 
ــل بعضها البعض،  الهيمنة، وتقت
كما تقتل الكثير من الضحايا غير 
ــلمني الذين تعتبرهم كفارا»،  املس
ــعودية ال تزال  ــى أن الس ــيرًا إل مش
ــع وجود الكثير  ــي املرتبة األولى م ف
ــن  املركزي ــى  عل ــني  املتنافس ــن  م
ــك  الفضي والبرونزي.إن تركيا بال ش
ــني، ففي  واحدة من هؤالء املتنافس
ــت فيه محادثتي  الوقت الذي أجري
ــن القومي،  ــة األم ــع ضابط وكال م
كانت تركيا دولة مسلمة علمانية 
ــدة  واح ــا  بكونه ــزت  ومتي ــورة.  فخ
ــالمية – إن لم تكن  ــن الدول اإلس م
ــم فقط  ــم تقي ــي ل ــدة – الت الوحي
ــرائيل،  ــية مع إس عالقات دبلوماس

ــات دافئة.«يا له من  ا عالق وإمنا أيضً
ــد من الزمن،  ــارق أحدثه عقد واح ف
ــتبدادي  ــا االس ــل حاكمه ففي ظ
ــد  أح ــا  تركي ــت  أصبح ــان،  أردوغ
ــني،  الرئيس ــرائيل  إس ــدي  منتق
ــرائيل. ومع  وداعمة إلستهداف إس
ــة من  ــوات األمريكي ــحاب الق انس

ــيطرة  ــى س ــة عل ــوريا، واملوافق س
ــورية مللء هذا  تركيا على أراضي س
ــادات كبيرة  انتق ــت  ه ــراغ، وجُ الف
ــني الدميقراطي واجلمهوري  من احلزب

ــاء أمريكا  ــن حلف ــب، وم إلدارة ترام
ــاء العالم».أن هناك  في جميع أنح
ــدة  املتح ــات  الوالي ــأن  ب ــعورًا  ش
ــا األكراد،  ــن حلفائه ــت ع قد تخل
باإلضافة إلى متكني وتشجيع تركيا 
ــالمية  ــا وطموحاتها اإلس ونظرته

ــم،. واعتبر أن  ــة» في العال «املتطرف
ا  ــروعة، مضيفً هذه االنتقادات مش
ــار  ــرء قد يقول إن ترامب قد س أن امل
ــق  ــا يتعل ــا فيم ــج أوبام ــى نه عل
ــية في الشرق األوسط  بالدبلوماس
ــن احللفاء.إلى أين يقود  والتخلي ع
ــيطرة إيران  ــرائيل؟ فمع س هذا إس
ــوريا، وعدم  ــيا على س وتركيا وروس
ــواهم  ــر س ــخص آخ ــود أي ش وج
ــض، وبالرغم  ملراقبة بعضهم البع
ــن أن احلرب مع الواليات املتحدة ال  م
ــيحدث  ــوح في األفق، ما الذي س تل
ــي صراع مع  ــرائيل ف ــت إس إذا دخل
ــى العمليات  ــا؟ ماذا لو أن مرم تركي
ــي  «الت ــرائيلية  اإلس ــكرية  العس
ــورية  ــذت بنجاح ضد أهداف س نف
ــرة»  ــنوات األخي ــي الس ــة ف وإيراني
ــا؟ ال يهم ما إذا كان  وصل إلى تركي
ا  ــدً ــرًا ومتعم ــا مباش ــذا هجومً ه

ــة، أو أن القوات  ــى املواقع التركي عل
ــط في املكان  ــة تواجدت فق التركي
اخلطأ في الوقت اخلطأ.من الصعب 
ــة  ــا مكتوف ــس تركي ــل أن جتل تخي
األيدي، وأن تسمح لهذا األمر باملرور 
ــات  اجلماع أن  ــى  إل ــرًا  ونظ رد.  دون 
ــا  وغيره ــطينية  الفلس ــة  العربي

ــل بحرية خارج  ــن اجلماعات تعم م
ــا العنان  ــق تركي ــا، فقد تطل تركي
لهم وتسمح أو تسهل شن هجوم 

ــرائيل أو األهداف اليهودية  على إس
السهلة، ورمبا تغتنم تركيا الفرصة 
ــني اآلالف  ــة من ب ــاز أي رهين الحتج
ــرون عبر  ــرائيليني الذين مي من اإلس

ــة من وإلى  ــران التركي رحالت الطي
ــبوع، أو رمبا، فقط  إسرائيل كل أس
ــر. وإذا  ــكل مباش رمبا، ترد تركيا بش
ــيناريوهات،  ــدث أي من هذه الس ح
ــي موقف  ــرائيل ف ــد توضع إس فق

ــع تركيا.  ــراري م ــتباك االضط االش
ــحاب الواليات املتحدة من  ومع انس
سوريا، ماذا سيكون ردها؟ملاذا تهتم 
ــات املتحدة أكثر بقتل األتراك  الوالي
ــرائيلية»  ــة إس ــر ضربات جوي «عب
ــم بقتل  ــر مما تهت ــوريا، أكث ــي س ف
ــروس  ال أو  ــني  اإليراني أو  ــوريني  الس
ــل ميكن أن  ــم؟ ه ــراد أو غيره أو األك
ــدة للدفاع عن  تقفز الواليات املتح
ا في  ــا؟أن تركيا بصفتها عضوً تركي
ــو، تتمتع مبزايا مفهومة  حلف النات
للتحالف املتبادل. فلننسى أن تركيا 
ــا التي انضمت  ــت تركي اليوم ليس
ــني  ــض األوروبي ــو، وأن بع ــى النات إل
ــكل واضح إلى أن  غير مرتاحني بش
تركيا جزء من هذا التحالف، خاصة 
ــلحة  بأس ــلحون  اآلن مس ــم  وأنه
ــاءل مجددًا:  ــية متطورة. وتس روس
ــيصبح أي عدوان مباشر بني  هل س
ــببًا لردود فعل  ــرائيل وتركيا س إس
ــل  ــي ظ ــة، وإن كان ف ــة عنيف دولي
ــوريا؟ وهل  ــح مئات اآلالف في س ذب
ستؤدي الضربة اجلوية اإلسرائيلية 
على تركيا إلى دفع الواليات املتحدة 
ــف الناتو  ــن أعضاء حل ــا م أو غيره
ــرائيل أو االشتباك  ــجب إس إلى ش
معها مباشرة؟اسرائيل التي تعرف 
ــال تأخذه اال  ــروع أيضا ف مكان املش
ــي استراتيجي  على محمل سياس
ــل للتفاوض وال يحتمل لها  غير قاب
ــروع  ــوى املواجهة، ذلك أن املش س
العربية  ــة  املنطق ــي  ف الصهيوني 
ــراكة.  الش ــل  يحتم ال  ــم  واالقلي
ــية  ولذلك تبقى احللول الدبلوماس
اسرائيل  ممكنة.خيار  ــية  والسياس
ــعودية  ــاعدة الس هو أن تبقى مبس
ــى  ــط عل ــاعي للضغ ــرف الس الط
امريكا ومحاولة توريطها مبواجهات 
سياسية ومغامرات عسكرية على 
ــطينية  الفلس القضية  ــدي  صعي
ــأن ذلك  ــرائيل ب ــران. وتعرف اس وإي
ــن امريكا  ــذي تطلبه م ــرف ال التط
هو على حساب سالمة التخطيط 
ــن مصلحة  ــث ع ــي الباح األمريك
ــارة.على  ــكا بطريقة أقل خس امري
ــة األمن  ــن أن ضابط وكال ــم م الرغ
ــرح هذه الفكرة، وإن كان  القومي ط
ــيلة لتحدي والئي كأمريكي،  كوس
ــون هناك  ــل أن تك ــن احملتم فهل م
حرب بني إسرائيل والواليات املتحدة 
ــبب تركيا أو أي  في هذا اجليل – بس
ــبب آخر – أكثر من أي جيل آخر؟  س
ال.أن عمليات تركيا العسكرية في 
ــى األراضي  ــتيالء عل ــوريا «لالس س
ــال  عام ــيكون  س ــراد»،  األك ــل  وقت
محفزا على طردها من الناتو. ولكن 
ــإن ما حدث  ــذه النقطة، ف ــى ه حت
ــوريا مؤخرًا يؤسس لسوابق  في س
خطيرة، وقد كان تغييرًا في اللعبة، 
ــو تتعارض  ا في النات ــجع عضوً وش

مصاحله بشكل مباشر مع الناتو.
* كاتب ومحلل سياسي 

امريكي 

امريكا قد تخلت 
عن حلفائها األكراد 
باإلضافة إُّـ تمكني 
وتشجيع تركيا ونظرتها 
وطموحاتها اإلسالمية 
«اِّـتطرفة» َّـ العالم

عمليات تركيا العسكرية َّـ سوريا لالستيالء على األراضي 
وقتل األكراد سيكون عامال محفزا على طردها من الناتو

اردوغان

الرئيس االسرائيلي

بوالرد

هل الحرب بين أمريكا وإسرائيل ممكنة

هل هنالك مدى 
احتمالية وقوع حرب 
بني الواليات املتحدة 
وإسرائيل؟ وما إذا 
كانت الظروف التي 
تتغير سريعا في 
الشرق األوسط قد 
تدفع الواليات املتحدة 
ملعاداة حليفتها 
األبدية في املنطقة.

انتهت مقابالت وكالة 
األمن القومي بشكل 
مفاجئ، بسبب قراري 
عدم حضور اختبار 
ا  القدرات. لم أكن ملتزمً
للغاية ألنني لم أكن 
ا فعالً باألمر،  مهتمً
وكان لدي فرص أخرى. 
كما أنني اقتنعت 
بسهولة بعدم متابعة 
هذا األمر بسبب 
صاحبة متجر الكعك 
الذي كنت أرتاده، حيث 
أتذكر خالل حديثي 
معها حول ما أنوي 
عمله، أنني ذكرت 
وكالة األمن القومي، 
فقالت بأدب وحزم 
وبطريقة األمهات «هذه 
ليست وظيفة لصبي 
يهودي لطيف».

* جوناثان فيلدشتاين

ــد ان املتظاهرين وأغلبهم  ــريعة ودقيقة جن    في نظرة س
ــباب العراقي امسكوا عصا الرفض من  طرفيها  من الش
ــدا في ذواتهم  ــب العراق ومجروحون ج ــم معبأون بح وه
ــية التي ادخلت البلد  ــم من الفوضى السياس وضمائره
ــك في كل االشياء إال من الوطنية  الى قفص الريبة والش
ــاة وخرج شاقا مشيمته بصوته ليس  جيل ولد في املأس
ــيء لم ينشأ في زمن  ــابقة ش فيه من عقد االجيال الس
ــدرك الفترة الذهبية في  ــابق ولم ي حماقات النظام الس
السبعينات جيل حمل همه وخرج بقلبه صابرا محتسبا 
ليجدد حبه بالدم . جاء االنكليز بالعائلة امللكية وهم ال 
ــى النظام امللكي  ــد بصلة فكان ان ثار عل ــون الى البل ميت
ــم  البريطاني ثلة من الضباط االحرار بقيادة الزعيم قاس
ــابق ال مجال لثورة  ــة بالنظام الس ــا اآلن وبعد االطاح ام
عسكرية او احتالل جديد . كما كتبت سابقا شعب يقود 

نفسه ولن يستسلم 
كان  اذا   . ــا  مطلق
ــيني  ــض السياس بع
يخافون من الفوضى 
الفوضى  ــي  ف ــم  فه
املعيب  ومن  سقطوا 
ــاهد  ــل اال نش واخملج
ــيا  سياس ــوءا  ض
واحدا عبر هذا النفق 
ــر املظلم . ومن  الكبي
ال  ــول  نق ان  ــب  املعي
يوجد سياسي واحد 
ــك  ميتل ــراق  الع ــي  ف
ــادرة لوقف  ــام املب زم

نزيف الدم وإحالل السالم وهذا قلناه سابقا ايضا . العراق 
ــوار واالحرار  ــرارات الث ــب العالم ومنه انطلقت كل ش قل
فليس من املعقول ان يستمر الوضع على ما هو عليه . ال 
تنقلوا جتارب العالم الينا نحن من نُصدر للعالم االفكار 
والتجارب . لقد انتحر عبد احملسن السعدون وقتل نفسه 
ــارع يخلد موقفه ألنه  ــمه على ش واطلق العراقيون اس
أبى االنصياع لإلنكليز نحن ال نريد من املسؤول ان ينتحر 
ــا ان يتنحى  ــعبيا بالفعل ام ــيا وش ــر سياس ــه انتح ألن
ــتطيع حلل  ــم محاكمة عادلة أو يبذل كل ما يس ويحاك
ــيء من العراق  ــؤولون كل ش االزمة احلالة فلقد اخذ املس
ــيئا وهذا ليس منصفا على االطالق . كما  ولم يعطوه ش
نتوجه الى السيد السيستاني بارسال وفد من املرجعية 
ــاص وإلزام  ــن والوقوف ضد الرص ــع املتظاهري ــوف م للوق

احلكومة بإنصاف الناس.

واثق الجلبي

جبهة قلم

waljalaby@yahoo.com سكرتري التحرير

انتحر عبد اِّـحسن 
السعدون وقتل نفسه 
واطلق العراقيون 
اسمه على شارع 
يخلد موقفه ألنه أبى 
االنصياع لإلنكليز

ú���œä�€a@fib��Ó�uc
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بغداد / البينة اجلديدة
أكد وزير النفط حرص الوزارة على االرتقاء 
للمواطنني  املقدمة  اخلدمات  مبستوى 
االوقات  جميع  في  احتياجاتهم  وتلبية 
ترؤسه  خالل  ذلك  جاء   . والظروف 
اجتماعاً في مقر شركة توزيع املنتجات  
االول  امس  يوم  الدورة  في  النفطية 
اجلمعة  . وقال نائب رئيس الوزراء لشؤون 
الطاقة وزير النفط ثامر عباس الغضبان 

حرصت  النفطي  القطاع  قيادة  ان 
تفقد   خالل  من  امليدانية  املتابعة  على 
حاجات  على  والتعرف  التوزيعية  املنافذ 
أداء  على  االطالع  عن  فضالً   ، املواطنني 
الى   إضافة   ، فيها  والعاملني  احملطات 
تشكيل غرفة العمليات اليومية ملتابعة 
املواطن  الى  املصدر  من  املنتوج  حركة 
من  الرغم  وعلى  انه  الغضبان  واضاف   .
واالستهالك  التجهيز   نسبة  ارتفاع 

معدالت  الى  الطبخ  وغاز  البنزين  من 
بسبب  االعتيادية  باأليام  مقارنة  عالية 
 ، املواطنني  بعض  عند  االزمات  هاجس 
لكن ذلك لم يشكل تراجعا في اخلدمات 
او نقصاً ما  من قبلنا ، بل عملت الوزارة 
النفطية  املشتقات  املزيد من  على ضخ 
اجل  من  التوزيعية   املنافذ  جميع  الى 
الى  احلاجة  بعدم  املواطنني  تطمني 
ا    مؤكدً  ، واالحتكار  للتخزين  اللجوء 

املنافذ  جميع  بعمل  واإليعاز  بالتوجيه 
التوزيعية سواء محطات تعبئة الوقود او 
ساحات الغاز في بغداد بجانبيها الكرخ 
ساعات  الى  كافة  واحملافظات  والرصافة 
تعبئة  محطات  غلق  نافياً   ، متاخرة 
الكرخ   جانب  احياء  بعض  في  الوقود  
.هذا وضم االجتماع وكالء الوزارة ومدراء 
في  املعنية  والدوائر  النفطية  الشركات 

الوزارة وغرفة العمليات .

 متابعة / البينة اجلديدة
حمودي،  همام  الشيخ  أكد 
رئيس اجمللس األعلى اإلسالمي، 
دستوري  حق  التظاهرات  إن 
اجلميع  علي  ويتوجب  مشروع، 
التي  املباشرة  املطالب  دعم  
للعراقيني  كرمية  حياة  تكفل 
دون محاولة االلتفاف السياسي 
عليها بربطها بقضايا معقدة. 
ندوة  في  حمودي،  وأضاف 
ببغداد  الفرنسي  للمعهد 
مبناسبة الذكرى ١٤ لالستفتاء 

أن  العراقي،  الدستور  على 
في  تكمن  اليوم  املسؤولية 
التي  اإلخفاقات  أسباب  عالج 
والفساد،  االدارة  سوء  منها 
دومنا تضيع مطالب املتظاهرين 
طويلة  بقضايا  باشغالهم 
الدستور،  كتعديل  ومعقدة 
مبينا رغم ان مراجعة الدستور 
لكن  ضرورية،  أصبحت 
الناس  حاجات  لتلبية  األولوية 
بحياتهم  املرتبطة  االساسية 

اليومية.

ÒÜ‘»fl@bÌbö”Î@paâb»íi@·:bÃëbi@ÂÌäÁbƒnΩa@k€b�fl@Û‹«@“b–n€¸a@‚Ü»€@Ï«ÜÌ@ÖÏª
بغداد / البينة اجلديدة

 اكدت احملكمة االحتادية العليا، امس السبت، 
على  وشددت  املتظاهرين،  ملطالب  دعمها 
عن  يعبرون  وهم  باملواطنني  املساس  عدم 
الرسمي  املتحدث  الدستوري.وقال  حقهم 
تلقت  بيان  في  الساموك،  اياس  للمحكمة 
«احملكمة  ان  منه،  نسخة  اجلديدة}  {البينة 
للمطالب  دعمها  تؤكد  العليا  االحتادية 
وتؤكد  للمتظاهرين،  والقانونية  الدستورية 
على حقهم الدستوري في االحتجاج، وصون 
عن  التعبير  حق  فيها  مبا  العامة  احلريات 
تشدد  «احملكمة  ان  الساموك  الراي».واضاف 
على عدم املساس باملواطنني وهم يعبرون عن 

الدستورية، وعدم  السياقات  وفق  مطالبهم 
التعرض لالمالك العامة واخلاصة النها ملك 

الشعب».

·Ëi@êbéΩa@‚Ü«@Û‹«@ÖÜímÎ@ÂÌäÁbƒnΩa@k€b�fl@·«Üm@ÚÌÖb§¸a@Ú‡ÿ0a

البصرة / البينة اجلديدة
الدولي  البصرة  مطار  ادارة  اعلنت   
والقادمة  املغادرة  اجلوية  الرحالت  ان 
مستمرة ولم تتأثر باالحتجاجات التي 
االول. امس  ليلة  احملافظة  شهدتها 

غيالن  يونس  سمير  املطار  مدير  وذكر 
من  الطيران  حركة  ان   : تصريح  في 
 ، طبيعي  بشكل  تسير  املطار  والى 
التطورات  تتأثر بسبب  او  تتوقف  ولم 

يوم  احملافظة  شهدتها  التي  االمنية 
محافظة  املاضي.وكانت  اجلمعة  
البصرة شهدت احتجاجات وتظاهرات 
وحرق  ضحايا  سقوط  عن  اسفرت 
عجالت عسكرية . فيما اعلنت قيادة 
في  للتجوال  حظرا  البصرة  عمليات 
االوضاع  على  للسيطرة  احملافظة 

وضبط االمن فيها .

@bÁäqdm@‚Ü«Î@Êa7�€a@Ú◊äy@âaä‡nça@Ü◊˚Ì@Òäñj€a@âb�fl@äÌÜfl
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البينة اجلديدة / علي شريف
ردهة  بابل  محافظة  صحة  دائرة  افتتحت 
الصادق  االمام  مستشفى  في  االدمان  ملعاجلة 
املوافقات اخلاصة  السالم) بعد حصول  (عليه 
الردهة  مسؤول  الصحة٠وقال  وزارة  قبل  من 
عباس  الدكتور  النفسي  الطب  اخصائي 
من  تتالف  الردهة  هذه  منصور:ان  مرصوص 
واحدة ملعاجلة  وغرفة  اإلدمان  (٥) غرف ملعاجلة 
النفسية  لالمراض  غرف  و(٣)  االنتحار  حاالت 
متخصص٠  ومتريضي  طبي  كادر  ويديرها 
حاالت  استقبال  منصور:يتم  الدكتور  وأضاف 
اإلدمان على االدوية واخملدرات والكحول وبعض 
تأهيل  الى  حتتاج  التي  النفسية  االضطرابات 
بلغت  حيث  عالجية  نفسية  وبرامج  ورعاية 

املاضي  للشهر  الردهة  ملراجعي  احصائية  
الردهة  ملراجعة  املرضى  مراجعا٠داعيا   (٢٢٥)
والعالجية  الصحية  اخلدمات  من  واالستفادة 
باالرشاد  باالستعانة  املدمنني  ملساعدة 
عن  لألقالع  ملساعدتهم  واألدوية  والعقاقير 
الصحة  مكتب  بذل  وقد  واخملدرات.  اإلدمان 
النفسية في الدائرة جهودا متواصلة الكمال 
مقومات عمل الردهة٠ من جانبه اكد مديرعام 
حيدرعبداآلله  الدكتور  بابل  صحة  دائرة 
للردهة  الكامل  الدعم  توجيه  على  األسدي 
إلى  وأشار  والعالجات  األدوية  توفير  خالل  من 
عدم وجود أي مساءلة قانونية للمريض الراقد 
واملرضى املدمنني في حال خضوعهم  ورغبتهم 

للعالج٠

H I÷Öbñ€a@‚bfl¸a@Û–ínéfl@ø@ÊbflÖ˝€@ÚÁÖâ@|nn–m@›ibi@Úzï

البينة اجلديدة / قصي املسعودي
البرامج  احد  في  اخلطيب  لؤي  الكهرباء  وزير  ذكر 
في  الكهرباء  وضع  حول  مهمة  نقاطا  التلفازية 
ان االعتماد على الطاقة الكهرومائية  العراق مبينا 
م/ط   ٢٥٠٠٠ يحتاج  .والعراق  م/واط   ٥٥٠ عن  اليزيد 
ليصل لذروة االنتاج .ووضعنا خطة وطنية لالعتماد 
على الغاز احمللي واملتجاوزين على الشبكة الوطنية 
اعتدوا على كوادر  املواطنني  .وبعض  مليون   ٢ بلغوا 
ستنفذها  التي  .واملشاريع  التجاوزات  لرفع  الوزارة 
الصني  وستصلح  نفط  مقابلها  نعطي  الصني 
مشاريع  ولدينا  الوطنية  والتوزيع  النقل  منظومات 
مع  وتعاقدنا  املصاحب  الغاز  من  لالستفادة  جديدة 
شركة شيل الستثمار الغاز الضائع .واالنتاج سهل 
وموضوع  والتوزيع  النقل  في  تكمن  املشكلة  جدا، 
وشركة  السهولة.  بهذه  ليس  «الدفن»  الكهرباء 
شبكات  من  كبير  جزء  اعمار  باعادة  قامت  سيمنز 
التوزيع   .كما ان شركة سيمنز شرعت بالعمل في 
املنطقة اجلنوبية والشمالية . وانهت املرحلة االولى 
.ومحطات  احملررة  املناطق  محطات  تأهيل  اعادة  من 
جديدة في محافظتي السماوة والناصرية ستدخل 
اخلدمة .وعملنا جرد لكل املشاريع املتوقفة منذ عام 

مهمة  استثناءات  على  .وحصلنا  االن  ولغاية   ٢٠١٢
من مجلس الوزارة الستكمال املشاريع .والصني هي 
تتعرض  .والوزارة  العراقي  النفط  يستورد  زبون  اهم 
لهجوم شرس واالنتقادات لم تكن موفقة .وسنكلف 
.ونطلب من  شركات عاملية مبلف كهرباء احملافظات 
ان  كفاءتنا  لنثبت  الوقت  من  مزيدا  منحنا  الناس 

مايحدث بني سيمنز و جي إي تنافس وليس صراع. 
الوزارة  يقودون  ماهرون  ومخططون  اداريون  ولدينا 
وفق  الشركات  مع  .ونتعامل  ناجحة  لتعاقدات 

كفاءتها وليس وفق جنسياتها.

pbƒœb0a@ıbiäË◊@—‹∂@ÚÓΩb«@pb◊äë@—‹ÿ‰ç@Z@ıbiäËÿ€a@äÌãÎ
البينة اجلديدة / وسام جنم 

ه محافظ بغداد، املهندس محمد جابر العطا،   وجّ
املاء  ودوائر  والبلديات  االقسام  مديري  اخلميس، 
واجملاري، نحو بذل اجلهود املضاعفة من أجل اجناح 
بغداد. احلبيبة  العاصمة  في  اخلدمية  املسيرة 

عضوي  بحضور  ترأسه،  اجتماع  في  ذلك  جاء 
اجلويبراوي  علي  ابو  السيدين  احملافظة  مجلس 

وعلي السرهيد، باالضافة الى حضور النائب األول 
توجيهات  الهيجل.وتضمنت  علي  للمحافظ 
التنظيفات،  ملف  تفعيل  احملافظ،  السيد 
واملسائي  الصباحي  الشفتني  بنظام  واالستمرار 
اجور  تأخير  ملف  وحسم  العمل،  في  املتبع 

العاملني.

@›‡»€aÎ@ÚÓflÜ®a@ÖÏË¶a@Ú–«bö∂@ÈuÏÌ@ÖaÜÃi@≈œb™
pb–Óƒ‰n‹€@ÔˆbéΩaÎ@Ôybjñ€a@Ôflbƒ‰i

بغداد / البينة اجلديدة
أو  البشرية  التجمعات  حلماية  األمنية  القوات  وضعتها  التي  الكونكريتية  احلواجز  ازالة  ان  بغداد  عمليات  قيادة  عدت 
املمتلكات العامة واخلاصة من قبل البعض ، مخالفة قانونية». وذكرت قيادة عمليات بغداد في بيان « ان بعض املتظاهرين 
التجمعات  حلماية  األمنية  القوات  وضعتها  التي  الكونكريتية  احلواجز  ازالة  على  احلمل  عجالت  أصحاب  بإجبار  قاموا 
يا واضحا  البشرية أو املمتلكات العامة واخلاصة ، مشيرة الى ان هذا العمل من قبل العابثني يعد مخالفة للقانون، وتعدٍ
ان  الى  املواطنني   » القيادة  .ودعت  القانون بوصفه خرقاً لإلجراءات األمنية  املركبات، وهو ما يحاسب عليه  على أصحاب 
يكون دورهم واضحا كما عهدناهم سابقاً بعدم السماح للعابثني بتعكير صفو األمن وإبالغ أقرب قوة أمنية عن مثل هكذا 

حاالت ليتم اتخاذ الالزم بحقهم، خدمةً للصالح العام .

@paÏ‘€a@bËn»ôÎ@>€a@ÚÓnÌäÿ„Ïÿ€a@åuaÏßa@Ú€aãa@Z@ÖaÜÃi@pbÓ‹‡«
@Úïb®aÎ@Úflb»€a@pbÿ‹n‡ΩaÎ@ÚÌäíj€a@pb»‡vn€a@ÚÌb‡ß@ÚÓ‰fl˛a

ÚÓ„Ï„b”@Ú–€b´@Ü»m@ú»j€a@›j”@Âfl

بغداد / البينة اجلديدة
للوظائف  الدائرة  حاجة  عن  احلجامي  لطيف  جاسب  الدكتور  الكرخ  بغداد/  صحة  دائرة  عام  مدير  اعلن 
الشاغرة للعمل ضمن املؤسسات الصحية  التابعة لها واستنادا الى تعليمات املوازنة االحتادية لعام ٢٠١٩ 
والناجتة عن حركة املالك(احلذف واالستحداث)  وبواقع (١٢٤٠)   درجة وظيفية ، وبني احلجامي على الراغبني 
ومن يجد في نفسه الكفاءة من الذين تنطبق عليهم الشروط وحسب االختصاصات املطلوبة التقدمي وملء 
HTTP://KHDB.WORK/FORM/ االستمارة االلكترونية واستمارة طلب الدخول الى اخلدمة املدنية على الرابط التالي
UI/MAIN/INDEX.PHP ) وخالل مدة اقصاها ٢٠ يوما تبدأ من الساعة الثانية عشرة ظهرا ليوم ٢٠١٩/١٠/٢٤ ولغاية 

الساعة الثانية عشرة ظهرا ليوم  ٢٠١٩/١١/١٢ على ان يكون من سكنة محافظة بغداد / الكرخ حصرا» ٠

بغداد / البينة اجلديدة
امس  للكمارك،  العامة  الهيئة  اعلنت   
السبت، اعادة اصدار ارساليات حديد تسليح 
املنذرية  كمرك  في  مخالفة  وسيراميك 
احلدودي.وذكرت الهيئة في بيان تلقت {البينة 
اجلديدة} نسخة منه، إن «مركز كمرك املنذرية 
احلدودي، متكن من اعادة اصدار  ارساليات شيش 
بالفحوصات  فشلت  وسيراميك  تسليح 
واجلودة التي يجريها اجلهاز املركزي للتقييس 
اتخاذ  «مت  انه  النوعية».واضافت،  والسيطرة 
االجراءات القانونية بحق األرساليات اخملالفة 
وفق قانون اجلمارك النافذ رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤ 
مشددة  إجراءات  ضمن  هذا  {املعدل}».ويأتي 
للكمارك في كافة  العامة  الهيئة  بها  تقوم 

مراكزها للحد من دخول املواد والسلع اخملالفة 
لضوابط وتعليمات االستيراد والتي متس حياة 

املواطنني».

@›‡»‹€@ÒäÀbë@—ˆb√Î@Â«@Â‹»m@@Ñäÿ€aO@ÖaÜÃi@Úzï@ÒäˆaÖ
b:@Ú»ibn€a@ÚÓzñ€a@pbéç˚Ωa@Â‡ô

@ŸÓfla7çÎ@|Ó‹ém@ÜÌÜy@pbÓ€bçâa@âaÜïa@ÒÖb«a
ÖÎÜßa@ÚÌâà‰Ωa@⁄ä‡◊@ø@Ú–€b´

بعقوبة / البينة اجلديدة 
عثرت قوة من احلشد الشعبي على مواد اعالمية لتنظيم داعش في 
احلشد  من  قوة  إن   : امني  مصدر  .وقال  بعقوبة  شرق  شمال  بساتني 
مواد  على  العثور  من  متكنت  استخبارية،  معلومات  وبعد  الشعبي 
شمال  السعدية  ناحية  بأطراف  زراعية  بساتني  في  لداعش  اعالمية 
واقراص  بكاميرات  تتمثل  االعالمية  املواد  ان  .واضاف  بعقوبة  شرق 

وبطاريات يستخدمها داعش في توثيق مخططاته االجرامية .

@ÚÓfl˝«a@ÖaÏfl@Û‹«@âÏr»€a
ÚiÏ‘»i@÷äë@fib9@ì«aÜ€ÊaÜ‘œ

@ÚÓ»flb¶a @Új€b�€a @ÚÌÏÁ @?fl @pÜ‘œ
@ÒâÖbñ€a@ÜÓj»€a@·ÓÁaäia@¥éy@bÓça
@Ú‹yäΩa@ÖaÜÃi@Ú»flbu@O@k�€a@ÚÓ‹◊@Âfl
@ıbuä€a @L @RPQYORPQX @‚b»€ @ÚçÖbé€a
@ÚËu @µa @bË‡Ó‹ém @bËÓ‹« @är»Ì @Âæ

N@äÌÜ‘n€a@…fl@NN@âaÜï¸a
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@NNäÌäzn€a@Ùä◊á@ø
7‡ô@‚aÜ»„a

ــم الناتو  ــوار ومعه ــه تنفس الث ــام ورفاق ــل راس النظ مبقت
ــود، صبوا جام  ــم على صدورهم ألربعة عق ــداء، اذ جث الصع
ــن التدمير  ــرت، فلحق بها م ــى آخر املعاقل س غضبهم عل
ــريد والتنكيل، ما يدل على همجية املعتدين،  والقتل والتش
ــني، جتاه اخوة  ــم، تخاله حقد دف ــوا التتار في تصرفاته فاق
ــتغرب  لهم في الوطن. مع مرور الوقت وجالء احلقيقة لم نس
ــذة ابن الدن  ــورا بورا، تالم ــك، انهم خريجي ت ــم تل تصرفاته
ــطني، بل إلعادة فح  ــم يحاربوا ألجل حترير فلس وحوارييه، ل
ــعوبها ال تقيم  ــد، الن حكامها، بل ش ــن جدي ــالد العرب م ب
ــالم، فارتكبت بحقهم جميعا اعماال اجرامية  شعائر االس

بشعة، نيابة عن الغرب .
ــراح والزغاريد،  ــوا حترير البالد، عمت االف ــرت، اعلن بتدمير س
ــلقم (ترحيبا بقدوم  اقيمت الوالئم على قول عبدالرحمن ش
ــاء واالمان،  ــتنعم بالرخ ــان البالد س ــى تاورغاء)، وب ــوار ال الث
ــرة، ناطحات  ــدول املتحض ــاف ال ــا في مص ــتصبح قريب وس
ــكل مدينة،  ــكك حديدية، ومطار ب ــرق برية وس ــحاب، ط س
ــوق ما  ــي بل تف ــام تضاه ــاع الع ــبي القط ــات ملنتس ومرتب

يتقاضاه اقرانهم في الدول الغربية .
ــروا االحياء  ــة العامة، دم ــرق اخلزين ــرعة الب ــتنزفوا وبس اس
ــاورة للعاصمة، بدال  ــكنية مبختلف املناطق وخاصة اجمل الس
ــدة وأقاموا بها  ــوا الطرق املعب ــحاب، جرف عن ناطحات الس
ــات، لنهب املارة امالكهم، والقبض على الهوية بدال عن  بواب
ــوا بتهريبه الى دور اجلوار  ــن املوعود، تاجروا بالوقود فقام االم
ــرة باألفارقة وتهريبهم  ــروع)، واملتاج ــراء الفاحش (املش والث
ــن، ويكونوا بذلك قد اعادونا الى  (تصديرهم) الى خارج الوط
عصور الرق، اما القمامة فقد اصبحت احد معالم العاصمة، 
ــار االوبئة، وبخصوص التيار الكهربائي  ــبب في انتش ما تس
ــتعمال  ــرن املاضي واس ــينيات الق ــا الى خمس ــد اعادون فق
الفتيلة (المبات الشحن)، رمبا ليذكرونا مبعاناة ابائنا، ولسان 
ــنردكم الى ذلك  ــم يقول ان لم تكونوا في طوعنا فس حاله

الزمن البئيس .
ــوار اروع املالحم في  ــطر الث ــوي، يس ــال النقل اجل ــي مج وف
ــوا املطار  ــران العامة، احرق ــركات الطي ــطول ش ــر اس تدمي
ــلم مطار امعيتيقة هو االخر من  الرئيس بالعاصمة، لم يس
صلفهم، مت اقفاله فلم يعد للعاصمة واملناطق اجملاورة منفذ 
ــات العاصمة، ومصدرا  ــتخدم مكبا لنفاي ــوي، واخيرا اس ج
ــتخدميها  ــراض. حكومات فبراير املتعاقبة كافأت مس لالم
ــات عامة  (املتفانون في خدمها)، بان عينتهم مدراء مؤسس
ــد كلفتهم  ــوال، اما النخبة فق ــا تبقى من ام ــتنزاف م الس
ــية مبختلف اقطار العالم، مبا فيها الدول  مبناصب دبلوماس
ــي ال تربطنا بها اية عالقات، املهم ان يتحصل هؤالء على  الت
نصيبهم من ثروة اجملتمع بالعملة الصعبة، والعمل بجهود 

مضنية ألجل رفع احلظر عن االموال اجملمدة باخلارج.
من حق ثوارنا ان يحتفلوا بيوم التحرير ٢٣ اكتوبر، لقد حررونا 

من كل القيم واملثل السامية وممتلكاتنا الثابتة واملنقولة .

ميالد اِّـزوغي

رأي

Â�������ÓÓiâÎ˛a@Âfl@ä������ÇéÌ@Êb�����ÀÎÖâa

وكاالت / البينة الجديدة
ــي فالدميير  الروس ــس  الرئي ــر  اعتب
ــية  ــرا أن القمة الروس ــني مؤخ بوت
ــى «فتحت صفحة  االفريقية األول
جديدة» من العالقات بني موسكو 
ــى  إل ــا  داعي ــة،  اإلفريقي ــارة  والق
ــني الطرفني.  التعاون» ب ــف  «تكثي
ــة ألقاها في  ــني في كلم ــال بوت وق
ــة التي  ــذه القم ــال ه ــام أعم خت
ــا  «بإمكانن ــني  يوم ــتغرقت  اس
ــدث فتح صفحة  القول إن هذا احل
ــيا  ــن العالقات بني روس ــدة م جدي
ــيدا مبا تخلل هذه  وإفريقيا» ، مش
ــاءات مهنية وودية  ــة من «لق القم
ــاركت في  لكي ال نقول حارة». وش
ــدول اإلفريقية الـ٥٤،  القمة كل ال
متثلت ٤٣ منها برؤسائها أو رؤساء 
حكوماتها، لكن لم يعلن التوقيع 
ــالل أعمال  ــاق كبير خ ــن أي اتف ع
ــا «ننوي  ــال بوتني أيض ــة. وق القم
ــادي»،  االقتص ــاون  التع ــف  تكثي
ــعى  ــيرا إلى الهدف الذي تس مش
إليه روسيا بزيادة املبادالت التجارية 
مع إفريقيا خالل السنوات اخلمس 
املقبلة لتصل إلى «٤٠ مليار دوالر» 
ــن أن هذه القمة  ــنويا ، كما أعل س
ــتعقد كل ثالث سنوات. وتعهد  س
ــوم األول للقمة في  ــي الي ــني ف بوت
ــؤولني  ــام عدد من املس ــه أم كلمت
األفارقة مبضاعفة التبادل التجاري 

مع دول القارة في السنوات اخلمس 
ــركات  املقبلة. وقال «كثير من الش
ــرة طويلة  ــية تعمل منذ فت الروس
ــن مختلف  ــركاء م وبنجاح مع ش
ــي االقتصاد اإلفريقي  القطاعات ف
وتعتزم توسيع نفوذها في إفريقيا. 
بالطبع سنقدم دعما على مستوى 

الدولة» .
ــاعة  ــتمر لنحو س ــد لقاء اس وبع
ــري عبدالفتاح  ــس املص ــع الرئي م
ــي  ــي أطلق الرئيس الروس السيس
أعمال القمة في مدينة سوتشي، 
مشددا على إمكانات التنمية في 

القارة اإلفريقية .
ــدول  ال ــاء  رؤس ــرات  عش ــام  وأم
ــيا  ــات ، أكد أيضا أنّ روس واحلكوم
ــف على أقل  ــا «أن تضاع بإمكانه
ــة  االقتصادي ــا  تبادالته ــر»  تقدي
ــنوات اخلمس  ــي الس ــع القارة ف م
ــركاء  بـ»الش ــيدا  مش ــة،  املقبل
العديدين احملتملني الذين يتمتعون 
بآفاق تنمية جيدة جدا وإمكان منو 

كبير».
ــترك  مش ــان  بي ــس  اخلمي ــدر  وص
ــية  ــي الروس ــة قمة سوتش بنهاي
ــى إدخال تعديالت  اإلفريقية دعا إل
ــس األمن «لكي  على تركيبة مجل

يصبح أفضل متثيال».
وكان الهدف من هذه القمة تكريس 
ــارة اإلفريقية  ــيا إلى الق عودة روس

ــدت عنها بعيد  بعد أن كانت ابتع
ــط  ــوفيتي، وس تفكك االحتاد الس
ــني  الص ــن  م ــة  واضح ــة  منافس

والعديد من الدول الغربية.
ــية  ــزة املنتظرة للقمة الروس اجلائ
ــوذ  النف ــادة  زي ــي  ه ــة  اإلفريقي
ــم ٥٤ من  ــي في قارة تض السياس
ــي األمم املتحدة  ــاء ف ــدول األعض ال
ــة  غني األرض  ــن  م ــة  رقع ــى  عل
ــتمل على  ــروات املعدنية وتش بالث
أسواق مربحة محتملة لألسلحة 

الروسية.
ــية اإلفريقية  ــة الروس وتأتي القم
ــعى الكرملني للفوز  ــي إطار مس ف

ــتعادة  واس ــال  واألعم ــاريع  باملش
النفوذ الذي تالشى منذ عام ١٩٩١ 
عقب انهيار االحتاد السوفيتي الذي 
ــركات  ــات واحل ــم احلكوم كان يدع
ــارة خالل  ــارية في أنحاء الق اليس

فترة احلرب الباردة .
ــي زيادة النفوذ  واجلائزة املنتظرة ه
ــم ٥٤ من  ــي في قارة تض السياس
ــي األمم املتحدة،  ــدول األعضاء ف ال
ــة  غني األرض  ــن  م ــة  رقع ــى  عل
ــتمل على  ــروات املعدنية وتش بالث
أسواق مربحة محتملة لألسلحة 
ــدأت من  ــيا ب ــية. لكن روس الروس
ــدن، فبالرغم من جناحها  موقع مت

الكبير في بيع األسلحة إلى الدول 
ــكو تتخلف  األفريقية، إال أن موس
كثيرا عن املنافسني في التجارة مع 
ــكو إن حجم  إفريقيا. وتقول موس
ــدول األفريقية ارتفع  جتارتها مع ال
ــام املاضي  ــار دوالر الع ــى ٢٠ ملي إل
لكن مكتب اإلحصاء التابع لالحتاد 
ــا  ــول إنه ــتات) يق ــي (يوروس األورب
ليست ضمن أكبر خمسة شركاء 
من حيث جتارة البضائع والسلع مع 
القارة. وتؤكد روسيا بتنظيم قمة 
ــيا-افريقيا األربعاء واخلميس،  روس
طموحاتها في قارة تراجعت فيها 
ــوفييتي  ــار االحتاد الس انهي عقب 

ــون واألوربيون  م الصيني ــا تقدّ بينم
ــؤوال  بفارق كبير. وبحضور ٤٣ مس
ــارك،  مش آالف  ــة  وثالث ــا  إفريقي
ــتضافت  ــة التي اس ــدت املدين ارت
ــاب األوملبية، حلة  ــام ٢٠١٤ األلع ع
ــام. وفي أروقة  ــة لبضعة أي افريقي
ــتضيف القمة،  ــذي يس ــى ال املبن
احتلت شركات األسلحة مساحة 
ــال أعمال  ــعة، فيما يقوم رج واس
ــدث  بأح ــب  بالتالع ــة  وأفارق روس 
ــي  الت ــة  األوتوماتيكي ــلحة  األس
ــبورت)،  (روسوبورونكس ــا  تعرضه
الوكالة الروسية املكلفة بتصدير 
ــلحة. وبخالف األسلحة، قلة  األس
ــية األخرى  الروس ــركات  ــن الش م
ــدد نحو  ــرة. وكان الع ــت حاض كان
ــة  مجوع أي  ــود  وج دون  ــن  م  ٢٠
ــم من أنّه  ــة تقريبا، على الرغ طاق
ــي  ــوي للحضور الروس ــاع حي قط
في اخلارج. ويسلط احلضور القوي 
للوكالة الروسية املكلفة بتصدير 
ــالف باقي كبرى  ــلحة على خ األس
ــى االجتاه  ــية عل ــركات الروس الش
ــي في هذه املرحلة بالتركيز  الروس
ــية  ــلحة الروس على صادرات األس
ــكو  ــعى موس إلفريقيا ، حيث تس
لزيادة مبيعاتها وقد بدأت منذ فترة 
ــات وتتطلع  ــدة صفق ــد ع في عق
ــات افريقية  ــيعها إلى وجه لتوس

متعددة .

وكاالت / البينة الجديدة
ــي  ف ــعبي  الش ــراك  احل ــل  دخ
ــيّ أذرع  ــة ل ــي معرك ــر ف اجلزائ
ــية  املؤقتة عش ــلطة  الس مع 
ــحات  الترش انتهاء أجل تقدمي 
ــية املقررة  الرئاس ــات  لالنتخاب
ــمبر/كانون األول،  ــي ١٢ ديس ف
حيث تظاهر اجلزائريون بكثافة 
ــا  كم ــام  النظ ــد  ض ــة  اجلمع
ــتنكروا تصريحات أدلى بها  اس
مؤخرا الرئيس املؤقت عبدالقادر 
بن صالح اعتبرت إهانة للجزائر 

ولالحتجاجات الشعبية .
ولم تخرج اجلزائر بعد من عقدة 
ــية على وقع  االنتخابات الرئاس
ــا في  ــني إلجرائه ــض احملتج رف

ــلطة  ــد الذي حددته الس املوع
ــرة على  ــرار األخي ــة وإص املؤقت

فرض سياسية األمر الواقع.  
ــة  العاصم ــوارع  ش ــألت  وامت
ــة باحملتجني في اجلمعة  اجلزائري
ــن  م ــني  والثالث ــة  السادس
القائم  النظام  التظاهرات ضد 
ــذ تخلصها من  ــي اجلزائر من ف
االستعمار الفرنسي في ١٩٦٢، 
ــي أواخر  ــد االقتراع الرئاس وض

العام .
وكتب متظاهر على الفتة رفعها 
«لن تكون هناك انتخابات» في 
ــوم  ــني تهجمت بعض الرس ح
ــن  ــادر ب ــس عبدالق ــى الرئي عل
صالح وقائد اجليش أحمد قايد 

ــوزراء نورالدين  صالح ورئيس ال
بدوي.

ــة  الرابط ــس  رئي ــب  نائ ــال  وق
اجلزائرية حلقوق اإلنسان سعيد 
ــن  ــر م ــاك الكثي ــي «هن صاحل

املتظاهرين في شوارع العاصمة 
ــارك  ــع التصميم ذاته» . وش م
ــي التجمع الذي تفرق  صاحلي ف
ــر اجلمعة في هدوء. وأعتبر  عص
أن حركة االحتجاج التي دخلت 

الثالثاء شهرها التاسع «تتعزز 
ــراب موعد  ــر مع اقت أكثر فأكث
ــية» مضيفا  االنتخابات الرئاس
ــدأت  ب ذراع»  ــي  ل ــة  «عملي أن 
ــد إنهاء  ــلطة التي تري مع الس
ــمبر/كانون  ــة في ١٢ ديس األزم
ــد،  ــس جدي ــاب رئي األول بانتخ
ــة االحتجاج  فيما ترفض حرك
ــوز النظام االقتراع  أن يُنظم رم

الرئاسي .
ــا بأنهما  ــحان وصف وقدم مرش
ــن النظام حتى اآلن  منبثقان ع
ملفي ترشحهما إلى السلطة 
الوطنية املستقلة لالنتخابات 
ــدة املكلفة  ــي الهيئة اجلدي وه
ــي  والت ــات  االنتخاب ــم  بتنظي

ــت بغرض ضمان نزاهة  تأسس
وشفافية االقتراع.

ــلطة االنتخابات  ــب س وبحس
ــحني آخرين  ــة مرش فإن خمس
ــدمي  لتق ــد  مواعي ــزوا  حج
ــل  ــاء أج ــل انته ــم قب ملفاته
ــح منتصف ليل السبت  الترش

إلى األحد.
ــو  ــي وه ــن ميهوب وكان عزالدي
ــدم ملف  ــابق أول من ق ــر س وزي
ــحا عن  ــحه األربعاء مرش ترش
«التجمع الوطني الدميقراطي» 
احلزب الذي كان أحد أبرز داعمي 
ــز  عبدالعزي ــابق  الس ــس  الرئي
ــتقالته في  بوتفليقه حتى اس

أبريل/نيسان.
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وكاالت/ البينة الجديدة
ــى  عل ــي  األورب ــاد  االحت ــق  واف
ــدن متديد مهلة خروج  طلب لن
ــاد األوربي  ــن االحت ــا م بريطاني
اجلمعة، لكنه لم يحدد موعدا 
ــح  يتي ــا  م ــروج،  للخ ــدا  جدي
ــم  ــان البريطاني املنقس للبرمل
ــرار بخصوص  ــاذ ق ــا التخ وقت
ــس  ــوزراء بوري ــس ال ــوة رئي دع
ــات  ــراء انتخاب ــون إلج جونس

مبكرة.
ــاد األوربي  ــؤول باالحت وقال مس
ــفراء الدول  ــاع س ــد اجتم بع
ــرى  األخ ــرين  والعش ــبع  الس
ــة  ــاء في االحتاد ملناقش األعض
ــا قبل  ــروج بريطاني ــل خ تأجي
ــن نهاية  ــبوع م ــن أس ــل م أق
ــي ٣١ أكتوبر/ املهلة احلالية ف

ــاع  ــدث إجم ــرين األول «ح تش
على احلاجة إلى التمديد».

وتابع «سيستمر العمل خالل 
ــبوع»، مضيفا أن  ــع األس مطل

السفراء سيلتقون مجددا في 
بروكسل يوم االثنني أو الثالثاء. 
ــن يفي  ــون بأنه ل ــر جونس وأق
ــي ٣١ أكتوبر/ باملهلة احملددة ف
ــراء  ــب بإج ــرين األول وطال تش
تصويت في البرملان يوم االثنني 
في ما يتعلق بإجراء انتخابات 

ــمبر/كانون  مبكرة في ١٢ ديس
األول.

ــش  يناق أن  ــرر  املق ــن  م وكان 
ــي الذين  ــو االحتاد األورب مبعوث
أمد  ــاعتني،  ــدة س مل اجتمعوا 
ــروج بريطانيا،  ــث تأجيل خل ثال
لكن الدبلوماسيني قالوا إنهم 

ــد موعد ألنه  مترددون في حتدي
ــالء يؤثر على توجه  قد ميثل إم
األحداث السياسية في لندن.

إن  ــي  أورب ــي  دبلوماس ــال  وق
الدول  ــى  ــا ضغطت عل فرنس
ــرى  األخ ــرين  والعش ــت  الس
لالنتظار، مضيفا «كان اجلميع 
ــرار اليوم، لكن  يريدون اتخاذ ق
ــا لم تتقبل ذلك وأرادت  فرنس
ــوم االثنني أو  ــى ي ــار حت االنتظ
الثالثاء ملعرفة ما سيحدث في 

لندن».
وتابع «سنعود إلى هذا النقاش 
ــأن املدة بعد عطلة نهاية  بش
املرة ستكون  ــبوع. وهذه  األس
للمشاورات السياسية»، فيما 
ــي آخر «كل هذا  قال دبلوماس
النقاش تأجل بسبب فرنسا».

ــية  ــودة وثيقة عش ــا ملس وفق
اجتماع اجلمعة ، كان من املقرر 
ــدف  ــل «به ــماح بالتأجي الس
األخيرة  اللمسات  إتاحة وضع 

ــى اتفاق  ــة» عل ــى املصادق عل
التوصل  ــرى  ــذي ج ال ــروج  اخل
ــبوع  ــون األس إليه مع جونس

املاضي.
ــص مكان  ــروع الن ــرك مش وت
التاريخ اجلديد خلروج بريطانيا 
فارغا، لكنه أشار إلى أن اخلروج 
ــي وقت أقرب إذا مت  قد يحدث ف
التصديق على االتفاق في وقت 
ــتمل على  أقرب وهي فكرة تش

املرونة والتمديد.
وقال مسؤول في االحتاد األوربي 
ــاس بني  ــدور في األس ــر ي «األم
ــهر ومتديد  متديد مرن لثالثة أش

على مستويني».
ومبوجب الفكرة األولى ستغادر 
ــي ٣١ يناير/كانون  ــا ف بريطاني
ــهر  الثاني ٢٠٢٠، بعد ثالثة أش
من التاريخ احملدد حاليا في ٣١ 
ــرين األول، أو قبلها  أكتوبر/تش
ــق الطرفني  ــة تصدي ــي حال ف
على اتفاق قبل ذلك املوعد. أما 

الفكرة الثانية فتشمل تاريخا 
ــددا آخر ميكن أن تغادر فيه  مح
ــتقبل  ــا. وما يزال مس بريطاني
ــاد  ــن االحت ــا م ــروج بريطاني خ
ــح بعد أكثر  ــي غير واض األوروب
ــنوات من تصويت  من ثالث س
البريطانيني لصالح اخلروج من 
االحتاد بنسبة ٥٢ باملائة مقابل 
ــة لتكون أول  ــراض ٤٨ باملئ اعت
دولة ذات سيادة تغادر التكتل.

ــون بزعامة حزب  ــاز جونس وف
ــح  ليصب ــم  احلاك ــني  احملافظ
ــي حكومة  ــوزراء ف ــا لل رئيس
ــه  تاريخ ــا  معلق ــة  أقلي
ــي على  ــتقبله السياس ومس
ــي  األورب ــاد  االحت ــن  م ــروج  اخل
ــي يوم  ــد النهائ ــول املوع بحل
ــرين األول، لكنه  ٣١ أكتوبر/تش
سيفشل في حتقيق ذلك بعد 
ــوم الثالثاء  ــض البرملان ي أن رف
ــى جدوله  ــتمل عل قانونا يش

الزمني املقترح للخروج .

وكاالت / البينة الجديدة

ــخر الرئيس التركي رجب طيب  س
ــاد األوربي  ــان مؤخرا من االحت إردوغ
ــداد جديدة من  ــق من تدفق أع القل
ــن تركيا،  ــوريني م ــن الس املهاجري
ــيفتح األبواب عندما  قائالً إنه «س

يحني الوقت».
ــي خطاب ألقاه في  وقال إردوغان ف
ــون، «عندما  ــه التلفزي ــرة ونقل أنق
ــواب  األب ــنفتح  س ــا  إنن ــول  نق
ــدون  يرع ــم  تراه ــن)  (للمهاجري
ويزبدون، ال تقلقوا»، أضاف الرئيس 
ــتفتح هذه  ــكاً «س ــي ضاح الترك

األبواب عندما يحني الوقت».
ــوة، ولكن  ــال «لديكم املال والق وق
ــخص  ــا يصل ١٠٠ أو ٢٠٠ ش عندم

ــر،  ــق البح ــن طري ــان ع ــى اليون إل
تتصلون هاتفياً على الفور لتقولوا: 
ــخص  ــل أكثر من ١٠٠ ش لقد وص
ــة)». وانتقدت  ــزر (اليوناني ــى اجل إل
ــدة هجوم  ــي بش ــاد األورب دول االحت
ــمال شرق سوريا في ٩  أنقرة في ش
ــد القوات الكردية ضمن  أكتوبر ض
وحدات حماية الشعب الكردي، مما 

أثار غضب أنقرة .
ــان  إردوغ ــدد  ه ــبوعني،  أس ــل  وقب
بالفعل بـ «فتح األبواب» والسماح 
ــوري في  لنحو ٣,٦ مليون الجئ س
ــا، ملقياً  ــى أورب ــا بالتوجه إل تركي
ــي ألنه  ــاد األورب ــى االحت ــوم عل بالل
سمى «غزواً» العملية العسكرية 
ــا ضد وحدات  ــي أطلقتها تركي الت
ــعب. وبدعم من الدول  حماية الش

ــوات الكردية  ــة، حاربت الق الغربي
ــالمية، لكن  ــة اإلس ــم الدول تنظي
ــوات بأنها  ــذه الق ــا تصف ه تركي
«إرهابية» بسبب عالقاتها الوثيقة 
الذي  ــتاني  الكردس العمال  بحزب 
ــذ عام  ــي من ــش الترك ــل اجلي يقات
ــع  ــت م ــات أبرم ــد اتفاق ١٩٨٤.وبع
أنقرة  ــكو، علقت  واشنطن وموس
عمليتها لتسمح لوحدات حماية 
ــحاب  باالنس ــردي  الك ــعب  الش
ــع تركيا. ــن مواقعها احلدودية م م
ــش التركي  ــان إن اجلي ــال إردوغ وق
ــة له  ــورية املوالي ــل الس والفصائ
ــيط املنطقة»، وحذر  تقوم «بتمش
ــون أمامنا  ــالً : «إذا ظهر إرهابي قائ
خالل هذه العملية، فإن سحقهم 

سيكون حقاً طبيعياً لنا».
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وكاالت / البينة الجديدة
ــة  اليمني ــة  احلكوم ــت  توصل
ــي اجلنوبي إلى  واجمللس االنتقال
اتفاق برعاية سعودية لتقاسم 
اليمن،  ــوب  ــي جن ف ــلطة  الس
ــت مصادر في  ــب ما أعلن بحس
ــي  االنتقال ــس  واجملل ــة  احلكوم

اجلنوبي اجلمعة.
ــيتولى  س ــاق،  االتف ــب  ومبوج
ــي  اجلنوب ــي  االنتقال ــس  اجملل
ــوزارات في احلكومة  عددا من ال
اليمنية، وستعود احلكومة إلى 
العاصمة املؤقتة عدن، بحسب 
ــة  إعالمي ــر  وتقاري ــؤولني  املس

سعودية .
ــس االنتقالي اجلنوبي  وكان اجملل
ــي  األهال ــن  م ــم  بدع ــن  متك
ــطس من  والقبائل في آب/اغس
ــنته قوات  ــدي لهجوم ش التص
ــة من عناصر  احلكومة املدعوم
ــيطرة  ــالح االخوانية للس اإلص
ــدر في  ــال مص ــدن. وق ــى ع عل
ــترط عدم  احلكومة اليمنية اش
الكشف عن هويته إنه «سيتم 
ــد  ــاق مبوع ــى االتف ــع عل التوقي
ــادم بحضور  الق الثالثاء  أقصاه 
ــه منصور هادي،  الرئيس عبد رب
وعيدروس الزبيدي رئيس اجمللس 

االنتقالي اجلنوبي».
ــؤول فإن االتفاق  وبحسب املس
ــكيل  تش ــادة  بإع ــي  «يقض
ــس  اجملل ــراك  واش ــة  احلكوم

ــن  م ــدد  بع ــا  فيه ــي  االنتقال
ــودة احلكومة إلى  ــوزارات، وع ال
ــام بعد  ــبعة أي ــالل س ــدن خ ع

التوقيع على االتفاق».
ــدي،  الزبي ــدروس  عي ــف  ووص
رئيس اجمللس االنتقالي اجلنوبي 
اجلمعة، توقيع وفد اجمللس على 
ــة  ــع احلكوم ــاض م ــاق الري اتف
اليمنية املوالية للرئيس عبدربه 
ــوة  ــه «خط ــادي بان ــور ه منص

جيدة» . 
وقال ثابت العولقي، عضو هيئة 
رئاسة اجمللس في حسابه على 
موقع «تويتر»، إنه أجرى مكاملة 
ــيراً  ــع الزبيدي، مش ــة م هاتفي
ــع االتفاق  ــف توقي ــى أنه وص إل
ــعب  ـــ «خطوة اجليدة وأن ش بال
اجلنوب هو األمني على قضيته».   
ــيتم  ــح، العولقي، أنه س واوض
ــكل  اإلعالن في وقت الحق وبش
ــاق  اتف ــود  بن ــن  ع ــمي»  «رس
الرياض واجلوانب التي تضمنها 
ــاً  وأمني ــاً،  واداري ــياً،  «سياس
ــيرا الى ان كل  ــكرياً» مش وعس
التسريبات حول االتفاق ليست 
ــس  اجملل ــرط  وانخ  . ــة  صحيح
ــي وممثلون عن  ــي اجلنوب االنتقال
ــا  ــا دولي ــرف به ــة املعت احلكوم
ــابيع في مفاوضات غير  منذ أس
ــول اتفاق  ــي جدة ح ــرة ف مباش
ــلطة في جنوب  ــم الس لتقاس

البالد .
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اسعد الحلفي

ــحق نوايا من  ــان املرجعية يلقف ما يأفكون ويس  بي
ــفينة مبن فيها . احصائية اجلرحى  يريدون إحراق الس
ــة واملتظاهرين حلد  ــقطوا من القوات األمني الذين س
ــي بيانها  ــا ف ــة وتركيزه ــر املرجعي ــح حتذي االن يوض
ــماح  ــلمية التظاهرات وعدم الس ــاظ على س باحلف
باالعتداء على عناصر القوات األمنية وعدم السماح 
ــن البيان  ــتغالل التظاهرات وتضم ــني باس للمندس
إشارة واضحة على وجود نوايا خبيثة جلهات معادية 
ــدول التي  ــذ أجندة ال ــرات لتنفي ــتخترق التظاه س

تخدمها .
ــذه التوجيهات من حرصها  ــة ال تنطلق به فاملرجعي

على حقن دماء املتظاهرين والقوات األمنية فقط:
ــتقبل  ((بل تنطلق أيضاً من حرصها البالغ على مس
ــى  ــد الذي يعاني من تعقيدات كثيرة يخش هذا البل
ــف املقابل الى  ــف والعن ــق بالعن ــن أن ينزل ــا م معه
ــال ملزيد من  ــك اجمل ــح ذل ــراب، و يفس ــى واخل الفوض

التدخل اخلارجي، ويصبح ساحة لتصفية احلسابات 
ــة، ويحدث له ما  ــض القوى الدولية واالقليمي بني بع
ــدث في بعض البالد األخرى من  ال يحمد عقباه مما ح
اوضاع مريرة لم ميكنهم التخلص من تبعاتها حتى 

بعد مضي سنوات طوال))
ــا لنعرف أهمية  ــع من نص البيان يكفين وهذا املقط
ــا أعلنته املرجعية هذا اليوم اجلمعة ٢٦ صفر اخلير  م

. ١٤٤١
ــن دعمها  ــة تخلت ع ــأن املرجعي ــد ب ــم أح وال يتوه
ــة  ــا ، املرجعي ــس متام ــى العك ــل عل ــرات ب للتظاه
بخطابها اليوم أكدت دعمها للمتظاهرين ورعايتها 
ــتمرار  ــوة صريحة لالس ــراك اإلصالح ودع ــة حل التام
ــريطة أن يكون  ــى حني حتقيق اإلصالح احلقيقي ش إل
ــلميا بعيدا عن العنف والعنف املضاد  االحتجاج س
كما أنها برهنت للعالم أجمع في بينها االخير بأنها 
ــب االول بحقوقه  ــا املطال ــعب وأنه خيمة هذا الش
ــال الناس  ــلمي ألن آم ــه الس ــر حلراك ــم األكب والداع
ومطالبهم من دون شرط السلمية والتكاتف سوف 

تسحق قبل أن تصدح بها حناجرهم.
ــم املطالب  ــي بيانها اه ــة ف ــت املرجعي ــد خلص ولق

ــي ينبغي أن  ــعب وتطلعاته والت ــة آلمال الش اجلامع
ــان وحتقيقها ليس  ــا اثن ــف عليه ــق وال يختل تتحق

مستحيال وهي:
ــات واضحة وصارمة  ــاد وإتّباع آلي ١: مكافحة الفس

ملالحقة الفاسدين واسترجاع أموال الشعب منهم.
ــة االجتماعية في توزيع ثروات البلد  ٢:  رعاية العدال
ــي متنح امتيازات  ــاء أو تعديل بعض القوانني الت بإلغ
ــس النواب  ــاء مجل ــؤولني واعض ــار املس ــرة لكب كبي

ولفئات معينة على حساب سائر أبناء الشعب.
ــف احلكومي  ــة في التوظي ــط عادل ــاد ضواب ٣: اعتم

بعيداً عن احملاصصة واحملسوبيات.
ــددة حلصر السالح بيد الدولة،  ٤: اتخاذ اجراءات مش
ــؤون  ــزم امام التدخالت اخلارجية في ش والوقوف بح

البلد.
٥: سنّ قانون منصف لالنتخابات يعيد ثقة املواطنني 

بهم في املشاركة فيها. بالعملية االنتخابية ويرغّ
ــة للوضع الراهن  ــا يبرهن عمق قراءة املرجعي وهذا م
ــكل صغيرة وكبيرة  ــا ومقدار احاطتها ب وبعد نظره

بخالف غيرها ممن ال يتجاوز نظره حدّ معتلفه .
من هنا أصبح لزاما على كل عراقي وطني مهما كان 
انتماؤه أن يحترم عقله ويتبع احسن القول ويستمع 

حلكمة رجل ال يريد من هذا البلد سوى موضع قبر .

د.ليث شرب

ــالح الوضع  ــتحيل اص ليس من املس
ــا نحن فيه  ــراق على الرغم مم ــي الع ف
ــعبي  ــدات والغضب الش ــن التعقي م
والصراع السياسي واألزمات املتراكمة 
والفشل في ادارة البالد طيلة ١٦ عاما 
ــي  ــة بنظامه السياس ــدان الثق وفق

وحكوماته املتعاقبة .
أقول ان ما بعد ١٠/١يختلف متاما عما 
ــه وهذه هي النقطة التي يجب أن  قبل
ننطلق منها ومن دون ذلك ستختلط 
ــور وتضطرب الرؤى واألفكار  علينا األم
ــول اجلزئية حتى  ــتقيم احلل ــن تس ول

ــا على  ــة ومت تنفيذه ــت ممكن ــو كان ل
ــد وواضح أن  ــبب واح أرض الواقع لس
ــذا النظام  ــرعية ه جزءا كبيرا من ش

ال  ــل  ح كل  ــك  ولذل ــرت  تدم ــد  ق
ــذا الواقع اجلديد لن  يتجاوب مع ه
ــه تأثير  ــن يكون ل ــدي نفعا ول يج
ــب اجلماهيري  ــي تخفيف الغض ف
املتراكم أو إعادة األمور الى ماكانت 

عليه قبل ١٠/١..
ــي  ــق الت ــة الطري ــي خارط اذاً ماه
ــتنجي البالد من شفا الفوضى  س
وضياع كل ماكسبناه وماضحينا 
ــواء في حتصيل احلرية  من أجله س
ــتبد أو  من نظام قمعي ظالم ومس
في االنتصار على القاعدة وداعش 
ــك جاء  ــة وكل ذل ــم الفاني ودولته
بتضحيات فلذات أكبادنا ودمائهم 

الطاهرة التي سالت بال حساب..
ــرى تتلخص  ــة الطريق الكب خارط

ــي مدد  ــة وف ــة أركان متتابع بخمس
ــعبي  ش ــد  وبتعه ــددة  مح ــة  زمني

وسياسي إلجنازها وتنفيذها..
ــذه  ه ــتقالة  اس ــو  ه األول..  ــن  الرك
احلكومة طائعة مختارة لتتحول الى 

حكومة تصريف اعمال..
الركن الثاني.. اختيار شخصية وطنية 

ــكيل حكومة مصغرة ال تتدخل  لتش
فيها أي قوة داخلية او خارجية .

ــا القوى  ــد له ــث.. تتعه ــن الثال الرك
النواب  ــس  ــل مجل ــية بح السياس
ــهر واجراء انتخابات  ــتة أش خالل س

مبكرة ..
ــة  احلكوم ــد  تتعه ــع..  الراب ــن  الرك
ــات  ــون انتخاب ــداد قان ــان باع والبرمل
ــوى  الق ــه  علي ــن  تهيم ال  ــفاف  ش

السياسية الكبيرة .
ــان  ــد البرمل ــس .. يتعه ــن اخلام الرك
ــتورية من  ــالت الدس ــراء التعدي باج
خالل االستفتاء يتضمن كل املطالب 
التصويت  ليتم  املرفوعة  اجلماهيرية 

عليها مع االنتخابات .
ــد  الب ــة  اخلمس األركان  ــذه  ه ــع  م
ــة من  ــرارات اصالحي ــي بق ــن املض م

ضمنها.
ــاة احلقيقيني الذين  ــدمي اجلن أوال .. تق
ــن افرادا  ــر قتل املتظاهري اصدروا أوام

ومجموعات..

ثانيا.. الغاء قانون مجالس احملافظات 
ــالت  التعدي ــرار  اق ــني  حل ــا  وجتميده

الدستورية .
ــه من  ــن حتقيق ــذ ماميك ــا.. تنفي ثالث
ــي  واملض ــرة  األخي ــالح  االص ــرارات  ق

مبتابعتها وحتقيقها بشكل عادل..
ــك هذا  ــن أين ل ــن قانون م ــا.. س رابع
ــيني  السياس ــادة  الق كل  ــب  يحاس
ــحب الى كل  واألمنيني والتجار وينس

مواطن ثروته ازدادت بعد ٢٠٠٣..
ــوذ  النف ــرمي  جت ــون  قان ــن  خامسا..س
ــبة  والذي يضمن محاس ــي  السياس

الفاسدين من دون تدخل احزابهم ..
هذا هو ملخص خارطة الطريق الكبرى 
ــأن النظام  ــها الواضح ب والتي أساس
السياسي مابعد ٢٠٠٣ بسلبياته قد 
ــرف على نهايته ومن دون تصحيح  أش
ــية  ــاراته وتعنت القوى السياس مس
ــك به فإمنا هو اعالن  احلاكمة بالتمس

لنهايته ونهايتها وانتظار اجملهول .

نزار حيدر

مٍ 
زَ ــن حُ ــة م وم ــن احلكُ ــدرَ ع ــا ص    ١/ كلُّ م

إِصالحيَّةٍ منذُ التَّظاهرات املاضية وحلدِّ اآلن، 
ــاريع،  قترحات مش ــد تتجاوز كونها مُ لم تعُ
رق  وهي دستوريّاً وقانونيّاً، مبثابة احلِبر على الوَ

اب بقوانِني. ما لم يشرِّعها مجلس النوَّ
   إِنَّها إِنحناءة أَمام العاصفة فقط،   فلماذا 
ختف هو اآلن؟!  اب؟! وأَين مُ غابَ مجلس النوَّ

والبالدُ كاملِرجل تغلي وتغلي؟!.
اب عن األَنظار في هذا     إِنَّ تواري مجلس النوَّ
ــاس واخلطير الذي مترُّ بهِ البالد  رف احلسَّ الظَّ

رٌ على أَحد أَمرَين؛ ؤَشِّ مُ
ون أَن يخذلُوا احلكومة فال  ا أَنَّهم يريدُ    أ/ فإِمَّ

نة. ونَ معها في هذهِ احملِ يقفُ
وليَّة  ــؤُ ل املس ــم هربُوا من حتمُّ ــا أَنَّه    ب/ وإِمَّ
ــي حقيقةِ األَمر ال يريدونَ أَن يحصلَ  ألَنَّهم ف
ــيَّة للنِّظام  ــة األَساس ــي البُني ــرٍ ف أَيَّ تغيي

م. لُوه على مقاساتهِ ياسي الذي فصَّ السِّ
   وهو التَّفسيرُ األَرجح الختفائهم.

ــعبها  ــم التي حتترم ش ــي كلِّ دُول العالَ    ف
اب باإلِنعقاد  ــوَّ ــس الن ــتمر مجل وإِرادتهُ يس
ــى خليَّة أَزمة  هُ إِل

ل كلَّ ــوَّ ــاعة فيتح [٢٤] س
ــتثنائيَّة التي  ــة والبرامج اإلِس ول حلماية الدَّ
ــنادها بتشريعات  تُعلن عنها احلكومة إلِس
ني في لبنان في  ــلَ يومَ فوريَّة [كما حصلَ قب
ــاً عن حلولٍ  اثلة] وكلُّ ذلك بحث ــةٍ ممُ ظلِّ أَزم

ر. لتجاوزِ اخملاطِ
ــة البرملان في  ــرْكُ النَّائب مقعدهُ حتت قبَّ    ت
ــاس كتركِ اجلُندي خندقهُ  رف احلسَّ هذا الظَّ

على حدودِ البالدِ وقت احلرب.
ابهُ  ــعب نوَّ ــراق! فعندما يحتاجُ الشَّ في الع

هر فال يجد لهم أَثراً. يبحث عنهم باجملِ
ــن تقريباً  ــدٍ من الزَّم ــر من عق ــذُ أَكث    ٢/ من

ليا تدعو إِلى ما يلي؛ واملرجعيَّة الدينيَّة العُ
ــة واعتماد املعايير  اصص ــاء نظام احملُ    أ/ إِلغ

وليَّة. احلضاريَّة في تسلُّم مواقع املسؤُ

ــا يضمن  ــات مب ــون اإلِنتخاب ــر قان    ب/ تغيي
ــع في العمليَّة  ــفافيَّة أَكبر وأَوس عدالة وش

اإلِنتخابيَّة.
ــكيل مفوضيَّة مُستقلَّة لإلِنتخاباتِ     وتش
اصصة  ــداً عن احملُ ، بعي ــى الكلمةِ بكلِّ معن

تلويَّة. ناتيَّة والكُ احلزبيَّة واملُكوَّ
ــة  العدال ــقِ  لتحقي ــاد  اجل ــعي  السَّ ج/     
ــنيِ اخلدمات  ــاللِ حتس ــن خ ــة م اإلِجتماعيَّ
ــل والتَّوزيع العادل  م ــة وخلق فُرص العَ العامَّ
ــدالً عن  ــار] ب ــدأ [اإلِيث ــاد مب ــروات واعتم للثَّ

[اإلِستئثار].
رب  ــالل الضَّ ــن خ ــاد م ــة الفس    د/ مكافح
ــدين  ــى رؤُوس كبار الفاس ــدٍ من حديدٍ عل بي
ــاد نظريَّة  ــمينة] وعدم إِعتم ــول السَّ [العج

يون. ِّ الرَّماد في العُ تقدمي [أَكبُش فداء] لذر
ــذِّر كلَّ  ــرِّر وتُنبِّه وحتُ ــةُ تُك ــت املرجعيَّ    وظلَّ
اسبوعٍ حتَّى أَغلقت بابها بوجهِ السياسينيِّ 

وبحَّ صوتها.
ــر في حتقيقِ  ــاً بأَنَّ التأَخُّ ــد كان واضح    ولق
ــتويات  ــالح والنَّجاحات على هذهِ املُس اإلِص
ياسي أَكثر فأَكثر  وغيرها يعقِّد املشهد السِّ
وبالتَّالي يُساهم في فتحِ أَبواب اخملاطر على 

ختلفِ املُستويات. يها وعلى مُ صراعَ مِ
   وهذا ما يحصل اليَوم.

رتهم من الرُّكون  ــد حذَّ ــت املرجعيَّة ق    وكان
رات،  وجة تظاهُ ــارع بعد كلِّ مَ إِلى هدوء الشَّ
ــى املزيدِ  ــيحرِّض عل ــل في اإلِجناز س فالفش

منها وأَشد.
   وهذا ما يحصل اليَوم.

؛    ولذلكَ
لُوا  وليَّة، وال حتمِّ ــؤُ ــارع املس ــوا الشَّ ل    ال حتمِّ
ــاوز عمرهُ  ــذي لم يتج ــر ال ــباب املُتظاه الشَّ

وليَّة ما يجري. [١٨/٢٥] عاماً مسؤُ
ة، التي أَفسدت  ــيَّ بقة السياس لُوا الطَّ    حمِّ
 ، ــتوريَّةٍ حقيقيَّةٍ ــلت في بناءِ دَولةٍ دس ففش

وليَّة. كامل املسؤُ
ــب ما أَعلنت  ــط فإِنَّ أَغل ــرِ فق    ٣/  وللتَّذكي
عنهُ احلكومةِ حلدِّ اآلن، كانت قد أَعلنت عنهُ 
ــن دونِ جدوى، ألَنَّها  ــابقة، وم احلكومات السَّ
كانت تُعلن عنها في اللَّيل وتتراجع عنهُ في 
ــار، فكم مرَّةٍ متَّ اإلِعالن عن خفضِ رواتب  النَّه
ــدد اللِّجان  ــم هوَ ع ــة؟! وك ــات اخلاصَّ رج الدَّ

لت ملُكافحةِ الفساد؟!. ة التي تشكَّ اخلاصَّ

ــتور ، لكن  ــق كفله الدس التظاهرح
ــؤال هل ان التظاهرات هي غاية  الس
ــد ان  ــط نري ــا فق ــيلة ؟ أي انن ام وس
نخرج للتظاهرات ترفا ونسجل ذلك 
على ان العراق مير مبرحلة دميقراطية؟ 
ــي للحصول  ــاء دميقراط ــو غط أم ه
ــب  ــه على مطالب ومكاس من خالل
ــلطة ؟؟. في  ــن الس ــن م للمتضرري
ــلطة  ــود من الس ــد عق ــراق وبع الع
املقيتة خرج  والديكتاتورية  املركزية 
الشعب في عرس انتخابي النتخاب 
من يقوده ملرحلة مابعد الديكتاتورية 
ــن ميثله في  ــل من خالل م وان يحص
ــوق التي غيبها  ــلطة على احلق الس
سلطة البعث ، لكن لالسف أصيب 
الشعب بخيبة أمل عندما اصطدم 
ــدة  ــية فاس ــب حزبية وسياس بنخ
دون  ــخصي  الش ــاع  االنتف ــا  غايته
االلتفاف الى حقوق الشعب والعمل 
ــس صحيحة ،  لبناء الدولة على أس

ما ادى الى انهيار الثقة بني الشعب 
ــعفه  ــية ولم يس والنخب السياس
ــية ،  ــض الوجوه السياس ــر بع تغيي
ــل  ــة داخ ــح ثقاف ــاد اصب والن الفس
وقبة  ــة  احلكومي ــات  املؤسس اروقة 
ــعب اال  ــم يبق امام الش ــان ، ل البرمل
ــكل مباشر من  ــه بش اخلروج بنفس
ــيني  ــرض ارادته امام السياس اجل ف
ــب واحلقوق  ــى املطال ــول عل للحص

التي يريدها .
التي  ــرات  للتظاه ــاهداتي  ومن مش
ــر ٢٠١٩ خروج  ــي ١ اكتوب ــت ف خرج
ــوي وان كانت  ــكل عف ــوع بش اجلم
ــباب  ال تتجاوز  الغالبية هم من الش
ــرعاما الى  ــن اربعة عش اعمارهم م
ــة  احلكوم ــرت  أق ــد  وق  ، ــرين  العش
ــريعية والقضائية  التنفيذية والتش
ــب  ــوق واملطال ــك احلق ــرعية تل بش
وأصدرت احلكومة حزمة من القرارات 
ــن كافية .  ــة لكنها لم تك االيجابي
ــوات اخرى للخروج  لذلك خرجت دع
ــل  وبالفع  .  ٢٠١٩ ــر  اكتوب  ٢٥ ــوم  ي
خرجت اجلموع  وانا كنت حاضرا مع 
بعض النخب يوم ٢٥ / ١٠ / ٢٠١٩ على 
ــادات حكيمة وفاعلة  امل ان نرى قي
ــر ومطالبها ولكن  ــد اجلماهي لتوحي
ــف وحسرة لم يكن  اقولها بكل اس
ــل اجلموع  ــي الرؤى ب ــاك توحد ف هن
ــن كروبات متفرقة وال  كانت عبارة ع

ــكل جمعي  ــد من يوجهها بش يوج
ــف  بوظائ ــب  يطال ــض  البع ــكان  ف
ــي وهؤالء في  ــرون بقانون انتخاب واخ
ــن االحزاب الصغيرة  الغالب كانوا م
ــي  ف دور  ــى  عل ــول  احلص ــون  يحاول

االنتخابات القادمة ، وهناك من كان 
ــط كرواتب  ــب بحصة من النف يطال
شهرية ، وايضا كانت هناك مجاميع 
ــي  ــب بتغيير النظام السياس تطال

بشكل كامل وفوري !!

ــن  ــدال م ــن ب ــدر باملتظاهري كان يج
ــب ان ينتخبوا  ــي املطال ــرذم ف التش
ــة  ــب الثقافي ــن النخ ــة م مجموع
ــة عنها لتوحيد املطالب  لتكون ممثل
ــعة . انا  ــاملة وواس لتكون الرؤيا ش

ــتغرب عدم املطالبة  ــخصيا اس ش
ــدارس  وامل ــفيات  املستش ــاء  ببن
ــون  ــاص لتك ــاع اخل ــل القط وتفعي
جاذبة لاليدي العاملة ، ملاذا لم تكن 
بأنزال  ــية  الرئيس ــب  ــدى املطال اح

ــب املوظفني في الدرجات العليا  روات
التنفيذيني  ــيني  السياس ــار  من كب
ــرط من الشروط  والتشريعيني كش
ــاذا لم تكن  ــية واملهمة ، مل االساس
ــادراج قانون النفط والغاز  املطالب ب
ــة ، املطالب كانت  ــة االحتادي واحملكم
ــن من غير  ــة ضيقة واملتظاهري فئوي

رأس ، هذه هي قراءاتي .
ــوم  ــي ي ــا ف ــاهداتي ايض ــن مش وم
السبت املصادف ٢٦/ ١٠ / ٢٠١٩ وفي 

ــاعة العاشرة  ــاحة التحرير الس س
ــرة  ــاة اجلزي ــل قن ــا كان ملراس صباح
ــض الناس من  ــة دور بتحري الفضائي
ــن للتكلم امام  خالل دفع املتظاهري
الكاميرا بشكل عنيف وذلك ألرعاب 
احلكومة حسب تعبيره واعطاء ارقام 
ــر دقيقة لهم عن عدد القتلى من  غي
ــال باحلرف الواحد بأن  املتظاهرين وق
ــن مائة واجلرحى اكثر  القتلى اكثر م
ــألته  ــن وعندما س ــن ٢٤٠٠ مواط م
ــام الن االرقام  ــذه االرق ــن له ه من اي
ــمية تتكلم عن استشهاد ٤٠  الرس
واجلرحى ١٠٨٧ . وكان هذا املراسل قد 
اعطى الحد العناصر من املتظاهرين 
ــة ( ثالثة االف دوالر ) وحثه  ثالثون ورق
ــن  املتظاهرين  ــدد م ــب ع ــى جل عل
ــه اعتداء من  ــه ان حدث علي حلمايت
ــن أو القوات  ــل املتظاهرين االخري قب
االمنية ، ويقول لهم قولوا كذا وكذا 
قبل التصوير وكان يبرر كالمه على ان 
احلكومة سوف تخافكم وتهابكم ان 
قلتم هذا الكالم . وعندما قلت له ان 
ــوز وعليك ان تكون حياديا  هذا ال يج
في نقل االحداث قام الشخص الذي 
ــتلم الثالثني ورقة باحلديث معي  اس
ــة خلي  ــي ( مالك عالق ــال : حج وق

الرجل يشتغل ) !.

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

خارطة الطريق الكربى 
تتلخص بخمسة أركان 
متتابعة وَّـ مدد زمنية 
محددة وبتعهد شعبي 
وسياسي إلنجازها وتنفيذها

اِّـرجعية بخطابها اليوم أكدت 
دعمها للمتظاهرين ورعايتها 
التامة لحراك اإلصالح ودعوة 
صريحة لالستمرار إُّـ حني 
تحقيق اإلصالح الحقيقي
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الفاينشنال تايمز: ثورة الواتساب 
َّـ لبنان ”تمرد بال قائد“

ــيال تاميز  ــن صحيفة الفاينش البداية م
ــرت تقريراً بعنوان ”عصر التمرد  التي نش

من دون قيادات“.
ــتخدام  وقال التقرير إن غياب القادة واس
ــي عنصران  ــل االجتماع ــائل التواص وس
ــهده لبنان  ــراك الذي تش ــان في احل مهم

وتشيلي وهونغ كونغ.
وسلط التقرير الضوء على االحتجاجات 
في لبنان واصفاً إياها بـ ”ثورة الواتساب“، 
مشيراً إلى أن ما أشعل شرارة التظاهرات 
التي اجتاحت البالد كانت خطة احلكومة 
ــاب  ــرض ضريبة على مكاملات الواتس بف
ــورة ضد  ــت أن حتولت إلى ث ــا لبث ــي م الت
النخبة السياسية املتهمة بأنها السبب 

في تدهور الوضع االقتصادي في البالد.
ــي القرى  ــع اللبنانيني ف ــاف أن جمي وأض

ــدن وعلى اختالف انتمائهم  والبلدات وامل
 ( ز و ر د ــيحي/ لدينية(سنة/شيعة/مس ا
ــن دون قيادة محددة مطالبني  انتفضوا م
ــعار  برحيل كافة القادة في البالد حتت ش

(كلن يعني كلن).
ــا  ومنه ــر  تويت ــى  عل ــوم  الوس أن  وأردف 
ــر  ــاعدت في نش ”احتجاجات لبنان“ س
أخبار احلراك الشعبي والفيديوهات وآراء 
ــر روح الفكاهة  ــاركني، وكذلك نش املش
ــيني  ــن السياس ــة م ــخرية الالذع والس
الذين وصفوهم بأنهم ”لصوص وحمقى 

ومتعجرفني“.
ــن اللبنانيني  ــول إن الكثير م ــع بالق وتاب
ــة  احملاصص ــام  نظ ــاء  بإلغ ــون  يطالب

الطائفية.
ــس الوزراء  ــول إن رئي ــم التقرير بالق وخت
ــدم حزمة من  ــعد احلريري ق ــي س اللبنان
ــة التي ال تتضمن  ــات االقتصادي اإلصالح
ــا رفضت  ــدة، إال أنه ــب جدي ــرض ضرائ ف
ــل املتظاهرين  ــن قب ــالً م ــة وتفصي جمل

املطالبني بإسقاط احلكومة.

آي: ”أول قاعدة روسية َّـ أفريقيا“
ــرت  ــة آي التي نش ــى صحيف ــل إل وننتق
ــلها في موسكو توم  موضوعا من مراس
ــيا أول قاعدة  ــني روس ــت حول تدش بارفي

عسكرية لها في أفريقيا.
ــة  ــم جمهوري ــة إن زعي ــول الصحيف تق
ــن مفاوضات  ــطى حتدث ع أفريقيا الوس
ــأن مع وزارة األمن القومي وزارة  بهذا الش

الدفاع في موسكو .
ــة،  الصحيف ــب  بحس ــك،  ذل ــي  ويأت
ــة عالقات  ــيا إلقام ــن محاوالت روس ضم
ــارة األفريقية  ــة مع الق ــة وأمني اقتصادي
ــن زعماء  ــر حضره 40 م ــك خالل مؤمت وذل
ــذي حضروا  ــدول األفريقية ال ــاء ال ورؤس
ــية األفريقية التي أقيمت في  قمة الروس
منتجع سوتشي على البحر األسود هذا 

األسبوع.
ــا  أفريقي ــة  وجمهوري ــيا  روس ــت  وكان

الوسطى وقعتا اتفاقية تعاون عسكري 
ــام املاضي،  ــن الع ــطس/أب م ــي أغس ف
وفيما بعد شكر رئيس أفريقيا الوسطى 
ــى تزويد بالده  ــر بوتني عل ــس فالدميي الرئي

بأسلحة خفيفة وتدريب للجيش.
وتقول الصحيفة إن هدف روسيا من ذلك 
ــة املتوفرة  ــتغالل املوارد الطبيعي هو اس
في أفريقيا مثل الغاز والذهب في مقابل 

دعم حكوماتها املهتزة .
ــب أن تقارير عديدة تتحدث  وأضاف الكات
ــم  ــة حتمل اس ــن خاص ــركة أم ــن ش ع
”وانغر“ ولها صالت بالكرملني تعمل في 
الدولة األفريقية التي تتمتع مبخزون كبير 
ــن الذهب واملاس واليورانيوم، كما يقوم  م
مرتزقة روس بحماية الشركات املرتبطة 

مبصالح مع روسيا .
وقال إن ثالثة صحفيني لقوا مصرعهم في 
الدولة األفريقية بعد أن حاولوا التحقيق 

في أنشطة شركة األمن الروسية.

الغارديــان : ملكة جمــال إيران قد 
تواجه اإلعدام

ــة الغارديان  ــي صحيف ــراً، نطالع ف وأخي
مقاالً جليمي فوليرتون يسلط فيه الضوء 
ــران احملتجزة  ــى قضية ملكة جمال إي عل
ــي الفليبني  ــو ف ــوي أكين ــار نين ــي مط ف
ــق اللجوء فيها،  ــاول احلصول على ح وحت
ــرض لإلعدام  ــتهدفة وقد تتع ــا مس ألنه
ــا لطهران. ونقل كاتب املقال  حال عودته
عن بهارى زارى بهارى قولها إنها تخشى 
على حياتها إذ قد يحكم عليها باإلعدام 
ــا  ــية إذ أنه ــا السياس ــبب مواقفه بس
ــني إيرانيني في  ــرت عن دعمها ملعارض عب

السابق.
ــة تتهمها  ــلطات اإليراني وأضاف أن الس
باالعتداء والضرب على مواطن إيراني في 

الفلبني.
ــلطات  الس أن  ــال  املق ــب  كات وأردف 
الفلبينية أوقفتها بسبب طلب تقدمت 

ــى اإلنتربول،  ــة إل ــلطات اإليراني ــه الس ب
ــاً أن وزارة العدل الفلبينية أعلنت  مضيف
ــض دخولها  ــبب لرف ــس هناك س أنه لي
أراضيها، بينما يتم مراجعة طلب اللجوء 

الذى تقدمت به.
ــابقة رفعت  ــال الس ــت ملكة اجلم وكان
صورة لشاه إيران السابق رضا بهلوى في 
مسابقة مللكات اجلمال، ألنها تراه بطالً .

ــى على  ــاري تخش ــول إن به ــم بالق وخت
ــجن مدة  ــا وأنها قد تتعرض للس حياته
ــة إيداعها  ــل في حال ــا على األق 25 عامً

السجون اإليرانية أو اإلعدام .

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

عنها .

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

_la��Ï��‰€a@è‹©@ �ÂÌ�cÔ‘Ó‘ßa@7ÓÃn‹€@’Ìä�€a@ÚüâbÅ

ÊÏÿœdÌ@bfl@—‘‹Ì@bËib�Å

paäÁbƒn‹€@Ômaıaä”Î@ÔmaÜÁbífl@

       شهاب احمد شفي        



د . عبد علي سفيح الطائي

إن يوم ٢٥ تشرين االول يوم يترقبه العراقيون من 
ــرقه إلى غربه كما  ــماله إلى جنوبه، ومن ش ش
يترقبون هالل العيد، أو كما يترقبون التصفيات 
ــم أو كما يترقبون إعصارا  النهائية لكأس العال

عاتيا ال يعرفون عواقبه . 
ــاد  ــال اخملتصر يبني طبيعة  جتمع أجس هذا املق
ــني للحاضرين والغائبني  ــس وأرواح العراقي وانف
ــج وبدون التكهن  ــرع للذهاب للنتائ بدون التس

ــوا  تكهن ــاء  واحلكم ــاء  األنبي الن  ــتقبل  باملس
باملستقبل وحذروا الناس، إال أن الناس عاقبوهم 
ــد ان صح  ــون لألحداث بع ــم صانع ــم ه وكأنه

التنبؤ.
لم يذهب العراقيون لسوح االنتفاضة والتصادم 
طالبني احلرية او الدميقراطية بل طالبني اجتثاث 

الفساد ومحاسبة الفاسدين.
إنه الفساد الذي استشرى في مختلف مجاالت 
ــع الكبير في  ــل والتراج ــاً الفش ــم زارع حياته
ــتثمار  واالطاحة  ــار التقدم والتنمية واالس مس

بأحالم الشباب.
ــاد  ــبب هذا الفس العراقيون يدركون جيدا ان س
ــيدة دولة املواطنة، وسوء  هو غياب الدولة الرش

استغالل السلطة .
لم يخرج العراقيون حملاربة امريكا او فالن وعالن، 
بل يدركون ترهل الدولة وضعفها هو الذي سمح 

بالتدخالت اخلارجية وليس العكس.

ــات العراقية هي ضد  إن التظاهرات واالحتجاج
ــرس هو الفساد، فال هي طائفية  عدو داخلي ش
ــل هي ثورة  ــة ب ــة وال عقائدي ــة وال طبقي وال اثني
ــي تخص  ــة باطار سياس ــة واقتصادي اجتماعي
ــورة هي امتداد  ــان ووجوده، هذه الث كرامة اإلنس

للثورة العاملية ضد الفساد.
ــم وال تعرف  ــحت العال ــاد اكتس إن رياح الفس
ــب األزمات  ــي اليوم في قل ــان وال املكان وه الزم

السياسية العاملية.
ــة والفقيرة،  ــدول الغني ــود في ال ــاد موج الفس
ــا على االغنياء. ثورات  ويؤثر على الفقراء أكثر مم
ــاد ومعاقبة  ــد الفس ــة هبت ض ــعبية عاملي ش
ــب باحلرية او  ــذه الثورات لم تطال ــدين. ه الفاس
ــاد واعتباره  الدميقراطية بل القضاء على الفس
جرمية العصر، ثار الشعب في جزيرة هايتي وفي 
ــا ادى الى مجيء اليمني املتطرف، وثار  البرازيل م
ــا وأسقط رئيس وزراء فرنسا  الشعب في فرنس

السابق فرانسوا فيون في االنتخابات الرئاسية، 
ــيا  وفي  ــا كذلك روس ــي بولوني ــعب ف وثار الش
ــان والعراق، اما  ــودان واجلزائر، واليوم في لبن الس
ــابق في عام  الصني، فبادر الرئيس الصيني الس
ــوف  ــاد س ــاد وقال: الفس ٢٠٠٨ باجتثاث الفس

يبعد  احلزب الشيوعي عن سدة احلكم.
ــا أصبحت  ــل تقدم ــة واألق ــدول املتقدم ــي ال ف
ــى  ــة عل للهيمن ــيلة  ــا وس ــة فيه الدميقراطي
مقدرات وحقوق الناس، لذلك هيئة األمم املتحدة 
ــات العاملية غير احلكومية أصبحت في  واملنظم
اخلط األول ملقارعة الفساد خوفا من انزالق الدول 

احلديثة دميقراطيا إلى الديكتاتورية .
ــاد.  ــجع على الفس ــال ميكافيلي، احلكم يش ق
ــاد املطلق. لقد قال  ــم املطلق يولد الفس فاحلك
ميكافيلي هذا الكالم قبل ٤٠٠ سنة من العوملة 

التي شجعت كثيرا على جرائم الفساد.
ــر احلكومية صنفت  ــة غي ــات العاملي إن املنظم

العالم ووضعت تسلسال حسب درجة الفساد: 
الصومال وسوريا والعراق، وبعدها الدول العربية 
ــر دول العالم  ــن أكث ــر م ــي تعتب ــة الت واإلفريقي
ــادا. أما من أفضل دول العالم عدالة في دول  فس
ــمالية هي: فنلندا والدمنارك والسويد  أوربا الش

والنرويج .

إن رياح الفساد غطت كل دول العالم.
ــوا  ــون خرج العراقي ــول:  بالق ــي  ــم مقالت اخت
ــد امريكا  ــون باحلرب والثأر ض ــارع وال يرغب للش
ــد طائفة او  ــي وال ض ــالم السياس وال ضد اإلس
قومية معينة، ولم يدفعهم حزب او السعودية 
ــي  ــرائيل ، بل احملرك األساس ــج او إس ودول اخللي
ــاد ومعاقبة  ــى الفس ــو القضاء عل ــم ه لثورته
ــاء دولة املواطنة  ــدين، وهذا ال يتم إال ببن الفاس
ودولة رشيدة، أما الذين يقفون ضد هذا املشروع 
الوطني اإلنساني هم املنتفعني من هذا الوضع، 
ــفرة الفساد بكل الوانهم  والذين يأكلون من س

وأشكالهم.
ــي بناء هوية عراقية  ــاس ف إن هذا الدافع هو أس
ــدا عن  ــراق الثقافية بعي ــة الع ــن ترب ــة م نابع

التأثيات اخلارجية. 
ــعر باإلهانة بعد االحتالل وكأنه  إن العراقي يش

شعب ال حول له، ككرة تتالعب بها الصبيان.
ــه العراقي اعاد  ــس ان ــذا الدفع يح ــوم في ه الي
ــيد الذي يقرر ويرسم  أمجاده وكرامته، وهو الس

حاضره ومستقبله.
ــة على حد  ــارع ال يعمل سياس صحيح ان الش
ــران، إال أنه املفتاح  ــي ميت ــول الرئيس الفرنس ق

الذي يفك العقد السياسية.
ــوم ٢٥ من  ــني ان يكون ي ــراق والعراقي ــى للع امتن
ــالل العيد  ــه ه ــون في ــا يترقب ــرين األول يوم تش
ــرادا وعوائل  ــعادتهم أف ــم وس ــوا فرحته ليعلن

وطوائف وأديان وقوميات.

 جواد كاظم الخالصي

ــث عن واقع جديد  ــدو ان االدارة االمريكية تبح كما يب
ــه الغربية  ــراق وعبر بوابت ــالل الع ــي املنطقة من خ ف
ــا للحكومة التركية  ــاحة جغرافي بعد ان تركت الس

ــاء في  ــل ما تش ــي ان تفع ف
ــرق الفرات وحتديدا مدينة  ش
منبج السورية التي تسيطر 
ــة  الكردي ــوات  الق ــا  عليه
ــي كانت حتت  ــورية والت الس
ــة  ــوات االمريكي ــة الق حماي
ــن  تعل ــئ  مفاج ــكل  وبش
ــحاب قواتها من  اميركا انس
ــاحة  الس وترك  املناطق  تلك 
ــي ليفعل ما  ــش الترك للجي

يشاء خارج حدوده .
ــزة في تلك املناطق  ــد) املتمرك هنا اضطرت قوات(قس
ــوري لكي يعود  ــتغاثتها باجليش العربي الس الى اس
ــاب ظنهم  ــد ان خ ــك املناطق بع ــى تل ــيطر عل ويس
ــراد على قوات بلدهم  ــكان الذين فضلهم األك باألمري
ــح وان كنف  ــح اال الصحي ــى ولذلك ال يص ــا مض فيم
ــك رأينا  ــة لهم ولذل ــو األكثر حماي ــن الدولة ه وحض
ــد حدود  ــة عن ــكرية التركي ــات العس ــف العملي توق
ــورية هو من  ــرعي للدولة الس معينة الن النظام الش
ــف مع هذا النظام  ــيطر على االرض وان كنا نختل يس
في طريقة تعاطيه مع شعبه نوعا ما من خالل حكم 
ــام عربي  ــت انه كنظ ــى الرغم اثب ــد عل ــزب الواح احل
ــل من االنظمة العربية اخلليجية املنبطحة امام  افض
ــطني دولة  الصهاينة التي انعدمت في رؤيتها ان فلس

عربية .

ــجال العسكري والتموضع  الغريب بعد كل هذا الس
ــر دفاعها مارك  ــن خالل وزي ــي تعلن اميركا م اجلغراف
ــبر بنقل قواتها البالغة الف ١٠٠٠ جندي اميركي  إس
ــى االراضي العراقية في  ــورية ال من مناطق منبج الس
ــرح مبا نصه (( من  ــة األنبار غربي العراق حيث ص مدين
ــمال  ــحب من ش املتوقع انتقال كل القوات التي تنس
ــو ١٠٠٠ جندي إلى غرب  ــوريا والتي يبلغ عددها نح س
ــي تنظيم داعش  ــة ضد مقاتل ــراق ملواصلة احلمل الع
ــى الرغم  ــن العراق“.)) عل ــي الدفاع ع ــاعدة ف وللمس
ــهر  ــي العام املاضي ش ــب قال ف ــه ترام ــن أن رئيس م
كانون االول ببدء انسحاب قواته من سوريا عائدة الى 
ــر ان يحدد  ــدة االمريكية ولكن من غي ــات املتح الوالي
ــا بقيت قواته  ــدا لذلك وامن موع
ــش ونحن نرى  بحجة هزمية داع
ــا داعش النائمة ما زالت  ان خالي
ــاطها في  قوية وحتاول اعادة نش
ــي منطقتنا  ــكان ف ــر من م اكث
ــراق حتديدا  ــا الع ــة ومنه العربي
ــن اضطراب  ــا يحصل م ــا م ورمب
ــات العراقية ووجود  ــي احملافظ ف
ــعبية ذات مطالب  تظاهرات ش
ــكل  وحقوق واقعية خرجت بش
عفوي من قبل الشباب العراقي 
ــك  ــتغل ذل ــركا ان تس ارادت امي
ــرات من خالل  ــة هذه التظاه ــت ان تركب موج فحاول
عمالئها خلف شاشات الكمبيوتر ومنصات التواصل 
ــن  ــاعر املتظاهري ــتغلوا مش ــن اس ــي الذي االجتماع
ــهم االلكترونية  ــتخدموا تلك املنصات بجيوش واس
ــال أوضاع البلد الى حالة التوتر والفوضوية وفي  اليص
ــر من الهاربني  ــل اخلاليا النائمة والكثي النهاية تتدخ
الدواعش الذين وصلوا الى مناطق متفرقة في صحراء 
ــكرية  ــول قواتهم العس ــة وعند وص ــة الغربي املنطق
ــكوك حول تلك اخملططات  االمريكية وهو ما يزيد الش
ــي تريدها اميركا  ــب األوضاع لصالح الفوضى الت لقل
ــعب  ــة البناء الش ــب احلقيقي ــع املطال ــا تضي وعنده
ــات االمريكية داخل  ــي في خضمّ تلك اإلرهاص العراق
ــة وبعض املتعاونني معها من احملليني  االراضي العراقي

في تلك املناطق لالسف .

محمد علي الصاَّـ

الليبرالية هي فلسفة سياسية أو رأي سائد تأسست 
ــة  ــدد الليبرالي ــاواة. وتش ــة واملس ــكار احلري ــى أف عل
ــيكية على احلرية في حني أن املبدأ الثاني وهو  الكالس
ــكل أكثر وضوحاً في الليبرالية  ــاواة يتجلى بش املس
ــة عامة أفكاراً  ــة . يدعم الليبراليون بصف االجتماعي
مثل حرية التعبير، وحرية الصحافة، واحلرية الدينية، 
والسوق احلر، واحلقوق املدنية، واجملتمعات الدميقراطية، 

واحلكومات العلمانية ومبدأ األممية .
برزت الليبرالية كحركة سياسية خالل عصر التنوير، 
ــفة  ــني الفالس ــعبية ب ــى بش ــت حتظ ــا أصبح عندم
ــت الليبرالية  ــي العالم الغربي. رفض ــني ف واالقتصادي
ــن امتياز وراثي،  ــائعة في ذلك الوقت م ــم الش املفاهي
ــي للملوك.  ــة واحلق اإلله ــة، وملكية مطلق ــن دول ودي
ــوف القرن السابع عشر جون  غالباً ما يُنسب لفيلس
ــيس الليبرالية باعتبارها تقليداً  لوك الفضل في تأس
فلسفياً مميزاً. جادل لوك بأن لكل إنسان احلق الطبيعي 
في احلياة واحلرية والتملك، وأضاف أن احلكومات يجب 
ــى العقد  ــتناد إل ــذه احلقوق وذلك باالس ــك ه أالّ تنته
االجتماعي. وبخصوص العالقة بني الليبرالية والدين، 
فإن الليبرالية ال تأبه لسلوك الفرد ما دام محدوداً في 
ــات، ولكنها صارمة  ــن احلقوق واحلري ــه اخلاصة م دائرت
خارج ذلك اإلطار؛ فالليبرالية تتيح للشخص أن ميارس 
ــبة، ولكن إن  ــه ويتبنى األخالق التي يراها مناس حريات
ــاته مؤذية لآلخرين مثالً فإنه يحاسب  أصبحت ممارس
ــح الليبرالية  ــاً. كما تتي ــات قانوني على تلك املمارس
للفرد حرية الفكر واملعتقد. نسلط الضوء على اثنني 
من اهم النظريات التي تبنت املذهب الليبرالي، نظرية 
ــذي يعد واحدا  ــل (١٨٠٦-١٨٧٣م) وال ــتيوارت مِ جون س
ــدون الليبرالية الشاملة التقليدية،  من أبرز من يجس
وهي نظرية تنتمي ملشروع حركة التنوير الفلسفية؛ 
ــة هي نظرية جون راولز (١٩٢١-٢٠٠٢م)  والنظرية الثاني
ــية املعاصرة، وتنتمي  ــل الليبرالية السياس والذي ميث

هذه النظرية الى مشروع حركة اإلصالح الديني.
ــة عند مل  ــال الدولة الليبرالي ــض على مث ــز البع يرك
ــلمني،  ــا يقدماه الى مواطنيها وخاصة املس وراولز وم
حيث أجرى دراسة استطالعية حول إجراءات احلماية 
ــة  ــا الدول ــي تقدمه ــة الت ــرص الفعلي ــات والف واحلري

ــز إجراءات  ــي جمع فيها راول ــني. القائمة الت للمواطن
احلماية واحلقوق والفرص املقدمة للمسلمني تتشابه 
ل، والنتيجة  ــي وضعها مِ ــكل عام مع القائمة الت بش
ــة ان ما  ــن هذه الدراس ــتخلصها م ــة التي نس املهم
ــا راولز الى  ــة احملايدة كما يراه ــه الدول الليبرالي تقدم
ــلمني أقل من ذلك الذي تقدمه الدولة الليبرالية  املس
ــاز األكبر الذي تتمتع  ل. أما عن االمتي ــة عند مِ الالديني
ــدارس الدينية  ــي توفير امل ــز، فيتمثل ف ــه قائمة راول ب
ــلمني، اال انه لم يعلنه  بأموال حكومية لألطفال املس
ــح، ولكنه امر منطقي  ــكل صري من خالل نظريته بش

تفرضه احلجة التي يستند اليها إلثبات نظريته.

اِّـواطنون اِّـسلمون ومثال الدولة عند مل
ــع العالقات التي ميكن ان تربط بني الدين والدولة  جمي
ــات: الدول الدينية والدول  ميكن تصنيفها في ثالث فئ
الالدينية/العلمانية والدول احملايدة. وبالنسبة الى منوذج 
ر له مل، هو منوذج  ــه ونظّ ــة الليبرالية الذي صاغ الدول
للدولة الالدينية التي تسعى الى فرض هيمنة املصالح 
الدنيوية للبشر في مجتمعات تقدمية متحررة، على 
ــلوب األمثل  اعتبار ان هذا هو الطريق الصحيح واألس
ــاة. ومقارنة بالدولة الدينية  فهي تكفل لكل  في احلي
ــواء كان متديناً أم غير متدين بعض احلريات  مواطن س
ــرص للمتدينني من افراد اجملتمع، واحلق املطلق في  والف
ــدة، ووفقاً لهذه  ــرأي والفكر والعقي ــع بحرية ال التمت
ــتطيع املسلمون من املواطنني في  احلرية املطلقة يس
ــع الليبرالي الذي  ــة لنموذج اجملتم ــات املطابق اجملتمع
ــى عقائدهم وعباداتهم  ــل، أن يحافظوا عل نادى به م
الدينية من دون أي خوف من أن تتم مالحقتهم قضائياً 
ــرى التي يوفرها  ــات واحلقوق األخ ــاً. ومن احلري وقانوني
منوذج اجملتمع الليبرالي املتحرر عند مل، التمتع بحرية 
ــة، ومبوجب هذه احلرية ميلك جميع من  التعبير املطلق
يعتنقون ادياناً سماوية، حق التعبير الصريح والعلني 
ــة داخل اجملتمعات الليبرالية،  عن معتقداتهم االمياني
ــا أن هذا التعبير ال يؤدي الى أي تصرف فيه إضرار،  طامل
ــدين الدينيني الفرصة لنشر  وهذه تتيح لالئمة واملرش
ــي ينص عليها الدين  ــلوكية الت املبادئ والقواعد الس
اإلسالمي وترسيخها لدى متّبعيه، وكذلك الدفاع عن 

عقيدة اإلسالم في مواجهة املنتقدين له.
ــة وعلى باقي  ــل يفرض على الدول ــدأ احلرية عند م مب
ــعائر  ــة الطقوس والش ــع أال يعيقوا تأدي ــراد اجملتم اف
ــرر  ــاق الض ــي إحل ــبب ف ــا ال تتس ــا أنه ــة، طامل الديني

باآلخرين، وتكفل لهم تشكيل حياتهم اخلاصة على 
النحو الذي تقتضيه تعاليمهم الدينية، ومبوجب هذه 
ــلمني في مثل هذه اجملتمعات تأدية  احلرية يحق للمس
ــاحات العامة  ــي امليادين والس ــة ف ــم اليومي صلواته
ــيدات  ــتطيع الس واملدارس واملكتبات واجلامعات وتس
ــي األماكن العامة من دون  ــلمات ارتداء احلجاب ف املس
أن متارس عليهن أي ضغوط ممن ينتهجون في حياتهم 
مسلكاً آخر مختلفا عن ذلك الذي يسلكه املسلمون. 
ــن  ــم، وتكوي ــة التنظي ــلمني حري ــق للمس ــا يح كم
ــات التعليمية  ــات واالحتادات واجملمع مختلف اجلمعي
ــلمني على القيم اإلسالمية والتي  لتربية أطفال املس
ــة بأمان واطمئنان،  ــيخ قيمهم الديني تهدف الى ترس
ــي االطار  ــام التعليمي ف ــر النظ ل بحص ــادِ مِ ــم ين ول
ــات ينبغي اال  ــم ان هذه املؤسس ــي فقط، رغ احلكوم
ــل على موارد  ــى املال العام ب ــى متويلها عل تعتمد عل
ــكل  ــلمون وعوائلهم بش مالية خاصة يقدمها املس
ل ال تفرض  ــادي بها مِ ــاص. الدولة الليبرالية التي ين خ
القيَّم الالدينية على املواطنني املتدينني، بل توفر لهم 
ــوا على تأدية فروضهم  ــبة لكي يواظب الظروف املناس

وطقوسهم الدينية.

الدولــة الليرباليــة عنــد راولــز واِّـواطنــون 
اِّـسلمون

ــك بأنها  ــز تصنف كذل ــد راول ــة عن ــة الليبرالي الدول
علمانية الدينية تطبّق سياسة التسامح الديني، البد 
ــلمون في اجملتمع بحياة آمنة تخلو  من أن يتمتع املس
ــي واالعتداء اجلسدي  ــات االضطهاد النفس من ممارس
ــازة ممتلكات  ــفي، وحقهم في حي ــال التعس واالعتق
ــدة الدينية،  ــة الفكر والعقي ــة وتتيح لهم حري خاص
ــان «عاملهم  ــم من االدي ــلمون وغيره ــك فيها املس ميل
ل.  ــد مِ ــوم الدولة عن ــابه مفه ــكل يش ــاص» بش اخل
ــب متاماً (باحلوار  ــية عند راولز ترح الليبرالية السياس
ــة أو ثقافة  ــة الثقافي ــامل حول اخللفي ــوح الش املفت
ــكل املسلمون جزءاً ال يتجزأ  اجملتمع املدني)، الذي يش
ــرق ملحوظ بني  ــه ال يوجد ف ــدو واضحاً ان ــه. ما يب من
ل و راولز ما يعطينا مؤشرا الى  الدولة الليبرالية عند مِ
ــواء كانت الدولة «ال دينية/علمانية أو محايدة»  انه س
ــلمني  وفق  فهي تكفل احلقوق العامة واخلاصة للمس
ــول في التفاصيل واجلزئيات والتي ال  القانون دون الدخ

تؤثر كثيراً على منط حياتهم .

فارس حامد عبد الكريم

ــا وحديثها، ومبدأ  ــورات قدميه ــعار في كل الث ش
ــأتها أال  ــاتير الدميقراطية منذ نش ــر الدس عاص
ــوبية في  ــوبية واملنس ــو (القضاء على احملس وه
ــواهد  ــي واإلداري). ذلك ان من ش العمل السياس
ــي والعمل  ــاد الكبرى في النظام السياس الفس
احلكومي تفشي احملسوبية واملنسوبية. ويقصد 
ــوبية محاباة وتفضيل األبناء  باحملسوبية واملنس
ــيني  ــخصيني والسياس واألقرباء واألصدقاء الش
ــي الوظائف  ــا وتول ــب العلي ــداء املناص ــي اس ف
ــية  ــار أعضاء البعثات الدبلوماس العامة وإختي
ــض  ــة بغ ــاريع احلكومي ــود واملش ــة العق وإحال
ــخصية.  ــالت الش ــاءة واملؤه ــن الكف ــر ع النظ
ــية شكالً من أشكال  وتعتبر احملاصصة السياس
ــوبية السياسية بل وأخطرها على النظام  احملس
ــا متثل  ــي كونه ــادي واألمن ــي واإلقتص السياس
شكالً من اشكال شرعنة الفساد الذي ميد اذرعه 
اخلبيثة في كل اروقة الدولة ومؤسساتها املدنية 

ــكرية واألمنية ويحولها الى إقطاعيات.. والعس
ــوبية شكالً من  ــوبية واملنس وتعد كالً من احملس
ــرق القيم  ــم اإلجتماعي الذي يخ ــكال الظل أش
الدستورية والقانونية فهما يخرقان مبدأ مساواة 
ــاواة املواطنني  ــني امام القانون ومبدأ مس املواطن
ــن خرقهما ملبدأ  ــف العامة فضالً ع أمام الوظائ
ــذه الصورة يخرقان أهم  ــؤ الفرص، وهما به تكاف
ــرض احلائط.  ــا ع ــتورية ويضربانه ــادئ الدس املب
ــوبية  ــوبية واملنس ــن جانب آخر تصنف احملس وم
ــتقيم مع القيم اخللقية  ــى انها أعمال ال تس عل
ــة البحتة  ــى األناني ــا تقوم عل ــرعية النه والش
ــر موضعهما أال وهو  ــي موضع غي ــب الذات ف وح
ــام ومايقتضيه  ــة العامة والتكليف الع الوظيف
ــى املصالح  ــة وثقة وحرص عل ــا من أمان توليهم
ــر الصحفية الى  ــض التقاري ــير بع العامة. وتش
ــن التعيينات تخصص  ــبته ٧٥باملائة م ان مانس
ــض اإلعالنات  ــؤولني وأقاربهم وأن بع ــاء املس البن
ــكلية وقد حسم  عن الوظائف كانت الغراض ش
امرها بالكامل قبل اإلعالن عنها. فضالً عن غض 
ــروط العامة واخلاصة  ــدى توفر الش النظر عن م
ــا والوظائف العامة، وعلى  لتولي املناصب العلي

ــخاص ال  ــب وزارية الى اش ــندت حقائ النحو اس

عالقة  لها البتة بتخصصهم املهني هذا ان كان 
لهم تخصص أصالً.

للمحســوبية  اِّـدمــرة  اآلثــار  ومــن 
واِّـنسوبية

ــام  ــاب نظ ــى غي ــوبية ال ــوبية واملنس أدت احملس
ــني والترفيع ومن  ــي التعي ــة واجلدارة ف املنافس
ــة  ــراق عن ممارس ــاءات الع ــاد خيرة كف ــم إبع ث
ــعبهم  ــروع في خدمة بلدهم وش حقهم املش
ــة والصبيان  ــم حفنة من اجلهل ــت محله وأحل
ــل  الدخ ــع  توزي ــوء  ــة. س واملرتزق ــني  واإلنتهازي
القومي، وتدني مستوى املعيشة، وتركز الثروات 
بيد عدد محدود من عوائل الطبقة السياسية، 
ــع افرادها قد  ــذا النحو ترى عائلة جمي وعلى ه
ــى مناصب ووظائف عامة في مواقع  حصلوا عل
ممتازة، ويقابلها عوائل جميع افرادها عاطلني عن 
العمل ولو كانوا حاصلني على اعلى الشهادات 
ــاط والغنب والالمباالة  ــعور باإلحب العلمية. الش
ــية ممن  في إداء الوظيفة العامة كردة فعل نفس
ــبب تولية من هو  ــه الوظيفية بس ــد حقوق فق
ــاد املالي  ــي الفس أقل كفاءة ومهنية منه.تفش
ــاب. تدهور األداء  ــية من العق واإلداري وعدم اخلش
ــال اخلدمي وبروز ظاهرة  احلكومي وخاصة في اجمل
املشاريع الوهمية.سوء تنفيذ املشاريع احلكومية 
ــؤ املقاولني واملتعهدين في تنفيذ أعمالهم.  وتلك
تضخم اجلهاز اإلداري الى أقصى مدى. عدم قدرة 

ــن  ــيئني واملقصري ــبة املس ــى محاس اإلدارات عل
ــع الطريق أمام  ــم الوظيفي وقط ــي أداء واجبه ف
ــة األجهزة الرقابية لدورها الرقابي. تفشي  ممارس
ــيئة كترويج اإلشاعات وتبادل  ــلوكيات الس الس
ــكيل التكتالت داخل الهيئة اإلدارية  التهم وتش

وتصاعد التذمر وسخط املواطنني .
ــل على  ــوبية إن العم ــوبية واملنس ــالج احملس ع
ــني املواطنني دون  ــرص ب ــدأ تكافؤ الف ــق مب حتقي
ــاس املواطنني  ــوبية او محاباة يعزز إحس محس
ــراز املواهب  ــى اإلبداع وإب ــة ويدفعهم ال بالعدال
ــور  ــق التط ــريف وحتقي ــس الش ــة والتناف اخلالق
ــان  ــاس اإلنس ــي  و ذلك ينبع من إحس اإلجتماع
ــيتم تقديره بعيداً  بوجود العدالة و بأن عمله س
ــاء  ــوبية و بعيداً عن احملاباة . ويعد انش عن احملس
ــة املدنية اإلحتادي الذي يتولى امور  مجلس اخلدم
التعيني في اخلدمة العامة على اساس التنافس 
ــدأ تكافؤ  ــات حتقيق مب ــن أهم مقوم ــدارة م واجل
الفرص. ومن صور اإلصالح اجلدي تنقية الوظيفة 
العامة من الدخالء عليها ممن التتوفر فيهم ادنى 

شروط تولي الوظيفة العامة ومؤهالتها .
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علي البدري

١- كلمة حق (اعظم اجلهاد ) 
ــلطان جائر، التي سلبت  عندما تكون في وجه س
ــي حتقيق  ــلوا ف ــبابنا العيش الكرمي وفش ــن ش م
ابسط سبل الرفاهية والرخاء بل فشلوا في توفير 
ــيات احلياة ال كهرباء وال شوارع وال  ــط اساس ابس
ــاريع صناعية  ــدارس .وال مش ــفيات وال م مستش
عمالقة تستوعب طاقات الشباب وتوفر لهم خبز 

ومسكن ألسرهم يليق بهم وبشهاداتهم 
 (التظاهر السلمي) حق ويجب ان ال مننع اي إنسان 
ــباب نحن  ــاً الش ــه وخصوص ــة بحق ــن املطالب م
بحاجة الى جيل قادر على قول كلمة ال . يستطيع 
ــعر بالغنب، ودائماً وابداً  املطالبة بحقه عندما يش
ــوق تؤخذ وال تعطى، اذا تريد حقك الزم تأخذه  احلق
ــد ال يصلح بأجيال داجنة  ــت وترفع صوتك ، البل ان

ــعر  ــكل من يش ــمح ل ــب ان نس ــة،  يج ومعلب
ــلمي) واملطالبة  ــر الس ــوم (بالتظاه ــه مظل ان
ــه والتظاهر هو احد احلقوق التي كفلها  بحقوق
الدستور، مبعنى ان املتظاهر يقوم بفعل قانوني 

وحضاري.
ــي بناء  ــية جنحت ف ــات السياس ــض الطبق بع
ــة هائلة  ــات مادي ــة بإمكان ــات حزبي امبراطوري

وجيوش من املتحزبني العنصريني واملتطرفني 
ــذا اخلراب الذي  ــتركون في ه بعض األحزاب مش
ــة تهدمي  ــر من عملي ــد وهم جزء كبي ــم البل يع
ــياً وصنعوا  ــتقطبوه سياس ــع ألنهم اس اجملتم
ــوى رمزهم ، هؤالء برمجوا  اجياال ال يحترمون س
ــر االجتماعي  ــن اجملتمع على التكفي طبقات م

ــم، فهم وحدهم  ــيطنة لكل مختلف معه والش
ــب ان  ــن يج ــياطني الذي ــم الش ــة وغيره املالئك
ــوا ،  هذه املفاهيم غذت التطرف االجتماعي  يُرجم
ــور الرؤية غير قادر   ــاهمت في انتاج مواطن أع وس
ــن ويتحملون  ــي الدين والوط ــى تقبل اخوته ف عل
ــذا اخلراب  ــرة في انتاج ه ــؤولية أخالقية كبي مس

الذي نراه.
٢ - كلمة حق  

علينا ان نعي ان املعادلة ليست (متظاهر وشرطي) 
فقط

وامنا ( متظاهر وشرطي + طرف ثالث ) 
ــي تعمل  ــدول الت ــل ال ــث) ميث ــرف الثال ــذا (الط ه
ــادر على اإلنتاج   ــاء العراق ضعيفاً وغير ق على إبق

ــوقاً  ــم يحاربون به عدوهم وس ــون اداة بيديه ليك
لبضاعتهم واسطبل خيل يركبوه متى ما تطلبت 

مصلحتهم 
ــاك قوى اقليمية تريد ان  ترمي بالعراق الى قعر  هن
ــني ومتقاطعني على  ــم وجتعل أهله متصارع جهن

الدوام 
ــر املطلق في العالم  انا أعتقد ان أمريكا متثل الش
ــاً وال يريدون لهذا البلد  وفي هذه املنطقة خصوص
ــتقر او تكون فيه حكومة قوية وشعب واع  ان يس
ــة ذهبية لتهدمي  ــرات فرص ــان هذه املظاه لذلك ف
ــعب واحداث هزات  ــرب احلكومة بالش اجملتمع وض

اجتماعية وافتعال حروب داخلية .

ــن احد  ــث) داخلي م ــرف الثال ــون (الط ــن يك وممك
ــتهدف  ــية يس ــخصيات السياس االحزاب او الش
ــب سياسية  ــقيط خصومه ويحصل مكاس تس
ــا لذلك يجب ان  ــي دمائنا واموالن ــادة حصته ف وزي
ــلمية) وواضحة املعالم  ــون كل مطالباتنا (س تك

واألهداف 
ــب ان تكون املطالب على قدر التضحيات التي  يج
قُدمت  مبعنى ان ال نطالب بتبليط شارع او منحة 
ــول جذرية  ــة الى حل ــهر ، نحن بحاج ــة اش لثالث
ــر مصيرنا  ــنني و تغي ــرات الس ــر احلال لعش لتغي

ومصير أجيالنا 
ــأوى ألوالدنا  ــا وم ــت أبون ــا وبي ــة دولتن ــذه الدول ه
ــا والزم مننع  ــتقبل البد من ان نحافظ عليه باملس
ــات  ــب املؤسس ــد تخري ــن يري ــرف أو ارع كل متط
ــوات تعطي العذر  ــة واخلاصة ألن  هذه الدع العام

للحكومة بقمع التظاهرات 
من يتظاهر ؟ 

ــه وما  ــه قادرا على ضبط نفس كل من يجد نفس
ــرج ،  ألن التخريب مطلب  ــه يخ ــر للعنف دع ينج

أعداء العراق .
ــن املتظاهرين  ــان م ــل جل ــم تفعي ــوب ان يت واملطل
ــماح  ــدم الس ــب وع ــات واملطال ــد الهتاف لتحدي
ــن  ــا ع ــرات  وحرفه ــب املظاه ــني بتخري للمندس

سلميتها 

الى متى  نتظاهر ؟
البد ان نفهم ان التظاهر سالح يجب ان نستخدمه 

بتذل ويفقد قيمته في وقته فقط وال ندعه مُ
التظاهر ( وسيلة وليس غاية ) 

مبعنى : (مو نتظاهر حتى يگولون علينا متظاهرين 
 (

ــت  ــا مطلب وهذا املطلب ليس ــر الن عندن  نتظاه
خطبة مرة والناس مينحونا كلمة وانتهت.

ــق  عليه وتنتهي  ــخص واحد يواف ــرار من ش  وال ق
التظاهرة .

ــا ومطالبنا  ــالة باهدافن ــرة ونوصل رس نتظاهر م
ــى نهدد بعودة  ــا نعطي وقت للتنفيذ ونبق وبعده
ــة .األمر  ــي املرات املقبل ــد ف ــرات والتصعي التظاه
ــهل وواضح وميكن ان يفهم: (كن سلمياً) حتى  س
ــرعية ويدخلك  اخر حلظة ألن العنف يفقدك الش
ــي للحكومة العذر القانوني  دائرة التخريب ويعط

لقمعك وسجنك وافشال مشروعك .
ــل أذى  ــر وحتم ــاج الى صب ــه يحت ــب ألن ــو صع وه
ــب  ــة يعني ال تفكر مبكاس ــة، والتضحي وتضحي

سريعة، وال بد من ان متتلك مطاولة .
ــار  ــروض بُناة وطن وتصحيح مس ــن املف املتظاهري
ــيء لذلك البد من ان يتحملون ويصبرون  االداء الس
ــن اخلراب القادم ألن  ــون  وما يكونون جزء م ويضح

الناس ما تريد تستبدل خراب بخراب آخر .  

التظاهر السلمي حق 
ويجب ان ال نمنع اي 
إنسان من اِّـطالبة بحقه 
وخصوصاً الشباب نحن 
بحاجة اُّـ جيل قادر على 
قول كلمة ال

من صور اإلصالح الجدي 
تنقية الوظيفة العامة 
من الدخالء عليها ممن 
التتوفر فيهم ادنى شروط 
تولي الوظيفة العامة 
ومؤهالتها

خاليا داعش النائمة 
ال زالت قوية وتحاول 
اعادة نشاطها َّـ 
اكثر من مكان َّـ 
منطقتنا العربية 
ومنها العراق تحديدا

@ÚÓiÏé‰ΩaÎ@ÚÓiÏé0a

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

وليست مكتوبة بخط اليد. 
مع اإلعتزاز واحملبة

تنويــه..إلى كتابنا األعزاء

 خارطة طريق

ــق لديها هو  ــا . اهم صدي ــا ال صديق له ــكا انه ــن امري ــروف ع  املع
مصاحلها ولذلك اشتهرت امريكا بغدرها باحللفاء ، ال بل املساهمة 
في اسقاطهم لو دعت مصاحلها إلى ذلك ، وقد استخدمت أمريكا 
ــتجاب األكراد وخانوا  ــذ اجندات عدوانية خاصة واس االكراد لتنفي
ــي تكوين كيان  ــم أمريكا ف ــي احلصول على دع ــم طمعا ف اوطانه
ــا تركتهم يُالقون مصيرهم وخذلتهم  لهم ، ولكن أمريكا كعادته
ــعودية حيث قال  واعلنوها بكل صراحة كما اعلنوها من قبل للس
ــحب اجليش األمريكي تاركا  ــب (نحن ال ندافع عنكم). ثم انس ترام
ــي. ولكنه عندما  ــالح الترك ــراد إلى مصيرهم حتت رحمة الس االك
ــع االكراد وهم  ــا ملاذا ال يقف م ــي في مؤمتر فالديليفي ــأله صحف س
ــرب العاملية  ــم يُقاتلوا معنا في احل ــال : (ان األكراد ل ــاؤه : فق حلف
الثانية). أن تقسيم األكراد على أربع دول هي إيران ، العراق ، سوريا ، 
تركيا سببه هو انهم لم يُساندوا أوربا في احلرب العاملية ولم يقفوا 

ــا العثمانية في  ضد تركي
احلرب األولى بعد أن طلبت 
بوجه  القيام  ــا  أورب منهم 
ــة العثمانية، فرفض  الدول
العرب  ــتجاب  واس األكراد 
ــت أوربا  ــك . فقام ــى ذل إل
ــايكس  ــط س ــر مخط عب
ــراد  ــيم االك ــو بتقس بيك
ــع دول عقابا لهم  على ارب
ــم ان هذه الدول  وأوربا تعل
ــوف تقف بوجه اطماع  س
ــن دولة  ــي تكوي ــراد ف األك

ــاه إيران قضى  ــد حاول األكراد اقامة كيان لهم في إيران ولكن ش وق
ــاء. وكذلك ضربهم  ــدة الكهرب ــق قياداتهم على اعم ــم وعل عليه
ــقوط صدام حاولوا  ــدام بالكيمياوي بعد حرب طويلة ، وبعد س ص
ــتفتاء جوبهوا  ــوا وزارات وبرملان ولكن ايضا بعد االس أيضا فاسس
ــم بغداد واغلقت  ــي امريكا عنهم فحاصرته ــض العالم وتخل برف
احلدود واملطارات فتراجعوا عن ذلك ولم تقف معهم سوى إسرائيل 
ــوريا لم يجرأوا على التحرك نظرا لقلة  ــة.وفي س الضعيفة الهش
ــرعان  ــرائيلية ولكن س عددهم ولكنهم حتركوا بوعود امريكية اس
ــوا مع تركيا  ــد التركي. فتورط ــم يُالقوا مصيرهم على ي ــا تركته م
ــم تركيا بكل قوة قتال  ــتاني فتصدت له عبر حزب العمال الكردس
ــجون . ولكن الغريب ان يقف األكراد  وقصفا ورمي قيادتهم في الس
ــتوى الشعوب وهذا  ــة ضعيفة ال قيمة لها على مس مع دولة هش
ــم يجدوا اي دولة تقف معهم غير هذه الدولة  يدل على أن األكراد ل
اللقيطة إسرائيل وهم يعلمون أن الشعوب ترفضها وحتاربها وهي 
طارئة وليست دولة فعليه قامت على ارض مغتصبة بعد ان طردت 
شعبها منها. اليوم وطمعا في الدعم اإلسرائيلي يقومون بخيانة 
ــى حدود إيران  ــرائيل إل ــريط مير من إس اوطانهم من اجل تكوين ش
ــتان الكبرى ولكن مع األسف أن األكراد ال يستفيدون من  عبر كردس

التجارب .
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بعد االستفتاء جوبهوا برفض 
العالم وتخلي امريكا عنهم 
فحاصرتهم بغداد واغلقت الحدود 
واِّـطارات فرتاجعوا عن ذلك ولم 
تقف معهم سوى إسرائيل

منري حجازي
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نقيب المحامين العراقيين االستاذ (ضياء السعدي) في حوار صريح جدا لـ (                             ) يؤكد:

ــني  ــني العراقي ــب احملام ــال نقي ق
ان  ــعدي  الس ــاء  ضي ــتاذ  االس
النقابة  ــي نظمتها  الت التظاهرة 
ــارك فيها  ــوم االربعاء املاضي ش ي
ــن  م ــواء  س ــني  احملام ــن  م االالف 
ــات االخرى حيث  بغداد ام احملافظ
ــذي يرتدونه  ــزي اخلاص ال ارتدوا ال
ــن رمزية  ــع للتعبير ع ــد التراف عن
ــي العراقي الينحصر دوره  ان احملام
ــوق موكله في  ــن حق ــاع ع بالدف
ــرة يدافع عن  ــوى وامنا هذه امل الدع
بالكامل  ــي  العراق ــعب  الش حق 
ــتورية  ــن كامل حقوقه الدس .. ع
ــني  احملام ــان  ب ــرنا  اش ــي  وبالتال
ــعب  الش وكالء  ــم  ه ــني  العراقي
ــي ونيابة عنه يدافعون عن  العراق

حقوقه.
ــن خالل  ــعدي انه م ــاف الس واض
ــة النقابة التي  ــعارات وكلم الش
ــبة قد بينا ان ازمة  القيت باملناس
ــاد  ــذي س ــي ال ــام السياس النظ
ــيوع نظام  ــد ٢٠٠٣ تتعلق بش بع
والقومية  ــة  الطائفي ــة  احملاصص
ــذه  ه ــورت  تط ــث  بحي ــة  واالثني
ــادت في العراق  ــم التي س املفاهي
بعد عام ٢٠٠٣ مبا حولت الشعب 
ــد الى  ــعب واح ــن ش ــي م العراق
ــارع يوميا  ــات يتص ــعب مكون ش
ــات  وعلى مؤسس العائدات  على 
ــى احلال  ــد انته ــال ق ــة وفع الدول
ــم الدولة  ــذا الصراع الن تقس به
ــة وطائفية  ــات حزبي كمحاصص
ــدت الدولة  ــي فق ــة وبالتال وقومي
ــؤون البالد  ــى ادارة ش ــا عل قدرته
ــتأثر البعض باملغامن  ــاد واس والعب
ــة النظام  ــى اخر ان طبيع او مبعن
ــذي ولّد منهجا  ــي هو ال احملاصص
ــام  الع ــال  امل ــرقة  لس ــا  منظم
ــي  ــاد االداري واملال ــاالت الفس وح
ــود الوهمية وهذا  والتالعب والعق
ــت عليه مخاطر على  النهج ترتب
ــاد منها  ــد اجملتمع واالقتص صعي
ــبة عالية  ــة بنس ــيوع البطال ش
ــط الفقر وانعدام اخلدمات  حتت خ
التعليم وظهور  الصحية وتدهور 
ــوع من اليأس  حاالت االنتحار كن
الوطنية  والفقر وخروج الصناعة 
ــرة االهتمام واكد  والزراعة من دائ
السعدي ان هذه املظاهر قد ترتبت 
وشكلت معاناة وطنية عالية في 
ــذي لم يجد فيها العراق  الوقت ال
ــي وصف هذا  ــا زاد ف ــول ومم اي حل
الشيء هو ان احلكومات املتعاقبة 
ــا فاقدة  ــدرة النه ــن مقت ــم تك ل
ــة  الوطني ــات  والقابلي ــدرات  للق
العمل  ــاالت  املتخصصة في مج
ــة اخملتلفة في الوقت الذي  احلياتي
ــرى ان الهوية الطائفية واحلزبية  ن
ــواز الوحيد  ــر واجل ــت هي املم كان
ــب  املناص ــا  ــوءون فيه يتب ــذي  ال
ــا ياتي  ــد عندم ــة وبالتاكي الوزاري
ــدر مثلما نأتي  ــو غير مقت وزير وه
ــة  الزراع وزارة  ــه  ونعطي ــام  مبح
ــيئا..  ــم في الزراعة ش وهو اليفه
ــاع حجم  ــه ادى الى اتس هذا كل
ــة التي  ــة الوطني ــة واالزم الكارث
ــور الكبير في  ــذا التده انتجت ه
اخلدمات وتراجع البالد وعدم وجود 
ــرية  اي خطوة نحو التنمية البش
ــات  امكاني ــتخدام  واس ــوارد  وامل
ــي تعقيد هذا  ــعب ومما زاد ف الش
ــل االجنبي  ــو التدخ ــوع ه املوض

د العراق قراره  واالقليمي حيث أفقِ
الذي يستطيع  املستقل  الوطني 
ــاته  ــه في سياس ــتند علي ان يس
العامة ومبا يضمن مردودات كبيرة 
واحلضارة  ــدم  التق ــد  ــى صعي عل
ــي  ــل الدول ــالد وان التدخ ــي الب ف
واالقليمي يريد وما يزال ان يجعل 
من العراق ساحة للصراع الدولي 
ــابات  ــة احلس ــي وتصفي واالقليم
ــن هذه  ــوع م ــان اي ن ــي ف وبالتال
الصراعات سواء اكانت عسكرية 
ــيما العسكرية  ام سياسية الس
سوف يكون الشعب العراقي هو 
اخلاسر الوحيد والذي يدفع الثمن 

باهظا لوحده.
ــعدي اننا نريد سياسة  وقال الس
عراقية متوازنة بعيدا عن التكتالت 
ــعب  ــدم الش ــي ال تخ ــاور الت واحمل
العراقي وملا كانت االوضاع احلالية 
ــئة عن نظام احملاصصة الذي  ناش
ــرقة  ــاد وس ــتولد نظام الفس اس
ــال العام اذاً البد من الدعوة الى  امل
تعديل الدستور العراقي مبا يؤكد 
وحدة العراق وسيادته واستقالله 
ــك  ــاء مجتمع متماس بن وتأكيد 
ونريد حكومة مدنية ال عالقة لها 

ــلطة  بهذه االنتماءات اي نريد س
ــعب  ــل حرية الش ــل من اج تعم
والدميقراطية وتنهض بواقع البالد 
ــة والبد  ــط تنموية قوي ــر خط عب
ايضا من تعديل القانون االنتخابي 
ولعل من ابرز مفردات هذا التعديل 
ــروط املرشح  هو اعادة النظر بش
ــلطة  ــس النواب وان هذه الس جملل
يااخوان عندما نقول  التشريعية 
ــها على  ــرع يجب ان نعكس نش
ــون هو  ــا يك ــيح مب ــرط الترش ش
ــني ووضع  القوان ــريع  لتش مؤهال 
ــة  وممارس ــة  العام ــات  السياس
السلطة الرقابية جتاه السلطات 
ــروط  ــن اعادة ش ــرى والبد م االخ
ــروط  ــيح واعادة النظر بش الترش

ــس بالضرورة ان ناخذ  الناخب ولي
ــد القانوني وامنا يجب  بسن الرش
ــن متقدمة كي  ــي س ــون ف ان يك
ــن  ــدا ع ــار بعي ــتطيع ان يخت يس
ــا البد من  ــل العائلي وايض التدخ
اعادة النظر بالتصويت العسكري 
ــتقبلت اليوم جمعا من  حيث اس

االخوة العسكريني وقلت بصراحة 
ــات الطوعية  ــة العالق ــه نتيج ان
ــكرية العليا  ــني الرتبة العس ماب
وما بني املعية البد ان يكون هناك 
ــذ االمر  ــا لتنفي ــا مطلق انصياع
ــا اعطينا احلق  ــكري واذا م العس
العملية  العسكري في  ملشاركة 
االنتخابية فانه الشك سوف يتأثر 
بتوجيه  القائد العسكري وعليه 
البد من الغاء التصويت العسكري 
ــي بعض  ــو موجود ف ــا ه ــال مب عم
ــائدة في  االنظمة االنتخابية الس
ــن هذه  ــرا م ــم اذ ان كثي دول العال
ــي  ــة ال تعط االنتخابي ــة  االنظم
ــلطات  ــكريني او للس احلق للعس
ــتراك  ــكرية او اجليش لالش العس
ــا يكون  ــد نظام ــت ونري بالتصوي
ــعب  فيه نائبا من يصوت له الش
العراقي بصورة مباشرة واالصوات 

الزائدة التي تؤهله ليحتل مقعدا 
ــب  اال  ــواب يج ــس الن ــي مجل ف
ــح  ــخص اخر مرش تصرف الي ش
ــعار احلزب ام  ــواء اكان حتت ش س
ــة الن في ذلك اخالال كبيرا  القائم
ــي لالنتخابات فيما  بالوضع احلال
يتعلق بحساب االصوات وتوزيعها 

ونحن نريد نظاما انتخابيا مباشرا 
ــن  ــو ان م ــا وه ــطا وواضح ومبس
يحصل على اغلب االصوات يكون 
نائبا وبالتالي نسقط كل الصيغ 
القانونية االخرى التي من شأنها 
ــم ينتخبه  ــل نائبا من ل ان ال جتع

الشعب او ممثال عنه .
ــذه  ه ان  ــني  احملام ــب  نقي ــال  وق
ــت مألوفة  ــة خطيرة واصبح حال
ــيء  والش االنتخابي  ــا  في نظامن
ــلطة  الثاني يجب ان نعطي للس
ــراف  ــرا لالش ــة دورا كبي القضائي
ــن  يؤم ــا  مب ــات  االنتخاب ــة  ورقاب
واداءها  ــا  ونزاهته ــتقالليتها  اس
ــل كان ويجب  ــن اي تدخ بعيدا ع
ــر املتعددة  ــذ بنظام الدوائ ان ناخ
ــراق وعلى صعيد  على صعيد الع
ــدد  نح ان  ــد  بع ــة  محافظ كل 
النسب ونخلق حالة من التنافس 

القرى  ــتوى  ــي على مس االنتخاب
ــد  والب ــات  واحملافظ ــي  والنواح
ــيم  التقس ــلوب  ــادرة اس من مغ
ــيم الشعب الى  الطائفي او تقس
ــم وحدة  ــن اجل تدعي مكونات م
ــن خطوات  ــد ايضا م ــراق وال ب الع
سريعة وعاجلة ملكافحة الفساد 

ــام ونحن نتطلع  ــراق املال الع وس
ــني ومن  ــراك نقابة احملام ــى اش ال
رقابية  ــات  ــني كهيئ ــالل احملام خ
على التطبيقات القضائية سواء 
ــاء مرحلة التحقيق  اكان ذلك اثن
ــمح  يس وان  ــة  احملاكم ــاء  اثن ام 
ــي بتوفير الفرصة  النظام القانون
ــوا االجراءات  يراقب بان  للمحامني 
ــة والقضائية مبا يؤمن  التحقيقي
ــارق او فاسد من  عدم افالت اي س

العقوبة التي يستحقها .
ــة  ــا كنقاب بانن ــعدي  الس ــد  واك
ــكيل حكومة  طالبنا بوجوب تش
ــال  ب ــة  وطني ــدرات  وق ــاءات  كف
ــب ان  ــاد ويج ــة وال فس محاصص
نسرع اخلطى الجل تاسيس دولة 
ــة والدميقراطية  ــون واملواطن القان
ــة املكونات  ــة بدالً من دول والعدال
ــة والطائفية  ــات احلزبي واحملاصص

وهذه باتت مطلوبة النها متثل ارادة 
ــي تتمحور  ــعب العراقي الت الش

بهذا االجتاه.
اما فيما يتعلق بقتل املتظاهرين 
ــهدها  ــرات التي تش ــي التظاه ف
ــة احملامني اعتبرت  البالد فان نقاب
ــلميني  الس ــن  املتظاهري ــل  قت

ــعب  جرمية دموية كبرى بحق الش
ــي ال تقبل العفو او الصلح  العراق
ــا  النه ــادم  بالتق ــقط  تس وال 
ــي  العراق ــعب  الش ــتهدفت  اس
وارادته وحقه املكفول في دستور 
٢٠٠٥ ويجب تطهير اجهزة الدولة 
واحلكومة من الفاسدين واحلرامية 
ــراق املال العام واعتقد ان هذه  وس
ــعش في الوزارات  الزمر التي تعش
ــة هي من  ــات الدول وكل مؤسس
ــف حجر عثرة  تعادي احملامني وتق
ــون هذه  ــم عندما يراجع بوجهه
الدوائر وبالتالي فان اكبر عرقلة بل 
صدمة كبيرة يعاني منها احملامون 
هي من هؤالء املرتشني الفاسدين 
الذين يعرقلون عملهم واحليلولة 
ــون  ــم ك بواجباته ــم  قيامه دون 
لتطبيق  ــعى  ويس ــال  وكي احملامي 
ــرض املطالبة بحقوق  القانون لغ
موكله امام هذه الدائرة او تلك كما 
ــراع بتشريع قانون  نطالب باالس
ــف الذمة املالية ومن اين لك  كش
ــيس محكمة خاصة  ــذا؟ وتأس ه
ــون من اين لك  تعمل لتطبيق قان
ــة لتكون احدى  هذا والذمة املالي
املؤسسات التي توازي املؤسسات 

القضائية االخرى بهدف مجابهة 
ــته وعدوانه على  الفساد وشراس
املال العام واحملامون يتساءلون اين 
ــط املالية التي  ذهبت عوائد النف
ــالل  ــون دوالر خ ــى الترلي زادت عل
ــنوات والى اي من اجليوب  عشر س
ــذه بصراحة فضيحة  دخلت ؟ وه
ــرة الن مبلغ ترليون دوالر ليس  كبي
ــذا املبلغ ان تبنى  هينا اذ ميكن به
ــط  ــذ خط ــات وتنف دول ومجتمع

طموحة .
ــون  القان ــاء  بالغ ــب  نطال ــا  كم
ــنة  لس  (٤٤) ــم  رق ــريعي  التش
ــان  البرمل ــن  ــدر ع ــذي ص ال  ٢٠٠٨
ــة احلزبية  ــرس احملاصص ــذي ك وال
ــوزع وكالء  ي ــث  ــة بحي والطائفي

ــدراء العامون بني هذه  الوزارات وامل
ــات  ــف والقومي ــزاب والطوائ االح
ــن قبل  ــوى مرفوعة م ــاك دع وهن
ــة االحتادية  ــام احملكم ــني ام احملام
بخصوص الغاء هذا القانون الذي 
ــرد كعكة  ــة الى مج ــول الدول ح

يتقاسمها املتغامنون .

ــو ايضا  ــعدي اننا ندع ــال الس وق
ــس االعلى للقضاء  النتخاب اجملل
ــتئناف  ــز واالس ــم التميي ومحاك
ليكون اعضاؤها منتخبني بصورة 
ــدة العريضة  ــن القاع ــرة م مباش
ــن مجلس النواب  ــاة بدال م للقض
ــلطة  الس ــتقالل  الس ــزا  تعزي
القضائية الن السائد االن ان هناك 
ترشيحات وبالتالي فان الذين يتم 
تعيينهم من قبل مجلس النواب 
ــتوري  وهذا يتنافى مع املبدأ الدس
الكبيرة  ــتورية  الدس ــدة  القاع او 
ــلطات ومنها  ــتقالل الس وهو اس
ــه  وج ــى  عل ــاء  القض ــتقالل  اس

التحديد.
ــد  اك ــرات  التظاه ــوص  وبخص
ــد  صعي ــى  عل ــه  ان ــعدي  الس
ــئة عن  ــاع الناش ــة االوض معاجل
ــعب العراق حلقه في  ــة ش ممارس
ــب باالفراج  ــا نطال ــر فانن التظاه
الفوري والعاجل جلميع املوقوفني 
ــن  املتظاهري ــن  م ــن  واحملجوزي
ــل  العاج ــف  والكش ــلميني  الس
ــني واملغيبني  ــر اخملطوف ــن مصي ع
واخملتطفني قسرا وضمان حياتهم 
ابناء  ــة  ــم ومقاضاة قتل وحرياته
الشعب من املتظاهرين السلميني 
بوصفه مطلبا دستوريا وحقوقيا 
ــل التاجيل والبد  ــانيا ال يقب وانس
ــر الذي صدر  ــان التقري ــير ب ان نش
عن اللجنة التحقيقية املشكلة 
(نوري  ــط  التخطي ــر  وزي ــة  برئاس
ــن ان نصفه باقل  ــي ) ميك الدليم
ــف بانه خلق  ماميكن من التوصي
ــرة وحال  ــا من احلماية املباش نوع
ــعب وهو  ــة الش ــف قتل دون كش
تقرير اليصلح اساسا الن املطلوب 
ــت احلاضر وبكل قوة  االن في الوق
ــواء اكانوا  ــف القتلة س هو كش
ــزة االمنية ام من  من داخل االجه
ــعبي  ــب ش ــذا مطل ــا وه خارجه
ــاني ال  ــتوري وانس وحقوقي ودس
ــل اطالقا واعتقد ان  يقبل التاجي
ــلطات االمنية قادرة على ان  الس
تؤشر من هم القتلة ودعنا نقول ان 
اجليش ال يقتل الشعب والشرطة 

كذلك ال تقتل الشعب.
ــة القوانني  ــاء كاف ــن الغ ــد م والب
املؤدية الى اسقاط احلقوق املدنية 
والسياسية وحتويلها الى ملفات 
ــني  القوان وان  ــة  خاص ــة  قضائي
ــا صفة التوقيت اي  االنتقالية له
ــنة ومن  ــر من ١٦ س ــى اكث ال تبق
ــه تهما او ارتكب جرائم بحق  علي
ــاء وثقتنا  ــعب فهناك القض الش
بالقضاء عالية جدا الصدار القرار 
ــات.  ــر كل الضمان ــادل وتوفي الع
ــتور  ــب بتعديل دس ــك نطال كذل
ــراق  ــدة الع ــد وح ــا يؤك (٢٠٠٥) مب
ــالل  ــيادة واح ــعبا وس ــا وش ارض
ــن املكونات  ــدا املواطنة بدال م مب
ــة  ــة والقومي ــاءات الديني واالنتم
ــادة النظر بقوانني  والطائفية واع
ــاركة  مش ــان  وضم ــات  االنتخاب
ــراف  ــة باالش ــلطة القضائي الس

على االنتخابات ورقابتها.
ــعدي  ــي ختام حواره اكد الس  وف
ــة بانتزاع  ــون املطالب ــى ان تك عل
ــروعة منصبة على  ــوق املش احلق
مبدأ احلفاظ على السلم اجملتمعي 
واملمتلكات العامة واخلاصة الن اي 

ضرر ليس من مصلحة اجلميع.
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ــان  ــتورية كما اثبتت هذه التظاهرة ان احملامني هم بحق لس ــات واملواطنة واحلقوق الدس للحرية والتقدم والعيش الكرمي واالزدهار واقامة دولة القانون واملؤسس

الشعب الناطق واملعبر عن ارادته احلرة.. في هذا احلوار حتدث السعدي بكل صراحته املعهودة 

@›‡»‰€Î@Öbéœ@Îa@Úñïb™@˝i@ÚÓ‰üÎ@paâÜ”Î@paıb–◊@ÚflÏÿy@lÏ‹�fl
@ÚÓüaä‘πÜ€aÎ@Ú‰üaÏΩaÎ@ÊÏ„b‘€a@Ú€ÎÖ@èÓçdn€

@‚b»€a@fibΩbi@k«˝n€aÎ@Öbé–€a@ÚflÏƒ‰fl@wn„a@à€a@Úñïb0a@‚bƒ‰€@ÒÜÓ◊a@ÚÌbË„NN@÷aä»€a@ıaÜËë@ıbflÖÎ@ÚÓ‡‹é€a@paäÁbƒn€a

@Úïb®aÎ@Úflb»€a@pbÿ‹n‡ΩaÎ@Ô»‡n1a@·‹é€a@≈–y@Û‹«@bjñ‰fl@‚b‡nÁ¸a@ÂÿÓ€Î@÷Ï‘ßa@ ån‰m@ÚÓ‡‹ç@paäÁbƒm@ÜÌä„

االسراع بتشريع قانون 
كشف الذمة اِّـالية ومن اين 
لك هذا ؟ ِّـحاربة الفاسدين 
وإلغاء القرار التشريعي رقم 
(٤٤)لسنة (٢٠٠٨) لتكريسه 
اِّـحاصصة الحزبية

نطالب باالفراج الفوري 
والعاجل عن جميع اِّـوقوفني 
واِّـحتجزين من اِّـتظاهرين 
والكشف عن مصري اِّـخطوفني 
واِّـغيبني قسرا وضمان 
حياتهم وحرياتهم 

@‚Öb‘n€bi@¡‘ém@¸Î@|‹ñ€a@Îa@Ï–»€a@›j‘m@¸@Ô”aä»€a@k»í€a@’°@Ù5◊@ÚÌÏflÖ@ÚπäuNN@¥Ó‡‹é€a@ÂÌäÁbƒnΩa@›n”

_@o‹ÅÖ@Úïb®a@lÏÓ¶a@Âfl@a@µaÎ@â¸ÎÖ@HÊÏÓ€ämI@�i@âÜ‘m@>€a@¡–‰€a@ÜˆaÏ«@ojÁá@ÂÌa@ZÊÏ€ıbénÌ@ÊÏflb0a

@@@ÚÓˆbö‘€a@Ú�‹é€a@fi˝‘nç¸@aåÌå»m@laÏ‰€a@è‹©@Âfl@¸Üi@Òbö‘‹€@ÚöÌä»€a@ÒÜ«b‘€a@Âfl@“b‰˜nç¸aÎ@åÓÓ‡n€a@·◊b™Î@ıbö‘‹€@Û‹«¸a@è‹1a@lbÇn„a
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ــابقات  املس ــة  جلن ــررت  ق
ــرة العراقي تأجيل  باحتاد الك
ــات اجلولة اخلامسة  منافس
ــبب  املمتاز؛ بس ــدوري  ال من 
ــهدها  ــرات التي تش التظاه

البالد.
ــى  ــرة، عل الك ــاد  احت ــر  ونش
ــمي بيانًا أكد  ــه الرس موقع
ــات  من خالله تأجيل منافس
ــة؛ ألجل غير  اجلولة اخلامس
ــة  موج ــبب  بس ــمى؛  مس
ــهدها  ــرات التي تش التظاه
ــة،  ــدن العراقي ــن امل ــدد م ع
ــددت صباح  اجلمعة  التي جت

املاضية.
ــوالت األربعة من  يذكر أن اجل
الدوري كذلك شهدت تأجيال 
ــة لم  ــاك أندي ا، وهن ــاكً وارتب
ــاراة واحدة  ــوى مب تخض س
ــوالت األربع  ــن اجل ــني م أو اثن

املاضية.
ــد مدرب القوة  الى ذلك انتق
ــو، احتاد  ــة، أيوب أوديش اجلوي
ــبب سوء  الكرة العراقي بس
وعدم  املمتاز،  الدوري  تنظيم 
انتظام املسابقة التي طالها 

التأجيل املستمر.
وقال أوديشو، في تصريحات 
ــة:ان  اجلمع ــة،   صحفي
«االحتاد لم يعمل باحترافية 
ــدوري، وهناك  ــم ال إزاء تنظي
ــة في زيادة  مجامالت واضح
ــة، وبالتالي عدم  ــدد األندي ع

السيطرة على التنظيم».
ــن مصلحة  ــع: «ليس م وتاب
ــذا العدد  ــرة العراقية ه الك
ــة، لو كان  ــل من األندي املتره
ــهل على  ــدد أقل سيس الع

االحتاد إقامة دوري منوذجي».
ــن  ــالت ل ــل: ان «التأجي وواص
ــة الكرة  ــي مصلح ــب ف تص

ــتوى  العراقية، بل تضر باملس
العام، وتؤثر على أداء الالعبني 

واندفاعهم، وبالتالي تنعكس 
سلبا على املنتخبات الوطنية 

كذلك.. االحتاد يجامل عددا من 
األندية ألغراض انتخابية».

fib‰Ωa@ÜÓ»i@èÓ€@ �·‹y@NNÚÌÜ„¸a@fibÌÜ„Ïfl@ø@ÚÓ”aä»€a@Ú◊âbíΩa
ــا»، ان  ــرة القدم «فيف ــاد الدولي لك ــن االحت اعل
ــة ٢٠٢١  ــتضيف مونديال األندي ــني ستس الص
بنظام جديد يشارك فيه ٢٤ فريقاً من مختلف 
دول العالم.النظام احلالي للبطولة يضم ٧ فرق 
ــينطلق  ــط، لكن مع النظام اجلديد الذي س فق
من موسم ٢٠٢١، ستكون املشاركة لـ٢٤ فريقاً 
من جميع القارات.وبحسب النظام اجلديد، فإن 
ــارك بـ٨ اندية واميركا اجلنوبية بـ٦  اوروبا ستش
ــكاكاف بثالثة  ــا والكون ــيا وافريقي اندية، وآس
ــت فرصة  ــق واحد.وبات ــيا بفري ــة واقيانوس اندي
املشاركة في البطولة متاحة لالندية العراقية، 

ــيا  ــودة االندية الى دوري أبطال آس خاصة مع ع
ابتداءً من املوسم املاضي، لكن املشوار لن يكون 
ــمح  ــهالً على االطالق.االحتاد الدولي، سيس س
و٢٠٢٠   ٢٠١٩ ــم  ملوس ــيا  آس ــل  بط ــاركة  مبش
بالبطولة تلقائياً، اما املقعد الثالث، فسيلعب 
ــيا ٢٠٢٠،  ــام وصيف آس ــيا ٢٠١٩ ام وصيف آس
لتحديد املتأهل منهما الى كأس العالم لالندية 
ــة فإن الفرصة متاحة امام  ٢٠٢١.وفي هذه احلال
ــداً ونصف  ــة والتي متتلك مقع ــة العراقي االندي
ــاركة في املونديال في  ــي دوري االبطال، للمش ف
ــاراة النهائية  ــي في املب ــال تواجد فريق عراق ح

للموسم احلالي واملقبل.
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ÚÓibÇn„a@ûaäÀ˛@ÚÌÜ„c@›flbØ@Ô”aä»€a@Öb§¸a@ZÏíÌÖÎc@lÏÌa
تأجيل الجولة الخامسة من الدوري العراقي

القدم، خمسة مراكز في تصنيف  الوطني لكرة  ارتقى املنتخب 
احلالي،  األول  تشرين  لشهر  «فيفا»  القدم  لكرة  الدولي  االحتاد 
في  الرافدين  أسود  منتخب  املاضي.وجاء  اخلميس  صدر    والذي 
املركز الـ٧٤ برصيد ١٣٢٧ نقطة، بعدما كان في املركز الـ٧٩ خالل 
بعد  آسيويا،  التاسع  املركز  في  حل  املاضي.العراق  التصنيف 
منتخبات إيران واليابان وكوريا اجلنوبية وأستراليا وقطر واإلمارات 
الثامن  املركز  في  الرافدين  أسود  حل  والصني.فيما  والسعودية 
عربياً بعد منتخبات تونس واجلزائر واملغرب ومصر وقطر واإلمارات 
والسعودية.وواصلت بلجيكا صدارة التصنيف برصيد ١٧٥٥ تليها 
فرنسا برصيد ١٧٢٦ والبرازيل برصيد ١٧١٥ وانكلترا برصيد ١٦٥١.

توج فريق االسكان بلقب النسخة األولى من دوري اكس تيب لسباعيات 
إثر فوزه على فريق احلدود بنتيجة ٢٢ مقابل ١٠ نقاط  العراقي،  الركبي 
في  بغداد  بجامعة  البرج  ملعب  على  أقيمت  التي  النهائية  املباراة  في 
كرنفال رياضي جميل وسط حضور رسمي متثل مبستشار رئيس الوزراء 
للشؤون  العالي  التعليم  وزير  ومستشار  بنيان  اياد  الرياضية،  للشؤون 
وحضور  رياضية  شخصيات  جانب  الى  حسن  علي  حسني  الرياضية 
اللقاء ندية كبيرة بني الفريقني واندفاع كبير من  جماهيري مميز.وشهد 
قبل الالعبني لتسجيل التقدم مبكرا في الشوط االول وهذا ما حتقق عن 
طريق العب االسكان مصطفى احلمداني الذي جتاوز العبي احلدود وحدود 
للركبي مسجال  العراقي  الدوري  في  (تراي) هدف  اول  عن  معلنا  امللعب 
رقما تاريخيا باسمه، فيما هدف زميله حسني عدنان (البلنتي) ليتقدموا 
األول  الشوط  زمن  من  واألخيرة  السابعة  الدقيقة  وفي  نقاط.  بسبعة 
بتقدمهم  األول  الشوط  لينتهي  لإلسكان  (تراي)  شايع  رسول  سجل 
احلدود  قلص  األولى  وبدقيقته  الثاني  الشوط  نظيفة.وفي  نقطة   ١٢ بـ 
النتيجة بالتسجيل عبر عمر طارق اعقبه بدقيقتني زميله لطيف خالد 
بالتسجيل في حني اضاع حيدر كرمي (بلنتيني) ليبقي اإلسكان متقدما 
لعشر  اإلسكان  تسجيل  شهدت  التي  األخيرة  الدقائق  حتى  بنقطتني 
الالعبني  اضاعة  وبرغم  رسول شايع  وزميله  فالح  انس  نقاط عن طريق 
احلمداني وعدنان لبلنتيني اال ان االسكان انهى املباراة متفوقا على احلدود 
عبد  مصطفى  احلكم  صفارة  اطالق  بعد   ، نقاط   ١٠ مقابل   ٢٢ بنتيجة 

الذي وفق بادارة اللقاء الى جانب مساعديه محمد علي وسرمد عبد.

@å◊aäfl@HUI@‚Ü‘nÌ@?üÏ€a@kÇn‰Ωa
ÜÌÜ¶a@Cb–ÓœD@—Ó‰ñm@ø

@âÎÖ@fiÎc@Úflb”a@ÜËíÌ@÷aä»€a
÷äœ@Ú»iâa@Ú◊âbí∂@=◊ä‹€

األردني،  األوملبي  املنتخب  أعلن 
الدولية  دبي  بطولة  في  مشاركته 
الودية، والتي تنطلق ١٣ نوفمبر/تشرين 
ثاني املقبل، مبشاركة سوريا والبحرين 
والعراق  اجلنوبية  وكوريا  وأوزبكستان 

والسعودية واإلمارات.
األردني،  األوملبي  املنتخب  مدرب  وأكد 
تصريحات  في  القادر،  عبد  أحمد 
أهمية  املاضي،  اخلميس  صحفية  
البطولة في مرحلة اإلعداد للنهائيات 
املنتخبات  قوة  إلى  الفتاً  اآلسيوية، 
الذي  الكبير  الفني  واخملزون  املشاركة 

تنعم به.
وأضاف «املشاركة في هذا النوع من البطوالت 
فرصة  الالعبني  مينح  قوية،  منتخبات  أمام 
واالنسجام  اخلبرة  مخزون  لزيادة  حقيقية 

قبل موعد االستحقاق اآلسيوي».
تدريباً  أجرى  قد  النشامى  منتخب  وكان 

 ٢٠ مبشاركة  البولو،  ملعب  على  اخلميس 
الربيع، أحمد  رأفت  وليد عصام،  العباً، وهم 
إيهاب  دلدوم،  بسام  العموري،  معاذ  ثائر، 
يزن  غرابلة،  يزن  غطاشة،  فارس  اخلوالدة، 
الروسان،  سعد  العال،  عبد  يزن  النعيمات، 

هادي  الرشدان،  نزار  املطلب،  عبد  محمد 
سعادة،  إبراهيم  صياحني،  خالد  احلوراني، 
حينا،  حمزة  جزر،  أبو  يوسف  علوان،  علي 

محمد وائل.
التي  اآلسيوية  النهائيات  قرعة  وكانت 

املقبل،  العام  مطلع  تايالند  في  ستقام 
اجملموعة  في  األردني  املنتخب  وضعت  قد 
الرابعة إلى جانب فيتنام وكوريا الشمالية 

واإلمارات.

ÚÓ€ÎÜ€a@ÔiÖ@Ú€Ï�i@ø@Ú◊âbíΩa@Â‹»Ì@ÊÖâ˛a@=ΩÎc

العب  حصني  علي  قال 
ونادي  العراقي  املنتخب 
اجلهاز  إن  اجلوية،  القوة 
الطبي منحه الضوء 
لبدء  األخضر 
التأهيل  عملية 
أن  بعد  الطبي 
للشفاء،  متاثل 
خضع  حيث 
حة  ا للجر
في  والتأهيل 

مستشفى 
ر  لتخصصي سبيتا ا

دولة  في 
خالل  ة قطر  لفتر ا

املاضية.

في  ت   وبني  يحا تصر
مطلع  في  لشهر أنه  ا

سيشارك  التدريبات املقبل  في 
يكون  أن  أمل  على  الفريق  مع  اجلماعية 
اجلوالت  في  الفعلية  للمشاركة  جاهز 
الستعادة  ساجتهد  حيث  الدوري،  من  املقبلة 
اجلهاز  تقدير  ويبقى موضوع مشاركتي  جاهزيتي 
كثيرًا  عليّ  أثرت  «اإلصابة  الفني.وأوضح:ان 
الوطني،  املنتخب  مع  املشاركة  عن  وأبعدتني 
والنادي وأسعى الستعادة لياقتي بشكل تدريجي 

واسترجاع مكانتي في املنتخب».
تعاقده  جدد  اجلوية  القوة  نادي  إدارة  أن  إلى  يشار 
أبعدته عن املالعب  التي  مع حصني رغم إصابته 
املؤثرين  الالعبني  من  كونه  أشهر،   ٤ قاربت  ملدة 

بالفريق.

@ÒÖÏ«@Ü«Ïfl@ÜÌÜ§
?ñy@Ô‹«

أقر االحتاد اآلسيوي لكرة القدم تطويراً موسعاً في عدد 
 ٢٠٢١ املوسم  خالل  ينظمها  التي  األندية  بطوالت  من 
بحلتها  لألندية  العالم  كأس  بطولة  إقرار  مع  تزامناً 

اجلديدة.
وأعلن في اجتماع   للجنة التنفيذية لالحتاد اآلسيوي 
آل  سلمان  الشيخ  غياب  شهدت  والتي  القدم  لـكرة 

خليفة رئيس االحتاد، تطوير مسابقة دوري أبطال آسيا 
بإضافة ثمانية أندية جديدة ليكون العدد اإلجمالي ٤٠ 
نادياً وذلك عبر إضافة مجموعتني جديدتني واحدة في 

الغرب واألخرى في الشرق.
في  املشاركات  املنتخبات  عدد  رفع  اللجنة  أقرت  كما 
في  منتخب   ١٢ إلى  ثمانية  من  للسيدات  آسيا  كأس 
لنسخة  البطولة  استضافة  فيه  تشهد  الذي  الوقت 

٢٠٢٢ تنافساً كبيراً بني تايبيه والهند وأوزبكستان.

fib�i¸a@âÎÖ@ø@ÚÌÜ„˛a@ÖÜ«@ÒÖbÌã@âä‘Ì@ÏÓç�a

اختتمت بطولة اندية القطر لـ»الكانوي والكاياك» للتجذيف والتي اقيمت يومي اخلميس 
واجلمعة في بحيرة «نصب الشهيد» في بغداد، مبشاركة ١٤ نادياً.

لنادي  الثاني  واملركز  نقطة   ٢٧ برصيد  للمتقدمني،  األول  املركز  على  الزوراء  نادي  وحصل 
الشباب برصيد ١٨ نقطة واملركز الثالث للنادي االثوري برصيد ١٤ نقطة.

وفي فئة الشباب، حصل نادي الزوراء على املركز األول للشباب برصيد ٢٧ نقطة واملركز 
الثاني نادي الشباب برصيد ١٧ نقطة واملركز الثالث نادي البحري برصيد ١٤ نقطة.

وفي املراكز الفردية في «الكاياك»، حصل العب الزوراء احمد سمير على املركز االول والعب 
الثالث.وفي  املركز  فراس  أمير  احلسنني  والعب  الثاني  املركز  حصد  نذير،  منتظر  الشباب 
الشباب  نادي  نادي  والعب  االول  املركز  الزوراء علي ضرار على  الشباب، حصل العب  فئة 
سجاد محمد على املركز الثاني والعب نادي النجدة انور صبحي املركز الثالث.وفي الزوجي 
بالالعبني سليمان احمد وعلي  األول  املركز  الزوراء على  املتقدمني، حصل  لفئة  «كاياك» 

عادل، بينما حصل نادي االثوري على املركز الثاني وذهب املركز الثالث لنادي الشباب.

—Ìàvn€a@ø@@÷aä»‹€@�̋ �i@ıaâÎå€a

أعلن االحتاد اآلسيوي لكرة القدم، عن 
التصفيات  من  املقبلة  اجلولة  حكام 
كأس  نهائيات  الى  املؤهلة  املزدوجة 

العالم ٢٠٢٢ وكأس آسيا ٢٠٢٣.
املنتخب  وسيواجه 

نظيره  الوطني، 
ملعب  على  اإليراني 
الدولي  البصرة 
مبارياته  رابع  في 
املونديال  بتصفيات 

الرابع عشر  في 
شهر  من 

ين  تشر
ني  لثا ا

املقبل.
ط  نا ا و
االحتاد 

الى  املباراة  قيادة  مهمة  اآلسيوي، 
الذي  مخادمة،  أدهم  األردني  احلكم 
في  املوجهات  اصعب  احد  سيقود 
حساسية  مع  خاصة  التصفيات، 
في  الفريقني  موقع  حيث  من  املباراة 
اجملموعة واالثارة والندية بينهما على 

مر التأريخ.
وسبق ان قاد مخادمة، مباريات صعبة 

القارة  بطوالت  في  ومثيرة 
ذهاب  بينها  من  الصفراء، 

أبطال  دوري  نهائي 

سيا  آ
بني   ٢٠١٧ عام 
اوراوا  و  السعودي  الهالل 

الياباني.
احلكم األردني من مواليد ١٤ شباط 
١٩٨٧، ومهنته «مهندس مدني» وولد 

في محافظة اربد شمال األردن.

@÷aä»€a@Òaâbjfl@ÖÏ‘Ì@CÔ„Üfl@êÜ‰ËflD
Òäñj€a@ø@ÊaäÌg@‚bflc



مع  للتعاقد  اإليطالي  يوفنتوس  يخطط 
باريس  الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم 
في  املقبلة  الفترة  خالل  جيرمان،  سان 
على  قوية  صفقات  إلبرام  سعيه  ظل 
رونالدو  كريستيانو  البرتغالي  ضم  غرار 
ريال مدريد. وبحسب صحيفة «توتو  من 
التقارير  رغم  فإنه  اإليطالية،  سبورت» 
مبابي  صفقة  أن  عن  تتحدث  التي 
يرى  يوفنتوس  أن  إال  كبير  مببلغ  ستكون 
ضم  بعملية  مقارنتها  عند  ذلك  غير 
رونالدو. وتعتقد إدارة اليوفي أن الصفقة 

شراء  (قيمة  يورو  مليون   ١٨٠ ستكلفها 
عن  يقل  لن  راتبه  أن  حني  في  مبابي)، 
التوقيع  وحال  سنويا،  يورو  مليون   ٤٠
اإلجمالي  سيكون  مواسم   ٥ ملدة  معه 
الفترة. ووفقا  يورو خالل تلك  ٢٠٠ مليون 
مليون   ٣٨٠ إلى  الصفقة  ستصل  لذلك 
يورو (في ٥ سنوات)، أي مبعدل ٧٦ مليون 
النادي  فيكلف  رونالدو  أما  سنويا،  يورو 
اإليطالي ٨٤ مليون يورو في العام الواحد. 
على  العثور  في  رغبته  يوفنتوس  وأبدى 
«رونالدو جديد» لقيادة هجوم الفريق في 
بالتعاقد  دفاعه  عزز  أن  بعد  املستقبل، 

ا من أياكس. مع ماتياس دي ليخت، قادمً ��
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على  لها  تقرير  في  ماستريانو  سيمينا  قالت 
العرقي  التطهير  إن  بوليسي»  موقع مجلة «فورين 
الفرار  على  أجبرهم  الصني  في  اإليغور  ملسلمي 
للحفاظ  يجاهدون  حيث  إسطنبول،  إلى  اجلماعي 

على ثقافتهم حية .
تسرد ماستريانو قصة عائلة إيغورية في إسطنبول 
بالقول: «في صباح أحد أيام األحد، رافقت نفيسة 
شقيقتها  أعوام  تسعة  العمر  من  البالغة  كرمي 
األكبر سانيا إلى محل لبيع الكتب في إسطنبول. 
ذات احلروف  امللونة  الكتب  الفتاة على  جتولت عينا 

العربية».
أرادت نفيسة اقتناء مجلة جديدة موجهة ألطفال 
في  أدبية  مجلة  أول  وهي  حديثًا.  صدرت  اإليغور 
محررتها،  أرادت  اإليغور.  ألطفال  مخصصة  اخلارج 
إيغورية،  وشاعرة  مدرسة  وهي  الواحد،  عبد  ميسر 
ألنفسهم  انعكاس  لرؤية  فرصة  األطفال  منح 

وإظهار أن مجتمعهم لديه صوت بلغته األم.
تشير ماستريانو إلى أن نفيسة فرحت بعد اقتناء 
نسختها من اجمللة. كان هناك رسم لرجل غاضب 
ممتلئ اجلسم يحمل حقيبة من الهدايا على الغالف 
– النسخة اإليغورية من سانتا كلوز. انتشرت اجمللة 
من  أكثر  في  يعيشون  الذين  اإليغور  أطفال  بني 
األم، منطقة  بلدان، ولكن ليس في وطنهم  عشرة 
شينجياجن الصينية، حيث حظرت احلكومة لغتهم 

في املدارس وتسعى حملو ثقافتهم .
في السنوات القليلة املاضية تزايدت هجرة اإليغور، 
وهم أقلية يتحدثون اللغة التركية إلى تركيا فرارًا 
أتيح  ضدهم.  بكني  تشنها  التي  القمع  حملة  من 
إليهم  يُنظر  ألنهم  تركيا  إلى  السفر  لإليغوريني 
ا من الشعب التركي. ولكن  على أنهم قريبون ثقافيًّ
دون  منهم  الكثير  يعيش  هناك،  االستقرار  مبجرد 
جوازات  جتديد  إمكانية  أو  عمل،  أو  إقامة،  تصريح 

سفرهم الصينية.
سحق صيني للهوية اإليغورية

ما  وضعت  قد  الصينية  احلكومة  أن  اخلبراء  يقدر 
يصل إلى ١٫٥ مليون من اإليغور واألقليات املسلمة 
في  السياسي  التلقني  معسكرات  في  األخرى 
من  الكثير  ووُضع  املاضية.  القليلة  السنوات 
«املدارس  احلكومة  تسميه  ما  في  أطفالهم 
املاندرين الصينية،  الداخلية»، حيث يتعلمون لغة 
حملتها  إن  بكني  وتقول  اجليدة».  احلياة  و«عادات 
لكن  الديني.  والتطرف  اإلرهاب  الجتثاث  ضرورية 
التعبير  على  والتضييق  التعسفية  االعتقاالت 
الديني تشير إلى هدف لغرس اخلوف، وجتريد اإليغور 
من هويتهم الثقافية والدينية. يرى جيمس ليبولد، 
والدراسات اآلسيوية  السياسة  أستاذ مشارك في 
بجامعة ال تروب: «أن معاملة الصني اإليغوريني ترقى 

إلى اإلبادة اجلماعية».
اإليغور  أعاد   – ماستريانو  تضيف   – إسطنبول  في 
تقدم  شينجياجن.  من  محوه  جرى  ما  بعض  بناء 
برموز  مزينة  غرف  في  الشعرية  مطاعمهم 

الذي يصور  القدمية، مثل سجاد احلائط  لثقافتهم 
شهيرة  لوحة  أو  اآلن،  املهجور  كاه»  «إد  مسجد 
جملموعة موسيقية من اإليغور. نساء يرتدين احلجاب 
يتسوقن في حوامل فواكه وخضروات، بينما يلعب 
األطفال كرة القدم في الشوارع املرصوفة باحلصى.

على الرغم من حيوية احلي، فإن سر اجملتمع املفتوح 
اخمليمات.  داخل  ما  قريب  لديه  شخص  كل  أن  هو 
الصيني  القمع  على  اجملتمع  أفراد  بعض  رد  كان 
املوسيقى  خالل  فمن  ثقافية.  مقاومة  شن  هو 
والرسم والشعر والتعليم واألزياء، يعمل اإليغور في 
إسطنبول للحفاظ على إثراء هويتهم، ونقل رسالة 

قوية إلى العالم.

موسيقية  فرقة  مؤسس  سليمان،  يوسف  قال 
«بكينا  إسطنبول:  في  اإليغور  من  شعبية 
يتغير شيء.  لم  لكن  عامني،  من  واحتججنا ألكثر 
طريقة  وجند  أسلوبنا  نغير  أن  يجب  أنه  فأدركت 

أخرى».
خللق  محاوالت  جتري  أنه  عن  ماستريانو  تكشف 

بيئة صحية ألطفال اإليغور، وإعدادهم حلملة أطول 
الواحد،  عبد  ميسر  تقول  الثقافية.  املقاومة  من 
أطفال  إن  األحد،  أيام  في  اإليغور  لغة  تدرِّس  التي 
وأنها  والغضب،  األلم  من  الكثير  يحملون  اإليغور 
املثال،  سبيل  «على  دراستهم:  إلى  توجيهه  حتاول 
سيقولون لي إنهم يريدون أن يكونوا جنودًا. وسأقول 
ا  ا أميًّ ا أمر جيد، لكن كونك جنديًّ لهم، أن تكون جنديًّ
ا  ا؛ ألن اجلنود األميني يخسرون دائمً ليس شيئًا جيدً

في املعارك. لذلك دعونا نكون أقوياء، ومتعلمني».
تؤكد ماستريانو أنه ال يُعرف حجم الضرر الذي حلق 
املاضية،  القليلة  السنوات  خالل  اإليغور  بثقافة 
الثقافية  النخب  من   ٣٠٠ من  أكثر  بكني  سجنت 
وعلماء  والروائيون،  الشعراء  ذلك  في  مبا  اإليغورية، 

األنثروبولوجيا، وأساتذة اجلامعات، والعلماء.
يجري عرض مؤلفات هؤالء املثقفني في إسطنبول. 
توجد كتب هااليد إسرائيل، روائية خيال علمي في 
ملرزاهيت  أعمال  وهناك  والسبعني.  اخلامسة  سن 
القرن  من  اخلمسينيات  في  عليه  قُبض  الذي  كرمي، 
املاضي؛ بسبب كتابته عن طفل رضيع في صندوق، 
وهو ما رأته احلكومة الصينية تلميحات انفصالية. 
أُطلق سراحه في الثمانينيات، ولكن أعيد اعتقاله 

ا. مؤخرًا، عن عمر يناهز ٨٢ عامً
وهناك كتب عالم األنثروبولوجيا الرائد رحيل داوود، 
جامعة  في  مشهورًا  أستاذًا  يوم  ذات  كان  الذي 
شينجياجن، ولكنه اختفى في أواخر عام ٢٠١٧. كما 
تاشبوالت طيب،  للجامعة  السابق  الرئيس  جن  سُ
إذ تخشى أسرته من إعدامه. قال جيمس ميلوارد، 
شبه  الذي  تاون،  جورج  بجامعة  التاريخ  أستاذ 
الستاليني  باإلرهاب  الصينية  احلكومة  أساليب 
في ثالثينيات القرن املاضي: «إنهم يذبحون الثقافة 

بأكملها» .
تضيف ماستريانو أن اإليغور يشعرون في إسطنبول 
علم  فقدت  وشخصية.  شاملة  القمع  حملة  بأن 

تبلغ  وخطاطة  وشاعرة  رسامة  وهي  مطلب،  النور 
ا، اتصالها بوالديها بعد عام من  العمر ٢٢ عامً من 
عام  في  الالهوت  علم  لدراسة  أنقرة  إلى  انتقالها 
٢٠١٦. وبدأت تراودها الكوابيس بسبب قلقها على 
الرسم  طفولتها،  شغف  إلى  فالتفتت  والديها، 

والشعر واخلط، الذي كان مهنة والدها.
وأفكاري  مبشاعري  شخص  ألي  أبُح  «لم  قالت: 
قادرين  يكونوا  لن  أنهم  شعرت  ألنني  احلياة؛  جتاه 
من  عنها  عبرت  لكنني  التعاطف.  أو  الفهم  على 
شينجياجن  صحراء  طلب  مُ جتسد  كتاباتي».  خالل 
وتعطي  فنية،  مشروعات  في  وتشارك  وشعبها. 
ا في لغة اإليغور. لكن أوضاع األقرباء واألحباء  دروسً

في الداخل ما تنفك تؤرق اإليغور في الشتات.

محاوالت حلفظ التراث
السير  جميع  تدوين  إلى  توران  اجلليل  عبد  يسعى 
قال:  احملتجزة.  األيغورية  الثقافية  للنخب  الذاتية 
لكنه  بوجودنا».  العالم  إخبار  إلى  بحاجة  «نحن 
يخشى من أن اخلوف واأللم اللذين يعيشهما اإليغور 
البلدان  ثقافات  جذب  إلى  باإلضافة  اخلارج،  في 
االختفاء  إلى  سيؤدي  الشابة،  لألجيال  املضيفة 

التدريجي للغة اإليغور على مدار العقود املقبلة.
الفاحت  حي  في  منزله  في  ماستريانو:  تقول 
اهللا محمد  األعمال حبيب  رجل  فرض  بإسطنبول، 
اإليغور  بلغة  التحدث  بضرورة  اجلميع  على  قاعدة 
سعداء؛  األربعة  أطفاله  أن  بدا  األوقات.  جميع  في 
إذ كانوا يركضون في املكان بعد تناول وجبة إفطار 
من اللحم البقري واألرز واجلزر وسلطة اخليار واخلبز 
ا  محلي الصنع. في حني يتناوب الصبية األكبر سنًّ

على قراءة كتاب من أدب األطفال اإليغور.
أن  بعد   ٢٠١٧ في  شينجياجن  من  األسرة  انتقلت 
البالد في  أنذره صديق في الشرطة بضرورة مغادرة 
موعد ال يتجاوز نهاية الشهر. كان محمد في ذلك 
بعد  تركيا  مع  وتصدير  استيراد  يدير شركة  الوقت 

ا  أن أغلقت حكومة شينجياجن متجرين له ومصنعً
ملالبس اإليغور التقليدية.

ا وراءه أخته  نقل محمد أسرته إلى إسطنبول، تاركً
الكبرى. تواصلوا لفترة من الوقت عن طريق إرسال 
رموز تعبيرية من خالل تطبيق املراسلة «وي تشات» 
(أيلول)  سبتمبر  في  ولكن  آمنة.  أنها  إلى  لإلشارة 
ا  ٢٠١٨، توقف عن استالم أي شيء منها. وعلم الحقً
بصهره  حل  ما  يعرف  وال  احتجزت.  شقيقته  أن 

وابنتيه .
متجرًا  اآلن  يدير  ا  محمدً أن  إلى  ماستريانو  تشير 
ا  حصريًّ اإليغور  منتجات  يبيع  الفاحت  في  صغيرًا 
احملتمل  من  بأنه  يعترف  أنه  من  الرغم  تقريبًا، على 
التركي  إذا خدم اجلمهور  املال  املزيد من  أن يكسب 
واألوشحة  القبعات  بيع  جانب  إلى  ا.  أيضً العام 
فهو  لإليغور،  التقليدية  املوسيقية  واآلالت  واألزياء، 
التقليدية،  اإليغور  بأمناط  احلديثة  املالبس  يصمم 

ويأمل أن يرتديها الناس في أي مناسبة.
ينتشر اجلواسيس في أوساط اإليغور في الشتات. 
جواسيس  اإليغور  يصبح  األحيان،  من  كثير  ففي 
لم  إذا  أنهم  تهديد  حتت  شينجياجن  لشرطة 
الوطن سيعانون.  في  عائالتهم  أفراد  فإن  يتعاونوا، 
إسطنبول،  في  وجودها  خالل  أنه  ماستريانو  تؤكد 
الشوارع  في  سواء  للمراقبة،  تخضع  أنها  شعرت 
أحد  في  مقابلة  جتري  كانت  فبينما  الفندق.  في  أو 
املطاعم، جلس رجل من اإليغور على طاولة بجانبنا 

وحدق فينا، متذمرًا، حتى غادرنا.
بلدة  في  مزدحمة  حافلة  في  شينجياجن،  داخل 
ملونة  حزمة  حتمل  شابة  امرأة  كانت  كاشجار، 
طفل،  أنه  تبني  فاحصة،  نظرة  بإلقاء  ذراعيها.  بني 
الضجة  من  الرغم  على  ونائم  بالكامل  مغطى 
تفتيش  نقطة  عند  احلافلة  توقفت  به.  احمليطة 
لب من جميع  بني املدينة ومقاطعة مجاورة. وقد طُ
اإليغور، مبن فيهم األم وطفلها، النزول من احلافلة. 
اضطروا إلى املرور عبر فحص أمني، مرورًا باملاسحات 
مع  تطابقهم  التي  الوجوه  على  للتعرف  الضوئية 
بطاقات الهوية اخلاصة بهم. بينما انتظر املسافرون 

الصينيون الهان على منت احلافلة.
من العدل أن نتساءل ما إذا كانت تلك املرأة ما تزال 
التي  اللغة  ما  أو  طفلها،  رعاية  على  وقادرة  حرة، 
سيحصل  التي  الهوية  وما  الطفل،  سيتحدثها 
عليها عندما يكبر. إن مهندس احلملة احلالية، التي 
تشمل املراقبة في كل مكان، ومعسكرات االعتقال 
نُقل  الذي  هو تشني قاجنو، رئيس حزب شينجياجن، 

في عام ٢٠١٦ من منصبه السابق في التبت.
بدأت قبضة احلكومة على شينجياجن تتقلص منذ 
أورومتشي  في  العرقية  الشغب  أعمال  خلفت  أن 
مئات القتلى في عام ٢٠٠٩، تلتها هجمات إرهابية 
اجلنوبية.  ومدينة كومنينج  اإليغور في بكني  نفذها 
شي  الصيني  الرئيس  دعا   ،٢٠١٧ مارس(آذار)  في 
جني بينج إلى إقامة «سور كبير من الصلب» حول 

شينجياجن الحتواء العنف.
فيما  أيديولوجي  حتول  حدث  نفسه،  الوقت  في 
املستويات  أعلى  على  األقليات  مبعاملة  يتعلق 

جامعة  أستاذ  مليلوارد،  ا  وفقً الشيوعي،  احلزب  في 
جورج تاون. منذ أوائل التسعينيات، اعتبرت الصني 
ا مبثابة  األقليات اخلمس وخمسني املعترف بها رسميًّ
اللبنات األساسية للهوية الوطنية. لكن ابتداءً من 
هي  الصينية  احلضارة  أن  إلى  هذا  حتول   ،٢٠١٤ عام 
أصل جميع اجملموعات العرقية األخرى – وهي وجهة 
نظر كانت مشتركة بني القادة الوطنيني في البالد 

في ثالثينيات القرن العشرين.
ركزت  التي  الباحثة  هاريس،  راتشيل  قالت  بينما 
الشرقية  الدراسات  بـ«مدرسة  اإليغور  ثقافة  على 
أن  ترى  بكني  إن  لندن،  في   (SOAS) واإلفريقية» 
ضروري  واإليغور  التبتيني  مثل  األقليات  استيعاب 
النهج  هذا  يتناسب  وحدودها.  البالد  لتأمني 
على  الشاملة  شي  حملة  سياق  مع  الراديكالي 
إلى  تهدف  احلملة  إن  اخلبراء  يقول  املدنية.  احلريات 
األركان  استهداف  خالل  من  اإليغور  ثقافة  جتريف 
احلظر  عبر  والدين،  األسرة،  وهيكل  اللغة،  الثالثة؛ 
املدارس،  بعض  في  اإليغور  لغة  على  املفروض 
ومواقع  املساجد  وهدم  اجلماعية،  واالعتقاالت 

الطقوس القدمية .
حتب  نفسه  الوقت  في  أنه  إلى  ماستريانو  تشير 
احلكومة استعراض ثقافة اإليغور من خالل تنظيم 
أحداث للزوار. وبالتالي، يُطلب من اإليغوريني القيام 
باألفعال التي يعاقبون على فعلها على انفراد. على 
رجال  أدى  للغاية،  ساخرة  صورة  في  املثال،  سبيل 
بلدة  أمام  مسرحية  مزيفة  حلى  يرتدون  اإليغور  من 
الثاني). لكن  (تشرين  نوفمبر  القدمية في  كاشجار 
اللحية غير قانوني في شينجياجن؛ ألنه يعد  تربية 
عالمة على التطرف الديني. قالت هاريس: «ما نراه 
فهذا  اإليغور،  لثقافة  تفريغ  هو  شينجياجن  داخل 

مجرد عرض، بال روح» .
في مواجهة حملة القمع التي تشنها بكني، يجد 
بعض اإليغور في تركيا بالفعل األمل للحفاظ على 
تانرياجلي،  كوربان  فرحات  قال  الثقافي.  تراثهم 
لغوي وموسيقي حاصل على جائزة في  وهو عالم 
إسطنبول، إن ثقافتهم تتسم باملرونة ألن املوسيقى 
والدين والشعر متشابكون وجزء من احلياة اليومية 

للناس .
بـ«مشرب»، وهو جتمع تقليدي يشمل  وضرب مثاالً 
املوسيقى والرقص والشعر واحملادثة التي تُعقد في 
حلظات مهمة في حياة الناس، مثل الوالدات وحفالت 
األطفال  من  العديد  تعليم  يجري  واخلتان.  الزفاف 
الصغار من اإليغور قصائد من قبل آبائهم بطريقة 
مشابهة للعائالت الغربية التي تقرأ لألطفال قبل 
النوم. يتعلم الكثيرون العزف على الدوتار، وهي آلة 

موسيقية تقليدية ذات وترين فقط.
يرى البعض أن ثقافة اإليغور في خطر. فإذا استمر 
النظام الشيوعي الصيني لفترة طويلة، فسيكون 
هذه  حل  ميكنهم  ال  لكن  مشكلة.  بالفعل  ذلك 
يتحرك  أن  العالم  وعلى   ، مبفردهم  املشكلة 

إلنقاذهم .

عبد المهدي يعرض إصالحات جديدة ويحذر من الفوضى

عرض رئيس الوزراء يوم اخلميس املاضي 
واقتصادية  سياسية  إصالحات  جملة 
حذر  الذي  الوقت  في  جديدة  وأمنية 
فيه مما وصفها بالفوضى إذا ما أقيلت 

حكومته بدون بديل دستوري.
وجاء ذلك في خطاب وجهه عبداملهدي 
إلى الشعب العراقي عشية مظاهرات 
بغداد  في  اجلمعة  لها  دعي  حاشدة 

ومدن أخرى.
بالده  في  األساسية  املهمة  أن  وقال 
أمور  ثالثة  في  تتلخص  باتت  اليوم 
مستوى  أعلى  ضمان  هي  أساسية 
األمن  من  مستوى  وأعلى  احلريات  من 
واالستقرار وأعلى مستوى من اخلدمات 

وتأمني فرص العمل والنمو االقتصادي.
بسن  إال  ذلك  إلى  سبيل  ال  أنه  ورأى 

التعبير  وحق  احلريات  حلماية  قوانني 
اإلعالم  وحماية  السلمي  والتظاهر 
وحصر  األمنية  األجهزة  ودعم  الهادف 
على  والتشديد  الدولة  بيد  السالح 
لهيكلة  الديواني  األمر  تطبيق  أهمية 
أي  ومنع  الشعبي  احلشد  قوى  وتأطير 

سالح خارج سيطرة الدولة.
من  تأتي  البالد  سيادة  حفظ  أن  وبني 
احلفاظ  في  الذاتية  قدراتها  تطوير 
ما  وهو  اإلرهاب  ومحاربة  األمن  على 
أي  ومعاجلة  بحثاً جدياً النهاء  يتطلب 
أو  طرف  وألي  األجنبية  للقوات  تواجد 
الدستور  وفق  االجراءات  واتخاذ  دولة 

والقوانني الدولية.
وأشار إلى أن حكومته ستقوم باتخاذ 
ملطالب  استجابة  فورية  خطوات 
وزاري  تعديل  اجراء  بينها  املتظاهرين 
احملاصصة  عن  بعيداً  املقبل  األسبوع 
واستقاللية  الكفاءات  على  وتركز 
للمرأة  متزايد  وحضور  الوزراء 

والشباب.
تشكيل  في  قدماً  باملضي  وعد  كما 
املفسدين  حملاكمة  املركزية  احملكمة 
ورتبهم  مواقعهم  كانت  مهما 
حتى  املسؤولني  كبار  رواتب  وتقليص 
أعلى  في  ليصل  الرابعة  الدرجة 
حاالته إلى النصف وتخصيص األموال 
لتأسيس  التقليص  من  املستحصلة 
أن ال  اجتماعية يضمن  رعاية  صندوق 

يبقى عراقي حتت خط الفقر .
إصالحات  جملة  هناك  أن  إلى  وأشار 
املقبلة  األسابيع  في  ستنفذ  أخرى 
قانون  مقترح  إرسال  إعادة  بينها 
والبرملان  انتخابات مجالس احملافظات 
املواطنني  جلميع  العدالة  يضمن  مبا 
بالترشيح والفوز فضالً عن إعادة النظر 
واستبدالها  االنتخابات  مبفوضية 

مبستقلني وقانونيني .
كما بني أن احلكومة ايدت قرار مجلس 

احملافظات  مجالس  بتجميد  النواب 
اجملتمع  قيادة  في  الشباب  دور  ودعم 

وتأمني فرص العمل لهم .
وأكد أن احلكومة ستعمل كذلك على 
تطبيق قانون األحزاب روحاً ونصاً ومنع 

أحزاباً  املسلحة  للمجاميع  تكون  أن 
لتتحول  السالح  تلقي  أن  فإما  متثلها 
إلى حزب سياسي أو أن تكون جزء من 
عن  كامل  انقطاع  مع  األمنية  القوات 

أصولها القدمية.
وبني أن حكومته ستعمل على دراسة 
جلان  عبر  الدستورية  التعديالت 
العام  الرأي  على  لطرحها  مختصة 
عليها  العراقي  الشعب  واستفتاء 
بالتزامن مع االنتخابات املقبلة مبا في 
البرملان  أعضاء  بتقليص  النظر  ذلك 

وحسم صالحيات احلكومات احمللية.
كذلك  ستدعو  احلكومة  أن  وأضاف 

لعقد مؤمتر إقليمي لدول اجلوار العراقي 
الصراعات  عن  بالعراق  النأي  هدفه 
له  يسمح  ومبا  واإلقليمية  الدولية 

بالتهدئة ومنع خطر احلرب عنه.
حكومته  السقاط  الدعوات  على  ورداً 

ذلك  «أن  قال  مبكرة  انتخابات  واجراء 

حق شرعي ال لبس فيه وهو ما يجب أن 
نفتخر به ونطوره من أجل مستقبلنا، 

والدستور والقوانني تضمن ذلك».
وتابع «ستكون احلكومة وأنا شخصياً 
هذه  وفق  ذلك  جرى  ما  إذا  مسروراً 

السياقات إما الضغط والتصوير للناس 
أن هذا أمراً ممكناً خارج السياقات فهذه 

مغامرات دفع العراق ثمنها مراراً».
ورأى أن «استقالة احلكومة اليوم بدون 
ترك  يعني  الدستوري  البديل  توفير 
البالد للفوضى وأن أي حكومة تصريف 
أعمال لن تستطيع أن تقدم فيه املوازنة 
والنمو  االصالح  ضد  وهذا  واخلدمات 

االقتصادي» .
ستحمي  األمنية  القوات  أن  وأكد 
املظاهرات من املندسني وأنه أصدر أوامر 
صارمة باطالق سراح أي متظاهر ومنع 

التعرض لوسائل اإلعالم .

12 قضايا

/ القسم السياسي
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خالل السنوات القليلة اِّـاضية 
سجنت بكني أكثر من ٣٠٠ من 
النخب الثقافية اإليغورية بما 
َّـ ذلك الشعراء والروائيون 
وعلماء األنثروبولوجيا 
وأساتذة الجامعات والعلماء

عبد اِّـهدي يعد باِّـضي قدماً 
َّـ تشكيل اِّـحكمة اِّـركزية 
ِّـحاكمة اِّـفسدين مهما كانت 
مواقعهم ورتبهم وتقليص 
رواتب كبار اِّـسؤولني حتى 
الدرجة الرابعة

ال سبيل إُّـ ذلك إال بسن 
قوانني لحماية الحريات وحق 
التعبري والتظاهر السلمي 
وحماية اإلعالم الهادف ودعم 
األجهزة األمنية وحصر السالح 
بيد الدولة

@pbƒœb0a@è€b©@ÜÓ‡vni@laÏ‰€a@è‹©@âaä”@pÜÌa@ÚflÏÿßa
·:@›‡»€a@òäœ@¥fldmÎ@…‡n1a@ÒÖbÓ”@ø@lbjí€a@âÎÖ@·«ÖÎ

هكذا صارت إسطنبول عاصمة اإليغور الفارين من التطهير العرقي

@ÊÏqÜznÌ@ÚÓ‹”c@·ÁÎ@âÏÃÌ�a@ÒävÁ@pÜÌaåm@ÚÓôbΩa@Ú‹Ó‹‘€a@paÏ‰é€a@ø
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ال تخفي الحكومة 
العراقية حاجتها إُّـ 
مساندة َّـ مكافحة 
اإلرهاب على أراضيها 
حيث أكد عادل 
عبداِّـهدي هذه الحاجة

/ القسم السياسي

القوات األمريكية المنسحبة ستستقر غربي العراق والحدود السورية العراقية ستشهد صراعا دوليا مرتقبا
¡çÎ˛a@÷äí€a@âÖbÃm@Â€@bÿÌäfla@Êc@?»Ì@bfl@÷aä»€a@läÀ@µg@fiÏznnç@›i@bÁÖ˝i@µg@bÌâÏç@Âfl@kzé‰nç@>€a@ÚÓ◊7fl˛a@paÏ‘€a@ÖÏ»m@Â€

bÌâÏç@Öaä◊c@…‘‰néfl@ø@Òä‘„c@÷aäÀg@b‡ÁÎ@Ú‘�‰Ωa@ø@ÚÓ‹j‘néΩa@bËmäƒ‰€@¥ÓvÓma6ç@¥œÜÁ@’Ó‘§@paÏ�®a@ÍàËi@Â�‰ëaÎ@o«b�nça

كشف تقرير نشرته صحيفة "العرب"، أن القوات األمريكية املنسحبة من سوريا ستستقر غربي العراق، الفتا 
إلى أن احلدود السورية العراقية ستشهد صراعا دوليا مرتقبا.ولن تعود القوات األميركية التي ستنسحب 
ــوريا إلى بالدها، بل ستتحول إلى غرب العراق، ما يعني أن الواليات املتحدة لن تغادر الشرق األوسط،  من س
ــية عليها من  ــس األميركي دونالد ترامب عن ضرورة إعادة القوات األميركية إلى ديارها خش ــى عكس ما قاله الرئي عل

ــرق األوسط. ووفقا للخطط احلالية، فإن املعركة في سوريا ضد  اخلوض في ”حروب ال نهاية لها“ في الش
داعش، التي كان األكراد السوريون املتحالفون مع واشنطن يقودونها ذات يوم، والذين مت إهمالهم من قبل 

ترامبترامب، ستقوم بها القوات األميركية، ورمبا من العراق اجملاور. بحسب التقرير. اسرب

ــروج له بعض  ــداد- على عكس ما ت بغ
ــط أميركي في  ــراف عن وجود تخب األط
سوريا، تبدو إستراتيجية واشنطن في 
املنطقة محبوكة بدقة كما لم تكن من 
ــتراتيجية  قبل. بدأت معالم هذه اإلس
ــمال  ــحاب قواتها من ش ــور بانس تتبل
شرق سوريا إلى العراق املأزوم أمنيا في 
إطار إعادة رسكلة الفوضى في املنطقة 
واستحداث مبررات إعادة االنتشار الذي 

تقتضيه املتغيرات اجلديدة.
ــر من شمال شرق  ــحاب املباش فاالنس
ــر  ــات غي ــه تداعي ل ــتكون  ــوريا س س
مباشرة على العراق الذي يطالب رئيس 
ــاعدة في  ــادل عبداملهدي مبس وزرائه ع
ــي وقت تؤكد فيه  مكافحة اإلرهاب، ف
أطراف قوية شريكة له في احلكم على 
أن ال سبيل لتواجد قوات برية أميركية 

داخل األراضي العراقية.
وعبرت قوات أميركية احلدود إلى العراق 
ــحاب من  ــار االنس ــوريا  في إط ــن س م
ــه الرئيس  ــرقها الذي أمر ب ــمال ش ش
ــاب أمام  ــب والذي فتح الب ــد ترام دونال
ــة على املقاتلني  هجوم القوات التركي

األكراد في املنطقة.
ــة إلى إقليم  ــت القوات األميركي ووصل
كردستان، شمالي العراق، في طريقها 
ــرب)، حيث  ــار (غ ــة األنب ــى محافظ إل
ــكرية  ــة عس ــي ١٠٠ مركب ــرت حوال م
ــرب من  ــحيال بالق ــدة س ــة ببل أميركي
احلدود العراقية السورية املقابلة ملعبر 

سيملكا.
ــار صرين، القاعدة  وأخلت القافلة مط
ــمال  ــوات األميركية في ش ــر للق األكب
ــة التي  ــدة الرابع ــي القاع ــوريا، وه س

تنسحب منها خالل نحو أسبوعني.
ــنطن بهذه اخلطوات  واستطاعت واش
ــتراتيجيني لنظرتها  حتقيق هدفني اس
ــتقبلية في املنطقة، وهما إغراق  املس
ــوريا“،  ــتنقع ”أكراد س ــي مس ــرة ف أنق
ونقل مواجهتها غير املباشرة مع إيران 

إلى الداخل العراقي.
وبالنظر إلى خارطة النفوذ الدولي داخل 
ــنطن  ــورية، ال حتظى واش األراضي الس
ــي  ــر مقارنة بالنفوذ الروس بنفوذ يذك
ــإن نقل  ــاك، لذا ف ــي التركي هن اإليران

ــى  إل ــة  ال املعرك ــب  ملع

ــيكون أقل كلفة  ــا فيه أحد س ينازعه
وأكثر جناعة.

وكان وزير الدفاع األميركي مارك إسبير 
ــع أن تنتقل كل  ــال  إنه من املتوق قد ق
القوات األميركية املنسحبة من شمال 
ــة األلف، إلى غرب  ــوريا، وعددها قراب س
ــى تنظيم  ــة احلملة عل ــراق ملواصل الع
ــاعدة في  ــالمية و“للمس ــة اإلس الدول

الدفاع عن العراق”.
ــات املتحدة  ــتثمر الوالي ــرا ما تس وكثي
في ملف داعش لتبرير شرعية وجودها 
ــي مناطق أخرى،  ــواء في العراق أو ف س
ــتكون له  ــحاب املباشر س لكن االنس
تداعيات غير مباشرة، فقد يشكل عدم 
ــم داعش  ــاء على تنظي ــال القض اكتم
ــي العراقية،  ضغطا كبيرا على األراض
ــا يرتبط باحلدود، وأيضا  خصوصا في م
ــل  ــة بالداخ ــا النائم ــجع اخلالي سيش

لكي تنشط 

مجددا.
ــة العراقية حاجتها  وال تخفي احلكوم
إلى مساندة في مكافحة اإلرهاب على 
ــادل عبداملهدي  ــا، حيث أكد ع أراضيه
ــح يتناقض  ــذه احلاجة، لكن التصري ه
ــى إجالء كل  ــعي العراق إل ــا مع س متام

القوات البرية األميركية عن أراضيه.
وتضع بغداد في حساباتها أن الواليات 
ــرب على  ــن احل ــم م ــزء مه ــدة ج املتح
ــل تقدير فإن  ــاب، وبالتالي على أق اإلره
رئيس الوزراء يدفع باجتاه استمرار مزيد 
ــأن داخليا في  من التوافق في هذا الش
ــنطن في حرب  ــاعدة واش ــة مس قضي

العراق على اإلرهاب.
ــوات  ق ــدات  وح ــدت  ووج

العراقي  ــش  واجلي احلدود 
املنتشرة على احلدود مع 
سوريا، دون سابق إنذار، 
نفسها على احتكاك 

ــع  م

ــارب ٣٠ باملئة من  ــى على ما يق الفوض
األرض السورية املتاخمة للعراق وعلى 
ــداد ٦٠٠ كلم بدءا من التقاء احلدود  امت
ــى  بأقص ــورية  التركية-العراقية-الس
ــة التَنَف  ــخابور ولغاي ــمال في ش الش
ــوري-األردني  العراقي-الس املثلّث  حيث 
ة  ــدو مهمّ ــى اجلنوب، حيث تب في أقص

مسك احلدود صعبة للغاية.
ــا في  ــدة حالي ــات املتح ــك الوالي ومتتل
ــدي أميركي،  ــراق أكثر من ٥٠٠٠ جن الع
ــحبت  ــاق بني الدولتني. وس مبوجب اتف
ــن العراق  ــا م ــدة قواته ــات املتح الوالي
ــي عام ٢٠١١ عندما انتهت العمليات  ف
القتالية هناك، لكنها عادت بعد أن بدأ 
ــاحات  ــيطرة على مس داعش في الس

شاسعة من البالد في عام ٢٠١٤.
وظل عدد القوات األميركية في العراق 
ضئيال بسبب احلساسيات السياسية 
في العراق، بعد سنوات مما اعتبره 

ــض  بع
ــني  قي ا لعر ا

ــالال أميركيا خالل احلرب التي بدأت  احت
عام ٢٠٠٣.

ــل  نق

موقع فوكس نيوز األميركي مؤخرا صورا 
ــار الصناعية  ــة التقطتها األقم حديث
ــي معبرا على احلدود  تؤكد أن إيران تبن
ــورية من شأنه أن يفتح  العراقية-الس
طريقا بريا سريا يربط بني إيران ولبنان.

ــدود  احل أن  ــرة  كثي ــرات  مؤش ــد  وتؤك
ــهد صراعا  ــورية-العراقية ستش الس
ــا  أهميته ــبب  بس ــا؛  مرتقب ــا  دولي
ــى مصالح  ــة إل ــية، إضاف اجليوسياس
ــة واحمللية املتضاربة في  اجلهات الدولي

املنطقة.
ــكريون أن الواليات  ــراء عس ويؤكد خب
ــرز أطراف  ــتكونان أب املتحدة وإيران س
ــنطن  واش أن  إذ  ــب،  املرتق ــزاع  الن
ــتحاول جاهدة قطع طريق طهران- س
ــعى إيران  ــق، بينما ستس بغداد-دمش
ــط األميركي لقطع طريقها  ملنع اخملط
ــا أن املنطقة  ــتراتيجي، خصوص االس
ــى البحر  ــول إل ــران للوص ــاح طه مفت

املتوسط.

مصدر اِّـاء الخام لهذا اِّـشروع هو شط العرب
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البصرة /  وسام نجم

زارت جريدة (البينة اجلديدة) االسبوع 
ــروع ماء البصرة الكبير  املاضي مش
ــر  ناص ــني  املهندس ــس  رئي ــة  برفق
ــني موزان مدير املشروع ،  حيث  حس

ــدة" بعدد من  ــة اجلدي ــت "البين التق
ــروع   ــت في املش ــني و جتول املهندس
ــاز   ٩٥٪  واعلنت  ــبة االجن وبلغت نس
ــال  اكم ــكان  واالس ــار   االعم وزارة 
ــغيل التجريبي  معظم فقرات التش
ملشروع ماء البصرة الكبير وشارفت  
ــاء  ــروع م ــاز مش ــى اجن ــوزارة   عل ال

ــبة اجناز بلغت  ــرة الكبير بنس البص
ــذي من املؤمل أن يقضي بعد  ٩٥٪ وال
ــة ملوحة وتلوث املياه  اجنازه على أزم
ــز االعالمي  ــر املرك ــي احملافظة.وذك ف
للوزارة إن مشروع ماء البصرة الكبير 
ــاريع املهمة واالستراتيجية  من املش
ــيوفر املياه  ــه س ــة كون ــي احملافظ ف

الصاحلة للشرب ملركز مدينة البصرة 
ــز  املرك ــح  واوض  . ــة  الهارث ــمال  وش
االعالمي انه مت اكمال معظم فقرات 
ــروع ماء  ــي ملش ــغيل التجريب التش
ــذي يعمل بطاقة  ــرة الكبير، ال البص
ــغ ١٩٩ الف متر مكعب  ــة تبل انتاجي
باليوم ومشيد على مساحة ٨٠دومنا 

ــن املؤمل اجناز  ــاء الهارثة وم في قض
ــكل  ــني الثالثة والرابعة بش املرحلت
نهائي قريبا بعد اجناز االعمال الفنية 
ــي فقط اعمال الطرق  فيهما واملتبق
واملساحات اخلضراء واالنهاءات لعدد 
ــروع.مبينا  من االبنية امللحقة باملش
أن مجموعة من الشركات األجنبية 

ــروع وهي  الرصينة تتولى تنفيذ املش
ــركة  ــركة (Hitachi) اليابانية وش ش
ــون العرب  ــية واملقاول (OTV) الفرنس
ــارية هي  ــة االستش ــة واجله املصري
ــة ، مؤكداً ان  ــركة (NGS) الياباني ش
للمشروع سوف  املنفذة  ــركات  الش
ــرم معها  ــب العقد املب ــى مبوج تتول

ــدة  مل ــروع  املش ــغيل  وتش ــة  صيان
ــد اجنازه.؛واضاف  ــنوات بع خمس س
ان املشروع مجهز مبولدات كهربائية 
ــتمرارية عمله  ــان اس ضخمة لضم
ــى ان مصدر املاء  ــيرا ال ملدة ٢٤ ، مش
ــط  ــروع هو مياه ش ــام لهذا املش اخل

العرب.
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جاءَت القصيدة تسيل شعريةً 
ــك  ــى، فهي متس ــىً ومعن مبن
بنقيضني بني جمال باذخ ألنثى، 
رٍ غافل عن هذا اجلمال، 

وبني ذكَ
ــي جلمالها  ــى الت ــال األنث جم
ــمها لوحة  حتى: (األفالك ترس
ــل)،  اخلمائ ــوردة  مت ــرقية  ش
ــبر  ر غافل لم يس ــا ذَكَ يقابله
ــذا اجلمال حتى: (غادرها  غور ه
ــاحب...)،  ــا برود قطبهِ الش كم
األنثى  النقيضان، جمال  هذان 
ــا القصيدة  ــرٌ غافل، منح وذَكَ
ــة  حرك ــة،  الذاتي ــا  حركته
يجسدها هذا النسج الشعري 
ــني،  النقيض ــى  عل ــض  القاب
ــل يتمنى: (أن يالزم  فهذا الغاف
بالكبرياء...  املدججة  عذريتها 
ــاء)  (ح ــني  ب ــوالً  ــث مط ليمك
ــكاً  ــه على يقني كان ممس حزن
به ذات يوم.. وباء بحر مداركها 
ــا زنبقة  ــاءة التي أضاعه الغن
ــاش حاضر في  ــة)، فاإلده زنبق
ــك  س ــدة التي متُ ــذه القصي ه
ــرتُ –  ــا ذك ــني – كم بالنقيض

ــة املكثفة  ــرٌ بهذه اللغ وحاض
ــن ألق اجلمال األنثوي  املعبرة ع
(تتراقص  ــاً:  ومضموم ــكالً  ش
ــات  النجيم ــا  أثوابه ــى  عل
ــل  يبته ــاً...  صبح ــات  الغافي
ــر يغازل  ــا قمر مني ن ضوعه مِ
الهوى)، إذا كان هذا في املبنى، 
ــوى هو اآلخر  ــإن املعنى واحملت ف
ن يعتزل  يفيض جماالً: (خاسرٌ مَ
عَ مواقدها اجملمرة املعاني)،  لَسْ
وحني يكتشف الغافلُ غفلته 
عن رؤية ومسك ايقونة اجلمال 
ــيبيتُ لياله  ــوي، فإنه س األنث
ــهد  ــه جمر، وهو: (مس وفراشُ
ــاه ألف  ــروح.. يرمي ظالل أَس ال
ــاعرة ميادة  ــرة)، والش ــرة وم م
ــبت املتلقي  ــد كس ــارك ق املب
ــا  قصيدته ــني  أَفان ــت  وغرس
ــلَ عن هذا  ــذا الغاف الالئمةِ ه
ــان  إنس يغفل  اجلمال، فكيف 
ــل من زندها  : (يتناس ــن أنثىُ ع
ــا البحر  ــى... ويصخبه الضح
مترامياً جيئة وذهابا)، فالصورة 
ــة،  موحي ــة،  رائع ــعرية  الش
جديدة، غير مستهلكة، وحبذا 
ــي قولها:  ــاعرة ف لو تأنت الش
ــاً  مترامي ــر  البح ــا  (ويصخبه
جيئةُ وذهابا)، فالصخب ليس 
ــال، وتَعدية  ــن موحيات اجلم م
ــل (يصخب) الى مفعوله  الفع
ــن  ــم يك ل إذا  ــا)،  (ه ــر  الضمي
خاطئاً فهو ركيك جداً، ولفظة 
ــيئاً،  ف ش ــم تُضِ ــاً)، ل (مترامي

ــا، واذا  ــي به ــر) يوح ألن (البح
ــتميح الشاعرة  جاز لي أن اس
ــا أن تقول:  ــذراً، أقترحً عليه ع
(ويناغيها البحر جيئة وذهابا) 

ــطر  ــن الس ــع م ــك نقتل وبذل
ــص بعضاً مما  ــعري ما ميت الش
ــن جمال وأَلق،  في القصيدة م

استماحةً  ــاعرة  الش وأستزيد 
ــير الى قولها مشيرةً الى  فأش
دَم هذه األنثى الفائقة اجلمال: 
ــل من عروش مدائنها  (املغتس

ــوق...  الش ــل  بقنادي ــاءَةِ  املض
ــج  الغن ــكرة  س ــن  مِ ــا..  فله
شموس متازج الكون..)، فالصور 

الشعرية جاءت محمولة على 
ــازات اللغوية، وعلى  جناح اجمل
(املغتسل  االستعارة:  غرائبية 
من عروش مدائنها)، ثم ترسم 

الشاعرةُ صورةَ األنثى الباذخة 
ــا.. من  ــا: (فله ــال بقوله اجلم
ــموس متازج  ــكرة الغنج ش س

النسج أضاف  الكون...)، فهذا 
ــاً مبجاز  ــرة، خصوص صورةُ أسِ
ــه  ــج) –إذ إن ــكرة الغن ــن س (مِ
ــر املقدم  ــاء بعد اخلب ــال) ج (ح
ــلوبي  ــدمي أس ــو تق ــا) وه (فله
للمعنى توكيداً بالغياً،  أضاف 
 ( ثم جاء املبتدأ املؤخر (شموسٌ
ــاً جديداً،  ــورة ألق ــح الص ليمن
ــاعرة،  الش ــت  تأن ــو  ل ــذا  وحب
(تُغازل)،  ازج)  بـ(متُ ــتبدلت  فاس
ــال  ــذا اجلم ــزءُ ه ــى ج ليتماه
ــا صديقتي  ، أال ترين – ي ــهِ بكلّ
ن  ــاءً مِ ــرُ ايح ) اكث ــازلُ – أن (تغ
)، فالغنج جتسيد جلمال  (متازجُ
زلٌ بهذا  ــه إال غَ كوني ال يليق ب
ــذي غفل عن  ــر، ال اجلمال اآلس
ــرُ  الذك ذاك  ــاره  وثم ــه  خضرت
ــرّتِ (العصماءُ) غفلتَه،  الذي ع
ــني ذكورية  ــج الصراع ب بتأجي
ما زالت تستصغر االنثى، وبني 
ــكالً  ــرف قيمتها ش تع ــى  أنث
ومضموناً، فتكشف عن بؤس 
له على  ــا يفضّ ــر ليس له مم ذَكَ
الذكورية،  ــذه  ه ــوى  األنثى س
ــك رجل..  ــا يَعتقد هو: (ألن كم
ذات يوم شاكسَ دمها.. اخملتلط 
ــالك.. غادرها  ــل وداعة امل بكح
كما برودة قطبه الشاحب)، إنَّ 
األُنثى املثال، لم تلقِ أسلحتها، 
ــام الذكر حتى  ــدت أم بل صم
ــه:  فجعلت ــاره  أظف ــت  قلم
(ينااااام في برقع الليل حسيرَ 

الدمع...).
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قراءة / أمني قاسم اِّـوسوي

(العصماء) قصيدة للشاعرة ميادة اِّـبارك َّـ ديوانها (لك.. تفاصيل اِّـطر)، وثريا القصيدة تشري اُّـ أنثى تميزت 
بجمالها، كما تتميز بعض القصائد عن مثيالتها، وهذا تحول من القديم (القصيدة العصماء) اُّـ الجديد األهم 
القديم اُّـ ضفاف جديدة  النثرية بحار  من القصيدة، وهي األنثى العصماء، وبذا تكون قد غادرت بقصيدتها 

تاركة القديم وراءها، مستفيدة منه بتحويل الدال اُّـ مدلولٍ جديد..

فراقد السعد

ــاً، منذ أول  ــعِ العراقِ أفق بوس
حرف

.. بحجم رفيف نبضٍ
ــق في عنق  ــاغبَ يباس الري ش

مٍ
أُ

أودعت الضنا في ساحةِ اجملدِ
باجلوعِ الذي قصم اجلذع

ــق ليصدح  ــوا حناجر احل اِلهب
الوطن

اِرسموا مالمح الوطن

عنيٌ بعد عنيٍ

ما األجساد إذا ما عاش التراب 
فتياً؟

ــات  ..غاب ــوبُ  القل ــلو  أَتس
ك؟ احلَسَ

..جروحْ جروحٌ
ــا  بأيدين ــطُ  نخي ــا  ماجزعن

اجلروح
 َ ــهق  ش ــا  ..م ــتطيرَ  نس ــن  ل

.. اللؤمُ
ــماؤنا على أوحدِ  ــتْ أس وَ كتب

الرمسِ
يا ابن الفراتني..

يا قنديل ليلتها..

أيُّها احلرُّ في مراجلِ األنفسِ

إشرَعْ ماشئت من شيمٍ
لسنا قصائد صمتٍ ..

ــتظلُّ  ونس ــاءَ  الدم ــلُ  نغس
باجلدران 

ــي  ــا ف ن ــى وقمحُ ــنا الرح لس
متاخمِ البطون

جنوبُ على جماجمِ الذعرِ
.. ونعقدُ قرانَ الشمسِ
نخطُّ للزهورِ قصيدة .
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متابعة / البينة اجلديدة
ــني  الرياح دار  ــن  ع ــا  حديث ــدر  ص
طاتٌ  حَ راقيُ / مَ رَحُ العِ كتاب  (املَسْ
  ( ــةٌ ع جامِ ــرودات  وج ــاطعةٌ  س
ــد  ــي محم ــور عل ــتاذ الدكت لالس
ــتاذ املساعد  هادي الربيعي  واالس
ــرزوك  امل ــاح  صب ــر  عام ــور  الدكت
الفنون  ــم  ــي قس ــيني ف التدريس
املسرحية - كلية الفنون اجلميلة 
م على  بجامعة بابل. والكتاب قُسِّ
قسمني، االول عني بتقدمي احملطات 

ــرح  ــرد املس ــي مس ــاطعة ف السَّ
ــمَّ (٣٢) مؤلفاً وهؤالء  ــي وضَ العراق
ــوء عليهم  ــطنا الضَّ املؤلفني بس
ــر إالَّ أنَّنا أردنا  ولو بشيء من اليُس
ــطنا هذا أن نستعرض  من وراء بس
حلقات ماتعة من حلقات املسرح 
الثَّاني  ــمُ  القس ــمَّ  ــي. وضَ العراق
ــة  ــرودات الكامل ــاب اجل ــن الكت م
ــة  ــرحية العراقي ــوص املس للنص
ــع في  ــا أن نض ــة وجهدن املطبوع

مقدمتها خارطة تعريفية.

شرف
روال العمري

بَّلتني  كَ ــني؛  مغمضت تني  بكفَّ
ــرر صك فضيحتي؛  األعراف، ح
ــذرا للعار...  ــه معت ــرب نخب ش
ــيقته، و  ــرّ عش ــحَ عن س أفص

بكى خيانته فوق قبري!
   ****************

إصرار
جالل ابن الشموس

مت صدره رصاصة دخيلة،  هشّ
ــقط. همس  ــم حينما س تبس
ــي  ــن جتذبين ــي أذن األرض: ل ف
ــمع  إلى القبر.! أفاق؛ عندما س

صيحات احلرية.
  *************

تفلسف
عبده العامري

كرهوا الغموض، أغراهم بياض 
ــوط  خي ــلقوا  تس ــطح،  الس

السراب،انطفأ الوميض؛ آمنوا 
ــة في  ــة كامن ــوء طاق أن الض

الظالم.
   **********

قابيل
منال رشيد

ــاد من املعركة،  بخفي حنني ع
ــول...  مقت وال  ــل  قات ــو  ه ال 
ــة،  ــجرة العتيق ــبث بالش تش
التربة، أغصانها  جذرها خارج 

محروقة.
أطلق رصاصته األولى.

   ************
ثمني

منى حمد
ــارات،تربعت  املس ــابكت  تش
ــوداء..  س ــات  بنهاي
ــة  بخط ــي..  متلملت،أعيتن
ــابق  أعددتها،تس ــط  وضواب

الزمن واتسعت اآلفاق.

ــاس  وانف ــادئ  ه ــوم  ن
عويلة

تاهت بني خراب حرب 
ــى  وخلود التثائب يخش

النهاية
أال ينسى

ــل الذي مات  وجه الطف
من الغفوة

مثل سمكة 
ــو  تطف ان  ــت  حاول

فتخشى الغرق
لن تعيش اال غرقا

تعود كطائر مبلل باحلبر
ــت ان تطير  ــا حاول كلم

جتهض زغبا
لتنقذ اخر طيران لها

ــا  تخنقه ان  ــل  قب
املسافة

تسقطت منتحرة
تلهث اولى صرخاتها 

الوقوع من حلم 
اصعب من الشجرة 

ــن ترضى بالبقاء  عيون ل
خوفا

ــني ناكر  ــى تصحو ب حت
ونكير

هذا انا نعم ال اعرف من 
اي 

اخرة ما قبل االخرة 
مت استجوابي

على اول طلقة في بطن 
امي 

عندما فرحت اختناقا
ارض  ــن  م ــدت غرقا  فول

سوف تدفنك
دون طلب منها او دعوة 

اخيار من عالم ذر بعثت 
طينا

ــاء ثم ملح  فاصبحت م
دون رغيف 

جياع قد ملئت اقدامهم 
سيرا

ــت  اترع ــباع  اش دون 
بطونهم حلود 

قبر يجهض قبر ثم قبور 
تلد قبور

ــتار اخلطيئة  ينسدل س
فتبدا

ال  ــان  انس ــرحية  مس
انسان ثم انسان

ــع  بض ــوى  س ــيء  ش ال 
دقائق واصبح ابا

ــى  عل ــرا  صغي ــر  فيكب
موته

لم تشبع  وردة  كمصرع 
بعطرها حتى 

ــاعر اغتيل على  مثل ش
يد ورقة 

ــة  فرص ــر  ينتظ كان 
اجللوس على الشجرة 

والتامل املتعب 
الذي انهك الشمس

ــراب من  ــا اراد االقت كلم
غيابه

مثقال بكل العيون التي 
لم تنم 

ــت  الوق ــات  م ان  ــذ  من
رجوعا

متابعة / البينة اجلديدة
ــياحة واآلثار  ــة والس ــر الثقاف اكد وزي
ــد األمير احلمداني ممثال عن   الدكتور عب
رئيس مجلس الوزراء على أن «املثقفني 
والكتاب  والفنانني  واالدباء  الصحفيني 
ــط  ــم صمام امان وس ــكل عام ه بش
ــة  ــهد  كحلق ــوازن املش ــر و ي اجلماهي
ــن واحلكومة وهو  ــني املتظاهري وصل ب
دور مهم وحيوي» جاء ذلك خالل لقائه 
ــات  ــات واجلمعي ــن النقاب ــدد م ــع  ع م

ــي محافظة ديالى االربعاء  واالحتادات ف
ــدد من  ــى وع ــظ ديال ــور محاف وبحض
ــائر اخلير  ــادة األمنيني في قاعة بش الق
باحملافظة، للتعرف على  املشاكل التي 
ــط الثقافي وحلها  ــي منها الوس يعان
ــى ان  ــي عل ــد احلمدان ــة. وأك باحملافظ
«النقابات واجلمعيات والفنانني واالدباء 
ــي التعامل مع  ــلوب توعوي ف لهم اس
ــق  ــة، فح ــورة إيجابي ــن بص املتظاهري
ــاتير  الدس ــكل  ب ــول  مكف ــر  التظاه

ــاء والكتاب  ــاد األدب ــرائع، وان احت والش
ــرات التي  ــبة للنش له دور مهم بالنس
ــا مع  ــي ابداه ــات الت ــا والبيان أصدره
املتظاهرين السلميني وتعزيز لهم ومع 
ــاحة وفق مطاليب  من تظاهر في الس
ــا والعمل بها«.  ــروعة ممكن رؤيته مش
ــار احلمداني الى ان «الوزارة داعمة  واش
ــد، ولدينا تقومي  ــة بالبل وراعية للثقاف
أدبي سنوي يبدأ باملربد وينتهي باملتنبي 
ــاً ان يكون هنالك  ــر بديالى»، متمني ومي

ــة ممكن ان  ــوزارة الثقاف ــي ف ــومي فن تق
ــني القامة فعاليات  تدعم نقابة الفنان
ــينما  ــرح والس ــة فنية في املس ثقافي
ــاف  وأض ــون.  الفن وكل  ــكيل  والتش
احلمداني « ان السنة القادمة ستكون 
ــات مخصصة لالحتادات  هنالك ميزاني
والنقابات من الوزارة، ولدينا بيت ثقافي 
ــياء ممكن ان حتل  في ديالى وهنالك اش
ــياء ممكن ان حتل  ــل وهناك اش بالتموي

بالثقافة مبعناها االوسع».

حسن البغدادي

ــد أفعالٍ أو  ــتنكار ض ــو التعبيرُ عن الرفض واالس ــاجُ ه االحتج
سياسات أو أوضاع معينةٍ إما بالقول أو بالفعل. وميكنُ أن يتخذ 
االحتجاجُ أشكاالً مختلفة، فردية أو جماعية. وتطورت أشكال 
ــاني لتتخذ  االحتجاج ومنت على امتداد العمق احلضاري االنس
ــمحُ به القواننيُ النافذة والظروف  ــبُ مع ما تس ــكالً يتناس ش
، هامش حرية  ــانٍ ــلطات، في أي زم . وكلما ضيقت الس احمليطةُ
ــائلَ احتجاجها فاستخدمت  ــعوبُ وس رت الش االحتجاج طوّ
ــةَ تعبيراً عن  ــج، ووظفت النكت ــعرَ والنثر والغناء واألهازي الش
ــدة االحتجاجات  ــلطات. وتتزايد ح ــتنكارها للس ــا واس نقده
ــدة أو اعتصامات وقد يأخذُ أشكاالً  فتتطورُ إلى مظاهراتٍ حاش
ــال التجارية  ــع أو إغالق احمل ــة البضائ ــل مقاطع ــة مث اقتصادي
ــراءة معقمة ودقيقة  ــاج الى ق ــوازة ذلك نحت ــة .مب وغيرها.ثقاف
ــطوتها التدميرية  ــم وادراك وتفكيك س ــلطة وفه ــا الس لنواي
ون تصورا  ــها بوعي حتى نكّ وماهي اآلليات التي يجب أن ندرس
عنها وأقصد هنا السلطة الغاشمة الدكتاتورية التي حتيطها 
ــوار القمع والظلم وهي ال ترى اجلماهير اال عبيدا وادوات لها  أس
ــتخدم السلطة الوسائل اخلطيرة  في مسيرتها احلاكمة ، تس
ــب بحقوقها  ــوات العالية والتي تطال ــاع األص واخمليفة الخض
وحريتها وال تعترف بسالسل وقيود وضوابط السلطة،  اي انها 
ــى قوانينها احلديدية،  مقابل هذه احلدود  تتمرد عليها وال تخش
الشائكة واملكهربة فإن اجلماهير حتاول دائما ممارسة سلطتها 
ــعل  ــرة اخلوف ومركزية القمع لتش ــرى وتخرج من دائ ــي االخ ه
أضواء احلرية ، التأسيس والتاصيل لوعي محرك ومؤثر واشعال 
سجال يكون محوريا في بناء الثقة واملضي نحو األمام،  ثقافة 
ــال االجتماعي  ــة النض ــورة ودفع عجل ــراك الث ــاج وح االحتج
ــات حتتاج إلى رؤية  ــي، كل هذه املقوم ــباع الفكر السياس واش
ناضجة، ومناخ سليم وأرض خصبة، كل الثورات كانت تفشل 
ــر للتضحية من أجل  ــتعداد اجلماهي لوال النضج الفكري واس
ــة، عن احالم ورغبات صغيرة ، عن  ــالص، التنازل عن أمور ذاتي اخل
ــمى وهو اخلالص وليس  مصالح ضيقة، وصوال إلى الهدف االس
ــي وإمنا مبعناه الشعبوي الذي يسمح  مبعناه الالهوتي الكنيس
ــتلم زمام األمور وتكون صاحبة القرار وتذهب  للجماهير ان تس
ــاكل ورواسب وعقد ظاملة ومجحفة وال  باجتاه وضع احللول ملش
ــي نهاية النفق  ــاة او يكون ضوءا ف ــن معها ان تتوهج احلي ميك
ــق،  يصبح معضلة  ــاب فكرة اخلالص اخمللصة يطول النف ، بغي
ــيرا لهواجس  ــاقة،  ال ميكن احلركة نحو احلل الذي يبقى اس ش
ــة ثقافة االحتجاج تتطلب رصيدا  جماهيرية متحجرة، صناع
ــود طالئع  ــب التي تق ــدق وصراحة النخ ــن حيوية وص ــال م هائ
ــر وتنوير اجلماهير،  حتى تكون لديك أرضية جبارة وخصبة  تثوي
للنجاح واالمتداد واحلركة،  حتى تصبح االهداف مؤكدة،  وقابلة 
للتحقيق،  ما الفائدة من تنظير بارد،  من ثرثرة وسجال وتالعب 
في املفردات واالنشغال بشعارات غير مثمرة ومستهلكة،  ملاذا 
ــدوى ، تكريس فعل  ــاخ املرحلة دون ج ــر التاريخ واستنس تدوي
ــة وانفتاح  ــو أفق أكثر حري ــة،  االنطالق نح ــاج كثقاف االحتج
ــر قولبة املفاهيم،  مواكبة روح العصر ، اإلصرار في ركوب  وكس
ــن أن تصنع رأيا احتجاجيا  ــة التحدي ، بهذه الروحية ميك موج
ــي االحتجاجي،   ــلحة بالوع ــة بالتغيير ومتس وجماهير مؤمن

تستطيع أن تنتصر.

@xbvny¸a@Úœb”
@Ú�‹é€a@ÒÏ�çÎ
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الفنانون واألدباء واإلعالميون يشاركون شعبهم في تظاهراتهم المشروعة
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*مشاركة واسعة.
ــني  واإلعالمي ــاء  األدب ــاركة  ملش ــت  كان
ونقابة الفنانني العراقيني ومجموعة من 
التظاهرة  بهذه  ــتقلني  املس الصحفيني 
ــعب  ليس فيها من الغرابة فهم من الش
ــالتهم  ــزأ من واجبهم ورس وجزء ال يتج
ــرائح التي تضررت أكثر من  وهم من الش
ــف  ــن الظلم والتعس ــك ع ــا ناهي غيره
ــض من  ــرة بع ــراء نظ ــم ج ــذي أصابه ال
ــت بهم  ــا أحيط ــم وم ــيني له السياس
ــات التي  ــاكل والصعوب ــرة املش ــن كث م
ــتهدفت حياتهم  ــت ضدهم واس مورس
ــا تعرضوا  ــام ٢٠٠٣ وم ــر ع ــد التغيي بع
ــة وصوالً الى  ــات اإلرهابي ــه من العصاب ل
ــا  وفقدن ــة  التكفيري ــش  داع ــع  مجامي
ــهد أو جرح أو  ــر منهم ممن استش الكثي
أصيب بعاهة جسمانية ومنهم من غادر 
ــيما املدعني  الوطن ليعيش باملنافي الس
ــي بالرغم  ــة الفنان العراق ــة وخاص عام

ــر ومكانتهم اإلجتماعية  من العطاء الث
لدى الناس وهم يشكلون واجهة ثقافية 
ــاركتهم  ــا جعلت مش ــودة وهذا م مرص
ــم وتكاتفهم من  ــر عن تضامنه للتعبي
أجل اإلصالح والتغيير.. وقد شوهد الفنان 
ــنان العزاوي) وهو يقود مجموعة من  (س
الشباب هاتفاً بالتغيير واإلصالح وإنقاذ 
ــدين واملنتفعني..  ــرد املفس ــعب وط الش
فيما تتساقط القنابل املسيلة للدموع 
ــر من  ــب الكثي ــى أصي ــاك حت ــا وهن هن
ــومرية  ــل الس املتظاهرين ومنهم مراس
ــيم) بجروح خطيرة  ــام وس الزميل (هش
خالل تغطيته التظاهرة ونقل على اثرها 
ــفيات بغداد.فيما لوحظ  ــد مستش الح
ــط  اإلعالمي الكبير كاظم املقدادي وس
ــر اجلمهورية  التظاهرة القريبة من جس
ــهدا غريبا  ــو يرى مش ــتغرب وه وقد اس
طافحا باملأساة واختصرها بكلمة قائالً: 
ــية  ــة والكتل السياس ــد احلكوم نناش

ــروعة  املش ــب  للمطال ــتجابة  باالس
للمتظاهرين...وما يحدث شيء مقرف غير 
إنساني إطالقاً على البرملان أن يكون حازم 
ــتجيب ملطالب الشعب. لردع من ال يس

ــيا كمال الى  ــت الفنانة آس فيما تعرض
ــي وما أدى  ــديد أفقدها الوع ــاق ش اختن
الى سقوطها أرضاً نتيجة استنشاقها 
ــك إصابة  ــوع وكذل ــيل للدم الغاز املس
ــاركني معها  ــن الفنانني املش ــا م زمالئه
ــماء  ــن وفد النقابة وهم الفنانة اس ضم
ــاء و الفنان جواد املدهش وتعرضهم  صف
ــبب الغاز املسيل للدموع   لالختناق بس
ــوع الغفيرة طيلة  الذي بقي يطارد اجلم
ــاقط بدون األخذ  ــات التظاهرة وتتس أوق
ــذي جاء  ــن ال ــذا الوط ــاء ه ــالمة أبن بس
للمطالبة بحقوقهم املشروعة ليس إال.
ــد قامت نقابة الفنانني العراقيني  هذا وق
ــت من  ــة انطلق ــيرة راجل ــم مس بتنظي
ــيد يتقدمها  ــارع الرش مقر النقابة بش
ــني والفنانة  ــودي نقيب الفنان د.جبار ج
ــيا كمال نائبة النقيب متوجهني الى  آس
ساحة التحرير مشاركني أبناء شعبهم 

للمطالبة بحقوقهم املشروعة.. وتعرض 
بعضهم الى إختناقات شديدة من جراء 
ــوع إال أن  ــيلة للدم ــاقط قنابل مس تس
ــاركتهم استمرت ولم  ــيرتهم ومش مس
تنقطع وبقيت حتت زخات املطر والقنابل 
ــعب رافعني االعالم  ــون بحياة الش يهتف
العراقية منددين بالفساد املالي واإلداري.
ــال) عن  ــيا كم ــرت الفنانة (آس ــد عب وق

ــا «جزء من  ــذه قائلة بأنه ــاركتها ه مش

ــاركة  ــد أن تكون املش ــعب والب هذا الش
ــني يكون  ــعر بأننا ح ــا نش ــة ألنن حتمي
صوتنا مع صوت الشباب املتظاهر نكون 
ــق إبصال  ــم بتحقي ــهمنا معه ــد أس ق
ــر». وطمأنت  ــن يهمه االم ــم مل مطاليبه
ــا  صحته ــأن  ب ــا  ومتابعيه ــا  جمهوره
مستقرة وجيدة بعد تعرضها لالختناق.

وحتدث الفنان جواد املدهش قائالً: «نأسف 

له حقاً خسارة شبابنا نتيجة ما يواجه 
ــواء في التظاهرة  ــه من عنف مفرط س ب
ــعب  االولى أو الثانية.. نحن جزء من الش
ومع أبناء الشعب في مطاليبهم»..وذات 
ــياق عبر الشاعر عمر السراي رئيس  الس
ــاد األدباء قائالً:  ــة الثقافية في احت اللجن
ــع كل متظاهر  ــون صوتنا م ــا ليك «جئن
ــاركة  ــه ولنا مش ــب بحق ــي يطال عراق
ــي كافة فروع  ــعة مع املتظاهرين ف واس
ــة». هذا وقد  ــات العراقي ــاد باحملافظ االحت
ــوهدت تظاهرة الفنانني وهم يهتفون  ش
بصوت هادر (بالروح بالدم نفديك يا عراق) 
(موطني)  ــي  الوطن ــيد  النش ــدون  وينش
ــالم العراقية.. ومع ما حدثت  رافعني األع
ــفة في املدن  ــات وأحداث مؤس من إصاب
ــهداء وجرحى  ــقوط ش ــة من س العراقي
وإصابات االختناق بكت العاصمة بغداد 
ــم في  ــاء عراقها األش ــى أبن ــة عل بحرق
ــني هطلت أمطار  ــهود ح هذا اليوم املش
ــراق وحتيي  ــهداء الع ــماء لتبكي ش الس

ماليني الشعب العراقي املنتفض.
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البينة الجديدة / عدنان جبار القريشي

انطلقت منذ ساعات الصباح األولى ليوم أول أمس اجلمعة ٢٥ تشرين األول ٢٠١٩ تظاهرات شعبية عارمة يقودها شباب 
متحمس خرج مطالباً باسم الشعب بحياة كرمية وضمان ملستقبلهم وخرجت معه كل شرائح اجملتمع حيث تهافتت 
جموع من الفنانني واألدباء واإلعالميني والصحفيني وبكافة احملافظات العراقية للمشاركة في تظاهرات الشعب انسجاماً 

مع هذا احلراك الشعبي لشعبنا العراقي العظيم وتعرض البعض منهم إلصابات بقنابل الغاز املسيلة للدموع واحلارقة التي لم 
ــهم أو تكون مؤثرة على زمالئهم الباقني حتت مطرقة  ــادرة على إيقاف الزحف املليوني رغم غزارتها و لم تقلل من حماس ــن ق تك

املسيل للدموع حتى ساعات متأخرة من الليل صامدين حتت وطأة قنابل احلكومة..

متابعة / البينة اجلديدة
 MBC» خالل حلولها ضيفة على برنامج
 ،mbcــى قناة ٤ ــذي يذاع عل Trending» ال
طالبت الفنانة شيري عادل وسائل اإلعالم 
بالتوقف عن سؤالها عن أخبار حياتها 
وأوضحت شيري عادل  ــخصية.  الش
أنها ال ترغب في احلديث عن حياتها 
الشخصية، بينما حتولت األسئلة 
ــرح عليها إلى  ــة التى تط املوجه
ا عن الفن. أسئلة شخصية بعيدً

ــب عن أي  ــن جتي ــا ل ــت أنه وأضاف
أسئلة شخصية، ألنه ال يوجد ما 
ــيرة إلى أنها  ترغب في قوله، مش
ــت تتحدث فقط عندما يكون  كان
ــي توضيحه أو  ــا ترغب ف لديها م
ــيري عادل  ــالن عنه. وأكدت ش اإلع
أنها ترغب أن تكون أسئلة وسائل 
ــاريعها  اإلعالم لها عن الفن ومش
ــدة. ويأتي هذا بعد أن  الفنية اجلدي
أعلنت شيري انفصالها عن زوجها 
الداعية واملنتج معز مسعود، ثم 
ــجادة  ظهورهما معاً على الس
احلمراء في فعاليات مهرجان 
ــينمائي الدولي  اجلونة الس
العديد  ــار  أث ــا  املاضي، مم
حول  ــاؤالت  التس ــن  م
إمكانية رجوع احلياة 
الزوجية بينهما مرة 

أخرى.

@fiÖb«@7ë@o€b”@aábΩ
@ÔmbÓy@Â«@?€déÌ@îÜ™D
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متابعة / البينة اجلديدة
ــني الثورة  ــني اللبناني ــن الفنان ــر م ــدد كبي ــاند ع س
ــني اتهامها  ــع، رافض ــا التاس ــي يومه ــة ف اللبناني
ــن وطنيتها. وقال راغب  بالتمويل اخلارجي واخلروج ع
ــكل حكومة أخرى  عالمة: «فلتتغير احلكومة وتتش
ــدا عن أهل  ــخ نظيف بعي ــراط وأصحاب تاري تكنوق
السلطة. وليفصلوا النيابة عن الوزارة. أساساً اكبر 
عملية غش وتزوير وفساد ونهب عندما عينوا النواب 
ــي يعقدون  ــاد وزراء.. وبالتال ــاء الفس ــني لزعم التابع
ــيب وال  ــدة بأوامر منهم بدون حس الصفقات الفاس
رقيب بحماية مطلقة»!! وغرّدت امل حجازي :»الثورة 
 : مستمرة بإذن اهللا ألنها ثورة مباركة من اهللا»، مضيفةً
ل الثورة اميان ووحدة  ــد متويل للثورة أهللا موّ «نعم يوج

ــتمرة». ــد.. الثورة مس ــه اهللا لن يفرقه اح ــا جمع وم
ــم صارت واقع  ــدا خليل: «الثورة مش حل وقالت دالي
وحتى ما ترجع للخيال علينا بالثبات واالستمرار الن 
ــعب بكل طوائفه». وكتب  ما حدا فيه يلغي إرادة ش
ــاً اخلطابات الزم نقراها  ــعيد املاروق «ليه دامي اخملرج س
ونفلسف بني السطور امتى بيصير اخلطاب مكتوب 
ــطرجن  ــو لعبة ش ومبني من عنوانه واضح وصريح ش
ــور آخر: «انا نازل  ــعب». وأضاف في منش هي مع الش
عالشارع تكفي مشاركتي بالثورة، وما بعرف اذا في 
ــارك..؟، انتو مني ونحن  م مبولني او يدفعلي تش حدا عّ
ــعب واحد  ــن منكم كلنا واحد ش ــني انتو منا ونح م
ــدين ليسو منا ولسنا  وطن واحد اال حفنة من الفاس

منهم».

bË‰«@ÊÏ»œaÜÌÎ@·Ëj»ë@ÒâÏq@ÊÏ‡«ÜÌ@Êb‰j€@Ï„b‰œ

متابعة / البينة اجلديدة
ــة  اجلميل ــة  املمثل ــون  تك ــد  ق

ــة  بطل ــاي،  يشلش ــول  نورغ
ــم الثاني من املسلسل  املوس
التاريخي «السلطانة قسم»، 
النجمة التركية الوحيدة الّتي 
ــي لبنان  ــى الثورة ف علّقت عل
رغم أنّها لم تزر بيروت قط.وفي 
ــة  املمثل ــرت  ــل، نش التفاصي
ــاي  ــة نورغول يشليش التركي
ــن التظاهرات في  ــاهد م مش
وغازلت  ــهداء،  الش ــاحة  س
ــذه  ه ــا  «م ــول  بالق ــروت  بي
ــيقى اجلميلة، ما هذه  املوس
ــا له من  ــة. ي ــورة اجلميل الث
ــروت  بي  ... ــل  ــعب جمي ش
ــة، أمنيتي أال تغيب  اجلميل

املوسيقى عن بيروت».

@fiãbÃm@ÚÓ◊äm@Ú„b‰œ
ÜÁbí∂@pÎ7i
@@ÒâÏr€a@Âfl متابعة / اماني البياتي 

قال الفنان محمود ابو العباس هذه 
ــاركتي الثانية في السليمانية  مش
ــان  للمهرج ــى  االول ــدورة  ال ــد  بع
ــدت من خالل  ــد وج ــينمائي وق الس
ــة  متقدم ــة  جترب ــي  ف ــوري  حض
ــث التنظيم الفني  وناجحة من حي
ــة االفالم التي تعرض  واالداري ونوعي
ــا الندوات  ــا وهناك ايض ــا وتقني فني
واجللسات الفنية اضافة الى اختيار 
موضوعة السرطان شعار املهرجان 
ــد  البع ــى  ــل عل ــدورة دلي ال ــذه  له
االنساني الذي يقوم عليه املهرجان. 
ــا وكبيرا  ــا تعاونا واضح ــد وجدن وق
من قبل ادارة املهرجان في تواصلها 
ــة.  ــة والكردي ــينما العربي ــع الس م
ــاهدة  ــرة في مش ــعادتي كبي وان س
ــع البلدان  ــالم العاملية من جمي االف
ــفيرة العالم  ــينما هي س كون الس
لصناعة اجلمال في حياة الشعوب. 

ــاف ال فاصلة بني االخوة وهناك  واض
ــي علما ان  ــح فني وتقن ــرب واض تق
ــي جامعات  ــوا ف االخوة الكرد درس
ــه تأثير واضح  ــداد الفنية وهذا ل بغ
ــينما  على التعاون الثنائي بني الس
ــود  ــب وج ــة بس ــة والعراقي الكردي
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ــاء:  ــم العط ــداد/ رق ــة (٣٢١)- بغ ــاه للمحلـ ــدادات اِّـي ــبكات ام ــد ش ــروع تجدي ــاء األول: مش ــم العط اس
BWA.W.04/ مدة التنفيذ: ٢٨٠ يوماً بضمنها ايام العطل واالعياد الرسمية.

ــم العطاء:  ــداد/ رق ــة (٣٣٧) – بغ ــاه للمحل ــدادات اِّـي ــبكات ام ــد ش ــروع تجدي ــي: مش ــاء الثان ــم العط اس
BWA.W.05/ مدة التنفيذ: ٣٠٠ يوماً بضمنها ايام العطل واالعياد الرسمية.

ــم العطاء:  ــداد/ رق ــة (٨٠١) – بغ ــاه للمحل ــدادات اِّـي ــبكات ام ــد ش ــروع تجدي ــث: مش ــاء الثال ــم العط اس
BWA.W.06/ مدة التنفيذ: ٢٠٠ يوماً بضمنها ايام العطل واالعياد الرسمية.

ــم العطاء:  ــداد/ رق ــة (٨١٥) – بغ ــاه للمحل ــدادات اِّـي ــبكات ام ــد ش ــروع تجدي ــع: مش ــاء الراب ــم العط اس
BWA.W.07/ مدة التنفيذ: ٢٥٠ يوماً بضمنها ايام العطل واالعياد الرسمية.

استلمت حكومة العراق قرضا من البنك الدولي لتمويل تحسني خدمة تجهيز اِّـياه والصرف الصحي َّـ بغداد، 
ــبكات امدادات اِّـياه للمحالت (٣٢١) و(٣٣٧)  ــروع تجديد ش وترغب بتخصيص جزء من القرض لتمويل مش
ــاريع  و(٨٠١) و(٨١٥). تدعو امانة بغداد اِّـقاولني من ذوي االهلية واِّـؤهلني لتقديم عطاءاتهم لتنفيذ اِّـش

اعاله وحسب اِّـواصفات الفنية واِّـخططات اِّـرفقة َّـ وثائق العطاء. يتضمن العمل:
(أ) تجهيز وتمديد انابيب الدكتايل بأقطار ١٥٠,٢٠٠, ١٠٠ ملم وحسب اِّـواصفات اِّـطلوبة.

(ب) تجهيز ونصب اقفال، فوهات حريق مع بناء اِّـنهوالت الخاصة بها وحسب اِّـواصفات الخاصة بها.
(ت) تجهيز وتمديد انبوب بولي اثلني باقطار مختلفة وحسب اِّـواصفات اِّـطلوبة.

(ث) تجهيز نقاط تغذية للمشرتكني باقطار مختلفة وحسب جدول الكميات.
ــراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل اِّـناقصني الراغبني، واستالمها باليد، عند  يمكن ش
ــون دوالر)  ــى العنوان ادناه ودفع مبلغ نقدي غري قابل للرد وقدره ١٥٠$ (مائة وخمس ــم طلب خطي عل تقدي
ــاءات اِّـفصلة َّـ وثائق  ــرد َّـ التعليمات ِّـقدمي العط ــب ما ي ــن كل وثيقة، تقدم العطاءات بحس ــي ع امريك

العطاء ويسلم َّـ العنوان ادناه، مرفقا معه الوثائق واِّـستمسكات التالية:
ــي وبنسخ اصلية او  ــجيل ومكان عمل مقدم العطاء االساس أ . الوثائق التي تحدد الوضع القانوني ومكان التس
ــخ االصلية لتلك الوثائق عند االحالة (هوية التصنيف – اوراق تأسيس  ــخ مصورة على ان يتم تقديم النس نس

الشركة- اِّـستمسكات الشخصية للمدير اِّـفوض – براءة الذمة الضريبية).
ب . معلومات حول اية دعاوى قضائية حالية او خالل السنوات اِّـاضية (كما حددت َّـ وثائق العطاء)، متورط 

بها مقدم العطاء، او كان احد اطرافها اِّـعنية واِّـبالغ اِّـختلف عليها والرتسيات. 
ت . الحسابات الختامية اِّـدققة للشركة للسنوات اِّـحددة َّـ وثيقة العطاء، مصادق عليها حسب االصول.

ــائلة و/ او التسهيالت االنتمائية  ث . دليل على توفر رأس مال عامل لهذا العقد (بالحد االدنى من االصول الس
اِّـحررة من اي التزامات لعقود اخرى ِّـقدم العطاء بالقيمة اِّـحددة َّـ وثائق العطاء.

ــة وبالقيمة اِّـحددة َّـ وثائق العطاء (يتوجب تطابق االرقام مع  ــدل حجم االعمال خالل الفرتة الزمني ج . مع
ما ورد َّـ الحسابات الختامية). 

ح . تأييد بانجاز مقاوالت تنفيذ تجديد شبكات امداد اِّـياه او مشاريع ذات طبيعة مشابه خالل الفرتة الزمنية 
وبالعدد وبالقيمة اِّـحددة َّـ وثائق العطاء.

خ . االجابة على كل متطلبات العرض الفني وبرنامج العمل.

د . تأمني مدير للمشروع ومهندس فني وكادر بشري لديه خربة كما هو محدد َّـ وثائق العطاء، (يتوجب ارفاق 
السرية الذاتية لكل من افراد الكادر اِّـطروح).

ــاري اِّـفعول حتى (١١٨) مائة  ــان) بالقيمة اِّـحدده َّـ وثائق العطاء وس ــاء بنكي (خطاب ضم ــان عط ذ . ضم
ــم الشركة اِّـتناقصة حصرا (اذا كان اِّـتناقص عبارة عن اتحاد  ــر يوما من تاريخ الغلق ويكون باس وثمانية عش
ــتثناء تحت طائلة  ــم جميع افراد االئتالف دون اس ــركات عندئذ يتوجب اصدار ضمان العطاء باس او ائتالف ش

رفض العطاء َّـ حال االخالل).
ر . ارفاق وصل الشراء االصلي عند التقديم.

ز . تعهد بتقديم عقد مشاركة مصدق اصوليا عند االحالة َّـ حالة تقديم العطاء من قبل شركتني او اكثر. 
ــداد/ ادارة تنفيذ  ــات اضافية من امانة بغ ــوا على معلوم ــة الراغبني ان يحصل ــني ذوي االهلي ــن للمتناقص يمك

مشاريع قرض البنك الدولي/ بناية امانة بغداد الطابق السادس، الربيد االلكرتوني:
mayoraltybaghdad.pmu@gmail.com

يجب تسليم العطاءات َّـ العنوان ادناه وان آخر موعد لتسليم العطاءات هي كالتالي:
ــاء:  ــم العط ــداد/ رق ــة (٣٢١)- بغ ــاه للمحـل ــدادات اِّـي ــبكات ام ــد ش ــروع تجدي ــاء االول: مش ــم العط اس

BWA.W.04/ موعد التسليم ٢٠١٩/١٢/٢ الساعة الحادية عشرة صباحا.
ــم العطاء:  ــداد/ رق ــة (٣٣٧) – بغ ــاه للمحل ــدادات اِّـي ــبكات ام ــد ش ــروع تجدي ــي: مش ــاء الثان ــم العط اس

BWA.W.05/ موعد التسليم ٢٠١٩/١٢/٣ الساعة الحادية عشرة صباحا.
ــم العطاء:  ــداد/ رق ــة (٨٠١) – بغ ــاه للمحل ــدادات اِّـي ــبكات ام ــد ش ــروع تجدي ــث: مش ــاء الثال ــم العط اس

BWA.W.06/ موعد التسليم ٢٠١٩/١٢/١٠ الساعة الحادية عشرة صباحا.
ــم العطاء:  ــداد/ رق ــة (٨١٥) – بغ ــاه للمحل ــدادات اِّـي ــبكات ام ــد ش ــروع تجدي ــع: مش ــاء الراب ــم العط اس

BWA.W.07/ موعد التسليم ٢٠١٩/١٢/١٨ الساعة الحادية عشرة صباحا.
ال تقبل العطاءات االلكرتونية سوف ترفض العطاءات اِّـتأخرة عن اِّـوعد اِّـحدد.

سيتم فتح العطاءات عالنية بحضور اِّـقاولني او ممثليهم ولكل من يرغب بالحضور َّـ العنوان اِّـذكور مباشرة 
بعد موعد التسليم.

يجب ان تكون جميع العطاءات مصحوبة بخطاب ضمان العطاء وعطاء اِّـقاول وان تكون جميع وثائق العطاء 
موقعة من اِّـتناقص.

ــس اِّـقاول. َّـ حال  ــال اكثر من عقدين لنف ــاء او اكثر ولكن لن يح ــي العروض ان يتقدموا لعط ــن ِّـقدم يمك
ــح احد اِّـتقدمني لعقدين يتوجب عندها ان تكون مؤهالت اِّـتقدم مستجيبة ومستوفية ِّـجموع اِّـؤهالت  ترش

اِّـطلوبة َّـ العطاءين اِّـرتبطني بالعقدين وبضمنها محلة (٨٢١) والتي سبق وان تم اعالنها.
ــرة صباحا موعدا لالجتماع مع اِّـناقصني َّـ مقر امانة بغداد  ــاعة العاش ــيكون يوم ٢٠١٩/١١/١٨ الس س
ــارة اِّـحالت َّـ اليوم الذي  ــارات ويكون موعد زي ــلء وثائق العطاء واالجابة على االستفس ــلوب م لتوضيح اس

يلي.
عنوان تسليم العطاءات: بغداد / شارع الخلفاء / ساحة الخالني / بناية أمانة بغداد / الطابق السادس / ادارة 

تنفيذ مشاريع البنك الدولي (PMT). هاتف: ٠١٨١٦٨٤٩٧

ــة عن اجراء  ــالن للمرة الثاني ــريان اِّـدني عن اعادة االع ــلطة الط تعلن س
اِّـناقصة العامة والخاصة بمشروع (تجهيز اِّـواد االحتياطية ِّـنظومة االنارة 
اِّـالحية) واِّـدرجة ضمن اِّـوازنة االتحادية لجمهورية العراق لسنة ٢٠١٩/

ــة تخمينية مقدارها  ــب (٢/١/٤/٢/٢) وبكلف ــغيلية بتبوي ــة التش اِّـيزاني
(٥٥٦,٩٧٣,١٧٥) خمسمائة وستة وخمسون مليون وتسعمائة وثالثة 
ــبعون دينار عراقي فقط، فعلى الراغبني  ــة وس ــبعون الف ومئة وخمس وس
باالشرتاك َّـ اِّـناقصة من الشركات واِّـقاولني اِّـصنفني والشركات العربية 
ــم خالل اوقات  ــاص تقديم عطاءاته ــن ذوي الخربة واالختص ــة م واالجنبي
ــي/ مطار بغداد  ــلطة الطريان اِّـدن ــمي اُّـ العنوان التالي (س الدوام الرس
ــارع اِّـطار قرب نقطة  ــي ووضعه َّـ صندوق العطاءات الواقع َّـ ش الدول
ــدم عطاءاتهم َّـ داخل ظروف  ــش عند كرفان الزائرين) على ان تق التفتي
مغلقة ومختومة ومثبت عليها اسم مقدم العطاء وعنوانه االلكرتوني ورقم 

الهاتف واسم ورقم اِّـناقصة مستصحبني معهم البيانات اآلتية:-
ــا  ــة ومقداره ــة التخميني ــن الكلف ــة ٢٪ م ــة والبالغ ــات االولي ١- التأمين
(١١,١٣٩,٤٦٤) احد عشر مليون ومائة وتسعة وثالثون الف واربعمائة 
واربعة وستون دينار بشكل خطاب ضمان او صك مصدق او سفتجة صادرة 
من مصرف معتمد تكون نافذة ِّـدة (٢٨) يوما من تاريخ انتهاء فرتة نفاذية 

العطاء والبالغة (٩٠) يوما.
٢- عدم ممناعة لالشرتاك َّـ اِّـناقصات من الهيئة العامة للضرائب معنونة 

اُّـ سلطة الطريان اِّـدني وتكون بالنسخة االصلية.
٣- شهادة تأسيس الشركة.

ــهادة تسجيل وتصنيف اِّـقاولني او هوية غرفة تجارة بغداد او اجازة  ٤- ش
ممارسة مهنة.

٥- وصل شراء وثائق اِّـناقصة بنسخته االصلية.
ــتندات اِّـناقصة البالغة (٢٠٠,٠٠٠) مائتا الف  ــراء مس علماً بأن مبلغ ش
ــيكون  ــرد وان آخر موعد لبيع وثائق اِّـناقصة س ــي غري قابلة لل ــار عراق دين
ــو موعد غلق  ــوم اِّـصادف ٢٠١٩/١١/٧ ه ــوم ٢٠١٩/١١/٥ وان الي ي
ــكل علني َّـ نفس يوم الغلق الساعة  ــيتم فتح العطاءات بش اِّـناقصة وس
ــادف يوم الفتح عطلة  ــرة ظهراً أمام مقدمي العطاءات واذا ص الثانية عش
ــاء يتم تقديمه  ــوف يهمل اي عط ــمية فيؤجل اُّـ اليوم الذي يليه وس رس

بعد موعد غلق اِّـناقصة.
ــر واالعالن وان جهة التعاقد  ــو عليه اِّـناقصة اجور النش ويتحمل من ترس
ــاص باالجابة  ــد مؤتمر خ ــيتم عق ــول أوطأ العطاءات وس ــري ملزمة بقب غ
ــرة صباحا من يوم  ــاركني عند الساعة الحادية عش ــارات اِّـش على استفس
ــداد الدولي/ قاعة  ــلطة الطريان اِّـدني/ مطار بغ ٢٠١٩/١٠/٣١ َّـ س
االجتماعات/ الطابق الثالث من البناية الرابطة بني صالتي بابل وسامراء. 

مع مراعاة أن يكون مقدم العطاءات مستوفياً للمعايري اِّـدرجة أدناه:
ــن وزارة  ــادرة م ــية الص ــق القياس ــة والوثائ ــة اِّـطلوب ــات الفني - اِّـواصف

التخطيط. 
- أن تكون لديها خربة ولديها أعمال مماثلة معتمدة َّـ هذا اِّـجال وتقديم 

ما يؤيد ذلك.
للمزيد من اِّـعلومات ولالستفسار عن اِّـعلومات الفنية مراسلتنا عرب الربيد 

االلكرتوني:ـ 
 Contract.dep@icaa.gov.iq

علي خليل ابراهيم
اِّـدير العام وكالة

جمهورية العراق
مجلس الوزراء / سلطة الطريان اِّـدني

إعادة إعالن للمرة الثانية عن مناقصة تجهيز اِّـواد االحتياطية ِّـنظومة اإلنارة اِّـالحية رقم (٥) لسنة ٢٠١٩

إعالن مناقصات (توريد أعمال) (عدد ٤ مناقصات)
جمهورية العراق 

أمانة بغداد
IQ-مشروع تحسني خدمة تجهيز اِّـياه والصرف الصحي َّـ بغداد -رقم القرض ٨٧٩٦
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وأبيض يستقى الغمام بوجهه
ثمال اليتامى عصمة األرامل
ــى اهللا عليه  ــول اهللا (صلّ ففتح رس
ــوت ضئيل:  ــه، وقال بص ــه) عين وآل
ــك أبي طالب  ــذا قول عم ــا بنية ه ي
ــول قد  ــد إال رس ــا محم ــي (وم وقول
ــل أفإن مات أو  ــت من قبله الرس خل
قتل أنقلبتم على أعقابكم) فبكت 
ــالً وأومأ إليها بالدنو منه فدنت  طوي
منه فأسرّ إليها شيئاً تهلل وجهها 
ــى اهللا عليه وآله)  له. ثم قبض (صلّ
ويد أمير املؤمنني (عليه السالم) حتت 
ــه (صلّى اهللا  ــه ففاضت نفس حنك
عليه وآله) فيها فرفعها إلى وجهه 
ــم وجهه وغمضه  ــحه بها، ث فمس
ــتغل بالنظر في  ومد عليه إزاره واش
أمره. وقال جعفر بن محمد الصادق 
(عليه السالم): إن رسول اهللا (صلّى 
اهللا عليه وآله) أوصى إلى علي (عليه 
ــالم) أن ال يغسلني غيرك فقال  الس
ــول اهللا  ــالم): يا رس علي (عليه الس
ــال: جبرائيل  ــي املاء؟ فق من يناولن
ــل  ــك الفض ــك، ويناول ــك يعاون مع
ــض عينيه،  ــه فليغم ــل ل ــاء، وق امل

ــل بن العباس يناوله املاء  كان الفض
ــله،  ــل يعاونه، وعلي يغس وجبرائي
ــله وكفنه أتاه  فلما أن فرغ من غس
ــاس فقال: يا علي إن الناس قد  العب
اجتمعوا على أن يدفن النبي (صلّى 
ــع املصلى،  ــه وآله) في بقي اهللا علي

وأن يؤمهم رجل منهم، فخرج علي 
ــى الناس فقال: يا أيها الناس: أما  إل
ــى اهللا  ــول اهللا (صلّ ــون أن رس تعلم
ــاً وميتاً؟ وهل  عليه وآله) إمامنا حي
ــى اهللا عليه وآله)  ــون أنه (صلّ تعلم
لعن من جعل القبور مصلى؟ ولعن 
ــاً؟ ولعن من  ــل مع اهللا إله من يجع
ــق لثته؟ فقالوا:  كسر رباعيته وش
ــا رأيت. فقال:  ــر إليك فاصنع م األم

إني أدفن رسول اهللا (صلّى اهللا عليه 
وآله) في البقعة التي قبض فيها.ثم 
ــام على الباب فصلى عليه ثم أمر  ق
ــرة يصلون عليه  الناس عشرة عش
ــر املؤمنني  ــون. ملا أراد أمي ثم يخرج
(عليه السالم) غسل الرسول (صلّى 

اهللا عليه وآله) استدعى الفضل بن 
العباس فأمره أن يناوله املاء لغسله 
ــب عينيه، ثم  ــله بعد أن عص فغس
ــل جيبه حتى  ــق قميصه من قب ش
بلغ إلى سرته وتولى (عليه السالم) 
غسله وحتنيطه وتكفينه والفضل 
يعطيه املاء ويعينه عليه فلما فرغ 
ــدم فصلى  ــله وجتهيزه تق من غس
ــترك معه أحد  عليه وحده، ولم يش

ــلمون  ــي الصالة عليه، وكان املس ف
في املسجد يخوضون فيمن يؤمهم 
ــن، فخرج  ــالة عليه، وأين يدف بالص
ــالم)  إليهم أمير املؤمنني (عليه الس
ــول اهللا (صلّى اهللا  وقال لهم: إن رس
عليه وآله) إمامنا حياً وميتاً فيدخل 

عليه فوج بعد فوج منكم فيصلون 
عليه بغير إمام، وينصرفون، وإن اهللا 
ــي مكان  ــض نبياً ف ــى لم يقب تعال
ــه فيه، وإني  ــد ارتضاه لرمس إال وق
ــي قبض  ــه الت ــي حجرت ــه ف لدافن
ــك ورضوا  لذل القوم  ــلم  فيها.فس
ــلمون عليه أنفذ  به، وملا صلى املس
ــن عبد املطلب برجل إلى  العباس ب
ــراح وكان يحفر  ــدة بن اجل أبي عبي

ــك  ــرح، وكان ذل ــة ويض ــل مك أله
ــل) إلى  عادة أهل مكة، وأنفذ (أرس
ــر ألهل  ــهل وكان يحف ــن س ــد ب زي
ــتدعاهما  فاس ــد،  ويلح ــة  املدين
ــر لنبيك. فوجد أبو  وقال: اللهم خ
طلحة فقيل له: احفر لرسول اهللا.

ــر له حلداً، ودخل أمير املؤمنني  فحف
ــن عبد املطلب والفضل  والعباس ب
ــامة بن زيد ليتولوا  بن العباس وأس
ــى اهللا عليه  ــول اهللا (صلّ ــن رس دف
وآله) فنادت األنصار من وراء البيت: 
ــي إن نذكرك اهللا وحقنا اليوم  يا عل
من رسول اهللا (صلّى اهللا عليه وآله) 
ــب، أدخل منا رجالً يكون لنا  أن يذه
به حظ من مواراة رسول اهللا (صلّى 
ــال ليدخل أنس  اهللا عليه وآله) فق
ــالً من  ــي وكان بدرياً فاض ــن خول ب
ــزرج، فلما دخل  ــن اخل ــي عوف م بن
ــالم) انزل  ــي (عليه الس ــال له عل ق
ــر املؤمنني  ــزل ووضع أمي ــر. فن القب
ــه وآله)  ــول اهللا (صلّى اهللا علي رس
ــي حفرته، فلما  ــه ودالّه ف على يدي
ــه أخرج. ــي األرض قال ل ــل ف حص
فخرج ونزل علي (عليه السالم) إلى 
القبر، فكشف عن وجه رسول اهللا 
ــه) ووضع خده  ــى اهللا عليه وآل (صلّ
على األرض موجهاً إلى القبلة على 
ــنب وأهال  ــع عليه الل ــه ثم وض ميين
ــالم)  عليه التراب. وكان (عليه الس
ــى اهللا عليه  ــول اهللا (صلّ يرثي رس

وآله) ويقول:
املوت ال والداً يبقي وال ولـد

هذا السبيل إلى أن ال ترى أحدا
هذا النبي ولم يخلد ألمته

لو خلّد اهللا خلقاً قبله خلدا
للموت فينا سهام غير خاطئة

من فاته اليوم سهم لم يفته غدا
ــالم) يصلح قبر  وكان (عليه الس
رسول اهللا مبسحاته، وكانت وفاة 
ــى اهللا عليه وآله) في  النبي (صلّ
اليوم الثامن والعشرين من شهر 
ــرة من  ــنة العاش ــر في الس صف
الهجرة كما هو مشهور عند أهل 

بيته عليهم و(عليه السالم).

اعداد / البينة الجديدة
عندما حضر النبي االكرم (ص) املوت كان أمير املؤمنني (ع) حاضراً عنده فلما قرب خروج نفسه (صلّى اهللا عليه وآله) قال له: ضع يا 
ــي فتناولها بيدك وامسح بها وجهك، ثم وجهني إلى القبلة وتول  ــي في حجرك فقد جاء أمر اهللا تعالى فإذا فاضت نفس علي رأس
ــتعن باهللا تعالى. فأخذ علي (عليه السالم) رأسه فوضعه في  ــي، واس أمري وصل علي أول الناس، وال تفارقني حتى تواريني في رمس

حجره فأغمي عليه فأكبت فاطمة (عليها السالم) تنظر في وجهه وتندبه وتبكي وتقول:

@oôb–œ@Èÿ‰y@o§@H I@¥‰fl˚Ωa@7flc@ÜÌÎ@HòI@új�”
bËi@Èzé‡œ@ÈËuÎ@µg@bË»œäœ@bËÓœ@HòI@Èé–„

ــة من تاريخ  في هذه االوقات احلساس
العراق العزيز حيث تتجدد التظاهرات 
ــن  م ــدد  وع ــداد  بغ ــي  ف ــعبية  الش
املتظاهرين  ــا  أحبّتن احملافظات، ندعو 
واعزّتنا في القوات األمنية الى االلتزام 
ــدم  ــرات وع ــلمية التظاه ــام بس الت
ــتخدام  ــى اس ــا ال ــماح باجنراره الس
العنف وأعمال الشغب والتخريب. اننا 
نناشد املشاركني في هذه التظاهرات 
ــر  ــاس بالعناص ــن املس ــوا م أن ميتنع
ــكل  األمنية واالعتداء عليهم بأيّ ش
ــدهم رعاية  ــكال. كما نناش من االش
ــوال العامة واخلاصة وعدم  حرمة االم
أو  ــة  احلكومي ــآت  للمنش ــرض  التع
ملمتلكات املواطنني أو أيّ جهة أخرى.

ان االعتداء على عناصر األمن برميهم 
ــار أو القناني احلارقة أو غيرها  باألحج
واإلضرار باملمتلكات العامة أو اخلاصة 
باحلرق والنهب والتخريب مما ال مسوّغ 
ــع  ــى م ــاً ويتناف ــرعاً وال قانون ــه ش ل
د املتظاهرين  سلمية التظاهرات ويبعّ
ــروعة  املش ــم  مطالبه ــق  حتقي ــن  ع
ر  ــبة. ونذكّ ويعرّض الفاعلني للمحاس
القوات األمنية بأن التظاهر السلمي 
ــام العام حق كفله  ــا ال يخلّ بالنظ مب
أن  ــم  ــني، فعليه ــتور للمواطن الدس
ــروا احلماية الكاملة للمتظاهرين  يوفّ
ــوارع اخملصصة  ــاحات والش في الس
ــى  ال ــرار  االجن ــادوا  ويتف ــم،  حلضوره
ــل يتحلّوا بأقصى  ــدام بهم، ب االصط

ــي التعامل  ــط النفس ف ــات ضب درج
ــؤدون فيه  ــي الوقت الذي ي ــم، ف معه
ــق القانون  ــار تطبي ــي اط واجبهم ف
ــماح  وحفظ النظام العام بعدم الس

ــآت  ــدي على املنش ــى والتع بالفوض
ــة. ان  ــكات اخلاص ــة واملمتل احلكومي
ــة الدينية على ضرورة  تأكيد املرجعي
ــة  ــرات االحتجاجي ــون التظاه أن تك

ــلمية خالية من العنف ال ينطلق  س
ــا بإبعاد األذى عن  فقط من اهتمامه
ابنائها املتظاهرين والعناصر األمنية، 
ــا البالغ  ــق أيضاً من حرصه بل ينطل

على مستقبل هذا البلد الذي يعاني 
من تعقيدات كثيرة يخشى معها من 
أن ينزلق بالعنف والعنف املقابل الى 
ــح ذلك اجملال  الفوضى واخلراب، ويفس

ــي، ويصبح  ــن التدخل اخلارج ملزيد م
ساحة لتصفية احلسابات بني بعض 
القوى الدولية واالقليمية، ويحدث له 
ما ال يحمد عقباه مما حدث في بعض 

ــاع مريرة لم  ــن اوض ــالد األخرى م الب
ــن تبعاتها حتى  ميكنهم التخلص م
ــنوات طوال. ان االصالح  بعد مضي س
ــود في ادارة  ــي والتغيير املنش احلقيق
البلد ينبغي أن يتم بالطرق السلمية، 
وا  وهو ممكن اذا تكاتف العراقيون ورصّ
ــب  مبطال ــة  املطالب ــي  ف ــم  صفوفه
محددة في هذا الصدد. وهناك العديد 
ــق عليها  ــي تتف ــات الت ــن االصالح م
ــا طالبوا بها،  ــة العراقيني وطامل كلم
ــاد وإتّباع  ومن أهمها مكافحة الفس
ــة  ملالحق ــة  وصارم ــة  واضح ــات  آلي
الفاسدين واسترجاع اموال الشعب 
ــة االجتماعية  ــم، ورعاية العدال منه
في توزيع ثروات البلد بإلغاء أو تعديل 
ــح امتيازات  ــني التي متن بعض القوان
ــاء  واعض ــؤولني  املس ــار  لكب ــرة  كبي
ــات معينة على  ــس النواب ولفئ مجل

ــائر ابناء الشعب، واعتماد  حساب س
ضوابط عادلة في التوظيف احلكومي 
ــوبيات،  واحملس احملاصصة  ــن  ع بعيداً 
واتخاذ اجراءات مشددة حلصر السالح 

ــام  ــزم ام ــوف بح ــة، والوق ــد الدول بي
ــؤون البلد،  التدخالت اخلارجية في ش
وسنّ قانون منصف لالنتخابات يعيد 
ــة االنتخابية  ــة املواطنني بالعملي ثق

ــا. مرة  ــاركة فيه ــم في املش به ويرغّ
ــد املتظاهرين الكرام أن ال  أخرى نناش
ــوء االوضاع  يبلغ بهم الغضب من س
ــاد وغياب العدالة  ــراء الفس واستش

ــات  ــاك احلرم ــدّ انته ــة ح االجتماعي
بالتعدي على قوات األمن أو املمتلكات 
ــة. ان رجال األمن إمنا  العامة أو اخلاص
هم آباؤكم واخوانكم وابناؤكم الذين 

ــي الدفاع  ــم ف ــر منه ــارك الكثي ش
ــال االرهابيني الدواعش  عنكم في قت
ــوء بكم، واليوم  وغيرهم ممن اراد الس
ــون بواجبهم في حفظ النظام  يقوم
ــدوا منكم  ــي أن يج ــام فال ينبغ الع
ــمحوا  ــرام والتقدير، فال تس اال االحت
ــيئة  ــن ذوي االغراض الس ــض م للبع
ــتغالل  بالتغلغل في صفوفكم واس
ــى هؤالء  ــداء عل ــم باالعت تظاهراتك
ــآت احلكومية أو  ــزة أو على املنش األع
املمتلكات اخلاصة.ونؤكد على القوى 
ــوا بأن املتظاهرين  األمنية بأن ال تنس
ــم واخوانكم وابناؤكم  إمنا هم آباؤك
ــم في حياة  ــوا يطالبون بحقه خرج
ــتقبل الئق لبلدهم  ــرة كرمية ومس ح
ــوا معهم اال  ــال تتعامل ــعبهم ف وش
باللطف واللني. يبقى أن نشير الى ان 
ــور عن نتائج التحقيق  التقرير املنش
ــابقة  ــهدته التظاهرات الس فيما ش
ــاء وتخريب املمتلكات  من اراقة للدم
ملا لم يحقق الهدف املترقّب منه ولم 
ــف عن جميع احلقائق والوقائع  يكش
ــام فمن  ــرأي الع ــة لل ــورة واضح بص
ــكل هيئة قضائية  املهم اآلن أن تتش
ــوع  املوض ــذا  ه ــة  ملتابع ــتقلة  مس
وإعالم اجلمهور بنتائج حتقيقها بكل 
ــأل اهللا العلي  مهنية وشفافية. نس
ــعبه من  القدير أن يحفظ العراق وش
ــرار وكيد االعداء إنه أرحم  ــر االش ش

الراحمني.

@È‹–◊@’y@‚b»€a@‚bƒ‰€bi@ �›±@¸@b∂@Ô‡‹é€a@äÁbƒn€a@Êdi@ÚÓ‰fl˛a@paÏ‘€a@ä�◊à„
ÂÌäÁbƒn‡‹€@Ú‹flbÿ€a@ÚÌb‡ßa@aÎä�œÏÌ@Êc@·ËÓ‹»œ@¥‰üaÏ‡‹€@âÏnçÜ€a

كربالء اِّـقدسة / البينة الجديدة

ــة بتاريخ ٢٦ صفر ١٤٤١هـ، املوافق  ــر (البينة اجلديدة) النص الكامل خلطبة اجلمعة في كربالء املقدس تنش
ــيخ عبد املهدي الكربالئي من الصحن احلسيني  ــتاني الش ٢٠١٩/١٠/٢٥م التي القاها ممثل املرجع السيس

الشريف.. اليكم النص الكامل للخطبة:

@paÏ‘€a@ø@b‰m�å«cÎ@ÂÌäÁbƒnΩa@b‰n�jyc@Ï«Ü„@ZÔˆ˝iäÿ€a
paäÁbƒn€a@ÚÓ‡‹éi@‚bn€a@‚aån€¸a@µg@ÚÓ‰fl˛a

«                   » تنشر النص الكامل لخطبة الجمعة في كربالء المقدسة

الكربالئي

«              » تعزي األمة اإلسالمية بذكرى رحيل خاتم األنبياء محمد بن عبد اهللا (صلى اهللا عليه وآله وسلم)

@êbj»€a@Âi@@›ö–€a@Û«Ünça@HòI@fiÏçä€a@›éÀ@H I@¥‰fl˚Ωa@7flc@Öaâc@bΩ
ÈÓ‰Ó«@kñ«@Êc@Ü»i@È‹éÃœ@È‹éÃ€@ıbΩa@È€Îb‰Ì@Êc@Íäfldœ
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   متر علينا اليوم ٢٨ صفر ذكرى وفاة النبي األكرم محمد صلى 
ــلم، إذ لم مير على املسلمني يوم هو أشدّ وأظلم  اهللا وآله وس
د عليه وعلى  وأقسى من هذا اليوم الذي تُوفّي فيه نبينا محمّ
ــليم، فقد بقي النّبي الكرمي ثالثاً  الة وامت التس آله افضل الصّ
ــالم،  ــنة بعد البعثة النّبويّة يدعو إلى دين اإلس ــرين س وعش
ــلمني الكتاب  ــرع احلكيم ويعلّم املس ــالة الشّ ــر رس وينش
ــريفة في قلوب املسلمني  واحلكمة حتّى احتلت حياته الشّ
رون أن يأتيَ يومٌ يفقدون فيه  ؛ فكانوا ال يتصوّ ــةً عظيمةً مكان
ــريّة، فمتى كانت وفاة  ــل وأعظم رجل عرفه تاريخ البش أجم
ــبقت  ات التي س ــالم؟ وما أبرز احملطّ الة والسّ النّبي عليه الصّ

ــريفة  الشّ روحه  انتقال 
إلى الرّفيق األعلى؟

ــى  صل ــول  الرس ــاة  وف
ــلم ابتدأ  ــه وس اهللا علي
ــع النّبي عليه  ــع م الوج
ــالم حينما  الة والسّ الصّ
ا من دفن أحد  قفل راجعً
أصحابه في البقيع، وقد 
كان ذلك في مطلع شهر 
ــنّة  ــن السّ ــع األول م ربي
ــرة للهجرة.  احلادية عش
وقد استمر الوجع واأللم 
ــرمي ما يقارب  بالنّبي الك
ا؛ حيث  ــر يومً ثالثة عش
كان آخر أيّامه يوم اإلثنني 
ــهر  ــر من ش الثّاني عش
ــنة  ــي السّ ــع األول ف ربي
للهجرة  ــرة  احلادية عش
ــتمئة  ــنة س املوافق لس

واثنني وثالثني للميالد.
اما وصايا الرسول الكرمي 

فإنه لم يغب الوحي عن النّبي الكرمي طيلة أيّام مرضه وحتى 
رهم بأمور كثيرة، ومن بني  ــه، وقد كان يوصي النّاس ويذكّ وفات
الة  ــلمني بها احملافظة على الصّ ــا التي أمر النّبي املس الوصاي
ــركني من جزيرة العرب  وملك اليمني، كما أوصى بإخراج املش
ــالم،  الة والسّ وإجازة الوفود بنحو ما كان يجيزهم عليه الصّ
ــاذ قبره بعد موته  ــلمني بحرمة اتخ ر املس ــك أن يذكّ وأراد بذل
ــالم باألنصار وأن  ــالة والسّ ــى عليه الصّ ا، كما أوص ــجدً مس
ــلمون عن مُسيئهم ويعفوا عن مُخطئهم، وقد  يتجاوز املس
ة ال تفترق  ــب كتابًا لألمّ ا حينما غلبه الوجع أن يكت ــمّ يومً ه
ــط النّاس واختالفهم  ا، وقد حال بينه وبني ذلك لغ ــده أبدً بع

حوله.
ى  ــول فلقد تلقّ حابة خبر وفاة الرس ــى الصّ ــن كيف تلقّ ولك
الم بكثيرٍ  الة والسّ املسلمون خبر وفاة النّبي الكرمي عليه الصّ
ــدرك عقله، ومنهم من  دمة فمنهم من هذى فلم ي ــن الصّ م
ــائعة موت  ــر ش د من ينش ا، ومنهم من هدّ ــديدً بكى بكاءً ش

النّبي (ص).

@ÖbËínça@Ùä◊á@ø
@CòD@Ü‡™@=‰€a

@·Ìäÿ€a@=�‰€a@Ô‘i
@ÂÌäí«Î@�bq˝q
@Úr»j€a@Ü»i@Ú‰ç
@µg@Ï«ÜÌ@Ú�ÌÏj�‰€a
@äí‰ÌÎ@‚˝ç�a@ÂÌÖ
@ ä �í€a@Ú€bçâ
@·�‹»ÌÎ@·Óÿßa
@lbnÿ€a@¥‡‹éΩa
Ú‡ÿßaÎ

أحمد البياتي
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مصرف الرافدين
شعبة التنفيذ وبيع العقارات اِّـرهونة

اُّـ/اِّـدين: محمد مهدي حميد
عنوانه/ الكاظمية م٤١٩ز٤٧ د٢١

اُّـ/الكفيل: زهري جبار مهدي
عنوانه/الكاظمية م٤١٩ ز٥ د٨

م/انذار
بالنظر لعدم قيامك بتسديد مبلغ الدين اِّـرتتب بذمتك بالتكافل والتضامن 
مع الكفيل اعاله وعن ( القرض) اِّـمنوح لك والبالغ(٧,٥٠٠,٠٠٠) دينار 
ــبعة ماليني وخمسمائة الف دينار ال غري) عدا الفوائد واِّـصاريف  (فقط س
ــتنادا اُّـ اِّـادة الثالثة من قانون تحصيل  واِّـلزمني بدفعه اُّـ مصرفنا واس
ــنة ١٩٧٧ وللصالحية اِّـمنوحة لنا بموجب  الديون الحكومية رقم ٥٦ لس
ــار  ــديد مبلغ الدين اِّـش اِّـادة الثانية من القانون اعاله ننذركم بموجب تس
ــارا من اليوم  ــرة ايام اعتب ــد اِّـرتتبة عليه خالل عش ــه اعاله مع الفوائ الي
التالي لتبلغكم باالنذار وبعكسه فسوف تتخذ االجراءات القانونية الالزمة 
ــور وذلك بوضع  ــة الفقره(١) من القانون اِّـذك ــا الحكام اِّـادة الخامس وفق
ــارة الحجز التنفيذي على اموالكم اِّـنقولة وغري اِّـنقولة استحصاال ِّـبلغ  اش

الدين اِّـرتتب بذمتكم وقد اعذر من انذر .مع التقدير.

اِّـوظف اِّـخول صالحية تطبيق القانون

شركة التأمني العراقية العامة
(اعـــــــــــــــــــــالن)

ــراء مزايدة علنية  ــركة التأمني العراقية العامة عن اج تعلن ش
ــارة االربعينية   ــة والزي ــبب الظروف االمني ــا بس ــك لتاجيله وذل
ــدد (٢) َّـ بنايتها الواقعة َّـ محافظة كربالء  لتأجري فضالت ع
ــار (١٢/٢٤٢ باب  ــم العق ــارع االمام العباس رق ــة ش اِّـقدس
ــنتني طبقا الحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة  الخان) ِّـدة س
رقم ٢١ لسنة ٢٠١٣ اِّـعدل.فعلى الراغبني االشرتاك باِّـزايدة 
مراجعة مقر الشركة َّـ بغداد شارع خالد بن الوليد قرب ساحة 
ــة لتقديم   ــركة َّـ كربالء اِّـقدس ــن نافع او َّـ مقر الش ــة ب عقب
ــديد التأمينات القانونية والبالغة  ــمية وتس اِّـستمسكات الرس
ــنوات التأجري  ــنة من س ــن القيمة التقديرية عن كل س ٢٠٪ م
ــن اليوم التالي  ــتجري بعد (١٥يوما) تبدأ م ــا ان اِّـزايدة س علم
لنشر االعالن َّـ الجريدة واِّـوافق يوم االثنني ٢٠١٩/١١/١١ 
ــو عليه اِّـزايدة  ــرة صباحا ويتحمل من ترس ــاعة العاش َّـ الس

كافة اِّـصاريف االخرى.
مالحظة:ـ اذا صادف يوم اِّـزايدة عطلة رسمية تؤجل اُّـ اليوم 

التالي من الدوام الرسمي.
اِّـدير العام

جمهورية العراق
وزارة اِّـالية

الهيئة العامة للكمارك
مديرية كمرك اِّـنطقة الوسطى

القسم/ الدعاوى
العدد: ٩/ كربالء/ ٢٠٠٩
التاريخ: ٧/ ١٠/ ٢٠١٩

- اعالن كمركي –
ــاه فمن يدعي  ــة اوصافها ادن ــيارة اِّـبين تم ضبط الس
بعائديتها مراجعة هذه اِّـديرية – الدعاوى مستصحبا 
ــكات الثبوتية وخالل مدة خمسة عشر  معه اِّـستمس
ــراق وثالثون يوما  ــالن اذا كان داخل الع ــا من االع يوم
ــيتحمل االجراءات  ــه س اذا كان خارج العراق وبعكس

القانونية وفق االصول.

مصرف الرافدين
شعبة التنفيذ وبيع العقارات اِّـرهونة

اُّـ/اِّـدين: محمد قاسم ناجي
عنوانه/ حي الجوادين م٤٥٠ز٨ د٣٦
اُّـ/الكفيل: اركان عالء عبد الحسني
عنوانه/ الكاظمية م٤٢١ز٥٨ د٢٨

م/انذار
بالنظر لعدم قيامك بتسديد مبلغ الدين اِّـرتتب بذمتك بالتكافل والتضامن 
مع الكفيل اعاله وعن ( القرض) اِّـمنوح لك والبالغ(٧,٥٠٠,٠٠٠) دينار 
ــبعة ماليني وخمسمائة الف دينار ال غري) عدا الفوائد واِّـصاريف  ( فقط س
ــتنادا اُّـ اِّـادة الثالثة من قانون تحصيل  واِّـلزمني بدفعه اُّـ مصرفنا واس
ــنة ١٩٧٧ وللصالحية اِّـمنوحة لنا بموجب  الديون الحكومية رقم ٥٦ لس
ــار  ــديد مبلغ الدين اِّـش اِّـادة الثانية من القانون اعاله ننذركم بموجب تس
ــارا من اليوم  ــرة ايام اعتب ــد اِّـرتتبة عليه خالل عش ــه اعاله مع الفوائ الي
التالي لتبلغكم باالنذار وبعكسه فسوف تتخذ االجراءات القانونية الالزمة 
ــور وذلك بوضع  ــة الفقره(١) من القانون اِّـذك ــا الحكام اِّـادة الخامس وفق
ــارة الحجز التنفيذي على اموالكم اِّـنقولة وغري اِّـنقولة استحصاال ِّـبلغ  اش

الدين اِّـرتتب بذمتكم وقد اعذر من انذر.مع التقدير.

اِّـوظف اِّـخول صالحية تطبيق القانون

مصرف الرافدين
شعبة التنفيذ وبيع العقارات اِّـرهونة

اُّـ/اِّـدين:ضياء ميثم قاسم
عنوانه/  الكاظمية م٤٣٠ز٦٩ د٨

اُّـ/الكفيل: اركان عالء عبد الحسني
عنوانه/ الكاظمية م٤٢١ز٥٨ د٢٨

م/انذار
بالنظر لعدم قيامك بتسديد مبلغ الدين اِّـرتتب بذمتك بالتكافل والتضامن 
مع الكفيل اعاله وعن ( القرض) اِّـمنوح لك والبالغ(٧,٥٠٠,٠٠٠) دينار 
ــبعة ماليني وخمسمائة الف دينار ال غري) عدا الفوائد واِّـصاريف  ( فقط س
ــتنادا اُّـ اِّـادة الثالثة من قانون تحصيل  واِّـلزمني بدفعه اُّـ مصرفنا واس
ــنة ١٩٧٧ وللصالحية اِّـمنوحة لنا بموجب  الديون الحكومية رقم ٥٦ لس
ــار  ــديد مبلغ الدين اِّـش اِّـادة الثانية من القانون اعاله ننذركم بموجب تس
ــارا من اليوم  ــرة ايام اعتب ــد اِّـرتتبة عليه خالل عش ــه اعاله مع الفوائ الي
التالي لتبلغكم باالنذار وبعكسه فسوف تتخذ االجراءات القانونية الالزمة 
ــور وذلك بوضع  ــة الفقره(١) من القانون اِّـذك ــا الحكام اِّـادة الخامس وفق
ــارة الحجز التنفيذي على اموالكم اِّـنقولة وغري اِّـنقولة استحصاال ِّـبلغ  اش

الدين اِّـرتتب بذمتكم وقد اعذر من انذر.مع التقدير.

اِّـوظف اِّـخول صالحية تطبيق القانون

مصرف الرافدين
شعبة التنفيذ وبيع العقارات اِّـرهونة

اُّـ/اِّـدين: قاسم كاظم جواد
عنوانه/  الكاظمية م٤١١ز٥٦ د١٨
اُّـ/الكفيل: حسني حميد مجيد حداد

عنوانه/ الكاظمية م٤٢٧ز٥٨ د٣
م/انذار

بالنظر لعدم قيامك بتسديد مبلغ الدين اِّـرتتب بذمتك بالتكافل والتضامن 
مع الكفيل اعاله وعن ( القرض) اِّـمنوح لك والبالغ(٧,٥٠٠,٠٠٠) دينار 
ــبعة ماليني وخمسمائة الف دينار ال غري) عدا الفوائد واِّـصاريف  ( فقط س
ــتنادا اُّـ اِّـادة الثالثة من قانون تحصيل  واِّـلزمني بدفعه اُّـ مصرفنا واس
ــنة ١٩٧٧ وللصالحية اِّـمنوحة لنا بموجب  الديون الحكومية رقم ٥٦ لس
ــار  ــديد مبلغ الدين اِّـش اِّـادة الثانية من القانون اعاله ننذركم بموجب تس
ــارا من اليوم  ــرة ايام اعتب ــد اِّـرتتبة عليه خالل عش ــه اعاله مع الفوائ الي
التالي لتبلغكم باالنذار وبعكسه فسوف تتخذ االجراءات القانونية الالزمة 
ــور وذلك بوضع  ــة الفقره(١) من القانون اِّـذك ــا الحكام اِّـادة الخامس وفق
ــارة الحجز التنفيذي على اموالكم اِّـنقولة وغري اِّـنقولة استحصاال ِّـبلغ  اش

الدين اِّـرتتب بذمتكم وقد اعذر من انذر.مع التقدير.

اِّـوظف اِّـخول صالحية تطبيق القانون

مصرف الرافدين
شعبة التنفيذ وبيع العقارات اِّـرهونة
اُّـ/اِّـدين:عباس تركي عبد الزهرة

عنوانه/  الكاظمية م٤٥٠ز٥٤ د١١
اُّـ/الكفيل: زهري جبار مهدي

عنوانه/ الكاظمية م٤١٩ز٢٥ د٨
م/انذار

بالنظر لعدم قيامك بتسديد مبلغ الدين اِّـرتتب بذمتك بالتكافل والتضامن 
مع الكفيل اعاله وعن ( القرض) اِّـمنوح لك والبالغ(٧,٥٠٠,٠٠٠) دينار 
ــبعة ماليني وخمسمائة الف دينار ال غري) عدا الفوائد واِّـصاريف  ( فقط س
ــتنادا اُّـ اِّـادة الثالثة من قانون تحصيل  واِّـلزمني بدفعه اُّـ مصرفنا واس
ــنة ١٩٧٧ وللصالحية اِّـمنوحة لنا بموجب  الديون الحكومية رقم ٥٦ لس
ــار  ــديد مبلغ الدين اِّـش اِّـادة الثانية من القانون اعاله ننذركم بموجب تس
ــارا من اليوم  ــرة ايام اعتب ــد اِّـرتتبة عليه خالل عش ــه اعاله مع الفوائ الي
التالي لتبلغكم باالنذار وبعكسه فسوف تتخذ االجراءات القانونية الالزمة 
ــور وذلك بوضع  ــة الفقره(١) من القانون اِّـذك ــا الحكام اِّـادة الخامس وفق
ــارة الحجز التنفيذي على اموالكم اِّـنقولة وغري اِّـنقولة استحصاال ِّـبلغ  اش

الدين اِّـرتتب بذمتكم وقد اعذر من انذر.مع التقدير.

اِّـوظف اِّـخول صالحية تطبيق القانون

اُّـ / السادة اصحاب الشركات
م/ (اعالن اِّـناقصة ١٢/تجهيز/٢٠١٩/مخزنية/تقنية الحفر) للمرة الثانية 

ــم عطاءاتهم لتجهيز  ــني وذوي الخربة لتقدي ــي العطاءات اِّـؤهل ــرتيات اِّـحلية) بدعوة مقدم ــم اِّـش ــركة الحفر العراقية/ الهيئة التجارية- قس ــر (ش يس
ــات اِّـدرجة َّـ اصل الطلبية  ومن منشأ امريكي (USA) مع تقديم شهادة منشأ مصدقة  ــب اِّـواصفات و الكميات والقياس (pressure gauge) حس
ــركة َّـ البصرة\  ــواد واصلة اُّـ مخازن الش ــلي  واِّـ ــرة لكل مقياس موضح فيها الرقم التسلس ــهادة معاي ــهادة فحص مصنعي تتضمن ش ــة مع ش اصولي

الربجسية بفرتة تجهيز (٦٠) يوما تبدأ من تاريخ توقيع العقد.
ا) مع مالحظة ما يأتي:

ــرتيات اِّـحلية/ شعبة عقود التجهيز  ــم اِّـش ١. على مقدمي العطاء اِّـؤهلني والراغبني َّـ الحصول على معلومات اضافية االتصال (الهيئة التجارية/ قس
اِّـحلي الطابق االرضي َّـ مقر شركة الحفر العراقية َّـ البصرة- الربجسية) خالل ايام واوقات الدوام الرسمي.

٢. متطلبات التأهيل اِّـطلوبة: (هوية غرفة التجارة الصنف الرابع النافذة لسنة ٢٠١٩ مع كافة اوراق تأسيس الشركة.
ــرتيات اِّـحلية/ شعبة عقود التجهيز  ــم اِّـش ــراء وثائق العطاء بعد تقديم طلب تحريري اُّـ الهيئة التجارية/ قس ٣. بامكان مقدمي العطاءات اِّـهتمني ش

اِّـحلي وبعد دفع قيمة البيع للوثائق غري مسرتد والبالغة (١٠٠,٠٠٠) مائة  الف دينار.
ــية- لجنة فتح العطاءات االوُّـ) َّـ اِّـوعد اِّـحدد (تغلق اِّـناقصة  ــركة الحفر العراقية- البصرة- الربجس ــليم العطاءات اُّـ العنوان االتي (ش ٤. يتم تس
الساعة الثانية عشرة من يوم االثنني ٢٠١٩/١١/١٨ وَّـ حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية يكون يوم الدوام التالي للعطلة موعدا للغلق ويكون 
ــاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم  ــيتم فتح العط ــوف تهمل وس ــد فتح العطاءات بنفس اليوم اِّـحدد لغلق اِّـناقصة) العطاءات اِّـتأخرة س موع
ــاعة الثانية عشرة ظهرا من يوم  ــية) َّـ الزمان والتاريخ (الس ــركة/ لجنة فتح العطاءات /البصرة  / الربجس الراغبني بالحضور َّـ العنوان االتي (مقر الش

االثنني ٢٠١٩/١١/١٨  ) 
٥. اخر موعد لبيع مستندات اِّـناقصة يوم الخميس اِّـصادف ٢٠١٩/١١/١٤.

٦. يتحمل من ترسو عليه اِّـناقصة اجور نشر االعالن.
ــرة  ــارات يجب ان تقدم قبل عش ــاركني االثنني ٢٠١٩/١١/٤ وَّـ حالة وجود اي استفس ــارات اِّـش ٧. يتم انعقاد اِّـؤتمر الخاص باالجابة على استفس

ايام من تاريخ غلق اِّـناقصة اعاله.
٨.الكلفة التخمينية االجمالية للمناقصة: (١٤٠,٠٠٠,٠٠٠)مائة واربعون مليون دينار عراقي.

٩. مدة نفاذ العطاءات (٩٠ تسعون يوما) من تاريخ غلق اِّـناقصة.
ــار عراقي بموجب صك مصدق او خطاب ضمان او  ــاء بدفع تأمينات اولية قدرها(٤,٢٠٠,٠٠٠)  اربعة ماليني ومائتي الف  دين ــدم العط ــوم مق ١٠. يق
ــوف يهمل اي عطاء لم ترفق به التأمينات  ــفتجة صادرة من مصرف معتمد َّـ العراق على ان يكون نافذا ِّـدة ٢٨ يوما من انتهاء مدة نفاذ العطاء وس س

االولية.
١١. يتم التقديم على اِّـناقصة من قبل اِّـجهز او اِّـدير اِّـفوض للشركة او احد اِّـؤسسني للشركة او الوكيل القانوني وبموجب وكالة معتمدة وتقديم ما 

يثبت ذلك اُّـ القسم اِّـعني بيع مستندات اِّـناقصة. 
١٢.  َّـ حالة الشركات االجنبية الراغبة باالشرتاك باِّـناقصة تقديم اوراق تسجيلها َّـ العراق مصادق عليها من الجهات اِّـختصة .

١٣- َّـ حالة عدم التزام مقدم العطاء بما تتطلبه الوثيقة القياسية وبكافة اقسامها فانه سيتم استبعاده.
WWW.IDC.gov.iq ١. اِّـوقع االلكرتوني للشركة:ـ

contracts.south@idc.gov.iq الربيد االلكرتوني للهيأة التجارية:ـ
ع.  اِّـدير العام 
رئيس مجلس االدارة
٢٠١٩/١٠/٢١
مدير الهيأة التجارية 
عبد العزيز جبار كاظم



املطر هبة اهللا الذي يحيي بها األرض بعد موتها، وحيث يهطل املطر 
ــال في محكم كتابه املبني  ــبحانه وتعالى ق توجد احلياة، ألن اهللا س
}. وهناك آيات قرآنية كثيرة وأحاديث  يٍّ ءٍ حَ ــيْ لَّ شَ َاءِ كُ نَ املْ لْنَا مِ عَ {وَجَ
نبوية عديدة تبني أهمية املطر وكيف نبتهل إلى اهللا تعالى في صالة 

استسقاء عندما ينحبس املطر..
ــائل  ــتخدمت الوس ــى أن الكثير من الدول قد اس ــير إل وال بد أن نش
ــاليب املتقدمة خلزن مياه األمطار واالستفادة منها في جوانب  واألس
احلياة اخملتلفة وخاصة الزراعة، إال عندنا في العراق، حيث ما يؤسف 
ــؤولية  ــماوية ال يتم التعامل معها بروح املس ــه أن هذه الثروة الس ل

واالستفادة القصوى منها.
ــنوات األخيرة شحاً في املياه  وملا كان وطننا العراق قد عانى في الس
ــام دول املنبع  ــبب قي ــة إلينا من منابع نهري دجلة والفرات بس اآلتي
العمالقة  السدود  بإنشاء 
ــاه فضالً عن عدم  خلزن املي
ــقوط األمطار لعدد من  س
ــة، لكن  ــنوات املاضي الس
ــى  وتعال ــبحانه  س اهللا 
ــعى كل الذين  أفشل مس
والتعطيش  األذى  ــدون  يري
بحق هذا الشعب، فجادت 
ــت أمطار  ــماء وهطل الس
ــان  ودي ــألت  فامت ــدراراً  م
ــاراً  ــداول وأنه ــالت ج وس
وأنهارنا  ــدودنا  وامتألت س

وحتى أهوارنا في اجلنوب.
ولكن يبقى السؤال: هل أعددنا املشاريع املائية العمالقة كالسدود 
ــروة املائية  ــدول األخرى أم إن هذه الث ــاه مثلما تفعل ال ــات املي وخزان
ــب،  ــج العربي كالعادة؟.. وليس هذا فحس ــذ طريقها إلى اخللي تأخ
ــرى لم تعر هذا املوضوع األهمية التي  ــل حتى أمانة بغداد هي األخ ب
يستحقها حيث تختلط مياه األمطار مبياه الصرف الصحي بشكل 
ــرض أن تخزن  ــات كان يفت ــارتنا كمي ــى خلس ــعر باألس يجعلك تش

بطرائق وأساليب علمية مدروسة جيداً..
ــوارد املائية وكل اجلهات  ــا فإننا نطالب أمانة بغداد ووزارة امل ومن هن
ــراءات العملية ألجل  ــاذ التحوطات والقيام باإلج ذات العالقة باتخ
ــماء، ونعتقد أن أي تهاون أو  ــتفادة من كل قطرة تهبها لنا الس االس
متاهل في هذا املوضوع يلحق خسارة بنا ال تعوض كشعب وكوطن. 
ــكراً على نعمائه، فهو سبحانه وتعالى الرؤوف  وفي اخلتام نقول ش
ــعادة  ــعبه باخلير والس ــاده وأن مين اهللا على العراق وش ــم بعب الرحي

والبركة واالستقرار الدائم إن شاء اهللا.
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أو  يصوِّب  أن  يريد  من  لكل  مكفول  الرَّد  حق  إن    

ح معلومة وردت في خبر أو مقال ويعتقد أن  يصحِّ

فيها جتنيا او مغالطة إذا رغب في ذلك، وإن ديدننا 

هو احترام الرأي والرأي اآلخر.

„zzzzzÁÊfih

(السنة الرابعة عشرة) العدد (٣٢٨٨) - األحد - ٢٧ - تشرين األول - ٢٠١٩

@7mbÿÌâb◊

ــانية رائعة، تلك  ــارة إلى حالة حضارية وإنس في البدء ال بد من اإلش
ــوات األمنية واجليش  ــاط وأفراد من الق ــواء بقيام ضب التي متثلت س
ــى املتظاهرين أو  ــالم العراقية والورود عل ــع املاء واألع ــي بتوزي العراق
توسط جموعهم في حالة من الزهو تعكس حقيقة أن أبناء القوات 
ــعب، وهذا ما حصل أمس األول  ــور الوطن وحماة الش األمنية هم س

في محافظة البصرة وغيرها من احملافظات..
يوم اجلمعة اخلامس والعشرين من الشهر احلالي كانت بغداد وتسع 
محافظات عراقية على موعد مسبق مع تظاهرات شعبية سلمية 
ــكن وفرص العمل هذه  ــب خاللها املتظاهرون ليس باخلبز والس طال
ــية املتعثرة والعقيمة  ــار العملية السياس املرة، بل بتصحيح مس
ــع الفاقد  ــن من الواق ــذ هذا الوط ــة تنق ــات جذري ــاداة بإصالح واملن
ــية التي بنيت أصالً  ــم واللون والرائحة، ألن العملية السياس للطع
على أسس هشة كاحملاصصة احلزبية واقتسام املغامن واملكاسب لم 
تنتج لنا سوى دولة دكاكني وليس دولة مواطنة وقوانني ومؤسسات 

ليعيش العراقي حتت أفيائها باخلير واالستقرار والتقدم واالزدهار..
إن احلال الذي وصل إليه العراقيون من تردٍ معيشي وغياب للخدمات 
ــيوع احملسوبية واملنسوبية والفساد ليس  وضياع وهدر للثروات وش
وليد اللحظة، بل هو نتاج تراكم سنوات طوال من الفشل احلكومي 
ــبه بكرة الثلج املتدحرجة من قمة اجلبل إلى  املتواصل الذي كان أش
ــي هي عليه اآلن.. وتعال يا  ــفح والتي كبرت فصارت باحلجم الت الس

بويه حلها...
ــية  ــن أطراف العملية السياس ــأ أن يتنصل أي طرف م ــن اخلط إن م
ــا آلت إليه األوضاع االقتصادية  ــؤولية عندما يتعلق األمر مب عن املس
ــالد.. وإن من  ــة واخلدمية في الب ــة والصحية والتعليمي واالجتماعي
ــأ ألن االعتراف باخلطأ  ــاف أن يعترف الكل باخلط ــجاعة واإلنص الش

فضيلة.
لقد مرت (١٦) سنة على قيام النظام الدميقراطي اجلديد في العراق، 
ــيرة الوالءات  ــا ظلت أس ــية هذه أنه ــة املنظومة السياس ــن عل لك
ــخصية والنفعية وإبعاد الطاقات والكفاءات املقتدرة  احلزبية والش
عن سوح العمل، وما يؤسف أكثر أن كل احلكومات التي مرت كانت 
ــعب  ــكو من عدم قدرتها على العطاء وإجناز ما ميكن إجنازه للش تش
ر  ــياء جتعله يشعر بأنه ينتمي لوطن تسخّ املتطلع بلهفة لرؤية أش
فيه الثروة خلدمته، لكن ال أحد من املسؤولني في هذه احلكومات قد 
ــفنا ويصارحنا عمن يعرقلون مسيرته ويتعمدون  خرج إلينا ليكاش

وضع العصي في عجلتها.
ــارع امللتهب حالياً حد  لقد كان حرياً برئيس احلكومة أن يتجه للش
ــتلب  ــب املقدس ليبنيّ له بالتفاصيل اململة اجلهات التي تس الغض
ــه املتظاهرون الذين  ــه على حتقيق ما يصبو إلي ــه وتقوّض قدرات إرادت
ــرات منهم األرواح الطاهرة ونزفوا الدماء الغزيرة ليقولوا  بذل العش

للحكومة إنهم يتظاهرون لنيل مطالب مشروعة..
ــلوب التنظير  ــارع العراقي ومغادرة أس ــراءة متأنية للش املطلوب ق
والتسويف واملماطلة والشروع فوراً بسلسلة إجراءات قانونية وثورة 
ــتوى  ــة وخطط تنموية تلبي مطالب العراقيني وترتقي إلى مس إداري
ــر  التحديات وليكن العراق في حدقات العيون.. وكفى اهللا العراق ش

الفوضى وحماه من الضياع، إنه سميع مجيب.
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عبد الزهرة البياتي*

* رئيس التحرير التنفيذي

وجع يومي

ــا  أحب ــان،  حبيب ــرق  افت
ــة،  بعضهما من أيام املدرس
ــتهما  دراس ــا  أنهي أن  ــد  بع
ــد ٦٣  ــا بع ــة، والتقي الثانوي
ــا  ــد ليتزوج ــن جدي ــنة م س
ــي العمر. ــم تقدمهما ف رغ
وتفيد USA Today بأن أنيت 
ــان وبوب هارفي، تعرفا  كااله
ــي  ــام ١٩٥٥ ف ــا ع ببعضهم
ــة التي كانا يدرسان  املدرس
ــي «في  ــول هارف ــا. ويق فيه
ذلك اليوم أغرمت بها ١٠٠٪ 
العطلة  ــالل  ولكن خ فورا». 

ــة بدأت أنيت تلتقي  الصيفي
شابا آخر تزوجته فيما بعد. 
ــد تعرف بفتاة  أما هارفي فق
ــا بعد  ــا أيض ــرى وتزوجه أخ
ــة.  حفل التخرج في املدرس
ــاالت  االتص ــت  انقطع ــم  ث
ــان متاماً.  ــي وكااله بني هارف
ــام ٢٠١٧ توفيت زوجة  في ع
ــا  إصابته ــة  نتيج ــي  هارف
ــر  ــا تذك ــرطان، حينه بالس
كاالهان، حبيبته في املدرسة 
وبدأ يبحث عنها في شبكة 

اإلنترنت حتى وجدها.
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متابعة / البينة اجلديدة

نطالب أمانة بغداد 
ووزارة اِّـوارد اِّـائية وكل 

الجهات ذات العالقة 
باتخاذ التحوطات والقيام 
باإلجراءات العملية ألجل 
االستفادة من كل قطرة 

تهبها لنا السماء 
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صباح الشيخلي*

بال مجاملة

*عضو نقابة الصحفيني العراقيني


