
عقد مجلس النواب جلسته امس 
ــيد  ــه الس ــني بحضور رئيس االثن
محمد احللبوسي و(٢٢٢) نائباً من 
ــاً اي بغياب (١٠٧)  ــل (٣٢٩) نائب اص
نواب «شاردين» السباب مجهولة 
ــة قرارات  ــذ اجمللس حزم ــد اتخ وق
ــجاعة اثلجت صدور العراقيني  ش
ــن القرارات  ــون باملزيد م وهم يأمل
ــوت البرملان على  ــرى حيث ص االخ
ــة  ــس االقضي ــل مجال ــاء عم انه
ــات  احملافظ ــس  ــي ومجال والنواح
ــازات محتجزي  ــة والغاء امتي كاف
ــدل واجلمع بني  ــاء املثيرة للج رفح
ــت القرارات  ــك تضمن ــني كذل راتب
ــات  ومخصص ــازات  امتي ــاء  الغ
ــوزراء وكبار  ــالث وال ــات الث الرئاس
املسؤولني الذين حتولوا منذ العام 
(٢٠٠٣) وحلد اآلن الى طبقة مترفة 
ــحوق كذلك  خالفاً للشعب املس
ــكيل جلنة  ــت على تش مت التصوي

لتعديل الدستور خالل (٤) اشهر.
ــرى قال نائب  ــي التطورات االخ وف

ــعبي  ــد الش رئيس هيئة احلش
ــد  ــو مهدي املهندس ان احلش اب
ــيتدخل  يراقب االحداث وانه س
ــب لكن زعيم  في الوقت املناس
ــدري رد عليه بالقول  التيار الص
في تغريدة له: ان سالح احلشد 
الشعبي يجب ان يبقى موجهاً 
ــا حذر  ــعب كم لداعش ال للش
ــة العراقية من  ــدر احلكوم الص
محاولة زج احلشد الشعبي في 
ــعب. وقال في  ــدام مع الش الص
ــر مخاطباً  ــه عبر تويت تغريدة ل
ــد: ال تناصروا الفاسد وال  احلش
تقمعوا الشعب وال متكنوا غير 
ــن رقاب  ــم م ــني منك املنضبط
الشعب ودمائه. مشدداً على ان 
اجليش العراقي والقوات االمنية 
هي الوحيدة املعنية بأخذ زمام 
االمور في الدفاع عن الشعب ال 

عن الفاسد.
ــرات  التظاه ــد  صعي ــى  عل ــا  ام
ــعت دائرتها  ــعبية فقد اتس الش
وذلك بانضمام الطلبة واالكادمييني 
اضافة الى منظمات اجملتمع املدني 

االخرى.
وقد تظاهر الطلبة امس في بغداد 
ــة  والديواني ــارة  والعم ــف  والنج
ــهدت كلية  ــة وبابل وش والناصري
ــداد اعتصامات طالبية  دجلة ببغ

وسط اجراءات امنية مشددة.

ــيد  وقال زعيم التيار الصدري الس
ــم بعض  ــه رغ ــدر ان ــدى الص مقت
ــرات لكنها  ــات في التظاه اخلروق
ــي حني اكد  ــدين ف اخافت الفاس
نائب عن سائرون ان خيارنا املقبل 

قد يكون اقوى من االعتصام.

ــظ كربالء  ــن محاف ــت اعل في وق
حظر التجوال في املدينة وشهدت 
ــوب  واجلن ــط  الوس ــات  محافظ
ــتمرار  ــط اس ــبياً وس ــدوءاً نس ه
ــلمية ليومها  ــات الس االحتجاج

الرابع.

ــي كرمي  ــد السياس ــني اك ــي ح ف
ــد املهدي لم يتمكن  النوري ان عب
من امتصاص غضب الشارع وانه 
ــع املتظاهرين.  ــوة م ــل بقس تعام
ــي تغريدة  ــدر الزاملي ف ــال حي وق
ــس اجلمهورية  ــه يطالب رئي له ان
ــذ  بأخ ــح  صال ــم  بره ــيد  الس
ــعب  الش ــة  ــل بحماي الكام دوره 
الدستورية  واستخدام صالحياته 

اليجاد احلل اجلذري املنشود.
ــارت  ــة املربد قد اش ــت وكال وكان
ــال  ــة من ــزل النائب ــرق من ــى ح ال
ــلماوي في بابل في حني اكد  املس
ــؤي  ل ــف  النج ــظ  ــب محاف مكت
ــود اوامر بفض  ــري عدم وج الياس
ــي احملافظة وان وضع  التظاهرات ف
ــينية  ــتني احلس املقدس العتبتني 
ــالء طبيعي  ــي كرب ــية ف والعباس
ــيابية وقال املتحدث  ويسير بانس
ــة االرهاب  ــاز مكافح ــم جه بأس
ــا نعمل حالياً  ــاح النعمان انن صب
ــجن  ــني مطار بغداد وس ــى تأم عل

الناصرية.

تتمة ص٣

A_aábΩ@NNâbnç¸a@ıaâÎ@aÏ–nÅaÎ@êä®a@·Ëibïa@NNêb‰€a@÷Ï‘yÎ@¥”ÏzéΩa@Â«@ bœÜ€bi@b‰çÎ˙â@ÊÏ«�ÜñÌ@aÏ„b◊@laÏ„@Zfidém@@

�aÜÀ@˘âaÏ�€a@|‰fl@÷˝üg@ZıaâãÏ€a@è‹©@Ú„bflcÎ@äÿé»€aÎ@Ô„ÜΩa@ÂÌÜ«b‘nΩa@kmaÎâ@…ÌãÏm@Êb‰‹»Ì@ÂÌÜœaä€aÎ@ÜÓëä€a@bœäñfl

äËëa@H4I@fi˝Å@âÏnçÜ€a@›ÌÜ»n€@Ú‰¶@›ÓÿímÎ@¥€Î˚éΩa@âbj◊Î@ıaâãÏ€aÎ@t˝r€a@pbçbˆä€a@pbññ´Î@paãbÓnfla@ıbÃ€a
k»í‹€@¸@ì«aÜ€@�bËuÏfl@Û‘jÌ@Êa@kØ@Üíßa@Ä˝ç@ZÖäÌ@âÜñ€aÎ@NNkçb‰Ωa@o”Ï€a@ø@›ÅÜnÓçÎ@taÜy¸a@k”aäÌ@Üíßa@ZêÜ‰ËΩa@ÜËfl@Ïia

¥jmaâ@¥i@…‡¶aÎ@ıbzœâ@åvn™@paãbÓnfla@ıbÃ€aÎ@pbƒœb0a@è€b©Î@ÔyaÏ‰€aÎ@ÚÓö”¸a@è€b©@›‡«@ıbË„a

A_ ÏflÜ‹€@›ÓéΩa@ÊbÅÜ€aÎ@Ôüb�ΩaÎ@Ôßa@òbïä€a@Âfl@ �Êb‰üa@7œÏni@oz¨Î@Êbüäé€a@ÚÌÎÖa@7œÏm@ø@ÚflÏÿßa@o‹íœ@aábΩ@ZÊÏ€déÌ@Ûôäfl

ÂÌäÁbƒn‡‹€@�b‡«Ö@·◊b0a@‚bfla@…œa6€a@Â«@ b‰nfl˝€@bÁıbö«a@Ï«Üm@¥flb0a@Úib‘„Î@Úñïb0a@’œÎ@kïb‰Ωa@…ÌãÏm@‚Ü»i@Ôö‘m@\ÚÌÖb§¸a^

( ٢٠) صفحة ــــ السعر ٥٠٠ دينار NO.3290 .              29 . OCT . 2019TUEالثالثاءالسنة الرابعة عشرة العدد (٣٢٩٠ )               ٢٩ / ١٠ / ٢٠١٩ جريدة يومية سياسية مستقلة عامة تصدر عن مؤسسة البينة الجديدة 

3
2

3
البرلمان يعقد جلسته برئاسة الحلبوسي وحضور (222) نائباً والباقي ”شاردين“ ويصوت على حزمة قرارات شجاعة تثلج الصدور

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 / البينة اجلديدة
ــكري  ــيد والرافدين، عن توزيع رواتب املتقاعدين املدني والعس أعلن مصرفا الرش
ــرين الثاني. وذكر املكتب االعالمي ملصرف الرشيد انه مت صرف رواتب  ــهر تش لش
ــار  ــذ بطاقة نخيل.من جانبه، أش ــتالمها من مناف ــن، وبإمكانهم اس املتقاعدي
ــهر  ــكري لش ــرف الرافدين، إلى أنه مت صرف رواتب املتقاعدين املدني والعس مص
ــرف، أن بإمكان  ــع االلكتروني.وأضاف املص ــق أدوات الدف ــرين الثاني عن طري تش
ــكري تسلم رواتبهم الشهرية من اي مكان يتواجدون  املتقاعدين املدني والعس
فيه.على صعيد آخر أعلنت األمانة العامة جمللس الوزراء، امس االثنني، تزويد وزارة 
ــمولني بتوزيع  ــماء املش ــؤون االجتماعية في جميع احملافظات بأس العمل والش
ــن العمل غدا األربعاء   ــار إلى منح الطوارئ للعاطلني ع ــع األراضي، فيما أش قط
ــد ، إن غرفة املتابعة في األمانة العامة  ــم األمانة حيدر مجي .وقال املتحدث باس
ــس الوزراء،  ــرارات الصادرة من مجل ــة تنفيذ الق ــكلة ملتابع ــس الوزراء، املش جملل

تواصل لقاءاتها مبمثلي الوزارات.                             تتمة ص٣

َّـ الهدف

ــلمية  ــة تظاهرات س ــة ترغب برؤي ــأن احلكوم ــر ب ــد ينك ال اح
وعفوية شريطة أال تتخللها احداث عنف دموية او اعتداء على 
ــلمية  ــكات العامة واخلاصة وان كون بقاء التظاهرات س املمتل
ــيمكن احلكومة من التحرر من اغالل االحزاب التي كبلتها  س
ــة ثانياً من اصدار  ــة اوالً وميكن احلكوم ــنوات املاضي طيلة الس
ــية وثالثاً هو  ــل السياس ــة دون تدخل الكت ــا االصالحي حزمه

حفظ ارواح الناس وهي مهمة مقدسة التعلو فوقها مهمة.
ــلمية من شأنها  والنقطة الرابعة هي ان هذه التظاهرات الس
ــراع بفتح جميع ملفات الفساد  الضغط على احلكومة لالس

التي تتعلق بهدر املال العام.
ــأن  ب ــير  نش ان  ــى  والننس
ــي  الت ــة  احلالي ــة  احلكوم
يرأسها السيد رئيس الوزراء 
ــد املهدي قد مضى  عادل عب
ــنمها  ــد على تس ــام واح ع
ــلطة وليس مبقدورها ان  الس
حتقق كل شيء دفعة واحدة 
ــك  الميتل ــدي  امله ــد  عب ألن 
ــبب ان  ــحرية بس ــا س عص
ــابقة  اخطاء احلكومات الس
ــداً  ج ــرة  كبي ــا  وتراكماته

ــن احلرية كيما  ــت ومزيد م ــاج ملزيد من الوق ــي انه يحت مايعن
يستطيع جتاوزها.

ــل على كل االحزاب  ــعب فإن من حقه ان يزع ــا زعل الش واذا م
ــية منذ  ــي العملية السياس ــذة ف ــية الناف ــوى السياس والق
ــي باحلكومات والوزراء  ــام (٢٠٠٣) وحلد اآلن ألنها هي من تأت الع

واملسؤولني املقيدين المالءاتها وأوامرها.
املطلوب وقفة تأمل حكيمة الستجالء املوقف واالهم من ذلك 
ــعبه..  ــتقرار العراق ووحدته وحقن دماء ش هو احلفاظ على اس
ــا ان تختاروا  ــية: ام ــوى السياس ــول لكل الق ــام نق ــي اخلت وف

مصاحلكم او مصلحة العراق والت ساعة مندم.

* رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

@Ú–”Î@lÏ‹�fl
Ú‡Óÿy@›fldm

 اذا ما زعل الشعب فإن 
من حقه ان يزعل على كل 
االحزاب والقوى السياسية 
النافذة َّـ العملية 
السياسية منذ العام (٢٠٠٣)

عبد الوهاب جبار
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القوات االمنية واِّـتظاهرون يتقاسمون رغيف الخبز رغم األلم 

بغداد / 
ــاء األعلى، امس االثنني،   ردّ مجلس القض
ــوزراء  ــس مجلس ال ــات رئي ــى تصريح عل
ــا أكد ان  ــادي، وفيم ــدر العب ــابق حي الس

ــتقالً،  ــيبقى مس القضاء كان وال يزال وس
خاطب العبادي بالقول دفاعك عن وزرائك 
السابقني بسبب استقدامهم عن جرائم 
الفساد يؤكد الشكوك بانك كنت شريكا 

لهم في جرائمهم.
ــم اجمللس عبد الستار  وقال املتحدث باس
البيرقدار ، إن املركز اإلعالمي اطلع على ما 
نشره رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي 

ــس القضاء  ــة مجل بخصوص دعوة رئاس
إلى احلفاظ على استقالل القضاء.

تتمة ص٣

مصارحة غير مسبوقة.. فليطلع شعبنا بعد سقوط اوراق التوت .. القضاء لـ «العبادي»:
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بغداد / 
ــن احلزب  ــات ع ــس احملافظ ــاء مجال ــن أعض أعل
ــتقاالتهم  ــيوعي العراقي، امس االثنني، اس الش
ــتجابة ملطالب اجلماهير وإرادة  من مناصبهم اس
ــني، معتبرين أن التغيير اجلذري بات ضرورة  الناخب

ملحة.

ــم، وعضو  وقال عضو مجلس بغداد فرحان قاس
مجلس املثنى غازي اخلطيب، وعضو مجلس بابل 
ــهيد  ــي، وعضو مجلس ذي قار ش ــل الربيع عقي
ــرة جمعة الزيني،   الغالبي، وعضو مجلس البص
«نتابع بقلق واهتمام كبيرين ما يجري في عراقنا 
ــة، وإنه ملما يدمى  ــز وفي محافظاتنا الغالي العزي

القلب أن يسقط هذا العدد الكبير من الشهداء 
ــلميني املطالبني  ــني الس ــن املنتفض واجلرحى م
ــاء نظام احملاصصة  ــروعة، وبإنه بحقوقهم املش
ــني مرحلة جديدة في حياة بلدنا  والفساد وتدش

مبحافظاته كافة.

·Ëjïb‰fl@Âfl@·Ëm¸b‘nça@ÊÏ‰‹»Ì@pbƒœb0a@è€b©@ıbö«c@CÊÏÓ«ÏÓí€aD

بغداد / 
ــس الوزراء  وجه رئيس مجل
ــدي، جميع  ــادل عبد امله ع
الدولة مبمارسة  مؤسسات 
الدوام بشكل منتظم.ونقل 
ــن  ــمي، ع ــون الرس التلفزي
العام  القائد  باسم  الناطق 
ــواء  ــلحة الل ــوات املس للق
ــرمي خلف  ــد الك ــن عب الرك
قوله، إن رئيس الوزراء عادل 

ــر بتوجيه  ــدي أم ــد امله عب
ــر  ــات ودوائ ــع مؤسس جمي
ــة واجلامعات واملدارس  الدول
الرسمي  الدوام  الى ممارسة 

بشكل منتظم.
ونقل خلف، عن عبد املهدي 
ــرض  ــة حت ــه، إن أي جه قول
ــاب للدوام  ــدم الذه على ع
ــبة  محاس ــب  ستحاس

شديدة.

@Ú€ÎÜ€a@pbéç˚fl@…Ó∫@ÈuÏÌ@ÜËΩa@Üj«
·ƒn‰fl@›ÿíi@‚aÎÜ€a@Úçâb‡∂

بغداد / 
رد النائب السابق حيدر املال، امس االثنني، 
ــى قرار صدور مذكرة قبض بحقه.وقال  عل
ــى موقع التواصل  ــال، في تغريدة له عل امل
االجتماعي تويتر: استغرب صدور مذكرة 
ــت  ــاء تلفزيوني... لس ــبب لق ــض بس قب
ــن  ــب املتظاهري ــم مطال ــن دع ــدي م وح
ــذي قتلهم.وأضاف  ــتنكر القناص ال واس
ــة تكميم األفواه انحراف كبير   ان سياس
في مسيرة العملية السياسية.وأصدرت 
ــة، امس، مذكرة  محكمة حتقيق الرصاف
ــابق، حيدر املال،  ــق النائب الس قبض بح

بتهمة التحريض على التظاهر.

@’°@új”@Òä◊àfl
ÖäÌ@7Å¸aÎ@NN@˝Ωa

بغداد / 
ــائرون عن  ــي حتالف س ــان ف ــن نائب أعل
ــي وهيفاء  ــيوعي رائد فهم ــزب الش احل
ــن البرملان.وقال  ــتقالتهما م االمني، اس
النائبان في مؤمتر صحفي ، إنه تتصاعد 
يوماً بعد آخر انتفاضة شعبنا العراقي 
من اجل التغيير اجلذري واالنتقال ببلدنا 
إلى وضع جديد يفتح أمامه آفاق التطور 
ــاة الكرمية  ــر البنائه احلي ــدم ويوف والتق

املستقرة اآلمنة.
ــردي  ت ــة  مواجه ــي  وف ــه  أن ــا  وأضاف
ــتفحلة  واالزمة املس العامة  ــاع  االوض
ــية  ــات واالوضاع املعيش ــوء اخلدم وس
ــة والفقر، انتفض  ــب البطال وتزايد نس

ــبابه على وجه اخلصوص  ــعبنا وش ش
ــني حقهم  ــذا الواقع وممارس رافضني ه
ــتجابة  االس ــن  م ــدال  وب ــتوري،  الدس
ملطالبهم املشروعة، أغرقت االنتفاضة 
ــرات الشهداء وآالف  بالدم وسقط عش

املصابني.
ــب  ــن النائ ــة أعل ــد ذي صل ــى صعي عل
ــتقالته  ــن تقدمي اس ــي ، ع ــه الدفاع ط
ــواب في دورته  ــة مجلس الن من عضوي
ــعب.وقال  الرابعة، مقدما اعتذاره للش
ــلها  ــتقالته التي ارس الدفاعي في اس
الى رئاسة مجلس النواب ، وكان النائب 
ــة النصر قد  ــم التميمي من قائم مزاح

اعلن استقالته في وقت سابق .

@�aâaàn«aÎ@ âbí€a@köÃ€@Úibvnça
ÊbΩ5€a@Âfl@laÏ„@HTI@Ú€b‘nça@NNk»í‹€

بغداد / 
ــيد  ــار احلكمة الوطني، الس ــاد رئيس تي أش
ــاز اخملابرات العراقي  عمار احلكيم، بدور جه
ــات أدت الى مقتل  ــدمي معلوم ــي دوره بتق ف
ــة أبو بكر  ــش االرهابي ــات داع ــم عصاب زعي
البغدادي في عملية أمنية نفذتها الواليات 
ــمال غرب  املتحدة االمريكية مبدينة أدلب ش

سوريا.

وقال السيد عمار احلكيم : لقد اثبت جهاز 
ــه ورصانته  ــي البطل قدرت ــرات العراق اخملاب
ــه في تتبع  ــتثمر خبرته ومهارت ــا اس حينم
ــش اجملرم ابو بكر  ــر ارهابيي عصابة داع كبي
ــخيص مكان  ــاهم في تش ــدادي ليس البغ
ــة ادت الى  ــة قاصم ــه وتوجيه ضرب اختبائ

هالكه ووأد اكذوبة خرافته املزعومة.

@ojqc@paäibÇΩa@ãbËu@Z@·Óÿßa
ÖaÜÃj€a@›n‘fl@ø@ÈmâbËflÎ@ÈmâÜ”

ــة صعبة عن  ــر ومحن ــر مبنعطف خطي ــالد مت ــون والب ــاءل العراقي يتس
ــم صالح منذ بدء  ــتور) بره ــر اختفاء رئيس اجلمهورية ( حامي الدس س
ــبع  ــتثناء لقاءات بروتوكولية ال تش ــعبية وحلد االن باس التظاهرات الش
ــعب فالتاريخ  ــط الش وال تغني من جوع .. غادر قصرك ياريس وانزل وس

يسجل .

_Ú«b∫bÌ@¥œ@NNN@èÌä€a

@èÓˆâ@Û‹«@èfla@‚ÏÌ@Èné‹u@ø@ÊbΩ5€a@pÏï
N@Èˆbö«aÎ@Èjˆb„Î@Öb§¸a@ÚflÜ®a@è‹©
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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 
ــيد مقتدى  ــار الصدري الس ــا زعيم التي دع
ــعبي إلى عدم مناصرة  الصدر، احلشد الش
الفساد في احلكومة، وفيما خاطب احلشد 
بالقول انكم حماة الشعب وأمثولتهم في 
اجلهاد، أكد أن سالح احلشد ما زال موجهاً 
ــعب. وقال  ــد الش ــن يكون ض ــش ول لـداع
ــيئاً  ــدر «اليوم بدأت تتضافر اجلهود ش الص
ــد من امور  ــل إزاحة ما فُس ــيئاً من إج فش

ــعب، فمن املظاهرات الى االعتصامات  الش
ــات اخلاصة ثم الى العامة منها  ثم االضراب
ــح قريب على  ــر اهللا وفت ــذا، وهذا نص وهك
ــض اخلروقات  ــا كان فيهم من بع ــم مم الرغ
التي ما كنا نتمناها». وأضاف أن «املظاهرات 
ــدين، لذا حتاول احلكومة زج  اخافت الفاس
دام مع الشعب..  ــعبي في الصِ احلشد الش
وحاشاه فسالحه ما زال موجهاً ل داعش ولن 
ــعب ويبقى اجليش العراقي  يكون ضد الش

والقوات االمنية هي الوحيدة املعنية بأخذ 
ــعب ال عن  ــام األمور في الدفاع عن الش زم
ــد». وأوضح الصدر «يا أيها اجملاهدون  الفاس
ــمعتكم عندي  ــعبي س ــد الش ــي احلش ف
ــد وال  أهم من وجودكم.. فال تناصروا الفاس
تقمعوا الشعب وال متكنوا غير املنضبطني 
ــعب ودمائهم.. فمن  ــاب الش منكم من رق
ــعب وامثولتهم  املفروض انكم حماة الش

في اجلهاد والعدل».

بغداد / البينة الجديدة
ــلحة،  ــم القائد العام للقوات املس ــد املتحدث باس أك
اللواء عبد الكرمي خلف، امس االثنني، صدور أمر بفصل 
ــة أخرج  ــد كلية ومدير مدرس ــس أي جامعة وعمي رئي
الطلبة بالتظاهرات يوم امس، مبينا ان عمليات تدقيق 
ــات  ــتجري على الغياب واحلضور في جميع مؤسس س
ــح صحفي، ان احلكومة  ــة. وذكر خلف، في تصري الدول
ــوا  ــن حرض ــؤولني الذي ــدالء للمس ــني ب ــتقوم بتعي س
ــددت اجلامعات  ــا أن جهات ه ــرات، مبين ــى التظاه عل
ــرات. كما  ــراج طلبتها للتظاه ــدارس، من أجل إخ وامل
ــتجري على الغياب واحلضور  أكد ان عمليات تدقيق س
ــى ان العقوبات  ــات الدولة، الفتا إل ــي جميع مؤسس ف
ــرعي  ــتفرض على من يتخلف عن الدوام دون عذر ش س
قد تصل الى الفصل من الوظيفة. واضاف ان محرضي 
ــات على التظاهر  ــدراس وطلبة اجلامع ــال في امل االطف
والعصيان ستتم احالتهم على احملاكم. وأوضح خلف، 
ــار  ــدت برامجها لتحويل مس ــاك فضائيات جن ان هن
التظاهرات الى العنف. وتابع قائال نحن مع التظاهرات 
لكن ال نعرف من يقودها للتفاوض معهم، مؤكدا قيام 
السلطات باعتقال ٦٩ شخصا قاموا بالتخريب وحرق 
املباني.وأشار إلى انه احلنا عدد من الضباط والعناصر 
ــم بعض املتظاهرين  ــكرية ملواجهته للمحاكم العس
ــوزراء يقر  ــس ال ــول إن رئي ــم بالق ــاص احلي.وخت بالرص
ــكل  بتقصير الدولة في توفير اخلدمات، وهو يعمل بش

جاد إليجاد احللول.

بغداد / البينة الجديدة
ــلف  ــني، عن صرف دفعة جديدة من س ــرف الرافدين، امس االثن ــن مص أعل
ــه قام بصرف  ــد. وقال املصرف، إن ــر من ١٤٠٠ متقاع ــف وضعفني ألكث ضع
ــلفة ضعف وضعفني ألكثر من ١٤٠٠ من للمتقاعدين  وجبة جديدة من س
ــع االلكتروني. وأضاف أن صرف  ــكريني عن طريق أدوات الدف املدنيني والعس
ــاله  ــم إبالغ املتقاعد عبر إرس ــق بصمة الزبون ث ــلفة مت عن طري تلك الس
ــتكمل كافة  ــد أن اس ــلفة وذلك بع ــه الس ــة تخطره مبنح ــالة نصي رس
اإلجراءات القانونية ملنحه إياها وصرفها عن طريق أدوات الدفع االلكتروني 
ــر خالل  والتي متت تعبئة الرصيد املالي اليها. يذكر أن مصرف الرافدين باش

الفترة املاضية مبنح سلف للمتقاعدين وفق آليات وضوابط معينة.

وكاالت / البينة الجديدة
ــوق  حلق ــا  العلي ــة  املفوضي ــت  أعلن
ــان في العراق، حصيلة ضحايا  االنس
ــراق  ــي الع ــعبية ف ــرات الش التظاه
األول  ــرين  تش  ٢٥-٢٧ ــن  م ــرة  للفت
ــر بيان للمفوضية، راقبت  اجلاري. وذك
ــان  ــوق االنس ــا حلق ــة العلي املفوضي
التظاهرات اجلارية في بغداد وعدد من 
ــالل فرقها الرصدية  احملافظات من خ
ــار في أماكن  ــدت ليال ونه التي تواج
ــت إلصابات، وفي  وتعرض التظاهرات 
ــه املفوضية  ــد في ــذي تؤك ــت ال الوق
ــراي والتعبير والتظاهر  ــى حرية ال عل
ــتور  الدس ــا  كفله ــي  الت ــلمي  الس
ــوق  ــاص باحلق ــد اخل ــي والعه العراق
ــرت  ــد اش ــية فق ــة والسياس املدني

املالحظات التالية:
١- استخدام القوات االمنية الغازات 
ــاخنة  ــوع واملياه الس ــيلة للدم املس
ــل الصوتية والهراوات لتفريق  والقناب
التي  ــات  ــاء املصادم اثن ــن  املتظاهري
ــي  ــة ف ــوات االمني ــني الق ــت ب حصل
بغداد وعدد من احملافظات اثناء دخول 

املنطقة اخلضراء وأبنية احملافظات.
ــن  ــن املتظاهري ــد م ــرض العدي ٢- تع
ــى إصابات بلغت  ــوات االمنية ال والق
ــبب  عددها {٣٦٥٤} حالة أغلبها بس
ــادر  غ ــوع  للدم ــيلة  املس ــازات  الغ

اغلبهم املستشفيات.
٣- فرض حظر التجوال في احملافظات 

ــرات وتعطل  التظاه ــهدت  ــي ش الت
ــة  ــح االقتصادي ــن املصال ــد م العدي
ــل  التنق ــة  وصعوب ــني  للمواطن
ــن العيادات  ــد م ــق العدي ــا وغل فيه
والصيدليات مما ولد زخما كبيرا على 

املستشفيات.
ــى اعتصامات  ــول التظاهرات ال ٤- حت
في العديد من احملافظات ومت تفريقها 
ــة  ــوات االمني ــل الق ــن قب ــوة م بالق
الغازات املسيلة للدموع  باستخدام 
ــي محافظات  ــة ف ــل الصوتي والقناب

بغداد وميسان والبصرة وذي قار.
ــة  بحمل ــة  االمني ــوات  الق ــام  قي  -٥
ــات  البصرة،  ــي محافظ ــاالت ف اعتق
ذي قار، بابل حيث بلغ عدد املعتقلني 
ــم  منه  (١٢٣) ــراح  س ــق  اطل  (١٥٨)
ــبب  ــال وكان س ــي (٣٥) معتق واملتبق
ــات)  ــض االعتصام ــو (ف ــال ه االعتق
ــار و(٣)  ــة البصرة وذي ق ــي محافظ ف
ــبب قيامهم  ــي بابل بس معتقلني ف

بحرق دور املواطنني.
٦- تقييد حرية عمل القنوات اإلعالمية 
ــل قناة  ــرض مراس ــني وتع والصحفي
ــومرية الى إصابة خطرة و(٣) من  الس
ــني في التلفزيون األملاني وقناة  العامل
العراقية واعتقال مراسل قناة الديار 
ــني العامل وإطالق سراحه بعد  حس

يومني من االعتقال.
ــة  ــهداء (٧٤) حال ــداد الش ــغ اع ٧- بل
ــاري نتيجة  ــب اصابتهم بطلق ن اغل

ــن وحماية  ــات بني املتظاهري املصادم
املقرات احلزبية عند محاولة الدخول 
ــاالت االختناق  ــى ح ــا اضافة ال اليه

بسبب الغازات املسيلة للدموع.
ــاق االضرار في (٩٠) مبنى  ٨- حرق وإحل
ــة  ــرات حزبي ــا ومق ــا وخاص حكومي
ــن ارادوا حرف  ــراد الذي ــن بعض األف م

التظاهرات عن مسارها السلمي.
ــول حاالت  ــرت املفوضية حص ٩- اش
نهب وسرقة حملتويات وممتلكات عائدة 
لدور الدولة ومؤسساتها واملمتلكات 

اخلاصة.
ــة  صعوب ــة  املفوضي ــرت  اش  -١٠
ــعاف الى أماكن  وصول سيارات اإلس
ــل املصابني واضطرار  التظاهرات لنق
ــيارات  املتظاهرين لنقل املصابني بس
ــا ادى الى صعوبة الوصول  التكتك مم

ــورة على  ــفيات واخلط ــى املستش ال
ــير الزخم  ــع تأش ــني م ــاة املصاب حي
ــفيات الصحية  الكبير على املستش
ــات التي تقدم  ــرة والعالج وقلة األس

للمصابني.
١١- اشرت املفوضية مشاركة العديد 
ــات واجلامعات  ــن النقابات واملنظم م

واملدارس في التظاهرات.
ــدور القوات  ــة ب ــيد املفوضي ١٢- تش
ــتباك  ــق معايير االش ــة بتطبي االمني
ــلحة وحماية  اآلمن وعدم حمل األس
املتظاهرين والتواجد معهم في داخل 
التظاهرات واالعتصامات وتقدمي الورود 
لهم في العديد من احملافظات وتشيد 
ــي احلفاظ  ــدور املتظاهرين ف ــا ب ايض
على سلمية التظاهرات والتعاون مع 
ــم الكبير في  ــة ودوره ــوات االمني الق

حماية املمتلكات العامة واخلاصة.
١٣- املفوضية تلقت بالغات وشكاوى 
ــن  املتظاهري ــض  بع ــن  م  (٦٤) ــدد  ع
ــتقوم باكمال  ــة وس ــوات االمني والق
ــة  املفوضي ــون  قان ــق  وف ــراءات  اإلج
وإحالتها الى االدعاء العام ومحكمة 

حقوق االنسان.
ــة  احلكوم ــة  املفوضي ــو  تدع  -١٤
ــب  مطال ــذ  تنفي ــى  ال ــة  العراقي
املتظاهرين املشروعة والتي تعزز واقع 

حق االنسان وكفالته.
وزارة  ــاع  امتن ــة  املفوضي ــني  تب  -١٥
ــر  ودوائ ــفيات  واملستش ــة  الصح
الصحة في بغداد وعدد من احملافظات 
ــاءات  ــة باإلحص ــد املفوضي ــن تزوي ع
ــمية لعدد االصابات والشهداء  الرس
والذي يعد مخالفة لقانون املفوضية 

بالرقم (٥٣) لسنة (٢٠٠٨) املعدل.
ــة الوزارات  ــو املفوضية كاف ١٦- تدع
واملؤسسات ووزارة الصحة والداخلية 
ــة وتزويدها  ــرق املفوضي ــهيل ف لتس
ــمية  ــات الرس ــات والبيان باإلحصائي
ــمية  ــة إيرادها في التقارير الرس بغي
ــول  ــة ح ــتصدرها املفوضي ــي س الت

رصدها للتظاهرا.
ــة  احلكوم ــة  املفوضي ــو  تدع  -١٧
ــكات  ــة املمتل ــى حماي ال ــة  العراقي
العامة واخلاصة واملتظاهرين الى عدم 
السماح ملن يريد حرف املظاهرات عن 

سلميتها ومطالبها املشروعة.

ÎápÊŸ;Ñ]e|^
نفي .. نفى مكتب رئيس احلكومة اللبنانية امس 
ــن «اعتراف  ــه جريدة «األخبار» ع ــني، ما أوردت االثن
ــة بتلقي متويل  ــة لبناني ــوات تلفزيوني ــاء قن رؤس
سعودي وإماراتي لتغطية احلراك الشعبي». ونفى 
ــرته  ــعد احلريري ما نش ــوزراء س ــب رئيس ال مكت
ــاء بأن رئيس مجلس إدارة  جريدة «األخبار»، واالدع
ــر اعترف أمام  ــيد بيار ضاه ــة «LBCI» الس محط
الرئيس احلريري بأنه تلقى أمواال من السعودية واإلمارات مع زميليه 

السيدين حتسني خياط (قناة اجلديد).
نجاح .. ألقى الفروف كلمة في اجتماع اجمللس العلمي التابع لوزارة 
ــعني مليالد  ــبة الذكرى التس اخلارجية، وذلك مبناس
ــي برمياكوف. ــي الراحل يفغين رجل الدولة الروس

ولفت الفروف إلى أن «قراءات برمياكوف» التي جترى 
كل عام ويهتم بها الكثيرون من الروس واألوساط 
ــيا وخارجها  ــية داخل روس العلمية والدبلوماس
ــوف أمام  ــال لبرمياك ــرار نصب متث ــن ق ــف ع وكش

ساحة مبنى وزارة اخلارجية وسط موسكو.

ــكرية  ــرطة العس ــتكملت الش اســتكمال .. اس
ــية بالتعاون مع حرس احلدود السوري امس  الروس
االثنني، متابعة انسحاب وحدات حماية الشعب 
ــورية التركية  ــة إلى ٣٠ كم عن احلدود الس الكردي
ــس املركز  ــاء. وأعلن رئي ــوم الثالث ــاء الي حتى مس
ــيرغي رومانينكو،  ــي للمصاحلة اجلنرال س الروس
ــية  ــكرية الروس ــرطة العس ــحب الش مهلة س
ــلحتها ملسافة ٣٠ كم عن  ــعب» الكردية وأس وحدات «حماية الش

احلدود السورية التركية.
ــع الطرقات  ــس االثنني لقط ــي لبنان ام ــاد احملتجون ف مخــاوف .. ع
ــط  ــية في مختلف املناطق اللبنانية، وس الرئيس
ــالد لليوم الثاني  ــل الب دعوات لإلضراب العام وش
ــة الوطنية  ــادت الوكال ــي. وأف ــى التوال ــر عل عش
ــاه بيروت مقطوع،  ــأن طريق اجلنوب باجت لإلعالم ب
ــالل عملية كر وفر  ــقوط ٣ جرحى خ الفتة إلى س
ــد حاجز األولي  ــني واجليش اللبناني عن بني احملتج

على مدخل مدينة صيدا جنوب لبنان.

ــوم امس االول  ــوري، ي وصــول .. وصل اجليش الس
األحد، إلى احلدود بني سوريا وتركيا في ريف مدينة 
رأس العني مبحافظة احلسكة شمال شرق البالد، 
ــني القوات  ــتباكات عنيفة ب ــاء عن اش ــط أنب وس
ــانا»  ــورية واجليش التركي. وأفادت وكالة «س الس
ــش وصلت  ــوات اجلي ــأن ق ــمية، ب ــورية الرس الس
ــي ريف رأس العني  ــورية التركية ف إلى احلدود الس
ــرات القرى والبلدات، وصوال إلى  ــمالي الشرقي بعد دخول عش الش

قرية الكسرى وتل ذياب زركان.
ــا تبقى من  ــيتم التخلص مم ــن البيت األبيض أنه س تخلــص .. أعل
ــم «داعش»،  ــدادي، زعيم تنظي ــة أبي بكر البغ جث
الذي أعلنت واشنطن عن مقتله األحد، بـ»طريقة 
مناسبة». وجاء هذا التصريح على لسان مستشار 
الرئيس األمريكي لألمن القومي، روبرت أوبراين. ولم 
يذكر أوبراين ما إذا كانت واشنطن تعتزم دفن جثة 
البغدادي. واكتفى بالقول إنه سيتم التخلص من 

جثة اإلرهابي رقم واحد.. بطريقة مناسبة».

بغداد / البينة الجديدة 
ــق اول الركن طالب  ــاب الفري ــاز مكافحة االره ــد رئيس جه أك
ــداد يأتي  ــي العاصمة بغ ــار عنصار اجلهاز ف ــغاتي، أن انتش ش
ــار الى أن ادارة امن  ــة املواطنني واألهداف احليوية، فيما اش حلماي
ــات االمنية اخملتصة  ــن مهام وزارة الداخلية واجله التظاهرات م
ــار قوات جهاز مكافحة  ــغاتي إن انتش باالمن الداخلي. وقال ش
ــداد يأتي  ــة في العاصمة بغ ــوات االمنية العراقي ــاب والق االره
ــة للدولة  ــداف احليوي ــتقرار واأله ــن املواطنني واالس ــة ام حلماي
ــة االرهاب  ــي جهاز مكافح ــغاتي، إننا ف ــاف ش ــة. وأض العراقي
ــان للمواطنني من قبل قوات جهاز  ــائل اطمئن أردنا ان نبعث رس
ــرت في املناطق  ــوات االمنية التي انتش ــة االرهاب والق مكافح
ــتمارس قطعاتنا نفس األدوار  ــة في بغداد واحملافظات وس احليوي
ــية في حماية امن املواطن الذي يعتبر شريك أساسي  االساس
في االدارة االمنية وسنستمر في حماية األهداف االستراتيجية 
ــيادية للدولة في بغداد واحملافظات.وأكد شغاتي،  واحليوية والس
ــبكات االرهابية  ــر اخليوط والش ــاز هي تدمي ــؤولية اجله أن مس
ــف وهذا ما  ــع التطرّف العني ــادات االرهابية ومن ــة القي ومتابع
ــوع التظاهر وادارة  ــدى ١٣ عاما، اما موض ــاه عليه على م عملن
ــام وزارة الداخلية واجلهات االمنية  ــن التظاهرات فهو من مه ام
ــارك مع  اخملتصة باالمن الداخلي، وجهاز مكافحة االرهاب يتش
ــتقرار في كل محافظات  ــزة االمنية في ادارة االمن واالس األجه
ــة  ــة االرهاب مؤسس ــاز مكافح ــغاتي، أن جه ــني ش العراق.وب
ــت عام ٢٠٠٧ على الوطنية واملهنية، وإننا  وطنية احتادية تأسس
ــال االرهاب املتعددة  ــى مواجهة اجي ــا خالل الـ ١٣ عاما عل دأبن
ــم القاعدة االرهابي وتنظيم كيان داعش االرهابي  كهزمية تنظي
ــة ادارة االمن  ــي في عملي ــريك أساس وكان املواطن العراقي ش
ــتقرار  ــتقرار ولهذا نعمل صفا واحدا معهم من اجل اس واالس

االمن في البالد للوصول الى عراق آمن مستقر.

كتب محرر الشؤون اِّـحلية
في ظل احلراك الشعبي املتنامي في الشارع العراقي للمطالبة 
ــتورية املشروعة للشعب بودها «البينة اجلديدة»  باحلقوق الدس
ــيما في املقدمة منهم الذين  ــأل كل السادة النواب الس أن تس
كانوا يصدعون رؤوسنا ليل نهار بالدفاع عن املسحوقني وحقوق 
ــهد؟!  ــاس.. أين انتم اليوم بالضبط؟ وملاذا اختفيتم من املش الن
ــعب ان يتخلى عن  ــؤولية متثيل الش ــل يجوز ملن يتصدر مس وه
ــة؟! نقول لهذا النفر من النواب: لقد  دوره بهذه الطريقة اخملجل
ــل وان حبل الكذب  ــم بالكام ــوت وتعريت ــقطت كل اوراق الت س
عي انه ميثل الشعب فعليه ان ينزل  قصير.. قصير جداً وان من يدّ
ــاحة التحرير ليطلق صرخته وبخالف ذلك فإن املطلوب  الى س
ــل النعامة.. لقد  ــكم بالتراب كما تفع ــون رؤوس منكم ان تدس
اصابكم اخلرس حقاً يا من كنتم تثرثرون ليل نهار على شاشات 
التلفاز وفي وسائل االعالم ونصيحتنا لكل من تخلى عن شرف 

املسؤولية ان يبقى في الصفوف اخللفية.

;]fiàÂÙÑ;\Ê¡ �Åê;g\Ê›;Uÿ_âh;>;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;?
<Z€·;flÁ^;II;ã]fi’\;–ÊŒt;fl¡;ƒ]…Å’]d

بغداد / البينة الجديدة
قضت احملكمة االحتادية، امس االثنني، بعدم خضوع توزيع املناصب 
ــم احملكمة اياس الساموك  وفق قرار احملاصصة.وقال املتحدث باس
ــة االحتادية قضت بعدم خضوع توزيع املناصب وفق قرار  ان احملكم
ــية باملطالبة  احملاصصة. واضاف ان قيام القوائم والكتل السياس
ــات اخلاصة في  ــة الهيئات والدرج ــب وكالء الوزارات ورئاس مبناص
ــند له من الدستور.وتابع ان  ــتحقاقها ال س اجهزة الدولة وفق اس
ــير خالف ما نص عليه الدستور قد خلق ما يدعى باحملاصصة  الس
ــية في توزيع املناصب وما جنم عن ذلك من سلبيات اثرت  السياس

في مسارات الدولة وفي غير الصالح العام.

بغداد / البينة الجديدة 
نفت محافظة بغداد، امس االثنني، ما مت تداولها عن إصدار قائمة 
ــبب سماحهم خلروج الطلبة  باعفاء عدد من ادارات املدارس بس
واملشاركة في التظاهرات. وأوضحت احملافظة أن ”احملافظ محمد 
ــن مدارس العاصمة»، مؤكدة  ــر العطا جتول امس في عدد م جاب
ــراء او اعداد قوائم  ــدم اتخاذ احملافظ اي اج ــه ع في الوقت نفس
ــاق مديري تربية  ــدارس وان األمر يقع ضمن نط ــاء ادارات امل باعف
ــب البيان، إلى ”بذل املزيد من اجلهود  بغداد“. ودعا العطا، بحس
ــا ان ”اي تعطيل  ــي“، مبين ــع التربوي والتعليم ــاء بالواق لالرتق
ــلبا على العملية التربوية واملسيرة التعليمية  ــينعكس س س
ــواء في  ــقف زمني س ــالب لكونهم ملتزمني بتوقيتات وس للط

إعطاء احملاضرات او االمتحانات الشفوية والتحريرية“.
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ــراءات  ــص آخر اإلج ــه فيما يخ ــاف، أن وأض
ــؤون  والش ــل  العم وزارة  ــت  قام ــذة،  املتخ
ــات،  احملافظ ــة  كاف ــد  بتزوي ــة،  االجتماعي
ــمولني بتوزيع قطع األراضي،  ــماء املش بأس
ــتطلق منح الطوارئ غدا األربعاء  ، وأن  وس
سبب التأخير في إطالقها، يعود إلى عملية 
ــني ظهور آالف  ــة البيانات، حيث تب مقاطع
ــماء من املتقدمني، من فئات املوظفني  األس

ــمولني  أو املش ــكريني،  والعس واملتقاعدين 
باألساس بشبكة الرعاية االجتماعية.

ــيب ١٥٠ موظفاً  ــى تنس ــد، إل ــت مجي ولف
ــل في  ــادن، للعم ــة واملع ــن وزارة الصناع م
ــرض العمل  ــجيل العقاري، لغ ــرة التس دائ
ــي وتوزيعها،  ــع األراض ــرز قط ــن فرق ف ضم
للفئات املستهدفة بقرارات مجلس الوزراء 

املتعلقة بتوزيع قطع األراضي السكنية.

بغداد / البينة اجلديدة 
افاد مصدر برملاني، امس االثنني، بأن مجلس النواب خاطب 
رئاسة الوزراء بغية حضور رئيس الوزراء عادل عبد املهدي أو 
من ينوب عنه للبرملان.وقال املصدر ، إن البرملان خاطب رئاسة 
الوزراء بغية حضور رئيس الوزراء او من ينوب عنه الى البرملان 
خالل الساعات املقبلة لتقدمي ما لدى احلكومة من اجراءات 
مت املضي بها او سيتم تطبيقها تلبية ملطالب املتظاهرين.
االثنني،  امس  من،  سابق  وقت  في  النواب  مجلس  وعقد 
وتشهد  احللبوسي.  محمد  برئاسة  االستثنائية  جلسة 
بغداد ومحافظات اخرى منذ يوم اجلمعة (٢٥ تشرين االول 
٢٠١٩)، تظاهرات عدة للمطالبة بتحسني اخلدمات وتوفير 
فرص العمل فضالً عن املطالبة باالصالح، تصاعدت وتيرتها 
مما اسفر عن مقتل واصابة املئات بني صفوف املتظاهرين، 

فضالً عن القوات االمنية.

بغداد / البينة اجلديدة 
ــد املكصوصي، امس االثنني، وزارة  ــم عضو جلنة التربية النيابية رع هاج
التربية على خلفية معارضتها لتظاهرات واضراب الطلبة، متهما اياها 
ــركات الطالبية.وقال املكصوصي ،  ــاج“ موقف عدائي جتاه التح بـ“انته
ــروج الطلبة للتعبير عن  ــع ادارة املدارس من خ ــرار وزارة التربية مبن إن ”ق
ــا ان ”القانون  ــعب“، مبين ــواه ومصادرة حقوق الش ــم تكميم لالف ارائه
ــة دورهم في التعبير السلمي ومساندة  ــتور كفل للجميع ممارس والدس
ــعب العراقي  التظاهرات“.وأضاف أنه ”ال ضير في خروج كافة فئات الش
لوقف نزيف الدم ومايتعرض له من قمع وقتل على يد املتظاهرين“. ولفت 
ــف العدائي أمام مطالب  ــى أن ”وزارة التربية تنتهج املوق املكصوصي إل
ــعب احلقة في مصادرة حقوق الطلبة القانونية املشروعة بالوقوف  الش

مع املتظاهرين“.
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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 
اكد النائب عن حتالف الفتح حنني القدو, امس 
ــذ منحى خطيرا  ــني، أن االزمة بدأت تأخ االثن
ــة اجلامعات  ــد خروج طلب ــا خاصة بع وصعب
ــدو, ان ”خروج  ــال الق ــات واملدارس.وق والكلي
طلبة اجلامعات واملدارس التخاذ قرارات   عقد 

االزمة اكثر ورمبا سنواجه فوضى اذا لم تتخذ 
احلكومة والبرملان اجراءات وقرارات من شأنها 
ــارع“.واضاف ان ”مجلس النواب  ــة الش تهدئ
ــة وذلك  ــتداد االزم ــس في اش ــبب رئي هو س
ــة وكان االولى  عقد  ــن عقد اجللس بتأخره ع
ــارة االربعينية او  ــرة بعد الزي ــة مباش اجللس

حتى اثنائها لكان االمر اسهل“.وطالب القدو 
ــث نوابها للحضور  ــية بـ“ح الكتل السياس
ــة واتخاذ  ــواب لعقد جلس ــس الن ــى مجل ال
ــرارات واجراءات حتى وان كانت قرارات تدعو  ق

الى اقالة احلكومة “ .
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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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وكاالت / البينة اجلديدة  
ــاحنة  ــول ١٥٠ آلية وش ــان، عن دخ ــوري حلقوق اإلنس ــن املرصد الس اعل
ــار الى ان مطار  ــوريا من العراق، فيما اش تابعة للقوات األميركية الى س
ــال املرصد  ــرات أميركية.وق ــام حركة هبوط طائ ــهد منذ ٥ أي ــن يش صري
ــحبت  ــوات األمريكية عادت إلى قواعد كانت قد انس ــان له ان الق في بي
ــرق سورية، بعد قرار الرئيس  ــمال وشمال ش منها خالل األيام الفائتة ش
ــدي أمريكي ومعدات  ــد ترامب.واضاف ان أكثر من ٥٠٠ جن األمريكي دوالن
ــتية وصلت إلى قاعدة قسركي الواقعة على اتستراد  عسكرية ولوجس
ــة بني احلدود العراقية  ــل متر وتل بيدر، ضمن املنطقة الواصل ـــ m٤ بني ت ال
ــيرا الى  ــلي – حلب، وذلك على مدار األيام الثالث الفائتة، مش – القامش
ــرات أميركية وإفراغ  ــهد منذ ٥ أيام حركة هبوط طائ ــار صرين يش ان مط
ــكرية  ــتية وعس ــحن باإلضافة لوجود آليات ومعدات لوجس لطائرات ش
أميركية فيها.ونشر املرصد السوري صباح امس، دخول قافلتني   تابعتني 
للقوات األمريكية بعد منتصف ليل األحد – االثنني إلى األراضي السورية 
ــاحنة وعربة حتمل  ــد احلدودي، تضم أكثر من ٨٥ آلية وش ــر معبر الولي عب
ــتية، وترافقت عملية دخولها مع  ــكرية ولوجس على متنها معدات عس
ــى نحو ١٥٠ تعداد  ــماء املنطقة ليرتفع إل ــق مكثف لطائرات في س حتلي
ــاء أمس  ــات التي جرى إدخالها على ٤ مراحل منذ مس ــاحنات واآللي الش
ــاحنات  ــوري أنه رصد دخول عدد من الش ــر املرصد الس االثنني، حيث نش
التابعة لقوات التحالف الدولي، إضافة إلى مجموعة من سيارات الهامر 

األمريكية، على الطريق الدولي الرابط بني احلسكة والقامشلي.

ــة  ــتها برئاس ــد آخر عقدت احملكمة االحتادية العليا جلس على صعي
ــة وأصدرت  ــاة االعضاء كاف ــور القض ــت احملمود وحض ــي مدح القاض

احلكم أدناه:-
ــا وجد أن املدعي  ــن احملكمة االحتادية العلي ــدى التدقيق واملداولة م «ل
ــة املرافعة  ــن خالل جلس ــر دعواه م ــد حص ــه، وبع ــطة وكيلي وبواس
ــتورية الفقرة (٦) من  ــد طلب احلكم بعدم دس ــة ٢٠١٩/١٠/١٤ ق املؤرخ
ــنة ٢٠٠٨ الذي شرعه مجلس النواب  ــريعي رقم (٤٤) لس القرار التش
ــر في الوقائع العراقية  ــة في حينه ونش وصادق عليه مجلس الرئاس

بالعدد (٤١٠٢) الصادر في ٢٠٠٨/١٢/٢٤
ــل  ــم والكت ــب القوائ ــن مطالي ــه م ــق علي ــذ املتف ــا ((٦- تنفي ونصه
السياسية وفق استحقاقها في اجهزة الدولة ملناصب وكالء الوزارات 
ــاء الهيئات واملؤسسات والدرجات اخلاصة وعلى مجلس النواب  ورؤس

االسراع في املصادقة على الدرجات اخلاصة)).
ــرعته  وذهب املدعي في دعواه الى أن هذا النص موضوع الطعن قد ش
القوائم والكتل السياسية لنفسها لتنفرد وحدها باالستحواذ على 
ــب ومنها الدرجات اخلاصة في الدولة وحترّم مبوجبه على غيرها  املناص

لنيل هذه املناصب خالفاً للدستور .

ــحني الى مجلس النواب للتعيني  ــماء املرش  ذلك أن صالحية رفع اس
ــاً)  ــغال الدرجات اخلاصة حددتهما املادة (٦١/خامس في املناصب وإش

من الدستور وليس من بينها (القوائم والكتل السياسية).
ــواب بإصدار القرارات  ــي الى عدم اختصاص مجلس الن  وأضاف املدع

التشريعية ومنها القرار التشريعي موضوع الطعن.
ــريع القرار  ــد احملكمة االحتادية العليا أن قيام مجلس النواب بتش  وجت
التشريعي املرقم (٤٤) لسنة ٢٠٠٨ كان في ظل وجود (مجلس الرئاسة) 
ــذي انتهى دوره بعد انتهاء الدورة االولى جمللس النواب الالحقة لنفاذ  ال
ــنة ٢٠٠٥ رغم أن ذلك االختصاص ليس  ــتور جمهورية العراق لس دس
ــند من الدستور إال في املواضع التي نص الدستور عليها حصراً  له س
وليس من بينها اصدار قرارات تشريعية بديالً للقوانني ووفق السياقات 

التي رسمها الدستور إلصدار القوانني.
ــم الذي اصدرته  ــة االحتادية العليا في احلك ــذا ما قضت به احملكم وه
في الدعوى املرقمة (١٤٠/احتادية/٢٠١٨  والدعوى املوحدة معها املرقمة 

١٤١/احتادية/٢٠١٨) الصادر بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٢٣.
ــة العليا أن قيام  ــب آخر جتد احملكمة االحتادي ــذا من جانب، ومن جان ه
ــية باملطالبة مبناصب وكالء الوزارات ورئاسة  القوائم والكتل السياس
ــتحقاقها هو  ــة في اجهزة الدولة وفق اس ــات والدرجات اخلاص الهيئ

ــي إال عناوين  ــذه العناوين ما ه ــتور ألن ه ــند له من الدس ــر ال س اآلخ
ــتور في املادة (٦١/خامساً) منه اجلهات التي تتولى  وظيفية حدد الدس
ــيح من تراهم إلشغالها وفق االختصاص والكفاءة وهذه اجلهات  ترش
ــتور التي مر ذكرها,  ــاً) من الدس ورد ذكرها حصراً في املادة (٦١/خامس
ــية) وإن السير في خالف ما  وليس من بينها (القوائم والكتل السياس
ــتور عليه قد خلق ما يدعى بـــ (احملاصصة السياسية) في  نص الدس
ــلبيات أثرت في  توزيع املناصب التي ورد ذكرها وما جنم عن ذلك من س

مسارات الدولة وفي غير الصالح العام.
ــني العراقيني الذي نصت عليه  ــاواة ب اضافة الى مخالفتها ملبدأ املس
ــني العراقيني أمام  ــاواة ب ــتور والتي الزمت باملس ــن الدس ــادة (١٤) م امل
ــبب اجلنس او العرق او القومية او االصل او اللون  القانون دون متييز بس
او الدين او املذهب او املعتقد او الرأي او الوضع االقتصادي او أالجتماعي 
وخالفت الفقرة موضوع الطعن كذلك مبدأ تكافؤ الفرص الذي نصت 
ــت جلميع العراقيني أن ينالوا  ــتور والتي كفل عليه املادة (١٦) من الدس
ــاس الكفاءة  ــب وغيرها في الدولة على اس ــم في تولي املناص فرصه
ــف العامة وألزمت  ــغال الوظائ ــص وغيرها من متطلبات اش والتخص

املادة الدستورية املذكورة الدولة بكفالة تطبيق هذا املبدأ.
ــة العليا أن الفقرة موضوع  ــاء عليه فقد حتقق للمحكمة االحتادي وبن

ــتورية التي وردت في املواد أنفة الذكر  الطعن قد خالفت املبادئ الدس
ــريع  ــن تش ــتور س وهي مواد حاكمة لم جتوز املادة (٢/اوالً/ج) من الدس
ــرة (٦) من قرار مجلس  ــتورية الفق ــا، لذا قرر احلكم بعدم دس بخالفه
ــنة ٢٠٠٨ املنشور في الوقائع العراقية  النواب الصادر بالعدد (٤٤) لس
ــدد (٤١٠٢) في ٢٠٠٨/١٢/٢٤ وإلغاء العمل مبوجبها وحتميل املدعى  بالع
ــي املدعي  ــاب محاماة وكيل ــه املصاريف وأتع ــة لوظيفت ــه اضاف علي

ومقدارها مئة الف دينار.
ــعدي، امس  ــني العراقيني ضياء الس ــياق آخر دعا نقيب احملام وفي س
ــي جمهورية  ــوة جميع احملامني ف ــاء الى ١- دع ــني، جميع االعض االثن
ــم القضائية بكل  ــن الترافع امام جميع احملاك ــراق الى االمتناع ع الع
ــواء كان محامياً منتدباً  انواعها ودرجاتها وبأي صفة قانون كانت وس
ــاع عن الترافع ابتداء من صباح يوم االربعاء  او مختاراً. ٢. يكون االمتن
ــني املوافق ٤/  ــمي ليوم االثن ــة الدوام الرس ــى نهاي ٣٠/ ١٠/ ٢٠١٩ وحت
ــالزم على ضوء مدى  ــس النقابة القرار ال ــيتخذ مجل ١١/ ٢٠١٩. ٣- س
ــكلة من قبل  ــتجابة ملطالب املتظاهرين. ٤- اللجان والفرق املش االس
ــلميني  ــات االنتداب الغراض الدفاع عن املتظاهرين الس النقابة وهيئ
ــا يؤمن اطالق  ــتمر مبهامها ومب ــني واحملجوزين تس ــني واملوقوف املعتقل

سراحهم غير مشمولني باالمتناع. 
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بغداد / وكاالت / البينة اجلديدة

قال الرئيس برهم صالح، أن العراق لم يعد 
املتحدة  الواليات  على  االعتماد  من  متاكدا 
اندالع حرب  من  القلق  كحليف، معبرا عن 
تؤدي    قد  التي  وإيران،  املتحدة  الواليات  بني 

إلى كارثة على اجلميع.
وأكد صالح، في مقابلة مع أكسيوس بثتها 
حليف  املتحدة  الواليات  أن   HBO شبكة 
وال  األمر  هذا  استمرار  نريد   ... مهم وشريك 

نريد بالتأكيد استخدام أراضينا.

وخالل املقابلة التي أجريت قبل اسبوع من 
داعش  تنظيم  زعيم  مقتل  واشنطن  إعالن 
لم  أنه  إلى  صالح  أشار  البغدادي،  بكر  أبو 
على  االعتماد  إمكانية  من  متأكدا  يعد 
الواليات املتحدة كحليف، وقد يكون العراق 
دول  مع  عالقاته  في  التفكير  إلعادة  جاهزا 
ما  حسب  وروسيا،  إيران  ذلك  في  مبا  أخرى 

نشر املوقع.
وأشار صالح إلى أن العراق يثمن عالقته مع 
الواليات املتحدة التي متتد لـ ١٦ عاما، ولكن 

ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس  سياسات 
جتعل األمر صعبا.

صالح  إن  املقابلة  أجرى  الذي  املوقع  وقال 
أو  الضبط  إعادة  كلمات  استخدام  كرر 
العالقات  نهج  وصف  عند  التفكير  إعادة 
أن  يستبعد  لم  كما  األميركية،  العراقية 
يدفع انسحاب الواليات املتحدة من املنطقة 
إلى إعادة بناء العالقات بطريقة مغايرة مع 
من  لسنا  نحن  وذكر  وإيران،  روسيا  من  كل 
الذين يذهبون لألميركيني أو الروس ويقولون 

إذا كنت ال تفعل ذلك من أجلي سأذهب في 
االجتاه اآلخر. ولكننا نحتاج إلى التفكير في 
حصل  مما  مخاوفه  الرئيس  أولوياتنا.وأبدى 
األميركي  واالنسحاب  سوريا  شمال  في 
وحدهم،  األمر  ملواجهة  األكراد  ترك  وكيف 
األمر  هذا  به  يتسبب  أن  ميكن  عما  ناهيك 
من خطر بعودة تنظيم داعش إلى املنطقة، 
مترابط،  عالم  في  نعيش  أننا  إلى   مشيرا 
أمنك كما  يؤثر على  العراق  فما يحدث في 
علينا. األوسط  الشرق  في  سياساتك  تؤثر 

بها  مني  التي  العسكرية  الهزمية  أن  وزاد 
ولكنها  هام  انتصار  هي  داعش  تنظيم 
باخملاطر.كما  ومحفوفة  مكتملة  ليست 
حذر صالح من التطهير العرقي الذي لطاملا 
كانت تكلفته اإلنسانية خاصة على األكراد 

باهظة الثمن.
وأكدت الواليات املتحدة في أكثر من تصريح 
مع  االستراتيجية  العالقة  عمق  على 
بغداد، وحثت اجلميع على جتنب العنف في 

التظاهرات التي تشهدها البالد هذه األيام.
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البرلمان يعقد جلسته برئاسة الحلبوسي وحضور (222) نائباً والباقي ”شاردين“ ويصوت على حزمة قرارات شجاعة تثلج الصدور

مصارحة غير مسبوقة.. فليطلع شعبنا بعد سقوط اوراق التوت .. 
القضاء لـ «العبادي»:

وأضاف البيرقدار، نود ان نطمئنه وغيره ان القضاء 
ــتقالً ولن ينحاز لطرف  ــيبقى مس كان وال يزال وس
ــق القانون  ــازه إلى جانب تطبي ــد اخر وان انحي ض

فقط الن القانون فوق اجلميع.
ــول  أنت اول من  ــدار، العبادي بالق ــب البيرق وخاط
ــلطة  ــتجيب لرغبات الس يعلم ان القضاء ال يس
ــت  أن ــك  طلبات ــض  يرف كان  ــل  بدلي ــه  التنفيذي

ــتغالل  ــا كنتما حتاوالن اس ــك عندم ــر مكتب ومدي
ــك إلى  ــة وينبه ــا اخلاص ــا ألغراضكم منصبيكم
مراعاة استخدام املصطلحات التي تضعف الثقة 
ــك الوهمية  ــن حتقق أحالم ــا لم ول ــاء النه بالقض
بالعودة للمنصب الزائل إلى األبد، مبيناً أن دفاعك 
عن وزرائك السابقني بسبب استقدامهم من قبل 
ــاد يوكد الشكوك بانك  القضاء عن جرائم الفس

كنت شريكا لهم في جرائمهم.

تعليق «البينة اجلديدة»:
«البينة اجلديدة» في الوقت الذي تؤكد استقاللية 
ــرأة والطرح بحق  ــيد بهذه اجل ــاء فأنها تش القض
املسؤولني مهما كانت مناصبهم ومراكز نفوذهم 
ــوري الحالة  ــام بالتحرك الف ــب االدعاء الع وتطال
ــر مكتبه الى  ــادي ومدي ــم العب ــؤولني ومنه املس
ــتغالل مناصبهما الغراضهم  القضاء بتهمة اس

الشخصية.

بغداد / البينة اجلديدة
اتساقاً مع احلراك الشعبي الذي يشهده الشارع العراقي 
مجلس  اتخذها  التي  الشجاعة  القرارات  مع  وانسجاماً 
«البينة  فإن  امس  التشريعي» في جلسته  «البيت  النواب 
قرارات  واصدار  احلاصل  الزخم  الستثمار  تدعو  اجلديدة» 
ثورية ألنهاء حالة ازدواج اجلنسية ومنع املسؤولني كافة ممن 

يحملون جنسيتني من تبوأ أي منصب مهما كان مستواه 
واعتبار اجلنسية الوطنية هي االساس واملعيار في الوطنية 
واستبعاد كل مسؤول اليلتزم بهذا االمر وكفى لعباً وكفى 
او  العراق  لهذا  منتمني  عراقيني  تكونوا  ان  فإما  تسويفاً.. 

تكونوا منتمني لدول اخرى.

بغداد / البينة اجلديدة
االمراض  بشتى  مصابون  عراقيون  مرضى  تساءل 
وفي املقدمة منها حتديداً االمراض السرطانية عن 
اسباب فشل احلكومة في توفير االجهزة واالدوية 
والعالجات اخلاصة باالمراض التي تفتك باجساد 
احلكومة  جنحت  بينما  وصغاراً  كباراً  العراقيني 
بتوفير كميات هائلة من الرصاص احلي واملطاطي 
تستخدمه  باتت  والذي  للدموع  املسيل  والغاز 
ساحات  في  السلميني  املتظاهرين  ضد  بكثافة 

االعتصام.
العراقي  جتد  ان  حقاً  مفارقة  انها  املرضى  وقال 
االمراض  عالج  عن  بحثاً  العالم  دول  الى  يسافر 
ألن  طبية  فحوصات  على  للحصول  او  اخلبيثة 
العراق ليس فيه اجهزة طبية متخصصة بانواع 
احلكومية  اجهزته  بينما  السرطانات  من  معينة 
توفر كل ما حتتاجه اجهزتها االمنية من اسلحة 

واعتدة تستخدمها لقمع الشعب.
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كاريكاتير
4مداراتاآلراء ال تمثل سوى وجهات نظر أصحابها والجريدة غري مسؤولة عنها
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ــييد  ــن عقب انتهاء أثيوبيا من تش لك
وبناء السدود املائتني راحت تروج جلذب 
ــة الطامعة في  ــتثمارات األجنبي االس
املياه السيما تركيا والكيان الصهيوني 
ــات املتحدة  ــع الوالي ــرائيل وبالطب إس
ــا اآلن بإمكانها  ــة، وأن أثيوبي األميركي
ــروعات كبيرة احلجم لزيادة  إقامة مش
النسبة احملتجزة من مياه النيل وكانت 
منها إنشاء ما يعرف حاليا اليوم بسد 
النهضة. وبفضل سنوات حكم مبارك 
ونظامه السياسي املترهل والذي كان 
ــتداما عن  ــا مطلقا ومس ــا غياب غائب
ــهد األفريقي خصوصا، والعاملي  املش
ــم  ــه ومعظ ــه ونظام ــام ألن ــه ع بوج
ــه كانوا مغرمني  ــدنته وكهنت أفراد س
ــف الثروات والعقول في الداخل  بتجري
ــا لم  ــر، بل رمب ــذا اخلب ــرث له ــم يكت ل
ــو ونظامه األمني آنذاك  يلتفت إليه ه
ــار إلى هذا اخلبر  ــيما وأن الذي أش الس
ــع والرائع  ــري املات ــا املفكر املص وقته
ــود صاحب  ــى محم ــور مصطف الدكت
ــهر «العلم  ــازي األش ــج التلف البرنام

واإلميان» محذرا احلكومة املصرية وقت 
غيابها وغيبوبتها لهذه اإلجراءات في 
ــوان «عملية التفاف»، لكن  مقالة بعن
ــم وقتئذ كانت لديه  ألن النظام احلاك
ــاب الرأي  ــاه أصح ــية جت ثمة حساس
ــن أمثال  ــم أيضا م ــل والعل ــر ب والفك
مجدي يعقوب وفاروق الباز وأحمد زويل 
وغيرهم، احتجبوا اخلبر والكاتب أيضا 
ــم كانوا وقتها  عن بؤرة االهتمام ألنه
ــب  املنتخ ــتعدادات  باس ــغولني  مش
ــي نهائيات كأس األمم  املصري للعب ف
األفريقية في بوركينا فاسو في العام 
التالي رغم أن خيباتنا الرياضية ال تعد 
وال حتصى رياضيا.ولم يدرك مبارك الذي 
ــه غفلة البحث عن ثروات البالد  أصابت
والعباد أن هذه السدود استهدفت في 
ــروع توشكى  ــال مش املقام األول إفش
ــل بالفعل والذي بدا الرئيس  الذي فش

ــي إحياءه  املصري عبدالفتاح السيس
ــد أيضا،  ــة وصدق وحت ــن جديد بعزمي م
ــم تدرك حكومات  مبارك  املتعاقبة  ول
ــط والتنفيذ أن  ــن التخطي العاجزة ع
حربا مائية سوف تأتي في القريب، بل 
ولم يقرأ أحد من املستشارين واخلبراء 
مبؤسساته الضاربة في االنتشار تقرير 
هيئة األمم املتحدة عن الفقر املائي وأزمة 
املياه في الشرق األوسط الذي نشر في 
كافة الدول العربية مترجما عدا مصر 
احملروسة، وليتهم استعانوا بالعارفني 
ــم بإن كل آت قريب.  وقتها ليقولوا له
ــب أن تتجاهل كل احلكومات  وكم غري
ــا وهي  ــة تاريخي ــارك الطويل ــرة مب فت
ــيس الثاني  ــرة جلوس رمس نصف فت
على حكم مصر، رغبة ونوايا إسرائيل 
ــعى للتحكم  ــا تس ــي أنه ــة ف اخلبيث
ــة، وأن لديها أطماعا  ــاه املنطق في مي
ــكرية  مائية وأن احلرب التي بدأت عس
ــريعا إلى  ــد وأن تتحول س ــة الب وقتالي
ــاورات تتحكم  ــة ومن إلكتروني ــرب  ح
ــوال إلى  ــائعات والفنت، وص ــا الش فيه

ــة وضارية دون أن  معركة مائية شرس
تكون أحد عناصرها بل الظهير اخملفي 
الذي ال يظهر عالنية.واملدهش أن مصر 
ــر مقال مصطفى محمود لم  وقت نش
تتجاهل اخلبر فحسب، بل خرج بعض 
السدنة ليؤكدوا أن هذه األخبار مجرد 
أكاذيب وأنها ليست صحيحة ورمبا هي 
ــف مصطفى محمود  بعض من تخاري
وبعض من هواجسه وظنونه الضاربة 
ــيوعا  ــر ش ــا زاد اخلب ــي التخييل.ومل ف
ــاعتها اإلعالن  ــداوال قررت الدولة س وت

ــة هدفها  ــائعات مغرض ــذه ش ــأن ه ب
ــراب  ــر واالضط ــق والتوت ــيوع القل ش
الداخلي، وهي عادة النظام السياسي 
األمني الذي استخدمه مبارك بجدارة 
حتى ساعات قبيل سقوطه الشعبي 
ــر من فبراير ٢٠١١. وكم  في احلادي عش
من كاتب ومفكر وطني مخلص أرسل 
للرئيس األسبق اخمللوع حسني مبارك 

ــة ومقالة لم  ــالة وبرقي ــن رس ــر م أكث
يطلع إليها من األساس تفيد أن هناك 
ــة مؤامرات  ــة قادمة، وأن ثم حربا مائي
ــرق األوسط من  حتاك في منطقة الش
أجل التحكم في مصادر ومنابع املياه 
ــريان احلياة  ــاه نهر النيل ش حتديدا مي
ــي أن مناهجنا  ــب ف ــة.وال عج املصري
التعليمية هي التي أودت بنا إلى هاوية 
سحيقة بشأن ملف املياه، ألنها ظلت 
وال تزال تتحدث عن نهر النيل باعتباره 
ــة أو مجرد  ــرز املظاهر التاريخي أحد أب

ملمح جغرافي يتوسط مصر من حيث 
ومنابعه  ــاحته  ــق ومس والعم الطول 
ــى أن نهر النيل يقع  ــارة إل دون أدنى إش
ــن الكرة  ــبه جافة م ــة ش ــي منطق ف
األرضية األمر الذي لم يسمح للطالب 
بالتفكير في مستقبلهم املائي، وكل 
ــل التعليم في  ــا مبراح كتب اجلغرافي
ــى أن هناك هيئة  ــر أبدا إل مصر لم تش
مائية تسمى «الهيئة الفنية الدائمة 
املشتركة ملياه النيل» التي مت إنشاؤها 
ــودان في  ــة مصر والس ــا التفاقي طبق
ــذه الهيئة في  ــت ه ــام ١٩٥٩، وجنح ع
ــا  ــع تنزاني ــترك م ــروع مش ــرار مش إق
ــمي  وأوغندا وكينيا في عام ١٩٦٧، وس
ــات  ــروع «الدراس ــروع آنذاك مبش املش
ــوض البحيرات  ــة حل الهيدرومترولوجي
ــارة  اإلش ــال  إغف ــا  ورمب ــتوائية».  االس
ــروعات األجيال  ــة لهذه املش التاريخي
ــة  الطمأنين ــن  م ــا  نوع ــات  واحلكوم
ــتصل حتما  ــاه النيل التي س ــاه مي جت
ــر أبدا في  ــا جعلنا ال نفك إلى مصر مم
ــكلة  املائي.ومش ــدر  باله ــتفادة  االس
ــف عند  ــا دائما تق ــة أنه ــر املزمن مص
حدود االتفاقيات وال تفكر أبدا في جتاوز 
ــبيل  ــا ورائها، فعلى س ــر فيم التفكي
ــي منظمة  ــر ف ــتركت مص ــال اش املث
ــاء على اقتراحها وبتأييد  «األندجو» بن
ــودان قبل أن تتفتت وتنقسم  من الس
ــتى في نوفمبر  إلى دويالت وطوائف ش
ــارة  ــبة ال توجد أية إش ١٩٨٣ وباملناس
ــب اجلغرافيا أو  ــى هذه املنظمة بكت إل
ــذه املنظمة هي  ــداف ه ــخ، وأه التاري
ــيق والتشاور انطالقا  التعاون والتنس
ــي ١٩٨٠  ــوس ف ــل الج ــن خطة عم م
ــار األفريقية تعد  ــي أكدت أن األنه والت
ــية  ــن البنية األساس ــزء م ــة ج مبنزل
ــاون اإلقليمي. ومن أبرز  الضرورية للتع
ــو التأكيد  ــذه املنظمة ه إحداثيات ه
على أن حاجة أوغندا وأثيوبيا إلى املياه 
ــة مقارنة مبصر  ــة وغير ذات أهمي قليل
ــودان، وترتب على ذلك قيام مصر  والس
ــة ألوغندا وأثيوبيا  بتوفير طاقة نظيف
بأسعار زهيدة مقابل املياه.وألن مبارك 
ــد محاولة  ــدة أثيوبيا بع ــه عق أصابت
ــي أديس أبابا فقد  اغتياله في ١٩٩٦ ف
ــواب التعاون املائي  أغلق باملرة كافة أب
املشترك مع أوغندا وأثيوبيا في الوقت 
ــات املتحدة  ــه الوالي ــت في ــذي هرع ال
والكيان الصهيوني إسرائيل في القفز 
على منابع النهر وتقدمي ثمة مقترحات 
ــدف  ــة به ــروعات مائي ــييد مش وتش
التحكم في املياه باملنطقة. وفي الوقت 
ــا اجلغرافيون  ــم فيه علماؤن الذي اهت
بالدراسات واألبحاث التنظيرية والتي 
ميكن توصيفها بالكذب العلمي ألنها 
غير استشرافية، جنح علماء إسرائيل 

ــات عملية وإجراءات  في تقدمي مقترح
تسمح لتلك الدول املائية في استغالل 
املياه بصورة جيدة وذهبنا نحن بأوراقنا 

وأبحاثنا جتاه الريح العاتية نبرهن على 
احلق التاريخي، وعلى ضرورة الشراكة 
ــات األفريقية  ــة، وطبيعة العالق املائي
ــتركة، وكل هذه الدعوات ال حتقق  املش

وأثيوبيا.وألننا  ــدا  ــة ألوغن إضاءة كافي
ــوح، فإن  ــالفة بوض ــرأ األيام الس ال نق
أثيوبيا أعلنت في السادس والعشرين 
ــي جريدتها  ــام ١٩٥٦ ف ــر ع ــن فبراي م
ــمية إثيوبيان هيرالد أنها سوف  الرس

حتتفظ الستعمالها اخلاص مستقبال 
ــي اإلقليم  ــل وتصرفاته ف ــوارد الني مب
ــبة ٨٦٪ من  ــي أي باختصار نس األثيوب
ــت بتوزيع  ــه. وقام ــر بأكمل ــراد النه إي
ــة اجلعات  ــى كاف ــمي عل ــور رس منش
الدبلومسية في القاهرة آنذاك تضمن 
ــا بحقها  ــا في احتفاظه بحق أثيوبي
ــاذا فعلت  ــي إيراد النيل. وم الكامل ف
مصر حينئذ؟ صمتت وجتاهلت وكانت 
النتيجة هي وجود أزمة مائية اليوم وال 
حرج على نظام مبارك أال تستفيق إال 
ــة، وظلت احلكومات  متأخرا على كارث
املصرية تكذب على نفسها أوال وعلى 
ــتوزع بني  ــعوبها بأن مياه النهر س ش
ــبه  ــاوي وهذا بالتأكيد أش دوله بالتس
ــة املصرية. ــات اجلغرافي بتلك الدراس
وظل اجلغرافيون وعلماء الزراعة والري 
ــعارات  ــون أذهاننا بش ــي مصر يرهق ف
ــتهالك املوارد املائية  ثالثة: ترشيد اس
ــة، وتنمية املوارد املائية املتاحة،  املتاح
وإضافة موارد مائية جديدة. ومثل هذه 
ــعارات الباهتة باتت تكرر في كل  الش
مناسبة وكل صفحة بكتب اجلغرافيا 
ــي فقدت املعاصرة وبعدت متاما عن  الت
ــدق تعبير ميكن  ــهود وأص الواقع املش
ــا تاريخية ال  ــا بأنها جغرافي توصيفه
ــوم مضطرب.  ــع محم ــة لها بواق صل
ــوات تدغدغ أعصابنا  وظلت هذه الدع
ومسامعنا والكيان الصهيوني يعبث 
ــح أطماعه  ــل لصال ــاه الني ــا مبي حق
ــتراتيجية في املنطقة، وراح كل  االس
ــد من رفع  ــي مصر يقرر أنه الب خبير ف
ــبكات نقل  ــاءة وصيانة وتطوير ش كف
وتوزيع املياه، وال مياه بالفعل موجودة، 
وأخذ املصريون يزحفون وراء املشروعات 
ــتهدف تطوير نظم  ــي تس ــة الت املائي
ــري بالرش والري بالتنقيط  الري مثل ال
ــن نقطة  ــي الواقع تبحث ع ــر ف ومص
ــرب اآلدمي. ــاه نظيفة صاحلة للش مي
ــني بدائل غير ممكنة  ــا اليوم ب وأصبحن
ــل االجتماعي  ــات التواص على صفح
ــكري، وال أفطن  ــل العس منها التدخ
ــاور  ــد من؟ والتش ــن وكيف وض ــع م م
ــرف املغلقة، أو تقدمي  والتحاور في الغ
ــوض  ح ــدول  ل ــة  مجاني ــروعات  مش
ــة  ــتجداء نقط ــل اس ــن أج ــل م الني
ــول ال يزال  ــذه احلل ــم كل ه ــاه، ورغ مي
ــاء وخبراء  ــون ينظرون، وعلم اجلغرافي
ينتظرون،  ــون  والفالح الري يخططون 
ــة  ــون، واخلريط ــون سيعطش واملصري
ــا  ــذا، فأن ــم كل ه ــل تتبدل.ورغ بالفع
ــام املصري  ــى ثقة بالنظ ــذه املرة عل ه
ــكلة املياه وخصوصا  الواعي إزاء مش
أنها أصبحت مشكلة شعبية، وأظن 
أن اهتمام القيادة السياسية املصرية 
بهذا امللف الشائك والراهن أصبح من 
املصرية  ــية  السياس أولويات األجندة 
ــن الطروحات  ــر ع ــوم، بغض النظ الي
ــباب  ــي يطلقها الش ــة الت اإللكتروني
ــر يحتاج إلى  ــة، فقط األم بغير دراس
ــي اتخاذ  ــة ويقني ف ــي الدراس عمق ف

القرار.
*كاتب مصري

لم تتوقف اشارات 
التحذير عن عزم 
أثيوبيا بناء سد 
النهضة واِّـصريون 
ردوا بدراسات أشبه 
بالكذب العلمي

اهتمام القيادة السياسية اِّـصرية بهذا اِّـلف الشائك 
والراهن أصبح من أولويات األجندة السياسية اِّـصرية اليوم

السيسي

آبي

مبارك

سد النهضة ..  هؤالء ال يقرأون أيامهم السالفة

بغير عودة إلى التذكير 
الذي بات مكرورا وباهتا 
بأن ذاكرة املصريني 
مصابة بالتجاهل عن 
عمد وقصد، فأيامنا 
جميعها تؤكد هذه 
احلقيقة التي لم تعد 
بحاجة إلى دراسات 
متخصصة وأبحاث 
كاذبة أكادمييا يقوم 
بها أساتذتنا األماجد 
واألفاضل الذين 
يتفوقون فقط على 
أنفسهم من أجل تقلد 
منصب غير ذي داللة 
تذكر. لذلك فمن األحرى 
الدخول مباشرة إلى 
موضوع تتعلق أحداثه 
في عام ١٩٩٧، حتديدا 
حينما نشرت جريدة 
وول ستريت جورنال 
خبرا يشير إلى أن دولة 
أثيوبيا أجنزت للتو أكثر 
من مائتي سد صغير 
من أجل احتجاز ٦٢٣ 
مليون متر مكعب من 
مياه نهر النيل، وأضاف 
محرر اخلبر الصحفي 
أن الوكالة األميركية 
للتنمية الدولية هي 
التي ساهمت في متويل 
سبعة سدود منها. 
انتهى اخلبر.

* بليغ حمدي اسماعيل

   كبير حجم هذا السؤال فهل يفيد العتب ؟ وعلى 
ــا وضيعونا  ــرقوا احالمن ــن نعتب؟ على الذين س م
ــا؟ ام على الذين يطعنون العراق من  وقتلوا احالمن
ــيبة كبار  ــباب بعمر الورود وش االجتهات كافة ؟ ش
ــة واحدة  ــريحة عراقي ــم تبق ش ــاء وفتيات ل ونس
ــن الباطل  ــاحات التظاهر فاي ــى س ــت ال إال وخرج
ــن املعقول  ــرفة؟ هل م ــور املش ــذه الص ــن كل ه م
ــراق اآلن في  ــوت أحد ؟ هل الع ــمع هذا الص اال يس
ــيد اجلليل صاحب  حالة طبيعية؟ كيف ينام الس
الفخامة والعراقيون يصرخون ويستغيثون؟ كيف 
ــيادة والريادة والكالم القمقمي  يأكل صاحب الس

العمالقي  ــاردي  امل
والناس تهتف ضد 
ــن  اي ــدين؟  املفس
اصحاب الشعارات 
ــيني  السياس ــن  م
ــن  ع ــم  وكالمه
ــات  خروق ــود  وج
ــية؟ حلفاء  سياس
ــوا  انقلب ــس  االم
ــم  بعضه ــى  عل
ــدّ  وأع ــض  البع
ــه  ــض حقائب البع
ــل فمن ميثل  للرحي
الشعب؟ ال تطعنوا 
ــن  م ــن  املتظاهري

ــال جهود  ــذي يحاول افش ــا البعض ال ــف ايه اخلل
ــعب  قفوا صفا واحدا فالشعب يريد السالم  الش
ــية  وان يعيش بوئام بعيدا عن كل االمراض النفس
ــويقها  ــاول البعض طرحها وتس والعقد التي يح
ــويه  ــزم فالبعض يحاول تش ــذر مطلوب وبح . احل
التظاهرات السلمية املفرحة للقلب فهي صرخة 
شعب ال دخل لألحزاب فيها حيث نبذت التحزبات 
ــه ملنظر بهيج ان ترى الكل  والتكتالت جميعها ان
ــف ومتقاعد وطالب  ــتثناء موظ ــاركون بال اس يش
جامعي نساء فتيات هذه حلمة وطنية عصية على 
ــوة مهما بلغ حجمها من ان تنال منها ويبقى  اي ق
العراق الوالد احلنون وهؤالء الذين خرجوا هم ابناؤه 

الشرعيون الذين يريدون له اخلير كله.

واثق الجلبي

جبهة قلم

waljalaby@yahoo.com سكرتري التحرير

هذه لحمة وطنية عصية على 
اي قوة مهما بلغ حجمها من 
ان تنال منها ويبقى العراق 
الوالد الحنون وهؤالء الذين 
خرجوا هم ابناؤه الشرعيون 
الذين يريدون له الخري كله

@NN@kn»„@Êc@ÜÓ–Ì@›Á
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بغداد / البينة اجلديدة
العامة  الشركة  كشفت   
مشاركة  عن  التجارية  للمعارض 
شركة  و٨٠٠  دولة   ٢٣ من  اكثر 
 ٤٦ الدورة  في  وعاملية  محلية 
ملعرض بغداد الدولي, بينما اعدت 
املواطنني  دخول  لتسهيل  خطة 
هذا  في  املشاركة  والوفود 
الكرنفال السنوي واملساهمة في 
الشركة  عام  مدير  إجناحه.وقال 
في  سعيد  طه  سرمد  وكالة 
«الشركة  ان  صحفي،  تصريح 

في  للمشاركة  عروضا  تلقت 
التي  املقبلة  بغداد  معرض  دورة 
من   ١٠ ١ـ  بني  املدة  خالل  ستقام 
من  املقبل  الثاني  تشرين  شهر 
واجنبية  عربية  دولة   ٢٣ من  اكثر 
وعاملية,»  محلية  شركة  و٨٠٠ 
دوال وشركات  «هناك  ان  الى  الفتا 
تشارك الول مرة في دورات املعرض 
االنفتاح  في  رغبتها  على  يدل  ما 
العراقية.ولفت  االسواق  على 
جميع  انهت  «الشركة  ان  الى 
شأنها  من  التي  االستعدادات 

باملظهر  واظهاره  املعرض  اجناح 
وطنيا  حدثا  باعتباره  الالئق 
الـشـركـات  جلذب  وبوابة  مهما 
لالستثمار  واالجنبية  العربية 
صفقات  عقد  او  الـعـراق  فـي 
العراقية,  مثيالتها  مع  وشراكات 
يتيح  املعرض  كون  الى  اضافة 
احمللية  الشركات  امـام  الفرصة 
املستجدات  اخـر  على  لالطالع 
الـعـاملـيـة  واالخــتــراعــات 
املــجــاالت  مـخـتـلـف  فــي 
والـهـنـدسـيـة  الـطـبـيـة 

والزراعية والصناعية وغيرها».من 
جانب آخر، اكد سعيد ان الشركة 
مشاركة  لضمان  منها  وسعيا 
اكبر عـدد من املواطنني في هـذه 
خطوات  باتخاذ  قامت  الــدورة، 
امام  اجراءاتها  لتخفيف  عدة 
الى  الدخول  في  منهم  الراغبني 
أجنحة معرض بغداد الدولي بكل 
الفرصة  التاحة  ويسر  سهولة 
اكبر عدد من  وزيارة  لهم لالطالع 
في  املشاركة  الشركات  اماكن 

الدورة املقبلة».

Ú€ÎÖ@RS@Âfl@är◊c@Ú◊âbí∂@›j‘Ωa@@Ú»‡¶a@’‹�‰Ì@ÖaÜÃi@ûä»fl

بغداد / البينة اجلديدة
أعلنت وزارة النفط، عن مجموع 
وااليرادات  النفطية  الصادرات 
املاضي. أيلول  لشهر  املتحققة 
الوزارة  باسم  املتحدث  وقال 
تلقت  بيان  في  جهاد  عاصم 
منه،  نسخة  اجلديدة}  {البينة 
املصدرة  الكميات  «مجموع  ان 
ايلول  لشهر  اخلام  النفط  من 
النفطية في  املاضي من احلقول 
وسط وجنوب العراق بلغت ١٠٣ 
براميل،  و٣٠٦  االف  و١٠  ماليني 
و٨٩  مليارات   ٦ بلغت  بإيرادات 

دوالر».وأضاف  الف  و٢٤٤  مليوناً 
املصدرة  الكميات  كانت  «فيما 
ميناء  عبر  كركوك  نفط  من 
و١٦٦  ٣ ماليني  {التركي}  جيهان 
الف و٨٤٨ برميالً، بإيرادات بلغت 
و(٩١٦)  الف  و(٣١٣)  مليونا   (١٨٩)
من  الصادرات  بلغت  فيما  دوالرا، 
و١٩٦  الف   ٨٧٧ القيارة  حقل 
برميالً، بإيرادات بلغت ٣٢ مليوناً 
و٢٦٣ الفاً و٢٦٨ دوالرا ، فيما كانت 
االردن  الى  املصدرة  الكميات 
بإيرادات  برميالً  و٩٧٧  الفاً   ٢٢١
بلغت ١٠ ماليني و٣٨١ الف و٨٦٤ 

«معدل  ان  جهاد،  دوالراً».وأوضح 
 ٨٥ بلغ  الواحد  البرميل  سعر 
ان  الى،  و٩٢٤ سنتاً».وأشار  دوالراً 
حتميلها  مت  املصدرة  «الكميات 
عاملية  شركة   ٤٤ قبل  من 
موانئ  من  اجلنسيات،  مختلفة 
البصرة وخور العمية والعوامات 
وميناء  اخلليج  على  األحادية 
ان  الى،  التركي».ولفت  جيهان 
«الوزارة ومن خالل إميانها باطالع 
التصدير  عمليات  على  الشعب 
وااليرادات املتحققة منه اتخذت 

هذا االجراء الشهري».

@fiÏ‹Ìc@äËë@paâÖbñ€@ÚÓˆbË‰€a@ÚÓˆbñy¸a@Â«@Â‹»m@¡–‰€a

البينة اجلديدة/ كاظم العبيــدي
كل  من  واسعة  مظاهرات  قار  ذي  محافظة  تشهد 
العمل  فرص  وتوفير  باإلصالح  مطالبةً  الشرائح 
واخلدمات ،وكانت ساحة احلبوبي املركز الرئيس لتجمع 
املتظاهرين .وقد حضر الى مكان التظاهرات قائد شرطة 
بعد  السعيدي  الوهاب  عبد  محمد  العميد  قار  ذي 
.وتوسط  االسبوع  هذا  خالل  رسميا  منصبه  تسنمه 
السعيدي جموع املتظاهرين في ساحة احلبوبي والقى 
مع  التعاون  على  فيها  حثهم  معهم  مباشرة  كلمة 
االجهزة االمنية التي تسهر على توفير االمن لهم ،واكد 
لهم بان جميع منتسبي املديرية هم اخوتكم ويقومون 
الصالح  يفرزوا  بان  ،وطالبهم  ونهارا  ليال  بحمايتكم 

عن الطالح الن هناك من يريد تخريب امن احملافظة من 
اجراء  وهذا  املسؤولني  بعض  وبيوت  الدوائر  حرق  خالل 
التي  الدائرة  ان  الى  مشيرا   ، به  والنقبل  صحيح  غير 
تستفيدوا  لم  وبذلك  اموالكم  من  بناؤها  سيتم  حترق 
التعاون  واملنتسبني  االقسام  جميع  الى  .واوعز  شيئا 
اصدر  فيما   ، املتظاهرون  مايحاجته  كل  وتوفير  الكامل 
كل  في  احملافظة  في  الصحفيني  عمل  بتسهيل  امرا 
االحوال حتى ايام حظر التجوال ،جاء ذلك خالل لقائه 
امام املتظاهرين بالزميل كاظم العبيــدي مدير مكتب 
رعد سالم مدير مكتب  والزميل  اجلديدة  البينة  جريدة 
اذاعة املربد والزميل مرتضى حميد عن اخبار الشبكة 

وبعض االعالميني .

ÔiÏjßa@Úybç@ø@ÂÌäÁbƒnΩa@Ô‘n‹Ì@âb”@á@Úüäë@Üˆb”
¥iäÇΩaÎ@¥çÜ‰Ωa@ãä–i@·Ëj€b�ÌÎ@?üÏ€a@·ÁâÎÜi@ÜÓíÌÎ@

بغداد / البينة اجلديدة 
استقبلــت شعبة املتابعة التابعة لشؤون املواطنني 
 (١٨٥٢٠) العمل  بوزارة  االجتماعية  احلماية  هيئة  في 
الفترة  خالل  واستفسارات  شكاوى  قدموا  مواطناً 
مدير  مشاكلهم.وذكر  ملعاجلة   ١-٢٠١٩/١٠/١٥ من 
أن  عبداهللا  شريف  ياسني  املواطنني  شؤون  قسم 
قدموا  مواطناً   (١٨٥٢٠) استقبلت  املتابعة  شعبة 

شكاوى واستفسارات من بغداد واحملافظات عدا إقليم 
التي  واالستفسارات  الشكاوى  إن  مبيناً  كردستان، 
مطلوب  ألشخاص  حالة   (١٨٠٣٣) بني  توزعت  قدمت 
بحاجة  ألسر  حالة  و(٦٤)  لهم  ميداني  بحث  أجراء 
أظهرت  ملواطنني  حالة  و(١٤١)  بيانات  تدقيق  إلى 
نتائج التخطيط فوق مستوى خط الفقر بإمكانهم 
في  احلماية  اقسم  مراجعة  خالل  من  اعتراض  تقدمي 

إلى  بياناتهم  أرسلت  ملبحوثني  و(٤٩)حالة  مناطقهم 
وزارة التخطيط لتحليل نتائج خط الفقر و(١٠٣) حاالت 
ملواطنني مت شمولهم وإكمال اإلجراءات الالزمة إلصدار 
االجتماعية  احلماية  لهم.هيئة  الذكية  البطاقات 
 (١٠١٨) الساخن  باخلط  االتصال  إلى  املواطنني  تدعو 
أي  عن  والتبليغات  واالستفسارات  الشكاوى  لتقدمي 

حالة جتاوز على راتب اإلعانة االجتماعية .

paâbé–nçaÎ@ÙÎbÿë@aÏflÜ”@�b‰üaÏfl@HQXURPI@›j‘ném@ÚÓ«b‡nu¸a@ÚÌb‡ßa@Ú»ibnfl

بغداد / البينة اجلديدة 
التظاهر  ان  العراقي  االسالمي  االعلى  اجمللس  اكد 
السلمي حق مكفول دستوريا وذلك للمطالبة باحلقوق 
جر  مخاطر  من   نفسه  الوقت  في  .محذرا  املشروعة 
كما  والتخريب  الفوضى  الى  السلمية  التظاهرات 
حصل خالل االيام االخيرة .وقال سماحة الشيخ همام 
حمودي خالل ترؤسه الجتماع  مجلس االعالم املركزي 
،صباح امس االثنني ٢٠١٩/١٠/٢٨ ، ان هناك من يحاول 
مسارها  عن  وحرفها  السلمية  التظاهرات  استغالل 
الصحيح خللط االوراق وايجاد الفتنة وتضييع احلقوق 
اهمية  على  سماحته  واكد   . للمواطنني  املشروعة 
االشادة بالضبط العالي الذي حتلت به القوات االمنية 

وحفظ  التظاهرات  سلمية  على  الشديد  وحرصها 
ارواح املواطنني وفرز املندسني واخملربني الذين يحاولون 
والصراع  الفتنة  وايجاد  التشويش  الوسائل  بشتى 
ايضا  سماحته  عقباه.واكد  حتمد  ما  الى  البالد  وجر 
الضوء  بتسليط  االعالم  وسائل  قيام  ضرورة  على 
التي تتخذها احلكومة ألحتواء االزمة  على االجراءات 
العمل  فرص  ايجاد  ومنها  االصالحات  حزم  خالل  من 
العليا  الشهادات  واصحاب  واخلريجني  للعاطلني 
على  السكنية  االراضي  وتوزيع  واملفسوخة عقودهم 
الطبقات الفقيرة واحملرومة وكذلك فضح اجلهات التي 
تسعى الى التخريب املتعمد والقيام باعمال عدائية 

ضد القوات االمنية املكلفة بحفظ امن املواطنني.

bÌâÏnçÖ@fiÏ–ÿfl@’y@äÁbƒn€a@Z@Ô”aä»€a@Ôfl˝ç¸a@Û‹«¸a@è‹1a@èÓˆâ

البينة اجلديدة / علي شريف
مفارز  أن  بابل  محافظة  شرطة  قيادة  اكدت 
شعبة إستخبارات قضاء الهاشمية متكنت من 
إعتقال اثنني من املتهمني متلبسني وبحوزتهم 
ضمن  األنواع  مختلفة  اخملدرة  احلبوب  من  عدد 
واشارت  احملافظة٠  جنوبي  املسؤولية  قاطع 
املفارز أحالت املعتقلني مع املضبوطات  ان  الى 
من  بحقهم  مايلزم  التخاذ  اخملتصة  اجلهة  الى 
شرطة  قيادة  أعلنت  القانونية٠كما  اإلجراءات 
ضبط  شخص  على  القبض  إلقاء  عن  بابل 
بحوزته حبوب مخدرة نوع (٠١) من خالل عملية 
ضمن  والعجالت  لألشخاص  الدقيق  التفتيش 
سيطرة الشهيد سالم شنون ( النيل) شمالي 

القبض  عملية  أن  إلى  احللة٠وأشارت  مدينة 
األمن  وجهاز  االستخبارات  مع  بالتعاون  جرت 
الوطني ومفارز أمن األفراد ومت إحالة املتهم مع 
يلزم  ما  إلتخاذ  اخملتصة  اجلهة  إلى  املضبوطات 
سياق  القانونية٠وفي  اإلجراءات  من  بحقة 
التابعة  النهرية  الشرطة  اخرمتكنت مفارز من 
لقيادة شرطة محافظة بابل من انتشال جثة 
مبمارسة  قيامه  لدى  غرقاً  قضى  األحداث  أحد 
السباحة في نهر ناحية الكفل جنوبي احملافظة 
وقد مت نقل اجلثة بعد انتشالها الى دائرة الطب 
بابل  محافظة  شرطة  قيادة  ه  وتوجّ العدلي٠ 
املواطنني بعدم السباحة اال باألماكن اخملصصة 

لذلك لتوفرها على شروط السالمة واألمان٠

@¥‡ËnΩa@Âfl@¥‰qa@›‘n»m@›ibi@Úüäë
ÒâÜ´@lÏjy@·ËmãÏ°

بغداد / البينة اجلديدة
اجلوية  األنواء  هيأة  توقعت   
األيام  طقس  الزلزالي،  والرصد 
األربعة املقبلة.وذكر بيان لألنواء 
اجلديدة}  {البينة  تلقت  اجلوية 
اليوم  «طقس  ان  منه  نسخة 
مع  صحوا  سيكون  الثالثاء 
بعض الغيوم في الوسط وغائم 
وحدوث  أمطار  تساقط  مع 
الشمال  في  رعدية  عواصف 
في  الغيوم  بعض  مع  وصحو 
ان «درجات  الى  اجلنوب» مشيراً 

بغداد  مبدينة  العظمى  احلرارة 
ان  ».وأضاف،  مْ  ٢٩ مبعدل  تكون 
«طقس يوم غد األربعاء سيكون 
الى  جزئياً  غائم  الوسط  في 
أمطار  تساقط  مع  غائم 
الشدة  متوسطة  الى  خفيفة 
تدريجياً  الطقس  ويتحول 
األقسام  من  ابتداءً  صحو  الى 
غائماً  الشمال  وفي  الغربية، 
متوسطة  األمطار  تكون  ممطراً 
مع  األماكن  بعض  في  الشدة 
أحياناً  رعدية  عواصف  حدوث 

غائم  الى  صحو  اجلنوب  وفي 
لتساقط  فرصة  مع  جزئياً 
ومتفرقة». خفيفة  أمطار 

«طقس  ان  الى  البيان  وأشار 
في  سيكون  املقبل  اخلميس 
الى  صحواً  والشمال  الوسط 
غائم جزئياً وفي اجلنوب صحواً 
طقس  الغيوم».أما  بعض  مع 
الوسط  «في  فيكون  اجلمعة 
بعض  مع  صحواً  واجلنوب 
الغيوم وفي الشمال صحو الى 

غائم جزئياً».

¥‹j‘Ωa@¥flÏÓ€a@ø@ÚÌÜ«â@—ïaÏ«Î@âb�flc
بغداد / البينة اجلديدة

محطة  تأهيل  اعادة  عن  النفط  وزارة  أعلنت   
في  اخلصيب  ابي  قضاء  في  سيحان)   ) حتلية  ماء 
الوزارة  باسم  املتحدث  .وقال  البصرة  محافظة 
عاصم جهاد ان شركة غاز البصرة قد تكفلت في 
الوزراء  رئيس  نائب  توجيه  على  وبناء  سابق  وقت 
ا من  وزير النفط بإعادة تاهيل  محطة املياه إسهامً
الوزارة في التخفيف عن أزمة املياه الصاحلة للشرب 
في محافظة البصرة ، واضاف جهاد ان وزير النفط   
ومساهمتها  البصرة   غاز  شركة  إدارة  جهود  ثمن 
في اعادة تأهيل محطة تنقية وتصفية املياه اجملهزة 
الصحية  القياسية  املواصفات  وفق  للمواطنني 
مبضخات  وجتهيزها  املطلوبة   واجلودة  والبيئية 
تلبية  في  مايسهم   ، متطورة  ومعدات  واجهزة 
محافظة  ابناء  من  واسعة  شريحة  احتياجات 
الصالح  املاء  من  اخلصيب  ابي  قضاء  في  البصرة  
للشرب .وأشار جهاد ان ذلك يأتي ضمن مساهمات 
ومبادرات وزارة النفط وشركاتها النفطية في تنفيذ 
واحملافظات  البصرة  محافظة  في  خدمية  مشاريع 
، و التي تشمل قطاعات الصحة والتعليم  االخرى 

والبناء واجلسور وإكساء الطرق وغير ذلك.

@pb�™@›ÓÁdm@ÒÖb«a
@Ôia@ø@ÍbÓΩa@Éô
Òäñj€bi@kÓñ®a

متابعة / البينة اجلديدة
االحد  تعرض  االول  أمس  ليلة  الصحفية  التغطية  اثناء 
اسرة حترير جريدة  من  غريب  املصور حمودي عبد  الزميل 
في  التظاهرات  الحداث  تغطيته  اثناء  اجلديدة»  البينة   »
جسر  قرب  للدموع   مسيلة  لقنابل  التحرير  ساحة 
اجلمهورية مما تسبب باختناقه ومت اخالؤه من قبل سواق 
للجملة  الرئيس  بالباب  الطبية  املفرزة  الى  التكتك 
العصبية ، الف سالمة لك يابطل وانت تؤدي واجبك بكل 

روح وطنية من اجل العراق احلر االبي وشعبه املضحي .

 ÏflÜ‹€@Ú‹Óéfl@›ib‰‘€@ûä»nÌ@kÌäÀ@Üj«@ÖÏª

بغداد / البينة اجلديدة 
للجنة  االول  االجتماع  انعقد 
الفنية املشتركة للمياه والزراعة 
في  مصر  في  العربية  الدول  في 
وفد  مبشاركة  الثانية  جلسته 
هامش  على  املائية    املوارد  وزارة 
 CWW للمياه  القاهرة  اسبوع 
عدد   االجتماع  حضر  وقد   ٢٠١٩
في  والري  املائية  املوارد  وزراء  من 
الوطن العربي فضال عن املنظمات 

الدولية املعنية بالشان املائي.

@ÒäÁb‘€a@ø@Ú«aâå€aÎ@ÍbÓ‡‹€@fiÎ¸a@ b‡nu¸bi@⁄âbím@ÚÓˆbΩa@ÖâaÏΩa

البصرة / البينة اجلديدة
وكالة  مع  باالشتراك  البصرة  شرطة  قيادة  عرضت   
االول  امس  يوم  االستخباراتية   / االحتادية  التحقيقات 
اعمال  تنفيذ  يحاولون  كانوا  متهمني  خمسة  االحد 
.وذكر  اجلنوبية  احملافظات  في  التظاهرات  اثناء  ارهابية 
مصدر امني « ان احد املتهمني الذي القي القبض عليه 
بعد عرض ( فيديو ) في مواقع التواصل االجتماعي كان 
تظاهرات  خالل  استخدمها  حارقة  زجاجات  يحمل 
البصرة االخيرة .واضاف ان هناك مجموعة اخرى تنتمي 

الرقة  منطقة  من  قدمت  االرهابي  داعش  تنظيم  الى 
البصرة  الى  وصلت  حتى  املوصل  طريق  عن  السورية 
كانت حتاول إثارة الشغب والقيام بعمليات تخريب خالل 
املصدر  البصرة مؤخراً.واشار  التي جرت في  التظاهرات 
قد  كانت  عائلة  من  تتكون  التي  اجملموعة  هذه  ان  الى 
قامت بتفجير في شارع عبداهللا بن علي وسط البصرة 
ان  الى  .ولفت  الرئاسية  القصور  من  هارب  واحدهم 
املتهمني اعترفوا بارتكابهم اجلرائم ومحاوالتهم تنفيذ 

اعمال ارهابية في البصرة .

@fib‡«a@àÓ–‰m@ÊÏ€Îb∞@aÏ„b◊@¥‡Ënfl@HUIÛ‹«@új‘€a
Òäñj€a@paäÁbƒm@ø@ÚÓibÁâa

بغداد / البينة اجلديدة
رفع  عن  بغداد  عمليات  وقيادة  بغداد  امانة  اعلنت 
الكتل الكونكريتية وفتح شارع مغلق جنوب غرب 
{البينة  تلقت  بيان  في  االمانة  العاصمة.وذكرت 
والهندسي  اآللي  «اجلهد  إن  منه،  نسخة  اجلديد} 
برفع  قام  بغداد  وقيادة عمليات  بغداد  بامانة  اخلاص 
الكونكريتية وفتح شارع ٣٦ {شارع السوق  الكتل 
الشعبي} والذي يفصل احمللتني ٨٠٩ و ٨١٣ ضمن حي 
العامل لتقوم بعدها مالكات بلدية الرشيد بحملة 

لتنظيف وتاهيل الشارع املغلق منذ سنة ٢٠٠٨».

@à‰fl@’‹Ãfl@ âbë@|nœ
ÖaÜÃi@ø@RPPX

املوصل / البينة اجلديدة 
 أفتتحت املديرية العامة لتربية نينوى ثانوية احمللبية للبنني ومدرسة احمللبية للبنات في ناحية احمللبية 
بعد تأهيلها وترميمها من قبل البرنامج اإلمنائي لألمم املتحدة «UNDP».مديرية تربية نينوى وبحسب بيان 
لها أكدت أن «مهندسي األبنية املدرسية اشرفوا على مراحل اإلعمار والتأهيل ووفق املواصفات التربوية 
، وكشفت أن هذه املدارس موزعة ما بني التعليم الثانوي واالبتدائي وذلك لفك االزدواجية في الدوام في 
ناحية احمللبية».واضافت املديرية أنها «عازمة على االستمرار في ترميم وتأهيل وبناء املؤسسات التربوية 
الدراسي احلالي سيشهد تطورا في  الدولية واحمللية»، مبينة ان «العام  التربية واملنظمات  وزارة  بدعم 
مجال االبنية املدرسية وتهيئة بيئة مدرسية جيدة للتالميذ والطلبة وتوفير كافة مستلزمات اجناح 

العام الدراسي».

@bË‹ÓÁdm@Ü»i@›ïÏΩa@läÀ@¥nçâÜfl@Äbnnœa@ÒÖb«g
UNDP@�€a@Ú‡ƒ‰fl@›j”@Âfl



عربي و دولي
NO.3290.TUE.29.OCT .2019 العدد (٣٢٩٠) الثالثاء ١٠/٢٩/ ٢٠١٩

6

Òâbj«@›Óˆaäçg
Úibñ«@NN@Â«@

عصابة إسرائيل في امليديا األميركية تشن حرباً على 
ــيدة طليب وإلهان عمر بسبب  عضوي الكونغرس رش
موقفهما من جرائم حكومة إسرائيل بقيادة بنيامني 
ــرائيل «إهانة للقيم  نتانياهو. عمر قالت إن موقف إس
الدميوقراطية ورد فعل عنيف على زيارة مسؤولتني من 
ــرائيل دولة دميقراطية  بلد حليف»، نتنياهو قال إن إس
ن يعارض سياستها، إال أنها ال تقبل  ومفتوحة على مَ
ــع دخولهم  ــرائيل ومتن ــدي مقاطعة إس ــات مؤي طلب
ــام مجلس العالقات  ــا. عمر وطليب حتدثتا أم أراضيه
ــالمية. وكان للمجلس جلسة جلمع  األميركية - اإلس
ــماء  ــجل أس ــرائيل تس التبرعات حلماس. عصابة إس

أعضاء في اجمللس يؤيدون حماس.
ــجل هنا أن طليب  أنا ال أؤيد هاتني اجلماعتني وإمنا أس
أرادت زيارة جدتها في فلسطني وهي في التسعني من 
العمر، وإسرائيل سمحت لها بالدخول شرط أال تدعو 
ــب وما تزال  ــرائيل. هي رفضت الطل ــى مقاطعة إس إل
ــتها وتؤيد حركة مقاطعة  ــرائيل وسياس تهاجم إس

وسحب استثمارات وعقوبات ضد إسرائيل.
أحد أنصار إسرائيل في امليديا األميركية اسمه روبرت 
سبنسر، وهو كتب مقاالً عنوانه عمر وطليب وجيلير 
ــرائيل والكاتب وجيلير  وأنا ممنوعون (هما من زيارة إس
ــنت عماش  ــن زيارة بريطانيا). عضو الكونغرس جس م
ــد ترامب  ــدى دونال ــب أن تتح ــرائيل يج ــال: «إن إس ق
ــرائيل»،  ــي الكونغرس بزيارة إس ــمح لعضوين ف وتس
ــيلني قال إن  ــد سيس ــرس اآلخر ديفي ــو الكونغ عض
إسرائيل ارتكبت خطأ كبيراً، الدميقراطية هي أن تقبل 
ــارك في رأي (الدولة التي منعته  اآلخر حتى إذا لم يش
ــة البريطانية  ــال إن احلكوم ــر ق من دخولها). سبنس
ــنة ٢٠١٣،  منعته وباميال جيلير من دخول بريطانيا س
ــى حرب ضد غير  ــالم دين يحرض عل ألنه زعم أن اإلس
املؤمنني. سبنسر قال إن عمر وطليب تؤيدان مقاطعة 
ــرائيل، وإنه وجيلير يعارضان نزوح أعداد كبرى من  إس
ــم يحدث ولن  ــى بريطانيا. أقول إن هذا ل ــلمني إل املس

يحدث.
ــره دونالد  ــي، فهو متهم بك ــار األميرك أختتم باليس
ــرائيل. أنا ال أكره ترامب وإمنا أكره إسرائيل  ترامب وإس
ــار األميركي يتهم  ــا. اليس ــن يؤيده ــا أكره كل مَ كم
ــيني األميركيني. هو  ترامب بأنه «يهودي» بني السياس
اتهم الذين ارتكبوا اإلرهاب في الواليات املتحدة أخيراً 
بأن «الكره» يحركهم، ورد عليه اليسار األميركي بأنه 
ن يعترض على سياستها. ــرائيل ويكره كل مَ يؤيد إس
ــرائيل، وأقول إن  ــال إس ــي مج ــب إال ف ــارض ترام ال أع
حتالفه مع اإلرهابي بنيامني نتنياهو ضد الدميوقراطية 
ــن احتضان  ــتفيق ويتراجع ع ــة، فلعله يس األميركي

اجلرمية اإلسرائيلية ضد الفلسطينيني .

 جهاد الخازن

رأي

وكاالت / البينة الجديدة
ــيلي  تش ــس  رئي ــن  أعل
ــس  ام ــرا  بيني ــتيان  سيباس
ــال الطوارئ بعد  االثنني رفع ح
ــبوع على فرضها  أكثر من أس
وسط تظاهرات حاشدة، لكن 
رغم  ــت  تواصل ــات  االحتجاج
ــوم  ذلك. وجاء قرار إلغاء مرس
ليل  ــف  ــوارئ منتص الط حال 
ــد االثنني، بعد يومني على  األح
ــخص  ــر مليوني ش ــزول أكث ن
ــوارع هايتي للمطالبة  إلى ش
ــة  اقتصادي ــات  بإصالح
وسياسية ، وغداة إنهاء تدبير 
ــعبي قضى بحظر  آخر غير ش

التجول ليال .
ــال  ح ــلطات  السُ ــت  وفرض
ل  ــوّ التج ــرت  وحظّ ــوارئ  الط
ــي،  املاض ــبوع  األس ــة  نهاي
ــيلي  تش ــهدت  ش أن  ــد  بع
ــات مدنيّة منذ  ــوأ اضطراب أس
ــر من  ــروج أكث ــر خ ــود، وإث عق
الشوارع  إلى  ــخص  مليون ش
ــات  بإصالح ــة  للمطالب

اقتصاديّة وسياسيّة.
ــر أنّه  ــادئ األم ــي ب ــدا ف ــا ب وم
ــى  عل ــة  طالبيّ ــات  احتجاج
ــيط طال سعر تذكرة  رفع بس
ــرج عن  ــرعان ما خ ــرو، س املت

ل  ــوّ لتتح ــيطرة،  الس ــاق  نط
تظاهرات  ــى  إل ــات  االحتجاج

عنيفة.
ــى  عل ــة  الرّئاس ــرت  ونش
ــمي في تويتر  ــابها الرس حس
ــملت  أنّ حال الطوارئ التي ش
ــر ٢٠ ألف جندي وشرطي  نش
ــق  ــي كلّ املناط ــتنتهي «ف س
ت» . ويأتي  والبلدات حيث فرِضَ
ــد، بعد يوم  ــراء اجلدي هذا اإلج
ــال فيه  ــح لبينيرا ق من تصري

ــع الوزراء  ــب من جمي إنّه «طل
ــتقالة من أجل تشكيل  االس

حكومة جديدة».
«نحن  ــبت  الس بينيرا  وأضاف 
ــع جديد»، الفتًا إلى أنّ  أمام واق
ا كانت  ــيلي مختلفة عمّ «تش

عليه قبل أسبوع».
ــر أن االحتجاجات تواصلت  غي
ــيرة شارك فيها  األحد مع مس
ــى  مبن ــى  إل ــخاص  االش آالف 
ــو  ــي فالبارياس ــرس ف الكونغ

ــرب  ــم غ ــد ١٢٠ كل بع ــى  عل
العاصمة سانتياغو.

ــو  وقال رئيس بلدية فالبارياس
ــوة هذه  ــارب إن «ق خورخي ش
ــي  الت ــة  االجتماعي ــة  احلرك
ــي..  ه ــوارع  الش ــت  اجتاح

طابعها السلمي والبناء».
وشارك قرابة ١٠٠ ألف شخص 
ــت  انته ــي  الت ــيرة  املس ــي  ف
ومتفرقة  ــدودة  مح مبواجهات 
ــرطة،  والش ــن  متظاهري ــني  ب

ــدت  وجه ــارب.  ش ــب  بحس
ل إلى  احلكومة من أجل التوصّ
ــح إنهاء االحتجاجات  حلّ يُتي
ويستجيب لقائمة من املطالب 
ــية  والسياس ــة  االقتصادي

تشمل استقالة بينيرا.
ــن  م ــة  مجموع ــت  وتوقف
ــني ضمت حوالى االلف  الدراج
ــي  ــم امام القصر الرئاس منه
ــد وهتفوا  ــانتياغو األح في س
ــرا: اذهب إلى  ــمع يا بيني «اس

اجلحيم».
ــخص  ــع نحو ١٥ ألف ش  وجتم
ــي حديقة  ــلمي ف ــكل س بش
ــي العاصمة، وفق  اوهيغينز ف

الشرطة.
ــات  االحتجاج ة  ــدّ ح أنّ  ــدا  وب
والعنف املرافق لها قد فاجأت 
دّ من  حكومة تشيلي التي تُعَ
ــة  ــركا الالتيني ــى دول أمي أغن

وأكثرها استقرارًا.
االجتماعي  ــب  الغض وانفجر 
د بتظاهرات عنيفة  الذي جتسَّ
وعمليّات نهب، بعد إعالن زيادةٍ 
نسبتها ٣,٧٥ باملئة في رسوم 
مترو سانتياغو، لكنّه لم يهدأ 

بعد تعليق هذا اإلجراء.
ــعت احلركة التي يتّسم  واتّس
ــوّع،  بالتن ــا  فيه ــاركون  املش

ــا،  له ــني  واضح ــادة  ق وال 
الوضع  من  ــتياء  االس يها  يُغذّ
ــي والتفاوت في هذا  االجتماع
ــمّ ١٨ مليون  ــد الذين يض البل

نسمة .
ــل  ــى مقت ــات ال وأدّت املواجه
ــلّ في  ــى األق ا عل ــخصً ١٩ ش
ــف منذ عودة  ــوأ أعمال عن أس
ــيلي إلى الدميقراطية بعد  تش
ألوغستو  الديكتاتوري  احلكم 
بينوشيه في الفترة بني عامي 

١٩٧٣ و١٩٩٠.
تولى  ــذي  ال بينيرا  ــر  وامللياردي
ــم لوالية ثانية في مارس  احلك
ــى  عل ــني  تعديل ــرى  أج  ٢٠١٨
حكومته في غضون ١٥ شهرا، 
إزاء  ــكوك  الش وسط تصاعد 

تباطؤ االقتصاد وقيادته.
ــابق  س ــت  وق ــي  ف ــرض  وع
األسبوع املاضي مجموعة من 
ــى تهدئة  ــر الهادفة إل التدابي
ــا زيادة  ــعب ومنه غضب الش
ــات  احلد األدنى لألجور ومعاش
التخفيضات  وبعض  التقاعد 

في تكلفة الرعاية الصحية.
وقال املهندس ادواردو بيريز (٤٩ 
ــا) «هذه التدابير ال تكفي،  عام
رغم أنها خطوة مهمة ضمن 

مطالب الشعب» .

وكاالت / البينة الجديدة
ــتراكي  ــاب االش ــادة انتخ ــارت إع أث
إيفو موراليس لوالية رئاسية رابعة 
ــتقبل بوليفيا؛  ــن مس ــاؤالت ع تس
ــتبدا  ــا مس ــتصبح نظام ــل س فه
ــاحة الدولية، كما  معزوال على الس
ــال نظام نيكوالس مادورو في  هي ح

فنزويال؟
وآالف  ــة  املعارض ــب  تطال ــا  وبينم
ــة لالنتخابات  ــدورة ثاني ــني ب احملتج
ــس البوليفي  ــال الرئي ــية، ق الرئاس
ــي كيروغا  ــابق خورخ اليميني الس
ــت االختيار  ــان وق (٢٠٠١-٢٠٠٢): «ح
ــلّط...  والتس ــة  الدميقراطي ــني  ب

ــد،  ــة او مادوروالن ــة بوليفي جمهوري
احلرية أو الدكتاتورية». ورأى الطالب 
ــب مع طلبة  ــتيفاني الذي يطال س
ــم دورة  ــارع بتنظي ــن في الش آخري
ــد أن نكون  ــراع: «ال نري ــة لالقت ثاني
فنزويال أخرى، ايفو (موراليس) أصبح 
ــم نعد نرغب فيه، ولهذا  دكتاتورا. ل

نغلق الشارع».
ــع  رفي ــي  أميرك ــف  موظ ــرح  وص
املستوى، طلب عدم كشف هويته، 
ــن موراليس  ــد تعل ــنطن ق بأن واش
ــا غير شرعي إذا رفض تنظيم  رئيس
ــن دون أن يقارن الوضع  دورة ثانية، م
ــال. لكنه أضاف  ــي بوليفيا بفنزوي ف

أنه من غير الوارد االعتراف بخصمه 
األبرز كارلوس ميسا، ألن هذا االخير 

لم «يفز في االنتخابات».
ــب املصدر ذاته،  لكن السؤال، حس
هو معرفة ما اذا كان «موراليس ميلك 
هامشا كافيا أمام منافسه لتفادي 
دورة ثانية. ال نعتقد ان األمر كذلك». 
ــال التي كانت إحدى أغنى  ومتر فنزوي
دول املنطقة، عقودا طويلة، بفضل 
ــط، بواحدة من  ــن النف ــا م عائداته
ــي  ف ــة  االقتصادي ــا  أزماته ــوأ  أس
ــبب  تاريخها املعاصر، خصوصا بس
ــاع الهائل  ــا واالرتف ــع انتاجه تراج
ــادر نحو ٣٫٦  ــبة التضخم. وغ لنس

ــم منذ بداية  ــني فنزويلي بالده مالي
٢٠١٦، بحسب االمم املتحدة.

ــتور  ــد عن الدس ــادورو يبتع ــدأ م وب
ــة الفنزويلية في  ــوز املعارض بعد ف
ــريعية في نهاية  ــات التش االنتخاب
ــة ٢٠١٩، اعترفت  ــذ بداي ٢٠١٥. ومن
ــم املعارضة  ــن ٥٠ دولة بزعي أكثر م
خوان غوايدو رئيسا مؤقتا لفنزويال. 
ــدو جناحات  ــهر تب ــن بعد ١٠ أش لك
ــدأ دعم أنصاره  ــدو محدودة، وب غواي
ــي اجملتمع  ــك يدب ف ــى والش يتالش

الدولي بشأن فرص جناحه .
ــث الزعيم  ــادورو، وري ــب م ــى جان إل
ــافيز (١٩٩٩-٢٠١٣)،  الراحل هوغو ش

ــم لبوليفيا  يعد موراليس أول حاك
ــد آخر  ــكان االصليني، أح ــن الس م
ــادي  ــرن احل ــتراكية الق ــي «اش ممثل

والعشرين».
ــتني  ووصل موراليس، الذي بلغ الس
من العمر أمس األول، الى احلكم في 
٢٠٠٦، وأعيد انتخابه مرتني بأغلبية 
ــط  ــدورة االولى وس ــاحقة من ال س
ــوزه االحد  ــة. لكن ف ــعبية جارف ش
املاضي في الدورة االولى بعد عملية 
ــات «تزوير»، كان  ــابتها اتهام فرز ش
ــن منظمة الدول  موضع احتجاج م
ــن دول اميركا  ــم م االميركية وقس

الالتينية .

وكاالت / البينة الجديدة
ــد الرئيس املصري عبدالفتاح  أك
دول  ــتقرار  اس أن  ــي،  السيس
ــط، التي  ــرق األوس منطقة الش
ــات،  ــات وصراع ــي اضطراب تعان
ينبع من اعتماد توصيف واقعي 
ــرض أمناط  ــدم ف ــاكلها، وع ملش

غربية ملعاجلتها.
واستقبل السيسي مؤخرا عدداً 
ــخصيات الدولية  ــن كبار الش م
املشاركني في اجتماع «اجملموعة 
األساسية» ملؤمتر ميونيخ لألمن، 
ــتمر  ويس بالقاهرة  انطلق  الذي 
ــهم رئيس  حتى اليوم، على رأس
ــنجر،  إيش ــغ  فولفجان ــر  املؤمت
ــة  ــى وزراء اخلارجي إل ــة  باإلضاف

اخملابرات  أجهزة  ورؤساء  والدفاع 
بعدد من الدول.

ــام راضي،  ــفير بس ــرح الس وص
ــم  باس ــمي  الرس ــدث  املتح
الرئيس  بأن  اجلمهورية،  ــة  رئاس
ــف  التكات ــز  ــة تعزي ــد أهمي أك
ــة اخملاطر األمنية  الدولي ملواجه
ــول  حل ــاد  وإيج ــتركة،  املش
ــباب عدم االستقرار،  جذرية ألس
ــرق  ــي منطقة الش ــا ف خصوص
ــار السيسي إلى  ــط. وأش األوس
اإلقليمية  ــاع  األوض خصوصية 
ــط وإفريقيا،  ــرق األوس ــي الش ف
ــى نحو  ــا عل ــرورة توصيفه وض
ــن التأثر باألمناط  واقعي مبعزل ع
ــة، موضحاً أن  ــاذج الغربي والنم

املقاربة املصرية في التعامل مع 
ــي املنطقة تقوم على  األزمات ف
عدد من احملددات الثابتة، أهمها 
ــة الوطنية  ــى الدول ــاظ عل احلف
ــات  من التفكك، ودعم املؤسس
ــا باعتبارها  ــة وحمايته الوطني

ــة  الضامن ــية  األساس ــذراع  ال
ــتقرار الدول، ودعم اجليوش  الس
ــة، والتصدي  ــة الوطني النظامي
املسلحة  ــيات  امليليش النتشار 
والتسوية  اإلرهابية،  واملنظمات 
إرادة  السياسية لألزمات، وإنفاذ 

ــق مصيرها  ــعوب في حتقي الش
التدخل في  وعدم  ومستقبلها، 
ــدول على  ــؤون الداخلية لل الش
ــي تقوم بها  ــرار التدخالت الت غ
أطراف إقليمية أخرى في الشؤون 
ــتغالالً حلالة الفراغ  العربية، اس
الداخلية  والنزاعات  السياسي، 
ــدث  املتح ــر  وذك ــلحة.  املس
ــمي أن اللقاء شهد حواراً  الرس
ــي  مفتوحاً بني الرئيس السيس
ــن امللفات  ــور حول عدد م واحلض
ــبل  وس ــة  اإلقليمي ــا  والقضاي
ــويتها، مبا فيها األوضاع في  تس
ــطينية،  ليبيا، والقضية الفلس
ــن موضوعات ذات صلة  فضالً ع
ــة لالحتاد  ــر احلالي ــة مص برئاس

اإلفريقي. 
ــة  محكم ــت  أعلن ــك،  ذل ــى  إل
ــدة  املنعق ــل،  الطف ــات  جناي
مبحكمة شبني الكوم باملنوفية، 
سن، محمد أشرف راجح، املتهم 
الرئيسي في واقعة قتل محمود 
ــهيد  البنا املعروف إعالمياً بـ»ش
ــه يبلغ  ــدة أن ــهامة»، مؤك الش
ــنة و١١ شهرا  من العمر «١٧ س
ــت احملكمة، خالل  ــام». وقال و٦ أي
احملاكمة،  ــن  م الثانية  ــة  اجللس
ــخ امليالد احلقيقي لراجح  إن تاري
ــر ٢٠٠١؛ ما يثبت  ــو ١١ نوفمب ه
ــن املتهم أقل من ١٨ عاما،  أن س
ــة ال حتول إلى  ــي فالقضي وبالتال

اجلنايات وستظل أحداثاً.

وكاالت / البينة الجديدة

اعتبر رئيس الوزراء اإلسرائيلي 
املنتهية واليته بنيامني نتنياهو 
اليميني،  ــود  ــزب ليك زعيم ح
ــط مير  ــرق األوس أمس، أن «الش
ــرى، إذ يعصف  ــرة أخ ــزال م بزل
ــراق، وقال  ــان ويعصف الع لبن
نتنياهو، في مستهل االجتماع 
األسبوعي حلكومته: «ندرك أن 
ــي خدمتنا حتى اآلن،  القوة الت
ــتقبالً...  تتعاظم مس أن  ــد  الب

ــك  ــة، كذل ــات الراهن والتحدي
ــي  ــن ف ــي تكم ــات الت التحدي
ــب  توج ــب  القري ــتقبل  املس
ــرارات صعبة  ــاذ ق ــا اتخ علين
ــتلزم وجود حكومة متينة  تس
ــرز األهمية  ــة، ومن هنا تب وقوي
الكامنة في تشكيل حكومة 

وحدة وطنية واسعة».
مسألة  ــت  ليس وأضاف:»هذه 
وطنية.  وإمنا مسألة  سياسية 
ــي غاية  ــألة أمنية ف إنها مس

األهمية».

وكاالت / البينة الجديدة
ــوزراء  ال ــس  رئي ــيحاول  س
ــون  ــس جونس ــي بوري البريطان
ــوة إلى إجراء  ــدة، الدع مرة جدي
ــرة، لكن فرصه  ــات مبك انتخاب

في ذلك تبدو ضئيلة.
األوربية  ــدول  ال ــة  ــدو غالبي وتب
ــت  منفتحة على إرجاء بريكس
 ٣١ ــى  ــهر، حت أش ــة  ثالث ــدة  مل

ــة أُرغم  ــي مهل ــر ٢٠٢٠، وه يناي
رغم  ــا  ــى طلبه عل ــون  جونس
ــب  ــده أنه يرفضها، بحس تأكي

مصادر أوربية.
وينبغي على قادة االحتاد األوربي 
ــاء الثالث  ــدة اإلرج ــرروا م أن يق
ــع  ويجتم ــت.  بريكس ــد  ملوع
ــن دول االحتاد  ــفراء ٢٧ دولة م س
ــة  األوربي صباح االثنني ملناقش

ــت ٣  ــروع لتأجيل بريكس مش
ــت مصادر  ــا قال ــهر، وفق م أش

أوربية األحد.
ــفراء قبل  ــاع الس ــي اجتم ويأت
ــام من ٣١ أكتوبر، املوعد  ثالثة أي

املقرر لبريكست.
ــب إجراء تصويت في  ومن املرتق
ــأن إجراء  البرملان البريطاني بش
ــريعية مبكرة في  انتخابات تش

ــس  ــا رئي ــمبر، اقترحه ١٢ ديس
الوزراء اخلميس املاضي للخروج 

من املأزق.
ــون الذي ال ميلك أكثرية  وجونس
ــق وعده بتنفيذ  برملانية لتحقي
بريكست في ٣١ أكتوبر، يحتاج 
ــني من النواب  ــى أكثرية الثلث إل
إلجراء انتخابات مبكرة وبالتالي 

إلى دعم قسم من املعارضة .

وكاالت / البينة الجديدة
ــرات  العش ــس  ام ــد  احتش
ــط مدينة  من الكنديني وس
ــى  ــا عل ــال احتجاج مونتري
ــي  ف ــة  العلماني ــون  قان
املعروف  ــك  كيبي ــة  مقاطع
باسم قانون ٢١ الذي يحظر 
ــني احلكوميني  ــى املوظف عل
ــة أثناء  ــداء الرموز الديني ارت

العمل .
ــرون أنهم لن  ــد املتظاه وأك
يتنازلوا عن الكفاح من أجل 
إبطال القانون بوصفه قانونا 
ــبب في زيادة  عنصريا ويتس
ــالم  ــوادث اخلوف من اإلس ح
كما مينع املعلمات املسلمات 
ــاب  احلج ــن  يرتدي ــي  الالت
ــى وظيفة  ــول عل ــن احلص م
ــة حكومية في  ــي مدرس ف
ــال عن تعرضهن  كيبيك فض

للمضايقة والتمييز.
وأشار رئيس املنتدى اإلسالمي 
ــامر مجذوب إلى  الكندي س
االنتخابية  احلملة  أنه خالل 

األخيرة  الكندية  الفيدرالية 
ــادة األحزاب  ــق معظم ق واف
ــل في أي  ــدم التدخ ــى ع عل
ــد  ــم ض ــام احملاك ــون أم طع
ــبب احلاجة  هذا القانون بس
ــى أصوات  ــول عل ــى احلص إل

مقاطعة كيبيك .
ــى  ــذوب إل ــار مج ــا أش كم
ــدي  ــوزراء الكن ــس ال أن رئي
ــده لم  ــرودو وح ــتني ت جاس

ــام اتخاذ أي  يغلق الباب أم
ــي نهاية  ــي ف ــراء قانون إج
ــه يتخذ نهج  املطاف ولكن
ــي  ف ــب  والترق ــار  االنتظ
ــدا أن  ــي، مؤك ــت احلال الوق
دور احلكومة الفيدرالية هو 
التدخل ضد أي قانون يهدد 
حقوق اإلنسان للمواطنني.

ــدارس  امل ــس  مجل وكان 
ــك  كيبي ــي  ف ــة  اإلجنليزي

املاضي  ــبوع  األس ــع  رف قد 
ــد قانون  ــوى قانونية ض دع
ــة  باملقاطع ــة  العلماني
ــه يتعارض  ــى أن ــر إل بالنظ
ــاق احلقوق واحلريات  مع ميث
ــدم اجمللس  ــدي كما ق الكن
ــلمني  للمس ــي  الوطن
الكندي  ــاد  واالحت الكنديني 
ــا  ــة طعن ــات الديني للحري

مماثال في القانون.
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*طالل سلمان

ــعبه ”كله“ ضد  ألول مرة في تاريخ لبنان ينزل ش
ــية كلها، بالرئاسة واحلكومة  الطبقة السياس
ــتغلني“  و“املس ــن“  و“النافذي ــي  النياب ــس  واجملل

وأصحاب الثروات اجملهولة املصدر.
ــرة، متجاوزة  ــروت ـ األمي ــي بي ــت اجلماهير ف نزل
ــني  وب ــرقية“  و“ش ــة“  ”غربي ــني  ب ــيمها  تقس
ــا  ــم، كم ــا بينه ــي م ــن ف ــلمني“ متناحري ”مس
ــيحيني.. موحدة،  ــع املس ــق اآلخر أي م ــع الفري م

متماسكة، تردد الهتافات ذاتها..
ــات التي كانت بعض  ــا نزلت الضواحي واجله كم
ــتحدثته  ــل أن يفرض عليها ما اس العاصمة قب
احلرب األهلية من تسميات تقسيمية مثل ”شرق 

بيروت“ مبعزل عن ”غربها“، حتى صار األهل أغراباً 
في عاصمتهم الواحدة املوحدة جلميعهم، والتي 
ــة، كما في  ــجد مع الكنيس ــاور فيها املس يتج

قلب بيروت وفي سائر مدن لبنان، طرابلس وصيدا 
ــك ومجدل عنجر  ــة وزحلة وبعلب وصور والنبطي
ــي جبل لبنان مبدنه  ــيا وكامد اللوز، وكما ف وراش

وقراه، وكما في عكار والكورة وصوالً الى زغرتا.

ــاوى العصبيات  ــان تته ــخ لبن ــي تاري ــرة ف ألول م
ــاف  الطائفية واملذهبية، ويعيد اللبنانيون اكتش
ــدة مطالبهم في  ــم الوطنية، ووح عمق وحدته
الطموح الى وطن محرر من الطائفية واملذهبية.

ــان يعبر عن  ــي في لبن ــارع الوطن ــد كان الش لق
ــرب في مختلف أقطارهم من  مطالب اخوته الع
سوريا اجلريح اآلن، الى العراق النازف دمه وثرواته، 
ــعودية و“دولة“  ــقطت الس ــن التي اس الى اليم
ــيمها بني  االمارات اجلمهورية فيها، وأعادت تقس
شمال وجنوب، في حني احتلت ”جيوش“ االمارات 
ــجعة أهله على  ــن املرتزقة بعض جنوبها مش م
ــمال.. اما جيوش  ــى االنفصال عن الش العودة ال
ــد  ــي، فق ــران األميرك ــززة بالطي ــعودية، مع الس
ــاء وتعز واحلديدة  ــت عبثاً الوصول الى صنع حاول
وسائر البلدات والقرى والدساكر، وهكذا انتقمت 
ــائها وأطفالها،  ــا بتدمير عمرانها وقتل نس منه
ومساعدة اجلرب والكوليرا وسائر األمراض املعدية 
ــار في نواحيها كافة.. انها ”األخوة“  على االنتش
ــا“ ألهلها جميعاً في  ــة، صادقة في ”حبه صافي

املشرق واملغرب..
*رئيس تحرير صحيفة السفري اللبناني

*دكتور/ بسام روبني

ــض بالقوة  ــيكون  عطاء ينب ــا س إن احتادن
ــياجا لنا  من  ــاة الكرمية وس ــل واحلي واألم
ــو ليس جلنة  ــات فه ــم وتغول احلكوم ظل
ــة او هدف  ــي بتحقيق غاي ــا ينته وال جتمع
ــروع نهضوي دائم اخلضره كأوراق  وإمنا مش
ــا كمتقاعدين من  ــد لن ــون لذلك ال ب الزيت
ــم صفوفنا  ــا الداخلي وتنظي اصالح بيتن
ــرق تفكيرنا وأن نبتعد  ــادة النظر في ط وإع
ــن زمالئنا فهنالك  عن متني زوال النعمة ع
ــة ليس إلنها  ــت الزيادة اخملجل أصوات قبل
حسنت اوضاعهم بل إلن زيادته كانت اكثر 
ــب العليا فتمني  ــه من الرت ــن زيادة زميل م
زوال النعمة محرم في ديننا احلنيف لذلك 
ــد البوصلة ونتجه  ــا ان ال نفق ــب علين يج
باجتاهات تدعم الفرقة بيننا فقد اصبحنا 
ــام والضعف العربي  اشبه بحالة االنقس

حتى باتت ال حول لها وال قوة.
ــكري  لذلك انا أمتنى على كل متقاعد عس

ان يعيد النظر في طريقة تفكيره للوصول 
ــا النبيلة التي تغولت  الى غاياتنا وأهدافن
ــن نريد  ــة فنح ــات متعاقب ــا حكوم عليه
ــن  املتقاعدي ــب  روات ــاواة  ومس ــني  حتس
ــذي أوجده  ــكريني ومعاجلة اخللل ال العس
ــلم الرواتب  ــابقون على س ــؤولون س مس
ــاواة نطالب بزيادة  ــني واملس وبعد التحس
ــرغ بعدها  ــي التضخم لنتف ــنوية تراع س
ــا التي نعاني  ــي  معاجلة جميع القضاي ف
ــاء اجلمركي وأي  ــكان واإلعف منها كاالس
ــا لذلك دعونا ندعم  قضية اخرى تواجهن
وننجح مشروع االحتاد العام للمتقاعدين 
العسكريني ونلتف حوله ونتابع ما يصدر 
ــه بيننا وننخرط  ــر بيانات عنه جيدا وننش
ــه ونعود لإلنضباطية  في جلانه ومجالس
ــذه الفرصة بني  ــا عليها فه التي ترعرعن
ــا يخص  ــرر وفيم ــن تتك ــا ل ــم ورمب ايديك
ــد إجتماع  ــوة الزمالء لعق مطالبات اإلخ
ــل التريث  ــث فاننا  نفض ــع للتباح موس
ــي نعاني منها  ــة األمراض الت حلني معاجل
ــد أعداد  ــا وننتظر تزاي ــن حالي كمتقاعدي
ــن  للمتقاعدي ــام  الع ــاد  االحت ــة  مجموع
ــيس لكي نلتقي   العسكريني حتت التأس

ــن أقوياء وأصحاء وإلننا موقنون بان اي  ونح
ــرق تفكيرنا  ــي ما لم نغير ط اجتماع حال
ــن حالة  ــيعزز م ــل وس ــإن مصيره الفش ف

اإلنقسام فاملندسني بيننا يعملون بحرية 
ــا وإبقائنا  ــى تفكيكن ــم القدرة عل ولديه
ــا عبرة في نقابة املعلمني التي  ضعفاء ولن
استطاعت كسب ود الشعب بانضباطية 
اعضائها والتفافهم حول قراراتها فكيف 
ــب تضامن االخرين  ــكر من كس لنا كعس
مع قضايانا العادلة بينما نحن منقسمون 
ــا كبارنا وال يعطف  ال يحترم بعض صغارن

القوي منا على الضعيف وال نشعر بهموم 
وقضايا بعضنا والغالبية منا  يبحثون عن 

مصاحلهم الشخصية.

ــكري  ــا ارجو من كل متقاعد عس لذلك ان
ــة بتمعن  ــات الصادق ــرأ هذه الكلم ان يق
ــد  ــا للقواع ــه وفق ــم ذات ــد تنظي وان يعي
ــة  ــرق البرمج ــن ط ــدا ع ــة بعي الصحيح
السابقة وأن ينضم الى هذا االحتاد ويدافع 
عنه فالقيادات ستكون منتخبة ولن يكون 
ــم غير  ــن  إمالء او فرض اس ــدور أحد م مبق
ــا لقانون االحتاد  ــدى االغلبية وفق مقبول ل
الذي سيجري صياغته وبعد التوافق عليه 
سيتم تقدميه للحكومة فتعالوا بنا نتميز 
ــا حافظنا  ــة االردن كم ــهم في نهض ونس
ــة ولنتذكر قوله  ــة خفاقة عالي ــى الراي عل
ــذي جعلكم خالئف االرض  تعالى: (وهو ال
ورفع بعضكم فوق بعض درجات) فال ميكن 
ــع اخصائي قلب  ــرد عمله م للممرض وجمل
ــوح ملريض وال  ــة قلب مفت ــري عملي ان يج
ميكن لسكرتير قائد جيش ان يقود جيشا 
وينجح في ذلك وهذه سنة احلياة فال يجوز 
ــتثني الكفاءة واخلبرة  ان نخرج عنها ونس
ــاء  ــؤول اس ــة جملرد غضبنا من مس واحلكم
ــلطة داعيا باخلير والتوفيق  استخدام الس
ــكريني ولهذا املشروع  للمتقاعدين العس
ــيفتح افاقا  ــوي الذي س ــادي النهض االحت
ويطوي  ــكريني  العس للمتقاعدين  جديدة 

اخلالفات واالنقسامات بيننا.
*عميد اردني متقاعد

روبرت فيسك

ال ألوم املتظاهرين ألنهم فقراء وجوعى ويعانون 
ــام التي  ــم اليومية.اعتقدت أن األي ــي حياته ف
ــارات احملترقة على الطرق  ــت أركل فيها اإلط كن
ــف الطريق في  ــدت على تنظي ــد انتهت. اعت ق
ــت (أيرلندا الشمالية) في عام ١٩٧٢. ثم  بلفاس
ــه في كثير من األحيان في  فعلت الشيء نفس

بيروت».
لكني كنت هناك باألمس، حيث انتظر سائقي 

ــليم (واحلمد  األمني س
ــائقينا  س ــع  جمي هللا 
مخلصون) بصبر فيما 
ــل  رج ــح  أصاف ــت  كن
ــرح  وأش احمللية  القوى 
ــي في  ــبب رغبت له س
الدامور  ــى  إل ــول  الوص
كيلومترًا   ٢٠ ــي  (حوال
ــروت) وألوح  ــي بي جنوب
ــه ببطاقتي  ــي وجه ف
اللبنانية  ــة  الصحفي
الصغيرة، وأنا أستخدم 
ببطء أفضل حذاء بني 
ــة اإلطارات  ــدي إلزاح ل
ــق  ــن الطري ــة م احملترق

ــة ومجرد إلقاء  ــريع. كانت اإلطارات ملتهب الس
ــاي تؤملاني». «هذا  ــى اللهب جعل عين النظر إل
ــا يفترض أن تفعله اإلطارات احملترقة، بالطبع.  م
وتراجع السائقون اللبنانيون خلفنا مثل األرانب 

واستداروا عائدين إلى بيوتهم».
ــة، ومضينا  ــذه النقط ــا له ــد مررن ــنًا، لق حس
ــك من أننا  ــي الطريق ونحن نضح ــيارة ف بالس
ــألة خطيرة  ــك. ولكن هذه كانت مس فعلنا ذل
ــت  ــا نصح ا فيم ــدً ــش بعي ــي اجلي ــة. بق للغاي
ــى  إل ــودة  بالع ــيارات  الس ــائقي  س ــرطة  الش
ــل تتذكر تلك  ــون والنظام – ه ــم. القان منازله
ــل أهمية من احلق  ــات القدمية؟ – كانا أق الكلم
ــن لعدة  ــتخدام الطريق. لك ــي اس ــي ف القانون
ــليم حقنا في استخدام  ساعات، مارست وس

الطريق».
ــعال هذه  ــن كانوا يقومون بإش ــال الذي أن الرج
ــي جانبهم األكبر، إلى بعض  احلرائق ينتمون، ف
ــو ما قيل لي، ولم أجادل حول  احلركات أو هذا ه

هذا املوضوع».
ــروي القصة اخلاصة بها. كان  أن هذه احلركات ت
ا عليهم،  ــدا ذلك جليًّ ــض فقراء للغاية، وب البع
ــى تصرفاتهم. لم يكن  ا عل ــا ال ألومهم حقًّ وأن
ــتثناء التجار  ا دولة ثرية للغاية – باس لبنان أبدً

ــم  ــؤالء ه وكان ه  – ــيحيني  املس ــني  واملصرفي
ــا يكفي  ــن لديهم م ــن لم يك ــخاص الذي األش
ــوا يحتجون على  ــام، كان ــن الطعام. لعدة أي م
ــرة اللبنانية،  ــت اللي ــد انخفض ــم. لق مصيره
ــى  ــم إل ــا دفعه ــو م ــذاء وه ــعر الغ ــع س وارتف

االحتجاج.
ــبة  ــن مفاجئة بالنس ــات لم تك أن االحتجاج
ــد ومدهش في  ــيء جدي لي ولكن كان هناك ش
ــبوع، أحرقت  ــذا األس ــوال ه ــذا املوضوع. ط ه
جبال لبنان. وقد أزهر مجدهم وفخرهم الكبير 
ــال الرائعة  ــجار الصنوبر واجلب ــل في أش املتمث
ألسنة اللهب. كانت مروحيات احلكومة الثالث 
ــق يأكلها الصدأ  ــي إطفاء احلرائ املتخصصة ف
ــة لم تقم  ــي – احلكوم ــروت الدول ــي مطار بي ف
بصيانتها – وكانت بحاجة إلى اليونان وقبرص 

واألردن إلرسال طائراتها إلخماد التالل احملترقة.
: «شقتي اخلاصة على الواجهة البحرية لبيروت 
كانت تضج برائحة الدخان. في ليلة األربعاء، زار 
اهللا لبنان – كان يتردد عليها من حني آلخر، وقرر 
أن يغمر البلد باملطر والعواصف. في صباح يوم 
ــرفتي  كانت ش اخلميس، 

مغطاة بالرمال والرماد».
 هناك شيء أكثر خطورة 
ــب  الغض ــا.  هن ــدث  يح
ــعب  للش ــدي  اجلس
اللبناني ليس مجرد فورة 
ــك ألن  ــس ذل ــة. لي غاضب
ــني يعانون  ــاس العادي الن
ــم كذلك  ــن اجلوع – وه م
ــام غير  ــن ألن النظ – ولك
التي  ــب  (الضرائ ــادل  الع
تتزايد باستمرار واألسعار 
ــتمرار)  ــع باس ــي ترتف الت
ــتحيل  املس ــن  م ــل  جتع
العمل من أجل جلب املال 

والطعام إلى املنزل.
ا  ــرًا واحدً ــؤاالً صغي ــي أن أطرح س ــمحوا ل «اس
ــة للكورنيش،  ــة البحري ــى الواجه ــط. عل فق
ــا قرر االنتداب  ــث أعيش – طريق باريس، كم حي
ــرن  ــرينيات الق ــي عش ــميته ف ــي تس الفرنس
ــبه خالية.  ــكنية ش املاضي – تعد املباني الس
ــمون مجموعة  ــتثناء أولئك الذين يتقاس باس
ــا، ال يوجد  ــي أعيش فيه ــرة الت ــازل الصغي املن
ــوى الظالم. ميكنك أن تقود سيارتك من هنا  س
ــط  ــط املدينة، على بعد أميال إلى وس إلى وس
بيروت، دون أن جتد ضوءًا. هذه املباني مملوكة في 
ــتثمارات، كما  الغالب للعراقيني باعتبارها اس
ا السوريون والسعوديون وال  ميتلك بعضها أيضً

أحد يعيش هناك».
ــراء وادي البقاع  ــه فق ــش في ــد يعي ــي بل ــا ف أن
والالجئون من سوريا والالجئون الفلسطينيون 
ــم بالطبع، ألنهم  ــد نتكلم عنه ــن لم نع (الذي
ــرائيلية) في أكواخ، فإن هذه  حطام الدولة اإلس
ــاء للمال تقف  ــا أقوي ــي التي متثل حراسً املبان
ــينة.  ــة وغنية ومش ــا: خاوي ــوة بانتصاره مزه
ــون لدينا  ــى أن يك ــم بالقول: لذلك أخش ويخت

املزيد من اإلطارات احملترقة على الطريق.

عريب الرنتاوي

ــعب  ــان، كما العراق، يقف الش في لبن
ــي مواجهة غير متكافئة  في عمومه ف
ــد األقصى  ــام احملاصصة».. احل مع «نظ
الذي تعرضه حكومة احلريري ورئاسات 
ــد  ــادل عب ــة ع ــالث وحكوم ــان الث لبن
ــدي ال يلتقي أبداً مع احلد األدنى من  امله
مطالب اجلماهير الغاضبة .. أزمة الثقة 
ــية هنا وهناك، تبدو  بالطبقة السياس
ــتفحلة، ومتعذرة على التجسير،  مس
ــي تُطلق اليوم،  ــود اإلصالحية الت والوع
الة قبل سنوات...  كان ميكن أن تكون فعّ

أما اآلن، فهي قليلة ومتأخرة .

ــي لبنان كما العراق، تكتمل العناصر  ف
املوضوعية للثورة على النظام القائم... 
«أزمة في القمة... وأزمة في القاعدة»... 
ــتمرار  ــادراً على االس ــاد ق ــم ما ع احلك
ــة...  ــائله القدمي ــه ووس ــتناداً ألدوات اس
الطبقة احلاكمة أفلست وباتت عاجزة 
ــن واجباتها  ــد األدنى م ــن القيام باحل ع
ــة، فقر  ــات معدوم ــتورية .. اخلدم الدس
ــداد  ــاس وجوعهم وبطالتهم وانس الن
اآلفاق أمام مستقبل مشرق ألجيالهم 
ــر  حاض ــمم  يس ــاد  الفس ــة...  القادم
املواطنني ومستقبلهم على حد سواء، 
ــخة في أذهان  ــذه هي احلقيقة الراس ه

وعقول وضمائر ماليني املواطنني.
ــرط  في لبنان، كما العراق، ال يبدو «الش
الذاتي» للثورة قد اكتمل كما اكتملت 
ــروطها املوضوعية.. ماليني الشباب  ش
ــتعداداً هائالً  والصبايا الذين أظهروا اس
ــم ينتجوا بعد  ــال والتضحية، ل للنض

ــم» ما زال  ــة، و»التنظي ــم القيادي أطره
ــم أنهم ما  ــى، واأله ــه األول ــي مراحل ف
ــورة «برنامج عمل  ــن عن بل زالوا بعيدي
ــترك» لثورتهم، يجمعون عليه، أو  مش
ــاحقة..  ــه غالبيتهم الس ــي حول تلتق

ــي كل مكان، بيد  ــك مهمة صعبة ف تل
أنها أكثر صعوبة.

ــان، كما العراق، يحضر «العامل  في لبن
ــاحقة إلى  ــوة س ــي» بق اإلقليمي/الدول
ــرة حتضر بقوة،  ــد كبير ، نظرية املؤام ح

ــكالً  وحرب االتهامات املتبادلة تأخذ ش
ــي  ــاً (ف ــا دموي ــاً ورمب ــاً، تخويني تكفيري
العراق يبدو امليل أكثر دموية)... ال حدود 
ــة والدولية،  ــراف اإلقليمي ــل األط لتدخ
ــبكة  ــن املكونات» ش ــكل «مكون م ول
حتالفات وارتباطات جتعل مشروع الثورة 

والتغيير، أشد صعوبة.
ــدو اإلصالح  ــا العراق، يب ــي لبنان، كم ف
ــول  نق ال  ــى  حت ــذراً،  متع ــدرج  املت
ــتحيالً.. نظام احملاصصة قادر على  مس
ــتئناف يومياته املعتادة، ما أن تضع  اس
االحتجاجات أوزارها.. وقادر على ابتالع 
اإلصالحات وتفريغها من أي مضمون، بل 
وحتويلها إلى مكاسب لرموزه وكياناته، 
ــوط املتأتية  ــيف الضغ ــع س ــا أن يُرف م
ــاحات  ــني في الس ــاد املالي ــن احتش ع
وامليادين والشوارع، وفي مختلف املدن.. 
ــام، هي وحدها  ــورة» على هذا النظ «الث
ــعبني  الش بتحقيق تطلعات  الكفيلة 

ــورة (من  ــروط الث ــواقهما، لكن ش وأش
حتت) ليست مكتملة بعد.

ــد  ــم يع ــراق، ل ــا الع ــان، كم ــي  لبن ف

ــة،  األمني  – ــكرية  العس ــة  للمؤسس
ــت العدوانات  ــاً بعد أن فكك دوراً طاغي
ــذه  ه ــة  األهلي ــروب  واحل ــة  اخلارجي

املؤسسات وأضعفت حضورها . 
ــا العراق، تبدو االنتفاضة  في لبنان، كم
الشعبية، كما لو أنها ثورة على اإلسالم 
ــعبية هذه  ــي في طبعته الش السياس
املرة .. حدثت ثورات وانقالبات مماثلة في 
ــد أنها توجهت  ــة أخرى، بي ــدان عربي بل
ــكر» وأخرى ضد  تارة ضد «حكم العس
«اإلسالم السياسي»، وثالثة ضد طرفي 
ــي لبنان  ــة»... ف ــة القاتل ــذه «الثنائي ه

والعراق تبدو الصورة مختلفة كثيراً.
التغيير في لبنان، كما العراق، لن يكون 
ــدة، التغيير  ــة واح ــة ملوجة ثوري نتيج
ــلة من االنتفاضات  يأتي بنتيجة سلس
ــة .. التغيير يأتي بعد أن تنفضّ  املتعاقب
ــابّة على وجه  ــر وأجيالها الش اجلماهي
اخلصوص، عن أحزاب الطوائف واملذاهب 
وأمراء احلرب وتنجح في تشكيل أطرها 
ــا اجلماهيرية، املدنية –  احلزبية وتياراته

الدميقراطية – العلمانية .

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

أزمة الثقة بالطبقة السياسية 
هنا وهناك تبدو مستفحلة 
ومتعذرة على التجسري 
والوعود اإلصالحية التي 
تـُطلق اليوم كان يمكن أن 
تكون فعـّالة قبل سنوات

أحرقت جبال لبنان وقد 
أزهر مجدهم وفخرهم 
الكبري اِّـتمثل َّـ أشجار 
الصنوبر والجبال الرائعة 
ألسنة اللهب

نزلت الضواحي والجهات التي 
كانت بعض العاصمة قبل أن 
يفرض عليها ما استحدثته 
الحرب األهلية من تسميات 
تقسيمية مثل شرق بريوت 
بمعزل عن غربها

اِّـشروع االتحادي النهضوي 
الذي سيفتح افاقا جديدة 
للمتقاعدين العسكريني 
ويطوي الخالفات 
واالنقسامات بيننا
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الغارديان : تمديد ثالثة أشهر

ــاءت صفحتها  ــان التي ج ــة الغاردي صحيف
ــتعد  ــاد األوروبي مس ــوان ”االحت ــى بعن األول
ــا“. ويقول  ــهر لبريطاني ــة أش ــد ثالث للتمدي
التقرير، الذي كتبه من بروكسل دانيال بوفي 
ــفت أن  ــربة كش ــر، إن وثيقة مس ــر ووك وبيت
ــتعداد لتمديد بقاء  ــاد األوروبي على اس االحت
ــى 31 يناير/كانون  ــاد حت ــا في االحت بريطاني

الثاني 2020.
ــادرة بريطانيا  ــارا مبغ ــن التمديد خي ويتضم
ــة إذا مت توقيع  ــهور الثالث ــل انقضاء الش قب
ــربة. وتضيف  ــب الوثيقة املس اتقاق، بحس
ــمح لبريطانيا باخلروج  الصحيفة إنه سيس
ــهر الذي  ــي اليوم األول من الش من االحتاد ف

يلي التوقيع على اتفاق.
وتشير الصحيفة إلى أن الوثيقة تنص على 
ــار خروج بريطانيا من االحتاد دون اتفاق  أن خي

ــاري أصبح  ــرين األول اجل ــوم 31 أكتوبر/تش ي
اآلن غير مطروح. وهو إجراء يطالب به زعماء 
ــراء انتخابات  ــرط إلج أحزاب املعارضة كش
ــة أنه ميكن  ــول الصحيف ــة مبكرة.وتق عام
ــا واالحتاد  ــني بريطاني ــود االتفاق ب ــل بن تعدي
ــع النهائي على  ــم التوقي ــي حتى يت األوروب
االتفاق بني الطرفني، ولكن هذه أول مرة تنص 

فيها وثيقة رسمية على تواريخ بعينها.
ديلي تلغراف : ”فراغ السلطة“

ــراف نطالع حتليال  ــي تلغ ــي صحيفة ديل وف
لرافاييلو بانتوتشي بعنوان ” فراغ السلطة 
ــي تنظيم الدولة  ــامات ف قد يؤدي إلى انقس
ــات“. ويقول  ــي الهجم ــادة ف ــالمية وزي اإلس
ــن تصريحات  ــم م ــى الرغ ــه عل ــب إن الكات
ــد ترامب بذلك، إال أن  الرئيس األمريكي دونال
ــن يؤدي إلى تدمير  ــل أبو بكر البغدادي ل مقت

تنظيم الدولة .
ويقول الكاتب إن إحدى النقاط الهامة التي 
ــد التفكير في  ــب أخذها في االعتبار عن يج

مقتل البغدادي هي جيش املريدين واملقتدين 
ــن قد  ــك الذي ــم، أولئ ــي العال ــم ف بالتنظي
ــم التنظيم حلظة يجب  يعتبرون مقتل زعي
ــات مروعة  ــن هجم ــوا فيها للثأر وش أن يهب

وأعمال انتقامية.
ــة الثانية، وفقا للكاتب، هي  والنقطة املهم
ــكه  ــيحتفظ بتماس ما إذا كان التنظيم س
ــه  ــدادي، وإذا كان خليفت ــل البغ ــد مقت بع
ــيتمكن من احلفاظ على وحدة التنظيم.  س
ــو  ــي ه ــر احلقيق ــب إن اخلط ــف الكات ويضي
ــم في صورة  ــظي للتنظي ــام والتش االنقس
جماعات صغيرة تقتدي بأيديولوجيته جتعل 
ــة خاصة مبنطقة  ــات محلي ــا أولوي أولوياته
ــدة الدولية للتنظيم.  ــا بدال من األجن عمله
كما أن سؤاال هاما آخر هو ما الذي سيحدث 

ألتباع التنظيم في سوريا والعراق.
ــرذم للتنظيم  ــب إن هذا التش ــول الكات ويق
ــن العنف،  ــى املزيد م ــؤدي إل ــد قد ي دون قائ
حيث تشير التجارب التاريخية إلى أنه عند 

ــذا يؤدي إلى  ــم تنظيم ما، فإن ه ــل زعي مقت
ــخص آخر راغب في الزعامة ويحاول  بزوغ ش
ــن الدماء  ــه“ بإراقة الكثير م ــات جدارت ”إثب

وشن عمليات بالغة العنف .
الجمهورية“ اللبنانية : تغيري النظام ليس 

”الغاية النهائية“
ــتقالة  ــى جانب آخر، وحتت عنوان ”االس وعل
ــا“، يقول  ــل وأصعبه ــرق الى احل ــر الط أقص
ــة“  ــدة ”اجلمهوري ــي جري ــاهني ف ــورج ش ج
ــراف مبن  ــف األط ــرب مختل ــة: ”اقت اللبناني
ــة ثابتة بأن  ــاء من تكوين قناع فيهم األقوي
ــتقالة احلكومة من أقصر الطرق وأرخص  اس
ــبة  ــارج من املأزق. ورغم ذلك فهي بالنس اخمل

إلى البعض منهم اخلطوة األكثر صعوبة“.
ــس  ــتقالة ”تعك ــب أن االس ــف الكات ويضي
ــة‘ التي ال ميكن  ــر ’الهزمي ــرًا من مظاه مظه
ــي ظل  ــهولة ف ــا بس ــتيعابها أو جتاوزه اس
السيناريوهات املأسوية املتداولة. فما الذي 

يقود إلى هذه املعادلة؟“ .

ــاك بد من  ــد هن ــه ”لم يع ــاهني أن ــرى ش وي
ــن. وما على  ــر احلكومي أيًا يكن الثم التغيي
ــة التي ميكن  ــوى البحث عن اآللي اجلميع س
ــتورية  ــوء إليها لتنفيذ اخلطوات الدس اللج
ــص ثمن، فاملكابرة التي يعبر  الضرورية بأرخ
عنها البعض حتى الرمق األخير والتي ميّزت 
ــرى أو يعترف  ــن ال يريد أن ي ــض املواقف مم بع
ــاعات األخيرة لم تعد ذات  مبا يجري في الس

جدوى“.
ــي جريدة ”املدن“  ــا وجيه قانصو فيقول ف أم
ــن  ميك ”ال  ــان  لبن ــرات  تظاه إن  ــة  اللبناني
ــة، أو مجرد كونها  ــا بعبارة املعارض اختزاله
ــهد  املش ــل  وتبدي ــوى  الق ــر  لتغيي ــة  حرك
السياسي، بل ال ميكن أن يكون تغيير النظام 
ــور هي عالمات  ــة. هذه الص ــا النهائي غايته
ــاق حياة جديدة منبعثة من  ودالئل على انبث
قلب الصغير وطموح الشاب وعقل الكهل، 
الذين حسموا خيارهم ال بتغيير من ميثلهم 
بل بصناعة واقع مختلف، مدى وجود جديد، 

خلق معنى غير مسبوق“.
ويضيف: ”ما يحصل هو أفق جديد ال يحتاج 
ــده أو يوجهه أو يرسم له طريق  إلى من يرشّ
ــد لذاته ويخلق حاضره  خالصه، هو أفق مول
ويتولد مستقبله من داخله. أفق ميتد ألجيال 
ــود، أفق يطوي صفحة واقع قائم وأمناط  وعق
ــات وتضامنات وصلت إلى  ــر وأطر عالق تفكي

طريق مسدود“ .
ــه: ”إنها ثورة  ــب مقاله بقول ويختتم الكات
ــب  أو مطل ــي  ــاج معيش ــن احتج ــر م أكب
سياسي، وأهم من تبديل القوى السياسية، 

وأبعد بكثير من تغيير النظام“ .

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

عنها .
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حوار /  زهري عبد الزهرة

ــرزاق محي الدين) واكب  ــي (على عبد ال ــب واملؤرخ والسياس الطبي
ــان محيي الدين)  ــيخ ام ــاط والده املرحوم  (عبد الرزاق بن الش نش
ــرف ،  بدا  تعلمه في الكتاب  الذي  ولد عام ١٩١٠ في النجف االش
ــادئ العربية واملنطق والفقه واصوله في  مدارس النجف   وثقف مب
ــة  اجلديدة )  ــعرائها . (البين ــوادي النجف وعلى ش ــة وعن ن الديني
ــع عن جتربته في السياسة واالدب واملدافعة  التقته في حوار موس

عن حقوق االنسان وتشكيل املنظمات املدنية .
ماهو الهدف من تأسيس مركز الغد الزاهر ؟

ــر نحو بناء  ــباب الثائ ــتقلة اخذت بيد الش ـــ هذه النخبة املس ـــ
ــوده  ــات احملاور الدولية, تس ــتقل عن سياس ــراق عزيز موحد مس ع
ــذه النخبة  ــه. ه ــوق مواطني ــا حلق ــة وضامن ــة االجتماعي العدال
ــروع  ــض ان يكون بلدها خصما جليرانه ومطية للمش املثقفة ترف
االنكلوساكسوني الذي يستهدف املنطقة كافة بثرواتها وتراثها 

وقيم دينها االسالمي احلنيف.
ــة ال ميكن اال بخارطة طريق  ــن نؤمن ان اخلالص من االزمة احلالي نح
ــعب العراقي من جهة وبني السلطة  تعيد الثقة بني مكونات الش
ــذه اخلارطة من خالل  ــرى. وتكمن رؤيتنا له ــعب من جهة اخ والش

مايلي-
ــن عراقي عاطل عن  ــة النفطية لكل مواط ــدار قانون املنح ١.  اص

العمل على ان تكون اعلى من خط الفقر احملسوب اقتصاديا.
ــتير والدكتوراه في  ــة حلملة املاجس ــتحداث درجات وظيفي ٢.  اس
ــى اجلامعات  ــة ال ــة اضاف ــة واالهلي ــد احلكومي ــات واملعاه اجلامع

العلمية ومراكز الدراسات والبحوث.
ــات العراقية  ــر الوظيفي في اجلامع ــز التطوي ــتحداث مراك ٣.  اس
ــم بدورات  ــن العمل وانخراطه ــني العاطلني ع ــتيعاب اخلريج ألس
ــل احمللية والدولية  ــوق العم ــارات احلديثة املالئمة ملتطلبات س امله
ــتثمار االجنبية في العراق وضمان فرص  املتمثلة في شركات االس
ــباب الراغبني في ادارة  ــل لهم فيها. وكذلك توجيه ومتويل الش عم
ــاع اخلاص العراقي من  ــاريعهم اخلاصة من اجل تفعيل القط مش

خالل قروض ميسرة.
٤.  شمول جميع العراقيني مبجانية التعليم بكافة مراحله.

ــامل واالرتقاء  ــني الصحي الش ــة بالتأم ــة كاف ــمول العراقي ٥.  ش
ــة واالهلية.  ــات الصحية احلكومي ــتوى اخلدمات في املؤسس مبس

وكذلك تخصيص رواتب للطلبة تغطي نفقاتهم.
ــلم الراتب  ــون التقاعد على ان يكون احلد االدنى لس ــل قان ٦.  تعدي
ــدي ال يقل عن (١ واحد مليون دينار ) وال يزيد احلد االعلى عن  التقاع

(٥ خمسة مليون دينار ).
٧.  الكشف عن مثيري الشغب الذين حاولوا ان يحرفوا التظاهرات 
ــبب بقتل  ــن تس ــف عم ــك الكش ــلمي وكذل ــا الس ــن طابعه ع

املتظاهرين واعتقال الكثير منهم.
ــرعي والدستوري  ــة حقهم الش ٨.  حماية املتظاهرين اثناء ممارس
ــؤولة عن ذلك ملنع اخلروقات  عن رأيهم وحتديد اجلهات االمنية املس

االمنية.
ــاب الفردي العضاء  ــون االنتخابات مبا يضمن االنتخ ــل قان ٩.  تعدي

البرملان واالنتخاب املباشر لرئيس اجلمهوية من قبل الشعب.
ــية  ــزاب ذات رؤى سياس ــكيل اح ــزاب لتش ــون االح ــل قان ١٠تعدي
ــدم  واالعمار وليس  ــكة النمو والتق ــعبه على س تضع العراق وش
مجموعات متغامنة في السلطة وفاسدة، الغاء مجالس احملافظات 
ــلت في  وايقاف رواتبهم وتقاعدهم كونهم حلقة ادارية زائدة فش

خدمة محافظاتها طيلة الستة عشر عاما املنصرمة.
ــف والغاء رواتبهم  ــاء مجلس النواب الى النص ـــ تقليص اعض ١١ـ
ــة اثناء  ــات مقطوعة ومجزي ــم مبخصص ــم وتعويضه وامتيازاته
ــات على  الدورة البرملانية فقط, وكذلك تقليص رواتب باقي الرئاس

ان ال تزيد عن(٥ ماليني دينار عراقي).
ــص املتصدرين  ــاء وباالخ ــى القض ــاد ال ــان الفس ــة حيت ١٢ــاحال

للمشهد السياسي وبكل شفافية.
ــيطرة احلكومة املركزية  ــة عراقية تخضع لس ١٤كركوك محافظ
ــوة  ــكان اس ــبة الس ــب نس في االدارة وتوزيع احلصص املالية حس

باحملافظات العراقية االخرى.
ــتان بنسبة ١٧٪ وتعدل النسبة  تلغى فقرة امليزانية القليم كردس

اسوة باحملافظات العراقية االخرى حسب كثافة السكان.
١٠.   تسديد جميع املبالغ املترتبة على اقليم كردستان من صادرات 
ــذ احلدودية  ــل املطارات واملناف ــك االيرادات االخرى مث ــط وكذل النف

ورسوم الكمارك وضريبة الدخل واملوارد االخرى.
ــجمة  ــتور  وكذلك الفقرات غير املنس يعاد النظر بفيدرالية الدس

مع الواقع احلالي من اجل وحدة العراق ارضا وشعبا وثروات.
ــيادة  ــر لنثبت للعالم ان س ــم املدني برامي ــاء قرارات احلاك ١٥ــالغ

العراق من خالل شعبه احلي الذي تخطى مؤامراتهم البغيظة.
١٦ــايقاف مزاد  بيع العملة من خالل البنك املركزي  العراقي .

١٧ــ تفعيل عمل الشركة العامة لالستيراد والتصدير ومنح اجازة 
االستيراد والتصدير مبوجب ضوابط للحد من االستيراد العشوائي 

والقضاء على تهريب العملة.
ــود و املشتقات النفطية  ــيطرة على تهريب النفط االس ١٨ــ الس

االخرى.
ــبة  ــالل ضبط احلدود ومحاس ــة االقتصادية من خ ــد من اجلرمي احل

مافيا الفساد من املهربني .
١٩ــاحلد من دخول اخملدرات بعقوبة صارمة للمتاجر واملتعاطي.

ــيطرة على االجواء العراقية والغاء عقد شركة سيركز  اعادة الس
البريطانية املستثمرة.

ــل عن ٧٠٪  ــة مبا ال يق ــدي عاملة عراقي ــغيل اي ــرض تش ـــ  ف ٢٠ــ
ــن العمالة  ــتغناء ع ــتثمرة في العراق ، واالس ــركات املس في الش
ــركات واملؤسسات التي جتلب هؤالء  االجنبية وفرض ضرائب للش

العمالة االجنبية .
ــعبهم ويرفعون  ــب ش ــرار مطال ــاب الق ــمع اصح ــى ان يس نتمن
ــذه االزمة  ــى نعبر ه ــأذن صاغية ، حت ــم وب ــن وجهوه ــة ع االقنع
ــارك جميعا في بناء مستقبل زاهر لعراقنا احلبيب ،  أهم ما  ونش
ــروع  اإلصرار واملثابرة واجلهد واإلخالص،  في العمل داخل هذا املش

فتلك تشرّع األبواب واهللا ولي التوفيق.
حدثنا عن مشروع  اليقظة الوطنية الشعبية  ؟

ـــــ   في بداية حديثي عن مشروع اليقظة الوطنية الشعبية اود 
ــتراتيجيني في احلشد  ــكر اجلزيل ألحتاد اخلبراء االس بأن اقدم الش

ــعبي ولألخ صباح زنكنة واالستاذ ماجد ابو اجلود واالخ العزيز  الش
االستاذ مهند العقابي مدير هيئة اعالم احلشد الشعبي ملا قدمته 
ــروع اليقظة الوطنية الشعبية وما يعدنا به  من دعم واسناد ملش

من املساعدة الشديدة مستقبال ..
ــعبية وهو  ــروع اليقظة الوطنية الش من هنا ابدأ حديثي عن مش
ــروع خطير يتبناه التعويض املالي واملعنوي  للشعب العراقي  مش
ــعب  افرادا وجماعات  ــن كل ما اصابه من اثار تدميرية على الش ع
ــة والفوقية من اضرار تدميرية عادت  وعلى ما اصابه البنى التحتي
ــوال وزير  ــب تهديد واق ــل الصناعة حس ــد ما قب ــراق الى عه بالع
ــة االمريكي( كولن باول)  وانه اعترف اعترافاً صريحاً عندما   اخلارجي
ــامل ان كانت نووية  ــلحة دمار ش ــذب عما ميتلكه العراق من اس ك
ــل العالم بهذه  ــار كاذبة ومت تضلي ــني انها اخب ــة ، وتب او بايولوجي
ــلحة الدمار الشامل ان ((مركز الغد الزاهر  االكذوبة وهي وجود اس
ــتقلة متضامنة مع  ــات واالعالم)) يضم نخبة وطنية مس للدراس
ــعبها وداعمة ملطالب شبابه احملروم من احلق في احلياة واقل  االم ش
ــماوية  ــرائع الس ــش الكرمي الذي تقره كافة الش ــتلزمات العي مس

ــارس الدميقراطية, وتضع  ــة تدعي انها مت ــني الوضعية لدول والقوان
ــوء االدارة واحملاصصة  ــاد وس ــة الفس ــم ملكافحة اف ــا بأيديه يده
البغيضة واملذهبية والطائفية التي خلفتها العملية السياسية

ــر للسعودية وتتحمل املسؤولية  في االعتداء  *هل هناك دور مباش
على العراق ؟

بالتأكيد السعودية قامت  بأعمال ارهابية تدميرية قتلت به مئات 
االالف من املواطنني العراقيني وكذلك دخول تنظيم  داعش االرهابي 
ــيطرت عليها وكل  ــا قامت به من تدمير في كل املناطق التي س وم
ــا تكفيرياً  ــش حتمل فكرا ارهابي ــن القاعدة وداع ــذه املنظومة م ه
ــذي تتبناه وتدعمه  ــس الفكر الوهابي التكفيري ال قائما على اس
اململكة العربية السعودية ودول اخلليج العربي فيما قدمت لهذين 
ــاعدات بالسالح  التنظيمني االرهابيني التكفيريني من اموال ومس
ــعبه ونسيجه االجتماعي   وبالفكر لتدمير العراق  ومتزيق وحدة ش
ــعب  ــيم الش وترابطه الوطني مما ترك اثار فكرية عملت على تقس

العراقي والقتال بني ابنائه على اسس طائفية بغيضة .
*كيف سيتم التعويض وماهي االجراءات التي سوف تقومون بها؟

ـ شكلنا عدة جلان قانونية وحقوقية ونسعى الى اقامة دعاوى في  ـ 
ــاطني  ــم الدولية ، وزار وفد من قبل املركز امريكا والتقى بنش احملاك
ــراءات جتري بقدم  ــأن الدولي واالج ــني مختصني بهذا الش وحقوقي

ــاق وهمة عالية من قبل بعض اعضاء املركز ومت لقاء العديد من  وس
الشخصيات احمللية والدولية اخملتصة بهذا الشأن .

*هل ترى ان تلك الدول تتحمل املسؤولية حسب القانون الدولي  ؟
ــدوان على العراق   تتحمل  ــاهمت بالع ــك الدول التي    س ارى ان تل
مسؤولية التعويض الشامل والكامل لألفراد العراقيني في مختلف 
ــية واالقتصادية واالجتماعية والعقائدية مما كان  اجملاالت السياس
ــي  ــيؤدي الى متزيق وحدة الدولة العراقية ووحدة بنائها السياس س
ــي وبذلك حتقق اهداف الصهيونية في متزيق وحدة الدول  واالجتماع
ــوريا وليبيا  ــية واالجتماعية وهو ما حصل في العراق وس السياس
وجميع هذه النظم السياسية في السعودية ودول اخلليج تتحمل 
هذه املسؤولية الواضحة وحسب ما نص به القانون الدولي.   والتي 
ــس عليها اي غبار ملا قامت به من تدمير هذه الدول وتعرض حياة  لي
ــق ان كانت على  ــق باحلقائ ــتقرارها وهذا كله  موث ــعوبها واس ش

صعيد جنود قوات التحالف وقادته العسكريني.
*هل هناك وثائق واعترافات لبعض الدول لهذا الغزو  وتلك احلرب؟ 

ــرة واعترافات عديدة واعتراف رئيس الوزراء  ــم هناك وثائق كثي ـ   نع

االسبق القطري بأنهم قد قدموا اكثر من (١٥٠)  مليار دوالر ألحداث 
ــوريا وليبيا وهذا على  ــر في العراق وس ــل هذا التخريب والتدمي مث
ــعودية قد  ــتراتيجي , اما على صعيد العراق فأن الس ــب االس اجلان
ــش االرهابي  مبئات  ــدة ،  و تنظيم داع ــناد  القاع ــت بدعم واس قام
ــتة االف  ــيارة و اكثر من س ــر الف س ــارات واكثر من ثالثة عش امللي
ــدة العراق  ــة الطائفية لتمزيق وح ــالق العنان للفرق ــاري واط انتح
ــعباً وارضاً  ــا ش ــوريا وليبي ــم س ــك حتطي ــعبه وكذل ــم ش وحتطي
ومؤسسات ولهذا وعلى هذا االساس فأنها تتحمل جزءا كبيرا من 
ــه من تدمير ومتزيق  ــي تعويض العراق عن كل ما اصاب ــؤولية ف املس

القتصاده يقدر مئات املليارات دفع ثمنها الشعب العراقي.
ــعودية  ــر لدول اخلليج لهذه احلرب ومنهم الس *هل هناك دور مباش

وقطر ؟
ــدم اعتذاراً  ــا ان تق ــج العربي عليه ــعودية و دول اخللي ــم الس -نع

واضحاً ،
ــة االف)  انتحاري  ــلت اكثر من( خمس وهنا اعيد واكرر انها قد ارس
وموجودون في السجون العراقية و فجرت اكثر من( ستة االف)  سيارة 
ــذار ودفع تعويضات  ــراق . ويجب عليها االعت ــي جميع انحاء الع ف
مالية الى الشعب العراقي على ما قامت به من تدمير وان تتحمل 
ــببتها للشعب  كافة التعويضات واصالح كافة االضرار التي س

ــادة التفكير في  ــون في االمكان اع ــي حتى يك العراق
ــية واجتماعية واقتصادية قائمة  بناء عالقات سياس
ــس عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول  على اس
ــيادتها وقرارها الوطني من دون اي تدخل  و ان حتترم س
ــي اخلتام اقول  ــؤون العراقية و ف ــأن من الش في اي ش
ــعبية يستطيع ان  ــروع اليقظة الوطنية الش ان مش
ــا تكاتفت كل القوى  ــذه املطالبات اذا م يحقق كل ه
الوطنية الشعبية في اسناد هذا املشروع الوطني وان 
كل حق ال ميكن ان يضيع اذا كان وراءه مطالب مخلص 

لشعبه ووطنه وامته العربية االسالمية .
*كلمة اخيرة ؟

ــراء ،   ــم الغ ــع جريدتك ــل م ــم التواص ــوف يت ـــ  س ــ
ــره في  ــكر اجلزيل ووافر االمتنان ملا يتم نش واقدم الش
صحيفتكم الغراء  من مواضيع مهمة للشأن الوطني 

واملدافعة عن حقوق االنسان واالنتصار للحق .
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د . علي اِّـؤمن

ــتاني من خالل  ــى اإلمام السيس ــرح املرجع األعل     ط
ــدي الكربالئي في  ــيخ عبد امله ــذي قرأه الش ــص ال الن
ــة الثانية لصالة اجلمعة (٢٥/ ١٠/ ٢٠١٩)، عناوين  اخلطب
ــة األهمية، تتضمن  ــة وأخالقية عريضة في غاي فقهي
فتاوى وإرشادات، تدخل في باب أساس من أبواب الفقه 
ــالمي، ميكن تسمية بـ «باب اإلعتراض  السياسي اإلس
ــعبية، وال  ــات الش ــرات واالحتجاج ــام»، أو التظاه الع

سيما املطلبية كما يصطلح عليها سياسياً.
ــوص طرحها  ــداداً لنص ــم ميثل امت ــص امله ــذا الن     ه
ــاء املصلحون في القرن امليالدي املاضي في فقه  الفقه

اإلعتراض العام، 
ــتاني اخلاصة  ــيد علي السيس     وما مييز نصوص الس
ــه بعد العام  ــام، والتي صدرت عن ــه اإلعتراض الع بفق
ــا النص األخير، أنه ال يتوقف عند األحكام  ٢٠٠٣، ومنه
ــرعي للمؤمن، بل يتوسع فيها  العامة و التكليف الش
أفقياً وعمودياً، فهو يدخل في التفاصيل اإلرشادية وفي 
ــرعية  ــير الى املعايير الش آداب اإلعتراض. كما أنه يش
ــروع وغير  واألخالقية والقانونية لإلعتراض العام املش
ــروع، و قواعد درء  ــراض املش ــد اإلعت ــروع، ومقاص املش
املفاسد وجلب املصالح للمكلف وللمجتمع وللدولة 

والبالد من خالل ممارسة اإلعتراض العام املشروع.  

حرمة العنف
ــتاني في نصه األخير الطرفني  ــدد اإلمام السيس     يح
ه، في  ــادر واملواجِ ــل أو املب ــني الفاعل واملنفع التنفيذي

اإلعتراض العام:
    املتظاهرون، وهم أصحاب املبادرة، و ورائهم مطاليب 

الشعب.
ــلطة  هة، و ورائها س ــي املواجِ ــة، وه ــوات األمني     الق

الدولة .
ــتخدام العنف على  ــح ـ كمدخل ـ حرمة اس     و يوض

الطرفني:
   (( ندعو أحبّتنا املتظاهرين واعزّتنا في القوات األمنية 
ــلمية التظاهرات وعدم السماح  الى االلتزام التام بس

ــغب  ــال الش ــف وأعم ــتخدام العن ــى اس ــا إل باجنراره
والتخريب)).

واجبات اِّـتظاهرين   
ــب  ــرعي بواج ــه الش ــى خطاب ــع األعل ــدأ املرج     يب
املتظاهرين جتاه القوات األمنية للدولة؛ كونهم الطرف 
ــوات األمنية فهي  ــل. أما الق ــل، أي املبادر بالفع الفاع

الطرف املنفعل في التظاهرات أو املدافع، إذ يقول:
ــم باألحجار أو  ــر األمن برميه ــى عناص ــداء عل    ((اإلعت
ــة أو غيرها، واإلضرار باملمتلكات العامة  القناني احلارق
غ له  ــوّ ــرق والنهب والتخريب، مما ال مس أو اخلاصة باحل
ــلمية التظاهرات،  ــع س ــاً، ويتنافى م ــرعاً وال قانون ش
ــروعة  ــق مطالبهم املش ــن عن حتقي ــد املتظاهري ويبعّ

ويعرّض الفاعلني للمحاسبة)).
    ويقول في فقرة أخرى مخاطباً املتظاهرين:

ــرام أن ال يبلغ بهم الغضب  ــد املتظاهرين الك   ((نناش
ــاد وغياب العدالة  ــوء األوضاع واستشراء الفس من س
ــات بالتعدي على قوات  ــة حدّ انتهاك احلرم االجتماعي

األمن أو املمتلكات العامة أو اخلاصة ..
ــم وأبناؤكم  ــم آباؤكم وإخوانك ا ه ــن إمنّ ــال األم      رج
ــارك الكثير منهم في الدفاع عنكم في قتال  الذين ش
ــوء بكم،  ــن أراد الس ــش وغيرهم مم ــني الدواع اإلرهابي
ــام العام؛  ــي حفظ النظ ــون بواجبهم ف ــوم يقوم والي
ــرام والتقدير، وال  ــدوا منكم إالّ اإلحت ــال ينبغي أن يج ف
ــمحوا للبعض من ذوي األغراض السيئة بالتغلغل  تس
ــم باالعتداء على  ــتغالل تظاهراتك في صفوفكم واس
ــآت احلكومية أو املمتلكات  ــؤالء األعزة أو على املنش ه

اخلاصة)).
وهنا يؤكد اإلمام السيستاني الضوابط امللزِمة التالية 

للمتظاهرين:
ممارسة العنف ضد القوات األمنية، واإلضرار باملمتلكات 
العامة واخلاصة، أي ممتلكات الدولة واجلماعات واألفراد، 

إمنا هو عمل محرم شرعاً وممنوع قانوناً.
ــكات العامة  ــى املمتل ــداء عل ــف واالعت ــة العن ممارس
ــة  الديني ــرعيتها  ش ــرات  التظاه ــد  يفق ــة  واخلاص
ــا  كونه ــن  ع ــا  ويخرجه ــة،  القانوني ــروعيتها  ومش
اعتراضات مطلبية حقيقية، ويضعها في خانة التمرد 

على الضوابط الشرعية واخلروج على القانون.
ــن بالتوصيفات  ــى املتظاهري ــر املرجع األعل ــم يذكِّ     ث
ــة  ــوات االمني ــة للق ــة واجلهادي ــانية والقانوني اإلنس

العراقية:
    إن منتسبي القوات األمنية هم أعزّة.

ــة في عملها الدفاعي املنفعل إمنا  ــوات االمني      إن الق
يقومون بواجبهم في حفظ النظام العام.

ــاركوا في  ــبي القوات األمنية ش     إن كثيراً من منتس

ــعب العراقي في  ــن الش ــن وع ــن املتظاهري ــاع ع الدف
ــوء بهم  قتال اإلرهابيني الدواعش وغيرهم ممن أراد الس

وبالعراق
ــن أمام  ــى املتظاهري ــع األعل ــك، يضع املرج ــال ذل وحي

واجبني أخالقيني وقانونيني:
ــوات األمنية  ــرام الق ــن إحت ــى املتظاهري ــب عل      يج

وتقديرها.
ــذوي  ل ــماح  ــدم الس ــن ع ــى املتظاهري ــب عل     يج
ــيئة بالتغلغل في صفوفهم واستغالل  األغراض الس
ــة أو على  ــوات األمني ــداء على الق ــم باالعت تظاهراته

املنشآت احلكومية أو املمتلكات اخلاصة.
واجبات القوات األمنية

ــون  ــى القان ــني عل ــة للخارج ــبة الدول      إن محاس
ــياقات  ــاق األذى بهم ميدانياً؛ بل وفق الس اليكون بإحل
ــه. وهذا يعني أن  ــر القضاء ومحاكم ــة، أي عب القانوني

ــي بإلقاء القبض  ــق القانون ــوات األمنية متتلك احل الق
ــون، وتقدميهم الى القضاء. و  ــى اخلارجني على القان عل
ــوات األمنية بواجباتها  ــيد املرجع الق ر الس لذلك يذكِّ
ــدة جتاه املعترضني  ــرعية والقانونية املركبة املعق الش
ــة واملمتلكات، خالل  ــاه القانون والدول ــلميني، وجت الس

عملية الصد والدفاع، بقوله:
ــلّ بالنظام العام  ــا ال يخ ــلمي مب ــر الس     (( إن التظاه
روا  ــم أن يوفّ ــني، فعليه ــتور للمواطن حق كفله الدس
احلماية الكاملة للمتظاهرين في الساحات والشوارع 
ــرار إلى االصطدام  ــم، ويتفادوا االجن اخملصصة حلضوره
ــط النفس في  ــى درجات ضب ــوا بأقص ــم، بل يتحلّ به
ــؤدون فيه واجبهم  ــل معهم، في الوقت الذي ي التعام
ــام العام بعدم  ــق القانون وحفظ النظ ــي إطار تطبي ف
ــماح بالفوضى والتعدي على املنشآت احلكومية  الس

واملمتلكات اخلاصة)).
ــتاني القوات  ــرى يوجه اإلمام السيس ــي فقرة أخ    وف

االمنية املدافعة نحو واجبها جتاه املتظاهرين:

ــأنّ  ــوا ب ــأن ال تنس ــة ب ــوى األمني ــى الق ــد عل    (( نؤك
ا هم آباؤكم واخوانكم وابناؤكم خرجوا  املتظاهرين إمنّ
ــتقبل الئق  يطالبون بحقهم في حياة حرة كرمية ومس
ــم إال باللطف  ــال تتعاملوا معه ــعبهم ف لبلدهم وش

واللني)).
ل الفقرتان املذكورتان القوات األمنية، ومن ورائها  وحتمِّ
ــرعية وقانونية تكمل  ــؤوليات ش ــة، خمس مس الدول

بعضها:
توفير احلماية الكاملة للمتظاهرين السلميني، وتفادي 
ــم،  والتحلّي بأقصى درجات  ــرار إلى االصطدام به اإلجن
ــون ذلك إالّ  ــل معهم، واليك ــط النفس في التعام ضب
ــني، ألن املتظاهرين هم آباؤكم واخوانكم  باللطف والل
ــد خرجوا يطالبون بحقهم في حياة حرة  وابناؤكم، وق

كرمية ومستقبل الئق لبلدهم وشعبهم.
ــلميني،  ــة للمتظاهرين الس ــة الكامل ــر احلماي     توفي
ــدام بهم،  والتحلّي بأقصى  وتفادي اإلجنرار إلى االصط

درجات ضبط النفس في التعامل معهم.
ــق القانون وحفظ  ــب في إطار تطبي ــام بالواج      القي

النظام العام.
    تخصيص ساحات وشوارع للتظاهرات.

ــآت  ــى والتعدي على املنش ــماح بالفوض ــدم الس     ع
احلكومية واملمتلكات اخلاصة.

ــير املرجع األعلى إشارة غير      وفي الفقرتني ٤ و ٥، يش
ــاً، ومنها أن ال  ــن أيض ــات املتظاهري ــرة الى واجب مباش
ــوارع التي تخصصها لهم  ــاحات والش يتجاوزوا الس
ــؤولية قيام  ــرض التظاهر، وأن يتحملوا مس الدولة لغ
ــماح بالفوضى  ــوات األمنية بواجبها في عدم الس الق
والتعدي على  املنشآت احلكومية واملمتلكات اخلاصة. 

مقتضيات الواقع العراقي اخلطير    
ــف الواقع  ــى توصي ــتاني ال ــام السيس ــل اإلم      ينتق

ــب الدفاع عن  ــذي يفرض عليه واج د ال ــي املعقّ العراق
ــعبه أمام اخملاطر احملدقة بهما، ويحذر من أن  العراق وش
ــف املتظاهرين وما يقابله من عنف القوات األمنية،  عن
سيؤديان الى الفوضى واخلراب، والى مزيد من التدخالت 
ــاحة للصراع الدولي  اخلارجية، و يحوالن العراق الى س

واإلقليمي:
ــرورة أن تكون  ــى ض ــة عل ــة الديني ــد املرجعي    (( تأكي
ــة من العنف  ــلمية خالي ــرات االحتجاجية س التظاه
ــا بإبعاد األذى عن ابنائها  ــق فقط من اهتمامه ال ينطل
ــق أيضاً من  ــة، بل ينطل ــر األمني ــن والعناص املتظاهري
ــذا البلد الذي يعاني  ــتقبل ه حرصها البالغ على مس
من تعقيدات كثيرة يخشى معها من أن ينزلق بالعنف 
والعنف املقابل الى الفوضى واخلراب، ويفسح ذلك اجملال 
ــاحة لتصفية  ــل اخلارجي، ويصبح س ــد من التدخ ملزي

احلسابات بني بعض القوى الدولية واالقليمية)).

مطاليب التظاهرات السلمية
ــراض العام العراقي  ــع األعلى بأن االعت ــد املرج      يؤك
ــلمي القائم، ينبغي أن يتمظهر مبطاليب واقعية  الس
ــية واإلدارية  ــم هذه املطالب املعيش ــة. ويذكر أه محقّ
ــد الذرائع أمام  ــية ؛ ليس واملالية والقانونية والسياس
ــب  ــني والهادفني لتحقيق مكاس ــني واملسيس املندس
ــة اخلارجية،  ــدات التخريبي ــية وأصحاب األجن سياس
وهي مطاليب تؤدي بالضرورة الى خير جميع العراقيني 
ــق  ــم وحتقي ــتقرارهم ورفاهه ــم واس ــم وقوته وأمانه

العدالة لهم، سواء املواطن أو اجملتمع أو الدولة:   
ــي تتفق عليها  ــن اإلصالحات الت ــد م ــاك العدي    (( هن
ــن أهمها  ــا، وم ــوا به ــا طالب ــني، وطامل ــة العراقي كلم
مكافحة الفساد وإتّباع آليات واضحة وصارمة ملالحقة 
ــعب منهم، ورعاية  ــترجاع أموال الش الفاسدين واس
ــد بإلغاء أو  ــي توزيع ثروات البل ــة االجتماعية ف العدال

تعديل بعض القوانني التي متنح امتيازات كبيرة لكبار 
ــات معينة  ــواب ولفئ ــاء مجلس الن ــؤولني وأعض املس
ــاد ضوابط  ــعب، واعتم ــائر أبناء الش ــاب س على حس
ــن احملاصصة  ــف احلكومي بعيداً ع ــي التوظي عادلة ف
ــددة حلصر السالح  ــوبيات، واتخاذ إجراءات مش واحملس
بيد الدولة، والوقوف بحزم أمام التدخالت اخلارجية في 
شؤون البلد، وسنّ قانون منصف لالنتخابات يعيد ثقة 
بهم في املشاركة  املواطنني بالعملية االنتخابية ويرغّ

فيها)).
   وبذلك يذهب اإلمام السيستاني الى أن أهم املطاليب 
ــراض العام  ــلميني لإلعت ــع املتظاهرين الس ــي تدف الت
ــرعيته  على الدولة، وتعطي هذا اإلعتراض هدفيته وش

القانونية، هي:
ــات واضحة وصارمة  ــاد، وإتّباع آلي ــة الفس     مكافح

ملالحقة الفاسدين، واسترجاع أموال الشعب منهم.
ــع ثروات البلد،  ــة االجتماعية في توزي ــة العدال      رعاي
ــاء أو تعديل بعض القوانني التي متنح امتيازات  عبر إلغ
كبيرة لكبار املسؤولني وأعضاء مجلس النواب ولفئات 

معينة على حساب سائر أبناء الشعب.
    اعتماد ضوابط عادلة في التوظيف احلكومي، بعيداً 

عن احملاصصة واحملسوبيات .
    اتخاذ إجراءات مشددة حلصر السالح بيد الدولة.

ــؤون  ــزم أمام التدخالت اخلارجية في ش ــوف بح     الوق
ــات يعيد ثقة  ــف لالنتخاب ــنّ قانون منص ــد.    س البل
بهم في املشاركة  املواطنني بالعملية االنتخابية ويرغّ
ــارة الى أن  ــع األعلى باإلش ــي نص املرج ــا.    وينته فيه
ــل املتظاهرين  ــأن قت ــة بش ــات احلكوم ــج حتقيق نتائ
ــة وتخريب املمتلكات، لم حتقق الهدف  والقوات االمني
املطلوب منها . وهو تأكيد مهم على حساسية املوقف 

الشرعي من موضوع الدماء واألموال، فيقول:
ــا  ــق فيم ــج التحقي ــن نتائ ــور ع ــر املنش   (( إن التقري
شهدته التظاهرات السابقة من اراقة للدماء وتخريب 
ــب منه ولم  ــدف املترقّ ــق اله ــا لم يحق ــكات مل املمتل
ــع بصورة واضحة  ــف عن جميع احلقائق والوقائ يكش
ــكل هيئة قضائية  للرأي العام فمن املهم اآلن أن تتش

مستقلة ملتابعة هذا املوضوع )).
ــن الفقهية  ــم العناوي ــريعة الى أه ــارة س ــذه إش     ه
ــا أحد نصوص  نه ــة التي تضمّ ــة والتنظيمي واألخالقي
ــراض العام،  ــوع اإلعت ــي موض ــتاني ف ــام السيس اإلم
ــمل  ــات أش ــتقبالً لدراس ــة مس ــاح الفرص ــالً أن تت آم
ــادي لإلمام  ــف الفقهي والفكري واإلرش وأعمق للموق

السيستاني في املوضوعات السياسية .

يحدد اإلمام السيستاني 
َّـ نصه األخري الطرفني 
التنفيذيني الفاعل 
ه  واِّـنفعل أو اِّـبادر واِّـواجِ
َّـ اإلعرتاض العام

مشروع اليقظة الوطنية 
الشعبية  يسعى لتعويض 
اِّـتضررين من الحروب ورفع 
القضايا َّـ اِّـحاكم الدولية على 
من ساهم بالعدوان على بالدنا 
وتدمري اِّـؤسسات واِّـمتلكات  

الطبيب والمؤرخ (على عبد الرزاق محي الدين)  في ضيافة (                        )
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ــتند  ــون من املس ــوف بان وتخ
االمن  ــتراتيجية  باس املتعلق 
ــن خمس  ــف م ــي املؤل القوم
ــذي  وال ــة،  صفح ــني  وخمس
ــهر كانون االول/  ــر في ش نُش
 .٢٠١٧ ــام  الع ــن  م ــمبر  ديس
حيث يتحدث القسم اخلاص 
ان  ــى  عل ــط  االوس ــرق  بالش
ــومة كانت  ــة املرس السياس
تهدف الى «احلفاظ على توازن 

القوى االقليمي املواتي».
ــا يعنيه  ــون عم ــاءل بان وتس
وتساءل بانون عما يعنيه كل 
ــة جتديد  ــذا؛ كان ذلك مبثاب ه
ــى  ــودة ال ــدمي وع ــم الق للعال
حقبة حكم كيسنجر بحثاً 
ــي.  ــتقرار السياس ــن االس ع
لقد كان الهدف االساسي من 
قمة الرياض التي ذهب اليها 
ــكيل  ــام ٢٠١٧ تش ــب ع ترام
ــه املد  ــي وج ــف ف ــف يق حتال
ــني. ويعني  ــة االيراني والهيمن
ــب رؤية  «توازن القوى» بحس
بانون ارتياح الواليات املتحدة 
واستراتيجية  الراهن  للوضع 
احلرب»  ــن  ع «القاصرة  ــران  اي
ــذت املواجهة باجتاه  والتي اخ
حافة الهاوية، اال انه سمحت 
ــي املنطقة  ــاء ف ــران بالبق الي

الرمادية.
ــب اراد  ــون ان ترام ــد بان يعتق
ــى  ــوات ال ــران خط ــاع اي ارج
بإخراجها من  ــا  وعزله الوراء 
ــوريا ومن لبنان  العراق ومن س
ــبه اجلزيرة  ــن اليمن في ش وم
التحالف  ــف  ويتأل ــة.  العربي
ــى ذلك من الواليات  الهادف ال
العربية  ــة  واململك ــدة،  املتح
ــج  اخللي ودول  ــعودية،  الس

واسرائيل.
ــدو احلقيقي.  ــني هي الع الص
لم تكن روسيا هي املشكلة. 
وكان حجم االقتصاد الروسي 
ــاد  اقتص ــم  بحج ــه  بأكمل
ــي  حوال اي  ــورك،  نيوي ــة  والي
ــون دوالر، بينما كان  ١,٥ تريلي
ــي قريباً من  ــاد الصين االقتص
ــن اقتصاد  ــح اكبر م ان يصب
الواليات املتحدة رمبا خالل ١٠ 

سنوات.
وال يزال بانون يعتقد ان احلركة 
ــة.  ــة قوي ــعبوية القومي الش
ولكن النظام القدمي كان قادراً 
ــى كل ذلك  ــى القضاء عل عل
كم  خالل السنة االولى من حُ
ترامب. لم يكن النظام القدمي 

في طريقه الى االستسالم.
ــعبوية  الش احلركة  ــرت  اظه
ــوة الالزمة  ــا ال متتلك الق انه
ــي  السياس الصف  ــراق  الخت
ــب القوة  ــل ترام ــت. وميث الثاب
ــا  بإمكانه ــي  الت ــة  املدرع
اختراق الدور الذي اداه الرئيس 
ــن دون ان تفعل  ــون، م كلينت

شيئاً امام البقية.
ــون ان اجلمهوريني  ويعتقد بان
ــاع ترامب.  ــوا بإخض ــد قام ق
ــات  التخفيض ــت  وصب
ــة  مصلح ــي  ف ــة  الضريبي
الشركات بنسبة ١٠٠٪ وكان 
العجز في املوازنة باضافة ١,٥ 

ــوأ في  تريليون دوالر اجلزء االس
املهيمن  ــي  السياس الوسط 
ــول كل  ــار عقلية حص وازده
ــه اخلاصة.  ــي على صفقت لوب
ــاك أي حاجز مينع  لم يكن هن
ــح االمور  ــدوث ذلك، لتصب ح

اشبه مبستنقع.
ــن الدولة العميقة هي  لم تك

املشكلة بل دولة التحدي.
ــر ما جعل  ــرى بانون ان اكث وي
ــاد هو  ــةً لالنتق ــب عرض ترام
اخلطاب الذي القاه في منتدى 
ــي بتاريخ ٢٦  ــاد العامل االقتص
ــر ٢٠١٨  يناي ــي/  الثان ــون  كان
ــرا حيث  دافوس بسويس في 
النيويورك  ــة  صحيف خرجت 
ــو:  ــي، ه ــوان رئيس ــز بعن تامي
ــوس  ــى داف ــب ال ــل ترام «وص
ــر مرغوب فيه.  مثل ضيف غي
ــاء على  ــارات ثن ــا بعب وغادره

فكره البراجماتي».
ــاب  خط ان  ــون  بان ــد  ويعتق
ــابٍ  ــبه بخط ــب كان اش ترام
ــة التجارة. حيث  يصلح لغرف
ــدم مصالح  ــى ما يخ ــر ال نظ
ــاه  وتبن ــوري  اجلمه ــزب  احل

بشكل اساسي.
ــات  وكان انتقاد ترامب جللس
ــتماع املدعي العام جيف  اس
ــد كان واثقاً  ــاً لبانون. فق مؤمل
ــن مبقدوره  ــم يك ــب ل ان ترام
ــق موثوق  ــول على صدي احلص

في مجلس الشيوخ.
ــزءاً كبيراً  ــم ج ــغل التظل ش
ــتند  ــاس الذي يس ــن االس م
ــاً كصبي في  اليه ترامب متام
الرابعة عشرة من عمره شعر 

ــن دون وجه  ــتُهدف م بأنه اس
ــتطاعتك  باس ــس  ولي ــق.  ح
التحدث اليه مبنطق الراشدين 

بل عليك بالضرورة استخدام 
منطق املراهقني.

البعض، خالل االشهر  تفهم 
الستة االولى من انتقال دونالد 
ترامب الى البيت االبيض كثرة 
ــالم. لقد كان  ــه في االع تناول
ــاً. لم يكن ترامب  االمر مخيف
يأتي الى عمله حتى الساعة 
ــاً. وفي  ــرة صباح احلادية عش
كثير من االوقات كان يشاهد 
ــت  التلفاز لفترة تراوح بني س
ــاعات  س ــي  وثمان ــاعات  س
ــاءل بانون: فكر  ــاً. ويتس يومي

ــون عقلك  ــف ميكن ان يك كي
وسط اجواء كهذه؟

ــى بانون انه تعود ان يقول  ادع
ــذا  ــن ه ــف ع ــب: «توق لترام

التصرف اللعني».

ــو، كان  ــع ماراالج ــي منتج ف
ترامب يعود من لعب اجلولف. 
ــوم  ي ــرة  ظهي ــك  ذل ــون  ويك
ــباط/ فبراير او  ــبت من ش س
ــن جمالٍ  ــارس. يا له م آذار/ م
ــياء في  اخاذ. احد اجمل االش
ــث في  ــا متك ــم. ميالني العال
ــب  ــاورة. كان ترام ــة اجمل الغرف
ــات  نقاش ــج  برنام ــاهد  يش
ــق دي على قناة  اعضاء الفري
ــن هم بنظر  ــي إن إن الذي الس
ــون حاقدون للغاية، فيزداد  بان
ــأله:  ــه. وكان بانون يس حنق
«ماذا تفعل؟ ملاذا تفعل ذلك؟ 
توقف عن ذلك؛ فهو بال مغزى. 

استمتع فقط».
وغالباً ما يكون رد ترامب: «هل 
ــا كذبة لعينة.  ترى ذلك؟ انه

من هم بحق اجلحيم؟...».
وينصحه بانون: «اذهب وداعب 
ــض ترامب  ــم يق ــا». ل ميالني

ــن الوقت كذلك مع  الكثير م
ــن  ــارون بعد بلوغه س ــه ب ابن

احلادية عشرة.
ــه صديق  ــعر بانون ان لم يش
ــن لترامب  ــم يك ــب، ول لترام
ــد  لق ــون.  حقيقي ــاء  اصدق
ــخص يعيش  ــبه بش كان اش
ــينات  ــي املاضي، في خمس ف
ــن هم  ــالً مل ــركا. وكان رج امي
حوله من رجال وصاحباً اصيالً 

ألصحابه.
ــركات  ــون ان احل ــد بان ويعتق
النسوية من قبيل MeToo# و

بديالً  TimesUp# كانت تخلق 
ــيطرة النظام  ــة س ــن نهاي م

الذكوري السائد.
ان:  ــول  الق ــى  ال ــص  ويخل
ــوذج املثالي  ــب هو النم «ترام

ــتهدفه تلك احلركات».  ملا تس
«انه مثال لألب السيئ والزوج 
ــام  ق ــذي  ال ــب  واحلبي ــع  املري
ــراراً ثم تخلى  ــك م مبضاجعت
عنك، بعد ان منحته شبابك. 

ولكن ها هو ذا يهجرك. ومثال 
ــي العمل  ــيئ ف ــرك الس ملدي
ــف عن التحرش  الذي ال يتوق
ــبب في احلاق االذى  بك والتس

بكِ طوال الوقت».
ــدات ترامب اقرب  ــت تغري كان
ما تكون الى اعالن حرب على 
ــل العام ٢٠١٨.  ــا في اوائ كوري
ولم يعلم عامة الناس القصة 
ــي  ــر الت ــن اخملاط ــة ع الكامل
ــراط ترامب  ــن انخ ــت ع نتج
ــمالية كيم  وزعيم كوريا الش
ــربٍ كالمية  ــغ اون في ح جون

على املأل.
ــي اليوم االول  بدأت القصة ف
ــدة  ــنة اجلدي ــة الس ــن بداي م
ــه  في ــم  ــر كي يذك ــاب  بخط

ــي  ــس االميرك ــم والرئي العال
بأسلحته النووية.

«هذا ليس مجرد تهديد بل هو 
ــدي زراً على طاولة  ــع ألن ل واق
ــلحة  االس ــالق  الط ــي  مكتب

النووية»، بحسب اعالن كيم. 
«إن جميع االراضي االميركية 
ــال ضرباتنا  ــن مج ــع ضم تق
النووية». لقد كان ذلك تهديداً 

قبيحاً ومستفزاً.

وقال الرئيس ترامب بعد تلقيه 
املوجز الرئاسي اليومي بتاريخ 
ــي/ يناير: «االمر  ٢ كانون الثان
في هذا املنصب اشبه بلعب 

خمسة ادوار بوكر في الوقت 
نفسه. نحن فائزون حالياً في 
ــغلة  اغلب االدوار. ايران منش
بنفسها اآلن ونظامها احلاكم 
يرزح حتت ضغط هائل. بينما 
ــية  خش ــتان  باكس ــد  ترتع
ــاعداتنا  ــع مس ــدان جمي فق
االمنية واملالية. وستذعن لنا 
ــي احملادثات  ــا اجلنوبية ف كوري
ــا  ــع كوري ــة م ــام الصفق وامت
الشمالية». وبدا ترامب وكأنه 
يعتلي قمة العالم ولكنه لم 

يذكر دور البوكر اخلامس.
ــة محض  ــلطة احلقيقي الس

خوف.
كان الرد على كوريا الشمالية 
ــس  ــي نف ــوف ف ــث اخل ــو ب ه
ــال ترامب  ــغ اون. ق كيم جون
ــرد متنمر..  ــه مج ــر «ان لبورت
وللتعامل  قوي.  ــخص  انه ش
ــخاص يجب  ــؤالء االش مع ه
ــوف اقوم  ــون اقوياء. س ان نك

بتخويفه واتدبر امره».
ــل ترامب في ذلك املساء  ارس
ــالل  ــن خ ــاخرة م ــالةً س رس
تغريدة مفادها «ما لديّ اكبر 
مما لديك» تسببت في صدمة 
ــع  واجملتم ــض  االبي ــت  البي

الدبلوماسي، وهي:
ــغ اون ان الزر  ــال كيم جون «ق
النووي موجود باستمرار على 
ــخص  مكتبه. هل ميكن لش
ما من فضلكم ابالغ نظامه 
ــوع ان لديّ  ــه اجل الذي يعض
ــه اكبر  ــاً، لكن ــاً زراً نووي ايض

كثيراً واكثر قوة مما لديه، كما 
ال». ان زري النووي فعّ

ــك التغريدة مخاوف  اثارت تل
 ١٦ ــت  اخفق ــث  حي ــم،  كي
ــة  ــار صاروخي ــة اختب محاول
ــنوات  من اصل ٨٦ خالل الس
الست االخيرة بحسب مركز 
جيمس مارتن لدراسات عدم 

االنتشار النووي.
املتحدة  الواليات  رئيس  وكأن 
ــاهد  املش ــد  اح ــص  يتقم
لم «الدكتور  ــهيرة في فِ الش
الذي  ــر  االم ــترينجلوف».  س
ــت  االنترن ــع  مجتم ــد  افق

صوابه.
ــة  ــاب صحيف ــارع حس وس
الواشنطن بوست على تويتر 
ــي:  ــاح اآلت ــر االيض ــى نش ال

«ليس هناك أي زر نووي».
ــاعد  ــني كال، مس ــرّد كول وغ
ــي  ــابق ف ــاع الس ــر الدف وزي
ــا: «هؤالء  ــس اوبام ادارة الرئي
ليسوا متخوفني حيال وجود 
ــي. لكنهم  ــى احلرف زر باملعن
هلعون بشأن احلالة العقلية 
ــل املاليني  ــل بإمكانه قت لرج

من جون اخذ اذن احد».
ــاءل الكثيرون عبر تويتر  وتس
ــك  انته ــد  ق ــب  ترام ان كان 
ــة تويتر  ــروط خدمة منص ش
من خالل التهديد بشن حرب 
نووية. واستذكر آخرون عبارة 
ــالري كلينتون من خطاب  هي
ــو ٢٠١٦:  ــي يولي ــا ف حملته
ان  ــتطيع  الذي تس ــل  «الرج
ــس  لي ــدة  بتغري ــتدرجه  تس
رجالً ميكننا الوثوق به عندما 
ــلحة  باالس ــر  االم ــق  يتعل

النووية».
ــدة ترامب من  ولم تخلُ تغري
ــث  ــا. حي ــني له ــود داعم وج
ــاب مقاله  ت ــد الكُ ــم اح خت
ــنطن  الواش ــة  صحيف ــي  ف
ــل  «مث ــة:  احملافظ ــر  اكزامين
ــد  اح ــي  اخلارج ــور  التص
ــام  ــية ام ــات الرئيس التحدي
الرئيس السابق باراك اوباما: 
ــاء واعداء على حدٍ  من اصدق
سواء ذلك انه كان متردداً في 
ــاق القوة  ــف كامل نط توظي
ترامب  ان  اعتقد  االميركية... 
ــدور  ال اداء  ــي  ف ــاً  كان محق

وتبني النهج املعاكس».
ــم يكتفِ ترامب بذلك. كما  ل
ــه يكفي  ــن قانعاً بأن ــم يك ل
لدولة مبكانة الواليات املتحدة 
ــم في القوة  حتتل قمة العال
النووية ان تصدر تهديداً غير 

مسبوق مثل هذا.
ــت االبيض  ــاق البي ــي نط وف
ــر ذلك  ــن دون نش ــط، وم فق
على املأل، اقترح ترامب ارسال 
ــيأمر  تغريدة تبني انه كان س
جميع اسر القوات االميركية 
ــر القوات  اآلالف من افراد أًس
ــا ٢٨٥٠٠ مبغادرة  البالغ عدده
كوريا اجلنوبية. من املؤكد ان 
تصرفاً من هذا القبيل يعني 
لكوريا الشمالية ان الواليات 
املتحدة جادة في استعدادها 

للحرب.

ملف

⁄âÏÌÏÓ„@ÚÌ¸Î@Öbñn”a@·v°@È‹‡◊di@ÔçÎä€a@Öbñn”¸a@·vy@Êb◊Î@Ú‹ÿíΩa@ÔÁ@bÓçÎâ@Âÿm@%Î@Ô‘Ó‘ßa@ÎÜ»€a@ÔÁ@¥ñ€a

يعتقد بانون ان ترامب اراد ارجاع ايران 
خطوات اُّـ الوراء وعزلها بإخراجها من 
سوريا ومن لبنان ومن اليمن َّـ شبه 

الجزيرة العربية

H66I@Ú‘‹ßa

مازال بانون يعتقد ان الحركة الشعبوية القومية 
قوية ولكن النظام القديم كان قادراً على القضاء 
على كل ذلك خالل السنة االوُّـ من حـُكم ترامب

ترامب
بانون

كيسنجر

HÖâÎÖÎÎ@lÏiI@È–€˚Ω@úÓi˛a@oÓj€a@ø@kflaäm@NNC“ÏÅD@Z‚ÏçÏΩa@lbnÿ€a@pb‘‹y@›ÿë@Û‹«@ûä»ném@C@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@D
ــية نرى  « كعادتها دائماً في احتاف القارئ بكل ما جد من كتب ذات أهمية كبيرة تتعلق مبوضوعات سياس

ــات الرئيس  ــأن سياس ــئلة كثيرة بش لزاماً أن يطلع عليها القارئ العزيز.. في هذا الكتاب اجابات عن اس

األمريكي املثير للجدل (دونالد ترامب) احمللية وحول السياسة اخلارجية األمريكية احلالية جتاه العالم أجمع.. 

والبد من االشارة بأن مؤلف هذا الكتاب «بوب يبشور وودورد» هو أحد أشهر الصحفيني األستقصائيني في 

التأريخ األمريكي واكثرهم احتراماً إذ عمل الكثر من (47) عاماً في صحيفة الواشنطن بوست وحاز جائزتي 

بوليتزر اضافة الى حفنة من اجلوائز املرموقة االخرى كما انه شارك في تأليف (18) كتاباً كانت االكثر مبيعاً 

ــأن كيف أمر ترامب بأغتيال  ــاؤالت بش في الواليات املتحدة االمريكية.. في جانب من هذا الكتاب ثمة تس

ــد)؟ ومن الذي جتاهل أوامره؟ ومالذي جعل الرئيس األمريكي يصف محادثاته  ــوري (بشار األس الرئيس الس

ــي بأنها (موجعة).. كتاب يصفه مؤلفه بالقوة والواقعية في حني ينعته ترامب بأنه «تضليل  مع السيس

للجماهير» أملني لكم أن تبحروا مع امواج الكتاب وكل يغرف ما يريد».
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املنتخب  ــرات  *كيف تقيم حتضي
قياسا باملنتخبات األخرى؟

ــدأت متأخرة مقارنة  -حتضيراتنا ب
ــي  ــا ف ــة لن ــات املنافس باملنتخب
اجملموعة، وسبق أن خضنا مباراتني 
جتريبيتني مع املنتخب األردني في 
ــد عودتنا  ــان، وبع ــة عمّ العاصم
ــة والطلبة  ــوة اجلوي ــا الق واجهن
ــات هي حصيلة  ــا، هذه املباري وديً
ــة األخيرة قبل  ــداد في املرحل اإلع

دخول التصفيات.
ــى  عل ــتقرار  اس ــاك  هن ــل  *ه

التشكيلة النهائية للمنتخب؟
- نعم.. املنتخب خاض أربع مباريات 
ــي  داخل ــكرين  معس ــي  ف ــة  ودي
ــاركنا في  وخارجي ومن قبلها ش
ــخة األولى من بطولة غرب  النس

ــيا التي أقيمت في فلسطني،  آس
ــي  ــا، وبالتال ــا بلقبه ــي توجن الت
ــول الفريق  ــا رؤية واضحة ح لدين
ــات على القائمة، حيث  وهناك ثب
القائمة  العراق بنفس  سيشارك 
ــب بطولة غرب  ــي حصدت لق الت
ــيمنح الفريق  ــا س ــيا وهذا م آس

ا أكبر. استقرارًا وتفاهمً
ــني احلاليني قادرون  ــل ان الالعب *ه
ــة ألقاب  ــى الدفاع عن خمس عل
ــتوى  ــى مس ــراق عل ــابقة للع س

آسيا؟
ــا فالعبو  ــة ظروفه ــكل مرحل -ل
املنتخب احلالي أعمارهم صغيرة، 
ــة  ــة مهم ــذه النقط ــي ه وبالتال
ــس التفكير  ــل ولي ــاء جي ــي بن ف
ــا أن أغلب  ــب فقط، كم في اللق
الالعبني في دوري الفئات العمرية 

ا  ــدً ــل ج ــدد قلي ــع ع ــة م باألندي
ــدوري املمتاز  ــي ال ــون ف ممن يلعب

وأغلبهم بدالء.
*كيف تقيم فرق اجملموعة األولى؟

ــى جميعها  األول ــرق اجملموعة  -ف
واجلميع  ــل  التأه ــة على  منافس
ــات  الفئ ــات  منتخب أن  ــم  يعل
العمرية ال ميكن أن تكون واضحة 
وهناك متغيرات ومفاجآت دائما ما 
تكون حاضرة في هذه البطوالت، 
أنا شخصيا أرى أن حظوظ جميع 
ــم  ــاوية واحلس ــات متس املنتخب
واجلميع  ــب،  امللع ــي  ف ــيكون  س

يسعى خلطف بطاقة التأهل.

*ماذا عن طموحك؟
ــني  ب ــتويات  املس ــارب  تق ــم  -رغ
ــة لكن فريقنا  منتخبات اجملموع

ــره ومبلعبه،  ــب بني جماهي يلع
ــون  مطالب ــن  نح ــي  وبالتال
ــا رؤية  ــل، لدين ــق التأه بتحقي
ــات  املنتخب ــول  ح ــة  واضح

ــتراتيجية  إس ــا  ووضعن
التحضير ونتمنى أن يوفق 

العبونا بتطبيق الواجبات 
ــم  وحس املباريات  ــاء  أثن

التأهل للنهائيات.
ــى يتواجد الفريق  منذ مت

ــي  كربالء؟ف
ــام منذ  أي ــدة  ع

حيث نخوض 

ت  ــا يب ر لتد ا
ــي،  يوم ــكل  بش
إلى  ــول  للوص ونطمح 
ــة قبل  ــة التام اجلاهزي
ــات،  التصفي ــالق  انط

املنتخبات  ــا  أم
ى  ــر خ أل ا

ــتصل  س
ــة  ي نها

ــهر  لش ا
اجلاري.

ــت  أن ــل  *ه
متفائل؟

أنا بطبيعة 
ل  ــا حل ا

ــا  ئم ا د

ــيء يدعو  ــم أن ال ش ــل رغ -متفائ
للتفاؤل بعد تأخر إعداد املنتخب 
ــة  عالي ــات  مباري ــوض  خ ــدم  وع
ــرة  كبي ــي  ثقت ــن  لك ــتوى،  املس
ــا  فمثلم ــا  بالعبين
ــب  بلق ــا  توجن
ــيا،  آس ــرب  غ
ــادرون  ق فنحن 
ــل  التأه ــى  عل
ــة  ل للبطو

القارية.

›Óudm@ÊÎÖ@Òäñj€a@ø@‚b‘nç@ÊaäÌgÎ@÷aä»€a@Òaâbjfl@ZÒäÿ€a@Öb§a

ــاد العراقي لكرة القدم، أن مباراة  أكد االحت
ــة من  ــران ضمن اجلولة خلامس ــراق وإي الع
التصفيات املؤهلة لنهائيات كأس العالم 
ــي  ف ــتقام  س  ٢٠٢٣ ــيا  آس وكأس   ٢٠٢٢

موعدها احملدد دون تأجيل.
ــي الـ١٤ من  ــام املباراة ف ــن املقرر ان تق وم

شهر تشرين الثاني املقبل.
ــني  ــم احتاد الكرة حس ــال الناطق باس وق
ــاني  في حديث صحفي  إن «مباراة  اخلرس
ــال  ــات املوندي ــي تصفي ــران ف ــراق وإي الع

ــاً ان  ــدد»، مبين ــي موعدها احمل ــتقام ف س
ــاراة من  ــتضافة املب ــرة جاهزة الس «البص

جميع النواحي».
ــدوري العراقي  ــتئناف ال وفيما يخص اس
ــم  ــدم، أكد الناطق باس ــاز لكرة الق املمت
ــن الدوري  ــة م ــاد، أن «اجلولة اخلامس االحت
ــاً بالتزامن مع  ــتأنف قريب ــاز، ستس املمت
ــراق».وكان احتاد  ــتقرار األوضاع في الع اس
ــات اجلولة  ــل مباري ــرر تأجي ــد ق ــرة، ق الك
ــبب  ــاز بس ــدوري املمت ال ــن  ــة م اخلامس

التظاهرات التي تشهدها البالد
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مؤكدا أن تحضيرات المنتخب بدأت متأخرة

ا، التي تضم منتخبات فلسطني  ــات اجملموعة األولى للتصفيات اآلسيوية املؤهلة لكأس آسيا حتت ١٩ عامً ــتضيف مدينة كربالء   منافس تس
ــباب في ٥ بطوالت سابقة،  ــبق وأن توج بلقب كأس آسيا للش ــعى املنتخب العراقي الذي س ــتان بجانب العراق.ويس والكويت وعمان وباكس
لبلوغ النهائيات السيما أنه سيلعب في ملعبه وبني جماهيره التي دأبت على مساندة املنتخبات العراقية.  مدرب منتخب الشباب العراقي 

قحطان جثير، يتحدث  عن حتضيرات املنتخب وطموحاته في التأهل فإلى السطور املقبلة:-

نبض الشارع

الينجح شيء دون ان يصاحبه صدق في العمل ونية خالصة وحرص على حفظ هذا النجاح 
او  والطائرة  السلة  من  اقرانها  الى  القدم  كرة  من  عامة  الرياضة  وفي  به  التباهي  وحتى 
املصارعة والدراجات او غيرها من باقي االلعاب ولنتكلم عنه بحرص ومسؤولية في االيام 
القادمة واليوم نعرج الى كرة القدم ولكل من يعنيه امر هذه الكرة وخاصة بعد ان باتت 
الزوراء  اغلب مالعبنا تفتقر الى احلضور اجلماهيري الكبير باستثناء مباريات الكبار وهم 
من  احلضور  هذا  على  وكنا محسودين  الوسط  ونفط  والطلبة  وامليناء  والشرطة  واجلوية 
االشبال  وحتى  السن  كبار  واغلب  شبابنا  يتوجه  واليوم  العربية  الدول  وباقي  اجلوار  دول 
والناشئني ملتابعة الدوريات في اسبانيا واملانيا وانكلترا وايطاليا لالنضباط العالي في هذه 
الدول من الوضع االمني وانسيابية الدخول واخلروج اضافة الى انتظام الدوري في املواعيد 
وحتى اطالق صافرة احلكم ولم نسمع يوما تاجيل مباراة واحدة في هذه الدول او تلك اال 
ماندر وحتى هذا الندر شحيح اضافة الى كثرة املعلقني الذين بتنا نقلد اصواتهم ونتمتع 
بها وفرق دوري هذه الدول محدودة التتجاوز ١٦ فريق وان زاد فالدوري عندهم في انسيابية 
تامة حيث تبدا في تاريخ محدد وتنتهي بتاريخ معلوم واعود لدورينا فهو جميل ومالعبه 
واللذان  والزوراء  احلبيبية  ملعبان  يضاف  سوف  القادمة  الفترة  وخالل  خصوصا  اجمل 
عملتها اياد عراقية باتقان خالص وكنا ايضا منني النفس لو قلص العدد الى ١٧ او ١٤ منذ 
بداية الدوري والسبب التاجيالت الكثيرة التي التعد وال حتصى وخير شاهد دوري هذه السنة 

٢٠١٨-٢٠١٩ واليوم االحد كان موعد 
تاجيل اجلولة اخلامسة الى اشعار 
هذا  وقبل  االسباب  ذكر  دون  اخر 
اجل  من  تاجيل  كان  التاجيل 
النتائج  صاحب  املنتخب  اعداد 
كان   ٢٠١٩/١٠/٢٧ واليوم  البائسة 
موعد اجلولة اخلامسة من املرحلة 
ونقرا في الصحف  وتاجلت  االولى 
التواصل  صفحات  وعلى  اليومية 
جتري  سوف  اليوم  انه  االجتماعي 
االوربي  االحتاد  دول  في  مباريات   ٧
ملنتخباتهم  اعداد  وعندهم 
انهم  اال  العالم  كاس   لتصفيات 
وكانه  عندهم  الدوري  اليؤجلون 

معمل يشتغل يوميا وينتج فماذا جرى لنا وهذا التخبط وملاذا ال نتعلم  منهم الننا ندور في 
نفس الدورة منذ فترات طويلة وال نعرف العلة في االحتاد ام في اجلمهور ام في االعالم الذي 
ما انفك يوما عن التوجيه والوصف اجلميل وكنا قد اشرنا سابقا واالن انه لو قلصت فرق 
الدوري الى احلد االدنى بانزال ٦ فرق وعلى مرحلتني وبدون تاجيل والفرق عندنا الضعيفة في 
الدوري معروفة لكان للدوري طعم جميل كما في الدول مثل قطر والسعودية دوريات ممتازة 
لها متابعني من  الدول  والكويت وهذه  والبحرين  الى سلطنة عمان  االنظار اضافة  تلفت 
اجلوار وحتى العالم وباتو منافسني اليستهان بهم من قبل االندية العراقية وحتى املنتخب 
والنتجية  مباريات.  يتابع هكذا  انزوى جمهورنا  الشيء  ومن هذا  يعرف العبيه  وجمهورنا 
ومتابعة  املعروفني  االجانب  املدربني  واستقدام  الصحيح  والتخطيط  الفوز  هي  املهمة 
هكذا مباريات من خالل قنوات رصينة تنقل له املتعة  والتعليق اخلليجي اجلميل وكل هذا 
نفتقده نتيجة تغير املدربني  بكثرة النحسد عليها  ونحن اكثر العالم تغييرا للمدربني 
للدوري باستثناء الشرطة الذي توجه في الفترة االخيرة الى املدربني االجانب وحقق بهم 
املركز االول والثاني ونقول مساءلني العبينا الذين لم يستقروا على مدرب واحد ولو ملرحلة 
واحدة ففي كل شهر او شهرين علما االكثر يعتبر مدربا ويكون لكل مدرب الغاء افكار غيره 
وكل هذا بسبب رؤساء االندية الذين يبحثون عن الفوز والغيره ويولد كل هذا عقم متراكم 
من تعاقب املدربني عكس الفرق الكبيرة عندنا والتي يكون فيها تغيير املدرب السباب رمبا 

تكون مادية او على العب اليرغب به هذا املدرب نتمنى االستقرار والغيره.

@âÎÜ€a@÷äœ@óÓ‹‘m
ÒâÎäô@|jïa

فاهم حسن فتاح 

ماذا جرى لنا وهذا التخبط 
وِّـاذا ال نتعلم  منهم الننا 
ندور َّـ نفس الدورة منذ 
فرتة طويلة وال نعرف العلة 
َّـ االتحاد ام َّـ الجمهور ام 
َّـ االعالم الذي ما انفك يوما 
عن التوجيه والوصف الجميل

حدد االحتاد العربي لكرة القدم السابع من 
جديداً  موعداً  املقبل  الثاني  تشرين  شهر 
اجلوية  القوة  ستجمع  التي  للمواجهة 
منافسات  ضمن  اجلزائر  مولودية  بضيفه 

كأس  لبطولة  عشر  الستة  دور  ذهاب 
«محمد السادس» لألندية العربية.

وقال نائب رئيس نادي القوة اجلوية العميد 
في  النخلة  جذع  «ملعب  إن  الزيدي،  وليد 
سيستضيف  بالبصرة  الرياضية  املدينة 

بعد  اجلزائر  ومولودية  اجلوية  القوة  مباراة 
بهذا  الصقور  ادارة  الذي تسلمته  االشعار 
املوعد»، الفتا إلى أن «هناك مقترحاً إلقامة 
مباراة اإلياب بني الفريقني شهر كانون األول 

املقبل في اجلزائر».
وأضاف الزيدي، أنه أبلغ «االحتاد العربي بأن 
مولودية  ملواجهة  جاهز  اجلوية  القوة  نادي 
اجلزائر يوم السادس من شهر تشرين الثاني 
املقبل في اجلزائر ضمن جولة االياب، على أن 
يحدد بعدها موعدا إلقامة املباراة املؤجلة 
قبل  من  رفضه  مت  الذي  األمر  العراق  في 
الذي طالب  والنادي اجلزائري  العربي  اإلحتاد 
باقامة املباراة األولى في العراق والثانية في 

اجلزائر».
القوة اجلوية  إدارة  أبلغ  العربي  وكان االحتاد 
والتي  النهائي  ثمن  ذهاب  مباراة  بتأجيل 

كانت مقررة يوم اخلميس املقبل.

@ÚÌÏ¶a@ÒÏ‘€a@ÒaâbjΩ@ÊaÜÌÜu@ÊbÿflÎ@Ü«Ïfl
ÚÓiä»€a@Ú€Ï�j€a@ø@äˆaå¶a@ÚÌÖÏ€ÏflÎ

املمتاز  العراقي  الدوري  في  العبون  شارك 
ساحة  بتظاهرات  الوطني،  واملنتخب 
التحرير وسط العاصمة بغداد للمطالبة 

باإلصالحات ومحاربة الفساد.
من  وعدد  بغداد  في  التظاهرات  وتستمر 
لليوم  واجلنوبية  الوسطى  احملافظات 
الثالث على التوالي، للمطالبة بحقوقهم 

املشروعة والعيش الكرمي.
الرحيم،  عبد  مهند  الزوراء  نادي  جنم 
شارك رفقة زميله السابق وحارس مرمى 
كاطع  عالء  احلالي،  بغداد  امانة  نادي 
الرسمي على  الصورة عبر حسابه  ونشر 

«فيسبوك».

العبو  أيضاً  التظاهرات  في  وشارك 
وعالء  احلسني  عبد  عمار  الشرطة  نادي 
محمد  وكرار  جاسم  وكرار  الزهرة  عبد 

بالتظاهرات ايضاً.
نادي  العب  مشاركة  شهدت  التظاهرات 
بتوزيع  قام  حيث  سعيد،  سامال  الطلبة 
شقيقه  رفقة  املتظاهرين  على  الطعام 

الالعب الدولي السابق سامر سعيد.
السابق،  الدولي  النجم  خرج  وان  وسبق   
نعيم صدام باإلضافة الى عدد من النجوم 
السابقني وعدد من اإلعالميني للتعبير عن 

آرائهم ومشاركة اجلماهير في قضيتهم.
 

äÌäzn€a@paäÁbƒm@ø@ÊÏ◊âbíÌ@Òäÿ€a@‚Ï¨@NNâÏñ€bi

الدوري  اندية  تواصل 
القدم،  لكرة  املمتاز  العراقي 
استعداداً  اليومية  تدريبتها 
محلياً  املقبلة،  لالستحقاقات 
بغداد  العاصمة  وعربياً.وتشهد 
الوسطى  احملافظات  من  وعدد 
للمطالبة  تظاهرات  واجلنوبية، 
الفساد. ومحاربة  باإلصالحات 
املمتاز  الدوري  اندية  تتأثر  ولم 
تواصل  حيث  بالتظاهرات، 
من  اليومية  استعداداتها 
امت  في  لتكون  التدريبات  خالل 
املقبلة  للمباريات  االستعداد 

محلياً وعربياً.
وكان احتاد الكرة، قد أعلن أمس 
اجلولة  منافسات  تأجيل  األول، 
العراقي  الدوري  من  اخلامسة 

بسب  القدم،  لكرة  املمتاز 
بالتظاهرات.

التوقف،  فترة  األندية  وتستغل 
بخوض عدد من املباريات الودية، 
كي ال يفقد الالعبني حساسية 
الالعبون  وليكون  املباريات، 
باجلاهزية املطلوبة مع استئناف 

مباريات الدوري املمتاز.
وكان االحتاد العربي لكرة القدم، 
القوة  مباراة  تأجيل  أعلن  قد 
اجلوية ومولودية اجلزائر في الدور 
الـ١٦ من «كأس محمد السادس» 
في  االبطال  العربية  لألندية 

كربالء، بسبب التظاهرات.

الكرة  احتاد  باسم  الناطق  واكد 
حديث   في  اخلرساني  حسني 
املمتاز،  «الدوري  إن  صحفي 
سيستأنف مجدداً خالل الفترة 
مع  بالتزامن  املقبلة  القليلة 

استقرار األوضاع في العراق».

pbjÌâÜn€a@ø@ä‡ném@ãbn‡Ωa@âÎÜ€a@ÚÌÜ„a@NNNpaäÁbƒn€a@·Àâ



أمس  صباح  الصادرة  اإلسبانية  الصحف  سلطت 
بيل جنم  الويلزي جاريث  الضوء على طلب  اإلثنني، 
ريال مدريد، إخفاء تفاصيل إصابته التي تعرض لها 
لكأس  املؤهلة  بالتصفيات  كرواتيا  مواجهة  خالل 
كسر  من  برشلونة  واقتراب   ،٢٠٢٠ األوروبية  األمم 
السجل التاريخي لريال مدريد في الليجا. وعنونت 
«جاريث  وأضافت:  بيل».  «قانون  «ماركا»:  صحيفة 
بيل طالب ريال مدريد بعدم نشر التقارير الطبية حول 
إصابته». وتابعت: «الالعب متسك بحق املواطنني في 
حماية تاريخهم الطبي، والقانون يقف في صفه». 

بعنوان:  ديبورتيفو»  «موندو  صحيفة  وخرجت 
«برشلونة  وأضافت:  التاريخي».  السجل  «حلظة 
يقترب من تخطي ريال مدريد، الذي تصدر منذ عام 
الليجا».  في  لألهداف  تسجيال  فريق  كأكثر   ١٩٦٠
وتابعت: «قبل ٣٠ عاما كان الفارق ١٣٩ هدفا، واليوم 
الفارق أصبح ٨ أهداف فقط». وجاء على الصفحة 
الرئيسية لصحيفة «سبورت»: «ريكي بويج يقول 
ال  يقول  األكادميية  «لؤلؤة  وأضافت:  للرحيل».  ال 
لإلعارة لناد آخر في الليجا، أو دوري الدرجة الثانية 
في  فعل  مثلما  الشتوية،  االنتقاالت  سوق  خالل 
الصيف».وتابعت: «الالعب يريد مواصلة التقدم في 
صفوف فريق الشباب، وفي انتظار فتح باب الكامب 

نو أمامه». ��
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تعافى ليفربول من تأخره املفاجئ في أول دقيقة 
ليفوز ٢-١ على ضيفه توتنهام هوتسبير باستاد 
أنفيلد امس االول األحد ويستعيد تفوقه بست 
نقاط في صدارة الدوري اإلنكليزي املمتاز لكرة 
في  التعادل  هندرسون  جوردان  وأدرك  القدم. 
بداية الشوط الثاني قبل أن يهز محمد صالح 
الشباك من ركلة جزاء ليكمل العودة وتستمر 
وافتتح  املوسم.  هذا  لليفربول  القوية  البداية 
تابع  بعدما  رأس  بضربة  التسجيل  كني  هاري 
اجتاهها  غيرت  التي  هيوجن-مني  سون  تسديدة 
لتصطدم بالعارضة وتعود إلى زميله ليضعها 
في املرمى في بداية حاملة لتوتنهام الذي سعى 
أعوام.وأنقذ  ثمانية  في  أنفيلد  في  األول  لفوزه 
من  العديد  توتنهام  حارس  جازانيجا  باولو 

الفرص ليحافظ على تقدم فريقه في الشوط 
األول. وكاد سون أن يضاعف من تقدم توتنهام 
بتسديدة ارتدت من العارضة لكن اللعب كان 
في اجتاه واحد وأتى ضغط ليفربول ثماره عندما 
هز هندرسون الشباك بعد ذلك بقليل وهو األول 
كانون  ديسمبر  منذ  أنفيلد  في  الدوري  في  له 
األول ٢٠١٥. وصمد توتنهام لكن الظهير األمين 
ضد  ساذج  بتدخل  خطأ  ارتكب  أورييه  سيرج 
ساديو ماني في الدقيقة ٧٤ لينفذ صالح ركلة 
يفز  لم  الذي  توتنهام،  بنجاح.وتراجع  اجلزاء 
خارج أرضه في الدوري منذ يناير/كانون الثاني، 
املراكز  نقاط عن  بثماني  متأخرا   ١١ املركز  إلى 
أضاع  آخر  جانب  من  األبطال.  لدوري  املؤهلة 
ترتيب  صدارة  إلى  االرتقاء  فرصة  ميالن  إنتر 
في  سقوطه  بعد  جديد  من  اإليطالي  الدوري 
فخ التعادل ٢-٢ أمام ضيفه بارما مهدرا الهدية 

مع  بتعادله  ليتشي  له  قدمها  التي  الثمينة 
ملثله  بهدف  اللقب  وحامل  املتصدر  يوفنتوس 
احمللية.  البطولة  من  التاسعة  املرحلة  ضمن 
وحافظ يوفنتوس على مركزه على رأس الئحة 
أمام  نقطة  بفارق  نقطة،   ٢٣ برصيد  الترتيب 
إنتر. وجتنب فريق انتونيو كونتي خسارة كانت 
الشوط  الضيوف  أنهى  بعدما  األفق  في  تلوح 
حديث  في  كونتي  وقال   .٢-١ متقدمني  األول 
نحتاج  «ال  اإليطالية  سبورت»  «سكاي  لقناة 
إلى النظر إلى النتائج األخرى، فقط نتائجنا».
وأضاف «الشوط األول لم يكن جيدا، كان بارما 
مبجرد  األمور.  لهم  ل  سهّ من  ونحن  أفضل 
مشاهدة الهدفني ميكننا التأكد من هذا األمر. 
الثاني  الشوط  في  أفضل  كنا  األحوال  بكل 
كاندريفا  أنتونيو  الفوز».سجل  نستحق  وكنا 
إلنتر   (٥١) لوكاكو  روميلو  والبلجيكي   (٢٣)

والعاجي   (٢٦) كاراموه  يان  والفرنسي  ميالن، 
في  إنتر  كاندريفا  لبارما.وضع   (٣٠) جيرفينيو 
تسديدة  من  السبق  هدف  بتسجيله  املقدمة 
باملدافع  اصطدمت  اجلزاء  منطقة  خارج  من 
سيبي  لويجي  مرمى  نحو  مسارها  وغيرت 
بعد  جاء  إذ  ليرد،  كثيراً  بارما  يصبر  (٢٣).ولم 
مهاري  فردي  مجهود  بعد  فقط،  دقائق  ثالث 
فيه  خطف  كاراموه  السابق  إنتر  العب  من 
بالكرة متالعبا  الكرة بعد خطأ دفاعي وتقدم 
باملدافعني وسدد من حدود منطقة اجلزاء على 
هاندانوفيتش  سمير  السلوفيني  احلارس  ميني 
(٢٦). وعزز بارما النتيجة بعد نصف ساعة من 
كاراموه  من  متقنة  متريرة  من  البداية،  صافرة 
إلى جيرفينيو  إلى داخل منطقة اجلزاء وصلت 
في  صعوبة  اي  يجد  فلم  الرقابة  عن  البعيد 
لوكاكو  وأضاف   .(٣٠) الشباك  داخل  تسديدها 
الهدف الثاني إلنتر من داخل منطقة اجلزاء بعد 
استالمه الكرة والتفافه حول نفسه والتسديد 
من  الكثير  اثار  الهدف  هذا  لكن  املرمى،  في 
اجلدل حول ما إذا كان البلجيكي متسلال حلظة 
دانييلي  املباراة  حكم  ليعود  للكرة،  استالمه 
ويحسم  بالفيديو  املساعدة  لتقنية  تشيفي 
أنه  كونتي  وأكد   .(٥١) الهدف  باحتساب  األمر 
الثالثة  مباراتنا  «ألنها  الالعبني  لوم  ميكنه  ال 
التشكيلة  نفس  دائما  ولدينا  أيام  ستة  في 
بهذا  سعيدا  لست  وأنا  مشاكل.  عدة  بسبب 
واجه  املثال،  سبيل  «على  اإلطالق».وقال  على 
في  مشكلة  (الهولندي)  فري  دي  ستيفان 
في  (الغاني)  أسامواه  وكوادو  احملالب،  عضالت 
ركبته. مع كل هذا يصبح من الصعب اللعب 
كل ثالثة أيام (...) املوضوع مرهق على املستويني 
الذهني والبدني. يتعني علينا كفريق إلى تقييم 

اعتبر  املقابل  في  حتسينه».  ميكننا  ما  وفهم 
ظالم  التعادل  ان  دافيرسا  روبرتو  بارما  مدرب 
اللقاء.  في  األفضل  الفريق  كان  الذي  لفريقه 
وكان  الفرص  من  الكثير  لنا  «اتيحت  وقال 

بامكاننا تسجيل أهداف أكثر لكن احلظ 
بكونتي  دافيرسا  لم يسعفنا».وأشاد 

العظيم  الفائز  باملدرب  إياه  واصفاً 
التعادل.  بنتيجة  يرضى  لن  الذي 
املتصدر  يوفنتوس  تعثر  بدوره 
مضيفه  أمام  اللقب  وحامل 
ليتشي املتواضع، وسقط في فخ 
املباراة  هدفا  وجاء   .١-١ التعادل 
سجل  حيث  جزاء،  ركلتي  من 
األرجنتيني باولو ديباال ليوفنتوس 

لليتشي  مانكوسو  وماركو   (٥٠)
(٥٦). وغاب عن فريق «السيدة العجوز» جنمه 
فضل  بعدما  رونالدو  كريستيانو  البرتغالي 

بسبب  إراحته  ساري  ماوريتسيو  املدرب 
بدنياً  متعب  «رونالدو  وقال  اإلرهاق، 

وذهنياً، لذلك لن يكون من الصواب 
ليجلس  هناك  إلى  الذهاب 

 (...) البدالء  مقاعد  على 
الالعب  يعبر  عندما 

يجب  تعبه  عن 
الراحة».  منحه 
أن  رغم  وعلى 
كان  إيطاليا  بطل 
األفضل  الطرف 

املباراة،  دقائق  طيلة 
األرض  أصحاب  لكن 

عرفوا كيفية إيقاف تقدمه 
وإبطال مفعول خطورة العبيه.
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لوس  ضيفه  اندفاع  صنز  فينيكس  كبح 
أجنلس كليبيرز، وأحلق به اخلسارة األولى بعد 
السلة  دوري كرة  انتصارين هذا املوسم في 
األميركي للمحترفني، في أمسية أمس األول، 
التي شهدت تخطي العب هيوسنت روكتس 
راسل وستبروك لألسطورة إيرفني «ماجيك» 
في  العب  أفضل  ثاني  ليصبح  جونسون، 
ويعد  دابل».  الـ»تريبل  صعيد  على  التاريخ 
كليبيرز هذا املوسم من املرشحني لنيل لقب 
بالعبني  صفوفه  عزز  بعدما  احملترفني،  دوري 
أبرزهم كاوهي لينارد الذي قاد تورونتو رابتورز 
للمرة  املاضي  املوسم  لقب  الى  الكندي 
تاريخه. وحقق فريق مدينة لوس  األولى في 
غرميه  على  بانتصارين  قوية  بداية  أجنلس 
ليكرز، وغولدن ستايت ووريرز املتوج باللقب 
األخيرة.  اخلمسة  املواسم  في  مرات  ثالث 
لكن هذه البداية القوية توقفت على ملعب 
فينيكس، الذي أنهى مباراة السبت متفوقا 
بنتيجة ١٣٠-١٢٢، السيما بفضل العبه ديفن 
بوكر الذي أنهى املباراة مع ٣٠ نقطة، وست 
متابعات، وثماني متريرات حاسمة. وكان هذا 
الفوز الثاني لفينيكس هذا املوسم في ثالث 
.٢٠١٥ منذ  له  بداية  أفضل  وهي  مباريات، 
ورغم أن املضيف هيمن على معظم فترات 
املباراة، لكن كليبيرز متكن من الضغط عليه 
شهد  الذي  األخير  الربع  في  أكبر  بشكل 
الربع  انتصاف  مع  نقطة  بـ١٥  صنز  تقدم 
العودة  من  كليبيرز  يتمكن  أن  قبل  تقريبا، 
تدريجا وتقليص الفارق الى ست نقاط فقط 

محاولة  بفضل  النهاية،  من  دقيقتني  قبل 
يخوض  الذي  لينارد  من  ناجحة  ثالثية 
فينيكس  لكن  كليبيرز.  مع  األول  موسمه 
سريعة  بثالثية  وعززه  تقدمه  على  حافظ 
من العبه تايلر جونسون الذي أنهى املباراة 
مع ١٠ نقاط وأربع متريرات. كما ساهم كيلي 
أوبري جونيور بـ٢٠ نقطة وخمس متابعات، 
والكرواتي داريو ساريتش بـ١٥ نقطة وعشر 
على  لفينيكس  األول  الفوز  متابعات.وهو 
في  وجاء  متتالية،  هزمية   ١٢ بعد  كليبيرز 
لقاء فرض خالله رقابة دفاعية صارمة على 
 ٢٢ بتسجيل  اكتفوا  الذين  كليبيرز  العبي 
وواصل وستبروك مع  األول.  الربع  نقطة في 

املفضلة  الهواية  هيوسنت،  اجلديد  فريقه 
سيتي  أوكالهوما  مع  ميارسها  كان  التي 
(١٠ على  دابل»  الـ»تريبل  وهي حتقيق  ثاندر، 
اإلحصائية)  الفئات  من  ثالث  في  األقل 
بشكل متتال في املباريات، وآخرها في الفوز 
وأنهى   .١٢٦-١٢٣ بيليكانز  أورليانز  نيو  على 
وستبروك املباراة مع ٢٨ نقطة و١٠ متابعات 
و١٣ متريرة حاسمة، محققا الـ»تريبل دابل» 
الثانية تواليا له هذا املوسم، ورافعا رصيده 

الى  االحترافية  مسيرته  ١.في  ٣ ٩
وأصبح الالعب البالغ 

صاحب  عاما،   ٣٠
الثاني  املركز 

دابل»  الـ»تريبل  محققي  أعلى  الئحة  على 
روبرتسون  أوسكار  خلف  الدوري،  تاريخ  في 
ثاني  في  األول  فوزه  هيوسنت  وحقق   .(١٨١)
أيضا  وأتى  املوسم،  هذا  يخوضها  مباراة 
هاردن  جيمس  النجم  مساهمة  بفضل 
مبضيفه  خسارة  ميامي  وأحلق  نقطة.  بـ٢٨ 
يخوضها  مباراة  أول  في  باكس  ميلووكي 
األخير على أرضه هذا املوسم، بنتيجة ١٣١-
حامل  عوّض  ذلك،  إلى  التمديد.  بعد   ١٢٦
اللقب تورونتو رابتورز خسارته اجلمعة أمام 
مضيفه  على  بفوز  سلتيكس،  بوسطن 
الثاني  فوزه  ليحقق  بولز ١٠٨-٨٤،  شيكاغو 

في ثالث مباريات هذا املوسم.
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«هوندا»  ماركيز  مارك  اإلسباني  يكتف  لم 
بإحراز لقب بطولة العالم للدراجات النارية 
في فئة «موتو جي بي» للمرة السادسة، بل 
األحد  بتتويجه  آخر،  تلو  الفوز  واصل حتقيق 
واستغل  الكبرى.  أستراليا  جائزة  سباق  في 
سقوط  وجه،  أكمل  على  ماركيز،  مارك 
دراج  فينياليس  مافريك  ومواطنه  منافسه 
ياماها في اللفة األخيرة للسباق الذي أقيم 

فيليب على حلبة جزيرة 
 . ند يال هيمن آ و

وتصدره  السباق  مجريات  على  فينياليس 
مراحل عدة، قبل أن يبدأ دراج هوندا الضغط 
وحاول  ويتجاوزه.  األخيرة  األجزاء  في  عليه 
ضغط  لكنه  الصدارة،  استعادة  فينياليس 
أكثر مما يجب، مما أفقده السيطرة على دراجته 
فوزه  ماركيز  ليهدي  املنعطفات،  أحد  عند 
اخلامس توالياً واحلادي عشر في بطولة العام 
كروتشلو  كال  البريطاني  ثانياً  وحل  احلالي. 
«هوندا» بعد عام من تعرضه إلصابات قوية 
األرض  صاحب  أمام  األسترالية،  احللبة  على 
جاك ميلر «دوكاتي». إلى ذلك، خاض السائق 
األسطوري اإليطالي فالنتينو روسي سباقه 
الكبرى،  اجلائزة  منافسات  ضمن  الـ٤٠٠ 
فئة  وفي  الثامن.  املركز  في  باحللول  واكتفى 
موتو ٢، سيكون على أليكس ماركيز االنتظار 
في  ماليزيا  تستضيفها  التي  املرحلة  حتى 
نهاية األسبوع املقبل، حملاولة حسم اللقب 
يكفي  ما  إحراز  في  فشل  بعدما  ملصلحته، 
وجاء  األسترالية.  احللبة  على  النقاط  من 
الفوز في أستراليا من نصيب اجلنوب إفريقي 
براد بايندر «كاي تي إم» أمام اإلسباني خورخي 
مارتن «كاي تي إم» والسويسري توماس لوثي 
«كاليكس»، بينما اكتفى ماركيز باحللول في 
املركز الثامن.وفي فئة موتو ٣، حسم داال بورتا 
«هوندا» اللقب ملصلحته، بفوزه في السباق 
األسترالي وتعزيز صدارته للترتيب العام.وهو 
بورتا «٢٢ عاماً» في سباق  لداال  الرابع  الفوز 
تقدم  وهو  العام،  هذا  والثالث   ٣ موتو  لفئة 
في أستراليا على اإلسباني ماركوس راميريز 
«هوندا» بفارق ٠٫٠٧٧ ثانية، واإلسباني ألبرت 

أريناس «كاي تي إم» بفارق ٠٫٠٨٨ ثانية.
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الكرة  بجائزة  الفائز  اسم  عن  صحفي  تقرير  كشف 
فوتبول  فرانس  مجلة  من  واملقدمة   ،٢٠١٩ لعام  الذهبية 
البرتغالي  أن  الفرنسية. وذكرت صحيفة «إل ميساجيرو» اإليطالية، 
الذهبية،  بالكرة  للتتويج  يستعد  يوفنتوس،  رونالدو جنم  كريستيانو 
التي  القائمة  ا على ٢٩ العبًا في  تاريخه، متفوقً للمرة السادسة في 
فان  فيرجيل  على  تقدم  رونالدو  أن  ونوهت  الفرنسية.  اجمللة  أعدتها 
دايك مدافع ليفربول، وليونيل ميسي جنم برشلونة، ليصبح املفضل 
الفرنسية  بالعاصمة  حفل  في  تسليمها  املقرر  اجلائزة،  القتناص 
باريس يوم ٢ ديسمبر/كانون أول املقبل.وأضافت الصحيفة أن العديد 
واللجنة  كريستيانو  بني  األخيرة  األسابيع  في  أجريت  االتصاالت  من 
استقبل  يوفنتوس  جنم  أن  إلى  الذهبية.وأشارت  الكرة  عن  املسؤولة 
ا من فرنسا إلجراء حوار معه، من أجل نشره بعد حفل توزيع اجلوائز. وفدً

رونالدو حصد لقب الكالتشيو وكأس السوبر احمللي مع  أن  وأوضحت 
بالده  منتخب  مع  األوروبية  األمم  دوري  لقب  نال  كما  العجوز،  السيدة 
أتلتيكو  أهدافه ضد  بجانب  ٧٠٠ هدف في مسيرته،  الـ  وجتاوز حاجز 

مدريد وأياكس في دوري األبطال املوسم املاضي.

ÚÓjÁà€a@Òäÿ€bi@åˆb–€a@ÚÌÏÁ@kÌäém

إسبانية،  صحفية  تقارير  ذكرت 
الدمناركي  انتقال  صفقة  أن 
وسط  جنم  إريكسن،  كريستيان 
صفوف  إلى  هوتسبير،  توتنهام 
ريال مدريد، باتت معقدة. وبحسب 
فإن  ديبورتيفو»،  «موندو  صحيفة 
أن يصل  املتوقع  من  إريكسن كان 
لالنضمام إلى ريال مدريد في فترة 
إال  املقبلة،  الشتوية  االنتقاالت 
قبل  من  مهددًا  أصبح  انتقاله  أن 
فيدي فالفيردي، العب وسط الريال.
وأضافت أن ظهور فالفيردي املميز 
في  مدريد  ريال  وسط  خط  في 
الشكوك  خلق  األخيرة،  املباريات 
في  إريكسن  مع  التعاقد  حول 
املقبل.ومن  الثاني  كانون  يناير/ 
روبنسون،  بول  قال  أخرى،  ناحية 

السابق،  توتنهام  مرمى  حارس 
إريكسن  يبيع  أن  عليه  النادي  إن 
أن  الوقت احلالي، مشددًا على  في 
الدمناركي إذا أراد الرحيل فعليه أن 
ا ويطلب املغادرة.وتابع  يكون صادقً
بالسبة  األفضل  من  «سيكون 
على  العثور  يحاوال  أن  للطرفني 

أفضل صفقة حاليًا».

@ÂéÿÌâg@fib‘n„a@Ü�‘»Ì@Ö7–€bœ
ÜÌâÜfl@fibÌâ@µg



الدامية  االحتجاجات  في  بكثافة  الطالب  شارك 
احلكومة  ضد  عراقية  محافظات  عدة  تشهدها  التي 
السلطات  شددت  حني  في  السياسية،  والطبقة 
قبضتها األمنية وانتشرت قوات مكافحة اإلرهاب في 
بتطبيق  احملافظات  مجالس  تعهدت  فيما  العاصمة 
باملوجة  الرابع  اليوم  شهد  بحزم.  التجوال  حظر 
في  اندلعت  التي  الدامية  االحتجاجات  من  الثانية 
العراق مطلع تشرين االول اجلاري التحاق طالب بركب 
بغداد، في  للحكومة في وسط  املناهضة  التظاهرات 
إحكام للحصار على رئيس احلكومة عادل عبداملهدي 
سياسياً  واعتصاماً  جهة،  من  الشارع  يواجه  الذي 

ألكبر كتلة برملانية من جهة أخرى.

وبدأ طالب االنضمام بكثافة إلى التظاهرات في بغداد 
وعدة محافظات بجنوب ووسط البالد وأشار ناشطون إلى 
أن مدارس قررت إغالق أبوابها واملشاركة في االحتجاجات 

بشكل جماعي.
وفي ساحة 

النطالق  أساسياً  ومركزاً  رمزية  تعتبر  التي  التحرير، 
صغيرات  فتيات  شوهدت  العاصمة،  في  التظاهرات 
يرتدين الزي املدرسي ويحملن حقائب الظهر يتجولن 
املسيل  الغاز  عبوات  فيها  تطلق  التي  الشوارع  في 

للدموع من قوات مكافحة الشغب .
واألهلية  احلكومية  باجلامعات  طلبة  نظم  حني  وفي 
املتظاهرين،  مطالب  لتأييد  مناطق  بعدة  مسيرات 
واصل املئات من املتظاهرين االعتصام في سرادق حتت 
أمنية  إجراءات  ظل  في  التحرير  بوسط  احلرية  نصب 

مشددة.
واعتبر القيادي الشيوعي جاسم احللفي أن «الغضب 
اعتصامات  بدخول  جديد  آخر  منحى  يأخذ  الشعبي 
على  املستنصرية  واجلامعة  بغداد  بجامعة  طالبية 

خط التصعيد ضد احلكومة».
في  أمس،  التحرير  ساحة  في  احملتجني  مئات  وجتمع 
التي يقوم  التظاهرات  ليلة طويلة من  حتدّ جديد بعد 
بها مطالبون بـ «إسقاط النظام»، استخدمت القوات 

األمنية لتفريقها الغاز املسيل للدموع.
ونصب  لألعجاب  مثارا  التحرير  في  املشهد  وكان 
البعض خياماً بوسط الساحة، في وقت بدأ متطوعون 

بتوزيع الطعام واملاء على املتظاهرين.
الساحات  إلى  النساء  من  كبيرة  أعداد  نزول  ولوحظ 
القريبة، وأدت عملية إغالق جسر اجلمهورية املؤدي إلى 
إلى  بغداد  وسط  التحصني  شديدة  اخلضراء  املنطقة 
الساعات  عند  للسيارات  شديد  زحام  حاالت  حصول 

األولى لبدء الدوام الرسمي.
وأفاد شهود عيان مبقتل ٦ متظاهرين وإصابة العشرات 

في محافظة بابل.
انتشار أمني

شددت  املقابل،  ت في  لسلطا ا
قية  ا لعر ا

من  بأمر  االحتجاجات  مبواجهة  األمنية  قبضتها 
رئيس مجلس الوزراء، وأعلن جهاز «مكافحة اإلرهاب» 
املنشآت  حلماية  بغداد  مناطق  بعض  في  قوات  نشر 

السيادية واحليوية.
لـ»حماية  جاء  قواته  نشر  أن  بيان،  في  اجلهاز،  وذكر 
عناصر  بها  تعبث  أن  من  واحليوية  السيادية  املنشآت 
في  األمنية  القوات  انشغال  مستغلة  منضبطة  غير 

حماية التظاهرات واملتظاهرين».
في  األمنيني  للقادة  اجتماعاً  ترأس  عبداملهدي  وكان 
مقر قيادة الشرطة االحتادية ملتابعة األوضاع في بغداد 
واحملافظات وسبل تعزيز األمن واالستقرار بالتعاون مع 

املواطنني».
وأفادت مصادر مطلعة بأن رئيس الوزراء أمر قائد جهاز 
«كل  باستخدام  سابق  وقت  في  اإلرهاب  مكافحة 
اإلجراءات الضرورية إلنهاء االحتجاجات». وفي السياق 
أعلنت السلطات احمللية في أكثر من محافظة نيتها 

تطبيق حظر التجوال بحزم.
التظاهرات  ملطلبية وشهدت  ا

سابقة في العنف 
طي  لتعا با

إذ  معها، 
سقط 

 ١ ٥ ٧

ا  شهيد

في املوجة األولى منها 
شهيدا  و٦٣  اجلاري،  الشهر  من  والسادس  األول  بني 
الثانية التي بدأت ليل اخلميس ـ  حتى اآلن في اجلولة 

اجلمعة.
في هذه األثناء، عرضت قيادة شرطة البصرة، مجموعة 
التظاهرات  مبانٍ حكومية خالل  ملتهمني حاولوا حرق 
مبقتل  تسببوا  إنهم  وقالت  احملافظة  شهدتها  التي 

اثنني من منتسبيها وإصابة ١٨.
ال استقالة واعتصام

أمس،  عبداملهدي،  من  مقرب  نفى مصدر  السياق،  في 
األحداث  خلفية  على  استقالته  تقدمي  األخير  نية 
اجلارية في البالد ألن «اخلطوة من املمكن أن تأتي بنتائج 

عكسية».
الصدري  التيار  زعيم  ضيق  وقت  وفي  النفي  وجاء 
بدأ  بعدما  الوزراء،  رئيس  على  اخلناق  الصدر  مقتدى 
في  األكبر  «سائرون»  كتلة  يشكلون  الذين  نوابه 
«إلى  البرملان  داخل  مفتوحاً  اعتصاماً  النواب،  مجلس 
حني إقرار جميع اإلصالحات التي يُطالب بها الشعب». 
ودعت  املعارضة  إلى  انضمامها  «سائرون»  وأعلنت 
الكتل السياسية أن حتذو حذوها وأن «يكونوا على 

مستوى احلدث».
في السياق، استنكر رئيس «املنبر العراقي» اياد 
السلميني  املتظاهرين  أصابت  التي  االعتداءات  عالوي، 
وخلّفت املئات من الشهداء وآالف من اجلرحى، مؤكداً 

أن السكوت لم يعد مسموحاً به.
السياسية خرجت عن جادة  العملية  إن  وقال عالوي، 

وغدت  الشعب،  مصالح  وحتقيق  الصواب 
وعبئاً  كبرى  «أضحوكة 

على  ثقيالً 

والفساد  الطائفية  للمحاصصة  وأسيرة  الشعب، 
وعرضة لالنتهاكات واالستباحة من قبل دول خارجية، 
إعادتها  يستوجب  ما  مكبل،  لدستور  وضحية 
نزيهة  وانتخابات  سلمية،  بطرق  الصحيح،  للمسار 
يأخذ  وبقانون جديد ومفوضية قادرة جديدة وبدستور 
وقادة  الوطن  بناة  والنساء،  الشباب  دور  االعتبار  بعني 

املستقبل».
إلى ذلك، أعرب املتحدث باسم اخلارجية اإليرانية عباس 
في  األخيرة  لألحداث  العميق  األسف  عن  موسوي، 
العراق والتي أدت إلى مصرع وإصابة العشرات وتخريب 
التطورات  تتابع  طهران  أن  مؤكداً  العامة،  املمتلكات 

بدقة وحساسية.
وذكر أن «اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية تدعم مطالب 
في  بوضوح  عليها  املؤكد  العراقي  الشعب  ورغبات 

رئيس  وكذلك  الدينية  املرجعية  وتصريحات  بيانات 
الوزراء».

سبع  في  التجوال  حظر  وفرض 
محافظات، وهي ذي قار والبصرة 

وميسان وواسط واملثنى 
بل  با و

والديوانية حتى إشعار آخر.
وقال شهود عيان، إن «احلكومة أرسلت تعزيزات أمنية 
إلى ساحات التظاهر في أغلب احملافظات تركزت حول 
من جديد،  انتشارها  بإعادة  وقامت  احلكومية،  األبنية 
واألسالك  الكونكريتية  احلواجز  بعض  أعادت  كما 

الشائكة حول األبنية املهمة».
حقوق  مفوضية  وثقتها  إحصائية  آخر  وبحسب 
يرتفع  التظاهرات  شهداء  عدد  فإن  العراقية  اإلنسان 
في  و  قار،  ذي  و  ميسان،  ومحافظة  بغداد  في  يوميا 
البصرة،  واملثنى»، مشيرة إلى أن «عدد املصابني ارتفع 

كذلك من املتظاهرين والقوات األمنية.
مبنى  بـ٥٠  األضرار  وإحلاق  حرق  «مت  املفوضية  وأضافت 
حكوميا ومقرا حزبيا في محافظات الديوانية وميسان 
املتظاهرين  داعية  وبابل»،  والبصرة  قار  وذي  وواسط 
املساس  وعدم  التظاهرات  سلمية  على  «احلفاظ  إلى 
القوات  دعت  كما  واخلاصة»،  العامة  باملمتلكات 

األمنية إلى «احلفاظ على أرواح املتظاهرين».
املتظاهرين وعناصر  األعداد من  تلك  ومع سقوط كل 
العراقي، وخطورة أغلب تلك اإلصابات بحسب  األمن 
مصادر طبية، فإن األمن العراقي حتدث عن «مخربني» 

نفذوا أعمال العنف تلك.
«في  إنه  بيان،  في  املشتركة  العمليات  قيادة  وقالت 
للمطالبة  تظاهرات  البالد  فيه  تشهد  الذي  الوقت 
استغل  العراقي، فقد  الدستور  التي كفلها  باحلقوق 
املواطنني  قتل  على  وعمل  التظاهرات  هذه  البعض 
واخلاصة  العامة  املمتلكات  وحرق  آخرين  وإصابة 

ونهبها، دون أي واعز ضمير».
صنوفها  بجميع  األمنية  قواتنا  «ستتعامل  وأكدت 
مع هؤالء اخملربني اجملرمني بحزم وفقاً لقانون مكافحة 
جرمية  القانونية  غير  التصرفات  هذه  وتعتبر  اإلرهاب، 
ميداني  بشكل  معها  الفوري  التعامل  يجب 
املواطنني،  بأمن  «العبث  من  محذرة  وعاجل»، 
وستكون هناك إجراءات صارمة بحق هؤالء الذين ال 

ميتون للمتظاهرين السلميني بصلة».
وعدم  اخملربني  عن  «اإلبالغ  إلى  املتظاهرين  ودعت 

السماح لهم بالتواجد في صفوفهم».
احلكومة   ، الشيوعي  احلزب  دعا  جهته،  من 
األعلى،  القضاء  ومجلس  الثالث  والرئاسات 
إلى اتخاذ خطوة فورية إلخراج البلد من أزمته، 
األحداث  «تطور  أن  صحفي،  بيان  في  مؤكدا 
عجز  يعكسان  املتظاهرين  مع  بعنف  والتعامل 
احلماية  وتوفير  بوعودها  الوفاء  عن  احلكومة 

للمتظاهرين السلميني .

أكد أحد مسؤولي األمن العراقيني «أن العيثاوي 
الوكاالت  فريق  ساعدت  قيمة  معلومات  قدم 
األجزاء  إكمال  على  العراق  في  املتعددة  األمنية 
املفقودة من أحجية حتركات البغدادي، واألماكن 

التي كان يختبئ فيها».
اخملابرات  فرق  إن  عراقيان،  أمنيان  مصدران  قال 
الطويلة  مطاردتها  خالل  حققت،  العراقية 
من  وعدد  روسيا  في  (احملظور  «داعش»  لزعيم 
في  انفراجة  البغدادي،  بكر  أبو  العالم)  دول 
كبار  أحد  لهم  قدم  أن  بعد   ،٢٠١٨ فبراير/شباط 
مساعدي البغدادي معلومات عن كيفية إفالته 

من القبض عليه لسنوات عديدة.
أن  بعد  للمسؤولني  العيثاوي  إسماعيل  وقال 
اعتقلته السلطات التركية وسلمته للعراقيني، 
محادثات  أحيانا  يجري  كان  البغدادي  إن 
صغيرة  حافالت  داخل  قادته  مع  استراتيجية 
وفقا  اكتشافها،  لتجنب  باخلضروات  محملة 

لوكالة «رويترز».
تفاصيل  العيثاوي  «أعطانا  لـ»رويترز»:  وأضاف 
يقابلون  كانوا  منهم،  هو  رجال،  خمسة  عن 
التي  اخملتلفة  واملواقع  سوريا  داخل  البغدادي 

استخدموها».
إن   ، ترامب،  دونالد  األمريكي  الرئيس  وقال 
هجوم  في  ويصرخ»  يبكي  «وهو  مات  البغدادي 
شنته القوات األمريكية اخلاصة في إدلب شمال 

غربي سوريا.
نقلها  األبيض  بالبيت  كلمة  في  ترامب  وقال 
أطفاله  من  وثالثة  تل  قُ البغدادي  إن  التلفزيون، 
أثناء غارة بتفجير سترة ناسفة بعد فراره داخل 

نفق مسدود.
مليئا  البغدادي  سقوط  إلى  الطريق  وكان 
بإحباطات أجهزة اخملابرات الغربية والعربية، التي 
تواجد  أماكن  األدلة على  جمعت كما هائال من 
مساحات  عبر  بالترهيب  سلطته  فرض  رجل 
بتنفيذ  رجاله  وأمر  والعراق،  سوريا  من  كبيرة 

عمليات إعدام جماعية وقطع الرؤوس.
وهو مسؤول أيضا عن هجمات مروعة عبر خمس 

قارات باسم نسخته املتطرفة من اإلسالم.
نقطة تحول

كان حتول متشددين مثل العيثاوي أمرا حاسما 

تعقب  يحاولون  كانوا  الذين  للعمالء  بالنسبة 
البغدادي.

يعتبرون  العراقية  اخملابرات  مسؤولو  وكان 

العيثاوي، احلائز على درجة الدكتوراه في العلوم 
الزعيم  مساعدي  كبار  من  واحدا  اإلسالمية، 
اخلمسة. وانضم العيثاوي إلى «القاعدة في عام 
٢٠٠٦ واعتقلته القوات األمريكية في عام ٢٠٠٨ 

األمن  ملسؤولي  وفقا  سنوات،  أربع  ملدة  جن  وسُ
العراقيني.

بأدوار  العيثاوي  الحق  وقت  في  البغدادي  وكلف 

واختيار  الدينية  التعليمات  تقدمي  مثل  رئيسية 
قادة الدولة اإلسالمية. بعد انهيار التنظيم إلى 
حد كبير في عام ٢٠١٧، فر العيثاوي إلى سوريا 

مع زوجته السورية.
نقطة  إن  العراقيان،  األمنيان  املسؤوالن  وقال 
حتول أخرى حدثت في وقت سابق من هذا العام 
اخملابرات  خاللها  ألقت  مشتركة  عملية  خالل 
األمريكية والتركية والعراقية القبض على كبار 

قادة داعش، مبا في ذلك أربعة عراقيني وسوري.
وقال أحد املسؤولني العراقيني، الذي تربطه صالت 
وثيقة بأجهزة أمنية متعددة: «قدموا لنا جميع 
املواقع التي كانوا يجتمعون فيها مع البغدادي 
داخل سوريا وقررنا التنسيق مع وكالة اخملابرات 
املركزية األمريكية لنشر املزيد من املصادر داخل 

هذه املناطق».
وأضاف: «في منتصف عام ٢٠١٩ متكنا من حتديد 
من  فيه  ينتقل  البغدادي  كان  كموقع  إدلب 

مساعديه  من  وثالثة  أسرته  مع  أخرى  إلى  قرية 
املقربني».

وذكر أن اخملبرين في سوريا رصدوا بعد ذلك رجال 

أحد  األلوان في  رأس متعدد  يرتدي غطاء  عراقيا 
أسواق إدلب وتعرفوا عليه من صورة. كان الرجل 
هو العيثاوي وتتبعه اخملبرون إلى املنزل الذي كان 

يقيم فيه البغدادي.
وكالة  إلى  التفاصيل  «نقلنا  املسؤول:  وقال 
اخملابرات املركزية التي استخدمت قمرا صناعيا 
األشهر  املوقع خالل  ملراقبة  طيار  بدون  وطائرات 

اخلمسة املاضية».
وقبل يومني، غادر البغدادي املوقع مع أسرته ألول 
مرة، حيث كان يسافر بحافلة صغيرة إلى قرية 

قريبة.
على  حلظاته  آخر  هناك  «كانت  املسؤول:  وقال 

قيد احلياة».
أعداء محليون

كان البغدادي هاربا من أعداء محليني في سوريا. 
تعرف  كانت  التي  الشام،  حترير  هيئة  وكانت 
إدلب،  على  تهيمن  والتي  النصرة  جبهة  باسم 

تقوم بعملية بحث خاصة بها عن البغدادي بعد 
وفقا  املنطقة،  في  وجوده  عن  معلومات  تلقي 
بحسب  بإدلب.،  متشددة  جماعة  في  لقيادي 

«رويترز».
اإلرهابيتان  و»داعش»  النصرة  جبهة  وكانت 
بعضهما  ضد  دامية  معارك  وخاضا  خصمني 

بعض في احلرب السورية.
اإلرهابي  أسسها  التي  النصرة،  جبهة  وكانت 
لتنظيم  الرسمي  الشريك  اجلوالني،  محمد  أبو 
القاعدة في سوريا حتى انفصلت عن التنظيم 

العاملي في عام ٢٠١٦.
وفقا للقيادي في إدلب، فإن هيئة التحرير الشام 
ألقت القبض في اآلونة األخيرة على مساعد آخر 
اخلالدي،  سليمان  أبو  باسم  معروف  للبغدادي 
وهو واحد من ثالثة رجال شوهدوا يجلسون إلى 

جانب البغدادي في رسالته األخيرة بالفيديو.
وقال القيادي، إن أسر اخلالدي كان «املفتاح» في 

البحث عن البغدادي.
حترير  هيئة  تكون  أن  احتمال  تعليقاته  وأثارت 
الشام، التي يقول السكان احملليون إن من املعتقد 
غرب  شمال  في  التركية  بالقوات  صالت  لها  أن 
سوريا، قد نقلت ما تعرفه إلى وكاالت مخابرات 

أخرى.
إدلب  في  االختباء  أن  إلى  البغدادي  خلص  ورمبا 
تنظيم  على  القضاء  بعد  له  أمل  أفضل  كان 

الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا.
رمبا كان بوسعه االختالط في  أنه  القيادي  وذكر 
ظل التراخي األمني ونقاط التفتيش التي تديرها 
اجلماعات املسلحة التي نادرا ما تقوم بتفتيش 

املركبات والتي زادت من فرص جناته.
وقال إن البغدادي كان يُعتقد أنه في إدلب لنحو 
ستة أشهر وأن السبب الرئيسي في وجوده هناك 
هو االختباء. لكنه أضاف أن البغدادي كان ما يزال 
يعتبر خطرا كبيرا ألن وجوده رمبا اجتذب أنصاره 

إلى منطقة توجد بها خاليا نائمة لـ»داعش».
على  أغاروا  الشام  حترير  هيئة  مقاتلي  أن  وذكر 
تلقي  بعد  شهرين  نحو  قبل  سرمني  بلدة 
معلومات عن وجود البغدادي هناك لكن لم يعثر 

له على أثر.
تضمن   ، تقريراً  الروسية  اخملابرات  ونشرت  هذا 
العملية  بشأن  شهود  لسان  على  معلومات 
الرئيس  عنها  أعلن  والتي  إدلب،  فى  األمريكية 

األمريكي دونالد ترامب.
وذكرت املصادر أن أبو بكر البغدادي القائد العام 
لتنظيم داعش لم يكن موجوداً في بلدة باريشا 
األمريكية  القوات  قامت  حيث  إدلب،  شمال 

بعملية إنزال جوي على أطراف البلدة.
ا أنها كانت على إطالع بكافة  املصادر ذكرت أيضً
وأن  أمس،  باريشا  بلدة  في  األحداث  مجريات 
مترجمون  يرافقها  األمريكى  اجليش  من  «قوات 
في  واخليم  املنازل  أحد  باجتاه  بالدخول  قاموا 

الطيران  قبل  من  املنطقة  قصف  بعد  املنطقة 
من   ١٠:٥٥ الساعة  بتمام  األمريكي  املروحي 
نار  إطالق  املنطقة  وشهدت  السبت».  مساء 
كثيف ملدة تقارب ٣٠ دقيقة مع استمرار الطيران 
املروحي في التحليق بأجواء بلدة باريشا شمال 
إدلب، وتلى ذلك قيام القوات األمريكية بتفخيخ 
املنزل الهدف وتفجيره بشكل كامل بعد انتهاء 
العملية». وأوضحت املصادر أن «عدد الذين قتلوا 
في العملية بلغ ٨ أشخاص بينهم طفل و٣ نساء 
و٤ رجال». ونقلت املصادر عن أشخاص مقربني من 
عناصر تنظيم اخلوذ البيضاء الذين عاينوا اجلثث 
تأكيدهم أن «القتلى متت تصفيتهم بإطالق نار 
مباشر وأن سبب موتهم هو تعرضهم لطلقات 
املكان  إن  الشهود  وذكر  اجلسد».  في  متفرقة 
على  يحوي  األمريكية  القوات  هاجمته  الذي 
حوالي  منذ  املنطقة  إلى  قدموا  سوريني  نازحني 
يحملون  أشخاص  أي  بينهم  يوجد  وال  أشهر   ٦
التي  املنطقة  أو عربية ضمن  أجنبية  جنسيات 

متت مهاجمتها».
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ترامب

عبد املهدي الصدر عالوي احللفي 

اجملرم البغدادي



يشهد  الذي  لبنان  في  لإلعالم  الوطنية  الوكالة  قالت 
العام غسان عويدات  النائب  إن  احتجاجات غير مسبوقة 
"أمر مبنع عمليات إخراج الدوالرات النقدية دفعة واحدة" في 

حقائب صيارفة وجتار عبر مطار بيروت واملعابر احلدودية.
وأدت االحتجاجات التي تعم لبنان منذ ١١ يوما إلى إغالق 
مصارف  جمعية  وقالت  عمل.  أيام  ثمانية  طوال  البنوك 
لبنان إن البنوك ستظل مغلقة حلني عودة االستقرار وسط 
مخاوف متزايدة من أن يؤدي التدافع على سحب املدخرات 
لدى استئناف البنوك عملها إلى استنزاف ودائع العمالت 

األجنبية املتناقصة .
وأضافت أنه مت فرض هذا احلظر إلى أن يحدد مصرف لبنان 

املركزي آلية جديدة تنظم مثل هذه التحويالت.
وكان بإمكان الناس سابقا أخذ مبالغ كبيرة من الدوالرات 

نقدا خارج لبنان بتصريح من سلطات اجلمارك.
إخضاع  الى  الكمارك  مديرية  "ستعمد  الوكالة  وقالت 
عمليات نقل األموال الى أنظمة يعمد مصرف لبنان املركزي 

الى حتديدها".
من ناحية أخرى قال رياض سالمة حاكم مصرف لبنان في 
بيان إنه يتعني على مكاتب الصرافة احلصول على ترخيص 
خالل  من  بذلك  والقيام  األموال  لنقل  لبنان  مصرف  من 
شركات مرخصة أو التقدم بطلب للحصول على ترخيص.

وأكد أن سوق الصرف اللبنانية ستظل حرة طبقا للقوانني 
أي  يصدر  لن  لبنان  مصرف  أن  وأضاف  احلالية.  واملنشورات 

منشورات جديدة بشأن هذا املوضوع.
عقدت  لبنان  االحتجاجات  فيه  تعم  الذي  الوقت  وفي 

مصارف  في جمعية  اجتماعات  لبنان 

سبيل  عن  بحثا  املاضية  القليلة  األيام 
سحب  عمليات  إلى  ذلك  يؤدي  أن  دون  البنوك  فتح  إلعادة 

ضخمة للودائع.
حزمة  يقيم  إنه  الدولي  النقد  صندوق  قال  جهته،  من 
االسبوع  اللبنانية  احلكومة  أعلنتها  طارئة  إصالحات 
في  عاجل  بشكل  اإلصالحات  تنفيذ  ضرورة  وأكد  املاضي 

ضوء مستويات الدين والعجز املالي املرتفعة في البلد.
ودفعت االحتجاجات البالد نحو انهيار اقتصادي لم تشهده 

منذ احلرب األهلية بني عامي ١٩٧٥ و١٩٩٠.
عن  النقاب  احلكومة  كشفت  املاضي،  األسبوع  وفي 
غضب  لتهدئة  جزئيا  تهدف  اإلجراءات  من  مجموعة 

وإقناع  املتظاهرين 

املانحني األجانب بقدرتها على خفض العجز في امليزانية 
العام املقبل.

بترك  املتظاهرين  إقناع  في  العاجلة فشلت  احلزمة  ولكن 
الشارع أو املستثمرين بوقف تراجع سنداتها.

وقال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق األوسط وآسيا الوسطى 
بالصندوق "ندرسها (احلزمة). نحتاج أن نرى ليس فقط ما 
تتضمنه بل اجلدول الزمني للحزمة في بلد مثل لبنان الذي 
يعاني من مثل هذه املستويات املرتفعة من الدين إلى الناجت 

احمللي اإلجمالي ومستويات مرتفعة لعجز مزدوج".
وتعاني البالد من واحد من أعلى مستويات الدين احلكومي 
الصندوق  وتوقع  االقتصادي.  الناجت  من  العالم كحصة  في 
عجزا ماليا بنسبة ٩٫٨ باملئة من الناجت احمللي اإلجمالي هذا 

العام و١١٫٥ باملئة من العام املقبل .
العاجلة  االجراءات  إن  احلريري  سعد  الوزراء  رئيس  وقال 
رمزيا  خفضا  وشملت  املاضي،  األسبوع  استحدثت  التي 
ألجور الوزراء وأعضاء البرملان للنصف، قد ال تفي مبطالب 

احملتجني ولكنها بداية لتحقيق بعض منها.
في  أساسية  إلصالحات  عاجلة  حاجة  "ثمة  أزعور  وقال 
لبنان من أجل استعادة االستقرار االقتصادي الكلي والثقة 
يثيرها  التي  للقضايا  احللول  بعض  وتقدمي  النمو  وحتفيز 

الشارع".
كثيرا  تأخرت  إصالحات  بخطى  اإلسراع  احلكومة  وتعتزم 
يستنزف  والذي  احلكومة  تديره  الذي  الكهرباء  لقطاع 
كافة  يوفر  ال  بينما  سنويا  الدولة  خزانة  من  دوالر  ملياري 

احتياجات اللبنانيني من الكهرباء .
وأضاف أزعور أنه من أجل استعادة الثقة في االقتصاد يجب 

طال  التي  االصالحات  بعض  تنفيذ 

زمني  جلدول  "وفقا  واالتصاالت  الطاقة  بقطاعي  انتظارها 
مفصل جدا".

السلطات  مع  دورية  مناقشات  يجري  الصندوق  أن  وصرح 
برنامج  تقدم  الصندوق  من  تطلب  لم  لكنها  اللبنانية 

متويل.
وواصل املتظاهرون في لبنان قطع الطرق عبر تعزيز العوائق 

وركن السيارات وسط طرق رئيسية في البالد. 
لفتح  سياسيون  مسؤولون  وجهها  التي  النداءات  ورغم 
 ، مقطوعةً إبقائها  إلى  يعمدون  ني  احملتجّ أن  إال  الطرق، 
الشمال  يربط  الذي  الرئيسي  السريع  الطريق  السيما 
باجلنوب، وذلك ملمارسة أقصى ضغط ممكن على السلطة 

السياسية.
يدعو  منشور  االجتماعي  التواصل  مواقع  على  وانتشر 
وهو  الطرق  لقطع  جديد  أسلوب  اعتماد  إلى  املواطنني 
"اثنني  شعار  حتت  الطرقات،  وسط  في  السيارات  ركن 

السيارات".
وكانت طرق رئيسية مقطوعة جراء توقف مئات السيارات 

أو جلوس مجموعات من احملتجني أرضاً.
اللبنانية مبحاولة جديدة  األمن  أن تقوم قوات  يُتوقع  وكان 
يشمل  كامالً  شلالً  البالد  تشهد  وقت  في  الطرق  لفتح 
إغالق املدارس واجلامعات والبنوك، منذ أكثر من عشرة أيام.

عدد  فتح  األخيرة  األيام  في  األمن  وقوات  اجليش  وحاول 
أن  غير  البالد،  في  مناطق مختلفة  املغلقة في  الطرق  من 

املتظاهرين قاوموا كل اجلهود.
من  متتدّ  بشرية  سلسلة  اللبنانيني  آالف  عشرات  ل  وشكّ

على  جنوبها  إلى  البالد  شمال 

الوحدة  إلى  ترمز  خطوة  في  كيلومتراً،   ١٧٠ تبلغ  مسافة 
الوطنية التي تكرست خالل التظاهرات العابرة للطوائف 

واملناطق.
املسبوقة  غير  االجتماعية  االحتجاجات  شرارة  واندلعت 
منذ سنوات في ١٧ تشرين األول/أكتوبر، بعد إقرار احلكومة 

ضريبة على االتصاالت عبر تطبيقات اإلنترنت.
ورغم سحب احلكومة قرارها على وقع غضب الشارع، لم 
الطبقة  مكونات  كافة  ضد  االحتجاجات  حركة  تتوقف 
ون غير كفوءة وفاسدة في  السياسية التي يعتبرها احملتجّ
األساسية  احلاجات  تلبية  من  الدولة  فيه  تتمكن  لم  بلد 
على غرار املاء والكهرباء والصحة بعد ٣٠ عاماً من نهاية 

احلرب االهلية (١٩٧٥-١٩٩٠).
زعماء  من  مبعظمها  لبنان  في  احلاكمة  الطبقة  وتتألف 
كانوا جزءاً من احلرب األهلية املدمرة التي شهدتها البالد، وال 
زال أغلبهم موجوداً في احلكم منذ نحو ثالثة عقود. وميثّل 

هؤالء الزعماء عموماً طبقة طائفية أو منطقة معينة.

ا قوةً  ــال الصناعيون حقًّ هل يُعد العم
معاديةً للدميقراطية؟

ــا الثالثي:  ــدة أجراه ــة جدي ــي دراس ف
ــني في  ــرة الباحث ــوم، كبي ــيريان دال س
ــلو،  ــي أوس ــالم ف ــاث الس ــد أبح معه
ــتاذ العلوم  ــن أس ــك نوتس وكارل هنري
ــية بجامعة أوسلو، وتور ويج  السياس
ــارك في العلوم السياسية  أستاذ مش
ــون  ــص الباحث ــلو؛ فح ــة أوس بجامع
ا كيف سعى املواطنون  ا منهجيًّ فحصً
ــي حوالي ١٥٠  ــة ف ــز الدميقراطي لتعزي

دولة.
ــة – في حتليل  ــل الباحثون الثالث وتوص
«واشنطن  ــرته صحيفة  نش للدراسة 
ال  مَّ ــى أن العُ ــة– إل ــت» األمريكي بوس
الصناعيني كانوا أحد العناصر الفاعلة 

ــة،  ــاء الدميقراطي ــي إرس ــية ف الرئيس
ــر أهميةً من الطبقات  وكانوا حتى أكث
ــد  ــطى احلضرية. فعندما يحش الوس
ال الصناعيون معارضةً جماهيريةً  مَّ العُ
ــن املرجح أن يترتب  ــد ديكتاتورية، م ض

ل الدميقراطي. عليها التحوُّ

نجــاح االحتجاجــات يعتمــد على 
فئات اِّـحتجني

م املواطنون في  في التاريخ احلديث، نظَّ
احتجاجات جماهيرية  البلدان  ــتى  ش
سعيًا وراء احلريات السياسية مبختلف 
ــان يُكتب  ــكالها. وفي بعض األحي أش
ــات  االحتجاج ــد  وتُع ــاح.  النج ــم  له

ــي هونغ كونغ  ــة ف ــة احلالي الدميقراطي
ــد اجلماهيري  ــى احلش ــدث مثال عل أح
من أجل احلقوق السياسية واحلرية في 

جميع أنحاء العالم.
ــن  املُنادي ــرى:  األخ ــة  األمثل ــن  وتتضم

ــي أوائل  ــراع ف ــق االقت ــرأة ح ــح امل مبن
ــركات املعادية  ــرين، واحل ــرن العش الق
ــيوعية في أوربا الشرقية قبل ٣٠  للش
ا، واملتظاهرين املناهضني لألنظمة  عامً
في الشرق األوسط وشمال أفريقيا إبَّان 

الربيع العربي.
ــارات  املس ــح  توض ــا  كم ــك،  ذل ــع  وم
ــد الربيع  ــف البلدان بع ــة خملتل املتباين
ــة  الدميقراطي ــة  مبقارن  – ــي  العرب
ــتبداد املصري– فإن  التونسية مع االس
ا إلى  ــؤدي دائمً ــري ال ي ــد اجلماهي احلش

الدميقراطية.
ــفر  تس ال  ــان،  األحي ــن  م ــر  كثي ــي  وف

ــقوط ديكتاتورية  االحتجاجات عن س
ــام القائم من  ــا النظ ــة، حيث جن قائم
ا  ــراء» في عام ٢٠٠٩، وفقً «احلركة اخلض

للباحثني.

ِّـــاذا تنجــح بعــض الحــركات َّـ 
تحقيق الديمقراطية بينما تفشل 

أخرى؟
في الدراسة اجلديدة، التي قارنت جميع 
حركات االحتجاج الرئيسية املناهضة 
لألنظمة على مستوى العالم من عام 
ــد الباحثون أن  ــوم، وج ــى الي ١٩٠٠ حت
ــركات االحتجاج في  ــاح ح ــألة جن مس
ــن عدمه تعتمد  ــاء الدميقراطية م إرس

نْ يقوم باالحتجاج. على مَ
ــى  ــك عل ــد ذل ــر، يعتم ــد أكث وبتحدي
اخللفية االجتماعية للمتظاهرين: هل 
ا إلى الطبقة  املتظاهرون ينتمون أساسً

ــل هم عمال  ــطى احلضرية؟ أم ه الوس
ــون؟ أم موظفون حكوميون؟ أم  صناعي

فالحون؟
ــركات  ح أن  ــى  إل ــون  الباحث ــار  وأش
ا من الناس  االحتجاج تستقطب مزيجً

ــي الربيع  ــي حركت ــر ف ــا كان األم مثلم
العربي التونسية واملصرية.

ــزة نوبل  ــت جائ نِح ــام ٢٠١٥، مُ ــي ع ف
ــي  التونس ــوار  احل ــة  للجن ــالم  للس
ــي  ــاعدتها ف ــة؛ ملس ــة الرباعي الوطني
ــي تونس،  ــلمي ف ــال دميقراطي س انتق
ا مختلف  ــة ائتالفً ــذه اللجن ومثَّلت ه
ــا في ذلك  ــع النطاق، مب ــات واس الطبق

العمالة املنظمة .
ــة الربيع  ــت حلرك ــي مصر، فكان ــا ف أم
ــدة  ــة قاع ــدة للدميقراطي ــي املؤي العرب
ــتمدةً  ا، مس ــق نطاقً ــة أضي اجتماعي
ــني من  ــني احلضري ــن املهني ــا م أساسً

الطبقة الوسطى.
ــد من  ــرون العدي ــرن العش ــهد الق وش
ــي  الت ــورات  والث ــاج  االحتج ــركات  ح
ــل  ــون بالكام ــا الفالح ــيطر عليه س
تقريبًا. وبحسب بيانات الباحثني، نادرًا 

ــذه االحتجاجات التي يقودها  ما أدت ه
الفالحون إلى إصالحات دميقراطية. وقد 
يكون هذا بسبب افتقار هذه اجلماعات 
إلى القدرة على تغيير النظام أو الدافع 

لتطبيق الدميقراطية.

األمر يختلف عندما يخرج العمال 
الصناعيون

ل  ــوُّ التح أن  ــة  الثالث ــون  الباحث ــد  وج
ــى األرجح  ــع عل ــة يتب ــى الدميقراطي إل
ــة التي  ــاج اجلماهيري ــركات االحتج ح
ــطى  ــات الوس ــا الطبق ــن عليه تهيم
ــج  يحت ــا  عندم ــرى  وباألح ــة،  احلضري
ــون. فغالبًا ما تدمج  ــال الصناعي مَّ العُ
ــديد  ــا الش ــات تفضيله ــذه اجلماع ه
ــي اجملتمعات  ــة ف ــة (خاص للدميقراطي

احلضرية) مع القدرة على دفع التغييرات 
الدميقراطية.

ــى  ــني – عل ــال الصناعي مَّ ــن للعُ وميك
ــتخدام النقابات  ــه اخلصوص – اس وج
واألحزاب  ــة  الدولي ــل  العم ــبكات  وش
ــيق  لتنس ــة  االجتماعي ــة  الدميقراطي
ــة  األنظم ــد  ض ــة  القوي ــات  التحدي
ــق الباحثون  ــا، يتف ــة. وهن الديكتاتوري

ِّرة ومتعمِّقة عن بلدان  ــات مؤث مع دراس
معينة في أوربا وأمريكا الالتينية، والتي 
ــدور التاريخي  ــى ال ــلِّط الضوء عل تس
ــع من  ــي الدف ــة ف ــركات العمالي للح
ــام، واالنتخابات  ــق االقتراع الع أجل ح

متعددة األحزاب التنافسية.
ــارب في  ــون التج ــا تك ــك، رمب ــع ذل وم
ــر  ــية. وفسَّ ــات غير قياس تلك الدراس
ــة  ــتهم هي الدراس الباحثون بأن دراس
ا في إذا  ــى التي تقدم بحثًا منهجيًّ األول
ــي حلركات  ــا كان التكوين االجتماع م
ا لتحقيق الدميقراطية  االحتجاج مهمًّ

في عينة عاملية من البلدان.
ــي جميع حركات  ــا أنهم حتققوا ف كم
ــية  الرئيس اجلماهيرية  ــات  االحتجاج
ــع أنحاء العالم من عام ١٩٠٠  في جمي
ــيطر  نْ س لوا مَ ــجَّ حتى عام ٢٠٠٦، وس
ــال الصناعيون،  على كل حركة: العم
ــة، أم  ــطى احلضري ــات الوس أم الطبق
رقية،  ال الريفيون، أم اجلماعات العِ مَّ العُ
ــى ذلك. ــة، وما إل ــات الديني أم اجلماع
ــا توصلت إليه  ــنيَّ الباحثون أن أبرز م وب
ــركات االحتجاج  ــتهم، هو أن ح دراس
ال الصناعيون  مَّ التي يهيمن عليها العُ
تفوق جميع حركات االحتجاج األخرى 
في حتقيق الدميقراطية. وتفوق حمالت 
ال الصناعيني بوضوح في املواقف  مَّ العُ
ــاج جماهيرية.  ــالت احتج دون أي حم
ــى أن حركات  ــض األدلة عل ــاك بع وهن
ــة ترتبط  ــطى احلضري ــة الوس الطبق
بإرساء الدميقراطية، لكنها أضعف من 
ال الصناعيني. مَّ ــى أهمية العُ األدلة عل
ــة حول  ــات احلالي ــه املناقش جِّ ــد تُوَ وق
الصعود األخير للشعبويني املستبدين 
ــى الطبقات العاملة،  أصابع االتهام إل
لكن يشير الباحثون في دراستهم إلى 
ــمني  أن العمال الصناعيني كانوا حاس

في التقدم التاريخي للدميقراطية .

ثمة حاجة عاجلة إلصالحات 
أساسية َّـ لبنان من أجل استعادة 
االستقرار االقتصادي الكلي والثقة 
وتحفيز النمو وتقديم بعض الحلول 
للقضايا التي يثريها الشارع
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العـُمـَّال الصناعيون كانوا 
أحد العناصر الفاعلة 
الرئيسية َّـ إرساء 
الديمقراطية وكانوا حتى 
أكثر أهميةً من الطبقات 
الوسطى الحضرية

/ القسم السياسي

/ القسم السياسي

لماذا تنجح بعض الثورات ويفشل البعض اآلخر؟
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ــدة األمريكية وبعض الدول  ــا في ذلك في الواليات املتح ا، مب ــون الدميقراطية على احملك حاليً ــد من املراقبني أن تك ــى العدي يخش
ا في تراجع الدميقراطية. األوربية. ويُلقي بعض املعلِّقني باللوم على أعضاء الطبقات العاملة األقل تعلُّمً

ا للصورة النمطية، مييل هؤالء الناخبون إلى التشكيك في العوملة االقتصادية والهجرة، ورمبا يكونون أكثر ميالً إلى دعم السياسيني  ووفقً
ا  واألحزاب الشعبوية االستبدادية. على النقيض من ذلك، ينظر احملللون السياسيون إلى الطبقات الوسطى احلضرية األكثر تعلُّمً

بوصفهم مدافعني أقوياء عن القيم واملبادئ الدميقراطية.

يشكو من االنهيار .. االقتصاد اللبناني على سرير الموت

يتعني على مكاتب الصرافة الحصول على ترخيص من مصرف لبنان لنقل األموال والقيام بذلك من خالل شركات مرخصة

كشفت الحكومة النقاب عن مجموعة من 
اإلجراءات تهدف جزئيا لتهدئة غضب 

اِّـتظاهرين وإقناع اِّـانحني األجانب بقدرتها 
على خفض العجز َّـ اِّـيزانية العام اِّـقبل
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 ألنه يتضمن  موضوعات مهمة 
جدا، تخص حضارة كان لها دور 
كبير في اغناء الساحة الثقافية 
ــرون، اذ  ــى مدى ق ــة عل والعلمي
ــة الكثير من  اثارت هذه الدراس
اجاب  والتساؤالت  االشكاليات 
ــب بحصافة ودقة  عليها الكات
ــرة غنية، يعد  وقدم معلومات ث
ــدا محمودا  ــاب جه ــذا  الكت ه
ــرأة في  ــوي على ج ــا ينط وطيب
ــل ويقارب مئات  ــراءة والتأوي الق
العناوين التأريخية واجلغرافية، 
ــيره رغبة أكيدة  في حتقيق  تس
االضافات  وتعزيز الرؤية اخلاصة، 
ــرا  ــا مثي ــون باعث ــن ان يك وميك
للباحثني في هذا اجملال من أجل 
التداخل مع هذه املصطلحات، 
ــة  العربي ــة  اخملتلف ــماء  واالس
واالعجمية الكثيرة، التي ابدع 
فيها الكاتب في فضاء العنونة  
ــتها والتساجل معها  ومناقش
ــة  اللغوي ــيرات  التفس ــدم  وق
وذلك  ــا  ــة الغلبه واالصطالحي
ــة ومتظهراتها  ــره العنون ملا تثي
ــة وصعبة   ــكالية مهم من اش
ــن هنا  ــه، م ــت نفس ــي الوق ف
الكتاب   ــذا  ــمية ه ــاءت تس ج
ــالمية في  ــدن العربية واالس امل
ــرق البريطاني  مؤلفات املستش
(كي لستنرج)، جامعة شاملة 
واضاءت النص واحتوته بشكل 
ــف الكتاب  ــر، تأل ــت للنظ ملف
ــول وخامتة قدم  ــة فص من اربع
فيها الكاتب اهم النتائج التي 
ــالل بحثه  ــا من خ ــل اليه توص
الباحثني  ــار  أنظ امام  ليضعها 
ــأن  الش ــل  واه ــني  والدارس
لإلستفادة منها... يقول الكاتب 
في مقدمته ان احلديث عن املدن 
العربية واالسالمية في مؤلفات 
ــرق البريطاني لسترجن  املستش
ليس باألمر السهل الهني، فقد 
ــني العربية   ــع حرف (الواو) ب وض
ــا جتاوز  ــالمية فكان حرف واإلس
ــرق،  األلفي موضع عند مستش
ــل  العم ــن  م ــل  مي وال  ــكل  ي ال 
ــم  املتواصل.. ومن هذا  كله رس
املؤلف منهج لعمله صورة في 
آراءه ومدافعا  ــا  خياله، مناقش

ــا  ــاك، ورافض ــدا هن ــا، ومؤي هن
ــة اإلحاطة  ــا اخرى، وبغي احيان
ــة  الدراس ــوع  مبوض ــاملة  الش
ــه بأربعة فصول قدم في  ناقش
الفصل االول سيرة وحياة املؤرخ 
ــترجن) واثرها واساتذته  (كي لس
ــه، اما  ــض اعمال ــذه وبع وتالمي
ــني اهم  ــي ب ــل الثان ــي الفص ف

املدن التي تناولها (كي لسترجن)
ــطني في العهد  في كتاب فلس
االسالمي وبصورة أدق مدن بالد 
الشام  وقد رتبها حسب احلروف 
ــق  احلقائ كل  ــع  م ــة  الهجائي
املوجودة  واخلرافات  ــاطير  واألس
ــز او متحيص، وقد  فيها دون متيي
ــم العراق  ــب أقلي ــلخ الكات س
ــة  اخلالف ــدان  (بل ــاب  كت ــن  م
ــرقية) وضممه الى بغداد..  الش
ــاول  ــث فتن ــل الثال ــا الفص ام
ــداد، نظرة  ــة بغ ــث مدين الباح
ــة مدينة  ــداد الغربي ــة، بغ عام
ــا،  انهاره ــا،  قصوره ــور،  املنص

محالتها،  ــم  اه
ــرقية  ــاول مدينة بغداد الش تن
ناقشها بشكل مفصل ودقيق 
ــه  أما الفصل الرائع فقد كرس
ــرقية   ــة بالد اخلالفة الش لكتاب
الثمانية عشر ماعدا  بأقاليمه 
العراق بدا بإقليم اجلزيرة وانتهاء 
بإقليم نهر سيحون، مشفوعا 

بخرائط لسترجن لتلك االقاليم..
في رحلةِ القراءة هنا بني طيَّاتِ 
ــي املهم   ــاب التاريخ ــذا الكت ه
ــى معالِمَ  ــوفُ بنا عل ــذي يط ال
ومدن وشواهد حضارية مهمة، 
ــا  ــق توازنً ــب خل ــد ان الكات جن
دة  ــري ووَحْ ــا بني التنوع الث رائعً
ــن التنوع  ــيء ما م املوضوع، ش
بدأ  والعميق  ــق  والدقي املدروس 
ــيئًا،  ــيئًا فش ينمو ويكتمل ش
ــه القارئُ  ــعر ب د، يش بغير تعمُّ
ــب على أال  ــرُّ الكات ــه يص ولكن
يُفلتَه.استخدم الكاتب املنهج 
التحليلي الناقد للنصوص ذات 

واتبع  العالقة مبوضوع كتابه، 
االسلوب اجلديد قي املناقشة  
تنظيما  وأسلوبا واستدالال ثم 
ــتنابط  ــرى التحقيق واالس أج
للحوادث والوثائق واآلثار وعلق 
على كل حادثة مبا رأه مناسبا، 
كان  ــرض  الع ــي  ف ــلوبه  وأس
وابان  ــهل، وكالمه مبسط  س

ــكل مائز   ــل وعاجلها بش العل
ــب واملنهج  ــتخدم التبوي واس
ــر   العص ــل  اه ــة  للغ ــرب  االق
ومفهومهم ثم رجح رأيه وفق 
ماكان موافقا  للدليل القاطع 
ــه . وانا  ــه وخصويات بعموميات
رت أن  ــعَ ــاب ش ــح الكت أتصف
ــدبُّ في  ــا واحدة ت ــاك رُوحً هن
لي  هذا العمل القيِّم أثناء تنقُّ
ــه  ومدن ــه  واحات ــني  ب ــعِ  املمت
وامصاره التاريخية، واحتفيتُ 
ــروحِ املضيئة، احتفاءَ  بهذه ال
ــة  بزمال ــل  باللي ــافرين  املس
ــي آخرِ  ــفت ف ــر، واكتش القم

األمر أن ما كنتُ أرهف السمع 
ــرُّوح في  ــب هذه ال ــن دبي له م
ــد هذا الكتاب، هو دبيبٌ  جس
ــا أجملَ  ــن داخلي، م ــادرٌ م ص
هذا النوعَ  من املعلومات وهي 
ــة، وما  ــن تاريخ ام ــدث ع تتح
ا من  امسكت به وكنت  خائفً
ــب في  ــت راغ ه، وكن ــدَ أن افتق
عِ  ــبره اجمليد وفي تتبُّ الغور بس
ــف أنه  مصدرِه، فإذا بي اكتش
، إنه  ن أقرب مما تتخيَّلُ يصدرُ مِ
ــخ العظيم  ــاق التاري ــن أعم م
واجمليد  واحسست بتلك الرّوح 
التي حملها هذا الكتاب وهي 
ــيء لي الطريق الى املعاني  تض
والبيانات التي ارادها وقصدها 
ــة وحيادية  ــكل دق ــب ب الكات
وامانة علمية، خالصة القول أن 
هذا املنجز  ميثل موعدا جديدا 
ــو تأريخ  ــة وه ــخ األم ــع تأري م
ــعة،   ــة واس ــم وجغرافي عظي
ــل  ــخ يحف ــي تاري ــة ف متوغل
ــع، التي كان  باحلوادث، والوقائ
ــي إغناء تأريخ  ــا دور كبير ف له
ــارة، وكان  ــم واحلض أمة بالعل
ا، غنيا حصيفا دقيقا  ــفً كاش
ــورًا في  ــه ن ــا، كأن مئنً ــر، مطَ ث
ــفر الطويل، عمل  وحشة الس
العالية،  ــة  الهم ــى  كاتبُه عل
امتاز املؤلف بصبر وتُؤودة على 
ــذي عالها على  ــكِّ الصدأ ال ح
ــاإلرادة  ــنني، احتفى  ب مر الس
ــالل تقدميه،  ــانية من خ اإلنس
ــة  ابداعي ــة   تأصيلي ــة  دراس
ــدن واالمصار   مضيئة لتلك امل
ــجل  (س ــميَه  نس أن  ــن  ،ميك
ــة)،  ــدق واحلصاف ــل بالص حاف
ــاف،  ا رحلةُ استكش وهو أيضً
بدا فيها كاتبُنا، كاألثَريِّ املولَع 
ــال يأخذك إلى املتاحف  بفنّه ف
حيث القطع احملفوظة املرقمة، 
ــة  الصاخب ــار  اإلبه ــائل  ووس
ــل يذهبُ بك عبر  واملفتعلة، ب
ــاورِ  ومغ ــة،  تم العَ ــراديبِ  س
ت اخلالء العميق،  مْ الرَّهبة، وصَ
نِها  ــة وموطِ إلى مناخ القطع
ــعادتي  س ــن  أُعل ــل،  األصي
بالتجولِ معها في هذه اجلولة 

املاتعة.
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ــعرية احلكائية التي تركت  ــل االدب العربي بتوثيق املآثر الش يحف

اثرها في اذهان الذات اجلمعي فتناقلها ودرسها وشخص ميزاتها 

ــتنطاق ما خلف الفاظها للكشف عن دالالتها التي  وتفردها باس

يقصدها الشاعر (املنتج)..

ــرد مبنى ومعنى و بخصوصيته  ــدة اليتيمة.. النص املتف   والقصي

ــجلتها كتب التاريخ االدبي وهي حتتار بنسبها  وحكائيته التي س

وشاعرها.. كونها قتلته  كما يشاع...والتي مطلعها:

                 هل بالطلول لسائل رد        

  أم هل لها بتكلم دعد؟ 

ــى قائلها.. فهناك من  ــبة هذه القصيدة ال ــف االدباء في نس اختل

يذكر انها كانت متداولة بني اعالم الشعر ورواته منذ القرن الثالث 

ــهرهم  (ذو الرمة)  ــعراء واش ــبت لعدد من الش ــري.. وقد نس الهج

ــباب  ــبها الى االثنني الس ــة املنبجي).. وهناك من ينفي نس و(دوقل

ــبب بغيرها في كل  ــة) حبيبة ولم يتش ــا ان ذي الرمة له (مي منه

ــعرية... أما دوقلة فهو من منبج والقصيدة تشير الى  كتاباته الش

ان ناظمها من تهامة..

ان تتهمي فتهامة  وطني       او تنجدي يكن الهوى جند

 وللقصيدة هذه حكاية شهيرة سجلتها كتب االدب كونها تدخل 

في باب الغرائبي والعجائبي واالسطوري.. اذ تقول الروايات انه كان 

الحد أمراء جند فتاة فائقة اجلمال والذكاء مع متيز مذهل في حتليل 

ــعري ونظمه.. مع امتالكها ناصية بالغة القول.. تدعى  النص الش

ــترط  (دعد) تهافتت االمراء ووجوه القوم خلطبتها وهي ترفض وتش

ــا.. ونظم من  ــدة واصفة له ــا ان ينظم قصي ــن يريد خطبته فيم

ــخص بعني ثاقبة وفكر  رغب بها لكنه لم يحقق مرامها النها تش

ــن (تهامة) حثته  ــاعرا واحدا م ناضج مثالب في نصوصهم اال ش

ــا.. وينظم قصيدة  ــى ان يناله ــه ان ينظم قصيدة فيها عس نفس

ــة بخيال جامح.. واصف.. ويركب ناقته متجها صوب (جند)  مكتظ

ــاعرة.. لكن حلمه  ــافات حاملا بدعد االميرة الش وهو يختصر املس

ــه.. حينها يبيح كل  ــاخص اليها بقصيدت ــاعر ش هذا يقطعه ش

ــي الذي  يبهر اآلخر مبا  ــا لآلخر مبا كتب.. ويبدأ البوح التهام منهم

ــيطان في عبه وفكره ويتنبأ التهامي  كتب من وصف فيلعب الش

بهاجسه مايدور في ذهن الرجل فيضيف بيته:

(ان تتهمي فتهامة وطني    او تنجدي يكن الهوى جند)

ــال يتحقق هاجس التهامي فينقض ذاك الرجل على التهامي  وفع

ــير بقصيدته صوب دعد ويقدم نفسه شاعر االميرة  فيقتله ويس

ــه اوال وقراءة البيت   ــادها فادركت من لهجت ــي تطلب منه انش الت

ــه قاتل بعلي.. ــس  تهاميا فصاحت: اقتلوا هذا..ان ــاف انه لي املض

ــرقته لقصيدة  ــتنطقوه فاعترف بجرمه وس ــوا عليه واس فقبض

التهامي التي منها:

لهفي على دعد وما حفلت       اال بحر تلهــــــــفي دعـــد

بيضاء قد لبس االدمي ادمي      احلسن فهو جللدها جلـــــد

فالوجه مثل الصبح مبيض     والشعر مثل الليل مســـــود

ضدان ملا استجمعا حسنا      والضد يظهر حسنه الضــــد

وكأنها وسنى اذا نظرت        او مـــدنف ملّا يفــــق بعـــد

بفتور عني ما بها رمد         وبها تداوى االعني الرمــــد

ويستمر حتى يضيف بيتا يكشف عن نسبه وبلده:

هللا اشواقي اذا نزحت            دار بنا ونوى بكم تعــــــدو

ان تتهمي فتهامة وطني        او تنجدي يكن الهوى جند
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فنارات

علوان السلمان

وصلني كتاب املدن 

العربية واالسالمية 

في مؤلفات املستشرق 

البريطاني كي ليسترجن 

ملؤلفه (ا.م.د. رياض عبد 

اهللا محمد، دار متوز 

للطباعة والنشر، دمشق، 

ط١، ٢٠١٢). يتناول الكتاب 

دراسة مستفيضة ألهم 

املدن االسالمية التي 

تناولها (كي لسترجن) وقد 

حمل هذا  الكتاب في 

قسماته شقني، االول 

منه هو املدن العربية 

واالسالمية واملوزعة على 

طول االراضي العربية 

واالسالمية وهي في 

املشرق العربي وحده 

وهي بحدود األلف مدينة 

وقريبا من هذا العدد 

للقرى واحلصون والقالع، 

اما الشق الثاني فهو 

االستشراق البريطاني  

املتمثل بشخصية 

لسترجن وكيفية تناوله 

لهذه املدن، ويقينا كنت 

سعيداً غاية السعادة 

بهذا اجلهد الكبير واملهم، 

واستغرقت في قراءته 

شهرين متواصلني..

د. باسل مولود يوسف

الغربية  بغداد  عامة،  نظرة  بغداد،  مدينة  الباحث  تناول 
تناول  محالتها،  أهم  أنهارها،  قصورها،  اِّـنصور،  مدينة 

مدينة بغداد الشرقية وناقشها بشكل مفصل ودقيق

البينة الجديدة / أ د. علي حداد
ــس االول األحد  ــر يوم ام عقد ظه
ــة  قاع ــى  وعل ٢٠١٩/١٠/٢٧م، 
ــاد العام لألدباء  اجلواهري في االحت
ــاع  ــراق االجتم ــي الع ــاب ف والكت
ــع  (التجم ــيس  لتأس ــاوري  التش
األكادميي الثقافي لدعم االنتفاضة 
ــعبية املباركة) التي أعلنتها  الش
وتشارك فيها جميع فئات شعبنا 
ــر  حض ــد  وق ــل.  الباس ــي  العراق
ــني  ــن األكادميي ــدد م ــاع ع االجتم
ــاء والفنانني واإلعالمني ،وهم  واألدب
ــني آل  ــد حس ــن :ـ أ.د. محم كل م
ياسنيـ  أ.د. محمد رضا مباركـ  أ.د. 
ــي مرهج ـ أ.د.  ــداد ـ أ.د. عل علي ح
ــتاذ الدكتور  جمال العتابي ـ األس
ــي ـ  ــي التميم ــد عل ــعد محم س
األستاذ ناظم السماوي ـ األستاذ 
ــي  عل ــتاذ  األس ـ  ــر  الناص ــتار  س
ــهيل ـ  الفواز ـ الدكتورة رغد الس
الدكتور سعد عزيز عبد الصاحب 
ـ الدكتورة أسماء جميل ـ األستاذ 
آشور ملحمـ  األستاذ عمر السراي 
ـ األستاذ عبد األمير اجملر ـ األستاذ 

ــمي ـ األستاذة رجاء  جمال الهاش
ــبيب  ــتاذ علي ش ــي ـ األس الربيع
ورد.. وبعد أن استعرض املشاركون 
في االجتماع كثيراً من تفصيالت 
ــن انتفاضة عارمة  ما يجري اآلن م
ــذي  ال ــي  األب ــي  العراق ــعبنا  لش
ــاحات التظاهر  ــألت جموعه س م
ــراق،  الع ــات  ــب محافظ ــي أغل ف
ــص  وتخلي ــر  بالتغيي ــة  مطالب
ــه  ــه ب ــا أحلقت ــعبه مم ــن وش الوط
ــة من  ــة املاضي ــنوات الطويل الس
ــلط حكومات فاشلة وجهات  تس
تشريعية نخرها الفساد واإلمعان 
ــن أجل  ــوارد البالد م ــب م ــي نه ف

ــا، األمر الذي  امتيازاتها ومصاحله
ــعبه فرص  ــاع على العراق وش أض
ــار والعيش الكرمي  النهوض واإلعم
أجياله،  ــتقبل  وبناء حاضره ومس
ــة  القطيع ــهد  مش ــل  ليكتم
ــا تقوم به  ــعب مب ــا وبني الش بينه
ــة  احلكوم ــزة  أجه ــض  بع ــوم  الي
ــوى املتواطئة معها  ــة والق احلالي
ــلمية  ــة انتفاضته الس ن مواجه
بقسوة مفرطة، استخدمت فيها 
والقنابل  واملطاطي  الرصاص احلي 
ــق أرواح  ــوع، لتزه ــيلة للدم املس
ــرح اآلالف الذين امتألت  املئات، وجت
ــم. وألن املثقف  ــفيات به املستش

ــاالت حضوره  ــي ـ بكل مج العراق
ــيج الوطني  ـ جزء فاعل في النس
ــعبه  ــات ش ــع تطلع ــل م ومتفاع
ــه الذي  ــوت يقين ــه وهو ص وأماني
ــاً إلى  ــى صداحه  داعي ــا تعال طامل
ــة والتغني  ــم الوطنية والكرام قي
ــا  وتاريخه األرض  ــذه  ه ــاد  بأمج
اإلنساني واحلضاري، فإنه مطالب 
ــوم أن يرتقي مبوقفه إلى أقصى  الي
مستويات االنتماء، وشرف الكلمة 
ــؤوليتها التي ينادي بها ، من  ومس
ــريعاً  خالل تبنيه حراكاً وطنياً س
ــى جانب  ــه إل ــف في ــماَ يق وحاس

جماهير شعبه املنتفضة.

البينة الجديدة / علي شريف
ــل/  ــة باب ــاب محافظ ــاء وكت ــاد ادب ــش احت ناق
ــاور مهرجان احللة الثقافي  الهيئة االدارية مح
ــرين الثاني املقبل  ــهر تش املزمع إقامته في ش
ــه ومنهاج احتادهم في  والتحضيرات اخلاصة ب
ــاء وكتاب  ــد رئيس احتاد أدب ــه اجلديدة. وأك دورت
ــة اإلعداد  ــعيد أهمي ــل املترجم صالح الس باب
ــب ومكانة  ــا يتناس ــاح املهرجان مب ــد إلجن اجلي
ــدى  واب ــق.  العري ــا  وتاريخه ــل  باب ــة  محافظ

ــي  ــم الت ــم ومالحظاته ــرون مقترحاته احلاض
ــان مميزا  ــون املهرج ــرورة ان يك ــى ض ــزت عل رك
وبعيدا عن املهرجانات التقليدية التي ال تقدم 
جديدا للمشهد الثقافي. وشملت النقاشات 
ــل في دورته اجلديدة  ايضا منهاج فرع احتاد باب
وضرورة ان يكون املنهاج شامال جلميع املثقفني 
ــابة  ــه للمواهب الش ــص حصة من وان تخص
ــاء باالدباء الذين يحصدون جوائز ادبية  واالحتف

محلية وعاملية.

البينة الجديدة / محمد جبار
تصوير/ وسام سامي

ترأس وزير الثقافة والسياحة واآلثار رئيس 
ــداع العراقي  ــزة اإلب ــة العليا جلائ اللجن
ــر احلمداني امس االول  الدكتور عبد األمي
ــاع  ــرين األول ٢٠١٩، اجتم ــد ٢٧ تش األح
ــداع العراقي  ــزة اإلب ــة العليا جلائ اللجن
بدورتها اخلامسة لعام ٢٠١٩ مبقر الوزارة.

ــاع على  ــالل االجتم ــي خ ــد احلمدان وأك
ــروط اجلائزة في  ــرورة الدقة ومراعاة ش ض
ــة،  ــاركات املقدم ــال واملش ــار األعم اختي
مؤكداً أن تكون األعمال املشاركة بجائزة 
اإلبداع العراقي لعام ٢٠١٩ لم تشترك او 
ــابقة ملدة ٣ أعوام قبل الترشيح  تفز مبس

ــل من احلقول  ــداع او اي حق ــزة اإلب للجائ
ــمية  املطلوبة. طرح خالل االجتماع تس
ــة باللجنة العليا  ــماء اخلاص بعض األس
ــة باجلائزة  ــى منحوته خاص ــاق عل واالتف
ــة  ــون العام ــرة الفن ــع دائ ــيق م بالتنس
العتمادها وطبعها بكتب اجلائزة ستوزع 
ــداع  ــزة اإلب ــر ان جائ ــل. يذك ــالل احلف خ
ــة تتضمن عددا  العراقي بدورتها اخلامس
ــعر  ــول كالقصة القصيرة والش من احلق
ــرحي املؤلف  ــص املس ــل والن وأدب الطف
ــط العربي والنقد  ــة األدبية واخل والترجم
ــكيل  والتش ــي  والفن ــي  والثقاف ــي  األدب
ــف  والتألي ــر  القصي ــم  والفيل ــت  والنح

املوسيقي.
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ن يوقف هذا الطوفان ... مَ

يومئ للعاصفة بالسكون 

كي تعود النوارس؟!!

ــم  نه ــون  طاع ــا  يجتاحه ــوارع  الش

التسلط 

يأكل عرس فرح األمهات

ــات األماني  ــا زراف ــتحم به ــاء تس والدم

البلهاء

ــات  صباح ــو  صح ــرب  تش ــورة  مذع  

الطفولة

املُلثّمون األغراب يحرثون الطرقات 

مبعاول الفتنة 

يستبيحون بكارة العشق

يبغون ذبح احللم الشباب بسكني 

صنعت خصيصا ليد همجية النوايا 

تعتقل احلب وتقتل األمل

وبنادق الشر مهووسة بصلف اجلرمية

تغتال أهازيح الضوء 

عند سواحل املأساة...

ــاديون الترقصوا على  ــون الس ــا اآلثم أيه

جراح احملنة

فاألبواب املوصدة فُتحت مبفاتيح الوجع

والعراق مازال يغنّي شبابا

وأنت أيها العراقي األصيل

أيها اجلندي الباسل

أيها الشرطي األمني 

اخفض بندقيتك ال تقتل بها األمل

ادّخرها ألعداء الوطن

ويا أيها الشباب الذين أدهشونا والعالم 

بشجاعتهم

يا من مسحوا عن وجوهنا تراب اخليبات

ن تصنعون لنا الفجر اجلديد يا مَ

 وتعبّدون الطرق املسوّسة

أيها احلاملون سارية شموخ الوطن

غنّوا رغم اشتداد األلم 

فكل غنائكم عراق

_ÊbœÏ�€a@aàÁ@—”ÏÌ@Âfl
نص 

شالل عنوز

ا.م.د رياض عبداهللا محمد

البينة اجلديدة / ياسمني خضر 
حمود

ــؤون الثقافية  صدر عن دار الش
ــكيالت وزارة  العامة احدى تش
ــار. واآلث ــياحة  والس ــة  الثقاف

ــات»   «دراس ــلة  ــن سلس وضم

ــة  ــوم (جغرافي املوس ــاب  الكت
ــية)  التضاريس العراق  ــم  أقالي
ــاالر علي خضر  للكاتب أ. د. س
ــاب  من  ــف  الكت ــي.  يتأل الدزي
ــى  ــوى عل ــول احت ــتة) فص (س
ــكل و(٤)  ــة و(٢١) ش (٩٤) خارط
ــداول.  ج و(١٠)  ــات  مخطط
ــل األول باجلغرافية  اهتم الفص
ــة للعراق والفصل الثاني   العام
ــاخ، اما  ــطح واملن بأقاليم الس
ــص  فخص ــث  الثال ــل  الفص
جليومورفولوجية أقاليم سطح 
العراق. وركز الفصل الرابع على 
ــات الطبيعي في  ــة والنب الترب

العراق.
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خالد أحمد مصطفى أسطورة عراقية في مكافحة المرض الخبيث:
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رحلة العالج األخرية
قبيل سفره كتب الفنان خالد أحمد مصطفى 
ــوم مع الورم الذي  ــالته التي جاء فيها: «الي رس
سيتم إستئصاله إن شاء اهللا بعد حتديد األطباء 
لذلك.. وخالل كل هذه الوعكات الصحية  التي 
ــني االعزاء..  ــت غيري من الفنان أصابتني وأصاب
ــتمرين مبنجزنا ومبشروعنا على صعيد  كنا مس
الفن والثقافة ومير يومنا بشكل طبيعي.. نعمل 
مبسرح منثل به بلدنا  هنا... أو مسلسل تتابعه 
ــروع فني نقدمه  العائلة العراقية هناك، أو مش
ألطفالنا بكل حاالتهم وخصوصاً األيتام منهم 
والنازحني وبالتأكيد كنت مستمراً بالعمل في 
مجال التدريس كأستاذ مسرحي ومقرر لقسم 
ــكل طبيعي لم يشعر أحد  التربية الفنية وبش
ــيء ال من الطلبة و ال من املدرسني أو اإلدارة،  بش

ــاوالت للتغلب  ــم ومح ــكنات لألل فهناك مس
ــي أوقات احملاضرة أو  على الورم وأوجاعه حتى ف
ــكل يعلم بأن  ــرحي، وال ــن والعرض املس التمري
ــة (آن خالد) دؤوبة بالتعامل مع  زوجتي اإلعالمي
احلاالت احلرجة مثل السرطان أو عمليات زراعة 

القرنية والقلب املفتوح وغيرها».
الفنان القوي الصامد

ويذكر أن الفنان الكبير خالد احمد مصطفى من 
ــني واألكادمييني الذين افنوا عمرهم للفن  الفنان
ــال الكبيرة  ــرح والتمثيل  وقدم من االعم واملس
ــى أعماله  ــة ال ــة إضاف ــيرته الفني ــالل مس خ
الدرامية التلفزيونية وهو من الفنانني املهتمني 
ــهاماته  ــى واس ــاب الدم ــل والع ــرح الطف مبس
ــني علي هارف..  ــال مع زميله د.حس في هذا اجمل
ــارة التي أصف فيها  ــذا الفنان قد ال أجد العب ه

شخصيته احملبوبة واللطيفة التي متيز بها منذ 
ــالة مؤثرة حزينة  أن التقيته الول مرة. وكتب رس
في حينه جاء منها: حتية طيبة للجميع.. إخوة 
ــكر  ــاء.. تعجز الكلمات عن ش ــاء وأصدق وأحب
ــم التي غمرت مواقع التواصل  نبلكم ومحبتك
اإلجتماعي مبناشدات تخص حالتي الصحية.. 
ــهر عن الورم  ــى الرغم من تكتمي التام ألش عل
الذي أصاب فكي األعلى ولكن منشور (زوجتي..
ــي باحملن املتتالية التي اختبرني  آن) التي رافقتن
ــكوراً ... والتي تقدمها  ــي محموداً و مش بها رب
ــل واأليتام  ــني واملعوزين األرام ــا للمحتاج طوع
ــني منهم على وجه اخلصوص.., وبنفس  والنازح
الوقت حتزنني املناشدة للمبدعني أبناء البلد ألن 
رعايتهم واجب احلكومة لهذه الشريحة وليس 
(مكرمة) تقدم لفالن أو فالن من قبل سياسي أو 

صاحب مال واقتدار.
خالد ينتصر َّـ اِّـعركة على السرطان

ــرطان  ــاره على الس ــد معلناً انتص ــب خال وكت
ــة الثانية بعد  ــالً: «انتصرت باملعرك مجدداً قائ

ــتئصال الفك  ــات غالية (اس ــت تضحي أن قدم
ــر،  ــد األيس ــان واخل ــن اللس ــزاء م ــوي وأج العل
استئصال كامل للجيوب األنفية وأرنبة عظمة 
األنف، إنتزاع كل األسنان).. ال ضير.. قدمت هذه 

ـــCANCER حني  ــات وانتصرت على ال التضحي
ــتئصال األورام اخلبيثة من اجلسد.. لكنه  مت إس
بقي يتراوى ويتالعب بنشاط خفي، فالسرطان 
ــن أكثر  ــة الثانية هو م ــي باملرحل ــذي أصابن ال
ــة ومن النوع اخلبيث..  السرطانات قوة وشراس
ــي, صاحبني  ــتفزني أو يؤرقن ــك لم يس ومع ذل
ــازال يداعبني بني  ــا وم ــام كامل تقريب طيلة ع
ــح, أو صداع  احلني واحلني وأنا أحتضنه مثل (رش
ــتفزه وأعتبره - نشلة لو حكة  ــيط.. أنا أس بس
ــرح  ــه وأعود إلى املس ــأنتصر علي ــر).. س - ال غي
ــأعود  ــأعود إلى بيتي وعائلتي.. س والكلية.. س
ــة وطلبتي  ــي األحب ــى كل أصدقائ ــيا إل منتش
ــأعود بعد حني حلياتي كما كانت..  وزمالئي.. س
سأصبر وأقاوم رغم كل اخلسارات.. تعودت األلم 
ولن أستكني... لدي الكثير من املشاريع املؤجلة 
ــذ.. أنا بخير  ــالم صغيرة مازالت قيد التنفي وأح
أصدقائي وأحبتي... فبعد أكثر من مشفى ورحلة 
توزعت ما بني بغداد وبيروت وكوانزو.. أستقر اآلن 
ــطنبول.. أنهيت حتى اليوم  مبشفى أوكان بإس

ــه.. وجرعتني  ــزري موج ــعاع لي ــة إش ٢٠ جلس
ــة بحدود  ــي هذه املرحل ــي لي ف ــاوي... بق كيمي
ــي معركتي  ــأصبر عليه حتى أنه ــهر... س الش
ــا ال بد من التفرغ  ــدة هذه بالنصر... بعده اجلدي

ــوة التجويف  ــك وردم ه ــة الف ــي زراع لعمليت
ــي كثيرا في  ــي بحقيقة األمر أعان ــي, ألنن الفم
ــراب أيضا, إضافة  ــألة إبتالع الطعام والش مس
إلى صعوبة كبيرة في التنفس والنوم.. ومع ذلك 
لن أتراجع عن حقي في احلياة وسأصارع بكل ما 
أملك من قوة وإرادة وصبر, هو اختبار من ربي وأنا 
ــق به و رجائي ال ينقطع منه وصبري بكل يوم  أث
ــن اإلطالة ولكنه  ــوى وعزمي يكبر... أعتذر ع يق
ــي اآلن... كان  توضيح لوضعي الصحي والنفس
ــتفدت من  ــا إنني كنت قد إس ــد منه... علم الب
تواجدي وملدة شهرين تقريبا في الصني وكتبت 
ــيناريو فيلم فيه دعوة لألمل وملقاومة مرض  س
 LIVING WITH) ــو ــوان الفيلم ه ــرطان.. عن الس
CANCER)... مت تصويره في كوانزو وهو من إخراج 

زوجتي 
ــرطان  ــد.. ومثل فيه عدد من مرضى الس آن خال
ــكني باحلياة إضافة إلى عدد من األطباء  املتمس
ــرطان..  ــفى فودا لعالج أمراض الس في مستش
ــأخصص وقتا  ــل عالجي س ــي مراح وحني أنه
ــة محاضرات و  ــن مختلفة إلقام ــا و بأماك طيب
ــرطان, حيث يعتبر  ــى الس ــة خاصة ملرض توعي
ــن حاالت  ــكو م ــدان التي تش ــن البل ــراق م الع
ــراء احلروب وتلوث البيئة  متزايدة لهذا املرض ج
ــع الصحي و اجلهل بأعراض املرض  وتدهور الواق
ــف املبكر له... ومازلت أعجز عن ترتيب  والكش
ــي حق ما قدموه لي من  وتركيب اجلمل التي تف
ــميات مختلفة..  ــتويات ومس دعم كبير و مبس

كل الشكر و التقدير لكم احبتي جميعاً.

albaynanew@yahoo.com
جريدة يومية سياسية عامة  

ال ترتبط بحزب أو حركة
 أو أية جهة دينية أو سياسية

العنـــــوان : بغداد -شارع فلسطني - مقابــل وزارة النقــل - خلف مسبح حي اِّـهندسني
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البينة الجديدة / حمودي عبد غريب

ــنوات اخلمس املاضية ودخل مرحلة  ــة اخلطر واألزمة الصحية التي الزمته طيلة الس ــان القدير د.خالد أحمد مصطفى مرحل ــى الفن تخط
العالج والفحوصات وبرغم من تفاوت سنوات هذه الرحلة القاسية لكنه مارس عمله بوظيفته احلكومية أستاذاً في  كلية الفنون اجلميلة 
جامعة بغداد قسم التربية الفنية وبقي مع الفن يتواصل في العروض املسرحية وأعماله الفنية األخرى وال ننسى دوره ونشاطه في مجال 
ــون جونيور) وصوالً بإنفجار املرارة جعل موقفه  ــتيفن جونس ــان في املنظمات اخليرية والطفولة واأليتام ولكن أصابته باملرض النادر (س حقوق االنس

يتأزم وقد ناشدت العديد من املؤسسات الفنية الدولة ووزارة الثقافة للنظر الى حالته ومت إجراء الالزم ليدخل رحلة عالج جديدة..

@7rÿ€a@Ü€Î@paâbé®a@›◊@·Àâ@‚Îb”c@Î@5ïdç@Î@ÔmbÓß@ÖÏ«dç
àÓ–‰n€a@ÜÓ”@o€aãbfl@Ò7Ãï@‚˝yc@Î@Ú‹u˚Ωa@…ÌâbíΩa@Âfl

 متابعة / البينة اجلديدة
ــني عراقيني  ــي لفنان ــار حفل غنائ أث
ــرا في أحد فنادق الكويت،  أقيم مؤخ
وتخلله رقص لبعض احلضور، غضبا 
ــن النواب  ــة م ــدى مجموع ــرا ل كبي
الكويتيني والنشطاء اإلسالميني في 
ــاء  ــالد. وأقيم احلفل الغنائي مس الب
ــراون  ــي فندق ك ــي ف ــة املاض اجلمع
بالزا، حيث أحياه املطربان العراقيان، 
ــم،  همي ــل  وأصي ــام  الرس ــام  حس
ــن احلاضرين  ــهد تفاعال كبيرا م وش
ــاركوا الفنانني أداء األغاني  الذين ش
والرقص على أنغام املوسيقى. وتداول 
النشطاء مقاطع من احلفل الغنائي 
ــيخ  ــم برعاية وحضور الش الذي أقي
ــاح، حيث قدم  ــج اخلليفة الصب دعي
ــن األغاني في  ــان مجموعة م الفنان

ــبقا،  احلفل الذي مت التحضير له مس
ــام وهميم عن  والذي أعرب فيه الرس
ــعادتهما لتواجدهما في الكويت  س
الكويتي. من  ــور  وإعجابهما باجلمه

ــى الرغم من تواجد  جهة أخرى، وعل
حشود غفيرة من معجبي الفنانني، 
ــل تعرض النتقادات بالغة،  إال أن احلف
حيث أطلق نشطاء وسم #حاسبوا_

ــذي  ــاقط، ال منظمي_احلفل_الس
شارك فيه نواب للمطالبة مبحاسبة 
املنظمني للحفل ومنع هذا النوع من 
ــتقبل. ووجه عضو  احلفالت في املس
ــد اهللا  ــي، عب ــة الكويت ــس األم مجل
ــره على حسابه  فهاد، في بيان نش

ــؤاال لوزير  ــع تويتر، س ــي موق ف
اإلعالم، محمد اجلبري، حول 

ــذا  ه ــة  بإقام ــماح  الس
ــل، وعن اإلجراءات  احلف

ــا  أخذه مت  ــي  الت
التي  ــر  املناظ ــول  ح
شوهدت في احلفل 
ــي  الت ــراءات  واإلج
ــيتم أخذها جتاه  س

منظمي احلفل.

·Ó‡Á@›ÓïcÎ@‚bçä€a@‚béy@kjéi@oÌÏÿ€a@ø@köÀ

متابعة / البينة اجلديدة
ــل االجتماعي  ــع التواص ــى مواق ــر عل انتش

فيديو جديد مت تسجيله بعد احتفال اإلعالمية 
ــوهدت فيه  ــعودية جلني عمران بيوم ميالدها. وش الس
ــقيقتها املمثلة  ــد األبنية برفقة ش ــي تقف في أح وه

ــكان حيث قامت  ــا إلى امل ــا دخول والده ــيل. وأذهله أس
ــا عالمات  ــرت على وجهه ــقيقتها باحتضانه وظه وش
ــكاء. كما فوجئت بحضور  ــديد والرغبة في الب التأثر الش
ــدث الفيديو ضجة  ــة ورود. وأح ــي أهدتها باق ــا الت والدته
ــي أعادت  ــابات الت ــاط متابعي احلس ــرة جداً في أوس كبي
ــتغرام». ــور والفيديوهات «إنس ــق الص ــره على تطبي نش

ــرتها على  ــت اإلعالمية فحواه من خالل صورة نش وأوضح
حسابها اخلاص على التطبيق. وظهرت فيها برفقة أسيل 
ــقيقهما ووالديهما. وأشارت في التعليق إلى أن حضور  وش
ــت لها على  دم ــركة عقارية قُ ــن ش ــو هدية م ــن ه الوالدي
ــلمها شقة جديدة في أبو ظبي.ويذكر أن فيديو  هامش تس
ــر على املواقع وظهرت فيه جلني وهي حتتفل بيوم  آخر انتش
ــموع قالب احللوى قبل أن ترقص برفقة  ميالدها وتطفئ ش

شقيقيها وبعض األصدقاء.

متابعة / البينة اجلديدة 
الرسمي  ــاب  احلس أفاد 
ــان العراقي كاظم  للفن
ــع  موق ــى  عل ــاهر  الس
ــبوك، يوم اجلمعة  فيس
ــاهر  الس ــأن  ب ــي،  املاض

ــة  صح وال  ــر»  «بخي
ــي مواقع  ــيع ف ملا اش
ــل. وجاء في  التواص
ــاهر  الس ــاب  حس
ــر  عب ــمي،  الرس
فيسبوك، إن الفنان 
ــاهر  الس ــم  كاظ
ــائعات  ــر والش بخي
ــا  تداولته ــي  الت
ــع  مواق ــض  بع

االجتماعي  التواصل 
ــة،  ــن الصح ــة ع عاري
ــم  اهتمامك ــكر  نش

ــت  وتناول ــم.  ومحبتك
االعالم  ــائل  وس ــض  بع
خبرا  التواصل  ــع  ومواق
افاد بتعرض الساهر الى 

وعكة صحية.

7¢@NN@äÁbé€a@·√b◊

البينة اجلديدة / حمودي احلديدي
أغنية (شوكت نرتاح)  للمطرب الشاب عمر هادي 
من أحلانه وكلمات هيثم رشيد هي من النتاجات 
ــجلت مؤخراً والتي  اجلديدة لهذا العام والتي س
تتحدث عن الناس البسطاء وظروفهم الصعبة 
ــت احلاضر حيث حملت  ــي يعانونها في الوق الت
ــا (احلرب  ــؤس واحلزن ومنه ــمة الب بكلماتها س
ــره وين، الوطن صحبه وياهه لو  دمت طبله الفق
مر امبحن ـــ باجر التأريخ يذكر بس رموز، حطب 
ــا كان التصوير  ــني أحنه أبكل زمن) فيم مخلوك
ــكنية  ــن لألحياء الس ــار األماك ــة في اختي غاي
الفقيرة ويقول عنها املطرب عمر هادي: هذا أقل 
ما أقدمه إلى عيال اهللا املساكني.. وهي من توزيع 
ــان داخل  ــجيل علي املاجدي وتصميم غس وتس

ــد  جدي ــن  ــي وم أغنيات
ــاً  يض أ

ــات املبدع  ــي وغنائي كلم ــچ) احلان ــدي حيل (ش
الشاعر صفاء الربيعي.

HÄbmä„@o◊ÏëI@ÚÓˆb‰Ã€a@Úybé€a@ÜÌÜu
ÜÓëâ@·rÓÁ@pb‡‹◊@ÖbÁ@ä‡«@ÊbßcÎ@ıb‰À

متابعة / البينة اجلديدة
اللبنانية  ــة  الفنان ــت  أحدث
ــم  جني ــيب  نس ــن  نادي
ضجة كبيرة على مواقع 
ــي  االجتماع ــل  التواص
ــدة جديدة  ــرها تغري بنش
ــن خاللها على  ــت م علق
ــهدها  يش التي  األحداث 
ــت  وكتب ــراً.  مؤخ ــان  لبن
ــا  م ــة  اإلنكليزي ــة  باللغ
أن  ــي  «ميكنن ــه:  ترجمت
ال  ــي،  بنفس أغير حياتي 
ــن أحداً أن يفعل هذا  ميك
ــت:  وتابع ــي».  أجل ــن  م
ــمحتوا  ــا لو س «طلقون
نتعرف  ــة  فرص وعطونا 
ــرف  بيع ــم  غيرك ــى  عل
وبيلعبوا  ــر  أكت ــا  قيمتن
ــا  بحياتن ــح  ص دورن 

ــق مطالبنا كل  ــدوا لتحقي وبيجته
ــة الدني بل  ــا نهاي ــوم. الطالق من ي
ــدة»، مضيفة  ــاة جدي ــو بداية حي ه
وسميّ (هاشتاغ) «طلقونا» و»لبنان 
ــى  عل ــرت  نش ــك  كذل ــض».  ينتف
ــع التغريدات  ــى موق ــابيها عل حس
ــتغرام» صورة  ــق «إنس ــى تطبي وعل
ــمت على  ــا ظهرت فيها وقد رس له
ــي. وتعليقاً  ــم اللبنان ــا العل وجهه
عليها كتبت: «بدي العلم اللبناني 
مطبوع ع وجهي. ما بدي الدم ينزل 
ــاد  ع وجهي طلقونا أو حاربوا الفس
ــار  ــش ضدنا».ويش ــوا معنا م وكون
ــاركت مثل عدد من  ــى أن نادين ش إل
ــني في التظاهرات  الفنانني اللبناني
ــوارع العاصمة  ــهدها ش ــي تش الت
ــف املناطق احتجاجاً  بيروت ومختل
ــي البالد  ــاع الصعبة ف ــى األوض عل

منذ أكثر من ١٢ يوماً.

@fiÜ¶a@7rm@·Ó¨@kÓé„@ÂÌÖb„
÷˝�€a@Â«@bËrÌÜ°

@oÿic@>€a@Òdub–Ωa@bfl
_Êaä‡«@¥¶
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الستقبال آرائكم ومقرتحاتكم 
الطبية والعلمية وذلك لنشر 
الوعي الصحي يرجى ارسالها 

على الربيد االلكرتوني 
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املرحوم اخلبير اللغوي
 كرمي توفيق الزبيدي

املرحوم الكاتب اللواء 
ماضي اخلزاعي

املرحوم مـاجد الصكر  
رئيس القسم الرياضي

لهم الذكر الطيب
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 مجلس الوزراء    
 صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات اإلرهابية 

                                   بموجب وثيقة المناقصة القياسية لتنفيذ عقود االشغال الصغيرة )/ استثماري ٢٠١٩/  ١٣٧رقم (اعالن مناقصة 
 االنبارمحافظة  /القائم ] ناحية الكرابلة محطة تعبئة وقود إعادة اعمار :[اسم المناقصة                       

          يسر صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات اإلرهابية باإلعالن للمرة األولى عن المناقصة العامة رقم                     -١
والدعوة  ٢٠١٩عام  االنبار/ استثماري) ضمن تخصيصات موازنة الصندوق بتبويب الخطة االستثمارية لمحافظة ٢٠١٩/ ١٣٧(

) ٠٠٠,٦٦٥,٤٩٩(عامة لمقدمي العطاءات المؤهلين وذوي الخبرة لتقديم عطاءاتهم تنفيذ المناقصة بكلفة تخمينية اجمالية قدرها 
 . ) يوم٠٠٢(وبمدة تنفيذ  دينار

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

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

. وسيعقد مؤتمر فني لإلجابة على )ظهرا ٢ –صباحا  ٨(خالل ساعات الدوام الرسمي  المتضررة من العمليات اإلرهابية)
 .مقر الصندوقفي الساعة ( العاشرة ) صباحا  ٢٠١٩/ ١١/  ٥) الموافقالثالثاء يوم (استفسارات الشركات 

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

مراجعة مقر الصندوق من قبل المدير المفوض حصراً وال تقبل الوكالة وكتب التخويل بإمكان مقدمي العطاءات الراغبين بالتقديم  -٥
قابل للرد ويتم البيع لوثائق المناقصة في الف دينار عراقي غير مئتان  )  ٢٠٠,٠٠٠شراء وثائق المناقصة لقاء مبلغ قدره (ل

ظهرا) ابتداء من تاريخ نشر إعالن المناقصة في الصحف المحلية ولغاية نهاية الدوام  ٢ –صباحا  ٨أوقات الدوام الرسمي (
 الرسمي لليوم الذي يسبق يوم الغلق.

من قبل المدراء المفوضين للشركات او من يتم تسليم العطاءات الى مقرر لجنة فتح العطاءات ووضعها في صندوق العطاءات  -٦
بعد الظهر) الثانية بعد الظهر من يوم  ٢الساعة ( [آخر موعد للتقديم يمثلهم في مقر الدائرة ولنفس العنوان المدرج ادناه وان 

والتقديم بالبريد االلكتروني غير مسموح، وان كافة العطاءات المتأخرة عن الموعد المحدد  ] ٢٠١٩/ ١١/ ١٢ق ) الموافالثالثاء(
 سوف ترفض وال تودع في صندوق العطاءات وفي حالة ان صادف يوم الغلق عطلة رسمية فيمدد موعد الغلق لليوم الذي يليه بدوام رسمي.

قدمي العطاءات او ممثليهم الراغبين بالحضور في مقر الصندوق فتح صندوق العطاءات إلخراج العطاءات وفتحها بحضور مسيتم  -٧
وفي حالة ان صادف يوم الفتح عطلة رسمية فيمدد في اليوم الذي يلي اليوم المحدد لموعد الغلق في الساعة (العاشرة صباحاً) 

 موعد الفتح لليوم الذي يليه بدوام رسمي.
بشكل صك مصدق او خطاب % من المبلغ التخميني) ١(ن للعطاء البالغة كل العطاءات يجب ان تتضمن التأمينات األولية ضما -٨

 من تاريخ غلق المناقصة على ان يكون من مصرف عراقي ومعتمد من قبل البنك المركزي العراقي.ابتداء يوما)  ٩٠(ضمان نافذ لمدة 
شارع  –الجادرية  –بغداد { عنوان مقر الدائرة/ صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات اإلرهابية / العنوان التالي  -٩

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

 :العطاء المبينة الحقا بشكل مفهرس ومرقم ومختومعلى مقدمي العطاء تقديم وثائق  -: مالحظة  -
 وصل شراء وثائق المناقصة.  -أ
 .٢٠١٩هوية تصنيف المقاولين الصادرة من وزارة التخطيط مجددة ونافذة لعام  -ب

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

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

 صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات اإلرهابية 
 بموجب وثيقة المناقصة القياسية لتنفيذ عقود االشغال الصغيرة / استثماري ٢٠١٩/  ٥١٣رقم ( اعالن مناقصة 

 نينوىمحافظة  / ]هدم وإعادة بناء مديرية بلديات نينوى :[المناقصةاسم                            

          يسر صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات اإلرهابية باإلعالن للمرة األولى عن المناقصة العامة رقم                     -١
والدعوة  ٢٠١٩/ استثماري) ضمن تخصيصات موازنة الصندوق بتبويب الخطة االستثمارية لمحافظة نينوى عام ٢٠١٩/ ١٣٥(

عامة لمقدمي العطاءات المؤهلين وذوي الخبرة لتقديم عطاءاتهم تنفيذ المناقصة بكلفة تخمينية اجمالية قدرها 
 .) يوم٠٣٦(وبمدة تنفيذ  ) دينار٠٠٠٠,٣٤٣,٧٠٧,(

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

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

. وسيعقد مؤتمر فني لإلجابة على )ظهرا ٢ –صباحا  ٨(خالل ساعات الدوام الرسمي  المتضررة من العمليات اإلرهابية)
 .مقر الصندوقفي ) صباحا العاشرةالساعة ( ٢٠١٩/ ١١/  ٥) الموافقاءالثالث يوم (استفسارات الشركات 

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

مراجعة مقر الصندوق من قبل المدير المفوض حصراً وال تقبل الوكالة وكتب التخويل بإمكان مقدمي العطاءات الراغبين بالتقديم  -٥
الف دينار عراقي غير قابل للرد ويتم البيع لوثائق المناقصة في  اربعمائة )  ٤٠٠,٠٠٠شراء وثائق المناقصة لقاء مبلغ قدره (ل

ظهرا) ابتداء من تاريخ نشر إعالن المناقصة في الصحف المحلية ولغاية نهاية الدوام  ٢ –صباحا  ٨أوقات الدوام الرسمي (
 الرسمي لليوم الذي يسبق يوم الغلق.

يتم تسليم العطاءات الى مقرر لجنة فتح العطاءات ووضعها في صندوق العطاءات من قبل المدراء المفوضين للشركات او من  -٦
بعد الظهر) الثانية بعد الظهر من يوم  ٢الساعة ( [آخر موعد للتقديم فس العنوان المدرج ادناه وان يمثلهم في مقر الدائرة ولن

والتقديم بالبريد االلكتروني غير مسموح، وان كافة العطاءات المتأخرة عن الموعد المحدد  ] ٢٠١٩/ ١١/ ١٢ق ) الموافالثالثاء(
 ان صادف يوم الغلق عطلة رسمية فيمدد موعد الغلق لليوم الذي يليه بدوام رسمي.سوف ترفض وال تودع في صندوق العطاءات وفي حالة 

فتح صندوق العطاءات إلخراج العطاءات وفتحها بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبين بالحضور في مقر الصندوق سيتم  -٧
في حالة ان صادف يوم الفتح عطلة رسمية فيمدد وفي اليوم الذي يلي اليوم المحدد لموعد الغلق في الساعة (العاشرة صباحاً) 

 موعد الفتح لليوم الذي يليه بدوام رسمي.
بشكل صك مصدق او خطاب % من المبلغ التخميني) ١(كل العطاءات يجب ان تتضمن التأمينات األولية ضمان للعطاء البالغة  -٨

 من مصرف عراقي ومعتمد من قبل البنك المركزي العراقي.من تاريخ غلق المناقصة على ان يكون ابتداء يوما)  ٩٠(ضمان نافذ لمدة 
شارع  –الجادرية  –بغداد { عنوان مقر الدائرة/ صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات اإلرهابية / العنوان التالي  -٩

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

 :العطاء المبينة الحقا بشكل مفهرس ومرقم ومختومعلى مقدمي العطاء تقديم وثائق  -: مالحظة  -
 وصل شراء وثائق المناقصة. -أ
 .٢٠١٩هوية تصنيف المقاولين الصادرة من وزارة التخطيط مجددة ونافذة لعام  - ب

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

 قائمة باإلعمال المماثلة (ويعتمد في ذلك على كتب اإلنجاز الرسمية معززة بنسخ من العقود). -ح 
 ث سنوات متتالية.الحسابات الختامية لثال -ه 

 (هوية األحوال المدنية + شهادة الجنسية العراقية) او (البطاقة الموحدة ان وجدت) + بطاقة السكن. مستمسكات المدير المفوض الثبوتية -و  
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 )/ برامج خاصة ٢٠١٩/  ٩٠رقم (إعادة اعالن مناقصة  
 بموجب وثيقة المناقصة القياسية لتنفيذ عقود االشغال الصغيرة                                  

 محافظة االنبار) في  ٤هدم وإعادة بناء ابنية عدد ( :[اسم المناقصة                         
/ برامج ٢٠١٩/ ٩٠يسر صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات اإلرهابية باإلعالن للمرة الثانية عن المناقصة العامة رقم   -١

والدعوة عامة لمقدمي العطاءات المؤهلين  ٢٠١٩خاصة) ضمن تخصيصات موازنة الصندوق بتبويب خطة البرامج الخاصة لمحافظة االنبار عام 

وتشمل   ) يوم١٨٠(وبمدة تنفيذ  ) دينار١,١٣٩,٣٤٦,٠٠٠(خبرة لتقديم عطاءاتهم تنفيذ المناقصة بكلفة تخمينية اجمالية قدرها وذوي ال

 المشاريع:

 اسم المشروع ت -١
 هدم وإعادة بناء بناية مديرية بلدية القائم / قضاء القائم ١
  تأهيل المجمع الحكومي لناحية العبيدي ٢
 الجناح اإلداري وتأهيل مدرسة المسار االبتدائية المختلطة في ناحية الفراتإعادة بناء  ٣
 تأهيل األقسام الداخلية في قضاء هيت ٤

والدرجة  )مدني(سيتم العمل وفق األلية المعتمدة للمناقصات التنافسية العامة والتي تتيح لكافة مقدمي العطاءات المؤهلين ضمن االختصاص -٢
 المسجلين في وزارة التخطيط او الشركات األجنبية المسجلة في وزارة التجارة / مسجل الشركات في العراق لشراء وثائق المناقصة. خامسة)(
على مقدمي العطاء المؤهلين والراغبين في الحصول على معلومات إضافية االتصال بالعنوان (صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من  -٣

) االربعاء    يوم (. وسيعقد مؤتمر فني لإلجابة على استفسارات الشركات )ظهرا ٢ –صباحا  ٨(خالل ساعات الدوام الرسمي  العمليات اإلرهابية)
 .مقر الصندوقفي الساعة ( العاشرة ) صباحا  ٢٠١٩/ ١١/ ٦الموافق     

                                                                                                                                                                                                                                                               -متطلبات التأهيل المطلوبة:   -٤
 وية تصنيف المقاولين ومبلغ التأمينات األولية. الموقف القانوني: اختصاص ونفاذية ه -
 الموقف المالي: الموارد المالية والسيولة النقدية. -
 المتطلبات الفنية: خبرة تخصصية بتنفيذ مشاريع مماثلة من حيث الكلفة والنوع وحجم العمل وتعقيداته. -
لشراء وثائق المناقصة لمدير المفوض حصرا" والتقبل الوكالة وكتب التخويل بإمكان مقدمي العطاءات الراغبين بالتقديم مراجعة مقر الصندوق من قبل ا -٥

 –صباحا  ٨)  ثالثمائة الف دينار عراقي غير قابل للرد ويتم البيع لوثائق المناقصة في أوقات الدوام الرسمي ( ٣٠٠,٠٠٠لقاء مبلغ قدره (
 ولغاية نهاية الدوام الرسمي لليوم الذي يسبق يوم الغلق.ظهرا) ابتداء من تاريخ نشر إعالن المناقصة في الصحف المحلية  ٢

يتم تسليم العطاءات الى مقرر لجنة فتح العطاءات ووضعها في صندوق العطاءات من قبل المدراء المفوضين للشركات او من يمثلهم في مقر  -٦
/    ١٣بعد الظهر) الثانية بعد الظهر من يوم ( االربعاء  ) الموافق   ٢الساعة ( [آخر موعد للتقديم الدائرة ولنفس العنوان المدرج ادناه وان 

سوف ترفض وال تودع في صندوق والتقديم بالبريد االلكتروني غير مسموح، وان كافة العطاءات المتأخرة عن الموعد المحدد  ] ١١/٢٠١٩
 لغلق لليوم الذي يليه بدوام رسمي.العطاءات وفي حالة ان صادف يوم الغلق عطلة رسمية فيمدد موعد ا

فتح صندوق العطاءات إلخراج العطاءات وفتحها بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبين بالحضور في مقر الصندوق في اليوم سيتم  -٧
د موعد الفتح لليوم الذي وفي حالة ان صادف يوم الفتح عطلة رسمية فيمدالذي يلي اليوم المحدد لموعد الغلق في الساعة (العاشرة صباحاً) 

 يليه بدوام رسمي.
بشكل صك مصدق او خطاب ضمان نافذ لمدة % من المبلغ التخميني) ١(كل العطاءات يجب ان تتضمن التأمينات األولية ضمان للعطاء البالغة  -٨

 العراقي. من تاريخ غلق المناقصة على ان يكون من مصرف عراقي ومعتمد من قبل البنك المركزيابتداء يوما)  ٩٠(
 –شارع الوزراء  –الجادرية  –بغداد { عنوان مقر الدائرة/ صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات اإلرهابية / العنوان التالي  -٩

 .}١١دار رقم
 على مقدمي العطاء تقديم وثائق العطاء  المبينة الحقا بشكل مفهرس ومرقم ومختوم: -: مالحظة  -
 وصل شراء وثائق المناقصة.  - أ
 .٢٠١٩هوية تصنيف المقاولين الصادرة من وزارة التخطيط مجددة ونافذة لعام  - ب

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

 باإلعمال المماثلة (ويعتمد في ذلك على كتب اإلنجاز الرسمية معززة بنسخ من العقود).قائمة  -ث  
 موقعة من قبل محاسب قانوني ومصدقة من مجلس المهنة. (لثالث سنوات متتالية)تقديم الحسابات الختامية  -ج      
 الجنسية العراقية) او (البطاقة الموحدة ان وجدت) + بطاقة السكن.(هوية األحوال المدنية + شهادة  مستمسكات المدير المفوض الثبوتية -ح 
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 مجلس الوزراء 
 صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات اإلرهابية 

 بموجب وثيقة المناقصة القياسية لتنفيذ عقود االشغال الصغيرة )/ استثماري ٢٠١٩/  ٦١٣رقم (عالن مناقصة ااا
 نينوىمحافظة  / ]هدم وأنشاء بناية شعبة الموارد المائية في مركز قضاء الموصل  :[اسم المناقصة         

          يسر صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات اإلرهابية باإلعالن للمرة األولى عن المناقصة العامة رقم                     -١
والدعوة  ٢٠١٩/ استثماري) ضمن تخصيصات موازنة الصندوق بتبويب الخطة االستثمارية لمحافظة نينوى عام ٢٠١٩/ ١٣٦(

) ٠٠٥,١٣٨,٦٧٠(عامة لمقدمي العطاءات المؤهلين وذوي الخبرة لتقديم عطاءاتهم تنفيذ المناقصة بكلفة تخمينية اجمالية قدرها 
 . ) يوم٠٢١(وبمدة تنفيذ  دينار

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

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

. وسيعقد مؤتمر فني لإلجابة على )ظهرا ٢ –صباحا  ٨(خالل ساعات الدوام الرسمي  المتضررة من العمليات اإلرهابية)
 .مقر الصندوقفي الساعة ( العاشرة ) صباحا  ٢٠١٩/ ١١/  ٥) الموافقالثالثاء يوم (استفسارات الشركات 

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

مراجعة مقر الصندوق من قبل المدير المفوض حصراً وال تقبل الوكالة وكتب التخويل بإمكان مقدمي العطاءات الراغبين بالتقديم  -٥
ويتم البيع لوثائق الف دينار عراقي غير قابل للرد مئتان وخمسون  )  ٢٥٠,٠٠٠شراء وثائق المناقصة لقاء مبلغ قدره (ل

ظهرا) ابتداء من تاريخ نشر إعالن المناقصة في الصحف المحلية ولغاية نهاية  ٢ –صباحا  ٨المناقصة في أوقات الدوام الرسمي (
 الدوام الرسمي لليوم الذي يسبق يوم الغلق.

دراء المفوضين للشركات او من يتم تسليم العطاءات الى مقرر لجنة فتح العطاءات ووضعها في صندوق العطاءات من قبل الم -٦
بعد الظهر) الثانية بعد الظهر من يوم  ٢الساعة ( [آخر موعد للتقديم يمثلهم في مقر الدائرة ولنفس العنوان المدرج ادناه وان 

والتقديم بالبريد االلكتروني غير مسموح، وان كافة العطاءات المتأخرة عن الموعد المحدد  ] ٢٠١٩/ ١١/ ١٢ق ) الموافالثالثاء(
 سوف ترفض وال تودع في صندوق العطاءات وفي حالة ان صادف يوم الغلق عطلة رسمية فيمدد موعد الغلق لليوم الذي يليه بدوام رسمي.

قدمي العطاءات او ممثليهم الراغبين بالحضور في مقر الصندوق فتح صندوق العطاءات إلخراج العطاءات وفتحها بحضور مسيتم  -٧
وفي حالة ان صادف يوم الفتح عطلة رسمية فيمدد في اليوم الذي يلي اليوم المحدد لموعد الغلق في الساعة (العاشرة صباحاً) 

 موعد الفتح لليوم الذي يليه بدوام رسمي.
بشكل صك مصدق او خطاب % من المبلغ التخميني) ١(ن للعطاء البالغة كل العطاءات يجب ان تتضمن التأمينات األولية ضما -٨

 من تاريخ غلق المناقصة على ان يكون من مصرف عراقي ومعتمد من قبل البنك المركزي العراقي.ابتداء يوما)  ٩٠(ضمان نافذ لمدة 
شارع  –الجادرية  –بغداد { عنوان مقر الدائرة/ صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات اإلرهابية / العنوان التالي  -٩

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

 :العطاء المبينة الحقا بشكل مفهرس ومرقم ومختومعلى مقدمي العطاء تقديم وثائق  -: مالحظة  -
 وصل شراء وثائق المناقصة. -أ
 .٢٠١٩هوية تصنيف المقاولين الصادرة من وزارة التخطيط مجددة ونافذة لعام  - ت

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

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

لصندوقرئيس ا                                                                              
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ــتخدمة من  ــاك ثالثة أنواع مس وهن
ــيل للدموع، أقلهم تأثيرًا  الغاز املس
ــو ذو تأثير مؤقت،  ــاز الـ C.n فه هو غ
ا في الهواء،  ــريعً كما أنه يتالشى س
ويليه في القوة غاز الـ C.s، حيث إنه 
 ،C.n ية عن غاز الـ أكثر فاعلية وسمّ
ــا أكثرهم  ــار بالبيئة، أم ــا أنه ض كم
ــد مت إيقاف  ــاز الـd.m، وق ــوة فهو غ ق
ــام ١٩٥٦م،  ا منذ ع ــتخدامه دوليًّ اس
حيث إن تأثيره على املعدة ينتج عنه 
ــاة املصاب.  ــتمر يودي بحي قيء مس
ويصنع اجلسم اخلارجي لقنابل الغاز 
ــة  ــن األلومونيوم، ويكون به خمس م
ــفل،  ــن أعلى، وثقب من أس ــوب م ثق
ــمع الصق  ــى تلك الثقوب بش وتغط
ــة؛ ليتم  ــعال القنبل ــع إش ــذوب م ي
قذفها فيخرج الغاز من تلك الثقوب 
ــيلة للدموع  ــازات املس ــل الغ وتعم
ــف والفم  ــني واألن ــى تهييج الع عل
ــبب البكاء والعطس  والرئتني مما يس
والسعال باإلضافة الي صعوبات في 
ــك املواد مثل تأثير  التنفس فتأثير تل
ــطة». ميكن مقاومة تأثير الغاز  «الش
ــاز مادة  ــائل عديدة فقنابل الغ بوس
حرارية لذلك يجب غسل الوجه باملاء 
ــك األعني  ــرة واالمتناع عن ح مباش
ــة كافية  ــه. وضع كمي ــس الوج أو مل
ــى الكمامات  ــل الطعام» عل من «خ
ــاش ووضعها  ــة.. أو قطعة قم الواقي
على األنف فهذا يقلل من تأثير الغاز 

ــر اخلل  ــم يتواف ــس. اذا ل ــى التنف عل
ــتخدام «البصل» للحد من  ميكن اس
ــة الغاز ومواجهة صعوبة  تأثير رائح
ــاالت التعرض  ــالج ح ــس. ولع التنف

للغاز املسيل للدموع:
ــاك أو اخلوف  ــدم اإلرتب ــب ع أوال: يج
ــل  ــرار القناب ــث أن أض ــق حي أو القل
ــدوم  ــة وال ت ــوع وقتي ــيلة للدم املس
ــق واإلضطراب يعمل على فتح  والقل
ــمح للمزيد من  ــام اجللد مما يس مس

املواد الكيمياوية لدخول اجلسم.
ــن املنطقة  ــاب ع ــاد املص ــا: إبع ثاني
ــاة عدم دلك  ــة بالغاز، مع مراع امللوث
ــدم  لع ــة  املصاب ــن  األماك أو  ــني  الع
ــى العني، كما يراعى  اعادة التلوث إل
ــني في الهواء  ــرك العينني مفتوحت ت
ــرد يديك أيضا  ــك وإف ــق عيني وال تغل
حتى يطير آثار الغازات مع الهواء وال 

تتعلق بجلدك.
ثالثاً: عند استنشاق الغاز عن طريق 
ــن املبالغة في  ــم أو االنف البد م الف
البصق وحاول قدر اإلمكان أن ال تبلع 
ــذه املواد واطردها عن طريق البصق  ه

من الفم واالنف.

ــاه الريح احململ  رابعا: ال تقف مع اجت
ــن مغلقة  ــل أماك ــازات وال تدخ بالغ
ــكان الدخان  ــن م ــد ع ــا تتع وعندم

تنفس ببطء وبعمق.
ــل الوجه واجللد عامة  خامسا: غس
مباء بارد وابتعد متاما عن املاء الساخن 
ــاخن يعمل على تفتيح  ألن املاء الس
ــواد الكيمياوية  ــرب امل ــام وتس املس

للجسم.
سادسا: أكثر مكان يتعلق به الغاز 

ــك ال جتعل املواد  ــعر لذل هو الش
املسيلة تنتقل الى عينيك عن 
ــل  ــتحمام او غس طريق االس
الرأس إغسل رأسك بطريقة 
ــى  ــزل عل ــاء ين ــل امل ال جتع

وجهك أو عينيك.
ــتعمال  اس ــدم  ع ــابعا:  س
إطالقا  الالصقة  ــات  العدس
ــات  ــدي عدس ترت ــت  واذا كن

الصقة وقت وجود الغاز فاعمل 
ــرط أن  ــا ولكن بش ــى خلعه عل

ــدك نظيفة متاما من أي آثار  تكون ي
للغاز.

ــس  ــتبدال املالب ــل اس ــا: يفض ثامن

ــة ألن الغاز  ــرب فرص ــي اق ــة ف امللوث
يلتصق باملالبس.

ــتخدام  اس ــل  األفض ــن  م ــعا:  تاس
ــاص  اخل ــاف  اجلف ــة  معاجل ــول  محل
ــر من املاء  ــال ووضعه على لت باالطف
ــل العني  ــة به وميكن غس واملضمض
ــيل من الداخل  به ولكن يكون الغس
ــس العكس مبعنى ان  الى اخلارج ولي
ــل العني أوال  ــاه احمللول تدخ جتعل مي
وتطرد على اخلد بعد ذلك ستؤلم في 
ــريعا جدا  ــة ولكنها تطهر س البداي
عند غسل العينني مباء احمللول ميكن 

ستخدام قطرة.
ــرة  ــذه القط ــتخدم ه ــن ال تس ولك

ــني  ب للمصا

ــاء  الزرق ــاه  باملي
ــدة  ــي حالة ش وف
ــني  الع ــة  اصاب
وعدم إستجابتها 
لإلسعافات الولية 
الذهاب  ــن  بدم فال 
لطبيب العيون فورا.

ــراءت  إج ــاك  وهن
إتباعها  إحترازية يفضل 
ــق  للمناط ــاب  الذه ــل  قب
احملتمل إستعمال الغازات فيها 

ــراءات اإلحترازية  ــذه اإلج ــل ه وتتمث
في:ـ

ــة والكمامات  ــتخدام األقنع ١ – إس
الواقية ضد الغا.

ــر من منديل وأكثر من قطعة  ٢ – أكث
ــل واملاء ألن  ــاش تكون مبللة باخل قم
قطعة واحدةاو منديل واحد ميكن ان 

يفقد فاعليته سريعا.
٣ – إستخدام نظارات واقية كنظارات 

السباحة مثال.
ــبقا  ــل الوجه مس ــل غس ٤ – يفض

ــون  الزيت ــت  بزي ــع  املصن ــون  بالصاب
(صابون ركي).

ــمح  ــة مالبس ال تس ــداء نوعي ٥– إرت
ــى أكبر قدر  ــاء للجلد وتغط ــرور امل مب

ممكن من اجلسم.
ــتخدام أقنعة  ٦ - ميكن الوقاية باس
ــل باملاء  ــع منديل مبل ــة، أو وض واقي
ــل الوجه  ــى األنف، أو غس ــل عل واخل
مسبقا باملاء وصابون و زيت الزيتون، 
وعدم ملس العني عند اإلصابة. وميكن 
ــي إس» باستخدام  إزالة آثار غاز «س
ــوى يتكون من املاء وثنائي  محلول قل
ــت الصوديوم بتركيز ٥٪، كما  كبريتي
استخدمت حديثاً مادة الديفوتيرين 
ــن  األم ــراض  أغ ــى  ف ــتخدمة  املس
ــى لنفس الغرض  ــى واملعمل الصناع

بكفاءة عالية.

ف الصحيح الغاز املسيل للدموع وكيفية التعامل مع اإلصابة به والترصّ
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الغازات املسيلة للدموع هي من أقدم األدوات التي تستخدم لفض التجمعات، وتعتبر الصني أول من 
بالورق  املطحون  الفلفل  بتغليف  يقومون  الصينيون  كان  حيث  األعداء،  ملواجهة  الفكرة  تلك  ابتكر 
املصنوع من قش األرز؛ ليتم قذفه في عني املعتدي، وهو ما يؤدي إلى عدم الرؤية، وقد بدأ استخدام الغاز 

املسيل للدموع من زمن بعيد حوالي ١٠٠٠ عام تقريبًا..

بغداد / البينة الجديدة

بغداد / البينة الجديدة
ــني  ــة ب ــة احملتدم ــم املنافس ــي خض ف
ــف الذكية،  ــي الهوات ــة مصنع عمالق
ــي إل» الصينية  تسعى شركة «تي س
ــى خط  ــول عل ــها والدخ ــات نفس إلثب
ــد  ــف جدي ــالل هات ــن خ ــة، م املنافس
ــن غيرها من  ــد مييزها ع ــل للطي ق قاب
ــد.  الفري ــكله  ش ــل  بفض ــركات  الش
ــي نت» اخملتص بأخبار  ونشر موقع «س
ــوذج اخلاص  ــا، صورة للنم التكنولوجي

بالهاتف اجلديد، بعد أن نشر في مطلع 
العام اجلاري مناذج أخرى لـهواتف قابلة 
للطي تسعى الشركة إلنتاجها. واملثير 
ــه على عكس  ــد، أن ــي الهاتف اجلدي ف
ــابهة التي كشفت عنها  األجهزة املش
ــركات األخرى، هو قابليته لالنثناء  الش
 «Z» ــرف ــبه ح ــكل ما يش مرتني، ليش
باإلجنليزية. وعند فرد الهاتف بالكامل، 
فإن حجم شاشته يصل إلى ١٠ بوصات، 
ــبه  ــه بالكامل فإنه يش ــد طي ــا عن أم

الكتاب، مع وجود جهة أقل سمكا من 
ــي نت» قد نشر  األخرى. وكان موقع «س
في السابق، صورا توثق أجهزة مختلفة 
قابلة للطي تسعى الشركة إلنتاجها، 
ــان وهاتفان وجهاز  منها جهازان لوحي
ــاعة،  ــبه الس ــول إلى ما يش ــر يتح آخ
ــبق  حيث يتم ارتداؤه حول املعصم.وس
ــت إنها  ــي إل» أن قال ــي س ــركة «ت لش
ــعى لطرح أجهزتها القابلة للطي  تس

بحلول عام ٢٠٢٠.

* د.هند ياسري
ــور وفي  ــى مر العص ــا وعل قدمي
ــدا،  ــة حتدي ــة الفيكتوري احلقب
عندما حكمت امللكة فيكتوريا 
ــأن  ــا، أصبح للمرأة ش بريطاني
ــدأت املرأة تهتم  في اجملتمع، وب
ــر  اخلص ــح  وأصب ــا  بجماله
ــات  ــم عالم ــن اه ــوق م املمش
ــاء  اجلمال، حيث اضطرت النس
ــتخدامهن  في ذلك العصر الس
املشدات حول اخلصر وتسميم 

أنفسهن سعيا وراء اجلمال! 
ــادة فابراز اخلصر  أما اليوم يا س
ــف أصبح احلصول عليه  النحي
وهي  اجلراحية  بالطريقة  ممكنا 

ازالة بعض األضالع.
ــب التجميلي  ــد اصبح الط لق
ــي األهمية  ــا ف ــي موازي اجلراح

األخرى. ــة  اجلراحي ــات  للعملي
ونرى اليوم عملية ازالة االضالع 
رقم ١١ و١٢ من اكثر العمليات 
ــر  ــراز خص ــل إب ــن اج ــدال م ج
نحيف حلواء! ولدى اإلنسان ٢٤ 
ضلعا. ١٢ ضلعا في كل جانب 
ــي حماية  ــة األضالع ه ووظيف
ــاء  القلب والرئتني وبقية أحش

اجلسم.
عملية ازالة األضالع

ــة  ــث أهمي ــا حي ــي بريطاني ف
ــان تأتي في  صحة وحياة االنس
ــد  ترخيص من  املقدمة. ال يوج
وزارة الصحة للسماح لألطباء 
ــة. بعض  ــذة العملي ــراء ه بإج

ــذه العملية  ــت ه ــدول رخص ال
ــن اخملاطر   ــي حتمل الكثير م الت
ــة من البنج العام  كعدم اإلفاق
ــة. العملية  ــات املزمن وااللتهاب
ــالع  أض  ٤ ــة  بازال ــص  تتلخ
اجماال حتت البنج العام. وعلى 
النتائج  ــة  ــة حتمل كاف املريض
ــة. إيجابي ام  ــت  كان ــلبية  س
ــببها  األضرار املمكنة التي تس
ــباب  ــة في مرحلة الش العملي
ــة  ــراض طفيف ــون األع ــد تك ق
لكن مع تقدم العمر، فإن غياب 
األضالع يؤدي إلى ظهور أمراض 
الكلى ومشاكل اجلهاز البولي.
ــي  ــر ف ــا دور كبي ــالع له واألض

التنفس؛ بعد إزالة األضالع، قد 
حتدث أمراض اجلهاز التنفسي: 
ــة،  الهوائي ــعب  الش ــاب  الته
ضعف التنفس، وانتفاخ الرئة. 
ــد ادى إلى  ــل ق ــوس التجمي ه
ــاء إلى حتولهن إلى  بعض النس
ــابهة بال روح. الغرق  دمى متش
ــبه بالنجمات  ــي دوامة التش ف
ــو التقليل  ــات األزياء ه وعارض
ــأن وقيمة املرأة نفسها. من ش
ــادنا  واالختالف بأجس ــوع  التن
ــال بعينه  ــو اجلم ــكالنا ه واش

والتشابه للقطيع.
* اختصاص طب تجميل / 

بريطانيا
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مع التظاهرات التي تشهدها بالدنا الحبيبة هذه األيام

االمربيولوجي رائد عبد االله عباس
ــات النجاح  ــم بوطن يزدهر مبقوم كنا نحل
ــول نيرة  ــا من عق ــا لدين ــي مب ــب والرق واحل
ــام  ــرف ونظ ــخ مش ــرة وتاري ــاءات خي وكف
ــن حولنا  ــن كل الذين م ــز ع ــي ممي اجتماع
ــتغلوا اجلهل  ــوس اس ــاء النف ــن ضعف لك
ــة  ــاروا ال يأبهون اال ملغامنهم الفاحش وص
ــاعر عبدالقدوس متى يبلغ  فكما قال الش
ــت تبنيه وغيرك  ــا متامه ان كن البنيان يوم
يهدم. كيف ميكن للوطن ان يبنى من جديد 

وهناك اناس يتحدثون بلغة بعيدة عن لغة 
الوطن وثقافته وتطوره وحبه. املناخ والزرع 
ــذ  ــم دون االخ ــه اطماعه ــل طالت والنخي
ــتقبل هذا  ــى مس ــة عل ــس الرحم بهواج
ــلم  ــنا ومناخنا لم يس البلد فحتى طقس
ــعهم. ترتبط بعض شهور السنة  من جش
ــة تكثر  ــراض معين ــور أم ــا بظه وفصوله
ــمى األمراض  ــا، وتس ــا خالله ــة به اإلصاب
ــية  ــمية ومن تلك األمراض احلساس املوس
املوسمية أو حساسية حبوب الطلع التي 
ــنويا أي ملدة  ــدد س ــم مح تظهر في موس
ــام التي في  ــهر كل ع ــة أش ــهرين لثالث ش
ــهور (حزيران) و (متوز) و(آب)  العادة تكون ش
وهي فترة الصيف. وحتدث هذه احلساسية 
نتيجة انتشار حبوب الطلع في الهواء من 
ــجار والعشب بكميات كبيرة  األزهار واألش
ــمي  ــاالت الربو املوس ــبب تدهور ح مما يس
ــمية وحساسية  املوس األنف  وحساسية 

ــن أفراد  ــد. هناك ١٠٪ م ــني وإكزميا اجلل الع
ــية  ــن أعراض احلساس ــون م ــع يعان اجملتم
ــنة،  ــذه الفترة من الس ــمية خالل ه املوس
ــديد  ــكل عطاس ش ــر على ش ــي تظه الت
ــني.  ــي الع ــة ف ــدر وحك ــي الص ــر ف وصفي
وأضاف أن من أهم مصادر حبوب الطلع هو 
ــجرحيث وجد أن حبوب الطلع تتطاير  الش
من الشجر بكميات كبيرة في بداية شهر 
ــجر الزيتون وغيره  (آب) من كل عام، مثل ش
ــب الذي يعتبر مصدرا  من األشجار, العش
ــبتمبر  ــهر س ــوب الطلع من ش مهما حلب
ــباط) من العام، وأهم  (أيلول) إلى فبراير (ش
عشب يصدر حبوب الطلع بكميات كبيرة 
ــم زراعته في  ــودا الذي تت ــجر البرم هو ش
ــق العامة كذلك  املالعب الرياضية واحلدائ
ــا حلبوب  ــر مصدرا مهم ــور التي تعتب الزه
ــف من كل عام. ــع في فترة آخر الصي الطل

ــوب الطلع بكميات كبيرة  ويزداد تركيز حب

ــية  في اجلو خالل األيام احلارة.تبدأاحلساس
ــمية في الظهور، عادة، عندما يصل  املوس
ــى ٣٠ حبة طلع في  ــز حبوب الطلع إل تركي
ــد من الهواء. لكن أثناء  املتر املكعب الواح
اجلو احلار الرطب، وبعد نزول املطر مباشرة، 
ــزداد بكمية  ــع ي ــوب الطل ــز حب ــإن تركي ف
ــى ٥٠٠ حبة طلع في  ــرة جدا ليصل إل كبي
ــر املكعب من الهواء؛ لذلك، فإن أعراض  املت
ــد ما تكون بعد نزول  احلساسية تكون أش
ــى الذين يعانون  ــرة عند املرض املطر مباش
ــا خالل األيام  ــية حبوب الطلع. أم حساس
التي حتدث فيها عواصف رعدية، فإن حبوب 
ــوية  ــرج حبيبات نش ــر لتخ ــع تنفج الطل
ــي تعتبر قوية  ــدا إلى الهواء الت صغيرة ج
ــمية؛  ــية املوس ــي تهييج احلساس جدا ف
ألنها تستطيع أن تصل إلى أماكن عميقة 
ــاقها نتيجة  ــد استنش ــي الرئة بع جدا ف
صغر حجمها.التهيؤ ملواجهة احلساسية 

ــيما وقت املوسم معروفا سنويا فإن من  س
ــض باخلطوات  ــب أن يتم تهيئة املري الواج
ــم بأسبوع، بأن  الطبية التالية قبل املوس
ــى األدوية  ــة طبية حتتوي عل يحمل حقيب
ــتامني ينصح باستخدامها  املضادة للهس
ــان في األنف  ــاس أو احتق ــد ظهور عط عن
ــف يحتوي  ــني, بخاخ لألن ــة في الع أو حك
ــتخدامه  باس ــح  ينص ــزون  كورتي ــي  عل
بانتظام, قطرة للعني مضادة للحساسية 
ــديدة في  ــة الش ــد احلك ــتخدمها عن يس
ــيارات خالل  ــني, كذلك غلق نوافذ الس الع
السفر وتركيب فلتر (مرشح) حبوب الطلع 
ــوب الطلع إلى  ــيارة ملنع دخول حب في الس
ــالل هذه  ــارات واقية خ ــا, لبس نظ داخله
األيام ملنع وصول حبوب الطلع إلى أعينهم، 
وبالذات للمزارعني، خاصة الذين يتعاملون 
ــوم ملنع  ــذ غرف الن ــل, غلق نواف ــع النخ م

وصول حبوب الطلع إليها.

احلـــســـاسـيـــة   الـمـوسـمـيــــــــــــــــة
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جامعة ميسان 
كلية الهندسة 
إعالن مزايدة

ــة / جامعة ميسان عن اجراء  تعلن عمادة كلية الهندس
ــا لقانون بيع  ــة لتأجري النادي الطالبي وفق مزايدة علني
ــنة ٢٠١٣ اِّـعدل  ــوال الدولة رقم (٢١) لس وايجار ام
ــق (٢٠١٩/١١/٢٤) َّـ مقر  ــد اِّـواف ــك يوم االح وذل
ــمالي  ــداد / اِّـدخل الش ــى طريق بغ ــة الكائن عل الكلي
ــرة صباحا، فعلى  ــاعة الحادية عش ــة العمارة الس ِّـدين
الراغبني باالشرتاك َّـ اِّـزايدة دفع التأمينات القانونية 
ــة بصك مصدق  ــة التقديري ــن القيم ــة (٢٠٪) م البالغ
ــتصحبني معهم هوية االحوال  ــابات الكلية مس اُّـ حس
اِّـدنية َّـ يوم اِّـزايدة على ان يتم شراء شروط اِّـزايدة 
من امني صندوق الكلية ويتحمل من ترسو عليه اِّـزايدة 

اجور النشر واالعالن والداللية.
ــرتاك َّـ اِّـزايدة جلب  ــى من يرغب باالش مالحظة: عل
عدم اِّـحكومية وكذلك تصريح امني من رئاسة جامعة 

ميسان.
عمادة كلية الهندسة

مديرية تنفيذ الناصرية
العدد: ٢٠١٥/١٧٧٤

إُّـ /اِّـنفذ عليه/ حسني علي كاظم سلطان
إعالن

لقد تحقق لهذه اِّـديرية من إشعار مختار وكتاب مركز شرطة الثورة أنك مجهول محل االقامة وليس لك موطن 
ــون التنفيذ تقرر تبليغك إعالنا  ــتنادا للمادة ٢٧ من قان ــت أو مختار يمكن إجراء التبليغ عليه واس ــم أو مؤق دائ
ــرة اِّـعامالت  ــر ِّـباش ــر يوما تبدأ من اليوم التالي للنش ــة عش بالحضور َّـ مديرية تنفيذ الناصرية خالل خمس

التنفيذية بحضورك وَّـ حالة عدم حضورك ستباشر هذه اِّـديرية بإجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون.
اِّـنفذ العدل/ رعد مراد حسون

اوصاف اِّـحرر: قرار محكمة بداءة الناصرية اِّـرقم ٩٤٢/ب/٢٠١٥ بمبلغ ٨٤٠٠٠٠٠٠ اربعة وثمانون مليون دينار.

محكمة بداءة قلعة سكر
العدد: ١٥٤/ب/٢٠١٩                                    

اِّـدعي/ سالم سالم فرحان
اِّـدعى عليهما/١- نورية كريم عطية /٢-مدير رعاية القاصرين إضافة لوظيفته

إعالن
ــيوع العقار تسلسل ٢٢٢/٧/  ــكر بالعدد ١٥٤/ب/٢٠١٩ َّـ ٢٠١٩/٨/١٨ اِّـتضمن ازالة ش بناًء على قرار محكمة بداءة قلعة س
ــة القطعية قررت هذه  ــاب القرار الدرج ــاحتها ٣٠٠م٢ والكتس ــكر وهو قطعة ارض عرصة ملك صرف مس ركيوة الجنوبية –قلعة س
ــاعة الثانية عشرة ظهرا واالعالن عن  ــاحة هذه اِّـحكمة الس ــتجرى َّـ س اِّـحكمة االعالن عن بيعه عن طريق اِّـزايدة العلنية والتي س
بيعه خالل ثالثني يوما واعتبارا من اليوم التالي للنشر حسب القيمة اِّـقدرة البالغة ٤٠٠٠٠٠٠٠ اربعون مليون دينار فعلى الراغبني 

دفع تأمينات قدرها ١٠٪ من القيمة اِّـقدرة بواسطة شيك مصدق ان كانوا من غري الشركاء.
القاضي/علوان خليف الركابي

االوصاف: قطعة ارض عرصة خالية من البناء – القيمة الكلية: ٤٠٠٠٠٠٠٠ اربعون مليون دينار –اِّـساحة: ٣٠٠م٢.

مديرية تنفيذ الناصرية
العدد: ٢٠١٩/٦

إعـــــــالن
ــل ١١/ ٣٧ الواقع َّـ  ــاهرة عبد الوهاب عبد الرزاق  تسلس ــذ الناصرية العقار العائد اُّـ اِّـدينة س ــتبيع مديرية تنفي س
ــراء مراجعة هذه  ــغ ٢٥٠ مليون دينار فعلى الراغب بالش ــد غضبان محمد البال ــوز لقاء طلب الدائن محم ــامية اِّـحج الش
ــتصحبا معه التأمينات القانونية البالغة  ــر َّـ الصحف اِّـحلية مس اِّـديرية خالل فرتة ثالثني يوما تبدأ من اليوم التالي للنش

١٠٪ من القيمة اِّـقدرة وشهادة الجنسية العراقية علما ان رسم التحصيل والداللية على اِّـشرتي.
اِّـنفذ العدل/ناجي عبد الهادي السعداوي

ــة َّـ العقار اعاله  ــهام اِّـدين ــه ونوعه/س ــامية -٣-جنس ــامية -٢-موقعه/ش ــار/٣٧/١١ ش ــم العق ــات: ١- رق اِّـواصف
-٤-اِّـشتمالت/ال يوجد-٥-القيمة اِّـقدرة/ ٢٧٠ مليون دينار عراقي.

دائرة التسجيل العقاري َّـ سوق الشيوخ   
إعـــــــــــــــــــــــــــالن

طلب تسجيل عقار مجدداً
ــم /  ــل ١٠٠ محلة بغادة/  بأس ــجيل تمام العقار تسلس بناًء على الطلب اِّـقدم إُّـ هذه الدائرة بتاريخ ٢٠١٩/٢/٣ لتس
ــجيل  ــك للمدة القانونية ولغرض تثبيت اِّـلكية اِّـذكورة تمهيدا للتس ــم داخل مجددا باعتباره حائزا بصفة اِّـال ــادل نعي ع
ــنة ١٩٧١ قررنا إعالن هذا الطلب فعلى كل من يدعي بوجود عالقة او  ــجيل العقاري رقم ٤٣ لس وفق أحكام قانون التس
حقوق معينة على هذا العقار تقديم ما لديه من بينات اُّـ هذه الدائرة خالل مدة ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التالي لنشر 
ــاعة ٩ صباحا من اليوم التالي النتهاء مدة هذا االعالن وذلك إلثبات  هذا اإلعالن وكذلك الحضور َّـ موقع العقار َّـ الس

حقوقه موقعيا َّـ الكشف الذي سيجري َّـ اليوم اِّـذكور لهذا الغرض.
مدير التسجيل العقاري َّـ سوف الشيوخ/نايف خلف مايع

مديرية تنفيذ الناصرية
العدد: ٢٠١٨/٢٠١٤

إُّـ /اِّـنفذ عليه/ عباس علي ناصر
إعالن

ــل االقامة وليس لك موطن دائم أو  ــومر ناصر عبد الصاحب براك أنك مجهول مح ــق لهذه اِّـديرية من مختارية منطقة س ــد تحق لق
ــك إعالنا بالحضور َّـ مديرية تنفيذ  ــتنادا للمادة ٢٧ من قانون التنفيذ تقرر تبليغ ــار يمكن إجراء التبليغ عليه واس ــت أو مخت مؤق
الناصرية خالل خمسة عشر يوما تبدأ من اليوم التالي للنشر ِّـباشرة اِّـعامالت التنفيذية بحضورك وَّـ حالة عدم حضورك ستباشر 

هذه اِّـديرية بإجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون.
اِّـنفذ العدل/ناجي عبد الهادي السعداوي

اوصاف اِّـحرر: قرار محكمة بداءة الناصرية اِّـرقم ١٧٤٠/ب/٢٠١٨ والدين ثالثة ماليني وثالثمائة الف دينار واتعاب محاماة.



انتهيت في املقال السابق الى القول بأن انحراف النظام اجلديد عن مساره الدميقراطي 
منذ تشكيل مجلس احلكم في متوز من عام ٢٠٠٣ أضاع فرصة إقامة نظام دميقراطي 
ــة الى مرتع  ــة والتوافقية واملكوناتي ــت احملاصصة احلزبي ــفء في العراق. فقد حتول ك
ــاد املالي واالداري والسياسي، األمر الذي أنتج بدوره حكومات غير قادرة  خصب للفس
ــل، فارتفعت البطالة  ــار واخلدمات وفرص العم ــام بوظائفها، فتعثر اإلعم ــى القي عل
وتردت اخلدمات وفشل النظام التربوي في تنشئة جيل حضاري جديد يكون القاعدة 
ــليمة. وكنت بينت في مقال سابق أنه يوجد طريقان  ــية س االجتماعية حلياة سياس
للخروج من األزمة التي مير لها بلدنا حالياً هما: الطريق الدستوري، والطريق الثوري.

ــرعنها، أما  ــات الدميقراطية التي ش ــتور واآللي ــتوري مبواد الدس ــزم الطريق الدس يلت
ــتولي على السلطة  ــتور واآلليات الدميقراطية ويس الطريق الثوري فهو يتجاوز الدس
بالثورة الشعبية او االنقالب العسكري. ومن الواضح ان الطريق الدستوري أقل كلفة 
واسهل من الطريق الثوري لتحقيق التغيير، فضال عن انه يؤسس خلاصية «املراكمة» 
في اجملتمع العراقي، التي تعني انطالق كل خطوة جديدة من نقطة ايجابية موجودة 
فعالً وعدم البدء من جديد في كل عملية تغيير كما كان في السنوات السابقة منذ 

عام ١٩٥٨ الى عام ٢٠٠٣.
ــتوري، اي باالستناد الى ما  ــتهدف املقترح الذي أقدمه هنا حل األرمة بطريق دس يس
ــتور في هذا اجملال  ــتور من آليات للتغيير واالصالح. واهم ما يوفره الدس يتيحه الدس

هو املادة (٦٤) التي تقول:
ــة املطلقة لعدد اعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث  ــل مجلس النواب، باالغلبي أوالً: يُح
ــة رئيس اجلمهورية، وال يجوز حل  ــه، أو طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء ومبوافق اعضائ

اجمللس في اثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء.
ــاً: يدعو رئيس اجلمهورية، عند حل مجلس النواب، الى انتخاباتٍ عامة في البالد  ثاني
ــوزراء في هذه احلالة  ــن تاريخ احلل، ويعد مجلس ال ــتون يوماً م ــالل مدةٍ اقصاها س خ

مُستقيالً، ويواصل تصريف األمور اليومية.
ومبوجب هذه املادة يتم ما يلي:

١. يقوم الشعب بالضغط على النواب لعقد جلسة يتم فيها اقرار االنتخاب الفردي 
ــها  ــرض ان الكتل التي اعلنت نفس ــي هذه النقطة يفت ــل مجلس النواب. وف ــم ح ث
ــائرون، احلكمة، النصر) وبقية الكتل التي أعلنت تأييدها للتظاهرات أن  معارضة (س

تؤيد بالفعل والقول هذه اخلطوة.
٢. تتحول احلكومة الى حكومة تصريف أعمال.

ــو رئيس اجلمهورية الى انتخابات جديدة خالل ٦٠ يوما. ويجب ان يتم ذلك عن  ٣. يدع
ــأن مفوضية  ــراف دولي محكم. وهناك مطالبات بش طريق #االنتخاب_الفردي وبإش

االنتخابات يتعني النظر جديا فيها.
ــس مهنية،  ــكيل احلكومة اجلديدة على أس ــد انتخاب مجلس النواب يتم تش ٤. بع

وليس على اساس احملاصصة احلزبية والطائفية والعرقية.
ــك، يقوم مجلس النواب واحلكومة، كالً في مجال اختصاصه وصالحياته،  ٥. وبعد ذل

بتنفيذ برنامج اصالحي ذي ثالث مجموعات من النقاط:
اجملموعة األولى: يتم تنفيذها خالل سنة من تشكيل احلكومة.

اجملموعة الثانية: يتم تنفيذها خالل ٤ سنوات من تاريخ تشكيل احلكومة.
ــكيل احلكومة، يعني  ــنة من تاريخ تش ــة: يتم تنفيذها خالل ١٢ س ــة الثالث اجملموع
ــة في املدارس. ولهذا  ــية كامل ــالل ٣ دورات برملانية، ملاذا؟ ألنها مرتبطة بدورة دراس خ
ــا متروكة للحكومة  ــب تفاصيل هذه النقاط ألنه ــس اآلن وقته. ولم أكت ــل لي تفصي
ــن قدموا العديد من  ــر من الكتاب اضافة الى املتظاهري ــان، فضالً عن أن الكثي والبرمل
االفكار واملطاليب التي ميكن جدولتها على اساس اجملموعات الثالث السابقة. لكني 
ــي، حيث يتعني إجراء استفتاء عام  ــير هنا الى مطلب التحول الى النظام الرئاس أش
ــتور في  ــكيل احلكومة ليتم األخذ بها عند تعديل الدس ــى هذه النقطة بعد تش عل

حال فازت في االستفتاء.
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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 (٣٢٩٠) - الثالثاء - ٢٩ - تشرين األول - ٢٠١٩

‚ÏÓ€a@Ú�‘€

ــي (البينة  ــة األخبار ف ــدران غرف ــادرة ج ــني قررت مغ ــس االثن أم
ــاالت والتحليالت  ــداث واملق ــا املزدحم باألح ــدة) ومطبخه اجلدي
ــارع العراقي  ــل والقال) مبا يجري من أحوال حيث ميور الش و(القي
ــؤال عن  ــبوق للمطالبة باحلقوق والس ــعبي غير مس بحراك ش
املال العام املنهوب.. واجتهتُ صوب مركز اإليداع القانوني في دار 
ــياحة واآلثار ألجل  ــب والوثائق التابعة لوزارة الثقافة والس الكت
ــخ من كتابي الذي صدر مؤخراً، املوسوم (عمود  إيداع خمس نس

الوجع اليومي- اجلزء الثاني)..
ــتكمال اإلجراءات األصولية بكل سالسة وطيبة قلب  وبعد اس
ــادرتُ البناية وأنا  ــني الرائعني هناك، غ ــة من قبل املوظف وممنوني
ــث أطلقت  ــا يخليك)، حي ــا يقولون (البيك م ــاح، لكن كم مرت
ــم مروراً  ــاب املعظ ــة متتد من ب ــام بجول ــي للقي ــان لنفس العن
بساحتي النهضة واخلالني وصوالً إلى مقتربات ساحتي التحرير 
ــط بغداد، حيث فيهما حتتشد جموع املتظاهرين  والطيران وس
ــباب والطالب والطالبات والنساء والرجال من مختلف  من الش

األعمار..
ــم  ــم العراق ويهتف باس ــوّح بعل ــت أن الكل يل ــيء الالف والش
العراق.. هنا تذوب كل القوميات واألعراق واملذاهب واألديان وال جتد 
ــد بأن  ــورة العراق بأبهى بريقها.. صورة جميلة حقاً جتس غير ص
العراق لوحة مزدانة باأللوان والعنفوان بينما تتوارى للخلف كل 
العناوين الفرعية واملمارسات والصور السلبية التي أراد القائمون 
ــأر والعصبية  ــاحة للدم والث ــا أن يجعلوا هذا الوطن مس عليه

واالقتتال الطائفي والقومي وساحة لتصفية احلسابات..
ــعر  ــح النفس وجتعلك تش ــاهد تفت ــاي مبش ــس امتألت عين أم
ــبابه وصباياه..  ــائه.. ش ــر برجاله ونس ــأن الوطن عام ــةً ب صراح

كهوله وفتيانه.. 
ــارع كانت مبعث فخر واعتزاز، حيث  ــاهد اجلميلة في الش املش
ــالب والطالبات الذين  ــباب من مختلف األعمار، وحيث الط الش
نزلوا للساحة وهم يلوّحون باألعالم العراقية ويهتفون بحناجر 

صادحة: نريد وطناً.. نريد وطناً..
ــون الطعام  ــاالً يقدم ــز ورج ــت ترى عجائ ــة وأن ــرك الفرح وتغم
ــواء.. وتفرح  والعصائر للمتظاهرين والقوات األمنية على حد س
أكثر عندما ترى اجلندي أو الشرطي يضمد جريحاً من املتظاهرين، 
ــرى متظاهراً يحمل على ظهره جريحاً من القوات  أو بالعكس، ت

األمنية إليصاله لسيارة اإلسعاف..
وهناك في املستشفيات تستنفر املالكات الطبية كل طاقاتها، 
ــرات يقفون في طوابير للتبرع بالدم.. أصحاب  وهناك جتد العش
ــاحات التظاهر طعماً خاصاً فهم  مركبات (التكتك) أضافوا لس
ــاحة التجمع  ــارة ينقلون املتظاهرين إلى س ــي حركة دائبة.. ت ف
وأخرى يسهمون في نقل اجلرحى، ومكبرات الصوت املثبتة فيها 

تصدح باسم العراق..
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عبد الزهرة البياتي*

* رئيس التحرير التنفيذي

وجع يومي

بغداد / البينة الجديدة
تعرّض الزميل فراس الغضبان احلمداني، رئيس جلنة االنضباط في 
ــة الصحفيني العراقيني وأحد كتّاب جريدة «البينة اجلديدة»  نقاب
ــر، لقنابل  ــاحة التحري ــه أحداث التظاهرات في س أثناء تغطيت
ــبب باختناقه،  ــر اجلمهورية مما تس ــرب جس ــيلة للدموع ق مس
حيث نقل من قبل سواق التكتك إلى املفرزة الطبية ملستشفى  
ــي وأنت تؤدي واجبك  ــالمة لك أيها احلمدان ــيخ زايد. ألف س الش

بكل روح وطنية من أجل العراق احلر األبي وشعبه املضحي.

متابعة / البينة الجديدة
يظهر القمر اجلديد اخلاص بشهر تشرين 
ــد من وصول  ــد يوم واح ــة، بع االول الليل
ــض أو أقرب نقطة إلى  القمر إلى احلضي
ــه ال يكون مرئيا. ــي مداره، ولكن األرض ف

ووفقاً ملا ذكره موقع «space» األمريكي، 
ــا يكون  ــدة تظهر عندم ــار اجلدي فاألقم
ــمس واألرض،  ــني الش ــرة ب القمر مباش
وذلك كل ٢٩٫٥ يوم تقريبًا، حيث تشترك 
الهيئتان في نفس خط الطول السماوي، 

ــا بالتزامن.  ــمى أيضً ــاذاة تُس ــو مح وه
ــماء  ــبب عدم ظهوره فى الس أما عن س
ــا تكون  ــن األرض، فعادة م ــني م للمراقب
ــة، ألن اجلانب  ــدة غير مرئي األقمار اجلدي

املضاء بنور الشمس بعيد عن األرض.
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