
ــني ليل االثنني/  ــرج آالف العراقي خ
ــياراتهم  بس او  ــيراً  س ــاء  الثالث
مطلقني العنان لالبواق والهورنات 
ــر قيود  ــيد الوطنية لكس واالناش
ــوال الذي اعلنته قيادة  حظر التج
عمليات بغداد ابتداء من الساعة 
ــس االول االثنني وحتى  (١٢) ليل ام
الساعة السادسة من صباح امس 
ــير املركبات  ــمل س ــاء ليش الثالث
ــة  والهوائي ــة  الناري ــات  والدراج
ــا  انواعه ــف  مبختل ــات  والعرب
ــن ومنع  ــة املتظاهري بهدف حماي
املندسني من استهدافهم وتدخل 
ــداد واحملافظات  التظاهرات في بغ
يومها الرابع حيث شهدت ساحة 
ــد اعداد كبيرة  ــر امس تواف التحري
باحلقوق  املطالبني  املتظاهرين  من 

املشروعة.
وفي سياق آخر علق مكتب رئيس 
ــدي، على  ــادل عبد امله ــوزراء، ع ال
ــيد  دعوة زعيم التيار الصدري الس
ــأن اعالن حل  ــدى الصدر بش مقت

ــدة زعيم  ــول تغري ــان. وح البرمل
ــيد مقتدى  ــار الصدري الس التي
ــد  ــوة عب ــة بدع ــدر اخلاص الص
ــى البرملان  ــور ال ــدي للحض امله
أوضح  انتخابات مبكرة،  وإعالن 
ــدر  الص ــيد  الس ان  ــي  احلديث
ــل قانون  ــار الى نقطة تعدي أش
ــات ومجلس املفوضية  االنتخاب
ــار الى امضاء  ــد املهدي أش وعب
ــا فيما يخص  ــذا التغيير، ام ه
االنتخابات املبكرة طاملا البرملان 
موجود حاليا وحسب الدستور 
ــود البرملان  ــال وج ــي ح ــه ف {ان
ــراء انتخابات مبكرة  الميكن اج
اال في حال حل البرملان نفسه}، 
ــان  البرمل ــة  صالحي ــن  م ــو  وه
ــة رئيس  ــن صالحي ــت م وليس
ــى انه من حق  ــار ال الوزراء . وأش
رئيس الوزراء طلب اقالة أي وزير 

ال يراعي نسب اإلجناز في البرنامج 
ــا يذهب الى  ــي وهو عندم احلكوم
التغيير ال يذهب اعتباطا، كاشفاً 
ــماء  ــد املهدي أس ــدمي عب ــن تق ع
جديدة بدال عن وزراء {لم يسمهم} 

ــى البرملان،  ــة ال ــام القليل في األي
ــماء اختيرت  ــذه األس ــاً ان ه مبين
ــخصية ومبعايير  ــة ش ــق قناع وف

بعيدة عن السياسة.
ــادت  اف ــرات  التظاه ــوص  وبخص
ــة  مدين ــأن  ب ــة  اخباري ــادر  مص

ــل االثنني وحتى  لت ، لي كربالء حتوّ
ــن فجر امس  ــى م ــاعات األول الس
ــاحة  بس ــبه  أش ــى  إل ــاء،  الثالث
ــادر طبية  ــادت مص ــرب، فقد أف ح
ــهيداً،  ــن ١٨ ش ــر م ــقوط أكث بس
ــع العدد خلطورة  ــحة أن يرتف مرش

قوات  وأتهم متظاهرون  اإلصابات. 
ــوات}  ــوات س {ق ــة  ــة خاص أمني
الرصاص  ــالق  وإط بارتكاب مجزرة 
ــن أجل  ــى املتظاهرين م ــي عل احل
ــطاء  وتداول نش ــام.  االعتص فضّ 
التواصل  ــع  ــى مواق ــون عل عراقي

مقاطع مصورة عنيفة سمع فيها 
الرصاص  وأزيز  ــني،  صيحات مصاب
ــرت مقاطع أخرى  ــي. كما أظه احل
فض االعتصام بالقوة، ومحتجون 
ــن  م ــدم  ال ــيل  يس األرض  ــى  عل

أجسادهم.
وفي السياق ذاته كشف مصدر في 
ــالء، امس الثالثاء،  دائرة صحة كرب
ــض القوات االمنية  عن حصيلة ف
اعتصام احملافظة. وقال املصدر، ان 
قوات مكافحة الشغب ومكافحة 
ــام كربالء  ــت اعتص ــاب فض االره
بالقوة. واضاف ان احلصيلة بلغت 
مقتل شخص واصابة اكثر من ٩٠ 
ــياق  ــن بجروح.وفي هذا الس اخري
ــي اياد  ــر العراق ــس املنب ــق رئي عل
عالوي، امس الثالثاء، على االحداث 
ــهدتها كربالء امس، فيما  التي ش
ــال عالوي  ــك بـاجملزرة. وق وصف ذل
كنا نتوقع ان السلطة التنفيذية 
ستخرج علينا بتسمية القناصة 
ــن  ــة املتظاهري ــن قتل ــم م وغيره

السلميني حتت ذريعة االندساس 

تتمة ص٣
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في اولى ساعاته.. العراقيون يكسرون قيود حظر التجوال ببغداد بـ“الهورنات“ واالناشيد الوطنية

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 

A
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كتب اِّـحرر السياسي

بغداد / 
ــل قانون التقاعد  ــروع تعدي ــته امس قراءة مش ــى مجلس النواب في جلس انه
ــنة (٢٠١٤).وكان مجلس الوزراء، قد صوت امس الثالثاء، على  املوحد رقم (٩) لس

د، وإحالته إلى مجلس النواب. مشروع قانون تعديل قانون التقاعد املوحّ
وقال املكتب اإلعالمي لعبد املهدي ، إن مجلس الوزراء يصوت على مشروع قانون 

د رقم ٩ لسنة ٢٠١٤ ، وإحالته إلى مجلس النواب. تعديل قانون التقاعد املوحّ
ــس الثالثاء ، عن رفع مجلس الوزراء  ــت خلية املتابعة احلكومية أعلنت، ام وكان

مقترح تعديل قانون التقاعد من حيث السن.
ــنوات املاضية حملة اعالمية  ــنت وطيلة الس ــر ان «البينة اجلديدة» قد ش ويذك
ــنة (٢٠١٤) ألنه تضمن  ــم (٩) لس ــون التقاعد املوحد رق ــى وجوب تعديل قان عل
ــن مكافأة نهاية اخلدمة وذلك الحالتهم  ــاً ملئات املتقاعدين الذين حرموا م ظلم
ــاب رواتب املتقاعدين وفق معادلة  ــد قبل نفاذ القانون اضافة الى احتس للتقاع

مجحفة ادت الى تدني الراتب التقاعدي.

َّـ الهدف

ــة مجلس  ــني العراقيني جلس ــا مالي ــا ومعن ــا تابعن كلن
ــف ضجت القاعة  ــي عقدت امس الثالثاء وكي النواب الت
ــوراً.. فوراً»  ــواب «نريد.. نريد.. ف ــات اطلقها الن بدوي هتاف
ــيد  ــتجواب الس ــة البرملان اس ــة طلب رئاس ــى خلفي عل
ــؤوليتنا  ــس الوزراء عادل عبد املهدي وانطالقاً من مس رئي
ــيد  ــة بتاريخ الس ــا احلق ــة وملعرفتن ــة والوطني الصحفي
ــرم ينحدر من عائلة  ــي مخض عبداملهدي بوصفه سياس
عراقية لها ارثها الوطني املعروف فإننا نطالبه شخصياً 
ــتجابة ملطالب  ــجاعة وعاجلة اس ــرارات ش ــأن يتخذ ق ب
الشعب الذي يتظاهر بقوة منذ اخلامس والعشرين من هذا 

القرارات  تلك  واول  الشهر 
ــو  ــة ه ــا واجب ــي نراه الت
ــه الى مجلس النواب  ذهاب
ــيراً على االقدام وهناك  س
ــه وامام ممثلي  على منصت
الشعب عليه ان يقول كل 
ــدور حوله  ــق التي ت احلقائ
والتي جعلته مكبالً وغير 
ــق اجنازات  ــادر على حتقي ق
ــنة كاملة وعليه  طيلة س
ــى  عل ــه  اصبع ــع  يض ان 

ــمياتها وعليه ان يكاشف  ــياء مبس ــمي االش اجلرح ويس
ــائل االعالم بكل من يسلبون ارادته  الشعب امام كل وس
ــف حجر عثرة  ــة العميقة التي تق ــن هي الدول ــراره وم وق
ــعب إما ان استقيل او حتمونني  في طريقه وان يقول للش
وتسندونني واذا لم ترغب بالذهاب للبرملان يارئيس الوزراء 
فإننا ندعوك مخلصني ألن تنزل للشارع وامام املتظاهرين 
ــفة ومصارحة وعندها  وجهاً لوجه لتلقي خطاب مكاش
سوف تتكشف االشياء وتكون كل االمور التي تثير غضب 
ــى وانت رجل  ــا ان حتث اخلط ــد اتضحت.. املن ــارع ق الش

تعرف السياسة ودهاليزها اكثر مما يتاح لنا معرفته.

* رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

@Üj«bÌ@ÊbΩ5‹€@Ÿ‹uäi@kÁáa
Ÿj»ë@—ëb◊Î@ÜËΩa

 لتلقي خطاب مكاشفة 
ومصارحة وعندها سوف 
تتكشف االشياء وتكون 
كل االمور التي تثري 
غضب الشارع قد اتضحت

عبد الوهاب جبار
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الحريري أثناء تقديم استقالته لرئيس الجمهورية اللبنانية

بغداد / 
اتهم ائتالف النصر، امس الثالثاء، احلكومة 
ــدين  الفاس ــة  محارب ــف  مل ــويف“  بـ“تس
ــيرا إلى أن  ــات املتظاهرين، مش وتلبية طلب
ــمية الوزراء والنواب  ــى  تس احلكومة تخش
ــض بتهم  ــرات قب ــم مذك ــادرة بحقه الص
ــن االئتالف ندى  ــة ع ــاد.وقالت النائب الفس
ــاكر جودت ان ”اعالن احلكومة والقضاء  ش
ــق نائبني ووزيرين  ــدار مذكرات  قبض بح اص
هدفه ذر الرماد في العيون وال ميكن تسميته 
ــدين“.واضافت  ــمي حملاربة الفاس اعالن رس

ــارة او  ــالن ال يتضمن االش ــودت، ان ”االع ج
ــن صدرت  ــدين الذي ــماء الفاس ــح اس فض
ــل  على  ــض وهو دلي ــرات قب ــم مذك بحقه
ــاد“. ــية احلكومة من فتح ملف الفس خش
واشارت الى ان ”محاربة الفاسدين تتضمن 
ــمل  ملفات منذ عام ٢٠٠٣ ولغاية االن وتش
ــابقة وعلى  اغلب الوزراء في احلكومات الس
ــف او االعتراف  ــح املل ــة فت ــات الرقابي اجله
ــدم قدرة  ــن بع ــني واملتظاهري ــام املواطن ام
احلكومة على فتح تلك امللفات ومحاسبة 

الفاسدين“.

@¥€Î˚éΩa@ÚÓ‡ém@Âfl@Ûí•@ÚflÏÿßa@Z@äñ‰€a
új”@paä◊àfl@·Ë‘°@pâÜï@ÂÌà€a

ذي قار / 
ــادل الدخيلي،  ــر محافظ ذي قار ع أم
امس الثالثاء ، بتحويل مبنى مجلس 
ــى املديرية العامة  ــة احلالي ال احملافظ
ــة،  لتربية احملافظة العادتها كمدرس

ــي  ــق هندس ــكيل فري ــاً بتش موجه
ــه  ب ــت  ــي حلق الت ــرار  ــم االض لتقيي

والشروع بترميمه .
ــكيل  ــه أمر بتش ــي ان ــال الدخيل وق
ــم الهندسة  ــية من قس جلنة هندس

ــم االبنية  ــة وقس ــوان احملافظ في دي
ــية تتولى تقييم األضرار التي  املدرس
ــغلها  ــة التي ش حلقت مببنى املدرس
ــنوات  الس ــي  ف ــة  احملافظ ــس  مجل
السابقة، وتقدمي كشف فني للشروع 

ــة  ــا اخلدم ــداً إلدخاله ــا متهي بترميه
مجدداً لطلبة و تالميذ احملافظة.

ــاز  اإليع مت  ــا  كم ــي  الدخيل ــاف  واض
ــل كافة املباني العائدة جملالس  بتحوي
ــة والنواحي املنحلة الى دوائر  األقضي

ــني  ــة املواطن ــب حاج ــة حس خدمي
ــح منها الى  ــل الصال ــاك، بتحوي هن
ــة  ــز للبطاق ــة او مراك ــز صحي مراك
ــأة  ــوازات او اي منش ــة او اجل الوطني

خدمية اخرى.

ÚçâÜ������fl@Û�����€a@Úƒœb0a@è‹©@Û‰jfl@›ÌÏzni@ä����fld���Ì@âb����”@á@≈œb™

بغداد / 
ــد فهمي ،  ــتقيل رائ ــب املس ــد النائ اك
ــس الثالثاء، ان قرارات مجلس النواب  ام
ــواب وكذلك  ــاء امتيازات الن ــأن الغ بش
ــب وامتيازات  ــات وروات مجالس احملافظ
ــة، مبينا ان  ــة ومؤقت ــاء غير ملزم رفح
جميع االمتيازات ستعود عقب الطعن 

فيها بعد انتهاء أزمة التظاهرات.
ــة  ــازات اخلاص ــي ان ”االمتي ــال فهم وق
ــب  روات ــة  قضي ــك  وكذل ــات  بالرئاس
ــس احملافظات  ــازات رفحاء ومجال وامتي
ــاء وجودها  ــن انه ــني وال ميك ــي قوان ه
ان  ــاف  ملزم“.واض ــر  غي ــي  نياب ــرار  بق
ــى امتصاص  ــوات تهدف ال ــك اخلط ”تل

ــة حقيقية  ــعبي دون ني ــب الش الغض
ــرات من  في االصالح“، مبينا ان ”العش
ــة واخلدمية متوقفة عن  القوانني املهم
ــة املنتج احمللي ودعم  العمل مثل حماي

املشاريع واالقتصاد دون حترك“.
وتابع فهمي، أنه ”بعد انتهاء التظاهرات 
سيتم الطعن بالقرارات كما حدث في 
ــة اجلمهورية وبعض  ــواب رئاس الغاء ن
ــة حيدر  ــة في حكوم ــات اخلاص الدرج
ــث مت الطعن بها واعادتهم  العبادي حي
ــا ان ”البرملان  ــى مناصبهم“، موضح ال
ــوب   ــرا عاما تش ــن ٩٠ مدي ــرر اكثر م م
ــاد دون اعتراض  ــبهات فس بعضهم ش

اجمللس الذي يدعي محاربته للفساد“.
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بغداد / 
ــاح  جن ــاع  الدف ــر  وزي ــل  أرس
ــوزارة،  ــن ال ــداً م ــمري، وف الش
ــة  الطالب ــى  عل ــان  لالطمئن

املعنفة من احد املنتسبني.
ــه  بتوجيه  ــوزارة ، إن ــت ال وقال
ــمري  من وزير الدفاع جناح الش
قام وفد من الوزارة ترأسه قائد 

فرقة املشاة احلادية عشرة 
ــل  عقي ــن  الرك ــد  العمي
ــة  ــر مديري ــعدي ومدي الس
املعنوي  ــه  والتوجي االعالم 
ــة  خاص ــوات  ق ــد  العمي
الى  بالتوجه  يحيى رسول، 
منطقة البنوك، لالطمئنان 
على الطالبة التي تعرضت 
ــد  اح ــل  قب ــن  م ــرب  للض
ــاة  املش ــة  فرق ــبي  منتس
ــدمي  وتق ــرة  عش ــة  احلادي
ــا. واضافت نؤكد  اعتذار له
ــب اعاله  ــرف املنتس ان تص
ــردي وان الوزارة قد  هو تصرف ف
شددت على التعامل السلمي 

وحماية املتظاهرين.
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ــن  ــدة» م ــة اجلدي ــت «البين علم
ــة مفادها صدور  مصادر وبالوثيق
ــل وزير  ــش من قب ــر وزاري مهم ام
احلكيم  ــي  عل ــة محمد  اخلارجي
يتضمن نقل سكرتير اول للعمل 

ــفارة جمهورية العراق في  في س
ــخ صدور  ــاراً من تاري ــدن واعتب لن

الكتاب.
ــة فإن  ــادر اخلاص ــب املص وبحس
ــاء النواب  ــا اليه هو احد ابن املوم

البارزين.
ــى نتخلص من  ــؤال هو مت والس
ــتهلكة  املس ــوه  الوج ــداورة  م
ــلك  ــرة «العوائل» في الس وظاه

الدبلوماسي ياوزارة اخلارجية؟
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بغداد / 
ــي ، على  ــدد مجلس األمن الوطن ش
ــراءات الالزمة حلفظ األمن  إتخاذ اإلج
ــة  األمني ــوات  والق ــني  املواطن وارواح 
ــال  ــة واخلاصة.وق ــكات العام واملمتل
مكتب رئيس الوزراء عادل عبد املهدي 
ان مجلس األمن الوطني عقد، جلسة 
ــة رئيس مجلس  غير إعتيادية برئاس
الوزراء القائد العام للقوات املسلحة 
ــا انه بحث  ــدي، مبين ــادل عبدامله ع
ــوات األمنية واجباتها لتأمني  أداء الق
ــات  واملؤسس ــن  املتظاهري ــة  حماي

واملمتلكات العامة واخلاصة. 
ــى اتخاذ  ــدد عل ــس ش ــع ان اجملل وتاب

ــة بحق  ــة الالزم ــراءات القانوني االج
ــدون  يعت ــن  الذي ــني  واخملرب ــني  احملرض
ــني  واملواطن ــة  األمني ــوات  الق ــى  عل
احلكومية  ــات  واملؤسس واملمتلكات 

ومقرات األحزاب.
 واكد املكتب ان اجمللس ناقش عملية 
ــم عصابة داعش  ــي زعي قتل االرهاب
حسب املعلومات التي حصل عليها 
ــي العراقي من  ــاز اخملابرات الوطن جه
ــني منه،  ــى مقرب ــض عل ــالل القب خ
مشيرا الى انه أثنى على دور االجهزة 
األمنية واالستخبارية في التوصل الى 

املعلومات التي أدت الى تصفيته.
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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 
ــة العليا  ــة االحتادي قضت احملكم
ــرة تتعارض  ــتورية فق ــدم دس بع
ــاء واحلريات  ــتقالل القض ــع اس م
ــى أن توقيف  ــددة عل العامة، مش
ــراً بقرار  ــون حص ــخاص يك االش
ــلطة القضائية  ــاة الس ــن قض م
ــمي  االحتادية. وقال املتحدث الرس
إن  ــاموك،  إياس الس ــة  للمحكم
ــة العليا عقدت  ــة االحتادي احملكم

 ،٢٠١٩/١٠/٢٨ ــخ  بتاري ــتها  جلس
ــي مدحت احملمود  ــة القاض برئاس
االعضاء كافة،  ــاة  القض وحضور 
ونظرت طلباً قدمه القاضي سالم 
ــي  ــب املدع ــوي نائ ــان املوس روض
العام أمام محكمة جنح البياع، 
ــتورية فقرة في  للطعن بعدم دس
ــورة املنحل  ــادة الث ــرار جمللس قي ق
ــات  للحري ــا  مخالفته ــي  بداع
العامة واستقالل القضاء. وأضاف 

ــن  تضم ــب  الطل أن  ــاموك،  الس
ــر من  ــق االخي ــي الش ــن ف الطع
ــاً)  ــرة (٢ج) من البند (خامس الفق
ــادة الثورة  ــس قي ــرار مجل ــن ق م
ــي  ــنة ٢٠٠١، والت ــم (١٥٤) لس رق
تتضمن عقوبة بدنية ومالية على 
التصرفات الواقعة على العقارات 
ــة والبلديات ضمن  ــدة للدول العائ
ــية  االساس ــم  التصامي ــدود  ح
ــدن دون احلصول على موافقة  للم

اصولية بذلك، وتعد ذلك التصرف 
ــه العقوبة وهي الزام  جتاوزاً تقابل
املتجاوز بضعف اجر املثل صفقة 
ــاوز (١٠)  ــالل مدة ال تتج واحدة خ
ــخ تبليغه وفي حالة  أيام من تاري
ــغ يتم حجزه  ــديده املبل عدم تس
ــدة االدارية  ــن رئيس الوح بقرار م
ــراحه إال بعد تسديد  وال يطلق س
كامل املبلغ صفقة واحدة. وأشار 
الساموك، إلى أن احملكمة االحتادية 
ــادة (١٩ ثاني  ــدت أن امل ــا وج العلي
ــتور قد حظرت  ــر أ) من الدس عش
ــاً واذا ما  ــخاص مطلق حجز االش
ــورة من صور  ــر ذلك احلجز ص أعتب
ــخاص  التوقيف فأن توقيف االش
يلزم أن يصدر بقرار من احد قضاة 
ــة  االحتادي ــة  القضائي ــلطة  الس
ــواد (٤٧)  ــوص عليها في امل املنص
و(٨٧) من الدستور وال يجوز لغيره 
ممارسة هذه الصالحية التي وردت 
ــني املتحدث  ــاة. وب ــراً للقض حص
ــدت أن  ــة وج ــمي، أن احملكم الرس
ــوع الطعن مخالفة  الفقرة موض
ألحكام الدستور في املادة املذكورة 
انفاً ألنها تنيط برؤساء الوحدات 
ــذه الصالحية  ــة ه االدارية ممارس
ــكام املادة  ــك مخالفته ألح وكذل

(١٥) من الدستور.

بغداد / البينة الجديدة 
ــاء، ان اقليم  ــس الثالث ــة، ام ــة النيابي ــة املالي ــدت اللجن أك
ــلم  ــى موازنة في ٢٠٢٠ ما لم يس ــن يحصل عل ــتان ل كردس
ــة، الفتة الى ان  ــا في املوازن ــوص عليه ــط املنص واردات النف
ــع االقليم وضمان  ــاكل املالية م البرملان عازم على حل املش
حصول بغداد على واردات النفط.وقالت عضو اللجنة النائبة 
ــيحدث داخل مجلس النواب  ــهام العقيلي ان ”اتفاقا س س
بشأن موازنة اقليم كردستان من اجل اتخاذ اجراءات وضمان 
ــتحقاقه املنصوص  ــم على اكثر من اس ــدم حصول االقلي ع
ــيبرم ينص  ــي املوازنة“. واضافت ان ”االتفاق الذي س عليه ف
على ان االقليم يجب ان يسلم مستحقات بغداد من النفط 
ــن املوازنة ومن غير املمكن  ــن اجل حصوله على حصته م م
ــع اعضاء البرملان  ــيناريو ٢٠١٩“. وبينت ان ”جمي ــاد س ان يع
ــني على عدم التصويت على موازنة ٢٠٢٠، في حال بقاء  عازم
ــكلة مع االكراد، حيث ان التصويت على املوازنة مرهون  املش

بتسليم كردستان ما بذمتها من ايرادات نفطية“.

بغداد / البينة الجديدة 
ــوزراء عادل عبد املهدي، امس الثالثاء، بانعقاد اجملالس الوزارية  ه رئيس ال  وجّ
ــكل دوري يومياً. وأوضح املكتب اإلعالمي لعبد املهدي أن التوجيه  كافة بش
ــور رئيس اجمللس واألعضاء كافة، ويتم حتديد  ــن أن يكون االنعقاد بحض تضم
ــكرتاريته. وأضاف  ــيق بينه وبني س ــدول األعمال من رئيس اجمللس بالتنس ج
البيان، أن هذا التوجيه يأتي الحقاً مبا أصدره مجلس الوزراء من حزم إصالحية 
قة للمواطنني املتظاهرين، وما تتطلبه  متتابعة ومتالحقة لتلبية املطالب احملُ
ــريعة لوضع كل ما  املرحلة احلالية املهمة من أخذ اإلجراءات العاجلة والس
ــاته التنفيذية من قرارات وحزم إصالحية  يصدر من مجلس الوزراء ومؤسس

موضع التنفيذ والتطبيق مبا يتناسب مع أهمية املرحلة احلالية.

بغداد / البينة الجديدة 
ــح عبد  ــف الفت ــب عن حتال ــد النائ أك
أن  ــاء،  الثالث ــس  ام ــي،  املياح ــر  األمي
اإلدارات التي زجت الطلبة بالتظاهرات 
ــاً، محمالً  ــبتها قانوني ــيتم محاس س
ــؤولية الكاملة عن  ــك اإلدارات املس تل
سالمة الطلبة. وقال املياحي، إن هناك 
ــوزراء املعنيني  ــاالت حصلت مع ال اتص

ــراءات الصارمة بحق  ــذوا اإلج كي يتخ
ــة األبرياء  ــوا بالطلب ــن زج ــدراء الذي امل
ــغال بتقدمي  ــي التظاهرات بدل االنش ف
التدريس اجلاد والصحيح لهم، مبيناً أن 
ــن ال يعرفون ما  ــة من صغار الس الطلب
هي التظاهرات وهناك هتافات بالبعض 
ــت بحجم حاجاتهم. منها التي ليس

ــاف املياحي، أن الذين زجوا الطلبة  وأض

بالتظاهرات سيتم محاسبتهم قانونياً 
ــى عاتقهم توجيه  ــد أخذ الوزراء عل وق
ــدراء، الفتاً  ــك امل ــة ألولئ ــات إداري عقوب
ــباب ورجال  ــى أن التظاهرات فيها ش إل
ــرون للمطالبة باحلقوق  ــون يتظاه بالغ
ــدون  ــا يري ــون م ــم يعرف ــروعة وه املش
ــا أن بينهم  ــارع كم ــا يحتاجه الش وم
ــة والتعليم  ــريحة التربي ــل ش ــن ميث م

ــع، أن زج الطلبة بهكذا  ــة. وتاب والطلب
ــة أو صحيحة وقد  إجراءات غير قانوني
ــة للمخاطر ينبغي  تعرض حياة الطلب
ــبتهم، كونه تعدياً على حقوق  محاس
ــة باملرحلة  ــان ألن الطالب خاص اإلنس
ــا يجري  ــورة م ــي خط ــة ال يع االبتدائي
ــارع، كما أن أولياء أمور  وما يوجد بالش
ــا يجري من إخراج  ــة ال يقبلون مب الطلب

ــائال  ــرات، متس ــي التظاه ــم ف إلبنائه
ــال تعرض الطالب للقتل أو اخلطف  بح
ــيتحمل  ــارع فمن س ــس بالش أو الده
إدارات  ــي  املياح ــل  وحم ــؤولية؟  املس
املدارس التي زجت الطلبة إلى الشارع 
املسؤولية الكاملة عن سالمة الطلبة 
ــذه الفوضى أو اخملاطرة بحياة  وإيقاف ه

الطلبة وسالمتهم ومستقبلهم.
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ــية،  ــة الروس ــم الرئاس امل .. أعرب املتحدث باس
ــكوف، أن موسكو تأمل في أن يكون  دميتري بيس
ــتورية «بداية جيدة  ــال اللجنة الدس انطالق أعم
ــية حقيقية في سوريا». وجاءت  ــوية سياس لتس
ــدء أعمال  ــوم من ب ــكوف قبل ي ــات بيس تصريح
ــتورية، املزمع انطالقها غدا حسب  اللجنة الدس
ــون  ــوريا غير بيدرس ما أعلن املبعوث األممي إلى س
ــال اللجنة  ــت بداية أعم ــؤال عما إذا كان ــف. وردا على س ــن جني م

ستسمح بتمثيل حقيقي للمعارضة في السلطة السورية.
ــابق  ــتخبارات القومية األمريكية الس ــر االس ــارن مدي مقارنــة .. ق
جيمس كالبر، بني عمليتي تصفية زعيمي «داعش» 
ــي أن  و»القاعدة». وقال كالبر، في حديث لقناة «س
ــي خوض النقاش حول  ــة، إنه يتردد ف أن» األمريكي
ــوأ الذي استهدفته الواليات  من هو اإلرهابي األس
املتحدة، لكنه أكد أن أسامة بن الدن، كان له تأثير 
أكبر بكثير، ألن «داعش» لم يكن مسؤوال عن قتل 

آالف األشخاص على األراضي األمريكية.

ــيخ صباح  ــر الكويت، الش ــر أمي اســتمرار .. اعتب
ــتمرار اخلالفات بني  ــد اجلابر الصباح، أن اس األحم
ــس التعاون اخلليجي لم يعد مقبوال،  أعضاء مجل
ــر  ــورات غي ــهد تط ــة تش ــى أن املنطق ــيرا إل مش
مسبوقة. وقال الشيخ الصباح، في كلمة ألقاها 
ــهد  امس الثالثاء في مجلس األمة الكويتي: «تش
ــبوقة  منطقتنا ظروفا مصيرية عصيبة غير مس
ــقيقة من  ونتابع بكل القلق واأللم ما يجري في عدد من الدول الش

مظاهر التصعيد وعدم االستقرار».
ــر على التوالي، يستمر احملتجون في  احتجاجات .. لليوم الثالث عش
ــية وشل احلركة في  لبنان بقطع الطرقات الرئيس
ــالد، رغم عمل القوى األمنية واجليش املتواصل  الب
ــاعات النهار. فقد شهد  على إعادة فتحها مع س
ــا للطرقات من  ــس الثالثاء، قطعا جزئي صباح ام
ــع مياه  ــت أدى جتم ــمال، في وق ــوب إلى الش اجلن
األمطار في الطرقات، السيما عند األتوستراد الذي 

يربط بيروت بالشمال إلى اختناق حركة املرور.

ــد ترامب  ــس األمريكي دونال ــال الرئي تســمية .. ق
ــره األوكراني فالدميير  ــرض حديثه عن نظي في مع
ــيا»، كما  ــه «الرئيس اجلديد لروس ــكي، إن زيلينس
نقل هذه الكلمات املوقع الرسمي للبيت األبيض.

ولفت الصحفي األمريكي دانييل ديل، االنتباه إلى 
ــى صفحته في «تويتر»،  هذا اخلطأ في تغريدة عل
ــي». قائال: «ترامب ينادي الرئيس األوكراني بالروس

وجاء هذا اخلطأ في معرض تعليق ترامب على نشر نسخة محادثته 
مع زيلينسكي، حيث قال إن حديثهما كان «ممتازا».

ــبب  ــعودية لهجوم بس هجــوم .. تعرضت هيئة األرصاد اجلوية الس
ــة ضربت  ــر املواطنني من عاصف ــي حتذي ــا ف تأخره
ــة بزخات من البرد  ــة حفر الباطن مصحوب منطق
ــت ٧ قتلى بني  ــني، وأوقع ــس االول االثن ــاء أم مس
السكان وخسائر مادية. وكشفت مديرية الدفاع 
ــفرت عن ١١  ــة أس ــرقية أن العاصف ــي بالش املدن
إصابة، و٧ وفيات، وإجالء ١٦ شخصا، وتلقي ١١٧٦ 

بالغا منها حاالت محاصرة عدد من األشخاص.

بغداد / البينة الجديدة 
ــؤون الطاقة وزير النفط ثامر عباس  أعلن نائب رئيس الوزراء لش
ــب اجناز مشروع مصفى كربالء الى نسبةً  الغضبان، ارتفاع نس
ــدد على عدم السماح ألي جهة بإيقاف سير  ٧٦ باملائة، فيما ش
العمل في هذا املصفى احليوي.وجاء في بيان صدر عن مكتبه، أن 
الغضبان استقبل، امس االول عددا من ممثلي تظاهرات العمالة 
ــيرا الى ان الغضبان اوعز بزيادة  الوطنية في مصفى كربالء، مش
اعداد العمالة الوطنية في جميع املشاريع النفطية، وشدد على 
أن هذا قرار الوزارة ال رجعة عنه. واكد نائب رئيس الوزراء لشؤون 
ــب  ــاس الغضبان على ارتفاع نس ــر النفط ثامر عب ــة وزي الطاق
ــروع مصفى كربالء وفق اخملطط لها، مشددا على عدم  اجناز مش
ــماح ألي جهة بإيقاف سير العمل في هذا املصفى احليوي  الس
ــررات. وأوضح أن  ــل فيه حتت أية ذرائع او مب ــر على العم او التأثي
ــتراتيجية  ــة احليوية واالس ــاريع الوطني ــى يعد من املش املصف
ــة في الصناعة النفطية الوطنية التي تغطي جزءا كبيراً  املهم
ــدم الصالح  ــتقات النفطية وتخ ــن املش ــة احمللية م ــن احلاج م
ــبة اعداد  العام. وقال الغضبان إن الوزارة حريصة على زيادة نس
ــاريع النفطية كافة وتوفير  ــغيل العمالة الوطنية في املش تش
ــركات  ــبة للعمل واإلنتاج .وثمن الوزير جهود الش البيئة املناس
الكورية والوطنية على حتقيق خطوات متقدمة في إجناز العمل 

في املشروع والتي جتاوزت نسبةً ٧٦ باملائة.

بغداد / البينة الجديدة 
ــم التيار الصدري  ــدر مطلع، امس الثالثاء، بوصول زعي أفاد مص
ــدى الصدر إلى النجف قادماً من إيران. وقال املصدر إن زعيم  مقت
ــدى الصدر وصل إلى النجف قادماً من إيران. التيار الصدري مقت

ــادل عبد املهدي  ــس الوزراء ع ــا، امس االول رئي ــدر دع وكان الص
ــن انتخابات مبكرة، مطالباً بأن  للحضور الى البرملان لالعالن ع
تكون االنتخابات املبكرة من دون مشاركة األحزاب احلالية اال من 
ارتضاه الشعب. ووجه عبد املهدي رسالة إلى الصدر، أكد فيها 
ــالن االنتخابات املبكرة ال  ــاب رئيس الوزراء إلى البرملان الع أن ذه
ــدف االنتخابات تغيير  ــي ليتحقق األمر، مضيفاً  إذا كان ه يكف
ــماحتكم  احلكومة فهناك طريق أكثر اختصاراً وهو أن يتفق س
ــتطيع  ــكيل حكومة جديدة، وعندها يس مع األخ العامري لتش
رئيس مجلس الوزراء تقدمي استقالته واستالم احلكومة اجلديدة 

مهامها خالل أيام إن لم نقل ساعات من حتقق هذا االتفاق.

بغداد / البينة الجديدة
ــاع عن  ــي الدف ــتها ف ــار سياس ــي اط ف
ــعب ومعرفة مصير  ــا الوطن والش قضاي

ــام املنهوب فإن «البينة اجلديدة»  املال الع
ــاء االعلى واالدعاء  ــب مجلس القض تطال
ــدار مذكرات  ــام بالتحرك الفوري الص الع

ــؤولني  قبض بحق عدد كبير من كبار املس
والوزراء احلرامية الذين سبق ان اقيلوا في 
وقت سابق طاملا ان جرمية نهب املال العام 

التسقط بالتقادم. و»البينة اجلديدة» التي 
ــتقاللية القضاء  ــم بشجاعة واس تتوس
ــون اجراءاته هو  ــع ألن تك ــي تتطل العراق

ــب مع  ــريعة لتتناس ــام س ــاء الع واالدع
غضب الشارع العراقي املطالب باسترداد 

احلقوق كاملة غير منقوصة.
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وكاالت / البينة الجديدة 
اعلن صندوق النقد الدولي ان إيران ستحتاج لسعر للنفط عند 
١٩٤٫٦ دوالر للبرميل لتحقيق التوازن في ميزانيتها العام املقبل.
وأضاف الصندوق في تقرير أنه من املتوقع أن تسجل إيران، عجزا 
ــة في العام  ــذا العام و٥٫١ في املئ ــبة ٤٫٥ في املئة ه ــا بنس مالي
ــتحتاج لسعر للنفط عند ١٩٤٫٦ دوالر  املقبل، مبينة ان إيران س
ــهدت  للبرميل لتحقيق التوازن في ميزانيتها العام املقبل. وش
ــاق نووي أبرمته  ــرادات النفط بعدما أدى اتف ــران ارتفاعا في إي إي
ــام للعقوبات التي  ــوى عاملية إلى إنهاء نظ ــي عام ٢٠١٥ مع ق ف
ــبب برنامجها النووي  ــت عليها قبل ذلك بثالثة أعوام بس فُرض
ــنطن  ــدل. لكن العقوبات اجلديدة التي فرضتها واش املثير للج
ــحاب من االتفاق  بعد قرار الرئيس األميركي دونالد ترامب االنس
ــام ٢٠١٨ هي أكثر العقوبات األميركية ضررا. وقال صندوق  في ع
ــران ٩٫٥ في  ــع أن ينكمش اقتصاد إي ــد الدولي إن من املتوق النق
ــتة في املئة في  ــبته س املئة هذا العام مقارنة مع انكماش نس
ــابق، لكن من املتوقع أن يظل منو الناجت احمللي اإلجمالي  تقدير س
ــتقرا العام املقبل. وعرقل تراجع العملة اإليرانية،  احلقيقي مس
بعد إعادة فرض العقوبات، التجارة اخلارجية إليران وعزز التضخم 
السنوي، الذي يتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ ٣٥٫٧ في املئة 

هذا العام و٣١ في املئة العام املقبل.

بغداد / البينة الجديدة 
ــوارد املائية جمال العادلي، امس الثالثاء، عن تعيني  اعلن وزير امل
وتثبيت ١١٠٠ من اخلريجني والعقود. وذكر بيان للوزارة أن ”الوزارة 
صادقت على تعيني ١١٠٠ موظف من املتعاقدين على املالك الدائم 
املستمرين في العمل مبركز الوزارة وتشكيالتها معتمدين على 
ــنوات اخلدمة واحلاجة لالختصاصات“. واضاف البيان  اساس س
انه مت املصادقة ايضا على ”تعيني عدد من اخلريجني األوائل على 
ــهادات العليا وكبار السن وذوي  اجلامعات العراقية وحملة الش
الشهداء واالحتياجات اخلاصة“.وجدد العادلي، بحسب البيان، 
ــي تثبيت جميع  ــى ان ”وزارة املوارد املائية ماضية ف ــد عل التأكي

املتعاقدين في الوزارة».
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بغداد / البينة الجديدة 
ــق الركن قيس احملمداوي، بتوقيف  أمر قائد عمليات بغداد الفري
ــة. وذكرت  ــمالي العاصم ــات ش ــدى الطالب ــن على إح املعتدي
القيادة، أن احملمداوي أمر بتوقيف املعتدين على احدى الطالبات 
في منطقة البنوك ويفتح حتقيق معهم. وأضافت أنه في الوقت 
الذي تدين به القيادة مثل هذه التصرفات غير املنضبطة، تؤكد 
ــة عالقتها الوثيقة والطيبة  ــا حريصة كل احلرص على إدام انه
مع ابناء شعبنا العظيم. وأشارت القيادة، إلى أن وفداً من قيادة 
عمليات بغداد زار ذوي الطالبة، لإلطمئنان على صحتها، وإبداء 

جميع أشكال املساعدة لهم.
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بغداد / البينة الجديدة
ــات  للجمعي ــام  الع ــاد  االحت ــس  رئي ــن  أعل
الفالحية التعاونية في العراق حيدر العصاد، 
ــام تلبية ملطالب  ــس الثالثاء االضراب الع ام
ــن االضراب  ــال العصاد نعل ــن. وق املتظاهري
ــة االحتادات احمللية  ــي عن الدوام في كاف املدن
ــة مطالب  ــات حلني تلبي ــة واجلمعي والفرعي
ــلميني بتوفير فرص العمل  املتظاهرين الس
والضمان الصحي والسكن والعيش بكرامة 
ــا،  ــرات. ودع ــة باخلي ــراق املليئ ــي ارض الع ف
ــني حلماية  ــن قوان ــة إلى العمل لس احلكوم
ــذ احلدودية ودعم  ــج احمللي وضبط املناف املنت
ــي  ــتوى املعاش ــاع الزراعي لرفع املس القط

ــاتني و  ــالح العراقي وايقاف جتريف البس للف
بيعها كأراضي سكينة وايقاف هدم الزراعة 
ــب  ــخصية. وطال ــح الش ــل املصال ــن اج م
العصاد، اجلهات املعنية بـ التحقيق الفوري 
ــات قمع  ــؤولني بعملي ــن املس ــف ع للكش
ــتخدام  املتظاهرين والتوقف الفوري عن اس
ــيل للدموع والتسريع في  القوة والغاز املس
ــهاد املتظاهرين ومعاقبة  التحقيق باستش
ــع حظر التجول، الذي  اجلناة. وأكد ضرورة رف
ــي العديد  ــفي املفروض ف ـــ التعس وصفه ب
ــر االحتجاجات  ــراق، إث ــق في الع ــن املناط م
ــاد وضعف  ــعبية على البطالة والفس الش

اخلدمات العامة في البالد.



وكاالت / البينة اجلديدة
ــة داعش، عن بقاء  ــف الدولي ملكافح اعلن التحال
ــب من احلكومة في  ــه في العراق بناء على طل قوات
بغداد.وقال املتحدث باسم التحالف مايلز كاغينز 
ــاءً على طلب  ــده باربيل بن ــي عق ــي مؤمتر صحف ف
ــا باملناطق  ــتبقى قواتن ــن احلكومة العراقية، س م

العراقية، وتقييمنا يؤشر استمرار خطر داعش.
 واضاف ان داعش لم ينته ومتواجد ببعض املناطق 
ــدور قوات  ــوريا.وتطرق كاغينيس ل ــراق وس في الع
ــمركة مبكافحة داعش، واكد ان دورها كبير  البيش
ــيتواصل  ــذا الصدد.وتابع ان التحالف الدولي س به

بدعم وتدريب القوات العراقية والبيشمركة.

بغداد / البينة اجلديدة 
املتظاهرين  مطالب  أن   ، الكناني  احمد  الفتح  حتالف  عن  النائب  أكد 
دستورية، الفتا الى أن احلكومة بحاجة الى وقت لتطبيق تلك املطالب.
وقال الكناني في حديث لـ برنامج املناورة الذي تبثه الفضائية السومرية 
مساء كل يوم، «اليوم البلد يعيش فوضى وكل الكتل السياسية تريد 
ان تنتهي هذه الفوضى، مؤكدا أن مطالب املتظاهرين دستورية».وأضاف 
الكناني، بدأت عملية التشكيك بقرارات مجلس النواب وذلك بسبب 
عدم الثقة بني املواطن والسياسي، مؤكد أن ذلك يستوجب وجود حزمة 
اصالحات سريعة وملموسة على ارض الواقع لكسب تلك الثقة مجددا.
وأشار النائب عن حتالف الفتح الى أن احلكومة بحاجة الى وقت لتطبيق 
مطالب املتظاهرين، منوها الى أن موضوع استقالة احلكومة من ضمن 

اخليارات املطروحة وال نستبعدها اذا نفدت احللول.

بغداد / البينة اجلديدة 
ــس الثالثاء، صرف  ــن مصرف الرافدين، ام أعل
ــب للموظفني  ــار روات ــون دين ــن ترلي ــر م أكث
ــال املكتب اإلعالمي  ــهر احلالي.وق خالل الش
ــرف أكثر من ترليون دينار  للمصرف ، إنه مت ص
ــب ملوظفي دوائر الدولة فضالً عن صرف  كروات
مستحقات مالية إلى أصحاب املنافذ.وأضاف 
ــتمر بدفع الرواتب الى  البيان، أن املصرف مس
ــتكون على مراحل عدة  بقية دوائر الدولة وس
ووفق جداول زمنية معتمدة سابقا وبالتعاون 

والتنسيق مع وزارات ومؤسسات الدولة.
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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

الناصرية / البينة اجلديدة 
ــس الثالثاء،  ــة ذي قار، ام ــفت محافظ كش
ــار مناطق االهوار الى  ــب اغم عن وصول نس
ــن  ــبوقة نتيجة حتس ــر مس ــتويات غي مس
االطالقات املائية، في وقت اكدت فيه منظمة 
ــراق“ وصول أصناف من الطيور  ”طبيعة الع
ــف البلدان األوروبية الى  املهاجرة من مختل
هذه املناطق.وقال مدير مركز انعاش االهوار 
ــد اهللا ، إن ”تصاريف  ــان عب ــة عدن باحملافظ
املياه غير املسبوقة لهذا العام اسهمت في 
ــن الوضع املائي بشكل جيد خصوصا  حتس
ــعة من االهوار قد غمرت  ــاحات واس ان مس
ــو االفضل مع  ــة مياهها نح ــرت نوعي وتغي
ــابقا“. ــت مختفية س ــات كان ــور نبات ظه
ــبة االغمار بلغت  ــاف عبد اهللا، أن ”نس وأض
ــة لالغمار،  ــاحات املؤهل ــة من املس ٨٥ باملئ
ار املؤهل لالغمار  ــاحة هور احلمّ اذ تبلغ مس
ــطى  ــع واالهوار الوس ــر مرب ــو مت ١٢٠٠ كيل
ــد حملافظات ذي قار  املؤهلة لالغمار التي متت
ــل ٢٢٣٥ كيلومترا  ــان تص ــرة وميس والبص
ــياق نفسه، لفت مسؤول  مربعا“.وفي الس
ــؤون  منظمة“ طبيعة العراق“ املهتمة بش
ــم االسدي الى ”وصول أصناف  االهوار جاس
ــف البلدان  ــور املهاجرة من مختل من الطي

ــق االهوار، اذ بدأت هجرة  األوروبية الى مناط
ــيبيريا، الدول  ــدول الباردة (س الطيور من ال
ــى العراق الذي  ــكندنافية وبريطانيا ال االس
ــبيا بالتنوع  ــة نس ــدول الغني ــن ال ــد م يع
ــال عن  ــور، فض ــا الطي ــي وخصوص االحيائ

ــي ادت الى ان  ــات الت ــن املقوم مجموعة م
ــالذا للعديد من انواع  ــون هذه البقعة م تك
ــع البالد على  ــور اخملتلفة واهمها موق الطي
ــيبريا  ــر من خط رئيس لهجرتها من س اكث

وغرب اوروبا“.
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تتمة ص١

نينوى / البينة اجلديدة 
ــق محافظ نينوى منصور املرعيد على القرار الذي اتخذه   عل
ــس احملافظات مؤكدا  ــي بحل مجال ــس النواب والقاض مجل
ــب االول لالداء احلكومي  ــي احملافظة هم املراق ان املواطنني ف
ــاهمة في  ــريع عجلة االعمار واملس مثمنا جهودهم في تس
ــات صحافية  ان  ــال املرعيد في تصريح ــتتباب االمن . وق اس
مجلس محافظة نينوى قدم اداء رقابيا وتشريعيا جيدا رغم 
حجم املعاناة التي اعترضت عمله وقلة االمكانيات املتاحة 
ــيما تلك االحداث التي شهدتها احملافظة في العام ٢٠١٤  س
ــار املرعيد الى ان القرار الذي اتخذه  وما تلتها من تبعات. واش
مجلس النواب بحل مجالس احملافظات ومنها مجلس نينوى 
ــراف واملراقبة ألعضاء البرملان لن يؤثر على  وإيكال مهام اإلش
اداء حكومة احملافظة في تنفيذ خططها التنموية وبرامجها 
ــع مواطني  ــات كونها تض ــار وتوفير اخلدم ــال االعم في مج
ــا وبأمكانهم  ــى أداء عمله ــا كمراقب اول عل ــوى جميع نين
ــيتم التعامل  ــول االداء احلكومي وس ــدمي مالحظاتهم ح تق
ــاعدة  ــن احملافظ دور مواطني نينوى مبس ــا بجدية . وثم معه
ــذ برامج االعمار واخلدمات اضافة الى  اجلهد احلكومي لتنفي
ــاهمة في استتباب االمن  تعاونهم مع القوات االمنية للمس

في عموم مدن احملافظة.

والتحريض والتخريب، معربا عن استغرابه الرسمي واملعلن من 
ــلطة التي اعلنت انها ساهمت بالقضاء على البغدادي  ان الس
ــني واخملربني وكأنها تعيد  ــتطيع التصرف ازاء هؤالء املندس التس
ــاء اذا ابدوا اي  ــا تلصق االتهامات باالبري ــام نظام صدام عندم اي

مالحظةٍ على حكمه . 
ــا أكد زعيم ائتالف الوطنية اياد عالوي، امس الثالثاء، أن قرار  كم
قيادة عمليات بغداد بشان الطلبة مثير لالستغراب. وقال عالوي 
ــابه تويتر، إن قرار قيادة عمليات بغداد مبنع  في تغريدة على حس
ــاؤل  ــتغراب ويدعو للتس ــي املظاهرات مثير لالس ــة ف زج الطلب
ــد  ــا هو دور وزارة التربية؟، وهل اصبحت قيادة العمليات املرش م

ــالمة  واملوجه للطالب أم انها فقدت القدرة على حفظ امن وس
املواطن.

من جانبه أكد رئيس تيار احلكمة الوطني، السيد عمار احلكيم، 
ــتجابة احلكومة ملطالب املتظاهرين املشروعة.  على أهمية إس
ــتقبل مبكتبه  ــيد عمار احلكيم اس ــان ملكتبه ، ان الس ــر بي وذك
ــفير االيراني في بغداد وبحثا  العالقات الثنائية بني العراق  الس

وايران وتطور امللفات السياسية في العراق واملنطقة.
ــس الثالثاء، إلى  ــان، ام ــن جانبها دعت مفوضية حقوق اإلنس م
ــرات، مطالبة جميع  ــتخدام القوة املفرطة في التظاه عدم اس
األطراف باستخدام أقصى درجات ضبط النفس واالحتكام إلى 

ــلمية التظاهرات. وقالت املفوضية  لغة العقل واحلفاظ على س
ــتخدام كل أنواع القوة املفرطة وتطبيق  إنها تدعو إلى عدم اس
ــتباك االمن، كما تدين قيام بعض املنفلتني بتغيير  معايير االش

مسار التظاهرات السلمية.
ــاء، طلباً إلى  ــاً، امس الثالث م ١٦٠ نائب ــدّ ــي التطورات ايضاً ق وف
ــس النواب. وقال النائب عن  ــة البرملان لتقليل أعضاء مجل رئاس
ــائرون بدر الزيادي إنه مت تسليم طلب الى رئاسة البرملان  كتلة س
موقعاً من أكثر من ١٦٠ نائباً إلى رئاسة البرملان. وأضاف الزيادي، 
ــتورية تتضمن  ــب يتضمن مقترح تعديل على مادة دس أن الطل
ــف مواطن عضو بالبرملان، بدل  ــبة متثيل كل ١٠٠ ال ان يكون نس

ــيتم حتويل الطلب الى جلنة  الـ ٢٠٠ الف مواطن. وأوضح، أنه س
ــالت املعدة.  ــا ضمن التعدي ــتورية لتضمينه ــالت الدس التعدي
ــة  ــواب رفعت، امس الثالثاء، اجللس ــة مجلس الن يذكر أن رئاس
الـ١٠، وعقد البرملان بعد ذلك، جلسته الـ١١ برئاسة احللبوسي 
ــهدت اجللسة التصويت على استضافة  وحضور ١٨٥ نائباً، وش

رئيس الوزراء عادل عبد املهدي.
ــاحة احلبوبي  ــددت التظاهرات امس في س ــد آخر جت على صعي
وسط مدينة الناصرية. حيث إن آالف الطلبة توافدوا إلى ساحة 

احلبوبي في مدينة الناصرية لليوم الثاني على التوالي.
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بغداد / البينة اجلديدة
للحزب  املركزية  اللجنة  سكرتير  اكد 
فهمي،  رائد  املستقيل  النائب  الشيوعي 
امس الثالثاء، انتهاء حتالف حزبه مع حتالف 
األمني  هيفاء  والنائبة  تقدميه  بعد  سائرون 
الوضع  ان  مبينا  البرملان،  من  استقالتهما 
احلالي ال ميكن اصالحه اال باستقالة او اقالة 

احلكومة.وقال فهمي ان ”ما ربطنا بتحالف 
انتخابي ومن ثم نيابي  سائرون هو مشروع 
وبعد استقالة نواب احلزب الشيوعي  نحن 

خارج البرملان“.
ما  للحزب  السياسي  ”املشروع  ان  واضاف 
والتعاون  القضايا  جميع  بدعم  قائما  زال 
ان  مبينا  وجمهوره“،  الصدري  التيار  مع 

”استقالة نواب احلزب الشيوعي من البرملان 
جاءت على خلفية اميانهم بعدم قدرة البرملان 

على حتقيق اي مطالب للمتظاهرين“.
الضغط  ”استيعاب  ان  فهمي  واوضح 
ان يكون عبر  والتظاهرات ال ميكن  الشعبي 
خطوات  الى  بحاجة  بل  مؤقتة  اصالحات 
والعمل  احلكومة  استقالة  مثل  مهمة 

على اصالح النظام االجتماعي واالقتصادي 
بتوقيت زمني خالل اشهر“.

وكان السياسي جاسم احللفي قد قال في 
تصريح متلفز ان هناك البعض من الساسة 
الوقت  في  لكنه  احلكومة  يعارض  من 
ليجوه»  جوه  «من  باملناصب  يتمسك  ذاته 

بحسب تعبيره.
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بيروت / البينة اجلديدة
امس  احلريري  سعد  اللبناني  الوزراء  رئيس  اعلن 
اللبنانية «شلع قلع» استجابة  استقالة احلكومة 

ملطالب املتظاهرين.
وقال احلريري في كلمة مقتضبة ومعبرة وشجاعة 
االزمة  ملواجهة  كبيرة  صدمة  نعمل  ان  البد  اننا 
وعليه فأنني طالع الى قصر بعبدا لتقدمي استقالة 
والى  عون  ميشل  اللبناني  الرئيس  الى  احلكومة 
الشعب اللبناني في كل املناطق جتاوباً مع ارادة كثير 
وطالبوا  الساحات  على  نزلوا  الذين  اللبنانيني  من 

بالتغيير.
حتمي  امان  شبكة  تأمني  «ضرورة  احلريري  واضاف 

لكل  ندائي  فأن  التاريخية  اللحظة  هذه  في  البلد 
لبنان  لبنان وسالمة  ادعو مصلحة  انني  اللبنانيني 
االقتصادي  التدهور  ومنع  االهلي  السلم  وحماية 
احلياة  في  الشركاء  كل  والى  آخر  شيء  أي  على 
كيف  هي  اليوم  مسؤوليتنا  بأن  اقول  السياسية 
نبني لبنان ومننع وصول أي حريق له وان مسؤوليتنا 
الزم  ما  جدية  فرصة  في  باالقتصاد  ننهض  كيف 
استقالتي   في تصرف فخامة  اضع  وانني  تضيع.. 
الرئيس وكل اللبنانيني وان املناصب تروح وتأتي وان 
املهم كرامة وسالمة البلد وانا كمان اقول مافي حدا 
لبنان  لبنان.. اهللا يحمي  بلده.. اهللا يحمي  اكبر من 

عشتم وعاش لبنان.
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في اولى ساعاته.. العراقيون يكسرون قيود حظر التجوال ببغداد بـ“الهورنات“ واالناشيد الوطنية

بغداد / البينة اجلديدة
أعلن مكتب رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، 
عن  بالدفاع  األخير  تورط  تثبت  جهة  ألي  حتديه 
أن  مؤكد  مختلس،  حلماية  التدخل  او  فاسد 
وخدمة  القانون  لسيادة  دوما  منحاز  العبادي 
وليس  واملواطن  الوطن  على  حفاظا  الشعب 

طمعا بالسلطة.
مجلس  لتصريح  اسفنا  نعلن  املكتب  وقال 
القضاء االعلى، والذي جاء ردا على دعوة العبادي 
حقه  هو  والذي  القضاء  استقالل  على  باحلفاظ 

الدستوري.
االبيض معروف  العبادي  أن سجل  واكد املكتب، 
للجميع واولهم القضاء، وهو طالب ويطالب دوما 
املفسدين،  ومحاسبة  والنزاهة  القانون  بسيادة 
مريبة  لصالح قضية  تدخل  ان  يوما  يحدث  ولم 

بل العكس فقد استدعت حكومته خبرات دولية 
ملساعدته  العراقي  القضاء  بخدمة  وضعتها 
القضاء  امام  ووضعت  الفساد،  مبكافحة 
العشرات من ملفات الفساد مبا فيها ملف تزوير 
انتخابات ٢٠١٨ حرصا منها على سالمة بناءات 

الدولة.
تورط  تثبت  ان  كانت  جهة  اي  نتحدى  واوضح، 
حلماية  التدخل  او  فاسد  عن  بالدفاع  العبادي 
سكت  فلماذا  ت  صحّ إن  متسائال  مختلس، 
القضاء وقتها ليفصح بها االن في هذه الظروف 
بالذات!! وما دخل القضاء مبنع اي شخص من ان 
يكون او ال يكون رئيسا للوزراء؟ اليس الناخب هو 
مبدا  يعتمد  ان  به  يفترض  نظام  في  يختار  من 
للقضاء  يجوز  وكيف  السلطات؟!  بني  الفصل 
باالفتراضات  حكما  ويصدر  بالنيات  يطعن  ان 

في بيان حول قضية لم يبحثها؟ وكيف يتدخل 
القضاء في جدل سياسي واتهامات من دون دليل؟ 
وما دليله ان العبادي دافع عن فاسدين (وهو لم 
يفعل مطلقا) وحتى ان فرضنا حصل فهل يجوز 
بانه شريك  يدافع عن متهم  الذي  اتهام احملامي 
في الفساد! أليس في كل ذلك مخالفة صريحة 
الدستور  من   ٨٧ للمادة  ومخالفة  املوقع  لنزاهة 

التي تؤكد استقاللية القضاء.
العبادي منحاز  بانّ  ان نطمئن اجلميع  نود  وتابع، 
دوما الى سيادة القانون وخدمة الشعب حفاظا 
بالسلطة،  طمعا  وليس  واملواطن  الوطن  على 
احلقائق  لتبيان  علنية  ملناظرات  مستعد  وهو 
ليكون الشعب هو احلكم على الرجال واملواقف 

والسياسات.
على  رد،  قد  األعلى  القضاء  مجلس  وكان 

حيدر  السابق  الوزراء  مجلس  رئيس  تصريحات 
يزال  وال  كان  القضاء  ان  أكد  وفيما  العبادي، 
بالقول  العبادي  خاطب  مستقالً،  وسيبقى 
دفاعك عن وزرائك السابقني بسبب استقدامهم 
كنت  بانك  الشكوك  يؤكد  الفساد  جرائم  عن 

شريك لهم في جرائمهم.

ÂüaÏΩaÎ@ÂüÏ€a@Û‹«@b√b–y@k»í€a@ÚflÜÅÎ@ÊÏ„b‘€a@ÒÖbÓé€@bflÎÖ@ãbz‰fl@Öbj»€a@Z@Èjnÿfl

بغداد / البينة اجلديدة
 أصدر مجلس الوزراء قرارا بتعيني 
هيئة جديدة ألمناء شبكة االعالم 
والية  مدة  انتهاء  بعد  العراقي 
احملددة  األمناء  مجلس  أعضاء 
 ٢٦ رقم  الشبكة  قانون  مبوجب 

لسنة ٢٠١٥.
جمللس  العامة  لالمانة  بيان  وذكر 
أصدر  الوزراء  مجلس   “ ان  الوزراء 
ألمناء  جديدة  هيئة  بتعيني  قرارا 
شبكة االعالم العراقي بعد انتهاء 
األمناء  مجلس  أعضاء  والية  مدة 
احملددة مبوجب قانون الشبكة رقم 

٢٦ لسنة ٢٠١٥ .
واضاف البيان ان ”القرار نص على 
توصية الى مجلس النواب بتعيني 
جاسم  احلكيم  عبد  من  كل 
القيسي،  ومحمد سالم  شمخي، 
هادي  وعالء  ونان،  محمد  وجعفر 
ساوا،  هرمز  عويش  ومارلني  عبود، 
شبكة  أمناء  مبجلس  اعضاءً 

االعالم العراقي“.
فان  القرار  ”وفق  انه  الى  واشار 
الذوات املذكورين يكلفون مبهمات 
البت  الشبكة حلني  أمناء  مجلس 

مبسألة تعيينهم وفقا للقانون“.
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ــد أخرى  ــات مرة بع ــدد االحتجاج جت
ــتمرة  ــد أن مظالم احملتجني مس يؤك
ــب  تعاق ــم  ورغ ــذور.  اجل ــة  وعميق
ــي  ــات، فإن النظام السياس احلكوم
احلالي لن يستطيع إجراء إصالحات.

ــا  ــات متوقعً ــدالع االحتجاج كان ان
ــا ذكرنا  ــف وكم ــل الصي ــوال فص ط
ــو اجلامعات في  ا، خرج خريج ــلفً س
مظاهرات قمعتها شرطة مكافحة 
الشغب، وأدت سلسلة من اخلطوات 
ــة إلى تأجيج  التي اتخذتها احلكوم
األول  ــل  جع ــا  مم ــا،  ضده ــاعر  املش
ــبة  ــة مناس ــرين االول حلظ ــن تش م
ــال بالذكرى  ــع االحتف ــاج م لالحتج
ــب حكومة  ــنوية األولى لتنصي الس
ــد املهدي. ــادل عب ــوزراء ع ــس ال رئي

ــه ببرنامج  ــد املهدي منصب تولى عب
مختار بدقة مدته عام واحد لإلصالح 
ــي،  واألمن ــي  واالجتماع ــادي  االقتص
العاطلني  ــباب  للش ــبة  بالنس لكن 
اخملتلفة،  ــة  العراقي ــات  احملافظ ــي  ف
ــوى القليل.  ــق البرنامج س لم يحق

 ٪٢٢٫٥ ــإن  ف ــي،  الدول ــك  للبن ــا  وفقً
ــون  يعيش العراقيني  ــكان  الس ــن  م
ــبة  ــط الفقر.كما تبلغ نس ــت خ حت
ــي  العراق ــباب  الش ــن  م ــني  العاطل
ــباب  اخلُمس ويتخرج اآلالف من الش
ــام دون أي أمل  ــات كل ع ــن اجلامع م
ــا أن اخلدمات  ــاد وظيفة، كم في إيج
ــات الصحة،  ــي قطاع ــة ف احلكومي
ــيئة  ــة، واملياه س ــم، والزراع والتعلي
الفساد واحملسوبية  للغاية. يتسبب 
ــي حرمان  ــب العامة، ف ــع املناص وبي
ــن احتماالت  ــني م ــني العادي العراقي
حتقيق حياة أفضل.أن اجلولة األخيرة 
ــاحة  ــن املظاهرات انطلقت في س م
ل نصب احلرية  ــر ببغداد، معقِ التحري
ــذي يعود  ــراق، وال ــي الع ــهير ف الش
ــم تكن  ــتينيات. ول ــل الس ــى أوائ إل
املظاهرات مركزية؛ حيث اندلعت في 

ــداد ومحافظات  املناطق االخرى ببغ
ذي قار، وميسان، والديوانية، وواسط، 
ذات غالبية  ــات  ــا محافظ وجميعه
ــر  غي ــات  االحتجاج ــيعية.كانت  ش
ــى املضي  ــن عازمة عل ــة، لك منظم
ا، وقد بدت عفوية دون وجود هيئة  قدمً
ــزة، أو جماعة مدنية، أو  تنظيمية ممي
ــي يوجهها. عالوة على  كيان سياس
ــة بيانًا،  ــدم أي مجموع ــك، لم تق ذل
ــرات. في بداية  ــن تبني املظاه أو تعل
ــرون باخلدمات  ــب املتظاه ــر طال األم
والوظائف، لكن مع مواجهتهم أعمال 
ــت مطالبهم  ــع أكثر قوة، أصبح قم
ــددوا  ــر؛ إذ ن ــكل أكب ــية بش سياس
بالفساد، وطالبوا نظام «احملاصصة»، 
ودعوا إلى إجراء مراجعة على النظام 
ــأ بعض احملتجني  ــي. كما جل االنتخاب
ــتخدام هتاف تقليدي يعود إلى  الس
ــع العربي عام ٢٠١١،  انتفاضات الربي
وهو «الشعب يريد إسقاط النظام».

ــابقة،  على عكس االحتجاجات الس
ــوة  بق ــات  االحتجاج ــك  تل ــت  قوبل

البداية استخدمت  متصاعدة، ففي 
ــة خراطيم املياه  قوات األمن العراقي
ــي اليوم  ــيل للدموع. ف ــاز املس والغ
ــنت «حرب  ــي لالحتجاجات، شُ الثان
ظل» متعمدة ومنظمة ضد احملتجني.

ــون  مجهول ــون  ملثم ــتخدم  واس
ــا أطلق القناصة  الذخيرة احلية، كم
ــطح املنازل النار  املتمركزون على أس
ــباب  ــى املتظاهرين، واحتُجز الش عل
ــجن اآلالف منهم. كما  ــوا؛ وس رب وضُ
شهدت االحتجاجات اقتحام مكاتب 

ــف  والصح ــة  التلفزيوني ــات  احملط
ونهبها، وجرى حتذير املراسلني بالتزام 
ــت احلكومة خدمات  الصمت. وقطع
ــي نهاية املطاف  اإلنترنت، وأعلنت ف
ــائل التواصل  ــول.أن وس ــر التج حظ
االجتماعي ضجت بعشرات املقاطع 
ــا  ــي التقطه ــعة الت ــورة البش املص
ــرون،  ــان آخ ــهود عي ــاركون وش مش

ــباب القتلى واجلرحى. في  تصور الش
ــرين اجلاري، أعلنت  السادس من تش
 ١٠٤ ــهاد  استش ــة  الداخلي وزارة 
ــر بأعداد  ــخاص – رغم ورود تقاري أش
تفوق ذلك– فضالً عن إصابة أكثر من 
ــخص وآالف املعتقلني.كان  ٦ آالف ش
ــن وغير  ــن صغار الس ــرون م املتظاه
ــعبي  ــم الش ــلحني، وكان الدع مس
ــع  وواس ــا  صاخبً ــات  لالحتجاج
ــاك اتهامات  ــاق، لكن كانت هن النط
ــع القوى األجنبية.كان رد  بالتواطؤ م

ــا. في األول  ــة بطيئًا ومتباينً احلكوم
ــس الوزراء  ــرين االول، أقر رئي ــن تش م
ــي أول تصريح علني  ــدي، ف عبد امله
ــعب في االحتجاج، لكنه  بحق الش
ــن بتدمير املمتلكات  اتهم املتظاهري
والهجمات املتعمدة على قوات األمن، 
ــي  ــتقرار ف ــالم واالس ــض الس وتقوي
ــرين االول اجلاري، ومع  البالد في ٣ تش
ــاد رئيس  ارتفاع حصيلة القتلى، أش
ــز باإلجنازات  ــوزراء في خطاب متلف ال
ــه، واعترف  ــا حكومت ــي حققته الت
بالتحديات لكنه أدان انعدام القانون، 
ــدد على احلاجة إلى احلفاظ على  وش
األمن وحماية املمتلكات. ومرة أخرى، 
ــني كانوا  ــض احملتج ــن أن بع ــذر م ح
ــرة، وأن العراق  ــدة مدمِ ــون ألجن يروج
ــني الدولة والالدولة». يواجه «خيارًا ب
ــدد القتلى،  ــتمر العنف وتزايد ع اس
ــرين االول ،  وفي خطاب ثان في ٩ تش
ــر تصاحلًا لكنه  كان عبد املهدي أكث
ــالً إنه حظر  ــا، قائ ــزال متناقضً ــا ي م
ــن قبل  ــوة املميتة م ــتخدام الق اس
قوات األمن، لكنه اعترف بأن العنف 

تسبب في خسائر في األرواح.
ــددًا، زعم  ــاب مج ــالل ذلك اخلط وخ
ــار البالد كان  ــوزراء بأن اختي رئيس ال
ــة، وأدان  ــتقرة أو ال دول ــا دولة مس إم
ــدام القانون. ومع عدم  الفوضى وانع
ــتخدام احملتجني  وجود دليل على اس
ــوزراء  ــح رئيس ال ــم يوض ــف، ل للعن
ــؤولة عن الهجمات على  اجلهة املس
بإجراء  واملمتلكات.ووعد  املتظاهرين 
حتقيقات وتعويض عائالت الضحايا، 
ــبة مرتكبي الهجمات، كما  ومحاس
ــاد وإجراء  أعلن آليات ملكافحة الفس
ــية.  وسياس ــة  اقتصادي ــات  إصالح
ــرات أصبحت  ــن الواضح أن املظاه م
ــم يظهر ذلك  ا.ول ا أمنيًّ ــدً ــل تهدي متث
ــا كان عليه في مؤمتر  بوضوح أكثر مم
ــن  األم ــار  مستش ــده  عق ــي  صحف
ــي، فالح الفياض في  القومي العراق
ــرين االول  اجلاري، اقر بشرعية  ٧ تش
ــر الفياض أن  مطالب احملتجني.واعتب
ــم عن تلك  ــادة والتنظي ــاب القي غي
ــى  عل ــرًا  مؤش ــد  يُع ــات  االحتجاج
الرئيس  ــى  وألق اخلطيرة.  ــا  طبيعته
ــاءً في اليوم  ــح خطابًا بن برهم صال
ــة  واقعي ــات  اقتراح ــدم  ق إذ  ــه،  ذات
ــم ذلك أكد  ا. لكنه رغ ــي قدمً للمض
ــس صالح مجددًا أن قوات األمن  الرئي
ــتخدام القوة  ــر باس ــقَ أوام ــم تتل ل
ــن التصريح  ــة، لكنه امتنع ع املميت
ــؤول عن استخدام القوة  بهوية املس
ــد احملتجني.بحلول الثامن  املميتة ض
من تشرين االول، هدأت االحتجاجات 
ــتعدادات إلحياء ذكرى  في إطار االس

ــهاد  األربعينية – إحياء ذكرى استش
اإلمام احلسني– ولكنها كانت هدنة، 
ــالم. طوال األسبوع األول  ال إعالن س

ــع  اجتم االول،  ــرين  تش ــهر  ش ــن  م
مجلس الوزراء لتحديد استراتيجية 
ــا كبيرًا  ــوزراء برنامجً ــدم رئيس ال وق
ــه املتلفز في  ــي خطاب ــر واقعي ف غي

ــده  ــى وع ــهر.باإلضافة إل ــن الش ٩ م
ــر  ــلوك غي ــي الس ــق ف ــراء حتقي بإج
ــوات األمن، قدم  ــي من قبل ق القانون
ــوزراء أمواالً غير موجودة حلل  رئيس ال
ــالل تعهده  ــك من خ ــكلة، وذل املش

ــني والدعم  ــف للعاطل ــدمي وظائ بتق
ــرة والعاطلني،  ــر الفقي ــي لألس املال
ــرص العمل في القطاع  واملزيد من ف
لرواد  ــروض  والق ــني،  للخريج ــام  الع
ــذه االلتزامات  ــباب.إن ه األعمال الش
ــبة لبلد يعاني  املالية مرهقة بالنس
بالفعل من عجز في امليزانية يتجاوز 
٢٣ مليار دوالر، مع تخصيص ٥٢ مليار 
دوالر لرواتب القطاع العام املتضخم.
ــع اتخاذها من قبل  ما اخلطوة املتوق
ــديد  احملتجني واحلكومة؟ في بيان ش
ــرين االول، أدان  ــي ١١ تش ــة ف اللهج
املرجع األعلى في العراق آية اهللا علي 
السيستاني بشدة استخدام القوة 
ــا حدث  ــن، ووصف م ــد املتظاهري ض
ــوة  ــاهد فظيعة تنم عن قس بـ«مش
ــاوزت كل  ــت التصور وجت ــة فاق بالغ
ــة وجماعات  ــن قبل قناص احلدود» م
ــلحة خارجة عن القانون.وألقى  مس
مباشرة  ــؤولية  باملس ــتاني  السيس
ــى احلكومة، ودعاها إلجراء حتقيق  عل
جاد في غضون أسبوعني والسيطرة 
ــلحة، ومالحقة  ــوات املس ــى الق عل
ــون  ــددون ويطلق ــن «يه ــك الذي أولئ
ــون ويفلتون  ــون ويقتل ــار ويخطف الن
ــوزراء  ــس ال ــع رئي ــا دف دون عقاب».مم
ــق تضم  ــكيل جلنة حتقي ــرد بتش لل
ــزة أمنية. مما مينح  ــاء أجه وزراء ورؤس
ــع  ــاورة. وم ــاحة للمن ــة مس احلكوم
ــل في  ذلك، فإن وعود احلكومة تفش
ــج املرجوة كما يصعب  حتقيق النتائ
ــون إصالحات  ــاء بها.يريد احملتج الوف
اقتصادية وسياسية تضمن العدالة 
ــرص االقتصادية،  ــة، والف االجتماعي
ــدين،  ــؤولني الفاس ــة املس ومحاكم
ــي. في مقابل ذلك،  والتمثيل احلقيق
ــد املهدي عالجات  تقدم حكومة عب
ــق.  للتحقي ــة  ــر قابل ــطحية غي س
ــة التحقيق احلكومية  وتعرضت جلن
ــى  إل ــا  افتقاره ــبب  بس ــوم  للهج
املصداقية، ويُنظر إلى أنها تشكلت 
كوسيلة ملنع املساءلة احلقيقية.أنه 
ــبوعني املقبلني، إذا لم  في خالل األس
ــتجب احلكومة بفعالية ملطالب  تس
ــن قتلوا  ــب الذي ــن وحتاس املتظاهري
ــل أن يزداد  ــن احملتم ــن، فم املتظاهري
ــيد السيستاني  ــدد موقف الس تش
ــتد  وتأييده للمتظاهرين، كما ستش
ــا يؤدي إلى  ــرات، األمر الذي رمب املظاه
ــال حدث  ــي ح ــف أكبر.ف ــال عن أعم
ــاء حكومة عبد  ــيكون بق ذلك، فس
ــي خطر، ورمبا معها النظام  املهدي ف
ــه، مما يؤدي  ــي العراقي برمت السياس
ــتقرار ال ميكن  ــالد إلى زعزعة اس بالب
ــبب  بس ــتتفاقم  س ــا،  به ــؤ  التنب
التهديد الذي يفرضه تنظيم داعش. 
ــراق كل ما  ــوزراء والع ــس ال ــدى رئي ل
ميكن كسبه من خالل جتنب املصالح 
ــرأة  بج ــتجابة  واالس ــخصية  الش
ــيد  ــب احملتجني والس ــرعة ملطال وس

السيستاني في النجف.
* السفرية السابقة للعراق

 لدى واشنطن

تبلغ نسبة العاطلني 
من الشباب العراقي 
الخمس ويتخرج 
اآلالف من الشباب من 
الجامعات كل عام دون 
أي أمل َّـ إيجاد وظيفة

وعد عبد اِّـهدي بإجراء تحقيقات وتعويض عائالت الضحايا ومحاسبة مرتكبي 
الهجمات كما أعلن آليات ِّـكافحة الفساد وإجراء إصالحات اقتصادية وسياسية

صالح

عبد اِّـهدي

الحلبوسي

هل تسقط احتجاجات العراق النظام السياسي

االندالع املفاجئ 
لالحتجاجات، في األول 
من (تشرين أول) اجلاري، 
كان جزءًا من منط شهده 
العراق خالل األعوام 
األخيرة،  أن فهم ذلك 
السياق وكذا املظالم 
التي تدفع املتظاهرين 
يساعد في شرح 
االضطرابات األخيرة.
منذ  (حزيران) وحتى 
(أيلول) ٢٠١٨، خرج 
آالف املتظاهرين إلى 
شوارع مدينة البصرة 
مطالبني بتوفير الوظائف 
واخلدمات األساسية 
ووضع حد للفساد.
وخالل تلك االحتجاجات، 
أحرق املتظاهرون مكاتب 
األحزاب السياسية 
وقوبلت مطالب احملتجني 
بالقوة املفرطة من جانب 
تِل في  احلكومة، وقُ
احتجاجات البصرة ٢٠ 
ا.قبل عام ٢٠١٨،  شخصً
كانت هناك احتجاجات 
بصورة متقطعة بداية 
من العام ٢٠١١ وحتى 
٢٠١٧، وفي شهري يونيو 
ويوليو (متوز) من العام 
م خريجو  احلالي، نظّ
اجلامعات احتجاجات 
استمرت طيلة أسبوع 
بسبب البطالة، وحاصروا 
الوزارات في العاصمة 
بغداد واملكاتب احلكومية 
في احملافظات، وجرى 
تفريقهم بالقوة في كثير 
من األحيان.

* رند الرحيم

ــموخ بغداد  ــة العالم وموئل العزة والش    عاصم
ــا عاصمة  ــق صوته ــا وخن ــر قتله ــاول الكثي ح
ــى عصية على الغزاة  الدنيا ومفخرة العالم تبق
الطامعني اصوات اهلها اجتاحت الكون بصدقه 
هذا هو العراق الذي طرز مفهوم التاريخ واحلضارة 
ــق واحلقيقة  ــف اجلميع حول احل ــانية الت واالنس
ــن كل االلوان واالطياف أدمعت  فجاءت اجلموع م
ــي هزت اجلميع  ــوب تلك الصور الت ــون والقل العي
ــرات ؟ من هو  ــل مت االلتفاف على التظاه ولكن ه
ــروعة ؟  ــؤول ؟ هل تتحقق كل املطالب املش املس
اشك في هذا كله . العراق شعب حي يريد اخلالص 

عالم  في  والولوج 
ــع  ــة من اوس احلري
خرج  ولهذا  ابوابه 
بفئاته كلها واخال 
ــال  االطف ــى  حت
ببكائهم  ــع  الرض
ــتقبال  يريدون مس
افضل من بصمات 
قلناها  احملاصصة 
ــا من  ــرارا وحذرن م
ــر احلر ان  هذا املنب
غضبة الفقراء من 
ستقلب  الشعب 
كل املوازين ويجب 

ــرات اخلارجية ولكن لم  ــديد جتاه املؤام احلذر الش
ــد التف حول  ــعب قائ ــمع النداء اي احد . ش يس
ــرج بابهى حلة  ــده وخ ــه ومج ــه وتاريخ عنفوان
املتظاهرون شكلوا فرقا للتفتيش حتى ال يدخل 
ــمعة العراق الذي اجنبهم  احد ما ويسيء الى س
ــغلوا  ــا وفخرنا مألوا الدنيا وش ــم زهونا وعزن فه
الناس كأجدادهم فمن يريد ان يتحقق من التاريخ 
ــكل املغرضني .  ــاخصة ل ــة حية وش ــذه عين فه
عاش العراق احلر بشيبه وشبابه ونسائه اللواتي 
ــاركن بكل عاطفتهن ومشاعرهن ومواقفهن  ش
ــقاء واالزواج واالخوة  ــع االش ــة خرجن م البطولي

فهم صوت العراق الهادر الى احلرية.

واثق الجلبي

جبهة قلم

waljalaby@yahoo.com سكرتري التحرير

قلناها مرارا وحذرنا من هذا 
اِّـنرب الحر ان غضبة الفقراء 
من الشعب ستقلب كل 
اِّـوازين ويجب الحذر الشديد 
تجاه اِّـؤامرات الخارجية 
ولكن لم يسمع النداء اي احد

@ÖaÜ��������������������Ã��i
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بغداد / البينة اجلديدة
الكهرباء  وزير  السيد  وحضور  برعاية 
الدكتور لؤي اخلطيب, وباشراف السيد 
مستشار رئيس الوزراء لشؤون الطاقة 
وتنفيذاً  هنني,  احلسني  عبد  املهندس 
في   (٢٠٢٢  -٢٠١٨) احلكومي  للمنهاج 
نظمت  املتجددة,  الطاقة  انتاج  دعم 
التخطيط  دائرة  الكهرباء  وزارة  في 
عنوان  حتت  عمل  ورشة  والدراسات 
الطبيعية  للموارد  االمثل  (االستثمار 
في انتاج الطاقة الكهربائية) واخلاصة 
الشمسية  الطاقة  منظومات  بنصب 

في مقرات دوائر الدولة, يوم امس االول 
االثنني ٢٠١٩/١٠/٢٨ على قاعة املؤمترات 
في مقر الوزارة.وحتدث السيد الوزير في 
كلمة مختصرة على وضع االطر العامة 
الكلف  لتقليل  اخلطة  معالم  ورسم 
الطاقات  باستخدام  الكفاءة  ورفع 
الالزمة  القوانني  املتجددة بشرط وضع 
وجذب  الطاقة  قطاع  توسع  لتسهيل 
االستثمارات, فضالً عن تدوير النفايات 
القطاع  وتطوير  العمل  فرص  وتوفير 
للقطاع  اخلاص وجعله قطاع منافس 
السيد مستشار  احلكومي.فيما حتدث 

بان  الوزراء لشؤون الطاقة, قائالً  رئيس 
في  كبيراً  جهداً  تبذل  الكهرباء  وزارة 
االبنية  االلواح الشمسية في  مشروع 
احلكومية, لقد كان هذا املوضوع مجرد 
فكرة بسيطة, اما االن نشاهد خطوات 
عملية لتنفيذ هذا القرار احلكومي, وهو 
نخطئ  ورمبا  الصحيح  باالجتاه  خطوة 
في بداية املشروع ولكن سوف نصحح 
الصحيح.كما  العمل  املهم  الن  اخلطأ 
التخطيط  دائرة  مدير  معاون  حتدث 
ان  كاظم,  قاسم  الدكتور  والدراسات 
في  نوعها  من  االولى  هي  الورشة  هذه 

منظومات  وتصنف  الكهرباء,  وزارة 
الطاقة الشمسية الى عدة انواع منها 
الوطنية  الشبكة  على  تربط  تزامنية 
على  موزعة  ميكاواط  من  اكثر  وتوفر 
هذه  عمل  الية  وان  محافظات,  خمس 
الشمسية  الطاقة  حتويل  هو  االلواح 
عاكسات  عبر  كهربائي  تيار  الى 
النوع  اما  اخرى,  مرة  لتوليدها  وخزنه 
عن  معزولة  مناطق  في  فينصب  االخر 
يدوم  بعمر  ويعمل  الوطنية,  الشبكة 
تصل  انتاجية  وبطاقة  عام   (  ٢٥  -  ٢٠)

الى ٨٠٪.

Ú€ÎÜ€a@äˆaÎÖ@paä‘fl@ø@ÚÓé‡í€a@Ú”b�€a@pbflÏƒ‰fl@kÓñ‰ni@ÚïbÅ@›‡«@ÚëâÎ@·ƒ‰m@ıbiäËÿ€a@ÒâaãÎ

بغداد / البينة اجلديدة
 اكدت شركة توزيع املنتجات 
ان  الثالثاء،  امس  النفطية، 
الكميات املستهلكة من مادة 
الغاز السائل والتي مت جتهيزها 
املنافذ  خالل  من  للسيارات 
متوز.  أشهر{  خالل  التوزيعية 
. أيلول } من العام احلالي،  آب 
 {٢٫٧٥٧٫٠٠٠} نحو  بلغت 
وسبعة  وسبعمئة  مليوني 
وخمسون ألف لتر مت جتهيزها 
من املنافذ التوزيعية املنتشرة 
العراق.وذكرت  محافظات  في 

، إن «أعداد  الشركة في بيان  
واألهلية  احلكومية  احملطات 
 {٢٣} بلغت  اجنازها  مت  التي 
منفذ { أهلي وحكومي} يوجد 
فيه منافذ لتزويد الغاز السائل 
{ LPG } عائد الى شركة توزيع 
النفطية في عموم  املنتجات 
احملافظات، باإلضافة الى وجود 
محطات حكومية وأهلية قيد 
جديدة  منافذ  إلضافة  اإلجناز 
خالل  اخلدمة  الى  وستدخل 
ان  القادمة».واضافت،  الفترة 
النفطية  املنتجات  «توزيع 

قطعت شوطاً كبيراً مبا يتعلق 
املواطنني  مركبات  بتجهيز 
الغاز  بوقود  الدولة  ودوائر 
منظوماته  خالل  من  السائل 
املنتشرة في املنافذ التوزيعية 
مبينة  للشركة»،  العائدة 
الغاز  مزود  على  «اإلقبال  ان 
تصاعداً  يشهد  السائل 
قبل  من  به  للتزود  ملحوظاً 
أصحاب املركبات احملورة ، وقد 
يأتي ذلك وفق خطط مدروسة 
أعداد  ومت  النفط  وزارة  أقرتها 
وتصاميمها  مخططاتها 
الغاز  تعبئة  شركة  قبل  من 
توزيع  شركة  مع  بالتعاون 
النفطية».واشارت  املنتجات 
ومن  النفط  «وزارة  ان  الى، 
خالل شركتي توزيع املنتجات 
النفطية وتعبئة الغاز تسعى 
الى  املواطنني  تشجيع  الى 
السائل  الغاز  وقود  إستخدام 
عالوةً  للبيئة  صديقاً  كونه 

على رخص ثمنه».

@ÚÓ‹Á¸aÎ@ÚÓflÏÿßa@paâbÓé€a@åÓË£@Â‹»m@ÚÓ�–‰€a@pbvn‰Ωa
ÚÓôbΩa@Úq˝r€a@äËë¸bi@›ˆbé€a@ãbÃ€a@Âfl@6€@Ô„ÏÓ‹∂

النجف/ البينة اجلديدة
االشرف  النجف  محافظة  شرطة  مديرية  عقدت 
واملنشآت اجتماعا مهما مع عدد كبير من العشائر 
العراقية األصيلة ووجهاء احملافظة.وقالت املديرية في 
بيان صحفي»أن قائد شرطة النجف اللواء احلقوقي 
غامن محمد جعفر احلسيني التقى بعدد من شيوخ 
العشائر والوجهاء بحضور مدير شؤون العشائر في 
مناقشة  أجل  من  العوادي  العميد محمد  احملافظة 
الوضع األمني وحماية التظاهرات وضمان سلميتها.
واضافت  أن قائد شرطة النجف ثمن احلرص الكبير 
سلمية  على  حافظوا  الذين  النجف  لشباب 

اإلمام  مدينة  ميثل  منوذجا  بحق  وكانوا  التظاهرات 
احملافظات  لكل  مثاال  وكانوا  السالم)  (عليه  علي 
واستجابوا لنداء املرجعية الدينية العليا التي تثمن 
النفس». ضبط  على  وتؤكد  التظاهرات  سلمية 
وبينت» أن األجهزة األمنية تعمل جاهدة من حماية 
أبناء النجف االشرف وهي تقف مع مطاليبهم التي 
قائد  التقى  متصل  صعيد  .على  الدستور  كفلها 
الشرطة بعدد من الناشطني وناقش معهم سلمية 
مع  وتعاونهم  املتظاهرين  موقف  وثمن  التظاهرات 

األجهزة االمنية.

@¥�ëb„Î@ıbËuÎÎ@äˆbí«@ÑÏÓë@Ô‘n‹Ì@—v‰€a@Úüäë@Üˆb”
Úƒœb0a@paäÁbƒm@ÚÓ‡‹éi@·ÁâÎÖ@Â‡rÌÎ

بغداد / البينة اجلديدة
اجلبوري،  عبداهللا  صالح  واملعـادن  الصناعـة  وزيـر  وافق   
جديدة  العداد  املدخرة  الرواتب  صرف  على  الثالثاء،  امس 
احملررة  املناطق  في  الوزارة  ومصانع  شركات  منتسبي  من 
للوزارة  االعالمي  املكتب  منتسب.وقال   {٦٨} والبالغة 
الوزير   » إن  منه،  اجلديدة} نسخة  {البينة  تلقت  بيان  في 
شركات  ملوظفي  املتراكمة  الرواتب  بصرف  وجه  اجلبوري 
ومصانع الوزارة في املدن احملررة بعد أجناز التصاريح االمنية 
بعدد  احلربية  الصناعات  شركة  شملت  بهم  اخلاصة 

التابع الى الشركة العامة  الرماح  {٣٠} منتسبا ومصنع 
الى  أضافة  منتسبا،   {٣٤} بعدد  التعدينية  للصناعات 
معاونية السمنت الشمالية التابعة الى الشركة العامة 
للسمنت العراقية والبالغ عددهم {٤} موظفني».واضافت، 
ان « وزارة الصناعة واملعادن ومبتابعة مباشرة من وزيرها ومن 
في  مستمرة  االمنية  واملعلومات  التصاريح  مكتب  خالل 
اكمال ومنح التصاريح االمنية ملوظفي شركات ومعامل 
املتراكمة  رواتبهم  صرف  لغرض  احملررة  املدن  في  الوزارة 

ومنحهم مستحقاتهم املالية للسنوات املاضية».

Òâä0a@ÊÜΩa@…„bñflÎ@pb◊äë@Ô–√ÏΩ@Òä�ÅÜΩa@k�maÎä€a@“äï@Û‹«@’�œaÏm@Ú�«b‰ñ€a

البينة اجلديدة / كاظم العبيــدي
خالل جولة تفقدية في مناطق احملافظة ، أمر محافظ ذي 
قار ، عادل الدخيلي ، امس الثالثاء ، بتحويل مبنى مجلس 
احملافظة احلالي الى املديرية العامة لتربية احملافظة إلعادته 
كمدرسة ، موجهاً بتشكيل فريق هندسي لتقييم االضرار 
التي حلقت به والشروع بترميمه .وذكر الدخيلي ، انه» أمر 
ديوان  في  الهندسة  قسم  من  هندسية  جلنة  بتشكيل 
احملافظة وقسم االبنية املدرسية تتولى تقييم األضرار التي 

في  احملافظة  مجلس  شغلها  التي  املدرسة  مببنى  حلقت 
السنوات السابقة ، وتقدمي كشف فني للشروع بترميمها 
احملافظة  تالميذ  و  لطلبة  مجدداً  اخلدمة  إلدخالها  متهيداً 
املباني  كافة  بتحويل  اإليعاز  مت  كما  الدخيلي»  «.واضاف 
العائدة جملالس األقضية والنواحي املنحلة الى دوائر خدمية 
حسب حاجة املواطنني هناك ، بتحويل الصالح منها الى 
مراكز صحية او مراكز للبطاقة الوطنية او اجلوازات او اي 

منشأة خدمية اخرى.

ÚçâÜ‡◊@ÈmÖb«gÎ@ÚÓi6€a@µg@Úƒœb0a@è‹©@Û‰jfl@›ÌÏzni@äfldÌ@âb”@á@≈œb™

البينة اجلديدة /علي شريف 
للدراسية  خطتها  عن  بابل  جامعة  أعلنت 
االولية الصباحية لقبول ما يزيد عن أربعة آالف 
 /  ٢٠١٩  ) اجلديد  الدراسي  للعام  وطالبة  طالب 
٢٠٢٠) واستحداثها قسما دراسيا خاصا بأمنية 
املعلومات تابع إلى كلية تكنولوجيا املعلومات 
يعمل على تخريج مالكات مؤهلة للمحافظة 
إعالم  مدير  والبيانات٠وقال  املعلومات  على 
اجلامعة األستاذ الدكتور نعمان هادي اخلزرجي 
ملندوب جريدة(البينة اجلديدة ): أن اخلطة تضمنت 
قبول(٤٣٥٩) طالبا وطالبة للدراسة الصباحية 
األولية في (٢٠) كلية علمية وإنسانية  توزعت 
على قبول (٥٥٠ ) طالبا وطالبة في كلية التربية 
األساسية و(٤٤٠ ) طالبا وطالبة في كلية اإلدار 
واالقتصاد و(٣٥٠) طالبا وطالبة في كلية اآلداب 
و(٣٠٠ ) طالب وطالبة في كلية التربية للعلوم 
الفنون اجلميلة،  اإلنسانية  ومثلهم في كلية 
و(٦٠)  للبنات  العلوم  كلية  في  طالبة  و(٢٨٥) 
و(١٥٠)  حمورابي  طب  كلية  في  وطالبة  طالبا 
اإلسالمية  العلوم  كلية  في  وطالبة  طالبا 
و(١٢٠)  التمريض  وطالبة في كلية  و(٧٥) طالبا 
طالبا وطالبة في كلية التربية للعلوم الصرفة 
في  أيضا  ومثلهم  الطب  كلية  في  ومثلهم 

و(١٦٠)  الرياضة  وعلوم  البدنية  التربية  كلية 
 ( و(٣٧٥  املواد  هندسة  كلية  في  وطالبة  طالبا 
طالبا وطالبة في كلية الهندسة و(٢٩٠ ) طالبا 
وطالبة  طالبا  و(٩٠)  العلوم  كلية  في  وطالبة 
في  وطالبة  طالب   ( و(١١٠  الصيدلة  كلية  في 
كلية الهندسة املسيب و(١٠٥) طالب وطالبات 
وطالبة  طالبا  و(١٧٩)  األسنان  طب  كلية  في 
طالبا  و(١٨٠)  املعلومات  تكنولوجيا  كلية  في 
اجلامعة  أن  القانون٠كما  كلية  في  وطالبة 
املعلومات  أمنية  قسم  العام  هذا  استحدثت 
قبول  بخطة  املعلومات  تكنولوجيا  كلية  في 
تخريج  على  للعمل  وطالبة  طالبا  قدرها(٥٠) 
مالكات مؤهلة على أمنية املعلومات والبيانات 
كافة  أكملت  اجلامعة  أن  االلكترونية٠مؤكدا 
املقررات  نظام  على  للعمل  استعداداتها 
الدراسية للمراحل الدراسية األولى في جميع 
الدراسية  كلياتها ووضعت خطة عمل للمواد 
وترميز املستويات واملواد اخلاصة بكليات اجلامعة 
مع جهوزية املتطلبات املادية والبشرية وتوفير 
املشمولني  الطلبة  بتسجيل  خاصة  قاعات 
عليهم  التربويني  املشرفني  وحتديد  باملقررات 
واملباشرة  بالتسجيل  اخلاصة  واالستمارات 

بتوزيع املواد على األساتذة٠

@ÚÓ€Î˛a@ÚçaâÜ‹€@bËn�Å@Â‹»m@›ibi@Ú»flbu
pbflÏ‹»Ωa@ÚÓ‰fldi@bïbÅ@b‡é”@tÜznémÎ@ÚÓybjñ€a

بغداد/ البينة اجلديدة 
عثرت االستخبارات العسكرية على مضافة 
غريب».وذكر  وابو  االنبار  في  للعتاد  ومخبأ 
على  بناءً  انه  االستخبارات  ملديرية  بيان 
مفارز  متكنت  دقيقة  استخبارية  معلومات 
الفرقة  في  العسكرية  االستخبارات  شعبة 
ناحية  في  للدواعش  مضافة  مداهمة  من   ٧
كبيسة بقضاء هيت - االنبار ، ضبط بداخلها 
٣٥ كغم من مادة TNT وبندقية كالشنكوف، 
تستخدم  موبايل  وخرائط  ناسفة،  وعبوة 

وارزاق   ، ملم   ٨٢ عيار  هاون  وقنابر   ، للتفجير 
ان   » املديرية  اضافت  اخر  جانب  جافة.من 
الفرقة  في  العسكرية  إالستخبارات  مفارز 
١٧ عثرت على مخبأ لالعتدة واملتفجرات في 
منطقة الرضوانية الشرقية بقضاء ابو غريب 
وتضبط بداخله ٢٥٠ اطالقة BKC ، ١٠ قنابر 
 ٦٠ هاون  قنبرة   ١٥  ، ملم   ٨٢ عيار  عيار  هاون 
ملم ، ٢ كغم TNT ، عبوات ناسفة مختلفة، 
مساطر تفحير ، ١١سيم كارت اثير ، مساطر 

تفجير ، عتاد ١٤،٥.

بغداد / البينة اجلديدة 
استقبل قسما شؤون املواطنني والصدر في هيئة احلماية 
املستفيدة  األسر  عشرات  العمل  بوزارة  االجتماعية 
بعد  رواتبهم  واملتوقفة  املاضي٢٠١٩/١٠/٢٤  اخلميس  يوم 
التوقف  أسباب  وتوزعت  اخلامسة.  الدفعة  إطالق  إعالن 
العنوان  تغير  بسبب  االجتماعي  الباحث  زيارة  عدم  بني 
حتديث  او  األسر(متوفني)  أفراد  بعدد  اختالف  وجود  او 
اإلعداد  مع  التعامل  عنها.وجرى  اإلبالغ  يتم  ولم  بيانات 
الوافدة واجناز معامالتهم بإشراف مباشر من مدير مكتب 
املواطنني  تدعو  االجتماعية  احلماية  الهيئة.هيئة  رئيس 
الشكاوى  لتقدمي   (١٠١٨) الساخن  باخلط  االتصال  إلى 
راتب  أي حالة جتاوز على  والتبليغات عن  واالستفسارات 

اإلعانة االجتماعية .

@paäí«@›j‘ném@›‡»€a
@·ËjmaÎâ@Ú–”ÏnΩa@Âfl@¥‰üaÏΩa
Úéflb®a@Ú»œÜ€a@÷˝üg@Ü»i

البينة اجلديدة / وسام جنم
رواتب جميع مديريات  بغداد إطالق  اعلنت محافظة   
للمحافظة  بيان  لها.وقال  التابعة  االرتباط  فك  دوائر 
احملافظ   » ان  منه،  نسخة  اجلديدة}  {البينة  تلقت 
موظفي  رواتب  صكوك  على  وقع  العطا  جابر  محمد 
تلك الدوائر بعد إجنازها من قبل مديرية الدائرة االدارية 
الدوائر شملت  ان «هذه  واملالية في احملافظة»، مبينة 
والرصافة،  الكرخ  جلانبي  الست  التربية  مديريات 
وكذلك صحتي الكرخ والرصافة باإلضافة إلى مديريات 
شباب ورياضة الكرخ والرصافة ومدينة الصدر فضال 
والبلديات  االجتماعية  والشؤون  العمل  دوائر  عن 
واإلسكان».ودعت احملافظة، « تلك الدوائر إلى مراجعة 

املصارف لتسلم رواتب موظفيها».

¬bjmâ¸a@Ÿœ@äˆaÎÖ@…Ó∫@kmaÎâ@÷˝üg@Â‹»m@ÖaÜÃi@Úƒœb™

بغداد / البينة اجلديدة
ورقة  تقدمي  في  املائية  املوارد  وزارة  شاركت 
القاهرة  اسبوع  فعاليات  ضمن  بحثية 
مصر  جمهورية  في  حاليا  املنعقد  للمياه 
حسني  فائز  السيد  شارك  حيث   .. العربية 
البريهي رئيس مهندسني في الهياة العامة 
بتقدمي  والبزل  الري  مشاريع  لتشغيل 
املياه  تغذية  مواقع  حتديد   ) املوسوم  بحثه 
اجلوفية باستخدام تقنيات نظم املعلومات 

اجلغرافية واالستشعار عن بعد.

ÚÓr°@Ú”âÎ@·ÌÜ‘m@ø@⁄âbím@ÚÓˆbΩa@ÖâaÏΩa
ÍbÓ‡‹€@ÒäÁb‘€a@ Ïjça@pbÓ€b»œ@Â‡ô@

بغداد / البينة اجلديدة
تأجيل  الثالثاء  امس  التجارة  وزارة  اعلنت 
ال  الدولي  بغداد  معرض  دورة  افتتاح  موعد 
(٤٦) الى الشهر املقبل ، وذكر بيان للوزارة الى 
كافة اجلهات املشاركة في دورة معرض بغداد 
تقرر  بانه  اجلميع  اعالم  نود   ،  (٤٦  ) الدولي 
تأجيل افتتاح دورة معرض بغداد الدولي (٤٦) 
افتتاح  موعد  سيكون  انه  البيان  واضاف   .
الدورة بتاريخ ١١ / ١١ / ٢٠١٩ لغاية ٢٠ / ١١ / 
٢٠١٩ بدل املوعد السابق ١ / ١١ / ٢٠١٩ لغاية 

. ١٠ / ١١ / ٢٠١٩

@ÒâÎÖ@Äbnnœa@›Óudm
Ô€ÎÜ€a@ÖaÜÃi@ûä»fl

بغداد/ البينة اجلديدة
بدائرتي  العمل  ايقاف  عن  الداخلية  وزارة  اعلنت   
الوطنية». البطاقة  إلصدار  أربيل  في  مدنية  احوال 
واالقامة  واجلوازات  املدنية  االحوال  عام  مدير  وقال 
لوزارة  بيان  بحسب  اخلفاجي  إبراهيم  نشأت  اللواء 
الداخلية انه مت ايقاف العمل بدائرة احوال ( اشتي ) 
ودمجها بدائرة احوال كويسنجق وايضا دائرة احوال 
( داره توو ) ودمجها بدائرة احوال دشتي هوهة لير في 
محافظة اربيل ، الكمال االستعدادات الالزمة الصدار 

البطاقة الوطنية للمواطنني.

@fiaÏya@ÔmäˆaÜi@›‡»€a@“b‘Ìa
@âaÜï�@›Óiâc@ø@ÚÓ„Üfl
ÚÓ‰üÏ€a@Ú”b�j€a بغداد/ البينة اجلديدة

القت القوات االمنية القبض على عدد من املتهمني باالرهاب وعثرت على عبوات ناسفة في بغداد وصالح الدين.وذكر 
بيان لقيادة الشرطة االحتادية « ان قوة من الفرقة االولى شرطة احتادية القت القبض على مشتبه به في شارع ابو 
نؤاس وذلك لقيامه بعمل (مببات) وضربها على القوات االمنية ، كما القت قوة اخرى القبض على متهم في مدينة 
الصدر مطلوب وفق املادة ٤ ارهاب حسب مذكرة القاء القبض الصادرة من محكمة حتقيق الصدر ، فيما مت القاء 
القبض على متهم جنوبي بغداد ، كونه هاربا من سجن بادوش واحملكوم ملدة خمسة عشر عام».واضاف البيان  ان 
قوة من الفرقة الثالثة شرطة احتادية عثرت على عبوة ناسفة من مخلفات داعش االرهابي في قرية املصطافية 
بندقية كالشنكوف ومخزن  اجملرم حتتوي على  داعش  لتنظيم  اخرى على مضافة  قوة  ، كما عثرت  الدين  بصالح 
رشاش BKC سعة ٢٠٠ اطالقة في قرية الهيازعية بصالح الدين في حني عثرت قوة اخرى على ٣ عبوات ناسفة 
حتت انبوب ماء في قرية كواز عرب مت تفكيكها من قبل اجلهد الهندسي ، كما القت قوة اخرى القبض على متهم 

مطلوب وفق املادة ٤ارهاب في سيطرة احلويش بسامراء «.

@paÏj«@Û‹«@âÏr»€aÎ@lbÁâ¸bi@¥‡ËnΩa@Âfl@ÖÜ«@Û‹«@új‘€a
ÂÌÜ€a@Ä˝ïÎ@ÖaÜÃi@ø@Ú–çb„

kÌäÀ@ÏiaÎ@âbj„¸a@ø@Öbn»‹€@dj´Î@Úœböfl@Û‹«@âÏr»€a
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@µg@xbn∞@¸@Êb‰j€
@äÌäßa@pby˝ïg

ــهرية بقيمة ست دوالرات على  اتضح أن فرض ضريبة ش
ــاب هي الشرارة التي أشعلت  املكاملات عبر تطبيق واتس
ــة. ومنذ منتصف  ــة اللبنانية احلاكم ــورة ضد املؤسس ث
ــهر أكتوبر، خرج اآلالف إلى الشوارع في جميع أنحاء  ش
البالد، وكانت مدينة طرابلس في الشمال هي احملرك لتلك 
ــوارع  ــاء يرقصون في الش املظاهرات. وكان الرجال والنس
ــعد  ــكو –. وبينما أعلن رئيس الوزراء س ــى أنغام ديس عل
ــث الناس على العودة  ــري، عن حزمة «إصالحات» حل احلري

إلى ديارهم، فمازالت االحتجاجات مستمرة.
ــة واألقلية احلاكمة  ــة اللبنانية الدول ــت االنتفاض وأصاب
ــتة  ــهر الس ــت احلكومة األش ــرة. وأمض ــاك واحلي باالرتب
ــي كانت  ــف الت ــة ميزانية التقش ــي مناقش ــة ف املاضي
ــب  الروات ــض  وتخفي ــب،  الضرائ ــي  ف ــادة  زي ــهد  ستش
احلكومية، وتقليص برامج الرعاية االجتماعية. وفي ظل 
الركود االقتصادي، وشهدت الليرة اللبنانية جتربة قاسية 
ــعر صرف  من حيث انخفاض قيمتها، وظهر نظامني لس
العمالت – نظام رسمي واآلخر في السوق السوداء – وهو 
داللة على الوضع في اجلمهورية غير املستقرة سياسيًا.

ــون االنتفاضة بال  ــي ك ــة عيبا ف ــني أن ثم ــك، تب ــع ذل وم
ــاط الذي أصابهم،  ــتثناء تعبيرهم عن اإلحب قيادة. وباس
ــن طلبات محددة،  ــرون من اإلعالن ع ــم يتمكن املتظاه ل
ــي قد تكون مبثابة هدف نهائي معقول. وبالطبع، فإن  والت
ــة، لدرجة أنه  ــان هو أمرٌ في غاية األهمي ــا يحتاجه لبن م
ا  ــذا األمر.  وخوفً ــارع» تخيل ماهية ه يصعب على «الش
من اإلعالن عن مطالب قد تبدو سياسية، أو التي قد تغير 
الثقل السياسي لصالح واحد أو أكثر من األقلية احلاكمة 
ــاب اآلخرين، اقتصرت مطالب املتظاهرين على  على حس
ــترداد  ــي ذلك، املطالبة باس ــاد الدولة، مبا ف محاربة فس
ــة. ورغم أهمية تلك املطالب، فال  األموال العامة اخملتلس
ــا إصالح االقتصاد اللبناني. وبدون تغيير  ميكن لها وحده
ــأنه أن  ــالد، والذي من ش ــي اخلطط احمللية للب ــري ف جوه
يحدث تغييرا في اجتاه سياستها اخلارجية، ال ميكن للبنان 
ــاكل  ــن. وفي الواقع، ترجع املش أن يترقب حدوث أي حتس
املالية للبالد إلى مشاكلها السياسية، وليس اخللل في 
االقتصاد الكلي. وعندما عرض رئيس الوزراء هذا األسبوع 
ــل في  إجراء «إصالحات» خلفض نفقات الدولة، فإنه فش
معاجلة األسباب الكامنة وراء تلك النفقات، أو وضع آلية 
ذات مصداقية لضمان أن طلبات اإلنفاق لن تتكرر. وطاملا 
ــي مبني على السياسيني، وأتباعهم  أن النظام السياس
ــيء. وفي الواقع،  ــون من موارد الدولة، فلن يتغير ش يقتات
ــأن إجراء  وعلى الرغم من أن احلريري أغرى املتظاهرين بش
انتخابات جديدة، فإن هذا، حتى لو حدث، يعني ببساطة 
ــان هو تغيير  ــات. إن ما يحتاجه لبن ــد من االحتجاج املزي
ــكيل احلكومة. وهذا، لألسف،  جذري وفرعي لطريقة تش

ا في هذا الوقت.  سيكون أمالً ملحً

حسني عبد

رأي

وكاالت / البينة الجديدة
تلقى رئيس الوزراء البريطاني 
بوريس جونسون امس صفعة 
ــار بريكست املتعثر  على مس
بعد أن فشل في احلصول على 
ــاء مجلس  ــي أعض ــم ثلث دع
ــات  انتخاب ــراء  الج ــوم  العم

مبكرة.
ــي  البريطان ــان  البرمل ــض  ورف
ــراء  إلج ــون  جونس ــعى  مس
 ١٢ ــي  ف ــرة  مبك ــات  انتخاب
ــي  الت األول  ــمبر/كانون  ديس
ــر  ــن ورائها إلى كس يهدف م
ــأن  بش ــي  السياس ــود  اجلم

بريكست.
ــح  لصال ــا  نائب  ٢٩٩ ــوت  وص
اقتراح جونسون بينما صوت 
ــم يحصل  ــده، إال أنه ل ٧٠ ض
على تأييد ثلثي البرملان املؤلف 
من ٦٥٠ عضوا والالزم بحسب 

القانون لتمرير اقتراحه.
ــم أعضاء حزب  ــع معظ وامتن
العمال املعارض عن التصويت. 
وقال جون بيركو رئيس مجلس 
ــالن النتيجة  ــوم بعد إع العم
ــول إلى  ــم الوص ــه لم يت «ألن
ــة، فقد فاز  ــة املطلوب الغالبي

املعارضون» لالقتراح.
ــب  الغاض ــون  جونس ــال  وق
ــني  ــك، إن الناخب ــى ذل ردا عل
ــرا  «محي ــع  الوض ــيجدون  س
ــاء  بإنه ــد  وتعه ــة»  للغاي

ــبب به  ــذي تس ال ــلل»  «الش
ــا املرتقب من  ــروج بريطاني خ
االحتاد األوربي، مضيفا موجها 
ــة  «بطريق ــواب  للن ــه  كالم
ــري  جن أن  ــب  يج ــرى،  بأخ أو 

انتخابات».
ــت الحق من  ــاف «في وق وأض
هذا املساء، ستصدر احلكومة 
إشعارا بتقدمي مشروع قانون 
قصير إلجراء انتخابات في ١٢ 

ــون األول) حتى  ــمبر (كان ديس
ــي النهاية من إنهاء  نتمكن ف
ــن االحتاد  ــا م ــروج بريطاني خ

األوربي».
ــوم هذا  العم ــال «مجلس  وق
ــاء هذا  ــد بإمكانه إبق ــم يع ل
ــة. ماليني العائالت  البلد رهين
ــا  ميكنه ال  ــركات  والش

التخطيط للمستقبل».
ــد  ــون اجلدي ــراح جونس  واقت
ــم  تت أن  ــع  املتوق ــن  م ــذي  ال
ــت عليه  ــته والتصوي مناقش
الثالثاء، سيدعو إلى املصادقة 
انتخابات مبكرة  ــراء  إج على 

بأغلبية بسيطة.
وجونسون يدير حكومة أقلية 
ــط من أجل  محافظة. ويضغ
ــات عامة حملاولة  إجراء انتخاب
ــان  ــي البرمل ــة ف ــني أغلبي تأم
متكنه من احلصول على الدعم 
ــى  عل ــة  للموافق ــوب  املطل

صفقة اخلروج مع بروكسل.
ــن االثنني  ــابق م وفي وقت س
ــادة االحتاد األوربي على  وافق ق
ــة خروج  ــث لعملي ــد ثال متدي
ــاد األوربي  ــن االحت ــا م بريطاني
ــون الثاني  ــى ٣١ يناير/كان حت

ــون ذلك  ــل جونس ٢٠٢٠. وقب
على مضض، لكنه حث القادة 
ــت  ــدم تأجيل بريكس على ع

مرة أخرى.
ــا لرئيس اجمللس  ــه خطاب ووج
األوربي دونالد توسك قال فيه 
ــر املرغوب  ــد غي ــذا التمدي «ه
ــة  اململك ــة  لعضوي ــه  في
املتحدة في االحتاد األوربي يضر 
بيننا  والعالقة  ــا  بدميقراطيتن

وبني أصدقائنا األوربيني».
ــوم  العم ــس  جملل ــبق  وس
ــح إلى تأييده  البريطاني أن أمل
ــاق، لكنه رفض  املبدئي لالتف
ــه  مدت ــي  زمن ــدول  ج ــع  وض
ــون  ــة أيام اقترحه جونس ثالث
ــا أدى إلى  ــق عليه، مم للتصدي
ــبوع  توقف إقرار االتفاق األس

املاضي.
ــرن  امل ــد  التمدي ــمح  وسيس
ــروج من االحتاد  لبريطانيا باخل
ــمبر/ ــي في بداية ديس األوروب
ــر/ ــة يناي ــون األول أو بداي كان

مت  إذا   ٢٠٢٠ ــي  الثان ــون  كان
ــاق اخلروج  ــق على اتف التصدي
ــب، وفقا  ــت املناس ــي الوق ف

ملسودة التمديد.

وكاالت / البينة الجديدة
ــرة  ــة كبي ــزات أميركي ــت تعزي دخل
ــى القواعد  ــت إل ــوريا واجته إلى س
األميركية القريبة من حقول النفط 
ــزور  ــر ال ــي دي ــي محافظت ــاز ف والغ

واحلسكة شرقي البالد.
وأفادت مصادر محلية بأن نحو ١٧٠ 
ــة مدرعة  ــاحنة ترافقها ١٧ عرب ش
ــني دخلت بعد  ــل جنودا أميركي حتم
منتصف الليلة املاضية من شمالي 
العراق عبر معبر سيمالكا احلدودي 

إلى األراضي السورية.
ــاحنات  ــادر أن الش ــت املص وأوضح
ــكرية  ــدات عس ــل مع ــت حتم كان

ولوجستية ورافقها من اجلو طائرات 
ــى أن التعزيزات  ــة إل ــة، الفت أميركي
ــر من نوعها منذ  املذكورة هي األكب
ــى أن التعزيزات  ــيرة إل ــهر، مش أش
ــر خالل  ــكل كبي ــا بش زادت وتيرته

األيام القليلة املاضية.
ــاع  الدف وزارة  ــت  أعلن ــس،  واخلمي
بيان،  ــي  ف ــون)  (البنتاغ ــة  األميركي
ــال املزيد من القوات حلماية آبار  إرس

النفط شرقي سوريا.
ــاع  الدف ــر  وزي ــإن  ف ــان،  البي ــق  ووف
ــيقدم  ــبر، س ــارك إس ــي م األميرك
ــس دونالد  ــات الالزمة للرئي التوصي
ــتمرار عملية  ــب بخصوص اس ترام

ــم (داعش) اإلرهابي  التصدي لتنظي
في سوريا.

ــب  ــان «أحد أهم املكاس ــع البي وتاب
املتحدة  ــات  الوالي ــا  ــي حققته الت
ــدي  التص ــالل  خ ــن  م ــركاؤها  وش
ــش هو حقول النفط التي كان  لداع
ــا التنظيم اإلرهابي دخال  يؤمن منه
ــا «وللحيلولة  ماديا كبيرا»، مضيف
ــول بيد داعش  ــذه احلق دون وقوع ه
ــبب  ــات التي تتس ــن اجله وغيره م
ــتقرار، فإن الواليات  في زعزعة االس
ــتحصن وضعها شمال  املتحدة س
بعناصر عسكرية  ــوريا  ــرقي س ش
ــركائنا  ــيق مع ش إضافية وبالتنس

ــوريا الدميقراطية. إذ يتعني  قوات س
ــرادات على  ــق اإلي ــا وقف تدف علين
ــد  ــا، تعه ــس أيض ــش». واخلمي داع
ــماح  الس ــدم  بع ــب  ترام ــس  الرئي
لتنظيم داعش االرهابي باالستيالء 

على حقول النفط شمالي سوريا.
وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه 
ــول النفط التي  على تويتر، إن «حق
متت مناقشتها في خطابي األربعاء 
ــش حتى  ــيطرة داع ــت حتت س كان
ــات املتحدة.  ــيطرت عليها الوالي س
ــذي  ال ــش  لداع ــدا  أب ــمح  ــن نس ل
ــتيالء على  باالس ــكل مجددا  يتش
تلك احلقول!». واألربعاء، ذكر ترامب 

ــدد  بـ»ع ــتحتفظ  ــنطن س واش أن 
ــوات األميركية في  ــن الق صغير» م

سوريا.
ــدد الرئيس األميركي املكان  ولم يح
ــود أو عدد  ــيتمركز فيه اجلن الذي س
ــر فيها لكنه قال  القوات التي يفك
ــنحمي النفط وسنقرر ما الذي  «س

سنفعله به في املستقبل».
ــبت، اتهمت وزارة الدفاع  ويوم الس
ــية في بيان، الواليات املتحدة  الروس
ــى  عل ــة»  «اللصوصي ــة  مبمارس
ــالن نيتها  ــد إع ــتوى عاملي بع مس
ــرق  ــط في ش ــول النف ــة حق حماي

سوريا.

وكاالت / البينة الجديدة
ــيخ  ــت الش ــر الكوي ــال أمي ق
ــد اجلابر الصباح  صباح األحم
ــتمرار  اس إن  ــاء  الثالث ــس  ام
ــل مجلس التعاون  اخلالف داخ
ــد مقبوال وال  ــي «لم يع اخلليج

محتمال».
ــدور  ب ــت  الكوي ــر  أمي ــوم  ويق
ــت  قطع ــا  بعدم ــاطة  وس
السعودية واإلمارات والبحرين، 
ــر، العالقات  ــى مص ــة إل إضاف
ــية  والدبلوماس ــة  االقتصادي
ــر في  ــل مع قط ــة النق وحرك
اخلامس من يونيو/حزيران ٢٠١٧ 
ــبب تورط الدوحة في دعم  بس

االرهاب.
ــيخ صباح في كلمة  وقال الش
ــدورة  ال ــاح  افتت ــي  ف ــا  ألقاه
ــة اجلديدة جمللس األمة  البرملاني

ــن قدراتنا  ــذا اخلالف «أوه إن ه
ــذي  ال ــر  األم ــا  إجنازاتن ــدد  وه
ــتوجب على الفور السمو  يس
ــز وحدتنا  ــوق خالفاتنا وتعزي ف

وصالبة موقفنا».
ــة  االربع ــدول  ال ــت  وقدم
املقاطعة جملة مطالب لقطر 
ــن متويل  ــا التوقف ع من بينه
ــددة في  ودعم اجلماعات املتش
املنطقة على غرار التنظيمات 
واالخوان  ــدة  بالقاع ــة  املرتبط
ــلمني. كما طالبت الدول  املس
ــيد  التحش ــف  بوق ــة  االربع
االعالمي القطري ضدها وحتديد 
ــات قطر مع ايران  طبيعة عالق
ــن املنطقة عبر  ــدد ام التي ته
اجلماعات الدينية املوالية لها.

ــزال تواصل  ــة ال ت ــن الدوح لك
ــض  وترف ــكار  االن ــة  سياس

االستجابة.
وقال الشيخ صباح في كلمته 
ان «علينا على املستوى العربي 
ــا وأن نضع  ــاوز خالفاتن أن نتج

ــا فوق  ــا ألمتن ــح العلي املصال
ــال إن املنطقة  كل اعتبار». وق
ــة  مصيري ــا  «ظروف ــهد  تش
ــبوقة. ونتابع  عصيبة غير مس

ــا يجري  ــق واأللم م ــكل القل ب
ــقيقة  ــدد من الدول الش في ع
ــد وعدم  ــر التصعي ــن مظاه م
ــتقرار والتي نسأل املولى  االس
عز وجل أن تنتهي إلى ما يحقق 
ــقائنا  اخلير واألمن والرخاء ألش

في هذه الدول».
الغنية  ــت  الكوي ــعر  وتستش
ــة  منظم ــو  وعض ــط  بالنف
ــتمرار  ــبب اس أوبك القلق بس
ــراق ولبنان  الع ــي  ــرات ف التوت

وسوريا واليمن بشكل خاص.
ــت مما وصفه  ــذر أمير الكوي وح
بأنه «انحراف وسائل التواصل 
االجتماعي التي صارت معاول 
ــدة الوطنية  ــدم ومتزق الوح ته
ــمعة الناس  ــى س ــيء إل وتس

وكراماتهم وأعراضهم».
ــاد وعاجل  ــى «حترك ج ودعا إل

ــذه الظاهرة  ــى ه ــاء عل للقض
اخلطيرة وحماية مجتمعنا من 

آفاتها الفتاكة».
ــاب علني يلقيه  وهذا أول خط
ــت البالغ من العمر  أمير الكوي
ــه  ــذ تعرض ــا من ــعني عام تس
لوعكة صحية الشهر املاضي 
ــفى خالل  ــه إلى املستش ونقل

زيارته للواليات املتحدة.
ــاح  صب ــيخ  الش ــم  ويحك
ــت  الكوي ــاح  الصب ــد  األحم
ــذ ٢٠٠٦، وكان تعرض ايضا  من
ــة لم يتم حتديد  لوعكة صحي
طبيعتها في أغسطس/آب في 
الكويت. ثم سافر إلى الواليات 
ــه أدخل  ــا لكن ــدة بعده املتح
إلى املستشفى هناك واضطر 
ــع الرئيس  ــاء لقائه م ــى إلغ إل

األميركي دونالد ترامب.

وكاالت / البينة الجديدة

ذكرت مصادر لبنانية متطابقة 
ــعد احلريري  إن رئيس الوزراء س
ــتقالة وقد  ــوب االس يتجه ص
يعلنها قريبا في حني تعصف 
لألسبوع  بالبالد  االحتجاجات 

الثاني.
وقال مصدر لبناني رسمي كبير 
ــكر احلريري  ــارج معس ــن خ م
ــرز لالنباء إن رئيس  لوكالة رويت
ــى األرجح  ــيعلن عل الوزراء س

استقالة احلكومة قريبا
ــر  غي ــات  احتجاج ــاح  وجتت
ــبوقة لبنان منذ أسبوعني  مس
احلكومة  ــتقالة  باس ــب  تطال
مع تنامي الغضب من الزعماء 
ــون  ــن يتهم ــيني الذي السياس

بالفساد.
ــت  أعلن ــي  املاض ــبوع  واألس
احلكومة عن سلسلة إجراءات 
ني وتنفيذ  تهدف لتهدئة احملتجّ
ــدّ  إصالحات طال انتظارها لس

ة. ثغرات في امليزانيّة العامّ

باتت بريطانيا على وشك إجراء 
انتخابات مبكرة في كانون األول 
ــزب العمال  ــل مع إعالن ح املقب
ــيؤيد  ــاء أنه س ــارض الثالث املع
ــس  ــوزراء بوري ــس ال ــة رئي خط
ــون في هذا االجتاه، على  جونس
ــد موعد  ــدم حتدي ــم من ع الرغ

لذلك بعد.
وقال زعيم حزب العمال جيرميي 
كوربن «لقد قلت باستمرار إننا 
على استعداد إلجراء انتخابات، 
ــحب  ــف على س ــا يتوق ودعمن

(خيار) بريكست بدون اتفاق من 
على الطاولة».

ــاد األوروبي  ــاف أن قرار االحت وأض
ــا من  بريطاني ــروج  ــل خ بتأجي

ــى ٣١ كانون الثاني/ التكتل حت
ــهر  ــى أنه «خالل األش يناير عن
ــة  تلبي ــت  مت ــة،  املقبل ــة  الثالث
ــحب  ــل في س املتمث ــرطنا  ش
(خيار) بدون اتفاق عن الطاولة».

ــر  أكث اآلن  ــنطلق  «س ــع  وتاب
احلمالت طموحا وراديكالية من 
أجل تغيير حقيقي لم تشهده 

بالدنا على اإلطالق».
ــراء  إج ــى  إل ــون  جونس ــا  ودع
ــون األول/ ــات في ١٢ كان انتخاب

ــزب العمال  ــن ح ــمبر، لك ديس

ــرى  األخ ــة  املعارض ــزاب  وأح
ــل تقريب املوعد  تضغط من أج

إلى ٩ كانون األول/ديسمبر.
ــزب العمال  ــال مصدر في ح  وق
ــتكون  برس «س فرانس  لوكالة 
ــون االول/ ــي كان ــات ف االنتخاب

ديسمبر». 
ــوزراء  ال ــس  رئي ــيعرض  وس
ــروع قانون لتنظيم  الثالثاء مش
االنتخابات املبكرة من املتوقع أن 
ــي األيام القليلة  يقره البرملان ف

املقبلة.

وكاالت / البينة الجديدة
ــة اإليراني  ــل وزير اخلارجي وص
ــف مؤخرا  ــواد ظري محمد ج
ــة  القطري ــة  العاصم ــى  إل
ــي زيارة أعلن عنها  الدوحة، ف

في الساعات األخيرة، 
 ونقلت وكالة تسنيم اإليرانية 
ــمية) عن  ــبه رس ــاء (ش لألنب
ــة  اخلارجي ــم  باس ــدث  املتح
اإليرانية، سيد عباس موسوي، 
قوله إن ظريف «سيزور الدوحة 
ــاركة في اجتماع جلنة  للمش
الشرق األوسط ملؤمتر ميونيخ 
األمني». وأضاف موسوي قبيل 
ــفر الوزير اإليراني إلى قطر  س
ــيلقي كلمات  ــر «س إن األخي
ــة  اجلمهوري ــف  مواق ــرح  لش
ــأن  ــة بش ــالمية اإليراني اإلس
القضايا اإلقليمية والتطورات 
احلالية في اخلليج الفارسي».

ــد زيارة ظريف إلى الدوحة  وتع
ــهرين،  ــي ظرف ش ــة ف الثاني
ــهر  ش ــي  ف ــى  التق ــث  حي
أغسطس/آب بأمير دولة قطر 
ــيخ متيم بن حمد آل ثاني  الش
الرئيس  ــالة من  ــلمه رس وس

اإليراني حسن روحاني «تتعلق 
ــبل  ــة وس ــات الثنائي بالعالق
ــن القضايا  ــدد م ــا، وع دعمه

اإلقليمية والدولية».
ــة األمريكي  ــر اخلزان ــال وزي وق
ستيفن منوتشني الذي يقوم 
ــرق األوسط، إن  بزيارة إلى الش
ــة ضغوط  ــالده «نفذت حمل ب

ــرض عقوبات على  لف قصوى 
إيران. وقد جنحت، إنها تنجح، 

وتقطع تدفق األموال».
ــذي من  ــني ال ــاف منوتش وأض
ــعودية  ــزور الس ــر أن ي املنتظ
ــبوع «سنستمر في  هذا األس

تكثيف ذلك أكثر وأكثر».
ــذ  من ــر  قط ــت  حرص ــا  كم

ــارات  اإلم ــي  رباع ــة  مقاطع
ــعودية ومصر والبحرين  والس
ــف عالقات  ــى تكثي ــا، عل له
مع  والتجارية  ــية  الدبلوماس
ــتيراد  إيران، حيث اجتهت الس
ــا في  ــة منه ــلع الغذائي الس
ــي  ــا ف ــك عزلته ــة لف محاول

محيطها اخلليجي.
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عبد الباري عطوان

ــرف أنّ الرئيس األمريكيّ  ن نع لم نَكُ
ــد ترامب يُجيد التّمثيل إال بعد  دونال
حفي الذي  ــره الصّ ؤمت أن رأيناه في مُ
ــه مقتل أبو  ــوم وأعلن في ــده الي عقَ
ــم (داعش) في  ــدادي، زعي ــر البغ بك
دات  ــا وحَ ذته ــكريّةٍ نفّ عمليّةٍ عس
نطقة باريشا  ة في مِ أمريكيّة خاصّ
ا  وًّ زهُ ــر مَ ــمال إدلب، فالرّجل ظهَ شِ
اد  عيًا نَصرًا كبيرًا، وكأنّه هزّم االحتّ دّ مُ
ــة عظمته،  ــوفيتي وهو في قمّ الس
 ، ــوبةً ــت محس ــه كان ل حترّكات ــكُ ف
ا، وكذلك  سبَقً وجرى التدرّب عليها مُ

مالمح وجهه.
ــا الرئيس  ــي عرَضه ــات الت املعلوم
ــن بينها  ــول العمليّة، وم ــب ح ترام
ــة  ــه وثالث ــدادي وزوجتي ــل البغ مقت
ــفةٍ كانوا  ــةٍ ناس ــه بأحزم من أبنائ
ــرى إعداده  ــقٍ ج ــي نف ــا، وف يَرتدونه
ــون  تك ــا  رمبّ ــه،  حلمايت ــا  يصً صّ خِ
ــال كذلك،  ا ليس احل ــة، ورمبّ صحيح
كوك في هذا  ولدينا الكثير من الشّ
املِضمار، لن تُبَدِّدها إال األدلّة املَدعومة 
ور احليّة والثّابتة. فالرّوس الذين  بالصّ
رهم الرئيس ترامب لتَعاونهم  ــكَ ش
ــم، وأبدوا  لمه وا عِ ــة نفَ ــي العمليّ ف
ــة مقتل  ــي احتماليّ ــكوكهم ف شُ
ــوريّون  ا الس ــاس، أمّ البغدادي باألس
هم الرئيس األمريكيّ إلى  الذين ضمّ
م فَضل  اكر لهُ الئحة املُتعاونني الشّ
ــر همهم أن يتصيّدوا  تعاونهم، فآخِ
روا من  ــخِ املعلومات عن الرّجل، وسَ
ــا إلى ذلك أنّ  ضافً ــارة إليهم، مُ اإلش
املِنطقة التي اغتيل فيها البغدادي 
رت اجليش السوري،  ع خارج سيطَ تقَ
وتخضع لسيطرة تنظيم ”النّصرة“، 
ــس األمريكيّ بني  ــط الرئي ــا خل ورمبّ
ليس  ــذا  وه ــة،  واملُعارض ــلطة  السّ

ستَغرِبًا منه على أيّ حال. مُ
ــم  عظ ومُ  ، ــرفٌ حت مُ كاذِبٌ  ــب  ترام
ــه تنطوي على  تصريحاته وتغريدات
ــب، ومن غير  ــن األكاذي ــمٍّ هائلٍ م ك
ــق هذه  ــون قد لفّ ــتبعد أن يك املُس
اثلة  ق أخرى ممُ ــرحيّة، مثلما لفّ املس

ــزة بن الدن، جنل زعيم  عن مقتل حم
م دَليالً  تنظيم ”القاعدة“ دون أيّ يُقدّ
د أقواله،  ــدة تُؤكّ ا أو صورة واح دً واحِ
ــعيه أليّ ”انتصار“  نطلقٍ س ــن مُ وم
ــروعه  ــل مش ل األنظار عن فش يُحوّ
ــر ”البطل“  ــوريّ ويظهره مبَظه الس
ــه  معركت ــي  ف ــار  األنص ــب  لكس
قدة  االنتخابيّة، وال ننسى أنّ لديه عُ
لفه أوباما ويُريد تقليده  أبديّة من سَ
ــيء، فاألوّل قتل ابن الدن،  ل شَ في كُ

وها هو يَقتُل البغدادي.
ــا قتلت  ــة عندم ات األمريكيّ ــوّ الق
ــيّ الرئيس الراحل  ــدي وقصي جنل ع
ــام  ــا أم ــني، عرضوهم ــدام حس ص
التّلفزة لتأكيد  سات  رين وعدَ املُصوّ
ــريب  ــا على تس رصً ــا، وحِ مقتلهم
ــريط تلفزيونيّ عن كيفيّة إعدام  ش
ــه ووضعوا  ــا بعد محاكمت والدهم
ر  ثمان الزّعيم اللّيبي الراحل معمّ جُ
ضار  ــةِ تبريدٍ للخُ القذافي في حاوي
ــه  علي ــرّج“  ”ليتف ــام  أيّ ــة  لبِضعَ
رائحته،  ــت  ــامتون، حتى فاحَ الشّ
ــا أيّ أدلّة  ــون علين ــاذا ال يَعرِض فلم

على مقتل ثالث شخصيّات أقدموا 
ط مهرجانات فرح  على قتلهما وسَ
م أسامة  ــبوقة، وهُ باهاة غير مس ومُ
ــزة،  ــه حم ــه وخليفت ــن الدن، وجنل ب
ــدادي، وما هو  ــر البغ ــرًا أبو بك وأخي

لوك؟ ر وراء هذا السُّ السّ
دنا  ــا، وأبحاثنا، ورَصْ الل جتربتن من خِ
ن  كِ لتنظيميّ ”القاعدة“ و“الدولة ميُ
ر  ــادة أن يُصدِ ــرَت الع ــه ج ــول أنّ الق
وثّقة  ــميّة مُ ــان بيانات رس التّنظيم
فوفهما  قاتل في صُ ــل أيّ مُ عن مقتَ
ا  ــا، وِفقً ــه أو أفراد منه ــالغ عائلت وإب
ــير  ــرعيّة، بغرض تيس للقواعد الش
ــماح للزّوجات  ــراث، والسّ املِي توزيع 
تهن إذا أردن  ــاء عدّ ــزّواج بعد انته بال

ذلك .
فت أنّ إدارتيّ أوباما وترامب، وعلى  الالّ
ا  لِّيًّ ــس إدارة بوش االبن، تَكتّما كُ عك
ــامة بن  ثث أس عن مصير جثامني جُ
ــزة بن الدن االبن، واآلن  الدن االب وحم
ــو بكر البغدادي، ولم نر أيّ  ثمان أب جُ
، وال  عالً ــم فِ د قتله ــم، تُؤكّ صور لهُ
نعرف أين مكان دفنهما، ممّا يُوحي أنّ 
يادتها  ــا تُريد هذه اإلدارات وقِ ناك م هُ
ــا وعن العالم  واطنيه إخفاءه عن مُ
قودٍ  ــى عُ ــنحتاج إل ا س ــرِه، ورمبّ بأس

لكيّ نعرف احلقيقة .
ــواد  ــم ع ــل إبراهي ــد أنّ مقت ال نعتق
ــدادي، إذا  ــر البغ ــو بك ــري أو أب البك

ــى تنظيم  ــيُؤثّر كثيرًا عل ــد، س تأكّ
ن  ــي رأينا لم يكُ ــش“ فالرّجل ف ”داع
مته،  نظّ ــؤون مُ ــد الذي يُدير شُ القائ
ــز، وإذا كان  ــرّد واجهة أو رم ج ا مُ وإمنّ
ا  ــا كان زَعيمً ــه عندم ــو حال ــذا ه ه
 ٧ ــا  واطنيه مُ ــداد  تِع ــد  يَزي ــة  لدول
 ٢٤٠ ــاحتها  ومس ــن  واط مُ ــني  مالي
ــف  فكي ــا،  ربَّعً مُ ــرًا  كيلومت ــف  أل

يار هذه  ــيكون حاله اآلن بعد انهِ س
ــتيت عناصرها، وتدمير  الدولة، وتَش
عاصمتها األُولى ”الرقّة“ في سوريا، 
رار  راق، وفَ ــل“ في العِ والثانية ”املوص
ــر حواليّ ١٣  قاتليها وأسْ ــم مُ عظ مُ

ا منهم؟ ألفً
ــع برُبع الكاريزما  البغدادي لم يتَمتّ
علّمه األوّل  ــا مُ ــي كان يتمتّع به الت
ــى مدى أربع  ر عل ــن الدن، فلم يظهَ ب
وت  ــريطني بالصَّ ــي ش ــنوات إال ف س
ــة  ــه دول ــاء إعالن ــورة، األوّل أثن والصُّ
اخلِالفة من فوق منبر املسجد النوري 
ــام ٢٠١٤، والثّانية في  في املوصل ع
ــي، عندما  ــل) املاض ــان (إبري ٢٩ نيس
تال  واصلة القِ ــى مُ قاتليه عل ثَّ مُ حَ
ــام من  ــه، واالنتق ــار دولت ــد انهي بع

لفائهم . األمريكان وحُ
رّات وفق  ــه أربع مَ البغدادي جرى قتل
األمريكيّة في  ــميّة  الرس ــات  البيان
سة،  ا تكون هذه اخلامِ ــابق، ورمبّ السّ
دق الرّواية الروسيّة  ح صِ ولذلك نُرجِّ
ة هذا  ك في صحّ كِّ األحدث التي تُشَ
وا  الفيلم ”الهوليودي“، ألنّ الرّوس نَفُ
ا  مليًّ ــى وتَبنيّ عَ جميع الرّوايات األُول

دق نفيهم. صِ
ــة“ لن ينتهي بانتهاء  تنظيم ”الدول
ــإذا كان  ــذه النّهاية ف ــدادي به البغ
ــدة“ األُم أدّى  ــم ”القاع انهيار تنظي
ا ودَمويّةً  نفً لنُشوء تنظيمني أكثر عُ

ــش“، فإنّنا ال  ــا ”النصرة“ و“داع م وهُ
ابقة نفسها  د أن تتكرّر السّ نَستبعِ
ــة،  ــنوات املُقبل ــهر والسّ ــي األش ف
ــة  املُالئِم ــن“  ”احلَواضِ أنّ  ــةً  خاصّ
ل  ــودةً في كُ وج ــة ما زالت مَ افئ والدّ
ــوريا وفوقهما واليمن  راق وس من العِ

وأفغانستان وليبيا.
ــل  ــة ملَقت ــات انتقاميّ ــع عمليّ نَتوقّ
د  ــه إذا تأكّ بَل أتباع ــن قِ البغدادي م
ــكانٍ في  ــن م ــر م ــي أكث ــه ف مقتل
ــكا على وجه  ــم، والغرب وأمري العال
ل  ع أن يتحوّ ــا نتوقّ اخلُصوص ، مثلم
يءٍ من ”األُسطورة“  البغدادي إلى شَ
ــةً إذا  ــؤالء األتباع، خاصّ ــي نظر ه ف
ت الرّواية األمريكيّة التي تقول  صحّ
ا حتّى  ــفً ا ناسِ زامً ــه كان يرتدي حِ إنّ
ــه وثالثة من  ر نفس أثناء نومه، وفجّ
ــوا في  ــى ال يقع ــه حت أوالده وزوجتي

ات األمريكيّة املُغيرة. أسر القوّ
ــذي التَقيته  ــاع ”الدولة“ ال أحد أتب
قابالت في إطار إعداد  أثناء إجرائي مُ
 Islamic State the Digital” ــي  كتاب
ــر  ــي أال أذكُ ــب منّ Caliphate“، وطل
د  ــهاده“، أكّ ــمه إال بعد ”استش اس
ــألته عن ردّ فعله إذا ما  لي عندما س
اغتيل زعيمه البغدادي مثلما اغتيل 
مت ”أنّ  بن الدن، ردّ بعد بُرهةٍ من الصّ
 ، زِالً

زلْ ــيكون مُ ــأر ملقتل زعيمه س الثّ
وأنّ ”الدولة“ لن متوت مبوته، وستنزل 
ــتكون  ــثُ س األرض حي ــت  ــى حت إل
ــةً ألنّها  ريّ ــةً وحُ راسَ ــوى وأكثر شَ أق
واطنيها  ــاء مُ ــن أعب ــتتخلّص م س

ظة التّكاليف. املعيشيّة، الباهِ
ــوءة حول  ــذه النّب ق ه ــتَصدُ ــل س ه
ــا  ونُهوضه ــش“  ”داع ــتقبل  س مُ
ــا إذا  ــان زعيمه ثم ــاد جُ ــني رم من ب
ــة األمريكيّة ونقولها  الرّواي قت  صدَ
ــيحتاج  ــة؟ وكم س ــرّة اخلامس للم
ــن الوقت  ل والنُّهوض م ــوّ هذا التح
ــف الذي  ــة التّحال ــل ضخام في ظ
ة دول على  ــدّ ــتهدفها وتقوده ع يس
رأسها أمريكا، وهل ستكون أمريكا 
ــذا التّنظيم  ــيس ه ــة بتأس املُتّهم
ومن ثم القضاء عليه، أحد األسباب 
رقٍ  رّةً أُخرى، بطُ ــيّة لعودته مَ الرئيس
ــا  ثلَم ــرة، مِ باش ــر مُ ــرةٍ أو غي باش مُ

يعتقد الكثيرون؟
ــئلة  ــة، فهذه األس ــك أيّ إجاب ال منل
ــا إال االنتظار..  ــة، وما علين افتراضيّ

 أعلم في جميع األحوال.
ُ

واهللا

 

د. عبد اللطيف لبقادري

ــالم االمريكية  ــقُ مبيعات تذاكر األف قِّ حتُ
َا  ــنويا ممِ ــرادات تُقارب ٤٠ مليار دوالر س إي
ــوق ميزانيات دول نامية مثل  يعادل أو يف

املغرب. إن هذا الرقم 
ــي االرباح  الكبير ف
ــدى  م ــى  عل ل  ــدُ ي
ــع   ــار الواس االنتش
ــت  أضح ــذي  ال
ــينما  الس ــه  تَعرِف
ــة.  فهي  يَ وليودِ الهُ
إذ  ــة  ربحَ مُ ــارة  جت
ــهم  أس ــع  ترتف
شركات االنتاج في 
يوما  يم  القِ ــة  بُرص

بعد يوم.
ال أحد يجادل اليوم 
ــة  االل ــر  عص ــي  ف
ــا  التكنولوجي و 
ــة أن الصورة  الذكي

ــة و نقل  ــوري في صناع ــب الدور احمل تلع
م الهائِل  اخلبر و الدليل على ذلك هو الكَ
ات التي نستقبلها  يديُوهَ ور و الفِ من الصُ
على تطبيقات التواصل االجتماعي كل 
نُّ  ر و تئِ طِ ــى كادَت هواتفنا تَنفَ حلظة حت
ثرتِها، أما االخبار املكتوبة فهي نادرة  لِكَ
ــا باال في  ــام  فال يُلقى له ــح الطع ل كمِ
ــيء  ــان. وهذا إن دل على ش ــب االحي أغل
ــى القوة اجلبارة التي تتمتع  فإمنا يدل عل

بها الصورة في يوم الناس هذا.
ــدة االمريكية  ــات املتح ــا فتئت الوالي م
ــائل املُتاحة في  ل الوس ــتَعني بكُ أن تَس
ــر. فَهي ال تَتَمثَّلُ فقط  حروبها ضد االخ
ــفته  ــارتر في فلس ــون بُول س ــة جُ ولَ قَ
ــرون“،  االخَ ــم  هُ ــم  اجلَحي  “ ــة  الوجودي
ــل  ــم صاموي ــى تَعالي فَّ ــك تَتَقَ ــل كذل ب
دام احلَضارات رَّاب نظرية صِ هانتجتون عَ

ــث جند  Clash of Civilizations  The  حي
راع  أن أعتى دولة تعيش على جدلية الصِ
ــم الفيتنام  ــوفيت أوال ث ــع االخر. السُ م
بَّرت  ــاً و اليوم االرهاب. وقطعاً اذا تَدَ الحق
ــاب من جوانبها في  ــتَ كلمة االره لَّب و قَ
اخلطاب االعالمي و السينمائي االمريكي 

خاصة و الغربي عموماً ستجدها تعني 
العرب و املسلمني.

ــة إذْ يَتِم من  م ــوة النَاعِ ــى القُ إنها تُدع
بول حرب إعالمية تَستَبِق  رعُ طُ اللِها قَ خِ
ــذاجة الشك  ن السَّ حرب اجلُيوش. إنه ملَ
ــالح الناعم الذي  ــي أن االعالم هو الس ف
يِّشُ الرأي العاملي لكسب مشروعية  يُجَ
ــم  ث ــادي  االقتص و  ــي  الثقاف ــزو  الغ
ابِر االعالم املَرئي  نَ بر مَ م عَ السياسي. نَعَ
ة.  ــورة نَعجَ ــي ص ئب ف ــرى الذِ ــة نَ خاص
ورة الرجل االبيض الذي سيحرر  وأيضا صُ
ــتبداد و  ة االس لمَ ن ظُ ه مِ العالم و يُخرِجُ
ر. هذه  ــدل و التَّحضُ البِدائِية الى نُور الع
ــة التي  ــة و املُعلَنَ نَ ــائل املُبَطَ ــي الرس ه
د  ــاهِ ش ل مُ ها كُ ــتَنتِجُ ــا و يَس ه ظُ يُالحِ

لألفالم االمريكية.
النمطية  ــورة  الص إن 
ــاً  خصوص ــي  للعرب
ــاً هو  ــلم عموم واملُس
ــذي لم  ــك االخر ال ذل
ــانِيتُه   إنس ــل  تَكتَمِ
جي  مَ ــو الهَ ه ــد، فَ بَعْ
ــرِس  الشَّ و  ــري  ربَ البَ
حرصت  ــاء.  النس زيرُ 
ــم  ع بِدَ ــود  هولي
استخباراتي عسكري 
رف على استعمال  صِ
ــون  الفن ــن  م ــن  ف
السبعة لتشويه كل 
ــكا  ــذه امري ــن تتخ م
كيف   انظروا  خصماً. 
ــوفيت و النظام الشيوعي في  دِّم الس قُ
فيلم The Hunt for the Red October  او 
ية دِكتاتورية   Bridge of Spies  كأداة قَمعِ
ردية. وانظروا كذلك  ريات الفَ رَة للحُ ادِ صَ مُ
رَضت السينما االمريكية صورة  كيف عَ
 The Independence ــم ــي فيل العربي ف
ــث وصفته بالعاجز  Day  او Hidalgo  حي
ــوى  ــيء سِ نْ أَمرِه شَ ــن مِ ــذي ال يُحسِ ال

رة احلَسناوات. اشَ عَ التَّبْذير و مُ
ــر،  ــيء يُذك ــيء بِالشَّ ــال الشَّ ــا يُق وكم
ــمع عن املليارات التي تُصرف  عندما نس
ــالت الترفيه في اخلليج أو على  على حف
ــرى  ــدان اخ ــي بُل ــة ف نائي ــات غِ مهرجان
ــاءل أليس من االولى أن تُصرف هذه  نتس
ــينمائية خالدة  ــى أعمال س االموال عل
ــة  وبالتالي  ــال االمريكي ــي االعم تُضاه
لِّط  الضوء على جوانب مشرقة في  نُسَ
ــا اجمليدة و لكن تأبى النفوس إال  حضارتن
ــا ال تَعمى  ــه تعالى “ فإمن ــل قول أن تَتَمث
لُوب التي في  ــى القُ ــار و لكن تَعمَ االبْص
غر  وان و صِ ل و الهَ لِفنا الذُ

دور“ فهل أَ الصُ
الشأن بني االمم؟

من السويد / حميد صالح هلول 

ــداث ما يجري في  ونحن نتابع أح
ــفة  ــز ألحداث مؤس ــا العزي وطنن
ــي خضم  ــا البدن وف ــعر له يقش
ــاوية  واملأس ــواء اخمليفة  هذه األج
ــح  ــر وأصب ــدة التوت ــدت ح تصاع
ــيطرة  من الصعب إخمادها والس
ــوارع  ــد إن أنقلبت ش ــا بع عليه
ــة  ــراق جلبه ــدن الع ــاحات م وس
معارضة تعمل إلسقاط احلكومة 
ــه  ــاء ب ــا ج ــان وكلم ــل البرمل وح
ــول إليقاف  ــن حل ــيون م السياس
ــن كافياً حتى وصل  األزمة لم يك

ــزاء وهم  ــا األع ــى طلبتن ــر ال األم
ــهم  ــن أبواب مدارس ــون م يخرج
ــع  م ــني  ملتحق ــم   وجامعاته
ــن  ــم م ــن وله ــوع املتظاهري جم
ــا توقفت  ــرة ,, وهن ــوق الكثي احلق
ــراك الطالبي املهم  ــذا احل أمام ه
باجملتمع وهم من املتضررين األكثر 
ــية  ــة التربوية والتدريس بالعملي
منذ أربعة عقود .. فكتبت مقالتي 
ــريحة  ــداء لهم ألنهم ش هذه أه
ظلمت وقهرت فعالً ..اثناء وجودي 
ــة وخاصة في  ــدول االوربي ــي ال ف
ــدت أن التعليم  ــويد وج دولة الس
ــا تعنيه  ــدس بكل م ــم مق لديه
ــروط ومهما  الكلمة ومهم  ومش
ــليماً أو مريضاً  يكون اإلنسان  س
ــية بعمر  التدريس ــز  املراك يدخل 
ستة سنوات  مبدارس هي أن صح 
ــت  ــية أسس التعبير مباني دراس

ــوم ففيها  ــادق (٥) جن ــا فن وكأنه
ــي  ــاً ورق ــة مجان ــام للطلب الطع
ــي مناطق  ــا حيث  تقع ف أماكنه
بعيدة عن الضوضاء جميلة جداً 
ــل ومحتوياتها  ــة باألجم ومحاط

ــوف رائعة  ذات  قمة الروعة بصف
املقاعد اخملصصة للجلوس بغاية 
اجلمال ومصنوعة بالشكل الالئق 
ــا الطالب  ــور مميز ليكون به بديك
ــة  كما  ــيا للدراس قد تهيأ نفس

توجد في كل بلدية وتسمى لدينا 
ــة عامة كبيرة  ــة) مكتب (محافظ
ــة اجلمال  ــي مقدم ــي ف ــداً وه ج
ــن النظافة  ــث ع ــداع واحلدي واالب
ــي اجلميل يراد  ــيق  املكتب والتنس
ــي للحديث عنه  لنا الوقت الكاف
ــه املتابعة  ــان في ــيء يب ــكل ش ف
ــة .. وبها من  ــة اإلدامة اليومي ودق
ــة  ــة واالجتماعي ــب العلمي الكت
والفنية  ــعرية  والش والسياسية 
ــب  ــاص للكت ــم خ ــك قس وهنال
العربية تضم كتبا الدباء وشعراء 
ــاحة  ــم كما ان مس ــرب وغيره ع
ــع  املكتبة كبير جداً بحيث تتس
ــم  ــالل زيارته ــاس خ ــوم الن لعم
ــواء القراءة   ــا فيما التمتع بأج له
ــة مرفقات  ــن توفر كاف ــك ع ناهي
ــوم  ــم رس ــة لقس ــة إضاف اخلدم
..وتوفير  ــو  الله وأماكن  ــال  االطف

املصادر التي يحتاجها الطلبة من 
ــبات  مصادر وكتب  علمية  حاس
ــات العامة  ــى املعلوم واطالع عل

مثل الكتب العلمية واالجتماعية 
وكل  ــة  والتاريخي ــعرية  والش
ــديد  ــر في البال .. ومع ش مايخط

األسف وكل األسف أجد في بلدي 
ــكاوى  العراق احلبيب تتكاثر الش
ــؤولني الذين هم  ــرد للمس التي ت
أنفسهم مقصرين إجتاههم بأنه 
ــة  ــوف مثلج ــتاء الصف ــي الش ف
ــة  كامل ــبابيك  ش وال  ــة  التدفئ
ــا صفوف بال  ــم منه وهنالك قس
ــف التبريد حتى  ــواب وفي الصي اب
ــدارس  ــذ امل ــد ان تالمي ــل احل وص
ــل يعقل  ــني على االرض ه جالس
هذا في بلد البترول والتعليم مهم 
جداً كما يجب توفير املستلزمات 
ــة لنرتقي  ــه  والضروري ــة ل املهم
ــى .. وكفانا  ــتوى االعل ــى املس ال
تخلفا نحن عراق احلضارة والقيم 
ــة والتاريخ وهذه جزء من  والبطول
ــون اليوم  ــم وهم يخرج معاناته
للتظاهر من أجل أن يكونوا أسوة 

بطلبة العالم املتحضر املتقدم .

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

كفانا تخلفا نحن عراق الحضارة 
والقيم والبطولة والتاريخ وهذه 
جزء من معاناتهم وهم يخرجون 
اليوم للتظاهر من أجل أن يكونوا 
أسوة بطلبة العالم اِّـتحضر 
اِّـتقدم

ال أحد يجادل اليوم َّـ 
عصر اآللة و التكنولوجيا 
الذكية ان الصورة تلعب 
الدور اِّـحوري َّـ صناعة 
و نقل الخرب

كيف سيكون مـُستقبل 
تنظيم ”داعش“ 
إذا صحـّت الرواية 
األمريكيـّة؟ ومتى سيكون 
االنتقام وأين؟
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الغارديان: أبرز اإلرهابيني اِّـطلوبني 
دوليا قتل، ولكن إرثه الدامي ما زال 

حيا

ما زال مقتل ابو بكر البغدادي، زعيم تنظيم 
الدولة هو اخلبر األبرز في الصحف البريطانية 
ــادرة الثالثاء، حيث تناولته الصحف في  الص

صفحات الرأي وفي افتتاحياتها .
ــان، التي جاءت  ــة من صحيفة الغاردي البداي
ــرز اإلرهابيني  ــا بعنوان ”مقتل أب افتتاحياته
ــي ما زال  ــن إرثه الدام ــني دوليا، ولك املطلوب
حيا“. وتقول الصحيفة إنه في نهاية يونيو/
ــدادي أنه  ــو بكر البغ ــن أب ــران 2014 أعل حزي
ــلمني، وأعلن قيام دولة اخلالفة،  خليفة املس
ــم له ولدولة  ــلمني بإعالن والئه وطالب املس

اخلالفة.
ــهرة لنفسه  وتضيف أن البغدادي حقق الش
ولتنظيمه بأعمال إرهابية دامية، كان أوجها 
ــبوعني  ــقوط املوصل في قبضته قبل أس س
من إعالنه مولد دولة اخلالفة. وأتبع البغدادي 

الدميقراطية“  ــان  ”أوث ــم  بتحطي ــه  تهديدات
وقهر ”الصليبيني وامللحدين وحماة اليهود“ 
ــتعباد واالغتصاب  ــادة واالس بحملة من اإلب
والعنف املوجه ضد املسلمني في املقام األول. 
ــة البغدادي في مارس/أذار  وانتهت إمبراطوري

املاضي بانهيار خالفته .
ــرز اإلرهابيني  ــاة أب ــة إن حي ــول الصحيف وتق
ــا انتهت وهو فار وهارب قرر أن  املطلوبني دولي
ــه بدال من تسليم  األفضل له أن يقتل نفس
ــه للعدالة. وتقول الصحيفة إن نهاية  نفس
ــث حاصرته  ــينة، حي ــت مش ــدادي كان البغ
ــه في  القوات األمريكية اخلاصة، وفجر نفس
ــي التفجير أطفاله  ــوريا، وقتل ف نفق في س

الثالثة.
وتقول الصحيفة إن الرئيس األمريكي دونالد 
ــاوم فرصة مقتل  ــتطع أن يق ــب لم يس ترام
ــلة من التصريحات  البغدادي لإلدالء بسلس
ــه. وتضيف أن  ــد ذات ــدل لتمجي ــرة للج املثي
ــات ككلب“ كان  ــدادي ”م ــه أن البغ تصريح
ــبب  ــة وغير ضروري وسيتس يفتقر للكياس
في الكثير من املشاكل للواليات املتحدة في 

العالم اإلسالمي.
ــد  ــض ق ــت األبي ــة إن البي ــول الصحيف وتق
يضطر في األيام القادمة إلى تصحيح بعض 
ــاطير متجيد الذات“ التي أعلنها ترامب  ”أس
ــي اضطرار  ــدادي، حيث يعن بعد مقتل البغ
ــه أن سياسة الواليات  البغدادي لقتل نفس
ــاء اجلماعات  ــل أعض ــة بقت ــدة اخلاص املتح
اإلرهابية ضمن ما يعرف باحلرب على اإلرهاب 
ــتمرة بدون النقاش الضروري عن  ما زالت مس
مدى أخالقية وقانونية عمليات االستهداف 

واالغتياالت.
ــات املتحدة في  ــة إن الوالي ــول الصحيف وتق
ــاعدة املمكنة للتمكن  ــة إلى كل املس حاج
من التغلب على اإلرهاب في الشرق األوسط، 
ــدادي ضربة  ــن أن مقتل البغ ــى الرغم م وعل
كبيرة لتنظيم الدولة اإلسالمية ولكنه ليس 
ــرى الصحيفة أن البغدادي  ضربة قاضية. وت
ــب فكر  ــه كان صاح ــن مقاتال ولكن ــم يك ل
ــت اإلدارة األمنية  ــم، وحتت إمرته كان التنظي
ــرة مجموعة  ــكرية للتنظيم حتت أم والعس

من اجلنود السابقني في اجليش العراقي.

ــى تنظيم  ــب عل ــة أن التغل ــرى الصحيف وت
ــنة  ــالمية يتطلب أن يقاوم الس الدولة اإلس
في املنطقة التنظيم واجلماعات املوالية له، 
وهذا أمر صعب في وجود هذه الفوضى وعدم 

االستقرار في املنطقة.

التايمز : ”فرصة لالحتشاد“
في صحيفة التاميز نقرأ تقريرا لكاثرين فيليب 
بعنوان ”فرصة الحتشاد اجلهاديني حتت لواء 
زعيم جديد“. وتقول الكاتبة إن مقتل أبو بكر 
ــول للتنظيم الذي  ــل نقطة حت البغدادي ميث
ــح دولة ثرية  ــجون العراق ليصب ــأ في س نش
ــيطر على مساحات  تعبر حدود دولتني، وتس

شاسعة من األراضي.
ــر كل  ــة إن التنظيم اآلن خس ــول الكاتب وتق
ــيطر عليها، وأصبح  ــي كان يس األراضي الت
ــا املتفرقة  ــن اخلالي ــلة م ــل عبر سلس يعم
ــا توجد  ــوريا والعراق، كم ــرة في س املنتنش
لديه تنظيمات وخاليا موالية في نحو عشر 

دول أخرى.
ــؤوال عن  ــدادي لم يكن مس ــف أن البغ وتضي

ــا  ــؤون خالي ــة لش ــطة واإلدارة اليومي األنش
التنظيم، وبعد انقطاع التمويل من التنظيم 

أصبحت هذه اخلاليا مستقلة التمويل.
وتقول إن الواليات املتحدة تتعقب نحو ستة 
أشخاص تعتقد أن أحدهم سيكون اخلليفة 
ــم عبد اهللا  ــن بينه ــدادي، وم ــل للبغ احملتم
ــابق في جيش صدام  ــرداش، وهو ضابط س ق

حسني .
ــانحة  ــة أن الظروف ما زالت س ــرى الكاتب وت
ــالمية،  ــاد تنظيم الدولة اإلس إلعادة احتش
فسوريا ما زالت تشهد الكثير من االضطراب 
والصراع، بينما يشهد العراق موجة جديدة 

من االحتجاجات الشعبية.

آي: ”شباب إُّـ األبد“
ــن افتتاحيات صحيفة  ــاءت افتتاحية م وج
ــباب دائم...األدلة تشير إلى أن  آي بعنوان ”ش
عمرنا يحدده كيف نشعر“. وتقول الصحيفة 
إنه قد يعد أمرا يفتقر إلى الكياسة أن تسأل 
ــة العلمية  ــن األدل ــخصا عن عمره، ولك ش
ــؤال  ــى أن هذا الس ــير أيضا إل ــت تش أصبح

أصبح غير صائب علميا.
ــا  ــد أن لدين ــا نعتق ــة إنن ــول الصحيف وتق
ــي األوراق  ــجل ف ــرا واحدا، وهو ذلك املس عم
ــا في الواقع  ــمية وتاريخ امليالد، ولكنن الرس
ــار الثالثة  ــك األعم ــار. وتل ــة أعم ــا ثالث لدين
ــي األوراق،  ــجل ف ــمي املس هي: العمر الرس
ــالمة األجهزة  ــر الصحي، املتعلق بس والعم
ــاء، والعمر الثالث هو العمر املعنوي،  واألعض

أو إحساسنا بالعمر.
ــار الثالثة  ــك األعم ــة إن تل ــول الصحيف وتق
ــات  ــورة كبيرة، وفقا للدراس قد تختلف بص
ــبابا  ــعرون أنهم أكثر ش فإن هؤالء الذين يش
ــجلة في األوراق الرسمية  من أعمارهم املس
مييلون إلى أن يكونوا في حالة صحية افضل 

ممن يشعرون أنهم أكبر عمرا.

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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*د. حسن لطيف كاظم

ــذا العام  ــرين األول (أكتوبر) من ه ــي اول تش ف
ــراق  ــوب الع ــات جن ــض محافظ ــهدت بع ش
ــة، عبر  ــبابية عارم ــات ش ــطه احتجاج ووس
خاللها احملتجون عن مطالب معقولة باإلصالح 
ومواجهة الفساد وتوفير فرص العمل وحتسني 
ــاة  ــون حي ــم يطلب ــار، انه ــات، وباختص اخلدم
ــن تطلعاتهم  ــد األدنى م ــتوعب احل كرمية تس

وحقوقهم األساسية.
ــام ١٩٥٨ التي تخرج  ــذ ع ــرة األولى من وهي امل
ــو اليها جهة  ــرات من دون ان تدع فيها مظاه
حزبية او حكومية أو دينية، وأغلب املتظاهرين 
هم من الشباب الذين عاشوا في كنف النظام 
ــنوات  ــروا س ــم يختب ــد، ول ــي اجلدي الدميقراط
االستبداد والدكتاتورية، إال انهم حتملوا صدمة 
ــه، وتداعياته، فضال عن نتائج  االحتالل وتبعات
ــاالت وتيارات  ــة وثورة االتص صدمة املعلوماتي
ــأ «غريبا»  التواصل االجتماعي، فهم جيل نش
نبتّا» عن جذوره املفرطة في  ــه، «مُ في مجتمع
ــة»، ال يعرف عن تاريخه اال ما جادت  «التقليدي
ــي، وثقافتها  ــل االجتماع ــع التواص ــه مواق ب
املوجزة، ومقارناته عبر جغرافية العالم اجمع، 

والرغبة في التماهي مع الثقافات املتفوقة.
ــرا وبطالة وحرمانا  ــت احملافظات األكثر فق كان
ــات  ــي محافظ ــة، فف ــات احملتج ــي احملافظ ه
ــية، البصرة،  ــان، املثنى، القادس اجلنوب: ميس
ــب  ــار، توجد اعلى معدالت الفقر بحس وذي ق
ــن وزارة  ــي صدرت ع ــمية الت ــرات الرس التقدي
التخطيط منذ عام ٢٠٠٨، اذ وصل الفقر فيها 
الى ٣٤٫٦٪ عام ٢٠٠٧، انخفض على نحو طفيف 
ــى ٣١٫١٪ عام ٢٠١٨،  ــام ٢٠١٢، وال الى ٣٣٫٦٪ ع
ــات التي تعرضت  ــو معدل اعلى من احملافظ وه
ــر فيها عام  ــبة الفق ــاب التي بلغت نس لإلره
ــل ما حتقق خالل هذه  ــي ٢٧٫٥٪، وج ٢٠١٨ حوال
ــر باجتاه تقارب  ــنوات هو إعادة توزيع الفق الس

النسب املرتفعة، اذ ان ارتفاع نسبة الفقر في 
ــاب داعش بأكثر  ــات التي تعرضت إلره احملافظ

من خمس نقاط مئوية منذ عام ٢٠١٢.
ــات اجلنوب  ــة فان محافظ ــبة للبطال وبالنس
ــى، وتزيد  ــدالت البطالة األعل ــت مع فقد عرف
ــان  فيها معدالت البطالة عن ١٠٪، وجند ميس
ــي ١٧٪، وفي  ــام ٢٠١٦ حوال ــة ع ــى بطال األعل
ــن ١٥٪، وفي  ــبة م ــار واملثنى تقترب النس ذي ق
ــة ١٢٪، وتقترب  ــبة البطال البصرة تتجاوز نس

من هذا الرقم األخير في القادسية.
أما بغداد، فان فيها حوالي نصف عدد الفقراء، 
ــا ٩٫٨٪، وقد حتملت  ــبة البطالة فيه وتبلغ نس
ــب أعباء اإلرهاب،  ــنوات املاضية اغل خالل الس
ــا كاتب هذه  ــي صنفه ــات الت ــير البيان اذ تش
ــة إرهابية  ــول ٧٥٩١ عملي ــطور الى حص الس
ــهد  فيها، أي ان كل كيلو متر مربع منها قد ش
ــدة ٢٠٠٣-٢٠١٧،  ــالل امل ــني ارهابيتني خ عمليت
ــرة حتملها  ــات كبي ــرض تضحي ــر الذي ف االم

الناس في بغداد.
ــات للبرهنة  ــد من البيان ــن نحتاج املزي وهنا ل
ــذه احملافظات،  ــية في ه على األوضاع املعيش
واألسباب االقتصادية التي دفعت الشباب الى 
ــم. ومن الواضح  التظاهر للمطالبة بحقوقه
ــي املقدمة من دواعي  ــباب تقف ف ان هذه األس
خروجهم، يضاف اليها تزايد الفساد والتراجع 
ــيد في اجملتمع، اذ حتولت  احلاد في احلكم الرش
ــاءات القريبة من  ــدم والفض ــاحات كرة الق س
مناطق سكناهم التي كانوا ميارسون الرياضة 
ــروعات استثمارية ملتنفذين في  فيها الى مش
ــاد  محافظاتهم في حتول جديد باجتاه «الفس
ــن  ــل م ــذي حتص ــاد ال ــتثماري» أي الفس االس
ــخصيات املتنفذة  خالله بعض األحزاب والش
على مشروعات استثمارية جتارية في الغالب، 
فتشيد محالت جتارية او مراكز ترفيه، تدر ريعا 

للجهات الراعية لها.
ــاد ، وتزايد معدالت  فضال عن استشراء الفس
ــس الدولية  ــره املقايي ــى كما تؤش تلقي الرش
ــى مزيد من  ــد ادى ذلك ال ــة بالعراق. وق اخلاص
ــة  الهش ــات  للفئ ــة  االقتصادي ــات  الصعوب
ــي اجملتمع  ــدم العدالة ف ــادة ع ــيما مع زي الس
ــاع الفجوة بني األغنياء والفقراء. ومما زاد  واتس
ــوء اتخاذ احلكومة اجراءات شديدة  الوضع س
ــال التجارية  ــكن» واحمل ــوائيات الس جتاه «عش
فضال عن فض احتجاجات اصحاب الشهادات 
بعنف مفرط وهذه العوامل قد اججت املشاعر 

املكبوتة بسبب فشل االداء احلكومي.
ــه، فان أداء احلكومة قد تدنى  في الوقت نفس
ــاءة واجلودة، وحتولت الدولة الى  من حيث الكف
موزع كبير للرواتب، لفئات تقع خارج العملية 
ــرة ازدواج الرواتب  ــدت ظاه ــة، وتزاي االقتصادي
ــيخ التمييز الفئوي  ــن الفئات، وترس لكثير م
ــة  ــني والدراس ــي التعي ــدة ف ــات الصاع للفئ
ــني وتعليمات  ــا، والتي صيغت في قوان وغيره
ــؤ الفرص  ــتور ومبدأ تكاف ــارض مع الدس تتع
ــك االمتيازات  ــاواة امام القانون، وكل تل واملس
ــم  ــن ال ميكنه ــباب الذي ــة الش ــر حفيظ تثي
ــني تضحياتهم الناجتة عن ظروفهم  املقارنة ب
ــات الفئات  ــخصية واجملتمعية، وتضحي الش
املنتفعة من التغيير؛ وذلك النهم لم يعايشوا 
ــع تلك الفئات ولم يختبروا العيش في ظل  واق

النظام املباد .
ــتبيان الكتروني اجري لرصد توجهات  وفي اس
الناس بشأن الهدف العاشر من أهداف التنمية 
ــات العامة  ــول الرضا عن اخلدم ــتدامة ح املس
ــن قبل احلكومة. احتلت محافظات  املقدمة م
ــتان الثالث (أربيل، والسليمانية  إقليم كردس
ــتوى الرضا عن  ودهوك) الصدارة من حيث مس
ــات املقدمة إليهم،  أداء احلكومة فيها واخلدم
ــداد أقل  ــية وذي قار وبغ ــت القادس ــا كان فيم
ــتجيبون عن  ــر فيها املس ــات التي عب احملافظ
ــة املقدمة إليهم.  ــن اخلدمات العام رضاهم ع
ــباب  ــذا امر فيه داللة مهمة لتصورات الش وه

بشأن احلكومة.
ــة مع  ــي احلكوم ــا ان تعاط ــن مفاجئ ــم يك ل
ــاء بضعف أدائها االقتصادي، اال  التظاهرات ج
ــو خطابات رئيس  ــأ اجلمهور أكثر ه ان ما فاج
ــدي، التي لم  ــد امله ــوزراء عادل عب ــس ال مجل
ــتوى احللول  ــتوى احلدث، فعلى مس تكن مبس
ــن تتضمن تعاطيا  ــي طرحها فإنها لم تك الت
ــدة، ولم تقدم  ــا مع حقائق علمية جدي ابداعي
ــل ما وعد به  ــة لتلك احلقائق، وج رؤية معرفي
ــر  هو تقدمي قطع أراضي مجانية، ورواتب لألس
ــال، في توكيد لنهج حكومته  التي ال متلك دخ
السائرة على نهج احلكومات السابقة، وأبعد 
من كانت بعيدة عن مطالب الناس وتوقعاتهم 

من رئيس وزرائهم.
ــج حكومته، ووصفه  ــر رئيس الوزراء ببرنام ذك
ــج  ــأن برنام ــل بش ــي، اال ان الدالئ ــه واقع بان
ــن الواقعية،  ــاده ع ــير الى ابتع ــة تش احلكوم
ــداف التي  ــرات األه وبخاصة وأنه تضمن عش

ــن اجناز احلكومة  ــب متابعتها والتأكد م يصع
ــي األطر  ــة دمجها ف ــال عن صعوب ــا، فض فيه
ــلت  ــة، اذ فش ــة للحكوم ــية واملالي السياس
ــة العامة، لذا  ــة في دمجها في املوازن احلكوم
ــأن املوازنة أنها ستضم  تشير التسريبات بش

بابا جديدا يخص البرنامج احلكومي.
ــوزراء ان يعيد  ــيد رئيس ال ــن الس ــا نأمل م كن
تعريف موقعه التوفيقي بني القوى السياسية 
ــة  ــة التاريخي ــم الفرص ــة، وان يغتن املتنافس
ــالح واتخاذ  ــض جماهيري باإلص في نيل تفوي
ــل بالقوى  ــدال من إعادة التوس ــام املبادرة، ب زم

ــية أن تسمح له باستكمال كابينته  السياس
ــل  ــرح بدائ ــن أن يط ــن املمك ــة. وكان م الوزاري
ــع  ــمح له باحلركة بأوس ــة جدية تس إصالحي
ــيطرة على املشهد  ــمته له القوى املس مما رس

السياسي .

لكن كيف ميكن مواجهة تداعيات هذه االزمة؟ 
ــام رئيس  ــة ام ــرص املتاح ــة الف ــع محدودي م
ــذري في حكومته، نرى  ــوزراء إلجراء تغيير ج ال
ــيقها  ــة حكومته، وترش ــادة هيكل ضرورة إع
ــيادية،  ــادة كفاءتها، وبخاصة الوزارات الس وزي
ــح التغيير، وبخاصة  ــن فيها مفاتي التي يكم
ــؤون  ــط والعمل والش ــة والتخطي وزارات املالي
ــتثمار  االس ــأة  ــن هي ــال ع ــة، فض االجتماعي

الوطنية .
ــكيل فريق اقتصادي (أو مجلس اقتصادي  تش
ــأن  ــم يدعم مجلس الوزراء في الش اعلى) دائ

االقتصادي من خالل:
ــارين لتضم ٧  ــأة املستش ــادة هيكلة هي • اع
ــار (٥) منهم بناء  ــاء اقتصاديني يتم اختي اعض
ــص بعيدا عن  ــر الكفاءة والتخص على معايي
احملاصصة واحملاباة يتم اختيارها ملدة ٤ سنوات 
ــم بعملهم  ــع احتفاظه ــد، م ــة للتجدي قابل

األساس في اجلامعات.
ــا وماليا  ــزي لإلحصاء اداري ــط اجلهاز املرك • رب
ــس اجلهاز  ــون رئي ــاري ويك ــق االستش بالفري

عضوا في الهيأة.
ــة في بيت  ــاث االقتصادي ــم االبح ــط قس • رب
ــون الذراع البحثي  ــة اداريا بالهيأة ليك احلكم
للفريق ومن خالله يستطيع تكليف الباحثني 
ــورة في  ــات لتقدمي املش ــت أو اجلامع ــي البي ف
ــاالت االقتصادية اخملتلفة والقيام باألبحاث  اجمل

التي يطلبها الفريق االستشاري.
ــي (يفضل ان  ــن البنك املركزي العراق • ممثل ع

يكون عضوا من مجلس احملافظني).
ــني  ــني متفرغ ــتعانة بباحث ــس االس وللمجل
ــراء البحوث  ــي اجلامعات في اج ــون ف او يعمل

ــة  االقتصادي ــات  والتقومي ــات  والدراس
واإلحصائية، ويتولى عددا من املهام منها:

ــة  للحكوم ــة  االقتصادي ــورة  املش ــدمي  تق  •
واقتراح السياسات االقتصادية للحكومة.

• توجيه عمل املنظومة اإلحصائية وتطويرها 
ــا  ــا فيه ــاد مب ــات االقتص ــتجيب حلاج لتس

مؤشرات اإلنذار املبكر.
ــنوية  ــف س ــة ونص ــر فصلي ــدار تقاري • اص
ــاد والتقدم احملرز  ــنوية عن اوضاع االقتص وس
في البرنامج احلكومي تنشر بعد اسبوع من 

عرضها على مجلس الوزراء.
ــة وتأثيراتها  ــومي جودة القرارات احلكومي • تق
ــية  ــاد الوطني واثارها في تنافس في االقتص

االقتصاد.
ــات  ــة واملوازن ــة املالي ــر السياس ــومي تأثي • تق
ــاقها مع االهداف االقتصادية  ــنوية واتس الس

اآلنية واالستراتيجية.
• تطوير برامج الكترونية حملاكاة تأثير املتغيرات 

املالية والنقدية في االقتصاد العراقي.
ــا كانت  ــة، في أنه ــة وزارة املالي ــن أهمي وتكم
ــة  ــيئ للحكومة، فالسياس خلف األداء الس
ــتجيبة للواقع،  ــة، وغير املس ــة الغامض املالي
ــي التغيير،  ــر أهمية ف ــوزارة األكث ــا ال يجعله
ــني  ــادة تعريف دورها، وحتس ــث ينبغي إع بحي
اليات عملها، وتبني تقنيات جديدة في العمل 
املالي، مبا ميهد لثورة في املالية العامة، واليات 
ــداد املوازنة وتنفيذها، وحتديد أولوياتها. هذا  اع
ــى رأس الوزارة فريق  ــب ان يكون عل األمر يتطل
ــهم عبد  ــون رئيس ــبة، يك ــات مناس بصالحي
املهدي نفسه، ووكيلي الوزارة وخبيرين اخرين، 
ــواء كانوا عراقيني  وأقول خبيرين حقيقيني، س
ــح ويتحملون  ــني، يقدمون النص أم غير عراقي

القرارات التي تصدرها الوزارة.
من جهة أخرى، على احلكومة أن تتخذ إجراءات 
عملية لنقض القوانني التمييزية أمام احملكمة 
االحتادية، والتمهيد لوقف االمتيازات املمنوحة 
ــرر. فضال  ــو غير مب ــرائح على نح ــات وش لفئ
ــرات احلكم  ــني مؤش عن أولوية القيام بتحس
ــاذ القانون  ــفافية والقيام بإنف ــيد والش الرش

والدستور.

* أستاذ علم االقتصاد ومساعد رئيس 
جامعة الكوفة
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 خارطة طريق

 عبد الخالق الفالح

نحن نعيش ظروفا قلقة وازمة حادة بني املواطن 
واحلكومة والبرملان وال يشك احد بان التظاهرات 
هي مطلبة محقة ولكن اين اعضاء البرملان من 
ــكوت  ــراك واالختفاء عن االنظار او الس هذا احل
امام االعالم وهو يعني االبتعاد عن الضمير .بدل 
ــتنفار حلضور اجتماعات دائمة تنتج عنها  االس
ــاد على  ــة جوهرية لردع الفس ــرارات اصالحي ق
ــتويات ولغلق االبواب امام من يريدون  اعلى املس

تدمير العراق بحرب شاملة اهلية .
ــة  ــعب كمؤسس البرملان العراق منبثق من الش
ــیة يجب ان  ــع مبهمة اساس ــتوریة تضطل دس
ــأن ابناء الوطن  ــون في انعقاد دائم حلفظ ش يك
ــم في  ــش معه ــم والتعاي ــة عواطفه ومالمس
ــن القوانین املنظمة حلركة  السراء والضراء وس
اجملتمع داخل الدولة بكل مكوناته، ويتكون من 
ــمون بالبرملانیني او  مجموع من االشخاص يس
ــق االنتخاب  ــان، ويصلون عن طري ــاء البرمل اعض
تأخذ بأسلوب اختيارات شعبية ، وهو االسلوب 
الغالب واالكثر تعبیرا عن ارادة الشعب و تتجلى 
ــي یتمتع  ــورة الصالحیات الت ــه في خط اهمیت
ــریعیة  ــلطة التش ــان من خالل الس ــا البرمل به
ــیة تتمثل باملشاركة في  ومن صالحیات اساس
ــن في احلاضر  ــي حتمي املواط ــن القوانین الت س
ــلطة  الس ــل  ــى عم ــة عل والرقاب ــتقبل  واملس

التنفیذیة .
ان دخول مجلس النواب في هذا السبات  وعدم 
اكتمال النصاب و اختياره الصمت في مناقشة 
ــو أمر عجيب  ــات موجة االحتجاجات وه تداعي
ــية  ــاط السياس ــعا في األوس ــدال واس يثير ج

ــون  واحملتج ــارع  الش ــب  ويغض ــعبية.  والش
ــدم اعطائهم  ــوارع وع الذين يخرجون الى الش
ــكل الوعود والعهود التي قطعوها  املصداقية ل
ــة و املقلقة هو  ــذا الظروف الصعب ــم وفي ه له
ــر غير صحيح ويخلو من النضوج ويدخل  مؤش
ــاركة في  ــال املش ــاالت واغف ــة الالمب ــي زاوي ف
ــب اجلماهيرية ، اضافة  ــول للمطالي ايجاد احلل
ــى االن ،كان  ــريع  قوانني مهمة حت الى عدم تش
ــلبية  ــا ، يعطي دالالت س ــد توعد به ــس ق اجملل
واضحة، واذا استمر على هذا احلال سيتجه الى 
ــة مع  ــريري و ان تعاطي هيئة الرئاس  املوت الس
ــفرات غير املفيدة ومع ادارة تشريع وحضور  الس
النواب في املؤمترات اخلارجية غير املنتجة وعدم 
ــني ومايزال غير  ــريع القوان ــق النصاب لتش حتق
ــاً في ان يكون النائب قريبا من  معتد به واساس
ــتماع الى املطالب وذهابهم الى  ــارع لالس الش
ــع هو هروب من مجريات  محافظاتهم في الواق
ــداث الن النائب ال ميثل فقط محافظته امنا  االح
ميثل العراق ككل ومن واجبه متابعة امور البلد 
ــمل تراب الوطن بكامله وأخرى  وهذا احلدث يش
ثانویة تتمثل بدوره كبرملاني في اختیار اصحاب 
ــب التنفيذية ال  ــض املناص ــي بع ــاءات ف الكف
ــوبية امنا على  ــوبية واملنس ــاس احملس على اس
ــاس القدرة والدستوریة املهمة داخل الدولة  اس
والتصدیق على املشاريع االستراتيجية ،وعضو 
ــخصا   ــان ال یعد موظفا عاما، وامنا یعد ش البرمل
ــخص یتمتع  ــة، واذا الش ــة عام ــا بخدم مكلف
ــى ان ال تتجاوز  ــازات وظيفية عل ــوق وامتی بحق
ــواب العراقيني  ــاهده عند الن ــول كما نش املعق
ــس النواب فقد  ــراءة النظام الداخلي جملل وفي ق
ــتقطع من  أخذ بهذه العقوبة حیث بین بأن تس
ــبة معینة  ــأة العضو في حالة غیابه نس مكاف
ــه واجبات  ــا یترتب علی ــا اجمللس، وایض یحدده
ــي امللمات وحل  ــعب ف ــا الوقوف مع الش اهمه
مشاكله ، وفي اطار ذلك یمكن أن یخل العضو 
بالتزاماته وصالحیاته لكي ال يتعرض لعقوبات، 
ــه  ــن وأزمات ــأن الوط ــاهده ف ــا نش ــوم كم والي
ــية واالقتصادية  املتراكمة في اجلوانب السياس

ــاء عن  ــن االنطف ــدا م ــل مزي ــة ال تتحم واألمني
ــؤوليات امللقات على عاتق مجلس النواب،  املس
ــاع لصوت العقل  ــتوجب االنصي األمر الذي يس
واحلكمة وحتمل املسؤولية والعودة فورا ملواصلة 
ــاحة  ــوب الس العمل الجل حل العقد التي تش
ــادرات وتقدمي احللول  ــية على ضوء املب السياس
التي تؤدي الى تهدئة الشارع امللتهب والتعامل 
ــني  ــدي مع مطالب املتظاهرين من أجل حتس اجل
ــدين وتوفير  ــبة الفاس ــع اخلدمي ومحاس الواق
ــباب»، لكن التظاهر السلمي  فرص العمل للش
حق مشروع كفله الدستور والقوانني»، وضرورة 
تأمني سير التظاهرات مبا يؤمن سلمية التظاهرة 
ــب  ــق املطال ــن وحتقي ــة أرواح املتظاهري وحماي
ــذه التظاهرات  ــعب . ه ــلوبة من ابناء الش املس
ــر املبرر للمطالب وأهمية  محقة بعد اجلفاء غي
ــريعة واإلستجابة  إجراء إصالحات حكومية س
ــروعة للمتظاهرين وفق سقوف  للمطالب املش
ــجم مع خطورة املرحلة  زمنية محددة ومبا تنس
ــني احلراك  ــة. املطلوب تطم ــاوز األزم ــن جت و تؤم
ــتركة لكل  ــق املطالب وهذه مهمة مش بتحقي
ــؤولية مجلس الوزراء  رجال الدولة وليست مس
ــد املهدي كبش الفداء  وجعل الدكتور عادل عب
ــن النتائج الكارثية  واجللوس على التل منتظري
التي قد حتدث امنا كل الكتل واالحزاب املشاركة 
ــية كلها لها دور وامام  وعلى الساحة السياس
ــاركة  ــاركة وغير املش ــؤولية موحدة ، املش مس
ــؤولية  ــة ، اليجاد احللول وامام مس ــي احلكوم ف
ــيئ  ــا وصل اليه احلال واالنحدار الس تاريخية مل
في البلد وبشعور وطني يجب ايقاف نزيف الدم 

الن الدماء عزيزة.
ــعبنا العراقي املظلوم  ــد من جديد حق ش ونؤك
ــار وله احلق  ــد احلرية والتقدم واالزده الذي ينش
ــتور واملطالبة  ــر فقد كفل له الدس في التظاه
ــلوبة واملنهوبة بالطرق السلمية  باحلقوق املس
ــة واحلقوق  ــون واملواطن ــة القان ــي إقامة دول وف
ــتعادة حقه في  ــتورية سعياً من أجل اس الدس
احلياة اآلمنة واملستقرة والعيش الرغيد والتقدم 

احلضاري .

فيصل الياسري

ك  ــبو لفيس ا
ــاس-  الن ــل  جع
 ، ــن  مهذاري
ثرثارين،   ، لغوين 
 ، ــني  طفيلي
ال  مبا  ــون  يتحدث
يتقنون ، الكثير 
يعتقدون  منهم 
ــن واجبهم  ان م
ــم  حقه ــن  وم
ــروا  ينش ان 
ــم  نه يا هذ
يوم  واراءهم كل 
ــر  اكث ــا  واحيان

ــوم الواحد، وبعضهم  من مرة في الي

ــة في  ــح يومي ــا ونصائ ــدم دروس يق
ــه ، وكثير من  ــم او خارج اختصاصه
الناس ميألون مواقعهم بتفاصل عائلة 
ــبوك علمنا  ال تهم غيرهم .. والفيس
ــاء واالدعاءات  ــر والري ــذب والتزوي الك
ــل  والدح ــاق  والنف ــة  والدسيس
ــتائم .. والفضائح ..  والتشهير والش
الفيسبوك ساحة للدجل والتهريج 
ــاد واخلداع  والهجاء والتباهي والفس
ــة  مصيب ــبوك  الفيس  .. ــال  واالحتي
ــة  ي عصر
ــة  ني و لكتر ا
يعة  ــر س
وال  ــار  االنتش
ــالج  ع ــد  يوج
ت  ــا س و ير لفا
 .. ــبوك  الفيس
ــح  اصب ــذي  ال
ــه  ــان علي االدم
ــن  م ــب  اصع
ــى  عل ــان  االدم
ــني  خ لتد ا
. . ت ا ر ــد خمل ا و
ــة  العل ــا  طبع

في املستخدم وليس في املنظومة.

القاضي / عماد عبداهللا شكور

ــة) هي أثر  ــلطة القضائي ــلطة الثالثة: ـ (الس الس
ــاء املرتكزة  على  ــل القض ــوة من قب ــتخدام الق اس
ــريعية  ــلطة التش ــنها الس العدل وفق قوانني تس
ــة وتختص  في الفصل  ــا باقي أجهزة الدول وتنفذه
باملنازعات وتفسير القوانني وهي الضامنة لتطبيق 

االحكام القضائية  وتتوالها احملاكم. 
ــتقالل  ــلطة تنظيم دقيق، االس ــذه الس نظمت ه
ــي لتصان  ــدها  القضائ ــر وجودها وهواء جس جوه

احلريات وحتفظ احلقوق ويسود القانون. 
تتكون السلطة القضائية االحتادية حسبما نصت 
ــام ٢٠٠٥؛ من  ــتور العراق الصادر  ع املادة ٨٩ من دس
مجلس القضاء األعلى، احملكمة االحتادية، محكمة 
ــة  ــام، هيئ ــاء الع ــاز االدع ــة،  جه ــز االحتادي التميي
ــراف القضائي واحملاكم االحتادية األخرى ولكل  االش
من هذه  املكونات مهام بكافتها تتكامل السلطة 

القضائية.  

ــؤون  ــس القضاء األعلى إدارة ش ــث يتولى مجل حي
الهيئات القضائية واالشراف على  القضاء االحتادي 
ــاء محكمة  ــس وأعض ــيح رئي ــة الى ترش باإلضاف
ــز االحتادية  ورئيس االدعاء العام ورئيس هيئة  التميي
ــى مجلس النواب  ــراف القضائي لعرضهم عل االش
ــروع  ــع اقتراح مش ــم م ــى تعيينه ــة عل  للموافق
ــنوية للسلطة القضائية  االحتادية وله  املوازنة الس
ــراف على جميع احملاكم والقضاة واخملولني  حق االش

سلطات قضائية  ومراقبة حسن إدارة احملاكم. 
ــتقلة  اما احملكمة االحتادية فهي هيئة قضائية مس
ماليا واداريا تختص بالرقابة على  دستورية القوانني 
ــتور  الدس ــوص  ــير نص ــذة وتفس الناف ــة  واألنظم
ــن تطبيق  ــأ ع ــي  تنش ــا الت ــي القضاي ــل ف والفص
ــرارات واألنظمة والتعليمات  القوانني االحتادية والق
واإلجراءات  الصادرة عن السلطة االحتادية والفصل 
ــة  االحتادية  ــي حتصل بني احلكوم ــي املنازعات الت ف
ــم واحملافظات والبلديات واإلدارات  وحكومات األقالي
احمللية وغيرها من  الصالحيات املنصوص عليها في 
ــون قراراتها باتة وملزمة  ــتور وتك املادة ٩٣ من الدس

 للسلطات كافة. 

ومحكمة التمييز مكون اخر من مكونات السلطة 
ــا  التي  ــة القضائية العلي ــي الهيئ ــة وه القضائي
ــة القضائية على جميع احملاكم ما لم  متارس الرقاب

ــك  وتعمل على توحيد  ينص القانون على خالف ذل
ــا احملكمة املعنية بوحدة  االجتهاد القضائي كونه

تفسير االحكام . 

ويعد جهاز االدعاء العام وهو جهاز لتحقيق حماية 
ــاتها  واحلفاظ على  ــا ومؤسس ــام الدولة وامنه نظ
ــف  ــاهم مع القضاء في الكش ــوال الدولة واملس أم
السريع عن األفعال  اجلرمية ومراقبة تنفيذ االحكام 
ــن املهام املنصوص  ــرارات والعقوبات وغيرها م والق
 عليها في قانون االدعاء العام رقم ١٥٩ لسنة ١٩٧٩ 

املكون الرابع للسلطة موضوع  املقال. 
ــن قيام  ــى الرقابة على حس ــة التي تتول وان الهيئ
ــاء العام مبهامهم  القضائية  القضاة وأعضاء االدع
ــي كل  ــق ف ــم والتحقي ــم كفاءته ــة وتقيي واإلداري
ــي هيئة  ــلوك القضائي  ه ــد الس ــة لقواع مخالف
ــلطة  ــراف القضائي وهي املكون اخلامس للس اإلش

القضائية وتتمتع بالشخصية  املعنوية . 
ــر  ــون األخي ــا املك ــة جميع ــم االحتادي ــد احملاك وتع
ــتئناف،  ــلطة القضائية وتضم محاكم االس للس
ــوال  االح ــداث،  االح ــداءة،  الب ــح،  اجلن ــات،   اجلناي

الشخصية، التحقيق، العمل وتنظيم  التجار. 
األول  ــتقاللني  اس ــة  القضائي ــلطة  الس ــك  متل
استقاللها عن السلطتني التشريعية والتنفيذية 
 وفق مبدأ الفصل بني السلطات والثاني استقاللية 

ــتقالال  ــه القضاة  اس ــن زمالئ ــه ع ــاض بعمل كل ق
شخصيا ال سلطان عليه غير القانون، واالستقالل 
ــون فقط ال  ــلطة  القان ــوع القاضي لس ــا خض هن
ــلطة أخرى وبالتالي ال ميكن التدخل  لشخص او س
ــه اال وفق القانون املنظم  ــي عمله وال عزله او  نقل ف
ــي رقم ١٦٠  ــم القضائ ــون التنظي ــه وهو قان لعمل

لسنة ١٩٧٩. 
ــتقاللية ضمانات للمحافظة عليها    منحت االس
ــتور، وان تكون  امليزانية  وهي النص عليها في الدس
ــدم تعرضهم  ــد، مع ع ــب القضاة جي ــة ورات خاص
ــن جهات قضائية  ــاب والعزل اال  م للمراقبة واحلس
ــا، وان يكون  ــا القانون أيض ــل بينهم فقط الفيص
تعيينهم وتوزيعهم من  صميم اختصاص السلطة 

القضائية . 
ــلطات الدولة  ــي ثالث س ــلطة القضائية ه فالس
ــير  القوانني،  ــي الفصل باملنازعات وتفس تختص ف
صلب وجودها االستقالل عن السلطتني التنفيذية 
ــلطات  ــل  بني الس ــدأ الفص ــق مب ــريعية وف والتش
ــخصي للقاضي وفق مبدأ سيادة  ــتقالل ش مع اس

القانون . 

نظمت هذه السلطة 
تنظيما دقيقا واالستقالل 
جوهر وجودها وهواء 
جسدها  القضائي لتصان 
الحريات وتحفظ الحقوق 
ويسود القانون

هي اِّـرة األوُّـ منذ عام 
١٩٥٨ التي تخرج فيها 
مظاهرات من دون ان تدعو 
اليها جهة حزبية او حكومية 
أو دينية، وأغلب اِّـتظاهرين 
هم من الشباب

الفيسبوك ساحة للدجل 
والتهريج والهجاء 
والتباهي والفساد والخداع 
واالحتيال  الفيسبوك 
مصيبة عصرية الكرتونية 
سريعة االنتشار

Úr€br€a@Ú�‹é€a

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

وليست مكتوبة بخط اليد. 
مع اإلعتزاز واحملبة

تنويــه..إلى كتابنا األعزاء

ــر  ــن الظواه ــوان م ــا ال ــى مجتمعاتن ــرت عل م
الطبيعية السماوية واالرضية كالرياح الصفراء 

واحلمراء والعواصف والهزات االرضية والزالزل .
ــن االبوين او  ــار العائلة م ــد حدوثها جتد كب فعن
ــراد العائلة ولو  ــاذ اف ــون الى انق ــن يهرع االخري
ــا  ، فال يتحمل ان  ــك ارواحهم احيان كلفهم ذل
ــاض او  ــم حتت االنق ــراخ اطفاله وه ــمع ص يس

يكادون ان يكونوا حتت االنقاض ، 
اال أننا في بلدنا العزيز  لم جند تلك الروحية لدى 

مسؤولينا واصحاب القرار لالسف الشديد 
ففي مثل هذه االيام ونحن منر بهزة ارضية وزلزال  

كل  ــي  ف
مكان، كان 
ض  ــر يفت
ــون  تك ان 
ت  ــا جلس

ــس  مجل
ب  ا ــو لن ا
ــة  مفتوح

ــني  حل
ــتقرار  اس
ــارع،  الش
ان  جنــــد 

ــم  معظ
ء  ــا عض ا

ــس  مجل
لم  النواب 
ا  ــو يكلف

ــة الطارئة فحقيق بان  انفسم احلضور للجلس
ــني ملن انتخبوهم  ــك في متثيل هؤالء املتغيب يش
ــجل هذه القضية في صفحاتهم  ويجدر ان تس
وسجالتهم لدى مجلس النواب وكذلك في هذه 
ــذه االحداث  ــجل وتؤرخ ه ــات التي تس الصفح
ــة . ولعل من احلكمة ان يقدموا بجرمهم  الدامي
ــاء العراقي النهم تركوا ابناء هذا  هذا الى القض
ــافر  ــم يحضروا بل رمبا س ــعب يحترقون ول الش
ــا أعضاء  ــد وامليثاق ي ــا فأين العه بعضهم هرب

مجلس النواب؟ .

@Ü‹j€a@÷6∞
lbÓÀ@Òb‡ßaÎ

يجدر ان تسجل هذه القضية 
َّـ صفحاتهم وسجالتهم 
لدى مجلس النواب وكذلك 
َّـ هذه الصفحات التي 
تسجل وتؤرخ هذه االحداث 
الدامية

قنرب اِّـوسوي البشريي
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تسلم ماكماستر في الرابع من 
ــمبر رسالة  كانون االول/ ديس
حتذير في البيت االبيض. حيث 
ــو يونغ نائب رئيس  نقل ري س
ــي (بوليتبور)  املكتب السياس
عبر وسطاء رسالةً مفادها ان 
ــوف يرون في  ــماليني س «الش
االميركيني  ــني  املواطن ــالء  اج

اشارةً الى هجوم وشيك».
ــر هو الورقة  كان سحب االس
ــن لعبها.  ــي ميك ــرة الت االخي
ــة  احملتمل ــدات  التغري ــارت  اث
ــون:  البنتاغ ــادة  قي ــاوف  مخ
ــدور  ــورد. ألن ص ــس ودانف ماتي
ــأن من موقع  ــالنٍ بهذا الش اع
ــادة االميركية على تويتر  القي

كان امراً ال يخطر على بال.
ــر  ــدة تأم ــأن تغري ــن ش كان م
ــر القوات  ــع أُس ــروج جمي بخ
ــلحة من كوريا اجلنوبية  املس
ــم، زعيم كوريا  ــتفز كي ان تس
ــت  حصل ــي  الت ــمالية  الش
مؤخراً على االسلحة النووية 
ــن القنابل  ــد م ــا العدي ولديه
النووية التي ميكن ان ميتلكها 
ــب الطالق  ــدو محتمل مح ع
ــخ  النار. ومن املمكن ان تترس
ــتخدام هذه  ــه عقلية اس لدي

االسلحة بدالً من خسارتها .
لم تظهر التغريدة الى العلن. 
ــن ليدع  ــب لم يك ــن ترام ولك
ــام بتصعيد  ــأنه، وق االمر وش
القوات  ــر  أُس ــحب  قضية س
ــيناتور  الس ــع  م ــة  االميركي

غراهام.
ــون االول/  ــث من كان في الثال
ــرب  ــدء احل ــل ب ــمبر، وقب ديس
ــب وكيم،  ــة بني ترام الكالمي
ــمالية  وبعد اختبار كوريا الش
ــا غراهام  ــة ICBM، دع ملنظوم
ــوات  الق ــر  أُس ــحب  س ــى  ال
ــن كوريا اجلنوبية  االميركية م
ــع برنامج  ــاء م ــي لق ــال ف وق
ــر محطة  ــة» عب ــه االم «واج
ــن اجلنون  ــي إس: «م ــي ب الس
ــال الزوجات واالطفال الى  ارس
كوريا اجلنوبية». واقترح اتخاذ 
ــة مكاناً القامة  كوريا اجلنوبي
ــاب  ــن دون اصطح ــوات م الق
ــال:  ــرهم وق ــم واس مرافقيه
ــد آن لبدء  ــد ان االوان ق «اعتق
ــة خارج  ــر االميركي نقل االس

كوريا اجلنوبية» .
ــهر، عندما دعا  بعد مضي ش
ــه بدا  ــى االمر نفس ــب ال ترام
ــاك تغييراً في موقف  وكأن هن
ــال: «عليك ان  ــام الذي ق غراه
تفكر مطوالً بجدية قبل اتخاذ 
ــن الصعب  ــرار، ألن م ــذا الق ه
ــرار بعد  ــن هذا الق التراجع ع
ــيكون يوم تنفيذك  اتخاذه. س
ــوم الذي تنهار  لهذا القرار الي
ــة  الكوري ــال  امل ــوق  س ــه  في
الياباني.  ــاد  واالقتص اجلنوبية 
ــة  حساس ــألة  مس ــا  انه

للغاية».
ــل تعتقد  ــب: «ه ــأله ترام س

انني يجب ان انتظر؟».
اجاب غراهام: «سيدي الرئيس 
ال اعتقد ان عليك البدء بهذه 
ــا  ــالق م ــى االط ــة عل العملي

ــن  ــتعد بحق لش لم تكن تس
حرب».

ــب تغريداته على  ــف ترام اوق
تويتر في الوقت الراهن، ولكن 
قضية أُسر القوات االميركية 
ــا اجلنوبية لم تذهب  في كوري
ــتمر اجليش  ادراج الرياح. واس
ــي  ــال ف ــي أي ح ــي ف االميرك
ــا  ــى كوري ــر ال ــال االس االرس

اجلنوبية.
الفصل السابع والثالثون

اخطر اجلنرال كيلي الرئيس ان 
اخلارجية  الشؤون  مستشاري 
ــتر وتيلرسون،  لديه، ماكماس
ــاداً حول  ــداالً ح ــد خاضا ج ق
ــيتولى املفاوضات مع  ــن س م
ــعودية العربية  ــة الس اململك
للحصول على ٤ مليارات دوالر 
ــل العمليات  ــن متوي ــزء م كج
والتي  العسكرية في سورية، 
تشمل مشروعاً سرياً للغاية 
 CIA ــرات املركزية لوكالة اخملاب
ــوريني  ــوار الس ــل الث ــن اج م

.TEAK باسم مشفر هو
ــب  ترام ــداف  اه ــن  م كان 
ــل  متوي ــة  والثابت ــية  الرئيس
احلكومات االجنبية لعمليات 
ــة  ووكال ــي  االميرك ــش  اجلي
ــدول  بال ــة  املركزي ــرات  اخملاب
االجنبية. قال ترامب: «اللعنة 
ــواب هؤالء  ــس الن ــى مجل عل
ــني املتذاكني الذين ال  االكادميي
يعرفون كيفية عقد الصفقات 

او اجراء املفاوضات».
ــرأي. فلم  ــد وافقه كيلي ال وق
ــخص  الش ــتر  ماكماس يكن 
املناسب لهذه املهمة؛ فهو لم 

ينجح حتى اآلن بشكل كبير 
ــعوديني.  في التعامل مع الس
فالسعوديون غالباً ما يكونون 

ــح املبالغ  ــتعداد ملن ــى اس عل
ــل  ــل متوي ــن اج ــة م الضخم
إال  ــوريا.  س ــي  ف ــروعات  املش
ــة  ــاً لرواي ــتر وفق ان ماكماس
ــالً: «لقد  ــون تدخل قائ تيلرس
ــي  ف ــي  نظرائ ــع  م ــت  تواصل
ــعودية  ــة العربية الس اململك
ــأتولى املفاوضات مباشرة  وس

معهم» .
ــاً. اذ كان  ــس غاضب كان الرئي
ــون ميلك خبرة اكبر في  تيلرس
العائلة  ــع  م الصفقات  اجراء 
ــة  ــة العربي ــة باململك احلاكم

بصفته  ــنوات  لس السعودية 
ــون  الكس ــذي  التنفي ــر  املدي
بالرغم من املشكالت  موبيل، 
ــه. باالضافة الى  ــدة مع العدي
ادراك تايلرسون ان السعوديني 

ــة. وبنظر  بالثق ــن  غير جديري
ــب فإن القاعدة االولى في  ترام
ــدم الثقة  ــي ع ــات ه املفاوض
بالطرف اآلخر بل التغلب عليه 
للحصول على صفقة افضل 
ــك ان تكون  ــب علي ــث يج ح
ــي الرفض  ــاً ف ــياً وحازم قاس
حتى حتصل على املوافقة في 

النهاية.
ــب قائالً: ما فائدة ان  اردف ترام
ــذا االمر  ــتر ه يتولى ماكماس
ــون؟ ال معنى  ــن تيلرس بدالً م

لذلك على االطالق!
ــاك امر آخر اكثر  لكن كان هن
ــي ذلك اليوم  ــة بكثير ف اهمي
ــي ١٩ كانون الثاني/ يناير  أي ف
ــوم واحد من امتام  ٢٠١٨ قبل ي
ترامب سنته الرئاسية االولى.

ــة  الهاتفي ــه  محادثات ــي  ف
ــا  ــس كوري رئي ــع  ــددة م املتع
انتقد  ــاي،  ــون ج م ــة  اجلنوبي

ــراراً اتفاقية التجارة  ترامب م
ــات املتحدة  ــني الوالي ــرة ب احل
ــم  ل اذ  ــا.  وكوري ــة  االميركي
ــض النظر عن  ــن غ يتمكن م
ــذي يقدر  ــاري ال ــز التج العج
بـ١٨ مليار دوالر وتكاليف نشر 
ــي التي  ــدي اميرك ٢٨٥٠٠ جن
تبلغ قيمتها ٣,٥ مليارات دوالر. 
فكان قراره اخملاطرة بالعالقات 
ــوري اجلنوبي  ــع الرئيس الك م
الذي ال يعجبه. وهكذا مجدداً 
ــتحواذي  ادى مزاج ترامب االس
وسلوكه املتهور من دون متييز 

الى قيامه مبحاوالت يائسة.
ــب الرئيس مون بأنه  اخبر ترام
ــاب يخطره  ــال خط يريد ارس
ــة خالل  ــاء االتفاقي ــه بإنه في

١٨٠ يوماً .

ــا. اراد الفصل  «انهم ينهبونن
ــكالت  واملش ــارة  التج ــني  ب
ــن  ــت م ــد اكتفي ــة. لق االمني

منحكم امواالً بال مقابل!».
اجاب الرئيس الكوري اجلنوبي 

ــترضاءه بأن  ــون، محاوالً اس م
ــن متداخالن اال  ــارة واالم التج
ــد العمل معكم. يبدو  اننا نري
ان هناك سوء فهم بخصوص 

دعنا  ــة.  االقتصادي ــات  العالق
ــول الى حل  نعمل على الوص

وسط.
ــب  ــالً. يج ــب منفع ترام كان 
ــل  ــوال مقاب ــع ام ــم دف عليك
ــاد  املض ــاد  ث ــام  نظ ــت  تثبي
لمَ  ــتية.  الباليس ــخ  للصواري
ــى وضع نظام مضاد  نحتاج ال
للصواريخ الباليستية هناك؟

ــة  باتفاقي ــب  ترام ــتخف  اس
ــارة احلرة، كوريا  KORUS للتج
اجلنوبية ورئيسها اجلديد. كان 
ــال الذي لم يحاول  هذا االنفع

كبته مع احد احللفاء سلوكاً 
ــي على االطالق  غير دبلوماس
ــس القيام  ــا تعود الرئي وهو م
ــح  ــك اصب ــة لذل ــه. ونتيج ب
على شفا افساد العالقة بني 

االميركية  ــدة  املتح ــات  الوالي
وكوريا اجلنوبية.

ــتر  وماكماس ــي  كيل ــخر  س
ــس من عدم  ــون وماتي وتيلرس
الرئيس  وجود تفسير لغضب 

ــا اجلنوبية  ــديد من كوري الش
ــذي لم يظهر  ــو الغضب ال وه
مثله في وجوه اعدائنا: الصني 
ــوريا وكوريا  وروسيا وايران وس

الشمالية.
ــض  االبي ــت  البي ــم  طاق كان 
الرئيسي وفريق االمن القومي 
ــعران بالرعب، فلم يعلما  يش
ــه الرئيس  ــد يفعل ــا الذي ق م
ــت هذه العالقة  او يقوله. كان
ــي تلك الفترة بالذات  مهمة ف
ــدام على  ــب عليهما االق ووج
ــف، قبل  ــأن هذا املوق امر بش
ــر الرئيس الكوري  ان ينفد صب

اجلنوبي مون .
ــاً  اجتماع ــتر  ــد ماكماس عق
ــي بغرفة  ــن القوم جمللس االم
ــون  كان  ١٩ ــي  ف ــات  العملي

ــث  حي  ٢٠١٨ ــر  يناي ــي/  الثان
ــني الرئيس  ــات ب دارت املناقش
ــيني،  الرئيس ــاء  واالعض
ــي  ــس وكيل ــون وماتي تيالرس
وكوهن،  ودانفورد  وماكماستر 
حول املسائل املتعلقة بكوريا 

اجلنوبية .
ــة مباشرة  بدأ ترامب باملناقش
من دون مواربة متسائالً: «ماذا 
ــدة  ــود قاع ــن وج ــتفيد م نس
جيش ضخمة في شبه اجلزيرة 
ــذا النقاش هو  ــة؟» وه الكوري
ــى التركيز  ــا ال ــود بن ــذي يع ال

املستمر في التمويل واجلنود.
ــة الى  ــالً: «باالضاف ــع قائ وتاب
ذلك، ما النفع الذي يعود علينا 
من حماية تايوان، على سبيل 

املثال؟». 
ــرى ان هذه  ــى الدوام ي كان عل
تتكبد  مشكلة عاملية: حيث 
االميركية  ــدة  املتح ــات  الوالي

ــة اآلخرين في  ــف حماي تكالي
ــيا والشرق االوسط وحلف  آس
ــي (الناتو). لم  شمال االطلس
ــي التحالف  ــاً ف ــد منطق يج
ــة، وال طريقاً  مع كوريا اجلنوبي
ــذه  ــرح ه ــه. إذ ط ــروج من للخ
االسئلة مراراً على مدار السنة 

بال اجابات مرضية.
ــرال  واجلن ــس  ماتي ــتطرد  اس
ــرح كم املنفعة  دانفورد في ش
ــدداً. فقال ماتيس  الهائلة مج
ــتقرار  اس ــن  يضم ــذا  ه ان 
الدميقراطية في تلك املنطقة 
ــاج اليه. كوريا  على نحو نحت
اجلنوبية هي احد اقوى املعاقل 
ــك املنطقة بانتخاباتها  في تل
ــمالي  الرأس ــا  ونظامه ــرة  احل

احليوي .
ــا  ــكان كوري ــداد س ــغ تع ويبل
ــون  ملي ــني  خمس ــة  اجلنوبي
ــي املركز  ــا تقع ف ــمة كم نس
ــم بني دول  ــن حيث احلج ٢٧ م
ــم مع احتاللها املركز ١١  العال
ــاد العاملي  ــم االقتص في حج
ــي مبقداره  ــي ناجت محل باجمال

١,٥ تريليون دوالر، مثل روسيا.
ــب على الدور الذي  واطلع ترام
ــتخبارية من  ادته عمليات اس
ــج الوصول اخلاص  خالل برنام
ــات املتحدة  ــي مراقبة الوالي ف
لعمليات  ــا  ورصده االميركية 
ــي كوريا  ــخ ف ــالق الصواري اط
ــمالية، اذ تلتقطها فقط  الش
ــرة  بفت ــة  مقارن ــوانٍ  ث  ٧ ــي  ف
ــكا التي  ــاف من االس االكتش
تقدر بـ١٥ دقيقة. وهناك ايضاً 
امتالك املقدرة على شن هجوم 
ــر االنترنت  ــرس عب تخريبي ش
ــل  تعط ــه  نتائج ــن  م كان 
صواريخ كوريا الشمالية قبل 

االطالق او بعده.
ــس ضجره  ماتي ــى  ــر عل اظه
ــص امكانيات اجليش  من تقلي
ــتعداد  اس ــدم  وع ــرات  واخملاب

ترامب الستيعاب اهميتهما.
قال ماتيس بهدوء وحزم: «البد 
من فعل ذلك ملنع نشوب حرب 
ــاً  ــة». كان تعليق ــة ثالث عاملي
ــاً لترامب، اذ  ــاً متحدي مفاجئ
ــر بقيام  ــى انه يخاط يلمح ال
حرب نووية. وقد خيم السكون 
على اغلب احلضور مع وقع هذه 
العبارة. وقال احدهم ان رسالة 
ــس كانت واضحة: توقف  ماتي
ــوم بهذا  ــث نحن نق عن العب
ــة ثالثة،  ــع قيام حرب عاملي ملن
ــت هذه احدى صفقاتك  ليس
التجارية التي ينحصر خطرها 

فقط في مجرد االفالس.
ــن قد  ــس واآلخري ــدا ان ماتي ب
ــم الكيل مع الرئيس.  فاض به
ــان حالهم  ــو كان لس ــا ل كم
ــأن  ــاءل بش يقول: كيف تتس
ما هو بديهي؟ هال توقفت عن 

هذا الهراء!
ــن  ــد م ــس بع ــه ماتي ــم ينت ل
ــث. اذ اردف قائالً: «لدينا  احلدي
ــى الدفاع عن بالدنا  القدرة عل
بنشر ٢٨٥٠٠ جندي». وتردد في 
ــاب» في مثل  ــج «س ذكر برام

ذلك االجتماع الكبير .

ملف
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 KORUS استخف ترامب باتفاقية
للتجارة الحرة كوريا الجنوبية ورئيسها 
الجديد كان هذا االنفعال الذي لم يحاول 

كبته مع احد الحلفاء

H67I@Ú‘‹ßa

بعد مضي شهر عندما دعا ترامب 
اُّـ االمر نفسه بدا وكأن هناك تغيرياً 

َّـ موقف غراهام

اجلنرال كيلي
تايلرسون

ماكماستر
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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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التصفيات  منافسات  تأجيل  القدم  لكرة  اآلسيوي  االحتاد  قرر 
اآلسيوية دون سن ١٩ سنة، اجملموعة األولى التي كان مقررًا لها 

في الثاني من الشهر املقبل في مدينة كربالء . 
وتلقى االحتاد العراقي خطابًا رسميًا من نظيره اآلسيوي يبلغهم 
بتأجيل تصفيات الشباب إلشعار آخر. يشار إلى أن اجملموعة األولى 

تضم منتخبات العراق فلسطني الكويت عمان وباكستان.
ويتأهل إلى النهائيات التي ستقام في أوزبكستان العام املقبل، 
صاحب املركز األول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل ٤ منتخبات 

حتصل على املركز الثاني.

ــب العراقي  ــة املنتخ ــون مهم لن تك
ــهلة باملرة في  ــب إيران س أمام منتخ
ــهر املقبل، كون  مباراة يوم ١٤ من الش
املنافس من املنتخبات املنافسة بقوة 
ــل، وكذلك  ــد بطاقة التأه على حص
ــة أمام  ــة املاضي ــي اجلول ــارته ف خلس

البحرين ورغبته في التعويض.
ــة الغتنام  ــع اجلماهير العراقي وتتطل

ــة  ص لفر ا
والتأهل إلى اجلولة النهائية 

ــى الفريق  ــات بعد أن أنه من التصفي
اجلوالت الثالث املاضية في الصدارة.

اجلانب البدني
ــد مع  ــى موع ــي عل ــب العراق املنتخ
ــبوعني متاما  ــمة بعد أس مباراة حاس
ــتثمرة  ــذه املدة يجب أن تكون مس وه
بالشكل الصحيح في حتضير الفريق، 
ــي األيام املاضية  لكن توقف الدوري ف

ــيصعب األمور على مدرب اللياقة  س
البدنية واملدرب كما سيضر الالعبني 

ــاز الفني في  ــيضع اجله ــف س التوق
ــني  ــبة لالعب ــره بالنس ــن أم ــرة م حي
ــم من الدوري احمللي،  الذين متت دعوته
ــني الالعبني احملترفني  ثم التفاوت ما ب
ــرا  كبي ــاكا  ارتب ــيخلق  س ــني  واحمللي
ــني قبل انطالق  ــى في جتمع الالعب حت

التحضيرات النهائية.

ــي يجب أن يكون اإلعداد بوقت  وبالتال
ــن  ليتمك ــة  املرتقب ــاراة  للمب ــر  مبك
ــح ما ميكن  ــاز الفني من تصحي اجله
تصحيحه وتعويض الالعبني بجرعات 

تدريب لرفع جاهزيتهم البدنية.
ضغط الصدارة

ــيدخل املباراة  ــي س ــب العراق املنتخ

ــه  صدارت ــى  عل ــاظ  احلف ــط  بضغ
ــي مقدمة  ــة حيث يقف ف للمجموع
ــع البحرين  ــه م ــد تعادل ــب بع الترتي
ــوجن كوجن  ــوز على ه ــة والف ــي املنام ف
ــى كمبوديا  ــوز عل ــرة والف ــي البص ف
ــي جمع ٧ نقاط  ــي كمبوديا، وبالتال ف
ــة مع  ــة مناصف ــي املقدم ــه ف وضعت
ــه يتقدم بفارق  نظيره البحريني لكن

األهداف.

قمة 
اجملموعة تشكل ضغطا نفسيا كبيرا 
ــل احلفاظ  ــي العراق من أج على العب
ــران حيث  ــة منتخب إي ــا وهزمي عليه
ــب العراقي  ــيقرب املنتخ أن الفوز س

بشكل كبيرة من بطاقة الصدارة.
موجة االحتجاجات

هناك مخاوف من تأثر الالعبني نفسيا 

ــهدها  ــة االحتجاجات التي تش مبوج
مدن العراق، فهذا املوضوع الشك أنه 
ــر على الفريق قد تكون نتائجه  ذو تأثي
ــدث عند الفوز بكأس  إيجابية كما ح

آسيا عام ٢٠٠٧.
ــلبية كذلك لعدم  ــون س لكن قد تك
ــرات  ــتقبل ومتغي ــة املس ــاح رؤي اتض

الوضع العام في البالد.
 

ــة  بي ضبا
التشكيلة

ــات املاضية  ــهدت املباري ش
ــدر  تص ــم  ورغ ــب  للمنتخ
ــول  ــة ح ــة، ضبابي اجملموع
التشكيلة وقد يكون املدرب 
كاتانيتش يتحمل جزءا من 

املسؤولية مع االحتاد، وكما أن 
ــني يتحملون جزءا أيضا  الالعب

ــاكل  ــي بعضهم من مش ــث يعان حي
ــفرهم وخالل هذه  ــوازات س تخص ج

الفترة لم يكملوا تصحيحها.
ــض الالعبني لهذا  ــي يغيب بع وبالتال
ــبب كما أن االحتاد لم يتعامل مع  الس
بعض النجوم الذين يعتذرون عن عدم 
ــكل حازم من  التواجد مع الفريق بش
ــكل  ــتغالل أيام الفيفا بش خالل اس

صحيح.

paäÁbƒn€a@kjéi@‚bÌa@HWI@Èübí„@’‹»Ì@ÊbéÓfl@¡–„@Öb„
ــي، تعليق  ــان الرياض ــط ميس ــن نادي نف اعل
ــبب  ــبعة ايام بس ــي ملدة س ــاطه الرياض نش

التظاهرات واالحداث اجلارية في العراق.
ــي انه «ال يخفى  ــر النادي في بيان  صحف وذك
ــداث اجلارية في بلدنا العزيز  على اجلميع االح
وما يحصل من احتجاجات وتظاهرات سلمية 
مطالبة بحقوق مشروعة،  و مبا ال يقبل الشك 
ــعبنا  ــإن الرياضيني جزء ال يتجزأ من ابناء ش ف
ــق قررت  ــذا املنطل ــن ه ــاف «م العظيم».واض
ــان الرياضي  ــة االدارية لنادي نفط ميس الهيئ
ــاطات النادي بجميع  االلعاب وملدة  تعليق نش
ــني انه «تأتي  ــدء من اليوم ».وب ــبعة ايام ابت س

ــعبنا  ــع مطالب ش ــاً م ــوة تضامن ــذه اخلط ه
ــن يحث فيه الرياضيون  الكرمي في الوقت الذي
ــي التظاهرات  ــع اخوانهم ف ــى التفاعل م عل
ــن مظاهرت العنف  ــلمية واالبتعاد عن ع الس
ــة  االمني ــوات  الق ــرام  احت ــى  عل ــد  التأكي و 
ــى حماية املظاهرات  النهم اخوتنا االمناء عل
ــادي،  ــل الن ــا العزيز».واكم ــلمية و عراقن الس
ــى املمتلكات  ــرورة احلفاظ عل ــد على ض «نؤك
ــائلني الباري عز و جل ان  ــة واخلاصة ، س العام
يحقن دماء شبابنا و ان ينعم علينا مبستقبل 

يليق بشعبنا املكافح».
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نبض الشارع٤ معوقات تهدد العراق في مباراة إيران

تريد  شبابية  بنواة  التغيير  مبرحلة  مير  العراق 
على  داللة  وهذا  جذوره  من  الفاسد  تقتلع  ان 
كطائر  الرماد  وسط  من  ينهضون  العراقيني  ان 
التراب  ينفض  لكي  الكواسر  وببأس  الفينيق 
عندما  يتذكر  كلنا   ، احلياة  ويكمل  ساعديه  عن 
ووجود   ٢٠٠٧ عام  في  باسوأ حالة  مير  العراق  كان 
الطائفية والفوضى لكن شبابه الرياضي ثار وفاز 
اسيا  كاس  االسيوية  القارة  في  بطولة  باقوى 
في  ايضا  اخرى  مرة  يتوحد  واالن  الشعب  فتوحد 
انتفاضة تشرين االول على ايادي شباب (البوبجي 

والتك تك) .
شباب  من  التحرير  شباب  تدافع  يشاهد  من 
وشابات وفي جميع االعمار وكافة مجاالت احلياة 
من طلبة واطباء وحتى القوات االمنية وكبار السن 
من نساء ورجال يرى بان العراق مقبل على تغيير 

وما يقوم به شباب 
والتك  (البوبجي 
يطلق  كما  تك) 
اجليل  هذا  على 
الوحيد  الذي همه 
حلول  ايجاد  هو 
حلياة صعبة يطارد 
احلكومة  قبل  من 
في اي مجال يعمل 
فيه ففقدان االمل 
العمل  وفرص 
واملستقبل اجملهول 
العراقيني  جعل 

 ٢٠٠٧ في  حدث  فما  املعاناة  عمق  من  ينتفضون 
و٢٠١٩ اال هو دليل على ان الشباب العراقي حي ولن 
ميون وان لوحة الفنان جواد سليم اليوم قد اكتملت 
ثلة  امام  واجلرحى  الشهداء  بسقوط  اضالعها 
من الفاسدين يقفون على ابواب اخلضراء لكي 
للدموع فلن يكسر هذا  املسيل  الغاز  يطلقوا 
اجليل النه لم يسر على خطى جيفارا وال غاندي 
العراق  للثوار في  رمز  الثوار لكن هناك  وال جميع 
االمام احلسني (ع) الذي ضحى بعائلته رافضا الذل 
بقوله  املستقبل  الى  عبرت  التي  كلمته  وأطلق 
لن  قمع  من  يحصل  فما  الذلة))  منا  ((هيهات 
الى مبتغاهم فال بد  الوصول  العراقيني عن  يثني 
من وصول العراق الى مصاف الدول املتحضرة في 
الدميقراطية والعدالة االجتماعية واالنسانية  عبر 
هؤالء الثائرين ألن العراق هو مهد احلضارة والعلوم 

والتشريعات التي استنها للعالم أجمع .

@fiÎ¸a@ÂÌäím@paäÁbƒm
@RPPW@bÓça@êd◊Î@NN
هشام كاطع الدلفي 

هذا الجيل النه لم يسر على 
خطى جيفارا وال غاندي وال 
جميع الثوار لكن هناك رمز 
للثوار َّـ العراق االمام الحسني 
(ع) الذي ضحى بعائلته رافضا 
الذل وأطلق كلمته التي عربت 
اُّـ اِّـستقبل بقوله ((هيهات 
منا الذلة))

أجرى وزير الشباب والرياضة  الدكتور أحمد 
ــية حيث  رياض تغييرا في اللجنة اخلماس

ــها  قرر أن يكون على رأس
ــوزارة  ــل ال ــا لوكي خلف
بعد  ــوان،  الدي ــام  عص
الدائمة  ــات  االعتراض

الرياضية  لالحتادات 
ــل  عم ــى  عل

اللجنة.
وقال مصدر مقرب من الوزارة  إن وزير الشباب 
ــية  والرياضة قرر أن يترأس اللجنة اخلماس
ــوزراء من أجل  ــل رئيس ال ــكلة من قب املش
ــيير األمور بعد االعتراضات والشكاوى  تس
ــة وتأخير  ــل عمل اللجن ــتمرة لتعط املس

معامالت ورواتب االحتادات الرياضية.
ــيجتمع باالحتادات  وبني املصدر أن الوزير س
ــباب تعطل عمل اللجنة  للوقوف على أس

ــة لضمان  ــول الناجع ــل إيجاد احلل من أج
ــم  ودع ــوالت  والبط ــات  الفعالي ــتمرار  اس
ــع األلعاب  ــة في جمي ــات العراقي املنتخب

وعدم تعطيل مسيرتها.
يشار إلى أن االحتادات الرياضية لم تستلم 
رواتب العبيها ومدربيها منذ سبعة أشهر، 
ــية ملف  ــتالم اللجنة اخلماس ــذ اس أي من

إدارة الرياضة العراقية.

ÚÓçb‡®a@Ú‰v‹€a@êc6Ì@@@ÚôbÌä€a@lbjí€a@äÌãÎ@pbÓ–ñm@ø@µÎ˛a@Ú«Ï‡1a@pbËuaÏfl@›Óudm
lbjí‹€@bÓçe

مدرب  نعمة،  عادل  انتقد 
وزارة  الكهربائية،  الصناعات 
الراعية  اجلهة  واملعادن  الصناعة 
بشكل  الفريق  إلهمالها  للنادي؛ 
األزمات  من  يعاني  جعله  ما  تام، 

املالية.
«الصناعات  إنَّ  نعمة،  وقال 
الكهربائية ميرُّ بعسر مالي، نتيجة 
إهمال اجلهة الراعية وزارة الصناعة 
منذ  الفريق  يستلم  لم  بحيث 
والالعبون  ا،  واحدً دينارًا  أشهر   ٣

يعانون العوز».
وأوضح «رغم ذلك فإن الفريق حتدى 
جيدة  مباريات  وقدم  الظروف  هذه 
بني  املقدمة  في  ووجوده  بالدوري 
اإلدارة  أن  دليل على  الكبار  األربعة 
بشكل  عملوا  الفني  واجلهاز 

خالل  ضحوا  والالعبني  مثالي، 
األشهر املاضية».

بدليل  واضح  «اإلهمال  وأضاف 
متابع  الوزارة  في  املسؤول  جند  لم 
الصناعات  فريق  وكأن  للفريق، 
جتد  بينما  الوزارة،  هذه  ميثل  لم 
رغم  لفرقها  داعمة  أخرى  وزارات 
ترتقي  وال  متواضعة  نتائجها  أنَّ 

لنتائج فريقنا».
الصناعة  وزير  نعمة،  وطالب 
بالتحرك اجلدي إلنهاء هذا اإلهمال 
من  وزارته  ميثل  الفريق  وأن  طاملا 
جهة وللنتائج املميزة للفريق رغم 

تلك الظروف املالية املعقدة.
الكهربائية،  الصناعات  أنَّ  يذكر 
الئحة  في  الرابع  املركز  يحتل 
الدوري بـ٧ نقاط من ٣ مباريات وله 

مباراة مؤجلة.

@pb«b‰ñ€a@’Ìäœ@ZÚ‡»„@fiÖb«
bÓ€bfl@Ô„b»Ì@ÚÓˆbiäËÿ€a ملدة سنة احلبس  االحتادية على عقوبة  التمييز  صادقت محكمة 

بحق امني سر احتاد الكرة صباح رضا ورئيس جلنة االستئناف ستار 
زوير بتهمة تزوير اوراق ترشح النجم الدولي السابق عدنان درجال 

في انتخابات احتاد الكرة.
وكانت محكمة جنايات الرصافة، قد اصدرت حكمها باحلبس ملدة 
عام ونصف العام لرضا وزوير، قبل ان يتقدم وكالء املتهمني بالطعن 
التمييزي، لتصادق بعدها محكمة التمييز، على قرار احلبس ملدة 

عام واحد على املتهمني في قرارها التالي:

Òäÿ€a@Öb§bi@ÂÌÏö»€@èjßa@ÚiÏ‘«@Û‹«@÷Öbñm@ÚÌÖb§¸a@åÓÓ‡n€a@NN’ˆbqÏ€bi

الزوراء  اندية  جماهير  رابطة  اعضاء  شارك 
والشرطة والقوة اجلوية في تظاهرات ساحة 

التحرير وسط العاصمة بغداد.
بغداد  العاصمة  في  التظاهرات  وتستمر 
وعدد من احملافظات الوسطى واجلنوبية لليوم 
بحقوقهم  للمطالبة  التوالي،  على  الرابع 
ومحاربة  اخلدمات  حتسني  من  املشروعة 

الفساد.

مراسل  اصابة  توثق  حصرية  لقطات 
السومرية اثناء تغطيته التظاهرات

من  واسعة  مشاركة  شهدت  التظاهرات 
الرياضيني والالعبني، حيث شاركت جماهير 
في  اجلوية  والقوة  والشرطة  الزوراء  اندية 

التظاهرات للمطالبة بحقوقهم املسلوبة.
فريقه،  والوان  قميص  مشجع  كل  وارتدى   
اخملتلفة،  الرياضية  انتماءاتهم  عن  للتعبير 

إال ان قضيتهم واحدة وهي حب الوطن.

äÌäzn€a@paäÁbƒm@ø@ÊÏ◊âbíÌ@âÏ‘ñ€aÎ@ÒâbrÓ‘€aÎ@êâaÏ‰€a@7Áb∫



أكدت تقارير إخبارية أن جنم ريال مدريد، الويلزي جاريث 
بيل، قرر الرحيل عن صفوف فريق العاصمة اإلسبانية 
خالل موسم االنتقاالت الشتوية املقبل، وذلك بعدما 
الدين  زين  الفرنسي  واملدرب  بينه  العالقة  ساءت 
زيدان. وكشفت صحيفة (ماركا) امس الثالثاء أن بيل 
يتواصل حاليا مع مسؤولي نادي «شنغهاي شينهوا» 
للرحيل في يناير/كانون ثان املقبل. وازدادت األزمة بني 
قرر  بعدما  بينهما،  محتدم  صيف  عقب  وزيدان  بيل 
املدرب الفرنسي مؤخرا عدم استدعائه ملباراة كلوب 
أكتوبر/تشرين  أوروبا في مطلع  أبطال  دوري  بروج في 
أول اجلاري، والذي اعتبره مبثابة عقوبة من «زيزو» رغم 

أن قراره جاء بناء على توصية من اجلهاز الطبي بعدم 
اخملاطرة به. وبناء على ذلك قرر بيل (٣٠ عاما) التحدث 
مع وكيل أعماله، جوناثان بارنيت، ليبحث له عن ناد 
ال  أنه  املقبل، معتبرا  الثاني  كانون   / يناير  في  جديد 
األبيض».  «البيت  داخل  الالزم  بالشكل  تقديره  يتم 
من  قريبا  اإلجنليزي  لتوتنهام  السابق  النجم  وكان 
مادي  مبقابل  املاضي،  الصيف  خالل  للصني  االنتقال 
صفوف  في  االستمرار  على  يستقر  أن  قبل  ضخم، 
الريال. جدير بالذكر أن بيل انتقل لصفوف الريال في 
صيف ٢٠١٣ قادما من «السبيرز» في صفقة تخطت 
مباراة   ١٦١ إجمالي  معه  وخاض  يورو،  مليون  الـ١٠٠ 
و٥٣   ٤٦ وصنع  هدفا   ٨٠ خاللها  سجل  الليجا  في 

مباراة في دوري األبطال سجل فيها ١٦ هدفا. ��
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استطالع / قاسم حوشي

* الناشطة اِّـدنية / سهام الزبيدي:
ان التظاهر في هذه الفترة هي انتزاع حقوق مشروعة 
وهذا الشباب املوجود حالياً في ساحة التحرير وبدون 
وامنا  ودينية  او حزبية  اي جهة سياسية  تسيير من 
خرج بروح وطنية والوالء للوطن وهذه الشريحة من 
الشباب وبكل فخر واعتزاز ومثال للتعاون والتكاتف 

عراق  بوحدة  تنادي  الكل  سابقاً  لها  يشهد  ولم 
موحد.

ومن هنا نقول ان شرعية احلكومة احلالية سقطت 
نتيجة هذا التظاهر السلمي مثلما يوجد في البلدان 
والتعاون  اخلدمة  في  تشترك  الكل  املتحضرة  حتى 
وتوفير  املصابني   ونقل  االوضاع سواء اخلدمية  بكل 

املياه واالكل وكل ما يلزم.
انقاذ  حكومة  وجود  من  البد  الفترة  هذه  في  وتقول 
الشعب  البناء  االجتماعية  العدالة  لتحقيق  وطني 

املظلوم طيلة الفترة املاضية.
* اِّـتظاهر / محمد جعفر ٣١ سنة كاسب:

تزامناً مع انطالق املظاهرات في كل احملافظات وكان 
اتضح  الذي  واملثقف  الواعي  الشباب  نحن  وجودنا 
نر  لم  ونقول  فخر  بكل  ابطال  فتية  انهم  للعيان 
العالم  مستوى  على  حتى  قبل  من  بطولة  هكذا 
كافة  لتقدمي  وكذلك  املصابني  ونقل  بالتضحية 
اخلدمات التي يحتاجها املتظاهر السلمي وال ننسى 
دور طالب املدارس الذين كان حضورهم دافعا معنويا 
بقية  او  النسوي  العنصر  سواء  املشاركني  لكل 
االعمار املشاركة في التظاهر وسط ساحة التحرير.

* الدكتور احمد مهودر/ اكاديمي:
من  اجلموع  هذه  خرجت  املاضية  االيام  وفي  اليوم 
الثائرين من شبابنا االبطال من اجل التغيير واالصالح 
عاثت  التي  الفاسدة  واالحزاب  الفاسدين  ومحاربة 
في االرض فساداً لذلك جند هؤالء الثائرين في ساحة 
التحرير وفي كافة الساحات في مختلف احملافظات 
هم يطالبون باحلرية والتغيير واالصالح وال يطالبون 
اسقاط  ان  نعلم  ونحن  احلكومة..  باسقاط  فقط 
احلكومة اليعني اسقاط النظام السياسي الفاشل 
الذي انتج هذه احلكومة وبالتالي اذا ما اسقطت هذه 
احلكومة ممكن ان تأتي حكومة اخرى بنفس النهج 
كسابقاتها  احلكومة  تلك  اعتمدته  الذي  واملنهاج 
التي  هي  والطائفية  واحملاصصة  الغنائم  كتقسيم 

انتقلت  املطالب  اليوم  لذلك  احلكومة  هذه  انتجت 
الشامل  بالتغيير  مطالب  الى  خدمات  مطالب  من 
في  سياسية  منظومة  وبناء  السياسي  للنظام 
احلالية  املرحلة  متطلبات  مع  تتالءم  جديدة  العراق 
وتتالءم مع مطالب هؤالء الثائرين باالصالح والتغيير 
واليعقل ان العراق الغني بثرواته وابنائه ودون حتريك 
الفترات  طيلة  املتردي  بالواقع  للنهوض  ساكن 
التي التتناسب مع  بالتعليم والصحة  بدءاً  املاضية 
الثورة  ان  ونقول  املواطنني  من  الشرائح  تلك  حجم 

مستمرة الى ان يتم اسقاط هذا النظام الفاسد.
* الناشط اِّـدني/ جليل حسني:

مت  باالساس  العراق  في  السياسي  للوضع  بالنسبة 
الطائفية  احملاصصة  وهو  خاطئ  اساس  على  بناؤه 
يضع  ولم  والفساد  الهفوات  هذه  انتجت  التي 
وكذلك  املناسب  غير  املكان  في  املناسب  الشخص 
فوارق  وهناك  اجتماعياً  محتقن  اجملتمع  اصبح 
اصبحت طبقية التي نعيش حلظاتها في هذه الفترة 
والتظاهرات هي ليست وليدة هذه اللحظة وامنا منذ 
وهي مطاليب  املطاليب  اآلن نفس  العام ٢٠١١ وحلد 
االزمات  ان  والعوز ومن هنا نقول  الفقر  شعب عانى 
هناك  واصبح  املاضية  الفترات  هذه  طيلة  تراكمت 
فجوة بني الشعب والطبقة السياسية لذلك ومنذ 
بدء التظاهر من ١/ ١٠/ ٢٠١٩ الى ٢٥/ ١٠/ ٢٠١٩ اصبح 
اخطاء  نتيجة  وبقوة  املتصدي  هو  اليوم  الشباب 

احلكومات.
والبد من تغيير املفوضية العليا لالنتخابات والذهاب 
االمم  اشراف  وحتت  جديدة  مبكرة  انتخابات  الى 

املتحدة.
* الشيخ طالب الفوادي/ بغداد حي الرتاث

مكوناته  مبختلف  العراقي  اجلمهور  هذا  نرى  مثلما 
وشبابه الذي هو بأمس احلاجة ان يكون انسانا بغض 
على  والقضاء  خدمات  من  به  يطالبون  عما  النظر 
الفساد وتوفير لقمة العيش الكرمي من مأكل ومشرب 
خصبة  وارض  كثيرة  خيرات  من  البالد  في  يتوفر  ملا 
للنهوض  الشباب  طاقات  من  تستثمر  ان  ويجب 
تلك  ومنذ  والصحة  التعليم  املزري لهم من  بالواقع 
الفترات املاضية من خالل تعاقب احلكومات السابقة 

اولئك  او عدالة من قبل  لم نشعر في ظل حكومة 
السياسيني وانا شخصياً اليت على نفسي ان اكون 
الثبت  امليدان  هذا  احضر  ان  املتظاهرين  ضمن  من 
واملطالب  مسلوب  حقي  انا  هم  وكما  هم  انا  كما 
واملرجعيات  والديانات  االنظمة  مشروعة مبا تضمنه 

وانا على هذا االساس اسأل اهللا ان يعم السالم على 
بلدي العراق.

اجلواهري  خيال  الدكتورة  والناشطة  اخلبيرة  اما 
فقالت:

من  الغفيرة  اجلماهير  هذه  بوجود  بسعادة  اشعر 

الشباب والشابات الذين ميثلون شرائح اجملتمع كافة 
ونحن  اخلوف  حاجز  ماكسر  وهذا  طائفية  دون  من 
نفتخر بهذه الشرائح من الشباب الذين طرزوا دروسا 
من الوعي والثقافة والتكاتف بني الشرائح اخملتلفة 
ونحن نفتخر بهؤالء الشباب الذين قدموا كل ماهو 
كفلها  مشروعة  مطالب  اجل  من  ورائع  جميل 
الدستور ومنها التشريعات ومنها البطالة ومحاربة 
عادلة,  دميقراطية  اسس  على  الدولة  وبناء  الفساد 
اجراءات  واتخاذ  ايجابية  نتيجة  تكون  ان  نتمنى 

سريعة.
-اِّـهندسة فاتن عبد االله احمد

رئيسة منظمة الق الطفولة.
وذلك  للمتظاهرين  استجابة  تكون  ان  من  البد 
مير  ازمة حقيقية  فعال  انها  احلالي  الوضع  لصعوبة 
بها البلد وسط املناكفات السياسية التي ادت الى 
تدهور الوضع املتردي للمواطن العراقي وخلف فجوة 
كبيرة بني املواطن والطبقة السياسية والبد ان تفكر 
احلكومة بحكمة خوفا من الفتنة والصراع املسلح 
على  وحرص  مبسؤولية  احلكومة  تفكر  ان  والبد 
وتقدمي  احلكومة.  اسقاط  غير  اليريد  والشعب  البلد 
االستقالة من رئيس مجلس الوزراء عادل عبد املهدي 
ينصف  وان  االنتخابات  قانون  يتغير  ان  شرط  على 
اجلميع وانهاء احملاصصة الطائفية التي دمرت البلد 
والول مرة خرج هذا العدد من الشباب غير مسير رغم 

القمع املفرط من قبل القوات االمنية .
املتواجد في ساحة  النسوي  العنصر  نذكر  ان  والبد 
للمتظاهرين  حقيقية  قوة  يعطي  الذي  التحرير 
والشباب ومن مختلف االعمار وهم بحاجة الى وطن 

.
حرا  شعبا  هناك  ان  السياسيون  يعي  ان  ونتمنى 

وشبابه يريد ان يبني الوطن.
-الدكتورة وصال معروف عضو مجلس نقابة االطباء 

البيطريني طبيب استشاري وزارة الزراعة
البد ان نقول ان هذه االنتفاضة السلمية بكافة ارجاء 
والتعسف  الظلم  من  الشعب  صبر  ان  بعد  العراق 
مطلب  اي  يتحقق  لم  لكن  االسف  مع  واخلوف 
غير  اشخاص  على  واالعتماد  الشعب  مطالب  من 
الذي  املتردي  بالواقع  والنهوض  البلد  لقيادة  مؤهلني 
لذلك  احلاضر.  الوقت  الى  النظام  عاش منذ سقوط 
االعمار  مختلف  من  الشباب  اولئك  خروج  نالحظ 
له  ولم يشهد  ايجابية  حالة  وهذه  النساء  وخاصة 
من قبل ولدورهم الكبير في البلد. بعد ان تبني نحن 
للمظاهرات  قيادات  ان تظهر  نامل  نبحث عن وطن. 
.او  املشروعة  املطالب  لتحقيق  التفاوض  حتى 
برعاية  اخرى  حكومة  وتشكيل  احلكومة  استقالة 

االمم املتحدة.
-الدكتورة سمرية لطيف حميد االمني

بشكل  البيطريات  الطبيبات  نحن  اليوم  خرجنا 
شخصي ووطني للتعبير عن تاييدنا لهذه اجلماهير 
خاصة الطاقة الشبابية , وسبق وان تبنينا اعتصام 
هذا  نفس  في  يوما  عشرين  ملدة  البيطريني  االطباء 
اليوم  املوقع للطالبة بحقوقهم في التعيني, ونحن 
مع الشباب واجلماهير ولنا موقف اخر مع مجموعة 
من النقابات تقريبا ١٥ نقابة قمنا بوقفة احتجاجية 
من  مجموعة  تضمن  بيانا  فيها  اعلنا   ١٠/٢٣ يوم 
النقاط التي تؤيد مطالب الشباب وتعديل الدستور 

وتغيير احلكومة وتوفير احلياة الكرمية للمواطنني.
-الشاعر عبد العزيز الحيدر

سنني طويلة مرت منذ عام ٢٠٠٣ حلد االن والعملية 
السياسية من تلكؤ الى تلكؤ وتهدمي البنى التحتية 
في  اصبحت  الزراعة  وكذلك  واالقتصاد  والفوقية 
حكم املنتهية واحلكم فقط للتجارة ولصالح امليزان 
للعصابات  نهبا  العراق  اصبح  اجلوار  لدول  التجاري 
وباعتباري شاعرا خرجت اليوم ممثال عن املثقفني وعن 
مطالبهم  في  اجلماهير  جانب  الى  للوقوف  نفسي 
العادلة بتغيير العملية السياسية برمتها بدءا من 
ومجالس  واحلكومة  النواب  مجلس  وحل  الدستور 
ونواحي  اقضية  مجالس  من  يتبعها  وما  احملافظات 
هذه  كل  العراقي  االقصاد  جسد  من  اكلت  التي 

االموال من البلد الثورة قائمة لتصحيح املسار .

االمس االثنني كنا على موعد مع حزمة من القرارات 
التي  جلسته  في  النواب  مجلس  اتخذها  التي 
 (٢٢٢) وحضور  احللبوسي  محمد  برئاسة  عقدها 
من  البرملان  اتخذه  ما  ان  هل  السؤال  ولكن  نائبا 
كما  املتظاهرين  عيون  في  الرماد  لذر  هو  قرارات 
نتذكرها  والتي   ٢٠١٥ عام  احتجاجات  في  حصل 
جيدا حيث قام السيد رئيس مجلس النواب سليم 
اجلبوري باجناز (٢٦) بندا لكنها تبخرت بعد مرور ايام 
كما  الالفتة  والنقطة  صدورها  من  اشهرا  وليس 
يؤكد القانون بان بعض هذه القرارات التي اصدرها 

مجلس احللبوسي تفتقد الى الغطاء القانوني .
فقد صوّت مجلس النواب على إلغاء جميع امتيازات 
كما  املسؤولني،  وكبار  والنواب  الثالث  الرئاسات 
صوت اجمللس في جلسته التي عقدها أمس االثنني 
بإقليم  املنتظمة  على حل مجالس احملافظات غير 
وصوت  والنواحي،  األقضية  مجالس  عمل  وإنهاء 
الفوري  بالتنفيذ  احلكومة  بإلزام  قرار  على  اجمللس 
اللغاء اجلمع بني راتبني ومن ضمنها امتيازات رفحاء، 
لتعديل  جلنة  تشكيل  على  أيضاً  اجمللس  وصوت 

الدستور تقدم توصياتها خالل أربعة أشهر.
وافتتح مجلس النواب، ، جلسته اخلاصة مبناقشة 
برئاسة  احلكومة  وإصالحات  املتظاهرين  مطالب 
رئيس اجمللس محمد احللبوسي، بحضور ٢٢٢ نائباً، 
رئاسة  هيئة  ضم  اجتماع  اجللسة  عقد  وسبق 
داخل  البرملانية  الكتل  رؤساء  مع  النواب  مجلس 
الطارئة  البرملان  جلسة  بدء  قبل  النواب  مجلس 

ملناقشة مطالب املتظاهرين.
احللبوسي  محمد  النواب  مجلس  رئيس  ودعا 
وتلبية  املتظاهرين  حلماية  اجلهود  تكثيف  الى 

متطلباتهم بشكل سريع من دون انتظار.
وذكر بيان للدائرة اإلعالمية للمجلس تلقته البينة 
النواب  مجلس  باسم  عزى  «احللبوسي  أن  اجلديدة 
املطالبني  السلميني  املتظاهرين  من  الشهداء  أسر 

الدستور،  لهم  التي كفلها  الدستورية  بحقوقهم 
بحماية  للمضي  الزخم  زيادة  أهمية  على  مشدداً 
من  سريع  بشكل  متطلباتهم  وتلبية  املتظاهرين 

دون انتظار».
قيام  «ضرورة  على  البيان،  وفق  احللبوسي،  وأًكد 
حياة  بحفظ  املسلحة  للقوات  العام  القائد 
املتظاهرين واملمتلكات العامة واخلاصة، واننا نرفض 
االعمال التي تؤدي الى حرف التظاهرات»، مؤكداً أن 
«جلسات البرملان مستمرة حلني إجراء اإلصالحات».

وصوت مجلس النواب في اجللسة على عدة قرارات 
املنتظمة  غير  احملافظات  مجالس  حل  بينها:  من 

بإقليم، وإنهاء عمل مجالس األقضية والنواحي.
جميع  الغاء  على  النواب،  مجلس  صوت  كما   
واعضاء  الثالث  الرئاسات  ومخصصات  امتيازات 
واملستشارين  املسؤولني  وكبار  النواب  مجلس 

املستقلة  والهيئات  العامني  واملدراء  الوزراء  ووكالء 
واحملكمة  النزاهة  وهيئة  القضائية  والسلطة 
ومن  واحملافظني  االعلى  القضاء  ومجلس  االحتادية 
االثنني ٢٨ تشرين    ) تاريخ  ابتداءً من  هم بدرجتهم 

األول).

بالتنفيذ  احلكومة  بإلزام  قرار  على  اجمللس  وصوت 
الفوري اللغاء اجلمع بني الراتبني املأخوذة من قوانني 
رفحاء،  امتيازات  ضمنها  ومن  االجتماعية  العدالة 
الدستور  لتعديل  جلنة  تشكيل  على  أيضاً  وصوت 

تقدم توصياتها خالل أربعة أشهر.
على  اجللسة،  خالل  ايضا  صوت  النواب  مجلس 

رئيس مجلس اخلدمة االحتادي ونائبه واعضائه».
اخملصصة  جلسته  ابقاء  النواب،  مجلس  وقرر 
أن  مؤكدا  مستمرة،  املتظاهرين  مطالب  ملناقشة 

اجللسة ستستأنف يوميا.
عبد  عادل  الوزراء  مجلس  رئيس  واستعرض  هذا 
العاجلة  اإلصالحية  واخلطوات  القرارات  املهدي 
استجابة  احلكومة  قدمتها  والتي  اتخاذها  مت  التي 
ملطالب املتظاهرين السلميني والتوجيهات املشددة 
التظاهر  حق  بحماية  األمنية  للقوات  الصادرة 
السلمي، في حني دعت املمثلة اخلاصة لألمني العام 

ملساعدة  املتحدة  األمم  بعثة  ورئيسة  املتحدة  لألمم 
بالسخارت،  هينيس  جينني  (يونامي)،  العراق 

اجلميع للوقوف ضد املسلحني الذين يتسللون بني 
املتظاهرين السلميني.

تلقته  اإلعالمي،  الوزراء  رئيس  ملكتب  بيان  وذكر 
البينة اجلديدة ان عبد املهدي بحث خالل استقباله 
املمثلة اخلاصة لألمني العام لألمم املتحدة ورئيسة 
بعثة األمم املتحدة ملساعدة العراق (يونامي)، جينني 
هينيس بالسخارت، «التطورات اجلارية واإلجراءات 
استجابة  احلكومة  قدمتها  التي  اإلصالحية 

ملطالب املتظاهرين السلميني».
واضاف البيان ان «عبد املهدي استعرض القرارات 
واخلطوات اإلصالحية العاجلة التي مت اتخاذها في 
هذا الصدد والتوجيهات املشددة الصادرة للقوات 
رافق  وما  السلمي،  التظاهر  حق  بحماية  األمنية 
للممتلكات  وتخريب  مؤسفة  أعمال  من  ذلك 

العامة واخلاصة». 
املتحدة عن  أعربت رئيسة بعثة األمم  أسفها واستنكارها وإدانتها ملا رافق التظاهرات من من جانبها، 

تدمير للممتلكات العامة واخلاصة، مشيرة الى ان 
في  احلق  جانب  الى  األولوية،  لها  األرواح  «حماية 
التعبير عن الرأي واملطالب املشروعة عبر التظاهر 

السلمي وجتنيب البالد الوقوع في اخملاطر». 
األمنية  القوات  بـ»إجراءات  بالسخارت  واشادت 
ومتكينها الفرق الطبية من معاجلة اجلرحى»، داعية 
يتسللون  الذين  املسلحني  ضد  للوقوف  «اجلميع 
بني املتظاهرين السلميني للقيام بعمليات تخريب 

واعتداء». 
ومنع  واالستقرار  األمن  فرض  «أهمية  وأكدت 
تزعزع  التي  املسلحة  واملظاهر  التخريب  عمليات 
األمم  استعداد  مبديةً  واستقراره»،  العراق  وحدة 
في  العراقية  للحكومة  الدعم  لـ»تقدمي  املتحدة 
ومحاربة  املشروعة  املطالب  لتلبية  جهودها 
العمل،  فرص  وتوفير  اخلدمات  وحتسني  الفساد 
واالجراءات األخرى املتخذة من قبل احلكومة والتي 
ملصالح  حتقيقا  لتنفيذها  كافيا  وقتا  تتطلب 

الشعب العراقي».

بحضور                            وسط الجماهير المتظاهرة كانت لها وقفة جادة ومميزة واختيار الكوادر 
واالكاديميين والشعراء ورؤساء المنظمات المجتمع المدني لالدالء بأرائهم حول التظاهرات 
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فاتن عبد االله دكتور احمد مهودر احملرر مع الدكتورة خيال اجلواهري الدكتورة سميرة

احملرر مع الشاعر عبد العزيزاحملرر مع الدكتورة وصال

رئيس مجلس النواب محمد 
الحلبوسي يدعو اُّـ تكثيف 
الجهود لحماية اِّـتظاهرين 
وتلبية متطلباتهم بشكل 
سريع من دون انتظار

مجلس النواب يدعو اُّـ ضرورة 
قيام القائد العام للقوات 
اِّـسلحة بحفظ حياة اِّـتظاهرين 
واِّـمتلكات العامة والخاصة 
ويرفض االعمال التي تؤدي اُّـ 
حرف التظاهرات

البد ان نقول ان هذه 
االنتفاضة السلمية بكافة 
ارجاء العراق بعد ان صرب 
الشعب من الظلم والتعسف 
والخوف

البد من ان تكون استجابة 
للمتظاهرين وذلك لصعوبة 
الوضع الحالي انها فعال ازمة 
حقيقية يمر بها البلد وسط 
اِّـنكفات السياسية

تدرك «البينة اجلديدة» ابعاد الظرف احلساس الذي متر بها البالد وحجم 
التحديات التي تواجهها ورغبة كادرها املميز املتمثل برئيس مجلسها 
ورئيس حتريرها ان تكون «البينة اجلديدة» وسط املتظاهرين للتعبير 

عن ارائهم ومن مختلف االختصاصات ولكم من القول اجمله.
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طلبة جامعة بغداد

هل فعلها البرلمان لذر الرماد في عيون المتظاهرين كما حصل في احتجاجات ٢٠١٥؟
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احللبوسي



ــرف مالمح  ــي نستش ــذا التقرير التال ــي ه ف
ــش» عبد اهللا  تمل لـ«داع ــد احملُ ــم اجلدي الزعي
ــت  جعل ــي  الت ــع  والدواف ــيرته،  وس ــرداش  ق
البغدادي يختاره خلالفته قبل مقتله، وما أبرز 

االختالفات في قيادته اجلديدة.

كيــف تعــرف البغــدادي إُّـ خليفته 
قبل ١٦ عاما؟

ــارس (آذار)  ــهر م ا في ش ا، وحتديدً ــل ١٦ عامً قب
ــى حدث تاريخي  ــام ٢٠٠٣، كانت العراق عل ع
استثنائي، بدخول آالف من القوات األمريكية 
ا  ــتخباراتيًّ ا واس ــكريًّ ألراضيها، مدعومة عس
ــتراليا  من دول حليفة لها، مثل بريطانيا وأس
وبعض الدول األخرى، بذريعة امتالكه أسلحة 
ــامل، ومواجهة اإلرهاب التي روجت له  دمار ش

آنذاك.
ــجن عراقي شيدته  ــابقون في س سجناء س

القوات األمريكية
ــا حترير  ــزو العراق وإمن ــعار «ال تريد غ ــت ش وحت
ــه الرئيس  ــذي صدح ب ــعب العراقي»، ال الش

ــل آالف من  ــورج بوش، دخ ــي آنذاك ج األمريك
ــدن العراق، لتبدأ  ــوات األمريكية بغداد ومُ الق
بالد الرافدين مسيرة جديدة في تاريخها ظلت 

آثارها باقية إلى اآلن.
ــهير توغالً للقوات  ــذا التصريح الش أعقب ه
ــوي وبري،  ــكري ج ــة في هجوم عس األمريكي
كم صدام حسني، ومتضي واشنطن  ليسقط حُ
ــالت،  ــجون واملعتق ــات الس ــييد مئ ــي تش ف
ــات  لتنظيم ــة  املنتمي ــر  العناص ــد  لتقيي
ــة دون هروبها، مروجة عبر  ــددة، واحليلول متش
ــجون دورها املهم، ومانحة لنفسها  هذه الس

شريعة الوجود على األراضي العراقية.
ــو «بوكا»، أو  ــجون ه ا من هذه الس ــدً كان واح
«أكادميية بوكا»، في محافظة البصرة جنوبي 
ــود البغدادي فيه مع  العراق. الذي تصادف وج
ــية يُدعى عبد اهللا قرداش،  رجل عراقي اجلنس
ــها، لصالتهم  ــة نفس ــن بالزنزان ــالوة آخري ع
ــجن الذي  ــم «القاعدة»، وذلك في الس بتنظي
ــام ٢٠٠٣ وأغلقوه عام  ــون ع ــأه األمريكي أنش

.٢٠٠٩
ــجن،  ــنوات األربعة داخل الس وعلى مدار الس
ــع قرداش؛ ليصبحا  توطدت صلة البغدادي م

«زمالء زنزانة واحدة»، أتاحت لهم نسج صالت 
ــواء  ــات للتعليم، س ــدت بحلق ــة توط صداق
ــير واللغة،  التعليم التقليدي للقرآن والتفس
ــتوى التعليم املتخصص مبناهج  أو على مس

التكفير والرسائل اخلاصة بالتطرف.
ــنوات التي عمال فيها  وبعد انقضاء هذه الس
ا عن  ــت، بعيدً ــي الكواليس وبصم ــالن ف الرج
ــلطة، انتقال  ــات اليومية، وعيون الس اجملتمع
ــع إعادة إحياء  ــارج، ليكونا على موعد م للخ
ــيس  ــى أرض الواقع، بتأس ــج عل ــذه املناه له
برى التنظيمات املتطرفة حول العالم، وهو  كُ
ــام (داعش)،  ــي العراق والش ــم الدولة ف تنظي
املُنبثق من تنظيم «القاعدة»، رفقة زمالء لهم 
ــيس  ــجن رافقوهم في رحلة التأس ــي الس ف
ــى مواقع قيادية  ــوا بعد ذلك إل األولى، وانتقل

داخله.
ــهادات لصحيفة  ــذه الرواية مع ش ــق ه تطاب
ــي قالت إن البغدادي  «التاميز» البريطانية، الت
ــادي ومتكن من  ــه كداعية جه ــتغل قدرات اس
ــه وكون  ــجناء لقضيت ــات من الس جتنيد املئ
ــه ملا وصفه بأنه دولة اخلالفة، فيما ذكرت  رؤيت
ا عام  ــجن معً ــدادي وقرداش دخال الس أن البغ

.٢٠٠٣
ــني هؤالء  ــن ب كان م
ــن  الذي ــجونني  املس
ــد  بع ــم  رافقوه
ــة  مرحل ــي  ف ــك  ذل
ــن   ل م ــيس كُ التأس
ــن  ــد الرحم ــي عب أب
ــالوي، أبي مهند  البي
ــو  أب ــويداوي،  الس
أحمد العلواني، وهو 
ــد أمني لدى  أهم قائ
«داعش»، وأبي مسلم 
ــر  كبي ــي،  التركمان
البغدادي،  مساعدي 
ــوان  عل ــماعيل  وإس
ــروف  املع ــاوي  العيث
ــد  زي ــي  (أب ــم  باس
ــاعد  ــي)، مس العراق
ــي  وأب ــدادي،  البغ
يحيى العراقي، نائب 

البغدادي.
ــؤون اجلماعات  ــب، حديث للخبير بش وبحس
ــع  «ارفع  ــمي ملوق ــام الهاش ــلحة هش املس
ــت داخل  ــادات «تقارب ــإن تلك القي صوتك» ف
ــبب تقاربها باألفكار والعقائد»،  السجن بس
ا أن ذلك ساعدها في «خلو السجن من  موضحً
أي وسيلة لهو، فالنزالء ال ميلكون غير اجللوس 
ــرة، منتظرين الصالة أو  ــرات طويلة والثرث لفت

الطعام، أو النزول لساحة التشمس».

الخليفــة الجديد.. ضابط ســابق من 

أشرس قادة داعش
ــد اهللا قرداش،  تمل هو عب ــة اجلديد احملُ اخلليف
ــطس (آب)  ــدادي، في أغس ــحه البغ الذي رش
ــماه بيان  ــم وما س ــة التنظي ــي، لزعام املاض
ــؤون املسلمني»، بحسب  التنظيم «برعاية ش

مواقع مقربة من تنظيم «داعش».
شعار داعش تدهسه األقدام بعد سقوطه

ــوه  «مف ــب  خطي ألب  ــد  ول ــذي  ال ــرداش  وق
ــمال  ــن بلدة تلعفر، ش ــي»، وينحدر م وعقالن
ــم معاقل  ــل، وهي من أه ــة املوص ــرب مدين غ

ا  قبل  ــابقً ا س التنظيم املتطرف، خدم ضابطً
ــات املتطرفة بعد  ــزغ جنمه في التنظيم أن يب

سقوط صدام عام ٢٠٠٣.
وتخرج قرداش، من «كلية اإلمام األعظم» في 
مدينة املوصل، قبل أن ينضم لعدة تنظيمات 
كم الرئيس الراحل صدام  دينية، خالل فترة حُ
ــني، حتى جرى اعتقاله بسجن البصرة،  حس
ــيس «داعش»،  وبعدها زامل البغدادي في تأس

ا. ا عامً التي شغل فيها منصبًا شرعيًّ
ــوة والتسلط والتشدد»  وبرزت صفات «القس
ــب روايات من تعاملوا معه،  في قرداش، بحس
ــتقبلني  ــوده كأول املس ــوا أن وج ــن حك الذي
ــاعد على  ــقوط املوصل؛ س للبغدادي إبان س

ا. تعزيز وتوطيد صلة الرجلني معً
ــة للبغدادي،  ــاء إعالن تعيني قرداش خليف وج
ــور  ــر ظه ــن آخ ــهور م ــة ش ــو أربع ــد نح بع
للبغدادي، في ٢٩ أبريل (نيسان) املاضي؛ الذي 
ــه الواليات املتحدة األمريكية مبزيد  توعد خالل
من األعمال، كما عد تفجيرات سريالنكا التي 
ــأر ملا حصل  ــرات مبثابة ث راح ضحيتها العش

في منطقة الباغوز في سوريا.
ــية،  ــباب رئيس ووقف خلف هذا االختيار  أس
أبرزها ثقة البغدادي فيه، الذي سعى عبر هذا 
ــي التنظيم، والدفع  ــد الثغرات ف االختيار لس
ــع قرداش، إلى  ــد من توطيد صالته م نحو مزي
ــط أعضاء  ــعبية وس ــه يحظى بش ــب أن جان
التنظيم، ويُعرف في أوساط عناصر التنظيم 

بـ«البروفسور».
ــتخبارتية قرداش  ــف أجهزة أمنية واس وتصن
ــش»؛ إذ  ــادة داع ــى ق ــرس وأقس بأنه من «أش
ــتخبارات العراقية، حالة  ــت أجهزة االس أعلن
ــتنفار معلوماتية حول شخصية قرداش،  اس

وما هي حتركاته، وأين ميكن أن يكون موجودًا.
فيما رجح تقرير صادر عن جهاز األمن الوطني 
ــاب واجلماعات  ــف اإلره ــي مبل ــي املعن العراق
ــش  ــة داع ــرداش زعام ــي ق ــة، أن تول اإلرهابي
ــة» من  ــرة للغاي ــى مرحلة «خطي ــيؤدي ال س
العنف العشوائي الذي يطال املدنيني بطريقة 
ــرداش قد يطرح  ــيح ق ــة، كما أن ترش انتقامي
ــودة العمليات اإلرهابية  احتماالت خطيرة لع
ــة الطائفية في  ــارة الفتن ــتهدف إث التي تس

العراق.

ــهور األخيرة، توسعت مهام قرداش  وفي الش
ــؤولية  ــؤوالً مس ــل التنظيم، ليصير مس داخ
ا  ــم، خصوصً ــاء التنظي ــادة بن ــة عن إع كامل
ــا تفرغ  ــتية واحلركة، فيم ــات اللوجس املهم
ــاب التنظيم  ــؤولية جتديد خط البغدادي ملس
ــم عند  ــا كان يجذبه ــن كم ــذب اجملندي ليجت

بدايته.

خريطة داعش الجديدة مع قرداش.. 
العراق حاضنة أساسية

ــئلة املفتوحة مع مقتل  ــم لقائمة األس تنض
البغدادي سؤال رئيسي عن خريطة التنظيم 
ــة في ضوء القيادة  في املرحلة الزمنية املُقبل
اجلديدة املُرجح لها قرداش، وأبرز الوسائل التي 
ــيعتمدها األخير إلعادة إحياء التنظيم في  س
ــة التي تعرض لها في  ضوء الضربات القاضي
ــار متدده،  العامني األخيرين، والتي أدت النحس

ــيطر  ــه من معظم املدن التي كان يس وخروج
عليها في سوريا والعراق.

ــي وضعها  ــط الهيكلة الت ــون خط ــا تك ورمب
ــد تكللت في عودة مقاتلي التنظيم  قرداش ق
ــدن احلضرية في العراق، لتكون هي  ألحزمة امل
ا في  ــم، خصوصً ــية للتنظي احلاضنة الرئيس
ــه بطبيعة مدنها  ــل صالت الرجل، ومعرفت ظ

اجلغرافية.
يعزز من هذا الطرح ما أظهرته وثائق منسوبة 

ــوات األمن خالل  ــا ق ــرت عليه ــش» عث لـ«داع
ــمال شرق سوريا،  ــكري في ش الهجوم العس
ــني تقريبًا في  ــم بدأ منذ عام ــول أن التنظي ح
ــه التي  ــد أراضي ــة فق ــه لفرضي ــداد نفس إع
ــراق، والبحث  ــوريا والع ــيطر عليها في س س
(في عام ٢٠١٩) عن رحلة مالذات آمنة، خاصة 

في العراق.
ــر الصادر  ــع التقري ــذه الوثائق م ــت ه وتطابق
حديثًا عن وزارة الدفاع األمريكية (البنتاجون)، 
حول متكن تنظيم «داعش» اإلرهابي من إعادة 
ــوريا،  ترتيب صفوفه؛ ليظهر من جديد في س
مستغالً االنسحاب األمريكي. وستتركز هذه 
ــش» في املناطق  ــالذات اآلمنة ملقاتلي «داع امل
ــرب من قرى  ــول إليها بالق ــذر الوص التي يتع

السنة في العراق.
ــم ملقاتلي من  ــول اآلخر هو دعم التنظي التح
ــط ملزيد من الهجمات في أوربا،  أجل التخطي
ــه املوجودين هناك في  ــالل دعم أعضائ من خ
ــا يُعرف عنهم  ــر معروفة فيم مجموعات غي
ــيعمل على دعم  ــاح». كما س «خاليا التمس
خروج مقاتلي التنظيم من السجون السورية 
ا، وهو ما اتضح في هروب اآلالف  والعرقية تباعً
من عناصره خالل تنفيذ تركيا لهجماتها في 

سوريا مؤخرًا.
وبحسب حتليل منشور في «معهد واشنطن 
لسياسة الشرق األدنى»، فإن التنظيم يعمل 
ــراد ويحاول إخراج  ــى «إعادة بناء قوته باط عل
ــال.  ــز االعتق ــن مراك ــه م ــن مناصري اآلالف م
ــحاب  االنس ــن  ع ــاجت  الن ــراغ  الف ــيتيح  وس
ــاالً أكبر أمام  ــي والتدخل التركي مج األمريك
هذه اجلهود، بينما يضاعف املشكلة األصلية 
املتمثلة في عدم رغبة الدول في التعامل مع 
مواطنيها الذين انضموا إلى تنظيم «داعش» 

وبقوا في سوريا».
ــني مجموعة  ــد هيكله التنظيمية ب ولتوحي
ا كما  ا بشكل أكثر ارتباطً ــوريا والعراق معً س
ــرداش  ــتراتيجية ق ــتكون اس ــال؛ س كان احل
ــى مزيد من  ــي العمل عل ــا ه ــح اتباعه املُرج
انتشار عناصره في البادية السورية املترامية 
ــرقي حتى احلدود  املمتدة من ريف حمص الش

العراقية.

لم تكن االحتجاجات كلها ناجمة 
عن الشكاوى االقتصادية لكن 
اتساع الفجوات بني األثرياء 
والفقراء يدفع الكثري من الشباب 
بالتحديد إُّـ التطرف
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قرداش الذي ولد ألب 
خطيب وينحدر من بلدة 
تلعفر شمال غرب مدينة 
اِّـوصل وهي من أهم 
معاقل التنظيم اِّـتطرف 
ا   ا سابقً خدم ضابطً

/ القسم السياسي

/ القسم السياسي

«صنع في سجون أمريكا».. تعرف إلى الضابط السابق الذي قد يكون خليفة البغدادي؟
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ــاؤالت حول اخلليفة احملتمل له لقيادة  ــورية، تس أثار مقتل أبي بكر البغدادي، زعيم  (داعش) خالل عملية للقوات األمريكية في قرية س
ــيرة التنظيم الفترة املُقبلة، وتقدير حجم التغير الذي سيلحق به  ــط تفسيرات متباينة حتاول استشراف مس التنظيم بعد موته؛ وس

ل دول العالم. إزاء هذا التغير الالفت، بعد مقتل قائده ومؤسس هياكله التنظيمية التي امتدت من العراق وسوريا لفروع تنتشر في كُ
ــنوات احلبس  ــخص األكثر مالصقة له منذ عقود، صديقه الذي تعرف إليه خالل س وتذهب كافة الترجيحات، حول خليفة البغدادي احملتمل، للش

برى التنظيمات املتطرفة حول العالم. هذا الشخص هو  ا، ويبدأ رحلة تأسيس كُ ــجن البصرة، وائتمنه على أسراره، قبل أن يخرجا، معً بس
عبد اهللا قرداش؛ الذي حتول مع البغدادي من أشخاص عاديني يجهلهما الناس إلى حديث العالم بأسره، الذي يتابع أخباره حلظة بلحظة.

«الغارديان»: بماذا تخبرنا االحتجاجات في ٥ دول عن شكل العالم قريبا؟

ارتجت أنحاء منطقة الشرق األوسط بخالفات شديدة لدرجة أن البعض يسميها موجة ثانية من «الربيع العربي»

لم يعد تنظيم اِّـظاهرات هو 
الجزء الصعب فاِّـشكلة تكمن 

فيما يجب فعله بعد االحتجاجات

بوش

اِّـجرم البغدادي

قرداش

في لبنان، يُعارض احملتجون فرض ضريبة على تطبيق «واتساب» 
احملتجون  يُعارض  تشيلي،  وفي  البالد.  في  املستشري  والفساد 
زيادة أجرة ركوب مترو األنفاق وعدم املساواة املتفشية في البالد. 
لتسليم  قانون  مشروع  احملتجون  يُعارض  كونغ،  هونغ  في  أما 
اجملرمني والسلطوية املستفحلة في املنطقة. وفي اجلزائر، عارض 
احملتجون تولي رئيس طاعن في السن والية خامسة، وعقودًا من 

احلكم العسكري في البالد.
ا على هذه الظاهرة، ذكرت صحيفة «اجلارديان» البريطانية  تعليقً
أن  صافي-  مايكل  الدولية  للشؤون  ملراسلها  تقرير  في   –
في  املاضية  األشهر  وفي  اليوم  رحاها  تدور  التي  االحتجاجات 
أسبابها  لكن  مختلفة.  دوافع  ذات  العالم  حول  املدن  شوارع 
اخملنوقة،  والدميقراطية  الوسطى،  الطبقات  جمود  متشابهة: 
واالقتناع الراسخ بأن األمور ميكن أن تكون مختلفة، حتى لو كان 

ا. البديل غير واضح دائمً
لم يسلم سوى عدد قليل من دول العالم من االحتجاجات الكبرى 
وأوكرانيا،  وصربيا،  روسيا،  من  كلٌ  شهدت  فقد   .٢٠١٩ عام  في 
وألبانيا مظاهرات كبرى. وكذلك األمر بالنسبة للمملكة املتحدة 
بحركة  وفرنسا  (بريكست)،  األوربي  االحتاد  من  خروجها  ضد 
املضطربة.  كتالونيا  منطقة  في  وإسبانيا  الصفراء،  السترات 
لدرجة  بخالفات شديدة  األوسط  الشرق  أنحاء منطقة  وارجتت 
أن البعض يسميها موجة ثانية من «الربيع العربي». وفي أمريكا 
اجلنوبية، شهدت البرازيل، وبيرو، واإلكوادور، وكولومبيا، وفنزويال 

ا للصحيفة. اضطرابات شعبية. والقائمة ما زالت طويلة، وفقً
التغيير  تدرس  التي  األستاذة  ستيكلنبرغ،  فان  جاكلني  وتقول 
الهولندية  بالعاصمة  فريجي  جامعة  في  والصراع  االجتماعي 
حجم  أن  إلى   ٢٠٠٩ عام  منذ  البيانات  «تشير  أمستردام: 
فترة  املرتفع  معدلها  في  وتشابه  تزايد،  في  االحتجاجات 

الستينيات املشتعلة من القرن املاضي».
االقتصادية،  الشكاوى  عن  ناجمة  كلها  االحتجاجات  تكن  لم 
من  الكثير  يدفع  والفقراء  األثرياء  بني  الفجوات  اتساع  لكن 
في  أوكسفام  منظمة  وذكرت  التطرف.  إلى  بالتحديد  الشباب 
ثروة  ميلكون  العالم  في  فردًا   ٢٦ أغنى  أن  الثاني)  (كانون  يناير 
املليارديرات  ثروات  ومنت  العالم.  سكان  أفقر  نصف  ثروة  تعادل 
 ،٢٠١٨ عام  خالل  ا  يوميًّ دوالر  مليار   ٢٫٥ قدرها  مجتمعة  بقيمة 
البالغ  العالم  النسبية ألفقر سكان  الثروة  انخفضت  في حني 

عددهم ٣٫٨ مليار شخص مبقدار ٥٠٠ مليون دوالر يوميًا.
بقيادة  املتجددة  االحتجاجات  إلى  األشخاص  آالف  انضم  وقد 
إجراءات  القادة  اتخاذ  عدم  بسبب  االنقراض»  ضد  «مترد  حركة 
بحسب  القادم،  للجيل  املشكلة  هذه  وترك  املناخ  أزمة  بشأن 

الصحيفة.
ا الندالع االحتجاجات، فلم  وال تُعد شبكة اإلنترنت عامالً حاسمً
القرن  من  الستينيات  في  اجتماعية  إعالم  وسائل  هناك  تكن 
اإلعالم  أن وسائل  ويبدو  أنها مهمة.  الواضح  ولكن من  املاضي، 
في  تساهمان  املعلومات  إلى  الوصول  وسهولة  االجتماعية 

السلطات  أن  الواضح  ومن  والتواصل.  املعرفة  ترتيب هرم  إعادة 
ميكنها أن تقاوم عن طريق استخدام أنظمة املراقبة الواسعة أو 
عن طريق التعتيم الرقمي املشابه ملا فرضته الهند مؤخرًا في 
منطقة كشمير املتنازع عليها، لكن احملللني يقولون إن هياكل 

السلطة في القرن العشرين تتعرض لضغط هائل.
ويقول تيري دي مونبريال من املعهد الفرنسي للعالقات الدولية: 
«إن النظام التقليدي لفرض القوة من أعلى الهرم السياسي إلى 
أسفله يتعرض للتحدي على نحو متزايد. فهناك ثورة اجتماعية 

مع تزايد الطلب على الدميقراطية التشاركية».
كيف  معرفة  معولم-  رقمي  عالم  في   – األسهل  من  أنه  كما 
يعيش النصف اآلخر. وتقول جاكلني فان ستيكلنبرغ: «ال توجد 
تدفقات جديدة من املعلومات فحسب، وإمنا تدفقات من الناس 

يعرفون  العربي  الربيع  في  الشباب  هؤالء  أن  املرجح  ومن  ا.  أيضً
ا  نوعً يخلق  وهذا  اخلارج،  في  يعيش  األقل  على  ا  واحدً ا  شخصً
من احلرمان النسبي، يجعلهم يقولون: أريد أن أحصل على هذا 

ا». أيضً
يوسف  ويقول  األمور.  تغير  يضمن  ال  االحتجاجات  انتشار  إن 
شريف احمللل السياسي وأحد مؤلفي أبحاث مؤسسة «كارنيغي» 
للسالم الدولي اجلديدة، حول جناح حركات االحتجاج: «لم يعد 
تنظيم املظاهرات هو اجلزء الصعب. فاملشكلة تكمن فيما يجب 
فعله بعد االحتجاجات، وكيفية توضيح وجهة نظرك، وحتقيق 

األهداف التي تدافع عنها. هذا هو اجلزء األكثر صعوبة».
شعارات  حتددها  والثورات  «االحتجاجات  أن  شريف  ويضيف 
صعوبة.  األكثر  العمل  هو  املنهجي  التغيير  لكن  مثالية، 
ميكنك إسقاط جزء من نظام، لكن من الصعب للغاية إطاحة 
يصعب  وشبكات  من مؤسسات  ن  يتكوَّ الذي  بأكمله  الهيكل 

تفكيكها».
العاملية  الدراسات  أستاذ  تشاكرافورتي  ساجنوي  ويقول 
للعديد  القيادية  غير  الطبيعة  إن  األمريكية،  تيمبل  بجامعة 
من االحتجاجات جتعل من الصعب على احلكومات االستبدادية 
قمعها، لكنها قد حتدّ من استدامة احلركات االحتجاجية ذاتها. 
فعلي،  تغيير  إلى  أدت  التي  «احلركات  أن  تشاكرافورتي  ويضيف 
قيادة،  وهيكل  أساس  لديها  كان  استدامة  أكثر  كانت  التي  أو 
على  الناس  يحث  وتنظيم  أنفسهم،  عن  يعبرون  وأشخاص 
التظاهر. إن مسألة القيادة أمر مركزي، وهذا هو الشيء الذي لم 
نتوصل إليه بعد: كيف جند القيادة بالفعل في خضم تظاهرات 

الغضب هذه؟».

هونغ كونغ من يحتج؟
اجلامعات  الشباب، وكثير منهم من طالب  املتظاهرين من  أهم 
ومن  اجملتمع  أنحاء  جميع  من  الناس  لكن  الثانوية.  املدارس  أو 
ا إلى املسيرات  مختلف القطاعات والفئات العمرية انضموا أيضً

واالحتجاجات.

ِّـاذا يحتجون؟
قانون  في  مقترح  تغيير  على  املتظاهرون  يحتج  األصل،  في 
إلى  بهم  املشتبه  بنقل  السماح  شأنه  من  اجملرمني،  تسليم 
الصني القارية، ومحاكمتهم في محاكم يسيطر عليها احلزب 
حب مشروع القانون هذا، ويتظاهر احملتجون  الشيوعي. وقد سُ
بسبب  احلكومة  وضد  املزعومة،  الشرطة  وحشية  ضد  اآلن 
طريقة تعاملها مع األزمة. وعلى نطاق أوسع، يعارض احملتجون 

ا النفوذ الصيني املتزايد على املدينة. أيضً

كيف تستجيب السلطات؟
تعرض أكثر من ألفي شخص لالعتقال، وتتبع الشرطة إجراءات 
أكثر صرامة لقمع املظاهرات، مبا في ذلك استعمال الغاز املسيل 
للدموع، وخراطيم املياه التي تغرق الناس في صبغة زرقاء اللون 
مختلطة مبحلول الفلفل، وفي بعض احلاالت استعمال الذخيرة 
احليَّة. وتُقابل الطلبات املقدمة من منظمات اجملتمع املدني لعقد 
ل قوانني  اجتماعات حاشدة بالرفض على نحو متزايد. كما تُفعَّ
ارتداء  الطوارئ التي تعود للحقبة االستعمارية ملنع الناس من 

أقنعة الوجه في االحتجاجات.

ماذا بعد؟
املشاركني  األشخاص  عدد  تضاءل  أشهر،  خمسة  مرور  بعد 
أن  على  واضحة  عالمات  توجد  ال  ذلك،  ومع  االحتجاجات.  في 
سلسلة االحتجاجات شارفت على النهاية، إذ تعهد املتظاهرون 

املتشددون مبواصلة املسيرة حتى تُلبى جميع مطالبهم.

لبنان من يحتج؟
يبدو أن االحتجاجات متثل قطاعات عريضة من اجملتمع، لتغطي 
ا من احلرب  االجتاهات الدينية والسياسية التي أشعلت ١٥ عامً

 ١٫٣ حوالي  أن  ويُعتقد   .١٩٧٥ عام  من  بدءًا  لبنان،  في  األهلية 
مليون شخص – أي ما يعادل ٢٠٪ من السكان- حضروا أكبر 

املظاهرات حتى اآلن يوم األحد املاضي.

ِّـاذا يحتجون؟
تُعد احلكومة اللبنانية – وهي عبارة عن ائتالف غير مستقر- 
على  قادرة  غير  أو  راغبة  وغير  ا،  وظيفيًّ ومختلة  منقسمة 
شبكة  حتديث  أو  البالد،  في  املتهالكة  الطرق  في  االستثمار 
مشكلة  ميثل  الكهربائي  التيار  انقطاع  يزال  (فما  الكهرباء 
مشكلة  معاجلة  أو  النفايات،  جمع  نظام  إصالح  أو  يومية)، 

بطالة الشباب املتفاقمة، باإلضافة إلى مجموعة من القضايا 
األخرى.

فرض  األخيرة  االحتجاجات  وراء  الرئيسية  األسباب  بني  ومن 
ضريبة قيمتها ٢٠ سنتًا على مكاملات «واتساب» والتي أعلنتها 
عبء  على  للسيطرة  التقشف  سياسات  من  جزءًا  احلكومة 

الدين العام املرتفع للغاية في البالد.

كيف تستجيب السلطات؟
نظرًا إلى أن مجلس الوزراء احلاكم منبثق عن مجموعة متوازنة 
تتحدث  أن  املستحيل  من  الطائفية،  السياسية  األحزاب  من 

حاول  عام،  وبشكل  االحتجاجات.  عن  واحد  بصوت  احلكومة 
القادة السياسيون من مختلف األطياف التعاطف مع احملتجني، 
وفي  النظام.  باستعادة  وطالبوا  النظام  عن  دافعوا  لكنهم 
األسبوع املاضي، وافق مجلس الوزراء على حزمة من اإلصالحات، 

مبا في ذلك خفض رواتب النواب إلى النصف.
مسلحون  نفذها  التي  احملاوالت  بعض  هنالك  كان  أنه  وورد 
للدموع  املسيل  الغاز  اجليش  واستخدم  املتظاهرين.  لترهيب 
مح للحركة السلمية بالتواصل، حتى  ضد املتظاهرين، لكن سُ
إلى حفالت  املدن  أجزاء من  الطرق وحتويل  إلى إغالق  أدت  عندما 

رقص في الهواء الطلق.

ماذا بعد؟
ل هوية لبنانية جديدة وموحدة في الشوارع  يثير احتمال تشكُّ
االنقسامات  ظهور  إمكانية  من  القلق  يزداد  لكن  احلماس، 
(والنظام  جديد  من  البالد  في  العميقة  والدينية  السياسية 
املبني على هذه االنقسامات)، رمبا من خالل بعض أعمال العنف 
ا أو أجندة واضحة،  الطائفية. فال متتلك احلركة االحتجاجية قائدً
لذلك حتى إن كانت قادرة على إقالة احلكومة، فمن غير الواضح 

نْ الذي سيحل محلها. مَ

تشيلي من يحتج؟
بدأت االحتجاجات في العاصمة سانتياغو في شكل مترد بقيادة 
الشباب، وما يزال الطالب في قلب احلركة االحتجاجية. لكن مع 
تضخم التمرد ليشمل املدن والبلدات الواقعة خارج العاصمة، 
إلى  االجتماعية  والطبقات  األعمار  جميع  من  املواطنون  انضم 
سلمية،  االحتجاجات  من  العديد  وكانت  االحتجاجية.  احلركة 
الكبرى،  للمتاجر  متعمدة  وحرق  نهب  عمليات  نت  شُ لكن 
ومحطات قطار األنفاق، واملباني احلكومية، ومقر إحدى الصحف 

احملافظة .
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ــق, امنا أنا  الذكريات لم تف
ــوتُ داخل هذه  ــذي صح ال
ــم,  رح ــرى  الذك ــرى,  الذك
أيها  يا صاحبي..  ــمع  أتس
ــذه النداءات من  املانوي.. ه
لو  ــرت:  ــم, فك الرح ــذا  ه
ــرى على  ــم الذك أنني أرس
هيئة رحم, واحلبل السري 
ــول ليغذِّيني  ميتد من اجمله
ــن  ــي م ــذي يأت ــم ال ه بالوَ
عالم ما قبل الوالدة «عالم 
ــذر», عالم األجنة, حيث  ال
كل املعلومات تبدأ بالنمو, 
معلومات جينية تتناسخ 
ــات  معلوم ــا,  بينه ــا  فيم
تتدفق من احلبل الال مرئي, 
ــات تُبرم في الالوعي,  اتفاق
السرية  االتفاقات  مسودة 
التي ترسم للمرء املصير.. 
ترسم له خرائط مشوشة 
أنني  ــو  ل  : ــوز. فكرتُ بالرم
ــاً,  يوم ــمه  رس ــتطيع  اس
األلوان  ــتختلط  س ــل  فه
ــوادث في  كما تختلط احل
ــزج كل  ــني متت ــي, وح ذهن
اللوحة  ــإن  ــوان ف هذه االل
ــوداء]  س ــتغدو  س ــا  حتم
ص٢٧.  ــي,  النب ــادق  بن ـ 
ــر  ــد لعناص حِّ ــر املُوَ املظه
ــو  ه ــة,  اجملهول ــرة  الظاه
مدرك بالعقل ال بامللموس, 
ــرى, وهي  ــه مظهر الذك ان
ــود, جتمع (كل)  كلية الوج
ــري  البش ــن  الكائ ــوى  ق
ــم, هو  ــر وأع ــوذج أكب بنم
ــر, وتعيده الى ماهية  الفك
ــي (النادر, الثائر,  النبي مان
ــالم), والكلية اجملاورة  املس
ــم, وهي  تؤلف عالم الرس
ــكالية (تقنية,  ــة اش كلي
ــفية),  فلس ــة,  اجتماعي
ــة  نهائي ال  ــة  كلي ــة  ثم
ــاً هي  ــد العناصر مع توح
ــل جدالً  ــم) الذي ميث (الوه
ــرق كثيراً عن ماهيات  ال يف
ــابه اخملتلف املتوحد  التش
ــرة املانوية, لكن  ملنوال فك
ــو التفوق  ــدل األكبر ه اجل

ــم  وأعظ ــم  ألع ــي  الكل
ــن  ــر للكائ ــر ومضم مظه
ــه  وب ــذر),  ال ــم  عال ــه  (ان
تكاملها  الكليات  تختتم 
ــول لكنه املدرك  غير املعق
ــكل  الالنهائي. هكذا تتش

الكليات في الوعي البطل 
ــى  عل ــل  والبدي ــل  األصي
ــدة  ــم وح ــة لعال ــق رؤي وف
ــودي, للجينات  الكل الوج
واألرحام, والال مرئيات, عبر 
كونها  ــة  املتخيل اخلرائط 
ــة  ــات خليط ــوزاً وعالم رم
ــواد أعظم هو  األلوان, لس
ــارك) عند أهل  (اجملهول املب
ــا  مب ــم  جميعه ــان  العرف

فيهم (املنويني)!.
ــر  التفكي ــات  ماورائي ـ  ب 
ــة التي  ــكار املاورائي ان االف
ــى ما فوق الوظيفة  تعبر ال

الطبيعة , تؤلف منظومتها 
ــع), الذي  ــر املتوق ــر (غي عب
املدرك,  ــام  ــارج نظ يقع خ
ــن تصورات املطلق,  قريباً م
لكنه لن يتجاهل التالحم 
ــادي وغير  ــودي بني امل الوج

املادي, والرواية ميدان مهم 
للفعل الفلسفي االجرائي, 
ــاوز  تتج ــا  انه ــا  ميزته
ــفة عبوراً الى قيم  الفلس
لدالالت  الفنية  ــة  الفضيل
املعنى: »املاورائيات ـ بنظر 
ــة  نظري ــة  معرف ـ  ــت  كان
ــي  ــل العقل ــدت بالتأم تولّ
ــذي ال يقود بالضرورة إلى  ال
ــل  حقيقية.العق ــةٍ  معرف
ــدرك من  ــتطيع أنْ ي ال يس
ظواهرها  ــوى  س ــياء  األش
ــيء  ــدرك ظاهرةَ الش .هو ي
ــي ذاته  ــيء ف ــس الش ،ولي

ــو غاية امليتافيزيقا  الذي ه
(املاورائيات)»(٤). [قرر النبي 
ماني في النهاية ان يخدع 
ــة , لكنها لم  ــك بحيل املل
ــك بهرام... تنطل على املل
ــلت خطته وقيدوه  وملا فش

ــود الثقيلة قال: »انا  بالقي
ــم أدحض  ــي, ل ــي مان النب
ــابق, ولم  ــوءة أي نبي س نب
ــم  نبيك ــم  تعالي ــف  أخال
ــض  أدح ــم  ول ــت,  زرادش
ــإن  ف ــك,  كذل ــيح  املس
ــطى بني بني  تعاليمي وس
ــرق والغرب.. بني  أنبياء الش
أنبياء االرض والسماء... أنا 
ــاء... انا ابن بابل  خامت األنبي
قلب االرض] ـ بنادق النبي, 
ــرى ان أهم ما في  ص١١٦. ن
ــابق انه وضع  املقطع الس
(ماني)  ــيط  البس ــن  الكائ

ــوة جبارة  ــة أكبر ق مبواجه
ــن اجلانب  ــى االرض, وم عل
ــه نبياً,  ــي وضع نفس الثان
ــار  ــر ص ــب اآلخ ــن اجلان وم
ــاء االرض  ــيطاً بني انبي وس
والسماء , فضالً عن أنه خامت 
انه تخطى  األنبياء. مبعنى 
ــة الى ما  ــوى الطبيعي الق
فوق طبيعية بدرجتني هما 
ــوة  ــوءة. النب ــوة, والنب النب
تعطيه درجة علو موهوبة 
ــوءة, أن  ــماء, والنب من الس
ــتكون قلب األرض,  بابل س
ــدركات متوافرة  ــا أن امل كم
ــة, منها ينطلق الى  بكثاف
ــه يفوضه  ــد. هذا كل األبع
ــون (ماني) الباني لكل  ليك
ــح لكل نبي ـ  خير, املصح
ــي. إذاً ما ورائيات  كما يدع
ــى ظاهرة  ــع متتثل ال املقط
مانوية مضخمة بعنصرين 
ــي  وتنتم ــرام),  وبه ــي  (مان
لداللتني, (القوة والعقيدة), 
(الوجود  ــني,  عامل وتختصر 
النبوي والوجود املانوي). في 
النهاية , ان االرض والسماء 
(املانوي)  إلرادة  ــان  خاضعت
ــر الفعل الذي  كونه عنص
ــي العدالة بني االرض  يرس
ــا ورائي  ــو م ــماء, فه والس
كلي وعظيم ونبوئي متاماً.

اِّـصادر
ــة  ــد, رواي ــالم حمي (١) س
ــطور,  ــادق النبي, دار س بن

بغداد , ٢٠١٧
ــال  ــرت, اخلي (٢) دوران, جلب
املصري,  ــي  ــزي, ت.عل الرم
ــة  اجلامعي ــة  املؤسس
ــر  والنش ــات  للدراس

والتوزيع, لبنان ١٩٩٤. 
ــات,  الكلي ــفة  فلس  (٣)
ــا  ويكبيدي ــوعة  موس
ــة, تأريخ الزيارة  االلكتروني

٢٠١٩/٩/٩
(٤) د. علي زيعور, املاورائيات, 
ــة  ــة العربي ــة االريك مجل
ــي, تأريخ  للتحليل النفس

النشر في ٣/ متوز/ ٢٠١٥.

14 NO.3291.WED.30.OCT .2019 العدد (٣٢٩١) االربعاء ١٠/٣٠/ ٢٠١٩

ــو إليها ويناضل من  ــف هو من يتقدم التظاهرات ويدع املثق
ــن ألن الثقافة هي إنتاج  ــق مطالب املتظاهري اجل ان تتحق
معرفة واملثقف هو املنتج احلقيقي ملا ميتلكه من معرفة عن 
دوره في هذه التظاهرات الشعبية التي نراها اليوم ما هي إال 
ــتلبه  ــاج لهذه املعرفة وإن املتظاهر يعرف ما يريد ومن اس نت
ــاعه املثقف  ــه وماله وحريته من خالل الدور الذي أش حقوق
ــه فكلها  ــه وغناؤه ومتثيل ــا مت كتابت ــن خالل م ــان، وم والفن
كانت وسائل اليصال صوت الشعب، وتوعيتهم، وإن أهم ما 
ــو احليادية أي انه ال مييل  ــب أن يتميز به الفنان واألديب ه يج
ــر أو إيهام الناس  ــى آخر او دين على آخ ــى تغليب حزب عل ال
ــيصبح جزءاً من  ــية ألنه في هذه احلالة س بأي فكرة سياس
ــى النفاق واالنتهازية  ــية وينتهي األمر به ال اللعبة السياس
ــهدها  ــعبي التي تش واملصلحية. ان حركة االحتجاج الش
البالد منذ سنوات بسبب تردي اخلدمات، واستشراء الفساد، 
وسوء اإلدارة العامة ملفاصل الدولة. من هنا اصبح لزاما على 
املثقفني والفنانني واالدباء، تأييد احلركة االحتجاجية والوقوف 
ــرص العمل والقضاء  ــب الناس بتوفير اخلدمات وف مع مطال
ــية، واالعتماد  ــة السياس ــاء احملاصص ــاد، وإنه ــى الفس عل
ــد، وإدانة العنف ضد  ــاءات الوطنية في إدارة البل على الكف
ــم، وتعويض ذويهم،  ــن، ومحاكمة املعتدين عليه املتظاهري
ــة على املرافق  ــلمية التظاهرات، واحملافظ ــع احلث على س م
ــة، فضالً عن  ــات الدول ــة، وعدم التعدي على مؤسس العام
ــرائح اجملتمع، ال سيما املرأة والشباب  الدعوة الى إنصاف ش
ــي واالجتماعي  ــون دورها السياس ــل. للثقافة والفن والطف
ــا مع ما  ــا واحتكاكن ــالل مواكبة واقعن ــن خ ــاني، م واإلنس
ــاد  ــعبية ضد الفس ــهده العراق مؤخراً من انتفاضة ش يش
ــخيص واضح لدور  ــي واالجتماعي بحاجة الى تش السياس
املثقفني والفنانني بكافة اختصاصاتهم ومجاالتهم وحتى 
ــخصيات االجتماعية املعروفة عراقياً، وهذا ما نشهده  الش
ــي، ان الفنانني واملثقفني هم  ــر مواقع التواصل االجتماع عب
ــة التنوير والعمل  ــع عليهم عملي ــر األمة وهم من يق ضمي
ــهيل احلياة وجعلها أقرب الى الواقع، ان حضورهم  على تس
واضح لتحشيد الشارع العراقي لتقدمي املعرفة الى املتلقي 
ــرح  ــيقى واملس ــواء باملوس من خالل مايقوم به من إبداع س
ــكيل وكل أنواع اآلداب وكلما كان الفنان  ــينما والتش والس
ــى املعرفة واجلمال وحب  ــتطيع أن يقود الناس ال مبدعاً يس
ــذ كل مقومات اجلهل والتخلف. كما  اآلخر وحب الوطن ونب
ان الدستور العراقي كفل حق التظاهرات والتعبير عن الرأي، 
ــن ذلّ ومهانة وتهميش جمعي  ــعربه الفرد م ونتيجة ملا يش
ــبب احلرمان واجلوع  ــارع العراقي بس ــى انتفاض الش أدى ال
والتهميش واإلقصاء وال أعتقد أن ثورة الشباب هذه ستموت، 
ــتنهض مرة أخرى بعد  ــيء ولكنها س لرمبا تتعثر بعض الش
ــرية وانتقال اخلوف أيضا  ــقوط اخلوف داخل النفس البش س
ــكتنا  ــال خوف بعد اآلن وإن س ــلطة. ف ــن املواطن إلى الس م
ــلمياً مع احلفاظ  متنا ، وأخيراً من حق املواطن أن يتظاهر س
ــوات األمنية وباملقابل  ــام واخلاص واحترام الق ــى املال الع عل
ــي املتظاهرين.  ــن واجبها أن حتم ــوات األمنية البطلة م الق
ــب الذي يدعو الى الثورة  ــب احلرية في بغداد هو النص إن نص
ــني وهو مستمد من عمق  ــدين واملرتش على الطغاة والفاس

احلضارة العراقية.
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فنارات

أحمد البياتي

يُرى أن جودة الرواية ـ بعد 

اللغة املقنعة املشوقة 

ـ هو العمق الفكري 

لدالالتها ذوات املرجعية 

االجتماعية والفلسفية: 

«أفضل رسم ممكن لشيء 

غير معروف نسبياً، والذي 

قد ال نعرف أن نشير إليه 

في البداية بطريقة اكثر 

وضوحاً»(٢). 

قراءة / اسماعيل ابراهيم عبد

ما ورائيات التفكري أن األفكار اِّـاورائية التي تعرب اُّـ ما 
فوق الوظيفة الطبيعة تؤلف منظومتها عرب (غري اِّـتوقع) 

الذي يقع خارج نظام اِّـدرك

البينة الجديدة / علي شريف
ــرع  ف ــني  املعلم ــة  نقاب ــت  نظم
محافظة بابل حفال لتوقيع كتاب 
ــرح  ــة املس ــد أيقون ــب العمي (غال
ــاعد  ــتاذ املس احللي) للباحث االس
ــرزوك.  امل ــاح  صب ــر  عام ــور  الدكت
ــتهل احلفل الذي تضمن القاء  واس
ــان  الفن ــق  بح ــات  وكلم ــد  قصائ
احملتفى به. بعد ذلك كلمة للباحث 
ــا إن  ــح فيه ــرزوك وض ــور امل الدكت
ــب  (غال ــاب  الكت ــوان  عن ــار  اختي
ــرح احللي)  ــة املس ــدي أيقون العمي
ــورا في  ــر حض ــان األكث ــه الفن الن

املسرح احللي متثيال وإخراجا وكتابة 
للنصوص املسرحية الى جانب ما 
كتبه من مقاالت في الصحافة عن 
ــاعر  ــرح احللي. ثم القى الش املس
ــدة بحق الفنان  صالح اللبان قصي
ــدد من  ــدث ع ــا حت ــدي. كم العمي
ــيرة  الفنانني الرواد احلليني عن الس
الفنية واألبداعية واحملطات الفنية 
ــان العميدي.  ــا الفن ــر به ــي م الت
واختتم احلفل الذي أقيم في قاعة 
املعلم الرسول وسط مدينة احللة 
بتوزيع نسخ الكتاب بني احلاضرين 

من فنانني وأدباء ومثقفني.

متابعة / البينة الجديدة 
اقامت مفتشية آثار وتراث الديوانية 
ــس  مجل ــب  مكت ــع  م ــاون  وبالتع
ــة حوارية  النواب في احملافظة ورش
ــون  ــل االول لقان ــوص التعدي بخص
ــنة ٢٠٠٢  ــار والتراث رقم ٥٥ لس اآلث
ــواب في  ــس الن ــب مجل ــر مكت مبق
ــاركة عدد من  الديوانية مؤخرا مبش
ــية. حدثنا عن تلك  موظفي املفتش

ــر امللك  ــة مدير متحف قص الورش
ــي الديوانية عالء كرمي دعاج  غازي ف
قائال: »تلقينا دعوة من مدير مكتب 
ــب الديوانية  ــس النواب /مكت مجل
ــة  حامد محمد كاظم القامة ورش
ــول التعديل االول لقانون  حوارية ح
ــنة ٢٠٠٣  ــار والتراث رقم ٥٥ لس االث
ــار وتراث  ــا مفتش اث ــر فيه و حاض
ــار كريود ومتت  ــم جب الديوانية باس

ــة القوانني اجلديدة وكيفية  مناقش
ــع ومعاجلتها  ــا على الواق تطبيقه
ــلطة اآلثارية«، مشيرا  من قبل الس
ــاك تعديالت جديدة على  الى ان هن
ــور اعاله، وقد  ــرات القانون املذك فق
ــة عدد من موظفي  ــارك بالورش ش
مفتشية اثار وتراث الديوانية وعدة 
ــاص واملهتمة  ــات ذات االختص جه

بالشأن اآلثاري.

 حسن اِّـوسوي
في املهجر 

أطعمت مالبسي للبحر 
لعله يحمل أشواقي

إلى مرافئ البصرة 
انحت من احلزن متثاال 

يفترش ناصيته املعدمون 
وبائعوا الوهم

ساعة هجير األمنيات 
ارسمك فوق الغيوم

وردة ندية
هواجسي اآليلة للمكوث 

أحالت كل ذلك اجلمال
لوحة حزينة

على جناح األمل
يحملني الشوق اليك

مبخيط احملبة
ــافات  املس ــك  تل كل  ــق  ارت

الباردة
فغدا سأعود

ــي  الت ــي  الليال ــك  تل ــى  إل  
هجرتها 

وانا العن كل الصباحات
التي أشرقت بدونك

متابعة / البينة اجلديدة 
ــر  ــد للنش ــن (دار امج ــا ع ــدر حديث ص
ــزان أدبيان  ــان منج ــي عم ــع) ف والتوزي
ــارية  االستش ــة  الهيئ ــس  رئي ــب  لنائ
ــور  ــمي الدكت ــي القاس ــت الثقاف للبي
ــبيلي  ــم الش ــرحي محمد جاس املس
وهما كتاب (األبعاد الفكرية والنفسية 

في نصوص عدنان مردم بك املسرحية) 
وكتاب (متثالت امليتا معنى في اخلطاب 
ــن إدارة  ــا م ــر) واميان ــرحي املعاص املس
ــم بضرورة  ــي في القاس ــت الثقاف البي
ــة  والثقافي ــة  األدبي ــات  الطاق ــة  رعاي
وتسليط الضوء عليها ستقام أمسية 

احتفائية بهذه املناسبة.
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جئتُ مبفردي 

من مغارةِ التهجد

تركتُ جذوةً خلفي 

تصارعُ الرمادَ 

أظنّها حتتضر

لم تقدرْ على إيقادِ أناملي

قد أحملها إليكِ 

لتتقدي معي
خانني الطريقُ والعثراتُ

لم ترفض أحدا

خبتْ … وا أسفاه،

ما أقسى خيانةَ الهوادج 

حني كشفتْ عن عورةِ الصحراء 

وعن ريحٍ تلعبُ مع القوافلِ

مبزاميرِ الكثبانِ  

. بينما أثرُ الرحيلِ تبدعُ بها األرجلُ

جئتُ معفراً بوحدتي

أتأبطُ عزميتي

نويتُ بناءَ سفينة  

ألنقذَ بها بقيةَ السطور

من ألسنةِ الطوفانِ 

أركلُ خراطيمَ املوجِ بأقدامِ لوعتي

أعبرُ إلى عنوانٍ يعصمني

طيفكِ يناديني 

ي، أال يسقطَ الغصنُ من كفّ

الهجرُ يطمعُ بي

مازالت مع الدفةِ تدور الهواجس

بل والتنيُ من فمي يقطرُ القُ

ينعشُ النفسَ األخير،

ــى  ــدُ الضح ــا يخم … م ــةُ ــتِ احلقيق بان
اخلريفُ

حيثما تهبُّ نسائمُ العشق 

مراراً قرأتُ من عيونِ النّهار 

حروفاً من اسمكِ تفسرُ الظنون
أيقنتُ أخيراً

أنّه ال غياب لناقلِ الغياب..

@ �Ÿ �8a@kÓÃÌ@Â€
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عبد الزهرة خالد

غفلةٌ
ود الوكيل

ــك، هكذا قالت  ــب أن تراجعي دروس ــن تذهبي معي. يج ل
ــرأ الصحيفة  ــر لكافلها.. يق ــا كانت تنظ ــا األم، بينم له

باملقلوب!
   ***********

تصريح
رويدا سليمان

ــدة الهلع  داخل الكهف املظلم.. كان يصرخ ويبكي من ش
ــدي! أرضعتُكَ حليبي؛  ــكَ يا وله . قلبي علي ــل أن يُقتلَ قب

! لم أكن أعلم! اً زعافاً.. أسفةٌ مَّ لكنِّه كان سُ
    ************

غاب
جبار القريشي

ها بنب فكي  ــقَ على رقبتها، كانت تنظرُ بالمٍ الى فخذِ أطب
ــا؛ تذكرت  ــت آالمه ــهِ بعيداً، تناس ــو يذهبُ ب ــازي وه إنته

ديِها.
صغيرَها وقد تركتهُ جائِعاً؛ در ثَ

�aÜu@Ò7ñ”@óñ”

ــذه على  ــع املنظومة ه لنتاب
النحو اآلتي:

ــات الالوعي ان لالوعي  أ ـ كلي
ــي الى  ــادا ال ينتم ــا مض وعي
ــاوزه  يتج ــا  امن ــوس  احملس
ان:  إذ  ــي،  الكل ــدرك  امل ــى  ال
ــق  احلقائ ــي  ه ــات..  «الكلي
اجملردةـ  (لالوعي)ـ  التي ال تقع 
وتدرك  ــواس  احل ــم  حتت حك
ــل»(٣). يؤيد هذا القول  بالعق
ما يردده فالسفة الكليات من 
ــفة  لفلس النتائج  بديهيات 
ــي انها جتمع بني  الكليات, ف
املاهيات املتشابهة, ومن ثم 
ــبه ما  ــع لها منطقاً اش تض
ــمر  يكون باحلدس. لنتابع أس
وهو يتحدث عما تلبسه من 
ــي ماني ـ  ــبح النب قدرات ش
بطريقة رسامي العرفان: [... 
ــل ذاكرتي  ــي كنت داخ كأنن
ــا, وأزيح  ــن نام منه ألوقظ م
الغبار عمن تُرك مهمالً, لكن 

نص 



الفنان التشكيلي الراحل جواد سليم صنع نصب الحرية لتصبح ساحة التحرير مناراً لألحرار
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تشهد البالد موجة كبيرة من التظاهرات 
ــدن  م ــم  معظ ــي  ف ــت  انطلق ــة  العارم
ــلطة  ــة بني الس ــزال املواجه ــراق والت الع
ــداد وجدارية  ــذا مركز بغ ــعب من ه والش
ــوي الذي  ــذا املوقع احلي ــليم وه ــواد س ج
ــد فيه املتظاهرون وغالبيتهم من  يحتش
ــتلهم  ــباب حتت نصبه التأريخي يس الش
ــام واحلماس  ــوة واإلله ــباب الق ــه الش من
ــن املطالبة بحقوقهم  الوطني معبرين ع
وحتسني معيشتهم وضمان الغد املشرق 

ملستقبلهم.
تأريخ نصب الحرية

ــل الفنان اخلالد  ــع هذا النصب من قب صن
ــر النحاتني في   ــليم وهو من أمه جواد س
العراق والذي أريد فيه جتسيد وتخليد ثورة 

ــبت  ــعبية اكتس ــوز ١٩٥٨ كثورة ش ١٤ مت
التأييد الكامل من أبناء الشعب العراقي 
ــث   ــدمي باحلدي ــخ الق ــان التأري ــزج الفن وم
ــورية  واآلش ــة  البابلي ــوش  النق ــاً  مضيف
ــومرية القدمية مبا جاءت به ثورة متوز  والس
١٩٥٨ حديثاً وأثرها في نفوس الناس وعبر 
فيها اجلندي وهو يقوم بكلتا يديه لكسر 
ــجن من أجل احلرية والسالم  قضبان الس
واخلالص من التعسف واإلضطهاد، وتكون 
ــل الرقم ليوم  ــن ١٤ قطعة متث ــب م النص
ــز وبارتفاع ثمانية  ١٤ متوز ١٩٥٨ من البرون
ــعب بدءاً من  ــروي صورا من مراحل الش لت
ــار  ــيرة جهة اليمني الى اليس ــة املس بداي

وصوالً ملرحلة رفع الالفتات والرايات.
نصب الحرية يتحدث

ــهدناها في  ــذه األجواء التي ش في ظل ه
ــة  ــات العراقي ــداد واحملافظ ــة بغ العاصم
ــابها يربط  ــراً جند هنالك تش االخرى مؤخ
ــدت  احتش أن  ــذ  فمن ــر..  باحلاض ــس  األم
ــاحة التحرير كان هنالك  ــر في س اجلماهي
ــدين  حوار خفي بني  نصب احلرية  واحملتش
ــم بلغته الفنية  ــه ويكاد يحدثه حتت ظل
ــمعهم  ــكيلية  ومبحور الثورية ويس التش
منادياً لهم: انظروا لي جيداً أنا معكم منذ 
ــتة عقود وضعوني هنا عراقيون فنانون  س
ــقونه  طيبون كانوا يحبون وطنكم ويعش
ــعبكم العريق.. كل  ــم.. وهم من ش مثلك
ــير  ــي.. طفل صغير يش ــدوه ب ــيء جس ش
ــق. املرأة رمزاً ألمهاتكم  لكم لبداية الطري
ــم وقريباتكم الالتي  وأخواتكم وحبيباتك
ــغلن بانتظاركم يعلو مالمحهن  اآلن ينش
ــم وعلى رفاقكم، انظرو صورة  احلزن عليك
األم حتتضن ابنها الشهيد وتبكيه.. وتكرر 
املشهد هنا الكثير من الشهداء سقطوا 

قريباً مني أعرف وجوههم جيداً.. وآخرهم 
ــراي والذي شيعتموه  ــاعر صفاء الس الش
ــون وأنتم تلفون  من أمامي باالمس وتهتف
به ساحة التحرير كنت حزيناً معكم أشد 

ــون مكاني  ــباب أن اردت أن يك ــزن يا ش احل
للسالم واحلرية..كلكم تبحثون عن احلياة 
ــالم  ــوءة باحلب واحلنان والس اجلديدة اململ

واعلموا جيداً أن للثورات مآسي وضحايا.
جواد سليم والسالم

جسد الفنان السالم واالزدهار واحلرية حني 
أظهر امرأة متسك مشعل احلرية ليتوقف 
ــاة  ــالم وترحل املأس ــيء ويعم الس كل ش
واملواجع وتستقر احلياة.. أمنيات جسدها 
لينعم الوطن بالهدوء والسكينة وبحصد 
ــجون وجتري  ــر وتغادرنا الس ــعب اخلي الش
ــارة على  ــة والفرات م ــاه الرافدين دجل مي
ــها  ــجارها وناس مدن بالدنا ونخيلها وأش

لتحييهم قائلة سالماً للوطن وشعبه.
سرية الفنان جواد سليم

ــم   ــليم، واالس ــان والنحات جواد س الفن
ــليم عبد القادر  ــل (جواد محمد س الكام
اخلالدي.. ١٩٢١ - ١٩٦١) أشهر النحاتني في 
تاريخ العراق احلديث.. ولد في أنقرة ألبوين 

ــم فقد  ــتهرت عائلته بالرس عراقيني واش
كان والده احلاج سليم وإخوته سعاد ونزار 
ــكيليني، تعلم  ونزيهة من الفنانني التش

ــذ طفولته بصنع التماثيل  فن النحت من
ــة.. أكمل  ــاب الطفولي ــني لأللع ــن الط م
ــي بغداد.  ــة والثانوية ف ــته االبتدائي دراس
وحصل وهو بعمر ١١ عاما اجلائزة الفضية 
ــرض للفنون في  ــي أول مع ــي النحت ف ف
ــى  ــة إل ــل ببعث ــنة ١٩٣١. وأرس ــداد س بغ
فرنسا لدراسة النحت بباريس عام ١٩٣٨-
ــام ١٩٣٩-١٩٤٠ وفي لندن  ــا ع ١٩٣٩م، وروم
ــليم) يجيد  ــام ١٩٤٦-١٩٤٩، والفنان (س ع
ــية  اللغة اإلنكليزية واإليطالية والفرنس
ــى لغته العربية، وكان  والتركية إضافة إل
يحب املوسيقى والشعر واملقام العراقي. 
ــكيليني  ــي جمعية التش ــد مؤسس وأح
العراقيني، وأسس مدرسة عراقية في الفن 

ــجني السياسي  احلديث، وفاز نصب (الس
ــابقة النحت  اجملهول) باجلائزة الثانية مبس
ــترك الوحيد من  ــو املش ــة وكان ه العاملي
ــط، وحتتفظ األمم  ــرق األوس ــة الش منطق
ــن البرونز لهذا  ــدة لنموذج مصغر م املتح
ــي صيانة اآلثار باملتحف  النصب. وعمل ف
ــم النحت في  ــس قس ــي، وكان رئي العراق
معهد الفنون اجلميلة ببغداد وبعد تنفيذ 
النصب وأزيح عنه الستار عام ١٩٦١ بدون 
حضور الفنان جواد سليم الذي فارق احلياة 
ــيع  حينها في ٢٣ كانون الثاني ١٩٦١. وش
ــرة اخليزران..  ــب ودفن في مقب مبوكب مهي
ــب احلرية لتصبح  ــم اهللا من صنع نص رح

ساحة التحرير مناراً لألحرار.

albaynanew@yahoo.com
جريدة يومية سياسية عامة  

ال ترتبط بحزب أو حركة
 أو أية جهة دينية أو سياسية
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البينة الجديدة / حمودي عبد غريب

ينشغل العالم اليوم مبا يحدث في العراق من أحداث وصراعات مختلفة بني السلطة والشعب وهذا جعلت األنظار تتجه صوب موقع احلدث ومجرياته 
حتت عمل الفنان جواد سليم جدارية (نصب احلرية) اخلالد وسط بغداد والذي منه استحوذت الساحة املقابلة له اسم (ساحة التحرير) لتصبح مركزاً 
ــوراء قبل ٥٨ عاما بافتتاح هذا  ــي معظم أنحاء املعمورة. وحني العودة الى ال ــراً لبالد الرافدين ف ــامخاً للعراق ومؤش ــاً في حياة العراقيني ورمزاً ش مهم
ــرق  ــروع اخلالد (نصب احلرية) ومن أهم النصب الفنية  مبنطقة  الش ــاركة املعماري رفعت اجلادرجي والنحات محمد غني حكمت في إجناز هذا املش النصب ومبش
ــعبها قدمياً وحاضراً.. وحني افتتح  ــتوحاة من بالد الرافدين وش ــط لضخامته وارتفاعه (٨ م) عن االرض وهو ميثل الفتة بيضاء كبيرة ثبت عليها اجلدارية املس األوس

عام ١٩٦١ لم يكن في خلد القائمني والعاملني عليه من الفنانني أنه سيكون خامتة للظلم والعبودية واالستبداد فمع مرور الزمن أصبح مالذاً وموقعاً 
للتعبير عن معاناة الشعب العراقي وعبر تأريخه السيما السنوات اخلمس عشرة االخيرة..

@Òcäfla@äË√c@¥y@ÚÌäßaÎ@âbÁÖã¸aÎ@‚˝é€a@›yaä€a@Êb‰–€a@Ü �éu
‚˝é€a@·»ÌÎ@ıÔë@›◊@—”ÏnÓ€@ÚÌäßa@›»ífl@Ÿé∑

 متابعة / البينة اجلديدة 
ــم  ــي كاظ العراق ــان  الفن ــق  أطل
الساهر اغنية جديدة للعراق، في 
ــة، بعنوان  ــل التظاهرات الراهن ظ
إلى متى؟... والعلم العراقي يرفرف 
ــي االغنية على  ــي الفيديو. وتأت ف
ــهدها  ــرات التي يش ــع التظاه وق
ــدد كبير  ــام في ع ــذ اي ــراق من الع
ــارة الى  ــات، مع االش ــن احملافظ م
ــرمي العراقي.  ــات ك ــن كلم انها م
ــاهر  الس ــاءل  يتس االغنية  ــي  وف
ــرا ان  ــرة معتب ــع كثي ــن مواضي ع
ــول كلمات  ــو والده. وتق العراق ه
ــة إلى متى يا والدي العراق؟  االغني
ــركان وبدرك  ــك ب إلى متى شمس
ــبابنا في ذروة  محاق؟ إلى متى وش
ــبابنا املتفوقون رغم  الشباب، ش

ــر والتهجير واإلرهاب... العزم  الفق
واإلبداع في صدورهم يفور يبحث 
ــتنجدون يا أبي من  عن جواب، يس
ــواب؟ وتتابع االغنية إلى  يفتح األب
ــذاب؟ نكبر في  ــى نولد في الع مت
ــرورنا  ــراب.. س ــذاب؟ آمالنا س الع
ــاءل  ويتس ــراق.  ف ــا  اب..لقاؤن كذّ

ــا في  ــى أرواحن ــى مت ــاهر إل الس
ــول؟ وحقوقنا ضائعة  قبضة اجمله
ال سائلٌ عنها وال مسؤول... سهلٌ 
يسيل دمنا وتصعبُ احللول ويدعو 
ــاهر في النهاية والده العراق،  الس
ــز.. قم ضمَّ  ــا عراق الع ــال قم ي قائ
ــراق الضيم.. قم  ــم يا ع الدماء. ق

صلّ بهم.. وفي أقل من ٢٤ ساعة 
ــابه  ــر حس ــرها عب ــى نش عل

ــتغرام،  ــى انس ــمي عل الرس
ــى  عل ــات  التعليق ــت  انهال
 ١٧٠٠ ــت  وفاق ــة  االغني
تعليق، فيما تخطت نسبة 
ألف اليك. ــات ١٠٠  االعجاب
ــر القيصر اغنيته  كما ونش
ــى تويتر، حيث  اجلديدة عل

ــاب  اعج ــت  نال
 ، ــه بعي متا

ــن  ي لذ ا
ا  ــو متن
هم  ر و بد
ــر  خلي ا

ق  ا ــر للع
واهله.

_laà»€a@ø@Ü€Ï„@Ûnfl@µg@NN@äÁbé€a@·√b◊@ÜÌÜu

متابعة / البينة اجلديدة
ــة بلقيس في مقطع  ــرت الفنانة اليمني ظه

ــطة  ــابات الناش ــو تناقله عدد من احلس فيدي
ــي تتحدث خالل  ــتغرام» وه ــى تطبيق «إنس عل

ــديد حني  ــا. وبدا عليها التأثر الش ــدوة عن ابنه ن
ــئلت عن كيفية تعاطيها مع شعورها بالذنب  س

ــن أجل العمل. وتذكرت  ــبب ترك ابنها أحياناً م بس
ــاً أنها تدعو لها وألوالدها  ــا كانت تردد دائم أن والدته

ــى أنها كانت  ــع كل خفقة قلب. ولفتت إل اآلخرين م
ــل أن تدرك  ــي قولها هذا قب ــدة تبالغ ف ــر أن الوال تعتب

ــارفت على  ــت أماً. وش ــي عندما أصبح ــاه احلقيق معن
ــكالم يجعلها  ــى ان هذا ال ــارة إل ــكاء مع اإلش الب

ــؤال  ــت إلى من طرحت عليها الس ــر وتوجه تتأث
بالقول: «مسكتيني في املكان اللي يوجعني».
وأضافت أنها تطلب من اهللا حماية ابنها تركي 
ــا تعهد بأمر رعايته إلى أهل زوجها عندما  وأنه
ــيرة إلى أنها تقف  ــافر لتقوم بعملها، مش تس
ــك أو البقاء في املنزل  أمام خيارين، إما فعل ذل
ــت الفيديو  ــن طموحاتها.ولف ــي ع ــع التخل م
ــن املتابعني وحقق على أحد  انتباه عدد كبير م

احلسابات أكثر من ٤٩ ألف مشاهدة.

متابعة / البينة اجلديدة 
ــي  العراق ــان  الفن ــى  غن
ــام أنشودة  الرس ــام  حس
للعراق، معربا عن حزنه ملا 
ــال في البالد. آلت إليه احل
ــع فيديو عبر  ــر مقط ونش
ــى  ــمي عل ــابه الرس حس
انستغرام، وأرفقه بالقول 
ــكد حزنان قلبي ميت  ش
ــعبي... ويقول في  قهر ش
االغنية شكد شبان راحوا 
ــم  ــراب قصصه ــوه الت ج
ــزة...  نغ ــوتلي  بالكلب س
ويظهر حسام في الفيديو 
ــو  ــض، وه ــود واالبي باألس
حزين على العراق وشبابه 

ــم  دماؤه ــت  ذهب ــن  الذي
الفيديو نسبة  ونال  هدرا. 
ــت ١٣٠ ألف  ــاب فاق اعج
ــن ٢٤  ــل م ــي اق ــك، ف الي
ساعة على نشره. وأرفقه 
ــراق_ #الع ــتاغ  بهاش

ينتفض.

@Û‹«@ÂÌåy@‚bçä€a@‚béy
ÚÓ‰À˛a@ÍàÁ@ÈÌÜËÌÎ@÷aä»€a

متابعة / البينة اجلديدة
ــطون على مواقع  الناش تناقل 
ــورة  ص ــي  االجتماع ــل  التواص
ــة  العراقي ــة  لإلعالمي ــة  غريب
ــمري. وظهرت فيها  علياء الش
ــم  ــود رس ــتاناً أس مرتدية فس
ــي باللون  ــا هيكل عظم عليه
ــف بهذا بل  ــم تكت ــض. ول األبي
ــماً  ــا رس ــى وجهه ــت إل أضاف
ــن  ــر م ــرب الكثي ــاً. وأع مخيف
ــابات التي أعادت  متابعي احلس
الصور  ــق  ــى تطبي ــرها عل نش
ــتغرام» عن  والفيديوهات «إنس
ــتهجانهم هذا اللوك الذي  اس
اعتبروه غير جميل. وتذكر بعض 
هؤالء طلبها يد الفنان عبداهللا 
ــى الهواء.  ــرة عل ــر مباش بلخي
ــر من عام  ــذا قبل أكث وحدث ه
ضمن حلقة من برنامج «أصداء 

العالم» الذي كانت تقدمه إلى 
جانب اإلعالمي مصطفى األغا.

وعبر األخير عن دهشته وتوجه 
ــرأة منك أن  ــول: «ج إليها بالق
ــي منه الزواج على الهواء  تطلب
ــق  ــن وفّ ــبحان م ــرة وس مباش
«ردّدتَ  راسني باحلالل» لتجيب: 
كثيراً أننا منسجمان ونحن في 

العام ٢٠١٨ وهذا مقبول».

—Ó´@›ÿíi@äËƒm@ÚÓ”aä«@ÚÓfl˝«g

متابعة / البينة اجلديدة 
ــهدها  ــت الفنانة العراقية ميس كمر على التظاهرات التي يش علق
العراق منذ ايام، والتي جتددت يوم ٢٥ اوكتوبر، من خالل حسابها على 
ــرت ميس مجموعة من الصور التي التُقطت خالل  ــتغرام. ونش انس
التظاهرات في مختلف انحاء العراق، حيث أظهرت االطفال احملتجني 
ــود في الشوارع. وعلقت على  ببراءتهم املعهودة، ولقطات تظهر احلش
ــكل االجيال  ــراق اصبحت ل ــرات الع ــة تظاه ــور، كاتب املنش
ــا  ــيخا... تظاهراتن ــال وال ش ــتثني طف ــار ال تس واالعم
ــلمية حلني تلبية متطلبات  ــلمية.. وستبقى س س
ــروعة. وتابعت  ــذ حقوقهم املش ــعب.. واخ الش
ــنا  ــعبنا وجيش ــة ش ــدة الوطني ــم للوح نع
ــب وال  ــد.. ال للتخري ــدا بي ــا ي ــراف مع االش
ــالح.. وختمت متوجهة ألهل  للقمع والس
ــهداء بالقول بارك اهللا بكم  العراق والش
ــهداءنا  ــم اهللا ش ــا.. ورح ــا وبناتن ابناءن
ــاء  ــكنهم اهللا اجلنة ان ش االبرار.. واس
ــن ١٣ ألف  ــور أكثر م ــال املنش اهللا.. ون
ــات تدعو  ــبة اعجاب، مع تعليق نس
ــكرها ملساندتها  للثورة، وأخرى تش

املتظاهرين.

Ï«Üm@ä‡◊@èÓfl
ÚÓ‰üÏ€a@ÒÜyÏ€a@µg

@Ôÿjm@èÓ‘‹i
bË‰ia@kjéi
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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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وزارة الدفاع

العميد الحقوقي
رئيس اِّـحكمة العسكرية السادسة
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سالم خاص إلى أوالد الملحة سواق «التوك تك» في ساحة التحرير

سجاد إبن اخلامسة عرشة   محل يف دراجته حقيبة إسعاف طبي بسيطة أعدهتا له والدته
على بركة اهللا ودعاء والدته ينطلق ( أحمد ) منذ بداية التظاهرات في ساحة التحرير مساء كل يوم، ومعه مجموعة من األشبال نحو مصنع األبطال 
هنالك ، ليكونوا بني املتظاهرين في عرسهم لنيل حقوقهم املشروعة ، فما بني املوت واحلياة يتسابق هؤالء لنقل اجلرحى واملصابني والشهداء ، في مشهد 
أصبح منوذجاً لتالحم العراقيني في أوقات الشدة مهما إختلفت قومياتهم ومذاهبهم ، حينما تذهب إلى ساحة التحرير ستشاهد قصص لهؤالء جتعلك 
تتسمر وال تنطق بكلمة واحدة ، وأنت ترى فرسان ( التوك تك) يسجلون في كل حلظة مواقف شجاعة ورجولية قلبت موازين الكالم إجتاههم ،حينما 
كان البعض ينتقدهم بسبب اإلزدحامات املرورية التي كانوا جزءا منها كتحصيل حاصل .( جريدة البينة اجلديدة)  كانت يوم أمس االول االثنني في ساحة 

التحرير وعن قرب من سواق ( التوك تك) لتنقل حقيقة ما يجرى هنالك وما يسطره هؤالء امليامني الشجعان.

تغطية ميدانية / علي صحن عبدالعزيز  ////// عدسة  / مرتضى علي

واجب إنساني ووطني 
ــرة    ــة عش ــن اخلامس ــجاد إب * س
ــعاف  حمل في دراجته حقيبة إس
ــه والدته  ــيطة أعدتها ل طبي بس
ــل وأنت تنقل  ــألته ،ماذا تفع ، س

اجلرحى بدراجتك؟
ــد  ــة وق ــي ممرض ــي  والدت - أجابن
ــعافات  ــت منها بعض اإلس تعلم

األولية.
ــمح لك بإجراء  *ولكن اجملال اليس

تلك املهمة الطبية؟
ــي  ولكنن ــه  تقول ــا  م ــح  -صحي
ــالج  ع ــيلة  كوس ــتخدمها  أس
طوارئ حينما يشتد رمي القنابل 

املسيلة للدموع . نحن لها.
*عمار هالل ، رأيت في عينيه دمعة 
ــوع ما ، حاولت  مقهورة وحزينة ن

إن اعرف ملاذ تلك للدموع؟
-كنت أمتنى إن أكون في اخلط األول 
ــن ، ولكن  ــب من املتظاهري والقري
ــار دوري رمبا  ــإن إنتظ ــرى ف ــا ت وكم
ــاعة ،  يكفيك  ــول أكثر من س يط
بأنك موجود هنا ضمن هذه الثلة 
ــبال األبطال وهم ينقلون  من األش

ويجاهدون في نقل اجلرحى.
إمتحان للرجولة 

جاءني مسرعا (الشبل يوسف ١٩ 
ــو وجهه فقال  ــاً ) والزهو يعل عام

لي. 
ــب عني  ــوك إن تكت ــي أرج - ياعم
ــارك في هذا اليوم لنقل  ألنني أش

اجلرحى.
ــى أن أكتب  ــه  وماذا تتمن * قلت ل

عنك؟
ــاحة التحرير  ــي س ــن هنا ف - نح
ــن بداية  ــكان تواجدي قريب م وم
ــن  ميك وال   ، ــة  اجلمهوري ــر  جس
ــعاف إن تصل إلى  ــيارات اإلس لس
ــبب تواجد إعداد  هذه املكان ، بس

كبيرة من املتظاهرين .
ــكان ، لكنني  ــت أن أغادر امل *حاول
سمعت أحد املتظاهرين يطالبني 

بالوقوف دقيقة. تفضل يا أخي؟
ــف) وال  ــا والده (يوس ــال لي  أن - ق
ــعوري  ــك ش ــف ل ــي أن أص ميكنن
ــعادتي بولدي وأنا أراه  العميق وس
ــجاعاً  ينقل اجلرحى ، لقد كان ش
وبطال ولم أكن أتوقعه ، فغالبا ما 
ينادونه أصدقائه أبناء املنطقة (إبن 
ــي أن يكون أبني  ه) ، من حق املّلحَ
ــلميني  بني هؤالء املتظاهرين الس

ليسجل موقفه من الوطن.
وقفة تضامنية

ــة ومدى تربية  ــة األم العراقي أصال
ــن تبرز  ــب الوط ــى ح ــا عل أبنائه

ــدة ، (أم ياسني)  ــاعات الش في س
ــة التظاهرات في  ــا منذ بداي رأيته
ساحة التحرير ، وهي ترفع العلم 
ــى كنت  ــة األول ــي ، للوهل العراق
ــر مبفردها ، ولكنها  أظنها تتظاه
بددت جميع األسئلة التي تدور في 
ــاهدتها وهي  مخيلتي ، حينما ش
ــاعد أبنها في حمله اجلرحى  تس

في دراجته.
ــك إال تخافني على  ــألتها  برب *س
أبنك وسط هذه األجواء الساخنة 
ــيلة  املس ــازات  بالغ ــة  واملليئ

للدموع؟
- ال أخاف عليه لطاملا أنه يساهم 
ــني نتيجة  ــاذ حياة املصاب في إنق
الغازات املسيلة للدموع ، صحيح 

ــيم  انني أمه وأخاف عليه من نس
الهوى ، ولكن هنا الوضع يختلف 
متاماً طاملا يتعلق األمر بإنقاذ حياة 
ــتد رمي  ــا يش ــني ، وحينم املواطن
ــوع أحاول  ــيلة للدم القنابل املس
ــدد من  ــل اكبر ع ــه لنق ــع ب أن أدف

املصابني واجلرحى.
الغرية و اإلستبسال 

(حسام ٢٠ عاما ) سائق (توك تك) 
لم يتوقف صوته بالهتاف (إخوان 
ــا  ــن م ــذا الوط ــيعه ه ــنه وش س
نبيعه) وهو يرددها بحماس كبير .

ــذه (دراجة التك توك)  ملك  *هل ه
لك؟

ــور  ــا أج ــل به ــا أعم - ال واهللا ، وان
يومية.

ــن إن تتعرض  ــى م *ولكن إال تخش
ــة صوتية إو  ــة قنبل ــوع قذيف لوق
وتدمرها  للدموع عليها  ــيلة  مس
بالكامل ، وخصوصا أنك قلت لي 

بأنها ليست ملكا لك؟
- ال عليك ، فإن صاحبها الشرعي 
ــتري  قال لي حتى لو حتترق فأنا أش
ــاً في  ــاهم مع ــدة أخرى لنس واح

نقل جرحى التظاهرات .
القدرة على املناورة

ــا) كما  ــاروخ ١٧عام ــم ص *(إبراهي
يصفه أصدقائه ، سألته  ما قصة 

هذا اإلسم؟
ــات (التوك  ــاز دراج ــال لي ، متت - ق
تك) مبقدرتها على املناورة والنفوذ 
ــرق ، وإذا ما كانت  ــق الط ــي أضي ف

هنالك ازدحام في الشارع ، فإنني 
املواطنني  ــض  ــا ومعي بع أحمله
ــارع  ــب اآلخر من الش ــى اجلان عل
ــاب او اجلريح إلى  ــى أصل املص حت

مستشفى اجلملة العصبية.
*حاولت أن أعرف رأيه كيف يتعامل 

مع الشارع في بقية األيام؟
ــر  وغي ــة  خاطئ ــرة  نظ ــك  هنال  -
صحيحة جتاه بعض سواق التوك 
ــامال  ــم ش ــون احلك ــك ،ال ان يك ت
ــو أن تصل هذه  ــى اجلميع ، أرج عل
الرسالة إلى من يطلق علينا تلك 

االتهامات الباطلة.
واجبات أخرى

ــوك تك  ــائق ت ــد كرمي) س *(مجي
ــزان املاء  ــر بالقرب من خ ، ينتظ
ــة( الباب  ــي منطق ــي ف الرئيس

الشرقي) . ماذا تنتظر هنا؟
ــأن عملنا  ــن البعض ب ــد يظ - ق
ــن في  ــم ، ولك ــر منظ ــا غي هن

ــن  ــر م ــك الكثي ــة هنال احلقيق
إخوتنا الشباب واجبهم تنظيم  
ــا ، فهنالك من ينقل  عملنا هن
ــاء وكل ما  ــام وامل ــات الطع وجب
ــرون إلى أقرب  ــه املتظاه يحتاج
ــا أننا نتعاون  مكان إليهم ، كم
ــعى  مع رجال املرور وكل من يس
ــذه التظاهرة فضال  إلى ادامة ه
عن واجبنا ومهمتنا األساسية 
ــني  ــى واملصاب ــل اجلرح ــي نق ف

والشهداء. 
لنا كلمة

ــاب املواكب  ــن أصح ــر م الكثي
ــام  الطع ــرون  يوف ــني  واملواطن
ــام التظاهرة ،  ــت طيلة أي واملبي
كما أن البعض وهذا ما شاهدته 
ــفى  مستش ــي  ف ــي  عين ــأم  ب
ــون  يوزع  ، ــة  العصبي ــة  اجلمل
إليهم كمساهمة  مبالغ مالية 
ــاعدتهم لتوفير  منهم  في مس
ــى عوائلهم ،  ــش إل ــة العي لقم
باإلضافة إلى توزيع مادة البنزين 
ــي أن نقول  ــم مجانا ، بق عليه
ــجاعة والنخوة  ــروءة والش إن امل
ــان التوك  ــها بفرس ميكننا ملس
تك ، وهنالك مواقف أخرى  غاية 

اجلود والكرم.
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بغداد / البينة الجديدة

ــكان، أن  ــار واإلس ــت وزارة االعم أعلن
ــاج إلى بناء أربعة  ماليني  العراق يحت
ــى ازمة  ــكنية للقضاء عل ــدة س وح
ــا وضعت  ــيرة إلى أنه ــكن، مش الس
خطة على مدار ٢٠ عاما للقضاء على 
ــكن من خالل بناء ٢٥٠ الف  ازمة الس
ــار وزارة  ــكنية.وقال مستش وحدة س
ــماعيل  ــدس احمد اس ــار املهن االعم
ــث « ان البالد تعاني ازمة في  في حدي
ــاك عجزا بـ  ــكن، اذ ان هن قطاع الس
٤ ماليني وحدة سكنية بعموم البالد، 
ــوزارة بحاجة الى  ــر الذي جعل ال االم
ــة للقضاء على  ــداد اخلطط الالزم اع
ــالل خطط وبرامج  ــذه االزمة من خ ه
ــى ان الوزارة  ــار ال ممكنة التنفيذ.واش
اعدت لهذا الغرض خطة صادق عليها 
ــات  ــكان والبلدي ــار واالس ــر االعم وزي
العامة بنكني ريكاني تتضمن انشاء 
٢٥٠ الف وحدة سكنية سنويا خالل 
ــكل  ــى ش ــة عل ــا املقبل ـــ ٢٠ عام ال
ــى ان  ــا ال ــكنية، الفت ــات س مجمع
ــذ هذه اخلطة  ــوزارة ال ميكنها تنفي ال
ــة  العالق ذات  ــات  ــاركة اجله إال مبش

وتشمل القطاعني احلكومي واخلاص 
ــار  ــتثمار.ونوه املستش ــك االس وكذل
ــركات  ــع ش ــت جمي ــوزارة دع ــأن ال ب
ــاء االجنبية واحمللية من اجل بناء  البن
ــكنية واطئة الكلفة،  الوحدات الس

ــة جتري  ــاء حديث ــاذج بن ــت من إذ قدم
ــتعدادها  اس وابدت  ــتها حاليا  دراس
لتنفيذ مشاريع اخرى مبجال السكن، 
مؤكدا ان الوزارة دعت هذه الشركات 
ــة  ــذ اخلط ــاركة بتنفي ــا للمش ايض

ــدة  ــف وح ــاء ١٠٠ ال ــورة وانش املذك
الى  سكنية سنويا.ولفت اسماعيل 
ــركات البناء  ــوزارة دعت ايضا ش ان ال
ــة او األهلية  ــواء احلكومي ــز س اجلاه
ــاء ٥٠ الف وحدة ضمن املشروع  النش

ــركات  ــى جانب الزام الش املذكور، ال
الثمان التابعة الى الوزارة وهي سعد 
ــور وحمورابي  واش والفاروق  واملنصور 
ــيد واملعتصم من  وكذلك الفاو والرش
ــكنية  ــاء ٥٠ الف وحدة س اجل انش
ــيق مع  ــوزع بينها، فضال عن التنس ت
ــاء ما  ــتثمارية النش ــركات االس الش
ــراك جميع  تبقي من اخلطة، إذ ان اش
ــذ خطة  ــة بتنفي ــات املعني القطاع
ــهم في اكمالها ضمن  ــكن يس الس
ــح ان الوزارة  ــددات  الزمنية.واوض احمل
ــات من اجل  ــع اجله ــق مع جمي تنس
تهيئة مستلزمات املشروع مبا يضمن 
ــل  ــكل االمث ــل بالش ــتمرار العم اس
ــيما انه يتضمن الزام الشركات  الس
ــات الالزمة  ــال واخلدم ــع االعم بجمي
ــى ان تنفيذ هذه  ــدات، منبها ال للوح
املشاريع يتطلب االعتماد على نظام 
النافذة الواحدة من اجل اجنازها بدون 
ــي، الى جانب  ــني اداري وحكوم اي روت
ــريعات والقوانني الالزمة  اعداد التش
ــن اجل  ــكن واخلدمات م ــال الس مبج
تهيئة االراضي اخلاصة بها في بغداد 

وجميع  احملافظات.

وكاالت / البينة الجديدة
ــم حزمة  ــه يقي ــد الدولي إن ــدوق النق ــال صن ق
ــة اللبنانية  ــا احلكوم ــات طارئة أعلنته إصالح
ــبوع املاضي وأكد ضرورة تنفيذ اإلصالحات  االس
ــن  ــتويات الدي ــوء مس ــي ض ــل ف ــكل عاج بش
ــهد  البلد.ويش ــي  ف ــة  املرتفع ــي  املال ــز  والعج
ــرة أيام  ــات منذ ما يزيد عن عش ــان احتجاج لبن
ــا الناس  ــية التي يتهمه ــد النخبة السياس ض
ــة للدولة  ــاع املالي ــوء إدارة األوض ــاد وس بالفس
ــهده  ــار اقتصادي لم تش ــع البالد نحو انهي ودف
ــي ١٩٧٥ و١٩٩٠.وفي  ــرب األهلية بني عام منذ احل
ــفت احلكومة النقاب عن  األسبوع املاضي، كش

ــا لتهدئة  ــراءات تهدف جزئي ــة من اإلج مجموع
ــني األجانب  ــاع املانح ــن وإقن ــب املتظاهري غض
ــي امليزانية العام  ــا على خفض العجز ف بقدرته
ــلت في إقناع  املقبل.ولكن احلزمة العاجلة فش
ــارع أو املستثمرين بوقف  املتظاهرين بترك الش
ــر إدارة  ــاد أزعور مدي ــنداتها.وقال جه ــع س تراج
ــطى بالصندوق  ــيا الوس ــط وآس ــرق األوس الش
ــرى ليس فقط  ــة). نحتاج أن ن ــها (احلزم «ندرس
ــي للحزمة في بلد  ــا تتضمنه بل اجلدول الزمن م
ــتويات  مثل لبنان الذي يعاني من مثل هذه املس
ــي اإلجمالي  ــى الناجت احملل ــة من الدين إل املرتفع
ومستويات مرتفعة لعجز مزدوج».وتعاني البالد 

ــن احلكومي  ــتويات الدي ــن واحد من أعلى مس م
ــم كحصة من الناجت االقتصادي. وتوقع  في العال
ــة من  ــبة ٩٫٨ باملئ ــا بنس ــزا مالي ــدوق عج الصن
ــاجت احمللي اإلجمالي هذا العام و١١٫٥ باملئة من  الن
ــعد احلريري إن  العام املقبل.وقال رئيس الوزراء س
ــبوع  ــتحدثت األس االجراءات العاجلة التي اس
ــور الوزراء  ــا ألج ــملت خفضا رمزي ــي، وش املاض
ــي مبطالب  ــف، قد ال تف ــان للنص ــاء البرمل وأعض
احملتجني ولكنها بداية لتحقيق بعضا منها.وقال 
ــية  ــور «ثمة حاجة عاجلة إلصالحات أساس أزع
في لبنان من أجل استعادة االستقرار االقتصادي 
ــي والثقة وحتفيز النمو وتقدمي بعض احللول  الكل

ــارع».وتعتزم احلكومة  للقضايا التي يثيرها الش
ــراع بخطى إصالحات تأخرت كثيرا لقطاع  اإلس
ــتنزف  ــذي تديره احلكومة والذي يس الكهرباء ال
ــنويا بينما ال  ــن خزانة الدولة س ــاري دوالر م ملي
ــني من الكهرباء. ــر كافة احتياجات اللبناني يوف

ــتعادة الثقة في  ــن أجل اس ــاف أزعور أنه م وأض
ــض االصالحات التي  ــب تنفيذ بع ــاد يج االقتص
ــة واالتصاالت  ــي الطاق ــا بقطاع ــال انتظاره ط
ــرح أن  ــل جدا».وص ــي مفص ــدول زمن ــا جل «وفق
ــات دورية مع السلطات  الصندوق يجري مناقش
ــن الصندوق تقدم  ــة لكنها لم تطلب م اللبناني

برنامج متويل.

بغداد / البينة الجديدة
ــيد  عزمه إصدار  أعلن مصرف الرش
ــدات  الوح ــويق  لتس ــات  تعليم
السكنية في اجملمعات االستثمارية.

وقال املصرف في بيان تلقت «البينة 
ــه، إن «مدير  ــخة من ــدة» نس اجلدي
ــر وحيد  ــاد خضي ــام املصرف رش ع

ــع اللجنة اخلاصة  عقد اجتماعاً م
ــاملة لتسويق  بإعداد تعليمات ش
ــي اجملمعات  ــكنية ف الوحدات الس
ــتثمارية املمولة من املصرف». االس

ــكيلها  ــاف، أن «اللجنة مت تش وأض
على ضوء قرار األمانة العامة جمللس 
 ٢٠١٧ ــنة  لس  (١٧٢) ــم  رق ــوزراء  ال

ــني التي ترد  ــك طلبات املواطن وكذل
ــاً أن «التوجيه مت  إلى فروعنا»، مبين
بإعداد تعليمات تصب في مصلحة 
ــك  ــني وكذل الروت ــل  ــن وتقل املواط
حتفظ حق املصرف».وأشار املصرف، 
ــر وجه الفروع اخملولة  إلى أن «خضي
ــراء  بالش الراغبني  ــات  بترويج طلب

ــات التي قد  ــل كافة الصعوب وتذلي
تواجههم» .يذكر أن بعض املصارف 
ــرة  الفت ــالل  خ ــادرت  ب ــة  احلكومي
ــة  ــهيالت مالي ــح تس ــة مبن املاضي
للراغبني في شراء وحدات سكنية 
ــق  ــتثمارية وف ــات االس ــي اجملمع ف

آليات وضوابط معينة.
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بغداد / البينة الجديدة
ــود خزين جوفي  ــس االول االثنني، وج ــدت وزارة النفط،  ام أك
ــائل يفيض عن حاجة البالد،  ــطحي كبير ملادة الغاز الس وس
مبينة ان حجم االنتاج من هذه املادة يبلغ ٦ االف طن يوميا ما 
يساعد على جتهيز املواطنني بـ ٥٧٠ الف اسطوانة.وقال مدير 
ــوي في تصريح  اطلعت  ــركة تعبئة الغاز علي املوس عام ش
ــركة تعمل بشكل متواصل  عليه «البينة اجلديدة»، إن «الش
ــات البالغة  ــرة في عموم احملافظ ــالل معاملها املنتش من خ
ــاعة لتوفير  ٢٦٥ معمال حكوميا واهليا تعمل على مدار الس
الغاز السائل للمواطنني بشكل سلس، وعليه فان الشركة 
ــائل متوفرة وال يوجد اي  تطمئن املواطنني بان مادة الغاز الس
ــركة  ــوي أن «الش ــرر للقلق من هذا اجلانب».واضاف املوس مب
ــاز اجلنوب  ــل اليها من غ ــى ما يص ــي انتاجها عل ــد ف تعتم
ــدرة واالحدب وهذه  ــمال واملصافي، اضافة الى حقلي ب والش
ــركة»، كاشفا عن  ــلس الى الش ــكل س الكميات تصل بش
«زيادة حجم االنتاج في االونة االخيرة الى ٦ االف طن يوميا ما 
يسهم بتوفير ما يقارب ٥٧٠ الف اسطوانة من الغاز السائل 
ــركة كانت تنتج ما  ــوم مناطق البالد، وان الش يوميا في عم
ــطوانة». ــهم بتوفير ٤٤٠ الف اس يقارب ٥٣٠٠ طن يوميا يس

ــركة  ــهام الش واوضح ان «هذه الزيادة في االنتاج جاءت الس
ــوس الذين يحاولون خلق  ــت الفرصة على ضعاف النف بتفوي

ازمات مفتعلة في حال مرور البالد في ظروف استثنائية».

بغداد / البينة الجديدة
ــة الثامنة من دائنية  ــديد الدفع اعلن البنك املركزي  عن تس
ــات املصارف  ــة نتجت عن إيداع ــة ان الدائني ــارف، مبين املص
ــليمانية.وقال البنك في بيان  ــي فرعي أربيل والس النقدية ف
ــة إقليم  ــخة منه، ان «حكوم ــة اجلديدة» نس ــت «البين تلق
ــتان دفعت الدفعة الثامنة من دائنية املصارف لها، إذ  كردس
ــغ الدفعة الثامنة  ــوية مبل ــام البنك املركزي العراقي بتس ق
ــرع البنك  ــاباتها في ف ــارف املفتوحة حس ــن دائنية املص م
ــك الدائنية عن  ــأت تل ــي أربيل، وقد نش ــي ف ــزي العراق املرك
ــليمانية». ــة في فرعي أربيل والس ــات املصارف النقدي إيداع

واوضح أنَّ «األرصدة الدائنة نشأت عندما كان الفرعان (أربيل 
والسليمانية) مرتبطني بوزارة املالية في إقليم كردستان».
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إعالن دعوة الهيئة العامة لالجتماع
شركة الفلوجة إلنتاج اِّـواد االنشائية واالستثمارات العقارية

مساهمة مختلطة
رأسمالها (٣١٢٠) مليون دينار

السادة مساهمي شركة الفلوجة إلنتاج اِّـواد اإلنشائية واالستثمارات العقارية 
(م.م) اِّـحرتمني

اِّـوضوع/ اجتماع الهيئة العامة
استناداً ألحكام اِّـواد (٨٧/ثانياً) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ اِّـعدل، 
وتنفيذاً لقرار مجلس إدارة الشركة اِّـرقم (٢٥) اِّـتخذ بالجلسة الثامنة اِّـنعقد بتاريخ 
ــرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة اِّـقرر عقده َّـ تمام  ٢٠١٩/٩/١١، يس
الساعة العاشرة من صباح يوم (الخميس) اِّـوافق ٢٠١٩/١١/٢٨ َّـ اِّـركز الثقاَّـ 

النفطي- بغداد- قرب ساحة األندلس، للنظر َّـ جدول األعمال اآلتي:
ــركة لتصبح اِّـادة الثالثة  ــيس الش ١- دمج اِّـادتني (الثالثة) و(الرابعة) من عقد تأس

(غرض الشركة وطبيعة العمل).
ــوت والفواصل اِّـطاطية والقري  ــاط (إنتاج الفالنك ٢- تعديل اِّـادة الثالثة بإضافة نش

السائل).
ــند اإلنابة أو توكيل الغري  ــاهمني بموجب س نرجو تفضلكم بالحضور أو إنابة احد اِّـس
ــهادة االسهم االصلية او رقم اِّـستثمر  بوكالة مصدقة لدى الكاتب العدل مع ابراز ش
ــودع االنابات  ــالوراق اِّـالية، على ان ت ــوق العراق ل ــداع العراقي َّـ س ــن مركز االي م
والوكاالت َّـ هيئة االوراق اِّـالية قبل ثالثة ايام َّـ االقل من اِّـوعد اِّـحدد لالجتماع 
ــنة ٢٠١٩ من  ــادة (٩١) اِّـعدل بموجب القانون رقم (١٧) لس ــتنادا اُّـ احكام اِّـ اس
قانون الشركات. وَّـ حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل االجتماع اُّـ االسبوع 
التالي يوم (الخميس) اِّـوافق ٢٠١٩/١٢/٥ وَّـ نفس الزمان واِّـكان اِّـعينني اعاله. 
ــركة الكائن َّـ الفلوجة/ قرب  وبامكانكم الحصول على كراس االجتماع من مقر الش
ــوق العراق لالوراق  ــيتواجد َّـ س ــمنت والحراريات او من ممثلنا الذي س ــل الس معام

اِّـالية وقبل اسبوع من موعد االجتماع اِّـذكور.. مع التقدير.
اِّـهندس منري عبد الرزاق الوكيل

رئيس مجلس اإلدارة

إعالن رقم (١٤٨٠١)
بالنظر لعدم حصول راغب

ــة لتأجري الخطوط  ــل الخاص عن اجراء مزايدة علني ــركة العامة إلدارة النق تعلن الش
اِّـدرجة أدناه َّـ محافظة (دياُّـ) َّـ اليوم (الخامس عشر) تبدأ اعتباراً من اليوم التالي 
ــنة ٢٠١٣ اِّـعدل  ــون بيع وايجار اموال الدولة اِّـرقم (٢١) لس ــر االعالن وفق قان لنش
والشروط التي يمكن الحصول عليها من قسم الشركة اعاله لقاء مبلغ (٥٠٠٠) دينار 
ــم الشركة  ــرة َّـ قس ــاعة الحادية عش غري قابلة للرد. فعلى الراغبني الحضور َّـ الس
ــن الضريبة معنوناً  ــدم اِّـزايد كتاباً يؤيد براءة ذمته م ــة (دياُّـ) على ان يق َّـ محافظ
ــهادة الجنسية او  ــركة العامة إلدارة النقل الخاص) وهوية األحوال اِّـدنية وش اُّـ (الش
(البطاقة الوطنية اِّـوحدة) وبطاقة السكن (النسخ االصلية) وبدفع التأمينات القانونية 
البالغة ٢٠٪ مضروباً َّـ عدد سنني العقد بصك مصدق ويتحمل من ترسو عليه اِّـزايدة 
ــنني العقد وَّـ  ــبة ٢٪ وكذلك يتحمل الناكل فرق البدلني َّـ عدد س اجور خدمة بنس

حالة مصادفة موعد اِّـزايدة عطلة رسمية تجري اِّـزايدة َّـ اليوم التالي.
كريم هاشم حسني الجابري
اِّـدير العام/ وكالة
رئيس مجلس اإلدارة

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة استئناف بغداد / الرصافة االتحادية 
دار القضاء َّـ الزهور

محكمة األحوال الشخصية
العدد: ٩٩٥٧
التاريخ: ٢٠١٩/١٠/١

اُّـ/ دائرة صحة بغداد الرصافة / الوفيات
م/ إعمام

ــدار حجة وفاة للمدعو (جيهان ماهر غازي) لذا يرجى إعالمنا فيما اذا  ــى الطلب اِّـتقدم من قبل اِّـواطن (ماهر غازي صالح) واِّـتضمن طلب اص ــاًء عل بن
كانت اِّـدعو (جيهان ماهر غازي) قد أشرت وفاته لديكم َّـ سجالتكم بتاريخ ٢٠٠١/٨/١ من عدمه ليتسنى لنا اصدار حجة الوفاة.. مع التقدير.

القاضي سوزان اسنيد محاسن

إعالن مناقصة رقم (٢٦ / ٢٠١٩)
م/ تنفيذ أعمال الـمجسر لتقاطع مدخل الصويرة مع طريق كوت / بغداد

ــائية احدى تشكيالت وزارة االعمار واالسكان والبلديات العامة عن مناقصة (تنفيذ  ــركة حمورابي العامة للمقاوالت االنش تعلن ش
ــب  ــع طريق كوت / بغداد) وبمدة عمل (٢١٠) يوم تبدأ من تاريخ التبلغ باالحالة وحس ــر لتقاطع مدخل الصويرة م ــال اِّـجس اعم
التفاصيل اِّـثبتة َّـ جدول الكميات وبكلفة تخمينية (١,٤٣١,٣٧٥,٠٠٠ دينار) مليار واربعمائة وواحد وثالثون مليون وثالثمائة 
ــم القانونية / الكائن َّـ منطقة كمب  ــبعون الف دينار ويمكن الحصول على مستندات اِّـناقصة من مقر الشركة / قس ــة وس وخمس
سارة مقابل كراج االمانة لقاء مبلغ مقداره (٢٥٠,٠٠٠ دينار) مائتان وخمسون الف دينار غري قابل للرد فعلى الراغبني باالشرتاك 
ــائية تقديم  ــائية) او غرفة التجارة الدرجة اِّـمتازة/ انش ــن الدرجة (الثالثة/ انش ــركات واِّـقاولني اِّـصنفني م ــة من الش َّـ اِّـناقص
عطاءاتهم داخل ظرفني اثنني واحد مغلق ومختوم بكل تفاصيله اِّـالية والثاني غري مغلق يتضمن كافة اِّـستمسكات اِّـطلوبة لكي 
يتم التأكد منها قبل ايداعها َّـ  الصندوق وبخالفه ال يتم قبول العطاء اذا كان غري مستوف للمستمسكات علما ان آخر موعد لغلق 
اِّـناقصة (الخميس) اِّـصادف ٢٠١٩/١١/٧ الساعة (١٢) الثانية عشرة ظهرا وَّـ حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية يكون 

الغلق َّـ اليوم الذي يليه ويهمل اي عطاء يتم تقديمه بعد موعد غلق اِّـناقصة.
وعلى أن يلتزم اِّـقاول باآلتي:-

ــكل صك مصدق صادر من مصرف الرافدين او مصرف  ــبة (٢٪) من مبلغ العطاء على ش • تقديم تأمينات اولية مبلغ مقطوع بنس
ــم مقدم العطاء حصرا او على شكل خطاب ضمان باسم الشركة مقدمة العطاء  ــيد او اي مصرف معتمد من وزارة اِّـالية وباس الرش
ــائية) من مصرف  ــركة حمورابي العامة للمقاوالت االنش ــم ورقم اِّـناقصة اِّـعنية وألمر (ش ــا اِّـفوض على ان يذكر فيه اس ومديره

معتمد من وزارة اِّـالية َّـ بغداد او اِّـحافظة التي تكون فيها اِّـقاولة حصرا.
• ال تعاد التأمينات االولية للمناقصني الثاني والثالث اال بعد توقيع العقد من قبل اِّـناقص االول.

• ال يجوز بيع اِّـناقصة قبل او بعد االحالة اُّـ الغري.
• يشرتط زيارة اِّـقاول للموقع قبل تقديم العطاء.

• ال يقبل اي تحفظ يقدم من قبل اِّـقاول.
• تقديم كتاب عدم ممانعة من دخول اِّـناقصة صادر من الهيئة العامة للضرائب.

• تقديم كشف بالحسابات الختامية آلخر سنتني مصدقة من قبل محاسب قانوني.
• تقديم كشف باالعمال اِّـماثلة واِّـنجزة على ان تكون مصدقة من الجهات ذات العالقة.

ــي والعنوان الكامل والنقاط  ــات اِّـكان ورقم الهاتف والربيد االلكرتون ــركة يحتوي على احداثي ــم اِّـقاول العنوان الكامل للش • تقدي
الدالة لسكن اِّـدير اِّـفوض وكذلك ضرورة االخبار عن العنوان الجديد عند تبديله.

ــالم وزارة التجارة لحجب البطاقة  ــم البطاقة التموينية لغرض اع ــب البطاقة التموينية عنه او تقدي ــاول ما يثبت حج ــم اِّـق • تقدي
التموينية.

ــكات  ــح اِّـرفقة مع مستمس ــتمارة الرتجي ــى الدرجات وفقا الس ــيحصل على اعل ــاول الذي س ــدة اِّـق ــتحال بعه ــة س • ان اِّـناقص
اِّـناقصة.

• يقدم اِّـقاول تعهدا خطيا بأن جميع اِّـستمسكات اِّـقدمة من قبله مستوفية للشروط القانونية وبخالفه يهمل العطاء. 
• الشركة غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.

• عدم منح اي سلفة مقدمة للشركات واِّـقاولني.
• يتحمل من ترسو عليه اِّـناقصة اجور نشر االعالن. 

www.hamorabi.imariskan.gov.iq علما ان موقع الشركة على شبكة االنرتنيت •
اِّـدير العام

محكمة بداءة الناصرية
العدد: ١٧٩١/ب/٢٠١٧

إعالن
ــل ٧٠٤/١١٠  ــق اِّـزايدة العلنية حق التصرف َّـ العقار تسلس ــتبيع محكمة بداءة الناصرية وعن طري س
ــر عطلة  ــر وإذا صادف يوم الخامس عش جزيرة َّـ الناصرية وخالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التالي للنش
ــاعة الثانية عشرة ظهرا َّـ قاعة محكمة البداءة فعلى الراغبني  ــمية ففي اليوم الذي يليه وَّـ تمام الس رس
بالشراء الحضور َّـ اِّـكان والزمان اِّـعينني مستصحبني معهم التأمينات القانونية بنسبة ١٠٪ بصك مصدق 
ــجيل العقار بنسبة ٣٪ وال نقبل اِّـبالغ النقدية إن لم يكونوا من الشركاء علما إن الداللية على  ــم تس مع رس

اِّـشرتي.
القاضي االول/ عادل خلف جاسم                                                  

األوصاف:ـ
ــتقبال  ــمية اُّـ ثالث دور الدار االوُّـ مؤلفة من اس ١-العقار االول ٧٠٤/١١٠ جزيرة مفرز بصورة غري رس
وهول وغرفة ومطبخ ومجموعة صحية خارجية مبني من الطابوق ومسقفة بالشيلمان ومجهز باِّـاء والكهرباء، 
ــيلمان  ــقفة بالش ــة من غرفة وهول ومطبخ ومجموعة صحية مبني من الطابوق ومس ــا الدار الثانية مؤلف ام
ــتقبال وغرفتني نوم ومطبخ ومجموعة صحية مبني من  مجهز باِّـاء والكهرباء، اما الدار الثالثة مؤلفة من اس
ــيلمان مجهز باِّـاء والكهرباء – ٢-مساحة العقار /٣٧٩,٥ م٢ / - ٣-قيمة االرض  ــقفه بالش الطابوق ومس
الكلية مبلغ قدره مائتان وستة واربعون مليون وستمائة وخمسة وسبعون الف دينار-٤-قيمة حق التصرف 
ــيدات ثالثون مليون دينار-٦-القيمة  ــتون مليون وخمسون الف – ٥-قيمة اِّـش مبلغ قدره مائة واربعة وس
ــبعون الف -٧-القيمة  ــة وس ــتمائة وخمس ــبعون مليون وس ــتة وس العمومية للعقار مبلغ قدره مائتان وس
العمومية للمشيدات وحق التصرف مائة واربعة وتسعون مليون واربعمائة وخمسون الف دينار – ٨- العقار 

مشغول من قبل متجاوزين.

دائرة الكاتب العدل َّـ البصرة اِّـسائي
إعالن

اُّـ السيد/ رافد نوري محمد / البصرة - العشار 
ــريح  ــه اِّـحامي احمد ناظم الس ــد) وكيل ــف حمي ــيد (فوزي يوس  قدم الس
 ٢٠١٩/٤/١٦ َّـ   ٧٢٠٨ ــة  اِّـرقم ــة  الوكال ــب  بموج ــة  العدال دار   –
ــذار رقم ٢٨٢٩٧  ــائي البصرة ان ــدل الرصافة اِّـس ــادرة من كاتب ع والص
ــن قبل دائرة الكاتب العدل  ــجل ١٤٢/ واِّـصدق م َّـ ٢٠١٩/١٠/١٣ س
ــتأجرت محل َّـ العشار  ــبق لك ان اس ــائي ينص على انه س َّـ البصرة اِّـس
ــتغل لالغراض التجارية العائد ِّـوكلي  ــل ١/١٢٤٨ مقام علي اِّـس تسلس
ببدل ايجار شهري قدره مائتان وخمسة وعشرون الف دينار (٢٢٥,٠٠٠) 
ــفوي ولعدم رغبة موكلي َّـ تجديد عقد االيجار فإني انذرك  بعقد ايجار ش
ــوف اضطر  ــا ٢٠١٩/١١/١ وبخالف ذلك س ــرتة اقصاه ــالء خالل ف باالخ
ــاً فيها الزامك باالخالء وتحميلك  ــة دعوى لدى اِّـحكمة اِّـختصة طالب باقام

كافة اِّـصاريف والرسوم بضمنها مصاريف هذا االنذار واتعاب اِّـحاماة.
ــس البلدي  ــاة من قبل اِّـجل ــرح اِّـعط ــب الش ــة محل إقامتك حس وِّـجهولي
ــار اِّـركز واِّـبلغ القضائي (عامر فزع يوسف) تقرر تبليغك عن  ِّـنطقة العش

طرق الصحف وفق االصول.
الكاتب العدل 
مؤيد حبيب سعد

فقدان هوية
ــم (حسن كريم حسني)،  فقد مني باج قناة االتجاه الفضائية باس

فالرجاء على من يعثر عليه تسليمه لجهة اإلصدار.
مع فائق الشكر والتقدير

إعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالنات

حرب ناعمة
ــبوع التظاهرات التي عمت  لقد رافق اس
ــا يقارب ١٣٨  ــام الفائتة م ــراق في االي الع
شائعة عبر اطالق تصريحات مزيفة لقادة 
ــائر ثم مت اثبات  ــيوخ عش ــكريني وش عس
عدم صحتها – حسب التقرير االسبوعي 
للمركز – الذي أكد ان اغلب الذين يحاولون 
ــارع  ــر الفوضى من خالل تأجيج الش نش
ــو مزيفة  ــور ومقاطع فيدي ــات وص مبعلوم
ــات وهمية  ــارة عن صفح ــة هم عب وقدمي
تدار من خارج العراق وهدفها اثارة أشرس 
حرب ناعمة لنشر الفوضى وسلب االمان 
ــتقرار.. ويعرف العقيد زياد القيسي  واالس
ــائعات في وزارة  ــم محاربة الش مدير قس
ــار كاذبة  ــائعة بأنها اخب ــة الش الداخلي
ــراد بها  ــة ي ــة مدروس ــة بطريق مدسوس
ــق حالة من الذعر  ــم املعنويات وخل حتطي
ــني وغالبا ما  ــي صفوف املواطن والرعب ف
تكون مجهولة املصدر وتستند الى نسبة 
ضئيلة من الصحة لكنها تصبح شائعة 
عن طريق التأويل والتهويل.. مشيرا الى ان 
الشائعة اليوم اخطر من احلرب التقليدية، 
ــم العقيد القيسي الشائعات  كما يقس
ــتمر  ــة او زاحفة وهي التي تس ــى بطيئ ال

ــتة اشهر فما فوق كالشائعة التي  من س
ــقاط محافظة  داعش الس ــتخدمها  اس
ــطة  ــائعة املتوس ــك الش ــوى، وهنال نين
ــر بني حني  ــي التي تظه ــة وه او الغاطس
ــائعة انهيار سد املوصل، أما  وآخر مثل ش
ــة فهي  ــريعة او االندفاعي ــائعة الس الش
ــر بني  ــاعة وتنتش التي تظهر خالل ربع س

ــدوث انفجار  ــل ح ــرعة مث املواطنني بس
ــلبي الذي  ــي مكان ما، مؤكدا الدور الس ف
ــل االجتماعي في  ــع التواص ــه مواق تلعب
ترويج الشائعات.. ويرى الكاتب واالكادميي 
ــائعات  ــي ان الش ــد فلح ــور محم الدكت
ــاك نقص في  ــون هن ــا يك ــر عندم تنتش

ــود جهات توفر  ــات وعند عدم وج املعلوم
او  ــمية  الرس ــوات  القن ــر  ــات عب املعلوم
القنوات املعتمدة ذات املصداقية، وعندما 
تغيب املعلومة وخاصة في أوقات االزمات، 
تبدأ عقول الناس في البحث عن املعلومة 
من مصادر أخرى غير املصادر املعتمدة، وفي 
هذا خطورة شديدة ألن املصادر البديلة في 

ظل البيئة االلكترونية اصبحت منتشرة 
وال ميكن السيطرة عليها اذ ال توجد رقابة 
ــر ال  ــا ان من يقومون بالنش ــرة، كم مباش
ــات  ميتلكون املهنية املتوفرة في املؤسس
ــائعات بالتالي.. ــر الش ــة فتظه االعالمي
ــعد  ــه، يؤكد اخلبير االعالمي س من جهت

ــرون مبا تطرحه  ــني يتأث ــي ان العراقي الالم
ــل االجتماعي بينما ينتمي  مواقع التواص
ــة  الفضائي ــوات  القن او  ــني  املدون ــب  اغل
ــراق البنية  ــاول اخت ــى ايديولوجيات حت ال
ــمى (احلرب  الثقافية العراقية عبر ما يس
ــي تتحرك من خندق الى آخر  الناعمة) الت
بهدف نشر الشائعات واالكاذيب واالخبار 
ــى ان مركز  ــيرا ال ــلبية احملبطة، مش الس
محاربة الشائعات كشف عن وجود اكثر 
من منظمة مجتمع مدني ونشطاء بارزين 
ــع التواصل االجتماعي يقومون  على مواق
بكتابة تقارير مضللة عن الواقع العراقي 
ــات الدولية الهدف  ــركات واملؤسس للش
منها احلصول على منافع شخصية لهم 

وملنظماتهم.
إصالح إعالمي

ــة الدكتورة خلود العاني ان  وترى االكادميي
ــائعات تقوم بخلق جو مضاد لالجتاه  الش
ــا من عدم  ــة فنجد نوع ــي الدول ــام ف الع
الثقة في اجنازات الدولة ويتم التركيز على 
ــي منها هو  ــدف الرئيس ــلبيات فاله الس
ــة للمواطنني الفتة  اضعاف الروح املعنوي
ــى ان حرب املعلومات ال تقل خطورة عن  ال
ــددة على  حرب الطائرات والصواريخ، مش

ضرورة التصدي للشائعات وان يتولى هذه 
ــميون للوزارات  ــؤولية متحدثون رس املس
ــع وضع  ــي الدولة م ــات ف ــة الكيان وكاف
ــي االكاذيب  ــي تعاقب مروج ــني الت القوان
ــائل التواصل االجتماعي.. ويؤيد  على وس
ــور محمد فلحي ما  ــتاذ االعالم الدكت اس
ــمية  ــى اجلهات الرس ــبق بقوله ان عل س
ــني أن تعتمد  ــة باملواطن ــا عالق ــي له الت
ــك مواصفات  ــب اعالمية متتل على مكات

ــرأي العام  ــريع وفهم ال املهنية والرد الس
ومخاطبته بالطريقة املناسبة، وألن اغلب 
ــب ال ميتلكون  ــك املكات ــن في تل املوجودي
ــوا اليها عن  ــات ألنهم وصل هذه املواصف
ــذا ينبغي  ــوبية ل طريق احملاصصة واحملس
ــا ينبغي على  ــي، كم ــام اصالح اعالم قي
ــة دور االعالم وتوحيد اخلطاب  الدولة تقوي
ــه  يتج وال  ــن  املواط ــه  ليتابع ــي  االعالم

لوسائل التواصل االجتماعي.
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الشائعات و«الحرب الناعمة» سالح فتاك ينخر المجتمع خالل األزمات

 في غياب الدميقراطية تكون 
الشائعة هي السالح الوحيد 
الذي يستطيع بواسطته 
الشعب أن يعبر عن رأيه 
كما قال الفريق املصري 
سعد الدين الشاذلي، ويبدو 
ان الدميقراطية في العراق 
لم حتقق أهدافها املرجوة 
لدى املواطن، لذا جلأ الى 
الشائعات ليقتات منها 
ولترافق أزماته وتضخمها، 
فقد أكد املركز العراقي 
حملاربة الشائعات ان هنالك 
حملة منظمة من الشائعات 
يتعرض لها الشارع العراقي 
الهدف منها نشر الفوضى 
العارمة وسلب األمل باألمان 
واالستقرار..

بغداد / عدوية الهاللي
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ــام أمان للعراقيني  ــة أنها كانت ومازالت صم أثبتت املرجعي
مبختلف انتماءاتهم واجتاهاتهم وأطيافهم وطوائفهم، ولن 
ــن، وكالهما أبناء  ــلمي وبني رجل األم ــز بني املتظاهر الس متي
العراق، فأحدهما يطالب بحقوقه الدستورية، واآلخر يدافع 

عنهم وعن النظام العام وملنع انزالق البالد للفوضى.
ليس من الصحيح التعاطي مع تعليمات املرجعية بانتقائية 

وازدواجية والكيل مبكيالني.
ــار األحداث  ــة مس ــة ودراي ــة وحكم ــب بدق ــة تراق املرجعي
ــه باجتاهات  ــب الغضب وتفريغ ــا فحاولت تهذي وتعقيداته
ــن  ع ــداً  بعي ــلمية  س

العنف واالنفعال.
لن جتامل على حساب 
الدم العراقي الذي يراق 
ــل  ــر أو رج ــن متظاه م
أو  ــوف  ــن مولوت أمن، م

قناص.
في  ــة  املرجعي ــزت  ورك
ــى  عل ــا  خطبه كل 
ــباب من  ــة األس معاجل
بالنتائج  االنهماك  دون 
ــى مكامن  ــرت عل وأش
اخللل ومواضع الفشل.

ــق  تطل ال  ــة  املرجعي
صوتها إلرضاء أحد أو إغاظة آخر أو تتحرك مبزاجنا وذوقنا.

اخلطاب املرجعي متيز بالتوازن الواعي بني الوقوف مع مطالب 
الشعب وبني احلرص على النظام العام ومنع انزالقه للفوضى 

واالنفالت.

⁄bÌÎ@b‰‹◊@Z÷aä»‹€@Ô”aä»€a@#by
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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 (٣٢٩١) - األربعاء - ٣٠ - تشرين األول - ٢٠١٩

‚ÏÓ€a@Ú�‘€

يؤكد محللون سياسيون واقتصاديون وقانونيون وعامة الشعب أن 
ــته التي عقدها  القرارات التي اتخذها مجلس النواب، خالل جلس
ــي، برغم  ــهر احلال ــرين من الش ــني الثامن والعش ــس األول االثن أم
ــكل سوى ربع ما مطلوب اتخاذه من قرارات  جرأتها وأهميتها ال تش
ــبتها الطبقة  ــإرث متراكم وقوانني نائمة وامتيازات اكتس تتعلق ب
ــكة على مقود القرار مبحض إرادتها انطالقاً من  ــية املاس السياس

القول الشعبي املأثور (نذر عيادة الوالده)!
ــهم  ــروا إلى أنفس ــذا الوطن نظ ــؤولني في ه ــر إن املس ــى آخ مبعن
ــتحواذ على املال العام ومن حقهم  ــم األولى واألجدر باالس بوصفه
ــهى أصناف  ــش النعام، ويتلذذوا بأش ــائد من ري ــوا على وس أن ينام
ــى املرام، وحيث  ــي قصور من رخام، مبنية عل ــكنوا ف الطعام، ويس
ــية وكل ما هو لم يتحقق حتى في األحالم..  اخلدم واحلشم واحلاش

أما باقي الشعب فليتحمل الضيم وصنوف اآلالم!!
ــازات ومخصصات  ــاء امتي ــة بإلغ ــزم احلكوم ــرارات تل ــوة! الق حل

ــوزراء  وال ــالث  الث ــات  الرئاس
ــواب  والن ــؤولني  املس ــار  وكب
محتجزي  ــازات  امتي ــاء  وإلغ

رفحاء واجلمع بني راتبني!
ــل مجالس  ــوة! إنهاء عم حل
ــي  والنواح ــة  األقضي
ــرة  العب ــن  ولك ــات،  واحملافظ

بالتطبيق..
ــةً أقول  ــر صراح ــن أكث ولنك
العام  ــال  امل ــتعاد  يُس عندما 
رواتب  ــكل  ــوب على ش املنه
ــازات ملبلبة)  (متلتلة) و(امتي
ــان،  ــرارة للبرمل ــنصفق بح س

وحذارِ، حذارِ أن تتبخر تلك القرارات ما أن تبرد (احلديدة احلارة) ويتوقف 
ــب بوطن يعيش فيه اجلميع  ــارع العراقي الغاضب املطال هدير الش
ــؤول على مواطن إال  ــتقرار وعدالة وليس فيه أفضلية ملس بأمن واس
ــا أن يأخذ الذوات  ــؤولية، أم مبقدار اجلهد والعطاء والتضحية واملس

الدولة (فالحة مالچة) فهذا أمر مرفوض بعد اليوم شرعاً وقانوناً..
لت على  ــي فصّ ــني والقرارات الت ــو ركل كل القوان ــوب اآلن ه املطل
مقاس املسؤولني والنواب وشرائح محددة على املزاج فأجزلت لهم 
ــرت قطاعات  رمت وأُفق ــازات بينما حُ ــات واالمتي ــن الرواتب والهب م

واسعة من الشعب!!
ــذت طريقها للتنفيذ  ــذه القرارات وحدها إذا ما أخ ــا متأكد بأن ه أن
ــنبني  ــتوفر لنا مئات املليارات من الدنانير التي س الفعلي فإنها س
ــور والطرق وستؤدي  ــفيات واملدارس واجلامعات واجلس بها املستش
ــني الوضع املعيشي من متقاعدين وموظفني ومستفيدين  إلى حتس

من نظام الرعاية االجتماعية، وليمت عيادة بغيظه هو وأوالده!

�â�Öb�Ã�‰ �ç@ �›�Á
_HÍ�Ö �̧ �Î �̧@Ò�Öb�Ó �«@â �à�„I

عبد الزهرة البياتي*

* رئيس التحرير التنفيذي

وجع يومي

ــهدها  تعليقاً على التظاهرات التي يش
ــي  العراق ــامت  ح ــان  الفن ــر  نش ــراق،  الع
ــاً للوطن. ــتغرام دعم ــى انس ــورة عل ص

ــتغرام، أعلن حامت  وفي منشور على انس
العراقي تضامنه مع العراق، بصورة فيها 
ــم العراقي،  ــون العل ــرون يحمل املتظاه
ــرة  ــرة ودي ــا أرض الطاه ــا ي ــب عليه وكت

الطيبني كلنا وياك آبد ال تظن بعيدين.

ــي «اللهم  ــورة بالتعليق التال وأرفق الص
اني استودعتك وطني العراق من شماله 
ــى غربه وأرضه  ــرقه ال الى جنوبه ومن ش
ــراب فيه  ــتودعك كل ذرة ت ــماءه واس وس
وأستودعك اهله صغيرهم وكبيرهم وكل 
ــكن فيه، فاحفظه بعينكَ التي ال  من س

تنامُ يا من ال تضيع ودائعه يا اهللا».

 وكاالت / البينة الجديدة
ــوعة  ــركة OmniVision موس ــت ش دخل
ــية بتطويرها  القياس ــام  ــس لألرق غيني
أصغر كاميرا وأدق مستشعر للتصوير في 
 OVــعر ٦٩٤٨ العالم. وتبلغ أبعاد مستش
ــركة ٠٫٥٧/٠٫٥٧ ملم، أما  الذي طورت الش
 CameraCubeChip  OVM٦٩٤٨ ــرا  كامي
ــا  ــت أبعاده ــه فبلغ ــد علي ــي تعتم الت

ــم، أي أصغر من رأس  ١٫١٥٨/٠٫٦٥/٠٫٦٥ مل
ــن  ــا للمطوري ــرات. وتبع ــاب مب ــود الثق ع
ــكل  ــتخدم بش فإن هذه الكاميرا ستس
ــاس في املناظير الطبية، ما سيمكن  أس
من تطوير مناظير قطرها أقل من ١ ملم، 
ــتخدم في فحص األوعية الدموية  ستس
ــدة،  املعق ــات  اجلراح ــراء  وإج ــة،  الدقيق

كجراحات األعصاب والدماغ.
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متابعة / البينة اجلديدة

@ÊÎäÅ�aÎ@ÚÓ»uäΩa

  كريم النوري 

موقف

حذارِ أن تتبخر تلك 
القرارات ما أن تربد 

(الحديدة الحارة) 
ويتوقف هدير 
الشارع العراقي 

الغاضب..

اِّـرجعية تراقب بدقة 
وحكمة ودراية مسار 
األحداث وتعقيداتها 

فحاولت تهذيب 
الغضب وتفريغه 
باتجاهات سلمية 

بعيداً عن العنف 
واالنفعال..

متابعة / البينة الجديدة
ــيكو مصر)، املصنعة  ــركة املصرية لصناعات السيليكون (س تبدأ الش
ــف محمول مصري، في تصدير إنتاجها إلى أوروبا نوفمبر املقبل،  ألول هات
ــالم، في  ــس اإلدارة. وأضاف س ــالم رئيس مجل ــال محمد س ــبما ق حس
ــت، في أكتوبر  ــيكو مصر» وقع ــع «رويترز» في القاهرة، أن «س ــة م مقابل
اجلاري، اتفاقية مع وكيل حصري قوي في بعض الدول األوروبية للتصدير.
ــيكو، إلى أملانيا  ــنبدأ التصدير من الصعيد، حيث مصنع س وأوضح: «س
ــا، وبعدها السويد والنرويج وفنلندا، بالعالمة التجارية  وهولندا والنمس
ــيكو  ــي نوفمبر بإذن اهللا بهاتف س ــتكون بأملانيا ف ــة س ــيكو. البداي س
ــعودية والكويت واإلمارات  ــي ماكس. ذلك بجانب وجودنا في الس إنفينت

مان». بعينكَ التي ال تنامُ يا من ال تضيع ودائعه يا اهللا. وسلطنة عُ

biÎâÎc@ÎåÃÌ@HÔiä«I@—mbÁ@fiÎcA

اسرة تحرير «البينة الجديدة» .. وقفة تضامنية مع اِّـتظاهرين

الزميالن البياتي والدلفي َّـ ساحة التحرير رئيس التحرير التنفيذي مع عراقية متطوعة لعمل «السياح» للمتظاهرين


