
ــي يواصل املتظاهرون  لليوم الثاني على التوال
ــا ركل حظر التجوال  في كرخ بغداد ورصافته
ــة وآلية حيث  ــيرات ليلية راجل ــن خالل مس م
ــيرات ليلية  ــي مس ــن ف ــرج آالف املتظاهري خ
بسيارات في احياء بغداد اخملتلفة وهم يرفعون 
ــر التجوال  ــراً لقرار حظ االعالم العراقية كس
وتوافد اآلالف على ساحة التحرير في حني قام 
املئات من العوائل والشباب في احياء املنصور 
واملأمون واليرموك غربي بغداد بكسر احلظر من 
خالل تنظيم مسيرات تضامناً مع املعتصمني 

في ساحة التحرير.
في وقت دخل اضراب نقابة احملامني يومه االول 
ــت النقابة  ــن واعلن ــب املتظاهري ــاً ملطال دعم

ــاحة االعتصام في  ــيكون في س ان مقرها س
التحرير.

ــة اجلامعات  ــن طلب ــم اآلالف م ــي وقت انض ف
ــات  واالعدادي ــا  التكنلوجي ــة  اجلامع ــا  ومنه
ــاحة التحرير  ــى االعتصام في س في بغداد ال

للمطالبة بتوفير العيش الكرمي.
ــاء، بحدوث  ــس االربع ــي، ام ــدر امن ــاد مص واف
ــالق قنابل دخانية جتاه  حاالت اختناق جراء اط
املتظاهرين املتواجدين اسفل جسر اجلمهورية 

قرب ساحة التحرير ببغداد.
ــدر امني، فجر امس االربعاء،  في حني أفاد مص
ــراء  ج ــن  املتظاهري ــن  م ــرات  العش ــة  باصاب
ــيلة للدموع من قبل  ــتخدام الغازات املس اس
القوات االمنية في محاولة لفض االحتجاجات 

في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد.

ــرات الطالبية، صباح امس  وقد جتددت التظاه
ــق العاصمة بغداد  ــاء، في معظم مناط االربع

وسط اجراءات امنية مشددة. 
ــت  ــني، اعلن ــني العراقي ــة املعلم ــت نقاب وكان
ــن االضراب  ــرين اول، ع ــني املاضي ٢٨ تش االثن
ــوم االحد في  ــام، لغاية ي ــدة اربعة اي ــام مل الع
جميع محافظات العراق عدا اقليم كردستان، 
ــه املتظاهرون من عنف  احتجاجا ملا يتعرض ل

غير مبرر.
ــم التيار  ــية أكد زعي ــي التطورات السياس وف
ــدم  ــدر، ان ع ــدى الص ــيد مقت ــدري، الس الص
ــادل عبد املهدي، لن  ــتقالة رئيس الوزراء، ع إس

حتقن الدماء.
ــرد تنبيه  ــدر إنتباه.. انه مج ــيد الص وقال الس
ــعب أعلى من  ــس تخويفاً فأنتم ايها الش ولي

اخلوف ملن لم يلتفت، أحاول تنبيهه أو {حتذيره} 
ــوريا ثم اليمن واآلن؟! العراق، باألمس بشار  س
ــوري} ثم {منصور} عبد  ــد- الرئيس الس {األس

ربه {الرئيس اليمني} واآلن عادل عبد املهدي.
ــي حتالفات  ــترك ف ــيد الصدر لن أش وقال الس
ــر من قبل ومن بعد  ــم بعد اليوم وهللا األم معك

وإليه ترجع األمور ولن نركع اال هللا.
وقد رد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، على 
رسالة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد املهدي، 
ــادي العامري  ــو ه ــول ادع ــه بالق ــا خاطب فيم

للتعاون من أجل سحب الثقة عنك فوراً.
وقال الصدر ، إنه جواباً على عادل عبد املهدي.. 
ــات املبكرة  ــن أن مطالبتك باالنتخاب كنتُ أظ

ــا إذا رفضت.. فأنني  ــا حفظ لكرامتك، ام فيه
ــحب  ــادي العامري للتعاون من أجل س أدعو ه

الثقة عنك فوراً.
ــاً لتغيير  ــل مع ــو العامري للعم ــاف ادع وأض
ــا واالتفاق على  ــة االنتخابات وقانونه مفوضي
ــر بنود  ــا تغيي ــن ضمنه ــة م ــات جذري اصالح
ــت، وفي حال  ــتور لطرحها على التصوي الدس
ــعب ان يقول  ــدم تصويت البرملان فعلى الش ع

كلمته (أرحل).
ــادي العامري قد  ــف الفتح ه ــس حتال وكان رئي
ــس التيار  ــع رئي ــاون م ــتعداده للتع ــن اس اعل
ــس الوزراء  ــدر القالة رئي ــدري مقتدى الص الص
ــال العامري في رد  ــي عادل عبد املهدي وق احلال

على دعوة الصدر للتعاون معه القالة 
ــيتعاون مع الصدر من اجل  عبد املهدي بأنه س
ــعب العراقي وانقاذ البالد  حتقيق مصالح الش

مبا تقتضيه املصلحة العامة.
ــالة مطولة  ــد املهدي قد قال في رس وكان عب
ــن االنتخابات  ــدف م ــدر اذا كان اله ــى الص ال
املبكرة التي تدعو اليها تغيير احلكومة احلالية 
ــر وهو ان يتفق  ــوه الى طريق مختص فأنه يدع
ــادي العامري على  ــف الفتح ه ــع رئيس حتال م
ــتطيع  ــة جديدة وعندها يس ــكيل حكوم تش
ــتالم  واس ــتقالته  اس ــدمي  تق ــوزراء  ال ــس  رئي
احلكومة اجلديدة ملهامها خالل ايام ان لم تكن 

ساعات من حتقق هذا االتفاق. تتمة ص ٣
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لليوم الثاني على التوالي.. المتظاهرون في كرخ بغداد ورصافتها يركلون ”حظر التجوال“ بمسيرات ليلية راجلة وآلية والطالب يعطون للتظاهرات زخماً

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

أسسها الراحل   رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

َّـ ٩ / ١١/ ٢٠٠٥ 
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كتب اِّـحرر السياسي

  بغداد / البينة اجلديدة
ــام الـحـالـي  ــة لـلـعـ ــون ديـنـار إضافي ـــكـان ترلي ــدوق اإلس ــص صـنـ خـصـ
ــات الـحـكـومـيـة  ــة اإلصــالحــ ــني ضـمـن حـزمـ ــروض لـلـمـواطـنـ كــقــ

بـمـجـال الـسـكـن.
ــــكــان  ــوزارة االعـمـار واالس ــدوق الـتـابـع لـــ ــام الـصـنـ ــر عــ ــال مـديـ وقــ
ــي تصريح صحفي، إن املـصـرف  ـــاعـدي ف والـبـلـديـات الـعـامـة صـبـار الـس
ــني الـراغـبـني  ــالت املـواطـنـ ــريع إجناز معام ــن أجل تس ــذ إجراءات عدة م اتخ
بـالـحـصـول عـلـى الــقــروض من خالل تقليص اإلجراءات اإلدارية والروتينية، 
ــبوع.وأرجع التأخير  ــاوز األس ــام املعاملة مبدة ال تتج ــدوق من إمت ــا مكن الصن م
احلاصل في املعاملة إلى روتني عمل الدوائر األخرى التي تستغرق وقتا طويال في 
ــه عممت كتابا من االمانة العامة  ــيرا الـى أن وزارتـ اصدار صحة الـصـدور، مش
ــراع في اصـدار كتابي صحة  ــات ذات العالقة باالس جمللس الوزراء، يلزم املؤسس

الصدور والكفالء بالسرعة املمكنة ومبدة ال تزيد على اسبوع.    تتمة ص٣
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الحريريالصدرهاديعبد اِّـهدي

بغداد / 
دعا عضو مجلس النواب كاظم الصيادي، امس 
ــخصيات واجلهات  ــاء، إلى محاكمة الش األربع
ــتور العراقي  ــة الدس ــرفت على كتاب ــي اش الت
احلالي، معتبرا ان الدستور ”ميت“ قبل ان يولد.

وقال الصيادي ، إن ”الدستور العراقي كتب ألجل 
ــح وتطلعات  ــزاب وليس لصال ــخصيات وأح ش
ــعب العراقي“، داعيا إلى ”محاكمة الذين  الش
شاركوا في كتابة الدستور واحالتهم للقضاء 
ــوا جزاءهم على ما اقترفوه طيلة ١٦ عاما  لينال

بسبب دستور مجحف ”.
وأضاف الصيادي، أن ”مليارات الدوالرات سرقتها 
ــبب  ــية بس ــخصيات السياس ــزاب والش األح

الدستور احلالي الذي كتب باياد خارجية“.

âÏnçÜ€a@Úibn◊@Û‹«@aÏœäëa@Âfl@Ú‡◊b™@µg@Ï«ÜÌ@ÖbÓñ€a

بغداد / 
ــى، امس  ــاء األعل ــى مجلس القض قض
ــراءات التحقيق مع  ــاء، بتنفيذ اج األربع
ــاد  ــني عن جرائم الفس ــواب املطلوب الن
ــي واالداري دون احلاجة الى  مفاحتته. املال

وذكر بيان للمجلس، أن مجلس القضاء 
ــة احملاكم  ــا لكاف ــدر إعمام ــى اص األعل
ــع النواب  ــراءات  التحقيق م ــذ اج بتنفي
ــاد املالي  ــم الفس ــن جرائ ــني ع املطلوب

ــى مفاحتته بغية  ــة ال واالداري دون احلاج
ــواب بخصوص رفع  ــة مجلس الن مفاحت
ــوت مجلس النواب   احلصانة، بعد ان ص
ــع احلصانة عن النواب املطلوبني  على رف
ــاد املالي واالداري . واشار  عن جرائم الفس
البيان الى تأكيد مجلس القضاء االعلى 
على اجلهات التنفيذية بالتنفيذ املباشر 

ملذكرات القبض او االستقدام.

@…fl@’Ó‘zn€a@paıaäua@àÓ–‰ni@Ôö‘Ì@ıbö‘€a
Èn§b–Ω@Úubßa@ÊÎÖ@Öbé–€bi@¥iÏ‹�Ωa@laÏ‰€a

ــة البرملان  ــدي الى جلس ــر عبدامله هل يحض
ــتجوابه  ــتجابة لطلب اس اليوم اخلميس اس
ــفة الشعب من حتت قبة  وهل سيقوم مبكاش
ــته مفتوحة أم االمر..  البرملان الذي ابقى جلس

ال هذا وال ذاك؟

!a@ÈuÏ€@fia˚ç

بغداد / 
ــمع بني احلني  ــاً ان تس ــرح حق ــل جداً ومف جمي
ــوزارة او تلك باالعالن عن  ــن قيام هذه ال واآلخر ع
تعيني مئات او آالف املتقدمني للوظائف الشاغرة 
ــن حركة املالك لكن ماهو غير  فيها والناجمة ع
ــك التعيينات بطريقة  جميل صراحة ان جتري تل

«السكتاوي» بحيث يتقدم ابناء الذوات واملعارف 
وبعد ان يكتمل كل شيء يفتح باب التعيني عن 
ــوزارة او الدائرة ولكن  ــق املوقع االلكتروني لل طري
ــا ان نقول ملن يعنيه االمر  بعد فوات االوان.. وبودن
ــني وان اهللا امر بالعدل  ــوا منصف ــوا اهللا وكون اتق
ــن لعبة اخلتيالن  ــان وان هذه الطريقة م واالحس

ــرة وان  ــي الدنيا واآلخ ــني ف ــتجعلكم ملعون س
ــذه الوظائف عبر الصحف  ــل يكمن باعالن ه احل
اليومية وليس من خالل املواقع االلكترونية التي 
ــام نقول صحيح  ــا وزيفها.. وفي اخلت ثبت كذبه
ــم  ــوا حوائجك ــب «اقض ــور يوج ــول املأث ان الق

بالكتمان» ولكن ليس بهذه الطريقة اجملحفة.

@CÊb‡nÿ€bi@·ÿvˆaÏy@aÏö”aD@âÏqdΩa@fiÏ‘€bi@�̋ ‡«
Âÿ€Î@⁄˝Ωa@Û‹«@Cpb‰ÓÓ»n€aD@ø@ÚÓ€b«@�bjé„@’‘§@äˆaÎÖÎ@paâaãÎ@

بغداد /  
ــارق  ــي ط ــر القانون ــني اخلبي ب
حرب، امس االربعاء،  ان تعديل 
ــيمر بثالث مراحل  الدستور س
التحقيق،  واحدة منها صعبة 
ــة تعديل  ــى ان جلن ــيرا ال مش
ــة  ملزم ــة  النيابي ــتور  الدس
ــراد تعديلها  ــد املواد امل بتحدي

خالل فترة اقصاها ٤ اشهر.
ــة تعديل  ــرب ان ”جلن ــال ح وق
ــيكون  ــة س النيابي ــتور  الدس
ــى حتديد  ــا مقتصرا عل عمله
ــراد تغييرها  ــمية املواد امل وتس
دون  ــط  فق ــتور  الدس ــي  ف
ــز  ــرط ان تنج ــتها بش مناقش

ــهر بحسب  عملها باربعة اش
الدستور“.

واضاف ان ”املرحلة الثانية هي 
ــواد والقيام بتعديلها  حتديد امل
ــان عبر جلان مختصة  في البرمل
ــا  عليه ــت  والتصوي ــرى  اخ

بصياغة قانونية“.
ــة  ــة الثالث ــح ان ”املرحل واوض
والتي تعد صعبة التحقيق هو 
االستفتاء الشعبي حيث رهن 
احملافظات  ــة  موافق ــتور  الدس
ــل وفي حال رفض  على التعدي
ــتور  الدس ــات  محافظ ــالث  ث
ــة  ــيرد جمل ــل س ــان التعدي ف

وتفصيال“.

@t˝ri@ä‡Óç@âÏnçÜ€a@›ÌÜ»m@ZÔ„Ï„b”
’Ó‘zn€a@Új»ï@bË‰fl@ÒÜyaÎ@›yaäfl
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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 
ــؤون  وجه نائب رئيس الوزراء لش
ــط ثامر عباس  ــة وزير النف الطاق
ــس االربعاء، بإطالق  الغضبان، ام
ــتقبل اخلاص  ــاة املس ــج بن برنام
ــية  الدراس ــات  البعث ــال  بإرس
ــة  اإلعدادي ــة  املرحل ــي  خلريج
ــي،  واألدب ــي  العلم ــا  بفرعيه
ــادرة وطنية لتطوير  وذلك في مب
ــي البالد.  ــبابية ف ــات الش الطاق
ــج  ــذا البرنام ــر ان ه ــال الوزي وق
ــني من  ــال املتفوق ــن إرس يتضم
ــة  اإلعدادي ــة  الدراس ــي  خريج
ــي في  واألدب ــي  العلم ــا  بفرعيه
ــى اجلامعات  ــية ال ــات دراس بعث
ــول  للحص ــة  الرصين ــة  العاملي
ــوس  البكالوري ــهادة  ش ــى  عل
ــية  ــات الهندس ــي اإلختصاص ف
ــيراً  مش والقانونية  واإلقتصادية 
الى ان ذلك يأتي من ضمن خطط 
الوزارة لتطوير مالكاتها الوطنية. 
وأضاف الغضبان ان الوزارة عمدت 
ــى هذا اإلجراء من أجل مواكبة  ال
ــية  ــي اجملاالت الهندس التطور ف
ــي الصناعة  ــيما املتعلقة ف الس
ــك انها  ــالً عن ذل ــة، فض النفطي
ــوزارة  ــن خطط ال ــن ضم ــد م تع
لتوفير فرص العمل ألبناء العراق.

ــرة التدريب  ــح مدير عام دائ وأوض
ــي معارج ان برنامج  والتطوير عل
بناة املستقبل سيوفر (١٠٠) بعثة 
ــهادة  ــية للحصول على ش دراس
ــات  اجلامع ــن  م ــوس  البكالوري
ــات  وباالختصاص ــة  العاملي
الهندسية وبإمكان الراغبني في 
ــر فيهم  ــن تتوف ــاركة والذي املش
الشروط التي سيتم اعالنها في 
ــائل  ــمي للوزارة ووس املوقع الرس

ــتمارة اخلاصة  االعالم، ملء اإلس
بالتقدمي، مشيراً ان الطلبة الذين 
ميكنهم التقدمي هم من خريجي 
الدراسة اإلعدادية بالفرع العلمي 
(التطبيقي، واألحيائي) احلاصلني 
على معدل (٩٥٪) وأيضاً للطلبة 
ــرع األدبي مبعدل  من خريجي الف
ــمي  الرس ــال املتحدث  (٨٥٪). وق
ــم جهاد ان  ــوزارة عاص ــم ال باس
الوزارة تعمل وفق خطط مدروسة 

ــتوى العاملني في  ــاء مبس لالرتق
القطاع النفطي من خالل تعزيز 
ــات علمية  ــاع بطاق ــذا القط ه
رصينة ، مشيرا الى ان توفير هذه 
البعثات ياتي نظرا لتوقف ارسال 
ــات او اقتصارها على اعداد  البعث
ــر مبواكبة التقدم  محدودة مما اض
العلمي واالكادميي في العراق واثر 
ــتويات االداء في  ــلبا على مس س

املؤسسات احلكومية.

 بغداد / البينة الجديدة
ــني العراقيني، امس االربعاء،  أعلنت نقابة الصحفي
ــدم لدعم  ــرع بال ــرى للتب ــة كب ــم حمل ــن تنظي ع
ــن والقوات األمنية  املصابني واجلرحى من املتظاهري
في بغداد واحملافظات. وقالت النقابة، في بيان تلقت 
ــا نظمت حملة  ــخة منه، إنه (البينة اجلديدة)، نس
ــداد واحملافظات لدعم املصابني  للتبرع بالدم في بغ
واجلرحى من أبناء شعبنا املشاركني في التظاهرات 
ــت النقابة،  ــة. ودع ــدن العراقي ــهدها امل ــي تش الت
ــي  ــاهمة ف ــة للمس ــني كاف ــني واإلعالمي الصحفي
ــانية والوطنية والتي تسهم في  هذه احلملة اإلنس
ــني والقوات األمنية  ــاة اجلرحى من املواطن إنقاذ حي
ــرات. وأهابت  ــة إثناء التظاه ــن تعرضوا لإلصاب الذي
ــة الصحفيني العراقيني بكافة الصحفيني في  نقاب
ــاهمة واملشاركة الواسعة  بغداد واحملافظات للمس
ــز العام وفروع  ــي تقام في املرك ــي هذه احلملة الت ف
ــادت  النقابة في احملافظات. وعلى صعيد متصل اش
ــزة  ــود املتمي ــني باجله ــني العراقي ــة الصحفي نقاب
ــا الصحفيون  ــعة التي يقوم به ــاركة الواس واملش
ــاهمة في  ــروع النقابة واملس ــك ف ــي بغداد وكذل ف
ــاعدة املواطنني من خالل  ــة التظاهرات ومس تغطي
ــز العام وفي كافة  ــكيل غرف عمليات في املرك تش
ــروع النقابة والتي كان لها الدور البارز واملتميز في  ف
تذليل الكثير من العقبات التي واجهت الصحفيني 

واإلعالميني إثناء تغطية وقائع التظاهرات.

بغداد / البينة الجديدة 
ــن منح دور  ــي ع ــث العلم ــي والبح ــم العال ــت وزارة التعلي أعلن
تكميلي للطلبة الذين اخفقوا بثالث مواد فما دون. وقالت الوزارة، 
إنه مت منح دور تكميلي للطلبة الذين اخفقوا بثالث مواد فما دون، 
ــمل املراحل االولية. وأعلنت جلنة  ــيرة الى أن هذا االجراء يش مش
ــم العالي والبحث العلمي النيابية، قبل ايام، عن موافقة  التعلي
ــراء امتحان الدور  ــهيل على إج ــر التعليم العالي قصي الس وزي

الثالث لطلبة اجلامعات.

وكاالت / البينة الجديدة
ــون لألمم  ــان التابع ــراء حقوق اإلنس حث خب
ــلطات العراقية  املتحدة، امس االربعاء، الس
ــور ضد  ــف على الف ــف العن ــع ووق ــى من عل
ــؤولني  املتظاهرين، وضمان التحقيق مع املس
ــوة  للق ــروع  املش ــر  غي ــتخدام  االس ــن  ع
ومحاكمتهم.ونقل تقرير لألمم املتحدة امس، 
ــن األهمية مبكان أن  ــن اخلبراء، القول إنه م ع
ــلطات العراقية خطوات إضافية  تتخذ الس
ــة آمنة لالحتجاجات  ملنع العنف وتوفير بيئ
ــي موجتني من  ــه ف ــت ان ــلمية. اوضح الس
ــن ١ إلى ٩ أكتوبر  ــات في الفترة م االحتجاج
ــرين  ــر تش ــى ٢٧ أكتوب ــرين األول و٢٥ إل تش
رح اآلالف  ــاً وجُ ــل أكثر من ٢٢٠ مدني ت األول، قُ
ــن العراقية  ــوات األم ــتخدمت ق ــا اس بعدم
ــق احملتجني، مبا في ذلك  ــوة املفرطة لتفري الق
استخدام الذخيرة احلية والرصاص املطاطي 
ــات املدرعة. وقال اخلبراء إنه كان هناك  والعرب
ــلحة أقل  ــوائي ألس ــتخدام عش ــا اس أيضً
ــيل للدموع وخراطيم  ا مثل الغاز املس ــكً فت
ــب البيان، منذ  ــاه وقنابل الصوت. وبحس املي
ــرين األول، يبدو أن قوات األمن  ٢٥ أكتوبر  تش
ــد أظهرت  ــداد، ق ــي بغ ــة ف ــة، خاص العراقي
ــةً باملظاهرات  ــد من ضبط النفس مقارن املزي
ــتمرت التقارير في  ــك، اس ــابقة، ومع ذل الس
ــائل أقل  ــتخدام املفرط لوس االبالغ عن االس
ــي وقوع  ــبب ف ــا تس ــن، مم ــكاً باملتظاهري فت
ــدد من  ــات باالضافة الى ع ــن إالصاب ــدد م ع
الوفيات. وحدثت معظم اإلصابات في نهاية 
ــاق الغاز املسيل  ــبوع نتيجة الستنش األس
ــل الصوتية.ويتطلب  ــوع انفجار القناب للدم
ــات اجلنوبية، والتي  الوضع في بعض احملافظ
استخدم فيها أفراد مسلحون الرصاص احلي 
ــم للمكاتب  ــن أثناء حمايته ضد املتظاهري
ــال اخلبراء  ــة. وق ــة عاجل ــية، عناي السياس

ــتخدام  ــديد الس ــتيائنا الش ــن اس نعرب ع
ــن قبل قوات األمن  ــوة املفرطة والعنف م الق
ــلحة األخرى ضد  ــر املس ــة والعناص العراقي
ــن املثير  ــول وم ــر املعق ــن غي ــن. م املتظاهري
ــم يوجه ضد  للحزن - أن مثل هذا الرد الغاش
ــاطة التعبير  ــدون ببس ــني الذين يري العراقي
ــر والتجمع  ــي حرية التعبي ــن حقوقهم ف ع
ــدد اخلبراء، بحسب البيان، أن  السلمي. ودش

ــة الذين  ــة العراقية واجب حماي ــى الدول عل
ــلمي، مبا  ــون حقهم في التجمع الس ميارس
ــات العنيفة  ــن اجله ــك حمايتهم م ــي ذل ف
ــع على  ــا تق ــة، كم ــر احلكومي ــذة غي املتنف
ــؤولية البحث عن  عاتق الدولة العراقية مس
ــن والتحقيق  ــل املتظاهري ــؤولني عن قت املس
ــاً. وتابعت، لقد  ــم ومالحقتهم قضائي معه

تظاهر الناس في املدن واحملافظات في جميع 
ــا في ذلك  ــراق ، مب ــط وجنوب الع ــاء وس أنح
ــط بغداد، ضد ارتفاع مستويات البطالة  وس
ــة. وكان  ــات العام ــف اخلدم ــاد وضع والفس
العديد من املشاركني من الشباب والعاطلني 
ــرين  عن العمل. وبينت أنه في ٢٢ أكتوبر تش
ــدت جلنة حتقيق حكومية في  األول ٢٠١٩، وج
ــي اندلعت في أوائل أكتوبر   أعمال العنف الت

ــرين األول، أن ١٤٩ مدنياً وثمانية من رجال  تش
األمن قد لقوا مصرعهم ، ٧٠ في املائة منهم 
ــرأس أو اجلذع العلوي.  اصابتهم كانت في ال
أقر تقرير احلكومة، في جملة أمور، من بينها 
بأن قوات األمن قد استخدمت القوة املفرطة 
ــرات وأوصت  ــيطرة على املظاه ــدت الس وفق
بإجراء حتقيقات تأديبية وقضائية ضد اجلناة 

ــر خلص الى  ــن مت حتديدهم، لكن التقري الذي
ــار على  ــمية بفتح الن ــود أوامر رس ــدم وج ع
ــراء بينما نحيط علما  املتظاهرين. وقال اخلب
ــدة  ــف بش بنتائج جلنة التحقيق، فإننا نأس
ــائر في األرواح  لوقوع املزيد من العنف واخلس
ــبوع. ــة نهاية األس ــالل عطل ــات خ واإلصاب
وشددوا يجب على احلكومة أن تثبت فعالية 
هذه التحقيقات واستقاللها وحيادها. وهذا 

ــد هوية جميع  ــب عليها حتدي ــي أنه يج يعن
ــم. وهذا ينطبق  مرتكبيها بغرض مقاضاته
ا على املسؤولني الذين يفشلون في منع  أيضً
ــذه االنتهاكات في املقام األول.  حدوث مثل ه
ــم للتقارير  ــن صدمته ــرب اخلبراء ع كما أع
ــرين األول  ــي أوائل أكتوبر تش ــي صدرت ف الت
ــام القناصة بإطالق الرصاص على كل  عن قي

ــن حاولوا اخالء  ــن وأولئك الذي من املتظاهري
ــوا احلواجز التي  ــم أنهم اخترق اجلرحى، بزع
ــا قوات األمن. كما بقيت هوية هوالء  وضعته
القناصني مجهولة. ويقولون، تشير التقارير 
املستمرة الوصول إلى أن املدافعني عن حقوق 
اإلنسان قد تلقوا حتذيرات صريحة وتهديدات 
بالقتل في حال مشاركتهم في التظاهرات، 
وسط مزاعم تفيد بأن قوات األمن قد اعتقلت 
واحتجزت املئات من املتظاهرين والصحفيني 
ــفي. ــكل تعس ــطاء اجملتمع املدني بش ونش
ــود املفروضة  ــن القي ــى اإلبالغ ع ــاروا ال واش
ــع،  ــات اإلعالمية على نطاق واس ــى احلري عل
ــة الصحفيني،  ــك ترهيب ومضايق ــا في ذل مب
ــالم، وخدمة  ــائل اإلع ــداءات على وس واالعت
ــى مواقع  ــة ال ــة باالضاف ــت املتقطع اإلنترن
ــائل التواصل االجتماعي. وبني  ومنصات وس
ــلطات  البيان، أن اخلبراء يجرون حوارًا مع الس
ــيواصلون  ــذه القضية وس ــة حول ه العراقي
ــكل املقررون  ــن كثب.ويش ــة الوضع ع مراقب
اخلاصون واخلبراء املستقلون والفرق العاملة 
ــراءات اخلاصة جمللس  ــمى باإلج ــزءاً مما يس ج
ــان. واإلجراءات اخلاصة هي أكبر  حقوق اإلنس
ــي نظام حقوق  ــتقلّني ف هيئة للخبراء املس
ــمية العامة آلليّات  ــدة، وهي التس األمم املتّح
ــتقصاء  باالس ــة  املعنيّ ــتقلّة  املس ــس  اجملل
ــات في  ــون بوالي ــد. واملكلف ــة والرص واملراقب
ــراءات اخلاصة هم من خبراء حقوق  إطار اإلج
ــوق  ــس حق ــم مجل ــن يعيّنه ــان الذي اإلنس
دة في  ا محدّ ا أوضاعً ــان كي يعاجلوا إمّ اإلنس
ــا مواضيعيّة على  ا قضاي دة، وإمّ ــدّ بلدان مح
في  مستوى العالم كلّه. وهم ليسوا من موظّ
ــتقلّون عن أيّ حكومة  األمم املتّحدة وهم مس
ــون خدماتهم وفق قدراتهم  م مة. ويقدّ ومنظّ
ــرًا لقاء العمل الذي  ون أج الفرديّة وال يتقاضَ

يقومون به.

ÎápÊŸ;Ñ]e|^
اتهام .. اتهم محمود واعظي السعودية والواليات 
ــائل التواصل  ــرائيل بالتحكم بوس ــدة وإس املتح
ــراق وتوجيهها خلدمة  ــي لبنان والع االجتماعي ف
أهدافها وتقدمي املال لذلك. وقال واعظي إن أمريكا 
ــب  ــة املطال ــت موج ــرائيل ركب ــعودية وإس والس
ــان  ولبن ــراق  الع ــي  ف ــعبية  الش ــات  واالحتجاج
ــرائيل جتاه  ــكا وإس ــعودية وأمري ــات الس سياس
األحداث ال تخدم مصالح الشعبني في العراق ولبنان. وتابع:«األعداء 

يسعون إلى إظهار املرجعية الدينية واألحزاب على أنها فاسدة».
ــورية أول اجتماعاتها امس  ــتورية الس التئــام .. بدأت اللجنة الدس
ــن  ــني ع ـــ١٥٠ ممثل ــا ال ــل أعضائه ــاء بكام األربع
ــع املدني، في مقر األمم  احلكومة واملعارضة واجملتم
ــب كلمات املبعوث األممي  املتحدة بجنيف. وحس
ــوريا غير بيدرسون، ورئيس الوفد احلكومي  إلى س
أحمد الكزبري، ورئيس وفد املعارضة هادي البحرة، 
ــر متاح لإلعالم  ــني أن باقي االجتماعات غي في ح

حضورها أو تصويرها.

فتح .. يعمل اجليش اللبناني منذ صباح يوم امس 
األربعاء على فتح الطرقات التي أغلقها احملتجون 
ــعبية التي  منذ ١٣ يوما مع بدء االحتجاجات الش
ــتقدم اجليش  ــة. واس ــق اللبناني ــت املناط اجتاح
ــية،  تعزيزات مكثفة إلى معظم الطرقات الرئيس
ــط  ــن وس ــام م ــق واخلي ــة العوائ ــى إزال ــد إل وعم
ــيارات إلى جوانب  ــات، وأقدم على رفع الس الطرق
الطرقات.وأفادت الوكالة الوطنية لإلعالم، بأن القوى األمنية فتحت 

أوتوستراد غزير (كسروان) باالجتاهني.
ــويغو، أن مذكرة  ــيرغي ش ــي س ــر الدفاع الروس ــد وزي تنفيــذ .. أك
ــوريا  ــيا وتركيا حول س التفاهم التي أبرمتها روس
تنفذ بصعوبة، مشددا على أنها السبيل الوحيد 
ــويغو، خالل  ــيادة البالد. وقال ش للحفاظ على س
ــوم مع الرئيس األذري إلهام علييف  لقاء عقده الي
ــان  في باكو: «مذكرة التفاهم التي وقعها الرئيس
الروسي والتركي لكننا نعتقد أن ذلك هو السبيل 

إلرساء السالم في سوريا.

ــر ١٨  ــة أس ــاع التركي ــت وزارة الدف اســر .. أعلن
ــمالي سوريا  ــكريا في منطقة رأس العني ش عس
ــوري. ومت  مرجحة أن يكونوا جنودا من اجليش الس
ــوا أنهم من عناصر  ــخصا ادع القبض على ١٨ ش
ــتطالع  ــيط واالس ــطة التمش النظام خالل أنش
ــرقي رأس العني وقد تداول  وبسط األمن جنوب ش
نشطاء التواصل االجتماعي مقطع فيديو يظهر 
ــوري اعتقلتهم  اللحظات األولى ملا قيل إنهم جنود من اجليش الس

الفصائل السورية املوالية لتركيا ببلدة تل الهوى.
ــن ترحيبه باالتفاق الذي  ــعودي، ع دخول .. أعلن مجلس الوزراء الس
ــي  توصل إليه الرئيس املصري عبد الفتاح السيس
ــد  ــأن س ــوزراء اإلثيوبي آبي أحمد، بش ــس ال ورئي
ــته امس االول  ــب اجمللس في جلس النهضة. ورح
ــد العزيز،  ــلمان بن عب ــة امللك س ــاء، برئاس الثالث
ــري عبد  ــني الرئيس املص ــدث ب ــذي ح ــاق ال باالتف
ــي، ورئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد،  الفتاح السيس

من االستئناف الفوري ألعمال اللجنة.

بغداد / البينة الجديدة 
ــة الوطني، عمار احلكيم، ان التظاهرات  أكد رئيس تيار احلكم
ــات النظام  ــد مقوم ــي اح ــت وه ــي ثاب ــتوري وقانون ــق دس ح
ــار. ودعا عمار احلكيم  ــي وأهم أدوات تصحيح املس الدميقراط
بحسب بيان ملكتبه ، خالل استقباله السفير البريطاني في 
بغداد، جون ويلكس – املنتهية مهامه - األجهزة األمنية حتمل 
ــن واملمتلكات  ــن املتظاهري ــي احلفاظ على أم ــؤوليتها ف مس
ــيئني للتظاهرات  ــني واملس ــة واخلاصة ومالحقة املندس العام
ــلمية. وجدد دعوته لتحقيق املطالب العادلة للمواطنني  الس
ــس نواب  ــن حكومة ومجل ــؤولياتهم م ــع ملس ــل اجلمي وحتم
ــار احلكيم،  ــية.كما دعا عم ــوى سياس ــلطة قضائية وق وس
ــراق واململكة املتحدة مبا  ــى إدامة العالقات الثنائية بني الع ال
يخدم مصالح اجلميع. وشدد خالل اللقاء على انفتاح اجلميع 
ــث تطورات  ــتركة فضال عن بح ــة املش ــا من املصلح انطالق
ــتجداتها في العراق واملنطقة متمنياً للسفير  االوضاع ومس
ــن دوره في متثيل  ــي مهمته القادمة وثم ــس} النجاح ف {ويلك

بلده بالعراق خالل املرحلة املاضية.

بغداد / البينة الجديدة 
ــات بغداد الفريق الركن قيس احملمداوي، امس   دعا قائد عملي
ــن احلواجز االمنية  ــى عدم االقتراب م ــاء، املتظاهرين ال االربع
ــع القوات االمنية. ــر اجلمهورية جتنبا لالحتكاك م على جس

ــدم االقتراب من  ــن الى ع ــب باملتظاهري ــال احملمداوي، نهي وق
احلواجز االمنية على جسر اجلمهورية او الصعود فقو الكتل 
ــة. وأكد  ــع القوات االمني ــكاك م ــا لالحت ــة جتنب الكونكريتي
ــة التعبير واحلركة  ــد عمليات بغداد، أن للمتظاهرين حري قائ
ــز االمنية  ــدا عن احلواج ــاحة التحرير بعي ــي س ــر ف والتظاه

لضمان سالمتهم.

بغداد / البينة الجديدة 
ــدت وزارة االتصاالت، امس االربعاء، أنه لم يصل الى االن اي  أك
ــع التواصل االجتماعي. ــي برفع احلجب عن مواق قرار حكوم

وقال مصدر في الوزارة إنه الى اآلن احلجب مفروض على مواقع 
التواصل االجتماعي، مبيناً أن الرفع املؤقت الذي حصل اليوم 
غير صحيح ورمبا ناجت عن خلل فني سريع. وبني أن الوزارة متتثل 
لألوامر احلكومية ولم يصلنا الى االن أي قرار برفع احلجب عن 
مواقع التواصل االجتماعي. ورُفع احلجب عن مواقع التواصل 
ــود مجدداً.يذكر أن  ــدة دقائق قبل ان يع ــي اليوم لع االجتماع
ــة فرضت حظراً على مواقع التواصل االجتماعي منذ  احلكوم

انطالق التظاهرات مطلع تشرين االول اجلاري.
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وكاالت / البينة الجديدة
ــعد احلريري استعداده لتولي رئاسة الوزراء في حكومة لبنانية  أبدى س
ــرط أن تضم وزراء تكنوقراط قادرين على تنفيذ اإلصالحات  جديدة، بش
املطلوبة بسرعة لتجنب انهيار اقتصادي. وقال مسؤول بارز مطلع طلب 
ــف عن اسمه، إن احلكومة اجلديدة يجب أن تكون خالية من  عدم الكش
ــة البارزين الذين شملتهم احلكومة املستقيلة. مجموعة من الساس
ــتمرت نحو  ــدة اس ــتقالته، بعد احتجاجات حاش ــدم احلريري باس وتق
ــية في لبنان التي يتهمها املتظاهرون  ــبوعني ضد النخبة السياس أس
بالفساد.امس واألربعاء، طلبت رئاسة اجلمهورية اللبنانية من احلكومة 
االستمرار في تصريف األعمال إلى حني تشكل حكومة جديدة.ومبوجب 
ــي، التي تنص على أن  ــتور اللبنان ــكام البند ١ من املادة ٦٩ من الدس أح
ــها، أعلنت املديرية  ــتقيلة في حال استقال رئيس احلكومة تعتبر مس
ــال عون طلب من  ــة اجلمهورية في بيان أن الرئيس ميش ــة لرئاس العام
ــتمرار في تصريف األعمال ريثما تشكل حكومة جديدة. احلكومة االس
ــبوق منذ سنوات تسبب  ــعبي غير مس وبعد نحو ١٣ يوما من حراك ش
ــتقالة حكومته الثالثاء جتاوبا إلرادة  ــلل في البالد، أعلن احلريري اس بش

الكثير من اللبنانيني الذين نزلوا إلى الساحات للمطالبة بالتغيير.
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بغداد / البينة اجلديدة 
اعتبر نائب عن حتالف الفتح عبد االمير املياحي، امس االربعاء،   تقدمي رئيس 
مجلس الوزراء عادل عبد املهدي استقالته في ظل هذه الظروف والفوضى التي 
ان   ، املياحي  بدل حلها.وقال  االزمة  فراغا حكوميا يعمق  البالد سيخلق  تعم 
عبد املهدي جاء ضمن التوافقات بني الكتل البرملانية الكبيرة، مبينا ان تقدمي 
به كما  التفكير  العدالة  ليس من  احلرج  الوقت  بهذا  املهدي الستقالته  عبد 
انه سيكون ذا مردودات سلبية على الوضع العام.واضاف املياحي، ان تقدمي عبد 
املهدي استقالته في ظل هذه الفوضى العارمة التي تعم البالد سيخلق فراغا 
حكوميا يعمق املشاكل واالزمات والوضع العراقي اليتحمل مثل هكذا اجراءات.

وشدد على ان احلكمة في الرد والتصرف هو االمر الواجب التحلي به في ظل 
هذه الظروف، وان نبحث عن حلول سلمية وعقالنية بعيدة عن الفوضى.واكد 
املياحي، ان مجلس النواب جاد ومستمر في اصدار حزم االصالح وتقدمي الدعم 
والتنسيق الكامل مع احلكومة لتطبيق تلك احلزم بالشكل الذي ينسجم مع 

مطالب اجلماهير املشروعة.

 بغداد / البينة اجلديدة
استضافت اللجنة املالية النيابية، امس األربعاء، 
ــة  ــاعدي ملناقش ــس هيئة التقاعد أحمد الس رئي
ــى أن التعديل  ــيرةً إل ــون التقاعد، مش ــل قان تعدي
سيوفر ٢١٠ ألف درجة وظيفية.وقال مصدر نيابي ، 
إن اللجنة املالية تستضيف رئيس الهيئة الوطنية 
ــون التقاعد. وأكدت  ــة تعديل قان للتقاعد ملناقش
ــتضافة، أن التعديل  ــالل االس ــة خ ــة املالي اللجن
اجلديد يخفض سن التقاعد الى ٦٠ سنة، مضيفا 
يصرف الراتب التقاعدي للموظفني الذين أمتوا سن 

(٤٥) سنة وخدمة تقاعدية ال تقل (١٥) سنة. 
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(البينة اجلديدة) نريدها أن تكون مشروعاً لنقل صوت 
الناس الفقراء في بالدنا بحيث تكون منبرهم اخمللص 
لنقل معاناتهم إلى من يهمه األمر لذا سنستمر في 
طرق أبواب السادة املسؤولني حتى يستمعوا لصوت 
العراقي الذي اتخذ من (البينة اجلديدة) وسيلة أمينة 
ــد أمله اليومي، وعلى هذا األساس لن يهمنا زعل  جتس
من يزعل من مسؤولينا املهم أن ال يزعل علينا املواطن 

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

بغداد / البينة اجلديدة 
ــة  ــس االربعاء، خريجي الدراس ــت وزارة الدفاع، ام دع
ــه التطبيقي  ــاص العلمي بفرعي ــة لالختص االعدادي
ــالك وزارة الدفاع  ــي الراغبني بالتطوع على م واالحيائ
ــاراً من ١  ــدمي طلباتهم اعتب ــب طيار) تق ــة ( طال بصف
ــرين الثاني ٢٠١٩. ــرين الثاني ٢٠١٩ ولغاية ١٠ تش تش

ــوع خلريجي  ــاب التط ــا فتحت ب ــوزارة ، انه ــت ال وقال
ــه  ــي بفرعي ــاص العلم ــة لالختص ــة االعدادي الدراس
التطبيقي واالحيائي الراغبني بالتطوع على مالك وزارة 
ــدمي طلباتهم اعتباراً  ــة ( طالب طيار) تق الدفاع بصف
ــرين الثاني  ــي ٢٠١٩ ولغاية ١٠ تش ــرين الثان من ١ تش
ــاه . أن يكون  ــط ادن ــروط والضواب ــب الش ٢٠١٩، وحس
ــية من اب عراقي وام عراقية.. أن  املتقدم عراقي اجلنس
ــنـة وحصراً من تولد  ــل عمر املتطوع عـن (١٨) س ال يق
ــدم  ــون املتق ــة ٢٠٠١/١٢/٣١.. أن يكـــ ١٩٩٨/١/١ ولغاي
ــة لالختصاص العلمي  ــة االعدادي من خريجي الدراس
ــي واالحيائي ومبعدل (٦٥٪) فما فوق..  بفرعيه التطبيق
ان ينجح في الفحص الطبي وفحص اللياقة البدنية 
والقابلية الذهنية.. ان يجتاز املقابلة بنجاح  ان يكون 
ــعب.. ان اليكون محكوما  ــاؤه للوطن والش والؤه وانتم
ــرف او جرائم  ــة بالش ــة مخل ــة او جناي ــه بجنح علي
ــة واخلارجية .. ان  ــة بامن الدولة الداخلي االرهاب املاس
ــن السمعة والسلوك.. ان لم  يكون قومي االخالق وحس
ــي الكليات  ــحابه من أي دورة ف ــبق فصله او انس يس

العسكرية .واضافت، ان املستمسكات املطلوبة عند 
ــي . وثيقـــــــة  ــص واملقابلة ه ــة الفح ــة جلن مراجع
الدراسيـــــــــة االصليـــــــــة +(٤) نسخة ملونة.. 
ــة او البطاقة  ــة احلديثة االصليــ ــة األحوال املدني هوي
ــية  اجلنس ــهادة  ــة.. ش ملون ــخة  (٤) نس  + ــدة  املوح
ــة املوحدة + (٤)  ــة او البطاق ــة احلديثة االصلي العراقي
ــكـــــــــــن  الس ــة  بطاقـــــــــ ــة..  ملون ــخة  نس
ــة  ــة.. البطاقـــــ ــخة ملون ــة + (٤) نس أصليــــــــــ

ــخة ملونة.. ــة + (٤) نس ــة أصليــــــــــــــ التمويني
ــدد (٤)  ــخصيـــــــــــــة  ع ــورة ش صـــــــــــــــــ
ــي للوالدين + (٤)  ــاء.. عقد الزواجي االصل خلفية بيض
ــيتم اطالق  ــارت الوزارة الى انه س ــخة ملونة.واش نس
رابط االستمارة االلكترونية في متام الساعة ١٢ مساءً 
ــون التقدمي من  ــي ٢٠١٩، ويك ــرين الثان ــوم ١ تش من ي

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

أسسها الراحل  
رئيس مجلس االدارة
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تتمة ص١
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بغداد / البينة اجلديدة 
ــعودي,  ــائرون رياض املس ــب عن حتالف س ــف النائ كش
ــاملة للكتل  ــوارات جادة وش ــس األربعاء, عن بدء ح ام
السياسية في البرملان للبحث في انهاء عمل احلكومة 
ــمل ايضا  ــاورات تش ــدا ان املش ــرى, مؤك ــكيل اخ وتش
ــعودي ،  ــة االنتخابات.وقال املس ــر اعضاء مفوضي تغيي
ــذ ليلة امس بدأت  ــية النيابية ومن إن ”الكتل السياس
ــار انهاء عمل  ــأن بحث خي ــاملة بش بحوارات جادة وش
ــق متطلبات  ــة جديدة وف ــكيل حكوم ــة وتش احلكوم
ــاورات قد تفضي الى  ــتور“, مؤكدا ان ”نتائج املش الدس
ــر احلكومة احلالية“. ــأن مصي اتخاذ قرارات ومواقف بش
واضاف، أن ”املشاورات ايضا ستبحث في امكانية اعفاء 
ــخاص  ــتبدالهم باش اعضاء مفوضية االنتخابات واس
ــلطة سياسية  ــتقلني وغير خاضعني الي س فعال مس
ــب املتظاهرين, فضال عن  ــة متنفذة امتثاال ملطال او جه
بحث تعديل قانون االنتخابات احلالي“.وكان زعيم التيار 
ــيد مقتدى الصدر دعا رئيس حتالف الفتح  الصدري الس
ــادي العامري إلى التعاون القالة حكومة رئيس الوزراء  ه

عادل عبد املهدي فورا.

وقال عبد املهدي في رسالة للصدر ان الكتل السياسية ستتعاون 
بشكل واسع لتحقيق التصويت الالزم على احلكومة اجلديدة اما 
ــال معناه عدم  ــة احلالية الى حكومة تصريف اعم ــول احلكوم حت
مترير املوازنة والتوقف عن التوقيع على املشاريع اجلديدة والقوانني 

املطلوب تشريعها وبالتالي جر البلد الى مجاهيل كثيرة.
ــني العام لألمم  ــت املمثلة اخلاصة لألم ــي التطورات ايضاً وصل وف
ــاحة  ــخارت، الى س ــني هينيس بالس ــراق جين ــي الع ــدة ف املتح
التحرير، امس االربعاء حيث مركز االحتجاجات الواسعة، وسط 
ــتمعت الى  ــت لفيفا من املتظاهرين واس ــة بغداد والتق العاصم

مطالبهم .
ــألمم املتحدة في العراق  ــد أدانت املمثلةُ اخلاصةُ لألمني العام ل وق
ــدّ العبارات ارتفاعَ عددِ الوفيات  جينني هينيس بالسخارت، بأش

واإلصابات خالل املظاهرات التي اجتاحت أنحاءَ كثيرةٍ من العراق، 
ــداً وحماية األرواح ضرورة  ــدت أن العنفَ ليسَ هو احللّ أب ــا أك فيم

حتمية.
ــر القلق هي التطوراتُ األخيرةُ  ــخارت ، إن أكثر ما يُثي وقالت بالس
في أنحاءَ كثيرةٍ من العراق، ال سيما في كربالء الليلة املاضية، إذ 
تُشير تقاريرُ شهودٍ إلى استخدام الرصاص احليّ ضد املتظاهرين، 

ما تَسبّبَ في أعدادٍ كبيرةٍ من اإلصابات.
ــة األرواح هي  ــداً، وحماي ــلّ أب ــسَ هو احل ــفَ لي ــت أن العن وأضاف
ةً إلجراء حوارٍ وطنيٍّ إليجاد  الضرورة احلتمية. إن هناك حاجةً ماسّ
استجاباتٍ سريعةٍ وفاعلة، ويجبُ أن تنتهيَ هذه احللقةُ املُفرغةُ 

من العنف.
ــعبِ  ــخارت، أن األمم املتحدة تقفُ إلى جانبِ الش وأوضحت بالس

العراقي وهي مستعدةٌ للمساعدةِ في هذا احلوار.

من جانبه رأى عضو املكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي 
جاسم احللفي، امس األربعاء، أن استقالة رئيس الوزراء عادل عبد 
ــت حال، مشيرا إلى أن مطالب الناس لم تعد  املهدي وحدها ليس

فقط اإلصالحات، إمنا هي التغيير الشامل للطبقة السياسية.
ــيوعي في البصرة  ــر احلزب الش ــورات ايضاً تعرض مق ــي التط وف
ــل مجهولني ادت  ــى هجوم بقنبلة يدوية من قب ــوب العراق ال جن

الى حدوث اضرار مادية فقط.
ــالق املضائف بوجه  ــرف اغ ــائر النجف االش في وقت اعلنت عش
ــوف متتنع عن  ــف س ــائر النج ــدر ان عش ــال مص ــؤولني وق املس

استقبالى اي مسؤول حتى تنفيذ مطالب املتظاهرين.
ــس االربعاء، عن  ــار، ام ــب األول حملافظ ذي ق ــن النائ ــي حني اعل ف
ــظ ذي قار اكرم  ــب األول حملاف ــه. وقال النائ ــتقالته من منصب اس
ــودة الزيدي، نظراً للظروف التي مير بها بلدنا العزيز وعدم تقدمي  ج

احلكومة املركزية احللول الناجعة حلل األزمة أعلن استقالتي من 
منصب النائب االول حملافظ ذي قار.

ــزل االمني العام جمللس  ــلون بأن متظاهرين احاطوا مبن وذكر مراس
ــي حني قام  ــطرة بذي قار ف ــزي في قضاء الش ــوزراء حميد الغ ال
ــر تركي في القضاء  ــرق منزل النائب ناص ــون غاضبون بح محتج

نفسه.
ــل بوابة ميناء ام قصر في  ــد تظاهر مئات البصريني عند مدخ وق
ــي امليناء قد  ــة رويترز ان العمليات ف ــة البصرة وذكرت وكال مدين
تقلصت بعد اغالق احملتجني ملدخله وسجلت التظاهرات في بابل 
ــو وزارة التخطيط  ــاء وانضم موظف والنجف حضوراً الفتاً للنس
ــب النقابات واملدارس  ــى حملة االضرابات التي عمت اغل امس ال

واجلامعات في العراق.

ــار اضافية للصندوق  ــن انه مت تخصيص مبلغ ترليون دين ــاعدي ع وأفصح الس
ضمن حزمة االصالحات التي اطلقها مجلس الوزراء، معربا عن امله باالسراع 
ــدوق وهـي  ــا الـصـنـ ــي اقترحه ــالت الت ــب التعدي ــتثماره مبوج ــه الس بصرف
تـعـديـل قـانـون املــال املـشـاع بتقليل املـسـاحـة الـى اقـل مـن ١٠٠ مـتـر، 
ــكنية، ورفع التعارض بني  ــــراع بتحويل جنس االراضي الزراعية الى س واالس
ــى الــقــرض الــى  ــوم االدارية عـلـ ــك تقليل الفائدة او الرس ــني، وكذل القوان

واحــد بـاملـئـة، مــع زيـــادة سـنـوات التقسيط من ١٥ الى ٢٠ عاما.
وبـني ان الـصـنـدوق منح خـالل املــدة مـن اب املاضي وحتى االن، قروضا مببلغ 
ــاز جـمـيـع املــعــامــالت املـتـلـكـئـة  ــار ديـنـار، عالوة عـلـى انــجــ ٣٢ ملي

مـنـذ الـعـام املاضي، مشيرا الى ان الصندوق مينح مبالغ تصل احيانا الـى ٧٠٠ 
ــيطه  مليون دينار كقروض خـالل اليوم الـواحـد جلميع احملافظات، نظرا لتبس

اجــراءات املنح.
وذكر مدير صندوق االسكان أن دائرته استحصلت املوافقة على حل اشكالية 
ــخصان  ــجل بها ش ـــاع) أي انـه في حـال ان قطعة االرض مس ــك املـش (املل
ــد كما كان مـعـمـوال بـه فـي  ــخصني وليس لواح فانه يتم منح القرض للش

الـسـابـق، االمــر الــذي سـهـل العملية االقراضية جلميع املواطنني.
واعلن ان لدى الصندوق اجتاها اخر مهما، هو منح قـروض للمجمعات السكنية 
ــماية)  ــراق) و(االيادي البيضاء) و(بس ــا (بوابة الع ــتثمارية في بغداد منه االس
ــا الـى ان املصرف  ــروض اخـرى فـي احملافظات، الفت ــكني اضـافـة الـى قـ الس

ـــتـثـمـر  ـــاط الــى املـس ــة ٥٠ مليار ديـنـار بـثـالثـة اقـس ــح قرضا بقيم مين
لـقـاء حـصـول املواطن على الوحدة السكنية مهما كانت مساحتها.

وأفــاد الـسـاعـدي بــأن رأسـمـال الـصـنـدوق بــدأ الـعـام ٢٠١١ بعد تشريع 
ــا للقروض التي  ــب املبادرة العلي ــار، بيد انه مبوج ــغ ٣٠٠ مليار دين ــه مببل قانون
ــام ٢٠١٨، زاد املبلغ الى ترليون و٣٥٠  ــا البنك املـركـزي الـعـراقـي الـعـ اطلقه
ــفا عن صرف مبلغ ٩٥٠ مليار دينار حتى االن، بينما سيصرف  مليار دينار، كاش
جزء من املبلغ املتبقي للمناطق احملررة واالخر لالقراض على اجملمعات السكنية 

االستثمارية.
ــي ٥٠ مليون ديـنـار  ــدون فوائد وهـ ــادرة تتضمن منح قـروض بـ ــع أن املـبـ وتاب
ــى جـانـب مبلغ ٣٥ الـى ٤٠ مليون  ــداد و٣٥ مليونا ملناطق االطــراف، الـ لـبـغـ

ــــوم اداريــة بقيمة اثنني باملئة من القرض  دينار للمحافظات، مـع جباية رس
الى البنك.

ــه مـديـر صـنـدوق  ـــتـقـبـلـيـة، نـبـ ــــأن خـطـة الــصــنــدوق املـس وبــش
ــي للمواطنني من  ــد عـلـى زيــادة عـدد االراض ــــكــان بـأنـهـا تـعـتـمـ االس
ــر عدد مـن الــقــروض، مـنـوهـا بــأن الـحـكـومـة اذا  قبل الدولة لتقدمي اكب
ــكني وفق قـرارات مجلس  مـا جنحت بتغيير جنس االراضـي من زراعي الى س
ـــاحـة االرض، مـتـوقـعـا  ــتزيد قيمة القرض وتـقـلـل مـس ــوزراء، فإنها س الـ
ــكنية  ــي يوفرها املصرف الى ٣٥٠ الف وحدة س ــدد الوحدات الت ــل عـ ان يـصـ

سنويا.
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لليوم الثاني على التوالي.. المتظاهرون في كرخ بغداد ورصافتها يركلون ”حظر التجوال“ بمسيرات ليلية راجلة وآلية والطالب يعطون للتظاهرات زخماً

النجف / البينة اجلديدة 
خضير  املنحل  النجف  محافظة  مجلس  رئيس  نفى 
اجلبوري، امس االربعاء، عقد اي جلسة جمللس احملافظة، 
مشيرا الى ان ما  جرى هو حتديد موقع املطار لتسليم الذمم 
والعجالت الى القوات االمنية.وقال اجلبوري إن ”احلديث 
عن عقد مجلس محافظة النجف اجتماعا عقب قرار 
البرملان بحل جميع مجالس احملافظات اشاعة مغرضة 
يهدف الى تاجيج الشارع النجفي“.واضاف ان ”ما جرى 
اغالق  عقب  النجف  العضاء  حصني  موقع  حتديد  هو 
املطار  اختيار  مت  وقد  املتظاهرين  قبل  من  اجمللس  مبنى 
كموقع لتسليم الذمم والعجالت واالسلحة والعودة الى 
االشرف  النجف  محافظة  ”مجلس  ان  املنزل“.واوضح 
وفور اصدار القرار امتثل الى االوامر وعطل عمله دون اي 
االمنية لتسليم  تعاون مع االجهزة  وقد  تذكر  مشاكل 

الذمم واملبنى ”.
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بغداد / البينة اجلديدة
التحرير  ردد متظاهرون غاضبون في ساحة 
من  شكل  اي  برفض  تطالب  هتافات  امس 
نظام  وفق  احلكومات  تشكيل  اشكال 
الشعب  يدفع  الذي  العقيم  احملاصصات 

العراقي ثمنه باهظاً اآلن.
لتحكم  املطلق  رفضهم  املتظاهرون  واكد 
املشهد  في  نافذة  سياسية  واحزاب  قوى 

الرادة  القرار  وترك  اآلن  بعد  السياسي 
بقاء تشكيل احلكومات  اما  الشعب وحده 
يقدم  فلن  االحزاب  وامالءات  مبزاج  مرهونا 
حلوالً الحوال العراق وستبقى االمور سيئة 
التي  الدماء  وتكون  يكن  لم  شيئاً  وكأن 
التحرير وغيرها من سوح  نزفت في ساحة 

التظاهر قد ذهبت ادراج الرياح.
واكدوا ايضاً بأنهم لم يخرجوا اليوم ألجل 

رئيس  استقالة  او  احلكومة  هذه  اسقاط 
الوزراء عادل عبد املهدي فقط بل ألجل تغيير 
السياسية  العملية  او  السياسي  النهج 
االمور  من  الكثير  وغيرها  الدستور  وتغيير 
البالد  في  السياسية  العملية  سادت  التي 

منذ العام (٢٠٠٣) وحلد اآلن.
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بغداد / البينة اجلديدة
علق النائب السابق، حيدر املال، على صدور مذكرة إلقاء قبض بحقه 
بتهمة التحريض.وقال املال ان سياسة تكميم األفواه التي متارسها 
حكومة عادل عبد املهدي لن تثنينا عن دعم املتظاهرين السلميني 
ومطالبهم املشروعة.وأضاف ما مذكرة القبض التي صدرت بحقي 
حتت ذريعة تهديد النظام السياسي اال وصمة عار في جبني احلكومة 
التي باتت ترتعد من كل صوت يعلو مطالباً باحلقوق.وأكد املال كان 

األولى ان تصدر مذكرات قبض بحق الفاسدين.

بغداد / البينة اجلديدة
رأى زعيم املنبر العراقي، اياد عالوي، امس األربعاء، ان التخوف من عدم وجود 

بديل للحكومة حجة واهية لتسويف املطالب اجلماهرية.
بديل  وجود  عدم  من  التخوف  إن  تويتر،  على  له  تغريدة  في  عالوي،  وقال 
املطالبة  اجلماهيرية  املطالب  لتسويف  واهية  حجة  احلالية  للحكومة 
خطة  ضمن  تأتي  النواب  مجلس  حل  أن  احلكومة.وأضاف،  باستقالة 
متكاملة ومبدة زمنية محددة، تتطلب ايضا تشكيل مفوضية انتخابات 

مستقلة ونزيهة وحتديد موعد النتخابات برملانية عامة وفق قانون عادل.
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كاريكاتير
4مداراتاآلراء ال تمثل سوى وجهات نظر أصحابها والجريدة غري مسؤولة عنها
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ــهدت  ــنوات ش ــر خمس س ــالل آخ وخ
ــات،  ــن االنتكاس ــة م ــرة مجموع اللي
ــبب أزمات خارجية،  جاءت أغلبها بس
فبداية من التوترات بني أنقرة وموسكو 
على خلفية إسقاط املقاتالت التركية 
ــوخوي» الروسية عام ٢٠١٤،  طائرة «س
ــبب  ــنطن بس ــرورًا باخلالف مع واش وم
ــون،  برونس األمريكي  ــس  الق ــال  اعتق
ــي لالعتراف  ــى الرفض الترك إضافة إل
ــرائيل،  األمريكي بالقدس عاصمة إلس
وغيرها من األحداث، ما أثر بالسلب في 
سعر صرف الليرة.حاليًا ورغم أن الليرة 
ضمن األسوأ أداءً بني العمالت الرئيسية 
ــاري، فإن  ــالل أكتوبر اجل ــي العالم خ ف
ــن قيمتها  ــة التي فقدت ٣٠٪ م العمل
ا، في  ــكً ــام املاضي، تبدو أكثر متاس الع
ــه األوضاع  ــد تكون في ــت الذي ق الوق
اخلارجية أكثر حدة من أحداث سابقة، 
كان تفاعل الليرة فيها أقوى. فقبل بدء 
ــالم»، توعد الرئيس األمريكي  «نبع الس
ــد «يدمر» اقتصاد  ــد ترامب بأنه ق دونال
ــي عمليتها  ــاوزت احلدود ف تركيا إذا جت
السورية، ومع ذلك كانت حتركات الليرة 

في نطاق مستقر إلى حدٍ ما من ارتفاع 
وانخفاض، فهل هذا يعني أن االقتصاد 
ــودًا من ذي قبل؟. التركي بات أكثر صم

ــاع العملة احمللية  ــا ما تكون أوض غالبً
دليل على استقرار االقتصاد الكلي من 
عدمه، فهل متاسك الليرة النسبي اآلن 
ــتقر لالقتصاد  ــف عن وضع مس يكش
ــم  ــن بينه ــض وم ــرى البع ــي؟ ي الترك
ــاد تركيا  ــتراتفور» أن اقتص ــع «س موق
ــة، بحيث  ــا بدرجة كافي ــزال هشًّ ما ي
ــبب صدمة خارجية، مثل  ميكن أن تتس
ــي إحلاق أضرار  ــات األمريكية، ف العقوب
ــى انخفاض  ــؤدي إل ــيمة به، ما ي جس
عملة البالد مرة أخرى. لكن بالنظر إلى 
مؤشر تكلفة التأمني على ديون تركيا، 
ا  ــة أيضً ــرات احلساس ــو أحد املؤش وه
ــية، فإنه بعد  ــرات السياس ــاه التوت جت
ــات أمريكية على تركيا في  فرض عقوب

منتصف الشهر اجلاري، كان انخفاض 
ــى ديون  ــاف عل ــة تأمني االنكش تكلف
تركيا السيادية أضعف من املتوقع، وهو 
ما يوضح أن التماسك لم يحدث لليرة 
ــك أن االقتصاد  ــط، إذن هل يعني ذل فق
التركي في وضع جيد؟. بالطبع ال ميكن 
ــية  ــال جتاهل املعطيات الرئيس بأي ح
ــي مير  ــاد الترك ــد أن االقتص ــي تؤك الت
مبرحلة حرجة، ففي نهاية أيار املاضي، 
ــن «معهد  ــام الصادرة ع ــرت األرق أظه
ــاد البالد  ــي»، أن اقتص ــاء الترك اإلحص
ــنوي في  ــاس س انكمش ٢٫٦٪ على أس
ــم يكن هذا  ــام، ول ــن الع ــع األول م الرب
االنكماش هو األول، فتركيا كانت على 
ــي الربع  ــاش األول ف ــع االنكم موعد م
الثالث من ٢٠١٨، إذ تقلص الناجت احمللي 
ــبة ١٫١٪، باإلضافة إلى  اإلجمالي بنس
٣٪ في الربع الرابع.ومؤخرًا أعلنت البالد 
ــي الربع الثاني من  عن انكماش ١٫٥٪ ف
ــث انكماش  ــي، ليكون ثال ــام احلال الع
فصلي على التوالي على أساس سنوي، 
ــر إلى  ــا ننظ ــل عندم ــي املقاب ــن ف لك
املؤشرات االقتصادية القيادية، فهناك 

ــع انخفاض  ــي م ــى التعاف ــارات إل إش
ــرة وتباطؤ التضخم. وتيرة تقلبات اللي

ــمية،  ــب ما أظهرت بيانات رس وبحس
صدرت بداية الشهر اجلاري، فإن مؤشر 
ــتهلكني في تركيا نزل إلى  أسعار املس
ــي أيلول  ــنوي ف ــاس س ٩٫٢٦٪ على أس
ــي مقارنة مع  وذلك في انخفاض قياس
ــابق، وهو ما  ــهر الس ــي الش ١٥٫٠١٪ ف
ــي التضخم بتركيا  ــكل أول نزول ف يش
ــة اآلحاد. ــن عامني إلى خان ــي أكثر م ف

ــدوق النقد الدولي ما يزال يرى  لكن صن

ــر خارجية  ــزال عرضة خملاط ــا ما ت تركي
ــر له في  ــا خالل تقري ــة موضحً ومحلي
سبتمبر املاضي، أنه من الصعب حتقيق 
منو قوي ومستدام إذا لم تنفذ احلكومة 
املزيد من اإلصالحات، إذ يقول الصندوق 
ــل منخفضة في  ــات تظ إن االحتياطي
ــي للقطاع  ــزال الدين األجنب حني ما ي
ــل اخلارجي  ــاص واحتياجات التموي اخل

ــة  ــة واملالي ــر اخلزان ــن وزي مرتفعني.أعل
ــة  ــات هيكلي ــة إصالح ــي، حزم الترك
ــي بداية  ــال: «القطاع املال ــدة وق جدي
ــيكون األول  ــاع املصرفي س ــن القط م
د على أن  ــدّ ــن حيث اإلصالحات»، وش م
حكومة بالده تهدف في اخلطوة األولى 
ــز رؤوس أموال  ــن اإلصالحات إلى تعزي م
ا أن امليزانية  البنوك احلكومية، موضحً
ــتصبح  ــة للبنوك العامة س العمومي
ــادة كفاية  ــالل زي ــر مقاومة من خ أكث
ــيولة. ــبة تغطية الس رأس املال، ونس

ــتثمرون األجانب  ــن ال يتعامل املس لك

ــات املعلنة،  ــاس قوة اإلصالح على أس
ــى الفاعلية،  ــف عل ــن األمر متوق ولك
ــي تركيا حتى  ا ف ــا كان مفتقدً ــو م وه
منتصف ٢٠١٩، إذ قالت وكالة «موديز» 
ــة  فعالي إن  ــة،  االئتماني ــات  للتصنيف
اإلصالحات ستكون أساسية لتصنيف 
ــذي خفضته في آب  تركيا االئتماني ال
ــول األتراك على  ــام املاضي.ويع من الع
والبنية  والصادرات  قطاعات السياحة 
ا إلى النمو، إذ  ــريعً التحتية للتحول س
ــياح الوافدين  يتوقع أن يصل عدد الس
ــى ٥٠ مليون  ــالل ٢٠١٩ إل ــى تركيا خ إل
ــائح، بعوائد أكثر من ٣٥ مليار دوالر،  س
فيما تشير بيانات من «معهد اإلحصاء 
ــياحة  التركي»، إلى ارتفاع إيرادات الس
ــى ٢٩٫٥١ مليار دوالر. ١٢٫٣٪ في ٢٠١٨ إل

ــادرات تواصل تركيا  ــا يخص الص وفيم
ــية، إذ بلغت  ــام القياس ــم األرق حتطي
ــع األول  ــة خالل الرب ــادرات التركي الص
ــاري ٤٤ مليار و٥٦٧ مليون  من العام اجل
ــتوى في  ــي، وهو أعلى مس دوالر أمريك
ــي الوقت الذي تراجعت  تاريخ تركيا، ف
ــو  بنح ــي  املاض آذار  ــالل  خ ــواردات  ال
ــير إلى تقلص كبير  ١٧٫٨١٪، وهو ما يش
ــزان املعامالت التجارية،  للعجز في مي
ــول إلى  ــل احلكومة أن يتح ــذي تأم وال
فائض خالل العام اجلاري.ولتحقيق هذا 
ــأت تركيا لتقدمي حزمة متويل  الهدف جل
ــاعدة في  بقيمة ٤٫٩ مليار دوالر، للمس
ــر في  ــات التصدي ــض قطاع ــاذ بع إنق
البالد، مثل الصناعات التحويلية، التي 
ــة العملة في  ــن أزم ــدة م ــررت بش تض
ــا أن القطاعات التي  العام املاضي، كم
ــي تظهر  ــي التوظيف، والت ــاهم ف تس
ــتحصل على  ا، س ا مرتفعً ــزًا جتاريًّ عج
ــى اجلانب  ــة التمويل.عل دعم من حزم
ــا أنها تتوقع حتقيق  اآلخر، أعلنت تركي
ــبته  ــنوي نس منو اقتصادي حقيقي س
٤٫٣٪ في املتوسط في الفترة بني ٢٠١٩ 
ــة تنمية  ــي إطار خط ــك ف و٢٠٢٣، وذل
طموحة مدتها خمس سنوات، تهدف 
ــية، وهي  ــى تعزيز الكفاءة والتنافس إل
ا منذ  ــا دوريًّ ــي تصدرها تركي اخلطة الت
ــدف إلى وصول  ــتينيات.اخلطة ته الس
الناجت احمللي اإلجمالي إلى ١٫٠٨ تريليون 
ــول ٢٠٢٣، مقارنة مع ٧٨٤٫٠٩  دوالر بحل
ــا تتوقع أن  ــار دوالر في ٢٠١٨، بينم ملي
تسجل الصادرات السنوية ٢٢٦٫٦ مليار 
ــادرات بلغت  ــي ٢٠٢٣، مقابل ص دوالر ف
ــي ٢٠١٨، إضافة إلى  ــار دوالر ف ١٦٨ ملي
ــر ٤٫٣ مليون وظيفة إضافية خالل  توفي
تلك الفترة، ليهبط معدل البطالة إلى 
ــام إيجابية، إال أن  ٩٪.قد تبدو هذه األرق
ــز» للتصنيفات االئتمانية  وكالة «مودي
ــدة لتركيا  ــداف النمو اجلدي ــرى أن أه ت
ــتوى  ــدد بزيادة االختالالت على مس ته
ــي، إذ تصفها بأنها غير  االقتصاد الكل
ــرات التي  ــع بقية التقدي ــية م متماش
ــطنبول في إطار أهدافها  وضعتها إس

ــنوات. ــى مدى ثالث س ــة عل االقتصادي
وتقول «موديز» إن التحسن في «بعض 
ــية  الرئيس ــة  االقتصادي ــرات  املؤش

ــه عابر»، لكن  ــيثبت على األرجح أن س
ــائمة التي  ــس النظرة املتش ــى عك عل
ــة، يبدو أن  ــا الوكالة األمريكي تطرحه
ــير  هناك قناعة على األقل داخلية تش

ــي  ــه ف ــة تتج ــط احلكوم ــى أن خط إل
ــعور  الش الصحيح.ويأتي هذا  ــار  املس
لدى املستثمرين، خاصة بعد أن طلبت 
ــاع  ــة للقط ــة املنظم ــة التركي الهيئ
ــطب قروض  ــن البنوك ش ــي م املصرف
ــول نهاية  ــرة بحل ــة ٤٦ مليار لي بقيم

احتياطيات  ــص  احلالي، وتخصي العام 
لتغطية اخلسائر، في خطوة تستهدف 
في معظمها قطاعي الطاقة والتشييد 
ــر، وهي  ــرر األكب ــا للض ــن تعرض اللذي
خطوة ستعيد احلياة لهذه القطاعات 
ــي ترهق  ــة الديون الت ــف من أزم وتخف
ــباب يبدو  ــركات احمللية.لهذه األس الش
ا.. اختالفات اقتصادية حدثت  متماسكً
ــى  مصطف ــول،  يق و٢٠١٩   ٢٠١٨ ــني  ب
ــادي والكاتب  ــر االقتص ــومنيز، اخلبي س
ــي  الت ــات  العقوب ــل  فش إن  ــي،  الترك
فرضتها واشنطن على أنقرة األسبوع 
ــة لالقتصاد،  ــي إحداث صدم املاضي ف
يشير إلى أن البالد استفادت من أحداث 
ا أن أحد األسباب  العام املاضي، موضحً
ــو أن العجز في  ــية هذه املرة ه الرئيس
ــذي بلغ ٣١  ــاب اجلاري لتركيا، وال احلس
ــطس ٢٠١٨، قد  ــي أغس ــار دوالر ف ملي
ا بقيمة مليار دوالر  تطور ليصبح فائضً
ــهر أغسطس من هذا العام. بحلول ش
ــومنيز، فائض احلساب اجلاري  ويرجع س
ــب على  ــاد في الطل ــاض ح ــى انخف إل
ــى جانب بعض  ــتوردة، إل ــلع املس الس
ــياحة، وإن  االرتفاع في الصادرات والس
كان ذلك على حساب خفض األسعار، 
ــي املدخرات في تركيا  ا أن حامل مضيفً
وضعوا بالفعل حوالي نصف ودائعهم 
ــآكل الثقة  ــبب ت في عملة صعبة بس
ــوك  ــدو البن ــك تب ــاد، لذل ــي االقتص ف
ــيولة  ــكلة في س ــن أي مش ــة م خالي
ــا أضاف حالة  ــرف األجنبي، وهو م الص
ــواق.عالوة على ذلك،  ــدوء لألس من اله
ــى كبح  ــادي إل ــاش االقتص أدى االنكم
ــط توقف  ــروض، وس ــب على الق الطل
ــتثمارات وانخفاض في  ــي االس ــام ف ت
ــبب انكماش  ــة اإلنتاجية، وبس الطاق
ــبة التمديد  ــت نس ــروض، انخفض الق
ــروض اخلارجية، وجاء ذلك بالتزامن  للق
مع اتخاذ البنك املركزي تدابير لتحييد 
ــالت األجنبية،  ــوق تبادل العم تأثير س
ــات على صرف  ــي منع أي هجم وبالتال
ــة إلى أن  ــة، باإلضاف ــالت األجنبي العم
املستثمرين األجانب لم يعودوا يبيعون 
ــير  ــوف.هذه املعطيات تش على املكش
ــذي  ــادي ال ــاش االقتص ــى أن االنكم إل
أعقب صدمة العملة في العام املاضي، 
ــة جديدة،  ــر أي صدم ــن تأثي ــف م خف
ــت احلكومة لفرض  ــك بعد أن حترك وذل
ــيطرة على البنك املركزي وإجباره  الس
على اتخاذ القرارات التي حتني القواعد 
ــة كأدوات،  ــوك العام ــتخدام البن واس
ــا  ــاب إحلاقه ــى حس ــك عل وإن كان ذل
ــائر، بهدف املزيد من السيطرة. باخلس
ــباب االقتصادية هناك  إضافة إلى األس
سبب سياسي أساسي ال ميكن إهماله 
عند املقارنة بني اآلن وقبل أشهر قليلة، 
ــا كانت  ــع الداخلي، فتركي ــو الوض وه
ا بسبب االنتخابات،  مضطربة سياسيًّ
لكن اآلن الوضع أكثر استقرارًا، وهو ما 
ــام التوترات  ــود االقتصاد أم يدعم صم
ــم، ميكن القول إن  ــة، لذلك، نع اخلارجي
ــودًا من ذي  ــاد التركي أكثر صم االقتص

قبل في مواجهة التحديات اخلارجية.

* رئيس الوزراء السابق 
ومستشار الخزانة الربيطانية  

صندوق النقد 
الدولي ما يزال 
يرى تركيا ما تزال 
عرضة ِّـخاطر 
خارجية ومحلية

غالبا ما تكون أوضاع العملة اِّـحلية دليل على استقرار االقتصاد الكلي من 
عدمه فهل تماسك اللرية النسبي اآلن يكشف عن وضع مستقر لالقتصاد الرتكي؟

ترامب

سونميز

اردوغان

رغم العقوبات االمريكية .. لماذا يبدو اقتصاد تركيا أكثر صمودا من ذي قبل

خالل العام املاضي 
تكونت فكرة عامة لدى 
اجلميع تقريبًا، مفادها 
أن الليرة التركية باتت 
شديدة التفاعل مع 
األحداث السياسية؛ 
إذ تصنف العملة 
التركية، بجانب الروبل 
الروسي، أكثر العمالت 
ا على التقلبات  انكشافً
السياسية، بحسب 
«جيه.بي مورجان». 
ومن هذا املنطلق كان 
من املتوقع أن تهبط 
الليرة بقوة بعد أن بدأت 
تركيا في عملية «نبع 
السالم» ظهر يوم ٩ 
تشرين األول اجلاري، 
باإلضافة إلى فرض 
واشنطن عقوبات على 
أنقرة بسبب العملية 
في وقت الحق.لكن 
مع ذلك لم تنخفض 
ا  العملة إال انخفاضً
ا إلى حوالي ٥٫٨٧  طفيفً
ليرة مقابل الدوالر، 
بالرغم من أن األحداث 
السياسية في ٢٠١٨ 
رمبا كانت أقل حده من 
اآلن – إذ تواجه تركيا 
العديد من االنتقادات 
الدولية اآلن بسبب 
العملية العسكرية- 
لكن الليرة سجلت 
آنذاك في منتصف آب 
٢٠١٨ ٦٫٩٥ ليرة مقابل 
الدوالر األمريكي.

* جوردون براون

ــؤال قدمي وجديد ال اجد له جوابا مقنعا فهل     س
كتب علينا املوت والقتل كل جيل؟ ملاذا ال تستقيل 
ــي اكثر  احلكومة؟ هل هناك فوضى وفراغ سياس
من هذا الفراغ السياسي؟ هل هان على السياسي 
ــتقاالت اخلجولة  العراقي دم الناس؟ ما هذه االس
التي ال تؤشر نحو مؤشر الشعب؟ ملاذا لم يستقل 
البعض قبل اآلن؟ هل ان العملية السياسية كانت 
متعافية وصارت اآلن متخمة باخلطايا ؟ كل شيء 
ــاوس من الطوائف  ــزر إال صورة املتظاهرين االش م
والطبقات العراقية املتخمة بحب العراق. شبابنا 

ــع  جم ــور  الغي
ــه  حول ــم  العال
ــة  طيب ــوب  بقل
ــة ال  ــرة عراقي وغي
ــا  ــتطيع فهم يس
إال من عجن بطني 
ــذي االرض ولكن  ه
ــيل  ــاذا دمنا يس مل
؟ حراك  ــني  كل ح
ــف  كش اجلماهير 
ــقط  واس ــف  الزي
االقنعة من الوجوه 
التي كانت تستتر 
بالشعارات وتدافع 

عن بلدان العالم اما اآلن فقد اختبأت هذه االصوات 
ــبب احلقيقي . ال فائدة ترجى  وال نعلم ما هو الس
ــي واالجدر مبن ميتلك  ــض هذا واضح وجل من البع
ــدة  ــعبه الذي يرفضه بش الزمام ان يخجل من ش
محافظات رافضة السماء طاملا أرقتنا وجرتنا الى 
مآس كثيرة فلماذا تتقبل كل هذا الرفض بدم بارد؟ 
ــباب كثيرة منها السلطة واجلاه واملركز  هناك اس
ــي ايها البعض ؟ البد من  فمن يتخلى عن الكرس
ــعب وليس من أحد  ــر وهذا االمر يقرره الش التغيي
ــنني علمتنا اال نثق باحد سوى  غيره فتجربة الس
باهللا تعالى وقلبنا الذي ينبض برفضكم فارحلو.

واثق الجلبي

جبهة قلم

waljalaby@yahoo.com سكرتري التحرير

ما هذه االستقاالت الخجولة 
التي ال تؤشر نحو مؤشر الشعب؟ 
ِّـاذا لم يستقيل البعض قبل 
اآلن ؟ هل ان العملية السياسية 
كانت متعافية وصارت اآلن 
متخمة بالخطايا؟

@ûâ¸a@Ïmäm@¸@aábΩ
_b‰ˆbflÖ@Âfl@¸g
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البينة اجلديدة / كاظم العبيــدي
كشف محافظ ذي قار عادل الدخيلي عن حزمة االصالحات الثانية 
 : اجلديدة»  «للبينة  تصريح  في  وقال   ، احملافظة  ابناء  التي تخص 
في الوقت الذي نحيّي صوت جماهير احملافظة املطالبة بحقوقها 
ن كل قطرة دم سالت من أجل حتقيق تلك املطالب  املشروعة ونثمّ
نعلن ألبناء محافظتنا العزيزة إطالق احلزمة الثانية من اإلصالحات 
، انهاء ملف مجلس احملافظة واجملالس  االجتماعية التي شملت 
البلدية امللغاة ، وإحالة عدد من املشاريع اخلدمية ، فضالً عن عدد 
بإسقاط  الفوري  التوجيه  نؤكد  وقبلها   ، األخرى  اإلصالحات  من 
الدعاوى القضائية كافة بحق املتظاهرين . وفيما يلي اإلصالحات 
عملية  تتولى  احملافظ  نائب  برئاسة  عليا  جلنة  تشكيل  املقررة 
البلدية  واجملالس  احملافظة  مجلس  ألعضاء  املالية  الذمم  استالم 
 . القانون  وحسب  للدولة  بذمتهم  التي  املوجودات  وإعادة  كافة، 
إعادة مبنى مجلس احملافظة احلالي للجهة املالكة ، وهي املديرية 
العامة لتربية ذي قار لغرض تأهيله واعمارها فوراً وإعادتها للعمل 
مدراء  تخويل   .. احمليطة  املنطقة  البناء  مخصصة  كمدرسة 
الوحدات اإلدارية لغرض تسلم مباني مجالس األقضية والنواحي 
..  تشكيل  ، واالستفادة منها في تقدمي اخلدمات العامة  اصولياً 

جلنة عليا جلرد وحصر فرص العمل املوجودة في كافة دوائر القطاع 
  .. عمل  فرص  عن  الباحثني  للشباب  واطالقها  واخلاص  العام 
تشكيل جلنة قانونية تتولى متابعة ملفات الفساد احملالة ملكتب 
واحالتها  النزاهة لغرض حسمها  لهيئة  التابع  قار  ذي  حتقيقات 
للقضاء أصولياً .. اطالق ١٠٠٠ فرصة عمل في مديرية توزيع كهرباء 
ذي قار للشباب الراغبني بالعمل في املديرية كجباة وحسب قرار 
مجلس الوزراء ، على ان يتم التقدمي الكترونياً عبر استمارة خاصة 
بذلك ..   اطالق ٣٠٠ فرصة عمل كعقود في دوائر الكهرباء لغرض 
استمارة  عبر  الكترونياً  التقدمي  يتم  ان  على  اخلريجني  استيعاب 
للتسجيل بشبكة  كافة  للمواطنني  التقدمي  .فتح  بذلك  خاصة 
يتم  ان  على   ، سابقاً  املسجلني  غير  من  اإلجتماعية  احلماية 
التقدمي الكترونياً عبر استمارة خاصة لهذا الغرض . اعادة التعاقد 
مع جميع الفالحني غير املشمولني باحلصص املائية وتأمني احلصة 
القسم  توجيه   . املائية  املوارد  مديرية  مع  بالتنسيق  لهم  املائية 
القضائية  الدعاوى  اسقاط  ملتابعة  احملافظة  ديوان  في  القانوني 
القانون  أي جهة حكومية وحسب  من  املتظاهرين  بحق  املقامة 
.. احالة املشاريع اخلدمية التالية واملباشرة بانشائها فوراً، وكما 
مبني ادناه :   انشاء مجمع للماء الصالح للشرب في قضاء الدواية 

املناطق  باكساء  املباشرة   .. الساعة  في  مكعب  متر  الف  سعة 
املتضررة من الشارع الرابط بني قضائي النصر-  الدواية..   املباشرة 
صوب  الناصرية  في  السالم)  عليه   ) علي  االمام  طريق  بانشاء 
الشامية الذي يربط بني مدير التسجيل العقاري واملعهد التقني..   

تأهيل مجمعات االمام احلسني ( عليه السالم) إلنتاج املاء الصالح 
للشرب في قضاء الناصرية ..  إحصاء درجات احلذف واالستحداث 
في جميع الدوائر احلكومية للسنوات الثالثة السابقة والتي تزيد 

عن ١٦٠٠ درجة إلطالقها أمام أبناء احملافظة.
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البينة اجلديدة / عبد الستار محسن
النقل املهندس عبداهللا لعيبي  للنهوض بواقع  على ضوء تأكيد وزير 
الشركة  بكل مفاصلها  واالهتمام البالغ بشريحة موظفي السكك 
للمواطن  اخلدمات  أفضل  لتقدمي  اجلهود  يبذلون قصارى  الذين  عموما 
السكك  عام  مدير  .ترأس  واملسافرين   البضائع  نقل  خالل  من  الكرمي 
مدراء  ضم  موسعا  اجتماعا  احلسيني.   كاظم  جواد  طالب  االستاذ 
االيرادات  تعظيم  اهمها  االمور   من  جملة  ملناقشة   الشركة  أقسام 
وتقليل النفقات  من خالل البحث عن اكثر من منفذ تسويقي  فضال 
مراحل  ٢٠١٩وتنفيذ  لعام  االستثمارية  اخلطة  منهاج  مناقشة   عن 
برنامج اخلطة بأسرع وقت حيث مت طرح  املسائل الهامة على طاولة 
سبيل  في  العمل  ملواصلة  مناسبة   قرارات  واتخاذ  حللها  االجتماع 
حتقيق الهدف املنشود لالرتقاء بواقع السكك  وفق الضوابط.وتوجيه 
للعمل  القدرات  وتعزيز  األقسام كافة بشأن تهيئة  العام ملدراء  املدير 
املشترك لتنفيذ برنامج اخلطة للمشاريع املدونة وتقدمي تقارير يومية 
لالعمال املنفذة وحجم اإلجناز فضال عن تفعيل منظومة GPSملراقبة 
والترفيعات  العالوات  .واجناز  يوميا  والنازلة  الصاعدة  القطارات  حركة 
بدون تأخير وفق سياق عمل ثابت بالتنسيق بني  قسم املوارد وتكنلوجيا 
الغنب على جميع  رفع  املوظف استحقاقه فضال عن  ملنح  املعلومات 
املوظفني وعدم اهمال اي طلب يخص املنتسب .كما وجه سيادته على 
تنفيذ األوامر بصرف الرواتب  املدخرة  على وجه السرعة من قبل القسم 
..واوعز  املالي بالعدد ٢٥٠ بالوقت احلاضر وحسب التتابع ملستحقيها 
األراضي  موضوع  حلسم  فورية  وقانونية   فنية  جلان  بتشكيل  أيضا 

العالقة وإيجاد مساحات من األراضي لتوزيعها على املستحقني بدال 
من أراضي كويريش وباسرع وقت ممكن حسب توجيه الوزير نسبة ملا 
تقدم به املدير العام حلسم جميع األمور املتعلقة باالراضي واملقاطعات 

بصورة قانونية لصالح موظفي السكك. 
بواسطة  النقل  طاقات  لرفع  الكفيلة  السبل  ايجاد  على  اكد:  كما 
تاهيل  االعتبار  بنظر  واالخذ  املواد  لنقل   WBالتخصصية الشاحنات 
السكك  بني  املترتبة  بالعقود  لاليفاء  الشاحنات  هذه  من  مجاميع 
العديد  وزج  القريب   باملستقبل  تتعاقد  ان  املمكن  من  التي  واجلهات 
منها لتعظيم املوارد املالية.. ووجه باالستمرار بتفعيل دور جلان اجلودة 
ملا له أهمية في تنظيم املراسالت وتطبيق املعايير اخلاصة بهذا النظام   
النقل  طاقة  حجم  لزيادة  والشاحنات    DMUوقاطرات العربات  وأدامة 

خلدمة املواطن الكرمي.
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بغداد / البينة اجلديدة
االربعاء،  امس  البيطرة،  دائرة  أعلنت   
التربية  لنظام  بالترويج  توجهها  عن 
 . االسماك  تربية  حقول  في  املغلق 
صالح  البيطرة  دائرة  عام  مدير  وقال 
{البينة  تلقت  بيان  في  عباس  فاضل 
وفور  «دائرته  ان  منه  نسخة  اجلديدة} 
ملرض  محدودة  بؤرة  ظهور  عن  اإلعالن 
قضاء  في   KHV فايروس  هيربس  كوي 
عدداً  اتخذت  بابل  مبحافظة  املسيب 
من اإلجراءات العاجلة ملعاجلة املوقف 
و منها توجيه مربي االسماك باعتماد 
املغلق  بالنظام  االسماك  تربية  تقنية 
في  االسماك  نفوق  ظاهرة  تكرار  بعد 
األنهار  مجرى  في  العائمة  األقفاص 
االسماك  بفضالت  املياه  تلوث  بسبب 
مناسيب  وانخفاض  األعالف  بقايا  و 
البيئية  امللوثات  عن  فضالً  املياه 
بالترويج  «التوجيه  ان  األخرى».وأضاف 
مع  سيتزامن  التربية  من  النوع  لهذا 
ملربي  تعريفية  و  إرشادية  ندوات  عقد 
التقنية  هذه  فوائد  حول  االسماك 
اجلديدة و بيان مساوئ التربية باألقفاص 

تسببت  التي  مشاكلها  و  العائمة 
نتيجةً  تغذوية  و  اقتصادية  بخسائر 
لتقليص تربية و انتاج االسماك».وأشار 
الى ان «فريق عمل نفوق االسماك الذي 
املرض  ظهور  بعد  الدائرة  في  تشكل 
تابع آخر التطورات احلاصلة في إصابات 
فايروس  هيربس  كوي  مبرض  االسماك 
متابعة  كذلك  و  احملافظات  في   KHV
الى  العينات املرسلة  نتائج فحوصات 
اخملتبر البيطري املركزي ، كما مت توجيه 
بإستغالل  املركزي  البيطري  اخملتبر 
املشتركة  االمراض  مختبر  بناية 
االسماك  خملتبر  {مؤقتاً}  بديل  كموقع 

مختبر  متطلبات  مواد  جتهيز  حلني 
تتعاون  «الدائرة  ان  أوضح  االسماك».و 
املبالغ  الزراعة من اجل توفير  وزارة  مع 
الالزمة لتجهيز مختبر االسماك باملواد 
ضمنها  من  والتي  األخرى  واملتطلبات 
املواد اخلاصة بالفحص بجهاز البلمرة 
هيربس  كوي  ملرض   PCR املتسلسل 
كذلك  و  االسماك  في   KHV فيروس 
لقاح  بإنتاج  اخلاص  البحث  مشروع 
وندوات  ورش  إقامة  مع   ، املرض  لهذا 
ورشتني  متت  التي  للمربني   إرشادية 

منها فعالً في محافظة بابل».

@‚bƒ„@‚aÜÇnçbi@⁄b8¸a@Ôiäfl@ÈuÏm@Òä�Ój€a
Ú‡ˆb»€a@òb–”˛a@Â«@¸Üi@’‹ÃΩa@ÚÓi6€a

بغداد / البينة اجلديدة
الري واالستصالح املهندس وليد  العامة ملشاريع  الهيئة  عقد مدير عام 
املقترح  املشاريع  دراسة  فريق  مع  التخصصي  االجتماع  شالش  خالد 
مساهمة الشركات التركية في تنفيذها والذي مت فيه مناقشة املشاريع 
املقدمة من قبل اجلانبني العراقي و التركي الواردة في خطة عمل التعاون 
واملقترحات  االراء  جلميع  العام  املدير  السيد  واستمع  وتركيا  العراق  بني 
التي طرحت من قبل أعضاء الفريق موجها بضرورة االسراع بدراسة تلك 
في  التركية  الشركات  مساهمة  باإلمكان  اخرى  مشاريع  واي  املشاريع 

تنفيذها.

@Ä˝ñnç¸aÎ@ä€a@…ÌâbíΩ@Úflb»€a@Ú˜Ó:a
ÚflÜ‘Ωa@…ÌâbíΩa@Úí”b‰Ω@b«b‡nua@Ü‘»m

@Ô◊6€aÎ@Ô”aä»€a@¥j„b¶a@Âfl@

بغداد / البينة اجلديدة
حصول  عن  واملعادن  الصناعة  وزارة  اعلنت 
موافقة وزيرها الدكتور صالح عبداهللا اجلبوري 
مبختلف  الشباب  من  اعداد  تعيني  على 
(٢٨٩) بلغت  واالختصاصات  الشهادات 

وظيفة على مالك املسح اجليولوجي والبحث 
االعالمي  املكتب  الصناعي.واشار  والتطوير 
للوزارة الى أن الوزير اجلبوري وافق على تعيني 
املسح  هيأة  مالك  على  الشباب  من   (٢٣٥)
مالك  على  اخرين   (٥٤) وتعيني  اجليولوجي 
هيأة البحث والتطوير الصناعي ، كاشفا عن 
قرب االعالن عن اعداد واسماء املقبولني اجلدد 
املواقع  على  اعلنت  وان  سبق  والتي  للتعيني 
استكمال  بعد  للوزارة  الرسمية  االلكترونية 
كافة الفقرات القانونية واالجراءات االصولية 
الغراض التعيني وستشمل اصحاب الشهادات 
العليا وذوي الشهداء والعقود واملتقدمني عبر 
االستمارة االلكترونية ، مشيرا الى ان حزمة 
حسب  قريبا  ستصدر  اجلديدة  التعيينات 
الوظيفية  الدرجات  على  التعيني  تعليمات 
الناجتة عن حركة املالك رقم (٤) لسنة ٢٠١٨.

@⁄˝fl@Û‹«@lbjí€a@Âfl@HRXYI@¥»m@Ú«b‰ñ€a@ÒâaãÎ
äÌÏ�n€aÎ@szj€aÎ@|éΩa@>˜ÓÁ

متابعة / البينة اجلديدة
مالية  مساعدات  حزمة  على  الدولي  البنك  وافق 
التعافي  جهود  ملساندة  دوالر  مليون   ٤٠٠ بقيمة 
وإعادة اإلعمار والتأهيل ملرافق البنية التحتية ذات 
العامة  اخلدمات  تقدمي  استعادة  أجل  من  األولوية 
قبضة  من  حديثاً  احملررة  العراقية  املناطق  في 
إضافياً  متويالً  احلزمة  هذه  ثِّل  ومتُ داعش.  تنظيم 
العراق  في  للتنمية  الطارئة  العملية  ملشروع 
(٣٥٠ مليون دوالر) الذي متت املوافقة عليه في متوز 
٢٠١٥ ويجري تنفيذه في سبع مدن في محافظتي 
اإلضافي  التمويل  الدين.وسيُتيح  وصالح  ديالى 
املشروع  ألنشطة  اجلغرافي  النطاق  توسيع 
سيطرة  من  حترَّرت  أخرى  مدناً  لتشمل  احلالي 
تنظيم داعش في محافظتي صالح الدين وديالى، 
الرمادي)  فيها  (مبا  األنبار  محافظات  في  وكذلك 
ومحافظة  املوصل)  فيها  (مبا  ونينوى  وكركوك 
وباملثل،  كردستان.  إقليم  حلكومة  التابعة  دهوك 
التنفيذ  مسؤوليات  نطاق  توسيع  أيضاً  سيجري 

الوطني  دون  املستوى  على  حكومات  لتشمل 
ي  باإلضافة إلى مؤسسات احلكومة املركزية.وتُغطِّ
أنشطة املشروع احلالي خمسة قطاعات رئيسية 
والصحة،  والكهرباء،  الصحي،  والصرف  املياه  هي 
التمويل  وسيستمر  البلدية.  واخلدمات  والنقل، 
اإلضافي في مساندة هذه القطاعات، وكذلك في 
احمللية  للمجتمعات  امللحة  االحتياجات  تلبية 

والزراعة/ التعليم  مجاالت  في  رَّرة 
احملُ املناطق  في 

الري، وتقدمي اخلدمات احلضرية. وسيُساند املشروع 
املهمة  الثقافية  املوروثات  وترميم  حفظ  أيضاً 
السيما في مدينة املوصل القدمية. ولكن فضالً عن 
حتسني  على  التركيز  سيجري  املادية،  اإلصالحات 
فرص  وزيادة  والفتيات،  للفتيان  التعليم  نوعية 
في  الفقراء  وكذلك  والشباب،  للنساء  التوظيف 
املناطق احلضرية والريفية على السواء.وسيُساند 
في  العراقية  احلكومة  أيضاً  اإلضافي  التمويل 
جهود  في  للمشاركة  اخلاص  القطاع  اجتذاب 
إعداد  سيجري  الغاية،  ولهذه  اإلعمار.  إعادة 
القطاعني  بني  الشراكات  جدوى  لتقييم  دراسات 
العام واخلاص في مجاالت إعادة اإلعمار والتشغيل 
أضرار  به  حلقت  الذي  املوصل  ملطار  والصيانة 
شديدة أثناء حترير املوصل. وستشمل جهود مماثلة 
تخدم  التي  العام  النقل  محطات  إصالح  أيضاً 
حركة النقل بني املدن، وإعادة إعمار أجزاء رئيسية 

من شبكة السكك احلديدية.

÷aä»€a@ø@Òâ�ä �0a@’üb‰ΩaÎ@›ïÏΩa@âb‡«g@ÒÖb«�@â¸ÎÖ@ÊÏÓ‹fl@TPP@ZÔ€ÎÜ€a@Ÿ‰j€a

بغداد/ البينة اجلديدة
أحدى  الصناعية  للتنمية  العامة  املديرية  منحت   
تأسيس  أجازة   (١١٣) واملعادن  الصناعة  وزارة  تشكيالت 
التنمية  عام  مدير  .وقال  جديدة  صناعية  ملشاريع 
لوزارة  بيان  بحسب  أحمد  سعيد  سالم  الصناعية 
املاضي  أيلول  املديرية منحت خالل شهر  أن   , الصناعة 

سجلت  جديدة  صناعية  ملشاريع  تأسيس  أجازة   (١١٣)
الصناعات الغذائية أعلى نسبة تأسيس بعدد (٤٠) أجازة 
واحتلت محافظة بغداد املرتبة األولى تلتها محافظات 
انه مت   , .واضاف  بابل واالنبار ونينوى  و  البصرة  و  ميسان 
الصناعية  املشاريع  القامة  ارض  (٥٥) قطعة  تخصيص 
ومنح شهادات أكمال تأسيس لـ (١٧) مشروعا استوفت 

ايضا  قامت  املديرية  ان  الى  مشيرا   , الالزمة  الشروط 
خالل الشهر املاضي مبنح (١٠٧٤) كتاب تأييد إلى اجلهات 
الرسمية لغرض اإلعفاء من رسم املهنة أو إيصال التيار 
 (٢٥٦) ومنح  والعقارات  البلديات  دوائر  والى  الكهربائي 
املواد  من  الصناعية  املشاريع  باحتياجات  حاجة  تقدير 
امللكية  ونقل  القانونية  اإلجراءات  جانب  الى  األولية 

بحدود (٧٨) أجراء وجتديد هوية لـ(٥٧) مشروع صناعي».
واكد , حرص واهتمام املديرية على مجريات سير العمل 
كل  احتياجات  ومعرفة  الصناعية  املشاريع  داخل 
مشروع من خالل عمل الكشوفات امليدانية على مواقع 
عمل املشاريع الصناعية والتي بلغت ( ٣٢٠) كشفا في 

جميع احملافظات .

@@ÒÜÌÜu@ÚÓ«b‰ï@…ÌâbíΩ@èÓçdm@Òãbua@HQQSI@|‰∑@ÚÓ«b‰ñ€a@ÚÓ‡‰n‹€@Úflb»€a@ÚÌäÌÜΩa

بغداد / البينة اجلديدة
جابر  محمد  بغداد  محافظ  صادق   
األمر  على  االربعاء،  امس  العطا، 
العمل  باستئناف  اخلاص  االداري 

الطارمية.وذكر  مجاري  مبشروع 
{البينة  تلقت  بغداد،  جملافظة  بيان 
اجلديدة}، ان «احملافظ العطا استقبل 
النواب  مجلس  عضو  مكتبه  في 

ومدير  املشهداني  احمد  السيد 
املهندس  بغداد  محافظة  مجاري 
على  وصادق  الكعبي،  عواد  شاكر 
باستئناف  القاضي  اإلداري  األمر 

العمل في مشروع مجاري الطارمية 
الوزراء  مجلس  قرار  حسب  املتوقف 
املرقم ٣٤٧».واضافت، ان «العطا اكد 
لإلسراع  حتركات  وجود  على  أيضا 

األربعة  اجملاري  مشاريع  بإحالة 
االستراتيجية {سبع البور وأبو غريب 
االعالن  الى  الوحدة}  وحي  والنهروان 

واإلحالة والتنفيذ «.

ÚÓflâb�€a@âb©@ Îäí∂@›‡»€a@“b‰˜nçg@Û‹«@Ú”ÖbñΩa

بغداد / البينة اجلديدة
توقفت العمليات في ميناء أم قصر جنوبي محافظة 
البصرة بشكل شبه تام بسبب إغالق احملتجني ملداخله.

املتظاهرين  العراقية  للموانئ  العامة  الشركة  ودعت 
شباب ناحية أم قصر إلى عدم التجمع أمام السيطرة 
التضامنية  «الوقفة  بان  امليناء.وبينت  لدخول  املؤدية 
املركزية  التظاهرات  التي نظموها تضامنا مع  األخيرة 
حركة  في  شلال  عنها  نتج  املذكورة  السيطرة  قرب 

دخول وخروج الشاحنات من وإلى املوانئ».

توقف عمليات ميناء أم قصر@
ÂÌäÁbƒn‡‹€@�ıaÜ„@ÈuÏm@¯„aÏΩaÎ  بالشكر  » اجلديدة  «البينة  جريدة  تتقدم 

دائرة  الصدر  فرع  مدير   للسادة  والعرفان 
التخطيط واملتابعة في وزارة التجارة (االستاذ 
صفاء جاسم عويد) ومعاون فرع متوين الصدر 
املواد  لتجارة  العامة  الشركة  من  املنتسب 
الغذائية االستاذ (عماد حامت محمد) واالستاذ 
( كرمي طرارة تويه) مسؤول وحدة التدقيق فرع 
وتفان  وحرص   خدمة  من  يبذلونة  ملا  الصدر 
ورعاكم ومزيداً من  العمل حفظكم اهللا  في 

التالق والنجاح في عملكم.
الصحفي / قاسم حوشي

äÌÜ‘mÎ@äÿë
الوثيقة  مني  فقدت 
في  الصادرة  املدرسية 
املهنية  املثنى  اعدادية 
الطالب  باسم  بغداد   /
عبد  فيصل  (غزوان 
الى  واملعنونة  الزهرة) 
يعثر  الداخلية.فمن  وزارة 
عليها تسليمها الى جهة 

االصدار مع الشكر

ÊaÜ‘œ
بالشكر  يتقدمون  املواطنني  من  لفيف 
احلرية  فرع   – الرافدين  إلدارة مصرف  والتقدير 
املراجعني  الراقي مع  االنساني  لتعاملهم   ٨١
وتسهيل  كافة األمور خالل املراجعة ويخصون 
مديرة   – خلف  ديوان  فريال  السيدة   : بالذكر 
– مدير  والسيد جمال محمد حنتوش  الفرع 
والسيد صالح نعمة جبر – م . مدير والسيد 
والسيدة  مدير   . م   – علي  محمد  الكرمي  عبد 
شذى جاسم محمد – م . مدير واآلنسة وداد 
لهم  متمنني   .. مالحظ   . م   – حسني  ناصر 

التوفيق في عملهم خدمة للصالح العام .

äÌÜ‘mÎ@äÿë

بغداد/ البينة اجلديدة 
محاكم  من  العام  االدعاء  جهاز  طلب 
القانونية  االجراءات  كافة  اتخاذ  التحقيق 
مسوغ  بدون  الدولة  عقارات  شاغلي  بحق 
قانوني.وذكر بيان جمللس القضاء االعلى «بناء 
على كتاب جلنة النزاهة في مجلس النواب   
محاكم  سيكلف  العام  االدعاء  جهاز  فان 
القانونية  االجراءات  باتخاذ كافة  التحقيق 
مسوغ  بدون  الدولة  عقارات  شاغلي  بحق 
قانوني ، سواء أكانوا اشخاصا بصرف النظر 

عن مناصبهم ، او احزابا سياسية».

@·◊b™@Âfl@k‹�Ì@‚b»€a@ıb«Ö¸a
@ÚÓ„Ï„b‘€a@paıaäu¸a@áb•a@’Ó‘zn€a

Ú€ÎÜ€a@paâb‘«@Ô‹Àbë@’°
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@NN@bÿÌäfla@ø
Ü»jnéfl@›ÿ€a

ــض األبيض أمرا  ــن األبي ــون املدوّي م ــروج جون بولت ــم يكن خ ل
ــق يوضح بأن ال احد في  ــتثنائيا أو مفاجئا. قليل من التدقي اس
ــن اإلبعاد،  ــتبعدا م ــد ترامب مس ــي دونال ــس األميرك إدارة الرئي
ــاب املراكز الوازنة  ــرات من أصح ــبق للرئيس، أن أقال العش فس
ــباب موجبة لذلك. ورغم هذه الظاهرة  في إدارته، وغالبا دون أس
ــة بولتون لها  ــب، إال أن إقال ــلوك الرئيس ترام ــائعة في س الش
ــلة القضايا اخلالفية التي  ــات وأبعاد متعددة تبدأ بسلس خلفي
ــة،  ــبت بني االثنني حول الكثير من امللفات الدولية احلساس نش
وال تنتهي أيضا بالكيمياء الشخصية بينهما وبني أطراف أخرى 

وفي طليعتهم وزير اخلارجية مايك بومبيو.
ــرائيل  ــاركان بقوة جتاه احتضان إس ــاره يتش فالرئيس ومستش
ــائل  ــي الوس ــا ف ــا اختلف ــتراتيجية، إال إنهم ــا اإلس وقضاياه
ــبيل  ــة لتنفيذ ذلك في الكثير من احملطات. فعلى س التفصيلي
ــتعمال القوة  ــاه اس ــارا باجت ــج بولتون مس ــا انته ــال لطامل املث
ــي ومختلف تفاصيل  ــكرية فيما يتعلق باملوضوع اإليران العس
ــحاب  ــدام ترامب على االنس ــووي. ورغم إق ــف برنامجها الن مل
ــعى بقوة  ــات بولتون الذي س من االتفاق النووي لم يجار سياس
ل  ــكرية قاسمة وفضَّ ــرائيل لتوجيه ضربات عس إلى جانب إس
ــر طهران لطاولة مفاوضات  ــوج طرق الضغوط االقتصادية جل ول
مفتوحة القضايا وبالنتيجة التوصل التفاقات مناسبة ومالئمة 
الستراتيجيات إسرائيل. وثمة من يجزم أن بولتون كان وراء الكثير 
ــنطن مبواجهات عسكرية  من الوقائع التي كادت أن تدخل واش
مفتوحة مع طهران ومن بينها التوتر الشديد الذي ظهر مؤخرا 
ــب املتعلق بامللف  ــر ال يختلف كثيرا في اجلان ــي اخلليج. واألم ف
الكوري الشمالي، فبولتون ظهر بصورة أكثر تشددا في معاجلة 
ــمالية،  ــتية الكورية الش ــووي والصواريخ البالس البرنامج الن
حتى أنه لم يخف امتعاضه واستياءه من املسارات التي اتبعها 
ــة لقائه الرئيس الكوري جونغ اون  ترامب إزاء هذا امللف وبخاص
ــون تنازال أميركيا فجا  ــدود الكوريتني والذي اعتبره بولت على ح

في إطار عالقات أميركا الدولية وهيبتها املفترضة.
وعلى الرغم من تشدد االثنني جتاه القضايا األميركية واعتبارهما 
ــية الدولية املتعددة  ــره االثنني للبيئات السياس أميركا أوال، وك
ــدة وغيرها، إال أن بولتون  ــة التجارة الدولية واألمم املتح كمنظم
اعتبر حلف األطلسي مثال من األحالف التي يجب دعمها بقوة 
ــيا، األمر الذي ظهر جليا بدفع  باعتباره ندا مالئما مبواجهة روس
بولتون باجتاه االنسحاب من معاهدة الصواريخ املتوسطة املدى 
ــذي أقدم عليه ترامب، بل لم يكتف بهذه املواجهات بل عمل  ال
ــج عالقات قوية مع دول كانت سابقا في حضن االحتاد  على نس
ــا بدافع التحريض  ــا وبولندا اللتني زارهم ــوفياتي كأوكراني الس
ــكو. وفي السياق نفسه تعامل مع األزمة الفنزويلية  على موس
ــدة نفسها، فعمل على التدخل  وقضايا أميركا الالتينية بالش
حتى العسكري في فنزويال وثمة من يقول انه كان وراء محاولة 
ــادورو إلخراجه من  ــد الرئيس نيكوالس م ــلة ض االنقالب الفاش
ــاءل عن  ــس ترامب يتس ــذي كان الرئي ــي الوقت ال ــلطة ف الس
اجلدوى اإلستراتيجية للتدخل األميركي في فنزويال، عالوة على 
تشجيعه ملواجهة الصني وتخطي احلروب التجارية إلى نطاقات 

أوسع إذا اقتضى األمر.

د. خليل حسني

رأي

وكاالت / البينة الجديدة
ــا وإيران  ــيا وتركي أعلنت روس
ــة  الضامن ــدول  ال ــا  بصفته
ــتانا عن التزامها  لعملية أس
ــي  األراض ــالمة  وس ــدة  بوح
ــورية واتفاقها على دعم  الس
ــتورية  الدس ــة  اللجن ــل  عم

السورية.
وجاء في بيان مشترك صدر في 
أعقاب اجتماع وزراء اخلارجية 
ــروف  الف ــيرغي  س ــي  الروس
والتركي مولود تشاووش أوغلو 
ــد جواد ظريف  واإليراني محم
ــس ، أن ”إطالق  في جنيف، ام
ــتورية السورية  اللجنة الدس
يؤكد عدم وجود حل عسكري 

للنزاع في سوريا“.
وأكدت الدول الثالث متسكها 
ــية قادرة على  بعملية سياس
ــة األمد في  ــتمرار وطويل االس
ــى دعم  ــا عل ــوريا و“عزمه س
ــتورية من  عمل اللجنة الدس
ــتمر مع  ــالل التعامل املس خ
ــورية واملبعوث  ــراف الس األط
ــوريا من  ــي اخلاص إلى س األمم
ــا الثابت  ــان عمله ــل ضم أج
ــوزراء أيضا  ــال“. وأكد ال والفع

ــا وإيران  ــيا وتركي ــزام روس الت
ــدة  ووح ــتقالل  واس ــيادة  بس
اجلمهورية  ــي  أراض ــالمة  وس
ــيرين  ــورية، مش العربية الس
ــادئ يجب أن  ــذه املب ــى أن ه إل
حتترم من قبل جميع األطراف. 

ــترك أن  ــان املش ــاف البي وأض
ــب  يج ــتورية  الدس ــة  اللجن
ــاد حلول  ــى إيج ــعى إل أن تس
البناء بعيدا  والتعاون  ــط  وس
ــل خارجي وفرض  عن أي تدخ
مواعيد، بهدف حتقيق التوافق 

ــيتيح  ما س ــا،  أعضائه ــني  ب
ــدر من  ــى أكبر ق ــول عل احلص
الدعم لنتائج عملها من قبل 

الشعب السوري.
ــدد الوزراء على أهمية  كما ش
تفعيل عملية التسوية ضمن 

ــع وزيادة املساعدات  إطار أوس
ــوريني  ــانية جلميع الس اإلنس
ــبقة،  مس ــروط  ش أي  دون 
ــودة آمنة  ــي ع ــاهمة ف واملس
ــني والنازحني  ــة لالجئ وطوعي
ــم وبناء الثقة بني  إلى منازله

األطراف السورية.
ــدد وزير اخلارجية الروسي  وش
سيرغي الفروف، على أن إطالق 
ــتورية السورية  اللجنة الدس
ــترك كبير وإجناز  ”انتصار مش

للشعب السوري بأكمله“.
ــالث  الث ــدول  ال أن  ــد  وأك
ــة بذل  ــى مواصل ــت عل اتفق
ــع كافة  ــاون م ــود بالتع اجله
ــن أجل  ــورية م ــراف الس األط
ــتقرار األوضاع على األرض  اس
ــؤر املتبقية  والقضاء على الب

لإلرهابيني.
وتابع الفروف: ”أكدنا أن األهم 
ــرار ٢٢٥٤،  ــو ضمان تنفيذ ق ه
ــا يخص ضرورة  وخاصة في م
ــية  ــان العملية السياس ضم
ــوريون  ــيقودها الس ــي س الت
ــع  جمي ــى  وعل ــهم…  بأنفس
ــة  ــني تهيئ ــني اخلارجي الالعب
الظروف لترتيب هذه العملية 

ــاه بالضبط، ولكي  بهذا االجت
ــات  تفاهم ــوريون  الس ــد  يج
ــي  األمم ــوث  املبع ــاعدة  مبس
ــد  أك ــه،  ــن جانب م ــاص“.  اخل
ــة التركي مولود  ــر اخلارجي وزي
ــالق  إط أن  ــو،  أوغل ــاووش  تش
ــتورية السورية  اللجنة الدس
ــتانا،  يؤكد فاعلية عملية أس
التي حققت النتائج الضرورية. 
وأعرب عن تفاؤله بشأن عمل 
السورية،  الدستورية  اللجنة 

مؤكدا على أهميتها.
ــر اخلارجية  وزي ــدد  ــدوره، ش ب
ــواد ظريف  ــي محمد ج اإليران
ــورية  الس ــي  األراض أن  ــى  عل
ــيطرة  ــب أن تكون حتت س يج
واجليش  ــورية  الس ــة  احلكوم
ــب أن يكون  ــوري، وال يج الس
هناك أي تهديد جليران سوريا.

ــول موعد  ــؤال ح وردا على س
ــة  ــوات اإليراني ــحاب الق انس
والروسية والتركية من سوريا، 
ــوات  ــى أن ق ــف إل ــار ظري أش
ــي  ــودة ف ــران موج ــيا وإي روس
ــوريا بدعوة احلكومة، وهي  س
ــتبقى هناك طاملا تسمح  س

بذلك دمشق.

وكاالت / البينة الجديدة
دخلت واشنطن على خط أزمة سدّ 
ــاطة على  النهضة ضمن جهود وس
ــني القاهرة  ــل اخلالفات ب ــح حل األرج

واديس ابابا.
ــامح  ــال وزير اخلارجية املصري س وق
ــي  ــس األميرك ــكري إن إدارة الرئي ش
ــودان  دونالد ترامب دعت مصر والس
ــنطن في  وإثيوبيا الجتماع في واش
ــادس من نوفمبر/تشرين الثاني  الس
ــر جمود املفاوضات بشأن سد  لكس
ضخم تشيده أديس ابابا على النيل 

األزرق لتوليد الكهرباء.
ــابق من  ــت القاهرة في وقت س وقال

ــت دعوة  ــا قبل ــاري إنه ــهر اجل الش
ــوزراء  ل ــاع  اجتم ــد  لعق ــة  أميركي
ــروع الذي  ــأن هذا املش اخلارجية بش
ــدا بني مصر  ــبب خالفا متصاع يس
ــم يتضح ما إذا كان  وإثيوبيا، لكن ل
البلدان اآلخران قبال حضور االجتماع. 
وقال شكري خالل مؤمتر صحفي مع 
ــي الزائر هايكو  ــر اخلارجية األملان وزي
ــة وجهت  ــاس إن «اإلدارة األميركي م
الدعوة للدول الثالث مصر والسودان 
ــي الواليات املتحدة  وإثيوبيا للقاء ف
ــي)  الثان ــرين  نوفمبر(تش  ٦ ــوم  ي
ــي اإلدارة األميركية  ــود ممثل ــي وج ف
ــود في  ــر اجلم ــث حول كس للتباح

ــد  ــات اجلارية حول س ــار املفاوض إط
النهضة». وتشعر مصر بقلق من أن 
ــد النهضة اإلثيوبي الذي  يقلص س
ــدود إثيوبيا  ــرب ح ــاؤه ق يجري إنش
ــاه النيل  ــودان، إمدادات مي ــع الس م
ــي تعتمد  ــحيحة بالفعل والت الش

مصر عليها بشكل شبه كلي.
ــابيع األخيرة  ــي األس ودعت مصر ف
ــيط خارجي في هذه  إلى تدخل وس
ــات الثالثية  ــألة قائلة إن احملادث املس
ــت  ــدود. ورفض ــق مس ــت لطري وصل

أديس أبابا من قبل هذه الفكرة.
ــة  الرئاس ــم  باس ــدث  متح ــال  وق  
ــي، إن  ــوم اخلميس املاض ــة ي املصري

ــا اتفقا على  ــر وإثيوبي ــي مص زعيم
االستئناف الفوري لعمل جلنة فنية 
ــغيل  ــروط تش حتاول االتفاق على ش
ــيط في  ــرد ذكر الوس ــد. ولم ي الس
ــدأ إثيوبيا  ــان. ومن املتوقع أن تب البي
ملء اخلزان خلف السد العام املقبل، 
ــر على هذه  ــط خالفات مع مص وس
املسألة. وكان رئيس الوزراء االثيوبي 
ــال إن تصريحاته  ــد ق ــي أحمد، ق آب
ــد النهضة اجتزئت  األخيرة حول س
ــزام بالده  ــدا الت ــياقها، مؤك ــن س م
ــق بيان  ــات وذلك وف ــار املفاوض مبس
ــة املصرية  صادر عن متحدث الرئاس
ــائل إعالم  ــام راضي، نقلته وس بس

محلية.
ــه مت التوافق خالل  ــف راضي أن وكش
ــتئناف الفوري  ــى االس ــة عل املقابل
ــة الفنية  ــة البحثي ــال اللجن ألعم
ــر انفتاحا  ــتقلة على نحو أكث املس
ــى  إل ــول  الوص ــدف  به ــة،  وإيجابي
ــد ملء  ــأن قواع ــي بش ــور نهائ تص
ــس  ــري الرئي ــد. واج ــغيل الس وتش
ــي وآبي  املصري عبدالفتاح السيس
ــي مباحثات  ــس املاض ــد اخلمي أحم
ــد النهضة»،  ــأن مفاوضات «س بش
ــي الروسية على  في مدينة سوتش
ــية  الروس ــة  القم ــال  أعم ــش  هام

اإلفريقية.

وكاالت / البينة الجديدة
ــي  ف ــون  الدميقراطي ــف  كش
ــواب امس األربعاء  مجلس الن
ــل التحقيق  ــط جلع عن خط
في قضية عزل الرئيس دونالد 
ترامب مفتوحا، أي مبا يسمح 
ــتماع  اس ــات  جلس ــد  بعق
ــارك بها  ــة ميكن أن يش علني
ــي الوقت الذي  ترامب ايضا ف
ــى ملف  ــه العمل عل ــم في يت

عزله.
ــابيع من  ــة أس ــد خمس وبع
ــات املغلقة لالستماع  اجللس
ــم  مزاع ــول  ح ــهود  ش ــى  ال
ــة ترامب ضغوطا على  ممارس
ــيا،  سياس ــده  تفي ــا  أوكراني
اقترح الدميقراطيون تشريعات 
التالية من  ــل  للمراح جديدة 
ــني  ــح اجلمهوري ــة متن العملي

ــهود واصدار  احلق في طلب ش
مذكرات استدعاء.

ــة  جلن ــى  تتول ــك  ذل ــد  وبع
ــس  ــي مجل ــتخبارات ف االس
ــت األدلة  ــواب عملية تثبي الن
ــق،  والوثائ ــهادات  الش ــن  م
ــني على  ــدرة كال الطرف ــع ق م
استجواب الشهود في مكان 

عام.
أما املرحلة الثالثة فستشهد 
ــد ترامب إلى  ــدمي األدلة ض تق
ــة لتحديد  ــة القضائي اللجن
ــيتم  س ــي  الت ــات  االتهام
ــم يتم التصويت  توجيهها، ث

عليها في مجلس النواب.
وقالت جلنة األنظمة الداخلية 
في مجلس النواب إن القواعد 
اجلديدة متنح ترامب ومحاميه 
ــى لالضطالع  ــم االول فرصته

ــي  ــة ف ــر واملرافع ــدور مباش ب
ــهادات  القضية ومقاطعة ش
ــه  ــت أن ــا أضاف ــة. لكنه وأدل

ــض  األبي ــت  البي ــتمر  اس إذا 
ــتجابة ملذكرات  ــض االس برف
ــتدعاء واالدالء بشهادات  االس

ــد  ــى اآلن، فق ــل حت ــا فع كم
ــض  بع ــن  م ــه  حرمان ــم  يت
ــات  احلقوق املوعودة في جلس

االستماع.
ــم التصويت  ــن املقرر أن يت وم
ــدة في  اجلدي ــد  القواع ــى  عل
ــواب ذي الغالبية  ــس الن مجل
الدميقراطية اخلميس، ما يزيد 
من التهديد املاثل فوق ترامب.

ــت األبيض الثالثاء  ورفض البي
ــريعات الدميقراطيني هذه  تش
جلعل التحقيق في عزل ترامب 
ــة  ــرا أن العملي ــا، معتب علني

تبقى مجرد ”خدعة“.
ــام  ــتيفاني غريش ــت س وقال
ــب في  ــم ترام ــة باس املتحدث
بيان ان ”التحقيق الذي يجريه 
ــة  خدع كان  ــون  الدميوقراطي
غير شرعية منذ البداية ألنها 

تفتقر إلى أي تفويض مناسب 
من خالل تصويت في مجلس 

النواب“.
وجاء الكشف عن هذا اخملطط 
ــول  مث ــع  م ــني  للدميوقراطي
ــت األبيض  ــي البي ــؤول ف مس
ــاء أمام  ــدمي الثالث ــارب ق ومح
ــهادة  ــرس لإلدالء بش الكونغ
محرجة في التحقيق الهادف 

إلى عزل الرئيس.
ــرة أعدت  ــهادة متفج وفي ش
ــي  ف ــر  اخلبي ــال  ق ــبقا،  مس
ــؤون أوكرانيا مبجلس األمن  ش
اللفتنانت كولونيل  ــي  القوم
الكسندر فيندمان، إنه أصغى 
شخصيا لضغط ترامب على 
ــي فولودميير  ــس األوكران الرئي
زيلينسكي في اتصال هاتفي 

في ٢٥ متوز/يوليو.

وكاالت / البينة الجديدة
 أكد وزير اخلارجية التركي مولود 
ــي جنيف أن  ــو ف ــاوش أوغل تش
بالده ستتحرّك ”للقضاء“ على 
ــي حال تبنيّ  ــني األكراد، ف املقاتل
ــحابهم من  انس ــة  ــدم صح ع
ــمال  ــة في ش ــة احلدودي املنطق

شرق سوريا.
ــاوش أوغلو خالل مؤمتر  وقال تش
ــع نظيريه  ــترك م صحافي مش
ــي مقر األمم  ــي واإليراني ف الروس
املتحدة في جنيف، ”كما اتفقنا، 
ــوم، لكن في  ــد أوقفنا الهج لق
ــرق  ــمال ش تلك املنطقة في ش
ــا من إرهابيي  ــوريا، إذا رأينا أي س
وحدات حماية الشعب الكردية 
ــتاني،  ــزب العمال الكردس أو ح
ــي التحرك للقضاء  فلن نتردد ف

عليهم“.
ــيا الثالثاء اكتمال  وأعلنت روس
ــوات الكردية من  ــحاب الق انس
املنطقة، تنفيذاً التفاق توصلت 
ــي ٢٢  ــرة ف ــكو وأنق ــه موس الي
ــرين األول/ أكتوبر ونصّ على  تش
انسحاب املقاتلني األكراد بعمق 
ــالل مهلة ١٥٠  ــراً خ ٣٠ كيلومت
ــاعة، انتهت الثالثاء الساعة  س

ــس  الرئي ــال  وق غ.  ت   ١٥,٠٠
ــب أردوغان في  التركي رجب طي
ــابق الثالثاء إن موسكو  وقت س
”الكامل“  ــحاب  باالنس أبلغته 
ــني األكراد، في حني أكد  للمقاتل
ــاوش أوغلو ”بالتأكيد علينا  تش

أن نثق بشركائنا الروس“.
ــرة املقاتلني األكراد  وتصنّف أنق
ــداداً  ــم امت ــني“، وتعده ”إرهابي
ــتاني  الكردس ــال  العم ــزب  حل
ــرداً ضدها على  ــذي يخوض مت ال

أراضيها منذ عقود.
ــورية  وبدأت أنقرة مع فصائل س
ــرين األول/  موالية لها في ٩ تش
ــي  ف ــعاً  واس ــاً  هجوم ــر  أكتوب

ــاد  ــوريا، إلبع ــرق س ــمال ش ش
ــن حدودها  ــراد ع ــني األك املقاتل
ــة آمنة“ بعمق  ــاء ”منطق وانش
ــم كبير  ٣٠ كيلومتراً إلعادة قس
ــئ موجودين  ــن ٣,٦ مليون الج م

على أراضيها.
ــي، من  ــاق سوتش ــب اتف ومبوج
ــيا  ــا وروس ــدأ تركي ــرر أن تب املق
ــتركة في  ــات مش ــيير دوري تس
شريط حدودي على قسم كبير 
ــوريا وتركيا،  ــني س ــن احلدود ب م
ــني  ــود مقاتل ــدم وج ــان ع لضم
أكراد في تلك املواقع. وقتل ستة 
عناصر من قوات النظام السوري 
في مواجهات الثالثاء مع القوات 

ــورية  ــل الس ــة والفصائ التركي
ــمال شرق  املوالية ألنقرة في ش
سوريا، هي األولى منذ بدء تركيا 
ــن  ــا م ــذي مكنه ــا ال لهجومه
ــريط حدودي  السيطرة على ش

بطول ١٢٠ كيلومتراً.
ــرت  ــن األكراد، انتش ــب م وبطل
ــق  مناط ــي  ف ــام  النظ ــوات  ق
حدودية في شمال شرق سوريا، 
بعدما كانت قد انسحبت منها 

تدريجياً منذ العام ٢٠١٢.
وبذلك، جتد قوات النظام نفسها 
ــر  ــة من نقاط تنتش ــى مقرب عل
ــل  ــة وفصائ ــوات تركي ــا ق فيه
ــا تتواجد قوات  موالية لها. كم
ــل على  ــي دلي ــاً، ف ــية أيض روس
ــوري املستمر  تعقيد النزاع الس

منذ أكثر من ثمانية أعوام.
وتطلق األمم املتحدة ظهر األربعاء 
عمل اللجنة الدستورية املؤلفة 
ــق  ــن ١٥٠ عضواً ميثلون دمش م
ــي  املدن ــع  واجملتم ــة  واملعارض
بالتساوي، في خطوة قال االمني 
ل  العام لألمم املتحدة إنها تشكّ
ــى الطريق  ــى عل ــوة األول ”اخلط
ــي للخروج من مأساة  السياس

النزاع السوري“.

وكاالت / البينة الجديدة

ــة  اخلارجي وزارة  ــتدعت  اس
األردنية سفيرها في تل أبيب، 
احتجاجاً على استمرار اعتقال 
األردنيني  ــني  املواطن ــرائيل  إس
ــن  وعبدالرحم ــدي  اللب ــة  هب
ــة  ــر اخلارجي ــال وزي ــي. وق مرع
ــان، إنّ  ــي بي ــدي ف ــن الصف أمي
ــفير األردني في  استدعاء الس
ــاور كخطوة  ــب للتش ــل أبي ت
ــوء عدم  ــي ض ــي «ف ــى يأت أول
ــرائيل ملطالبنا  ــتجابة إس اس
ــهر بإطالق  ــتمرة منذ أش املس
املواطنني األردنيني هبة اللبدي 
ــتمرار  وعبدالرحمن مرعي واس
ــي والال  ــا الال قانون اعتقالهم

إنساني».
ــرائيل  إس ــدي  الصف ــل  وحمّ
ــن  ع ــة  الكامل ــؤولية  املس
ــدداً  حياة مواطني األردن، مش
ــي اتخاذ  ــتمرار ف ــى «االس عل
ــة  ــراءات القانوني ــع اإلج جمي
ــية  والسياس ــية  والدبلوماس

لضمان عودتهما إلى وطنهما 
األردن  ــرت  وأج ــاملني».  س
اتصاالت مكثفة عبر القنوات 
ــية  والسياس ــية  الدبلوماس
ــرائيل  ــة إس ــدة ملطالب املعتم
ــني  األردني ــني  املواطن ــالق  بإط
ــا  حالتهم ــورت  تده ــن  اللذي

الصحية منذ توقيفهما إدارياً، 
وحذرتها بوضوح من تداعيات 
ــني  ــال املواطن ــتمرار اعتق اس
األردنيني. وشدد الصفدي على 
ــتمرار اعتقال املواطنني  أن اس
حياتهما  ــض  وتعري ــني  األردني
ــور حالتهما  تده بعد  للخطر 

ــدان ترفضه  ــر م ــة، أم الصحي
ــدم مصالح  ــة التي تق اململك
على  ــالمتهم  وس ــا  مواطنيه

كل اعتبار.
ــر اخلارجية األردنية  وطالب وزي
إسرائيل إطالقهما فوراً دون أي 
ــر وإعادتهما إلى اململكة  تأخي

بشكل فوري.
ــت  ألق ــرى،  أخ ــة  جه ــن  م
ــاء  مس ــة،  األردني ــلطات  الس
ــض على مواطن  الثالثاء، القب
ــرائيلي تسلل بطريقة غير  إس
ــي اململكة  ــرعية إلى أراض ش
عبر حدود املنطقة الشمالية، 
ــه وزارة اخلارجية  وفق ما أعلنت

وشؤون املغتربني. 
ــم  ــمي باس وقال الناطق الرس
ــفيان  س ــفير  الس ــوزارة  ال
ــلطات املعنية  القضاة إن الس
ــلل، وجتري  تتحفظ على املتس
ــه  مع ــة  الالزم ــات  التحقيق
ــى اجلهات  ــه إل ا إلحالت ــدً متهي
ــراءات  اإلج ــاذ  التخ ــة  اخملتص

القانونية الالزمة بحقه.
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*السفري د. عبداهللا األشعل

ــمة  نناقش فى هذه املقالة ثالث نقاط حاس
,ونخصص لكل نقطة مقاال:

ــية  ــى الطبيعة السياس ــة األولى ه النقط
ــة وتطور  ــد النهض ــاء س لقرار أثيوبيا إلنش

املوقف املصرى منه.
ــج أثيوبيا  ــة هى تفنيد حج ــة الثاني النقط

لبناء سد النهضة.
ــة للتحرك  ــاالت املتاح ــة الثالثة اجمل النقط

املصرى لتوقى آثار السد على مصر.
ــد  لس ــة  العمدي ــية  السياس ــة  الطبيع  

النهضة لإلضرار مبصر
ــلما به  ــذى كان مس ــل ال ــر الني ــح نه أصب
ــبب  ــدى األكبر ملصر والس ــى املاضى التح ف
ــى للخالف بني مصر وأثيوبيا بالذات  الرئيس
ــة هذه النقاط  ــك نعالج فى هذه املقال ولذل
ــارئ على  ــى يطلع الق ــع حت ــة بالتتاب الثالث

أبعاد هذا املوضوع اخلطير.
ــا االضرار مبصر  ــة األولى تعمد أثيوبي النقط

ونسوق األدلة على ذلك مباشرة فيما يلى .
ــاحت مصر فى  ــا لم تف ــل األول أن أثيوبي الدلي
ــا  ــا وامن ــاور معه ــم تتش ــد ول ــألة الس مس
تكتمت عليه حتى أنها سجنت الصحفية 
التي نشرت معلومات عن السد عام ٢٠١١ .

ــع  ــا م ــة أثيوبي ــو مراوغ ــى ه ــل الثان الدلي
ــد  ــودان واصرارها على بناء الس ــر والس مص
ــرف النظر عن  ــات التى قررتها بص باملواصف

مواقف مصر والسودان.
الدليل الثالث أنها استغلت ظروف السلطة 
ــا قامت ثورة  ــام ٢٠١١ عندم ــى مصر فى ع ف
ــغول  ــكرى مش يناير وقدرت أن اجمللس العس
بالتعاون مع الثورة بعد رحيل مبارك فأعطى 
ــا للمضى قدما  ــدة الثيوبي ــك دفعة جدي ذل

ــام ٢٠١٣ عندما  ــد ثم فى ع ــاء الس فى إنش
ــور محمد  ــزل الرئيس الدكت ــام اجليش بع ق
ــى فقرر االحتاد اإلفريقى تعليق عضوية  مرس
ــل بأنه تغيير  ــد أن وصف هذا العم مصر بع
ــمه  ــر الطريق الذى رس ــم بغي ــام احلك لنظ
ــتور وفقا ملاقرره ميثاق االحتاد االفريقي  الدس
ــعى النظام فى مصر إلى رفع  ــتغلت س واس
ــى مزيد من االصرار  ــق وترجمة ذلك إل التعلي

على استكمال السد.
الدليل الرابع هو أن السد اليقتصر على توليد 
الكهرباء بهذه الكميات الهائلة (٦٠٠٠ كيلو 
ــى املياه التى  ــتولى أثيوبيا عل ــا تس وات وإمن
استخدمت فى توليد الكهرباء الستخدامها 
ــد مجرد أداه  فى الزراعة ومعنى ذلك أن الس
لتنفيذ خططتها بالقضاء على مصر وحتى 
لو افترضنا أن أثيوبيا التى وعدت حكومتها 
ــتخدام الكهرباء فى  ــعب األثيوبى الس الش
ــا قد اطلقت  ــا لكانت اثيوبي ــة موارده تنمي
ــتخدامها فى توليد الكهرباء  املياه بعد اس
ــتفيد هى من ناحية وال تضر مبصر من  فتس

ناحية أخرى.
ــر  ــتدرجت مص ــا اس ــس أنه ــل اخلام الدلي
ــه ألثيوبيا  ــد وبأهميت ــراف بالس ــى االعت إل
ــر وبذلك حصلت  ــرر مبص ــق الض دون أن يلح
ــد  بذات  ــر على بناء الس ــى موافقة مص عل
ــكيك مصر  ــة ورغم تش ــات املبهم املواصف
ــد  الس ــم  تصمي ــالمة  س ــى  ف ــودان  والس

والتحذير من مخاطر انهياره.
ــم تتعاون  ــو أن أثيوبيا ل ــابع ه ــل الس الدلي
ــن النية  ــودان ولم حتترم حس مع مصر والس
ــادئ املوقع  ــر فى اعالن املب ــى ابدتها مص الت
ــارس ٢٠١٥ وامنا خدرت  فى اخلرطوم فى ٢٣ م
ــود ونقلت احلكومة املصرية هذا  مصر بالوع
ــدة أربعة  ــعب املصرى مل ــى الش ــر إل التخدي
سنوات كاملة رغم تأثر املفاوضات العبثية.

ــارت فى طريق  ــن أن اثيوبيا س ــل الثام الدلي
ــم تكترث  ــد ول ــى تبنى الس ــات وه املفاوض
ــات التى أكدت خطورة السد  بنتائج الدراس
ــبه متاما  ــذه املفاوضات تش ــر وه ــى مص عل

ــطينيني.  ــع الفلس ــرائيل م ــات إس مفاوض
ــرائيل وأثيوبيا تعلمان يقينا هدفهما  فإس
ــب الوقت  ــات لكس ــتخدمان املفاوض وتس
ــر  ــا ملص ــن حتديه ــا ع ــفرت أثيوبي ــم أس ث
ــا التريد ملصر أى  ــا أن أثيوبي فأصبح واضح
ــام للمياه وامنا تستحوذ على  خير أو اقتس
ــوف ندحضها  ــاه بحجج وذرائع س كل املي
ــفت  ــة التالية متاما مثلما كش فى النقط
ــة كانت تريد  ــرائيل عن أنها منذ البداي إس
كل فلسطني وانها استخدمت املفاوضات 

لكسب الوقت .
ــا قامت ببناء  ــع هو أن أثيوبي الدليل التاس
ــا إلى القضاء  ــد مبواصفات تؤدى حتم الس
ــت مبصر فى إعالن املبادئ  على مصر وتالعب
ــيء ملصر وإمنا قدم كل  الذى لم يقدم أى ش

ــد وادارة  ــيء الثيوبيا وحتى تشغيل الس ش
ملء اخلزان ال عالقة ملصر بهما واحتكرتهما 
ــتارا  ــالن س االع ــكان  ف ــها  لنفس ــا  اثيوبي
استخدمته أثيوبيا القناع مصر برفع الفيتو 
لدى الدول املانحة على متويل السد والغريب 
أن احلكومة املصرية ابتلعت الطعم االثيوبى 

ــجع أثيوبيا على  ــا غفلة وإما طوعا مما ش إم

ــا صرح  ــا فيم ــر واهانته ــتخفاف مبص االس
ــس وزراء أثيوبيا بأن أثيوبيا  ــه أبى أحمد رئي ب
ــباب حملاربة  ــد ماليني الش ــتعدة لتجني مس
مصر إذا حاولت اعاقة بناء السد أو اعتراض 
مخطط اثيوبيا البادة مصر وذلك فى كلمته 

فى البرملان االثيوبى يوم ٢٣ أكتوبر ٢٠١٩ .

ــد  ــر هو قيام أثيوبيا ببناء س ــل العاش الدلي
ــرى على  ــدود األخ ــدد من الس ــة وع النهض
ــد مصر بأكثر من  ــل األزرق وهذا النهر مي الني
ــا املائية وكان ميكن ألثيوبيا  ٨٠٪ من حصته
ــدى االنهار  ــى أح ــد عل ــى نفس الس أن تبن
الدولية التسعة أو االنهار الوطنية العديدة 
ــتة لو حسنت نيتها اجتاه  أو البحيرات الس
ــع الرغبة باالنتقام  مصر ولكنها قررت بداف
ــر النيل  ــد على نه ــأ الس من مصر بأن ينش
ــا لهذه  ــراه خصيص ــرت مج ــذى غي األزرق ال

املهمة.
ــر أن أثيوبيا تعلم يقينا  ــل احلادى عش  الدلي
ــن حصة مصر يؤدى إلى آثار  أن أى انتقاص م
كارثية على الزراعة وأنها تعلم أن نهر النيل 
هو املصدر الوحيد للحياة فى مصر وأن املياه 
اجلوفية القليلة تعتمد على النهر فإذا جف 
النهر جفت املياه اجلوفية واختفت مصر من 
اخلريطة فهى تعلم أنها ترتكب جرمية االبادة 
ــف الشديد فإن  اجلماعية للمصريني ولالس
موقف احلكومة املصرية املهادن قد شجعها 
ــة باالضافة إلى  ــى  في هذه اجلرمي على املض
مساندة إسرائيل لها فى مشروع ابادة مصر 
دون أن تلحظ احلكومة املصرية خطورة االثار 

املترتبة على موقفها .
ــى مدركة  ــذه اجلرمية وه ــا ترتكب ه فأثيوبي
ــرائيل  ــداث اثرها ويتردد أن إس ومتعمدة ألح
ــا مقابل  ــر واثيوبي ــيطا بني مص ــت وس دخل
ــة مصر وهذا  ــزء من حص ــا على ج حصوله
ــرار مبصر  ــؤدى إلى االض ــار إليه ي ــزء املش اجل
ــل االنتقاص أو املس  ــة مصر ال حتتم ألن حص
ــر  ــق مص ــة أى يلح ــة حدي ــا حص باعتباره

الهالك إذا مت املس  بهذه احلصة.
ــدأت بناء  ــر أن أثيوبيا ب ــى عش ــل الثان الدلي
ــة دون علم مصر وتسترا على  ــد خلس الس
ــا لم تتوقف  ــت مصر وفاحتته ذلك وملا علم
ــى أثيوبيا  ــني عل ــد وكان يتع ــاء الس عن بن
ــد االتفاق على  ــد أال بع اال تبدأ فى بناء الس
ــر وإن كانت أثاره كارثية  ــد على مص أثار الس
ــد وال ميكن الثيوبيا أن  رفضت مصر بناء الس

ــذه االثار إال  ــدا بهذه اخلصائص وبه تبنى س
ــذا التزام قانونى دولى على  مبوافقة مصر وه
ــة ملصر ومصر هى  ــا وليس ميزة خاص اثيوبي
ــن ٢٦٣ نهرا دوليا  ــة املصب الوحيدة ضم دول
ــر النيل  ــا املطلق على نه ــم باعتماده تتس

وحده خاصة وأن حظها من األمطار قليل .
ــو أن أثيوبيا ارتكبت  ــر ه الدليل الثالث عش
ــر فيما  ــب والتضليل ملص ــن االكاذي ــددا م ع
ــات الفنية وبيانات احلكومة  يتعلق بالدراس
ــات العبثية  ــوالت املاحدث ــة حول ج االثيوبي
ــاح مصر  ــل أن خفض جن ــت مصر تأم وكان
ــتدرار عطفها  ــفع فى اس ــا ميكن أن يش له
ــانية اثيوبيا فتتخلى عن  ــتجالب انس واس

نوازعها االجرامية فى مشروع ابادة مصر .
ــر هو أن أثيوبيا فى اعالن  الدليل الرابع  عش
ــر وأكد  ــا التضر مص ــدت أنه ــادئ قد أك املب
االعالن عشرة مبادئ حتكم املفاوضات حول 
ــون الدولى  ــا قواعد القان ــد ومن أهمه الس
ــط بهذه  ــرض احلائ ــت ع ــا ضرب ــن أثيوبي لك
ــا احلقيقى  ــن وجهه ــفت ع ــد وكش القواع

املعادى ملصر.
ــو إدراك اثيوبيا أن  ــر ه ــل اخلامس عش الدلي
ــد ال تتناسب مع الثمن  ــبها من الس مكاس
ــذي تدفعه مصر أي فناؤها. وميكن الثيوبيا  ال
ــي بالكهرباء وتطلق املياه الي مصر  أن تكتف
ــة التي لم تلحظها  ــا املؤامرة االثيوبي لكنه

احلكومة حتي اآلن.
الدليل السادس عشر علي النية في االضرار 
مبصر فهو تأليب الشعب اإلثيوبي على مصر 
ــه انتقام من  ــد النهضة علي أن ــر س وتصوي
مصر ورفض للفيتو املصري علي مشروعات 
ــر على مياه  ــي النيل وكف حلصول مص اعال
ــة  ــعب االثيوبي والقضاء على منافس الش
ــرائيل ،ولذلك  مصر الثيوبيا بالتعاون مع إس
ــد النهضة  ــة األثيوبية س ــورت  احلكوم ص
ــالص احلكومة في  ــي إخ ــه دليل عل ــى أن عل
وقف استغالل مصر للمياه االثيوبية، وبذلك 

حشدوا الشعب على مشروع إبادة مصر.
*مساعد وزير اخلارجية املصري األسبق

عبد الباري عطوان

ــارعني  الشّ ــي  ف اآلراء  ــت  اختلف
اللبنانيّ والعربيّ حول االستقالة 
ــعد احلريري،  ــيّد س املُفاجئة للس
ــوم ”الثّالث  ــوزراء، في الي رئيس ال
ــر“ لالنتفاضة، فالبَعض رآها  عش
ل  ــكّ ــؤوليّة، وال تُش روبًا من املس هُ
ــا  ــة، بينم ــق األزم ــل تُعمّ ، ب ــالًّ حَ
ــر بأنّها خطوة  ــكرٌ آخَ عس ــا مُ رآه
ــم اتّخاذها  تّ ــجاعة كان من احملُ ش
ــراك وملنع  ــب احلِ ــتجابةً ملطال اس
ل  ــزالق إلى احلرب األهليّة في ظِ االن

دة. ائفي املُتصاعِ حالة التوتّر الطّ
ــذي كان يَرفُض  الرئيس احلريري ال
ــوم األوّل لبِدء  نذ الي ــتقالة مُ االس
تصرة  ــه اخملُ ــراك، قال في كلمت احلِ
هوده وصلت إلى  هر  الثالثاء أنّ جُ ظُ
ــتقالته  ــدود، وباتت اس طريقٍ مس
ــال  ــنّ الرئيس ميش ــة، ولك حتميّ
ــتقالة  ــون الذي كانت هذه االس ع
دمة له، طالبه بالتّريّث،  مبثابة الصّ
 ، بوالً ــا أو قُ ــا، رفضً ــم يَبُت فيه ول
ــن الوقت،  ــد م ــب املزي س ــا لكَ رمبّ
وإجراء االتّصاالت املَطلوبة مع أبرز 
ر منه السيّد حسن  لفائه ما حذّ حُ
ــزب اهللا“، في  ــر اهللا، زعيم ”ح نص
ــام ورفض  ــة أيّ ــه قبل أربع خطاب

ــك  ــتقالة احلُكومة ومتسّ فيه اس
 ، السياسيّ للفراغ  بًا  نُّ جتَ بالعهد، 
ر إلى حربٍ أهليّةٍ  كن أن يتطوّ الذي ميُ
ــتقالة  ــق، والبداية اس ــدأ يتحقّ ب
ــن  املُتظاهري ــرّض  وتع ــة،  احلُكوم
وارع  ــلميني في امليادين والشّ الس
ــن عناصر ”مجهولة“  لهجمات م
ة، عزّزت من  رقات بالقوّ ولفتح الطّ
، وهو  ــاالت ”االقتتال“ األهليّ احتِم

ما نفاه اجلانِبان.
ــتقالة، باتَ  لبنان، وبعد هذه االس
ناك  ةً أنّ هُ وّهة بُركان، خاصّ على فُ
ــة وخارجيّة،  ــدة، داخليّ ــوى عدي قِ
ــة، ال تُريد له األمن  ــة ودوليّ إقليميّ
ــزب  ــتهدف ”ح ــتقرار، وتس واالس
اهللا“ على وجه التّحديد، الذي بات 
ة سياسيّة وعسكريّة  ل قوّ ــكّ يُش
مة، في قضايا عربيّة،  لة وحاسِ فاعِ
ــا لدولة  ا وجوديًّ ــدً ل تَهدي ــكّ ويُش
ــروع  واملَش ــرائيلي،  اإلس االحتالل 

األمريكيّ في املِنطقة.
ــيّد  ــا إذا كان قرار الس ــرِف م ال نع
ــذا  ــي ه ــتِقالة، وف ــري باالس احلري
ا من قناعاته  القً التّوقيت، جاء انطِ
رفة، أم استجابةً  الشخصيّة الصُ
ــات اخلارجيّة،  ــوط هذه اجلِه غ لضُ
ــدة  املتح ــات  الوالي ــةً  وخاصّ
نطقة اخلليج، وما  لفائها في مِ وحُ
غوط في  نعرفه أنّه قاوم هذه الضّ
واجهة  املاضي، ورفض االجنِرار إلى مُ
ــيّة أو  ــع حركة املُقاومة، سياس م

عسكريّة، رغم تهديده، ومن هذه 
اجلِهات نفسها (السعوديّة أبرزها) 
ــهم  ــل، وعلى رأس ــاد البَدائِ بإيج
ــرف  ــاء احلريري، وأش ــقيقه به ش
ــنيورة، وكلهم،  ــؤاد الس ريفي، وف
ا  عً ا طمَ ن أسنانه حاليًّ وغيره، يسُ

باملنصب.
ــد أن  ــني، وبع تجّ ــد أنّ احملُ ال نعتق
ــر،  ــار الكبي ــذا االنتص ــوا ه ق حقّ
ــون  ويَخل ــده  عن ــيتوقّفون  س
ــى بُيوتهم  ــودون إل ــوارع ويع الشّ
ــة طويلة  ــني، ألنّ لديهم الئح آمن
ــا اجتِثاث هذا  ــن املَطالب، أبرزه م
ــن  ــد م ــيّ الفاس ــام الطائف النّظ
ذوره، وتعديل، أو باألحرى تغيير،  جُ
ــان  ــل لبن ــاب، وجع ــون االنتخ قان
ــة واحدة، وقطع دابِر  دائرة انتخابيّ

ــدين،  ــة الفاس حاكم ــاد ومُ الفس
واستعادة جميع املِليارات املنهوبة 
ــالح  وإص ــة،  الدول ــة  خزين ــى  إل
ن  ــا يضمَ ــة القضائيّة مبِ س املُؤسّ
نزاهتها واستقالليّتها، وجميعها 

مطالب مَشروعة.
ناك ثالثة سيناريوهات أساسيّة  هُ
ــع  ــي م ــة التّعاط ــق بكيفيّ تتعلّ
ــة املُتوقّعة، والفراغ  األزمة الوزاريّ
ــن أن يترتّب  ك ــذي ميُ ــذي ال التّنفي

عليها:
ــيّد  ــادة تكليف الس         األوّل: إع
ــة،  احلُكوم ــكيل  بتش ــري  احلري
ــاد  ــني بالفس تّهم ــراج وزراء مُ وإخ
ــيل،  ثل جبران باس فوفها مِ من صُ
ــة صهر الرئيس عون،  وزير اخلارجيّ
ــر املاليّة، الذي  ــن خليل، وزي وحس

يُعتبر من أقرب املُقرّبني إلى السيّد 
ــان وحركة  ــري، رئيس البرمل نبيه ب
ــزي  ــك املرك ــس البن ــل“، ورئي ”أم

اللّبناني وآخرين.
ــة  ــكيل حكوم ــي: تش         الثان
ــراء ونظيفي  ــن اخلُب ــراط م تكنوق
اليَد والسيرة السياسيّة، برئاسة 
ــون  ــره، تك ــري أو غي ــيّد احلري الس
تها إخراج  همّ ــدد، مَ ــدودة العَ مح
ــة  ــا االقتصاديّ ــن أزمته ــالد م البِ
ــع االنهيارين املاليّ  احنة، ومن الطّ

. واالقتصاديّ
ــة  كوم ــكيل حُ ــث: تش         الثال
ــرى الغالبة في  ب ــوى الكُ ــن القِ م
ا،  ــيًّ ياس سِ ــجمة  واملُنس البرملان، 
ــن ”حزب اهللا“ والتيّار الوطني  أيّ م
ــل“ وبعض  ــة ”أم ــي، وحرك العون
ــنيّة احلليفة املُوالية  اجلِهات الس
ــة  ــة حملور املُقاومة، برئاس اعم والدّ
ــنيّة مقبولة جلمع  ــخصيّة س ش
ــا  له ــهودٌ  ش ومَ ــراف،  األط ــذه  ه
د  ــدّ تش ناك جناح مُ ــة، وهُ بالنّزاه
من أنصار محور املُقاومة اللّبناني 
ر  ، ويعتبره آخِ ةٍ وّ يُلوّح بهذا اخلِيار بقُ
األمثل إلجهاض  ريق  والطّ الج،  العِ

”املُؤامرة“، حسب أدبيّاته.
ــة  اللبنانيّ ــياديّة  الس ــلطة  السّ
ــة  الوطنيّ ــة  احلُكوم ــلَت..  فشِ
اصصة  االئتالفيّة القائمة على احملُ
الطائفيّة، قادت البِالد إلى اإلفالس 
مار.. اإلقطاع الديني واملذهبي  والدّ

ــرّخ  ــات يُف ــق وب ــتفحل وتعمّ اس
هات  املشاكل واألزَمات، ويرتبط بجِ

خارجيّة ال تُريد للبلد االستقرار.
االنتفاضة الشعبيّة العارمة التي 

جرت في لبنان قبل أسبوعني،  انفَ
انتفاضة غير مسبوقة في تاريخه، 
قت أجمل صور  وكانت عفويّة حقّ
الوطنيّة  ويّة  الهُ وتعزيز  التّعايش، 
ــقفها، ووضعت  ــة حتت س ع اجلامِ
ــات  األزَم ــذور  جُ ــى  عل ــا  إصبعه
عظمها،  اللبنانيّة أساس البَالء، مُ
ساد والطائفيّة  أم كلها، وهي الفَ
، وال نعتقد  ــيّ ــاع السياس واإلقط
ل  ق كُ قّ ــم حتُ ــتتوقّف ما ل أنّها س
ي  أهدافها، واللّبنانيّون شعب جدّ
ــيء أمامه  ل ش ر كُ تميّز إذا ثار دمّ مُ
من فساد وفاسدين، وإذا قاتل فإنّ 
تاله هو األشرس، واحلرب األهليّة  قِ

ــا، قاتلت  ــتمرّت ١٥ عامً ــي اس الت
ــالت إلى جانب الرّجال  فيها اجلمي

ليل.. فحذار.. حذار. هي الدّ
 ، ــذريّ ــر اجل ــيتم التّغيي ــف س كي
ضاء على الفساد والطائفيّة،  والقَ
ــالح املُقاومة، هذا  ــس بسَ ودون املَ
ــر الذي يُواجهه  ي األكب هو التحدّ
ــل في هذه  ــا، وأيّ خل ــان حاليًّ لبن
ــوى تُريد  ــتجابةً لقِ ــة، اس املُعادل
اخل، لتَحقيق  تفجير لبنان من الدّ
ا، أيّ القضاء  سكريًّ ز عنه عَ ما تعجَ
ــالحه  ــزب اهللا“، ونزع سِ على ”ح
سيقود إلى املُواجهة العسكريّة 
ــي ال تتمنّاها،  ــرب األهليّة الت واحل
تل  وتسعى إلى جتنّبها جميع الكُ
وائف اللبنانيّة،  ــيّة والطّ السياس
ــي حال  ــا، ف ــيَخرُج منه ــه س ألنّ
رين،  اشتعال فتيلها، اجلميع خاسِ
ر غير لبنان الذي نَعرِفه. ولبنان آخَ

ــة لها أدوات  هات خارجيّ ــاك جِ ن هُ
داخليّة تبدأ بالتّحريض، وبَذر بذور 
ساس  الل االندِ تنة بدهاءٍ من خِ الفِ
ــاليبٍ  وبأس ــن،  املُتظاهري ــط  وسَ
ــدأ بتوزيع  ــي البِداية، تَب ــةٍ ف ناعم
ــالم، وتنتهي بتوزيع  عام واألع الطّ
م  ــالح.. واحلَذر مطلوب.. وتفهّ السّ
ــروعة  املش ــعبيّة  الش ــب  املطال
ــحب  ا إلجهاض س ــوبٌ أيضً طل مَ
ــماء لبنان  ي س ــة التي تُغطّ تن الفِ
ل أن نكون  بكثافةٍ هذهِ األيّام، ونأمَ

مُخطئني.. واأليّام بيننا.

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

ما هي البدائل الثّالثة 
لحكومته وِّـاذا نعتقد 
بأنّ اُِّـحتجني لن يكتفوا 
بهذا االنتصار و“أكباش 
بح؟  الفداء“ اَِّـعروضة للذّ

تأليب الشعب اإلثيوبي على 
مصر وتصوير سد النهضة 
على أنه انتقام من مصر 
ورفض للفيتو اِّـصري على 
مشروعات اعالي النيل
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اإلندبندنــت أوناليــن : ”رغبــة ترامــب َّـ 
النفط السوري“ 

ــت الصحف بريطانية عدة موضوعات  ناقش
ــا ”رغبة“  ــن بينه ــي م ــاريء العرب ــم الق ته
ــب في النفط  ــس األمريكي دونالد ترام الرئي
ــوريا، و“املرحلة األولى  ــمال س املوجود في ش
ــركة ارامكو السعودية  ــهم ش من طرح أس
ــر ارتفاع  ــالوة على مخاط ــي البورصة“، ع ف
ــطح البحر بحلول العام 2050  ــتوى س مس
وذلك في نسخها الورقية والرقمية على حد 

سواء.
ــرت تقريرا ملراسلتها  اإلندبندنت أونالين نش
ــنطن نيجار  ــة األمريكية واش ــي العاصم ف
ــتخرج  ــوي بعنوان ”ترامب يريد أن تس مرتض
ــركات أمريكية النفط السوري رغم حتذير  ش

اخلبراء من أن ذلك قد يكون جرمية حرب“.
ــبب في  تقول مرتضوي إن ”ترامب بعدما تس

ــعة لسياسته في سوريا بعد  انتقادات واس
ــحب القوات األمريكية من  إعالنه املنفرد س
ــماح لتركيا بشن  ــوري والس ــمال الس الش
عمليتها العسكرية ضد األكراد ها هو يغير 

قراره“.
ــب أعلن عودة قوات أمريكية  وتضيف أن ترام
ــت قريب  ــوريا في وق ــمال س ــى مناطق ش إل
ــي املنطقة،  ــول النفط ف ــدف حماية حق به
ــركة  ــوي عقد صفقة مع ش ــا أنه ين مضيف
أمريكية كبرى الستخراج النفط من اإلقليم 

الغني به.
ــه ”ما أنوي  ــن ترامب قول ــل مرتضوي ع وتنق
فعله هو رمبا عقد صفقة مع إكسون موبيل 
ــة للذهاب هناك  ــركاتنا العظيم أو إحدى ش

واستخراج النفط بشكل مناسب“.
ــاع األمريكي  ــوي أن وزير الدف ــح مرتض وتوض
ــبير أوضح األسبوع املاضي أن بالده  مارك إس
سترسل قوات إلى شرق سوريا بهدف حماية 
ــي تنظيم  ــودة مقاتل ــن ع ــط م ــول النف حق

ــات ترامب  ــن تصريح ــالمية لك الدولة اإلس
ــكوك حول نواياه  ــببت في تصاعد الش تس
ــوريا خاصة وأن  ــوص س ــتقبلية بخص املس
ــتخراج  ــابقة بخصوص اس له تصريحات س
ــروب األهلية لكن  ــن دول متزقها احل النفط م

ذلك لم يحدث وهو في منصبه احلالي.
الديلي تليغراف : ”أرامكو َّـ البورصة“

ــا  حملرره ــرا  تقري ــرت  نش ــراف  تليغ ــي  الديل
ــاميون فوي بعنوان ”السعودية  االقتصادي س
ــهم  ــة االولى من طرح أس ــتعد للمرحل تس

أرامكو“
ــول فوي إنه وبعد فترة طويلة من التفكير  يق
ستقوم اململكة العربية السعودية بالطرح 
ــهم  ــى 2 في املئة من أس ــو 1 إل ــى لنح األول
ــوق تداول  ــو في س ــي أرامك ــالق النفط العم
األسهم احمللية الشهر املقبل بقيمة تقديرية 

تقترب من 20 مليار دوالر.
ــد تراجعا عن  ــوة تع ــذه اخلط ــف أن ه ويضي

ــت تقترح طرح  ــابقة التي كان ــط الس اخلط
ــهم الشركة للتداول  نحو 5 في املئة من أس
في البورصات على املستويني احمللي والدولي 
وهو ما أدي لصراع بني بورصتي لندن ونيويورك 

للحصول على حق تداول أسهم الشركة.
ــرب االقتصادية حول  ــير فوي إلى أن احل ويش
ــني بورصتي  ــركة ب ــهم الش حقوق طرح أس
ــة الوزراء  ــهدت قيام رئيس لندن ونيويورك ش
ــة  ــاي برحل ــزا م ــابقة تيري ــة الس البريطاني
ــاض كجزء من  ــى الري ــام 2017 إل ــمية ع رس
ــول على  ــة املتحدة للحص ــاعي اململك مس

الصفقة.
ــركة  ــا للش ــت عرض ــاي قدم ــف أن م ويضي
ــة  ــات بنكي ــار دوالر كضمان 2 ملي ــا  مبنحه
ــم الصفقة وهو ما أدي النتقادات لها  لتحس
ــي بريطانيا والذين  من اخلبراء االقتصاديني ف
أشاروا إلى ان ذلك قد يؤدي إلى تدمير سمعة 
ــادل للقيام بالصفقات  لندن كمكان آمن وع

التجارية.

ــهم أرامكو مت  ويقول فوي إن تأجيل طرح أس
ــبب مخاوف من عدم إمكانية  عدة مرات بس
ــوقية املطلوبة  ــى القيمة الس حصولها عل
وهي 2 تريليون دوالر حسب ما اعلن عنه ولي 

العهد محمد بن سلمان.
الغارديــان : ”300 مليــون إنســان عرضــة 

للخطر“
ــلها للشؤون  ــرت تقريرا ملراس الغارديان نش
ــاع  ــوان ”ارتف ــس بعن ــان وات ــة جوناث البيئي
مستوى سطح البحر يهدد حياة 300 مليون 

إنسان“.
ــة جديدة خلصت إلى أن  يقول واتس إن دراس
ــر املهددين بسبب مخاطر ارتفاع  عدد البش
ــطح البحر قد تضاعف 3 مرات  ــتوى س مس

عما كان يعتقده العلماء في السابق.
ــرتها مجلة  ــة التي نش ــف أن الدراس ويضي
ــى أن  ــير إل ــنز“ تش ــار كوميونيكاش ”نايتش
ــكنها نحو 300  مناطق كبيرة من األرض يس

ــان عرضه للفيضانات مرة واحدة  مليون إنس
على األقل بحلول العام 2050.

ــدى بكثير  ــام تتع ــوي إن هذه األرق ــول ف ويق
توقعات العلماء السابقة والتي كانت تشير 
ــر الذين قد يتعرضون لتأثير  إلى أن عدد البش
الفيضانات ال يتعدى 80 مليون شخص كما 
ان الدراسة األخيرة اعتمدت على التضاريس 
الطبوغرافية للسواحل على مستوى العالم 
بينما كانت تعتمد الدراسات السابقة على 
ــواحل والتي  ــور األقمار االصطناعية للس ص
ــواحل  ــتوى الس كانت تبالغ في ارتفاع مس
ــبب األبنية الضخمة واملرتفعة القريبة  بس

منها.

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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حنان الزيرجاوي

الصراع بني اخلير والشر هو صراع ابدي فما من مصلح اال ويقابله مفسد 
يعمل بالضد منه واالمثلة على ذلك كثيرة متتد على طول التاريخ البشري 
ولعل االنبياء واالوصياء هم أكثر من كافح في سبيل االصالح وأكثر الناس 

تعرضا للظلم والقتل والتنكيل.
ــى اهللا عليه واله) اعظم  ــول االكرم محمد (صل الرس
مصداق للمصلح يقول في حديث شريف له (ما أوذي 
ــت) وهذه احلقيقة تعكس الصعوبات  نبي مثلما أوذي
ــالح، بدأت  ــق عملية االص ــي تراف ــن الت ــر واحمل واخملاط
ــلم)  ــول األكرم (صلى اهللا عليه وآله وس معاناة الرس
ــالمي  ــادئ الدين اإلس ــر مب ــة البعثة ونش ــذ بداي من
ــة اجلهل  ــة وايقاظها من دوام ــالح األم ــف إلص احلني
ــة ومما كانت عليه من ظلم وجور واضطهاد،  والعبودي
ــول الكرمي بتطبيق القوانني والتعاليم  ــرع الرس إذ ش
ــال  ــة املزري آنذاك وانتش ــح واقع األم ــة ليصل اإللهي
ــتبد،  ــتنقع الوحل والظالم املس افراد اجملتمع من مس
لكن هذا اإلصالح لم يرق للفاسدين واجلهلة فقاموا 
ــه)، ووضعوا  ــى اهللا عليه وآل ــول (صل ــة الرس مبواجه
ــة، فعانى ما عانى  ــيرته االصالحي العراقيل أمام مس

من قريش وغيرها حتى ألتحق (صلى اهللا عليه وآله) بالرفيق االعلى بعد ان 
أدى رسالته السماوية العظيمة، ليواصل أهل بيته (عليهم السالم) نشر 
ــي زمانهم و قوبلوا  ــوا مهام االصالح ف ــالة بتكليف إلهي وتول تلك الرس
ــدين الذين ال يريدون  ــع انواع الظلم من قبل املفس بالرفض، تعرضوا ألبش
ــان وحترره، لذلك  ــاواة بني اجملتمع، فهم ضد حرية اإلنس ــر العدل واملس نش
عندما خرج اإلمام احلسني (عليه السالم)، خرج مصلحاً للمجتمع آنذاك 
ــدف خروجه (إني لم  ــن احلنفية ليبني ه ــي وصيتة ألخيه محمد ب ــال ف وق

ــراً، وال بطراً وال مفسداً، وال ظاملاً، وإمنا خرجت لطلب االصالح في  أخرج أش
أمة جدي، أريد أن آمر باملعروف وأنهى عن املنكر).

ــفك الدماء الطاهرة آلل البيت  ــت ضريبة االصالح عظيمة متثلت بس وكان
ــالم اهللا عليهم والثلة الطيبة الذين كانوا معهم من قبل فراعنة ذلك  س
الزمان ومفسديه، وبذلك رسم سيد الشهداء خارطة االصالح بدمه الطاهر 
ــتقراء حياة  وصار أعظم مثال لكل منتفض وثائر من أجل االصالح، في اس
ــح واتباع على درجة عالية من  ــني جند ان البد من وجود قائد مصل املصلح
ــيد الشهداء، وتستلزم عملية االصالح  الوعي وهذا ما كان عليه انصار س
في كثير من االحيان التضحية بالغالي والنفيس 
ــام وقضية عظيمة، كما البد  في سبيل هدف س
من تشخيص مكامن الفساد وكيفية مجابهته 
ــيما في زمن الفنت وتضليل احلقائق وخلطورة  الس
ــذا املوضوع تطرقت له املرجعية الدينية العليا  ه
ــماحة ايه اهللا العظمى السيد علي  متمثله بس
ــددت الفئات  ــه الوارف) وح ــتاني (دام ظل السيس
ــة وذلك من  ــة اإلصالحي ــتهدف العملي التي تس
ــار ٢٠١٨م) حيث  ــي (٤ آي ــة اجلمعة ف ــالل خطب خ
ــة) املُعارضة  ــات أو الطبقات (الثالث ــت أن الفئ قال

للعملية اإلصالحية هي كالتالي:
ــلطة  ذة واملتس ـ الفئة األولى: وهي الطبقة املتنفّ

في اجملتمع. 
م بها  ــ الفئة الثالثة: وهي الطبقة التي تتحكّ
األهواء والشهوات واألمزجة الشخصية، وتسير أحيانا  خلف نزعاتها 
القوميّة أو العشائرية، أو تكون أسيرةً لفكرها في املاضي وال تقبل أيّ 
نقاش في هذا اإلرث الفكري املاضي لها.

ــاه احلركة اإلصالحيّة،  ــلبيّا  جت ــذه الطبقات (الثالثة) يكون موقفها س وه
ــذي يجعلهم  ــي ال ــون في العمى القلبي والنفس ــم جميعا  واقع كونه
ــاه حركة اإلصالح  ــلبيّا  جت ــالح، ويكون موقفهم س ــوة اإلص ــون دع يرفض

ومينعهم بالتالي هذا العمى القلبيّ من رؤية احلقّ واتّباعه.

داود السلمان

في البدء وللتاريخ، اطلقت 
ــورة – ثورة  ــذه الث ــى ه عل
ــعب العراقي الكبرى  الش
 ،٢٠١٩  –  ١٠  –  ٢٥ ــوم  ي
ــورة  (ث ــا  عليه ــت  فاطلق
ــول: واهللا  ــوك توك).واق الت
لم أرَ  في حياتي هذه، وأنا 
دخلت في عقدي السادس 
ــني  ويافع ــباب  ش ــو،  للت
ــم  له ــئ  تطأط ــال،  ورج
ــالال،  ــارا اج ــات اكب الهام
ــهم  بأنفس يجودون  وهم 
ــاص احلي  ــدون الرص ويتح
فسقط  اخلانقة  والغازات 
ــقط، وهم  ــن س منهم م
ــهداء،  الش ــن  م ــات  باملئ
وآالف من اجلرحى املصابني 
ــة، ورغم  ــروح مختلف بج
ــت عضدهم  يف ــم  ل ذلك 
ــم،  عزميته ــرد  تب ــم  ول
ــم، حتى  ثورته ــوا  فواصل
النساء كبيرات السن من 
ــاحة  ــرن س ــي حض اللوات

ورفض  للتظاهر  ــر  التحري
ــاد  ــوع والفس ــذل واخلن ال
ــتمر طيلة السنوات  املس
املاضية، من تدمير البنية 
ــكل  ــراق وب ــة للع التحتي
ــوال  باألم ــدر  وه ــه،  مدن

ــوت االقتصاد  ــة وم العام
ــن العراقي  ــل املواط وجع
ــار بطوله في  ــري النه يج
سبيل حصول قوت لومه 
ــل عليه، بينما  فلم يحص
ــع باألموال  ــض يتمت البع
ــم  ل ــازات  وامتي ــة  الطائل
يسبق لها مثيل في تاريخ 

ــراق احلديث.فقد لعب  الع
ــل  مثي ال  دورا  ــك  ت ــك  الت
ــم تفعله  ــل ما ل له ففع
ابدا،  ــعاف  االس ــيارات  س
ــاب التك  ــث راح اصح حي
املصابني من  ــون  ينقل تك 
بعزم  التحرير،  ساحة 
ال  ــكل  وبش ــني،  يل ال 
ــم يتوقفون  يصدق، ول
ــة واحدة، ولدي  للحظ
ــا  ذلك.انه ــق  يوث ــا  م
ــة توحد  ــورة حقيقي ث
العراقي  الشعب  فيه 
برغم  ــاربه،  مش بكل 
ــويش على هذه  التش
ــورة ووصف اجلميع  الث

باملندسني .
ــي  الت ــورة  الث ــذه  ه
ــاح،  ــا النج ــب اهللا له كت
ــا اخلالص من الظلم  وفيه
ــيتنفس  س ــه  وبزوال
ــعب الصعداء ويعيد  الش
ــود  ــا، وتع ــة هيبته للدول
ــة،  ــعب كاف ــة للش احلري
ــي. اجلان ــب  وسيحاس

عاشت ثورة التك تك.

عبدالزهرة خالد

ــام اخلوالي يقرأ  ــداث األي املتصفح ألح
ــي  ــب الغن ــا الطي ــخ عراقن ــداً تاري جي
ــه الفقير في من يتحكم  بخيراته لكن
ــذي  ــي ال ــر احل ــدان الضمي ــه أي فق في
ــا مقارنة مع  ــانية حقه يعطي لإلنس
شعوب الغرب . لم تبرز من احلوادث غير 
ــر تعاليم  ــزوات واالحتالل ألجل نش الغ
ــور احلياتية  ــت األم ــالم فيما بقي االس
ــا أو تتراجع  ــي مكانه ــة تراوح ف العام

نسبياً طبقاً لنظام احلكم .
ــعر  ونستش ــال  قلي ــخ  التاري ــرك  لنت
ــر العراق  ــص بالذك ــر ملياً وأخ باحلاض
ــاً طاملا ننظر إلى  والدول العربية عموم
الدول املتقدمة . لم أكن مؤرخاً وال أحب 
ــعوبنا  متابعة حوادث التاريخ  على ش
ــت وبال الفقر واجلهل  الفقيرة التي ذاق
ــتعباد ، فالذي يوالي نظام  والعوز واالس
ــم ومن يكون مبثابة ذيول لألنظمة  احلك
ــا عامة  ــاة بينم ــا في احلي ــده منعم جت
ــط الفقر  ــع على أو حتت خ ــاس تقب الن
ــتنتج أن اجلهل اجملتمعي  واجلهل . ونس
ــة دقيقة  ــود ومدروس دراس فهو مقص

ألجل استمرار ودميومة احلكم أو نظامه 
ــى خبزه  ــي إال عل ــع ال يع ــى مجتم عل
ــن األمور  ــراً م ــياً كثي ــه متناس وملبس
جتعله في مصاف الشعوب األخرى من 
ناحية التقدم والرفاهية والعيش الكرمي 
ــة احلاكمة  ــة األنظم ــب أو غالبي .فأغل
ــؤولة عن تأخر الشعوب وعن  هي املس
ــتعينة بغطاء الدين  فقره وجهله مس
ــي طاعة ولي  ــف ف ــب والتخوي والترهي

األمر للمسلمني .
ــكار التحررية  ــك قتل االف ــل تعدى ذل ب
والعلمية من خالل جتمعات حتت مظلة 
ــرض  ــدة تف ــود جدي ــي قي ــزاب فه االح
ــن خالل  ــة الفرد م ــر وثقاف ــى تفكي عل
ــاء والطواعية املعلنة في إطاعة  االنتم
ــادئ التي  ــعارات واملب ــر والش كل األوام
ــزاب ، أي مبعنى لم  ــك االح ــا تل تروجه
ــانية  ــزاب أي بادرة إنس ــعر من األح نش
ألنقاذ اجملتمع من العبودية واالستعباد 
للسلطان أو احلاكم فهي مقصرة بحق 
ــعوبها كلّما كانت تعاني من  تاريخ ش
التخلف والتردي في األوضاع املعيشية 
ــل الرفاهية  ــد بالطعام ب ــا ال نقص وهن

والعيش الرغيد .
ــي تعددت  ــى التظاهرات الت لنعرج عل
ــرب توقيتها فهي  ــد أو أقت ــواء تباع س
ــى القيادة  ــة عفوية تفتقر إل جماهيري
ــباب أنهم هم القادة  ــعر الش وإمنا يش
ــادة التي حتكمهم  ــئموا القي بعدما س

ــعر الشباب أن أحالمهم هي التي  . يش
ــارع بعدما  ــم للنزول إلى الش أيقظته

ــعوب العالم من رفاه  رأوا ما يجري لش
ــع على قمامة  ــم في حني هو يقب ونعي

األثرياء واألغنياء  .
ــض هذا  ــزاب تروي ــتطيع األح ــم تس ل
ــذا اجليل  ــي اجلديد ه ــل االلكترون اجلي
ــر ( املا فوق) التي  يرفض االنصياع ألوام
كانت تتلى عليهم في طوابير السرايا 
ــام النقيب أو  ــل املصطفةَ أم والفصائ
ــاش ويعيش في  ــذا اجليل ع ــد . ه الرائ
ــراً ليرى فضاء  قفص مفتوح ويخرج ح
ــم أجمع دون  ــكا ودوّل العال ــا وأمري أورب
ــار وضد  ــو ضد احلص ــفر ، فه ــواز س ج
ــع ألنه ال  ــرض أمر الواق ــود وضد ف القي

ــعارات اجلدران وال يحفظ أقوال  يقرأ ش
ــراً في  ــد أن يكون خفي ــس وال يري الرئي

بوابة حزب أو منظمة .
ــمولية والتحليل  ــي الش ــغِ ملقال لم أب
الدقيق في األوضاع احلالية التي متر بها 
البلد بل وضع حافة القلم على السطر 
املستقيم كي يستمر في كتابة العلل 
ــة  ــل والنتائج ملا آلت إليه سياس واخلل
ــه من  ــط ل ــي اخملط ــام الدميقراط النظ
ــيم  ــة بعد تقس ــض الساس ــل بع قب
وتوزيع غنام الوطن فيما بينهم حسب 
ــب  ــا تنقل ــه وهن ــق علي ــب املتف النس
ــة تديرها  ــة إلى الدكتاتوري الدميقراطي
ــاق وعقد  ــد االتف ــل بع ــزاب والكت االح
ــل السياسة  الصفقات . وقد أثبت فش
ــؤون البلد  ــه ش ــذي يدير ب ــام ال والنظ
ــع األنظمة  ــر وتطبي ــاج إلى تغي ويحت
ــباب  مع تطلعات وتوجهات هؤالء الش
ــة  الدول ــات  مخطط كل  ــون  يتك وإن 
ــدمي األفضل  ــي رعايتهم وتق ــب ف تنص
ــد العناد واإلصرار  لهم . وما العنف يزي
ــر الوحيد من هذه  ويبقى الوطن اخلاس
ــلطويون  ــا يتعامل الس ــة بينم املعادل
واملناصب  ــي  بالكراس ــك  التمس على 
ــأي ثمن كان ، في حني لم يكن أهداف  ب
ــل يريد من  ــف أو املاء ب ــباب الرغي الش
ــعروا بوجوده وكيانه  ــار أن يستش الكب
ــلطة بينما هو يريد  ــق هو في الس وليب
ــب  حرية التفكير والتنظير . قد نحس

ــاب لكننا ال نعرف  ــباب ألف حس للش
كيف أن نرشده خلططنا الكالسيكية 
ــن جتاوزت  ــتوعبها إال الذي ــي ال يس الت
عليهم حروب احلكام واحلصار . وأعتقد 
ــف ال ترعبه  ــل والتعس ــوة والقت أن الق
أبداً وال تخيفه الهراوات والرصاصات وال 
ــياط التعذيب ألنه عرف كيف  حتى س
ــكار واملذاهب  ــون حراً بني مئات األف يك
وال  ــاد  الفس ــه  يهم ال  ــو  ه  ، ــان  واألدي
الوظيفة وال نتائج االنتخابات وإمنا يريد 
ــرم ويطبق على  ــون يحت ــاً فيه قان وطن
اجلميع ال يريد الطبقية وال يريد نزاعات 
ــدن وطنه ، يروم  ــم ب الكتل ألجل تقاس
ــن نقيا دون أن  ــق تراب الوط أن يستنش
ــب والغرباء . قد  ــه أحذية األجان تدنس
أثبت للشباب أن شغل االحزاب ينصب 
على املنافع احلزبية والفئوية دون رعاية 
ــة كان أهم  ــل روح الوطني ــن فقت الوط
هدف لها وقد اكتشفها الشباب وصبر 
ــوم يصرخ  ــى منهم ، والي ــى ما مض عل
ــخ واأليديولوجيات القدمية  بوجه التاري
ــا يقطف  ــه زرع الوطن وم ــة أن واحلديث
ثماره إال الوطن . قد يختصر لي الكثير 
ــاهد والقصص  ــن املش ــكالم ع ــن ال م
ــهدتها ساحة التحرير  الرائعة التي ش
وساحات التظاهرات في باقي احملافظات 
ــية اآلن  ــد أن الطبقة السياس ، وأعتق
عليهم أن ينزعوا جلودهم البالية فقد 

حان تغير فصل احلياة ..
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نجاح بيعي

ــه اإلصالحية التي أقرها  ــت مجلس النواب بحزمت أثب
ــة يوم ٢٠١٩/١٠/٢٨م, أثبت أنه غير جاد مطلقا   بجلس
ــروع اإلصالح احلقيقي في البلد, وأنه غير جاد  في مش
ــب وطموح  ــة أدنى مطال ــتوى تلبي ــازل الى مس بالتن
ــعب  ــرائح الش ــن ش ــة م ــرة املنتفض ــوع الغفي اجلم
ــتى  ــه ماض قدما  بنهج ش ــت أيضا  أن ــي. وأثب العراق
ــني الالزمة  ــريع القوان ــويف بعدم تش ــاليب التس أس
ــاص فورة الغضب العارم  لتلبية تلك املطالب وامتص
ــلميني, الذين ال زالوا  ــن واحملتجني الس ــدى املتظاهري ل
رضة للقتل والقمع والتعسف بأنواعه, أينما وجدوا  عُ

في شوارع وأزقة احملافظات املسحوقة حقا .
ــابقة صادرة من احملكمة  ــم من وجود قرارات س فبالرغ
ــنة  ــا, كقرارها املرقم (١٤٠ و ١٤١) لس ــة العلي اإلحتادي
ــس النواب حق  ــي لم تعط مبوجبها مجل ٢٠١٨م, والت
ــون وقوته,  ــريعية لها صفة القان ــدار (قرارات) تش إص
ــة اإلحتادية العليا  ــرار من احملكم ــم من صدور ق وبالرغ
ــس اليوم الذي مت  ــني ٢٠١٩/١٠/٢٨م (أي في نف يوم اإلثن

تصويت البرملان على حزمة اإلصالحات املزعومة) يُلغي 
ــنة ٢٠٠٨م  ــي) املرقم (٤٤) لس ــرار (البرملان ــه الق مبوجب
ــية (داخل  الذي يُجيز ويُبيح لألحزاب والكتل السياس
مجلس النواب) بتقسيم املناصب وترشيح أسماء من 

اصصة املقيتة.. يشغلها كغنائم حسب منهج احملُ
ــواب) يتمادى  ــرى (مجلس الن ــم من كل ذلك ن فبالرغ
ــب  ــتباحة, ويذه ــه املُس ــعب ودمائ ــن الش ــاده م بعن
ــة قرارات (صورية) ال قيمة قانونية  للتصويت عن حزم
ــا ويرميها لتكون عرضة للطعن, خملالفتها نصوص  له
ــرارات الصورية  ــك الق ــون, وكانت تل ــتور والقان الدس
ــتور  ــة: (تعديل الدس ــع التالي ــت املواضي ــد تضمن ق
ــة والنواحي احمللية وحل  وإنهاء عمل مجالس االقضي
ــات الثالث  ــس احملافظات وإلغاء امتيازات الرئاس مجال
ــه وإلغاء إمتيازات رفحاء والطلب من ممثل  وَمخصصات
ــال مشاريع القوانني وحزم اإلصالحات)..  احلكومة إرس
ظنا  منهم بأنهم يلبون مطالب املتظاهرين واحملتجني 
اطلة احلكومة املركزية,  بهذه احلزمة.هذا إذا ما أضفنا ممُ
في تطبيقها إلجراءاتها املعلنة ملشروعها اإلصالحي, 
ــكيل اللجنة (األكادميية  متثل بتنصلها (مثال )عن تش
ــلطة) وهي الفقرة املهمة  ايدة) من خارج (قوى الس احملُ
ــام ٢٠١٥م) للمرجعية  ــي تضمنها مقترح (٧آب لع الت
ــكيلها رئيس  ــد بها بتش ــا, والتي وع ــة العلي الديني
ــتهانتها  ــان له واضح. وكذلك اس ــس الوزراء ببي مجل
ــج الركيكة للتحقيق  ــدم العراقي من خالل النتائ بال
ــا  وم ٢٠١٩/١٠/١م  ــات  واحتجاج ــرات  بتظاه ــاص  اخل
رافقها من صور سيئة بحق شباب التظاهر السلمي 

وعلى مرأى ومسمع القوات األمنية, .

ــى املتظاهرين  ــم يتحتم عل ــمّ املتالط ــن هذا اخلض م
ــلميني, أن يتفهموا املوقف جيدا  ويعوا  واحملتجني الس
ــم, بإدراكهم  ــؤولية الواقعة على عاتقه ــم املس حج
ــا  ــا ويصنعه ــي يضعه ــع الت ــق واملوان ــم العوائ حلج
ــالح احلقيقي,  ــروع اإلص ــلون لتحول دون املش الفاش
واستحصال وحتقيق مطالبهم املشروعة التي تهدف 
ــأن يدركوا  ــرف. ويتحتم أيضا  ب ــر) املُش ــو (التغيي نح

ــاحات والشوارع هو استمرار  جيدا بأن خروجهم للس
ــعبي وبالتظاهر(السلمي) والسلمي ال  بالضغط الش
غير, دليل وعي وإدراك بأن التظاهر حق كفله الدستور 
ــل  ــلمية ال تخ ــة الس ــات اإلحتجاجي أوال , وان الوقف
ــون به يدخل ضمن  ــام العام ثانيا , وأن ما يقوم بالنظ
إطار تطبيق القانون مبا ال يسمح بـ(الفوضى والتعدي 

على املنشآت احلكومية واملمتلكات اخلاصة) ثالثا .
ــتطاعة آبائنا وامهاتنا وإخواننا واخواتنا وأبنائنا  وبإس
ــلم  ــهل واألس ــا أن يتعرفوا على (الطريق) األس وبناتن
واألكمل, الذي يتكفل بتحقيق ما يصبو اليه الشعب 
ــي من حتقيق اإلصالح والتغيير وحتقيق املطالب  العراق
ــالل (الطريق)  ــرمي. وذلك من خ ــي حتقق العيش الك الت
الذي بينته املرجعية الدينية العليا املتمثلة بـ(حكيم 

هذا الزمان) السيد السيستاني دام ظله الوارف.
ــع ومطالب (٦)  ــروط (٤) أرب ــذا الطريق بش ــص ه وتلخ
ــقط عروش الفساد  ــتطاعتها أن تهز وتس ستة, باس
ــن لها  ــة, وتذع ــل الدول ــن مفاص ــل م ــي كل مفص ف
ــلطة صاغرة  ــية القابضة على الس ــوى السياس الق

فتستجيب ملا يريده الشعب رغما  عن أنوفهم.
ـ أما شروط التظاهر السلمي األربعة فهي:

ــالح  ــدة اإلص ــي مناش ــلمية ف ــرق الس ــاع الط ١ـ إتب
ــود واملطالب (والتظاهر واحد  احلقيقي والتغيير املنش
صن  ــروط التي حتُ ــن أهم الش ــرق) وهو م ــن تلك الط م
ــني اخلطرين أصحاب األجندات  املتظاهرين من املندس

املغرضة, وتبعدهم عن العنف وصوره البشعة.
٢ـ تكاتف العراقيني. فاإلصالح والتغيير ال يقتصر على 
ــريحة بعينها. وهذا  ــه, وال على فئة أو ش مكون بعين
ــرط يدعو إلى(وطنية) الوقفة واملطالب, لتشمل  الش
جميع العراقيني بجميع مكوناتهم وطوائفهم ألنهم 
ــاع على كافة  ــوء األوض جميعا  واقعني حتت وطأة س

األصعد.
ــرط  ــف والكلمة ش ــد املوق ــوف. فتوحي ٣ـ رصّ الصف
لتحقيق الهدف. وهو مدعاة الى الى خلق تنسيقيات 
من كافة شرائح اجملتمع من كافة احملافظات املنتفضة 
ــوءة تقوم على  ــادة جماهيرية كف ــلميا , وخلق قي س
ــلطات الثالث)بحزم,  ــب (للس ــدمي املطال ــا تق عاتقه
ــة اإلحتجاجية وإثارة الهمم  ــل مبواصلة الوقف وتتكف

لدى جميع املتظاهرين.
حددة في هذا الصدد. وهو شرط  ٤ـ املطالبة مبطالب مُ
يختزل املطالب الثانوية والهامشية والتي ليست من 

األولويات املُلحة اليوم.
دت املرجعية العليا (٦) ستة مطالب تُعد من  ـ وقد حدّ
أمهات املطالب, والتي اتفقت عليها (كلمة العراقيني 

وطاملا طالبوا بها) هي:
ــات واضحة وصارمة  ــاد وإتّباع آلي ــة الفس ١ـ مكافح

ملالحقة الفاسدين واسترجاع أموال الشعب منهم.
ــع ثروات البلد  ــة اإلجتماعية في توزي ــة العدال ٢ـ رعاي
ــض القوانني التي متنح إمتيازات  بـ(إلغاء أو تعديل) بع
كبيرة لكبار املسؤولني وأعضاء مجلس النواب ولفئات 

معينة على حساب سائر أبناء الشعب.
٣ـ إعتماد ضوابط عادلة في التوظيف احلكومي بعيدا 

ً عن احملاصصة واحملسوبيات.
٤ـ إتخاذ إجراءات مشددة حلصر السالح بيد الدولة.

ــؤون  ــوف بحزم أمام التدخالت اخلارجية في ش ٥ـ الوق
البلد.

٦ـ سنّ قانون منصف لإلنتخابات يُعيد ثقة املواطنني 
بهم في املشاركة فيها. بالعملية اإلنتخابية ويرغّ

  اإلصالح والتغيري ال 
يقتصر على مكون بعينه 
وال على فئة أو شريحة 
بعينها

ذلك قتل االفكار التحررية 
والعلمية من خالل تجمعات 
تحت مظلة االحزاب فهي 
قيود جديدة تفرض على 
تفكري وثقافة الفرد من 
خالل االنتماء والطواعية

لعب التك تك دورا ال مثيل 
له ففعل ما لم تفعله 
سيارات االسعاف ابدا، 
حيث راح اصحاب التك تك 
ينقلون اِّـصابني من ساحة 
التحرير، بعزم ال يلني

 الفئة الثانية: وهي 
الطبقة الجاهلة أو (غري 
الواعية) التي ليس 
لديها الوعي الكاَّـ أو 
النضج الكاَّـ بالحركة 
اإلصالحية,
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ــة واإلمالئية،  ــاء النحوي ــوع في األخط ــدف تالفي الوق به
واحلفاظ على سالمة املادة فكريا، نأمل من اخواننا الكتاب 
ــلوا الينا ابداعاتهم مطبوعة على قرص (سي دي)،  ان يرس

وليست مكتوبة بخط اليد. 
مع اإلعتزاز واحملبة

تنويــه..إلى كتابنا األعزاء

 خارطة طريق

ــات اجلنوبية والتي  ــداد واحملافظ ــتعلت في بغ ــرات التي اش التظاه
ــدرس الذي يجب أن تتعلم  ــروعة كانت جرس ال تطالب بحقوق مش
ــاحة  ــية فاجلماهير الغاضبة التي مألت س ــا الطبقة السياس منه
التحرير وشوارع بغداد واحملافظات اجلنوبية في تظاهرات سلمية لم 
تخرج من فراغ او اعتباطا،  إمنا خرجت نتيجة تراكمات من االضطهاد 
ــى حالة الضياع ،  ــال والتهميش حتى كادت تصل إل ــر واإلهم والفق
ــح البلد غنيمة للبعض وهدر كبير في ثروات البلد،  محاصصة  أصب
ــتور والقانون تراجع  ــل الدولة ، انتهاك للدس ــة في كل مفاص مقيت
ــبب  ــتويات التعليم والصحة وغياب للمنتوج الوطني بس في مس
ــرية،  التنمية واالستثمار حتت  اختفاء املعامل واملزارع واملوارد البش
ــل ، البلد مخطوف  ــب وخطف وقت ــالح منفلت وتهري ــر ، وس الصف
ــذه التظاهرات  ــد االنفجار فكانت ه ــاوف الناس وصلت إلى ح ومخ
التي أسقطت االقنعة التي عجزت عن االرتقاء بالواقع الوطني ، االن 

ــعبية  الش القواعد 
الوطنية حتركت نحو 
ــا  معاناته ــة  ترجم
وتذمرها إلى حقيقة 
ــاحة التحرير  في س
ــع اال ان  ــم القم ورغ
ــدوا  وج ــني  املواطن
التظاهر  خطوة  في 
ــم االعتصام  ــن ث وم
الذهبية  ــم  فرصته
ــد  رصي ــع  رف ــي  ف
ــى  عل ــط  الضغ
احلكومة التي وقفت 
معاجلة  ــي  ف عاجزة 

األمور ومواجهة احلراك الذي بدأ قويا وهادرا واستطاع بسرعة البرق 
ــعبي تطورا  ــكل احلراك الش ــوارع باملتظاهرين،  كما ش ان ميأل الش
مهما في كسر حاجز اخلوف من سطوة السلطة وابتكرت بوسائلها 
ــارع ، السلمية  ــلمية طرقا جديدة لضخ روح التحدي في الش الس
ــر وبني األجهزة  ــة الوطنية بني اجلماهي ــت إيقاع العالق ــي ضبط الت
ــراق املوحد وبعثت  ــت علم الع ــت األطياف كلها حت ــة وجمع األمني
رسائل طمأنينة إلى املنطقة ان اخليار األهم من هذا احلراك هو احلرية 
ــر التماسك والتوحد هو  ــتقاللية في القرار العراقي ، وكان س واالس
ــبب  ــلمي بس ــي التنظيم وان خرج بعض األحيان من إطارها الس ف
ــة كما حصلت  ــتفزة للقوى االمني ــر غير واعية او مس ــود عناص وج
ــتكون التحرير مفتاحا  ــؤال هل س في بعض احملافظات ، ويبقى الس
ــلميتها في األيام القادمة  ــود في س ــود ومتضي احلش للتغيير املنش
ــامات وأزمات أخرى نتيجة  ــتكون بوابة لتصدعات وانقس ام انها س
ــببها الدماء ، احلراك الشعبي  ــلحة التي اريقت بس التجاذبات املس
الوطني السلمي هو الذي سيضع البلد في سكة االستقامة وعلى 
احلكومة ان تكون مصغية وحكيمة وتبدا في برنامج إصالحي نوعي 

وبناء حتى ال يذهب البلد باجتاه الدم والفوضى.

7ÓÃn€a@Äbn–fl
@äÌäzn€a@ø@

الحراك الشعبي الوطني السلمي 
هو الذي سيضع البلد َّـ سكة 
االستقامة وعلى الحكومة ان تكون 
مصغية وحكيمة وتبدأ بربنامج 
إصالحي نوعي وبناء حتى ال يذهب 
البلد باتجاه الدم والفوضى 

محمد احمد فارس

عالء الخطيب

ــة، وال الرصاص يجعل األمن  ــة التفرض هيبة الدول البندقي
ــيان يجعالن هيية الدولة راسخة  مستتباً . عامالن أساس
ــا التنمية   ــون وثانيهم ــني اولهما القان ــوس املواطن في نف
ــالد الرافدين منذ  ــودان في ب ــف هذان العامالن مفق ولألس
ــم التجارب  ــذا البلد  رغ ــم يتعلم حكام ه ــن بعيد ، ول زم

ــخ ان يفرضوا هيبة الدولة من خالل احترام  القانون  والتاري
والعدالة.

ــن بعضهم  ــا ال يختلفون ع ــدان الدني ــي كل بل ــر ف  البش
ــعوب املتحضرة واملتخلفة تقاس بالتزامها  البعض ، فالش
ــاس امللك، فلو  ــه ، لذلك قيل العدل إس ــون من عدم بالقان
ــاعة لرأيت الفوضى  رب القانون في بريطانيا مثالً ملدة س ضُ
ــم على بعض   ــاس بعضه ــيعتدي الن ــوارع  وس تعم الش

وستنهار حركة السير ويحدث ما يحدث . 
ــان ان يتجاوز على القانون ولو كانت  لذا ال يسمح الي انس

امللكة بنفسها . 
 فحينما نرى وزيرا هنا ومسؤول هناك يستقيل  او يحاسب 
ــة الدولة  ــم ان هيب ــى القانون نعل ــيط عل ــاوزه البس لتج
ــد او ذاك  .       لقد  ــن خالل القانون في هذا البل ــة م مقدس

ــدوا عليه ، مما  ــون القانون واعت ــيون العراقي غيَّب السياس
ــن. ال يحترمه وال يعير أهمية للقانون  بدأً من  جعلوا املواط
ــرارات احملاكم  ورفض املوظفني  ــارات املرور  وصوال الى  ق إش
ــيون  ــاع السياس ــد  أض ــر اإلداري .   لق ــى االم ــال ال االمتث
ــون هيبة الدولة باعتدائهم على القانون أميا اعتداء  العراقي
ــن وخيراته .حتى  ــوا الوط ــم كما طوع ــوه ملصاحله ، وطوع
ــطة ) كي يحصل  جعلوا املواطن العراقي يبحث عن ( واس
ــؤال التالي  ــظ كرامته وهو يدور مردداً الس على عمل يحف

رف محتاج تعيني)  .  (اگلك عندك عِ
اسقطوا هيبة الدولة حينما رفضوا االحتكام الى القانون 
ــية .  ــي خصوماتهم السياس ــائرهم  ف ــأوا الى عش والتج
ــن حماية الفقراء  ــة حينما عجزوا ع ــقطوا هيبة الدول اس
ــقطوا هيبة الدولة عندما منحوا  ــطوة األغنياء. اس من س

ــرات التراخيص للمدارس األهلية ولم يعتنوا باملدارس  عش
احلكومية  مما جعلوا الفقراء عرضة لالبتزاز. 

ــقطوا هيبة الدولة حينما  جعلوا  اجلامعات والكليات    اس
ــازداد عدد  ــة، ف ــهادات  العلمي ــع الش ــني لبي ــة دكاك مبثاب
ــقطوا  ــتوعبهم .  اس ــوق عمل يس اخلريجني  دون وجود س
ــية  ــغلوا بخالفاتهم السياس ــا انش ــة الدولة حينم هيب
ــموا الدولة باعتبارها غنيمة  وتركو املواطن يصارع  وتقاس

احليتان من اجل ان يعيش . 
ــائر   ــوا مجلس العش ــقطوا هيبة الدولة حينما اسس  اس

ومجالس اإلسناد وغيرها . 
ــد او  ــوا كلمة فاس ــا جعل ــة حينم ــة الدول ــقطوا هيب اس
ــتهجنة ولم يحاسبوا احد  .   ــارق كلمة عادية غير مس س
ــؤول الى  ــة حينما حولوا كلمة مس ــقطوا هيبة الدول اس

ــباب  ــة الدولة عندما تركوا الش ــقطوا هيب ــلط . اس متس
ــبابية  ــواد ش ــة او ن ــن ترفيهي ــة او اماك ــط عملي دون خط
تستوعبهم ،   ناهيك عن  عدم  وجود الوظائف. فانتشرت 
ــقطوا  اخملدرات  وازداد عدد العاطلني عن احلياة والعمل. اس
ــفيات احلكومية وهم  ــة الدولة عندما اهملوا املستش هيب
يعاجلون في اخلارج ، مما جعل الفقراء يحنقون على الدولة . 
من يطالب بهيبة الدولة عليه ان يحترم القانون وال يتجاوز 
ــه على املواطنني وإلزامهم  ــه ، لكي يتمكن من تطبيق علي
ــل الثاني في  ــة وهو العام ــأعود الى التنمي ــه . س باحترام
ــاد موجود في اغلب  حفظ هيبة الدولة اكاد اجزم ان الفس
ــب مختلفة، فاملشاريع التنموية من  دول العالم لكن بنس
ــام  واملطارات  ــائل النقل الع ــفيات و وس مدارس ومستش
ــق العامة  ــة واحلدائ ــة الكلف ــاكن الواطئ ــب واملس واملالع

ــواق وخدمات عامة  ــه اجملانية للفقراء ، وأس وأماكن الترفي
ــرق املعبدة والرقابة  ــل الكهرباء  واملاء وغاز البيوت والط مث
ــرية  ــة باإلضافة الى التنمية البش ــى األجهزة احلكومي عل
ــالل القانون  ــم من خ ــني ( اي الدع ــم املتفوق ــن خالل دع م
ــكل فردي على طريقة صورني وانشر )   ــؤول بش وليس املس
ــيط  ــا. كل هذه عوامل تغفر للحكومة بهامش بس وغيره
من الفساد .لكن بغياب القانون العادل  والتنمية سيكون 
ــللون الى  ــيجعل األعداء يتس هناك  فوضى ودمار ، كما س
الداخل . ال احد يريد ان ميوت وال أحد يريد ان يهاجر من وطنه 
ــي محمد (ص)    ــروا دائما قول النب ــم يكن مرغماً . تذك ان ل
اذهبوا الى احلبشة فان فيها ملك عادل ال يظلم  عنده احد.  

انها هيبة الدولة انه العدل والقانون .
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شرح ماتيس كيف ميكن ان يزيد 
ــن دون امكانيات  خطر احلرب م
ــذه  ــي ه ــود. وف ــرات واجلن اخملاب
ــائل الدفاع  احلالة تتناقض وس
ــة واليابان.  ــا اجلنوبي ــن كوري ع
ــبت حرب مع عدم وجود  اذا نش
ــات، يصبح اخليار  هذه االمكاني
الوحيد املتبقي هو اخليار النووي 
اذ لن جند بعد ذلك وسيلة اخرى 
ــن لنا ان  ــذا ما ال ميك رادعة. وه
ــاراً مثالياً من حيث  ــره خي نعتب
ــد االتفاقية مع  ــرة». وتع اخملاط
ــة من احدى اجنح  كوريا اجلنوبي
ــي على  ــن القوم ــات االم صفق
ــاول ماتيس احلديث  االطالق. ح
ــب، الجئاً الى  مبصطلحات ترام
حتليل التكلفة مقابل املنفعة.

ــر  اعترض ترامب: «لكننا نخس
ــوال في التجارة  الكثير من االم
ــني  ــة والص ــا اجلنوبي ــع كوري م
وسواهما من الدول. انني افضل 
انفاق هذه االموال على دولتنا». 
اذ ان الواليات املتحدة االميركية 
تدعم الدول االخرى التي تعاني 

اختالالً في ميزانها التجاري.
ــتأنف ترامب قائالً: «قبلت  واس
ــؤون  ــرى تولي الش ــدول االخ ال
ــل  ــي حتص ــط لك ــة فق االمني
ــن اموالنا. انهم  ــى الكثير م عل

ينهبوننا».
«ان  ــول:  بالق ــس  ماتي ــاب  اج
ــي لقواتنا هو  ــار االمام االنتش
اقل الوسائل تكلفة في حتقيق 
ــؤدي  ي ــد  وق ــة  االمني ــا  اهدافن
ــة  ــدان ثق ــى فق ــحاب ال االنس

حلفائنا متاماً».
اكد اجلنرال دانفورد هذه النقاط 

بحماسة.
ــراً على  ــب بقي مص ــن ترام لك
ــق  ننف ــن  «نح ــره:  نظ ــة  وجه
ــى دول  ــن االموال عل ــر م الكثي
ــا  ــي بدوره ــة، والت ــة للغاي غني
ــاركة في  ــى باملش ــأ حت ال تعب

التكلفة».
ثم ذكر على حني غرة ما قاله له 
ــأن جدال ماكماستر  كيلي بش
ــى  ــن يتول ــول مَ ــون ح وتيلرس
ــعوديني  الس ــع  م ــات  املفاوض
مليارات  ــة  اربع للحصول على 
ــورية  س ــي  ف ــات  للعملي دوالر 

واماكن اخرى.
ــا عرفه  ــار ترامب الى م ــم اش ث
ــع  م ــتر  ماكماس ــدال  ج ــن  ع
التراجع  تيلرسون ليجبره على 
ــم التفت  ــه. ث ــال ل ــح اجمل وفس
ــن القومي  ــاره لألم الى مستش
ماكماستر متسائالً: «لمَ فعلت 
ــون  ــعوديون مرتبك ــك؟ الس ذل
وهذا مبلغ هائل اربعة مليارات 
ــذا  به ــوم  يق ــس  ريك دوالر. دع 
ــه. ال افهم كيف  ــأن لك ب وال ش
ــت ان من االفضل ان تتولى  ظنن
ــس لكن تنح  ــدالً من ريك هذا ب
ــيتولى  جانباً. ريكس هو من س

هذا االمر».
ــتر التوبيخ من  ــى ماكماس تلق
ــن اهانته  ــاش بالرغم م دون نق
ــي  ــن القوم ــس االم ــام مجل ام
الذي يقوده ويشرف عليه. حيث 
ــناً يا  اجاب قائد القوات: «حس

سيدي».

ــون  من ناحية اخرى عاد تيلرس
ــي:  مجدداً الى املوضوع الرئيس
ــار االمامي.  اهمية قوات االنتش
ــوذج: النظام  «ان ذلك افضل من
ــف في  التحال ــؤدي  ي ــي.  العامل
ــية  التجارة واجلغرافيا السياس

الى نتائج امنية جيدة».
ايد دانفورد حجته مجدداً، وقال: 
ــار االمامي  ــة االنتش «إن تكلف
ــة  ــا اجلنوبي ــي كوري ــوات ف للق
ــى ملياري دوالر.  ــل بالكاد ال تص
ــدد كوريا اجلنوبية ما يزيد  وتس
ــا.  ــون دوالر منه ــى ٨٠٠ ملي عل
ــعى الى استعادة  فنحن ال نس
بعض من تكلفة قواتنا هناك» 
ــم. هناك دول اخرى  مثل اجوره
ايضاً تسدد للواليات االميركية 
ــن  ع ــنوياً  س ــاً  دعم ــدة  املتح
ــطة التي نريد القيام بها  االنش
ــوال حلمايتنا  ــع االح ــي جمي ف
ــل على اربعة  اخلاصة. إذ نحص
ــنوياً  س ــاً  دعم دوالر  ــارات  ملي
ــب في  ــودات تص ــل مجه مقاب

مصلحة حماية اراضينا».
ــن  ــد ان م ــب: «اعتق ــال ترام ق
ــن ان نصبح اثرياء للغاية  املمك
ــاء. يجري  ــرف بغب ــم نتص ان ل
ــاً على يد  ــتغاللنا خصوص اس
حلف شمال االطلسي (الناتو). 
ــرد  ــو مج ــي ه ــاع اجلماع الدف

استغالل».
ــيراً  ــى الرئيس حديثه مش انه
ــاً ما  ــذي دائم ــاء ال ــى االحص ال
ــاب  ــه بانون في حس ــع الي يرج
ــة جلميع احلروب  التكلفة املالي
ــاعدات  واملس ــش  اجلي ــع  وتوزي
ــرق االوسط،  االجنبية في الش

ــال: «لقد انفقنا ٧ تريليونات  وق
ــط. اننا  ــرق االوس دوالر في الش
حتى ال نستطيع جمع تريليون 

دوالر ملشروعات البنية التحتية 
في بالدنا».

ــاركاً االعضاء  ــس، ت ــادر الرئي غ
ــن هذه  ــني م ــيني حانق الرئيس
ــا  علين ــب  يج ــم  ل ــئلة.  االس
ــاً؟ متى  ــع هذا دائم ــل م التعام
ــوا انهم  ــيتعلم؟ لم يصدق س
ــات وان  ــون تلك النقاش يخوض
ــم. كان  ــم تبرير منطقه عليه
ماتيس بالذات حانقاً ومتخوفاً 
قائالً لزمالئه املقربني ان الرئيس 
ــلوك وادراك تلميذ في  ــه س لدي

الصف اخلامس او السادس.

ــمعت بتفاصيل ما  ــا س عندم
ــي اجتماع جمللس االمن  حدث ف
القومي اول مرة رجعت الى نص 
حديث الرئيس اوباما معي عام 
ــا يقلقه. قال  ــن اكثر م ٢٠١٠ ع

ــاروخ نووي  ــا: «ان وقوع ص اوبام
ــة اميركية كبيرة هو  على مدين
ــول محتملة. وعندما  نقطة حت
ــي  الت ــور  االم ــة  قائم ــد  اتفق
اخشاها طوال الوقت، فإن هذا 
االمر يأتي على رأسها، ذلك انه 
ــتطيع  احد اجملاالت التي لن تس
حتمل عواقب اخطائك بشأنها. 
وبالتالي كيف ميكننا التخطيط 
ــي ذلك خالل الكثير  والتركيز ف
ــا القومي؟  ــات امنن من مناقش
باحلرص اال يحدث هذا االحتمال 
كان  وان  ــى  ــالق حت االط ــى  عل

ضعيفاً».
ــط على  ــت حملة الضغ توقف
ــاً في  ــمالية عملي ــا الش كوري
ــتوي  الش  ٢٠١٨ العام  ــاد  اوملبي
ــا اجلنوبية  ــذي اقيم في كوري ال
ــي الفترة املمتدة من ٩ الى ٢٥  ف

شباط/ فبراير.
ــرال دانفورد ان القوات  علم اجلن

ــض  ــت لبع ــد خطط ــة ق اجلوي
ــث والتصميم  ــارات البح اختب
ــتية ذات  ــا الباليس لصواريخه
ــن كاليفورنيا  القدرة النووية م
ــل دورة  ــادئ قب ــى احمليط اله ال

االلعاب االوملبية وبعدها.
ــارات من نوع  كانت هذه االختب
الواليات  التي كانت  االختبارات 
املتحدة االميركية تضغط على 
كوريا الشمالية لتتوقف عنها. 
وكان هذا االمر مستفزاً فتدخل 
ــة توقف  ــوات اجلوي ــل الق وجع

االختبارات.

ــام ٢٠١٨، توصلت  في بداية الع
ــرات املركزية الى ان  وكالة اخملاب
ــمالية ليست لديها  كوريا الش
ــاروخ  ــالق ص ــى اط ــدرة عل الق
ــو اراضي  ــووي بدقة نح برأس ن

ــة.  ــدة االميركي ــات املتح الوالي
ــب اخملابرات واملعلومات  فبحس
ــار صواريخ  اختب ــن  ع ــة  الناجت
الكوريني  فإن  الشمالية،  كوريا 
ــوا بعد  ــماليني لم يتمكن الش

ــة دخول الرؤوس  من اتقان تقني
النووية على الصواريخ بكفاءة 
ــد اطالقها.  ــى اجملال اجلوي بع ال
ــون نحو  ــم كانوا يتقدم لكنه

ــدف. واقنعت  ــذا اله ــق ه حتقي
ــرات املركزية ترامب  وكالة اخملاب
ــمالية لم حتقق  ــا الش ان كوري

ذلك حتى اآلن.

الفصل الثامن والثالثون
بط ترامب.  ظلت افغانستان حتُ
ــهر، أي في اواخر شهر  قبل اش
ــل  ــام حف ــبتمبر، اق ــول/ س ايل
استقبال على هامش االجتماع 
ــي  ف ــدة  املتح ــألمم  ل ــنوي  الس
ــف رئيس اذربيجان  نيويورك. وق
ــف وزوجته اللتقاط  الهام عليي

صورة مع ترامب وزوجته. وعندها 
كشف الرئيس االذربيجاني بأن 
الصينيني يستخرجون كميات 
ــن النحاس من مناجم  هائلة م

افغانستان.

ــاً. فها  ــاط ترامب غضب استش
ــات املتحدة  ــو ذا رئيس الوالي ه
ــارات على احلروب في  ينفق امللي

حني ان الصني تسرق النحاس!
ــغ  ــي البال ــس االفغان كان الرئي

الثراء قد اغرى الواليات املتحدة 
بإمكانية الظفر بشكل حصري 
ــة  الضخم ــة  املعدني ــروة  بالث
ــدٍ بعد في  ــها اي التي لم تلمس

ــتان اجلبلية.  ــل افغانس سالس
ولسان حاله: ميكن جني الكثير 
ــدوا. معادن  ــن االموال. ال تبتع م
نادرة في جوف االرض مبا في ذلك 
ــي  وهو مكون اساس الليثيوم، 
البطاريات.  ــدث  اح في صناعة 
ــض التقديرات املبالغ  افادت بع
ــة اجمالي املعادن  ــا بأن قيم به
املتوافرة في افغانستان قد تبلغ 

عدة تريليونات من الدوالرات.
ــب املعادن. قال في احد  اراد ترام
ــوا  عرض ــد  «لق ــات:  االجتماع
ــا معادنهم! عرضوا علينا  علين
ــيء. ملاذا لسنا حاضرين  كل ش

ــم قابعون  ــاك لنأخذها؟ انت هن
ــون  والصيني ــم  اماكنك ــي  ف

ينهبون املكان».
ــيدي، ال  ــاري كوهن: «س ــال غ ق
ــاطة التوجه  ــكل بس ميكننا ب
ــادن. ليس  ــاك واخذ املع الى هن
لديهم نظام قضائي وال حقوق 
ــاف قائالً:  ــم اض ــي االرض». ث ف
ــى  البن ــييد  تش ــيكلفنا  «س
ــارات  ــم ملي للمناج ــة  التحتي

الدوالرات».
ــل  ــب: «يجب ان نرس ــال ترام ق
ــوا  نظم ــاك.  هن ــى  ال ــركة  ش
ــة  ــذه فرص ــت ه ــدة». كان مزاي
ضخمة مشروع رأسمالي، بناء 
وتنمية بأبهى اشكالهما. «لمَ 
ــاك لنأخذ  ــن هن ــنا حاضري لس

املعادن؟».
ن نحن؟». سأل كوهن قائالً: «مَ

ــب ان نكون  ــاب ترامب: «يج اج
ــا»، وكأن هنالك  هناك لنأخذه

شركة منجمية وطنية جاهزة 
لالنتقال الى افغانستان.

ــي املكتب  ــالٍ ف ــي اجتماع ت ف
البيضاوي، سأل ترامب: «لِمَ لم 

يُنفذ هذا االمر؟».
ــا نعاجله  ــتر: «انن قال ماكماس

مع مجلس االمن القومي».
ــالً: «ال اريد  ــب، قائ ــرخ ترام فص
ــر ضمن معاجلة  تنفيذ هذا االم
ــم ان تتجهوا  لعينة! اريد منك
الى هناك وجتيئوا بتلك املعادن. 
ــن يريد القيام  ــا مجانية! م انه
بذلك؟». كانت فرصة معروضة 
ن الذي يرغب في  على اجلميع. مَ

حصد هذه الثروة؟
تطوع وزير التجارة ويلبور روس. 
قال وكأمنا املسألة تتعلق بوزارة 
التجارة: «سأتولى هذه املسألة 

يا سيدي انا سأقوم باالمر».
فوافق ترامب.

ــم كيلي كثيراً؛ ولكنه  لم يتكل
وروس  ــتر  ماكماس ــب  اصطح

وكوهن الى مكتبه.
ــن  م ــتر  ماكماس ــب  غض
ــل. «لم  ــم يتدخ ــي، ألنه ل كيل
ــي  ــك انن ــاندنيرغم معرفت تس
ــة». كان  ــة معاجل ــري عملي اج
يتبع االصول والقواعد كالعادة، 
ــي اخلارجية  ــع وزارت ــق م وينس
ــواهما من الوزارات  والدفاع وس
ــي لها  ــرى الت ــوكاالت االخ او ال
مصلحة في االمر. «لقد تخليت 
عني واحرجتني امام الرئيس!».

ــام  ــذب اهتم ــكاد يج ــر ي ال ام
ترامب، بقدر فكرة االستحصال 
ــى املال من اآلخرين، من اجل  عل
ــات االمن  ــف التزام ــع تكالي دف
ــا االدارات  ــي التي اخذته القوم
ــى  عل ــابقة  الس ــة  االميركي
ــتان،  افغانس الناتو،  ــا:  عاتقه
العراق. االمر الوحيد اآلخر الذي 
ــو ابرام  ــذب اهتمامه امنا ه يج
ــات جيدة، واعتقد ان هذه  صفق

واحدة منها.
ــي  الت ــة  اخلارجي وزارة  ــدت  عم
التعدين. وخلص  تقييم حقوق 
ــيمنح  ــى ان هذا س ــون ال احمللل
ــف انحاء  ــني في مختل املتطرف
ــة  ــن حمل ــة لش ــم فرص العال
ــات  ــة: الوالي ــدا ضخم بروباغن
ــاب  الغتص ــة  قادم ــدة  املتح
ــب ثرواتكم من  ــم ونه اراضيك
ــعون  باطن االرض. لذا راحوا يس
ــة  قانوني آراء  ــتنباط  اس ــى  ال
ــى امل  ــألة، عل ــذه املس ــي ه ف

تبطئتها.
ــباط/  ش ــن  م ــابع  الس ــي  ف
ــتر  ــر ٢٠١٨ جمع ماكماس فبراي
املديرين  ــن  مجموعة صغيرة م
ــات لالصغاء  ــة العملي في غرف
الى تقرير وزير التجارة روس. كان 
ــاح ذاك اليوم مع  قد تكلم صب
وزير املناجم بالوكالة االفغاني. 
ــتخرجون  يس ال  ــون  «الصيني
ــى  ــتحصلون عل ــيء. يس أي ش
ــا  كم ــاً  متام ــرة  كبي ــازات  امتي
ــاء  انح ــع  جمي ــي  ف ــون  يفعل
ــاكناً.  العالم ثم ال يحركون س
ــدى البعيد.  ــون عليها للم يبق
ــوا في بحاجة الى حتصيل  ليس

املال الفوري منها».

ملف

b‰„ÏjË‰Ì@·Ë„a@b‰€aÏfla@Âfl@7rÿ€a@Û‹«@›ñ§@Ôÿ€@¡‘œ@ÚÓ‰fl¸a@ÊÎ˚í€a@Ô€Ïm@ÙäÅ¸a@fiÎÜ€a@o‹j”@Zkflaäm

ماتيس: ان االنتشار االمامي لقواتنا 
هو اقل الوسائل تكلفة َّـ تحقيق اهدافنا 

االمنية وقد يؤدي االنسحاب اُّـ فقدان 
ثقة حلفائنا تماماً

H68I@Ú‘‹ßa

اشار ترامب اُّـ ما عرفه عن جدال 
ماكماسرت مع تيلرسون ليجربه على الرتاجع 

وفسح اِّـجال له

تيلرسون
ترامب

بريبوس

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

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

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

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

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

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

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

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

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

للجماهير» أملني لكم أن تبحروا مع امواج الكتاب وكل يغرف ما يريد».

9

هيئة التحرير

NO.3292.THU.31.OCT .2019 العدد (٣٢٩٢) الخميس ١٠/٣١/ ٢٠١٩



مولودية  إدارة  مجلس  يسعى 
اجلزائر برئاسة فؤاد صخري، إلى 
العربي،  االحتاد  مسؤولي  إقناع 
باملوافقة على نقل مباراة ذهاب 
محمد  امللك  كأس  نهائي  ثمن 
بني  األبطال،  لألندية  السادس 
إلى  اجلوية،  والقوة  املولودية 

خارج العراق.
االول  امس  متابعون   وعلم 
قوية  محاوالت  بوجود  الثالثاء، 
بسبب  املباراة،  مكان  لتغيير 
املستقرة  غير  األمنية  الظروف 
حاليا في العراق، ورفض السفارة 

بتأمني  ضمانات  تقدمي  اجلزائرية 
البعثة، حتى في مدينة البصرة.

إدارة  على  احملاوالت  تقتصر  وال 
من  بل  فقط،  اجلزائر  مولودية 
أيضا،  السفارة  مسؤولي  جانب 
الذين تواصلوا مع االحتاد العربي 

حملاولة إيجاد حل نهائي.
تصريحات  في  صخري  وقال 
ال  األمنية  «األوضاع  ان  متلفزة 
في  املباراة  بخوض  لنا  تسمح 
أكد  هناك  اجلزائر  سفير  العراق، 
لنا أن األمور غير مستقرة خاصة 

في البصرة».
وتابع «ولذلك قررنا التقدم بطلب 

إلى  املباراة  إقامة  مكان  لتغيير 
دولة عربية أخرى، أو خوض اللقاء 

في اجلزائر».
ونوه «نتمنى أن تستقر األوضاع 
إلى  املياه  وتعود  العراق  في 
مجاريها، خاصة وأن األمر يتعلق 
خوض  نريد  كنا  شقيق،  ببلد 
لكن  الرافدين،  ببالد  املواجهة 
غير  جتعلنا  احلالية  الظروف 
بسالمة  املغامرة  على  قادرين 
الالعبني».يذكر أن مباراة الذهاب، 
نوفمبر/  ٧ يوم  إقامتها  تقرر 

ملعب  على  املقبل،  ثان  تشرين 
البصرة بدال من كربالء.

احمد  السابق،  الدولي  النجم  وجه 
املتظاهرين  الشباب  الى  رسالة  راضي، 
وقال  بغداد.  وسط    التحرير  ساحة  في 
على  الرسمية  صفحته  عبر  راضي 
«فيسبوك»، «الى شباب التحرير.. الى فخر 
على  واكبارا  أجالال  لكم  انحني  الوطن، 
يتحدث  العالم  جعلت  التي  شجاعتكم، 
ضد  وبطوالتكم  وصبركم  صمودكم  عن 
الظلم والفساد والطغاة وجعلتم القنابل 
صدوركم  بني  تتقاذفونها  لعبة  والرصاص 
اجالال  يهابكم  واملوت  واقدامكم  وايديكم 
العلم  يسقط  ان  وخشية  لشجاعتكم 

على  اخلامس  ولليوم  ايديكم».  بني  من 
التوالي، تشهد   بغداد وعدد من احملافظات 
للمطالبة  تظاهرات  واجلنوبية،  الوسطى 

بتحسني اخلدمات ومحاربة الفساد.

ــب في  ــرى العندلي ــف ت *كي
املوسم احلالي؟

-الفريق هذا املوسم استعاد 
شخصيته بشكل كامل مع 
املدرب القدير راضي شنيشل 
حيث قدم في املباريات التي 
الدوري  خاضها في بطولتي 
ــتوى متميزًا  ــكأس، مس وال
حتى بات من الفرق املرشحة 

للمنافسة على الدوري.
ا عديدة لكنك  *تلقيت عروضً

أخترت نفط الوسط.. ملاذا؟
-أتيت إلى هنا من أجل هدف 
محدد، وهو استعادة مكانتي 
ــاعدة  ومس ــب،  املنتخ ــي  ف
ــة على  الفريق على املنافس

لقب الدوري.
لم أتردد في قبول االنضمام 
للنفط لعدة اعتبارات منها 
أنه فريق ذو شخصية وسبق 
وأن توج باللقب، وثانيًا وجود 
ــم راضي  ــدرب كفء بحج م
الفني  ــه  وطاقم ــل  شنيش
ــي األمل في حتقيق ما  مينحن

أسعى له هذا املوسم.
ــير بالشكل  *هل األمور تس
ــة  انطالق ــع  م ــح  الصحي

املنافسات؟
-الفريق منذ فترة اإلعداد، وهو 
ــة  ــت أنه قادم للمنافس يثب
ــى. هناك  ــز األول ــى املراك عل
ــا  ماديً ــادي،  بالن ــتقرار  اس
ــل الالعبون على  حيث حص

ــة،  املالي ــتحقاتهم  مس
ــل  ــا؛ حيث دأب شنيش وفنيً
ــع منهج حتضيري،  على وض
واحلرص على حتقيق النتائج 
ــات  مباري ــي  ف ــة  اإليجابي
الدوري، واحلرص على التواجد 

في مقدمة الئحة الترتيب.
ــة الفريق  ــف تُقيِّم بداي *كي

بالدوري والكأس؟
ــث  حي ــدة؛  جي ــة  -البداي
جمعنا ٦ نقاط من مباراتني 
ــى  ــوز عل بالف ــدوري  ال ــي  ف
ــماوة،  والس ــة،  الديواني
ــن التأجيل حيث  ودفعنا ثم
ــوى مباراتني،  ــض س لم نخ
وكنا نتمنى أن نحافظ على 
ــن خالل  ــة م إيقاع املنافس

استمرارية اللعب بالدوري.
ــكأس، متيز  ــة ال ــي بطول وف
الفريق كذلك، وجتاوز الكرخ 
ــى باجلولة  ــاراة األول ــي املب ف
الـ٣٢، ووصولنا لثمن نهائي 
ــز  الفائ ــر  وننتظ ــة،  البطول
ــة ونفط  ــاراة الطلب ــن مب م
ــة  ــة متاح ــوب والفرص اجلن
ــة على لقب  ا للمنافس أيضً

الكأس.
*كيف ترى حظوظ املنتخب 
ــة  املزدوج ــات  بالتصفي
ــيا  ملونديال ٢٠٢٢ وكأس آس

٢٠٢٣؟
ــق  للفري ــة  قائم ــة  -الفرص
ــة  للجول ــل  للتأه ــدرب  وامل
ــات؛  ــن التصفي ــة م النهائي

يتصدر  حيث 
ــب  ملنتخ ا
 ، عته مجمو
ــا  ين لد و

ن  ــا ت ا ر مبا
ــام  ــان أم مهمت

ــن،  والبحري ــران  إي
إلى حد  ــمان  ستحس
العراق من  تأهل  كبير 

عدمه.
ــة متاحة أمام  الفرص
ــق  لتحقي ــني  الالعب
ــف  وخط ــوز،  الف
ــل  التأه ــة  بطاق
للمرحلة األخيرة من 
خاصة  ــات،  التصفي
ــتقامان  س ــا  وأنهم

على ملعبنا وبني جماهيرنا 
ــذع النخلة  ــتاد ج ــى س عل

بالبصرة.

ÖaÜÃi@¡çÎ@äÌäzn€a@äÁbƒnΩ@‚b»�€a@‚Ü‘Ì@Ü‰ÿ€a@äœÏÿ„bœ@·¨

تواجد العب املنتخب الوطني 
ــس  وايتكاب ــر  فانكوف ــادي  ون
ــي  ــان، ف ــي عدن ــدي، عل الكن
ــر  التحري ــاحة  س ــرات  تظاه

وسط العاصمة بغداد.
ــوم اخلامس على التوالي،  وللي
ــن  ــدد م ــداد وع ــهد   بغ تش
احملافظات الوسطى واجلنوبية، 
تظاهرات للمطالبة بتحسني 

اخلدمات ومحاربة الفساد.
ــي  ف ــد  تواج ــان،  عدن ــي  عل

ــرات امس وقدم الطعام  تظاه
ــى املتظاهرين، حيث  مجاناً ال
ــود الرافدين،  ــل العب اس فض
قضاء عطلته في العراق ومع 
ــعب، بدالً من السفر الى  الش

كندا.
ــرات،  التظاه ــهدت  وش
ــي  لالعب ــرة  كبي ــاركة  مش
ــي وجماهير  الوطن ــب  املنتخ
ــة  للمطالبة  ــة العراقي االندي

بحقوقهم املسلوبة.
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 بغداد / 

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

زوروا موقعنا على االنرتنت:

WWW.albayyna-new.com Ú����ôbÌ@ä€a

بغداد / 

بغداد / 

بغداد / 

بغداد / 

بغداد / 

بغداد / 

@Úïäœ@Èflbflc@kÇn‰ΩaÎ@¡çÏ€a@¡–„@µg@o‡‡ö„a@kjé€a@aà:@ZÊb◊Ïë@Ü‡™
ÚuÎÖåΩa@pbÓ–ñn€a@Âfl@Ò7Å˛a@Ú‹yä‡‹€@›Ádn‹€@Ò7j◊

نبض الشارعمؤكدا أن العندليب استعاد هويته وسيكون من الفرق المنافسة على الدوري

في خضم احلراك الشعبي واسع النطاق واآلفاق في عراقنا العزيز ، ال بد 
من التذكير دوماً باالستحقاق املهم الذي ينتظر منتخبنا الكروي أمام 

املنتخب اإليراني في البصرة بعد ١٦ يوماً ..
ميثل  كهذه  مهمة  مباراة  في  املنتخب  وجود  أن  باب  من  يأتي  التذكير 
واجهة وطنية يجب أن تنال كل الدعم واالهتمام والرعاية من قبل أهل 

الشأن ومنهم احتاد الكرة العراقي.
على هذا الصعيد لفت إنتباهي في األسبوع املاضي تصريح عابر أيضاً 
لرئيس االحتاد عبد اخلالق مسعود حول املباراة املقرّرة في ملعب البصرة 
الدولي .. كان تصريحه مقتضباً وفيه جانب من اإلجابة التي نبحث عنها 
في وضع كالذي نعيشه إذ أكد إقامة هذه املباراة في زمانها ومكانها ، 
القدم على  لكرة  اإليراني  االحتاد  رئيس  اعتراض  دليالً هو عدم  لنا  م  وقدّ
االحتاد  أقامها  مناسبة  في  أخيراً  الشخصان  إلتقى  حني  املباراة  إقامة 

اآلسيوي!
رئيس  نذكـّر  أن  يجب   ، كهذه  مقتضبة  إجابة  على  التعليق  باب  ومن 
االحتاد العراقي بأن أي ترتيب بهذا الشأن يجب أن يأخذ بُعده الرسمي وأن 
يأتي التطمني لنا من قبل اجلهة املعنية وهي االحتاد اآلسيوي وبشكل 
اهللا  سمح  ال   – املعاكس  باالجتاه  قرار  أي  يكون  ال  كي   ، وقاطع  حاسم 
املباراة  إقامة هذه  إلى  املتعطشة  لنا وجلماهيرنا  أمل مفاجئة  – خيبة 
موقف  على  تأثير  من  حتمله  ملا   ، حتديداً  البصرة  أرض  وعلى  ربوعنا  في 

منتخبنا في مجموعته ككل ..
تصريح مسعود يحمل أهمية وتطميناً وأرجو أن تسير األمور في االجتاه 
، مبا يعزّز فرصة املنتخب العراقي في أن يلعب على أرضه  الذي نتمناه 
والذي   ، واإلياب  الذهاب  نظام  من  وة  مرجّ استفادة  أقصى  يحقق  لكي 
مينح كل فريق مجال توظيف أرضه وجمهوره في نصف العدد املقرّر من 

املباريات وعلى قدم املساواة.
من  وحاسمة  قاطعة  إجابة  إلى  االستماع مجدداً  في  رغبة  يزيدني  ما 
قبل رئيس احتادنا الكروي بشأن قمة اجملموعة الثالثة ، أن االحتاد العربي 
لكرة القدم قرّر أمس األول تأجيل إقامة مباراة القوة اجلوية مع مولودية 
اجلزائر املقررة اليوم اخلميس في إطار بطولة األندية العربية .. هذه املباراة 
كانت مقررة   في مدينة كربالء املقدسة ، وقد راعى االحتاد العربي الظرف 
املباراة في  العراق ومنحنا فرصة خوض  به  الذي مير  واالستثنائي  احلرج 
موعد قريب الحق ولم يجعل أي حدث محلي سبباً لتجريد العراق وممثله 

القوة اجلوية من حق احتضان املباراة في ملعبه!
ماً واضحاً للموقف في العراق ، خالفاً ملا  أجد في قرار االحتاد العربي تفهّ
كان عليه األمر في الكثير من القرارات واملواقف التي سبق وإن متّ اتخاذها 
أنه قرار مينح  .. واعتقد  العراقية في فترات سابقة  والفرق  العراق  بحق 
أو  متوقعة  أو  مفترضة  محاولة  ألية  ى  يتصدّ ألن  القوي  الدافع  احتادنا 
رمبا جتري في اخلفاء لنقل مبارياتنا في التصفيات املزدوجة املؤهلة إلى 
املونديال وكأس آسيا ، لكن األهم من كل هذا أن تكون الرؤية واضحة 
لدى احتادنا حني يتعلّق األمر بترتيبات املباراة املقبلة مع إيران ، وأن تكون 
عضو  هو  احتادنا  رئيس  وأن  سيما  ال   ، لذلك  الهمة  اإلداري  جهازه  لدى 
املوقع  هذا  يستثمر  أن  وعليه  اآلسيوي  لالحتاد  التنفيذي  املكتب  في 
أقصى استثمار ممكن بدالً من جعله وجاهة فارغة من دون تقدمي خدمة 

ملموسة للكرة العراقية.
ما أشرت إليه رمبا يكون خاطراً أو هو هاجس ميرّ في العقل اآلن .. أكتبه 
استباقاً ألي موقف .. وأضعه أمام احتادنا كي ال نسمح ألحد بأن يعبث 

في آمالنا الكروية!

@pb‰Ó‡�m
@ÚjuaÎ

علي رياح

م محمد شوكان، أحدث الوجوه املنضمة إلى نفط الوسط، نفسه بقوة في املواجهات التي خاضها فريقه سواء بالدوري العراقي، أو  قدَّ
ل هدفني، باإلضافة  ل شوكان، إضافة مهمة، وزاد من خطورة القوة الهجومية لعندليب الفرات األوسط؛ حيث سجَّ كأس العراق.وشكَّ
ا للمدافعني، ليؤكد أهميته في فريق املدرب راضي شنيشل.  شوكان حتدث عن انضمامه لنفط الوسط، وطموحاته  ــكيله إزعاجً لتش

هذا املوسم. وجاء احلوار على النحو التالي:

فريقه  أنَّ  اجلوية،  للقوة  املساعد  املدرب  صالح،  لؤي  د  أكَّ
سيتأثر كثيرًا بتوقف منافسات بطولة الدوري العراقي 

لكرة القدم.
وقال صالح، ان «اجلهاز الفني يسعى للحفاظ على 
جاهزية الفريق، واستعداده ملواجهة مولودية اجلزائر 
في ثمن نهائي بطولة كأس محمد السادس لألندية 
الودية،  املباريات  خوض  خالل  من  األبطال،  العربية 
لكن هذا احلل ليس كافيًا لوضع الفريق في اجلاهزية 

التامة».
وأضاف «كنا نتمنى أن تكون مباراة الذهاب في اجلزائر 
القرعة  لكن  العراق  في  اإلياب  ومباراة 
وظروف  الشكل  بهذا  حكمت 
ارجأت  العراق  في  االحتجاجات 
األمور  هذه  وبالتالي  املباراة، 

تؤثر على الفريق».
وتابع «اجلهاز الفني يتحمل 
حيث  من  كبيرًا  عبئا 
املتغيرات  مع  التعامل 
لكن  كذلك،  والالعبني 
الرغبة  على  نراهن 
في  لالعبينا  الكبيرة 
لتحقيق  الظروف  حتدي 
الدور  إلى  والعبور  الفوز 

املقبل».
من  اجلوية  «القوة  وختم 
حقه أن يلعب في ملعبه، وال ميكن أن 
يتحجج الفريق املنافس بالتظاهرات؛ 
ألنها حالة طبيعية نتمنى من االحتاد 
العربي على األقل أن يعكس املباراتني 
في  واإلياب  باجلزائر،  الذهاب  لتكون 
النتهاء  وقت  هناك  ليكون  العراق 
فعال  كانت  أن  االحتجاجات  موجة 

تقلق الفريق اجلزائري».

@âÎÜ€a@›Óudm@ZÚÌÏ¶a@ÒÏ‘€a@lâÜfl
ÚÌÖÏ€ÏΩa@ÚËuaÏΩ@b‰ma7ö§@ŸiäÌ

عاد  أنه  الزوراء،  مدرب  قاسم،  باسم  د  أكَّ
لتدريب الفريق من أجل املنافسة على لقب 
العراقي.وقال قاسم في تصريحات    الدوري 
ان «جماهير الزوراء ال ترضى سوى بتحقيق 
اللقب، وبالتالي عدت من أجل هذا الهدف 

الفريق قادر على حتقيقه متى  أن  أرى  الذي 
«نحتاج  املناسبة».وأوضح  الظروف  توفرت 
لبعض التعاقدات في االنتقاالت الشتوية. 
وأخرى  املراكز،  بعض  في  تكدس  لدينا 
تعاني من النقص وبالتالي نحتاج للموازنة 
في كل اخلطوط من خالل استقطاب عدد 
من الالعبني».وأشار الى ان «الفريق يواصل 

االندفاع  يضعف  التوقف  لكن  تدريباته 
بالدوري  ويضر  املنافسة  روح  ويخفت 
وبالتالي  الزوراء،  فقط  وليس  عامة  بصورة 
من  وقت  بأسرع  املنافسات  عودة  نتمنى 
الالعبني».يُذكر  حماس  على  احلفاظ  أجل 
السادس في الئحة  املركز  يحتل  الزوراء  أن 
مباريات،   ٣ من  نقاط   ٥ برصيد  الترتيب 

âÎÜ€a@k‘€@Û‹«@Úéœb‰‡‹€@ıaâÎå€a@µg@pÜ«@Z·çb”@·çbi

@ÒÏ‘€a@ÚËuaÏfl@k‹�Ì@äˆaå¶a@ÚÌÖÏ€Ïfl
÷aä»€a@xâbÅ@ÚÌÏ¶a

@äÌäzn€a@lbjë@µa@Ú€bçâ@ÈuÏÌ@Ôôaâ@Üªa
CŸm@ŸmD@�€a@fib�iaÎ

السابق،  الدولي  والنجم  الناشئني،  منتخب  مدرب  التحق 
عماد محمد، بصفوف املتظاهرين في محافظة كربالء.

من  وعدد  بغداد  في  ايام  خمسة  ملدة  تستمر  التظاهرات 
اخلدمات  بتوفير  للمطالبة  واجلنوبية،  الوسطى  احملافظات 
للمطالبة  بالتظاهرات  محمد  الفساد.والتحق  ومحاربة 
حتقيق  اجل  من  ودعمهم  املتظاهرين  مطالب  بتحقيق 
مطالبهم الشرعية وحقوقهم املسلوبة.وتشهد التظاهرات 

مشاركة كبيرة للرياضيني واجلماهير االعالم الرياضي.

ÂÌäÁbƒnΩa@“Ï–ñi@’zn‹Ì@¥˜ëb‰€a@kÇn‰fl@lâÜfl



باب  فتح  ميالن  نادي  قرر 
الالعبني  أحد  أمام  الرحيل 
مدريد  ريال  قبل  من  املراقبني 
أن  وسبق  احلالي.  املوسم  في 
أشارت تقارير صحفية إلى أن 
اإليطالي دافيد كاالبريا، مدافع 
العبني   ٣ من  واحد  ميالن، 
مركز  لدعم  امليرجني  يراقبهم 
ا لصحيفة  الظهير األمين. ووفقً
اإليطالية،  سبورت»  «توتو 
حتى  ينجح  لم  ميالن  فإن 

كاالبريا  عقد  جتديد  في  اآلن 
الذي ينتهي في صيف ٢٠٢٠. 
أن ميالن سيسمح  وأوضحت 
كانون  يناير/  في  بالرحيل  له 
هي  الليجا  وتعد  املقبل،  ثان 
لكاالبريا،  األقرب  الوجهة 
حيث يحظى الالعب باهتمام 
من أكثر من نادٍ هناك. وأكدت 
الصحيفة اإليطالية أن رحيل 
كاالبريا سيمنح ميالن فرصة 
حتقيق مكاسب مالية، لدعم 
املوسم  في  النادي  ميزانية 

احلالي. ��
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قال ثالثة مسؤولني أميركيني إن الواليات املتحدة دفنت 
أشالء زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي في البحر 
أميركية  قوات  نفذتها  غارة  في  مقتله  عقب  وذلك 
خاصة في سوريا يوم السبت املاضي. وكانت احلكومة 
فجر  عندما  قتل  البغدادي  أن  أعلنت  قد  األميركية 
خاصة  أميركية  قوة  من  فراره  عقب  الناسف  حزامه 
الثالثة  املسؤولني  أحد  يفصح  ولم  مسدود.  نفق  إلى 
عن  هويته-  عن  الكشف  عدم  شريطة  حتدث  -الذي 
الشعائر  فيه  أقيمت  الذي  املكان  عن  أخرى  تفاصيل 
إنهما  مسؤوالن  وقال  ومدتها،  البغدادي  دفن  قبل 
وقال  البحر من طائرة.  ألقيت في  أن أشالءه  يعتقدان 
اجلنرال  املشتركة  األميركية  األركان  هيئة  رئيس 
مارك ميلي في إفادة مبقر وزارة الدفاع أمس إن اجليش 

النحو  «على  البغدادي  أشالء  من  تخلص  األميركي 
املالئم وفقا (لإلجراءات املتبعة) لدينا ولقواعد الصراع 
البغدادي،  ملقتل  البشعة  للطبيعة  ونظرا  املسلح». 
فمن املستبعد أن يكون اجليش األميركي قد أمت شعائر 
األميركية  البحرية  قوات  من  أفراد  فعل  مثلما  الدفن 
 ٢٠١١ عام  الدن  بن  أسامة  القاعدة  تنظيم  زعيم  مع 
عقب مقتله في غارة بباكستان. فبعد مقتل بن الدن، 
نقل جثمانه حلاملة الطائرات األميركية كارل فينسن 
وغسل قبل تكفينه في ثوب أبيض وتالوة آيات وأدعية 
إن  ميلي  اجلنرال  وقال  اجلثمان.  على  العربية  باللغة 
أشالء البغدادي نقلت إلى منشأة محصنة للتأكد من 

هويته باختبار احلمض النووي.
معلومات األكراد

بقوات  تعرف  ملا  مستشار  قال  نفسه،  السياق  في 
على  حصل  سريا  مصدرا  إن  الدميقراطية  سوريا 
اختبار  عليها  وأجري  للبغدادي  الداخلية  املالبس 
للحمض النووي بغية التحقق من هويته قبل عملية 
نفذتها القوات األميركية اخلاصة لقتله. ونشر بوالت 
جان -وهو مستشار كبير في قوات سوريا الدميقراطية 
التي يقودها األكراد- تفاصيل على تويتر عن مساهمة 
العمل اخملابراتي لقواته في حتديد موقع البغدادي الذي 
أعلن الرئيس األميركي دونالد ترامب عن مقتله األحد. 
الذي كان قد متكن من  اخلاص  إن «مصدرنا  وقال جان 
الوصول إلى البغدادي جلب مالبسه الداخلية إلجراء 
فحص احلمض النووي له والتأكد مئة باملئة من كون 
أن  وذكر  تردد».  أي  دون  نفسه  البغدادي  هو  الشخص 
أيار   ١٥ منذ  تعمل  كانت  الدميقراطية  سوريا  قوات 
املاضي مع وكالة اخملابرات املركزية األميركية لتعقب 
البغدادي، ومتكنت من تأكيد أنه انتقل من دير الزور في 
شرق سوريا إلى إدلب حيث قتل. وقال إن البغدادي كان 
السورية  بلدة جرابلس  إلى  على وشك تغيير موقعه 

املعلومات  «كافة  أن  وأضاف  العملية.  وقوع  قبل 
االستخباراتية والوصول إلى البغدادي وتثبيت موقعه 
االستخباراتي  ومصدرنا  اخلاص،  عملنا  نتيجة  كانت 
اجلوي  اإلنزال  وتوجيه  اإلحداثيات  إرسال  في  شارك 
اللحظة  حتى  فيها  واملشاركة  العملية  وإجناح 

األخيرة».
ما مستقبل «داعش» بعد مقتل البغدادي؟

«عديل»  العشرين   في  شاب  ساجت  علي  محمد 
البغدادي الذي وثق به أو رمبا اضطر للوثوق به لفقدان 
خياراته، أخذ ساجت يتحدث عن أسرار البغدادي في 
إعالن  من  ساعات  بعد  مصورة  تلفزيونية  مقابالت 
منطقة  في  األول)  (تشرين   ٢٥ ليلة  البغدادي  مقتل 
الرجل،  مبقتل  ا  فرحً هادئًا  يبدو  تارة  السورية،  إدلب 
لـ«رجال  حنينه  تظهر  التي  الكلمات  تخونه  وأخرى 
أصبح  ا عندما  ا جدً فرحً كان  أنه  يقول  كأن  اخلالفة»، 
«عديل» البغدادي. عالوة على ما ذكره معلومات كثيرًا 
ما كررها االعالم عن فكر «دولة اخلالفة» وأخرى مفاجئة 
مثل عدم صوم البغدادي وأمره لرفاقه بعدم الصوم في 
حلقة  لتكون  ساجت  اعترافات  جاءت  رمضان.  شهر 
جديدة تضاف إلى سلسلة من األسرار قادت إلى فك 
إلى فرق االستخبارات  البغدادي، ووصلت  لغز حتركات 
العراقية من عدة أشخاص أبرزهم إسماعيل العيثاوي 
أحد كبار مساعدي البغدادي وإحدى زوجات البغدادي 
الذي لعب استجوابها دورًا كبيرًا في التحضير لعملية 
األمريكان،  عليها  أطلق  التي  العملية  في  اغتياله، 
التي كانت  األمريكية  الفتاة  إلى  مولر» نسبة  «كايال 

رهينة لدى التنظيم، وقتلها.
كيف قُتل البغدادي؟

الشمالي  إدلب  بريف  «باريشا»  تسمى  بلدة  في 
رجل  اشترى  التركية)،  السورية  احلدود  من  (قريبة 
من  مجموعة  بها  وأسكن  األرض،  من  قطعة  حلبي 
السكان،  من  خالية  املنطقة  تلك  كانت  األشخاص، 
نازحو مخيم «طور الها». في سماء  لكن يحيط بها 
أسبوع  ملدة  استطالع  طيران  تواجد  املنطقة  هذه 
أحد  ينتبه  لم  لكن  مولر»،  «كايال  عملية  تنفيذ  قبل 
للحدث، حتى حلت الساعة ١١٫٣٠ من مساء اجلمعة 
لنا  يروى  التفاصيل  وفي  العملية.  ونُفذت  املاضي 
صحافي سوري وصل املنطقة بعد ساعات قليلة من 
طائرة   ٢٠ من  أكثر  «شاركت  فيقول:  العملية،  وقوع 
في العملية، ومت االستهداف من مكان قريب من قرية 
دمرت  التي  املروحيات  وقوبلت  دقيقة،   ٩٠ ملدة  باريشا 
ثقيلة»،  أسلحة  عبر  األرض  من  مقاومة  شيء؛  كل 

أن عدد  الذي رفض كشف اسمه  ويضيف الصحافي 
الضحايا من داخل البيت سبعة أشخاص، ثالث نساء 
هوياتهم  على  التعرف  يتم  لم  وطفل  رجال  وثالثة 
فإن  األمريكية  الرواية  وحسب  اآلن.  حتى  بالتحديد 
األمريكية  القوات  نفذتها  عملية  في  تل  قُ البغدادي 
ناسفة كان  أن فجر سترة  بعد  «دلتا فورس»  اخلاصة 
يرتديها عقب حشره في نفق أسفل اجملمع السكني 
الذي كان يسكن فيه. وقال املسؤولون األمريكيون إن 
البغدادي  بقايا  من  النووي  احلمض  من  أُخذت  عينات 
لتحديد هويته، أكدت أنه هو. فيما أكدت بغداد أنها 
طرف  وكان  البغدادي،  مبكان  األمريكيني  أبلغ  من  أول 
أفراد  بنقل  قام  سوري  مواطن  إليه؛  الوصول  خيط 

عائلته وزوجاته من العراق إلى سوريا قبل نحو شهر. 
إلى  العراقي معلومات  الوطني  اخملابرات  إذ قدم جهاز 
وجاء  البغدادي،  اختباء  األمريكية حتدد مكان  القوات 
متابعة  «بعد  أنه  العراقي  اجلهاز  عن  صادر  بيان  في 
مدار  وعلى  مختص  عمل  فريق  وتشكيل  مستمرة 
العراقي  الوطني  اخملابرات  جهاز  متكن  كاملة،  سنة 
يختبئ  الذي  الوكر  حتديد  من  دقيقة،  ملعلومات  ا  وفقً
فيه رأس (داعش) اإلرهابي اجملرم أبو بكر البغدادي ومن 
معه في محافظة إدلب السورية». يقول الباحث في 
املتطرفة،  واجلماعات  واالستراتيجية  األمنية  الشؤون 
هشام الهاشمي، أن العراقيني كان لهم دور مهم في 
تعيني القرية التي تقوم شبكة «حراس الدين» بقيادة 
التابع  الفصيل  أبرز مسؤولي  (أحد  احللبي  أبو محمد 
من  (داعش)  تنظيم  عوائل  بنقل  القاعدة)  لتنظيم 
ا، في تاريخ  سوريا إلى تركيا، ويضيف: «هذا كان مهمً
شخص  على  القبض  العراقية  اخملابرات  ألقت  سابق 

الذي  البغدادي)،  (عديل  ساجت  علي  محمد  اسمه 
اعترف عن املكان الذي التقى فيه البغدادي، ثم اعترف 
فتابعت  البغدادي،  إلى  أوصله  الذي  الشخص  على 
هذه  إلى  أوصلهم  من  وهو  الشخص  هذا  اخملابرات 
أسبوعني  قبل  «األمريكان  القول:  ويتابع  املنطقة». 
وصلت لديهم القناعة بأن األدلة التي بحوزة اخملابرات 

العراقية صحيحة وعليهم التحرك».
دالالت وجود البغدادي َّـ إدلب

عن  البحث  حسابات  في  السورية  إدلب  تدرج  لم 
املسافة  بُعد  إلى  الغالب  في  ذلك  ويعود  البغدادي، 
العراقية  السورية  الصحراء  بني  التنقل  وصعوبة 
مهرّبني.  على  االعتماد  استبعاد  مت  لذلك  إدلب،  وبني 
يؤكد احمللل العسكري السوري، العميد أحمد رحال، 
أن تواجد البغدادي في إدلب لم يكن ألنه يبحث عن 
حاضنة شعبية أو لرغبته في نقل التنظيم إلى إدلب 
اقتضت  وإمنا  مبكرًا،  سكانها  التنظيم  طرد  التي 
التحالف  سيطرة  منذ  ذلك  عليه  األمنية  الضغوط 
التضييقات  وبعد  الفرات،  الدولي على مناطق شرق 
األمنية التي حدثت في األنبار واملناطق العراقية. لكن 
رحال ال ينفي أن وجود البغدادي في إدلب يكشف عن 
أمر آخر، وهو أن التنظيمات القاعدية (نسبة لتنظيم 
القاعدة) املوجودة في املنطقة مثل «حترير الشام» أو 
تظاهرت  والتي  الدين»  «حراس  أو  التوحيد»  «أنصار 
أنها على خالف مع (داعش) في حقيقتهم العقائدية 
اختلفت  وإن  واحدة  مهمة  في  أنفسهم  يعتبرون 
أن يكون  أمان في  البغدادي عنصر  الطرق، لذا «وجد 
تنظيمات  من  محميًا  يكون  وأن  املنطقة،  هذه  في 
جهادية راديكالية»، بحسب رحال. كذلك يثير رحال 
نقطة أخرى تتعلق بآلية انتقال البغدادي من العراق 
لسوريا وهي مسافة مقدرة بحوالي ٥٠٠ – ٦٠٠ كيلو 
ألن  الفرات؛  شرق  من  العبور  يستطع  لم  فهو  متر، 
على  تسيطر  (قسد)»  الدميقراطية  سوريا  «قوات 
مناطق  من  عبر  البغدادي  أن  فاألرجح  املناطق،  تلك 
سيطرة النظام وروسيا وإيران، ويوضح: «هذا ما يثير 
النظام وحلفائه  الشك حول وجود قناة تواصل بني 
القانون  في  الباحث  ويؤكد  جهادية».  تنظيمات  مع 
الدستوري والعلوم السياسية، والكاتب املتخصص 
إدلب  أن منطقة  ياميوت،  الدولية خالد  العالقات  في 
الذي  للبغدادي  بالنسبة  أمنًا  األكثر  املنطقة  كانت 
دولية  جهة  من  أكثر  من  مكثفة  ملطاردة  يتعرض 
«ذلك  ويوضح:  بسوريا،  عسكريًا  موجودة  وإقليمية 
جملموعات  واسعة  بسيطرة  معروفة  املدينة  أن 

مسلحة لها تقاطعات بتنظيم البغدادي، وبعضها 
تنظيم  مع  تتقاطع  نفسه  الوقت  وفي  عداء  لها 
جهة  «من  ا:  مضيفً املتطرفة».  وتصوراته  (داعش) 
أخرى – وهذا هو األهم – فباملنطقة أنصار وزعامات 
لسنوات  ا  عضوً كان  وبعضهم  للبغدادي،  والء  لها 
إليهم  املشار  األعضاء  ويتمتع  اخلالفة،  تنظيم  في 
والئهم  بحكم  االنتباه  إثارة  دون  احلركة  على  بقدرة 
كما  إدلب».  على  تسيطر  التي  للتنظيمات  اجلديد 
وهو  السياسية،  الناحية  آخر من  ياميوت سببًا  يقرأ 
منطقة  يظهر  أن  له  يراد  بإدلب  البغدادي  وجود  أن 
خفض التصعيد باعتبارها مكانًا لإلرهابيني؛ فوجود 
البغدادي باملنطقة يعني من جانب آخر، أن استقرار 
املنطقة والتوصل حللول سلمية بسوريا، ولو جزئية، 

ميكن من االنتصار السريع على املنظمات اإلرهابية.
مستقبل «داعش» بعد رحيل البغدادي

بإعالن  ذلك  وكان   ،٢٠١٤ عام  (داعش)  تنظيم  تأسس 
«تأسيس اخلالفة» في يوليو (متوز) من عام الظهور األول 
لزعيم التنظيم، أبي بكر البغدادي. الذي ظهر من منبر 
ليضع  العراقية  املوصل  مدينة  في  تاريخي  مسجد 
الظهور  كان  فيما  التنظيم،  هذا  رأس  على  نفسه 
(نيسان)  أبريل  في  ا  أيضً فيديو  شريط  في  له  الثاني 
٢٠١٩، حني أخذ يشحذ همم عناصره بعد خسارتهم 
في  مقاتليه  معاقل  آخر  السورية،  الباغوز  مدينة 

سوريا.
من مكان اغتيال البغدادي

عدة  من  التنظيم  محاربة  من  سنوات  خمس  بعد 
دول لم يعد (داعش) ذا قوة إقليمية، فهو اآلن موجود 
فقط إلى حد كبير في خاليا ال مركزية منتشرة في 

رحيل  أن  بيد  والعراق،  سوريا  في  الريفية  البلدات 
على  تأثيرًا  يترك  لم   – املراقبني  حسب   – البغدادي 
نشاط التنظيم. ويشدد الباحث السوري في «مركز 
جسور للدراسات» عبد الوهاب عاصي، الذي حاوره 
«ساسة بوست» أنه ال يوجد ما يدعو لالعتقاد بأنّ 
كبيرة  سلبية  آثار  إلى  يؤدي  سوف  البغدادي  مقتل 
اجلهادية  فالتنظيمات  (داعش)؛  من  تبقى  ما  على 
تُعامل  والتي  «الشهادة»،  رمزية  على  أصالً  تعتمد 
أسمى  كمطلب  التنظيمات  هذه  أدبيات  في  نظريًا 
آخر،  جانب  «من  ويضيف:  ومنتسبيها،  ملقاتليها 
فإن القيادة امليدانيّة للتنظيم في العراق جنحت في 
تكثيف  واستطاعت  العمليّاتية  قاعدتها  توسيع 
نحو  وعلى  مختلفة،  بأشكال  األمني  حضورها 

ه  يتوجّ سوف  احلال  وبطبيعة  بسوريا،  أقل 
تعيني  عبر  الثغرة  هذا  الستدراك  التنظيم 
زعيم جديد». كذلك يشدد خالد ياميوت على 

قادرًا  يعد  ولم  تنظيميًا،  انتهى  (داعش)  تنظيم  أن 
ا:  على االنبعاث والتجدد في الزمن القريب، مستدركً
«لكن التشابك القائم بني التنظيمات اإلرهابية في 
استمرارية  على  يؤشر  كبرى  دول  ومصالح  سوريا 
الصراع الدولي باملنطقة، وبالتالي استمرار الظاهرة 
من  جزءًا  اإلرهابية  التنظيمات  باعتبار  اإلرهابية 
األراضي  على  املمارس  واإلقليمي  الدولي  التفاعل 
«العمليات  أن  ياميوت  ويبني  والعراقية».  السورية 
العسكرية اإلرهابية تتجدد بتجدد سياق التناقضات 
الدولية واإلقليمية على األراضي السورية والعراقية؛ 
الدن  ابن  مثل  إرهابية  قيادات  بقتل  فقط  وليس 
فإن  سبق  ما  على  بناء  أنه  إلى  ويشير  والبغدادي»، 
«القضاء على (داعش) يعود إلى إرادة القوى الدولية 
املسلحة  التنظيمات  دور  أما  ا،  أساسً املتصارعة 
ثانوي؛  فهو  الدولي  التحالف  مع  املتعاونة  احمللية 

ألنها تابعة للسياق الدولي وليست منشأة له».
بعد مقتل البغدادي..

هل ستتغري اسرتاتيجية ترامب تجاه سوريا؟
يشكر  ترامب  دونالد  األمريكي  الرئيس  وقف  حني 
اجلهات العديدة التي ساعدت في تنفيذ قواته ملهمة 
املساعدة  إلى  عابر  بشكل  أشار  البغدادي،  اغتيال 
التي قدمتها «قوات سوريا الدميقراطية»، ذاك احلليف 
واشنطن  تقوده  الذي  الدولي  للتحالف  قدم  الذي 
جديدة  ضربة  وهي  األهم.  الدور  (داعش)  محاربة  في 
فترة  قبل  األكراد   بترك  واشنطن  موقف  إلى  تضاف 
الفرات  شرق  في  التركي  التدخل  وحدهم  يصارعون 
وإقامة «منطقة آمنة» على األراضي التي كانت حتت 
سيطرتهم. بيد أن اغتيال البغدادي فتح الباب على 
مصرعيه أمام نقد سياسة ترامب في سوريا، فقبل أن 
ينعم الرئيس األمريكي بنتائج إعالن مقتل البغدادي 
يواجه  إذ  داخليًا،  موقفه  يعزز  أن  شأنه  من  الذي 
مساءلة في مجلس النواب األمريكي، عجل منتقدو 
قرار سحب القوات األمريكية من شمال شرق سوريا 
بكيل اآلثار السلبية لهذا القرار إثر مقتل البغدادي. 
تنظيم  الستعادة  تؤدي  أن  قد  اخلطوة  أن  مؤكدين 
ا للمصالح األمريكية،  (داعش) قوته مبا يشكل تهديدً
اآلن  األمريكية  اإلدارة  على  يتعني  إنه  هؤالء  قال  لذا 
ضمان عدم قدرة تنظيم (داعش) على إعادة تشكيله، 
اإلدارة  تلك  تدرس  إذ  وليس فقط حماية حقل نفط؛ 
القوات  العدد من  بقاء قوة محدودة  األمريكية فقط 
حقول  حلماية  سوريا   شرق  شمال  في  األمريكية 
جسور  «مركز  في  السوري  الباحث  ويؤكد  النفط. 
البغدادي  مقتل  أن   عاصي  الوهاب  عبد  للدراسات» 
عمر  من  املرحلة  هذه  في  لترامب  ا  مهمً إجنازًا  ثّل  ميُ
سياسية  ضغوط  من  له  تتعرّض  ما  ظل  في  إدارته، 
الرئاسة،  منصب  توليه  منذ  األكبر  هي  وقانونية 
خاصة وأنه يأتي بعد أسبوعني تقريبًا على اإلعالن عن 
انسحاب أمريكي من سوريا، وهو ما اعتبره خصومه 
(داعش).  تنظيم  صالح  في  ستصبّ  سيئة  خطوة 
نفسه  الرئيس  يتعلم  أن  اجليد  «من  القول:  ويتابع 
للحلفاء  املستمر  تهديده  إن  الدروس،  هذه  (ترامب) 
األوروبيني وغيرهم من اجملازفني يعرض أحد أهم أصول 
عن  فالتخلي  للخطر،  أمريكا  في  اإلرهاب  مكافحة 
الشركاء الرئيسني يرسل رسالة مفادها أن أمريكا ال 

ميكن الوثوق بها».

على  أردنية  الكترونية  عاصفة  وبقسوة  انتقدت 
السلطات  تعامل  االجتماعي  التواصل  وسائل 
السياسية والدبلوماسية مع ملف احتجاز مواطنني 
أردنيني في السجون اإلسرائيلية ألكثر من شهر، إذ 

تل  من  األردني  السفير  استدعاء  ان  نشطاء  اعتبر 
ابيب للتشاور في هذه املرحلة خطوة باهتة للغاية 

وال تعبر عن حزم بالدهم في استعادة مواطنيها.
وحدة  اكثر صرامة  مبواقف  بالدهم  األردنيون  وطالب 
وإبراهيم  اللبدي  هبة  األردنيني  املواطنني  بخصوص 
مرعي القابعني في السجون اإلسرائيلية بقرار إداري 
فعلية  تهمة  أي  توجيه  ودون  شهر  من  أكثر  منذ 
من  األردن  مينع  الذي  السبب  عن  متسائلني  لهما، 
التلويح بفسخ معاهدة السالم او حتى طرد السفير 
احملتجزان  واألردنيان  اإلسرائيلي في عمان، خصوصا 

في حالة صحية سيئة.
منذ  الطعام  عن  اللبدي  هبة  األردنية  وتضرب 
بأمراض  االصابة  يهدد صحتها بخطر  ما  اعتقالها 

خالل  املستشفى  إلى  نقلها  بعد  والكلى،  القلب 
اليومني املاضيني قبل أن يتقرر اعادتها إلى املعتقل 
في  السرطان  مرض  من  مرعي  يُعاني  فيما  مجددا. 
أدت  للغاية  سيئة  اعتقال  وظروف  األنفية،  اجليوب 

الصابته مبرض جلدي نادر أفقده شعره.
تتحدث  لزوارها  شهادات  سلسلة  اللبدي  وقدمت 

وبصق  وعن شتم  املعتقل،  في  معاملتها  عن سوء 
تزال  ال  بينما  احملققني،  من  يوم  كل  لهما  تتعرض 
االنباء عن مرعي شحيحة وال يزال األردنيون يلومون 
يلقاه  الذي  السيء  التعامل  على  بالدهم  سلطات 

مواطناهم.
بالدهم  الكترونية  عاصفة  في  اردنيون  وطالب 
ان  معتبرين  عربة،  وادي  باتفاقية  العمل  بتعليق 
فشل  على  يدلل  ومرعي  اللبدي  اعتقال  استمرار 
االتفاقية، كما طالبوا بالدهم أيضا بتعليق اتفاقية 

الغاز اجلدلية مع اإلسرائيليني.
وقبيل العاصفة وردت انباء من اخلارجية األردنية عن 
والذي  احلدود  عبر  إسرائيلي  متسلل  على  القبض 
باالسيرين  مبقايضته  الناشطون  سياقه  في  طالب 

األردنيني.
وأعلن متحدث باسم اجليش اإلسرائيلي، أن ”مواطنا 
األردن،  إلى  إسرائيل  احلدود من  إسرائيليا عبر  مدنيا 
األمن  قوات  قبل  من  واستجوابه  اعتقاله  مت  قد 
األردنية“، مضيفا في بيان: ”مواطن مدني إسرائيلي 
عبر احلدود مؤخرا من إسرائيل إلى األردن، ومت اعتقاله 

واستجوابه من قبل قوات األمن األردنية“.
إسرائيل  إن  الثالثاء،  احمللي،  اململكة  تلفزيون  وقال 
اللبدي  هبة  اإلداريني  املعتقلني  قضية  ربط  حاولت 
الرحمة،  وباب  والغمر  بالباقورة  مرعي  وعبدالرحمن 
االمر، محذرا  لهذا  املطلق  رفضه  االردن عبر عن  وان 
اياه  ومحل  ذلك  تبعات  من  اإلسرائيلي  اجلانب 

املسؤولية عن تلك التبعات إن حدثت.
في  قال  الصفدي  امين  االردني  اخلارجية  وزير  وكان 
عدم  ضوء  ”في  انه  الثالثاء،  تويتر،  عبر  له  تغريدة 
أشهر  منذ  املستمرة  ملطالبنا  إسرائيل  استجابة 
إلطالق املواطنني األردنيني هبة اللبدي وعبد الرحمن 
والإلنساني،  الالقانوني  اعتقالهما  واستمرار  مرعي 
للتشاور  أبيب  تل  في  األردني  السفير  استدعينا 

خطوة أولى.“
وتابع الصفدي: ”نحمل إسرائيل املسؤولية الكاملة 
جميع  اتخاذ  في  وسنستمر  مواطنينا  حياة  عن 
والسياسية  والدبلوماسية  القانونية  اإلجراءات 
لضمان عودتهما إلى وطنهما ساملني. تعريض حياة 
مواطنينا اللذين تتدهور حالتهما الصحية للخطر 
مصالح  تقدم  التي  اململكة  ترفضه  مدان  فعل 

مواطنيها وسالمتهم على كل اعتبار”.
التأخر  شديد  األردنية  اخلارجية  موقف  عمليا  وبدا 
صحة  يهدد  خطر  عن  تتحدث  واالنباء  خصوصا 
األردنيني، وبدا موقف اخلارجية اكثر ضعفا إزاء عدة 
مواطنيهم  مع  اإلسرائيليني  تعامل  بني  مقارنات 
وخصوصا احلارس القاتل الردنيني قبل عامني، وكيف 
املوقف  وبني  ساعات،  خالل  اإلسرائيليون  استعاده 
السفير  استدعاء  عند  واقفا  يزال  ال  الذي  احلالي 

األردني في تل ابيب للتشاور.

وقارن األردنيون أيضا املواقف األردنية الباهتة مؤخرا 
بن  احلسني  الراحل  امللك  مبوقف  اإلسرائيليني  امام 
طالل إزاء محاولة تسميم القيادي في حركة حماس 
حينه  في  امللك  صالبة  بكل  هدد  إذ  مشعل،  خالد 
اخلارجية  وزير  يزال  ال  بينما  السالم،  معاهدة  بوقف 
األردني أمين الصفدي يدير دفة األزمة عبر تويتر، ولم 

يعقد في سياقها أي مؤمتر صحفي مثال.
بالدهم  جتعل  التي  األسباب  عن  األردنيون  وتساءل 
تبدو ضعيفة امام اإلسرائيليني خصوصا واالخيرين 
انهم  رغم  النية،  حلسن  بوادر  أي  تقدمي  يحاولون  ال 
يطالبون بتمديد اتفاقية الباقورة والغمر ورغم وجود 

معاهدة سالم تربطهم مع عمان.
أساسا  الغربية  الضفة  بان  بالدهم  نشطاء  وذكر 
ال  ومرعي  اللبدي  قبل  من  زيارتها  وان  اردنية،  اراضٍ 
ينبغي ان تكون بهذا اخلطر على أبناء األرض الواحدة؛ 

تزال  ال  والسياسية  الدبلوماسية  االستجابة  ان  اال 
بعيدة عن التطلعات في الشارع.

مثار  اخلارج  في  املعتقلني  األردنيني  قضية  وباتت 
يعتبرون  األردنيون  اصبح  اذ  الشارع،  في  جدل كبير 
او حتميهم  ترعاهم  وال  بحقوقهم  تفرّط  بالدهم  ان 

خصوصا في ضوء وجود معتقلني لدى معظم 
السجون  في  العشرات  اهمهم  اجلوار  دول 

وال  عنهم  االفراج  يتم  ولم  اشهر  ومنذ  السعودية 
تسليمهم لعمان وال حتى محاكمتهم.

وكان أهالي املعتقلني في الرياض قد عولوا على زيارة 
امللك عبد اهللا الثاني للرياض الثالثاء للمشاركة في 
االمر  أبنائهم  ملف  حللحلة  الصحراء  دافوس  مؤمتر 

الذي لم يظهر أي تقدم في سياقه أيضا بعد.
على  ظهر  الذي  التساؤل  فهم  ميكن  املعنى  بهذا 
كانت  ما  إذا  الناشطني  من  عدد  وعبر  توتر  موقع 
في  أبنائها  على  ”لعنة“  باتت  األردنية  اجلنسية 
يعانون  أساسا  األردنيني  باعتبار  واخلارج،  الداخل 
من أوضاع معيشية واقتصادية صعبة، معتبرين ان 
الدبلوماسية األردنية باتت تتنكر وتأكل ابناءها في 

السنوات األخيرة.
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ــتقالته، عمت  ــري اس ــالن احلري ــور إع وف
االحتفاالت املناطق اللبنانية التي يوجد 
ــى  ــمال ال ــن الش ــرون. وم ــا املتظاه فيه
اجلنوب، وصوال الى البقاع، ومرورا بوسط 
ــرون املوجودون  ــة، أعرب املتظاه العاصم
ــن فرحهم مبا  ــاحات، ع ــي الطرق والس ف

حتقق، معتبرين أنه أول إجناز للثورة.
جنبالط

ــى خطوة  ــي عل ــق سياس ــي أول تعلي وف
ــزب «التقدمي  ــس احل ــرّد رئي ــري، غ احلري
االشتراكي» النائب السابق وليد جنبالط 

ــس، قائال:  ــى «تويتر»، أم ــابه عل في حس
ــى احلوار،  ــة األولى دعوت ال «منذ اللحظ
ــاد موقف  ــتقالة س وعندما رفضت االس
ــن التململ واالنزعاج في صفوف احلزب  م
االشتراكي. وحتملت الكثير. لكن في هذه 
ــيخ  ــة املصيرية، وبعد إعالن الش اللحظ
سعد احلريري استقالة احلكومة، بعد أن 
حاول جاهدا الوصول الى تسوية وحاولنا 
ــى احلوار  ــددا إل ــو مج ــي أدع ــه، فإنن مع

والهدوء».
جعجع

ــوات اللبنانية»  ــس حزب «الق واعتبر رئي
ــنا فعل رئيس  ــمير جعجع أنه «حس س

احلكومة سعد احلريري بتقدمي استقالته 
ــعبي  ــا مع املطلب الش ــة جتاوب واحلكوم
ــيرا إلى أن «املهمّ اآلن  العارم بذلك»، مش
ــية  الذهاب نحو اخلطوة الثانية واألساس
ــن أزمتنا  ــة للخروج م ــة املطلوب والفعلي
احلالية، أال وهي تشكيل حكومة جديدة 
ــهود لهم بنظافة  من اختصاصيني مش
ــتقامتهم وجناحهم، واألهم  هم واس أكفّ
ــتقلني متاما عن القوى  اختصاصيني مس

السياسية».
ــات  وفي تصريح له، دعا جعجع املؤسس
األمنية املعنية إلى «احلفاظ على سالمة 
ــدوا في لبنان بعد  املتظاهرين حيثما وج

ــي تعرضوا لها   ــنيعة الت االعتداءات الش
يوم (أمس) في وسط بيروت«.

قطع طرقات
ــع الطرق،  ــرون أمس قط ــل املتظاه وواص
ــيارات  ــن الس ــق ورك ــز العوائ ــر تعزي عب
ــية، احتجاجاً على  وسط الطرق الرئيس
ــاد املستشري،  ــي والفس الوضع املعيش

وللمطالبة برحيل الطبقة السياسية.
فرنسا: األزمة خطيرة جداً

ــان إيف  ــي ج ــا وزير اخلارجية الفرنس دع
ــلطات اللبنانية إلى  ــس، الس لودريان أم
ــاعدة في ضمان وحدة البالد، واعتبر  املس

أن «لبنان ميز بأزمة خطيرة جداً».
احلسن: االستقالة جنبتنا االقتتال

ــا  ري ــة  اللبناني ــة  الداخلي ــرة  وزي ــت  قال
ــتقبل   ــن، التي تنتمي الى تيار املس احلس
ــعد احلريري من  ــس س ــتقالة الرئي إن اس
ــة لتفادي  ــة احلكومة كانت ضروري رئاس
ــيرة إلى ما جرى، أمس،  اقتتال أهلي، مش
ــط  ــى املتظاهرين في وس ــن اعتداء عل م

بيروت.

اب: دخلنا مرحلة فوضى وهّ
ــس حزب  ــي لرئي ــجيل صوت ــر تس انتش
ــابق وئام  ــد العربي»، الوزير الس «التوحي
ــه ملناصريه داعياً إياهم  اب، يتوجه في وهّ
ــر مبرحلة دقيقة  ــني «ألننا من ليكونوا واع
ــى «عدم  ــاب مناصريه إل ــداً». ودعا وه ج
داً على «ضرورة  ــدّ االختالف مع أحد»، مش
ــوى واألحزاب  ــيق مع مختلف الق التنس
ــل». وأكد ضرورة  واجليش واحلراك في اجلب
حفظ «األمن وراحة الناس وإبقاء العيون 
ــة خطيرة»،  ــي مرحل ــا ف ــة ألنن مفتوح
حاً أن «يكون لبنان دخل في مرحلة  مرجّ

فوضى طويلة».
ــائل إعالم لبنانية قد حتدثت،  وكانت وس
ــاالت باألحزاب  ــن أن احلريري أجرى اتص ع
ــن رغبته في  ــر فيها ع ــية، عب السياس
ــارت إلى أن بعض ممثلي  االستقالة، وأش
ــن موقفه،  ــزاب حاولوا ثنيه ع ــذه األح ه

لكنه أصر عليه.
ــتقالة احلريري،  ــون أن اس ــر مراقب ويعتب
ــي  ــب الرئيس ــت املطل ــت حقق وإن كان

ــة  ــتقالة احلكوم ــو اس ــني، وه للمحتج
ــى حكومة  ــرن باتفاق عل ــم تقت ــا ل فإنه
ــالد من وجهة  ــو ما يدخل الب جديدة، وه
ــة اجملهول  ــي حالة من مواجه نظرهم ف

السياسي.
ــتقالة احلريري، في وقت يواجه  وتأتي اس
ــية  فيه لبنان العديد من األزمات املعيش
ــن أزمة في  ــع احلديث ع ــة، م واالقتصادي
ــوح في األفق،  ــز، وأزمة أدوية أخرى تل اخلب
ــارف اللبنانية، عن  ــت املص ــا امتنع بينم

ــالت األجنبية لعمالئها، وفي  صرف العم
ظل هذه األزمات املتتالية، وبقاء احملتجني 
في الشارع، يعتبر البعض أن احلريري قرر 
الهروب من األزمة، ملقيا بكل تداعياتها 
ــيني، وهو ما  ــركائه السياس في وجه ش
ــى أزمات بني  ــرون، أن يؤدي إل ــع كثي يتوق

أطراف العملية السياسية في لبنان.

ــيادية للبنان  ــندات الس كما عرفت الس
ــالق أمس  ــى اإلط ــوأ أيامها عل ــد أس أح
ــوزراء  ــتقالة رئيس ال ــد اس ــاء، بع االربع
ــعد احلريري مما عزز الشكوك في سبل  س

جتاوز لبنان أزمته االقتصادية.
ــد  أش و٢٠٢٢   ٢٠٢١ ــدارا  إص ــهد  وش
تراجعاتهما اليومية على اإلطالق، إذ هويا 

ستة سنتات، وفقا لبيانات "تريدويب".
ــندات لتصل في  وقفزت عوائد بعض الس
ــير إلى  حالة إصدار ٢٠٢٠ إلى ٣٨٪، مما يش
أن تكاليف االقتراض قد أصبحت باهظة 

على نحو مثقل للبلد املنهك بالديون.
ــواق الناشئة لدى شركة  وقال خبير األس
ــتمنتس" بريت  ــتاندرد انفس ــن س "أبردي
ــتقالة  ــب النظر الس ــت: "من الصع دمين
ــي"، مضيفا أنه  ــة كعامل إيجاب احلكوم
ــأن شكل أي حكومة  ال يوجد وضوح بش

بديلة.
ــد وعلى  ــديد التعقي ــع ش ــع: "الوض وتاب
ــيكون  ــر باهظة وس ــداد فواتي ــان س لبن
ــع الراهن دون  ــاز الوض ــن الصعب اجتي م

إصالحات اقتصادية حقيقية".
ــش أس ماركت"،  ــات "آي ات ــب بيان وحس
ــر االئتمان  ــة مخاط ــود مبادل ــزت عق قف
ــنوات، وهي مقياس  ــة خلمس س اللبناني
ــيادي من  ــني على الدين الس كلفة التأم
ــداد، بواقع ٥٤  ــن الس ــف ع ــر التخل خط
ــالق االثنني إلى  ــد اإلغ ــاس عن نقطة أس

مستوى ١٤٣٥ نقطة.

ما زالت مفاعيل القرار األمريكيّ باالنسحاب العسكريّ من سوريّا 
يُثير مخاوِف اإلسرائيليني، قيادةً وشعبًا، إذْ أنّ الكيان بات يشعر 
دونالد   ، األمريكيّ الرئيس  أيْ  العبريّة،  للدولة  األوفى  الصديق  أنّ 
التمركز  ه  يُواجِ سوريّة  في  ا  وحيدً وتركه  الكيان  ”خان“  ترامب، 
اربة  حملُ حاوالت حزب اهللا اللبناني فتح جبهةٍ جديدةٍ  ، ومُ اإليرانيّ
رّر في هضبة اجلوالن، وغنيٌّ عن القول إنّ كبار  إسرائيل من اجلزء احملُ
لِّلني واخلبراء ومراكز األبحاث في تل أبيب باتوا ينعتون ترامب  احملُ
نّاع القرار في تل أبيب  باخلائن، الذي ال يؤمتن جانبه، ويُطالِبون صُ
ال  السياسة  في  قيل  كما  ألنّه  فقط،  أنفسهم  على  باالعتماد 
ا على ترامب، على حدّ  يوجد أصدقاء، وهذه املقولة تنسحب أيضً
تعبيرهم.وفي هذا السياق، قالت وزيرةٌ إسرائيليّةٌ سابقةٌ إنّ كيان 
ا بسبب تطورات  االحتالل لديه العديد من األسباب ألنْ يكون قلقً
نْ يعتمد عليه من جانب آخر،  املنطقة من جانب، وعدم وجود مَ
انسحابها  األمريكيّة  ة  املتحدّ الواليات  أعلنت  أنْ  بعد  السيما 
من سوريّة، وإعالن الرئيس دونالد ترامب أنّه ليس معنيًا مبواقف 
 ، جدية من إيران، ممّا يجعل إسرائيل في حالة قلقٍ جديٍّ وحقيقيٍّ
أنْ  لها  ميكن  أمامها  املاثل  الدرس  أنّ  عينه  الوقت  في  مُضيفةً 
الذي  العدوان  أيْ   ،١٩٦٧ في  الستة  األيام  حرب  من  تستخلصه 
منذ  يُعرَف  بات  والذي  العربيّة،  الدول  على  االحتالل  دولة  شنّته 
السابقة  الوزيرة  ليفنات  ليمور  بالـ“نكسة“.وأضافت  ذلك احلني 
نتنياهو،  بنيامني  الوزراء،  رئيس  يتزّعمه  الذي  الليكود  حزب  من 
أضافت في حتليل نشرته بصحيفة (يديعوت أحرونوت) العبريّة، 
بكر  أبو   ، الوحشيّ  - اإلرهابيّ (داعش)  تنظيم  زعيم  اغتيال  أنّ 
ا عديدةً لترامب في الساحة الداخليّة  ، سيمنح نقاطً البغداديّ
الدروس  من  كثيرًا  يُغيِّر  ال  ذلك  لكن   ، األمريكيّ ام  العّ والرأي 
التي  األخيرة  واألحداث  التطورّات  من  املُستخلصة  اإلسرائيليّة 
قولها. األوسط، على حدّ  الشرق  األمريكيّ في  الرئيس  بها  قام 

ا، لفتت الوزيرة اإلسرائيليّة السابِقة، والتي  الوةً على ما ذُكر آنفً عُ
أنّه حني يقوم  م، لفتت إلى  كانت من صقور حزب (ليكود) احلاكِ
ترامب بإقالة مستشار األمن القوميّ السابق جون بولتون، صديق 
ي وواجبي حينها أنْ  إسرائيل األوفى بتغريدة على تويتر فمن حقّ
أشعر بعدم الراحة، وبعد أسبوع، هاجمت إيران منشآت النفط 
في اململكة العربيّة السعودية، أيْ (أرامكو)، واعتبر ذلك رسالة 
فيما  روحاني،  الرئيس حسن  من  حتذير 

الً إيران املسؤولية عن الهجوم، لكنّ  حمِ جاء ردّ الفعل األمريكيّ مُ
أعلن  السابِقة،  اإلسرائيليّة  الوزيرة  دّت  شدّ  ، األمريكيّ الرئيس 
في الوقت عينه أنّه ال يرغب الدخول في حربٍ مع إيران، حينها 
ا  شعرت بالقلق مرّةً أخرى، على حدّ تعبيرها.وأشارت الوزيرة أيضً
إلى أنّه قبل أسبوعني فقط أجرى الرئيس األمريكيّ دونالد ترامب 
وقام  أردوغان،  طيِّب  رجب  التركيّ  الرئيس  مع  هاتفيّةً  محادثةً 
من  األمريكيني  اجلنود  إخراج  قرّرّ  بأنّه  للعالم  بشارته  بإطالق 
شمال سوريّة، األمر الذي يعني ترك األكراد الذين قاتلوا سنوات 
املتحدة  الواليات  في  ورأوا   ، اإلرهابيّ (داعش)  تنظيم  طويلة ضدّ 
تة في الوقت ذاته إلى أنّها بدأت فعالً في بعثرة  ا قويًا، الفِ حليفً
، صحيح أننّي  أوراقها على الطاولة، و“يصاحبني انزعاج حقيقيّ
دعوت نفسي للتفكير بإيجابيّةٍ أكثر، لكننّي لم أجنح إطالقا“، 

أقرّت الوزيرة اإلسرائيليّة السابِقة.
حسنًا  نتنياهو  بنيامني   ، اإلسرائيليّ الوزراء  رئيس  أنّ  وأوضحت 
فعل عندما جنح بتقوية عالقاته مع الواليات املتحدة، ورئيسها 

ترامب، وشكرًا له على نقل السفارة األمريكيّة إلى القدس، وهو 
ا، وشكرًا له على االعتراف بهضبة  احلدث الذي انتظرناه ٧١ عامً

أنّها جزءٌ من دولة إسرائيل، وكذلك الشكر على  اجلوالن على 
العالقات الوثيقة التي أقامها نتنياهو مع الرئيس الروسيّ 
ا  ، طبقً فالدميير بوتني، وهي عالقات حتوز على أهميةٍ فائقةٍ

ألقوالها.
مع  الوزيرة و ساقته  ما  كلّ 

خلُصت  أنّها  إالّ  حتليلها،  في  السابِقة 
اإلسرائيليّ  االحتالل  كيان  إنّ  القول  إلى 
ا بأنه  ر دائمً مطالبٌ رغم كل ذلك، بأنْ يتذكَّ
واملواقف  واحلرجة  الصعبة  اللحظات  في 
مة واملصيريّة في حال وقعت، ليس  احلاسِ
نْ يعتمد عليه، إالّ على نفسه، على  لديه مَ
السابِقة  اإلسرائيليّة  الوزيرة  تعبير  حدّ 
رأى  سلف،  مبا  صلةٍ  ليفنات.على  ليمور 

نبار، رئيس ”املركز  البروفيسور إفرامي عِ
األورشليمي لألبحاث اإلستراتيجيّة“ 
إعادة  األمريكيّ  الرئيس  قرار 

ت  ا قو
ه  د بال

من 

أنّه شمال  الديار  إلى  سوريّة 
بغضبٍ  استٌقبِل 
من  وبوابلٍ  شديدٍ 
االنتقاد من اليمني 
الفتًا  واليسار، 
عينه  الوقت  في 
الذي  االنتقاد  أنّ  إلى 
لألكراد،  خيانةً  فيه  رأى 
أخالقيٍّ   قلقٍ  من  نبع 
األكراد،  مصير  على 
عن  يقل  ال  بقدر  ولكن 
من  ذلك، 

تعبيره.وأوضح  حدّ  على  ا،  أيضً لترامب  واالحتقار  الكراهية 
مبثابة  هو  الذي  اجلديد  الوضع  مع  تتكيَّف  أنْ  إسرائيل  على  أنّه 
بة، وعليها أنْ متتنع عن الدعوة إلى  ، وأنْ جتد الردود املُناسِ مفاجأةٍ
عنبار،  أوضح  املطاف،  نهاية  ففي  املنطقة،  في  أمريكيٍّ  وجودٍ 

اإلسرائيليّ  االستراتيجيّ  التفكير  متحور 
ا على االعتماد على النفس، واليوم،  دومً
أنْ  إسرائيل  على  املاضي،  في  مثلما 
بنفسها،  للعمل  ةً  مستعدّ تكون 

، كما قال. حتى بدون حليفٍ

ليمور : حني يقوم ترامب بإقالة 
جون بولتون صديق إسرائيل 
األوفى بتغريدة على تويرت فمن 
ي وواجبي حينها أنْ أشعر بعدم  حقّ
الراحة
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تأتي استقالة الحريري  
َّـ وقت يواجه فيه 
لبنان العديد من األزمات 
اِّـعيشية واالقتصادية 
مع الحديث عن أزمة َّـ 
الخبز

/ القسم السياسي

/ القسم السياسي

بعد استقالته .. لبنان إلى أين؟ الحريري: ال يوجد احد أكبر من بلده
Ÿ€ài@‚âb»€a@=»í€a@k‹�Ωa@…fl@biÎb£@ÚflÏÿßaÎ@Èn€b‘nça@·ÌÜ‘ni@äÌäßa@Ü»ç@ÚflÏÿßa@èÓˆâ@›»œ@b‰éy@Z@…v»u

‚bñn«¸a@ú–€@bË‰fl@Ú€Îb™@ø@Õ‰Ìä€a@µa@paåÌå»m@ÚÓ‰fl˛a@ÙÏ‘€a@oflÜ‘nçaÎ@ÒÏ‘€bi@’Ìä�€a@|n–€@·Ë‰fl@Ú€Îb™@ø@ÂÌÜín0a@¥ô6»Ωa@ÖÜ«@…–mâa

استجاب رئيس احلكومة اللبنانية سعد احلريري، ، ملطالب احملتجني املوجودين في الشوارع منذ ١٣ يوماً، وأعلن استقالة حكومته، 
في خطوة تفتح املشهد السياسي على سيناريوهات متنوعة.في اليوم الثالث عشر من انتفاضة اللبنانيني ضد السلطة، أعلن 
ــة احلكومة.وقال في كلمة من بيت الوسط أمس: «حاولت إيجاد مخرج  ــتقالته من رئاس ــعد احلريري اس رئيس مجلس الوزراء س
ــية، واليوم وصلت الى طريق مسدود، ويجب أن  ــتمع من خالله الى صوت الناس وحلماية البلد من اخملاطر األمنية واالقتصادية واملعيش نس

ــتقالتي الى الرئيس عون».وتابع احلريري:  ــأتوجه الى قصر بعبدا لتقدمي اس تكون هناك صدمة كبيرة ملواجهة األزمة»، مضيفا: «س
«أتوجه الى اجلميع لتقدمي مصلحة لبنان وسالمته، ومنع التدهور االقتصادي على أي أمر آخر، وأقول للشركاء في احلياة السياسية 

إن مسؤوليتنا اليوم هي كيفية حماية لبنان وكيفية النهوض باالقتصاد، وهناك فرصة جدية ال يجب إضاعتها».

وزيرةٌ إسرائيليةٌ مقربةٌ جدا من نتنياهو: واشنطن تركت إسرائيل وحيدةً بالمنطقة 

كبار اُِّـحلِّلني والخرباء ومراكز األبحاث َّـ تل أبيب باتوا ينعتون ترامب بالخائن الذي ال يؤتمن جانبه

على إسرائيل أنْ تتكيف مع 
الوضع الجديد الذي هو بمثابة 

مفاجأة وأنْ تجد الردود اُِّـناسبة 
وعليها أنْ تمتنع عن الدعوة إُّـ 

وجود أمريكي َّـ اِّـنطقة

الحريري

جعجع جنبالط

بولتونترامبليمور
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ومن املؤسف انني اطلقت اسم 
الشعر احلر على شعرنا اجلديد 
ــنة ١٩٤٩  عندما كتبت عنه س
ــظايا  ــي ش ــة ديوان ــي مقدم ف
ــذا انني لم  ــبب ه ــاد وبس ورم
اطلع على حركة مدرسة ابولو 
النني كنت ابان ظهورها صبية 
ــرة من  صغيره دون الثالثة عش
العمر ولو كنت اطلعت عليها 
ــم  االقل اس ــيت على  لتحاش
الشعر احلر الذي يحدث التباسا 
ــن القارئ.وقد وجدت في  في ذه
ــر دعوة  ــعر املعاص قضايا الش
ــاد بان يبدأ  ــعراء والنق الى الش
ــاذا قبلت فبها  ــم فيها ف رأيه
ــا نخرج على  واال فال ينبغي لن
ــل ان ذلك  ــوزن العربي اجلمي ال
جائز واملهم ان قصيدتي نشرت 
قبل قصيدته ولم تكن لي ببدر 
ــباب رحمه اهللا اذ  ــاكر الس ش
ــو اطلع  ــال ه ــة ف ذاك اي معرف
ــم  ــا نظ ــدي عندم ــى قصي عل
ــه وال انا قرأت قصيدته  قصيدت
ــي  قصيدت ــت  نظم ــا  عندم
ــى انفراد  ــدأ كل منا عل ــا ب وامن
ــل  وه ــرا  الكولي ــان  والقصيدت
ــدة  ــان الواح ــا تختلف كان حب
عن االخرى في الوزن واملوضوع 
ــكل واللغه وقد كان بدر  والش
يظن ان قصيدته جتمع بني اوزان 
ــعر العربي  ــن الش مختلفه م
كما نص في ديوانه ازهار ذابلة 
ــا كانت  ــن خاطئ النه ــو ظ وه
ــو الرمل بينما  من بحر واحد ه
ــي من اخلبب ولو  كانت قصيدت
ــر باآلخر جلاءت  ــا تأث كان اي من
ــان من وزن واحد على  القصيدت
ــا انا وبدر  ــا تأويل بدأن ــل ام االق
ــد فيرجع في رأي  ــي وقت واح ف
ــعر  الى اننا كنا كالنا نقرأ الش
ــرنا  ــر به فس ــزي ونتأث االنكلي
ــه هناك كثيرون  في الدرب عين
ــدة ال بدر  ــوا انني الرائ ــد كتب ق
ــدي  ــف عن ــذا املوق ــل ه وتعلي
يرجع الى القناعة الشخصية 
ــا اول  ــت ان ــد كن ــب. وق للكات
ــي ديواني  ــع النظرية ف من وض
ــنة  الصادر س ــاد  ورم ــظايا  ش

ــنة ١٩٥٤ مقال  ــا س ١٩٤٩ تاله
ــة االديب حتت  ــرته مجل له نش
ــعر احلر في  ــوان حركة الش عن
ــت النظرية  ــم وضع ــراق ث الع
كاملة في كتابي قضايا الشعر 
املعاصر الصادر سنة ١٩٦٢ عن 
ــور معروفة  ــذه ام دار االداب وه
ــها احد ليس  ــوم ال يناقش الي
ــعوبيا وال دخيال  الشعر احلر ش

ــر يتعالق  ــعوبية فام ــا الش ام
ــكل  بش ال  ــعر  الش ــون  مبضم
ــعر  الوزن فال عالقة من ثم الش
ــعوبية ان من املمكن  احلر والش
ــعوبيا  ش ــاعر  الش ــون  يك ان 
ــى االمة العربية وهو  حاقدا عل
ــطرين مثل  ــعر الش ــم ش ينظ
مهيار الديلمي وابو نؤاس كما 
ــا ان يكون  ــن املمكن ايض ان م
ــعوبيا  ــعر احلر ش ــاعر الش ش
ــألة آراء، اما قولهم  فتلك مس
ــل على  ــعر احلر دخي ــان الش ب
ــة  ــي كذب ــري فه ــا الفك تراثن
ــاس ال عالقة لهم  ــا ان اخترعه

ــان اي  ــي واال ف ــعر العرب بالش
ــالوزان العربية يدرك ان  فاهم ل
ــعر احلر ال يخرج عنها باي  الش
ــكال مثل ذلك  شكل من االش
ــر يفرط  ــعر احل القول بان الش
باصول النحو والصرف والبالغة 
الشطرين  ــاعر  يفرط ش فقط 
اخلليليني باالصول اللغوية كما 
ــعر احلر بيها  يفرط شاعر الش

ــعر احلر  ــكل الش وليس في ش
ــا باخطاء النحو  جتعله مرتبط
ــان هذه  ــم ف ــن ث ــة وم والبالغ
ــردودة جميعها صفات  اآلراء م
ــا باخطاء النحو  جتعله مرتبط
ــى ان  ــدل اال عل ــة وال ت والبالغ
ــعر عندنا  طائفة من نقاد الش
ال علم لهم بالشعر العربي وال 
ــكاله وال بحركات  باوزانه واش
ــي  دواوين ان  ــه،  في ــد  التجدي
ــي في الرد  ــة تنوب عن املطبوع
ــذه التهم الباطلة  على مثل ه
ــعرا حرا  فانها فيها جميعا ش
ــبة التي بدأت بها   بنفس النس

ــميا سنة ١٩٤٩ في  احلركة رس
ــاد وانا لم  ــظايا ورم ــي ش ديوان
ــعر احلر  ــع عن نظم الش انقط
ــخ البعيد غير  ــذ ذلك التاري من
ــعري صدر لي هو  ان آخر اثر ش
ــاة احلياة واغنية االنسان  مأس
ــعر احلر خلوا  وهو خلو من الش
ــبب ذلك ان القصيدة  تاما وبس
ــوان قد  ــذا الدي ــن ه ــى م االول

ــنة ١٩٤٥ اي قبل ان  نظمت س
ــعر احلر فكان  ــدأ حركة الش تب
ــون وزنها  ــن الطبيعي ان يك م
ــا  ــف وعندم ــر اخلفي ــن البح م
جددت نظم هذه القصيدة في 
ــنتي ١٩٥٠ و١٩٦٥ لم اخرج  س
عن وزنها القدمي محافظة على 
ــي  ــدة االساس ــكل القصي ش
وهذا واضح وليس معناها انني 
ــعر احلر كما يزعم  طلقت الش
ــم اقل ان  ــي ل ــون انن املتخرص
الشعر احلر خال من املوسيقى 
ــن ان اقول هذا  ــور وال ميك والص
ــا دعوت اليه ونظمت فيه  واال مل

ــه يسخر  ــعري احلر نفس ان ش
ــور اقرأ مثال  ــيقى والص باملوس
ــي  ف ــات  للكلم ــب  ح ــة  اغني
ديواني شجرة القمة ارى معنى 
ــر ان للمطوالت  ــد غي ــا اقص م
الشعرية منطقا اخر انها اكثر 
ــوزن اخلليلي الدارج  انتفاعا بال
ــة  الطبيعي ــام  لاللغ ــل  املثق
ــة التي ترفعه من  قيوده الوزني
ان يكون رتيبا لقد وصل الشعر 
احلر الى مرحلة من االبتذال وما 
ــا ولكنه لم يصل  زال يخوضه
ــي تنبات  ــزر الت ــى نقطة اجل ال
بيها النه مازال شغل الشعراء 
ــروا  ــه هج ــن اجل ــاغل وم الش
اسلوب الشطرين هجرا كامال 
امام اسباب االبتذال في الشعر 
احلر فتكمت في جهل كثير من 
ــرض منه يضاف  ــعراء للغ الش
ــعراء ال  ــى ذلك ان هوالء الش ال
يعرفون شيئا عن اوزان الشعر 
ــن  ــون ع ــم يخرج ــي فه العرب
ــر مرارا  ــعرهم احل ــوزن في ش ال
ــوا  يالحظ او  ــوا  ينتبه ان  دون 
ــون  ــم يقحم انه ــن  ــال ع فض
ــة  وزني ــكالت  تش ــعرهم  بش
ــل اخللط  ــجمة مث ــر منس غي
ــل فعلن  ــل متفاع ــني متفاع ب
ــالت وبينهما  ــل متفاع متفاع
ــعرهم  ــع يجعل ش بون شاس
ــمع  الس ــي  ف ــع  الواق ــح  قبي
ــوب  ــرز عي ــدرب واب ــي امل العرب
ــه تقليدا  ــر ان في ــعرهم احل ش
كبيرا يقلد الواحد منهم اآلخر 
ــكار والبناء  ــورة واالف ــي الص ف
ــعر رائع مع  ــه يأتي بش ظانا ان
ان شعره مهلهل ضعيف ومن 
ــدي ان يظن هوالء  ــذال عن االبت
ــعراء ان الشعر الشطرين  الش
ــة وان  ــى غير رجع ــات ال ــد م ق
ــتقبل كله لشعرهم احلر  املس
ــعر اخلليلي لن  فالواقع ان الش
ــتقبال  ميوت مطلقا وان له مس
ــني ينضج  ــا يكتمل ح عظيم
ــعر في عصرنا ومثل ذلك  الش
ان اؤكد ان الشعر احلر باق ايضا 
وله مستقبل فلن يقتله هوالء 

الشعراء الضعفاء.
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ــة للمجتمع ويتقدم الصفوف  ــو حامل كل القيم الروحية واملادي املثقف كمفهوم ه
ــان ما هذا املفهوم ان  ــوق الناس وتنفيذ مطالبهم، ان يحمل انس ــي الدفاع عن حق ف
يكون مثقفا هذا يعني انه حامل الهوية الوطنية والباذل للغالي والرخيص في سبيل 
ــوعية، يعرف اين تتجه عجلة  ــه وان يكون واعيا اجتماعيا ومعرفته موس وطنه وناس
ــار وإصالح اخلطأ احلاصل وتنبيه  اجملتمع وبأي اجتاه متضي وهو من يقوم بتصحيح املس
ــراث اجملتمع والصائن  ــا كما انه احلافظ لت ــبل تفاديه ــاس الى األخطار احملدقة وس الن
ــعر والنصوص  ــو االديب املنتج للش ــتقبل اآلمن. املثقف ه ــم للمس للحاضر والراس
ــردية والروائية والناقد الفاحص مبشارطه العقلية ملا يطرح من افكار جديدة من  الس
ــكيلية اجلمالية والعازف  ــو الفنان املنتج للوحة التش ــها ثوب احلداثة، ه اجل الباس
املوسيقي والفنان املسرحي واملمثل البارع في السينما والتلفزيون، هو اخملرج لألعمال 
الفنية والباعث فيها روح اجلمال والذوق الفني الرفيع، هو الطبيب الذي يعالج الناس 
ــفاه هو املهندس املبتكر ألشكال املدن والعمارة  ــم الصحة والبسمة على الش ويرس
احلديثة، هو احملامي والقاضي املرسخان لقيم العدالة االجتماعية والدفاع عن حقوق 
ــتغالل، هو العالم الذي يبتكر العلوم اجلديدة  ــع واالس الفقراء في نضالهم ضد اجلش
ــر احلياة للمواطنني وجتعلها اكثر رقيا ورفاهية،  في اخملتبرات وقاعات الدرس التي تيس
ــه، هو الفالح الذي  ــاول ان يدنس ذرة تراب من وطن ــدي الذي يقاتل كل من يح ــو اجلن ه
ــر يطعم أفواه  ــى جنان خض ــول بوار االرض ال ــن اجل ان يتح ــه ونهاره م ــل ليل يتداخ
ــان من بضاعة  ــارع املكائن إلنتاج ما يحتاجه االنس ــو العامل الذي يص ــه، ه مجتمع
وحاجيات، هو كل انسان فاعل يتطابق عنده القول مع الفعل واملتجرد من كل النوازع 
ــياج الوطن وال يهرب  ــكا بس الذاتية من اجل املصلحة العامة، هو الذي يبقى متمس
ــن أنيابهم وأحقادهم،  ــر االعداء ع ــتد اخلطوب واحملن وحني يكش من املنازلة حني تش
د اليه يد غريبة مغرضة عابثة  ــتنجد بأبناء وطنه ويرفض ان متُ هو الذي حني يعثر يس
ــبوهة.. املثقف هو أعلى املراتب االجتماعية التي ينالها االنسان  لئيمة بأجندات مش
ــاملة جامعة لكل األلقاب والتوصيفات التي يحصل  في خدمته االجتماعية وهي ش
ــان في تدرجه احلياتي والعلمي واالجتماعي، ويبقى االخطر بني املثقفني  عليها االنس
ــاء الوطن وازالة االخطار واالزمات  ــي هذا الذي يقع على عاتقه بن هو املثقف السياس
ــخ  ــظ حقوق جميع املواطنني ويرس ــي الذي يحف ــره وبناء النظام السياس ــن حاض م
العدالة االجتماعية ليقف اجلميع سواسية امام القانون كأفراد متساوين في احلقوق 
ــتقبل وردي لألجيال القادمة.الثقافة بنية فوقية تنتج  والواجبات واخملطط آلفاق مس
ــتعيد املثقف دوره في احلياة االجتماعية ان لم يتغير  من بناء وحركة داخلية ولن يس
ــد ويصبح مدنيا دميقراطيا قائما على املؤسسات  ــي العراقي الفاس النظام السياس
ــيجد  ــة واالجتماعية املتطورة عندها س ــة واملنظومات القانوني ــة الرصين االقتصادي
ــكة احلضارة  ــش الثقافة وميضي البلد رصينا على س ــن يصغي اليه وتنتع ــف م املثق
ــيني يجب ان تنصب لتغيير النظام السياسي  والتطور.. كل جهود املثقفني والسياس
ــة الدولة  وانعدام االرادة الوطنية  ــم، الن بقاء البلد في هذه الفوضى وغياب هيب القائ

سيذهب بكل شيء الى اجملهول.
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فنارات

سالم حربة
كان لي شرف أن التقي 

بالشاعرة نازك املالئكة 

عام ١٩٦٦ وان ازورها 

مع مجموعة من طالب 

جامعة البصرة حيث 

كانت بصحبة زوجها 

رئيس اجلامعة االستاذ 

عبدالهادي محبوب، 

تباحثنا في امور الطلبة 

واالضطرابات التي حدثت 

في جامعة البصرة اثر 

املشاحنات بني الطلبة 

بخصوص االحتفال 

باربعينية الشاعر بدر 

شاكر السياب. وموضوعنا 

هو الشعر احلر الذي 

شرحته لنا في مقابلة 

معها جتيب الشاعرة عنه: 

بأنه ال يخرج عن بحور 

الشعر العربي بأي شكل 

من االشكال وقوامه املزج 

بني مختلف تشكيالت 

البحر الواحد بحيث 

يجتمع املشطور مع اجملزوء 

مع املنهوك مع التفعيلة 

الواحدة املفردة واكثر ما 

يكون هذا في ستة بحور 

هي الكامل واملتدارك 

والرمل والرجز والهزج 

واملتقارب..

 محمود الفالحي

اِّـالئكة: من اِّـؤسف أنني أطلقت اسم الشعر الحر على 
شعرنا الجديد عندما كتبت عنه سنة ١٩٤٩ َّـ مقدمة 

ديواني «شظايا ورماد»

متابعة / البينة الجديدة
ــياحة  التقى وزير الثقافة والس
ــر  األمي ــد  ــور عب الدكت ــار  واآلث
ــني املاضي  ــي، يوم االثن احلمدان
ــل  جمي ــالك  م ــكيلية  بالتش
ــة  كهرمان ــة  جمعي ــة  رئيس
ــون والوفد املرافق لها، في  للفن
ــر الوزارة.  ــمي مبق مكتبه الرس
ــن دعم  ــر احلمداني ع ــد عب وق
للمبدعني  ــاندتها  ومس الوزارة 
ــة  داعم ــوزارة  «ال إن  ــه  بقول
ومساندة لكل من يخلق الفعل 
اإلبداعي». ومؤكداً أن «املشهد 

ــدده  يح ــي  والفن ــي  الثقاف
ــره  حص ــن  ميك وال  ــون،  املبدع

ــره على جهة  ــارات أو حك بإط
ــا، إال أننا منتلك ضوابطاً  بعينه

ــى الهوية  ــاظ عل ــي احلف له ه
الوطنية وتسليط الضوء على 
وفيما  العراقية».  ــخصية  الش
ــار احلمداني إلى الشراكات  أش
القائمة بني الوزارة والكثير من 
الفنية  ــات  واجلمعي ــات  النقاب
ــادات األدبية، فقد حتدثت  واالحت
ــة  ــن «إقام ــل ع ــيدة جمي الس
ــوان (معرض  معرض يحمل عن
ــع  مطل ــي)،  الدول ــامح  التس
ــم حوالي  ــهر املقبل، يض الش
ــاركة ٨٥  ــالً فنياً، ومبش ٣٥٠ عم

فناناً عراقيا وأجنبياً».

البينة الجديدة / مصطفى حميد
ــة  للترجم ــون  املأم دار  ــت  أقام
ــوزارة الثقافة  ل التابعة  ــر  والنش
ــة  ــار دورة ترجم ــياحة واآلث والس
ــة  باللغ ــة  األكادميي ــالت  املراس
ــي، على  ــة األحد املاض االنكليزي
قاعة مختبر الترجمة التحريرية 
ــي  التدريب ــراق  الع ــز  مرك ــي  ف
للترجمة الفورية والتحريرية وملدة 
ــهر واحد ومبعدل ثالث ساعات  ش
ــد، حاضرت فيها  في اليوم الواح

ــيدة زينب عبد  ــرة املركز الس مدي
ــارك في الدورة عدد  اللطيف، وش

من موظفي وزارات الدولة.
ــدورة مواضيع حول  ــت ال وتضمن
ــمية  الرس ــالت  املراس ــة  كيفي
ــوك  والبن ــات  اجلامع ــة  ومخاطب
الغرض  ــات  اخملاطب ــن  م ــا  وغيره
منها معرفة اخلطوات الصحيحة 
ــب  ــالة والتدري ــة الرس ــي كتاب ف
ــيرة الذاتية وفق  على كتابة الس
النموذجني البريطاني واألمريكي.

حسن اِّـوسوي

ــرت، حامال  ــوع.. س ــط اجلم وس
هموم وطن بأكمله. ذلك الوطن 
ــه هويتنا حتى  ــا في ــذي فقدن ال
أصبحنا نعيش فيه مثل الغرباء.

ــي واخواتي  ــي دموع أم ــم تثنن ل
ــن اللحاق بركب  من التخلف ع
ــح  ــى نصائ ــن، وال حت املتظاهري
احلاج محمود والذي استوقفني 

قرب محل البقالة الذي ميتلكه، 
لقد كلمني كثيرا عن أمور كثيرة 
ــا يئس في منعي قال:_  وحينم
ــك، على  اذا كنت ال ترحم نفس
ــك واخواتك، هل  ــل ارحم أم األق
نسيت، انت املعيل الوحيد لهن.

ــارعة،  في خضم األحداث املتس
ــك العائلة  ــي، تل ــيت عائلت نس
ــا مبكرا  ــت همومه ــي حمل الت
ــي جبهات  ــي ف ــل اب ــد مقت بع
ــن ألمك و اخواتك من  القتال - م
بعدك يا ولدي قال احلاج محمود 
ــه مليا ومن  ــال. نظرت إلي متوس
ــرعا  ــه تركته مس ــر أن أجيب غي
ــن،  ــب املتظاهري ــاق برك لإللتح
ــاق، انتابني هاجس  ــي أول الزق ف
مرعب وانا انظر الى بيتنا، كنت 
ــن أعود  ــام بأني ل ــني ت ــى يق عل
ــذه الليلة. هرولت  إلى عائلتي ه
ــرعا و أنا أردد كلمات اإلمام  مس

ــني عليه السالم {من حلق  احلس
ــا لم  ــن تخلف عن ــل وم ــا قت بن
يدرك الفتح} في ساحة التحرير 
ــى الرغم من  ــط بغداد، وعل وس
ــذي خيم  ــل ال ــج الهائ الضجي
ــكان، إال أن كلمات احلاج  على امل
محمود ما زالت تطرق مسامعي 
و بقوة حقا من ألمي وأخواتي من 
ــة األمر، اقنعني  بعدي.. في بداي
الذهاب  ــدم  ــود بع ــاج محم احل
ــاحة التحرير، فلقد كان  إلى س
ــيعتني  محقا في قوله، فمن س
ــي وأخواتي من بعدي، فنحن  بأم
ــرور أكثر من  ــى الرغم من م وعل
ــهاد والدي،  سنتني على استش
ــآلن لم نحصل على أي  لكننا ول
ــب تقاعدي  ــض مالي أو رات تعوي
ــة نفقات  ــى مواجه ــا عل يعينن
احلياة. لكنني و أمام صورة والدي 
ــي دائما،  ــي لم تفارق مخيلت الت

ــن. املتظاهري ــب  برك ــت  التحق
ــير على  كان كل همي هو ان أس
املبادئ والقيم التي غرسها ابي 
ــي واألهم من كل ذلك،  في نفس
ــط اجلموع  حب الوطن. في وس
ــاهدت والدي  وألكثر من مرة.. ش
العلم  ــا  رافع ــن  املتظاهري ــني  ب
العراقي ومرددا {نازل آخذ حقي}، 
الوصول  ــتطع  ــم اس ل ــي  لكنن
ــت منه أكثر  ــه، فكلما اقترب إلي
ــر. وكم  ــي أكث ــد عن ــا ابتع كلم
ــق بأبي من أجل أن  أحببت أن أحل
أسأله سؤاال ظل مالزمني طوال 
ــن من أبناء  ــي {ابي هل نح حيات
ــن غرباء عنه}  هذا الوطن أم نح
لقد اقلقني كثيرا هذا السؤال، 
فلم أجد أحد من املسؤولني وهو 
ــاء الوطن.  ــا معاملة ابن يعاملن
كنت أشعر دائما بأننا غرباء عن 
هذا الوطن رغم حبنا الكبير له.
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حسن البغدادي

يوما ما سوف استيقظ
على جثة صوتي ونظرة عيني 
قبل ان ينسدل ستار الرحمة 

اشهق غبار موتي
قبل ان اذق طعم الرغيف

ــوب يفتقر  ــر من بكاء ك فال مف

االرتواء 
ــوق صحون  ــا لكثرة الطعام ف ي

فارغة 
ــة  ــي حفل ــرة ف ــد املتنك واملوائ

شواء
من اين جاء كل هذا الذنب؟ 

قد ال اتذكر هذا ال صراع املتكرر 
في قبري

من اي خبز اجنبتني امي ؟
ال حتمل كل هذا اجلوع

حتى احالمي شبعت اكثر مني
من كثر النوم غياباً 

الى اين يأخذني هذا الوهم؟
لعلهُ شبح يتنكر بزي خروف

او مقتبس من اله آخر

ــل ذئب بوجه  ــدع الرعية مث يخ
انسان

ــرت  اخض ــا  كلم ــجر  ش ــل  مث
اغصانها

تسقط اوراقها مذبوحة
كرأس جندي يبحث عن جسدهُ

اثناء اشعال سيجارة
تتألم من شدة االنطفاء

فتغدو مثل جثة ال تتحنط
كانت صراخ امي

عندما اجنبتني جائعة
بني هدوء املستعمرات

وضجيج االقدام املتكسرة
فوق املالمح املمددة بالدمع

في تلك احلانات الليلية

املمتلئة بالنسيان
فقط ال يستطيعون التذكر

بعد حادثة اخلمر
انتحروا في مضجع بال عودة
مثل فتاة تركض خلف ابيها

لتعرف حقيقة االب
بعد ان هجرها لتعرف احلقيقة

ــة  ممارس ان  ــم  تعل ــن  تك ــم  ل
الرذيلة

ــرع  املت ــعور  الش ــب  ذن ــو  ه
باخلطئية

كذبة اخرى من دون ضريح
يعيشون جثمان احلقيقة

بعد ان مكث املوت
تئلماً بجسد يتظاهر بالبقاء مُ

@p˝çaäΩa@Ú∫äm@ÒâÎÖ@·Ó‘m@CÊÏfldΩaD
ÚÌåÓ‹ÿ„�a@ÚÃ‹€bi@ÚÓπÖb◊˛a

ــؤون  الش دار  ــن  ع ــدر  ص
وزارة  ــة/  العام ــة  الثقافي
ــوعة  «موس كتاب  الثقافة 
التركمانية في  ــة  الصحاف
ــاح  ــور صب ــراق» للدكت الع
ــدهللا كركوكلي وهو من  عب
القطع الكبير وجاء بـ(٤٧١) 
ــا  ــن تعريف ــة وتضم صفح

ــكل االصدارات  ــا ب وايضاح
ــف  والصح ــالت  للمج
ــرات  والنش ــة  التركماني

اوجزها في ستة فصول.
ــة  الصحاف االول:  ــل  الفص
ــد  العه ــي  ف ــة  التركماني

العثماني.
ــي: الصحافة  الفصل الثان
ــي العراق في  التركمانية ف

العهد امللكي.
ــل الثالث: الصحافة  الفص
ــد  العه ــي  ف ــة  التركماني

اجلمهوري.
الصحافة  ــع:  الراب الفصل 

التركمانية املعارضة.
الفصل اخلامس: الصحافة 

التركمانية خارج العراق.
ــادس:  الس ــل  الفص
بعد  التركمانية  الصحافة 

عام ٢٠٠٣.

ــة إن هناك البعض من  ــي القول ومن دون مجامل لنكن صريح
ــة أو االدالء بتصريحات  ــن الكتاب ــاء واملثقفني يتهربون م األدب
ــر اآلن، بينما في األيام  ــعبي الدائ صحفية تتعلق باحلراك الش
ــهال الكتابة عن موضوعات ال  االعتيادية جندهم مصابني بإس
ــمن وال تغني من جوع.. أليس عيباً على هذا البعض الذي  تس
ــس عيباً أن يتوارى  ــه نخبة متنورة في اجملتمع؟.. ألي يعد نفس
ــاعراً خلف اجلدران بينما  ــه مثقفاً أو أديباً أو ش من يدعي نفس

الشعب يهتف بحماس «نريد وطناً.. نريد وطناً»؟

âaÜïg



الدكتور خالد عبد علي الركابي مدير شباب ورياضة بغداد الرصافة يوكد لـ(                         ):

Ü‹j€a@äÌÏ�n€@›rfl˛a@’Ìä�€a@·Ëmaåv‰∂@‚b‡nÁ@¸aÎ@lbjí€a@@·«ÖÎ@ÚÌb«â

ــة بالوقت  ــدون عملكم في املديري ــف جت * كي
احلاضر؟

ــنة وبال  ــهر الس ــتمر طيلة أش ــا مس - عملن
ــبابية فاعلة واالهتمام  توقف ألننا واجهة ش
ــا األول واألخير الذي  ــريحة واجبن ــذه الش به
يتحتم علينا ضمن املهام امللقاة على عاتقنا 
ــر من املتابعة املركزية لوزارة  ــراف مباش وبإش
ــنوياً فيما  ــة وتقييمها س ــباب والرياض الش

يخص منجزاتنا.
* وما تقييمكم أنتم مبا تقدمونه سنوياً؟

ــة والفنية  ــي اجملاالت العلمي ــن نعمل ف - نح
ــا يتطلب  ــذا م ــة وه ــة والرياضي واإلجتماعي
ــال كلل الننا  ــة يومياً وب ــا املتابعة الدقيق من
ــه كافة االلعاب  ــدى متارس في ــا (٢٠) منت لدين
واألنشطة وحدود مديربتنا متتد من الراشدية 

واحلسينية حتى حدود قضاء املدائن أي معناه 
ــة.. ولدينا من املالعب  ــمال الرصاف جنوب وش
النظامية وهي (احلسينية, البنوك, الشعب, 
ــى, الزعفرانية.  ــر ديال الوحدة, البلديات, جس
النصر) وبإشراف رياضيني لهم خبرة متراكمة 

من خريجي كلية التربية الرياضية..ومببادرات 
تطوعية مجانية لإلسهام في كافة االنشطة 
ــام ومديريتنا من االوائل في لعبة كرة  التي تق

ــد أحرز حي  ــراق وق ــتوى الع ــدم على مس الق
ــطة رياضية  ــر املركز االول في عدة انش النص
وفنية.. وأيضاً هنالك نتائج شبابية حققتها 
ــي  ــتوى الرياض ــى املس ــينية عل ــرق احلس ف
ــث على عموم  ــي والفني ومنها الثال والثقاف
ــيق مع منظمات اجملتمع  العراق. وهنالك تنس

ــباب وإدخالهم  ــارات الش ــي لتقوية مه املدن
ــوب  في دورات وورش عمل في النجارة واحلاس
ــة وصيانة  ــزة النقال ــة االجه ــم صيان وتعلي

ــة الى فتح  ــد إضاف ــة والتبري ــزة التدفئ اجه
ــرة.. واهتمامنا  ــاريع الصغي باب العمل باملش
ــتقطابهم في  باملواهب من أوائل عملنا واس
ورشنا املفتوحة دائماً لهم ولرعايتهم وتقدمي 

أعمالهم.
* وما اجتاهاتكم مبجال الفنون؟

ــاً مبجال الفنون  ــاطاً واجتاه - نحن االكثر نش
وما قدمناه مبجال السينما حيث املهرجانات 
ــح  ــع فت ــرة م ــبابية وبكث ــينمائية الش الس
ــراف مخرجني وكتاب  ــة حتت إش دورات خاص
نصوص ومختصني فنيني وكذلك في املسرح 
ــرحية التي قدمت  ــرة هي االعمال املس فكثي
ــرح قاعة املديرية (مسرح  ــبة مس على خش
ــن االكادمييني  ــاتذة م ــة) وبجهود اس الطليع
ــال اإلذاعة  ــال.. وفي مج ــذا اجمل ــني به العامل

ــاه لهذه  ــك ما قدمن ــاً هنال ــون أيض والتلفزي
ــع.. مضافاً لها  ــي اجملتم ــريحة املهمة ف الش
دورات في اخلط والرسم والفنون التشكيلية 
ــارض الفنية  ــا العديد من املع ــد أقيمت لن وق

مبجال الرسم واخلط واللوحة التشكيلية.
ــتوى  ــى مس ــم عل ــر إجنازاتك ــن آخ ــاذا ع * م

احملافظات؟
- حققت مديريتنا نتائج باهرة على املستوى 
الفني والرياضي ونحن من االوائل فيها ومنها 
املركز الثاني ملنتدى حي النصر للناشئني فئة 
ــتوى الشابات  الذكور واملركز الثاني على مس

بلعبة كرة اليد بعد مديرية كركوك.
* ما مشاريعكم القادمة؟

- سيتم تشكيل أكادميية الفنون املوسيقية 

والتعبيرية  وجلميع الفئات العمرية وستكون 
حاضنة للشباب ولكال اجلنسني.

* كلمة أخيرة في ختام احلوار؟
ــباب واالهتمام مبنجزاتهم  - رعاية ودعم الش
ــد.. ونحن  ــر البل ــل لتطوي ــي الطريق األمث ه
ــيطة  ــا كل اهتماماتنا وقدراتنا البس وضعن
ــريحة املهمة في  ــذه الش ــتوى ه ــع مس لرف
ــود كبيرة من قبل زمالئي  اجملتمع وهنالك جه
ــتطعت تقدمي  موظفي الدائرة ولوالهم ملا اس
ــهاب  ــيد ش ــا حتقق لنا وأخص بالذكر الس م
ــم الثقافة  ــر قس ــري مدي ــرزاق اخلض ــد ال عب
ــكراً  ــون باملديرية واالخوة اآلخرين.. وش والفن
ــطتنا  لصحيفتكم لزيارتها لنا ومتابعة أنش

الفنية.

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

ــون والرياضة على مدار العام  ــطة في الفن ــة بغداد الرصافة من املديريات الفاعلة والناش ــباب ورياض مديرية ش
ــا أحياناً فهي دائرة زاخرة بتطلعات  ــي لن تتوقف فعالياتها املتنوعة رغم الظروف واملصاعب التي تعترضه والت
شبابها ومن كال اجلنسني ممن تتوفر لديهم الكفاءات والقدرات الهائلة مبعظم اجملاالت الفنية والعلمية والثقافية 

ــتويني الفرقي والفردي وما حققته من نتائج باهرة مبعظم البطوالت وكانت لنا فرصة  واإلجتماعية  وعلى املس
اللقاء مع الدكتور خالد عبد علي الركابي ليحدثنا مشكوراً عن مجمل أنشطة مديريته..

@…Ó‡¶@ÚÌ7j»n€aÎ@ÚÓ‘ÓçÏΩa@@ÊÏ‰–€a@ÚÓπÖb◊c@›Óÿím@·nÓç
¥é‰¶a@˝ÿ€Î@lbjí‹€@Ú‰ôby@ÊÏÿnçÎ@ÚÌä‡»€a@pb˜–€a

بغداد / البينة اجلديدة
أقامت دائرة الفنون التشكيلية، يوم 
ــكيلياً  ــي، معرضاً تش ــني املاض االثن
ــلطان عبد احلميد بعنوان  للفنان س
(آشور إرث خالد) بحضور وزير الثقافة 
والسياحة واآلثار الدكتور عبد األمير 
ــرة الفنون  ــام دائ ــي ومدير ع احلمدان
ــس االحتاد  ــي عويد ورئي ــور عل الدكت
ــي العراق  ــاء والكتاب ف ــام لألدب الع
ــد  ــح املعموري. وجس ــور ناج الدكت
املعرض تاريخ مدينة آشور وحضارتها 
ــا وثقافتها، مراعياً  وملوكها وآلهته
ــى جانب  ــة األكادميية إل ــك الدق بذل
اجلمالية الفنية.وتبادل الوزير والفنان 
ــالل جتوالهم في  ــاد، خ ــس االحت ورئي
ــل األثري  ــرض، حديثاً حول األص املع
ــكل لوحة وما رافق ذلك  والتاريخي ل

ــكل  بالش ــة  ــل متعلق ــن تفاصي م
ــاء واآللهة.  ــي للمباني واألزي العمران
ــديداً  ش ــاً  إعجاب ــي  احلمدان ــدى  وأب

واألكادميية  ــة  الفني والدقة  باملعرض 
ــمت بها اللوحات، موجهاً  التي اتس
ــياحة  بعرضها في هيئة اآلثار والس

ودار األزياء وساحة أكيتو بعد انتهاء 
ــرض املقام في  ــدة عرضها في املع م
مبنى الوزارة وشرائها من الفنان، من 
ــاً مقدماً من  ــاً تكرميي ــم منحه درع ث
دائرة الفنون. وتبع املعرض، لقاءً جمع 
ــى باقي  ــان لالطالع عل ــر بالفن الوزي
ــاركته  ــه اإلبداعي، وبحث مش نتاج
ــوزارة. بدوره  ــرى لل ــات أخ ــي فعالي ف
ــم اللوحات  قال عبد احلميد، إن «رس
استند على دراسات للمنقب األملاني 
ــات لعلماء آثار  ــه، ودراس ــر أندري فالت
ــرورة الدقة األكادميية  املان أخرين لض
بنقل التاريخ فناً». وأضاف أن «عمله 

ــراث والتوثيق في  ــز الت ــن مرك ضم
ــاعده  س ــت،  تكري ــة  جامع

ــني روح  ــة ب ــل مزاوج بعم
الفن والدقة األكادميية».

HÜ€bÅ@tâg@âÏëeI@Èôä»fl@ìflbÁ@Û‹«@ÜÓ‡ßa@Üj«@Êb�‹ç@Ô‹Óÿín€a@‚�äÿÌ@Ô„aÜ‡ßa

متابعة / البينة اجلديدة
ــعل الفنان أحمد رزق والفنانة  أش
مواقع  ــابا  ــول س نيك ــة  اللبناني
ــر  ــل االجتماعي بعد نش التواص
برومو احللقة التي يستضيفهما 
ــي  ــرارة ف ــر ك ــان أمي ــا الفن فيه
ــذي  ال ــهرانني  س ــه  برنامج
ــرت  ــى قناة ONE. ونش ــذاع عل ي
ــج  لبرنام ــمية  الرس ــة  الصفح
ــتغرام  إنس ــر  عب ــهرانني»  «س
ــن احللقة وظهر  ــع فيديو م مقط
فيه أحمد رزق وهو ميسك بالطبلة 
ــا مبهارة فائقة في حني  ويعزف علي

ــابا بالرقص على  ــول س قامت نيك
ــف  ــام عزفه. وخالل البرومو كش أنغ

ــف كوميدي تعرض له مع  رزق عن موق
ــث لم يتقاضَ أي  ــرج خالد جالل، حي اخمل

ــول له: «أنا مش  ــب معه، مما دفعه ليق رات
ــب أنت البوفيه  عايز فلوس بس ممكن حتاس

آخر الشهر».

متابعة / البينة اجلديدة
ــابات  ــن احلس ــدد م ــل ع تناق
ــطة على تطبيق الصور  الناش
ــتغرام»،  «إنس ــات  والفيديوه
فيديو جديداً للفنانة السورية 
ــام.وظهرتا  وابنتها ش ــة  أصال
ــة  بنزه ــان  تقوم ــا  وهم ــه  في
ــى منت قارب. ولفتت  بحرية عل
ــا  مبحاولته ــار  األنظ ــة  أصال
ــا  ــمك فيم ــد الس ــم صي تعل
ــجل املقطع  ــام تس ــت ش كان
املصور وتشجعها على القيام 
جناح  ــد  اخلطوات.وعن ــض  ببع
ــمكة أعربت  الفنانة بصيد س
ــن خالل  ــن فرحها م ــة ع اإلبن
الفيديو على  ــق  وحق الهتاف. 
ــابات أكثر من  ــد تلك احلس أح

ــر  واعتب ــاهدة.  مش آالف   ١٠٩
ــة  الفنان أن  ــني  املتابع ــض  بع
ــن األزمة التي  حتاول الهروب م
ــرج  ــا اخمل ــع زوجه ــها م تعيش
ــارق العريان. وهو ما  املصري ط
ــابق  ــه في وقت س ــارت إلي أش
تعليقاً على صورة نشرتها على 
ــتغرام»  «إنس على  ــابها  حس
ــمح ألحد  حيث كتبت: «الأس
ــي اخلاصة  ــاول عالقت ــأن يتن ب
ــو أوالدي. وأرجو من  ــي وأب بزوج
ــالق قصص  ــدم اخت اجلميع ع
ــوء الصدى على نفوس  لها س
وأعني أوالدنا. مثلنا مثل اجلميع 
ــن في أوج  ــف ولكن ونح نختل
ــادي) نكن لبعض  ــا (الع خالفن
كل مشاعر االحترام والفخر».

lÎä:a@fiÎb§@Ú€bïc
ÚÓuÎå€a@bËnflãc@Âfl

متابعة / البينة اجلديدة
ــد  ــه اجلدي ــق كليب ــذ أن أطل من
ــلطان» والذي صور أحداثه  «الس
ــوم  والهج ــرب،  املغ ــة  دول ــي  ف
واالنتقادات ال تتوقف على الفنان 

ــان،  رمض ــد  محم
انتقاد  فبعد 

اجلمهور له 
ــبب  بس

ــية رغم أن  ارتدائه نظارة شمس
أحداث الكليب تدور في العصور 
ــادات  االنتق ــادت  ع ــة،  القدمي
ــت  قام ــرى.  أخ ــرة  م ــه  ملالبس
ــخرية منه،  ــاة مغربية بالس فت
ــفت بعض التفاصيل عن  وكش
ــت: «احلزام  ــث قال ــب، حي الكلي
ــه محمد رمضان فى  اللي البس
ــزام ممتاز نرتديه نحن  الكليب ح
ــان كما أن  ــاء مع القفط النس
اجملوهرات اللي ظهر بها تضاف 
إلى لباس العروس في الفرح».

ــلطان»  ــر أن كليب «الس يذك
ــاهدة عالية عبر  حقق مش
ــت  ــث بلغ ــوب؛ حي اليوتي
ــن ٣ ماليني  ــا يقرب م م
 ٢٤ ــي  ف ــاهدة  مش

ساعة تقريباً.

Êböflâ@Ü‡™@Âfl@äÇém@Úibë

متابعة / البينة اجلديدة
ــابها على  ــوقي، على حس ــرت املمثلة املصرية رانيا فريد ش نش
ــتغرام»، فيديو لفت أنظار عدد  تطبيق الصور والفيديوهات «إنس
كبير جداً من املتابعني. وظهرت فيه وهي حتاول تعلم رقص الدبكة 
ــون والفلكلور  ــان الفن ــات «مهرج ــش حضورها فعالي ــى هام عل
ــق أفراد إحدى فرق الدبكة  ــوان». وبدت وهي تراف األفروصيني في أس
ــم منهم بعض اخلطوات وهو ما جذب انتباه أكثر من ٣٠ ألف  وتتعل
متابع.وأثنى الكثير من هؤالء على طرافة الفنانة وعفويتها. وتعليقاً 
ــا: «محاولة لتعلم الدبكة فيمه ــى املقطع املصور كتبت بدوره عل
رجانالفنونوالفلكلوراألفروصينيفيأسوان».ويشار إلى أن رانيا جنت 
ــبّبها تساقط األمطار.  ــرتها في وقت سابق من كارثة س وأفراد أس
ــبوك» حيث كتبت:  ــابها على «فايس وروت ما حدث من خالل حس
ــطب البيت. قال  ــبي اهللا ونعم الوكيل في املهندس اللي ش «حس
ــا. منك هللا البيت غرق ميه وأكباس  ــدس قال. بلوة واتبلينا بيه مهن
ــتر وحلقنا فصلنا املفتاح الرئيسي».  الكهربا نزل منها ميه. ربنا س
ــي البلد وهموا  ــان معندوش ضمير ف ــت: «منك هللا وكل إنس وأضاف

الفلوس وحسبنا اهللا ونعم الوكيل».

@ÜÌäœ@bÓ„aâ@Úœaäü
@ó”â@·‹»nm@ÔÁÎ@Ô”Ïë

ÚÿiÜ€a

@ó”äm@bibç@fiÏÿÓ„
Ú‹j�€a@pb”Ö@Û‹«
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الستقبال آرائكم ومقرتحاتكم 
الطبية والعلمية وذلك لنشر 
الوعي الصحي يرجى ارسالها 

على الربيد االلكرتوني 
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املرحوم اخلبير اللغوي
 كرمي توفيق الزبيدي

املرحوم الكاتب اللواء 
ماضي اخلزاعي

املرحوم مـاجد الصكر  
رئيس القسم الرياضي

لهم الذكر الطيب
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جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية
محكمة بداءة الكوت

العدد: ٢٦٣٨/ب/٢٠١٩
التاريخ: ٢٠١٩/١٠/٢٩

اُّـ اِّـدعى عليه/ عقيل سليم جرب
إعــــــــــالن

أقام اِّـدعي (حسن ثوني الزم) الدعوى البدائية اِّـرقمة ٢٦٣٨/
ــديد  ــم بتس ــة والحك ــم للمرافع ــا دعوتك ــب فيه ب/٢٠١٩ وطل
ــب كتاب  ــار وِّـجهولية محل اقامتك حس ــني مليون دين مبلغ ثالث
ــدد ١٣٣٨٧َّـ ٢٠١٩/١٠/٢٣  ــهداء بالع ــرطة الش مركز ش
ــهداء االوُّـ والثانية (عمران  ــوك ـ الش ــعار مختار محلة دام واش
ــى عبد الحسن البدري) تم تبليغك إعالنا بواسطة صحيفتني  موس
ــذه اِّـحكمة على موعد اِّـرافعة اِّـوافق  محليتني بالحضور امام ه
ــدم  ــة ع ــا وَّـ حال ــعة صباح ــاعة التاس ٢٠١٩/١١/١٠ الس
حضورك او من ينوب عنك قانونا سوف تجري اِّـرافعة بحقك وعلنا 

وفقا للقانون.
القاضي محمد عبد الرضا مهدي

شركة إنتاج األلبسة الجاهزة والتجارة العامة (م.م)
(إعالن)

ــة الجاهزة والتجارة العامة  تعلن (شركة انتاج االلبس
ــع اِّـواد  ــدة علنية لبي ــا باجراء مزاي ــن قيامه (م.م) ع
ــرة الثانية)  ــا وانواعها َّـ ادناه (للم ــة تفاصيله اِّـدرج
ــع وايجار  ــنة ٢٠١٣، بي ــداً بقانون (٢١) لس مسرتش
اموال الدولة وذلك َّـ الساعة العاشرة من يوم (االحد) 
ــن  ــركة الكائ ــر الش ــادف ٢٠١٩/١٢/٨، َّـ مق اِّـص
ــراء الحضور َّـ  ــة. فعلى الراغبني َّـ الش َّـ اِّـحمودي
الزمان واِّـكان اِّـعينني مستصحبني معهم صكاً مصدقاً 
بمبلغ (١٠٠٠٠٠٠) دينار (مليون دينار) فقط او نقد 
ــتكمل باقي التأمينات االولية  بنفس اِّـبلغ على ان تس
والبالغة (٢٠٪) من قيمة الشراء نقداً عند رسو اِّـزايدة 
ــرتي اجور نشر االعالن والداللية البالغة  ويتحمل اِّـش
ــراء على ان تنقل اِّـواد خالل (١٥)  (٢٪) من قيمة الش
ــر يوماً) من تاريخ االحالة القطعية  يوماً (خمسة عش

وبعكسه يفرض غرامة وفق القانون.
اِّـدير اِّـفوض

اِّـهندس/ عدنان فرحان محمد

ضمان أوسع لالنتشار

إعالناتك في 

مديرية تنفيذ الناصرية
العدد: ٢٠١٤/٧٨١

إُّـ/ اِّـنفذ عليه/ علي عبد الشريف برغوث
إعالن

ــة بالعدد ٨٤٠٩ َّـ  ــرطة الفتاحي ــة من كتاب مركز ش ــد تحقق لهذه اِّـديري لق
٢٠١٩/٨/١٩ واشعار مختار اِّـنطقة انك مجهول محل االقامة وليس لك موطن 
ــتنادا للمادة ٢٧ من قانون  دائم أو مؤقت أو مختار يمكن إجراء التبليغ عليه واس
ــة  ــا بالحضور َّـ مديرية تنفيذ الناصرية خالل خمس ــذ تقرر تبليغك إعالن التنفي
ــالت التنفيذية بحضورك  ــرة اِّـعام ــر ِّـباش ــدأ من اليوم التالي للنش ــر يوما تب عش
ــذ الجربي وفق  ــذه اِّـديرية بإجراءات التنفي ــر ه ــة عدم حضورك ستباش وَّـ حال

القانون.
اِّـنفذ العدل/ كاظم ماجد بدر الخويلدي
ــون دينار  ــة ١٠٠٠٠٠٠ ملي ــوية البالغ ــق التس ــديد وف ــرر: التس ــاف اِّـح اوص
ــب قرار محكمة بداءة  واِّـفروضة من اِّـنفذ العدل بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٣٠ وحس
ــغ قدره ٨٠  ــدد ٢٣٥٨/ب/٢٠١٣ َّـ ٢٠١٣/١٢/٢٢ وبمبل ــة بالع الناصري

مليون دينار.

 (إعالن مناقصة عامة – اِّـرة األوُّـ)
اِّـناقصة اِّـرقمة ش.ب 2019/17

تنفيذ األعمال اِّـدنية ِّـحطة اِّـعارض الثانوية بسعة 11/33 كف
ــر (وزارة الكهرباء/ الشركة العامة لتوزيع كهرباء بغداد) دعوة مقدمي العطاءات اِّـؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم ِّـشروع  يس

(تنفيذ االعمال اِّـدنية ِّـحطة اِّـعارض الثانوية بسعة 11/33 كف َّـ بغداد) مع مالحظة ما يأتي:
ــم  ــركة العامة لتوزيع كهرباء بغداد/ قس - على مقدمي العطاء اِّـؤهلني والراغبني َّـ الحصول على معلومات اضافية االتصال بـ(الش
ــؤون االجتماعية) (طيلة أيام الدوام  ــاحة اِّـستنصرية قرب وزارة العمل والش ــؤون التجارية) َّـ مقرها الكائن (بغداد/ مقابل س الش

الرسمي من الساعة الثامنة صباحاً ولغاية الثالثة بعد الظهر عدا أيام الجمع والعطل الرسمية).
- بإمكان مقدمي العطاء اِّـهتمني شراء وثائق العطاء بعد تقديم طلب تحريري اُّـ العنوان اِّـحدد َّـ ورقة بيانات العطاء وبعد دفع 
ــون الف دينار) غري قابلة للرد اال َّـ حالة الغاء اِّـناقصة حيث يعاد ثمن الوثائق فقط دون  قيمة البيع للوثائق البالغة (مئتان وخمس

تعويض مقدمي العطاء.
ــركة العامة لتوزيع كهرباء بغداد/ قسم الشؤون التجارية/ شعبة اِّـناقصات/ الطابق  ــليم العطاءات اُّـ العنوان اآلتي (الش - يتم تس
ــاعة الواحدة بعد الظهر من يوم االربعاء واِّـصادف 2019/11/13)  ــليم العطاءات (الس االرضي) َّـ اِّـوعد اِّـحدد، آخر موعد لتس
ــيكون الغلق بنفس اِّـوعد من اليوم الذي يلي العطلة،  ــمية س ــوف ترفض وَّـ حال صادف يوم الغلق عطلة رس العطاءات اِّـتأخرة س
ــركة العامة لتوزيع كهرباء  ــني بالحضور َّـ العنوان اآلتي (الش ــور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغب ــيتم فتح العطاءات بحض وس
ــعة صباحا من يوم الخميس  ــاعة التاس ــؤون التجارية/ الطابق االرضي/ قاعة اِّـؤتمرات) َّـ الزمان والتاريخ (الس ــم الش بغداد/ قس

واِّـصادف 2019/11/14).
- الشركة غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات ويتحمل من ترسو عليه اِّـناقصة اجور نشر االعالن.

ــق الربيد  ــمح بالتقديم عن طري ــاء وال يس ــتالم العط ــة مقابل وصل اس ــؤون التجاري ــم الش ــاءات باليد اُّـ قس ــليم العط ــم تس - يت
االلكرتوني.

ــعمائة وستة وثالثون الفا  وثالثمائة  ــة وثالثون مليون وتس ــتمائة وخمس - الكلفة التخمينية االجمالية (635,936,300) فقط س
دينار عراقي وعلى حساب مشروع محطات التوزيع وشبكات االيصال َّـ الكرخ 3/3/10 ضمن الخطة االستثمارية لعام 2019. 

- يرفق مع العطاء كفالة مصرفية ضامنة (تأمينات اولية) خطاب ضمان غري مشروط نافذ ِّـدة (118) يوما من تاريخ الغلق ومن خالل 
كتاب رسمي من مصرف معتمد من البنك اِّـركزي العراقي ال يقل تقييمه عن جيد موقع من قبل اِّـدير اِّـفوض مع التعهد بتغطيته 
وتسديد مبلغه عند اول مطالبة او صك مصدق معنون اُّـ الشركة العامة لتوزيع كهرباء بغداد وبمبلغ قيمته (12,718,726) اثنا 

عشر مليون وسبعمائة وثمانية عشر الف وسبعمائة وستة وعشرون دينار والتي تمثل (%2) من الكلفة التخمينية.
ــاً مختومة بالختم الحي  ــية وتقديمها ورقي ــم الرابع من الوثائق القياس ــدم العطاء بتقديم عطائه مع مراعاة ملء القس ــزم مق - يلت
ــروط العامة  ــتوفية للش ــتبعاد العطاءات غري اِّـس ــيتم اس ــركته مع كافة الوثائق اِّـكونة لعطائه، وس وموقعة من اِّـدير اِّـفوض لش

والخاصة اِّـذكورة َّـ الوثائق القياسية. 
www.moelc.gov.iq/bged ,www.moelc.gov.iq  :اِّـوقع االلكرتوني لنشر شروط اِّـناقصة -

اِّـهندس أحمد طالب محسن 
رئيس مجلس االدارة
اِّـدير العام / وكالة

جمهورية العراق
وزارة الداخلية

وكالة الوزارة لشؤون الشرطة
قيادة شرطة محافظة بغداد

قسم التخطيط واِّـتابعة
مذكرة قبض

الرتبة: ش . اول
االسم الكامل: زيدون حامد عبد اهللا كاظم الجبوري

اِّـديرية/ وزارة الداخلية/ فوج طواري بغداد الثالث (هارب حاليا)
اِّـادة: ٣١٠ من قانون العقوبات العراقي اِّـرقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ اِّـعدل 

نوع الجريمة: عرض مبالغ مالية (كرشوة) بغية منحه اجازة ِّـدة شهر.
جهة إصدار أمر القبض رئاسة اِّـجلس التحقيقي.

العميد الحقوقي 
رئيس اِّـجلس التحقيقي 
٢٠١٩/١٠/٢٦

شركة حمورابي العامة للمقاوالت اإلنشائية
تنويه مناقصة رقم (٢٠١٩/٣٦)

م/ تنفيذ أعمال اِّـجسر لتقاطع مدخل الصويرة
مع طريق كوت / بغداد

ــرق/ البينة الجديدة/ الشرق  ــور َّـ جريدة اِّـش إلحاقاً بإعالننا اِّـنش
ــر لتقاطع مدخل الصويرة  والخاص بمناقصة (تنفيذ أعمال اِّـجس
مع طريق كوت / بغداد) ننوه بأن هوية تصنيف اِّـقاولني من الدرجة 

(الثامنة/ إنشائية) بدالً من الدرجة (الثالثة/ إنشائية).

كغم
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ــي ٦ ماليني  ــي اجملتمع العراق يوجد ف
ــة أو  ــدون الكتاب ــي ال يجي ــن أُم مواط
القراءة، وتأتي البصرة وبغداد والنجف 
ــط واألنبار في الصدارة  علما ان  وواس
ــهل نينوى  محافظة املوصل وقرى س
ــي   ــا والت ــام فيه ــرت االرق ــي اظه الت
ــي  رصني حيث  ــام تعليم ــزت بنظ متي
ــب اخر احصاء  بلغ عدد الطلبة حس
ــام  ٢٠١٤مايقارب  لوزارة التخطيط ع
ــني  ــة متوزع ــب وطالب ( ٨٠٠٠٠٠ ) طال
ــة وهذا  ــة احملافظ ــدن واقضي ــى م عل
ــول الدواعش التي قامت عند  قبل دخ
ــي  تدمير  ــة ف ــا للمحافظ اجتياحه
ــملت  ــام حيث ش ــس هذا النظ الس
ــب املنهجية امام  ــه حرق الكت جرائم
ــة املدارس  ــتغالل ابني املواطنني ،واس
ــية مبناهج  ــج الداراس ــر املناه وتغيي
ــر كما حولت  ــف والتكفي تروج للعن
ــم  ــى تعلي ــي ال ــن مجان ــم م التعلي
مقابل ثمن يختلف باختالف املراحل 
ــة على رفع  ــية وكانت حريص الدراس
ــالمية باقية“ في  شعار“ الدولة االس
ــه تبلغ حصة  ــا  ان ــدارس علم كل امل
ــات  النفق ــي  إجمال ــن   م ــم  التعلي
ــة ٢٠١٧ حوالي  ــة في ميزاني احلكومي
ــبة  ــذه النس ــار دوالر، وه ــس ملي خم
ــات  للنفق ــبة  بالنس ــدا   ج ــة  قليل

ــات األخرى  ــى القطاع ــة عل احلكومي
ــدت وزارة  ــد أع ــة  وق ــة األمني وخاص
ــنوات ٢٠١٤- ــط  خطة للس التخطي

ــت  ــم الزال ــاع التعلي ، ان قط   ٢٠١٨
ــراته غير ايجابية  باجتاه تطويره   مؤش
ــر في أعداد  ــبب وجود عجز كبي ، بس
ــبة املدارس ذات  املدارس ، وارتفاع نس

ــزدوج ، ووجود مدارس طينية  الدوام امل
ــة التعليمية ، وان  ــح للعملي ال تصل
ــاق باملدارس  ــبة انخفاض االلتح نس
ــاث وفي تقرير   ــور و٨٢٪ لإلن ٨٥٪ للذك
ــيف  صدر  في ٢٠١٧  ملنظمة اليونيس
ــن مايقارب  ــق ع ــض احلقائ ــر بع نش
ــراق و ان   ــي الع ــل ف ــون طف ال١٥ ملي

ــف طفل  غير  ــدود ٧٠٠ أل هنالك  بح
ــة  ــدارس  االبتدائي ــي امل ــجلني ف مس
ــربة من  ــرى متس ــود االف اخ ــع وج م
ــرة.  ــزوح والهج ــبب الن ــدارس  بس امل
ــل   ــف طف ــن ٨٠٠  أل ــر م ــود  اكث ووج
تتراوح اعمارهم بني ٥-١٤  سنة  تركوا 
واكثرية  للعمل  الدراسة الظطرارهم 

ــن االناث؟؟ من  ــة هم م تاركي الدراس
ــف  ــب املنص ــرى ان  املراق ــذا ن كل ه
ــراق  وبعد  ــي الع ــاع التعليم ف لقط
ــكاليات  ــتعراض املعضالت واإلش اس
ــاع منذ بدء  ــذا القط ــي أصابت ه الت
ــى اآلن يضع جملة من الرؤى  ٢٠٠٣  وإل
ــل مواجهة  ــورات التي قد جتع والتص
هذا القطاع ملشكالته بأقل اخلسائر 
ــرية. ووفقا  ــف املادية والبش والتكالي
ــتنتاج نرى ما سلي. ضرورة  لهذا االس
ــآت التربوية   ــم املنش ــراع بترمي اإلس
ــات داخلها  ــني اخلدم ــدارس وحتس وامل
من توفير ماء صالح للشرب وكهرباء.
ــآت  ــة للمنش ــة األمني ــز احلماي تعزي
بالكادر  واهتمام  واجلامعية  املدرسية 
ــني ظروف األساتذة  ــي وحتس التدريس
ــائل  وس ــم  ودع ــز  االجتماعية.تعزي
ــات  اإليضاح واخملتبرات داخل املؤسس
ــني خدمات  التربويةواالهتمام بتحس
االنترنت واحلاسوب في املدارس وتوفير 
ــية لقطاع  الكتب املنهجية والدراس
التعليم  وتخفيف الكاهل املادي عن 
ــخ  ــة عبر عدم تكليفهم بنس الطلب
واحداث  املنهجية  والكتب  احملاضرات 
ــدة  ــا ومل ــط له ــة  مخط ــورة تعلمي ث
ــنوات العادة ترتيب التعليم   عشرة س
ــي العراق ..ولنا لقاء  لقطاع اخر من  ف

قطاعات  اجملتمع العراقي.
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من النافذة

ــبة عن استيائهم من تردي     عبر العراقيون في اكثر من مناس
ــرب والكهرباء  ــدم توفر املياه الصاحلة للش ــع اخلدمي وع الواق
ــيئ في  ــة البنية التحتية ، واقع اخلدمات س وانتهاء بهشاش
بغداد وبقية احملافظات وهناك ترد واضح فالشوارع تشكو من 
ــال على ا لرغم من تخصيص األموال الكبيرة والضخمة  االهم
للمجال اخلدمي . ولم يلمس املواطن حتسن في الوضع اخلدمي   
وليس هناك مشاريع أجنزت من قبل اجلهات املعنية  فالشوارع 
يرثى لها  وتشهد تكدس كميات كبيرة من النفايات فضالً عن 
ــن ناحية املاء والكهرباء  ــوارع . اما م قلة حمالت تنظيف الش
ــن من انقطاعهما  ــة احملافظات فيعاني املواط ــي بغداد وبقي ف
ــارة ،  أهم  ــن نعيش أجواء ح ــة  وبخاصة ونح ــاعات طويل لس
ــاء ثم املواصالت ثم النظافة  ــيء آلهالي بغداد الكهرباء وامل ش
ــوب وهناك تلكؤ واضح ، اذ  ــكل املطل فال تتوافر أي منها بالش
ــكل جيد  ويبقى املواطن  ان اجلهات املعنية  لم تعد تعمل بش
ــي من تردي اخلدمات كما أن «البنى  التحتية  قدمية جداً ،  يعان
ويناشد املواطنون باستمرار اجلهات املسؤولة بالتدخل وإنقاذ 
ــات االخرى ولكن دون جدوى  ــع اخلدمي في بغداد واحملافظ الواق
ــتماع ملناشداتهم ، فعلى سبيل املثال ال احلصر خطوط  او اس
نقل اجملاري الرئيسية في اغلب املدن متضررة بشكل كبير جدا 
ــلبي على املواطنني»، كما ان الكثير من اجملاري  ــكل س واثر بش
ــرب ويكون هناك خلط  ــاريع مياه الش بدأت تنعكس على مش
ــرات املوجودة  ــرب اخلاصة باملواطنني نتيجة التكس مبياه الش

ــاري .حتى هذه  ــي اجمل ف
اللحظة جند ان اجلهات 
املعنية باالمر بعيدة عن 
ــواء  ــع اخلدمي س الواق
ــاء  امل او  ــة  بالبلدي كان 
واجملاري، حيث كنا نأمل 
أن تتدخل هذه اجلهات  
بشكل كبير ولكن مع 
ــف الزالت غالبية  األس
ــية  الرئيس ــوط  اخلط
ــاري  للمج ــة  الناقل
ــرة .ان انقاذ الواقع  مدم
ــداد  بغ ــي  ف ــي  اخلدم
وبقية احملافظات  يبعد 

الضرر عن املواطنني الذي أصابهم جراء النقص احلاد باخلدمات 
ــأل  ــتاء، وعندما نس في املدينة و نحن مقبلون على فصل الش
ــؤولية يقولون لنا ال توجد خدمات وال توجد  من هم مبواقع املس
ــكل كبير في  ــة للمجاري تضررت بش ــى التحتي ــغ.   البن مبال
احملافظات التي كانت ترزح حتت نير الدواعش نتيجة العمليات 
العسكرية التي رافقت حترير احملافظات من التتنظيم اإلرهابي 
نهاية العام املاضي.، لكن لألسف عملية االعمار مازالت حتبو 
ــون في اخمليمات او على انقاض  ــكانها مازالوا يعيش واغلب س
ــع املواطنني الى اعالن امتعاضهم  ــم املهدمة ، وهذا مادف دوره
ــي األحياء  ــم النفايات ف ــة وتراك ــات البلدي ــع اخلدم من تراج
ــفت اغلب اللجان اخلدمية في مجالس  ــكنية، فقد كش الس
ــكل كبير ومن ثم  ــات البلدية تراجعت بش ــات ، اخلدم احملافظ
أصابها الشلل شبه التام مما أدى الى تراكم النفايات في اغلب  
ــكنية واملناطق احملررة اذ مازالت  توجد أنقاض  لم  األحياء الس
ــة ل مديريات  البلديات  ــد االن ، إن فرق التنظيف التابع ترفع حل
ــث ان بعض  ــا ضعيفة بحي ــا ولكنه ــكار جهوده ــا ان الميكنن
ــلم  األرصفة والتقاطعات اصبحت مكبات للنفايات، ولم تس
ــات التي حاصرتها ، مما  ــكنية من أكوام النفاي حتى الدور الس
ــن املواطنني أخذوا يحرقون النفايات للتخلص  اضطرالكثير م
ــا فهم يفعلون ذلك لغرض التخلص من الروائح الكريهة  منه
ــادراً ما جتد من ينقلها الى  ــة من أكوام النفايات التي ن املنبعث

مواقع الطمر.

لم يلمس اِّـواطن 
تحسنا َّـ الوضع 
الخدمي  وليس هناك 
مشاريع أنجزت من 
قبل الجهات اِّـعنية

أحمد البياتي

ــا  جريدتن ــر  مق ــى  ال ــر  حض
املفوض (ابراهيم مهدي حسن 
ــد  ــى التقاع ــال عل مهدي)احمل
ــب  ينتس كان  ــث  ــا حي حالي
ــرطة االحتادية  الش الى قيادة 
ــى/ اللواء  ــادة الفرقة االول / قي
االول/ الفوج الثاني وذكر بانه 
ــه على  ــة الحالت ــدم معامل ق
الفعلية  وان خدمته  التقاعد 
ــنة وافاد بانه مت  كانت (١٣) س
اخباره بان خدمته ستتضاعف 
الى (٢٦) سنة وبذلك سيحصل على حقوقه التقاعدية ولكنه 
ــتحق الراتب التقاعدي  ــج معاملته بانه اليس ــأ عند تروي تفاج
ــة للمضاعفة كحركات  ــه (١٣) وغير قابل ــنوات خدمت كون س
ــابق  ــه كان متطوعا في اجليش العراقي الس ــة واضاف ان فعلي
ــام ١٩٨٢ لغاية عام ٢٠٠٠ وبعدها هرب من اخلدمة  للفترة من ع
ــوات احلدود  ــادة ق ــدم في قي ــام له وخ ــة النظ ــبب مضايق بس
ــخ ٢٠٠٤/٩/٢١ تطوع على  ــة ٣٦ وبتاري ــا مت نقله الى فرق وبعده
ــرطة  ــيبه الى الفرقة االولى /ش ــالك وزارة الداخلية  ومت تنس م
ــل  ــر االداري (٩٢٦٣)في ٢٠٠٤/٩/٢١ التسلس احتادية مبوجب االم
ــب االمر االداري (٢٣٨٤٣) في ٢٠١٧/٣/١٥ مت احالته على  (٣) ومبوج
ــه الى اخلدمة مبوجب  ــل (٥١) وكذلك مت اعادت التقاعد التسلس
ــرطة االحتادية املرقم  ــن قيادة قوات الش ــر االداري الصادر م االم
ــل (٥) ولكنه حلد االن  (أ.ب /٤١٨٣٨/١٣/٣ في ٢٠١٧/٤/٣ )التسلس
ــندان ال هو متقاعد  ــر باخلدمة وبقي بني املطرقة والس لم يباش
ــد للخدمة كي ميارس عمله  ــتلم راتب تقاعدي وال هو عائ ويس
ــد به رمقه ورمق عياله وانه مريض .. «البينة  ويتقاضى راتبا يس
ــدة» اذ تضع هذا االمر امام  انظاركم لهي على ثقة اكيدة  اجلدي
ــه انطالقا من  ــخصيا وتنظرون مبوضوع ــوه اهتماما ش بان تول
ــم الباري  ــم االبوية. وفقك ــملوه برعايتك ــاني وتش جانب انس
ــا ان اجلريدة  ــراق والعراقيني .. علم ــة الع ــدد خطاكم خلدم وس

حتتفظ بكافة املستمسكات الثبوتية.
اِّـفوض ابراهيم مهدي حسن مهدي

موبايل/ ٠٧٧٠٠٧٢٩٣٢٤

ــموله بقرض  ــني )  بش ــني احمد حس ــدكم املواطن (حس يناش
ــط القانونية ويروم  ــة الضواب ــل ولديه كاف ــني عن العم الباحث
تطوير قابلياته ولديه مشروع صغير وهو بأمس احلاجة الى هذا 

القرض كونه يالئم مشروعه الصغير وتطويره في املستقبل. 
موبايل  / ٠٧٧٠٤٧٣٠٤٦٥

مجموعة من اخلريجني من اختصاصات متنوعة اتصلوا بجريدتنا 
ــي املدارس علما ان  ــون من عدم تعيينهم  ف ــروا بانهم يعان وذك
ــروا ان  اكثر املعلمني  ــية. وذك ــك  قلة في الكوادر التدريس هنال
ــون اختصاص  ــني املتعينني على مالك الوزارة هم يدرس واملدرس
ثانٍ لسد احلصص الشاغرة في اغلب املدارس وافادوا انه ملعاجلة 
حالة سد النقص احلاصل في املالك يفترض أن املدرس واملعلم ال 
يدرس اال اختصاصه فعلى مديريات التربية  ان تتبع آلية لتعيني 

اخلريجني اجلدد وضمان حالة العدالة واالنصاف.
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محمد جاسم الشمري
ــدث عن  ــه يتح ــم باجمع ان العال
الساحرة  احلبيبة  العاصمة  بغداد 
ــا يراها  ــيء عندم ــا املض في ليله
ــو فهي  ــي من اجل ــي والدان القاص
ــذا املنظر ولكن  اجمل عاصمة به
ــة  املتعاقب ــات  واحلكوم ــروف  الظ

بعد سقوط النظام اهملت بغداد 
ــدم االختيار  ــو ع ــال ه وكان  االهم
واملتخصص  ــب  واملناس الصحيح 
ــة اجلميلة  ــي لهذه العاصم واملهن
ــا بالكامل  ــث اعدمت خدماته حي
وضاعت معاملها وتراثها ومناطقها 
ــن احلكومات  ــا نتوخى م ــي كن الت

املتعاقبة ان حتيي تراثها في الكرخ 
ــة مثل قنبر علي .الكفاح  والرصاف
ــارع اجلمهورية . جامع اخللفاء  . ش
. الشورجة .صبابيغ االل .الفضل . 
الشواكة . باب السيف . الكرميات 
ــارع  ــع صندل . الصدرية . ش . جام
ــاحه امليدان . والكثير  الرشيد . س

ــة  االم ــة  حديق ــا  واخره ــر  الكثي
ــى نصب  ــت متاما حت ــث اهمل حي
ــاة  ــال والحي ــمله االهم ــة ش احلري
ــون  ــد تك ــذا ق ــادي وكل ه ــن تن مل
ــبب  ــة هي الس ــة املقيت احملاصص
ــال الذي النراه  ــي هذا االهم االول ف
ــا جعل  ــل يتجدد مم ــا يغيب ب يوم

ــي بغداد وحتى النواب  اصوات اهال
الرئاسات  ويناشدون  ينادون  منهم 
ــوت البغداديني وهم  ــمع ص ان تس
ــا وتقدمي اخلدمات  ينادون باصالحه
ــى ماكانت عليه  ــا ال ــا واعادته له
ــة املقيتة  ــا من احملاصص وخروجه

وليتحرر من يقودها ويخدمها
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ــذه االعداد  ــداد ه ــهد العاصمة بغ ــم تش ل
ــف االعمار  ــولني وخملتل ــن املتس ــة م الهائل
ــداد بالكامل ومن  ــوارع بغ التي أجتاحت ش
ــاحة أو مكان   ــارعا او س ــب أن جتد ش الصع
ــرا  ــات وجودهم منتش ــم فقد ب يخلو منه
ــاء  ــا وبطريقة معلنة  وفجة.. نس ومفروض
ــن وفتيات مراهقات بعضهن  طاعنات بالس
ــوفات  ــن واالخريات مكش ــني وجوهه يغط
الوجوه أطفال مبختلف االعمار من اجلنسني 
وليس هنالك من يصدهم حتى بات اجلميع 
ــاحة  ــة النه وجد الس ــلك هذه الطريق يس
ــاءلة  وهنالك من  ــن العقاب واملس فارغة م
ــول على  ــيلة للحص ــر وس ــا خي ــد فيه يج

ــو عدنا الى  ــذه االزمة الراهنة .ول املال في ه
املسببات لوجدنا هنالك من يخلق السبب 
ــة ولو عثرنا على حلول   لينصهر بهذه املهن
حتد من انتشارها لصدمنا بحلول تعجيزية 
.سألنا احدهم عن   سبب ممارسة هذه املهنة    
فقال : (بيت ماكو عمل ماكو أكل ماكو) وهي 
حجج واهية صنعتها الظروف وبات البعض 
يتمسك بان ال يكون له بيت فقد وجد بيته 
ــدر عليه املال  ــارع النه ي ــي وهو الش احلقيق
الوفير مبعدل ٥٠ الى ١٠٠ الف دينار   وهنالك 
ــوالت خصوصا الفتيات اجلميالت  من املتس
ـ٣٠٠  ــون دخلهن اليومي يتراوح بني ٢٠٠ـ  يك
الف دينار. وذلك نتيجة تعاملهن الالاخالقي 
ــال الذي  ــوري احل ــار وميس ــض التج مع بع

يعملون في املناطق التجارية وتبقى حجج 
ــى كل ما يعمله  ــول هي الطاغية عل التس
ــق املزدحمة مما  ــار في املناط ــال والكب االطف
يولد املشاكل الكثيرة للناس الذين ضاعت 
ــر  ــث يظه ــول حي ــة املتس ــم حقيق عليه
ــدية مما  ــولني عاهاتهم اجلس ــض املتس بع
ــف عند الناس . من هنا نطالب  يثير التعاط
ــؤون االجتماعية التخاذ  ــل والش وزارة العم
ــردع هذه الظاهرة غير  االجراءات الكفيلة ل
ــا دائرة تهتم بالعاطلني عن  احلضارية كونه
ــات اخلاصة واالطفال  العمل وذوي االحتياج
ــة  الداخلي وزارة  ــى  ال ــا  ونداؤن ــردين  املتش
ــار  ــاز الى اخملتصني اليقاف هذا االنتش بااليع

غير املسبوق في العراق .

يعاني املواطنون من مشكلة 
كبيرة بالرغم من محدوديتها 
ــى عدد قليل  ــا عل واقتصاره
ــكلة  ــي مش ــبياً، أال وه نس
ــماء، فقد ذكر  ــابه االس تش
لنا (مواطن) انه يعاني كثيراً 
ــكلة، والتي  ــذه املش ــن ه م

ــي بعض  ــه اذى ف ــببت ل س
األحيان أو التأخير عن عمله، 
جراء اإلشتباه به وحجزه من 
ــيطرات األمنية  ــض الس بع
ــم  ول ــان،  االحي ــض  ــي بع ف
ــبيله إال بعد عذاب  ــلَ س يُخ
ــي وتأخير. وقد تبني ان  نفس

ــخصاً آخر يحمل االسم  ش
ــا  بقضاي ــوب   مطل ــه،  ذات
ــن:  املواط ــاءل  يتس ــة.  أمني
ــل ناجـــــــــع  ــد ح أال يوج
خصوصاً  ــكلة؟،  املش لهذه 
ــر العلم  ــن نعيش عص ونح
والتقـــــــــدم التكنولوجي 

كما ذكر انه ممتنع عن السفر 
ــية  ــه فيه، خش ــم رغبت رغ
ــرة اخرى  ــتباه به م من االش
وتعرضه ملا وقع فيـــــــــــه 
من مواقف ال يحسد عليها. 
ــألة ليســـــــــت  انها مس

عسيرة على اخملتصني.
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ــد عطية) وذكر  ــعد جواد عب ــر الى مقر جريدتنا املواطن (س حض
ــركة العامة لنقل  ــابقا موظف في وزارة النقل / الش بانه كان س
املسافرين والوفود اذ مت تعيينه بتاريخ ٢٠٠٤/١٠/٨ ومت قطع عالقته 
بتاريخ ٢٠١١/٤/٦ ومبوجب االمر االداري املرقم (٩٨٠٧) في ٢٠١٧/٦/١٨ 
ــركة  ــن وزارة النقل مت اعادته الى اخلدمة في نفس الش ــادر م الص
ــيبه للعمل في قسم املسافرين  ــار اليها في اعاله ومت تنس املش
ــرة ومت احالته  ــي الدرجة العاش ــائق ثاني ف ــرع بابل بصفة س / ف
ــباب صحية حسب قرار اللجنة  على التقاعد في ٥/٣ /٢٠١٨ الس
الطبية االستثنائية املرقم (٢٨٢) الصادر بتاريخ ٢٠١٨/٩/١٩ كونه 
ــة التقاعد مما  ــه معامل ــد االن لم تنجز ل ــة .وحل ــح للخدم اليصل
ــة الوظيفة حيث  ــاب خدم اضطره لتقدمي طلب يروم فيه احتس
ــروط الفحص  ــه خطأ لعدم توفر ش ــاس تعيين مت اخباره بان اس
ــر قانوني. ــد بابل كونه يعد غي ــب رد مديرية تقاع ــي بحس الطب
ــام انظاركم لهي على ثقة  ــة اجلديدة) اذ تضع هذا االمر ام (البين
ــل الناجع له ومنحه الراتب التقاعدي  اكيدة بانصافه وايجاد احل
ــا ان اجلريدة حتتفظ بكافة  ــتحقه وفق القانون.. علم ان كان يس

املستمسكات الثبوتية.

ــكنة حي املستنصرية في جانب الرصافة    هاتفنا مواطن من س
ــكنة  ــم الكهرباء التي وصلت الى س ــكلة قوائ ــكو من مش يش
ــغ كبيرة.«وقال املواطن  ــي حتمل مبال ــهر وه املنطقة بعد (٦) اش
ــون عن عملهم ويتاخرون  ماذنبنا اذا كان قراء املقاييس يتقاعس
ــهري  ــب املواطن املتقاعد الذي راتبه الش ــهر وماذن طيلة (٦) اش
ــة الكهرباء بواقع  ــلم قائم ــف دينار فقط ليتفاجأ بتس (٤٠٠) ال
ــكنة املنطقة السادة املسؤولني في  (٤٤٢) الف دينار..ويناشد س
ــي يعانونها وليس  ــكلة الت ــاء الن يعاجلوا هذه املش وزارة الكهرب

لهم ذنب بذلك.
ــاء ملعاجلة هذه  ــد االخوة في وزارة الكهرب ــة اجلديدة) تناش (البين
ــع التقدير لكل من  ــة العامة م ــكلة فورا خدمة للمصلح املش

يعمل الجل دميومة التيار الكهربائي.
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الشاه كان يفكر بوضع اتفاقية اعرتاف العراق رسميا  بسيطرة ايران  عىل  شط العرب 
اتفاقية الجزائر عام ١٩٧٥.. اتفاقية المصير األسود

( الصناعة النفطية) و املعاهدة مع موسكو قد منحت العراق آنذاك ثقة عالية و مكنته في  بدءا من تأميم 
واقع احلال  االولى في  والتي تعد هي  البارزة. ولعل أهمها( قضية االكراد)  القضايا السياسية  معاجلة معظم 
السياسي اما الثانية  املرتبطة بالعالقة املعقدة   مع( إيران).. وهنا بدأ( النظام السابق) في ذلك الوقت كخطوة 
مستمره للتردد باجتاه السوفيت في اوائل السبعينات من القرن املاضي ..فقد قام الرئيس االسبق( أحمد حسن 
البكر) ونائبه(صدام حسني) على جلب( الباقني املتبقني) من عناصر وقيادات( احلزب الشيوعي العراقي) املضطهد 
وإدخالهم في وظائف حكومية  عبر تشكيل(اجلبهة الوطنية التقدمية) وبالرغم من أن( البكر و صدام) لم تكن 
لديهما( النية احلقيقية) العطاء القادة الشيوعيني العراقيني(الكلمة الوثقى) بالعمل الوظيفي في املناصب 

االدارية..

فالح الربيعي
اال ان مبادرة املصاحلة قد( وجدت تقبالً 
ــوفيت).. ومن أثر  من قبل القادة الس
ذلك استجابوا في محاولة سوفيتية 
بالضغط على األكراد إليقاف البلبلة 
ضد النظام السابق آنذاك) واملعروف 
ــث)  ــم( بالبع ــراد وعالقاته ــن األك ع
ــك احلني ,  ــرة جدا في ذل ــت متوت كان
اثر محاولة( صدام حسني) الفاشلة 
ــال  امل ــردي(  الك ــم  الزعي ــال  ألغتي
ــام ١٩٧١  ــى البارزاني) في ع مصطف
ــاع بينهما اكثر عند  وتدهورت االوض
 (IPC - شركة البترول العراقية )تأميم
ــاء األكراد.. بان(  ومن خاللها كان أدع
النظام السابق) قد أحكم السيطرة 
ــة),  ــوك النفطي ــول كرك ــى( حق عل
وادعوا ايضا, بان ذلك هو خرقا واضحا 
ــن  ــا و م ــان ( ١١ اذار ١٩٧٠). وهن لبي
ــط على(األمريكان) الذين  أجل الضغ
ــر راضني هذه  ــوا مع األحداث, غي كان
ــتراتيجي  املرة عن حتالف بغداد االس
ــل  وباملقاب ــكو,  موس ــع  م ــد  اجلدي
ــوف  ــه س ــي) ان ــد أوضح(البارزان فق
ــركات األمريكية)  تطوير  ــح( الش مين
ــاندت  حقول نفط كركوك اذا ما  س
األمريكية(األكراد)  ــدة  املتح الواليات 
ــتقاللهم أن التهديد  ــي حتقيق اس ف
ــى الهيمنة  ــراد) عل ــاره (األك الذي أث
ــد كثيراً  ــد ازداد و تصاع ــة.. ق البعثي
ــا بهلوي) ــاه ايران محمد رض الن( ش

ــني  ب ــد  اجلدي ــف  من(التحال ــذر  احل
ــو  ــذي كان ه ــكو) وال ــداد وموس بغ
ــالح املتطور من (الواليات  مزود بالس
املتحدة األمريكية) وكان بدوره(يدعم 
ويعزز القادة االكراد) بكافة االسلحة 
ــن  وم ــتية..  اللوجس ــاعدات  واملس

ــمال العراق يقوم  ــالل ذلك كان ش خ
ــائل(التحالف) العلني  ــتى الوس بش
ــراق آنذاك..  ــدان املعادية للع مع البل
ــات املتحدة  ــرائيل والوالي ــران واس اي
ــد  تصعي كان  ــا..  وهن ــة  األمريكي
ــى وقوعه  ــراً حتمياً عل ــراع.. ام الص
ــدأ القتال  ــراً ب ــة.. و أخي ــي أي حلظ ف
ــام ١٩٧٤ عندما ثار األكراد  في ربيع ع
ــرض خطة  ــداد (بف ــد محاولة بغ ض
ــتقالل الوهمية) التي وضعتها  االس
ــخصيا.  ــداد ورفضها البارزاني ش بغ
أن  ــد  بع  ,١٩٧٤ ــام  ع ــر  أواخ ــي  وف
ــلحة) املس العراقية  عجزت(القوات 

ــاليب( حرب  ــا كانت تقاوم أس عندم
ــات التكتيكية)من املقاتلني  العصاب
ــليحاً جيداً  ــلحني تس ــراد املس األك

ــذه األزمة فقد  ــوراً.. ومن اثر ه و متط
ــا الثمينة)   ــكو( فرصته وجدت موس
ــابق) في بغداد  ملعاقبة( النظام الس
ــة  التطهيري ــم  حمالته ــبب  بس
ــيوعيني العراقيني) هذا من  ضد(الش
ــا الناحية املهمة الثانية..  ناحية.. أم
ــتمر  املتمثلة بالدعم األمريكي املس
ــى ارباك( النظام  ــي مما ادى   ال للبرزان
ــداد.  ومن خالل هذه  ــابق) في بغ الس
ــدة التي ضربت( حزب  االحداث املعق
ــراق) وتدهور  ــم في الع ــث احلاك البع
ــه وحتديداً في  ــاع الداخلية في االوض
ــن عام ١٩٧٥  ــهر( كانون الثاني) م ش
ــر الضعف و  ــادرت مظاه ــد أن تب بع
ــة عندما دخل( اجليش االيراني)  خاص
القائم)  ــراع  الص ــور(  ــتغالً مح مس
ــت طهران  ــراد وقام ــداد واالك بني بغ
ــش النظامي  ــر فوجني من(اجلي بنش
ــي العراقية. ــل األراض ــي) داخ اإليران

ــتان قد  ــإن احلرب مع كردس ــا.. ف وهن
ــل) وقد  ــرعة الى(حتد قات ــت بس حتول
ــون أصعب الظروف  واجه بها البعثي
و احلكها ابتداء منذ االستيالء على 
ــام ١٩٦٨ و الى  ــوز ع ــلطة في مت الس
ــام ١٩٧٥  ــون الثاني من ع ــهر كان ش

ــني) في  ــاء دور( صدام حس ــا.. ج وهن
ــر دماراً من( قضية  متزيق العراق.. أكث
األكراد)  و كان( املقبور)   يعتبر نفسه 
ــذ األول(التفاقية  ــط واملنف ــو اخملط ه
اجلزائر عام ١٩٧٥), والذي كان يفترض 
ــة  ــألة الكردي ــل( املس ــه.. أن يح من
ــن  ميك ــددة  متع ــول  بحل ــة)  الدائم
ــطتها تتم  املصاحلة الوطنية,  بواس
وترجع احملافظات الشمالية الكردية  
ــن موقعه  ــن.. ولك ــن الوط الى حض
ــف( املتعطش للدماء) جعله    الضعي
ــا أن (يواجه  ــرق  طريقني.. إم في مفت
ــتمر.. او الهزمية) و خاصة  اخلطر املس
ــائر العراقية في  ــدأت اخلس عندما ب
ــالل هذه  ــن خ ــتمر. وم ــد مس تصاع
ــت  ــي أطاح الت ــة  ــداث الصعب األح

ــذه املرة  ــني) و حاول ه ــدام حس (بص
ــع  ــوداء لوض ــه الس ــب ورقت .. أن يلع
ــة على( مصائر حزب البعث)  املواجه
ــهر شباط عام ١٩٧٥  و حتديداً في ش
ــن   امام اجلميع من رفاقه  عندما اعل
ــكري  ــي والعس بان الوضع السياس

ــس  جيدا   ــمال( لي ــي منطقة الش ف
ــرية  ــة البش ــائر العراقي جدا)واخلس
ــتون  س ـــ(٦٠,٠٠٠)  ال ــاوزت  جت ــد  ق
ــراع القائم قد  ــة الص ــف وان كلف ال
ــاد العراقي)  ــددت ( بإفالس االقتص ه
ــني   اتخاذ كافة  ــا..  على البعثي وهن
اإلجراءات الوقائية اذا ما أرادوا البقاء 
ــلطة.. وكان الثعلب املكار  ــي الس ف
ــالبة) قد جنح في وضع  ( احللول الس

ــر  لهذه األزمة..وهو فتح احلوار املباش
ــاه إيران) بتمهيد سابق األوان  مع (ش
ــلطات  ــن القوى الغربية وكانت س م
طهران آنذاك تدرك جيدا (التكتيكات 
ــون) لكي  البعثي ــتخدمها  التي يس
ــلطة. وعالوة  ــي الس ــوا طويالً ف يبق
ــران) كان  ــاه إي ــك... فان (ش ــى ذل عل

يقدر متاماً ( املوقف القوي) الذي وجد 
نفسه فيه, و كان يفكر دوماً, ويرغب 
ــع (اتفاقية)  ــة بوض ــدة طويل منذ م
ــرف العراق)  ــطتها ان ( يعت اراد بواس
رسمياً حول ادعاء ايران, بسيطرتها 
ــي.. و هو  ــط العرب) العراق على ( ش

ــم,   ــتراتيجي امله ــي االس ــر املائ املم
احملاذي للحدود االيرانية حتى مصبه 
ــي. ــج العرب ــى رأس اخللي ــع عل الواق
ــاوم العراق بقوة  ــر ذلك فقد ق ومن أث
ــاراً ان  ــاء االيراني) واعتب ــى ( االدع عل
ــح إيران (  ــذه االدعاءات قد متن مثل ه

ــتكون امكانيه  ــاز) وس ــة االمتي درج
ــط,  معرضة  ــر النف ــراق لتصدي الع
ــط العرب  للخطر.. واملعروف عن ( ش
ــه من (  ــذي تبدأ خارطت ــي) ال العراق
ــمال  ــع في ش ــة) الواق ــاء القرن قض

ــد تالقي نهر  ــرة عن ــة البص محافظ
ــرات, وحتى مصبه  ــة - بنهر الف دجل
ــع  ــي,و يتمت ــج العرب ــي رأس اخللي ف
ــط العرب ( باجلزر املوجودة فيه) و  ش
ــاز (ببعض  ــه العمالقة) وميتي ( موانئ
ــه).. هذا  ــة واملطلة علي ــدن املهم امل

ــط العرب الواقع في منتصف  هو ش
ــي (محافظة البصرة العراقية).  أراض
ــريطية املوازية حلدود  أما حدوده الش
ــدا من مركز قضاء ابو  ايران..فانها تب
ــدود اإليرانية  ــزوال مع احل اخلصيب.. ن
ــراً الى  ــاء الفاو..عاب ــى يصل قض حت
ــد مصبه في  (  ــه األخيرة عن محطت
خور العمية املائي) املطل على اخلليج 
ــة القاطعة   ــي وهذه هي الدالل العرب
ــوف  باخملاطر بعد  ــف احملف على املوق
ــه بأنه  ــني) نفس أن وجد (صدام حس
ــق على الدخول في  الوحيد الذي واف
ــع  ــة م ــة الذليل ــات التنازلي املفاوض
ــاه  إيران) حول شط العرب خالل  (ش
ــر وزراء  ــي مؤمت ــع ف ــاع املوس االجتم
النفط املنعقد باجلزائر في أوائل عام 
ــادس من مارس  ــي يوم الس ١٩٧٥. وف
ــني  ــدام حس ــل ( ص ــام ١٩٧٥ توص ع
ــاه ايران) الى ابرام اتفاقية اجلزائر  وش
بعد التوقيع عليها,  حضرها الرئيس 
بومدين)وهنا  األسبق(هواري  اجلزائري 
ــرى|.. وباملقابل بعد أن  املصيبة الكب
منح  العراق, سيطرة إيران على شط 
ــي.. قامت إيران بدورها,   العرب العراق
ــحب دعمها من  ــور.. بس ــى الف وعل

ــر  ــياق املباش االكراد, ومن خالل الس
ــد أثمرت مغامرة  للنزاع الكردي.. فق
ــة املطاف..  ــي نهاي ــني ف صدام حس
ــاوز(٤٨)    ــاعات قليلة ال تتج ــي س و ف
ــة  اتفاقي ــع(  توقي ــن  م ــاعة  س
ــا,  و على  ــران ايض ــت اي ــر) قام اجلزائ
ــكرية  ــحب قواتها العس عجل(بس
ــة)  ــي العراقي ــي األراض ــدة ف املتواج
ــاندتها (لألكراد)..  ــاف كافة مس وإيق
ــي الذي  ــرف اإليران ــذا التص ــد ه ويع
ــل لألكراد(  ــاه إيران.. قد جع ابداه ش
ــاً وصعباً جداً)وبالفعل..  موقفاً حرج
ــبوعني,  مت القضاء على  ــالل اس و خ
ــن هنا..  ــردي بالكامل وم التمرد الك
ــخ عن املاضي  ــا يذكرنا التاري أهم م
ــه  اتفاقية اجلزائر  االليم الذي خلفت
ــؤس,   ــت الب ــد ان جلب ــام ١٩٧٥ بع ع
ــعب العراقي  ــوان للش ــذل,  واله وال
ــكلت تلك  ــك الوقت, و قد ش في ذل
االتفاقية  اذالالً وطنيا كبيرا,  أصيب 
ــه. النها  ــعب العراقي برمت بها الش
ــن موقع القوة  ــران نصرا م منحت إي
ــريط  ــيطرتها الفعلية على ش , وس
ــاحلي  والضيق عند رأس  العراق الس
ــن الواضح هنا..  ــج العربي  وم اخللي
ــة  جعلت موقف  ــك االتفاقي فان تل
اجلانب العراقي ضعيفاً  على جميع 
ــد جنم  ــي النهاية.فق ــدة. و ف االصع
ــر الصراعات  ــأن أكث ــك.. ب ــن أثر ذل م
والنزاعات التي اقيمت على الساحة 
دموية,وكبيرة  أكثر  االقليمية..كانت 
ــث راح ضحيتها كثير   املصائب, حي
من الناس األبرياء.. وهذا ما حدث في 
ــط) من خالل  ــرق االوس منطقة(الش
ــت فيه.  ــة التي وقع ــاهد املرعب املش
وأخيراً..وبالرغم من ان جميع األخطاء 
ــة اجلزائر عام  ــا أتفاقي ــي خلفته الت
ــود  ــت ثوبها أالس ١٩٧٥  بعد ان لبس

منذ يوم توقيعها. 
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ــراق  هو فن يعرف  ــي الع    ف
ــوروث  م ــو  وه ــجن  بالش
ــع  ــث موس ــومري ... بح س
ــر  ــيد نش للدكتور فوزي رش
ــعبي  في مجلة التراث الش

ــير فيه الى سر عالقة غناء احلزن  عام ١٩٨٢   يش
ــر ان هناك  ــي ويذك ــي العراق ــراث الغنائ ــي الت ف
ــومرية  ــان الغنائية الس ــد ان االحل ــارات تؤك اش
ــا طابع - احلزن والنوح -  القدمية حتمل في طياته
ومن هذا املنطلق يتبني ان - الشجن - في االغنية 
ــومري بامتياز وان  العراقية القدمية هو موروث س
ــى االن في  ــتخدم حت ــوح - التي تس ــة - ين كلم
التراث العراقي هي سومرية املنشا ويقابلها في 
ــو - وهذا املوروث  ــة االكدية - كلمة - صراخ اللغ
ــا الهل  ــا دائم ــدي ال زال لصيق ــومري واالك الس
ــتمع لالغنية العراقية وعلى مر  العراق وان املس
ــي وصبغتها  ــا الرئيس ــرى ان عنوانه العصور ي
ــزن والنواح  ــو احل ــي ه ــا االزل ــية وثوبه االساس
ــومري ... كان احلزن هو  ــجن الس املصحوب بالش
ــر لالغاني عند السومريني واالكديني وكان  املؤش
ــاء والنواح حتى  ــون  بالغن ــم مغنون مختص له
ــراس حيوان ابن -  ــزون للمغني ب ــم كانوا يرم انه
اوى - املعروف بصوته الشبيه بالعويل - النواح - 
املغني السومري - كاال - هو كاهن متخصص في 
ادب النواح واالغاني احلزينة واملراثي اجلنائزية ورثاء 
ــدن التي نالها الدمار واخلراب وهو ميثل - الرادود  امل
ــي التي تدفع  ــي وظيفته ويغني االغان ــوم ف - الي
ــكت  ــتمعيها من الناس الى البكاء وال يس مس
ــاء ...  ــذا للرجال اما النس ــى تهدأ قلوبهم ه حت
ــعبية تسمى -  ــومرية ش كانت هناك مغنية س
ــمها يعني - ام البكاء او البكاية  اموبكيتي - اس
وهي متخصصة في االحلان واملراثي احلزينة التي 
ــوات واملناحة في بيت  ــر االم ــى في املامت وذك تلق
املتوفي - امليت - وهي اليوم معروفة بعدة اسماء 
ــة - املالية ...  ــاعرة - الكوال منها - العدادة - الش
يعد تاريخ ظهور هذا النوع من الغناء في العراق 
ــه ارتباطات وثيقة في  ــدمي الى ٤٥٠٠ عام وفي الق
ــتار على  ــل االله - انانا - عش ــة بكاء وعوي عملي

االله - دميوزي - متوز .

أحمد هادي
ــك اإلعمار  ــل بن ــباط/فبراير ١٩٥١ أرس في ٢٥ ش
الدولي بعثة إلى العراق ضمت خبراء ومستشارين 
في ميادين االقتصاد ومجاالت الزراعة والصناعة 
والتعليم والصحة واإلسكان، كان هدفها دراسة 
إمكانات العراق االقتصادية، ولوضع برامج تنمية 
ــهر، أصدرت البعثة  إلعمار البلد، وبعد أربعة أش
توصياتها في تقرير تفصيلي للحكومة العراقية 
ــي ٢٧ حزيران/يونيو ١٩٥١.    متيز مجلس اإلعمار  ف
ــاريعه املنجزة خالل فترة عمله في  بافتتاح مش
ــان  ــبوعني، األول في نيس ــد امللكي في أس العه
ــق على  الهيئة  ــي في آذار ١٩٥٧ أطل ١٩٥٦ والثان
ــترطت  ــمية «مجلس اإلعمار»، اش اجلديدة  تس
ــراق كل الدخل املتحقق من  البعثة  أن يضع الع
ق  ، حقّ ــالً ــة «اجمللس». وفع ــع النفط في خزين بي
ــن اإلعمار،  ــة في جميع ميادي ــس قفزة هائل اجملل
، ووفق خطة طويلة  ــرى أوالً ــاريع الكب وبدأ  باملش
ــاريع الوطنية االستراتيجية. األمد مت تنفيذ املش

ــبوع اإلعمار األول  افتتح امللك فيصل الثاني أس
ــروع الثرثار في الثاني من نيسان/ بافتتاحه مش

أبريل حيث توجه إلى مدينة سامراء بقطار خاص 
ــد عبد اإلله، وجمع من  يصاحبه خاله ولي العه
ــعيد  ــي مقدمتهم نوري الس ــوزراء واألعيان، ف ال
ــار ضياء جعفر.  ــوزراء آنذاك، ووزير اإلعم رئيس ال
ــك ومن يرافقه  ــده في املدينة زار املل وخالل تواج

مرقد اإلمامني الهادي والعسكري، وبعدها افتتح 
ــامراء، وتوجه  ــي س ــة اجلديدة ف ــة العام املكتب
ــروع  ــل االفتتاح، ومش ــى موقع حف ــد ذلك إل بع
ــة مقابل  ــد على نهر دجل ــون من س ــار يتك الثرث
ــم لتصريف مياه  ــامراء ومرتبط بناظ ــة س مدين
ــة حدوثه إلى منخفض الثرثار.  الفيضان في حال
ــه املهندس  ــن ضمن ما اقترح ــروع  م وهذا املش
ــير وليم ويلكوكس الذي  البريطاني املعروف الس
ــوال الري ومعاجلة  ــة عن أح زار العراق وأعد دراس
ــة والفرات في  ــكلة الفيضان في نهري دجل مش
ــبوع اإلعمار الثاني فقد  بداية القرن املاضي. أس
صادف األسبوع األخير من شهر آذار/مارس ١٩٥٧، 
ــر امللكة  وابتدأ بافتتاح امللك فيصل الثاني جس
ــة (اجلمهورية اآلن) الرابط بني كرادة مرمي من  عالي
جهة الكرخ، والباب الشرقي من جهة الرصافة، 
وصاحبه في االفتتاح ولي العهد آنذاك عبد اإلله 
ــعيد. وبعدها مت افتتاح  ــوزراء نوري الس ورئيس ال
ــر األئمة الرابط بني الكاظمية واألعظمية،  جس
ــاس  ــر األس ــي حج ــل الثان ــك فيص ــع املل ووض
للمتحف العراقي اجلديد في منطقة الصاحلية، 
ــام ١٩٦٦، وهو من  ــي ع ــاء منه ف ــذي مت االنته وال
تصميم املعماري فرانك لويد رايت، وافتتح امللك 
ــل األلبان في أبو غريب  ا معم ــل الثاني أيضً فيص
ــة العراقية وقدمت  ــيدت مبانيه احلكوم الذي ش

منظمة (اليونيسيف) املكائن واملعدات.
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اعداد / البينة الجديدة
ــلطان  ــن الليالي الس ــتيقظ ليلة م اس
ــوم فزعاً مما رآه  ــليمان القانوني من الن س
ــه  في منامه.فنادى على حرس من حراس
ــوف  ــال له جهز لنا اخليل س ــني وق املقرب
نخرج اليوم متنكرين لنرى شؤون الناس 
عن قرب وكان من عادة السلطان سليمان 
ــاعدتهم   ــر بني الناس ملس ــروج متنك اخل
ــه فقط فمروا من  وفعالً خرج  هو وحارس
ــوارع  امام جثة رجل مرميه في أحد الش

ــأل  ــاس يقترب منها س ــن الن ــد م وال اح
ــوا له :  ــن هذه !فقال ــلطان . جثة م الس
إنها جثة رجل زاني وشارب للخمر وليس 
ــل غير زوجته وال أحد من  عنده أوالد أو أه
الناس يقبل أن يدفنه فغضب السلطان 
ــد (ص) فحمل  ــال أليس من أمة محم وق
ــب بها إلى  ــة الرجل وذه ــلطان جث الس
ــا إال أن بكت بكاءً  ــا كان منه ــه فم زوجت
ــلطان غير  ــب منها الس ــديدا فتعج ش
ــلطان  أنها ال تعرف بأن الذي امامها الس

ــكِ كان زانيا  ــال لها ملاذا تبكني و زوج فق
ــه إن زوجي  ــر ! فقالت ؟ ل ــارب للخم وش
كان عابداً زاهداً هللا غير أنه لم يرزق بأوالد 
ــن  ــده أوالد وم ــون عن ــى أن يك وكان يتمن
ــتري  ــدة حبهُ للذريه ولألوالد كان يش ش
ــت و يصبه في  ــه إلى البي ــر ويأتي ب اخلم
املرحاض ويقول احلمد هللا أني خففت عن 
ــلمني بعض املعاصي وكان  ــباب املس ش
ــة الزنا  يذهب إلى اللواتي يفعلن فاحش
ويعطيهن اجرهن ليوم كامل على شرط 

ــدن إلى بيوتهم ويقول احلمدهللا أني  أن يع
ــلمني  ــباب املس ــت عنهن وعن ش خفف
ــض املعاصي فكنت أقول له أن الناس  بع
ــوف متوت  ــال و إنك س ــم ظاهر األعم له
ــك ويصلي  ــلك ويدفن ــن جتد من يغس ول
ــوف  ــكان يضحك ويقول لي س ــك ف علي
ــلطان سليمان و الوزراء  يصلي عليّ الس
ــلمني...فبكى  املس ــع  وجمي ــاء  والعلم
ــلطان  ــال واهللا إني أنا الس ــلطان وق الس
سليمان و إنهُ لصادق واهللا سوف اغسله 

و ادفنه بنفسي و أجمع جميع املسلمني 
ــليمان  ــلطان س للصالة عليه .فأمر الس
ــر اجليش كله للصالة  القانوني أن يحض
ــلمني و أن  ــه و أن يحضر جميع املس علي
ــالطيني العثمانيني   يدفن في مقابر الس
ــكل فكانت أكبر صالة  وبالفعل حضر ال
جنازة في التاريخ ..في هذه القصة مئات 
العبر . اهمها :هي أن ال حتكم علي الناس 
ــى ان يكون  ــدا من .مظاهرهم ... فعس اب

في داخلهم العكس.

متابعة البينة الجديدة
ا يُقال « املوضوع فيه إنّ » !! فما  دائمً
ــة هذه الـ « إنّ » ؟ كان في مدينةِ  قص
ــجاعٌ اسمه  نٌ ش حلَب أميرٌ ذكيٌّ فطِ
ا للملك  ــذ)، وكان تابعً نقِ ــي بن مُ (عل
ــن مرداس)حدثَ خالفٌ بني  (محمود ب
ــر إلى أنّ  ن األمي ــرِ، وفطِ ــكِ واألمي املل
ن حلَبَ إلى  ــيقتله، فهرَبَ مِ امللكَ س
نْ كاتبِه  ــكُ مِ ــق .طلب املل بلدة دمش
ــى األمير عليِّ بنِ  ــالةً إل أن يكتبَ رس
ــتدعيه  ــهُ فيها ويس ــذ، يطمئنُ نق مُ
ــوك  املل وكان  ــب  حلَ ــى  إل ــوعِ  للرج
يجعلون وظيفةَ الكاتبِ لرجلٍ ذكي، 
ــنَ صياغةَ الرسائلِ التي  حتى يُحسِ
ــا  ــل وكان أحيانً ــوك، ب ــلُ للمل تُرسَ
ــات امللك  ا إذا م ــبُ ملِكً ــرُ الكات يصي
ــكَ ينوي الغدر  رَ الكاتبُ بأنّ امللِ ــعَ ش
ا،  باألمير، فكتب له رسالةً عاديةً جدً
ــاء  ــه كتبَ في نهايتها : «إنَّ ش ولكن
ــديد النون!ملا قرأ  ــى» ، بتش  تعال

ُ
اهللا

ــف متعجبًا عند  ــالة، وق األمير الرس
ــا، فهو يعرف  ــك اخلطأ في نهايته ذل
ــب ومهارته، لكنّه أدرك  حذاقة الكات
ــيء ما  ــورًا أنّ الكاتبَ يُحذِّرُه من ش ف
دَ تلك النون!ولمْ يلبث أنْ  ــدّ حينما ش

نَ إلى قولِه تعالى:((إنّ املألَ يأمترون  فطِ
ــث األمير رده  ــم بع ــك ليقتلوك)) ث ب
برسالة عاديّةٍ يشكرُ للملكَ أفضالَه 
ــديدةِ به،  ــى ثقتِهِ الش ويطمئنُه عل
رُّ  ــادمُ املُقِ ــارة:ـ « أنّا اخل ــا بعب وختمه
باإلنعام «. بتشديد النون!.فلما قرأها 
ن إلى أنّ األمير يبلغه أنه  الكاتبُ فطِ
ــره املبطن، وأنه يرُدّ  ــد تنبّه إلى حتذي ق

ــى: ( إنّا لن ندخلَها  عليه بقولِه تعال
ــا ) و اطمئن إلى أنّ  ا ما داموا فيه ــدً أب
ــودَ إلى حلَبَ  ذٍ لن يع نقِ ــنَ مُ األمير اب
ــلِّ وجودِ ذلك امللكِ الغادر.ومنذ  في ظ
ــلُ بعدَ اجليلِ  ، صارَ اجلي ــةِ هذه احلادث
ــكٌّ  يقولونَ للموضوعِ إذا كان فيه ش

.« أو غموض :»املوضوع فيه إنّ
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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.
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(السنة الرابعة عشرة) العدد (٣٢٩٢) - الخميس - ٣١ - تشرين األول - ٢٠١٩
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ما أن تطأ قدماك ساحة التحرير ببغداد وجتد نفسك من حيث تدري 
أو ال تدري وسط أمواج املتظاهرين اآلتني إليها من كل مناطق الضيم 
ــى الفرح برغم ما  ــاس ال إرادي باحلاجة إل ــر، حتى ينتابك إحس والقه
ــدة من حصد باألرواح  ــلمية احلاش رافق ويرافق هذه التظاهرات الس
ــبان والفتيان الذين واجهوا التحديات بصدور عارية  واجلرحى من الش

ونفوس أبية..
ــع محافظات عراقية منذ  ــرات التي انطلقت في بغداد وتس التظاه
ــرين من شهر تشرين األول احلالي لم يعد املشاركون  اخلامس والعش
ــة كتوفير فرص العمل  ــا يقتصرون على أهداف مطلبية تقليدي فيه
وتأمني لقمة العيش والسكن واخلدمات الصحية وغيرها من األشياء 
ــس  ــية، بل تعداها إلى املطالبة بإحداث تغيير جذري في أس األساس
العملية السياسية وكل أدواتها والتطلع نحو صفحة جديدة ليس 
فيها أدران وخدوش وعلل لم تنتج لنا سوى الفشل والتعثر في األداء 
ــع املناصب احلكومية بطريقة  ــي والنكوص واحملاصصة وتوزي احلكوم

ــتر  ــي وذاك لك) والتس (هذا ل
على اللصوص والسراق ناهبي 
ــيطاني  ــال العام بغطاء ش امل
ــك) أو  ــي واطمطمل (طمطمل
ــك  ــيْلك)، وبذل ــيّلني واش (ش
فقد ضاعت علينا فرص كثيرة 
لبناء الوطن وخسرنا سنوات 
ــل فيها  ــراً أن يتواص كان جدي
ــاراً للنهوض  ــل ليالً ونه العم

بالبالد..
ــر، وغيرها  ــاحة التحري في س
ــف  ــن، تهت الوط ــوح  ــن س م
احلناجر بصوت جهوري صادح 

وبلغة عراقية ليست عصية على الفهم، وعلى الطبقة السياسية 
ــة فهم غضب  ــفرة بغي ــائل غير املش ــرأ الرس ــداً وتق ــت جي أن تنص
ــروعة احلاملة بوطن ليس فيه مكان للسراق  الشعب وتطلعاته املش
ــعب واجلاثمني على  ــالى واملزايدين واملتاجرين بدماء هذا الش والكس

صدوره والقابضني على السلطة باحلديد والنار..
ــمع سوى هتاف  ــاحات التظاهر ال ترى غير علم العراق، وال تس في س
شعب منتفض على كل األوضاع التي أوصلته إلى نفاد صبره بعد أن 
ــاحات التظاهر يتالحم الشعب بكل  ضرب اليأس خاصرته.. وفي س
ــت عنوان عريض هو  ــه وأطيافه ومذاهبه وأديانه حت ــه وقوميات طبقات

العراق الذي هو أكبر من اجلميع.
لقطة أخيرة.. في اخلطاب املقتضب الذي ألقاه رئيس الوزراء اللبناني 
ــتقالة حكومته  ــو يعلن اس ــس األول الثالثاء، وه ــعد احلريري، أم س
استجابةً للشارع، استوقفتني عباراته الرائعة «ما في حدا أكبر من 

بلده» و«املناصب تأتي وتذهب» و«املهم سالمة لبنان»!
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عبد الزهرة البياتي*

* رئيس التحرير التنفيذي

وجع يومي
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البينة اجلديدة / خاص

يتالحم الشعب بكل 
طبقاته وقومياته 
وأطيافه ومذاهبه 

وأديانه تحت عنوان 
عريض هو العراق الذي 

هو أكرب من الجميع..

صدرت للزميل واثق اجللبي روايته اجلديدة املوسومة 
ــة بقطع  ــؤون الثقافي ــن دار الش ــني) ع ــه الط (فقي
ــي رواية  ــة، وه ــع ١٩٢ صفح ــق وبواق ــط أني متوس
ــى اخلارج  ــن الداخل إل ــق م ــة تنطل ــفية ذاتي فلس
ــفي حواري. حملت هذه الرواية الرقم  بأسلوب فلس
(٤) في سلسلة رواياته، وهي في ثالثة فصول (فقيه 
الطني)، (مأدبة بابلية)، (قطاف العنبر). تتمنى (البينة 

اجلديدة) للزميل اجللبي مزيداً من اإلبداع والتألق.

ــة األمم املتحدة،  ــت ممثل وصل
ــس  أم ــخارت،  بالس ــني  جين
ــاحة  س ــى  إل ــاء،  األربع
ــط بغداد، للقاء  التحرير وس
ــل  ــال مراس ــن. وق املتظاهري

(البينة اجلديدة) إن «ممثلة األمم 
ــخارت،  املتحدة، جينني بالس
ــاحة  ــى س ــس إل ــت أم وصل
التحرير وسط بغداد والتقت 
ــن املتظاهرين»، الفتاً  عدداً م

ــتقلت إحدى  ــا «اس ــى أنه إل
ــات «التكتك» املوجودة  مركب
في الساحة وكان ألصحابها 
ــي إنقاذ  ــة ف ــف بطولي مواق

املصابني املتظاهرين».

ــابقة لطاملا حتدثنا عن تردي القطاعات  ــرت في أوقات س في أعمدتنا التي نُش
ــاكله بعدم  ــيما القطاع التربوي املتمثلة مش ــة كافة في البالد، والس احلياتي
ــدة من الطلبة  ــتيعاب األعداد املتزاي ــة الكافية الس ــود املدارس النموذجي وج
ــية احلالية التي لم تعد صاحلة وما يعانيه هذا  ــنوياً وتهالك األبنية املدرس س
القطاع من نقص حاد في الكثير من املستلزمات األساسية املتمثلة بالرحالت 
ــائل اإليضاح وما يتعلق بالتبريد والتدفئة ودورات املياه وصوالً إلى املالكات  ووس

التدريسية والتعليمية التي تعاني شحاً في األعداد والتخصصات!
ــن واقع  ــا يكفي ع ــا كثيراً مب ــد حتدثن ــاع الصحي فق ــق بالقط ــا يتعل ــا م أم
ــات الصحية كافة وهجرة الكفاءات الطبية للخارج  املستشفيات واملؤسس
ــتى األمراض التي  ــزة واملعدات الطبية الالزمة لعالج ش ــص األدوية واألجه ونق
ــوري احلال،  ــما ميس ــاد العراقيني ويضطر الكثير منهم، وال يس ــك بأجس تفت
ــاك، أما الفقراء فلهم اهللا وحده  ــفر إلى خارج البالد للعالج والتطبب هن للس

الشافي الكافي!
ــى الصناعة  ــي إل ــا نأت وعندم
ــداً، حيث  ــر أب فإن احلال ال يس
ــع  ــل واملصان ــات املعام أن مئ
ــبق  ــة أو معطلة مع س عاطل
ــد، وترتب على  اإلصرار والترص
ــة كبيرة كان  ذلك وجود بطال
ــتوعبها هذه  أن تس ــرض  يفت
املعامل واملصانع، وبسبب ذلك 
ــيء من  ــتورد كل ش بقينا نس
الوطنية  أما الصناعة  اخلارج، 
لّقت على أبوابها الفتة  فقد عُ
ــة حتى  ــا «مغلق ــب عليه ت كُ

إشعار آخر»!
ــوب حقاً، حيث يواجه  ــن الزراعة فإن احلديث عنها يدمي القل ــا حتدثنا ع وإذا م
الفالحون واملزارعون حتديات كبيرة تتمثل بغياب املكننة واألسمدة الكيمياوية 
ــن نعيش في بلد وهبه اهللا  ــائل الري املتقدمة، بينما نح ــنة ووس والبذور احملس
ــة معطاء، لكن العلة تكمن  ــن عظيمني هما دجلة والفرات وأرضاً خصب نهري
بعدم وجود إرادة حقيقية للنهوض بالواقع الزراعي والوصول به الى مستويات 

متقدمة!
ــن العراقي مثل  ــية املقدمة للمواط ــات األساس ــاك نقص حاد في اخلدم وهن
ــوارع واجلسور واجملسرات واألنفاق والطرق احلديثة  الكهرباء واملاء واجملاري والش
ــهادات العليا  ــني حملة الش ــا، منها تعي ــول احلديث عنه ــرى يط ــياء أخ وأش

واخلريجني مبختلف االختصاصات.
ــى أن نذكر  ــية -وال ننس ــود لنقول بكل صراحة إن نقص اخلدمات األساس ونع
ــي تصاعد  ــاعدت ف ــة- كلها عوامل قد س ــة التمويني ــردات البطاق ــا مف منه
االحتجاج الشعبي، حيث بلغ السيل الزبى وإن كل شيء يزيد عن حده ينقلب 
ضده، وإن للصبر حدوداً.. أملنا أن نعبر كل اخلوانق ونتجاوز األزمات واحملن، وندعو 

اهللا سبحانه وتعالى مخلصني أن يحفظ العراق وشعبه من كل سوء.

مئات اِّـعامل 
واِّـصانع عاطلة أو 
معطلة مع سبق 
اإلصرار والرتصد، 
وترتب على ذلك 

وجود بطالة كبرية..
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صباح الشيخلي*

بال مجاملة

*عضو نقابة الصحفيني العراقيني
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