
ــلمية  الس ــرات  التظاه ــت  دخل
ــدد من  ــداد وع ــي بغ ــعبية ف الش
ــس يومها  ــراق ام ــات الع محافظ
اآلالف  ــام  بانضم ــك  وذل ــع  التاس
ــف  مختل ــن  م ــن  املتظاهري ــن  م
ــرائح والفعاليات االجتماعية  الش
ــم الصحفيون  ــي املقدمة منه وف
ــيوخ  وش ــون  واحملام ــون  واالعالمي
ــة  اجتماعي ــات  وفعالي ــائر  العش

اخرى.
ــو مفوضية حقوق  ــد اعلن عض وق
ــن  ع ــي،  البيات ــي  عل ــان  االنس
استشهاد واختناق ٣٠٦ متظاهرين 
ــاحة التحرير  بحصيلة احداث س
ــال البياتي ان  ــة املاضية وق اجلمع
ــهدتها  ــة االحداث التي ش حصيل
ساحة التحرير وسط بغداد امس، 
ــخاص  ــهاد (٦) اش ــت استش بلغ
ــاق  اختن ــاالت  بح  (٣٠٠) ــة  واصاب

نتيجة الغاز املسيل للدموع.
ــي  ــتمر ف ــد املس ــاف ان التزاي واض
ــل عدم جدية  ــداد الضحايا دلي اع

ــف  ــاف العن ــي إيق ــة ف احلكوم
املفرط ضد املتظاهرين وانتهاك 
ــاهم  ــان، والذي س حلقوق االنس
ــول الكثير من املنظمات  في دخ
ــال  ــي مج ــة ف ــة العامل الدولي
ــط  اخل ــى  عل ــان  االنس ــوق  حق
ــذي  وال ــدث  مايح كل  ــق  وتوثي
ــوف يحرج احلكومة اكثر في  س

احملافل الدولية.
في وقت كشف عضو مبفوضية 
العبد  ــل  ــان فيص االنس حقوق 
ــبت، ان حصيلة  اهللا، امس الس
ــذ انطالقها في  ــرات من التظاه
ــرين االول املاضي  ــن تش االول م
ــهيدا  ــف و٢٦٠ ش ــت ١٢ ال بلغ
ــى ان  ــار ال ــا اش ــا، فيم وجريح
هناك تعتيم متعمد بشأن هذه 

احلصيلة.
ــة  حصيل ان  اهللا  ــد  العب ــال  وق

ــقطوا خالل  ــن س الذي ــا  الضحاي
ــرين  ــرات منذ االول من تش التظاه
ــت  بلغ االن  ــة  لغاي ــي  املاض االول 
ــهاد اكثر من ٢٦٠ شخصا  استش

واصابة نحو ١٢ الف اخرين.

 واضاف انه مت حرق نحو ١٠٠ مبنى 
حكومي ومقرات احزاب سياسية.

ــدد األمني  ــورات ايضاً ه وفي التط
العام لـلمقاومة اإلسالمية كتائب 
ــو االء الوالئي،  ــهداء اب ــيد الش س
ــي بغداد اذا  ــفارة االمريكية ف الس

اندلعت الفوضى في العراق.
ــفارة  ــر الس ــي ان مق ــال الوالئ وق
االمريكية سيغدو اثرا بعد عني اذا 
ــى التي نعتقد بأن  اندلعت الفوض

امريكا تقف خلفها.
ــف النائب هوشيار  من جانبه كش

ــات العليا  ــداهللا، عن قيام اجله عب
ــة  باإلضاف ــوزارات  ال ــب  أغل ــي  ف
ــدار أوامر  ــس الوزراء بإص الى مجل
ــم وأصدقائهم الى  ــل ألقربائه نق
ــرى تزامناً مع االنتفاضة  أماكن اخ
ــاء  ــك ج ــا ان ذل ــعبية، مبين الش

العتقادهم بأن سفينتهم ستغرق 
بعد أيام معدودة.

ــا في أغلب  ــال ان اجلهات العلي وق
ــل  خج ــال  وب ــرت  باش ــوزارات  ال
بإصدار أوامر إدارية بنقل أقربائهم 
وأصدقائهم وحاشيتهم الى أماكن 
اخرى تزامناً مع انتفاضة الشعب، 
ــاء العتقادهم بأن  مبينا ان ذلك ج
ــام  ــالل أي ــتغرق خ ــفينتهم س س
ــم بالبقاء في  ــدودة وال أمل له مع

مناصبهم.
ــس حتالف الفتح  في وقت اكد رئي
هادي العامري، ان النظام البرملاني 
ثبت فشله، فيما شدد على ضرورة 
اعادة صياغة العملية السياسية 
ــع  ــري م ــال العام ــد. وق ــن جدي م
ــكل املبادرات  ــديد ل احترامي الش
ــة  ــة واخمللص ــية الصادق السياس
ــعب  ــب الش ــلٍ ملطالي ــاد ح إليج
ــا ابناؤنا  ــي عبر عنه العراقي والت
ــل احلقيقي  ــرى احل ــرون، ن املتظاه
ــادة صياغة  ــرورة اع ــي ض يكون ف

العملية السياسية  

 تتمة ص٣

@Ô‹ÅaÜ€a@fibnn”˝€@Ü‹j€a@÷¸å„¸@Äb‡é€a@‚Ü«Î@ıbflÜ€a@Âfl@ÜÌåΩa@Ú”aâg@‚Ü«@lÏ‹�fl@Z@ÚÓ»uäΩa

·Ë”Ï‘y@Âfl@�a7r◊@·Ë„Ï„b”@›ÌÜ»n€@ÒÜÌÜ¶a@pby6‘Ωa@o�‡À@Âæ@ÂÌÜ«b‘nΩa@“bñ„hi@ÊbΩ5€a@k€b�m@@

ÙäÅa@Â◊bfla@µa@·Ëiâb”a@›‘‰i@aÎäëbi@ÊÏ€Î˚éfl@ZÜ◊˚Ì@kˆb„Î@NN¥«@Ü»i@aäqa@aÎÜÃnç@NNÖaÜÃji@ÚÓÿÌäfl¸a@Òâb–é€a@7flÜni@ÖÜËÌ@Ôˆ¸Ï€a
ä�ç@êcâ@Ú�‘„@NNÒÜÌÜu@ÚÀbÓï@ÒÖb«�@xbn§@ÚÓçbÓé€a@ÚÓ‹‡»€aÎ@NNÈ‹íœ@ojqa@Ô„bΩ5€a@‚bƒ‰€a@Z“6»Ì@äflb»€a

Ê�a@Üß@laåya@paä‘flÎ@ÔflÏÿy@Û‰jfl@H100I@÷äyÎ@ÚÓ‰fl¸a@paÏ‘€aÎ@ÂÌäÁbƒnΩa@Âfl@|Ìäu@—€a@H12IÎ@�aÜÓËë@H260I@NN‚Ü€a@—Ìå„@Ú‹Óñy

Öb‘»„a@Ú€b°@ÊbΩ5€a@ZÜ◊˚Ì@ÔçÏj‹ßaÎ@NNÈ„Î˚íi@›ÅÜn€a@‚Ü«Î@ÈmÖbÓç@‚a6ybi@‚aån€¸a@µa@“aäü¸a@…Ó∫@Ï«ÜÌ@÷aä»€a

( ٢٠) صفحة ــــ السعر ٥٠٠ دينار NO.3293 .              3 . NOV . 2019SUNاالحدالسنة الرابعة عشرة العدد (٣٢٩٣ )               ٣ / ١١ / ٢٠١٩ جريدة يومية سياسية مستقلة عامة تصدر عن مؤسسة البينة الجديدة 

12
12

3
تظاهرات العراق تدخل يومها التاسع.. صحفيون وإعالميون ومحامون وشيوخ عشائر يديمون الزخم 

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

كتب / عبد الزهرة البياتي
ــنة (٢٠١٤)  ــد املوحد رقم (٩) لس ــص تعديل قانون التقاع ــا بامعان ن طالعن
ــته  ــس النواب بغية مناقش ــوزراء الى مجل ــس ال ــة مجل ــل من رئاس املرس
ــا ضرورية وواجبة  ــا ورد من تعديالت نراه ــه ورغم احترامنا مل ــة علي واملصادق
ــت عدة نقاط  ــيت او تناس ــريحة املتقاعدين إال ان التعديالت نس ــة ش خلدم
ــد املوحد خالياً من الظلم والغنب  ــة البد منها كي يأتي قانون التقاع جوهري

وفي مقدمتها:
ــخيفة  ــر ال من قريب وال بعيد انهاء تلك العبارة الس ١- ان املقترحات لم تش
ــد جديد وان  ــد قدمي ومتقاع ــم انوفنا وهي متقاع ــمعها رغ ــي صرنا نس الت

املتقاعد هو عنوان ثابت وواحد مهما صدرت من قوانني.
٢- ان املقترحات اغفلت االشارة الى عبارة مهمة وهي (تطبيق قانون التقاعد 
ــع حيفاً وقع على املتقاعدين  ــأنه ان يرف املوحد بأثر رجعي) االمر الذي من ش

الذين احيلوا على التقاعد قبل سنة (٢٠١٤)                  تتمة ص٣

َّـ الهدف

يوم امس تكون التظاهرات الشعبية السلمية قد دخلت 
ــع التأكيد بأن املتظاهرين الذين خرجوا  يومها الثامن وم
ــترخصوا االرواح  ــة او اس ــاءً زكي ــم ونزفوا دم ــن بيوته م
للمطالبة بحقوق اساسية من واجب الدولة تأمينها وان 
اهدافهم نبيلة والغبار عليها لكن اخلشية اآلن صراحة 
من جوقات املندسني الذين يحاولون حرف التظاهرات عن 
ــلمي الصحيح او محاولة احداث فوضى  ــارها الس مس
ــر فيها هو  ــا االخضر واليابس ويكون اخلاس يحترق فيه
ــيما في ظل وجود اطراف محلية واقليمية  الشعب الس
ودولية تتربص بالعراق الدوائر وتتحني الفرص لألنقضاض 

ــا نريده  ــه.. ان اهم م علي
انتباه املتظاهرين  اآلن هو 
ــم  له ــط  يخط ــا  مل
ولتظاهراتهم في محاولة 
ــاع بهم  ــبوهة لأليق مش
من خالل افتعال صدامات 
ــة..  االمني ــوات  الق ــع  م
ــرق  للح ــة  محاول أي  ان 
ــب  النه او  ــب  التخري او 
ــون  ــا املندس ــيقوم به س
ــوف تلصق  ــون س والعابث

ــيناريو مطروح  ــلميني وهذا س التهمة باملتظاهرين الس
ــلمية التظاهرات  ــك بس ــإن التمس ــذا ف ــد له وله ومع
ــى ما الحتمد عقباه مع  ــيجنبنا واملتظاهرين االجنرار ال س
ــق البوابات  ــح البالد كغل ــدم تعطيل مصال التأكيد بع
ــة ألن االقتصاد  ــول النفطي ــئ او احلق ــى املوان ــة ال املؤدي
ــك وهذا ما اليقبله أي عراقي  العراقي سوف يتضرر الش
ــعبه.. مرة اخرى نطالب باحلفاظ على  محب لوطنه وش
ــك بثوابتها ومساراتها وان  سلمية التظاهرات والتمس
ــة الوطن ومصلحة  ــب عينيه مصلح ــع اجلميع نص يض

الشعب ولنتذكر انه القيمة ألحد اذا ما ضاع العراق.

* رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

@ÚÓ‡‹ç@Û‹«@aÏƒœby
@aÏj‰uÎ@NNpaäÁbƒn€a

ä�®a@÷aä»€a

ان التمسك بسلمية 
التظاهرات سيجنبنا 
واِّـتظاهرين 
االنجرار اُّـ ما 
التحمد عقباه

عبد الوهاب جبار
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ايقاد الشموع على ارواح الشهداء َّـ ساحة التحرير

بغداد / 
ــاد ، عن  ــة الفس ــس مكافح ــن مجل اعل
ــمه ثمانية االف ملف فساد من اصل  حس
ــرات قبض  ــى ان مذك ــيرا ال ــف، مش ١٢ ال
ــوا محميني  ــق كثيرين ممن كان صدرت بح

لهذا السبب أو ذاك.
ــني موسى  ــعيد ياس وقال عضو اجمللس س
ــط،  ــرق األوس ــث لصحيفة الش في حدي
ــتثنائية، التي اتخذها  ــراءات االس إن اإلج
ــى صعيد بدء  ــس القضاء األعلى عل مجل
إجراءات فعالة حملاربة الفساد، سوف تؤدي 
ــن ١٢ ألف ملف  ــر م ــم نحو أكث إلى حس
ــاد كانت محمية في السابق بسبب  فس
ــراءات اإلدارية التي كانت  التأخير في اإلج

متثل سياجا منيعا حلماية الفاسدين.
ــك  ــم تل ــر حس ــى أن تأخي ــاف موس وأض
ــاء، بل  ــبب القض ــن بس ــم يك ــات ل امللف
بسبب التحقيقات اإلدارية التي كان يحق 
لرئيس الدائرة - الذي هو برتبة وزير أو وكيل 
ــة، وبالتالي ال  ــباب مختلف - تأخيرها ألس
ــا، وهو ما مت  ــى القضاء للبت فيه تصل إل
ــني الـ١٢  ــيرا الى ان من ب ــاوزه اآلن، مش جت
ألف ملف فساد كان قد حسم نحو ٨٠٠٠ 
آالف منها، بينما بقيت قضايا مهمة تعد 

باآلالف. 
ــناً فعلتم  ــأل: حس «البينة اجلديدة» تس
عندما حسمتم (٨) آالف ملف فساد ولكن 

فني احلرامية.. احلرامية.. فني؟!

@ZÖbé–€a@Úzœbÿfl@è‹©@NNA_¥œ@NNCÚÓflaäßaD@Î
�b–€a@HQRI@›ïa@Âfl@Öbéœ@—‹fl@“¸e@ÚÓ„b$@b‰‡éy

بغداد / 
ــي بغداد  ــى املتظاهرين ف ــالة إل ــعبي، رس ــد الش وجه احلش
ــات، وفيما اكد وقوفه مع املتظاهرين ودعم مطالبهم  واحملافظ
احملقة وشعاراتهم الوطنية، خاطب املتظاهرين بالقول استمروا 
في تظاهراتكم وحافظوا على سلميتها وال تسمحوا لراكبي 
االمواج باستغاللكم.وذكر احلشد في رسالته إلى املتظاهرين 
ــيدة كنا اول  ــا احتاجنا الوطن ونادتنا مرجعيتنا الرش ،  حينم
ــواتر العز وكنا في املقدمة  ــن لبى وكنا اول من وقف على س م
دائما ولم ولن نتراجع يوما عن موقف يحتاج وطننا ان نتواجد 

ــف معكم وقفة واحدة نطالب  ــاف ها نحن اليوم، نق فيه.وأض
معكم بحقوقكم وندعم مطالبكم املشروعة ونكون معكم 

صفا واحد ونقف كالبنيان املرصوص لتحقيقها.
ــد، شعبنا الكرمي نحن معكم وندعم مطالبكم  وأوضح احلش
ــتعدون ان نضحي بارواحنا  ــعاراتكم الوطنية ومس احملقة وش
من اجلكم واجلها والننا منكم وبكم وواجبنا الدفاع عن هذه 
الدولة وعن هذا الشعب فاننا نراقب االوضاع بكل حرص ودقة 

ومنتلك من املعلومات ما يؤكد ان هناك 

تتمة ص٣
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وكاالت /
ــل  وائ ــتقل  املس ــي  والسياس ــي  القاض ــد  اك
ــس النواب  ــرد الغاء مجل ــف انه مبج عبداللطي
ــف اعمال» وان هذا  ــول احلكومة الى «تصري تتح
ــي االعضاء على  ــل إال بتصويت ثلث اجمللس اليح
ــح متلفز اننا  ــف في تصري ــال عبداللطي ذلك.وق
مطلوب ان نقف عند حالتني فيهما غموض حتى 
عند مجلس النواب كما اعتقد حيث نصت املادة 
ــاك دعوة من قبل  ــتور ان تكون هن (٦٤) من الدس
ــس الوزراء ومبوافقة رئيس اجلمهورية  رئيس مجل
ــلون طلباً الى مجلس النواب بحل البرملان  ويرس
ــواب يطلبون  ــاء مجلس الن ــس عدد اعض او خم
حل البرملان باغلبية الثلثني وعندما يحل البرملان 
اوتوماتيكياً تتحول احلكومة الى تصريف اعمال 
ــات مبكرة  ــس اجلمهورية الى انتخاب ــو رئي ويدع
ــاوز الـ(٦٠) يوماً هذا اوالً اما ثانياً فإن رئيس  التتج
اجلمهورية بامكانه ان يحظر الى مجلس النواب 
ــس مجلس الوزراء  ــحب الثقة من رئي ويطلب س

واذا ما حتقق ذلك لن   تتمة ص٣
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بغداد / 

ــى، وجود  ــس القضاء األعل نفى مجل
ــس القاضي  ــارة حالية لرئيس اجملل زي
فائق زيدان إلى ايران أو غيرها، في حني 
ــريع قانون  دعا مجلس النواب إلى تش

ضبط الفوضى االلكترونية.
ــي للمجلس ، إن  ــز اإلعالم وقال املرك

رئيس مجلس القضاء األعلى موجود 
ــل احملاكم في  ــع عم ــداد يتاب ــي بغ ف
ــتثنائي خاصة عمل  هذا الظرف االس
ــاد  ــة املركزية ملكافحة الفس احملكم
التي أقلقت مضاجع الفاسدين الذين 
ــيطرون على اجليوش اإللكترونية  يس
باملال العام الذي سرقوه من الشعب.

وأضاف البيان، أنه بعد أن بدأ القضاء 
يتخذ إجراءات قانونية فعالة وجدية 
ــة املركزية ملكافحة  عن طريق احملكم
ــاء  ــتدعاء ٤ وزراء وأعض ــاد باس الفس
ــقيط  ــس نواب، بدأت حملة تس مجل
ــوش اإللكترونية ملن تضرر من  من اجلي

هذه اإلجراءات.

ــورة التي  ــى أن الص ــان، إل ــار البي وأش
ــرها هذه املواقع هي صورة قدمية  تنش
ــد قضائي  ــابقه قام بها وف ــارة س لزي
ــن جولة إقليمية  ــتوى ضم رفيع املس
ــى  ــاء األعل ــس القض ــا مجل ــام به ق
ــت وتركيا واألردن  ــملت دولة الكوي ش

والسعودية.

بغداد / 
ــاع بأن  ــي طارق حرب رداً على ما يش ــال اخلبير القانون ق
ــروع  ــتطيع اعداد مش ــف االعمال التس ــة تصري حكوم
ــى احلكومة اي  ــتور اوجب عل ــأن الدس ــون املوازنة ب قان
ــواء  ــون املوازنة س ــروع قان ــوزراء اعداد مش ــس ال مجل
اكانت احلكومة حكومة كاملة الصالحيات أم حكومة 
ــن قبل البرملان  ــحب الثقة منها م تصريف االعمال بس
ــس الوزراء.واضاف  ــتقالة رئي ــتقالتها او اس ــد اس او عن
ــدة» ان املادتني (٥٧  ــة اجلدي ــاص لـ»البين ــي تصريح خ ف
ــنوية اوجبتا  ــتور واخلاصتني باملوازنة الس و٦٢) من الدس
ــروع قانون املوازنة وارساله الى  على احلكومة اعداد مش

ــتور االخرى  ــان واليوجد فيهما وال في احكام الدس البرمل
ــير حتى  ــة مبجلس النواب ومبجلس الوزراء ما يش اخلاص
ــض من ان حكومة تصريف  ــو ضمناً الى ما يردده البع ول
ــد تأكد موضوع  ــداد املوازنة وق ــتطيع اع االعمال التس
ــت احلكومة  ــواء اكان ــون املوازنة س ــروع قان اعداد مش
ــي قانون االدارة  ــات او تصريف اعمال ف كاملة الصالحي
ــره في اجلريدة  ــنة (٢٠١٩) الذي مت نش املالية رقم (٦) لس
ــن كل ماتقدم نخلص الى  ــار حرب بأنه م الرسمية.واش
ــتطيع  بطالن االدعاء بأن حكومة تصريف االعمال التس
ــروع قانون املوازنة والصحيح ان ذلك واجبها  اعداد مش

سواء اكانت كاملة الصالحيات او تصريف اعمال.
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ــة  دول ــالف  ائت ــن  ع ــب  النائ ــال  ق
ــوداني  ــياع الس القانون محمد ش
ــع االحتجاجات  ــه انه م في بيان ل
ــعبية التي انطلقت منذ اكثر  الش
من أسبوعني في بغداد واحملافظات 
ــام احملاصصة  ــاء نظ ــةً بانه مطالب
ومكافحة الفساد وحتقيق العدالة 
ــات    اخلدم ــر  وتوفي ــة  االجتماعي
ــوب إنهاء احلكومة  وحتديدا مع وج
ــة نقول بدال  ــف الدرجات اخلاص مل
من االستجابة إلى طلبات اجلماهير 
ــاء وحفاظاً  ــة حقناً للدم املنتفض

على ابنائنا فإننا جند أن احملاصصة  
ــيح  ــي الترش ــاخصة ف ــزال ش مات
ــع  ــة وبأبش ــات اخلاص ــى الدرج عل
صورها   يرافقها استهداف واضح 
وممنهج للمهنيني واملستقلني عبر 
انهاء تكليفهم في اغلب الوزارات  
واملؤسسات   ومبايؤشر على تخبط 
ــطوة  لس ــا  وخضوعه ــة  احلكوم
ــتحوذوا على الوزارات  فاسدين  اس
بهدف تثبيت أركان دويالت عميقة 
باألصالة  تتسلط على مؤسسات 

الدولة وتؤخرها من الداخل  األمر 

تتمة ص٢
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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 
ــواب  ــس الن ــس مجل ــن رئي أعل
ــزام  االلت ــي،  احللبوس ــد  محم
الكامل باخلارطة التي وضعتها 
ــداً أن  ــة، مؤك ــة الديني املرجعي
البرملان سيعمل بشكل مكثف 
ــب  ــل مطال ــن أج ــل م ومتواص
ــط خارجي أو  ــعب دون ضغ الش
إرادات شخصية أو حزبية. وقال 

ــذه األيام  ــه في ه ــي إن احللبوس
ــارعة  املتس واألحداث  املصيرية 
ــات  وصيح ــز  العزي ــا  بلدن ــي  ف
ــن حناجر  ــالح املتدفقة م اإلص
ــن في محافظاتنا في  املتظاهري
ــاحات التآخي واإليثار؛ نؤكد  س
ــل باخلارطة التي  التزامنا الكام
ــيدة،  الرش املرجعية  ــا  وضعته
ــرة بعد أخرى أنها  التي أثبتت م

ــوان  ــراق، وعن ــان للع ــام أم صم
ــن  ــني ع ــع األم ــه، واملداف وحدت
حقوق جميع مكوناته، املرجعية 
ــتضيء  نس ــي  الت ــة  احلكيم
ــدائد  بهدى توجيهاتها في الش
ــتعانة ب اهللا  ــات بعد االس وامللم
ــي  احللبوس ــاف  وأض ــى.  تعال
ــكم  ــيكون مجلس قائالً لذا س
ــعب  الش أيها  النواب)  (مجلس 

ــاد دائم،  ــي حالة انعق الكرمي ف
ــاره؛ من أجل  ــه بنه ــل ليل يواص
ــذه اخلارطة  ــراع بتنفيذ ه اإلس
ــيرة  ــي نظمت وأكملت مس الت
ــيد  ــم بعراق حر وس متطلباتك
ــم أبناؤه جميعهم في ظله  ينع
ــر والرفاهية واألمن واألمان. باخلي

واجتهاد  ــد  بج ــنعمل  وتابع س
ــالت  التعدي كل  ــراء  إج ــى  عل
ــع  م ــراكة  بالش ــتورية  الدس
ــن املتظاهرين والنخب  ممثلني ع
احملترمني  ــني  واألكادميي ــراء  واخلب
ــع العراقي  ــون الواق ــن يعيش مم
ــن  ــددوا مكام ــه؛ ليح بتفاصيل
ــالح  اإلص ــن  ومواط ــل  اخلل
املطلوبة  اخلطوات  ــخيص  لتش
ــالح  اإلص ــى  إل ــا  توصلن ــي  الت
ــود، نعمل كبرملان جميعاً  املنش
ــف ومتواصل من  ــكل مكث بش
ــعب  ــة من أجل الش ــذه الليل ه
ــط خارجي  ــه، دون ضغ ومطالب
ــاً كان أو دولياً، ودون فرض  إقليمي
ــة؛  حزبي أو  ــخصية  ش إرادات 
ــده،  ومج ــراق  الع ــو  زه ــد  لنعي
ــه  ــل فرصت ــذا اجلي ــي ه ولنعط
واملساهمة  ــتقبله،  مس برسم 
ــه  ــه بوحدت ــه وبنائ ــي إصالح ف

وبكلمته ومبحض إرادته.

بغداد / البينة الجديدة 
دعا النائب عن محافظة نينوى حنني القدو، امس السبت، 
ــق عاجل ضد اعضاء مجلس  ــاء العام الى فتح حتقي االدع
ــق قرار البرملان  ــة نينوى بعد امتناعهم عن تطبي محافظ
ــيرا الى ان القضاء مطالب بفتح ملفات  بحل اجمللس، مش
ــاد جميع اعضاء اجملالس ومحاكمتهم. وقال القدو ان  فس
ــن امتناعه عن تطبيق قرار  ــس محافظة نينوى اعل ”مجل
مجلس النواب بشان حله وعليه حتمل كافة املسؤولية“.

ــب بالتحرك  ــام مطال ــاء الع ــاء واالدع ــاف ان ”القض واض
ــات مجلس املتهمني  ــع اجملالس احملافظ ــد اعضاء جمي ض
ــرات القضايا النهاء ملفاتهم بعد انتهاء  ــاد بعش بالفس
ــار القدو الى ان “خطوة مترد  الدعم السياسي لهم“. واش
ــة وال ميكن  ــرار البرملان غير مدروس ــس نينوى على ق مجل
السكوت عنها مطلقا كونها ستسهم في مترد مجالس 

اخرى خالل االيام القليلة املقبلة“.

بغداد / البينة الجديدة 
اكدت اللجنة املالية النيابية، امس السبت، ان اقرار قانون التقاعد اجلديد سيوفر 
ــتعمل  ــام املقبل، مبينا ان احلكومة س ــف درجة وظيفية خالل الع ــو ٣٠٠ ال نح
ــام املقبل.وقال عضو اللجنة حنني القدو  ــى اضافتها في املوازنة العامة للع عل
ــيتضمن تقليص سنني اخلدمة ما يسهم في زيادة  ان ”قانون التقاعد اجلديد س
ــاغرة بنحو ٣٠٠ الف درجة خالل العام اجلاري املقبل فقط“. اعداد الوظائف الش
ــاغرة  ــن الدرجات الوظيفية الش ــة ملزمة باعالن ع ــاف القدو، ان ”احلكوم واض
ــة وتخفيض االرقام“. ــباب من اجل امتصاص حجم البطال ــا على الش وتوزيعه
واوضح القدو ان ”موازنة العام املقبل تتضمن اصالحات جذرية في مجال انشاء 
اجملمعات السكنية باالعتماد على شركات محلية لزيادة االيادي العاملة، فضال 

عن حتقيق العدالة جلميع احملافظات في مجال توزيع الثروات“.

وكاالت / البينة الجديدة
ــى مقتل زعيم  ــبوع عل بعد مضي أس
ــدادي،  ــر البغ ــي بك ــش أب ــم داع تنظي
ــات املتحدة  ــة نفذتها الوالي ــي عملي ف
ــمالي إدلب، أعلن التنظيم في بيان  ش
ــدادي وتعيني  ــي تأكيد مقتل البغ صوت
ــمي القرشي، خلفاً  أبو إبراهيم الهاش
ــد  ــي دونال ــس األميرك الرئي ــه. وكان  ل
ــدادي قتل هو  ــد أعلن أن البغ ترامب، ق
ــد أن الحقته الكالب  يبكي ويصرخ، بع
ــه  ــل نفق حتت األرض وفجر نفس لداخ
ــخصية أبو  ــني بقيت ش ــاك. في ح هن

ــة البغدادي  ــمي خليف إبراهيم الهاش
ــماً  ــاً ما خاصة أن ٤٣ اس ــة نوع غامض
ــش قتلوا خالل  ــي داع من أبرز مؤسس
ــنوات األخيرة، كان آخرهم أبو بكر  الس
البغدادي، كما أن ٩٧ من قيادات الصف 
الثاني قتلوا أيضاً، وتبقى منهم قيادات 

معروفة، بحسب محللني.
من أبو إبراهيم الهاشمي؟

ــؤون  ــي ش ــر ف ــرى اخلبي ــه ي ــن جهت م
ــو هنية  ــن أب ــات اإلرهابية حس اجلماع
ــي  ــخص تركمان ــو ش ــمي ه أن الهاش
اسمه األصلي عبد اهللا قرداش وامللقب 

ــف هنية  ــر التركماني.ويضي ــي عم ب أب
ــرداش نائبا له منذ  ــدادي عني ق أن البغ
ــب معلومات أدلى بها قيادي  فترة حس
بارز في تنظيم داعش يدعى إسماعيل 
العيثاوي. ويتابع أبو هنية أن الهاشمي 
ــوان األمن  ــابق دي ــي الس ــرأس ف كان ي
ــم داعش،  ــاز داخل تنظي وهو أهم جه
وكذلك عمل فترة مسؤوال عن عمليات 
ــة أن يركز  ــع أبو هني ــخ. ويتوق التفخي
تنظيم داعش خالل الفترة املقبلة على 
ــا كانت  ــكرية أكثر مم ــا العس القضاي
ــي املقابل،  ــن البغدادي.ف ــه في زم علي

ــيكون تنظيم داعش أكثر حذرا في  س
ــة املقبلة، كما أن  حتركاته خالل املرحل
ــون أكثر عنفا  ــم اجلديد قد يك زعيمه
من سلفه، باعتبار أنه كان يلقب داخل 
ــر، وبالتالي  ــم املدم تنظيم داعش باس

سيبدي نهجا أكثر تشددا.
جنسية أبي إبراهيم الهاشمي

ــى أن التنظيم عادة  ــة، إل لفت أبو هين
ــية  ــخصا يحمل اجلنس ــار ش ما يخت
ــباب عدة منها  العراقية زعيما له، ألس
أنه تأسس في العراق وجميع القادة من 
ــون يديرون  ــة هم عراقي احللقة الضيق

ــة كقيادة اجمللس  ــم املراكز املهم معظ
العسكري أو اجمللس األمني في داعش.
وبحسب تصريحات أدلى بها أبو هنية 
فإن التنظيم عادة لديه خطط وال يعمل 
ــدث عندما  ــوائي، كما ح ــكل عش بش
ــى أبو بكر البغدادي الذي أعلن وقت  تول
ــنوية؛ مثل خطة  ــه عن خطط س تولي
ــاد وغيرها،  ــوار وحصد األجن هدم األس
ــل بهيكل  ــى أن داعش يعم ــيراً إل مش
صلب وهو من أكثر التنظيمات متاسكاً 
على مستوى الهيكل التنظيمي وعلى 

الصعيد اإليديولوجي بشكل ما.

ــات الدولة وتؤخرها  ــلط على موسس تتس
ــل  ــذي يفاقم الفش ــر ال ــل األم ــن الداخ م
ــي اإلدارات  ــال ف ــري اص ــاد املستش والفس
احلكومية. اليوم اثبتت احلكومة؛ وفي اكثر 
من محطة ومناسبة؛ عدم مصداقيتها  في 
ــذا امللف احليوي الذي يهدف  التعامل مع ه
ــتقلة لها  ــح ادارات مهنية مس ــى ترش ال
ــرات  ــرة وكفاية ودراية وبعيدة عن مؤش خب
ــة،  ــاءلة والعدال ــرات املس ــاد ومؤش الفس
ــا احلكومة في  ــر التي وضعته هذه املعايي
ــكلت جلانا مختصة  اكثر من مناسبة وش
ــيد رئيس  ــة الس ــت برئاس ــا  كان _آخره
ــأة النزاهة  ــة املالية رئيس هي ــوان الرقاب دي
بالوكالة وعضوية السادة املديرين العامني 

ــس الوزراء وفي هيأة  في االمانة العامة جملل
ــاءلة  ــوان الرقابة املالية واملس ــة ودي النزاه
ــة  ــذت على عاتقها دراس ــة _ أخ والعدال
ــابقني في اإلدارات  ــحني الس تكليف املرش
ــيحات اجلديدة  ــق الترش ــع تدقي العامة م
ــكل مهنية  ــورتها ب ــا وقد قدمت مش ايض
ــف ضرب مجلس  ــتقاللية لكن ولالس واس
ــة عرض احلائط  ــوزراء رأي اللجنة اخملتص ال
ليستجيب إلى رغبة الكتل السياسية في 
ــي بنيت على  ــيحات الت احملاصصة والترش
ــذا املوقع  ــب الوالء في ه ــات وكس الصفق
ــخصيات ضعيفة  ــم اختيار ش او ذاك، ليت
ــة على الرغم من  ــع مهمة وتخصصي ملواق
ــا اي موقع  ــند اليه ــبق وان اس انها لم يس

ــع اختيار من ثبتت  ــؤولية م من مواقع املس
ــي هيأة  ــاد ف ــم ملفات بقضايا فس عليه
ــة، هذا النهج يعزز من التوجه العام  النزاه
للمواطنني املطالبني باإلصالح بانه ال توجد 
ــذه احلكومة التي اعتمدت  بارقة امل من ه
ــي إدارة الدولة  ــلوب ف نهج احملاصصة كأس
ــر  ــتة عش ــي عانت من هذا املد مدة س الت
ــل الدولة  ــباب فش عاما وكان احد اهم أس
ــاد. ــات ومكافحة الفس ــدمي اخلدم ــي تق ف

ــة يجعلنا في  ــرار من احلكوم ــذا اإلص إن ه
موقف املستغرب من هذا التمسك  مبسيرة 
خاطئة تدفعنا بعيدا عن تطلعات  الشعب 
وآماله. واليوم تقع علينا املسؤولية كاملة 
ــدي لهذا النهج  ــي مجلس النواب للتص ف

ــي الوقت الذي  ــي بناء الدولة، وف اخلاطئ ف
ــس الوزراء  ــه االمانة العامة جملل نطالب في
ــد تعيني  ــدة عن ــر املعتم ــا باملعايي بتزويدن
املديرين العامني والدرجات اخلاصة ومحاضر 
ــيرة الذاتية  ــة بتقييم الس ــان اخلاص اللج
ــواب على  ــحني الطالع مجلس الن للمرش
آلية الترشيح.وتقع على الكتل السياسية 
_ التي نادت باإلصالح وباملهنية واملواطنة 
ــة  وطني ــؤولية  مس  _ ــرص  الف ــؤ  وتكاف
واخالقية لتترجم هذا التوجهات مبحاسبة 
ــاد  ــرون على الفس ــن يص ــدين الذي الفاس
ــودون بالدولة  ــه وي ــم النهج نفس لنهجه
ــك جرأة من  ــول. فكلما كان هنال الى اجمله
ــح كان ايذانا ببداية  ــدين وإصرار وق الفاس

نْ وراءهم  _  ــدوا _ومَ ــم، لن يصم انهياره
ــذي منح  ــعب الواعي ال ــوت الش ــام ص ام
ــية إلصالح  ــة للقوى السياس فرصة مهم
ــي.ونحن على  ــوب هذا النظام السياس عي
ــقطت  ــهداء التي س ــة من ان دماء الش ثق
ــى ومعاناتهم  ــرات وأنني اجلرح في التظاه
وصمود املتظاهرين السلميني في ساحات 
ــر في  ــغ األث ــا ابل ــيكون له ــاج س االحتج
ــعب  ــار وما يصبو إليه الش ــق االنتص حتقي
ــي واالنطالق  ــالح للنظام السياس من اص
ــرق في بناء  ــة وامل نحو غد مش ــوة وثق بق
ــس الصحيحة. الدولة العراقية على األس
ــوله  ــير اهللا عملكم ورس (وقل اعملوا فس

واملؤمنون).
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تحذير .. هدد رئيس الوزراء املاليزي باالستغناء عن 
الطائرات األوروبية وتعويضها بالطائرات الروسية 
في حال أوقف االحتاد األوروبي استيراد زيت النخيل 
ــدى األعمال في  ــش منت ــال على هام ــزي. وق املالي
ــتعدة  العاصمة التايالندية بانكوك، إن بالده مس
ــوق الروسية في  إلى تغيير وجهتها كليا إلى الس
مجال الطيران، إذا أوقفت الدول األوروبية استيراد 
زيت النخيل من املاليزيا. وتستحوذ كل من ماليزيا وإندونيسيا على 

٩٠٪ من صادرات زيت النخيل في السوق العاملية.
اعادة .. وقع اجلانبان السوري واإليراني، امس السبت، مذكرة تفاهم 
ــوريا  ــادة بناء منظومة الكهرباء في س تتضمن إع
ــزات الكهربائية  ــني وتطوير صناعة التجهي وتوط
ــي وقعها وزيرا الكهرباء  فيها. وتهدف املذكرة الت
ــي،  واإليران ــي،  ــر خربوطل زهي ــد  ــوري، محم الس
ــتقرار منظومة  ــى «تطوير واس ــا اردكانيان، إل رض
ــورية واالعتماد على الذات وتوطني  الكهرباء الس

التكنولوجيا».

مقرتح .. تصوت األمم املتحدة األسبوع املقبل على 
ــأن نقل عمل  ــيا بش ــرار اقترحته روس ــروع ق مش
ــألمم املتحدة  ــة العامة ل ــة األولى للجمعي اللجن
ــات املتحدة إلى  ــالح، من الوالي املكلفة بنزع الس
ــيا لدى  ــة أخرى.وقال نائب املمثل الدائم لروس دول
مكتب األمم املتحدة في جنيف، أندريه بيلوؤسوف، 
إن األماكن املقترحة ألن تكون بديال لنيويورك لهذه 

املؤسسة هي فيينا وجنيف.
اشــتباك .. أوقف خطيب مسجد سعود الراشد في الكويت خطبة 
ــتباكات بني مصلني  ــات واش ــدوث مناوش ــة املاضية بعد ح اجلمع
ــر حساب «اجمللس» احمللي فيديو للحادث قائال  ونش
ــدي املنتظر  ــا ادعى أنه امله ــخصا معتوه إن: «ش
ــرطة في  ــه من قبل أفراد الش ــيطرة علي متت الس
ــي». وأظهر  ــجد، وجار إحالته للطب النفس املس
ــد افتتح  ــى الظفيري وق ــو اخلطيب عيس الفيدي
ــرة على تلفزيون  ــي كانت تذاع مباش خطبته الت

دولة الكويت.

عاصفة .. أعلنت الهيئة العامة لألرصاد السعودية 
 (KYARR – كيار) أن آخر املستجدات للحالة املدارية
في بحر العرب، تشير إلى انخفاض تصنيفها إلى 
«عاصفة مدارية». وأكدت الهيئة أن سرعة الرياح 
ــراوح بني ٦٥ و٨٣  ــز العاصفة املدارية تت حول مرك
ــاعة، وتتحرك باجتاه الغرب داخل  كيلومترا في س
ــرعة ٥ عقد.وأوضحت أنه يتوقع أن  بحر العرب بس
ــف العاصفة املدارية إلى منخفض مداري خالل الـ  ينخفض وتصني

٢٤ ساعة القادمة.
نفاق .. اعتبر فؤاد أوقطاي أن «نفاق» بعض الدول لـ«اإلرهاب» يشبه 
ما وصفه بـ«احلصار اجلائر» الذي فرضته السعودية 
واإلمارات والبحرين ومصر على قطر. وقال أوقطاي، 
ــة، خالل  ــس االول اجلمع ــى به ام ــي تصريح أدل ف
منتدى األعمال التركي القطري في أنقرة، بحضور 
ــن ناصر بن خليفة آل  ــس وزراء قطر، عبد اهللا ب رئي
ثاني: «يجب أن يعلم هؤالء الذين يحاولون اإلساءة 

لتاريخنا وموقفنا حيال اإلرهاب».

بغداد / البينة الجديدة 
ــالف دولة القانون نوري  ــا اجلمهورية برهم صالح وائت اكد رئيس
ــبت، ضرورة احلفاظ على سلمية التظاهرات  املالكي، أمس الس
ــات الدولة. وقال  ــلل مؤسس ــتمرار ش وعدم اإلخالل باألمن واس
ــوري املالكي  ــة القانون ن ــس ائتالف دول ــي ان رئي ــب املالك مكت
ــح، مبينا  ــس اجلمهورية برهم صال ــه امس رئي ــتقبل مبكتب اس
ــية  ــتجدات االوضاع السياس ــه جرى خالل اللقاء بحث مس ان
ــأنها  ــة االجراءات التي من ش واألمنية في البالد، كما مت مناقش
ــهم في تلبية مطالب املتظاهرين. واكد اجلانبان بحسب  ان تس
ــرات وعدم اإلخالل  ــلمية التظاه ــان ضرورة احلفاظ على س البي
ــات الدولة واملدارس واجلامعات  ــتمرار شلل مؤسس باألمن واس
ــزم االصالح  ــراع في تنفيذ ح ــط واملوانئ، واإلس ــركات النف وش
ــعب في  التي أعلنت عنها احلكومة وحازت على ثقة ممثلي الش
ــية والفعاليات  ــا جميع القوى السياس ــس النواب. وطالب مجل
اجلماهيرية بدعمها وان يتحلى اجلميع بالوعي وتفويت الفرصة 

على األعداء وقبر الفتنة.

بغداد / البينة الجديدة 
ــة  ــي، ان العملي ــواد اخلالص ــيخ ج ــي الش ــع الدين ــر املرج اعتب
ــية ال أفق لها ومازالت مقيدة بأوضار املشروع اخلارجي،  السياس
ــية التي  ــرورة التغيير الكلي للعملية السياس ــددا على ض مش
ــة اجلمعة  ــال اخلالصي، خالل خطب ــلها. وق ــرف الكل بفش اعت
ــن الكاظمية  ــتنطلق م ــيرات س ــي مدينة الكاظمية، إن مس ف
ــاحة التحرير، وذلك بعد انتهاء  واالعظمية وعموم بغداد إلى س
صالة اجلمعة مباشرة. ودعا، أبناء العراق كافة إلى تكثيف احلضور 
ــاحة التحرير،  ــي اماكن االعتصام، وخصوصاً في س والتواجد ف
ــرات عارمة، وأن ال  ــة واخلروج مبظاه ــن صلوات اجلمع ــي أماك أو ف
يتركوا ساحة املواجهة واالعتصام، لتأكيد حقهم في استعادة 
لب من قبل العناصر املرتبطة باالحتالل ومشروع  الوطن الذي سُ
ــذه اجلمعة  ــه، مؤكداً ان ه ــر ال رجعة في ــذا األم ــالل وان ه االحت
ــمة. وخاطب أصحاب املسؤولية قائالً  ستكون مفصلية وحاس
ــى مواجهة اجلماهير،  ــوا بإغراءات الذين يدفعونكم إل ال تنخدع
ــيزداد  ــن ينتهي حتى لو قمتم بأي عمل، وإمنا س ــإن هذا االمر ل ف
تفجراً، كما رأيتم من اجلمعة األولى إلى هذه اجلمعة، وكما رأيتم 
ــنيّ ان التجربة  ــام ٢٠١٠ وحتى اليوم. وب ــي املاضي أيضاً منذ ع ف
ــنوات السابقة، بأن هذه العملية  اثبتت ما قلناه مراراً خالل الس
ــاد  ــت على احملاصصة والفس ــق لها؛ ألنها بني ــية ال اف السياس
ــي العام يتجلى  ــد ان املوقف الوطن ــة. وأك ــات الداخلي والصراع
ــتقالله، وهويته؛ ويرتكز إلى  ــي التأكيد على وحدة العراق، واس ف
ــرازات االحتالل التي عصفت  ــي وهو إزالة كل اف امر مهم ورئيس
رض بعد  ــروع التبعية الذي عُ ــراق ودمرت العراق، وتغيير مش ب الع

االحتالل والذي ما زال مقيداً بأوضار املشروع اخلارجي.
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مــــرجـــع ديــنـــــي:

بغداد / البينة الجديدة 
ــم القائد العام  ــرمي خلف املتحدث باس ــف اللواء عبد الك كش
ــن املوقف األمني  ــبت، ع ــادل عبد املهدي، امس الس ــوات ع للق
ــي تصريح صحفي إن  ــاحة التحرير يوم أمس. وقال خلف ف لس
ــن وواجبها توفير  ــوات األمنية حريصة على أرواح املتظاهري الق
احلماية لهم، لكن هناك من يريد أن يخلق فتنة وإثارة للفوضى.
ــق الرصاص احلي وحتى الغاز  ــاف أن القوات األمنية لم تطل واض
ــاحة التحرير، مبيناً أن هناك من  ــيل للدموع أمس على س املس
ــا حذر من  ــة واملتظاهرين. فيم ــوات األمني ــد صداما بني الق يري
ــن األوضاع في  ــائعات ومعلومات ع ــون بث ش ــخاص يحاول اش
ــى خلق الرعب  ــرق إعالمية تعمل عل ــاحة التحرير وهناك ف س

واخلوف في قلوب الناس.
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بغداد / البينة اجلديدة 
قال عضو مجلس النواب ظافر العاني، امس السبت، إن شعارات املتظاهرين 
ضمير  عن  صادق  تعبير  هي  العراق  في  اإليراني  بـالتدخل  وصفه  ما  ضد 
فيها  يتهمون  التي  اإليرانيني  املسؤولني  تصريحات  أن  معتبراً  العراقيني، 
املتظاهرين بـتهم باطلة متثل تدخالً فاضحاً مستفزاً.وقال العاني ، إن أصوات 
تعبيراً صادقاً عن  العراقي جاءت  الشأن  في  اإليراني  التدخل  املتظاهرين ضد 
التي متارسها طهران جتاه  الوصاية وسياسة اإلمالءات  العراقيني ملنهج  رفض 
التي  العراق.وأضاف العاني لقد أشرنا ومنذ وقت مبكر أن سياسة االستعالء 
ميارسها حكام إيران ستودي ببالدنا إلى التمزق وإلى فقدان الشعب ثقته بنظام 
تريد أن تتحكم في مقدراته أيادٍ خارجية تسعى لتسخير مصير وطننا كجزء 
إلى وعي  الفاضحة تنقلب  من صراعاتها اخلارجية، وها هي نتائج تدخالتهم 
املسؤولني  تصريحات  أن  العدواني.وتابع،  املنهج  لهذا  رافض  جماهيري  وطني 
اإليرانيني بدءاً من املرشد (األعلى للثورة في إيران علي خامنئي) والتي يتهمون 
فيها املنتفضني بشتى التهم الباطلة امنا متثل تدخالً فاضحاً مستفزاً وجرحاً 
وما  واالستقرار،  االستقالل  له  وينشد  بوطنه  يعتز  عراقي  كل  لكرامة  بليغا 
هذه األصوات املدوية اال رد فعل طبيعي على السياسات اإليرانية العدائية جتاه 
الشعب العراقي، وعلى صناع القرار اإليراني أن يعوا هذه الرسالة ويتصرفوا مبا 
املتبادل  االحترام  بعالقة وطيدة مبنية على  اجلارين  الشعبني  ورغبة  ينسجم 

واملصالح املشتركة.

بغداد / البينة اجلديدة 
ــبت, ان اجراء  ــف الفتح محمد البلداوي, امس الس ــد النائب عن حتال اك
ــكل وصياغة جديدة للعملية السياسية  ــتورية واعادة ش تعديالت دس
ــات مطالب  ــادي العامري متثل اولوي ــس التحالف ه ــا اليها رئي ــي دع الت
ــية باتت تدرك هذه احلقيقة. املتظاهرين, مبينا ان اغلب الكتل السياس

ــادي العامري من  ــف الفتح ه ــا اعلنه رئيس حتال ــداوي, ان “ م ــال البل وق
ــب املتظاهرين هي  ــتجابة ملطال ــات ودعوات في بيانه األخير اس مقترح
ــكيله“.وأضاف، أن ”هذه  ــذ تش ــف الفتح من ــن متبنيات حتال ــا م اساس
ــي ومهم وتقف في اولويات مطالب املتظاهرين  املتبنيات هي جزء اساس
ــك املطالب تتلخص  ــد آن االوان لتحقيقها“، مبينا أن ”تل ــروعة وق املش
ــية واجراء تعديالت دستورية  في اعداد صياغة جديدة للعملية السياس

حقيقية تتناسب مع ارادة اجلماهير“.
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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 
ــيد  أعرب رئيس تيار احلكمة الوطني، الس
ــا طرحته  ــده مل ــن تأيي ــم، ع ــار احلكي عم
ــة  ــي خطب ــا ف ــة العلي ــة الديني املرجعي
ــأن األوضاع الراهنة في البالد. اجلمعة بش

وقال احلكيم ، فيما جندد موقفنا الثابت من 
كوننا املعارض االيجابي للحكومة ونذكر 
ان تيار احلكمة الوطني كان سباقا بانتهاج 
املعارضة السياسية للحكومة قبل غيره 
ــية العراقية اميانا منه  من القوى السياس
ــدور الرقابي والتصحيحي  بضرورة وجود ال
للحكومة ووجود جناحي املوالة واملعارضة 
الستقامة النظام السياسي.وأضاف نضم 
ــة الدينية  ــى ما طرحته املرجعي صوتنا ال
ــة  ازاء  ــالة اجلمع ــة ص ــي خطب ــا ف العلي
االحداث اجلارية في البالد السيما تأكيدها 
بضرورة احترام قناعة العراقيني في حتديد 
النظام السياسي واالداري لبلدهم، وليس 
ــخص او جهة او اي طرف اقليمي او  ألي ش
ــق مبصادرة ارادة العراقيني او فرض  دولي احل
ــيد عمار احلكيم  ــرأي عليهم.وتابع الس ال
ــب املتظاهرين  ــدد وقوفنا الى جان كما جن

ــعبنا ومطالبهم  ــن ابناء ش ــلميني م الس
ــى  ــاظ عل ــم احلف ــب به ــروعة ونهي املش
ــكات العامة  ــلمية التظاهرات واملمتل س
ــزة االمنية بتوفير  ــب األجه واخلاصة.وطال
ــي  والتحل ــن  للمتظاهري ــة  االمن ــة  البيئ

ــات االنضباط لتفويت الفرصة  بأعلى درج
ــوء  ــد بالعراق والعراقيني الس على من يري
ــن املتظاهرين  ــر، حفظ اهللا ابناءنا م والش
ــعبنا انه  ــوات االمنية وعامة ابناء ش والق

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

أسسها الراحل  
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير
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بغداد / البينة اجلديدة 
ــى رئيس  ــالة إل ــاد عالوي، رس ــر العراقي اي ــس املنب ــل رئي أرس
اجلمهورية برهم صالح، فيما أكد أن املسألة اآلن ليست مسألة 
ــني االوضاع  ــألة حتس ــة رئيس الوزراء او نوابه، وامنا هي مس اقال
ــالة ، كنتُ ارغب باجمليء لكن  ــي البالد.وقال عالوي خالل الرس ف
ــض الزوار فضلت الكتابة  ــبق واالحلاح من قبل بع االرتباط املس
ــل اآلن يكمن  ــاف أن احل ــرأي ثانياً.وأض ــان ال ــذار اوالً ولتبي لالعت
ــاء والنقابات وفي  ــل القض ــات مبكرة في ظ ــراء انتخاب في اج
مقدمتها نقابة املعلمني احملترمة وخالل شهرين او ثالثة اشهر.

ــة لبعض فقرات  ــام تقع في قراءة متأني ــح عالوي، أن امله وأوض
ــتوري الغاء املفوضية  ــاء القانون الدس ــتور من قبل فقه الدس
ــات يراعي بنية  ــون جديد لالنتخاب ــن قان احلالية، فضالً عن س
العراق، باإلضافة إلى العمل على احلد واجتثاث الفساد، وتوضع 
ــاعدة من مؤسسات تدقيق حسابي لها  القوانني الالزمة ومبس
ــبق االنتخابات  ــمعة جيدة جداً.وتابع، أن احلكومة التي تس س
ــألة اآلن هي  ــالوي، أن املس ــد ع ــي االنتخابات.وأك ــاهم ف ال تس
ــألة  ــألة اقالة رئيس الوزراء او نوابه، وامنا هي مس ــت مس ليس
حتسني االوضاع التي مير بها بلدنا العراق، وفيما يتعلق مبسألة 

االنتخابات فيجب اعتماد وثيقة يتم ايداعها الى القضاء.

من جديد حتت سقف الدستور ومن خالل اجراء تعديالت دستورية جوهرية.
ــبت، جميع األطراف إلى ضرورة  ــا دعت وزارة اخلارجية العراقية امس الس فيم

االلتزام مببدأ احترام السيادة وعدم التدخل في الشأن الداخلي العراقي.
ــتمرار  ــة االنباء العراقية (واع) إنه مع اس ــوزارة في بيان نقلته وكال ــت ال وقال
ــات من دول أجنبية  ــة باإلصالح، وصدور بيان ــعبية املطالب االحتجاجات الش
ــرام إرادة العراقيني في  ــة على احت ــة تؤكد احلكومة العراقي ــات دولي ومنظم
املطالبة بحقوقهم التي ضمنها لهم الدستور العراقي في املواد ٣٨ و٣٩ و٤٠ 
ــياقات املعمول بها  ــي تثبت حق العراقيني باختيار حكومتهم وفقاً للس الت
ــتور  في النظام الدميقراطي العراقي وعلى حقوقهم التي كفلها لهم الدس

في حرية التعبير عن الرأي ومبا ال يخلّ بالنظام العام واآلداب.
ــن اجلهات  ــال التي صدرت ع ــى ردود األفع ــاً عل ــه وتعليق ــان ان ــاف البي  واض
ــة العراقية تدعو  ــع الراهن في العراق فإن احلكوم ــة بخصوص الوض األجنبي
ــيادة، وعدم التدخل في  ــى ضرورة االلتزام مببدأ احترام الس جميع األطراف إل
الشأن الداخلي العراقي، وتشدد على ما ورد في خطاب املرجعية الدينية في 

يوم اجلمعة املوافق ١ تشرين الثاني.

من جهته أكد رئيس مجلس النواب محمد احللبوسي، امس السبت، االلتزام 
ــى انعقاد البرملان  ــار ال ــا املرجعية الدينية، فيما اش ــة التي وضعته باخلارط

بشكل دائم لالسراع بتنفيذ هذه اخلارطة.
ــام املصيرية  ــي هذه األي ــي الكرمي.. ف ــعب العراق ــي أيها الش ــال احللبوس وق
ــارعة في بلدنا العزيز وصيحات اإلصالح املتدفقة من حناجر  واألحداث املتس
ــد التزامنا  ــي واإليثار؛ نؤك ــاحات التآخ ــي محافظاتنا في س ــن ف املتظاهري
الكامل باخلارطة التي وضعتها املرجعية الرشيدة، التي أثبتت مرة بعد أخرى 

أنها صمام أمان للعراق، وعنوان وحدته.
ويذكر ان التظاهرات الشعبية خالل يومي اجلمعة والسبت قد شهدت توافد 
ــر  ــهاد فتاة متظاهرة على جس اآلالف من املتظاهرين وافادت مصادر باستش
ــفل جسر السنك  اجلمهورية في حني احرق متظاهرون عددا من االطارات اس

فيما قامت وحدات الدفاع املدني مبكافحة احلريق.
ونفى املتحدث باسم القائد العام للقوات املسلحة عادل عبد املهدي، وجود 
ــاحة التحرير مركز  ــنك قرب س ــات بني املتظاهرين في منطقة الس اي اصاب

التظاهرات في بغداد.

ــي نفيا قاطعا وقوع  ــد الكرمي خلف في تصريح صحفي، ننف ــال اللواء عب وق
اصابات في صفوف املتظاهرين مبنطقة السنك.

 واضاف خلف أنه ال وجود الي احتكاك بني املتظاهرين والقوات االمنية.
 وقال مصدر امني، امس السبت ان املوقف االمني بجسر اجلمهورية هو متركز 
ــر، مبينا ان املوقف االمني بجسر  ــفل اجلس املتظاهرين عند اخلط االول واس
ــراج، وحركة العجالت طبيعية  ــنك هو متركز املتظاهرين عند بناية الك الس

عند ساحة اخلالني.
فيما طالبت جلنة حقوق اإلنسان النيابية، احلكومة العراقية بااليقاف الفوري 
ــتخدام الغازات املسيلة للدموع لتفريق املتظاهرين. وذكرت اللجنة، انه  الس
ــتخدام الصحيح واملعمول  ــاءة القوات االمنية العراقية على االس لعدم كف
به دوليا لتفريق املتظاهرين، وبسبب استخدامها بطريقة موجهة كضربات 
ــرة الى منطقتي الرأس والصدر، على احلكومة اإليعاز بااليقاف الفوري  مباش

الستخدام الغازات املسيلة للدموع لتفريق املتظاهرين.
وفي بغداد تظاهر رؤساء عشائر وشيوخ الدورة لتأكيد دعمهم للمعتصمني 
وقام اطباء متطوعون في ساحة التحرير بتقدمي الدعم والعالج الى املصابني 

ودعت نقابة احملامني احلكومة لوقف مسلسل الدم الثبات حسن النية.
ــات العراقية االخرى فقد واصل عاطلون عن العمل االعتصام  اما في احملافظ
ــاً على تخصيص الدرجات  ــى احلكومة احمللية في البصرة احتجاج امام مبن
ــمال  ــوارع قضاء النصر ش الوظيفية لالحزاب احلاكمة وجاب متظاهرون ش
الناصرية حيث احرقوا االطارات عند مداخل املدينة وقامت شرطة مكافحة 
ــيل للدموع لتفريقهم وجدد متظاهرون في  ــتخدام الغاز املس الشغب باس
ــتقالة تنفيذاً  الناصرية الدعوة لالمني العام جمللس الوزراء حميد الغزي لالس

لدعوات زعيم التيار الصدري  الذي ينتمي الغزي الى صفوفهم.
وفي كربالء قام متظاهرون بتشييد هيكل باسم املطعم التركي دعماً منهم 
ــن املعتصمني في  ــر فيه اآلالف م ــاحة التحرير. في وقت انتش ملعتصمي س
ــط الناصرية على غرار نظرائهم  ــعبياً باملطعم التركي وس هيكل يعرف ش
ــائر فيها من محاولة جهات  ــيوخ العش في بغداد. وفي بابل حذر وجهاء وش
ــب  ــوب املوجة لتحقيق مكاس ــوف املتظاهرين ورك ــراق صف ــية اخت سياس
ــعارات  ــام مفتوح حيث ردد املعتصمون ش ــار اعلن اعتص ــة. وفي ذي ق خاص

تطالب باالصالح والقضاء على الفساد.

@“bñ„hi@ÊbΩ5€a@k€b�m@@\@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@^@
ÒÜÌÜ¶a@pby6‘Ωa@o�‡À@Âæ@ÂÌÜ«b‘nΩa

·Ë”Ï‘y@Âfl@�a7r◊@·Ë„Ï„b”@›ÌÜ»n€@
ــك حرمانهم  ــن جراء ذل  وكان م
ــأة نهاية اخلدمة وعدم  من مكاف
التقاعدية  ــم  رواتبه ــاب  احتس
مبوجب القاعدة املعمول بها في 

القانون النافذ.
ــن واضح في رواتب  ٣- وجود تباي
ــدم وجود  ــراً لع ــن نظ املتقاعدي
ــاب الراتب  ــدة ثابتة الحتس قاع
ــذي خدمته (٣٦)  ــدي فال التقاع
ــن  ــل م ــاً اق ــلم راتب ــاً يتس عام
ــاوز خدمته  ــذي التتج ــره ال نظي
ــراء املزاجية في  ــنة ج الـ(٢٥) س

االحتساب وترك االمر لألهواء.
ــمول  ــى ش ــارة ال ــدم االش ٤- ع
ــام  ع ــل  قب ــى  واجلرح ــني  املعاق

ــازات التي  ــس االمتي (٢٠٠٣) بنف
ــمول  ــح القرانهم وكذلك ش متن
االسرى قبل عام (٢٠٠٣) باحلقوق 

التقاعدية.
ــى  ال ــات  املقترح ــر  تش ــم  ل  -٥
مسألة حتديد احلد االدنى للراتب 
ــني (٧٠٠- ــدي ليكون ماب التقاع
ــك لتمكني  ــف دينار وذل ٨٠٠) ال
ــة حتديات  ــد من مجابه املتقاع

احلياة اليومية.
٦- وهناك مقترحات اترك طرحها 
ــأن  وانضاجها من قبل ذوي الش
ــو ان يدلوا  ــر ولكن ارج وهم اكث

بدلوهم اآلن قبل فوات االوان.

تظاهرات العراق تدخل يومها التاسع.. صحفيون واعالميون ومحامون وشيوخ عشائر يديمون الزخم 

ÂÌäÁbƒnΩa@…fl@ÈœÏ”Î@Ü◊˚Ì@=»í€a@Üíßa
ــية تتربص بكم وبهذا  ارادات اجنبية وعناصر دخيلة واهواء سياس
الوطن وتريد ان تدفع به الى حافة الهاوية وأن حتدث الفتنة واالقتتال 
ــوا مطالبكم  ــذا يريدون ان يحرف ــى واخلراب وبه ــي والفوض الداخل
ــكالم والهتاف ضد  ــداء والقتل او بال ــوهوا تظاهراتكم باالعت ويش
ــتمر في  ــدس. وأكد سنس ــدكم املق ــة وحش ــم الديني مرجعيتك
ــرف، صدورنا امام اعدائنا دفاعا عنكم  جبهات القتال وسواتر الش
ــتمرون في ساحات التظاهر  ــاتنا ومرجعيتنا وانتم تس وعن مقدس
محوا  ــعب املظلوم، ال تسَ تطالبون بحقوق هذا الوطن اجلريح والش
ــاوز على االمالك  ــوات االمنية او يتج ــدي على الق ــان يعت الي كان ب
العامة او اخلاصة، وال تسمحوا الي كان ان يتجاوز على مرجعيتكم 

ــدكم، قفوا مع اخوتكم وامسكوا ظهرهم مثلما مسكوا  او حش
هم السواتر وادفعوا عنهم الظلم مثلما دفعوا عنكم الشر.

ــي تظاهراتكم  ــتمروا ف ــن بالقول، اس ــد املتظاهري ــب احلش وخاط
وحافظوا على سلميتها وال تسمحوا لراكبي االمواج باستغاللكم 
كونوا عند حسن ظن اخوانكم دافعوا عنهم كما يدافعون عنكم 
ــننتصر وتنتصرون، كما كما هزمنا دواعش االرهاب  عندها حتما س

سنهزم دواعش الفساد وسيكون وطننا افضل االوطان.
ــى االلتزام  ــا ملرجعيتنا الدينية عل ــي بيانه، عهدن ــد ف وختم احلش
ــام األمان لهذا  ــا وان نبقى صم ــكل توجيهاته ــل والدقيق ب الكام

الشعب.

@Ú€b”�@bÁáb•a@lÏ‹�fl@pbüa6ëa@HSI@Z@—Ó�‹€a@Üj«
ıaäÁ@Öä©@Ÿ€á@7ÀÎ@ÚflÏÿßa

ــاً جمللس  يحصل فراغ ألن رئيس اجلمهورية هو الذي يصبح رئيس
ــاد البديل  ــى اجلمهورية حلني ايج ــته ال ــوزراء اضافة الى رئاس ال
ــا النقطة الثالثة وهي  ــدة   (١٥) يوماً فقط.ام ــى اال تتجاوز امل عل
ــتجواب رئيس مجلس الوزراء كما  اذا ما قام مجلس النواب باس
يحصل اآلن ألن الشرط الالزم في ذلك ان كتاب االستجواب يجب 
ــم مضامينه ليعرف  ــوزراء وان االخير يفه ــل الى رئيس ال ان يص

ــأن قضايا امنية أم بشأن  ــتجواب على ماذا؟ هل بش دواعي االس
ــتلزماته  ــرات أم بخصوص املطالب كي يهيأ اموره ومس التظاه
ليأتي ويحضر الى مجلس النواب لبيان وجهة نظره فإذا اقتنعوا 
ــيء انتهى  باجراءاته ورفعوا الوضع عنه فإن ذلك يعني ان كل ش
ــم نقتنع باجوبة رئيس  ــال اعضاء مجلس النواب اننا ل اما اذا ق

الوزراء وقررنا سحب الثقة عنه وهذا بامكانهم ايضاً.

بغداد / البينة اجلديدة
السابق حيدر  الوزراء  رئيس مجلس  التي حاصرت منزل  القوة  أن  النصر،  ائتالف  اكد 
املنزل.وذكر االئتالف ان بعض وسائل  العبادي مجهولة وهربت بعد فشلها باقتحام 
التواصل االجتماعي تداولت أخبار مفادها، ان ما جرى امس االول، من محاصرة ملنزل 
العمل  بهذا  قامت  التي  القوة  أن  القضاء.وأضاف  مجلس  من  مذكرة  وجود  العبادي 
(مجهولة) وهي سمة هذه املرحلة فالقناص مجهول ومن قتل املتظاهرين مجهول 
بخصوص  توضيح  اي  يصدر  لم  القضاء  مجلس  ان  مؤكداً   ، مجهولة  واالعتقاالت 
املوضوع وهو اصدر توضيحات ونفي في مواضيع ملفقة اقل شئنا.وأوضح االئتالف أن 
القوة هربت بعد فشلها في محاولة اقتحام البيت مما يدل على انهزاميتهم مبيناً أن 

الذي حصل كان يوم اجلمعة ليال والقضاة اليصدرون اي مذكرة في هذا اليوم.

bË‹íœ@Ü»i@oiäÁÎ@Öbj»€a@fiå‰fl@päïby@Ú€ÏË©@ÒÏ” واشنطن / وكاالت / البينة اجلديدة
االمريكية،  اخلارجية  وزارة  اصدرت 
في  التظاهرات  بشأن  بيانا  اجلمعة، 
بومبيو  مايك  اخلارجية  وزير  العراق.وقال 
جهود  بأي  ترحب  املتحدة  الواليات  ان 
العراقية ملعاجلة  تبذلها احلكومة  جادة 

املشاكل املستمرة في اجملتمع العراق.
احلكومة  على  ينبغي  انه  واضاف 
املطالب  إلى  تستمع  أن  العراقية 
خرج  الذي  العراقي  للشعب  املشروعة 
الفتا  صوته،  يوصل  لكي  الشوارع  إلى 
الوضع  تراقب  املتحدة  الواليات  ان  الى 
البداية جميع  عن كثب وقد دعونا منذ 

األطراف إلى نبذ العنف.
أجرته احلكومة  الذي  التحقيق  ان  واكد 
أوائل  في  العنف  أحداث  في  العراقية 

املصداقية  إلى  افتقر  األول  تشرين 
العراقي  الشعب  ويستحق  الكافية، 

املساءلة والعدالة احلقيقيني.
أعلنها  التي  اجلهود  بدء  مع  انه  وتابع 
تخفيف  يجب  صالح،  برهم  الرئيس 
مؤخراً  فُرضت  التي  الشديدة  القيود 
معتبرا  والتعبير،  الصحافة  حرية  على 
من  يتجزأ  ال  جزء  الصحافة  حرية  ان 

اإلصالح الدميقراطي.
وبني ان احلكومة األمريكية تواصل دعم 
العراقي  والشعب  العراقية  املؤسسات 

وأمن العراق واستقراره وسيادته.

@äÌä‘n€a@ZÏÓjflÏi@NN¥Ó”aä»‹€@Ú€aÜ»€bi@k€b�m@Â�‰ëaÎ
ÚÓ”aÜñ‡‹€@Ü”bœ@pbubvny¸a@Êdíi@ÔflÏÿßa

بغداد / البينة اجلديدة
توزيع  عن  النفط،  وزارة  اعلنت 
عربات  الصحاب  مجاناً  البنزين 
لدعم  ذلك  عازية  توك،  التوك 
نقل  في  اإلنسانية  مواقفهم 

املواطنني.
رئيس  نائب  إن  الوزارة   وقالت 
النفط  وزير  الطاقة  لشؤون  الوزراء 
بتوزيع  اوعز  الغضبان  عباس  ثامر 
اصحاب  على  مجاناً  البنزين  مادة 
ملواقفهم  دعماً  توك  التوك  عربات 

اإلنسانية في نقل املواطنني.

الوزارة  املبادرة من  أن هذه  وأضافت 
اصحاب  به  يقوم  ملا  تقديراً  تأتي 
إنسانية  مبادرات  من  توك  التوك 
وكبار  واملصابني  اجلرحى  بنقل 
التحرير،  ساحة  والى  من  السن 
املنتجات  توزيع  شركة  أن  مؤكدة 
تعبئة  النفطية خصصت محطة 
قرب  الشرقي  الباب  في  الكيالني 
لتجهيز  القاسم  محمد  جسر 
توك  التوك  عربات  اصحاب  وتزويد 
من  متأخرة  ساعات  والى  بالبنزين 

الليل.

@Z¡–‰€a@ÒâaãÎ@NNÚÓ„bé„¸a@·Ë–”aÏΩ@�b‡«Ö
C⁄Ïm@⁄Ïn€aD@lbzï˛@Cî˝igD@ÂÌå‰j€a



كاريكاتير
4مداراتاآلراء ال تمثل سوى وجهات نظر أصحابها والجريدة غري مسؤولة عنها

@Òâbj«@bË„c@Û‰»∂@‚˝«c@b:@›ˆbj‘◊@›‡»m@fiaåm@bfl@wÓ‹®a@fiÎÖ@
ÚÓflÏ”@fiÎÖ@ıaÖâ@ø@Û–Çnm@ÚÌäˆbí«@pb»‡n©@Â«

ــي،  السياس ــالم  اإلس ــارات  تي أن 
ــق  وتدف ــة،  الثقافي ــة  والعصرن
ــيطرة  ــات الذي ال يخضع لس املعلوم
ــهم  ــة، جميعها عوامل قد تس الدول
بسهولة في تأجيج انعدام االستقرار 
ــم  ــل دول اخلليج.ورغ ــي داخ السياس
تنبؤ املفكرين السياسيني بالسقوط 
ــإن أيًا  ــوك دول اخلليج، ف ــيك ملل الوش
ــى اآلن، وحتى  ــقط إل ــم تس ــا ل منه
العربي  للربيع  ــة  العنفي االضطرابات 
لم تغير كثيرًا من الهياكل السياسية 
في اخلليج.طول فترة احلكم داخل دول 
اخلليج بشكل كبير إلى وجود اجمللس، 
ــوظ إلى  ــر ملح ــب دورًا غي ــذي يلع ال
ــني القبائل  ــاطة ب حد كبير في الوس
والدول، كما يشير إلى أن هذه العالقة 
ــديدة في األعوام  تعرضت لضغوط ش
ــن احملتمل أن  ــذي م ــر ال ــرة، األم األخي
يعرقل العقد االجتماعي الذي سمح 
حلكومات تلك الدول بالبقاء واالزدهار.

ــية  انتقل باحلديث عن احلياة السياس

ــف داخلها اجملتمع  الغربية والتي يتأل
املدني، أساس الدميقراطية التمثيلية 
ــن املنظمات  ــة، من كوكبة م احلقيقي
ــتقلة عن احلكومة، والتي ينظم  املس
ــهم  أنفس ــون  املواطن ــا  خالله ــن  م
ويحددون مصاحلهم املشتركة.أن هذه 
املنظمات تشمل اجلامعات واجلمعيات 
الدينية،  والهيئات  والنقابات  املهنية، 
ــائل اإلعالم، كما يجتمع أعضاء  ووس
ــاحة  ــي في س ــي الغرب ــع املدن اجملتم
ــة في  ــي الثوري ــى املقاه ــدة أو عل البل
احليز العام (مصطلح اخترعه األملاني 

ــارة إلى حيز  ــاس لإلش ــان هابيرم يوج
ــراد لتحديد األمور  ــه األف يلتقي داخل
ــتها بحريّة، والذي  اجملتمعية ومناقش
ــة كيفية التأثير في  يؤدي إلى مناقش
ــي).هناك اختالف بني  الفعل السياس
ــق باحلياة  ــج فيما يتعل ــرب واخللي الغ
ه االنتماء  السياسية، ففي اخلليج يوجِ
ــألة املشاركة  القبلي ال املواطنة مس
السياسية، وفي أكثر األحيان التيارات 
ــطية داخل اجمللس. السياسية الوس

أنه يجري من خالل اجمللس، سواء كان 
ــرة أو حتى  ــة كبيرة فاخ غرفة معيش
خيمة بدائية متنقلة، إيصال املظالم 
ــني احلاكم واحملكوم. ــلطة ب ونقل الس

ــود لعصور ما  ــخ اجمللس، والذي يع تاري
ــالم، إذ كان الزعيم القبلي  ــل اإلس قب
ــام بعائلته  ــيخ يجتمع بانتظ أو الش
املمتدة، وأحيانًا يحضر األمير أو شيخ 
أثناء فترة  الشيوخ االجتماعات.«وفي 
ــي القرن  ــرة العربية ف ــه للجزي حكم
السابع امليالدي، كان النبي محمد (ص) 

يعقد مجالس مماثلة حلل النزاعات بني 
ــة املنورة،  ــف القبائل في املدين مختل
ــبكة من اجملالس التي  ــكل ش كما ش
ــا ببعض من  ــة بعضه ــت مرتبط كان
خالل التبادالت الدبلوماسية الدورية».

ــى اآلن، ومن  ــتمر حت ذلك النظام مس
ــوم حكومات  تق ــمية،  الرس الناحية 
ــلطة  ــاس الس ــى أس ــج عل دول اخللي
الدستورية لألمير احلاكم، والتي تكون 
مطلقة تقريبًا في الكثير من احلاالت، 
ــي لديها برملان يتمتع  عدا الكويت الت
ــن  ــة، لك ــلطات الفعلي ــض الس ببع

تستقر غالبية السلطة في أيدي أمير 
ــتعماريني واملستشارين  البالد.أن االس
ــتعان بهم احلكام  الغربيني، الذي اس
ــمية  ــيا القوانني الرس ــون، أرس احمللي
دول  ــل  داخ ــة  احلكومي ــات  واملؤسس

ــا  ــدروا حتمً ــم يق ــن ل ــج، والذي اخللي
ــمية  ــر الرس ــة غي ــط التقليدي الرواب
ــا مجتمعات  ــن خالله ــي تعمل م الت
ــط  يرب ــس  اجملل ــأن  ب ــب  اخلليج.واطال
ــالل االجتماعات،  ــة خ ــع بالدول اجملتم
ــة عرض  ــا يتطرق أعضاؤه ملناقش ربطً
ــي  زواج أو احلاجة إلصالح مصدر رئيس
للمياه، كما تسعى العائالت واألعيان 
ــات القضائية احملتملة  إلى حل النزاع
ــات، واألهم من  ــك االجتماع ــالل تل خ
ــوالء لألمير  ــدون بال ــك، أنهم يتعه ذل
ــن جانبه، أو  ــارات منظمة م مقابل زي
ــاورات التي  ــب ممثليه.أن املش من جان
رى داخل أروقة اجمللس جتعله صمام  جتُ
ــه، ومكانًا يحدث  ــن نوع ــان فريد م أم
ــتماع  ــات واالس ــادل املعلوم ــه تب في
ــته  رى مناقش للمظالم، كما أن ما جتُ
ــى الديوان  ــه إل ــق طريق ــرعة يش بس
ــاء  واألمن ــارين  املستش ــس  مجل أو 
ــتقر على  ــذي يس ــر، وال ــع لألمي التاب
ــن اجملالس غير  ــبكة م ــة هذه الش قم

ــون إلى تقييم  ــمية.مييل املواطن الرس
ــتماع  ــيلة لالس ــس بصفته وس اجملل
ألصواتهم، مع جتنب اإلحراج الذي قد 
ــة للقضايا  ــة علني ينجم عن مناقش
ــة التي تتورط بها قبائلهم،  احلساس

ــون  ــم يدرك ــن جانبه ــكام م ــا احل أم
ــم هياكل  ــيلةً لدع ــة اجمللس وس قيم
السلطة التقليدية.رغم حظر معظم 

التجمعات واجلمعيات العامة في دول 
اخلليج، فإن نظام اجمللس ينشط بدعم 
ــى حاكم إمارة  ال.وقد رع حكومي فعَ
ــاء غرف مجلس  الشارقة مؤخرًا إنش

ــدد املتزايد من  ــتيعاب الع جديدة الس
ــرى  ــارت دول أخ ــكان احملليني.اخت الس
مثل الكويت، الوسيلة األكثر رسمية 
ــة من ممثلي  ــات الختيار هيئ لالنتخاب
الشعب. لكن بدالً من تقويض اجملالس 

القبلية، عززت االنتخابات في الكويت 
نفوذ هذه اجملالس.ونظرًا إلى أن اجملالس 
القبلية مستثناة من احلظر القانوني 
ــي تضم أكثر من  على التجمعات الت
ــا  ــت مكانً ــد أصبح ا، فق ــخصً ٢٠ ش
إذ  ــية،  السياس ــالت  للحم ــا  اعتياديًّ
ــة اجتماعات مختلف  يحضر الساس
القبائل سعيًا للحصول على دعمها.
ــة  رغم ذلك، فإن اجمللس ليس مؤسس
ــر  ــه غي ــا أن ــمية، كم ــة رس دميقراطي
ــة  محصن ضد التغيرات في السياس
واجملتمع، ونظرًا إلى أن الطابع الرسمي 
ــر على  ــكل أكب ــح غالبًا بش قد أصب
دول اخلليج خالل العقود األخيرة، فإن 
ا من فعاليته. ــد بعضً منط اجملالس فق
ــي، توجد صالت األهل  في الوقت احلال
واألقارب جنبًا إلى جنب مع حكومات 
على الطراز الغربي، إضافة إلى دافعي 
الضرائب وسلطة القطاع اخلاص، لذا 
ــوالت، تواجه  وفي مواجهة هذه التح
اجملالس غير الرسمية التي تقوم على 
ــاس االنتماء القبلي، خطر الفناء. أس
ــر بعد،  ــن التغيي ــدث كثير م ــم يح ل
فدول اخلليج ما تزال تعمل إلى حدٍ ما 
ــى أنها عبارة  كقبائل لها أعالم، مبعن
ــى  ــائرية تتخف ــات عش ــن مجتمع ع
ــع ذلك، يبدو أن  في رداء دول قومية.وم
ــاء ما  ــادة املنطقة عازمون على إنش ق
ــالم لها قبائل»، أي  ميكن وصفه بـ«أع
ــون للمواطنة  مجتمعات وحدوية تك
خاللها األولوية على االنتماء القبلي.
ــات العامة اجلديدة  ــلط املؤسس تس
ــل املتحف  ــة، مث ــا الدول ــي ترعاه الت
ــح مؤخرًا ومتحف  الوطني الذي افتُت
اللوفر في أبوظبي، الضوء على التراث 
ــا مخصصة  ــن يبدو أنه ــي، لك القبل
ــدة موحدة  ــة وطنية واح ــرس هوي لغ
ــر  ــارة غي ــي اإلم ــن ف ــني، لك للمواطن
ــا يصبح هذا  ــا م ــة، غالبً الدميقراطي
ا  ــة مرادفً ــاس بالهوية الوطني اإلحس
للوالء لألمير وقبيلة األمير.لقد سمح 
النموذج االجتماعي القدمي، الذي يقوم 
على أساس الهويات القبلية املتعددة، 
بقدر من تقاسم السلطة عبر اجمللس، 
ــآكل اآلن  ــس ذلك النظام تت لكن أس
ــامل يلوح،  ــراء بديل ش ــود إج دون وج
ــى أرض الواقع.كما  ــن حتقيقه عل ميك
أن اجلامعات والنوادي واألماكن العامة 
التي تنتشر في جميع أنحاء املنطقة، 
ــالت احلاكمة،  ــة العائ ــع لرعاي تخض
ــان أقل وصوالً  ــون في بعض األحي وتك
ــن اجمللس. ــة ع ــر امللكي ــل غي للقبائ
ــتقبل ملوك اخلليج على  يعتمد مس
قدرتهم على احلفاظ على شرعيتهم 
من خالل الوسائل التقليدية للتشاور، 
سواء لألفضل أو األسوأ. أولئك احلكام 
ــن هذا  ــال ع ــون االنفص ــن يحاول الذي
النموذج دون تقدمي بديل عملي – مثل 
ــة احلقيقية–  ــات الدميقراطي اإلصالح

يضرون بأنفسهم.

* أستاذ التاريخ بمركز دراسات 
الشرق األوسط بجامعة جورجيا

ينبغي ِّـلوك 
الخليج أن يخشوا 
على مناصبهم من 
الناحية النظرية

هناك اختالف بني الغرب والخليج فيما يتعلق بالحياة السياسية 
ه االنتماء القبلي ال اِّـواطنة مسألة اِّـشاركة السياسية ففي الخليج يوجِ

العاهل السعودي

العاهل الكويتي

حاكم دبي

لماذا لم تسقط أنظمة الخليج

دور ما يُعرف بـ«اجمللس» 
في طول فترات احلكم 
في دول اخلليج العربي 
وعمله، ضمانةً لعدم 
سقوط أنظمتها 
احلاكمة هو  اي 
اجمللس.. ضامن استقرار 
األنظمة احلاكمة 
اود االشارة إلى غرفة 
اجمللس، التي تكون 
موجودة لدى كل عائلة 
تقريبًا في دول اخلليج، 
سواء كانت قبيلة 
ثرية أم فقيرة.الغرفة 
غالبًا ما تكون كبيرة، 
ومزينة بنوافذ مقوسة، 
وزخارف معقدة، 
ووسائد أنيقة، ويلتقي 
بها الرجال والنساء 
داخل القبيلة بشكل 
منفصل.يساعد وجود 
اجمللس على تفسير 
أكثر السمات احمليرة 
للحياة السياسية 
في اخلليج وهي أن 
دول املنطقة ما يزال 
يحكمها ملوك وأمراء.

ينبغي مللوك اخلليج أن 
يخشوا على مناصبهم 
من الناحية النظرية، 
إذ تعاني اقتصادات 
تلك الدول من الفساد 
واالعتماد عن النفط، 
كما تتسبب الفوارق 
الشاسعة في 
الفرقة بني املواطنني 
واملهاجرين.

* ألني جيمس فرومرز

   نقاء صوت الشعب وقلبه النابض دخل باب التاريخ 
من أوسع ابوابه ، اجلمعة مباركة بسواعد املتظاهرين 
ــعب وهنا علينا ان  كانت منطلقا حقا ملطالب الش
نكون حذرين جدا من الذين يحاولون تشويه سمعة 
الشعب العراقي واملنتفضني املتظاهرين عليهم ان 
ــالم  ــة وااللتزام بضوابط ومعايير االس يتوخوا الدق
ــم أجمع  ــيصل الى العال ــم س ــف وان صوته احلني
وهم ينادون مبطالبهم املشروعة والتي كفلها لهم 
ــتور والعقل واملنطق . كلنا موجوعون ونشعر  الدس
ــك علينا ان  ــه االوضاع مع ذل ــى ملا صارت الي باالس

نحافظ على وطننا 
ــن كيد  ــه م ونصون
الغادرين والسارقني 
 . ــلني  والفاش
ــي  االب ــعب  الش
ــى العالم  ــرج ال خ
بحب ويقني وسالم 
الضائع  ــالم  فالس
ــده  ينش الذي  ــو  ه
ــذي  ال ــي  العراق
ــن  ع ــا  باحث ــل  ظ
اتون  ــي  ــه ف خالص
احملترب  العالم  هذا 
ــا  تركي ــكا  أمري  .
يتربصون  ــا  وغيره

ــم بإقامة دولة وقد  ــعود احلال بالعراق وباالخص مس
استعان بتل ابيب في ذلك وال يخفى ذلك على أحد 
. علينا ان نتكاتف جميعا ونقوم بعملية حسابية 
ــة التي لو  ــن هذه االزمة اخلانق ــة لنخرج م صحيح
التفت اليها السياسيون ملا اوصلوا العراق الى هذا 
ــعب يستحق احلياة بقوة  املنزلق الرهيب . العراق ش
ــم واملنطق . علينا ان  ــذي امدها بالنور والعل فهو ال
ــتور  ــر واملطاولة وان يتم تغيير الدس نتحلى بالصب
ــة عصرية  ــدين وبناء دولة مدني ــبة الفاس ومحاس
ــف والفقر فيها . على اجلميع  قوية ال مكان للتقش
ان يدرك ان العراقيني لم يخرجوا للتنزه أو اللعب بل 

خرجوا لطلب االصالح في بلدهم املستلب.

واثق الجلبي

جبهة قلم

waljalaby@yahoo.com سكرتري التحرير

علينا ان نتكاتف جميعا 
ونقوم بعملية حسابية 
صحيحة لنخرج من هذه 
االزمة الخانقة التي لو التفت 
اليها السياسيون ِّـا اوصلوا 
العراق اُّـ هذا اِّـنزلق الرهيب

k»í€a@pÏï@ıb‘„
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بغداد / البينة اجلديدة
عملية  إجناز   ،٢٠١٩  /١١/ املاضي١  اجلمعة  يوم   صباح  مت 
العراقية  الكهربائيتني  املنظومتني  بني  التزامني  الربط 
والوثوقية  االستقرار  من  قدر  اعلى  يحقق  مبا  واإليرانية، 
للمنظومة العراقية، لتكون املرحلة االولى جلعل العراق 
مركزاً إقليمياً، ومحوراً عاملياً لسوق الطاقة في املنطقة..
اجلمهورية  في  السيطرة  مبركز  الربط  عملية  ومتت 
اإلسالمية في إيران بالتنسيق مع مركز السيطرة الوطني 
العراقي، عبر خطوط نقل الطاقة الضغط الفائق الثالثة، 
ديالى).  - (ميرساد  عمارة)،   - (كرخة  بصرة)،   - (خرمشهر 

اإليرانية  العاصمة  في  باملناسبة  احتفالية  ونظمت 
املتقدم  واملالك  اإليراني،  الطاقة  وزير  حضرها  طهران، 

وزارة  ومثل  االيراني،  البرملان  أعضاء  من  وعدد  وزارته،  في 
النقل  لشؤون  الوزارة  وكيل  السيد  العراقية،  الكهرباء 
املديرين  من  وعدد  السادة،  عبد  نافع  املهندس  والتوزيع 
فضالً  الربط،  بعملية  املعنيني  من  الوزارة  في  العامني 
العراقي في طهران.وتعد هذه اخلطوة إجنازاً  عن السفير 
متميزاً مت العمل فيه منذ عشرة اشهر مضت، لتحقيق 
االستقرارية والوثوقية ملنظومة الكهرباء العراقية، ضمن 
املرحلة  انه  إلى  باإلضافة  املطلوبة،  العاملية  املواصفات 
الوصل بني  اإلقليمي وحلقة  املركز  العراق  ليكون  االولى 
اوربا، وهو األمر  إلى  اإليرانية واخلليجية وصوالً  املنظومة 
الذي تعمل به منظومات الطاقة الكهربائية في جميع 

الدول األوربية.

@@âaä‘nç¸a@Âfl@âÜ”@Û‹«a@’Ó‘zn€@ÚÓ„aäÌ�aÎ@ÚÓ”aä»€a@¥nflÏƒ‰Ωa@¥i@?flaån€a@¡iä€a@ÚÓ‹‡«@‚b∑a@ZıbiäËÿ€a

بغداد / البينة اجلديدة
اكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط 
القطاع  في  واالنتاجية  احليوية  املنشآت  ان 
ومبعدالت  املرسومة  اخلطط  وفق  تعمل  النفطي 
االنتاج الطبيعية ، جاء ذلك خالل تفقده لشركة 
السيد  .واشاد  الدورة)  (مصفى  الوسط  مصافي 
مصافي  شركة  في  العاملني  بجهود  الوزير 
الوسط   ، مؤكدا على ارتفاع الطاقات االنتاجية  
النفطية من خالل اضافة وحدات  من املشتقات 
البنزين  وحتسني  االزمرة  وحدات  منها  جديدة 
احلاجة  من  كبير  جزء  تغطية  بهدف   ، وغيرها 
في  جولته  خالل  الوزير  السيد  .واطلع  احمللية 

املصفى على الوحدات االنتاجية  ، واوعز بضرورة 
االنتاج  وزيادة  لتحسني  اجلهود   من  املزيد  بذل 
وتطويره  ، مبا يلبي احلاجات الفعلية لالستهالك 
من وقود البنزين وزيت الغاز والنفط االبيض والغاز 
السائل .وعقد السيد الوزير اجتماعا موسعا مع 
املالكات القيادية في الشركة لالطالع على اليات 
العمل واملشاريع املستقبلية اخلاص بزيادة االنتاج 
السيد  استقبال  في  وكان  .هذا  نوعيته  وتطوير 
النفط  وزير  الطاقة  لشؤون  الوزراء  رئيس  نائب 
مدير عام شركة مصافي الوسط زيد كاظم وعدد 

من املسؤولني في الشركة.

@xbn„a@ÒÖbÌã@Û‹«@ÒâaãÏ€a@òäy@Ü◊˚Ì@¡–‰€a@äÌãÎ
bËnÓ«Ï„@¥é§Î@ÚÓ�–‰€a@pb‘níΩa

بغداد / البينة اجلديدة
النسيج  لصناعات  العامـة  الشركـة  أعلنـت 
عن  واملعادن  الصناعة  وزارة  شركات  إحـدى  واجللود 
حصول مصنع اجللدية التابع لها على شهادة اجلودة 
العراقية .وقال مصدر مخول في الشركة في تصريح 
املركزي  اجلهاز  أن  الوزارة  في  اإلعالمي  للمكتب 
للتقيس والسيطرة النوعية التابع لوزارة التخطيط 
منح مصنع اجللدية شهادة اجلودة العراقية لتلبيته 
الى  ، مشيراً   (9001:2015) أيـزو  املواصفة  متطلبات 
من  سلسلة  بعد  جاء  الشهادة  على  احلصول  أن 
التفتيشية  والعمليات  واإلجراءات  الفحوصات 
بصمة  العراقية  اجللدية  للصناعات  أن  مؤكداً   ،
معروفة  فهي  والعاملية  احمللية  السوق  في  واضحة 

بجودتها ومتانتها ومالءمتها جلميع األذواق .

@ÖÏ�‹¶aÎ@w�Óé‰€a@pb�«b‰ñ€@Ú�flb»€a@Ú�◊äí€a
@ÒÖb�Ëë@Û�‹«@Ú�ÌÜ‹¶a@…�‰ñfl@fiÏñy@Â�«@Â�‹»m

Ú�Ó”aä»€a@ÒÖÏ�¶a

البينة اجلديدة / عبد الستار محسن
اجتماع  انعقاد  الشركة  مقر  شهد   
برئاسة  االدارة   مجلس  ألعضاء  موسع 
العراق   حديد  لسكك  العام  املدير 
 . احلسيني  كاظم  جواد  طالب  االستاذ 
(رئيس مجلس اإلدارة )  ملناقشة  جملة 
االيرادات  حجم  زيادة  اهمها  االمور   من 
اكثر  عن  البحث  خالل  من  الشهرية  
من منفذ تسويقي وتقليل النفقات من 
قبل بعض  األقسام واملناطق  فضال عن 
واملطروحة  الهامة  املسائل  مناقشة 
واتخاذ  حللها  االجتماع  طاولة  على 
قرارات مناسبة  ملواصلة العمل الدؤوب 
املنشود   الهدف  حتقيق  سبيل  في 
ايجابا  ينعكس  والذي  الضوابط  وفق 
للمواطن  اخلدمات  افضل  توفير  على 
كفاءة  برفع  العمل  أداء  وحتسني  الكرمي 
النقل  طاقة  حجم   وزيادة  اخلطوط 
واملسافرين)   البضائع  نقل  مجال(  في 

مدير  استعرض  فقد  بالذكر   واجلدير 
االدارة)  مجلس  (رئيس  السكك  عام 
في  لإلسراع  عريضة  خطوط  بوضع 
تنفيذ مشاريع اخلطة االستثمارية لعام 
٢٠١٩ للمشاريع ذات اجلدوى االقتصادية 
مت  التي  بالعمل  لإلسراع  التنفيذ  قيد 
الشروع لها  بالتخصيصات املالية وفق 
التوجيه  .السيما  واألصول  الضوابط 
على بذل قصارى اجلهود من قبل املعنيني 
بتأهيل اكثر عدد من االحواض النفطية 
وشاحناتW.B  وزجها في اخلدمة لاللتزام 
بالتعهدات بنقل اكثر عدد من االحواض 
التفريغ  إلى  التحميل  أماكن  من  واملواد 
لدعم  واحملافظات  العراقية  املؤاني  عبر 
االقتصاد الوطني وزيادة حجم االيرادات.   
تفعيل  مناقشة   مت  اخر   جانب  ومن 
الوزارية  اإلقتصادية  الشؤون  جلنة  بيان 
التي قررت ألزام اجلهات احلكومية كافة 
باعتماد السكك ناقال وطنيا واستثمار 

مجلس  دعم  خالل  من  النهج   هذا 
بتفعيل  اجلهود  وتعزيز   بتهيئة  اإلدارة 
احلكومية  الدوائر  مبفاحتة  القرار   هذا 
للنقل عبر قطارات وشاحنات واحواض 
كل  واستنفار  التخصصية  السكك 
مع.مؤسسات  بالتنسيق  الطاقات 

القطارات   عبر  بالنقل  والزامها  الدولة 
بدال  رابحة  شركة  تكون  ان  اجل  من 
النقل  وزير  دعم    ظل  في  خاسرة  من 
بالنهوض  لعيبي    اهللا  عبد  املهندس 

وتطوير واقع السكك بكل مفاصلها .

Èˆbö«¸@b»çÏfl@b«b‡nua@Ü‘»Ì@@Ÿÿé€a@ÒâaÖa@è‹©

بغداد / البينة اجلديدة
االحد  اليوم  ان  السبت،  امس  التربية،  وزارة  اعلنت 
الوزارة  املديريات.وقالت  جميع  في  رسمي  دوام  هو 
االحد  «اليوم  إن  اجلديدة}،  {البينة  تلقته  بيان  في 
هو دوام رسمي»، موجهة «جميع املديريات بااللتزام 
التربية  بيان  الدوام».يأتي  انسيابية  على  واحملافظة 
بعد ان اعلنت نقابة املعلمني االثنني املاضي اضراباً 
االحتجاجات  مع  تضامناً  العراق  مدارس  في  عاماً 
في البالد. وفي  سياق متصل  قررت نقابة املعلمني 

الدوام  عن  االضراب  متديد  السبت،  امس  العراقيني، 
مقتضب  بيان  في  النقابة  اخر.وذكرت  اسبوعا 
انها»قررت متديد  منه،  اجلديدة/نسخة  تلقت/البينة 
الهيئة  املقبل».وعقدت  اخلميس  حتى  االضراب 
االدارية املركزية مع فرعي الكرخ والرصافة وبتخويل 
في  اجتماعها  املعلمني  لنقابة  املركزي  اجمللس  من 
يأتي  قرارها  ان  الهيئة  اليوم.وذكرت  وقت سابق من 

دعما ملطالب املتظاهرين في بغداد واحملافظات .

@›ÿ€@Ô8â@‚aÎÖ@‚ÏÓ€a@Êc@Ü◊˚m@ÚÓi6€a
@ÜÌÜ∑@Â‹»m@¥‡‹»Ωa@Úib‘„@Î@bËmbÌäÌÜfl

@laäô�a

متابعة / البينة اجلديدة
اجلامعة  االقتصادية  للعلوم  بغداد  كلية  رعت    
العالي  التعليم  لوزارة  التابعة  الكليات  احدى 
للعلوم  االول  الدولي  املؤمتر  أعمال  العلمي  والبحث 
جمهورية  في  انعقد  الذي  والتكنولوجيا  االنسانية 
مصر العربية في شرم الشيخ حتت شعار (العلم من 
البلقاء  جامعة  مع  مستدامة)،وبالتعاون  حياة  اجل 
بيرليس  وجامعة  الهندية  همدرد  وجامعة  االردنية 
املاليزية، وقال رئيس الوفد العراقي املشارك في املؤمتر 

لبنان  الفخري  املؤمتر  رئيس  عن  نيابة  سلمان  عادل 
يعتبر  املؤمتر  هذا  :ان»  الكلية  عميد  الشامي  هاتف 
الثقافية  العالقات  أواصر  مد  لغرض  فاعلة  خطوة 
مستوى  على  والكليات  اجلامعات  بني  والعلمية 
العالم ، االمر الذي يشجع اجلميع على السير قدما 
نحو خلق هكذا فرص تنتج مثل هذه اللقاءات خدمة 
املستويات.واضاف   جميع  على  واملتعلمني  للعلم 
والبحث  العالي  التعليم  وزارة  لتوجيهات  وفقا 
الدولية  املؤمترات  وعقد  اخلبرات  تبادل  حول  العلمي 

الدولي للعلوم االنسانية  العلمي  املؤمتر  ينعقد هذا 
بغداد  كلية  قبل  من  فخرية  برعاية  والتكنولوجيا 
جامعة  مع  وبالتعاون  اجلامعة  االقتصادية  للعلوم 
وجامعة  الهندية  همدرد  وجامعة  االردنية  البلقاء 
بيرليس املاليزية.واشار الى : ان هناك جهودا متميزة 
الى  ادت  والعلمية،  التحضيرية  اللجان  بها  قامت 
من  العديد  على  اشتمل  حيث  املؤمتر  هذا  انعقاد 
البحوث العلمية التي مت توزيعها على محاور عديدة ، 
والتي تتطلع الى جعل هذه البحوث منطلقات مهمة 

ذات فائدة في حياتنا اليومية ان انعقاد هكذا مؤمترات 
العالي  التعليم  وزارة  لتوجيهات  وفقا  يأتي  علمية 
املؤمترات  وعقد  اخلبرات  تبادل  حول  العلمي  والبحث 
الدولية.واضاف : ان املؤمتر تضمن محاور عديدة منها 
،واحلقل  الغذائي  التلوث  في  املناخية  العناصر  اثر   ،
الطاقوي للمتقني ،وازدواجية النص اجلنائي ، وجريدة 
العهد  في  الثقافي  ليبيا  تاريخ  من  صفحة  الترقي 
املناطق  على  االشعاعي  العالج  ،وتأثير  العثماني 
احلرجة(القلب ، الكبد ، الرئة ) ملريضات سرطان الثدي 

، واقيمت ورشة عمل بعنوان املوائع الذكية في اليوم 
االخير للمؤمتر الذي شاركت فيه شخصيات اكادميية 
والعاملي. العربي  العراقي،و  املستوى  على  معروفة 
وبني  ان املؤمتر يهدف الى تقدمي وعرض رؤية حتليلية 
في العلوم االنسانية واالعمال التجارية واالقتصادية 
املعلومات  وتقنية  والهندسة  التطبيقية  والعلوم 
ونظمها ،وما يتبع هذه العلوم من تطورات واثرها في 

عجلة التقدم البشري .

Öbñn”¸aÎ@bÓuÏ€Ï‰ÿn€aÎ@ÚÓ„bé„¸a@‚Ï‹»‹€@Ô€ÎÜ€a@ä∑ÏΩa@ÈnÌb«äi@bÓ‡‹«@aäñ„@’‘∞@÷aä»€a

بغداد / البينة اجلديدة
والسلف  القروض  انواع  الرافدين  مصرف  حدد 
التي مينحها للموظفني واملواطنني وتنوعت مابني 
سكنية  وحدات  شراء  او  الشخصية  السلف 
. وقال  او ترميمها وإضافة بناء عليها  استثمارية 
املكتب االعالمي للمصرف في بيان ان اخلدمات التي 
يقدمها املصرف للمواطنني واملوظفني شملت ( ١- 
قروض الوحدات السكنية االستثمارية مببلغ ١٠٠ 
مليون دينار للموظفني و ٥٠ مليون دينار للمواطنني 
بكفالة كفيل ضامن ويتم االستغناء عن الكفيل 
حصرا  املصرف  لدى  رواتبهم  املوطنة  للموظفني 

مليون   ٥٠ البالغة  للمواطنني  البناء  قروض   -٢  .
دينار بعد تقدمي سند عقار الرض سكنية على ان 
تكون املساحة ٢٠٠ متر او يتم اعتماد اجازة بناء 
 . سنوات  عشر  وملدة  حصرا  القرض  طالب  باسم 
رواتبهم  املوطنة  الدولة  دوائر  موظفي  سلف   -٣
لدى املصرف حصرا وحدها األعلى ٢٥ مليون دينار 
 -٤  . املصرف  فروع  من  الكترونيا  عليها  والتقدمي 
او  السكنية  الدور  وتاهيل  ترميم  لغرض  قروض 
اضافة بناء مببلغ ٣٠ مليون دينار للمواطنني و ٥٠ 
مليون دينار للموظفني لقاء رهن عقار املراد تأهيله 

٥- قروض بسماية السكني وبدون كفيل.

@ûÎä‘€a@ aÏ„a@ÖÜ∞@ÂÌÜœaä€a@“äñfl
@ÚÓ‰ÿé€a@paÜyÏ€a@·Ófläm@Îa@ıaäí€

احللة/  البينة اجلديدة
جامعة  رئيس  املهنا  عبود  الدكتور  جنا 
على  اغتيال  محاولة  من  االهلية  احللة 
طريق الرارجنية جنوب احللة امس السبت.

مسلحني  بابل»أن  شرطة  في  مصدر  وقال 
سيارة  على  النار  أطلقوا  مجهولني 
رئيس  املهنا  عبود  الدكتور  يستقلها 
الرارجنية  جامعة احللة االهلية على طريق 

جنوبي بابل لكنه لم يصب بأذى .

@Ú‹ßa@Ú»flbu@èÓˆâ@Òb¨
@Ú€Îb™@Âfl@ÚÓ‹Á¸a
›ibi@ÔiÏ‰u@fibÓnÀa

بغداد / البينة اجلديدة
عن  السبت،  امس  للكمارك،  العامة  الهيئة  اعلنت 
اعادة إصدار {٥} ارساليات محملة بعلب معدنية فارغة 
مخالفة وردت عبر مركز كمرك طريبيل احلدودي.وقالت 
الهيئة في بيان صحفي تلقت {البينة اجلديدة} نسخة 
منه «مت اعادة إصدار األرساليات لوجود تريث في استيراد 
املشروبات  تعبئة  في  املستخدمة  املعدنية  العلب 
 ٣٥٦ رقم  الوزراء  مجلس  لقرار  وفقا  والعصائر  الغازية 
اشهر». ثالثة  ملدة  استيرادها  منع  والذي   ٢٠١٩ لسنة 

وأكدت انها «أتخذت األجراءات القانونية وفقا لقانونها 
النافذ رقم ٢٣لسنة١٩٨٤املعدل».

@Öa7nç¸a@Âfl@Ú«Ï‰æ@pbÓ€bçâa@èº@âaÜïa@ÒÖb«g
@›ÓjÌäü@⁄ä‡◊@ø

الى/ كافة االخوات واالخوة املتقاعدين
حتية طيبة  

تفاجأنا هذا اليوم بعد أن اطلعنا على مشروع التعديل االول لقانون التقاعد 
املوحد رقم ٩ لسنة ٢٠١٤ بانه يخلو من اي زيادة برواتب املتقاعدين. واتضح 
من خاللها عدم مصداقية املعنيني بالشأن التقاعدي وما تصريحاتهم التي 
قيلت في وسائل االعالم سواء من قبل التشريعيني او التنفيذيني اال ضحكا 
على ذقون املتقاعدين واستخفافا بهم وجتاهال فظا ملعاناتهم .وفي ادناه صورا 
من املقترحات املرفوعة من قبل مجلس الوزراء لكي تطلعوا عليها    وتقرروا 
مايقرره  ننتظر  للمتقاعدين  العراقية  اجلمعية  في  .واننا  القادمة  اخلطوة 
ترونه  مبا  اقتراحاتكم  .ننتظر  الالحقة  اخلطوات  اتخاذ  بغية   النواب  مجلس 

مناسبا .وتقبلوا منا فائق التقدير .

@|ÓôÏm@âÜñm@ÂÌÜ«b‘n‡‹€@ÚÓ”aä»€a@ÚÓ»‡¶a@@@@@
@ÂÌäÁbƒnΩa@kmaÎâ@ÒÖbÌã@Êbíi



عربي و دولي
NO.3293.SUN.3.NOV .2019 العدد (٣٢٩٣) االحد ١١/٣/ ٢٠١٩

6

@Ú€b‘nça@Ü»i@aábfl
_äÌäßa

ــعد  ــتقالة الرئيس س ــا دقيقا جدا بعد اس ــان منعطف دخل لبن
احلريري من رئاسة احلكومة، إذ شكلت االستقالة نقطة حتوّل في 
ــتقراره  ــد املراحل خطرا على اس األزمة احلالية التي تعتبر من أش
ــبوق جلهة  ــراك غير املس ــي بعد احل ــتقبل نظامه السياس ومس
ــت واملطالب وطبيعة العناصر احمليطة به داخليا وخارجيا.  التوقي
وعلى الرغم من شيوع هذه املظاهر في احلياة السياسية اللبنانية، 
ــي بوضع  ــى مجموعة من االحتماالت تش ــر إل إال أن ما جرى يؤش
ــي اقتصادي  غير مريح، تبدأ بأزمة حكم وال تنتهي بانهيار سياس
جململ مفاصل ما تبقى من نظامه السياسي املترنح أساسا. فقد 
انطلق احلراك على قاعدة مطالب سياسية اقتصادية اجتماعية 
ــي، إال أن  ــي اللبنان ــي الواقع السياس ــا اثنان ف ــف عليه ال يختل
ــد وجذب سياسي  لت هذه املطالب إلى مركز ش عوامل كثيرة حوّ
ــتثمار السياسي واألمني جلميع  تكاد أن تقضي عليه بفعل االس
ــلطة، وبالتالي  ــت في املعارضة أو الس ــية إن كان القوى السياس
ة  ــق املطالب احملقّ ــول إلى حتقي ــراك نحو الوص ــدان بوصلة احل فق
ــة في لبنان نزوع  ــائع في تاريخ احلركات املطلبي التي رُفعت. الش
ــب ومن ينادي بها إلى أماكن خطرة عادة ما تتحول إلى أزمة  املطال
ــهد مطابقا ألزمات  ــوال إلى أزمة نظام، اليوم يبدو املش حكم وص
ــس للحكومة وان  ــف رئي ــكالية تكلي ــتبتدئ من إش ــابقة س س
ــوى للتكليف وصوال إلى بيانها  ــح األق يبدو الرئيس احلريري املرش
ــن تضمني البيان  ــود احلراك بأقل م ــن يقبل من يق ــوزاري الذي ل ال
ــني اآلليات التنفيذية  ــلة املطالب التي رفعت عالوة على تضم س
ــارع الذي سبق  س الش لها ولو بخطوط عامة تهدئ من روع وتوجّ
ــارات متوفرة من  ــع ما متَّ طرحة. وإذا كانت النيات لتلك املس جمي
حيث املبدأ، إال أن ثمة الكثير من العقبات التي ميكن أن تعرقل أي 
مسار مرغوب به. فإذا مت التوافق على الرئيس املكلف وهو أمر يبدو 
ــهلة التنفيذ في ظل  ــلة املطالب لن تكون س ــا، فان سلس متاح
ــى ظروف إقليمية  ــادي ومالي مأزوم، عالوة عل ــع داخلي أاقتص وض
ــن أزمات املنطقة.  ــات لبنان املتالحقة بالكثير م ودولية تربط أزم
ــارات التنفيذية لإلصالحات املطالب بها، لن تكون  وعليه إن املس
ــتثمار محلي وخارجي  ــهلة وهي بطبيعتها موضع جتاذب واس س
ــيها مع ضغوط أمنية واقتصادية تبدو  كبيرين، ومن املرجح تالش
ــلة املطالب ذات السقوف العالية لم  مرشحة للتفاقم. فسلس
تكن واقعية أو قابلة للتحقيق حاليا، فهي تبدأ من تغيير النظام 
ــا اللبنانيون حتى في فترات  ــب آليات لم يجمع عليه الذي يتطل
السلم األهلي البارد، عالوة على ظهور معطيات وأزمات متالحقة 
حتد من بروز مسارات واقعية قابلة للحياة. وسط كل تلك الظروف 
يرزح الوضعني االقتصادي واملالي حتت ضغوط هائلة تهدد بانهيار 
ــامل ملنظومة االقتصاد اللبناني ووسائله، وهو تهديد حقيقي  ش
ــبوق في ظل مقترحات ومشاريع حلول غير متفق عليها  غير مس
في األساس وتشكل سببا آخر النقسام اللبنانيني، وفي املناسبة 
ــداد فوائد ديونه وهي  ــابقة عدم قدرته على س مير لبنان اليوم بس
ــتمراره، وعلى  ــام وإمكانية اس ــى بنية النظ ــرات خطرة عل مؤش
ــائل  ــم هذه الديون داخلية إال أن مجاالت ووس ــم من أن معظ الرغ
ــديد أو ارتباط  ــة متويل التس ــي خارجية، إن جله ــم بها ه التحكّ
ــات اقتصادية ومالية دولية  هذه الديون مبواقف أصحابها بسياس

يصعب جتاوزها أو أقله جتاهلها .

 د. خليل حسني

رأي

وكاالت / البينة الجديدة
ــة  النهض ــة  حرك ــابق  تس
التونسية الزمن لتجاوز أزمة 
ــدة  ــة جدي ــكيل حكوم تش
ــج  نتائ ــا  منحته أن  ــد،  بع
برملانية  ــة  أغلبي االنتخابات 
ــن  م ــا  متكنه ال  ــة  منقوص
ــا إال بتحالفات  إجناز مهمته
ــض أبرز  ــي ظل رف ــب ف تصع
ــا،  ــف معه ــزاب التحال األح
ــود  ــدمي وع ــأت لتق ــث جل حي
يراها خصومها السياسيون 
ــات  ملقترح ــاخا  استنس
قدمتها سابقا أدخلت البالد 

في نفق سياسي مسدود.
يوم اجلمعة  احلركة  وعرضت 
أنه  ــاق»، معلنا  اتف ــة  «وثيق
سيناقشها خالل مفاوضاته 
ــزاب بغرض  ــة األح ــع بقي م
ــكيل  ــل احلزب إلى تش توص
ــة جديدة تضم «وزراء  حكوم

أكفاء».
ــم احلزب  باس الناطق  ــال  وق
ــالل مؤمتر  ــاد اخلميري خ عم
ــة  ــذه الوثيق ــي إن «ه صحف
ــني توقيعه  ــة عقد يتع مبثاب
كل  ــن  م ــاورات  املش ــد  بع

ــي احلكومة  ــارك ف طرف يش
اجلديدة».

ــاف إن «الوثيقة تلخص  وأض
ــة لبرنامج  اخلطوط العريض
ــل احلكومة اجلديدة التي  عم
نزيهة  ــخصيات  ش ستضم 

وكفؤة.
ــة مكافحة  ــمل الوثيق وتش

األمن  وتعزيز  والفقر  الفساد 
ــات  ــة واخلدم ــة التربي وتنمي
ــتثمارات  العامة، وزيادة االس
ــات  املؤسس ــتكمال  واس
ــاء احلكم  وإرس ــتورية  الدس
ــري «ألول  ــي. وتابع اخلمي احملل
مرة في تونس نبدأ مبباحثات 
ــل اختيار  ــول البرنامج قب ح

ــدة  ــة اجلدي ــاء احلكوم أعض
ــور قريبا».  الن ــترى  ــي س الت
ــب النتائج الرسمية  وبحس
األولية، تصدر حزب النهضة 
التي  التشريعية  االنتخابات 
ــرين  نظمت في ٦ أكتوبر/تش
األول املاضي، وحصل على ٥٢ 
ــن ٢١٧ في البرملان،  مقعدا م

لكنه بعيد جدا عن األغلبية 
حكومة  ــكل  ليش املطلوبة 

منفردا وهي ١٠٩ نواب.
ــى أن حزبه  ــد اخلمري عل وأك
ــة مع  ــاوراته األولي ــدأ مش ب
ــزاب هي حزب التيار  ثالثة أح
الدميقراطي (٢٢ مقعدا-يسار 
الوسط) وائتالف الكرامة (٢١ 
ــعبوي)  ش ــالمي  مقعدا-إس
وحركة الشعب (١٦ مقعدا- 

قومية ناصرية).
ــزب النهضة  ــأن ح ــرح ب وص
ــع  م ــه  مباحثات ــيواصل  س
ــتثناء حزب  أحزاب أخرى باس
ــي- ٣٨  (ليبرال ــس  تون ــب  قل
ــوده رجل  ــذي يق ــدا)، ال مقع
األعمال نبيل القروي املالحق 
ــرب ضريبي  ــا ته ــي قضاي ف
احلر  واحلزب  ــوال،  أم وتبييض 
الدستوري (١٧ مقعدا) بقيادة 
ــة  املناهض ــي  موس ــر  عبي

لإلسالميني.
وشدد على أن احلزب سيبذل 
ــل  ــن أج ــده م ــارى جه قص

اإلسراع بتشكيل حكومة.
ــي  ــتور التونس  وينص الدس
ــام ٢٠١٤ على  ــر الع الذي اق

ــج  النتائ ــالن  إع ــد  بع ــه  ان
ــذي  ــمية وال ــة الرس النهائي
ــده حتى اآلن،  لم يحدد موع
ــة  اجلمهوري ــس  رئي ــف  يكل
ــعيد حزب النهضة  قيس س
ــزب األول في االنتخابات)  (احل
ــن  ضم ــة  حكوم ــكيل  تش
ــن متديدها  ــهر ميك مهلة ش

مرة واحدة لشهر إضافي.
أن  ــى  إل ــات  التوقع ــير  وتش
ــة،  النهض ــة  حرك ــة  مهم
ــل رفض حزب  معقدة في ظ
ــتوري  قلب تونس واحلر الدس
ــة  كتل ــكان  ميتل ــذان  الل
ــة التحالف مع  برملانية هام
ــى  تبق ــث  حي ــة>،  <النهض
ــات الورقة  ــألة التحالف مس
ــق طريق  ــرز التي قد تش األب
احلركة نحو تشكيل حومة.

وينذر البعض بفشل احلركة 
ــا، ما قد يعكس  في مهمته
ــع باجتاه  ــية تدف أزمة سياس

إعادة االنتخابات.
وكان حزب النهضة أعلن في 
ــه  ــرين األول أن ٢٠ أكتوبر/تش
سيختار شخصية من احلزب 

لرئاسة احلكومة اجلديدة.

وكاالت / البينة الجديدة
بعد ساعات من تلويح رئيس الوزراء 
االثيوبي آبي أحمد باحلرب ضد مصر، 
ــدرة إثيوبيا على  ــه على املأل ق وإعالن
ــد املاليني دفاعا عن حقها في  حش
إنشاء سد النهضة، اندلعت موجة 
ــرات واالحتجاجات في  ــن التظاه م
ــفرت  أديس أبابا واملدن االثيوبية، أس
عن عشرات القتلى واجلرحى، وسادت 

الفوضى البلد االفريقي التليد. 
ــا  ــات إثيوبي ــدالع احتجاج ــد ان بع
تساءل البعض: هل أصاب آبي أحمد 
وشعبه لعنة الفراعنة جزاء وفاقا ؟

ــال إن   ــافعي ق ــل الش ــدس ناي املهن

بركات  اعتقلت  اإلثيوبية  ــرطة  الش
سيمون، وزير اإلعالم السابق والرجل 
ــة  ــم جبه ــام حك ــي نظ ــي ف الثان
ــن عرق  ــن أنه م ــم م ــراي (بالرغ التق
ــى أن دوره مطابق  ــيرا إل أمهرة)، مش

لدور ”صفوت الشريف“ في مصر.
وأضاف الشافعي أنه بذلك اكتملت 
ــني االدارة احلالية ونظام  القطيعة ب

التقراي.
ــت ”آزب  ــائال: هل هرب ــى متس وأنه
ــد اعتقال  ــفن“ أرملة زناوي بع مس

الشماشرجي اخلاص بها؟
قنبلة موقوتة!

ــز  ــر مبرك ــالن اخلبي ــي رس ــرأي هان ب

ــية  السياس ــات  للدراس ــرام  االه
ــي أحمد لم  ــتراتيجية فإن آب واالس
ــه هذه  ــتحق عن ــيئا يس ــق ش يحق
ــل وانه يجلس على قنبلة  جائزة نوب
ــى، وان  ــى الداخل االثيوب ــة ف موقوت
السالم مع اريتريا لم يكن إجنازا، ألنه 
ــم الصادر  التحكي ــم  اعتراف بحك
ــام ٢٠٠٠، وان  ــح اريتريا منذ ع لصال
آيبى احمد ليس إال زعامة مصطنعة 

وان اجلائزة تأتى فى هذا السياق.
ــا أن  ــى حينه ــالن: ”لفتن ــع رس وتاب
ــض األصدقاء احملترمني ، قد اعتبر  بع
ــل ينتمى إلى  ــذا التحلي ــل ه أن مث
ــب أن نقلع  ــرة التى يج ــرة املؤام فك

عنها.
ــدف  ــن اله ــم يك ــة ل ــى احلقيق وف
ــأن اآلخرين، أو إحالة  التقليل من ش
ــر اآلخرين، بل  ــا إلى تآم ضعف أدائن
ــم من حولنا  ــر إلى العال هو أن ننظ
بشكل واقعى، وان اثيوبيا التى يتم 
للتنمية  ــوذج  من وكأنها  ــويقها  تس
والسالم وتسوية الصراعات ليست 
ــلك  كذلك ، وأنها حني تتصرف وتس
ــة وكأنها قوة  ــد النهض فى أزمة س
ــى احلقيقة  ــرى، هي ف ــة كب اقليمي
أيضا ليست كذلك وال متتلك أيا من 
ــب لها فى  هذه املقومات التى تنس

اإلعالم. 

وخلص رسالن أننا اآلن بصدد تهديد 
حقيقى فيما يتعلق مبياه النيل ، واننا 
يجب أن نعرف من نواجه، مشيرا إلى 
أنه حتى لو كانت السلطة اإلثيوبية 
ــن الغرب ومن  ــى دعما ورعاية م تلق
ــا ال متثل قاعدة  أطراف أخرى، اال أنه
ــألدوار التى تقوم بها، أو لتلك  قوية ل

التى يستهدفها الداعمون.
املفاوضات 

ــاري د. ممدوح  برأي املهندس االستش
حمزة  فإن االستمرار في املفاوضات 
بالهة، والوساطة غباء،وأردف حمزة: 
ــاء  ــة والغب ــون الباله ــو اال تك ”أرج

متعمدا“.

 وكاالت / البينة الجديدة
ــة عشر جنديا ماليا  قتل خمس
ــوم إرهابي  ــوم اجلمعة في هج ي
ــتهدف موقعا عسكريا في  اس
ــالد أين  ــمال الب ــان بش انديليم
ــون  منتم ــلحون  مس ــد  يتواج
ــق ما أفاد  ــم القاعدة، وف لتنظي

اجليش املالي .
إن  ــر  تويت ــر  عب ــش  اجلي ــال  وق
ــتهدف  اس ــا  إرهابي ــا  «هجوم

ــكريا في  ــا عس ــة موقع اجلمع
ــي منطقة ميناكا،  انديليمان ف
ــا  ــل ١٥ جندي ــن مقت ــفر ع وأس
ــب حصيلة غير نهائية».  بحس
ــهر من مقتل  ويأتي ذلك بعد ش
ــني  ــي هجوم ــا ف ــني جندي أربع
ــبتمبر/أيلول  جهاديني في ٣٠ س
ــرين األول  ــن أكتوبر/تش واألول م
ــو الواقعة  ــا فاس ــرب بوركين ق
ــب مسؤول  جنوب مالي، بحس

ــي وزارة الدفاع. وأضاف اجليش  ف
ــفر عن  ــوم اجلمعة أس إن «هج
جرحى وأضرار مادية»، الفتا إلى 
ــى املنطقة  ــزات إل ــال تعزي إرس

املستهدفة .
وقال مصدر عسكري إن «جنودا 
ــة». وحتى  ــني فقدوا اجلمع مالي
ــنب أي جهة  ــر لم تت ــد الظه بع
ــون  جهادي ــيطر  وس ــوم.  الهج
مرتبطون بتنظيم القاعدة على 

ــع ٢٠١٢،  ــي ربي ــمال مالي ف ش
ــادرت  ــكريا ب ــال عس ــن تدخ لك
ــون  ــي يناير/كان ــا ف ــه فرنس إلي
ــتمرا  ــي ٢٠١٣ وما يزال مس الثان
ــم األكبر من  أدى إلى طرد القس
ــات  ــر أن الهجم ــني. غي اجلهادي
ــع  واتس ــت  تواصل ــة  اجلهادي
ــي إلى  ــمال مال ــا من ش نطاقه
ــطها ثم إلى بوركينا فاسو  وس

والنيجر اجملاورتني.

وكاالت / البينة الجديدة
قال وزير اخلارجية اإليراني محمد 
ــر امس  ــى تويت ــف عل ــواد ظري ج
ــات  للوالي ــي  ينبغ ــه  إن ــبت  الس
ــاق عام  ــودة إلى اتف ــدة الع املتح

ــران والقوى  ٢٠١٥ النووي بني طه
ــات  ــا أن العقوب ــرى، مضيف الكب
ــى طهران  ــة اجلديدة عل األميركي
ــة واشنطن.  تظهر فشل سياس
ــن أن تورط  ــدال م ــال ظريف «ب وق

ــي للواليات  ــر، ينبغ ــها أكث نفس
ــاتها  املتحدة التخلي عن سياس
ــة  ــى خط إل ــودة  والع ــلة  الفاش
العمل املشتركة الشاملة االتفاق 
ــات  الوالي ــحبت  وانس ــووي».  الن

ــن االتفاق النووي العام  املتحدة م
العقوبات  وأعادت فرضت  املاضي 
على إيران. وفرضت أمس اخلميس 
ــاء  البن ــاع  قط ــى  عل ــات  عقوب
ــارة  ــى التج ــك عل ــي وكذل اإليران

ــي  ــتخدم ف ــواد تس ــع م ــي أرب ف
النووية. أو  ــكرية  برامجها العس

وقال ظريف «تعريض عمال البناء 
ــوى  ــاب اقتصادي ال يظهر س إلره
أقصى فشل لسياسة الضغوط 

ــاف  األمريكية.وأض ــوى»  القص
ــرض عقوبات  ــكا ف ــع أمري «بوس
ــل،  ــرأة وطف ــل وام ــى كل رج عل
ــن يخضعوا أبدا  لكن اإليرانيني ل

للترهيب».

وكاالت / البينة الجديدة
ــر اخلارجية التركي مولود  قال وزي
ــوم اجلمعة ان  ــو ي ــش أوغل جاوي
ــيا ستقومان بتطهير  بالده وروس
ــرق نهر  ــدة من ش ــة املمت املنطق
الفرات إلى احلدود العراقية بعمق 
ــلحني  املس ــن  م ــرا  كيلومت  ٣٠
ــش أوغلو  ــاف جاوي ــراد. وأض األك
ــة (أناضول) لألنباء  نقال عن وكال
ــة بفعالية أقيمت  قوله في كلم
ــط)  املتوس ــر  (البح ــة  بجامع

ــي تركيا  ــا) جنوب ــة (أنطالي مبدين
ــلي) السورية  أن مدينة (القامش
ــر  التطهي ــة  بعملي ــمولة  مش
ــتثناة فقط من إجراء  لكنها مس
ــية  الروس  - ــة  التركي ــات  الدوري
املشتركة التي انطلقت في وقت 
سابق اليوم لوجود قوات النظام 

السوري.
ــاق التركي  ــر االتف ــد أن جوه وأك
ــرق الفرات  ــأن ش ــي بش - الروس
ــر وحدات  ــراج عناص ــل بإخ يتمث

ــة  الكردي ــعبية  الش ــة  احلماي
ــتاني من  ــزب العمال الكردس وح

املنطقة.
ــودون  موج ــروس  ال أن  ــح  وأوض
ــحاب  انس ــد  بع ــج)  (منب ــي  ف
ــيتم إخراج  الواليات املتحدة وس
ــن مدينتي  ــراد م ــلحني األك املس
ــج) معتبرا أن  ــت) و(منب ــل رفع (ت
ــر االتفاقني مع  تركيا حققت عب
واشنطن وموسكو ما تريد وبأقل 
ــالق عملية  ــل اط ــائر بفض اخلس

(نبع السالم).
ــل نفت مصادر  ــياق متص وفي س
ــكرية تركية اليوم وقوع أي  عس
ــوات التركية  ــتباكات بني الق اش
ــي  ــوري ف ــام الس النظ ــش  وجي

منطقة (نبع السالم).
ــن  ع ــول)  (أناض ــة  وكال ــت  ونقل
املصادر القول «نحن على تواصل 
ــروس في  ــا ال ــع نظرائن ــي م يوم
ــوص ونقوم  ــذا اخلص ــوريا به س
ــل  ــن أج ــوب م ــيق املطل بالتنس
ــتباكات ال نرغب  جتنب وقوع اش

بها» .
وتوصل الرئيس التركي رجب طيب 
ــي فالدميير  اردوغان ونظيره الروس
ــر املاضي إلى  ــني في ٢٢ أكتوب بوت
اتفاق مبنتجع (سوتشي) يقضي 
بتراجع املسلحني األكراد إلى ٣٠ 
ــرا جنوب حدود تركيا مع  كيلومت
شمال سوريا في حني تقوم قوات 
ــيير دوريات  ــية بتس تركية وروس

مشتركة باملنطقة .
ــي  ــي االتفاق التركي - الروس ويأت
ــرة  أنق ــني  ب ــل  مماث ــاق  اتف ــد  بع
ــنطن في ١٧ أكتوبر املاضي  وواش
يقضي بانسحاب املسلحني من 

املنطقة .

وكاالت / البينة الجديدة
ــخصية فرنسية  أطلقت ٥٠ ش
ــر في العاصمة  دعوات للتظاه
 ١٠ ــوم  ي  ، ــس  باري ــية  الفرنس
تشرين الثاني اجلاري، للتضامن 
ــالم ووقف ما يسمى بـ  مع اإلس
هذه  وجاءت  ــالموفوبيا»،  «اإلس
ــوم على  ــد الهج ــوات بع الدع
مسجد بفرنسا وتوترات جديدة 
ــاب. ووفقاً لصحيفة  حول احلج
ــال  ق ــية،  الفرنس ــيون  ليبراس
القائمون على التظاهرة، «على 
ــنوات، يتم إلقاء كرامة  مدار س
ــى  ف ــلمات  واملس ــلمني  املس
ــد أصبحت منصات  األرض، ولق
ــن  ــام م ــاً لالنتق ــالم مكان اإلع
ــات العنصرية التي  قبل اجلماع
ــي  ــال السياس ــغل اآلن اجمل تش

واإلعالم الفرنسي».
بالتظاهر، بعد  ــني  وقال املطالب
ــجد  «الهجوم األخير على مس
ــا  ــون» ، أو «إذالل األم وطفله باي

ــى متطرف»،  بل نائب ميين من قِ
ــي  الت ــة  العنصري ــب  «اخلط أو 
ــلمني» فتقرر  ــق على املس تتدف
ــد «للعنف  ــوة إلى وضع ح الدع
والعدوان ضد املسلمني»، الذين 

ــن  م ــاً  تدريجي ــم  ــم جتريده يت
إنسانيتهم ووصمهم.

من بني الشخصيات التى دعت 
ــيرة فى باريس، زعيمة  إلى املس
ــة جون لوك  ــا األبي حزب فرانس

ــز،  ــب مارتيني ــون، فيلي ميلنش
ــة  رقي ــة  واخملرج ــة  والصحفي
ــه عليمي،  ــة أريي ــو، احملامي ديال
ــري  الطوي ــدة  عاي ــة  الصحفي

والنائبة استير بنباسا.
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*طالل سلمان

ــى العراق،  ــي، من لبنان، إل ــهد العرب املش
ومن السودان إلى اجلزائر، من دون أن ننسى 
تونس املنتصرة بالدميقراطية، يبشر بغد 
ــعوب املقهورة بأنظمة  أفضل لهذه الش
ــام،  الع ــال  امل ــدر  وه ــوة  والرش ــاد  الفس
ــدة  ــة الفاس ــارات املذهب ــك واإلم واملمال
ــدة .. ومن دون أن ننسى فلسطني  واملفس
ــعبها العظيم، مع العدو  الذي يواجه ش
االسرائيلي االمبريالية األميركية والتآمر 
ــات  وخيان ــؤ  والتواط ــذالن  واخل ــي  الدول

األنظمة العربية.
ــن غفلتها، ومن  ــعوب م لقد أفاقت الش
ــتثمار  ــة عليها باالس ــة املفروض التفرق
الوحشي للعصبيات الطائفية واملذهبية، 
ــوارع تطالب بحقها على  ونزلت إلى الش

دولها التي بنتها بعرق اجلبني .
ــالد  ــم الب ــي معظ ــاد ف ــم الفس ــد ع لق
ــلطة منظمات  ــة، واحتكرت الس العربي
ــوز  رم ــتولدها  اس ــية  سياس ــركات  وح
ــازات املذهبة،  ــاب االمتي الطغيان وأصح
ــا لم تنتفض  ــتحيالً م وبات االصالح مس

ــدين  ــع حكامها الفاس ــعوب وتخل الش
ــرط  وأنظمتها املعادية لطموحاتها، بش
ــا عبر قيادات موثوقة  أن تنظم جماهيره
ــباب  ــن صلبها ومكوية بأس ومتحدرة م

وجعها وحرمانها.
ــي  ــراق يعان ــي الع ــاً ف ــعباً عظيم أن ش
ــن  الرافدي أرض  أن  ــع  ــوع، م واجل ــؤس  الب
ــي ثرواتها من  ــالد العربية ف ــن أغنى الب م
ــأن نهرين عظيمني (دجلة  النفط، علماً ب
ــمال إلى  والفرات) يخترقان أرضه من الش
اجلنوب، ويرويان مساحات شاسعة برغم 
ــى منابع النهرين  االعتداءات التركية عل
ــن مياههما  ــكار كميات ضخمة م واحت

على حساب سوريا والعراق.
ــتعمار  ــتولد االس ــا في لبنان الذي اس أم
ــه في  ــي في ــام الطوائف ــي النظ الفرنس
ــة وضرب  ــه العربي ــة إللغاء هويت محاول
ــيس  ــعبه وجعله مرتعاً جلواس وحدة ش
الدول العظمى والتمهيد الستيالد الكيان 
الصهيوني على حساب شعب فلسطني 
واسقاط احللم بقيام دولة واحدة موحدة 
ــع الكل، فقراء  ــة عربية جتم أو كونفدرالي

وأغنياء، حلماية املصير املشترك.
ــا، والتي  ــي دمائه ــوريا الغارقة ف ــا س أم
اغتنم ”عدوها التاريخي“، تركيا، الفرصة 
ــة مقاتلة  ــض أرضها بذريع ــاع بع القتط
ــرقي،  ــمالها الش ــي ش ــا ف ــراد فيه األك
ــات املتحدة  ــا الوالي ــني اغتنمته ــي ح ف
ــض قواتها في  ــت“ بع ــة ”لتثبي األميركي
شرقها بذريعة حماية منابع النفط حتى 

ال يفيد منها ”اإلرهابيون“!!

ــا وفيها  ــذه فقد ضاع منه ــوريا ه أما س
ــة القومية، في  ــادة احلرك موقعها في ري
ــة الرجعية  ــه األنظم ــني تكالبت علي ح
ــوريا من  ــر، وأمكنها طرد س ــوان قط بعن
ــراغ مقعدها،  ــدول العربية وإف جامعة ال
ــة لهذه اجلامعة  برغم انها دولة مؤسس
ــدى للثرثرة الفارغة،  التي حتولت إلى منت
والصمت حيال املؤامرات الدولية بالعنوان 
ــة وتدمير  ــت األم ــادة تفتي ــي إلع األميرك
ــطني  ــا التي قاتلت في فلس قدرات دوله
ــرائيلي املعزز  ــروع االس في مواجهة املش
بالدعم األميركي املفتوح وتواطؤ األنظمة 
ــعوبها الطامحة إلى  ــد ش ــة ض الرجعي
ــتقبلها  ــة وبناء مس حترير األرض املقدس

األفضل.
ــاعات الفجر األولى لعصر  اننا نعيش س

عربي جديد.
ــع  ــة القم ــي مواجه ــض ف ــة تنه أن األم
ــا  ــداف نهوضه ــى أه ــر عل واإلذالل والتآم

بإذكاء وتدبير الفنت الطائفية واملذهبية.
ــرك  ــذي فب ــان ال ــدق أن لبن ــن كان يص م
االستعمار نظامه الطوائفي قبل أن يعلن 
ــه ككونفدرالية  دولت ــتقالله فولدت  اس
ــا  ــول عناصره ــوع أن تتح ــف ممن للطوائ
ــى حقيقة  ــدة املوحدة إل ــة الواح املكون
انها شعب واحد مبطامح واحدة إلى وطن 
ــمون خيراته  ــد ألهله جميعاً يتقاس واح
ــائر  ــات، مثل س ــه واخليب ــه، وآمال وهموم

الشعوب في هذه األرض الواسعة.
ــم  ــعب املقس من كان يصدق أن هذا الش
ــالل  باالحت ــزز  مع ــارم،  ص ــي  دول ــرار  بق

ــذي تلقى من  ــطني ال ــرائيلي لفلس االس
ــي الفائض عن  ــي والدول ــم األميرك الدع
ــا جعله أقوى من الدول العربية  احلاجة م
ــة  مخترق ــا  وانه ــيما  س ال  ــة،  مجتمع
ــروات املتراكمة التي  ــاز والث بالنفط والغ
ــراء العرب عن أغنيائهم الذين  تفصل فق
ــى أعداء  ــة إل ــم املنهوب ــم ثرواته تأخذه
ــل وعنوانهم  ــتقبلها األفض ــة ومس األم
ــوة  بالق ــززة  مع ــة  األميركي ــة  االمبريالي

االسرائيلية القاهرة.
ــهيد على  ــاهد والش وها هي اليمن الش
ــة األميركية  ــني االمبريالي هذا التواطؤ ب
ــوان  ــة بعن ــة واالماراتي ــة امللكي واألنظم
ــعب  ــن زايد تغتال ش ــد ب ــيخ محم الش

ــقط دولته الواحدة  ــن العظيم وتس اليم
وتعيد تقسيم أهله بني جنوب من حصة 
ــمال من حصة  ــة أبو ظبي وش امبراطوري

مملكة الذهب األسود في السعودية.
ــي قطر وإمارة  ــان إمارة الغاز ف ــل ف باملقاب
ــد  ــى ح ــان إل ــد اخملتلفت ــن زاي ــد ب محم
ــاً ـ على تدمير  القطيعة تتواطآن ـ ضمن
ــة القذافي“ في  ــن ”جماهيري ما تبقى م
ــع  ــة م ــا النفطي ــم ثروته ــا لتقاس ليبي
الطليان واألميركيني، والنفاذ منها إلى ما 
ــاد وصوالً  جاورها من الدول األفريقية، تش
إلى الصومال واحلبشة حيث يشجعانها 
على املضي في بناء سدها العظيم على 
ــباب العمران  النيل مبا يضرب الزراعة وأس

في كل من السودان ومصر.
ــا  ــات م ــش ظلم ــة تعي ــة العربي أن األم
ــواره خافتة من  ــر التي تبزغ أن قبل الفج
ــت تعيش في  ــي كان ــض أقطارها الت بع
ــوار الدكتاتورية أو ما هو أخطر منها:  أس
ــام الطائفي واملذهبي، كما حالة  االنقس
ــوريا إلى حد  ــان (واليمن وس ــراق ولبن الع

ما).
ــة خصوصاً  ــد أن اخملابرات األميركي ومؤك
والغربية وامللكية العربية تنسق عملها 
ــات  االنتفاض ــراق  إلغ ــا  جهوده ــزز  وتع
ــتنقعات الطائفية  ــي مس ــعبية ف الش
ــراء بعض  ــة والقبلية، أو عبر ش واملذهبي
ــة لتحويلها  ــوق النخاس قياداتها في س

إلى فنت تدمر احلاضر واملستقبل .
ــعب العربي  ــي وعي الش ــى األمل ف ويبق
ــي  ــه ف ــن جتارب ــم م ــه أن يتعل ــذي آن ل ال

ــس القريب،  ــي البعيد كما في األم املاض
ــدة“ هي الضامن األكيد للوحدة  أن ”الوح

على طريق املستقبل األفضل .
ــدة وضمانة  ــوان الوح ــو عن ــارع ه والش
ــالم والوصول  ــار على الظلم والظ االنتص
ــمه  ــرط أال تقس ــى الغد األفضل .. بش إل
ــات“ متواجهة  ــه ”جماع وتوزع ــة  الفتن
ــروع  ــرورة مش ــدم بالض ــة تخ ومتصادم
ــرائيلية  واالس ــة  األميركي ــة  الهيمن
ــورة إلى  ــة لتحويل الث ــة العربي والرجعي
ــاض التغيير  ــد إجه ــاء بقص ــة عمي فتن
الثوري وتثبيت االنتصارات التي متت حتى 

اآلن.
ــدت  ــي تأك ــعب الت ــدة الش ــا أن وح كم
ــاملة  ــاه إلى أقصاه ش ــان من أدن ــي لبن ف
ــاركة  ــدن والبلدات والقرى في ظل مش امل
ــورد وفتية األمل  ــاء وصبايا ال اجلميع، نس
ــات  ــدل في ممارس ــوف تب ــد أفضل، س بغ
ــرب تركيبته الطوائفية  هذا النظام وتض

وتفتح الباب أمام املستقبل املرجتى.
وشعب لبنان ليس أقل وطنية أو أقل عزماً 
ــقيقة التي اسقطت  ــعوب الش من الش
ــة  ــقاط أنظم ــا إلس ــي طريقه ــي ف أو ه

الطغيان.
ــارع، بعد بشبابه وصبايا  وها هو في الش
ــال يجتاز  ــائه والرج ــورد وكهوله ونس ال
ــجل  ويس ــوة،  بالق ــه  تفريق ــاوالت  مح
انتصاراً تاريخياً على الزعامات الطائفية 
ــيمية  التقس ــا  وتنظيماته ــا  بأحزابه

ويكمل مسيرته نحو غده األفضل.
*كاتب ورئيس تحرير صحيفة السفري

*الدكتور حبيب حسن اللولب

ــة  التحريري ــورة  الث ــوع  موض ــي  حظ ــد  لق
اجلزائرية وجتربتها التاريخية باهتمام الكثير 
ــياتهم  ــالف جنس ــى اخت ــني عل ــن الباحث م
ــي  ــة الت ــداف النبيل ــم ، لأله وايديولوجياته
ــادئ الفكرية والقيم  كانت ترمي إليها ، واملب
ــذا  ــا ، وك ــت عليه ــي تأسس ــانية الت اإلنس
مشروعها احلضاري املتمثل في إرساء قواعد 
ــاحة  ــة على الس ــة العصري ــة الوطني الدول

الدولية في فترة ما بعد االستقالل .
   ولعل ما يجسد هذا البعد الفكري واالنساني 
ــة ، هي تلك  ــوص الثورة اجلزائري ألدبيات ونص
ــني القوات  ــية التي جرت ب ــة السياس املعرك
ــم تكن فقط  ــتعمار ،والتي ل الوطنية واالس
ــات وانتخابات  ــجون وإضراب معركة قمع وس
وقوانني مجحفة ومترد صارم عليها، بل كانت 
ــم ومبادئ وقيم تتصارع  أيضا معركة مفاهي
ــتعمار وأطياف احلركة  فيها األفكار بني االس
ــروع حضاري  ــا حملته من مش ــة ،وم الوطني
ــانية النبيلة.      ــادئ والقيم االنس ــم باملب مفع
والستخالص هذه العبر والدروس من محطات 
 ، ــاني  االنس ــروعها  ومش ــة  اجلزائري ــورة  الث
ــة  ــرى اخلامس ــاء الذك ــة احي ــا فرص اغتنمن
والستني للثورة اجلزائرية ،لتقييم  وتصحيح 

مزالق واختالالت املنطقة املغاربية .
ــد تلك احملطات وما حملته من     وللوقوف عن
ــودة الى  ــا علينا الع ــر ، كان لزام ــائل وعب رس
أصولها و جذورها وإرهاصاتها ، والتي تعود إلى 
االنتفاضات واملقاومات الشعبية املتعاقبة ، 
التي اندلعت منذ قدوم الفرنسيني الى اجلزائر 
في جويلية ١٨٣٠، كمقاومة أحمد باي واألمير 
ــومر  ــري واللة فاطمة نس ــادر اجلزائ ــد الق عب
ــيخ  والش ــي  املقران ــيخ  والش ــة  والزعاطش

ــى ذلك الدور  ــا، بإضافة ال ــة .. وغيره بوعمام
ــرق الصوفية في  ــارز والقيادي للزوايا والط الب
احملافظة على مبادئ اجملتمع اجلزائري وقيمه ، 

والدفاع عن هويته وانتمائه احلضاري.
ــية خطة محكمة      اتبعت احلكومة الفرنس
ــر (١٨٣٠-١٨٨٠) وعزلها  ــم اجلزائ للتفرد بحك
ــي املرحلة األولى  ــا املغاربي، فف عن محيطه
ــد“ بني اجلزائريني  ــة ”فرّق تس نهجت سياس
والتونسيني واملغاربة، بقطع كل أواصر الدعم 
ــاء على  ــر، وبعد القض ــع اجلزائ ــن م والتضام
املرحلة  إلى  ــت  واالنتفاضات،انتقل املقاومات 
ــنة١٨٨١،بتأمني وجودها  الثانية ابتداء من س
األبدي باجلزائر، باحتالل كل من تونس واملغرب 
ــتراتيجية باالضافة الى املقاومات  وهذه االس
ير  واالنتفاضات اجلزائرية، كانت سببا في تأخّ
ــنة ١٨٨١ واملغرب إلى  ــى س ــالل تونس إل احت

سنة  ١٩١٢ .
    لقد كانت احلرب بني اجلزائريني والفرنسيني 
ق ملرحلة  كرّا وفرّا، وانطالقا من التقييم املعمّ
الثورات الشعبية، دخلت املواجهة في احملطة 
ــة ،وهي مرحلة مللمة وتوحيد الصفوف  الثاني
ــتراتيجية وخطة طريق ،ملواجهة  وإعداد االس

مشروع االحتالل الفرنسي.
ــر الوعي والتعليم والتثقيف ،وتأسيس   بنش
ــال  ،وإرس ــف  والصح ــات  واجلمعي ــدارس  امل
ــى كل من  ــني ،إل ــة اجلزائري ــذة والطلب التالم
ــة املوجودة  ــرق الصوفي ــا والط ــدارس الزواي م
ــرب، وإلى جامع الزيتونة  باجلزائر وتونس واملغ
ــب الطلبة  ــب اليه  أغل ــور  الذي انتس املعم
ابتداء من سنة ١٨٧٦،وجامع القرويني بفاس، 

وجامع األزهر مبصر .
ــية  السياس ــة  املقاوم ــة  مرحل ــدأت  وب      
ــرب العاملية األولى، برجوع  والثقافية بعد احل
ــرب ومصر،  ــا وتونس واملغ ــة من فرنس الطلب
ــة  ــدارس اخلاص ــن امل ــد م ــت العدي س فتأسّ
ــط أئمة  ــات واألحزاب واجلرائد، ونش واجلمعي
ــاجد  ــن من اجلوامع واملس ــاجد، متخذي املس
ــف، ولعب  ــا لتعليم والتثقي ــزا ومنطلق مرك
ــس وزمالئه  ــن بادي ــد اب ــد احلمي ــيخ عب الش
ــم  ــة وحصوله ــن الزيتون ــم م ــد تخرجه بع

ــؤازرة العلماء  ــهادات، دورا محوريا مب ــى ش عل
اجلزائريني .

ــي واجلمعوي  ــاط احلزب ــذا احلراك والنش    وه
اجلزائري تطور ليصبح مغاربيا، وقد اسهمت 
ــوص الطلبة  ــة املغاربية ، وباخلص فيه اجلالي
ــني  ــيني واملغاربة الدارس ــني والتونس اجلزائري
ــمال  ــزب جنم ش ــكيل ح ــا، بتش ــي فرنس ف
ــل احلراك املغاربي  ــنة ١٩٢٧، لينتق إفريقيا س
ــة الثانية إلى  ــرب العاملي ــي بعد احل السياس
ــرق العربي (مصر والعراق وسوريا)، وتزداد  املش
عرى التنسيق بني احلركات الوطنية اجلزائرية 

التونسية واملغربية .
ــية في سنة ١٩٥٢       واندلعت الثورة التونس
ــيني ،ودخلت  ــالء الفرنس ــت بج ــي طالب ،الت
ــة  مرحل ــي  ف ــة  اجلزائري ــة  الوطني ــة  احلرك
ــتفيدة في ذلك من دروس  اإلعداد للثورة ،مس
ــابقة، والتخطيط  االنتفاضات والثورات الس
لثورة شاملة في كامل التراب اجلزائري، ونقلها 
ــي واملغربي أي  ــراب التونس ــن الت ــى كل م إل
ــا، وهنا تظهر عبقرية الثورة والقيادة  مغربته
ــية  ــة، وقد تفطنت احلكومة الفرنس اجلزائري
ــاج  ــى انته ــا ال ــذي قاده ــط ، ال ــذا اخملط له
ــع خطة  ــن خالل وض ــتباقية م ــة اس سياس
ــي مفاوضات  ــتراتيجية متثلت بدخول ف واس
مع التونسيني واملغاربة، لعزل الثورة اجلزائرية 

ــن محيطها وفضائها املغاربي والتفرد بها،  ع
ــتقالل الذاتي في جوان  ومنحت لتونس االس
ــوة الثورة اجلزائرية وتوحد الثوار  ١٩٥٥،وأمام ق
ــا  ــا ،م ــة اليه ــيني واملغارب ــام التونس وانضم
ــيني على الدخول في مفاوضات  اجبر الفرنس
ــتقالل كل من  جديدة، اعترفت مبوجبها باس

تونس واملغرب في مارس ١٩٥٦.
ــذه اخلطوة لم تكن كافية ،في ظل تواجد    ه
اجليوش الفرنسية، في كل من املغرب وتونس، 
ــز باجلزائر  ــي املتمرك ــدة اجليش الفرنس وعرب
،وتنطعه وعدم اعترافه والتزامه باالتفاقيات 
ــية  ــت حكومتي التونس ــدات ، وتيقن واملعاه
ــتقالل – دون  ــه – ال معنى لالس ــة بأن واملغربي
ــات جديدة مع  ــي مفاوض ــت ف ــر، ودخل اجلزائ
ــكيل  ــيني، اتفقت مبوجبها على تش الفرنس
ــني  ــاد ب ــا أو احت ــمال إفريقي ــة ش كونفيدرالي
ــدوة إلعالن  ــر واملغرب، عقدت ن ــس واجلزائ تون
ــس  بتون  ١٩٥٦ ــر  أكتوب ــي  ف ــروع  املش ــذا  ه
ــية  التونس ــة  احلكوم ــن  م كل  ــاركة  ،مبش
واملغربية والفرنسية وجبهة التحرير الوطني 
ــروع أجهض وأفشل من  اجلزائرية، ولكن املش
ــن، على إثر  ــي واملعمري ــش الفرنس قبل اجلي
حادثة اختطاف قادة الثورة اجلزائرية اخلمسة 

في ٢٢أكتوبر ١٩٥٦.
ــر  أكتوب  ٢٢ ــخ  تاري ــل  ميث ــة،  احلقيق ــي  ف  

١٩٥٦اختطاف قادة اجلزائريني،  محطة مهمة 
ــحنها بالبعد  ــة وش ــورة اجلزائري ــة الث مبغرب
املغاربي ، واتفقت تونس واملغرب على دعمها 
على كافة املستويات ،وتسخير استقاللهما 
ــي  ــرف ف ــك كل ط ــت بذل ــا، وأصبح خلدمته

احلرب.
ــورة اجلزائرية، وارتباك  ــام تزايد جناحات الث وأم
وتهور احلكومة الفرنسية، التي قامت بجملة 
ــاقية  ــن احلماقات،من أبرزها قنبلة قرية س م
ــف في فيفري ١٩٥٨،واستثمرت  ــيدي يوس س
ــة بتدويل  ــذه احلادث ــية ه ــة التونس احلكوم
ــي ذلك إلى  ــتندة ف ــة، مس ــة اجلزائري القضي
ــلم  ــي اجلزائر أصبحت تهدد  الس أن احلرب ف

العاملي.
ــن  م كل  ــت  ودخل  ، ــداث  االح ــارعت  وتس   
ــاعي  املس ــط  خ ــى  عل ــا  وبريطاني ــكا  أمري
ــات وحلحلة  ــني الوجه ــب ب ــدة  وتقري احلمي
ــذه الظروف انعقد  ــة اجلزائرية ، في ه القضي
ــهمت هذه  ــر طنجة في افريل ١٩٥٨، اس مؤمت
ــالد احلكومة اجلزائرية املؤقتة  العوامل في مي
ــبتمبر ١٩٥٨، واتخذت تونس مقرا لها،  في س
ــة منعطفا اخر عبر  ــذت القضية اجلزائري وأخ
ــي والعسكري ،وكسب  املزاوجة بني السياس
الرأي العام الدولي والغربي عن طريق اإلعالم، 
ــألة حق الشعب اجلزائري في  ليتم طرح مس
بر  ــر الدولية، وجتُ ــر مصيره في أعلى املناب تقري
ــا على الدخول في مفاوضات ،أعقبها  فرنس

االعتراف باستقالل اجلزائر في مارس ١٩٦٢.
ــورة اجلزائرية، بحق،  ــد غيرت ملحمة الث     لق
ــية باملنطقة املغاربية  اخلريطة اجليو- سياس
ــيادتها  ــر لس ــترجاع اجلزائ ــة، باس واإلفريقي
ــي،  واملغرب ــي  التونس ــتقالل  االس ــت  ،وتثبي
ــتيطانية الفرنسية  وهزم االمبراطورية االس
ــد من الدول  ــل إفريقيا ، ونالت العدي في كام
االفريقية استقاللها تباعا ، وأصبحت الثورة 
ــا يحتذى به في الكفاح ضد  اجلزائرية أمنوذج
ــتعباد  ــة واس ــكال الظلم والغطرس كل أش
ــعوب ، ودليل ذلك تنامي حركات التحرر  الش

في العالم بأسره .
ــة  ــت مرحل انطلق ــتقالل،  االس ــد  وبع       

ــة أو القطرية،  ــييد الدولة الوطني البناء وتش
ــهلة، أبدا بسبب العراقيل  والتي لم تكن س
ــة  املوقوت ــل  والقناب ــام  واإللغ ــات  والصعوب
ــي وتركها  ــتعمار الفرنس ــا االس ــي زرعه الت

ــرية  ــة لالنفجار، ومن بينها املالحق الس قابل
التفاقيات االستقالل ومسألة احلدود واجلهل 
ــدة املغرب  ــروع وح ــا أثر على مش ــر، م والفق
العربي الكبير، الذي ناضلت من أجله احلركات 
التحريرية والوطنية واحلزبية املغاربية، ودعت 
ــع بعد طرد  ــى األرض الواق ــيده عل ــى جتس إل
ــيني، وبالرغم من املصاحلة التاريخية  الفرنس
ــيس  ــي زرالدة ومراكش وتأس ــى في قمت األول
ــري ١٩٨٩، بقى  ــرب العربي في فيف ــاد املغ احت
ــب  االحتاد املغاربي يدور في حلقة مفرغة ،بس
ــاكل احلدودية وقضية الصحراء الغربية  املش

واختالف االنظمة .
   وباعتبار الدولة اجلزائرية وصية ومؤمتنة على 
ــيدها  ــالة الثورة اجلزائرية ومبادئهاوجتس رس
ــول أن تتم  ــه من املأم ــع، فإن ــى أرض الواق عل
ــر  اجلزائ ــني  ب ــة  الثاني ــة  التاريخي ــة  املصاحل
واملغرب بإيجاد حل لقضية الصحراء الغربية 
ــاء جديدة في  ــار األقلمة، ضخ وبث دم في إط
ــدأ التصويت  ــاد مب ــة االحتاد ،واعتم مؤسس
ــر منصب األمانة العامة ،ووضع خريطة  وتدوي
ــقاء  واألش ــوة  اإلخ ــني  ب ــة  للمصاحل ــق  طري
ــفك الدماء والدخول  الليبيني، لوضع حد لس
ــة اجلديدة،  ــة الليبي ــاء الدول ــة بن ــي مرحل ف

ــعب الليبي الشقيق األمن  يعيش فيها الش
ــة والتعايش  ــتقرار والرفاهي ــالم واالس والس
ــر  ــي الكبي ــرب العرب ــل املغ ــق . يحت والتواف
ــدا، ويحظى  ــا ج ــتراتيجيا مهم ــا اس موقع
بكثافة سكانية مبائة مليون نسمة أغلبها 
ــك ثروات  ــباب، ويختزن فوق ذل ــة الش من فئ
ــة، فإمنا يؤمل حتقيق  باطنية اقتصادية هائل
ــة  ــية ،ودمقرط ــات سياس ــدة باصالح الوح
ــج التعليمية ، واملراهنة على  وإصالح البرام
ــر اجلامعات  ــث العلمي وتطوي ــودة والبح اجل
ــر قوارب  ــد للهجرة عب ــع ح ــة ،ووض املغاربي
املوت ومكافحة الفساد واحلوكمة الرشيدة 

وتشغيل الشباب.
ــا كبير في القيادات والنخب واجملتمع       أملن
ــبيك العالقات ومتتني  ــي، بتش ــي املغارب املدن
أواصر االخوة واملصاحلة بني الشقيقني اجلزائر 
واملغرب، وارجاع االستقرار والسالم الى ليبيا 
ــدة ،وإحياء  ــوة إلى الوح ــح احلدود والدع ،وفت
ــروع االحتاد أو كنفيدرالية املغرب الكبير  مش
ــة – والعربية- واالفريقية،  بابعادها األمازيغي
ــودة. ويبقى  ــة املنش ــة املواطن ــيس دول وتأس
ــم املرحلة  ــراك اجلزائري، لتقيي ــل في احل األم
ــالالت، التي يرزت في ظل دولة  وتصحيح االخ
االستقالل املغاربية واملتمثلة في االتفاقيات 
واملالحق السرية، ومحاربة الفساد واحلوكمة 
الرشيدة ،والتنمية خاصة باملناطق احلدودية، 
ــية  ــص املنطقة من الهيمنة الفرنس وتخلي
ــي  والسياس ــي  الثقاف ــتوى  املس ــى  ،عل
واالقتصادي والتجاري ،باسترجاع االستقالل 
ــة بني االنظمة  ــام والدميقراطية، واملصاحل الت
ــورات املضادة،  ــا ،ووأد الث ــة وتوحيده املغاربي
ــني والهند وغيرها  ــات مع الص وتنويع العالق
ــالة الثورة  ــدة ،وتبقى رس ــدول الصاع ــن ال م
ــهداء  اجلزائرية في بعدها املغاربي ودماء الش
ــبيل لالجيال القادمة  حية ،تنير الدرب والس
ــهداء  ــر ،والعزة واخللود لش في املغرب الكبي

اجلزائر واملغرب وتونس .

*رئيس جمعية (مركز) البحوث والدراسات  
من اجل اتحاد اِّـغرب العربي

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

غريت ملحمة الثورة الجزائرية بحق 
الخريطة الجيو- سياسية باِّـنطقة 
اِّـغاربية واإلفريقية باسرتجاع 
الجزائر لسيادتها وتثبيت االستقالل 
التونسي واِّـغربي

أفاقت الشعوب من غفلتها ومن التفرقة 
اِّـفروضة عليها باالستثمار الوحشي 
للعصبيات الطائفية واِّـذهبية ونزلت 
إُّـ الشوارع تطالب بحقها على دولها 
التي بنتها بعرق الجبني
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الديلي تلغراف : ِّـاذا يرفض جونســون نشر 
تقريــر مخابراتــي حــول تدخــل روســيا َّـ 

االنتخابات األمريكية؟

ــراف ومقال  ــة الديلي تلغ ــة من صحيف البداي
ــرت مينديك بعنوان  ــلني روب كتبه كبير املراس
”كاتب تقرير ترامب وروسيا، قدم أدلة ملقر رئيس 
ــي“ في  ــوزراء البريطاني حول التدخل الروس ال
إشارة إلى عميل اخملابرات البريطاني الذي كتب 
ــيا في  تقريرا مفصال حول فضيحة تدخل روس

االنتخابات الرئاسية األمريكية السابقة.
ــابق في جهاز  ــك إن العميل الس ــول ميندي يق
ــة ”إم آي 6“، كتب  ــرية البريطاني اخملابرات الس
ــول  ــة ح ــات مخابراتي ــوي معلوم ــرا يح تقري
ــي بريطانيا، وأن  ــي اخملابراتي ف ــلل الروس التس

مكتب رئيس الوزراء يخفي هذا التقرير.
ويشير مينديك إلى أن صحيفة الديلي تلغراف 
ــتيل، الذي  ــتوفر س ــف للعلن أن كريس تكش
ــاز اخملابرات،  ــيا في جه ــب روس ــر مكت كان يدي
قدم مذكرة سرية حول كيفية مواجهة تدخل 
ــتخبارات  الكرملني والهجمات على جلنة االس

واألمن في البرملان.
ــون متهم  ــب أن بوريس جونس ــف الكات ويضي
بالتحفظ على تقرير كامل للجنة االستخبارات 
ــماح بنشره  واألمن في البرملان وأنه يرفض الس

في الفترة التي تسبق االنتخابات العامة.
ــل جلنة  ــف عن حتص ــب أن الكش ــرى الكات وي
ــتخبارات واألمن في البرملان على أدلة من  االس
ــتفز دونالد ترامب  ــوف يس ــتيل س العميل س
ــه، ووصف  ــض مصداقيت ــعى لتقوي ــذي س ال
ــرارا وتكرارا عبر  ــرة بـ ”املزيف“ وهاجمه م تقري

موقع تويتر.
ــب الكاتب، على  ــتيل، بحس ويحتوي تقرير س
ــق حملة  ــا أن أعضاء فري ــدة أبرزه ــاءات ع ادع
ــية تأمروا مع الروس للتدخل في  ترامب الرئاس
االنتخابات إضافة إلى امتالك اخملابرات الروسية 
ــارس اجلنس مع  ــورة لترامب وهو مي ــا مص أفالم

عاهرات روسيات في أحد الفنادق في روسيا.
وقد اشتكى املدعي العام السابق ورئيس جلنة 
ــا، دومينيك  ــتخبارات واألمن في بريطاني االس
ــون للتقرير الذي  ــن أن إخفاء جونس ــف، م غري
ــرين أول  ــن أكتوبر/ تش ـــ 17 م ــلم له في ال س

ــتغرقت كتابته سنتني، أمر  املنصرم والذي اس
غير مقبول.

ــد  ــة ق ــرات البريطاني ــاف أن وكاالت اخملاب وأض
ــب رئيس  ــر لكن مكت ــر التقري ــمحت بنش س
ــره  ــدم نش ــبب ع ــح س ــض توضي ــوزراء يرف ال

للتقرير.
الفاينانشــال تايمــز : ”اِّـعنويــات أصبحــت 

إيجابية“
ــال  ومق ــز  تامي ــال  الفاينانش ــة  ــى صحيف وإل
ــاميون  ــه أحمد العمران وأندرو إنغالند و س كتب
ــون اإلنفاق  ــعوديون يخفض ــر بعنوان ”الس كي

احلكومي في محاولة لرفع املعنويات“
يقول الكاتب إن خفض اإلنفاق احلكومي الذي 
ــكل  ــعودية بش تقوم به اململكة العربية الس
ــادي التي  ــالح االقتص ــا خلطة اإلص صارم تبع
ــلمان  ينتهجها ولي العهد األمير محمد بن س
ــنوات. لكن  ــرة منذ ثالث س ــي أكله ألول م يؤت
ــكل  ــر رجال األعمال بش ــس الوقت تأث في نف
ــة اجلديدة التي  ــبب التدابير احلكومي كبير بس
ــتثمر  رفعت التكاليف عليهم وهزت ثقة املس
ــلمان إصالح أكبر  ــاول محمد بن س ــا يح بينم

اقتصاديات الشرق األوسط .
ــد اجلدعان،  ــعودي، محم لكن وزير املالية الس
ــات  ــى أن ”املعنوي ــر عل ــال، مص ــب املق بحس
ــوفات  ــير كش ــة“، حيث تش ــت إيجابي أصبح
ــى أن اإلنفاق احلكومي في  امليزانية املتوقعة إل
عام 2020 سوف ينخفض إلى 1.02 ترليون ريال 
سعودي مقارنة بامليزانية املتوقعة لهذا العام 
ــعودي، في حني  والتي تبلغ 1.05 ترليون ريال س
ــعودي  يتوقع أن تنخفض إلى 955 مليار ريال س

في 2022 .
ــي كبيرة االقتصاديني في بنك أبوظبي  وال تخف
ــك أن ”هناك مخاوف من  التجاري، مونيكا مال
عدم حتقق توقعات انخفاض اإلنفاق احلكومي 
ــط،  ــي للنف ــعر العامل ــاض الس ــبب انخف بس
ــة احلكومة  ــذي حتتاج ــت ال ــى الوق ــة إل إضاف
ــهم  ــاريعها العمالقة التي ستس لتنفيذ مش
ــى منو اعتماد الدولة على املصادر غير نفطية  ف

في الدخل العام للبلد .
ــاب رؤوس األموال  ــير الكاتب إلى أن أصح ويش
احملليني منقسمون حول تأثير انخفاض اإلنفاق 
احلكومي على السوق احمللية حيث يرى البعض 

ــوق احمللية،  ــطة الس ــاك ارتفاع في أنش أن هن
ــوق احمللية  ــر أن الس ــم اآلخ ــا يرى القس بينم

مازالت لم تستفد من هذا االنخفاض بعد.
ــركات احمللية  ــال إلى أن بعض الش ــير املق ويش
ــى العمالة  ــوم عل مازالت تعاني من فرض رس
األجنبية التي تشكل حوالي 90 % من القطاع 
ــة لتطبيق  ــعي احلكوم ــاص إضافة إلى س اخل

قانون السعودية.
ــال و األعمال  ــال امل ــة رج ــب أن ثق ــرى الكات وي
ــة ولي العهد  ــاف بعد من حمل ــزال لم تتع مات
ــز فيها  ــام 2017 والتي احتج ــاد ع ــد الفس ض
ــال واألمراء  ــن كبار رجال األعم ــر من 300 م أكث
ــروا لدفع أموال  ــدق ريتز كارلتون، واضط في فن
ــان إطالق  ــول مالية لضم ــليم أص كثيرة وتس

سراحهم.
ــل دفع  ــا حص ــول أن م ــب بالق ــم الكات ويخت
بالكثير من أصحاب رؤوس األموال السعوديني 
ــهم في  ــل أموالهم إلى اخلارج ما اس إلى حتوي
بطء منو االستثمار في االقتصاد احمللي. ودفعت 
ــال  ــعودي جم ــي الس ــل الصحف ــة مقت حادث
ــقجي إلى بطء تدفق االستثمار األجنبي  خاش

إلى اململكة.

الغارديان : أبرز اِّـطلوبني عاِّـيا
ــافي  ــة الغارديان كتب مايكل س وفي صحيف
ــم أبرز  ــدادي، من ه ــد البغ ــوان ”بع ــاال بعن مق

األشخاص في قائمة املطلوبني عامليا“
ــدادي ترك  ــى أن مقتل البغ ــير الكاتب إل ويش
ــرز املطلوبني في  ــة أب ــي قائم ــى ف ــة األول اخلان
ــرك منصب رئيس  ــا كما ت ــم خالية متام العال
تنظيم مايعرف بالدولة اإلسالمي خاليا. وعلى 
ــماء  ــو القائمة من بعض األس ــن خل ــم م الرغ
ــض عليهم إال  ــم أو القب ــبب موته البارزة بس
ــة  ــى رأس القائم ــع عل ــدادي كان املترب أن البغ

لسنوات.

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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 علي الشاهر

ــكّ أن إعالن الواليات املتحدة األمريكية  الش
ــم  ــل زعي ــي، ملقت ــرات العراق ــاز اخملاب وجه
عصابات داعش اإلرهابي (أبو بكر البغدادي) 
ــة التكفيرية إلى  ــذه احلرك ــي انتهاء ه يعن

ــة  ــداد هائل ــر وأع ــك إرث كبي ــد؛ فهنال األب
ــذا التنظيم اإلرهابي،  ــة حتت لواء ه منضوي
ــري وأدبياتها التي  ــا الفك ــن إرثه ناهيك ع
ــن  ــارة ع ــت عب ــودة، وإن كان ــزال موج ــا ت م
ــات متناقلة بني أعضاء  خاليا نائمة ومتبني
التنظيم، وهو ما يجعلنا نتوّقع ظهور بديل 

أو وريث إلرث البغدادي وتنظيمه الدموي.
ــم القاعدة  ــم تنظي ــرار مقتل زعي وعلى غ
ى لألمر  ــن الدن، فقد تصدّ ــامة ب اإلرهابي أس
خليفته أمين الظواهري، أو ابنه البكر حمزة 
ــبة لإلرهابي أبي  ــن الدن وكذلك احلال بنس ب
ــه، ومثل هذه  ــاوي بعد مقتل ــب الزرق مصع
العصابات التي تقاتل بشراسة ولها عددها 

ــق مختلفة  ــارها في مناط ــا وانتش ته وعدّ
ــتمرارها بنهجها أوالً  د اس ــن العالم، تؤكّ م
ــا اإلرهابية ثانياً، خصوصاً وإنّها  وبعملياته
ــة من قبل  ــة ومدعوم ــذ أجندات خاص تنفّ
ــح كبرى تعتاش على  دول عاملية لها مصال
الفوضى وبثّ الرعب من أجل السيطرة على 
ــن مصالح الدور املصنّعة  العالم، ناهيك ع
ــذا جماعات  ــاد مثل هك ــي إيج ــالح ف للس
إرهابية وأحداث دامية جتبر الدول النامية أو 
ــى مواجهة الهجمات اإلرهابية  الفقيرة عل
ــالح  ــةً للس ــوقاً مفتوح ــا س ــا يجعله م

تستنزف ثرواتها وأعمار أبنائها.
ــي حتّى بعد  ــش اإلرهاب ــورة داع ــمّ أنّ خط ث

ــف كواليس هذا  ــه، تكمن خل ــل زعيم ــاء، فهنالك مقت ــدث في اخلف ــم وما يح التنظي
ا  ــيظهر فيما بعد ورمبّ جيل جديد شرس س
ــيني  خالل هذه الفترة، يتمثّل بأبناء الداعش
الذين كانوا ثمرة فاسدة جلهاد النكاح الذي 
م (األبناء غير  ــرّعه التنظيم اإلرهابي أو هُ ش
ــرعيني) الذين جرى تنميتهم وتدريبهم  الش
ــك مقاطع  ــية، وهنال ــى القتل والوحش عل
ــى حدّ أن من  ــة تثبت هذا الكالم، إل فيديوي
ــالً تكون جائزته أن  يحفظ القرآن الكرمي مث
ــاً) ويطلبون منه أن  يُعطى سالحاً (مسدس
ــاء) ليقتله  ــته (أحد األبري يبحث عن فريس
ــل اجلديد  ــل هذا اجلي ــه، فمث ويجلب برأس
يه العقائدي) سيكون أشرس وأقوى  (لنسمّ

ــم اإلرهابي من  ــاء التنظي ــة أعض ــن بقي م
ــوا مؤخراً  ــة واملتطرّفني الذين انضم املرتزق

لداعش.
ــات عن  ــات أو التوقّع ــذه التكهن ــع أن ه وم
ــول أنّها  ــدادي أو (خلفاء) ال أق ــة البغ خليف
ــذا تنظيم  ــة، ولكن مثل هك ــة وثابت يقيني
ــن دون  ــى م ــن أن يبق ــوي ال ميك ــي ودم إرهاب
ــذر كلّ احلذر  ــم جديد له، ولذا يجب احل زعي
ــي لقواعده  ــذا التنظيم اإلرهاب من إعادة ه
ــي العراق  ــه اإلرهابية، خصوصاً ف وهجمات
م الدماء واألرواح الغالية وهو يقاتل  الذي قدّ

أعتى تنظيم إرهابي .

عائشة اِّـوسوي

التسول هو استجداء عطف الناس وكرمهم 
ــكن اذا كان من  ــب املال او االكل او الس لطل
ــاس او خاصتهم بعيدا عما اذا ما  عموم الن
ــول صادقا في طلبه ام كاذبا هذه  كان املتس
الظاهرة تبدو واضحة من اشكال املتسولني 
ــات الطرقات واالماكن  وتواجدهم على جنب
ــول  ــول: ظاهرة التس ــة تعريف التس العام
ــا واميركا اي  ــدان اورب ــرة حتى في بل منتش
ــعب  انها غير مقتصرة على بلد معني او ش
ــكل كبير  ما وتكثر في البلدان الفقيرة بش
ــول هو  من  وايضا في البلدان الغنية واملتس
ــي الطرقات  ــخاص ف ــال من االش يطلب امل
العامة باستخدام عذة طرق لكسب عطف 
ــد من االمراض  ــان الناس وهي تع واستحس
ــره التي اليكاد بلد او دولة  االجتماعية اخلط

حول العالم يخلو من هذه الظاهرة .
ــرة- هناك  ــواع من هذه الظاه ــاك عدة انً هن
ــارض على  ــدث ع ــد طرأ ح ــون ق ــول يك تس
ــول  ــخص او ان يكون حلت على املتس الش
ــول  ــة ادت به الى التس حادث او حالة ماس

ــفر خصوصا اذا كان  كفقدان املال اثناء الس
ــول يزول  ــوع من التس ــة وهذا الن ــي الغرب ف

بانتهاء احلالة .
ــول هو  ــن التس ــوع اخر م ــاك نً ــا هن - ايض
ــخص في  ــذي يقتات عليه الش ــول ال التس
موسم معني من السنة كمناسبات االعياد 

او في شهر رمضان الكرمي
ــامت الصحة  ــخاص هم ب ــد اش ــا يوج - ايض
ــم  ــل لكنه ــة اي عم ــى مزاول ــدرة عل واملق
يفضلون التسول ويعبرونه اقل جهداً واكثر  

ربحاً .
ــن على العمل  ــولون غير قادري - هناك متسً
ــد  ــول لس ــم ليقوموا بالتس ــب رزقه وكس
حاجاتهم اليوميه وعائالتهم هم املتسولون 

العجزة وكبار السن
ــات  ــولون ذوي احتياج ــد متس ــا يوج وايض
خاصة او اخملتلني عقليا حيث تقوم الشرطة 
ــض عليهم ووضعهم في دور  اخملتصة بالقب

الرعاية اخملتصة
ــول وهو من اخطر  - هناك نوع اخر من التس
ــول االجرامي حيث  انواع التسول هو التس
ــول  ــرقة ويضع التس ــول بالس يقوم املتس

غطاءً الرتكاب جرائمه
ايضا من اشكال التسول

- يقوم بعض املتسولني بادعاء املرض والعجز 
لكسب تعاطف الناس

ــع  ــوم بجم ــول يق ــن التس ــوع م ــاك ن - هن
ــة اعمال خيريه  ــات من الناس بحج التبرع

كبناء مدارس او جامع
ــولني باصطحاب اطفال  - يقوم بعض املتس

معاقني االطراف  او مختلني عقليا ويجوبون 
ــاجد  ــوارع املزدحمة او امام املس ــم الش به

ليتعاطف معهم الناس
ــتئجار  ــولني باس ــا يقوم بعض املتس - كم
ــال من اهلهم مقابل مبالغ من  بعض االطف
ــم في الطرقات  ــول به املال ليقوموا بالتس

وهذه وسيله تؤدي الى اتالف صحة االطفال 
ــارة  وخس ــه  اجلميل ــم  طفولته ــاع  وضي

مستقبلهم
اما االسباب التي تؤدي الى التسول 

- اوالً زيادة نسبة البطالة خصوصا للشباب 
والقادرين على العمل 

ــوكل عليه  ــدم الت ــاهللا وع ــة االميان ب — قل
لطلب الرزق والثقة باهللا انه هو الرزاق الكرمي 
قال تعالى وما من دابةً في االرض اال على اهللا 

رزقها صدق اهللا العظيم

ــارالعوز  في اكثر اجملتمعات  — الفقر وانتش
نتيجة احلروب واالمراض

ــخاص اليفضل العمل  — هناك بعض االش
ــب  ــول فرصة لكس ــد من مهنة التس ليج
ــل  ــال دون جهد وعناء النه يفضل الكس امل

على العمل
— ايضا تشجيع الناس لذلك املتسول الذي 
ــتطاع ان يكسب عطفهم  يجد انه قد اس
ــتمراره  باس ــه  حلال ــه  بالرأف ــعورهم  وش
ــول ظانني هؤالء الناس انهم يقومون  بالتس
ــي تقول «وأما  ــداء باالية الت ــل جيد اقت بفع

السائل فال تنهر»
ــي بني الناس وعدم  — قلة الوعي االجتماع
ــاواة في بعض اجملتمعات ادى الى كثرة  املس

ظهور التسول

الظاهــرة  هــذه  مــن  الحــد  كيفيــة 
(التسول)

-تقوم الدول واجلهات املعنية بعمل مخطط 
ــول  ــماة التس للتخلص من تلك االفة املس
ــر حضارية وايضا غير  النها ايضا ظاهرة غي
صحية باحتماالت كبيرة من ان املتسول قد 
ــة نتيجة ترك  ــل بعض االمراض املعدي يحم
ــد واملبيت  ــة او دون اكل جي ــه دون نظاف حال
بالطرقات وعلى االرصفة ما يؤدي الى تراكم 
اجلراثيم واحتمال اصابته باالمراض املعدية 
ــة شاملة  - ان تقوم اجلهات اخملتصة بدراس
ــباب التي  ــى االس ــوف عل ــة للوق اجتماعي
ــباب  ــول واالس ــرة ظاهرة التس ــى كث ادت ال
ــاس المتهان هذه  ــي تدفع الن ــة الت احلقيقي

الظاهرة ولوضع حد من انتشارها
- اقامة ورشات عمل توعوية لتوعية اجملتمع 
ــار هذه الظاهرة ميكن اقامة  من خطر انتش
ــن رياض  ــدءاً م ــدورات ب ــدوات او ال ــك الن تل
االطفال بدعوة اولياء امور التالميذ والطلبة 
ــرة اًو  ــك الظاه ــول خطر تل ــم ح لتثقيفه
ــموعة  ــائل اعالم مرئية ومس من خالل وس

ومقروءة
ــة لتطبق على  ــني صارمة ورادع - وضع قوان

كل جهة تقف وراء تلك الظاهرة
ــباب والقادرين على  - ايجاد فرص عمل للش
ــب رزقهم بطرق  ــل ليتمكنوا من كس العم

مشروعة
ــرطة بالقاء  - تفعيل دور الرقابة ورجال الش
ــال عقابه  ــول لين ــى كل متس ــض عل القب
ــاول امتهان تلك  ــن يح ــي ليرتدع م القانون

الظاهرة
— ايضا تشجيع الناس على ضرورة التكافل 
االجتماعي لسد حاجة الفقراء وكي يشعر 
الفقير بانه غير مهمل وان له حق في اموال 
االغنياء النهم وكالء اهللا في االرض وان يقوم 
ــراء عن طريق  ــؤالء الفق ــاس بالتبرع له الن
ــاجد او  ــق التبرع في املدارس او املس صنادي

اجلمعيات اخليرية
ــاق باملدارس  ــجيع االطفال على االلتح تش
ــول  وعدم تركها واالجتاه للعمل بطرق التس
ــم  ــجيعهم بانه ــرور وتش ــارات امل ــي اش ف
ــتطيعوا  ــيكون رجال البلد كي يس غداً س

حمايته من خطر .

د.عالء الدين صبحي ال كبون

      من القصص اجلميلة التي ال متسح 
من ذكريات الطفولة هي تلك احلكايات 
ــرد  التي متزج بني اخليال واحلكمة في س
ــدة تأثيرها في  ــداث والعبارات وش االح

سلوكيات األطفال آنذاك ..
ــة احلفاظ  ــا اخلمس ــت أم ابناءه « أوص
ــوه من  ــد الذي ورث ــم الوحي ــى بيته عل
ابيهم .. وقالت لهم: ارغب ان اخذ راحة 
ــن البيت واترك  ــتجمام واتغيب ع واس
ــاظ عليه وممتلكاته اليكم  ادارته واحلف
ــد جعلت االخوين الكبيرين منكم  .. وق
احدهما الوصي والثاني الناظر لتنفيذ 
ــي تربيتكما  ــة .. لطاملا تعبت ف الوصي
وسهرت الليالي واثرتكما على نفسي  
ــا انت مخاطبة  ــي مواقف كثيرة .. أم ف
ــط اخوته فقد  ــث وهو اوس ــن الثال االب
ــمعة  ــن الهيبة والس ــل اهللا لك م جع
الطيبة بني الناس ألنك طاملا اخذت من 
ــي كل الصفات النبيلة حتى  ابيك ومن

ــل مدينتنا ينادوني بك ام فالن ..  بات اه
فال تقصر يوما في احلفاظ على نسيج 
ــت الراقية..  ــمعة هذا البي اخوتك وس
ــح  ــرك صحي ــم فعم ــا رابعه ــت ي وان
ــالث لكنك قريب  ــر من اخوتك الث اصغ
ــم كل جميل  ــم , فخذ منه من عمره
ــه على  ــال احلميدة واعكس ــن االفع م
ر نفسك واخوتك  ــخصيتك اوال وذكً ش
ــة اغوائكم  ــواب في حال الرجوع للص
ــيطان  ــل اعدائكم واولهم الش من قب
ــا انت يا  ــوء .. أم ــس االمارة بالس والنف
صغير اخوتك .. !؟ ال اعرف ماذا اقول لك 
ــي كله عليك .. فقاطعها  وقلبي وخوف
ــاه ال تخافي وال  ــا ام ــك ي ــال : ال علي قائ
ــي الكبار  ــي بني اخوت ــي عليً , ان تقلق

االربعة وهم خير حافظ ورشيد .
ــاب االم  ــى بعد ذه ــام االول ــت االي    كان
جميلة على االخوة اخلمسة , ومتتعهم 
ــه  وخيرات ــت  البي ــات  ــع محتوي بجمي
ــال  ــى ط ــى حت ــنني االول ــت الس ومض
ــى البيت , النها  ــر االم  بالرجوع ال تأخ
ــم بالبيت  ــم بوجوده ــة عليه مطمئن
جميعا من ناحية وللعالج والراحة من 
جنبة اخرى.. ولكن شاءت الصدف اثناء 
ــالج ان تفقد االم ذاكرتها ولم تذكر  الع
من ابنائها سوى الصغير االخير منهم 
ــمه ليال ونهارا .. واضحى  , وتلهج باس

ــا وال يعرفون من هو  ــاس ال يعرفونه الن
ــمه .. حتى  ــذا الذي تنادي باس ابنها ه

مضت اكثر من ستة عشر عاما ..
  خالل هذه السنوات االخوين الكبيرين 
ــد خالفوا الوصية  ــي والناظر) ق ( الوص
ــات  ــع محتوي ــوا جمي واتلف ــوا  وضيع
ــوا بذلك  ــت , لم يكتف ــكات البي وممتل
ــارة الى تاجر ثري  قاموا بتأجير البيت ت
ــوده باملال الكبير  غربي قد اغراهم بوع
ــم والعيش  ــتثمره له ــوف يس الذي س
الرغيد .. ومرة اخرى الى جارهم الشرقي 
ــوده وحمايته  ــا اغراهم بوع ــذي ايض ال
ــفوا  ــى اصالة البيت  وقوته واكتش عل

ــت .. اما االخ  ــه بعد حني من الوق طمع
ــه ال يؤخذ  ــا علي ــات مغلوب ــط ب االوس
ــرط بأخويه  ــد ان يف ــه ال يري ــه رأي ألن ل
ــر الوصية وال  ــدوا ام ــن مبا افس الكبيري
ــوا  ضيع ــذان  الل ــن  الصغيري ــه  بأخوي
ــع كثيرا ما  ــوا .. اما اخيهم الراب واهمل
يوافق اخوته الكبار الثالث وقلما يهتم 

الى اخيه الصغير ..!
ــر كله هم  ــر بينهم وكب ــاش الصغي ع
ــه ,  ــرارة على ضنك عيش ــرة وم وحس
ــاب امه احلنون  ــذي تفاجأ به بعد ذه ال
ــن اهملوه كثيرا  ــه بني اخوته الذي وترك
ولم يحصل على ورثته التي بني اخوته 
ــنون  ــيء .. حتى مضت هذه الس اي ش
ــف بوجه  ــيدا , فوق ــال رش ــح رج واصب
ــو  ــح ه ــض واصب ــع وانتف ــه االرب اخوت
صاحب الكلمة عليهم التي ارجع بها 

بيتهم الذي ضيعوه بتصرفاتهم».
ــم تفلح  ــا ل ــرة عام ــتة عش ــوال س ط
السلطتني التنفيذية والتشريعية  في 
ــعب  توفير احلياة الكرمية الى ابناء الش
ــة العراق  ــى ترب ــاظ عل ــي واحلف العراق
الغالية مبا يحتوي من ثروات وخيرات ..!؟ 
بل العكس انتشت بكأس املكتسبات 
ــب  ــة  والروات ــة واحلزبي ــة الفئوي اخلاص
الباهظة والصفقات .السلطة الرابعة 
ــر معبرة  ــا كانت غي ــة ) لطامل (االعالمي

لرأي الشارع وآالم واهات اجلماهير إال ما 
ــلطات ومصدرها  ــدر منها  .اصل الس ن
ــوال  ــب ط ــذي غي ــعب) ال ــوت الش (ص
ــتة عشرة عاما ..!؟ قد انتفض اليوم  س
ــي احلفاظ على الوطن  ليقول كلمته ف
ــعب اليوم  (نازل اخذ حقي ) .. بات الش
ــة القضاء العراقي  ــدا على اصال معتم
ــبة  محاس ــي  ف ــودة  املعه ــه  ونزاهت
ــرى وعلى  ــة اخ ــن جه ــدين, وم الفاس
ــلطة االعالم الصادق الوفي صاحب  س
ــامح  ــر ثقافة التس ــي نش ــالة ف الرس
واحملبة وليس ثقافة العنف والتكفير .. 
ــتور او العمل  ثقافة تغيير فقرات الدس
ــتور  ــه والتصويت على دس على ابطال
ــبات  جديد للعراقيني ( ليس به مكتس
ــا انتخابات  ــر) .. بعده ــى اخ ــرف عل ط
رئاسية مباشرة من الشعب ( السلطة 
ــة  ــن احلكوم ــؤول ع ــة  ومس التنفيذي
وادارتها ) وانتخابات برملان باعداد افراده 
القليلني (نائب من كل محافظة عراقية 
واثنني فقط الى بغداد ألنها العاصمة) 
ــزاب التحالف  ــتطيع االح ــى ال تس حت
والسيطرة على كراسي البرملان .اذا لم 
ــية من نهجها  ــر الطبقة السياس تغي
ــي ادارة الدولة لن يهدا  ــا ف ومنهاجيته

الشباب الثائر .
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عبد الجبار نوري

أن ما ورد في لوائح حقوق اإلنسان أن « مصدر 
السلطة هو الشعب» املالحظ باستغراب أن 
ــت على حكم  ــات التي تعاقب جميع احلكوم
ــني كان  ــل أي مظاهرة ح ــم تتجاه ــراق ل الع
ــعبي من  ــي ملك احلراك الش ــارع العراق الش
ــار الدميقراطي في حقبة العهد امللكي  اليس
في تغيير احلكومات ، عكس حكومات ما بعد 
٢٠٠٣ انها تتجاهل صوت الشعب في مطالبه 
املشروعة ، وهم واحلال كما قال أحمد شوقي 
)، املتظاهرون  ( ورُب مستمعٍ والقلبُ في صممِ
في بدء حراكهم الشعبي منذ ٢٠١١ بشعارات 
ــا إلغاء مجالس  ــب عدة ، منه وطنية ومبطال
ــل  احملافظات ، هي مطالب جاءت نتيجة فش
ــوة منها  ــق األهداف املرج ــذه اجملالس حتقي ه
مبوجب قانون رقم ٢١ / ٢٠٠٨ وأصل هذا القانون 
يرجع إلى القانون رقم ٧١ /لسنة ٢٠٠٤ الصادر 
ــلطة اإلئتالف املؤقتة ومرورا بالدستور  من س
ــون مجالس احملافظات  ــنة ٢٠٠٥ ظهر قان لس
غير املنتظمة بإقليم املشار إليه أعاله ، وعلى 

ما أرى في اخلارطة السياسية أن هناك توجهاً 
ــارة  ــل مجالس احملافظات «أبدية» في إش جلع
ــة لتجديد تلك  ــل االنتخابات احمللي إلى تأجي

اجملالس . 
ــات ما قبل  ــبب املركزية املفرطة حلكوم وبس
ــكاالت  ٢٠٠٣ وما نتج عن هذه املركزية من اش
ــية بأغلب  ــوى السياس ــت الق ــددة دفع متع
ــد  ــة بي ــدأ الالمركزي ــذ مبب ــا أن تأخ انتماءاته
ــد اللعبة حيث  ــية لم جتِ ــوى السياس أن الق
ــي اجتهت إلى  ــط النفع ــوائية والتخب العش
ــب  ــة والتي رحب بها األكراد وحس الفيدرالي
واقع احلال أصبحت كردستان « أصغر من دولة 

وأكبر من أقليم»
ــات غير  ــة مجالس احملافظ ــم جترب ــد تقيي عن
ــلها الذريع في  ــزم فش ــة بإقليم أج املنتظم
تقدمي اخلدمات األساسية والتنمية الشاملة 
ــن  ضم ــا  انتخبه ــذي  ال ــي  احملل ــع  للمجتم
ــة  ــا للنظام الالمركزي في السياس تطبيقه
ــوص رمبا  يرجع  ــبب لهذا النك واالدارة ، والس
ــي البالد التي  ــة االدارية ف ــى حداثة التجرب ال
ــكل الدميقراطي  ــودة بهذا الش لم تكن موج
ــية  ــرة األزمات السياس ــاً لكث ــد ، وأيض اجلدي
ــراق منذ ٢٠٠٣ وملرور  ــة التي مير بها الع واألمني
ــير  ــب متابعتي ألبجديات س ١٥ عاما ، وحس
ــة هذه اجملالس  ــية أرى خيب األحداث السياس
ــتوى الشخصي  : أفضل  لذا أطرح على املس
ــاء مبنح  ــات واالكتف ــس احملافظ ــاء مجال ألغ

الصالحيات للمحافظ ونوابهُ على أن يكونوا 
حتت اشراف مجلس النواب االحتادي ومراقبته 
وألن في مجلس النواب اجتاه عام بإلغاء عمل 
ــاء بحكومة تنفيذية  ــس احمللية واالكتف اجملال
ــا ، ولرمبا تبرز  ــع رقابة البرملان االحتادي عليه م
ــتور  ــا مقرّة بالدس ــتورية لكونه ــة دس عقب
ــن  ــكلة بس ــن حل املش ــي ٢٠٠٥ وميك العراق

ــون اإللغاء بعد متريره على البرملان العراقي  قان
لذا اجته اجمللس في سبتمبر املاضي للتجديد 
ــت موجة اإللغاء  ــب الوقت ، لذا أصبح لكس
ــتوى االعالم العراقي  ــارع وعلى مس في الش
لعوامل النكوص والفشل الذي يلف مبجالس 

احلافظات وهي :

اسهمت تلك اجملالس بتأخير احملافظات عقوداً 
من الزمن ، مع عدم قدرتها على إجناز التنمية 
املنتظرة في شتى اجملاالت لتعارض صالحياتها 
ــن أحدى مظاهر  ــلطات االحتادية ، وم مع الس
ــاهدناه في مجلس  اخليبة لهذه اجملالس ما ش
ــراع على  ــدام وص ــداد من إحت ــة بغ محافظ

املنصب بني الفرقاء .
وضع مأساوي وكأن بغداد تنتظر صراع األخوة 
ــن كونها  ــة ال تنفصل ع ــي معرك ــداء ف األع

معركة شخصية غير سياسية 
ــمبر  - إن وجودها القانوني قد انتهى في ديس
ــة  مفوضي ــد  حتدي ــي  ف  ٢٠١٨ األول)  ــون  (كان

ــة الوزراء موعد االنتخابات  االنتخابات ورئاس
ــذا يعني وجودها  ــمبر املاضي وه في ٢٢ ديس

غير قانوني .
ــب ومخصصات ٤٤٧ عضوا في مجالس  - روات
ــاري دينار في  ــات والتي تصل إلى امللي احملافظ
ــأزم والعجز في  ــادي املت ــع االقتص ــل الوض ظ
ــون اخلارجية بوضع  ــات الدي ــة وتراكم امليزاني
ــد أن أعضاء اجملالس  ــد عليه البلد جن ال يحس
ــتلمون شهرياً ثالثة  والبالغني ٤٤٧ عضوا يس
ــوع الكلي  ــث أن اجملم ــني لكل عضو حي مالي
صص لهم  يصل إلى مليار ونصف شهريا ، وخُ
ــاي وماء ) ، ونصف  نصف مليون للضيافة ( ش

ــيارتني اخملصصة لكل  ــون آخر لوقود الس ملي
ــدي للحماية  ــن وضع ٢٠ جن ــو ، فضال ع عض
ــهريا ،  ــى ٢٠ مليون دينار ش ــم تصل إل رواتبه
ــالث دورات  ــم ولث ــن منه ــب املتقاعدي وأن روات
ــهريا  ــني و٨٠٠ ألف دينار ش ــتلمون مليون يس
ــتمرة ، ان اجملموع  ــت مس ــا ما زال ــا أنه ، علم
ــار ، وهذه األرقام  ــي يصل إلي ملياري دين الكل
ــر للحكومة املركزية  ــة ما هي إال حتذي اخليالي
ــيك  ــرض العراق إلى أفالس وش ــن مغبة تع م
ــة  ــي الزراع ــتثمار قطاع ــوات الس ــط دع وس
ــي قد تعالج  ــاريع إمنائية الت والصناعة ومش
العجز الكبير في ميزانية املدفوعات (سكاي 
ــر)، وبتاريخ ٢١ -١٢ -٢٠١٨ ورد تقرير  بريس/تقري
ــتراتيجية  واالس ــة  الدولي ــات  الدراس ــز  ملرك
ــراق : العراق مفلس تقريبا،  األمريكية عن الع
ــات اقتصادية خانقة ، ويخطئ من  يواجه أزم
ــا يعانيه  ــكان انقاذ العراق مم ــد أن باالم يعتق
ــخصية نفعية ...  ــاريع فجة ساذجة ش مبش
ــاريع  ــارة إلى أصحاب املش وهنا يقصد باالش

الساذجة واملتهافتة األصالحية وتوفيقية .
ــول منصب احملافظ  ــي معركة ح ــي  ه وبالتال
ــرض علينا أن نؤمن بأن ليس  اي واقع احلال يف
ــبه دولة وكما  ــة وحتى ش ــا دولة عميق لدين
ــلطة  ــال املهامتا غاندي : (كثيرون حول الس ق

قليلون حول الوطن) .

كاتب ومحلل سياســي عراقي مقيم َّـ 
السويد

عند تقييم تجربة مجالس 
اِّـحافظات غري اِّـنتظمة بإقليم 
أجزم فشلها الذريع َّـ تقديم 
الخدمات األساسية والتنمية 
الشاملة للمجتمع اِّـحلي الذي 
انتخبها ضمن تطبيقها للنظام 
الالمركزي َّـ السياسة واالدارة

خطورة داعش اإلرهابي حتـّى 
بعد مقتل زعيمه تكمن خلف 
كواليس هذا التنظيم وما 
يحدث َّـ الخفاء فهنالك جيل 
جديد شرس سيظهر فيما بعد 
وربـّما خالل هذه الفرتة

بات الشعب اليوم 
معتمدا على اصالة 
القضاء العراقي 
ونزاهته اِّـعهودة َّـ 
محاسبة الفاسدين

ظاهرة التسول منتشرة 
حتى َّـ بلدان اوربا وامريكا 
اي انها غري مقتصرة على 
بلد معني او شعب ما وتكثر 
َّـ البلدان الفقرية بشكل 
كبري وايضا َّـ البلدان الغنية
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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

يعتقد بعض الكتاب واحملللني إن هناك تغير ستراتيجي في املوقف 
املرجعي حيال املتظاهرين واحلكومة والتدخل اخلارجي..

ــتور في  ــال إن املوقف املرجعي موقف ثابت وهي تعتمد الدس واحل
توجهاتها إزاء أحداث العراق.

- إن الوقوف إلى جانب التظاهر السلمي لم يكن موفقاً مستجدا 
ــى جانب  ــي دائما إل ــول اخلط فه ــف الثابت على ط ــو املوق ــل ه ب
ــتوري كما إن  ــي ضمن الواقع الدس ــلمي وهو ما يأت التظاهر الس
ــق له بلورة  ــو الوحيد الذي يح ــعب فه ــالح موكول إلى الش اإلص
نظامه السياسي وهذا أيضا جاء مصداقه في الكثير من اخلطب 
ــؤوليته فيما يريد  ــل مس ــعب إن يتحم ــابقة بإنه على الش الس

ويختار.
ــدم الرضا) وهو  ــة هو موقف (ع ــي إزاء احلكوم ــف املرجع - إن املوق
ــراف احلكومي  ــدمي قدم االنح ــد وامنا موقف ق ــف ليس بجدي موق

باجتاه الفساد وصم 
األذان عن اإلرشادات 
والنصائح املرجعية 
ــر  ــل األم ــى وص حت
الصوت)  ــح  (ب ــى  إل
ــى (غلق  إل و كذلك 
األبواب!) بوجوههم 
ــان  املوفق ــذان  فه
ــوح  بوض ــدالن  ي
موقف املرجعية من 
وأحزابها،  احلكومة 
يدعي  ــن  مب والعبرة 
أو  ــاندتها  مس
ــى  إل ــوف  الوق

جانبها.
ــة على العراق  ــرض اإلرادات اخلارجي ــي بعدم ف ــف املرجع - إن املوق
ــعب موقف أصيل وثابت  ــواءً كانت على احلكومة أم على الش س
ــية كانت مصرّة على إن  ــي منذ األيام األولى للعملية السياس فه

يكون العراق بلداً مستقالً بعيداً عن املؤثرات اإلقليمية والدولية.
ومما يدفع بهذا الشأن هو التأكيد على حصر السالح بيد الدولة أي 
ــلحة) مؤدجلة أو غير مؤدجلة توازي  مبعنى إن ال وجود (جلماعات مس
ــة وهو بالنتيجة  ــس للدولة العميق ــود الدولة الوطنية وتؤس وج
ــاتها  ــل خارجي صيانةً للدولة الوطنية وملؤسس رفض لكل تدخ

العسكرية واملدنية .
- لقد جاءت بعض فقرات اخلطبة كرد على بعض احملاوالت الداخلية 
ــلمي أو أحتوائه من خالل  ــر الس ــر على التظاه ــة للتأثي واخلارجي
فرض سياقات وأطر التؤدي إلى إلى املزيد من التعقيد والعنف، لذا 
كانت مطالب املرجعية واضحة بهذا الشأن، هذا الذي قد يعتقده 
البعض يدخل في خانة التغيير االستراتيجي في املوقف املرجعي 
ــتبقى املرجعية صمام امان للعراق فال بد من  وهو ليس كذلك وس

اتباع االرشادات حتى نخرج من هذه الفوضى .
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اِّـوقف اِّـرجعي بعدم 
فرض اإلرادات الخارجية 
على العراق سواًء كانت 
على الحكومة أم على 
الشعب موقف أصيل 
وثابت

رسول مهدي الحلو
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ــك ما يدعو الى  لذا ليس هنال
ــتان  ان افغانس ــال  ــق. ق القل
ــة التحتية  ــى البني ــر ال تفتق
ــط  الضواب ــى  وال ــل،  والنق
ــة والتنظيمية. ال ميكن  البيئي
ــة ان تتولى  ــركة خاص ألي ش

هذا االستثمار.
قال روس: «انه خبر مزيف»، ما 

اثار بعض الضحك.
اغلب  ان  ــتر  ــاف ماكماس اض
ــون  ــوف يك ــادن س ــذه املع ه
الكثير  بلوغها مستحيالً ألن 
ــق التي  ــع في املناط منها يق
تخضع لسيطرة طالبان. انها 
منطقة حرب وسيتعني تأمني 
ــل حفر  ــكرياً قب ــط عس احملي
املناجم. ثم اردف قائالً ان االمر 
ــي افضل  ــتغرق ف ــوف يس س
ــنوات في حال  ــوال ١٠ س االح

سير كل االمور على ما يرام.
ــرح  ــيقوم بش قال روس انه س

هذا االمر للرئيس.
ــاول فقط  ــه يح ــدا كيلي ان ب
ــرق.  ــن الغ ــفينة م ــع الس من
ــكل فخر في اجتماع  واعلن ب
ــت االبيض  ــرز موظفي البي الب
ــع العام ٢٠١٨ قائالً: «بت  مطل
ــون  ــن اك ــي ل ــم بأنن اآلن اعل
ــي البيت االبيض  كبير موظف
االقصر.  ــة  اخلدم صاحب مدة 
ــى مدة  ــت اآلن عل ــد تفوق فق
بريبوس  ــس». كان  راين خدمة 
قد تولى منصبه ملدة ١٨٩ يوماً 
وهي اقصر مدة خدمة ألي من 
ــت االبيض  ــار موظفي البي كب

في التاريخ.
ــام ٢٠١٨، بث  ــع الع ــي مطل ف
برنامج (٦٠ دقيقة) فقرة حول 
ــتان مشيراً  احلرب في افغانس
ــف في  ــتوى العن ــى ان مس ال
كابول مرتفع الى درجة يتعذر 
معها اقالل القائد العسكري 
ــي بأمان الى مقره عبر  االميرك
شوارع املدينة. وبالتالي يقطع 
ــافة  ــلون مس ــرال نيكس اجلن
ــة تقريباً  ــرات الثالث الكيلومت
ــح متاماً انه  بطوافة. وقد اوض
ــج ترامب املبني على  تبنى نه
ــون: «هذه  النصر. قال نيكلس

ن النصر». سياسة تؤمّ
ــات  العملي ــط  خرائ ــرت  اظه
االستخبارية  واالخرى  احلربية 
ان  ــون  لنيكلس ــة  التابع
ــات  الوالي ــادة  بقي ــف  التحال
ــيطر على حوالي  املتحدة يس
ــالد. وضمن الدوائر  ٥٠٪ من الب
ــي البنتاغون ووزارة  املطلعة ف
اخلارجية. يُعرف ان نيكلسون 
ــأوصل  ــول: س ــى الق ــد ادع ق
ــبة الى ٨٠٪ في غضون  النس

سنتني».
كان مصمماً على تعزيز قدرات 
االفغاني  ــش  واجلي ــف  التحال
من اجل اعادة انتزاع مساحة 
ــاً و٢٤٩ كم  تصل الى ١٩٤ الف
ــاً غير  ــذا هدف ــاً. وكان ه مربع
بل مستحيالً  للتحقيق  قابل 
ــوا في  ــن خدم ــر مم ــى كثي عل

افغانستان.
ــدف  ــون ه ــدى نيكلس ل كان 
ــان  طالب ان  ــاده  مف ــي  اضاف

ــيدركون  س ــنوات  س  ٤ ــد  بع
ــن االنتصار  ــم يعجزون ع انه
وسوف يجلسون حول طاولة 
املفاوضات. انهم قوات طالبان 
ــوا  ــا برح ــن م ــهم الذي انفس

يقاتلون منذ ١٦ سنة.
ــتخبارات  االس ــر  مدي ــع  اطل
ــى  عل ــب  ترام ــة  القومي
افغانستان  في  ــتجدات  املس
ــم  ل  :٢٠١٨ ــام  الع ــع  مطل
ــب الواليات املتحدة أي  تكتس
ــترجاع أي  ــم يجرِ اس اراض. ل
ــن عن  اراض. لم يطرأ أي حتس
ــنة املاضية؛ بل ان بعض  الس
ــت في الواقع  املناطق قد امس
اسوأ. وافضى جزء من تبريراته 
ــدة  املتح ــات  الوالي ان  ــى  ال
ــى  ــروا ال ــد اضط ــان ق واالفغ
ــول عقب مواصلة  حماية كاب
ــان الهجمة  ــن قوات طالب ش
ــى العاصمة.  ــرى عل ــو االخ تل
في االيام التسعة االخيرة من 
تل  شهر كانون الثاني/ يناير قُ
ــخصاً في ٤ هجمات.  ١٣٠ ش
ــدرة التحالف  ــا حجم من ق م
ــتعادة  ــى اس ــكرية عل العس

االراضي.
ــى  ال ــون  احمللل ــص  خل
ــر.  اكث ــة  محزن ــتنتاجات  اس
ــتان ال تتفاعل  ــي ان باكس وه
او تستجيب للضغط؛ وان أي 
ــوية تستند الى املشاركة  تس

الباكستانية.
احملتمل  ــوري  الف ــيناريو  والس
ــادة وتيرة التمرد  ــه هو زي حدوث
ــل وقوع حرب اهلية في حال  ب
االميركية.  القوات  ــحاب  انس

ــون  يخرج ــون  فاجلهادي
ــتان:  افغانس الى  ــون  ويتجه
االرض املوعودة اجلديدة لصناع 

املتفجرات ومستخدميها.
ــى االرجح ليس لدى قوات  وعل
التحالف من الوقت سوى فترة 
ــام ٢٠١٩  ــى ربيع الع ــد حت متت
ــى الوضع الراهن.  لتحافظ عل
إذ يبدو ان النسيج السياسي 
ــة عاصفة هوجاء  يتداعى. ثم
ــكلة  ــل مش ــد متث ــة وق قادم
ــل حالة الطقس  عمالنية مث
ــكاد تخلو  ــول. ت ــة التح نقط
ــوج لذلك ال  ــن الثل ــال م اجلب
ــول.  ــو احلق ــاه نح ــيل املي تس
ويلوح اجلفاف في االفق ومعه 

ــن الغذائي.  ــدام االم ازمة انع
يُحتمل  ــه  نفس ــت  الوق وفي 
ان ترسل باكستان بني مليون 
الجئ ومليونني عبر احلدود الى 
ــكل  ــتان. ويش افغانس داخل 

ــان الذين  ــد منهم االفغ العدي
ــتان  ــدود الى باكس ــروا احل عب
ــام  ــي ع ــزو الروس ــب الغ عق
ــي مليونني  ــاش حوال ١٩٧٩. ع
في باكستان لعقود لم يزوروا 
خاللها قط موطنهم االصلي 
ــد  ق ــم  ولكنه ــتان  افغانس

يتوجهون اليها.
مع ذلك، ظل اجلنرال نيكلسون 
ــي  ــينتصر» ف ــه «س ــول ان يق
افغانستان بيد ان ماتيس لم 
ــر  ــه هذا االمر. فقد اس يعجب
احد مسؤولي البنتاغون قائالً: 
ــر غير راض البتة عما  «إن الوزي
قاله (نيكلسون) للتو، ونحاول 

ان نلجمه».
ــس االركان يعتمد  اذا كان رئي
ــن  م ــإن  ف ــار»  «االنتص ــة  لغ
الصعب انتقاد القائد امليداني 
الستخدامه هذه اللغة. ولكن 
ــارت الى ان  ــتخبارات اش االس

ــيتجه نحو االسوأ،  الوضع س
ــنة  ــل في الس ــس االفض ولي

القادمة.
ــام ٢٠١٨، قال  ــع الع في مطل
ــارك بارز: «يبدو ان اجليش  مش
ــم على  ــني وجود دائ ــد تأم يري
غرار وجوده في كوريا اجلنوبية. 
ــوف تعمد  اذا حتقق ذلك، فس
ــى  ــني ال ــران والص ــيا واي روس
ــر  ــا بالنظ ــد خصوماته توحي
ــا الفجائي والدائم  الى وجودن
ــا وجد  ــا. لكن رمب ــى جواره ال
ــحاب  اجليش هناك، ألن االنس

سيضره جداً. قال الرئيس اننا 
سننتصر. وال ميكنكم صياغة 
ــة  حال ــي  ف ــم  ببقائك ــك  ذل
ــي مرحلة  ــى االبد. ف جمود ال
الناس استحالة  ــيدرك  ما س

جناحكم هناك»
شرع بعض املسؤولني من وزارة 
ــتخبارات  ــة ومن االس اخلارجي
ــراد  انف ــى  وعل ــة  بعصبي
ــيناريوهات  الس بعض  برسم 

ــم  رس أي  ــداً،  ج ــة  احلساس
ــم  ــة بديلة. «اجليش يرس خط
الوقت.  ــيناريوهات طوال  الس
ــون  املدني ــل  يفع ال  ــمَ  فل

كذلك؟».
وصف احمللل نتيجة هذه اخلطة 
ــت  البديلة، فقال انها: «ليس
انسحاباً وانهياراً وحرباً اهلية. 
ليبيرالية  دميقراطية  ــت  ليس
عميقة التمركز. ماذا يقع في 
الوسط؟ هل هو نظام فيدرالي 
ــر قابلية  ــة واكث ــر واقعي اكث
ــو اعطاء  ــتدامة؟ هل ه لالس
ــل الورقة غير  طالبان دوراً؟ لع
ــتكون قصر مدة  املضمونة س
ــكيكه  ــس، وتش ــاه الرئي انتب
التي يواصل  بكل االفتراضات 

ــك  وكذل ــا.  طرحه ــاس  الن
اشتمامه للترهات وتسميتها 
ــمائها، عندما تقع عينه  بأس
عليها». من االمثلة على ذلك 
ــتنصلح مع  قوله ان االمور س

باكستان. «ولكن باكستان لم 
ــبتمبر  تتغير منذ ١١ ايلول/ س
ــار الوحيد اذن  ولن تفعل. اخلي

هو اخلروج».
ان  ــار  باختص ــول  الق ــن  ميك

ــة  مفكك ارض  ــتان  افغانس
جديدة، وتعيش عدم استقرار 
االفغانية  احلكومة  سياسي. 
مفككة، هناك نقد موجه من 

ــعب  ــرس وعامة الش الكونغ
في الواليات املتحدة مكاسب 
ــكرية قليلة او معدومة،  عس
ــل لألمن  انعدام هائ ــاف،  جف

الغذائي، الجئون.
ــب بالالئمة على  ترام ــى  انح
شخصني اثنني حتديداً: اولهما 
ــن نوع خاص،  ــه مقتاً م كان ل
ــبق جورج  ــس االس ــو الرئي ه
بوش االبن، الذي شن حرباً في 
افغانستان سنة ٢٠٠١ ثم في 
العراق سنة ٢٠٠٣ قال لبورتر: 
ــع. كان داعية  ــه رئيس مري «ان
ــروب. اراد فرض النفوذ  الى احل

ــر الدميقراطية  االميركي ونش
ــاء العالم واراد ان  في كل انح
يكون شرطي العالم وقد شن 
ــك  ــروب». كان ذل ــذه احل كل ه
ــن. ورغم  ــاً خاطئاً وارع تصرف
ــب لقرار تعزيز عدد  اتخاذ ترام
ــال بضعة آالف  ــوات بارس الق
آخرين، فقد صرح انه لن يُبقي 

هذا الوضع على ما هو عليه.
ــذي انحى  ــخص اآلخر ال الش
كان  ــه  علي ــة  الالئم ــب  ترام
ــهد  واستش ــتر.  ماكماس
بالعراق كدليل. «ال اعلم كيف 
ــي خداع  ــون ف ــح العراقي افل
ــتر ولكنه ليس رجل  ماكماس
ــراالت  ــم اجلن ــال. ال يفه اعم
ــل  «حتلي ــرة  فك ــون  االميركي
ــة/ املنفعة». ال اصدق  التكلف
ــمحت له ان يقنعني  انني س
ــود هناك» .  ــدد اجلن ــز ع بتعزي
كان يعتقد بأن ماكماستر قد 

نيّ في منصبه على عجل. عُ
ــادة الى  ــه ترامب اهانة ح وجّ
ــي  القوم ــن  االم ــار  مستش
ــى  ــد ال ــوم عم ــتر ي ماكماس
ــده. فنفخ الرئيس صدره  تقلي
ــاً مبالغاً  ــط انفاس وارح يلتق
ــم قال  ــوظ. ث ــى ملح ــا ال به
ــال: «اعرف  بصوت متقطع ع
ــراق. انه رجل طيب  رئيس الع
يا سيدي! اوقن انه يتمنى لنا 

االفضل».
ــب ليتكلم  ــد ان عاد ترام وبع
ــي، قال: «ذاك  بصوته الطبيع
 . ــد التقيتهُ ــل منافق. لق الرج
ــا  ــرف عم يع ــتر ال  وماكماس
يتكلم». كان ترامب قد التقى 
ــوزراء العراقي حيدر  ــس ال رئي
العبادي في البيت االبيض في 

آذار/ مارس من العام ٢٠١٧.
ــش ال يفقهون  ــاالت اجلي «رج
شيئاً في مجال االعمال. انهم 
العسكرية  ــؤون  بالش يلمون 
ــم  ك ــون  يفهم ال  ــال.  وبالقت

يكلف ذلك».
وحول افغانستان، قال ترامب 
ــر: «الوضع كارثي هناك.  لبورت
ــول ذاك البلد ابداً الى  لن يتح
ــا علينا  ــة فاعلة. م دميقراطي

سوى االنسحاب متاماً».
الفصل التاسع والثالثون

ــيناتور  والس ــب  ترام كان 
ــان الغولف في  ــام يلعب غراه
ــي للغولف  ــادي ترامب الدول ن
ــم بيتش قبل  ــت بال في ويس
ــبوعني من عيد امليالد، أي  اس
ــمبر  في ١٠ كانون االول/ ديس
٢٠١٧. ذكر غراهام في تغريدة 
ــف كان  ــب الغول ــه ان ملع ل
«مميزاً» وهو تعليق حتماً يفرح 
ــيئاً  ــب ترامب. ولم يكن ش قل
ــح الذي  ــة باملدي ــر مقارن يُذك
ــى ترامب  ــام عل ــه غراه اغدق

خالل جولة اللعب.
ــب: «انت قائد اعلى  قال لترام
ــي  ــس يصغ ــاز». كان الرئي ممت
ــكريني والى  ــى قادته العس ال
ــد  قواع ــي  ف ــرات  التغيي ان 
االشتباك في الشرق االوسط 
ــي  تؤت ــت  كان ــتان  وافغانس

ثمارها.
ــام هذه الطريقة  اعتمد غراه
ــب: «أنت  ــه مع ترام في كالم
ــا يعجز  ــى القيام مب ــادر عل ق
ــه. انت  ــن القيام ب اآلخرون ع
ــى التي تركها  تنظف الفوض
ــي بالءً  ــت تبل ــا. ان ــك اوبام ل
ــناً جداً في تنظيف هذه  حس
ــاء  بن ــد  تعي ــت  ان ــى.  الفوض
ــأة  ــع الوط ــت ترف ــش. ان اجلي
انت  ــاد.  االقتص ــن  الثقيلة ع
ــك القيود عن اجليش  فعالً تف
ــك  ــورك اصالح ــاد. ب واالقتص
ــي  ف ــت  وقع ــي  الت ــرار  لألض
املاضية.  ــي  الثمان ــنوات  الس
ــول؟ ما  ــد الوص ــن تري ــى اي ال
ــد تركه وراءك؟  االرث الذي تري
ــر ارثك في تصحيح  ال ينحص
ــب، بل في  ــا قمت به فحس م
ــة على  ــك اخلاص ــرك بصمت ت

التاريخ» .
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خرائط العمليات الحربية
 واالخرى االستخبارية التابعة لنيكلسون 

اظهرت ان التحالف بقيادة الواليات 
اِّـتحدة يسيطر على حوالي ٥٠٪ من البالد
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ترامب : رجاالت الجيش ال يفقهون شيئاً َّـ 
مجال االعمال انهم يلمون بالشؤون العسكرية 

وبالقتال ال يفهمون كم يكلف ذلك

كيسنجر
ترامب

ماكماستر
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ــية نرى  « كعادتها دائماً في احتاف القارئ بكل ما جد من كتب ذات أهمية كبيرة تتعلق مبوضوعات سياس

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NO.3293.SUN.3.NOV .2019 العدد (٣٢٩٣) االحد ١١/٣/ ٢٠١٩



أكد املدرب املساعد لفريق القوة اجلوية لؤي صالح، أن العبي الفريق 
أمام  الفريق  مباراة  بعد  الوطني  باملنتخب  سيلتحقون  الدوليني 
السادس  محمد  كأس  نهائي  ثمن  ذهاب  ضمن  اجلزائر،  مولودية 
أربيل. في  اجلاري  الشهر  من  الثامن  في  املقررة  األبطال،  لألندية 

أمام  وقال صالح في تصريحات  «تنتظرنا مباراة في غاية األهمية 
لألندية  السادس  بطولة كأس محمد  نهائي  بثمن  اجلزائر  مولودية 
األبطال، والتي نقلت إلى مدينة أربيل في الثامن من الشهر اجلاري، 
مع  مهمتهم  سيكملون  الوطنية  القائمة  ضمن  العبونا  وبالتالي 
العربية ويلتحقون بشكل مباشر بتدريبات  املواجهة  الفريق حتى 
لتجهيز  نسعى  حيث  مهمة  املولودية  «مباراة  املنتخب».وتابع: 
الفريق  الدوري، وخاض  الفريق بشكل مثالي رغم توقف منافسات 
عدد من املباريات التجريبية آخرها أمام النفط وانتهت بفوز فريقنا 
برباعية نظيفة ونأمل أن يكون الفريق بأمت اجلاهزية للمباراة».وأردف: 
«فريق املولودية ليس بالصيد السهل خصوصا وأن توقف منافسات 
الدوري أثر على فريقنا لكننا عازمون على حتقيق نتيجة جيدة في 
مباراة الذهاب ومن ثم التحضير بشكل مناسب ملباراة العودة في 
اجلزائر».يشار إلى أن القوة اجلوية تأهل لدور ثمن نهائي كأس محمد 

السادس لألندية األبطال بعد جتاوزه الساملية الكويتي.

 يسلط الضوء في التقرير التالي 
ــدوري املمتاز، في  ــة ال على الئح
ــا حققته بعض  ــراءة رقمية مل ق
ــوالت املاضية،  ــي اجل ــة، ف األندي
التي شهدت متيز البعض وتراجع 

آخرين بشكل غير منطقي:
العندليب يغرد

ــط املركز  يحتل فريق نفط الوس
ــدول،  اجل ــب  ترتي ــي  ف ــس  اخلام
متقدما على أندية خاضت عددا 

أكثر من املباريات.
ــط الفوز في  ــق نفط الوس وحق
ــني لعبهما حتى  ــني اللت املبارات
ــق  الفري ــك  بذل ــح  ليصب اآلن، 
الوحيد الذي لم يفقد أي نقطة 
بالدوري العراقي حاليا، وبالتالي 
ــط هي  ــة نفط الوس ــد بداي تع

األفضل.
ــتقرار  هذه النتائج أتت من االس
ــة مالية  ــي باعتماد سياس املال
ــب  روات ــني  توط ــى  عل ــة  قائم
ــاكل  املش ــب  وجتن ــني  الالعب
املتكررة لعدد من األندية نتيجة 
باإلضافة  ــتحقاتهم،  مس تأخر 
ــي بتواجد  ــتقرار الفن ــى االس إل
ــك مثل املدرب راضي  مدرب محن

شنيشل.
صورة مختلفة

ــاض مباريات  ــاء خ ــم أن املين رغ
ــرق األخرى،  ــض الف ــر من بع أكث
حيث لعب ٤ مباريات كاملة دون 
تأجيل، لكن ما يحسب للميناء 
ــب، حيث جمع ٨  صدارته للترتي
نقاط من فوزين وتعادلني، ليظهر 

ــم  ــة عن املوس ــورة مختلف بص
املاضي، الذي شهد تخبطا إداريا 
ــلم  أودى بالفريق للتراجع في س

الترتيب.
املدرب الروماني تيتا فاليري متكن 
ــروح للفريق وحقق  ــادة ال من إع
بداية جيدة لكن املقبل سيكون 
أصعب على امليناء للحفاظ على 
ــي مقدمة الترتيب في  تواجده ف
ــة كبيرة  ــة مع أندي ظل املنافس

أكثر استقرارا.
فريق طموح

ــذي  ال ــة  الكهربائي ــات  الصناع

يحتل املركز الرابع من ٣ مباريات 
هو اآلخر يعكس صورة مختلفة 
ــم  ــي املوس ــه ف ــا كان علي عم
ــدرب  امل ــن  متك ــث  حي ــي،  املاض
الشاب عادل نعمة من تشكيل 
ــني اخلبرة  ــق متكامل ميزج ب فري

والشباب.
ــني  ــي مبارات ــاز ف ف ــات  الصناع
ــت بدايته  ــدة، وكان ــر واح وخس
ــرعان ما عاد  ــه س ــرة، لكن متعث
وحقق التوازن ليفوز مرتني، لكن 
ما يهدد الصناعات وثباته اجلانب 
ــق لم  ــون الفري ــط، ك ــي فق املال

يستلم إلى اآلن مستحقاته.
تأخر صرف األموال من قبل وزارة 
الصناعة اجلهة الراعية قد يربك 
النادي وينعكس على  ــتقرار  اس

نتائجه.
غياب البطل

ــرطة،  الش ــق  فري ــع  تراج ــد  يع
حامل اللقب، الظاهرة األبرز في 
ــي لعبت حتى  اجلوالت األربع الت
ــي، إذ يحتل  ــدوري العراق اآلن بال
ــا خاض  ــز ١٢، بعدم ــا املرك حالي
ــي واحدة منها،  ٣ مباريات، فاز ف
ــر واحدة  ــا، وخس ــادل مثله وتع

ــي بداية مرتبكة للفريق  أيضا، ف
ــك كل اإلمكانيات التي  الذي ميل
تؤهله ملواصلة الدفاع عن لقبه.
ورمبا يكون الشرطة قد دفع ثمن 
التحاق العبيه باملنتخب الوطني، 
ــجام مع  إضافة إلى غياب االنس
املدرب اجلديد الصربي ألكسندر 
ــرت نتائج  ــش، وبالتالي تأث إليتي
ــرطة سيكون  الفريق، لكن الش
ــي اجلوالت  ــدي العودة ف ــام حت أم
ــعل املنافسة  املقبلة، مما سيش

على مراكز املقدمة.

È»‡£@Ü«Ïfl@ÖÜ∞Î@›Óiâc@äÿé»fl@ÔÃ‹Ì@Ô”aä»€a@kÇn‰Ωa

ــكو كاتانيتش،  ــي سريتش ــدرب املنتخب العراق ألغى م
ــكر املقرر للفريق في مدينة أربيل حتضيرًا ملواجهة  املعس
ــهر اجلاري في  ــر من الش ــب اإليراني في الرابع عش املنتخ
ــة الرابعة من  ــات اجلول ــن منافس ــرة، ضم ــة البص مدين

التصفيات املزدوجة املؤهلة لكأس آسيا واملونديال.
وقال مدير الفريق باسل كوركيس في تصريحات   إن اجلهاز 
الفني بقيادة كاتانيتش قرر إلغاء املعسكر التدريبي الذي 
ــدم تفرغ الالعبني  ــبب ع ــررًا في مدينة أربيل بس كان مق
ــكر  ــا دفع املدرب إللغاء املعس ــد ٧ منهم فقط، م وتواج
ــدم اكتمال الفريق. ــبب ع ــدم الفائدة الفنية منه بس لع

ــيتجمع في الثامن من الشهر اجلاري  وبني أن املنتخب س
ــون احملترفون بالتجمع  ــي البصرة، على أن يلتحق الالعب ف
ــر من الشهر احلالي، حتضيرا  تباعا يومي التاسع والعاش
ملواجهة املنتخب اإليراني في الرابع عشر من هذا الشهر.

ــة املباراة ونقاطها الثالث  ــار إلى أن اجلميع يعي أهمي وأش
ــتمنح الفريق فرصة االقتراب من التأهل للجولة  التي س
ــتقام في  ــة من التصفيات، موضحا أن املباراة س النهائي
ملعب جذع النخلة في البصرة وال يوجد أي مبرر لنقلها 
ــي يتصدر  ــب العراق ــى أن املنتخ ــار إل ــكان آخر.يش ألي م
ــا يحتل املنتخب  ــة برصيد ٧ نقاط، فيم ــة الثالث اجملموع

اإليراني املركز الثالث برصيد ٦ نقاط.
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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 / 

@kmaÎâ@¥üÏm@Û‹«@Ú‡ˆb”@ÚÓ€bfl@ÚçbÓç@Öb‡n«bi@Ô€bΩa@âaä‘nç¸a@Âfl@oma@wˆbn‰€a
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نبض الشارعتقرير : نفط الوسط األفضل.. وبداية مرتبكة لحامل اللقب

عندما تكون العدائية موجودة تتوقف احلياة لفترة زمنية ومن الصعوبة 
تعويض تلك الفترة وازالة تراكماتها وخاصة في مجال الرياضة وفي احلياة 
العامة االخرى والسؤال الذي يتبادر الى ذهن املراقب ان كان متابعا او اداريا او 
ممارسا لاللعاب االخرى التي تدخل في الرياضة وسؤالنا : هل الرياضة اليوم 
وقبله وبعده معاقة عندنا بسبب قرار او قرارات اضرت بالعالم ومن يريد 
تعويقها، فرغم فقر االجناز لسنني مضت واملتوقع حتى السنني القادمة من 
كافة االلعاب اال انه هناك شعور قد يكون خفيا ومؤملا واعتقد ان اجلمهور 
يعرفه من انه عندنا من االبطال الكثير في العاب االثقال والعاب القوى 
الى  او يسعى  يريد  واملصارعة لكن هنالك من  واملالكمة  واجلودو  والسلة 
تهميش الرياضة ومحاربتها وافشال ظهور او بزوغ بطل او ابطال اختفوا 
او  على طريقة عملهم  اعتراضهم  هو  اختفائهم  واسباب  الساحة  عن 
النسيان  زوايا  في  ركنهم  او  مقاطعتهم  او  ومعاداتهم  بل  االعداد  على 
ورمبا حتى تخويفهم وهذه طرق يعرفها االداريون وهم متحدون مع رؤساء 
االحتادات في كل ما يعرض احتاداتهم الى النقد في عملهم ومحاولتهم 
الرياضة تقليل  اصالح ماميكن اصالحه وكنا نبغي من السادة مسؤولي 
ووضع  الرياضيني  اي  عليهم  الضغط  وعدم  ومداراته  الالعب  على  الضرر 

عقلية  تالئم  خاصة  ترتيبات 
االعداد  اثناء  ومدربه  الالعب 
لالسف  لكننا  والتحضير 
والدة  اشهر   ٦ منذ  نشاهد 
واجبها  خماسية  جلنة 
واملراقبة  الصرف  من  احلد 
مراقبة  كلمة  صحت  ان 
خمسة  من  مكونة  وهي 
اشخاص وتسمى القرار ١٤٠ 
املال  حجز  االساس  وواجبها 
والذي  بحذر  به  والتصرف 
كان يوزع سابقا من اللجنة 
وهذا  االحتادات  الى  االوملبية 
العالم  دول  في  به  مامعمول 

القاتل  الروتني  من  وعندهم  تصريحاتها   في  جدا  شديدة  اللجنة  وهذه 
الذي بدا يشل احلركة الرياضية وهي اصال مشلولة سابقا وخاصة لكل 
املشاركات  وهذه  عربية  او  اسيوية  او  عاملية  كانت  ان  ومشاركة  حتضير 
قليلة لضعف املستوى وتعقيدات . شروط اللجنة ١٤٠ اخملتصة بالصرف 
وهنالك الكثير وللعلم والتذكير حتى قطع الرواتب والتدقيق فيها وكانه 
يوحي للمشاهد واملتابع ان الرياضة العراقية نخرها الفساد  بشدة وفيها 
رواتبهم  وحجز  حدائق  ومنظمي  خدمة  كعمال  يعملون  عوائل  حرمان 
والسواق  والفالحني  الشاي  عاملة  ومنهم  اكثر  او  اشهر  ثالث  بني  لفترة 
تدير  ورؤية قاصرة  واضح  القرار فيه تخبط  ونقول  ونعود  الكثير  وغيرهم 
الرياضة عندنا حتتاج الى لقاءات من االكادمييني تفهم الواقع الذي نحن 
في  الوطنية  االوملبية  احلركة  تاسيس  ايام  السابق  في  كانت  كما  فيه 
العراق وراعيها ورائدها ومؤسسها املرحوم اكرم فهمي عام ١٩٤٨ ووسام 
يتيم واحد برونزي برفع االثقال وفي الرياضة ال نريد قيود عليها الرياضة 
الوصول  من  الهواء  ومينع  يعوق   ١٤٠ والقرار  الرئة  يغذي  الذي  الهواء  هي 
الى الرئة وكفى اهماال وقيودا فاالوضاع تختلف اليوم عن االمس ولم يعد 
عندنا مكان لتحمل كل هذه االوجاع يا وزارة الشباب ويا جلنة اوملبية ويا 
فأغيثوها  تستغيث   فانها  الرياضة   اغيثوا  الوزراء  رئاسة  مستشاري 

وحتى تتطور وتبرز يجب الغاء القرار ١٤٠ من اجل الرياضة.

@NN@¥ÓôbÌä€a@k€b�fl@@
QTP@âaä‘€a@ıbÃ€a
فاهم حسن فتاح

لدينا من االبطال الكثري َّـ 
العاب االثقال والعاب القوى 
والسلة والجودو واِّـالكمة 
واِّـصارعة لكن هنالك من 
يريد  او يسعى اُّـ تهميش 
الرياضة ومحاربتها وافشال 
ظهور او بزوغ بطل او ابطال 
اختفوا

ــد، حتى أعلن تأجيله مرتني، وجاءت األخيرة قبل  ــمه اجلدي لم يلبث الدوري العراقي املمتاز أن انطلق في موس
أيام، على وقع االحتجاجات املتواصلة في البالد.وكانت جلنة املسابقات باالحتاد العراقي لكرة القدم قد أعلنت 
ــابقة حتى اآلن، ففي  ــك الظروف.ولم تنتظم املس ــدوري، بناء على تل ــة من ال ــل مباريات اجلولة اخلامس تأجي
ــاض بعضها مباراة واحدة، أو  ــتكمل بعض الفرق مبارياتها، إذ خ ــوالت األربع التي لعبت حتى اآلن، لم تس اجل

اثنتني، بينما لعبت فرق أخرى ٣ أو ٤ مباريات.

امس  صباح  اجلوية  القوة  نادي  وفد  وصل 
معسكر  إلقامة  أربيل  مدينة  إلى  السبت، 
اجلزائر،  مولودية  ملباراة  استعدادًا  تدريبي 
من  النهائي  ثمن  لدور  الذهاب  جولة  ضمن 
بطولة كأس محمد السادس لألندية العربية 
األبطال.وقال مشرف الفريق مهدي جاسم، إن 
الفريق وصل صباح امس السبت، إلى مدينة 
املباراة  يسبق  تدريبي  معسكر  إلقامة  أربيل 
املهمة املقررة يوم اجلمعة املقبل، على ملعب 
تسعى  اإلدارة  أن  إلى  الفتا  حريري،  فرانسو 

قبل  أخيرة  بروفة  لتكون  ودية  مباراة  لتأمني 
اجلاهزية  أمت  على  الفريق  أن  إلى  اللقاء.وأشار 
الفترة  خالل  واصل  حيث  املوقعة،  لهذه 
وخاض  مستمر  بشكل  حتضيراته  املاضية 
فترة  مستغالً  التجريبية  املباريات  من  عددًا 
توقف الدوري.وبني أن الكادر التدريبي والالعبني 
مولودية،  على  بفوز  اخلروج  على  مصممون 
الصقور بكثافة بعدما  ملؤازرة  داعيا اجلمهور 
رابطة  مع  وبالتعاون  اإلدارية  الهيئة  قررت 
إلى  مجانا  حافالت  تسيير  النادي  مشجعي 

مدينة أربيل.

äˆaå¶a@ÚÌÖÏ€Ïfl@‚bflc@ãÏ–€a@’Ó‘§@Û‹«@ÊÏ‡‡ñfl@Z·çbu

العراقي علي عدنان،  املنتخب  أوضح جنم 
العراقية  اجلماهير  دعم  من  واثق  أنه 
أمام  املرتقبة  مباراته  في  للمنتخب 

اإليراني  في املنتخب 
الرابعة  اجلولة 

التصفيات  من 
املؤهلة  املزدوجة 
آسيا  لكأسي 
واملقررة  والعالم، 

في الرابع عشر من 
في  اجلاري  الشهر 

جذع  ملعب 

النخلة في البصرة.
وقال عدنان في تصريحات  أمتنى أن يكون 
ومساندة  موقف  العراقية  للجماهير 
املنتخب  املناسبة،  األوقات  في  للفريق 
أمام  األهمية  غاية  في  مباراة  تنتظره 
والفوز  اإليراني  املنتخب  الشرس  املنافس 
التأهل  نحو  خطوات  وسيقربنا  مهم 

للمرحلة النهائية من التصفيات.
سيكون  العراقي  الفريق  أن  إلى  وأشار 
للجماهير  لديه  ما  كل  لتقدمي  متحفزا 
النقاط  وخطف  الفوز  وان  العراقية، 
نعم  املباراة،  في  مطلبنا  سيكون  الثالث 
لكننا  كبير  فريق  اإليراني  املنتخب  ان 
وخطف  به  اإليقاع  على  قادرون 
املنتخب  أن  املباراة.وبني  نقاط 
البصرة  في  قريبا  سيتجمع 
والتحضير  للمباراة  حتضيرا 
ملواجهة  جيد  بشكل 
مشيرا  اإليراني،  املنتخب 
كبيرة  املسؤولية  أن  إلى 
واجلهاز  الالعبني  على 
حريص  واجلميع  الفني، 
واجباته على  تأدية  على 
أجل  من  وجه  أكمل 
خطف النقاط الثالث 
صدارتنا  وتعزيز 

للمجموعة.
ان  إلى  يشار 
املنتخب العراقي 
اجملموعة  يتصدر 
سبع  برصيد 
تعادل  من  نقاط 

وفوزين.

@Òäñj€a@7Áb∫@Üëb‰Ì@Êb„Ü«@Ô‹«
ÊaäÌg@ÚËuaÏfl@›j”

الزوراء  ونادي  العراقي  املنتخب  مرمى  متاثل حارس 
التي  اإلصابة  بعد  التام،  للشفاء  حسن  جالل 
املاضية  الثالث  املباريات  عن  وابعدته  به  حلقت 
آسيا  لكأسي  املؤهلة  املزدوجة  التصفيات  في 

والعالم.
متاما  جاهز  اآلن  انا  تصريحات   في  حسن  وقال 
للمشاركة في املباريات الرسمية، بعد أن متاثلت 
التام وأنهيت فترة االستشفاء، وخضت  للشفاء 
مباراة جتريبية كاملة لفريقي الزوراء أمام الكرخ، 
الفترة  في  اإلصابة  غيبتني  أن  بعد  جيدة  واألمور 

املاضية نتيجة أحتكاك في الغضروف.
وبني أنه جاهز بدنيا بعد عملية التأهيل والتدريبات 
املباراة  وخوض  الزوراء،  مع  التي خاضها  اجلماعية 
الودية أكدت جاهزيته بشكل تام، الفتا أن عودته 
عند  الفني  للجهاز  متروكة  ستبقى  للمنتخب 
مجددا  العودة  وأمنيته  النهائية  القائمة  إعالنه 

للمنتخب.
سيخوض  الوطني  املنتخب  أن  إلى  حسن  وأشار 
املزدوجة،  بالتصفيات  األهمية  غاية  في  مباراتني 
من  واألقتراب  الفريق  تأهل  في  مؤثرة  ونتيجتهما 
الوصول للمرحلة النهائية من التصفيات، وبالتالي 

بدعم  اإليجابية  النتائج  لتحقيق  نحن متحفزون 
بطاقة  خلطف  جماهيرنا 

التأهل.
يشار إلى أن جالل 
أصيب  حسن 
فريق  مع 
أثناء  الزوراء 
في  معسكره 
املغرب  مملكة 
انطالق  قبل 
ي  ر و لد ا

املمتاز.

÷aä»€a@kÇn‰Ω@ÒÖÏ»‹€@ÈnÌåÁbu@Â‹»Ì@Âéy@fi˝u @=«¸@÷bzn€a@Ü«Ïfl@ÖÜ∞@Ä˝ï
kÇn‰Ωbi@ÚÌÏ¶a@ÒÏ‘€a



عن  فرنسي،  صحفي  تقرير  كشف 
أزمة داخل صفوف برشلونة، بني  وجود 
ليونيل  للبلوجرانا،  الهجومي  الثالثي 
اجلديد  والوافد  سواريز،  ولويس  ميسي 
أنطوان جريزمان. وبحسب مصدر داخل 
املدينة الرياضية للنادي الكتالوني، فإن 
جريزمان. يتجاهالن  وسواريز  ميسي 

«ميسي  ليكيب  صحيفة  وقالت 
فيلم  من  منزعجني  يزاالن  ال  وسواريز 
القرار الذي أصدره الالعب الفرنسي في 
االنضمام  خالله  ورفض   ،٢٠١٨ صيف 
ضمن  االستمرار  وفضل  لبرشلونة، 

رهان  رغم  مدريد،  أتلتيكو  صفوف 
في  به  والترحيب  ضمه  على  الثنائي 
الصحيفة،  وبرهنت  اإلعالم».  وسائل 
بلد  مواجهة  خالل  جريزمان  مبوقف 
شارك  والذي  املاضي،  األربعاء  الوليد 
كبديل ألنسو فاتي في الشوط الثاني، 
باالنتصار  يحتفلون  زمالءه  ترك  والذي 
إلى  ا  وحيدً وذهب   (٥-١) بنتيجة 
جريزمان  أن  يذكر  املالبس.  خلع  غرفة 
سوق  خالل  برشلونة،  لصفوف  انضم 
مقابل  املاضية،  الصيفية  االنتقاالت 
اجلزائي  الشرط  قيمة  يورو  مليون   ١٢٠

في عقده مع أتلتيكو مدريد. ��
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أفلت يوفنتوس من تعادل محتم مع ضيفه 
القاتلة  اللحظات  في   ٢-١ وهزمه  جنوى 
البرتغالي كريستيانو  بركلة جزاء لنجمه 
من  العاشرة  املرحلة  في  االربعاء  رونالدو، 

الدوري االيطالي لكرة القدم.
في  اللقب  حامل  يوفنتوس،  واستعاد 
بفارق  الصدارة  االخيرة،  الثمانية  املواسم 
ضيفه  على  الثالثاء  الفائز  انتر  عن  نقطة 
اخملضرم  الدفاع  قلب  وافتتح   .٢-١ بريشيا 
ليوناردو بونوتشي التسجيل لفريق املدرب 

مارويتسيو ساري اثر ضربة ركنية (٣٦).
السابع عشر،  املركز  عادل جلنوى، صاحب 
خطأ  بعد  كوامي  كريستيان  العاجي 
بالتشتيت من الدفاع وتسديدة مرتدة نحو 
بوفون  جيجي  االربعيني  احلارس  شباك 
(٤٠).لكن املباراة شهدت طرد العب جنوى 
 ،(٥١) انذارين  لنيله  كاساتا  فرانشيسكو 
ثم العب وسط يوفنتوس الفرنسي ادريان 

رابيو للسبب عينه (٨٧).
االخيرة،  انفاسها  املباراة  تلفظ  ان  وقبل 
ترجمها  ركلة جزاء  يوفنتوس على  حصل 
خمس  العالم  في  العب  أفضل  رونالدو 

مرات (٩٠+٦ من ركلة جزاء).
واصبح روما رابعا بفوزه الثاني تواليا على 
نيكولو  بأهداف  ٤-صفر  اودينيزي  مضيفه 
تسانيولو (١٣)، االنكليزي كريس سمولينغ 
 (٥٤) كاليفرت  جاسنت  الهولندي   ،(٥١)
ركلة  (٦٥ من  الكسندر كوالروف  والصربي 
بعشرة  املباراة  اكمل  بانه  علما  جزاء)، 
فيديريكو  لطرد   ٣١ الدقيقة  منذ  العبني 

فاتسيو.
وبرباعية ايضا، اصبح جاره اللدود التسيو 
خامسا بفوزه على تورينو املنقوص عدديا 
في  نكولو  نيكوالس  الكاميروني  لطرد 
بأهداف  وذلك  ٤-صفر،  الثاني  الشوط 
تشيرو   ،(٢٥) أتشيربي  فرانشيسكو 
واندريا  جزاء)  ركلة  من  و٨٠   ٣٣) اميوبيلي 

بيلوتي (٩٠ خطأ في مرمى فريقه).
هجمة نابولي على التحكيم

وأهدر نابولي تقدمه مرتني وخرج متعادال مع 
ضيفه أتاالنتا ٢-٢. وجاءت املباراة حماسية 
في  خصوصا  باولو»،  «سان  ملعب  على 
رصيدهم  الضيوف  فرفع  االخيرة،  دقائقها 

الى ٢١ نقطة في املركز الثالث، فيما تعادل 
مباريات  اربع  في  الثالثة  للمرة  نابولي 

وتراجع الى املركز السادس مع ١٨ نقطة.
من جهته، وبعد أن ظهر بوجهني مختلفني 
أمام مانشستر سيتي اإلنكليزي في دوري 
األبطال ثم أودينيزي في الدوري احمللي حني 
خسر املباراة األولى ١-٥ ثم فاز بالثانية ٧-١، 
حاول أتاالنتا تكرار سيناريو زيارته األخيرة 

الى «سان باولو» حني خرج منتصرا ٢-١.
املركز  نفس  برغامو  مدينة  ممثل  ويحتل 
الثالث  أي  املاضي،  املوسم  به  أنهى  الذي 
الذي خوله املشاركة في دوري أبطال أوروبا 
على  متقدما  تاريخه،  في  األولى  للمرة 
تعادل  من  القادم  املاضي  املوسم  وصيف 

مخيب أمام سبال (١-١).
ويثبت أتاالنتا أن نيله املركز الثالث املوسم 
املاضي أمام عمالقة مثل إنتر ميالن وجاره 
ميالن وقطبي العاصمة روما والتسيو، لم 
يكن وليد الصدفة إذ حقق حتى اآلن ستة 
انتصارات، بينها أربعة من خمس مباريات 
خاضها بعيدا عن جمهوره (املباراة األخرى 
انتهت بالتعادل أمام التسيو ٣-٣) وإحداها 

على روما ٢-صفر في املرحلة اخلامسة.
نيكوال  الصربي  الدفاع  قلب  وافتتح 

بكرة  لنابولي  التسجيل  ماكسيموفيتش 
رأسية بعد عرضية من االسباني خوسيه 

كايخون (١٦).
لتمريرة  فرويلر  رميو  السويسري  وتطاول 
متفوقا على السنغالي خاليدو كوليبالي، 
قدمي  بني  مرت  ارضية  تسديدة  فأطلق 

احلارس اليكس ميريت معادال االرقام (٤١).
ومن ضربة حرة يسارية الركاديوش ميليك 
العارضة  زاوية  من  البولندي  كرة  ارتدت 

.(٦٨)
كاسرا  الدفاع  وراء  انسل  ميليك  لكن 
مصيدة التسلل، فتخطى احلارس املندفع 
املرمى  في  مسددا  اجلزاء  منطقة  خارج 

اخلالي (٧١).
يوسيب  السلوفيني  بعدها  كسر 
فانفرد  التسلل  مصيدة  ايليتشيتش 
باحلارس وعاجله  الهجومي  الوسط  العب 
بتسديدة جميلة في أعلى الزاوية اليمنى 
الفني  وجهازه  نابولي  العبو  ليحتج   ،(٨٦)
على قرار احلكم لعدم احتسابه ركلة جزاء 
في الهجمة السابقة، فطرد مدرب الفريق 

اجلنوبي كارلو أنشيلوتي.
الفوز  هدف  يخطف  إيليتشيتش  وكاد 
من مسافة قريبة بعد مجهود فردي على 

لويس  الكولومبي  للبديل  اليسرة  اجلهة 
موريال (٩٠+١).

حالة  على  املباراة  بعد  انشيلوتي  وعلق 
حدث  «ما  وطرده  املباراة  نهاية  في  التوتر 
العبي  االحترافي،  بعملي  طعنا  اعتبره 

فريقي والنادي».
اما رئيس نابولي اوريليو دي الورنتيس فعلق 
كان  «اذا  الفيديو  تقنية  في  التأخر  على 
هناك +في ايه آر+ فال فائدة من احتساب ٨ 
دقائق من الوقت البدل عن ضائع، الن كل ما 
يحصل هو الضغط والصراخ... لقد سئمنا، 
من دوننا سيقوم احلكام بتقشير البطاطا. 
من  املستوى  هذا  ثمن  دفع  سئمنا  لقد 

التحكيم».
ضيفه  الترتيب  متذيل  سمبدوريا  وعادل 
غاستون  االوروغوياني  بهدف   ١-١ ليتشي 
ليتشي  افتتح  ان  بعد   ،(٩٠) راميريز 
 ،(٨) البادوال  جانلوكا  طريق  عن  التسجيل 
علما بان الضيوف اكملوا اخر ثلث ساعة 

بعشرة العبني.
فيورنتينا  ضيفه  امام  ساسوولو  وسقط 
 (٢٤) بوغا  جيرميي  العاجي  سجل   .١-٢
 (٦٣) كاستروفيلي  وغايتانو  لساسوولو 
 (٨١) ميلنكوفيتش  نيكوال  والصربي 

لفيورنتينا.
على  بفوزه  املميزة  نتائجه  كالياري  وتابع 
ضيفه بولونيا ٣-٢. سجل للفائز البرازيلي 
وجوفاني  و٨٣)   ٤٨) لكالياري  بيدرو  جواو 
الباراغوياني  ولبولونيا   ،(٧٢) سيميوني 
جزاء)  ركلة  من   ٢٣) سانتاندر  فيديريكو 
في  خطأ   ٩٠+١) اولسن  روبن  والسويدي 
مرمى فريقه). من جانب اخر  فجر ديجون 
العيار  من  مفاجأة  األخير  املركز  صاحب 
الثقيل بتحقيقه فوزا تاريخيا على ضيفه 
باريس سان جرمان املتصدر وحامل اللقب 
الثانية  املرحلة  افتتاح  في  اجلمعة   ٢-١

عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.
وهو الفوز األول لديجون على سان جرمان 

في تاسع مباراة بينهما في الدوري.
وكان باريس سان جرمان البادئ بالتسجيل 
عبر جنمه كيليان مبابي (١٩)، لكن ديجون 
في  بهدفني  ضيفه  على  الطاولة  قلب 
الضائع  بدل  الوقت  في  األول  قاتل،  وقت 
منير  األصل  املغربي  األول عبر  الشوط  من 
عبر  الثاني  الشوط  مطلع  والثاني  شويار، 

الفنزويلي جوندر كاديز (٤٧).
جرمان  لسان  الثالثة  اخلسارة  وهي 
انتصارات  أربع  الدوري واالولى بعد  في 

فتجمد  عند متتالية  رصيده 
وبقي  نقطة  في ٢٧ 
فيما  الصدارة، 

فوزه  ديجون  حقق 
املوسم  هذا  الثالث 

ورفع رصيده إلى ١٢ نقطة 
األخير  املركز  من  متخلصا 

 ١٨ املركز  الى  صعد  بعدما  مؤقتا 
اللذين  أمام نيم ومتر  بفارق نقطة واحدة 

يلعبان مع رين ومونبلييه السبت.
الدولي  املدافع  جرمان  سان  قائد  وعلق 
قائال  اخلسارة  على  ماركينيوس  البرازيلي 
تكون  ال  عندما  القدم  كرة  هي  «هذه 

جاهزا للتحديات واملباريات تدفع الثمن 
الليلة،  غاليا. كان ينقصنا الكثير هذه 

خصمنا كان جاهزا وجديا».
واضاف «االن يجب ان نعود بقوة في املباريات 

القادمة وان ال تؤثر علينا النتيجة».
على  أيام  أربعة  قبل  اخلسارة  وجاءت 
بروج  الباريسي لكلوب  النادي  استضافة 
اجلولة  في  املقبل  االربعاء  البلجيكي 

أوروبا،  أبطال  دوري  مسابقة  من  الرابعة 
الرابع  فوزه  إلى  حيث يسعى سان جرمان 
النهائي  ثمن  إلى  بطاقته  وحجز  تواليا 

مبكرا.
العارضة والقائم

يحرمان سان جرمان من هدفني 
بالغيابات  جرمان  سان  تأثر  جليا  بدا 
البلجيكي  أبرزها  صفوفه  في  الكثيرة 
توما مونييه واالملاني ثيلو كيهرر والبرازيلي 
نيمار بسبب االصابة ومواطن األخير تياغو 
من  بقرار  فيراتي  ماركو  وااليطالي  سيلفا 

ب  ر ملد الذي ا توخل  توماس  االملاني 
األوروغوياني  على  أبقى 
كافاني  إدينسون 
على مقاعد البدالء، 
أن يشركه في  قبل 
العشرين  الدقائق 

األخيرة دون جدوى.
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اجلمعة  الشربيني  نور  املصرية  احتفلت 
الرابع  ميالدها  بعيد  طريقة  بأفضل 
العالم  بإحرازها لقب بطولة  والعشرين، 
في  أقيمت  التي  للسيدات  لالسكواش 
في  والرابعة  تواليا  الثانية  للمرة  بالدها، 

مسيرتها االحترافية.
عامليا  رابعة  املصنفة  الشربيني  وفازت 
في املباراة النهائية للبطولة التي أقيمت 
عند سفح أهرامات اجليزة، على مواطنتها 
رنيم الوليلي املصنفة أولى، بثالثة أشواط 

لشوط (١١-٤، ٩-١١، ١١-٥ و١١-٦).
بطولة  في  للشربيني  الرابع  اللقب  وهو 
العالم والثاني تواليا، علما بأنها أصبحت 
لدى تتويجها للمرة األولى قبل نحو أربعة 
العاملي  اللقب  تنال  العبة  أصغر  أعوام، 

عن عمر ٢٠ عاما.

العبات  أبرز  من  الشربيني  وتعد 
إضافيا  ودليال  جيلها،  في  االسكواش 
اللعبة  هذه  على  املصرية  الهيمنة  على 
الالعبات  وحتتل  والسيدات.  الرجال  لدى 
في  األولى  األربعة  املراكز  املصريات 

التصنيف العاملي (الوليلي، نور جوهر، نور 
السيناريو  ويتكرر  والشربيني)،  الطيب، 
محمد  فرج،  علي  مع  الرجال  لدى  ذاته 
اجلواد  عبد  وكرمي  مؤمن  طارق  الشربجي، 

على التوالي.

îaÏÿç¸a@ø@�b»iaâ@�bÓΩb«@�bj‘€@bÁÖ˝Ófl@ÜÓ«@ø@bËé–„@ÜËm@?Óiäí€a@âÏ„
في  األخيرة  الثالثة  السباقات  قبل 
البطولة هذا املوسم، اقتصر الصراع 
لسباقات  العالم  بطولة  لقب  على 
البريطاني  الفورموال ١، بني  سيارات 
لويس هاميلتون والفنلندي فالتيري 

بوتاس سائقي مرسيدس.
سباق  بلقب  هاميلتون  فوز  ومع 
املكسيك، يتفوق السائق البريطاني 
للبطولة  العام  الترتيب  متصدر 
بفارق ٧٤ نقطة على زميله بوتاس، 
اللقب  منطقيا  ضمن  أنه  يعني  مما 
نقاط   ٤ إلى  يحتاج  لكنه  العاملي، 
الباقية  الثالثة  فقط من السباقات 

ليحسم اللقب بشكل رسمي.
السباق  هاميلتون  أنهى  وإذا 
األمريكي اليوم األحد متفوقا بفارق 

٥٢ نقطة على األقل أمام بوتاس في 
سيتوج  للبطولة،  العام  الترتيب 

بلقبه السادس في بطولة العالم.
ويستطيع هاميلتون حتقيق هذا من 

خالل السيناريوهات التالية:
- فشل بوتاس في الفوز بلقب سباق 

جائزة أمريكا.
املراكز  من  أي  في  هاميلتون  حل   -
جائزة  بسباق  األولى  الثمانية 

أمريكا.
كان  لكنه  تاسعا  هاميلتون  حل   -

صاحب أسرع لفة في السباق.

ÊÏn‹ÓflbÁ@wÌÏnm@·é§@pbÁÏÌâb‰Óç@HSI

سلتيكس  بوسطن  واصل 
وتغلب  انتصاراته  سلسلة 
نيكس  نيويورك  ضيفه  على 
السبت،  امس   ،١٠٢  /  ١٠٤
كرة  دوري  منافسات  ضمن 

السلة األمريكي للمحترفني.
في  الهزمية  تلقى  أن  وبعد 
حقق  باملوسم،  األولى  مباراته 
سلتيكس االنتصار الرابع على 
الثالث  املركز  محتال  التوالي 
بينما  الغرب،  مجموعة  في 
بالهزمية  اليوم  نيكس  مني 
اخلامسة له في املوسم مقابل 

انتصار واحد.
وسجل كيمبا ووكر ٣٣ نقطة 
نقطة   ٢٣ منها  لسلتيكس 
من  الثاني  النصف  خالل 
املباراة، وأضاف جايسون تاتوم 

٢٤ نقطة للفريق.
أبرز  موريس  ماركوس  وكان 
املباراة  خالل  نيكس  عناصر 

وسجل للفريق ٢٩ نقطة.
نقطة   ٣١ ميلز  باتي  وسجل 

مقعد  من  مشاركته  بعد 
أنطونيو  سان  ليقود  البدالء 
سبيرز إلى الفوز على مضيفه 
 /١٢٧ واريورز  ستيت  جولدن 

.١١٠
لتضاعف  الهزمية  وجاءت 
التي  األمل  خيبة  أجواء 
يعيشها واريورز إثر اإلعالن عن 
غياب النجم ستيفن كاري عن 
أشهر  لثالثة  الفريق  صفوف 

على األقل بسبب اإلصابة.

ألدريدج  الماركوس  وسجل 
حقق  الذي  لسبيرز  نقطة   ٢٢
في  الرابع  انتصاره  بذلك 

املوسم مقابل هزمية واحدة.
سجل  اآلخر،  اجلانب  وعلى 
نقطة   ٣٠ راسيل  داجنيلو 
الهزمية  تلقى  الذي  لواريورز 
مقابل  املوسم  في  له  الرابعة 

انتصار واحد.
تغلب  أخرى،  مباريات  وفي 
يوتا  على  كينجز  ساكرامنتو 

الغرب  مجموعة  متصدر  جاز 
١٠٢ / ١٠١، ولوس أجنليس ليكرز 
على مضيفه داالس مافريكس 
١١٩ / ١١٠، وشيكاغو بولز على 

ديترويت بيستونز ١١٢ / ١٠٦.
على  بكس  ميلواكي  فاز  كما 
ماجيك  أورالندو  مضيفه 
على  نتس  وبروكلني   ٩١  /  ١٢٣
 ١١٦  /  ١٢٣ روكتس  هيوسنت 
بيسرز على كليفالند  وإنديانا 

كافاليرز ١٠٢ / ٩٥.
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حامل  برشلونة  مدافع  بيكي  جيرار  كشف 
لقب دوري الدرجة األولى اإلسباني لكرة القدم 
استعادة  على  حريصاً  كان  ناديه  أن  أمس، 
نيمار من باريس سان جرمان إلى درجة قبول 
ل النادي  الالعبني تأخير رواتبهم من أجل حتمّ
نفقات التعاقد مع املهاجم البرازيلي. وقضى 
الصيفية  االنتقاالت  فترة  معظم  برشلونة 

في  ض األخيرة  و لتفا ا
باريس  ن مع  سا

من  عامني  بعد  نيمار  الستعادة  جرمان 
بلغت  عاملية  قياسية  صفقة  في  رحيله 
وفشل  دوالر).  مليون   ٢٤٨) يورو  مليون   ٢٢٢
فترة  نهاية  قبل  التفاق  التوصل  في  الناديان 
وتقيد  املاضي.  سبتمبر  مطلع  االنتقاالت 
مع  بالفعل  تعاقد  الذي  الكتالوني،  النادي 
مقابل  غريزمان  أنطوان  الفرنسي  املهاجم 
مقابل  يونغ  دي  وفرينكي  يورو  مليون   ١٢٠
نيمار  الستعادة  سعيه  في  يورو،  مليون   ٧٥
يقرها  التي  النظيف  املالي  اللعب  بقواعد 
هذه  وتُلزم  (اليويفا).  للعبة  األوروبي  االحتاد 
عت ملنع األندية الغنية من  القواعد، التي وضُ
سحق منافسيها ، األندية بالشفافية بشأن 
اإليرادات والتوازن بينها وبني النفقات. وتشمل 
تتكبدها  قد  التي  اخلسائر  من  احلدّ  أيضا 
األندية.وقال بيكي حملطة كادينا سير اإلذاعية 
جوسيب  النادي  (رئيس  «أبلغنا  اإلسبانية 
ميكنه  ضرورياً  كان  لو  بأنه  بارتوميو  ماريا) 
تأخير مستحقاتنا املقررة في العقود للتوافق 
مع قواعد اللعب املالي النظيف والتعاقد مع 
نيمار.«كنا على استعداد لتعديل عقودنا. لن 
األمور  باألموال لكن حاولنا تسهيل  نساهم 
للعام  مستحقاتنا  بعض  دفع  تأجيل  عبر 

الثاني أو الثالث بدالً من العام األول».

@Ú€ÎÜu@aÏôä«@Ú„Ï‹ëäi@Ïj«¸
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أكدت ماريا دولوريس أفيرو، والدة كريستيانو 
تسببت  مافيا  وجود  يوفنتوس،  جنم  رونالدو 
املزيد  البرتغالي من حصد  الدون  في حرمان 
جائزة  رونالدو،  وحصد  الذهبية.  الكرات  من 
فرانس  مجلة  من  املقدمة  الذهبية  الكرة 
مع  بالتساوي  قبل  من  مرات   ٥ فوتبول، 
ميسي  ليونيل  اللدود  األرجنتيني  منافسه 
أيقونة برشلونة. وقالت ماريا في تصريحات 
«هناك  ديبورتيفو  موندو  صحيفة  نشرتها 
وراء كل  القدم، وهي  تتحكم في كرة  مافيا 
حرمان  في  الوحيد  السبب  وهي  يحدث،  ما 
أكثر  الذهبية  بالكرة  الفوز  من  رونالدو 
رونالدو  مع  حدث  «هذا  وأضافت  ذلك».  من 
أو  إسبانيًا  كان  لو  ماديرا،  ومن  برتغالي  ألنه 
إجنليزيًا، ملا فعلوا ذلك معه». وشددت «رونالدو 
يستحق الفوز بالكرة الذهبية السادسة، ال 
أعرف مدى إمكانية حصوله عليها، لكن إذا 
قمنا بتحليل ما قدمه املوسم املاضي، فهو 
يستحقها عن جدارة». وستقدم اجلائزة في 
حفل سيقام يوم ٢ ديسمبر/كانون أول املقبل 
لوكا  وفاز  باريس.  الفرنسية  العاصمة  في 
ومنتخب  مدريد  ريال  وسط  العب  مودريتش 

كرواتيا باجلائزة العام املاضي.

@ofläy@bÓœbΩa@ZÎÜ€b„Îâ@ÒÜ€aÎ
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اكد املرجع الديني االعلى في النجف 
االشرف السيد علي السيستاني انه 
الشعبية  االحتجاجات  استمرار  مع 
وعدد  بغداد  في  باالصالح  املطالبة 
هذا  في  شهدنا  حيث  احملافظات  من 
مؤملة  جديدة  اصطدامات  االسبوع 
املتظاهرين  االحبة  بني  ومؤسفة 
االمن  رجال  وبني  واملعتصمني 

وغيرهم. 

العليا  الدينية  املرجعية  ممثل  وقرأ 
التي  اجلمعة  صالة  خطبة  خالل 
احلسيني  الصحن  في  اقيمت 
الشريف اليوم اجلمعة نص ماورد من 
في  العليا  الدينية  املرجعية  مكتب 

النجف االشرف.
وقال السيد احمد الصافي يوم اجلمعة 
ما  نص  عليكم  نقرأ   ،(٢٠١٩/  ١١/  ١)

وردنا من مكتب سماحة السيد (دام 
ظلّه) في النجف األشرف:
بسم اهللا الرحمن الرحيم

الشعبية  االحتجاجات  استمرار  مع 
املطالبة باإلصالح في بغداد وعدد آخر 
من احملافظات شهدنا في هذا االسبوع 
ومؤسفة  مؤملة  جديدة  اصطدامات 
واملعتصمني  املتظاهرين  االحبة  بني 

وبني رجال األمن وغيرهم، وقد اسفرت 
البريئة  الدماء  من  مزيد  سفك  عن 
اجلانبني  من  كبيرة  اعداد  وتعرض 
مع  ذلك  وتزامن  مختلفة،  إلصابات 
العديد  على  والنهب  باحلرق  االعتداء 

من املمتلكات العامة واخلاصة .
خالل  سالت  التي  الزكية  الدماء  ان 
االسابيع املاضية غالية علينا جميعاً 

اراقة  منع  على  العمل  الضروري  ومن 
املزيد منها، وعدم السماح ابداً بانزالق 
الداخلي  االقتتال  مهاوي  الى  البلد 
والفوضى واخلراب، وهو ممكن اذا تعاون 
اجلميع على حلّ االزمة الراهنة بنوايا 
العراق  بحب  عامرة  ونفوس  صادقة 

واحلرص على مستقبله.
ان املرجعية الدينية جتدد التأكيد على 

التعرض  ادانة  من  املعروف  موقفها 
انواع  وكل  السلميني  للمتظاهرين 
محاسبة  وضرورة  املبرر،  غير  العنف 
اجلهات  على  د  وتشدّ بذلك،  القائمني 

القتالية  بالقوات  الزجّ  بعدم  املعنية 
مع  التعامل  في  عناوينها  من  بأيّ 
السلمية،  والتظاهرات  االعتصامات 

خشية االجنرار الى مزيد من العنف.
حتديد  في  العراقيني  ارادة  احترام  ان 
لبلدهم  واالداري  السياسي  النظام 
من خالل اجراء االستفتاء العام على 
جمللس  الدورية  واالنتخابات  الدستور 

به  التزمت  الذي  املبدأ  هو  النواب 
منذ  عليه  وأكدت  الدينية  املرجعية 
تؤكد  واليوم  السابق،  النظام  تغيير 
على ان االصالح وإن كان ضرورة حتمية 
ـ كما جرى احلديث عنه اكثر من مرة 
ويتعني  االصالح  من  يلزم  ما  أن  اال  ـ 
اجراؤه بهذا الصدد موكول أيضاً الى 
اختيار الشعب العراقي بكل اطيافه 

اقصاه،  الى  البلد  اقصى  من  والوانه 
أو  مجموعة  أو  شخص  ألي  وليس 
جهة بتوجه معني أو أي طرف اقليمي 
في  العراقيني  ارادة  يصادر  أن  دولي  أو 

ذلك ويفرض رأيه عليهم .
اننا نناشد جميع االطراف بأن يفكروا 
بحاضر العراق ومستقبله وال متنعهم 
االنفعاالت العابرة أو املصالح اخلاصة 
بهذا  الصحيح  القرار  اتخاذ  عن 
الشأن ما فيه خير هذا البلد وصالحه 
وازدهاره واهللا الهادي الى الصواب وهو 

ولي التوفيق .

صالح  برهم  الدكتور  اجلمهورية  رئيس  السيد  أكد 
قانون  باعتماد  مبكرة  انتخابات  على  سيوافق  أنه 

االنتخابات اجلديد ومفوضية جديدة لالنتخابات.
الى  وجهها  كلمة  في  اجلمهورية،  رئيس  وقال 
 ،٣١-١٠-٢٠١٩ اخلميس  يوم  مساء  العراقي،  الشعب 
موافقته  أبدى  قد  كان  الوزراء  مجلس  «رئيس  إن 
السياسية  الكتل  من  طالباً  استقالته  تقدمي  على 
االلتزام  ظلِّ  في  وذلك  مقبول  بديل  على  التفاهم 
حدوث  مينع  ومبا  والقانونية  الدستورية  بالسياقات 

فراغ دستوري».
مع  واللقاءات  املشاورات  يواصل  انه  وأضاف سيادته 
من  الشعبية  والفعاليات  والقوى  الكتل  مختلف 
السياقات  وضمن  املنشودة  اإلصالحات  إحداث  أجل 
العراق  استقرار  يحفظ  ومبا  والقانونية  الدستورية 

ويحمي األمن العام ويعزز املصالح الوطنية العليا.
الشعب  مطالب  أن  الى  الرئيس  السيد  وأشار 
والشدائد  امللمات  وفي  احملك،  على  وضعتنا  العراقي 
يظهر الصادقون واخمللصون ورجال الوطن احلقيقيون، 
قابل لالستمرار،  القائم غير  الوضع  أن  مشدداً على 
من  البد  كبيرة  تغييرات  إلى  بحاجة  فعالً  ونحن 

اإلقدام عليها.
اجراءات  اتخاذ  املطلوب  ان  الرئيس  السيد  وأكد 
حملاسبة  القانونية  املسؤولية  تقتضيها  سريعة 
اجملرمني واملقصرين في استخدام العنف املفرط أثناء 
االحتجاجات االخيرة وتقدميهم للعدالة عبر القضاء 
باملسؤولية،  شعور  بأقصى  امللفات  هذه  وحسم 
لالنفالت  محاولة  أية  ملنع  شديد  بحرص  والعملُ  
الى ضرورة الشروع بتنفيذ فعلي ملبدأ  األمني، الفتاً 
حصر السالح بيد الدولة وليس بأيدي جهات منفلتة 

وخارجة عن القانون.
وفيما يلي نص الكلمة:

القوى  في  أعزائي  الساحات،  في  وأبنائي  أخوتي 
األمنيةِ اخمللصة .

أيّها العراقيون الغيارى

السالمُ عليكم ورحمةُ اهللاِ وبركاتُه
العصيبة،  التاريخيةِ  اللحظاتِ  هذه  في  أخاطبُكم 
وأبدأ حديثي املباشر بالتأكيدِ مرةً أخرى على انحيازي 
ما  وبكلِّ  وجهودي  وعواطفي  مبشاعري  اليكم، 
ومن  منكم،  ها  استمدُّ وقوةٍ  ودورٍ  مساحةٍ  من  املكُ 

كم الوطني اجمليد. نهوضِ
والضمير  والصحوةُ  االملُ  الشبابُ  ايها  انتم   •
والصوتُ الوطني العالي الذي نؤكدُ عبره ومن خاللِه 
نا الوطني ونواجه به التحديات ونكافحُ فسادَ  مجدَ

املفسدين ونردّ كيد االشرار.
ومطالباتِكم  السلمية  تظاهراتِكم  في  معكم   •
املشروعة، ومعكم في رفعِ احليفِ ومحاربةِ الفسادِ، 
شة  واملهمّ املظلومةِ  القطاعاتِ  بإنصافِ  ومعكم 

الرايات  ترفعون  وانتم  ومعكم   .. العراق  أبناء  من 
واالعالم العراقية عالياً لكي يبقى الوطنُ وطنَ جميعِ 
ه  العراقيني وأن تكون تظاهراتُكم سورَ الوطن وسياجَ

املنيع. معكم بسلميتِكم .. وضد أي قمع واعتداء.
األجهزةَ  أخاطبُ  ه  نفسِ الوقتِ  وفي  أخاطبكم 

األمنية، وهم أخوانُكم.
هم أنتم وأنتم هم. لستم فريقني متخاصمني. أنتم 
تعبّرونَ عن مطالبِكم وهم يحفظونكم ويحفظون 

نا وشعبِنا. ، أمنَ بلدِ األمنَ والنظامَ
سيكون  جميعا..  مسؤوليتُنا  األمنية  القوات  دعمُ 
التعبير  في  املتظاهرون  ينجحَ  أن  اجلميع  صالحِ  من 
بحريةٍ وسالم عن مطالبِهم، وأن تنجحَ قواتُنا األمنية 
له  لُ  تُسوّ ومنعِ من  العام  األمنِ  مبهماتِها في حفظِ 

ه اختراقَ التظاهرات واإلساءةَ لها. نفسُ
ة ما بني املتظاهرين وقوى اجليش واألمن هي  هذه األخوّ
التي ساعدت على أن تتحولَ هذه التظاهرات الكبيرة 
إلى احتفاليات عظيمة بالوطنية العراقية وبارتفاع 
الشوارع  في  الوطني  والنشيد  الوطنية  األعالم 
العوائل  بإرادة  الشبان،  ماليني  بعزم  والساحات 
الكرمية في بغداد واحملافظات والتي شاركت وجسدت 
املعاني العميقة لوحدة الشعب بأبهى صور الوحدة 

والتآخي والتضامن.
العامةَ  واملمتلكاتِ  العامَ  األمنَ  نحفظُ  مشتركني 

، ونحفظُ الوطن. واخلاصةَ
ليس هناك حلٌّ أمني.

القمعُ مرفوض. واستخدامُ القوةِ والعنفِ مرفوض.
أجلِ  من  اجلميعِ  تعاونِ  في  احللُّ  اإلصالح.  في  احللُّ 
يريدون  الذين  اجملرمني  ومواجهةِ  العام  األمنِ  حفظِ 

سوءاً بالعراق.
عالقةِ  عن  احلديث  بصددِ  وأنا  املناسبة،  بهذه  أشيرُ 
التشخيصاتِ  إلى  أشيرُ  األمن،  بقوى  املتظاهرين 
املهمة التي جاءت بخطابِ املرجعيةِ اجلمعةَ املاضية، 
التاريخيةِ  اللحظةِ  حلراجةِ  اخلطابِ  تقديرِ  وإلى 

نا وشعبِنا. الراهنة لبلدِ
أيها األحرار .

•  التاريخُ يعلّمنا أن صوتَ الشعبِ أقوى من أيِّ صوت، 
هو  العراق  ومستقبلُ  األمضى،  هي  الشعبِ  وإرادةُ 

نا جميعا ألن يكونَ مستقبالً مشرقاً وكرميا.. هدفُ
احلكومة مطالبة ان تكون حكومةَ الشعب كما أشار 

إلى ذلك الدستور ورسخته تضحياتُ العراقيني.
املسؤوليةُ  تقتضيها  سريعة  اجراءاتٌ  هو  املطلوب 
واملقصرين في استخدام  القانونية حملاسبةِ اجملرمني 
وتقدميِهم  األخيرة  االحتجاجاتِ  أثناءَ  املفرط  العنفِ 
بأقصى  امللفات  هذه  وحسمِ  القضاء  عبر  للعدالة 

شعورٍ باملسؤولية، والعملِ بحرصٍ شديدٍ ودقيق ملنعِ 
أية محاولةٍ لالنفالت األمني .

يكونَ  أن  أهميةُ  أخرى  مرةً  تتأكد  الظروف،  هذه  في 
من  مضاعفاً  عمالً  نتوقعُ   .. الدولة  بأيدي  السالحُ 
ملبدأ  فعلي  بتنفيذٍ  للشروعِ  ومؤسساتِها  احلكومةِ 
وليس  وحدها،  الدولةِ  الدولة،  بيدِ  السالح  حصرِ 
بأيدي جهاتٍ منفلتة وخارجة عن القانون. ال أمنَ وال 
اطمئنانَ من دون هذا، من دون احتكارِ الدولة وحدها 
تفادي  وفي  األمن  ضبطِ  في  نا  يساعدُ هذا  للسالح. 
كلما  مسلحة  جماعاتٍ  بني  ما  واقتتالٍ  معاركَ 

تنافرت هذه اجلماعات واختلفت.
في هذا الظرف ال بدّ من عمل استثنائي للبرملان..

التمثيليةُ  وقاعدتُه  الشعب  صوتُ  وهو  البرملانُ 
ملطالبِ  يتصدى  من  أولَ  يكونَ  أن  ينبغي  الوطنية 
ورقابياً  تشريعياً  تنفيذها  على  ويعمل  املتظاهرين، 

كما يعمل على محاسبة املقصرين والفاسدين.
فسادٍ  ملفات  بإحالة  املباشرة  متت  أنه  هنا  نؤكد 
إلى القضاء للبتِّ فيها على وفق القوانني واألحكام 
أولوية متقدمة،  السارية. هذا املوضوع حساس وله 
مبنتهى  الكبرى  الفساد  قضايا  مع  التعامل  يجب 

الشفافية واإلخالص للقانون واحلقوق العامة.
التشريعية  السلطتني  بني  ما  مشتركا  عمالً  نأملُ 
على  ويساعد  الروتينية  األطرَ  يتجاوزُ  والتنفيذية 

إعادةِ جتسيرِ العالقةِ ما بني السلطات والشعب.
وبهذه املناسبة أشيرُ إلى أننا في رئاسةِ اجلمهورية 
باشرنا فعال عمالً متواصالً من أجل قانونِ انتخاباتٍ 
القانونِ  مشكالتِ  ويعالج  للشعب،  مقنعٍ  جديد، 
متثيالً  وأشدَّ  عدالً  أكثر  بانتخاباتٍ  ويسمحُ  السابق 
للشباب،  الترشح  ذلك حق  مبا في  الشعب  ملصالحِ 
ومبا يحمي أصواتَ الناخبني ومينعُ محاالوتِ التالعبِ 
مستقلةٍ  مبفوضية  املفوضيةِ  واستبدال  والتزوير، 
عن  متاماً  وبعيدةٍ  واخلبراء،  القضاءِ  رجالِ  ومن  حقاً، 
تشكيلِ  إعادةِ  مع  احلزبية،  واحملاصصةِ  التسييس 
دوائرِها مبهنية وبعيداً عن احلزبية والتسييس. نتوقعُ 
الذي  القانونِ  مشروعِ  تقدميَ  املقبل  األسبوع  في 
رئاسةِ اجلمهوريةِ  دوائرِ  بالتعاون ما بني  نعمل عليه 

اخملتصني  اخلبراءِ  من  وعددٍ 
واِّـستقلني إضافةً إُّـ خرباِء األمم اِّـتحدة.

كما باشرنا في دوائرِ رئاسةِ اجلمهورية برعايةِ حوارٍ 
البنيوية  االختالالت  معاجلة  أجلِ  من  للعمل  وطني 
الدستورية  السياقات  وفق  احلكم  منظومة  في 
حكم  في  مطلبهم  للعراقيني  يلبي  والدميقراطية، 
املاضية.  التجربة  وثغرات  علل  في  يتجاوزون  رشيد 
اخلبراءِ  من  نخبةٌ  العمل  هذا  في  يساعدنا  وأيضاً 

والقانونيني الكفوئني واملستقلني.
أني كرئيسٍ للجمهورية سأوافقُ على  ان اؤكدَ  وأريدُ 
اجلديد  االنتخاباتِ  قانونِ  باعتمادِ  مبكرة  انتخاباتٍ 

واملفوضيةِ اجلديدة لالنتخابات.
فشرعيةُ احلكمِ تأتي من الشعب.. والبديل لذلك.

أيها الشعبُ العزيز..
على  موافقتَه  أبدى  قد  الوزراء  رئيسُ  األخ  كان  لقد 
تقدميِ استقالتِه طالباً من الكتلِ السياسيةِ التفاهمَ 
بالسياقاتِ  االلتزامِ  وذلك في ظلِّ  بديلٍ مقبولٍ  على 
الدستوريةِ والقانونيةِ ومبا مينعُ حدوثَ فراغٍ دستوري.

مع  واللقاءاتِ  املشاوراتِ  شخصياً  أواصلُ  إنني 
 ، الشعبية  والفعاليات  والقوى  الكتلِ  مختلفِ 
وضمن  املنشودة  االصالحات  إحداثِ  أجلِ  من  وذلك 
السياقاتِ الدستورية والقانونية ومبا يحفظُ استقرارَ 
الوطنية  املصالحَ  ويعززُ  العام  األمنَ  ويحمي  العراق 

العليا.
نحن  لالستمرار.  قابلٍ  غير  القائم  الوضعَ  أن  يقيناً 
اإلقدامِ  من  البدَّ  كبيرة  تغييراتٍ  إلى  بحاجةٍ  فعالً 

عليها.
 .. احملكّ على  العراقي  الشعبِ  مطالبُ  وضعتنا  لقد 
واخمللصون  الصادقون  يظهر  والشدائدِ  امللماتِ  وفي 

ورجالُ الوطن احلقيقيون.
يظهرون ليجعلوا من احملنةِ والشدائدِ وسيلةً للوثوبِ 
الظرف  هذا  من  جنعلَ  أن  يجب  والتقدم.  والنهوضِ 
االندفاعِ  دون  نَحولَ  وأن  والتقدم،  للبناءِ  مناسبةً 

والنكوص إلى الوراء.
• سواءٌ أكنا حكومةً أم برملاناً أم فعالياتٍ شعبيةً فان 
تُلزمنا جميعاً بحمايةِ الوطنِ من العبثِ  املسؤوليةَ 

ومن سوءِ نوايا العابثني مثلما تلزُمنا بالتخلّصِ من 

نا الى  الفسادِ واملفسدين، لذلك ادعوكم وأدعو أنفسَ
حمايةِ وطنِنا واحلفاظِ على سلمية التظاهرات لكي 
نستطيعَ جميعاً حتقيقَ املطالبِ املشروعة والنهوضَ 

بالعراق معافى.
قصارى  وسأبذلُ  كذلك،  وسأبقى  معكم،  انا   •
ة. أتابعُ باهتمامٍ  جهدي من أجلِ تنفيذِ املطالبِ احلقّ
الشهداءَ  يخصُّ  مبا  التحقيق  مجرياتِ  استثنائي 
واجلرحى. قلبي وعميق مشاعري مع عوائلِهم الكرمية 

التي تستحقُ من الدولةِ كلَّ إنصافٍ وتقدير...
وأمانة،  مسؤوليةٌ  إنه  االنصاف،  بهذا  ألحدٍ  فضلَ  ال 
وإال فال خيرَ في موقعٍ مهما كان رفيعاً وكبيراً إن لم 
بلداً  ويحمي  فقرِه  من  فقيراً  وينقذْ  يُنصف مظلوماً 

ويعزّ ابناءَه.
العراق يستحق منا الكثير.

ه  وتقدمُ وأمنُه  ودميقراطيتُه  العراقِ  سالمُ  ليكن 
ورفعتُه وكرامةُ أبنائِه هدفاً يوحدنا جميعاً.

دمتم بحفظِ اهللا
ودام العراقُ بكم عزيزاً.

والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

مؤكدة دعم المطالب االصالحية للمتظاهرين وادانة التعرض لهم وكل انواع العنف غير المبرر
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ــة  املتعلق ــة  القضي ــذه  ــوص ه «بخص
ــه الرئيس  ــم ما فعل ــن نعل ــرأة، نح باجل
أوباما، ال ميكننا أن نقول على وجه اليقني 
ــيفعله احلاكم رومني»،  ما الذي كان س
ــخاص  هذا ما قاله بايدن، وهو أحد األش
ــدون مواجهة دونالد ترامب في  الذين يري
ــرح فيه أن  ــام ٢٠٢٠، خالل خطاب اقت ع
ــعار إعادة انتخابهما «ابن الدن  يكون ش

ميت، وجنرال موتورز على قيد احلياة».

التشابه بني مقتل بن الدن ومقتل 
البغدادي

يرى أندرو بونكومب أن ظروف إعالن ترامب 
ــم «داعش» أبي بكر البغدادي  مقتل زعي
ــوريا  ــكرية أمريكية في س في غارة عس

ــبه إلى حد كبير ظروف  كانت تش

إعالن أوباما مقتل ابن الدن.
ــل  ــلوب، يرصد مراس ــة األس ــن ناحي م
ــاط  نق ــض  بع ــاك  هن ــت»  «اإلندبندن
ــا كلمة  ــتخدم أوبام ــالف: لم يس االخت
«أنني» ست مرات، وكان احلليف املفترض 

ــس تركيا– وال  ــتان ولي ا – باكس مختلفً
ــرية  ــه للحفاظ على س ــن الوثوق ب ميك

ــن الدن  ــل اب ت ــني قُ ــي ح ــة، وف العملي
تَل  ــيل» البحرية، قَ ــوات «س برصاص ق
ــه بينما كان جنود قوة  البغدادي نفس

«دلتا» يحاصرونه.
ــبهٍ يتمثل  ــي املقابل، يرصد وجه ش وف
ــوت زعيم  ــتخدم م ــب اس ــي أن ترام ف
ــادة انتخابه،  ــرص إع ــش لتعزيز ف داع
ــا مع مقتل زعيم  ــا كما فعل أوبام متامً
القاعدة، وبالفعل، أصدر البيت األبيض 
ــارم مع  ــب يراقب بوجهٍ ص ــورة ترام ص
ا كما  كبار جنراالته سير العملية، متامً

فعل أوباما.
ــتقبال  ــة االس ــن غرف ــب م ــال ترام وق
ــض:  األبي ــت  البي ــي  ف ــي  الدبلوماس
«تبحث الواليات املتحدة عن البغدادي 

ــدة… كان القبض على  ــنوات عدي منذ س
البغدادي أو قتله أحد أهم أولويات األمن 

القومي إلدارتي».
ــذ  ــا من ــدادي هاربً ــل البغ ــاف: «ظ وأض
ــت طويل من  ــل وق ــدة، قب ــنوات عدي س

ــن بناءً على توجيهي،  تولي منصبي. لك
بصفتي القائد األعلى للواليات املتحدة، 

محونا خالفته، بنسبة ١٠٠٪، في مارس 
(آذار) من هذا العام».

مقتل البغدادي وإعادة انتخاب ترامب
ــل  ــك أن مقت ــل: ال ش ــف التحلي ويضي
ــادة انتخاب  ــي إع ــاعد ف ــدادي يس البغ
ــكري  العس ــف  املوق أن  ــك  ذل ــب  ترام

ــة اإلرهاب يعزف  ــارم جتاه مكافح الص
ــاعر الكثير من األمريكيني،  على مش
ــةً إذا أدى إلى مقتل رجل أعدمت  خاص
منظمته أربعة رهائن أمريكيني، وبثت 

الرعب عبر اإلنترنت.
ا بفضل العدد  وتابع بونكومب: اعترافً
توا  ــن صوّ ــن اإلجنيليني الذي ــر م الكبي
ــام ٢٠١٦، كان ترامب  ــي ع ــه ف لصاحل
ا في كلمته على اإلشارة إلى أن  حريصً

تنظيم «داعش» كان مسؤوالً عن مقتل 
ــيحيني واألقليات  ــداد كبيرة من املس أع

الدينية األخرى في الشرق األوسط.
ــة لتخفيف  ــون محاول ــد يك ــي ما ق وف
ــعر بها هؤالء  ــض الفجيعة التي يش بع
اجلمهوريون الغاضبون من قراره السابق، 
ــمال  ــحب القوات األمريكية من ش بس
ــاء األكراد،  ــن احللف ــوريا، والتخلي ع س
ــوريني في  ــاد ترامب بدور األكراد الس أش
ــع البغدادي.  ــد موق ــاعدة في حتدي املس
كما أثنى على حكومات روسيا، وسوريا، 
ــكو يوم  ــراق. وقالت موس ــا، والع وتركي
ا  ــدً ــتكون رصي ــة س ــني إن العملي االثن

لترامب.
ــل  ــا، في رأي مراس ــل وضوحً ــر األق األم
ــيعزز  ــت»، هو إلى أي مدى س «اإلندبندن
ــوظ ترامب في عام  ــوت البغدادي حظ م
ــتوى تأييده الشعبي،  ٢٠٢٠، ذلك أن مس
ــب ريل كلير بوليتيكس، يبلغ ٤١  بحس

ــبة نقطة فقط، وهي  نس

ــبة  ــر بالنس ــكل خطي ــة بش منخفض
ــه، لكن  ــادة انتخاب ــعى إلع لرئيس يس
ــبة تأييده  ميكننا أن نتوقع أن ترتفع نس
ــالل األيام املقبلة،  بواقع نقاط قليلة خ

مع ظهور أثر االقتراع اجلديد.
ــكلة  املش أن  ــى  إل ــب  بونكوم ــت  ويلف
ــم  معظ أن  ــي  ه ــس  للرئي ــبة  بالنس
ــأنه  ــموا أمرهم بش األميركيني قد حس
ــتقلني  ــا عدد الناخبني املس بالفعل، أم

الذين ما يزال باإلمكان الفوز بأصواتهم 
فضئيل.

ــب طريقه إلى  ــق ترام ومع ذلك، ش
 ٧٠ ــي  بحوال ــارات  االنتص ــق  أضي

ــى ثالث  ــوت موزعة عل ــف ص أل
ــط  األوس الغرب  في  واليات 

ــن،  ويسكونس العلوي: 
 ، ن ــيجا ميتش و

 . نيا ــلفا بنس و
ــو  ه ــتخدم  ويس
ــه،  حملت ــر  ومدي
ــكيل،  بارس براد 
ــات املاليني  مئ

ــوز بكل  ــي محاولة للف ــدوالرات ف من ال
ــاة  وف ــر  أن تظه ــح  املرج ــن  وم ــوت،  ص

البغدادي بكثافة في تلك احلملة.

ترامب يأمل أن يعيد تجربة بوش
في هذا الصدد، يقول الكاتب إن املقارنة 
ــا ال تتعلق أكثر  ــي ينبغي النظر إليه الت
ــاب أوباما في  ــتراتيجية إعادة انتخ باس
ــام ٢٠١٢، بل بتجربة جورج دبليو بوش  ع
في عام ٢٠٠٤. وفي تلك احلالة، فإن مرشح 
ــذي كان يخلط في  اجلمهوريني ال
ــماء األجنبية يجعل  ــق األس نط
ــوص وفاة  ــب بخص ــالن ترام إع
أبي بكر البغدادي يبدو وكأنه 
ــرة أخبار في بي  قراءة لنش

بي سي.
ــب:  بونكوم وأردف 
ــا  رئيسً بوش  كان 
مثيرًا لالنقسام، 
ــن  ــد ش وكان ق
ــا  حربً ــو  للت
ــى  حتظ ال 

بشعبية 

ــه  يواج وكان  ــط،  األوس ــرق  الش ــي  ف
ــري، لديه  ــا، جون كي ــا دميقراطيًّ منافسً
ــجل في اخلدمة الفعلية في اجليش،  س

بخالف الرئيس.
وحتت إشراف املستشار السياسي كارل 
ــوش مع وعده بالقبض على  روف، متكن ب
ــا» من الوصول إلى  ــن الدن «ميتًا أو حيًّ اب
ــعبي بأغلبية ٥١  ــط النهاية بفوز ش خ

إلى ٤٨ صوتًا.
ــوف يأمل  ــل بالقول: س ــم التحلي ويخت
ــيء  ا أن يتمكن من فعل الش ترامب أيضً
ذاته، وأن يناله بعض سحر روف. وقد قال 
ــة املاضية كانت ليلة  يوم األحد: «الليل
والعالم».  ــدة  املتح ــات  للوالي ــة  عظيم
ــبب في  ــي، تس ــل وحش ــاف: «قات وأض
ــقة واملوت، قُضي عليه  الكثير من املش
ــل أو امرأة أو  ا أي رج ــن يؤذي أبدً بعنف. ل
ــل كلب. مات جبانًا.  طفل بريء. مات مث

العالم اآلن مكان أكثر أمانًا».

اجلمعة  يوم  حراك  في  التجمع  اجلزائريني  املتظاهرين  آالف  بدأ 
والستني  اخلامسة  الذكرى  مع  يتزامن  الذي  والثالثني  السابعة 
للثورة، من أجل انتزاع "استقالل جديد" من النظام احلاكم منذ 

االستقالل من االحتالل الفرنسي في ١٩٦٢.
ونزلت حشود غفيرة من املتظاهرين الى شوارع وسط العاصمة 
ساحة  عن  بعيد  غير  موقع  في  املتظاهرون  وجتمع  اجلزائرية 
شارع  وفي  إليها،  الوصول  الشرطة  منعت  التي  املركزي  البريد 
يهتفون  وهم  اجلزائرية  العاصمة  شوارع  أهم  أحد  مراد  ديدوش 
"باعوها البالد اخلونة" و"اجلنراالت إلى املزبلة واجلزائر ستسترجع 

االستقالل".
نداءات  االجتماعي  التواصل  مواقع  عبر  أيام  منذ  وانتشرت 
اجلزائر"،  العاصمة  "لنغزو  أو  نوفمبر"   ١ "حراك  مثل  للتظاهر 
احلركة  انطالق  منذ  يوم جمعة  التظاهرات كل  أهم  حيث جتري 

االحتجاجية ضد النظام في ٢٢ فبراير/شباط.
ونشرت صفحة "حراك ٢٢ فبراير" على فيسبوك الفتة الكترونية 

كتب عليها "الفاحت نوفمبر يوم الزحف األكبر".
واندلعت "ثورة التحرير" أي حرب االستقالل اجلزائرية من األول من 
بعمليات  الوطني،  التحرير  جبهة  بقيادة  الثاني  نوفمبر/تشرين 

عسكرية شملت في كل أرجاء البالد في وقت واحد.
بشكل  بها  االحتفال  يتم  وطنية  مناسبة  التاريخ  هذا  وأصبح 

رسمي منذ االستقالل وهي عطلة مدفوعة األجر.
النشيد  ترديد  خالل  من  بطريقتهم  فاحتفلوا  "احلراكيون"  أما 

الوطني بصوت واحد.
املتظاهرون  بدأ  الرسمية  لالحتفاالت  بالنسبة  احلال  هو  وكما 
في التجمع ليال في وسط العاصمة وهم يهتفون "االستقالل…
االستقالل"، قبل أن تفرقهم قوات الشرطة التي أوقفت العديد 

منهم، بحسب موقع صحيفة الوطن.
كثيف  أمني  انتشار  على  العاصمة  استيقظت  الصباح  وفي 
والساحات  احملاور  كل  احتلت  بشاحنات  العاصمة  وسط  في 
'أول ماي' و'موريس أودان' و'البريد املركزي'  الرئيسية مثل ساحة 

وعلى طول شارع 'ديدوش مراد'.
كما قام عناصر أمن بالزي املدني بتفتيش حقائب املارة املبكرين 
ومراقبة هوياتهم وتوقيف شابني في شارع 'حسيبة بن بوعلي'.

في  املراقبة  إجراءات  األمن  قوات  شددت  جمعة  يوم  كل  ومثل 
منذ  العاصمة  اجلزائر  إلى  املؤدية  الطرق  على  األمنية  احلواجز 
مساء أمس اخلميس، ما تسبب في اختناقات مرورية امتدت لعدة 

كيلومترات كما في تيبازة غربا والبليدة جنوبا.
اجلزائر  غلق  مجديا  يعد  "لم  تويتر  على  املدونني  أحد  وعلق 

العاصمة فقد فعلتها فرنسا من قبل لكن ذلك لم مينع اندالع 
الثورة" ويقصد بها حرب االستقالل في ١٩٥٤.

ليلتهم  الذين قضوا  املتظاهرين  اجلمعة بعض  يوم  وبدأ صباح 
في العاصمة التجول "ملراقبة األجواء" كما قال حسني الشاب 
الذي جاء أمس اخلميس مع رفاقه من البويرة (١٠٠ كلم جنوب 

شرق العاصمة) ليشارك في تظاهرة اجلمعة.
بوالية  األخضرية  رفاقي من مدينة  أربعة من  وأضاف "جئت مع 
ونحن  السيارة  ليلتنا في  أمس اخلميس وقضينا  البويرة مساء 

نستعد لالحتفال مع اجلزائريني الستعادة استقاللنا".
وتابع "صحيح أننا طردنا فرنسا من اجلزائر في ١٩٦٢، لكننا لم 
ننعم باحلرية في ظل نظام لم يتغير منذ ذلك الوقت. اليوم نريد 

جزائر جديدة" .
أما محمد (٦٣ عاما) وهو رجل متقاعد فجاء من بومرداس على 
اليوم  هذا  في  للمشاركة  صباحا  اخلامسة  "منذ  كلم   ٥٠ بعد 

العظيم من احلراك"، على حد تعبيره.

آباؤنا فرنسا احملتلة واليوم نحارب النظام املافياوي  وقال "كافح 
الذي صادر استقاللنا".

السابق  الرئيس  ترشيح  بعد  االحتجاجية  احلركة  واندلعت 
أفقده  الذي  مرضه  رغم  خامسة  لوالية  بوتفليقة  عبدالعزيز 
إلى  ثم  الترشح  لعدم  دفعه  وبعد  والكالم.  احلركة  على  القدرة 
تتراجع  لم  املاضي،  أبريل/نيسان  من  الثاني  في  االستقالة 
االحتجاجات واستمرت لتطالب برحيل كل رموز النظام احلاكم 

منذ ١٩٦٢.
ديسمبر/  ١٢ في  املقررة  الرئاسية  االنتخابات  احملتجون  ويرفض 

لبوتفليقة، ألنها في نظرهم ليست  األول الختيار خلف  كانون 
سوى استمرارا للنظام نفسه.

من  مقلّلة  االنتخابات  هذه  في  املضي  على  السلطة  وتصر 
حجم التظاهرات االحتجاجية، مثلما فعل رئيس الدولة املؤقت 
بوتني  فالدميير  الروسي  الرئيس  لقائه  لدى  صالح  بن  عبدالقادر 

قبل أسبوع، عندما وصف املتظاهرين بـ"بعض العناصر".
إلى جعل االنتخابات  وكان بن صالح قد دعا اخلميس اجلزائريني 
"عرسا وطنيا" و"االستعداد للتصدي ألصحاب النوايا والتصرفات 

املعادية للوطن" .
وحذر من "تقويض حق املشاركة في االقتراع" من خالل ”التذرع 
التلفزيون  بثه  خطاب  في  جاء  كما  والتظاهر"،  التعبير  بحرية 

اجلزائري .
وقبله كان الفريق أحمد قايد صالح رئيس أركان اجليش والرجل 
الشعب  أن  أن  أكد  بوتفليقة،  استقالة  منذ  الدولة  في  القوي 
إجراء  إلى  الذهاب  الشباب مصمم على  فئة  وال سيما  اجلزائري 

االنتخابات الرئاسية، حسبما ذكرت وكالة األنباء اجلزائرية.
يوم  احملتجون كل  يرفعها  التي  الشعارات  التأكيد  ويخالف هذا 
"لن  أبرزها  والتي  ثالثاء،  يوم  كل  الطالب  تظاهرات  وفي  جمعة 

تكون االنتخابات يالعصابات".
املستقلة  السلطة  مقر  إلى  اجلزائريني،  أنظار  تتجه  كما 
محمد  السابق  العدل  وزير  رئيسها  إلعالن  ترقبا  لالنتخابات 
استمرار  وسط  الرئاسة،  ملرشحي  األولية  القائمة  عن  شرفي 
الشعبي  للحراك   ٣٧ الـ  اجلمعة  في  واملسيرات  االحتجاجات 

بالبالد، املطالبة بـ ”التغيير اجلذري وإسقاط احلكومة احلالية ”.
وأغلقت، منتصف ليلة السبت املاضي، أبواب الترشح النتخابات 
القادم، بتسجيل  األول  / كانون  ١٢ ديسمبر  املقررة في  الرئاسة 

تقدم ٢٢ شخصية للسباق.
ومعارضة،  موالية  أحزاب  رؤساء  احملتملني  املرشحني  بني  ومن 
بينهم رئيس حزب طالئع احلريات املعارض ورئيس وزراء بوتفليقة 
الوطني  للتجمع  بالنيابة  العام  واألمني  فليس  بن  على  األسبق 
الوطني  التحالف  حزب  ورئيس  ميهوبي  الدين  عز  الدميقراطي 
بلعيد  العزيز  عبد  إلى  باإلضافة  ساحلي  بلقاسم  اجلمهوري 
رئيس حزب ”جبهة املستقبل“، وعلي زغدود رئيس حزب ”التجمع 
الراشد“،  رئيس حزب ”جبهة احلكم  بلهادي  اجلزائري“، وعيسى 
حركة  ورئيس   “ والتنمية  ”الوطنية  حزب  رئيس  ضيف  ومحمد 

البناء الوطني (حزب إسالمي) عبد القادر بن قرينة (وزير سابق).
اجمليد  عبد  األسبق  الوزراء  رئيس  املستقلني،  املرشحني  أبرز  ومن 
تبون واملوظف السابق في وزارة الداخلية اجلزائرية خرشي النوى، 
إلى  إضافة  بخليلي،  سليمان  اجلزائري  اإلعالمي  إلى  إضافة 

شخصيات أخرى غير معروفة لدى الرأي العام.
ويتزامن اإلعالن عن القائمة األولية ملرشحي الرئاسة في اجلزائر، 
مع مظاهرات شعبية حاشدة شهدتها وسط العاصمة اجلزائرية، 
منذ ليلة أمس اخلميس، رافضة إلجراء االنتخابات بإشراف رموز 

نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
البالد  الذي تشهده  ٣٧ من احلراك الشعبي  الـ  وتزامنت اجلمعة 
منذ ٢٢ فبراير / شباط املاضي مع احتفال اجلزائر بالذكرى الـ ٦٥ 

الندالع ثورة التحرير اجلزائرية ضد االستعمار الفرنسي.
وتوعد رئيس الدولة املؤقت عبد القادر بن صالح، أمس اخلميس، 
 “ بـ  االستعمار،  ضد   ٦٥ الـ  الذكرى  مبناسبة  متلفز  خطاب  في 
إلفشال  اجلهات  بعض  بها  تقوم  التي  املناورات  لكافة  التصدي 
األول  كانون   / ديسمبر   ١٢ في  املقررة  الرئاسية  االنتخابات 

القادم”.
وشدد بن صالح، على أن “ الدولة سوف تتصدى لكافة املناورات 
التحلي   “ إلى  اجلزائريني  ودعا   ،” اجلهات  بعض  بها  تقوم  التي 
باحليطة واحلذر “ بقوله إن “ الشعب اجلزائري مدعو من جانبه إلى 

يكونوا  ألن  مدعوون  اخمللصني  أبناءه  وأن  واحلذر  باحليطة  التحلي 
النوايا والتصرفات املعادية  على أمت استعداد للتصدي ألصحاب 

للوطن ”.
األربعاء،  صالح،  قايد  أحمد  الفريق  اجلزائري  اجليش  قائد  وأعلن 
رفضه الدعوات املطالبة بتأجيل أو إلغاء املوعد االنتخابي القادم، 

وأكد أن انتخابات الرئاسة ستجرى في موعدها احملدد.
إجراء  إلى  للشعب  مرافقا  سيبقى  اجلزائري  ”اجليش  إن  وقال 
الدولة  بإنشاء  سيتكفل  املقبل  ”الرئيس  وأن  االنتخابات“، 

الوطنية اجلديدة كما يطالب بها احلراك الشعبي ”.

الحراك الجزائري يحيي ذكرى 
الثورة ضد اِّـستعمر الفرنسي 
على وقع االحتجاجات اِّـستمرة 
اِّـطالبة باستقالل جديد من رموز 
النظام الحاكم منذ عقود
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ظروف إعالن ترامب مقتل 
زعيم «داعش» البغدادي َّـ 
غارة عسكرية أمريكية َّـ 
سوريا كانت تشبه إُّـ حد 
كبري ظروف إعالن أوباما 
مقتل ابن الدن

/ القسم السياسي

/ القسم السياسي

اإلندبندنت: كيف يؤثر مقتل البغدادي على فرص ترامب في انتخابات ٢٠٢٠؟
ÒÜ«b‘€a@·Ó«ã@›n‘fl@…fl@bflbiÎc@›»œ@b‡◊@b�flb∑@ÈibÇn„a@ÒÖb«g@òäœ@åÌå»n€@ì«aÖ@·Ó«ã@pÏfl@‚ÜÇnça@kflaäm@Êc@ø@›r‡nÌ@Èjë@ÈuÎ@⁄b‰Á
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ــدرو بونكومب، حول داللة وتأثير مقتل  ــليها في الواليات املتحدة، أن ــرت صحيفة «اإلندبندنت» البريطانية حتليالً لكبير مراس نش
ــة املرتقبة في عام ٢٠٢٠. في ربيع عام ٢٠١١،  زعيم تنظيم داعش، أبو بكر البغدادي، في الرئيس األمريكي ترامب وانتخابات الرئاس
ــامة بن الدن (أكثر الرجال املطلوبني في العالم آنذاك). وقال أوباما في خطاب  ــابق باراك أوباما مقتل أس أعلن الرئيس األمريكي الس
ا بسبب  متلفز بعد انتشار خبر مقتل ابن الدن في باكستان: «مر ما يقرب من ١٠ سنوات منذ أن أُظلم أحد أيام سبتمبر (أيلول) األكثر إشراقً

ــبتمبر محفورة في ذاكرتنا الوطنية».بعد مرور عام، وخالل سعي أوباما  ــعب األمريكي في تاريخنا. صور ١١ س ــوأ هجوم على الش أس
ــة (مقتل ابن الدن) في إعالن احلملة  ــتغاللهما عملية القوات اخلاص ــه، تعرّض النتقادات إلى جانب نائبه جو بايدن الس ــادة انتخاب إلع

االنتخابية، ووصل األمر إلى حد تشكيك بايدن في قدرة منافس الرئيس ميت رومني على أن يأمر بعملية مماثلة عالية اخلطورة.

زخم أكبر من االحتجاجات في ذكرى حرب التحرير في الجزائر

اِّـحتجون بالجزائر يتمسكون برفض أي انتخابات يشارك فيها رموز نظام بوتفليقة

يرفض اِّـحتجون االنتخابات 
الرئاسية اِّـقررة َّـ ١٢ كانون 
األول الختيار خلف لبوتفليقة 
ألنها َّـ نظرهم ليست سوى 

استمرار  للنظام نفسه

ترامب

بوتفليقةشرَّـصالح

اوباماالبغدادي
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* هل لكتابة الشعر ضريبة 
يدفعها الشاعر؟

- بل نقول ضرائب وليست 
ــدة فقط وهو  ــة واح ضريب
ــا عندما  ــن من وجوده تيقّ
ــذا  ــي ه ــه ف ــم نفس أقح
ــداً،  ج ــب  الصع ــار  املضم
ــتعد لدفعها عن  وهو مس
طيب خاطر مقابل كلماته 
الصادقة التي حتمل هموم 
ــجون اآلخرين،  وشؤون وش
ــأم أعيننا ما  ــا ب ــد رأين وق
الكبار من  ــعراء  حلّ بالش
واألبعاد  ــي  والنف التهجير 
ــاعر الذي  وغير ذلك، والش
ــواً من  ــه معف يعتبر نفس
مراجعة  ــه  علي ــة  الضريب
بصورة  ــعاره  وأش قصائده 

عامة.
ــاليب التي يحتج بها  * ما األس
الشاعر للتعبير عن موقفه إزاء 

قضية ما؟
ــاص  ــلوب خ ــاعر أُس ــكل ش - ل
ــم  بينه ــد  فنج ــا،  به ــج  يحت
ــم  واملُبه ــوي  والق ــح  الصري
ــابه  التش ــت غطاء  واخملتفي حت
اجملازية واملتهرب اصالً من قضايا 
وهكذا  واهية،  الساحة بحجج 
ــه  إميان ــن  م ــاعر  الش ــرف  يتص
ــا حملها عند الولوج  بقضية م

إلى ميدان الشعر.
* الشعر شجرة متعددة األثمار، 
ــا املقفى املوزون والنثر واحلر  منه
وغيرها، أيهما ألذ اليك بالكتابة 

والقراءة معاً؟
ــل  ــو أص ــاً ه ــي حق ــا يهمن - م
ــرع  ــس الف ــاعر ولي ــرة الش فك
ــذي يتخذه فهذا اختياره، ألنه  ال
يبدع فيه وكم من قصائد نالت 
ــاني من دون أن ألتفت  استحس
ــعري وليس من  إلى قالبها الش

حقي التدخل فيها مطلقاً.
ــل املكونات  ــا تتداخ ــي بلدن * ف
ــابك،  ــى حد التش ــا إل والقضاي
كيف ميكنك أن تستل موضوعا 

وتكتب عنه؟
ــوم  ــرت هم ــة اخت ــذ البداي - من
الفقراء والكادحني، وأول قصيدة 
ــاً  ــاً دقيق ــت وصف ــا كان كتبته
ــير  ــق فقير، وسأش ملعاناة عاش

ــتطيع  الى هذا النهج طاملا أس
ــاتهم  ومأس بهمومهم  ــوح  الب
ــتمر  وستس ــي  تنته ال  ــي  الت
والطامعني  اجلشعني  باستمرار 

الذين يتلذذون بتعب اآلخرين.
ــية،  ــة املواقف السياس * هيمن
دفعت بالكثير عن متابعة ورصد 
ــاحة الثقافية  ما يدور على الس

ــة، أال تعتقد أنها فخ من  واألدبي
ــغال  ألش ــيني  السياس ــض  بع

الرأي العام عنهم؟
ــون  ــاك عي ــرآي، هن ــك ال - أوافق
تراقب عن كثب مايكتبه اآلخرين 
(املبدعون حصراً) ويحاولن جهد 
بالترغيب  ــبوه  أن يكس إميانهم 
ــة، وأعتقد بأن  ــب رفيع أو مبناص
ــاع  ينص ال  ــي  احلقيق ــاعر  الش
ــاُ، والنتيجة إبعاده  ــم مطلق له
ــاحة األدبية والتضييق  عن الس
ــه واتهامه  ــى مؤلفات عليه وعل

بتهمة حتريض اآلخرين.
ــدم متابعة  ــا اطباعك عن ع * م
اإلعالم، ما قبل عام ٢٠٠٣ وبعده 

ــة  والثقاف األدب  ــى  إل
التركمانية؟

ــو  ه ــذا  ه ــف  لألس  -
ــه، اإلعالم  ــع بعين الواق
التركماني  األدب  جتاهل 
ــت لدينا  ــل، وكان األصي
ــهرية  ــدة نصف ش جري
ــمن من  ال تغني وال تس
ــق يقال إنه  ــوع، واحل اجل
اهتم   ٢٠٠٣ ــام  ع ــد  بع
ــالم العراقي باألدب  اإلع
التركماني من خالل عدة 

تركمانية،  ــد  وجرائ مجالت 
ــت جرائد بغداد الباب  وفتح
أمام نشر الشعراء التركمان 
قصائدهم املترجمة، شكراً 

لهم جميعاً.
ــأن  ــة ب ــة ثابت ــة معادل * ثم
ــر  مازالت حتت  حرية التعبي
ــي، ما أبرز  ــر القرار السياس تأثي
ــر التي تطمحون  مالمح التغيي

إليها؟
ــى  ــة باملعن ــت ثابت ــي ليس - ه
احلقيقي بل هي متغيرة حسب 
السياسية،  األحداث  متطلبات 
ــر حتتاج الى دعم  فحرّية التعبي

ــي يحتاج  ــي، والسياس سياس
الى دعم ثقافي، وأمتنى أن تسود 
ــة  كاف ــر  التعبي ــة  ــة حري ثقاف
ــاعر  الش ميادين األدب ويطمئن 
ــه ويحس بأنه حرّ في  على حيات

ما يكتبه.
ــي  ــهد الثقاف ــات املش * إحباط
ــر، ووعود  ــا بعد آخ ــى يوم تتداع
ــني  املثقف ــم  بدع ــة  احلكوم
ــر على ورق، متى  واإلعالميني حب
ــارية لترفع واحدة  تنزل هذه الس

أخرى بديلة عنها؟
ــم  معظ ــديد  الش ــف  لألس  -
ــذا مع  ــرف هك ــات تتص احلكوم

األدباء وخصوصاً إذا لم يسايروا 
ــر  ــذا ننتظ ــع ه ــتها، وم سياس
ــة معدومة  ــو لطبق ــا ول دعمه
ــة صحية  ــر ضمان توفي ــا  أقله
ــم،  منه ــني  للعاطل ــب  وروات
ــذا يؤثر على  ــع عكس ه وبالطب
ــه  ويجعل ــي  الثقاف ــهد  املش

محبطاً.
ــة  التركماني ــاحة  الس ــل  ه  *
ــرت عن إرادتها، وما  الثقافية عب

حقيقة ذلك احلراك؟
ــكل كامل عن  ــر بش ــم تعبّ - ل
ــت وجودها  ــا، لكنها أثبت إرادته
في الساحة األدبية العراقية من 
خالل مكتب الثقافة التركمانية 

ــاء العراق،  ــن احتاد أدب املدعوم م
ــيع قاعدة  ــعى إلى توس وسنس
ــتراكنا في املشهد الثقافي  اش
ــركاء في حمل  العراقي، ألننا ش

هموم العراقيني جميعاً.
ــة  (قافل ــدة  ــي قصي ف ــول  تق  *
ــال وأقفل غمدك  ــني): تع الطيب
ــهر سيفك بوجه  نهائيا وال تش

أحد مطلقا...
ــق الدفاع أصبح  ــا ترى أن ح * أم

في خبر كان؟
- للدفاع طرق أخرى غير السيف 
إمنوذجاً  ــع،  واملدف ــل  واخلي والدم 
ــان واملانيا، دافعوا عن  دولة الياب

أنفسهم بالعلم والثقافة، 
ــيفنا  س ــا  إخرجن ــن  ونح
ــتطيع  ــدهُ وال نس ــن غم م
ــه إلى مكانه مطلقاً  إعادت
ــف، هي  ــذا حالنا لألس وه
ــد  ــالم وال أقص ــوة للس دع

اإلستسالم طبعاً.
* أبرز مشاركاتك؟

ــا كانت منذ  ــة منه - احمللي
في  الثمانينات  ــف  منتص
ــا  عندم ــد،  املرب ــان  مهرج
كان يقام في بغداد ثم في 
ــي مهرجان  ف وكذلك  ــرة،  البص
اجلواهري واملتنبي في محافظة 
ــال مصطفى في  ــط، وجم واس
محافظة ذي قار ومهرجان گالويز 
ــاركت  ــليمانية، وقد ش في الس
ــة  أدبي ــات  مهرجان ــي  ف ــاً  أيض
ــران، وفزت  ــا واي ــة في تركي دولي
ــابقة القصة القصيرة  في مس
ــف حالت  في مصر، ولكن لألس
ــتالم  ــروف دون حضوري الس الظ

هديتي.
ــي كانت تضم  ــب الت ــا الكت * م
ــة  الثقافي ــك  أعمال ــة  مجموع

بشكل عام؟
ــع مجموعة  ــترك م - كتاب مش
ــون للحب)  ــعراء (يكتب من الش
ــنة  س ــة  التركماني ــة  باللغ
ــعرية)  ــاب (خواطر ش ١٩٩٢، كت
ــنة ٢٠٠٠،  باللغة التركمانية س
ــة العربية  ــدي باللغ ــاب نق وكت
ــم  ومنجزاته ــني  عراقي ــاء  (أدب
ــاب  ــنة ٢٠١٤، كت ــة) س الثقافي
(ثالث مسرحيات شعبية) سنة 
وأربع  التركمانية  ــة  باللغ  ٢٠١٥
مخطوطات جاهزة للطبع تضم 
ــية  ــة والسياس ــي األدبي مقاالت

والثقافية.
* نبذة عن مسيرتك؟

ــيرة  املس ــة  بداي ــي  ف ــت  مازل  -
ــموح  األدبية أو باألحرى غير مس
ــيرة االدب  ــي بالدخول في مس ل
حالياً،  ألنني تلميذ وأتلقى علوم 
ــعر من أساتذة كبار  االدب والش
ــارتهم لبدء املسيرة،  وأنتظر إش
ــكركم على سعة صدركم  وأش
ــدمي املثقفني) وجلريدتنا  ألنكم (ن
ــرة  ــة اجلديدة) الغراء وأس (البين

حتريرها كل االزدهار والتوفيق.
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ــانية في تفسيره للعالم بشكل  لصوت املثقف داللة إنس
ــروح الوطنية  ــتعادة ال ــف تاريخيا باس ــو املكل ــر وه مغاي
ــن اجل توثيق اواصر  ــامية والنبيلة لألمة العراقية وم الس
ــور املتلقي  ــف واألديب من جهة واجلمه ــة بني املثق العالق
ــذ زمن وأصبح االديب  ــة اخرى وبعد ان انعدمت من من جه
ــانحة  ــه بنب جدران أربعة، ارى ان الفرصة س يحادث نفس
ــككني  ــد افواه املش ــذه العالقة من جهة ولس ــق ه لثوثي
ــبابية والثائرة  ــرين الش ــن ثورة تش ــاء العراق م مبوقف أدب
ــا واموالنا  ــرقة أعمارن ــاد والظلم والتخلف وس ضد الفس
ومستقبل األجيال.. ومبا ان احتاد االدباء والكتاب في العراق 
ــن ارى ان تقام  ــط املتظاهري ــردقاً او خيمة وس ــد أقام س ق
ــعرية (على ان ال تتجاوز الـ١٠ شعراء ينتخبون  ــية ش اُمس
ــداد وبعض احملافظات). في حديقة األمة او اَي مكان  من بغ
ــاً جداً من احلراك  ــادة االحتاد على ان يكون قريب تقترحه قي
ــرها  ــا هذه القصائد لنش ــل جلريدتن ــري. وان ترس اجلماهي
وتعريف اجلمهور بها، لتحيي الروح الشاعرة لدى املتظاهر 
ــي الوجدان اجلمعي على  ــعبي ولدى املثقف احلاضر ف الش
اجلميع وهي فرصة الزدهار الرقي والتعبير احلي عن االنسان 
العراقي الفاعل. مع كل الفعاليات االنسانية واالجتماعية 
ــرف ساحة التحرير والتي تعبر  التي تشهدها ساحة الش
عن الروح الطيبة للعراقيني وخصالهم االنسانية.. فهناك 
ــة في امتصاص نقمة الغضب اجلماهيرية  محاوالت يائس
ومحاولة احتواء الهدير اجلماهيري الثائر في حتقيق مطلب 
ــة النظام  ــدة وتبديل عجل ــن طغمتهم الفاس ــالص م اخل
ــه دون القبول بأية حلول ارضائية او ترقيعية.. وعلمنا  برمت
ــارع  ــبابها في ش انه اجتمع رواد االعالم والصحافة مع ش
املتنبي دعماً النتفاضة شباب العراق املطالبني بحقوقهم 
ــدة من اجل  ــراق واألحزاب الفاس ومؤازرة ثورتهم ضد الس
ــتور وفق رؤية وطنية تؤسس لنظام دولة  اعادة كتابة الدس
ــي،  ــة حديثة يفصل فيها الدين عن العمل السياس مدني
ــاواة،  ــق العدل واملس ــة لتحقي ــة جامع ــة وطني ذات هوي
ــالد وتهيئ  ــؤون الب ــة انقاذ وطني تدير ش ــار حكوم واختي
ــراف االمم املتحدة، لكي  ــة نزيهة بإش ــات دميقراطي النتخاب
ــن االمجاد  ــي الظالم عن وط ــمس احلرية وينجل ــرق ش تش
ــتنفار  ــت فعالية رواد الصحافة واإلعالم، وقفة اس وتضمن
ــاتذة  الضمير الوطني عبر كلمات صادقة لنخبة من االس
ــيرة امتدت من حتت متثال املتنبي الى  واملفكرين تلتها مس
ــاحة التحرير مبشاركة زمالء لهم حضورهم املتميز في  س
ــب الواعية  ــالم. ونهيب بالنخ ــهد االعالمي ومن االع املش
ــمجة  ــذه اخلطابات املائعة الس ــن ترصد ه ــن املتظاهري م
ــاحة التحرير وهو  ذات الوجوه املتعددة وردها مبنطق ثوار س
ــامل للمنظومة السياسية ومعاقبة  منطق التغيير الش
ــرقة او اهدار مال عام.  ــلطة بقتل او س ــاء الس كل من اس
ــاحة  ــرروا نصب خيمة في س ــة ق ــر أن رواد الصحاف ويذك
ــبابها الثائر. انه عرس احلرية  التحرير لدعم االنتفاضة وش
ــور والبهجة. لك  ــمس والن ــعر والثورة في عراق الش والش
ــية وال مقدس  ــداء وحدك ايها العراق املقدس فال قدس الف
غيرك. حتيا الثورة اجلماهيرية..يحيا العراق الذي ينهض من 
ــتورق بنفسجا وعنبرا  جديد واجملد للدماء الطاهرة التي س

في حدائق الوطن القادم.
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فنارات

احمد البياتي

لغة البوح في شالالت 
الكتابة عن الفقراء 

والكادحني، حتتاج إلى 
شاعر ميتلك العفوية 
واإلنسانية في أسمى 
معاني التعبير، ألنه 

سيكون حريصاً 
على انتقاء املفردة 

الشعرية والقريبة من 
هؤالء بالروح واملعنى، 
فالقصائد بحقهم 
ال ميكنها أن متوت أو 

تهرم أو تزول من ذاكرة 
الوجدان والضمير 

احلي، وشاعرنا 
(إبراهيم قوريالي) 

نائب رئيس احتاد أدباء 
كركوك، ميتلك روحاً 
واعدة ونقية لتنطلق 
باملتلقي نحو وديان 

معاناتهم وجتسيدها 
بقصائدهم بأفضل ما 
يكون. (البينة اجلديدة) 

حاورته في جملة 
قضايا اجملتمع وهموم 

الثقافة واإلعالم..

حاوره / علي صحن عبدالعزيز

اخرتت هموم الفقراء والكادحني، وأول قصيدة كتبتها كانت وصفاً 
دقيقاً ِّـعاناة عاشق فقري، وسأشري إُّـ هذا النهج طاِّـا أستطيع 

البوح بهمومهم ومأساتهم التي ال تنتهي

خولة الناهي
ــت هناك، هي  بعي دُفن ــان أصِ بن
ــجرة الديباج كل  من أعطت ش
هذه القوة لتنمو من جديد، بعد 
ــل بصب النفط  كل محاولة قت
عليها املتعمد تنهض من موتها 
ــني رصفَ  ــامخة، وح ــق ش احملق
ــي)  (الفرش ــي  الطابوق ــالط  الب
ــوة وأورقت  ــه بق ــا حطمت فوقه
ــني الصدع جميلة متألقة.  من ب
ــة، كما عرف أهلي  عرفت البداي
نسيج أصبعي الذي أمدها بهذه 

ــاة، أدرك اجلميع  الرغبة في احلي
ــزات أصابعي، كان  ماهية معج
ــزة أن تبدأ بألم  البد لتلك املعج
كبير، لوال كل ذلك األلم ما كنت 
ــت بتلك الذكرى إلى  قد احتفظ
اآلن، قلما يتذكر ذو السنتني من 
ــر ما مير به من أحداث، تلك  العم
ــى، بيني وبني  ــي ذكرياتي األول ه
ــا: «ذكريات  ــول عنه ــي أق نفس
ــض؟ وهي  ــاذا األبي ــاء»، مل البيض
ــة، فغرفة الطبيب  ذكريات مؤمل
بيضاء، صدرية الطبيب بيضاء، 
ــة، الستائر، لون الشاش  األفرش
ــي، كفن  ــان أصبع ــذي لف بن ال
ــجرة الديباج ذات الثمر  يوارى ش
ــهدتها  ــازة ش ــر.أول جن األخض
ــزء مني، تعلمت الدرس  كانت ج
ــول، وهو  ــوت مجرد حت ا، امل ــدً جي
بداية حياة، سبب في قوة املاس 
ــفاف القادم من فحم هش  الش
ــي  ــدر عاملن ــن الق ــم، لك معت

ــرًا، يُعيد عليَّ  ــل بليد كثي كطف
ــي  ــرخ ف ــا أص ــرارًا، أن ــدرس م ال
وجهه: «واهللا استوعبت الدرس، 
ــتوعبت  اس ــاء  باألنبي ا  ــمً قس
الدرس». أصبع البنصر هذه املرة 
ــجرة السدر  تطاير ليخضب ش
ــطت  (النبق) الكبيرة التي توس
ــجرة شذبتها  ــتان جدي، ش بس
أغصانها،  أكلت  قذيفة  شظايا 
ــق احلديد  ــم من حرائ ــى الرغ عل
ــظى، هي الناجية الوحيدة  املُش
من مجزرة احلرب والنار والعطش، 
ــبب، هو أصبع  الكل يعرف الس
ــذي يحول كل  ــر ال ــك الصغي ذل
ــر مثمر.  ــى أخض ــه إل ما يلمس
ــاة والقوة،  ــداس»، احلي ــو «مي ه
السحرية  ــة  اللمس تلك  ا  حتمً
ــتأتي بالذهب عاجالً أم آجال،  س
ــام اللون  ــت أي ــام كان ــك األي تل
ــع وال ألم، وامنا  األخضر؛ إذ ال وج
كثير من األمل، يفكر في رسالة 

ــا لكل العالم:  عن األمل يبعثه
ــا لديك  ــدت أصبع ــت إن فق «أن
ــرى، ال بأس ان  ــعة أصابع أخ تس
ــان وأظفر،  ــدون بن ــا ب كان أحده
ــجرة، نخلة، إبهام  ــيكون ش س
يده الذي أطلق عليه رصاصة من 
ا كان  ــدً ا متعم ــه عامدً مسدس
ــون نخلة برحية كما  البد أن يك
يفضلها ابوه ويتغنى بها أقرانه. 
ــل بكثير  ــد ابهامه أفض أن يفق
من أن يكون جزءًا من احلرب، تلك 
األصابع التي اعتادت منح احلياة 
لن تكون شفرة حتز رقبة األبرياء 
في ضغطة منفعلة على الزناد، 
لكن يزعجه فعالً رائحة البارود؛ 
هي رديف الغضب، غير أن فرحه 
ــرة  ــة الصغي ــك النخل ــار تل ثم
ــا زال ميتلك  ــب، م ــاه الغض أنس
ثمانية أصابع تُعينه على زراعة 
ــن حياته  ــة م ــجاره املفضل أش

املقبلة.

متابعة / البينة اجلديدة
ــارك وزير الثقافة والسياحة  ش
ــر  االمي ــد  عب ــور  الدكت ــار  واالث
املاضي،  يوم اخلميس  احلمداني 
ــة من  ــاع ضم نخب ــي اجتم ف
ــني والقيادات  ــني والفنان املثقف
ــاء  االدب ــاد  احت ــي  ف ــة  النقابي
ــة  ــراق ونقاب ــي الع ــاب ف والكت
ــدارس  ــني. وت ــني العراقي الفنان
االجتماع الذي جرى في مكتب 
الوزير مبقر الوزارة ببغداد ما ميكن 
ــريحة املثقفني من  ان تؤديه ش
مهام في هذا الظرف احلساس 

ــالد.  ــخ الب ــن تاري ــي م واملفصل
ــة  امكاني ــون  اجملتمع ــداول  وت
ــهم في  تنضيج احملاور التي تس
ــق طروحات  ــف وف ــدارك املوق ت
ــا  اساس ــق  تتعل ــني  ومضام
ــق  واتف ــف.  املثق ــؤولية  مبس
ــالة  اجملتمعون على صياغة رس
ــات الثالث  ــى الرئاس ــه ال توج
بواسطة احلمداني لتكون رؤية 
ــي والفني في  ــط الثقاف الوس
ــرج لالوضاع احلالية،  ايجاد مخ
ــن  املتظاهري ــب  مطال ــم  ولدع

السلميني.
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البينة اجلديدة / خاص
عن مؤسسة ثائر العصامي 
والتوزيع  والنشر  للطباعة 
ونقد)  ــرد  (س ــاب  كت صدر 
ــني  أم ــد  والناق ــب  للكات
قاسم املوسوي في طباعة 
انيقة وبواقع ١١٨ صفحة 
ــط وهو  من القطع املتوس
ــة  ــم مجموع يض ــاب  كت
ــورة في  من املقاالت املنش
ــهر الصحف العراقية  اش
والصباح  اجلديدة  كالبينة 
ــت  كان ــعب  الش ــق  وطري
ــة للروايات لعدد من  البداي

ــني العراقيني امثال  الروائي
ــرمي العبيدي في  ــد الك عب
ــي حفر  ــاع ف ــه (ضي روايت
في  خليل  ــادة  الباطن)ومي
ــع  ــكافيه م ــا (نس عمله
ورواية  ــي)  الرض ــريف  الش
ساعة بغداد لشهد الراوي 
ورواية وحدها شجرة الرمان 
ــنان انطوان  ــرب س للمغت
ــي  وه ــر  ح ــوت  مل ــل  وترتي
ــة لصادق  الرواية السادس
ــد خلف في  ــل واحم اجلم
رواية موت االب ورواية انثى 
ــول  ــور رس ــة للدكت غجري

ــة طه حامد  محمد ورواي
ــى)  يحك ــيء  ش ال  ــن  (ع
ــوقي  ــة (هتيلة) لش ورواي
ــات الزميل واثق  كرمي ورواي
ــف  (يوس الثالث  ــي  اجللب
ــفاه  ــرف احلب) و(ش ال يع
ــواع  ان و(كل  ــطرجن)  الش
ــي ال تفيد املوتى)  ثم  احلل
جاء دور القصة القصيرة 
ــدي  العبي ــرمي  الك ــد  لعب
ــر  جب ــوان  عل ــد  ومحم
ــم  ث ــري  اجلاب ــمرقند  وس
جاء دور القصة القصيرة 

جدا.

د. عارف الساعدي 

إذاً سوف نبني بالداً
ونغفو ولو حلظةً في يديها

ــن جديد  ــعارنا م ونكتب أش
إليها

بالداً نعيش بأحضانها
شرط اال منوت عليها

ــالداً وأرحل  ــي ب ــوف أبن إذاً س
عنها

 جديدٍ 
ٍ
ــي ــمحوا لنب ــال تس ف

يرشُّ وصاياه
في طينكم

ــي  ف ــاً  واعظ ــمعوا  تس وال 
الطريق

وال تثقوا بامللوك
ــوا قرية  ــوك اذا ملك ــإن املل ف

ضيعوها
ــم وحدكم  لك ــالد  الب وهذي 

فادخلوها

اميان غطاس / لبنان

عاشقةُ الليلِ ...!!! 
ا هَ العشقُ ليالٍ ترسمُ

كَ فوقَ الوجدانِ   أنفاسُ

وقُ شعاعٍ منْ دفءٍ والشَّ
يانِي يلتحفُ خيالِي و كِ
احرُ في عينِكَ واأللقُ السَّ
بُنِي نحوَ األحضانِ  ذِ يجْ

نِي  زِفُ كَ وترٌ يعْ أنفاسُ
ى األحلانِ  بِأَرَقِّ وأشهَ

رَتِي  سُ خاصِ ويداكَ تالمِ
تنحتُنِي بسحرٍ وحنانِ 

مُ وخيالُكَ فنانٌ يرسِ

ي فوقَ اجلدرانِ  أحالمِ
اثِلَةً ي مَ ا أمامِ أَرَاهَ فَ

لُو األغصانِ أزهاراً تعْ
ةً رقصتْ  وأرانِي زنبقَ

ــصَ  رق ــتاقتْ  واش
البستانِي

ياماً  ايَلُ طرباً وهُ تَتَمَ

كفرَاشٍ حولَ النيرانِ
رُ صيَّرَنِي   ونداكَ العاطِ
 أبتاعُ عطورَ الريحانِ 

ــكَ  رِضابِ ــرِ  خم ــنْ  مِ
تسقيِني 

لِيلَ الظمآنِ  وترُدَّ غَ
وجنومُ هواكَ تسامرُنِي 
تُوآنِسَ ليلَ السهرانِ  فَ

نْ عينكَ  الِعُ مِ رُ الطَّ والفجْ

ثُنِي نورَ األكوانِ يبعَ
نِي  كَ يلثُمُ يفُ ائِي طَ  ورجَ
طآنٌ و الشُ نيٍ يرجُ كسفِ

ــاكَ  َرْسَ ملِ ــي  قلبِِ ــي  ف
ئَ شواطِ

انِي ..!! نْوَ ومناراً يذكرُ عُ
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األغاني الشعبية واألناشيد الوطنية والمربعات البغدادية تتسيد المشهد العام في الحراك الشعبي
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جيل البوبجي والتكتك
ــي والتكتك)   ــل البوبج ــت أغنية (جي حظي
ــالق وأداء  ــر الع ــاعر خضي ــات الش من كلم
ــاعدي هي أول االغاني  ــم الس ــد قاس املنش
ــاحة التحرير وذاع صيتها  التي اجتاحت س
ــرز واالجمل ملا  ــد هي االب ــرعة البرق وتع بس
فيها من كلمات رقيقة وبسيطة تشيد بدور 
ــواقها االبطال وما  هذه املركبة الصغيرة وس
قدمته خالل االحداث التي جرت وقائعها على 
ــعاف فوري  ــر اجلمهور لتتحول الى إس جس
ــاالت اخلطرة في  ــاذ اجلرحي ومتابعة احل النق
ــم جيل (البوبجي) نسبة  ذات الوقت ورد اس
للعبة البوبجي العاملية شاغلة الشباب في 
ــاعدي) جميالً  ــت احلاضر وكان أداء (الس الوق
ــجماً مع كلماتها  ــاعر وجاء منس يهز املش
ــك يا  ــي والتكت ــل البوبج ــول «جي ــي تق الت

ــل البوبجي والتكتك  ــب جولة.. جي بويه لع
ــتاهل الهلهولة.. التكتك جنهه لعابة..  يس
ــت هذه  ــد أصبح ــة».. وق ــوه دباب ــن تس الج
ــي االكثر رواجاً  ــة الفنية الغنائية ه القطع
بني ابناء الشعب العراقي.. حتى باتت عامال 
قويا لتشجيع أصحاب التكاتك وهي تتصدر 

ملحمة الشعب بكل اقتدار.
التكتك والشباب عنوان األغنية الشعبية

ــعبية التي  ــي الش ــت معظم األغان أصبح

ــب  ومكات ــة  األلكتروني ــع  املواق ــا  تداولته
ــي أخذت تباع في  ــجيالت اخلاصة والت التس
ــة من  ــاحات العام ــرق والس ــات الط تقاطع
ــي ذات الوقت جتولت  ــل باعة متوجلني وف قب
ــط بغداد واالماكن  ــاحة التحرير وس الى س
ــعبية  ــم املناطق الش ــا ومعظ ــة به احمليط
ــد املتظاهرين بجانبي  ــداد ومواقع تواج ببغ
ــاعداً  ــة لتصبح عامالً مس ــرخ والرصاف الك
ــم من أجل  ــادة الهم ــة وزي ــث روح الوطني لب
ــهدها  التواصل والثبات في أكبر تظاهرة يش
التأريخ احلديث في العراق واملنطقة العربية 
وكانت األغنية الشعبية هذه هاجساً ممتعاً 
ــباب  ــر عن روح األلفة واحملبة بني الش للتعبي
ــعب  ــاركني معهم من كافة أبناء الش واملش
ــفة  ــاهد املؤس ــى حولت املش ــي حت العراق
ــا العديد من هؤالء  ــة التي تعرض له واحلزين
ــكة بالبقاء من أجل  ــة الثائرة املتمس الفتي
ــهيداً  ــقط ش ــث منهم من س ــر حي التغيي
وجريحاً وأعيدت املشاهد ملرات ومرات.. لتجتاز 

ــيد الوطنية أجواء احلزن  تلك األغاني واالناش
ــكاله  تعبيراً عن  الصمود والتحدي بكل أش
وكان عنوانها (الشباب والتكتك) مبعظم ما 

جاءت فيه كلمات الشعراء وهي تتحول الى 
ــدين يؤدونها بطريقة  ــني ومنش حناجر مغن
ــا جعلها أن  ــع احلدث مم ــب م جميلة تتناس
ــبابية خالصة وصورة تبعث  تكون لوحة ش
ــرة تابعها  ــيلة إعالمية باه ــل فينا ووس األم
ــر ونحن  ــت فينا الكثي ــع وترك ــم أجم العال
ــى أنغام  ــص واملرح عل ــأم أعيننا الرق ــرى ب ن
ــيقية  حتى  هذه الفعاليات الغنائية واملوس
ــني تلك  ــع ومن ب ــان اجلمي ــت على لس حتول
ــك لعب جولة  ــة: أبو التكت ــي اجلميل األغان
ــي  ــاعدي.. بيب ــم الس ــان قاس ــوت الفن بص
ــعبي حمزة احملمداوي  تكتكي للمطرب الش
ــمري...تكتك تكتك يا أم  ــات علي الش وكلم
سليمان تكتك تكتك طب النيران.. لننتقل 
ــوار وعنوانها  ــة من األه ــى األغنية القادم ال
ــوة عرب  ــد بنخ ــه)  نتوح ــا أهلن ــدة ي (الوح
ونشد عزمنه.. ونحن نستمع لهذه األغنيات 
الشعبية وبكلماتها البسيطة املؤثرة وهي 
ــاس.. تأتي أغنية  ــديدا من الن تالقي إقباال ش
ــاعر  ــري (التكتك) كلمات الش ــام اجلاب حس
ــل  لننتق  .. أحمد محسن العارضي 
الى أغنية (والنعم من أبو التكتك) ثم أغنية 
(ما نسكت. نسكت ليش).. فيما تنطلق على 
مسامعنا أغنية (ثارو..ثارو) أداء حيد الزهيري 
وكلمات محمد الغرابي.. للشاب  الساعدي 
ــاركت فرقة املربعات البغدادية  سجاد.. وش
بأجمل الوصالت الغنائية اجلميلة التي أداها 
مطرب املربعات شاكر حسني ومجموعته...
ــة كبيرة حتت نصب احلرية  وجتمعت مجموع

تهتف وترقص وتسمتع النشودة منصورة يا 
بغداد بحرارة وشغف كبيرين.

نجوم الفن يرقصون
على أنغام موسيقى التظاهرات

من املشاهد االجمل أننا نرى وسط هذه اجلموع 
الكبيرة التي تقدر باآلالف من األعداد املليونية 
ــاركون أخوانهم ابناء  جنوم الفن العراقي يش
ــم فقط بل  ــعبهم الصامد ليس بوقفته ش
يغنون ويرقصون معهم ألوقات طويلة معبرين 
لهم مساندتهم وتأييدهم بالكامل ومن بني 
الفنانني كان الفنان الكبير جالل كامل يعتلي 
ــوت يهتف  ــالً مكبر الص ــد املركبات حام أح
ــريكة  ــباب.. وهناك ش للعراق ويغني مع الش
ــناء عبد الرحمن  ــة الكبيرة س حياته الفنان
ــي على  ــتمتاع وتغن ــرح واس ــص بكل ف ترق

ــاركها  أنغام االغاني اخلاصة باملظاهرات وتش
زميلتها الفنانة بشرى إسماعيل ولهن زميلة 
ــيرة  ــاركتها مس ــت معهن خالل مش التحق
ــة إنعام  ــي الفنانة واإلعالمي ــن وه املتظاهري
عبد اجمليد التي قالت جئت أشارك اجلميع في 
ــر كفنانة وإعالمية  هذا اجلمع الوطني الكبي
ومشاركة مع تظاهرات الطلبة لكوني طالبة 
ــتير في اجلامعة املستنصرية.. وهنأت  ماجس
الشباب بانتصاراتهم هذه قيما باركت جهود 
ــواق التكتك ملا أبدوه من بطولة سيشهد  س
ــا تأريخنا املعاصر.. وقامت بركوب التكتك  له
ــاعر  بعد أن قبلتها وقالت.. بالنص صدق الش
ــني قال.. التكتك جنه لعابه  خضير العالق ح

الجن تسوه دبابة.
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البينة الجديدة / عدنان جبار القريشي

ــاحات التظاهرات واإلعتصامات التي تشهدها محافظات العراق والتي  ــهد العام في معظم س ــيقية والغنائية غائبة عن املش لم تكن الفنون املوس
إنطلقت قي العاصمة بغداد منذ ٢٠١٩/١٠/١ والتزال قي شهرها الثاني بتشرينها الثاني، والبد من االشادة بكل املشاركني فيها كالً حسب إختصاصه 
وعمله، وعلمتنا الثورات في العالم أن األغنية الشعبية واألنشودة الوطنية  لها دور مهم في  صناعة احلماس وجتسيد املشهد وبث روح اإلثارة السيما 
ــويحلي وقارعي الطبول وعازفي الناي وهذا ما جعل جموع من املتظاهرين  ــبابهم وما لديهم من ألوان الغناء من املقام واملربعات البغدادية والس أهالي بغداد بش
ــد قريباً من نصب احلرية هنا  ــالم واحملبة.. وجن ــبيهة بحلقات األوملبياد احلديث التي ترتبط بعضها مع البعض كعنوان للس ــات متواصلة ملونة ش ــكلون حلق يش

ــيد ويرقصون فرحاً من أجل وطن جديد وغد مشرق رافعني أيديهم عالياً  ــتمعون من اغنيات واناش وهناك املتظاهرين يؤدون رقصاتهم  متمتعني مبا يس
ملوحني بعالمة النصر.. وبات اجلميع يغني للوطن صغاراً وشباباً وكباراً وشيوخاً وكل فتيات ونسوة العراق..

NNÚ€Ïu@k»€@ÈÌÏi@bÌ@Ÿnÿn€aÎ@Ô†Ïj€a@›Óu
Ú€ÏË‹:a@›ÁbnéÌ@Ÿnÿn€aÎ@Ô†Ïj€a@›Óu

بغداد / البينة اجلديدة 
العراق“،  ــو  ــع ”فنان دعا جتم
ــبت، وزير الثقافة  امس الس
والسياحة واآلثار عبد االمير 
ــح ملف  ــى فت ال ــي  احلمدان
فساد مشروع بغداد عاصمة 
الثقافة العربية، مشيرا إلى 

ــروع تضمن عمليات  أن املش
ــرة. كبي ــات  وخروق ــاد  فس
ــع، إنه ”في ظل  وقال التجم
مظاهرات ٢٥ أكتوبر املطالبة 
ــاد  الفس ومحاربة  باالصالح 
والعدالة االجتماعية وحزمة 
ــا  ــي اطلقه ــات الت االصالح

ــد  ــادل عب ــوزراء ع ال ــس  رئي
املهدي ومجلس النواب يدعو 
ــة إلى  ــر الثقاف ــع وزي التجم
ــبة  ــذا امللف ومحاس فتح ه
ــتكمال  الس ــدين،  املفس
ــة“.  االصالحي ــة  العملي
واضاف البيان أنه ”من ضمن 

ــوبها  يش ــي  الت ــاريع  املش
ــروع بغداد  ــاد هو مش الفس
ــة  ــة العربي ــة الثقاف عاصم
ــذا  ــى ان ”ه ــاً ال ٢٠١٣»، الفت
املشروع احتوى على ملفات 
فساد وخروقات كبيرة، فضال 

عن مشاريع وهمية“.

ÚÓiä»€a@Úœb‘r€a@Ú‡ïb«@ÖaÜÃi@Öbéœ@—‹fl@|nœ@µg@ÊÏ«ÜÌ@ÊÏ„b‰œ

متابعة / البينة اجلديدة
ــرة املاضية  ــائعات كثيرة الفت ــرددت ش ت
ــرين إلى  حول عودة الفنانة املعتزلة نس
ــودة كثيرات من  ــل، خاصة بعد ع التمثي
ــن بالفعل،  ــزالت إلى الف ــات املعت احملجب
ــان  ــن الفن ــيحة، ولك ــال ش ــن ح وآخره
ــن محيي الدين، زوج نسرين، أكد  محس

عدم صحة هذه في لقاء صحافي 

ــح أنه لم يجبر  ــائعات مطلقاً. وأوض الش
زوجته على االعتزال، مشيراً إلى أن الفنانة 
ا  ــرين تستمتع بحياتها بعيدً املعتزلة نس
ــفت عاملاً  ــال إنها اكتش ــواء. وق عن األض
ــط الفني، ولكنها  جديداً بعيداً عن الوس
ــه لم تختف نهائياً على  في الوقت نفس

املستوى االجتماعي.

@Ú€ån»Ωa@Ú‡v‰€a@ÒÖÏ«@Ú‘Ó‘y@bfl
_›Ór‡n‹€@ÂÌäé„

بغداد / البينة اجلديدة 
دعمت الفنانة العراقية رحمة رياض أهل 

ــن خرجوا  الذي ــا  ت بلده ا ــر ه مبظا
ــلمية تدعو  س
مكافحة  إلى 
د  ــا لفس ا

وتوفير فرص 
ــل  لعم ا
للعاطلني 
ــني  حتس و

ــع  ق ا لو ا
وذلك،  ــي.  اخلدم

ــر اغنيتها نازل  ــالل اعادة نش من خ
ــى مقاطع فيديو من  آخذ حقي، عل
فيديو عبر  التظاهرات.ونشرت  وحي 

ــمي على انستغرام،  ــابها الرس حس
ــي  ــرات الت ــن التظاه ــات م ــه لقط في
ــراق،  الع ــاء  انح ــم  معظ ــت  اجتاح
وعلقت بكلمات االغنية املؤثرة املووو 
ــؤوليــة مـا متشي قوانينـه  گد املس
ــازل آخذ حقي وكافي ما اصبر  عليه ن
ــل جمهورها مع  ع الهم البيه.وتفاع
ــماعهم  ــد س ــا بع ــور خصوص املنش

ــد الواقع  ــي جتس ــة الت ــات االغني كلم
ــان كل عراقي.  ــالد وتتحدث بلس في الب
وانهالت التعليقات على الفيديو، حيث 
ــالما على  ــض  اللهم بردا وس علق البع
بالدي واملتظاهرين، وكتب آخر اهللا يرحم 

الشهداء وينصر املتظاهرين.

@…”Î@Û‹«@’‹»m@ûbÌâ@Úªâ
@bËmb‡‹ÿi@paäÁbƒn€aÒäq˚Ωa

متابعة / البينة اجلديدة
ــيرين  ــة أروى جودة ضيفة على اإلعالمية ش حلت الفنان
 ON«   ــى قناة ــت»، املذاع عل ــي برنامج «أون س ــدي، ف حم
ــا في حال  ــود العمل به ــن اجملاالت التي ت ــت ع E»، وحتدث
ــدت أنها حتب مجال التصميم؛  توقفها عن التمثيل. وأك
ــن املتوقع أن تعمل في  ــة األزياء واجملوهرات؛ التي م خاص
ــادة الطائرات، إال أنها  ــا  بالفعل، كما حتب قي تصميمه
ــا كانت تخطت  ــركة لتتعلم؛ ولكنه ــت مع ش تواصل

السن املسموح للقبول،  لذلك فسوف تتعلم قيادة الطائرات كهواية وليس 
ــريعة صغير، ولكنها لن  كمهنة. وأضافت أنها تود امتالك مطعم وجبات س
ــة  ــا فقط،  وأنها كانت تود العمل كمهندس ــتكتفي بصورته تعمل به وس
ا كانت تود العمل كمهندسة ديكور. يشار  صوت ألنها حتب املوسيقى، وأيضً
ــباح أوروبا» مع الفنانة هيفاء وهبي  ــارك في فيلم «أش إلى أن أروى جودة تش
وأحمد الفيشاوي . وكان آخر أعمال أروى جودة، عبر مشاركتها في مسلسل 
ــيم خليل  ــهر رمضان   ٢٠١٩، مع مكس رض  في  ش ــع األحالم»، الذي  عُ «صان

وإيلي متري.

›Ór‡n€a@⁄äm@Ü»i@bË��´@Â«@—íÿm@ÒÖÏu@ÙÎâc

متابعة / البينة اجلديدة
ــل االجتماعي مقطع  ــع التواص ــطاء على مواق ــداول نش ت
ــبات اخلاصة، تواجد  ــو وبعض الصور من إحدى املناس فيدي
ــر خالل الفيديو  ــاهير. وظه فيها عدد من جنوم الفن واملش
الفنان محمد رمضان برفقة الفنانة روبي والفنانة سلمى 
ــة، والتقط  ــة الفنانة أصال ــام الذهبي ابن ــف، وش أبو ضي
احلضور عدة صور لهم معاً، ثم اشتعلت األجواء بالعديد من 
ــوقك»  األغنيات، حيث تفاعل اجلميع مع أغنية «عيش بش

ــام الذهبي وسلمى أبو  ــيما ش ــني، ال س للفنان تامر حس
ــة من أغنياته،  ــك غنّى محمد رمضان مجموع ضيف.كذل
أبرزها أغنيته اجلديدة «السلطان»، والتي أهداها لعروسني 
ــاي» التي  ــهرة، ثم أغنية «إنس تواجدا بالصدفة خالل الس
ــر أن محمد  ــة الفنانة روبي.يذك ــى أنغامها برفق رقص عل
ــلطان» التي  ــدة «الس ــرا أغنيته اجلدي ــرح مؤخ رمضان ط
ــيني  ــام احلس صورها مبراكش في املغرب، ومن إخراج  حس

في خامس تعاون بينه وبني رمضان . 

Êböflâ@Ü‡™@…fl@bËñ”äi@›ïaÏn€a@…”aÏfl@›»ím@ÔiÎâ

متابعة / البينة اجلديدة
ــور متابعيها على  ــد الن ــيرين عب ــة س ــأت الفنان فاج
ــتغرام بصورة جديدة لها بدت فيها على  تطبيق انس
ــن بدون مكياج قوي، وبدت فيها متعبة  طبيعتها وم
ــا. والحظ  ــى وجهه ــة عل ــاق واضح ــات االره وعالم
العديد من متابعيها التعب على وجهها، وقد بررت 
هذا االمر، بأنها متر في حالة نفسية سيئة بسبب 
ــية املتوترة  ــة واالوضاع السياس األحداث الصعب
ــهدها لبنان حالياً. وعلقت على الصورة  التي يش

ــيتي تعبانة من الوضع العام بس  قائلة: «رغم انو نفس
ــى الرد  ــت ايضاً عل ــس هيك». وحرص ــتقتلكن .... ب اش
ــبب تعبها الواضح  ــئلة بعض املتابعني هن س على اس
ــن  ــن ضم ــت م ــيرين كان ــها.يذكر أن س ــرة نفس بالفك
ــعبية  ــني الذين دعموا االنتفاضة الش ــوم اللبناني النج
ــم املتظاهرين من  ــة باحلقوق، وحرصت على دع واملطالب
خالل صفحاتها على السوشيال ميديا وابدت حماسها 
ــن التوترات االمنية  ــعبية وامتعاضها م للمطالب الش

احلاصلة في الشوارع.

ÚÓé–‰€a@bËn€by@Â«@Èn€b”@bfl@aàÁÎ@k»nfl@ÈuÏi@âÏ‰€aÜj«@ÂÌ7ç
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مقتبس حكم غيابي
رقم اِّـقتبس ٦١٦/ج/٢٠١٩

١-اسم اِّـحكمة : محكمة قوى االمن الداخلي االوُّـ للمنطقة الثالثة / بغداد
٢-اسم اِّـتهم ورتبته ووحدته:ن.ع عقيل عبد الرضا هامل غضبان السائلي/ كلية الشرطة

٣-اسم االم للمتهم: نورية محمد
٤-رقم الدعوى وتاريخها: ٦١٦/ج/٢٠١٩

٥-تاريخ ارتكاب الجريمة: ٢٠١٣/١١/١٥
٦-تاريخ الحكم: ٢٠١٩/٤/١٨

٧-اِّـادة القانونية: (٣٢)ق.ع.د رقم ١٤ لسنة ٢٠٠٨ اِّـعدل
خالصة الحكم/

ــى اِّـدان الهارب ن.ع (عقيل  ــن الداخلي االوُّـ للمنطقة الثالثة/ بغداد عل ــت محكمة قوى االم حكم
عبد الرضا هامل غضبان السائلي) باسم الشعب ما يلي: 

ــنة  ــادة (٣٢/ اوال) ق.ع.د رقم ١٤ل٨٤ لس ــتنادا الحكام اِّـ ــتة سنوات)اس ــجن ِّـدة (٦) (س ١.بالس
٢٠٠٨ اِّـعدل الختالسه اِّـسدس الحكومي نوع كلوك وملحقاته اِّـرقم (FWZ902) وعتاد اِّـسدس 

عدد(٤٥) اطالقة وباج دخول  اِّـجمع التدريبي لكلية الشرطة الذي استصحبه اثناء غيابه.
ــة ماليني وثمانمائة وستة وعشرون  الف وخمسمائة  ٢.تضمينه مبلغ قدره (٥,٨٢٦,٥٠٠) خمس
ــتنادا  ــار اليها اليه اعاله اس ــدس الحكومي اِّـختلس وملحقاته اِّـواد اِّـش ــار عراقي عن قيمة اِّـس دين
ــنة ٢٠٠٨ اِّـعدل وحسب تسعرية وزارة الداخلية على  الحكام اِّـادة (٣٢/ ثانيا) ق.ع.د رقم ١٤ لس

ان تستحصل منه بالطرق التنفيذية..
٣.طرده من الخدمة َّـ قوى االمن الداخلي استنادا الحكام اِّـادة (٣٨/ اوال/أ) ق.ع.د رقم ١٤ لسنة 

٢٠٠٨ اِّـعدل.
ــنة ١٩٦٩  ــتنادا الحكام الفقرة(٢١/ أ-٦) ق.ع رقم ١١١ لس ــرف اس ٤.اعتبار جريمته مخلة بالش

اِّـعدل.
٥.تعميم اوصاف السالح اِّـختلس والباج اعاله وفق القانون.

ــد لتنفيذ الحكم الصادر َّـ حقه  ــاء اِّـوظفني العموميني صالحية القاء القبض عليه اينما وج ٦.اعط
استنادا الحكام اِّـادة (٦٩/ ثانيا) من ق.أ.د رقم ١٧ لسنة ٢٠٠٨.

ــادة (٦٩/ ثالثا) من ق.أ.د رقم  ــتنادا الحكام اِّـ ــزام اِّـواطنني باالخبار عن محل اختفاء اِّـدان اس ٧.ال
١٧ لسنة ٢٠٠٨.

٨.حجز امواله اِّـنقولة وغري اِّـنقولة استنادا الحكام اِّـادة (٦٩ رابعا ) ق.أ.د رقم ١٧ لسنة ٢٠٠٨.
ــي حمزة) مبلغ قدره (ثالثون الف دينار) تصرف  ــد اتعاب محاماة للمحامي اِّـنتدب (حامد عل ٩.تحدي

له بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية .
ــنة  ــكام اِّـادة (٦٥/ اوال وثانيا) من ق.أ.د رقم ١٧ لس ــتنادا الح ــا غيابيا صادرا باتفاق االراء اس حكم

٢٠٠٨ قابال لالعرتاض َّـ ٢٠١٩/٤/١٨.
عميد كلية الشرطة

مصرف الرشيد/ االدارة العامة
 اعالن رقم ١ / ٢٠١٩ (للمرة الثانية)

مناقصة تأهيل فرع الفاو
صيانة مباني ومنشآت

تدعو االدارة العامة  ِّـصرف الرشيد (ذوي االختصاص)لالشرتاك َّـ مناقصة (تأهيل فرع الفاو) وبكلفة 
ــبعة وستون مليون وثالثمائة وخمسون الف دينار) فعلى  تخمينية قدرها (٦٧,٣٥٠,٠٠٠) دينار (س
ــربة واالختصاص مراجعة  ــركات واِّـقاولني من ذوي الخ ــرتاك َّـ هذه اِّـناقصة من الش الراغبني باالش
بناية االدارة العامة / القسم القانوني /شعبة الحقوق/ وحدة العقود لغرض استالم اِّـواصفات الخاصة 
باِّـناقصة  لقاء مبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) دينار (مائة الف دينار) غري قابل للرد  وان اخر موعد لتقديم 
العطاءات هو اليوم العشرون تبدأ من اليوم التالي من تاريخ نشر االعالن  وتغلق اِّـناقصة َّـ الساعة 
ــرتك تقديم  ــح َّـ اليوم التالي وعلى اِّـش ــتالم  العطاءات وتفت ــرة ظهرا من اخر يوم الس ــة عش الثاني
ــبة (١٪) من مبلغ الكلفة التخمينية اي ما يعادل مبلغ  ــكات الشركة و التأمينات االولية بنس مستمس
ــتمائة وثالثة وسبعون الف وخمسمائة دينار) بصك مصدق او خطاب ضمان  ( ٦٧٣,٥٠٠) دينار (س
صادر عن احد اِّـصارف اِّـعتمدة من قبل البنك اِّـركزي العراقي  عدا مصرف الرشيد نافذة ِّـدة (ستة 
ــهر) وهوية تصنيف اختصاص (مدني+كهرباء+ميكانيك) صادرة عن وزارة التخطيط نافذة اِّـفعول   اش
ــم القانوني / الطابق  ــاءات الكائن َّـ القس ــق ويوضع َّـ صندوق العط ــاءات بظرف مغل ــلم العط وتس
ــيهمل  ــارع اِّـصارف بقرب البنك اِّـركزي العراقي وس ــس من بناية االدارة العامة الواقعة َّـ ش الخام
ــتندات وعلى اِّـناقص تقديم جدول زمني لتنفيذ العمل اِّـعلن  ــروط واِّـس ــتوف للش اي عطاء غري مس
ــراء وثائق  عنه  ولجهة التعاقد الحكومية الغاء اِّـناقصة دون تعويض مقدمي العطاءات ويعاد ثمن ش
ــر  اِّـناقصة فقط  والدائرة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات كما ويتحمل من اِّـناقص الفائز اجور النش

واالعالن.
الربيد االلكرتوني:ـ

Com.dept@rasheedbank.gov.iq
Test Keyun.t@Rasheedbank.gov.iq

اِّـدير العام

جمهورية العراق
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكرخ
رقم االضبارة:٢٠١٩/٢٨٥٩

التاريخ: ٢٠١٩/١٠/٣١
اُّـ/ اِّـنفذ عليه (الهام كامل محمد ) 

مجهول محل االقامة
لقد تحقق لهذه اِّـديرية من شرح القائم بالتبليغ َّـ مركز شرطة اِّـنصور بموجب كتابهم اِّـرقم ١٤١١٦ 
َّـ ٣٠\١٠\٢٠١٩ وتاييد مختار محلة ٦١١ حي االندلس انك مجهول محل االقامة وليس لك موطن 
ــتنادا للمادة (٢٧) من قانون التنفيذ تقرر تبليغك  دائم او مؤقت او مختار يمكن اجراء التبليغ عليه اس

ــة عشر يوما تبدأ من اليوم التالي للنشر ِّـباشرة  اعالنا بالحضور َّـ مديرية التنفيذ / الكرخ خالل خمس
ــر هذه اِّـديرية باجراءات التنفيذ الجربي  اِّـعامالت التنفيذية بحضورك وَّـ حالة عدم حضورك ستباش

فوق القانون .
اِّـنفذ العدل
نبيل حسن
٣١\١٠\٢٠١٩

اوصاف اِّـحرر:
ــداءة الرصافة  ــرار محكمة ب ــه (كريمة وني حلو) ق ــم) وكيلت ــال خليل ابراهي ــة الدائن (كم ــذت وكيل نف
ــا (الهام كامل  ــزام اِّـدعى عليه ــن ال ــؤرخ َّـ ٢٢\١٠\٢٠١٩ واِّـتضم ــدد ١٧٠١\ب\٢٠١٩ اِّـ بالع
ــعون الف دوالر علما ان الحكم  محمد) بتأديتها للمدعي (كمال خليل ابراهيم) مبلغ مقداره ثالثة وتس

حضوريا.

مصرف الرشيد/ االدارة العامة
 اعالن رقم ٢ / ٢٠١٩ (للمرة الثانية)

مناقصة تأهيل فرع القرنة
صيانة مباني ومنشأت

ــة (تأهيل فرع القرنة)  ــرتاك َّـ مناقص ــيد (ذوي االختصاص)لالش ــو االدارة العامة  ِّـصرف الرش تدع
ــة  ــمائة وخمس ــة وثمانون مليون وخمس ــار (اربع ــا (٨٤,٥٥٥,٠٠٠) دين ــة قدره ــة تخميني وبكلف
ــركات واِّـقاولني من ذوي  ــذه اِّـناقصة من الش ــرتاك َّـ ه ــف دينار) فعلى الراغبني باالش ــون ال وخمس
ــم القانوني / وحدة العقود/الطابق الخامس,  الخربة واالختصاص مراجعة بناية االدارة العامة / القس
ــار (مائة الف دينار)  ــة  لقاء مبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) دين ــتالم اِّـواصفات الخاصة باِّـناقص لغرض اس
ــوم التالي من تاريخ  ــرون تبدأ من الي ــل للرد  وان اخر موعد لتقديم العطاءات هو اليوم العش ــري قاب غ
ــاعة الثانية عشرة ظهرا من اخر يوم الستالم  العطاءات وتفتح  ــر االعالن  وتغلق اِّـناقصة َّـ الس نش
ــبة (١٪) من  ــركة و التأمينات األولية بنس ــكات الش ــرتك تقديم مستمس َّـ اليوم التالي ووعلى اِّـش
ــة واربعون الف  ــار (ثمانمائة وخمس ــادل مبلغ ( ٨٤٥,٥٥٠) دين ــة التخمينية اي ما يع ــغ الكلف مبل
ــارف اِّـعتمدة من  ــاب ضمان صادر عن احد اِّـص ــون دينار ) بصك مصدق او خط ــمائة وخمس وخمس
ــة تصنيف اختصاص  ــهر) وهوي ــتة اش ــيد نافذة ِّـدة (س قبل البنك اِّـركزي العراقي  عدا مصرف الرش
ــلم العطاءات بظرف مغلق  ــك) صادرة عن وزارة التخطيط نافذة اِّـفعول  وتس (مدني+كهرباء+ميكاني
ــس من بناية االدارة العامة  ــم القانوني / الطابق الخام ــع َّـ صندوق العطاءات الكائن َّـ القس ويوض
ــروط  ــتوف للش ــيهمل اي عطاء غري مس ــارع اِّـصارف بقرب البنك اِّـركزي العراقي وس الواقعة َّـ ش
ــه  ولجهة التعاقد الحكومية  ــدول زمني لتنفيذ العمل اِّـعلن عن ــتندات وعلى اِّـناقص تقديم ج واِّـس
ــة فقط  والدائرة غري  ــراء وثائق اِّـناقص ــة دون تعويض مقدمي العطاءات ويعاد ثمن ش ــاء اِّـناقص الغ

ملزمة بقبول اوطأ العطاءات كما ويتحمل من اِّـناقص الفائز اجور النشر واالعالن.
الربيد االلكرتوني:ـ

Com.dept@rasheedbank.gov.iq
Test Keyun.t@Rasheedbank.gov.iq

اِّـدير العام

مقتبس حكم غيابي
رقم اِّـقتبس ٤٩٩/ج/٢٠١٩

١-اسم اِّـحكمة : محكمة قوى االمن الداخلي االوُّـ للمنطقة الثالثة / بغداد
٢-اسم اِّـتهم ورتبته ووحدته:ن.ع حمزة محمود والي ثجيل الدراجي/ كلية الشرطة

٣-اسم االم للمتهم: امل عبد لفتة
٤-رقم الدعوى وتاريخها: ٤٩٩/ج/٢٠١٩

٥-تاريخ ارتكاب الجريمة: ٢٠١٤/١٢/٢١
٦-تاريخ الحكم: ٢٠١٩/٣/٢٨

٧-اِّـادة القانونية: (٣٢)ق.ع.د رقم ١٤ لسنة ٢٠٠٨ اِّـعدل
خالصة الحكم/

ــى اِّـدان الهارب ن.ع (حمزة  ــن الداخلي االوُّـ للمنطقة الثالثة/ بغداد عل ــت محكمة قوى االم حكم
محمود والي ثجيل الدراجي) باسم الشعب ما يلي: 

١.بالسجن ِّـدة (٦) (ستة سنوات)استنادا الحكام اِّـادة (٣٢/ اوال) ق.ع.د رقم ١٤ل٨٤ لسنة ٢٠٠٨ 
ــكرية اِّـرقمة (١١٧٨٥٨٥) وباج دخول مبنى اِّـجمع التدريبي الذي  ــه الهوية العس اِّـعدل الختالس

استصحبه اثناء غيابه.
ــة الهوية  ــار عراقي عن قيم ــمائة دين ــر الف وخمس ــدره (١١,٥٠٠) احدا عش ــغ ق ــه مبل ٢.تضمين
العسكرية اِّـختلسة و الباج اِّـشار اليها اعاله استنادا الحكام اِّـادة (٣٢/ ثانيا) ق.ع.د رقم ١٤ لسنة 

٢٠٠٨ اِّـعدل وحسب تسعرية وزارة الداخلية على ان تستحصل منه بالطرق التنفيذية.
٣.طرده من الخدمة َّـ قوى االمن الداخلي استنادا الحكام اِّـادة (٣٨/ اوال/أ) ق.ع.د رقم ١٤ لسنة 

٢٠٠٨ اِّـعدل.
ــنة ١٩٦٩  ــتنادا الحكام اِّـادة (٢١/ أ-٦) ق.ع رقم ١١١ لس ــرف اس ٤.اعتبار جريمته مخلة بالش

اِّـعدل.
٥.تعميم اوصاف الهوية العسكرية والباج اعاله وفق القانون.

ــد لتنفيذ الحكم الصادر َّـ حقه  ــاء اِّـوظفني العموميني صالحية القاء القبض عليه اينما وج ٦.اعط
استنادا الحكام اِّـادة (٦٩/ ثانيا) من ق.أ.د رقم ١٧ لسنة ٢٠٠٨.

ــادة (٦٩/ ثالثا) من ق.أ.د رقم  ــتنادا الحكام اِّـ ــزام اِّـواطنني باالخبار عن محل اختفاء اِّـدان اس ٧.ال
١٧ لسنة ٢٠٠٨.

٨.حجز امواله اِّـنقولة وغري اِّـنقولة استنادا الحكام اِّـادة (٦٩ رابعا) ق.أ.د رقم ١٧ لسنة ٢٠٠٨
ــون الف دينار)  ــد علي) مبلغ قدره (ثالث ــي اِّـنتدب (مضر نزار محم ــاب محاماة للمحام ــد اتع ٩.تحدي

تصرف له بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية .
ــنة  ــكام اِّـادة (٦٥/ اوال وثانيا) من ق.أ.د رقم ١٧ لس ــتنادا الح ــا غيابيا صادرا باتفاق االراء اس حكم

٢٠٠٨ قابال لالعرتاض َّـ ٢٠١٩/٣/٢٨.
عميد كلية الشرطة
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متابعة / البينة الجديدة
ــترالية تصنف  ــارت األس ــره هوب املدم
ــوى ،  ــاع اجل ــرات الدف ــة مدم ــن فئ م
ــا  ــفينة على اساس صممت هذه الس
 Álvaro de  » ــبانية  االس ــة  الفرقاط
ــفينة  Bazán-class» وتعتبر هذه الس
 AAW» ــوي ــرات الدفاع اجل أحدى مدم
ــى تخطط لها  Anti-Air Warfare» الت
ــترالية ، ومن املرجح ان  ــة االس البحري
ــي األيام  ــرة اخلدمة ف ــل اول مدم تدخ
ــة ، وقد طلبت البحرية  القليلة املقبل
ــذه الفئة  ــفن من ه ــترالية ٣ س االس
 Adelaide» ــات  فرقاط ــل  مح ــل  لتح
ــل قيمة العقد لـ ٨ مليار  class-» وتص
دوالر .مت تشكيل حتالف «AWD» مكون 
ــترالية وامريكية  من عدة شركات اس

واسبانية لبناء هذه املدمرة وهي :
ــبانية  االس ــفن  الس ــاء  بن ــركة  ش  *
Navantia والتى اوكل اليها التصميم 
 ASC شركة بناء السفن االسترالية * .
ــى اوكل اليها البناء فى احواضها  والت
ــترالية  االس  Forgacs ــة  مجموع  *.
 BAE ــركة ــة .* ش ــة البحري للهندس
ــة  الدفاعي ــات  للصناع  Systems
 Raytheon ــركة  ش  *. ــة  والفضائي
ــة  الدفاعي ــات  للصناع ــة  االمريكي
 Lockheed Martin والفضائية .* شركة
ــا  وتكنولوجي ــة  الدفعي ــات  للصناع
ــدات  مبع ــفينة  الس .زودت  ــاء  الفض

اتصاالت ذات تردد عالى HF, VHF وراديو 
ــالت  ــفينة بوص ــز الس UHF ، ومت جتهي
 Link 11 and 16 ــة  تكتيكي ــات  بيان
ــك زودت بحزمة  tactical uplinks .كذل
ــردها على  ــرادارات نس ــة من ال شرس

النحو التالي :-
 ( AN/SPY-1D 3-D ) ــرادار األمريكي * ال
وهو رادار ثالثى االبعاد 3D متعدد املهام 
 Lockheed Martin ــركة ــن ش مقدم م
ــية  ــردار النواة االساس ــر هذا ال ويعتب
ملنظومة ايجيس الدفاعية االمريكية 
ــة  ــرات االمريكي ــى املدم ــل عل ، العام
ــح الرادار  ــة ، مين ــرادات االمريكي والط
ــة  درج  ٣٦٠ ــى  ب ــفينة  للس ــة  تغطي
ويستطيع تتبع اكثر من ٢٠٠ هدف فى 
وقت واحد ، ويتميز برد الفعل السريع 
على االهداف املعادية وسرعة معاجلة 

البيانات ومكافحة احلرائق .
ــن  م ــدم  مق  AN / SPQ-9B ــرادار  ال  *
ــو  وه  Northrup Grumman ــركة  ش
ــك قدرات  ــوى 2D يـمتل ــث ج رادار بح
ــل مع االهداف املنخفضة مثل  للتعام
ــرات بدون طيار  صواريخ الكروز والطائ
وطائرات الهليكوبتر كما ميتلك الرادار 
القدرة على العمل فى بيئة عالية من 
ــرادار ضمن  ــويش ويعمل هذا ال التش
مكونات نظام ايجيس الدفاعى ويوفر 

تغطية ٣٦٠ درجة .
-L-3 Co  * رادارين للمالحة من نوع «

 munications SAM Electronics
navigation « وهو رادار اتصال ومالحة 
عالى التقنية . * رادارين توجية مستمر 
 CW radars من اجل توجية الصواريخ

. for missile direction
ES- ــن نوع ــة م ــرب الكتروني * رادار ح

.3701
التجهيزات األلكترونية :-

 Mark زودت املدمرة بنظام ادارة النيران *
fire-control system 99 الذى يتحكم 
ــوى  ــاع اجل ــخ الدف ــالق صواري ــى اط ف

SM-2 ويعتبر هذا النظام من املكونات 
ــية لنظام ايجيس الدفاعى . *  الرئيس
نظام رصد وتتبع باألشعة حتت احلمراء 
 VAMPIR IR search and track system

مقدم من شركة ساجيم .
ــن نوع  ــف م ــة وتهدي ــام مالحق * نظ
 Rafael Toplite stabilised target
 ITT EDO ــام acquisition sights . * نظ

.
 ITT نظام مراقبة واستطالع من نوع *

. EDO

انظمة احلرب االلكترونية :-
ــاالت من  ــى االتص ــويش عل نظام تش
 MBS-567A communications ــوع  ن
ــتـقبال  اس ــام  نظ  -  .  ESM system
 Avalon ــوع ــى متعدد املهام من ن رقم
multipurpose digital receiver . - نظام 
ــتقبال املوجات والتردادات  دفاعى إلس
 Jenkins Defence ــة  املنخفض

. Systems low-band receiver
السونارات :-

ــفل اجلزء  ــت اس ثبّ ــونار مُ ــام س * نظ

 Hull Mounted ــكل ــن الهي االمامي م
ــام  االلغ ــف  وكش ــة  للمالح  Sonar

والغواصات .
 Towed Sonar ــرور ــونار مج * نظام س
 VDS Variable Depth لألعماق اخملتلفة

. Sonar
ــكل  ــي هي ــت ف ــونار مثبّ ــام س * نظ
السفينة يعمل بنمط سلبي وايجابي 
ــي مختلف  ــدى ف ــد امل ــف بعي للكش

الظروف حتى السيئة .
التسليح :-

ــراز Mk 45 عيار 127  ــرى ط ــع بح * مدف
ملم . * 48 خلية اطالق عمودى من نوع 

Mark 41 ألطالق الصواريخ :-
ــل  ــخ RIM-66 Standard 2 ويص صواري
ــم ويصل ارتفاعه الى  مداه الى 165 ك
ــبه  ــم ، ويتم التوجيه بالرادار ش 90 ك
ــتطيع الصاروخ التعامل  النشط يس
ــدات اجلوية مثل  ــف التهدي مع مختل
 . ــتية  البالس ــخ  والصواري ــالت  املقات
-RIM-162 Evolved Sea Spa  صواريخ

ــم ، ويتم  ــداه الى 50 ك ــل م row ويص
توجيه بالرادار شبه النشط ويستطيع 
الصاروخ التعامل مع مختلف االهداف 
اجلوية سواء املقاتالت والطائرات بدون 
ــر  ــة والذخائ ــخ اجلوال ــار والصواري طي
للرادار  ــادة  املض ــخ  والصواري ــة  الذكي
ــى ٤ماخ ،  ــاروخ ال ــرعة الص وتصل س
 TVC ــات الدفع املوجه كما ميتلك فوه

ــادة  لزي  Thrust Vectoring Control
القدرة على املناورة والتعامل مع كافة 
ــة حول  ــاق ٣٦٠ درج ــداف في نط االه
السفينة . * ٨ قذائف صواريخ سطح 
ــع  ــراز Harpoon Block II م ــطح ط س
ــاحلية  قدرة ضرب االهداف البرية الس
ويبلغ مداه ١٤٠ كم ، وميتلك قدرة عليا 
ــويش االلكترونى  ــى مقاومة التش عل
الصناعي  ــر  بالقم ــة  ومنظومة مالح
ــا او بالقصور  ــم توجيه راداري GPS ، يت

الذاتى.
 Mark ــن نوع ــدد ٢ قاذف طوريبد م * ع
 Eurotorp MU90 32 إلطالق طوربيدات
ــم ويصل الى عمق  ــغ مداه 23 ك ، ويبل
ــرعته القصوى  ــل س ــر وتص ١٠٠٠ مت
ــن لباحثه  ــاعة وميك ــى ٩٣ كم / س ال
ــي Acoustic Homing ان يعالج  الصوت
ــة لألهداف في  ــات ضوضائي ١٠ انبعاث
وقت واحد . * عدد ٢ مدفع عيار ٢٥ ملم 
طرازM٢٤٢ للتعامل مع االهداف اجلوية 
ــام مدفعى  ــة. * نظ ــة املقترب والبحري
ــى ضد  ــاع الذات ــوع CIWS للدف ــن ن م
ــراك  االهداف القريبة .* ٤ قاذفات للش
ــوع NULKA لتضليل  ــن ن اخلداعية م
ــه رداريا مثل الهاربون  الصواريخ املوج
ــراك  ــات ش .* ٤:٦ قاذف ــيت  واالكزوس
احلرارية  الصواريخ  ــل  لتضلي خداعية 
ــالق موجات  ــل C802 عن طريق اط مث

حرارية.

>HOBART H;CLASS DESTROYER?;kÑ]dÊ·;ÏË’\2àˆ\;ÎÖŸÅ∏\

متابعة / البينة الجديدة
ــل ٥ ذات  ــرات اجلي ــات طائ ــن مواصف ــر م تعتب
ــددت األغراض  ــات قتالية متفوقة متع إمكاني
ــوم. وهي من  ــراض و الهج ــا اإلعت ــن مهامه م
ــتانيه بالتعاون  ــل «الرابع « صناعه باكس اجلي
ــة متعددة املهام  مع الصني وهي طائرة خفيف
ــتبدال  ــتان تنوي إس ومتطوره لدرجة ان باكس
ــي  ــراج الت ــرات املي ــة و طائ ــرات الصيني الطائ

ــة التصنيع  ــي بداي ــذه الطائرة وف ــا به متلكه
ــروع أو إيقافه عبر  ــر املش ــا تأخي ــت أوروب حاول
ــن  ــة ولك الالزم ــات  ــر اإللكتروني ــدم تصدي ع
ــد انها  ــروعها ويعتق ــت مش ــتان أكمل باكس
صنعت ماحتتاجه من إلكترونيات بالتعاون مع 
ــيا لباكستان  الصني والتي تعتبر حليفا رئيس
ــترك معها.وبسبب رخص األيدي العاملة  وتش
ــال  أص ــودة  موج ــم  تصامي ــى  عل ــاد  واإلعتم

ــاج رخيصة حيث  ــا أتت تكلفة اإلنت وتطويره
ــاوي ١٥ مليون دوالر تكلفة إنتاج  أن الواحد تس
ــعر البيع) وتنوي باكستان تصديرها  (وليس س
ــرة هجومية  ــت كفاءتها.وهي طائ بعد أن أثبت
ــي جميع االجواء,ذات  مقاتلة متعددة املهام,ف
ــوي  ــناد اجل ــي االس ــتخدم ف ــد واحد,تس مقع
القريب,مجهزة الكترونياً, ورادارياً , للعمل في 
ــتطالع واعمال احلرب االلكترونية  دوريات االس

ــم: ١.الطول: ١٤ متر. .الصفات العامة: الطاق
املسافة بني اجلناحني: ٩٫٤٥ متر.االرتفاع : ٤٫٧٧ 
ــاحة األجنحة: ٤٫٤ متر².الوزن فارغة:  متر.مس
٦,٤١١ كجم.الوزن محملة: ٩,١٠٠ كجم.أقصى 
ــة:  ــود الداخلي ــعة الوق وزن: ١٢,٧٠٠ كجم.س
٢٣٠٠ كجم . السرعة القصوى: ماخ ١٫٨ (٢٢٠٥ 
ــاعة).املدى: ٣٤٨٠ كيلومتر.أقصى  كيلومتر/س

ارتفاع: ١٦٩٢٠ متر.النسبة دفع- وزن: ٠٫٩٥

متابعة / البينة الجديدة
بارجة يو إس إس آيوا

ــفينة القتال (باإلجنليزية:  البارجة أو س
ــية:  (بالفرنس ــة  املدرع أو   (Battleship
ــد  ــة، تع ــفينة حربي ــي س Cuirassé) ه
ــد حاملة  ــة بع ــفن احلربي ــم الس أضخ
ــليحاً وتدريعاً. ــرات وأفضلها تس الطائ

ــن ٢,٠٠٠-٦,٠٠٠  ــف طاقم البارجة م يتأل
ــرعتها ٢٨-٣٤ عقدة،  ــط س فرد، ومتوس
ــى ١٢,٠٠٠ ميل  ــل إل ــا يص ــدى عمله وم
ــم) وحتمل ٨-١٢ مدفعاً  بحري (٢٢,٠٠٠ ك
رئيساً من عيار ٣٠٥-٤٠٥ مم في أبراج ثابتة 
ــتويني أو ثالثة مستويات  أو دوارة في مس
فوق السطوح العليا.ويضم كل برج من 
٢-٤ مدافع ميكن خفضها أو رفعها أثناء 
ــفينة،  اإلبحار أو إخفاؤها داخل بدن الس
إضافةً إلى عدد كبير من املدافع الصغيرة 
ــريعة الرمي في  ــار (٤٥-١٠٥مم) الس العي
ــاً)  ــو٤٠-٦٠ مدفع ــرة (نح ــات صغي بريج
ــرات. للطائ ــاد  واملض ــب  القري ــاع  للدف

ــث احلجم أكبر من  وتعد البوارج من حي
املدمرات و الطراريد إضافة إلى أنها أكثر 
تدريعا، وفي الوقت احلالي ال توجد بوارج 

حربية في اخلدمة البحرية.

البارجة يو إس إس أريزونا
ــني  احلرب ــالل  خ ــوارج  الب ــتخدمت  اس
العامليتني في ضرب املدن وتقدمي اإلسناد 
ــا املضاعف  ــاعد تدريعه ــاري كما س الن

ــا  ــدى مدفعيته وم ــر  الكبي ــا  وحجمه
ــاطيل  ــا قائدة لألس ــد إلى جعله البعي
البحرية وسالح رئيسي في األشتباكات 
البحرية ، وفي الوقت احلاضر ال تستخدم 

ــوارج وحلت محلها  ــوى البحرية الب الق
ــة  ــة األمريكي ــت البحري ــرات وكان املدم
خالل احلرب الباردة حتتفظ ببوارج حربية 
ــي لكن  ــم احلرب ــراض الدع ــل أغ من أج

ــي الوقت  ــن اخلدمة ف ــت كلها م أخرج
ــلح العاملي في بناء  ــباق التس احلالي.س
البوارج احلربية في أوائل القرن العشرين 
ــباب احلرب العاملية األولى .  كان أحد أس
ــار ١٩١٦ في  ــة جتالند ٣١ أي وتعد معرك
بحر الشمال اكبر مجابهة بحرية جرت 
في احلرب العاملية األولى بني األسطولني 
البريطاني واألملاني وبرهنت فيها البوارج 
ــليح  ــا في التس ــى تفوقه ــة عل األملاني
ــة  الثاني ــة  العاملي ــرب  احل ــي  والتدريع.ف
ــاداء ادوار ثانوية باملوازنة  قامت البوارج ب
ــا وبني حامالت الطائرات والطرادات  بينه
ــع ذلك فقد حازت بعض  والغواصات، وم
ــعة، وكادت البارجة  البوارج شهرة واس
ــمعة  ــب بس ــمارك» تذه ــة «بس األملاني
ــني أغرقت بصلية  ــا البحرية ح بريطاني
ــراد البريطاني  ــن مدافعها الط واحدة م
الشهير «هود» في معركة بحر الشمال 
(٢٤ أيار ١٩٤١)، واضطر ونستون تشرشل 
ــة  ــوى البحري ــد كل الق ــى جتني ــذ إل آنئ
ــا بريطانيا في بحر  ــة التي متلكه واجلوي
ــمارك»  ــمال ملالحقة البارجة «بس الش
ــا بأي ثمن، وقد مت له ذلك يوم ٢٧  وإغراقه

أيار ١٩٤١.
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متابعة / البينة الجديدة
ــانة ضخمة من الصواريخ الباليستية التي  متتلك الصني ترس
ــة إلى صواريخ  ــطة املدى، إضاف ــم صواريخ قصيرة ومتوس تض
ــتية ال ميكن  عابرة للقارات، وتطور نظام جديد لصواريخ باليس
ــاروخ «إس واي — ٤٠٠»،  ــطة الرادارات.ويعد الص ــا بواس رصده
ــليط  ــة قصيرة املدى، التي مت تس ــن الصواريخ الصيني واحد م
ــكري للجيش  ــرض عس ــرت في ع ــا بعدما ظه ــوء عليه الض
ــع «ميليتري توداي»  ــي.أورد موق ــي كانون األول املاض القطري ف
ــي مواصفات صاروخ «إس واي — ٤٠٠»، الذي يتم حمله  األمريك
ــافة تبعد ٦٥٠  على مركبات ميكنها أن تطلق الصاروخ من مس
ــا منصة إطالق  ــية، وحتمل على متنه ــن قاعدته الرئيس كم ع
ــالق، مركبات أخرى  ــن ٨ صواريخ.ويرافق مركبات اإلط مكونة م
حتمل صواريخ إضافية. ويصل وزن الصاروخ إلى أكثر من ٣٥ طنا 
وطوله ١٢ مترا، وقطره ٣ أمتار، بينما يصل وزن رأسه احلربي إلى 

٢٠٠ كغم.ويتجاوز مدى الصاروخ ٤٠٠ كم.
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ــرف  تع  (ATBIP) ــي»  «أي.تي.بي.آي.ب
ــم «أبو القنابل»، وهي أقوى قنبلة  باس
ــية، وصنعت  ــر نووية روس ــة غي حراري
ــو، وتكافئ في  ــالح اجل ــام ٢٠٠٧ لس ع
ــا التدميرية ٤٤ طنا من مادة «تي  قوته
ــديدة التفجير.ذكرت وسائل  أن تي» ش
ــية أن القنبلة املسماة «أبو  إعالم روس
ــة غير نووية  ــي أقوى قنبل القنابل» ه
ــوق أربع مرات  ــم، وقوتها تف ــي العال ف
ــة أميركية،  ــوى قنبلة غير نووي قوة أق
ــمها  واس ــل»،  القناب «أم  ــماة  واملس
الرسمي «جي.بي.يو ٤٣»، واستخدمها 
ــي ١٣  ــرة ف ــي ألول م ــش األميرك اجلي
ــاق لتنظيم  ــان ٢٠١٨ لقصف أنف نيس
ــتان. ــي أفغانس ــالمية ف ــة اإلس الدول
ــي أصغر حجما  ــية ه والقنبلة الروس
ــة، لكنها أكثر  ــن نظيرتها األميركي م
ــديدة التي  ــبب احلرارة الش تدميرا بس
ــى القنبلة  ــن انفجارها، وتلق ــج ع تنت
ــة القنابل  ــن قاذف ــطة مزجلة م بواس
ــي يو ١٦٠،  ــف ت ــتراتيجية توبولي اإلس
ــطة  بواس ــطء  بب ــة  القنبل ــط  وتهب
مظلة.»أبو القنابل» يبلغ وزنها سبعة 
آالف ومئة كيلوغرام، وحتتوي على مادة 
ــحوق األملنيوم  ــديدة التفجير ومس ش
القدرة  ــئ  وتكاف ــني،  اإليثيل ــيد  وأكس
ــو ٤٤ طنا من  ــة للقنبلة نح التفجيري

ــديدة التفجير. ــي» ش ــي أن ت ــادة «ت م
ــال  ــام ٢٠٠٧، وق ــة ع ــت القنبل وصمم
ــكني نائب رئيس  عنها ألكسندر روش
ــي في تلك الفترة  هيئة األركان الروس

«عند انفجارها فإن كل ما هو على قيد 
احلياة يتبخر».ونقلت وكالة سبوتنيك 
ــكرية  ــس» العس ــة «ديفين ــن مجل ع
ــية تخلق  ــة الروس ــة احلراري أن القنبل

ــن تلك التي  ــة أقوى م ــة تفجيري موج
تخلقها القنابل النووية، ولكن من دون 
ــعاعية جانبية كتلك التي  تأثيرات إش
ــة، وبالتالي  ــلحة النووي تخلفها األس

ــا ذكره  ــة»، وفق م ــي ال تلوث البيئ فه
ــي. ــة األركان الروس ــس هيئ ــب رئي نائ

وتعتمد تلك القنبلة على االنفجار في 
ــتعال  منتصف الطريق، لتبدأ في االش
ــود والهواء،  ــتعينة مبزيج من الوق مس
ــداف املراد  ــر جميع األه ــوم بتبخي لتق
ــا إلى مجرد هياكل،  تفجيرها وحتويله
ويبلغ قطر املساحة التي تدمر القنبلة 
ــيء ثالثمئة متر  الروسية فيها كل ش
ــبة  بالنس ــرا  مت  ١٥٠ ــو  بنح ــة  مقارن
أوزان  بني  األميركية.وباملقارنة  للقنبلة 
ــية واألميركية، فإن  ــني الروس القنبلت
ــئ ١١ طنا من  ــوة «أم القنابل» تكاف ق
ــا ثمانية أطنان  ــادة «تي إن تي»، منه م
فقط شديدة االنفجار، في حني أن قوة 
ــل» تكافئ ٤٤ طنا من مادة  «أبو القناب
«تي أن تي» جميعها شديدة االنفجار.

وتوجه أم القنابل عن طريق تقنية «جي 
ــطة األقمار  ــه بواس ــي أس» للتوجي ب
ــف وزارة  الصناعية، في حني لم تكش
ــية عن طرق توجيه «أبو  الدفاع الروس
ــارت  القنابل»، ولكن تقارير عديدة أش
ر القنبلة  ــوّ ــي ط ــى أن اجليش الروس إل
ــا عن طريق  ــون توجيهه ــة ليك احلراري
ــة أيضا.وأنتجت هذه  األقمار الصناعي
ــل أصغر  ــل قناب ــل مح ــة لتح القنبل
ــن  ــيا م ــانة روس ــن ترس ــا ضم حجم

القنابل النووية.
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ــون»، التي مت تطويرها  ــية «أرج تنتج الهند دبابة القتال الرئيس
ــورة «أرجون - ٢»  ــختها املط ــا، ومن املنتظر أن تصبح نس محلي
دبابة املستقبل في اجليش الهندي.ذكر موقع «أرمي تكنولوجي» 
ــي أن الدبابة «أرجون»، دخلت اخلدمة في اجليش الهندي  األمريك
ــى ٤٥ دبابة،  ــة عام ٢٠٠٩ إل ــل عددها في اخلدم ــام ٢٠٠٤ ووص ع
ــخة «أرجون إم  بينما ارتفع هذا العدد إلى ١٢٤ دبابة.ومتتلك نس
ــي إطالق النار  ــة إلكتروني، ونظام حتكم ف ــه — ٢» نظام رؤي كي
ــون جاهزة لدخول اخلدمة عام ٢٠١٨. متطور، ومن املنتظر أن تك

ــام ١٩٧٤ بالتعاون  ــة «أرجون» إلى ع ــخ تطوير الدباب ويرجع تاري
ــم أملاني،  ــت تصمي ــا خارجية تضمن ــرات وتكنولوجي ــع خب م
ــن مكوناتها من  ــبة تتراوح بني ٢٥ إلى ٣٠ ٪ م ــتيراد نس مع اس
ــورة املدفع ونظام التعقب ونظام  ــي مبا فيها احملرك وماس اخلارج
ــة الهندية مبدفع عيار  ــلح الدباب التحكم في إطالق النار.وتتس
ــراد عيار ٧٫٦٢ مثبت مع املدفع  ــاش مضاد لألف ١٢٠ مم، ومدفع رش
الرئيسي للدبابة إضافة إلى مدفع عيار ١٢٫٧ مم مضاد للطائرات 
واألهداف األرضية ومثبت فوق برج الدبابة.وحتمل الدبابة قذائف 
ــار ١٢٠ مم، وميكن لنظام إدارة  ــادة للمروحيات و٣٩ قذيفة عي مض
ــتخدما  ــي الدبابة أن يعمل على الوضع الصامت مس النيران ف
ــدرع ميكنها من  ــكل م ــة هي ــاعدة.ومتتلك الدباب ــات مس بطاري

مقاومة القذائف املضادة للدبابات، إضافة إلى تدريع البرج.
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ــود من  ــة عق ــا يقرب خمس ــد م بع
انتخابه، ما زال سلفادور أليندي ميثل 
الدميقراطية.  ــتراكية  لالش ــة  أيقون
ــي انتخابات عام ١٩٧٠  بعد أن فاز ف
الرئاسية بصعوبة، كزعيم لتحالف 
ا  ــق برنامجً ــعبية، أطل الوحدة الش
ــل جعل  ــن أج ــم م ــا للتأمي طموحً

العمال مسؤولني عن االقتصاد.
ــاته  سياس ــى  عل ــل  الفع رد  كان 
ــا، بدءًا من هروب رؤوس األموال  عنيفً
ــى قال  ــر. حت ــب املباش ــى التخري إل
الرئيس األمريكي ريتشارد نيكسون 
ــار األمن  ــع مستش ــي اجتماع م ف
ــنجر إنه يهدف  القومي هنري كيس
ــرخ». يص ــاد  االقتص ــل  «جع ــى  إل

وحتقق ما أراده نيكسون وكيسنجر 
ــح  أطي إذ  ــبتمبر ١٩٧٣،  ــي ١١ س ف
ا  ــب دميقراطيًّ ــدي املنتخ ــام ألين نظ
ــد وفاة  ــكري. وبع ــالب عس ــي انق ف
تل اآلالف من االشتراكيني  أليندي، قُ
ــركات  احل ــطاء  ونش ــيوعيني  والش
ــام اجلنرال  ــد نظ ــى ي ــة عل العمالي
أوجستو بينوشيه، الذي سرعان ما 
ا لالختبار لعالج االقتصاد  أصبح أرضً
عن طريق صدمة الليبرالية اجلديدة. 
ــا قامتًا  ــل أن تصبح منوذجً ــن قب ولك
ــب للتخلي  ــتعداد النخ ــر اس أظه
ــة  جترب ــت  كان ــة،  الدميقراطي ــن  ع
ــار  ــا منارة لليس ــدي بحد ذاته ألين
في العالم. بعد مرور عام على تولي 
أليندي الرئاسة، في أكتوبر (تشرين 
ــانا  روس ــه  مع ــرت  أج  ١٩٧١ األول) 
ــاندا إحدى مؤسسي صحيفة  روس
ــة  اإليطالي ــيوعية  الش ــان»  «البي
ــس املقابلة  ــة مقابلة. وتعك اليومي
ــرودر مؤرخ  ــد ب ــا ديفي ــي ترجمه الت
واإليطالية  ــية  الفرنس ــيوعية  الش
وتنشر باإلجنليزية هنا للمرة األولى، 

أمل اليسار الدولي في جتربة تشيلي، 
ا مدى هشاشتها في مواجهة  وأيضً
ــرت الصحيفة في ذلك  اجليش. نش
ــي منذر «إذا فاز  الوقت كعنوان فرع
ــن يكون التغيير تغييرًا  الضباط، فل
ــام  ــل حم ــط، ب ــر فق ــراس القص حل
ــتثناء بعض املبالغات في  دم». باس
التجمعات االنتخابية، فإن الطريقة 
ــة  ــي يتحدثون بها عن السياس الت
ــرة  ــبه النظ ــانتياغو ال تش ــي س ف
ــة. ليس  ــكا الالتيني ــة ألمري املبتذل
ــة، حيث  ــر من اخلطاب ــاك الكثي هن
ــكل  النعوت بش ــتخدام  يجرى اس
ــل ملحوظ إلى  ــد، وهناك مي مقتص
عدم تقدمي وعود مبالغ فيها. يبدو أن 
تشيلي في حالة انتظار، حذرة مثل 
قطة، لكنها بالتأكيد ليست نائمة. 
ميكنك أن تسأل أي شخص – سواء 
ــائق سيارة  ا أو عامالً أو س كان مثقفً
أجرة أو بائعة في متجر – عن سبب 
«تسييس» اجلميع وال يستطيع أحد 
ــة مؤكدة. لكن  أن يقدم لك أي إجاب
األمر ليس ألن التشيليني، كما يحب 
البعض أن يزعم، هم بطبيعة احلال 

وبالتالي  ــية»  ــة مؤسس «ذوو عقلي
رابطو اجلأش. باألحرى فهم يعرفون 
ــم ال  ــتقر – وه ــر مس ــع غي أن الوض
يخفون ذلك. كان أكثر الردود قطعية 
ــا  ــت عليه ــي حصل ــك الت ــي تل ه
ــلفادور  ــيليني، س ــم التش من أعظ

ــو، مثله مثل جميع أبناء  أليندي. وه
وطنه، يحسب كلماته بدقة، لكنه 
ــدة. ألنه يجب  ــة متزاي ــدث بثق يتح
ــن قناعة – وعلى  ــب أوراقه ع أن يلع

ــا دعيت  ــاندا إنه ــول روس عجل.وتق
إلى القصر الرئاسي مع بول سويزي 
دعتهما  اللذين  وميشيل جوتلمان، 
ــانتياجو للمشاركة في  جامعتا س
ــول «اجملتمعات  ــية ح دراس ــة  حلق
ــم  ــار حضوره ــد أث ــة». لق االنتقالي

الشيوعيني التشيليني، الذين هجروا 
ا  ا فظيعً ــم هجومً الندوة وهاجموه
ــمية.  ــر الرس ــم غي ــي صحيفته ف
ــب  «األجان ــم  اس ــا  عليه ــوا  أطلق

ــني «املوالني لبكني».  اجلهلة» واملارق
ــهم،  ــد دقائق قليلة من جلوس وبع
ــأل أليندي روساندا «هل هناك أي  س
ا،  ــه مقنعً ــيء في هذا البلد جتدي ش
ــاندا «ما حتاول  ــا رفيقة؟» وترد روس ي
القيام به هنا مهم، سيدي الرئيس» 

وهو يقاطعني على الفور – «ليس يا 
ــيدي الرئيس، بل نادني (رفيق). أنا  س
ــا». «لكنني أعتقد  ــق مثلك متامً رفي
ــالً بيني وبني  ــا طوي ــاك طريقً أن هن

ــت إجابة  ــا ليس ــتراكية». إنه االش
ترضيه بشكل خاص، لكنه يعترف 
ــب». لكنه  ــق صع ــه طري ــم، إن «نع
ــذا األمر:  ــز على ه ــم بالتركي ال يهت
ــبة له، ما يهم هو أننا نفهم  بالنس
كيف تتحرك األمور، وما يريد القيام 

ــم من ذلك كله الصعوبات  به، واأله
ــه نية  ــس لدي ــا. ولي ــي يواجهه الت
ــتطرد  وتس ــاؤل.  بالتف ــا  حلجبه
ــل الغرفة التي  ــا دخ ــاندا: حامل روس
كنا ننتظره فيها، بدا متعبًا بشكل 
ــرة  ــه اقترب مني مباش واضح. لكن
ــم.  حضورك ــى  عل ــكرًا  «ش ــال:  وق
ــرأي في بلدانكم،  أنتم من صناع ال
ــة أن تعرفوا  ــم للغاي ــك من امله لذل
ــرحوا موقفنا  ــوم وتش ــيلي الي تش
ــا  ــال «أن ــل ق ــد قلي ــن». وبع لآلخري
ــة لم تكن خياري».  طبيب، السياس
ــألته الصحفية عن الصعوبات  وس
التي تواجه تشيلي.وكان رده عليها 
ــتوى الدولي،  ــى املس ــات عل «صعوب
ــا حدود تصل  ا. لدين ــا هذه أيضً لدين
ــر وال ميكن  ــة آالف كيلومت ــى أربع ال
ــد الدفاع عنها. نحن وحدنا هنا  ألح
ــبب املتاعب  ــارة. ونس ــاع الق في ق
لكثير من الناس». وتقول الكاتبة إن 
اإلشارة الواضحة غير املذكورة هنا، 
مثل كل مكان في أمريكا الالتينية، 
ــي كانت قوية  ــى البرازيل الت ــي إل ه
ــد وجهت  ــعية، فق ــة وتوس وعنيف

ــا وأزالت بذلك  ــي بوليفي االنقالب ف
ا محتمالً ألليندي. ولكن كيف  حليفً
ينظر أليندي إلى األمريكيني، وكيف 
ــة  ــر اخلارجي ــات وزي ــم تصريح يقي
ــل روجرز بعد أن رفضت  األمريكي بي
ــالك  ــض م ــيلي تعوي ــة تش حكوم

ــا؟ قال  ــي جرى تأميمه ــم الت املناج
أليندي «إنهم تهديد حقيقي. أكثر 
ــخص، هنا  ــا يدرك أي ش خطورة مم
ــر». وكرر احلجة  ــي أي مكان آخ أو ف
ــح على  ــي رد واض ــا ف ــي قدمه الت
ــال  ــة، إذ ق ــة األمريكي وزارة اخلارجي
ــل أن  ــن تقب ــدة ل ــات املتح إن الوالي
ــروة التي نهبت  ــة الث ــتعيد دول تس
منها، ومن ثم فإن الواليات املتحدة 
ــكا الالتينية كلها. ولكن  تبتز أمري
ــة  ــه مجل قالت ــا  م ــس  ــى عك عل
ــدة  ــة الوح ــإن حكوم ــك، ف نيوزوي
ــعبية لم تكن تسعى إلى إثارة  الش
صدع، بل إنها تتحرك بحذر شديد. 
ــي، فهي تستهدف  ــكل أساس بش
فقط تلك القضايا – مثل املناجم – 
إذ ال ميكن إنكار العدالة من جانبها.
كان يجب أن تنتهي عملية حساب 
ــركة  لش ــتحقة  املس التعويضات 
ــركات  أناكوندا وكينيكوت، وهي ش
ــا،  ممتلكاته ــدي  ألين أمم  ــن  تعدي
بالصراخ «نحن لسنا مدينني لكم 
ــم  ــم أنت ــب، لكنك ــيء فحس بش
ــي ٤٠٠ مليون  ــا بحوال ــون لن مديني
دوالر». ومع ذلك، فقد أجريت من دون 
هرج، مع احلد األدنى من اللجوء إلى 
الشعارات، وبأقصى قدر من اإلشراف 
من قبل خبراء دوليني. بالنسبة إلى 
ــات املتحدة  ــن للوالي ــدي، «ميك ألين
ــاق األذى بنا.  ــر إلحل ــل الكثي أن تفع
جميع قطع الغيار الالزمة لصناعة 
النحاس تأتي من الواليات املتحدة. 
التي  الكيميائية  العناصر  وكذلك، 
اإلنتاج  ــاف  إيق نحتاجها. ميكنهم 
ــيحدث ذلك؟   بني يوم وآخر». هل س
ــدث. ولكن هذا  ــا نأمل أال يح «دعون
هو السبب في أننا بحاجة إلى دعم 

دولي».

روسانا روساندا
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ــكري بدعم من وكالة اخملابرات املركزية األمريكية. وفي  ــلفادور أليندي» في انقالب عس ــيلي «س ــتراكي التش في ١١ (أيلول) ١٩٧٣، أطيح الرئيس االش
مقابلة عام ١٩٧١، تنشر باللغة اإلجنليزية ألول مرة في مجلة «جاكوبني» األمريكية اليسارية، أعرب أليندي عن مخاوفه من زعزعة االستقرار الداخلي 

عبر التدخل األمريكي. وهذه ترجمة املقابلة إلى اللغة العربية:

ــول:  بالق ــان»  «الغاردي ــتهل  تس
ــت البلدين إلى  ــداث التي دفع األح
حافة الهاوية كانت نتيجة حتوالت 
ــا يبدو  ــى م ــرة عل ــية صغي سياس
ــدرة النخبة احلاكمة  ــت عدم ق أثبت
أو  ــعبها،  لش ــتجابة  االس ــى  عل
ــية  حتى فهم االحتياجات األساس
لشعبها، بينما تقوم بإثراء نفسها. 
ــية في  ــر أزمة سياس ــأت أكب ونش
الدميقراطية  ــودة  ع ــذ  من ــيلي  تش
ــبب زيادة  ا تقريبا بس ــل ٣٠ عامً قب
ــعار تذاكر املترو بنسبة ٣٪، أما  أس
ــي اجتاحت لبنان  االحتجاجات الت
ــن  ــت ع ــلل فنجم ــه بالش وأصابت
فرض ضريبة مقترحة على مكاملات 
«واتساب». لكن ثمة أسباباً كامنة 
ــذ فترة أطول،  ــة، وتتراكم من عميق
ــق على النظم  فهناك غضب عمي
ــي  الت ــة  واالقتصادي ــية  السياس
ــكان.وترى  الس ــم  معظ ــت  جتاهل
ــوع  ــني موض ــة أن الدولت الصحيف
ــان؛ فقد كان  ــة مختلفت االفتتاحي
ــنوات طويلة  ــح منذ س ــان يترن لبن
ــبب اخللل الوظيفي السياسي  بس
ــذر  ويح ــري.  املستش ــاد  والفس
أن  ــن  م ــزي  املرك ــك  البن ــظ  محاف
ــه منذ فترة  ــاده – الذي تدعم اقتص
طويلة التحويالت املالية من اخلارج 

– أصبح اآلن على شفير االنهيار.
ــري،  ــعد احلري ــرًا أن س ــني مؤخ وتب

ــا للوزراء، قدم  قبل أن يصبح رئيس
ا قدره ١٦ مليون دوالر لعارضة  مبلغً
ــوب أفريقيا، وهو مبلغ  أزياء من جن

ــة بني حياة  ــي الفجوة الهائل يغط
ــة وبقية  ــى القم ــون عل من يعيش

الشعب.
في الوقت ذاته، كان يُنظر إلى تشيلي 

على أنها قصة جناح اقتصادي، وقد 
صور رئيسها امللياردير سيباستيان 
ــى أنها «واحة» في  بينيرا البالد عل

ــن الصراع، لكنها تعاني  منطقة م
ــاواة إلى حد كبير،  ــن انعدام املس م
ــيه  بينوش ــة  ديكتاتوري إرث  ــي  وه
والتسوية النيوليبرالية التي أورثها 

ــتقر  لألمة، في ظل وصول غير مس
ــية، واعتماد  ــى اخلدمات األساس إل
ــرًا على  ــكان األكثر فق خمس الس

أقل من ١٤٠ دوالرًا في الشهر.
ــي  اللبنان ــوزراء  ال ــس  رئي ــن  وأعل
ــتقالته يوم الثالثاء، على الرغم  اس
من أن البعض يشك في أنه يسعى 

للحصول على نفوذ سياسي. وأقال 
الرئيس التشيلي الوزراء املتشددين، 
ــيلية  لكن احملتجني في املدن التش

ــع  م ــتبكوا  واش ــران  الني ــوا  أضرم
الشرطة بعد هذه اإلعالنات.

ــد  لق ــة:  قائل ــة  االفتتاحي ــي  متض
ــدد والعنف إلى  ــاب املتش أدى اخلط

ــر، إذ  ــب اجلمهور أكث ــج غض تأجي
ــى «أننا في حرب مع  أصر بينيرا عل
ــيئًا وال  عدو قوي وعنيد ال يحترم ش

ا على األقل  ا». ولقي ٢٠ شخصً أحدً
ــى  ــاص عل ــق الرص ــم، وأُطل حتفه
ــل أكثر من ٧  ربوا، واعتُق ــات وضُ املئ

آالف شخص.

ــن  م ــر  الكثي ــذر  ح ــان،  لبن ــي  وف
ــة تؤجج احلركة  ــرات» أجنبي «مؤام
ــات  ــام مئ ــني ق ــة، وح االحتجاجي
ــاج  ــع االحتج ــب موق ــال بنه الرج
ــاء، وبينما اعتاد  ــس يوم الثالث الرئي
ــة  املؤقت ــات  احلكوم ــى  عل ــان  لبن
والفوضى السياسية، إال أن اخملاطر 
ــة  االقتصادي ــوط  الضغ ألن  ــر  أكب
ــه  . وتواج ــاالً ــل احتم ــت أق أصبح
ــيلي احتماالً حقيقيًا باالنهيار  تش
االجتماعي، أو العودة إلى االستبداد.
ــركات  ح أن  ــان»  «الغاردي ــرى  وت
ــور في جميع أنحاء  االحتجاج تتط
العالم بسرعة مربكة، ويرجع ذلك 
جزئيًا إلى التطورات التكنولوجية، 
ــالت مماثلة  ــع إلى حم ــا تتطل وألنه
ــه، تتعثر  ــي الوقت ذات في اخلارج.ف
ــادرة على اغتنام  ــات، غير ق احلكوم
ــتجابة بنفس  املبادرة أو حتى االس
ــس أقلها أنه  ــباب لي ــرة، ألس الوتي
ــاء تقدمي  ــن مصلحة األقوي ليس م
ــية التي  نوع من التنازالت األساس
ستضعف هذه السلطة فحسب، 
ــور إلى هذه  ــا تصل األم لكن عندم
املرحلة، ال يوجد مخرج سهل؛ فقد 
ــي، أو يلجأون  ــهر القادة العص يش
ال  ــن  لك ــة،  األفواه ــم  تكمي ــى  إل
ــون هناك حلول قصيرة  ميكن أن تك
األجل للمشاكل الهيكلية طويلة 

األجل.
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متابعة / البينة الجديدة
ــيلي، وكيف أن اإلجراءات  ــة افتتاحيتها للحديث عن احتجاجات لبنان وتش ــت صحيفة «اجلارديان» البريطاني خصص
ــدث الصحيفة في افتتاحيتها عن خطأ النخب احلاكمة  ــبة للمحتجني. وتتح املتخذة ضئيلة ومتأخرة للغاية بالنس

وبطء رد فعلها وتدنيه عما هو متوقع. وترى أن حركات االحتجاج في العالم تتطور بصورة يصعب التنبؤ بها..
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«الغارديان» عن لبنان وتشيلي: إصالحات ضئيلة ومتأخرة .. وال يوجد مخرج سهل

هذا ما كان يخشاه زعيم تشيلي قبل انقالب أمريكا والعسكر
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نيكسونكيسنجراليندي

الحريري

سبستيان رئيس تشيلي
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أو  يصوِّب  أن  يريد  من  لكل  مكفول  الرَّد  حق  إن    

ح معلومة وردت في خبر أو مقال ويعتقد أن  يصحِّ

فيها جتنيا او مغالطة إذا رغب في ذلك، وإن ديدننا 

هو احترام الرأي والرأي اآلخر.

„zzzzzÁÊfih

(السنة الرابعة عشرة) العدد (٣٢٩٣) - األحد - ٣ - تشرين الثاني - ٢٠١٩

7mbÿÌâb◊

ــية بقوة وفاعلية أو جالس  ــارك في العملية السياس ــي مش ما من سياس
ــأن  ــف ما يدور في ذهنه بش ــأله أو تستش ــوارها بال بطانية تس ــارج أس خ
ــعبية  ــث التظاهرات الش ــاع احلالية حي ــت إليها األوض ــي آل ــباب الت األس
ــبوعها  ــدد من احملافظات العراقية والتي دخلت أس ــلمية في بغداد وع الس
ــل العملية  ــن في عل ــأن األمر يكم ــزاً ب ــواب جاه ــك اجل ــى يأتي ــي حت الثان
السياسية وأسسها الرملية املتمثلة بالنظام البرملاني الذي بات بعد (١٦) 
ــي، ألن  ــاً وأن البديل املطلوب هو النظام الرئاس ــنة اليوم ملعوناً مذموم س

األول قد ثبت فشله وزادت علله.
ــروف وحتت وطأة  ــتور الذي كتب في ظ ــي بعض بنود الدس ــن العلة ف وتكم
ــا وتوجهاتها  ــيء خلدمتها ومصاحله ــات وظفت كل ش ــزاب وجه إرادات أح
ــميات  ــتور يجب أن يصون حقوق اجلميع بعيداً عن املس غير آبهة بأن الدس
ــتور آن له  ــاءات واألمزجة والرغبات، وعليه فإن هذا الدس ــن واالنتم والعناوي
ــتجيب  ــن صهوة جواده ويتم تعديل بعض بنوده املعلولة ليس أن يترجل م

لتطلعات الشعب برؤية ناضجة.
ــنة التي كتب فيها  ــني (٢٠٠٥) -وهي الس ــارة هنا إلى أن ما ب ــد من اإلش والب
ــتور- وعامنا احلالي، فاصلة زمنية أمدها (١٤) سنة حافلة باملتغيرات  الدس
ــتجدات التي البد أن تؤخذ في احلسبان، واملشكلة تكمن في (ثالوث)  واملس
من العقد هي (قانون األحزاب وقانون االنتخابات واملفوضية العليا املستقلة 
ــكل  ــزاب البد من إعادة النظر فيه وإنتاجه بش ــات) وإن قانون األح لالنتخاب
ــوب بالثغرات التي لم  ــد، وقانون االنتخابات احلالي معبأ باأللغام ومش جدي
ــدوام ومفوضية انتخابات  ــة انتخابية مأزومة على ال ــوى عملي تنتج لنا س
ــتقالليتها وخلت من اخلبرات  ــام محاصصاتي أفقدها اس ــارة وفق نظ مخت
ــة من األلف إلى  ــرض أن يقودوا هذه احللقة املهم ــال القضاء الذين يفت ورج

الياء، ألنها سرقت إرادة الشعب عبر التزوير والتالعب مدفوع الثمن..
واملشكلة تكمن في برملان ليس فاعالً ولم يرتقِ يوماً إلى مستوى التحديات 
وظل على الدوام صدى إلرادات األحزاب وانشغل في السبات بينما تنام على 
رفوفه عشرات القوانني األساسية والضرورية للشعب والوطن.. واملشكلة 
ــب من املدير العام  ــام احملاصصة لتوزيع املناص ــيخ نظ أيضاً تكمن في ترس
ــاءات واملهارات  ــا الكف ــع املزامير.. أم ــر حتى صان ــب ومن الوزي ــى الكات حت
ــت وصار مكانها في  ــة، اخلالقة، املنتجة فعالً فقد همش ــات املبدع والطاق

«الطشت»!!
وتكمن املشكلة أيضاً في شيوع ظاهرة الفساد اإلداري واملالي حيث أجهزت 
ــدت حتى الطعام  ــتحوذت على املال العام وفره ــة من اللصوص فاس حفن
ــل التفاوت  ــام.. وهكذا حص ــى كومة من العظ ــعب ال لت الش ــام وحوّ واخل
الطبقي املفجع بني ذوات مدللني ولهم أبراجهم العاجية وعيشهم الرغيد 
ــة، وبني طبقات  ــم ورواتبهم اخليالي ــة وامتيازاته ــم اخململية املترف وحياته
ــا اليومي.. وأكيد أن  ــعب ال تكاد تقوى على تأمني قوته ــحوقة من الش مس
ــعبية من  ــبب تفاقم النقمة الش ــني (متخم وجائع) هو س ــذا التفاوت ب ه
الطبقة السياسة.. ونقطة أخرى أن الفاسدين ظلوا بال حساب ولم نسمع 

يوماً عن حوت كبير أخذ طريقه إلى (املطامير)..
اآلن الكل يتحدث عن سوف وسوف، وما شاء من كالم عن اإلصالح والتغيير، 
ــنوات من أن  ــؤال: ما منعكم طوال تلك الس ــوات األوان. والس ــن بعد ف ولك

تتخذوا مثل هذه القرارات؟!
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عبد الزهرة البياتي*

* رئيس التحرير التنفيذي

وجع يومي
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البينة اجلديدة / خاص

على مدى أكثر من أسبوع حتولت ساحة التحرير وسط بغداد إلى كرنفال 
وعرس شعبي كبير تشارك فيه كل القوميات والطوائف واألديان للتعبير 
ــية البد منها ألجل حياة عراقية حرة كرمية،  ــعبية أساس عن مطالب ش
ــى أيقونة  ــة املطعم التركي إل ــبوع حتولت بناي ــدى أكثر من أس ــى م وعل

االحتجاجات.
ــالً طوال  ــن (١٤) طابقاً ظل مهم ــف م ــو هيكل مؤل ــم التركي ه واملطع
السنوات املاضية ولم متتد إليه يد اإلعمار بعد تعرضه للقصف األمريكي 
ــا ليس على  ــمها وذاع صيته ــة طار اس ــن هذه البناي ــنة (٢٠٠٣)، لك س
ــماها  ــي كل أنحاء العالم.. بعضهم أس ــب بل ف ــتوى العراق فحس مس
ــع على البناية الفتة كتب عليها «جبل  «اجلنائن املعلقة» وبعضهم وض
ــارت رمزاً في أكثر من  ــا «أيقونة التظاهرات» حتى ص ــد» وآخر قال إنه أح

محافظة عراقية..
ــق هذه البناية  ــع من اعتلوا طواب ــل واملفرح حقاً أن جمي ــيء اجلمي والش
يحملون العلم العراقي فقط، والشيء األجمل أنها باتت مطرزة بوشاح 

عراقي يثير االعتزاز بالنفوس..
ونظراً ملا شكلته هذه البناية من رمزية كونها تطل على جسر اجلمهورية 
ــص باملتظاهرين  ــاحة التحرير التي تغ ــى املنطقة اخلضراء وس ــؤدي إل امل
ــالت على أرضيتها دماء زكية طاهرة ملتظاهرين شباب كانوا يهتفون  وس
ــن أصيبوا بإصابات  ــاك اآلالف من اجلرحى الذي ــعبه وهن للعراق وألجل ش
ــيلة للدموع  ــراء الرصاص املطاطي والقنابل الصوتية واملس مختلفة ج
ــية  ــاليب البوليس ــاخن وغيرها من األس وحتى الرصاص احلي واملاء الس
ــر  ــرى أن تتحول هذه البناية بطوابقها األربعة عش ــة دولياً، فإننا ن احملرم
ــف التحرير» ليخلّد هذه  ــم «متح إلى أكبر متحف في العراق يحمل اس
ــهداء  ــماء ش ــة من خالل توثيق صور وأس ــعبية العارم ــة الش االنتفاض
ــواء الذين سقطوا في بغداد أم احملافظات العراقية األخرى  التظاهرات س
ــواق عربة  ــتمل على صور س ــماء اجلرحى أيضاً وتش كما تضم صور وأس
(التكتك) الذين أسهموا إسهاماً كبيراً في جناح هذه التظاهرات السلمية 
ــعاف اجلرحى وكذلك تتضمن صوراً توثيقية  من خالل تبرعهم بنقل وإس
ــة واملاء  ــعافات األولي ــعبية املتمثلة بتقدمي اإلس ــات الش ــكل الفعالي ل
ــرة للمرأة العراقية التي  ــاحة كبي والعصائر والطعام اجملاني وإعطاء مس
ــاهمت بدور فاعل في هذه التظاهرات من خالل توثيق ما قامت به من  س
أعمال وأنشطة كان لها األثر الكبير في إدامة زخم التظاهرات، ويتضمن 
ــعبية التي  ــجيالت لألغاني واألهازيج والقصائد الش املتحف صوراً وتس
ــرات وإبراز دور كل الفعاليات االجتماعية من نقابات  ألقيت خالل التظاه

مهنية وفعاليات عشائرية وطالبية.
ــرعة  ــؤولة األخذ مبقترحنا هذا على وجه الس نأمل أن تتولى اجلهات املس
ــعب  ــعب العراق هو ش ــالة مفادها أن ش ألننا نريد أن نوصل للعالم رس

احلضارات وشعب البطوالت وهو صاحب اإلرادة الوطنية التي ال تُقهر.
وفي اخلتام نقول لكل من تطاول على املتظاهرين من خالل توجيه القنابل 
ــلَّت أياديكم اخلبيثة يا أصحاب الضمائر امليتة،  ــيلة للدموع: أال شُ املس

وإن التاريخ سوف يسجل كل شيء يوم ال تنفع ساعة الندم.
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صباح الشيخلي*

بال مجاملة

*عضو نقابة الصحفيني العراقيني

أطلقت تسمية «جبل أحد» على املطعم 
ــل. فعند الدخول  التركي في خرائط غوغ
ــى املطعم  ــل والنقر عل ــى خرائط غوغ ال
التركي تظهر عبارة (املطعم التركي جبل 
أحد). وجاءت هذه التسمية التي أطلقها 
ــط  ــاحة التحرير وس ــي س ــرون ف املتظاه
ــم القريبة من  ــة املطع ــى بناي ــداد عل بغ
ــبيهاً جلبل أحد الذي حتصن  ــاحة تش الس

فيه املسلمون مبعركة أحد. 
حيث اتخذ مئات املتظاهرين بناية املطعم 
ــه بعدما منعتهم  كمقر العتصامهم في
ــن عبور  ــر من مرة م ــوات األمنية ألكث الق
ــه نحو املنطقة  ــر اجلمهورية والتوج جس
ــؤولون  ــد فيها املس ــث يوج ــراء حي اخلض

باحلكومة.

ــذي (عبد الزهرة  ــس التحرير التنفي تلقى الزميل رئي
ــن  ــن الدكتور (عالء أبو احلس ــكر م البياتي) كتاب ش
ــماعيل) املدير العام لدار الكتب والوثائق في وزارة  اس
ــر واجلهود املتميزة  ــاد فيه باحلرص الكبي الثقافة أش
التي بذلها البياتي في اجلزء الثاني من كتابه املوسوم 
ــه املزيد من اإلبداع  ــع اليومي)، متمنياً ل (عمود الوج
ــداد في خطاه خلدمة  والتألق والرفعة في عمله والس
ــخة من كتابه  العراق. وكان الزميل البياتي أهدى نس
ــب والوثائق،  ــام دار الكت ــيد مدير ع ــور إلى الس املذك
ــن اسماعيل النجاح  متمنياً للدكتور عالء أبو احلس

واملوفقية في مهمته وأداء واجبه.
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املتظاهرون يقيمون مستشفى متجوالً

بدون تعليقجانب من ساحة التحرير ببغدادمتظاهرة ومنتسب امني يقومان بالتنظيفاملتظاهرون يصبغون األرصفة

متظاهرون في محافظة ميساناملتظاهرون يزينون الشوارع في ساحات التظاهر


