
ــعبية في  ــرات الش ــت التظاه دخل
ــات العراق  ــدد من محافظ بغداد وع
ــيما في الوسط واجلنوب امس  والس
ــر بزخم كبير وعنفوان  يومها العاش
لم يسبق له مثيل من خالل اشتراك 
ــا كاالحتادات  ــعبية فيه فعاليات ش
ــاء وشيوخ  والنقابات والطلبة ورؤس
العشائر وحتى الصم والبكم الذين 
شاركوا في مسيرة امس ببغداد من 
ــم للحكومة  ــال معاناته اجل ايص

عن طريق االشارة.
ــياق افاد مصدر امني،  وفي هذا الس
ــب  ــح اغل ــادة فت ــد، باع ــس االح ام
ــي اغلقت صباح  ــوارع بغداد الت ش
ــحاب املتظاهرين.  ــد انس ــس بع ام
ــوارع وطرق  وقال املصدر، إن اغلب ش
العاصمة بغداد التي اغلقت صباح 
ــة  ــام حرك ــا ام ــد فتحه ــس اعي ام
ــاعات من غلقها من  السير، بعد س
ــح املصدر، أن  قبل متظاهرين. وأوض
ــت احلواجز التي  القوات االمنية ازال

وضعها املتظاهرون واعادت افتتاح 
الطرق بعد انسحاب املتظاهرين.

ــه أوضح مصدر  ــياق ذات وفي الس
مت  ــي  الت ــرق  الط ــرز  اب أن  ــي  امن
ــعلة،  ــريع الش ــي، س ــا ه قطعه
ــة  ــر منطق ــوك، جس ــر البن جس
ــركة سومو،  ــر ش ــعب، جس الش
ــاه منطقة  ــات باجت ــق البلدي طري
ــعب، باالضافة  زيونة وملعب الش
الى مخارج مدينة الصدر، وسريع 
ــداد اجلديدة.  ــن جهة بغ ــدورة م ال
ــن آخرين  ــار الى أن متظاهري واش
ــق مخارج مناطق  عملوا على غل
والعبيدي، شرقي  األمني واملشتل 
بغداد، فضال عن ساحة عدن قرب 

الكاظمية شمالي العاصمة.
ــاً، امس  ــي ايض ــاد مصدر أمن وأف
ــق خور  ــح طري ــادة فت ــد، بإع األح

الزبير- أم قصر في البصرة بعد قطعه 
لساعات أمام حركة املواطنني.

ــات بغداد،  ــادة عملي ــد أعلنت قي وق
ــارع  امس االحد، عن اعادة افتتاح ش
ــة احلارثية.  ــط منطق ــدي وس الكن

ــات الفريق الركن  ــال قائد العملي وق
ــوات األمنية  ــس احملمداوي، إن الق قي
باشرت باعادة افتتاح شارع الكندي 
ــاف  ــة. وأض ــة احلارثي ــط منطق وس
ــارع  ــداوي، أن اعادة افتتاح الش احملم
ــهيل حركة سير عجالت  يأتي لتس

ــن  ــى الذي ــيما املرض ــني الس املواطن
يرتادون هذا الشارع احليوي.

ــي آخر،  ــح مصدر امن ــي حني افص ف
ــد، عن املوقف االمني عند  امس االح
ــنك في  والس ــة  اجلمهوري ــري  جس
بغداد. وقال املصدر، إن موقف جسر 

ــتمرا  ــهد متركزا مس ــة ش اجلمهوري
ــيرا  ــر، مش عند اخلط االول من اجلس
ــاحة  ــى توافد اعداد قليلة الى س ال
ــر  ــداد. واوضح أن جس ــر ب بغ التحري
السنك شهد متركزا قرب اخلط االول 
ومرآب السيارات، فيما نوه الى اغالق 

ــدر امني،  ــاحة اخلالني. وأفاد مص س
ــأن متظاهرين  ــاح امس االحد، ب صب
ــة  ــوارع العاصم ــب ش ــوا أغل قطع

بغداد داعني الى عصيان مدني عام.
ــهد عدد  من  وفي التطورات ايضاً ش
ــيما  احملافظات واملدن العراقية والس
ــط وكربالء  الناصرية والبصرة وواس
ــة  ــعبية غاضب ــرات ش ــس تظاه ام
ــع  جمي ــرون  متظاه ــع  قط ــث  حي
ــة وتصاعدت  ــي الناصري ــور ف اجلس
ــام في  ــراب الع ــالن االض ــوات اع دع
ــاحة  املدينة. كما تظاهر اآلف في س
ــاركة  ــط الناصرية مبش احلبوبي وس

شيوخ العشائر واملواطنني.
ــوب العراق فقد  ــي البصرة جن اما ف
ــق املؤدي الى  ــق محتجون الطري اغل
حقل مجنون النفطي غربي البصرة 
ــني وكذلك اغالق  ــة بالتعي للمطالب
ــو  ــي اب ــني قضائ ــط ب ــق الراب الطري

اخلصيب والفاو جنوب البصرة.
ــع  ــل مبن ــن العم ــون ع ــام عاطل وق

املوظفني         تتمة ص٣
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التظاهرات الشعبية تدخل يومها العاشر.. والصم والبكم يشاركون فيها السماع معاناتهم للحكومة بـ“االشارة“

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

أسسها الراحل   رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

َّـ ٩ / ١١/ ٢٠٠٥ 

A
ÈÓ‹ræ@k»í€a@“ä»Ó€@‚ÏÓ€a@ÛnyÎ@paäÁbƒn€a@ıÜi@à‰fl@pbé‹¶a@Â«@¥jÓÃnΩa@laÏ‰€a@ıb8a@Ê˝«hi@ÔçÏj‹ßa@k€b�m@
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كتب اِّـحرر السياسي

بغداد / 
ــر العطافي، امس األحد، عن وجود  ــن عضو اجلبهة الصالحية النيابية عباس ياب أعل
ــيد نيابي لعقد جلسة اليوم االثنني، مشيرا إلى وجود سخط جماهيري  حراك وحتش
ــة مجلس  ــراكا نيابيا داخل قاعة جلس ــي ، إن ”هناك ح ــال العطاف ــد البرملان.وق ض
النواب لعقد جلسة اليوم االثنني“، مبينا أن ”اجلبهة اإلصالحية دعت النواب جميعا 
ــتمرة حلني  ــات مس ــة النعقاد جلس ــور إلى اجمللس للضغط على هيئة الرئاس احلض

حتقيق مطالب املتظاهرين“.
ــعبيا وجماهيريا ضد مجلس النواب وهذا يحتم علينا  ــخطا ش وأضاف أن ”هناك س

انعقاد جلسات مستمرة المتصاص غضب الشارع العراقي ”.
ــة اليوم االثنني  ــد النعقاد جلس وأكد العطافي، ان ”اجلبهة اإلصالحية النيابية حتش
ــارع مبمثلي الشعب العراقي  ــانها تعيد ثقة الش التخاذ قرارات جديدة مهمة من ش
ــال  ألعضاء اجمللس وبانتظار  ــيكون مكتم ــل مجلس النواب“، مبينا أن ”العدد س داخ

عقد اجللسة من قبل هيئة الرئاسة“.

َّـ الهدف

ــنوات االخيرة ظاهرة  ــاعت في عراقنا طيلة الس ش
ــفراء الذين جاءت بهم سياسة  ــارين والس املستش
ــام «احملاصصة العائلية»..  الوالءات واالرضاءات ونظ
ــر الذي تنتهي مهمته لدورة واحدة امدها اربع  فالوزي
ــنوات او ثمان سنوات اليأخذ طريقه الى وظيفته  س
ــى التقاعد بل  ــابقة التي جاء منها او يحال ال الس
ــات الثالث ومن  ــاراً في احدى الرئاس يصبح مستش
ــيتوقف  ــارين س يقوم بعملية جرد لهؤالء املستش
ا يترتب على وجودهم  ــام صادمة ناهيك عمّ امام ارق
ــا تركنا هذا  ــة.. واذا م ــى خزينة الدول ــن اعباء عل م

ــن  م ــاك  فهن ــاً  جانب
يؤديه هؤالء  ا  عمّ يسأل 
من عمل  ــارون  املستش
ــي  ف ــب  يص ــي  حقيق
خدمة الدولة.. باختصار 
املستشارين  جيوش  ان 
ــالً وعبئاً على  صارت ثق
ــن  وم ــة  الدول ــة  ميزاني
ــرد  ج ــة  بعملي ــوم  يق
حساب ملا يكلفه هؤالء 
ــاً  ارقام ــيجد  س ــه  فأن

ــكل صحيح ان  ــاً ميكن لو وظفت بش ــة حق مفجع
ــتغال املئات من العاملني في أي مهنة من  تؤمن اش

املهن.
اما اجلانب اآلخر اخملجل حقاً من الصورة فهو يتمثل 
ــار فأنه  ــب مستش ــل على منص ــن ال يحص ــأن م ب
سيحصل على منصب سفير ألن السفارات صارت 
ملكاً للعوائل وليس ملكاً لدولة اسمها جمهورية 
العراق وهكذا يجري تدوير الوجوه.. وجوه املسؤولني 
وابناء املسؤولني واقارب املسؤولني اما ابناء الشعب 

احلقيقيني فلهم رب يحميهم. 

* رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

@Ï€@NNÍÏuÏ€a@äÌÎÜm
7–ç@Ï€@NNâbínéfl

 السفارات صارت 
ملكاً للعوائل وليس 
ملكاً لدولة اسمها 
جمهورية العراق 

عبد الوهاب جبار

ــت املطبق الذي  ــن الصم ــارع العراقي ع ــاءل الش يتس
يسود العملية السياسية الراهنة .. فال مسؤول يطلع 
ــتفهامات كثيرة ...  ــب على اس ــا وال تصريح يجي علين

افتونا ياكل املسؤولني في احلكومة .

_@o‡ñ€a@äçbfl
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ال تقطعوا الطرق يا احباءنا اِّـتظاهرين النها شريان الحياة رجاًء

وكاالت / 
ــدت االمانة العامة الحتاد احملامني العرب االمني  ناش
ــال  ــو غوتيريش بارس ــدة انطوني ــألمم املتح العام ل
فريق قانوني متخصص ألجراء حتقيق نزيه وشفاف 
ــراق وصوالً  ــة مايجري في الع ــوف على حقيق للوق
ــة الناجزة.وقالت  ــق وحتقيق مبدأ العدال الحقاق احل
ــالتها ان العراق الشقيق مير  االمانة العامة في رس
ــر إذ انطلقت في ١/ ١٠/ ٢٠١٩  اليوم مبنعطف خطي
ــلمية في بغداد والعديد من  ــعبية س مظاهرات ش
ــة للمطالبة اضافة الى االصالح  احملافظات العراقي
ــاد باقامة نظام  ــات ومكافحة الفس ــر اخلدم وتوفي

ــي ويعيد  ــعب العراق ــات الش ــي يلبي طموح وطن
للعراق قراره الوطني املستقل.

ــالة إال ان احلكومة العراقية جابهت  واضافت الرس
ــف  ــتخدام العن ــلمية باس ــرات الس ــذه املظاه ه
ــلحة ما ادى الى سقوط العديد  املفرط للقوة املس
ــا يدعو للقلق ان  ــا وآالف اجلرحى وان م من الضحاي
ــتمرار نزيف  ــبب اس االوضاع في تصاعد خطير بس
ــاً (دوالً  ــا يتطلب منا جميع ــي العراق وهو م الدم ف
ومنظمات) وقفة وحترك جدي لعمل ما ميكن انقاذه 
لوقف العنف املسلح الدائر هناك والذي ميارس ضد 

الشعب العراقي.

@’Ìäœ@fibçâhi@ÒÜznΩa@·fl¸a@k€b�Ì@lä»€a@¥flb0a@Öb§a
÷aä»€a@ø@äØbfl@Êdíi@’Ó‘§@ıaäu�@Ô„Ï„b”

بغداد /  
أعلنت مفوضية االنتخابات، االحد، متديد فترة التحالفات 
ــرين الثاني  ــة ١٧ تش ــس احملافظات لغاي ــة جملال االنتخابي
ــدران ،  إن  ــس املفوضني رياض الب ــال عضو مجل احلالي.وق
”اجمللس وافق على متديد فترة التحالفات االنتخابية لغاية 
نهاية الدوام الرسمي ليوم االحد املوافق ١٧/ ١١/ ٢٠١٩ بدال 
ــيكون يوم االربعاء ٢٠/ ١١/ ٢٠١٩  من يوم ٣١/ ١٠/ ٢٠١٩ وس

ــحني“.وأضاف، أن هذا  ــتالم قوائم املرش املوعد اجلديد الس
ــية  االجراء يأتي ”التاحة املزيد من الوقت لالحزاب السياس
واملرشحني الدخول في التحالفات االنتخابية وتسجيلها 
ــية في  ــزاب والتنظيمات السياس ــؤون االح ــدى دائرة ش ل
ــي انتخابات مجالس  ــاركة ف ــتعدادا للمش املفوضية اس
ــرر اجراؤها في ١/ ٤/  ــر املنتظمة باقليم املق ــات غي احملافظ

.٢٠٢٠

pbƒœb0a@è€b1@ÚÓibÇn„¸a@pb–€bzn€a@Ò6œ@ÖÜ∑@ÚÓôÏ–Ωa

بغداد / 
ــماح  ــلميني الس أهابت وزارة الزراعة، باملتظاهرين الس
ــئ أم قصر في محافظة  ــماد الداب من موان بإيصال س
ــرة إلى الفالحني. وذكرت الوزارة انه مت وصول كمية  البص

(٢٥) ألف طن من سماد الداب (املركب) املستورد للموانىء 
ــل الكمية  ــة أولى من أص ــي البصرة كوجب ــة ف اجلنوبي
(٢٥٠) الف طن واملقرر وصولها تباعاً بغية توزيعها على 
ــتوية  ــة الزراعية الش ــني ضمن اخلط ــني واملزارع الفالح

ــت أن ذلك  ــعار مدعومة.وأضاف ــام ٢٠١٩ -٢٠٢٠ وبأس لع
ــم الزراعي الشتوي وحرصاً من  يأتي تزامناً مع بدء املوس
ــة الزراعية في البالد من اجل  ــوزارة على إجناح العملي ال
الوصول الى االكتفاء الذاتي من احملاصيل الستراتيجية 

(احلنطة والشعير) كما حصل في املوسم املاضي بغية 
ــني مرتكزات االمن الغذائي للمواطن العراقي، فضالً  تأم

عن توفير االف الفرص لاليدي العاملة لكافة 

تتمة ص٣

¥y˝–€a@µg@Òäñj€a@¯„aÏfl@Âfl@Öb‡é€a@fibñÌhi@Äb‡é€a@ÂÌäÁbƒnΩbi@kÓËm@Ú«aâå€a

واشنطن / وكاالت
ــوات  الق ــة  جلن ــو  عض ــد  أك
ــس  مجل ــي  ف ــلحة  املس
اجلمهوري  األميركي  الشيوخ 
ــام، أن رئيس  ــي غراه ليندس
ــدي  ــد امله ــادل عب ــوزراء ع ال

يحظى بدعم السنة والكرد، 
واصفا اياه بـ“الصديق“.

ــي تصريحات  ــال غراهام ف وق
ــة ”نيوزويك“ األمركية، إن  جملل
ولديه  ــق  ــدي صدي امله ”عبد 
ثقة لدى األكراد والسنة ولكن 
عليه ان يجعل حكومته اكثر 
قبوالً بني الشباب“، معربا عن 
ــأن يتمكن عبد املهدي  أمله ب

من ”تصويب األمور“.
ــباب  وأضاف غراهام، أن ”الش
سواء في العراق او لبنان تعبوا 
ــري“،  املستش ــاد  الفس ــن  م
ــباب يريدون  ــدا أن ”الش مؤك
ــم أن يقدموا لهم  من بلدانه

األمل وخدمات أفضل“.

@ÜËΩa@Üj«@Zkflaäm@låy@Â«@âÏmb‰Óç
Ú‰é€aÎ@Öäÿ€a@Ú‘ri@Ûƒ∞Î@b‰‘ÌÜï / بغداد

ــب  ــة عصائ ــام حلرك ــني الع ــد األم أك
ــس اخلزعلي،  ــيخ قي ــق الش ــل احل اه
ــد، أن ٩٩٪ من املتظاهرين ال  امس األح
ــزب، فيما اتهم  ــون بأجندة او ح يرتبط
ــالث بالوقوف وراء  ــات الث احدى الرئاس

التطورات التي تشهدها البالد احلالية.
وقال اخلزعلي في حوار متلفز ، إن ”أكثر 
ــن املتظاهرين هم ال  ــن ٩٥ الى ٩٩٪ م م
ــدة او حزب“.واوضح، أن  يرتبطون بأجن
ــالم وامنا  ــكلة لم تكن في اإلس ”املش
في الدستور“، مضيفا بالقول ”بأسم 

ــرقونا) احلرامية  ــا (س ــتور باكون الدس
ــم الدين“.واعتبر اخلزعلي،  ــس باس ولي
ــات  انتخاب ــة  مفوضي ــكيل  ”تش
ــتقلة في ظل نظام حزبي برملاني  مس
كذبة لن يصدقها أحد“.من جانب آخر 
ــات الثالث  اتهم اخلزعلي احدى الرئاس

ــهدها  بالوقوف وراء االحداث التي تش
البالد احلالية، مؤكدا في الوقت نفسه 
ــة  ــرائيلي حملط ــاد االس ــالك املوس امت
باقليم  ــليمانية  الس ــة  ــي محافظ ف

كردستان العراق.

låy@Îa@ÒÜ‰udi@ÊÏ�jmäÌ@¸@ÂÌäÁbƒnΩa@Âfl@EYY@Z@Ô‹«å®a@NNt˝r€a@pbçbˆä€a@ÙÜya@�b‡Ënfl

بغداد / 
وجه رئيس مجلس القضاء األعلى القاضي فائق زيدان، امس األحد، بتدقيق 
أعمال الوزارات واجلهات غير املرتبطة بوزارة التي تشكلت بعد ٢٠٠٣ ولغاية 
ــال املركز اإلعالمي جمللس القضاء  ــاريع الكبيرة.وق االن وحتديداً العقود واملش
األعلى ، إن رئيس مجلس القضاء األعلى اجتمع في مكتبه امس مع رئيس 
ــان، أن القاضي  ــراف القضائي.وأضاف البي ــام ورئيس هيئة اإلش االدعاء الع
ــيق  ــاد وبالتنس ــق زيدان وجه بتكليف احملكمة املركزية ملكافحة الفس فائ
ــوان الرقابة املالية بتدقيق  ــاص في هيئة النزاهة ودي ــع فريق التحقيق اخل م
أعمال الوزارات واجلهات غير املرتبطة بوزارة التي تشكلت بعد ٢٠٠٣ ولغاية 

ــاريع الكبيرة، الفتاً إلى إتخاذ اإلجراءات القانونية  االن وحتديدا العقود واملش
ــق اخملالفني للقانون.على صعيد آخر نفى مجلس القضاء األعلى، اصدار  بح
ــادي . وقال اجمللس في  ــس ائتالف النصر حيدر العب ــرة بخصوص رئي أي مذك
بيان له «ان املركز اإلعالمي اطلع على بيان ائتالف النصر بخصوص (محاولة 
ــول وجود مذكرة من القضاء بحقه  ــار ح محاصرة منزل العبادي واالستفس
من عدمه)». واضاف انه «في حال صدور مذكرة من القضاء بحق أي شخص، 
ــة الى الدولة  ــمية التابع ــات اخملتصة بتنفيذها هي اجلهات الرس ــان اجله ف
ــياقات القانونية  ــة معلومة   تتبع الس ــوزارة الداخلية وهي جه ــة ب متمثل

العلنية». 
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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  

وكاالت / البينة الجديدة 
ــة الكويت، امس  أعلنت حكوم
 ٢٣٦ ــات  رف ــتعادة  اس ــد،  األح
ــن أصل  ــراق م ــن الع ــودا م مفق
ــب رئيس مجلس  ــال نائ ٦٠٥. وق
ــة الكويتي  ــوزراء وزير اخلارجي ال
الشيخ صباح اخلالد في تصريح 
ــه مت خالل الفترة من  صحفي، إن
حزيران ٢٠٠٣ حتى اآلن استعادة 
ــودًا كويتيًا من  ــات ٢٣٦ مفق رف
ــالل  خ ــن  مفقودي  ٦٠٥ ــل  أص
ــزو العراقي للكويت. وأضاف  الغ
ــؤال برملاني  ــى س ــد، ردًا عل اخلال
ــس األمة الكويتي  للنائب مبجل
محمد الدالل، أن اجلهود الدولية 
ــى مصير  ــتمرة للتعرف عل مس
ــى أن  ــددًا عل ــودًا، مش ٣٦٩ مفق
ــرى  ــف األس ــي مل ــت تول الكوي
ملا  ا؛  بالغً ــا  اهتمامً ــن  واملفقودي
ــاني بالدرجة  ــن طابع إنس له م
ــرعية وقانونية  األولى، وأبعاد ش
ــر  ــار وزي ــة. وأش ــة الثاني بالدرج
ــي، إلى أنه في  اخلارجية الكويت
ــالده بذلك امللف  ــار اهتمام ب إط
الثالثية  اللجنة  احليوي، عقدت 
الدولية – التي تترأسها اللجنة 
الدولية للصليب األحمر – نحو 
ــارس ١٩٩٢  ــا منذ م ٤٨ اجتماعً

ــي، بواقع  ــى ٣١ يوليو املاض وحت
ــهر، في  ــتة أش اجتماع كل س
ــة  ــة الفني ــدت اللجن ــني عق ح
ــا ١٠٩ اجتماعات  املنبثقة عنه
ــع  ــي، بواق ــوز املاض ــى ٢٩ مت حت
ــام. ــات كل ع ــة اجتماع خمس

ــى أن الكويت  ــد إل ــت اخلال ولف
ــا  بادرت ــدة  املتح ــات  والوالي
ــمية ألعضاء  ــم زيارة رس بتنظي

ــن الدولي في نهاية  مجلس األم
ــى كل  ــي إل ــو املاض ــهر يوني ش
ــراق؛ لبحث  ــت والع ــن الكوي م
بالبحث  ــة  الصل ذات  ــائل  املس
ــراق  ــث الع ــن، وح ــن املفقودي ع
ــه الدولية  ــى الوفاء بالتزامات عل
ــت. وتابع  ــاه الكوي ــة جت املتبقي
ــت بادرت  ــال إن الكوي ــر قائ الوزي
ا خالل رئاستها جمللس األمن  أيضً

الدولي – بتقدمي مبادرة إنسانية 
ــى اعتماد القرار  دولية، متثلت ف
٢٤٧٤ لعام ٢٠١٩ املعني مبسألة 
ــي  ف ــن  املفقودي ــخاص  األش
ــت بند  ــلحة، حت ــات املس النزاع
ــي النزاعات؛  ــة املدنيني ف حماي
ــود الدولية  ــز اجله ــك لتعزي وذل
الرامية إلى معاجلة هذه القضية 

اإلنسانية املهمة.

بغداد / البينة الجديدة 
ــس االحد،  ــارة، ام ــي حافظ آل بش ــل السياس ــذر احملل ح
ــوزراء عادل عبد  ــي باقالة رئيس ال من حدوث فراغ سياس
ــه، الفتا الى ان  ــخصية بديلة عن ــدي وعدم اختيار ش امله
ــا فعلت في ٢٠٠٣  ــر قواتها في العراق كم اميركا ستنش
وستتدخل باختيار رئيس احلكومة اجلديد. وقال آل بشارة، 
ــدة احلكم بعد توافقات  ان ”عادل عبد املهدي وصل الى س
ــتقال  ــية، وفي حال اس صعبة وتناحر بني الكتل السياس
ــخصية اخرى بديلة له صعب  ــد املهدي فإن اختيار ش عب
ــي“. واضاف ان  ــراغ سياس ــؤدي الى احداث ف ــدا، وقد ت ج
”استقالة عبد املهدي واحداث فراغ سياسي سيستغله 
ــرات، لذا فإن  ــون موجة التظاه ــاب الفتنة ممن يركب اصح
ــتقالته يفتقر الى احلكمة“. ــرار اقالة عبد املهدي او اس ق

ــارة من ”مشاركة اميركا وتعيينها شخصية  وحذر آل بش
ــول البلد في فراغ  ــة للحكومة في حال دخ جديدة رئيس
ــي بعد عبد املهدي“، مبينا ان ”الكتل السياسية  سياس
ــخصية بديلة  ــار ش ــأن اختي ــرة اخرى بش ــتختلف م س
ــي يصب  ــى ان ”الفراغ السياس ــدي“. ولفت ال ــد امله لعب
ــكريا في  ــل لها حضورا عس ــة اميركا ويجع في مصلح
ــعون ذلك  ــم وجودهم، لكنهم سيوس ــراق مجددا رغ الع
ــل ذلك خطورة عن  ــداد واحملافظات، ولن يق ــود في بغ الوج
ــم في البالد عام ٢٠٠٣“. واوضح ان ”هناك مؤامرة  حضوره
دولية حتاك ضد العراق، وخاصة ركوب املوجة من قبل قوى 
ــة، خاصة ان القوات االمنية القت القبض  معروفة ومخرب
على جواسيس تابعة لدول املنطقة تؤجج الوضع وتخلق 
ــو مهاجمة املقار  ــع املتظاهرين نح ــاكل امنية وتدف مش

واملمتلكات احلكومية“.

بغداد / البينة الجديدة 
ــة من منحة العودة  ــس االحد، اطالق الوجبة الثالث ــرة واملهجرين، ام ــت وزارة الهج أعلن
ــيرة الى  ــارئ والبالغة مليون ونصف املليون دينار لكل عائلة عائدة، مش ــن النزوح الط م
ــة الثالثة من  ــالق صرف الوجب ــرة باط ــت الوزارة، متت املباش ــة. وقـال ــمول ٩٧٣٣ عائل ش
ــمولني مبنحة العودة في بغداد ومحافظات البالد، مؤكدة أن الوجبة شملت (٩٧٣٣)  املش
ــات الوزارة. وأضافت الوزارة،  ــجلة ضمن قاعدة بيان عائلة عائدة من النزوح الطارئ ومس
ــمولة باملنحة ميكنها استالم املنحة املالية عن طريق البطاقة  أن العوائل النازحة املش
الذكية ابتداء من اليوم، مؤكدة أنه مت نشر أسماء املشمولني بالوجبة الثالثة عبر املوقع 
االلكتروني للوزارة.وتابعت، أن الوجبة شـمـلـت ٢٥٩٠ عائلة في محافظة نينوى و٢٣٩٣ 
ــة االنبار و(٩٥٦)  ــمول ١٣٥٨ عائلة في محافظ ــي محافظة ديالى، فضال عن ش ــة ف عائل
ــي بغداد، إضافة إلى  ــمول ٢٤١٢ عائلة ف ــة في محافظة صالح الدين إلى جانب ش عائل

(٢٤) عائلة في محافظة كركوك.

بغداد / البينة الجديدة
ــكا مراجعون ومتعاملون من وجود  ش
االجراءات الروتينية السيما فيما يتعلق 
مبعامالت الناس وتساءل مواطنون هل 

ــي وزارة مهمة مثل  ــوز ان ال توجد ف يج
املالية صالحية توقيع الكتب وال يوجد 
ــح مديراً  ــل او صالحية متن فيها تخوي
ــة الى البنك  ــاً ترويج كتب معنون عام

ــة ذات العالقة  ــزي او الدوائر املالي املرك
ــل حركة  ــب عليه ش ــذي يترت ــر ال االم
ــني في دوامة  ــاد وادخال املواطن االقتص
ــدة» تطالب كل  ــرر؟ «البينة اجلدي المب

الوزارات وفي املقدمة وزارة املالية مبراعاة 
ــاليب  هذه النقاط والعمل لوقف االس
ــح الصالحيات  ــة من خالل من الروتيني

للمسؤولني فيها كالً حسب موقعه.

بغداد / البينة الجديدة 
ــس األحد،  ــرور العامة، ام ــدت مديرية امل أك
ــاعيها لفتح الطرق املغلقة  ــتمرار مس اس
ــذي اعلن  ــراب العام ال ــبب دعوات االض بس
ــا جديدة  ــة ان طرق ــرون، مبين ــه املتظاه عن
ــا ادى الى تفاقم  ــرقي بغداد مت قطعها م ش
ــر العالقات  ــة. وقال مدي ــات املروري االختناق

العامة واالعالم باملديرية العميد عمار وليد 
ــتمر في  ــح ان ”اغالق الطرق مس ــي تصري ف
ــالق اجزاء من القناة  ــض املناطق اال ان اغ بع
ــديدة“. ــى ازدحامات ش ــة ادت ال والزعفراني

واضاف وليد، ان ”طرقا جديدة اخرى مت غلقها 
ــاه بيروت  ــاة باجت ــروت والقن ــاحة بي ــي س ه
ــا مت فتح بعض  ــض الطرق الفرعية فيم وبع

الطرق االخرى“. واوضح ان ”املرور تعمل على 
ــل جميع تفاصيل  ــي القطوعات وترس تالف
قطع الطرق الى قيادة عمليات بغداد كونها 
ــرف باملوضوع“،  ــمية في التص اجلهة الرس
ــرق املقطوعة ال ميكن  ــا ان ”اعداد الط مبين
ــن كونها تغلق  ــي الوقت الراه ــا ف احصاؤه

وتفتح بذات الساعة“.

وكاالت / البينة الجديدة 
أفادت وكالة سانا السورية الرسمية 
ــكرية تابعة  مبغادرة ٥٥ شاحنة عس
ــس االول  ــة، يوم ام ــوات األمريكي للق
السبت، من سوريا إلى أراضي العراق.

ــاحنة  ٥٥ ش أن  ــة  الوكال ــت  وأوضح
ــكرية وجتهيزات  بآليات عس محملة 
تتبع لقوات االحتالل األمريكية غادرت 
األراضي السورية من معبر الوليد غير 
الشرعي إلى العراق، من دون ذكر املزيد 

من التفاصيل.
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ــن تطورات  ــرائيلي ع ــؤول اس صفقــة .. أعلن مس
ــأن  ــي املفاوضات مع حركة حماس بش ــدة ف جدي
ــق  ــال يرون بلوم، منس ــرى. وق ــة تبادل األس صفق
ــات صحفية إن  ــي تصريح ــرى واملفقودين ف األس
ــاك تقدما في  ــاة، وأن هن ــل جار عبر عدة قن العم
ــوات كبيرة جدا». ــاالت لكنه أكد أن «الفج االتص

ــرائيليني في غزة  وأعلنت تل أبيب عن فقدان ٤ إس
ــاؤول، في احلرب على العام ٢٠١٤، فيما  بينهم اجلنديان غولدين وش

أكدت حماس تلك املعلومات دون أن تكشف عن مصيرهم.
ــكري، إلى واشنطن  ــامح ش توجه .. توجه وزير اخلارجية املصري، س
ــر  ــة مص ــاع وزراء خارجي ــي اجتم ــاركة ف للمش
ــأن  ــودان وإثيوبيا، وذلك لبحث األوضاع بش والس
ــارة تلبية  ــي. وتأتي هذه الزي ــد النهضة اإلثيوب س
ــاركة في اجتماع  ــوة اإلدارة األمريكية للمش لدع
ــودان  ــر والس ــالث، مص ــدول الث ــة ال وزراء خارجي
ــي، وهو االجتماع  ــا، وبحضور البنك الدول واثيوبي

املقرر عقده يوم ٦ تشرين الثاني اجلاري.

تفقد .. قامت دورية من القوات اخلاصة األمريكية 
ــي منطقة آليان والرميالن  بتفقد حقول النفط ف
ــوريا، عند احلدود مع  باحلسكة بشمال شرقي س
العراق. وأفاد مراسلنا بأن الدورية األمريكية جالت 
ــدد من حقول  ــد) في ع ــوات الكردية (قس مع الق
النفط مبنطقة آليان والرميالن وقرى آالقوس، حيث 
كان برفقتهم أيضا وزير البترول في «اإلدارة الذاتية 
ــلنا أن الدورية األمريكية عادت إلى منطقة  الكردية». وأضاف مراس

رميالن، في مثلث احلدود التركية-السورية-العراقية.
قرار .. أكد أمني الناصر الرئيس التنفيذي لشركة النفط السعودية 
ــتقرارا في توفير  ــركة األكثر اس ــو أنها الش أرامك
ــهمها  ــدول العالم واصفا قرار طرح أس الطاقة ل
ــوة التاريخية. وقال الناصر  لالكتتاب العام باخلط
ــي امس األحد: «أن االكتتاب مينح  في مؤمتر صحف
ــتثمرين احلق في االمتالك املباشر  املواطنني واملس
ــركة  ــي تعتبر أكبر ش ــن أرامكو، الت ــزء قيم م جل

متكاملة في العالم للنفط اخلام والغاز».

ــس املصري عبد الفتاح  توجيهات .. أصدر الرئي
ــث  بتحدي ــة  للحكوم ــا  توجيه ــي،  السيس
ــامل، إثر  ــكك احلديد بشكل ش منظومة الس
ــاره على القفز  ــة مقتل راكب نتيجة إجب حادث
ــبب عدم امتالكه  ــتقله بس من قطار كان يس
ــي،  ــام راض ــفير بس ــال الس ــرة. وق ــن تذك ثم
املتحدث الرسمي باسم الرئاسة، إن توجيهات 
ــس الوزراء ووزيري  ــي جاءت خالل اجتماع عقده مع رئي السيس

التخطيط والنقل.
رســالة .. أكدت طهران رسميا أن الرئيس اإليراني، حسن روحاني، 
ــاون  ــس التع ــادة دول مجل ــى ق ــالة إل ــث رس بع
ــالم  ــأن مبادرة هرمز للس ــي والعراق بش اخلليج
ــي املنطقة.  ــة البحرية ف ــة بتأمني املالح اخلاص
ــة اإليرانية، عباس  ــم اخلارجي وقال املتحدث باس
ــي أن روحاني قام  ــبت املاض ــوم الس ــوي، ي موس
ــي اجتماعات  ــالم ف ــز للس ــادرة هرم ــرض مب بع

اجلمعية العامة لألمم املتحدة.

بابل / البينة الجديدة 
ــد، األطباء مبعاينة  ــة األطباء في بابل، امس األح وجه فرع نقاب
ــك وجهت أصحاب  ــة مجاناً، كذل ــي العيادات اخلاص ــى ف املرض
ــعة والرنني املغناطيس واملفراس  اخملتبرات الطبية وعيادات األش
ــال مجلس نقابة  ــص فقط. وق ــعار تكلفة الفح ــي أس بتقاض
ــة بتقدمي اخلدمات  ــبب إخفاق احلكوم ــاء فرع بابل، إنه بس أطب
ــاد املالي  ــوء اإلدارة والفس ــعب، نتيجة س الطبية جلماهير الش
ــدين  ــلطة األحزاب التي مكنت الفاس ــة املقيتة وس واحملاصص
ــات الطبية في وزارة الصحة،  ــن تولي دفة القيادة إلدارة اخلدم م
ــادرت نقابة األطباء فرع بابل بتوجيه الزمالء األطباء في عموم  ب
ــم اخلاصة مجاناً تضامناً  ــة ملعاينة املرضى في عياداته احملافظ
ــة ودعماً للمتظاهرين، وخصوصا أن أغلبهم  مع جماهيرنا األبي
ــومرية  من ذوي الدخل احملدود. وأضاف اجمللس في بيان تلقت الس
ــه أيضاً، الزمالء  ــه، أن فرع النقابة في بابل، وج ــخة من نيوز نس
ــعة والرنني  ــاء من أصحاب اخملتبرات الطبية وعيادات األش األطب
ــة الفحص فقط،  ــعار تكلف املغناطيس واملفراس بتقاضي أس
ــتمر حلني حتقيق مطالب  ــوف تس ــيراً إلى أن هذه املبادرة س مش

املتظاهرين املشروعة.

بغداد / البينة الجديدة
ــم، إن التظاهرات  ــة الوطني عمار احلكي ــد رئيس تيار احلكم اك
ــروح الطيبة في اجملتمع  ــمت صوراً جميلة حتكي حقيقة ال رس
ــا التظاهرات  ــوراً جميلة تبعثه ــم إن ص ــي. وقال احلكي العراق
ــره حتكي  ــات للعالم باس ــداد وبعض احملافظ ــعبية في بغ الش
ــي. واضاف  ــود اجملتمع العراق ــة التي تس ــروح الطيب ــة ال حقيق
ــم مينع ابناء  ــة باحلقوق املعطلة ل ــات عند موقف املطالب فالثب
ــدمي العالج  ــرع وصبغ االرصفة وتق ــاون والتب ــن من التع الرافدي
ــف عن معدن العراقيني  ــي والطعام وما الى ذلك، ما يكش اجملان

االصيل الذي لن يصدأ مهما تكاثرت عليه اخلطوب.

بغداد / البينة الجديدة 
ــة واعتقال خاطفها  ــت وزارة الداخلية، عن حترير مختطف اعلن
غربي بغداد. وقال إعالم وزارة الداخلية إنه بعد متابعة من منطقة 
ــرطة  ــتخبارات الش ــرى، وبعمل دؤوب، متكنت مفارز اس الى أخ
ــتخبارات في وزارة الداخلية  االحتادية العاملة ضمن وكالة االس
ــض على املتهم الذي اقدم على  ــن حترير مختطفة والقاء القب م
اختطافها. وأضاف البيان أنه مت ضبط العجلة التي استخدمها 
ــي العاصمة بغداد،  ــيطرات األمنية غرب في جرميته بإحدى الس

وقد اتخذت بحقه االجراءات القانونية اصوليا.
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عمار الحكيم:

بغداد / البينة الجديدة 
ــاد جنوب اخلط  ــدس للعت ــور على ك ــاع العث ــت وزارة الدف اعلن
ــريع الدولي. وذكرت الوزارة ان قيادة فرقة املشاة األولى وبعد  الس
ــرعت بواجب بحث  ــتخباراتية ش ــى معلومات اس احلصول عل
ــرة  ــريع الدولي والقرى املنتش وتفتيش ملناطق جنوب اخلط الس
ــاء القبض على  ــة احمليطة بها إللق ــي الصحراوي ــاك واألراض هن
ــدة وتدقيق  ــلحة واالعت ــازن األس ــث عن مخ ــني والبح املطلوب
ــتقرار. كافة العوائل املوجودين في املنطقة وحتقيق األمن واالس
ــش مت العثور على كدس  ــه من خالل البحث والتفتي وأضافت أن
ــدس أخر عبارة  ــدد ٤٠ قنبرة وك ــاون ١٢٠ ملم  قدمية ع ــر ه قناب
ــالت مدمرة قدمية مت  ــة RBG٧ عدد ٢ قرب عج ــن صواريخ قاذف ع

تفجيرهما حتت السيطرة.
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وكاالت / البينة الجديدة 
ــالق نار في  ــي بإط ــؤول روس ــائل إعالم مبقتل مس ــادت وس أف
ــيا اليوم عن مصادر في هيئات  ــكو. ونقلت روس مدينة موس
ــكو، إن مسلحا مجهوال  ــية موس الطوارئ بالعاصمة الروس
ــخصني في شارع أكادمييكا أنوخينا غربي  أطلق النار على ش
موسكو، فأرداهما قتيلني. وأضافت املصادر، أن احد القتيلني، 
ــز محاربة التطرف اخلاص  ــو إبراهيم إجلاركييف، رئيس مرك ه
ــوزارة الداخلية، أما اآلخر فهو  ــيا والتابع ل بجمهورية إنغوش

شقيقه األصغر.
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بغداد / البينة اجلديدة 
طالبت املفوضية العليا حلقوق اإلنسان، امس األحد، احلكومة والقوات األمنية 
، إنها تطالب  بتحري مصير الناشطة املدنية صبا املهداوي. وقالت املفوضية 
املهداوي  د.صبا  املدنية  الناشطة  مصير  لتحري  األمنية  وقواتها  احلكومة 
والتي أختطفت مساء  أمس االول من قبل جهات مجهولة في مدينة البياع 
املدنية  الناشطة  أن  بيانها،  الكرخ ببغداد.وأضافت املفوضية في  مركز قضاء 
الصحية  والرعاية  اإلسعافات  لتقدمي  املتطوعات  الطبيبات  إحدى  د.املهداوي 
بالكشف  مطالباتها  تكرر  أنها  التحرير.وتابعت،  ساحة  ملتظاهري  األولية 
املتظاهرين،  حلماية  الضرورية  اإلجراءات  وإتخاذ  الناشطني  جميع  مصير  عن 
املنظم  االختطاف  عمليات  من  والصحفيني  اإلعالميني  املدونني،  الناشطني، 

التي يتعرضون لها في بغداد وباقي محافظات الوسط واجلنوب.

بغداد / البينة اجلديدة 
ــيولة  ــد، عن توفر الس ــيد، امس االح ــرف الرش ــن مص اعل
ــحب  النقدية في كافة فروعه، مؤكدا ان بامكان زبائنه س

اي مبلغ بدون حتديد.
وقال املصرف ، إن السيولة النقدية متوفرة في كافة فروعه 
ــات باملبالغ املالية الالزمة  ــر تغذيتها في بغداد واحملافظ عب
ــحب  ــة، مبينا انه بامكان زبائنه س ــي تعامالته املصرفي ف
ــه مفتوحة  ــاف املصرف ان ابواب ــدون حتديد.واض ــغ ب اي مبل
ــات املصرفية.يذكر  ــدمي كافة اخلدم ــتقبال الزبائن وتق الس
ــداد وزاحملافظات اثار تخوف  ــتمرار التظاهرات في بغ ان اس
ــيولة النقدية لدى بعض  ــحة في الس لدى البعض من ش

املصارف.
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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

وكاالت / البينة اجلديدة 
ــس األحد،  ــي، ام ــالم الرقم ــز اإلع ــال مرك ق
ــوري  ــل الف ــق Google Duo للتراس إن تطبي
ــة، يتمتع  ــركة غوغل العاملي ــادر من ش الص
ــادراً على أداء  ــض املميزات التي جتعله ق ببع
ــال الفيديوي والصوتي بصورة  وظيفة االتص
ــت في  ــات االنترن ــع خدم ــم تراج ــدة رغ جي
ــه أداة جيدة للتواصل  ــراق، وهو ما يجعل الع
ــن ضعف عام  ــكون م بني العراقيني ممن يش
ــات االتصال.وأكد اخملتصون باملركز ،  في خدم
ــركة غوغل  أن هذا التطبيق الذي اطلقته ش
رسميا عام ٢٠١٦، يتمتع بدقة صوت وصورة 
ــات ويعمل على أنظمة  عاليتني اثناء املكامل
ــجيل  ــهل التس ــد، كما انه س iOS واالندروي
ــتخدام، ويعمل في العراق دون احلاجة  واالس
 . VPNــب الـ ــج جتاوز احلج ــتعانة ببرام لالس
ــركة غوغل  واوضح فريق املركز، أنه وفقا لش
ــريعا  ــق مت تصميمه ليكون س ــان التطبي ف
ــبكات البطيئة  ــادرا على العمل في الش وق
عبر إعادة ضبط جودة املكاملة وفقا للتغيرات 
ــن خالل  ــت، م ــرعة االنترن ــي س ــة ف احلاصل
تقليل الدقة بسالسة، كما يتمتع التطبيق 

مبيزة جتعله قادرا على التحول بني الشبكات 
ــاء املكاملات وبصورة تلقائية دون  اخملتلفة اثن
ــق املركز، بأن  ــع االتصال. ورجح فري ان ينقط
تطبيق Google Duo قد استفاد من املميزات 
ــركات االنترنت  التفضيلية التي متنحها ش

ــل كاش، وهو االمر  ــزة غوغ ــي العراق الجه ف
ــتحواذ  الذي يجعل التطبيق قادرا على االس
على حزمة االنترنت اخملصصة لهذه االجهزة 
ــتخدام  ــان التمتع باولوية اس وبالتالي ضم

هذه احلزمة مهما كان حجمها قليال.
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بغداد / البينة اجلديدة 
ــتقل باسم خزعل  طالب النائب الفائز املس
ــان، امس االحد، رئاسة مجلس النواب  خش
ــات النواب  ــر بطلب ــاته والنظ ــد جلس بعق
ــريعي، متهما  ــراء إصالحي تش البدالء كإج
ــه  ــي ونائب ــد احللبوس ــس محم ــس اجملل رئي
ــن الكعبي بالتسويف واملماطلة  األول حس
ــة االحتادية. ــدم التزامهم بقرارات احملكم وع

ــريعي يبدأ  ــان ، إن ”اإلصالح التش وقال خش
ــرار من  ــتبعدين بق ــواب املس ــتبدال الن باس
احملكمة االحتادية والسماح للنواب الفائزين 
ــتوري“.وأضاف أن ”السماح  أداء اليمني الدس
ــاه العارضي  ــائرون رف ــة عن حتالف س للنائب
ــات مخالف للنظام الداخلي  حضور اجللس
ــاف عملها  ــة اجمللس إيق ــي على رئاس ينبغ
ــان  ــدور القرار“.واتهم خش ــذ ص ــة من كنائب
رئيس اجمللس محمد احللبوسي ونائبه حسن 
ــة مبخالفة  ــويف واملماطل الكعبي بـ“التس

التعليمات واإلجراءات القانونية“.

التظاهرات الشعبية تدخل يومها العاشر.. والصم والبكم يشاركون فيها السماع معاناتهم للحكومة بـ“االشارة“
ــي  ــون النفط ــل مجن ــالق حق ــدوام واغ ــن ال م
ــة ام قصر ادت  ــتباكات امام بواب ــت اش واندلع
ــرا بجروح خالل تفريق  الى اصابة (١٢٠) متظاه

التظاهرات.
وفي محافظة واسط اعلن االضراب العام امس 

ومت قطع الطرق الرئيسية وشل احلركة.
ــني اعتصاما  ــالء اعلنت نقابة املعلم  وفي كرب
ــوادر التعليمية في  ــة الك ــاركت فيه اغلبي ش

احملافظة.
ــادر انه  ــرت مص ــهد ذك ــم هذا املش ــي خض وف
ــيف  ــي (س ــط التدريس ــى الناش ــور عل مت العث

ــار تعذيب  ــه اث ــاة وعلي ــرقي القن ــي) ش الربيع
ــية بعد اختطافه في وقت سابق من قبل  قاس

جهات مجهولة.
ــطة  ــادر باختطاف الناش ــت افادت مص في وق
ــداوي) في ظروف  ــة (صبا امله ــعفة املدني واملس
ــان  غامضة وقد طالبت مفوضية حقوق االنس

احلكومة بالتحري عن اخملتطفة فوراً.
وفي شأن آخر اعلن مكتب رئيس مجلس الوزراء 
ــس االول ان االخير ترأس  ــدي، ام ــادل عبد امله ع
إجتماعا للقادة األمنيني بحضور وزير الداخلية. 
وقال مصدر انه جرى خالله بحث آخر التطورات 

ــة ملهامها  ــى أداء األجهزة األمني ــد عل والتأكي
ــا بواجباتها  ــتقرار وقيامه بحفظ األمن واإلس
وفق التوجيهات بحماية املتظاهرين السلميني 
ــآت احليوية  واملمتلكات العامة واخلاصة واملنش
ــذر القيادي في  ــن جانبه ح ــوم البالد.م في عم
ــس األحد،  ــي، ام ــان الزرف ــر عدن ــف النص حتال
ــماها  ــن اضاعة ما س ــية م ــة السياس الطبق
الفرصة األخيرة. وقال الزرفي في تغريدة له على 
ــية في  ــع تويتر، آن االوان للطبقة السياس موق
العراق أن ال تكرر خطأ املاضي. وخاطب الطبقة 
ــوم ان حاكم هذا  ــية قائال اعترفوا الي السياس

ــباب، فال تتجاهلوهم، فانتم  الشعب هم الش
على وشك اضاعة الفرصة األخيرة.

ــاس  ــني عب املعلم ــب  نقي ــن  اعل ــه  ــن جانب م
ــبة االستجابة  ــوداني، امس االحد، أن نس الس
ــه كان متفاوتة،  ــام الذي دعت الي لالضراب الع
ــالب او االدارات  ــد أن نقابته التلزم الط ــا أك فيم
ــتجابة لطلبات االضراب. وقال السوداني  باالس
ــدر دعوات  ــني تص ــني العراقي ــة املعلم ان ”نقاب
ــي االعتصام للمدارس اال  ــتمرار ف من اجل االس
ــتجابة لها“. واضاف  انها ال تلزم اي طرف باالس
ــتجابة متفاوتة بني محافظة  ــب االس ان ”نس

واخرى بسبب سياسات التهديد التي تعرضت 
ــدارس في بعض املدن من مديريات  لها ادارات امل

التربية“.
ــة، امس االحد، عدم  ــي وقت اكدت وزارة التربي ف
استجابة اغلب الكوادر التدريسية والتعليمية 
ــب  الى الدعوات لالضراب العام، مبينة ان النس
ــب املتحدثة باسم  ضئيلة وتكاد ال تذكر بحس

الوزارة سالمة احلسن.
وأكد قائممقام قضاء احلبانية مبحافظة االنبار 
ــدارس  ــد، ان م ــس االح ــي، ام ــي داود الدليم عل
احملافظة لم تشهد اي عملية اعتصام او اضراب 

عن الدوام . وقال الدليمي إن كافة مدارس االنبار 
ــام او اضراب عن  ــة اعتص ــهد اي عملي لم تش
ــت عن قيام  ــا ان االنباء التي حتدث ــدوام، مبين ال
بعض كليات وجامعات االنبار بتنظيم اعتصام 

او اضراب عن الدوام عارية عن الصحة.
ــة الرافدين  ــس كتل ــر أكد رئي ــى صعيد آخ عل
ــس األحد، أن  ــادم كنا، ام ــة النائب يون البرملاني
ــاهما بتحفيز  ــط اجلماهيري س احلراك والضغ
ــدة قوانني  ــى تفعيل ع ــة عل ــان واحلكوم البرمل
ــدداً على ضرورة  ــت مجمدة منذ أعوام، مش كان

استمرار انعقاد جلسات البرملان.
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ــد املرتكز الرئيس لنمو  ــون القطاع الزراعي يع ــرائح اجملتمع العراقي ك ش
االقتصاد العراقي   الصناعي او التجاري.

ــلميني  ــعبنا من املتظاهرين الس ــت الوزارة، نهيب بكافة ابناء ش وأوضح
والذين يطالبون بحقوقهم املشروعة واملتواجدين حالياً على ابواب املوانىء 
ــمدة بغية توزيعها  ــمحوا بإيصال هذه االس ــة في البصرة ان يس اجلنوبي
على الفالحني واملزارعني وخاصة في هذا الوقت الذي بات ضرورياً لوصولها 
ــمدة تسخدم في مرحلة البذار وهي  للبدء بعملية الزراعة كون هذه االس

بداية الزراعة وأن أي تأخير سيؤثر سلباً على العملية الزراعية.
ــة االقتصاد  ــة للمتظاهرين من اجل حماي ــروح الوطني ــت الوزارة، ال وثمن
ــزءا مهما من  ــاً وهذا يعتبر ج ــي كماً ونوع ــادة االنتاج الزراع ــي وزي الوطن
ــي في البالد ودعم املنتج  ــني الوضع املعيش ــروعة لتحس مطالبهم املش

الزراعي احمللي.

بغداد / البينة اجلديدة
العراقية  واملدن  بغداد  شوارع  خلو  عراقيون  مواطنون  استغرب 
تسير  كانت  والتي  االيام  هذه  املسؤولني  مواكب  من  الرئيسية 
باعداد كبيرة وهي تطلق العنان ملنبهات الصوت كي تخترق الطريق 

بسرعة.
واكدت مصادر خاصة ان العديد من املسؤولني باتوا يخشون من السير 
واالكتفاء  واحلمايات  السيارات  من  وارتال  مواكب  عبر  الشوارع  في 
باالنتقال الى اماكن عملهم او العودة الى بيوتهم بواسطة سيارات 

عادية الجتلب االنتباه.
بات  السيارات  من  وارتال  مبواكب  املسؤولني  تنقل  ان  املصادر  وتؤكد 
هجوم  من  يخشون  الذين  املسؤولني  حياة  على  خطراً  يشكل 

املتظاهرين عليهم وحصول ما ال حتمد عقباه.

بغداد / البينة اجلديدة
العليا  الوطنية  املصلحة  من  انطالقاً 
واالرتقاء الى مستوى التحديات الوطنية 
فإن «البينة اجلديدة» تطالب رئيس مجلس 
باذاعة  احللبوسي  محمد  السيد  النواب 

اسماء كل النواب املتغيبني عن جلسات 
وحلد   ٢٠١٩/١٠/٢٥ يوم  من  ابتداءً  البرملان 
اآلن ليعرف الشعب مدى اخالص والتزام 
مير  عندما  وشعبهم  لوطنهم  ممثليه 

باحملن واالزمات.

النواب  غيابات  ان  اجلديدة»  «البينة  وترى 
مخجلة  كانت  التظاهرات  فترة  طيلة 
الشرعية  الناحية  من  مقبولة  وغير 

والوطنية.

@pbé‹¶a@Â«@¥jÓÃnΩa@laÏ‰€a@ıb8a@Ê˝«hi@ÔçÏj‹ßa@k€b�m@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
ÈÓ‹ræ@k»í€a@“ä»Ó€@‚ÏÓ€a@ÛnyÎ@paäÁbƒn€a@ıÜi@à‰fl

بغداد / البينة اجلديدة
بحث رئيس البرملان محمد احللبوسي مع 
الكردستاني،  الدميقراطي  احلزب  من  وفد 
برنامج  عبر  املتظاهرين  مطالب  تلبية 
أن  أهمية  أكدا  فيما  واسع،  إصالحي 
حتظى التعديالت الدستورية بقبول جميع 
إن   ، احللبوسي  مكتب  املكونات.وقال 

احللبوسي  محمد  النواب  مجلس  رئيس 
احلزب  وفد  األحد،  امس  استقبل، 
الدميقراطي الكردستاني برئاسة هوشيار 
بحث  اللقاء  أن  البيان،  زيباري.وأضاف 
تطورات األوضاع السياسية واألمنية التي 
متر بها البالد في املرحلة الراهنة، ومطالب 
تلبيتها  وضرورة  املشروعة،  املتظاهرين 

عبر برنامج إصالحي واسع يضع معاجلات 
املتظاهرين  طموحات  مع  تتالءم  جذرية 
اللقاء  أن  إلى  العراقي.وأشار  والشعب 
والتأكيد  الدستورية،  التعديالت  ناقش 
جميع  من  بقبولٍ  حتظى  أن  أهمية  على 

مكونات الشعب العراقي.
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بغداد / البينة اجلديدة
طالب البنك املركزي العراقي، امس االحد، من كافة املصارف 
مع  التعامل  بعدم  املصرفية  غير  املالية  واملؤسسات  اجملازة 
مصرفني وشركة حتويل مالية لشمولهم بالعقوبات الدولية.

املالية  املؤسسات  اسماء  لورود  بالنظر  انه   ، املصرف  وقال 
على الئحة العقوبات الدولية فقد تقرر منع التعامل مع هذه 
املؤسسات بعملة الدوالر االمريكي مع جواز التعامل معها 
املؤسسات  ان  اخر.واضاف  اشعار  وحتى  االخرى  بالعمالت 
شملت  الدولية  العقوبات  الئحة  على  ادرجت  التي  املالية 
مصرف العطاء االسالمي  البالد سابقا ومصرف نور العراق 
محافظة  في  الكائنة  للصرافة  اخلالدي  وشركة  االسالمي 
املركزي  البنك  قبل  من  مجاز  غير  االخير  ان  علما  اربيل 
مستقل  كبنك  العراقي  املركزي  البنك  العراقي.وتأسس 
مبوجب قانونه الصادر في السادس من آذار من العام ٢٠٠٤، 
استقرار  على  احلفاظ  عن  مسؤول  وهو  مستقلة،  كهيئة 
األسعار وتنفيذ السياسة النقدية، ويشرف على ١٠ مصارف 
الى  اضافة   ، اسالميا  مصرفا  و١٦  اهليا  مصرفا  و٢٦  جتارية 
١٩ مصرفا اجنبيا ، فضال عن ٦ مؤسسات مالية و٣١ شركة 

للتحويل املالي.

@Ú◊äëÎ@¥œäñfl@…fl@›flb»n€a@…‰π@Hå◊äΩaI
ÚÓ€ÎÜ€a@pbiÏ‘»€bi@·:Ï‡í€@›ÌÏ§ بغداد / البينة اجلديدة

توقيف  قرار  تفاصيل  عن  االحد،  امس  النزاهة،  هيئة  أفصحت 
أن املتهم تسبب بهدر مبلغ  الديوانية السابق، مبينة  محافظ 
قدره أكثر من ملياري دينار.وقالت دائرة التحقيقات ، إن قرارا صدر 
عن محكمة حتقيق الديوانية اخملتصة بالنظر في قضايا النزاهة 
مبينةً  القضاء،  إلى  وأحالتها  فيها  حققت  التي  القضية  في 
إبرام عقد  أن املتهم أقدم على إحلاق الضرر باملال العام؛ نتيجة 

زهيدة. مببالغ  املدنية  مركز  في  طبي  مجمع  إلنشاء  مساطحة 
ناهز  اخلبراء  لتقرير  وفقاً  العام  باملال  الضرر  قيمة  أن  وأوضحت 
األرض  ملساحة  السنوي  اإليجار  قيمة  كانت  إذ  دينار،  امللياري 
البالغة ١١ دومناً اخملصصة للمشروع ٣٥ مليون دينارٍ.وسيق املتهم 
استناداً إلى أحكام املادَّة ٣٤٠ من قانون العقوبات إلى التوقيف 

مبوجب املذكرة القضائية الصادرة بحقه.

أربيل / وكاالت / البينة اجلديدة
الكردستاني  الدميقراطي  احلزب  زعيم  قال 
مسعود بارزاني، امس االول السبت، إن إجراء 
أي تعديالت في الدستور العراقي يجب أال 
بارزاني  الكردي.وقال  الشعب  حقوق  متس 
في بيان، ان ما يجري حاليا ليس وليد اليوم 
بل هو نتاج تراكم ١٥ عاماً من الفشل الذي 
جعل الناس يتحملون وجعاً وأذى كبيرين.
التعبير  املواطنني  حق  من  أنه  وأضاف، 
الراهنة،  أوضاعهم  من  سخطهم  عن 
بعيداً عن  األصغاء ملطالبهم  يتعني  ولكن 

إن من  بارزاني،  الدماء.وتابع  العنف وسفك 
عدم  هو  العراق  تواجه  التي  املشاكل  أهم 

تطبيق الدستور ولو أنه مت تنفيذه ملا واجهنا 
واحلالية.وأنحى  السابقة  املشاكل  غالبية 
االنتخابات  قانون  على  بالالئمة  بارزاني 
وال  الراهن  الوضع  سبب  إنه  وقال  احلالي، 
نتائج  لكي تعكس  به  النظر  إعادة  بد من 
كافة.ومضى  املكونات  مطالب  االنتخابات 
يقول نرى أن تغيير الدستور ال يكون بالقوة 
أال  يجب  األحوال  جميع  وفي  بالفرض،  أو 
تقويض  في  سبباً  الدستور  تغيير  يكون 
النظام الدميقراطي، وكذلك انتقاص حقوق 

الشعب الكردي وباقي املكونات.
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4مداراتاآلراء ال تمثل سوى وجهات نظر أصحابها والجريدة غري مسؤولة عنها
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ــن  م األول  ــي  ف ــرات  التظاه ــت  انطلق
ــكل متواضع و  ــرين األول املاضي بش تش
ــر قرابة ال  ــي بادئ األم ــوي لم تتعد ف عف
ــعارات تطالب  ــني ش ــر رافع ٣٠٠ متظاه
ــة وإيجاد فرص  ــني اخلدمات العام بتحس
ــدين، إال أن جلوء  ــة الفاس ــل ومحاكم عم
ــتخدام القوة املفرطة  قوات األمن الى اس
ــرح  ج و  ــخص  ش ــهاد  استش ــى  ال أدى 
ــاد املتظاهرون  ــي اليوم التالي ع املئات. ف
بأعداد أكبر فتصدت لهم القوات األمنية 
ــى بلغ  ــل حت ــن ذي قب ــف م ــكل اعن بش
ــة أيام نحو ١٦٥  عدد الضحايا خالل أربع
ــهيدا وآالف اجلرحى بينهم عناصر من  ش
ــادر حكومية.  ــب مص ــوات األمن بحس ق
ــداد  بغ ــة  العاصم ــرات  التظاه ــت  عم
ــط واجلنوب مثل احللة  ومحافظات الوس
ــة والعمارة والبصرة.أن  والنجف والناصري
ــتخدام القوة  جلوء القوات احلكومية الس
املفرطة في محاولة قمع التظاهرات أدى 
ــعبية  ــدة االحتجاجات الش ــى زيادة ح ال
ــور انتهاء  ــدة ف ــدد التظاهرات احلاش وجت
ــذ منحى جديدا  ــارة االربعينية، لتأخ الزي

ــقف املطالب  ــل بإرتفاع س ــرا متث وخطي
لتشمل الدعوة الى الغاء الدستور وتغيير 
ــتقالة احلكومة  ــي واس النظام السياس
ــي الى  ــن برملان ــم م ــام احلك ــل نظ وحتوي
ــل األحزاب  ــي، فضال على رفض وح رئاس
ــارع  الش ــف  تعاط ان  ــظ  احلاكمة.املالح
العراقي مع ضحايا التظاهرات واملطالب 
املرفوعة حول ساحات التظاهر الى مراكز 
ــى عليها  ــعبي مما أضف ــام الش لإلعتص
ــرب الى كرنفاالت  أجواء احتفالية هي أق
ــبوق. ــرح وابتهاج بهذا احلراك غير املس ف
ــؤازرة لهم من  ــات الدعم وامل ــت بيان وتوال
ــخصيات  ــائر والنقابات والش قبل العش
ــا املرجعية العليا  ــة وفي مقدمته الديني
ــات العلوية  ــرف والعتب في النجف األش
ــت  ــا دعم ــية، كم ــينية والعباس واحلس
ــواد  بامل ــن  ــة املتظاهري العراقي ــل  العوائ
ــة  واألدوي ــة  واالغطي ــاه  واملي ــة  الغذائي
ــعافات  ــتلزمات الطبية ومواد األس واملس

ــال االعمال  ــاهم التجار ورج األولية، وس
ــرع ملراكز اإلعتصام  واصحاب احملال بالتب
ــة  ــات ادام ــن مبتطلب ــود املتظاهري وحش
ــارعت الفرق  ــم اليومي، في حني س الزخ
ــات الطب والصيدلة  الطبية وطلبة كلي
ــعافات  االس ــدمي  وتق ــى  اجلرح ــة  ملعاجل
ــكل  ــاهم بش األولية للمصابني، كما س
ــعبية  الش ــات  العرب ــاب  أصح ــال  فع
ــك) في نقل  ــماة بالـ(تك ت الصغيرة املس
ــى واملصابني بخاالت االختناق جراء  اجلرح
ــوع  ــيلة للدم ــل املس ــتخدام القناب اس
ــفيات  ــة واملستش ــز الصحي ــى املراك ال
ــل املتظاهرين من  ــى جانب نق القريبة ال
ــحن املواد  ــاحات االعتصام وش ــى س وال
ــلعية الى خيم  الغذائية والتبرعات الس
رافق  ــذي  ال ــت  الالف ــور  املعتصمني.التط
ــرين أول  ــرات يوم ٢٧ تش ــيرة التظاه مس
وبالرغم من سقوط العديد من الضحايا 
ــود طالبية  ــاهد إنطالق حش ــرار مش تك
و  ــا  وجامعاته ــا  ــادرت كلياته غ ــة  هائل
ــها وفي عموم مدن وسط وجنوب  مدارس
ــوب مراكز االعتصام تعبيرا عن  العراق ص

تضامن االوساط الطالبية مع املتظاهرين 
ــتنكارها  ــن اس ــر ع ــب والتعبي ــن جان م
ــني واعالن  ــن املدني ــا م ــقوط ضحاي لس
ــد  فق ــرهم.كالعادة  أس ــع  م ــا  تعاطفه
ــها ومنذ  ــية نفس وجدت القوى السياس
اليوم االول الندالع التظاهرات على طرفي 
ــية داعمة وتقف الى  نقيض. قوى سياس
ــرى تقف بالضد  ــب املتظاهرين، وآخ جان
معتبرة التظاهرات ماهي إال مؤامرة دولية 
ــة على العراق ونظام احلكم وترى  وإقليمي
ــن وممول  ــد مدفوع الثم ــراك اجلدي بأن احل
ــية  ــالف القوى السياس ــن اخلارج.اخت م

ــف احلكومة في  ــف موق ــرة اضع هذه امل
ــا دفعها الى أتخاذ  التعامل مع األزمة، مم
ــي  ــرع ف ــرارات اس ــريعة و ق ــراءات س إج
ــارع على  محاولة إلمتصاص غضب الش
خلفية سقوط االف الضحايا من املدنيني 
ــؤولة، لكنها كانت  ــب مصادر مس بحس

ــاءت متأخرة ولم  ــأن أجراءاتها ج ــدرك ب ت
ــقف املطالب.  متنع املتظاهرين من رفع س
و سارع مجلس النواب بإصدار قرارات غير 
ــة و اعتبرها البعض  ــة على احلكوم ملزم
ــتورية و صادقت على اإلصالحات  غير دس
ــي تبنتها احلكومة من خطوات و التي  الت
ــن املتظاهرين. ــر م ــد كبي ــظ  بتأي لم حت
ــيد  ــتمرار توتر األوضاع أعلن الس ومع أس
مقتدى الصدر دعمه للتظاهرات مطالبا 
ــراء انتخابات  ــتقالة واج احلكومة باالس
ــس احلكومة  ــن رئي ــة، لك ــدة عاجل جدي

ــرة التخلي عن  ــور رافضا فك ــى الف رد عل
ــع الكرة الى  ــؤولية في محاولة لدف املس
ــية إليجاد بديل  ملعب القيادات السياس
ــه قبل ان يتنحى عن املنصب.ومع هذا  عن
التطور اجلديد اندفعت القوى السياسية 
ــة  املكوكي ــات  االجتماع ــون  ماراث ــي  ف
ــالث تارة  ــات الث ــع الرئاس ــا تارة وم بينه
ــن جانبه عقد  ــرى. رئيس اجلمهورية م آخ
ــوى الفاعلة  ــة اجتماعات مع الق سلس
ــا  ــن بينه ــية وم ــاحة السياس ــي الس ف
ــيعية الكبرى يوم ٣٠ تشرين  القوى الش
ــه اجملتمعون بني  ــم في ــذي انقس األول وال
ــة و املتمثلة  ــاء احلكومة احلالي مؤيد لبق
ــون والفتح واحلكمة والعطاء  بدولة القان
ــة  احلكوم ــاء  لبق ــارض  ومع ــة  والفضيل
ــي حني  ــدري والنصر.ف ــار الص ــا التي وهم
ــمت القوى السنية هي األخرى بني  انقس
معارض متمثلة بكتلة احتاد القوى ومؤيد 
ــا الكتل  ــة، ام ــاذ والتنمي ــة اإلنق كجبه
ــاء احلكومة  ــكل عام مع بق الكردية بش
احلالية مع إجراء اإلصالحات التي يطالب 
ــوى  ــت الق ــك وصل ــا املتظاهرون.وبذل به
ــدود بعد ان  ــى طريق مس ــية ال السياس
ــي جميع  ــل يرض ــاد ح ــن إيج ــزت ع عج
ــبوع  ــد املتظاهرون منذ األس األطراف.عم
ــدة  ــرين االول الى مناش ــهر تش األول لش
ــرف  ــة في النجف األش ــة الديني املرجعي
ــتجابة  ــم، فكانت اإلس ــم مطالبه لدع
سريعة حيث حملت خطبة يوم اجلمعة 
ــرين االول مناشدة واضحة  الرابع من تش
ــع بضبط النفس و عدم  وصريحة للجمي
ــن كال الطرفني، لكن  ــتخدام القوة م اس
ــورا الفتا في موقفها متثل في تصعيد  تط
ــر  خطابها املتعارف عليه يوم احلادي عش
ــا ( إن احلكومة  ــرين األول بقوله ــن تش م
ــن الدماء  ــؤولة ع ــا األمنية مس وأجهزته
ــي مظاهرات األيام  ــرة التي أريقت ف الغزي
ــني األبرياء أو  ــن املواطن ــواء م املاضية، س
ــة بالتعامل  ــن العناصر األمنية املكلف م
معها، وليس بوسعها التنصل عن حتمل 
هذه املسؤولية الكبيرة).بل واضافت (هي 
ــلحة  ــؤولة عندما تقوم عناصر مس مس
ــار قوى  ــون ـ حتت انظ ــن القان ــة ع خارج
األمن ـ باستهداف املتظاهرين وقنصهم، 
ــة  ــالم معين اع ــائل  ــى وس ــدي عل وتعت
ــا) مصعدة  ــاب العاملني فيه ــدف إرع به
ــة أداء احلكومة بقولها  من لهجتها بإدان
ــدة ما  ــة الدينية إذ تدين بش (وانّ املرجعي
ــاء البريئة واعتداءات  جرى من إراقة للدم
ــب  ــيمة مبختلف اشكالها).وبحس جس
ــع املراقبني فأن املرجعية حملت  رأي جمي
ــؤولية  ــية مس احلكومة والقوى السياس
ــات لم  ــل واتهمت جه ــل ويحص ماحص
ــن «حتت انظار  ــميها بقمع املتظاهري تس
ــلطات األمنية ولم  ــن» أي الس ــوى االم ق
ــي  ــتياءها من الوضع السياس تخفي اس
ــي عند مطالبتها بإيجاد حلول حتت  احلال
سقف الدستور والقانون.عادت املرجعية 
ــل التأويل من  ــو اليقب ــى نح ــب عل لتطل
ــة عدم التدخل  ــوى اإلقليمية والدولي الق
ــدت في  ــي عندما أك ــأن العراق ــي الش ف
ــرين الثاني  ــن تش ــوم األول م ــا ي خطبته

ــخص أو مجموعة أو جهة  (وليس ألي ش
بتوجه معني أو أي طرف اقليمي أو دولي أن 
يصادر ارادة العراقيني في ذلك ويفرض رأيه 
عليهم ). بل وحذرت القوى السياسية من 

(انزالق البلد الى مهاوي االقتتال الداخلي 
ــذا التحذير مهم  ــى واخلراب)!!.ه والفوض
بحد ذاته والذي بات يشكل نقطة التقاء 
ــيني ومخاوفهم من  بني املراقبني السياس

ــني رؤية  ــالد برمتها وب ــاع الب ــار اوض انهي
ــيحصل في حال  املرجعية الدينية ملا س
عدم تدارك اسباب األزمة.هناك حقيقة ال 
ــي ان بقاء األزمة  يختلف عليها اثنان وه
بوضعها الراهن واستمرار اراقة املزيد من 
الدماء وتعطل مصالح البالد جراء تصاعد 

ــل  ــعبية مقاب ــات الش ــدة االحتجاج ح
ــتعمال العنف  ــرار احلكومة على اس أص
ــي بأننا ماضون  ــأن ذلك يعن إلخمادها، ف
ــة واملراقبون  ــه املرجعي ــذرت من الى ماح
ــب على  ــك يتوج ــواء، لذل ــد س ــى ح عل
ــة إليجاد  ــعي بجدي ــع األطراف الس جمي
ــة باخلروج  ــريعة و فاعلة كفيل ــول س حل
ــي تعصف باجلميع.باملقابل  من االزمة الت
ــيناريوهات للخروج من  ــدة س ــت ع طرح
ــابه باخلطوط  ــة والتي تتش االزمة احلالي
العمومية وتختلف في اجلزئيات و أولوية 
اخلطوات الواجب اتباعها، لكن معظمها 
ــراء تعديل على  ــترك في الدعوة إلج يش
ــة العليا  ــات، واملفوضي ــي االنتخاب قانون
ــتور ومحاسبة  لالنتخابات وتعديل الدس
ــرة بإجراء اإلصالحات  الفاسدين، واملباش
ــني تختلف حيال املطالبة  اإلدارية، في ح
ــراء إنتخابات مبكرة  بإقالة احلكومة واج
حتت اشراف األمم املتحدة، وحصر السالح 
ــارة واضحة لتحديد  ــة وهو إش بيد الدول
ــعبي والفصائل  ــد الش ــتقبل احلش مس
ــلحة.وثمة خالف كبير بني الالعبني  املس
ــذي  التنفي ــب  اجلان ــول  ح ــيني  األساس
ــث  ــود، حي ــر املنش ــات و التغيي لإلصالح
ــوى  الق ــام  قي ــون  يرفض ــن  املتظاهري ان 
ــراءات و  ــذه اإلج ــة به ــية احلالي السياس
ــارج العملية  ــان خ ــكيل جل يطلبون تش
ــية أعضاءها يتمتعون باملهنية  السياس
واالستقاللية، هذه املطالب مت رفضها من 
قبل القوى السياسية النها تعتبر وجودها 
ــتوري وبلغت السلطة عبر  ــرعي ودس ش
ــى الرغم من ضآلة  ــق االقتراع، عل صنادي
حجم املشاركة الشعبية في اإلنتخابات 
األخيرة، لذلك ثمة فجوة كبيرة بني طرفي 
ــن يتولى طرح  ــوم حيال م ــم واحملك احلاك
ــبيل  احللول ويتبنى تنفيذها.نرى بأن الس
ــروج من عنق الزجاجة يتمثل  األمثل للخ
ــة محايدة من  ــكيل جلن بالركون الى تش
ــراء وأكادمييني وباحثني  احلكماء تضم خب
ــا  مهمته ــون  تك ــيني  سياس ــني  ومراقب
ــترك جململ  ــم مش البحث في ايجاد قاس
األفكار واحللول املطروحة يضمن الوصول 
ــتركة يتفق عليها  الى خارطة طريق مش
ــى الطرفني  ــدا لطرحها عل ــع متهي اجلمي
ــلطات حاكمة. على أن  من محتجني وس
يتم ترجمة هذه اخلارطة على ارض الواقع 
ــي املتمثل  ــع الدول ــيق مع اجملتم بالتنس
ــاد األوروبي.أخيرا البد  باألمم املتحدة واالحت
ــع القوى  ــوة جمي ــد على دع ــن التأكي م
ــن حجم  ــر ع ــرف النظ ــية بص السياس
ــم لتفهم  ــم القائ ــام احلك ــا بنظ متثيله
ــم والتفاعل  ــراك القائ ــباب احل دواع واس
ــني لكونها  ــع مطالب احملتج بإيجابية م
متثل نتيجة حتمية للتراكمات السلبية 
ــارب التاريخ  ــة. ولنا في جت ــي ادارة الدول ف
ــا إلتخاذ  ــل مايدفعن ــى األق ــر عل املعاص
ــؤولة تكفل للجميع  مواقف وطنية مس
ــى مصاحلها  ــالد واحلفاظ عل ــالمة الب س
ــتقرار، والشروع  العليا وأعادة األمن واالس
ــاملة تكفل  من جديد بحركة نهوض ش
املستقبل الواعد لالجيال املنتفضة وتلك 
التي تنتظر دورها لالنتفاض في حال بقاء 
ــو عليه، هذا مالم يفقد  الوضع على ماه
ــزالق بالتالي  ــيطرة واالن اجلميع زمام الس
ــى واالقتتال  ــاوي االنهيار والفوض الى مه
ــد ميكنه  ــو اندلع ال اح ــذي ل ــي ال الداخل

التكهن بنهايته.
* رئيس اِّـجلس االستشاري 

العراقي

دعمت العوائل العراقية 
اِّـتظاهرين باِّـواد الغذائية 
واِّـياه واالغطية واألدوية 
واِّـستلزمات الطبية ومواد 
األسعافات األولية

تجدد التظاهرات الحاشدة فور انتهاء الزيارة االربعينية لتأخذ منحى جديدا وخطريا تمثل بإرتفاع 
سقف اِّـطالب لتشمل الدعوة اُّـ الغاء الدستور وتغيري النظام السياسي واستقالة الحكومة

صالح

عبد اِّـهدي

الحلبوسي

بين وقع االحتجاجات وضعف االستجابة .. كيف لنا تدارك االنهيار الوشيك

بعد مضي شهر كامل 
على انطالق حركة 
التظاهر وما اعقبها 
من اندالع احتجاجات 
شعبية عارمة في 
بغداد ومدن وسط 
وجنوب العراق، حذرت 
املرجعية الدينية 
العليا في النجف 
األشرف وبعبارات 
واضحة من احتمالية 
نشوب اقتتال داخلي 
وبالتالي إنزالق البلد الى 
فوضى اإلنهيار، وتأتي 
حتذيرات املرجعية على 
خلفية سقوط نحو 
٢٥٣ شهيدا واكثر من 
١١ الف جريح ومئات 
املفقودين واملعتقلني   
هي حصيلة احلراك 
الشعبي املمتد على 
شهر تشرين أول 
املاضي، والذي أصاب 
العملية السياسية 
بشلل كبير وأدخلها 
نفقا مظلما، وسط 
اشتداد املناكفات بني 
األطراف املتحكمة 
باملشهد السياسي، 
واختالف مواقفها أزاء 
ما يجري، دون السعي 
للبحث عن حلول 
ناجعة كفيلة بتلبية 
مطالب املتظاهرين ومن 
خاللها تصحيح مسار 
العملية السياسية 
برمتها.

* فرهاد عالء الدين

ــاتير  ــات ومتزق الدس ــى احلكوم ــاس وتتالش ــل الن    يرح
واالرصفة تبقى على حالها مير عليها الفقير بارجل تعبى 
وجبني متعرق وقلب نابض وسيارات االحزاب تترجل عند 
مقابر الناس واملتسول البغدادي في القرن االول الهجري 
ــم بعض  ــتجداء . ال يفه ــره باالس ــن فق ــر ع ــا زال يعب م
ــون جدا  ــيني هذا الكالم فهم متنمرون وشرس السياس
ــا ذات حالوة كبيرة في  ــلطة مغرية ومتعبة لكنه فالس
نفوس البعض فيقتل شعبه واخوته لضمان البقاء على 
ــهدت ثورة العشرين  ــي صنعه البشر . االرصفة ش كرس
واالنتفاضة الشعبانية التي لوال التدخل االمريكي لكان 

ــان مختلفا اآلن  الش
البائد  النظام  وابقت 
، املنتفضون الشباب 
ــلة  سلس ــم  ه
ــال  االجي ــات  لصرخ
ــم  فه ــابقة  الس
ــي  الطبيع ــداد  االمت
لثوار العراق وعنفوانه 
 . ــده  وتوح ــره  وصب
ــهدت  ش ــة  االرصف
ــالة من  ــاء املس الدم
ــداء  واالع ــوة  االخ
واجلثث املتناثرة حتى 
بصمات  حملت  انها 
ــني  الهاتف ــوت  ص

ــيد الوطنية واالرصفة شهت تقبيل  والصادحني باالناش
ــالة وحملوها  ــني الذين ادوا الرس ــدام زوار االمام احلس اق
ــم يحملون االصالح  ــاحة التحرير وه ثم اتوا بها الى س
ــزاود عليهم أحد  ــال ي ــي اعناقهم ف ــة ف ــيني امان احلس
ــة . االرصفة  ــاهد للعراقيني بكل عزة وهيب ــخ ش فالتاري
ــرة العراقيني وهي  ــي ذاك ــف ف ــجل كل املواق ــوم تس الي
ــرفات الدبابات االمريكية وعلى دواعش  ــاهدة على س ش
ــراق فاالرصفة  ــل الع ــن حاولوا قت ــم الذي ــرب والعال الع
ــر ومن هو  ــو الثائ ــى من ه ــيء ولن تنس ــجل كل ش تس
ــرد طموحه غير  ــعب مبج ــدس الذي اضاع حلم الش املن
ــاهد كلها ولهذا خرج الناس  املشروع والذي ضبب املش

تطالب بحقوقها املسلوبة.

واثق الجلبي

جبهة قلم

waljalaby@yahoo.com سكرتري التحرير

االرصفة حملت بصمات صوت 
الهاتفني والصادحني باالناشيد 
الوطنية وشهت تقبيل اقدام 
زوار االمام الحسني الذين ادوا 
الرسالة وحملوها ثم اتوا بها اُّـ 
ساحة التحرير
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بغداد / البينة اجلديدة
كشف احتاد رجال االعمال العراقيون 
الى  مقترحات  مجموعة  تقدمي  عن 
القطاع  لتنشيط  الوزراء  رئاسة 
عمل  فرص  وتوفير  اخلاص  االقتصادي 
ملئات العاطلني والسيما من شريحة 
عن  االول  امس  بيان  الشباب.ونقل 
قوله  بليبل  رضا  راغب  االحتاد  رئيس 
قدموا  العراقيني  االعمال  (رجال  ان 
واملقترحات  الدراسات  عشرات 
 ٢٠٠٣ بعد  املتعاقبة  للحكومات 
واملؤمترات  الندوات  اقامة  الى  اضافة 
حلول  اليجاد  االقتصادية  واحملافل 

اخلاص  القطاع  ملشاكل  ومعاجلات 
الثقة  واعادة  االستثمارات  وتنشيط 
لدى رجال االعمال ليستثمروا  اموالهم 
في  واالسهام  البالد  اعمار  اعادة  في 
والزراعة  والتجارة  الصناعة  احياء 
التحتية).مبينا  البنى  في  واملشاركة 
احلكومي  والروتني  (البيروقراطية  ان 
تسببا بتعطيل العديد من املقترحات 
بقوانني  وشرعت  االحتاد  قدمها  التي 
منذ العام ٢٠١٠ ونأمل ان جتد طريقها 
املقبلة). املرحلة  خالل  للتنفيذ 
التي  (اخملاطر  من  االحتاد  رئيس  وحذر 
تواجه البلد في ظل الظروف الراهنة 

والهجمة الشرسة التي يتعرض لها 
حتاول  وخارجية  داخلية  جهات  من 
دفعه ملنزلقات ال حتمد عقباها ومنها 
وتعطيل  والفنت  الفوضى  اشاعة 
والتأثير سلباً على  الدولة ومصاحلها 
التي  مجمل النشاطات االستثمارية 
من شأنها حل مشكلة البطالة التي 
يطالب بها ابناء الشعب املنتفضني).
ويتضامن  يتفاعل  (االحتاد  ان  مؤكدا 
وحقوق  اجلماهيرية  املطالب  مع 
املتظاهرين السلميني في جميع انحاء 
احملاصصة  ضد  انتفضوا  الذين  البلد 
واحملسوبيات والظلم والفساد وغياب 

التجارب  االجتماعية وفشل  العدالة 
احلكومية السابقة في ايجاد اقتصاد 
وطني رصني مما ادى الى تصاعد انعدام 
العراقي بقدرة احلكومة  ثقة الشارع 
على تصحيح املسار).داعيا اجلماهير 
يحاول  من  على  الفرصة  (تفويت  الى 
الفوضى  واثارة  البالد  أمن  زعزعة 
والتخريب).مشددا على (ضرورة ضبط 
للممتلكات  التعرض  وعدم  النفس 
بالروح  والتمسك  واخلاصة  العامة 
املطالب  لتحقيق  واالخوة  الوطنية 

بشكل مشروع). 
A
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بغداد / البينة اجلديدة
امس  االجتماعية،  والشــــؤون  العمل  وزارة  أطلقت 
املعني  براتب  اجلديد  الشــــمول  اســــتمارة  األحد، 
الزمان  عبــــد  باســــم  العمل  وزيــــر  املتفرغ.وقــــال 
اطــــالق  باشــــرت  وزارتــــه  ان  صحفي،  تصريح  في 
بالشــــمول  اخلاصــــة  االلكترونيــــة  االســــتمارة 

عبر  اطالقها  مت  والتي  املتفرغ  املعني  لراتب  اجلديد 
املوقع  ان  الى  مشيرا  بالوزارة،  اخلاص  االلكتروني  املوقع 
 ٢٤ مدار  على  الشمول  طلبات  اســــتقبال  على  يعمل 
مــــلء  الــــى  املتقدمــــني  اليوم.ودعــــا  في  ساعة 
اجــــل  مــــن  الصحيــــح،  بالشــــكل  االســــتمارة 
املعتمدة،  السياقات  وفق  بالراتب  شمولهم  ضمــــان 

عبر  املتقدمني  ابــــالغ  بعدها  يتم  انــــه  الى  الفتــــا 
مبوعد  تعلمــــه  املتقدم،  هاتف  الى  تصل  نصية  رسالة 
احالته علــــى اللجان الطبية بعد ان تــــم التنســــيق 
عبد  الصدد.ونــــوه  بهذا  والبيئة  الصحة  وزارة  مــــع 
في  اقسامها  وجهت  قد  كانت  وزارتــــه  بان  الزمــــان 
اصدار  في  االســــراع  اجل  من  كافة  البالد  محافظات 

املتفرغ،  املعني  راتب  من  للمســــتفيدين  املاستركارد 
من خالل حتشيد املالكات اخملتصة وتبسيط االجــــراءات 
هذه  المتام  الالزمــــة  احلاســــبات  توفير  الى  اضافة 
وزارتــــه  بــــأن  «.وافاد  ممكن  وقت  بأســــرع  العملية 
اطالق  خــــالل  من  املواطنــــني  خدمة  علــــى  حترص 
املتفرغ  املعــــني  براتب  االلكترونيــــة  االســــتمارة 

 ٢٠١٩ لعــــام  اخلامســــة  الوجبــــة  اطــــالق  وكذلك 
مــــن  الكثر  االجتماعيــــة  االعانــــة  رواتــــب  مــــن 
ومحافظات  بغداد  فــــي  اســــرة  ألف  و٣٠٠  مليون 
مــــن  اكثر  وزعــــت  ان  بعد  الســــيما  اخملتلفة،  البالد 
٣٧٤ مليار دينار بني االسر املشــــمولة برواتب شــــبكة 

احلماية االجتماعية».
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االتحاد يحذر من الفوضى ويدعو لتحقيق مطالب المتظاهرين

البينة اجلديدة / وسام جنم
املهندس محمد جابر  بغداد  اعلن محافظ 
بإعالن  التربية  مديريات  مباشرة  العطا، 
االسماء النهائية للفائزين بالتعيني، مشيرا 
الى الشروع بإصدار األوامر االدارية للمديريات 
احملافظ  السيد  القوائم.واشار  اجنزت  التي 

في تصريح صحفي بحضور مديري تربيات 
العيثاوي  علي  الفني  ونائبيه  الست  بغداد 
جلنة  الى  باإلضافة  خلف  كرمي  واإلداري 
التعيني املركزي، اشار الى ان «املديريات التي 
بإعالن  اليوم  ستباشر  االعتراضات  اجنزت 
االلكتروني  املوقع  على  النهائية  االسماء 

سايت  الويب  على  واملديريات  للمحافظة 
االجتماعي»،  التواصل  مواقع  في  وكذلك 
ومصادقة  االدارية  «األوامر  بان  موضحا 
احملافظ ستأتي بالتزامن مع نشر االسماء».

احلالي  «االسبوع  ان  احملافظ،  السيد  واكد 
سيشهد االنتهاء وحسم ملف التعيينات 
املتقدمني  وكذلك  االدارية  الوظائف  جلميع 
تلك  «عدد  ان  الفتا  ومدرس»،  معلم  بصفة 
الدرجات بلغ نحو ١٢ الفا وتسعمائة درجة 
«شمول  الى  العطا  نوه  وظيفية».كما 
ا  جميع احملاضرين باجملان بالعقود»، مستدركً
املوافقات  حصول  ”الى  ذاته  الوقت  في 
الثانية من  الدفعة  األولية إلدراجهم ضمن 
التعيينات التي قد تصل الى ٣٠ الف درجة 
وظيفية في مديريات التربية وضمن حركة 

املالك لعامي ٢٠١٨-٢٠١٩».

@pb‰ÓÓ»ni@ÂÌåˆb–‹€@ÚÓˆbË‰€a@ıb8¸a@÷˝üg@Â‹»Ì@ÖaÜÃi@≈œb™
ÚÌâaÖ�a@äflaÎ˛a@âaÜïhi@ Îäí€aÎ@ÚÓi6€a

بغداد/ البينة اجلديدة 
في  أماناً  األكثر  «املصرف  بلقب   (TBI) للتجارة  العراقي  املصرف  فاز 
العراق» من قبل مجلة جلوبال فاينانس في استطالع حصري أجرته 
في  املصارف  ألفضل  السنوي  تصنيفها  من  كجزء  الشهيرة  اجمللة 
التصنيفات  بتقييم  قامت   ٢٨ الـ  دورتها  في  اجلائزة،  العالم.وكانت 
مؤسسات  على  اعتماداً  األجنبية،  للعمالت  األمد  طويلة  االئتمانية 
 ،(FITCH) وتصنيف فيتش ،(S&P) التصنيف العاملية مثل ستاندرد آند بور
وكذلك بالنظر إلجمالي أصول أكبر ١٠٠٠ مصرف حول العالم لتختار 
املصرف العراقي للتجارة في النهاية كأكثر البنوك أماناً في العراق.
اإلدارة، جائزة  وتسلم فيصل الهيمص، رئيس املصرف رئيس مجلس 
املصرف االكثر أماناً في العراق خالل حفل توزيع اجلوائز في واشنطن 
النقد  صندوق  محافظي  جمللسي  السنوية  االجتماعات  هامش  على 
الهيمص  اجلائزة.وقال  وتعليقاً على  الدولي  البنك  ومجموعة  الدولي 
في بيان للمصرف اليوم : «هذه اجلائزة مبثابة شهادة على عملنا اجلاد 
وتفانينا والتزامنا جتاه عمالئنا. إن وضع أصولنا ممتاز، ونهجنا العملي 
ويساعدنا  مستدام،  بشكل  األرباح  توليد  من  ميكننا  اخملاطر  إلدارة 
على مواصلة النمو بشكل أقوى، وال شك بأن هذه اجلائزة تعبر أيضاً 
عن ثقة عمالئنا وشركائنا بنا، وسنواصل لعمل ملزيد من التحسني 

خلدماتنا املصرفية، لتصبح أسرع وأكثر بساطة وأماناً».وميثل املصرف 
يعمل  حيث  العراقي،  الوطني  لالقتصاد  دعامة  للتجارة  العراقي 
خالل  من  االرباح  من  العراقية  احلكومة  حصة  تعزيز  على  باستمرار 
توسيع أعماله محلياً ودولياً. كما يعمل على دعم وتشجيع وتأمني 
االستثمار األجنبي كأحد األهداف الرئيسية له، األمر الذي يدعم بدوره 
فر املصرف  احلكومة ويروّج للعراق كخيار موثوق للمستثمرين.كما يوّ
العراقي للتجارة متطلبات تدفق التجارة بني العراق وبقية دول العالم. 
ويعمل املصرف كذلك على تعزيز العالقات التي أقامها في السنوات 

األخيرة لتوفير حلول متخصصة للتمويل التجاري لعمالئه.

@Òåˆbu@·‹énÌ@Òâbvn‹€@Ô”aä»€a@“äñΩa
RPQY@‚b»€@C÷aä»€a@ø@�b„bflc@är◊˛a@“äñΩaD

البصرة / البينة اجلديدة 
وقعت اجلامعة التقنية اجلنوبية مع كلية البصرة اجلامعة للعلوم 
املعلومات  وتبادل   ، مشتركة  علمية  تفاهم  مذكرة  والتكنلوجيا 
اجلامعة  رئيس  الرصينة.وذكر  العلمية  اجملالت  في  النشر  حول 
املذكرة  ان   » العباسي  هاشم  ربيع  الدكتور  اجلنوبية  التقنية 
اقامة  مجال  في  املشترك  التعاون  شملت  محاور  عدة  تضمنت 
البحثية  للخطة  املشترك  والتنفيذ  الطبية  العلمية  املؤمترات 
النشر  حول  املعلومات  وتبادل  مشتركة  بحوث  اجراء  عن  فضال 
اجلودة  سيشمل  التعاون  ان  «مبينا  الرصينة  العلمية  اجملالت  في 

لقسم  الدراسية  واملقررات  املناهج  وتوحيد  االكادميي  واالعتماد 
تأتي  املذكرة  ان  الى  العباسي  .واشار  الطبية  اخملتبرات  تقنيات 
التعليمية  املؤسسات  وتطوير  احلكومي  البرنامج  تطبيق  ضمن 
وحتقيق توأمة حقيقية ملموسة.بدوره اوضح عميد كلية البصرة 
ان  الرديني  علي  محمد  الدكتور  والتكنلوجيا  للعلوم  اجلامعة 
املذكرة شملت التعاون املشترك في مجاالت استكمال الترقيات 
العلمية واالشراف املشترك على رسائل واطاريح الدراسات العليا 

واالشراف على مشاريع تخرج الطلبة للمراحل املنتهية .

@Òäñj€a@ÚÓ‹◊@…fl@·Áb–m@Òä◊àfl@…”Ïm@ÚÓiÏ‰¶a@ÚÓ‰‘n€a@Ú»flb¶a
bÓuÏ‹‰ÿn€aÎ@‚Ï‹»‹€@Ú»flb¶aبغداد/ البينة اجلديدة

 حذر وزير التجارة محمد هاشم 
العاني، من استمرار غلق املوانئ 
املتظاهرين  قبل  من  اجلنوبية 
املوانئ  اغالق  ان  مؤكدا   ،
متظاهرين  قبل  من  اجلنوبية 
انسيابية  على  سلبيا  سيؤثر 
ضمن  الغذائية  املواد  دخول 
مفردات البطاقة التموينية الى 
عمليات  ويؤخر  الوزارة  مخازن 

املواطنني. الى  املفردات  جتهيز 
للوزارة  بيان  في  العاني  وقال 
البواخر  من  عددا  هناك  ان»   ،
الغذائية  واملواد  بالرز  محملة 
تأخر  التجارة،  وزارة  لصالح 
اغالق  بسبب  حمولتها،  تفريغ 
العراق  يكلف  وهذا  املوانئ 
لديها  الوزارة  ألن  طائلة،  اموال 
والبواخر،  الشركات  مع  عقود 
لعمليتي  معينة  بتوقيتات 

الشحن والتفريغ».واشار الوزير 
الى، ان»الوزارة تقف مع املطالب 
املشروعة للمتظاهرين وعملت 
الوزارية  اللجنة  مع  بالتعاون 
باملتظاهرين  مهيبا  لتلبيتها، 
بعدم تعريض مصالح الشعب 
للخطر،  مبينا ان هذه البواخر 
حتمل مواد غذائية للمواطنني».

@@ÚÓiÏ‰¶a@¯„aÏΩa@÷˝Àa@âaä‡nça@Âfl@âà∞@Òâbvn€a@äÌãÎ
@

بغداد / البينة اجلديدة
فروعه  في  الكافية  املالية  السيولة  توفر  عن  الرافدين  مصرف  اعلن 
وحتى  واملتقاعدين  للموظفني  رواتب  لتوزيعها  واحملافظات  ببغداد 
ان  بيان  .وقال املكتب االعالمي للمصرف في  املنافذ اخلاصة  اصحاب 
املصرف مستمر ومن خالل فروعه في صرف رواتب موظفي دوائر الدولة 
واملتقاعدين وفئات اخرى فضال عن توزيع مستحقات اصحاب املنافذ 
اخلاصة وبدون انقطاع بعد ان مت تخصيص مبالغ مالية كبيرة لتغذية 
فروعه  احد  زيارة  الى  واملتقاعدين  املوظفني  املصرف   .ودعا  فروعه 

واستالم رواتبهم في اَي وقت يشاؤون .

@äœÏm@Â‹»Ì@ÂÌÜœaä€a@“äñfl
@…ÌãÏn€@ÚÓœbÿ€a@ÚÓ€bΩa@Ú€ÏÓé€a
ÂÌÜ«b‘nΩaÎ@¥–√ÏΩa@kmaÎâ

ديالى / البينة اجلديدة
 أعلنت دائرة صحة ديالى،امس االحد، عن اتالف 
واكثر من  الغذائية  املواد  اكثر من ١٦٥ كغم من 
٥٢٥ لترا من املشروبات غير الصاحلة لالستهالك 
في  الدائرة  املاضي.وذكرت  الشهر  خالل  البشري 
إن  منه،  نسخة  اجلديدة}  {البينة  تلقت  بيان 
اتلفت  بلدروز  قطاع  في  الصحية  الرقابة  «فرق 

من  وأكثر  الغذائية  املواد  من  ١٦٥كغم  من  أكثر 
٥٢٥لترا من املشروبات غير الصاحلة لإلستهالك 
العام  من  االول  تشرين  شهر  خالل  البشري 
احلالي».واضافت، ان «الرقابة نفذت خمس جوالت 
األمنية  األجهزة  مع  ومشتركة  منفردة  تفتيش 
اخملتصة ملتابعة املواد الغذائية في األسواق واحملال 
لإلستهالك  صالحيتها  من  والتأكد  التجارية، 

مليون  قرابة  إستيفاء  «مت  انه  البشري».وبينت، 
تقدمها  التي  اخلدمات  أجور  عن  دينار  ألف  و٦٣٨ 
اخلاضعة  الغذائية  للمحال  الصحية  الرقابة 
لها»، موضحة ان» عملية اإلتالف جرت في موقع 
وبحضور  رسمية  محاضر  وفق  الصحي  الطمر 

أصحاب العالقة».

@@ãÎâÜ‹ji@⁄˝Ënç˝€@Úßbï@7À@ÚÓˆaàÃ€a@ÖaÏΩa@Âfl@·Ã◊@QVU@“˝ma@ZµbÌÖ@Úzï

بغداد/  البينة اجلديدة
 أعلنت دائرة اإلصالح العراقية التابعة لوزارة العدل عن إطالق سراح 
من  و(٥٧)  الرجال  من   (٣٨٢) بينهم  املاضي  الشهر  خالل  نزيال   (٤٣٩)
النساء وقال املتحدث الرسمي باسم الوزارة ثائر اجلبوري في بيان: إن 
دائرة اإلصالح اتخذت خالل شهر تشرين األول املاضي كافة التدابير 
وتأمني  التسفير  حركة  وتيرة  تسريع  شأنها  من  التي  واإلجراءات 
النزالء إمام احملاكم، مبينة ان حركة التسفير ونقل النزالء تقوم بها 
مفارز مختصة بالنقل وتسفير النزالء.وأضاف : إن مالكات التسفير 
تعمل  والطوارئ  واحلراسات  واآلليات  القانونية  واللجان  النزالء  ونقل 
بشكل يومي ولساعات متأخرة تعدت ساعات الدوام الرسمي بغية 
متابعة القضايا والدعاوى مع اجلهات القضائية واجلهات ذات العالقة 
للتسريع بإجراءات إطالق سراح النزالء حرصا منها على إمتام العمل 
العام  العفو  ان عدد املطلق سراحهم بقانون  بالشكل األمثل.يذكر 

من شهر ١١-٢٠١٦ ولغاية ٣١-١٠-٢٠١٩ بلغ (٨٧٩٨) نزيال.

@fi˝Å@˝Ìå„@TSY@Â«@xaäœ�a@ZfiÜ»€a@@
ÔôbΩa@fiÎ¸a@ÂÌäím@äËë بغداد / البينة اجلديدة

عبد  عامر  االسبق  النقل  وزير  وجه 
اجلبار نداءً الى املتظاهرين في ميناء أم 
املوانىء  غلق  ان  اجلبار  عبد  قصر.وقال 
إلى  السفن  العراقية سيسبب هجرة 
موانئ دول اجلوار وسيؤدي إلى رفع أجور 

التأمني على السفن الداخلة إلى موانئ 
البالد على اعتبارها واقعة في منطقة 
خطرة مما يسبب اضرارا اقتصادية ورمبا 
على  منها  التخلص  ميكن  ال  عقوبات 
املدى قصير وهذا ما تتمناه بعض دول 
اجلبار  عبد  عليه.ودعا  وتعمل  اجلوار 

وعن  املوانىء  عن  االبتعاد  املتظاهرين 
والسيما  االقتصادية  املواقع  جميع 
النفطية منها الن ذلك اليؤدي الى ضرر 
االحزاب احلاكمة بل ضرر إلى االقتصاد 

الوطني.

äñ”@‚c@ıb‰Ófl@ø@ÂÌäÁbƒnΩa@@µa@ıaÜ„@ÈuÏÌ@âbj¶a@Üj«@äflb«@’jç¸a@›‘‰€a@äÌãÎ

بغداد/ البينة اجلديدة 
الوزاري  األمر  اصدار  ،عن  واملعـادن  الصناعـة  وزارة  اعلنت 
اخلاص بتعييـن (٥٤) من الشبـاب على مالك هيـئة البحـث 
والتطوير الصناعي .وقال املكتب اإلعالمي للوزارة في بيان 
أن» الوزارة أصدرت األمر الوزاري بعد حصول موافقـة الوزير 
وزارة  أن  مؤكداً   ، تعيينهم  على  اجلبوري  عبداهللا  صالح 
تواصل  وزيرها  من  ومتابعة  وبتوجيـه  واملعادن  الصناعة 
العمل  فرص  توفير  خالل  من  الشباب  لشريحة  دعمهـا 
مشاريع  إقامة  على  وتشجيعهـم  الشريحـة  لهذه 

صناعية لتمكينهم من اإلسهام في بناء البلد .

@Â�ÓÓ»ni@aäfla@âÜ�ñm@Ú�«b‰ñ€a@ÒâaãÎ
@Ú˜�ÓÁ@⁄˝fl@Û‹«@lbjí€a@Âfl@HUTI
Ô�«b‰ñ€a@äÌÏ�n€aÎ@s�zj€a

جبار  محمد   / اجلديدة   البينة 
القريشي 

الوطن  شهداء  اهللا   رحم 
تظاهرات  ..وشهداء  جميعاً 
التحرير  ساحة  في  أكتوبر 
وكافة مدن العراق ولكل شهيد 
حكايات وقصص حتكي بطوالت 
قصة  وهاهي  األبطال  أولئك 
نالت  التي  رحيم  نور  الشهيدة 
الشهادة  فوق جسر اجلمهورية 
نتيجة  سقوط قنبلة مسيلة 
رأسها  على  قاتلة  للدموع 
تقوم  وهي  جمجمتها  لتخترق 
محاولتها  وأثناء  بواجباتها 
أخوانها  من   املصابني  اسعاف 

الشباب  وحاول  املتظاهرين 
القريبني منها  أحتضانها آملني 
احلياة  فارقت  إنها  أال  إنقاذها 
الوطن  شهداء  بركب  لتلتحق 
عميقة  حزن  حلظات  وكانت 
إنتابت املوقع الذي أستشهدت 
صديقاتها  احدى  وقالت  فيه 
اإلجتماعي  التواصل  مبوقع 
املظاهرات  بدء  قبل  قائلة: 
بأسبوع كانت نور دائما تقول لي 
انا دائماً ارى مناما في الليل اني 
(وردي)  لونه  بيت  أمتلك  سوف 
يحبوني  كلهم  الناس  وأرى 
وفيها  كبيرة  قمة  فوق  وبيتي 
أشجار وخضار وكلما استيقظ 

من احللم امتنى لو لم استيقظ 
الوردي  البيت  بذات  ألبقى 
) املشجعة  (نور رحيم  ..وهاهي 
القوة  لفريقها  الرياضية 
العراقية  واملتظاهرة  اجلوية 
شعبها  أبناء  مع  خرجت  التي 
متطوعة بصفة مسعفة طبية 
..وحتقق  اجلمهورية  جسر  فوق 
حلمك يا شهيدة لتكون اجلنة 
األعالي  في  هناك  الوردي  بيتك 
وها نحن محبوك نلتف حولك 
الطاهرة  روحك  على  ونترحم 
ثورة  شهيدة  رحيم)  (نور  وداعاً 
اكتوبر والوطن .وإنا هللا وإنا اليه 

راجعون  .

ÚÓj�€a@Ú–»éΩaÎ@ÒäÁbƒnΩaÎ@Ú»víΩa@N@·Óyâ@âÏ„@ÒÜÓËí€a@µa
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¥�é‹œ@Úz–ï@Ôü

ال أوراق القضية الفلسطينية إلى فقهاء  لن يكون من العدل أن حتُ
اقتصاديني ال يعرفون شيئا عن العذاب الفلسطيني وليسوا على 
ــتعداد لفهم شيء عنه. إنه نوع من السخرية والضحك على  اس

العقول.
لو كانت املعونات املالية كفيلة بوضع حد للمأساة الفلسطينية 
ــالم من أجل  ــة الس ــا إلى مؤمترات دولية من نوع «ورش ملا احتجن
ــة العربية  ــي إمكان اململك ــي البحرين. ف ــي تقام ف ــار» الت االزده
السعودية ودولة االمارات العربية املتحدة أن تقوما باملهمة بيسر 

من غير استشارة الواليات املتحدة.
ــيط. وهو  ــادي الكثير من التبس ــى البعد االقتص ــي التركيز عل ف
تبسيط ينطوي على الكثير من اإلهانة للشعب الفلسطيني أوال 
ــعوب العربية بشكل عام.فالعرب كما أشرت في إمكانهم  وللش
ــهم. كما أن املسألة ال  ــكالتهم االقتصادية بأنفس أن يحلوا مش

تتعلق مبتر لنا ومتر لهم.
هناك شعب مشرد منذ سبعني سنة، ضمنت له القرارات الدولية 
أن يقيم دولته على جزء من أرضه التاريخية هو محروم من القيام 
ــرائيلية القائمة على  ــتيطان اإلس ــبب سياسات االس بذلك بس

عدم االعتراف بحق العودة.
ــرف بطيش من  ــل التص ــا قب ــر إليه ــي النظ ــة ينبغ ــك حقيق تل
ــطينيني بالقيام  ــتضيفة لالجئني الفلس ــواء الدول املس أجل اغ
بتوطينهم لقاء هبات وقروض مالية تافهة مبكنها أن تكشف عن 
ــتوى الوضيع الذي وصلت إليه الواليات املتحدة في تعاملها  املس
ــا أن املطلوب طي صفحة القضية  مع العالم العربي.صار واضح

الفلسطينية مقابل ال شيء.
ــة الوحيدة في  ــي احلقيق ــرائيل ه ــركان فإن إس ــبة لألمي بالنس
ــهم فيه أحد إنهم أحرار في ما  املنطقة ذلك ما ال يجب أن يناقش

يجدونه مناسبا لهم.
ــا يراه  ــون مرتبطا مب ــرب يجب أن يك ــبة للع ــر بالنس ــر أن االم غي
ــبا لهم. ذلك فهم يضع األمور في نصابها.  الفلسطينيون مناس
ــطينيون ليست لهم مطالب تعجيزية. صاروا منذ عقود  والفلس
ــرة بحيث ألغت  ــدمي تنازالت كثي ــا دفعهم إلى تق ــني وهو م عملي
منظمة التحرير الفلسطينية فقرات من دستورها ليبدو القبول 

بحل الدولتني ممكنا.
ــطينيني اليوم ال ميلكون أن يقدموا مزيدا من التنازالت  وألن الفلس
فإن الرؤية العربية للقضية الفلسطينية باتت قريبة من احلافات. 
ــطيني من غير  ــي كل األحوال ال ميكنك أن تطوي امللف الفلس فف
ــم وعاصمتها  ــي إقامة دولته ــطينيني ف ــرف بحق الفلس أن تعت
القدس. لذلك لن تبدو الواليات املتحدة محايدة وهي التي اعترفت 
بالقدس عاصمة إلسرائيل. تلك مشكلة أميركية ليست ملزمة 
ــكلة  ــر في حل اقتصادي في ظل تلك املش ــد. غير أن التفكي ألح
ــخرية املستفهمة. ففلسطني لن  األميركية هو ما يدعو إلى الس

تكون قائمة من غير القدس.  
ــتبعد في  ــبة لليهود واس ــليم بالنس ــب برمزية اورش ــر ترام فك
ــن أن نتفهمه آخذين في  ــالمية. ذلك ما ميك املقابل رمزيتها اإلس
نظر االعتبار التأييد األميركي املطلق إلسرائيل. غير أن القدس في 
ــطني وذلك ما أكدته  ــية هي عاصمة فلس عالم اخلرائط السياس

القرارات الدولية.
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وكاالت / البينة الجديدة
ــه  ــي ل ــع انتخاب ــي أول جتم ف
ــوت مجلس النواب  منذ أن ص
ــي  ــس املاض ــي اخلمي األميرك
ــى املضي في  للمرة األولى عل
ــد الرئيس  ــراءات عزله، أك إج
ــراءات  إج أن  ــب،  ترام ــد  دونال
ــل  يحص ــتجعله  س ــه  عزل
ــة» في  ــة غاضب ــى «غالبي عل
االنتخابات ٢٠٢٠، مطبقا مبدأ 
ــيلة  ــوم هو أفضل وس «الهج

للدفاع عن النفس».
وأعلن أمام اآلالف من مناصريه 
املتحمسني في قاعة مكتظة 
في توبيلو بوالية ميسيسيبي 
احملافظة «لم نحظ يوماً بهذا 

القدر من الدعم».
ــزل  الع ــراءات  «اج إن  ــال  وق
ــة  الغالبي ــا  أطلقته ــي  الت
ــس  مجل ــي  ف ــة  الدميقراطي
ــي،  املاض ــس  اخلمي ــواب  الن
ــة  ــى الدميقراطي ــوم عل «هج

نفسها».
ــاف: «لكني أقول لكم إن  وأض
ــينالون  اجلمهوريني أقوياء وس
أن  ــع  وتاب ــة».  ــة غاضب غالبي
ــي  ف ــني  الدميقراطي ــاء  الزعم

الكونغرس «يحاولون القضاء 
ــوري، وهذا  ــى احلزب اجلمه عل
ــتعيد  لن يحصل أبدا، وسنس
يهيمن  الذي  النواب»  مجلس 
ــون  الدميقراطي ــوم  الي ــه  علي

ــيوخ  في حني أن مجلس الش
ــدي  بأي ــض  األبي ــت  والبي
اجلمهوريني. واخلميس املاضي، 
صوت مجلس النواب بغالبية 
ــل ١٩٦ صوتا  ــا مقاب ٢٣٢ صوت

ــزل وفتح  ــالق عملية الع إلط
حتقيق رسمي.

ــت  ــي تل ــاعات الت ــي الس وف
ــب  ترام ــع  جم ــت،  التصوي
ــات  اجله ــن  م دوالر  ــني  ٣ مالي

املانحة في حملة عبر شبكة 
اإلنترنت.

ــس  الرئي ــف  وص ــك،  ذل ــى  ال
األميركي، املرشح الدميقراطي 
ــو  بيت ــاس  تكس ــة  والي ــن  ع
ــحابه  أورورك، الذي أعلن انس
ــى  ــي إل ــباق الرئاس ــن الس م

البيت األبيض بـ»الكلب».
ويعد أورورك، عضو الكونغرس 
السابق في تكساس، من أشد 
ــاً  ــب، خصوص ــدي ترام منتق
ــادث إطالق نار جماعي  بعد ح
مبدينة إل باسو في أغسطس 

املاضي.
ــحابه من  ــن أورورك، انس وأعل
ــه التمهيدية  ــات حزب انتخاب
ــض، بعد  ــباق البيت األبي لس
ــتطالعات  اس ــن  م ــهر  أش
ــة آلماله، وفي ظل  الرأي اخمليب
ــا لتمويل  ــات يواجهه صعوب
ــحابه، يبقى  ــه. وبانس حملت
١٧ دميقراطيا يتنافسون على 

الفوز بترشيح حزبهم.
ــة في  وجتري انتخابات الرئاس
ــر ٢٠٢٠. وفي تغريدة  ٣ نوفمب
ترامب:  ــب  ــر»، كت «تويت على 
ــن  ه م ــوّ ــحب أورورك لت «انس

الرئاسية،  ــباق االنتخابات  س
ــابقا إنه  ــع أنه كان يقول س م
ــع: «بيتو ذلك  وُلد لذلك». وتب
الوغد املسكني الرجل البائس 
املثير للشفقة، لقد انسحب 

مثل الكلب».
ــح الدميقراطي   وقال إن املرش
ــقط مثلما  جو بايدن «سيس

يسقط احلجر».
وأظهر استطالع للرأي خاص 
ــع بايدن إلى  ــة آيوا، تراج بوالي
ــا كان  ــة بعدم ــة الرابع املرتب
ــح االوفر  ــل املرش ــت طوي لوق
ــه  ــات حزب ــي انتخاب ــاً ف حظ
ــف  خل ــلّ  وح ــة،  التمهيدي
مية اليزابت  ــته التقدّ منافس
ــاب  الش البلدية  ورئيس  وارن، 

املثلي، بيت بوتيجيج.
 واليزال النائب السابق للرئيس 
ــباق  باراك اوباما متصدراً الس
ــجله  ــم التراجع الذي يس رغ
على املستوى الوطني، ولكنّه 
حلّ أيضاً خلف عضو مجلس 
الشيوخ برني ساندرز، حسب 
ــذي أجرته  ــتطالع الرأي ال اس
ــز»  تامي ــورك  «نيوي ــة  صحيف

و»سيينا كولدج».

وكاالت / البينة الجديدة
ــتانية  رفض رئيس احلكومة الباكس
ــد أن  ــتقالة، بع ــان االس ــران خ عم
أمهلته املعارضة التي يغلب عليها 
الطابع اإلسالمي ٤٨ ساعة للتنحي 

وتنظيم انتخابات جديدة.
ــا  ــون خيام ــب محتج ــس، نص وأم
ــى  ال ــام  ــاد لالعتص أب ــالم  ــي إس ف
ــك غداة  ــان، وذل ــتقالة خ ــني اس ح
مشاركة عشرات اآلالف في مسيرة 
احتجاجية، حتت عنوان «املسيرة من 
ــيرة أزادي)، يقوده  ــل احلرية» (مس أج
املولى فضل الرحمن (٦٦ عاما)، الذي 
يقود «جمعية علماء اإلسالم» أحد 

ــالمية في البالد،  أكبر األحزاب اإلس
اخلصم األول خلان.

ــى  عل ــن  م ــن  الرحم ــل  فض ــال  وق
ــد مبدينة قريبة من  منصة أمام حش
ــعب  العاصمة: «يجب أن نحرر الش
ــك أمامكم  ــام. لذل ــذا النظ ــن ه م
ــط  ــتقالة». وأضاف وس يومان لالس
ــم يتحقق  ــد: «إذا ل ــات احلش هتاف
ــراءات إضافية»،  ــنتخذ إج ــك، س ذل
مؤكدا «لن نتسامح أكثر من ذلك»، 
ــد «صداما بني  ــيرا الى أنه ال يري مش
ــارة ضمنية  ــي إش ــات»، ف املؤسس
ــات إلى  ــش ودعا تلك املؤسس للجي
ــل الرحمن هو  ــاد. وفض ــزام احلي الت

ــذ فترة طويلة. وعلى  خصم خان من
ــم  يته ــا،  بأكمله ــة  املعارض ــرار  غ
ــوذ كبير  ــع بنف ــذي يتمت ــش ال اجلي
بالتالعب في االنتخابات التشريعية 
ــرت في ٢٠١٨ لفرض انتخاب  التي ج

خان. لكن العسكريني ينفون ذلك.
من جهته، أكد شهباز شريف زعيم 
ــالمية جناح  ــة اإلس ــزب الرابط «ح
نواز»، أنه «حان الوقت لنتخلص من 

هذه احلكومة غير الشرعية».
ــلطة،  ــام في الس ــاف: «بعد ع وأض
ــون.  ــتاني يصرخ ــون باكس ٢٢٠ ملي
لكن اآلن حان الوقت ليصرخ عمران 
ــريف مؤسس «حزب  خان». ونواز ش

ــواز»،  ــاح ن ــالمية جن ــة اإلس الرابط
ــهباز. وقد أفرج عنه  ــقيق ش هو ش
ــهر  ــباب طبية بعد أش بكفالة ألس
ــجن في قضية فساد  أمضاها بالس

مثيرة للجدل.
من ناحيته، دان رئيس «حزب الشعب 
ــتاني» بيالوال أيضا الوضع،  الباكس
ــتان ال يقبل  ــعب باكس قائال إن «ش
ــذي اختير»  ــام الدمية ال بهذا النظ

بعمليات تزوير قام بها اجلنراالت.
ــالمية-جناح  الرابطة اإلس ــزب  و«ح
ــعب الباكستاني» هما  نواز» و»الش

أكبر تشكيلني في املعارضة.
ــذي قدم من  ــعيد خان ال وقال أبو س

اإلقليم الشمالي  ــاور عاصمة  بيش
ــي  ــو مئت ــد نح ــي تبع ــي الت الغرب
ــة  ــة، لوكال ــن العاصم ــر ع كيلومت
ــادة هؤالء  ــرس: «نحتج إلع فرانس ب
ــم (...)،  ــادة العاجزين إلى بيوته الق
أبناؤنا عاطلون عن العمل واملصانع 
ــق أبوابها». وأضاف متظاهر آخر  تغل
يدعى أنس خان: «علينا دفعهم إلى 

مغادرة السلطة».
ورفض املنظمون مشاركة نساء في 
ــادات حادة  ــات، مما أثار انتق التجمع
االجتماعي.  التواصل  على شبكات 
ــن منع  ــات أيضا ع ــت معلوم وحتدث

صحافيني من تغطية احلدث.

وكاالت / البينة الجديدة
ذكرت صحيفة «التاميز» أمس، 
ــي  البريطان ــوزراء  ال ــس  رئي أن 
ــن  أعل ــون  جونس ــس  بوري
ــزب  ــي حل ــه االنتخاب ــي بيان ف
ــيتخلّى عن  ــني، أنه س احملافظ
بريطانيا من  ــروج  التهديد بخ
ــت) من  االحتاد األوروبي (بريكس
دون اتفاق، مضيفة أن «التركيز 
ــيكون على القبول باتفاقه  س

بشأن اخلروج».
د في  ــد تعهّ ــون ق وكان جونس
ــروج بريطانيا من  ــابق بخ الس
التكتل يوم ٣١ أكتوبر املاضي، 
سواء بالتوصل إلى اتفاق أم ال، 
ــس العموم  ــنّ أعضاء مجل لك
ــة قانون يجبره  صوتوا ملصلح
ــعي إلى متديد اخلروج  على الس

إلى ٣١ يناير املقبل.
ــن زعيم  ــون ذلك، أعل في غض

ــل  نايغي ــت»  بريكس ــزب  «ح
ــة  ــالق حمل ــالل إط ــاراج، خ ف
ــط  بوس ــة  ــي فعالي ف ــه  حزب
ــاق اخليانة» الذي  لندن، أن «اتف
ــون في ١٧  ــل إليه جونس توص
ــس خروجا  ــر املاضي «لي أكتوب
ــاد األوروبي،  لبريطانيا من االحت
ــرف كل  ــأضمن أن يع ــا س وأن
ناخب بذلك قبل أن يتوجه إلى 

صناديق االقتراع».

«بلومبرغ»  ــة  وكال ــت  وأوضح
ــاراج يلعب لعبة  ــاء، أن ف لألنب
ــبول، ويريد االتفاق على  البيس
ــع  ــداء» م ــدم االعت ــاق ع «ميث
جونسون، حيث يتنازل مرشحو 
حزب احملافظني عن املقاعد في 
الدوائر التي يتمتع فيها حزبه 
ــل إحلاق الهزمية  بالقوة، من أج
بحزب العمال املعارض بزعامة 

جيرميي كوربني.

وكاالت / البينة الجديدة
ــز من  ــو فرناندي ــيتولى البرت س
ــط منصبه رئيسا  ــار الوس يس
ــرين الثاني،  ــني في تش لألرجنت
ــيحكم  ــؤال عمن س لكن الس

ــس  الرئي ــال،  ماث ــزال  الي ــالد  الب
ــة  ــه الرئيس ــب أم نائبت املنتخ
السابقة كريستينا فرنانديز دي 

كيرشنر؟
يقول العديد من كبار املسؤولني 

ــز، الذي مت  ــن فرناندي ــني م املقرب
انتخابه في اجلولة األولى في ٢٧ 
ــع أكثر من ٤٧ في املئة  أكتوبر م
ــتينا ال  ــوات إن «كريس من األص
السلطة»،  تخوض صراعا على 

ــيتولى  «س ــه  ان ــن  مؤكدي
ــد يبدون  ــن العدي ــادة». لك القي
شكوكا حيال اكتفاء الرئيسة 
السابقة (٢٠٠٧-٢٠١٥)، املعروفة 
وحتظى  ــة  القوي ــخصيتها  بش

بثقل كبير في احلركة البيرونية، 
ــون  ــري مراقب ــوي. ويج ــدور ثان ب
ــع األرجنتيني  مقارنة بني الوض
وظروف روسيا عام ٢٠٠٨، عندما 
كان فالدميير بوتني رئيسا للوزراء 

ــذاك دميتري  ــي عهد الرئيس آن ف
ــكوك في  ميدفيديف، وثارت ش
إدارته للبالد من وراء الكواليس، 
ألنه لم يستطع الترشح مجدداً 

بعد واليتني رئاسيتني.

وكاالت / البينة الجديدة
ــاخن  ــجال وجدال حاد وس بعد س
ــة واروقة االجتماع االخير  في اقني
ــرة  القاه ــي  ف ــي  العرب ــان  للبرمل
ــكري  ــف التواجد العس ــول مل ح
ــوريا متكن  ــمالي س التركي في ش
ــر  احلاض ــي  االردن ــان  البرمل ــل  ممث
ــدمي مداخالت  لإلجتماعات من تق
ــودة قرار  إنتهت بالتراجع عن مس
ــة  ــد اجلمهوري ــادة ض ــة ح وتوصي
ــات  اجتماع ــهدت  وش ــة.  التركي
ــان العربي  البرمل ــم  ــرة بإس القاه
ــدات  لألجن ــكاس  انع ــرة  االخي
ــرات باجلملة ملا  ــية وتأثي السياس
ــرار اجلامعة العربية  بعد مرحلة ق
ــل التركي  ــوص إدانة التدخ بخص
ــورية.  وعلمت  ــي الس ــي االراض ف
ــات اللجنة  ــان نقاش ــوم ب راي الي
ــي  العرب ــان  للبرمل ــية  السياس
ــهدت  ش ــمي  الرس ــاع  واالجتم
ــدول  ــي ال ــني ممثل ــا ب ــورا هام متح
العربية ويبدو ان النقاش االسخن 
طال ملف سورية وتركيا فيما مرت 
ــن املعدالت  ــة التوصيات ضم بقي
ــي امللفات  ــية املعتادة ف السياس
ــم خاص  ــدمي دع ــع تق ــة م القدمي
للحكومة االردنية ضمن إجراءاتها 

ــفيرها من تل ابيب  ــتدعاء س بإس
والدعوة إلى االفراج عن املعتقلني 
ــا  ــطينيني. كم ــني والفلس االردني
ــهدت اروقة االجتماع ألول مرة  ش
دعوة لألفراج عن موقوفني اردنيني 
ــعودية  الس ــي  ف ــطينيني  وفلس
ــك  ــاه للمل ــذا االجت ــدة به ومناش
ــز. واثارت  ــد العزي ــن عب ــلمان ب س
ــي خليل  االردن ــب  للنائ ــة  مداخل
ــورية  ــف تركيا وس ــة في مل عطي
حصة اجلدل االوسع ووصفت بأنها 
مداخلة نارية وخارجة عن مألوف 
املوقف الرسمي العربي خصوصا 
االجتماع اخملصص لوزراء اخلارجية 

العرب في اجلامعة العربية.
ــة تعبيرا  ــرت مداخلة عطي وأظه
ــم إلن احلكومات  ــف واالل عن االس
ــاباتها  ــقط من حس العربية تس
ــة  متنوع ــدات  واجن ــباب  وألس
ــالمية  ــح ومخاوف دولة اس مصال
ــدا للعرب  ــارة مهمة ج كبيرة وج
لديها مبرراتها ومن حقها السهر 
ــط الفوضى هي  ــا وس على امنه

اجلمهورية االسالمية التركية.
ــة عن ضرورة ان تكون  وحتدث عطي
ــادرة اصال على  ــة ق ــدول العربي ال
ــعوبها  وتأمني ش حماية حدودها 
وممارسة سيادتها فعال على التراب 

ــؤذي جيرانها  ــى ال ت ــي  حت الوطن
خصوصا من امة االسالم.

ــزل  بع ــي  االردن ــب  النائ ــب  وطال
ــث  حي ــف  املوق ــي  ف ــة  االزدواجي
ــمي العربي  ــام الرس ــوف النظ وق
ضد كل امناط التدخل العسكري 
ــن قبل  ــا وم ــورية او غيره ــي س ف
االمريكيني والغربيني واالسرائيليني 
والروس ايضا حتى تصبح اي دعوة 
في هذا السياق منصفة وتنطوي 
ــة.  وعبر عن اخلجل  على مصداقي
ــوري االعزل  ــعب الس من ترك الش
ــدة دول  ــاطير“ ع ــت وطأة“ بس حت
تتدخل بترابه وأمنه  فيما نسعى 
ــلمة شقيقة من  حلرمان دولة مس
ترتيبات حدودية تضمن مصاحلها 
ــة  ــق آمن ــس ملناط ــا وتؤس وأمنه
ــى  ــوريني ال ــردين الس ــد املش تعي
اجتهدت  بعدما  بالدهم خصوصا 
ــرف االرهاب وبأجندات  فصائل حتت
ــك  بتحري ــة  وامريكي ــة  صهيوني
ــل بان  ــا نأم ــا دوم ــي .كن دميوغراف
ــوري من فرض  يتمكن اجليش الس
ــيادته على حدوده  بدون تدخل  س
اجليش الروسي او غيره مع التأكيد 
ــد  ــاط التواج ــض كل امن ــى رف عل

العسكري.

وكاالت / البينة الجديدة
ــبت على  ــت بلغاريا الس احتج
تصريحات وصفتها ب“املشينة“ 
ــي  ــس الفرنس ــا الرئي ــى به أدل
األسبوع  ماكرون خالل  إميانويل 
ــبوعية  األس ــة  للمجل ــاري  اجل
الفرنسية ”فالور أكتويل“ حول 
السرية“  البلغارية  ”الشبكات 
للمنتدبني“،  ــي  اخلف ــل  و“العم
حسبما ذكرت مصادر حكومية 
في صوفيا لوكالة فرانس برس.

ــت وزارة اخلارجية البلغارية  وقال
ــبكة  زاهارييفا لش ــا  إيكاتيرين
ــبت ”أجد  تلفزيون بلغارية الس
ــني  ــرون) مه (ماك ــه  قال ــا  م أن 
ــة هناك“ في  البلغاري للجالية 
ــوف  ــان دمي ــرح إيف ــا. وص فرنس
اخلارجية  وزيرة  أحد مستشاري 
ــا ”طلبت من  لفرانس برس أنه
ــا  البلغاري في فرنس ــفير  الس
أنغيل تشوالكوف تقدمي مذكرة 
ــة  ــى وزارة اخلارجي ــاج إل احتج
ــية“. وجاءت تصريحات  الفرنس
ماكرون في أجواء من التوتر بني 

ــأن تعديل  ــس وصوفيا بش باري
ــري في أوروبا،  لقواعد النقل الب
ــط  ــدة في وس ــه دول ع تعارض

وشرق أوروبا.
ــالت غلى  ــذه التعدي ــدف ه وته
ــر  غي ــات  املمارس ــة  مكافح
ــود  قي ــرض  ف ــر  عب ــة  القانوني

جديدة على سائقي الشاحنات 
ــا، أفقر  ــن بلغاري ــني. لك املنتدب
ــاد األوروبي تعتبر  ــة في االحت دول
هذا اإلصالح شكال من احلمائية 
ــم جدا  ــاع الطرق امله ــي قط ف
وزارة  ــتدعت  واس ــا.  القتصاده
ــفيرة  س ــة  البلغاري ــة  اخلارجي

ــني اإلثنني  ــا فلورانس روب فرنس
ــول  ح ــات“  توضيح ــدمي  ”لتق
ــرت  ونش ــرون.  ماك ــات  تصريح
وسائل اإلعالم البلغارية بشكل 
ــرون في  ــع تصريحات ماك واس
ــة  ــأن سياس املقابلة. وقال بش
ــا  ــي تتبعها فرنس ــرة الت الهج
ــل الهجرة القانونية،  إنه ”يفض
ــى حصص  ــجلة وبناء عل املس
لعدد محدد من السنوات، على 

العمل اخلفي للمنتدبني“.
ــل أن يكون هناك  واضاف ”أفض
ــاحل  ــخاص من غينيا أو س أش
ويقومون  قانوني  العاج بشكل 
ــي  لقطاع ــال“  األعم ــذه  به
ــم  والترمي ــة  العام ــغال  األش
ــان إلى يد عاملة  اللذين يحتاج
ــرية  ــبكات س أجنبية ”على ش

بلغارية أو أوكرانية“.
ــم األوروبيون الذين  واملنتدبون ه
ــي االحتاد  ــة ف ــي دول ــون ف يعمل
وينتدبون للعمل في دولة أخرى. 
وهم يخضعون لنظام الضمان 

االجتماعي في بلدانهم.
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ميثاق بيات الضيفي

ــوأ من اخلوف نفسه..  ــيء.. أس “ ال يوجد ش
ــم العميق على  ــرب خلوفه ــة الع ومواجه
ــجاعة.. هي  ــه.. بصدق ووضوح وش حقيقت
السبيل األوحد إمامهم.. ألجل إدراك النمو 

والوعي والنضج اإلنساني !!!“
تشعر الكثير من الشعوب العربية بالقلق 
املتفاقم إزاء األوضاع السياسية واحلياتية 
ــا واحتضرت  ــوت أحواله ــا التي ه ألوطانه
ــد لها وال  ــة، والتي لم يع ــرعة متناهي بس
حتى جذوة أو بصيص أمل في نهاية النفق 
احلياتي ألي حتسن في مستويات ومجريات 
ــاد  ــا الفس ــم فيه ــة، وتفاق ــاة اليومي احلي
املتشبث مبفاصل حكوماتها وبطرق علنية 
ونكرة ومنكرة ونكيرة، وألني منكم واليكم 
ــمحوا لي إن اقول  ــم مليا فلذا اس وتابعتك
ــى لنا ولكم  ــام كل ذلك، فلم يتبق ــه وأم إن
ــتقبلنا  ــكيل مس ــل على تش ــوى العم س
ــنا بدالً من االستمرار في إجبار ذاتنا  بأنفس
على التكيف مع الوضع السياسي اخلانق, 
ولذلك ينبغي لنا أن نتوقع حتما وقوع بعض 
من املآسي الرهيبة ألن املسار الذي اتخذته 
ــم األغلبية  ــب اجترار دع ــا يتطل حكوماتن
ــحوقة واحملفوفة باخملاطر  ــاحقة واملس الس
ــع اضمحالل  ــرط، وم ــكل مف ــر بش والقه

ــس البعض عن  ــرات وتقاع ــول والتغي احلل
ــيطا!  ــى لو كان بس ــيء يذكر حت ــل ش فع
فنرى إن احلل االوحد يتمحور بضرورة إيجاد 
ــة ملعاجلة  ــائل حضارية وواقعي ــبل ووس س
ــة مالئمة  ــيلة حضاري ــات, وهناك وس األزم
ــر تنظيم حملة لتوضيح خطر مجريات  عب
املرتهنة  ــة  املائع ــات  والثقاف ــات  السياس
وامللتحفة بالدول االجنبية املتسيدة للواقع 
السياسي العربي, كما وميكن حلملة كهذه 
ــرأي العربي  ــكيل ندية ال ــر على تش أن تؤث
ــواالً هائلة وال  ــتتطلب أم العام، ولكنها س
ــون النتائج املرجوة منها فورية  ميكن أن تك
ــعوب العربية بحاجة إلى حترك  بينما الش

وفعل حاسم وحازم وسريع!!
ــتخدام القوة   ولذا فقد يقترح البعض اس
ــا إذ ميكن  ــتبعد متامً ــر مس ــذا ام ــن ه ولك
ــيطرة وأن  ــف أن يخرج عن نطاق الس للعن
ــعب  ــا وينفر بعضا من جماهير الش ينفرن
ــر مقبول إذ  ــره غي ــن وهم نعتب ــن نح والذي
ــد اإلرهابيني  ــتخدم بي ميكن للعنف إن يس
ــا  ــم لتقدمين ــي محاوالته ــني ف أو الفوضوي
ــة,  ومتطرف ــة  همجي ــاذج  بنم ــور  كجمه
ــتراتيجية  ــي فنحن بحاجة إلى إس وبالتال
تقوم على االعتراف بأن االستمرار في تنفيذ 
ــتبعاد الشعوب  ــتعباد واس ــات اس سياس
ــي  ــر العنف السياس ــن مخاط ــتزيد م س
واجلسدي وتزيد من حتجيم املكانة الدولية 
لبالدنا ولذلك فإن البديل الوحيد املقبول هو 
: ”حملة العصيان املدني الال عنفي“. وهنا 
ــؤال املنطقي في ماهية  يتبادر لذهننا الس
العصيان املدني الالعنفي؟ يتمثل العصيان 
املدني الال عنفي في رفض االمتثال للقوانني 
ــدأ العدالة األخالقية  ــي تتعارض مع مب الت
وفي انتهاك القوانني والنظام العام لتغيير 

ــة احلكومات غير األخالقية، وينظر  سياس
ــي العالم  ــوع من االحتجاج ف ــى هذا الن إل
ــي مجتمع حر،  ــى أنه حق الفرد ف ككل عل
ــن الضروري إن  ــذي يدفعنا الن نرى انه م وال
تسمح املدارس واجلامعات العامة واخلاصة 
ــرة ونظرية أنه  ــر فك ــس ونش ــوب تدري بوج
ــي بعض األحيان  ــاك القوانني ف يجب انته
إن تنافت تلك القوانني مع مبدأ العدالة الن 
ــة فوق القانون، وعلى كل فرد فينا أن  العدال
يتصرف وفقا ملبادئ العدالة حتى لو تعارض 
ذلك مع سياسات وقوانني الدول، والفرد حر 
ــا إلمالءات ضميره وضمير  في التصرف وفق
ــاب  ــى لو كان على حس ــع العام حت اجملتم
ــؤولية االفراد  إزعاج النظام العام!! وإن مس
تتحدد في حماية احلرية ومكافحة الظلم 
ــر العنيف  ــان املدني غي ــالل العصي ــن خ م
ــود مجتمع حر،  ــه أن يضمن وج الذي ميكن
ــبة  فالعصيان املدني املطبق بدرجة مناس
ــاعد في  ــس واحلكمة يس ــط النف من ضب
ــة وتعزيزها  ــة العدال احلفاظ على مؤسس
ــيادة  ومن خالل التصدي للظلم في إطار س
ــة  العدال ــاكات  انته ــع  من ــم  يت ــون  القان
ــم  يترج ــك  وبذل ــدت  وج إن  ــا  وتصحيحه
االحتمال األساسي حلملة العصيان املدني 

بجلب عنصر االستقرار إلى اجملتمع.
ــي املقاومة  ــال عنفي ال يعن ــان ال ان العصي
ــام  االنقس ــي  تعن ــة  املقاوم الن  ــة  املدني
ــكل منهجي  ــة وذلك يعني وبش واملعارض
ــة، وهنا  ــام واحلكوم ــي للنظ رفض أساس
ــال عنفي هو  ــي ال ــان املدن ــني إن العصي نب
ــلمية  ــس مقاومة وال متردا, أمنا عملية س لي
ــي ويجب أن  ــع املدن ــياق اجملتم ــم في س تت
ــه بالقانون  ــخاص الذين يقررون يلتزم األش
ــلمي على إن يشترك  املعقول والنظام الس

ــعب فعال  ــاء الش ــم ابن ــه وبصدق معظ ب
ــعي  ــب على اجلميع الس ــا كما ويج وصوت
ــتقرار واالمن  ــاظ على االس وبحرص للحف
ــي البالد، وإضافة ملا تقدم فأنه يجب على  ف
كل شخص يشارك في العصيان السلمي 
ــب خارجي  ــب مراق ــن منص ــرف م أال يتص
ــع الذي يحاول  ــط في اجملتم بل كعضو نش
اصالحه وتغييره ويجب أيضا عليه االلتزام 
ــة حتى  ــة والدميقراطي ــد األخالقي بالقواع
ــات محددة  ا قوانني أو سياس وان كان رافضً

ــة، وكما  ــر أخالقية وغير عادل ــا غي يعتبره
ــة أي قانون ظالم،  ــه ال يجب أطاع نؤكد أن
ــا إن منيز القانون العادل  لكن كيف ميكن لن
ــم؟ إن القانون العادل هو  عن القانون الظال
ــأها اإلنسان ومتسقة  قاعدة قانونية أنش
ــريعة اهللا,  ــي أو هو من ش ــع قانون أخالق م

ــجم مع  ــم فال ينس ــون الظال ــا القان بينم
ــماوية وال حتى مع القوانني  ــرائع الس الش

األخالقية.
ــأن  ب ــي  توح ــتنتاجات  االس ــع  جمي إن 
ــة الوحيدة  ــة والفعال ــتجابة املمكن االس
للتكتيكات احلكومية غير األخالقية وغير 
ــرعية هي حملة ضخمة من العصيان  الش
ــي الال عنفي وتبرز هذه احلملة بوضوح  املدن
ــأن  ــض بني اإليديولوجية والقلق بش التناق
ــعوب, ومثل تلك احلملة  مصير البالد والش
ستجعل اجلمهور يدرك أن املشكلة تتعدى 
ــاتير والقوانني  ــت الدس ــألة ما إذا كان مس
ــر الال  ــل املباش ــدة، وان العم ــيئة أو جي س
ــعى إلى صنع مثل  عنفي هو بحقيقته يس
ــأنها  ــوط واألزمات التي من ش ــك الضغ تل
ــكلة وإن  ــظ املش ــع إن يالح ــر اجملتم أن جتب
ــأن ذلك  ــيا ف ــا, وسياس ــعى ملواجهته يس
ــه كإجراء  ــف احلقيقة, وإن العمل سيكش
ــات على دحض  ــر احلكوم ــر قد يُجب مباش
التهم املوجهة إليها علناً ورمبا حتى اتخاذ 
ــض اإلجراءات إلقناع اجلمهور بزيف تلك  بع
ــيجبرها على قول احلقيقة  التهم ولرمبا س
ــتحيل حتقيق  ــمعتها، ومن املس ــاذ س إلنق
الهدف من دون إظهار االستعداد للتضحية 
ــل من  ــوم أن جنع ــا الي ــذا علين ــذات, فل بال
ــث  والبح ــة  حقيق ــلم  الس ــات  إعتصام
ــعب  ــرى للتعبير عن رأي الش ــرق أخ عن ط
ــتعدين  ــا بال عنف وأن نكون مس وتطبيقه
ــابيع  وتفعيلها ألس ــا  لتطبيقه ــاب  للذه
ــاهد  ــر ذلك سيش ــة وعب ــهر متواصل وأش
ــي للحكومات وهي  ــع الوجه احلقيق اجلمي
ــا  ــعوب، كم ــوق الش ــم حق ــك وحتط تنته
ويجب استبعاد رد املعتصمني على العنف 
املوجه ضدهم ومن الضروري أن نوضح مراراً 

ــاقات  ــاركوا مبس ــه يجب أال يش ــراراً أن وتك
ــية في النضال السياسي  الظلم والوحش
ــن خالل  ــه إال م ــن حتقيق ــر ال ميك ألن النص
ــرد  ــني وإن ال ــي للمعتصم ــوق األخالق التف
ــق األهداف  ــف ال يحق ــى العن ــف عل بالعن
ــعبية وإمنا فقط يلحق األذى بالقضايا  الش
الوطنية وأرواح املعتصمني، وجتاه ذلك يجب 
أن يفهم العالم أننا كشعوب مضطهدين 
ــنا إرهابيني وال نقاوم بالعنف بل  ونحن لس
ــر ذلك  ــال عنف، وان جنحنا بتعميم ونش بال
ــذي كان يوجه ضدنا  ــالح الدعاية ال فإن س
سيخرج من أيدي أعدائنا ليكون في صاحلنا 
ــتكون هذه احلملة الال عنفية أداة قوية  وس

للتغيير االجتماعي والسياسي.
ــذه املقالة على  ــير ه ــرا ال يجب تفس واخي
ــة إذ يجب تطوير  ــا خطة حلملة مفصل أنه
هذه النظرية االستراتيجية بعناية من قبل 
ــطاء كل حسب دولته  مجموعة من النش
ــيتحملون مسؤولية  والذين س ومجتمعه 
ــى  ــا إل ــة وحتويله ــال عنفي ــة ال ــدء احلمل ب
ــتراتيجية اجرائية وتطبيقية, وال ميكن  إس
ــدق والوطنية  ــاح من دون الص حتقيق النج
ــني إنه ال ينبغي  ــرة، ونوصي املعتصم واملثاب
ــحبوا، ان  ــم أن انس ــب عليه ــوف ويج اخل
يعودوا إلى موقع االعتصامات مراراً وتكراراً، 
ــلطات  ــون أمام الس ــن يك ــوا فل وليطمئن
احلاكمة من خيار سوى الرضوخ ملطالبهم 
املشروعة، أو استخدام القوة والتي كل نوع 
منها يستخدم سيعني ويترجم في النهاية 
ــهادة انتصار للمعتصمني ودليل  عن انه ش
ــوب األميان بحق رفض اخلوف  موثق على وج
ــعوب  ــل اجلاد لتحقيق أهداف الش والتواص
ــيدة.. ولنوقن أبدا :  بصنع أنظمة حكم رش

“ ان العدالة دوما… فوق كل قانون !!!“

د. محمد مسلم الحسيني

ينفصم العقد حينما ينقطع وينحل 
ــان حينما  ــخصيّة اإلنس وتنفصم ش
يتشوش عقله ويفقد توازنه وتواصله 
ــة الوهم،  ــل حال ــه حيث يدخ بواقع
ــم  ــم اجملتمعات حينما تنقس وتنفص
ــي ضالة  ــقط ف ــها وتس ــى نفس عل
ــى أطراف  ــتقطاب والتمحور عل اإلس
اخلير أو الشر والصح أو اخلطأ. يحصل 
اإلنفصام بشكل عام حتت تأثير حوافز 
ــة تتباين  ــببات داخلية وخارجي ومس
ــة تأثيراتها.  ــدتها وميكانيكي في ش
ــام اجملتمع وحتلله  ــباب إنفص أهم أس
ــه هو إنحراف قادته  ومتحوره وإضطراب

وأولياء األمر فيه.
ــس األمريكي “ دونالد  ــذ تولى الرئي من
ــؤولية في  ــب“ زمام احلكم واملس ترام
ــية األمريكيّه، بل  ــاحة السياس الس
ومنذ حملته اإلنتخابية التي سبقت 
ــن خالل  ــذا الرجل، وم ــر ه ــك، أظه ذل
ــعارات  ــرة للجدل وش ــه املثي خطابات
ــا،  ــي أطلقه ــب الت ــاالة والتعص املغ
ــه وأفكاره  ــاته وإرادات ــة سياس طبيع
ــس العنجهية  ــى أس ــي بنيت عل الت
ــة  واألناني ــة  والعنصري ــية  السياس
ــب  وقل ــة  العظم ــون  وجن ــة  املرضيّ
احلقائق ونقض املواثيق واألعراف. هذه 
السيرة ورغم إستقطابها للكثير من 
ــرائح األمريكيّه غير أنها حفزت  الش
حالة الرفض واإلستنكار والتذمر عند 
ــة. املبالغة في جوهر التصرف  الغالبي
ــجع  ش ــب“  ”ترام ــه  إنتهج ــذي  ال
ــتقطاب  ــن اإلس ــق حالة م ــى خل عل
ــور في آراء األمريكيني ما خلق  والتمح

ــوم بني أنصار  ــع يوما بعد ي ة تتس ــوّ ه
ــي أمريكا وهما  ــيني ف احلزبني الرئيس
ــي واحلزب اجلمهوري.  احلزب الدميقراط
ــث حالة عدم  ــم بب هذا التمحور اتس
الثقة بني احلزبني ونشر بذور الكراهية 

واحلقد!
ــام بها حديثا  ــة بحثيّة ق خالل دراس
ــتطالع  لإلس ــي  احلزب ــر  غي ــز  املرك
ى مبركز  ــمّ ــي املس ــي األمريك اإلنتخاب
ــاث، أظهرت  ــات واألبح “ بيو“ للدراس
نتائجه املستقاة من آراء (٩٨٩٥) ناخبا 
أمريكيا بأن أكثر من نصف اجلمهوريني 
ــو  ــني عدمي ــأن الدميقراطي ــدون ب يعتق
ــل من نصف الدميقراطيني  األخالق وأق
بقليل يعتقدون بأن اجلمهوريني عدميو 
ــر من ٦٠  ــا يعتقد أكث ــالق! بينم األخ
باملائة من اجلمهوريني بأن الدميقراطيني 
ــرى ثالثة  ــني ي ــي ح ــني، ف ــر وطني غي
ــأن اجلمهوريني  ــني ب ــاع الدميقراطي أرب
متعصبون ومنغلقون على أنفسهم. 
ــأن غالبية  ــة ب كما بينت هذه الدراس
ــأن الفوارق بني  ــعرون ب األمريكيني يش
ــرة الى  ــعة وكبي ــارت واس ــني ص احلزب
احلد الذي جعل أكثر من ٨٠ باملائة من 
ــعرون بأن األمر أصبح  األمريكيني يش
ــارت  ــات ص ــق وأن اخلالف ــاة للقل مدع
ــد تخرج عن  ــعارات تفرقة نارية ق ش
نطاق السيطرة بني احلزبني! هذا القلق 
ــف التوتر بني الطرفني  ال يدعو لتخفي
ــر بعني الغضب  ــل أن كل طرف ينظ ب
واإلشمئزاز لسلبيات الطرف اآلخر وإن 
كان الدميقراطيون أقل تعصبّا في هذه 

النظرة من اجلمهوريني.
ــم لم  ــب“ للحك ــيء ”ترام ــل مج قب
ــم  ــورة ول ــذه الص ــور به ــن التمح يك
ــني احلزبني  ــمئزاز والتذمر ب ــن اإلش يك
ــره العميق  ــة الك ــى حال ــد وصل ال ق
واإلتهام بخرق الوطنية، إمنا يلتزم كل 
ــه ورؤاه دون أن يطعن برؤى  ــزب بآرائ ح
وسيرة احلزب اآلخر أو يتهمه بالضاللة 

ــة. الدميقراطيون إعتمدوا على  واخليان
ــي وعدم اإلكتراث  ركيزة التنوع العرق
ــية  بالتقاليد الدينية واألعراف اجلنس
ــة  سياس ــوا  وانتهج ــة  التقليدي
ــاهل مع املهاجرين وحازوا على  التس
ــكان  س ــن  م ــني  الناخب ــتقطاب  اس
ــي  ــاحلية ف ــة والس ــق احلضري املناط
ــا كان توجه اجلمهوريني  أمريكا. بينم
ــن العرق  ــم م ــس ذلك، فه ــى عك عل
ــى  الريفي األبيض احملافظ الذي يخش
ــب  النخ ــاف  ويخ ــب  األجان ــرة  هج
احلضرية. وهكذا ورغم إختالفات الرؤى 
بني احلزبني فأن ثلثي األمريكيني ال يرون 
ــعة بني  ــوارق حقيقية واس وجودا لف
ــزب اجلمهوري  ــزب الدميقراطي واحل احل
في العقود السابقة على عكس حال 

هذا اليوم.
روح  ــت  حرك ــي  الت ــباب  األس ــم  أه
ــع األمريكي هي  ــي اجملتم اإلنفصام ف
ــة والغريبة  ــات ترامب املتطرف سياس
ــا : النهج  ــدة وأهمه ــؤون عدي في ش
ــات  بسياس ــل  املتمث ــوري  الدكتات
ــلطة وخرق الدستور  ــك بالس التمس
ــحق  ــني واألعراف ومحاولة س والقوان
ــال ”ترامب“  ــارت أفع ــرأي اآلخر. أش ال

ومنذ تسلمه احلكم، الى حتوّل خطير 
ــة املعتمدة  ــة األمريكي ــي السياس ف
ــس  ــادى وجتاهل أس ــا ع ــك حينم وذل
ــلطة  ــة العميقة املتمثلة بالس الدول
ـــ( أف  ــن كال ــز األم ــة ومراك القضائي
ــادة اجليش  ــي آي أيه) وق ــي آي) و (س ب
ــه عن احللفاء  ــالم وغيرها.  تخلي واإلع
واألصدقاء الكالسيكيني من األوربيني 
ــوا يعتبرون  ــه ممن كان ــم وتقرب وغيره
ــيا  أعداءً تاريخيني ألمريكا أمثال روس
ــا  ــني“  وكوري ــر بوت ــها ”فالدميي ورئيس
الشمالية ورئيسها ”كيم جونغ أون“. 
ــن مصادر  ــث ع ــي البح ــاته ف سياس
ــيني  السياس ــه  لغرمائ ــقيط  التس
األساسيني وخصوصا تلك التي بحث 
ويبحث عنها في دول خارجيّة كروسيا 
ــابقة ليس  ــا والتي تعتبر س وأوكراني
ــا مثيل من قبل!. ميوله العنصرية  له
ــني بهذا  ــني احلني واحل ــه ب وتصريحات
ــد  ــانية ض الالإنس ــه  وأفعال ــأن  الش
املهاجرين. محاوالته احملمومة في إلغاء 
ــي الرعاية  ــرعت من قبل ف ــني ش قوان
ــة متطلبات  ــبل معاجل الصحيّة وس
ــة لتطلعات  ــاته اخملالف املناخ. سياس
ــرة من جهة  ــارة احل ــم في التج العال

واملواثيق  العاملية  باملعاهدات  وإخالله 
الدولية من جهة أخرى. كل هذه األمور 
ــريحة الكبرى  وغيرها لم تغضب الش
ــب  من اجملتمع األمريكي وحده فحس
ــاء واألصدقاء في  ــت احللف ــا أغضب إمن
ــني. رغم  ــارج قبل األعداء واملنافس اخل
ــة  ــر املألوف ــات غي ــذه السياس كل ه
ــتراتيجية والفضائح  ــاء الس واألخط
التي إرتكبها ويرتكبها دونالد ترامب، 
ــي اجملتمع  ــة الصلبة ف ــت قاعدت بقي
األمريكي واملتمثلة بالبيض احملافظني 
ــكة  متماس االجنيليني  ــيحيني  واملس
ــز حالة  ــذا ما حف ــه! وه ــة ل ومخلص
اإلستقطاب والتمحور واإلنفصام في 

كيان الهرم األمريكي.
ــم ”ترامب“ حذر  ــات أيام حك في بداي
الراحل  السناتور اجلمهوري األمريكي 
ــالل وصيّته التي  ”جون ماكني“ من خ
كتبها لألمريكيني قبل وفاته، قال فيها 
ــى األمريكيني أآل يتخندقوا  بأنّ : “ عل
خلف األسوار وال يستسلموا للقبلية 
ــد  القص كان  ــث  حي ــيّه“،  السياس
ــه التي يعني فيها  مفهوما من وصيّت
ــام  اإلنقس ــوب  ص ــزالق  اإلن ــر  مخاط
ــة التي  ــات املتطرف ــبب السياس بس
ــذ بداية عهده.  إنتهجها ”ترامب“ من
ــاه،  ــذا فقد حصل ما كان يخش وهك
ــون صوب اليمني  حيث إجته اجلمهوري
ــدوّا  ــوا أعينهم وس ــرف وأغمض املتط
ــن مقالب ”ترامب“ وخطاياه  آذانهم ع
ــا ومظلوما. هذا  ــوا يناصرونه ظامل وبق
ــن اجلمهوريني  دفع  ــف العنيد م املوق
ــل  ــردة فع ــني،  وك ــض الدميقراطي بع
معاكسة، صوب أقصى اليسار!. هذا 
ــور الواضح  بني  ــتقطاب والتمح اإلس
احلزبني بدأ يقوّض مبدأ ومنهج احلزبني 
ــيرة التاريخ األمريكي  ــع عبر مس املتب
ــس وحدة الشعب املألوفه  وقوّض أس
ــد  ــا يتزاي ــقاقا مجتمعيّ ــق إنش وخل

حجمه مع الزمن!

ــي اجملتمع  ــات اإلنفصام ف ــم عالم أه
األمريكي املتماسك هو إنقسام الرأي 
ــد ترامب“ في حكم  بصالحيّة ”دونال
ــد فوزه  ــتطع بع ــالد، حيث لم يس الب

ــعبه خلفه  ــام احلكم أن يوحد ش بزم
ــه دون اآلخرين!  ــا ملناصري فبقي رئيس
ــام ٢٠١٦م كان  ــي إنتخابات ع ــوزه ف ف
ــواد  ــع حيث أن الس ــأة للجمي مفاج
ــرأي كانت  ــتقراءات ال األعظم من إس
ــه باإلنتخابات  ــوز غرميت ــير الى ف تش
ــون“! . حينما تبينت  ــري كلنت ”هيالي
ــي روح  ــي ف ــل التدخل الروس تفاصي
ــة األمل عند  ــدت خيب ــات، ب اإلنتخاب
ــه حيث  ــة جليّ ــني واضح الدميقراطي
ــحبت من  ــلطة قد س ــأن الس يرون ب
ــس ”ترامب“  ــم وأن الرئي حتت أقدامه
ــرعي!. املالحقات  ــا غير ش يعد رئيس
ــة التي أجراها  احملقق اخلاص  القضائي
ــا،  ــض عنه ــا متخ ــر“ وم ــرت مول ”روب
ــا التحقيق األخرى  ــة الى قضاي إضاف
ــب“ في  ــق ”ترام ــت وتالح ــي الحق الت
ــتورية وقانونية  ــؤون مخالفات دس ش
ــتمرة  مس ــة  وأخالقي ــية  وسياس
ــع  ــرة م ــه األخي ــا فضيحت وخصوص
أوكرانيا في البحث عن خطايا لغرميه 
ــي إنتخابات عام  ــي األبرز ف الدميقراط
ــت جوا  ــدن“، خلق ــون باي ٢٠٢٠م “ ج

ــذا الرئيس  ــار ه ــني أنص ــنجا ب متش
ــادم.  ــد التص ــت ح ــه وصل ومناهضي
ــار ”ترامب“  ــتميت ألنص الدفاع املس
ــع ملناهضيه له  ــض القاط عنه والرف
ــدود احلمراء في  ــبب تخطيه للح بس
ــا،  وتقاليده ــة  األمريكيّ ــة  السياس
ــنجا بني الطرفني حد  خلق جوا متش
ــار ال يعرف  ــا يوحي بأخط التحدي م

مداها !
 التطرف في أفكار اجملتمع يصنعه في 
الغالب أو على األقل يحفزه قادة ذلك 
ــك بالضرب  ــاء أمره، وذل ــع وأولي اجملتم
ــاعر  ــة متس املش ــى أوتار حساس عل
ــواء كانت عنصرية  ــيس س واألحاس
الطابع أو عرقية أو دينية أو طائفية أو 
إقتصادية أو غيرها. إنقسام اجملتمعات 
ــت جديدة في  وتفككها ظاهرة ليس
التأريخ حيث لعب الساسه في داخل 
ــات خارجية  ــا لعبت جه ــع كم اجملتم
ــركات أو دول  ــوى أو ح ــت ق ــواء كان س
ــع حالة التفكك  أدوارا مهمة في صن
ــت  ــات.  لعب ــي اجملتمع ــام ف واإلنقس
ــعوب  أمريكا  دورا كبيرا في متزيق الش
ــة وحتفيز  ــا من خالل تغذي وتفكيكه
وإثارة النعرات والتباينات اإلجتماعية 
ــية في كثير من دول العالم  والسياس
وإراداتها السياسيّة  خدمة ملصاحلها 
ــي من تعاني  ــة. أمريكا ه واإلقتصاديّ
اليوم من هاجس اإلنقسام واإلنفصام 
ــرف  متط ــب  متعص ــد  قائ ــبب  بس
ــراف خارجية  ــالت أط ــاعدته تدخ س
ــدة احلكم، فهل يدور  للوصول الى س
ــحر  ــه! أم أن الس ــخ حول نفس التاري
ــاحر؟ وهل مدنيّة  قد ينقلب على الس
ــي طريق اإلنهيار  ــكا وعظمتها ف أمري
ــة  ــة األمريكيّ ــاء السيّاس أم أن حكم
ــار في  ــون املس ــيتصدون ويصحح س
نهاية املطاف!؟ هذا ما سنشهده في 

قابل األيام!.

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

قبل مجيء ترامب للحكم لم يكن 
التمحور بهذه الصورة ولم يكن 
اإلشمئزاز والتذمر بني الحزبني 
قد وصل اُّـ حالة الكره العميق 
واإلتهام بخرق الوطنية

تشعر الكثري من الشعوب 
العربية بالقلق اِّـتفاقم إزاء 
األوضاع السياسية والحياتية 
ألوطانها التي هوت أحوالها 
واحتضرت بسرعة متناهية

7 NO.3294 .MON . 4 .NOV .2019  آراءالعدد (٣٢٩٤) االثنين ٤ / ١١  / ٢٠١٩

الصانــدي تلغراف : محمد بن ســلمان يعطي 
الضوء األخضر لطرح أرامكو َّـ سوق األسهم

ــال و األعمال  ــي ملحق امل ــة مبقال ف ــدأ جولة الصحاف نب
ــس بعنوان  ــوم ري ــه ت ــراف كتب ــدي تلغ ــة الصان بصحيف
ــومي العمالق  ــوء األخضر للتع ــون الض ــعوديون يعط ”الس
ــالق النفط  ــرح عم ــارة إلى ط ــي إش ــو“ ف ــركة أرامك لش
ــعودي لإلكتتاب في البورصة وإمكانية قبول القيمة  الس

التقديرة املوضوعة لسعر الشركة.
ــف أرامكو يوم اخلميس  ــس إنه من املقرر أن تكش يقول ري
ــد أن أعطى ولي  ــهم بع ــوق األس عن موعد طرحها في س

العهد محمد بن سلمان الضوء األخضر لالكتتاب.
ــوا  ــعوديني متكن ــارين الس ــى أن املستش ــس إل ــير ري ويش
ــتثمرين في  ــول على دعم من املس ــبت من احلص يوم الس
ــهم أرامكو  ــعر بيع أس ــم األخيرة لتحديد س اجتماعاته
ــي العالم بني  ــركة األكثر قيمة ف ــيجعلها الش والذي س

الشركات املدرجة في البورصة.
ــب التقارير، عملية  ــع الكاتب أن تبدأ اململكة، حس ويتوق
ــركة األحد ليبدأ التداول  الطرح العام األولي ألسهم الش

ــعر  ــمبر/ كانون األول. ويُنظر إلى الس ــي الرياض في ديس ف
الطموح الذي تأمل اململكة احلصول عليه كقيمة ألسهم 
ــركة على أنه حجر العثرة احملتمل الوحيد، لكن يُقال  الش
ــراوح بني 1.5 و  ــتعدة لقبول تقييم أقل يت إن اململكة مس

1.7 تريليون دوالر.
ــعودي، األمير عبد  ــة الس ــن وزير الطاق ــل الكاتب ع وينق
ــلمان قوله إن ”طرح الشركة في األسواق آت  العزيز بن س
ــد موعده يقع بني يدي  ــة رغم تأخره، وإن قرار حتدي ال محال
األمير محمد بن سلمان“، الذي أعطى الضوء األخضر يوم 
اجلمعة لبدء عملية االكتتاب، بعد التأكد من وجود الدعم 

الكافي من املستثمرين احملليني.
ــتثمرين  ــب املقال، إن ”املس ــول احمللل جون ماير، بحس يق
ــذي كانت  ــي ال ــعر املبدئ ــني بالس ــر مقتنع ــب غي األجان
ــون دوالر)“ وذلك  ــهم أرامكو (2 ترلي ــعودية تأمله ألس الس
ــة إلى التوجه  ــعار النفط العاملية إضاف ــود لتراجع أس يع

العام العاملي الذي يحاول خفض االعتماد على النفط.
لكن الكاتب يرى أن القدر من الشفافية الذي أبدته أرامكو 
ــتثمرين إضافة إلى  ــح دفاترها للمس ــرا عن طريق فت مؤخ
ــأن أرباحهم التي  ــركة لهم ب اإلغراءات التي قدمتها الش
ــتبلغ 75 مليار  ــام االول لالكتتاب س ــيتلقوها بعد الع س

دوالر.

آي : التظاهرات العراقية واالمل اِّـنشود
ــال للكاتبة  ــدي تلغراف ومق ــة الصان ــى في صحيف ونبق
ــداد إلى  ــالت تهرب من بغ ــوان ”عائ ــي بعن ــا بارباران صوفي

مدينة الفلوجة احملظورة“
ــي إن املباني في مدينة الفلوجة ال تزال حتمل  تقول بارباران
ــا قاتلت  ــام 2004، عندم ــوب الرصاص منذ ع ــدوب وثق الن
ــوارع في  ــددين االرهابيني في الش القوات األمريكية املتش

اثنتني من أكثر املعارك دموية في حرب العراق.
ــي عام 2016  ــاد إلى املدينة ف ــي أن الصراع ع ــرى بارباران وت
ــن القوات اجلوية  ــردت القوات العراقية، بدعم م عندما ط
ــيطروا عليها ملدة  ــن س ــش) الذي ــي (داع ــة، مقاتل الغربي

عامني.
ــب الكاتبة، ملجأ غير  ــا اليوم، فتعتبر الفلوجة، بحس أم
ــابيع  ــداد الفارة بعد أس ــالت الفارة من بغ ــل للعائ محتم
ــلت العاصمة  ــن العنف واملظاهرات اجلماهيرية التي ش م
تل فيها أكثر من 250 شخصا في اشتباكات  العراقية، وقُ
ــي تطالب بإنهاء  ــدء االنتفاضة الت ــوات األمن منذ ب مع ق
ــرين  ــني اخلدمات العامة في 1 أكتوبر/ تش ــاد وحتس الفس
ــة الرمادي  ــا إلى مدين ــض منهم أيض ــل بع ــا رح األول.كم
ــتان، وترى  ــى أربيل عاصمة إقليم كردس ــض اآلخر إل والبع

ــى مكان آمن  ــرار منها واالنتقال إل ــة أن احلرب والف الكاتب
ــكنون في  ــخص يس ــاة 700 ألف ش ــزءا من حي ــح ج أصب

الفلوجة منذ أكثر من عقد من الزمان.
وتقول بارباراني إن أبناء الفلوجة يقولون إن مدينتهم على 

العكس من بغداد واملدن األخرى، 
ــى ضلوع بعض  ــي العراق إل ــع املضطرب ف ــد أدى الوض وق
اجلهات في التصدي للمظاهرات الشعبية.كما اتهم تقرير 
ــتخدام  ــة احلكومة العراقية باالس ــة العفو الدولي ملنظم

املتصاعد للقوة املفرطة واملميتة ضد املتظاهرين.

األوبزيرفر : ”لغز محري“
ــي  ــكا مانوتش ــة األوبزيرفر كتبت فرانشيس ــي صحيف ف
ــكرات  ــاال بعنوان ”تعذيب واغتصاب وقتل داخل معس مق
ــارة إلى ما يتعرض  ــاز الالجئني في طرابلس“ في إش احتج
له الالجئون الذين يصلون ليبيا ويفشلون في الدخول إلى 

أوروبا.
ــكر طريق السكة وسط  ــي التي زارت معس تقول مانوتش
ــز فيه حوالي 300 الجئ، إن الظروف  طرابلس والذي يحتج
ــدا، إذ أدت إلى إصابة  ــة ج ــا هوالء صعب ــي يعيش فيه الت
ــون ليموتوا أو  ــراض، حيث إنهم يترك ــد منهم باألم العدي
يتعافوا دون أي شعور باملسؤولية. فاملعسكر يحتوي على 

6 مراحيض 3 منها مسدودة.
ــكر ال ينبغي أن يكون  ــي أن وضع املعس ــف مانوتش وتضي
ــوء  هكذا، خصوصا بعد التقارير الدولية عن التعذيب وس
ــف تدفق  ــاز، والرغبة في وق ــز االحتج ــي مراك ــة ف املعامل
ــط، التي  ــا عبر البحر األبيض املتوس ــخاص إلى أوروب األش
ــي إلى ضخ أكثر من 110 مليون جنيه  دغعت االحتاد األوروب
ــني ظروف املهاجرين في  ــترليني منذ عام 2016 لتحس إس

ليبيا، لكن األمور اآلن أسوأ من ذي قبل.
وتروي الكاتبة أن معسكرات احتجاز الالجئني األخرى أسوأ 
ــكر طريق السكة، حيث تهجم املليشيات  حاال من معس
ــف الالجئني بغرض  ــكرات ليال وتخط ــة على املعس احمللي
ــن املهاجرين  ــرات اآلالف م ــن ذويهم. عش ــب الفدية م طل
ــن أن تطالهم  ــع أنحاء املدينة خوفا م ــرون في جمي ينتش
ــتيالء  ــرب األهلية التي يقودها حفتر في محاولة لالس احل

على العاصمة.
ــوى الفوضى منذ  ــير الكاتبة إلى أن ليبيا لم تعرف س تش
ثورة 2011 التي أطاحت مبعمر القذافي، حيث حول املهربون 
ــارات يحاولون  ــالث ق ــن من ث ــز للمهاجري ــى مرك ــا إل ليبي
ــدد الوافدين ممن يرغبون في  ــول إلى أوروبا. وقد بلغ ع الوص
ــخص.يصطف العشرات  اللجوء أكثر من نصف مليون ش
ــل املئات يوميا خارج مبنى جتمع ومغادرة الالجئني التابع  ب

لألمم املتحدة، الذي أطلق عليه املهاجرون إسم الفندق، أمال 
في احلصول على تذكرة الطائرة السحرية. تقول املفوضية 
العليا لشؤون الالجئني، التي تدير املركز، إنه لم يعد هناك 

رحالت جوية ، ما لم تقدم دول خارجية أماكن جلوء.
ــن طريق البحر،  ــم إغالق الهروب ع ــه، يت وفي الوقت نفس
وذلك بفضل الصفقة املثيرة للجدل التي أبرمتها إيطاليا 
ــا 90 مليون  ــي دفعت فيها روم ــا منذ عامني، والت ــع ليبي م
ــي خفض عدد  ــاهم ف ــواحل. مما س يورو لتدريب خفر الس
ــخص عام 2016 إلى  ــن إلى إيطاليا من 181 ألف ش الوافدي

9300 شخص هذا العام.
بالنسبة للمهاجرين والليبيني على حد سواء، فإن موقف 
ــب الكاتبة، فهو  العالم اخلارجي يعتبر لغزا محيرا، بحس
يرسل املساعدات ويوبخ ليبيا لسوء املعاملة، ومع ذلك ال 

يقدم أي مخرج للمهاجرين.

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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زيد الحلي

ــعبي احلالي اختلف  من املؤكد ، إن احلراك الش
عن اي حراك سابق ، فهويته وطنية ، بال غطاء 
ــاهمت  ــي .. حراك عفوي س ــري او مذهب عنص
ــتلب ،  ــة عن امل مس ــة باحث ــه روح عراقي في
ــواب مرحلة  ــى اب ــال ال ــيفضي ال مح ــو س وه

جديدة من تاريخ البالد كون هذا احلراك النقي، 
ــارود ، ثم  ــاب اقترب من مخزن ب ــة عود ثق مبثاب
ــن غيب ماليني  ــوان وقوة بوجه م ــر بعنف انفج
ــرين ،  ــت تظاهرات تش ــني ، فكان ــن املواطن م
ــن ممتلئة ،  ــرح معاناة الوط ــتثنائية في ط اس
ــة احلياتية والعملية  ــض من دروس التجرب بفي
ــكالها ، ونادت بصوت عال بفتح  في جميع أش
أبواب املستقبل للعراق وابنائه .. هي تظاهرات 
ــة بروح  ــكار الوطني ــت فيها األف ــاء تالق بيض
ــفافية واملصداقية ،  ــاؤل والتطمني والش التف
وحني نرى املواطن العاطل عن العمل الى جانب 
املوظف في دوائر الدولة ، واملرأة املتسولة ، وهي 
ــدان للوطن في  ــة مع طالبة الطب ، ينش واقف

ــاحات التظاهر ، وجموع املتظاهرين يحيي  س
ــات اليومية  ــون اخلدم ــر  ويقدم ــم اآلخ احده
ــلحتهم اعالم عراقية ،  لبعضهم البعض  اس
ــأن األمر يدعو الى  ــرف داعية الى احلرية ، ف ترف
ــدة اجملتمعية  ــون الوح ــرور ، ك ــة والس البهج

ظهرت بأدق صورها .
ــض  ــات بع ــن تصريح ــتُ م ــك ، عجب وإزاء ذل
ــؤولني ومن اباح لنفسه صفة  البرملانيني واملس
ــائل  ــف والتلفزيون ووس ــل ) في الصح ( محل
ــأن  ــي تقلل من ش ــي ، وه ــل االجتماع التواص
ــوتٍ  ــر بص ــني ان التفكي ــن ، متناس املتظاهري
ــني واهداف التظاهرات التي  عالٍ لقراءة مضام
ــعة من  ــاركة واس ــة ، ومبش ــت بعفوي انطلق

ــدا ، ويثري  ــعب ضروري ج ــع اطياف الش ــع ، ويعمق جمي ــة اجملتم ــا في اروق ــاش حوله النق
ــهية  ــيوعها ، ويفتح الش ــة ش االفكار لدراس
ــي التنبيه  ــا ، ويعمق الفكرة ف ــة بروزه لدراس
لها ، ويزيد في حجم ودرجة التفاعل في فهم 
ــعب ، لم يجن خالل  ــاعها ، فهي ثورة ش اتس
ــوى الوعود ، ومحاوالت  السنوات املنصرمة س

التفرقة بني صفوفه .
ــق بنا نحو  ــرون ، في التحلي ــد جنح املتظاه لق
ــن والنضال من أجله  عوالم اإلميان بحب الوط
ــان ، انطالقا من كونه يشكل  ، واحترام اإلنس
ــتراتيجيات  ــات واالس ــم السياس ــور رس مح
ــا تظاهراتهم مزيداً  ــتقبلية.. وقد منحتن املس
من الثقة في أنفسنا ملواجهة التحديات مهما 

ــتحيل  ــراف بكلمة املس ــدم االعت ــت ، فع كان
ــاف اجلميع  ــا ، وضعت على أكت ــي نادوا به الت
مسؤولية كبرى للعمل بجد وإخالص، ملواجهة 
ــاهمة في  ــاب واملس ــاوز الصع ــات وجت التحدي
نهضة الوطن ، وان من يخشى اخملاطر سوف لن 
ــباب  يبرح مكانه إلى أمام ، فاألمل كبير بان ش
ميدان التحرير في بغداد ، وامليادين الرديفة في 
احملافظات ، قالوا كلمتهم ، ويقولونها بتحدي 
ــببات اإلحباط  ــن بوطنه ، بعيدا عن مس املؤم
ــريبه إليهم من طرف  ــراد تس ــي أو مما ي النفس
ــلحني باملشاعر الصادقة ،  عدو متربص. متس
مؤكدين ان جيوش الظالم ستتبدد مع الزمن ، 

ويشرق فجر جديد .

فالح الربيعي

ــي  ــروح الت ــى اجل ــف ال ــد أضي ــرح جدي ج
ــعب العراقي).. اجلرح األليم  أوقعت (بالش
ــهداء  ــقطت به كوكبةً من (الش الذي س
ــرات  ــي تظاه ــاركني ف ــن) املش املتظاهري
ــك  ــو , ذل ــذا ه ــرين االول ٢٠١٩).. ه (١ تش
ــه, والذي قارع  ــعب الصابر على  زمان الش
ــاة الصعبة عبر تاريخه العريق. وعرف  احلي
ــالل خصائصه  ــي من خ ــعب العراق الش
ــف بدورها  ــزة والتي تختل ــامية املمي الس
عن خصائص معظم الشعوب في العالم 
ــن الذي مرَّ علينا.. لم  وهنا.. من خالل الزم
ــاً  ولن  نراه   ــاً ان يكون ضعيف ــمع يوم نس
منحنياً, ذليالً  مهما صعبت االيام .(العراق 
ــابق, وال  ــد).. الذي ال ميثل النظام الس االس
ــعب نفسه)  أي نظام الحق.. بل ميثل (الش
ــت, وكل  ــابقة أزيل ــة الس الن كل االنظم
األنظمة الالحقة في طريق الزوال..  ولكن 
ــعب العراقي حي ال يَزال والى أن تقوم  الش
ــب) الذي  ــعب (الصل ــاعة.. ذلك الش الس
ــالً باالصفاد  ــيراً) رغماً عنه, مكب وقع (أس
ــابق (  ــه.. بعد أن كان في الس ــاً  من انتقام
ــود املركزي)  خليمة   الوتر الفوالذي) و(العم
ــة العربية من أقصى املغرب.. الى ادنى  االم
اخلليج الشعب العراقي.. الذي كان(ينهض 
ة ريح) من كل  ثورة تثور  ــمّ بقوة) عند ( ش
في  ارجاء (املعمورة) (بلدان الوطن العربي) 
املنتشرة بعضها في قارة افريقيا السوداء, 
والباقية منها في  آسيا الصفراء. الشعب 
ــاوة  ــذي وقع(صريعاً) بني قس ــي.. ال العراق
القوى األجنبية اخلبيثة, وجيوشها الظاملة 

ــل واحلديد  التي وضعت القيود ( بالسالس
ــام االولى  ــادي), منذ األي ــاق واألي ــني األعن ب
ــدة االمريكية  ــول الواليات املتح خالل دخ
ــيات),  مع  حتالفها  الدولي( املتعدد اجلنس
ــة التي  ــدول العربي ــض ال ــن بينها بع وم
ــادر) بعد أن  ــد( العدو الغ ــت يدها بي وضع
ــقيق)  ــاركته بالعدوان على ( البلد الش ش
ــعبه.. الن هذا  ــمه (العراق).. بل ضد ش اس
ــن غالياً بعد  ــعب هو الذي يدفع الثم الش
ــبق (جورج  ــام الرئيس االمريكي األس ان ق
دبليو بوش) التافه.. باجتياح وغزو واحتالل 
ــرض احلائط  ــاً ع ــرر) ضارب ــراق( دون مب الع
ــدة) اخلاصة  ــة االمم املتح ــرارات هيئ كل( ق
ــرعي. الواليات املتحدة  ــزو العراق الالش بغ
االمريكية (اللقيطة) التي غدرت بالشعب 
ــة  ــم الدميقراطي ــل.. باس ــي االصي العراق
ــالل.. الدميقراطية  التي ادخلتها مع االحت
ــى التي قامت(  ــة دميقراطية  الفوض املزيفّ
ــة واخللقية) في  ــن االخالقي ــب املوازي بقل
أرقى, وأشرف  شعوب ومجتمعات العالم. 
ــنني  ــي الصابر.. انتظر س ــعب العراق الش
ــابق)  ــة, بعد االطاحة ( بالنظام الس طويل
ــنة.. ــر س ــتة عش ــدى( ١٦)  س ــى م وعل
ــعب العراقي)  الى  ــت بتقطيع( الش انته
ــتمرة  ــالل التفجيرات  املس ــال من خ أوص
ــق  املركبات االنتحارية املفخخة,  عن طري
ــفة  التي أودت بحياة  وزرع العبوات الناس
ــعب العراقي) خالل هذه  ــني من الش (املالي
ــو املنهج.. وهذا هو  ــنني املؤملة. هذا ه الس
ــات املتحدة  ــذي جاءت به الوالي اخملطط ال
ــتهداف  ــة وحتالفه الدولي.. باس األمريكي
ــا.. وبعد  ــعبه), وهن ــةً (ش ــراق, وخاص الع
ــى  ــرّت عل ــابق) م ــام الس ــقوط (النظ س
ــات)   حكوم ــة  (أربع ــي  العراق ــعب  الش
ــات  البرملانية  ــدء االنتخاب ــة منذ ب مركزي
ــذا..  ه ــا  يومن ــى  وال ــام(٢٠٠٦)  ع ــى  االول
(والثالثة األوائل) منها.. قد باءت بالفشل, 
ــرائح اجملتمع  ــم بجميع ش ــي على عل وه
ــدا على  ــه .. وتأكي ــم كل ــي, والعال العراق

ــتوى املطلوب)  ــن باملس ــك (أنها لم تك ذل
ــمى(  ــا يس ــة م ــبب عشعش ــك بس وذل
بالفساد املالي واإلداري) املنتشر بني وزارات 
ــي جهاز  ــرى ف ــا الكب ــات ودوائره احلكوم
الدولة العراقية.. وقد هدرت خاللها( مئات 
املليارات التي التعد, وال حتصى) من األموال 
العامة وقيامها باستغالل(ضعف الرقابة) 
ــني, ما  ــراق واخملتلس ــبة الس وعدم محاس
ــدين) وهذا ما  ــى تكاثر( املفس ــك ال ادى ذل
شاهده الشعب العراقي.. والعالم أجمع. 
اما احلكومة الرابعة ( احلالية) فهي متارس 
ــكال  ــا في الوقت احلاضر بكل أش أعماله
ــها  ــالل( رئيس ــن خ ــالص) م ــد واالخ (اجل
ــذي نهض  ــد املهدي) ال ــادل عب ــيد ع الس

ــة) منذ اليوم األول من  من( كرسي الرئاس
توليه املنصب معلناً أولى قراراته اجلريئة, 
ــعب العراقي طويالً  ــي انتظرها الش و الت
ــات من  ــع الصب ــه برفع جمي ــالل قيام خ
ــيجة الكونكريتية العالية والراكدة   األس
ــية  ــات الرئيس ــوارع والتقاطع ــني الش ب
ــارج العاصمة  ــي مداخل ومخ ــة ف الواقع
ــنني الطويلة  ــداد, بعد أن طمرتها الس بغ
بعد االحتالل.. ومت فعالً تنفيذ األمر الصادر 
الكونكريتية..  ــيجة  ورفعت معظم االس

بل على وشك نهايتها.. وأعيدت الشوارع 
والتقاطعات الرئيسية الى سابق عهدها 
ــة) التي ظهر  ــة ( الوزارات احلكومي وخاص
ــذا االجناز ,  ــكل الالئق.. ه ــا بالش محتواه
ــم االجنازات التي قام  والذي يعد هو من اه
ــر بالذكر.. إن  ــوزراء).. واجلدي ــس ال بها( رئي
ــل هذا  القرار, لم يتخذه, ولم ينفذه أي  مث
ــابق), وال حتى مسؤول  ( رئيس حكومة س
ــنة  ــة العراقية خالل الـ(١٦) س ــي الدول ف
ــرةً.. لكنها  ــارةً صغي ــة.. وهنا.. اش املاضي
ــعب العراقي الذي  ــون الش ــرة في عي كبي
ــدي جيداً..  ــادل عبد امله ــيد ع يتذكر الس
ــم لهموم  ــدل, املتفه ــل املعت ــك الرج ذل
ــعب العراقي)  ــن الش ــاس (م ــم الن معظ
ــة. وهنا  ــات حميدة وجريئ ــى بصف ويتحل
ــى صالبة  ــي عل ــعب العراق ــر الش ليتذك
ــالن إخالصه (للعراق) منذ  هذا الرجل, واع
ــقوط (النظام السابق) و  اليوم األول من س
ــقوط بغداد  دخول االمريكان في حلبه س
ــن كل جانب  ــوم ٢٠٠٣/٤/٩ وهي حتترق م ي
وصوب.  وليتذكر الشعب العراقي.. ايضاً, 
ــدة  ــدد (األول) جلري ــدور الع ــالل ص ــن خ وم
ــادر بتاريخ  ــراء و الص ــدة الغ ــة اجلدي البين
ــارزاً في  ــل عنواناً ب ــي حتم ١١/٩/ ٢٠٠٥ وه
ــيد  ــا االولى عن قيام (الس صدر صفحته
ــنطن  ــدي) بزيارة الي واش ــد امله عادل عب
ــؤولني االمريكان  لغرض التباحث مع املس
ــي العراق  ــاع املتردية ف ــوص األوض بخص
ــببها (الغزو واالحتالل االمريكي).  الذي س
وليتذكر الشعب العراقي.. مرةً اخرى, ومن 
خالل صدور العدد( ٨١٤) في يوم ٢٠٠٩/٥/١٢ 
ــور على الصفحة االولى من(جريدة  واملنش
ــي حتمل عنواناً  ــة اجلديدة)ايضاً.. وه البين
ه..(عبد  ــط العريض.. وهذا نصّ كبيراً و باخل
ــة في منطقة  ــدي) يقوم مبفرده بجول امله
الكرادة الشرقية إلزالة االسالك الشائكة 
ــرت  ــد أثم ــه ..وق ــيجة الكونكريتي واألس
ــة الكرادة  ــدي) الى منطق ــارة (عبد امله زي
ــرقية ببغداد ( ومن دون حمايات) وقد  الش

ــالكاً  ــن خاللها في ذلك الوقت( اس أزال م
شائكة وأسيجة كونكريتية, والتي كانت 
حتيط(مبقره الرسمي))والشوارع الرئيسية 
ــة. وهنا.. فقد أثار إعجاب  احمليطة باملنطق
ــني احلاضرين  ــني العراقي ــن املواطن عدد م
ــيد  ــام به(الس ــوة, وما ق ــذه اخلط ــى ه عل
ــدم لهم عرضاً أثناء  عادل عبد املهدي) وق
ــادرة ورفع  ــه..( إننا مطالبون مبغ القاء قول
ــيجه الكونكريتية التي بدأت تعزلنا  االس
ــا غرباء  ــي.. وجعلتن ــعب العراق ــن الش ع
عنه).. حتيات احترام.. واعتزاز (للسيد عادل 
ــد املهدي) على تلك اخلطوة التي كانت  عب
ــاب و تقدير ملعظم احلاضرين..  محط اعج
ومن خالل ذلك.. كان من املفروض أن تكون 
ــالق  ــة أنط ــارة.. محط ــوة اجلب ــك اخلط تل
ــوات الالحقة, وتكون حافزاً ملعظم  للخط
ــة.. ولكن  ــة العراقي ــؤولني في الدول املس
ــية منذ  ــت منس ــاالة كان ــود والالمب الرك
ــى انتهاء فترة (احلكومة  ذلك التاريخ.. وال
الثالثة) عام ٢٠١٨.. ولكن املفرح هنا.. بعد 
ــيد عادل عبد املهدي للمرة  أن جاء دور الس
نمه املنصب اجلديد (  الثانية من خالل تسّ
رئيس الوزراء) للحكومة احلالية.. فقد قام 
ــه االولى .. بعد أن  ــرةً باكمال خطوت مباش
جعل بغداد العاصمة (خالية وطليقة من 
األسيجة الكونكريتية) بالكامل.. وأصبح 
ــابق..  ــق.. كما كان في الس ــا الالئ منظره
ــة  احلكوم ــتجابة  اس ــد  بع و  ــراً..  واخي
ــعبها وهنا..  ــب ش ــى مطال ــة عل العراقي
ــرعة التنفيذ مبا وعدت  باملضي قدماً.. وس
ــة ,و الفورية  ــتجابة الكرمي ــى االس به عل
ــم.. فأن اجلرح  ــب املتظاهرين. وللعل ملطال
العراقي لن يلتحم بعد طاملا عيون األعداء 
ــض  ــا بتحري االن وقيامه ــد  ــة حل مفتوح
نواياها املسمومة, وجتعل العداء  مستمراً 
ــعب واحلكومة. وهنا.. نقطه دالة  بني الش
ــا ال بد أن تكون ( اليقظة واحلذر)  و مبوجبه
باً  في ضمير الشعب واحلكومة معاً, حتسّ

من وقوع احداث مؤملة ال سمح اهللا. 

طالب الظاهر

في األوقات احلرجة عامة وفي هذا الوقت الذي مير 
على عراقنا اجلريح خاصة، مع استمرار األوضاع 
ــفر عنه  بهذا الغموض، وهذا الترقب.. ملا ستس
األحداث اجلارية في القريب العاجل إن شاء اهللا؛ 
ــول في هذا الوقت بالذات يتطلب من اجلميع  أق
ــة والوعي وعي طبيعة  ــد من احلذر والفطن املزي
ــن عوائق وحتديات محيطة  ما يدور وما يحاك م
ــدة ومتنوعة ومعقدة،  يات عدي بالبلد، وهي حتدّ
ــن أجل تفويت  ــوف صفاً واحداً، م ــرورة الوق وض
ــني والوصوليني  ــى األعداء واالنتهازي الفرص عل
وغيرهم، والوصول بأقل اخلسائر الى اإلصالح.   

لعله ال يخفى على أحد خطورة الوضع الراهن، 
ــالد، في  ــر بها الب ــة التي مت ــروف العصيب والظ
خضم استمرار االحتجاجات الشعبية، نتيجة 
استطالة الفساد املالي واإلداري واستشراءه في 
ــقوط الدماء  ــتمرار س كل مفاصل الدولة، واس
ــي صدامات بني املتظاهرين واملعتصمني، وبني  ف
ــض احملافظات  ــي بغداد وبع ــوات األمنية ف الق
ــى التوالي ومنذ  ــبوع الثاني عل ــرى، ولألس األخ
ــرين من  ــرات في اخلامس والعش اندالع املظاه

شهر تشرين األول املنصرم.
ــى أوضاع،  ــزالق البلد ال ــية من ان ــر اخلش وتكب
ــوبة، قد تؤدي  ونتائج غير متوقعة، وغير محس
ــمح اهللاـ  والى  ــتعال حرب أهلية - ال س الى اش
ــي -فيما يعنيه -  ــان الفوضى، وهو ما يعن طغي

املزيد من الدماء واخلراب، واطالة زمن األزمة. 
ــزام  ــع الت ــى اجلمي ــرورة عل ــم الض ــك حتت لذل
ــلمية.. السلمية، ثم السلمية، للحيلولة  الس
ــقوط املزيد من الدماء العزيزة، ومزيد  أوالً دون س
ــي الوصول الى  ــني، وبالتال ــن اجلرحى واملصاب م
ــامية التي تخدم اجلميع، ومن ثم  األهداف الس

بلوغ برّ األمان بالبلد ثانياً.  
ــن أن حتل األزمة إال من خالل التزام اجلميع  ال ميك
، ونية، ومن خالل  ــالً ــج اإلصالح.. قوالً، وعم مبنه

ــم فيما بينهم  ــم وحرصهم، وتكاتفه تعاونه
ــوا من  ــواء كان ــذا املنهج.. س ــاد ه ــى اعتم عل
ــة، وضرورة  ــوات األمني ــن الق ــن، أو م املتظاهري

جتنب الصدام والعنف.. ما استطاعوا الى ذلك 
سبيال، ومهما تكن األسباب واملبررات، ملا لهذه 

الدماء من تداعيات خطيرة.
ــروح اإلخوة  ــع ب ــي اجلمي ــرورة حتلّ ــم ض ــن ث وم
ــعب  الصادقة، واحملبة اخلالصة، وتعاون تآزر الش
ــد الى  ــن اقصى البل ــهِ م ــه وألوان ــكل أطياف ب
ــا من أجل خدمة  ــاه، والعمل بصدق النواي اقص
ــع ابناء هذا  ــة التي تخدم جمي األهداف النبيل
ــتقبله،  ــد.. حرصاً على حاضر العراق ومس البل
ــوق كل مصلحة  ــالل وضع حب العراق ف من خ
ــتقبله ومستقبل  ورغبة ونية، والنظر الى مس
ــه ومكوناته.. من جنوبه الى  ابنائه بكل اطياف

شماله ومن شرقه الى غربه.
وضرورة وضع هذا الهدف السامي، وهو القضاء 
على الفساد واملفسدين.. نصب األعني والقلوب 
والعقول، دون انفعال ودون عصبية ودون انانية.. 
ــواه، وهو  ــن كل ما س ــمى م ــو الهدف األس فه

اإلصالح. 
ــه، والتذكير به  ــد علي ــن التأكي ــا م ــا البد لن مم
ــدر  املص ــي  ه ــا  العلي ــعب  الش ــة  مصلح إن 

ــن أجله عملية  ــب أن تقوم م ــاس مما يج واألس
ــن القوانني، ومن ثم  ــريعات، أو س اقتراح التش
ــي واإلداري، وإن  ــة السياس ــام الدول ــد نظ حتدي
ــول الفصل  ــي صاحبة الق ــعبية ه اإلرادة الش
ــا، أو اجراء  ــراض عليهم ــي رفضهما، أو االعت ف
ــالل اجراء  ــة عليهما، من خ ــالت الالزم التعدي
ــنة   ــتفتاء عام، وكما حصل بالفعل في س اس

٢٠٠٥ من اجراء استفاء عام على الدستور.
ــرورة اجراء  ــرى على ض ــد مرة أخ ــب التأكي وأح
ــتفتاء عام، ألنه أمر يخص مصالح الشعب  اس
العامة، ويجب أن يشارك به العراقيون جميعاً 
ــخصٍ أو  ــل تثبيت احلقوق، وليس ألي ش من أج
ــي، أن يفرض رأيه،  ــة، أو طرف اقليمي أو دول جه

فيصادر إرادة العراقيني. 
ــذا اإلجراء الدميقراطي- وأقصد  أخيراً، إن مثل ه
ــى النظام  ــتفتاء عل ــذا االس ــراء مثل ه به اج
ــوق  ــن حق ــزءاً م ــد ج ــي واإلداري- يع السياس
ــم عن احترام  ــعب، وواجبات احلكومة، ين الش
ــداث  ــل أح ــن أج ــعب.. م ــة إلرادة الش احلكوم

االصالح املنشود.
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عبود مزهر الكرخي

ــراق ووقوعه في  ــن انزالق الع ــي كل كتاباتنا نحذر م ف
ــى خطورة  ــم وننبه ال ــير في نفق مظل ــة والس الهاوي
ــداث واالعاصير التي تعصف بالبلد ولكن لم تكن  االح
ــادي اآلن دخل العراق  ــاك آذان صاغية والحياة ملن تن هن
ــبحانه  ــأل وندعو من اهللا س ــف خطير نس في منعط
ــاملا معافى. وقد كتبت هذا  وتعالى أن يخرج الوطن س
ــوع مقالنا لوضع النقاط  ــر قبل الدخول الى موض األم

على احلروف، وللدخول الى موضوعنا.
ــا مير به من  ــي تعصف بالبلد وم ــي ضوء األحداث الت ف
ظروف صعبة جتعله في مفترق كان ال بد من وقفة حتدد 
ــرف ووقت وزمان  ــعبه في كل ظ ــا اننا مع العراق وش لن
ــورود وهي  ــاة في عمر ال ــه اثارني كالم فت ــة ان واحلقيق
ــاحة التحرير وكانت تتكلم مع احدى  ــطة في س ناش
ــن جيل البوبجي  ــوات الفضائية عندما قالت(نح القن
ــيد قطب) ــق وال ماركس وال س ــيل عفل ــرف ميش ال نع
ــل اجلديد الذي  ــكالم تفكير هذا اجلي ــزل بهذا ال لتخت
ــده أي جيل تربى  ــقوط بفترة قليلة وبع ــاء قبل الس ج
ــقوط أي جيل االنترنيت وجيل  على مفاهيم بعد الس

ــى الدميقراطية وعلى ان اليقف  الثورة املعلوماتية وعل
في وجهه اي شيء والذي اصبح يعرف كل شيء والذي 
يطلع على العالم كله وما يجري فيه من خالل كبسة 
ــرف كيف  ــاص به وليع ــه او الكمبيوتر اخل ــى هاتف عل
العالم وما يجري من تغيرات واحداث فهو جيل مطلع 
ــن ناحية  ــي التكنولوجيا م ــات ف ــر االختراع ــى اخ عل
الهواتف واحلاسبات وكل ماوصل اليه العالم من تطور 
وتقنية لتصبح عقليته منفتحة على كل ما هو جديد 
ــابقة التي اكتوت بنار  وعلمي وليس مثل االجيال الس
ــابقة والدكتاتوريات واملالحقات  احلقب الظالمية الس
والسجون والذي كان اقصى تطور له هو سماع الراديو 
ــة احداث  ــراءة اجلرائد ملتابع ــون وق ــاهدة التلفزي ومش
ــتطيع ان يحصل  العالم والتي عند جيل البوبجي يس
ــت والثورة املعلوماتية. ومن  عليها بثانية من خالل الن
ــل ونصغي ال  ــرف ماهية هذا اجلي ــا كان الزماً ان نع هن
ــرف االحترام  ــه جيل اليع ــه بأن ــب علي ــه ونعي أن نترك
ــو جيل كان ال يعرف  ــل غير منضبط ومنفلت. فه وجي
ــظٍ  ــة قد فتح عينه ليرى ان البلد متش هويته الوطني
ــر ذلك فكان ضياع الهوية  الى طوائف واثنيات الى غي
ــط  ــل وليكون في وس ــذا اجلي ــمة ه ــو س ــة ه الوطني
ــن قبل دول العالم  ــات اقليمية من دول اجلوار وم صراع
ــه املعروف  ــب والكرمي اهله وناس ــى هذا البلد الطي عل
بالطيبة والشهامة والنخوة ليبرز سؤال في ذهنه ملاذا 
ــل تدميره وتدمير  ــب على هذا البلد من اج هذا التكال
ــع العلم ان هذا  ــو يعيش في الفقر م ــعبه؟ وملاذا ه ش
ــاهد  ــئلة اخرى كثيرة وليش البلد من أغنى الدول؟ واس
ــح وتصدير العنف  ــدول التي بجواره تتكالب على ذب ال

ــاهد  والقتل اليه و بأعتى اآلت الدمار مع العلم أنه يش
ــان والرفاهية مثل دول  ــدول تنعم بالراحة واألم باقي ال
اخلليج ليتربى هذا اجليل على ضرورة عدم القبول بهذا 
ــباب  ــة وتفصيالً وهم هؤالء الش ــع ورفضه جمل الواق
ــن عراقنا وذادوا عن  ــهم من اخرجوا الدواعش م انفس
تراب البلد وحموا العرض والشرف وقدموا الشهداء من 
ــرف تراب العراق احلبيب ورفضوا ان يدنس  اجل عزة وش

ــتبيح هذا  ــرف العراقيات ويس اجنبي بلدهم وميس ش
ــت لهم صوالت وجوالت  ــرض املقدس عندهم فكان الع
ــوح الوغى اثبتوا انهم عراقيني اصالء وهم بحق  في س
ــالم)  ــني (عليهم الس ــاد االمام علي واالمام احلس احف
وانهم احفاد مالك األشتر النخعي وحبيب بن مظاهر 
ــم هي خير  ــخ وكانت صدروه ــال عبر التاري وكل األبط

دروع حلماية العراق وكانت هذه الهبة املباركة هي هبة 
ــون او مونتغمري او رومل وال حتى  فطرية ال تعرف نابلي
ــرة بل هي هبة نابعة من القلب بضرورة الدفاع عن  عنت
ــية فاسدة  العرض والوطن وليس بفضل احزاب سياس
تدعي انها هي حاكت هذا النصر بل من حاكوه شعبنا 
العراقي مبختلف طوائفه واثنياته وباألخص هذا اجليل 

البطل واملقدام.
ــباب الثورة وليعلنوا عبر صرخاتهم وارواحهم  فهم ش
ان قد بلغوا الشباب واختزلوا مرحلة املراهقة وتخطي 
ــم هي(عقيدة  ــون عقيدته ــة ولتك ــا الطائش مراحله
ــة املرحلة التاريخية  ــاس وثقاف الهوية الوطنية) كأس
ــواة مرحلة  ــباب األخيار ن ــون هؤالء الش ــة وليك املقبل

ــرة بالهوية  ــيس تنظيمات مؤمنة واملبش جديدة لتأس
ــرائحه وبغض النظر  ــة ومبختلف ش ــة الوطني العراقي
عن الدين واملذهب والعرق وليكون االصالح والتغيير هو 
عقيدتهم اجلديدة واالنسانية سالحهم الفتاك بوجه 
ــالل زيارتهم الى امام  ــداء ألنهم تعلموا من خ كل األع
ــف ان يكونوا أخوة فهو أن  ــانية أمير املؤمنني كي اإلنس
لم يكن أخ في الدين فهو نظير في اخللق أي اإلنسانية 
ــياً على االقدام لسيد  ــيرون مش وهم عندما كانوا يس
اإلصالح وأبو الثوار االمام احلسني(ع)فهم تعلموا كيف 
ــا جتبر فهو مهزوم ألن  ــون اإلصالح وأن الظالم مهم يك
ــذا تعلموا من  ــر وله ــوم هو املنتص ــي النهاية املظل ف
ــة الظاملني والصبر  ــيد اإلصالح كيف يكون مواجه س

ومواجهة الطغاة بصدورهم العارية والغضة متخذين 
ــي مواجهة الظاملني  ــني خير منوذج ف من إمامهم احلس
ــانية وان ال  ــاة للصالح واإلنس ــوا دع ــر وان يكون والصب
ــم اجلميلة التي  ــوا بورودهم واياديه ــوا بل يحارب يقاتل
ــي قواتنا االمنية  ــدمي الورود إلخوانهم ف ــرف اال تق ال تع
ــال والكفاح من  ــو النض ــم اجمع ماه ــوا العال ليعلم
اجل نيل احلقوق واملطالب وليصرخوا بأعلى اصواتهم 
ــعارهم اجلميل واحلبيب  (سلمية..سلمية) وليكون ش
ــا أوالدي  ــد وطن) فاليكم ي ــي غيور (نري ــى كل عراق عل
ــرف غير  ــرة التي ال تع ــم العط ــل أياديك ــي أقب واحبائ
ــيلة ورميها  ــدمي الورود ورفع األذى برفع القنابل املس تق
ــطول املاء لتخليص املتظاهرين من أذاها واقبل  في س
وجوهكم الفتية وسالماً ياعراق الذي هو منبع للرجال 
ــم اهللا من كل  ــان وحفظك ــى مر الزم ــجعان عل والش
ــم اهللا بحفظه وأمانه وكنتم خير رجال  مكروه ويرعاك
ــام الطيبة التي حملتكم  ليوث ابطال وبارك في األرح

واألصالب املباركة التي خرجتم منها.
ــام علي(ع)  ــة اتخذوا قول االم ــول للحكوم وختاماً اق
ــعار لكم والذين انكم منه وهو الميت باي شكل من  ش
روا أوالدكم على  ــكال اليكم والذي يقول {ال تقسِ األش
آدابكم فإنّهم مخلوقون لزمان غير زمانكم} وأقول لكم 
ــي لرحيلكم قد دقت ساعته فاصغوا  ان العد العكس
ــباب السلمية وأن القرار  الى صوت احلق وصرخات الش
ــة الفصل  ــعب واملتظاهرين والكلم ــد الش ــح بي أصب
ــاحات االعتصام في  ــاحة التحرير وباقي س هي في س
ــالم  ــت االقالم وجفت الصحف. والس ــات ورفع احملافظ

عليكم ورحمة اهللا وبركاته .

تربى هذا الجيل على ضرورة عدم 
القبول بهذا الواقع ورفضه جملة 
وتفصيالً وهم هؤالء الشباب 
انفسهم من اخرجوا الدواعش من 
عراقنا وذادوا عن تراب البلد وحموا 
العرض والشرف وقدموا الشهداء

جموع اِّـتظاهرين يحيي 
احدهم اآلخر  ويقدمون 
الخدمات اليومية لبعضهم 
البعض  اسلحتهم اعالم 
عراقية  ترفرف داعية اُّـ 
الحرية

َّـ هذا الوقت بالذات 
يتطلب من الجميع اِّـزيد 
من الحذر والفطنة والوعي 
وعي طبيعة ما يدور وما 
يحاك من عوائق وتحديات 
محيطة بالبلد

الجرح العراقي لن يلتحم 
بعد طاِّـا عيون األعداء 
مفتوحة لحد االن وقيامها 
بتحريض نواياها اِّـسمومة 
وتجعل العداء  مستمراً بني 
الشعب والحكومة

Ä˝ï�a@›uc@Âfl@�b»Ó∫

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

يعيش االنسان, تائها حائرا, تنتابه الكروب واالاللم , وتعصره السنون 
وااليام, يفتش عن االغالل التي تطبق على اعناقه, واالنسان كائن حي 
ــائر الكائنات االخرى , فضله اهللا على جميع مخلوقاته مبواضيع  كس

عديدة في الكتب السماوية وخاصة كتاب اهللا (القرآن الكرمي).
ومنذ ان خلق اهللا البشرية ابونا (ادم-ع-) كان ومايزال هناك (خير وشر) 
واخلير من عند اهللا وخيره طريق احلق والهداية والفضيلة على الصراط 
ــر فهو من عند انفسنا باتباع االهواء والشهوات  املستقيم, اما الش
ــي اخلطيئة التي  ــاط واالنغماس ف ــك على االنحط ــذات, ويدل ذل واملل
ــياطني , الشياطني التي ما انفكت تدفع االنسان للفجور  تزينها الش
والفسوق والتعالي والغرور واالستهتار بارادة اهللا بحيث يصبح هناك 
ــن الثوابت  ــرم واجلرمية بعيدا ع ــي اثام اجل ــوب والوقوع ف ــب ومغل غال

والقيم.
والثوابت والقيم تبان عند الشجعان الذين يضعون الدساتير امامهم 
ــتلهام  ــتنبطني الدروس والعبر باس بتأمل دقيق وحكمة بليغة , مس
شديد في االسوة احلسنة, غير ابهني ومكترثني للفلك الدوار واضعني 
ــتكون متسلطة عليهم بلسان  ــاباتهم كفة امليزان التي س في حس
ــنة وال نوم , بحيث ال يفصلون  ــليط عند حاكم مطلق ال تاخذه س س

(البدلة) بعني واحدة .. بعني عوراء.
من هذه املقدمة اقول جمللس النواب بعضكم منتخب وبعضكم االخر 
ــون التقاعد رقم (٩)  ــراءة االولى لتعديل قان ــني من كتلته ومن الق مع

لسنة ٢٠١٤).
ــب والصحيح في التعديل مع علمنا  اخفقتم في اتخاذ القرار املناس
ــي ٣٠ حزيران و ٣١  ــل يتيح فرص وظائف جديدة ف ــبق بان التعدي املس
كانون االول من كل سنة غير ان مثلمته ومثلبته  اصبح القانون ثالثة 
ــنة  قوانني في قانون واحد بالضحك على العقول  نعم –(العمر ٦٠ س
بدال ٦٣ سنة السن القانوني ) و(٤٥ سنة بدال ٥٠ سنة) واخلدمة املمتازة 
ــنة, نعم قلنا سيوفر ذلك فرصا جديدة  للمكافأة (٢٥) بدال من (٣٠) س
للتعيني... وميزمت وفضلتم وابقيتم احلال على ما هو عليه في القانون 
ــني والقضاة)  ــاتذه اجلامعي ــن ذلك االس ــتثنى م ــور بعبارة ( يس املذك
ــيكون من هم بدرجتهم ولم تعدلوا الدرجات اخلاصة (مدير  وحتما س
ــر , رئيس الوزراء  ــار في وزارة, وكيل وزارة, وزي ــام ,رئيس هيأة, مستش ع
ــس النواب ونوابه,رئيس اجلمهورية ونوابه,  ونوابه, النواب ورئيس مجل

والوظائف اخلاصة في الرئاسات الثالثة).
ــة مجموعة في  ــة قوانني تقاعدي ــا اليه اصبحت ثالث ــا ذهبن اذاً وكم

قانون واحد : 
١- قانون الدرجات الدنيا – معاون مدير عام فما دون-الدرجة االولى

٢-االساتذة والتدريسيني اجلامعيني والقضاة.
٣- الدرجات اخلاصة.

ــزون  ــزمت ومتي ــب ومي ــارع ملته ــا والش ــح صوته ــادي وب ــة تن املرجعي
انفسكم.

ــرة من قانون  ــتلهموا العب ــوات االوان واس ــوا االمر قبل ف ــاء تدارك رج
التقاعد رقم (٣٣لسنة ١٩٦٦) الذي ساوى بني جميع الدرجات مبعادلة 

واحدة وبذلك ينال اجلميع حقوقهم بعيدا عن االستثناءات .
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بدا ان هذا التملق يروق لترامب؛ 
ــت  ــام: «أن ــال لغراه ــه ق ولكن
ان  ــدك  اري ــطي،  وس ــخص  ش

تكون مؤيداً لترامب ١٠٠٪».
ــد الوالء الذي  ــذا يناظر تعه وه
قال جيمس كومي، مدير مكتب 
التحقيقات الفيدرالي آنذاك ان 
ترامب طلبه منه. وفقاً لكومي 
فإن ترامب قال له: «اريد الوالء. 
واتوقع الوالء منك» وذلك خالل 
مبفردهما  ــهير  الش عشائهما 
ــة اخلضراء في البيت  في الغرف
ــبوع االول  ــالل االس االبيض خ

من رئاسة ترامب.
ــا  ــناً م ــام: «حس ــأله غراه س
ــأخبرك ان كنت  ــة؟ وس القص

مؤيداً متاماً أم ال».
ــي  ــت تؤيدن ــب: « أن ــال ترام ق

بنسبة ٨٢٪ تقريباً».
ــبة  «في بعض االيام اؤيدك نس
١٠٠٪ وفي ايام اخرى قد اؤيدك 

على االطالق».
«اريدك ان تؤيدني بنسبة ١٠٠٪ 

على الدوام».
ــأله غراهام: «لمَ تريدني ان  س
ــك محق في الوقت  اقول لك ان
ــه مخطئاً؟ بأي  الذي اجدك في
نفع سيعود ذلك عليك او علي؟ 
ــاء الى اشخاص  يحتاج الرؤس
قادرين على ابالغهم باحلقيقة 
كا يرونها. ويعود االمر اليك كي 

تعرف ان كنتُ كاذباً».
ــمبر  ــي ٢٩ كانون االول/ ديس ف
ــدة لترامب  ٢٠١٧، خلصت تغري
موقفه من قانون «داكا» اخلاص 
ــل للدميقراطيني  بالهجرة: «قي
ــن غير  ــون متاماً م ــم يفهم وه
املمكن العمل ببرنامج داكا من 
ــروري جداً،  دون بناء اجلدار الض
عند احلدود اجلنوبية ووضع حد 
للهجرة املتسلسلة... علينا ان 

نحمي بلدنا بشتى االثمان!».
ــى عقد اجتماع  دعا الرئيس ال
ــوزراء في  ــة مجلس ال في غرف
البيت االبيض مع ٢٠ سيناتوراً 
ونائباً ملناقشة خطة هجرة ملن 
ــمون باحلاملني. اصدر ترامب  يُس
تعليمات ببث كامل االجتماع 
ــيُعقد نهار الثالثاء في  الذي س
التاسع من كانون الثاني/ يناير 
ــزة، والذي  ــات التلف على شاش
ــر ترامب  ــد ٥٥ دقيقة. وظه ميت
في البرنامج مبزاج استعراضي 
ــريع.  ــد باصدار تش ــام، ثم وع ت
«صدقاً يجب ان يكون تشريعاً 
ــعنا  وبوس ــب،  احل ــاً عن  ناجم

القيام بذلك».
ــاً.  وجذاب ــاً  ممتع ــس  الرئي ــدا  ب
ــل التغير  ــق غراهام بفع ع فصُ
ــب حيال  ترام ــارخ ملوقف  الص
واحدة من اكثر املشكالت التي 
. سيصاب  تواجههم حساسيةً
املناهضون املتشددون للهجرة 
ــب كان  ــام، فترام ــول الت بالذه
ــل غراهام ان  ــاً قائدهم. ام آنف
ــاهده خطة من  ــا يش يكون م
الرئيس يستخدم فيها مهارته 

لعقد صفقة.
ــة تامة حيال  ــدى غراهام ثق اب
ــى ابرام صفقة  قدرة ترامب عل
ــرة. وكان قد  ــألة الهج في مس

ــوع الهجرة  ــى موض ــل عل عم
ــى  ــاعياً ال ــنوات، س ــوال س ط
عقد تسويات مع الدميقراطيني 
ــاك  ــد كينيدي وتش ــال تي امث
ــومر وديك دوربن. ومع ترامب  ش
وجد امكانية لتحقيق النجاح 
اخيراً. افاد مبتهجاً في تصريح 
ــه اروع اجتماع خضته  له: «ان
ــنة لي في  ــذ اكثر من ٢٠ س من

مجال السياسة».
ــن الصحف تفاؤل  عززت عناوي
ــة  صحيف ــادت  فأف ــام.  غراه
النيويورك تاميز: «يبدو ان ترامب 
ــيؤيد مسار منح اجلنسيات  س
ــادت  واف ــن».  املهاجري ــني  ملالي
بوست:  ــنطن  الواش صحيفة 
ــاول ترامب  ــول الطاولة: ح «ح

التفاوض واثبات االستقرار».
ــي اتصل ترامب  في اليوم التال

بغراهام هاتفياً.
بارعاً.  ــك  ــام: «وجدتُ قال غراه
ــخاص،  ــدع كل هؤالء االش ال ت
ــني  اجلمهوري ــددين  املتش أي 
ــار  ــت على املس ــك. ان يخيفون
ــذا هو الرجل  الصحيح هنا. ه
الذي احاول ان اخبر الناس عنه 
ــف. هذا  ــب الغول ــا تلع حينم
دونالد ترامب الذي اؤيده ١٠٠٪. 
ــى القيام  ــت قادر عل وحدك ان
ــوش  ب ــرب  ج ــوة.  اخلط ــذه  به
ــز اوباما عن  ــا، وعج القيام به

ذلك. ولكن انت تستطيع».
ــام بترامب يصله  ــئ غراه فوج
ــيدة االولى  ــر الهاتف بالس عب
االولى  السيدة  ميالنيا. فقالت 
بلكنتها الناعمة: «اردتُ فقط 
ــا قلته راق لي.  ان اخبرك بأن م

ــلوب تناولك  كما اعجبني اس
ــك.  كالم ــة  وطريق ــوع  املوض

وجدت ذلك جميالً جداً».

ــكرك  اجاب غراهام قائالً: «اش
ــي جداً».  ــيدتي لقد افرحتن س
ــاً لديه.  ــدت لياقتها انطباع ولّ
وكانت املرة االولى التي يتكلم 
فيها معها. وبدا جليا جداً انها 
ــرة متعاطفة  ــا مهاج بصفته
ــملهم  ــع االطفال الذين يش م

قانون داكا للهجرة.
ــعنا  ــل يس ــب: «ه ــأل ترام س
ــهير؟»  ــذف والتش ــني الق قوان
مغيراً احلديث بسرعة الى احد 

املوضوعات التي تزعجه.
اجاب غراهام، احملامي: «ال».

؟». «لمَ
ــنا انكلترا  اجاب غراهام: «لس
حيث قوانني القذف والتشهير 

اكثر صرامة».
ــاس يكتبون  «الن ــب:  ترام قال 

الترهات».
ــرأي قائالً: «ال  ــه غراهام ال وافق
. ولكن ال، ال يسعنا  ــك لديّ ش
تغيير قوانني القذف والتشهير 
ــك». في قرار  وال تقلق حيال ذل
ــام ١٩٦٤  ــهير للع احلُكم الش
ــز  ــورك تامي ــة النيوي ــي قضي ف
ــوليفان، رفعت احملكمة  ضد س
الى  السقف  العليا  االميركية 
ــألة  ــد ممكن في مس ــى ح اعل
ــكالم  ال ــر  يُعتب ال  ــهير:  التش
تشهيراً اال اذا نُشر او قيل رغم 
كونه مزيفاً وال يراعي احلقيقة 

مطلقاً.
قال ترامب: « ال اعتزم ان نصبح 

مثل انكلترا».
ــة  ثم ــس  «لي ــام:  غراه ــال  ق
ــة للكالم  ــخص اكثر عرض ش
ــم اجمع بقدر  اجلارح في العال
ــدة. وقد  املتح الواليات  ــس  رئي
ــداً  ــي ج ــك الكاف ــت نصيب نل

ــاس  ــن النقد اخلالي من االس م
والصحة، ولكن هذا واقع احلال. 
ــس  الرئي ــيدي  س ــم  وهزميته
تكون بالعمل املثمر. ولتحجم 
هم بل قدم  نقادك متاماً ال تقاضِ
ــم جميعاً  ــازات. اثبت انه االجن

على خطأ».
ــذا احلديث  ــعر غراهام ان ه ش
واحد من افضل االحاديث التي 
ــس. فهو كان  تبادلها مع الرئي

الطرف االكثر كالماً فيه.
ــاعة احلادية  ــي الس ــي حوال ف
ــرة قبل ظهر اليوم التالي،  عش

ــك دوربن،  ــيناتور دي اتصل الس
الدميقراطي الثاني في مجلس 

الشيوخ، بغراهام.
ــو اتصاالً مع  ــد انهيتُ للت «لق
ترامب»، قال دوربن الذي انضم 

ــوده البرام  ــى غراهام في جه ال
ــألة الهجرة:  ــوية في مس تس
«اعجبه ما قمنا به. ويريد مني 

ومنك ان نتوجه اليه».
ــام بالبيت االبيض  اتصل غراه

ــد. وحضر  ــاول ترتيب موع ليح
ــام  غراه ــب  ــى مكت ال ــي  كيل

ملراجعة التفاصيل.
ــدد  ابدى كيلي املناهض املتش

ــاً حاداً. وكان قد  للهجرة موقف
ــاح الغربي  ــرب ملوظفي اجلن اع
في البيت االبيض وحتى لبعض 
ــع ذا هيل  ــخاص في موق االش
ــي ان الرئيس ال يفقه  االلكترون
ــون «داكا» للهجرة  ــة قان ماهي
وانه ال يلم بنهج هذا القانون وال 
ــه. كان الرئيس قد انتدب  بآليات
ــألة قانون  ــي ليعالج مس كيل
ــي ان جزءاً من  داكا واعتبر كيل
هذه املهمة ينحصر في حرصه 
ــيء او  ــب بأي ش ــوم ترام اال يق
ــخص بخصوص  ــي أي ش يلتق

ــون داكا مثل غراهام ودوربن  قان
ــر زمالءه  ــوده. واخب من دون وج
ــاح الغربي بأن الرئيس  في اجلن
يعجز عن معاجلة هذه املسألة 
ــا مبفرده  ــرده ألنه اذا عاجله مبف

فسوف يخربها.
ــال غراهام: «إن جل ما اطلبه  ق
هو فرصة كي اشرح للرئيس». 
ــيطة:  كانت خطة غراهام بس
ــدار  ــاً باص ــب قدم ــي ترام ميض

ــل  مقاب ــني»  «للحامل ــريع  تش
احلصول على متويل لبناء اجلدار. 
ــام: «دعه يتخذ قراره  قال غراه
بنفسه». كان يكرر شعار كيلي 

الذي يردده في كل املسائل. اراد 
ان يعرض الوقائع على الرئيس 

الذي ميكنه ان يقرر بعدها.
ــه غراهام ودوربن  وبالتالي توج
ــى البيت االبيض ظناً منهما  ال
ــب  ترام ــيلتقيان  س ــا  انهم
وحدهما وعوضاً عن ذلك وجدا 
ــيناتورات  ــن الس ــة م مجموع
ــرس وموظفي  واعضاء الكونغ
ــني  املناهض ــض  االبي ــت  البي
ــن ضمنهم كيلي  للهجرة، وم
ــتيفن ميلر. وجد غراهام ان  وس
ــبه بطغمة  ــة تبدو أش اجملموع
ــى  عل ــة  مصطف ــة  غوغائي

كراسي في املكتب البيضاوي.
ــرح تفاصيل  ــام يش ــدأ غراه ب
املالي  ــت  ــي تضمن الت اخلطة، 
ــن اجل  ــه ترامب م ــذي طلب ال

توفير االمن عند احلدود.
ــس  «لي  : ــالٍ بتع ــب  ترام ــال  ق

كافياً».
ــن ثقته ان  ــام ع ــرب غراه فأع
ــتطاعتهم القيام باملزيد،  باس
ولكن هذه مجرد نقطة البداية. 
ــيرة دخول  وذكر ان ٢٥ الف تأش
ــخاص  ــا الش بأغلبه ــت  نح مُ
ــت الى  ــة. ولف ــن دول افريقي م
نحت  ــول مُ ــيرات الدخ ان تأش
ــخاص اتوا من اماكن مثل  الش
ــبب  ــلفادور بس ــي والس هاييت

الزالزل واجملاعة والعنف.
قال ترامب: «هاييتيون. ال نحتاج 
ــدى ذكر  ــد منهم». ول ــى مزي ال
ــن الدول االفريقية  املهاجرين م
ــمح  نس ــاذا  «مل ــب:  ترام ــال  ق

بقدوم كل هؤالء االشخاص من 
ــد التقى  ــة؟». كان ق دول مقيت
ــس وزراء النرويج.  ــع رئي لتوه م
ــن  ــد م ــتقبَل مزي يُس ــمَ ال  «ل
النرويجيني، او اآلسيويني الذي 
بوسعهم املساهمة في تعزيز 

االقتصاد؟».
فوجئ غراهام بهذا الكالم كما 

ان دوربن شعر باالشمئزاز.
قال غراهام: «لنسترح» مؤشراً 
بيديه طالباً التوقف. «ال يروقني 
املسار الذي يتجه اليه احلديث. 
اميركا مكان مثالي. اريد هجرة 
ــدارة من كل  ــاس اجل ــى اس عل
ــم، وال اريد اوربيني  ــاء العال انح
فحسب. كثير منا اتوا من دول 

مقيتة».
ــر مبنطق،  ــب للتفكي ــاد ترام ع

ولكن الضرر كان قد وقع.
ــفاً  خرج دوربن على املأل، كاش
ــول «الدول  ــات ترامب ح تعليق

املقيتة» فسانده غراهام.
ــبت  ــني، أي يوم الس ــد يوم بع
ــام الذي  ــب بغراه ــل ترام اتص
ــل به  ــب يتص ــب ان ترام حس

ليتبني حاله ودرجة غضبه.
قال ترامب بأنه يلعب الغولف 
ــت بالم  ــي ويس ــه ف ــي نادي ف

بيتش.
اجاب غراهام: «لعباً موفقاً».

ــيراً الى دوربن:  «قال ترامب مش
ــكالم الذي  ــض ال ــم اقل بع «ل

ادّعى انني قلته».
ــى  ــراً: «بل ــام مص ــاب غراه اج

فعلت».
«بعض االشخاص يروق لهم ما 

قلته».
واحداً  ــتُ  «لس ــام:  غراه ــال  ق
منهم. اريد مساعدتك. يروقني 
ــك. ولكن اذا  لعب الغولف مع
ــك للعب  ــن قبول ــذا ثم كان ه
ــاً  حظ ــحب.  فسأنس ــك  مع

موفقاً. لعباً موفقاً».
ــن فكرة «الدول املقيتة»  لم تك
ــدى ترامب.  ــرة اجلديدة ل بالفك
ــام ٢٠١٦ زار  ــالل حملة الع فخ
ــل هاييتي) في  ترامب حي (ليت
الهاييتيون  القادة  كان  ميامي. 
ــوا الصوت،  ــابقون قد رفع الس
ــون  كلينت ــني  الزوج ــوا  واتهم
ــن  م ــرقة  وبالس ــاد  بالفس

هاييتي.
ــدث، وعلى انفراد،  بعد هذا احل
ــعرت  ــب حزنه. «ش ــدى ترام اب
ــؤالء  ــع ه ــام م ــف الت بالتعاط
ــة  ــن دول ــوا م ــد ات ــاس. لق الن

مقيتة» .
ــن البيت  ــروج بانون م عقب خ
ــتيفن ميلر  ــكل س االبيض، ش
ــف البيت  ــوة الدافعة ملوق الق
ــال قانون  ــدد حي االبيض املتش
ــب  ترام ــل  وظ ــرة.  للهج داكا 
ــن االحيان  ــر م ــي كثي ــر ف يعب
ــباب في  ــن تعاطفه مع الش ع
برنامج داكا، قائالً انه في كثير 
ــن لهؤالء  ــم يك ــن االحيان ل م
ــدوم الى  ــب في الق الصغار ذن
ــف معهم.  يتعاط ــه  وبأن هنا، 
ــدة  املناش ــى  ال ــت  لف ــا  كم

السياسية «للحاملني».

ملف
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دعا الرئيس اُّـ عقد اجتماع َّـ غرفة 
مجلس الوزراء َّـ البيت االبيض مع ٢٠ 
سيناتوراً ونائباً ِّـناقشة خطة هجرة ِّـن 

يـُسمون بالحاِّـني

H69I@Ú‘‹ßa

عقب خروج بانون من البيت االبيض شكل 
ستيفن ميلر القوة الدافعة ِّـوقف البيت االبيض 

اِّـتشدد حيال قانون داكا للهجرة

هيكس
كوهن

ماكماستر

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

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

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

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

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

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

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

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

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

للجماهير» أملني لكم أن تبحروا مع امواج الكتاب وكل يغرف ما يريد».
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جاهزية الفريق
ــو، أن  ــدرب أيوب أوديش أوضح امل
توقف الدوري في الفترة املاضية 
ــلبيًا على  ــر س ــه يؤث ــك أن الش
الفريق كون استمرارية املنافسة 
ــول بأجواء  ــني الدخ متنح الالعب
والتطبع على خوض  ــة  املنافس

املباريات والتدريبات ال تكفي.
ــعينا خلوض مباريات  وأضاف «س
ــة  تهيئ ــن  م ــا  ومتكن ــة  جتريبي
ــدود والنفط  ــام احل ــني أم مبارات
ــا دور إيجابي في  ــني لهم واملبارات

حتضير الفريق».

ــى أن اجلهاز  ــو، إل ــار أوديش وأش
ــاراة  ــر مب ــعى لتوفي ــي يس الفن
ــي أربيل ليكون  ــة أخرى ف جتريبي
الفريق بوضع بدني أفضل، الفتًا 
ا ألن يكون  ــدً ــى أنه يعمل جاه إل
ــأمت اجلاهزية قبل خوض  الفريق ب

املباراة املرتقبة.
ــاراة هو  ــن املب ــدف م وأردف «اله
ــاراة اإلياب  ــوز، ألن مب حتقيق الف
املنافس  ــب  ملع ــي  ف ــتكون  س
ــي  ف ــروري  ض ــوز  الف ــي  وبالتال

ملعبنا».
وختم «نسعى حلسم التأهل من 
ــم أننا نعي بأن الفريق  اجلزائر رغ
ــرق املميزة، لكن  املنافس من الف
ــخصيته  ــه ش ــة ل ــوة اجلوي الق
ــي هدفنا  وبالتال ــازات  إجن وفريق 

جتاوز اخلطوة األولى بنجاح».
رد الدين

أكد احملترف السوري زاهر ميداني، 

أن القوة اجلوية مكتمل الصفوف 
ــع الالعبني وهذا ما  بتواجد جمي
ــي فرصة  ــاز الفن ــيمنح اجله س
ــا  ــي ميلكه ــاألوراق الت ــاورة ب املن
لتحقيق نتيجة الفوز لتسهيل 
مهمة الوصول إلى ربع النهائي.

ــبق  ــوة اجلوية س ــح أن الق وأوض
ــر في النسخة املاضية  وأن خس
ــة اجلزائري  ــاد العاصم ــام احت أم
وبالتالي مطالبني برد الدين وفك 
ــري من خالل  ــدة الفرق اجلزائ عق
النسخة احلالية، منوها بأن نقل 
ــى أربيل لن  ــاراة من كربالء إل املب

يضعف من عزمية الفريق.

وأكد أن املدرب لديه تصور كامل 
عن طريقة لعب الفريق اجلزائري 
ــتقول  ــات في املباراة س والواجب
ــرط تطبيقها  كلمة الفصل بش

من الالعبني بشكل صحيح.
املهم الفوز

ــني، أوضح أنه  املهاجم أمين حس
ــجل هو بل  ــم أن يس ــس امله لي
األهم أن يخرج الفريق فائزًا، قائالً 
ــمة  ــرة تكون حاس ــا متري «أحيان
ــي ال أفكر  ــل الفريق وبالتال بتأه
ــر بخروج  ــدر ما أفك بالهدف بق

فريقي فائزًا».
وتابع «رغم نقل املباراة من كربالء 

ــق لن يتأثر  ــى أربيل لكن الفري إل
ــعت لتوفير نقل  ــون اإلدارة س ك
ــع احملافظات  ــر من جمي اجلماهي
ــاندة  ــن املس ــل لتضم ــى أربي إل
اجلماهيرية، وهذه النقطة مهمة 

ا». جدً

ــز متاما للمباراة  وأوضح أنه جاه
والفريق في حالة جيدة ووصولنا 

إلى أربيل بوقت مبكر نقطة 
إيجابية أخرى ستصب 

الفريق  مصلحة  في 
التحضيرات  إلكمال 

للمباراة املرتقبة.

ÜÓ€a@Òäÿ€@bÓçe@Ú€Ï�ji@Ú„ãaÏnfl@Ú«ä”

ــرة اليد في  ــيوية لك ــة اآلس ــة البطول ــفرت قرع أس
ــتضيفها الكويت خالل  ــي تس ــختها الـ١٩، والت نس
الفترة من ١٦ وحتى ٢٧ يناير / كانون ثان املقبل واملؤهلة 

ملونديال مصر ٢٠٢١، عن مواجهات قوية ومثيرة.
ــن اجملموعة  ــب الكويت ضم ــة منتخ ــت القرع وأوقع
ــوجن كوجن  ــات العراق، ه ــم منتخب ــي تض ــة الت الرابع

واإلمارات.
ــن، إيران،  ــى منتخبات البحري ــة األول وضمت اجملموع
ــة الثانية  ــر على رأس اجملموع ــدا، وجاءت قط نيوزيالن
ــاءت باجملموعة الثالثة  ــة اليابان والصني، فيما ج رفق

منتخبات كوريا اجلنوبية، السعودية وأستراليا.
ــاب، نائب رئيس  ــدر الذي ــة بحضور ب ــحبت القرع وسُ
ــدوق لالحتاد  ــني الصن ــد، أم ــرة الي ــي لك ــاد الدول االحت
ــاد الكويتي  ــر االحت ــيوي، قائد العداوني أمني س اآلس
ــاركة بالبطولة، ومدرب  ــدول املش ــى جانب ممثلي ال إل
منتخب الكويت اجلديد التونسي أمن القفصي الذي 

مت التعاقد معه خلفا للفرنسي يرمي سيال.
ــور الثاني للمنتخب  ــيوية الظه ومتثل البطولة اآلس
الكويتي عقب املشاركة األخيرة بالتصفيات األوملبية 
ــاءت مخيبة لآلمال بعدما تبخر حلم التأهل  والتي ج

ألوملبياد طوكيو ٢٠٢٠.
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نبض الشارعالقوة الجوية يرفع شعار رد الدين أمام مولودية الجزائر

من االلعاب التي تدر ذهبا في البطوالت الدولية وتستحوذ على النسبة 
العاملية  واملنافسات  االوملبية  الدورات  في  واالهتمام  االعجاب  من  االكبر 
وبقيت نتائج فرسانها وفارساتها عالقة في االذهان مثل الرومانية نادية 
الذهبيات والعالمة الكاملة في رياضة اجلمناستك  كومانتشي صاحبة 

في اكثر من اوملبياد .
السبعينات  عقدي  في  واضحا  متيزا  الفعالية  هذه  حققت  بلدنا  في 
البطوالت  في  التتويج  منصات  وبطالتنا  ابطالنا  واعتلى  والثمانينات 
العربية ونشير الى اسرة سكران وهم عامر وسالم وجمال وغيرهم وموفق 
في  املراتب  ابهى  ونالوا  االوسمة  جدول  تصدروا  ممن  جاسم  ورعد  جبار 

مشاركاتهم اخلارجية .
منهاج  مناقشة  حلضور  اللعبة  احتاد  قبل  من  دعيت   ٢٠٠٤ العام  في 
واالمني  انذاك  رئيسه  مبشاركة  املقبلة  للسنوات  العراقي  اجلمناستك 
اجلنابي  توفيق  احمد  الدكتور  الوطنية في حينها  االوملبية  للجنة  املالي 
العبي  شقيقة  نوري  اميان  املعروفة  الرياضية  بينهم  ومن  االحتاد  واعضاء 
منتخباتنا الوطنية بكرة القدم صباح ومظفر ورياض واسامة والعديد من 
جنوم الفعالية واملعنيني واالعالم الرياضي وقدم الزميل محمد حسني عبد 

الرسول فقرات املؤمتر .
تراجعه  واسباب  اجلمناستك  واقع  عن  احلضور  طرحها  كثيرة  مشكالت 

رعاية  وكيفية  واحتياجاته 
القادرة  املواهب  واحتضان 
في  البلد  اسم  رفع  على 
بني  من  وكان  الدولية  احملافل 
احلفر  انشاء  اهمية  املتطلبات 
الرياضيني  خلدمة  االسفنجية 
قاعات  اجناز  ضرورة  عن  فضال 
تضم مختلف االجهزة وتهيئة 
منها  البد  ومعدات  وسائل 
اخلاصة  االنشطة  لدميومة 

باجلمباز .
محاوالت جادة بذلت هنا وهناك 
يرأسه  الذي  املعني  االحتاد  من 

واالندية اليجاد  الشباب  لوزارة  التابعة  املوهبة  ومراكز  اياد جنف  الصديق 
الظروف  من  بالرغم  مناهجها  وتطوير  باللعبة  لالرتقاء  مناسبة  ارضية 
مشاركاتها  في  العديدة  واالخفاقات  رياضتنا  بها  مرت  التي  الصعبة 
البهاء لهذه الفعالية وتضع  اخلارجية وجاءت اخبار تونس مؤخرا لتعيد 

العراق في مقدمة املتنافسني .
البطولة  في  العراقي  اجلمناستك  وبطالت  ابطال  جناها  وساما   ١٣
العربية التي اختتمت امس االول في تونس مبشاركة ١٢ بلدا مصر وسوريا 
والبحرين  وقطر  والسعودية  وليبيا  واملغرب  والسودان  واالردن  والكويت 
فضال عن العراق والدولة املنظمة وحصد العبونا ذهبيتني بلمسات زينب 
جمال وحسام سالم واربع فضيات لزينب في اجلمباز الفني ووهج احمد 
ومحمد عصام ومالك عبد اجلليل و٧ نحاسيات لوهج وادم احمد وعماد 

موفق ومالك ومنتخب الشباب في سباقات الفرقي .
عودة موفقة اذن لهذه الرياضة التي ضمت بني دفتيها مواهب سارت على 
تفوق  مضيئة  فصول  لكتابة  سانحة  فرصة  وامامها  الصحيح  الطريق 
دولي  واحتكاك  افضل  الى صقل  ما حصدته في عقود منصرمة وحتتاج 
مع البلدان املتقدمة في القارة والعالم لبلوغ مديات اكثر اتساعا اليس 

كذلك ؟٨

@Ÿnçb‰∫
÷aä»€a

كاظم الطائي

محاوالت جادة بذلت هنا 
وهناك من االتحاد اِّـعني الذي 
يرأسه الصديق اياد نجف 
ومراكز اِّـوهبة التابعة لوزارة 
الشباب واالندية اليجاد ارضية 
مناسبة لالرتقاء باللعبة 
وتطوير مناهجها بالرغم من 
الظروف الصعبة

يستعد فريق القوة اجلوية خلوض مباراة ذهاب ثمن نهائي بطولة كأس محمد السادس لألندية األبطال، مبواجهة فريق املولودية 
اجلزائري، اجلمعة املقبل على ستاد فرانسو حريري مبدينة أربيل.فريق القوة اجلوية مطالب بتحقيق الفوز لتكون مهمته أسهل 

في لقاء اإلياب الذي ستقام في اجلزائر الشهر املقبل، حتى ال يتكرر سيناريو النسخة املاضية.
وغادر القوة اجلوية النسخة املاضية على يد فريق احتاد العاصمة اجلزائري، وبالتالي هو مطالب برد الدين للفرق اجلزائرية.ويرصد  

في السطور التالية أبرز حتضيرات الصقور ملباراة اجلمعة أمام املولودية في البطولة العربية:-

ــدرب  م ــش،  كاتانيت ــكو  سريتش ــوي  ين
ــي  الثنائ ــتبعاد  اس ــي،  العراق ــب  املنتخ
ــني من  ــنت ميرام وأحمد ياس احملترف جس
ــود الرافدين،  ــكيلة األساسية ألس التش
ــن التصفيات  ــن ضم ــران والبحري أمام إي
ــم ٢٠٢٢  ــكأس العال ــة ل ــة املؤهل املزدوج

وكأس آسيا ٢٠٢٣.
ــاز الفني في  ــدر مقرب من اجله وقال مص
ــدرب ممتعض من الالعبني  تصريحات إن امل
جسنت ميرام وأحمد ياسني بعد أن أعتذرا 
ــام هوجن كوجن  ــابقتني أم في املباراتني الس

وكمبوديا.
ــى أن عدم  ــدر، إل ــار املص وأش
ــكر  مبعس ــي  الثنائ ــاق  التح
أن  ــأنه  ش ــن  م ــب  املنتخ
ــش لعدم  ــع كاتانيت يدف
ــني  للمبارات ــا  دعوتهم
ــم  رغ ــني  املقبلت

أهميتهما.
ــدرب  امل أن  ــح  وأوض
ــة  القائم ــيعلن  س
ــي  الت ــة  النهائي
ستلتحق ٨ نوفمبر 
ثان اجلاري  ــرين  / تش
مبعسكر البصرة، حتضيرًا ملواجهة 
ــي الـ١٤ من نفس  املنتخب اإليراني ف

الشهر، خالل اليومني املقبلني.
يشار إلى أن املنتخب العراقي يتصدر 
ــة برصيد ٧ نقاط من  اجملموعة الثالث
تعادل مع البحرين وفوزين على هوجن 

كوجن وكمبوديا.

ìnÓ„bmb◊@pbibéy@xâbÅ@¥çbÌÎ@≥éu

البينة اجلديدة / حمودي عبد غريب
جتمعاً  األبطال   الرياضيون  الرواد  نظم 
ملساندة  احلرية  نصب  حتت  وطنياً  رياضياً 
التظاهرات الشعبية رافعني ال فتة تشير 

الى طرد السياسيني وتدخالتهم بالرياضة 
الذين عبثوا مبقدرات  العراقية ودخالئهم  
الفرقية  الرياضية  االلعاب  من  العديد 
والفردية وأكد البطل الرياضي خليل شياع 

زمنها  في  العراقية  املالكمة  جنوم  أحد 
بأنهم  التجمع  هذا  يقود  والذي  اجلميل 
أبناء شعبهم املنتفض من  سند قوي مع 
احلياة  مرافق  بكل  والنهوض  التغيير  أجل 

ومن ضمنها الرياضة العراقية التي عانت 
املبررة  غير  والتدخالت  احليف  من  الكثير 
في الشأن الرياضي مما أدى الى تأخرها عن 

الركب العربي والعاملي.
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لكرة  الوطني  للمنتخب  االداري  املدير  رجحَ   
القائمة  ضمن  جدد  العبني  وجود  عدم  القدم 
السلوفيني  املدرب  سيعتمدها  التي  النهائية 
ايران  سيتريشكو كاتانيتش حتضيرا ملواجهتي 
عشر  والتاسع  عشر  الرابع  يومي  والبحرين 
القارية  التصفيات  ضمن  احلالي  الشهر  من 
املشتركة املؤهلة الى مونديال قطر ٢٠٢٢ وكأس 
االحتاد  وفد  اختتم  وقت  ٢٠٢٣، في  الصني  آسيا 
لالطالع  البصرة  محافظة  إلى  زيارته  االيراني 
اللقاء  سيحتضن  الذي  الرئيس  امللعب  على 
والفندق  التدريبات  مالعب  الى  اضافة  املرتقب، 

الذي سيتخذه الضيوف مقرا لهم.
ان  صحفي  تصريح   في  كوركيس  باسل  وقال 
على  االعتماد  نحو  تتجه  الفني  اجلهاز  نية 
خالل  املنتخب  مثلوا  الذين  نفسهم  الالعبني 
املباراتني األخيرتني في التصفيات اللتني اقيمتا 

في تشرين األول املاضي أمام هونغ كونغ «٢-٠» 
اقتضت  ما  إذا  انه  مبينا   ،«٤-٠» وكمبوديا 
ستكون  فانها  تغييرات  أي  إحداث  الضرورة 
الى  جدا.واشار  محدودة  بنسب  ولكن  حاضرة 
عن  يكشف  ان  املؤمل  من  كاتانيتش  املدرب  ان 

القائمة النهائية امس األحد  على أبعد تقدير 
في  أخير  مبعسكر  الشروع  ذلك  بعد  ليتم 
حتى  ويستمر  املقبل  اجلمعة  يوم  يبدأ  البصرة 
منتخبنا  وقوف  ان  ايران.واضاف  مواجهة  موعد 
نقاط  سبع  برصيد  حاليا  اجملموعة  صدارة  في 

البحرين  أمام  األهداف  وبفارق  من ثالث مباريات 
ملواصلة  كبيرا  معنويا  حافزا  الالعبني  سيمنح 
حصد النقاط واالقتراب أكثر من أي وقت مضى 
احلاسمة،  األدوار  إلى  التأهل  بطاقة  انتزاع  من 
في  ستقامان  املقبلتني  املواجهتني  ان  السيما 
البصرة وسط مؤازرة جماهيرية كبيرة من قبل 
أنصار أسود الرافدين.على صعيد متصل اختتم 
رضا  محمد  برئاسة  االيراني  الكرة  احتاد  وفد 
نادي  ورئيس  للعبة  االحتاد  رئيس  نائب  ساكت 
مدينة  الى  زيارته  السابق  اصفهان  سباهان 
املالعب  عن  ايجابية  بانطباعات  وخرج  البصرة 
والتدريبات، وكذلك عن  اللقاء  التي ستحتضن 

الفندق الذي سيمكث فيه الضيوف.
العراق  ان  كرمي  يحيى  الكرة  احتاد  عضو  وأكد 
كال  يتكفل  أن  الزيارة  هامش  على  اتفقا  وايران 
في  مواجهتيهما  عند  اآلخر  بضيافة  اجلانبني 

الذهاب واإلياب.
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إسباني،  صحفي  تقرير  كشف 
املبدئية  املدة  عن  األحد،  امس 
سواريز،  لويس  األوروجوائي  لغياب 
املباريات  عن  برشلونة،  مهاجم 
غادر  سواريز  وكان  اإلصابة.  بسبب 
أمس  ليفانتي،  أمام  فريقه  مباراة 
والتي  دقيقة   ٤٠ بعد  السبت،  االول 
خسرها برشلونة بنتيجة ١-٣ ضمن 
الليجا.  من  الـ١٢  اجلولة  منافسات 
وأعلن برشلونة أن سواريز يعاني من 
للساق  النعلية  العضلة  في  إصابة 

يعتمد  عودته  موعد  وأن  اليمنى، 
اإلصابة.  من  تعافيه  مدى  على 
ا لصحيفة «ماركا» اإلسبانية،  ووفقً
لسواريز  املبدئية  الغياب  مدة  فإن 
براج  سالفيا  مباراتي  عن  ستكون 
وسيلتا  أوروبا  أبطال  دوري  في 
فيجو في الليجا.كما أن سواريز لن 
أوروجواي خالل  منتخب  مع  يتواجد 
خالل  املقبلة  الدولي  التوقف  فترة 
برشلونة  أن  يُذكر  اجلاري.  الشهر 
يحتل صدارة ترتيب الدوري اإلسباني 
برصيد ٢٢ نقطة بفارق األهداف عن 

ريال مدريد. ��
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شرسة  الكترونية  حرباً  العراقيون  املتظاهرون  يخوض 
ومتواصلة على مدار الساعة ضدّ جيوش إلكترونية، تبث 
مواقع  على  املزيفة  والصور  الفيديو  ومقاطع  اإلشاعات 
التواصل االجتماعي، منذ انطالق االحتجاجات األكبر في 

البالد في مطلع تشرين األول املاضي.
يقول الناشط املدني صفاء احلسن في هذا السياق: «أثناء 
تواجدنا في (ساحة التحرير) تردنا اتصاالت كثيرة تسألنا 
أن  نكتشف  والتتبع  التقصي  وبعد  زائفة،  أخبار  عن 
الصفحات التي تبث هذه األخبار املضللة تابعة للجيوش 
ويوضح  مضادة».  إلكترونية  بهجمات  فنردّ  اإللكترونية، 
أوالً  تتضمن  املضادة  اإللكترونية  «الهجمات  أن  احلسن 
تفنيد األخبار الكاذبة عبر مقاطع فيديو حية من ساحات 

الصفحات  هذه  رصد  ثم  املتابعني،  وتنبيه  التظاهر 
احلكومية ومتابعتها والتبليغ عنها أو اختراقها».

للقنوات  التغطية  غياب  اإللكترونية  اجليوش  واستغلت 
حملة  بعد  العراق،  في  التظاهر  ساحات  عن  الفضائية 
في  نفذت،  وتقييد غير مسبوقة  وترهيب سابقة  تهديد 
إعالم مختلفة،  ووسائل  املاضية، على مكاتب  األسابيع 
لقنوات  مقرات  أربعة  مسلحني  اقتحام  عن  فضالً 
بشكل  املواطنون  ليعتمد  أخرى،  ثالثة  وإغالق  فضائية، 

كامل على مواقع التواصل االجتماعي.

ويفيد أحمد الشويلي الذي اكتسب مهارات كبيرة على 
شبكة اإلنترنت والتعامل مع تلك الصفحات بأنه «منذ 
على  صفحة  مائة  من  أكثر  رصدنا  التظاهرات  انطالق 
املتظاهرين  على  وحترض  كاذبة  أخباراً  تبث  (فيسبوك) 
ملا  منافية  مزيفة  بأخبار  سمعتهم،  تشويه  وحتاول 
بعضها،  وإغالق  اختراق  من  ومتكنا  الواقع.  في  يجري 
التصدي  آلية  وعن  األخرى».  الصفحات  نالحق  زلنا  وما 
لهذه الهجمات اإللكترونية احلكومية يقول الشويلي:» 
نزودهم  الشباب  من  كبيرة  مجموعات  من  فرقاً  شكلنا 
وحذفها،  عنه  للتبليغ  الصفحات  تلك  تنشره  خبر  بأي 
باالختراق للتصدي لهذه  فضالً عن فريق آخر متخصص 

الصفحات املمولة حكومياً».
على  الصفحات  تلك  حتريض  بسبب  ضحايا  فهناك   
املتظاهرين السلميني». ويرى املياحي أن «اجليوش نفسها 
ثورية،  أو  وهمية  أسماء  حتمل  بصفحات  اليوم  تعمل 
جانب  من  التضليل  بهدف  املزيفة  األخبار  تبث  لكنها 
بهجمات  تقابل  أنها  إال  آخر،  جانب  من  الشارع  وإرباك 

من  متخصصة  شبابية  فرق  من  مضادة  إلكترونية 
املتظاهرين».

وتالحق اجليوش اإللكترونية الصفحات النشطة للكتّاب 
ينقلون  الذين  واملتظاهرين  واإلعالميني  والصحفيني 
أو  الختراقها  الساعة  مدار  على  والتسجيالت  األخبار 
الشباب  «الناشطني  فإن  علي  لرافد  ووفقاً  إغالقها. 
انطالق  مع  قرصنتها  أو  صفحاتهم  حظر  من  اشتكوا 
التظاهرات بسبب اجليوش اإللكترونية، ما اضطرهم إلى 
في حرب  «نحن  مؤكداً  مرة،  إنشاء صفحات جديدة كل 

إلكترونية مستمرة ضد أحزاب السلطة، وسنكسبها».
بني عامي  العراق  اإللكتروني في  اجليش  وظهر مصطلح 
٢٠٠٦ و٢٠١٤، حني بدأت تكشف معالم عناصره مع كل 
احلكومية.  السياسات  ضد  البالد  تشهدها  احتجاجات 
العراقية  الداخلية  وزارة  في  مسؤول  يقول  ذلك  وحول 
جيوشاً  متتلك  السياسية  الطبقة  مكونات  «أغلب  إن 
إلكترونية لها مهام عدة، منها الترويج لسياسي معني 
وإسقاط سياسيني آخرين أو كتلة أو حزب محدد، واختراق 

والصحفيني  والناشطني  الكتّاب  صفحات  عن  والتبليغ 
واإلعالميني».

ويضيف أن «هذه اجليوش اإللكترونية مشكلة من شباب 
شهرية  رواتب  ويتقاضون  السياسيني  لهؤالء  موالني 
و(تويتر)،  (فيسبوك)  على  وهمية  صفحات  إدارة  مقابل 
فمثالً يكلّف كل فرد بإدارة خمس صفحات مهمته نشر 
أخبار ترويجية أو مزيفة حسب التوجيه الذي يتلقاه، فيما 
توكل املهام اإللكترونية املعقدة إلى آخرين متخصصني 

بأعمال االختراق.
بث  في  كبيراً  دوراً  اإللكترونية  اجليوش  هذه  ولعبت 
املاضية».  السنوات  في  والتحريض  والعنف  الطائفية 
اجليوش  من  فرد  كل  يتقاضاه  ما  فإن  التسريبات  ووفق 
أميركي  دوالر   ٥٠٠ عن  يقل  ال  احلكومية  اإللكترونية 
بها  املتورطني  أن  معتبراً  نفسه  املصدر  يكمل  شهرياً»، 
حتت طائلة «قانون جرائم املعلوماتية»، لكن حتى اآلن ال 
ن السلطات األمنية من حتديد تلك الصفحات  تقنيات متكّ

ومكان تواجد أصحابها للقبض عليهم.

وفي ساحة 

التحرير، وسط بغداد، أصبحت أجهزة الكومبيوتر احملمولة 
للتظاهرات  األولى  األداة  االجتماعي  التواصل  ووسائل 
احملتجني من  لتمكني  السياسية،  الطبقة  العراقية ضد 

العالم. إلى  صوتهم  وإليصال  بينهم،  فيما  التواصل، 
األول)،  (تشرين  أكتوبر  من  األول  بعد  مفاجئ  وبشكل 
تغير مضمون صفحة «فيسبوك» اخلاصة بعلي جاسب، 
البالغ الثامنة والعشرين من العمر، وخريج كلية العلوم 
وأعالم  القدم  كرة  العبي  صور  فاختفت  االجتماعية. 
األندية األوربية التي كان ينشرها، وباتت صفحته مليئة 
يقعون  وهم  باملتظاهرين،  خاصة  فيديو  ومقاطع  بصور 
أو  للدموع  املسيلة  الغازات  بسبب  يتخبطون  أو  جرحى 

يئنون من الوجع في املستشفيات.
أسبوعني،  ملدة  اإلنترنت  السلطات  قطعت  عندما  حتى 
وشددت اخلناق على شبكات التواصل االجتماعي، متكن 
خالل  من  اإلجراءات  هذه  على  التحايل  من  احملتجون 
تطبيقات «في بي إن». وعلي جاسب من بني هؤالء، فهو 
ينشر صوره وأشرطة الفيديو اخلاصة باحملتجني من ساحة 
املتظاهرون  يطالب  حيث  بغداد؛  في  نفسها  التحرير 
في  فساداً  األكثر  من  يعتبر  بلد  في  النظام،  بإسقاط 
العالم، حيث تتوزع مناصب احلكومة وفقاً للمحاصصة 

الطائفية والعرقية.
قلب  من  أشاهده  ما  كل  «أنشر  جاسب:  علي  يقول 
بشكل  العراق  في  يجري  ما  الناس  يعرف  لكي  احلدث، 

مباشر». ويؤكد أنه حريص على توثيق األحداث في الوقت 
احلقيقي.

وقال القاسم العبادي، وهو طبيب أسنان، ومدون، يبلغ من 
احلقيقة،  نتحمل مسؤولية نشر  «نحن  ٢٩ عاماً:  العمر 
بذلك».  تقوم  ال  التقليدية  اإلعالم  وسائل  أن  حني  في 
واتهم الشاب الذي يرتدي قناعاً مضاداً للغازات املسيلة 
الشغب  مكافحة  قوات  تستخدمها  التي  للدموع، 
بكثافة، جهات مجهولة الهوية بالسعي إلى منع وسائل 
التحرير».  ساحة  في  يجري  ما  نقل  من  احمللية  اإلعالم 
ويقول علي جاسب إنه مستهدف بسبب مقاطع الفيديو 
ضد  القاسية  تعليقاته  بسبب  وكذلك  ينشرها،  التي 
بعض الزعماء السياسيني العراقيني. ويؤكد هذا الناشط 
الناس  يعرف  «حتى  اإلجنليزية،  باللغة  ينشر  أحياناً  أنه 
بدوره،  مباشر».  نقل  عبر  عندنا،  يحصل  ماذا  اخلارج  في 
املواجهات  نقل  إلى  إضافة  إنه  العبادي  القاسم  يقول 
اليومية  احلياة  صورة  أيضاً  «ننقل  الدامية،  واملظاهرات 
والهتافات التي تطلق وكيفية توزيع الطعام» في ساحة 
التحرير. وألن كثيرين من الشبان خاصة، باتوا يتجاهلون 
«واتساب»  بات  التقليدية،  احمللية  التلفزيونية  احملطات 
الرئيسية  املصادر  و«إنستغرام»  و«تويتر»  و«فيسبوك» 

لنقل املعلومات.
سبيل  على  املتظاهرون  علم  «تويتر»  تطبيق  خالل  فمن 
املثال أن صوت االنفجار الذي سمعوه كان صاروخاً سقط 
للتو بالقرب من السفارة األميركية، فسارع بعضهم إلى 

وضع عالمة «عاجل» مع تغريداتهم.
على  اخلميس،  األربعاء،  ليلة  دعوات  هت  وجّ أخرى،  ومرة 
سلمية  على  «للحفاظ  االجتماعي  التواصل  شبكات 
املظاهرات»، بعد أن حاول متظاهرون إزالة احلواجز من على 
ويضيف  اخلضراء.  املنطقة  إلى  املؤدية  اجلسور  من  اثنني 
رسائل  لي  يوجهون  احملتجني  من  «كثير  جاسب:  علي 
على (فيسبوك) مطالبني بتأمني أقنعة واقية من الغازات 
النداءات، ومبا  أو أشياء أخرى». ويقوم جاسب بنشر هذه 
كثيرة  أحياناً  مجهولون  يقوم  كبير،  متابعيه  عدد  أن 
بتلبية هذه النداءات والعمل على إيصال أقنعة أو أطعمة 
وأدوية يحتاجها احملتجون. وبعد أيام وليالٍ طويلة قضاها 
وسائل  عبر  معاناتهم  نقل  على  عامالً  املتظاهرين  بني 
أقوم  مبا  أقوم  عندما  «فقط  يقول:  االجتماعي،  التواصل 

به، أستطيع أن أنام وضميري مرتاح».

في اليوم الثالث عشر لالحتجاجات الشعبية 
في لبنان، خرج سعد احلريري ليعلن استقالته 
تهدأ  لم  ذلك  ورغم  احلكومة.  رئاسة  من 
برحيل  احملتجون  ويطالب  بعد،  االحتجاجات 
السلطة  في  موجودين  آخرين  مسؤولني 
صحيفة  وترى  «بالفاسدين».  وصفوهم 
األيام  أن  الفرنسية في تقرير لها  «لوبروجريه» 
األزمة  تفاقم  مع  حاسمة  ستكون  املقبلة 

االقتصادية والسياسية في البالد.  
إلى  باإلشارة  تقريرها  الصحيفة  استهلت 
احلريري عند استقالته من منصبه  تصريحات 
«أقول  فيها:  قال  والتي  للوزراء  رئيسا  بوصفه 
اليوم  مسؤوليتنا  إن  السياسيني  لشركائي 
االنهيار  ومنع  لبنان،  نحمي  كيف  نرى  أن  هي 
االقتصادي… لقد وصلت لطريق مسدود وأبحث 

عن طريق للخروج من األزمة…».
محاولة  جاءت  االستقالة  هذه  أن  ورغم 
تضع  لم  أنها  إال  الغاضب،  الشارع  لتهدئة 
الطبقة  تعتبر  فاجلماهير  للمظاهرات،  ا  حدً
السياسية برمتها «فاسدة وتفتقد الكفاءة»، 

بحسب التقرير. 
أول  ليست  هذه  أن  الصحيفة  وأضافت 
 ٤٩ العمر  من  البالغ  احلريري  لسعد  استقالة 
ا وجنل امللياردير ورئيس الوزراء السابق رفيق  عامً
املرة  تعتبر  بل   .٢٠٠٥ عام  اغتيل  الذي  احلريري 
الثالثة التي تسقط فيها حكومته منذ توليه 
ممثل  كان  أنه  كما  سنوات.   ١٠ قبل  السلطة 
«تيار املستقبل» ويحمل اجلنسيتني الفرنسية 

والسعوديّة.
أدى   ،٢٠١٧ عام  في  أنه  إلى  الصحيفة  ولفتت 
باململكة  أوجيه»  «سعودي  شركته  إفالس 
من  آالف  تسريح  إلى  السعودية  العربية 
من  موظف)،   ٤٠٫٠٠٠ من  يقرب  (ما  املوظفني 
لعدة  بالشركة.  يعملون  فرنسيني  بينهم 

احلريري  السعودية  السلطات  احتجزت  أيام، 
ا جمللة فوربس، تقدر  تعسفيًا في الرياض. ووفقً

ثروة احلريري بنحو ١٫٥ مليار دوالر. 
لبنان  في  األوضاع  متابعي  من  للعديد  ا  وطبقً
يعتزم  احلريري  يكن  لم  األخيرة،  األيام  في 
رغم  حكومي،  فراغ  حلدوث  جتنبًا  االستقالة 
اللبناني.  الشارع  ميارسها  التي  الضغوط 
ا أنه ال يريد «إضافة أزمة  بدليل أنه صرح سابقً
استقالة  من  الرغم  وعلى  احلالية».  األزمة  إلى 
أربعة وزراء من احلكومة منذ أسبوع، لم تنجح 
احلريري في تهدئة  التي قدمها  خطة اإلصالح 

املتظاهرين. 

وأشار التقرير إلى تصريح ممثل الطائفة الدرزية 
والهدوء»،  «احلوار  إلى  بالدعوة  جنبالط،  وليد 
بدون  لألزمة  حل  هناك  يكون  «لن  إنه  قائالً 

حكومة».
استمرار اِّـظاهرات

التي  االحتجاجات  أن  الصحيفة  وأردفت 
على  جديدة  ضريبة  فرض  عقب  انفجرت 
محادثات اإلنترنت لم تضعف حتدي املتظاهرين 

اآلن  حتى  واستمرت  اللبنانية،  احلكومة  ضد 
من طرابلس في الشمال حتى مدينة صور في 

اجلنوب مرورًا بالعاصمة بيروت.
ويرى املتظاهرون أن «استقالة احلريري هي خطوة 
صغيرة على طريق طويل، وال يزال هناك الكثير 
مما يجب القيام به»، مرددين شعار «كلن، يعني 

كلن» في إشارة إلى استقالة النظام بأكمله.
االستقالة  هذه  حتل  فلم  للصحيفة،  ا  ووفقً
بها  متر  التي  الصعوبات  األحوال  من  حال  بأي 
البالد، التي تعيش على وقع سنوات من األزمة 
ووجود  واألمنية،  واالقتصادية  املؤسسية 
على  عالوة  أعتابها.  على  السوري  الصراع 
وقوع اشتباكات كما كان  املتزايدة من  اخملاوف 
احلال قريبًا في وسط بيروت، حيث قام عناصر 
التي  اخليام  بهدم  أمل  وحركة  اهللا  حزب  من 

نصبها املتظاهرون.
تزايد اِّـخاوف الدولية

ا إلى أن املنطقة تشهد  أشارت الصحيفة أيضً
أدى  األخيرة،  األشهر  في  خاصةً  ا،  متزايدً توترًا 
وباريس  واشنطن  بقيادة  الغربية  الدول  أن  إلى 

دعت سعد احلريري إلى البقاء في منصبه. 
وقال وزير اخلارجية الفرنسي «جان إيف لو دريان» 
سعد  استقالة  «إن  الوطنية  اجلمعية  أمام 
الضروري  ومن  األزمة».  تفاقم  من  تزيد  احلريري 
أن تبذل اخلارجية الفرنسية كل ما في وسعها 

لضمان استقرار املؤسسات ووحدة لبنان». 
إلى  باإلشارة  تقريرها  الصحيفة  واختتمت 
لقاء الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون بنظيره 
األمم  قمة  هامش  على  عون  ميشيل  اللبناني 
فيها  ناقشا  والتي  نيويورك،  في  املتحدة 
لبنان  على  يجب  التي  الهيكلية  «اإلصالحات 
تنفيذها في األشهر املقبلة»… ولكن كيف ميكن 

تنفيذها اآلن، في بلد على حافة الفوضى؟
 ١٧ في  لبنان  في  االحتجاجات  اندالع  وبعد 
كرة  مشجعو  شارك  األول)،  (تشرين  أكتوبر 

األلعاب  بإشعال  فيها  األلتراس  من  القدم 
عن  إعرابًا  احمللية)  باللهجة  (فراقيع  النارية 
النخب  تنتهجها  التي  للسياسات  رفضهم 

احلاكمة في بالدهم.
آي»  إيست  «ميدل  موقع  نشره  حتليل  وفي 
باملوقع،  األخبار  محررة  نصر،  هبة  للكاتبة 
سلَّط الضوء على ليلة من ليالي االحتجاجات 
أن  إلى  الكاتبة  لبنان. وخلصت  التي يشهدها 
عدم املساواة االجتماعية دفعت مشجعي كرة 
واملطالبة  املظاهرات  إلى  االنضمام  إلى  القدم 

بسقوط النخبة احلاكمة في البالد.
استمرار  «مع  بالقول:  تقريرها  هبة  استهلت 
ليلة أخرى من املظاهرات التي يشهدها لبنان، 
شق ١٢ شابًا طريقهم عبر احلشود أمام السراي 
الكبير، معقل حكومة البالد، حيث كان الناس 
يتظاهرون منذ منتصف أكتوبر (تشرين األول). 
بيروت،  في  النجمة  نادي  مشجعو  جتمع  وقد 
املعروفون بـ«ألتراس سوبر نوفا» بعد أن أشعلوا 
األلعاب النارية. وبعد حلظات، شكلوا حلقة في 
منتصف احلشود وأشعلوا هذه الليلة باللهب 

األحمر -في مشهد ألفه املتظاهرون.
النوري،  رباح  قال  آي،  إيست  مليدل  تصريح  في 
شيء  الفراقيع  «إن  ا،  عامً  ٣٨ العمر  من  البالغ 
رمزي». وأضاف نوري، أحد عناصر ألتراس سوبر 
منذ  االحتجاجات  في  شاركوا  الذين  نوفا 
«يقول  األول):  (تشرين  أكتوبر   ١٧ في  بدايتها 
املثل: أشعل عودًا ليتبدد الظالم»؛ وهذا ما كنَّا 

نفعله كل ليلة».
أن االحتجاجات اندلعت في جميع أنحاء البالد 
التي  الضرائب  من  مرتقبة  مجموعة  بسبب 
اإليرادات  لزيادة  تصميمها  احلكومة  أعلنت 
ومع  البالد.  في  املهول  العام  الدين  وخفض 
ماليني  املقترحة  اإلجراءات  هذه  أغضبت  ذلك، 
لتدبر  بالفعل  يكافحون  الذين  اللبنانيني 
البالد  نخب  أن  شعروا  حتى  معيشتهم،  أمور 

حولتهم إلى كباش فداء. 
غربية،  محمد  قاله  مبا  التقرير  واستشهد 
ألتراس  أحد عناصر  ا،  عامً  ٣١ العمر  البالغ من 
عن  عبارة  اليوم  «االنتفاضة  ا:  أيضً نوفا  سوبر 
نضال طبقي، وليست نضاالً سياسيًا، ويعتبر 

األلتراس أنفسهم جزءًا من هذا النضال».
من هم األلرتاس؟

اخللفيات  ذوي  احملتجني  من  اآلالف  مئات  أن 
لوا من أطلقوا عليهم مجموعة من  اخملتلفة حمَّ
األزمة،  هذه  مسؤولية  الفاسدين  السياسيني 
استخدم  وقد  احلكومة.  باستقالة  مطالبني 
العربية،  البلدان  بعض  في  القدم  كرة  ألتراس 
في  مكانهم  واملغرب،  وتونس  مصر  فيها  مبا 
املدرجات، خاصة منذ أحداث الربيع العربي عام 
لرفع  بل  فقط،  فرقهم  لتشجيع  ليس   ،٢٠١١
االجتماعية- املساواة  بعدم  ا  تنديدً أصواتهم 

ا. االقتصادية أيضً
وقال غريبة: «عادة ما يأتي األلتراس من أوساط 
الية وهذه طريقة نضالنا ضد النظام، وقبل  عمَّ
رفعنا الفتة  االحتجاجات،  بداية  أسبوعني من 
«الشعب  عليها  قدم مكتوب  كرة  مباراة  أثناء 

امه». إذا جاع بياكل حكَّ
التي  الهتافات  من  «الكثير   : قائالً غريبة  وتابع 
االستادات».  من  جاءت  اليوم  احملتجون  رددها 
يقولون  األلتراس  عناصر  أن  إلى  هبة  وأشارت 
ا إنهم يتعاونون مع محتجني آخرين حتى  أيضً
ال حتيد االنتفاضة عن مسارها، ويحاولون جعل 

الناس يركزون على مطالبهم األولية.
من  العدد  هذا  يكون  «عندما  غريبة:  وأضاف 
الناس في الشوارع، من السهل أن حتيد احملادثة 

عن أسباب بدئنا لالحتجاج في املقام األول».
«تغيير ممنهج»

باإلحباط  إلصابتهم  «نظرًا  التقرير:  يضيف 
البطالة  معدل  وارتفاع  املتزايد  الفقر  بسبب 
احتشد  اللبنانية،  العملة  قيمة  وانخفاض 

في  والبلدات  املدن  ميادين  في  املتظاهرون 
أعلى  أحد  لبنان  وتسجل  البالد.  أنحاء  جميع 
دوالر  مليار   ٨٦ عند  احلكومي  الدين  معدالت 
-أعلى من الناجت احمللي اإلجمالي للبالد بنسبة 
١٥٠٪». وحتى اآلن، فشلت محاوالت قادة البالد 
الطرق  أغلقوا  الذين  املتظاهرين  السترضاء 
السماح  ورفضوا  وتكرارًا  مرارًا  الرئيسية 
الراهن، مما تسبب في إغالق  باستئناف الوضع 
البنوك واملدارس والعديد من األعمال التجارية 

بصورة مؤقتة.
فضفاضة،  مطالب  لدينا  «ليست  نوري:  وذكر 
بل نريد تغييرًا تدريجيًا ومنهجيًا في احلكومة. 
التي  اخليالية  املبالغ  بوقف  ا  أيضً ونطالب 
تنفقها احلكومة على ما ال يعلمه أحد إال اهللا». 
وأشار غريبة إلى أن الهتافات ضد الفقر وعدم 

املساواة االجتماعية جزء من ثقافة األلتراس. 
ع الهتافات نظرًا اللتزام ألتراس سوبر  «لم تُسمَ
«فراقيعهم».  توهج  ليشاهدوا  الصمت،  نوفا 

وعندما انطفأت النيران، تفرقوا بني اجلماهير».

فيسبوك ساحة حرب المتظاهرين العراقيين 
12 قضايا
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الحريري :  مسؤوليتنا 
اليوم هي أن نرى كيف 
نحمي لبنان ومنع االنهيار 
االقتصادي لقد وصلت 
لطريق مسدود وأبحث عن 
طريق للخروج من األزمة

االستقالة جاءت محاولة 
لتهدئة الشارع الغاضب إال 
أنها لم تضع حدا للمظاهرات 
فالجماهري تعترب الطبقة 
السياسية برمتها فاسدة 
وتفتقد الكفاءة

جهات مجهولة الهوية 
تسعى إُّـ منع وسائل 
اإلعالم اِّـحلية من نقل 
ما يجري َّـ ساحة 
التحرير

منذ انطالق التظاهرات 
تم رصد أكثر من مائة 
صفحة على (فيسبوك) تبث 
أخباراً كاذبة وتحرض على 
اِّـتظاهرين وتحاول تشويه 
سمعتهم
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احلريري



ــة لكنها حتمل  ــتراتيجية ترامب مؤقت – اس
ــق بقدرة  ــا يتعل ــر بعضه ــن اخملاط ــرا م كثي

خليفته على ترميم قوة الردع األمريكية
ــارد  ــبق ريتش ــس األمريكي األس ــال الرئي ق
نيكسون، إنهم ال يذهبون إلى خارج الواليات 
ــرعية  املتحدة دفاعا عن الدميقراطية أو الش
ــة، بل ”نذهب  ــة الدكتاتوري ــة أو حملارب الدولي
إلى هناك ألننا لن نسمح بأن متس مصاحلنا 

احليوية“.
ــرق  ش ــتراتيجية  االس ــح  املصال ــل  وتتمث
ــط، واحلفاظ على  ــطياً في حماية النف أوس

”إسرائيل“ وحماية نفوذها في املنطقة.
ــتراتيجية  اإلس ــار  مس ــي  ف ــوالت  حت أن  إال 
ــط طرأت في ظل  ــرق األوس األمريكية بالش
ــب، ميثل الوقوف  ــس دونالد ترام حكم الرئي

ــلوك األمريكي  ــاً لفهم الس ــا مفتاح عليه
اجلديد باملنطقة.

ــدة األمريكية،  ــات املتح ــل رئيس الوالي وميث
ــم  ــو الذي يرس ــتورية، وه ــرعية الدس الش
ــا  مصاحله وإدارة  ــة،  اخلارجي ــات  السياس

االستراتيجية.
ــدة هي دولة  ــإن الواليات املتح ــي املقابل ف ف

ــة دوائرالدولة  ــات حتافظ على رقاب مؤسس
ــتور، وبالتالي فإن قوة  ــام والدس وفق النظ
ــتخبارات  ــاع ”البنتاغون“ واالس وزارة الدف
ــوة  ــزان ق ــل مي ــاً متث ــة ”CIA“ أيض املركزي
ــرار األمريكي، ال  ــة الق ــي صناع وأهمية ف
ــاطيلها  ــيما في إدارة احلروب وقيادة أس س

حول العالم.
ــس رؤية  ــكل رئي ــإن ل ــال ف ــة احل وبطبيع
ــارات  ــجماً مع مس يحاول حتقيقها منس

االستراتيجية األمريكية.
ومع مجيء ترامب إلى احلكم، شهد مسار 
هذه االستراتيجية مجموعة من التحوالت 
ــط،  ــرق األوس ــي طبيعة إدارتها في الش ف
ــن التحوالت  ــع مجموعة م تقاطع ذلك م

االستراتيجية في املنطقة.

ــق التنمية  ــى حتقي ــة ترامب عل ــوم رؤي وتق
ــة تصادمت مع  ــة، لكن هذه الرؤي االقتصادي
ــى تراجع أدائها أو  ــنطن وأدت إل مصالح واش
ــكل جديد من إدارة نفوذها،  ــر لش رمبا مؤش

كما يذهب الكثير من املراقبني .

ومبا أن أي جناح أو فشل يتم قياسه مبؤشرات 
ــرات تراجع  ــه، فمن مؤش ــاء علي ــق البن حتق

ــطياً:  ــرق أوس ــتراتيجية األمريكية ش االس
ــتهدافات  ــرد على اس ــدرة على ال ــدم الق ع
”أرامكو“، وتصدع مشروع ”الشرق األوسط 
ــروع  الكبير“، وعدم القدرة على حتقيق مش
التقسيم اجلديد ”صفقة القرن“ على األقل 

في هذه املرحلة، وتراجع قوة ونفوذ احللفاء.
ــار  ــي طبيعة وضوح املس ــب ف ــلوك ترام س
ــالً عن صعود  ــتراتيجي، فض األمريكي االس
ــيا والصني وتقدمها أمام  ــرق روس قوى الش
ــرات على  ــدة، يعطيان مؤش ــات املتح الوالي
ــن ذلك ال يجزم  ــم مجريات األحداث، لك فه
ــكل جديد  ــدوث تراجع بقدر أن يكون ش بح

في إدارة املشهد.
ــي إدارة القوى  ــة األمريكية ف ــارض الرؤي تع

اإلقليمية:

ــرات التراجع فإن هناك  ــث تناولنا مؤش وحي
ــه  ــا: توج ــببات أهمه ــن املس ــة م مجموع
ــرق وجنوب  الواليات املتحدة للتحرك في ش
شرق آسيا في املرحلة احلالية والذي سيزيد 
من التواجد األمريكي هناك، حلماية املصالح 
ــارض مع  ــر الذي يتع ــو األم ــة، وه االقتصادي
ــهد اإلقليمي الذي تريد واشنطن ملء  املش
الفراغ فيه، والذي يتقاطع مع مجموعة من 

التحديات أيضاً.
ــة البيئة  ــي طبيع ــا التطرق إل ــا ميكنن وهن
ــوى اإلقليمية، حيث يوجد في املنطقة  والق
ــي املرحلة احلالية،  ــتراتيجية ف أربع قوى اس
ــرائيل، وميكن إحلاق  ــي: تركيا، وإيران، وإس وه

السعودية التي تراجعت في املنطقة.
ــى توازنات  ــة عل ــدول األربع ــذه ال ــل ه تعم
ــرق  ــي ش ــوذ األمريك ــل النف ــة تعط ميداني
ــطياً ومتنع حتقيقه، انطالقاً من طبيعة  أوس
ــني  ــوازن ب ــق ت ــة حتقي ــب، وصعوب إدارة ترام

القوى.
ــاب إليران التي تريد  ــنطن الب فهل تترك واش
ــال لتركيا التي  ــرائيل؟ أم تترك اجمل إنهاء إس
تنسجم مع محيطها في البيئة اإلقليمية 

في ظل النظام احلاكم هناك ؟.
ــة قراراً  ــذت اإلدارة األمريكي ــال اتخ ــي ح وف
ــران، فإن  ــاملة وأنهكت إي ــرب ش بخوض ح
ــا، التي  ــوة تركي ــتتجه لصالح ق ــور س األم

تنسجم مع املنطقة العربية وقربها منها.
ومن ثم عملت الواليات املتحدة على حتقيق 
ــتراتيجية من  ــتراتيجي يدير االس بديل اس

قبل احللفاء إسرائيل والسعودية.
وتعمل واشنطن على ذلك من خالل تعظيم 
قوة إسرائيل ودمجها في املنطقة وإدخالها 

ــعودي اإلماراتي، على قاعدة  في املثلث الس
ــال وتعززان  ــي تنفقان امل ــاض وأبوظب أن الري

حضور إسرائيل.
ــة  األمني ــوة  الق ــب  أبي ــل  ت ــق  حتق ــا  فيم
واالستخباراتية وتضعف ايران، وبهذا تصبح 
ــدة اليد العليا لكن من خالل  للواليات املتح

حلفائها التقليديني.
ــرأت، أعطت  ــة مخاطر وظروف ط ــد أن ثم بي
ــرات على التراجع والفشل في حتقيق  مؤش
ــتهداف ”أرامكو“ عبر طائرات  ــك، إذ مت اس ذل
ــرادارات األمريكية،  ــيرة، لم تلتقطها ال سّ مُ
وال منظومة ”الباتريوت“ السعودية أمريكية 

الصنع.
ــا، تعاظم قوة إيران  ــرات أيضً ومن هذه املؤش
ــرائيل،  ــي اخلواصر احلرجة إلس ــة ف اإلقليمي
ــرق  الش ــي  ف ــي  الروس ــد  التواج ــم  وتعاظ
ــول والتمركز على  ــيما الوص ــط ال س األوس
ــر ميناء  ــط عب ــي املتوس ــة، ف ــاه الدافئ املي

الالذقية.

تعاظم قوة إيران
ــركة  ــن مع ش ــاض عقدي ــع الري ــم توقي رغ
ــا  ــث منظومته ــن“، لتحدي ــد مارت ”لوكهي
الدفاعية التي صنعتها الشركة األمريكية 
ــليم  ــي ٢٠١٤ و٢٠١٥ ، إال أن التس ــا عام ذاته
ــنوات، جراء تأخر املصادقة  يستغرق عدة س
ــرس أو البيت األبيض،  ــن الكونغ بعراقيل م
ــعودية احلقوقي  ــجل الس ــى خلفية س عل
ــكل خاص، فضال عن عمليات التصنيع  بش
ــت  ــتغرق نحو س واالختبار والنقل التي تس

سنوات.
رمبا تصب هذه االجتاهات في تعظيم الضغط 

األمريكي على اململكة بهدف حتقيق القيمة 
ــتراتيجياً، لكنه  ــتنزافها اس األعلى في اس
يتعارض مع تقدير املوقف، حيال ما إن كانت 
واشنطن تريد السعودية كقوة نافذة أم قوة 

ضعيفة خاضعة لالبتزاز من كل األطراف.
ــات األمريكية  ــارب السياس ــل تض ــي ظ وف
ــط الذي رصدته إيران، وجهت  بالشرق األوس
األخيرة ضربات حيوية للمصالح األمريكية 
ــار مخاوف تل أبيب،  ــي املنطقة، وهو أمر أث ف
ــه طهران لتوجيه  ــتبعد أن تتج لذلك ال يس
ــة  ــض القيم ــدف خف ــرائيل به ــة إلس ضرب

االستراتيجية لها، وضبط حدود نفوذها.
ــنطن أيضاً، هو  ــي صالح واش ــا ال يصب ف م
ــة معقدة  ــة داخلي ــي بأزم ــغالها احلال انش
ــب، وإذا ما كان  ــة في محاوالت عزل ترام ممثل
سيفوز بوالية جديدة في انتخابات ٢٠٢٠ أم 
أن منافسه العجوز جو بايدن، سيكون قادراً 

على إقصائه.

سلوك ترامب َّـ إدارة اِّـلفات
”االنسحاب اإليجابي في خدمة االقتصاد“، 
ــتراتيجية ترامب  ــمية اس ــا تس ــل ميكنن ه
ــمية هل ميكن بناء  بذلك؟، وإن صحت التس
ــاب املصالح األمريكية  ــاد على حس االقتص
أن  ــدو  يع ال  ــر  األم أن  أم  ــتراتيجية؟  االس
ــس في  ــب، ولي ــي إدارة ترام ــالً ف ــون خل يك

االستراتيجية األمريكية.
ــة جديدة  ــاً عن رؤي ــث أيض ــدور احلدي ورمبا ي
ــة إدارة العالقة مع  ــا ترامب في طريق يقوده
ــم للدفع  ــل الضغط عليه ــاء من أج احللف
ــل ترك  ــي املقاب ــة، وف ــل احلماي ــي مقاب املال
ــنطن  ــادم وتنهك وتتدخل واش ــوى تتص الق

ــهد األخير لضبط اإليقاع، بدالً من  في املش
التدخل املباشر الذي يستنزفها.

ــب يحمل في يديه معوالً  عملياً، بدا أن ترام
ــدة التي يقول  ــات املتح ــدم أركان الوالي ويه
ــة“ من جديد،  ــد أن يجعلها ”عظيم إنه يري
ــة دولية،  ــدة ومنظم ــن ١٤ معاه ــرج م فخ
ــرارات األممية حني نقل  ــرات الق وخالف عش
سفارة بالده إلى القدس احملتلة، واعترف بها 
ــوالن باخلارطة  ــرائيل، وأحلق اجل عاصمة إلس

اإلسرائيلية.
إدارة  ــي  ف ــب  ترام ــة  طريق ــتنجح  س ــل  ه
ــتراتيجية األمريكية؟ وهل ستكشف  االس
األيام براعته، أم هي إخفاقات وضعف خلقه 

هو تزامن مع صعود قوى إقليمية؟.
ــات املتحدة  ــول: ال ميكن للوالي ــة الق خالص
ــكل األحوال، ملا  ــط ب ــرق األوس أن تترك الش
ــتراتيجية كبيرة،  ــة اس ــن أهمي ــه م يحمل
ــع حيوي ومركز نفوذ، وإماكنات النفط  وموق
والطاقة، واملمرات احليوية في املياه واملضائق، 

إال إذا أُجبرت على ذلك.
ــاطيل األمريكية  ــذا اإلجبار يعني أن األس ه
تعرضت لشلل كامل في أماكن تواجدها، أو 

حدوث انهيار من الداخل.
ــة مؤقتة وإن  ــتراتيجية أمريكي ــي اس إذاً ه
ــرة، ألنها لن  ــش مخاط ــل هوام ــت حتم كان
ــؤال:  ــى على ذلك احلال، لكن يبقى الس تبق
ــيرمم من يأتي بعد ترامب قوة الردع  كيف س
املتضررة أمام إيران السيما إن كان ذلك يعني 

الدخول في حرب شاملة ؟

حد  وضع  في  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  إخفاق  أن  يبدو 
لعمليات غسل وتبييض األموال، رغم دخولها بعدد من االتفاقيات 
والبروتوكوالت الدولية املرتبطة بذلك، مقصود؛ في ظل جتميعها 
لعدد كبير من رجال األعمال الذين يبيضون أموالهم، حتى باتت 
لهذه  العالم  في  الرئيسة  الوجهات  إحدى  األخيرة  السنوات  في 

اجلرائم .
مركز  أنها  على  اإلمارات  الدولية  التقارير  من  العديد  وصنفت 
التي  األموال،  وغسل  تبييض  وعمليات  اإلرهاب  لتمويل  رئيسي 
أي ما نسبته  دوالر،  تريليوني  العاملي سنوياً بنحو  يقدر حجمها 
٢٫٥٪ من الناجت احمللي اإلجمالي العاملي، بحسب تقديرات أصدرها 
وكشف   ،٢٠١٩ في  واجلرمية  باخملدرات  املعني  املتحدة  األمم  مكتب 
تقرير أصدرته وزارة اخلارجية األمريكية، انخراط مؤسسات مالية 
من  كبيرة  مبالغ  على  تنطوي  نقدية  معامالت  في  اإلمارات  في 

العائدات املتأتية من االجتار الدولي باخملدرات.
إلى  تهدف  اقتصادية  جرمية  األموال  تبييض  أو  غسل  وعمليات 
إضفاء شرعية قانونية على أموال مت احلصول عليها من مصدر غير 
أو حفظها،  إدارتها،  أو  التصرف فيها،  أو  شرعي، لغرض حيازتها، 
أو  نقلها،  أو  أو حتويلها،  استثمارها،  أو  إيداعها،  أو  استبدالها،  أو 

التالعب في قيمتها إذا كانت متحصلة من جرائم.
مجال  في  الرئيسية  البلدان  ضمن  من  اإلمارات  التقرير  وصنف 
غسل األموال، لتكون الدولة اخلليجية الوحيدة التي تدخل ضمن 
هذا التصنيف، وذكر أن جزءاً من نشاط غسل األموال في اإلمارات 
يرتبط بعائدات غير قانونية من اخملدرات املنتجة في جنوب غرب 
اإلمارات  في  األموال  وتبييض  غسل  جرائم  أن  إلى  وأشار  آسيا 

تشمل بشكل رئيسي القطاع العقاري وجتارة الذهب واألملاس.
النظام  في  الضعف  نقاط  أن  األمريكية  اخلارجية  تقرير  وأوضح 
املالي اإلماراتي تتمثل في عدم وضع ضوابط وتعريفات للكيانات 
سد  يكفل  مبا  عليها  الرقابة  وفرض  احلرة،  املناطق  في  املالية 
السنوي  التقرير  أكد   ٢٠١٦ العام  وفي  الرقابة  في  الفجوات 
اإلرهابية  اجلماعات  أن  اإلرهاب،  بشأن  األمريكية  للخارجية 

استغلت اإلمارات كمركز لتعامالتها املالية.
تقريره  في  األموال  غسل  ملكافحة  الدولي  "بازل"  معهد  وأفاد 
السنوي للعام ٢٠١٧، بأن اإلمارات حتتل املرتبة األولى خليجياً من 
الـ٧٢ عاملياً  ناحية مخاطر متويل اإلرهاب وغسل األموال، واملرتبة 
من أصل ١٤٦ دولة وجاءت اإلمارات، وفقاً لذات التقرير، في املرتبة 
األخيرة بني دول اخلليج العربي في مجال مكافحة غسل األموال.

وفي تقرير صادر عن احلكومة البريطانية، منتصف العام املاضي، 
يتجه  التي  األولى  العشر  الدول  قائمة  رأس  على  اإلمارات  جاءت 
وأوضح  أموالهم  يريدون غسل  البريطانيون عندما  اجملرمون  إليها 
اإلمارات  أن  األمريكي،  إنسايدر"  "بزنس  الذي نشره موقع  التقرير، 
في  الشرعي  غير  النقدي  التدوير  إعادة  محطات  أهم  أصبحت 
اعترف  دولية، فقد  وتقارير  العالم، وإضافة ملا سبق من مؤشرات 
املصرف املركزي اإلماراتي، في عام ٢٠١٧، أن جرائم غسل األموال 

بنسبة ٣٠٪ عام ٢٠١٦، رغم القوانني التي في البالد ارتفعت 

صدرت في مجال مكافحتها.
وتعد شركة "وول ستريت للصرافة"، وهي واحدة من أكبر شركات 
حتويل األموال بالشرق األوسط، ومكتبها الرئيسي في إمارة دبي، 
مركزاً رئيسياً لغسل أموال عصابات اخملدرات العاملية واجلماعات 
متويل  عن  األمريكية،   "ABC" لقناة  تقرير  وكشف  اإلرهابية، 
حكومة دبي لشركة "وول ستريت"، للقيام بعمليات غسل أموال 

استنزفت مئات املاليني من أستراليا.
الباكستاني  يديرها  كان  التي  الشركة  أن  إلى  التقرير  وأشار 
أجرت عمليات  املتحدة،  بالواليات  املعتقل حالياً  الطاف خاناني، 

نقل أموال دولية من خالل عمليات تبادل العمالت املتعددة وأفاد 
بأن شبكة خاناني قامت بغسل ما بني ١٤ مليار دوالر و١٦ مليار 
"ذا  صحيفة  العالم،  أنحاء  في  إجرامية  ملنظمات  سنوياً  دوالر 
أشهر عمليات  لها،  تقرير  في  أيضاً،  تناولت  البريطانية  غارديان" 
الصحيفة  وذكرت  دبي  بإمارة  وخاصة  باإلمارات  األموال  تبييض 
أن املليونير الهندي ريش كومار جني، املعتقل حالياً في نيودلهي 
الهندية، هو أحد أكبر غاسلي األموال في العالم، وكانت معظم 
أنشطته يقوم بها من إمارة دبي، حيث اتهم بنقل مئات املاليني 

من الدوالرات لتجار اخملدرات.
النقد  على  مبني  اإلمارات  اقتصاد  فإن  غارديان"،  "ذا  وبحسب 
الدولة  أن هذه  الصحيفة  وتؤكد  املشروعة  املالية غير  والسيولة 
اخلليجية هي املكان الذي تقوم فيه املافيا الروسية وجتار اخملدرات 
ما  ذلك  على  األدلة  أبرز  ومن  القذرة  نقودهم  بتنظيف  العامليون 
قاله السفير األمريكي في أفغانستان، أنطوني واين، لصحيفة "ذا 
غارديان"، حول أنه يتم تهريب ١٠ ماليني دوالر يومياً من كابول إلى 

دبي في حقائب صغيرة معظمها تأتي من جتار الهيروين األفغان.
كما نقلت الصحيفة نفسها عن مستثمرين أجانب في اإلمارات 
قولهم: إن "القوانني اجلديدة باإلمارات ملكافحة غسل األموال لم 
يكن لها أي تأثير ملموس"و كشف فريق خبراء تابع لألمم املتحدة، 
في فبراير املاضي، عن أن "خالد"، جنل الرئيس اليمني الراحل علي 

حساباً  استخدم  صالح،  اهللا  مصرفياً في عبد 
اإلمارات لغسل مبلغ يقدر بنحو 

ديسمبر  في  دوالر  مليون   ٨٤

.٢٠١٤

اإلمارات حاضنة شبكات االعمال اِّـشبوهة
ما تزال دولة االمارات العربية املتحدة منذ سنوات حتتضن شبكات 
عاملياً  املزيفة  السلع  وتوزيع  األموال  وغسيل  املشبوهة  األعمال 
وبلداً ال ميلك حقوق امللكية الفكرية وصنفت تقارير دولية اإلمارات 
األموال،  غسيل  وعمليات  اإلرهاب  لتمويل  رئيسي  مركز  أنها 

وكشفت عن قلق كبير من املمارسات التجارية فيها .
الفكرية،  امللكية  حقوق  حلماية  السنوي  األمريكي  التقرير  وذكر 
الصادر عن مكتب املمثل التجاري للواليات املتحدة، عن قلق كبير 
من املمارسات التجارية للعديد من الدول حول العالم، من بينها 
دول عربية كالسعودية واإلمارات ومصر وبحسب التقرير فان آالف 
على  املزيفة  السلع  لتوزيع  بوابة  تعد  اإلمارات  دولة  في  األسواق 
املنطقة وأوربا، مضيفاً أن الدول التي شملها التقرير ال تراعي في 
اجململ حماية حقوق امللكية الفكرية للشركات األمريكية، داعياً 

التخاذ إجراءات حازمة في هذا اإلطار.
في  عوائق  واالمارات  السعودية  في  األمريكية  الشركات  وتواجه 
والبضائع  التقليد  محاربة  جهود  وتفعيل  األدوية  تصنيع  مجال 
وضعت  اإلمارات  دولة  فان  األمريكي  التقرير  وبحسب  املزورة، 
منذ  قائمة  مخاوف  ضوء  في   ،٢٠١٨ عام  في  املراقبة  قائمة  على 
شحنها،  وإعادة  املزيفة  السلع  بيع  مكافحة  بشأن  طويلة  مدة 
باإلضافة إلى التغييرات األخيرة في عدد من السياسات التجارية 

ألبوظبي.
ان  يضمّ اإلمارات  في  رئيسيني  سوقني  وجود  عن  التقرير  وكشف 

ضمنها أكثر من ٥ آالف متجر لبيع السلع املزيفة،  من 
وتعد  املنزلية،  واألجهزة  االتصاالت  ه أجهزة  هــــــــذ
أو  املقلدة  السلع  لتوزيع  بوابات  األسواق 
املزيفة على األسواق األخرى في املنطقة 
وشمال أفريقيا وحتى أوربا، ووصلت قيمة 
املزيفة  املنتجات  لبيع  املالية  التعامالت 

واملقلدة إلى ٢٨٤ مليار دوالر عام ٢٠١٣.
وبدالً من استيالء السلطات على السلع 
التجارية  املناطق  في  وتدميرها  املزيفة 
اإلماراتيني  املسؤولني  فإن  احلرة، 
يسمحون بإعادة تصدير هذه املنتجات 
بشأن  اخملاوف  وتثار  جديد  من  ونقلها 
للنظر  باإلمارات  محاكم  وجود  عدم 
بامللكية  املتعلقة  القضايا  في 
نقص  إلى  باإلضافة  الفكرية، 
املتاحة  واملعلومات  الشفافية 
السلع  مصادرة  بسياسة  املتعلقة 

املقرصنة واملقلدة.
منتجات  بتصنيع  االمارات  وسمحت 
في  االختراع  لبراءات  تخضع  أدوية 

التقرير  وحذر  املتحدة  الواليات 
الوضع  هذا  أن  االمريكي 

يخلق حالة من عدم االستقرار واالرتباك، لدى اجلهات األمريكية 
املعنيَّة بابتكار وصنع األدوية.

أبرز وجهات العالم لغسيل األموال
ا في  ا والثانية والسبعني عامليًّ حتتل اإلمارات املرتبة السادسة عربيًّ
معهد  تقرير  وفق  اإلرهاب،  ومتويل  األموال  لغسيل  الدولي  املؤشر 
الذي يصدره املعهد ١٤٦ دولة،  "Basel" للحوكمة، ويضم املؤشر 
ويتم حساب التصنيفات استنادًا إلى جودة قوانني الدولة املعنية 
مبكافحة غسل األموال، باإلضافة إلى مستويات الفساد، ومعايير 
القطاع املالي والشفافية العامة، ويتم ترتيب الدول من األكثر إلى 

األقل خطورة في ما يتعلق بغسيل األموال.
أنه وفق املؤشرات العاملية ال تقع اإلمارات في مرتبة  وبالرغم من 
ا من حيث غسيل األموال، إال أنه كثيرًا ما تثار هذه  متقدمة عامليًّ
البريطانية،  "اجلارديان"  نشر بصحيفة  تقرير  فبحسب  القضية، 
كرامي  ديل  كوستا  جزيرة  تخطت  دبي  فإن  املاضي،  يونيو   ٢٤ في 
األموال،  لغسيل  العالم  في  مكان  أسوأ  تعد  التي  اإلسبانية، 
مشيرة إلى أن هناك معلومات تكشف أن بريطانيني استخدموا 
دبي إلخفاء ١٦٫٥ مليار جنيه إسترليني، ضرائب للمملكة املتحدة 
ما بني عامي ٢٠٠٥ و٢٠١٦، وهو ما يوضح أن املؤشر رمبا ال يكشف 

حقيقة ما يحدث في البالد.
عرف  ما  في  حاضرًا  اإلمارات  اسم  كان  اآلخر،  اجلانب  على 
إماراتية ضمن  وردت أسماء ١٥٠ شركة  إذ  الروسية"،  بـ"املغسلة 

مالي،  فساد  بعمليات  تورطها  رصد  مت  التي  الشركات  آالف 
التحقيق  ا، خالل  بلدً  ٩٦ في  غير مشروعة  بنكية  وحتويالت 

التحقيقات  مشروع  عبر   ،٢٠١٤ في  نشر  الذي 
 ،«OCCRP» الصحافية حول اجلرمية املنظمة والفساد

في  أموال  غسيل  عملية  أكبر  عن  للكشف 
العالم،  حول  ا  بنكً  ٧٣٢ عبر  متت  والتي  روسيا، 
التحقيق  خالل  ورد  إذ  شركة،   ٥١٤٠ إلى  وصوالً 
بنكا  رأسها  وعلى  ا،  أيضً إمارتية  بنوك  أسماء 
اإلمارات دبي الوطني وأبوظبي التجاري، لكنهما 

ا نفسيهما ضحيتي هذه العملية. عدّ
ل مجلة  فا نو لو "

حتقيق  خالل  حتدثت  األخرى  هي  الفرنسية  أوبستيرفاتور" 
بنما"  "أوراق  شاكلة  -على  دبي"  "أوراق  عنوان  حمل  استقصائي 
الشهيرة– عن معلومات تشير إلى حتول اإلمارات إلى مركز عاملي 
ا مضت،  للتهرب الضريبي وغسيل األموال، وذلك على مدار ٢٠ عامً
من خالل شبكة تعمل خارج القانون، تضم رجال أعمال ومديري 
هناك  احلوادث،  هذه  عن  ا  بعيدً ولكن  ورياضيني،  كبرى  مقاوالت 
بالفعل  ا  عامليًّ مركزًا  باتت  دبي  أن  أكثر  توضح  رمبا  جديدة  وقائع 
لعمليات غسيل األموال، وعلى رأس هذه الوقائع ما حدث في كل 

من باكستان وأستراليا وإيران.

عقارات  َّـ  دوالر  مليار   ١٥٠ باكستان.. 
اإلمارات

منذ أن قررت احملكمة العليا في باكستان التحقيق في 
شريف،  نواز  األسبق،  الوزراء  رئيس  أسرة  ثروة  مصادر 
استخدمتها  التي  األموال  أن  عن  األسرة  وحتدثت 
جاءت  واخلليج  لندن  في  والشركات  العقارات  لشراء 
ا من بيع مصانع الصلب التي كانت متتلكها في  أساسً
السلطات  لدى  اإلمارات محل شك  أصبحت  اإلمارات، 

في باكستان.
الباكستانية  احلكومة  أن  صحفية  تقارير  وكشفت 
اجلديدة تطارد استثمارات بنحو ١٥٠ مليار دوالر ألثرياء 
باكستانيني تقول إنهم غسلوها في عقارات باإلمارات، 

لتدقيق  هاوس»  ووتر  «برايس  شركة  قدمته  تقرير  وفق  وذلك 
حسبما  مؤخرًا،  باكستان  في  العليا  احملكمة  إلى  احلسابات 
باإلجنليزية في  الصادرة  بيزنس»  «أرابيان  ذكرت صحيفة 
دبي، ويشير التقرير إلى أن األموال تعود إلى شخصيات 

سياسية ومسؤولني ورجال أعمال فاسدين.
متعددة  تبادل  عمليات  مركز  اإلمارات   .. أستراليا 

للعمالت
نشر  املاضي،  (شباط)  فبراير  من  اخلامس  في 
بيسر،  النتون  إعداد  تقريرًا من  بي سي"  "أي  موقع 

في  الشهير  الصحافة الصحافي  مجال 
يتهم  بأنها االستقصائية،  دبي 

في  خطير  منفذ 

أن  عن  التقرير  خالل  حتدث  إذ  األموال،  وغسيل  املنظمة  اجلرمية 
اإلمارات كانت قناة رئيسية لعملية غسل األموال العاملية التي 

استنزفت مئات املاليني من الدوالرات في أستراليا.
 ،٢٠١٠ عام  االستقصائية  الصحفة  جائزة  احلائز  بيسر  وكشف 
عن أن أربع عمليات غسيل أموال نفذت في اإلمارات عبر "ألطاف 
خاناني"، املسجون حاليًا في فلوريدا -مسؤول عن غسيل ما يصل 
ا ملنظمات اجلرمية املنظمة حول العالم-،  إلى ١٦ مليار دوالر سنويًّ
وذلك من خالل إجراء عمليات نقل دولية لتبادل العمالت املتعددة؛ 
خالل  من  إدارتها  متت  األموال  هذه  من  كبيرًا  جزءًا  أن  ا  موضحً
نفسها  الصرافة  وهي  للدولة،  اململوكة  ستريت"  "وول  صرافة 
التي خضعت لتحقيقات الكوجنرس في هجمات سبتمبر (أيلول) 

.٢٠٠١
وقال التقرير إن الصرافة اإلماراتية التي تعد إحدى كبرى شركات 
االحتادية  الشرطة  حددتها  األوسط؛  الشرق  في  األموال  حتويل 
ومتويل  اخملدرات  أرباح  "حلركة  رئيسي  مركز  أنها  على  األسترالية 
اإلرهاب"، ناهيك عن أنه منذ عام ٢٠٠٨، كان خاناني يدير شركة 
بعدما   ،٢٠١٥ في  إغالقها  مت  ولكن  دبي،  في  للصرافة  "الزرعوني" 

ضبطته إدارة مكافحة اخملدرات في الواليات املتحدة.

عقارات بريطانيني
إن  البريطانية  في يونيو/حزيران ٢٠١٨، قالت صحيفة ذي غارديان 
بأنها  املعروفة  اإلسبانية  كرامي  ديل  كوستا  جزيرة  تخطت  دبي 

أن  إلى  األموال، مشيرة  حيث غسيل  من  العالم  في  مكان  أسوأ 
اجلنيهات  مليارات  خسارة  البريطانية  اخلزينة  كلفوا  بريطانيني 
يدرسون  بريطانيني  محققني  أن  الصحيفة  وذكرت  اإلسترلينية، 
معلومات مسربة للعقارات في دبي تبني أن بريطانيني استخدموا 
للمملكة  كضرائب  إسترليني  جنيه  مليار   ١٦٫٥ إلخفاء  دبي 

املتحدة، ما بني عامي ٢٠٠٥ و٢٠١٦.
وأوضح رود ستون مساعد مدير وحدة التنسيق الوطنية لإليرادات 
يودعون  كانوا  احملتالني  أن  املنظمة،  باجلرمية  اخلاصة  واجلمارك 
على  الضرائب  سلطات  قدرة  لشل   ٢٠٠٥ عام  دبي  في  البضائع 

معرفة حتركاتها.

جزء من نشاط غسل األموال 
َّـ اإلمارات يرتبط بعائدات 
غري قانونية من اِّـخدرات 
اِّـنتجة َّـ جنوب غرب آسيا
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اسرتاتيجية ترامب 
مؤقتة لكنها تحمل 
كثريا من اِّـخاطر بعضها 
يتعلق بقدرة خليفته 
على ترميم قوة الردع 
األمريكية

/ القسم السياسي

/ القسم السياسي

االستراتيجية األمريكية بالشرق األوسط في ظل القوى الصاعدة
ÜÌÜu@Âfl@Ú‡Óƒ«@bË‹»Ø@Êc@ÜÌäÌ@È„g@fiÏ‘Ì@>€a@ÒÜznΩa@pbÌ¸Ï€a@Êb◊âc@‚ÜËÌÎ@�̧ Ï»fl@ÈÌÜÌ@ø@›‡∞@kflaäm
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تناول تقرير صحفي سربته وكالة االمن القومي االمريكي واعدته وكاالت عاملية حتوالت االستراتيجية األمريكية بالشرق األوسط في 
عهد ترامب، وما إن كانت تشكل تراجعاً أم شكالً جديداً، ويرى أن:

– رؤية ترامب تقوم على حتقيق التنمية االقتصادية لكنها تتصادم مع مصالح واشنطن وأدت إلي تراجع أدائها– من مؤشرات تراجع 
ــتترك واشنطن اجملال إليران التي تريد  ــنطن على الرد على استهداف شركة ”أرامكو“– هل س ــتراتيجية األمريكية عدم قدرة واش االس
ــتراتيجية ترامب بـ“االنسحاب االيجابي خلدمة  ــمية اس ــجمة مع محيطها العربي ؟– إن صحت تس ــرائيل، أم لتركيا املنس تدمير إس

االقتصاد“ فهل ميكن بناء اقتصاد على حساب املصالح االستراتيجية؟

كيف أصبحت االمارات مركزاً عالمياً لغسيل االموال؟

اإلمارات مركز رئيسي لتمويل اإلرهاب وعمليات تبييض وغسل األموال التي يقدر حجمها العاِّـي سنوياً بنحو ترليوني دوالر

جاءت اإلمارات على رأس قائمة 
الدول العشر األوُّـ التي يتجه 

إليها اِّـجرمون الربيطانيون عندما 
يريدون غسل أموالهم

ترامب

حاكم دبيخاناني

بوتنياوردغان
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ــلطاني  الس ــداي  ع ــاعر  الش
ــة الرائعة  ــى كلمة اجلمعي ألق
ــعر  التي عبر فيها عن والء الش
الشعبيني  والشعراء  الشعبي 
للوطن وحب الناس وحيا فيها 
ــل  ــن أج ــض م ــباب الناه الش
ــارك  ــا ش ــرق.. فيم ــد املش الغ
الشاعر رياض الركابي بقصيدة 
ــات مناديا  ــة بالهوس مصحوب

اجلميع أن يرددوا معه:
فوك املطعم التركي
تعالوا تظاهروا ويانه
فوك املطعم التركي

زلم تنام سهرانه
ل عينهه الدخان كحّ
واهللا املا يجي خسران

فرات ودجلة ويانه
ــاعر يحيى العقابي   والقى الش
ــة  املليئ ــة  الرائع ــه  قصيدت
السياسيني،  للحكام  بالعتاب 

ــن  م ــة  مجموع ــاركت  وش
ــبة  املناس ــذه  به ــعراء  الش
والبعض منهم القى القصائد 
ــودي، إياد  ــير العب منهم: بش
الشمري، علي االديب، حميد 
ــي،  الالم ــاح  صب ــري،  العام
ــه الطائي، باقر  محمد رحيم
العالق، عامر العيثاوي، مهند 
السيد هاشم، عادل البديري، 
املولى،  الزيدي، خالدة  سعيد 
حسني اجلبوري، محمد جواد 
ــي،  الالم ــاس  عب ــي،  العكيل
ــد االنتهاء  ــم االمير. وبع هيث
ــتمرت  من الفعالية التي اس

ــذه  ه ــا  لن ــت  كان ــاعتني  س
ــار العكيلي  ــع د.جب ــة م الوقف
ــالً لـ(البينة  رئيس اجلمعية قائ
ــزء ال  ــا ج ــن هن ــدة): «نح اجلدي
يتجزأ من التظاهرات الشعبية 
ــا في اليوم االول  منذ انطالقته
ــتمر بحضورنا  ــن ت١ وسنس م

وقصائدنا، وفعالياتنا ال تنتهي 
ــداد بل إن جميع  لهذا احلد ببغ
فروع اجلمعية بكافة احملافظات 
ــاركات  مش ــا  له ــة  احلبيب
ــعراء  الش ــد  وقصائ ــة،  فاعل

ــرور لشبابنا  هناك مبعث س
ــن  نح ــا  وبدورن ــر،  املتظاه
واجهة  ــعبيني  الش الشعراء 
ــد للحب والسالم  وطن تنش
ــاعرة  للش ــت  وكان ــر».  واخلي
ــى كالم في هذه  ــدة املول خال
ــبة قائلة: «مشاركتي  املناس
ــي  ف ــي  ه ــرات  التظاه ــي  ف
ــرأة  ــي كأي ام ــاس واجب االس
ــا وابنها وزوجها  تنظر ألخيه
ــحون  ــذا اجلو املش ــط ه وس
ــور  ــا حض ــون لن ــد أن يك والب
جسداً وروحاً وشعراً وإعالماً». 
ــالق كلمة  ــر الع ــاعر باق وللش
ــا: «ما  ــول فيه ــبة يق باملناس
ــعدني أن أشارك هذا اجلمع  أس
العراقيني  ــن  الغفير واملاليني م
ــم تتقدمهم  ــون بحقه يطالب
ــس  املتحم ــباب  الش ــوف  صف

بطل طاقاته من أجل بناء وطن 
جديد، ابارك التظاهرات وعزائي 
ــهداء ممن سقطوا  لعوائل الش
ــذي  ال ــكان  امل ــذا  ــي ه ــا ف هن
ــاد  ــاهداً على فس ــيكون ش س

ــم وهم  ــلطة وعنجهيته الس
يقتلون أبناءنا بدم بارد، الرحمة 
لشهداء العراق ودعاؤنا الشفاء 
ــالل  واجلرحى».وخ ــني  للمصاب
هذه الفعالية الشعرية تواجد 

ــن الفنانني واملثقفني  العديد م
ــطني وكانت لنا  واالدباء والناش
ــع الدكتور حكيم البنا  وقفة م
ــي كلماته  ــذي أراد أن يعبر ف ال
هذه قائالً: «إن القيمة احلقيقية 

ــعة  الواس ــاركات  املش ــذه  له
ــني من رياضيني  لعموم العراقي
ــات  ومنظم ــني  وفنان ــعراء  وش
مجتمع مدني ونقابة املعلمني 
ونقابة احملامني وشباب وشيوخ 
ونسوة عراقيات ومختلف ابناء 
ــني والقائمة  ــن حرفي الوطن م
ــو الدليل القاطع على  تطول ه
ــعب العراقي وصل الى  أن الش
ــي الفكري  الوع ــل  أعلى مراح
ــلطوية  الرافض للهيمنة والس
ــكراً  ــة ملتطلباتهم.. ش اجلاهل
ــف هنا  ــر وأنا أق ــكل متظاه ل
أكاد  ــر  التحري ــاحة  ــط س وس
ــري ماذا  ــي حيرة من أم أكون ف
ــة  ــة عراقي ــا ملحم ــول، إنه أق

تستحق اجملد واخللود».
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انطالقاً من سلطة الشعب الذي خرج متظاهراً مطالباً بالعدل، 
ــويفاً ومماطلةً في تنفيذ مطالبه، وتضامناً مع  فلم يجد إال تس
ــي يقودها املواطنون بروح وطنية عالية،  االنتفاضة العارمة الت
ــراق، متكاتفاً مع  ــاب في الع ــام لألدباء والكتّ ــف االحتاد الع يق
الً  ــي، محمّ ــي نهجه الوطن ــتمراره ف ــر، ويعلن عن اس اجلماهي
ــية املتنفذة مسؤولية  تها، والقوى السياس مفاصل الدولة برمّ
كل ما يجري من خراب. لقد آن وقت اخلالص من سوء إدارة الوطن، 
وعلى كل السلطات أن تنظر إلى احلال الذي أوصلت الناس إليه، 
ــاة، وال  ــعبها، وال لبرملان يعيد انتاج املأس فال حلكومة تقتل ش
ــدين أدخلوا البلد في نفق املوت والعدم. ان أدباء  ملسؤولني فاس
ــلمية، مستنكرين  ــتمرون في دعم التظاهرات الس العراق مس
ــنظل في سوح  ما يتعرض له األبرياء من قتل وقمع، وعليه، س
ــتمرت  ــع النقابات التي اس ــني، ومتواصلني م ــاج فاعل االحتج
ــدة.  ــذه الطغمة الفاس ــالص من ه ــني حتقيق اخل ــا حل بإضرابه
ــواء أكانت  ــالءات من أية جهة س ــى أية إم ــم ال يتلقّ إن احتادك
حكومية أو غير حكومية، فطريقه احلرية الدائمة، وسيتواصل 
ل له نفسه اضطهاد  ــوّ في غرز أصابع احلق في أعني كل من تس
العراقيني، وقد أوصل صوته الرافض بوجه ظلمهم وسيتواصل 
ــاء والكتّاب إال الوقوف اجلبار مع معاناة كل  بذلك، إذ ليس لألدب
شرائح اجملتمع. أيتها األديبات.. أيها األدباء.. اخرجوا بقوة وأزيلوا 
ــم، تعاضدوا  ــه أقالمكم ومواقفك ــان، فالتاريخ تصنع الطغي
ــة، وهبّوا لنصرة  ــهداء الوطن وجرحاه، فأنتم ضمير األم مع ش

العراق، واصنعوا املستقبل.

• الناطق الرسمي باسم االحتاد العام لألدباء
 والكتّاب في العراق

@paäÁbƒn€@H·»„I@
@Âfl@ò˝®a@ �Üy@k»í€a
@H¸INNÒÜçb–€a@Ú‡Ã�€a
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فنارات

عمر السراي*
أقامت جمعية األدباء 

الشعبيني في العراق 

وقفة شعرية وطنية 

تضامناً مع تظاهرات 

الشعب وتقيم فعالية 

للشعر الشعبي 

قي ساحة التحرير 

وبحضور الدكتور جبار 

فرحان العكيلي رئيس 

اجلمعية والشاعر 

عداي السلطاني نائب 

الرئيس والشاعر رياض 

الركابي رئيس اللجنة 

الثقافية باجلمعية 

وأدار الفعالية الشاعر 

علي األديب ومبشاركة 

فاعلة من الشعراء 

الشباب والرواد، وقد 

تضمنت قصائدهم 

حب الوطن فوق اجلميع 

وقصائد من أجل 

الشعب وقصائد تندد 

بالفساد وقصائد الذعة 

ساخرة وناقدة صفق 

لها احلاضرون..

البينة الجديدة / حمودي عبد غريب

الركابي: فوك اِّـطعم الرتكي زلم تنام سهرانه .. كحل عينهه 
الدخان واهللا اِّـا يجي خسران

عايدة الكاتب
ــتلقي  بينما كانت الفتاة تس
ــدة األلم  ــرير من ش على الس

واملرض سألت أختها الكبيرة 
ــن النافذة وقالت  التي حتدق م
ــت على  ــة بقي ــم ورق ــا ك له
امامك  التي  الشجرة  أغصان 
يا أختى؟، قالت األخت الكبرى 
وعيناها تدمع ملاذا تسألني يا 
ــاة  ــي؟، ردت الفت ــة قلب حبيب
ــت ألن أيامي في  املريضة وقال
هذه احلياة هي نفس عدد أوراق 
أغضان الشجرة التي أمامك؟.

ابتسمت األخت الكبرى لكي 
ــا املريضة  ــن أخته تخفف ع

ــذا اليوم  ــت حتى يأتي ه وقال
ــتمتع  البعيد جدا تعالى نس
ــويا،  ــكل حلظة نقضيها س ب
ــاقطت كل  ــام وتس ــرت األي م
ــا ماعدا  ــجرة كله أوراق الش
ورقة واحدة فقط.ظلت الفتاة 
الذي ستسقط  اليوم  تترقب 
ــة، ولكنها لم  فيه تلك الورق
ــب اخلريف  ــقط أبدا، وذه تس
وحل الشتاء والورقة متشبثة 
ــت  وتعاف ــجرة،  الش ــن  بغص
ــا  ــيئا، ومل ــيئا فش ــاة ش الفت

ــفاء متاما  ــت الفتاة للش متاثل
عافيتها  ــل  بكام ــت  وأصبح
خرجت خلارج املنزل وتوجهت 
ــة  ورق ــت  وملس ــجرة  للش
الشجرة األخيرة، فاكتشفت 
أن الورقة من مادة البالستيك، 
ــا ثبتت هذه  ــت أن أخته وعرف
ــد أختها  ــة حتى ال تفق الورق
ــروح  ــدد ال ــل يج ــل، األم األم
ــتحيل وإذا تعلق  ويصنع املس
ــب أبدا  ــاهللا لن يخي ــب ب القل

أمله وال رجاه.

عبد الزهرة خالد
انقطعت السالالت 

ــخِ  املضمّ ــخِ  التأري ــطَ  وس
باألقاويل

وحيدةٌ ما بني اجلسور 
تباطأ النهرُ من العبور 

ــن حملِ  ــهُ عاجزةٌ م وضفت
القوارب 

بينما الرمالُ تصولُ وجتول
في تالطمِ الصخور 

لم يبق في الطنيِ بللٌ
وال أثراً العابرين 

نحو قبلةِ الثائرين 
على بركةِ التعاليمِ اآلسنةِ 
ــرُ  حج ــوى  س ــا  حتركه ال 

الضنك،
اخلواصرُ في مفترقِ الطرق

جتيدُ اخلطى
وأنا أجيدُ حملَ الشعارات 

تي  ــم همّ ــى عكازتي رغ عل
باتت إشارات

ــرِ حكايةٌ  ــةُ التحري فحكاي
من أساطير 

تعجزُ شهرزاد من التعبير
ــى أحذيةِ  ــرُ عل ــو األمي يغف

احلفاة، 
الوطنيةُ ليست علباً 

تسوّقها لنا السياسة
هي والدةٌ بال بطون

ــرفُ على هيكلِ  الش تعلّقَ 

مطعمٍ 
مُ نادلهُ الطعامَ  ال يقدّ

، نشيدهُ موسيقاهُ وطنٌ
حناجرُ الشرفاء 

قالوا عنها تظاهرة 
لكنّهم نسوا اسمَ اجلياع  

ــبٌ  يحس ــا  فيه ــر  أكتوب
الشهور

ــةِ نحو  ــفُ الكرام ــي زح ه
فجرٍ 

قد الحَ العراق.. كادَ أن يقول 
ــو أجلت  ــهيداً ماذا ل ــا ش ي

رحيلك يوماً 
حينما ترى مصيرَ اللصوص

وترى كيفَ تهربُ العصابات 
إلى قمامةٍ لن تزول، 

ماذا لو أجلت أمٌ دمعتها 
إلى يومِ الفرحِ املوعود، 

ــوتُ  ــع ص يقط أن  ــى  أخش
قنبلةٍ 

ــلَ  حام ــك)  (التكت دربَ 
العفاف

ر   وأكونُ أنا املقصّ
أمام حلقةِ التغيير ..

الكلمةُ األخيرةُ تصدحُ بها 
أمتي أمامَ الشعوب ..

هنا شعبٌ عريق 

ــتيقظُ  يس ــف  كي ــدركُ  ي

وكيف ميوت 

ــالمَ  أح ــطبُ  يش ــف  وكي

السالطني

ــةِ  حزم أو  ــجٍ  ضجي ــال  ب

إنتفاضات

إنها ليست كلمتي.. 

هو قانونٌ سنّهُ اجلمهور 

ــا   حينم ــرُ  واآلخ األولُ  ــا  إنن

نقول.
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بغداد / البينة الجديدة 
ــة ثائر العصامي  عن مؤسس
والتوزيع  ــر  والنش ــة  للطباع
ــارى  (أس ــاب  كت ــدر  ص
ــعر)  ــة.. رؤى في الش الدهش
ــم  للكاتب والناقد أمني قاس
ــة انيقة  ــوي في طباع املوس
ــط وبواقع  من القطع املتوس
ــاب هو  والكت ــة.  ١٢٤ صفح
ــم  قس ــاالت  مق ــة  مجموع
ــف  ــي الصح ــر ف ــا نش منه
ان  ــب  الكات رأى  ــة  العراقي
يحفظها بني دفتني بانطباع 
ــب  الكات ــب  رت ــد  وق ــدي  نق
املقاالت معتمدا على شكل 
فاختار  ــي  العروض القصيدة 
ــطرين ينتمي  ــعر الش من ش
ــيكية  ــة الكالس الى املدرس
ممثلة  اجلديدة  والكالسيكية 
ــري  ــوقي واجلواه ــد ش باحم
ــي  الوائل ــد  أحم ــيخ  والش
ــال  ــى جم ــيد مصطف والس
ــعراء  ــاله من ش ــم ت ــن ث الدي
ــياب  بالس ــال  ممث ــة  التفعيل
والنواب ود. علي حداد ثم تناول 
قصائد النثر ممثلة بالدكتورة 
ــجال الركابي وعلي حنون  س
ــا تناوله  ــب م ــي واغل العقاب
ــور على نص  ــب مقص الكات

ــزات فهو  املنج ــا  أم ــه  بعين
ــي الكتاب  ــم الرابع ف القس
حيث جمال جاسم امني في 
بحيرة الصمغ وهي مجموعة 
شعرية حيث التفاعل  احلاد 
ــق واحلزن  ــني الصمت الناط ب
ــه عدنان الصائغ  الفاعل يلي
ــير الدهشةويختمها  في اس
ــل  الراح ــدع  باملب ــب  الكات
الذي  اخلفاجي  ــي  عل محمد 
اعطى املبدع احلقيقي حقه 
ــة. كتاب جدير  وعرّى الطاغي
بالقراءة والبينة اجلديدة تثمن 
ــع الكاتب امني  مجهود الرائ
ــوي الذي يرفد املكتبة  املوس

العراقية بكل جديد.

متابعة / البينة اجلديدة
ــري،  املص ــار  اآلث ــر  وزي ــح  افتت
ــرض امللك  ــد العناني، مع خال
ــخ آمون،  ــوت عن ــي، ت الفرعون
بالعاصمة  ــي،  املاض ــة  اجلمع
البريطانية لندن، في احتفالية 
ضخمة حضرها حوالي ١٠٠٠ 
مدعو. وحضر مراسم االفتتاح 
السفير املصري لدى بريطانيا، 
ــار،  اآلث ــم  وعال ــادل،  ع ــارق  ط

ــن  ــة م ــواس، وكوكب ــي ح زاه
ــة وأثرياء  ــخصيات العام الش
ــع البريطاني، إلى  وجنوم اجملتم
جانب رجال أعمال وصحفيني 
ورياضيني  وممثلني  وموسيقيني 
ــرض ١٥٠  ــني. ويضم املع عاملي
قطعة أثرية من مقتنيات امللك 
ــن بينها عدد من  الفرعوني، م
ــبية  ــل املذهبة واخلش التماثي

والصناديق واألواني.

ْمليني ال حتَ
فيكِ آنيةً لى كَ عَ

دى فراءَ يَكسرها الصَ صَ
مراءَ يَشربها الردى حَ
بَيضاءَ يأكلُها املَدى

زرقاءَ تَغرقُ كلَها

في عنيِ جاريةٍ

رةٍ تُروُى من دموعٍ حَ
بَل إحمليني زهرةً 

في أرضِ بغدادَ احلَبيبةِ
ــنيِ آاللفِ  ــن ب ــا م وَضوعه
 * ــروفِ والظ ــظايا  الش

الالهبة
ريقْ تُذكي محطاتْ الطَ

أو...
ــونٍ  زيت ــنَ  ص ــي غُ إحملين

يحطُ عليهِ عصفورٌ يتيمْ
في مَشرقِ األرضِ الغريبةْ

آصطادهُ الصيادٌ بَطراً
دَربِ  ــي  ف ــرُ  الناث ــا  أيُه

هادةِ الشَ
ــا  بَقاي أو  ــدي  جَ ــمَ  ل حُ

ذكرياتْ
لى  ليسَ عندي غيرُ أناتِ عَ

لمنا الرَهيبْ تباتٍ سُ عَ

ليسَ عنديَ غيرُ بومِ ناعقٍ
وغراب ميألنا نعيبْ

هراً يا أيها املطويُ قَ
إنني

ــا  ــن زواي ــةِ م ــي كلِ زاوي ف
ريبْ  وطني الداجي غَ

ذني اليكَ وسادة ً خُ
ــنيني  ما عدتُ أذكرُ من س

غيرَ أغنيةٍ التشردْ
والنَحيبْ

ــمَ البغاةُ  ج ــةٍ هَ ــمْ ليل ك
وابي دجلتيكْ على خَ

ــرادي* من  ــقُ امل تش وانتَ متَ
عيونِ العابرينْ

وأنتَ أنتَ
رفتكَ ياعراقْ كما عَ

يومْ بلٌ تناطحهُ الغُ جَ
دركَ بابتالءْ قُ صَ يُشَ

منَ املشارقِ واملَغاربِ
وأنتَ أنتَ

رفتكَ ياعراقْ كما عَ
ريدْ بلِ الوَ ذَبَحوكَ من حَ

مْ وَتبتسِ
......

ــد  ــة بع ــروف* االطالق الظ
رميها

ــردي ما  ــع م ــرادي*.. جم امل
يدفع به املركب(املشحوف) 

في الهور

قصيدةقصيدة

�Ÿnœä �«@b‡◊
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حميد شغيدل الشمري

البينة الجديدة / محمد الفيصل
ــني واملعنيني وجمهور  ــور نخبة من املهتم بحض
ــاطاته  ــر يواصل منتدى الصيد الثقافي نش كبي
ــتضاف  ــة والثقافية حيث أقام ندوةً إس الفكري
ــوي  ــرف الترب ــرس واملش ــث املفه ــا  الباح فيه
ــدي) الذي  ــن عريبي محمد اخلال ــد (حس املتقاع
ــريفان: املرتضى  القى محاضرة حتت عنوان (الش
ــية التي  ــد بدأت األمس رَين) وق ــاعِ ــي... ش والرض
ــتاذ حامد مصطفى القيسي بنبذة  أدارها  االس

ــود عام ١٩٤٦ /  ــرة عن حياة الضيف املول مختص
ــل -خريج جامعة  ــيب/ محافظة باب قضاء املس
ــفة / عمل  ــم الفلس ــداد - كلية االداب - قس بغ
ــام ٢٠١٤  ــني تقاعده ع ــوي حل ــلك الترب في الس
ــة وله  ــغل بالفهرس ــا - انش ــرفا تربوي كان مش
ــيرة  ــتعرض الباحث س العديد من املؤلفات.. اس
ــريفني اللذين يعود نسبهما الى االمام علي  الش
ــاعريتهما، االول: املرتضى (  ــى ش ــزا عل (ع)، مرّك
ــيرا بايجاز الى  ٣٥٥- ٤٣٦ هج / ٩٦٦- ١٠٤٤م) مش

مصنفاته، متوقفا عند بعض اغراضه الشعرية 
ــعره  ــاز ش ــات بامتي ــض االبي ــهدا ببع مستش
ــرعة  ــة، وفخامة االلفاظ وثراء اللغة وس باجلزال
ــة وحضور اخلاطر كما في الرثاء والوصف  البديه
ــتقاها  ــة والفخر والغزل واملعارضة اس واحلماس
ــرج على الرضي ( ٣٥٩- ٤٠٦ هج  من ديوانه، ثم ع
ــيرة مقتضبة مع  - ٩٧٠- ١٠١٥ م ) متطرّقا الى س
ــج البالغة) لالمام  ــداد مصنفاته ، ابرزها (نه تع
ــعرية على  ــي (ع)، معتمدا في اختياراته الش عل

ــعر الطالبيني) لغنى  ه الثعالبي (اش ديوانه، وعدّ
ــذوق وفخامة  ــالمة ال ــعة اخليال وس اخلاطر وس
ــعاره  ــظ واحاطة املعنى، منتخباً بعض اش اللف
ــر وغيرها من الفنون،  ــي الرثاء والوصف والفخ ف
ــة راقية،،  ــاظ جزيلة وكياس ــة بليغة والف وبلغ
ــاؤالت وتوقفات بعض احلضور،  أثارت احملاضرة تس
اختتمها (احلاج كمال العامري - مدير بيت البياع 
الثقافي) بكلمة (مسجوعة) مؤطرة بالثناء على 

املنتدى واحملاضرة واحملاضر.
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المصور الفوتوغرافي علي الزاملي يتحدث عن الطبيعة والجمال لـ(                             ):
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املصور (علي الزاملي) هو أحد هواة الصورة 
ــة يعمل في األعمال احلرة وهو  الفوتوغرافي
صاحب معرض (تفاحة) للهدايا املطل على 
ــارع املتنبي وهوايته تقوده أحياناً  بداية ش
ــارع املمتد  ــذا الش ــراً في ه ــوال كثي للتج
مستغالً بعض املرات جهازه النقال ليلتقط 
ــاهد التي يرى فيها تستحق  الصور للمش

الصورة للتوثيق ويستمر باملسير على هذه 
ــافات طويلة  احلالة التي تأخذه بعيداً وملس

ــن احمليطة به في  ــدور فيها مبعظم االماك ي
ــاحة القشلة واملركز  مقهى الشابندر وس
ــي ونهر  ــب املتنب ــدادي ونص ــي البغ الثقاف
ــور جوال  ــو (الزاملي) مص ــة  وهكذا ه دجل
ــة التصوير  ــه وقد امتألت آل ــود الى منزل يع
ــم آخر وفي  ــي عال ــي يجعله ف ــذاء روح بغ
ــعادة وهو يرى  ذات الوقت ينقله لقمة الس

منجزه جميالً ومبنتهى ما يتمناه.. ويأخذنا 
ــن حكايات أيام  ــى حكاية م هذا املصور ال

ــائحني املغامرين  زمان حني كان بعض الس
ــى األقدام  ــياً عل يطوفون مدن العالم مش
ــباق أو  ــة أو دراجة س ــة هوائي ــى دراج أو عل
ــة  ــرة اخلاص ــم الصغي ــة أو مركباته بخاري
ــن خفايا اجلمال  ــا فيها م ــم وينقلون م به
ــك  ــي تل ــا ف ــاحرة وكل م ــة الس والطبيع
ــاس وبيوتاتهم  ــور متنوعة للن املدن من ص
ــيء تغير  ــم ومع تطور الزمن كل ش وبيئته
ــة تتحدث عن زمانها  ــا أال الصورة باقي فيه
ــور علي الزاملي  ــا وكان لنا مع املص ووقعه

هذا اللقاء املمتع.
ــك كنبذة  ــيره الذاتية ل ــول الس ــاذا تق * م

مختصرة لتعريفك للقارئ؟
ــد بغداد  ــي تول ــر الزامل ــار طاه ــي جب - عل
ــي/ خريج معهد  ــل الدراس ١٩٧٣، التحصي
ــك ولكني بعيد  ــم امليكاني تكنلوجيا قس

ــي بعد  ــن اختصاصي الدراس كل البعد ع
ــتيراد  ولوجي للعمل في مجال التجاره اس
ــا بأنواعها والزهور  ــع التحف والهداي وتوزي
ــبات  املناس ــص  يخ ــا  م وكل  ــة  الصناعي

السعيدة.
* ما االسباب التي جعلت منك مصوراً؟

- السبب هو عشقي للتصوير وتولدت لدي 
ــع مرور الزمن وحتولت الى  الرغبة في ذلك م
ــتغناء عنها.. حيث منت  هواية الميكن األس
معي منذ الصغر متولعاً بفن الرسم وكانت 
ــت أجيد  ــداًً وكن ــي املفظلة ج ــن هوايات م

ــخصية  ــم بإتقان ومنها الصور الش الرس
ــم املناظر  ــي أناملي لرس ــراً ما جتذبن وكثي
ــة  والطبيع ــروب  والغ ــمس  الش ــروق  كش
ــت  ــرعان ما تالش ــة ولكن س ــورة عام بص
ــباب عدة  ــذة الهواية عندي تدريجياًً ألس ه
ــن األهل الن  ــل موهبتي م ــدم صق أولها ع
ــط وال  الوضع املادي حينها كان دون املتوس
ــة لألسف عدم إهتمامهم لهذا  من املدرس
اجلانب الفني ولكن حب الرسم والطبيعة 
ــداً ولم ميت حبها في  ــم تفارق مخيلتي أب ل
داخلي لدرجة وصلت الى محطة التفضيل 
ــم األكثر في  والتعبير صورياً بديالً عن الرس
حياتي بأن أفضل تصوير الطبيعة واجلمال 
ــخصي خاصة اثناء  أكثر من تصويري الش
ــر الطبيعة مع  ــفر. إضافة حلبي تصوي الس

عشقي لتصوير املناطق األثرية.
* ما الهوايات األخرى التي ترافق التصوير؟

ــفر  والس ــدارة  الص ــل  يحت ــر  التصوي  -
ــباحة ومتابعة األخبار الرياضية ومن  والس

ــجعي نادي القوة اجلوية محلياً ونادي  مش
ــن هواياتي دائماً  ــلونة عاملياً وكذلك م برش
العمل على إقامة سفرات جماعية ال تقل 

ــي لزيارة  ــخص ألصدقائ ــن ٢٠ الى ٣٠ ش ع
العديد من احملافظات منها كربالء والنجف 
وبابل وسامراء وكذلك لدي مشروع سياحي 
ــارة محافظات اجلنوب العمارة وذي  قادم لزي
ــال األهوار والتقاط   ــار  لالطالع على جم ق
اللقطات اجلميلة من الطبيعة داخل مياه 
ــارة مدن  ــياحة وزي ــوار. ولي حب الس األه
ــغل الشاغل.. كربالء  العراق احلبيبة الش
ــماوة  ــية والس ــل والقادس ــف وباب والنج

وواسط وصالح الدين وأربيل واالنبار.
* ما متابعاتك الفنية برؤية فنان ومصور؟

ــاهدة  مش ــب  وأح ــون  التلفزي ــع  أتاب  -
ــي تعالج قضايا  ــالت الهادفة الت املسلس
ــج التي حتمل نفس  اجملتمع وكذلك البرام
ــام.. قضايا وهموم  ــكار أي باملعنى الع االف
ــالت الفكاهية  اجملتمع والبرامج واملسلس
ــة بطريقة  ــة العراقي ــعد العائل التي تس

هادفة مهذبة.
* ماذا عن أمنياتك اليوم؟

ــا أن أرى بلدي  ــدي أمنيات كثيرة منه - عن
ــي البلدان يزخر بالتطور التكنلوجي  كباق
ــداد كباقي مدن  ــون بغ ــي وان تك والثقاف
ــتقطب السياح من كافة دول  العالم تس
ــم وأن تعمل احلكومات على تطويرها  العال
وانتشالها من هذا السبات وأمتنى أن تكون 
ــتوى  ــي التصوير على املس ــاركة ف لي مش

ــة للعالم  ــا العراقي ــي ألنقل صورن اخلارج
ــن طبيعة بالدي  ــون صورا ناطقة ع كي تك
ــرة تبلورت  ــة.. ولدي فك ــا العريق وحضارتن
ــخصي  ــر بعمل معرض ش ــأن أفك ــي ب مع
ــه أصدقائي كافة ومحبي الصورة  وأدعو في

الفوتوغرافية. 
ــر  ــت بتصوي ــا وقم ــي زرته ــدول الت ــا ال * م

طبيعتها؟
- كل الدول التي زرتها عدستي تكون حاضرة 
ــيا،  ــا، اذربيجان، بالروس ــي: تركي ــدول ه وال
ــعبية  ــا، لبنان، الصني الش ــرص، ماليزي قب
ــيما حني  ــب االكبر طبعاً الس ــا النصي وله
ــوره في أجمل  ــور الصني ألص وقفت فوق س

اللقطات.. والسعودية، إيران، اإلمارات.
* كيف وجدت التشجيع من اآلخرين للصور 

التي تلتقطها؟
ــاند والداعم األول  ــاء الس ــر االصدق - يعتب
ــاًً ما  ــة دائم ــذه املوهب ــي ه ــي ف ــر ل واالكب

يشجعونني ويحثونني على التصوير.
* ماذا لديك من كالم تود أن تقوله؟

ــن صافحته ومن  ــاً م ــكراً لهم جميع - ش
ــكر خاص  ــر وش ــة العم ــي رحل ــي ف رافقن
ــي تلتقي بي  ــة البينة اجلديدة الت لصحيف
الول مرة بحوار صحفي في حياتي والشكر 
ــليط الضوء على  موصول حلضرتكم لتس
هذا الفن اجلميل واجراء هذا احلوار الهادف.

albaynanew@yahoo.com
جريدة يومية سياسية عامة  

ال ترتبط بحزب أو حركة
 أو أية جهة دينية أو سياسية

العنـــــوان : بغداد -شارع فلسطني - مقابــل وزارة النقــل - خلف مسبح حي اِّـهندسني

لالستفســـــار واإلعالن االتصـــــــــال باألرقـام التاليــــــة : ٠٧٩٠٦٣١٨١٠٩ - ٠٧٧٠٢٨٧٢٢٧٣

www.albayyna-new.com15

Ú‹©
العدد (٣٢٩٤ ) االثنين ٤ /١١/ ٢٠١٩

حاوره / حمودي الحديدي

ــرك مكاناً يتجه له إال وقد التقط بعضاً  ــي علي الزاملي أحد هواة الصورة وال ميكن أن يت ــور الفوتوغراف املص
ــته دائماً  ــياحية واألثرية وهو محب أن تكون عدس ــاهد تآلف معها خالل زيارته لألمكان الس من الصور ملش
ــع الطبيعة واجلمال حيث ما يكون وهناك يختار الزوايا التي يرى فيها الدخول لعالم ترى عيناه الثاقبتنان  م

أن خير زاد للمصور هو اللقطة اجلميلة املؤثرة التي تشبع النظر وتشع فيه البهجة والسرور حني تنال تلك 
االلتقاطات رضا األصدقاء واملقربني له وهواة الصورة..
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متابعة / البينة اجلديدة
األميركية  ــاء  األزي ــة  ــدت عارض حص
ــال حديد،  ــطيني، بي ــل فلس ــن أص م
ــاً، لقب  ــر ٢٣ عام ــن العم ــة م البالغ
ــم، وفق معيار  ــرأة في العال أجمل ام
ــة،  ــدة الذهبي Golden Ratio أو القاع
د املقاييس املثالية للجمال. التي حتدّ

ــة  ــى مجموع ــال عل ــت بي ق وتفوّ
ــات، أبرزهن  ــن النجمات العاملي م
شقيقتها جيجي حديد، وكاتي 
بيري، وبيونسيه وكارا ديليفني، 
ــل امرأة  ــا كأجم ومتّ تصنيفه
مبعدل إجمالي وصلت نسبته 
ــة، وفق معايير  إلى ٩٤ في املئ
ــدة الذهبية التي  نظرية القاع
ــون القدماء،  اليوناني ــا  ابتكره
ــة مقاييس  والقائمة على دراس
ــقها.  وتناس ــه  الوج ــوط  وخط
ــي مايل  دايل ــب صحيفة  وبحس
ــراء اعتمدوا  ــة، فإن اخلب البريطاني
الشكل املثالي للوجه ككل، مثل 
ــفاه، واألنف، والذقن،  موضع الش
والفك، والعينني واجلبني، وتبني وفق 
ــة أن بيال هي األكثر  املعادلة اليوناني
ــة. ــبة املثالي ــع النس ــاً م تطابق

األميركية  املغنية  وحلّت 
ــز  املرك ــي  ف ــيه  بيونس
ــدل وصل إلى  الثاني مبع
ــة، وجاءت  ــي املئ ٩٢٫٤٤ ف
أمبير هيرد في املرتبة الثالثة 

بنسبة ٩١٫٨٥ في املئة.
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متابعة / البينة اجلديدة
ــى  عل ــة  زين ــة  الفنان ــرت  نش
ــتغرام  ــاص بإنس ــابها اخل حس
صورة لها وهي حتتفل بالهالوين 
حيث ظهرت وهي ترتدي فستانا 
أسود قصيراً وتضع على وجهها 
ــر  ــر، وظه ــون األحم ــاً بالل قناع
ــاً تنكرياً  ــاة ترتدي زي خلفها فت
ــى  عل ــة  زين ــت  وعلق ــل،  حتتف
ــدت أنا  ــا: « قع ــورة بقوله الص
ــا قعدت صفا  ــت اللي وراي والس
وطلعت غلبانة بالنسبة للناس 
ــني وسطهم»،  اللي إحنا عايش
ــن التعليقات  لتتلقى العديد م
ــا  رن ــة  اخملرج ــت  املرحة.وتدخل
ــى الصورة  ــبكي لتعلق عل الس
ــى نحتفل  ــت: عايزين نبق وقال

ده»،  ــن  بالهلوي ــض  بع ــع  م
ــة قائلة:  ــرد عليها زين لت

ــني يا حجة  «نحتفل م
ــكالم  ال ــوع  بت ــا  إحن
ــا وأولها  ده.. دي آخره
عليها  وردت  ــورة»،  ص
ــا: «عندك  ــا بقوله رن
ــع دا بتاع  ــق.. الهل ح
ــرد  التوتو».لت ــال  العي
طريف  ــق  بتعلي ــة  زين

«إحنا  ــه:  في ــت  قال

ــي، طب  ــع يا بنت ــني الهل صانع
ــي وش أبوكي  ــك النظرة ف بذمت
ــدر  ــد يق ــنني دي ح ــول الس ط
ــوفي  ــبوع، ش ــتحملها اس يس
ــتحملني بقالنا كام  ــا مس احن

سنة وعادي».

@Ú‰�jfl@Ú€bçâ@È �uÏm@Ú‰Ìã
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ــط تفاعل جماهيري كبير وحضور حاشد،  انطلقت وس
وضمن فعاليات موسم الرياض ٢٠١٩، مسرحية «الذيب 
ــة MBC» بالتعاون  ــاج «مجموع ــن إنت ــب» م ــي القلي ف
ــن تأليف  ــرحية م ــة العامة للترفيه». املس ــع «الهيئ م
ــد احلملي،  ــراج محمد راش ــي وإخ ــب خلف احلرب الكات
ــعودي الكبير ناصر القصبي  ــهد عودة النجم الس وتش
ــود من الغياب. ــرح بعد نحو ثالثة عق ــبة املس إلى خش

وقال القصبي: «لقد كان املسرح اجلماهيري غائباً خالل 
السنوات املاضية، لكن ما قدمته هيئة الترفيه وتقدمه 
ــم الرياض الذي  ــه من خالل موس اآلن هو أمر رائع نلمس
ــعودية إلى مزار سياحي، ليس على  ل العاصمة الس حوّ
ــتوى  ــب إمنا على مس ــق اململكة فحس ــتوى مناط مس

ــذه الفعاليات العظيمة واجلهود  اخلليج عموماً، إذ أن ه
اجلبارة غيرت إيجاباً من مالمح الشارع السعودي».
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متابعة / البينة اجلديدة
ــني  ــان حس ــة ميره ــرت الفنان نش
ــابها اخلاص  ــا على حس ــورة له ص
ــد  بعي ــل  حتتف ــي  وه ــتغرام  بإنس
ــيطة،  بس ــواء  أج ــي  ف ــا  ميالده
ــل واألصدقاء  ــى األه ــرت عل اقتص
ــان واضعةً  ــني. وظهرت ميره املقرب
ــالد، التي  ــا «تورتة» عيد املي أمامه
املقربة،  ــا  ــا صديقته له صنعتها 
ــمة صديقة  «نس ــة:  كاتب وعلقت 
الطفولة عملتلي أحلى كيك لعيد 
ــي». إال أنها  ــي يا بيب ميالدي ميرس
ــدى متابعاتها تعلق  ــت بإح فوجئ
ــبب  ــورة وتهاجمها بس ــى الص عل
ــكلها،  ــراً في ش ــه تغي ــا اعتبرت م

وطالبتها بالتوجه لنفس الطبيب 
ــي عز الدين  ــرى للفنانة م الذي أج
عملية جتميل أنفها، حيث عنّفتها 
ــة: «عاملة أنفك ومش ضابط  كاتب
ــويه عند دكتور  ــا ليت تس كتير.. ي
مي عز الدين يطلع بشكل طبيعي 
وناعم». وهو ما دعا ميرهان إلى الرد 
ــة قيامها بأي  ــوم نافي على الهج

ــف، كاتبة:  ــات جتميل لألن عملي
ــة مناخيري». ــا مش عامل «ال أن
ــني  ــار إلى أن ميرهان حس يش

ــان ٢٠١٩  رمض ــاركت في  ش
ــة  «عالم ــل  مسلس ــي  ف
ــتفهام» بطولة محمد  اس
دور  ــه  في ــت  وقدم ــب،  رج

ــي بطولته عبد  ــارك ف مغنية، وش
ــم أحمد  ــرة، وهيث ــو زه ــن أب الرحم
ــي  ــرا ف ــاركت مؤخ ــا ش ــي، كم زك
من  الثاني  املوسم 
«قيد  ــل  مسلس
ــن  م ــي»،  عائل
ــزت  ع ــة  بطول
العاليلي، بوسي، 

ميرفت أمني.

bË–„c@kjéi@‚Ïv:@ûä»nm@¥éy@ÊbËÌ7fl
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وزارة الكهرباء
الشركة العامة إلنتاج الطاقة الكهربائية 

اِّـنطقة الشمالية
قسم الشؤون التجارية واِّـخازن

العدد: ١٧٠١٠
التاريخ: ٢٠١٩/١٠/٣١

 (SN/9-2019) اُّـ/ كافة الشركات الراغبني باِّـشاركة باِّـناقصة رقم
(SN/9-2019) م/ تمديد إعالن مناقصة رقم

إلحاقاً بكتابنا اِّـرقم ١٥١٧٣ َّـ ٢٠١٩/١٠/١٤ والخاص بإعالن اِّـناقصة اِّـرقمة أعاله تقرر 
تمديد إعالنها للمرة األوُّـ ليكون تاريخ الغلق هو يوم الثالثاء اِّـصادف ١٢-١١-٢٠١٩.

مع التقدير 
اِّـهندس وليد خالد حسن 
اِّـدير العام وكالة

مصرف الرافدين
القسم القانوني

شعبة التنفيذ وبيع العقارات اِّـرهونة
اُّـ/اِّـدين: حسني علي حسني         عنوانه/ الشعب م٣٥٧ز١٩ د٤٠

اُّـ/الكفيل: احمد عادل مهدي       عنوانه/ م٢٠٨ز٩ د٢٠
م/ إنذار

بالنظر لعدم قيامك بتسديد مبلغ الدين اِّـرتتب بذمتك بالتكافل والتضامن مع الكفيل اعاله وعن (القرض) 
اِّـمنوح لك والبالغ (٥,٠٠٠,٠٠٠) دينار (خمسة ماليني عدا الفوائد واِّـصاريف) واِّـلزمني بدفعه اُّـ مصرفنا 
واستنادا اُّـ اِّـادة الثالثة من قانون تحصيل الديون الحكومية رقم ٥٦ لسنة ١٩٧٧ وللصالحية اِّـمنوحة لنا 
بموجب اِّـادة الثانية من القانون اعاله ننذركم بوجوب تسديد مبلغ الدين اِّـشار اليه اعاله مع الفوائد اِّـرتتبة 
عليه خالل عشرة ايام اعتبارا من اليوم التالي لتبلغكم باالنذار وبعكسه فسوف تتخذ االجراءات القانونية 
الالزمة وفقا الحكام اِّـادة الخامسة الفقره (١) من القانون اِّـذكور وذلك بوضع اشارة الحجز التنفيذي على 

اموالكم اِّـنقولة وغري اِّـنقولة وذلك لتحصيل مبلغ الدين وقد اعذر من انذر.. مع التقدير.
نضال يحيى جمعة 
عـ/مديرة شعبة التنفيذ وبيع العقارات اِّـرهونة

مصرف الرافدين
القسم القانوني

شعبة التنفيذ وبيع العقارات اِّـرهونة
اُّـ/اِّـدين: عماد قاسم عبد االمري         عنوانه/  م٥١٣ز٣٥ د٢٧/قطاع ٤

اُّـ/الكفيل: حميد جبار كاظم       عنوانه/ قطاع ٦١      ٦١/٨/٣
م/ إنذار

بالنظر لعدم قيامك بتسديد مبلغ الدين اِّـرتتب بذمتك بالتكافل والتضامن مع الكفيل اعاله وعن (اِّـتبقي 
من القرض) اِّـمنوح لك والبالغ (٢,٨٠٠,٠٠٠) دينار (مليونني وثمانمائة الف دينار عدا الفوائد واِّـصاريف) 
واِّـلزمني بدفعه اُّـ مصرفنا واستنادا اُّـ اِّـادة الثالثة من قانون تحصيل الديون الحكومية رقم ٥٦ لسنة 
١٩٧٧ وللصالحية اِّـمنوحة لنا بموجب اِّـادة الثانية من القانون اعاله ننذركم بوجوب تسديد مبلغ الدين 
اِّـشار اليه اعاله مع الفوائد اِّـرتتبة عليه خالل عشرة ايام اعتبارا من اليوم التالي لتبلغكم باالنذار وبعكسه 
فسوف تتخذ االجراءات القانونية الالزمة وفقا الحكام اِّـادة الخامسة الفقرة (١) من القانون اِّـذكور وذلك 
بوضع اشارة الحجز التنفيذي على اموالكم اِّـنقولة وغري اِّـنقولة وذلك لتحصيل مبلغ الدين وقد اعذر من 

انذر.. مع التقدير.
نضال يحيى جمعة 
عـ/مديرة شعبة التنفيذ وبيع العقارات اِّـرهونة

مصرف الرافدين
القسم القانوني

شعبة التنفيذ وبيع العقارات اِّـرهونة
اُّـ/اِّـدين: حامد نعمة عويد         عنوانه/  قطاع ٧ بلوك ٣ دار ٢٥

اُّـ/الكفيل: محمد زغري حسن       عنوانه/ قطاع ٧ 
م/ إنذار

بالنظر لعدم قيامك بتسديد مبلغ الدين اِّـرتتب بذمتك بالتكافل والتضامن مع الكفيل اعاله وعن (اِّـتبقي 
من القرض) اِّـمنوح لك والبالغ (٣,٠٠٠,٠٠٠) دينار (ثالثة ماليني عدا الفوائد واِّـصاريف) واِّـلزمني بدفعه 
اُّـ مصرفنا واستنادا اُّـ اِّـادة الثالثة من قانون تحصيل الديون الحكومية رقم ٥٦ لسنة ١٩٧٧ وللصالحية 
اعاله  اليه  اِّـشار  الدين  مبلغ  تسديد  بوجوب  ننذركم  اعاله  القانون  من  الثانية  اِّـادة  بموجب  لنا  اِّـمنوحة 
مع الفوائد اِّـرتتبة عليه خالل عشرة ايام اعتبارا من اليوم التالي لتبلغكم باالنذار وبعكسه فسوف تتخذ 
االجراءات القانونية الالزمة وفقا ألحكام اِّـادة الخامسة الفقرة (١) من القانون اِّـذكور وذلك بوضع اشارة 

الحجز التنفيذي على اموالكم اِّـنقولة وغري اِّـنقولة وذلك لتحصيل مبلغ الدين وقد اعذر من انذر.
مع التقدير..

نضال يحيى جمعة 
عـ/مديرة شعبة التنفيذ وبيع العقارات اِّـرهونة

مصرف الرافدين
القسم القانوني

شعبة التنفيذ وبيع العقارات اِّـرهونة
اُّـ/اِّـدين: حمزة فاضل سرحان        عنوانه/ م ٥١٧ ز٤٥ د٢٣ /٢٧٢/١٥

اُّـ/الكفيل: عبد الستار جبار محمد       عنوانه/ م٥٢٣ ز١ د٧٤
م/ إنذار

بالنظر لعدم قيامك بتسديد مبلغ الدين اِّـرتتب بذمتك بالتكافل والتضامن مع الكفيل اعاله وعن (القرض) 
اُّـ  بدفعه  واِّـلزمني  واِّـصاريف)  الفوائد  عدا  ماليني  (ثمانية  دينار   (٨,٠٠٠,٠٠٠) والبالغ  لك  اِّـمنوح 
مصرفنا واستنادا اُّـ اِّـادة الثالثة من قانون تحصيل الديون الحكومية رقم ٥٦ لسنة ١٩٧٧ وللصالحية 
اعاله  اليه  اِّـشار  الدين  مبلغ  تسديد  بوجوب  ننذركم  اعاله  القانون  من  الثانية  اِّـادة  بموجب  لنا  اِّـمنوحة 
مع الفوائد اِّـرتتبة عليه خالل عشرة ايام اعتبارا من اليوم التالي لتبلغكم باالنذار وبعكسه فسوف تتخذ 
االجراءات القانونية الالزمة وفقا ألحكام اِّـادة الخامسة الفقرة (١) من القانون اِّـذكور وذلك بوضع اشارة 

الحجز التنفيذي على اموالكم اِّـنقولة وغري اِّـنقولة وذلك لتحصيل مبلغ الدين وقد اعذر من انذر..
مع التقدير.

نضال يحيى جمعة 
عـ/مديرة شعبة التنفيذ وبيع العقارات اِّـرهونة

NO.3294.MON.4.NOV.2019 العدد (٣٢٩٤) االثنين ٤/ ١١ / ٢٠١٩ 



18هموم الناس

بدءاً نتقدم كصحافة واعالم بالشكر 
ــم العالقات واالعالم  اجلزيل وملكتبك
ــره جريدتنا عن  ــا تنش ــم م ملتابعتك
ــة  ــاس واالجاب ــاكل الن ــوم ومش هم
ــتمرار  ــرعة، متمنني االس عليها بس

في هذه احلالة االنسانية الكبيرة.. 
ــرة وكما  ــة أمامكم ومختص القضي

يلي:ـ
ــا املواطن املتقاعد  اوال: راجع جريدتن
ــن خليفة محمد وهو شقيق  محس
ــة  ــف خليف ــد اللطي ــهيد (عب الش
ــه باالعدام  ــذي حكم علي محمد) ال
النتمائه الى حزب الدعوة إبان النظام 
ــور، هذا  ــابق) املقب ــوري (الس الدكتات
ــدان اثنان مطوعان  ــد لديه ول املتقاع
ــرطة االحتادية في  ــي الش احدهما ف
ــوات العقرب في  ــريع في ق ــرد الس ال

ــن  ــام محس ــمه (بس ــرة واس البص
خليفة). ثانيا حسام محسن خليفة 
في قيادة قوات حرس احلدود املنطقة 
ــرية مغاوير لواء ١٢) في  اخلامسة (س

منطقة عرعر.
يطالب هذا املواطن بنقل ابنه حسام 
محسن من احلدود الى مناطق بغداد 
او القريبة منها النه اصبح عاجزا عن 
ادارة املنزل بغيابهم لكبر سنه، ونحن 
ــاعدته  ــا اليه في مس ــا مند ايدين هن
ــة كبيرة  ــو صاحب تضحي بذلك وه
ــع  ــظ بجمي ــدة حتتف ــا ان اجلري علم
ــوع  ــة باملوض ــكات اخلاص املستمس

وتقبلوا فائق شكرنا وتقديرنا. 
العنوان: مدينة شعلة الصدرين

 م٤٥٨/ ز٥٢/ دار ٥١
موبايل / ٠٧٨١٥٣٥٥٨٤٧

االقتصاد العراقي يعاني من اختالالت 
ــورة إلى احلد  ــديدة اخلط ــة ش هيكلي

ــؤولني  ــراف املس ــى اعت إل أدى  ــذي  ال
ــاكل التي يعانيها  بتفاقم تلك املش

ــا بالكارثية،  ــد وصفوه ــاد وق االقتص
ــك بأعباء  ــي منه ــاد العراق فاالقتص

ــي  تنام ــك  وكذل ــة،  اخلارجي ــون  الدي
ــروض  ــص املع ــي، وتقلي ــب احملل الطل
ــة وأن معظم  ــلعي احمللي، خاص الس
ــر قادرة على  ــات العراقية غي الصناع
ــة  تراكمي ــور  أم ــبب  بس ــة  املنافس
عديدة، مما أدى إلى انهيار قيمة الدينار 
ــات  العراقي على الرغم من السياس
ــة، وكذلك  ــة واملالية الناجح النقدي
ــريعات التي أصدرتها احلكومة  التش
ــك املركزي  ــي أعطت البن ــا والت الحق
احلرية الالزمة حملاربة معدل التضخم، 
ــة الدينار العراقي لم ترتفع  إال أن قيم
ــبب ازدياد  ــتوى املطلوب بس إلى املس
ــلع  ــراء الس ــب على الدوالر لش الطل
والبضائع األجنبية وذلك لغرض سد 
احلاجة احمللية. إال أن ذلك ال يعني فشل 
تلك السياسات املالية فهي على أقل 
ــاهمت في رفع قيمة الدينار  تقدير س
ــتوى محدود وكذلك  العراقي إلى مس
ــتقرار قيمته. إن  ــى اس ــة عل احملافظ
ــا  ــي يعانيه ــاكل الت ــك املش كل تل
ــاد العراقي أضف إليها معدل  االقتص

ــاد  الفس ــد، وكذلك  املتزاي ــة  البطال
ــوء اإلدارة، ينذران بأمور خطيرة ما  وس
ــريعة  ــم تقم احلكومة بإجراءات س ل
العراقي  ــاد  ــع االقتص لتصحيح وض
ــالح اقتصادية  ــات إص واتباع سياس
ــى العائدات  ــاد عل ــريعة. فاالعتم س
البترولية ال ميثل حال جذرياً أو معقوال 
ــاد على  ــت أن االعتم ــخ أثب ألن التاري
ــر كارثي خاصة  ــاد الريعي أم االقتص
ــر االعتبار التقلبات  إذا ما أخذنا بنظ
ــا تظهر  ــن هن ــعار النفط.م ــي أس ف
احلاجة إلى اتباع حزم من اإلصالحات 
ــؤدي إلى اتباع  ــكل ي االقتصادية بش
اقتصادية وجتارية ومالية  ــات  سياس
ــذب جيدة  ــاخ وعوامل ج ــة من وتهيئ
ــن أجل ضمان  ــتثمار األجنبي م لالس
توسيع قاعدة البلد اإلنتاجية، وإيجاد 
ــد حاجة  ــوع في تلك القاعدة لس تن
الطلب احمللي وتنويع قائمة الصادرات 
ــل من االعتماد  ــهم في التقلي مبا يس
على العائدات النفطية كمورد وحيد 

للدخل الوطني.

A_Ô”aä»€a@Öbñn”¸a@›◊bíΩ@ÚyÎä�Ωa@fiÏ‹ßa@bfl

أمام أنظار السيد الوكيل األقدم لوزارة الداخلية

·�����������������������ÿ���i@ä������Ó��v�n��é��Ì@Ü����Ó��Ë��í��€@ÑcÎ@Ü����«b���‘���n��fl@Ú”ÎäéΩa@fiaÏfl˛a
 ÏflÜ‹€@›ÓéΩa@ãbÃ€aÎ

من النافذة

يتساءل عامة الشعب اين مصير أموال العراقيني وأين ذهب 
ــعب  ــرقون ويتقاتلون وينهبون من الش ــدين.. يس بها الفاس
ــي اآلخر.. كلها ارصدة وضعت في البنوك االوربية وخاصة  وف
ــرا.. أموال العراق وخيراته العظيمة وضعت  في بنوك سويس
ــرية للتصرف  ــهولة حتت تصرف احلكومة السويس بكل س
ــرا في  ــتفادة منها من قبل سويس ــتغاللها واالس ــا واس به
ــعبهم في  ــه ش ــم وترفي ــر صناعته ــم وتطوي ــر بلده تطوي
ــواد الطبية والرياضية  ــى الصناعات والزراعة وامل اجمل وارق
ــن اخليرات خال من النفط واملعادن ويعيش  النهم بلد خال م
ــدون حتى في  ــوك املصرفية. لم يقم الفاس ــى فوائد البن عل
ــتثمارها في العراق على األقل كلها  استغالل أموالهم واس
ــكا واوربا وفي  ــوك العاملية في أمري ــريعا في البن ــت س أدخل
ــترجع  ــخص فال ميكن ان تس نهاية املطاف اذا مات ذلك الش
ــه من البنك ابدا كما يحصل عند اإلطاحة برئيس دولة  أموال
او ممن معه من املغضوب عليهم ففي هذه احلالة يقوم البنك 
ــد من يطالب بهذه  ــع أمواله خاصة اذا ال يوج ــادرة جمي مبص
ــرعيتها.. هذه احلقيقة  ــن يبرهن على ش ــوال وال يوجد م األم
ــهم  ــدين انفس ــف ال احد يدركها حتى الفاس ــع كل اس وم
والنتيجة لقمة سائغة في فم االوروبني يأكلونها بكل هناء 
وسعادة.. فالغاز املسيل للدموع الذي يتم استخدامه حاليا 
ــروعة وبوطن  ــني بحقوقهم املش ــه املتظاهرين املطالب بوج
ــدين وسراق املال العام وحتقيق فرص العمل  يخلو من الفاس
ــة والزراعة وتقدمي اخلدمات بكافة  للخريجني واعادة الصناع
ــائل القدمية  ــق، يعد من الوس ــى حيز التطبي ــمياتها ال مس
ــيطرة على االحتجاجات املدنية وفض  املستخدمة في الس
ــغب ويتكون من  التجمعات االحتجاجية، وإنهاء أعمال الش

ــود  األس ــل  الفلف رذاذ 
ــواد كيميائية  وثالثة م
ــارا  اختص ــا  له ــز  يرم
 (CR)و  (CN) ــروف  باحل
ــت بصنعه  و(CS). قام
في  بريطانية  ــركة  ش
ــرن  الق ــينيات  خمس
ــع  وترج ــرين.  العش
ــة  التاريخي ــادر  املص
ــاز  الغ ــتخدام  الس
ــوع إلى  ــيل للدم املس
ــنة خلت،  نحو ألف س
ــبق  س ــى  إل ــير  وتش
ــذا  ه ــي  ف ــني  الصيني
أعدائهم  بإفقاد  اجملال 

ــف بأوراق قش األرز. ــة بقذفهم بالفلفل املطحون املغل الرؤي
ــة لقنابل  ــرطة والقوى األمني ــتعمال الش ــيوع اس ومثل ش
ــية  ــوع، في تفريق مظاهرات سياس ــيلة للدم الغازات املس
ــتركا بني دول توصف  ــما مش ــنوات األخيرة، قاس خالل الس
بالدميقراطية وأخرى تنعت بالدكتاتورية.للوقاية من تأثيرات 
ــة واقية، أو  ــتخدام أقنع ــيلة للدموع، هو باس الغازات املس
ــل الوجه  ــل باملاء واخلل على األنف، أو غس ــع منديل مبل وض
ــروبات الغازية  ــون أو باملش ــاء وصابون زيت الزيت ــبقا بامل مس
ــواد تخفيف  ــب، يعتبر من أهم م ــون، واحللي ــر الليم أو عصي
ــنوات  ــتخدم املتظاهرون هذه التقنية منذ س األعراض، ويس
ــام بعض  ــد اإلصابة. ق ــس العني عن ــم. وعدم مل ــول العال ح
ــوارع، ومطاردة  ــتيكية في الش العراقيني برفع الدالء البالس
ــث منها. لكن  ــل أثر الغاز املنبع ــل لتغطيتها، وتقلي القناب
آخرين، وضعوا تلك الدالء على رؤوسهم، في محاولة لتجنب 
ــببها تلك القنابل في حال  ــات الرأس اخلطيرة التي تس إصاب
ــتنة  طالتهم. أما البعض اآلخر، فقد وجدوا في قفازات البس
ــماكتها بالتقاط القنابل الساخنة  حالً أمثل، إذ تسمح س
ــة، او إذا كانت  ــرة باجتاه القوات األمني مجدداً، ورميها مباش
ــني املتظاهرين  ــتعداداً ب ــة متاحة لركلها. األكثر اس الفرص
ــون األزرق الداكن،  ــة بالل ــدون أقنع ــن يرت ــك الذي ــوا أولئ كان
ــامون، حلماية أنفسهم من  ــتخدمها الرس التي عادة ما يس
استنشاق الغاز. أما العراقيون األقل حظاً من رفاق الساحة، 
فابتكروا آليات بدائية، من خالل قص عبوة التنك من مشروب 
البيبسي، وتغطية أنوفهم وأفواههم جتنبا حلاالت االختناق.. 
فهل يجوز ذلك يا من يتصدى ملواقع املسؤولية؟ ارواح الناس 
ــاليب الفجة التي  ــة فابتعدوا وكفوا عن هذه االس لها حرم

تعتبر موقفا معاديا للشعب والوطن.

لم يقم الفاسدون حتى 
َّـ استغالل أموالهم 
واستثمارها َّـ العراق 
على األقل، كلها أدخلت 
سريعاً َّـ البنوك العاِّـية 
َّـ أمريكا وأوروبا..

أحمد البياتي

ــر وإذا كان هناك ما يدعو إلى  ــاج منا إلى الكثي ــن يحت    إن الوط
ــك حب الوطن  ــباقني يدفعنا في ذل ــد أن نكون له س ــك فال ب ذل
ــام الدول  ــال مظهره أم ــة وجم ــى بنيته التحتي ــة عل واحملافظ
ــاكل  ــد تطرقنا للكثير من املش ــات األخرى، وإذا كنا ق واجملتمع
ــاب والظلم والقهر في الزمن املاضي. نعم نعاني الكثير  والصع
ــاكل والعراقيل في حياتنا اليومية في مختلف اجملاالت  من املش
ــي خبر كان كما تخلصنا من ظلم  ــل ان نتجاوزها وتكون ف ونأم
ــاكل  إلى اجلهات اخملتصة  الدكتاتورية وعليه البد من طرح املش
ــكالت  ــع احللول املطلوبة لها، وال ميكن أن تكون هناك مش لوض
وقضايا ال حل لها وعلى رأي املثل القائل (كل مشكلة ولها حل) 
ــة ومنها ما هو موجه إلى  ــا ما هو موجه إلى الدوائر البلدي منه

الوزارات واملؤسسات االخرى.

ــم فاضل رحيم) وطلب  ــر جريدتنا املواطن (ابراهي حضر الى مق
ــر يومي) على مالك  ــة معاليكم على تعيينه بصفة (اج موافق
ــكيالتها كونه متزوجا ومسؤوال عن عائلة  وزارتكم او احدى تش
ــه ورمق عائلته وافاد  ــد به رمق كبيرة وليس لديه مورد مالي يس
ــن قبلكم  ــموله م ــهداء ويأمل ان يتم ش ــن عوائل الش ــه م بان

برعايتكم االبوية ومن جانب انساني.
املواطن ابراهيم فاضل رحيم

موبايل/٠٧٧٠٥٥٦٩٥٥٢

ــاءل  ــتاء وهطول االمطار يتس ــن االن على ابواب فصل الش ونح
الناس, ماذا قدمت املؤسسات اخلدمية للفقراء واحملتاجني الذين 
ــكنون في خرائب وبيوت من الصفيح خصوصا وان السيول  يس
ــرت  ــاكنهم وانتش التي حدثت في العام املاضي قد جرفت مس
ــي العراء  ــون اآلن ف ــاقط االمطار ويعيش ــراء تس ــرات ج البحي
ــي بائس جدا ووضعهم الصحي مترد الى ابعد  وضعهم املعيش
ــيني  ــيتم االنتباه لهم ام يبقون في خانة املنس احلدود, فهل س
ــروف ففي كل  ــاة واملع ــتحقون احلي ــرا يس ــوا بش وكأنهم ليس
بلدان العالم من واجب احلكومة ان ترعى مواطنيها وتشعرهم 
ــتقرة..  ــة آمنة ومس مبواطنتهم وعراقيتهم كي ينعموا بعيش

سننتظر والزمن كفيل بكشف ذلك.

@âb‡«�a@äÌãÎ@âbƒ„c@‚bflc
pbÌÜ‹j€aÎ@Êbÿç�aÎ

_¥€Î˚éfl@bÌ@ıaä‘–€a@Âfl@·n„c@ÂÌc

@ÈÓ‹»œ@È‰üÎ@k∞@Âfl
ÚÓnzn€a@ÈnÓ‰i@Û‹«@Úƒœb0a

متابعة / البينة اجلديدة
ــكلة القاء القمامة امام بيوت  ان مش
الناس وفي الشوارع والطرقات العامة.. 
ــي وللجيران وال  ــدون اي اعتبار لالهال ب
ــه الذي  ــخص نفس حتى احترام للش
ــكلة باتت  ــة، هذه املش يلقي القمام
نعاني منها وبشكل كبير في مختلف 

مناطق بغداد وبقية احملافظات. فالذي 
ينظف القمامة من منزله ويلقيها امام 
ــوارع هو غير  منازل االخرين او في الش
نظيف. والنظيف ينظف منزله والبيئة 
ــرج القمامة  ــا من يخ ــة به.. ام احمليط
ــي مكانها  ــا ف ــه وال يضعه ــن منزل م
ــا جيرانه  ــو يؤذي به ــص لها فه اخملص

ــت ولكنه  ــس الوق ــا بنف ــه ايض وتؤذي
ــت ببعيدة  ــا ليس ــا النه ــعر به ال يش
ــداء نوجهه  ــه وعن عائلته. ن عن منزل
ــة على نظافة  ــى اجلميع. ان احملافظ ال
وجمالية املنطقة السكنية تبعد عنا 
ــرور االمراض وانتشار االوبئة اضافة  ش
ــة جمالية،  ــي املنطق ــه يعط ــى ان ال

ــاون جميع املواطنني  ــا حبذا ان يتع في
ــي بالالئمة على  لتحقيق ذلك وال نلق
امانة بغداد ودوائرها البلدية النه بدون 
تعاون املواطن معهم ال يتحقق شيء.
فلنعمل اخواني الكرام على حل هذه 
املشكلة.. لذا فلنطلق حملة التوعية 
ــة النظافة  ــن ثم حمل ــي اجملتمع وم ف

ــدن جميلة  ــات وم ــل محافظ ــن اج م
ــاكل وضغائن..  ــة... وبدون مش ونظيف
ــي الكرام اهم  ــة التوعية اخوان وحمل
ــر من حمالت النظافة التي تقوم  بكثي
ــة. الن تنظيف قلوب  ــا اي مؤسس به
الناس سينعكس ايجابا في نفوسهم 

ومظهرهم وبيئتهم.

Ú˜iÎ˛aÎ@ûaäfl˛a@âbín„bi@kjénm@Úflb‡‘€aÎ@pbÌb–‰€a@êaÜ◊c

@Ú�������‹��z�fl@Òb���„b���»��fl
ــارع ١٦ من  ــرة ش ــكنة احمللة ٣٠٢ زقاق (٣٠) في الكس يعاني س
ــبكة اجملاري مما ادى الى متاعب كثيرة ورغم قيام  ــداد في ش انس
ــراءات واحملاوالت  ــؤولة اال ان االج ــارز من الوحدة البلدية املس مف
ــداد التدخل  ــدون أمانة بغ ــل.. االهالي يناش كانت تبوء بالفش

اليجاد حل ملشكلتهم العويصة.
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عدسة / حسن البغدادي

أمام أنظار من هم في مواقع المسؤولية
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مديرية العقود َّـ وزارة الداخلية 
اعالن مناقصة رقم (٢٠١٩/٦)

ــركات  ــا للش ــة دعوته ــود َّـ وزارة الداخلي ــة العق ــن مديري تعل
ــط لتقديم  ــاص واِّـختل ــام والخ ــني الع ــن القطاع ــة م اِّـتخصص
ــروع (تحديث اِّـنظومات الصوتية  عطاءاتها الخاصة ِّـناقصة مش
ــهيد احمد الخفاجي) وفقا للمواصفات  واِّـرئية واالنارة لقاعة الش
ــروط التي يمكن الحصول عليها من شعبة  وجداول الكميات والش
العطاءات َّـ مديرية العقود / وزارة الداخلية  واِّـمول من اِّـوازنة 
ــر  الجارية وبكلفة تخمينية (١١٣,٠٤٨,٠٠٠) مائة وثالثة عش
مليون وثمانية واربعون الف  دينار لقاء مبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) 
ــري ملزمة بقبول اوطأ  ــار عراقي غري قابلة للرد والوزارة غ الف دين
ــة (٩٠) يوما من  ــون مدة نفاذية العطاءات اِّـقدم العطاءات وتك
ــة مقدارها  ــص تأمينات اولي ــدم اِّـناق ــق اِّـناقصة ويق ــخ غل تاري
ــكل خطاب ضمان او صك  ــن قيمة   العطاء اِّـقدم وعلى ش ١٪ م
ــي معتمد ونافذ ِّـدة  ــروط صادر من مصرف عراق مصدق غري مش
ــو عليه  ــق اِّـناقصة ويتحمل من ترس ــا من تاريخ غل (١٢٠) يوم
ــتالم العطاءات يوم  ــر االعالن وان اخر يوم الس اِّـناقصة اجور نش
ــق (١٢/١٠/ ٢٠١٩ ) وَّـ حال صادف يوم الغلق  ــاء اِّـواف الثالث
ــق على ان تكون  ــرب اليوم الذي يليه يوم الغل ــمية فيعت عطلة رس
جميع اوراق العطاءات مرقمة ومفهرسة ومختومة بختم مقدمي 

العطاءات.
اللواء الدكتور

مدير عام العقود / وكالة 
وزارة الداخلية

إعالناتكم في

اعالن رقم (٨٤)
رقم الطلبية ١٨٦ / ٢٠١٩

تعلن شركة مصاَّـ الوسط شركة عامة عن اِّـناقصة اِّـحلية
عقد تجهيز (احذية سالمة رجالية)

ــتون مليون دينار عراقي) وبمدة  ــرة (االوُّـ) وبكلفة تخمينية مقدارها (٠٠٠ ,٣٦٠,٠٠٠) دينار عراقي (ثالثمائة وس  للم
تجهيز(١٢٠يوما), بموجب اِّـواصفات والشروط التي يمكن الحصول عليها من امانة الصندوق لقاء مبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠) 
دينار (مائة وخمسون الف دينار ال غري) غري قابل للرد فعلى اِّـجهزين باِّـشاركة تقديم عروض بالدينار العراقي (مع مراعاة 
ترقيم صفحات هذه العروض) ويكون نافذا ِّـدة ال تقل عن (١٢٠ يوماً) مع ارفاق التأمينات االولية والبالغة( ٣,٦٠٠,٠٠٠) 

دينار عراقي فقط (ثالثة ماليني وستمائة الف دينار عراقي) على ان يتضمن العرض اِّـعلومات التالية:-
- رقم اِّـناقصة  وموضوعها.

-تاريخ الغلق.
- تاريخ نفاذ السعر التجاري اِّـقدم.

- تاريخ نفاذ التأمينات االولية.
- العناوين الصريحة للشركة او اِّـكتب.

ــاعة  ــالن والطلبية َّـ مدة اقصاها الس ــة مثبت عليها رقمي االع ــركة بأغلفة مغلقة ومختوم ــتعالمات الش ــلم اُّـ اس وتس
(الواحدة) بعد الظهر ليوم (٢٠١٩/١٢/٢) ويتحمل من ترسو عليه اِّـناقصة اجور نشر االعالن.. مع التقدير

مالحظة:ـ
ــية بكافة  ــدم العطاء َّـ تطبيق الوثيقة القياس ــال عدم التزام مق ــية وَّـ ح ــم العروض وفقاً للوثائق القياس ــم تقدي ١-يت

اقسامها فأنه سيتم استبعاد عطائه مما يقتضي مراعاة ذلك عند التقديم.
٢-جلب الوثائق اِّـدرجة ادناه عند القطع وشراء التنادر:

أ -كتاب تخويل اصلي مصدق ونافذ .
ب -هوية االحوال اِّـدنية او جواز سفر نافذ ِّـقدم العطاء او من ينوب عنه.

٣-اذا تصادف تاريخ الغلق اعاله عطلة رسمية يرحل اُّـ اليوم التالي بعد العطلة مباشرة.
ــركات بموجب عقد  ــركة او الش ــاهمني َّـ الش ــركة او مديرها اِّـفوض او احد اِّـس ــم الش ــات االولية بأس ــدم التأمين ٤-تق

مشاركة.
٥- بإمكان كافة ممثلي الشركات واِّـجهزين اِّـشرتكني َّـ اِّـناقصة التواجد َّـ مقر الشركة لحضور ومتابعة فتح العطاءات 

من قبل اللجنة وذلك َّـ اليوم التالي لتاريخ الغلق الساعة العاشرة صباحاً .
ــركتنا دون الرجوع اُّـ دائرة الكاتب  ــم القانوني َّـ ش ٦-َّـ حالة وجود مخالفات من قبل اِّـجهزين توجه االنذارات من القس

العدل.
٧-تصادر التأمينات االولية للشركات َّـ حالة عدم االستجابة للمراسالت اثناء الدراسة الفنية والتجارية للطلبيات. 

٨-تقدم التأمينات االولية على شكل (خطاب ضمان او صك مصدق او سفتجة) ومن اِّـصارف اِّـعتمدة اِّـدرجة َّـ القائمة 
اِّـرفقة.

٩-ال تتم مطالبة شركتنا بكتاب تسهيل مهمة من الكمارك وكذلك الضريبة واجازة االسترياد الخاصة باِّـادة اعاله ويتحمل 
اِّـجهز مسؤولية تجهيز وايصال اِّـواد اُّـ شركتنا.

١٠-ال تتم اِّـطالبة باي تمديدات لفرتات التجهيز اِّـثبتة اعاله السباب تتعلق باخراج اِّـواد من اِّـوانئ.
١١-يتم استبعاد العطاء الذي يزيد مبلغه بنسبة ٢٠٪ فأكثر من الكلفة التخمينية.

 www.mrc.oil.gov.iq١٢- يمكن االطالع على شروط تقديم العطاءات وعلى اِّـوقع االلكرتوني:ـ
زيد كاظم شريف
اِّـدير العام
رئيس مجلس االدارة
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ــنة ٢٠١٤  ــريان القانون رقم ٩ لس ــدم س ١-ع
ــه املادة ٤٢ منه  ــر رجعي والتي نصت علي بأث
ــو مخالفة  ــخ ٢١٠٤/١/١)، ه ــن تاري ــذ م ( ينف
ــتور العراقي  صريحة لنص املادة ١٤ من الدس
ــاوون امام  التي تنص على ان( العراقيني متس
ــس او العرق او  ــبب اجلن القانون دون متييز بس
ــة او األصل او اللون او الدين او املذهب  القومي
ــع االقتصادي او  ــرأي او الوض ــد او ال او املعتق
ــادة (١٠) من  ــف امل ــا يخال االجتماعي)،وأيض
القانون املدني رقم ٤٠ لسنة ١٩٥١ التي نصت 
ــون اال من وقت صيرورته  على( اليُعمل بالقان
ــري على ماسبق من الوقائع، اال  نافذا فاليس
ــدَ نص في القانون اجلديد يقضي بغير  اذا وُج
ــد متعلقا بالنظام  ــك اوكان القانون اجلدي ذل
ــداف قانون التقاعد  ــام او االداب)،والن (اه الع
املوحد رقم ٩ لسنة ٢٠١٤ املتمثلة باملادة (٢) 
ــى حتقيق العيش  ــون التي تنص عل من القان
ــاهمة  ــمولني باحكامه واملس ــرمي للمش الك
في تعزيز قيم التكافل االجتماعي والوصول 
ــن العدالة في  ــة تضم ــة منصف ــى معادل ال
توزيع الدخل بني افراد اجليل الواحد واالجيال 
ــان وصول مظلة التقاعد الى  املتعاقبة وضم
ــي ومادي  ــتقرار نفس ــات اكثر وتوفير اس فئ
ــني واملتقاعدين  ــن من املوظف الكبر عدد ممك
ــخاص  وخلفهم،وضمان حماية الدخل لألش
العاملني واسرهم في حاالت التقاعد والعجز 
ــهولة  والوفاة،وس ــيخوخة  والش ــة  واالعاق
انتقال العاملني بني القطاعني العام واخلاص)

ــام العام الذي  ــداف  تُعدُّ من النظ وهذه األه
ــائل األمنية التي  ــة من الوس يعني(مجموع
ــخاص  ــة لكافة املواطنني واألش توفر احلماي
ــة ما،ويعرف  ــدون على ارض دول ــن يتواج الذي
ــي تنظيم  ــتخدم ف ــلوب املس أيضا انه األس
ــع الواحد عن  ــة في اجملتم ــاة االجتماعي احلي
طريق فرض سلطة القانون التي متنح االفراد 
ــات القانونية  ــم بالواجب ــم وتعرفه حقوقه
ــة  ــرار محكم ــى ق ــير ال ــة لهم)،ونش امللزم
ــدد ١٠٩٩/١٠٩٨ الهيئة  ــز االحتادية الع التميي

االستئنافية عقار ٢٠١٧ ت ١٠١٩/١٠١٨ الصادر 
ــخ ٢٠١٧/٩/٢٤ الذي حكم مبضمون هذه  بتاري
املادة،لهذا نطالب بسريان القانون بأثر رجعي 
ــن الذين احيلوا للتقاعد قبل  لكل املتقاعدي

نفاذ القانون في ٢٠١٤/١/١ .
٢-إشارة ملا ورد في أعاله نطالب بتعديل املادة 

(٣٥ - ثالثا ) ليكون احتساب الراتب التقاعدي 
ــل القانون على  ــى التقاعد قب للمحالني عل
ــى التقاعد بعد  ــاس راتب قرينه احملال عل اس

القانون.
ــون  ــرا - أ ) لتك ــادة ( ٢١ - عاش ــل امل ٣- تعدي

ــب  الرات ــواء  ــة س التقاعدي ــتحقاقات  االس
ــة   اخلدم ــة  نهاي ــأة  مكاف أو  ــدي  التقاع
ــمولني بهذه املادة مستثنني من شرط  للمش
ــرية  ــون إحالتهم كانت قس ــدة اخلدمة ك م

وليس طوعية .
ــة لتعديل الفقرة أوال من املادة  ٤- هناك حاج

ــتحق  ــون التي تنص على ((يس ــن القان ٢١ م
ــد، الراتب  ــى التقاع ــذي يحال ال ــف ال املوظ
ــة تقاعدية  ــت لديه خدم ــدي اذا كان التقاع
ــرة سنة واليُصرف  التقل عن(١٥) خمس عش
ــنة  الراتب التقاعدي اال اذا كان اكمل(٥٠) س

ــة الفعلية  ــره)) وتكييفها مع احلاج من عم
ــون مدة  ــرح ان تك ــي ونقت ــد العراق للمتقاع
اخلدمة التقاعدية التقل عن(٢٠) سنة وصرف 
الراتب التقاعدي ملن بلغ(٤٥) سنة من عمره.

ــون احلد  ــا- أ) ليك ــاده (٢١ - رابع ــل امل ٥- تعدي
األدنى للراتب التقاعدي (٥٠٠-٦٠٠) ألف دينار 

ــرة  ــهريا لكونه احلد األدنى الحتياج االس ش
ــة العيش  ــي حتافظ على كرام ــة الت العراقي
ــالءة والكفاية وغياب الدعم  والوصول الى امل
ــبة مائة باملائة  ــي الذي كان ميثل نس احلكوم
ــة التموينية،مع االخذ بنظر  في توفير احلص

ــي حتددها وزارة  ــبة التضخم الت االعتبار نس
التخطيط.

ــبة ال تقل عن  ٦- زيادة الراتب التقاعدي بنس
٥٠٪  طبقا ألحكام املاده ( ٣٦) من القانون.

ــة  ــون حص ــاده ( ٢٨ - اوال ) لتك ــل امل ٧- تعدي
ــة للراتب  ــإلرث معادل ــتحقني ل الوارث املس

التقاعدي للموروث.
ــب بخصوص صرف  ــة فقرة للمطال ٨- اضاف
ــني الذين مت  ــة اخلدمة للموظف ــأة نهاي مكاف
ــم على التقاعد قبل عام ٢٠١٤ لعدم  إحالته

صرفها لهم .

ــى قبل عام ٢٠٠٣  ــمول املعاقني واجلرح ٩- ش
بنفس االمتيازات التي متنح القرانهم حاليا .

ــرى قبل عام ٢٠٠٣ باحلقوق  ــمول األس ١٠- ش
التقاعدية .

ــة املادة املقترحة وهي املادة  ١١- إضافة صيغ
(١٦) من قانون الوقاية من اإلشعاعات املؤينة 
ــنة ١٩٨٠، وهي ما نصه:»تضاف  رقم (٩٩) لس
ــة العامل في  ــى خدم ــد ال ــراض التقاع ألغ
ــعاع الذي قضى في األقل خمس  مجال اإلش
ــل او بعد نفاذ هذا  ــنوات خدمة فعلية قب س
القانون في دوائر الدولة (٣٠٪) ثالثون في املائة 
من مجموع خدمته الفعلية»،وميكن تكييف 
هذه الفقرة مبا يتناسب مع التعديل املطلوب 

مع االحتفاظ مبضمونها.
١٢- نقترح إضافة هذه الفقرة الى الفقرة هاء 

من املاده ١٨ من قانون التقاعد:
ــاة  ــة احملام ــة مهن ــدة ممارس ــاب م ١-(أحتس
ــة  التقاعدي ــات  التوقيف ــا  عنه ــة  املدفوع
الالحقة لالحالة على التقاعد من مؤسسات 

الدولة).
ــي املدفوعة  ــاب مدة التفرغ الزراع ب-احتس
عنها التوقيفات التقاعدية الالحقة لالحالة 
ــواء  ــات الدولة س ــى التقاعد من مؤسس عل
ــا لقانون  ــي موظفا وفق ــرغ الزراع كان املتف
ــة والقطاع العام أو غير  رواتب موظفي الدول

موظف وفق قانون ٣٥٠ لسنة ١٩٨٥.
ــة  املتضمن أوال-ج/١   ١٨ ــادة  امل ــل  تعدي  -١٣
ــرار مجلس قيادة  ــركات الفعلية (  ق ــد احل ع
الثورة املنحل ١٥٦٢في١٩٨٠/١٠/٦وكتاب وزارة 
الدفاع االمر الوزاري ٨٣٠في ٢٠١٣/١٠/٢حسب 
ــة القائد العام املبلغة بكتابه ٥٠٨في  موافق
٢٠١٤/٦/٢٠في ١٩٨٠/٤/٩ وأيضا مبوجب احكام 
امر سلطة االئتالف املؤقتة (املنحلة) رقم (٩١) 
لسنة ٢٠٠٤ ووافقت عليه احلكومة العراقية     
والعجيب ان امر احتساب احلركات الفعلية 
ــاع فيما حرمت  ــبت فقط لوزارة الدف احتس
ــاب اخلدمة  ــق احتس ــن ح ــة م وزارة الداخلي

مضاعفة،وهذا ظلم بنيّ تعرض اليه.

لتذكير من يهمه األمر .. «                   » تعيد نشر أهم التعديالت المقترحة لقانون التقاعد الموحد رقم (٩) لسنة ٢٠١٤
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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 (٣٢٩٤) - االثنني - ٤ - تشرين الثاني - ٢٠١٩

7mbÿÌâb◊

احلديث عن الفساد اإلداري واملالي في العراق أصبح مثل (حوار 
ــمع جعجعة وال نرى طحيناً حتى لو كان  طرشان)، حيث نس
ــاد  ــبة عالية من النخالة.. احلديث عن الفس ــمر وفيه نس أس
ــماع،  عندنا صار مكرراً وممجوجاً وعافته النفوس وملته األس
ــداً واحداً وهو  ــك «ديناصوراً» فاس ــاهد بأم عيني ألنك لم تش

«مبطوح» خلف قضبان السجون وتأكل من حلمه البزون!!
ــات، لهذا فهو  ــن واجله ــن كل العناوي ــا أكبر م ــاد عندن الفس
ــا لدى اجلربوع،  ــنان كم ــتفحل ألنه محمي بدروع وله أس يس
ــج من كالم ال  ــوى ضجي ــال عن محاربته ليس س ــا يق وكل م

يطفئ احلريق..
عندنا تعددت اجلهات الرقابية املعنية مبكافحة الفساد، لكن 
ــكل امليادين  ــول ويعيث خراباً ب ــازال يصول ويج ــذا الغول م ه
ــاد الذي مضت على  ــول!! اجمللس األعلى ملكافحة الفس واحلق
ــكيله سنة تقريباً أعلن قبل يومني حسمه (٨) آالف ملف  تش

ــاد من أصل (١٢) ألف  فس
ــل على اجلرار،  ملف، واحلب
ــح لعضو  ــب تصري بحس
ــعد  (س ــيد  الس ــس  اجملل
ــن حقك  ــني)، لكن م ياس
ــروق  (مح ــي  العراق ــت  أن
ــروق اجليب)  القلب) و(مس
أن تسأل من أعماقك وأدمي 
ــمنا  حس نعم،  أوجاعك: 
ــاد،  فس ــف  مل آالف   (٨)
الواجب  ــن  م أليس  ولكن 
ــباح  األش تفاصيل  ــان  بي
ــمائهم  املتورطة بها بأس

ــماء أمهاتهم وخاالتهم وعماتهم، لكي يتعرف الشعب  وأس
ــكوالتهم الزفرة)؟.. أليس من  ــى وجوههم ويبصق على (ش عل
ــترداده من  الواجب معرفة حجم املال املهدور وحجم ما مت اس
هؤالء امللوثني بالعار والشنار؟! وأليس من الواجب أيضاً معرفة 

طبيعة امللفات الـ(٤) آالف املتبقية التي لم حتسم؟..
ــاد،  ــادة رئيس وأعضاء اجمللس األعلى ملكافحة الفس أيها الس
ــوض أو ضباب..  ــن دون غم ــةً م ــق كامل ــد احلقائ ــعب يري الش
ــاد  ــات الفس ــة مبلف ــل املتعلق ــد كل التفاصي ــعب يري والش
ــرقنا ليالً ونهاراً.. وكفى  والقبض على الثعالب التي ظلت تس
ــعبية اجلميلة (الثعلب فات فات..  ــا تلك األهزوجة الش ترديدن

في ذيله سبع لفات)..
ــمياتها.. وضعوا النقاط على احلروف، ألن  وا األشياء مبس ــمّ س
ــي واألغاتي) بل بالضرب  ــاد ال يتم بـ(العين القضاء على الفس

بالتواثي!!
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عبد الزهرة البياتي*

* رئيس التحرير التنفيذي

وجع يومي

عدسة / صالح الربيعي

الشعب يريد الحقائق 
كاملةً من دون غموض أو 

ضباب.. والشعب يريد كل 
التفاصيل اِّـتعلقة بملفات 

الفساد والقبض على 
الثعالب التي ظلت تسرقنا 

ليالً ونهاراً..

ــتخدمته ممثلة األمني العام لألمم املتحدة  دخل التك تك الذي اس
ــاخارت، سوق املزاد العاملي، حيث توالت العروض  في العراق بالس
ــة نقل غريبة  ــك واالحتفاظ به كونه آل ــراء هذا التك ت ألجل ش
ــبة خاصة هي  ــي مناس ــخصية دولية وف ــن ش ــتخدمت م واس

تظاهرات ساحة التحرير.
ــعر  والذي يبدو ان هنالك توقفا في بيعه لكي يصل الى أعلى س
ــي ومكاني  ــى امتياز زمان ــة كونه حصل عل ــوق العاملي في الس
ــيارات جنوم  ــهرة س ــن ش ــهرته أكثر م ــت ش ــخصي فبلغ وش

هوليوود.
ــام لألمم  ــة األمني الع ــاخارت ممثل ــيدة بالس ــبة للس ــا بالنس أم
املتحدة فإن خطوتها لم يسبقها أي مبدع سياسياً كما فعلت 
ــن زحمة املكان  ــك على الرغم م ــى خطوة التك ت ــت عل اذ أقدم
ــيلة للدموع واجلرحى واآلالف من املتظاهرين وهذا  والقنابل املس

يؤهلها ألن تكون مرشحة ساخنة لنيل جائزة نوبل للسالم.
ــراد التي مت منحها  ــجاعة من موقف نادية م ــا أكثر ش إذ موقفه
ــنة احلالية، وذلك أيضاً يؤهلها للوصول الى منصب  النوبل الس
ــي العالم اليوم  ــدة وهو أعلى منصب ف ــني العام لألمم املتح االم
ــك تك فتحوا  ــر واملتظاهرين والت ــاحة التحري ــة الى ان س اضاف
ــع ما يكون دولياً.. طوبى لها من  ــعاً أمامها على أوس الباب واس

شجاعة إذ أقدمت على خطوة شجاعة انعدم مثيلها.

pâbÅbç˝i@Ÿm@Ÿm
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طارق حرب*

موقف

* خبري قانوني

ــرة البياتي رئيس  ــد الزه ــدى الزميل عب أه
ــدة البينة اجلديدة،  التحرير التنفيذي جلري
ــع اليومي-  ــود الوج ــوم (عم ــه املوس كتاب
ــب احملامني العراقيني  اجلزء الثاني) إلى نقي
ــعدي الذي علّق قائالً:  ــتاذ ضياء الس األس
«أنا فخور بهذا اجلهد الذي يبذله صحفي 
ــعبه متصدياً  ف قلمه من أجل أبناء ش وظّ
ــن أجل غد  ــم م ــم وآماله ــكل تطلعاته ل
ــت خيمة  ــه اجلميع حت ــش في ــرق يعي مش

الوطن احلبيب».

عدسة: نبأ فالح العزاوي قائد عمليات بغداد مع أحد املتظاهرين لقطات من ساحة التحرير 
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ــاء إلى اللواء الدكتور  ــكر والثن ــرة حترير (البينة اجلديدة) تتقدم بالش أس
ــرطة في وزارة  ــؤون الش ــدي حليم) مدير اإلدارية واملالية في وكالة ش (ع
ــهيل  ــهداء واجلرحى وتس ــني من ذوي الش ــه مع املراجع ــة لتعاون املالي

إجراءات متشيتها بكل سهولة وممنونية.

أسرة البينة اجلديدة/ عنهم: أثير عبد اخلالق جبار

ــر (البينة  ــرة حتري ــدم أس تتق
ــها  رأس ــى  وعل ــدة)،  اجلدي
ــس التحرير عبد  ــل رئي الزمي
ــي  بالتهان ــار،  جب ــاب  الوه
ــا  أهلن ــى  إل ــكات  والتبري

ــبة  الصابئة املندائيني مبناس
ــد االزدهار  ــم بعي احتفاالته
ــا)، متمنني لهم  (دهفه هنين
ــش  ــار والعي ــدم واالزده التق

اآلمن في هذا العراق.
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لقطات من ساحة التحرير 


