
ــعبية  الش ــرات  التظاه ــت  تواصل
ــلمية في العاصمة بغداد وعدد  الس
من مدن العراق في الوسط واجلنوب 
ــى التوالي  ــر عل ــادي عش ــوم احل للي

وعدد املشاركني فيها في تزايد.
ــس (٥)  ــهد ام ــداد استش ــي بغ فف
ــة رويترز  ــب وكال ــن بحس متظاهري
ــوات االمنية النار  بعد ان فتحت الق
ــر االحرار من جهة  عليهم عند جس
ــيد وكانت االشتباكات  الرش شارع 
ــة القوات  ــد محاول ــت عن ــد وقع ق
االمنية اعادة فتح اجلسر كما حصل 
اطالق نار كثيف في منطقة العالوي 
وذلك بعد ان قام متظاهرون بالتوجه 
ــط بغداد بعد  الى هذه املنطقة وس
ــي حني  ــرار ف ــر االح ــتعادة جس اس
احتشد آالف املتظاهرين في ساحة 
ــم يؤكدون انها اصبحت  التحرير وه
ــدي والثبات على املطالب  رمزاً للتح

احلقة.

ــهد جانب الرصافة من بغداد  وش
ــع الطرق  ــدد قط ــاح امس جت صب
الذي ادى الى شل احلركة في حني 
قامت القوات االمنية بفتح جسر 
ــداد واعتقلت  ــريع ببغ الدورة الس
ــن املتظاهرين الذين  ــرات م العش

قاموا بغلق هذا اجلسر احليوي.
ــداد  بغ ــات  ــادة عملي قي ــدت  واك
ــط  ــرار وس ــر االح ــس ان جس ام
ــرور  مل ــالكاً  س ــات  ب ــة  العاصم
ــه  ــع في ــد قط ــالت واليوج العج
ــم  ــف املتحدث باس في حني كش
ــلحة  ــام للقوات املس الع القائد 
ــة اللواء الركن عبد الكرمي  العراقي
خلف عن احتمالية تعرض جسر 
ــذي  ــداد ال ــط بغ ــة وس اجلمهوري
ــن والقوات  ــني املتظاهري يفصل ب
ــار وقال عبد الكرمي  االمنية لألنهي

ــى طرفيه  ــذي تقف عل ــر ال ان اجلس
القوات االمنية واملتظاهرين لم يعد 
ــراء  ــني اخلب ــب املهندس ــاً بحس آمن
ــفوا عليه امس وقالوا ان  الذين كش
ــر معرض لألنهيار بسبب حرق  اجلس

ــتيكية)  البالس ــائد  (الوس ــدات  اخمل
ــن تعمد  ــف ان هناك م ــاف خل واض
ــتيكية  ــدات البالس ــذه اخمل ــرق ه ح
ــك مبيناً ان  ــا صوراً كاملة بذل ولدين
هناك هزة باجلسر تنذر بوضع اخلطر 
ــدون على  ويحاول املتظاهرون احملتش

ــر اجلمهورية العبور من ساحة  جس
ــة اخلضراء منذ  ــر الى املنطق التحري
ــر املاضي رغم قنابل  االول من اكتوب
ــف  للدموع.وكش ــيلة  املس ــاز  الغ
ــي  اخلالن ــاحة  ان س ــي  امن ــدر  مص
ــنك مغلقة  ــر الس القريبة من جس

ــني الى  ــد املواطن ــى تواف ــيراً ال مش
ــي  والطيران.وف ــر  التحري ــاحتي  س
ــس  ــتقبل رئي ــاً اس ــورات ايض التط
مجلس القضاء األعلى القاضي فائق 
ــني  نقيب  ــه امس االثن ــدان مبكتب زي
ــعدي.  ــني العراقيني ضياء الس احملام

ــن املركز االعالمي  وذكر بيان صادر ع
ــى أن القاضي  ــاء االعل جمللس القض
فائق زيدان ونقيب احملامني العراقيني 
ــداث على ضوء  ــورات األح ــا تط بحث
ــي حصلت في بغداد  التظاهرات الت
ــاف البيان  ــات. واض ــض احملافظ وبع
ــاء األعلى  ــس القض ــس مجل أن رئي
ــر مكفول  ــى أن حق التظاه أكد عل
ــتور وحرية التعبير عن  مبوجب الدس
ــماح لكل مواطن  ــرأي ويجب الس ال
ــة لكن هذا  ــر عن رأيه بحري بالتعبي
احلق يجب ان يقترن بضرورة ان يكون 
بالطرق السلمية وعدم االعتداء على 
واحترام  العامة واخلاصة  املمتلكات 
ــرطة وهي تؤدي  ــش والش قوات اجلي

عملها في حفظ األمن والنظام.
ــام  بقي ــي،  امن ــدر  مص ــاد  اف ــد  وق
ــاء  متظاهرين بحرق منزل قيد اإلنش
ــوزراء حميد  ــس ال ــام مجل ــني ع ألم
ــطرة مبحافظة  الغزي في قضاء الش
ذي قار، فيما وصلت قوة أمنية كبيرة 

للسيطرة على املوقف هناك.

تتمة ص٣
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التظاهرات في العاصمة بغداد وعدد من مدن العراق تدخل يومها الحادي عشر وعدد المشاركين في تزايد

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

أسسها الراحل   رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

َّـ ٩ / ١١/ ٢٠٠٥ 
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كتب اِّـحرر السياسي

بغداد / 
ــني، معلومات في غاية  ــاد، سعيد ياس ــف عضو اجمللس األعلى ملكافحة الفس كش
ــائك جداً وليس  ــني ان ملف العقارات ش ــورة عن ملف عقارات الدولة.وقال ياس اخلط
ــارت وهناك جلنة متخصصة بهذا الباب بالتعاون مع  ــهولة، واإلجراءات س بهذه الس
مجلس النواب تتبنى هذا االمر، كاشفاً عن وجود جهد سياسي وسياسيات متنفذة 
ــاف كما هناك  ــام للعقارات.وأض ــون فرض مدير ع ــريعية، يحاول ــلطة التش في الس
ضغوط كبيرة جداً لتمرير مدير عام او ما شابه من الدرجات اخلاصة لدائرة العقارات، 
ــم في القائمة التي  ــاء البرملان بعدم التصويت او مترير اي اس ــاً احلكومة واعض منبه
ــني ان عبد املهدي ينظر  ــتقدم من قبل رئيس الوزراء عادل عبد املهدي.وأوضح ياس س
ــماء  ــكل ال يصدق، منوها الى مترير أس الى قرار اللجنة اخملتصة املضغوط عليها بش
مرشحني فرضوا على هذه اللجنة في الوجبة األولى ملناصب الدرجات اخلاصة وصوت 

عليهم مجلس النواب.

تتمة ص٣

َّـ الهدف

ــراق الى الالدولة  ــني ليلة وضحاها في الع ــتغربوا ان نتحول ب ال تس
الفاقدة لكل اركانها االساسية وتعبث بها اجهزة مخابراتية تابعة 
لهذه لدولة او تلك دون ان يدرك اصحاب القرار بأن امراً كهذا مرفوض 
كونه ماساً بهيبة الدولة وكرامتها وسياداتها وامنها الوطني ويؤثر 

على قرارها السياسي والسيادي في آن واحد.
ان ما كشفه االمني العام لعصائب اهل احلق الشيخ قيس اخلزعلي 
ــأن التطورات احلاصلة  ــه قناة العهد مؤخراً بش ــي لقاء متلفز بثت ف
في العراق اآلن وحتديداً التظاهرات الشعبية التي يشهدها الشارع 
سواء اكان ذلك في بغداد أم احملافظات يدعو الى مزيد من التساؤالت 
وهي الشك تساؤالت خطيرة خصوصاً عندما يكشف اخلزعلي بلغة 

الواثق من نفسه ومن معلومته 
ان احدى الرئاسات الثالث وقائد 
امني رفيع في االجهزة االمنية 
مشاركان وضالعان حد العظم 

بكل مايحصل اآلن.
وليس هذا فحسب بل االخطر 
ــذي يجري  ــود هذا ال ــن يق ان م
ــدة  والعه ــراق  الع ــي  ف اآلن 
ــو ثالوث  ــى اخلزعلي ذاته ه عل
اضالعه (امريكا واملال االماراتي 
ان  ايضاً  ــر  واالخط ــرائيل)  واس

ــمع بأن  يصل احلال ان يصل االختراق لألمن العراقي مداه عندما تس
جهاز املوساد االسرائيلي يسرح وميرح في املدن الكردستانية شمال 
ــيء متاح  ــاء ومتى يريد ألن كل ش ــم محطاته متى ش ــراق ويقي الع
ــف اخلزعلي ايضاً حقيقة وجود  ــيء يردعه بتاتاً.ويكش امامه وال ش
ــرات املركزية االمريكية  ــاد ووكالة اخملاب ــتركة بني املوس محطة مش
ــترك  ــرحاً لعملها وثمة عمل مش (C.I.A) تتخذ من مطار بغداد مس
ــروع (الصهيو –  ــالء محليني خلدمة املش ــأن جتنيد عم يتمحور بش
ــرأ بامعان ما قاله  ــن الدولة العراقية ان تق ــي).. ان املطلوب م امريك
ــيخ اخلزعلي للتوصل الى كل اخليوط العنكبوتية التي تشكل  الش

نسيج اخملطط الذي يجري تنفيذه في البالد ونحن نيام.

* رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

@ø@�b‘y@Â≠@›Á
_CÉÓ�i@ÚÌ¸ÎD

  محطة مشرتكة بني 
اِّـوساد ووكالة اِّـخابرات 
 (C.I.A) اِّـركزية االمريكية
تتخذ من مطار بغداد 
مسرحاً لعملها

عبد الوهاب جبار
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 نسوة عراقيات اصيالت يقمن بإعداد الطعام للمتظاهرين َّـ ساحة التحرير

وكاالت / 
ــل احلق  ــام لعصائب اه ــني الع ــال االم ق
الشيخ قيس اخلزعلي انه على املستوى 
السياسي وفي االطراف الداخلية يوجد 
هناك احدى الرئاسات الثالث هو جزء من 
ــروع الراهن الذي يجري تنفيذه في  املش
العراق اآلن وانا اقول ذلك مبسؤولية وليس 
ــجاعة  ــي امتلك الش ــال ألنن ــاح ف كفت
ــتوى االجهزة  ــك. واما على مس لقول ذل
ــع املتيقن  ــم من موق ــة وانا اتكل االمني
ــزة االمنية في  ــاك اهم قادة االجه ان هن
الدولة العراقية مشارك في املؤامرة التي 

تقودها امريكا وبدعم من اموال خارجية 
من االمارات اضافة الى اسرائيل.

ــز ان  ــوار متلف ــي ح ــي ف ــاف اخلزعل واض
ــية  ــات جتسس ــك محط ــرائيل متتل اس
ــمال العراق وفي  ــاد في ش تابعة للموس
ــي اربيل  ــس ف ــة ولي ــن محافظ ــر م اكث
ــك محطة داخل  ــاد ميتل فقط وان املوس
السليمانية وهناك محطة مشتركة مع 
الـCIA في مطار بغداد الدولي وان العمل 
ــكل اساسي وليس منفرد من  يجري بش

خالل جتنيد عمالء محليني.

@…Óœâ@?fla@Üˆb”Î@t˝r€a@pbçbˆä€a@ÙÜya@ZÔ‹«å®a
@@ÂÁaä€a@¡�ÇΩa@ø@Êb◊âbíÌ

بغداد / 
ــم  التعلي ــر  وزي ــى  انه
العالي قصي السهيل، 
ــف عمداء  ــس تكلي ام
ــد  واملعاه ــات  الكلي
ــم.  بدرجته ــن  وم
صدر  كتاب  ــب  وبحس
وحصلت  ــوزارة  ال ــن  ع
)، على  (البينة اجلديدة 
ــه تقرر  ــخة منه ان نس

ــف عمداء  ــاء تكلي انه
ومن  واملعاهد  الكليات 
بدرجتهم. واضافت انه 
ــاون العميد  يكلف مع
ــة  اإلداري ــؤون  للش
أو  ــة  الكلي ــيير  بتس
ــني  ــني تعي ــد، حل املعه
ــاً للقانون  ــل وفق البدي
املوافقات  واستحصال 

األصولية.

@ıaÜ‡« @…Ó∫ @—Ó‹ÿm @ıbË„g
÷aä»€a@ø@ÜÁb»ΩaÎ@pbÓ‹ÿ€a

أنقرة /  
ــليمان صويلو، أن بالده سترسل  أكد وزير الداخلية التركي س
ــقطت اجلنسية عنهم  ــواء أس عناصر داعش إلى بلدانهم س
ــني، خالل  ــي، امس االثن ــح صحف ــي تصري ــك ف ــاء ذل أم ال.وج
ــاركته في افتتاح برنامج تدريب لقوات الشرطة التركية  مش
في العاصمة أنقرة.وقال صويلو سنرسل عناصر داعش الذين 
هم في قبضتنا إلى بلدانهم سواء أسقطت اجلنسية عنهم 

أم ال.
ــجون  وأضاف أن ما يقارب ١٢٠٠ عنصر من داعش هم في الس
ــى ٢٨٧ عنصرا من  ــض عل ــاء القب ــيراً إلى إلق ــة، مش التركي
التنظيم، بينهم نساء وأطفال عقب عملية نبع السالم التي 

أطلقتها تركيا شرق الفرات في سوريا.
ــلطات  ــون على إحالتهم إلى الس ــو بأنهم يعمل وأفاد صويل

ــجون أو إلى  ــالهم إما إلى الس ــيتم إرس ــة، حيث س القضائي
مراكز الترحيل إلعادتهم إلى بلدانهم.

bË„Ïvç@ø@ì«aÖ@äïb‰«@ÖÜ«@—íÿm@bÓ◊äm@NN‚b”â¸bi

بغداد / 
ــة  ــب غريب امر هيئة النزاهة وهي مؤسس عجي
ــة  ــى «لعب ــأ ال ــة تلج ــة معروف ــة رقابي حكومي
اخلتيالن» في كل البيانات الصادرة عنها حيث ال 
ــمية االشياء مبسمياتها من قبيل وزير  متيل لتس
الصحة االسبق او محافظ بابل السابق وعندما 

ــميهما  ــارة الى اس ــان الجتد اش ــي البي ــق ف تدق
ــأن  ــل ايضاً في بيانها بش ــاً وهذا ما حص اطالق
امري استقدام بحق وزير النقل ومحافظ البصرة 
ــكل اصحاب القرار  ــابقني.. وبودنا ان نقول ل الس
ــجعاناً وانتم تصدرون  في هيئة النزاهة كونوا ش
بيانات بشأن االستقدام واليكم امري االستقدام 

وعلى القارئ ان يقرأ ما خلف السطور.
ــس االثنني، صدور  ــت هيئة النزاهة، ام فقد أعلن
أمر استقدامٍ بحقِّ وزير النقل وآخر بحقِّ محافظ 
ــكام املادة  ــتناداً إلى أح ــابقني، اس ــرة الس البص

(٣٤٠) من قانون العقوبات.
ــي معرض حديثها  ــارت دائرة التحقيقات، ف وأش

ــني اللتني حققت فيهما وأحالتهما  عن القضيَّت
ــتقدامٍ بحقِّ  ــر اس ــدور أم ــاء، إلى ص ــى القض إل
ــكام املادَّة  ــتناداً إلى أح ــابق؛ اس وزير النقل الس
ــى خلفيَّة ارتكاب  ــن قانون العقوبات عل (٣٤٠) م
ة  ــركة العامَّ مخالفاتٍ في العقد املُبرم بني الش
ــة املُتضمِّن  ــركات األهليَّ ــدى الش ــئ وإح للموان

استئجار قطعة أرضٍ خلف ميناء املعقل.
ــتقدامٍ آخر صدر بحقِّ  ــت الدائرة إن أمر اس وتابع
الفات  ــابق على خلفيَّة اخملُ محافظ البصرة الس
ــركات  ــي العقد املُبرم مع إحدى الش ــة ف املُرتكب
ــة في أبي  ــاري وبنى حتتي ــة، لتنفيذ مج األجنبي

اخلصيب.

وكشفت هيأة النزاهة، امس االثنني، عن تفاصيل 
ة األسبق  حَّ أمر االستقدام الصادر بحقِّ وزير الصِّ
ــارت إلى تنفيذ  ــابق، فيما أش ومحافظ بابل الس
افظة  ــة احملُ ــامِّ لصحَّ ــقِّ املدير الع ــر قبضٍ بح أم

السابق.

تتمة ص٣

Ëˆb8bi@|Ìäñn€a@ÊÎÖ@¥ín–flÎ@¥ƒœb™Î@ıaâãÎ@’°@‚aÜ‘nça@äflaÎa@âÜñm@ÚÁaå‰€a·كونوا شجعاناً وسموا االشياء بمسمياتها

بغداد /
اتهمت النائبة ندى شاكر، جهات سياسية بالضغط  
على رئيس الوزراء عادل عبد املهدي ملنعه من احلضور 
ــد املهدي  ــر إلى تهديد عب ــواب، عازية األم ــس الن جملل
ــف احلقائق واجلهات التي ضغطت عليه  األخير بكش

أمام الرأي العام.
ــي، إن ”عبد املهدي  ــي تصريح صحف ــاكر ف وقالت ش
غير ممانع للحضور جمللس النواب، لكن هنالك جهات 
ــية تضغط عليه ملنعه من الوصول للبرملان“،  سياس
ــن حضور عبد  ــك اجلهات م ــى إن ”تخوف تل ــة إل الفت

ــف جميع احلقائق  ــدي كون األخير هددهم بكش امله
والضغوط املمارسة جتاهه“.

ــف  وأضافت أن ”حضور عبد املهدي للبرملان سيكش
ــية  ــرة تطيح بعدد من الكتل السياس حقائق خطي

وسيؤثر على مستقبلها السياسي في الشارع“.

Ô”aä»€a@k»í€a@‚bfla@bËzö–Ì@¸@Ûny@ÊbΩ5€a@µg@âÏößa@Âfl@ÜËΩa@Üj«@@…‰Ω@¡Ãöm@ÚÓçbÓç@pbËu@Z@Újˆb„
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رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

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

أسسها الراحل  

بغداد / البينة الجديدة 
اوضحت احملكمة االحتادية، امس 
بخصوص  ــا  احكامه ــني،  االثن
ــات بكل ابعادها. احلقوق واحلري

ــم احملكمة  ــال املتحدث باس وق
ــاموك، ان  ــة، اياس الس االحتادي
ــتور العراقي كفل حقوق  الدس
ــرأي  ــن ال ــر ع ــن بالتعبي املواط
وباالجتماع وبالتظاهر السلمي، 
ــخت احملكمة االحتادية  وقد رس
العليا من خالل احكامها طيلة 
ــنوات املاضية هذه احلقوق  الس
ــن احكامها  ــد م ــاول العدي وتن
ــوق واحلريات  ــك احلق ــة تل كفال
ــت، ان ما  ــكل ابعادها. واضاف ب
ــة االحتادية  ــه احملكم إلي ذهبت 
العليا في احكام كان بناء على 
ــا بهذا  امامه ــت  اقيم ــاوى  دع
ــض مبوجب  ــال، فدورها ينه اجمل
ــتور والقانون عندما ترفع  الدس
ــوى قضائية للطعن  امامها دع
ــون أو نص  ــتورية قان بعدم دس
ــاموك الى ان  ــار الس فيه. واش
ــة االحتادية العليا   حكم احملكم
ــة ٢٠١٩) الصادر  رقم (٣٣ احتادي
ــة  ــد أن حري ــي ٢٠١٩/٤/٣، اك ف
ــة  مصون ــه  وكرامت ــان  االنس
ــتور، وان  ــكام الدس مبوجب اح

ــب إن  ــة يج ــذه احلري ــب ه حج
ــرك للقضاء  ــا قانون يت ينظمه
ــي  ــي ف ــف القانون ــر املوق تقدي
ــبيله  توقيف املتهم أو اخالء س
بكفالة ضامنة ووفقاً جلسامة 
ــة  احملكم ان  ــح  واوض ــة.  اجلرمي
ــا بالعدد  ــي حكمه ــددت ف ش
ــادر في  ــة ٢٠٠٨) الص (٣٤ احتادي
ــتور  ــى أن الدس ٢٠٠٨/١١/٢٤ عل
كفل حرية التنقل للعراقي دون 
ــوز تقييد  ــرط وال يج ــد او ش قي

ــي قانون أو  ــك احلرية بنص ف تل
ــتناداً إلى  نظام أو تعليمات اس
ــتور.  املادة (٢- أوالً- ج) من الدس
وتابع ان حكم احملكمة االحتادية 
ــدد (٢٣ احتادية  العليا ذكر بالع
 ،٢٠١٨/٥/٦ ــي  ف ــادر  الص  (٢٠١٨
ــتور  ــادة (٢٧ اوالً) من الدس أن امل
العامة،  ــوال  االم ــة  ــرر حرم تق
ــن بحمايتها. ــزم كل مواط وتل

ــاموك الى ان احلكم  ولفت الس
قضى بالعدد (٦٣ احتادية ٢٠١٨) 

ــي ٢٠١٩/٥/٢٨، بـ عدم  الصادر ف
ــة على فعل  ــواز فرض عقوب ج
ــون العقوبات أو  لم يجرمه قان
العقابية؛  ــني  القوان ــن  غيره م
ــك مخالف ألحكام املادة  ألن ذل
ــتور.وبني  ــن الدس ــاً) م (١٩ ثاني
ــدد (٥٧ احتادية  ــم بالع ان احلك
ــي ٢٠١٧/٨/٣،  ــادر ف ٢٠١٧) الص
ــتخدام جميع  ــرمي اس ــى حت عل
أو  ــي  النفس ــب  التعذي ــواع  ان

اجلسدي.

بغداد / البينة الجديدة 
أعلن وزير الزراعة صالح احلسني، امس االثنني، أن 
اخلطط الفعالة التي اتخذتها الوزارة مبنع استيراد 
التمور وفرت ١٥٠ مليار دينار خلزينة الدولة، مشيراً 
ــص في مجال  ــاء مركز بحثي متخص إلى أن إنش
ــني ، إن اخلطط  ــاع التمور.وقال احلس ــر قط تطوي
ــتيراد  ــوزارة مبنع اس ــا ال ــي اتخذته ــة الت الفعال
التمور ومنح موافقات إلنشاء معامل الدبس أدت 
ــوي املهم وعودة  ــذا القطاع احلي إلى النهوض به
الفالحني إلى بساتينهم التي هجرت سابقاً، وفرت 
ــغ كبيرة مليزانية الدولة وصلت إلى ١٥٠ مليار  مبال
ــني، أن سعر الطن الواحد من  دينار. وأضاف احلس
ــى ٦٥٠ ألف دينار ومبا يحقق جدوى  التمور وصل إل
اقتصادية مناسبة ألصحاب البساتني، فضالً عن 
ــن خالل منح  ــات التحويلية م ــجيع الصناع تش
ــادة الدبس  ــل متخصصة مل ــاء معام إجازات إنش
ــليلوزية في العديد من  واالستفادة من املواد الس
ــار  ــرى والتي توفرها النخلة. وأش الصناعات األخ
ــاً متخصصاً  ــأت مركزاً بحثي ــوزارة أنش ــى أن ال إل
ــن دائرة  ــور ضم ــاع التم ــر قط ــال تطوي ــي مج ف
ــتنة ورفده بالكفاءات العلمية املتخصصة  البس
ــا الزراعة  ــتنية ومنه ــاد طرق انتاجية وبس العتم
النسيجية واالهتمام مبحطات النخيل املنتشرة 
ــي مختلف احملافظات والتي من مهامها احلفاظ  ف
ــاف النادرة واجليدة من التمور العراقية  على األصن

املعروفة بجودتها.

بغداد / البينة الجديدة 
انتقدت النائبة السابقة سروة عبد الواحد، بيان رئيس الوزراء عادل عبد املهدي املوجه للمتظاهرين. 
ــتطيع ان نقول عنه انه مخجل ومن  ــى {تويتر} «خطاب احلكومة اقل ما نس ــت عبد الواحد عل وقال
ــن معرض بغداد». وأضافت «ال ادري عن  ــهيد تتحدث ع املعيب بعد وقوع اكثر من ١٠ آالف جريح وش
أي معامل يتحدث عنها رئيس الوزراء، أال يعلم أن شباب العراق خرجوا للتظاهر بسبب البطالة؟!».
ــكوتكم افضل من بياناتكم وخطاباتكم». ووجه رئيس الوزراء عادل عبد  واختتمت عبد الواحد «س
املهدي في بيانه للمتظاهرين «مبناسبة مرور شهر على خروج أكبر تظاهرات شعبية يشهدها العراق 
ــاد واحملاصصة وتردي اخلدمات والبطالة ومشاكل أخرى انه كلف جلنة حتقيقية  بعد ٢٠٠٣ ضد الفس
ــة وزير الصحة وجهات حكومية وغير حكومية للتحقيق في انواع املعدات املستخدمة لدى  برئاس
ــعب  ــيلة للدموع». فيما دعا الش ــوات االمنية عند دفاعها عن مواقعها، خصوصاً القنابر املس الق
ــدارس واجلامعات وجزء  ــى طبيعتها بعد تعطيل املصالح وامل ــه، آن االوان ان تعود احلياة ال ــول ان بالق

رئيس للحياة العامة، ولتفتح جميع االسواق واملصالح واملعامل واملدارس واجلامعات ابوابها.

البينة الجديدة / وكاالت
ــود خيارين  ــي، وج ــد مصدر سياس اك
ــهدها  ــي يش ــة الت ــل االزم ــأن ح بش
ــف نائب ان في الـ٧٢  العراق، فيما كش
ساعة املقبلة ستتضح الصورة. وقال 
املصدر ان هناك محاوالت إلقناع القوى 
ــس  ــة رئي ــة بإقال ــية املطالب السياس
ــتة  ــادل عبد املهدي مبنح س ــوزراء ع ال
أشهر له، قبل أن تلجأ إلى خيار العمل 
على التوفيق الختيار رئيس وزراء جديد، 
ــا ان غالبية املتظاهرين ال يتبعون  مبين
ــاك محاوالت  ــن هن ــة، لك ــى اي جه ال
ــالل طريقني  ــاع، من خ ــة األوض لتهدئ
ــى  عل ــياً  سياس ــق  التواف ــر  عب األول 
ــة بديل لرئيس  خطوات تهدئة كتهيئ

احلكومة احلالية، والثاني الدفع لتهدئة 
ــح تخفيف  ــارع لصال ــاع بالش األوض
زخم التظاهرات وحتولها من يومية إلى 
ــاك أي دور  ــبوعية. وعما إذا كان هن أس
أميركي في احلراك السياسي العراقي 
ــون أدوات مؤثرة، معتبراً أن  قال ال ميتلك
ــة ألي طرف  ــاطة حالي أي حراك أو وس
يبقى أمرها غير محسوم ما لم يتضح 
ــب  ــد نائ ــا اك ــارع. فيم ــا بالش تأثيره
ــاك حتركا  ــان العراقي ان هن ــي البرمل ف
ــاد مخرج لألزمة  لتخفيف التوتر إليج
ــن خالل التوافق على خطوات عديدة  م
ــه الطرفان  ــل يقدم ــر بدي ــا توفي منه
كمرشح تسوية جديد لرئاسة الوزراء، 
ــادل عبد  ــس الوزراء) ع ــتقالة (رئي واس

ــراك يأتي  ــا ان هذا احل ــدي، موضح امله
ر إدخال العراقيني لبيوتهم. بعد تعذّ

ــك  تل ــورات  تط أو  ــات  مجري ــول  وح
ــاعة  ــه في الـ٧٢ س ــد أن ــاطة أك الوس
املقبلة ستتضح الصورة متاماً، بحسب 
ــس اجلمهورية برهم  اعتقاده. ودعا رئي
ــرين االول احلالي،  ــي ٣١ تش ــح، ف صال
ــتثنائي والعمل  ــى عمل اس البرملان ال
ــن  املتظاهري ــب  مطال ــذ  تنفي ــى  عل
ــريعياً ورقابياً، فضال عن محاسبة  تش
املقصرين والفاسدين، فيما نوه الى أن 
ــد املهدي ابدى  ــوزراء عادل عب رئيس ال
ــتقالتِه طالباً  موافقتَه على تقدميِ اس
ــيةِ التفاهمَ على  ــن الكتلِ السياس م

بديل مقبول.

بغداد / البينة الجديدة
ــام لعصائب اهل  ــني الع ــد االم أك
ــس اخلزعلي، أن  ــيخ قي احلق، الش
احلشد الشعبي من اجهزة الدولة 
والسالح خارج هذا االطار مرفوض 
ــول، مبينا أن الوضع في  وغير مقب
ــتقر اال من  ــن ان يس ــد ال ميك البل
ــد الدولة. ــالح بي خالل حصر الس
ــيخ اخلزعلي في مقابلة  وقال الش
ــه عندما هاجم اخملربون  متلفزة، إن
ــرات  التظاه ــتغلون  يس ــن  الذي

ــعبية مقرات حركة عصائب  الش
ــن احملافظات  ــل احلق في عدد م اه
ــلحة مختلفة، لم  العراقية وبأس
تقم احلركة باي رد عن طريق حمل 
ــالح او فعل غير قانوني، وهذا  الس
ــزام الكامل بحصر  يدل على االلت
ــال  ــة واالمتث ــد الدول ــالح بي الس
ــد  ــون. وأضاف، أن احلش ــى القان ال
ــة  الدول ــزة  اجه ــن  م ــعبي  الش
والسالح خارج هذا االطار مرفوض 

وغير مقبول.

ÎápÊŸ;Ñ]e|^
ــال عون أن  اولويات .. أكد الرئيس اللبناني ميش
ــكيلها  من أولى مهام احلكومة اجلديدة بعد تش
ــن خالل  ــاد م ــة مكافحة الفس ــة عملي متابع
ــات العامة  ــي كل اإلدارات واملؤسس التحقيق ف
واملستقلة بهدف محاسبة الفاسدين. وقال عون 
خالل استقباله املنسق اخلاص لألمم املتحدة في 
ــوف يشمل  لبنان، يان كوبيتش إن «التحقيق س
ــات  ــوا على هذه اإلدارات واملؤسس ــؤولني الذين تناوب ــع املس جمي

العامة واملصالح املستقلة من مختلف املستويات».
ــري عن مقتل ٨٣  ــادة العامة للجيش املص تصفيــة .. أعلنت القي
ــلحة منذ نهاية ايلول  شخصا من العناصر املس
املاضي خالل سلسلة مداهمات نفذتها القوات 
املسلحة والشرطة. وجاء في بيان القيادة العامة 
ــود القوات  ــة أن «جه ــلحة املصري ــوات املس للق
ــلحة والشرطة اسفرت خالل الفترة من ٢٨  املس
ــن تدمير ١٤ مخبأ  ــي ولغاية اليوم ع ايلول املاض

وملجأ ونفقني استخدمتها العناصر اإلرهابية.

رســالة .. قال املتحدث باسم احلكومة اإليرانية، 
ــن روحاني،  علي ربيعي، إن الرئيس اإليراني، حس
ــعودي والبحريني  ــالة إلى امللكني الس بعث رس
ــالم في املنطقة. وأضاف ربيعي في  ــأن الس بش
ــني: «الرئيس  ــس االثن ــة، ام ــات صحفي تصريح
ــعودية  ــى ملكي الس ــالة إل ــث رس ــي بع اإليران
والبحرين في إطار تأكيد طهران أنها تسعى إلى 

السالم واالستقرار في املنطقة».
تشــغيل .. أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية اإليرانية، علي أكبر 
ــرد مركزيا متطورا جديدا من  ــغيل ٣٠ جهاز ط صاحلي عن بدء تش
اجليل السادس «IR٦». وأضاف صاحلي امس االثنني 
ــز» النووية مبحافظة  ــه محطة «نطن خالل زيارت
ــوم  ــن اليوراني ــران م ــاج طه ــان أن: «إنت أصفه
ــع ١٠ أضعاف خالل  ــب ارتف ــض التخصي منخف
الشهرين املاضيني». وأوضح أنه: «خالل الشهرين 
ــازا مركزيا من  ــغيل ١٥ جه ــني قمنا بتش املاضي

اجليل املتطور».

اســتنفار .. أعلنت األرصاد اجلوية في السعودية 
ــس االول األحد، أن  ــلطنة عمان، ام واإلمارات وس
العاصفة املدارية «مها» التي تتمركز حاليا شرق 
ــر العرب، تتطور إلى إعصار مداري من الدرجة  بح
األولى. وذكرت األرصاد العمانية أن سرعة الرياح 
ــز العاصفة تصل إلى ٦٥ عقدة، وتبعد  حول مرك
ــلطنة  ــم عن أقرب نقطة في الس ــا ٨٥٠ ك حالي
(رأس مدركة) مع استمرار حتركها باجتاه الشمال - الشمال الغربي 

نحو وسط بحر العرب.
ــاد خميس، من جلنة  ــوري، عم إجــراءات .. طلب رئيس الوزراء الس
ــل»  »حتلي ــة  االقتصادي ــة  واللجن ــات  السياس
ــوريني  الس ــني  للمواطن ــة  االقتصادي ــا  القضاي
ــوزارات وجميع اجلهات  ــة وتقييم أداء ال ومراجع
ــوري في  ــة. كما طلب مجلس الوزراء الس العام
ــة خميس من  ــوم امس برئاس ــاع عقده ي اجتم
ــيع دائرة احلوار مع اخملتصني  جميع الوزارات توس

واملواطنني للوصول إلى استراتيجية وطنية.

بغداد / البينة الجديدة 
ــع الفقهي  ــن اجملم ــادرة ع ــة ص ــدة) وثيق ــة اجلدي ــر (البين تنش
العراقي لكبار العلماء للدعوة واإلفتاء تتضمن الغاء إحتفاالت 
ــب  ــذا العام. وعزا اجملمع ذلك بحس ــريف له ــد النبوي الش املول
ــهد بغداد  ــة، الى الظرف الراهن الذي مير بها العراق. وتش الوثيق
ومحافظات اخرى منذ اجلمعة (٢٥ تشرين االول ٢٠١٩)، تظاهرات 
عدة للمطالبة بتحسني اخلدمات وتوفير فرص العمل فضالً عن 
املطالبة باالصالح، تصاعدت وتيرتها مما اسفر عن مقتل واصابة 

املئات بني صفوف املتظاهرين، فضالً عن القوات االمنية.
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بغداد / البينة الجديدة 
ــى حادثة  ــالوي، عل ــاد ع ــي اي ــر العراق ــزب املنب ــس ح ــق رئي علّ
ــاءل بالقول الذين  ــطة صبا املهداوي، فيما تس اختطاف الناش
ــف موقع البغدادي، ألن يكون لهم دور  ــاهموا بتحديد وكش س
ــس حزب املنبر  ــداوي؟ وعلّق رئي ــطة امله في حتديد موقع الناش
ــطة صبا  العراقي اياد عالوي، األحد، على حادثة اختطاف الناش
ــاءل بالقول الذين ساهموا بتحديد وكشف  املهداوي، فيما تس
ــطة  ــدادي، ألن يكون لهم دور في حتديد موقع الناش موقع البغ
املهداوي؟ وقال عالوي في تغريدة على موقعه في تويتر ، مؤسف 
اال نستمع ألي موقف رسمي إزاء ما جرى، الصامتون شركاء في 
جرمية اختطاف صبا املهداوي وهي التي كرست وقتها إلسعاف 
ــاعدة اجلرحى واملصابني في ساحة التحرير. وأضاف الذين  ومس
ــف موقع البغدادي، ألن يكون لهم دور  ــاهموا بتحديد وكش س
في حتديد موقع الناشطة صبا املهداوي والكشف عن العصابة 
ــة العليا حلقوق  ــا؟ وطالبت املفوضي ــف وراء اختطافه التي تق
ــابق من، األحد، احلكومة والقوات األمنية  ــان في وقت س اإلنس
بتحري مصير الناشطة املدنية صبا املهداوي، التي مت اختطافها 

مساء السبت املاضي.

بغداد / البينة الجديدة 
ــس االثنني،  ــي احلكيم، ام ــة، محمد عل ــر اخلارجيّ ــلم وزي تس
نسخة من أوراق اعتماد السفير القبرصيّ غير املُقيم أندرياس 
ــخة من  ــلم نس ــان للوزارة، إن احلكيم تس ــر بي ــوس. وذك كوزب
ــرص أندرياس كوزبوس،  ــر املُقيم لقب ــفير غي أوراق اعتماد الس
رات  ــني البلدين، والتطوُّ ــبُل تعزيز العالقات ب وبحث اجلانبان سُ
ــة، والدوليّة.ودعا الوزير  ــاحتني اإلقليميّ ــيّة على الس السياس
ِّداً  ؤكـ ــني البلدين، مُ ــيِّ ب احلكيم، إلى رفع التمثيل الدبلوماس
ــات، واالنفتاح على دول  ــعي العراق إلى إقامة أفضل العالق س
شدِّداً على ضرورة التعاون بني البلدين لتحقيق  العالم كافة، مُ
ية  ــار إلى، أهمّ ــترَكة، ودرء اخملاطر املُشترَكة.واش املصالح املُش
ــة، مؤكدا أنَّ  ــي اجملاالت كاف ــاون الثنائيّ ف ــاء بآفاق التع االرتق
أبواب االستثمار في العراق مفتوحة أمام الشركات القبرصيّة 

للعمل، ودعم القطاع االقتصادي.

بغداد / البينة الجديدة 
ــتاني ديار طيب،  ــزب الدميقراطي الكردس ــر النائب عن احل اعتب
ــتور. ــبب عدم تنفيذ بنود الدس ــي العراق أنه جاء بس اخللل ف

ــومرية،  ــي حديث لبرنامج املناورة الذي تبثه الس وقال طيب ف
ــابقاً للتعديل في مواد الدستور، مبيناً  إنه كانت هناك آلية س
ــود احلكم املركزي  ــابقة من وج ــرد عانوا في الفترة الس ان الك
ــتعمال  ــة تتعامل بقمع القوى الكردية واس ومن وجود سياس
ــتور  ــد والنار معهم.وأضاف أنه بعد عام ٢٠٠٣ الدس لغة احلدي
العراقي أعطى الصالحيات لألقاليم، مؤكداً أن الساسة الكرد 
متخوفني من الذهاب نحو اجملهول وفرض االرادات.وأوضح طيب، 
أنه من الصعب تعديل الدستور في الفترة الراهنة وكل القوى 
ــية ان تنجمع على كلمة واحدة سيكون صعباً جداً. السياس
وأشار النائب عن احلزب الدميقراطي الكردستاني، إلى أن اخللل 
ــتور، مبيناً أنه كان يجب  ــي العراق هو عدم تنفيذ بنود الدس ف
ــن املركزية.وتابع، أن احلكومة  ــتور بالتخفيف م ان يقوم الدس
ــص جميع االموال  ــيطرة على تخصي ــة في بغداد مس املركزي

اخملصصة ضمن املوازنة االحتادية.
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بغداد / البينة اجلديدة
الوزراء االسبق، سالم الزوبعي، رسالة رئيس احلكومة عادل  انتقد نائب رئيس 
عبد املهدي للمتظاهرين.ووصف الزوبعي رسالة عبد املهدي بـالوقحة، موضحا 
انه اخلصم واحلكم، فمن سمح له ان يوجه رسالة بصفته رئيساً للحكومة 
اجلاني  يقوم  عندما  تعلم  الشعوب  ان  املتظاهرين؟.وأضاف  بقتل  متهم  وهو 
حينما  ومابالك  اجلاني،  من  تقتص  ان  احلكومة  من  تنتظر  فالشعوب  بجرمية 
تكون هذه احلكومة هي املسؤولة عن اجلرمية.ووجه الزوبعي سؤاله لعبد املهدي 
قائال اذا كان هؤالء متسللني قاموا بقتل املتظاهرين كما زعمت، واصابوا االالف 
اثبتت احلكومة  لقد  املتظاهرين؟.وتابع  التي تضرب  القوات    منهم، فمن هي 
انها فنانة في استخدام األساليب البوليسية لقمع املتظاهرين، كيف لعبد 
املهدي ان يرى هذه اجلماجم وهي تنفلق بواسطة القناصني وقنابله املسيلة 
رفع  الى  العراقيني،  احملامني  نقابة  الزوبعي  ساكنا.ودعا  يحرك  ان  دون  للدموع 

دعاوى قضائية ضد عبد املهدي الرتكابه جرمية قتل املتظاهرين.

بغداد / البينة اجلديدة
اعلنت وزارة النفط، امس االثنني، عن كمية انتاج الغاز املصاحب واجلاف والسائل لشهر ايلول 
ــرت على موقعها الرسمي ان انتاج الغاز املصاحب  املاضي.وقالت الوزارة في احصائية لها نش
ــهر ايلول بلغ ٣٠٥٩ مقمق باليوم، مبينة ان  ــركات النفطية في عموم العراق لش من قبل الش
احملروق بلغ ١٦٥١ مقمق باليوم. وأضافت الوزارة ان انتاج شركة نفط الشمال والوسط من الغاز 
املصاحب بلغ ٣٩٣ مقمق باليوم واحملروق منه بلغ ١٠٧ مقمق باليوم، مشيرة الى ان انتاج نفط 

البصرة ونفط ذي قار ونفط ميسان بلغ ٢٦٦٦ مقمق باليوم واحملروق ١٥٤٤ مقمق باليوم. 
ــائل  ــة ان انتاج الغاز اجلاف بلغ ١٢٤٤ مقمق يوميا، فيما بلغ انتاج الغاز الس ــت اإلحصائي وبين
ــن يوميا. وتفيد التقديرات األولية لوزارة النفط بأن العراق ميتلك احتياطياً يقدر بنحو  ٤٨١٠ ط
ــو غاز مصاحب  ــن الغاز العراقي ه ــاز، حيث أن نحو ٧٠٪ م ــدم مكعب من الغ ــون ق ١٣٢ تريلي
ــني دول العالم الغنية بالغاز  ــر ب ــتخراج النفط ملعاجلته، ويحل العراق املرتبة احلادية عش الس
ــركا ونيجريا وفنزويال  ــارات وأمي ــعودية واإلم ــيا وإيران وقطر والس ــي بعد كل من روس الطبيع

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

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

بغداد / البينة اجلديدة
ــزب  الــحــ ــة  كـتـلـ ــن  عــ ــب  الـنـائـ رأى 
الـديـمـقـراطـي الكردستاني بشار الكيكي، امس 
ــعبي يصب بصالح البرملان  االثنني، أن الضغط الش
ــابقا. ــتطيع حتقيقها س ــق اجنازات لم يس لتحقي
ــان يكمن فـي الـرقـابـة  وقال الكيكي، إن دور البرمل
ــية  ــل سياس ــود كت ــم وجــ ـــريـع، وبـرغـ والـتـش
رؤى  ــى  إلــ ــم  تـحـتـكـ ال  ــا  انــهــ اال  ــرة  كـبـيـ
مــوحــدة تـجـاه األوضــاع، وهـنـاك كتل سياسية 
ــهم في تهدئة  ــى أولـويـات مهمة تس ــب الـ تـذهـ
الشارع واملضي بإصالحات جـذريـة وليست آنـيـة.

ــات أن يناقش البرملان  ــد الكيكي، أن من االولوي وأكـ
االنــتــخــابــات،  ــون  وقــانــ ــة  املفوضي موضوع 
ــة املقبلة، مبيناً  ـــم مـالمـح املـرحـلـ ألنـهـا تـرس
أن التظاهرات احلالية ال تتعلق فقط باخلدمات؛ وإمنا 
برؤية الشباب الى مستقبلهم الذي يجب أن يكون 
ــريعات التي تضمن احلقوق.وأشار النائب،  عبر التش
ــه املتظاهرون يـجـب أن  ــى أن التغيير الذي يطلب إل
يـمـر عـبـر االطـــر الـقـانـونـيـة والـتـشـريـعـيـة 
ــي التغيير قد  ــرق ف ــذه الط ــر ه ــتورية؛ وغي والدس
ــبب الـفـوضـى، موضحا أن وجــود املـكـونـات  يس
مـن الكتل السياسية أمـر طبيعي، وهـو دليل على 
االتـفـاق على مبادئ العمل الدميقراطي، اضافة الى 
ـــيـة مـتـفـقـة عـلـى  أن جميع الكتل الـسـيـاس

ـــي والـخـدمـي  ــع املـعـيـش ـــني الــوضــ تـحـس
ــات مفصلية  إصــالحــ وإجـــراء  ــني  لـلـمـواطـنـ
ــم املــفــاصــل فــي الـــدولـــة  تــتــنــاول أهـــ
ــتقبال أفـضـل لـلـشـبـاب  والــتــي تـضـمـن مس
ــى أن  ــي، إلـ ــت الكيك ــل املـقـبـل.ولـفـ ولـلـجـيـ
ــى بـعـض  ــؤدي ال ــد تـ ــية قـ ــات السياس التجاذب
الـتـغـيـيـرات الـتـي تـتـزامـن مـع الـتـظـاهـرات، 
وأن الضغط الشعبي يصب في صالح البرملان ألنـه 

ــق بـعـض االنــجــازات الـتـي لـم  قادر عـلـى حتقي
ــاف أن  ــل ان يـحـقـقـهـا.وأضــ ــن قـبـ ــتطع م يس
ــتكون نوعاً من التغييرات  االنـتـخـابـات املقبلة س
ــية، وسيكون  ــية في بنية الكتل السياس االساس
ـــع في العمل السياسي  ــبابي واس هناك متثيل ش
ــة واملكونات  ــرة للطائفي ــخصيات عاب متمثل بش
ــرز االنتخابات املقبلة هكذا  ومن املمكن جداً أن تف

شخصيات.
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 بغداد / البينة اجلديدة 
ــة، امس االثنني، توقيع  ــؤون االجتماعي أعلنت وزارة العمل والش
ــوارئ لدعم  ــروع الط ــني دوليتني لتنفيذ مش ــود مع منظمت عق
ــتقرار بالعراق.وأفاد مصدر في الوزارة، بأن الوزارة وقــعــت  االس
 ( UNOPS) ــدة ــي االمـــم املـتـحـ ــع مـنـظـمـتـ ــودا مــ عــقــ
والهجرة الدولية (IOM ) لتنفيذ مشروع الطوارئ لدعم االستقرار 
والصمود في العراق.وتابع أن املشروع يأتي لتنفيذ نشاطات عدة 
ــني الوضع االجتماعي واالقتصادي في املناطق املـحـررة،  لتحس
ـــروع الـطـارئ  ــد مـكـونـات املـش ــد تنفيذ اح ــمل العق اذ يش
ــى منظمتا  ــل) وتـتـولـ ــل الـعـمـ ــد مقاب ــاص بـ(الـنـقـ الـخـ
ــروع في عــدد  ــة (IOM ) تنفيذ املش ــرة الدولي (UNOPS ) والهج
ــع االقتصادي  ـــني الـوضـ ــن املـحـافـظـات بـغـيـة تـحـس مــ
ــــار املـصـدر، الــى تـوقـيـع الـــوزارة اتـفـاقـيـة مـع  فيها.واش
ــل املركز العراقي  ــا) الـكـوريـة تتضمن تأهي ــة (كـويـكـ وكـالـ
ــاء بـــه ضــمــن  ــوزارة لتطويره واالرتــــقــــ الكوري التابع لل
ــي احــــداث  ــات فــ ــات والـتـطـلـعـ ــدث املــواصــفــ احــــ
ــركة سبق ان  ــيما ان الش تـنـمـيـة اقـتـصـاديـة ومهنية ال س
ــوري النها تعد  ــل املركز العراقي الك ــوزارة لتأهي ــدت مع ال تعاق
ــي تعنى بتأهيل الباحثني عـن العمل  من الوكاالت الرصينة الت
واالسـهـام فـي اكسابهم مهارات تؤهلهم لالنخراط في سوق 

العمل.

ــتمرار  ــائرون ان اس ــد حتالف س ــه اك ــن جانب م
ــى  ــتؤدي ال ــل س ــن دون ح ــة م ــاع احلالي االوض
ــال  النائب عن التحالف  ــرض حلول دولية. وق ف
ــمري في بيان صحفي ان هناك من  ــالم الش س
ــكيل حكومة  يطالب بتدخل االمم املتحدة لتش
ــاس اعادة العراق للفصل  انقاذ وطنية على اس
السابع من ميثاق االمم املتحدة واضاف الشمري 
ــن الدولي  ــن قانون مجلس االم ــادة (٣٩) م ان امل
ــون تطبيقها في  ــابع يك ــل الس ــول الفص وح
الدول التي تشهد قالقل وعدم استتباب عام او 
تهدد بالسلم الدولي سواء فيها او على العالم 

ــية  ــدد على ضرورة ان تعي القوى السياس وش
ــا البالد وضرورة  ــة التي متر به املرحلة احلساس
االسراع بتنفيذ مطالب املتظاهرين السلميني 
ــف من دون  ــاء بتصريحات ومواق ــدم االكتف وع

تنفيذ حقيقي.
ــدر حقوقي في  ــف مص ــد آخر كش ــى صعي عل
ــكيل فريق من احلقوقيني  جنيف، امس، عن تش
ــبة  حملاس ــني  املتطوع ــني  والغربي ــني  العراقي
ــال املصدر  ــراق. وق ــي الع ــن ف ــة املتظاهري قتل
ــة من  ــدرس مجموع ــي ت ــح صحف ــي تصري ف
القانونيني العراقيني تقدمي شكوى جنائية لدى 

ــد احلكومة العراقية  ــدى احملاكم الدولية ض إح
بشخص القائد العام للقوات املسلحة ووزيري 
الدفاع والداخلية وقائد قوة مكافحة الشغب. 
ــاس  أس ــى  عل ــتكون  س ــوى  الدع أن  ــاف  وأض
ــق املتظاهرين  ــم جرائم إبادة وقتل بح إرتكابه
ــري اجلمهورية والسنك  ــلميني على جس الس
ــة مناطق االحتجاج  ــاحة التحرير وبقي وفي س
ــر وباستخدام الرصاص  بشكل متعمد ومباش
ــيلة للدموع في  ــل املس ــا والقناب ــي أحيان احل
ــى أن احلقوقيني  ــار املصدر إل أحيان كثيرة. وأش
ــيطرحون أدلة ووثائق عن االحتجاجات تثبت  س

ــة بعمليات قمع ممنهج  ــورط القوات احلكومي ت
ــوم األول من  ــدأت منذ ي ــي ب ــات الت لالحتجاج

أكتوبر تشرين األول املاضي.
ــرة، امس  ــادة عمليات البص ــني اكدت قي في ح
االثنني، على أوامرها السابقة بعدم قطع الطريق 
ــارت الى  ــأة احليوية، فيما اش املؤدية إلى املنش
ــتحصلت املوافقات القانونية العتقال  انها اس

املتسببني في قطع الطريق املؤدية للموانئ.
ــي املدن العراقية فقد  وبخصوص التظاهرات ف
تواصلت امس استمرار االعتصامات امام ميناء 
ــق ابي اخلصيب واكد مصدر  ام قصر وقطع طري

ان املعتصمني يرفضون مفاوضات فتح الطريق.
وفي ذي قار قال قائد شرطة احملافظة ان االجهزة 
ــوم بقنابل  ــطرة تتعرض لهج االمنية في الش

املولوتوف.
ــون مبحاولة  ــام متظاهرون غاضب ــي كربالء ق وف
ــة ما ادى الى  ــى القنصلية االيراني اقتحام مبن
استشهاد (٣) من املتظاهرين وجرح (٣٠) منهم 
وقال شهود عيون ان املتظاهرين يتهمون حراس 
القنصلية باطالق النار عليهم وقالت اخلارجية 
ــى القنصلية  ــا تدين الهجوم عل العراقية انه
ــن القنصليات خط احمر  االيرانية وتؤكد ان ام

اليسمح بتجاوزه.
ــي قضاء عني التمر  في حني تظاهر مواطنون ف
ــالء للمطالبة بتحقيق العدالة وضمان  في كرب

العيش الكرمي.
ــد اوعز قائد عمليات  ــي العودة الى بغداد فق وف
بغداد بفتح شارع االطباء في منطقة احلارثية 
لتسهيل حركة املواطنني في حني شددت وزارة 
الداخلية على ابقاء الطرق والشوارع مفتوحة 

في العاصمة لتأمني اخلدمات واملواصالت.
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وتابع لدينا املبادرة الوطنية الشفافية 
ــد  ترص ــتخراجية  االس ــات  للصناع
ــدا إقليم  ــراق ع ــرادات الع ــن إي ٩٥٪ م
ــرأ  ــد يق ــه ال أح ــاً ان ــتان، زاعم كردس
ــل {اإليرادات  ــر مبادرتنا بالتفصي تقاري
ــة واالجنبية واملنافع  والعمالة الوطني
املالية  ــرارات  االجتماعية} لذلك فالق
ــل كبير وحتى  ــس النواب فيها خل جملل

مترير املوازنات فيها خلل.
ــرادات غير  ــا ارصدة لإلي ــني انه لدين وب
ــة  احلدودي ــذ  املناف ــا  منه ــة  النفطي
والرسوم وايرادات امانة بغداد والبلدية، 
واألخطر من كل ذلك إيرادات الضرائب، 
كاشفا عن وجود جهد سياسي متنفذ 
ــريعية يفرضون  ــلطة التش ــي الس ف
ــات  الدرج ــى  عل ــم  قواه ــلطون  ويس

اخلاصة بشأن دائرة الضرائب.
ــبب  بس ــر  خط ــي  ف ــي  حيات ــد  واك
ــروا على  ــدين ولن مي ــي للفاس محاربت

دماء املتظاهرين.

وافاد مشكلتنا انه لدينا قيد مينع حتى 
ــماء املتهمة  ــن اعالن األس ــاء م القض
ــادر، واليوم  ــم الص ــاد اال باحلك بالفس
ــرض جميع  ــم القضاء لع ننتظر حك
ــترد  ــعب وستس ــى الش ــماء عل األس
ــى خزينة  ــوال وعوائدها ال ــع األم جمي

الدولة.
ــمولني  ــم بالقول ان بعض املش واختت
في عفو ٢٠١٦ من الذين كانوا متهمني 
ــلطتني  الس ــى  ال ــادوا  ع ــاد  بالفس
التشريعية والتنفيذية عبر انتخابات 
ــة  محكم ــود  وج ان  ــدا   مؤك  ،،٢٠١٨
ــرة الى  ــوة كبي ــة خط ــة للنزاه مركزي
ــاء مكاتب  ــيرا الى ان الغ ــام، مش االم
ــني اعاد العراق الى املربع االول  املفتش
في الفساد، واملتهمني بالفساد عندما 
يكونون بسدة املسؤولية محميني من 
اطرافهم السياسية الن منظومة ادارة 
احلكم في العراق اعتمدت احملاصصة.

التظاهرات في العاصمة بغداد وعدد من مدن العراق تدخل يومها الحادي عشر وعدد المشاركين في تزايد
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ــتقدام  ــن تفاصيل أوامر االس ــرض حديثها ع ــات، وفي مع ــرة التحقيق دائ
ــت فيها وأحالتها إلى القضاء،  ق ــض الصادرة على خلفيَّة قضايا حقَّ والقب
ــبق على خلفيَّة قضيَّة  ة األس حَّ ــتقدامٍ بحقِّ وزير الصِّ نوَّهت بصدور أمر اس
ــريرٍ من خالل استبدال  ــفى بسعة (٤٠٠) س خالفاتٍ تتعلَّق ببناء مستش مُ

، استناداً إلى أحكام املادَّة ٣٤٠ من قانون العقوبات. ولِّداتٍ أجهزةٍ ومُ
ــابق استناداً إلى  ــتقدامٍ بحقِّ محافظ بابل الس دت صدور أمر اس الدائرة أكَّ
أحكام املادَّة (٣٤٠) من قانون العقوبات على خلفيَّة قضيَّة شراء مواد لبلديَّة 

ة تولِّيه املسؤوليَّـة باحملافظة. دَّ القاسم بأسعار فيها مغاالة خالل مُ
ة بابل  ــامِّ لصحَّ ــادر بحقِّ املدير الع ــذ أمر القبض الص ــه متَّ تنفي ــت ان  وتابع
ــتناداً إلى أحكام املادَّة (٣٤٠) من قانون العقوبات، وتـمَّ إيداعه  ــابق اس الس

ة احملافظة في عام ٢٠١٧. التوقيف على خلفيَّة قضيَّة مطبوعات صحَّ
ــار إلى أنَّ هيئة النزاهة كانت قد أعلنت مطلع الشهر اجلاري، عن صدور  يُش

ستني أمر قبض واستقدام بحقِّ نواب ومسؤولني محليني عن تهم فساد.
واعلن مجلس القضاء االعلى، امس االثنني، عن صدور مذكرة امر قبض بحق 
ــس ان محكمة حتقيق الكرادة  ــبق.وقال اجملل مفتش عام وزارة الصحة االس
ــبق وذلك عن  ــدرت مذكرة امر قبض بحق مفتش عام وزارة الصحة االس اص

سرقة ملفات وزارة الصحة.
ــرت اجلهات التحقيقية على خزنة (قاصة)  ــت ان ذلك جاء بعدما عث  واضاف
في شقة املتهم املذكور كان يخفي فيها اوراقا تخص وزارة الصحة، مشيرا 
ــرقة كذبا.وتابع انه مت توقيف عدد  ــقة قد تعرضت للس الى انه ادعى ان الش

من املتهمني على ذمة التحقيق على تلك اجلرمية. 
ــر القبض  ــن تفاصيل أوام ــس االثنني، ع ــة النزاهة، ام ــت هيئ ــا أفصح كم
ــؤولني محليِّني في محافظة الديوانيَّة على  واالستقدام الصادرة بحقِّ مس
ــكام املادَّتني (٣٤٠ و ٣٣١) من  ــادٍ وهدرٍ باملال العام، وفق أح ــة تهم فس خلفيَّ

قانون العقوبات.

ــرة التحقيقات، وفي معرض حديثها عن تفاصيل األوامر الصادرة  وبينت دائ
ــاء، صدور أمري  ــا وأحالتها إلى القض ــى القضايا التي حققت فيه ــاءً عل بن
، وأخرى حاليَّةٍ استناداً إلى  ــابقٍ ــتقدامٍ بحقِّ عضو مجلس محافظةٍ س اس
ــامِّ عبر إقدامهما  ــبُّبهما بهدر املال الع ــادَّة (٣٣١) عقوبات؛ لتس ــكام امل أح
ــامِّ، وقرَّرت اجلهات  ــبَّبت بضررٍ في املال الع ــى التصويت على قراراتٍ تس عل

القضائيَّة توقيفهما استناداً إلى مقتضيات املادَّة احلكميَّة.
ــن قانون  ــادة (٣٤٠) م ــى وفق امل ــضٍ وحترٍّ عل ــدور أمر قب ــرة ص ــت الدائ وتابع
ــة احلالي على خلفيَّة  ــي بحق املدير العام لتربية الديواني العقوبات العراق
بيِّنةً أنَّ  ختلفةٍ تسبَّب بها املُتَّهم بهدر املال العامِّ، مُ صرف معامالت شراءٍ مُ

روا قيمة الهدر التي تسبَّب بها بــ(٨٣) مليون دينار. اخلبراء قدَّ
تَّهماً آخر  ذَ أصولياً بحقِّ املُتَّهم واثني عشر مُ وأشارت إلى، أن أمر القبض نُفِّ

ميثِّلون جلنة املُشتريات واعتدال األسعار والعروض بالتهمة ذاتها.

طهران / وكاالت / البينة اجلديدة
العراق  إلى  الزوار  إيفاد  إيقاف  عن  اإليرانية  السلطات  أعلنت   
عن  اإليراني  التلفزيون  البالد.ونقل  في  االمنية  لألوضاع  نظراً 
خامنئي  علي  اإليرانية  للثورة  األعلى  املرشد  بعثة  في  مصدر 
الزوار  حلضور  الراهن  الوقت  في  متوفر  غير  األمن  إن  قوله، 

اإليرانيني إلى العراق.
جميع  من  طلبت  اإليرانية  احلج  منظمة  أن  املصدر  وأضاف 
في  املقدسة  العتبات  إلى  الزوار  مواكب  إيفاد  إيقاف  املكاتب 

العراق حتى إشعار آخر.

@Öb–Ìg@“b‘Ìa@Â‹»m@ÊaäÌg
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بغداد / البينة اجلديدة
ــة بالتحقيق  ــرع هيئة النزاه تش
ــيلة  في عقود قنابل الغازات املس
ــة  البلغاري ــركات  والش ــوع  للدم

للسالح.
ــة  ــع، إن هيئ ــدر مطل ــغ مص وابل
النزاهة شرعت بفتح التحقيقات 
ــيلة  في عقود قنابل الغازات املس
ــتخدمت مؤخرا  للدموع التي اس
ــق املتظاهرين،  ــات تفري في عملي
ــن العقود التي ابرمت مع  فضال ع

شركات السالح البلغارية. 
وكثرت التساؤالت حول استخدام 
ــري  القوات املكلفة بحماية جس
ــل  لقناب ــة  واجلمهوري ــنك  الس
ــير  ــيل للدموع، اذا يش الغاز املس
ناشطون الى أن هذا الغاز ينتشر 
ــتمر اكثر من  ــرعة وتأثيره يس بس
ساعة بعد التعرض له ما يحتاج 
الى تدخل طبي، ويسبب انخفاض 
ــي اداء أجهزة التنفس كما  حاد ف
ــق زائد للغاز املسيل  يسبب تنش

للدموع.
وتشير تقارير الى ان نوعية القنابل 
املسيلة للدموع التي استخدمت 
ــذا النوع  ــوأ له ــرا، هي االس مؤخ
ــة حلقوق  ــاز، وهي مخالف ــن الغ م
ــبب تراكيز جرعاتها  االنسان بس
قواعد  ــا  ومخالفته ــة،  الكميائي
سلوك فض التظاهرات الغاضبة 
ــا، فضال عن  ــا دولي ــق عليه املتف
ــتخدام  االس ــد  قواع ــة  مخالف
ــوع، مثل  ــيلة للدم ــل املس لقناب

ــا، التي  ــموح به ــافات املس املس
ــك،  ــع ذل ــب م ــا يتناس ــددت مب ح
ــق فارغة قريبة  ــا في مناط ورميه

من املتظاهرين.
ــة العفو الدولية،  واتهمت منظم
ــلطات  الس ــابق،  س ــت  وق ــي  ف
ــل  القناب ــتخدام  باس ــة  العراقي
املسيلة للدموع لقتل املتظاهرين 
ــيرة الى أن  ــس تفريقهم، مش ولي
ــم  ــرق جماج ــل تخت ــذه القناب ه

املتظاهرين.
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وكاالت / البينة اجلديدة 
اصدر البنك الدولي، امس االثنني، تقريره 
حول العراق ونظرته للقادم من السنوات 
السابقة.واظهر التقرير النتائج التالية :

الهيكلية  اإلصالحات  غياب  ظل  في   -١
تعافي  يكون  فقد   ، املتسارع  واإلعمار 
ومن  األجل،  قصير  العراق  في  النمو 
املتوقع أن يواصل النمو مساره اإليجابي 
 ٢٠٢٠ عام  في  املائة  في   ٥٫١ عند  وذروته 
ومع ذلك ، من املتوقع أن يتباطأ النمو إلى 

٢٫٧ في املائة في عام ٢٠٢١.
أسعار  انخفاض  مع  اإلنفاق  ٢-ارتفاع 

النفط سيؤدي إلى عجز مالي متوقع عند 
اإلجمالي  احمللي  الناجت  من  املائة  في   ٣٫٣
مماثل  نطاق  في  وسيظل   ٢٠٢٠ عام  في 
في عام ٢٠٢١. ومن املتوقع أن يؤدي العجز 
إلى  العام  الدين  رفع  إلى  املستمر  املالي 
احمللي  الناجت  من  املائة  في   ٤٨ من  أكثر 

اإلجمالي بحلول عام ٢٠٢١.
٣-سيؤدي انخفاض أسعار النفط وزيادة 
اجلاري  إبقاء رصيد احلساب  إلى  الواردات 
في عجز ، ويتوقع أن يبلغ متوسط الناجت 
احمللي اإلجمالي ٤ في املائة خالل الفترة 
٢٠٢٠-٢٠٢١. من املتوقع أن يتم متويل هذا 

جزئيًا من خالل تراكم االحتياطي الدولي 
أن  املتوقع  من   ، لذلك  ونتيجة  السابق. 
للبنك  األجنبية  االحتياطيات  تنخفض 
 ٥١ بنحو  يقدر  ما  إلى  العراقي  املركزي 
من  أشهر   ٥٫٧ (أو  أمريكي  دوالر  مليار 

الواردات) بحلول عام ٢٠٢١.
كما بني التقرير مجموعة من التحديات 

التي تواجه العراق وهيح؛-
- بيئة سياسية هشة

- االعتماد الكلي على عائدات النفط
وقلة  والفساد  اخلدمات  نقص   -

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

@b«ÏœÜfl@ÚÓubn„�a@ø@Ú‹ˆbÁ@ÒÖbÌåi@aäíjfl@›ƒÌ@Ô‡”ä€a@Öbñn”¸a
p¸bñm¸a@Ú–‹ÿm@ø@Ú»Ìäé€a@pböÓ–Çn€bi

االوُّـالحلقة
ــلكته  ــق إلى الرخاء الذي س إن الطري
ــا واليابان  ــي كوري ــص النجاح ف قص
ــه على نحو  ا في ــب املضي قدمً يصع
متزايد. ومن بكني إلى برازيليا، أصبح 
اجلمع الصحيح بني االستثمار الذكي 
ــة املاهرة والقدرة على  والقوى العامل
االبتكار واحلوكمة أمرًا صعبًا بالفعل. 
كما أن مكافحة القوى املثبِّطة – من 
سياسة احلمائية إلى تغيرات املناخ، 
ــداث تأثير كبير على  والتي تهدد بإح
ــطة  واملتوس املنخفضة  االقتصادات 
ــات».أن  التحدي ــن  م ــد  تزي ــل-  الدخ
ــل الدافعة  ــاص بالعوام «التقرير اخل
ــد» يصوِّر  ــاد اجلدي ــة لالقتص واملثبِّط
ــق الطريق  ــدة التي تُضيِّ القوى اجلدي
ذريًّا على منوذج  ــام التنمية وتؤثر جِ أم
ــي االقتصاد  ــرين ف ــني واخلاس الرابح
 ١١٤ ــر  التقري ــي  ويغط ــي.  العامل
ــل ٩٨٪ من الناجت  اقتصادًا، وهو ما ميث
ــي. واعتمادًا  ــي العامل ــي اإلجمال احملل

ــتمدة من املصادر  على البيانات املس
ــوقية،  والس ــة  واألكادميي ــمية  الرس
ــلة من املؤشرات لقياس  نبني سلس
ــى الدوافع التقليدية  األداء بالنظر إل
واالستثمار  العاملة  القوى  للتنمية: 
ا األداء بالنظر  واإلنتاجية. ونقيس أيضً
ــعبوية  ــل املثبِّطة – الش إلى العوام
ــة  االقتصادي ــة  احلمائي ــة  وسياس
ــرات املناخ-  ــة وتغي ــة والرقمن واألمتت
ــرض  ــادات يتع ــح أي االقتص إذ نوض
ــتعد الغتنام  خملاطر متزايدة وأيها يس

الفرص».
الحرب التجارية بني أمريكا 

والصني
ــية،  ــى النتيجة الرئيس ــارة إل وباإلش
ــزداد صعوبة؛  ــاق بالركب ي أن: «اللح
فاالقتصادات املنخفضة واملتوسطة 

الدخل، بشكل عام، في وضع ضعيف 
ــات القادمة. وإذا  ــف مع املعوق للتكيُّ
ــتجابة مبكرة  ــاك اس ــن هن ــم تك ل
ــن الوطني  ــة على الصعيدي وطموح
ــدد االقتصادات الذي  ــي، فإن ع والدول
ينتقل من تصنيف الدخل املنخفض 
ــط ثم إلى الدخل  إلى الدخل املتوس
ــن أن  ــل- ميك ــدود بالفع ــع- احمل املرتف
يتضاءل بشكل أكبر».ويطرح اخلبراء 
ــبة  منوذج الصني، فيقولون إنه بالنس
ــة،  ــة للتنمي ــع التقليدي ــى الدواف إل
ــث  ــق التحدي ــني؛ إذ حق ــوق الص تتف
ــة والتقدم  ــة التحتي ــريع للبني الس
ــتثمار في البحث  في التعليم واالس
ا  ــة الطموحة منوًّ ــر واحلكوم والتطوي
ــود. وعند البحث  ا ملدة أربعة عق رائعً
ــن احملتمل اآلن  ــوذج للتنمية، م عن من
أن ينظر صناع السياسة إلى الشرق 
ــرب كمثال».ومع  ــى الغ ــا ينظر إل كم
ــر إلى بعض  ــك، عندما يتطرق األم ذل

ــاد  ــاح االقتص ــي جتت ــرات الت التغيي
ــت في  ــد أن الصني ليس ــي، جن العامل
وضع جيد؛ إذ تهدد سياسة احلمائية 
ــة  التجاري ــات  التدفق ــة  مبهاجم
التكنولوجيا  ــة  وإبطاء متابع بعنف 
بالنسبة للقادة العامليني. ويؤدي تغير 
ــادة الضغوط على  ا إلى زي املناخ أيضً
ــكان  ــة وتهديد الس ــواحل طويل س
ــح املياه. كما يشكل عدم  ا بش فعليًّ
املساواة الشديد واحلراك االجتماعي 

ــل  األج ــط  متوس ا  ــدً تهدي ــدود  احمل
ــبة  السياسي.وبالنس ــتقرار  لالس
للصني واقتصادات الدخل املنخفض 
واملتوسط األخرى، يظل وضعها على 
ــار الصحيح بالنظر إلى الدوافع  املس
ا  ا ضروريًّ ــرطً ــة ش ــة للتنمي التقليدي

ــع ذلك، لم  ــادي. وم ــاح االقتص للنج
يعد مثل هذا كافيًا؛ إذ إن االستجابة 
ــر  أم ــة  املثبِّط ــوى  للق ــة  الصحيح
ــادات  ــه االقتص ــا تواج ــروري. كم ض

املتقدمة التحدي نفسه.
مخاطر سياسة الحمائية

ــن أن نعزو  ــر،: «ميك ــور آخ ــن منظ وم
أساسيات العديد من التغييرات التي 
جتتاح االقتصاد العاملي إلى مصدرين: 
التجارة  إن  ــا.  والتكنولوجي ــارة  التج

ــارة دون  والتج ــار.  وراء االزده ــع  الداف
اتفاق على قواعد اللعبة، ودون تقدمي 
تعويض للخاسرين، قد أسفرت عن رد 
ــة احلمائية التي  فعل عنيف لسياس
ميكن أن تقدم أي شيء غير احلمائية. 
ــة بلومبرج االقتصادية أن  وتقدر وكال
ــة بني الواليات  تكلفة احلرب التجاري
ــى ١٫٢  ــد تصل إل ــدة والصني ق املتح
ــام ٢٠٢١، مع  ــون دوالر بحلول ع تريلي
ــلة التوريدات  ــود تأثير عبر سلس وج
ــد  تهدي ــف  يضي ــا  كم ــيوية.  اآلس
االنسحاب احملتمل للمملكة املتحدة 
من االحتاد األوروبي (بريكست)، وتهديد 
ــوم على  ــات املتحدة بفرض رس الوالي
ــى تفاقم األزمة. ــيارات إل واردات الس

ــر سياسة احلمائية اخلاص  يبدأ مؤش
ــر  اخملاط ــات  اقتصادي ــاب  ــا بحس بن
الناجمة عن احلرب التجارية احلالية. 
ــني: حصة الناجت  ــتخدم مقياس ونس
ــي املُعرَّض للتجارة بني  احمللي اإلجمال

ــت  الواليات املتحدة والصني وبريكس
ــيارات  ــوم على واردات الس وفرض رس
ــرى؛ ومقياس  ــة ونزاعات أخ األمريكي
ــي  الت ــارة  التج ــي  ف ــني  اليق ــدم  لع
ــي صندوق  ــون ف ــا االقتصادي وضعه
ــس أهير، ودافيدي  النقد الدولي، هيت
فورسيري، ونيكوالس بلوم من مدينة 
ــتانفورد.باإلضافة إلى ذلك، ندمج  س
ــة احلمائية  ــر سياس ــرض خملاط التع
املستقبلية مع قياس أهمية التجارة 

ــع  م ــاري  التج ــوازن  والت ــاد  لالقتص
الواليات املتحدة، ومستويات الرسوم 
واملشاركة  الصادرات،  وتطور  احلالية، 

في سالسل القيمة العاملية».
صعود نجم الروبوتات

ــاعد األمتتة  ــر: «تس ــح آخ ــي ملم وف
ــي اإلنتاجية  ــدم ف ــى حتقيق التق عل

ــادة معدل  ــاب زي ــاح على حس واألرب
ــدام األمن الوظيفي. ويقدر معهد  انع
ــول عام  ــه بحل ــي أن ــزي العامل ماكين
ــن  ــي ١٤ ٪ م ــر حوال ــد تضط ٢٠٣٠ ق
القوى العاملة العاملية – ٣٧٥ مليون 

ــف  ــن وظائ ــث ع ــى البح ــل– إل عام
ــريع في  ــدة. كما أن التقدم الس جدي
ــي والتعلم اآللي،  ــذكاء االصطناع ال
ــي ميكن  ــم املهام الت ــد حج ــع تزاي م
ــة في تقليل التكلفة،  أمتتتها والرغب
ــذه األعداد  ــاع ه ــى ارتف ــؤدي إل قد ي
ــذه األمور  ــرت ه أُدي ــر.وإذا  ــر وأكث أكث
ــة  النتيج ــتكون  فس ــيئة؛  س إدارة 
ــبة لالقتصادات املتقدمة هي  بالنس
ــل، مع  ــتقطاب في الدخ ــادة االس زي
ــاب املهارات  ــد الفجوة بني أصح تزاي
ــارات  ــخاص ذوي امله ــة، واألش العالي
ــواق  ــبة لألس ــا بالنس املنخفضة.أم
الناشئة، تقلل األجور املنخفضة من 
ــغيل اآللي. وال يعني  احلافز إلى التش
ــات منخفض؛ إذ  ــذا أن خطر املعوق ه
إن األمتتة تقترب بسرعة من املستوى 
ــزء كبير  ــده تنفيذ ج ــذي ميكن عن ال
ــة  ــة املضاف ــال ذات القيم ــن األعم م
ــا  مم اآلالت،  ــتخدام  باس ــة  املنخفض
ــة املنخفضة  ــزة التكلف ــوِّض مي يق
لألسواق النامية. ويرى داني رودريك من 
ــارد أن اجلمع بني العوملة  جامعة هارف
واألمتتة أدى إلى «تراجع التصنيع قبل 
ــادات املنخفضة  ــي االقتص األوان» ف
واملتوسطة الدخل، مما يعيق طريقها 
إلى االزدهار.يبدأ مؤشر األمتتة اخلاص 
بنا ببيانات من دراسة أجراها ميتالي 
ــتوك، عاملا  داس، وبنجامني هيلجنس
ــد الدولي.  ــدوق النق ــاد في صن اقتص
الترافقي  ــناد  ــات اإلس بيان ــح  وتوض
ــري أمتتة  ــني والتي جت ــة باملُؤلِّفَ اخلاص
ــادًا عليها مع  ــهولة اعتم املهام بس
املسوحات الوطنية، أنه يجري تكوين 
ــرت النتائج أن  ــواق العمل. وأظه أس
تواجه  الدخل  ــة  املرتفع االقتصادات 
ــن األمتتة.لم  ــرة م ــر اخملاطر مباش أكث
ــه القصة عند هذا احلد؛ إذ تعتمد  تنت
ــد وتقليل  ــادة الفوائ ــدرة على زي الق
تكاليف التشغيل اآللي على خيارات 
ــاس مهارات  ــة. وندمج مقي السياس
القوى العاملة ومرونتها واإلنفاق على 
تدريب القوى العاملة، مع دعم الدخل 
ــكان والتعليم اجلامعي.  وحصة الس
ــر  ــذه العناص ــن ه ــن م وأول عنصري
ــوى العاملة على  ــدرة الق ــوران ق يص
ــر األخيرة  ــف. وتقيس العناص التكيُّ
ــن أوجه  ــتفادة م ــى االس ــدرة عل الق
ــا اجلديدة. ــل مع التكنولوجي التكام
وتظهر النتائج أن األسواق التي لديها 
ــبة عالية من العمال في وظائف  نس
ــي اإلنفاق على  روتينية، وانخفاض ف
ــردين، وعدد صغير  دعم العمال املش
ــات، تواجه  ــن املتعلمني من اجلامع م
ــات  ــمل البيان ــر. وال تش ــى اخملاط أعل
ــل في العمل.  ــع جميع العوام بالطب
ــه اليابان  ــال، تواج ــبيل املث ــى س عل
ا لألمتتة بدرجة عالية، ولكنها  تعرضً
ا من القدرة التنافسية  تستفيد أيضً
ــن  ع ــالً  فض ــات،  الروبوت ــة  لصناع
ــوق العمل التي تشجع  اتفاقيات س

على انخفاض معدل البطالة.
* خبري اقتصادي امريكي

الطريق إُّـ الرخاء الذي 
سلكته قصص النجاح 
َّـ كوريا واليابان يصعب 
اِّـضي قدما فيه على 
نحو متزايد

االقتصادات اِّـنخفضة واِّـتوسطة الدخل بشكل عام 
َّـ وضع ضعيف للتكيف مع اِّـعوقات القادمة

ترامب

رئيس وزراء الصني

شي جني بينغ

ماهي القوى التي تهدد أهم اقتصادات العالم

ا، كان  قبل عشرين عامً
اقتصاد الصني ميثل 
شر حجم اقتصاد  عُ
الواليات املتحدة. وفي 
عام ٢٠١٩، أصبح ميثل 
الثلثني. وفي عام ٢٠٣٩، 
إذا استمر بالوتيرة 
نفسها، سيكون أكبر 
بنسبة ١٠٪. وستقفز 
الهند لتتخطى 
اليابان وأملانيا وصوالً 
إلى املركز الثالث في 
التصنيف العاملي. 
ا ستحل فيتنام  وختامً
في املراكز العشرين 
األولى».أن: القوى 
املثبِّطة جتتاح االقتصاد 
العاملي. واألنظمة 
الشعبوية تلقي 
بالقواعد االقتصادية 
وراء ظهرها وسياسة 
احلمائية االقتصادية 
تقوِّض التدفقات 
التجارية التي أدت إلى 
نهوض الصني. واألمتتة 
واالقتصاد الرقمي 
يعمالن على زيادة 
اإلنتاجية بالنسبة 
للبعض، وتآكل املوارد 
القدمية لألفضلية 
بالنسبة للبعض اآلخر. 
كما تلوح تهديدات 
تغير املناخ في األفق. 

* سكوت جونسون

ــاندت     الوضع متأزم متاما وحكومات العالم التي س
امريكا وحلفاءها في احتالل العراق ما زالت كما هي 
ــائبة النها مطالب  التظاهرات العراقية نقية بال ش
ــالم وتبدد االعمار  ــة بعد ١٦ عاما من ضياع االح حق
ــف والكالم املزيف من بعض  ــطوة التقش وظهور س
ــراق افضل .  ــود الواهمة بع ــني باالصالح والوع املدع
االحزاب قادت العراق الى هذه املرحلة احلرجة واملنزلق 
ــارع في هزميتها االخيرة أم تعالج ما  اخلطر فهل تس
ــر  ــعب العراقي هو اخلاس ــن معاجلته ؟ ملاذا الش ميك
الوحيد على طول مضمار التاريخ ؟ ملاذا تشحذ االحزاب 

برقابنا  سكاكينها 
ــل  ه ؟  ــوم  ي كل 
ــي  العراق ــح  اصب
ــيء  ودمه ارخص ش
الكراسي  ــبب  بس
الدوارة ؟ كل العالم 
ــي قتل  ــترك ف مش
العراق وال ابرئ أحدا 
ــكا التي تدعي  امري
احلرية والدميقراطية 
ــت  احتل ــي  الت
ــاءت  وج ــراق  الع
ــا  خيباته ــكل  ب
ــرج على  ــا تتف الين
دميقراطيتها املزيفة 

ــاهدوا  بعيون ضاحكة ألنها وغيرها ال يريدون ان يش
ــه ومن خلفه الكيان  ــعود ومن مع العراق قويا . مس
ــب ثرواته  ــيم العراق ونه ــدون تقس ــي يري الصهيون
وقطع رأسه وما من جهة رادعة توقفهم عند حدهم 
ــوش  ــتقبل مؤجل مش ــروة مضاعة ومس ــراق ث . الع
ــد حزبا انتفض او  ــاهد مضببة ومع ذلك لم جت ومش
ــوال على كل ما يجري.  ــرض باالفعال وليس باالق اعت
ــباب ؟ هل اعمت السلطة البعض ؟ هل  ماهي االس
ــاه واملنصب  عند هؤالء البعض افضل من دماء  ان اجل
ــة وحتليل فليس  ــر يحتاج الى دراس ــهداء ؟ االم الش
من املعقول ان يصمت اجلميع والعراق يعيش حاالت 

النهضة التوعوية.

واثق الجلبي

جبهة قلم

waljalaby@yahoo.com سكرتري التحرير

ِّـاذا الشعب العراقي 
هو الخاسر الوحيد 
على طول مضمار 
التاريخ وِّـاذا تشحذ 
االحزاب سكاكينها 
برقابنا كل يوم؟

_Úuaä–„a@Âfl@¸a
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بغداد / البينة اجلديدة
كربالء  مصفى  أن  النفط  وزارة  اكدت 
طاقة  الى  برميل  ألف   ٢٠٠ سيضيف 
إجناز  قرب  معلنة  التكريرية،  البالد 
بطاقة   ٢ الدين  صالح  مصفى  تأهيل 
مجمع  ضمن  يوميا  برميل  الف   ٧٠
وكيل  (بيجي).وقال  الصمود  مصفى 
الزوبعي  املصافي حامد  الوزارة لشؤون 
املنتشرة  «املصافي  إن   : تصريح  في 
بطاقاتها  االن  تعمل  البالد  عموم  في 
ما  وتكرر  سلس  بشكل  التشغيلية 

يقرب من ٨٠٠ ألف برميل يوميا».واضاف 
وحتديث  لتطوير  خطة  أعدت  «الوزارة 
للنهوض  مجتمعة  املصافي  هذه 
بالطاقات التكريرية فيها وتوفير املزيد 
أن «اخلطة  الى  من املشتقات»، مشيراً 
تقضي بزيادة حجم الطاقة التكريرية 
مليون  الى  بها  والوصول  املصافي  في 
مصفى  ادخال  حال  في  يوميا  برميل 
 ٢٠٢١ العام  نهاية  العمل  الى  كربالء 
الى  حاليا  إجنازه  نسبة  وصلت  والذي 
٧٨ باملئة، ما سيسهم بتكرير منتجات 

الزوبعي  املواصفات».وبني  عالية 
«املالكات وبعد ان جنحت باعادة تأهيل 
مصافي  ضمن   ١ الدين  صالح  مصفى 
الف   ٦٠ حاليا  وينتج  (بيجي)  الصمود 
برميل، وتعمل (هذه املالكات) االن على 
من  الذي  الدين٢  صالح  مصفى  تاهيل 
القليلة  املدة  العمل  يدخل  ان  املتوقع 
 ٧٠ الى  تصل  تكريرية  بطاقة  املقبلة 
ألف برميل يوميا».وقال «املصافي تنتج 
و٢٠  البنزين،  من  يوميا  لتر  مليون   ١٥
مليون لتر يوميا من الكاز اويل، وسبعة 

ماليني لتر من النفط االبيض، و٥٠ الف 
االسود  النفط  من  يوميا  مكعب  متر 
استهالك  ان  مبينا  عرضي،  كناجت 
يوميا  لتر  مليون   ٢٥ الى  يصل  البنزين 
وبنفس الكمية من مادة الكازاويل التي 
كان من املمكن ان يكون العراق مكتفيا 
منها لوال حاجة وزارة الكهرباء لها، ما 
يقرب من عشرة  ما  يستدعي استيراد 
وخمسة  البنزين  من  يوميا  لتر  ماليني 

ماليني لتر من (الكاز اويل)».

bÓflÏÌ@›Ófläi@ÊÏÓ‹fl@µa@ÚÌäÌäÿn€a@Ö˝j€a@Ú”bü@…œ7ç@ı˝iä◊@Û–ñfl@Z¡–‰€a

متابعة / البينة اجلديدة
التجارة  لتشجيع  كوريا  وكالة  أعلنت 
ستقيم  أنها  االثنني،  واالستثمار»كوترا»،امس 
مشاركة  لدعم  عمان،  األردنية  العاصمة  في  مؤمتراً 
الشركات الكورية اجلنوبية في مشاريع إعادة إعمار 
أنه  العراق.وذكرت وكالة «يونهاب» الكورية اجلنوبية 

«ستشارك في هذا احلدث ١٤ شركة كورية جنوبية 
مثل  واملعدات،   (EPC) والبناء  واملشتريات  للهندسة 
شركة دوسان وشركة هيوسونغ للصناعات الثقيلة».

كما ستشارك في املؤمتر ٨ مؤسسات عراقية، مبا في 
الطاقة  مشاريع  عن  املسؤولة  الكهرباء،  وزارة  ذلك 
في البالد، ووزارة النقل التي تدير مشروع شبه جزيرة 

الفاو، ووزارة اإلعمار واإلسكان، املسؤولة عن مشروع 
«كوترا»،  في  مسؤول  الصحي.وقال  والصرف  املياه 
كوريا  ووقعت  جغرافيا،  العراق  من  قريب  األردن  إن 
اجلنوبية واألردن على اتفاق تعزيز التعاون االقتصادي 
في  زادت  األردن  أهمية  أن  مضيفا  املاضي،  العام  في 

سوق مشاريع إعادة إعمار العراق.

÷aä»€a@âb‡«g@ÒÖb«g@…Ìâbífl@ø@Ú◊âbíΩa@‚ån»m@ÚÓiÏ‰¶a@bÌâÏ◊

البينة اجلديدة / كاظم العبيــدي
عن  الدخيلي  عادل  قار  ذي  محافظ  كشف 
تشكيل جلنة عليا لإلشراف على فرز اسماء 
املتقدمني لشغل ١٣٠٠ فرصة عمل في قطاع 
الكهرباء اليوم الثالثاء . فيما اعلن عن اغالق 
كأجير  عمل  فرصة   ٣٠٠ لشغل  التقدمي  باب 
في فرع أنتاج الطاقة الكهربائية في احملافظة 
توزيع  دوائر  في  كجابي  عمل  فرصة   ١٠٠٠ و 
لغاية  اإللكترونية  االستمارة  عبر   ، الكهرباء 
نهاية الدوام الرسمي ليوم امس األثنني . وذكر 
الدخيلي، انه» اصدر امراً بتشكيل جلنة عليا 
لشؤون  معاونه  برئاسة  الفرز  على  لإلشراف 

التخطيط املهندس عادل حامد كنو وعضوية 
اثنني من املعاونني ومستشاري احملافظ ، فضالً 
عن مدير القسم القانوني واملوارد البشرية  . 
اللجنة  وكشف عن « اضافة مشرفني لهذه 
احملامني  نقابات  و  قار  ذي  جامعة  رئاسة  من 
ممثلي  عن  فضال   ، والصحفيني  واملهندسني 
في  املالية  الرقابة  وديوان  النزاهة  هيئة  عن 
ستباشر  اللجنة   » ان  «.واضاف  احملافظة 
 ٢٠١٩ الثاني  تشرين   ٥ الثالثاء  اليوم  عملها 
حتضيراً إلجراء القرعة العلنية بحضور جميع 
بعد  الفائزة  االسماء  وستعلن   ، املتقدمني 

انتهاء اجراءات الفرز « .

@›Ãí€@¥flÜ‘nΩa@ıb8a@ãäœ@·nÓç@‚ÏÓ€a@Z@Ô‹ÓÅÜ€a
âb”@á@ıbiäË◊@ b�”@ø@›‡«@Úïäœ@QSPP

بغداد / البينة اجلديدة 
وزارة  تشكيالت  أحدى  الصناعية  للتنمية  العامة  املديرية  كشفت 
الصناعة واملعادن عن الوصول الى املراحل النهائية في مشروع املدينة 
الصناعية في   ذي قار وبنسبة اجناز بلغت ٩٧٪ .وقال مدير عام املديرية 
املهندس سالم سعيد أحمد في تصريح للمكتب األعالمي في الوزارة أن 
وتيرة العمل في تصاعد مستمر الجناز املدينة الصناعية في محافظة 
ذي قار مبتابعة واشراف من املديرية ، مفصحا عن حتقيق نسبة ٩٧٪ من 
مجموع املرحلتني االولى والثانية لتنفيذ املشروع ومن املؤمل إن تفتح 
املدينة أبوابها قريبا إلعالة الكثير من العوائل العراقية وباالخص أبناء 
خملتلف  عمل  فرصة  أالف   (٥) من  أكثر  ستوفر  حيث  قار  ذي  محافظة 
االختصاصات بواقع (٢٥) عامال في البلوك الصناعي الواحد من مجموع 
واإلنشائية  الغذائية  الصناعات  جميع  تشمل   صناعي  بلوك   (٢٠٠)

والكيميائية والكهربائية والهندسية .

@ãb¨a@lä”@Â«@—íÿm@ÚÓ«b‰ñ€a@ÚÓ‡‰n‹€@Úflb»€a@ÚÌäÌÜΩa
@âb”@á@@@ø@ÚÓ«b‰ñ€a@Ú‰ÌÜΩa@ Îäífl

بغداد / البينة اجلديدة
نفى مصرف الرافدين فرض عمولة مالية إضافية على اصحاب 
مكاتب املنافذ اخلاصة لقاء استالم مبالغهم من قبل فروع 
املصرف املنتشرة في بغداد واحملافظات . وقال املكتب االعالمي 
للمصرف في بيان ان األنباء التي يتناقلها البعض حول زيادة 
مبالغ العمولة اإلدارية الصحاب املنافذ اخلاصة ال اساس لها 
تتغير وعلى  ولن  ثابتة  العمولة  ان  الى  . مشيرا  الصحة  من 
استالم  اخلاصة  املكاتب  اصحاب  او  املتقاعدين  او  املوظفني 
بغداد  في  املنتشرة  املصرف  فروع  من  املالية  مستحقاتهم 

واحملافظات وذلك لتوفر السيولة املالية الكافية لديها.

@ÚÓ€bfl@Ú€Ï‡«@ûäœ@Ô–‰Ì@ÂÌÜœaä€a
@@àœb‰Ωa@lbzïa@Û‹«@ÚÓœbôgبغداد / البينة اجلديدة

دعت قيادة الشرطة االحتادية، مؤخرا الوجبة 
للخدمة  باإلعادة  املشمولني  من  الثانية 

تلقت  بيان  القيادة في  وقالت   ، االلتحاق  الى 
(البينة اجلديدة)، نسخة منه انه «على املراتب 
كافة املشمولني باإلعادة الى اخلدمة الذين لم 

عددهم  والبالغ  األولى  الوجبة  من  يلتحقوا 
والتي  ادناه  القوائم  وحسب  منتسباً   (١٠٢٦)
تبدأ بالتسلسل ١- الشرطي إبراهيم حافظ 

 -١٠٢٦ بالتسلسل  وتنتهي  عباس  إبراهيم 
الشرطي يوسف حسن علي محسن، يكون 

التحاقهم اعتباراً من يوم امس االول األحد».

@÷bzn€¸a@µa@ÚflÜÇ‹€@ÒÖb«�bi@¥€Ï‡íΩa@Âfl@ÚÓ„br€a@ÚjuÏ€a@Ï«Üm@ÚÌÖb§¸a

بغداد / البينة اجلديدة
القضاء  جمللس  رسمية  إحصائية  أظهرت 
محاكم  استرجاع  عن  االثنني،  األعلى،امس 
بعد  جدا  كبيرة  مبالغ  له  التابعة  النزاهة 
املاضي  األول  تشرين  بداية  وحتى   ٢٠٠٣ عام 
ان  منه  بيان   في  اجمللس  العام.وقال  هذا  من 
«اإلحصائية اظهرت أن املبلغ الكلي املسترجع 
النزاهة  قضايا  بنظر  اخملتصة  احملاكم  قبل  من 
دينار  مليون  و٢٢  مليار   ٧٥٢ من  أكثر  إلى  يصل 

«محاكم  أن  اإلحصائية  دوالر».وأوردت  ألف  و٣٧ 
ثالثمائة  من  أكثر  استردت  البالد  في  اجلنايات 
دينار(٣١٨٫٠٥١٫٤٩١٫٦٦٣)»،  مليار  عشر  وثمانية 
أكثر  استرجعت  اجلنح  «محاكم  أن  إلى  الفتة 
.«(٥٤٫٤٠٠٫٤٩٤٫٧٦٩) مليار  وخمسني  أربعة  من 
وتابعت أن «محاكم التحقيق اخلاصة بالنزاهة 
في البالد استرجعت أكثر من ثالثمائة وتسعة 
ان  (٣٧٩٫٦٥٨٫٧١٣٫٨٣٧)»، مؤكدة  وسبعني مليارا 
إلى  «اجملموع الكلي للمبالغ املسترجعة وصل 

(٧٥٢٫١١٠٫٧٠٠٫٢٦٩)، باإلضافة إلى أموال بقيمة 
الدوالر قدرها (٣٧٧٠٢)».وأشارت اإلحصائية إلى 
أن «محكمة جنايات ميسان سجلت لوحدها 
استرداد أكثر من ٢١٤ مليار دينار بينما سجلت 
 ١٠٨ من  أكثر  استرداد  احللة  حتقيق  محكمة 
مليارات دينار واستردت محكمة حتقيق كربالء 

٢٠٣ مليارات دينار خالل هذه الفترة».

RPPS@à‰fl@Ú€ÎÜ€a@Ú‰Ìå®@âb‰ÌÖ@âbÓ‹fl@WUR@Âfl@är◊c@pÖb«c@ÚÁaå‰€a@·◊b™@NN@‚b”â¸bi

بغداد / البينة اجلديدة
بغداد  في   ٧ مطلوبني  القبض على  األمنية  القوات  ألقت   
اإلحتادية  الشرطة  لقيادة  بيان  كركوك.وذكر  ومحافظة 
تلقت {البينة اجلديدة} نسخة منه، ان «مفارز استخبارات 
في  االستخبارات  وكالة  ضمن  العاملة  االحتادية  الشرطة 
األوامر  وتنفيذ  املعلومات  جمع  خالل  ومن  الداخلية  وزارة 

القضائية الصادر بحق متهمني لقيامهم بجرائم مختلفة 
يعاقب عليها القانون، فقد القت القبض على أحد املتهمني 
مطلوب وفق أحكام املادة ٤ ارهاب النتمائه لعصابات داعش 
كركوك».وأضاف  مبحافظة  اشوان  منطقة  في  اإلرهابية 
«فيما مت إلقاء القبض على متهم آخر مطلوب وفق أحكام 
إلقاء القبض  املادة ٤٢١ جنوب شرقي العاصمة، فضال عن 

غربي  واآلخر  بغداد  شمالي  احدهما  اثنني  متهمني  على 
العاصمة واملطلوبني وفق أحكام املادة ٤٤٦ ومتهمني آخرين 
مطلوبني وفق أحكام املادة ٤٤٤ القي القبض على األول غربي 
القبض  ألقت  باملدائن».وتابع «كما  والثاني  أيضاً،  العاصمة 
على متهم مطلوب وفق أحكام املادة ٢٣ في املنطقة ذاتها ، 

وقد مت تسليم املتهمني الى جهات الطلب»

Ôí«aÖ@·Ë‰Ói@⁄Ï◊ä◊Î@ÖaÜÃi@ø@¥iÏ‹�fl@W@Û‹«@új‘€a@

بغداد / البينة اجلديدة
 ١٥٠٠ من  أكثر  الشعبية  الطبية  العيادات  دائرة  جهزت 
سجني  في بغداد بأدوية األمراض املزمنة لشهر تشرين األول 
من العام احلالي من املصابني بتلك األمراض.وذكر مدير عام 
ومن  الدائرة  قيام  اجلميلي  الرزاق  عبد  الدكتور حازم  الدائرة 
املصابني  السجناء  بتجهيز  واخملازن  الصيدلة  قسم  خالل 
املودعني  من  سجينا   ١٥٣٢ عددهم  وبلغ  املزمنة  باألمراض 
والبالغة  والرصافة  الكرخ  جانبي  في  بغداد  سجون  في 
ستة سجون وهي سجن (الكرخ / كروبر، أحداث الرحمانية 
 ( الكاظمية/٢   ، التاجي   ، بغداد  تسفيرات   ،  ٢/ العدالة   ،
من  األول  تشرين  شهر  حصة  وهي  املزمنة  األمراض  بأدوية 
بشكل  يتم  باألدوية  السجون  جتهيز  أن  ٢٠١٩.وأوضح  عام 
شهري وحسب إحصائية بعدد املرضى في كل سجن يتم 
استالمها من قبل مخول وتكون لديه قوائم مسجل فيها 

األسماء ونوع الدواء وكميته.

@ÚÓj»í€a@ÚÓj�€a@paÖbÓ»€a@ÒäˆaÖ
@ø@¥vç@QUPP@Âfl@är◊c@åË£
@Ú‰flåΩa@ûaäfl˛a@ÚÌÎÖdi@ÖaÜÃi

بغداد / البينة اجلديدة
واالسكان  االعمار  وزارة  اعلنت   
مقابلة  استمرار  العامة  والبلديات 
درجة   ٧٣٢ على  للتنافس  املرشحني 
لغرض  الشاغرة  الدرجات  من  جديدة 
مقر  في  الدائم  املالك  على  التعيني 
الى  استناداً   ، وتشكيالتها  الوزارة 
تعليمات تنفيذ قانون املوازنة االحتادية 
باعمام  واملعدل   ٢٠١٩ لسنة   (١) رقم 
وزارة املالية املرقم ٦٠٧١ في ٢٠١٩/٢/٢١ 

.وذكر املركز االعالمي ان الوزارة تواصل 
من  للتعيني  املتقدمني  استقبال 
من  البكالوريوس  شهادة  حملة 
املوقع  على  بطلباتهم  تقدموا  الذين 
لن عنه فيما سيتم  االلكتروني الذي اعُ
مقابلة حملة باقي الشهادات (دبلوم، 
االبتدائية)  املتوسطة،  االعدادية، 
مؤهالً  ميلكون  ال  الذين  من  وحتى 
سيعلن  دفعات  ضمن  الحقا  علمياً 
مت  أنه  االعالمي  املركز  .وأوضح  عنها 

االنتهاء من مقابلة حملة الشهادات 
العليا (الدكتوراه، املاجستير، الدبلوم 
العالي) واصدار امر وزاري بتعيني ١٠١ 
منهم على املالك الدائم كما حصلت 
موافقة الوزير على تعيني ٩٥ مرشحاً 
املرقم  الوزراء  مجلس  لقرار  تنفيذاً 
٧٧٣ لسنة ٢٠١٩ وسيتم اعالن اسماء 
املقبولني في موقع الوزارة االلكتروني 

ووسائل االعالم كافة.

bÓ‹»€a@paÖbËí€a@Ú‹ª@Âfl@¥Ó»n‹€@¥flÜ‘nΩa@Ú‹ib‘fl@ÔË‰m@Êbÿç¸aÎ@âb‡«¸a

بغداد / البينة اجلديدة
اعلنت وزارة الزراعة املباشرة بصرف املستحقات املالية املدخرة اجباريا ملوظفي مديريات 
( نينوى، صالح الدين، واالنبار،و كركوك ) استنادا لقرار مجلس  الزراعة في محافظات 
الوطني رقم ٥  الوزاري لالمن  الى قرار اجمللس  (٣٠٣) لسنة ٢٠١٥.  واشارة  املرقم  الوزراء 
املستحقات  صرف  تقرر  حيث  الزراعة،  وزير  السيد  موافقة  الى  واستنادا   ٢٠١٨ لسنة 
املالية الى موظفي مديريات الزراعة في محافظات (نينوى، صالح الدين، واالنبار) والبالغ 
عددهم (٦٦) موظفا، ممن لم يرد بشأنهم اي مؤشرات امنية سلبية ومبوجب املعلومات 

الواردة من اجمللس الوزاري لالمن الوطني.

@pbÌäÌÜfl@Ô–√ÏΩ@ÒäÅÜΩa@ÚÓ€bΩa@pb‘znéΩa@“äñi@äëbjm@Ú«aâå€a
H⁄Ï◊ä◊@Î@âbj„¸aÎ@ÂÌÜ€a@Ä˝ïÎ@ÙÏ‰Ó„I@@@ø@Ú«aâå€a

بغداد/ البينة اجلديدة
ان  االجتماعية  والشؤون  العمل  وزارة  اعلنت   
املعني  على  قدموا  مواطن  ألف   ٢٥ من  اكثر 
بالتقدمي  اخلاصة  االستمارة  اطالق  منذ  املتفرغ 
ذوي  هيئة  رئيس  االلكتروني.وقال  املوقع  على 
عبد  عصام  اخلاصة  واالحتياجات  االعاقة 
اللطيف التميمي في بيان « ان الهيئة باشرت 
بفتح التقدمي على الشمول براتب املعني املتفرغ 

ابتداء من االحد املاضي ٣-١١-٢٠١٩ عبر استمارة 
عدد  ان  الى  مشيرا  العمل،  وزارة  موقع  على 
املتقدمي ليوم واحد بلغ اكثر من ٢٥ ألف مواطن.

املتقدم ملء حقول االستمارة  انه على  واوضح 
او  الشخصي  الهاتف  من  الصحيح  بالشكل 
مبوعد  املتقدم  ابالغ  وسيتم  االنترنت  مكاتب 
الى  ترده  نصية  برسالة  الطبية  للجان  احالته 

هاتفه الشخصي وحسب الرقعة اجلغرافية.

Œä–nΩa@¥»Ωa@Òâb‡nça@Û‹«@aÏflÜ”@ÂüaÏfl@—€c@RU@Âfl@är◊a@Z›‡»€a

بغداد / البينة اجلديدة
 اعلنت الهيئة العامة للكمارك، امس األثنني، عن اعادة إصدار 
ارسالية سمنت ابيض مخالفة وردت عبر مركز كمرك املنذرية 
احلدودي.وقالت الهيئة في بيان تلقت {البينة اجلديدة} نسخة 
جهاز  كتاب  ورود  بعد  األرسالية  إصدار  اعادة  «متت  انه  منه، 
التقييس والسيطرة النوعية والذي أكد فشلها بالفحص وعدم 
املعتمدة».وأضاف  القياسية  للمواصفات  األرسالية  استيفاء 
لقانونها  وفقا  القانونية  األجراءات  اتخذت  «الهيئة  ان  البيان 

النافذ رقم ٢٣لسنة١٩٨٤املعدل».

@Ú–€b´@úÓia@o‰8@ÚÓ€bçâg@ÒÖb«g
ÚÌâà‰Ωa@⁄ä‡◊@ø@pb–ïaÏ‡‹€

البصرة / البينة اجلديدة
 اعلنت قيادة شرطة البصرة عن اعتقال املتهم الذي الذ 
غركان. بهاء  املرور  عقيد  بدهس  تسبب  ان  بعد  بالفرار 
في  املتوفرة  األدلة  متابعة  «بعد  بيان  في  القيادة  وذكرت 
ومن  الواجب»  اثناء  غركان  بهاء  املرور  عقيد  دهس  حادث 
خالل جمع املعلومات واملهنية العالية متكنت مفارز قسم 
املتهم  القبض على  القاء  بالبصرة من  األجرام  مكافحة 
الذي الذ بالفرار بعد عملية الدهس.واضاف البيان   انه مت 
تصديق اعترافاته ابتدائياً وقضائياً وسينال جزاءه العادل.

@kjém@à€a@·ËnΩa@Û‹«@új‘€a
@Òäñj€a@ø@âÎäfl@¡ibô@ÒbœÏi

@ÈéÁÖ@Ü»i

البصرة / البينة اجلديدة
الكلى مبستشفى  وزراعة  البصرة لعالج  فريق طبي من مركز   جنح 
الصدر التعليمي باجراء عملية زراعة كلى ملريض يبلغ من العمر ٤٢ 
عاما تبرع بها ابنه .وذكر اعالم دائرة صحة البصرة في بيان « اجريت 
عملية زراعة كلى ناجحة للمريض ٤٢ سنة تبرع له ابنه البالغ من 
العمر ٢٣ سنة ومتت العملية بنجاح من قبل الفريق اجلراحي بإشراف 

الدكتور صفاء كاطع مزبان . 

@Õ‹jÌ@úÌäΩ@Û‹◊@Ú«aâã@ÚÓ‹‡«@Äb¨
Òäñj€a@ø@bflb«@TR@ä‡»€a@Âfl بغداد / البينة اجلديدة 

اجلاري.وقال  الشهر  العراق خالل منتصف  «وفيرة» في  أمطار  الى  اجلوية  التوقعات   تشير 
املتنبئ اجلوي، صادق عطية في منشور له على صفحته في الفيسبوك « «ما تزال مناذج 
البالد وبعض مدن  العاملية تضع كميات وفيرة لألمطار في مناطق شرق وشمال  الطقس 
الوسط والفرات األوسط واجلنوب {اللون األحمر} كتوقع أولي متوسط املدى للحالة اجلوية 
املتوقع تأثيرها على البالد بعد يوم ١٠ من الشهر اجلاري».وأضاف «ان صدقت هكذا كميات 
انه  الى  البالد».ونوه عطية  شمال  واألودية  ايران  مع  احلدود  مناطق  في  متوقعة  فالسيول 
«كلما اقتربت الفترة الزمنية ستكون التوقعات أكثر دقة ومصداقية وهذه اخلارطة نضعها 

للمعلومة والتبيان فقط للفترة من ١١-١٨ من الشهر اجلاري».

@ø@fiÏÓçÎ@Ò7œÎ@âb�fldi@pb»”Ïm@@
äËí€a@—ñn‰fl
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@k€b�fl
lÏ»í€a

ــرة في اجلزائر والعراق ولبنان تشير الى ازدياد  املظاهرات املنتش
مستوى الوعي بني هذه الشعوب فهي جميعا تعاني من الفقر 
النسبي، واملقصود بالفقر النسبي هو باملقارنة مع غيرها من 
ــط الدخل الفردي في دولة  ــم، ففي حني يبلغ متوس دول العال
ــودان ٢٢٥ دوالرا في السنة، جند أن متوسط الدخل  جنوب الس
الفردي في عام ٢٠١٩ حسب تقديرات صندوق النقد الدولي هي 
ــي األردن، ٦١١٧ دوالرا في العراق و٣٠٠٥ في مصر و٤٦٤٦  ٤٣٦٨ ف
ــاباته، فلبنان  ــعب حس في اجلزائر و١٢٩٩٣ في لبنان ولكل ش
أفضل حاال من غيره من الدول العربية، ولكنه يدرك أن املقومات 
ــي أفضل، أما  ــتوى معيش االقتصادية في لبنان تؤهلهم ملس
مصر واألردن والعراق واجلزائر فهي في مشكلة حقيقية، بعيدا 
ــكن  عن املقارنة فهذه املداخيل تكفي للماء والكهرباء والس
ــيء للطعام والتعليم والعالج، فإذا  واملواصالت ثم ال يبقى ش
ــهرا يكون احلاصل ٣٣٣ دوالرا للفرد  ــمنا ٤٠٠٠ على ١٢ ش قس
ــنة، والذي يجري عمليا هو أن األسرة تختصر حاجات  في الس
ــالج والتعليم،  ــيئا للطعام والع ــن هنا وهناك لكي توفر ش م
ــول، ولنا أن نتصور  ــم ال يتعدى اخلبز والف ــا يعني أن طعامه مم
ــرة في الشتاء ورمبا ينخفض عدد مرات  كيف يكون وضع األس

االستحمام الى مرة كل أسبوعني.
ــش وقفا لنظام االقتصاد العاملي  إن جميع الدول العربية تعي
ــذا يعني أن على الدول  ــو التجارة احلرة وحرية التصدير، وه وه
ــة  ــم الثالث أن تدخل املنافس ــا من دول العال ــة وغيره العربي
ــا وظلت هذه  ــال ذريع ــلت فش العاملية، وتنتج وتبيع، وقد فش
ــيء تتاجر به،  ــم يبق لديها ش ــي حالة خمول حتى ل ــالد ف الب
ــت بالد زراعة وال صناعة، ومع ذلك تكثر فيها مراكز  فهي ليس
ــية والتسويق، فأين هو  التدريب على االبتكار واإلدارة املؤسس
ــاج الذي يحتاج الى تدريب على االبتكار؟ إن التدريب يأتي  االنت
ــعى الصانع  ــة والزراعة، حيث يس ــاع الصناع ــد قيام قط بع
ــاليب التسويق احلديثة، فماذا لديهم  والزارع الى االبتكار وأس
ــي يبيعوا؟ وهذا ال ينفي أن كثيرا من الناس حاولوا الدخول  لك
ــض املنتجات، لكن أغلبها  ــي معترك التنافس ليصنعوا بع ف
ــر وأقفل أبوابه، وقد ينجح البعض في مصانعهم، لكن  خس
املنافسة القادمة من البضائع املستوردة جتعل ربحهم ضئيال 
ــودة وأقل  ــا أفضل ج ــذول، حيث أنه ــد املب ــتحق اجله وال يس

سعرا.
ــى الفقر مهمة  ــاد والقضاء عل ــني االقتص ــة حتس إذن فمهم
ــاة، وأقصر  ــنوات من الصبر واملعان ــاقة جدا وحتتاج الى س ش
ــادة املال  ــعوب واحلكومات هو إع ــف عن الش ــرق للتخفي الط
ــم االنطالق الى  ــؤولني، ومن ث ــض رواتب املس ــوب وتخفي املنه
تنفيذ املشاريع التي تدر دخال على الدول، أما مطالبة الشعوب 
ــنوات حتى تثمر املشاريع التنموية فهي تزيد  بالصبر لعدة س
ــو املانع من إعادة هيكلة  ــن الفقر وتطيل أمد املعاناة، وما ه م
ــترداد األموال  ــدين واس الرواتب؟ وما هو املانع من جلب الفاس
ــماء وحتديد  ــفة باألس ــاج األمر إال للمكاش ــة؟ ال يحت املنهوب
ــت. وهذا يتطلب  ــرقة فيها وكيف حدث ــة التي متت الس احلادث
شجاعة وقيادات شعبية واعية وذات تأثير، أما الوضع القائم 

فهو يجعل الناس أمواتا وهم على قيد احلياة.

سها الجندي

رأي
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ــدة،  املتح ــات  الوالي ــدأت  ب
والتي  والغاضبة،  ــمة  املنقس
ــر، األحد  ــر كبي ــودها توت يس
ــي قبل  ــل العد العكس املقب
الرئاسية  االنتخابات  عام من 
 ،٢٠٢٠ ــي  ف ــتجرى  س ــي  الت
بينما يعول دونالد ترامب على 
ــة ثانية  ــزاع والي ــاره النت أنص
وجتاوز التحقيقات لعزله التي 

تهيمن على احلملة.
ــذا  ه ــون  الدميقراطي ــلك  وس
الطريق الشاق، مجازفني بذلك 
ــات  النقاش ــى على  بأن يطغ
التمهيدية.  ــم  انتخاباته في 
ــح  وحتى اآلن، لم يظهر مرش
واضح لهم لالقتراع من أصل 
ــن الطامحني  ــي م عدد قياس

للرئاسة.
ــب اجلمعة املاضي،  ترام وقال 
ــا بعدد من  ــا كان محاط بينم
مؤيديه: «لم نكن يوماً نتمتع 
ــن الدعم الذي  ــذا القدر م به
ــتبعداً  مس ــا»،  حالي ــاه  نلق
ــد  ــي تفي الت ــرة  ــك الفك بذل
ــه قد حترمه  ــراءات عزل بأن إج
ــية ثانية. بل  ــة رئاس ــن والي م

ــد رأى ترامب أن  بالعكس، فق
ــن أن تثير  ــذه اإلجراءات ميك ه
لون  حماس أنصاره الذين يشكّ
ــة  متفق ــة  غاضب ــة  «غالبي
ــره حملة  ــى إدانة ما تعتب عل

ــن التأمني  ــعواء» ضده. وم ش
ــلحة  الصحي إلى حيازة األس
ــاول العديد من  ــرة، يح والهج
ــحني الدميقراطيني دفع  املرش
ــارا.  حزبهم إلى النعطاف يس

ــم جهودهم، انتقلت  لكن رغ
العامة  ــية  السياس القضايا 
ــة بحكم  ــة الثاني ــى املرتب إل

األمر الواقع.
ــي «جامعة  ــتاذ ف ــال األس وق

ــل  احملل ــنطن»  واش ــورج  ج
ــي  «ف ــون:  أترت ــتوفر  كريس
ــتهيمن  س ــر،  القصي ــد  األم
ــزل على األحداث  إجراءات الع
ــن التغطية  ــنطن، م في واش
ــداد  إع ــى  إل ــة  اإلعالمي

السياسات بشكل عام».
ــة  زعيم ــردُّد  ت ــر  واعتُب
الدميقراطيني نانسي بيلوسي 
ــرة طويلة في فتح حتقيق  لفت
ــس النواب  ــول ترامب مبجل ح
ــه حزبها،  ــن علي ــذي يهيم ال
ــن أن تواجه املعارضة  خوفا م
ــبّب  تس ــراءات  إج ــات  تبع

انقساماً وال تلقى شعبية.
ــفت  كش ــل،  وبالفع
 ٤٩ أن  ــرأي  لل ــتطالعات  اس
ــن األميركيني يؤيدون  باملئة م
ــة  باملئ و٤٧  ــزل  الع ــراءات  إج
يعارضونها، في نسب تعكس 

متاما ميولهم احلزبية.
أن  ــون  الدميقراطي ــى  ويخش
قبل  تبرئته  ــة  يواجهوا صدم

االنتخابات متاما.
ــن  ع ــف  الكش مت  ــد  ق وكان 
ــب  طل ــة  هاتفي ــة  محادث
ــس  ــن رئي ــا م ــب خالله ترام

ــكي  أوكرانيا فولودميير زيلنس
التحقيق بشأن نائب الرئيس 
السابق الدميقراطي جو بايدن 
ــه هانتر أعمال  ــذي كان البن ال
ــدن  باي وكان  ــا.  أوكراني ــي  ف
ــا للفوز  ــر حظ ــح األوف املرش
ــزب الدميقراطي  ــيح احل بترش
ــية، لكنّ  ــات الرئاس لالنتخاب
ــذه القضية أثّر  اجلدل حول ه
ــه، وأدى إلى تراجع  على صورت
ــحني  ــارق بينه وبني املرش الف
ــن، وخصوصا ملصلحة  اآلخري
ــيوخ  الش ــس  مجل ــوة  عض
ــث وارن. ويأتي بعد ذلك  إليزابي
ــيناتور الدميقراطي بيرني  الس
ــس البلدية  ــم رئي ــاندرز، ث س
، بيت  ــاب املثليّ املعتدل، الش
ــدج، النجم الصاعد  باتيدجي

للدميقراطيني.
ــوة  ــت عض أغلق ــك،  ذل ــى  ال
ــاال  كام ــيوخ  الش ــس  مجل
ــل  لني ــة  الطامح ــس،  هاري
الدميقراطي  ــا  ــيح حزبه ترش
ــة من  ــية، ثالث ــوض الرئاس خل
االنتخابية  ــا  حملته مكاتب 
األربعة في والية نيو هامشير، 

بسبب ضغوط وقيود مالية.
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ــاحة اللبنانية أمس  انقسمت الس
ــهدين: األول صباحاً، حيث  إلى مش
ــال  ــزل آالف املوالني للرئيس ميش ن
ــاً للعهد،  ــوارع دعم ــون إلى الش ع
ــن  ــاء آالف املؤيدي ــزل مس ــا ن بينم
للحراك الشعبي، الذي بات يضغط 
ــة تكنوقراط قد  ــكيل حكوم لتش

متهد النتخابات مبكرة.
ــي اللبناني  ــهد السياس ــدا املش ب
منقسماً، أمس، بني شارعني، األول 
حتت شعار «أحد الضغط» للضغط 
من أجل البدء فورا مبشاورات نيابية 
ــاءات، في  ــة كف ــكيل حكوم لتش

ــاء والدعم»،  ــل «مهرجان الوف مقاب
ــس  ــدو رئي ــه مؤي ــارك في ــذي ش ال

اجلمهورية ميشال عون.
ع آالف األشخاص صباح أمس  وجتمّ
في منطقة بعبدا (شرق بيروت) على 
ــي  الطريق املؤدي إلى القصر الرئاس
ــعار «يا أهل الوفاء»، رافعني  حتت ش
ــة وأعالما برتقالية  األعالم اللبناني

ترمز إلى «التيار الوطني احلر».
ــافة  ــى مس ــود عل ــدت احلش وامت
ــدى  ارت إذ  ــن،  الكيلومتري ــارب  تق
ــون البرتقالي، في وقت  ــض الل البع
حمل آخرون صور رئيس اجلمهورية، 
ــم «التيار الوطني احلرّ»  وأخرى لزعي

ــيل (صهر  وزير اخلارجية جبران باس
ــاعات  ــون). وأتى كل ذلك قبل س ع
ــن  ــت م ه ــي وجّ ــوات الت ــن الدع م
ــاحات  املتظاهرين للتجمع في «س
ــع اآلالف في كفررمان  الثورة». وجتمّ
ــث انطلق املتظاهرون  (اجلنوب)، حي
ــاة املتظاهرين في  ــيرة ملالق في مس
ــاحات  ــهدت الس النبطية، كما ش
ــدا وطرابلس ورياض الصلح  في صي
ــن  م اآلالف  ــع  جتمّ ــروت  بي ــط  وس
اللبنانيني، وكان الفتا عدم مشاركة 
ــيحية في الدعوة إلى  املناطق املس
ــي مناطقهم، مكتفني  االعتصام ف

بالنزول إلى الساحة وسط بيروت.

ــيل، خالل  ــى ذلك، قال الوزير باس إل
التظاهرة الداعمة للرئيس عون، إن 
ــة على الظلم،  «الثورة هي انتفاض
ــم، وإال  ــب أال تَظل ــورة يج ــن الث لك
ــن العدل أن  ــقط، وليس م فستس
ــاد،  نُظلم مرتني، مرة من رموز الفس

ومرّة من ضحايا الفساد».
ــيل إلى أنّ «شعار كلن  ــار باس وأش
يعني كلن يجب أن يكون للمساءلة 
ــب أن  ــكل يج ــم، وال ــس للظل ولي
ــبة، ونحن أوّلهم،  يكون حتت احملاس
ولكن لسنا كلنا فاسدين وزعران»، 
مضيفاً: «الفاسدون بنوا قصورهم 
من مال الدولة ومال الناس، والزعران 

ــذوا  ــز وأخ ــب احلواج ــوا بتركي قام
رونا باحلرب». اخلوات وذكّ

ــي  ه ــة  «األولوي أنّ  ــى  عل د  ــدّ وش
ــريعه،  لتأخير االنهيار املالي ال لتس
ــبة لتنظيف  ودعونا نطالب باحملاس
ــتنا، وحتقيق مطالبنا بدولة  سياس
ــام، بل  ــب النظ ــن دون قل ــة م مدني
بتطويره من خالل دستورنا، وننشئ 
ــيوخ ونطبّق الالمركزية  مجلس ش
ــعة، وهكذا  ــة واملالية املوسّ اإلداري
ــوال  لألح ــد  موحّ ــون  بقان ــدأ  نب
ــاً  تدريجي ــل  وننتق ــخصيّة،  الش
للدولة املدنية، انطالقاً من املادة ٩٥ 

من الدستور».
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قبل نحو شهر من االنتخابات 
التشريعية املبكرة، التي تقرر 
ــا في اململكة املتحدة  إجراؤه
في ١٢ ديسمبر املقبل، عشية 
ــتطالع  عيد امليالد، أظهر اس
أجرته مؤسسة «أو آر بي بول» 
«صنداي  ــة  صحيف ــاب  حلس
ــزب  «ح ــدم  تق ــراف»،  تليغ
ــس  ــة رئي ــني»، بزعام احملافظ
ــس  بوري ــي  البريطان ــوزراء  ال
جونسون، ثماني نقاط مئوية 
على حزب «العمال» املعارض.

ــتطالع، حصل  ــاً لالس وطبق
ــي  ف  ٣٦ ــى  عل ــون»  «احملافظ
ــة  ــي املئ ــل ٢٨ ف ــة مقاب املئ
لـ»العمال»، كما حصل حزب 
ــون األحرار» على  «الدميقراطي
ــا حصل  ــة، بينم ــي املئ ١٤ ف
على ١٢ في املئة «بريكست» 

ــاراج، الذي  ــة نايجل ف بزعام
ــن يخوض  ــس، أنه ل ــد، أم أكّ
ــتجري  ــي س ــات الت االنتخاب
ــد  ــن عي ــة م ــام قليل ــل أي قب
امليالد، وانه يفضل الدعوة إلى 
رفض االتفاق الذي توصل إليه 

جونسون.
ــاً كيف  ــاف: «فكرت ملي وأض
ــن  م ــروج  اخل ــة  قضي ــدم  أخ
النحو  ــى  األوروبي عل ــاد  االحت
ــي  أجد لنفس ــل  ــل؟ ه األمث
مقعداً وأدخل البرملان أم أخدم 
القضية على نحو أفضل بأن 
ــوب اململكة املتحدة طوال  أج
ــح،  ٦٠٠ مرش لدعم  ــا  وعرض
ــي هو  ــار الثان ــرّرت أن اخلي وق

الصائب».
ــوزراء  ال ــس  رئي م  ــدّ ق ــدوره،  ب
ــذاره  اعت ــس،  أم ــي،  البريطان
ــدم إيفائه بتعهده بتنفيذ  لع

ــي ٣١ أكتوبر،  ــت» ف «بريكس
ــى أن اتفاقه  د عل ــدّ لكنه ش
ــذي توصل إليه للخروج من  ال

ــي والذي انتقده  االحتاد األوروب
ــد  دونال ــي  األميرك ــس  الرئي
ترامب «اليزال السبيل الوحيد 

إلخراج البالد من التكتل».
ــؤال  س ــى  عل ــون  جونس وردّ 
ــاوره عبر  لصحافية كانت حت
ــكاي نيوز»، بشأن إن  قناة «س
كان سيعتذر من أعضاء حزبه 
ــه  إيفائ ــدم  لع ــني»  «احملافظ
ــول: «بالطبع»،  بتعهده، بالق
وأعرب عن «األسف العميق».

ورفض جونسون قول الرئيس 
األميركي اخلميس املاضي، إنّ 
ــاد األوروبي ال  االتفاق مع االحت
ــمح بالتوصل إلى «اتفاق  يس

جتاري مع اململكة املتحدة».
ــي انتقاد  ــب ف ــال: «ال أرغ وق
ــس ترامب، لكنّه يرتكب  الرئي
خطأ واضحاً بهذا اخلصوص. 
أياً كان من يطلع على االتفاق، 
ــاق  ــه اتف ــنيّ أنّ ــه التب بإمكان

ممتاز».
«السبيل  أن  وأعلن جونسون 

ــن االحتاد  ــد للخروج م الوحي
ــبيل  والس ــا،  حالي ــي  األوروب
الوحيد إلجناز البريكست، هو 
ــي قدماً في االتفاق الذي  املض

توصلنا إليه».
ومع اقتراب موعد االنتخابات 
ــة،  البريطاني ــريعية  التش
تسعى رئيسة وزراء اسكتلندا 
ــد  حلش ــتورغن  س ــوال  نيك

أنصارها ورص صفوفهم.
ــت  قال ــياق،  الس ــذا  ه ــي  وف
ــام  ــس األول، أم ــتورغن، أم س
ــن  ــن الذي ــن املتظاهري آالف م
ــكو، أكبر  ــوا في غالس ع جتمّ
ــكتلندا وثالث أكبر  ــدن اس م
ــدة،  املتح ــة  اململك ــدن  م
ــتفتاء  للمطالبة بتنظيم اس
ــتقالل، ان  ــول االس ــد ح جدي
استقالل اسكتلندا بات «في 

متناول اليد».

وكاالت / البينة الجديدة
ــنوي لوزارة  ــف التقرير الس كش
اخلارجية األميركية حول اإلرهاب 
ــام ٢٠١٨، أن قطر  ــي العالم لع ف
ــوص قانون  ــل بخص ــزال متاط ال ت
ــيل  وغس ــاب  اإلره ــة  مكافح
األموال، ااذي لم توقع عليه برغم 
مرور عام على وضعه. وقالت وزارة 
ــة األميركية إن احلكومة  اخلارجي
ــام املاضي  ــة وضعت الع القطري
ــل  ــودة قانون ملكافحة غس مس
األموال ومتويل اإلرهاب، لكنها لم 
ــزال القانون  توقع عليه حيث الي
ينتظر املوافقة النهائية من قبل 
ــيخ  ــوزراء واألمير الش مجلس ال
ــي. وجاء في  ــم بن حمد آل ثان متي
ــر اجلمعة، أن  ــذي نش ــر ال التقري
ــت في مايو املاضي ٢٨  قطر صنف
شخصاً وكياناً محلياً لتورطهم 
ــاب وحاكمت ثالثة  في دعم اإلره
أفراد متهمني بدعم اإلرهاب عام 
ــخص واحد  ٢٠١٦-٢٠١٥ وأُدين ش
ــت تبرئة  ــم، ومت ــتؤنف احلك واس
ــادت توجيه  ــن قطر أع اثنني. لك
ــة جميعاً في  ــى الثالث االتهام إل
ــم  ــت قضاياه ــو ٢٠١٧، وظل يولي
ــام ٢٠١٨.  ــة ع ــي نهاي ــة ف معلق

ــتأنف النائب العام القطري  واس
حكم البراءة، وأُفرج عن شخص 
ــاز، بينما ظلت  واحد من االحتج
ــد النظر. وقال  التهم اجلديدة قي
ــي إن قطر تقوم  ــر األميرك التقري
ــكلية ضد داعمي  مبحاكمات ش
ــب ما  ــي الغال ــي ف ــاب والت اإلره
ــات دون توجيه  ــم  تلك احملاكم تت
ــي النهاية.  ــم ف ــم وتبرئته الته
ــيطا جيدا  وأصبحت الدوحة وس
منذ سنوات في صفقات االفراج 
ــدى اجلماعات  ــن ل ــن محتجزي ع
ــرة  اخلطي ــة  واجلهادي ــة  اإلرهابي
ــا الوثيقة بها  ــتثمرة صلته مس

لتقدمي الدعم السخي جملاميعها 
ــول العالم.  ــة املتناثرة ح اإلرهابي
وسبق وأن اتهم تقرير استخباراتي 
ــس أوباما  ــد الرئي ــابق في عه س
ــا واحدة من أكثر الدول  قطر بأنه
ــي  ف ــاهالً  وتس ــاب  لإلره ــاً  دعم
متويله. وأضاف التقرير الذي نشره 
ــن الدميقراطية  ــد الدفاع ع معه
ــن حجمها  ــم م ــى الرغ ــه عل أن
ــؤولني  ــر، فإن بعض املس الصغي
ــة  الدوح ــون  يصف ــني  األميركي
ــدر للتبرعات في  بأنها أكبر مص
ــات املتطرفة،  ــة للجماع املنطق
ــر التاريخي  ــود إرث قط حيث يع

ــل اإلرهاب  ــال ضد متوي من اإلهم
ــن عقدين، واصفاً هذا  إلى أكثر م
اإلهمال باملتعمد. وأوضح التقرير 
أن تنظيم «داعش» وسع انتشاره 
ــم  ــام ٢٠١٨، رغ ــم ع ــول العال ح
ــالن اإلدارة األميركية االنتصار  إع
ــة  وتصفي ــوريا  س ــي  ف ــه  علي
ــر البغدادي مؤخرا.  زعيمه أبو بك
ــة األميركية  ــا ذكرت اخلارجي كم
ــني  اإلرهابي ــكات  «تكتي أن 
واستخدامهم للتقنيات تطورت 
ــود  ــا يع ــام ٢٠١٨، فيم ــا ع أيض
داعش  مثل  ــات  التنظيم عناصر 
ــكل خطرا  ــى بلدانهم، ما يش إل
ــه «رغم  ــيلز إن ــدا». وقال س جدي
ــه  ــة أراضي ــش لكاف ــدان داع فق
ــم قدرته  التنظي ــت  أثب ــا،  تقريب
ــى التكيف، وخاصة من خالل  عل
ــه  ــجيع أو توجي ــطته لتش أنش
ــت». وأضافت  ــه عبر اإلنترن أتباع
ــة إلى الئحة  ــة األميركي اخلارجي
ــاب ٥١ منظمة خالل ٢٠١٨،  اإلره
ــي التقرير الذي  ــب ما ورد ف حس
ــكاب ٨ آالف  ــى ارت ــار أيضا إل أش
ــة في العالم،  ــة إرهابي و٩٣ عملي
أسفرت عن مقتل وإصابة ٣٢ ألفا 

و٨٣٦ شخصا.

وكاالت / البينة الجديدة
ــت  بريكس ــزب  ح ــم  زعي ــد  أك
ــه  ــاراج أن ــل ف ــي نايج البريطان
يفضل الدعوة إلى رفض االتفاق 
ــس الوزراء  ــل إليه رئي الذي توص
ــروج البالد  ــون خل بوريس جونس
ــى قرار  ــي عل ــاد األوروب ــن االحت م
ــررة  املق ــات  االنتخاب ــه  خوض

الشهر املقبل.
ــوض االنتخابات  ورفض فاراج خ
ــال  قائ ــرة،  املبك ــة  البريطاني
ــار> الذي تبثه  ــج <آندرو م لبرنام
ــة البريطانية (بي. ــة اإلذاع هيئ

ــا في هذا،  ــي) «فكرت ملي بي.س
ــروج من  ــدم قضية اخل كيف أخ
ــو  النح ــى  عل ــي  األوروب ــاد  االحت

األمثل؟».
ــي  لنفس ــد  أج ــل  «ه ــاف  وأض
ــان أم أخدم  ــدا وأدخل البرمل مقع
ــو أفضل بأن  ــة على نح القضي
ــدة طوال  ــة املتح ــوب اململك أج
وعرضا لدعم ٦٠٠ مرشح وقررت 

أن اخليار الثاني هو الصائب».
وأسس الناشط املناهض لالحتاد 
ــت هذا  ــزب بريكس ــي، ح األوروب
العام وفاز سريعا بأغلب األصوات 
االحتاد  انتخابات  في  البريطانية 

األوروبي في مايو أيار.
ــبوع بأن  واعتبر إعالنه هذا األس
ــحني في  ــيقدم مرش ــزب س احل
ــي االنتخابات  ــر ف ــع الدوائ جمي
ــل مبثابة  ــهر املقب ــرة الش املبك
ــون  ــة محتملة جلونس انتكاس
ــيم أصوات مؤيدي  ويهدد بتقس

اخلروج من االحتاد األوروبي.
ــزب  ح ــود  يق ــل  قب ــن  م وكان 
ــب  ولع ــي  البريطان ــتقالل  االس

ــحب  يس ــد  ق ــه  بأن ــد  التهدي
األصوات من حزب احملافظني دورا 
ــيا في إقناع رئيس الوزراء  رئيس
ــت ديفيد كاميرون  في ذلك الوق
بإجراء استفتاء عام ٢٠١٦ الذي 
ــا لصالح  ــه بريطاني ــت في صوت

اخلروج من االحتاد.
ــاض  خ ــذي  ال ــاراج  ف ــال  وق
االنتخابات البرملانية سبع مرات 
ــز، إن «حزبه ينافس على  ولم يف

ــن املقاعد ومن احملتمل  العديد م
ــم أصوات أنصار اخلروج  أن يقس
ــع االحتاد  ــون م ألن اتفاق جونس

األوروبي، ليس خروجا».
ــون  جونس كان   ــو  «ل ــاف  وأض
ــروج حقيقي ملا  ــى خ ــعى إل يس
ــرب ضده في  ــا خوض ح احتجن

هذه االنتخابات».
ــذي  ــاق ال ــد االتف ــد انتق وكان ق
ــون باعتباره  ــل إليه جونس توص
ــط بريطانيا بأهداف  معاهدة ترب
ــية  السياس ــي  األوروب ــاد  االحت
ــب أن  ــا يج ــول إن «بريطاني ويق
ــعى إلى اتفاق للتجارة احلرة  تس
بدال منه».، فيماوتقول احلكومة 
ــر دقيق وإن اتفاق  إن «االنتقاد غي
اخلروج هو أفضل سبيل لالنتقال 
بسالسة إلى اتفاق جتارة حرة في 

املستقبل».
ــون الذي  ــزب احملافظ ــدم ح ويتق
يتزعمه جونسون في االنتخابات 
ــمبر كانون/ ــوم ١٢ ديس ــرر ي املق

ــام  ــي ظل االنقس ــن ف األول، لك
ــالد  ــهده الب ــذي تش ــر ال الكبي
ــأن اخلروج من االحتاد األوروبي  بش
ــرة التنبؤ  ــة كبي ــب بدرج يصع

بالنتيجة.
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عبد الباري عطوان

إذا كانت املَوجة األولى من االحتِجاجات 
ــض الدول العربيّة في  التي اجتاحت بع
ت مبُعظم االنظمة  أوائل عام ٢٠١١ أطاحَ
ت الثانية التي  الديكتاتوريّة، بينما أطاحَ
ــودان واجلزائر  ــرارتها في الس لعت ش اندَ
ــكريّة من  كومات عس ــقطت حُ قد أس
ــهد  اجليش، فإنّ املوجة الثّالثة التي نش
ــتهدف  راق تس انفجارها في لبنان والعِ
ــد القائمون  ــة ”دميقراطيّة“، اعتق أنظم
وى  ــواءً بدعم قِ نة، س عليها أنّها مُحصّ

خارجيّة أو بسبب دميقراطيّتها املزيفة.
ما نُريد أن نقوله، وبإيجازٍ شديد، أنّ هذه 
ــت أنّ الدميقراطيّة،  ــات الثّالث أثبت املَوج
ت  تكاملة أو ناقصة، ليسَ سواءً كانت مُ
لول  ــحريّ القادر على تقدمي حُ احلل الس
ةً في دول  جذريّة ملُعاناة املُواطنني، خاصّ
ثل  رقيّة، مِ ــة أو العِ ــة الطائفيّ اصص احملُ
ــر واجلزائر، وبدرجةٍ  ص راق أو مِ ــان والعِ لبن

ــل حالة  ــن، في ظِ ــودان واليم ــل الس أق
عبي املُتنامية. الوعي الشّ

راقيّة  ــة والعِ ــا احلالتني اللبنانيّ إذا أخذن
ــودها  تس أن  ــرض  املُفت ــن  م ــي  الت
إلى  األقرَب  ــات  واالنتخاب ــة،  الدميقراطيّ
ــببًا جنِد بينهما  الشفافيّة والنّزاهة سَ
ــم املُشتركة، وابرزها  الكثير من القواسِ
عظمهم،  ني اجلِياع في مُ تجّ طالبة احملُ مُ
حاسبة الفاسدين،  باجتثاث الفساد ومُ
ــة الدولة،  ــى خزين ــوه إل ــادة ما نهب وإع
ــة الطائفيّة، وقطع دابِر  اصص وإنهاء احملُ
وترسيخ  والدوليّة،  اإلقليميّة  الت  التدخّ

احلُكم الرّشيد.
ناك فوارق في احلالني، ليس في  ــا هُ طبعً
ا في طريقة  نسوب الفساد، وإمنّ حجم مَ
ــا، فالنّظام  ني أيضً تجّ ــع احملُ التّعاطي م
 ، ــر عقالنيّةً وحضاريّةً في لبنان كان أكث
ــع املُتظاهرين باحلَد األدنى من  وتعامل م
ا في  لِّيًّ ــع اختلف كُ نف، بينما الوض العُ
ــقوط ٢٥٠ قتيالً  ــا أدّى إلى سُ ــراق، مّ العِ

وآالف اجلرحى حتى اآلن.
ــوزراء  ــري، رئيس ال ــعد احلري ــيّد س الس
ــتقالة،  اللبناني، جرى إجباره على االس
ــى التّجاوب مع  درته عل ــدم قُ ــواءً لع س
ــى طريقٍ  ــني، ووصوله إل تجّ ــب احملُ مطال
حاوالته إيجاد مخارج من  مسدودٍ أثناء مُ

األزمة، أو بتعليماتٍ خارجيّة، وأمريكيّة 
س كثيرون في بيروت،  ا، مثلما يَهمِ ديدً حتَ
ــتمرّةً،  س ــاء التوتّر واالحتجاجات مُ إلبق
ــود إلى فوضى  كومي يق ــراغ حُ وخلق ف
ــال الداخلي، ولكن  ــا االقتت ــة، ورمبّ عارم
ــادل عبد املهدي الذي  راقي ع نظيره العِ
راقي  ــف رئيس وزراء عِ ف بأنّه أضع يُوصَ
ا  دً ــا زال صامِ ــي، م ــزو األمريك ــذ الغ ن مُ
ــية  ــي موقعه، وبعض القوى السياس ف
ــر اإلطاحة به، وتقدميه كبش فداء  تنتظ
ــتبعد أن  ــن، ولكن من املُس تظاهري للمُ

يطول بقاؤه في جميع األحوال.
ــن االنتفاضة  ــا، الكثير ع كتبنا، وغيرن
ــي لبنان  ــا ألنّ األوضاع ف ــة، رمبّ اللبنانيّ
ــة  والتغطي ــفافيّة،  الش ــا  به ــط  ي حتُ
ــتقطاب  نصر االس ة، وعُ ــرّ اإلعالميّة احلُ
ــن  ة، ولك ــدّ ــل ح ــي أق ــي والدول اإلقليم
ــو األكثر  ا ه ــراق حاليًّ ــري في العِ ما يج
ا بني  رِسً

ا شَ راعً س صِ خطورة، ألنّه يعكِ
اقطاب خارجية.

ــرض أنّه ”حترّر“ من  ــراق من املُفت وألنّ العِ
ا  وذجً ــل منه منَ ــوى غربيّة أرادت أن جتع قِ
ــة والنّزاهة،  ــي الدميقراطيّ يُحتذى به ف
ــار  واالزده ــان،  اإلنس ــوق  ق حُ ــرام  واحت
ــة غنيّة  ــة نفطيّ ــه دول ــادي وألنّ االقتص
ا،  ــهريًّ ليار دوالر شَ ل ميزانيّتها ٣٠ مِ تُدخِ

ن أكثر. إن لم يَكُ
ــوارع  ــوا إلى الش ــم يخرج ــون ل تجّ احملُ
ــالء والنّجف  ــداد وكرب ــن في بغ وامليادي

ــة،  أمريكيّ ــر  بأوام ــارة  والعم ــرة  والبص
ــاد،  ــبب اجلُوع واحلِرمان، والفس ا بس وإمنّ
ــيّة،  ــة األساس ــات العامّ ــاب اخلدم ي وغِ
ل  ــل يُعقَ ــاء وطبابة، فه ــن ماء وكهرب م
راق الغني  ــي العِ واطن مس مُ أن يكون خُ
ــر النفطيّة حتت  ــة وغي ــوارده النفطيّ مب

ل أن يكون ترتيب  ــل يُعقَ خط الفقر؟ وه
ــة الدول األكثر  ــراق الرابع على قائم العِ
وثّقة  ناك تقارير مُ فسادًا في العالم؟ وهُ
ــن تريليون دوالر من  ــرقة أكثر م د س تُؤكِّ

أمواله.
ــدة  ــات املتح ــف الوالي ــاذا تَقِ ــأل: مل نس
ــاد  ــة لإلرهاب والفس ــة داعم ــر دول أكب
ــذه االحتِجاجات  ــف ه ــي العالم خل ف
ــا،  صومه ــول خُ يق ــا  ثلَم مِ ــرعيّة،  الش
ــل، أيّ املُضاد  ــدق املُقاب ــي اخلن ــف ف وتَقِ
قري حملور  ــود الفِ ل العم ــكّ وى تُش لها، قِ
ى لها، ومشاريعها  املُقاومة الذي يتصدّ
التفتيتيّة في الهيمنة وتعزيز االحتالل 
ــة  املِنطق ــن  أم ــة  وزعزع ــي،  األمريك
واستقرارها، هذا مع تسليمنا بأنّ بعض 

ــوبة عليها، أيّ أمريكا، تُريد  س وى احملَ القِ
ــروعة عن  رف هذه االحتجاجات املَش حَ
ــتغرب البعض ذلك  ــا؟ وملاذا يس أهدافه
ــرائيلي  ــكا ودولة االحتالل اإلس من أمري

ودول خليجيّة؟
ــالل  االحت ــة  قاوم مُ إنّ  ــول  نق ــا  تامً خِ
اإلسرائيلي ومشاريع الهيمنة والتّفتيت 
ق  كن أن تتحقّ نطقة، ال ميُ األمريكيّة للمِ
ــاوب مع جميع مطالب احلِراك،  إال بالتّج
راق  ل الفاسدين في لبنان والعِ واقتِالع كُ
ول العربيّة، والقضاء  ل الدّ وفِلسطني، وكُ
ــس الدميقراطيّة  ــى الطائفيّة، وتكري عل
تمعات  ة والعدالة االجتماعيّة، فاجملُ احلقّ
م  اخلالية من الفساد هي أكبر وأقوى داعِ

قاومة . للمُ

السفري/ بالل اِّــصري

ــة  اخلزان وزارة  ــم  باس ــق  الناط ــن  أعل
ــن  ــر ٢٠١٩ ع ــي ٣١ أكتوب ــة ف األمريكي
ــة الدعوة  ــر اخلزانة األمريكي توجيه وزي
ــا لعقد  ــة مصر وإثيوبي ــري خارجي لوزي
ــنطن  محادثات في ٦ أو ٩ نوفمبر بواش
ــك  ــة , كذل ــد النهض ــة س ــأن أزم بش
ــة  خارجي ــر  وزي ــى  إل ــوة  الدع ــت  وُجه
ــي , وقد جاءت  ــك الدول ــودان والبن الس
هذه الوساطة ذلك بعد جوالت تفاوض 
ــرقي للنيل  ــني دول احلوض الش ــدأت ب ب
ــودان وإثيوبيا بدأت عام  وهم مصر والس
ــتوى ثالثي ثم سداسي  ٢٠١٤ على مس
ــرت وتعرضت  ــا تعث ــاعي لكنه ثم تس
ــاً عند  ــل حين ــاً والتأجي ــف حين للتوق
ــاق تفاوضي تعلقتا بفترة  نقطتي إختن
زنة به  ملء خزان السد وحجم املياه اخملُ
ــث ترى مصر أن فترة امللء القصيرة  , حي
ــون وهي من  ــط لها اإلثيوبي التي يُخط
ــي ٧٤ مليار متر  ــنوات حلوال ــى ٥ س ٣ إل
ــتعرض  مكعب من مياه النيل األزرق س
ــة مصر الثابتة وهي ٥٥,٥ مليار م٣  حص
ــبة ال تقل عن  / عام  إلى التناقص بنس
ــيؤدي إلي كارثة قومية لكل  ٢٥٪ ما س
ــي ال مورد  ــاة في مصر الت ــاالت احلي مج

مائي آخر يعوض ما ستفقده .
الواقع يُشير إلى أن هناك خشية من أال 
 Facilitator يكون دور الوسيط أو املُيسر
ــتضطلع  ــاعي احلميدة التي س أو املس
ــدة دوراً عملياً  ــأي منها الواليات املتح ب
ــى عدد من  ــك من بناء عل ــاً وذل نتج أو مُ

احلقائق هي كما يلي :
ــة مصدرها وزارة  ــوة األمريكي ١- أن الدع
عتاد  ــة كما هو مُ اخلزانة وليس اخلارجي
ــي ال ميكن  ــات الت ــذه األزم ــل ه ــي مث ف
ــا والذي  ــي فيه ــق السياس جتاهل الش
ــرات التوقف من  ــدد م ــب بفعل ع إلته
ــويف  ــني اإلثيوبي واملصري والتس اجلانب
اإلثيوبي , من ثم فال شك أن األمريكيني 

ــه – آثروا  ــي أو بدون ــب إثيوب ــا بطل – رمب
ــي علي  ــاء الطابع السياس جتنب إضف
ــدة  احلمي ــاعيهم  مس أو  ــاطتهم  وس
بالرغم من أن الدعوة األمريكية وُجهت 
ــي فالطبيعة  ــوزراء اخلارجية , وبالتال ل
السياسية وهي التي جتنبها االمريكيون 
ــن  ــاوض , وم ــى التف ــة عل ــي الغالب ه
ــاً لطبيعة مصدر الدعوة  الطبيعي وفق
ــع املدى الضيق الذي  األمريكية أن نتوق
ستتحرك فيه الدبلوماسية األمريكية 
ــل  ــاً – املي ــو جزئي ــك – ول ــع كذل ونتوق
ــن الطرفني , ومما يُوضح  األمريكي ألي م
ما أعنيه بكلمة ”امليل“ نأخذ مثاالً قريباً 
ــدر الكبير  ــح منه الق ــداً زمنيا تتض ج
ــة األمريكية ,  ــادرة والديناميكي من املب
ــمير األخيرة  ــه ملف أزمة كش وأعني ب
ــاطته  فقد عرض الرئيس األمريكي وس
ــه في ٢٢ يوليو ٢٠١٩على الهند  بنفس
ــتان التي قبلتها  التي رفضتها وباكس
ــر اخلزانة أو  ــوة من وزي ــم تكن الدع – ول
ــني – بل وبالرغم من  اخلارجية األمريكي
ــر اخلارجية  ــدي تناول وزي اإلعراض الهن
ــال باجلانبني  ــه اإلتص ــي بنفس األمريك
ــزع فتيل األزمة وهو ما لم يحدث في  لن
ــد النهضة فلقد إكتفت اإلدارة  أزمة س
ــام ٢٠١١ مبتابعتها  ــذ ع ــة من األمريكي
ــي أديس أبابا  ــفاراتها ف عن كثب من س
ــر  ــرة واخلرطوم دون تدخل مباش والقاه
ــي باملتابعة مجرد  ــر وأعن ــر مباش أو غي
”جتميع معلومات وكفى“ , ومع إشتداد 
تأزم املوقف إكتفت اإلدارة ذراً للرماد في 
ــتوى  ــال وفد محدود املس العيون بإرس
 Eric ــة ــة األمريكية برئاس من اخلارجي
Stromayer نائب مساعد وزير اخلارجية 
ــدول الثالث  ــة وزار ال ــؤون األفريقي للش
ــرة محايدة  ــة لتكوين نظ ــراف األزم أط
ــاهمة في “ إمداد “ أطراف األزمة  للمس
أرضية  ــاد  إليج ــة  الضروري ــاعدة  باملس
ــول تُرضي  ــي حل ــث ف ــتركة للبح ش مُ

جميع األطراف .
ؤسسة  ٢- أن الوساطة األمريكية غير مُ
ــادرة أمريكية وإمنا على ضغوط  على مب
مصرية متتالية متنوعة على واشنطن 
ــوزارة املوارد  ــمي ل ــالن الرس ــذ اإلع فمن
ــي ٥ أكتوبر ٢٠١٩ عن  ــة املصرية ف املائي
ــدود  “ أن احملادثات وصلت إلى طريق مس

ــة اجلانب اإلثيوبي  ــة لعدم مرون كنتيج
ــة وال غيرها  ــادر اإلدارة األمريكي “ لم تب
من القوى الدولية التي تردد مراراً القول 
بأن اإلستقرار في مصر مفتاح إستقرار 
ــط باإلعالن عن جتشمها  الشرق األوس
ــان وزارة الري  ــاطة , إال أن بي ــاء الوس عن
املُشار إليه فتح باب عطاءات الوساطة 
ــة أو اإلقليمية إذ  ــوى الدولي ألي من الق
ــا دوليا  ــى “ أن مصر تدعو طرف ــار إل أش
ــد النهضة  لإلنخراط في مفاوضات س
بني الدول الثالث واملساعدة في الوصول 
ــر ال  ــوازن , ومص ت ــادل ومُ ــاق ع ــى إتف إل
ــذي عليه أن  ــول من ال ــتطيع أن تق تس
يتوسط , لكن الرئاسة املصرية طلبت 
ــب دوراً  ــة األمريكية أن تلع ــن الرئاس م
ــن وفي أول  ــذا األمر“ , لك ــطاً في ه نش
ــة التفاوض  ــي علي أزم ــل أمريك رد فع
اإلثيوبي / املصري صرح املتحدث باسم 
البيت األبيض في ٤ أكتوبر  بأن ”الواليات 
ــة  اجلاري ــات  املفاوض ــم  تدع ــدة  املتح
تبادل  ــي ودائم ومُ للتوصل إلتفاق تعاون
ــغيل السد “ ,  ــأن مأل وتش الفائدة بش
ــاك ثمة تباطؤ  ــن الواضح أن هن وكان م
ــيط  ــردد أمريكي للتقدم لدور الوس أو ت
ــر املاضي  ــهر أكتوب ــه طيلة ش ــك أن ذل
ــني  ــم الكرمل ــدث باس ــدث أن املتح ح
نقلت الواشنطن بوست في ٢٤ أكتوبر 
عنه تصريحه بأن الرئيس بوتني اجتمع 
برئيس الوزراء اإلثيوبي والرئيس املصري 
ــا األزمة لكن  ــدة وناقش معهم على ح
ــال  ــد قب ــا ق ــل إن كان ــم يق ــدث ل املتح

ــاطة الرئيس بوتني أم ال , كذلك في  وس
ــس نيجيريا  ــب نائب رئي ــر كت ٣٠ أكتوب
ــس البرملان املصري  ــدة “ أن رئي في تغري
ــط  ــل رغبة مصر في أن يتوس طلب نق
ــع إثيوبيا  ــة م ــي األزم ــا ف ــس جنيري رئي
بشأن سد النهضة “ , كما أن إسرائيل 
ــدى إثيوبيا  ــط ل ــا ستتوس ــرت أنه أنك
ــية  ــا عالقة دبلوماس ــي تربطها به الت
ــا مع أن  ــوى في أفريقي ــي األولى واألق ه
إسرائيل حاضرة وبقوة في جذور األزمة 
ــا , وكانت إثيوبيا قد رفضت قبل  وورائه
ــك الدولي األكثر  ــاطة البن كل ذلك وس
ــد النهضة بدعوى  ــروع س أرتباطاً مبش
ــى حل األزمة  ــدول الثالث قادرة عل أن ال
ــرى الواليات املتحدة  فيما بينها .٣- ال تُ
ــل أطراف  ــاالت من قب ــي كثير من احل ف
ــيط حيادي ومن  النزاعات على أنها وس
بني األمثلة العديدة أحدثها وهو الرفض 
ــاطة األمريكية في أزمة  الهندي للوس
كشمير وذلك مببرر غير معلن هو عالقة 
ــي  األمريك  / ــتاني  الباكس ــف  التحال
ــا معاهدة التحالف  ــدءاً من توقيعهم ب
ــتان لدورها  عام ١٩٤٧وحتى ألداء باكس
ــتراتيجية األمريكية  ــع اإلس ــق م املُتف
حيال األزمة األمريكية في أفغانستان , 
تداولة  كذلك رفضت الصني وألسباب مُ
وساطة الواليات املتحدة في نزاعها مع 
ــزر ببحر  ــيادة على ج ــان على الس الياب
ــاطة التي  ــرقي تلك الوس ــني الش الص
جددت عرضها وزيرة اخلارجية األمريكية 
ــر ٢٠١٠٫٤- الواليات املتحدة  في ١ نوفمب

ــدول األربعة دائمة العضوية  وال حتى ال
ــة  تفاوت ــات مُ ــن وإن بدرج ــس األم مبجل
ــة العملية أن تكون  ميكنها من الوجه
وسيطاً منوذجياً , فبالنسبة لألمريكيني 
ــروف في إنتهاك القانون  فتاريخهم مع
ــرارات األمم املتحدة ومجلس  ــي وق الدول
ــة تقفز من  ــه , وهي حقيق األمن نفس
عليها الدبلوماسية املصرية بدون مبرر 
مقنع , فإعتراف الواليات املتحدة في ٢١ 
مايو ٢٠١٩بقرار الكيان الصهيوني ضم 
اجلوالن وكذا اإلعتراف األمريكي بالقدس 
الشرقية كجزء من عاصمة هذا الكيان 
ــزو األمريكي للعراق في أبريل ٢٠٠٣  والغ
بدون قرار من مجلس األمن الدولي, وفي 
ــدرت محكمة العدل  اآلونة األخيرة أص
ــاي بتاريخ ٢٥  ــي اله ــة مبقرها ف الدولي
ــاري بأحقية  فبراير٢٠١٩ رأيها اإلستش
ــيادة على أرخبيل    ــيوس في الس مورش
ــذي إحتلته  Chagos / Diego Garcia ال
 Diego Garcia  ــا وقامت بتأجير بريطاني
ــذ منها قاعدة  ــات املتحدة لتتخ للوالي
عسكرية باحمليط الهندي  غير عابئتني 
ــرأي , وهناك معاهدات مختلفة  بهذا ال
ــا أو توقعها  ــدق عليه ــأ ان تص لم تش
ــدة خروجاً على اإلجماع  الواليات املتح
ــدة  ــة األمم املتح ــا إتفاقي ــي منه الدول
ــا يعني أن هذه القوة  لقانون البحار , م
ــون دولي وال  ــي ال تكترث ال بقان العظم
بشرعية دولية , وهو ما يجب أن تخشى 
منه مصر التي دائماً ما يُردد مسؤوليها 
ــات املتحدة عالقة  أنه بينها وبني الوالي
ــتراتيجي“  خاصة وأن بينهما ”حوار إس
ــد  ــا عن ــفع له ــن يش ــم ول ــو مال , وه
األمريكيني , وأهمية هذه النقطة تكمن 
ــد النهضة  في أن املوقف املصري من س
اجلزء األهم منه متعلق بالقانون الدولي 
ــار تعييناً واإلتفاقيات التي  وقانون األنه
ــتعمارية مثلما  ــوى اإلس الق ــا  وقعته
ــدول  ــني ال ــدود ب ــات احل ــت إتفاقي وقع
ــات ال تعترف  ــذه اإلتفاقي ــة وه األفريقي
ــا إثيوبيا وال معظم دول حوض النيل  به
ــذا الصدد  ــي ه ــارة ف ــب اإلش ــا جت , كم
ــارك  ــى  أن البنك الدولي الذي سيُش إل
ــه ينتهك  ــنطن نفس في إجتماع واش
ــتقر إذ أنه يتبنى  ــي املُس القانون الدول
ــة الثانية الترويج  ــتهل األلفي منذ مس

 Tradeble ملبدأ قابلية املياه لإلجتار فيها
ــتقر  ــا إس ــاً مل Water Resources خالف
ــأن األنهار  ــه القانون الدولي في ش علي
ــارف  ــدي املُتع ــي التقلي ــام الدول والنظ

ــتغاللها فقط من قبل  عليه بشأن إس
دول أحواض األنهار , بإختصار الوسيط 
ــروطية  غير مؤهل وإثيوبيا وضعت مش
ــاع  اإلجتم ــي  عل ــني  األمريكي ــا  قبله
ــف ال  ــون املوق ــم سيناقش ــا أنه منه
ــيتفاوضون بشأنه , كما أن السودان  س
ــه  ــر موقف ــني تغيي ــاً ب تارجح ــازال مُ م
ــن إثيوبيا التي  ــر وبعيداً ع لصالح مص
ــت في ١٦ أكتوبر ٢٠١٩عن املوافقة  أعلن
ــو ٣٠٠ ميجا  ــودان بنح على إمداد الس

وات كهرباء يومياً .
ــدة حتت  ــات املتح ــرت الوالي ــد إضط لق
ــف املطيع واخمللص أن  إحلاح مصر احللي
ــها بحاضرتها  ــاطة متارس ــو لوس تدع
ــنطن وهي تدرك أن اإلحلاح املصري  واش
ــق مجال  ــأس وضي ــة ي ــاطتها دال لوس
ــوض  ــن ح ــة وأن ٦ دول م ــاورة خاص املن
ــاون اإلطاري  ــاق التع ــت إتف ــل وقع الني
ــودان وجنوب  ــا والس ــق غيره ــم يتب ول
ــودان وهو اإلتفاق الذي ال يعترف ال  الس
مببدأ احلقوق التاريخية وال مببدأ اإلخطار 
املُسبق للمشاريع ومنها سد النهضة 
ــدة أن  ــات املتح ــدرك الوالي ــه , وت نفس
ــد ملصر قضية حياة أو موت  قضية الس
دول  وكل  ــا  إلثيوبي ــبة  بالنس ــا  لكنه
حوض النيل قضية حياة أو حياة أفضل 
ــذا اإلجتماع  ــبق اإلثيوبيون ه ــد س , وق
ــد  ــن التصريحات منها أن الس بباقة م
ــروع قومي , ومع  متويل إثيوبي وأنه مش

ــة القرن على  ــوج ثمرة صفق ــر نض تأخ
ــجرتها ورمبا ذبولها يضمحل الدافع  ش
ــة باحلليف اإلثيوبي  األمريكي للتضحي
ــبق وأشار إليه مبكراً الرئيس  وهو ما س
ــة ببيروت  ــبق للجامعة األمريكي األس
ــات الدولية وخبير  ورئيس مركز الدراس
ــروف/ john waterbury  في  ــل املع الني
 BROWN JOURNAL ــة ــال له بدوري مق
OF WORLD AFFAIRS عدد شتاء / ربيع 
ــل الوضع الراهن  ــت عنوان : ه ١٩٩٧ حت
ــتمرار؟ فمن  ــل قابل لإلس بحوض الني
ــه” ويبني اإلثيوبيون  ــار إلي ضمن ما أش
موقفهم على أساس أن متانة العالقات 
ــة األمريكية لن تدوم عند إيجاد  املصري
ــكلة العربية / اإلسرائيلية  حل للمش
ــتفقد  ــدث اآلن – كما س ــو ما يح – وه
مصر مكانتها بني الدول العربية , ومن 
ــذي تتلقاه من  ــم ال ــن تلقى الدع ــم ل ث
ــا من الغرب عامة  الواليات املتحدة ورمب
, يُضاف لذلك عدم قدرة النظام املصري 
ــة اإلقتصادية  على اخلروج من الكماش
ــبب تضخم  التي تُطبق على عنقه بس
ــيوع البطالة ووجود  القطاع العام وش
 RENT – SEEKING نظام عسكري ريعي

يؤجر خدماته “ .
ــي في حاجة  ــن القومي األمريك إن األم
أكثر للحليف اإلثيوبي خاصة بناء على 
متطلبات القيادة العسكرية األمريكية 
ألفريقيا  AFRICOM- التي ال تشمل في 
واليتها مصر-  , فإثيوبيا ضرورية للجهود 
ــكرية / األمنية لهذه القيادة في  العس
ــودان الذي  ــوب الس ــال وفي جن الصوم
ــي وقف احلرب  ــا دور مهم ف كان إلثيوبي
ــرب األهلية به  ــي احل ــة بني طرف األهلي
ــا عام ٢٠١٥  ــع إتفاقية أديس أباب بتوقي
ــت ثورة ١٩  ــة التي أعقب ــذا في األزم وك
ــودان ووساطتها  ــمبر ٢٠١٨ بالس ديس
ــكريني واملدنيني وهو ما يؤكد  بني العس
حركية وحيوية الدبلوماسية اإلثيوبية 

, وهي أدوار غابت عنها مصر  .
أقصى ما ميكن أن تفضي إليه الوساطة 
ــدة  ــة جدي ــاء جلن ــو إنش ــة ه األمريكي
ــتهلك به  ــبباً إضافياً تس ــتكون س س
ــم يتبق غير ٢٠٪ من  ــا الوقت , فل إثيوبي

أعمال السد حتى يكتمل .

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

الدعوة األمريكية مصدرها 
وزارة الخزانة وليس الخارجية 
كما هو مـُعتاد َّـ مثل هذه 
األزمات التي ال يمكن تجاهل 
الشق السياسي فيها

الثة من التظاهرات التي  اِّـوجة الثّ
نشهد انفجارها َّـ لبنان والعـِراق 
تستهدف أنظمة ديمقراطيـّة اعتقد 
القائمون عليها أنـّها مـُحصـّنة 
سواًء بدعم قـِوى خارجيـّة أو بسبب 
ديمقراطيـّتها اِّـزيفة
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التايمز: ِّـاذا ال يحقق الغرب َّـ اتهامات 
لرتكيا باستخدام الفسفور األبيض؟

ــز التي جاءت  ــة التامي ــة من صحيف البداي
ــاذا يرفض  ــدى افتتاحياتها بعنوان ”مل إح
ــا  ــات لتركي ــي اتهام ــق ف ــرب التحقي الغ

باستخدام الفسفور األبيض؟“.
ــون  ــه إذا كان للقان ــة إن ــول الصحيف وتق
الدولي أي معنى، فإنه يجب التحقيق في 
اجلرائم الدولية املشتبه فيها دون خوف أو 
ن يُعتقد أنه  حتيز ودون األخذ في االعتبار مَ

مسؤول عنها.
ــار  وحتذر من أن قرار منظمة احلد من انتش
ــلحة الكيمياوية عدم التحقيق في  األس
ــتبه فيه للفسفور  ــتخدام تركيا املش اس
ــا ضد القوات الكردية  األبيض في حملته

في سوريا أمر مثير للقلق بصورة كبيرة.
ــا أول من تناول  ــير الصحيفة إلى أنه وتش
مزاعم استخدام تركيا للفسفور األبيض، 
ــد أن أطلعها طبيب على معرفة كبيرة  بع

ــتخدام  ــروق الناجمة عن اس بإصابات احل
ــا بني 15  ــه وجد م ــة أن ــلحة كيمياوي أس
ــن يعتقد أن  ــروق الذي ــن مصابي احل و20 م
إصاباتهم ناجمة عن استخدام الفسفور 

األبيض.
ــار  ــن انتش ــد م ــة احل ــف أن منظم وتضي
ــت في  ــي قال ــة، الت ــلحة الكيمياوي األس
ــتخدام  ــا جتمع أدلة عن االس ــابق إنه الس
ــتعدادا  اس ــض  األبي ــفور  للفس ــل  احملتم
لتحقيق محتمل، تبرر قرارها بأن الفسفور 

األبيض ليس مادة كيمياوية محظورة.
ــرد ذريعة  ــك ”مج ــة أن ذل ــرى الصحيف وت
مخادعة“، ألنه على الرغم من أن الفسفور 
ــي في قذائف الدخان  األبيض مكون رئيس
في معظم جيوش حلف شمال األطلسي، 
ــاق جنيف  ــتخدامه محكوم مبيث ــإن اس ف
ــمح  يس ــذي  ال ــة،  الكيمياوي ــلحة  لألس
باستخدامه في القنابل اليدوية والذخيرة 
ــتخدامه بصورة مباشرة  ولكن يحظر اس

كمادة حارقة.
ــو أن يكون احجام  ــاه ه وتقول إن ما تخش
ــا  املنظمة الدولية عن التحقيق انعكاس
ــرب في عدم إحراج دولة حليفة  لرغبة الغ
ــي في  ــمال األطلس ــي حلف ش وعضو ف
ــات مع  ــه العالق ــهد في ــت الذي تش الوق

تركيا توترا.
ــتدرك الصحيفة قائلة إنه إذا لم يرد  وتس
الغرب على استخدام تركيا ملواد محظورة، 
مثلما ردت على استخدام النظام السوري 
ــعب  الش ــى  عل ــة  الكيمياوي ــلحة  األس
ــبب  ــوري عام 2013، فإن ذلك سيتس الس
ــن االنتهاكات للقانون الدولي،  في املزيد م
ــتخدام هذه األسلحة  مما قد يؤدي إلى اس
في نزاعات قادمة دون اخلوف من العواقب.

”محفــزات   : تايمــز  فاينانشــال 
إضافية“

ــال تاميز،  ــة فاينانش ــل إلى صحيف وننتق
وتقرير بعنوان ”السعودية تقدم محفزات 

إضافية لطرح أسهم في شركتها للنفط، 
أرامكو، في األسواق“.

ــدى األعوام  ــة إن على م ــول الصحيف وتق
ــعودية تقدم  ــة كانت الس ــة املاضي األربع
ــهم في  ــراء اس ــتثمرين بش وعودا للمس
ــركات النفط في العالم تسجيال  أكثر ش
ــركتها احلكومية للنفط  لألرباح، وهي ش

(أرامكو).
ــعودية  ــه باألمس اتخذت الس وتضيف أن
ــذه الوعود  ــوب حتقيق ه ــوة كبيرة ص خط
ــهم في  ــرح أس ــن ط ــالن ع ــث مت اإلع حي

الشركة في األسواق.
ــهم في  ــرح اس ــة إن ط ــول الصحيف وتق
ــه عملية  ــواق صاحب ــي األس ــركة ف الش
دعاية مكثفة ومساع موسعة الستمالة 
املستثمرين السعوديني الراغبني احلصول 
ــكة ذات  ــهم الش ــي أس ــة ف ــى حص عل
الربحية الضخمة إضافة إلى املستثمرين 
األجانب الذين أبدى بعضهم تشككا في 

تقييم السعودية لقيمة الشركة.
وتشير إلى أنه على الرغم من أن السعودية 
ــف عن النسبة التي ستطرحها  لم تكش
ــن القيمة  ــركة أو ع ــواق من الش في األس
ــة جمعها عن  ــد اململك ــي تري ــة الت املالي
ــهم، إال أن مصادر مطلعة  طريق بيع األس
ــرح ثالثة في  ــعودية قد تط ــت إن الس قال
ــركة في السوق احمللي  املئة من قيمة الش

وقد جتمع نحو 60 مليون دوالر.

آي : ”حقائق مؤِّـة“
ــة آي  ــات صحيف ــدى افتتاحي ــاءت إح وج
ــوان ”بريطانيا يجب أن تواجه احلقائق  بعن
ــر احمليط  ــارة العبيد عب ــأن جت ــة بش املؤمل

األطلسي“.
ــب  ــا يصع ــة إن بريطاني ــول الصحيف وتق
ــي  ف ــق  احلقائ ــض  بع ــة  مواجه ــا  عليه
تاريخها، خاصة تاريخها االستعماري، مبا 
ــي ذلك حتقيق ثروات في جتارة الرقيق عبر  ف

احمليط األطلسي.

وتضيف أن بريطانيا طاملا جتاهلت تاريخها 
ــرا، خاصة وأن  ــا يتعلق بالعبودية نظ فيم
املزارع التي كان يستخدم فيها العبيد لم 
تكن على أراضيها ولكن في مستعمراتها 

في البحر الكاريبي.
ــث  ــا تبح ــة إن بريطاني ــول الصحيف وتق
ــا العبودية  ــذكاري لضحاي ــة نصب ت إقام
ــذي يذكر بهؤالء  ــرق، ولكن هذا الرمز ال وال
الضحايا أمر غير كاف، بل يجب أن تبحث 
ــة ودورها  ــخ العبودي ــورة أكادميية تاري بص
ــبب جتارة  ــذي حققته بس ــراء ال ــه والث في
ــم في مزارعها  ــتغالل جهوده الرقيق واس

وصناعاتها.

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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ــعب العراقي ينتظر وعلى أحر من اجلمر خطاب رئيس  كان الش
اجلمهورية برهم صالح لعله يفك أحجية وألغاز مايجري داخل 
اسوار املنطقة اخلضراء وسر الصمت املطبق عن تنفيذ مطالب 
الشعب املنتفض املشروعة وقمعه بشتى الوسائل ليصل عدد 
ــهيدا، فيما بلغ عدد اجلرحى اكثر  شهدائه الى اكثر من ٢٥٠ ش
من «١١ ألف» ناهيك عن استخدام القنابل املسيلة للدموع ضد 
ــو الدولية «بالقاتلة»  ــن والتي وصفتها منظمة العف املتظاهري
ــعب يأتي الرئيس  ــري على الش ــذه املصائب التي جت ــع كل ه وم
بخطابه الذي لم يكن بحجم املسؤولية التاريخية امللقات على 
عاتقه. لقد ذكرنا خطاب الرئيس مبادة التعبير «االنشاء» وكيف 
ــب الوطن ونحن  ــية ونختمها بح كنا نكتب الكلمات احلماس
ــدة اجلوع واوالد  ــالت وبطوننا خاوية من ش ــرش االرض بالرح نفت
ــتمتعون بأكل «الكنتاكي» ويقطنون في بالد الغرب  احلكام يس
ــركات في تلك  ــا نحرص على اتقان احل ــا يحصل اليوم، وكن كم
ــنا في خطابه قد حافظ هو اآلخر على قواعد  املادة وجدنا رئيس
ــع والنصب واجلر وابتعد عن «اجلزم  ــة العربية من حيث الرف اللغ

ــزم» وكأنه كأي  واحل
ــاد للتو من  رئيس ع
وجلب  الوطن  خارج 
ــعبه  ــا املغامن وش لن
ــه  بعودت ــان»  «فرح
ــيادة  س امليمونة..؟؟ 
املرحلة  ان  ــس  الرئي
ــب  تتطل ــة  احلالي
ــخصيا  ش ــك  من
ــن  للوط ــاز  تنح ان 
عن  بعيدا  والشعب 
اخلطابات االنشائية 
ــن احللول  ــة م اخلالي
ــد  ق ــاورات  فاملش

تطول واملصالح قد تتضارب ومحاسبة املقصرين في استخدام 
ــالفة تضحچ» واستقالة عبد املهدي  العنف املفرط « صارت س
املشروطة بالبديل املعقول والتحجج مبسألة اجللسة املباشرة 
ــاء واالحتقان  ــن الدم ــى مزيد م ــر البالد ال ــد االمور وجت ــد تعق ق
ــغف،  واحتماالت التدخل اخلارجي. فاجلميع ينتظر حتركاتك بش
ــي خطابك «لقد  ــك بذلك حينما قلت ف ــت قد ألزمت نفس فأن
ــي امللماتِ  ــي على احملكّ .. وف ــعبِ العراق ــا مطالبُ الش وضعتن
والشدائدِ يظهر الصادقون واخمللصون ورجالُ الوطن احلقيقيون» 
ــاذا تنتظر...!!!  ــعب على احملك فم ومادمت وضعت مطالب الش
ــارع  ــن مبايريده الش ــدرك ان احلل يكم ــدأ ي ــكل ب ــة وان ال خاص
ــدأت تلفظ  ــية ب ــة السياس ــل فالعملي ــده الكت ــس ماتري ولي
انفاسها االخيرة...؟؟ فيا رئيس اجلمهورية حترك سريعا بحسب 
ــبابه،  ــراق واحفظ دماء ش ــتورية واحمي الع ــك الدس صالحيات

فالشعب يريد وطن...الخطابات...!!!!  

رحمن علي الفياض

ــتهم ؟ بكل  ــني ساس ــم العراقي ــره معظ ــاذا يك   مل
ــي  ــبة للسياس ــن أصبح بالنس ــاطة ألن املواط بس

اجلواد الذي يصعب ترويضه.  
ــرة لطلبت منه ان يعيد    لوكانت عالقتي باهللا مباش

كتابة التاريخ وان يجعل العراق 
جزيرة بعيدة في أعماق احمليط، 
ــرحاً ألحداث  ــي ال يكون مس ك
ــة،  ــا من بعض الساس أبطاله
ــرات  للخي أرض  ــه  من ــت  جعل
والسالم على الورق فقط ، وليس 
في األفق ما يوحي بأنه سيبنى 
يوماً ما، فتسليم املواطن أرادته 
ــني يبكون  ــة مخادع بيد ساس
بدموع التماسيح على املواطن 
ــك الدموع  ــر وتصديق تل الفقي
ــلقني  ــذج واملتس من قبل الس

جعلني اطلب الدعاء.  
  كان املواطن ذات يوم الشماعة 
ــة كل  التي علق عليها الساس
ــة واآلن جاء  ــم الواهي حججه
ــتغل هذه  دور املواطن لكي يس
ــن دوامة  ــرج م ــماعة ليخ الش

ــيني اململة ويجب على املواطن ان يفهم ان  السياس
ــي يخدعه اآلن بقوله نحن خدم لكم، متاماً  السياس
كما خدعه حني قال له سنوفر لكم جميع اخلدمات، 

وستصبحون في مصاف الدول املتقدمة.  
ــادة كتلهم ، ما أدى الى  ــع العراقيون ثقتهم بق   وض

ــرات ما يزال  ــرأي العام ونع ــة واثارة لل ــات داخلي نزاع
العراقيون يعانون من آثاراها،  

ــول املواطن من الرقم الصعب  ــا بعد ذلك حت   تدريجي
ــمال ، وينبغي  الذي يغير املعادلة، الى صفر على الش

لهذا الصفر ان يقبل بأي شيء تقدمه الدولة.  
ــاد الذي ينهش  ــبب في الفس هل ان املواطن هو الس
ــد الصفقات  ــو من يعق ــة، واملواطن ه ــد الدول جس
ــبوهة واملواطن هو من يقوم باألعمال اإلرهابية،  املش
واملواطن هو من يتجاوز على األمالك العامة، واملواطن 

هو من يفسد في األرض؟  
ــة ال يريدون استقرار    من الواضح أن غالبية الساس
ــون على األزمات،  البالد والنهضة بها النهم معتاش
القانون  ــدام  انع ــى  وفوض
ــراء احلرب جعل  أم فوجود 
ــرة من  ــي حي ــني ف العراقي
ــون  مدع ــم  فه ــم،  أمره
ــد من  باالصالح وهم أفس

الفساد بعينه.  
ــا  علين ــب  يج ــل  فه   
أوصلنا  ــن  م ــم  وه حبهم 
ــن االحباط  ــذه احلالة م له

واليأس؟.  
ــني خادع  ــي ماب   السياس
ــدوع واملواطن بينهم  ومخ
ــني وعود  ــب ب ــف يترق خائ
كاذبة وأمال مزيفة واحالم 
ــي حقيقتها  ــة هي ف وردي
املواطن  ــبه  يحس ــراب  س
ــه  أمنيات ــن  املواط ــاء،  م
ال  ــه  وأحالم ــيطة،  بس
تتعدى السكن والعمل واخلدمات، فهو بطبعه راض 
ــيد مبن يحسن  ــير ويقبل بالقليل ويحب ويش باليس
ــذي ألزمه القانون  ــه حتى وإن كان ضمن واجبه ال الي

به، فهل سيأتي يوم يحب العراقيون ساستهم؟.  

محمد عبد الرحمن

مع تصاعد اوار االنتفاضة ولهيبها، 
ــاً  وعمودي ــاً  افقي ــا  امتداده ــع  وم
ــني،  ــوت العراقي ــى بي ــا ال ووصوله
ــث هي اقرب  ــمع  احادي اخذت تس
ــة التي  ــى الدول ــي عل ــى التباك ال
فقدت هيبتها، فيما تبخرت الثقة 

بني املواطنني ومؤسساتها.
الكالم عن حالة الالدولة مبا تعنيه 
ــدرة  ــدم ق ــون وع ــاب القان ــن غي م
مؤسسات الدولة على أداء مهامها، 
ــؤونها  ــم مبقدراتها وش وان يتحك
ــابك مصاحلهم مع  متنفذون تتش

الفاسدين واملرتشني، وعجز الدولة 
عن حتقيق االستقرار وتوفير احلماية 
وحفظ  ــم،  وممتلكاته ــني  للمواطن
ــر واقع ال  ــام.. هذا كله ام ــال الع امل
ــل تراكمت عوامله  يحدث اليوم، ب
ــنوات  الس ــدار  م ــى  عل ــبابه  واس
السابقة ومنذ ٢٠٠٣. وهنا ال يكفي 
ــة، بل  ــة الالدول ــن حال ــث ع احلدي
سيبقى الكالم منقوصاً واقرب الى 
ذر للرماد في العيون، وتغطية على 
ــم يقترن باالجابة  مآرب أخرى، ان ل
على أسئلة مهمة واساسية مثل: 
ــة الالدولة؟  ــوء حال ــباب نش ما أس

ومن املسؤول عن نشوئها؟
من املؤكد ان حالة الالدولة، بعكس 
ما يروج له البعض ويدعيه، ليست  

ــي اندلعت  ــة، الت ــا لالنتفاض نتاج
ــبب وجود هذه احلالة  هي اصال بس
ــة بعد ٢٠٠٥  ــك بها خاص والتمس

وحتى يومنا هذا.
 ٢٠١٩ ــرين  تش ــة  انتفاض ــاءت  وج
ــعبي  ــرد فعل ش ــاً ك ــدة ايض اجملي
ــع، فاق كل تصورات  جماهيري واس
ــم  خططه ــل  وافش ــض  البع
ــيطرة عليها، ولو  ــا والس الحتوائه
ــائل والذي جتاوز  بالقتل بكل الوس
كل األعراف الدولية، وجاءت لترفض 
ــة، التي يتصدر  نتائج حالة الالدول
ــن قائمة املتضررين منها في  املواط

عيشه وكرامته وامنه واستقراره.
ــؤولني  ــوا مس ــني ليس ان املنتفض
ــؤول  ــة، بل املس ــة الالدول ــن حال ع

ــى هذا  ــور ال ــذي اوصل االم ــو ال ــة ه فبالسياس ــدود   املس ــق  الطري
ــوء  املدمر وس ــة ومنهجها  اخلاطئ
ادارتها وتغليبها مصاحلها اخلاصة 
ــب اضعاف قدرات  والضيقة، بجان
الدولة االقتصادية، وفلتان السالح، 
ــرض القانون،  ــدرة على ف وعدم الق
ــكرية  واضعاف قدرات البلد العس
ــاد الى ما نحن  ــة.. هو من ق واألمني

فيه من سوء حال وتدهور.
ــج بذرف  ــة ال تعال ــة الالدول ان حال
ــيح، فعندما يجري  ــوع التماس دم
ــة املرضية،  ــذه احلال ــث عن ه احلدي
ــدار األوضاع  ــتمر انح ولكي ال يس
ــر، ال بد ان  ــوأ واخط ــى ما هو اس ال

يجري حتديد العالج.
ــعبية  الش ــة  االنتفاض ــكل  وتش

ــتفتاءً شعبيا ال مثيل له  ذاتها اس
في تاريخ بلدنا، حيث تقول املاليني 
ــن دون امالءات او  بصوت واضح، وم
ــتمرار احلال  ضغوط من احد، ان اس
ــج احلكم قد  ــال، وان منه ــن احمل م

فشل متاماً.
ــم يبق  ــه ل ــون ان ــول املنتفض ويق
ــية  ــد اللعبة السياس وقت لتمدي
ــوا بانتفاضتهم  صافرة  فقد اطلق
ــة  احملاصص ــة  ملنظوم ــة  النهاي
ــا،  ــي آن اوان رحيله ــاد، الت والفس
خصوصاً بعدما اقترفت من جرائم 
ــل هذه  ــدود. ان رحي ــت كل احل فاق
ــو بداية  ــية ه ــة السياس املنظوم

احلل.

 

د . نداء الكعبي

 من اجمل ماسمعت في حياتي ؛ حديث احد 
ــاحة التحرير مع مراسلة  املتظاهرين في س
ــاء معه ،  ــوات ، التي اجرت اللق ــدى القن اح
ــألته: ماهي مطالبك  وهو سائق تكتك ؛ س
ــبة لي ال اريد  ــن احلكومة ؟ قال لها بالنس م

ــب  ــن اطال ــيئا؛ لك ش
ــني  بتعي ــة  احلكوم
ــهادات  الش ــاب  اصح
ــوا  درس انهم  ــا؛  العلي
ــب  ويج ــوا  وتعب
ــت  وقال ــم.  تعيينه
ــت  ان  : ــه  ل ــلة  املراس
ــهادة دراسية؟  متلك ش
ــح أنا  ــال لها: صحي ق
وال  ــهادة  ش ــك  امل ال 
ــت وال راتب؛ ولكنني  بي
املك حب العراق؛ وثم 
ــت املذيعة،  ــى وبك بك

ــذا هو جيل العراق اجلديد، التكتك أيقونة  ه
ــع  ــر ونتاب ــا ننظ ــا كن ــم ! لطامل تظاهراته
تظاهرات الدول االخرى وثورات الربيع العربي 
ــبابهم وتظاهراتهم ، وبني  ــني ش ــارن ب ، ونق
تظاهرات شبابنا ، ونقول النفسنا: هل هذه 
ــعوب افضل منا ؟ نراهم قلبوا انظمة !  الش
واطاحوا بعروش ! ملاذا نحن في العراق هكذا 
ــة  ــات املتعاقب ــن اداء احلكوم ــاكتني ع ، س
ــه الويالت . فكلما  ــيئ ، الذي عانينا من الس

خرجت تظاهرة، تخمدها احلكومات، ونرجع 
ــات حكومية  ــر! اصالح ــة الصف ــى نقط ال
ــرات واداء حكومي  ــد كل تظاه ــة! بع وهمي
سيئ وهكذا .. حتى جاء يوم ٢٥ تشرين االول 
ــبابا جديدا، بروح وثابة، يدرك  ــاهدنا ش وش
ــرأة وقوة،  ــول رأيه وكلمته بج ــاذا يريد، يق م
ــباب  فعال يحق لنا ان نفتخر بهم ، انهم ش
ــتعدون  ــد بدمائهم وهم مس ــذا البل رووا ه
ــباب تخلوا عن  ــر واكثر ، ش ــة اكث للتضحي
ــخصية ، واصبحت قضية  ــم الش مطالبه
ــي . فعندما  ــي مطلبهم االساس ــن ه الوط
ــاهد  وتش ــر  التحري ــاحة  س ــى  ال ــه  تتوج
ــور التكافل  ــة وص ــاهد التاريخي ــذه املش ه
ــعر  ــادي والوطني؛تش ــي واالقتص االجتماع
بالرضا والغبطة. هذا 
املشهد طاملا افتقدناه 
ــل؛  طوي ــن  زم ــذ  من
ــباب الذين  هؤالء الش
ــم احزاب ، او  التربطه
 ، ــيرة  ــة او عش طائف
العراق  حب  جمعهم 
ــن  م ــة  والتضحي
العراقيل  ــم  رغ اجله 
ــدرات  ــات واخمل واحملبط
وغيرها من االفات التي 
وضعت في طريقهم ؛ 
ــباب  لتقضي على ش
العراق جندهم يقفون 
ــوا ببلدهم وهذا  ــل واحد ، لينهض وقفة رج
ــاب  ــائق التكتك، الش ــع ، س ــوذج الرائ االمن
ــر والتهميش ،  ــذي يعاني من الفق املعدم ال
ــأ لك ياعراق بابنائك  يقف مع اخوته . فهني
ــى رافديك  ــالم عليك وعل ــررة .. وألف س الب
عراق القيم فأنت منار وحصن ودار لكل األمم 
.. للتذكرة فقط .. الشعوب ولودة ومن يرضى 

بالظلم اليستحق احلياة .

  د. جواد الهنداوي 

لم يتخلفْ دستورنا عن تبني املبدأ العام 
احلاكم لدساتير الدول ،» الشعب مصدر 
ــاً لنظامنا  ــن ، و وفق ــلطات « . ولك الس
ــي ،الذي وَلدَ من رحم الدستور ،  السياس
هل الشعب هو فعالً مصدر السلطات ؟ 
ــي ،العالقة بني  ــا السياس وفقاً لنظامن
ــة غير  ــي عالق ــلطات ه ــعب و الس الش
ــرة ، و الفاصل بينهما هو مجلس  مباش
ــا مجلس  ــعب و إمن ــس الش ــواب . لي الن
ــلطات  : ليس  ــدر الس ــو مص ــواب  ه الن
ــواب هو من  ــس الن ــا مجل ــعب و إمن الش

يختار او ينتخب رئيس الوزراء .
ليس الشعب و إمنا مجلس النواب هو من 
ــعب  ــار رئيس اجلمهورية .ليس الش يخت
ــو من يختار رئيس  وإمنا مجلس النواب ه

السلطة القضائية .
ــة  نيابيّ ــة  دميقراطي ــي  ه ــا  دميقراطيتن
ــعبية . للشعب حق  وليس دميقراطية ش
ــية  التصويت و االنتخاب الحزاب سياس
ــت  ــاب والتصوي ــق االنتخ ــه ح ــس ل ولي
ــلطات التنفيذية (ر . الوزراء  لرئاسة الس

، ر. اجلمهورية ).
ــعبي عن  ــوم هي اعالن ش ــرات الي تظاه
ــة  النيابي ــة  الدميقراطي ــة   جترب ــل  فش
ــق االختيار  ــعب من ح ،التي حرمت الش
ــه أيضاً من حق  ــر لقادته ، وحرمت املباش

االستفتاء. 
ــتفتاء  ــق اس ــن ح ــم يتضم ــتورنا ل دس
ــره ،او حني  ميّر  ــمْ مصي ــعب بأمر يهّ الش

البلد في أزمة ،كما ما هو عليه احلال. 
ــزاب  لألح ــة  أدان ــي  ه ــوم  الي ــرات  تظاه

ــية ،وهي ، في حقيقة  والتيارات السياس
االمر ، ادانة جمللس النواب املؤلفة اغلبيته 

من ممثلي لتلك األحزاب .

ــة إرادة  ــرام و ممارس ــتور أوكلَ  احت الدس
ــوالء ، وهم حتت  ــعب الى ممثليه ، وه الش
ــم و لم ميثلوا  ــان مثّلوا احزابه قبّة البرمل

ــتور ،الذي  ــذ تطبيق الدس ــعب . من الش
ــئ الفرص ، و لتاريخ  نصَّ على مبدأ تكاف
ــم تطبيق و احترام هذا املبدأ  اليوم لم يت
ــن العدالة في التعيني  مما حرَمَ املواطن م
ــذ تطبيق  ــق العمل . من ــف و ح والتوظي
ــدأ التوزيع  ــصَّ على مب ــتور ،الذي ن الدس
ــخ اليوم ، لم يتم  العادل للثروات ،و لتاري
احترام وتطبيق هذا املبدأ ،االمر الذي حرمَ  
ــي التنمية  ــن حق ف ــات ومدن م محافظ
ــب  يتناس  ، ــص  والتخصي ــتثمار  واالس
ــاوى مع  ــا و حاجاتها و يتس ــع حجمه م

محافظات أخرى .
ــذي نصَّ على  ــتور ، ال ــذ تطبيق الدس من
ــة ،  هي حق  ــروات املعدنيَ ــط والث ان النف
ــوم ،لم  ــخ الي ــي ،ولتاري ــعب العراق الش

يُطبقْ هذا املبدأ .
ــريعات  ــن بقوانني و تش ــم ينعمْ املواط ل
ــن  حقوقه في اخلدمات و التنمية و  تضم

االستثمار و محاربة الفساد .
ــن و النائب  ــة بني املواط ــف ،العالق لألس

ثلّه في مجلس النواب لم تتعدى  ــذي ميُ ال
ــاب ، وفي االمر  ــة التصويت و االنتخ رابط
ــف لصوت و  ــتغالل و توظي مصادرة و اس
ــر التظاهرات  إرادة املواطن ،وهذا ما يُفسّ
ــتهدف  تس ــي  وه اآلن  ــهدها  نش ــي  الت
األحزاب و تطالب بأبعاد األحزاب و احلزبيني 
من إدارة و قيادة الدولة ، و تطالب باصالح 

الدستور وتغيير قانون االنتخابات .
ــتور عالقة مباشرة بني  لم يؤسسْ الدس
ــة  ــلطة التنفيذية (رئاس ــن و الس املواط
ــا لم  ــة )،كم ــة اجلمهوري ــوزراء، و رئاس ال
ــلطة  ــات للس ــتور صالحي ــنُ  الدس يسّ
التنفيذية تؤهلها إجناز مهام تساهم في 
ــني احوال املواطن ، واتخاذ إجراءات  حتس
رادعة للفساد و تبديد الثروات .السلطة 
ــي  ــة ،وفي ظل النظام السياس التنفيذي
النيابي احلالي ،هي حبيسة إرادة مجلس 
ــاً للتنافس  النواب ،الذي ماهو االّ مجلس

احلزبي على السلطة واملصالح.
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حكيم جمعة البنا

ــون قبل أعوام قليلة وحتديدا  هب العراقي
قبل خمسة أعوام على انوار فتوى اجلهاد 
ــيدة هبة رجل  الكفائي للمرجعية الرش
ــراق من ارهابيي  ــن أجل حترير الع واحد م
ــادا  ــي األرض فس ــن عاثوا ف ــش الذي داع
وخرابا ولوال هذه الفتوى املباركة الصبح 
ــداد إن لم يكن قد  ــش على اعتاب بغ داع
ــات اجلنوبية والفرات  جتاوزها إلى احملافظ

األوسط .
ولكن كانت نخوة العراقيني وشجاعتهم 
املبنية على العقيدة الراسخة في التحرر 
ــي البغيظ والبطوالت  من الغزو الداعش
ــد الشعبي  ــجلها مقاتلو احلش التي س

ــش  اجلي ــن  م ــة  االمني ــوى  والق ــارك  املب
ــرطة وطيران اجليش والقوة اجلوية  والش
ــمعنا قصصا كثيرة عن تلك  البطلة وس
ــة  ــة أو اجلماعي ــواء الفردي ــوالت س البط
ــذه اروع مالحم  ــم ه ــجلوا بنخوته وس
التاريخ احلديث وبوقت قياسي ستذكرها 
ــا أبطالها ويفتخر  ــال ويتحدث به االجي
ــك البطوالت  ــا أبناؤهم وأحفادهم تل به
ــرة إال أن عقيدة  ــات الكثي رغم التضحي
ــخة  ــي كانت ثابتة وراس ــل العراق املقات
ــينتصر  مما جعلهم يقضون على  بأنه س
ــه في غضون  ــي واوباش اإلرهاب الداعش
أيام ، تلك كانت صفحة بيضاء من تاريخ 

العراق . 
اثبت العراقيون بأنهم اشجع العرب على 
ــم البطولية  ــن خالل مالحمه االطالق م
ــدان تلك  ــم في املي ــم وجوالته وصوالته
هي صفحة اجلهاد التي يشيد بها العدو 
ــجل العراقيون  ــل الصديق واليوم يس قب
ــر ..  ــدان التحري ــي مي ــرى ف ــة أخ ملحم
ــروعة من أجل  مطالبني بحقوقهم املش
ــش بكرامه وراحة واطمئنان .. حيث  العي

هب االوالد واالحفاد واالجداد معا  لتلبية 
ــرة العراقية باحثني  ــر والغي ثورة الضمي

ــوى االحتالل  ــمته ق ــن قد تقاس عن وط
البغيض وتقاسموا خيرات العراق وعانى 
ــعب املظلوم املهتضم  ما عانى هذا الش

ــنني الستة عشر وما  من ويالت تلك الس
ــاد  ــية من فس أفرزتها العملية السياس
ــي  وثقاف ــي  ــف علم وتخل واداري  ــي  مال
وصناعي وزراعي  وفي كل اجملاالت خاصة 
مجال التعليم ، كل ذلك فجر في ضمير 
الشباب بركان الثورة التي ستعيد للعراق 
أمجاده وتعيد له هيبته وجتعله سيدا بني 

شعوب املنطقه العربية واإلقليمية ...
ــباب عاهدوا اهللا والوطن بأن ال يعودوا  ش
ــل عافيته  ــراق وهو بكام ــى يعود الع حت
وهو خال من هذه البكتيريا التي أنهكت 
ــمه ولكي يعود  ــلت حركة جس قواه وش
ــم وتلك  ــو بذلك الوجه الباس العراق وه
ــامة التي تغنى بها الشعراء وذلك  الوس

ــخ ... اطفال  ــه التاري ــذي يفخر ب ــد ال اجمل
ــورود رغم صغر أعمارهم  وصبية بعمر ال
ــم أثبتوا للعالم بأنهم بحق رجال  إال أنه
ــم  ــه فمنه ــدوا اهللا  علي ــوا ماعاه صدق
ــن ينتصر وما  ــى نحبه ومنهم م من قض
ــهداء  ــال ..فخلودا دائما للش ــوا تبدي بدل
ــى الرابضني في  ــالما عل وطوبى لهم وس
ــاحة التحرير وجسر الشهداء وجسر  س
اجلمهورية والف قبلة على جبينهم ولنا 
ــة التي وقفت  ــرأه العراقي ــر بامل أن نفتخ
ــداء (لبيك ياعراق)  كاللبوة وهي تلبي الن
وهي تسجل اروع مالحم البطولة واالباء 
ــي امليدان  ــب مع اخوتها ف ــا إلى جن جنب
ــاحة  ــة لطلبتنا الذين مألوا س والف حتي
ــى اصبحت  ــب والوئام حت ــر باحل التحري
ــرس يتراقص  ــاحة التحرير كقاعة ع س
ــباب احتفاال بقدوم فجر جديد  بها الش
ــرفاء  ــكل العراقيني الش ــق لهم ول يحق
أحالمهم وامالهم وتطلعاتهم .. بعد أن  
ــأن حب الوطن ال يضاهيه حب ...  أثبتوا ب

وان العراق هو االجمل بني بلدان العالم.

اثبت العراقيون بأنهم اشجع 
العرب على االطالق من خالل 
مالحمهم البطولة وصوالتهم 
وجوالتهم َّـ اِّـيدان تلك هي 
صفحة الجهاد التي يشيد بها 
العدو قبل الصديق

تشكل االنتفاضة الشعبية 
ذاتها استفتاء شعبيا ال 
مثيل له َّـ تاريخ بلدنا 
حيث تقول اِّـاليني بصوت 
واضح ومن دون امالءات او 
ضغوط من احد

ديمقراطيتنا هي 
ديمقراطية نيابيـّة وليس 
ديمقراطية شعبية للشعب 
حق التصويت و االنتخاب 
الحزاب سياسية وليس له 
حق االنتخاب والتصويت

جاء يوم ٢٥ تشرين االول 
تشرين االول وشاهدنا 
شبابا جديدا بروح وثابة 
يدرك ماذا يريد يقول رأيه 
وكلمته بجرأة وقوة فعال 
يحق لنا ان نفتخر بهم

اِّـواطن أمنياته بسيطة 
وأحالمه ال تتعدى السكن 
والعمل والخدمات فهو 
بطبعه راض باليسري 
ويقبل بالقليل وهو شجاع 
ال ينام على الضيم

سيادة الرئيس ان اِّـرحلة 
الحالية تتطلب منك شخصيا 
ان تنحاز للوطن و الشعب 
بعيدا عن الخطابات االنشائية 
الخالية من الحلول
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ــة واإلمالئية،  ــاء النحوي ــوع في األخط ــدف تالفي الوق به
واحلفاظ على سالمة املادة فكريا، نأمل من اخواننا الكتاب 
ــلوا الينا ابداعاتهم مطبوعة على قرص (سي دي)،  ان يرس

وليست مكتوبة بخط اليد. 
مع اإلعتزاز واحملبة

تنويــه..إلى كتابنا األعزاء

 خارطة طريق
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ــن  ــى حق ــد ال ــر يعم كان ميل
ــددة. فيحاجج  املعارضة املتش
قائالً: «اسمع، الكل يدعونهم 
ــني، ولكنهم  وباحلامل ــار  بالصغ
ــاراً. العديد منهم  ما عادوا صغ
باتوا يبلغون الرابعة والعشرين 
او  ــرين  والعش ــة  السادس او 
ــدى  ــرين». اب ــابعة والعش الس
ــاً حازماً: اننا مقابل  ميلر موقف
ــوية حول قانون داكا،  وضع تس
ــالً للجدار على  نريد متويالً كام
ــن، وليس  ــن الزم ــدى عقد م م
ــنة واحدة فقط، الى جانب  لس
ــلة  وضع حد للهجرة املتسلس
والتأشيرات املتنوعة عن طريق 
ــا يصل  ــي وزعت م ــة الت القرع
ــة دائمة في  ــف اقام ــى ٥٠ ال ال
ــوا من  ــن قدم ــنة ملهاجري الس
ــب الهجرة منها  دول كانت نس
ــدة لتكون  ــات املتح ــى الوالي ال
منخفضة لوال هذه التأشيرات. 
ــروط  لن نقبل اقل من هذه الش

الثالثة.
ــر،  ــي/ يناي ــون الثان ــي ٢١ كان ف
عمد غراهام الى مهاجمة ميلر 
علناً قائالً: «مادام ستيفن ميلر 
ــؤولية التفاوض في  يتولى مس
مسألة الهجرة، فإننا لن نصل 
ــارج هذا  ــكان. ظل خ الى أي م
املوضوع لسنوات. وقد تكلمتُ 
ــو يتعاطف مع  مع الرئيس، وه
هذه املسألة. انه يتفهم جيداً 
ــه وكلما قدمنا  ما ميكن حتقيق
ــد ان من يرفضه هم  اقتراحاً جن

الذين يحيطون بالرئيس».
ــباط/ فبراير  نهار اجلمعة ٢٣ ش
ــة  كلم ــب  ترام ــى  الق  ،٢٠١٨
ــي  ــر العمل السياس ــي مؤمت ف
ــني CPAC، وهم اهم  للمحافظ
ــني في  ــور احملافظ ــع جلمه جتم
ــم الرئيس، الذي بدا  البالد. تكل
ــاً ويعكس ثقة بالنفس،  مرتاح
ــي  ف ــاعة. كان  ــن س م ــر  ألكث
ــزم النص  ــان، يلت ــض االحي بع
ــن احياناً  ــابقاً، ولك ــر س احملض
ــة ويتكلم  اخرى يرجتل بحماس

بعفوية.
ــة  ــون برؤي ــوف حتظ ــال: «س ق
ــدار، ال تقلقوا. صدرت بعض  اجل
االصوات في اخللفية تقول: انه 
ال يريد اجلدار. لقد استخدم هذا 
الكالم ألجل حملته االنتخابية 
فحسب. فقلت: هل يسعكم 
ــك؟ اعلموا انني كل  تصديق ذل
ــمع بها هذا الكالم فإن  مرة اس
اجلدار يرتفع ٣ امتار في كل مرة. 
حسناً اآلن سوف نبني اجلدار».

ــرة: «ال اريد ان  وقال حول الهج
م  ــخاص ويتلقون نِعَ يأتينا اش
ــنوات  ــدى الس ــى م ــا عل بالدن
ــن دون ان  ــني القادمة م اخلمس
يسهموا في تقدمي شيء... اريد 
ــا.. ال اريد ان  ــخاصاً يحبونن اش
ــا يحدث  ــخاص كم ــا اش يأتين

اليوم».
ثم اعاد سرد واحدة من قصصه 
ــاول امرأة  ــعرٌ يتن ــة، ش املفضل
ــان وقامت  ــى ثعب ــت عل عطف

برعايته:
ــا الى  ــي طريقه ــاح ف ذات صب
ــق املمتد  ــى الطري ــا وعل عمله

بجوار البحيرة
ــب ثعباناً  ــرأة طيبة القل رأت ام

فاتر الهمة متجمداً من البرد
ــى جلده  ــدى عل ــد جتمد الن وق

امللون اجلميل
ــكني،  مس ــة:  قائل ــت  فصرخ

سآخذك واهتم بك
تأوه الثعبان الشرير قائالً:

ــرأة العطوف،  ــي ايتها امل خذين
خذيني حباً بالسماء

خذيني ايتها املرأة العطوف...
ــن  ــة م ــه ببطاني ــه ودثرت فلفت

احلرير
ــرب مدفأتها وغذته  ووضعته ق

ببعض العسل واحلليب
ــرعة من عملها تلك  عادت مس

الليلة ومبجرد وصولها
ــادت لتدب  ــاة ع ــدت ان احلي وج
ــد ذاك الثعبان اجلميل  في جس

الذي حنت عليه
ــده اجلميل  ــت جل ــت ترب فراح

مجدداً وتقبله وحتضنه
ولكن عوضاً عن توجيه الشكر 

اليها
انزل بها الثعبان لدغة شريرة

ــرأة قائلة: انقذتُك  فصرخت امل
فلدغتني، ملاذا؟

ــامة  ــم ان لدغتك س ــت تعل ان
وأنني سأموت اآلن

ــتهزاء:  باس ــان  الثعب ــاب  فأج
اخرسي ايتها املرأة السخيفة

ــاً أنني ثعبان  كنت توقنني متام
قبل ان تأخذيني في رعايتك.

ــا نفعله  ــب: «وهذا م قال ترام
ــاس،  الن ــتقبل  نس ــا.  ببلدن
ــك كثير من  ــن ذل ــينجم ع وس

املتاعب. والوضع يزداد سوءاً».

ــد وافق لتوه على  كان ترامب ق
ــنتني  لس ــد  ميت ــاق  انف ــون  قان
دوالر،  ــات  تريليون  ٨,٦ ــة  بقيم

ــنت واحد  لم يُخصص منه س
لتمويل اجلدار.

ــر  ــب بوزي ــة ترام ــارت عالق انه
ــاً. طوال  ــه انهياراً تام خارجيت
ــن الترقب  ــو م ــاد ج ــهر س اش
ــون  ــال احتمال طرد تيلرس حي
ــتقالة. كان في  او تقدميه لالس
افريقيا حينما نبهه كيلي في 
شهر آذار/ مارس٢٠١٨ الى ضرورة 
ــال كيلي: «قد  ــع رحلته. ق قط
حتصل على تغريدة». في صباح 
ــارس غرد ترامب قائالً  ١٣ آذار/ م
ــتخبارات  ــر وكالة االس ان مدي

ــيكون وزير  ــة بومبيو س املركزي
ــي. وجل ما قاله  اخلارجية التال
حول تيلرسون: «اشكر ريكس 

تيلرسون على خدمته!».
ترامب للصحفيني خالل  صرح 

وجوده في الناحية اجلنوبية من 
ــض قائالً:  ــة البيت االبي حديق
ــس، نتكلم  ــا، انا وريك «ما زلن
ــوع منذ وقت  ــذا املوض حول ه
ــول  ــا ح ــد اختلفن ــل... وق طوي
ــابه في  بعض االمور... ولم نتش
التفكير... في احلقيقة  طريقة 
ــة وطريقة  ــك كل منا ذهني ميل

تفكير مختلفة».
الفصل االربعون

ــر حملاميه داود  ــل ترامب يتذم ظ
ــر يعرقل قدرته  ــأن حتقيق مول ب
ــس.  كرئي ــه  واجبات اداء  ــى  عل
ــرية  ــض االخبار الس ــرد بع س
ــذي يحمل  ــي ميكن لداود ال الت
ــاً ان ينقلها الى  ــاً امني تصريح
ــن بدورهما  ــر وكوارلز اللذي مول
ــح  التصاري ــاً  ايض ــالن  يحم

املناسبة.
ــه داود الى ان  ــام ترامب بتنبي ق
ــة جداً،  ــار حساس ــذه االخب ه

ثم سرد عليه قصة حدثت في 
ــث قام هو  ــل، حي ــان/ ابري نيس
شخصياً بالتفاوض على اطالق 
االجتماعية  ــطة  الناش سراح 
ــازي البالغة من العمر  آية حج
٣٠ سنة، وهي مواطنة اميركية 
ــجن في القاهرة  تعرضت للس

ملدة ٣ سنوات.
سرد ترامب حديثه مع الرئيس 
ــي  املصري عبد الفتاح السيس
ــالً  هائ ــجالً  س ــل  يحم ــذي  ال
ــان،  ــوق االنس ــاكات حق بانته
ــاالت  اعتق ــالت  ــن حم ويتضم

االمنية  القوى  واقدام  جماعية 
على قتل احملتجني ومحاكمات 
ــال  ق ــني.  للمدني ــكرية  عس
ــا داود مع من  ــر ي ــب: «تذك ترام
كنت اتكلم. الرجل قاتل لعني. 

ــل لعني! كنت  ــك الرجل قات ذل
احاول حل املسألة. انه يجعلك 
تتصبب عرقاً لدى مكاملته على 
الهاتف. وقبيل عقدنا للصفقة 
ــي...» وراح ترامب  ــال السيس ق

ــش عميق  ــوت اج ــم بص يتكل
ــعر بالقلق حيال  «يا دونالد اش
هذا التحقيق. هل ستبقى في 
انني احتجت  ــرض  احلكم؟ افت

ــا دونالد». ثم اردف  الى خدمة ي
ــكل كالمه  ــالً: «ش ــب قائ ترام

صدمة لي، كان مريعاً».
ــي/  الثان ــرين  تش ــهر  ش ــي  ف
داود  ــي  كيل ــل  اتص ــر،  نوفمب
ــال الرئيس  ــي: «ق ــره باآلت واخب

انك ستقابل مولر» .
«نعم سنقابله بعد ساعات».

ــس للرئيس ان بوتني  «قال ماتي
ــي غاية  ــيا ف ــروس قد امس وال
ــى  ــا ان نتول ــورة وان علين اخلط
ــدك ان توصل هذه  امرهما. واري
ــوب يعرف  ــألة الى بوب. ب املس

ــر الدفاع  ــر ووزي ــس». مول ماتي
ــاة  مش ــي  ف ــا  كالهم ــا  خدم

البحرية االميركية املارينز.
ــتبه  ــرح داود ملولر كيف يُش ش
ــع  ــب م ــه ترام ــا يفعل ــكل م ب

ــيا. «بوب، اعرف انك تعرف  روس
ــس». كان مولر قد  اجلنرال ماتي
ــالل زيارة الى  ــى ماتيس خ التق
قندهار في شهر كانون الثاني/ 
ــا كان مديراً  ــر ٢٠٠٢ عندم يناي

الفيدرالي.  التحقيقات  ملكتب 
ــعر  ــس يش ــأن ماتي ــاد داود ب اف

بالقلق حيال روسيا. 
ــد التأكد  ــبة هل تري «وباملناس

من االمر؟ ارفع سماعة الهاتف 
واتصل به، هو يعرف من تكون. 
ــاة  ويعرف بأنك تنتمي الى مش

البحرية».
قام داود بتذكير مولر بقوله انه 
لن يسمح بتضييع وقته. «لقد 
ــا صاح.  ــي كثيراً ي ضيعت وقت
ونحن نواصل الدفاع عنك امام 

الرئيس» .
ــأن  ــر مولر بأنه جاد جداً بش ذك

انهاء التحقيق.
ــوب انني  ــول لك يا ب «عليّ الق
ــأصمد. اقوم  ــم س ــم ك ال اعل
ــوال الوقت.  ــاع عنكم ط بالدف

ــون به. ولكن  ــع عما تقوم واداف
ــخاص  ــا اش ــم لدين ــا تعل كم
ــكل  ــون للتحقيق بش يخضع

متكرر».
ــارس داود لدى كالمه مع مولر  مي

الضغط بكل لطف.
اما مع كوارلز فهو يتذمر. «لقد 

طفح الكيل!».
ــكالت اخرى. إذ  ــه داود مش واج
بدأ تاي كوب يظهر في مقابالت 
ــرح فيها ان  ــالم يص ــى االع عل
ــة  ــينتهي بنهاي ــق س التحقي
العام ٢٠١٧. حيث صرح لوكالة 
ــعر باالحراج ان  ــرز: «سأش رويت
ظل هذا التحقيق يطارد البيت 
ــكر.  ــض بحلول عيد الش االبي
ــل يطارده  ــأُحرج اكثر ان ظ وس

حتى قرابة نهاية السنة».
ــالم تعرض  ــائل االع راحت وس
ــورة كوب.  ــا ص ــاً ومعه قصص
ــوب يبدو  ــرى ان ك ــات داود ي فب

ــبه بعمدةٍ مسن من الغرب  اش
ــاربني  ش ــق  يطل ــي  االميرك
ــرج  ويخ ــني  مفتول ــني  عريض
ــوم  ــن الرواية الغربية (لونس م
ــعر  ــلها وقد ش لوف) ومسلس
انه احملامي االساسي  بالذهول. 
ــوب  ك ــادل  يتب ــل  ه ــس.  للرئي
ــة منفصلة مع  احاديث جانبي

كوارلز؟
ــي  ــراً: «كال. تريدن ــوب مص ردّ ك
زوجتي ان اخرج من هذه املسألة. 
ــذا ما لبثت احاول مقاربة هذا  ل

املوضوع على العلن».
ــالت  مقاب ــك  «هنال داود:  ــال  ق
ــهر كانون  جرى حجزها في ش
األول/ ديسمبر. وبصراحة كلها 
تصب في مصلحة الرئيس ولذا 

سنتراجع عنها».
ــؤال  ــرح كيلي على داود الس ط
التالي: «أين وجدت ذاك الصديق 

اللعني تاي؟».
ــتهل عالقته  ــوب قد اس كان ك
ــيئ حيث  ــي على نحو س بكيل
ــر كبير  ــف ظه ــن خل ــف م الت
ــض وجلأ  ــت االبي ــي البي موظف
ــي يحصل على  ــى الرئيس ك ال
ــاح الغربي. قال  مكتب في اجلن
لكوب: «اياك ومعاودة االلتفاف 

من خلف ظهري ثانية».
ــد داود للرئيس انهم يتبعون  اك
استراتيجية للتعامل مع مولر 
وهي «التعاون معهم والضغط 
ــون صورة  ــى ان تتك ــم ال عليه
شاملة ملا يجول في رؤوسهم». 
باالستناد الى هذه الصورة والى 
تعاون ٣٦ شاهداً ومراجعة كل 
ــرات القول  ــرر عدة م الوثائق ك

اآلتي: «لستُ ارى قضية».
ــاً للمادة  ــرح له داود انه وفق ش
ــلم  ــتور، يتس الثانية من الدس
ــلطة  الس ــرداً  منف ــس  الرئي
ــه،  تصرفات وكل  ــة.  التنفيذي
وحتديداً منها املتعلقة بكومي، 
تقع ضمن نطاق سلطته هذه. 
ــك  ــول لك ابداً ان حدس «لن اق
ــخاص وحيال  حيال هؤالء االش
ــئ. لقد  ــوون فعله، خاط ــا ين م
ــديد،  جرت معاملتنا بلطف ش
ــف  بلط ــم  عاملناه ــا  ولكنن

شديد».
ــمبر نُشر  في كانون االول/ ديس
ــة املالية اليومية  في الصحيف
ــبالت، قصة  ــة هاندلس االملاني
مفادها ان مولر عمد في حتقيقه 
ــجالت من  الى طلب احضار س
ــه بانك)  (دويتش البنك االملاني 
ــي املانيا  ــك ف ــم بن ــو اضخ وه

واملقرض االساسي لترامب.
اتصل داود في الساعة السابعة 
صباحاً. كان يستشيط غضباً.

ــة عالقاتي  ــرف ماهي ــال: «اع ق
ــه  (دويتش ــي  االملان ــك  بالبن
ــرب عن حب  ــد اع ــك)». فق بان
ه  ــه الدائم ملدّ املصرف له وقبول
ــتدنته،  ــا اس ــرف م ــال. «اع بامل
ــتدنته، ومتى عاودت  ــى اس ومت
ــرف كل مبلغ من  ــديده. اع تس
ــي تذكر  ــغ». افلح ف ــذه املبال ه
ــل معه الى  ــخص تعام كل ش
ــل محددة اخرى.  جانب تفاصي

«صدقني، ما يجري تفاهة».

ملف
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داود يرى أن كوب يبدو أشبه بعمدة 
مسن من الغرب األمريكي يطلق شاربني 

عريضني مفتولني ويخرج من الرواية 
الغربية (لونسوم لوف)

H71I@Ú‘‹ßa

انهارت عالقة ترامب بوزير خارجيته انهياراً تاماً 
طوال أشهر ساد جو من الرتقب حيال احتمال طرد 

تيلرسون أو تقديمه لالستقالة

تيلرسون
ترامب

ميلر
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كعادتها دائماً في احتاف القارئ بكل ما جد من كتب ذات أهمية كبيرة تتعلق مبوضوعات سياسية نرى لزاماً 

أن يطلع عليها القارئ العزيز.. في هذا الكتاب اجابات عن اسئلة كثيرة بشأن سياسات الرئيس األمريكي 

ــة اخلارجية األمريكية احلالية جتاه العالم أجمع.. والبد  ــر للجدل (دونالد ترامب) احمللية وحول السياس املثي

ــور وودورد» هو أحد أشهر الصحفيني االستقصائيني في  ــارة الى أن مؤلف هذا الكتاب «بوب يبش من االش

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 باغتيال  ــاؤالت بش في الواليات املتحدة االمريكية.. في جانب من هذا الكتاب ثمة تس

ــد) ومن الذي جتاهل أوامره وما الذي جعل الرئيس األمريكي يصف محادثاته  ــار األس ــوري (بش الرئيس الس

مع السيسي بأنها (موجعة).. الكتاب يصفه مؤلفه بالقوة والواقعية في حني ينعته ترامب بأنه «تضليل 

للجماهير» آملني لكم أن تبحروا مع امواج الكتاب وكل يغرف ما يريد..
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التعادل اإليجابي ١-١ مباراة  حسم 
ضيفه  امام  املغربي  آسفي  اوملبيك 
أقيمت  والتي  التونسي  الترجي 
في  اخلضراء  املسيرة  ملعب  على 
دور  ذهاب  لقاءات  ضمن  املغرب 
لألندية  العربية  البطولة  من  الـ١٦ 
السادس». محمد  «كأس  االبطال 

العراقي،  الدولي  حلكم  املباراة  وقاد 
علي صباح، الذي اضطر الى إيقاف 
املباراة بسبب النيران التي اشعلها 
جمهور اوملبيك آسفي في الدقيقة 
٦٠ من عمر املباراة.وتسببت النيران 
للحكم  بالنسبة  الرؤية  بانعدام 
صباح  قرر  دقيقتني  وبعد  ولالعبني، 
استئناف املباراة التي أشهر بطاقة 
احلكم  ان  فيها.يذكر  واحدة  حمراء 

اول  سيصبح  صباح،  علي  الدولي 
نهائي  مباراة  يقود  عراقي  حكم 
التاريخ  ليدخل  آسيا،  أبطال  دوري 
ابوابه.صباح  اوسع  من  االسيوي 
دوري  نهائي  ذهاب  مباراة  سيقود 
السعودي  الهالل  بني  آسيا  ابطال 
على  ستقام  والتي  الياباني  واوراوا 
في  سعود  امللك  جامعة  استاد 
شهر  من  التاسع  في  السعودية 

تشرين الثاني احلالي.

ــماعيلي  ــب اإلس ــارق، الع ــام ط ــد هم أك
ــود  ــب العراقي، أنَّ أس ــري، واملنتخ املص

ــب الرهان  ــون لكس ــن يخطط الرافدي
ــهر اجلاري،  ــام إيران يوم ١٤ من الش أم
ــة، ضمن  ــذع النخل ــب ج ــى ملع عل

التصفيات املزدوجة املؤهلة ملونديال 
٢٠٢٢، وكأس آسيا ٢٠٢٣.

ل  ــا ق ، و ق ر ــا ط

ل:  ــات  تصريح ــي  ف
ــي الدعوة لالنضمام إلى  «وصلتن
ــاركة في  املنتخب من أجل املش
ــران، والبحرين يومي  مواجهتي إي

١٤، و١٩ هذا الشهر.

ــيبدأ  وأوضح «الفريق العراقي س
جتمعه اجلمعة املقبل في البصرة، 
ــيكتمل صفوفه حال التحاق  وس
ــني احملترفني، وهدفنا  جميع الالعب
ــب نقاط مباراة إيران، ومن ثم  كس
التركيز على املباراة التي تليها أمام 

املنتخب البحريني».

وأضاف «املباراتان ستكونان في ملعب 
جذع النخلة مبدينة البصرة، وهي 

ــة لالقتراب من  فرصتنا احلقيقي
النهائي  ــدور  لل التأهل  ــة  بطاق

ــا كبيرًا من  ــات، وننتظر دعمً من التصفي
اجلماهير العراقية».

ــراق اجملموعة  ــدر الع وتتص
ــاط، بفارق  ــة بـ٧ نق الثالث
البحرين،  ــام  أم ــداف  األه
فيما تأتي إيران في املركز 
نقاط،  ـــ٦  ب الثالث 
ــوالت  ــد ٣ ج بع
ــة  بداي ــى  عل

التصفيات.

إبعاد املعتذرين
ــلوفيني سريتشكو  أصر املدرب الس
كاتانيتش على إبعاد الالعبني جسنت 
ميرام احملترف في نادي أتالنتا يونايتد 
ــني احملترف في  األمريكي وأحمد ياس
نادي هاكن السويدي بعد اعتذارهما 
ــور املباراتني  ــن حض ــابق ع بوقت س
املاضيتني أمام هونغ كونغ وكمبوديا 

لنفس التصفيات.
ــالة  ــش أن يوجه رس ــد كاتانيت ويري
ــتبعاد لالعبني  ــذا االس ــالل ه من خ
ــي لن يقف على  بأن املنتخب العراق
ــام  ــوة االنضم ــدد وأن دع ــب مح الع
ــة وال  للمنتخب الوطني تعد مقدس
ــا مبزاجية وعلى  ميكن التعامل معه
اجلميع أن يعلم أن منتخب البالد هو 
ــم وال يوجد مقارنة بني املنتخب  األه

والنادي.
قائمة شبابية

ــد بعيد  ــى ح ــش إل ــد كاتانيت اعتم
ــكيلة  ــابة في تش على الوجوه الش
ــني مؤثرتني في  ــي مبارات ــب ف املنتخ
ــرة عن  ــم بطاقة التأهل املباش حس
ــني جدد مع  ــة فوجود ٣ العب اجملموع
التشكيلة وهم شريف عبد الكاظم 
ــن حمود  ــا جليل وحس ومحمد رض
تعد خطوة جريئة وغير متوقعة من 
ــل التنافس احملموم بني  املدرب في ظ

منتخبات اجملموعة.
ــماء  ــتدعاء تلك األس وقد يكون اس
ــلوفيني التامة  ــة املدرب الس لقناع
ــن  ــم، لك ــع أنديته ــه م ــا يقدمون مب
ــيء ومهمة ارتداء  ــادي والدوري ش الن
ــيء مختلف  ــي ش ــص الوطن القمي

ــون خطوته  ــل كاتانيتش أن تك ويأم
إيجابية  ــباب  الش ــى  ــاد عل باالعتم

وحتسب له ال العكس.
يغادر بصمت

ــم الالعب احملترف بنادي  لم يدرج اس
جوريكا الكرواتي جيلوان حمد رغم 
ــرة املاضية  ــب تعالت بالفت أن املطال
ــب لكنه لم يخض  لدعوته للمنتخ
ــي مباراة  ــة تقريبا ف ــوى ١٥ دقيق س
ــي لقاء  ــترك ف ــغ كونغ ولم يش هون
كمبوديا ليتم إبعاده عن التشكيلة 

في املباراتني املاضيتني.
جيلوان حمد غرد على تويتر أنه خارج 
ــب ويتمنى للفريق  ــابات املنتخ حس
ــق، مؤكدا أنها كانت  العراقي التوفي

الفريق،  ــع  م ــة  جترب
ــيكون رهن اإلشارة متى  مبيّنا أنه س
ما متت دعوته مجددا، ليعكس صورة 
ــة بخالف  ــن ردة فعل متزن ــة ع طيب

العبني آخرين.
تراجع كاتانيتش

ــة فقط ٥  ــة النهائي ــت القائم ضم
العبني محترفني وهو عدد قليل جدا 
مقارنة بالسنوات السابقة وهو دليل 
ــش مؤخرا  ــة كاتانيت ــى أن متابع عل
ــع  ــه للتراج ــرت، لتدفع ــدوري أثم لل
ــره في  ــابق الذي أظه ــه الس عن رأي
تصريحات قال فيها إن الدوري احمللي 

ضعيف.
ــذه الثقة  ــني احملليني ه ــح الالعب من

ــي  ف ــد  بالتواج
القائمة الوطنية يدلل على أن وجهة 
نظر املدرب اختلفت متاما وهذا عامل 
ــى أن كاتانيتش لم  ــير إل إيجابي يش
يتعنت برأيه ويتعامل بقناعة وليس 

بانطباعات مسبقة.
ــد كاتانيتش على ٥ محترفني  واعتم
ــرف في  ــام طارق احملت ــم هم فقط ه
ــد علي  ــري ومهن ــماعيلي املص اإلس
ــن  ــار رس ــري)، وبش ــل القط (الدحي
(بيرسبوليس اإليراني)، وريبني سوالقا 
(رادنيتشكي الصربي)، وأخيرا الالعب 
علي عدنان احملترف بصفوف فانكوفر 

الكندي.

ÂÌäÁbƒnΩa@“Ï–ñi@’zn‹Ì@ÂÌÜœaä€a@ÖÏça@ÂÌä«@Ôflby
ــب  املنتخ ــى  ــارس مرم ــق ح التح
الوطني ونادي الزوراء، جالل حسن، 
ــاحة  ــن في س ــوف املتظاهري بصف

التحرير وسط العاصمة بغداد.
ودخلت التظاهرات  شهرها الثاني 
ــب املتظاهرين  ــد مطال ــع تصاع م
ــة  ــم ومحارب ــام احلك ــر نظ بتغيي
ــهدت مشاركة  ــاد، حيث ش الفس
ــعة من جميع اطياف الشعب  واس
ــن  م ــدد  وع ــداد  بغ ــي  ف ــي  العراق

احملافظات الوسطى واجلنوبية.
ــود الرافدين،  وعاد جالل لقائمة اس
بعد غيابه عن املباراتني السابقتني 
ــبب  امام هونغ كونغ وكمبوديا بس
ــا خالل  ــرض له ــي تع ــة الت االصاب

التحضيرات ملباراة البحرين.
ــي املباراتني  ــن ف ــيتواجد حس وس
ــام إيران  ــني ام ــني املقبلت املصيريت
ــي التصفيات املزدوجة  والبحرين ف
لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٢ وكأس 

آسيا ٢٠٢٣.
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نبض الشارعكاتانيتش يحيط اختياراته الشبابية برسالة حازمة

ستنطلق املرحلة الثالثة ملنتخبنا الوطني في تصفيات 
كاس العالم وكاس اسيا في البصرة الفيحاء في االيام 
مبتغاه  الى  املنتخب  وصول  في  امل  وكلنا  القادمة 
والفوز في املباراتني القادمتني كي يقطع شوطا كبيرا 
الفساد  ضد  ثورة  من  االن  يحدث  ما  لكن  التاهل  في 
علينا  والسابقة  احلالية  احلكومة  في  واملفسدين 
مراعاة احلدث واهميته عبر حسن التنظيم واخلروج من 

هذه املباراتني بسالم وامان .
ارسل  البلد  في  جتري  التي  املتسارعة  االحداث  بعد 
االحتاد االسيوي والفيفا كتابا رسميا يتساءل فيه عن 
اخلطة املوضوعة لتأمني املنتخبات التي ستلعب في 
البصرة وهذا من حقهم كون االحداث اجلارية تثير القلق 
واخلوف لديهم ، باملقابل نحن نعول على وعي جمهورنا 
من  املتربصني  على  الفرصة  سيفوت  الذي  الرياضي 
وتأمني  والدولي  االسيوي  االحتاد  في  واخلارج  الداخل 
املباراتني واخلروج بهما الى بر االمان الن مدينة البصرة 

 ٪١٠٠ بنسبة  جاهزة 
مفاصلها  بجميع 
من  اللوجستية 
وفنادق  مالعب 
التدريب   وساحات 
نطالب   لكننا 
ان  العزيز  جمهورنا 
من  هناك  ان  يعي 
العراق  ان يفشل  يريد 
مفاصله  جميع  في 
االمرين  ذقنا  ان  بعد 
خارج  في  اللعب  في 

الرياضية مثلما  العراق وحان وقت استرجاع حقوقنا 
االن يتم استرجاع حقوقنا كافة من قبل شباب ثورة 
تشرين االول فكلنا امل بجماهيرنا ان ترتقي مبستوى 
اي منتخب  العنصرية ضد  للهتافات  داعي  وال  احلدث 
الننا سوف نتحصل على عقوبات ال نريدها  وقد قاتلنا 
كي نرفع احلظر عن مالعبنا وازالة الصورة السوداوية 
بلد  العراق  بان  للعالم  اطمئنان  رسائل  وارسلنا 
فلنرفع  الواعي  وشبابه  باهله  عامرا  ومازل  احلضارات 
الفتات راقية. والتشجيع النظيف خير وسيلة الجناح 
ثورتنا املستمرة ولنجعلها ثورة رياضية بيضاء بامتياز 
منتخبنا  يحرز  ان  ونتمنى  واملفسدين  الفساد  ضد 
النقاط الـ (٦) االهم في التصفيات وهذا ليس ببعيد 
هي  ستكون  جماهيرهم  ومساندة  العراق  اسود  عن 
والوصول  التصفيات  في  والفيصل  احلاسمة  النقطة 

الى املرحلة النهائية بكل اريحية ملنتخبنا .

@@@âbößa@…Óvín€a
@Ô‘Ó‘ßa@âbñn„¸a@ÏÁ

هشام كاطع الدلفي 

 رفع الفتات راقية 
والتشجيع النظيف خري 
وسيلة النجاح ثورتنا 
اِّـستمرة ولنجعلها ثورة 
رياضية بيضاء بامتياز 
ضد الفساد واِّـفسدين

تتجه األنظار في الرابع عشر من نوفمبر/ تشرين الثاني اجلاري صوب استاد جذع النخلة مبدينة البصرة حيث موعد مواجهة 
ــيدخل  ــيا في الصني ٢٠٢٣.وس منتخب العراق وإيران ضمن التصفيات املزدوجة املؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٢ في قطر وكأس آس
املنتخب العراقي املباراة متصدرا للمجموعة برصيد ٧ نقاط بعد أن تعادل في املباراة األولى مع البحرين في املنامة ومتكن من 
حتقيق الفوز على منتخب هونغ كونغ في البصرة وجدد االنتصار في مباراة كمبوديا في ملعب األخير ليعتلي صدارة الترتيب. 

أعد هذا التقرير حول قائمة املنتخب وما يتطلع له أسود الرافدين ومعطيات املباراة:

@kéÿ€@Û»é„@Z÷âbü@‚b‡Á
Ú‹Ç‰€a@ àu@ø@ÊbÁä€a

موعد سفر  تأجيل  اجلزائر،  مولودية  إدارة  قرر مجلس 
اجلوية، في  القوة  ملواجهة   ، أربيل   إلى مدينة  النادي 
ذهاب الدور الـ ١٦ من البطولة العربية، إلى يوم الثالثاء 
كافة  ضبطت  النادي  إدارة  اإلثنني.وكانت  من  بدال 

الترتيبات لتنقل النادي إلى العراق امس اإلثنني، قبل 
أن يتفاجأ مسيرو املولودية بعدم وجود أماكن شاغرة 
لكافة التعداد، ضمن رحلة إسطنبول – أربيل.واستقر 
اجلهاز الفني للمولودية بقيادة املدرب الفرنسي برنارد 
عني  بلمعب  تدريبية،    حصة  برمجة  على  كازوني، 

التحضيرات. رحلة  في  ارتباك  أي  لتفادي  البنيان، 
بحصتني  االكتفاء  تقرر  اجلديد،  املوعد  وحسب 
الوقت،  لضيق  وذلك  أربيل،  مبدينة  فقط  تدريبيتني 
خاصة وأن اجلهاز الفني متخوف من تأثر العبيه بدنيا 

بسبب السفر.

÷aä»€a@µg@ä–é€a@äÅ˚Ì@äˆaå¶a@ÚÌÖÏ€Ïfl

@kjéi@Òaâbjfl@—”ÏÌ@Ô”aä«@·ÿy
pbuâÜΩa@ø@Êa7„

أعلن مدير عام دائرة الدراسات وتطوير املالكات والقيادات 
الشبابية املشرف على مشروع احلوكمة في وزارة الشباب 
والرياضة عبد اخلالق خضر ومدير املدينة الرياضية لطفي 
البطاقة  بقراءة  اخلاصة  األجهزة  تشغيل  املوسوي، 
اخلالق  عبد  الدولي.وقال  البصرة  ملعب  في  االلكترونية 
إعداد  االنتهاء من  «العمل اكتمل ومت  إن  بيان    خضر في 
وتهيئة البرامج اخلاصة بآلية الدخول للمدينة الرياضية 
في البصرة وفق البطاقة االلكترونية بعد تشغيل األجهزة 
عن  حواسيب  مبنظومة  وربطها  البطاقة  بقراءة  اخلاصة 
خضر،  لالنترنت».وأضاف  العنكبوتية  الشبكة  طريق 
بوابة  لكل  مسرب   ١٢ وبعدد  بوابات  تسع  فتح  «مت  أنه 
لغرض استيعاب دخول اجلمهور بوقت قياسي الستقبال 
العراقي  منتخبنا  مباراة  وهو  امللعب  في  الكبير  احلدث 
املنتخب  أمام  الثانية  املباراة  وكذلك  اإليراني  نظيره  أمام 
كأس  لنهائيات  املزدوجة  التصفيات  ضمن  البحريني 
العالم وأمم آسيا».واعتبر خضر هذه اخلطوة بأنها «خطوة 

بأمتتة  الوزارة  حترص  الذي  احلوكمة  مشروع  ضمن  مهمة 
مالعبها وفق ما معمول به في البلدان املتحضرة» متابعاً 
أن «العمل أشرف عليه مجموعة من مهندسي تكنلوجيا 
املدينة  ملعب  ومهندسي  الوزارة  مقر  في  املعلومات 
أنوار  شركة  التزام  ضمن  الهندسية  والدائرة  الرياضية 

سرى املنفذة للمشروع».
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«فيفا»،  القدم  لكرة  الدولي  االحتاد  طالب 
الوضع  بشأن  بتطمينات  العراقي  االحتاد 
استقبال  اجل  من  البصرة،  حملافظة  االمني 
لكأس  املؤهلة  املزدوجة  التصفيات  مباريات 
٢٠٢٣.وتشهد  آسيا  وكأس   ٢٠٢٢ العالم 
احملافظات  من  وعدد  البصرة  محافظة 
للمطالبة  تظاهرات  واجلنوبية  الوسطى 

وتغيير  االصالحات  واجراء  الفساد  مبحاربة 
نظام احلكم في البالد.

حسني  الكرة  الحتاد  الرسمي  الناطق  وقال 
«االحتاد  إن  صحفي  حديث   في  اخلرساني 
بتطمينات بشان  القدم، طالب  لكرة  الدولي 
وضع البصرة االمني بسبب التظاهرات التي 
ارسل  «االحتاد  أن  البالد».واوضح  تشهدها 
مجلس  قبل  ومن  قبله  من  التطيمنات 

ابالغ  مت  حيث  فيفا،  الى  البصرة  محافظة 
احملافظة مستعدة القامة  بأن  الدولي،  االحتاد 
تؤثر  لن  التظاهرات  وان  التصفيات  مباريات 
الوطني  املنتخب  اقامتها».وسيواجه  على 
الدولي  البصرة  ملعب  على  االيراني  ضيفه 
اجلاري،  الثاني  تشرين  شهر  من  الـ١٤  في 
فيما سيواجه البحرين في الـ١٩ من الشهر 
العراق  البصرة احتضنت مباراة  ان  ذاته.يذكر 

وهونغ كونغ في اجلولة الثانية من التصفيات، 
خالل فترة التظاهرات التي شهدتها احملافظة 
بفوز  وانتهت  املاضي  االول  تشرين  مطلع 

العراق ٢-٠.
ويحتل اسود الرافدين صدارة اجملموعة الثالثة 
منتخب  عن  االهداف  وبفارق  نقاط   ٧ برصيد 

البحرين «الوصيف» وايران «ثالث اجملموعة».
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إعالمي  تقرير  أكد 
الويلزي  أن  إسباني 
جناح  بيل  جاريث 
على  يصر  مدريد،  ريال 
صفوف  عن  الرحيل 
خالل  امللكي  النادي 
االنتقاالت  فترة 
املقبلة.  الشتوية 
صحيفة  وكانت 
إلى  أشارت  قد  ماركا 
شينهوا  شنغهاي  أن 
مع  تواصل  الصيني 

أجل  من  بيل،  جاريث 
امليركاتو  في  ضمه 
املقبل.  الشتوي 
وذكرت محطة «كادينا 
بيل  جاريث  أن  سير»، 
االستمرار  يريد  ال 
ويصر  مدريد  ريال  في 
في  الرحيل  على 
الثاني  كانون  يناير/ 
أن  وأضافت  املقبل. 
يشعر  الويلزي  النجم 
النادي  من  باالشمئزاز 

املدريدي. ��
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وجنوب  بوسط  محافظات  عدة  في  عراقيون  استجاب 
البالد لدعوة اإلضراب والعصيان املدني التي أطلقها احلراك 
وعدة  العاصمة  في  طرق  بقطع  متظاهرون  وقام  الشعبي، 

مدن، األمر الذي تسبب في اختناقات مرورية.
محافظات  وأغلب  بغداد  العراقية  العاصمة  شهدت  حيث 
لدعوة  استجابة  أمس،  عاماً،  إضراباً  البالد  وجنوب  وسط 
املتظاهرين إلى عصيان مدني بهدف إسقاط احلكومة واجراء 
الطرقات  املتظاهرون بقطع  انتخابات مبكرة، في حني جنح 
في هذه املدن، ما تسبب في اختناقات مرورية قبل أن تقوم 

قوات األمن بفتحها.
إضراب ومنع

أن مصارف ومؤسسات حكومية عطلت  وذكر شهود عيان 

دخلت  التي  االحتجاجات  حدة  تصاعد  إثر  أمس،  عملها، 
يومها احلادي عشر.

وأفاد الشهود بأن محتجني قطعوا «جسر احلضارات» أحد 
قار  ذي  محافظة  مدن  كبرى  الناصرية  مدينة  جسور  أهم 
بداية  في  املدينة  جانبي  بني  احلركة  وعطلوا  البالد،  جنوبي 

ساعات الدوام الرسمي.
دوائر  املوظفني  دخول  كذلك  منعوا  محتجني  أن  وأضافوا 
ومؤسسات حكومية، كما قطعوا طريقاً إلى إحدى املنشآت 

النفطية غربي املدينة.
وذكرت تقارير أن احملتجني قاموا بحرق مقار حزبية ومنازل نواب 

في الناصرية. وفي النجف، توافد آالف الطلبة واملوظفني، إلى 
ساحات التظاهر وأعلنوا «عصيانا مدنيا عاما».

والعباسية  احلسينية  العتبتني  منتسبي  من  عدد  وشارك 
في تظاهرات محافظة كربالء.

كبيرة  الفتة  املتظاهرون  علق  بغداد)  (جنوب  الديوانية  وفي 
بأمر  «مغلق  عليها  كتب  احملافظة  مجلس  مبنى  على 

الشعب».
في  أعمالهم  إلى  الذهاب  عن  املوظفني  من  العديد  وامتنع 
مدينة احللة مبحافظة بابل جنوب بغداد وسط إغالق ملعظم 

الدوائر احلكومية.
مرحلة  االحتجاجات  بدخول  االعتصامات  هذه  وتوحي 
أكبر حراك شعبي يشهده  بالفعل  لكونها  جديدة خاصة 

العراق منذ عقود.
تعطيل الدراسة

واستجابت الهيئات التعليمية لقرار نقابة املعلمني بإعالن 
واملتوسطة  االبتدائية  بفروعها  املدارس  اإلضراب في جميع 
لعنف  يتعرضون  الذين  املتظاهرين  مع  تضامنا  واإلعدادية 

غير مبرر.
وخرجوا  التظاهر  ساحات  إلى  الطلبة  انضم  بغداد  وفي 
مبسيرات وهتفوا بشعارات للمطالبة بإقالة احلكومة وحل 
البرملان وتعديل الدستور. كما نظم طلبة كلية طب الكندي 
ساحة  محتجي  إلى  وانضموا  الدوام  عن  إضرابا  ببغداد 

التحرير.
عن  واألطباء  واحملامني  املهندسني  نقابات  أعلنت  بدورها، 

إضراب عام كذلك، دعما لالحتجاجات .
البصرة

املنفذ  وحيث  بالنفط  البالد  محافظات  أغنى  البصرة،  وفي 
للمرة  احلكومية  املدارس  أغلقت  للبالد،  الوحيد  البحري 

األولى منذ اندالع االحتجاجات بداية الشهر املاضي.
كما واصل احملتجون لليوم الثاني على التوالي إغالق الطريق 
البحرية  املنافذ  أحد  قصر،  أم  ميناء  الى  املؤدي  الرئيسي 

الرئيسية الستيراد املواد الغذائية والطبية وغيرها، للبالد.
 ١٢ نحو  «انسحبت  برس  لفرانس  امليناء  في  مصدر  وقال 
مكان  إلى  امليناء،  في  حمولتها  تفريغ  انتظار  بعد  سفينة 

آخر السبت».
األول، من  أمس  بيان، مساء  التجارة حذرت في  وزارة  وكانت 
البطاقة  جتهيز  على  سلباً  سيؤثر  إذ  امليناء،  غلق  استمرار 

التموينية املدعومة من احلكومة للمواطنني.
قصر  أم  الزبير،  خور  طريق  فتح  بإعادة  أمني،  مصدر  وأفاد 
مرور  مبنع  احملتجون  وقام  ساعات.  قطعه  بعد  البصرة  في 
مركبات موظفي شركات احلديد والصلب واألسمدة ومحطة 

الكهرباء الغازية من الدخول إليها غرب احملافظة.
اجتماع أمني

عادل  الوزراء  مجلس  رئيس  مكتب  أفاد  السياق،  في 
عبداملهدي، بأن األخير ترأس اجتماعا للقادة األمنيني، مساء 
أمس األول، شدد خالله على ضرورة حفظ األمن واالستقرار 
وفق التوجيهات بحماية املتظاهرين السلميني واملمتلكات 

العامة واخلاصة.
االنتخابات اِّـبكرة

العليا حلقوق  املفوضية  دعا عضو مجلس  األثناء،  هذه  في 
تنازالت  لتقدمي  السياسية  القوى  البياتي،  علي  اإلنسان 

للحفاظ على النظام السياسي والعملية الدميقراطية.
اإليجابية  اخلطوة  هي  املبكرة  «االنتخابات  إن  البياتي  وقال 
الشارع  غضب  تسحب  أن  بإمكانها  التي  عملية  األكثر 

وتساهم في حتويل الزخم الشعبي املوجود على األرض إلى 
تأتي  برملان وحكومة  واختيار  األزمة  وعبور  االقتراع  صناديق 
لم  الذي  الشيء  وهو  وأوسع،  أكبر  جماهيرية  مشاركة  من 

تتميز به االنتخابات األخيرة».
السياسي  النظام  على  احلفاظ  هو  «األصل  أن  وأضاف 
قبل  من  التنازالت  بعض  تقدمي  مع  الدميقراطية،  والعملية 
ونزوال عند  الدستور  أطر  دامت ضمن  ما  السياسية،  القوى 
رغبة الشعب للحفاظ على استقرار البلد ومنع الفوضى».

الحلبوسي والكرد
من جهة ثانية، بحث رئيس البرملان محمد احللبوسي مع وفد 
من احلزب الدميقراطي الكردستاني، برئاسة هوشيار زيباري، 
في  واسع،  إصالحي  برنامج  عبر  املتظاهرين  مطالب  تلبية 
وعد  التي  الدستورية  التعديالت  أن حتظى  أهمية  أكدا  حني 

بها رئيس اجلمهورية برهم صالح بقبول جميع املكونات.
من جانب آخر، نفى مجلس القضاء األعلى، إصدار أي مذكرة 
بخصوص رئيس ائتالف النصر رئيس احلكومة السابق حيدر 
«ائتالف  عضو  فيه  قال  بيان  على  رداً  ذلك  وجاء  العبادي. 
ترتدي  نظامية  غير  «قوة مسلحة  إن  السنيد  النصر» علي 
معرفة  دون  من  العبادي،  منزل  حاصرت  العسكري  الزي 

األسباب».
أمس،  العراقي،  املركزي  البنك  طلب  منفصل،  صعيد  على 

املرخصة  املصارف  كل  من 
واملؤسسات املالية غير املصرفية بعدم التعامل مع مصرفني 

وشركة حتويل مالية لـ»شمولهم بالعقوبات الدولية».
وقصر البنك العراقي أمر املنع على العملة األميركية وأجاز 

إجراء تعامالت بأي عملة أخرى مع املصرفني والشركة.
تظاهرات  أيقونة  إُّـ  الرتكي»  «اِّـطعم  تحول  كيف 

بغداد؟
وحتول «املطعم التركي» املطل على «ساحة التحرير» وسط 
بغداد، الى أيقونة للمحتجني الذين يتظاهرون منذ أسابيع 
مؤقتاً  مسكناً  منه  اتخذوا  والذين  العراقية،  احلكومة  ضد 

ومقراً استراتيجياً في قلب العاصمة.
ويطلق على هذا املبنى، الذي يعود بناؤه إلى ثمانينيات القرن 
مطعماً  يضم  كان  ألنه  التركي»،  «املطعم  اسم  املاضي، 

تركياً قدمياً في دوره األعلى.
ويتميز املبنى ذو األدوار الـ ١٤، مبوقعه االستراتيجي، إذ يطل 
ملتظاهري  األساسي  املركز  التحرير،  ساحة  على  جهة  من 
العاصمة، ومن اجلهة األخرى على جسر اجلمهورية واملنطقة 

اخلضراء، حيث مقر احلكومة والبرملان والسفارات األجنبية.
ومع انطالق التظاهرات بداية أكتوبر املاضي، متركز عدد من 
وفتحوا  ترميمه،  يعاد  الذي  املبنى  في  اجملهولني  القناصة 
كبير  عدد  مقتل  الى  أدى  ما  املتظاهرين،  باجتاه  نيرانهم 

منهم.
تشرين   ٢٥ في  التظاهرات  من  الثانية  املوجة  انطالق  ومع 
من  القناصة  ملنع  املبنى  في  االعتصام  احملتجون  قرر  االول، 
تتقدم  كانت  إذا  األمن  قوات  لرصد  وكذلك  استخدامه، 

باجتاههم.
عليه  أطلق  إخالئه،  عدم  وضرورة  أهميته  على  وللتشديد 

املتظاهرون اسم «جبل أُحد».
خطف ناشطة متطوعة إلسعاف اِّـتظاهرين

بخبر  العراق،  في  االجتماعي  التواصل  مواقع  وضجت 
منطقة  من  املهداوي،  صبا  والطبيبة  الناشطة  اختطاف 
وباملطالبات  بغداد،  العراقية  العاصمة  جنوبي  البياع 

بكشف مصيرها في أسرع وقت.
باختطاف  سيارة  يستقلون  مجهولون  مسلحون  وقام 
تظاهرة  من  عودتها  بعد  األحد،  السبت-  ليل  املهداوي 
لعالج  تتطوع  كانت  حيث  بغداد،  وسط  التحرير»  «ساحة 

وتقدمي اإلسعافات والرعاية الصحية للمتظاهرين.

ربع  نحو  تل  قُ اليمن  في  احلرب  بدأت  منذ 
مليون شخص، وخسرت البالد مكاسب ٢٠ 
ا من التنمية، وحوصر ٨٠٪ من السكان  عامً
بني اجلوع واملرض في أكبر أزمة إنسانية في 
العالم؛ يقول أحد ضحايا احلرب التي أعلنتها 
 ٢٠١٥ العام  من  (آذار)  مارس  في  السعودية 
أحد  «فقدتُ  وعدت:  كما  اليمنيني  إلنقاذ 
أطفالي بسبب اجلوع، واآلن أخشى خسارة 
آخر»، يُضيف األبُ لصحيفة «نيويورك تاميز» 
قطعة  شراء  أستطيع  «بالكاد  األمريكية: 
أمام  أوالدي  ميوت  السبب  لهذا  قدمية..  خبز 

عيني».
وبينما مات نحو ٨٥ ألف طفلٍ ميني من سوء 
التغذية، ما زال هناك مليونان آخران يُصارعون 
يّمات، ما يرسم  البقاء في املستشفيات واخملُ

ا لعقود ضد السعودية واإلمارات،. رهً كُ
فعلت  ماذا  الكراهية..  من  سنوات   ٥

السعودية واإلمارات باليمن؟
«احلربُ   : فؤاد  منذر  اليمني  الصحفي  يقول 
ا  نفسيًّ الناشئ  اجليل  في  كثيرًا  أثّرت 
للدور  وبالنسبة  ا،  وجسديًّ واجتماعيًا 
الدور  فهذا  اليمن،  في  واإلماراتي  السعودي 
الوظيفي ضاعف من معاناة اليمنيني، وخلق 
حالة نقمة وكراهية لدى املواطن اليمني جتاه 
هاتني الدولتني، اللتني كان يفترض أن يكون 
ا في دعم تطلعات اليمنيني». دورهما إيجابيًّ

وقت  إلى  سيحتاج  اجليل  «هذا  ويُضيف: 
طويل للخالص من الصدمات النفسية التي 
في  ا  نفسيًّ يؤثر  كله  وهذا  احلرب،  أفرزتها 
تفكير اجليل الذي سيصبح أكثر قسوة في 
البيئة  لقسوة  طبيعي  كانعكاس  التعامل 
مآسٍ  من  فيها  يدور  وما  حتتضنهم،  التي 

ومعارك ال تتوقف».

كانا  بأنهما  واإلمارات  السعودية  وتُتهم 
اليمنية،  طيلة تسع سنوات ضد الشرعية 
(شباط)  فبراير  ثورة  إجهاض  مبحاولة  بداية 
التي  اخلليجية»  «املبادرة  عبر   ٢٠١١ عام 
اهللا  عبد  علي  الراحل  للرئيس  سمحت 
محاسبته  دون  احلكم  عن  بالتنازل  صالح 
بالوصول  املسلمني  لإلخوان  السماح  لعدم 
الرئيس  الثورة وصل  للرئاسة، وبعد عامٍ من 
لكنّه  لطة،  السُ إلى  هادي  منصور  ربه  عبد 
الذي  اخمللوع  الرئيس  بأنصار  ا  قيّدً مُ ظلّ 
دعمهم  احلوثيني من خالل  الثوار  مع  حتالف 
اخلاصة  والقوات  اجلمهوري  احلرس  بقوات 

التي تدين له بالوالء، والتي ساعدت احلوثيني 
في  صنعاء  العاصمة  على  السيطرة  في 
مع   ،٢٠١٤ عام  األول)  (كانون  ديسمبر  أواخر 

إجبار الرئيس على الفرار إلى عدن.
إلنقاذ  تتدخل  لم  السعودية  أن  والالفت 
أشهر، حتى  أربعة  اليمنية طيلة  الشرعية 
ن الثوار احلوثيون من هزمية حزب اإلصالح  متكّ
املسلمني-  اإلخوان  جماعة  على  احملسوب 

وهزميته في معقله بصنعاء، وفي ٢٦ مارس 
التحالف  تشكيل  السعودية  أعلنت  (آذار) 
العربي الذي ضم تسع دول عربية الستعادة 
احلوثي  أيدي جماعة  اليمنية، من  الشرعية 
 ١٢ على  كاملة  سيطرة  تسيطر  التي 
محافظة من أصل ٢٢ (صنعاء، عمران، ذمار، 
رمية،  احلديدة،  إب،  تعز،  من  أجزاء  صعدة، 

احملويت، حجة، البيضاء، اجلوف).
اململكة  حسابات  اصطدمت  ما  رعان  وسُ
استطاع  فبعدما  بالعسكرية؛  السياسية 
جيشها املدعوم من القوات الشعبية حترير 
أماكن واسعة دون خسائر تُذكر، حتى وصلت 
 ٢٠ صنعاء  من  تبعد  التي  نهم  قرية  إلى 
كيلو مترًا فقط، وهي احملطة ما قبل األخيرة 
توقفت عملياتها  احلوثيني،  لتحرير عاصمة 
الدعم  تقدمي  ا  أيضً رفضت  العسكرية، كما 
حالة  في  ألنه  املقاومة؛  لقوات  العسكري 
رد احلوثيون من صنعاء، فسيستفيد «حزب  طُ
اإلصالح» احملسوب على «اإلخوان املسلمني» 
في  املوقف  ذلك  في  والسعودية  ذلك،  من 
مواجهة اثنني من أعدائها، فهي إما أن تطرد 
«حزب  سيطرة  بعد  اليمن  وتفقد  احلوثيني 
أن  دون  احلرب  أمد  تطيل  أن  وإما  اإلصالح»، 

ينتصر أحد.
وفي الوقت الذي كانت تُتهم الرياض باحتجاز 
األحاديث  كانت  هادي،  اليمني  الرئيس 
مع  أخرى  مرة  السعودية  حتالف  حول  تدور 
الصفقة  وتضمنت  صالح،  اهللا  عبد  علي 
–بحسب تسريبات– أن تضمن له السعودية 
وبعدما  أخرى،  العودة للحكم مرة  واإلمارات 
رفض   ، صالح  مباغتة  في  جماعة  جنحت 
جنله العودة إلى اليمن الستكمال الصفقة 
السعودية  لتضطر  أبيه؛  بحياة  أودت  التي 
«حزب  إلى  أخرى  مرة  للعودة  واإلمارات 
اإلصالح اليمني» الذي دُعي في زيارة رسمية 

جنب  إلى  جنبًا  قادته  وظهر  الرياض،  إلى 
عهد  وولي  سلمان،  بن  محمد  األمير  مع 
نتائج  لكنّ  زايد،  بن  محمد  األمير  أبوظبي 
استراتيجي  حتالف  بناء  في  فشلت  اللقاء 
اليمن  حرب  تعقدت  املصالح.  كل  يحفظ 
إلى  القاعدة  تنظيم  بانضمام  أخرى  مرة 
صفوف التحالف، كما جنّدت اإلمارات نحو 
٢٥٠ من املقاتلني لالنضمام إلى قوات «احلزام 
األمني» التابعة لها في اجلنوب، بحسب ما 
كشفته وكالة «أسوشيتد برس» األمريكية، 
في  اخلامس  عامها  احلرب  دخلت  بعدما 
وتباطؤ  العالم  في  إنسانية  أزمة  أكبر  ظل 
العمليات العسكرية التي أظهرت احلوثيني 
الرياض في  األرض، واضطرت  قوة ضاربة في 
مايو (أيار) العام املاضي إلى شنّ أكبر عملية 
اليمنية  «احلديدة»  مدينة  لتحرير  عسكرية 
بتوقيع  انتهت  لكنها  الغربي،  الساحل  في 
اتفاقية «ستوكهولم» والتي أصبح احلوثيون 

ا في املفاوضات. ا أساسيًّ بها طرفً
اِّـرعبة  األرقام   .. القتال  أطراف  بعيدا عن 

للحرب
اللندنية»  «احلياة  صحيفة  صفحات  عبر 
تروي  لطان،  سُ بن  خالد  لألمير  اململوكة 
الصحفية الرواية الرسمية للحرب اليمنية 
أنعشت  التي  احلياة  قبلة  مثلت  بأنها 
في  مقيم  ميني  ونصف  مليون  جيوب 
في  اليمنيون  طمح  الذي  –اجلار  السعودية 
عنوان:  وعبر  الفقر،  من  وانتشلتهم  زيارته- 
وأطعموا  أطربوا  السعودية:  في  «اليمنيون 
وتاجروا»، تروج اململكة أنها على رغم تزايد 
غير  بطرق  أراضيها  في  اليمنيني  أعداد 
مشروعة، فإنها تتغاضى لتعديل أوضاعهم، 
املاضي  العام  السعودية طردت  أنّ  واملفارقة 
نحو ١٧ ألف ميني إلى بلدهم التي تعاني من 
أسوأ أزمة إنسانية في العالم ضمن سياسة 

تقليل أعداد الوافدين، وعلى جانب آخر، فقد 
تسببت احلرب في نزوح ٤ ماليني ميني.

املتحدة،  األمم  أعدته  الذي  التقرير  وبحسب 
فإن السعودية قصفت املدنيني عبر ٩٠ غارة 
مستشفيات،  أمريكية،  وأسلحة  جوية 

ومنازل، وحافالت أطفال، 
ا  اتهامً وجهت  أن  املتحدة  لألمم  وسبق 
في  بالتسبب  العربي  للتحالف  مباشرًا 
بتعريض  العالم  في  إنسانية  أزمة  أكبر 
بسبب  املوت  خلطر  شخص  مليون   ١٤ نحو 
عرقلة املساعدات اإلنسانية، وتأخير وحتويل 
ناقالت الوقود، ومنع البضائع من الدخول إلى 
املوانئ، كما منعت السعودية وصول الوقود 
في  الكهربائية  املولدات  لتشغيل  الالزم 
املستشفيات ولضخ املياه إلى املنازل، احلرب 
ا أصابت نحو مليون ونصف ميني مبرض  أيضً

الكوليرا .
يُشير  احلرب،  أفرزته  الذي  االجتماعي  البعد 
 : قائالً فؤاد  منذر  اليمني  الصحفي  إليه 
فعل  مثلما  األطفال  جندوا  «احلوثيون 
هيد حاليًا إلعادة قانون  ا، وميُ السعوديون متامً
العامة،  الثانوية  خلريجي  اإللزامي  التجنيد 
الفتيان،  من  اآلالف  عشرات  جتنيد  يعني  ما 

والزج بهم في حرب عبثية.
أصدر  املتحدة  لألمم  العام  األمني  أنّ  والالفت 
ضد  لالنتهاكات  السنوية  العار»  «قائمة 
وتضمنت  املسلحة،  النزاعات  في  األطفال 
املوالية  وامليليشيات  القاعدة»،  «تنظيم 
من  املدعومة  اليمنية  والقوات  للحكومة، 
اإلمارات، واستثنى التقرير السعودية، وسط 

اتهامات بعدم الشفافية.
من جهة أخرى اتهمت األمم املتحدة السعودية 
امرأة  ماليني   ٣ عرّضت  اليمن  في  احلرب  بأن 
وفتاة خلطر العنف، وزادت من معدالت الزواج 
حتت  واجلنسي  األسري  والعنف  القسري، 

للمرأة،  القانونية  احلماية  انعدام  مظلة 
اليمن  يشهده  بات  الذي  األسري  والتفكك 
النزوح املستمرة  زادت وتيرته عقب عمليات 
معركة  تسببت  إذ  واخلارج،  الداخل  في 

ا. احلديدة وحدها في نزوح ٣٥٠ ألفً
يتحدث  كيف  للحرب..  اِّـستقبلي  التأثري 

اليمنيون َّـ البيوت الصغرية؟
ا عن وطن احلرب، يقول «ع. ص» شاعر  بعيدً
قيم في اململكة السعودية  ميني من صنعاء مُ
: «في الغربة ال نفرح ال برمضان وال بالعيد، 
نعيش  املالمح،  ومهزومة  بائسة  أيامنا  كل 
الروتني اململ نفسه»، وبسؤاله عن كيف يرى 
ضجيج  عن  ا  «بعيدً أجاب:  احلرب  بعد  بالده 
حياتنا  أصبحت  احلرب،  وصخب  السياسة 
البائسة هي جزء من السعادة، وحني تنتهي 
أحلك  في  حتى  منقسمني  سنبقى  احلرب 

الظروف».

عدد الشهداء يساوي عدد اعضاء البرلمان والحصيلة في تزايد 
12 قضايا

/ القسم السياسي
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الدور السعودي واإلماراتي 
َّـ اليمن ضاعف من 
معاناة اليمنيني وخلق 
حالة نقمة وكراهية لدى 
اِّـواطن اليمني تجاه 
هاتني الدولتني

السعودية لم تتدخل إلنقاذ 
الشرعية اليمنية طيلة أربعة 
ن الحوثيون  أشهر حتى تمكّ
من هزيمة حزب اإلصالح 
اِّـحسوب على جماعة اإلخوان 
اِّـسلمني

توحي هذه االعتصامات 
بدخول االحتجاجات 
مرحلة جديدة خاصة 
لكونها بالفعل أكرب حراك 
شعبي يشهده العراق 
منذ عقود

امتنع العديد من 
اِّـوظفني عن الذهاب 
إُّـ أعمالهم َّـ بعض 
اِّـحافظات وسط إغالق 
ِّـعظم الدوائر الحكومية

/ القسم السياسي

@laäô�€@Úibvnça@NN@÷aä»€a
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هكذا زرعت الحرب كراهية السعودية واإلمارات َّـ نفوس اليمنيني
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عبد املهدي احللبوسي البياتي
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ما هي اسباب فشل جولة بوتين في أفريقيا ؟

صراع جيوسياســي بني روسيا وأمريكا 
والصني َّـ أفريقيا

ــاول فيه  ــي الوقت الذي يح ــر: «ف ــع التقري وتاب
ــز لعودة  ــادة أفريقيا والتجهي ــني مغازلة ق بوت
ــاوف من هذا التدافع  كبيرة إلى القارة تثار مخ
نع في  ــار صُ ــو أفريقيا. ويبدو أنه إط ــد نح اجلدي
موسكو وبكني وواشنطن؛ إذ أوضح املسؤولون 
بدرجات متفاوتة أن دخولهم إلى القارة جزء من 

صراع جيوسياسي أوسع بينهم».
ــكالت  وأكد التقرير أن: «هناك العديد من املش
ــور األفارقة  ــار ليس أقلها أنه يص في هذا اإلط
ــلبية، وليسوا  ــية س على أنهم أطراف سياس
ــل بالدهم.  ــق في متثي ــة لهم احل ــا فاعل أطرافً
ولكن أول قصور فعلي في هذا اإلطار يتمثل في 
إشراك روسيا في أي مناقشة للقوى العظمى 
ــى هذه  ــت تنتمي إل ــا لو كان ــم، كم ــي العال ف
ــؤولني  ــر الذي ردده العديد من املس القوى؛ األم
ــيبدو أنه  ــة حول العالم، وس ــذ اإلخباري واملناف

ليس من تخطيط بوتني. 
ــغل منصب  ــس، الذي ش ــت هاري ــرَّح جران وص
ــاري الرئيس باراك أوباما للشؤون  كبير مستش
: «حتاول  ــي قائالً ــة، جمللة فورين بوليس األفريقي
ــيا التأكيد على فكرة أنها العب رئيسي».  روس
ــي، كان بوتني بال شك قادرًا  وفي مدينة سوتش
ــن البيانات حتكي قصة  ــى القيام بذلك، لك عل
ــد أن ضمت  ــام ٢٠١٤، وبع ــذ ع ــة. فمن مختلف
ــت العقوبات  ــبه جزيرة القرم، فرض ــيا ش روس
ــواق جديدة وشركاء  على بوتني البحث عن أس
ــرب، وبذلت  ــار التنظيمي للغ ــدد خارج اإلط ج

روسيا جهودًا متضافرة للتوسع في أفريقيا. 
لكن اجلهود الروسية لم يكن تأثيرها كبيرًا؛ إذ 
إن ٣٫٧٪ فقط من البضائع الروسية ينتهي بها 
ــن ٢٫٧٪ تذهب إلى  ــي أفريقيا وأكثر م املطاف ف
ــمال أفريقيا، ويذهب جزء ضئيل إلى معظم  ش
ــوأ؛ إذ متثل البضائع  ــارة. والعكس هو األس الق
ــية.  ــن الواردات الروس ــة ١٫١٪ فقط م األفريقي
ــي كل  ــن املفترض أن تغير قمة سوتش وكان م
ــي بذلك  ــاك ما يوح ــك، ليس هن ــذا. ومع ذل ه
ــات املُوقَّعة والتي بلغت  ــر؛ إذ إن الصفق التغيي
ــار دوالر كان معظمها مجرد  ــا ١٢٫٥ ملي قيمته
ــل بنجاح على أرض  ــرات تفاهم قد ال تكل مذك

الواقع».
وأوضح التقرير أن: «املشكلة بسيطة وال ميكن 

ــلحة، ال  ــدو: بخالف األس ــى ما يب ــا عل تفاديه
ــر لتصبح املمول  ــيا أن تقدم الكثي ميكن لروس

ــل،  ــا قلي ــا لديه ــارة، إذ إن م ــي للق األساس
ــي الوقت  ــا القليل منه. وف ــتأخذ أفريقي وس
ــتنجح  ــن الصعب أن نرى كيف س ــي، م احلال
خطة بوتني إليجاد شركاء جدد وكسب املزيد 
من األموال وإعادة تشغيل االقتصاد الروسي. 
ــيء إلى  ــيعود كل ش وبعد انتهاء املنتدى، س
ــا كان عليه، هذا ما قاله مواطن محبط من  م

مدينة سوتشي.
ــوذج قوته  ــبب من ــقط بوتني بس ومع ذلك، س
العظمى. «منذ عدة سنوات، يطمح بوتني إلى 
ــبما  ــب دور أكبر في النظام الدولي»، حس لع
ــفير الواليات  صرَّح بذلك مايكل ماكفول، س
ــابق في روسيا لفورين بوليسي.  املتحدة الس
ــي  ــم يخجل الزعيم الروس ــي، ل وفي سوتش
ا عن أن  ــروا طوعً ــك، وقد عب ــوه من ذل ومعاون
ــت خطوة باعثة على  العودة إلى أفريقيا كان
ــى وضع القوة العظمى.  األمل في عودتهم إل

ــة مجلس  ــوروزوف، عضو جلن ــرح أنطون م وص
الدوما للشؤون الدولية، أمام  مسؤولني أفارقة 
: «إن القوى  ــالً ــي من القمة، قائ ــي اليوم الثان ف
العظمى التي تتنافس في هذه القارة ستحدد 

مستقبل أجندة العالم». 

«ســخافة اســرتاتيجية».. هل يسهل 
ا؟ التالعب باألفارقة حقًّ

: «لكن إذا عادت روسيا،  ــتدرك التقرير قائالً واس
ــرة. وقد اتضح  ــة كثي ــإن أخطاءها الفاضح ف
ــا دول  ــى أنه ــة عل ــدول األفريقي ــة ال أن معامل

ــاؤل،  ــا قضية محل تس ــب به ــهل التالع يس
ّا وفكريًّا فحسب، بل هي  ــت فقط أخالقيًّ ليس

ــخيف من الناحية االستراتيجية.  ا أمر س أيضً
وعندما تنخرط روسيا، فإنها غالبًا ما تقلل من 
ــة الداخلية وتغض  ــة األفريقي أهمية السياس
ــية، وترفض  ــن التفضيالت السياس الطرف ع
ــع املدني وعبر  ــات هادفة مع اجملتم تطوير عالق

ــي. وبدالً من ذلك، أوضح جود  الطيف السياس
ديفيرمونت من مركز الدراسات االستراتيجية 
ــي املعترك  ــون ف ــروس يتدخل ــة أن: «ال والدولي

االنتخابي احلالي».
ــيا  ــدأ التقرير في ذكر أمثلة على تدخل روس وب

في العديد من الدول األفريقية، فقال:

ا في  في جنوب أفريقيا، اتضح خطأ روسيا متامً
ــن احملتمل أن تكون  ــة الغامضة، والتي م املغازل
ــا بتوقيع عقد  ــوب زوم ــس جاك ــدة للرئي فاس
ــأة نووية. ولم ميضِ وقت طويل حتى  لبناء منش
وقعت حكومة زوما في فضيحة فساد واسعة 
ــيا  ــة روس ــاء اتفاقي ــى إلغ ــا أدى إل ــاق؛ م النط

الثمينة على يد خليفته سيريل رامافوسا.
ــاءً مماثلة  ــيا أخط ــودان، ارتكبت روس وفي الس
ــروس خطة تضليل  ا. فقد قدم ال ــر وضوحً وأكث
ــا كان يناضل من  ــير، بينم ــر البش ــاذ عم إلنق
ــة بالدماء في  ب ــاذ ديكتاتوريته اخملضَّ ــل إنق أج
الثورة األخيرة، ولم يفعلوا شيئًا عندما أصبح 

البشير وراء القضبان.
ــا.  ــر إحراجً ــت أكث ــرى كان ــاء أخ ــاك أخط وهن
ــاء يفغيني  ــتخدم أصدق ــام ٢٠١٨، اس ففي ع
بريجوزين، الرجل الذي يُعتقد أنه العقل املدبر 
ــي في االنتخابات الرئاسية في  للتدخل الروس
ــام ٢٠١٦، تكتيكات مماثلة  ــات املتحدة ع الوالي
ــقر.  ــباق االنتخابي في مدغش ــل الس لتعطي
ــائل اإلعالم  ــتخدام وس ومتثلت الفكرة في اس
زِم املرشحون  للتأثير في الرأي العام. ومع ذلك، هُ
ــا أن االدعاءات  ــني، كم ــن الكرمل ــون م املدعوم
الالحقة املتعلقة بالرشوة ملسؤولي مدغشقر 

لطخت صورة روسيا.

ا. فقد  ــل حظًّ ــيا أق ــن في ليبيا، كانت روس لك
ف في يوليو محاولة اثنني من املسؤولني  اكتُشِ
ــقر  ــي مؤامرة مدغش ــلوا ف ــروس الذين فش ال
ــرة. ولم  ــات الليبية األخي ــي االنتخاب التأثير ف
ــر بالكامل إلى  ــي بلد يفتق ــهالً ف يكن ذلك س

الدميقراطية االنتخابية وسيادة القانون.

ــي هناك إلى  ــفير الروس ــا، دعا الس وفي غيني
تعديل دستوري يسمح للرئيس كوندي بالبقاء 
ــن دورتني  ــه ألكثر م ــذي ظل في ــي منصبه ال ف
ــت  ــاتير ليس ــيتني. فقد صرح أن: «الدس رئاس
ا أو قرآنًا. لكن الدساتير  عقيدة أو كتابًا مقدسً

تتكيف مع الواقع».
ــم من جناح بوتني في  ــد التقرير: «على الرغ وأك
ــاعيه احلازمة في أوروبا والشرق  العديد من مس
ــاعدة  ــتقطاب اجلماهير، ومس ــط – اس األوس
ــل  ــا، وحتوي ــرق أوكراني ــم ش ــيني، وض السياس
ــورية- فإن املناورة  ــرب األهلية الس مجريات احل
ــه الكثير». وقال  ــي أفريقيا كلفت ــة ف العدواني
ــيا بعنجهية،  ديفرمونت «عندما تعاملت روس
ــا». إن ما يغيب  ــهم عنه ــأى األفارقة بأنفس ن
ــى أفريقيا،  ــألة دخولها إل ــيا في مس عن روس
ــجع إطار القوة العظمى اآلخرين على  وما يش
ــيانه، هو أن للدول األفريقية بطبيعة احلال  نس
ــت  ــية اخلاصة التي ليس تفضيالتها السياس

ا، أو ال تقع حتت رحمة أحد القادة.  للبيع دائمً
ــب احلاكمة وحتاول  ــيا النخ وعندما حتكم روس
ــا  فإنه ــة،  الدميقراطي ــات  االنتخاب ــض  تقوي
ــية في القارة. ولقد  تتجاهل االجتاهات األساس
ــاعدت هذه الدرجة من االختالف الفلسفي  س
بني الكرملني والقارة في إثبات أنه ليس لروسيا 
ــي بأفريقيا، على  ــي أو أيديولوج ارتباط سياس
ــاك خالل احلرب  ــم من حضورها القوي هن الرغ
ــاس األفرو  ــم مقي ــال متحدث باس ــاردة. وق الب
ــد اليوم ٠٫٠٠٠٥٪  ــي إنه: «يعتق لفورين بوليس
ــل منوذج  ــيا أفض ــة أن روس ــن األفارق ــط م فق
ــبة األفارقة  للتنمية لبلدهم». وأضاف أن: «نس
ــع بأكبر نفوذ  ــيا تتمت ــن يعتقدون أن روس الذي

أجنبي في بالدهم ضاعت بني آراء اآلخرين».

الفــراغ».. روســيا بــني  «التمــدد َّـ 
والالمبــاالة  الصينيــة  الجاذبيــة 

األمريكية
ــركاء  ــم مناذج وش ــر: «بصفته ــاف التقري وأض
ــات املتحدة والصني  ــيني، تفوقت الوالي سياس
ــراه  أج ــتطالع  اس ــح  أوض إذ  ــيا؛  روس ــى  عل
ــات املتحدة متثل منوذج  ــاس األفرو أن الوالي مقي
ــارة، وحصلت  ــي الق ــا ف ــر رواجً ــة األكث التنمي
ــن األفارقة. وتنعكس  ــان ٣٠٪ م على استحس
ــي األكبر:  ــح النفوذ األجنب ــات لصال التصنيف
ــني هي القوة  ــن األفارقة أن الص ــد ٢٣٪ م يعتق
ــي بالدهم، في حني  ــتعمارية األبرز ف ــر االس غي
ــات املتحدة  ــن األفارقة أن الوالي ــد ٢٢٪ م يعتق

تتمتع بهذه امليزة. 
ــى بوتني أن  ــار واضح عل ــك، هناك مس ــع ذل وم
يتبعه – عند التعامل مع واشنطن على األقل- 
ــس األمريكي  ــي، أعلن الرئي ــام املاض ففي الع
ا كبيرًا في وقت  ا عسكريًّ دونالد ترامب تخفيضً
ــمة ملكافحة إرهاب  ما يزال أمامه أعمال حاس
ــرق،  ــباب في الش ــو حرام في الغرب، والش بوك
ــالمية  ــمال، والدولة اإلس ــي الش ــدة ف والقاع
ــك، أظهر ترامب  ــوب. وباإلضافة إلى ذل في اجلن
ــل  ــية تامة بالقارة، ولم يرس المباالة دبلوماس
ــذ أن زارها وزير  ــرًا إلى أفريقيا من ا كبي ــاعدً مس
ــون العام  ــس تيلرس ــابق، ريك ــه الس خارجيت
ــاء وجوده  ــن منصبه في أثن ــي، (وأُقيل م املاض

ا. هناك)، ولم يزرها بنفسه مطلقً
ــذي أولته  ــر أن االهتمام القليل ال ــرى التقري وي
ــار القوى  ــي إط ــي ف ــا يأت ــب ألفريقي إدارة ترام
ــار األمن  ــئ. وقد طرح مستش ــى اخلاط العظم
ــة إدارة ترامب  ــون سياس ــون بولت ــي ج القوم
ــام املاضي، وقلل  ــاه أفريقيا في الع ــدة جت اجلدي
ــي التنافس بني  ــدي املُلِح املتمثل ف ــن «التح م
ــا هو احلال مع اخلطوات  القوى العظمى». وكم
ــط، فإن  ــرق األوس ــة اخلاطئة في الش األمريكي
ــا، أو عدم وجودها،  ــة ترامب جتاه أفريقي سياس
ــيا. وقال ماكفول،  مهدت الطريق لصعود روس
ــابق، «إنها حالة أخرى ننسحب  ــفير الس الس

فيها ويتمدد بوتني في فراغنا».
ــكل  ــت الصني بش ــا، لعب ــن جانبه وأردف: «م
ــى مواجهاتها  ــارة منتظمة إل أفضل. وفي إش
ــني أنها  ــت بك ــة، أثبت ــة الغربي ــع اإلمبريالي م
ــتخدام رواية جنوبية عاملية  ا في اس بارعة متامً
لتصوير ارتباطها بأفريقيا كواحدة من االحترام 
ــك، فقد حان  ــل. ومع ذل ــدم التدخ ــادل وع املتب
الوقت الستخدام أفريقيا مكانًا إلظهار قوتها. 
ــتقرار  ــا أقل زعزعة لالس ــى الرغم من أنه وعل
ــعلتها في أنغوال  من احلروب بالوكالة التي أش
ــاردة، فإن اجليش  ــن أخرى خالل احلرب الب وأماك
ــي القارة؛ حيث يدير  ا ف ــطً الصيني ما يزال نش
ــه اخلارجية الوحيدة في جيبوتي، ويدرب  قاعدت

اجلنود في رواندا.
ا  ــا جيدً ــا مكانً ــني أن أفريقي ــا وجدت الص كم
ــي ٢٠١٥  ــي منتديات عام ــا. وف ــرض مبادئه لع
ــي، أعلن  ــاون الصيني األفريق ــن التع و٢٠١٨ ع
ــي جني بينغ أنه يهدف إلى  الرئيس الصيني ش
ــراكة الدولية» وتغيير  ــوذج جديد للش «بناء من

«نظام احلكم العاملي».

رغم التشويه الغربي .. روسيا تلهث 
للحاق بالصني

ــنوات  كان لهذه اإلجراءات تكلفتها. ففي الس
ــهدت زامبيا حملة ساخنة بعنوان  األخيرة، ش
ــل ال للصني» والتي كانت  «#SayNo٢China أو ق
ــتثمار الصيني  ــد لالس ــع ح ــى وض ــدف إل ته
ــا في البالد. وفي غانا، دفعت مخاوف  وتدخالته
ــة  ــى طمأن ــو أدو إل ــا أكوف ــس نان ــة الرئي مماثل
ــذا العام، بأن  ــابق من ه ــني، في وقت س الغاني
ــى «فقدان  ــؤدي إل ــن ي ــني ل ــع الص ــاط م االرتب
سيادة غانا». كما كانت هناك محاوالت غربية 
لتشويه االستثمارات الصينية بأنها «مصائد 
ــهل بكثير  ــون»، والتي لم جتعل األمور أس للدي

على الصني.
ــيا،  ــك الصني ما ال متتلكه روس ــع ذلك، متتل وم
ــتخدامه،  وما ال ترغب الواليات املتحدة في اس
ــاكل أخرى: النقد. فمنذ  ــغلة مبش ألنها منش
ــت الصني على الواليات املتحدة كأكبر  أن تفوق
ــن الزمن،  د م قْ ــل عِ ــاري ألفريقيا قب ــريك جت ش
ــرفت بكني على مشروعات البنية التحتية  أش
ــخية ميسرة في  ا س الضخمة، وضخت قروضً
ــاون الصيني  ــدى األخير للتع ــارة. وفي املنت الق
ــي جهود التوعية لبالده،  األفريقي، ضاعف ش
ــة ٦٠ مليار دوالر،  ــتثمار بقيم وأعلن حزمة اس
وهو ما يعادل خمسة أضعاف ما قدمته روسيا 

األسبوع املاضي».
واستدرك التقرير: «ومع ذلك، فإن هذا لن يوقف 
ــيا. ومن األمور التي فشل  بالضرورة صعود روس
إطار القوى العظمى في أخذها في االعتبار هو 
كيف ميكن للدول األفريقية، مثلها مثل جميع 
ــددة. وقال  ــراكات متع ــدول، احلفاظ على ش ال
ــية  ــية أساس ــول إنها حقيقة دبلوماس ماكف
ــي أفريقيا، بالنظر إلى أن  تقدم فوائد خاصة ف
ــني تلعب في  ــيا والص «الواليات املتحدة وروس

مسارات مختلفة». 
ــي أعلنت عن  ــا، الت ــر: «نيجيري ــم التقري وخت
ــي، إحدى  ــلحة جديدة في سوتش اتفاقية أس
هذه الدول املستفيدة. وفي الوقت نفسه الذي 
ــيا تزويد البالد لتوفير األمن  تستطيع فيه روس
ــي بالنفط، فقد  ــالد الغن ــرق الب في جنوب ش
ساعدت الصني في متويل وبناء بنيتها التحتية 
النفطية، وقد اشترت الواليات املتحدة نفطها 
مبليارات الدوالرات. وبنظرة أخرى، قد يصبح إطار 
ــارًا للمحصلة  ــة الصفرية اخلاطئ ازده احملصل

اإليجابية».

ال يمكن لروسيا أن تقدم 
الكثري لتصبح اِّـمول 
األساسي للقارة إذ إن 
ما لديها قليل وستأخذ 
أفريقيا القليل منه

/ القسم السياسي
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كتب ستيفن بادوانو، وهو زميل مبعهد تطوير خدمات النهوض باملوظفني في كلية لندن لالقتصاد، تقرير نشرته مجلة «فورين بوليسي» 
ــيا توسيع نطاق وجودها في جميع أنحاء أفريقيا، لكن هذه الرغبة ليست مشتركة بني األطراف  األمريكية، وحتدث فيه عن: «نية روس
ر التقرير أجواء منتدى أفريقيا– روسيا االقتصادي، الذي أقيم في مدينة سوتشي برئاسة بوتني وحضور عدد  جميعها».في البداية، صوَّ
ــماء، قد  ــيارة مدرعة صحراوية وطائرة هليكوبتر مقاتلة ذات ألوان مموهة، وطائرة مقاتلة ذات ألوان زرقاء كما الس من قادة دول أفريقيا، فقال: «س

ــتقبال الضيوف في الداخل. كانت هذه هي القمة األولى  ــاحة. وكانت البنادق وقاذفات القنابل في اس اصطفت على مدخل الس
ــي في روسيا، وكان املضيف، الرئيس الروسي فالدميير بوتني،  قدت األسبوع املاضي في مدينة سوتش ــيا وأفريقيا، والتي عُ بني روس
مصمم على عرض كل ما ميكن لبالده أن تقدمه. وقال شخص من جنوب أفريقيا: «إنهم طيبون»، وأضاف وهو يداعب مجموعة من 

اوبامارشاشات الكالشينكوف: «أنا أحبهم». بوتني هاريس

حذر رئيس الوزراء، عادل عبد املهدي، من 
البالد  تهدد  وإقتصادية  أمنية  مخاطر 
املهدي  عبد  وقال  التظاهرات.  بسبب 
خروج  على  شهر  مرور  مباسبة  بيان  في 
العراق  يشهدها  شعبية  تظاهرات  أكبر 
واحملاصصة  الفساد  ضد   ٢٠٠٣ بعد 
وتردي اخلدمات والبطالة ومشاكل أخرى 
املظاهرات  اندلعت  ان  منذ  شهر  "مر 
الشعبية والتي عمت محافظات العراق، 
خصوصاً بغداد واجلنوبية منها. وقد عبّر 
نظامه  في  بوضوح  رأيه  عن  الشعب 
السياسي واالنتخابي وفي اداء احلكومة 
السياسية  سواء  املطلوبة  واالصالحات 

او احلقوقية او اخلدمية".
التظاهرات صور بهيجة  "رافقت  وأضاف 
العراقيني  واريحية  رقي  عن  ومفرحة 
مهرجانات  الى  التظاهرات  وحتولت 
االمنية  القوات  فيها  التحمت  شعبية 
رائعني  وتعاون  وحدة  في  واملتظاهرين 
حافظا على شعبية التظاهرات وطابعها 

االول  أمرين،  سوى  يعكرها  وال  السلمي 
استمرار وقوع الضحايا من الطرفني وان 
كان باعداد اقل من االيام العشرة االولى، 
غالية  فهي  تراق  دم  قطرة  كل  ولكن 

ومؤملة ويجب ايقافها".
استمرار  اآلخر  "األمر  املهدي  عبد  وتابع 
القانون  على  اخلارجني  من  اعداد  تعرض 
حلماية  الساعية  االمنية  للقوات 

واخلاصة  العامة  واملصالح  املتظاهرين 
لها  عالقة  ال  اجلماعات  هذه  البالد.  في 

بالتظاهرات بل تتستر بها وتستخدمها 
كدروع بشرية للقيام باعمال قطع الطرق 
واحلرق والنهب واالشتباك بالقوات االمنية 
واملنجنيق  املولوتوف  قنابل  مستخدمة 
وحتى القنابل اليدوية واالسلحة النارية 

والسكاكني وغيرها".
وأعلن "كلفنا جلنة حتقيقية برئاسة وزير 
الصحة وجهات حكومية وغير حكومية 
للتحقيق في انواع املعدات املستخدمة 
عن  دفاعها  عند  االمنية  القوات  لدى 
املسيلة  القنابر  خصوصاً  مواقعها، 
مشددة  التعليمات  زالت  ما  اذ  للدموع. 
اية  او  احلي  الرصاص  استخدام  بعدم 
أسلحة قاتلة، وان القوات االمنية ال تقوم 
باية اعمال تعرضية او هجومية بل تقف 
اخلارجني  هجمات  امام  الدفاع  موقف 
حواجز  القتحام  سواء  القانون  على 
اجلمهورية  جسري  في  االمنية  القوات 
على  الهجوم  في  او  وغيرهما،  والسنك 
املقرات واملصالح احلكومية واالهلية في 

بغداد واحملافظات".
ونوه رئيس الوزراء الى ان "القوات االمنية 

املتظاهرين  من  الكثير  بدعوة  قامت  قد 
الى  للمجيء  واملنظمات  والنشطاء 
حجم  لرؤية  االمنية  الصد  صفوف 
العنف  وأعمال  واساليبها  الهجمات 

التي يقوم بها اخلارجون على القانون".
حققت  "املظاهرات  ان  على  وشدد 
السلطات  ودفعت  اغراضها  من  الكثير 
الثالث ملراجعة مواقفها، فحصل حراك 
سياسي واسع، كما صدرت قرارات عديدة 
لتلبية الكثير من املطالب التي تقدم بها 

املتظاهرون".
دعم  على  التظاهرات  "حصلت  وبني 
وهزت  كبير،  ونقابي  ومدني  شعبي 
هذه  لتكون  السياسية  املنظومة 
التظاهرات من اهم االحداث التي تبرهن 
االداة  وهي  مسؤوليات،  هي  احلريات  ان 
حكامه  لتقومي  الشعب  بيد  االساسية 
مطاليبه  وحتقيق  رأيه  عن  والتعبير 
الدينية  املرجعية  دافعت  لذلك  العادلة، 
ولذلك  السلمية،  التظاهرات  عن  العليا 
يجب ان نستمر بحماية ودعم التظاهرات 
اخلارجني  وبني  بينها  والتمييز  السلمية 

على القانون".
التقيت  "لقد  املهدي  عبد  واستطرد 
املتظاهرين  من  مهمة  اعدادا 
واهمية  ضغطهم  على  وشكرتهم 
املطالب  جناح  اجل  من  العنف  نبذ 
االصالحية واستمرار الضغط الشعبي 
والقوى  احلكومة  على  السلمي 
النجاح ضد  لتتمكن من  السياسية 
اخلاصة  واالمتيازات  احملاصصة  نظام 
التعطيل  منهج  ولتجاوز  والفساد 

الذي يؤخر االجناز الذي تطالبون به".
مر  لقد  الكرمي..  الشعب  "أيها  وقال 
واملدارس  املصالح  فيه  تعطلت  شهر 
واجلامعات وجزء رئيس للحياة العامة، 
وآن االوان ان تعود احلياة الى طبيعتها. 
واملصالح  االسواق  جميع  لتفتح 
ابوابها.  واجلامعات  واملدارس  واملعامل 
ممارسات  من  وغيرها  املظاهرات  اما 
التأثير  الرأي دون  قانونية للتعبير عن 

واخلاصة  العامة  واملصالح  احلياة  على 
فامرها متروك لكم فهذا حق من 
امليادين  في  فوجودكم  حقوقكم، 
في  يدعمنا  الرأي  عن  وتعبيركم 
وهو  وتنفيذها  االصالحات  تقدمي 
من اهم عوامل االصالح والضغط 

ان جرت بشكل سلمي وقانوني".
هنا  "األهم  الوزراء  رئيس  وشدد 
حركتكم  عن  اخملربني  عزل  هو 
السلمية، لقد اجلنا معرض بغداد 
بسبب  الوقت  من  لفترة  الدولي 

تقدمي  من  االنتهاء  في  وتأخرنا  االوضاع، 
من  قلقة  الدول  من  وكثير   ،٢٠٢٠ موازنة 
املشاريع  اصحاب  كذلك  البالد،  اوضاع 
عن  ناهيك  وخارجياً،  وطنياً  التنموية 
بسبب  توقفت  التي  الداخلية  املصالح 
االحداث والتي تعرضت وتتعرض خلسائر 
السريعة  العودة  يتطلب  مما  كبيرة، 

ملمارسة اعمالها بشكل طبيعي".
النفطية  املصالح  "تهديد  ان  وأضاف 
العراق  موانئ  عن  الطرق  البعض  وقطع 
يتسبب بخسائر كبيرة تتجاوز املليارات، 
يرفع  وغيره  وهذا  البضائع،  ويؤخر وصول 
املواطنون  ثمنها  يدفع  التي  االسعار 
كافة والفقراء خاصة ويعطل توفير فرص 
املرضى  ويعرض  االقتصاد  ومنو  العمل 
الطبية  العيادات  إغالق  بسبب  للخطر 

وعرقلة حركة سيارات اإلسعاف، ويخسر 

بسببها الطالب اياما دراسية مهمة مع 
واالستعداد  املناهج  اكمال  الى  احلاجة 
منها،  الوزارية  خصوصا  لالمتحانات 
ويؤخر اجناز معامالت املواطنني من خالل 
ويقطع  اخلدمية،  الدوائر  عمل  تعطيل 
ارزاق الناس خصوصا من أصحاب احملالت 
والعاملني بأجر يومي، ويضعف املساعي 
والعدالة  الكرمي  العيش  حتقيق  اجل  من 

االجتماعية لهذا الشعب الكرمي".
ساعات  "قلصنا  بالقول  كالمه  واختتم 
بالنسبة  فاألهم  التجوال،  حظر 
الطبيعية  احلياة  عودة  هو  للحكومة 
املواطنني  احلرص على حماية حقوق  مع 
في  السلمي  التظاهر  حق  ذلك  في  مبا 
احلرق  اعمال  ومنع  اخملصصة  االماكن 

واالعتداء مهما كانت".

كلفنا لجنة تحقيقية برئاسة وزير 
الصحة وجهات حكومية وغري 
حكومية للتحقيق َّـ أنواع اِّـعدات 
اِّـستخدمة لدى القوات األمنية عند 
دفاعها عن مواقعها

/ القسم السياسي

ر من مخاطر أمنية واقتصادية تهدد العراق بسبب التظاهرات: عبد المهدي يحذّ

التقيت أعداداً مهمة من اِّـتظاهرين وشكرتهم على ضغطهم وأهمية نبذ العنف من أجل نجاح اِّـطالب اإلصالحية

رئيس الوزراء: قمنا بدعوة الكثري من 
اِّـتظاهرين والنشطاء واِّـنظمات للمجيء اُّـ 

صفوف الصد األمنية لرؤية حجم الهجمات 
وأساليبها وأعمال العنف التي يقوم بها 

الخارجون على القانون
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ــاني  ــب الضمير اإلنس ــص يخاط ن
ــلط الضوء على حقبة مهمة  ويس
ــث، أراد من  ــراق احلدي ــن تاريخ الع م
ــد خلف حجم  ــه أن يبني احم خالل
ــها بطله والذي  ــاة التي عاش املأس
ــريحة مهمة من  ــة لش ميثل أيقون
ــت محنة  ــي عاش ــعب العراق الش
ــالل األمريكي،  ــى بعد االحت الفوض
مستعينا بأكثر من راو ليغطي تلك 
ــرة املفتوحة على  ــاحة الكبي املس
ــاد  والفس واخلوف  والقتل  الفوضى 
ــل  البط ــكاله.  ــه وأش أنواع ــكل  ب
ــي  عراق ــن  مواط ــار  النج ــف  يوس
يعيش حالة من التعالق مع املاضي 
ــتحضره  ــيمية، يس ــة مش بطريق
ــل زمني خاضع للظرف  عبر تسلس
ــي  ــه، والوع ــر ب ــذي مي ــي ال النفس
ــه بدءا بطفولته  اآلني الذي يعيش
ــل زوجته  ــاء مبقت ــة وانته املضطرب
ــدى اجلماعات  ــد إح ــه على ي وابنت
ــرورا بحياته  ــلحة اجملهولة، م املس
ــكرية  العس ــه  وخدمت ــة  اجلامعي
ــذا الكم  ــروب، كل ه ــاحات احل وس
ــه بطريقة  ــات ترتد علي من الذكري
ــه القائمة محض  ــن حيات جتعل م
ــاعر إنسانية  ــاؤالت ومش لغز وتس
محطمة ومحبطة يسودها (اخلوف 

والترقب واإلثارة والشك).
ــل  ــذا البط ــب له ــة الكات إن إحاط
ــن الغموض وعدم الوضوح  بهالة م
ــة قد  ــل مهم ــدة تفاصي ــاب ع وغي
ــاعد القارئ في معرفة أسباب  تس
ــه  ــلحة ل ــة املس ــة اجملموع مالحق
ــا لعائلته، لم يكن اعتباطيا  وقتله
أو خارجا عن إرادته، وال يحمل نزعة 
ــو غموض  ــا ه ــدر م ــية، بق بوليس
مفتعل تعمده الروائي ألسباب أشار 
ــارد الثالث اجملهول بقوله  إليها الس
ــراوي العليم هو الذي  ( ويرجح إن ال
ــف النجار  ــاء يوس ــل في إعط تدخ
حالة من الغموض، لكي يدفع عنه 
ــة أو حزبية أو فؤية  أي تهمة طائفي
ــق عليهم  ــون أطل ــا مغرض يلفقه

املرضى أو الشاذين).
هذه اخللطة من املشاعر اإلنسانية 
ــار بطال  ــف النج ــت من يوس جعل
(لوكاش)  إشكاليا حسب تصنيف 

ــة  برؤي ــر  واحلاض ــي  املاض ــش  يعي
ــان في بعض  ــى الهذي ــي اقرب إل ه
ــمت  ــات حياته، لكنها اتس محط
ــم رافض لكل  ــي قائ ــب بوع بالغال
ــتطاع من خالله  ــو حوله، اس ما ه
البطل تشخيص كل مواطن اخللل 
ــوء  التي أدت إلى هذا التداعي والس
ــد جعل  ــي، فق ــع العراق ــي الوض ف
احمد خلف من بطله شماعة علق 
ــأن  ــا آراءه وتصوراته عن الش عليه
السياسي واالجتماعي واالقتصادي 
العراقي احلالي، وانتقد الوضع الذي 
ــأ بعد االحتالل األمريكي بجرأة  نش
ــذا هو دور  ــة عاليتني، وه ومصداقي
ــا  ــاة، كم ــي احلي ــي ف األدب احلقيق
ــيس  ــي فرنس عرفه املفكر الفرنس
ايغلتون، بوصفه أيديولوجية واعية 
ــاء النظام  ــن اجل إعادة بن تعمل م
ــزق  ــنوات التم ــي س ــي ف االجتماع
ــادي  ــار االقتص ــي واالنهي االجتماع
ــذي يلي  ــي ال واالضطراب السياس

احلروب.
ــن العراقي  ــار املواط ــف النج يوس

ــيء باملفارقات  ــب التاريخ املل صاح
ــرة  ــرة صغي أس ورب  ــة،  االجتماعي
ــة، وجد هذا  ــن زوجة وابن ــون م تتك
ــدا بعد أن  ــه وحي ــخص نفس الش
ــر منزلهم من  ــرته بتفجي فقد أس
ــلحة مجهولة،  قبل مجموعة مس
ــاردا من  ــث أن أصبح مط ــا لب ثم م
ــلحة  املس ــة  اجملموع ــك  تل ــل  قب
ألسباب غامضة ومجهولة، يجبره 
ــائك على العيش  ــذا الوضع الش ه
ــا من  ــة متوجس ــة متخفي بطريق
ــر) املرأة  ــى (عبي ــه حت ــا حول كل م
ــرت في حياته  األربعينية التي ظه
ــل ذكرى من  ــي كانت متث فجأة والت
ــرت به  ــة م ــة جميل ــاة جامعي حي
ــذه املتوالية احلياتية  ــل عقود. ه قب

ــذا املواطن  ــاة ه ــي حي ــة ف الصعب
ــد خلف  ــتثمرها احم ــي اس العراق
ــح فوهة قلمه على كل ما هو  ليفت
سلبي في املشهد العراقي القائم، 
ــى أكثر من  ــتطال نصه إل حتى اس
ــا  ــة كان معظمه ــة صفح ثالثمائ
ــة بنيوية ناضجة،  ميثل نظرة أحادي
فككت الوضع العراقي وشخصت 
ــل فيه بوضوح.. ليُنهي  مواطن اخلل
ــة بان يختار لبطله  روايته املاراثوني

املواجهة مع أعدائه املفترضني بديال 
ــهد  عن التخفي والهروب، في مش
دراماتيكي تُرك مفتوحا عائما على 
عدة احتماالت وتوقعات، غير إن هذه 
ــير إلى أن (الذئاب على  النهاية تش
ــن الروائي  ــتنزفت م األبواب) قد اس
ــي  ــد النفس ــى الصعي ــر عل الكثي
ــاعره  مش ــدت  وأجه ــي،  والعاطف
ــب كبير يحمل  ــه ككات وأحاسيس
مسؤولية تاريخية اجتاه قلمه وبلده 
(تيقن من وضع سالحه حتت طيات 
ــالح الناري  ــه قام بفحص الس ثياب
ــفل تأكد  ــوط نحو األس ــل الهب قب
من وجود أطالقات داخل السبطانة 
ــه ورتب هندامه، أغلق  أعاد مسدس
ــاة الرجلني  ــاب وراءه وهبط ملالق الب

استجابة لتحديهما العنيد).
أهم مرتكزات النص:

ــة العتبة  ــوان: متثل العنون ١- العن
ــة  رؤي ــل  متث ــد  وق ــص،  للن ــى  األول
استشرافية استباقية له، أو اختزال 
لغوي يحمل رمزية داللية تشير إلى 
(الذئاب على  ــفته،  قصديته وفلس
ــذه العبارة جندها حاضرة  األبواب) ه
ــا الداللي والرمزي الذي ميثله  ببعده
ــي امليثولوجيا االجتماعية  الذئب ف

الغدر،  الداهم،  ــر  (اخلط والتاريخية 
ــي هذا  ــا ف ــذي مثله ــش) وال التوح
ــلحة  ــة املس ــس اجلماع ــص لي الن
ــل كل الوضع  ــب، ب اجملهولة فحس
ــن  ــل م ــذي جع ــن ال ــيئ الراه الس
ــي (الضحية) رهينة  املواطن العراق
ــه.. رمزية  ــه وحتديات ــكل إرهاصات ل
ــال احمد  ــي أعم ــررت ف ــب تك الذئ
خلف الروائية وكان أبرزها في روايته 
ــك العبارة  ــوت األب) وتل ــدة (م اخلال
ــرة العميقة التي  ــفية املؤث الفلس
ــك الرواية، والتي ال  أطلقها بطل تل
ــن عنوان هذه  ــد في داللتها ع تبتع
ــاال برونزيا لذئب  الرواية حني رأى متث
ــوت (متى  ــاب احد البي ــف عند ب يق

كانت الذئاب حامية للديار).

ــماء أبطال  ــماء: كانت أس ٢- األس
الرواية متثل متالزمة لفظية رافقت 
ــف  ــد خل ــات احم ــن رواي ــض م بع
ــابقة، كما في رواية (نداء قدمي)  الس
ــماء نزعة  ــت هذه األس حيث حمل
ــتمدة من  ــفية مس ــة فلس إيحائي
ــار)  ــف النج ــراث، (يوس ــن والت الدي
الظل  ــال  وأبط ــي،  الرئيس ــل  البط

(يونس الغطاس وأيوب).
ــص  الن ــة  ــمت لغ ــة: اتس اللغ  -٣
ــة مطواعة، وامتازت  بكونها سلس
ــة،  واحلداث ــد  التقلي ــني  ب ــوع  بالتن
ــف ليلة وليلة،  ومقاربات لغوية ألل
ــة رافقت االنتقاالت  وانتقاالت لغوي
السردية، تناغمت بحسب طبيعة 
ــص، أما  ــن الن ــه م ــارد وموقع الس
ــي  ــني املاض ــت ب ــوارات فتداخل احل
واحلاضر وبنسق لفظي واحد، اعتمد 
ــة متزنة  ــرح ورؤي ــي الط ــج ف النض
املتحاورين  ــملت جميع  للواقع، ش
تقريبا، كذلك شهد النص انتقاالت 
ــر  ضمائ ــني  ب ــريعة  وس ــة  مفاجئ

اخملاطب احلاضر والغائب.
ــز النص بتعدد  ــدد الرواة: متي ٤- تع
ــي عليم  ــارد خارج ــني س ــرواة ب ال
ــه، أحاط باجلزء  ميثل الروائي نفس
ــل الرواية،  ــر ألحداث وتفاصي األكب
ــات  وتعليق ــهب  مُس ــرد  ــر س ب عَ
ــع العراقي  ــداث والوض ــى األح عل
ــارد مجهول ال  ــام، وس ــكل ع بش
نعلم موقعه من النص، ينقل عن 
السارد العليم في بعض األحيان، 
ــارد داخلي ضمني ميثل البطل  وس
ــف النجار.. وقد أشار إلى هذا  يوس
ــتباق في  ــة االس ــلوب بتقني األس
ــدوث أي  ــة، منعا حل ــة الرواي مقدم
ــدى القارئ..  ــة ل ــاس أو ضبابي التب
ــرواة أدار بهم احمد خلف  هؤالء ال
ــتعينا  بنجاح وحرفية، مس نصه 
الطويلة، ليشكل  األدبية  بخبرته 
ــردي لألحداث  ــاوب الس ــذا التن ه
رؤية ثالثية األبعاد للواقع العراقي 
احلالي، فكانت الرواية هي اقرب إلى 
ــن النقدي)  ــا اصطلح عليه (الف م
الذي مينحنا القدرة على رؤية آالف 
اخليوط التي تربطنا كأفراد ظاهريا 

مع بيئتنا وواقعنا املعيش.
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الرهان على وطنية الشباب وحكمة من هم من جيلنا واكبر لن يخيب 
ــعبه، من  الظن، العراقي حريص ومحب لبلده وطيب جدا مع أبناء ش
يرى في املتظاهرين متآمرين هو يعكس وجهة نظر سلطة متهالكة، 
سلطة تعيش في دهاليز الفساد والرجعية والوالءات اخلارجية التي 
ــة واحيت الوطنية  ــرات قتلت الطائفي ــرف اي عراقي، التظاه ال تش
ــس في العراق  ــا في معادلة القوة لي ــعب رقما صعب وجعل من الش
ــلمية حتى اآلن في نطاق  ــا في املنطقة كلها، االحتجاجات الس وإمن
ــعبه  ــعبية، والبلد ماض نحو مصيره الذي يقرره ش ــيطرة الش الس
ــى بلدهم كان  ــن العراقيني احلريصني عل ــدة، كثير م وليس ثلة فاس
ــروع ملواطنني عاشوا في بلد  قلقا ويرى الوضع غامضا وهذا حق مش
الرعب املزمن، حتت سلطة البعث وسلطة أمراء الطوائف ايام احلرب 
ــب البلد باجتاه  ــمحوا ان يذه ــة، الوطنيون احلقيقيون لن يس األهلي
ــات والعيش  ــن أجل احلقوق واحلري ــى، الناس خرجت م ــدم والفوض ال
ــروعة ولم تخرج من أجل ثارات،  الذي يليق بهم، مطالب عادلة ومش
ــاهم في دمار وسرقة البلد سيذهب  بالتالي كل من قمع او نهب وس
ــجام بني رجال  ــات انتقامية، التآلف واالنس ــى القضاء ودون ممارس إل
ــعب، من  ــال املتربصني بهذا الش ــن قضى على آم ــن واملتظاهري األم
يدفع باجتاه الفوضى أولئك املستفيدين من خراب العراق واملعتاشني 
ــة من أجل  ــعاراتهم الصريح ــوح املتظاهرين وش ــه، وض ــى ازمات عل
ــاع عن وجوه  ــف القن ــم العدالة واحلرية كش ــون وقي ــع القان مجتم
ــني وارتباطات اجملندين  ــف عن هوية القناص امللثمني وحتما سيكش
حملو العراق وازهاق شعبه. أدميوا زخم التظاهر، ال تنكسروا، ال تخافوا 
ــعب،  ــا، الثورة يصنعها الش ــمية وغيره ــن تهديدات الدوائر الرس م
ــلطة العليا، احتشدوا في ساحات التظاهر وال تعطوهم  وأنتم الس
ــوكتهم، فال تبرحوا أماكنكم قبل  ــرت ش فرصة النجاة. لقد انكس
ــلمي للتظاهر  ــالص التام، يجب احلفاظ على الطابع الس حتقيق اخل
ــبات االحتجاج، العراقيون شعب خالق ومبتكر ميكنه  وتعزيز مكتس
صناعة مستقبله دون اي تدخل من اية جهة اقليمية او دولية ونؤكد 
ــي تطالب باحلقوق التي  ــلمية التظاهرات الت ضرورة احلفاظ على س
ــهدها بغداد واحملافظات. وندعو املتظاهرين السلميني الى ضرورة  تش
ــى ميكن احلفاظ  ــار واحد حت ــد مطالبهم وتوجيهها نحو مس توحي
ــب قابلة للتحقق  ــون هذه املطال ــى اهمية ان تك ــدد عل عليها ونش
ــني جميعا دون  ــات العراقي ــة الحتياج ــب ومطابق ــدى القري ــي امل ف
ــيد بوقفة املتظاهرين السلميني التي عبروا فيها  ــتثناء. كما اش اس
ــى التغلب على كل  ــم الفريدة عل ــم وتالحمهم وقدرته عن وحدته
املصاعب والعقبات التي واجهات البالد وفي املقدمة منها الطائفية 
ــعب خالق ومبتكر يستحق احلياة  والتفرقة واخلالف، فالعراقيون (ش
ــتقبله بنفسه دون اي تدخل  احلرة الكرمية وهو قادر على صناعة مس
ــر بهمة كل الطبقة  ــة او دولية)  فالعراق ينتص ــن اية جهة اقليمي م
ــباب الذي  ــة من ادباء وفنانني وصحفيني ونقابات مهنية والش املثقف

قال قولته في ساحات التظاهر.
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فنارات

أحمد البياتي

ــاهد واألحداث  تتداخل في املش
جانبية،  ــص  قص ــرودات)،  (املس
ــير ذاتية، مقتطفات حياتية  س
واقعية من احلياة البغدادية بعد 
االحتالل األمريكي ٢٠٠٣، يجري 
ــتعانة بتقنيات  ــذا باالس كل ه
مبتكرة تعتمد في إطارها العام 
ــلوب احلكواتي السارد  على أس
العليم، الذي يحدث عن األخبار 
واألحداث بوجهها العام ويطرح 
ــية واالجتماعية،  آراءه السياس
ــن التفاصيل  ــر م ــرك الكثي ويت
للسارد الضمني البطل يوسف 
ــول  ــر مجه ــارد آخ ــار، وس النج
ــروحات  ــى النص بش ــل عل يط
ــطور،  وتعليقات بني طيات الس
ــم تخل من  ــردية ل ــا س بانورام
ــتعارات، سارد  االنزياحات واالس
ــور  اجلمه ــب  يخاط ــي  خارج
(القراء) تارة وأخرى يخاطب بطل 
النص بطريقة استفهامية، ثم 
يوجه احلديث له بدال من القارئ، 
ــة تضع  ــردية حداثي ــة س تقني
ــة جديدة للفن  ــارئ أمام رؤي الق
ــريعة  ــع انتقاالت س ــي، م الروائ
في املشاهد وتبادل ادوار السرد.. 
ــارئ عند  ــه الق ــا يلمس ــذا م ه
ــة (الذئاب على  ــه لرواي مطالعت
ــد خلف  ــي احم ــواب) للروائ األب
ــد دار  ــنة ٢٠١٨ عن ــادرة س الص

النخبة..

قراءة / احمد عواد الخزاعي

هذه الخلطة من اِّـشاعر اإلنسانية جعلت من يوسف النجار بطالً إشكالياً حسب 
تصنيف (لوكاش) يعيش اِّـاضي والحاضر برؤية هي أقرب إُّـ الهذيان

حسن اِّـوسوي

ــرة بعدوى  ــاب الذاك حني تص
األيام 

تتشظى أمنيات املعدمني 
احلاملني مبعانقة الشمس 

رغم احتجاج أمراء الظالم 
وسط هذه اللجة 

ملعنى لكل تلك األحداث 
املوت يستهزئ باحلياة 

الصحراء تستهزئ باملطر

الغابة تستهزئ باألشجار 
وثمة دكتاتور عجوز يستهزئ 

بصبية
ــم  دمائه ــن  م ــموا  رس ــد   ق

القانية 
طريقا للخالص 

حتتج األرصفة متذمرة
تقبل أقدام الثوار  

الذين افترشوا ناصيتها
ساعة بزوغ فجر احلرية 

في متاهات التاريخ 

أناشد كهرمانة.. متوسال
كي تترك جرارها األربعني 

لتصب زيتها الساخن 
على قبح األيام 

من على موائد الفجر اجلديد
هنالك دائما متسع لألحرار

وقافية بإيقاع مزلزل
كتبوا بها النشيد الوطني

كي يرددوه معا
ــم  املطع ــطح  س ــى  عل ــن  م

التركي

مريفت الخزاعي
ــي أحضان  ــتُ جوالي يغفو ف ترك
ــةِ أيام قضاها  ــي، بعد ثالث حقيبت
شاحذا برامج تعقبه متيقظا ألي 
إشارةِ قد تصدرُ من لص املعلومات 
ــابي في  ــاول الولوج حلس الذي ح
إحدى برامج التواصل االجتماعي، 
بدا اجلهد الذي بذلته في محاولة 
ــن املعجبني  ــدد م ــر ع ــع أكب جم
ــام القلق  ــال أم ــني ضئي واملتابعــ

الذي احتلَّ لياليَّ وأيامي. 
فكرتُ بالترفيه عن نفسي ووجبة 
ــت كفيلة بأبعاد  غداءٍ فاخرة كان
 ، ــيطرَ عليَّ ــبح اخلوف الذي س ش

ستعود حدقات عيونكم حلجمها 
ــعتْها  ــي بــعــــد أن وسِ الطبيع
ــة إذا ما علمتم بأني أؤمن  الدهش
ــاكل  (كل مش ــا:  ــة مفاده مبقول
ــى مائدة  ــن حلها عل ــم ميك العال

الطعام).
ــام بلهفة  ــم الطع ــتُ قوائ طالع
ــت دون جتـــــوال  ــا حال ــة م بالغ
ــى  ــماال حت ــا وش ــي ميين نظـــرات
ــدى  ــلٍ تع ــر رج ــتوقفها منظ اس
ــا  ــب واقف ــس ينتص ــده اخلام عق
ــامَ منصةِ طلبات  منذ مجيئي ام
ــة، عيناه تنتقالن  التوصيل املنزلي
ــعار من  ــاف وقوائم االس بني اصن
دون ان يتجرأ على طلب أي شيء.  
 بعد مدة قصيرة اجته نحوي وكأن 
رحلة بحثه قد انتهى بها املطاف 
ــتدعي  ــي وقبل أن أس ــد طاولت عن

 . النادل كان قد انضم اليّ

ــك في احتياجه  ــاورني ش لم يس
ــال فأناقةُ ثيابه نفت ان تكون  للم
ــل  ــا ان اخلُص ــه كم ــه فارغ جيوب
ــعره والوقار  ــض التي غزتْ ش البي
اي  ــددَ  ب ــه  مالمح ــى  غط ــذي  ال

مخاوف جتاهه. 
ــادل الطلبات من  ــى الن ــى عل  أمل
غير أن يسألني رأيي. أطباقُ سمكٍ 
مقلي مع االرز، دجاجٌ مشوي على 

الفحم، صحونُ مقبالت وو....
ــتُ أمامه عن  ــي أفصح ــرُ أن ال اذك
ــكَ  ــي بتناول هذا كله، امس رغبت
رَّر سكينهُ عليها  بحبةِ فاكهة ومَ
فتفتحتْ زهرةٌ برتقالية، ثمَّ داعبَ 

تفاحةً فتدلى ثوبها خجال، اسرعَ 
ــدة بجواله  ــورٍ للمائ ــاطِ ص بالتق
ــد من انه  ــي، ال ب ــا التفت ل بعدم
ــبب  ــي الفاغر بس ــظ فم الحـــــ
اجلوع او الدهشة أو االستغراب.    

_ معظم الناس هذه األيام تقوم 
ــر كل ما يحدث معها طازجا  بنش
ــره  ــو العالم بأس ــا تدع وكأنهــــ

ملشاركتها حلظاتها اخلاصة.
ــذا االمر،  ــتِ في ه ــكِ أن ــا رأي _ م
ــوفة  مكش ــا  حياتن ــح  تصب أن 
بتفاصيلها  ــن  اآلخريـــــــ ــام  أم

احلقيقية واملزيفة؟!
ــم يتركْ طبقا اال وغازله، حاورَ ما  ل

فيه من طعام وكلما هممــــــتُ 
ــا  ــبقني واضع ــفٍ س ــذوقِ صن بت
ملعقته فيه وكأنه يحاول افسادَ 

متعتي. 
ــام  للحم ــاب  الذه ــتأذنني  اس  
ــي، ناديتُ  ــي ظنون قَ حدس ــدّ فصَ
على النادل وأنا احتسسُ محفظةَ 

نقودي لكنه اجابني:
ــن الطعام  ــد دفعَ والدكِ ثم _ لق

قبل مغادرته.
ــعارات تتوالى على  ــواتُ االش أص
ــه، وإذا بصور  ــي فأفرجتُ عن جوال
ــي  ــألُ صفحت مت ــام  الطع ــاق  أطب

الشخصية.

قصيدة 

@ÜÌÜ¶a@äv–€a
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البينة الجديدة / ياسمني خضر حمود
ــؤون  الش دار  ــن  ع ــدر  ص
ــن  ــة وضم ــة العام الثقافي
ــعبي    ــلة التراث الش سلس
ــراث  ــوم (الت ــاب املوس الكت
ــر  العص ــني  ب ــدادي  البغ
ــد امللكي)  ــي والعه العباس
ــارق  ط ــي  القانون ــب  للكات
ــزء األول. وجاء في  ــرب اجل ح
ــى  ــاظ عل ــه ان احلف مقدمت
ــية  أساس ــرورة  ض ــراث  الت
ــعى  تس ــي  الت ــعوب  للش
ــاري،  ــا احلض ــق ذاته لتحقي
واثبات هويتها في ماضيها 
وحاضرها، وقد سلط الضوء 
على مواضيع متنوعة منها  

الفلسفة،  التصوف،  (املرأة، 
ــة،  الفقهي ــدارس  امل
أصحاب  والغناء،  املوسيقى 
ــن عاش  ــب مم ــان املذاه االدي
في بغداد وكذلك الصحافة 
واحملالت  ــات  واخلان والرياضة 
ــن وغيرها).  وامله ــواق  واألس
ــزء األول للكتاب  ــدر اجل وص

ــن  م ــة  ٥١٢ صفح ــع   بواق
ــط. وجاء في  القطع املتوس
ــى  ــاظ عل ــه ان احلف مقدمت
ــية  أساس ــرورة  ض ــراث  الت
ــعى  تس ــي  الت ــعوب  للش
ــاري،  ــا احلض ــق ذاته لتحقي
واثبات هويتها في ماضيها 
وحاضرها، وقد سلط الضوء 
على مواضيع متنوعة منها  
الفلسفة،  التصوف،  (املرأة، 
املدارس الفقهية، املوسيقى 
ــان  االدي ــاب  أصح ــاء،  والغن
املذاهب ممن عاش في بغداد 
وكذلك الصحافة والرياضة 
ــواق  واألس واحملالت  واخلانات 

واملهن وغيرها).

مْ ايها اخملضب بدم اجلراح فوق  قُ

الثرى فنحن لبينا أمرك املناط..

مْ يا أبا النخيل.. قُ

ــك وأرمي عنك  وقف على قدمي

بعيدا سنني االنحطاط..

ــم  إنه ــوا  قال ــن  بالذي ــق  تث وال 

ــك في ذاك  ــون على نهج ماض

الصراط..

ــعلوا  وأش ــخ  التاري زوروا  ــد  لق

ــك  ــوهوا في ــا وش ــة بينن الفتن

الشطاط..

رب منك  ــالد العُ ــت ب حتى يئس

وخاب ظنها..

ــعوبها حني رأت  ــت ش وابتهج

شعبك يصرخ بوجه األطاط..

حياك وشعبك هذا يريك كيف 

تنهار بصوته صروح البالط..

ــرب االصيلة  ــي قبائل الع هلم

في عمق العراق..

ــى بظالم  ــم صرع بالدك ــذي  ه

يجول بها طائر الوطواط..

ــة  ــل احلمي ــا أه ــي ي ــوا مع هب

ــة  هب ــة  والطيب ــيمة  والش

املشتاق..

ــان  وح ــاعة  الس ــت  بان ــد  فق

ــرق  نٍ يلعب فينا س ــاب مَ حس

االشواط..

ــودا داولوها  ــودا وعه ــا وع كفان

علينا..

ــا قتلونا برصاص  وحني طلبناه

ثم قالوا طلق مطاط..

زغردي يا إبنت دجلة..

واهتفي بنت الفرات..

هنا رجال يقطعون حبال املوت 

بشراسة واشتياط..

ــودها  أس ــم  ه ــة  قلع ــداد  وبغ

وسورها احملاط..

فال تبرأ منا سوح الوغى وال تثني 

عزائمنا الرعب واالسقاط..

ــراراً  ــر أس ــا الصب ــن تعلمن نح

وتعلمنا كيف نقاوم االحباط..

ــن مروا من  ــال جناح على الذي ف

حولنا حفاة ورعاة..

ــل علينا  الكي ــوا يكيلون  وراح

كرهاً وحقداً بافراط..

ــور  ــن كتبنا على االرض آش نح

وبابل وسومر منا..

ــت بامهر  ــع من حدود خط اوس

من يد اخلطاط..

ليرى العالم ايامنا..

ــاول في  ن يح ــارع مَ ــف نص كي

أهلنا حرق البساط..

قصة قصيرةقصيدة

@bic@bÌ@·�”
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د. عبد اإلله جاسم

متابعة / البينة اجلديدة
ــعبة املعارض واخملازن في  ــف تقرير أعدته ش كش
ــكيالت  ــر إحدى تش ــون للترجمة والنش دار املأم
ــدد الكتب  ــياحة واآلثار إن ع ــة والس وزارة الثقاف
ــداة من قبل الدار إلى اجلهات احلكومية خالل  امله
ــر  ــرة املنصرمة من العام ٢٠١٩ بلغ اثني عش الفت
ــخة من جميع  ألفا وثالثمائة واثنتني وأربعني نس

ــة واآلداب والفنون  ــي مجاالت املعرف إصداراتها ف
ــار وبقيمة إجمالية قدرها مائة وثالثة ماليني  واآلث
ــار. وبني  ــف دين ــبعني أل ــد وس ــبعمائة وواح وس
ــة الوزراء  ــر أن الدار أهدت إلى مكتبة رئاس التقري
ــني نسخة بينها  ــعا وخمس إلفا وثالثمائة وتس
ثالثمائة وعشرين نسخة من مطبوعاتها الدورية 
ــات العربية  ــالت والصحف الصادرة باللغ من اجمل

ــية، كما قامت بإهداء ثالثة  واالنكليزية والفرنس
ــني نسخة من  ــع وخمس ــمائة وتس آالف وخمس
ــرة  ــنوات األخي ــالل الس ــا خ ــف إصداراته مختل
ــس الوزراء  ــة التابع جملل ــت احلكم ــى مكتبة بي إل
ــخة  ــبعون نس ــعمائة وخمس وس بضمنها تس
ــات اخملتلفة.فيما  ــا الدورية باللغ من مطبوعاته
ــات من الكتب  ــة أربع دفع ــلمت وزارة اخلارجي تس

ــفارة  ــدار منها دفعتان إلى س ــداة من قبل ال امله
العراق في العاصمة الكورية (سيئول) بواقع إلفني 
ــفارة  ــخة، أما س ــبعني نس وثالثمائة واثنتني وس
ــيكية براغ  جمهورية العراق في العاصمة التش
ــبعا وسبعني نسخة  ــلمت ثالثمائة وس فقد تس
فضال عن اربعمئة وأربع وعشرين نسخة قدمتها 

الدار إلى معهد اخلدمة اخلارجية.

RPQY@‚b»€a@fi˝Å@ÚÓflÏÿßa@pbË¶a@µg@bËmaâaÜïg@Âfl@p˝1aÎ@knÿ€a@“¸e@ÜËm@ÊÏfldΩa



حديقة األمة عمرها (٨٢) عاماً ال تزال هي األم والجدة تحتضن أبناءها وترعى فعالياتهم الفنية والثقافية

Úib�®aÎ@ä»í€aÎ@lÖ˛aÎ@Úœbzñ€aÎ@ÚôbÌä€aÎ@Â–€bi@·ËmbÌaÏÁ@ÊÏçâbπ@lbjí€a

ــت هذه احلديقة بالعهد امللكي في  تأسس
عام ١٩٣٧ وسميت بحديقة امللك غازي الذي 
افتتحها رسمياً  ومت تغييرها  لتعرف باسم 
ــة األمة) بعد ثورة متوز ١٩٥٨, وأضيف  (حديق
ــات وحدودها  ــن اإلصالح ــر م ــا الكثي عليه
ــاحة الطيران ولوحة  احلالية من اجلنوب س
ــمال نصب  ــن ومن الش ــق حس ــان فائ الفن
احلرية وساحة التحرير ومن الشرق منطقة 
البتاوين ومن الغرب منطقة الفناهرة ومرأب 
ــة أجريت لها  ــيارت الكبير.. وأول صيان الس
بعد أحداث نيسان ٢٠٠٣ وبعد إكمالها يوم 
ــنة ٢٠٠٨ مت افتتاحها من  ٢٥ كانون األول س

قبل أمني بغداد ولم تكن الصيانة باملستوى 
ــق بالرغم من وجود مركز بغداد التراثي  الالئ
ــطها  ــي وحدائقها اجلميلة ويتوس والثقاف
متثال األم للفنان خالد الذكر خالد الرحال..

وبقي املوقع الذي يعتبر أول متنزه عام عرفه 
البغداديون وهي احلديقة االم واجلدة الكبيرة 
ــزال مزاراً لكل  ــا الثمانيني والتي الت بعمره
العراقيني على مر السنوات املاضية والتزال.. 
ــن الفعاليات  ــر م ــا الكثي ــهدت بعده وش
ــعرية والفنية  ــة والش ــطة الثقافي واألنش
ــة واللوحات  ــورة الفوتغرافي ــارض الص ومع
ــرض  ــت أول مع ــد احتضن ــكيلية وف التش

ــراق أقامته أمانة العاصمة عام  للزهور بالع
ــل  ــد للعوائ ــس الوحي ــت املتنف ١٩٤٦ وبقي
ــام االعياد وغيرها من ايام  العراقية خالل أي

السنة.
حديقة األمة وتظاهرات الشباب

ــرين  حتولت حديقة األمة ومنذ االول من تش
ــة واإلصرار  ــأ البطول ــذا العام ملج االول ه
ــداد  بغ ــهدت  ش ــث  حي ــراق  الع ــباب  لش
واحملافظات هذا احلراك الشعبي زخماً كبيراً 
منهم وبقية الفئات العمرية من العراقيني 
ــني ولم يجد  وبكافة األعمار ومن كال اجلنس
ــم ويؤيهم  ــاً يحتضنه ــزاً مهم ــؤالًء مرك ه
ــتى أنواع  ــذي حتول الى ش ــذا املكان ال إال ه
ــكال التظاهر السلمي حيث أصبحت  وأش
ــاً  وموقع ــني  للمعتصم ــاً  منام ــة   احلديق
ــعفني  ــة واملس ــارز الطبي ــن املف ــد م للعدي
ــم الصغيرة  ــاحة مفتوحة لنصب اخلي وس
ــاحات الفارغة الى  ــرة.. وحتولت املس والكبي
ــرح وإقامة معارض الصور  ــبات للمس خش
ــة االخرى.. كما وزعت  الفوتوغرافية والفني
فيها االحتياجات اخلاصة بالتظاهرات منها 
ــك مواد طبية  ــات والنظارات وهنال الكمام

أولية ملعاجة االختناق..
ــت لعدة  ــن تخصص ــا أماك ــهدت فيه وش
ــة  وتطوعي ــة  ومجتمعي ــة  طالبي ــات  جه
ــا رغبة جامحة  ــاتذة كبار وكثرت فيه وأس

للشباب ميارسون هواياتهم بالفن والرياضة 
ــاهد  ــعر. ومن املش والصحافة واالدب والش
ــر يرتدي زي الكاهن  اجلميلة عراقي متظاه
آمون وهو يتجول هناك وسط الناس وأروقة 

احلديقة وباحة نصب احلرية.
ــم)  ــة البيانو (رنا جاس ــهدت عازف ــا ش كم
ــي تقف مع  ــا اجلميلة وه ــزف معزوفاته تع
آلتها املوسيقية في مقدمة احلديقة وحتت 

نصب احلرية كانت تعزف النشيد الوطني..
ــة للثقافة  ــة جامع األئم ــت مؤسس وأقام
واإلعالم معرض الصورة الفوتغرافية اخلاص 
ــهداء والذي القى  ــور الش ــرات وص بالتظاه

ــأن.. ــن املهتمني بهذا الش حضورا كبيرا م
ــيء  ــة الفنانني واملثقفني كل ش ــي خيم وف
ــني  االكادميي ــة  ورابط ــل  ــك جمي كان هنال
وخيمة املتطوعني اجلميع يقوم بفعالياتهم 
ــع البعض وعلى مدار  وتواصلهم البعض م

٢٤ ساعة بال إنقطاع.
ــاركتها  ــم عن مش وتقول الفنانة رنا جاس
ــاركة منذ اليوم  ــي التظاهرات: دأبت املش ف
ــدمي  ــذه لتق ــلمية ه ــاركتي الس األول ومش
ــيط ألخوتي املتظاهرين من خالل  شيء بس
ــيد  ــيما النش ــى آلة البيانو الس العزف عل

ــباب  ــعيدة وأنا أرى الش ــي وكنت س الوطن
يشاركونني املناسبة ويرددون معي بحماس 
منقطع النظير مستلهمني حبهم للوطن 

فوق كل اإلعتبارات.
ــاهد  ــداد وهو يش ــاعر علي ح ــدث الش وحت
صور الشهداء ليبكيهم وهو يذرف الدموع 
ــراق  ــهداء الع ــة لش ــالً: الرحم ــة قائ بحرق
ــي  ــر وأن ــد الصاب ــعبنا الصام ــر لش والنص
ــذه البطولة التي  ــبقاً من ه لرمبا لم أر مس
يقدمها الشباب من أجل غد مشرق موقف 

سيخلده التأريخ على مر الزمن.

albaynanew@yahoo.com
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البينة الجديدة /  حمودي عبد غريب

ــط  العاصمة بغداد والتي بلغت من العمر (٨٢) عاما حيث تشيراألوراق  ــهد هذه االيام تدفقاً كبيراً في حديقة األمة التي تتوس تش
ــاركة  ــاحة التحرير للمش الثبوتية إنها ولدت عام ١٩٣٧ لتكون اليوم هي األم واجلدة للعراقيني وإلبنائها البغداديني الوافدين الى س
ــطتهم الفنية والثقافية  ــباب وتزيدهم حباً وحناناً وهي ترعى أنش ــا وهي حتتضن الفتية اليافعني والش ــم وزاد حنينه بتظاهراته
ــهر على مبيتهم وهذه احلديقة أصبحت مالذا كبيراً ومخيماً مركزياً لكافة املتظاهرين في بغداد والقادمني من املدن العراقية البعيدة   وتس

وملكانة هذه احلديقة املتميز ارتأينا أن تكون لنا تغطية شاملة ملا يجري فيها خالل هذه االيام..

@�bflb‰fl@Ú‘ÌÜßa@ozjïc
@�b»”ÏflÎ@¥‡ñn»‡‹€

@ÚÓj�€a@ãâb–Ωa@Âfl@ÜÌÜ»‹€
@ÚybçÎ@¥–»éΩaÎ

@·Ó®a@kñ‰€@ÚyÏn–fl
Ò7jÿ€aÎ@Ò7Ãñ€a

متابعة / البينة اجلديدة
ــل  التواص ــع  ــى مواق ــر عل انتش
ــد  جدي ــو  فيدي ــي  االجتماع
ــة الكويتية حليمة  لإلعالمي
ــار عدد  أنظ ــت  ولف ــد  بولن
ــني. املتابع ــن  م ــر  كبي
وظهرت فيه وهي حتمل 
عباءة  وترتدي  ــيفاً  س
ــا  بتصميمه ــة  قريب
ــن القفطان وحتاول  م
ــط عدد  ــص وس الرق
ــال. وأحدث  ــن الرج م
كبيرة  ضجة  الفيديو 
ــداً وتعرضت حليمة  ج
ــن  م ــر  للكثي ــببه  بس
ــي وصلت  ــادات الت االنتق
ــز  ــتم. ورك ــد الش ــى ح إل
ــى أنها  ــني عل ــض املعلق بع
ــبت الوزن. ــدو وكأنها اكتس تب
ويشار إلى أن اإلعالمية أثارت اجلدل 
ــا في مقطع  ــبب ظهوره مؤخراً بس
قامت بتسجيله أثناء زيارة قامت بها 
ــمعت وهي تصف  للحرم النبوي.وس
ــهد بصوت ينطوي على الغنج  املش
والدالل. كما أرفق الفيديو بصورة لها 

وهي ترتدي العباءة مع احلجاب.

@7rm@Ü‰€Ïi@Ú‡Ó‹y
@aàÿÁ@NN@�aÖÜ©@fiÜ¶a
fibuä€a@¡çÎ@oñ”â

البينة اجلديدة / محمد جبار
ــياحة واآلثار  ــة والس ــر الثقاف ــه وزي وج
ــي بتكرمي  ــر احلمدان ــور عبد األمي الدكت
ــينمائي مدير قسم السينما  اخملرج الس
ــكر  ــال بكتاب ش ــد حي ــرح مهن واملس
وتقدير وذلك حلصد فيلمه (شارع حيفا) 
ــينمائي مبهرجان  جائزة أفضل فيلم س
ــه  ــي، بدورت الدول ــينمائي  ــان الس بوس
ــة الكورية  ــذي أقيم في العاصم ٢٤ وال

ــداث الفيلم  ــيئول. تدور أح اجلنوبية س
ــول أعمال  ــا) ح ــارع حيف ــي (ش العراق
ــهدها العراق عام ٢٠٠٦،  العنف التي ش
من خالل شخصية القناص الذي يتربص 
ــارع حيفا. وقد  باملارة من أعلى أبنية ش
ــة الدوحة  نال الفيلم دعماً من مؤسس
ــة التطور وعمليات ما  لألفالم في مرحل
ــيناريو  بعد اإلنتاج، كما فاز بجائزة الس
ــيا واحمليط الهادي  ــن مختبر جوائز آس م

للكتابة، واختير أيضاً مللتقيات السينما 
ــي قرطاج والقاهرة. يذكر ان  في مهرجان
ــينمائي الدولي  ــان الس ــان بوس مهرج
ــد حيال  ــرج مهن ــارك فيه اخمل ــذي ش ال
ــا) يعد من أقدم  ــارع حيف عن فلمه ( ش
ــينمائية في كوريا وهو  املهرجانات الس

األكبر آسيوياً. 
وقد نال الفلم دعماً من مؤسسة الدوحة 
ــة التطور وعمليات ما  لألفالم في مرحل

ــيناريو  بعد اإلنتاج، كما فاز بجائزة الس
ــيا واحمليط الهادي  ــن مختبر جوائز آس م
للكتابة، واختير أيضاً مللتقيات السينما 
ــي قرطاج والقاهرة. يذكر ان  في مهرجان
ــينمائي الدولي  ــان الس ــان بوس مهرج
ــد حيال  ــرج مهن ــارك فيه اخمل ــذي ش ال
ــا) يعد من أقدم  ــارع حيف عن فيلمه (ش
ــينمائية في كوريا وهو  املهرجانات الس

األكبر آسيوياً.

ÊbçÏi@ÊbuäË∂@Ôˆb‡‰Óç@·‹Óœ@›öœc@Òåˆbu@Û‹«@È€Ïñß@fibÓy@Ü‰Ëfl@xäÇΩa@‚�äÿÌ@Ô„aÜ‡ßa

متابعة / البينة اجلديدة
ــمه بعدد  ــاب، عمر فالح، اس كرّس اخملرج العراقي الش
ذها في األعوام القليلة  ــي نفّ من األفالم القصيرة، الت
ــي مهرجانات عديدة، منها:  ــة، إذ نالت جوائز ف املاضي
ــزة الثانية في «مهرجان  ــي أغنيتك»، الفائز باجلائ «غنّ
اخلليج السينمائي»، و«أبناء النهر»، احلاصل على جائزة 
ــينمائي  ــقط الس ــر الذهبي في «مهرجان مس اخلنج
ــي»، و«احتجاج»، وغيرها. عن وثائقيّه اجلديد «أم  الدول
ــرحان»، قال عمر فالح، في حوار، إنّه وثّق على مدى  س
ــر متعلّمة، تعيش في  ــاً حياة امرأة عراقية غي ١٥ عام
ــكر في محافظة ذي قار،  قرية تابعة لقضاء قلعة س
وتكتشف صدفة أنّها متتلك قدرة على النحت، ولديها 
ــم بالفطرة، وذلك بفضل ابنها سرحان،  موهبة الرس
ــاطات املدرسيّة. فالح  ــاركته في أحد النش أثناء مش
أضاف: «بعد إصرارها على تطوير املوهبة، استطاعت 
ــا معارض عديدة،  ــازات مختلفة، بتنظيمه حتقيق إجن
ــة، جعلتها  ــات ولوحات فني ــتغال على منحوت واالش
ــر أدواتها  ــر، فاندفعت لتطوي ــك مبوهبتها أكث تتمسّ
ــش فيها أم  ــكان القرية التي تعي ــاً». لكنْ لس تدريج

ــوم به، ففرضوا عليها  عارض ملا تق ــرحان رأي آخر مُ س
ا أنْ تتخلّى عن العمل الذي تقوم به،  ــد اخليارين: إمّ أح
ــم وتقاليدهم احملافظة، أو  ــى مع عاداته ألنّه ال يتماش
ــدات وإنذارات  ــع عائلتها.بعد تهدي ــرك القرية م أنْ تت
عديدة، غادرت أم سرحان القرية مع عائلتها، وانتقلت 
ــل ألمثالها.يتابع  ــاً أفض ر مناخ ــداد، ألنها توفّ ــى بغ إل
ــا في أنْ  ــرحان حتقيق حلمه ــة أم س ــم مواصل الفيل

ــر املواتية  ــروف الصعبة وغي اتة، رغم الظ ــح نحّ تصب
ــف، وتُصبح أرملة  ــرأة تعيش في الري ــبة إلى ام بالنس
الحقاً.ويُظهر السرد احلكائي إصرار هذه املرأة العراقية 
كن املرأة أنْ تنال  على حتقيق هدفها، إمياناً منها بأنّه ميُ
ها  مكانتها، إذا انتزعت اعتراف اجملتمع مبوهبتها وحقّ

في العطاء اإلبداعي، ثقافياً وفنياً.
ــالح إنّ الفيلم  ــال ف ــة، ق ــذه احلكاي ــه ه ــن معاجلت ع

ــلّط الضوء على قدرة املرأة املبدعة على مواجهة  «يس
ي  ــا، وإصرارها على حتدّ ــروف صعبة تعيش في ظلّه ظ
املشاكل واملعوقات التي تواجهها، وجتاوزها، ومواصلة 
ــم يوثّق  ــا». والفيل ــق أهدافه ــى حتقي ــا، حتّ طموحه
ــدة، في فترات  ــره مراحل كثيرة وعدي ــا، بتصوي ته قصّ
زمنية متباعدة، من حياتها اليومية، وبتوثيق املقابالت 
ــا واجهته من صعوبات، وأيضاً  ث فيها عمّ التي تتحدّ
ــا، وأعمالها الفنية من  ــر املعارض التي أقامته بتصوي
ــم، ومتابعة عملية انتقالها من القرية إلى  نحت ورس
بغداد.ورصد الفيلم، بأسلوبٍ واقعي وعفوي، تفاصيل 
ــر املراحل واألحداث  ــن حياتها اليومية، تُظه كثيرة م
واالنتقاالت التي عاشتها أم سرحان وعائلتها، في ١٥ 
ــم  ــاً، وإقامتها معارض فنية في بغداد، وصنع اس عام
ــط الفني العراقي، ثم إكمالها  فني محترم في الوس
ــوراً فوتوغرافية توثّق  ــم صُ ــتها األكادميية.الفيل دراس
ــي أقامتها،  ــارض الت ــرحان، واملع ــات تكرمي أم س حلظ
ــارع  ــد معارضها في ش ــن أح ــيفية م ــات أرش ولقط

املتنبي، ولقاءات تلفزيونية عراقية مختلفة.

pb”Ï»Ωa@·Àäi@bËnjÁÏ∂@…‡n1a@“a6«a@o«ån„a@ÚÓ”aä«@Ò7ç@CÊbyäç@‚cD

متابعة / البينة اجلديدة
ــة  اللبناني ــة  ــعلت الفنان أش
ــل  التواص ــع  مواق ــا  إليس
ــرف  ــبب تص ــي بس االجتماع
ــه اثناء  ــار قامت ب ــت األنظ لف
ــرح  ــالً على مس ــا حف إحيائه
ــة  العاصم ــي  ف ــا  األوملبي

في  باريس.وظهرت  الفرنسية 
ــي تغني  ــور وه ــع املص املقط
ــرح حافية  ــل على املس وتتنق
ــن منها إال  ــم يك ــني. ول القدم
ــا  جمهوره ــن  م ــذرت  اعت أن 
ــبب قيامها بذلك. وأحدث  بس
ــي  ــرة ف ــة كبي ــو ضج الفيدي

ــاط املتابعني حيث حقق  أوس
ــر  ــابات أكث ــد احلس ــى أح عل
ــاهدة.كذلك  ــن ٣٦ ألف مش م
ــرت الفنانة عبر حسابها  نش
ــق فيديو  ــاص على التطبي اخل
ــرت  ــه ظه ــل نفس ــن احلف م
ــؤدي أغنية باللغة  فيه وهي ت

الفرنسية وحققت من خالله 
ــاهدة. ــر من ٤٠١ ألف مش أكث

ــي  ــا ف ــتعرضت إطاللته واس
ــتاناً  ــورة حيث اختارت فس ص
ــد الصدر  ــوفاً عن طويالً مكش
ــر وحصلت على  باللون األحم

ما يزيد عن ١٤٣ ألف إعجاب.

ÄäéΩa@Û‹«@Èi@oflb”@kÌäÀ@“äñni@Úvô@tÜ§@béÓ€g
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 .فيي.ب ةغازبروم نفت بدر

 عالن مناقصةإ

 
GAZPROM NEFT BADRA B.V. 
TENDER ANNOUNCEMENT 

 
لمنطقة بدرة التعاقدية (المشار إليها بـ"المشغل") الشركات  بدرة لحقلنتاج اإلو التطويرعقد مشغل  ،في.نفت بدرة بي  ازبرومغ شركةبهذا تدعو 

 ("مقدمي العطاءات") للمشاركة في المناقصة التالية:
 

Gazprom Neft Badra B.V., the Operator under the Development and Production Service Contract for the 
Badra Contract Area (the “Operator”), hereby invites the companies (the “Bidders”) to participate in the 
following Tender: 

 1244المناقصة رقم 
 خدمات أمنيةاسم المناقصة: 

TENDER No.  1244  
TENDER NAME:  SECURITY SERVICES 

 لألعمال والخدمات المطلوبة من قبل المشغل ضمن هذه المناقصة يضم وال يحصر على: موجزالوصف ال
 ؛إدارة األمن -
تنفي�����ذ عملي�����ات الفري�����ق المتنق�����ل للحماي�����ة المس�����لحة، بم�����ا ف�����ي ذل�����ك حماي�����ة م�����وظفي الش�����ركة أثن�����اء تب�����ديل الفري�����ق  -

) وحماي�������ة VIPج�������دا (الشخص�������يات الهام�������ة الم�������داوم والعملي�������ات المتنقل�������ة للش�������ركة والحماي�������ة أثن�������اء زي�������ارات 
ف�������ي حق�������ل ب�������درة النفط�������ي وبغ�������داد م�������وظفي ش�������ركات المقاول�������ة الثانوي�������ة وض�������يوفها عل�������ى ط�������ول المس�������ارات 

 ؛وبصرة والمواقع األخرى
باس������تخدام ح������راس مس������لحين ف������ي مخ������يم ب������درة الرئيس������ي ووح������دة المعالج������ة ت������وفير الخ������دمات األمني������ة الثابت������ة  -

 .ساعة 24على مدار  المركزية

Brief description of works/services required by the Operator under this Tender includes, but not limited 
to: 

- Security Management,  
- Mobile APT (Armed Protection Team) Operations, including Company’s personnel shift 

change, mobile operations for Company, VIP visits, its Subcontractors, and guests 
along the following routes: in Badra Oilfield, Badra, Baghdad, Basra, and other 
destinations 

- 24-hour Armed Static Security Operations in Badra Base Camp (BBC) and Central 
Processing Facility (CPF). 

وثائق القياسية لهذه المناقصة بعد تقديم طلب خطي (على ورق يحمل ترويسة الشركة المقدمة العطاء على ال ايمكن لمقدمي العطاءات أن يحصلوو
رسل موقع من قبل ممثلها المخول) يحتوي على االسم الكامل لمقدم العرض ورقم الهاتف والفاكس والعنوان البريدي والبريد اإللكتروني حيث ستُ 

للبريد اإللكتروني عنوان التالي . ويرسل هذا الطلب الخطي للاالسم الكامل ووظيفة الشخص المخول لالتصالالوثائق القياسية للمناقصة، وأيضا على 
 التابع للمشغل:

 

Please be informed that the Bidders may receive the Tender Documentation under this Tender upon 
submission of a written request (made on the Bidder’s letterhead and signed by the authorized 
representative) indicating the full name of the Bidder, phone, fax, post address, e-mail address for 
sending the Tender Documentation and full name and position of the contact person to the following 
Operator’s e-mail address: 

Tenders-Services@gazpromneft-badra.com Tenders-Services@gazpromneft-badra.com 
حال  و بعد استالم الطلب الخطي لمقدم العطاء، سيرسل المشغل الوثائق القياسية له عن طريق البريد اإللكتروني دون أن يتحمل أية مسؤولية في

 فقدانها أو الوصول المتأخر.
Upon receipt of a written request from the Bidder, the Operator will send the Tender Documentation to 
such Bidder by e-mail without any responsibility for loss or late delivery. 

 Please note that in order to be considered for further evaluation under this Tender, the Bidder as a وهي:متطلبات حقة للمستوى األدنى من الالحظوا أنه أيجب أن يستجيب مقدم العطاء من أجل المشاركة في إجراءات التقييم الال
minimum shall:   

 لقيام باألعمال أو تقديم الخدمات موضع البحث في أراضي الجمهورية العراقية؛مرخصا لأن يكون  -
 األعمال أو تقديم الخدمات المماثلة لألعمال والخدمات المطلوبة من قبل المشغل بهذه المناقصة؛لتنفيذ أن يملك خبرة  -
 األعمال أو تقديم الخدمات المطلوبة بهذه المناقصة؛تنفيذ راغبا بأن يكون مستعدا و -
 دوالر أمريكي؛ 310,000.00(ضمان عطاء) بمقدار أن يقدم ضمانا مصرفيا  -
 دوالر أمريكي في حال منح العقد؛ 3,109,128.00أن يكون مستعدا لتقديم ضمان مصرفي (ضمان أداء) بمقدار  -
 هذه المناقصة؛بموجب األعمال أو تقديم الخدمات  تنفيذأن يحظى باستقرار مالي ويكون قادرا على تمويل  -
 مل والبيئة واألمن؛أن يستجيب لجميع متطلبات المشغل ذات العالقة بمجال الصحة وسالمة الع -
 هذه المناقصة. له بموجبأن يقبل الشروط األساسية لمشروع العقد الذي سيقدمه المشغل  -

-     be authorized for performance of the works/services in the Republic of Iraq; 
-     be experienced in provision of the works/services, similar to the works/services required by the  
      Operator under this Tender 
-     be ready and willing to perform all works/services required under this Tender; 
-     provide the bank guarantee (bid bond) in the amount of USD 310,000.00; 
-     be ready to provide the bank guarantee (performance bond) in the amount of USD 3,109,128.00, 
      in case of contract award; 
-      be financially stable and capable to finance the performance of the works/services under this 
Tender; 
-     comply with the Operator’s HSE and security requirements; and 
-     accept key terms and conditions of the draft contract provided by the Operator under this Tender. 

العقد الموقع مع مقدم العرض وفق الضوابط العراقية، سيستقطع المشغل مبلغا محددا في وثائق المناقصة مقابل إعالنها من الفاتورة األولي ضمن 
 الفائز.

In accordance with the Iraqi regulations, the Operator will deduct an amount specified in the Tender 
Documentation for tender announcement from the first invoice under the contract signed with the 
successful Bidder 

مشغل الحق في رفض أي عرض مقدم في إطار هذه المناقصة أو إلغائها في أي وقت قبل منح العقد دون أن يتحمل أية مسؤولية أمام أي مقدم لل
 للعرض ودون تقديم مبررات لذلك.

The Operator reserves the right to reject any bid submitted by the Bidder under this Tender, or 
terminate this Tender, at any time prior to award of the contract, without incurring any liability towards 
any Bidder submitted the bid or justifying the grounds for such actions. 

 / توقيت(بالتوقيت العالمي   17:00المقررين لتقديم العروض) هو  توقيتهذه المناقصة (التاريخ وال بموجبإن الموعد النهائي لتقديم العروض 
 .2019كانون األول  5 ) من3:00+غرينيتش 

The deadline for submission of bids under this Tender (Bid Due Date & Time) is 17:00 (UTC/GMT+3:00) 
December 5, 2019. 

 Gazprom Neft Badra B.V. Contracts and Procurement Department .فيي.ب ةغازبروم نفت بدر قسم العقود والمشتريات لشركة

 
 

Announcement 

Public Invitation numbered (MP/2019/16) for Gasoil Supply 

via North or West Border Gate by Road Tankers on 

Delivery Duty Paid Basis (DDP)  

Oil Marketing Company (SOMO) is the one of the Ministry of Oil entities is pleased 

to invite specialized companies with good experience to supply Gasoil via North or 

West border gate on (DDP) basis according to the quantities and specifications 

mentioned in the invitation terms and conditions. 

All companies willing to supply Gasoil have to buy the public invitation by amount 

IQD (1000000) non refundable amount from (SOMO) headquarter location at 

Baghdad, Zayouna Al-Mutasim neighborhood in front of Baghdad Funfair with 

equal to. 

Offers to be submitted from Tuesday 5/11/2019 until Thursday 14/11/2019 at 

12:00 PM BGD. 

In case the closing date to be an official holiday, the closing date shall be on the next 

working day. 

 

 

 

 

              Director General   

                     SOMO          

 Email: info@somooil.gov.iq    

          Web   : www.somooil.gov.iq  
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إعالن
وزارة النفط

(SOMO) شركة تسويق النفط
الدعوة العامة اِّـرقمة (MP/2019/16) لتجهيز منتوج 

زيت الغاز بالشاحنات الحوضية عرب اِّـنفذ الشمالي او الغربي 

ــكيالت وزارة  ــدى تش ــويق النفط (SOMO) إح ــركة تس ــر ش يس
ــركات ذات الخربة  النفط العراقية أن تدعو جميع الراغبني من الش
ــة لتجهيز منتوج زيت الغاز  ــرتاك بالدعوة العام واالختصاص لالش
عرب اِّـنفذ الشمالي او الغربي على اساس (DDP) وحسب الكميات 
ــركات  ــروط الدعوة ، فعلى الش ــة َّـ ش ــة اِّـبين ــات الفني واِّـواصف
الراغبة بتجهيزمنتوج زيت الغاز بشراء الدعوة العامة اعاله بمبلغ 
ــي غري قابل للرد مراجعة  ــدره (١٠٠٠٠٠٠)  مليون دينار عراق ق
ــم مقابل مدينة  ــن َّـ بغداد/ زيونة حي اِّـعتص ــركة الكائ مقر الش
ــروط اِّـطلوبة  ــتالم الدعوة اِّـتضمنة جميع الش العاب بغداد الس
لشراء اِّـنتوج أعاله علماً إن فرتة إستالم العطاءات ستكون إعتباراً 
ــاعة  ــتمر لغاية الس من يوم الثالثاء اِّـصادف ٢٠١٩/١١/٥ ويس
(١٢) ظهراً من يوم الخميس اِّـصادف ٢٠١٩/١١/١٤ وَّـ حال 
ــمية فيكون تاريخ الغلق َّـ  مصادفة يوم غلق الصندوق عطلة رس

اليوم الذي يليه.
اِّـديـــر العـــــام
لشركة تسويق النـفـط
رئيس مجلس اإلدارة

     E-mail:info@somooil.gov.iq
Web:www.somooil.gov.iq



18تقارير NO.3295.TUE.5.NOV.2019 العدد (٣٢٩٥) الثالثاء ٥/ ١١ / ٢٠١٩ 

إعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالنات

وزارة النفط 
الشركة العامة للمعدات الهندسية الثقيلة 

مناقصة عامة استريادية
تجهيز أنابيب

م/ مناقصة رقم ٧ / م / م . هـ . ث / ٢٠١٩
(إعادة إعالن للمرة األوُّـ)

يسر وزارة النفط/ الشركة العامة للمعدات الهندسية الثقيلة دعوة مقدمي العطاءات اِّـؤهلني وذوي الخربة واالختصاص َّـ تقديم 
عطاءاتهم لتجهيز (أنابيب) ومن منشأ (اوربا الغربية) وبفرتة تجهيز (١٢٠ يوماً) من تاريخ تفعيل االعتماد اِّـستندي وبكلفة تخمينية 
ــبعة وثمانون دوالراً فقط بموجب الوثائق القياسية الخاصة بـ(وثيقة  ــون الف ومائة وس (٢,٣٥٠,١٨٧) مليونان وثالثمائة وخمس

التجهيز) مع مالحظة ما يأتي: 
ــل  ــاري موباي ــم التج ـــ القس ــال ب ــة االتص ــات اضافي ــى معلوم ــول عل ــني َّـ الحص ــني والراغب ــاء اِّـؤهل ــي العط ــى مقدم ١. عل

.(٠٧٨٢٧٨٣٦١٥٠)
ــاعة الثالثة بعد الظهر). أو مراجعة مقر  ــاعة الثامنة صباحاً وحتى الس ــمية ومن الس ــتثناء العطل الرس ــبوع باس (جميع أيام االس

الشركة.
٢. متطلبات التأهيل الرئيسية اِّـطلوبة محددة بالقسم الثاني من الوثيقة يتم الحصول عليها بعد شراء وثائق اِّـناقصة.

ــركة ودفع قيمة البيع  ــاء تقديم طلب تحريري اُّـ رئيس جهة التعاقد للش ــراء وثائق العط ــكان مقدمي العطاء اِّـهتمني بش ٣. بام
للوثائق البالغة (٥٠٠,٠٠٠ خمسمائة الف دينار عراقي فقط) غري قابلة للرد.

ــركة العامة للمعدات الهندسية الثقيلة/ مجمع مصفى الدورة (لغاية  ــليم العطاءات اُّـ العنوان اآلتي وزارة النفط / الش ٤. يتم تس
يوم الغلق االثنني اِّـوافق ٢٠١٩/١١/٢٥).

ــور َّـ العنوان  ــم الراغبني بالحض ــاءات او ممثليه ــور مقدمي العط ــح العطاءات بحض ــيتم فت ــوف ترفض وس ــاءات اِّـتأخرة س العط
ــق االثنني اِّـوافق  ــرة ظهرا من يوم الغل ــاعة الثانية عش ــية الثقيلة) َّـ الس ــركة العامة للمعدات الهندس ــتعالمات/ الش ــي (اس اآلت

(٢٠١٩/١١/٢٥) علما بأن آخر موعد لشراء وثائق اِّـناقصة اعاله يوم االحد اِّـوافق ٢٠١٩/١١/٢٤.
ــارات َّـ الساعة  ــركة لالجابة على االستفس ــاركني باِّـناقصة الحضور للمؤتمر الذي ينعقد َّـ مقر الش ــركة كافة اِّـش ٥. تدعو الش

(١٠) صباحاً من يوم االثنني اِّـوافق ٢٠١٩/١١/١٨.
٦. يتحمل من ترسو عليه االحالة اجور النشر واالعالن.

٧. مما سبق َّـ اعاله اذا كانت التواريخ اِّـحددة َّـ اعاله عطلة رسمية سيكون اليوم الذي يليه اِّـوعد الجديد لها.
ــريعات القانونية  ــرط ال تتعارض مع التش ٨. بامكان جهة التعاقد اضافة بيانات اخرى ِّـقدم العطاء تتالءم مع طبيعة اِّـناقصة بش

اِّـنظمة الجراءات التعاقدات الحكومية َّـ العراق.
٩. الشركة غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات. 

اِّـدير العام
رئيس مجلس االدارة

E-mail: Ministryofoil@oil.gov.iq الربيد االلكرتوني لوزارة النفط:ـ
www.oil.gov.iq اِّـوقع االلكرتوني للوزارة:ـ

E-mail: info@heesco.oil.gov.iq الربيد االلكرتوني للشركة:ـ
www.heesco.oil.gov.iq اِّـوقع االلكرتوني للشركة:ـ

محكمة بداءة الناصرية
العدد: ٨٥٠/ب/٢٠١٩

إعـــــــــالن
اُّـ/اِّـدعى عليها / فاطمة كامل عاجل 

أصدرت محكمة بداءة الناصرية بتاريخ ٢٠١٩/٧/١٨ قرارها 
ــيوع العقار ٦١١٦/١١٠  ــك والقاضي بإزالة ش الغيابي بحق
ــركاء فيه  ــا باِّـزايدة العلنية وتوزيع ثمنه على الش جزيرة بيع
كالً حسب سهامه وِّـجهولية محل اقامتك قرر تبليغك بواسطة 
ــتئناف والتمييز  صحيفتني محليتني ولك حق االعرتاض واالس

خالل اِّـدة القانونية ووفق االصول.
القاضي / أزهر علي فرج

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف بغداد / الكرخ االتحادية      
(إعالن)

العدد: ١١٦٥/ب/٢٠١٩  
التاريخ: ٢٠١٩/١١/٣

اُّـ / اِّـدعى عليه / اِّـدير اِّـفوض لشركة الفوزان / اضافة لوظيفته
ــخ ٢٠١٩/١٠/٢٧ حكماً  ــوى البدائية اِّـرقمة أعاله بتاري ــه هذه اِّـحكمة َّـ الدع أصدرت
ــا بالعدد ١٩٩٣/ب/١٩٩٧ َّـ  ــوة التنفيذية للحكم الصادر منه ــاً يقضي بتجديد الق غيابي
ــف القضائية  ــوم واِّـصاري ــخص الثالث الرس ــى عليه الش ــل اِّـدع ١٩٩٨/١٠/٢٦ ويتحم
ــتة وعشرون الف وسبعمائة  واتعاب محاماة الوكيل اِّـدعي اِّـحامي علي صكر مبلغ قدره س
ــغ وتأييد اِّـجلس البلدي  ــرح القائم بالتبلي ــب ش دينار. وبالنظر ِّـجهولية محل اقامتك حس
ــة تبيلغك بصحيفتني محليتني يوميتني  ــك اُّـ جهة مجهولة عليه قررت هذه اِّـحكم وانتقال
ــب القرار الدرجة القطعية  ــوف يكتس ــه س ولك حق االعرتاض خالل اِّـدة القانونية وبعكس

وفق االصول.
القاضي جاسم حسني دنان

جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الزبيدية 
رقم االضبارة: ١٢٦/ت/٢٠١٩
التاريخ: ٢٠١٩/١٠/٢٠

اُّـ / اِّـنفذ عليه / ماهر عبد اهللا أحمد 
ــاط َّـ ٣/٢٠/ ٢٠١٩  ــار داموك الضب ــعار مخت ــذه اِّـديرية من خالل إش ــد تحقق له لق
وكتاب مركز شرطة الشهداء اِّـرقم ٣٨٩٤ َّـ ٢٠١٩/٣/٢٠ انك مجهول محل االقامة 
ــتنادا للمادة (٢٧)  وليس لك موطن دائم او مؤقت او مختار يمكن اجراء التبليغ عليه واس
من قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا بالحضور َّـ مديرية التنفيذ الزبيدية  خالل خمسة 
ــرة واِّـعلومات التنفيذية بحضورك وَّـ حالة  ــر مباش ــر يوما تبدأ من يوم التالي للنش عش

عدم حضورك ستباشر هذه اِّـديرية باجراءات التنفيذية والجربية وقف القانون.
اِّـنفذ العدل

سعود كامل عاشور 
اوصاف اِّـحرر:ـ

ــم ٤/ب/٢٠١٧ َّـ ٢٠١٧/٢/٢٢ والصادر من محكمة بداءة االمام  قرار اِّـحكمة اِّـرق
اِّـتضمن الزامك بتسديد مبلغ مقدره (٥,٢٥٠,٠٠٠) خمسة ماليني ومائتان وخمسون 

الف دينار عن دين االضبارة اعاله والدائن فيها عامر عبيسي دحام.

البينة الجديدة /  حمودي الحديدي

تقيم جمهورية أملانيا اإلحتادية في العاصمة 
ــع من هذا الشهر ومبناسبة  (برلني) في التاس
ــرور ثالثني عاماً على انهيار جدار برلني الذي  م
ــرقاً  ــن ما احلد الفاصل بني األملان ش كان بزم
ــة:ـ برلينر ماور)  ــاً (ويطلق عليه باألملاني وغرب
ــتمر وجوده  ــد طوالً بعد أن اس ــه املمت وبطول
ــعب  ــزاً ومانعاً لتقارب الش ــا حاج (٢٨) عام
ــاءت اللحظة  ــى ج ــع بعضه حت ــي م األملان
ــرين الثاني  ــع من تش ــي التاس ــة ف التأريخي
ــر  ــان (غونت ــى لس ــة وردت عل ــى زل ١٩٨٩ عل
ــي  ــر صحف ــة مبؤمت ــكي) للصحاف شابوفس
ــكرتير اللجنة  ــمي وس لكونه الناطق الرس
ــب  املكت ــو  وعض ــالم  اإلع ــة  خللي ــة  املركزي
ــتراكي األملاني حني  ــي للحزب االش السياس
صرح أن القيود رفعت بالتنقل من وإلى جدار 
ــرقيني للعبور  ــه اآلالف من الش برلني ليتوج
ــاً النهيار  ــة ليصبح تأريخ ــني الغربي الى برل
ــوة  ــتناداً للدع ــني. واس ــدار برل ــقوط ج وس
املقدمة من أكادميية الدبلوماسية الثقافية 
في برلني يغادرنا صباح يوم السادس من هذا 
ــهر وفد عراقي للمشاركة في االحتفال  الش
ــمي الذي سيقام لهذا العام وسيتألف  الرس
ــرهيد  الوفد من الدكتور إبراهيم محمد الس
ــتاذ عدنان  ــن محافظة األنبار وزميلنا األس م
جبار القريشي الصحفي احملرر في صحيفتنا 

ــاركة  ــوزي. وتعد هذه املش ــور ف ــتاذ أن واألس
ــي بني  ــي واإلعالم ــل الثقاف ــداداً للتواص امت

البلدين.

تاريخ جدار برلني
ــني  ــني األملانيت ــل ب ــو الفاص ــني ه ــدار برل ج
ــطس ١٩٦١   ــاؤه في ١٣ أغس ــرقية مت بن الش
ــة الثانية  ــرب العاملي ــا خلفته احل ــة م نتيج
ــيم أملانيا الربعة مناطق  عام ١٩٤٥ بعد تقس
ــام ١٩٤٩  ــاء.. وفي ع ــن دول احللف ــة م محتل
ــت جمهورية أملانيا الغربية  وجمهورية  أقيم
ــرقية) وبعد إعالن  ــة (الش ــا الدميقراطي أملاني
ــة أملانيا  ــة جلمهوري ــرقية عاصم ــني الش برل
الدميقراطية ازدادت حدة احلرب الباردة وقيدت 
ــرقي الذي يقوده  ــكر الش التجارة مع املعس
السوفيت لتنجم عنها معارك ديبلوماسية 
ــيس جمهورية  ــلح. وبعد تأس وسباق التس
ــربت أعداد هائلة من  ــتراكية تس أملانيا االش
ــا الغربية وحتديداً   ــا إلى اجلارة أملاني مواطنيه
ــني، حيث يتعذر املراقبة عليها   عبر حدود برل
ــة وضواحيها  ــط املدين ــر وس ــا مت ألن حدوده

ــلبياً بني  ــا الصغيرة مما ترك أثراً س ومناطقه
ــني  ــرة (٣) مالي ــى ١٩٦١ بهج ــي ١٩٤٩ إل عام
ــن اختصاصات  ــتراكي، وم ــرقي إش أملاني ش

ــة نتيجة  ــوم واملعرف ــال العل ــتى في مج ش
ــرقية  ــادي املزري ألملانيا الش ــع االقتص الوض
ــور للعاصمة برلني وهي الوسيلة  ليبنى الس
ــور أو  ــرة، وقبل بناء الس ــدة ملنع الهج الوحي

ــرقية  ــع تواجد القوات األملانية الش اجلدار م
ــرق املؤدية  ــداث وعبور الط ــب االح وهي تراق
ــن الالجئني واملهربني. إلى غرب برلني بحثا ع

ــان جبار  ــل عدن ــر مع الزمي ــاء قصي ــي لق وف
ــي أحد املدعوين للمشاركة في هذه  القريش
ــبة وما  ــة ليحدثنا عن هذه املناس االحتفالي
أعد لها من منهاج فأجاب قائالً: في التاسع 

من هذا الشهر  تشرين الثاني/ نوفمبر ٢٠١٩, 
ــنوية الـ٣٠  ــيحتفل العالم بالذكرى الس س
ــتكون عيون العالم  لسقوط جدار برلني وس

ــى العاصمة  ــرى ال ــرة اخ ــتنظر م ــع س أجم
االملانية ملتابعة هذا احلدث ويعتبر جدار برلني 
ــو (مدينة  ــم جديد ه ــا قد حتول الى اس قدمي
احلرية) ومبا أني أحد املدعوين سأكون سعيداً 
ــنوية  ــم بالذكرى الس ــا يحتفل العال عندم
الـ٣٠ لسقوط جدار برلني ألنه حدث ملحمي 
ــرات تاريخية كبيرة في  ادى الى احداث تغيي
املشهد السياسي واالقتصادي والثقافي في 
العالم. وفي تلك اآلثار املضطربة.. ومن خالله 
ــامل باوروبا  ــور تغيير ش ــم ظه ــهد العال ش
ــوالت الهامة  ــرقية وما حصل من  التح الش
في القارات االخرى حول العالم التي وضعت 
ــاس النظام العاملي اجلديد الذي نعيشه  اس
ــبة وبهذا  ــوم. وكانت دعوتنا لهذه املناس الي
ــن مع التحالف  ــدث التاريخي الذي يتزام احل
ــالم  ــان والس ــي الدولي حلقوق االنس البرملان
الثقافية  ــية  الدبلوماس ــة  واكادميي العاملي, 

ــتضيف على ضوء املناسبة مؤمتر  سوف تس
قمة دولي من ٦ الى ١٠ تشرين الثاني / نوفمبر 
٢٠١٩. بتناول الشأن دولي العام في املؤمتر االمم 
ــرين الثاني/  ــاء ٩ تش ــدة للجميع. مس املتح
ــتكون هنالك برامج عديدة حيث  نوفمبر وس
ــيقية مشهورة  ــيقوم مطربون وفرق موس س
ــالم عاملي وحتت شعار  عامليا بتنفيذ حفل س
(حتية الى السنوات الـ٣٠ املاضية بدون اجلدار). 
ــدث: ادوارد prinz فون  ــذا احل ــر ه ــوف يدي وس
 (askaníâ ــت ــر ادوارد, رئيس بي انهالت (االمي
ــخصيات  ــمل خطابات من كبار الش وسيش
التالية: عمدة نيقوسيا, قبرص ورئيس بلدية 
ــيد جان حر - رئيس  ــطنبول/ تركيا والس اس
ــاعد -  ــدا وليزا املس ــنكي, فنلن بلدية هلس
لعمدة فيكتوريا, الواليات املتحدة االمريكية, 
وماثياس دي كليرك - عمدة جينت, بلجيكا و 
رئيس بلدية بريزرين, كوسوفوونيكوال سمك 
احلفش - وزير اسكتلندا االول واللورد العمدة 
ــن/ إيرلندا..  ــف - لورد عمدة دبل بول ماك اولي
وسبق لي أن لبيت دعوات هذه االكادميية وزرت 
ــام ٢٠١٧ ووجدته  ــدار برلني احلالي ع موقع ج
ــى.. ليكون  ــخ مض ــى تأري ــهد عل ــة تش حتف
واجهة سياحية يعمها الناس والسواح من 
ــاع العالم بعد إن كان عصياً للجميع  كل بق
ملشاهدته أو الوقوف بجانبه.. وهذا املهرجان 
ــن تأريخ  ــي مرحلة م ــي يحاك ــال ثقاف كرنف

حرية الشعوب.

القرييش: املهرجان كرنفال ثقايف حياكي مرحلة من تأريخ نضال الشعوب من أجل احلرية
«                 » تتلقى دعوة من ألمانيا لحضور الذكرى الثالثين النهيار جدار برلين
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جدار برلنيجدار برلني قديما رئيس األكاديمية الدبلوماسية األِّـانية يتوسط السرهيد والقريشي

جزء من جدار برلني الحالي
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العامل املسبب وطرق االنتقال: 
ــببة  تتواجد أبواغ البكتيريا املس
ــرض الكزاز في التربة أو الغبار أو  مل
ــا تدخل إلى  روث احليوانات. عندم
ــق التعرض جلرح  ــم عن طري اجلس
ــذه األبواغ و تتطور  عميق، تنمو ه
ــتطيع  ــا ناضجة تس ــى بكتيري إل
ــة في  ــة فتاك ــموم قوي ــاج س إنت
اجلسم. و التي تؤثر على األعصاب 
ــي تتحكم بتقلصات  احلركية الت
ــد  ق ــموم  الس ــذه  ه ــالت.  العض
ــبب تصلب العضالت و حدوث  تس
ــن  م ــي  ه و  ــديدة.  ــنجات ش تش
ــية ملرض الكزاز.  األعراض األساس
ــرض الكزاز األفراد  غالباً يصيب م
ــوا للقاح الكزاز  الذين لم يخضع
ــى  ــن مض ــراد الذي ــاً، أو األف نهائي
ــر لقاح لديهم ضد الكزاز  على آخ
ــر سنوات. ال ميكن أن  أكثر من عش
ــخص  ــل مرض الكزاز من ش ينتق
ــرة املؤدية  ــل اخلطي ــر. ولعوام آلخ
ــي: عدم  ــرض الكزاز ه لإلصابة مب
ــات الداعمة للقاح  االلتزام باجلرع
ضد الكزاز. التعرض جلرح عميق و 

ــر نظيف أو دخول أداة ما غريبة  غي
في اجلسم.

االعراض
يكون تأثير مرض الكزاز إما شامل 
ــم وهو األكثر  لكل عضالت اجلس
شيوعا ، أو محددا مبنطقة معينة 
ــم ، وفي الكزاز الشامل  من اجلس
ــي تكون  ــه والت ــم أعراض ــان أه ف
موجودة في أكثر من نصف احلاالت 
ــمى الفك املغلق و قد يتأثر  ما يس
ــة والظهر وعضالت  الصدر والرقب
ــي املريض   ــن، واألرداف . يعان البط
ــم في الرأس مع  في البداية من أل
ــم وعدم  ــة في اجلس ــة عام رعش
ــعور بالراحة واحلركة الكثيرة ،  ش
ومن ثم يعاني املريض من صعوبة 
ــي البلع  ــة ف ــغ وصعوب ــي املض ف
ــم وكذلك  ــب عام في اجلس وتصل
تصلب في عضالت الرقبة . يحدث 
ــامة  ــمى االبتس في الكزاز ما يس
ــة وهي عبارة  ــردونية االجباري الس
تقلص  ــببها  ــامة يس ابتس ــن  ع
عضالت الوجه عند مريض الكزاز 
ــد التقلصات إلى  ــك متت ، وبعد ذل

ــن واحلوض  ــالت الظهر ولبط عض
وكذلك عضالت الفخذ . أما األمور 
التي حتفز هذه التشنجات ، فان أي 
إزعاج أو ضوء ساطع أو صوت عال 

ــؤدي إلى حتفيز  ــة ت أو مالمس
ــنجات ، وتكون  هذه التش

ــنجات أسوأ  هذه التش
ما تكون في األسبوع 

ــتقر في  وتس األول 
الثاني  ــبوع  األس
ــالل  ــف خ ، وتخ
األسابيع األربعة 

القادمة .
العالج 

ــالج  ع ــد  يعتم
البكتيريا  ــذه  ه
ــدة  ش ــى  عل

ــي  الت ــراض  األع
تنشأ بسببها في 

ــم، وفي أغلب  اجلس
التعامل  يتم  األحيان 

ــن  ــزاز م ــرض الك ــع م م
ــة متنوعة  ــالل مجموع خ

ــة مثل:  ــات واألدوي ــن العالج م

البكتيريا  لقتل  احليوية  املضادات 
الغلوبيولني املناعي  ــم.  في اجلس
ــموم  ــزاز لتحيّد الس ــاد للك املض
ــي  ف ــا  البكتيري ــا  كونته ــي  الت
ــم والقضاء عليها. مهدئات  اجلس
ــنجات  التش ــى  عل ــيطرة  للس
العضلية. لقاح الكزاز مع العالج. 
تنظيف اجلرح للتخلص من مصدر 
ــن في بعض  ــا. كما ميك البكتيري
األحيان استخدام اإلجراء اجلراحي 
ــة  إلزال ــر»  «التنضي ـــ  ب ــروف  املع
ــة أو املصابة، كما  ــجة امليت األنس
بتركيب  ــج  املعال ــب  الطبي يقوم 

ب  ــو نب أ
ــس  تنف

جهاز  أو 
ــس  تنف
عي  صنا
كان  إذا 
ــض  ي ملر ا
يعاني من 
ــة  ب صعو
ــي البلع أو  ف

التنفس.
الوقاية

يعد تلقي اللقاحات 
ــن أكثر  ــي موعدها م ف

ــن خطر  ــل م ــي تقل ــل الت العوام
ــزاز وتعطى من  اإلصابة مبرض الك
ــة لألطفال  ــالل تطعيمات أولي خ
ــع وكذلك من خالل جرعات  والرض
ــم إعطاء  ــي: يت ــطة كالتال منش
ــال كجزء من  ــاح الكزاز لألطف لق
ــعال  تطعيم اخلناق والكزاز والس
الديكي للحماية من ثالثة أمراض 
ــي  ــاز التنفس ــدوى اجله ــي: ع وه
ــعال الديكي  واحللق (اخلناق) والس
ــه ال يوفر  ــع ذلك فإن ــزاز، وم و الك
ــاة، حيث يحتاج  حماية مدى احلي
ــى احلصول على جرعة  األطفال إل
ــر ١١ أو ١٢ عاماً.  ــد عم ــززة عن مع

بينما يحتاج البالغون إلى جرعات 
ــمى اللقاح املضاد  ــطة يس منش
ــب  ــنوات، ويج ــزاز كل ١٠ س للك
ــبة  بالنس ــب  الطبي ــارة  استش
ــني إذا لم يتم  ــخاص البالغ لألش
ــة  ــي مرحل ــاح ف ــم اللق إعطائه
ــاعد  ــة. كما ميكن أن يس الطفول
ــليم وتنظيف اجلروح  العالج الس
ــكل  ــة من العدوى بش ــي الوقاي ف
ــة بالتأكد  ــك الوقاي ــر، وكذل كبي
ــم حديثة عند  ــة التطعي أن جرع

السفر للخارج.
* دكتوراه احياء 
مجهرية طبية

مرض الكزاز .. اسبابه واعراضه و كيفية  الوقاية منه
هو مرض حاد ينتج عن تلوث اجلروح ببكتيريا تسمى الكلوستريديوم  تيتاني حيث 
تقوم بإفراز سمها في الدم والذي يسمى سم الكزاز ، و يؤدي إلى تقلصات في أغلب 
تؤدي  قد  التي  التنفسي  اجلهاز  أكثرها خطورة هو تشنج عضلة  و  عضالت اجلسم 
على  السيطرة  مراكز  بحسب  قاتلة  الكزاز  التهابات  من   ٪١٠-٢٠ وحوالي  للوفاة. 
ا فوريا في  األمراض والوقاية منها، ويعتبر مرض الكزاز حالة طبية طارئة، وتتطلب عالجً
املستشفى، وحلسن احلظ ميكن الوقاية منه عن طريق استخدام املطاعيم، لكن هذه 

املطاعيم ال يستمر مفعولها لألبد؛ لذا ال بد من جرعات معززة كل عشر سنوات.

د.نزار علي شريف

وزارة االعمار واالسكان والبلديات العامة

م/ تبليغ

ــف لعيبي) مدير  ــيد (زيدان خل يرجى حضور الس
عام سابقا  َّـ وزارة االعمار واالسكان والبلديات 
ــرة القانونية  ــور اُّـ مقرها / الدائ ــة بالحض العام

ألمور تحقيقية.

وزارة االعمار واالسكان والبلديات العامة

االمربيولوجي/رائد عبداالله عباس
كل انسان يتمنى ان يكون بلده من ارقى 
ــالد في العالم ويحلم بان يذهب عنه  الب
ــا خاليا  ــرض وان يكون موطن ــر وامل الفق
ــون بفضل  ــات, وكل هذا يك ــن العاه م
بحرص ابناء الوطن على العلم  واملعرفة 
فبالعلم والقلم تندحر اكبر افات الشر 
ــامخا  ــا ش ــي موطن ــتطيع ان نبن ونس
ــون االمراض  ــد تك ــل. ق ــه اجله اليعتلي
ــلبيتها  الوراثية متناهية الضرر ومتتد س
الى ابعد مدى فكانوا يقولون في السابق 
العرق ميد لسابع جد فكانت صحة هذه 
ــور علم األجنة  ــة ظاهرة بعد ظه املقول
ــاد يرثون األجداد في  الذي أثبت أن األحف
صفاتهم الوراثية.ولهذا فإن زواج األقارب 
املنتشر في اجملتمعات الشرقية يؤثر على 
ــذا فمن املهم للمقبلني  صحة األبناء، ل
ــى مخاطر زواج  ــزواج التعرّف عل على ال
ــاء حرصا على  ــارب على صحة األبن األق
ــد أفرادها حتى ال  ــج ابنتهم من أح تزوي
ــخص ال تعرفه األسرة. تتزوج البنت لش

ــض أن زواج األقارب مقتصر  يعتقد البع
على الدول العربية فقط، لكنه منتشر 
في العالم أجمع؛ فمتوسط نسبة زواج 
ــر في  ــى ١٠ ٪ ، وتنتش ــل إل ــارب تص األق
ــل الهند واليابان  ــد من البلدان مث العدي
ــكا الالتينية ، بل  ــط أفريقيا وأمري ووس
ــر في أوروبا  ــب جداً أنها تنتش من الغري
ــبانيا. لكنها منتشرة  في بلدان مثل أس
ــة ألن بني كل  ــدول العربي ــي ال ــرة ف بكث
ــة زواج أقارب إال أن  ــران مقابلها حال اقت
ــرت في  ــة التي انتش ــة الصحي التوعي

ــارب حد من  ــن أضرار زواج األق العالم ع
ــزواج خاصةً  ــن ال ــذا النوع م ــار ه انتش
ــك يحذر األطباء  ــي البالد العربية كذل ف
ــن زواج األقارب، وظهرت حمالت  بكثرة م
ــراره واآلثار  ــن أض ــة ع ــة الصحي التوعي
اجلانبية التي حتدث لألطفال وزيادة فرص 
ــة، وهي زيادة  ــراض الوراثي اإلصابة باألم
ــبة اإلصابة باألمراض الوراثية. ازدياد  نس
ــال اإلصابة  ــني األطف ــبة الوفيات ب نس
ــرض  ــة وم ــة والعقلي ــة الفكري باإلعاق
ــي  وراث ــرض  ــو م ، وه ــيميا   اجلالكتوس
ــة الهضم ،.  ــبب اضطراب في عملي يس
ــدم املنجلي وهو مرض  اإلصابة بـ فقر ال
ــا املنجلية في  ــبة اخلالي ــه نس ــد في تزي
ــات الدم احلمراء  ــر من كري الدم ، فتكس
ــكتة  ــبب الس في الدم، وهذا املرض يس
ــض األحيان. اإلصابة بـ  الدماغية في بع
ــبب زواج  ــر األبيض. قد يس أنيميا البح
ــرع. قد  ـــ مرض الص ــة ب ــارب اإلصاب األق
ــراض القلبية.  ــبب زواج األقارب األم يس
ــكري لدى  ــرص اإلصابة بداء الس تزيد ف

ــح  ــال, أظهرت نتائج املس ــؤالء األطف ه
ــي أن األطفال الذين يولدون ألم وأب  الوراث
من نفس العائلة، تكون أوزانهم أقل من 
املعدل الطبيعي عند والدتهم، باإلضافة 
إلى عند مقارنتهم مع غيرهم فهم أقل 
ــة الوالدة  ــبة لعملي منهم وزناً، وبالنس
ــون األم عرضة للوالدة  ــها فقد تك نفس
ــاب  ــارب وإجن ــر زواج األق ــرة. مخاط املبك
طفل داون أظهرت نتائج الدراسات التي 
ــن زواج األقارب  ــال م ــى أطف ــت عل أجري
ـــ متالزمة  ــد باإلصابة ب ــم تزي أن فرصه
ــل املنغولي، وما  ــا يعرف بالطف داون أو م
ــة ١٤ حالة  ــو إصاب ــج ه ــه النتائ أظهرت
ــارب مقابل  ــن كل ٤٠٠٠ حالة زواج أق م
ــن  ــن كل ٨٠٠٠ م ــخاص م ــة ٦ أش إصاب
أشخاص طبيعيني، وقد أثبتت الدراسة 
ــبب الوراثة.  ــة حتدث بس ــذه اإلصاب أن ه
ــة أثبتت  ــوب اخللقي ــارب والعي زواج األق
ــة ، أن زواج  ــا علماء الوراث ــة أجراه دراس
ــى إجناب أطفال مصابني  األقارب يؤثر عل

بالتشوهات والعيوب اخللقية.

متابعة / البينة الجديدة
ــل نهائي  ــر بح ــة أميركية جديدة تبش دراس
ــتطاع باحث  جذري ملرض اإلنفلونزا، حيث اس
ــالج جديد  ــاف ع ــي جامعة جورجيا اكتش ف
ملرض اإلنفلونزا، يعتمد بشكل كبير على منع 
ــم.في التفاصيل،  تكاثر الفيروس داخل اجلس
ــفت  ــة اجلديدة أنها اكتش ــت الدراس أوضح
ــارب ناجحة، عمل العالج على  العالج بعد جت
ــم،  ــار داخل اجلس إعاقة الفيروس من االنتش
ومنع تكاثره حتى القضاء عليه نهائيا. وذلك 
عندما قام الدكتور ريتشرد بلمبر، أستاذ الطب 
بجامعة جورجيا وفريقه البحثي من جامعة 
ــن طريق جتربته على  إميوري، بتطوير العالج ع
ــجة مخاطية للبش، بحسب  احليوانات وأنس
ما نقلته وكلة سبوتنيك.أكد بلمبر أن العالج 
ــواع اإلنفلونزا، ومت جتربته  فعال على جميع أن
ــتطع  أيضا على مرض إنفلونزا اخلنازير، إذ يس
ــروس، األمر الذي  ــوم اخلاص بالفي تغيير اجلين
ــوق تكاثره، وفقا  ــل من حدة الفيروس ويع يقل
ــورة في دورية  ــث العلمي املنش ــج البح لنتائ

«ساينس ترانسلشنل ميدسني».
٥ ماليني مصاب سنويا

ــم «EIDD-2801» على  كما أطلق العلماء اس
ــتطيع  ــدواء، والتي تس ــة في ال ــادة الفعال امل
عرقلة إنزمي «RNA-Polymerase»، الذي يعمل 

ــي،  على تكاثر الفيروس داخل اجلهاز التنفس
ــة «دويتش  ــة األملاني ــع هيئة اإلذاع ــا ملوق وفق
ــير تقديرات منظمة الصحة  فيله».فيما تش
العاملية إلى أن اإلنفلونزا تصيب سنويا ما بني 
ثالثة إلى خمسة ماليني شخص حول العالم، 
ــي املرتبطة  ــبب أمراض اجلهاز التنفس وتتس

بها في وفاة ٢٩٠ إلى ٦٥٠ ألف شخص.
مشكلة كبرية

ــى اآلن  ــاء واجهوا حت ــع األطب ــر أن جمي يذك
ــروس  ــي أن الفي ــل ف ــرة تتمث ــكلة كبي مش
ــر مقاومة  ــرة معينة، تطوي ــتطيع بعد فت يس

ــة، لكن القائمني على  ــادة الفعالة واألدوي للم
ــة جتاوزها أكبر  ــى أن فرص ــة أكدوا عل الدراس
ــس، أحد  ــارت توت ــث م ــول الباح ــر، ويق بكثي
ــرفني على الدراسة إن «الفيروس سيجد  املش
الة  ــادة الفعّ ــي امل ــي تخط ــة ف ــة بالغ صعوب
اآلن  ــى  حت ــون  الباحث ــد  يرص ــم  اجلديدة».ول
الة اجلديدة  ــن الفيروس للمادة الفعّ مقاومة م
ــع بفرصة  ــس بأنها «تتمت ــا توت ــي يصفه الت
ــال املقبلة من اإلنفلونزا».  كبيرة لعالج األجي
ــرة األولى  ــدواء اجلديد للم ــن املقرر جتربة ال وم

على البشر، خالل العام املقبل.
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متابعة/ البينة الجديدة
بل املسؤولني  مت إبقاف الطبيب Artur Carvalho، برتغالي اجلنسية، من قِ
ــه .. فما هي تفاصيل هذه  ــي اجمللس لطبي، بعد والدة طفل بدون وج ف
احلادثة؟ مت والدة الطفل Rodrigo بدون أنف، عينني وجزء من جمجمته، 
ــوهات  ــديدة، والتش ــم والدا الطفل بحالة ابنهما الش ــم يكن يعل ول
ــهر. وقد  ــي يعاني منها، حتى مت والدته في بداية هذا الش ــرة الت اخلطي

ــي بإيقاف الطبيب  قام اجمللس الطب
املسؤول عن احلالة، بتهمة اإلهمال 
ــر  ــه. واجلدي ــدون وج ــل ب و والدة طف
ــكاوى أخرى  ــور ش ــر هو ظه بالذك
ــس الطبيب، تتضمن  متعلقة بنف
ــر اخلاصة  ــن. والتقاري ــال آخري أطف
ــاالت، أثارت ضجة وغضب  بهذه احل
عارم بني وسائل اإلعالم البرتغالية، 
ــب حتى اآلن على  ولم يعلق الطبي
ــد صرحت األم  ــات. وق ــذه االتهام ه
ــب  ــع الطبي ــع م ــت تتاب ــا كان أنه
ــد قامت بكل  ــكل منتظم، وق بش

ــوفات املطلوبة، لكن لم يلفت الطبيب انتباهم إلى  التحاليل والكش
ــت األم بعمل فحص  ــني. وعندما قام ــاكل تتعلق بصحة اجلن أي مش
ــن احلمل، أظهر  ــادس م ــهر الس ــي عيادة مختلفة في الش ــي ف إضاف
ــني. وعلق الطبيب  ــوهات باجلن ــاكل صحية وتش ــص وجود مش الفح
ــي، أنه في بعض األحيان ميكن ان ال تظهر مالمح رأس الطفل  البرتغال
ــوهات،  في فحص الـ ultrasound، وبعد والدة الطفل ظهرت هذه التش
ــيعيش  ــل أن الطفل س ــالغ األه ومت إب
ــط، ولكن ظل  ــاعات فق لبضع س
ــفى بعد  ــة املش ــل في رعاي الطف
ــبوعني، وحينها قام األهل  مرور أس
بالشكوى ضد الطبيب. وبعد هذه 
ــا ال يقل عن ٦  ــدمي م ــة، مت تق احلادث
شكاوي أخرى في حق هذا الطبيب، 
ــون  ــن، يعان ــال أخري ــق بأطف تتعل
ــة  ــة مختلف ــاكل صحي ــن مش م
وخطيرة. وأثارت هذه احلادثة الكثير 
ــاؤالت حول طريقة عمل  من التس
ــي البلد، وما زالت  نظام الصحة ف

التحقيقات جارية حتى اآلن.
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أو  يصوِّب  أن  يريد  من  لكل  مكفول  الرَّد  حق  إن    

ح معلومة وردت في خبر أو مقال ويعتقد أن  يصحِّ

فيها جتنيا او مغالطة إذا رغب في ذلك، وإن ديدننا 

هو احترام الرأي والرأي اآلخر.
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ــبه أي برملان آخر في  ــوم.. إن برملاننا ال يش ــا باألمس، وأكررها الي قلته
ــتداد  ــات الصعبة واملنعطفات اخلطيرة واش ــم.. هو في اللحظ العال
ــى التل بعد أن  ــي دائماً يجلس عل ــهد السياس د املش ــات وتعقّ األزم
يغلق أبوابه ويعلّق جلساته ويتالشى حضور أعضائه إلى حد يجعلك 

تقول: يا عمي احنه املن انتخبناكم؟
ــعبية غاضبة  ــاؤالت وردود فعل ش ما يجري في البرملان اليوم يثير تس
ــتوى التحديات الوطنية..  على هذا البرود واألداء الذي ال يرتقي إلى مس
ــيبقى في  ــي أعلن أن البرملان س ــيد محمد احللبوس رئيس اجمللس الس
حالة انعقاد دائم، ولكن أي انعقاد دائم هذا إذا كانت اجللسات ال تُعقد 
والنواب ال يحضرون؟ وما جدوى االنعقاد الدائم إذا كان الشارع العراقي 

يغلي واملتظاهرون الغاضبون يصدحون من دون أن ينصت لهم أحد؟!
ــد متنينا أن يكون أعضاء مجلس النواب الـ(٣٢٩) في حالة إنذار (ج)  لق
ــم كل القضايا  ــم يواصلون عملهم ليالً ونهاراً من دون هوادة حلس وه
ــق احلزم اإلصالحية الثالث  ــيما في املقدمة منها تطبي املعروضة الس

ــة  احلكوم ــا  أعلنته ــي  الت
استجابةً ملطالب املتظاهرين 
ــريع  تش ــي  ف ــتمرار  واالس
القوانني التي تهم العراقيني، 
ــف أن الشعب  ولكن ما يؤسِ

في وادٍ والبرملان في وادٍ آخر.
لقد تأكد مبا ال يقبل الشك 
أن السادة النواب ال ينصتون 
للشارع، وإال ما تفسير عدم 
عقد جلسات البرملان ألجل 
ــعب  الش ــا  قضاي ــم  حس

املصيرية؟!
(علي  القانوني  اخلبير  ويؤكد 

ــتور منذ (١٤) عاماً، أي منذ  ــتمر بخرق الدس التميمي) أن البرملان مس
ــي بتعديله، إذ أقر هذا  تب فيها، لتجاهله املض ــنة (٢٠٠٥) التي كُ س
الدستور املثير للجدل اليوم تشكيل جلنة منذ والدته مهمتها إجراء 
ــهر  ــني والقانونيني خالل أربعة أش ــالت عليه من قبل اخملتص التعدي
ــيد البرملان لم يشأ تشكيل  ــتفتاء، لكن الس ثم بعدها يعرض لالس
ــتور  ــالً، وبالتالي مضى بخرق الدس تلك اللجنة متعمداً كان أم كس
ــباته  ــت.. وها هو اليوم ينهض من س ــنوات التي خل ــوال تلك الس ط
ــر القانوني علي  ــول عنها اخلبي ــتورية يق ــدث عن تعديالت دس ليتح
ــعفه الوقت  ــرة جداً وال يس ــوة كهذه جاءت متأخ ــي أن خط التميم

إلجراء التعديالت..
ــده أن يتحول إلى  ــض ما يحصل حتت قبة برملان نري ــذا غيض من في ه
ــعلة من احلماس واللهب ليصحح مسار عملية سياسية يعترف  ش
ــاز، ولكن بعد فوات  ــلة بامتي ــاركني فيها بأنها فاش الكثير من املش

األوان!
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وجع يومي

تأكد بما ال يقبل الشك 
أن السادة النواب ال 

ينصتون للشارع، وإال 
ما تفسري عدم عقد 

جلسات الربِّـان ألجل 
حسم قضايا الشعب 

اِّـصريية؟!

، فحيّيني حيّيتُ سفحكِ عن بعدٍ

يا دجلة اخلير، يا أمَّ البساتنيِ

حيّيْتُ سفحكِ ظمآناً ألوذُ به

ذَ احلمائم بني املاءِ والطنيِ لوْ

هُ يا دجلةَ اخلير يا نبْعاً أفارقُ

على الكراهةِ بني احلني واحلنيِ
إنّي وردْتُ عيون املاءِ صافيةً

نبْعاً فنبْعاً، فما كانت لترويني

وأنت يا قارباً تلْوي الرياحُ بهِ

ليَّ النسائمِ أطرافَ األفاننيِ 

وددْتُ ذاك الشراع الرّخصَ لو كفني  

، يطويني ِ يُحاكُ منه، غداة البنيْ

نا يا دجلة اخلير: قد هانت مطامحُ

ماحٍ غيرُ مضمونِ حتى ألَدنى طِ
أتضمنني مقيالً لي سواسيةً

بني احلشائشْ أو بني الرياحنيِ

لْواً من الهمِّ إال همَّ خافقةٍ خِ

نيني بني اجلوانح أعنيها وتعْ

ني تهزّني فأجاريها فتدفعُ

جلُ في دفع الطواحنيِ كالريح تُعْ
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قصيدة

البينة الجديدة / هيثم مجيد اسماعيل
ــاالت، أمس  ــة اإلعالم واالتص احتفلت هيئ
ــكو/  ــني، بالتعاون مع منظمة اليونس االثن
ــي ملكافحة  ــراق، باليوم العامل ــب الع مكت

ــة الصحفيني  ــاب لقتل ــن العق ــالت م اإلف
ــي  ــة الت ــر الورش ــث حض ــني، حي العراقي
أقيمت في هيئة اإلعالم واالتصاالت ببغداد 
ــكو ونقابة  ممثلو املنظمة العاملية لليونس

ــي الداخلية  ــني ووزارت ــني العراقي الصحفي
ــة الصحفيني مما  ــة حماي ــدل ملناقش والع
ــاء تغطياتهم الصحفية  يتعرضون له أثن

ببغداد واحملافظات.

اجلالية العراقية في الدمنارك تتظاهر تضامناً مع معتصمي ساحة التحرير (البينة اجلديدة) كانت هناك
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عدسة / حمودي عبد غريب

فتيات يقرأن القرآن الكرمي ترحماً على أرواح شهداء التظاهرات

سيدة عراقية تهتف وسط املتظاهرين

الشاعر الكبير الدكتور محمد آل ياسني يتوسط الزمالء عبد الزهرة البياتي 
وأحمد البياتي وهشام الدلفي وسط ساحة التحرير

(البينة اجلديدة) وسط عدد من الزمالء األدباء والشعراء العراقيني أمام خيمتهممتطوعون يرسمون لوحات جميلة على جدار نفق التحرير

للشاعر الكبري محمد مهدي الجواهري


