
ــر على التوالي تتسع رقعة  لليوم الثالث عش
ــلمية املطالبة  االحتجاجات والتظاهرات الس
ــروعة واملكفولة دستورياً سواء  باحلقوق املش
ــة ام في مدن  ــداد العاصم ــي بغ ــك ف اكان ذل
ــط،  ــرة، واس (البص ــل  ــط مث ــوب والوس اجلن
ــماوة،  ــان، بابل، الس ــة، كربالء، ميس الديواني
ــاحة  ــجلت س ــداد س ــي بغ ــة) فف والناصري
ــد اآلف املتظاهرين اليها  ــس تواف ــر ام التحري
ــروعة. وقد  ــن املطالب املش ــر ع ــك للتعبي وذل
حاولت القوات االمنية امس تفريق املتظاهرين 
ــري الشهداء واالحرار باطالق القنابل  بني جس
ــيلة للدموع عليهم ما اسفر عن اصابة  املس
ــر  ــاق قرب جس ــاالت اختن ــراً بح (٢٥) متظاه
ــن تفريق  ــد محاولة قوات االم ــة بع اجلمهوري
املتظاهرين وبجهود ذاتية ومبادرات شخصية 
اقدم متظاهرون في ساحة التحرير امس االول 
ــبكة حديدية ومصدات عند مدخل  بنصب ش
ــاحة التحرير  ــن جهة س ــر اجلمهورية م جس
ــل  ــقوط القناب ــن س ــن م ــة املتظاهري حلماي
املسيلة للدموع على رؤوسهم وهذه املصدات 
ــبكة حديدية رفيعة  ــع عبارة عن ش في الواق
ــابقة ونصب  ــر الس علقت بأعمدة انارة اجلس

ــات بغداد  ــدة وكان قائد عملي ــدة جدي اعم
ــد اعلن امس االول  اللواء قيس احملمداوي ق
ــي بالكامل عن  ــوال الليل ــر التج رفع حظ
ــذا القرار يأتي  ــداد قائالً ان ه ــة بغ العاصم
ــوات االمنية  ــاون الكبير بني الق ــد التع بع
باحراق  ــس  ام ــام متظاهرون  واملواطنني.وق
ــم بغية  ــاب املعظ ــر ب ــارات قرب جس االط
ــور التي تربط  ــيطرة على جميع اجلس الس
ــرخ في ظل عودة فتح  مابني الرصافة والك
ــار امني كثيف  ــهداء مع انتش جسر الش
ــادت حركة  ــيطة ع وحصول قطوعات بس
ــر باب املعظم بشكلها  ــير على جس الس
ــلمية  ــد متظاهرون على س الطبيعي واك
ــتعدادهم  اس ــن  ع ــوا  واعلن ــم  تظاهراته
ــة والوقوف بوجه  ــات الدول حلماية مؤسس
كل من يريد تخريب هذه املؤسسات وعلقوا 
الفتات تدعو الى سلمية التظاهرات وحترم 
ــي يتمكن  ــام ك ــال الع ــى امل ــداء عل االعت
ــم بطريقة  ــن ايصال صوته ــرون م املتظاه
ــاع  ــجلت االوض ــر س ــلمية.وفي ام قص س
ــرض املعتصمون  ــد ان ف ــة هدوءا بع االمني

ــيطرتهم الكاملة  امام بوابة ميناء ام قصر س
ــافة  ــوات االمنية تبعد مس ــد ان ظلت الق بع
ــن ولم  ــن املتظاهري ــر ع ــو مت ــدود (١) كيل بح

ــة جديدة على امليناء  تقم قوات اجليش بصول
ــات املتظاهرين  ــل مئ ــرات  ب ــرح عش ــم يب ول
ــذي ظل مغلقاً  ــم من بوابات امليناء ال اماكنه

ــى بيوتهم لليوم  ــب موظفيه عادوا ال وان اغل
ــى حتقيق املطالب في  الرابع  على التوالي حت
ــق ومنها خور  ــهدت مناط ــاء ام قصر.وش مين

ــة وحقل مجنون  ــر وقضاء املدينة والقرن الزبي
ــلمية  ــات وتظاهرات س ــي البصرة اعتصام ف
ــتورية كما  طالبت بتحقيق االصالحات الدس

شهدت البصرة وحتديداً قرب املباني احلكومية 
ــت قوات  ــرى حيث قام ــعبية اخ تظاهرات ش
الشرطة بتفريق املتظاهرين بالقنابل املسيلة 
ــة من فجر امس  ــاعة الرابع للدموع.وفي الس
ــض اخليام  ــة بحرق بع ــوات االمني ــت الق قام
ــادوا  ــم اع ــون لكنه ــا املعتصم ــي نصبه الت
ــن يتراجعوا  ــدوا بأنهم ل ــدداً واك نصبها مج
البصرة  ــات  ــهدت محافظ عن مطالبهم.وش
ــان وبابل  ــماوة وميس والديوانية وكربالء والس
ــعبية  ــات ش ــرات واعتصام ــة تظاه والناصري
ــرق (٣)  ــه مت ح ــة بأن ــون الناصري ــول تلفزي ويق
ــواب ومنزل آخر لعضو مجلس  منازل تابعة لن
محافظة في حني مت تفريق تظاهرات وجتمعات 
ــفت  بالرصاص احلي.وفي التطورات ايضاً كش
ــالء بناية  ــه ال صحة الخ ــة بأن ــادر محلي مص
ــض القنوات  ــك بع ــاعت ذل ــزي كما اش املرك
ــأن البنك  ــادر ب ــالم وقالت املص ــائل االع ووس
ــورجة  ــي منطقة الش ــع ف ــذي يق ــزي ال املرك
ــكل اعتيادي  ــط بغداد يؤدي واجباته بش وس
ــيابية  وان طاقمه من املوظفني يعملون بانس
ــالء املبنى يراد منه  ــاع عن اخ عالية وان مايش
ــعر قيمة الدوالر االميركي في االسواق  رفع س
ــة العراقية وهو ما يصب  احمللية مقابل العمل

لصالح حفنة من املنتفعني ونهازي الفرص.
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اتساع رقعة االحتجاجات في العراق.. متظاهرون يقطعون جسر باب المعظم.. وشبكة حديدية لحماية شباب التحرير من االصابات المباشرة

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 / 
ــبة  ــعبنا العراقي الداعية حملاس ــع مطالب ش ــا م تضامن
ــه واملبذرين لثروته  ــراق املال العام واملتالعبني بقوت كل س
ــب احلكومة باصدار  ــان «البينة اجلديدة» تطال الوطنية ف
ــؤولني من  ــزم كافة املس ــجاع يل ــرار حكومي ثوري وش ق
ــفر للخارج  ــة مدير عام بعدم الس ــواب حتى درج وزراء ون
ــم كافة ملفات  ــت اي مبرر حلني حس ــبب كان او حت ألي س

الفساد االداري واملالي .
وتعتقد «البينة اجلديدة» ان هذا القرار بات مطلبا شعبيا 
ــعب امللحة  ــب مع مطالب الش ــل عنه وهو يتناس ال بدي
ــروا هذا  ــال العام وافق ــتأثروا بامل ــن اس ــة كل الذي حملاكم
ــعب ودفعوه للشارع مطالبا بحقه املنهوب من قبل  الش

حفنة من السراق الذين ال ذمة لديهم وال ضمير .

َّـ الهدف

ــعبية  ــك بأن التظاهرات الش لم يعد هناك مجاالً للش
ــرة هي على  ــراق هذه امل ــهدها الع ــلمية التي يش الس
ــابقاتها.. فهذه املرة يستمد   احلراك عنفوانه  خالف س
ــازل ليأخذ حقه» بعد  ــباب العراقي «الن من روحية الش
سنوات طويلة من االهمال واالخفاق والفشل احلكومي 
ــيئاً يفرح العراقيني  ــذي كان قاصراً باملرة ألن يقدم ش ال
ــه نفط وثروات  ــعرون بأنهم في وطن في ويجعلهم يش
ــكل جيد ان تبني قارة باكملها  ــتثمرت بش ميكن لو اس
ــكان الكرة االرضية  ــن العيش الرغيد لربع س وان تضم
ــبيل ممتلكيه.. جتري الرياح  ــبيل العراق غير س ولكن س

ــفن..  الس ــتهي  التش مبا 
ــعب  ــم ان صبر الش امله
ــم يعد في القوس  نفد ول
ــر  ــا يتظاه ــزع وعندم من
الشعب بطريقة سلمية 
ــة فهذا  ــة وعفوي حضاري
ــد بأنه  ــل قاطع واكي دلي
شعب حي وشعب يحب 
ــاة ويرفض حياة الذل  احلي
او  ــة  والعبودي ــوع  واخلن

ــي ويحاولون  ــلبون خبزه اليوم ــى من يس ــكوت عل الس
التطاول على كرامته الوطنية ويريدون ثلم ارادته وكسر 
ــوم قرعت جرس االيقاظ  ــراره الوطني.. التظاهرات الي ق
ــباب  ــاح ألهل الكهف الذين يغطون في نوم وس كي يت
طويل للنهوض كي يسمعوا ماذا يريد هذا الشعب الذي 

تركوه وخلدوا للراحة غير ابهني مبصيره ومستقبله.
ــه قوياً وصداه بعيداً  ــم ان تظاهرات اليوم جرس قرع نع
ــتثناء اال االنصات  ــة كلهم من دون اس وما على الساس
ــال الزمن أم  ــمع صاغراً ط ــوف يس ــمع س له ومن اليس

قصر.

* رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

@ÂÌäÁbƒnΩa@paÏïa
—Ëÿ€a@›Áa@≈”Ïm

 هذه اِّـرة يستمد  الحراك 
عنفوانه من روحية 
الشباب العراقي «النازل 
ليأخذ حقه» بعد سنوات 
طويلة من االهمال

عبد الوهاب جبار
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بعد اهمال دام عقودا طويلة .. اعادة الحياة لجدارية فائق حسن بجهود اِّـتظاهرين 

رئيس الوزراء في كلمة مكاشفة .. نتعامل بوضع دفاعي مع المتظاهرين

k»í€aÎ@ÚÓçbÓé€a@ÙÏ‘€a@¥i@ÒÏvœ@fiÏñy@äÿ‰„@¸Î@2003@à‰fl@Ú‡◊a6fl@ıb�Åa@oñÇë@paäÁbƒn€a
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kçb‰Ωa@›ÌÜj€a@äœÏm@¬äë@Ú€b‘nç¸a@Âfl@b‰ÌÜ€@…„bfl@¸
بغداد /                   

ــد املهدي  ــادل عب ــس الوزراء ع ــد رئي أك
ــاءت  ج ــي  الت ــة  احلالي ــرات  التظاه ان 
ــاء متراكمة منذ ٢٠٠٣  لتصحيح اخط
وما قبلها شكلت دفعة جديدة ومهمة 
ــت معطلة  ــرارات كان ــاريع ق الجناز مش
ــنوات واوضح انه يجب التمييز بني  لس
ــي نحميها  ــلمية الت ــرات الس التظاه
وندعمها وتلك التصرفات واالفعال التي 
يقوم بها ثلة من اخملربني بقطع الطرقات 

ــبب  والتس ــاس  الن ــال  اعم ــل  وتعطي
ــدد عبد املهدي  ــاالذى لكامل البلد وج ب
ــبثني بالسلطة  ــنا متش تأكيده انا لس
ــتقالة ولكن  لتقدمي االس ــتعدون  ومس
وفق سياقات قانونية ودستورية وايجاد 
بديل مناسب .وتقدم رئيس الوزراء عادل 
عبد املهدي في بداية جلسة مشتركة 
ــكره  بش ــني  واحملافظ ــوزراء  ال ــس  جملل
للسادة احملافظني والسيدة امينة بغداد 
ــاف .. لقد  ــة واض لقدومهم الى اجللس

ــابقة  ــات اجمللس الس تعهدنا في جلس
بان نتابع االوضاع في احملافظات بشكل 
دوري. وتابع البد في البداية ان نقدم رؤية 
ــع ونحن  ــد مواقف اجلمي ــة توح واضح
ــواء  ــلطة التنفيذية س ــوم في الس الي
ــة ينظر ويتطلع  ــت احتادية او محلي كان
 . ــقيها  ــي بش ــعب العراق ــا الش اليه
ــى احد انه في  ــاف انه ال يخفى عل واض
ــرات مهمة جدا  ــت تظاه ١٠/١ انطلق

تفاصيل موسعة ص١٢في العراق. 

وكاالت / 
ــبر انتقاداً غير  ــي املستقل ليث ش شن السياس
ــادل عبد  ــوزراء ع ــاب رئيس ال ــبوق على خط مس
ــال انه انطوى على مضمون  املهدي امس االول وق
ــع املتظاهرين  ــه قال فيه ان مايحدث م خطير ألن
ــي دول اخرى يحصل  ــيء وف ــي البالد هو اقل ش ف
اقسى مما كان وكأمنا قتل اكثر من (٢٥٠) متظاهراً 
ــني (١٢-١٣) الف جريح منهم وهم  وجرح اكثر ماب
ــره حقيقة ال في  ــهاد لم ن ــروع استش طبعاً مش

الدول القمعية وال في الدول الدكتاتورية ومع ذلك 
ــلحة الذي يقول  ــام للقوات املس ــإن القائد الع ف
ــه من غير املمكن ان اترك احلكم واترك القيادة  بأن
ــلحة ينظر الى هذا املوضوع  العامة للقوات املس
ــذا الذي حصل  ــى آخر بأن ه ــتخفاف أي مبعن باس
ــه وانه في  ــو قليل مما قمنا ب ــق املتظاهرين ه بح
ــر وكأمنا يريد  ــة رد فعلهم اكبر واكث باقي االنظم
ان يعطي احلرية للقوات االمنية بقمع املتظاهرين 

بطريقة اوسع وبطريقة اكثر.

Cãaå–nçaD@ıaâãÏ€a@èÓˆâ@lb�Å@Z5ë
—‰»€a@Û‹«@ûä∞@Ü”Î@

وكاالت / 
ــيد  ــالف دولة القانون الس ــس ائت دعا رئي
ــكيل  ــي املتظاهرين الى تش ــوري املالك ن
ــوار حقيقي  ــد تفاوضي للدخول في ح وف
ــراف اخملولة تخويال كامال  مكفول مع االط
ــزع  ــب ون ــق املطال ــة لتحقي ــن احلكوم م
ــي كلمة  ــاف املالكي ف ــل االزمة واض فتي
ــف قليال عن  ــراف كافة الى التوق له االط
ــوء عاقبة االمور من  التعقيد والتأمل بس
ــلل التي  ــدم وحالة الش ــام ال ــاف حم إيق
ــق واملصالح العامة  ــب جميع املناط تصي
ــع أمام  ــه يض ــي ان ــال املالك ــة وق واخلاص
ــعبي  ــوة قادة احلراك الش ــة واالخ احلكوم

هذه املبادرة والتي تتضمن:
١-دعوة حركة االحتجاج الى تشكيل وفد 

ــارك  ــن مختلف الطيف املش ــي م تفاوض
ــب وتوحيدها  ــرات وفرز املطال في التظاه
ــؤول مع  ــي حوار حقيقي مس ــول ف والدخ
االطراف اخملولة تخويال كامال من احلكومة 
لتحقيق املطالب واالصالحات ونزع فتيل 
ــات  ــع التداعي ــن ومن ــة االم ــة ورعاي األزم

اخلطرة .
ــق  ــم يتف ــوار والتفاه ــة احل ــد جول ٢- بع
ــن لإلتفاق يلتزم  ــان على طرف ضام اجلانب
ــل الفقرات  ــذ البنود وتفعي ــب تنفي ويراق
املتفق عليها وفق سقوف زمنية محددة .

ــي احلراك  ــتجيب االخوة ف ــا ان يس وأملن
ــع  ــذه املبادرة قبل ان يتوس ــة له واحلكوم
ــد  ــن ال يري ــه م ــل علي ــذي يعم ــرق ال اخل

االستقرار لبلدنا ومصالح شعبنا .

@Ü��œÎ@›Óÿ��ín€@Â��ÌäÁbƒnΩa@Ï��«ÜÌ@Ô��ÿ€bΩa@
ÚflÏÿßa@…fl@ûÎb–n‹€

نيويورك وكاالت / 
ــراق جينني  ــة االممية في الع ــت املمثل قال
ــخارت ان االغالق الشامل لالنترنت  بالس
ــي ال يعطل  ــائل التواصل االجتماع ووس
ــة الناس حلياتهم فحسب  طريقه ممارس

ــا. وعلى  ــة التعبير ايض ــك حري ــل ينته ب
ــت صحيفة نيويورك  صعيد ذي صلة قال
ــع خدمة االنترنت  ــز االمريكية ان قط تامي
ــر على خروج التظاهرات  في العراق مؤش

عن السيطرة . 

7j»n€a@ÚÌäß@⁄bËn„a@o„6„¸a@kvy@Z@ÒÜznΩa@·fl¸a

بغداد / 
ــارق  ــي ط ــر القانون ــال اخلبي ق
حرب ان ما يحصل من تطورات 
ــاالت القتل قد ينقل  وتزايد ح
املوضوع الى النظام القانوني 
ــي  الدول ــاء  القض ــص  وباألخ

ومجلس االمن الدولي .
ــح  ــي تصري ــرب ف ــاف ح واض

للبينة اجلديدة : ان ميثاق االمم 
ــادة (٣٩) منه  ــي امل ــدة ف املتح
ــن الدولي  ــس االم ــح مجل من
كل  ــي  ف ــل  التدخ ــة  صالحي
ــلم واالمن  ــر على الس ــا يؤث م
ــؤولية  الدولي اوال ويحول املس
القانون  من مسؤولية مبوجب 
العراقي الى مسؤولية مبوجب 

واختصاص  ــي  الدول ــون  القان
ــة الدولية ولو  ــم اجلنائي احملاك
ــك بيان  ــد ذل ــني يؤك ــد ح بع
االمني العام لألمم املتحدة قبل 
ايام وبيانات املنظمات الدولية 
ــوق  وحق ــو  بالعف ــة  اخلاص

االنسان .
ــوه هو  ــرب ان ما نرج ــد ح واك

باملتظاهرين وعدم فتح  الرفق 
ــيطة فحياة  ــار حلاالت بس الن
االنسان شرعا وقانونا تساوي 
الكثير من االموال التي كانت 
سببا وراء بعض حاالت القتل 
السابقة فال مقارنة بني حياة 

انسان وثمن سيارة محروقة 

تتمة ص٣

@âb‰€a@|nœ@Z@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@�€@läy@NN@ÒâbÓç@Â$Î@Êbé„a@ÒbÓy@¥i@Ú„âb‘fl@¸
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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
ــط  النف وزارة  ــتقدمت  اس
ــتثمارية  ــركات عاملية اس ش
ــدى امكانيتها من  ــث م لبح
اجل اعمال مد  انبوب تصدير 
النفط اخلام العراقي – االردني 
ــل  ــون برمي ــة (٢,٥) ملي بطاق
ــاً بينما تعتزم مد انبوب  يومي
تصديري جديد باجتاه جيهان 
ــون برميل  ــي بواقع ملي الترك

يومياً في الوقت الذي اعلنت 
فيه ابالغ وزارة املالية باعتماد 
ــعر (٥٠) دوالرا للبرميل في  س
ــة. وقال وكيل  املوازنة االحتادي
الوزارة االقدم املهندس فياض 
ــث: ان وزارته  ــي حدي نعمة ف
ــعر  حتفظت على ان يكون س
ــي املوازنة   ــط ف ــل النف برمي
ــعر  ــون هذا الس (٥٠) دوالراً ك
ــة معمقة  جاء نتيجة لدراس

ــة. موضحاً  ــواق العاملي لالس
ــت وزارة املالية  ان وزارته ابلغ
ــل اعداد املوازنة  بذلك من اج
ــة  ــد كمي ــدم حتدي ــداً ع مؤك
ــي االقليم  ــج ف ــط املنت النف
ــام (٢٠٢٠)  ــن موازنة الع ضم
حتى اآلن واالمر حالياً في طور 
املناقشة مع االقليم. واضاف 
ــاج  ــا انت ــه كان لديه ان وزارت
ــي نفط كركوك بعد  فائض ف

ــر تركيا في  توقف تدفقه عب
ــابق ما ادى الى حتويل  وقت س
ــران وبعدها  ــر اي ــره عب تصدي
ــاودة  ــوزارة مع ــتطاعت ال اس
التصدير عبر االراضي التركية. 
ــم حالياً تصدير  مبيناً انه يت
كميات من النفط املنتج في 
ــع (١٠٠)  ــوق كركوك بواق حق
ــاً والكميات  الف برميل يومي
الى  ــول  ــرى حت ــة االخ املنتج
ــار نعمة  املصافي احمللية.واش
ــا اهتمام  ــى ان وزارته لديه ال
كبير بايصال نفوط البالد الى 
اسواق جنوب شرق آسيا التي 
والصني.  ــد  االهم كالهن تعد 
ــوب تصدير اخلام  مبيناً ان انب
قائم  االردن  ــاه  باجت ــي  العراق
ــتقدمت  ــاً اس ــوزارة حالي وال
ــركات العاملية  عدداً من الش
ــوف  للوق ــة  املتخصص
ــا لتنفيذ  ــدى قدرته ــى م عل
املشروع السيما انه سينفذ 
ــتثمار من نفط البصرة  كاس
ــة  وبطاق ــة  حديث ــاه  باجت
الف  ــمائة  وخمس ــني  مليون
ــدر منها  يص ــاً  يومي ــل  برمي
ــاه االردن واملتبقي  مليون باجت

لالستخدام الداخلي.

بغداد / البينة الجديدة
ــتركة مع  ــة مش ــهداء جلن ــة الش ــكلت مؤسس ش
ــد  ــيني وهيئة احلش ــجناء السياس ــة الس مؤسس
ــة ملتابعة قرار  ــوات القانوني ــاذ اخلط ــعبي التخ الش
ــني راتبني  ــد اجلمع ب ــوزراء اخلاص بتجمي ــس ال مجل
لشريحتي الشهداء والسجناء السياسيني. واوضح 
ــهداء بتصريح:  ــؤلول في مؤسسة الش مصدر مس
ــات التي  ــن حزمة االصالح ــوزراء وضم ــس ال ان مجل
ــدم اجلمع  ــب اجلماهير قرر ع ــذاً ملطال ــا تنفي اتخذه
ــة  ــمولني بقانون املؤسس بني راتبني للموظفني املش
ــيني والقوات االمنية من  ــجناء السياس وكذلك الس
ــى جانب رواتبهم  ــاً تقاعدياً ال ــلمون راتب الذين يتس
ــكيل جلنة  ــار الى ان دائرته قررت تش الوظيفية. واش
مشتركة مع مؤسسة السجناء السياسيني وهيئة 
ــة وتوحيد اجلهود  ــعبي من اجل معاجل ــد الش احلش
املشتركة بغية معاجلة ما ورد ضمن القرار واستثناء 
هذه الشرائح من التعديل املذكور على قانون التقاعد 
ــنة (٢٠١٤) وافصح املصدر عن االتفاق مع  رقم (٩) لس
ــع خطة عمل  ــني من اجل وض ــتني املذكورت املؤسس
مشتركة والتحرك بحسب االطر القانونية واالدارية 
ــة للحيلولة دون  ــرار املوازن ــل اق ــكل عاجل قب وبش
ــاس بحقوق هذه الشرائح التي كانت معاناتها  املس
اساس شمولها بقوانني العدل االنتقالية. واشار الى 
ــرائح  ــه اكدت وجود قوانني تنصف هذه الش ان دائرت
ضمن حزمة االصالحات وليست حجب احد الراتبني 
ــهداء مقابل الضرر  ــوباً السر الش كونه حقاً محس

الذي وقع عليهم.

بغداد / البينة الجديدة
ــي اربيل لبحث  ــات االقليم ف ــح رئاس ــة برهم صال ــس اجلمهوري ــى رئي التق
ــة االقليم  ــث مع رئاس ــان ان صالح بح ــل بي ــية. ونق ــتجدات السياس املس
ــرة. وكان رئيس احلزب  ــات مبك ــتور واجراء انتخاب ــالت املرتقبة للدس التعدي
ــتاني مسعود البارزاني ذكر ان التعديالت املقترحة يجب  الدميقراطي الكردس
ــه. هذا وعقدت  ــزات التي حتققت ل ــح االقليم واملنج ــق الضرر مبصال اال تلح
ــتورية اجتماعها االول لالتفاق على املواد املراد تعديلها  جلنة التعديالت الدس
ــكل اللجنة املكونة من (١٨)  ــتور وكان مجلس النواب العراقي قد ش بالدس
ــن ومن املقرر ان تقدم  ــزم اصالحية لتلبية مطالب املتظاهري ــواً ضمن ح عض
اللجنة نتائج اجتماعاتها الى مجلس النواب خالل مدة ال تتجاوز (٤) اشهر.

بغداد / البينة الجديدة
ــزت  ع ــتقل  املس ــي  السياس ــر  اعتب
ــا يحصل باحلراك  ــابندر ربط كل م الش
ــة،  ــرة محاولة يائس ــري باملؤام اجلماهي
فيما خاطب الكتل السياسية بالقول 
ــتورية  ــب لتعديالت دس ــت مناس «الوق
ــال  ــا». وق ــم جميع ــة بك ــل االطاح قب
الشابندر في حديث متلفز: ان «ربط كل 
ــة»،  ــل باملؤامرة محاولة يائس ما يحص
ــاد منذ  ــوال الظلم والفس ــدا ان «ل مؤك
ــة والذي قام  ــى اللحظ ــام ٢٠٠٦ حت الع

ــم  ــوال نظام تقاس ــى احملاصصة، ول عل
السلطة، ال يتجرأ وال تستطيع اية جهة 
ــر عليه».  ــرق العراق وتتآم اليوم ان تخت
ــن االعتراف  ــابندر «البد م ــاف الش واض
ــد العام  ــي جاءت بع ــأن املنظومة الت ب
ــتهيه وينتظره  ــت كل ما يش ٢٠٠٣ قدم
املتآمرون على العراق وسالمته وشعبه»، 
ــاحة صراع  ــدا ان «العراق اليوم س مؤك
ــدة االمريكية وايران  ــات املتح بني الوالي
وكل منهم حسب خالفاته ومصاحله». 
واشار الشابندر الى ان «اجلمهور العفوي 

ــوّت ملن  ــي اغلبه ص ــريف والوطن والش
ــض ضدهم اليوم، وطاملا نحن قلنا  ينتف
منذ ذلك اليوم كنا نقول تقسيم العراق 
ــيؤدي  ــي وعرقي س ــاس طائف ــى اس عل
ــاد»، داعيا الكتل  الى احملاصصة والفس
ــب  ــت مناس ــال: «الوق ــية قائ السياس
ــتورية حتميكم من زحف  لتعديالت دس
ــا»، ونوه  ــة بكم جميع ــورة واالطاح الث
ــابندر الى ان «تغيير النظام يراد له  الش
نظام والفوضى ال تغير نظاما، الفوضى 
ستسقطنا نحن والنظام او سيسقط 

ــد،  ــم الفاس ــى احلك ــون ويبق املنتفض
فنحن نطالب بتعديالت دستورية وليس 
الغاء الدستور، وباالمكان االستفادة من 
ــام»، واكمل  ــتور بتغيير هذا النظ الدس
ــة احلكومة  ــابندر حديثه: «ان اقال الش
ــتذهب الى  ــوزراء س ــا رئيس ال بضمنه
مشكلة اكثر تعقيدا، وهي اختيار رئيس 
ــى ان «على عادل  ــا ال ــد»، الفت وزراء جدي
ــدي ان يصارح الكتل بانهم اذا  عبد امله
ــكل حكومة هو  ــوه فليش ارادوا ان يبق

مسؤول عنها».

بغداد / البينة الجديدة
اوضحت هيئة النزاهة تفاصيل اوامر القبض واالستقدام 
الصادرة بحق مسؤولني محليني في محافظة الديوانية 
ــال العام وفق احكام  ــاد وهدر بامل على خلفية تهم فس
ــب  ــون العقوبات. وبحس ــن قان ــني (٣٤٠) و(٣٣١) م املادت
ــة اجلديدة» فإن  ــة التي اطلعت عليه «البين بيان الهيئ
ــن تفاصيل  ــي معرض حديثها ع ــرة التحقيقات وف دائ
ــي حققت فيها  ــادرة بناءً على القضايا الت ــر الص االوام
ــتقدام  ــدور امري اس ــاء بينت ص ــى القض ــا ال واحالته

ــرى حالية  ــابق واخ ــس محافظة س ــق عضو مجل بح
ــببهما  ــادة (٣٣١) عقوبات لتس ــتناداً الى احكام امل اس
ــى التصويت على  ــر اقدامهما عل ــال العام عب بهدر امل
ــررت اجلهات  ــال العام وق ــببت بضرر في امل ــرارات تس ق
ــات املادة  ــتناداً الى مقتضي ــا اس ــة توقيفهم القضائي
ــدور امر قبض وحترٍ  ــت الدائرة مبينة ص احلكمية. وتابع
على وفق املادة (٣٤٠) من قانون العقوبات العراقي بحق 
ــة الديوانية احلالي على خلفية صرف  املدير العام لتربي
ــبب بها املتهم بهدر املال  معامالت شراء مختلفة تس

ــبب  العام، مبينة ان اخلبراء قدروا قيمة الهدر التي تس
بها بـ(٨٣) مليون دينار. واشارت الدائرة الى ان امر القبض 
ــم و(١٢) متهما آخر ميثلون جلنة  نفذ اصولياً بحق املته
ــعار والعروض بالتهمة ذاتها  ــتريات واعتدال االس املش
ــة قد افصحت عن تفاصيل قرار التوقيف  وكانت الهيئ
ــابق الحلاقه الضرر  الصادر بحق محافظ الديوانية الس
ــادة (٣٤٠) من قانون  ــتناداً الى احكام امل باملال العام اس
ــاطحة النشاء مجمع  العقوبات بتهمة ابرام عقد مس

طبي في مركز املدينة مببالغ زهيدة.

ÏË›\ÊÁÅ’\;∫;Ø’ÂıâŸ;œú;‹\ÅŒià\Â;óeÕ;ÖŸ\Â^;ÑÅëh;Ï·\áfi’\;ÏÒË·
بغداد / البينة الجديدة

ــي أمس ممثلة  ــى رئيس مجلس النواب محمد احللبوس التق
ــبل  ــي بغداد وبحثا س ــخارت ف ــني بالس ــدة جين االمم املتح
ــر بيان عن  ــروعة. وذك ــتجابة ملطالب املتظاهرين املش االس
ــع خارطة طريق  ــا وض ــي أن اجلانبني ناقش ــب احللبوس مكت
ــالد منها  ــية في الب ــة للعملية السياس ــات جذري الصالح
ــخارت  ــي وبالس ــتورية. فيما اكد احللبوس التعديالت الدس
ضرورة ضمان حرية التعبير ومنع جميع اشكال االنتهاكات 

وحماية املمتلكات العامة واخلاصة.
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بغداد / البينة الجديدة
ــم تنظيم (داعش)  ــقيقة زعي ــمية عواد) ش اعتقلت تركيا (رس
ــوات االمريكية،  ــه الق ــدادي الذي قتلت ــر البغ ــابق ابي بك الس
ــقيقة البغدادي القي القبض عليها يوم  فيما قال مصدر ان ش
ــمال  ــت تعيش في احد الكرفانات ش ــني املاضي حيث كان االثن
ــرت وكالة رويترز لالنباء صورا لشقيقة زعيم  ــوريا، ونش غرب س
تنظيم القاعدة «ابي بكر البغدادي» وزوجها وزوجة ابنهما، بعد 
ان مت اعتقالهم شمالي سوريا ونقلهم الى تركيا، وقال مسؤول 
ــتجوب رسمية عواد شقيقة ابي  تركي بارز لرويترز  ان تركيا تس
ــي محافظة  ــكرية ف ــدادي الذي قتل في عملية عس ــر البغ بك
ــرين االول املاضي، واوضح  ــوريا في ٢٦ تش ــمال غربي س ادلب ش
ــدادي مت اعتقالها في مدينة  ــقيقة البغ ــؤول التركي ان ش املس
ــهر املاضي، مشيرا الى ان  ــمالي سوريا في ٢٦ من الش اعزاز ش
ــتجوب ايضا زوجها وزوجة ابنها اللذين  السلطات التركية تس
ــؤول الى ان «اخت البغدادي» البالغة  ــار املس اعتقال ايضا، واش
من العمر ٦٥ عاما اعتقلت في حملة مداهمة قرب مدينة اعزاز 
القريبة من احلدود، وتسيطر عليها تركيا، وكان بصحبتها ايضا 
ــؤول «نأمل ان  ــا، وتابع املس ــة من ابنائه ــد اعتقالها خمس عن
ــقيقة البغدادي عن العمل  ــتخلص معلومات ثمينة من ش نس
ــتقلة  ــل داعش»، وال تتوافر معلومات كثيرة من مصادر مس داخ
ــر الداخلية  ــابق هدد وزي ــدادي، وفي وقت س ــقيقة البغ ــن ش ع
ــم داعش الى  ــجناء تنظي ــليمان صويلو» باعادة س التركي «س
ــوى القليل عن  بلدانهم االصلية في الدول االوربية. وال يعرف س
ــارة امريكية في محافظة ادلب  ــت البغدادي الذي قتل في غ اخ
الشهر املاضي، وقال مسؤول تركي حتدث شريطة عدم الكشف 
ــبة  ــن مت اعتقالهم «منجم من الذهب» بالنس ــن هويته، ان م ع
ــمية» عن داعش ميكن ان  ــرات، واضاف ان ما تعرفه «رس للمخاب
ــاعد في القبض  ــكل كبير في فهم التنظيم، ويس ــع بش يوس
ــا بعض اعضاء «داعش»  ــرار، واعتقلت تركي على املزيد من االش
ــهر املاضي بعد ان  ــوريا خالل الش ــرق س ــمال ش الفارين في ش
بدأت هجوما عسكريا هناك. ويأتي التهديد التركي، فيما حتول 
ــوريا الى ورقة ضغط على الدول  ــمالي س ــجناء «داعش» ش س
االوربية التي ترى في عودة املتشددين خطرا على امنها القومي، 

السيما انها تعرضت لعدة هجمات ارهابية في السابق.

جملس الوزراء يصدر حزمة إصالحات جديدة استجابةً ملطالب املتظاهرين .. واآليت يف الطريق
بغداد / البينة الجديدة

ــلطتان القضائية والتشريعية دعمهما  اكدت الس
ــرض االمن  ــة لف ــزة االمني ــة واالجه ــود احلكوم جله
ــة املتظاهرين  ــالد وحماي ــي عموم الب ــتقرار ف واالس
ــآت االقتصادية  واملمتلكات اخلاصة والعامة واملنش
ــيابية حركة  ــل والدوام وانس ــان انتظام العم وضم
ــت قرر فيه مجلس الوزراء اول امس  املواطنني في وق
ــتجابة  ــة اصالحات جديدة اس ــاء اصدار حزم الثالث
ملطالب املتظاهرين كما منح وزير النفط صالحيات 
ــب  ــد التدري ــي معاه ــني خريج ــى تعي ــة عل املوافق
ــالك الدائم  ــى امل ــي ٢٠١٨/ ٢٠١٩ عل ــي لعام النفط
ــس مجلس  ــي لرئي ــب االعالم ــر املكت ــوزارة. وذك لل
ــخة منه ان القائد العام للقوات  الوزراء في بيان نس
ــلحة عادل عبد املهدي عقد اجتماعا بحضور  املس
ــدان ورئيس  ــاء االعلى فائق زي ــس مجلس القض رئي
ــري الدفاع  ــي ووزي ــواب محمد احللبوس مجلس الن
ــادة االمنيني، وأضاف البيان  ــة وعدد من الق والداخلي
ــاع واالجراءات  ــورات االوض ــث تط ــاع بح ان االجتم
ــظ االمن والنظام متت خالله تأكيد دعم  الالزمة حلف
ــلطتني القضائية والتشريعية جلهود احلكومة  الس
ــتقرار في عموم  واالجهزة االمنية بفرض االمن واالس
ــة  ــكات اخلاص ــن واملمتل ــة املتظاهري ــالد وحماي الب
والعامة واملنشآت االقتصادية وضمان انتظام االمن 
ــة املواطنني. من جانب آخر  ــيابية حرك والدوام وانس
ــته االعتيادية اول امس  ــوزراء جلس عقد مجلس ال
ــادل عبد  ــس الوزراء ع ــة رئيس مجل ــاء برئاس الثالث

ــد املهدي خالل  ــور احملافظني وقدم عب املهدي وحض
ــتجابة  ــارات املطروحة لالس ــه للخي ــة رؤيت اجللس
ــان للمكتب  ــن وافاد بي ــب املتظاهري ــذ مطال وتنفي
ــه (البينة اجلديدة) بان  ــي لرئيس الوزراء تلقت االعالم
مجلس الوزراء اصدر عددا من القرارات في مقدمتها 
حزمة اصالحات جديدة تتضمن طلبات االستجابة 
ــح وزير  ــرر اجمللس من ــا ق ــن كم ــوات املتظاهري لدع
ــني خريجي  ــى تعي ــة عل ــة املوافق ــط صالحي النف
ــي ٢٠١٨/ ٢٠١٩ على  ــد التدريب النفطي لعام معاه

ــتثناء  ــركاتها العامة الرابحة اس ــالك الوزارة وش م
ــتمرار الصالحية املذكورة  من تعليمات املوازنة واس
ــاريع الصناعية وافق  لعام ٢٢٢٠ وفيما يتعلق باملش
ــم الكمركي  ــى تخفيض الرس ــوزراء عل ــس ال مجل
ــاريع  ــتيكية الى حد (للمش ــادة احلبيبات البالس مل
ــة العامة للتنمية  ــجلة لدى املديري الصناعية املس
الصناعية او املشاريع املسجلة لدى احتاد الصناعة 
ــام اجلهات  ــق). وقي ــى وف ــجلة عل ــي او املس العراق
ــد وزارتي  ــورة آنفا بتزوي ــات املذك ــي متنح املوافق الت

ــؤون  (املالية / الهياة العامة للضرائب والعمل والش
ــى رفع عبارة  ــرر اجمللس املوافقة عل االجتماعية) وق
ــي لضمان  ــث اجتماع ــل بصفة باح ــرض العم (لغ
ــرعة االجناز ودقته) من الفقرة (٢) من قرار مجلس  س
ــى الفقرة  ــا ال ــنة ٢٠١٩) واضافته ــوزراء (٣٦٣ لس ال
ــح وزارة العمل  ــي (من ــكل اآلت ــح بالش (٣/ب) لتصب
ــؤون االجتماعية صالحية التعاقد مع (١٠٠٠)  والش
خريج لغرض العمل بصفة باحث اجتماعي لضمان 
سرعة االجناز ودقته من خالل ادراج نص في مشروع 

ــنة املالية ٢٢٢٠)  قانون املوازنة العامة االحتادية للس
ــس الوزراء على ما  ــتثمار وافق مجل وفي مجال االس

يأتي:
ــتثمار سامي  ١: تخويل رئيس الهيأة الوطنية لالس
ــة االمم  ــى اتفاقي ــع عل ــة التوقي ــي صالحي االعرج
ــأن اتفاقيات التسوية الدولية املنبثقة  املتحدة بش

من الوساطة.
٢. قيام وزارة اخلارجية باعداد وثيقة التخويل الالزمة 
باسم حكومة جمهورية العراق للسيد رئيس الهيأة 

ــتثمار وفقا للسياقات املعتمدة واقر  الوطنية لالس
اجمللس توصية اجمللس الوزاري للخدمات االجتماعية 
شأن املوافقة على ما جاء في وثيقة معايير االسكان 
ــق اجمللس  ــراق. كما واف ــي الع ــي ف ــري والريف احلض
ــة املراجعة  ــترك للجن ــى توصية االجتماع املش عل
ــكان  ــوزارة االعمار واالس ــى العقود ل واملصادقة عل
والبلديات ومحافظ بابل والهيأة التنفيذية ملشروع 
ــة فتح العطاءات  ــاري بابل وجلنة التحليل وجلن مج
ــروع مجاري  ــة االولى ملش ــروع للمرحل الحالة املش
احللة املمول من القرض البريطاني الى شركة (كاما) 
ــر بالصالحية املالية كما  ــركائها قدر تعلق االم وش
ــون اللجنة  ــروع قان ــس الوزراء على مش وافق مجل
ــة واحالته الى مجلس النواب. واقر  االوملبية العراقي
اجمللس توصية اجمللس الوزاري للطاقة بشأن شمول 
ــاريع  ــات وزارة الكهرباء لصالحية تنفيذ املش قطاع
ملنظومة الكهرباء على االراضي العائدة الى اجلهات 
ــة املبدئية من  ــتحصال املوافق ــة بعد اس احلكومي
اجلهة املالكة واجلهات ذات العالقة املباشرة اصوليا 
ــص او نقل امللكية  ــراءات التخصي ــل اكمال اج وقب
ــدم الدخول  ــواغل وع ــريطة التأكد من خلو الش ش
بالتزامات تعاقدية تتضمن تخصيص االرض او نقل 
ــوزراء توصية اجمللس  ــس ال ــا كما اقر مجل ملكيته
ــان تخفيض  ــة بش ــات االجتماعي ــوزاري للخدم ال
ــركة ( ابن رشد)  ــبة اخلزينة العامة من ارباح ش نس
ــي العجز في  ــابقة مبا يغط ــنوات الس العامة للس

الرواتب املصروفة.
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بغداد / البينة الجديدة
ــا مجلس القضاء االعلى الى التصدي ملن يرتكب جرمية موثقة  دع
ــة وتعطيل  ــكات العامة واخلاص ــداء على املمتل ــتهدف االعت تس
ــح املواطنني. واكد رئيس مجلس القضاء االعلى فائق زيدان  مصال
ــة ايقاف العمل في  ــه اجتماعا أهمية التصدي حملاول خالل ترؤس
املوانئ وتعطيل الدراسة باعتبارها جرمية يعاقب عليها القانون.



بيروت / وكاالت / البينة اجلديدة
اقدم احملتجون اللبنانيون امس االول الثالثاء منذ الصباح على قطع معظم 
الطرقات الرئيسية في البالد ، وسط دعوات الى االعتصام امام اجمللس النيابي 
الى  املؤدية  الطرق  من  عددا  قطعوا  احملتجني  ان   ، بيروت  في  مصدر  واكد   ،
العاصمة بيروت ، ، كما قطعوا الطرق احليوية في محافظات البقاع واجلنوب 
والشمال وقالو : ان احملتجني اقدموا منذ صباح امس االول على قطع معظم 
الطرقات الرئيسية في البالد وسط دعوات الى االعتصام امام اجمللس النيابي 
، واكد املصدر : ان احملتجني قطعوا عددا من الطرق املؤدية الى العاصمة بيروت 
، كما قطعوا الطرق احليوية في محافظات البقاع واجلنوب والشمال ، كذلك 
اقدم احملتجون على قطع طريق ظهر البيدر الدولي الذي يربط لبنان بسوريا 
في عدة نقاط ، من جهة اخرى نظم احملتجون تظاهرة امام مبنى فرع مصرف 
لبنان في مدينة النبطية جنوب لبنان ، في غضون ذلك تأجلت جلسة مجلس 
النواب التي كانت مقررة امس االول الثالثاء ، في وقت دعت مجموعات احلراك 
الشعبي لالعتصام عند مدخل مجلس النواب . يشار الى ان رئيس احلكومة 
اللبناني سعد احلريري كان تقدم باستقالة حكومته في ٢٩ تشرين االول بعد 
اسبوعني من االحتجاجات الشعبية التي اجتاحت لبنان ، اعتراضا على سوء 
االوضاع املعيشية واالقتصادية ، وينتظر اللبنانيون انطالق استشارات نيابية 

تفضي الى تكليف رئيس جديد للوزراء وتعيني حكومة جديدة .

بغداد / البينة اجلديدة
ــي ٢٠١٩ ـ  ــة بالتقدمي على االمتحانات اخلارجية للطلبة للعام الدراس ــت وزارة التربية عن الضوابط اخلاص اعلن
ــهر  ــن مصدر باملديرية العامة للتقومي واالمتحانات بالوزارة قوله : ان الوزارة حددت في بداية الش ــت ع ٢٠٢٠ ونقل
ــون االول املقبل . واضاف  ــتمر لغاية ١٩ من كان ــان اخلارجي على ان يس ــدا لبدء التقدمي على االمتح ــي موع احلال
ــنة فأكثر اي من  ــة االعدادية ب ١٨ س ــوزارة حددت عمر املتقدم الداء االمتحانات اخلارجية للدراس ــدر ، ان ال املص
مواليد ٢٠٠٠ وما قبلها ، على ان يقدم الراغب باالشتراك في االمتحانات طلبا رسميا الى املديرية العامة للتربية 
حسب الرقعة اجلغرافية حملل السكن ، مشيرا الى انه « سيتم اخضاع املتقدمني املستوفني للشروط المتحان 
متهيدي باملواد الدراسية املعتمدة وفقا الحدث طبعة للمناهج ، واشترطت الضوابط بحسب املصدر ان « يكون 
ــان املتقدمني داخل مركز احملافظة حصرا وال يجوز فتح مراكز امتحانية في االقضية والنواحي مضيفا انه  امتح
ــيتم قبول الطالب الناجح او املكمل بدرس او درسني للمشاركة في االمتحانات العامة « وتابع املصدر « كما  س
ــنوات فاكثر على  ــطة ان يكون قد امضى ثالث س ــترطت الضوابط للمتقدم على امتحانات املرحلة املتوس اش
ــة االبتدائية ، وكذلك بالنسبة للتقدمي على امتحانات السادس االعدادي ان يكون قد امضى  تخرجه من الدراس

ثالث سنوات في االقل على حصوله على شهادة املتوسطة قبل ان ينقطع عن الدوام .
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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 
اكد النائب عن ائتالف دولة القانون محمد 
ــل  ــوداني، ان التخبط والفش ــياع الس ش
احلكومي مستمر في ملف تقدمي املرشحني 
ــار الى ان  ــا اش ــتقلة ، فيم ــات املس للهيئ
ــد املهدي  ــوزراء عادل عب ــس مجلس ال رئي
ــة ملف  ــل جلنة مختصة بدراس ضرب عم
ــخ للكتل  ــط ورض ــرض احلائ ــحني ع املرش
السياسية . وقال السوداني انه « تزامنا مع 
االحتجاجات الشعبية التي انطلقت منذ 
ــداد واحملافظات  ــبوعني في بغ اكثر من اس
مطالبة بانهاء نظام احملاصصة ومكافحة 
ــة  االجتماعي ــة  العدال ــق  وحتقي ــاد  الفس
وتوفير اخلدمات ومع وجوب انهاء احلكومة 
ــول وبدال من  ــة ، نق ــف الدرجات اخلاص مل
االستجابة الى طلبات اجلماهير املنتفضة 
ــى ابنائنا فاننا  ــاء وحفاظا عل ــا للدم حقن
ــاخصة في  ــزال ش ــة مات ــد ان احملاصص جن
ــيح واملوافقة على الدرجات اخلاصة  الترش
ــع صورها يرافقها استهداف واضح  وبأبش
ــر انهاء  ــتقلني عب ــج للمهنيني واملس ممنه
ــات  تكليفهم في اغلب الوزارات واملؤسس
مبا يؤشر على تخبط احلكومة وخضوعها 
ــطوة فاسدين استحوذوا على الوزارات  لس
ــة  عميق ــالت  دوي اركان  ــت  تثبي ــدف  به
ــلط على مؤسسات الدولة  باالصالة تتس
ــذي يفاقم  ــل االمر ال ــن الداخ ــا م وتنخره
ــال في  ــري اص ــاد املستش ــل والفس الفش
ــة ، واضاف :» اليوم اثبتت  االدارات احلكومي
ــبة  ــة وفي اكثر من محطة ومناس احلكوم
ــل مع هذا  ــي التعام ــا ف ــدم مصداقيته ع
امللف احليوي الذي يهدف الى ترشح ادارات 

ــتقلة لها خبرة وكفاية ودراية  مهنية مس
ــرات  ــاد ومؤش ــبهات الفس وبعيدة عن ش
ــر التي  ــي املعايي ــة ، وه ــاءلة والعدال املس
ــبة  ــا احلكومة في اكثر من مناس وضعته
ــا كانت  ــة ـ اخره ــا مختص ــكلت جلان وش
ــة املالية رئيس  ــة رئيس ديوان الرقاب برئاس
ــة وعضوية املديرين  ــة النزاهة بالوكال هيئ
ــة جمللس الوزراء  ــي االمانة العام العامني ف
ــة املالية  ــة وديوان الرقاب ــي هيئة النزاه وف
ــذت على عاتقها  ــاءلة والعدالة ـ اخ واملس
ــابقني في  ــة تكليف املرشحني الس دراس
ــيحات  ــع تدقيق الترش ــة م االدارات العام
ــذه اللجان  ــت ه ــد قدم ــا وق ــدة ايض اجلدي
ــتقاللية لكن  ــورتها بكل مهنية واس مش
ــف ضرب مجلس الوزراء رأي اللجنة  ولالس
ــتجيب الى  ــط ليس ــرض احلائ ــة ع اخملتص
ــي احملاصصة  ــية ف ــة الكتل السياس رغب
ــت على الصفقات  ــيحات التي بني والترش
ــع او ذاك ليتم  ــب الوالء في هذا املوق وكس
ــخصيات ضعيفة ملواقع مهمة  اختيار ش
ــذه  ه ان  ــن  م ــم  الرغ ــى  ــة عل وتخصصي
ــند اليها  ــبق وان اس ــخصيات لم يس الش
ــؤولية ناهيك عن  اي موقع من مواقع املس
ــات بقضايا  ــن ثبتت عليهم ملف اختيار م
ــاد في هيئة النزاهة . واشار الى ان هذا  فس
ــه العام للمواطنني  النهج يعزز من التوج
املطالبني باالصالح ويؤكد عدم وجود بارقة 
ــة التي  ــذه احلكوم ــي افق ه ــوح ف ــل تل ام
اعتمدت نهج احملاصصة كاسلوب في ادارة 
ــتة عشر  الدولة التي عانت من هذا مدة س
ــل الدولة  ــباب فش عاما وكان احد اهم اس
ــاد .  ــات ومكافحة الفس ــدمي اخلدم في تق

وتابع ان « االصرار من احلكومة يجعلنا في 
موقف املستغرب من هذا التمسك مبسيرة 
خاطئة تدفعنا بعيدا عن تطلعات الشعب 
وآماله، واليوم تقع علينا املسؤولية كاملة 
ــدي لهذا النهج  ــي مجلس النواب للتص ف
ــي الوقت  ــة ، وف ــاء الدول ــي بن ــىء ف اخلاط
ــس  ــة جملل ــة العام ــب االمان ــه نطال نفس
ــدة عند  ــر املعتم ــا باملعايي ــوزراء بتزويدن ال
ــني والدرجات اخلاصة  تعيني املديرين العام
ــيرة  ومحاضر اللجان اخلاصة بتقييم الس
الذاتية للمرشحني الطالع مجلس النواب 
ــى الكتل  ــع عل ــيح تق ــة الترش ــى آلي عل
ــيةـ  التي نادت باالصالح واملهنية  السياس
واملواطنة وتكافؤ الفرصـ  مسؤولية وطنية 
واخالقية لتترجم هذه التوجهات مبحاسبة 
ــدين الذين يصرون على الفساد عبر  الفاس
ــه مايؤدي بالدولة  ــبيل نفس نهجهم الس
الى اجملهول ، فكلما كانت هنالك جرأة من 
ــح كان ايذانا ببداية  ــدين واصرار وق الفاس
ــن ورائهم ـ  ــدوا ـ وم ــن يصم ــم ، ل انهياره
ــذي منح  ــعب الواعي ال ــوت الش ــام ص ام
ــية الصالح  ــة مهمة للقوى السياس فرص
ــتطرد  ــي. واس عيوب هذا النظام السياس
ــهداء  قائال   نحن على ثقة من ان دماء الش
التي سقطت في التظاهرات وانني اجلرحى 
ــلميني  ومعاناتهم وصمود املتظاهرين الس
ــيكون لها ابلغ  ــاحات االحتجاج س في س
ــا يصبو اليه  ــق االنتصار وم ــر في حتقي األث
ــي  ــالح للنظام السياس ــعب من اص الش
ــرق  واالنطالق بقوة وثقة وامل نحو غد مش
ــس  ــة العراقية على األس ــاء الدول ــي بن ف

الصحيحة.
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عمان / وكاالت / البينة اجلديدة
ــمية  ــة ( بترا) الرس ــاء االردني ــرت وكالة االنب ذك
ــتقالتها متهيدا  ــة اململكة قدمت اس ان حكوم
ــام القليلة القادمة  لتعديل وزاري متوقع في االي
ــأنه تعزيز  ــؤولون ان التعديل من ش ــول مس . ويق
ــريع  ــر الرزاز» لتس ــوزراء « عم ــس ال ــض رئي تفوي
ــة لدعم النمو  ــة تعد ضروري ــات اقتصادي اصالح
ــي الدولة املثقلة بالديون ، ونقلت بترا عن الرزاز  ف
ــتحقاقا ملتطلبات  ــل يأتي اس ــه ان « التعدي قول
ــم التعديل  ــم يتضح حج ــة « ول ــة املقبل املرحل
الوزاري ، لكن مسؤوال قال انه لن يشمل احلقائب 
ــة ، وامنا سيركز على دمج بعض  الوزارية الرئيس
ــاق ، ويتعني  ــدر وكبح االنف ــوزارات لتقليل اله ال
ــف برعاية صندوق  على االردن مبوجب خطة تقش
النقد الدولي كبح االنفاق لتقليص الدين الهائل 
ــادل  ــار دوالر، او مايع ــو ٤٠ ملي ــدر بنح ــذي يق ال
ــي االجمالي ،  ــاجت احملل ــة من الن ــو ٩٥ في املئ نح
ــبب  وزادت االعباء على كاهل اخلزانة العامة بس
سلسلة اجراءات حكومية في الشهور القليلة 
ــني واملتقاعدين من  ــور املعلم ــة لزيادة اج املاضي
اجليش في وقت تتراجع فيه االيرادات احلكومية . 
وكان عاهل البالد امللك عبد اهللا قد عني الرزاز في 
صيف عام ٢٠١٨ لنزع فتيل اكبر احتجاجات في 
ــة طالب بها صندوق  ــنوات على زيادات ضريبي س
ــام الضخم .  ــن الع ــي لتقليل الدي ــد الدول النق
ــتعادة الثقة في بلد يلقي  ــعى الرزاز الى اس وس
ــى احلكومات املتعاقبة  ــه الكثيرون باللوم عل في
ــي االخفاق في الوفاء بتعهدات بانعاش النمو ،  ف
الذي توقف عند حوالي اثنني باملئة وتقليل الهدر 
ــرر اقتصاد االردن ايضا  ــاد ، وتض ومكافحة الفس
ــي معنويات  ــة التي اثرت ف ــات االقليمي بالصراع

املستثمرين .
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تتمة ص١

ــالحا سواء اكان بندقية  ــاهد ان احدا من املتظاهرين قد حمل س ــيما واننا الى االن لم نش ال س
ــرام الحظوا االحكام  ــادة يا ك ــكينا او حتى عصا اي ان املتظاهرين عزل فيا س ــة او س او رشاش
ــر وال يوجد حكم دائمي  ــنوات على اكث ــؤولون يتبدلون كل اربع س ــابقة فاحلكومات واملس الس
ــاذ االجراءات بحق  ــهل اتخ ــير او غيرهم من املطلوبني دوليا مما يس ــال حكم صدام او البش كح

املسؤولني احلكوميني .

وكاالت / البينة اجلديدة
االنسان  حقوق  جلنة  رئيس  قال 
انه  الصاحلي  ارشد  السيد  البرملانية 
السياسية  العقول  تتغير  ان  يجب 
الكوادر  من  السياسيني  للقادة  احلالية 
والكتل  لألحزاب  والعليا  الوسطى 
متلفز  تصريح  في  وأضاف  السياسية 
الى  بعد  تصل  لم  الشعب  رسائل  ان 
االحزاب   لبعض  السياسية  العقلية 
وعلينا ان نعلم بأنه ال تزال هناك بعض 
وهي  االول  املربع  في  السياسية  الكتل 

آخر  شكل  الى  الوضع  يتغير  اال  حتاول 
ارسلت  التظاهرات  هذه  ان  واملفروض 
السياسيني  القادة  الى  ووصلت  رسالة 
لذلك عليهم ان يعلموا ان الستة عشر 
في  مخطئني  كانوا  مضت  التي  عاما 
وضع ستراتيجية للبلد وكانوا مخطئني 
في تقسيم البلد ومحاصصة بني ثالثة 
االخرى  املكونات  وابعاد  فقط  اطراف 
وكأن العراق فقط هو ساحة لطائفتني 

رئيسيتني في البلد .
السياسية  العقلية  ان  اعتقد  وانا 

ولغاية   ٢٠٠٣ العام  منذ  املوجودة 
تتغير  ان  يجب  االول  تشرين  من  األول 
هذه  ومع  العقلية  هذه  تتغير  لم  واذا 
هنالك  سيكون  فحتما  التظاهرات 
وضع أكثر سوءا على الوضع السياسي 
البلد  على  واالقتصادي  واالجتماعي 
الدستورية  التعديالت  جلنة  فان  لذلك 
ان  السياسيني  قادتها  على  يجب 
وعليهم  كثيرا  اخطأوا  بانهم  يعلموا 
لهم  يكون  كي  بخطئهم  النظر  اعادة 
اشهر  االربعة  وهي  القادمة  الفترة 

الباقية كفيلة بحل مشاكل العراقيني 
زلت  ما  لكنني  واملستقبلية  الدائمية 
ارى في بعض النفوس القدمية التسلط 
الذي ما زال  موجودا عند البعض وهؤالء 
ويكفي  رشدهم  الى  يعودوا  ان  يجب 

(١٦) سنة اخطاء .
انه   : بالقول  تصريحه  الصاحلي  وختم 
بعد االول من تشرين االول هذه الرسائل 
بشكل  السياسيني  الى  تصل  لم  اذا 
واضح فمعناه انهم ال يفكرون بشكل 

صحيح إلدارة البلد.
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واشنطن / وكاالت / البينة اجلديدة
املطالبني  املواطنني  مع  العاجل  بالتفاعل  العراقية  احلكومة  االمريكية  املتحدة  الواليات  طالبت 

باالصالح فيما اشارت الى انه ال مستقبل للعراق بقمع ارادة شعبه.
وقال بيان للسفارة االمريكية في بغداد انه بات جلياً انه على احلكومة العراقية والقادة السياسيني 
يكون  ان  على  شدد  فيما  باالصالح  املطالبني  املتظاهرين  مطالب  مع  وبجدية  العاجل  التفاعل 
العراقيون احراراً في اتخاذ قراراتهم اخلاصة بشأن مستقبل البالد وشدد بيان احلكومة االمريكية ما 
اسماه بقتل وخطف املتظاهرين العزل وتغيير حرية التعبير ودوامة العنف فيما جدد حرص الواليات 
املتحدة على دعم عراق آمن ومزدهر وقادر على الدفاع عن شعبه ضد اجملاميع العنيفة واملتطرفة وردع 
كل من يحاول تقويض سيادته ودميقراطيته.من جانبه قال وزير اخلارجية االمريكي مايك بومبيو ان 

الشعب العراقي يريد استعادة بالده بعيداً عن التدخالت االيرانية بحسب قوله.

@Z\Òä‡ßa@¥»€a^@�i@ÖaÜÃi@küb•@Â�‰ëaÎ
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بغداد / البينة اجلديدة
عبور  تؤمن  وطنية  مبادرة  إطار  في 
تاريخه  في  صعبا  مخاضا  العراق 
السياسي املعاصر ومبا يضمن حق 
حقوقه  على  احلصول  في  الشعب 
فانها  ودستورا  قانونا  املكفولة 
العراقي ممثال  القضاء  ان يكون  ترى 
يكون  ألن  االعلى  القضاء  مبجلس 
بني  ما  وضامنا  موثوقا  وسيطا 
احلكومة من جهة واملتظاهرين من 
جهة اخرى . وترى البينة اجلديدة ان 

اختيار القضاء دون غيره هو لإلبتعاد 
احلزبية  االنحيازات  أو  التحزب  عن 
إكتمال  عدم  الى  تؤدي  قد  التي 

املهمة بالشكل االفضل .
البينة اجلديدة اذ تطرح هذه املبادرة 
فألنها على ثقة أكيدة بان يتلقفها 
عي احلرص على مصلحة  كل من يدّ
ونحن  سيما  ال  وشعبه  العراق 
نعيش ظروفا سياسية استثنائية 

خاصة .
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طهران / وكاالت
قال علي اكبر واليتي مستشار املرشد 
االيرانية  االسالمية  للثورة  االعلى 
ان  خامنئي  علي  الدولية  للشؤون 
العراقيون  عليه  الذي حصل  النظام 
عام  السابق  النظام  سقوط  بعد 
الشهداء  آالف  سقوط  بعد   ٢٠٠٣
يجب أال تتم التضحية به بسهولة .

ÜÓ–Ωa@äñnÇΩbi



كاريكاتير
4مداراتاآلراء ال تمثل سوى وجهات نظر أصحابها والجريدة غري مسؤولة عنها
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ــائد لتلك االحتجاجات  إن التفسير الس
ــبة  ــعار تذاكر املترو بنس ــو أن زيادة أس ه
٣٪ تسببت في غضب شعبي من ارتفاع 
األسعار، وتزايد الالمساواة. البد أن يكون 
هذا صحيحا: فاألشخاص الذين لديهم 
ــون  ــم يعامل ــعرون أنه ــل كاف، ويش دخ
ــاغبون.  معاملة عادلة ال ينهبون، وال يش
ــير  ــذا التفس ــح ه ــا يصب ــن عندم ولك
ــإن ذلك  ــات، ف ــا لتغيير السياس أساس
ــير احلقيقي. ــيطا للتفس قد يكون تبس

ــادات في  ــبيل املثال الزي ــذ على س لنأخ
ــا تاريخ  ــيلي لديه ــم، الش ــعار. نع األس
ــانتياغو  ــد، ألن س ــم. وأكي ــي التضخ ف
ــارًا، فهي أغلى من معظم  تعد أكثر ازده
ــع ذلك، بالكاد  ــدن أمريكا الالتينية. وم م
ــيلي  ــي الش ــم ف ــدل التضخ ــل مع وص
ــهراً حتى سبتمبر  ــر ش خالل االثني عش
ــك املركزي يخفض  ــى ٢٫١٪، وكان البن إل
ــعار الفائدة ألن معدل التضخم كان  أس
ــوب.أو خذ على  ــتوى املطل ــن املس أقل م
ــاواة في الدخل.  ــبيل املثال عدم املس س
ــبة لبلد متوسط الدخل من  نعم، بالنس
الشريحة العليا، تعاني تشيلي من درجة 
ــاواة، مع معامل جيني  كبيرة من الالمس
ــم االقتصاديني  ــاس املفضل ملعظ (املقي
ــتوى عال  لقياس تفاوت الدخل) عند مس
ــام ٢٠١٧ (١٠٠ ميثل عدم  ــدره ٤٦٫٦ في ع ق
ا للبنك  املساواة املطلقة). ومع ذلك، وفقً
ــا  انخفاض ــل  املعام ــض  انخف ــي،  الدول
ــيلي  ملحوظا من ٥٧٫٢، عندما عادت تش
ــام ١٩٩٠. إن فكرة  إلى الدميقراطية في ع
أن التفاوت املتزايد في الدخل وراء استياء 
ــع الواقع.ولفهم  ــب م املواطنني ال يتناس
ــباب هذه الظاهرة االجتماعية، يجب  أس
ــاذا هنا؟ ملاذا  ا: مل ــأل دائمً على املرء أن يس
اآلن؟ ال التضخم، وال ارتفاع مستوى عدم 
املساواة في الدخل ميثالن إجابة مقنعة.

ــئموا  ــيليني س ــرون أن التش ــي آخ ويدع
ــواق، والبحث  ببساطة من اقتحام األس
ــن أركان احلياة  ــن األرباح في كل ركن م ع
ــرى، تبدو هذه الفرضية  اليومية. ومرة أخ
ــير استطالعات الرأي إلى  معقولة. إذ تش
عدم الرضا الواسع النطاق مع الشركات 
ــي تقدم خدمات عامة، مبا في  اخلاصة الت
ــاه، والكهرباء، والتأمني الصحي،  ذلك املي
ــع ذلك، تُظهر  ــق التقاعد.وم وإدارة صنادي
ها  ــتقصائية نفسُ ــات االس هذه الدراس
الغضب من جودة اخلدمات التي تقدمها 
أو  ــفيات،  املستش ــي  ف ــواء  س ــة،  الدول
ــة احلاضنة.  ــق للرعاي ــادات، أو مراف العي
ــاء األمور  ــن نصف أولي ــل أكثر م إذ يفض
ــدارس اخلاصة  ــى امل ــال أطفالهم إل إرس
ــد على التبرعات، حتى عندما  التي تعتم
ــوم معينة،  ــع رس ــك على دف ــوي ذل ينط
ــدارس حكومية  ــض النظر عن توفر م بغ
مجانية ذات جودة مماثلة. وفي عام ٢٠١٧، 
ــيليني لصالح  صوت عدد كبير من التش
الرئيس سيباستيان بينيرا، رجل األعمال 
ــمالية  ــذي يدافع عن الرأس ــر، ال امللياردي
ــير برنامجا إلعادة  بدون خجل والذي يس
ــاذا ال يزال  ــبب؟ مل ــا هو الس ــو.إذا، م النم
ماليني التشيليني يخرجون في مظاهرات 
ــام من اندالع  ــرة أي احتجاجية، بعد عش
ــت  ليس ــيلي  تش ــف؟.أوال،  العن ــال  أعم
ــنوات األخيرة،  ــر س وحدها. إذ في العش
ــهدت مناطق مختلفة مثل بريطانيا  ش

العظمى، والبرازيل، وفرنسا وهونغ كونغ، 
ــبب  وإكوادور، أحداثا مماثلة. وأيا كان الس
ــاق االحتجاجات  ــر، فإن نط احمللي املباش
ــا، وقوتها،  ــك، وحجمه ــن ذل ــة ع الناجت
ــبة مع السبب  وعنفها، بدت غير متناس
ــريع  ــر االجتماعي الس ــي. إن التغيي األول
يغذي التوترات والتناقضات في اجملتمعات 
ــة والناجحة  ــك الغني ــة حتى تل احلديث
ــد بخطوة أو  ــا بالكاد تبع ــي يبدو أنه الت
خطوتني من الفوضى.وفي تشيلي، هناك 
ــو انتهاكات  ــتبه به ه عامل واضح مش
ــني أن التضخم العام  االحتكار. إذ في ح
لألسعار في تشيلي منخفض، فإن بعض 
األسعار املهمة مليزانيات األسرة مرتفعة، 
وآخذة في التصاعد. فعلى سبيل املثال، 
ــحت األنظمة التنظيمية املصممة  فس
لضمان االستثمار في املرافق، للشركات 
ــه لتحافظ على ارتفاع  مجاال مبالغا في
ــل  ــعار. وكذلك، فقد ثبت أن سالس األس
ــيلي مذنبة بالتواطؤ  الصيدليات في تش
ــو ورق  ــك مصنّع ــعار، وكذل ــد األس وتزاي
احلمام، ومربو الدجاج، وشركات حافالت 
املسافات الطويلة.وهنا تكمن املفارقة. إذ 
لم تبدأ املؤامرة، وحتديد األسعار باألمس، 
ــنوات  ــر س ــيلي. ولكن قبل عش في تش
ــات ضعيفة، وكان  ــت، كانت العقوب مض
ــلطة قليلة،  ــؤولة س ــدى الوكالة املس ل
وموارد قليلة للتحقيق فيها. وعندما تغير 

القانون، بدأت الفضائح حتدث كل بضعة 
ــهر، مما زاد من الوعي العام، والسلوك  أش
ــعار  ــكاري. واليوم، يعد حتديد األس االحت
ــجن،  جرمية جنائية يعاقب عليها بالس
ويبدو من املعقول أن يتراجع هذا السلوك. 

ــدم بالذات  ــذا التق ــاعد ه ــن رمبا س ولك
ــعبي.لننتقل  ــذور الغضب الش في زرع ب
ــدل البطالة في  ــوق العمل. إن مع إلى س
ــور آخذة  ــغ حوالي ٧٪، واألج ــيلي يبل تش
ــم. واألخبار  ــل التضخ ــاع قب ــي االرتف ف
ــيئة تتعلق بهيكل التوظيف. إذ ما  الس
يقرب من ثلث القوى العاملة إما يعملون 
ــابهم اخلاص، أو يعملون في اخلدمة  حلس
ــتفادة  ــمي واس ــد رس ــة، دون عق املنزلي
ــاالت. ومن بني  ــن املزايا في كثير من احل م
ــمية،  ــم وظيفة رس ــن لديه ــك الذي أولئ
معظمهم يعملون بعقود قصيرة األجل. 

وتعد معدالت توظيف النساء والشباب، 
ــة التعاون  ــدالت في منظم ــن أدنى املع م
ــبة  ــا أن نس ــة. كم ــادي والتنمي االقتص
ــن  ــات اآلالف م ــة. إذ مئ ــز مرتفع التميي

ــرهن عاطالت  ــاء الالئي يرأسن أس النس
ــني العمال  ــي حني أن مالي ــن العمل، ف ع
ــوم ال ميكنهم  ــم وظيفة الي ــن لديه الذي
التأكد من أنهم سيحصلون على أي نوع 
ا.إن قائمة اإلصالحات التي  من الدخل غدً
من شأنها حل هذا املشكل- مثل جداول 
العمل القابلة للتكيف، وأنظمة مكافئة 
ــير  وتيس ــتحدثة،  املس ــة  اخلدم ــة  نهاي
ــى  ــب عل ــي، والتدري ــدوام جزئ ــل ب العم
ــكل أفضل، وقوانني مكافحة  العمل بش
ــة- واضحة إلى حد كبير.  التمييز بصرام
هذا هو ما جنح في بلدان أخرى في ظروف 
ــة. ولكن هنا تكمن املفارقة التالية:  مماثل
ــيلي أكثر دميقراطية،  حيث أصبحت تش
ظهرت نفس املشكالت التي تعاني منها 
الدميقراطيات املتقدمة. وعرقل املطلعون 
على النفوذ السياسي اإلصالحات، بينما 
َثل العمال غير الرسميني . ويتحدث  لم ميُ
ــابة  ــن الش ــيني ع ــن السياس ــل م قلي
ــن العمل، التي لديها طفالن،  العاطلة ع
ــهادة الثانوية العامة، والتي  وال حتمل ش
ــاهم  ــوت على أي حال.وتس ــادراً ما تص ن
ــات التقاعدية الهزيلة في شعور  املعاش
ــام  نظ ــب  يكس إذ  ــف.  بالضع ــاس  الن
ــهرة  ــيلي ش ــملة الفردية في الش الرس
ــع على األرض أكثر  في اخلارج، لكن الواق
ا. ونظرًا ألن الظروف بسوق العمل  تعقيدً
سيئة، يتقاعد التشيليون مبا تقل قيمته 

ــط،  ا من املدخرات، في املتوس عن ٢٠ عامً
في حساباتهم. ونظرًا لالرتفاع احلاد في 
ــاح تنموي هائل بحد ذاته)،  أمد احلياة (جن
ا أو أكثر  ميكنهم توقع أن يعيشوا ٢٠ عامً
ــات  بعد التقاعد. وميكن أن تكون املعاش

التقاعدية كافية فقط إذا كانت معدالت 
ــة،  ــرات ضخم ــذه املدخ ــى ه ــد عل العائ
ــيا  ــر كل يوم، متاش ــا تصبح أصغ لكنه
ــدة احلقيقية  ــعار الفائ مع انخفاض أس
ــات  العاملية. كما أن احلد األدنى للمعاش

ــخاص الذين  ــي متولها احلكومة لألش الت
ــى اإلطالق،  ــرات عل ــم مدخ ــس لديه لي
باإلضافة إلى زيادة معاش ذوي املعاشات 
ــاعد في تخفيف  املنخفضة للغاية، تس
ــفل  ــخص في أس ــون ش ــة ١٫٣ ملي محن
ــطى  ــدول الدخل. ولكن الطبقة الوس ج
ــو متزايد  ــق- على نح ــعر بالضي اآلن تش

حتى يبدأ جيل طفرة املواليد في الشيلي 
ــام اخلاص.وعلى  ــق النظ ــي التقاعد وف ف
ــي الدخل لم  ــاواة ف الرغم من أن الالمس
ــوءا، فقد أصبحت أنواع أخرى من  تزد س
ــا. إذ انضمت  ــاواة أكثر وضوحً عدم املس

ــة في  ــدول الغني ــادي ال ــى ن ــيلي إل الش
ــادي والتنمية،  ــاون االقتص التع منظمة 
لكنها تظل من جميع النواحي مجتمعا 
ــاز الطبقي. وغالبا  ــا يدمره االمتي تقليدي
ــال، وأعضاء مجلس  ــادة األعم ما يأتي ق
ــدارس الثانوية  ــة من امل ــوزراء من حفن ال
ــةً عندما  ــانتياغو، خاص ــة في س اخلاص
ــلطة،  ــزاب اليمينية في الس تكون األح
ــدو النخبة  ــوم. وغالبًا ما تب ــا هي الي كم
ــاص بها. إذ  ــي عالم خ ــا تعيش ف وكأنه
ــبوع املاضي، وصفت سيسيليا  في األس
ــب بأنه «غزو  ــل، زوجة الرئيس، النه موري
أجنبي».وال شيء من هذا جديد. ولكن رمبا 
ــح األمر أكثر وضوحا مع تطور البلد.  أصب
ــذ جيل مضى، التحق عدد قليل من  إذ من
أطفال الطبقة العاملة باجلامعة. واليوم، 
ــي التعليم  ــرة طالب ف ــبعة من عش س
العالي هم أول من يلتحقون بالكلية في 
أسرهم. ومبجرد تخرجهم، يبدأ اإلحباط: 
إذ من أجل احلصول على أفضل الوظائف، 
ــي بأهمية أقل من  ــى األداء األكادمي يحظ
ــح» أو الروابط  ــب «الصحي ــالك اللق امت
ــن النخب  ــب م ــة».إن الغض «الصحيح
جامح في تشيلي، لكن االحتقار للطبقة 
ــكل  ــالد عميق بش ــي الب ــية ف السياس
ــام ٢٠١٨، اعتقد ٧٠٪ من  ــاص. إذ في ع خ
ــت محكومة  ــالد كان ــيليني أن الب التش
ــات القوية.  ــن اجملموع ــح حفنة م لصال
ــرب ١٧٪ و١٤٪ عن ثقتهم في  ــكاد أع وبال
ــية على  ــان، وفي األحزاب السياس البرمل
ــح  ــبيا. إذ فس ــي.إن هذا جديد نس التوال
التقدير الكبير للسياسيني املدنيني خالل 
ــة منذ ما يقرب  ــال إلى الدميقراطي االنتق
من ثالثة عقود اجملال لتزايد تصور العزلة، 
ــح متويل  ــة من فضائ ــد ذلك ملوج ثم بع
احلملة واليوم، يعد غياب احلدود الزمنية، 
ــة للبرملانيني (من  ــات الضخم والتعويض
ــي أمريكا الالتينية)  بني أعلى املعدالت ف
ــا كبيرًا للغضب الشعبي.إن  مغناطيسً
ــيني يضعف  ــدام الثقة في السياس انع
ــتقبل. وأدى التباطؤ  آمال الناس في املس
ــي اآلونة األخيرة،  ــيلي ف االقتصادي لتش
الذي كما هو احلال يتناقض تناقضا حادا 
ــع وعود بانيرا الرنانة للنمو االقتصادي،  م
ــا كانت هذه  ــكلة. ورمب ــم املش إلى تفاق
ــي أدت إلى غليان  اآلمال احملطمة، هي الت
ــرات والتناقضات.وهناك اآلن فرصة  التوت
ــد االجتماعي،  ــادة كتابة العق فريدة إلع
ــب  ــادر غض ــع مص ــزم م ــل بح والتعام
ــرة. وتتمثل  ــر كثي ــن اخملاط ــن. لك املواط
ــيخلصون  ــا في كون الناخبني س إحداه
ــت مجرد  ــيلي كان ــب تش إلى أن مكاس
ــة، ومن  ــا حقيقي ــن كونه ــا أكثر م وهم
ــع  م ــح  الصال ــن  م ــيتخلصون  س ــم  ث
ــاخ  ــو أن من ــر، ه ــر اآلخ ــح. واخلط الطال
ــوف يجلبان  ــام احلالي س اخلوف واالنقس
ــلطة، كما حدث في  الشعبوية إلى الس
املكسيك، والبرازيل، واآلن في األرجنتني.
ــتطالعات الرأي  ــيلي، تُظهر اس وفي تش
ــبا للشعبويني من أقصى  بالفعل مكاس
ــتمر هذا االجتاه،  اليمني واليسار. وإذا اس
ــون االضطرابات في البالد بعيدة  فقد تك

من أن تنتهي.

* اِّـرشح الرئاسي السابق ووزير 
اِّـالية لشيلي

تشيلي لديها تاريخ 
َّـ التضخم وأكيد ألن 
سانتياغو تعد أكثر 
ازدهارا فهي أغلى من 
معظم مدن أمريكا 
الالتينية

التغيري االجتماعي السريع يغذي التوترات والتناقضات َّـ اِّـجتمعات الحديثة حتى 
تلك الغنية والناجحة التي يبدو أنها بالكاد تبعد بخطوة أو خطوتني من الفوضى

سيباستيان

سانتياغو تحت الحصار

قضى ما ال يقل عن ١٩ 
شخصا وجرح الكثيرون؛ 
ألقيت القنابل النارية 
على ست محطات ملترو 
األنفاق؛ تعرضت مئات من 
محالت األسواق املمتازة 
للتخريب والنهب؛ أشعلت 
النيران في املقر الرئيسي 
ألكبر موزع للطاقة في 
البالد في وسط املدينة؛ 
إن مدينة تضم ما يقرب 
من سبعة ماليني شخص 
تتعرض للشلل. وبعد 
إعالن حالة الطوارئ، تقوم 
وحدات اجليش بدوريات 
في الشوارع، وتفرض 
حظر التجول.كيف لهذا 
أن يحصل في سانتياغو، 
(تشيلي) املدينة األكثر 
ازدهارًا في بلد يعد بكل 
املقاييس، أكثر بلدان 
أمريكا الالتينية رفاهية 
ا للقانون؟ وماذا  وإدراكً
علمتنا األحداث األخيرة 
حول استياء املواطنني، 
واحتمال وقوع أحداث 
العنف في اجملتمعات 
احلديثة؟ في الواقع، ال 
ميكننا أن نكون على يقني 
من اجلواب. لقد حدث كل 
ذلك بسرعة مذهلة. وبعد 
أيام قليلة من العنف، 
جاءت االحتجاجات 
السلمية. إذ في يوم 
اجلمعة املاضي، تظاهر ١٫٢ 
مليون شخص في وسط 
مدينة سانتياغو، في 
أكبر مظاهرة احتجاجية 
في الشوارع، منذ تلك 
التي ساعدت على إقالة 
اجلنرال، أوغستو بينوشيه، 
ا. من منصبه قبل ٣٠ عامً

* أندريس فيالسكو
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ــالم التحقيق  ــات بطغيانها املعهود نحو أح ــث الرغب    تنبع
ضاربة العقل بجدار وهمي مصيبة إياه بالعطب املؤقت ولكن 
ــتعدا للتنفيذ  ــروعا قائما ومس االحتياج املطلوب يبقى مش
ــها في ذواتنا  على الرغم من الرغبات العارمة التي تبيح نفس
ــاء النوع احلياتي  ــروع ضرورة لبق ــة .. االحتياج املش املتهالك
ــا ضروريا فهنا يقع  ــح أي عرض طاريء إحتياج ــن ان يصب ولك
ــي ال بد أن  ــذه اإلحتياجات والت ــد إدمانه ه ــرء في اخلطأ بع امل
ــذ . إرتباك احلواس أمر طبيعي والعقل الذي يجابه الغرائز  تنف
والعواطف والرغبات واالحتياجات واالصدقاء واجملتمع والنوازع 
ــية في أغلب احلاالت يقف مستسلما خاضعا ال يلوي  النفس
ــهد مثير للحزن .. اإلنتفاضة العقلية بني  على شيء في مش
ــه صدمة كهربائية  ــار بل تعطي الفترة واألخرى ال تعدل املس
ــه أو الى ما تبقى  ــع العقل الى دفاعات ــرعان ما يرج فقط وس
منها في محاولة يائسة للبقاء على قيد الوعي .. ولكنه يجد 
ــاهد إنتصار الرغبة  ــواحله مرغما ويش ــه بعيدا عن س نفس
ــر وتنحي  ــيطر على آدمية البش احليوانية كاالنتقام مثال تس
ــن صحوة ضمير مفاجئة .. االحتياجات جتتاح  العقل خوفا م
ــرية جميعها بالرغم من عدم تكافئها لكنها متواجدة  البش
ــت االحتياجات  ــر والصغير وراح ــاوى الكبي ــوة حيث تس وبق
ــي وتعاني  املهمة والضرورية تتضاءل خجال من الظهور احلس
ــة بعد  ــات النظر وخاص ــالف وجه ــبب إخت ــت بس ــن الكب م
ــي  ــهدته املنطقة جراء احلرب واالحتالل وتفش الدمار التي ش
ــياء كثيرة  البطالة وغير ذلك من االمور التي تترتب عليها أش
ــتهيات  ــتهاء يقود االحتياج وتتفاعل الغريزة مع املش .. االش
ــاكل واالضطرابات  ــية في اغلب االوقات فتتفاقم املش احلس
ــام للعقل الى  ــبه ت ــان بغياب ش ــعى االنس ــية فيس النفس
ــائل  ــتى الطرق والوس ــباع تلك االحتياجات بش ــاس إش إلتم
ــد لتحيله الى وحش  ــتيقظ من جدي ــرعان ما تس ولكنها س
ــر مرة أخرى  ويبقى اجلسد أداة طيعة للرغبات اجلامحة  كاس
ــيء متر به الرغبات مرور  وتبقى االحتياجات الضرورية مجرد ش
ــة ولكنها في نفس الوقت  ــرام .. هنالك احياجات واضح الك
تتأقلم مع مجموعة ذوات متداخلة حتت عنوان كبير يختزلها 
ــا وحاجتها  ــم أهميته ــدأ البطيء رغ ــة للص ــح عرض فتصب
ــباع وأغلب تلك االحتياجات ترتبط بالعقل دون  القوية لإلش
ــا مختلفة عن الغرائز  ــبها طابعا يجعله غيره وهذا ما يكس
ــاليب غير  ــة واحتياج وهياج ولف ودوران واس ــة .. رغب احليواني
ــتقر البتة تارة  ــر مس ــان كائنا غي ــة جتعل من االنس منطقي
ــرى متوقد االفكار واحيانا يكون حيوانا غير  خامل الذهن وأخ
ــد املتناقضات تعصف  ــال وهكذا جت ــط الغرائز واالفع منضب
ــى النهاية التي  ــك يأتي الدور ال ــا وبعد ذل ــرية لترنحه بالبش
سرعان ما تضرب ضربتها القاضية وباشتهاء غريب لتحطيم 
ــب أن ال نخلطها  ــرورة حياتية يج ــاج ض ــانية .. االحتي االنس

برغبات قاتلة وإال فوداعا لكل ما هو إنساني.

واثق الجلبي

جبهة قلم

waljalaby@yahoo.com سكرتري التحرير
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بغداد / البينة اجلديدة
 اكدت شركة توزيع املنتجات النفطية، امس االول الثالثاء، ان 
الكميات املستهلكة من مادة الغاز السائل والتي مت جتهيزها 
آب  التوزيعية خالل أشهر{ متوز.  املنافذ  للسيارات من خالل 
العام احلالي، بلغت نحو {٢٫٧٥٧٫٠٠٠} مليونني  أيلول } من   .
وسبعمائة وسبعة وخمسون ألف لتر مت جتهيزها من املنافذ 
التوزيعية املنتشرة في محافظات العراق.وذكرت الشركة في 
بيان تلقت {البينة اجلديدة} نسخة منه، إن «أعداد احملطات 
احلكومية واألهلية التي مت اجنازها بلغت {٢٣} منفذا { أهلي 
وحكومي} يوجد فيه منافذ لتزويد الغاز السائل { LPG } عائد 
احملافظات،  عموم  في  النفطية  املنتجات  توزيع  شركة  الى 
اإلجناز  قيد  وأهلية  حكومية  محطات  وجود  الى  باإلضافة 
الفترة  خالل  اخلدمة  الى  وستدخل  جديدة  منافذ  إلضافة 

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

للبيئة عالوةً على رخص ثمنه».
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بغداد / البينة اجلديدة 
احلماية  هيئة  في  املواطنني  لشؤون  التابعة  املتابعة  شعبة  استقبلــت 
واستفسارات  شكاوى  قدموا  مواطناً   (١٨٥٢٠) العمل  بوزارة  االجتماعية 
خالل الفترة من١-٢٠١٩/١٠/١٥ ملعاجلة مشاكلهم.وذكر مدير قسم شؤون 
 (١٨٥٢٠) استقبلت  املتابعة  شعبة  أن  عبداهللا  شريف  ياسني  املواطنني 
إقليم  عدا  واحملافظات  بغداد  من  واستفسارات  شكاوى  قدموا  مواطناً 
بني  توزعت  قدمت  التي  واالستفسارات  الشكاوى  إن  مبيناً  كردستان، 
(١٨٠٣٣) حالة ألشخاص مطلوب أجراء بحث ميداني لهم و(٦٤) حالة ألسر 

بحاجة إلى تدقيق بيانات و(١٤١) حالة ملواطنني أظهرت نتائج التخطيط 
فوق مستوى خط الفقر بإمكانهم تقدمي اعتراض من خالل مراجعة اقسم 
وزارة  إلى  بياناتهم  أرسلت  ملبحوثني  و(٤٩)حالة  مناطقهم  في  احلماية 
التخطيط لتحليل نتائج خط الفقر و(١٠٣) حاالت ملواطنني مت شمولهم 
احلماية  لهم.هيئة  الذكية  البطاقات  إلصدار  الالزمة  اإلجراءات  وإكمال 
لتقدمي   (١٠١٨) الساخن  باخلط  االتصال  إلى  املواطنني  تدعو  االجتماعية 
الشكاوى واالستفسارات والتبليغات عن أي حالة جتاوز على راتب اإلعانة 

االجتماعية .

paâbé–nçaÎ@ÙÎbÿë@aÏflÜ”@�b‰üaÏfl@HQXURPI@›j‘ném@ÚÓ«b‡nu¸a@ÚÌb‡ßa@Ú»ibnfl

البينة اجلديدة / عبد الستار محسن
لعيبي  اهللا  عبد  املهندس  النقل  وزير  بتوجيه 
الزائرين  لنقل  اخلدمات  اهم  بتوفير  باهض 
سامراء  مدينة  الى  القطارات  عبر  الكرام 
(عليه  العسكري  احلسن  االمام  مرقد  لزيارة 
ومبتابعة  استشهاده  ذكرى  في  السالم) 
واشراف ميداني من مدير عام السكك االستاذ 
طالب جواد كاظم بتهيئة قطار خاص لزائري 
احدى   ) السكك  هيأت  حيث  سامراء  مدينة 
الزائرين  لنقل  قطارا   ( النقل  وزارة  تشكيالت 
امس  صباح  العاشرة  الساعة  انطالقه  كان 
االربعاء من محطة بغداد املركزية الى مدينة 
سامراء إلحياء الزيارة املباركة علما ان السكك 
الزوار  لنقل  خدماتها  افضل  بتوفير  سباقة 
الكرام للعتبات املقدسة حيث بادرت الشركة 
الى  الزائرين  لنقل  املستلزمات  جميع  بتوفير 

مدينة سامراء الحياء الزيارة املباركة .

@âaÎã@›‘‰€@ıaäflbç@µa@aâb�”@7ém@Ÿÿé€a
H I@äÿé»€a@‚bfl¸a

بغداد / البينة اجلديدة
 أعلنت وزارة النفط عن اعادة تأهيل 
في  سيحان)   ) حتلية  ماء  محطة 
في محافظة  اخلصيب  ابي  قضاء 
البصرة .وقال املتحدث باسم الوزارة 
عاصم جهاد ان شركة غاز البصرة 
وبناء  سابق  وقت  في  تكفلت  قد 
على توجيه نائب رئيس الوزراء وزير 

النفط بإعادة تاهيل  محطة املياه 
التخفيف  في  الوزارة  من  ا  إسهامً
عن أزمة املياه الصاحلة للشرب في 
جهاد  واضاف   ، البصرة  محافظة 
ان وزير النفط قد ثمن جهود إدارة 
ومساهمتها  البصرة   غاز  شركة 
تنقية  محطة  تأهيل  اعادة  في 
للمواطنني  اجملهزة  املياه  وتصفية 

القياسية  املواصفات  وفق 
الصحية والبيئية واجلودة املطلوبة  
واجهزة  مبضخات  وجتهيزها 
في  مايسهم  متطورة،  ومعدات 
واسعة  احتياجات شريحة  تلبية 
في  البصرة   محافظة  ابناء  من 
قضاء ابي اخلصيب من املاء الصالح 
ذلك  ان  جهاد  .وأشار  للشرب 

ومبادرات  مساهمات  ضمن  يأتي 
النفطية  وشركاتها  النفط  وزارة 
في  خدمية  مشاريع  تنفيذ  في 
واحملافظات  البصرة  محافظة 
قطاعات  تشمل  التي  و   ، االخرى 
الصحة والتعليم والبناء واجلسور 

وإكساء الطرق وغير ذلك.

Òäñj€bi@kÓñ®a@Ôia@ø@ÍbÓΩa@Éô@pb�™@›ÓÁdm@ÒÖb«a

بغداد/ البينة اجلديدة
اعادة  عن  واملهجرين  الهجرة  وزارة  اعلنت   
مناطق  الى  تركيا  من  عراقي  الجئ   (٣١٧)
سكناهم االصلية في محافظات البالد ضمن 
عبر  اجملانية  الطوعية  العودة  برنامج  تنفيذ 
التابع  زاخو  قضاء  في  اخلليل  ابراهيم  منفذ 
دائرة  عام  مدير  .وذكر  دهوك  محافظة  الى 
شؤون الهجرة في الوزارة طالب اصغر دوسة 
في بيان :» ان الوزارة اعادت   دفعة جديدة من 
تركيا)   ) املهجر  دول  املوجودين في  العراقيني 

ضمن برنامج العودة الطوعية اجملانية، مبينا 
كانت  العراقيني  لالجئني  العودة  رحلة  ان 
 ( ، وجروم  ، سامسون  انقرة   ) من محافظات 
التركية « .وتابع دوسة انه « مت التنسيق مع 
لنقل  اخلليل  ابراهيم  منفذ  في  النقل  وزارة 
العائدين من تركيا عن طريق البر في باصات 
الى  وايصالهم  لنقلهم  الوزارة  خصصتها 

مناطق سكناهم االصلية في البالد .

bÓ◊äm@Âfl@Ô”aä«@¯u¸@SPP@Âfl@är◊a@ÒÖb«a@Â‹»m@Òäv:a

متابعة / البينة اجلديدة 
التربية  كلية  في  بحثي  فريق  حصل 
األساسية بجامعة بابل على براءة اختراع 
احلركية  املهارات  (تعزيز  جهاز  تصنيع  عن 
الدكتور  االستاذ  الفريق  وضم  الدقيقة) 
حيدر حامت فالح العجرش واألستاذ املساعد 
التدريسيني في كلية  نسرين حمزة عباس 
املهندس  مع  باالشتراك  األساسية  التربية 
أول  وهي  السلطاني٠  عباس  حمزة  علي 

التربية  تخصص  مجال  في  اختراع  براءة 
وعلم النفس خاصة بتصنيع جهاز (وسيلة 
التعليمية  املهارات  لتطوير  تعليمية) 
االحتياجات  ذوي  من  التالميذ  ومساعدة 
التعلم  يعانون صعوبات في  الذين  اخلاصة 
مهارات  وتطوير  والرسم  بالكتابة  اخلاصة 
املدارس  في  العاديني  التالميذ  لدى  التعلم 

العراقية٠

@paâbËΩa@åÌå»m@ãbËu@…Ó‰ñm@ a6Åa@Òıaäi
Ú‘Ó”Ü€a@ÚÓ◊äßa

املوصل / البينة اجلديدة 
 أفتتحت املديرية العامة لتربية 
للبنني  احمللبية  ثانوية  نينوى 
في  للبنات  احمللبية  ومدرسة 
تأهيلها  بعد  احمللبية  ناحية 
البرنامج  قبل  من  وترميمها 
.«UNDP» املتحدة  لألمم  اإلمنائي 
وبحسب  نينوى  تربية  مديرية 
«مهندسي  أن  أكدت  لها  بيان 
على  اشرفوا  املدرسية  األبنية 
ووفق  والتأهيل  اإلعمار  مراحل 
وكشفت   ، التربوية  املواصفات 
بني  ما  موزعة  املدارس  هذه  أن 

التعليم الثانوي واالبتدائي وذلك 
في  الدوام  في  االزدواجية  لفك 
ناحية احمللبية».واضافت املديرية 
االستمرار في  «عازمة على  أنها 
املؤسسات  وبناء  وتأهيل  ترميم 
التربية  وزارة  بدعم  التربوية 
واحمللية»،  الدولية  واملنظمات 
مبينة ان «العام الدراسي احلالي 
سيشهد تطورا في مجال االبنية 
بيئة مدرسية  وتهيئة  املدرسية 
وتوفير  والطلبة  للتالميذ  جيدة 
العام  اجناح  مستلزمات  كافة 

الدراسي».

@läÀ@¥nçâÜfl@Äbnnœa@ÒÖb«g
@›j”@Âfl@bË‹ÓÁdm@Ü»i@›ïÏΩa
UNDP@�€a@Ú‡ƒ‰fl

البينة اجلديدة / علي شريف 
األستاذ  بابل  جامعة  رئيس  وقع 
شركة  مع  املوسوي  عادل  الدكتور 
تشكيالت  إحدى  العامة  الزوراء 
إنشاء  عقد  واملعادن  الصناعة  وزارة 
مشروع الطاقة املتجددة باستخدام 

 ٢٥٠) بطاقة  الشمسية  اخلاليا 
KWP ) بحضور مدير قسم املشاريع 
العقود  شعبة  ومسؤول  واالعمار 
وقال  بابل٠  جامعة  في  احلكومية 
العامة  الزوراء  شركة  عام  مدير 
هذا  طه:أن  علي  هادي  املهندس 

اجمللس  لقرار  تنفيذا  جاء  املشروع 
قيام  تضمن  الذي  للطاقة  الوزاري 
واملعادن  والصناعة  الكهرباء  وزارتي 
باستخدام املبالغ املرصودة لدى وزارة 
الكهرباء لغرض تنفيذ اكبر عدد من 
احملطات الكهربائية للطاقة املتجددة 
باستخدام اخلاليا الشمسية دعما 
البيئة  وحماية  الوطني  لالقتصاد 
النظيفة٠من  الطاقة  باستخدام 
جانبه اكد مسؤول شعبة العقود 
احلكومية في اجلامعة الدكتور نافع 
تكليف: أنه سيبدأ تنفيذ املشروع 
اخملصص  املبلغ  حتويل  تاريخ  من 
إلى  لكهرباء  وزارة  من  للمشروع 
اجلهة املنفذة٠ فيما أشار املشرف 
املهندس  املشروع   تنفيذ  على 
سيتم  أنه  عباس  مضر  مرتضى 
استخدام اخلاليا الشمسية نوع ( 
) ليساعد على ترشيد   ON – GRID

استهالك الطاقة الكهربائية علما 
اجلامعة  في  الثاني  املشروع  انه 
العام  األول  املشروع  اجناز  مت  حيث 

٠(KW ١٣٠ )املاضي بطاقة

Úflb»€a@ıaâÎå€a@Ú◊äë@…fl@ÒÖÜvnΩa@Ú”b�€a@ ÎäíΩ@aÜ‘«@…”Ïm@›ibi@Ú»flbu

بغداد / البينة اجلديدة 
احدى  الصناعي  والتطوير  البحث  هيأة  اعلنت 
تشكيالت وزارة الصناعة واملعادن عن حصول مركز 
بحوث ابن البيطار التابع لها على براءة اختراع  من 
اجلهاز املركزي للتقييس والسيطرة النوعية بعنوان 
(فعالية املستخلص املائي الوراق نبات الكونوكاربس 
املستزرع في العراق كمادة مطهرة صديقة البيئة). 
براءة  ان  داود  الرزاق  عبد  املهندس  املركز  مدير  واكد 
االختراع تهدف الى حتضير مطهر ومعقم من املادة 
املائي  للمستخلص  النباتي  االصل  ذات  الفعالة 
الوراق نبات الكلونوكاربس املزروع في العراق مشابه 
في فعاليته املضادة لالحياء اجملهرية املمرضة ملطهر 
الفعالية  فحص  اجراء  مت  حيث  الديتول  ومعقم 
عدة  على  واحملضر  النباتي  للمطهر  البايولوجية 
انواع من البكتريا واظهرت النتائج الفعالية العالية 
على  مختلفة  وبتراكيز  النباتي  احملضر  للنموذج 
التقييم  اجراء  ايضا  مت   قد  بأنه  ، مضيفا  البكتريا 
والبحوث  للرقابة  الوطني  املركز  للمادة في  اخملتبري 
الدوائية في وزارة الصحة وتبني من النتائج انه فعال 
في  مشيرا   ، الدستورية  للمواصفات  ومطابق  جدا 
النباتي في  انه قد مت تقييم املطهر  الى  الوقت  ذات 

وزارة الزراعة دائرة البيطرة ووجد انه ذو فعالية عالية 
وجيدة وافضل من الديتول .

@ a6Åa@Òıaäi@Û‹«@›ñ§@Ô«b‰ñ€a@äÌÏ�n€aÎ@szj€a@ÒdÓÁ
ÚÓj�€a@paäË�ΩaÎ@pb‡‘»Ωa@fib©@ø

البصرة / البينة اجلديدة
 عرضت قيادة شرطة البصرة باالشتراك مع 
وكالة التحقيقات االحتادية / االستخباراتية 
تنفيذ  يحاولون  كانوا  متهمني  خمسة 
اعمال ارهابية اثناء التظاهرات في احملافظات 
اجلنوبية .وذكر مصدر امني « ان احد املتهمني 
الذي القي القبض عليه بعد عرض (فيديو ) 
االجتماعي كان يحمل  التواصل  مواقع  في 
زجاجات حارقة استخدمها خالل تظاهرات 
البصرة االخيرة .واضاف « ان هناك مجموعة 
االرهابي  داعش  تنظيم  الى  تنتمي  اخرى 

قدمت من منطقة الرقة السورية عن طريق 
املوصل حتى وصلت الى البصرة كانت حتاول 
إثارة الشغب والقيام بعمليات تخريب خالل 
مؤخراً. البصرة  في  جرت  التي  التظاهرات 
التي  اجملموعة  هذه  ان  الى  املصدر  واشار 
بتفجير  قامت  قد  كانت  عائلة  من  تتكون 
البصرة  وسط  علي  بن  عبداهللا  شارع  في 
واحدهم هارب من القصور الرئاسية .ولفت 
اجلرائم  بارتكابهم  اعترفوا  املتهمني  ان  الى 
في  ارهابية  اعمال  تنفيذ  ومحاوالتهم 

البصرة .

Òäñj€a@paäÁbƒm@ø@ÚÓibÁâa@fib‡«a@àÓ–‰m@ÊÏ€Îb∞@aÏ„b◊@¥‡Ënfl@U@Û‹«@új‘€a

بغداد/ البينة اجلديدة
الدكتور  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  وزير  أكد   
قصي السهيل خالل ترؤسه للجلسة السادسة جمللس 
التعليم العالي االهلي أن الهدف االكبر في هذه املرحلة 
هو االرتقاء مبستوى التعليم االهلي في العراق، وحتسني 
التعليم  لوزارة  بيان  واالداري.وذكر  العلمي  أدائه  جودة 
العالي» مت مناقشة (خطة القبول في اجلامعات والكليات 
االهلية للعام الدراسي ٢٠١٩-٢٠٢٠)، وبضمنها إجراءات 
في  الدنيا  واحلدود  االستيعابية،  الطاقة  إحتساب 

اللجان  ان  البيان  اجملانية.واضاف  واملنحة  الطلبة،  قبول 
مستويات  لرصد  الوزارة  شكلتها  التي  التخصصية 
التعليم  في  الطبية  لالقسام  التحتية  والبنى  االداء 
االهلي -على سبيل املثال- وقفت على مستويات كبيرة 
من اخللل، بينها النقص احلاد في االلقاب العلمية، وفي 
التخصصات بتلك االقسام.وأكد السهيل « ان الطاقة 
االستيعابية يجب ان تعتمد على حجم البنى التحتية 
االلقاب  وعدد  طالب،  لكل  التدريسيني  وعدد  املتوفرة، 
جانب  الى  التدريسي،  املالك  في  املوجودة  العلمية 

فيها،  املتوفرة  اخملتبرية  االجهزة  وماهيّة  اخملتبرات  عدد 
واملالعب  والفضاءات  الدراسية  والقاعات  واملساحات 
الى اهمية   » الوزير  املتاحة للطلبة.كما اشار  الرياضية 
التدريسية  للمالكات  والرعاية  االهتمام  من  املزيد  إيالء 
السيما املتعاقدين منهم، وضرورة رفع الغنب والتعسف 
ايجاد  بضرورة  اوعزت  الوزراء  رئاسة  ان  مؤكداً  عنهم، 
) يصار إلعتماده في  للتدريسيني  تعاقدي موحد  (منوذج 

جميع اجلامعات والكليات االهلية في العراق.

ÚÓib»Ónç¸a@Ú”b�€aÎ@fiÏj‘€a@Ú�Å@ì”b‰Ì@Ô‹Á¸a@·Ó‹»n€a@è‹©

بغداد / البينة اجلديدة
اعلنت قيادة عمليات بغداد، امس االثنني، إلقاء القبض على متهمني باإلرهاب 
والسرقة والتهديد في العاصمة.وذكرت القيادة، في بيان تلقت {البينة اجلديدة} 
نسخة منه، إن «القوات األمنية في القيادة متكنت من اعتقال عدد من املتهمني 
اعتقال  من  ٢٤ متكنت  اللواء  من  «قوة  أن  قانونية مختلفة».وبينت،  مواد  وفق 
متهمني اثنني بالسرقة والتهديد في منطقة الشهداء ضمن قاطع ابي غريب 
في  جنحت  احتادية  شرطة  السادس  اللواء  من  «قوة  أن  بغداد».وأضافت،  غربي 
اعتقال متهم بالسرقة في منطقة حي العامل، واعتقال متهم اخر باإلرهاب 

من قبل الفوج الثالث في اللواء نفسه في منطقة احلمدانية».

@Ú”äé€aÎ@lbÁâ�bi@¥‡Ënfl@fib‘n«a
ÖaÜÃi@ø@ÜÌÜËn€aÎ
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جمهورية العراق 
وزارة العدل    

دائرة الكاتب العدل َّـ: االعظمية
العدد العمومي : ٢٩٢٤٧

رقم السجل :       ١٤٧     
م/نشر اعالن

السيد كاتب عدل االعظمية اِّـحرتم
اُّـ السيد/ علي كريم عيدان/ عنوانه/ بغداد – حي تونس م٣٢٦ ز٢٦ د١/٥

ــتأجرت مني الدار الواقعة على العقار اِّـرقم (٢٠٤٤/٦٨)مقاطعة (٢٢راغبة خاتون) ببدل ايجار شهري  ــبق وان اس س
ــهر والمتناعك عن دفع بدالت  ــون الف دينار عراقي) تدفع بتاريخ ٢٠ من كل ش قدره (٣٥٠,٠٠٠) (ثالثمائة وخمس
ــتمرة اال انك تمتنع  ــهر ورغم اِّـطالبة اِّـس ــنة ٢٠١٩ ولغاية االن مع اجور الكهرباء لهذا الش ــهر (١٠) لس االيجار لش
ــن تاريخ ٢٠١٩/١٠/٢٠  لذا فاني انذرك بوجوب تخلية الدار  ــكن م من دفع بدل االيجار علما ان الدار خالية من الس
ــوف اضطر اُّـ  ــه س ــى العقار اِّـذكور اعاله خالل مدة اقصاها (٨) ايام من تاريخ تبلغك بهذا االنذار وبعكس ــة عل الواقع

اقامة الدعاوى واحملك كافة اِّـصاريف واتعاب اِّـحاماة .
بموجب االنذار الصادر من الكاتب العدل 
االعظمية بعدد عمومي (٢٩١٣٨) َّـ 

٢٠١٩/١١/٤
الكاتب العدل رعد جاسم اِّـهدي

اِّـنذر :رسل عبد الخالق خضري  
رقم الهوية :١٩٨٦٧١٨٦٠٠٣٧ َّـ ٢٠١٦/٦/٨  AA١٥١٣٢٥١ االعظمية

العنوان :الصليخ م٣٢٦ ز٤٣ د١٣   االستمارة ٢٩٩٣٠
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 مجلس الوزراء 
 صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات اإلرهابية 

 لمناطق التركمانيةاخطة إعادة اعمار  / استثماري) ٢٠١٩/  ١٥٧( مناقصة رقماعالن 
 نينوى /] عشرة مدارس في قضاء تلعفر وتأهيل ترميم :[اسم المناقصة

 االشغال الصغيرةبموجب وثيقة المناقصة القياسية لتنفيذ عقود 
          يسر صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات اإلرهابية باإلعالن للمرة األولى عن المناقصة العامة رقم                     -١

والدعوة  ٢٠١٩عام  نينوىلمحافظة  االستثماريةخطة ال) ضمن تخصيصات موازنة الصندوق بتبويب استثماري/ ٢٠١٩/ ١٥٧(
) ٠٠٠٤٨٢,٨١١,(عامة لمقدمي العطاءات المؤهلين وذوي الخبرة لتقديم عطاءاتهم تنفيذ المناقصة بكلفة تخمينية اجمالية قدرها 

 . ) يوم٠٩(وبمدة تنفيذ  دينار
سيتم العمل وفق األلية المعتمدة للمناقصات التنافسية العامة والتي تتيح لكافة مقدمي العطاءات المؤهلين ضمن االختصاص          -٢

او الشركات األجنبية المسجلة في وزارة التجارة / مسجل الشركات المسجلين في وزارة التخطيط  )خامسة( والدرجة  ) مدني(  
 المناقصة.لشراء وثائق  في العراق

على مقدمي العطاء المؤهلين والراغبين في الحصول على معلومات إضافية االتصال بالعنوان (صندوق إعادة اعمار المناطق  -٣
. وسيعقد مؤتمر فني لإلجابة على )ظهرا ٢ –صباحا  ٨(خالل ساعات الدوام الرسمي  المتضررة من العمليات اإلرهابية)

 .مقر الصندوقفي الساعة ( العاشرة ) صباحا  ٢٠١٩/ ١١/  ٧١ق المواف) حداال يوم (استفسارات الشركات 
                                                                                                                                                                                                                                                               -متطلبات التأهيل المطلوبة:   -٤

 الموقف القانوني: اختصاص ونفاذية هوية تصنيف المقاولين ومبلغ التأمينات األولية.  -
 الموقف المالي: الموارد المالية والسيولة النقدية. -
 المتطلبات الفنية: خبرة تخصصية بتنفيذ مشاريع مماثلة من حيث الكلفة والنوع وحجم العمل وتعقيداته. -

مراجعة مقر الصندوق من قبل المدير المفوض حصراً وال تقبل الوكالة وكتب التخويل بإمكان مقدمي العطاءات الراغبين بالتقديم  -٥
دينار عراقي غير قابل للرد ويتم البيع لوثائق  ألف وخمسون مائتان )٢٥٠,٠٠٠شراء وثائق المناقصة لقاء مبلغ قدره (ل

ظهرا) ابتداء من تاريخ نشر إعالن المناقصة في الصحف المحلية ولغاية نهاية  ٢ –صباحا  ٨المناقصة في أوقات الدوام الرسمي (
 الدوام الرسمي لليوم الذي يسبق يوم الغلق.

ي صندوق العطاءات من قبل المدراء المفوضين للشركات او من يتم تسليم العطاءات الى مقرر لجنة فتح العطاءات ووضعها ف -٦
بعد الظهر) الثانية بعد الظهر من يوم  ٢الساعة (آخر موعد للتقديم يمثلهم في مقر الدائرة ولنفس العنوان المدرج ادناه وان 

بالبريد االلكتروني غير مسموح، وان كافة العطاءات المتأخرة عن الموعد المحدد  والتقديم] ٢٠١٩/ ٤٢/١١ ق) الموافحدالا(
 سوف ترفض وال تودع في صندوق العطاءات وفي حالة ان صادف يوم الغلق عطلة رسمية فيمدد موعد الغلق لليوم الذي يليه بدوام رسمي.

طاءات او ممثليهم الراغبين بالحضور في مقر الصندوق فتح صندوق العطاءات إلخراج العطاءات وفتحها بحضور مقدمي العسيتم  -٧
وفي حالة ان صادف يوم الفتح عطلة رسمية فيمدد في اليوم الذي يلي اليوم المحدد لموعد الغلق في الساعة (العاشرة صباحاً) 

 موعد الفتح لليوم الذي يليه بدوام رسمي.
بشكل صك مصدق او خطاب % من المبلغ التخميني) ١(البالغة  كل العطاءات يجب ان تتضمن التأمينات األولية ضمان للعطاء -٨

 من تاريخ غلق المناقصة على ان يكون من مصرف عراقي ومعتمد من قبل البنك المركزي العراقي.ابتداء يوما)  ٩٠(ضمان نافذ لمدة 
شارع  –الجادرية  –بغداد { عنوان مقر الدائرة/ صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات اإلرهابية / العنوان التالي  -٩

 .}١١دار رقم –الوزراء 
 .٢٠١٩يحق ألدارة الصندوق الغاء المناقصة او اإلحالة في حالة عدم أدراج المشروع ضمن الموازنة العامة للخطة االستثمارية لعام   -١٠

 :العطاء المبينة الحقا بشكل مفهرس ومرقم ومختومعلى مقدمي العطاء تقديم وثائق  -: مالحظة  -
 وصل شراء وثائق المناقصة.  - أ
 .٢٠١٩هوية تصنيف المقاولين الصادرة من وزارة التخطيط مجددة ونافذة لعام  - ب

كتاب براءة ذمة الشركة صادر من الهيئة العامة للضرائب / قسم الشركات معنون الى صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة  -ج    
 من العمليات اإلرهابية.

 قائمة باإلعمال المماثلة (ويعتمد في ذلك على كتب اإلنجاز الرسمية معززة بنسخ من العقود). -ح 
 موقعة من قبل محاسب قانوني ومصدقة من مجلس المهنة. (لثالث سنوات متتالية)لختامية تقديم الحسابات ا -ه      
 (هوية األحوال المدنية + شهادة الجنسية العراقية) او (البطاقة الموحدة ان وجدت) + بطاقة السكن. مستمسكات المدير المفوض الثبوتية -و  

                                                                                        رئيس الصندوق
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 مجلس الوزراء 
 صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات اإلرهابية 

 لمناطق التركمانيةاخطة إعادة اعمار  / استثماري) ٢٠١٩/  ١٥٨( مناقصة رقماعالن 
 نينوى /] وترميم منتدى شباب تلعفر تأهيل :[اسم المناقصة

 بموجب وثيقة المناقصة القياسية لتنفيذ عقود االشغال الصغيرة
          يسر صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات اإلرهابية باإلعالن للمرة األولى عن المناقصة العامة رقم                     -١

والدعوة  ٢٠١٩عام  نينوى/ استثماري) ضمن تخصيصات موازنة الصندوق بتبويب الخطة االستثمارية لمحافظة ٢٠١٩/ ١٥٨(
عامة لمقدمي العطاءات المؤهلين وذوي الخبرة لتقديم عطاءاتهم تنفيذ المناقصة بكلفة تخمينية اجمالية قدرها 

 . ) يوم٠٨(وبمدة تنفيذ  ) دينار٠٠٠٤,٩٢٣٣٩,(
وفق األلية المعتمدة للمناقصات التنافسية العامة والتي تتيح لكافة مقدمي العطاءات المؤهلين ضمن االختصاص         سيتم العمل  -٢

او الشركات األجنبية المسجلة في وزارة التجارة / مسجل الشركات المسجلين في وزارة التخطيط  )خامسة( والدرجة  ) مدني(  
 لشراء وثائق المناقصة. في العراق

على مقدمي العطاء المؤهلين والراغبين في الحصول على معلومات إضافية االتصال بالعنوان (صندوق إعادة اعمار المناطق  -٣
. وسيعقد مؤتمر فني لإلجابة على )ظهرا ٢ –صباحا  ٨(خالل ساعات الدوام الرسمي  المتضررة من العمليات اإلرهابية)

 .مقر الصندوقفي الساعة ( العاشرة ) صباحا  ٢٠١٩/ ١١/  ٧١ق المواف االحد ) يوم (استفسارات الشركات 
                                                                                                                                                                                                                                                               -متطلبات التأهيل المطلوبة:   -٤

 الموقف القانوني: اختصاص ونفاذية هوية تصنيف المقاولين ومبلغ التأمينات األولية.  -
 الموقف المالي: الموارد المالية والسيولة النقدية. -
 المتطلبات الفنية: خبرة تخصصية بتنفيذ مشاريع مماثلة من حيث الكلفة والنوع وحجم العمل وتعقيداته. -

مراجعة مقر الصندوق من قبل المدير المفوض حصراً وال تقبل الوكالة وكتب التخويل بإمكان مقدمي العطاءات الراغبين بالتقديم  -٥
دينار عراقي غير قابل للرد ويتم البيع لوثائق المناقصة في أوقات  ألف مئتان )٢٠٠,٠٠٠شراء وثائق المناقصة لقاء مبلغ قدره (ل

ظهرا) ابتداء من تاريخ نشر إعالن المناقصة في الصحف المحلية ولغاية نهاية الدوام الرسمي  ٢ – صباحا ٨الدوام الرسمي (
 لليوم الذي يسبق يوم الغلق.

يتم تسليم العطاءات الى مقرر لجنة فتح العطاءات ووضعها في صندوق العطاءات من قبل المدراء المفوضين للشركات او من  -٦
بعد الظهر) الثانية بعد الظهر من يوم  ٢الساعة ( [آخر موعد للتقديم عنوان المدرج ادناه وان يمثلهم في مقر الدائرة ولنفس ال

والتقديم بالبريد االلكتروني غير مسموح، وان كافة العطاءات المتأخرة عن الموعد المحدد  ] ٢٠١٩/ ٤٢/١١ق  المواف )حداأل(
 يوم الغلق عطلة رسمية فيمدد موعد الغلق لليوم الذي يليه بدوام رسمي.سوف ترفض وال تودع في صندوق العطاءات وفي حالة ان صادف 

فتح صندوق العطاءات إلخراج العطاءات وفتحها بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبين بالحضور في مقر الصندوق سيتم  -٧
ان صادف يوم الفتح عطلة رسمية فيمدد وفي حالة في اليوم الذي يلي اليوم المحدد لموعد الغلق في الساعة (العاشرة صباحاً) 

 موعد الفتح لليوم الذي يليه بدوام رسمي.
بشكل صك مصدق او خطاب % من المبلغ التخميني) ١(كل العطاءات يجب ان تتضمن التأمينات األولية ضمان للعطاء البالغة  -٨

 عراقي ومعتمد من قبل البنك المركزي العراقي.من تاريخ غلق المناقصة على ان يكون من مصرف ابتداء يوما)  ٩٠(ضمان نافذ لمدة 
شارع  –الجادرية  –بغداد { عنوان مقر الدائرة/ صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات اإلرهابية / العنوان التالي  -٩

 .}١١دار رقم –الوزراء 
 .٢٠١٩ألدارة الصندوق الغاء المناقصة او اإلحالة في حالة عدم أدراج المشروع ضمن الموازنة العامة للخطة االستثمارية لعام  يحق  -١٠

 :العطاء المبينة الحقا بشكل مفهرس ومرقم ومختومعلى مقدمي العطاء تقديم وثائق  -: مالحظة  -
 وصل شراء وثائق المناقصة.  - أ

 .٢٠١٩الصادرة من وزارة التخطيط مجددة ونافذة لعام هوية تصنيف المقاولين  - ب
كتاب براءة ذمة الشركة صادر من الهيئة العامة للضرائب / قسم الشركات معنون الى صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة  -ج    

 من العمليات اإلرهابية.
 قائمة باإلعمال المماثلة (ويعتمد في ذلك على كتب اإلنجاز الرسمية معززة بنسخ من العقود). -ح 
 موقعة من قبل محاسب قانوني ومصدقة من مجلس المهنة. (لثالث سنوات متتالية)تقديم الحسابات الختامية  -ه      
 شهادة الجنسية العراقية) او (البطاقة الموحدة ان وجدت) + بطاقة السكن.(هوية األحوال المدنية +  مستمسكات المدير المفوض الثبوتية -و  
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سالم محمد العامري

َيْرِ  ــى اخلْ ونَ إِلَ عُ ــةٌ يَدْ ــمْ أُمَّ نْكُ ــنْ مِ «وَلْتَكُ
رِ 

ُنْكَ ــنِ املْ ــوْنَ عَ ــرُوفِ وَيَنْهَ َعْ ــرُونَ بِاملْ وَيَأْمُ
ونُوا  ( ١٠٤ (وَالَ تَكُ ــونَ لِحُ ُفْ مُ املْ ــكَ هُ وَأُولَئِ
ا  دِ مَ ــنْ بَعْ ــوا مِ لَفُ تَ ــوا وَاخْ رَّقُ ــنَ تَفَ ي الَّذِ كَ
ابٌ  ذَ ــمْ عَ ــاتُ وَأُولَئِكَ لَهُ يِّنَ ــمُ الْبَ اءَتهُ جَ

يمٌ ( ١٠٥)» سورة آل عمران.» ظِ عَ
ــن يؤمن به  ــأنه, مم ــق جلَّ ش أراد رب اخلل
ــل, أن يأمروا باملعروف وينهوا عن  وبالرس
ر, وجعله من الواجبات, التي يجب  املُنكَ
ــر  على املؤمنني االِلتزام بها, حتى ال تنش
ــر التاريخ,  ــات, إال أنَّ املنحرفني عب املوبق

ــخروا فِكرهم الشاذ, وحرفوا الدين أو  س
ــق, وهنا تصدى املؤمنون,  اولوا آيات اخلال
ــر تلك األمم,  ــد من أم ليصححوا ما فس
ــبقنا  ــد تعرضنا, ملا س ــلمني فق وكمس
ــلط ثلة من  ــالفة, ليتس من األديان الس
ــني, طمعاً  ــى رقاب امللم ــدين, عل الفاس
ــتحواذ  ــلطة, واالس ــم باجلاه والس منه
ــتمتعوا مبلذات  على ثروات البالد, وليس
الدنيا, مبتعدين عما أراده العزيز اجلليل.

ــه الصالة  ــني علي ــام احلس ــدى اإلم تص
ــى  ــرأ عل ــذي ط ــراف ال ــالم, لالِنح والس
َمدية, قائالً بوضوح الهدف  ــالة احملُ الرس
ــراً، وال بطراً  ــن ثورته» إني لم أخرج أش م
ــت  خرج ــا  وإمن ــاً،  ظامل وال  ــداً،  مفس وال 
لطلب االصالح في أمة جدي، أريد أن آمر 
باملعروف وأنهي عن املنكر» بدأ مسيرته 

اإلصالحية, من مكة إلى املدينة, ليحط 
ــه قدر الرحلة ارض كربالء, تلك البقعة  ب
املوعودة, عبر كتب األديان بقتيل الفرات, 
ــن املؤمنني,  ــه وآل بيته, وثلة م مع إخوت
مطلقاً صرخة الثورة بقوله» أال وإنّ الدعي 
ــن زياد ـ قدْ ركز بني  ــن الدعيـ  يعني اب اب
ــلة والذلّة، وهيهات منّا  اثنتني، بني الس
ــة ناصريه حيث الذين بلغ  ل الذلّة» مع قِ
عددهم, على أكثر الروايات,  ١٥٤شهيداً 
ــاء أخوته  ــه, وأبن ــه وأخوت ــني أبنائ ــا ب م
دَّ  وأنصاره ومواليه, الذين مقابل جيشٍ عُ

بأربعة آالف, على أقل التقديرات. 
ــن أبغضك أغراك»  ن أحبك نهاك، وم «مَ
ــه الصالة  ــني علي ــوبٌ للحس قولٌ منس
والسالم, هذه الكلمات تختصر معركة 
ــعد بن  ــد مت إغراء عمر بن س ــالء, فق كرب

ــاص, مبلك الري الذي لم يحظ به,  أبي وق
فذهب غير مأسوف عليه, بعد أن نصحه 
ــوء بغضب  ــه, فيب ــدم قتال ــني بع احلس
ــينكث  ــق, واعلمه بأنَّ من وعده س اخلال

ــعد أخذته العزة  ــده, إال أنَّ عمر بن س وع
ــق يزيد, وكذلك من  باإلثم, طاعة للفاس
ــى أرض كربالء,  ــي الواقعة, عل ــارك ف ش
ــق, عليه و آله  ــول اخلل ــد ابن بنت رس ض

الصالة والسالم.
ــوا  ــع, ال تترك ــر والتقاط ــم والتداب «إياك
ــر,  ــن املنك ــي ع ــروف والنه ــر باملع األم
ــراركم, ثم تدعون فال  فيولى عليكم ش
ــوب لإلمام علي  ــتجاب لكم.» منس يس
ــالم/ كانت تلك  عليه و آله الصالة والس
ــهاده إثر  ــات وصيته, قبل استش الكلم
ضربة ابن ملجم, ليلتزم بها بنو هاشم, 
ــي كربالء,  ــني ف ــا من قاتل احلس وهجره
ــلمني منذ ذلك الزمن,  فتولى حكم املس
أغلبية من احلكام الفاسقني واملنافقني.

ــبط  ــرج من أجله س ــذي خ ــالح ال اإلص

الرسول الكرمي عليه و آله أفضل الصالة 
ــاداً منه بل  ــليم لم يأت اجته وأمت التس
ــالم  ــتقيم امة اإلس ــو أمرٌ إلهي, لتس ه
ــد  ــالح, وال ميكن لفاس ــى طريق الص عل
ــون من هم  ــاً, أو أن يك ــون مُصلح أن يك
ــائرين على طريق حب الدنيا  مبعيته, س
ــال» قلوبهم معك  ــداً, فهم كمن ق بعي
ــيوفهم عليك» وذلك خالف ما يريده  وس

زة. ذو العِ
ــالمية, تلك  ــعوبنا اإلس ــي ش ــل تع فه
األقوال الصريحة, سعياً لإلصالح وإقامة 
ــى وإن كانت النصرة,  ــدل اإللهي, حت العَ
ــوب اول االمر, وفي  ــتوى املطل على املس
ــالم  ــني عليه الس ــوب للحس قول منس

«طول التجارب زيادة في العقل» .

ــيق وممتع في الوقت  ــائعة خبر كاذب ومزيف ومجهول املصدر لكنه ش الش
نفسه ويهدف للتالعب بعواطف املواطنني وعقولهم وألنه يثير فضول أفراد 

اجملتمع فانه ينتشر بسرعة فائقة.
ــة تهدف للترويج ملنتج معني بهدف  ــائعات لها أغراض اقتصادي  بعض الش
ــكال  ــكل من أش ــق ارباح كبيرة او لتقليل االقبال على منتج آخر كش حتقي
ــعودية شائعة مفادها ان  ــرت في الس احلرب االقتصادية فقبل اعوام انتش
ــا احمر ما دفع الناس  ــينجر حتوي زئبق ــة اخلياطة القدمية من نوع س ماكين
ــعودي  ــغ ٥٠ ألف ريال س ــعر الواحدة ملبل ــرائها حتى وصل س ــا وش لبيعه
ــيوع جرائم االحتيال، ومن  ــم ان قيمتها االصلية ٢٠٠ ريال ما  أدى الى ش رغ
ــائعات ما يكون غرضها سياسيا او امنيا تهدف الى بث الرعب والقلق  الش
ــكيل حالة  ــي نفوس املواطنني وزرع الفتنة  لبناء رأي عام مغلوط او لتش ف
ذهنية سلبية حتقق أهداف مروجي الشائعة وصانعيها كما حدث في تركيا 
عام ٢٠١٧ بعد نشر اخبار  كاذبة عن الجئني سوريني قاموا باغتصاب فتيات 
ــوري  ــكني ظنا من املهاجمني انه س ــث تعرض الجئ عراقي للطعن بس حي

اجلنسية.
 واذا كانت الشائعات قدميا وقبل ظهور وسائل التواصل االجتماعي احلديثة 
اقل تأثيرا وخطرا حيث يتم تداولها في اجملالس املغلقة وبني عدد محدود من 

ــي تتغير في  ــراد وه األف
روايتها ومدلولها بالنقل 
خطرها  ــان  ف ــداول  والت
تضاعف بظهور الفيس 
ــيلة تواصل  ــوك كوس ب
ــعة  وتداول مهمة وواس
الشائعة  الن  ــار  االنتش
ضغط  مبجرد  ستنتشر 
زر اإلعجاب او املشاركة 
ــها  نفس ــخة  وبالنس
ــج  منت ــا  كتبه ــي  الت
تغيير  وبدون  ــائعة  الش
ــهل مترير وحتقيق  ما يس
أهداف مطلق الشائعة.

ــائعات املمنهجة واملرسومة األهداف وغير الرسمية الن  هنا احتدث عن الش
ــائعات العفوية والشائعات الرسمية قد تهدف لتحقيق أغراض اخرى  الش
ــات اقتصادية  ــاس او حتقيق غاي ــب في اذهان الن ــن بينها اثارة الرع ــس م لي
ــل االجتماعي حتتاج لتصد  ــائعات املمنهجة من خالل مواقع التواص والش
ــتثنائي من غير املواد املذكورة في قانون العقوبات العراقي الن  تشريعي اس
ــأنها ان تؤثر  ــادة ١٧٩ عاقبت على اذاعة اخبار كاذبة في زمن احلرب من ش امل
ــكرية  او تثير الفزع بني الناس واملادة ١٨٠ عاقبت  ــتعدادات العس على االس
على إذاعة أخبار او بيانات او شائعات كاذبة في اخلارج من شانها ان تضعف 
الثقة املالية للدولة ومثل هذه النصوص ما عادت كافية ملواجهة هذه اجلرمية 
ــادي للمواطنني نحتاج  ــي واالقتص ــي أضحت ظاهرة تهدد االمن النفس الت
ــا وتأثيراتها املتنوعة دون  ــائعة بكل صوره الى نصوص عقابية تكافح الش
املساس بحرية التعبير ودون ان تقوض فرص نقل املعلومة وتداولها صحيح 
ــه ضروري في عصر  ــن املوازنة ليس باالمر الهني لكن ــق هذا النوع م ان حتقي

ضمان احلريات وتفشي الشائعات املغرضة.

ا.د. داخل حسن جريو

 تشير موسوعة ويكيبيديا إلى أن املقصود 
ــة الفكرية هو حقوق امتالك جهة  بامللكي
ــال الفكراإلبداعية أي االختراعات  ما ألعم
واملصنفات األدبية والفنية والرموز واألسماء 
والصور والنماذج والرسوم الصناعية، التي 
ــا أو تنتقل إلى  ــا أو إنتاجه ــوم بتأليفه تق
ا. وتنقسم امللكية الفكرية  ملكيتها الحقً
ــة الصناعية التي  ــا امللكي ــى فئتني هم إل
ــراءات) والعالمات  ــمل االختراعات (الب تش
ــاذج الصناعية  ــوم والنم ــة والرس التجاري
ــات  (البيان ــأ  للمنش ــزة  املمي ــات  والعالم
ــن جهة  ــأ) م ــميات املنش ــة تس اجلغرافي
ــم املصنفات األدبية  وحق املؤلف الذي يض
واملسرحيات  والقصائد  كالروايات  والفنية 
ــوم  والرس ــيقية  املوس ــان  واألحل ــالم  واألف
ــية والتماثيل  ــات والصور الشمس واللوح
ــية من جهة أخرى. والتصميمات الهندس

وتتضمن احلقوق اجملاورة حلق املؤلف حقوق 
ــوق  ــم وحق ــة بأدائه ــي األداء املتعلق فنان
ــة املرتبطة  ــجيالت الصوتي منتجي التس
ــة  ــات اإلذاع ــوق هيئ ــجيالتهم وحق بتس
ــو والتلفزيون. ظهر  ــة ببرامج الرادي املتصل
ــة ألول مرة في  ــة الفكري ــح احلماي مصطل
ــر النهضة حيث  ــا في عص ــمال إيطالي ش
صدر في العام ١٤٧٤ م في مدينة البندقية 
قانون حماية اخملترعات الذي يضمن حقوق 
ــي الكتب فقد  ــا حقوق مؤلف ــني أم اخملترع
ضمنها القانون الصادر عام ١٤٤٠م عندما 
ــس غوتنبرغ  ــرع اإلملاني يوهان ــر اخملت إبتك

ــام ١٨٨٣ م وقعت  ــة وفي الع ــة الطابع اآلل
ــة حماية  ــس إتفاقي ــي باري ــم ف دول العال
ــي العام  ــة الصناعية وف ــة الفكري امللكي
ــت دول العالم في مدينة بيرن  ١٨٨٦ م وقع
ــة املصنفات  ــة حماي ــرية إتفاقي السويس
األدبية والفنية. كما أشارت املادة ( ٢٧ ) من 
إعالن حقوق اإلنسان إلى حق توفير احلماية 
للمصالح املاديّة واملعنويّة اخلاصة باألفراد 
ــة أو األدبيّة أو  ــات الفنيّ ــة باملُؤلف واملرتبط
العلميّة. ومتتلك معظم دول العالم حاليا 
ــة مكلفة بتنفيذ  ــب أو هيئات خاص مكات
ــا أن هناك  ــة كم ــة الفكري ــني احلماي قوان
ــات امللكية  ــدم خدم ــة تق ــة عاملي منظم
الفكرية التي حتفز األفراد والشركات على 
ــبيل تنمية كل  ــي س ــكار ف ــداع واإلبت اإلب
ــا وثقافيا عن  ــدان إقتصاديا وإجتماعي البل
طريق نظام دولي للملكية الفكرية يتسم 
ــوازن والفعالية. وحتتفل الدول اخملتلفة  بالت
ــرين من شهر نيسان  في السادس والعش
ــة  ــي للملكي ــوم العامل ــام بالي ــن كل ع م
ــليط الضوء على دور حقوق  الفكرية لتس
ــان حقوق املبدعني  ــة الفكرية وضم امللكي
واملبتكرين واملؤلفني وتشجيعهم لإلسهام 
ــدم مجتمعاتهم في مجاالت  بنهضة وتق
احلياة اخملتلفة. وبرغم وجود قوانني حماية 
ــم دول العالم.  ــة الفكرية في معظ امللكي
ــاء لعالم  ــن يدعون اإلنتم ــض مم إالّ أن البع
العلم والفكر واملعرفة واألدب واإلبداع زورا 
وبهتانا ولألسف بعضهم أساتذة كبار في 
جامعات مرموقة ال يلتزمون بأبسط شروط 
ــرض أن يتحلى  ــة العلمية التي يفت األمان
بها العالم وأن يكون قدوة لطالبه ومريديه 
ــلوك القومي ناهيك  في اخللق احلميد والس
عن إنتهاكم قوانني احلماية الفكرية التي 
ــة لدرجة  ــاءلة القانوني ــم للمس يعرضه
ــهاد  ــرأي األش ــى م ــارا وعل ــطوهم جه س
ــوث آخرين  ــرقة بح ــات غيرهم أو س ملؤلف
منشورة في مجالت علمية وإعادة نشرها 

ــمائهم الصريحة ونسبها إليهم دون  بأس
ــر. وهنا ال أحتدث عن  ــاء أو وازع من ضمي حي
حاالت إفتراضية بل حاالت سرقات علمية 
ــات  حقيقية لكتب وبحوث علمية ودراس
قام البعض بنشرها بأسمائهم الصريحة 
ــا آلخرين  ــا عائديته ــد الحق ــرا وتأك مؤخ
ــبقوهم بنشرها وتوثيقها أصوليا. وهم  س
بذلك قد أساؤا إساءة بالغة ألنفسهم أوال 
واألهم أنهم أساؤا لقدسية العلم ومكانة 
العلماء الذين كرمهم اهللا سبحانه بقوله 
تعالى «يرفع اهللا الذين آمنوا منكم والذين 
ــول  ــات « ويصفهم الرس ــوا العلم درج أوت

ــلم  ــرمي محمد صلى اهللا عليه وآله س الك
ــه: «العلماء ورثة األنبياء» كما يصف  بقول
عطاءهم بقوله صلى اهللا عليه وآله وسلم 
ــاء بدم  ــداد العلم ــوم القيامة م ــوزن ي :»ي
الشهداء». وذلك إبرازا ملكانتهم االعتبارية 
ــون قيمة علمية كبرى وأخالق  كونهم ميثل
ــون معنى لقب  ــة ال يقدر هؤالء احملتال عالي
ــر العالي  ــي التقدي ــذي يعن ــتاذية ال األس
للعلم والتحلي بالنزاهة واألمانة العلمية 

ــن الفكرية وإحترام  ــة حقوق اآلخري وصيان
ــة بأعلى  ــان الصنع ــع وإتق ــذات واجملتم ال
ــتوياتها العلمية والفكرية وجميعها  مس
ــزاز واهتمام بالغ الحدود  مبعث تقدير واعت
ــتاذية فقد  ــمو مرتبة األس ــرا لس له. ونظ
ــا وحديثها عناية  ــا اجلامعات قدميه أولته
ــاتذة هم احملرك  خاصة إدراكا منها إن األس
ــور املعارف  ــي وتط ــدم وتنام ــاس لتق األس
ــب تخصصه وبالتالي  اإلنسانية كل حس
ــي وتطور اجلامعة وتبوئها موقعا  ضمان رق
ــا خلدمة  ــي مجتمعه ــا ف ــا متقدم علمي
ــاملة.  ــي التنمية الش ــه الوطنية ف أهداف
ــق البيئة  ــعت اجلامعات إلى خل ــد س وق
ــي تتجلى فيها  ــليمة الت اجلامعية الس
ــة  ــد اجلامعي ــراف والتقالي ــم واألع القي
ــدم  ــباب التق ــة كل أس ــة وتهيئ العريق
ــية  ــاء هيئاتها التدريس والنجاح ألعض
ــة ألن  ــم بخاص ــاتذة منه ــة واألس بعام
ــول  ــوة العق ــون صف ــا ميثل ــاتذة إمن األس
ــاء. واجلامعة التي  ــا وأكثرها عط وأرقاه
ــم واألعراف  ــاتذتها بالقي ــى أس ال يتحل
ــة النبيلة وفي مقدمتها األمانة  اجلامعي
العلمية وصيانة حقوق امللكية الفكرية 
ــع منها اخلير جملتمعاتها   ال ميكن أن يتوق
ذلك أنها ميكن أن تسهم بتخريج أفواج 
ــون مبقدرات  ــدين الذين يعبث ــن الفاس م
ــهده حاليا بعض  ــم  وهذ ما تش بلدانه
ــائل  ــك وس ــل ذل ــا تتناق ــات كم اجلامع
اإلعالم اخملتلفة من فوضى إدارية وعلمية 
عارمة وتزوير وإصدار شهادات ووثائق مزورة 
ــهادات عليا  ــة أو منح ش ــى مالي لقاء رش
ــوث  ــز بح ــخاص تنج ــتحقاق ألش دون إس
ــم اجلامعية من قبل  ــائلهم وأطاريحه رس
ــم دون أن  ــوار جامعاته ــب خارج أس مكات
ــاء دفعهم مبالغ  ــيئا لق ــوا منها ش يفقه
ــذه املكاتب  ــة حيث متارس ه ــة مجزي مالي
عملها علنا دون خوف أو وجل وغيرها هناك 
ــاد التي  ــن مظاهر الفس ــر الكثير م الكثي

تنخر البيئة اجلامعية العراقية التي كانت 
ــة الرصينة  ــمعة العلمي ــا تزهو بالس يوم
ــب بل  ــد املنطقة فحس ــس على صعي لي
ــغ إذا قلنا أن أخطر  ــم أجمع. وال نبال والعال
ــن أن تواجهه أية أمة من األمم إنهيار  ما ميك
منظومتها التعليمية ويكفي أن نشير هنا 
ــدة األمريكية  ــه الواليات املتح إلى ما أولت
لقطاع التربية والتعليم في عهد الرئيس 
األمريكي األسبق رونالد ريغان عندما أشار 
ــم األمريكي يومذاك  ــة والتعلي وزير التربي
ــام التعليمي  ــش بيل إلى أن النظ تيريل إت
ــل في تلبية  ــات املتحدة قد فش في الوالي
احلاجة الوطنية للقوة العاملة التنافسية 
ــوا من  ــن (١٨) عض ــة م ــكل جلن ــث ش حي
ــي  ــي والتعليم ــاص واحلكوم ــاع اخل القط
ــر لتقييم  ــت غاردن ــد بيربون ــة ديفي برئاس
ــي املرحلة  ــم والتعلم» ف ــة التعلي «نوعي
االبتدائية والثانوية ومستوى التعليم بعد 
ــة املدارس  ــاص ومقارن ــوي العام واخل الثان
ــة مع تلك املوجودة في  والكليات األمريكي
ــر اللجنة عام  ــدول املتقدمة٠صدر تقري ال
ــر « , جاء  ــي خط ــة ف ــوان « أم ١٩٨٣م بعن
ــة : « لقد تآكلت  ــه اإلفتتاحي في صفحات
ــس التعليمية احلالية في مجتمعنا  األس
عن طريق املوجة املتصاعدة من الوسطية 
ــتقبلنا بصورة كبيرة كأمة  التي تُهدد مس
وشعب وحكومة»  «وإذا حاولت قوة أجنبية 
ا  معادية أن تفرض على أمريكا أداءً تعليميًّ
ــود اليوم فينظر  ا مثلما هو موج ــطً متوس
ــا األمل  ــرب»  ويحدون ــى أنها ح ــا عل إليه
ــراق إلى  ــم في الع ــاع التعلي ــود قط أن يع
ــابق عهده تعليما راقيا ورصينا تسوده  س
ــة وتخليصه من  ــم واألعراف اجلامعي القي
ــوائب الطارئة التي أساءت لسمعته  الش
ــراق مكانتهم الالئقة  ــي يتبؤ علماء الع ك
ليس في العراق وحسب بل وعموم العالم 
علماء أكفاء مشهود لهم بالتميز العلمي 

والعفة والنزاهة .

سحر الدوري
  

 
ــوان وما  ــن غرابة هذا العن ــاءل ع ــر يتس الكثي
ــال الصامت هو مرض  معناه؟؟..!! وحش االطف
ــة به في اآلونة  ــرت اإلصاب (التوحد) الذي انتش
ــبة ٨٤٪ أكثر من  ــرة في العالم كله بنس األخي
ــث أنه  ــرطان. حي ــرض الس ــبة اإلصابة مب نس
يصيب اجلهاز العصبي ويؤدي إلى تأخر عام في 
ــي واملعرفي وميثل  التواصل اللغوي واالجتماع
ــف من طفل  ــا إنه يختل ــا معقدا كم اضطراب
إلى آخر، ويولد صعوبات سلوكية في التعامل 
مع االخرين فقد يكون الطفل املصاب عدوانيا 
ــه واالخرين او يكون انطوائيا  مخربا يؤذي نفس
ــاكل  ــد مش ــل املتوح ــه الطف ــاكنا. تواج س
ــي النمو  ــة وفكرية كالتأخر ف ــية ولغوي نفس

ــاب املهارات وبطء التطور احلركي  وبطء اكتس
ــاب املهارات  والفكري وفقد القدرة على اكتس
ــة حركات  ــم واإلدراك او ممارس احلركية، والفه
متكررة مثل الدوران واالهتزاز والتلويح باليدين، 
ــه األطفال  ــاكل التي تواج ــم املش ــن اه وإن م
ــى التعبير  ــدرة عل ــدم الق ــي ع ــون ه التوحدي
اللغوي والفهم وتأخر النطق وعدم القدرة على 
ــياء والنطق بكلمات وجمل بدون  تسمية االش
ــباب لإلصابة مبرض  ــدة اس ــى. وهنالك ع معن
ــباب  ــباب جينية وراثية واس التوحد منها اس
بايلوجية اي النفسية ويقصد بها االدوية التي 
ــة والظروف  ــاء احلمل والرضاع ــا االم أثن تناولت
ــل  ــاء احلم ــت األم اثن ــي واجه ــية الت النفس
ــرا من ترك  ــذر االطباء مؤخ ــد ح ــة وق والرضاع
ــن الثالثة امام قنوات االطفال  االطفال دون س
ــتت انتباه األطفال وجتعله يدمن على  التي تش

مشاهدتها وترك التفاعل مع االخرين.
ــي  ف ــرة  املنتش ــة  املهم ــائعات  الش ــدى  واح

ــول بعض  ــرض هو ق ــذا امل ــول ه ــا ح مجتمعن

ــوردة  كال ــليما  س كان  ــي  طفل إن  ــات  االمه
املتفتحة وبصحة جيدة يلعب مع اقرانه لكن 

ــن الناس اصيب  ــا فالنه او فالن م ــد أن زارتن بع
ــح يفضل  ــه واصب ــت حالت ــني وانتكس بالع
ــد  العزلة واصيب بالتوحد .. كلنا نؤمن باحلس
ــن امامنا  ــد ) لك ــد اذا حس ــر حاس ــن ش (وم
ــرة في كل انحاء العالم  حالة مرضية منتش
ــت معني خصوصا  ــم تظهر أعراضها في وق ل
ــدأ حالة الطفل  ــنتني حيث تب بعد عمر الس
ــال يجب  ــة ف ــق علمي ــذه حقائ ــور وه بالتده
ــيرات التي تؤجل  االختباء خلف بعض التفس
ــليمة للطفل.. لم يكتشف الى  الرعاية الس
ــى التوحد وهذا  ــالج ناجح نهائي ملرض االن ع
ــن مع التعليم  ــاط الوالدين ولك ال يعني احب
ــتمر ميكنهم اكتساب الكثير  والتدريب املس
ــية والسلوكية  من املهارات الفكرية والنفس
ما يؤدي إلى حتسني حالتهم وكلما بدأ العالج 
في عمر اصغر للطفل كلما كانت استجابته 
ــاع الطفل  ــى الوالدين اخض ــل لذلك عل افض
ــكل متكرر. ــة مبكرا وبش ــات الالزم للفحوص

ــع الطفل  ــاليب للتعامل م ــدة أس ــك ع وهنال
ــل باحلنان واحلب  ــعار الطف املتوحد منها:- إش
وامتصاص االخطاء التي قد يقع فيها ومراعاة 
ــية للطفل فعلى األم معرفة ما  احلالة النفس
ــى عدم ابقائه  ــعده وما يحزنه واحلرص عل يس
ــه عما يدور  ــرة طويلة والتكلم مع وحيدا لفت
ــه يتواصل مع  ــى جعل ــه واحلرص عل في داخل
ــن احلركة  ــغله ع ــل وش ــع الطف ــن ومن االخري
النمطية ومعاقبته كلما فعلها حيث أن لكل 
ــد االنزعاج  ــوم بها عن ــل حركة منطية يق طف
ــجيع الطفل على القيام بعمل  من شيء، تش
معني وزرع الثقة فيه وتشجيعه على االعتماد 
على نفسه ، وايضا تدريب الطفل على اللعب 
ــغ االضطرابات وتعليمه  لتفريغ الطاقة وتفري
ــتمتاع باللعب ويفضل مشاركة  كيفية االس

األم في اللعب حتى يحب ذلك .
 

عافانا اهللا وإياكم من االسقام وشرورها .
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ــي مبميزات وامكانيات  يتمتع اجملتمع العراق
ــدول حظاً في بناء  ــدة جتعله من اكثر ال عدي
ــي املتكامل  ــادي واالجتماع النظام االقتص
ــة واالجتماعية  ــداث التنمية االقتصادي واح
ــن اهم هذه  ــة، ولعل م ــتدامة املطلوب املس
ــبة  ــو ارتفاع نس ــات ه ــزات واالمكاني املمي
ــب  ــبابية على باقي نس الفئة العمرية الش
فئات اجملتمع، حيث كشفت وزارة التخطيط 
ــكان  ــبة الس في العديد من تقاريرها ان نس
املسنني في العراق تبلغ ٣٪  كما في تقديرات 
ــام ٢٠١٨، وذلك  ــاز املركزي لإلحصاء لع اجله
ــبابية  ــن اجملتمعات الش ــي ان العراق م يعن
ــواعد  ــادرة على بناء واقعها بس الفتية الق
ــن الدول التي  ــا على عكس الكثير م ابنائه
ــذا املعدل من  ــيء ، وان ه ــذا الش ــر له تفتق
ــروة والقوة  ــس الث ــبابية يعك ــة الش الطاق
احلقيقة للمجتمع العراقي حيث يعد العراق 
من اكثر دول العالم شباباً بالرغم من احلروب 
ــا البالد خالل العقود  املتتالية التي خاضته

ــقوط مئات االالف من الشهداء،  األخيرة وس
ــير الى  ــكاني للعراق يش ــع الس اال ان الواق
ــابة على باقي  ــة الفئات العمرية الش هيمن
الفئات ، وبالرجوع الى حجم القوى العاملة 
ــي العراق قرابة ٧ مليون مواطن جند ان هذا  ف
الرقم يشكل قوى هائلة ال يستهان بها  اذا 
ــر البناء والذي  ــا مت اعتباره احد اهم عناص م
ــر عجلة التنمية  ــن توجيهها نحو تدوي ميك

االقتصادية واالجتماعية.
ــات  والتخبط ــة  االجتماعي ــكالية  اإلش ان 
ــي  الت ــية  السياس ــى  وحت ــة  االقتصادي
ــة بعد عام  ــات املتعاقب ــت بها احلكوم وقع
ــى تهميش  ــة املطاف ال ــي نهاي ٢٠٠٣ أدت ف
ــات  الصراع ــاه  باجت ــحبه  ــباب وس الش دور 
ــد قدرته في  ــة، وحتدي ــية والداخلي السياس
ــارع العراقي باجتاه البناء واالعمار  قيادة الش
بعيداً عن تعقيدات املاضي ومداخالته التي 
ــويه احلاضر،  ولعل البناء  ــهمت في تش أس
ــبابية  ــن خالل طرح رؤية ش ــليم يتم م الس
ــرة ومنطلقة من وعي لم يذق امالءات  معاص
الديكتاتورية ولم يتخندق ضمن االنتماءات 

العرقية او املناطقية الضيقة ، 
ــابة عن  ــار ابعاد القوى الش ــد كان من اث لق

ــي العملية التنموية  اخذ دورها الطبيعي ف
ــرح رؤى وافكار اكثر حداثة  واالجتماعية وط

ــلبية مثل  ــة الكثير من النتائج الس وواقعي
ــتوى االقتصادي للبالد ، وتفشي  تراجع املس
ــن تواجد  ــم م ــا بالرغ ــني أبنائه ــة ب البطال
ــاه  ــة باجت ــة والضاغط ــروف املالئم كل الظ

ــظ املتابع للوضع  ــار وقد يالح البناء واالعم
ــع ان هذه  ــي واالقتصادي للمجتم السياس
ــباب عديدة من  ــلبية نتجت ألس ــار الس االث
ــي للبلد  ــهد االجتماع ــا تقاطع املش اهمه
ــي الضيقة والبعيدة  ضمن منطلقات املاض
ــم أي وزن  ــذي قد اليقي ــباب ال ــن روح الش ع
ــنوات العقيمة التي لم يعشها  لقيود الس

ولم يخط قلمها في شخصيته احلالية .

 ان القوة احلقيقية للعراق ال تكمن في ثروته 
ــا تتمثل بامتالكه  النفطية الهائلة بقدر م
ــتغالل  ــبابية كبيرة قادرة على اس قاعدة ش
ــة  التنمي ــاه  باجت ــا  وتوجيهه ــروة  الث ــذه  ه
ــنوات  والبناء واعادة ترميم ما حطمته الس
ــم الدكتاتوريات املتعاقبة  العجاف من حك
ــي احلالي، وقدرتهم على  والتخبط السياس
بناء جسور املودة بني فئات الشعب اخملتلفة 

ــواع املؤامرات على  ــتى أن والتي تعرضت لش
ــتوى اإلقليمي بهدف تقطيعها وزجها  املس
ــاً  ــا قربان ــة وتقدميه ــات ظالمي ــي تخندق ف

لالنتماءات الضيقة.
ــر املطلوب للخروج  ــد يكون إحداث التغيي ق
من االزمات السياسية املتعاقبة وتصحيح 
املسارات احلالية التي ضللت طريق التنمية 
ــة ، او على اقل تقدير  ــة واجملتمعي االقتصادي
ــرارات  ــذي الق ــى متخ ــر عل ــر املباش التأثي
السياسية واالقتصادية في الدولة العراقية 
ــباب الذين  مرهون بيد اجليل اجلديد من الش
ــرة وكرمية ،  ــأموا انتظار الفرصة حلياة ح س
ــد يالحظ املتتبع للتاريخ العراقي احلديث  وق
ــوه من خطر  ــباب وما مثل مدى فاعلية الش
ــة التي  ــة الدكتاتوري ــتمر على األنظم مس
ــت العراق في عقوده األخيرة من خالل  حكم
أفواج التظاهرات التي قادت الشارع العراقي 
نحو قراراته املصيرية ابتداءً من خمسينيات 
القرن املاضي وحتى هذا اليوم حيث كان وما 
ــي هو صوت  ــاب العراق ــيبقى الش يزال وس

الضمير احلي لهذا الوطن اجلريح .

معدل الطاقة الشبابية 
يعكس الثروة والقوة 
الحقيقة للمجتمع العراقي 
حيث يعد العراق من اكثر 
دول العالم شباباً بالرغم 
من الحروب اِّـتتالية

تدريب الطفل على اللعب 
لتفريغ الطاقة وتفريغ 
االضطرابات وتعليمه 
كيفية االستمتاع باللعب 
ويفضل مشاركة األم َّـ 
اللعب حتى يحب ذلك

اإلصالح الذي خرج من 
أجله سبط الرسول 
الكريم عليه و آله أفضل 
الصالة وأتم التسليم لم 
يأت اجتهاداً منه بل هو 
أمر إلهي

تنقسم اِّـلكية الفكرية 
إُّـ فئتني هما اِّـلكية 
الصناعية وحق اِّـؤلف 
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 مجلس الوزراء 
 صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات اإلرهابية 

 لمناطق التركمانيةاخطة إعادة اعمار  / استثماري) ٢٠١٩/  ١٥٩( رقممناقصة اعالن 
 تلعفر / نينوى /] انشاء بناية شعبة زراعة العياضية إعادة :[اسم المناقصة

 بموجب وثيقة المناقصة القياسية لتنفيذ عقود االشغال الصغيرة
باإلعالن للمرة األولى عن المناقصة العامة رقم                              يسر صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات اإلرهابية  -١

والدعوة  ٢٠١٩عام نينوى / استثماري) ضمن تخصيصات موازنة الصندوق بتبويب الخطة االستثمارية لمحافظة ٢٠١٩/ ١٥٩(
عامة لمقدمي العطاءات المؤهلين وذوي الخبرة لتقديم عطاءاتهم تنفيذ المناقصة بكلفة تخمينية اجمالية قدرها 

 . ) يوم ٨٠ ( وبمدة تنفيذ ) دينار٠٠٠,٥١٠,٤٦٥(
سيتم العمل وفق األلية المعتمدة للمناقصات التنافسية العامة والتي تتيح لكافة مقدمي العطاءات المؤهلين ضمن االختصاص          -٢

المسجلين في وزارة التخطيط او الشركات األجنبية المسجلة في وزارة التجارة / مسجل الشركات  ( خامسة)والدرجة  ) (  مدني
 في العراق لشراء وثائق المناقصة.

على مقدمي العطاء المؤهلين والراغبين في الحصول على معلومات إضافية االتصال بالعنوان (صندوق إعادة اعمار المناطق  -٣
. وسيعقد مؤتمر فني لإلجابة على )ظهرا ٢ –صباحا  ٨(خالل ساعات الدوام الرسمي  ية)المتضررة من العمليات اإلرهاب

 .مقر الصندوقفي الساعة ( العاشرة ) صباحا  ٢٠١٩/ ١١/  ٧١ق ) الموافحداال يوم (استفسارات الشركات 
                                                                                                                                                                                                                                                               -متطلبات التأهيل المطلوبة:   -٤

 الموقف القانوني: اختصاص ونفاذية هوية تصنيف المقاولين ومبلغ التأمينات األولية.  -
 الموقف المالي: الموارد المالية والسيولة النقدية. -
 المتطلبات الفنية: خبرة تخصصية بتنفيذ مشاريع مماثلة من حيث الكلفة والنوع وحجم العمل وتعقيداته. -

مراجعة مقر الصندوق من قبل المدير المفوض حصراً وال تقبل الوكالة وكتب التخويل بإمكان مقدمي العطاءات الراغبين بالتقديم  -٥
دينار عراقي غير قابل للرد ويتم البيع لوثائق  ألفمائتان وخمسون  )٢٥٠,٠٠٠شراء وثائق المناقصة لقاء مبلغ قدره (ل

ظهرا) ابتداء من تاريخ نشر إعالن المناقصة في الصحف المحلية ولغاية نهاية  ٢ –صباحا  ٨(المناقصة في أوقات الدوام الرسمي 
 الدوام الرسمي لليوم الذي يسبق يوم الغلق.

يتم تسليم العطاءات الى مقرر لجنة فتح العطاءات ووضعها في صندوق العطاءات من قبل المدراء المفوضين للشركات او من  -٦
بعد الظهر) الثانية بعد الظهر من يوم  ٢الساعة ( [آخر موعد للتقديم ولنفس العنوان المدرج ادناه وان يمثلهم في مقر الدائرة 

والتقديم بالبريد االلكتروني غير مسموح، وان كافة العطاءات المتأخرة عن الموعد المحدد  ] ٢٠١٩/ ١١/ ٤٢ق  ) الموافحداال(
 ان صادف يوم الغلق عطلة رسمية فيمدد موعد الغلق لليوم الذي يليه بدوام رسمي.سوف ترفض وال تودع في صندوق العطاءات وفي حالة 

فتح صندوق العطاءات إلخراج العطاءات وفتحها بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبين بالحضور في مقر الصندوق سيتم  -٧
وفي حالة ان صادف يوم الفتح عطلة رسمية فيمدد في اليوم الذي يلي اليوم المحدد لموعد الغلق في الساعة (العاشرة صباحاً) 

 موعد الفتح لليوم الذي يليه بدوام رسمي.
بشكل صك مصدق او خطاب % من المبلغ التخميني) ١(كل العطاءات يجب ان تتضمن التأمينات األولية ضمان للعطاء البالغة  -٨

 من مصرف عراقي ومعتمد من قبل البنك المركزي العراقي. من تاريخ غلق المناقصة على ان يكونابتداء يوما)  ٩٠(ضمان نافذ لمدة 
شارع  –الجادرية  –بغداد { عنوان مقر الدائرة/ صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات اإلرهابية / العنوان التالي  -٩

 .}١١دار رقم –الوزراء 
 .٢٠١٩المشروع ضمن الموازنة العامة للخطة االستثمارية لعام  يحق ألدارة الصندوق الغاء المناقصة او اإلحالة في حالة عدم أدراج  -١٠

 :العطاء المبينة الحقا بشكل مفهرس ومرقم ومختومعلى مقدمي العطاء تقديم وثائق  -: مالحظة  -
 وصل شراء وثائق المناقصة.  - أ

 .٢٠١٩هوية تصنيف المقاولين الصادرة من وزارة التخطيط مجددة ونافذة لعام  - ب
كتاب براءة ذمة الشركة صادر من الهيئة العامة للضرائب / قسم الشركات معنون الى صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة  -ج    

 من العمليات اإلرهابية.
 قائمة باإلعمال المماثلة (ويعتمد في ذلك على كتب اإلنجاز الرسمية معززة بنسخ من العقود). -ح 
 موقعة من قبل محاسب قانوني ومصدقة من مجلس المهنة. (لثالث سنوات متتالية)تقديم الحسابات الختامية  -ه      
 (هوية األحوال المدنية + شهادة الجنسية العراقية) او (البطاقة الموحدة ان وجدت) + بطاقة السكن. مستمسكات المدير المفوض الثبوتية -و  

                                                                                        رئيس الصندوق
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 مجلس الوزراء 
 صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات االرهابية 

 ) / خطة أعادة أعمار المناطق التركمانية/ استثماري ٢٠١٩/  ١٦٠( مناقصة رقماعالن                
 تجهيز السلعبموجب وثيقة المناقصة القياسية لتنفيذ عقود                                       

ومواد الشبكة الكهربائية إلعادة تأهيل شبكة كهرباء تلعفر  )KVA 400محوالت توزيع ( تجهيزاسم المناقصة: 
 .نينوى/محافظة حي الخضراء من محطة تلعفر الجديدة  (KV 11)وتأهيل مغذي جهد 

          يسر صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات اإلرهابية باإلعالن للمرة األولى عن المناقصة العامة رقم                     -١
والدعوة  ٢٠١٩عام  نينوى/ استثماري) ضمن تخصيصات موازنة الصندوق بتبويب الخطة االستثمارية لمحافظة ١٦٠/٢٠١٩(

ي العطاءات المؤهلين وذوي الخبرة لتقديم عطاءاتهم تنفيذ المناقصة بكلفة تخمينية اجمالية قدرها عامة لمقدم
 .) يوم  ٩٠   (وبمدة تنفيذ  ) دينار٠,٠٠٠٧١,٣,٠٤٧(
     سيتم العمل وفق األلية المعتمدة للمناقصات التنافسية العامة والتي تتيح لكافة مقدمي العطاءات المؤهلين ضمن االختصاص   -٢

حاملي هوية الغرف التجارية (استيراد وتصدير) الدرجة  المسجلين في وزارة التخطيط او الخامسة ) والدرجة ( ) كهرباء( 
 الشركات األجنبية المسجلة في وزارة التجارة لشراء وثائق المناقصة. او الثانية الصادرة وفق معايير وزارة التجارة

والراغبين في الحصول على معلومات إضافية االتصال بالعنوان (صندوق إعادة اعمار المناطق على مقدمي العطاء المؤهلين  -٣
. وسيعقد مؤتمر فني لإلجابة على )ظهرا ٢ –صباحا  ٨(خالل ساعات الدوام الرسمي  المتضررة من العمليات اإلرهابية)

 .مقر الصندوقفي الساعة ( العاشرة ) صباحا  ٢٠١٩/ ١١/  ٧١الموافق  )حدااليوم (استفسارات الشركات 
                                                                                                                                                                                                                                                               -متطلبات التأهيل المطلوبة:   -٤

 الموقف القانوني: اختصاص ونفاذية هوية تصنيف المقاولين ومبلغ التأمينات األولية.  -
 الموقف المالي: الموارد المالية والسيولة النقدية. -
 المتطلبات الفنية: خبرة تخصصية بتنفيذ مشاريع مماثلة من حيث الكلفة والنوع وحجم العمل وتعقيداته. -

مراجعة مقر الصندوق من قبل المدير المفوض حصراً وال تقبل الوكالة وكتب التخويل مقدمي العطاءات الراغبين بالتقديم بإمكان  -٥
دينار عراقي غير قابل للرد ويتم البيع لوثائق المناقصة في  ألف اربعمائة )٤٠٠,٠٠٠(لقاء مبلغ قدره لشراء وثائق المناقصة 
ظهرا) ابتداء من تاريخ نشر إعالن المناقصة في الصحف المحلية ولغاية نهاية الدوام  ٢ –صباحا  ٨أوقات الدوام الرسمي (

 الرسمي لليوم الذي يسبق يوم الغلق.
يتم تسليم العطاءات الى مقرر لجنة فتح العطاءات ووضعها في صندوق العطاءات من قبل المدراء المفوضين للشركات او من  -٦

) حدالالظهر) الثانية بعد الظهر يوم (ابعد  ٢( الساعةللتقديم آخر موعد يمثلهم في مقر الدائرة ولنفس العنوان المدرج ادناه وان 
والتقديم بالبريد االلكتروني غير مسموح، وان كافة العطاءات المتأخرة عن الموعد المحدد سوف  ٢٠١٩/ ١١/ ٢٤الموافق 

ترفض وال تودع في صندوق العطاءات وفي حالة ان صادف يوم الغلق عطلة رسمية فيمدد موعد الغلق لليوم الذي يليه بدوام 
 رسمي.

قدمي العطاءات او ممثليهم الراغبين بالحضور في مقر الصندوق فتح صندوق العطاءات إلخراج العطاءات وفتحها بحضور مسيتم  -٧
وفي حالة ان صادف يوم الفتح عطلة رسمية فيمدد في اليوم الذي يلي اليوم المحدد لموعد الغلق في الساعة (العاشرة صباحاً) 

 موعد الفتح لليوم الذي يليه بدوام رسمي.
بشكل صك مصدق او خطاب % من المبلغ التخميني) ١(ن للعطاء البالغة كل العطاءات يجب ان تتضمن التأمينات األولية ضما -٨

ابتداء من تاريخ غلق المناقصة على ان يكون من مصرف عراقي ومعتمد من قبل البنك المركزي يوما)  ٩٠(ضمان نافذ لمدة 
 .العراقي

شارع  –الجادرية  –اإلرهابية/العنوان التالي بغداد عنوان مقر الدائرة/صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات  -٩
 .}١١دار رقم –الوزراء

 .٢٠١٩يحق ألدارة الصندوق الغاء المناقصة او اإلحالة في حالة عدم أدراج المشروع ضمن الموازنة العامة للخطة االستثمارية لعام  -١٠
 على مقدمي العطاء تقديم الوثائق التالية:-: مالحظة

 المناقصة.وصل شراء وثائق  - أ
 .٢٠١٩هوية تصنيف المقاولين الصادرة من وزارة التخطيط او الشركات األجنبية المسجلة في وزارة التجارة مجددة ونافذة لعام  - ب

كتاب براءة ذمة الشركة صادر من الهيئة العامة للضرائب / قسم الشركات معنون الى صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من  -ج    
 العمليات اإلرهابية.

 قائمة باإلعمال المماثلة (ويعتمد في ذلك على كتب اإلنجاز الرسمية معززة بنسخ من العقود). -ح 
 الث سنوات متتالية.الحسابات الختامية لث -ه  
 مستمسكات المدير المفوض الثبوتية (هوية األحوال المدنية + شهادة الجنسية العراقية) او (البطاقة الموحدة ان وجدت) + بطاقة السكن. -و  

 رئيس الصندوق                                                          
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معن حمدان علي 

الثالث  العالم  سلطة  عالقة  تبقى 
تطوعه  مالم  حذرة  باملثقف  الشمولية 
لغايتها, ويبقى املثقف العضوي –حسب 
راي غرامشي- قلقا من هذه العالقة التي 
او  نفسه  على  التقوقع  عليه  تفرض 
يصمد  من  والشجاع  والهجرة,  الهروب 
الدكتور  هو  واملثال   , له  منازلتها  امام 

علي الوردي. 
علماء  املع  الوردي  علي  الدكتور  يعد 
شهرته  عن  فضال  العرب  االجتماع 
ويعود  االكادميية,  االوساط  في  العاملية 
جهده  ان  االولى  بالدرجة  ذلك  سبب 
شخصية  دراسة  على  انصب  العلمي 
تاثرت  انها  يرى  الذي  العراقي  الفرد 
ونفسية,  واجتماعية  حضارية  باسباب 
واحلضارة,  البداوة  بني  بالصراع  متثلت 
يولد  مما  والطفل  واملراة  الرجل  ادوار  وجتزأ 
التربية  واخيرا  االجتماعي  التناشز 
الطفل  لدى  تخلق  التي  املتزمتة 
متناقضتني  اجتماعيتني  شخصيتني 
وهو  معتدية,  ثائرة  واخرى  هادئة  خانعة 

ما سماه بازدواجية الشخصية.
عنه,  راضية  العراقية  السلطة  تكن  لم 

االستبداد  سياسة  عن  بذلك  معبرة 
املثقفة  بالنخبة  واستخفافها  الشرقي 
وفق  شيوعيا  اعتبره  امللكي  فالعهد   ,
التقارير السرية عنه كما كشفها كتاب 
اعداد  االمني) من  الوردي في ملفه  (علي 

وتعليق سعدون هليل.
فيه  عاش  والذي  اجلمهوري,  العهد  اما 
العراق مختبرا لاليديولوجيات من اقصى 
اليسار الى اقصى اليمني , وكلها فشلت 
في حل مشاكله ,فلم يكن الدكتور قريبا 
اخملتلفة,  اجتاهاته  من  وال  حكامه  من 
فنجد نقده مبثوثا في تضاعيف كتبه , 
وكان النظام السابق من اعلن عداوته له 

بشكل شبه علني.
فقد ذكر االستاذ حسن العلوي بانه حني 
, جاء  العراقية  االنباء  لوكالة  مديرا  كان 
لزيارته الدكتور علي الوردي طالبا منه ان 
يحصل له على استثناء من منع السفر 
ايام احلرب العراقية االيرانية, وهو يفضل 
السفر الى بولندا وقد سبق ان زارها, طلب 
منه العلوي ان يكتب بيده طلبا للرئيس 
من  بلغ  انه  فيه  ذكر  وقد  فكتبه  بذلك 
حالته  عرض  منه  يتطلب  مبلغا  العمر 
وان   , للموت  تعرض  واال  هناك,  الصحية 
يشارك  ان  يرفض  فهو  لعدم سفره  مات 

في تشييعه اي مسؤول عراقي!!!
 , اجلمهورية  رئيس  الى  الطلب  وصل 
وجاء اجلواب بعد فترة زمنية قصيرة, وقد 
(الى  بقلمه  الطلب  على  الرئيس  همش 

قير وبئس املصير).
الدكتور  القى  الثمانينات  في بداية عقد 
الوردي محاضرة في احتاد االدباء والكتاب 
من  ان  في محاضرته  بني  وقد  العراقيني, 
اسباب تخلف الشخصية العراقية عدم 

فقام  صحي,  سياسي  جو  وجود 
بان  معترضا  (املتحذلقني)  احد 
دميقراطي  بنظام  ينعم  العراق 
ذات  الدول  حتى  عليه  يحسده 
عليه  فرد  الدميقراطي  النظام 
الدكتور قائال : ابني لو كان العراق 

ينعم بذلك ملا منع طبع كتبي.
الدكتور  املرحوم  حدثني  وقد 
اكادميية  عميد  الزيدي  مرسل 
كانت  –كما  اجلميلة  الفنون 
تسمى- في منتصف الثمانينات 
من القرن املنصرم بانه تلقى دعوة 
للمشاركة  الداخلية  وزارة  من 

ظاهرة  وتعالج  تبحث  جلنة  في 
احلرب  رافق  الذي  االخالقي  االنحالل 
اللقاء  من  عرفت  وقد  االيرانية,  العراقية 
الداخلية  وزير  برئاسة  انها  للجنة  االول 
الدكتور  وعضوية  الشيخلي  سمير 
علي الوردي واالستاذ عبد اجلبار محسن 
ودكتور  وانا  السياسي  التوجيه  مسؤول 
 , اسمه)  املقال  كاتب  يتذكر  (ال  خامس 
وكانت االجتماعات في بناية تابعة لوزارة 

الداخلية .
لوزير  احلديث  وكان  الثاني  االجتماع  وفي 
عليه  دخل  فجأة  حني  وعلى   , الداخلية 
في  واسر  مسرعا  حمايته  رجال  احد 
وبعد   , الوزير  سحنة  فانقلبت   , اذنه 
رئيس  ان  الكالم فهمنا منه  تلعثمه في 
اجلمهورية قد جاء لرؤية اللجنة ومتابعة 
الوزير  , وطلب منا  عملها حسب ادعائه 
ان يتقدمنا الدكتور الوردي ثم عبد اجلبار 
الدكتور اخلامس  واخيرا   , انا  ثم  محسن 

في السالم على رئيس اجلمهورية.
وقف الوزير الى جانب الرئيس فبدا مقدما 

ليصافح  تقدم  الذي  الوردي  الدكتور 
بدا على وجهه عدم رضاه,  الذي  الرئيس 
مبتدئا  الوردي  الدكتور  صافح  ذلك  ومع 
اياه وقائال :   هذه االيام نسمع منك كالما 
جريئا, ان لسانك طويل فاحذره , فاجابه 
من  السبعني  بلغت  اني   : علي  الدكتور 
يستحق  شيء  هناك  يبق  ولم  العمر 
اخلوف , فتكهرب اجلو , وقد بدا ذلك ظاهرا 
على وجه الرئيس خصوصا, والذي اسرع 
بالدكتور  لقائه  انتهاء  يده  من  وباشارة 
وهكذا  محسن  اجلبار  عبد  يتقدم  لكي 
الوزير  منا  طلب  وقد   , اللقاء  هذا  انتهى 
ان نذهب الى مقصف البناية لكي يودع 
املقصف  في  متفرقني  جلسنا   , الرئيس 
, من رهبة املوقف , فاقتربت من الدكتور 
قهوة  فنجان  يتناول  كان  الذي  الوردي 
على  تخاف  ال  انت  كنت  اذا  له:  وقلت 
نفسك فنحن نخاف , وتعلم انه غضب 
علي  فرد   , انفسنا  على  نأمن  ال  فاننا 
اخلوف  يستحق  ما  هناك  ليس  مبتسما 

, وانا مسؤول عن موقفي .

10من الماضي  NO.3297.THU.7.NOV.2019 العدد (٣٢٩٧) الخميس ١١/٧/ ٢٠١٩ 

زيد خلدون جميل

تاريخ  في  حتول  نقطة  أهم  هي  احلضارة 
البشرية، وهي الكلمة التي تختصر وصف 
عاملنا احلالي الذي يعيش مرحلة من مراحل 

تطور احلضارة، ولكن ما هي احلضارة؟
باستمرار  الكلمة  هذه  القارئ  يسمع 
ويتمتع أو يعاني من نتائجها بدون أن يعرف 
التي  الثقافة،  عن  نتكلم  ال  إننا  تعريفها. 
جملموعة  املشتركة  الصفات  بأنها  تعرف 
أن  قبل  الكهوف  سكان  فمثال  بشرية، 
يعرفوا الزراعة كانت لهم لغة ودين وعادات 
وقصص،  ونكت  وفن  وخرافات  وموسيقى 
وهذه مجتمعة من عناصر الثقافة وليست 
احلضارة التي متتاز بكونها أرقى من ذلك. إن 
أهم أسس احلضارة هي املدينة والتوثيق أي 
الكتابة. فاملدينة تعني وجود جتمع سكاني 
القانون  يفرض  حاكم  سلطة  يطيع  كبير 
املدينة  ويدافع عن  عن طريق جهاز شرطة 
بجيش محترف وشديد التنظيم وجنود في 
زي موحد رسمي مع وجود قضاء ومؤسسات 
دينية. وأما التوثيق فهو قابلية اإلنسان على 
التسجيل كمرجع للمستقبل مثل، عقود 
التجارة والزواج والقوانني وقرارات السلطة 
والرسائل واألدب. وقد يعتبر البعض أن هذا 
فقد  مخطئون،  هم  وكم  البديهيات  من 
هذه  بدون  السنني  ملئات  البشرية  عاشت 
«البديهيات» وال يزال الكثير من الناس حتى 

اآلن غير قادرين على احترام احلضارة.

الظلمات  عهد  في  اإلنسان  عاش  لقد 
احلضارة  باختراع  السومريون  قام  حتى 
في  امليالد  قبل  سنة  و٣٥٠٠   ٤٣٠٠ بني 
كانوا  أنهم  الواقع  وفي  العراق،  جنوب 
امتازت  وقد  الرافدين.  لوادي  املؤسسني 
احلضارية  امليزات  بجميع  حضارتهم 
احلديثة، مع اختالف املستوى التكنولوجي، 
مثل،  متخصصة  مهن  هناك  كانت  فقد 
املدارس  وظهرت  والقضاء  والزراعة  احلدادة 
وامتاز  والزراعة،  للطرق  حكومية  ومشاريع 
وشغف  الشديد  باالنضباط  السومريون 
تكن  لم  اهتماماتهم  وبعض  باملعرفة 
حبهم  على  يدل  مما  عملية،  فائدة  ذات 
للمعرفة من أجل املعرفة وميثل هذا مرحلة 
عرف  وقد  احلضاري،  التطور  من  متقدمة 
وكتبوا  بالتوثيق  شغفهم  السومريون  عن 
تقريبا عن كل شيء، وما وصلنا منهم كان 
أصليا فقد كتبوه بأنفسهم. وقام ملوكهم 
التاريخ وأشهرهم  القوانني في  أول  بإصدار 
أول  البابلي  حمورابي  يكن  (لم  أورنامو 
الدينية  الصرح  وبنوا  القوانني)  أصدر  من 
بنايات  كانت  التي  الزقورات  أشهرها  التي 
استعملت  انها  العلماء  يعتقد  ضخمة 
وكلمة  وعسكرية،  علمية  ألغراض  أيضا 
الزقورة مقتبسة من كلمة سومرية تعني 
بدأ  قد  بنائها  تقليد  وكان  عاليا،  البناء 
متتع  وقد  السومرية.  احلضارة  بداية  مع 
مناطق  مع  جتارية  بعالقات  السومريون 
بعيدة جدا، بعضها في قارات أخرى. ومما هو 
جدير بالذكر أن أول ملكة في التاريخ كانت 
سومرية وهي امللكة باوبي (٢٦٠٠ ق.م.) التي 
موزمبيق  مصدرها  مواد  قبرها  في  وجد 
فقد  السومرية  الكتابة  وأما  افريقيا.  في 
أصبحت القياس العاملي آلالف السنني وقد 
كانت  أن  بعد  وهنغاريا  أوكرانيا  في  وجدت 
التعامالت  لتسجيل  طريقة  البداية  في 
اختراع  إلى  لتتحول  البسيطة،  التجارية 
على  وأطلعتنا  جذريا،  تغييرا  التاريخ  غير 

نزال  ال  الذي  العظيم  السومري  األدب 
احلالية.  الغربية  األفالم  نشاهد بعضه في 
كانت  السومريون  ذكرها  قصة  وأعظم 
امتازت  كما  كلكامش.  ملحمة  بالشك 
احلضارة السومرية بأول صراع بني السلطة 
بانتصار  انتهى  الذي  الدينية  واملؤسسة 

السلطة.
احلضارات  السومرية  احلضارة  تلت  لقد 
كبير،  بشكل  بها  بعضها  وتأثر  األخرى 
احلضارة  مثل  عنها  أخرى  وانبثقت 
أخرى  حضارة  وهناك  والبابلية.  العيالمية 
يعتقد البعض انها انبثقت من السومريني، 
تأثرت  انها  اآلخر  البعض  يعتقد  بينما 
بشكل كبير بهم وهي احلضارة املصرية، أي 
أي  ق.م.  بدأت حوالي ٣١٠٠  التي  الفرعونية 
بعد أكثر من ٤٠٠ سنة بعد ظهور احلضارة 
البريطاني  العالم  وحسب  السومرية. 
أن  القدمية»  «مصر  كتابه  في  أميري  والتر 
سمات احلضارة السومرية واضحة اخللفية 
إلى  ووصلت  بدأت  كيف  معرفة  وباإلمكان 
املصرية  احلضارة  أما سمات  املستوى.  هذا 

التاريخ  مجهولة  أنها  أي  لهذا،  فتفتقر 
مما  والتطور  الظهور  مراحل  حيث  من 
حضاريا  مدينة  مصر  بأن  االنطباع  يعطي 
وودل  أ.  ل.  البريطاني  الكاتب  أما  لسومر. 
اعتقد  فقد  املصرية»  «احلضارة  كتابه  في 
كانوا سومريني  األولى  املصرية  الساللة  أن 
احلضارة.  معهم  جالبني  سومر  من  أتوا 
فأول االهرامات املصرية كانت قد بنيت في 
منطقة تسمى سقارة وهو اسم يعتقد أنه 
مشتق من اسم الزقورة السومرية، كما أن 
٢٦١١ ق.م،  الذي بني عام ٢٦٣٠  األول  الهرم 
أي عدة قرون بعد بداية بناية الزقورات. وقد 
كانت االهرامات األولى واملصطبات املصرية 
بالزقورات،  الشبه  شديدة  سبقتها  التي 
خاصة الهرم ذا املصطبات. ومن الواضح أن 
االهرامات قد تطورت بشكل مستقل بعد 
ذلك مع العلم أنه على الرغم من أن الزقورة 
املصرية  القبور  فإن  للملك،  قبرا  تكن  لم 
تكاد  بنايات  صور  تعرض  كانت  األولى 
بنايات  من  األصل  طبق  نسخة  تكون  أن 
كانت  كما  القبور.  هذه  من  أقدم  سومرية 

القبور أثناء السالالت املصرية األولى وحتى 
واضح  معماري  سومري  طابع  ذات  الثالثة 
يسمى «panelled-facade» حسب الكاتب 
البريطاني ليونارد كوترل في كتابه «البحث 
عن سومر». واما الكتابة الهيروغليفية فان 
التأثير السومري واضح لتشابه الكثير من 
الكلمات من حيث الرموز واملعاني واللفظ، 
تطورا من  أقل  الهيروغليفية  أن  العلم  مع 
املسمارية، فقد تطورت املسمارية بسرعة 
أصبحت  حتى  سهلة  كتابتها  وأصبحت 
الكلمات  عن  الشكل  في  بعيدة  الكلمات 
القدمية، أما الهيروغليفية فقد بقيت عبارة 
كتابتها  يستطيع  ال  واضحة  رسوم  عن 
أن  البعض  ويعتقد  املتمرس،  الفنان  سوى 
الهيروغليفية تطور بسيط من املسمارية 
األولى إال أن أغلبية علماء اآلثار يسلمون بأن 
بالكتابة  تأثرت  قد  الهيروغليفية  الكتابة 
اال  علينا  السياق  هذا  وفي  السومرية. 
ظهرت  التي  األسطوانية  األختام  نتجاهل 
في سومر قبل مصر بفترة طويلة واستعمل 
صنعوا  كما  سومرية،  أختاما  املصريون 

العالم  حسب  بالسومريني،  متأثرة  أختاما 
«األطلس  في كتابه  روف  البريطاني ميكل 
التأثير  أيضا  وصف  الذي  للعراق»  الثقافي 
السومري على الفخار املصري وأعمال فنية 
تأثيرها  كان  التي  الفلكية  واألعمال  أخرى 
بشكل خاص من مدينة الوركاء السومرية 
السومرية  احلضارة  انهيار  وبعد  بالذات. 
وظهور احلضارة البابلية واآلشورية املنبثقة 
اللغة  لتصبح  األكدية  اللغة  برزت  عنها، 
القدمية  مصر  فقامت  آنذاك  العاملية 

بتأسيس مدرسة لتعليم اللغة األكدية.
حضارة  أول  السومرية  احلضارة  تكن  لم 
فقط، بل كانت معجزة في تاريخ البشرية، 
البشرية  احلياة  في  أحدثته  الذي  فالفرق 
التالية  احلضارات  على  وتأثيرها  هائال  كان 
كان كبيرا، اال انها أيضا كانت أولى ضحايا 
يظهر  فلم  احلديثة،  العصور  في  االعالم 
فيلم واحد عنها، بل لم تذكر في أي فيلم 
االعالم  أجهزة  فيه  تزخر  الذي  الوقت  في 
األخرى  مببالغات مضحكة حول احلضارات 
والصينية.  واملصرية  اليونانية  وخاصة 
أحيانا  يعترفون  األفالم  أن منتجي  صحيح 
هذه  أن  جيدا  يعرفون  انهم  إال  مببالغاتهم 
األكاذيب ترسخ فكرة تفوق هذه احلضارات 
القدماء  فالصينيون  املشاهد،  ذهن  في 
واحدة.  بيد  السهام  ويصدون  يطيرون 
واملصريون أول من صمم الطائرة وأنا انتظر 
من يدعي أنهم ذهبوا إلى املريخ، خاصة أن 
من  أصال  أتوا  الفراعنة  بأن  ادعى  أحدهم 
فاالدعاء  اليونانيون  وأما  اخلارجي.  الفضاء 
هو أنهم كانوا أول حضارة في التاريخ على 
الرغم من أن أغلبية اكتشافاتهم أتت من 
وادي الرافدين، بل أنهم لم يعرفوا اختراعات 
بناء  مثل  السنني  مبئات  قبلهم  ظهرت 
األقواس، كما انهم آمنوا بفكرة العنصرية 
مدعني ان كل من هو ليس يونانيا كان أقل 
هذا  اعتبار  ميكن  وال  منهم  وإنسانية  ذكاء 

سوى عالمة لتخلف حضاري واضح.

األصول السومرية للحضارة المصرية
ÚÌäflÏé€a@ÒâÏ”å€a@·ça@Âfl@’nífl@È„c@Ü‘n»Ì@·ça@ÏÁÎ@Òâb‘ç@Û‡ém@Ú‘�‰fl@ø@oÓ‰i@ÚÌäñΩa@pbflaäÁ¸a

RÄ@@@@@ÖâÏ€a@Ô‹«@âÏn◊Ü€a@NN@Ú�‹é€aÎ@Ô”aä»€a@—‘rΩa
اعداد / البينة الجديدة

ن :  وَ أسماء أيام األسبوع في اجلاهلية أَوَّل : أحد ، أَهْ
ؤْنِس : خميس  بَّار : ثالثاء ، دُبَّار : أربعاء ، مُ اثنني ، جُ
يَّار : سبت أسرار تسمية األيام  رُوبَة : جمعة ، شَ ، عَ
: وأيام األسبوع املعروفة ( السبت ، األحد ، اإلثنني ، 
الثالثاء ، األربعاء اخلميس ، اجلمعة ) حتمل أسرار في 
أسباب تسمياتها بهذا اإلسم . وقد مر تاريخ هذه 
العرب  : املرحلة األولى عند  األيام مبراحل ثالث هي 
أيامهم  ( لم تكن العرب تسمي   : البيروني  : يقول 
بأسماء مفردة غير أنهم أفردوا لكل ثالث ليال من 
ا  ا على حدة مستخرجً كل شهر من شهورهم اسمً
أول  من  ابتدءوا  فإذا   ، فيها  وأطاره  القمر  حال  من 
الشهر ، كانت أول ثالث ليال تسمى عندهم « غرر 
« جمع غرة ، وغرة كل شيء أوله ثم ثالث ليال نفل 
من قولهم تنفل إذا ابتدأ بالعطية من غير وجوب . 
ثم ثالث تُسع : ألن آخر ليلة منها هي التاسعة ثم 
شر : ألن أولها العاشرة ثم ثالث بيض : ألنها  ثالث عُ
ثالث  ثم  آخرها  إلى  أولها  من  القمر  بطلوع  تبيض 
ثم  الدرعاء  بالشاة  ا  تشبيهً أوائلها  : السوداد  درع 
حنادس : وقيل لها « دهم « لسوادها ثم ثالث دآدىء 
والشهر  القمر  النحماق   : محاق  ثم  بقايا  ألنها   :
وهذه كلها مأخوذة من وجوه القمر وأطواره . املرحلة 
 ، العرب  عند  الثانية  املرحلة  جاءت  ثم   : الثانية 
وجاروا بقية الشعوب في تبنيهم األسبوع املتألف 
م  أول من قسّ ان  املؤرخون  ( يقول   . أيام  من سبعة 
األسبوع إلى سبعة أيام هم البابليون ، وكانوا قد 
املعروفة  الكواكب  أسماء  األيام  هذه  على  أطلقوا 
اليوم  وخصصوا   ، خمسة  عددها  وكان   ، لديهم 
السادس للقمر واليوم السابع للشمس . ) فكانت 
األحد   : كالتالي   - العرب  عند   - األسبوع  أسماء 
بَّار  جُ  : ثالثاء  ن  وَ أَهْ  : اثنني   ( أوّل   ) كانوا يسمونه   :
رُوبَة سبت :  ؤْنِس جمعة : عَ أربعاء : دُبَّار خميس :مُ
يَّار وقد رووا في ذلك شعرًا كقول شاعرهم : أؤمل  شَ

أن أعيش وأن يومي ** باوّل أو بأهون أو جبّار أو التالي 
املرحلة  شيار  أو  عروبة  أو  فمؤنس   ** تْه  أفُ فإن  دبار 
املعروفة  باألسماء  األسبوع  أيام  تسمية   : الثالثة 
 ، الثالثاء   ، اإلثنني   ، األحد   ، (السبت   : وهي  اليوم 
من  التسميات  فأما   .  ( اجلمعة   ، اخلميس  األربعاء 
األحد إلى اخلميس فهي مشتقة من العدد نفسه 
(األول والثاني والثالث والرابع واخلامس ) وكان األحد 
أول أيام األسبوع . أما اجلمعة : أصل هذه التسمية 
الصالة  بقصد   ( اإلجتماع   ) و   ( اجلمع   ) إلى  يعود 
عات  مَ وجُ عات  مُ جَ على  اجلمعة  وجتمع   . غيرها  أو 
اجلاهلية  في  من جمع  أول  وكان   . مع  وجُ عات  وجمْ
اهللا  صلى  النبي  مببعث  وبشر  وذكر  فخطب  مبكة 
اتباعه وهو كعب بن لؤي  عليه وسلم وحض على 
ومعنى  اجلمعة  العروبة  سمى  من  أول  أنه  ويقال 

العروبة الرحمة .
وقد رووا في ذلك شعراً كقول شاعرهم:

أو  بـأهـون  أو  بأوَّل  يـومـي    وأن  أعـيـش  أن  أؤمل 

جـبـارِ
أو  عروبة  أو  فـمـؤنـس  ـتْـه   أفُ فـإن  دبـار  التـالي  أو 

شيار

 Ïjç¸a@‚bÌa@Û8@Âfl@fiÎa@·Á@ÊÏÓ‹ibj€a

اعداد / البينة الجديدة
إلى  يقع  الذي  املائي  املسطح  رف  عُ العربي  اخلليج  اسم  على  اخلالف 
الشرق من شبه اجلزيرة العربية وإلى الغرب من إيران بأسماء مختلفة 
عبر التاريخ. يبلغ اجملموع العام لطول الساحل على اخلليج نحو ٣٣٠٠ 
كم، حصة إيران منها نحو الثلث. ويسكن العرب على معظم ضفاف 
مان  اخلليج العربي سواء في القسم الغربي أو اجلنوبي في سلطنة عُ
واإلمارات والبحرين وقطر والسعودية والكويت وفي القسم الشمالي 
في العراق وفي معظم سواحل إيران املطلة على اخلليج العربي ففي 
مدن  من  العديد  في  العراقيني  العرب  يسكن  العربي  اخلليج  شمال 
اآلن من أسماء هذا اخلليج في  واحملمرة. بقي  أهمها األحواز  عربستان 

اللغة العربية مستعمالً حتى اليوم:
اخلليج العربي: تستعمله رسميا دول اجلامعة العربية كما تستعمله 

األمم املتحدة في وثائقها العربية واجلمعيات اجلغرافية العربية.
خليج فارس: تستعمله إيران (في الصحف والوسائل اإلعالمية التابعة 
لها ومنها كذلك تلك الناطقة بالعربية) ، وكذلك مطبوعات ووسائل 
ودول غير عربية. وتستعمل في عدة  بالعربية تصدر عن هيئات  إعالم 

لغات أخرى.
العائدة  الوثائق  في  التي كانت شائعة  التسمية  وهي  البصرة  خليج 
بعض  في  ضيق  نطاق  على  تستخدم  تزال  وما  العثماني،  العهد  إلى 

الدول العربية خاصة العراق (التسمية الرسمية هي اخلليج العربي).
أقدم اسم معروف هو اسم «بحر أرض اإلله» ولغاية األلف الثالثة قبل 

امليالد. ثم أصبح اسمه «بحر الشروق الكبير» حتى األلف الثاني قبل 
امليالد. وسمي «بحر بالد الكلدان» في األلف األول قبل امليالد. ثم أصبح 
اسمه «بحر اجلنوب» خالل النصف الثاني من األلف األول قبل امليالد.
«البحر  أو  اجلنوبي»  «البحر  واألكاديون  والبابليون  اآلشوريون  سماه 
السفلي» (lower sea)، ويقابله البحر العلوي (upper sea) وهو البحر 
 bitter األبيض املتوسط . كما أُطلق عليه اسم «نارمرتو» (أي البحر املر

بل اآلشوريون . sea) من قِ
سماه الفرس «بحر فارس». قيل التسمية عرفت في أول األمر من قبل 
امللك الفارسي داريوش األول (٥٢١-٤٨٦ ق.م) في كالمه «على البحر الذي 
أطلق  أول من  األكبر هو  أن االسكندر  والراجح  وفارس.  يربط بني مصر 
تلك التسمية بعد رحلة موفده أمير البحر نياركوس عام ٣٢٦ ق. م. وقد 
إلى  يتعرف  فلم  الفارسي  الساحل  مبحاذاة  بأسطوله  الهند  من  عاد 

اجلانب العربي من اخلليج. 
املؤرخ  التسمية  تلك  أطلق  وممن  العربي».  «اخلليج  الرومان  سماه 
بليني:  قال  للميالد.  األول  القرن  في  األصغر  بلينيوس  بليني  الروماني 
«خاراكس (احملمرة) مدينة تقع في الطرف األقصى من اخلليج العربي، 
على  مبنية  وهي  السعيدة،  العربية  من  بروزاً  األشد  اجلزء  يبدأ  حيث 

مرتفع اصطناعي. 
سماه العرب «خليج البصرة» أو «خليج عمان» أو «خليج البحرين» أو 
«خليج القطيف» و»بحر القطيف» ألن هذه املدن الثالث كانت تتخذه 

منطلقاً للسفن التي متخر عبابه وتسيطر على مياهه. 

العالّمة  يقول  كورتري)،  (بصرة  البصرة»  «خليج  العثمانيون  سماه 
دعاه  وقد  البصرة  اخلليج هو خليج  أن  له  مصطفى جواد في مقابلة 
والرحالة  املؤرخني  أولئك  أكثر  ألن  بالفارسي  الغربيني  املؤرخني  بعض 
الفارسي  إلى  العربي  اجلانب  من  عبوره  إلى  يهدفون  كانوا  الغربيني 
في  تكون  فعندما  التسمية  يفرض  الذي  هو  والهدف  العكس  وليس 

يه  بغداد مثال وتريد الطريق الذي يؤدّي إلى البصرة فإنك تقول أو تسمّ
بغداد  إلى  املؤدّي  الطريق  وتريد  البصرة  في  إذا كنت  ا  أمّ البصرة  طريق 
يه طريق بغداد وهكذا كان األمر بالنسبة للخليج عندما  فإنك تسمّ
كان الهدف منه و العبور فيه هو الوصول إلى البصرة فتكون التسمية 
اجلانب  من  يسلكه  من  ا  أمّ العليا  اخلليج  نهاية  وهي  البصرة  خليج 
لعموم  وخصوصا  البصرة  خليج  فهو  العربي  اجلانب  ويريد  الفارسي 
ان فارس والهند ومناطق باكستان احلاليّة واسم البصرة كان من  سكّ
أشهر األسماء في تلك املناطق الواسعة فأهل بومبي ما زالوا يرددون 
إلى  رحل  عندما  السفن  غيّبته  الذي  احملبوب  عن  األغاني  من  الكثير 
يُروى  ما  وأكثر  وخليجها  البصرة  ذكر  من  الكثير  وورد  وهكذا  البصرة 
يُروى عن صيد اللؤلؤ وصناعة السفن واألساطيل  عن املنطقة هو ما 
التي متخر اخلليج قدميا وحديثا إلى الهند والصني وأندونيسيا والفلبني 
وجزر سليمان وجلب األخشاب من جاوة وغير ذلك كثير ومازال كثير من 
التي  واألنساب  الصالت  ببعض  يحتفظون  والباكستان  الهند  سكان 
تربط بعضهم بأهالي اخلليج واملنطقة والبصرة بالذات بل أنني علمت 
أن إحدى ممثالت السينما الهنديّة ترجع إلى أصل بصري أيضا وال نسمع 
ان ألحد منهم صالت نسب مع أي من اإليرانيني بشكل ظاهرة كما هو 
حاصل مع أهل اخلليج والهند وأندونيسيا التي اوصل املسلمون إليها 
اإلسالم بواسطة جتار وبحارة عرب ما زالت قبورهم قائمة إلى يومنا هذا 

وال جند في اندونيسيا قبورا لتجار او رجال دين او بحارة من الفرس .

الخالف على اسم الخليج العربي
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ان  املهدي  عبد  عادل  الوزراء  س  رئي  أكد 
لتصحيح  جاءت  التي  احلالية  التظاهرات 
قبلها  وما   ٢٠٠٣ منذ  متراكمة  اخطاء 
شكلت دفعة جديدة ومهمة الجناز مشاريع 
انه  واوضح  لسنوات  معطلة  كانت  قرارات 
يجب التمييز بني التظاهرات السلمية التي 
نحميها وندعمها وتلك التصرفات واالفعال 
التي يقوم بها ثلة من اخملربني بقطع الطرقات 
باالذى  والتسبب  الناس  اعمال  وتعطيل 
اننا  البلد وجدد عبد املهدي تأكيده  لكامل 
ومستعدون  بالسلطة  متشبثني  لسنا 
سياقات  وفق  ولكن  االستقالة  لتقدمي 

قانونية ودستورية وايجاد بديل مناسب .
املهدي  عبد  عادل  الوزراء  رئيس  وتقدم 
الوزراء  جمللس  مشتركة  جلسة  بداية  في 
احملافظني  للسادة  بشكره  واحملافظني 
والسيدة امينة بغداد لقدومهم الى اجللسة 
اجمللس  جلسات  في  تعهدنا  لقد   : واضاف 

احملافظات  في  االوضاع  نتابع  بان  السابقة 
بشكل دوري . وتابع البد في البداية ان نقدم 
ونحن  اجلميع  مواقف  توحد  واضحة  رؤية 
أكانت  سواء  التنفيذية  السلطة  في  اليوم 
احتادية ام محلية ينظر ويتطلع اليها الشعب 
العراقي بشقيها . واضاف انه ال يخفى على 
تظاهرات مهمة  انطلقت   ١٠/١ في  انه  احد 
التظاهرات  هذه  نرى  ونحن  العراق  في  جدا 
صحيحة وفي االجتاه الصحيح فهي تسعى 
ملعاجلة تراكمات كثيرة ليس فقط منذ ٢٠٠٣ 
على  بعقود  بعدها  وما  ايضا  قبلها  ما  بل 
اجلسد  في  اختزنت  متعاقبة  حكومات  يد 
سابقة  حروب  من  كثيرة  امورا  العراقي 
نقلت  كثيرة  وموروثات  سابقة  وانظمة 
وكذلك   ٢٠٠٣ بعد  السياسي  النظام  الى 
مجموعة التدافعات التي حصلت بعد ٢٠٠٣ 
واملطالب  التظاهرات  هذه  اختزنتها  كلها 
املطروحة فيها تعكس هذا االختزان وتعكس 
هذا اخلزن الذي حصل في اجلسد السياسي 
واالقتصادي واالجتماعي والتشريعي العراقي 

وبهذه التظاهرات مت خزن هذه االمور .
السابق  في  انه  املهدي  عبد  واوضح 
وفي  البالد  في  ازمات  حتدث  كانت 
احيان كثيرة كانت تلك االزمات ال حتل 

بازمات  وحتل  تطوق  وامنا 

ترقعية  او  تخديرية  احللول  تاتي  فقد  اكبر 
الكبير ال يتحقق ال سياسيا وال  ولكن احلل 
تراكمت  وبالتالي  اقتصاديا  وال  اجتماعيا 
صاحب  لكل  جدا  واضح  بشكل  االمور 
بصيرة وفي حلظة معينة وكما يحصل عند 
اختالل السلوك في داخل الطبيعة فتنفجر 
باشكال  او  زلزال  او  تسونامي  شكل  على 
نتيجة  التنفيس  اشكال  من  مختلفة 
الى  يؤدي  ما  طويلة  لفترات  امور  تراكم 
يجري  ملا  مقارنته  وبعد   . النتائج  هذه  مثل 

بعض  الى  املهدي  عبد  تطرق  تظاهرات  من 
هناك  النظام  صعيد  على  وقال:  مسبباتها 
مت  العراقي  الدستور  ان  شك  وال  مشكالت 
االستفتاء عليه والشك ان الدستور العراقي 
مت اقراره في ظروف معينة ولكن ال شك ايضا 
ان الدستور العراقي اليوم اصبح املظلة التي 
يستظل بها اجلميع فحتى وان كانت هناك 
ثغرات تأسيسية منذ البداية وخلمس عشرة 
سنة فكل الدول تعاني في دساتيرها فتجري 
اجلمود  وال ميكن  تتغير  الظروف  تعديالت الن 
املتغيرة  الظروف  تلك  سواء  النص  على 
هناك  كان  التاسيس  منذ  انه  بسبب  او 
تعديالت  الى  حاجة  هناك  فتكون  غموض 

دستــــــورية والسؤال هو (كيف 
هذه  جنري 

البدء من جديد  التعديالت)؟ هل جنريها عبر 
التي  الدستورية  اآلليات  الى  باالستناد  ام 
التعديالت  إلحداث  بعيدا  بها  الذهاب  ميكن 
والتصويبات املطلوبة سواء أكانت تاسيسية 
ام لسد اشكاالت كشف التجربة عن تعثرها 
او عدم فعاليتها مثل قضية (الكتلة االكبر) 
وكثير من االمور االخرى التي ال نريد االطالة 
وواصل   . موجودة  ولكنها  تفاصيلها  في 
عبد املهدي حديثه عن الدستور بقوله: اما 
منها  اشكاليات  فيطرح  الصفر  من  البدء 

من سيبدأ ! كيف سنبدأ؟ ومن اين سنبدأ؟ 
ومن هم اطراف العقد؟ ومن سيقرر من هم 
؟  الدستور  مظلة  حتت  املنضوية  اجلماعات 
واضحة  تأسيس  نقطة  لدينا  نحن  واضاف 
عليه  متفقاً  يكون  قد  دستور  وجود  وهي 
مختلفا  امور  هناك  تكون  وقد  باملائة  مائة 
عليها ونعتقد ان البدء من الدستور واالليات 
اجل  من  االوضح  الطريق  هو  الدستورية 
تغيير  ذلك  في  مبا  دستورية  تعديالت  اجراء 
يصل  فالدستور  السياسي  النظام  طبيعة 
الى عملية تغيير النظام السياسي واطراف 
االمر  بهذا  القيام  وميكن  موجودون  العقد 
بتعديل  املثال هناك مطالبات  فعلى سبيل 
نبدأ  هل  ؟  نبدأ  اين  فمن  االنتخابات  قانون 
في  االن  نبدأ  ام  ؟  جماعة  ال  او  مكان  ال  من 
ظل حكومة وبرملان موجود لدينا ونستطيع 
من خاللهما تغيير قانون االنتخابات. واكد 
اننا  الوزراء  رئيس 
حصول  ننكر  ال 
بني  فجوة 
ى  لقو ا

االحزاب  قانون  بسبب  واجلمهور  السياسية 
الى  الفجوة  هذه  وقامت  االنتخابات  وقانون 
حد كبير باحتكار نتائج االنتخابات من قبل 
االحزاب الن قائمة كبيرة واحدة بضعف اعداد 
املقاعد ال ميكن لشخص مستقل ان ينافس 
وسيقال  فائزة  القائمة  فبالتالي  كان  مهما 
(لكن في كل دول العالم تفوز احزاب) وذلك 
العالم  دول  في  االحزاب  ولكن  صحيح 
والقوى  االحزاب  عن  بنيتها  في  تختلف 
فاالحزاب   . العراق  في  املوجودة  السياسية 

الدميقراطي  النظام  مع  بنيتها  لم جتدد  هنا 
القوقعة  من  الكثير  فيها  وبقيت  اجلديد 
في  وكانت  السابق  املعارض  العمل  وتقاليد 
بالتدريج  البداية ذات شعبية واسعة ولكن 
اجلماهير  عن  االبتعاد  من  حالة  الى  وصلنا 
لذلك الحظنا في االنتخابات االخيرة نسبة 
متدنية من املشاركة . وكشف عبد املهدي: 
لتعديل  مقترحا  قدمنا  وزراء  كمجلس  اننا 
قانون مجالس احملافظات ويحاول التعديل ان 
ينصف املستقلني وال يدفع املستقل الى ان 
يلتجئ الى حزب ليفوز مبقعد ولكن ايضا  لم 
يصوت على هذا املقترح في مجلس النواب 
وبقينا في نظام انتخابات (سانت ليغو) وكما 
قدمنا من جديد مقترح هذا التعديل لفسح 
التعديالت  تذهب  وقد   , للمستقلني  اجملال 
انتخابات  هناك  تكون  فقد   , ذلك  من  البعد 
على صعيد القضاء مثال وهذا يدرس , لذلك 

نقول: 
التعديالت  موضوع  سيدرس  (من 
كل  خارج  هيئة  سنوجد  هل  الدستورية؟) 
العراقي,  واالجتماعي  السياسي  اجلسم 
؟  الهيئة  لهذه  الشرعية  سيعطي  ومن 
نسبية  شرعية  اخذت  احلالية  فاملؤسسات 
خاللها   من  وميكن  دولية  وشرعية  وقانونية, 
قانون  يخص  مبا  حقيقية  اصالحات  احداث 
واضاف  احلزبية.  واحملاصصة  االنتخابات 
«لقد ارسلنا قائمة مجلس اخلدمة االحتادي 
عليها  التصويت  وجرى  النواب  مجلس  الى 
عديدة  سنوات  منذ  معطل  اجمللس  وهذا 
ضغط  بسبب  بذلك  القيام  استطعنا  وقد 
التظاهرات لذلك نقول انه (ضغط صحيح) 
كانت  مشاريع  قبول  باجتاه  الدفع  الى  قاد 
واالن  الرف  على  موضوعة  لكنها  موجودة 
اصبح  اجلماهيري  الضغط  هذا  بسبب 
باالمكان ان مترر هذه املشاريع بصورة اسرع 
بكثير من ان مترر سابقا ونعتقد ان ذلك من 
شعبنا  خروج  نستثمر  ان  ويجب  املنجزات 
او  اتفقنا  سواء   – االمور  هذه  كل  وابدائه 
الصوت  هذا  ولكن  بعضنا-  مع  اختلفنا 
ويجب  له  واالستماع  احترامه  يجب  الهادر 
سواء  العدالة   مطالبه  لتحقيق  الذهاب 
ام  سياسي  ام  حقوقي  بعد  ذات  أكانت 
للشباب  عمل  فرص  ام  خدمي  ام  اقتصادي 
ذهبت  ولقد  مشروعة  مطالب  جميعا  وهي 
الى احملافظات وفود من الوزراء الخذ مطاليب 
رئيس  وشدد  لها.  لالستجابة  املواطنني 
الوزراء على انه «مع اقرارنا بشرعية وسلمية 
البعض  ان  الحظنا  لكننا  التظاهرات  هذه 
لتنفيذ  بشرية  دروعا  التظاهرات  من  يتخذ 
التخريب وقد اكدنا في كل بياناتنا الرسمية 
السلميني  املتظاهرين  بني  متييزا  هناك  ان 
الذين يجب حمايتهم واالستماع ملطالبهم 
وبني  خدمتهم  وفي  منهم  جزء  اننا  باعتبار 
ان  احد  يستطيع  فال  التخريب  يريد  من 
واملؤسسات  واملقرات  البيوت  حرق  ان  يقول 
السلمية  التظاهرات  الى  ينتمي  عمل  هو 
االعلى  القضاء  مجلس  اسماهم  وقد 
وكذلك السلطة التنفيذية باخملربني. واضاف 
هو  الدراسة  منع  ان  القول  احد  اليستطيع 

عمل صحيح فذلك غير ممكن 
تدافع  بانها   يفترض  جهة  من  ممكنا  وليس 
الدولة وهم  عن شريحة مهمة من موظفي 
التعليم  حقوق  تعطيل  ميكن  فال  املعلمون 
من  اعدادهم  اضعاف  عشرة  مجموعة  ملا 
في  حقوق  لهم  فهؤالء  والطلبة  التالميذ 
يتظاهروا  ان  للمعلمني  وميكن  التعلم 
مهن  فهناك  الدوام  اوقات  خارج  ويعتصموا 
املثال  سبيل  فعلى  عملها  تعطيل  الميكن  
سينتج  فهل  العمل  عن  االطباء  اضرب  ان 

عن هذا العمل جانب اصالحي  كما يحصل 
االن وكذا هو احلال في اضراب بعض احملامني 
مصلحة  ومن  العامة  املصلحة  الى  ولننظر 
طرق  عبر  ولكن  اوضاعه  يحسن  ان  احملامي 
ميكن  ال  احملامني  فبإضراب  اخرى  عديدة  
اقامة اي دعاوى قضائية من دون وجود محامٍ 
فكيف للمحاكم ان حتسم االمور بعدالة ان 

لم يوجد محامون وهلم جراً. 
وتابع ،وكذلك االمر بالنسبة لقطع الشوارع 
الناس  تعطيل  االسعار  غالء  يتسبب  ومباذا 
غير  امور  حتدث  وقد  واعمالها  وظائفها  عن 
صحيحة وهل ميكن لعدد مهما كانت نواياه 
يعطي  ومن  الناس  من  ماليينا  يعطل  ان 
والتصرفات  االعمال  هذه  ملثل  الشرعية 
االفعال  ان حتدث مثل هذه  نتفهم  ان  ميكن 
تأخذ  ان  ولكن  للضغط  معينة  لساعة 
يخدم  وال  البلد  يؤذي  فانه  طويلة  فترات 
على  ولدينا  االسعار  من  ويرفع  الفقراء 
يخص  فيما  محاوالت  االن  املثال  سبيل 
انه بقطع الطريق  القطاع النفطي ونسأل 
للبلد؟  يحصل  ماذا  النفطي  القطاع  امام 
فكل املطالب اخلدمية واالصالحية تتطلب 
مناسبة  غير  االن  االجواء  كانت  فان  امواال 
لالستثمار ماذا ميكن ان نصنع جلذبه ؟ ولقد 
الذي  الدولي  بغداد  معرض  تعطيل  ناقشنا 
املشاركة  تنوي  كبرى  شركة   ٧٠٠ كانت 
اجمليء  عن  االن  احجم  منها  كبير  وعدد  فيه 
ذلك ضرر كبير  فإذاً  احلالية  االوضاع  بسبب 
عمل  لفرص  نؤسس  ان  ميكن  فكيف  للبلد 
نحقق  ان  ميكن  وكيف  املشاريع  غياب  مع 
تقصير  ولدينا  الوطني  االقتصاد  في  منوا 
حتى  نلبي  ان  ميكن  وكيف   . املشاريع  في 
الى  نتعرض  كنا  ان  البسيطة  املطاليب 
بلبلة في قطاعنا النفطي ؟ بل كيف ان ندير 
-حتى احلجم احلالي للدولة- ان لم تكن لدينا 
املهدي  واوضح عبد  ؟  الكافية  املالية  املوارد 
مديونية  حدثت  املاضية  الفترات  في  انه 
ستكون  الظروف  بهذه  ومديونية  متزايدة 
العراق  على  بكثير  اقسى  وبشروط  اصعب 
ندفع  نحن   ٢٠١٩ احلالي  العام  موازنة  ففي 
قرابة ١١ ترليون دينار عن سداد فوائد لديون 
اصله  وليس  الدين  فوائد  وتلك  متراكمة 
وبالتالي فان ال ميكن ان يتحقق االصالح في 
الوضع االقتصادي مع استمرار التجاوز على 
التظاهر  سلمية  يحترم  فالقاون   . القانون 
والتعبير عن الرأي ولكن اخذ القانون كرهينة 
بشدة  يواجه  ان  يجب  ومخالفته  وتعطيله 
 : واضاف  االمر  مثل هذا  االتفاق على  ويجب 
نتفهم  اننا  اولهما  واضحان  سلوكان  لدينا 
يجب  اجنازا  ونعدها  ونتبناها  التظاهرات 
مسألة  استغالل  والثاني  منه  التعلم 
تخريب  عمليات  في  بالتجاوز  التظاهرات 
وعلى سبيل املثال ما جرى يوم االثنني حيث 
عسكرية  مبالبس  عنصرا   ١٥٠ نحو  جاء 
اخلوذ  ويرتدون  السريع  الرد  مالبس  كاملة 
وخلفها  تتقدم  منظمة   مجموعة  وهي 
مع  لالشتباك  هؤالء  يدفعون  واطفال  نسوة 
العناصر االمنية الرسمية فكيف نواجه مثل 
هكذا اعمال اخذت طابعا عسكريا والى االن 

نحن في وضع دفاعي كامل ولسنا في وضع 
تعرضي او هجومي لذلك من السهل اختراق 
خطوطنا ألننا ال نستخدم النار بل نستخدم 
ابسط الوسائل ودول اخرى تستخدم وسائل 
العراق  في  نستخدمه  مما  بكثير  اقسى 
ومع ذلك يجري لومنا ومع ذلك حني يتجاوز 
من  الصرخات  تبدأ  معينة  حدودا  (هؤالء) 
البعثات الدبلوماسية واالهالي واملؤسسات 
لهذه  حدا  وتضع  تدافع  ال  ملاذا  الدولة؟  (اين 
جانب  من  ايادينا  تغل  فكيف  التجاوزات؟) 
من  ايادينا  تتحرك  ان  الينا  يطلب  وكيف 
جانب آخر ؟ بدون متييز بني تظاهرات سلمية 
يجب حمايتها وبني مخربني يريدون االعتداء 

على املصالح العامة واخلاصة . 
مطالبات  هناك  ان  الوزراء  رئيس  واكد 
قلنا  ولقد  احلكومة  باستقالة  مشروعة 
الكثر من مرة انه ال مانع لدينا (اسهل شيء 
استقالت  ان  ولكن  االستقالة)  هو  عندنا 
احلكومة بدون وجود بديل سلس وسريع ماذا 
وان  اجنزنا شيئا بهذه اخلطوة  سيجري؟ هل 
استقالت احلكومة وبقيت حكومة تصريف 
اعمال يومية وتاخير البرملان عن ايجاد بديل 
اتفاقات  توقيع  على  قادرين  غير  وبقينا 
 ٢٠٢٠ كموازنة  جديدة  مشاريع  او  جديدة 
التي تعد حاليا ونحن قد نرتاح فيأتي غيرنا 
متشبثني  ولسنا  صعبة  احداث  ملواجهة 
واحملافظني  الوزراء  كل  ان  ونعتقد  بالسلطة 
كان  ان  استقاالتهم  لتقدمي  استعداد  على 
في  االمور  ترك  ولكن  للبلد  خالص  ذلك  في 
االمنية  والقوات  والشرطة  ترك اجليش  فراغ 
املسلحة  للقوات  عام  قائد  بدون  االخرى 
بكامل صالحياته هل في ذلك منفعة ولقد 
قلنا دائما ان هناك قوى سياسية يجلسون 
ويجدون البديل املناسب ومن جانبنا سيجري 
تسليم السلطات خالل ساعات وليس خالل 
ايام وتؤسس حكومة جديدة وقد يكون ذلك 
شرط  من  وليس  شرطنا  ذلك  لالزمة  حل 

اخر.
الى  الذهاب  لالزمة  احلل  يكون  «او  واضاف 
هذه  مثل  لدينا  وليس  مبكرة  انتخابات 
وال  البرملان  بحل  اال  الدستور  في  التسمية 
الى  مبكرة  انتخابات  الى  الذهاب  نستطيع 
ولكن  البرملان  نحل   ) فيقولون  البرملان  بحل 
مننحه صالحيات في بعض االمور) ولكن من 
الصالحيات  هذه  يقرر  ومن  االمر  ذلك  يقرر 
واحدة نخبة مجموعة ثم من يضمن  جهة 
االثقال  بقية  ونعني  سيوافقون  االخرين  ان 
فكرة  طرح  فعند  واالجتماعية  السياسية 
واقعي  ولها سياق  ان يكون لها قبول  يجب 
هذه  علينا  سترتد  االمرين  هذين  فبدون 

اخلطوات.
وتابع» انه في حالة حل البرملان يقدم رئيس 
الوزراء طلبا الى رئيس اجلمهورية بحل البرملان 
سهلة  خطوة  وهي  البرملان  الى  نذهب  وثم 
نحصل  ولم  نفسه  حل  البرملان  عارض  فان 
يجري؟  فماذا  حلله  مطلوبا  صوتا   ١٦٥ على 
صوت  فان  اخر  حل  اليجاد  الوراء  الى  نعود 
البرملان وحل نفسه، يجب ان تعقد انتخابات 
قانون  تعديل  اين مطلب  فإذاً  يوما  خالل ٦٠ 
االنتخابات واين مطلب تغيير املفوضية ومن 
اقراره  ميكن  احلالي  بالسياق  فانه  سيقرره 
بسرعة من خالل مجلس النواب ومن يضمن 
موافقة االغلبية من املواطنني وبدل ان نحل 
اطر  بدون  جديدة  تصادمات  نوجد  املشكلة 
ان  يجب  وبالتالي  حللها  ودستورية  قانونية 
ننظم سياقات ونعتقد ان مهما يكون اخللل 
االن  ايدينا  في  مكسب  انه  اال  الدستور  في 
جميعا  تنفذ  ان  وميكن  االمور  هذه  ينظم 
التي  والدستورية  القانونية  السياقات  عبر 
قد تكون غير متكاملة وقد تشوه او تعطل 
احيانا ولكنها افضل بكثير من الذهاب الى 
اجملهول والى الالرؤية وبعد ذلك يلقي بعضنا 

اللوم على االخر .
وختم رئيس الوزراء حديثه بالقول «اننا منثل 
في  تنفيذية  هيئة  اعلى  االجتماع  هذا  في 
البلد ومسؤوليتنا ان ندافع عن مصالح وامن 
البلد ومصالح املواطنني وهي مهمة صعبة 
وبالتالي ال منلك سوى القيام بواجبنا حسب 

القانون وحسب مايقتضي الدستور.
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البطء َّـ تنفيذ 
االصالحات اِّـطلوبة 
افضل بكثري من الفراغ 
اِّـحتمل حدوثه 

مستعدون لتقديم 
االستقالة شرط توفر البديل 
السلس لكن ترك االمور 
من دون قائد عام للقوات 
اِّـسلحة ليس فيه منفعة

/ القسم السياسي
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عبد املهدي



بدأت فكرة بناء سد النهضة عام ١٩٥٣، عندما 
ــر على النيل  ــد كبي ــاء س اعتزمت إثيوبيا إنش
ــور  ــتعان اإلمبراط ــذا اس ــاء؛ ل ــد الكهرب لتولي
ــتصالح  ــي مبكتب االس اإلثيوبي هيال سيالس
الزراعي التابع لوزارة اخلارجية األمريكية، الذي 
ــحيةً على امتداد النيل األزرق،  م دراسة مس قدّ
ا صاحلًا إلنشاء السدود، بينها  تقترح ٢٦ موقعً
ــرعت  ــد النهضة. وحني ش ــي لس ــع احلال املوق
ــل الرئيس املصري  ــد، أرس إثيوبيا في بناء الس
ــد لصديقه  ــالة تهدي ــد الناصر رس ــال عب جم
ــي، جاء فيه:  اإلثيوبي اإلمبراطور هيال سيالس
ــد، ألننا  ــاء الس ــال بن ــف أعم ــم بوق «نطالبك
ا  ــتدعي حتركً ــا؛ ما يس ا حلياتن ــدً ــره تهدي نعتب

ا غير مسبوق». مصريًّ
ــد الرئيس  ــدة، في عه ــت الواليات املتح تدخل
ــاع اإلمبراطور بتقليل  ــي أيزنهاور، إلقن األمريك
ــى ١١ مترًا فقط،  ــد من ١١٢ مترًا إل ارتفاع الس
ــي احلاكم في عام  ــقط النظام اإلثيوب وحني س
ــر انقالبٍ  ــم عب ــدة احلُك ــى سُ ــد إل ١٩٩١، صع
ــكري، رئيس الوزراء الراحل مليس زيناوي،  عس
ــة وزراعية،  ــة اقتصادي ــالده لنهض ــذي قاد ب ال
ــات املتحدة، دفعه  ــفٍ مع الوالي ودخل في حتال
ــحية للمواقع  ــاتٍ مس عام ٢٠٠٩ إلجراء دراس
ا اخلارجية األمريكية على  ــلفً التي حددتها س
ــد  ــل األزرق، والتي انتهت باختيار موقع س الني

النهضة احلالي.
ــع التصميمات  ــت إثيوبيا من وض ــا انته بعدم
ــاوي أواخر  ــل زين ــروع، حص ــية للمش الهندس
ــتخباراتية  اس ــةٍ  معلوم ــى  عل  ٢٠١٠ ــام  ع
ــكري  ــتعد للتدخل العس مفادها أنّ مصر تس
ــرة  ــم القاه ــد، ليته ــع الس ــتهداف موق الس
عالنيةً بالتخطيط للحرب، وهي املعلومة التي 
ها  ــرها موقع «ويكليكس» عام ٢٠١٢، وأكدّ نش
ــريبٍ صوتي منسوب له،  الرئيس مبارك في تس
ا لضرب السد بطائرة  قال فيه إنه كان مُستعدً
ــبق  ــوفيتية تس ــف» – قاذفة قنابل س «توبولي
ــت إثيوبيا على  ــرعة الصوت– في حال أقدم س

تنفيذ تهديدها.
وبعدما أعلنت إثيوبيا في عام ٢٠١١ وضع حجر 
ــد، الذي تبلغ تكلفته نحو  األساس لبناء الس
ــة «بلومبيرج»  ــفت وكال ــارات دوالر، كش ٥ ملي
ــكرية اإلثيوبية  ــركة العس ــة أنّ الش األمريكي
ــندت  ــي أُس «Metals & Engineering Corp» الت
ــراكة  ــروع تعمل بالش إليها مهام تنفيذ املش
ــة، تتولى  ــركة «Spire Corp» األمريكي ــع ش م
ــع املعدات  ــات واملولدات وجمي ــر التوربين توفي
ــب  ــد، وبحس الكهربائية التي يحتاجها الس
ــن توريد  ــؤولة ع ــركة مس ــة، فإن الش الصفق
ــد  ثمانية توربينات ومولدات لوضعها في الس

ــركة اإلثيوبية،  ــورو للش ــون ي ــة ٢٥٠ ملي بقيم
ــا  ــس أباب ــروع، فأدي ــم املش ــب تصمي وبحس
ــا  ــا أيضً ــد، وجميعه ــة للس ــت ١٦ بواب صمم

.«francis» صناعة أمريكية من ماركة
ــر إلثيوبيا كشفه نائب  الدعم األمريكي املباش
ــاء باألمم  ــي لعلوم الفض ــز اإلقليم ــس املرك رئي
ــائل إعالم مصرية أن  ــدة، الذي أعلن لوس املتح
ــور التي  ــوش على الص ــدة تش ــات املتح الوالي
ــد النهضة  ــار الصناعية لس ــا األقم تلتقطه
ــي املتاح  ــر األمريك ــالل القم ــن خ ــي، م اإلثيوب
ــد «land sat ٨»، وأضاف أن  اللتقاط الصور للس
ا أبيض على الصور؛  واشنطن كانت تضع قناعً
ــة مراحل بناء  ــر من متابع ــي ال تتمكن مص ك

السد وتفاصيله.
ــد  ــة في تغطية الس ــة األمريكي ــنّ الرغب لك
ــت،  ــا تالش ــرعان م ــار سُ ــن األنظ ــي ع اإلثيوب
ــر الصناعي  ــرها القم ــور التي نش عقب الص
ــوب  ــون٢»، املتخصص في جتميع منس «جاس
مياه البحيرات واألنهار في العالم، والذي أعلن 
ــوب بحيرة ناصر  عام ٢٠١٥ عن انخفاض منس
بنحو أربعة أمتار، وهو اخلبر الذي تكتمت عليه 
ــلطات املصرية، وأكد أنّ واشنطن تساعد  الس

أديس أبابا في مشروعها املائي.
ــم إثيوبيا فيما  ــي لدع ــد األمريك ويبدو احلش
ــمي  ــدة عبر موقعها الرس ــرته األمم املتح نش
ــذي واجهت  ــي الوقت ال ــاص بأفريقيا، فف اخل
فيها أديس أبابا أزمة متويل، طالب املوقع الدول 
ــة، الذي  ــد النهض ــروع س الكبرى بدعم مش
ــروع شجاع في دولة من أفقر  وصفته بأنه مش
ــيحولها ألقوى  ــدول في العالم، وهو الذي س ال

دولة في القارة.

كيــف أصبحــت العالقــات األمريكية 
رب؟ اإلثيوبية بهذا القُ

ــان) عام ٢٠١٨، تولى  ــي الثاني من أبريل (نيس ف
ــي إثيوبيا، ليصبح  ــة الوزراء ف آبي أحمد، رئاس
ــن قادوا  ــات أفريقيا الذي ــاء حكوم ــر رؤس أصغ
مجموعة من اإلصالحات التي أنقذت بالده من 
احلرب األهلية، عبر إطالق سراح آالف السجناء 
ــة املفروضة على  ــاف الرقاب ــيني، وإيق السياس
مئات املواقع، وإنهاء حالة احلرب التي استمرت 
ــة الطوارئ، كما  ــا مع إريتريا، ورفع حال ٢٠ عامً
خطط لفتح قطاعات اقتصادية رئيسية أمام 
ــا في ذلك  ــاع اخلاص، مب ــتثمرين من القط مس

اخلطوط اجلوية اإلثيوبية اململوكة للدولة .
ــي إن إن» األمريكي  ــع «س ــل موق ــول مراس يق
 : ــد قائالً ــي أحم ــي بآب ــوس اإلثيوب ــا اله واصفً
ــم»، أما احلديث  ــه بالنبي وفق تعبيره «يصفون
عن الهوس األمريكي بالرجل فيصفه آبي أحمد 
ــت فيه الواليات  ــه: «في الوقت الذي قلل نفس
ــا، فإنها  ــع دول أفريقي ــا جلمي ــدة دعمه املتح

عززت مساعدتها إلثيوبيا، وهذا يختصر حجم 
ــة األنباء  ــرته وكال ــب ما نش ــا»، بحس عالقتن
ا على ١٫٣  ــنويًّ اإلثيوبية، وبينما حتصل مصر س
مليار دوالر مساعدات عسكرية، حصلت أديس 
ــار و٧٠٠  ــي على ملي ــا العام املاض ــا وحده أباب
ــاعدة في  ــون دوالر من البنك الدولي للمس ملي

اإلصالح الوطني العام.
ــت إثيوبيا احلليف  ــالب ١٩٩١، أصبح ــذ انق ومن
ــات  للوالي ــا  أفريقي ــي  ف األول  ــتراتيجي  االس
ــي حتتضن مقر  ــا هي الت ــدة، فأديس أباب املتح
االحتاد األفريقي، واجلبهة الدميقرطية الشعبية 

ا  ا اقتصاديًّ ــم انتهجت برنامجً التي تولت احلُك
ا؛ لذا أصبحت  إلخراجها من طور الدول األقل منوًّ
ــس الصيني  ــاحة للتناف ــا س ــة أفريقي عاصم
ــه النفوذ اإلثيوبي الذي  األمريكي، عزز من حدت
ــوار، وداخل دول  ــى دول اجل ــا عل ــه إثيوبي متتلك
ــم األول في النيل  ــوض النيل، كونها املتحك ح

األزرق، املُغذي الرئيس لنهر النيل.
كم آبي، أصبحت إثيوبيا  وخالل ١٠ أشهرٍ من حُ
ا، وبفضل  ا في القارة اقتصاديًّ الدولة األسرع منوًّ
موقعها االستراتيجي املُتاخم للقرن األفريقي، 
ــزًا لالقتصاد في  ــح مرك ــعى لتصب ــا تس فإنه
ــكك  ــرق الدولية والس ــل الط ــة، بفض املنطق
احلديدية التي تصلها مع دول اجلوار، وهو ما دفع 
ــل بقوة في دعم  ــريك األمريكي الذي تدخ الش
ــد النهضة، إلى حتذير رئيس الوزراء  مشروع س
ــطة التجارية  ــل في األنش ــي من التوغ اإلثيوب

ا من الغرق في الديون . الصينية؛ خوفً
مسيرة الصعود التي صنعها آبي توّجت بزيارة 
ــنطن في أغسطس (آب) العام  طويلة إلى واش
ــل فيها رجل  ــتة أيام، حص ــي، امتدت س املاض
ــى مهام حل  ــي أفريقيا عل ــنطن اجلديد ف واش
النزاعات اإلقليمية في القرن األفريقي – شرقي 
ــر االحتكار  ــارة مبا يكس ــز التج ــارة- وتعزي الق

ــدمي الواليات  ــي، ومتثلت الصفقة في تق الصين
ــي إلثيوبيا عبر  ــودًا لتوفير دعم دول املتحدة وع
ــا االقتصادية من  ــوال تدعم إصالحاته ضخ أم
جهة، وتقدمي التسهيالت اخلاصة مبشروع سد 

النهضة من جهة أخرى.
ــرًا متثل في  ــه آبي مؤخ ــر الذي لعب ــدور األكب ال
ــب الثورة  ــرة عق ــن القاه ــاط م ــحب البس س
ــرور الوقت لتنتهي  ــودانية وتعزيز دورها مب الس
بنجاح في إجناز تسوية بني قادة اجليش و«جتمع 
ــكيل حكومة مدنية  املهنيني»، انتهت إلى تش

ــة، كما  ــي املنطق ــراع احملاور ف ــن ص ــدة ع بعي
ــة للدميقراطية  ــي الداعم ــة آب لت خلفي ــكّ ش
ــط قطاع  ا وس ــعً ــان قبوالً واس وحقوق اإلنس
ا بعدما  كبير من قوى احلرية والتغيير، خصوصً
ــلحة  ــالده عن النزاعات املُس ــح في النأي بب جن
ــنوات طويلة، وهو ما يؤهله  التي عاشتها لس
ــنطن في القارة  ــرطي واش بنجاح لتولي دور شُ

لفرض السالم.

بعد رفض إثيوبيا الوساطة األمريكية 
.. هــل مــا زالت مصــر تمتلــك أية 

أوراق؟
ــو ٧٠٪ من  ــرًا انتهاء نح ــا مؤخ ــت إثيوبي أعلن
أعمال بناء السد، تزامنًا مع االعترافات املصرية 
الرسمية بفشل املفاوضات بعد ثماني سنوات، 
وبحسب ما صرح به وزير الري اإلثيوبي، فمصر 
ا يقضي بتمديد فترة ملء خزان  ــت مقترحً قدم
ــر مكعب  ــع ٧٥ مليار مت ــة –يس ــد النهض س
ــل عليه مصر  ــاه، وهو مجموع ما حتص من املي
ــر من عامني  ــة النيل– أكث ــودان في حص والس
ــد  ــوب املياه في الس بهدف احلفاظ على منس

ــيحول السد  العالي، وهو ما رأت إثيوبيا أنه س
إلى مجرد خزان احتياطي للسد العالي.

ــه كلما زادت  ــر املصرية، فإن ــة النظ ومن وجه
الفترة الزمنية مللء البحيرة، التي تبلغ سعتها 
ــن تقليص اخملاطر  ــر مكعب، أمك ــار مت ٧٤ ملي
ــتهالك املياه،  ــي اس ــل اإلفراط ف ــة، مث احملتمل
ــيب املياه في البلدان  وبالتالي التأثير في مناس

املعنية .
ا قدمت مقترح متديد فترة ملء خزان  مصر أيضً
ــدف احلفاظ  ــر من عامني به ــد النهضة أكث س

ــد العالي على  ــي الس ــوب املياه ف ــى منس عل
ــا ال يقل عن ٤٠  ــرًا، لكن تدفق م ــدود ١٦٥ مت ح
مليار متر، أمر غير عملي، ألنه سيجعل مهمة 

السد الرئيسية؛ تعويض العجز املائي ملصر.
ــد  ــر في حتويل س ــة مص ــا أن رغب ــرى إثيوبي وت
ــد  ــزان احتياطي للس ــى مجرد خ ــة إل النهض
العالي لن يحقق العائد االقتصادي املتوقع من 
سد النهضة، إضافة إلى أن هذه اآللية تنتهك 
سيادة إثيوبيا في كيفية إدارة عمليات التدفق 
ــى مع حقوقها في  ــد، وتتناف ومراحل ملء الس
ــذا جاء الرد  ــادل ملوارد النيل، ل ــتخدام الع االس
ــدم مبتطلبات  ــه يصط ــض؛ ألن ــي بالرف اإلثيوب
ــت عليها  ــتقبلية التي تأسس ــة املس التنمي

فلسفة املشروع التنموي.
ــر باإلصرار على طرح  ا اتهمت مص إثيوبيا أيضً
اتفاقية عام ١٩٥٩ في املفاوضات، واملوقَّعة بني 
ــا القاهرة  ــودان، التي متنح مبوجبه مصر والس
ــن مياه نهر  ا م ــنويًّ ــار متر مكعب س ٥٥٫٥ ملي
ــى ١٨٫٥ مليار  ــل، بينما حتصل اخلُرطوم عل الني
ــب – ٩٠٪ من مياه النيل– وردت إثويبا  متر مكع
ا على املقترح املصري بأنها: «اتفاقية ال  ــميًّ رس

ا أحمر، وال  ــادة طرحها يعد خطًّ تعنيها، وأن إع
ميكن أن تتفاوض أديس أبابا حولها، فال ميكن أن 

ا فيها». نتحدث عن اتفاقيات لم نكن طرفً
ــراء مصريون  ب ــي يُبديها خُ ــن التحفظات الت م
ــود فتحات  ــدم وج ــد هو ع ــكل الس ــى هي عل
ــع مرور املياه  ــفله ال متن تصريف للمياه في أس
حتى لو أُغلق السد ، وتوضع تلك الفتحات في 
ــدود دول املنبع لضمان استمرار تدفق  قيعان س
ــة إلى مرورها  ــى دول املصب دون احلاج ــاه إل املي
إلى الفتحات الكهربائية، وفي الشكل احلالي 

ــد فإن الفتحات غير موجودة، وتدفق املياه  للس
ــات توليد الكهرباء أو  ــيكون فقط عبر تربون س
ــوارئ، وهو ما يعني فعليًا توقف نهر النيل  الط

عند حدود السد اإلثيوبي .

بعد اكتمال اِّـشــروع .. كيف ســتفقد 
مصر سيطرتها على النيل؟

ــان وزير املياه  ا على لس ــميًّ ــت إثيوبيا رس أعلن
ــد  ــي بدء إنتاج الطاقة من س ــة اإلثيوب والطاق
النهضة الكبير في ديسمبر (كانون األول) عام 
٢٠٢٠، فيما سيدخل السد اخلدمة دخوالً كامالً 
ــر إثيوبيا في  ــام ٢٠٢٢، وبينما تنتظ ــة ع بنهاي
ــتكون  ــروع، س ذلك املوعد بدء جني أرباح املش
ــائر التي  القاهرة على موعدٍ مع األخطار واخلس
ــش. تتمثل  ــتلحق باملصريني في أيام العط س
ــتمر الذي  أولى اخملاطر البيئية في التآكل املس
ــة في شمال الدلتا  تتعرض له األراضي اليابس
ــمالي  ــث ينخفض الثلث الش ــتمرار، حي باس
ا، نتيجة تسرب  منها مبعدل ٤ إلى ٨ ملم سنويًّ
ا  املياه املاحلة إلى األراضي التي ترتفع مترًا واحدً

عن سطح البحر.

ــب دراسة نشرتها مجلة «جامعة يال»  وبحس
ــت»، إذا ارتفع سطح  ــة بوس وترجمها «ساس
ــيحدث  ــط – وهو ما س ــفَ متر فق ــر نص البح
ــه  ــل– فإن ــوب الني ــض منس ا إذا انخف ــريعً س
ــاحة الدلتا؛  ــن مس ــرق ١٩٪ م ــى غ ــيؤدي إل س
ــام ٢١٠٠،  ــون أنه بحلول ع ــد اجليولوجي ويعتق
ــتكون أجزاء كبيرة من الدلتا حتت املاء، وهو  س
ــدان ثلث كمية  ــرورة إلى فق ــيؤدي بالض ما س
ــكنه  املياه العذبة في املثلث األخضر الذي يس

نحو ربع سكان مصر.
ــده معهد  ــذي أع ــاكاة ال ــوذج احمل ــب من وبحس
ــرض رصد اآلثار  ــات البيئية املصري؛ بغ الدراس
ة مصر، فإن ما تفعله  املتوقعة للسدّ على حصَّ
إثيوبيا اآلن من شأنه أن يخفض منسوب النيل 
ــن املياه، وهو ميثل  ــو ٢٥ مليار متر مكعب م نح
ــر تقريبًا أقل من نصف حصتها، وهي ٥٥٫٥  ملص
ــر أن مصر تعد  ــر مكعب؛ جدير بالذك مليار مت
ــث نصيب الفرد من  ــر بلدان العالم من حي أفق
املياه العذبة، والذي يصل إلى ٦٦٠ مترًا مكعبًا 

لكل شخص .
ــام  ــا لألرق ــادي، فطبقً ــب االقتص ــى اجلان وعل
ــمية املصرية ، فإن خسائر سد النهضة  الرس
ــل حالة الركود  ــتكون كارثية، خاصة في ظ س
ــة هبوط  ــاد نتيج ــا االقتص ــي منه ــي يعان الت
ــل أولى  ــدوالر؛ وتتمث ــام ال ــري أم ــه املص اجلني
ــتوى الزراعي في  ــى املس ــائر املصرية عل اخلس
ــورة فقدان نحو ٦ مليون مزارع لوظائفهم  خط
ــن  ــدان ٦٠٪ م ــد فق ــون، بع ــل ٨٫٥ ملي ــن أص م
ــوب النيل؛  ــة انخفاض منس ــم، نتيج أراضيه
ــاهم الزراعة بنحو ١٤٪ في الناجت القومي،  وتس

أي إن الدخل القومي سيخسر نحو ٩٫٥٪.
انخفاض منسوب املياه في الصيف من شأنه أن 
يلحق ضررًا كبيرًا باملواسم الزراعية الصيفية 
التي تبدأ في شهور السنة احلارّة، وهو السبب 
ــا بعدم تخزين  ــر ملطالبة إثيوبي ــذي دفع مص ال
ــم الزراعة الرئيسية، وأن تكون  املياه في مواس
ا  ــنة التي تشهد فيها مصر فائضً في أيام الس
ــل بالرفض  ــو ما قوب ــا املائية، وه ــي حصته ف

التام.
ــاس، وهو  ــر تعاني منه مصر في األس خطرٌ آخ
ــب دراسة  انخفاض الطاقة الكهربية؛ وبحس
نُشرت في مجلة اجملتمع اجليولوجي األمريكي، 
ــه  ــث طاقت ــيفقد ثل ــي س ــد العال ــإن الس ف
الكهربية، وتلك النتيجة قريبة مما نشره معهد 
ع أن يحدث انخفاض  ــات البيئية، إذ توقَّ الدراس
ــام ٢٠٤٠، ثم  ــبة ١٠٪ حتى ع ــي الطاقة بنس ف
ــى ما بني ١٦٪  ــد االنخفاض حتى يصل إل يتزاي
ــا بني عامي ٢٠٤٠ و٢٠٧٠، ثم  و٣٠٪ في الفترة م
ــي الطاقة، حتى يصل  ــي بالنقص احلاد ف ينته

إلى ما بني ٣٠٪ و ٤٥٪ في ٢٠٧٠ .

النفط  احتياطي  السعودية  متتلك 
خبير  ويرى  العالم،  في  األكبر 
النفط  مجال  في  استراتيجي 
اإلنتاجية  بالطاقة  االحتفاظ  أن 
لدى  كاملة  العالم  في  االحتياطية 
اململكة العربية السعودية، كان خطرًا 

يهدد أمن الطاقة العاملي على الدوام.
باحثًا  عمل  الذي  لي،  جوليان  ويقول 
الطاقة  دراسات  مركز  في  كبيرًا 
للهجوم  احلقيقي  «التأثير  إن  العاملي، 
في  السعودية  النفط  منشآت  على 
نهاية األسبوع املاضي يتجاوز اخلسارة 
املؤقتة لـ٥٪ من إنتاج النفط العاملي؛ 
إنه يضرب في قلب اآللية التي ضمنت 
العاملية  اخلام  النفط  إمدادات  أمن 
ا  خالل اجلانب األكبر من اخلمسني عامً
املاضية»، وذلك في مقال نشرته وكالة 
«بلومبرج» االقتصادية التي يعمل بها 

حاليًا.
منذ أن فقدت شركات النفط الغربية 
في  اإلنتاج  على  السيطرة  الكبرى 
الشرق األوسط، كان استعداد اململكة 
على  للحفاظ  السعودية  العربية 
الطاقة اإلنتاجية غير املستغلة، مبثابة 
لتعويض  العالم؛  في  األمان  صمام 

اعتماده على املنطقة املضطربة.
حتدث  أو  صراعات  تنشب  عندما 
كان  أخرى،  أماكن  في  عمليات حصار 
الصنابير  فتح  ا  دائمً الرياض  بإمكان 
ضعفها  لكن  الدولية،  السوق  وتزويد 
ا  متامً التفكير  إعادة  يتطلب  اجلديد 
في كيفية رؤيتنا لتأمني اإلمدادات في 

املستقبل، ورمبا دفع ثمن ذلك .
في  السعودية  الدفاع  وزارة  وقالت 
من  أيام  أربعة  بعد  صحفي  مؤمتر 
هجمات أرامكو إن نحو ٢٥ طائرة بدون 
املنشأ  إيرانية  كروز  وصواريخ  طيار، 
استخدمت في ضرب املوقعني. ما يزال 

مدى ضلوع إيران غير واضح. رمبا تكون 
قد اضطلعت بدور مباشر، أو رمبا زودت 
الثوار احلوثيني في اليمن بالعتاد. هذا 
االحتمال الثاني أكثر إثارة للقلق؛ ألنه 
يضع القدرة على القضاء على األخضر 
على  قادر  شخص  أي  يد  في  واليابس 

إطالق طائرة بدون طيار.
قد  الهجوم  كان  إذا  أنه  لي  ويري 
يثير  هذا  فإن  إيران،  من  بالفعل  شن 
قدرة  حول  للغاية  خطيرة  تساؤالت 
السعودية  اجلوي  الدفاع  أنظمة 
الذين  األشخاص  (أو  الثمن  الباهظة 
أهم  عن  الدفاع  على  يستخدمونها) 

منشآت نفطية على هذا الكوكب.

ويضيف: «سيكون العجز في اكتشاف 
 ٢٨٠ ملسافة  تنطلق  ا  قادمً ا  تهديدً  ٢٥
فشالً  اللدود  عدوك  اجتاه  من  ميالً 
عندما  التهديدات  رؤية  عدم  إن  ا،  ذريعً
تأتي من اجتاه غير متوقع سيكون من 
ال  أنه  الرغم من  األسهل فهمه، على 

يقل دمارًا».
استعادة  ستستغرقه  الوقت  من  كم 

الطاقة اإلنتاجية؟
حلقت  التي  األضرار  إصالح  سيجري 
حقل  استأنف  وقد  التحتية،  بالبنية 
خريص ٣٠٪ من إنتاجه خالل ٢٤ ساعة، 
ا،  يوميًّ برميل  ألف   ٣٦٠ حوالي  بضخ 

مليوني  لتكرر  بقيق  مصفاة  وعادت 
الثالثاء،  يوم  بحلول  ا  يوميًّ برميل 
باالنخفاض عن ٤٫٥ مليون برميل قبل 

الضربات.

للمملكة  اإلنتاجية  الطاقة  وستعود 
كما  ا  يوميًّ برميل  مليون   ١١ لتصبح 
الكاملة  اإلنتاجية  الطاقة  ستعود 
بحلول نهاية نوفمبر (تشرين الثاني)، 
السعودي  الطاقة  وزير  ذكره  ملا  ا  وفقً

اجلديد عبد العزيز بن سلمان.
ويرى بعض احملللني املستقلني أن األمر 
سيستغرق وقتًا أطول، وقال مسؤولون 
شركة  وهي  إي»،  جي  «إف  شركة  في 
إن  الطاقة،  مجال  في  استشارات 
اخلطط السعودية تعد متفائلة، فيما 
قال مسؤولون في «ريستاد إنيرجي» إن 
إال  تنتهي  ال  قد  بقيق  في  اإلصالحات 

«مع اقتراب نهاية العام».
البداية  في  النقص  هذا  سيعوض 
السعودية،  احلقول  من  اإلنتاج  بزيادة 

خريص  أو  بقيق  على  تعتمد  ال  التي 
على  باالعتماد  وذلك  التكرير،  في 
الداخل  في  اململكة  احتياطيات 
من  اإلنتاج  زيادة  خالل  ومن  واخلارج، 
مخزونات  تستغل  قد  األخرى.  الدول 
الطوارئ في الدول املستهلكة للنفط 
الدولية  الوكالة  أن  رغم  األمر،  لزم  إذا 
سيكون  ذلك  أن  تعتقد  ال  للطاقة 

ا. ضروريًّ

غطاء أمن الطاقة فقد فعاليته
العربية  اململكة  قدرة  أن  التقرير  يرى 
السعودية البالغة ١٢ مليون برميل في 
اليوم، من الطاقة املستدامة القصوى 
أمن  غطاء  بوصفها  فعاليتها  فقدت 

النفط في العالم.
التي  االستراتيجية  اخملزونات  تعد  وال 

حتتفظ بها الدول املستهلكة للنفط 
مصممة  أولية،  إسعافات  من  أكثر 
للتغلب على انقطاع اإلمدادات إلى أن 
تزيد السعودية إنتاجها، غير أن هجوم 
يوم السبت املاضي، في ضربة واحدة، 
أدى إلى توقف الكثير من تلك الطاقة 

الفائضة إلى جانب اإلمدادات احلالية.
إشاعة  هو  اآلن  العالم  يحتاجه  ما 
فكرة  شيوع  األقل  على  أو  السالم، 

في  يعيشون»  اآلخرين  ودع  «عش 
الشرق األوسط.

من  السياسي،  الهدوء  غياب  وفي 
تطوير  إلى  حاجة  هناك  أن  الواضح 
مكثف حلماية األصول الرئيسية، على 
تكرار  يحبط  ال  قد  ذلك  أن  من  الرغم 

الهجوم.
«االحتفاظ  إن  بالقول  التقرير  ويختم 
في  اإلنتاجية  الطاقة  فائض  بكامل 
العالم في مكان واحد كان على الدوام 
مخاطرة، وقد يكون وضع نظام أوسع 
عبر  تكلفته  ودفع  املؤقت  للتخزين 
املناطق اجلغرافية اخملتلفة أمرًا مرغوبًا 
فيه، حتى بالنسبة للواليات املتحدة، 
ا للنفط.  التي ما زالت مستوردًا خالصً
غير أنني مع فقدان املؤسسات الدولية 
بريقها، ال يحدوني الكثير من األمل في 

حتقيق ذلك».

ما يحتاجه العالم اآلن هو 
إشاعة السالم أو على األقل 

شيوع فكرة «عش ودع 
اآلخرين يعيشون» َّـ الشرق 

األوسط
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بعدما انتهت إثيوبيا من 
وضع التصميمات الهندسية 
للمشروع حصل زيناوي أواخر 

 عام ٢٠١٠ على معلومة
استخباراتية مفادها أنّ مصر 

تستعد للتدخل العسكري 
الستهداف موقع السد

/ القسم السياسي

/ القسم السياسي

ماذا تعرف عن دور أمريكا «الخفي» في سد النهضة؟

السودان الذي يأمل َّـ رفع اسمه من قوائم اإلرهاب األمريكية رفض هو اآلخر تدخل واشنطن وهو ما يجعل استغاثة السيسي فعليًـّا بال صدى
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ــرت الرئاسة املصرية بيانًا تطلعت  ــها في األمم املتحدة فشل مفاوضات سد النهضة، نش ــان رئيس بعدما أعلنت مصر على لس
فيه إلى تدخل الواليات املتحدة حلل األزمة بعدما وصلت املفاوضات بني الدول الثالث (مصر والسودان وإثيوبيا) إلى طريق مسدود. 
ــنّ أديس أبابا قابلت املقترح املصري  ا، لك ا محايدً ــيطً ــي الدعوة التي التقطها البيت األبيض الذي رحب بالدخول بصفته وس وه
ــتندة لبنود «وثيقة السد» التي وقعها السيسي عام ٢٠١٥.والسودان الذي يأمل في رفع اسمه من  والترحيب األمريكي بالرفض التام، مس

ا بال صدى أو جدوى، حتى وإن  قوائم اإلرهاب األمريكية، رفض هو اآلخر تدخل واشنطن وهو ما يجعل استغاثة السيسي فعليًّ
ــير ضد أديس  ــد النهضة؛ فالرئيس األمريكي ال ميكن أن يس كانت ورقة غير رابحة، نظرًا إلى الدور األمريكي القدمي في بناء س
ــروع قومي  ــاعدت الواليات املتحدة إثيوبيا في بناء أكبر مش ــرح لك كيف س أبابا، حليفته األقرب في أفريقيا.هذا التقرير يش

إلنتاج الكهرباء في أفريقيا.سد النهضة.. ماذا تعرف عن الدور األمريكي «املُعلن»؟

ترامب

«بلومبرج» ..  أمن الطاقة العالمي في خطر

عندما تنشب صراعات أو تحدث عمليات حصار َّـ أماكن أخرى كان بإمكان الرياض دائمـًا فتح الصنابري وتزويد السوق الدولية

قدرة اِّـملكة العربية السعودية 
البالغة ١٢ مليون برميل َّـ اليوم 

من الطاقة اِّـستدامة القصوى 
فقدت فعاليتها بوصفها غطاء أمن 

النفط َّـ العالم

ابيالسيسي
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ــإن هناك  ــى الرغم من ذلك ف وعل
ــوا أعماال  ــن قدم ــاب، م ــن الكت م
ــتوى من النضج  إرتفعت إلى مس
ــاوالت  ــا احمل ــاوزوا فيه ــودة، جت واجل
ــا ضمن فن  ــة إلى حد م التجريبي
الرواية ومنها، رواية (سيدات زحل) 
ــة الدليمي و(حتت  للكاتبة لطفي
سماء كوبنهاكن) للكاتبة حوراء 
ــة)  األمريكي ــدة  و(احلفي ــداوي  الن
ــام كجةجي و(تعالى  للكاتبة إنع
ــد  حمي ــب  للكات ــك)  مال ــع  وج

الربيعي.
ــتحق  ــد وجدنا أيضا عمال يس وق
ــن مالمح  ــك م ــا ميتل ــام مل اإلهتم
ــيء من البناء احملكم  واضحة وش
ــد ذلك  ــد جتس ــي وق ــن الروائ للف
ــوان) للروائي  ــة (قال األفع في رواي
ــعيد التي صدرت  املبدع سعد س
في دمشق عام ٢٠٠٩ عن دار إيبال، 
ــطة  ــة متوس ــت ٢٨١ صفح ضم

احلجم.
ــذه الرواية  ــى ه ــع عل ــن يطل إن م
ــي على قدر من  ــأ بعمل روائ يفاج
ــب في  ــا الكات ــوج، إذ يقودن النض
جتربته إلى عالم متخم باألحداث 
ــق  ــه حقائ ــرح في ــب، يط والغرائ
ــا  ــرح لن ــن دون أن يص ــة م تاريخي
ــا وزمانها، عالم  ــرة ببيئته مباش
ــاة واملكابدة،  ــه املعان ــل في تتماث
ــلوب  ــه بأس ــا إلي ــي نقلن ــق ف وف
ــن روايته  ــف متاما ع ــزي مختل رم
ــو) فبدال من التركيز على  (الدومين
ــلوب مباشر،  ــان بأس عالم اإلنس
ــكل ذكي  ــب وبش ــم الكات يقتح
عالم احليوانات والطيور ليعبر من 
خالله عبر الرمز واإليحاء، ومحاوال 
ــان في هذه  ــني هم اإلنس الربط ب
ــي العالم، وما يعانيه  املنطقة وف
ــتبدين وما  من ظلم الطغاة واملس
ــات الضعيفة  تعانيه هذه اخمللوق
ــلط احليوانات  ــف وتس ــن ضع م
ــة، وهذا ما جعل  ــرة الضاري الكبي
وتتضح  ــرأة  باجل ــم  تتس ــة  الرواي
ــى أوضاع  ــاج عل ــا (باإلحتج جلي

اإلنسان املتردية في عملية غوص 
وإستكشاف داخلية آلفاق وأبعاد 
ــانية من زاوية رؤية  التجربة اإلنس
ــتوى املفارقة  ــى مس ــدة وعل جدي
ــة إقتراب من  ــة) وهي عملي الذكي
اإلنسان اجلوهر النقي والبريء بكل 
ــانيته،  وإنس وصفاته  ــفافيته  ش
وهو برأينا جنوح نحو اإلفالطونية 
ــاريء لـ (قال األفعوان)  اجلديدة.الق
ــرات األجنبية  ــعر ببعض املؤث يش
ــكل  ش ــى  عل ــي  التراث ــوروث  وامل
الرواية ومضمونها، وهي محاوالت 
ــد إلى  ــال دم جدي ــى إدخ ــزع إل تن
النسيج البنائي التي ثقلت عليه 
ــة وحتى الرمزية،  تركات التقليدي
ــة  ــم (مزرع ــرات عوال ــد تأثي إذ جن
ــل واضحة  ــورج أوروي ــوان) جل احلي
ــف  ــات (أل ــك حكاي ــا وكذل عليه
ــخصياته  ليلة وليلة) إذ جعل ش
ــة والثانوية من احليوانات  الرئيس
ــه  ــب صفات ــور، وكل حس والطي
ورمزيته لهذه الدولة أو تلك، حيث 
تبدو أمام هذه التجربة كاإلنسان، 
تؤدي ادوارها اخملتلفة، فهي تقاوم 
املوت واألخطار كما يفعل البشر 
وتقود احلروب وتشارك في مواقف 
ــان  ــر كما يفعل اإلنس اخلير والش
ــك الدولة  ــن حقيقة تل ــر ع لتعب
ــف ليلة  ــر بأل ــروب. والتأث ــي احل ف
ــح من خالل أن الكاتب  وليلة واض
ــاء احلكائي  البن ــتوحى فكرة  أس
ــث يطلب من  ــا حي ــه منه لروايت
ــري في  ــا يج ــة م ــوان) رواي (األفع

ــو الذي  ــا أن امللك ه ــة، كم الغاب
ــهرزاد رواية بعض  ــى ش يطلب إل
قصص احليوانات كما يفعل امللك 
(بيدبا)  الفيلسوف  (دبشليم) مع 
فيقول شهريار (أشتهي أن حتكي 
ــات الطيور)  ــن حكاي ــيئا م لي ش
ويزداد الشبه في أن الكاتب جعل 
ــكل  روايته (قال األفعوان) على ش
ــن (١٩) يوما  ــت أكثر م ــام) بلغ (أي

وصباحا.
ــيئا عن هذا العالم  (- أال تعرف ش
وأخباره.. لقد أتعبتني يا هذا، هيا 

إذهب ودعني أمت.
ــي جلهلي..  ــوت يا عم وتتركن - أمت

رحماك علمني ما تعرف.
ثم إلتفت إليّ وقال:

ــتطيع  ــا اآلن متعب جدا ال أس - أن
ــيء، فإذهب ولتكن  ان افيدك بش
ــرا) الرواية  ــي الغد مبك حاضرا ف

ص٢١-٢٢
وهكذا ذهب األفعوان يروي له عن 
ــنة  القصص التي تدور على ألس
احليوانات والطيور. هدف الكاتب 
ــاس ملا  ــا عامة الن ــد منه أن يفي
ــار  ــة واإلعتب ــن احلكم ــه م حتمل
ــق  ــذي يحي ــيء ال ــر الس باملصي
ــلوب  ــل هذا األس ــن، ومث باآلخري
يحمل ضمنيا صورا من التهجم 
ــية  السياس ــاع  األوض ــى  عل

واإلجتماعية ونقدها.
ــعد  ولكن الفرق في احلالني أن س
ــوان يروي له على أيام  جعل األفع
ــة وليلة  ــف ليل ــا ال ــددة، أم متع
فهي حكايات تقص بها شهرزاد 
ــة أرادت  ــك كل ليل قصصا للمل
ــن امللك الطاغي  إنقاذ حياتها م
وإحداث صدمة وعي لديه، وكذلك 
ــوان) حيث توجس  في (قال األفع
ــن بطش األفعوان  اخللد خيفة م
ــدره الذي  ــذر من غ ــي واحل الطاغ

يداهم شعوره كلما إلتقى به.
ــه تتكون من  جعل الكاتب روايت
ــني  وثمان ــدى  وإح ــني  مائت  (٢٨١)
ــط،  ــن املقطع املتوس صفحة م

ــة وفصلني  ــى مقدم ــمت إل قس
وخامتة ومشاهد اخرى، لكنها ال 
ــن معينة. ومن  حتتوي على عناوي
يقرأ املقدمة يدرك أن السارد يتجه 
بالقارئ ويدفعه إلى الكشف عن 
فكرة الرواية وهدفها وموضوعها 
ــرح ويفسر  ــرد ويش فيصف ويس
احيانا ما يريد أن يوصله إليه، وال 
ــارد  ــب ظنه أو توقعه، فالس يخي
ــا وواعيا  ــدو منتبه ــذ البدء يب من
ــاريء إلى  ــذب الق ــادرا على ج وق
ــن دون أن يتمرد  متابعة القراءة م
ــد يدفعه  ــص، لكنه ق ــى الن عل
ــخوص  إلى البحث عن داللة الش
ــان  ورموزها ألنها جاءت على لس
ــد تتبادر  ــور، وق ــات والطي احليوان
ــاؤالت  ــان بعض التس ــى األذه إل
ــد، وإلى  ــن هو اخلل ــا مثل: م عنه
ــو الديك وإلى  ــز؟ ومن ه ــاذا يرم م
ــز؟ ومن هو األفعوان؟ وما  ماذا يرم
هي الغابة؟ أهي العالم أم الوطن 
ــد أن يقوله  ــاذا يري ــى؟ وم أم املنف

الكاتب؟
ــاؤالت قد تأتي من  كل هذه التس
ــتطيع  ــارئ العادي ألنه ال يس الق
ــن  ولك ــهولة،  بس ــك  ذل إدراك 
ــى  ــادر عل ق ــوي)  (النخب ــارئ  الق
ــاف أفكار النص  فهم وإستكش
ــع من  ــا بالواق ــه، وربطه وجتليات
خالل التنقالت واألحداث املتنوعة 

عبر األمكنة واألزمنة التي يوحي 
بها العمل.

ــي  ف ــق  وف ــب  الكات أن  ــد  وأعتق
التخلص من التقريرية واملباشرة 
ــز، ولواله  ــى الترمي ــأ إل عندما جل
ــا  ــا تأريخي ــل بحث ــح العم ألصب
ــر  النس ــإن  ف ــك  ولذل إال.  ــس  لي
األصلع مثال كان يرمز إلى أمريكا، 
والذئب لروما والديك لفرنسا، وال 
ــارة للدور  ــو الرواية من اإلش تخل
ــي) التخريبي والتآمري  (الصهيون
ــب فيه اآلن  ــدور الذي (يرغ وهو ال
ــا ليس  ــى م ــتحواذ عل ــي اإلس ف
ــب احلضارة  ــراء وهدم نص له وش
إياها مبجرد  ــدا  اإلنسانية، مفس
وجوده) وهو ذو خلفية متشابهة 
ــكار  ــون اف ــن يحمل ــك الذي ألولئ
ــأرواح  ب ــتهتار  واإلس ــلط  التس

الناس والشعوب.
 (أما اآلن فيكفي أن يتبلور الوعي 
ــة الصادقة  ــر النية اخمللص وتتوف
ــتعرف  ــاذ الغابة، وبعدها س إلنق
ــا) الرواية  ــا حتم ــات دربه احليوان
ص٢٧٤. بهذه العبارة املستوحاة 
ــة أنهي قراءتي  ــداث الرواي من أح
للروائي  ــوان)  ــال األفع (ق ــة  لرواي
ــا  ــعيد، ومنه ــعد س ــدع س املب
نستخلص ما أردنا فهمه وما أراد 
ــب إيصاله لنا، وأمنياتنا له  الكات

بالنجاح في أعماله القادمة.
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ــة واملادية  ــل كل القيم الروحي ــوم هو حام ــف كمفه املثق
ــاع عن حقوق الناس  ــع ويتقدم الصفوف في الدف للمجتم
وتنفيذ مطالبهم، ان يحمل انسان ما هذا املفهوم ان يكون 
مثقفا هذا يعني انه حامل الهوية الوطنية والباذل للغالي 
والرخيص في سبيل وطنه وناسه وان يكون واعيا اجتماعيا 
ــه عجلة اجملتمع وبأي  ــوعية، يعرف اين تتج ومعرفته موس
ــار وإصالح اخلطأ  ــاه متضي وهو من يقوم بتصحيح املس اجت
ــبل تفاديها  ــل وتنبيه الناس الى األخطار احملدقة وس احلاص
ــم  ــا انه احلافظ لتراث اجملتمع والصائن للحاضر والراس كم
ــعر  ــب املنتج للش ــو االدي ــف ه ــن. املثق ــتقبل اآلم للمس
ــارطه  ــردية والروائية والناقد الفاحص مبش والنصوص الس
ــها ثوب  العقلية ملا يطرح من افكار جديدة من اجل الباس
ــكيلية اجلمالية  ــج للوحة التش ــو الفنان املنت ــة، ه احلداث
ــل البارع في  ــرحي واملمث ــيقي والفنان املس والعازف املوس
ــال الفنية والباعث  ــون، هو اخملرج لألعم ــينما والتلفزي الس
ــو الطبيب الذي  ــذوق الفني الرفيع، ه ــا روح اجلمال وال فيه
ــمة على الشفاه هو  ــم الصحة والبس يعالج الناس ويرس
املهندس املبتكر ألشكال املدن والعمارة احلديثة، هو احملامي 
والقاضي املرسخان لقيم العدالة االجتماعية والدفاع عن 
ــتغالل، هو  ــع واالس ــوق الفقراء في نضالهم ضد اجلش حق
ــرات وقاعات  ــوم اجلديدة في اخملتب ــم الذي يبتكر العل العال
ــا اكثر رقيا  ــاة للمواطنني وجتعله ــر احلي ــدرس التي تيس ال
ورفاهية، هو اجلندي الذي يقاتل كل من يحاول ان يدنس ذرة 
تراب من وطنه، هو الفالح الذي يتداخل ليله ونهاره من اجل 
ان يتحول بوار االرض الى جنان خضر يطعم أفواه مجتمعه، 
هو العامل الذي يصارع املكائن إلنتاج ما يحتاجه االنسان 
ــان فاعل يتطابق عنده  ــن بضاعة وحاجيات، هو كل انس م
ــن كل النوازع الذاتية من اجل  ــول مع الفعل واملتجرد م الق
ــكا بسياج الوطن  املصلحة العامة، هو الذي يبقى متمس
وال يهرب من املنازلة حني تشتد اخلطوب واحملن وحني يكشر 
االعداء عن أنيابهم وأحقادهم، هو الذي حني يعثر يستنجد 
د اليه يد غريبة مغرضة عابثة لئيمة  بأبناء وطنه ويرفض ان متُ
ــبوهة .. املثقف هو أعلى املراتب االجتماعية  بأجندات مش
ــان في خدمته االجتماعية وهي شاملة  التي ينالها االنس
ــل عليها  ــاب والتوصيفات التي يحص ــكل األلق ــة ل جامع
ــي واالجتماعي، ويبقى  ــان في تدرجه احلياتي والعلم االنس
ــي هذا الذي يقع  ــر بني املثقفني هو املثقف السياس االخط
ــه بناء الوطن وازالة االخطار واالزمات من حاضره  على عاتق
وبناء النظام السياسي الذي يحفظ حقوق جميع املواطنني 
ــخ العدالة االجتماعية ليقف اجلميع سواسية امام  ويرس
ــوق والواجبات واخملطط  ــاوين في احلق القانون كأفراد متس
آلفاق مستقبل وردي لألجيال القادمة. الثقافة بنية فوقية 
ــتعيد املثقف دوره في  تنتج من بناء وحركة داخلية ولن يس
ــي العراقي  احلياة االجتماعية ان لم يتغير النظام السياس
ــات  ــا دميقراطيا قائما على املؤسس ــد ويصبح مدني الفاس
ــات القانونية واالجتماعية  ــة الرصينة واملنظوم االقتصادي
ــي اليه وتنتعش  ــيجد املثقف من يصغ املتطورة عندها س
ــكة احلضارة والتطور..  الثقافة وميضي البلد رصينا على س
ــب ان تنصب لتغيير  ــيني يج كل جهود املثقفني والسياس
ــي القائم، الن بقاء البلد في هذه الفوضى  النظام السياس
ــيذهب بكل  وغياب هيبة الدولة  وانعدام االرادة الوطنية س

شيء الى اجملهول.
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فنارات

أحمد البياتي

ظلت غالبية األعمال 

الروائية العراقية 

احلديثة، فقيرة في 

بنائها ومحتواها 

ومعزولة عن مظاهر 

املراقبة النقدية وهي 

في ذروة حاجتها 

إليها، فالواقع فرض 

قشرة هائلة من 

اخليبة على الكم 

الهائل من األعمال 

التي طغت عليها 

ضحالة األداء نتيجة 

العجالة والسرعة في 

النشر، ولعل معظمها 

يندرج حتت فن السيرة 

ويفتقر إلى شروط 

الرواية احلديثة، وال 

ميس فنيتها، إذ ظل 

الكتاب يبحثون عن 

أدوات متكنهم وتزيد 

من قدراتهم على 

التعبير عن عالقة 

اإلنسان بواقعه املتغير 

املستجد، واإلسهام في 

بناء عالقات جديدة..

قراءة / موسى حسني القريشي

متابعة / البينة الجديدة 
ــتاذ  لألس ــا  حديث ــدر  ص
ــد  حمي ــد  محم ــور  الدكت
في  ــي  التدريس ــعودي  املس
بابل كتاب مشترك  جامعة 
ــتاذ الدكتور فيصل  مع األس
ــويلي من  ــد الش عبد منش
والدكتور  ــرة  البص ــة  جامع
ــمري من  ثامر جنم عبود الش
ــاب عن  ــى كت ــة املثن جامع
(تصميم التعليم والتدريس 
نظريات ومناذج). بني الكتاب 
ــة  اآلون ــي  ف ــني  التربوي أن 
ــا  ــروا اهتمام ــرة اظه األخي
ــم  تصمي ــوع  مبوض ــاً  خاص

ــس ملا له من  التعليم والتدري
ــة  ــى العملي ــغ عل ــر البال األث
ــو  ــا فه ــة ومخرجاته التربوي
الذي  حدد األسس واملضامني 
ألي  ــة  املنهجي ــات  واملنطلق
ــي  وتدريس ــي  تعليم ــل  عم
ــا أن عملية تطوير  هادف. كم
التربوية  ــاالت  اجمل ــي  ف نوعية 
ــاس  باألس ترجع  والتعليمية 
التعليم  ــم  إلى تطوير تصمي
والتدريس واالكتشاف نظريات 
ــية  ــاذج تدريس ــة ومن تعليمي
ــاعد  تس ومنطقية  ــة  منظم
مبجملها في حتديد املشكالت 
ال  إذ  ــخيصها  وتش ــة  التربوي

ــر وحتديث  ــن إحداث تطوي ميك
ــوى املنهج  ــداف ومحت في أه
ــتراتيجيات  واس ــي  التعليم
إال  ــس  التدري ــق  وطرائ
ــلوب التخطيط  ــاد أس باعتم
التعليمي الهادف للتصاميم 
ــية  والتدريس ــة  التعليمي
ــس  املقايي ــتجعل  س ــي  الت
ــائدة في  والرؤى والنماذج الس
ــة صاحلة  ــة التعليمي العملي
ــة  التعليمي ــات  التوافق ــع  م
ــي  ــداد متعلم ــة إلع اجملتمعي
ــتقبل ليكون  الغد برؤى املس
ــاركاً وفاعالً ومتوافقاً مع  مش

نفسه واآلخرين.

بلقيس خالد
ــيارات  ــا: تنورُ أرغفةٍ لس ــة رصيفه بواب
ــي حركتيّ  ــة البيضاء ف ــرة، البواب األج
ــوهٌ يتمازج الوجعُ  : وج ــريةٍ مد وجزرٍ بش
ــا: للفقد  ــازجٌ يوصله ــرة فيها، مت واحلي
ــل النص:  ــذي في داخ ــل ال ــا. الرج غالب
ــعى..  ــار خارج البوابة.. نظرَ مييناً وس ص
سرعان ما توقف.. تلفت.. استدار، سائال 
ــلون؟)  ــه: (أُخبرُها؟ ..ال.. ال.. إذن ش حيرت
ــه خارج التغطية، ال ضجيج  توقفَ كأن
الشارعِ يعنيه، وال أصواتَ الباعةِ واملارة.

وضعَ عشره على رأسه، دار حوله، وحول 
الالشيء: يطوف. يتوقف.. ميشي خطوة 
ــه يتحرك  ــفُ الرجل.. ظل خطوتني.. يق

ق: ال  ــى، حدّ ــدار املبن ــدول على ج كالبن
ق في عينيه الندى.  هَ جهة تصطفيه. شَ
، ظله لم يبتعد  ــهُ أبعد عن اجلدار كاهل
ــازال كالبندول. الرجل تؤرجحه خطاه  م
ــير،  ــماله، وال اليم.. يس ــمال ش ال الش
ــص.. مخاطبا  ــان... يقرف ــه القدم تخذل
نفسه: (أتصل، أخبرُها؟! «شلون؟» ماذا 
ــسَ بالريق حنجرته،  ــول؟) توقف، تلم أق
ــي مطمئنة.،  ــتروحَ قلقا منها: كون اس
ــي أرافقها!!- في  هل هي املرة األولى الت
ــي حتتاج رعاية..  ــرة أنا معكما.. ه كل م
ــتراحة يدك  ــدك: أثناء االس ــي عن مبعزت
ــيارة وال تترك  ــي تنزل من الس بيدها وه
يدها فهي تشعر بالدوار، ثم أوصلها إلى 
حمامات النساء. انتظرها ثم خذها الى 
ــك اطلب لكما طعاماً..  املصلى، بعد ذل
ويكون ماعونها بِال حلم.. اللحم يتعبُها 
ــز واملرق  ــل اخلب ــي تفض ــفر. ه في الس
ــان..  الريح أو  ــاع  النعن ــرة:  اخلض ــن  وم
ر شاياها بال سكر.  ــاي.. تذكّ األهم: الش

ــفر  ــن عبوة ماء، الس ــترِ لها أكثر م أش
ــالن،  ــالمة تص ــني بالس ــها، ح ش يعطّ
ــي، ال تذهب إلى  ــق معها في بيت خال أب
ــرة حني  ــل في كل م ــا تفع ــدق كم الفن
ــاح خذها إلى  ــا، في الصب أكون معكم
ــزم: قيّد حركة  ــد. الرومات ــرة التقاع دائ
ــي قدميه، حتى حني  والدي، صار الكرس
ــام. لوال  ــة في احلمّ ــداء الطبيع ــي ن يلبّ
الروماتزم لكان أبويّ اآلن في بغداد، كما 
ــا، أي تزامن  ــي كل حياتهم ــا ف كان مع
ــات أوالدي لذهبتُ  ــوال امتحان بغيض، ل
معها.- اسمعي ايتها الطيبة: تعلمتُ 
ــل  من صديقي «طرفة بن العبد «، (أرس
حريصا وال توصه)، أمك – أحتبس صوته 
، شعرتْ بشعوره الدفيء،  – غمرتها رقتهُ
ــها، على تعاليمها الصادرة  المت نفس
منها في كيفية معاملة أمها، شحنت 
ــأتروح  صوتها بكل ما لديها نحوه، فس
ــا  ــذرا: كلن ــة اعت ــا الهامس ــي نبرته ف
ــا.. زوج أختي.  ــل ذهابك أنت معه نفضّ

ــديّ حني  ــل مع وال ــرف موقفه النبي تع
فقدنا «محمد» في احلرب وأخي الثاني: 
ــا، وهو بني  ــتقر في تركي ــرته اس مع أس
ــل لهما مبلغا من املال  فترة وأخرى يرس
ــتعمالنه في شراء األدوية ومراجعة  يس
ــي عامر فقد لوثوه رفقة  األطباء، أما أخ
ــلة). ولوال زوج اختي  ــوء بـ(الكبس الس
(أنعم اهللا عليه) وافق أن يسكن معهما 
ــي البيت كي ترعاهما أختي الصغرى،  ف
لكنك أكثر صبرا مع روتني الدوائر، وأكثر 
ــا رجوتُ أبي:  ــفر. أن كرما في رفقة الس
سيبقى معي ريثما تعودان بالسالمة.-  
دعيني لوسادتي قليال قبل بزوغ الفجر، 
متددي في األقل، لديك غدا عمل: احلجي 
ــة رجل في املكان يخبر رجال  واألبناء..ثم
ــدوم. لذا  ــل: هو مص ــدا عبر املوباي قعي
ــه الناجي  ــم.. أن ــى اتصاالتك ــرد عل ال ي
ــير راح ضحيته  ــادث س ــد من ح الوحي
ــي العناية  ــخاص، وجريح ف ــتة أش س

املرّكزة.

اصدارجديد
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د٠ هاني عقيل 

كتبت 
على جبني الدهر

قافيتي 
ونقشت قبرا 

في شراييني 
انا العراقي 

املقتول مذ امد 
ومن سوى عينيك 
يا بغداد يحييني 

انا سندباد الشرق 
يا وطني 

اهديت اشرعتي 
احالم سكني 

نسجت 
من خيال الشعر 

ارغفتي
وطهرت موتا 

في دواويني 
عناقيد من االوجاع 

ــن  م ــربا  س ــي  خاصرت
الطعنات 

تهديني 
نسغ من الشهقات 

قافيتي 
كأسا من االحزان 

تسقيني

وألنك بغداد
ــيكتب الشعراء وتفخر  س

الكتب 
..وألنكِ بغداد

ستبقى شمسكِ االحلى 
ال  ــل  اللي ــى  حت ــل  واللي

عجب 
وألنكِ بغداد 

سيصمت نيرون 
ــر عينيك  ــكل طريق لغي ف

مسدود 
فأنت أنت الدرب 

عب  والطرقات والشِ
وإلنك بغداد..

سيصدح.عكاظ 
ان ال منبر االك يا قلما 

ــالف واملاضون قد  بك االس
كتبوا 

وألنك بغداد....
ستنزع بلقيس تاج امللك 

وتهديك عرشها عشقا 
والف جني....والف هدهد 

دونك  تعبوا...

نور احلب
حينما كان بلدي جميال ...

كان احلب لنا دين ....
لن نعتنق غيره دين ....
وبالبلنا حني تغني .....

تزهر وردة نيسان .....
وترقص نسمة تشرين .....

محلتنا  ــيل  شناش كانت 
.....

بالفرح دوما عابقة .....
لن تعرف حزنا وأنني .....

ــح  تصاف ــمس  والش
شوارعنا ....

وتغزل ضفائر نخلتنا ......
بكف من نور احلب .....

واخرى من ضوء الفجر .... 
ما اجملها من كفني .......
وضحكة اطفال احلي ......

صادقة ...
كطهر طفولتهم ....

وربيع حلم محبتهم ...
ــهد  ش ــن  م ــف  يرش

الشفتني

قصيدة

قصيدة

قصة قصيرة

aÏj»m@Ÿ„ÎÖ

سحر ابراهيم

متابعة / البينة الجديدة
ــار الدكتور عبد  ــياحة واآلث ــد وزير الثقافة والس اك
ــس الوزراء  ــن  رئيس مجل ــي ممثال ع ــر احلمدان األمي
ــاء  واالدب ــني  الصحفي ــني  املثقف ــود  «وج أن  ــى  عل
ــام امان  ــكل عام هم صم ــني والكتاب بش والفنان
ــهد  كحلقة وصل  ــوازن املش ــر و ي ــط اجلماهي وس
ــو دور مهم وحيوي»  ــن واحلكومة وه بني املتظاهري
ــن النقابات  ــدد م ــع  ع ــالل لقائه م ــك خ ــاء ذل ج
ــي محافظة ديالى االربعاء  واجلمعيات واالحتادات ف
ــن القادة األمنيني  ــور محافظ ديالى وعدد م وبحض

ــرف على   ــر باحملافظة، للتع ــائر اخلي ــي قاعة بش ف
ــط الثقافي  ــا الوس ــي منه ــي يعان ــاكل الت املش
ــي ان «النقابات  ــد احلمدان ــة. وأك ــا باحملافظ وحله
ــلوب توعوي  واجلمعيات والفنانني واالدباء لهم اس
ــورة إيجابية،  ــن بص ــع املتظاهري ــل م ــي التعام ف
ــرائع،  ــاتير والش فحق التظاهر مكفول بكل الدس
ــبة  ــه دور مهم بالنس ــاء والكتاب ل ــاد األدب وان احت
ــات التي ابداها  مع  ــرات التي أصدرها والبيان للنش
ــلميني وتعزيز لهم  ومع من تظاهر  املتظاهرين الس
ــروعة ممكن رؤيتها  ــاحة وفق مطاليب مش في الس

والعمل بها«.واشار احلمداني الى ان «الوزارة داعمة 
ــنوي  ــة بالبلد، ولدينا تقومي أدبي س وراعية للثقاف
ــر بديالى»، متمنياً  ــدأ باملربد وينتهي باملتنبي ومي يب
ــك تقومي فني فوزارة الثقافة ممكن ان  ان يكون هنال
تدعم نقابة الفنانني القامة فعاليات ثقافية فنية 
ــكيل وكل الفنون. ــينما والتش ــرح والس في املس

ــتكون  ــنة القادمة س ــي «ان الس ــاف احلمدان وأض
هنالك ميزانيات مخصصة لالحتادات والنقابات من 
ــياء  الوزارة، ولدينا بيت ثقافي في ديالى وهنالك اش
ــياء ممكن ان حتل  ــن ان حتل بالتمويل وهناك اش ممك

ــى «ان الثقافة  ــع». الفتاً ال بالثقافة مبعناها االوس
ــكرياً  ــب دورا حيويا فاملعركة التي انتهت عس تلع
البد للتصدي للفكر املتطرف ثقافياً عبر لالحتادات 
ــه الوزارة ويكون  ــة املعنية وبرنامج تقوم ب الثقافي
ــباب واملرأة واملثقفني  ــراك الش ــامال من أجل إش ش
ــك مواضيع مثل  ــهد الثقافي، ولذل ــي صنع املش ف
ــر والصحافة واملسرح والسينما والتشكيل  النش
وهي املصدات األولى التي ممكن من خاللها تخطي 
ــة  بالناحي ــا  تخطيناه ــا  مثلم ــاب  اإلره ــة  مرحل

العسكرية».
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التظاهرات الشعبية تشهد حراكاً فنياً وثقافياً وأدبياً وفعاليات واسعة للناشطين المدنيين
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اِّـخرج السينمائي العاِّـي
(آرا يسايان) َّـ ساحة التحرير

شوهد اخملرج السينمائي العاملي (آرا يسايان) 
وهو يحمل آلة التصوير خالل جتواله وهو يقوم 
ــعبية  ــن التظاهرات الش ــاهد م بتصوير مش
ومتوغالً وسط الزخم الكبير أثناء السير وهو 
ــام حفاظاً على اختيارته  ميضي قدماً بهدوء ت
ــا فرصة اللقاء به واحلديث  الصورية وكانت لن
ــاركته هذه قائالً: لبيت نداء الشباب  عن مش
ــه الكبيرة في  ــم تظاهرت ــو ينظ ــي وه العراق
٢٠١٩/١٠/٢٥ والتي تعتبر حدثاً عاملياً في تأريخ 
ــة عراقية  ــباب بطول ــعوب وتظاهرة الش الش
ــيخلدها التاريخ احلديث واالولى من نوعها  س
بالعالم ومشاركتي هذه الني عراقي وابن هذا 
ــالل تخصصي  ــاهم من خ ــن البد أن أس الوط
ــجيل فيلم  ــا اآلن بصدد تس ــينمائي وأن الس
ــعبي الذي  وثائقي يتناول فيه هذا احلراك الش
ــدد  ــذي اآلن بص ــم ال ــالً للفيل ــيكون مكم س
ــرة بإنتاجه.. متنياتي للشعب العراقي  املباش
ــروعة ويعم  ــه املش ــق مطالب ــة أن تتحق كاف

االمن والسالم للوطن احلبيب.
الفنان عقيل الزيدي يعمل موزعاً لألدوية

ــروف عقيل  ــان املع ــر الفن حض

ــتلم بعض  الزيدي الى خيمة املتطوعني ليس
االحتياجات من التبرعات اللوجستية وكمية 
ــة الضرورية لغرض توزيعها  من االدوية الطبي
ــى املتظاهرين في اخلطوط األمامية وقبيل  عل
ــك) حدثنا قائالً:  ــه في مركبة (التكت أن يتوج

ــاً وهو  ــداً محترم ــي بذل جه ــان العراق «الفن
ــعبه املنتفض  ــاء ش ــن أبن ــه م ــارك إخوت يش
وأعطى مثاالً حياً بتواده مع مطاليب الشباب..

ــاركتي اعتدت يومياً الوصول  ــبة ملش وبالنس
ــذا الواجب  ــر والقيام به ــاحة التحري ــى س ال
ــن واجبات املواطنة  ــيط الذي هو جزء م البس
ــأبقى هنا متواجداً حتى النفس  احلقيقة وس

االخير لبناء وطن جديد معافى».
فعاليات منرب التحرير والفنان علي حافظ

ــاطا  ــر) وجدنا فيها نش ــة (منبر التحري خيم
ــط شارع السعدون الذي تشرف  ملحوظا وس
ــطني املدنيني وقد  ــة من الناش عليه مجموع
ــن الفعاليات الفنية والثقافية  أقام العديد م
ــط  ــاهدنا الناش ــة وخالل زيارتنا له ش واالدبي
ــو يعتلي  ــتار أبو ثمينة) وه ــي (عبد الس املدن
ــعرية الوطنية  ــاء القصائد الش ــة اللق املنص
ــعار الراحلني الشاعرين كاظم  احملتارة من أش
ــماعيل الكاطع وعريان السيد خلف وفي  إس
ــة والكل ينادي  ــواء وحماس وهتافات مدوي أج

ــاب  (نريد وطن.. نريد وطن) جاء دور الفنان الش
ــيقية   ــل آلته املوس ــود وهو يحم ــازف الع وع
ــي  ــي الت ــة  واالغان ــيد الوطني ــي االناش ليغن
ــالم   ــهداء والناس والس ــى بالوطن والش تتغن
ليضيف جواً من االثارة واحلماس لدى الشباب 

املتظاهر.
عراقيات ناشطات وشموع الشهداء

ــطات عراقيات جئن  ــز لناش ــاط كبير ممي نش
ــاء الوطن في  ــاركن أبن من أماكن بعيدة ليش
ــعبية وحتدثن عن  هذه التظاهرة الوطنية الش
مشاركتهن هذه، وقالت اإلعالمية والناشطة 
ــر عملي في  ــان: «جئت من مق ــرى اخلرس بش
ــرة املركز  ــل فيه بصفتي مدي ــل الذي أعم أربي
ــرع أربيل وقمت  ــي الثقافي العراقي ف اإلعالم
ــتية  واللوجس ــة  العيني ــات  التبرع ــض  ببع
ــاركتنا الصحفية جميلة  ــن  وش ــة الكلمة احلرة للمتظاهري ــة الزميل ــي من صحيف احللف

ــي  الت ــني  املتطوع ــة  خيم ــي  ف ــاركة  للمش
اكتظت بالنسوة الالتي جئن إليقاد الشموع 
لالستذكار وقراءة سورة الفاحتة الرواح شهداء 
ــاعرة زينب  التظاهرات في العراق ومنهن الش
ــني وأم  ــطات أم زينب احلس ــي والناش الصاف
ــع املأكوالت  ــن بتوزي ــن يقم ــب الالمي وه زين
ــاحة  وقناني املاء والعصائر على القادمني لس
ــط واإلعالمي ماهر  ــر». وقد عبر الناش التحري
ــره لـ(البينة اجلديدة)  ــكره وتقدي عدنان عن ش
ــاركتها احلدث وتغطيتها وقائع مجريات  ملش

التظاهرة.
األطفال يرسمون َّـ الهواء الطلق

جتمهر أطفالنا وفلذات أكبادنا وهم يشاركون 
ــعبية بعد أن افترشوا االرض  التظاهرات الش
ــن وحي  ــي تؤخذ م ــوماتهم الت ــذوا رس لينف
ــاحة التحرير  ــاهداتهم ملا يحدث في س مش
ــيلة للدموع  وصور التكتك وقنابل الغاز املس
ــر  ــة وجس ــالم العراقي ــة واالع ــب احلري ونص
ــم التركي) وقد  ــة وجبل أحد (املطع اجلمهوري
قدمت لهم العديد من االلعاب املسلية لهم.

رواد الصحافة واإلعالم

ــي حديقة االمة كانت هنالك فعاليات فنية  ف
وإعالمية جميلة حيث تنتشر وسائل اإلعالم 
ــة وهنالك  ــاء احلديق ــة أرج ــي كاف ــة ف املوزع
ــادق فرج التميمي)  ــف الصحفي الرائد (ص يق
ــالم قائالً:  ــة واإلع ــة رواد الصحاف ــام خيم أم
ــل أية جهة نقوم  ــتقلة ال منث «نحن جهة مس
ــا االول من أجل  ــال ندائن ــا بإرس ــا بواجبن هن
ــرة احلق العام  ــن ووقفتنا هذه لنص ــاء الوط بن
ــدين بشتى الطرق املتاحة لنا  ومحاربة املفس
ونحن حملة القلم احلر». وكانت لنا وقفة مع 
ــذي حتدث لنا بالقول:  الفنان هادي اخلطاط ال
ــتطيع أن أجلس في منزلي بدون أن أزور  «ال أس
ــبة لي  ــاحة التحرير وتلك أصبحت بالنس س
ــبابنا  ــأبقى للنهاية مع ش ــوم وس قدري احملت
ــع الدكتور  ــت الوقفة االخيرة م ــر». وكان الثائ
ــة  ــدري مدير عام مؤسس ــدي الب ــد مه محم
العراقية للصحافة الذي حدثنا قائالً: «البقاء 
ــز به ألني  ــيء أعت ــاحة التحرير ش هنا في س
ــارك ابناء وطني في مطاليبهم املشروعة  أش
ــاهمتي اللوجستية في دعم  ناهيك عن مس
ــعر  ــا ونحن نش ــزء من ــم ج ــن النه املتظاهري

بالفخر بهم ووقفتهم البطولية».

albaynanew@yahoo.com
جريدة يومية سياسية عامة  

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

(البينة اجلديدة) ولليوم الثاني عشر حاضرة في ساحة التحرير واالماكن احمليطة بها لتشارك أبناء شعبها األغر في تظاهراتهم 
ــعرية وزارت عدداً من فعاليات الناشطني  ــهدت حراكاً واسعاً من األنشطة الفنية والثقافية واألدبية والش ــعبية التي ش الش
ــاعدات اللوجستية التي بادر بنقلها  املدنيني اخملتلفة التي حظيت بحضور متميز في مقرات خيمهم حيث تنطلق منها املس
ــني الى إخوتهم املرابطني على جسر اجلمهورية ونهر دجلة وأبطال جبل (أحد)  ــعراء وأدباء وإعالميون من كال اجلنس فنانون وش

املتمترسني فيه متحدين كل الظروف حلني حتقيق مطاليبهم املشروعة..

@·«Öc@ZâÜj€a
@ÂÌäÁbƒnΩa

@·Ë„˛@�bÓnéuÏ€
@Â≠Î@b‰fl@ıåu
@äÇ–€bi@ä»í„

@·Ën–”Ï€@ãaån«¸aÎ
ÚÓ€Ï�j€a

متابعة / البينة اجلديدة
ــاب  اخلش ــمية  س ــات  خالف ــهدت  ش
ــوراً جديداً،  ــعد تط وطليقها أحمد س
ــي  قضائ ــم  حك ــدور  ص ــد  بع ــك  وذل
ــنوات بسبب شيك  بحبسها ثالث س
ــدون رصيد،  ــه مبليون جنيه ب أصدرته ل
ــعد أن ما حدث غير مقصود  وأوضح س
ا أنه سوف يتنازل  وبدون علمه، موضحً
ــن خالل  ــب م ــذه القضية.وكت ــن ه ع
ــتغرام: «برغم كل  ــابه على إنس حس
ــة للفنانة  ــة احلالي ــر حول األزم ما أثي

ــي حدثت عن  ــاب والت ــمية اخلش س
ــق خطأ إجرائي ودون علمي  طري

ــارج مصر أوضح  ــا اآلن خ وأن
وفقط للحق ومهما كانت 
ــات أنه بالفعل متت  اخلالف
التسوية بنفوس راضية».

«تفاجأت  ــعد:  س وأضاف 
ــالل  خ ــن  م ــار  باألخب

ــالم ومت فورا  اإلع
ــح  تصحي
ر  ــا ملس ا
ــا  لي متعا
اي  ــن  ع
ــاءة او  إس

ــج  ي و تر
ألكاذيب 
ــة  ي ر عا
متاما من 
لصحة  ا
ــن  لك و
سف  لأل
ب  أ د

ــس واإلثارة،  ــا إعالم الفل ــي ترويجه عل
ــاءة او  فقد عاهدت اهللا علي عدم اإلس
االفتراء مهما كانت الظروف، وسيعلم 
الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون».ويأتي 
رد سعد بعد مرور يوم واحد على هجوم 
الفنانة املصرية القاسي، موضحة أنه 
خدعها بصرف هذا الشيك رغم وعوده 
ا بعدما تنازلت  بأنه لن يصرفه خصوصً
عن النفقة واملؤخر .كما أكدت اخلشاب 
أنها سترفع دعوى قضائية ضده تتهمه 
ــرب خالل فترة  ــداء عليها بالض باإلعت
أنها  ــة  ــا، موضح زواجهم
لن تتنازل عن حقوقها 

بعد خداعه لها.

@èjy@ÚÓö”@ø@ÒÜÌÜu@Òdub–fl
lbí®a@ÚÓ8 متابعة / البينة اجلديدة

ــي وزوجته الفنانة  ــل الفنان أحمد حلم احتف
ــا، في ممر  ــة لكل منهم ــى زكي بوضع جنم من
ــاهير بدبي، الذي مت افتتاحه منذ يومني،  املش
ــخصيات  العامة املؤثرة  لتكرمي مختلف  الش
ــة  ــة والرياضي ــة والفني ــاالت العلمي ــي اجمل ف
ــي أول تعليق له على  واالجتماعية وغيرها.وف
ــر حلمي  ــاهير نش ــع جنمة له في ممر املش وض
صورته على املمر عبر حسابه على فايسبوك، 
وكتب: «أي تكرمي أو جايزة أو شهادة تقدير كنت 

ــادي. دي أول مرة آخد  ــا ع ــتلمها وأروح بيه باس
ــا وهيلزقوها في الرصيف  جايزة هيخدوها هم
ــارع ومروحش بيها.. متزعلوش بقى لو  في الش
صحيتوا الصبح ملقتوش الرصيف».يشار إلى 
ــاهير الذي مت افتتاحه في دبي، يضم  أن ممر املش
ــني والرياضيني املصريني  ــماء عدد من الفنان أس
ــم حافظ، عمرو  ــوم، عبد احللي ــم، أم كلث بينه
ــالح، والفنان  ــد هنيدي، محمد ص دياب، محم

املصري األمريكي رامي مالك.

_7ÁbíΩa@äæ@ø@È€@Ú‡¨@…ôÎ@Ü»i@Ô‡‹y@Üªc@fib”@aábfl

متابعة / البينة اجلديدة
ــرب وود» املذاع على  ــتضاف برنامج «ع اس
ــان العاصي  ــة إمي ــا»، الفنان ــوات «روتان قن
ــي تتحدث  ــن األخبار الت ــخرت م التي س
ــل  ــود خالفات بني أبطال مسلس عن وج
ــي البرنامج  ــس». وظهرت ف «مملكة إبلي

ــامعني  ــا مقطعني بعض مش س ــول: «إحن ــي تضحك وتق وه
ــا وال إيه، دا في قضايا كمان».وأضافت موضحة أن كل هذه  عنن
ــب دائماً، وأن  ــائعات تكت ــار أصبحت معروفة وقدمية، وش األخب
ــداً أنه غير حقيقي. ــح يعي هذا األمر ويفهم جي اجلمهور أصب
يُذكر أن مسلسل «مملكة إبليس» من بطولة رانيا يوسف وغادة 

عادل وأحمد داود.

CèÓ‹ig@Úÿ‹æD@fib�ic@pbœ˝Å@Ú‘Ó‘y@—íÿm@Ôïb»€a@Êbπg

متابعة / البينة اجلديدة
ــع اإلعالمي رامي  ــة هاتفية م في مداخل
ــاء dmc، املذاع  ــوان في برنامج مس رض
ــاة dmc، حتدث النجم أحمد  على قن
ــم «كيرة  ــرة األولى عن فيل ــز للم ع
ــي  ف ــارك  يش ــذي  ال ــن»،  واجل
ــع النجم كرمي عبد  بطولته م
ــا في منتهى  ــال: «أن العزيز.وق
ــم  ــل فيل ــي هعم ــعادة إن الس
ــرمي عبد  ــد وك ــروان حام ــع م م

ــرمي عبد  ــن جمهور ك ــا م ــع: «أن العزيز».وتاب
ــتوى  العزيز، وأحبه وأحترمه كثيراً على املس
ــبق وعملت معه في حملة  الشخصي، وس
دعائية، وهو من أمتع األشخاص الذين تعمل 
معهم، وأمتنى أن يكمل املشروع على خير».
وكانت شركة «سينرجى فيلمز» أعلنت عن 
ــن – ١٩١٩»،  ــرات فيلم «كيرة واجل بدء حتضي
ــذي يلتقي فيه للمرة األولى النجمان كرمي  ال
ــن رواية  ــز، واملأخوذ ع ــد العزيز وأحمد ع عب
ــركة  ــب أحمد مراد، وبدأت الش ١٩١٩ للكات

ــل، الذي يتوقع أن  ــتعداد للعم املنتجة االس
ــينما املصرية في  ــالم الس ــون أضخم أف يك
ــرر طرحه في  ــن املق ــرة، وم ــنوات األخي الس
ــي صيف ٢٠٢٠،  ــينمائية ف ــرض الس دور الع
ــبما أعلنت الشركة املنتجة.ومبجرد أن  حس
ــن كواليس العمل  ــر الصورة األولى م مت نش
ــل االجتماعي وبدأ  ــتعلت مواقع التواص اش
ــي التعليق على  ــني ف ــن الفنان ــرون م الكثي
ــرمي فهمي بقوله:  ــورة، إذ علق الفنان ك الص

«صورة تخض».

@åÌå»€a@Üj«@·Ìä◊@…fl@ÜÌÜ¶a@È‡‹Óœ@Â«@å«@Üªc@—í◊@aábfl
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الستقبال آرائكم ومقرتحاتكم 
الطبية والعلمية وذلك لنشر 
الوعي الصحي يرجى ارسالها 

على الربيد االلكرتوني 
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عملوا هنا في (                    ) ورحلوا

albaynanew@yahoo.com

املرحوم اخلبير اللغوي
 كرمي توفيق الزبيدي

املرحوم الكاتب اللواء 
ماضي اخلزاعي

املرحوم مـاجد الصكر  
رئيس القسم الرياضي

لهم الذكر الطيب
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 مجلس الوزراء 
 صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات اإلرهابية 

 لمناطق التركمانيةاخطة إعادة اعمار  / استثماري) ٢٠١٩/  ١٦١( مناقصة رقماعالن 
 كركوك /] تكريت-صيانة جسر زغيتون على طريق كركوك  :[اسم المناقصة

 بموجب وثيقة المناقصة القياسية لتنفيذ عقود االشغال الصغيرة
          يسر صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات اإلرهابية باإلعالن للمرة األولى عن المناقصة العامة رقم                     -١

 ٢٠١٩عام  كركوك/ استثماري) ضمن تخصيصات موازنة الصندوق بتبويب الخطة االستثمارية لمحافظة ٢٠١٩/ ١٦١(
اءات المؤهلين وذوي الخبرة لتقديم عطاءاتهم تنفيذ المناقصة بكلفة تخمينية اجمالية قدرها والدعوة عامة لمقدمي العط

 . ) يوم٣٦٠ وبمدة تنفيذ ( ) دينار١,٥٨٧,٢٠٠,٠٠٠(
سيتم العمل وفق األلية المعتمدة للمناقصات التنافسية العامة والتي تتيح لكافة مقدمي العطاءات المؤهلين ضمن االختصاص          -٢

المسجلين في وزارة التخطيط او الشركات األجنبية المسجلة في وزارة التجارة / مسجل الشركات  ( خامسة)والدرجة  ) مدني(  
 في العراق لشراء وثائق المناقصة.

على مقدمي العطاء المؤهلين والراغبين في الحصول على معلومات إضافية االتصال بالعنوان (صندوق إعادة اعمار المناطق  -٣
. وسيعقد مؤتمر فني لإلجابة على )ظهرا ٢ –صباحا  ٨(خالل ساعات الدوام الرسمي  ررة من العمليات اإلرهابية)المتض

 .مقر الصندوقفي الساعة ( العاشرة ) صباحا  ٢٠١٩/ ١١/  ١٧ق ) الموافاالحد يوم (استفسارات الشركات 
                                                                                                                                                                                                                                                               -متطلبات التأهيل المطلوبة:   -٤

 الموقف القانوني: اختصاص ونفاذية هوية تصنيف المقاولين ومبلغ التأمينات األولية.  -
 الموقف المالي: الموارد المالية والسيولة النقدية. -
 المتطلبات الفنية: خبرة تخصصية بتنفيذ مشاريع مماثلة من حيث الكلفة والنوع وحجم العمل وتعقيداته. -

مراجعة مقر الصندوق من قبل المدير المفوض حصراً وال تقبل الوكالة وكتب التخويل بإمكان مقدمي العطاءات الراغبين بالتقديم  -٥
ألف دينار عراقي غير قابل للرد ويتم البيع لوثائق ثالثمائة وخمسون  )٣٥٠,٠٠٠شراء وثائق المناقصة لقاء مبلغ قدره (ل

ظهرا) ابتداء من تاريخ نشر إعالن المناقصة في الصحف المحلية ولغاية نهاية  ٢ –صباحا  ٨الرسمي (المناقصة في أوقات الدوام 
 الدوام الرسمي لليوم الذي يسبق يوم الغلق.

يتم تسليم العطاءات الى مقرر لجنة فتح العطاءات ووضعها في صندوق العطاءات من قبل المدراء المفوضين للشركات او من  -٦
بعد الظهر) الثانية بعد الظهر من يوم  ٢الساعة ( [آخر موعد للتقديم لدائرة ولنفس العنوان المدرج ادناه وان يمثلهم في مقر ا

والتقديم بالبريد االلكتروني غير مسموح، وان كافة العطاءات المتأخرة عن الموعد المحدد  ] ٢٠١٩/ ١١/ ٢٤ق  ) الموافاالحد(
 وفي حالة ان صادف يوم الغلق عطلة رسمية فيمدد موعد الغلق لليوم الذي يليه بدوام رسمي.سوف ترفض وال تودع في صندوق العطاءات 

فتح صندوق العطاءات إلخراج العطاءات وفتحها بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبين بالحضور في مقر الصندوق سيتم  -٧
وفي حالة ان صادف يوم الفتح عطلة رسمية فيمدد صباحاً) في اليوم الذي يلي اليوم المحدد لموعد الغلق في الساعة (العاشرة 

 موعد الفتح لليوم الذي يليه بدوام رسمي.
بشكل صك مصدق او خطاب % من المبلغ التخميني) ١(كل العطاءات يجب ان تتضمن التأمينات األولية ضمان للعطاء البالغة  -٨

 ان يكون من مصرف عراقي ومعتمد من قبل البنك المركزي العراقي. من تاريخ غلق المناقصة علىابتداء يوما)  ٩٠(ضمان نافذ لمدة 
شارع  –الجادرية  –بغداد { عنوان مقر الدائرة/ صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات اإلرهابية / العنوان التالي  -٩

 .}١١دار رقم –الوزراء 
 .٢٠١٩عدم أدراج المشروع ضمن الموازنة العامة للخطة االستثمارية لعام يحق ألدارة الصندوق الغاء المناقصة او اإلحالة في حالة   -١٠

 :العطاء المبينة الحقا بشكل مفهرس ومرقم ومختومعلى مقدمي العطاء تقديم وثائق  -: مالحظة  -
 وصل شراء وثائق المناقصة.  - ت
 .٢٠١٩هوية تصنيف المقاولين الصادرة من وزارة التخطيط مجددة ونافذة لعام  - ث

كتاب براءة ذمة الشركة صادر من الهيئة العامة للضرائب / قسم الشركات معنون الى صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة  -ج    
 من العمليات اإلرهابية.

 قائمة باإلعمال المماثلة (ويعتمد في ذلك على كتب اإلنجاز الرسمية معززة بنسخ من العقود). -ح 
 موقعة من قبل محاسب قانوني ومصدقة من مجلس المهنة. (لثالث سنوات متتالية)تقديم الحسابات الختامية  -ه      
 (هوية األحوال المدنية + شهادة الجنسية العراقية) او (البطاقة الموحدة ان وجدت) + بطاقة السكن. مستمسكات المدير المفوض الثبوتية -و  

                                                                                        رئيس الصندوق

www.refaato.iq  الموقع االلكتروني        refaatoiraq@refaato.iqالبريد االلكتروني 
 

 مجلس الوزراء 
 صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات اإلرهابية 

 لمناطق التركمانيةاخطة إعادة اعمار  / استثماري) ٢٠١٩/  ٢١٦( مناقصة رقماعالن 
م) ١٤٠٠انشاء ملحق لمديرية ناحية الحقالنية وإعادة تأهيل طريق قرية زغيدان بطول (إعادة  :[اسم المناقصة

 االنبار /]) م٢٩وعرض (

 بموجب وثيقة المناقصة القياسية لتنفيذ عقود االشغال الصغيرة
امة رقم                              يسر صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات اإلرهابية باإلعالن للمرة األولى عن المناقصة الع -١

والدعوة عامة  ٢٠١٩عام  االنبار/ استثماري) ضمن تخصيصات موازنة الصندوق بتبويب الخطة االستثمارية لمحافظة ٢٠١٩/ ١٦٢(
وبمدة  ) دينار٣١٥,٦٧٢,٠٠٠(لمقدمي العطاءات المؤهلين وذوي الخبرة لتقديم عطاءاتهم تنفيذ المناقصة بكلفة تخمينية اجمالية قدرها 

 .وتشمل المشاريع ) يوم٠١٨ تنفيذ (
 اسم المشروع ت
 )م٩)م وعرض (١٤٠٠إعادة تأهيل طريق قرية زغيدان بطول ( ١
 إعادة انشاء ملحق لمديرية ناحية الحقالنية ٢

 ) (  مدنيسيتم العمل وفق األلية المعتمدة للمناقصات التنافسية العامة والتي تتيح لكافة مقدمي العطاءات المؤهلين ضمن االختصاص          -٢
المسجلين في وزارة التخطيط او الشركات األجنبية المسجلة في وزارة التجارة / مسجل الشركات في العراق لشراء  ( خامسة)والدرجة 

 وثائق المناقصة.
على مقدمي العطاء المؤهلين والراغبين في الحصول على معلومات إضافية االتصال بالعنوان (صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من  -٣

) االحد يوم (. وسيعقد مؤتمر فني لإلجابة على استفسارات الشركات )ظهرا ٢ –صباحا  ٨(خالل ساعات الدوام الرسمي  ية)العمليات اإلرهاب
 .مقر الصندوقفي الساعة ( العاشرة ) صباحا  ٢٠١٩/ ١١/  ١٧الموافق 

                                                                                                                                                                                                                                                               -متطلبات التأهيل المطلوبة:   -٤
 الموقف القانوني: اختصاص ونفاذية هوية تصنيف المقاولين ومبلغ التأمينات األولية.  -
 الموقف المالي: الموارد المالية والسيولة النقدية. -
 المتطلبات الفنية: خبرة تخصصية بتنفيذ مشاريع مماثلة من حيث الكلفة والنوع وحجم العمل وتعقيداته. -

تقديم مراجعة مقر الصندوق من قبل المدير المفوض حصراً وال تقبل الوكالة وكتب التخويل لشراء وثائق بإمكان مقدمي العطاءات الراغبين بال -٥
 ٨ألف دينار عراقي غير قابل للرد ويتم البيع لوثائق المناقصة في أوقات الدوام الرسمي ( مائتان) ٢٠٠,٠٠٠المناقصة لقاء مبلغ قدره (

 ظهرا) ابتداء من تاريخ نشر إعالن المناقصة في الصحف المحلية ولغاية نهاية الدوام الرسمي لليوم الذي يسبق يوم الغلق. ٢ –صباحا 
ها في صندوق العطاءات من قبل المدراء المفوضين للشركات او من يمثلهم في مقر يتم تسليم العطاءات الى مقرر لجنة فتح العطاءات ووضع -٦

 ١١/ ٢٤بعد الظهر) الثانية بعد الظهر من يوم (االحد) الموافق   ٢الساعة ( [آخر موعد للتقديم الدائرة ولنفس العنوان المدرج ادناه وان 
سوف ترفض وال تودع في صندوق العطاءات المتأخرة عن الموعد المحدد  والتقديم بالبريد االلكتروني غير مسموح، وان كافة ] ٢٠١٩/

 العطاءات وفي حالة ان صادف يوم الغلق عطلة رسمية فيمدد موعد الغلق لليوم الذي يليه بدوام رسمي.
فتح صندوق العطاءات إلخراج العطاءات وفتحها بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبين بالحضور في مقر الصندوق في اليوم سيتم  -٧

وفي حالة ان صادف يوم الفتح عطلة رسمية فيمدد موعد الفتح لليوم الذي الذي يلي اليوم المحدد لموعد الغلق في الساعة (العاشرة صباحاً) 
 ي.يليه بدوام رسم

بشكل صك مصدق او خطاب ضمان نافذ لمدة % من المبلغ التخميني) ١(كل العطاءات يجب ان تتضمن التأمينات األولية ضمان للعطاء البالغة  -٨
 من تاريخ غلق المناقصة على ان يكون من مصرف عراقي ومعتمد من قبل البنك المركزي العراقي.ابتداء يوما)  ٩٠(

 –شارع الوزراء  –الجادرية  –بغداد { دة اعمار المناطق المتضررة من العمليات اإلرهابية / العنوان التالي عنوان مقر الدائرة/ صندوق إعا -٩
 .}١١دار رقم

 .٢٠١٩يحق ألدارة الصندوق الغاء المناقصة او اإلحالة في حالة عدم أدراج المشروع ضمن الموازنة العامة للخطة االستثمارية لعام   -١٠
 العطاء تقديم وثائق العطاء المبينة الحقا بشكل مفهرس ومرقم ومختوم: على مقدمي -: مالحظة  -
 وصل شراء وثائق المناقصة.  - ج
 .٢٠١٩هوية تصنيف المقاولين الصادرة من وزارة التخطيط مجددة ونافذة لعام  - ح

اعمار المناطق المتضررة من العمليات  كتاب براءة ذمة الشركة صادر من الهيئة العامة للضرائب / قسم الشركات معنون الى صندوق إعادة -ج    
 اإلرهابية.

 قائمة باإلعمال المماثلة (ويعتمد في ذلك على كتب اإلنجاز الرسمية معززة بنسخ من العقود). -ح 
 موقعة من قبل محاسب قانوني ومصدقة من مجلس المهنة. (لثالث سنوات متتالية)تقديم الحسابات الختامية  -ه      

 (هوية األحوال المدنية + شهادة الجنسية العراقية) او (البطاقة الموحدة ان وجدت) + بطاقة السكن. المدير المفوض الثبوتيةمستمسكات  -و  
 رئيس الصندوق
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18هموم الناس
ــد  البري ــر  عب ــا  جريدتن ــى  ال وردت 
االلكتروني رسالة من املواطن (احمد 
جليل حسني) وذكر انه خريج كلية 
ــداد وموظف في  العلوم/ جامعة بغ
ــوري ذكر  ــفى الكرخ اجلمه مستش
فيها انه مت استبعادهم من منحهم 
ــورة البالغة ٣٠٪  ــات اخلط مخصص
ــذه اخملصصات متنح  ــار الى ان ه واش
لذوي املهن الصحية وقد مت استبعاد 
ــي/  (بايولوج ــة  الوظيفي ــن  العناوي
ــي)  ــاوي/ بكتريلوج ــي/ فيزي كيميائ
ــن  م ــة  الوظيفي ــات  الدرج ــة  بكاف
ــرار  ــن الق ــرة (٢) م ــمول بالفق الش
ــنة ٢٠١٩ وهذا يعتبر  املرقم (٦١) لس
ــب  بحس ــم  له ــبة  بالنس ــا  ظلم
ــن  ــذه العناوي ــاف ان ه ــه. واض وصف
ــة  ــات الصحي ــي املؤسس ــل ف تعم
التابعة لوزارة الصحة وضمن حقل 
ــفيات  ــن الصحية في املستش امله
ــدات  وح ــي  ف ــة  الصحي ــز  واملراك

ــعب (املهن الصحية/ اخملتبرات/  وش
ــراض الدم  ــات وام وحدات الفايروس
ــيج املرضي  واالحياء اجملهرية والنس
ــراس/ الرنني  ــعة / املف وغيرها/ االش

ــي) ويعملون على نفس  املغناطيس
ــالت  ــة بالتحلي ــات اخلاص الفحوص
ــون  ــعاعية ويتعرض ــة واالش املرضي
ــوة باقرانهم من  لنفس اخلطورة اس

ــات املهن الصحية.  بقية اختصاص
ــرا من هذه  ــى ان عددا كبي ــار ال واش
ــى  عل ــون  حاصل ــات  االختصاص
ــهادات عليا (دكتوراه/ ماجستير/  ش

ــات صحية/  ــال) باختصاص دبلوم ع
ــة من كليات الطب والعلوم  مختبري
ــة  اخلدم ــاء  اثن ــية  دراس ــازات  وباج
وحسب حاجة املؤسسات الصحية 
مشيرا الى ان القرار (٦١) لسنة ٢٠١٩ 
ــات خطورة  ــن منح مخصص يتضم
ــاس طبيعة  ــى اس ــح عل ــي متن والت
العمل ولم يستند الى قانون التدرج 

الوظيفي رقم (٦) لسنة ٢٠٠٠.
ويرجو شمولهم بالفقرة (٢) من قرار 
مجلس الوزراء رقم (٦١) لسنة ٢٠١٩ 
واعادة اطالق صرف اخملصصات اسوة 
الذين  ــة  ــي املعاهد الصحي بخريج

يحملون شهادة الدبلوم.
ــة  ــظ بكاف ــدة حتتف ــا ان اجلري علم

املستمسكات الثبوتية.
احمد جليل حسني

موظف من مستشفى الكرخ 
الجمهوري

موبايل/٠٧٧٠١٢٤١٨٨٩

ــه راجع  ــة بابل ان ــن محافظ ــني  م ــول حس ــن رس ــول املواط يق
ــفى التركي) بغية احلصول  ــفى االمام الصادق (املستش مستش
ــأن اجلهاز  ــني اال انه فوجئ ب ــطة جهاز الرن ــف بواس على الكش
ــفى  ــي املرضى املراجعون للمستش ــن العمل وقد اعط عاطل ع
املذكور تواريخ مراجعة عجيبة غريبة تبدأ من ٢٠١٩/١١/٤ ولغاية 
ــتطيع ذلك فعليه ان يراجع املستشفيات  آذار ٢٠٢٠ وان من ال يس

في بغداد.. فهل يجوز ذلك يا وزارة الصحة؟

_Úzñ€a@ÒâaãÎ@bÌ@›i�a@ÖâÏm@aàÿÁ@bfl

ÒâÏ�Å@pbññ´@÷˝üg@ÒÖb«g@NN@Úzñ€aÎ@ÚÓ€bΩa@äÌãÎ@âbƒ„c@‚bflc
@A_ÂÌc@µg@·Ó‹»n€a

من النافذة

ــي اجملتمعات  ــرات املهمة لرق ــن املؤش ــم م ــر التعلي     يعتب
ــم والعلم  ــى األعلى. والتعلي ــي بثقافتها ال ــا والرق وتطوره
ــح في طريقه كل التخلف وعقد  هو املاء الزالل الذي يكتس
ــل موجوداً  ــرى اجله ــعوذة ومتى ما ت ــل والش ــي واجله املاض
ــة او اثنية او  ــراض اجملتمعات من صراعات طائفي ــرى كل ام ت
ــتوى اجلرمية والتأخر في مجال البناء  ــائرية وارتفاع مس عش
ــان  ــات وعدم احترام حقوق االنس ــاد وضعف اخلدم واالقتص
ــل القومي..الخ. ــاض الدخ ــتوى اجلرمية وانخف ــاع مس وارتف
ــال التعليم  ــاً كبيراً مبج ــة تهتم اهتمام ــعوب املتقدم الش
ــات والبحوث والتأليف  ــه اخملتلفة انتهاء بالدراس في مراحل
والدوائر العلمية وابتداء من الروضة واالبتدائية وتضع قوانني 
صارمة على التعليم اإللزامي وعلى احلد من ظاهرة التسرب 
من املدارس وتتخذ اإلجراءات الكفيلة مبتابعة وضع الطالب 
ــن متابعة  ــن البيت م ــي حالة عدم متك ــه ف ــي موضوع وتبن
ــم ناهيك عن  ــدم رغبته في التعلي ــتمراره او عزوفه او ع اس
ــب مع  ــاليب التعليم وحتديثها مبا يتناس إعادة النظر في أس
مستوى التقدم في العالم وطبيعة اجملتمع املتجدد ودراسة 
ــدم العلمي في مجاالت  ــاة وضغطها نتيجة لتق ــاء احلي أعب
احلياة كافة وتغير املناهج ووسائل التعليم وطبيعة املدارس 
ــائل  ــا إضافة الى وس ــة فيه ــائل الراح ــر وس ــة وتوف احلديث
ــة وتعلم اللغات  ــتخدام التكنولوجيا احلديث ــاح واس االيض
ــدى الطالب وزرع  ــر طوق اخلوف ل ــة. إضافة الى كس اإلضافي
ــن العزلة والتفرقة والكراهية  روح التعايش بينهم بعيدا ع
ــاوون في احلقوق والواجبات إضافة  فكل املواطنني هم متس

ــام برعاية  ــى االهتم ال
ــة  الصحي ــة  الطلب
ــن خالل  ــية م والنفس
ــي  الوع ــة  متابع
ــة  والنظاف ــي  الصح
ــق  املراف ــي  ف ــة  خاص
املدرسة  في  الصحية 
ــية  املدرس التغذية  او 
ــة  امليداني ــارات  والزي
ــق  للمراف ــة  للطلب
والصناعية  ــة  العلمي
او  ــد  البل ــذا  ه ــي  ف
ــع  املواق ــارة  وزي ــك  تل
ــة. والتاريخي ــة  االثري
ــة  اجلغرافي ــع  واملواق

ــذ بعيد عن  ــوس التالمي ــن في نف ــب الوط ــة وزرع ح والبيئي
ــذا العصر بعد  ــم اصبح ميزة ه ــدق. التعلي ــة والتخن االناني
ــا يعكس من نتائج  ــعوب واجملتمعات ألهميته وم ادراك الش
ــذت الدول  ــعوب وأخ ــدم الش ــى تق ــلبية عل ــة او س إيجابي
ــذا الغرض إضافة  ــبة كبيرة من ميزانياتها له تخصص نس
ــى االهتمام باملعلم او املدرس او من له عالقة بالتعليم من  ال
ــة وباعتباره مربيا  ــة اجلوانب بوصفه راعيا لهذه العلمي كاف
لألجيال القادمة التي تبني مستقبل البلدان وتهتم باألبنية 
ــيدها بشكل مالئم ملتطلبات العصر احلديث  املدرسية وتش
ــي وللطالب مع  ــة للتدريس ــات الراح ــر كل متطلب ــع توف م
ــبة  ضمان وجود العدد الكافي من املدارس الذي يحقق النس
ــث ال حتدث اختناقات وان  ــب التعليمات بحي املطلوبة وحس
يكون عدد طالب الصف حسب ما هو مطلوب لعدد املقاعد 
ــن الطالب  ــادة التعليمية الى ذه ــهل وصول امل ــكل يس بش
ــود التخطيط  ــة الى وج ــد املعني إضاف ــب حالة البل وحس
ــم على كافة  ــوب بالنهوض بالتعلي ــتراتيجيات املطل واالس
مستوياته ومنها االبتدائي لتحقيق آمال املواطن والوطن في 
ــهد اخفاقاً  التقدم والرفاهية. إن التعليم بعد عام ٢٠٠٣ ش
كبيراً في مسيرته حاله حال باقي اخلدمات ناهيك عن تدني 
ــة في معاناة منها قلة االبنية  التعليم في املراحل االبتدائي
ــدارس احلالية  ــبب عن ذلك من ازدحام امل ــية وما يتس املدرس
ــكل ال  ــد الطالب في الصف الواحد بش ــا وزيادة ع وازدواجه
ــى ذهن املتلقي  ــال املادة العلمية ال ــي بإيص يخدم التدريس
ــه ووصولها في  ــتاذ وطالب ــاب العالقة التربوية بني االس وغي

بعض األحيان الى املشادات بني ذوي الطالب وإدارة املدرسة.

التعليم أصبح ميزة 
هذا العصر بعد إدراك 
الشعوب واِّـجتمعات 
ألهميته وما يعكس من 
نتائج إيجابية أو سلبية 
على تقدم الشعوب

احمد حسني

ــيد وزير التعليم العالي والبحث  يناشد لفيف من الطلبة الس
ــدمي على  ــرة التق ــهيل متديد فت ــي الس ــور قص ــي الدكت العلم
الدراسة املسائية خاصة ذوي الشهداء والتي كان مقررا لها يوم 
ــبب انقطاع شبكة االنترنت ما حال دون  ٢٠١٩/١١/١٠ وذلك بس
ــرات من الطلبة من التقدمي عبر التقدمي االلكتروني  متكن العش
ــر ألن يراعي هذه احلالة اخلارجة  ــيد الوزي وهم يأملون خيرا بالس

عن ارادتهم.

@äÌãÎ@âbƒ„c@‚bflc@ÒÜëb‰fl
Ô‡‹»€a@szj€aÎ@Ô€b»€a@·Ó‹»n€a

ــالة  ــدة» رس ــة اجلدي ــت «البين تلق
بعثها لفيف من املراجعني يشكون 
ــؤول شعبة  فيها من تصرفات مس
ــؤون الطلبة في املديرية العامة  ش
ــم املهني في الكاظمية من  للتعلي

ــم وعدم  ــه ملعامالته ــالل عرقلت خ
ــم  ــة له ــة الكامل ــاء املعلوم اعط
ــة الغموض  ــاح وازال ــدف االيض به
ــع تبصيره  ــا طلب منه املراج واذا م
ــور بوجهه  ــادة في املعلومة يث او زي

ــه  ان ــة  بحج ــرده  ط ــى  ال ــد  ويعم
ــت فراغ  ــه وق ــس لدي ــغول ولي مش
ويؤكدون في رسالتهم ان مدير هذه 
الدائرة االستاذ (عالء) يتصرف بروح 
ــاول اجناز  ــة مع املراجعني ويح اخوي

ــكل ممنونية..  ــده وب ــم بي معامالته
ــه االمر أن  ــة ملن يهم ــوة مخلص دع
يدرك اجلميع ان خدمة الناس واجب 
ــون  ــي ع ــرعي وان اهللا ف ــي وش وطن
ــي عون اخيه  ــادام العبد ف العبد م

ــن يقومون بخدمة  ــا ان نرى م واملن
ــاني مبا  ــة باظهار اجلانب االنس عام
ــرع والقانون ومن  ــاه اهللا والش يرض
ــاس فليغادر  ــة الن ــه خدم ال يعجب

مكانه غير مأسوف عليه.

@pbƒœb0aÎ@ÖaÜ�Ã����i@ âaÏ����ë@Äb���n��v�m@fiÏ���é��n€a@ÒäÁb���√
على ما يبدو ان مكافحة ظاهرة التسول اصبحت 
ــرا وتناولت مختلف  ــة جدا فلقد كتبنا كثي صعب
وسائل االعالم هذه الظاهرة لكنها لالسف اخذت 
تنتشر بصورة ملفتة للنظر اذ لم تشهد العاصمة 

ــولني وخملتلف  بغداد هذه االعداد الهائلة من املتس
ــداد بالكامل  ــوارع بغ ــي اجتاحت ش ــار الت االعم
ــاحة أو مكانا  ــارعا او س ــب أن جتد ش ــن الصع وم
ــرا ومفروضا  يخلو منهم فقد بات وجودهم منتش

ــن  ــاء طاعنات بالس وبطريقة معلنة وفجة.. نس
ــن  ــني وجوهه ــن يغط ــات بعضه ــات مراهق وفتي
ــوه وأطفال مبختلف  ــوفات الوج واالخريات مكش
ــك من يصدهم  ــني وليس هنال االعمار من اجلنس

ــذه الطريقة النه وجد  ــلك ه حتى بات اجلميع يس
الساحة فارغة من العقاب واملساءلة وهنالك من 
ــى املال في  ــيلة للحصول عل ــد فيها خير وس يج

هذه االزمة الراهنة.

Ú���������Ó���iä���n�€a@Òä����ÌãÎ@âb�����ƒ���„c@‚b���flc@ÒÜ����ëb���‰��fl
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@lbÓÀÎ@paÖbËí€a
A¡Ó�Çn€a

تحت اِّـجهر

ــني  ــهادات العليا مؤخرا واملهندس ــا حدث حلملة الش    م
املتظاهرين منذ اشهر وغيرهم هو نتيجة طبيعية لغياب 
ــام  ــتحداث الكليات واالقس التخطيط والفوضى في اس
والدراسات العليا ومنذ سنوات خلت!.. هل يستوعب سوق 
ــي او اخلاص هذه االعداد الكبيرة من حملة  العمل احلكوم
ــهادة البكالوريوس او املاجستير وحتى الدكتوراه؟.. اين  ش
رؤية التعليم العالي والتخطيط جتاه مسألة وجود الكوادر 
ــد او االعداديات التجارية او  ــطية من خريجي املعاه الوس
ــي واقع االمر هي  ــة او الزراعية؟.. هذه املالكات ف الصناعي
ــتى التخصصات فضال  ــل في ش ــرك عجلة العم من يح
ــذا الكم الهائل  ــا الذي يراد به ــات العلمية.. م عن الكلي
ــفة وعلم  ــانية كالفلس ــن خريجي التخصصات االنس م
ــوم الدينية  ــخ واجلغرافية والعل ــاد والتاري ــس واالرش النف
ــوق العمل لهذه  ــا؟.. هل هناك حاجة فعلية في س وغيره
االعداد الكبيرة من خريجي هذه التخصصات؟.. اليس من 
االولى واالجدر توجيه طاقات الشباب نحو دراسات تنهض 
ــهم في  ــكالتنا اليومية وتس ــا اليوم وتعالج مش بواقعن
اعادة االعمار والبناء؟.. وبذلك سنكون قد خدمنا بلدنا مع 
ــتثمار دراسة الشاب فيما ينفع شعبه وبلده في ظرف  اس
ــام الدراسات  نحتاج فيه كل جهد... ثم ما دور دوائر واقس
ــا؟.. اال تقع على  ــر وغيره ــث والتطوي ــط والبح والتخطي
ــات مع حاجة  ــة التخصص ــم مهمة تنظيم دراس عاتقه
ــام املتماثلة  ــوق؟ هل تدرك هذه الدوائر ان فتح االقس الس
ــة  في االختصاص مع عدم وجود خالف جوهري في الدراس
ــم  ــل مع االختالف فقط في اس ــو نوع من التره ــا ه بينه
ــي الكليات  ــام يتكرر وجودها ف ــة؟.. معظم االقس الكلي
ــاه خريجيها؟.. حق  ــانية اخملتلفة فما هي الرؤية جت االنس
العلم مكفول شرعا وقانونا فالنبي قال: اطلب العلم ولو 
في الصني!.. لكن باملقابل الن تؤدي كثرة قنوات القبول في 
الدراسات العليا الى ابتذال الشهادة وفقدانها قيمتها في 
ــعوب  عالم اليوم القائم على مبدأ العرض والطلب؟.. الش
ــات واالمكانات  ــض بتخطيط دقيق للحاج احلية امنا تنه
ــنوات  ــعارات واالمنيات فالس ــة الظروف ال عبر الش وتهيئ
ــع العراقيني عبر  ــتنزف وهي حق جلمي متضي والثروات تس
ــمال!.. ثم  ــو اثمن رأس ــان اوال فه ــل لالنس ــتثمار امث اس

للطاقات االخرى.

د.علي عبد الوهاب

ــرة العالقات واالعالم بكتابها املرقم (٦٢٥١)  ردت وزارة الداخلية / دائ
في ٢٠١٩/١٠/٣١ على ما نشرته (البينة اجلديدة) بعددها املرقم (٣٢٦٠) 
ــم.. هل من  ــام منطقة باب املعظ ــوص (ازدح ــي ٢٠١٩/٩/١٢ بخص ف
ــرور باتخاذها االجراءات الالزمة بصدد  حل؟!) قائلة: بينت مديرية امل
ــا جاء باخلبر الصحفي مدار البحث اعالم من قبل مفارزها املرورية  م
ــن مديرية بغداد الرصافة / قاطع مرور االعظمية حيث  العاملة ضم
ــتمرار بتنظيم حركة السير واملرور وتكثيف احلمالت  مت االيعاز باالس
ــائية وكذلك التنسيق مع هيئة النقل اخلاص ملنع  الصباحية واملس
ــي منطقة باب  ــرآب املوحد ف ــن الوقوف خارج امل ــيارات االجرة م س
املعظم ومحاسبة سائقي املركبات اخملالفة وفق الضوابط والقانون. 
ــان الداخلية  ــا لفرس ــكرها وتقديره ــجل ش ــة اجلديدة) تس (البين
ــاوس في دائرة العالقات واالعالم على متابعتهم ما تنشره من  االش

موضوعات تخص املواطن وهمومه.. فبوركت جهودهم.

ــل  ــل الزمي ــع اتص ــة للطب ــدة ماثل واجلري
ــالم الطاهر) وأبلغنا  ــي (عكاب س الصحف
باسم سكان حي اجنادين زقاق (١٢) أن فرقة 
الصيانة في دائرة كهرباء الكرخ (السيدية) 
ــة للمحولة  ــة بديل ــب محول ــت بنص قام

املعطوبة ومت تغذية احلي بالكهرباء. شكرا 
ــرة كهرباء  ــي دائ ــؤولني ف ــن واملس للخيري
الكرخ وصيانة حي اإلعالم. وكانت «البينة 
ــكوى في عددها  ــرت الش اجلديدة» قد نش

الصادر أمس األربعاء بهذا اخلصوص.

·��������������ÿ���€@�aä��������ÿ����ëC@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@D@Û‹«@Öäm@ÚÓ‹ÅaÜ€a

ــالح (حيازة وحمل)  ــاء وهوية إجازة الس ــدت هوية نقابة األطب فق
ــعدي)  ــم عودة الس ــم (مصطفى باس ــة (١٠١٨٤٥٨) باس اِّـرقم

فالرجاء على من يعثر عليهما تسليمهما لجهتي اإلصدار.
مع التقدير.

فــقـــــــدان
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ــي قدمها  ــخية الت ــود والتضحيات الس ــا العالي للجه ــع تقديرن م
ــواء الذين كانوا في ساحة التحرير أم في  ــلميون، س املتظاهرون الس
ــروعة واملكفولة  باقي احملافظات األخرى، وهم يطالبون باحلقوق املش
ــعفون املتطوعون من  ــتورياً، وكذلك ما بذله ويبذله املس قانوناً ودس
ــعاف، وكذلك من قاموا  ــيارات اإلس ــائقي س ــاعدين وس أطباء ومس
ــة واألغطية وكل ما  ــر املياه والعصائر واألفرش ــداد الطعام وتوفي بإع
ــي حرصت على  ــن القوات األمنية الت ــه املتظاهرون، فضالً ع يحتاج
د ذلك من خالل صور جميلة شاهدها  تأمني حماية املتظاهرين وجتسّ
العراقيون جميعاً، فرجل األمن يقدم اإلسعافات والعون للمصابني من 
املتظاهرين أو بالعكس، أي أن يقوم املتظاهر بإسعاف العسكري الذي 
ــى اجلهود الرائعة  يحميه عندما يتعرض إلصابة، ولكن علينا أال ننس
واملواقف البطولية التي أبداها سائقو مركبة (التك توك)، وجلهم من 
ــاحات التظاهر حتى  ــباب، وهم ينقلون اجلرحى واملصابني من س الش
ــفيات أو من خالل  املستش
ــوح  نقل املتظاهرين إلى س
ــل  ــن دون مقاب ــر م التظاه
ــي  ــعور وطن ــني بش مدفوع
ــاس باالنتماء  ــر وإحس كبي
ــعب الذي يتطلع  لهذا الش
املشرق،  ــتقبله  مس لرسم 
وال ننسى أن معظم سائقي 
(التك توك) هم من الطبقات 
الذين  ــحوقة  املس الفقيرة 
يبحثون بشرف عن خبزهم 
ــيلة  اليومي عبر هذه الوس
البسيطة (التك توك)، وأول 
ــوب تقدميها  خدمة نرى وج
ــرور العامة  ــي مديرية امل ــعبة ف ــتحداث ش ــال هي اس ــؤالء األبط له
ــجيل هذه املركبات وتثبيت لوحات تسجيل (أرقام نظامية) لها  لتس
ــوق وحتديد أماكن نظامية خاصة لوقوفها  ــائقيها إجازة س ومنح س
ــراءات هذه  ــلة اإلج ــات النقل وأن تتم سلس ــا معمول في كراج كم
ــراً ملا بذلوه من  ــوم، أي مجاناً، تقدي ــتثنائية ومن دون رس بطريقة اس
أعمال بطولية. وليس هذا فحسب، بل نطمح أكثر ألن يتم فتح ورش 
ــتمرار  ــة لتصليح هذه املركبات تتوالها وزارة النقل، كذلك اس مجاني
ــتة أشهر مبوجب  مبادرة وزارة النفط بتزويدهم بالوقود اجملاني ملدة س
ــن خالل بطاقة وقودية،  ــمية مثبتة في محطات الوقود م جداول رس
وكذلك تقدمي قروض ميسرة لهم ليتاح للبعض تبديل أو شراء مركبة 

(تك توك) جديدة ليواصل عمله ودميومة رزقه اليومي..
وفي اخلتام أقول إننا عندما نقترح ذلك فألننا نريد توثيق هذه املرحلة 
ــامخاً عزيزاً  ــاء كل ذي حق حقه، وأملنا كبير أن يبقى العراق ش وإعط

ما دام شعبه معطاء، وما دام شعبه ينبض باحلياة.
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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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ــنة أو راكدة فما  ــاء آس ــرك بركة م ــوا إذا أردت أن حت ــاً قال قدمي
ــوى إلقاء حجر فيها، وإذا أردت أن تختبر نقاط القوة  عليك س
والضعف في أي مفصل حكومي فما عليك سوى وضعه على 

احملك، وقالوا: في احملن والصعاب تختبر إرادة وصالبة الرجال..
ــهدها العاصمة  ــعبية التي تش ومن هنا فإن التظاهرات الش
ــط  ــيما في الوس ــة، الس ــداد وعدد من مدن العراق الرئيس بغ
ــكل  ــرين األول وجتددها بش ــهر تش ــوب، منذ األول من ش واجلن
ــي مازالت مندلعة حلد  ــرين منه، والت أكبر في اخلامس والعش
ــفت وعرّت  ــي قصمت ظهر البعير وكش ــة الت اآلن، هي القش

وفضحت األداء احلكومي الهزيل منذ العام (٢٠٠٣) وحلد اآلن..
ــادل عبد  ــس الوزراء ع ــيد رئي ــار إليه صراحةً الس ــذا ما أش ه
ــتركة جمللس  ــة مش ــدي في كلمة مطولة له خالل جلس امله
ــهر  الوزراء واحملافظني عقدت أمس األول الثالثاء اخلامس من ش
ــوح: «إن  ــد الرجل بكل وض ــي، حيث أك ــي احلال ــرين الثان تش
ــاء متراكمة منذ ٢٠٠٣ وما  ــرات جاءت لتصحيح أخط التظاه
ــاريع قرارات  ــكلت دفعة جدية ومهمة إلجناز مش قبل ذلك ش

كانت معطلة لسنوات».
ــت جدالً  ــةً أنها فتح ــرات صراح ــذه التظاه ــل ه ــن فضائ وم
ــية  ــي بخصوص العملية السياس ــياً بدأ وقد ال ينته سياس
ــها وأخطائها وكل ما يتعلق مبساراتها، حيث  الراهنة وأسس
ــر حصول فجوة بني القوى  ــد عبد املهدي بالقول: «ال ننك يؤك
السياسية واجلمهور بسبب قانون األحزاب وقانون االنتخابات.. 
أدت هذه الفجوة -إلى حد كبير- إلى احتكار نتائج االنتخابات 

من قبل األحزاب».
ــلمية  ــب للتظاهرات الس ــب، بل ما يحس ــس هذا فحس ولي
الشعبية أنها ضغطت وأفرزت حقائق صارت واقعاً على األرض 
ــذي كتب عام (٢٠٠٥)  ــتور ال كاملطالبة بالتعديالت على الدس
من قبل البعض ممن يرتدون نظارات سوداء ويفكرون بأفق ضيق 
وعقل غير منفتح وغير قادر على استكشاف اآلتي.. واملطالبة 
ــامل ملفوضية  ــون األحزاب وتغيير ش ــل جذري على قان بتعدي
ــي.. والتأكيد  ــر النظام من برملاني إلى رئاس االنتخابات وتغيي
ــيئ الصيت إلى األبد بوصفه  على مغادرة نظام احملاصصة س
ــارع  ــها الش ــن كل التخبط واألزمات التي يعيش ــؤول ع املس
العراقي واعتماد أسس ومعايير وطنية جديدة تأخذ باالعتبار 
ــة األهم هي  ــة واإلخالص، والنقط ــة واملهني ــاءة والنزاه الكف
ــعب  ر الدولة كل إمكاناتها لالرتقاء بواقع هذا الش ــخّ أن تس
الكرمي ليعيش حياة حرة كرمية ويستفيد من ثرواته التي تأخذ 

طريقها اليوم إلى جيوب حفنة من النشالة والسيبندية..
لت صدمة للطبقة السياسية  باختصار، هذه التظاهرات شكّ
ــا وأن تقرأ ما يحصل بوعي  ــي عليها أن تعي ما يدور حوله الت

ودقة وجترد بعيداً عن العواطف واملزايدات الفارغة.
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عبد الزهرة البياتي*
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وجع يومي

علينا أال ننسى 
الجهود الرائعة 

واِّـواقف البطولية 
التي أبداها سائقو 

مركبة (التك 
توك)، وجلهم من 

الشباب..

(TBI) فاز املصرف العراقي للتجارة
ــر أماناً في  ــب «املصرف األكث بلق
ــة جلوبال  ــراق» من قبل مجل الع
ــتطالع حصري  ــس في اس فاينان
ــزء  ــهيرة كج ــة الش ــه اجملل أجرت
ــنوي ألفضل  ــن تصنيفها الس م

املصارف في العالم.
ــي دورتها الـ٢٨  ــت اجلائزة، ف وكان
ــات  التصنيف ــم  بتقيي ــت  قام
ــة طويلة األمد للعمالت  االئتماني
األجنبية، اعتماداً على مؤسسات 
العاملية مثل ستاندرد  التصنيف 
ــور (S&P)، وتصنيف فيتش  ــد ب آن
ــك بالنظر إلجمالي  (Fitch)، وكذل
ــرف حول  ــر ١٠٠٠ مص ــول أكب أص
العراقي  ــرف  املص لتختار  العالم 
ــر  كأكث ــة  النهاي ــي  ف ــارة  للتج

البنوك أماناً في العراق. 
ــص، رئيس  ــلّم فيصل الهيم تس
ــي للتجارة ورئيس  املصرف العراق
ــرف  ــزة املص ــس اإلدارة، جائ مجل
ــراق خالل  ــي الع ــاً ف ــر أمان االكث
ــنطن.  حفل توزيع اجلوائز في واش
ــيد  وتعليقاً على اجلائزة، قال الس
ــذه اجلائزة  ــل الهيمص: «ه فيص
ــى عملنا اجلاد  ــهادة عل مبثابة ش
ــاه عمالئنا.  ــا والتزامنا جت وتفانين
ــاز، ونهجنا  ــا ممت ــع أصولن إن وض

ــر ميكننا من  ــي إلدارة اخملاط العمل
ــتدام،  ــكل مس توليد األرباح بش
ــة النمو  ــاعدنا على مواصل ويس
ــك بأن هذه  ــكل أقوى، وال ش بش
اجلائزة تعبر أيضاً عن ثقة عمالئنا 
ــركائنا بنا، وسنواصل لعمل  وش
ــا  ــني خلدماتن ــن التحس ــد م ملزي
ــرع وأكثر  ــة، لتصبح أس املصرفي

بساطة وأماناً».
ــي للتجارة  ــرف العراق ــل املص ميث
دعامة لالقتصاد الوطني العراقي، 

حيث يعمل باستمرار على تعزيز 
ــن  ــة م ــة العراقي ــة احلكوم حص
ــيع أعماله  األرباح من خالل توس
ــا يعمل على  ــاً. كم ــاً ودولي محلي
ــجيع وتأمني االستثمار  دعم وتش
األجنبي كأحد األهداف الرئيسية 
له، األمر الذي يدعم بدوره احلكومة 
ــوق  موث ــار  كخي ــراق  للع ــروج  وي
ــتثمرين. كما يوفر املصرف  للمس
العراقي للتجارة متطلبات تدفق 
ــة دول  ــراق وبقي ــارة بني الع التج

ــرف كذلك  املص ويعمل  ــم.  العال
ــى تعزيز العالقات التي أقامها  عل
ــر  ــرة لتوفي ــنوات األخي ــي الس ف
ــل  للتموي ــة  متخصص ــول  حل

التجاري لعمالئه.
ــر بالذكر أن املصرف كان قد  وجدي
حصل على عدد من اجلوائز في هذا 
العام من منتدى اإلجنازات مبيالنو، 
ــل الدولية، وجائزة  وجائزة التموي
ــط  ــرق األوس ــا والش ــل أوروب متوي
وأفريقيا، وجائزة «جي بي مورجان 
تشيس» كأفضل البنوك «املميزة 
ــع والتحويل،  ــات الدف ــي عملي ف
وجائزة مجلة املالية العاملية التي 
تتضمن «أفضل مصرف للتمويل 
التجاري»، وجائزة «أفضل مصرف 
ــزة «أفضل  ــع التجزئة»، وجائ لبي
مصرف ذو أولوية»، وجائزة «أفضل 
ــي»، وجائزة «أفضل  مصرف محل
مصرف استثمار في العراق» على 

مستوى السوق العراقية.
ــي  ــرف العراق ــإن املص ــذا ف وهك
ــاً إلى األمام.  ــارة ميضي قدم للتج
ــتراتيجية  االس ــه  خطت ــع  وم
 ،٢٠٢٢ ــام  الع ــى  حت ــة  املوضوع
ــرف لعب دور محوري  يواصل املص
ــاد  االقتص ــي  تعاف ــي  ف ــر  ومؤث

العراقي.
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