
تدارست الرئاسات الثالث في اجتماعها امس مختلف 
ــالد في خضم  ــية واألمنية في الب ــورات السياس التط
ــهدتها بغداد ومحافظات  التظاهرات الكبيرة التي ش
ــات  ــذه االحتجاج ــاع أن ه ــد االجتم ــث أك ــرى، حي أخ
ــلمية هي حركة إصالحية مشروعة ال  ــعبية الس الش

بد منها وذلك استجابة للرأي العام الوطني وملتطلبات 
احلياة السياسية واخلدمية التي يستحقها العراقيون 
ــروب والعنف  ــان واحل ــن الطغي ــد عقود م ــارى بع الغي
ــار إلى أن االحتجاج الشعبي الذي نهض  والفساد.واش
به شبابُ العراق املتطلع حلياة حرة كرمية بإرادة وطنية 

ر  ــلمية حتترم السياقات القانونية والدستورية وتقدّ س
ــار  مصالح البالد وتصونها هو احتجاج عظيم في مس
إعادة بناء الدولة وتطهير مؤسساتها واالرتقاء ببنائها 

مبا يستحقه العراق. 

لليوم السابع عشر على التوالي تتواصل 
ــعبية في  التظاهرات واالحتجاجات الش
ــط  ــة بغداد وعدد من مدن الوس العاصم
واجلنوب والتي ابتدأت مبطالب توفير فرص 
ــدين وتقدميهم  ــة الفاس ــل ومحارب العم
ــرى ابرزها  ــت مبطالب اخ ــة، وانته للعدال
تغيير احلكومة احلالية وتعديل الدستور.

ــداد املتظاهرين  ــدر امني، إن اع وقال مص
ــاحة التحرير وجسر  مازالت ذاتها في س
ــى املنطقة اخلضراء،  اجلمهورية املؤدي ال
ــيرا الى  ــم التركي، مش ــال عن املطع فض
ــك املناطق جيد,  ــع االمني في تل أن الوض
واشار الى أن بعض املتظاهرين يتواجدون 
ــاحة  ــق التحرير باجتاه س ــرب من نف بالق
ــود اي حاالت  ــدم وج ــدا ع ــي، مؤك اخلالن
وكان  ــة.  االمني ــوات  الق ــع  م ــكاك  احت
ــقاط عدد  متظاهرون قد قاموا امس باس
من الكتل الكونكريتية التي وضعت قبل 
ــاحة اخلالني  يوم لقطع الطريق مابني س
ــتمرار  ــدر امني، باس ــاد مص والتحرير.واف
ــن املتظاهرين الى  ــرة م ــد اعداد كبي تواف
ساحة التحرير وسط بغداد.وقال املصدر، 

ــتمرارا لتوافد اعداد كبيرة  إن هناك اس
ــاحة التحرير.  ــن الى س من املتظاهري
ــأن القوات  ــي افاد، ب ــدر امن وكان مص
ــيطرت على ساحة اخلالني  االمنية س

وسط بغداد.
ــي، بأن التفجير  كما افاد املصدر االمن
الذي سمع قرب شارع ابو نؤاس وسط 
ــار عبوة  ــن انفج ــارة ع ــداد كان عب بغ
ــاحة النصر تسببت  صوتية ضمن س
ــن دون اي  ــل م ــني ومح ــرر عجلت بتض

اصابات تذكر. 
ــس  ــة ام ــوات االمني ــاردت الق ــد ط وق
ــوارع البتاويني  ــل ش ــن داخ املتظاهري
ــيلة  املس ــل  القناب ــتخدم  تس ــي  وه
للدموع في حني اصر آالف املتظاهرين 
ــر  على تواجدهم عند اخلط االول جلس
ــي واكدت  ــم الترك ــة واملطع اجلمهوري
ــارس واجباتها  ــة انها مت ــارز الطبي املف

كاملعتاد والصحة النسحابها.
ــة بغلق مداخل  ــت القوات االمني وقام
ــاحة اخلالني امس لالبقاء  ومخارج س

ــاحة التحرير في  على املتظاهرين في س
ــن اصابة  ــون الناصرية ع ــني ذكر تلفزي ح
ــروح قرب مبنى مديرية  (٤٨) متظاهراً بح

ــة وردد محتجون في ذي قار هتافات  التربي
ــن املطالبة بابعاد  ــدم التراجع ع اكدت ع

االحزاب الفاسدة.

ــق  اغل ــد  ــل فق باب ــة  ــي محافظ ــا ف ام
املتظاهرون مديرية تربية احملافظة ومنعوا 

املوظفني من الدخول اليها.

ــة وذي قار  ــهدت محافظتي الديواني وش
ــة املدارس  ــن الدوام لطلب امس اضراباً ع
ــدد من  ــت ع ــني اغلق ــي ح ــات ف واجلامع

الدوائر احلكومية في النجف.
ــي كويتي،  ــت أكد مصدر دبلوماس في وق
ــية  ــة الدبلوماس ــاء البعث ــحب أعض س
ــي البصرة. ــة ف ــة الكويتي ــن القنصلي م
ــى «تطورات األوضاع  وعزا املصدر ذلك، ال
ــة احملاذية للكويت». في احملافظة العراقي
ــراي» الكويتية، على  ونقلت صحيفة «ال
ــن املصدر قوله، إن  موقعها اإللكتروني ع
ــيصلون  «القنصل وأعضاء القنصلية س

إلى منفذ العبدلي اليوم».
ــيخ صالح العبيدي  من جانبه وصف الش
ــار الصدري  ــم التي ــم زعي ــدث باس املتح
مقتدى الصدر، ما يجري من «مجازر» ضد 
ــداد والبصرة بـ»جرمية  املتظاهرين في بغ
ــدي، إن «ما يجري من  ــرى». وقال العبي كب
مجازر ضد املتظاهرين في بغداد والبصرة 
ــرى».  وأضاف  ــانية كب باالمس جرمية انس
ــي جاءت من  ــد للتوصيات الت ــا حت «كأنه
ــات الدولية بعدم  املرجعية ومن املؤسس
ــل  قب ــن  م ــن  املتظاهري الرواح  ــرض  التع
ــأن  ــؤال بش ــة». وفي رده على س احلكوم
االنباء عن لقاء الصدر بقائد فيلق القدس 

االيراني قاسم سليماني، 

تتمة ص٣
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التظاهرات في بغداد وعدد من المحافظات تدخل يومها السابع عشر وتوافد اآلالف الى ساحة التحرير وجسر الجمهورية

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 /  
ــعبية والتي دخلت  ــاقاً مع موجة تصاعد االحتجاجات الش اتس
ــإن «البينة  ــن احملافظات ف ــداد وعدد م ــث في بغ ــبوعها الثال اس
ــة البرملان ممثلة بالسيد محمد احللبوسي  ــد رئاس اجلديدة» تناش
ــادة النواب بأن تعقد اجللسة االعتيادية الثالثة عشرة  وكافة الس
ــاحة  ــط س ــريعي الثالث هذا اليوم االثنني وس ــه التش من فصل
ــعب وليؤكد  ــي للش ــه ممثل حقيق ــان بأن ــد البرمل ــر ليؤك التحري
ــروعة.. ومن ثم  ــه املش ــه وتطلعات ــع صلب عن حقوق ــه مداف بأن
ــتماع الى مطالب املتظاهرين بشكل مباشر واظهار حسن  االس
ــي هذا الظرف  ــدة» اذ تتقدم بهذا املقترح ف ــة اجلدي النية.و»البين
ــلطة التشريعية اوالً والن  بالذات امنا تريد ان تختبر من خالله الس

تضعها في مستوى احلدث ثانياً.. والسؤال: هل يفعلها البرملان؟

َّـ الهدف

ــبيل  ــاكلنا في هذا البلد ان س ــكلتنا بل قل حزمة مش مش
ــبيله وان هذه  ــو غير س ــية ه ــن للعملية السياس املتصدي
ــن تقف حائالً دون  ــي تتعمق يوماً بعد آخر هي م ــوة الت الفج
حتقيق املشاريع الكبرى والتقدم املنشود واالجنازات العمالقة 
ــل احوالهم من حالة  ــا العراقيون كي تنق التي يتطلع اليه
ــى حالة النهوض والتقدم واملصيبة صراحة  التردي والفقر ال
ــة املواطنة  ــاء دول ــد اآلن من بن ــن حل ــا لم نتمك ــن بأنن تكم
ــي وارد  ــني واقطاعيات ليس ف ــة دكاك ــل دول ــات ب واملؤسس
ــبها والذود  ــوى تأمني مصاحلها وحتقيق مكاس اهتمامها س
ــاد وطني متنوع  ــا لم نتمكن من بناء اقتص ــن جذورها كم ع

ومتكامل بل ظل اقتصادنا 
ــع ٩٠٪  ــد بواق ــاً يعتم ريعي
ــا يتحقق من ايرادات  على م
ــة  الصناع ــا  ام ــط  النف
والزراعة والسياحة فهي في 
ــاب التخطيط  خبر كان وغ
ــا  وبقين ــتوياته  مس ــكل  ب
ــة  ارجتالي ــاً  خطط ــد  نعتم
ــاس  فاقدة ألي معيار او اس
ــال  واالهم ــاد  الفس ــاد  وس
ــاك اكثر  ــر دليل ان هن واكب

ــة آالف مشروع متلكيء في العراق باعتراف رئيس  من خمس
ــاء مؤخراً بخصوص  ــه في لق ــوزراء عادل عبد املهدي نفس ال
ــاذا ظلت تلك  ــأل: مل ــة (٢٠٢٠).. وبودنا ان نس ــة موازن مناقش
ــبة؟!  ــاريع املهمة بعيداً عن االهتمام واحملاس اآلالف من املش
ــل املتعمد  ــذا التعطي ــف وراء ه ــات التي تق ــي اجله ــن ه وم
للمشاريع التي يترتب على تعطيلها قضايا جد خطيرة في 
ــيط االقتصاد  املقدمة منها ايقاف عجلة التقدم وعدم تنش
ــتوفرها هذه املشاريع آلالف  وغياب آالف فرص العمل التي س

الشباب العراقي الباحث عن العمل؟.

* رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

@˚ÿ‹mÎ@NN¡Ó�Çn€a@ıÏç
_Âfl@Úz‹ñΩ@NN…ÌâbíΩa

 ِّـاذا ظلت تلك 
اآلالف من اِّـشاريع 
اِّـهمة بعيداً عن 
االهتمام واِّـحاسبة؟

عبد الوهاب جبار
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عراقية تسأل الساسة.. هل من حل إلنقاذ هذا الشعب من واقعه اِّـزري ؟

تفاصيل موسعة ص١٩

الرئاسات الثالث والقضاء يصدرون بياناً بشأن التظاهرات
ÜÌÜu@pbibÇn„a@ÊÏ„b”@…Ìäím@Û‹«@›‡»€a@ıÜiÎ@ÚÓ‡‹é€a@paäÁbƒn‹€@?fla@›y@c@úœâ
ÂÌäÁbƒnΩa@’°@¬ä–Ωa@—‰»€a@Ü‡n»m@ÚËib©@˛@ÒÜÌÜí€a@Újçb0a@µa@ÒÏ«Ü€a
Ÿ€ài@¥jjénΩa@’°@Ô„Ï„b‘€a@lb‘»€a@fiaå„aÎ@ÂÌäÁbƒnΩa@Û‹«@ıaÜn«¸a@·ˆaäu@ø@’Ó‘zn€a

بغداد / 
ــواب،  ــس الن ــة مجل ــد رئاس ــرر ان تعق ــن املق م
ــم جلنتي  ــتركا يض ــد، اجتماعا مش ــس األح ام
ــدد من اخلبراء  ــي البرملان وع ــة والقانونية ف املالي
ــد  املوح ــد  التقاع ــون  قان ــة  ملناقش ــني  واخملتص
ــة املالية  ــال عضو اللجن ــه للتصويت.وق وتهيئت
ــة مجلس النواب  ــة حنني القدو إن ”رئاس النيابي
ــني وعدد من  ــة واملالية النيابيت ــي القانوني وجلنت

ــيعقدون، ظهر اليوم، اجتماعا  ــاريني س املستش
ــية  ــعا لتضمني مقترحات النواب االساس موس
ضمن فقرات التعديالت القانونية لقانون التقاعد 
ــدو ”إدراج  ــداده للتصويت“.ورجح الق ــام الع الع
التصويت على تعديالت القانون في جلسة اليوم 
االثنني“، مبينا أن ”القانون سيراعي توحيد كامل 
ــتثناء وذلك باحتساب  جلميع املتقاعدين دون اس

سنوات اخلدمة والشهادة والعمر“.

oÌÏñn‹€@Ü«b‘n€a@ÊÏ„b”@Ú˜ÓËn€@…çÏfl@ÔibÓ„@ b‡nua
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بغداد / 
ــة النهج النيابية عمار  دعا رئيس كتل
طعمة الى حل البرملان واقالة احلكومة 
ــريع  ــاً اضافة الى تش ــالل (٣٠) يوم خ
ــكيل  ــد لألنتخابات وتش ــون جدي قان
ــادة  ــدة واع ــات جدي ــة انتخاب مفوضي
ــع  ــي اخلاض ــام االنتخاب ــر بالنظ النظ
لهيمنة االحزاب.وقال طعمة في مؤمتر 
ــازاً مبا يجب  ــدم خالله ايج صحفي ق
ــي مقدمتها  ــوات وف ــاذه من خط اتخ
ــان وما يترتب عليه من اقالة  حل البرمل
ــاً يتم  ــدة (٣٠) يوم ــالل م ــة خ احلكوم
خاللها تشريع قانون جديد لألنتخابات 
يتالئم مع مطالب اجلماهير وتشكيل 

ــاء يعمل على  ــراء وحكم ــس خب مجل
ــتراتيجية لالزمات  ــول االس وضع احلل

ويشرف على املرحلة االنتقالية.

@Ú€b”aÎ@ÊbΩ5€a@›ß@Ï«Üm@wË‰€a@Ú‹n◊
�bflÏÌ@HSPI@fi˝Å@ÚflÏÿßa

بغداد / 
اكدعضو اللجنة القانونية النيابية النائب احمد الكناني 
ــة بصدد اكمال  ــس اخلدمة االحتادي ــس االحد , ان مجل , ام
ــيرا الى ان  ــي عمله قريبا, مش ــرع ف جهازه االداري وسيش
ــاغرة ستنحصر به.وقال الكناني ،  الدرجات الوظيفية الش
ــات الوظيفية التي اطلقها مجلس الوزراء خالل  إن ”الدرج
ــة االحتجاجات ,  ــتثنائية لتهدئ ــام املاضية كانت اس االي
ــادي الذي صوت  ــاز مجلس اخلدمة االحت ــة الى ان جه اضاف

ــل اداريا“.واضاف ان ”اجمللس  ــه البرملان مؤخرا لم يكتم علي
ــتكمال  ــى اعضائه بالعمل على اس ــذ ان صوت عل بدأ من
جهازه االداري وهو على وشك االنتهاء وسيشرع في عمله 

قريبا“.
واوضح الكناني، أن ”الدرجات الوظيفية التي ستنجم عن 
التعديالت اجلديدة لقانون التقاعد العام والتي تقدر بحدود 
٣٠٠ ألف درجة وظيفية ستحال الى مجلس اخلدمة االحتادي 

لتوزيعها بشكل قانوني وفق العدالة واالستحقاق“.

Èi@äñz‰nç@—ˆb√Ï€aÎ@bjÌä”@È‹‡»i@ äíÓç@ÚflÜ®a@è‹©

بغداد / 
ــف عضو اللجنة املالية النيابية حنني  كش
القدو, امس االحد, ان تعديل قانون التقاعد 
ــام  ــدي النظ ــى متقاع ــترط عل ــام اش الع

السابق واملقيمني باخلارج تثبيت حضورهم 
داخل العراق وبعكسه سيتم حجب الراتب 
التقاعدي عنهم.وقال القدو، إن ”التعديالت 
اجلديدة على قانون التقاعد العام اشترطت 

ــن  م ــابق  الس ــام  النظ ــدي  متقاع ــى  عل
ــمولني باجتثاث البعث وفدائيي صدام,  املش
اضافة الى املتقاعدين املقيمني خارج العراق 

حضورهم داخل العراق لتثبيت رواتبهم“.

·ÁâÏöy@oÓjrm@xâb®bi@¥‡Ó‘ΩaÎ@’ibé€a@‚bƒ‰€a@Ü«b‘nfl@Û‹«@¬6íÌ@ÜÌÜ¶a@ÊÏ„b‘€a@Z@kˆb„

بغداد / 
ــدي، امس األحد، من  ــعد املرش ــذر النائب عن تيار احلكمة اس ح
مغبة إصرار الكتل السياسية والبرملانية على احملاصصة خاصة 
في قضية الدرجات اخلاصة، معتبراً أن الكتل لم تتعظ من الثورة 
ــم التضحيات  ــدي ، إنه ورغ ــعبية.وقال املرش ــة الش واالنتفاض
ــية  ــإن الكتل السياس ــالح ف ــادي باإلص ــي تن ــرات الت والتظاه
لألسف ما زالت مصرة على احملاصصة وأن يتم تقسيم الدرجات 
اخلاصة على أساس احلصص احلزبية والنيابية، مبيناً أن املهنية 
ــدي، أن  ــرار. وأضاف املرش ــام هذا اإلص ــت أم ــراط انتف والتكنوق
ــديد لم تتعظ من هذه الثورة  ــف الش ــية لألس الكتل السياس
واالنتفاضة الشعبية، ونعتقد أن الكتل ماضية باحملاصصة وهو 

شيء سلبي وغير إيجابي ونحذر الكتل من املضي به.

NNAÂÌÎ@ÒâÏj‰ü@NNÂÌÎ@lä«
@Û‹«@Òäñfl@fiaåm@bfl@›nÿ€a@Z@kˆb„@

pbÓzön€aÎ@paäÁbƒn€a@·Àâ@Úñïb0a  / بغداد
ــائرون  ــن النائب عن حتالف س أعل
ــي، أن حتالفه ماضِ  ــد العقاب أمج
ــحب  ــة وس ــتجواب احلكوم باس
ــال العقابي ، إن  ــا. وق الثقة عنه
ــائرون ماضِ في تعديل  «حتالف س
قانون االنتخابات وتغيير مجلس 
ــتجواب  ــام باس ــني والقي املفوض

احلكومة وسحب الثقة عنها».
ــد املوحد،  ــون التقاع ــأن قان وبش
أكد النائب عن حتالف سائرون، أن 
«القانون شمل جميع الدرجات»، 

مبيناً أن «بعض املتقاعدين كانوا 
ــف دينار  ــون ٤٠٠ او ٥٠٠ ال يتقاض
وسيكون أقل راتب لهم ٦٠٠ ألف 

دينار ويصل الى مليونني واكثر».
ــه «مت جمع تواقيع على  وأوضح أن
ــزة القمعية  ــب االجه ــع روات قط
ــابق، وهذا  ــات النظام الس وحماي
رأي أغلب أعضاء مجلس النواب». 
ــى أن «حتالف  ــار العقابي، إل وأش
ــون  ــون قان ــد ان يك ــائرون يؤي س
ــات عدة دوائر وليس دائرة  االنتخاب

واحدة»،

@ÚflÏÿßa@laÏvnçbi@ÊÏôbfl@ZÊÎäˆbç
bË‰«@Ú‘r€a@kzçÎ
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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
اعتبر ائتالف النصر بزعامة رئيس 
العبادي،  ــدر  ــابق حي الوزراء الس
امس االحد، انّ تصريحات النائب 
ــد اهللا بانّ  ــيار عب ــردي هوش الك
ــم  ــس اقلي ــل رئي ــادي جام العب
ــعود  مس ــابق  الس ــتان  كردس
ــى والية  ــول عل ــي للحص البارزان
ثانية هي جزء من حملة احملاصرة 
ــقيط التي متارسها اغلب  والتس
ــيرا  ــوم، مش ــلطة الي ــوى الس ق
ــى مواقف  ــا رد فعل عل ــى أنه ال
ــازه  وانحي ــة  الوطني ــادي  العب

انّ  ــاف  واض ــعب.  والش ــراق  للع
ــة  الرأي العام على علم بسياس
ــه الوطنية للدولة  العبادي وادارت
ــش مجتمعاتها  ــا وتعاي ووحدته
ــدم تفرقته بني املواطنني على  وع
ــة  القومي ــم  انتماءاته ــاس  اس
ــادي  ــا انّ العب ــة، مبين او املذهبي
ــتلم ركام دولة وبخزينة  الذي اس
خاوية وتشرذم سياسي وانهدام 
ــة،  دولي ــة  وقطيع ــادي  اقتص
ــعب استعادة  استطاع مع الش
االرض والوحدة والسيادة باصعب 
ــدا، ولم  ــا تعقي ــروف واكثره الظ

ــيادة ووحدة  يساوم يوما على س
ــد  ــا، وق ــا وخارجي ــراق داخلي الع
ــه الوطنية  ــة مواقف ــع ضريب دف
ــه مع  ــه وصدق ــا زال ووضوح وم
ــالت  ــف حم ــن تتوق ــعبه، ول ش
ــل من  ــد والني ــل والتهدي التنكي
العبادي كرجل وطني ومن النصر 
ــاس  ــى اس ــم عل ــروع قائ كمش
ــان، واضح  ــع البي ــة. وتاب املواطن
ــام مواقف  ــراي الع ــا لدى ال ايض
ــرين  ــن انتفاضة تش ــادي م العب
ــبابية، فقبل اندالعها طاملا  الش
ــن معادلة احلكم  حذر العبادي م

واملنحازة،  ــة  واملتناقض ــة  الهش
ــة  بسياس ــتمرار  االس ــن  وم
ــي  ــا وتفش ــة حزبي ــالع الدول ابت
ــرار وربطه  ــان الق ــالح وارته الس
ــة، وبعد اندالع  ــاور املتصارع باحمل
ــرح العبادي بتاريخ  االنتفاضة ط
ــاملة  ٢٠١٩١٠٤ خارطة طريق ش
للخروج من املازق تبدأ مبحاسبة 
اجلناة وتشكيل حكومة مصغرة 
ــتقلة  مس ــخصية  ش ــها  ترأس
بقانون  ــات مبكرة  انتخاب الجراء 
ــة  ومفوضي ــادل  ع ــي  انتخاب
ــى التعديالت  ــتقلة متاما، ال مس
بنية  باعتماد  مرورا  ــتورية،  الدس
ــالح  الص ــدة  جدي ــات  وسياس
ــا يفضي  ــي مب ــام السياس النظ
ــة  ــة املواطن ــال ولدول ــم فعّ حلك
واعتبر  ــة.  والتنمي ــات  واملؤسس
ــروع العبادي والنصر كان  انّ مش
ــاة االنفصال  ــد دع ــيبقى ض وس
ــلطات  س ــد  وض ــيم،  والتقس
ــات  ــاد والدم، وضد سياس الفس
ــر.. واننا  ــان والتبعية للغي االرته
اليوم ال ننافس على السلطة بل 
ــاء الدولة التي تخدم  نصارع لبق
شعبها وحترر ارادتها وال تضطهد 
مواطنيها.. وسنبقى ننحاز دوما 

الى الشعب والدولة والسيادة.

بغداد / البينة الجديدة 
أعلن مكتب رئيس الوزراء عادل عبد املهدي أن األخير 
بحث مع رئيس اجلمهورية برهم صالح، سبل حفظ 
ــال املكتب  ــالد. وق ــي عموم الب ــتقرار ف ــن واإلس األم
ــس الوزراء  ــس مجل ــدي، إن رئي ــد امله ــي ل عب اإلعالم
ــة  ــس اجلمهوري ــبت، رئي ــس االول الس ــتقبل، ام اس
ــم صالح، وجرى بحث التطورات اجلارية والتعاون  بره
ــريعية والقضائية. ــلطات التنفيذية والتش بني الس
ــاف البيان أن اجلانبني بحثا دعم جهود احلكومة  وأض
ــتجابة  ــي إتخذتها إس ــة الت ــراءات اإلصالحي واإلج
ــبل حفظ األمن واإلستقرار  ملطالب املتظاهرين، وس

في عموم البالد.

بغداد / البينة الجديدة 
ــلف  ــد، عن صرف وجبة جديدة من س ــرف الرافدين، امس األح ــن مص أعل
املتقاعدين املدنيني والعسكريني التي تتراوح مابني ٣ و٥ و ٨ و ١٠ عن طريق 
ــرف إنه ”مت صرف  ــب االعالمي للمص ــي. وقال املكت ــع االلكترون أدوات الدف
ــكريني ألكثر من ٩٠٠    ــلف املتقاعدين املدنيني والعس دفعة جديدة من س
متقاعد“. وأضاف البيان ان ”صرف تلك السلفة مت عن طريق ابالغ املتقاعد 
ــالة نصية تخطره مبنحه السلفة وذلك بعد ان استكمل  عبر إرساله رس
ــق أدوات الدفع  ــا وصرفها عن طري ــراءات القانونية ملنحه اياه ــة اإلج كاف

االلكتروني والتي متت تعبئة الرصيد املالي اليها“.

النجف االشرف / وكاالت
ــي مكتب  ــؤول ف ــى مصدر مس نف
ــيد  ــع األعلى في النجف الس املرج
ــون  تك أن  ــتاني  السيس ــي  عل
املرجعية الدينية طرفاً في اي اتفاق 

ــاء احلكومة احلالية  مزعوم على بق
د  ــات اجلارية وأكّ ــاء االحتجاج وانه
املصدر في بيان ان موقف املرجعية 
الدينية جتاه االحتجاجات الشعبية 
ــتجابة  واالس ــا  معه ــل  والتعام

ــا أعلنت  ــو م ــني ه ــب احملتج ملطال
ــب اجلمعة  ــوح في خط ــه بوض عن
ــن اتصلوا بها  وقد أبلغته جلميع م
ــأن. وكل ما يُنسب إليها  بهذا الش
ــتغالل  خالف ذلك فهو لغرض االس

ــي من قبل بعض اجلهات  السياس
ة.  واالطراف وال أساس له من الصحّ
راً من  ــا لوحظ مؤخّ وفيما يتعلّق مب
ــتاني  ــيد السيس ــل صور الس حم
ــر األمنية  ــض العناص ــن قبل بع م

ة  ــض االماكن العامّ ورفعها في بع
قال املصدر: إن السيد السيستاني 
ال يرضى بذلك كما سبق توضيحه 
ــن محبّي  ــرّة فيُرجى م ــن م أكثر م

سماحته الكفّ عن ذلك.

بغداد / البينة الجديدة
ــوى العراقية النائبة  ــوة حتالف الق أكدت عض
ــيم، امس األحد، أن مجلس النواب  بسمة بس
ومن خالل جلنة االمن النيابية واللجان األخرى 
ــراء تعديالت  ــرع خالل االيام املقبلة إج سيش
جوهرية على مشروع  قانون جرحى قوى األمن 

ــر من ٣٧ الف  ــيم إن ”اكث الداخلي. وقالت بس
ــن الداخلي لم يحصلوا  جريح ضمن قوى األم
ــنوات  على كافة حقوقهم املالئمة طيلة الس
ــتحصال  ”اس ــيم،  بس ــدت  وأك ــابقة“.  الس
ــراك  ــس مجلس النواب بعلى اش موافقة رئي
شريحة واسعة من جرحى قوى األمن الداخلي 

ــن كافة احملافظات للقيام بادخال التعديالت  م
ــه  ــرة بعرض ــون للمباش ــى القان ــة عل املالئم
للقراءة االولى“. واشارت إلى ان ”هناك اجماعا 
ــريحة  ــريع القانون النصاف ش نيابيا على تش
ــلبت  ــة تصل الكثر من ٣٧ الف جريح س مهم

حقوقهم خالل السنوات املاضية“.

بغداد / البينة الجديدة 
ــاح امس االحد،  ــادت خدمة االنترنت، صب ع
الى بعض مناطق البالد بعد انقطاع استمر 
لعدة ايام. والحظ مستخدمون عودة خدمة 
ــراق، بعد  ــض مناطق الع ــت، في بع االنترن
ــكل مفاجئ  ــا بش ــام على قطعه ــدة اي ع
ــوزراء عادل  ــن. فيما علق رئيس ال وغير معل
ــلطات  عبد املهدي على ذلك بالقول ان الس
ــد االنترنت عندما ترى  مرغمة احياناً لتقيي
ــتخدم للترويج للعنف والكراهية،  انه يس
مشيرا الى ان هذه اإلجراءات املقيدة ستبقى 

محدودة ومؤقتة إلى أدنى حد ممكن.
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بغداد / البينة الجديدة 
ــن كرمي الكعبي،  حتدث النائب االول لرئيس مجلس النواب، حس
امس األحد، عن فرصة للمجلس لعكس حرصه على تلبية هذه 
ــن كرمي الكعبي النائب  املطالب. وذكر مكتبه اإلعالمي، إن حس
ــتركا  ــس اجتماعا مش ــواب ترأس ام ــس الن ــس مجل االول لرئي
ــروع قانون  ــة مش للجنتي املالية والقانونية النيابيتني ملناقش
التقاعد املوحد الذي سيقر وللمرة االولى بعيدا عن االستثناءات.

ــود لن يتحقق على ارض الواقع  ــد الكعبي أن االصالح املنش وأك
ــريعات قانونية  ــكل تش ــا لم مير على مجلس النواب على ش م
تلبي طموح اجلماهير. وشدد على ضرورة اقرار هذا القانون كونه 
ــاه حزمة االصالحات التي يطالب  اول قانون حقيقي يذهب بإجت
ــواب لعكس حرصه على  ــون، وهو فرصة جمللس الن ــا العراقي به
تلبية هذه املطالب. وطالب الكعبي، اعضاء اللجنتني بـتكثيف 
ــدف انضاج بنود  ــام القليلة املقبلة به ــم خالل االي اجتماعاته
ــددا على  هذا القانون وعرضه للتصويت النهائي خالل ايام، مش
ــرائح وان ال يتضمن  اهمية ان يكون القانون منصفا جلميع الش
ــتحقات كافة العراقيني، وان ال  ــتثناءات لضمان توحيد مس اس

ميس احلقوق االنسانية جلميع الفئات.

بغداد / البينة الجديدة 
أفصحت هيئة النزاهة عن صدور أمر استقدام بحقّ رئيس هيئة 
ــابق وعددٍ من أعضاء مجلس االستثمار  ــتثمار كربالء الس اس
ــن قانون  ــكام املادّة ٣٣٠ م ــتنادا إلى أح ــا، اس ــابقني فيه الس
ــرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض  .دائ العقوبات العراقيّ
قت فيها وإحالتها إلى  حديثها عن تفاصيل القضيّة التي حقّ
ة بالنظر  تصّ القضاء، أشارت إلى إصدار محكمة التحقيق اخملُ
ــقّ رئيس هيأة  ــتقدامٍ بح ــة بكربالء أمر اس ــي قضايا النزاه ف
استثمار كربالء وعددٍ من أعضاء مجلس االستثمار السابقني 
ــتنادا إلى مقتضيات املادّة احلكميّـة.وتابعت الهيئة  فيها، اس
ة  تصّ ــق اخملُ ــن محكمة التحقي ــتقدام الصادر ع ــر االس إنّ أم
بالنظر في قضايا النزاهة في احملافظة جاء بناء على حتقيقات 
ــتثمارٍ  ــة مبنح إجازة اس الفات املُرتكب ــة اخملُ ــي قضيّ الهيأة ف
ــروع فندق بأكثر من (٢٨) مليون دوالرٍ. يشار إلى أنّ  ةٍ مبش خاصّ
الهيئة كانت قد أعلنت مطلع الشهر اجلاري، عن صدور ستني 
ــؤولني محليّني عن تهم  ابٍ ومس ــتقدامٍ بحق نُوّ أمر قبضٍ واس

. فسادٍ وإضرارٍ باملال العامّ

بغداد / البينة الجديدة
ــد، قلقها  ــة، امس االح ــان النيابي ــدت جلنة حقوق االنس اب
ــاحات  ــات بالصچم والتفجير قرب س ــن القناصني وإصاب م
ــارت الى ان هناك عدم تعاون للوزارات مع  التظاهر، فيما اش
ــرات. وقال رئيس اللجنة  ــأن التظاه اجلهات ذات العالقة بش
ــوزارات املعنية مع  ــاون لل ــي ان هناك عدم تع ــد الصاحل ارش
ــان في  ــات ذات العالقة كمفوضية وجلنة حقوق االنس اجله
عدم تزويدنا بالبيانات الصحيحة، مبينا ان احلكومة الزالت 
ــاف ان جلنة  ــأن التظاهرات. واض ــى إدارة االزمة بش ــر ال تفتق
ــان تبدي قلقها البالغ من القناصني والضربات  حقوق االنس
ــات بالصچم وتفجير  ــن قبل مجهولني وإصاب بآالت صيد م

عبوات صوتية قرب ساحات التظاهر.
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بغداد / البينة الجديدة
ــادة اصدار  ــس االحد، اع ــة للكمارك، ام ــة العام ــت الهيئ أعلن
ارسالية بيض مائدة مخالفة في مركز جمرك املنذرية احلدودي.
ــون بيض مائدة،  ــادة إصدار (١٦٠٠) كارت ــرت الهيئة انه مت اع وذك
ــج احمللي.واضاف،  ــة املنت ــتيراد حلماي ــن االس ــوع م ــه ممن لكون
ــر مركز كمرك  ــادة البطاطا وردت عب ــت مخبأة خلف م انهاكان
ــراءات القانونية وفقا  ــيرة الى اتخاذ اإلج املنذرية احلدودي، مش

لقانونها النافذة.

وكاالت / البينة الجديدة 
ــرب اإلرهابيني من أجل  ــيواصل ض ــد التحالف الدولي، أنه س أك
حتقيق هزمية تنظيم داعش احلتمية. وذكر التحالف ان شركاءنا 
ــن أجل القضاء علیهم  ــودون املعركة ملالحقة فلول داعش م يق
ــتیة وشبكات اإلعالم  ــبكات التمویل واملواد اللوجیس وعلى ش
ــيا  التابعة ل داعش. وأضاف أن التحالف يتواجد جنوب غرب آس
ــركائنا من حتقیق الهزیمة  ــورة والدعم ومتكین ش لتقدیم املش
ــز ب. كاگینز  ــن العقید مایل ــل البيان ع ــش. ونق ــة ل داع احلتمی
ــم قوات التحالف قوله، نقوم  ــكري بإس الثالث املتحدث العس
ــیق وبشكل یومي مع شركائنا ملنع داعش من إستعادة  بالتنس
ــد اإلرهابیین ومتویل وتنفیذ  ــي التي فقدتها وتدریب وجتنی األراض
ــد كاگینز، أن التحالف  ــي جمیع أنحاء العالم.وأك الهجمات ف
ــة عاملیة  ــرب اإلرهابيني لیعكس رؤی ــيواصلون ض ــركاءه س وش

وحدة من أجل حتقیق هزیمة داعش احلتمیة. مّ
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ــغيل  ــت «قطر للبترول» جناح تش تشــغيل .. أعلن
ــمالي  ــطرد» الواقعة ش ــاة «مس ــروع مصف مش
ــي متتلك فيها  ــرة، والت ــة املصرية القاه العاصم
ــني حصصها  ــر ب ــد األكب ــتثمارية تع ــة اس حص
ــة. وقالت  ــة وإفريقي ــاريع عربي ــة في مش اململوك
ــر قطر  ــر صفحتها: «يس ــي بيان عب ــركة، ف الش
ــروع  ــغيل الناجح ملش للبترول أن تعلن عن التش
ــركة املصرية للتكرير في «مسطرد»، شمال العاصمة  مصفاة الش

املصرية القاهرة».
ــل حترك قوات أمريكية على منت عربات ودبابات  دبابات .. رصد مراس
ــة ألول مرة  ــي املنطق ــز» ظهرت ف ــوع «أبرام ــن ن م
ــوريا. وقال  ــمال س ــاه بلدة تل متر ش ــت باجت وحترك
ــلكت الطريق  ــوات األمريكية س ــل أن الق املراس
ــرك األمريكية باجتاه  الدولي «إم ٤» من قاعدة قس
تل متر. يذكر أن القوات األمريكية كثفت انتشارها 
في اآلونة األخيرة في شمال شرق سوريا تزامنا مع 

إعالن واشنطن نيتها إبقاء جزء من قواتها فيها.

اعالن .. اعلن الرئيس اإليراني حسن روحاني امس 
ــاف حقل نفطي ضخم في إيران  األحد عن اكتش
ــار برميل من  ــدة بـ٥٣ ملي ــه املؤك ــدر احتياطات تق
اخلام. وذكر روحاني في كلمة أمام أهالي محافظة 
ــط البالد امس األحد، أن احلقل املكتشف  يزد وس
ــاحته تبلغ ٢٤٠٠ كم مربع، ويقع بني مدينتي  مس
ــتان وأميدية في إقليم خوزستان جنوب غرب  بس

البالد، ويصل عمق الطبقات النفطية في احلقل إلى ٨٠ مترا.
ــية ترشيح  ــورى «حركة النهضة» التونس ترشــح .. قرر مجلس ش
ــة البرملان، والتمسك بتعيني  ــد الغنوشي لرئاس رئيس احلركة راش
ــن رئيس مجلس  ــة من داخلها.واعل رئيس احلكوم
شورى احلركة عبد الكرمي الهاروني تأكيده «متسك 
ــس احلكومة  ــيح رئي ــا في ترش ــة بحقه النهض
ــيح رئيس  ــى جانب ترش ــن داخلها، إل ــدة م اجلدي
ــس البرملان. ــي ملنصب رئي ــد الغنوش احلركة راش

وأكدت أن هذا القرار اتخذ دون أن يتم الكشف عن 
اسم مرشح احلركة لرئاسة احلكومة.

اكتشاف .. كشف وزير اآلثار املصري خالد العناني، 
ــاف  ــني يحاولون استكش ــار املصري ــاء اآلث أن علم
«حيوان غريب جدا» قد يكون أسدا أو لبوة، ويعتقد 
ــال أبو الهول  ــكل األصل وراء هيئة متث أنه قد يش
ــركائنا من  ــي: «نحن، مع ش ــزة. وقال العنان باجلي
ــح أبوابنا وأراضينا ومواقعنا  مصر في اخلارج، نفت
القدمية الستخدام تكنولوجيا أكثر حداثة.. لدينا 
مقبرة توت عنخ آمون وهرم اجليزة، لكن لدينا مشاريع أخرى في عدة 

أماكن تستخدم التكنولوجيا األكثر تقدما».
ــر مؤخرا،  بيان .. اعتبر خبراء متعاونون مع األمم املتحدة في بيان نش
أن وفاة الرئيس املصري األسبق محمد مرسي أثناء 
ــات محاكمته، قد ترقى إلى «اغتيال  إحدى جلس
ــان إلى أن  ــار البي ــة الدولة». وأش ــفي مبوافق تعس
ــي كان مسجونا «في ظروف ال ميكن وصفها  مرس
ــجنه خلمس  ــا خالل س ــية، خصوص إال بالوحش
ــجن) طرة». وكان مرسي محتجزا  سنوات في (س

في حبس انفرادي ملدة ٢٣ ساعة في اليوم.



 بغداد / البينة اجلديدة
قرار  على  بغداد  في  التمييز  محكمة  مصادقة  عن  النزاهة  هيئة  كشفت 
احلكم الصادر بحق عضو سابق في مجلس النواب، مبينة أن املدانة خالفت 
تعليمات كشف الذمة املالية. وقالت دائرة الوقاية التابعة للهيئة، ، إن عضو 
مجلس النواب السابق املدانة زينب عبد علي جريد السهالني، سبق لها أن 
حضرت إلى الدائرة وقدمت تعهداً بصحة املعلومات املُصرَّح عنها من قبلها 
إجراء  بعد  أنه  موضحة  بها،  اخلاصة  املالية  الذمة  كشف  استمارات  في 
النتائج  ومقاطعة  لها  املنقولة  وغير  املنقولة  األموال  عن  التقصي  عملية 
التي صرَّحت بها تبنيَّ وجود عقارات غير مصرح بها من قبل  مع املعلومات 
املكلفة استناداً لكتابي مديرية التسجيل العقاري العامة ودائرة التسجيل 
العقاري في الشطرة.وأوضحت أن محكمة استئناف بغداد – الكرخ االحتادية 
بصفتها التمييزية صادقت على قرار اإلدانة؛ خملالفة املدانة تعليمات كشف 
الذمة املالية رقم (٢ لسنة ٢٠١٧) وإخفائها معلوماتٍ تتعلق مبلكيتها لعددٍ 
بتقدميها.وأضافت  امللزمة  الكشف  استمارة  في  ذكرها  وعدم  العقارات،  من 
النزاهة، بعد اطالعها على األدلة  إن محكمة جنح الكرخ اخملتصة بقضايا 

املتحصلة في هذه القضية املتمثلة بإفادة املمثل القانوني لهيئة النزاهة،

بغداد / البينة اجلديدة

أكد النائب عن تيار احلكمة النيابية حسن خالطي، امس 
األحد، ان قانون التقاعد من القوانني املهمة الذي سيشرع 
خالل االيام القادمة داخل مجلس النواب، مبينا أن القانون 
ــف درجة وظيفية  ــيوفر ٣٠٠ ال ــوت عليه فإنه س إذا ماص
ــي ، إن ”تعديل قانون  ــئة عن حركة املالك.وقال خالط ناش
التقاعد املوحد خفض سن التقاعد اإلجباري أو االختياري 
ــابقة“.وأضاف أن ”مجلس النواب  ــالت الس عكس التعدي
ــات القادمة بالتصويت على قانون  سيشرع خالل اجللس
ــني املهمه لتوفير  ــد من القوان ــد املوحد والذي يع التقاع
درجات وظيفية جديدة للشباب العاطلني عن العمل مبا ال 

يقل عن ٣٠٠ الف درجة وظيفية“.
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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 
ــد،  األح ــس  ام ــارة،  التج وزارة  ــت  أعلن
ــا خالل  ــي حققته ــات الت ــرز اإلصالح أب
ــرة القليلة املاضية لتنفيذ مطالب  الفت
ــوزارة، نقله  ــان لل ــر بي ــن .وذك املتظاهري
ــمها، إن  الوزير  ــي باس ــق اإلعالم الناط
ــن عن اهم  ــم العاني اعل ــد هاش محم
ــي حققتها وزارة التجارة  االصالحات الت
ــالن عن طريق  ــي تضمنت اطالق اع والت
ــائل االعالم املرئية واملسموعة وعبر  وس
ــح  ــي بفت ــل االجتماع ــائل التواص وس
ــارة وعبر رابط  ــني لوزارة التج باب التعي
ــات  ــدد درج ــة بع ــتمارة االلكتروني االس
ــان،  ــاف البي ــة ( ١٦١ ) درجة.وأض وظيفي
ــات الوزارة  ــزم االصالح ــبة حل أنه بالنس
ــركات الوزارة ،  االخرى في عمل دوائر وش
ــيط اجراءات تسجيل الشركات  مت تبس
ــني ١٨-٣٥  ــة ب ــة العمري ــباب للفئ للش
ــتوفاة  ــنة واعفاءهم من االجور املس س
ــرة (٢) من  ــادة ١٣الفق ــتنادا لنص امل اس
ــنة ٢٠١٩، فضال عن  ــم ١٧ لس ــون رق قان
ــيارة تويوتا (هايس)  ــص (٨٠٠) س تخصي
ــني  ــأ للعاطل ــي املنش ــب يابان (١٤) راك

ــركة العامة  ــل عن طريق الش عن العم
وبالتقسيط  واملكائن  السيارات  لتجارة 
ــني  ــن ب ــى، أن م ــي إل ــار العان املريح.وأش
ــدد احلصص  ــا زيادة ع ــات ايض اإلصالح
ــا  ــة للمواطنني قياس ــة املوزع التمويني
ــابقة، إضافة إلى اطالق  بالسنوات الس
التجارة  ــة  لنقط ــة  االلكتروني ــة  املنص
ــاص والتي  ــرة تطوير القطاع اخل في دائ

تعنى بتقدمي الدعم املعلوماتي واالسناد 
ــتثمرين  ــال واملس ــال االعم ــي لرج الفن
ــواق  ــريك التجاري وفتح اس اليجاد الش
ــة  االنتاجي ــات  القطاع ــام  ام ــدة  جدي
ــرة و  ــروعات الصغي ــة واملش والتصديري
املتوسطة من خالل الترويج االلكتروني 
ــبكات  ــات عبر الش ــات واخلدم للمنتج
ــات مت  ــن االصالح ــني، أن ضم العاملية.وب

ــة في بعض  ــالق البطاقة االلكتروني اط
ــات، فضال عن  ــداد واحملافظ ــق بغ مناط
ــول الى مرحلة االكتفاء الذاتي من  الوص
ــة ماليني  ــة كمية اربع ــة محقق احلنط
ــوقة  ــبعمائة الف طنا (حنطة مس وس
ــني ) ضمن  ــني واملزارع ــل الفالح ــن قب م
ــد االكبر في  ــذي يع ــم الزراعي ال املوس

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

أسسها الراحل  
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير
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تتمة ص١

بغداد / البينة اجلديدة 
ــس تيار احلكمة، عمار احلكيم، امس  اعتبر رئي
ــة  البرملاني ــة  اإلصالحي ــوات  اخلط أن  ــد،  األح
ــهدها العراق  واحلكومية والقضائية التي يش
هي بفضل تضحيات املتظاهرين.وقال احلكيم، 
ــر، ، إن التظاهرات  ــى تويت ــه عل ــدة ل ــي تغري ف
ــعبية املطلبية التي تشهدها البالد اتت  الش
ــة االيجابية التي  ــالل الصعق ــا من خ بثماره
ــريعية  ــلطتني التش ــد الس ــا في جس ولدته
والتنفيذية ودفعتها الى اليقظة وعدم املراهنة 
ــعب وحاجته املاسة حلياة حرة  على صبر الش
ــس من خطوات  ــع فكل مايجري ام كرمية.وتاب
ــة وقضائية امنا  ــة وحكومي ــة برملاني اصالحي
جاءت بفضل تضحيات املتظاهرين واصواتهم 
ــاحات  ــي س ف ــم  وثباته ــم  وصبره ــة  العالي
املتظاهرين قائال  ــم،  ــب احلكي التظاهر.وخاط
ــكر واالمتنان لكل مواطن  من هنا نتقدم بالش
ــعاره  ــلمي رفع صوته وش ــر وطني س متظاه
وطالب بحقه املضيع جراء الفساد واملناكفات 

السياسية.

نفى العبيدي هذه االنباء.
ــو في مجلس محافظة  ــى صعيد ذي صلة نفى عض عل
ــرات في مدن احملافظة،  ــار، امس االحد، خروج تظاه االنب
ــيرا في ذات الوقت الى أن االنباء التي افادت بارسال  مش
ــة. وقال عضو  ــداد عارية عن الصح ــن الى بغ متظاهري
ــار فرحان محمد الدليمي، ، إنه ال توجد اي  مجلس االنب
ــى أن االنباء  ــيرا ال ــرات في عموم مدن االنبار، مش تظاه
ــرات او قدوم عجالت حتمل  التي حتدثت عن خروج تظاه
ــاحة التحرير في  ــدن احملافظة إلى س ــن من م متظاهري

بغداد عارية عن الصحة.
وفي النجف افاد مصدر محلي، امس االحد، بأن عددا من 
ــة في احملافظة مت اغالقها. وقال املصدر،  الدوائر احلكومي
ــن الدوائر  ــت باغالق عدد م ــخاص قام ان مجموعة اش
احلكومية في محافظة النجف. واضاف ان الدوائر التي 
ــة والرعاية االجتماعية  ــا هي التربية والضريب مت اغالقه

والوقف الشيعي واخلزينة.
ــدوث حاالت اختناق  ــاد مصدر امني، امس االحد، بح واف
ــل الدخانية امام مديرية  ــبب القناب بني املتظاهرين بس

ــال املصدر، لـ البينة اجلديدة،  تربية محافظة ذي قار. وق
إن «العشرات خرجوا صباح امس، بتظاهرة امام مديرية 
ــوات االمن  ــيرا الى أن «ق ــة ذي قار»، مش ــة محافظ تربي
حاولت تفريقهم بقنابل الغاز املسيل للدموع». وأوضح 
ــو ٢٠ حالة  ــفرت عن نح ــك القنابل اس ــدر، أن «تل املص

اختناق بني املتظاهرين».
ــار العميد  ــرطة محافظة ذي ق ــت اعلن قائد ش في وق
ــعيدي، امس االحد، عن اصابة  محمد عبد الوهاب الس
ــتباكات مع محتجني  ــم ضابط باش ــبا بينه ٢٥ منتس

امام مديرية التربية. 
ــعالن، امس  من جانبه أكد محافظ الديوانية زهير الش
ــت ابوابها أمام املراجعني،  ــد، أن جميع الدوائر فتح األح
ــيصوت  على  ــوزراء س ــس ال ــى أن مجل ــار إل ــا اش فيم
ــات أخرى.  ــا الديوانية ومحافظ ــة مطالب قدمته حزم
ــع الدوائر  ــي إن ”جمي ــي تصريح اذاع ــعالن ف وقال الش
ــدا في نفس الوقت  ــة فتحت ابوابها“، مؤك في احملافظ
ــن والرواتب“. وأضاف، أن ”أكثر  ”انتهاء أزمة توزيع البنزي
ــام الطلبة بعد  ــدارس فتحت أبوابها أم ــن ٩٠٪ من امل م

ــاهل  ــا إلى أن ”التس ــبوعني“، الفت ــتمر الس اضراب اس
ــم اخطاء أثناء  ــن أدى إلى ارتكابه ــع بعض املتظاهري م

تظاهراتهم“.
ــاد مصدر برملاني، بان مجلس النواب  على صعيد آخر أف
ــاء االمتيازات  ــة مقترح قانون الغ ــى تقرير ومناقش أنه

املالية للمسؤولني. 
ــادي في حتالف القرار، اثيل النجيفي،  في وقت اكد القي
ــية اتقفت على الذهاب الى اجملهول،  ان الكتل السياس
ــد في مقر تيار احلكمة  ــد اجتماعها االخير الذي عق بع

ــى تويتر  ــدة له عل ــي تغري ــي ف ــال النجيف ــداد. وق ببغ
ــية  ــي اجتماع الكتل السياس ــتوقفاني ف ــان اس فقرت
ــتبعد منها االنقاذ والصدريون والنصر. وأضاف  التي اس
ــتعداد  ــن بعضها االس ــب الكتل م ــرة ٨ تطل ــي الفق ف
ــح املواطنني ،  ــائر لصال ــة وتقدمي بعض اخلس للتضحي
والفقرة ١٢ تتفق الكتل على ان االنتخابات املبكرة غير 
ممكنة الن البرملان يرفض حل نفسه، مردفا انهم اتفقوا 

على الذهاب للمجهول.

بغداد / البينة اجلديدة
رأى عضو مجلس النواب  فائق الشيخ علي، امس االول 
السبت، ان «املعارضة الكاذبة» فشلت في أول اختبار 

لها، حسب قوله.
«في  تويتر  مبوقع  له  تغريدة  في  علي  الشيخ  وقال 
اعة  واخلدّ الكاذبة  باملعارضة  يسمى  ملا  اختبار  أول 
التي  العراقي،  الشعب  على  والضاحكة  واملزعومة 
صدعوا رؤوسنا بزعمها خالل سنة.. في أول اختبار لها 

سقطت ورسبت وانكشفت وانفضحت وتعرّت».

متمسكة  املعارضة  «هذه  ان  علي  الشيخ  واضاف 
باحلكومة أكثر من شخص رئيس الوزراء نفسه، وتدعوه 

إلى التمسك والتشبث بالسلطة».
ويعد هذا التصريح مبثابة طلقة الرحمة على كل الذين 
جراء  براء  منهم  وهي  املعارضة  موجة  ركوب  حاولوا 
في  رجل  يتصرفون  وظلوا  وتأرجحها  املواقف  ازدواجية 

احلكومة ورجل خارجها زوراً وبهتاناً.
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بغداد / البينة اجلديدة
بسمة  النائبة  العراقية  القوى  حتالف  عضو  أكدت 
بسيم، امس األحد، أن مجلس النواب ومن خالل جلنة 
االيام  األخرى سيشرع خالل  واللجان  النيابية  االمن 
إجراء تعديالت جوهرية على مشروع  قانون  املقبلة 

جرحى قوى األمن الداخلي.
وقالت بسيم إن ”اكثر من ٣٧ الف جريح ضمن قوى 
حقوقهم  كافة  على  يحصلوا  لم  الداخلي  األمن 

املالئمة طيلة السنوات السابقة“.
مجلس  رئيس  موافقة  ”استحصال  بسيم،  وأكدت 
النواب على اشراك شريحة واسعة من جرحى قوى 
بادخال  للقيام  احملافظات  كافة  من  الداخلي  األمن 
بعرضه  للمباشرة  القانون  على  املالئمة  التعديالت 

للقراءة االولى“.
تشريع  على  نيابيا  اجماعا  ”هناك  ان  إلى  واشارت 
من  الكثر  تصل  مهمة  شريحة  النصاف  القانون 
السنوات  خالل  حقوقهم  سلبت  جريح    الف   ٣٧

املاضية“.
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التظاهرات في بغداد وعدد من المحافظات تدخل يومها السابع عشر وتوافد اآلالف الى ساحة التحرير وجسر الجمهورية

بغداد / البينة اجلديدة
امس  األعلى،  القضاء  مجلس  دعا 
واحلكومة  السياسية  القوى  األحد، 
العمل  إلى  السلميني  واملتظاهرين 
رسمتها   التي  الطريق  بخارطة 
 املرجعية الدينية في خطبتها األخيرة، 
األمنية  القوات  على  أكدت  وفيما 
وعدم  والنظام  األمن  حفظ  بضرورة 
املتظاهرين،  مع  العنف  استخدام 
بسلمية  بااللتزام  املتظاهرين  طالب 
اإلعالمي  املركز  التظاهرات.وقال 
األعلى  القضاء  مجلس  إن  للمجلس 
عقد، امس جلسته االعتيادية الرابعة 
التي  عشر، وبحث موضوع  التظاهرات 

يشهدها البلد.
القوى  دعا  اجمللس  أن  البيان،  وأضاف 
واملتظاهرين  واحلكومة  السياسية 
إلى العمل بخارطة الطريق  السلميني 
الرشيدة  رسمتها   املرجعية  التي 
 ٢٠١٩/١١/٨ في  املؤرخة  خطبتها  في 
بضرورة  األمنية  القوات  على  والتأكيد 
القيام بواجبها في حفظ األمن والنظام 
استخدام  وعدم  املتظاهرين   وسالمة 

العنف في التعامل معهم.
ودعا اجمللس، بحسب البيان املتظاهرين 
التظاهرات  بسلمية  االلتزام  إلى 
 (٣٨) املادة  على  سلميتها  أكدت  التي 
إمام  اجملال  فسح  وعدم  الدستور  من 

البعض الستغالل التظاهرات واالعتداء 
ألن  واخلاصة  العامة  املمتلكات  على 
السلمي  احلضاري  املظهر  يشوه   ذلك 

للتظاهرات.
القضائية  اللجان  اجمللس،  وحث 
التحقيقية التي شكلت في احملافظات 
على  حوادث  االعتداء  بخصوص 
التحقيق  إجناز  بسرعة  املتظاهرين 
توقيفهم  مت  الذين  املتهمني  مع 
قبض  مذكرات  بحقهم  صدرت  والذين 
منهم  املذنبني  ذلك  وتقدمي  بخصوص 
اعتدى  من  ومحاسبة  للمحاكمة 
وفقا  واخلاصة  العامة  املمتلكات  على 

للقانون. 
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أربيل / وكاالت / البينة اجلديدة
خالد  كردستان  حكومة  في  االقليم  وزير  اتهم 
بفرض  معينني  حزبني  االحد،  امس  شواني، 
رئاسي،  الى  البرملاني  النظام  لتغيير  هيمنتهما 
فيما ناشد جلنة التعديالت الدستورية بعدم التقرب 
التحري  لبرنامج بعد  منها.وقال شواني في حديث 
ان  السومرية  شاشة  على  الحقا  سيعرض  الذي 
في  ليست  العراق  في  السياسية  العملية  خلل 
احملاصصة  نظام  في  خلل  هي  ما  بقدر  الدستور 
وجود  وعدم  عمل  فرص  وتوفير  كبير  فساد  ووجود 

ارادة وادارة ناجحة للوضع املوجود في بغداد، مبينا 
ان احلكومات السابقة لم تستطيع ان تقدم شيئا 

ملموسا للمواطن.
واضاف ان القوى السياسية تغطي على فشلها في 
تقدمي اخلدمات للمواطنني من خالل تعديل الدستور 
رئاسي  نظام  الى  البرملاني  النظام  تغير  سواء   
بشكل  وزراء  رئيس  انتخاب  الى   ٧٦ املادة  تغيير  او 
مباشر من قبل اجلماهير او سياسة اخرى، الفتا الى 
ان تغيير الدستور سيولد قلق كبير وسيكون محل 
احملافظات. وجميع  كردستان  اقليم  قبل  من  رفض 

بني  احلوار  ادارة  ملف  مسؤول  وهو  شواني  واعتبر 
الى  برملاني  من  النظام  تغيير  ان  واربيل،  بغداد 
تعديالت  جلنة  مناشدا  جدا،  صعبة  خطوة  رئاسي 
الدستورية بعدم التقرب منها النه لن يجلب اخلير 

للعراقيني.
واكد ان هذا ليس مطلبا شعبيا بل محاولة حزبني 
معينني بفرض هيمنتهم من خالل تغيير النظام من 
برملاني الى رئاسي، موضحا ان الكوادر احلزبية لبعض 
ان  ويحاولوا  املتظاهرين  االحزاب يستغلون مطالب 

يغيروا من الدستور ما يخدم مصاحلهم.
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بغداد / البينة اجلديدة
النواب  ــس  ــس مجل رئي ــه  وج
ــي، مبخاطبة  ــد احللبوس محم
ــراع  امانة مجلس الوزراء لالس
ــا أكد  ــة، وفيم ــال املوازن بارس
ــتخدام العنف ضد  رفضه الس
ــرب  ــى ق ــار ال ــن، اش املتظاهري

ــأن  ــادرة وطنية بش ــالق مب اط
مطالب املتظاهرين.

ــي خالل جلسة  وقال احللبوس
ــا االمانة العامة  البرملان وجهن
ــة  ــة االمان ــس مبخاطب للمجل
ــوزراء  ال ــس  ل مجل ــة  العام
بالتأكيد على االسراع بإرسال 

املوازنة العامة االحتادية.
ــض رفضاً قاطعاً   وأضاف «نرف
ــرط  املف ــف  العن ــتخدام  اس
ــة  وحماي ــن  املتظاهري ــد  ض
ــول  ــداً بالق ــلميني»، مؤك الس
ــنطلق مبادرة وطنية جتمع  «س
ــلطات الثالث واألكادمييني  الس

ــف  والطي ــة  الديني ــع  واملراج
ــاكل  ــي ملعاجلة املش االجتماع
ــعبية  الش ــات  املطالب ــع  ووض
باحلقوق والواجبات الالزمة على 
ــراك  ــلطات تنفيذها وإش الس
ــق جدول زمني  االمم املتحدة وف

وبعمل جدي».
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 وكاالت / البينة اجلديدة
   كشف تقرير اخباري نشرته احدى الصحف العربية، عن خطة 
ملواجهة التظاهرات، مبينا ان هذه اخلطة تتضمن مراحل متعددة.

اسمه،  ذكر  عدم  طلب  رفيع  عراقي  مسؤول  عن  التقرير  ونقل 
ملواجهة  تقدميها  مت  متعددة  مراحل  من  خطة  هناك  ان  قوله 
اخلطة  ان  مبينا  كامل.  بشكل  بإخمادها  تنتهي  التظاهرات 
تتضمن استمرار قطع اإلنترنت مع استمرار إغالق الطرق بالكتل 
اإلسمنتية وحصر التظاهرات واالعتصامات في مناطق محددة 

وسائل  على  الرقابة  مواصلة  مع  بتوسعها،  السماح  وعدم 
فإن  اإلجراءات  أو  اخلطة  نهاية  في  انه  والنشر.واضاف  اإلعالم 
االعتصامات والتظاهرات ستواجه بالقوة لتشتيتها وإضعافها 
تدريجياً، مشيرا الى ان النجف وكربالء قد يتم استثناؤهما من 
وضعهما.وتابع  وحساسية  املدينتني  لقدسية  اإلجراءات  بعض 
ان الكثير مما ذكر في اخلطة يُنفذ حالياً، محذراً في الوقت نفسه 
من أنها قد تتسبّب بسقوط ضحايا أكثر من الذين سقطوا في 

الفترة املاضية من عمر التظاهرات.

paäÁbƒn€a@ÚËuaÏΩ@ÒÖÜ»nfl@›yaäfl@Âfl@Ú�Å@Â«@—íÿÌ@äÌä‘m



كاريكاتير
4مداراتاآلراء ال تمثل سوى وجهات نظر أصحابها والجريدة غري مسؤولة عنها
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ــة املاضية،  ــابيع الثالث ــدار األس ــى م   عل
ــن الظل على  ــة العميقة م ــت الدول خرج
ــني حقيقيني،  ــؤولني حكومي ــكل مس ش
ــة البيت  ــابقني، حتدوا محاول ــني وس حالي
األبيض لعرقلة التعاون مع محققي عملية 
ــواب األمريكي،  ــي مجلس الن ــاءلة ف املس
ــذي أبلغ  ــخص ال ــوا أدلة تدعم الش وقدم
ا كبيرًا،  ــات (نافخ الصافرة) دعمً عن اخملالف
ــة.أن موكب  ــا يزال مجهول الهوي والذي م
ــار إلى مبنى الكابيتول  ــهود الذي س الش
ــبوع  هيل (مقر الكونغرس)، توج هذا األس
بشهادة مثيرة قدمها وليام تايلور جونيور، 
ــدم بالده  ــي خ ــكري ودبلوماس ــو عس وه
ــوط البيت  ــب ضغ ــا. ودون أن يتهي ٥٠ عامً
األبيض، اتهم الرئيس نفسه الذي أرسله 
ــاءة  ــهر بإس ــى أوكرانيا قبل بضعة أش إل
ــه  ــق مصاحل ــلطته لتحقي ــتخدام س اس
ــية اخلاصة.أن حتقيقات املساءلة  السياس
ــأن جهود  التي يجريها مجلس النواب بش
ــى التحقيق  ــا عل ــار أوكراني ــب إلجب ترام
ــل ذروة صراع األرض  ــع الدميقراطيني، متث م
ــتمر منذ ٣٣ شهرًا بني رئيس  احملروقة املس
بال سجل للخدمة العامة، واحلكومة التي 
ا. وأكدوا أنه  استلمها ولكن لم يثق بها أبدً
ــيعزى  ــزل مجلس النواب ترامب، فس إذا ع
ــني احملترفني  ــى بعض املهني ا إل ــك جزئيًّ ذل
ــم «حثالة»  ــم بوصفه ــخر منه الذين س
ــب  ــن النائ ــل ع ــم بالنازيني.وانق أو قارنه
ــا، جيرالد  ــي عن والية فيرجيني الدميقراط
ــل العديد من املوظفني  كونولي، والذي ميث
ــر  التحقي كل  ــع  «م ــه  قول ــني،  الفيدرالي
ــتخفاف واالنتقاص، أعتقد أنك ترى  واالس

ــد، وإمنا عن  ــض الثأر، ليس عن عم هنا بع
طريق الصدفة، تكاد تكون عدالة شعرية. 
ــابق إنذار، أصبحت هناك فرصة  من دون س
لألشخاص الذين يعرفون أشياء للتحدث 
ــهادتهم، وهم  ورفع أصواتهم، واإلدالء بش
ــني  احلالي ــؤولني  املس ــك».إن  ذل ــون  يفعل
ــش  يوفانوفيت ــاري  م ــل  مث ــابقني،  والس
ــي  ف ــابقة  الس ــة  األمريكي ــفيرة  (الس
ــابقة  ــاعدة س أوكرانيا)، وفيونا هيل (مس
لترامب ومديرة الشؤون األوروبية والروسية 
ــي التابع للبيت  ــن القوم في مجلس األم

ــاعد وزير  األبيض)، وجورج كنت (نائب مس
ــة  ــة واألوروبي ــؤون األوروبي ــة للش اخلارجي
ــي اجمللس كيف  ــيوية) أخبروا محقق اآلس
ــة عن طريق  ــل على احلكوم حدث التحاي
ــدة باسم  ــة خارجية فاس عملية سياس
ــي،  ــكل ماكينل ــف ماي ــا وص ــب. كم ترام
ــرات، باإلضافة  ــفيرًا أربع م والذي عمل س
إلى عمله مستشارًا لوزير اخلارجية مايك 
ــة عقود من  ــتقالته بعد أربع ــو، اس بومبي
ــبب معاملة  ــة، بس ــي اخلارجي ــل ف العم
ــير الى  ــؤولني املهنيني في الوزارة.اش املس
عودة املؤلف اجملهول للمقال الذي نشر في 
ــام املاضي، والذي زعم  «نيويورك تاميز» الع
ــي إدارة ترامب كانوا  ــؤولني ف ــه أن املس في
ــة أجزاء من جدول أعماله  يعملون «لعرقل
وأسوأ ميوله»، موضحني أن الكاتب، الذي 
يظل مجهول الهوية، يخطط لنشر كتاب 
الشهر املقبل بعنوان «حتذير».وأوضحوا أن 
ــى الكابيتول  ــهود الذين يتوجهون إل الش
ــهم جزءًا من أي دولة  هيل ال يعدون أنفس
عميقة شريرة، لكنهم ببساطة موظفون 
كال  إلدارات  ــالص  بإخ ــوا  عمل ــون  عمومي
ــمعتهم أو همِّشوا أو  احلزبني، وشوهت س
ــى ترك وظائفهم من قبل رئيس  أُجبروا عل
غارق في الشكوك ونظريات املؤامرة.ولكن 
ــؤولني  ا أن بعض املس ــح أيضً ــن الصحي م
ــعروا بالقلق إزاء ما رأوه  املهنيني، الذين ش
داخل أروقة الوكاالت احلكومية، قد سعوا 
ــيد  ــة أهداف الس ــرق إلعاق ــى إيجاد ط إل
ــره ببطء،  ــذ أوام ــالل تنفي ــن خ ــب، م ترام
ــريبها إلى  ــاء املعلومات عنه، أو تس وإخف
ــلني، أو حشد حلفاء في الكوجنرس  املراس

للتدخل. وهكذا، فإن «العدالة الشعرية» 
للمؤسسة املهنية جتعل األمر يبدو وكأنه 
ــوا على حق  ــب ودائرته كان ــأن ترام إقرار ب

طوال الوقت.

هجرة جماعية للمسؤولني 
اِّـهنيني

ذكر املقال أن ترامب وجه انتقادات غاضبة 
ا باالنتقام.  في األيام األخيرة، مهددًا ضمنيًّ
ــة داالس،  ــي مدين ــد ف ــع حاش ــي جتم وف
ــبوع املاضي، طلب أربع مرات معرفة  األس
ــائالً عما إذا  ــغ األصلي، متس ــو املُبل من ه
ا «كان لدينا الكثير  ا، مضيفً كان جاسوسً
من الناس السيئني، لكننا تقدمنا خطوة 

بخطوة».
الدبلوماسية األمريكية: دونالد 

ترامب َّـ األمم اِّـتحدة
ــي التفاصيل، فإن  ــم يخض ف ــم أنه ل ورغ
ــؤولني  ــرك للتخلص من املس ــه تتح إدارت
ــي، إذ  ــس األمن القوم ــي مجل ــني ف املهني

ــاره  ــن، مستش ــرت س. أوبراي ــط روب يخط
ــدد  ــص ع ــد، لتقلي ــي اجلدي ــن القوم لألم
ــث، من ١٧٤  ــس بحوالي الثل موظفي اجملل

ــن ١٢٠، بحلول  ــي إلى أقل م خبير سياس
أوائل العام املقبل، عبر التناقص الطبيعي 
ــذه اجلهود  ــرع في ه بصفة عامة. وقد ش
قبل أن تصبح شكوى املبلغ عن اخملالفات 
ــة، وذكر أن هدفها رفع الكفاءة، لكن  علني
ــيلة  ــى أنها وس ــر إليها عل ــض ينظ البع
لتطهير «اجلواسيس» الداخليني.أن اإلدارة 
ــت لتقليص دور  ــعت طوال الوق احلالية س
ــال اخلدمة  ــؤولني املهنيني. ففي مج املس
ــي)، بلغت  ــلك الدبلوماس اخلارجية (الس
ــيني ٤٥٪ من بني  ــبة املعينني السياس نس
ــفيرًا يعملون في عهد ترامب، وقد  ١٦٦ س
اختيروا على أساس الوالء وإسهامهم في 
ــى معدل في  ــة االنتخابية، وهو أعل احلمل
ــة اخلارجية  ا جلمعية اخلدم ــخ، وفقً التاري
ــت  ــد حدث ــك، فق ــة لذل األمريكية.ونتيج
ــة  اخلدم ــن  م ــة  جماعي ــرة  هج ــة  عملي
ــراكة من  ــا ملنظمة «الش ــة. ووفقً اخلارجي
ــر احلزبية، فقد  ــة» غي ــل اخلدمة العام أج
ــرب من ١٢٠٠ من  ــدت إدارة ترامب ما يق فق
ــهرًا،  كبار املوظفني املهنيني في أول ١٨ ش
ــبة ٤٠٪ تقريبًا عن أول ١٨  وهو ما يزيد بنس

شهرًا من عهد الرئيس باراك أوباما.
ــدث اآلن، ففي  ــدأ يتح ــددًا أكبر ب ولكن ع
ــر اخلارجية مايك  ــة إلى وزي ــالة موجه رس
ــتكى ٣٦ من  ــبوع، اش ــو، هذا األس بومبي
مسئولي اخلدمة اخلارجية السابقني من أنه 
«فشل في حماية موظفي اخلدمة املدنية 
ــهدين  ــي»، مستش من االنتقام السياس
ــابقة  ــفيرة الس على وجه اخلصوص بالس
زلت من  ــا يوفانوفيتش، التي عُ في أوكراني
منصبها بعد أن استهدفها حلفاء ترامب.
ا في  ــابقً ا س كما وقع أكثر من ٢٧٠ موظفً
ــة،  الدولي ــة  للتنمي ــة  األمريكي ــة  الوكال
ــن غضبهم إزاء  ــروا فيه ع ــا آخر عب خطابً
ــني العموميني و«ذهولهم  معاملة املوظف
ــج الرئيس  ــة في نه ــن األخطار الكامن م
املتعجرف (ورمبا الفاسد) جلعل السياسة 
ــاع واملصالح  ــة قائمة على االندف اخلارجي
الشخصية، بدالً من االستجابة لشواغل 

األمن القومي». 
لت إلى مستوى جديد شكوى مألوفة نقُ

ــة من  ــة املكون ــة العميق ــرة الدول أن فك
ا  بيروقراطيني غير منتخبني يخططون سرًّ
للسيطرة على احلكومة لها تاريخ طويل، 
ا  ولكنها حتى وقت قريب كانت أكثر ارتباطً
ــدان أجنبية مثل تركيا أو مصر. أما في  ببل
الواليات املتحدة، فكانت قد انحصرت إلى 
حد كبير في هامش السياسة، أو أصبحت 

ا ألفالم هوليوود املثيرة. موضوعً
ــى  ــا إل ــروا أحيانً ــن نظ ــاء اآلخري أن الرؤس
ــؤولني املهنيني بحذر، فرونالد ريجان  املس
ــن البيروقراطيني وهم  ــام م ــخر بانتظ س
ــرد بيل كلينتون  ــخروا منه. وط بدورهم س
ــت األبيض  ــفر بالبي ــي مكتب الس موظف
ــلفه. بينما  ا من أن يكونوا موالني لس خوفً
ــاط ألن  ــوش باإلحب ــورج دبليو ب ــعر ج ش
املهنيني جتاهلوا سياسته  الدبلوماسيني 
ــا  ــة». وكان أوبام ــدة احلري ــة «أجن اخلارجي
ــكرية حاولت  ــأن القيادة العس ــا ب مقتنعً
ــي اتخاذها.ومع  ــم يرغب ف ــرض قرارات ل ف
ــى احلرب مع  ــب أي منهم إل ــك، لم يذه ذل

ــئولني بالطريقة التي فعلها ترامب،  املس
ا عن طريق وسائل  وهي حرب اندلعت جزئيًّ
ــري املؤامرة الذين  اإلعالم املتطرفة، ومنظ
ــهرة في عهد ترامب، ودفعوا  اكتسبوا ش

ا. ــائدً ــح تيارًا س ــة لتصب ــكار اجلامح األف
ــل  ــم يعم ــس ل ــو أول رئي ــب – وه أن ترام
ــي اجليش- لم  ــي وظيفة عامة أو ف ا ف يومً
ــح «الدولة  ــتخدم في البداية مصطل يس

ــداءه للحكومة كان  ــن ع ــة»، لك العميق
ــى بالالئمة على  ــة. وألق ــذ البداي ا من قويًّ
ــتيل»  ــم «ملف س ــرف باس ــرب ما عُ تس
ــم يُتحقق منها  ــاص باالدعاءات التي ل اخل
ضده، على وكاالت االستخبارات، ولم يثق 
ــيا تدخلت  ــتنتاجهم بأن روس ا في اس أبدً

ــه. كما  ــام ٢٠١٦ لصاحل ــات ع ــي انتخاب ف
ــن إدارة املتنزهات الوطنية عندما  غضب م
ــمية أن اجلمهور الذي  أظهرت الصور الرس
ــل تنصيبه كان أقل من جمهور  حضر حف
ــار إلى املسؤولني الذين اختيروا  أوباما.وأش
ــوكاالت احلكومية للعمل في البيت  من ال
ــا». وعندما  ــعب أوبام ــم «ش األبيض باس
ــه الهاتفية مع  ــوص مكاملات ــربت نص تس
ــع بأنه  ــتراليا، اقتن ــيك وأس ــادة املكس ق
ــني املهنيني،  ــتطيع الوثوق باملوظف ال يس
ــات  املكامل ــجالت  س ــت  أخفي ــي  وبالتال
الهاتفية الالحقة في قاعدة بيانات سرية، 
ــة من مكاملته  ــخة تقريبي مبا في ذلك نس
ــوز) مع الرئيس  ــة يوم ٢٥ يوليو (مت الهاتفي
ــك  األوكراني، والتي أصبحت اآلن على وش

التسبب في عزله.
البحث عن غري اِّـوالني

ــتيفن بانون، كبير االستراتيجيني  كان س
ــب، واخلبير في  ــة فترة حكم ترام في بداي
ــة املتطرفة  ــائل اإلعالم اليميني عالم وس
ــرات، هو أول من حدد  ــة بوجود املؤام املؤمن
ــن بعد وقت  ــكل احلرب القادمة، إذ أعل ش
ــب أن هدف اإلدارة  ــر من تنصيب ترام قصي
ــة».أن  اإلداري ــة  الدول ــك  «تفكي ــيكون  س
ا خاصة  البحث عن عدم الوالء كان واضحً
ــيون إن  في وزارة اخلارجية؛ إذ قال دبلوماس
نعوا إلى حد كبير من  املسؤولني املهنيني مُ
تبت  االطالع على مذكرات احملادثات التي كُ
ــع الزعماء  ــؤولني م ــدث كبار املس بعد حت
ــتخدم  األجانب، وكانت هذه املذكرات تس
ــؤولني على  ــاعدة صغار املس ا ملس تقليديًّ
ــفارات  ــات ملوظفي الس التوجيه ــدار  إص
ــم. (أنكر متحدث  ــاء العال في جميع أنح
ــد الوصول إلى  ــم وزارة اخلارجية تقيي باس

املذكرات).
«لقد تسببت َّـ أضرار كبرية»

ــح «الدولة  ــى ألول مرة مصطل ــب تبن ترام
العميقة» في يونيو (حزيران) ٢٠١٧، عندما 
ــر تغريدة شون هانيتي مذيع قناة  أعاد نش
ــتخدمها ألول مرة  ــوز»، ثم اس «فوكس ني
ــرين الثاني) من  على تويتر في نوفمبر (تش
ــتخدام املصطلح  ذلك العام، وبدأ في اس
ــائل اإلعالم في أغسطس  في اخلطب ووس
ــع مرور  ــد م ــه بتزاي ــول إلي (آب) ٢٠١٨، وحت
ــار إلى «دولة عميقة» ٢٣ مرة  الوقت؛ إذ أش
ــام، أي ضعف عدد مرات  حتى اآلن هذا الع
ــاعده  ــام املاضي.وفي مقابلة مع مس الع
ريت قبل  السابق، سيباستيان جوركا، أجُ
صراع املساءلة لكنها نُشرت في صحيفة 
ــف ترامب  ــهر، وص ــي كالر» هذا الش «ديل
ــية  حربه مع الدولة العميقة بأنها أساس
لرئاسته. وقال «إذا جنح كل ذلك، فسأعده 
أحد أعظم األشياء التي قمت بها، أعتقد 
ــر الدولة العميقة، من املؤكد  أنه مع تدمي
أنني سأكون قد تسببت في أضرار كبيرة».
إن هذا الوضع كان في املاضي، أما اآلن فإنه 
يواجه الهجوم املضاد. ونقل عن مارك زيد، 
ــه: إن املوظفني  ــن املُبلغ قول وهو محام ع
ــت أصبح  ــوا في صم ــني الذين عان املهني
ــيعلمه  ا «ما س ــوت أخيرًا، مضيفً لهم ص
ــن املعارضة  ــتوى م الناس هو أن هذا املس
مستمر منذ اليوم األول تقريبًا، في البداية 
ــتقال هذا  ا منفردًا، ويُقال (اس ــاطً كان نش
ــي القصة بعد  ــم تختف ــي)، ث الدبلوماس
ــيء، أما اآلن  ــاعات، وال يحدث ش ــالث س ث
ــر، ومكبر  ــؤالء الناس منب ــد أصبح له فق

ا». صوت أيضً

* كبري مراسلي البيت األبيض

تحقيقات اِّـساءلة التي 
يجريها مجلس النواب 
بشأن جهود ترامب إلجبار 
أوكرانيا على التحقيق مع 
الديمقراطيني تمثل ذروة 
صراع األرض اِّـحروقة

قال تايلور  َّـ أوكرانيا ِّـحققي مجلس النواب بأنه سعى ِّـقاومة جهود 
الرئيس ترامب للضغط على أوكرانيا للحصول على مساعدة سياسية

كيف ستنقلب حرب ترامب ضد «الدولة العميقة» عليه

التحقيقات اخلاصة 
مبساءلة الرئيس 
األمريكي دونالد 
ترامب التي قد 
تؤدي إلى عزله، 
جاءت نتيجة 
ملعركة تدور بني 
الرئيس واملؤسسات 
احلكومية، التي 
لم يثق بها وحط 
من شأنها. وصرح 
وليام تايلور جونيور، 
كبير الدبلوماسيني 
األمريكيني في 
أوكرانيا، حملققي 
مجلس النواب، 
بأنه سعى ملقاومة 
جهود الرئيس ترامب 
للضغط على أوكرانيا 
للحصول على 
مساعدة سياسية.

أن مسؤول وكالة 
اخملابرات املركزية 
األمريكية، مجهول 
االسم والهوية 
والصوت، والذي 
تسبب في أكبر 
تهديد حلكم الرئيس 
ا  ترامب، يبدو جتسيدً
«للدولة العميقة» 
التي اتهمها الرئيس 
منذ فترة طويلة 
مبحاولة إطاحته.

* بيرت بيكر
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ترامب

تايلور

كونولي

ــفي جراحهم     يبحث العراقيون عن الطبيب الذي يش
ــى املعاجلة  ــن طبيب قادر عل ــة كبيرة يبحثون ع بعناي
احلتمية للخالص من آالمهم وعذاباتهم اليومية يبحثون 
ــم في حرب بالنيابة وال يلقي بهم  عن طبيب ال يدخله
الى مهاوي الردى العراقيون الباحثون عن احلرية واخلروج 
ــوا فيها اعمارهم  ــن الكهوف التي قض من الزنازين وم
واعمار اوالدهم . اين ذاك الطبيب احلاذق املاهر الذي يزيل 
ــرقات وال  اآلالم ؟ اين ذلك العهد ومتى يكون حيث ال س
ــاد وال محاباة وال محاصصة وال تدخل دول العالم ؟  فس
ــتطيع  ــع وكبير جدا بحيث ال يس هل جرح العراق واس

ــن  ــاء م ــر االطب امه
ــه ؟ ام ان عدم  عالج
ــول الطبيب الى  وص
الشعب أمر مقصود؟ 
ــب : ما  ــا الطبي ايه
ــزف كل يوم  ــا نن زلن
ننزف اعمارا وسنينا 
ــى  ــا ال ــود بن ــن تع ل
فمتى  مضت  دقيقة 
جتيء ؟ جاءت قوافل 
ــوش العالم  ــن جي م
االرض  ــت  واحتل
ــروات  الث ــرقت  وس
وعاثت فسادا وزرعت 
ــت  وقتل ــة  الفتن
ــة  احملترم ــس  النف
ــا جرحا غير  ــا زلن وم
قابل لإللتئام . قتلنا 

ــاهم في خراب ارضنا وضياع عمرنا كل العالم كنا  وس
ــن واجلمال واحلكمة فرمانا اجلميع  ــف في احلس كيوس
ــا ندفع ثمن  ــا . ما زلن ــدا وحنقا وغيض ــر حس ــي البئ ف
ــا زال موقعنا  ــوا العالم القدمي وم ــالفنا الذين احتل اس
ــا إياها بال راع حكيم  ــي وثرواتنا التي وهبنا ربن اجلغراف
وال قائد يخشى اهللا والناس . الى اين نتجه وكل اجلهات 
ــهام املوت وسيوف الغدر؟ أما من طبيب يداوي  حتمل س
ــي وأهلي؟ هل عزّ الطبيب؟ هل نبقى  جراح وطني وناس

ننقل اجلثث الى املقابر بال انقطاع؟ 

واثق الجلبي

جبهة قلم

waljalaby@yahoo.com سكرتري التحرير

اين ذاك الطبيب 
الحاذق اِّـاهر الذي 
يزيل اآلالم  اين 
ذلك العهد ومتى 
يكون حيث ال 
سرقات وال فساد 
وال محاباة وال 
محاصصة وال 
تدخل دول العالم؟

kÓj�€a@Â«@szj€a
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بغداد / البينة اجلديدة 
دربندخان  سد  ان  املائية  املوارد  وزارة  اكدت 
جاهز الستعياب املوجات الفيضانية . وذكر 
اكدت  دربندخان  ادارة سد  ان    للوزارة  بيان 
بصورة  تعمل  منشآته  وجميع  السد  ان 
جيدة وصحيحة وجاهز الستيعاب املوجات 
الفيضانية وتسليك مياه األمطار والسيول 
بشكل امن وضمن السيطرة وبطاقة خزنية 
منسوب  في  /م٣  مليار   ٣ كلية  تصميمية 
 ١،٣٠٠ حاليا  املتحقق  اخلزين  اما  ٤٨٥م 
انه  ٤٦٩م.واضاف  منسوب  ضمن  مليار/م٣ 

يتم خالل هذه الفترة تأهيل السد من قبل 
الكوادر الوطنية تصميما وتنفيذا واشرافا 
ارضية  لهزة  السد  تعرض  بعد  وخصوصا 
ادت الى حدوث تشققات في جسم السد 
.واشار  املائي  املسيل  منشأ  بقرب  الترابي 
والفنية  الهندسية  املالكات  قيام  الى 
متمثلة  واخلزانات  للسدود  العامة  للهيئة 
بكوادر سد دربندخان بتحديد نسبة االضرار 
تضمنت  التي  الصيانة  بأعمال  واملباشرة 
طبقات  في  الطيني  اللب  تقوية  اعادة 
فرش  واعمال  الفالتر  ووضع  السد  جسم 

السبيس على شكل طبقات ورصف احلجر 
على جانبي جسم السد وضمن املواصفات 
وتكسير  ازالة  الى  باالضافة  العاملية 
للمسيل  اليمنى  للجهة  الكبيرة  االحجار 
بشكل  باخلرسانة  صبها  ثم  ومن  املائي 
منتظم بعد تضررها وتنفيذ سياج حديدي 
حامي للمسيل املائي وتاهيل اجلانب االمين 
من املسيل من جهة مقدم السد .وتابع : مت 
السد  جسم  على  احلديدي  الكرين  صيانة 
رفع  خالله  من  ليتم  ١٣٥طنا  وبحمولة 
وصيانة بوابات املأخذ املائي بشكل صحيح 

وتصنيع جسور ودرج حديدي بطول ٣٢م بني 
الفحوصات  اجراء  لغرض  املسيل  بوابات 
بشكل  وصيانتها  املسيل  قنوات  على 
دوري .ويبلغ طول السد ٤٤٥م وارتفاع ١٢٨م 
حيث بلغ مقدار الوارد  املائي حاليا ٨٠م٣/ثا 
واملطلق من السد ٩٠م٣/ثا باجتاه نهر ديالى 
االروائية  املشاريع  لتغذية  حمرين  وسد 
رفد  الى  باالضافة  حمرين  في  اخلزن  وزيادة 
السد املنظومة الوطنية بي ٢٥٠ ميكاواط /

ساعة من الطاقة الكهربائية.

ÚÓ„böÓ–€a@pbuÏΩa@lbÓ»nç¸@åÁbu@ÊbÅÜ‰iâÖ@Üç@Z@ÚÓˆbΩa@ÖâaÏΩa

كربالء املقدسة / البينة اجلديدة 
في  اخلطابي  نصيف  كربالء  محافظ   أكد 
متتعت  األمنية  القوات  أن   ، صحفي  مؤمتر 
بأعلى درجات ضبط النفس خالل األحداث 
نشاط  وتخللها  كربالء  شهدتها  التي 
مع  «نحن  الفوضى.وأضاف:  إلثارة  دخالء 
لكننا  مطالبهم  كافة  في  املتظاهرين 
األمنية  اجلهات  مع  بالتعاون  نطالبهم 
ونحن معهم في تظاهراتهم التي هي من 
حقهم... نحن مصرون على رعاية املتظاهرين 
ومطالبهم في املظاهرات السلمية... أبناء 
السلمية». املظاهرات  كربالء هم أصحاب 

النزيهة  اإلعالم  لوسائل  بالشكر  وتقدم 
مشيرا  التغطية،  في  املهني  املوقف  على 
وأخبارا  مفبركة  فيديوهات  هناك   أن  إلى 
املوقف  «نقدر  وتابع:  الضحايا،  عن  كاذبة 
من  أخذوا  آخرين  أن  إال  اإلعالمي  املهني 
مفبركة  تقارير  املفبركة  التواصل  مواقع 
وفيديوهات مفبركة قد تكون تابعة جلهات 
الضحايا  عن  الفيديوهات  هذه  معينة... 
بالعشرات كلها مفبركة وغير صحيحة».

احملافظة  طالبوا  نشطاء  أن  إلى  ولفت 

والسلطات اخملتصة بتطويق مكان التظاهر 
حرف  يريد  من  هناك  ألن  األمنية  بالقوات 
مسارها  عن  السلمية  املظاهرات  هذه 
العامة. املمتلكات  وتخريب  العنف  باجتاه 

من جهته أكد مسؤول أمني في املؤمتر أنه 
في  الفوضى  أثاروا  الذين  جميع  اعتقال  مت 

املظاهرات، وقال: «اعتقلنا الناس املسيئني 
الذين أثاروا الفوضى وأعمال الضرب واحلرق 
... كان هناك متظاهرون يحملون أدوات حادة 
وببدالت عسكرية وقنابل مسيلة للدموع 

بحوزتهم وأحلناهم للقضاء».

@@ÚÓ‹‡é€a@paäÁbƒn€a@ÚÌbª@Û‹«@ÊÎäñfl@Zı˝iä◊@≈œb™

بغداد/ البينة اجلديدة
الصناعة  وزارة  أعلنت   
التي  عقودها  ان  واملعادن 
الكهرباء  وزارة  مع  ابرمت 
 /٢٤  / جتاوزت  احلالي  للعام 
لوزارة  بيان  .وذكر  دينار  مليار 
الصناعة يوم امس ,ان الوزارة 
مستمرة بتقدمي الدعم لوزارة 
تسخير  خالل  من  الكهرباء 
لتحقيق  االمكانيات  كافة 
االنتاجية  الطاقات  اقصى 
املتخصصة  لشركاتها 
شركة  وهي  اجملال  بهذا 
والشركة  العامة  ديالى 
العامة للصناعات الفوالذية 
لتأمني  العامة  آور  وشركة 
أحتياجات وزارة الكهرباء من 
وأعمدة  الكهربائية  احملوالت 

وأبراج نقل الطاقة واالسالك 
الكهربائية  والقابلوات 
لدعم خططها الهادفة الى 
الكهربائية  الطاقة  حتسني 
خالل فصل الصيف «.واضاف 
أبرمت  الوزارة  شركات  ان   ,
الكهرباء  وزارة  مع  عقوداً 
الـ  تتجاوز  اجمالية  بقيمة 
/ ٢٤/ مليار دينار خالل العام 
قرارات  الى  استناداً  احلالي 
 ٢٠١٩ لسنة  الوزراء  مجلس 
محوالت  شراء  املتضمنة 
الطاقة  نقل  وأبراج  وأسالك 
احملوالت  أصالح  عن  فضالً 
حيث  العمل  عن  العاطلة 
الزوراء العامة  أبرمت شركة 
العامة  الشركة  مع  عقداً 
اجلنوب  كهرباء  لتوزيع 

بقيمة  محوالت  لتصليح 
 /  ٨٠٠  / الـ  تتجاوز  أجمالية 
مليون دينار «.واوضح,ان عددا 
منها  و  الوزارة  شركات  من 
للصناعات  العامة  الشركة 
وااللكترونية  الكهربائية 
العامة  ديالى  وشركة 
العامة  الزوراء  وشركة 
ملعدات  العامة  والشركة 
االتصاالت والقدرة والشركة 
العامة للصناعات الفوالذية 
قد  العامة  آور  وشركة 
الشركات  مع  عقوداً  أبرمت 
العامة لتوزيع كهرباء بغداد 
والشمال  واجلنوب  والوسط 
مبنتجاتها  لتجهيزها 
اخملتلفة خالل العام احلالي».

@…fl@ofläia@>€a@b„ÖÏ‘«@ZÊÖb»ΩaÎ@Ú«b‰ñ€a
âb‰ÌÖ@âbÓ‹fl@HRT@I@pãÎb£@@@ıbiäËÿ€a@ÒâaãÎ

البينة اجلديدة / عبد الستار محسن
عبد  املهندس   النقل  وزير  توجيهات  ضوء  على 
اهللا لعيبي  بتأهيل وإعادة بناء  خطوط السكك 
من  ومبتابعة  املتضررة  الشمالية  للمناطق 
كاظم  جواد  طالب  األستاذ  السكك  عام  مدير 
وتأهيل  السكك  بواقع  للنهوض  احلسيني 
وإيجاد  املناطق الشمالية  املتضررة في  اخلطوط 
السبل الكفيلة بأعادة ما دمره االشرار. تتصاعد 
والفنيني  املهندسني  قبل  من  العمل  وتيرة 
املشاريع  قسم  بني  بالتنسيق  والتشغيليني 
التابعة لها  وقسم الهندسة املدنية والوحدات 
دمرت  التي  السكك  خطوط  إلعادة  املناطق  في 
املناطق  في  الداعشية  اإلرهابية  الزمر  قبل  من 
الشمالية ..ومتت  املباشرة من قبل تلك الكوادر 
الرابط  السكة  خط  قطاع  بتأهيل  مجتمعة 

بني محطة قطار بيجي وصوال إلى خط مصفى 
هذا  يتضمن  متر  (١٤٠)كيلو  بطول  القيارة 
بيجي  محطة  من  (األول  محطات   (٧ القطاع( 
إلى  حليوات  محطة  ومن(  حلويات)  محطة  إلى 
الدبس  عني  محطة  ومن(  الدبس)  عني  محطة 

إلى اجلرناف ومن  البق  (تلول  البق) ومن  تلول  إلى 
(اجلرناف الى وادي املر ) وصوال إلى محطة سكك 
هذا  ويعتبر  الكيارة  مصفى  إلى  امتدادا  القيارة 
واالستراتيجية  احليوية   اخلطوط  من  اخلط 
النفطية عبر احواض السكك  لنقل املشتقات 

بواسطة  احملافظات  عموم  إلى  التخصصية  
القطارات الذي ينعكس على زيادة طاقة  النقل 
املالية للشركة مبا ينسجم مع  املوارد  وتعظيم 
القطارات  بانسيابية سير حركة  الوزارة  طموح 
ان  بالذكر   ..واجلدير  املناطق  لهذه  احلياة  وإعادة 
شك  بال  السكك  لكوادر  املوكلة  األعمال  هذه 
اجناز  بعد  الواعد  العراقي  لألقتصاد  دعم  أنها  
في  مشرقة  جديدة  صفحة  لتبدأ  اخلط  هذا 
هذا املضمار احليوي إلعادة احلياة للمناطق التي 
عصابات  عبث  بسبب  التحتية  بناها  تضررت 
داعش بخطوط السكك  وابنيتها وبذل قصارى 
جهدهم من قبل الغيارى النسيابية سير قطارات 
نقل املشتقات النفطية بأنواعها عبر شاحنات 
خلدمة  احملافظات  لكافة  التخصصية  السكك 

املواطن الكرمي.

@bflb«QVÂfl@är◊a@‚aÖ@ b�‘„a@Ü»i@ÒâbÓ‘€a@Û–ñfl@MÔvÓi@ b�”@¬Ï�Å@›ÓÁbniäëbjm@Ÿÿé€a

بغداد / البينة اجلديدة
اجرى مدير عام دائرة صحة بغداد 
لطيف  (جاسب  الدكتور  الكرخ 
الى  تفقدية  زيارة  احلجامي)  علي 
العام لالطالع  الفرات  مستشفى 
الطبية  اخلدمات  مستوى  على 
للمواطنني  املقدمة  والصحية 
املستشفى  في  الراقدين  واملرضى 
(التخطيط  اقسام  مدراء  بحضور 
الهندسي)   ، العمليات   ، الفنية   ،
الفرات  مستشفى  مدير  ومعاون 
كافة  احلجامي  وتفقد   ، العام 

املستشفى  وردهات  اقسام 
والطوارىء  االستشارية  والعيادة 
املالحظات  من  مجموعة   » مبديا 
املهمة حول االهتمام مببنى ووحدات 
مبستوى  واالعتناء  املستشفى 
اخلدمات الطبية والصحية املقدمة 
في  والراقدين  املراجعني  للمرضى 
احلجامي  املستشفى».واستمع 
االطباء  واحتياجات  مطالب  الى 
وحلها  واملراجعني  واملوظفني 
احلجامي  وقام   ، فورية  بصورة 
الرئوي  االنعاش  جهاز  بتخصيص 

احلاالت  من  للحد  االطفال  لردهة 
في  وعالجها  لالطفال  اخلطرة 
املستشفى بدل ان يتم نقل احلاالت 
اخرى  مستشفيات  الى  احلرجة 
االنعاش  ردهة  بافتتاح  واإلسراع 
الى  باالضافة   (RCU) الرئوي 
وحاضنات  كبسوالت  تخصيص 
(PHOTO THERAPY) اخلاصة باألطفال 
كافة  تدريب  والتأكيد على  اخلدج 

املالكات التمريضية .

@ãbËu@óÓñÇni@äfldÌ@Ñäÿ€aO@ÖaÜÃi@Úzï@‚b«@äÌÜfl
‚b»€a@paä–€a@Û–ínéfl@ø@fib–ü¸a@ÚÁÖä€@Ïˆä€a@îb»„¸a

املوصل / البينة اجلديدة
 اكدت ادارة سد املوصل ان اعمال التحشية والصيانة 
بواقع  الساعة  مدار  وعلى  مستمرة  السد  اسس  في 
ثالثة وجبات عمل وبأياد عراقية ١٠٠٪ وفق برامج علمية 
متطورة ومدروسة وحسب املواصفات العاملية املعمول 
قبل  من  تدار  العملية  ان   » بيان  في  االدارة  بها».وقالت 
متناسق  وبعمل  عراقيني  وخبراء  وفنيني  مهندسني 
نقطة  بأخر  وتنتهي  السيطرة  غرفة  من  يبدأ  ومنظم 
في مواقع العمل باستخدام شبكة االنترنيت وتطبيق 
نوعية  وحتديد  مبعاجلة  يتحكم  وحديث  ذكي  برنامج 
املزيج املستخدم بأعمال التحشية وحتديد العمق املراد 
العمل به من خالل وجود مئات من خاليا التحسس وابار 
املراقبة والتي يتم من خاللها اخذ املعلومات وحتليلها 
والعمل على ضوئها باستخدام ٢٢ الية حتشية حديثة 
ومتطور ومن مناشئ رصينة تدار من قبل الكادر الوطني 
بشكل كامل .واوضح «بلغ منسوب بحيرة السد ٣١٥م 
وكميات الواردات املائية ٩٧م٣/ثا واملطلق باجتاه نهر دجلة 
لتغذية املشاريع االروائية واساالت املياه بحدود ٢٥٠م٣ثا 
وكمية اخلزين املائي املتحققة فعليا ٦،٢٥٠مليار م٣ اذا 
وفي  ١٠م  القمة  عند  وبعرض  ٣٦٠٠م  السد  طول  يبلغ 
اسفل القاعدة ٧٠م وبارتفاع ١١٣م و٣٨٠ كم٢ مساحة 
لتقوية  التحشية  اعمال  من  الغرض  السد  بحيرة 
االسس وابعاد الرشح عن جسم السد وملء الفراغات 
وزيادة  السد  اسفل  الصخرية  الطبقات  في  احلاصلة 
السمنت  من  خاص  مزيج  باستخدام  االسس  حتمل 

عالية املواصفات».

@fib‡«a@Êa@Ü◊˚m@›ïÏΩa@Üç@ÒâaÖa
@Üé€a@èça@ø@Ú„bÓñ€aÎ@ÚÓízn€a

Ú«bé€a@âaÜfl@Û‹«Î@Òä‡néfl

µbÌÖÎ@ÂÌÜ€a@Ä˝ï@Î@âbj„¸a@ø@ÂÌÜˆb»€aÎ@¥yãb‰€a@¥i@ÚÓqbÀa@Úñy@—€a@HSXI@Úiaä”@ ãÏm@Òäv:a
بغداد/ البينة اجلديدة

 (٣٧,٧٧٢) واملهجرين  الهجرة  وزارة  وزعت   
األسر  بني  اإلغاثية  املساعدات  من  حصة 
محافظات  في  العائدة  واالسر  النازحة 
االنبار و صالح الدين و ديالى .وقال مدير عام 
دائرة شؤون الفروع في الوزارة علي عباس 
ان»  الهجرة  لوزارة  بيان  بحسب  جهاكير 

وزع  االنبار  محافظة  في  الوزارة  فرع  كادر 
االغاثية  املساعدات  من  حصة   (٢٧,٧٣٢)
العائدة  االسر  بني   (٢٠,٩٤٠) منها  وزعت   ،
الفلوجة  في  االصلية  سكناها  ملناطق 
 ، احملافظة  من  متفرقة  ومناطق  واحلبانية 
صحية   , غذائية  سالت   ) التوزيع  تضمن 
، مفروشات و كسوة مالبس ) ، فضال عن 

االسر  بني  اغاثية  حصة   (٦,١١٢) توزيع 
مبنطقتي  النزوح  مخيمات  في  النازحة 
السياحية». واملدينة  الفلوجة  عامرية 
واضاف : ان فرع الوزارة في محافظة صالح 
املساعدات  من  حصة   (١,٣٠٠) وزع  الدين 
مناطقها  الى  العائدة  االسر  بني  االغاثية 
في ناحية يثرب التابعة الى قضاء سامراء 

اغاثية  حصة   (١,٢٤٠) توزيع  جانب  الى   ،
بني األسر العائدة الى مناطقها في قضاء 
فرع  كادر   » ان  جهاكير  «.وتابع  الدجيل 
 (٧,٥٠٠) بتوزع  ديالى  محافظة  في  الوزارة 
االسر  بني  االغاثية  املساعدات  من  حصة 
النازحة في قضاء بعقوبة ، تضمن التوزيع 

سالت غذائية و اخرى صحية «.

بغداد/ البينة اجلديدة 
اعلنت وزارة التربية من انهاء اعمال اخلطوة االولى من 

مرحلة بناء ( ٦٠) مدرسة مؤثثة بالكامل في العراق
االقتصادية  للتنمية  الكويتي  الصندوق  من  وبتمويل 
فاضل  حسنني  االستشاري  املهندس  .واكد  العربية 
معله بحسب بيان لوزارة التربية « ان اللجنة الوزارية 
للتصميم  استشاري  مكتب  اختيار  من  متكنت 
مع  بالتنسيق  العطاءات  وحتليل  فتح  بعد  واالشراف 
إن هذه اخلطوة تعد  ، مضيفا  الكويتي  ادارة الصندوق 
االنطالقة االولى لبداية تفعيل القرض خدمة للتالميذ 
بواقعها  والنهوض  للتربوية  للعملية  ودعما  والطلبة 

في بلدنا احلبيب .

@ÒÏ�®a@ıbË„a@Â‹»m@ÚÓi6€a
@ÚçâÜfl@VP@ıb‰j€@µÎ¸a

والتقدير  بالشكر  االهالي  يتقدم 
كهرباء  االمني/فرع  قطاع  الى 
الصدر ومنهم م.قاسم حسن دافي 
وساجد حميد عبد وم.علي حسني 
املبذولة  جلهودهم  خلف  وطالب 

والتعاون مع املواطنني .
عن االهالي/ علي الحسيني

äÌÜ‘mÎ@äÿë

البصرة / البينة اجلديدة
ملوانئ  العامة  الشركة  اعلنت   
العراق عن مباشرة الكوادر البحرية 
التفريغ  شعبة  ومالكات  والفنية 
من  اليومية  باعمالها  والشحن 
واملناولة  البضاعة  تفريغ  خالل 
بشكل  احلياة  وعودة  البواخر  ورسو 
طبيعي فور اعالن استئناف العمل 
في ميناءي ام قصر.وقال املدير العام 
للشركة صفاء عبداحلسني في بيان 
ام قصر يشهدان حركة  ميناءي  ان 
البواخر  رسو  حيث  من  طبيعية 
واملناولة ودخول وخروج الشاحنات . 
موضحا ان بواخر محملة بالبضاعة 
قصر  ام  ميناءي  ارصفة  على  رست 
متواجدة  كانت  واجلنوبي  الشمالي 
 .(WAITING) االنتظار  منطقة  في 
في  البحرية  املالكات  ان  واضاف 

املوانئ قامت بارساء بواخر محملة 
املينائني  ارصفة  على  بالبضاعة 
معدات ثقيلة حلساب وزارة الكهرباء 
الزراعة  وزارة  حلساب  زراعي  وسماد 
ومعدات ثقيلة حلساب وزارة النفط 

اخلاص  للقطاع  صالون  وسيارات 
شاحنة   ٥١٢ نحو  وخروج  ودخول 
خالل يوم السبت املاضي بعد عودة 
احمللية.من  السوق  وانعاش  احلياة 
للبضاعة  وناقلون  جتار  اشار  جانبه 

معامالتهم  بترويج  مباشرتهم  الى 
ايذانا  امليناء  من  بضاعتهم  الخراج 
بعزم املوانئ على استقبال البواخر 

احململة بالبضاعة القادمة اليها.

äñ”@‚a@ıb‰Ófl@Ú–ïâa@ø@@äÅaÏi@ÕÌä–ni@äëbjm@¯„aÏΩa@pb◊˝fl

بغداد / البينة اجلديدة
لوحات  حتمل  ال  التي  العجالت  حجز  العامة  املرور  مديرية  اعلنت 
تسجيل ابتداء من يوم االربعاء املقبل .وقال مدير اعالم املديرية العميد 
عمار وليد في تصريح انه وبعد ان وفرت مديرية املرور العامة لوحات 
التسجيل الى جميع مواقع املديرية منذ يوم ١٧ من الشهر املاضي ، 
ولضعف اقبال اصحاب العجالت على املراجعة لتتثبيت لوحاتهم ، 
وجه مدير املرور العامة بحجز العجالت التي ال حتمل لوحات تسجيل 

ابتداء من يوم االربعاء املقبل «.

@>€a@p˝v»€a@åvy@Â‹»m@Úflb»€a@âÎäΩa
@Âfl@ıaÜnia@›Óvém@pbyÏ€@›‡§@¸

›j‘Ωa@ıb»iâ¸a@‚ÏÌبغداد/ البينة اجلديدة
على  التقدمي  متديد  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  وزارة  أعلنت 
اجلامعات والكليات االهلية لغاية يوم اخلميس املقبل ١٤ / ١١ / ٢٠١٩.

وأكدت دائرة التعليم األهلي اجلامعي في بيان « ان الوزارة قررت متديد 
التقدمي اإللكتروني على الكليات واجلامعات االهلية بناء على موافقة 
بعد  السهيل   قصي  الدكتور  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  وزير 
اجراء التعديالت بتخفيض احلدود الدنيا للقبول.وبينت الدائرة ان قرار 
متديد التقدمي على استمارة القبول جاء إلتاحة الفرصة للطلبة الذين 
البوابة  التقدمي سيكون عبر موقع  ان  التقدمي، مؤكدا  لم يتسن لهم 

االلكترونية لدائرة التعليم األهلي اجلامعي.

@·ÌÜ‘n€a@ÜÌÜ∑@Â‹»m@Ô€b»€a@·Ó‹»n€a
ÚÓ‹Á¸a@pbÓ‹ÿ€aÎ@pb»flb¶a@Û‹«

بغداد/ البينة اجلديدة
رئيس  باستقدام  امرا  الكوت  حتقيق  محكمة  اصدرت 
عقوبات.  (٢٣١) املادة  وفق  واسط  محافظة  مجلس 

األعلى  القضاء  مجلس  في  االعالمي  للمركز  بيان  وذكر 
الكوت  حتقيق  محكمة  في  اخملتص  التحقيق  قاضي  إن 
واسط  محافظة  مجلس  رئيس  باستقدام  امراً  اصدر 
وفق احكام املادة (٢٣١) عقوبات بناءً على شكوى رفعها 
موظفو هيئة النزاهة جراء منعه لهم من تدقيق واستالم 

ملفات تتضمن صرف مبالغ مالية.

@‚aÜ‘nçhi@�aäfla@âÜñm@pÏÿ€a@’Ó‘§@Ú‡ÿ™
¡çaÎ@Úƒœb™@è‹©@èÓˆâ
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ــني  ــطينيني املتحمس نتفهم دوافع الكثرة من املواطنني الفلس
ــا في مقال  ــن، وقد أظهرن ــات بأي ثم ــراء انتخاب ــني إلج واملندفع
ــور حنا ناصر رئيس  ــباب ذلك، كما نثمن جهود الدكت ــابق أس س
ــكورة تتجاوز  اللجنة املركزية لالنتخابات الذي يقوم بجهود مش
ــة بدال من أن تكون حال  ــالة االنتخابي مهامه التقنية، إال أن املس
ــكاال  ــرص املصاحلة أصبحت بحد ذاتها إش ــكال وتعزز من ف إلش
ــتحضرت مواضيع اخلالف مجددا، األمر الذي يعزز الشكوك  واس
ــا قريبا وزيادة التخوفات من خوض جتربة االنتخابات  حول إجرائه
ــبي على أسس ومرجعيات النظام السياسي. دون توافق ولو نس
وهكذا بعد تفاؤل حذر لم يستمر إال أياما قليلة عادت املناكفات 
ــة ذات االختصاص  ــا اجله ــتني وهم ــددا حول قضيتني رئيس مج

باإلعالن عن االنتخابات ومرجعية وبرنامج احلكومة:
ــبق التوافق/املصاحلة أم يأتي نتيجة  ١. هل املرسوم الرئاسي يس

له.
ــتراط التوافق قبل صدور املرسوم الرئاسي بإجراء االنتخابات  اش
ــل وإن كان في  ــاع الفصائ ــرار االنتخابات عن اجتم ــدر ق وأن يص
ظاهرة مقبول ومفهوم، إال أن اخلشية أنه ال يتعلق بآلية انتخابية 
ــة الوطنية بل يكمن وراء  ــكلي أو حرص على املصلح أو إجراء ش
هذا املطلب التشكيك بشرعية الرئيس وبالتالي بأهليته التخاذ 
ــتراتيجي كاالنتخابات كما  ــردا مبوضوع اس ــوم منف قرار أو مرس
ــون االنتخابات واللجنة  ــذا املطلب جتاهل قان ــن يقف وراء ه أن م
ــريعية ال  ــن انتخابات تش ــات، كما تتخوف م ــة لالنتخاب املركزي

تتلوها انتخابات رئاسية .
ــراء االنتخابات  ــر درجة من التوافق قبل إج ــح ال بد من توف صحي
ــاملة قبل االنتخابات،  ــتراط املصاحلة الش ولكن هذا ال يعني اش
حيث فشلت مئات جلسات حوارات مصاحلة استمرت لعقد من 
الزمان، ولو جنحت حوارات املصاحلة أو كان هناك فرصة لنجاحها 
ــوارات املصاحلة أهم  ــل ح ــكال االنتخابات، ففش ما كنا أمام إش

األسباب التي دفعت الرئيس للدعوة لالنتخابات .
ومن جهة أخرى ما الذي يضمن أن ينجح لقاء فصائلي أو أكثر في 
ــعب مواضيع  ــق التوافق حول موضوع االنتخابات وأال تتش حتقي
ــرى؟وإذا ما  ــر اخلالفات مرة أخ ــل امللفات وتتفج ــاش وتتداخ النق
ــن االنتخابات أو  ــل يتم التراجع ع ــلوا في اللقاء املوعود فه فش
ــودة لنقطة الصفر  ــا يعني الع ــدوث التوافق مم ــا حلني ح تأجيله
ــل من بديل عن  ــة؟! وفي هذه احلالة ه ــدوران في حلقة مفرغ وال

االنتخابات؟
ــوم يحدد  ــرح أن يصدر بوقت متزامن مرس ــياق نقت وفي هذا الس
ــي مت التوافق  ــون االنتخابات الت ــات بناء على قان ــد االنتخاب موع
ــاوري  ــابقا، وفي نفس الوقت يتم حتديد موعد للقاء تش عليه س
قبل املوعد احملدد لالنتخابات مع التأكيد بأن االنتخابات ستجرى 
ــل  ــوم بغض النظر عن جناح أو فش ــا احملدد في املرس ــي موعده ف
ــع الطريق على  ــم قط ــاورات، وبهذا يت ــات املش ــة / جلس جلس
ــتحقاق  ــن يتحججون بغياب التوافق حتى يتهربوا من االس الذي
االنتخابي. ٢. مرجعية وبرنامج احلكومة املنبثقة عن االنتخابات. 
ــروط  ــث أن حركة حماس، ومن معها من فصائل، طرحت ش وحي
ــت فتح طرحت أيضا  ــل إجراء االنتخابات فإن حرك ومحددات قب
ــة حكومة  ــد بأن أي ــزام االحم ــث قال ع ــة حي ــروطها املقابل ش
ــج منظمة التحرير  ــات عليها االلتزام ببرنام ــق عن االنتخاب تنبث

الفلسطينية .

ابراهيم ابراش

رأي

وكاالت / البينة الجديدة
ــة  التركي ــة  الرئاس ــت  أعلن
ــوريا  ــرا أن قمة حول س مؤخ
تركيا وفرنسا  قادة  ستجمع 
ــع  مطل ــا  وبريطاني ــا  وأملاني
ــى  عل األول  ــمبر/كانون  ديس
هامش اجتماع حللف شمال 
ــده قرب  ــي مقرر عق األطلس
لندن.ويسعى الرئيس التركي 
ــان خالل  ــب أردوغ ــب طي رج
ــم أوربي  ــزاع دع ــة النت القم
التي  ــكرية  ــة العس للعملي
ــمال  ــا في ش تركي ــا  نفذته
شرق سوريا ضد األكراد والتي 
ــادات أوربية حادة  ــارت انتق أث
ــل. وبروكس أنقرة  ــني  ب وتوتر 
ــان إضفاء صبغة  ويريد أردوغ
ــى عدوانه  ــرعية عل من الش
ــوريا فيما يلوح  على أكراد س
ــن عملية جديدة، رافضا  بش
ــحاب قواته  احلديث عن انس
ــورية إال إذا  ــن األراضي الس م
ــوات  الق ــع  ــحبت جمي انس
ــار املتحدث  ــة.  وأش األجنبي
ــة  التركي ــة  الرئاس ــم  باس
ــى انعقاد  ــني إل ــم كال إبراهي
اجتماع  ــد  بع ــة  القم ــذه  ه

ــطنبول  اس ــي  ف ــري  حتضي
ــية وأملانية  ــود فرنس ــع وف م

وبريطانية.
ــت وكالة أنباء األناضول  ونقل
ــني قوله  ــة عن كال احلكومي
ــد هذه  ــى عق ــاق عل «مت االتف
ــة الرباعية على هامش  القم

األطلسي  قمة حلف شمال 
ــدن يومي ٣ و ٤  ــررة في لن املق

ديسمبر(كانون األول)».
ــي ٢١  ــم ف ــان اته وكان أردوغ
ــدول  ال األول  ــرين  أكتوبر/تش
ــى  إل ــوف  بـ«الوق ــة  الغربي
ــب اإلرهابيني» ضد تركيا  جان

النتقادها الهجوم.
ــرة  أنق ــون  الغربي ــم  ويته
ــرب ضد تنظيم  بإضعاف احل
ــالمية من خالل  اإلس الدولة 
األكراد  ــني  املقاتل ــة  مهاجم
ــعب  في وحدات حماية الش
ــي  ف ــة  احلرب رأس  ــة،  الكردي

ــم  التنظي ــد  ض ــة  املعرك
اجلهادي.

ــة  العملي ــق  تعلي ومت 
ــكرية التركية مبوجب  العس
ــا  إليهم ــت  توصل ــني  اتفاق
أنقرة مع واشنطن وموسكو 
ــحب وحدات  ينصان على س
ــعب الكردية من  حماية الش
ــا في قطاع  معظم مواقعه
ــن احلدود  ــم م ــق ٣٠ كل بعم

التركية.
ــن أن تركيا  ــان م ــذر أردوغ وح
ــى  ــا حت ــتواصل عمليته س
ــدات  وح ــع  جمي ــحب  تنس
حماية الشعب من املنطقة، 
ــي  الترك ــش  اجلي أن  ــدا  مؤك
ــوريا طاملا كانت  لن يغادر س

هناك دول أجنبية أخرى.
ــة <حرييت>  ــت صحيف ونقل
ــن  ــة ع ــن احلكوم ــة م املقرب
أردوغان قوله «نشارك سوريا 
ــم،  كل  ٩١١ ــول  بط ــدودا  ح
ــيا والواليات  لكن ليس لروس
ــران حدود» مع  املتحدة وال إلي
سوريا. وقال الوسيط األممي، 
ــارت على نحو  إن احملادثات س
ــا كان متوقعا وإنها  أفضل مم

ــتتجدد في وقت الحق من  س
الشهر اجلاري.

ــود  الوف ــاء  أعض أن  ــاف  وأض
املشاركة في اجتماع اللجنة 
ــن  م ــورية  الس ــتورية  الدس
واجملتمع  واملعارضة  احلكومة 
ــة  باحترافي ــدوا  تص ــي  املدن
ــي أقر بأنها  ــات الت للمناقش
كانت «مؤملة جدا» في بعض 
ــال للصحفيني  ــان، قائ األحي
ــا  ــد أنه ــف «أعتق ــي جني ف
سارت بشكل أفضل مما كان 
اجلولة  الناس.  يتوقع معظم 
ــات تبدأ  ــة من املناقش املقبل

في ٢٥ تشرين الثاني».
ــزت  ــات رك ــال إن املناقش وق
ــيادة ووحدة  على قضايا الس
ــدون  ب ــاب،  واإلره ــي  األراض

اخلوض في التفاصيل.
ــل حتى اآلن  ــم يتم التوص ول
ــراح  إلى اتفاق حول إطالق س
ــوريا  ــوف املعتقلني في س أل
ــدى النقاط التي قال  وهي إح
بيدرسن في وقت سابق إنها 
ــوة مهمة مطلوبة لبناء  خط

الثقة بني األطراف.

وكاالت / البينة الجديدة
ــي  ــا ف ــة العلي ــت احملكم حكم
ــح جماعة  ــرا لصال ــد مؤخ الهن
ــة قانونية  ــية في معرك هندوس
ــع ديني  ــد على موق ــة األم طويل
ــرون ويطالب به  يعود تاريخه لق
ــاً، وهو حكم قد  ــلمون أيض املس

يثير توتراً بني الطائفتني.
وميهد احلكم الطريق أمام إنشاء 
ــكان الواقع  ــي بامل معبد هندوس
ــمالية، وهو  ــدة أيوديا الش في بل
ــرة احلزب  ــده منذ فت ــراح يؤي اقت
ــي احلاكم الذي ينتمي  الهندوس

إليه رئيس الوزراء ناريندرا مودي.

ــودي املواطنني احلفاظ  ــد م وناش
على السالم وقال إن قرار احملكمة 
يجب أال يُنظر إليه باعتباره نصراً 

أو هزمية ألحد.
ــة املؤلفة  ــدرت هيئة احملكم وأص
ــهم  ــاة يرأس ــة قض ــن خمس م
ــان جوجوي حكماً باإلجماع  راجن
ــي  الت األرض  ــة  قطع ــليم  بتس
ــدان إلى إحدى  ــى ٢٫٧٧ ف تقع عل
ــي  الت ــية  الهندوس ــات  اجلماع

كانت تطالب بها.
ــي بناء  ــي إنه ينبغ ــال القاض وق
معبد على األرض املتنازع عليها 
من خالل إنشاء صندوق يقع حتت 

تصرف احلكومة املركزية.
ــبعة عقود  ــن س ــر م ــذ أكث ومن
ــون  اليميني ــدوس  الهن ــعى  يس
ــع الذي  ــى املوق ــاء معبد عل لبن
ــورد رام  ــد الل ــه مه ــدون أن يعتق
الذي جتسد فيه اإلله الهندوسي 

فيشنو.
ــع مقدس  ــون إن املوق ــم يقول وه
ــرة أبعد  ــدوس منذ فت ــدى الهن ل
ــجد «بابري» الذي  كثيراً من مس
ــلمون هناك  ــول املس املغ أقامه 

عام ١٥٢٨.
ــد هندوسي املسجد  وهدم حش
ــغب  عام ١٩٩٢ ما أثار أحداث ش

ــخص  راح فيها حوالي ٢٠٠٠ ش
ــا  كم ــلمون،  مس ــم  معظمه
ــارك قضائية  ــلة مع ــار سلس أث
ــب  ــدة تطال ــات عدي ــني جماع ب
ــع. ويخضع  ــا في املوق بأحقيته
ــة  ــذ ذلك احلني حلراس املكان من
ــم  ــق باحلك ــددة.وقبل النط مش
ــي أيوديا وفي  ــديد األمن ف مت تش
ــد وبخاصة  ــف أرجاء الهن مختل
ــهدت عنفاً طائفياً  املدن التي ش
ــود على  ــت قي ــل. وفرض ــن قب م
املناطق  ــض  ــات في بع التجمع
وتراقب الشرطة وسائل التواصل 
ــائعات  أي ش ــع  ملن ــي  االجتماع

ــج التوتر بني  ــأنها أن تؤج من ش
ــات  خدم ــت  الطائفتني.وتوقف
ــدن ملنع  ــي بعض امل ــت ف اإلنترن

انتشار الشائعات.
ــتريا  راش ــة  منظم ــت  كان
ــي  الت ــانغ  س ــيفاك  سوايامس
ــق منها حزب مودي قد قررت  انبث
منع أي إجراءات احتفالية إن جاء 
ــح الهندوس، جتنباً  احلكم لصال

إلثارة أي عنف طائفي.
ــالمية  إس ــات  منظم ــت  ووجه
ــدوء درءاً  ــي باله ــوات بالتحل دع

الحتدام أي عنف طائفي.

 وكاالت / البينة الجديدة

ــك مولفاني مدير  ــل ماي جتاه
ترامب مؤخرا  ــد  دونال مكتب 
ــالدالء  ل ــرس  الكونغ ــوة  دع
الكونغرس  ــام  أم ــهادته  بش
ــذي فتحه  ــق ال ــي التحقي ف
الدميوقراطيون إلقالة الرئيس 

األميركي.
ــؤول في  ــي أكبر مس ومولفان
ــى مثل  ــض تلق ــت األبي البي
ــلطة  ــذه الدعوة. لكن الس ه
التنفيذية ترفض التعاون في 
ب»حملة  ــددة  من ــق  التحقي
وخدعة من الدميوقراطيني في 
ــوز» باالنتخابات  محاولة للف

الرئاسية في ٢٠٢٠.
ــه كان «يود»  ــب أن ــد ترام وأك
ــه  مكتب ــر  مدي ــه  يتوج أن 
ــرح  وص ــرس.  الكونغ ــى  إل

ــني «أعتقد أنه كان  للصحفي
ليقوم بعمل ممتاز جدا».

ــق  التحقي ــة  جلن ــر  وتعتب

املشتركة في مجلس النواب 
أن مولفاني «قد يكون متورطا 
ــر في احملاولة  ــكل مباش بش

ــس ترامب  ــا الرئي ــي دبره الت
ــخصي رودولف  ــه الش ووكيل
للضغط  ــرون  وآخ ــي  جوليان

ــي  األوكران ــس  الرئي ــى  عل
ــكي ليجري  فلودميير زيلينس
حتريات يستفيد منها ترامب 

سياسيا».
وقال الدميوقراطيون إن «األدلة 
ــأن  ب ــي  توح ــت  جمع ــي  الت
ــون لعب دورا  مولفاني قد يك
مباشرا في اخملطط للضغط 
ــة  األوكراني ــة  احلكوم ــى  عل
ــات  االنتخاب ــي  ف ــل  للتدخ
ــن  م  ٢٠٢٠ ــي  ف ــة  األميركي
ــة معلومات تضر  خالل فبرك
السياسيني  ترامب  مبعارضي 
ــتر على هذه  ــة التس ومحاول

األعمال».
ــم  بينه ــهود  ش ــل  وجتاه
ــن  لألم ــابق  الس ــار  املستش
األميركي  ــس  للرئي ــي  القوم
جون بولتون دعوة الكونغرس 
ــم ذلك إلى  ــتمع رغ الذي اس

ــات  ــي جلس ــخاص ف ١٠ أش
مغلقة منذ شهر رغم رفض 

البيت األبيض التعاون.
ــة  مرحل ــق  التحقي ــل  ويدخ
ــات  ــدء اجللس ــع ب ــدة م جدي
العلنية لعدد من الشهود ما 
ــالق إجراءات  ــد يؤدي إلى إط ق

العزل بحق ترامب.
ــون في ٢٤  الدميوقراطي ــدأ  وب
سبتمبر املاضي هذا التحقيق 
ــواب حيث  الن ــس  ــي مجل ف
بغالبية. ومجلس  ــون  يتمتع
ــيوخ الذي يهيمن عليه  الش
ــيكلف الحقا  اجلمهوريون س
ــي قضية عزل  ــاذ قراره ف اتخ

ترامب.
ــل  ــر مث ــتبعد متري ــن املس وم
ــى الدعم  ــرار نظرا إل هذا الق
ــه في مجلس  الذي يحظى ب

الشيوخ.

وكاالت / البينة اجلديدة
ــرا  ــون، مؤخ ــراء أممي ــال خب  ق
ــجون في مصر  ــام الس إن نظ
ــاة الرئيس  ــؤول“ عن وف ”مس

السابق محمد مرسي.
وأكد اخلبراء، في بيان مشترك 
نشر عبر موقع اجمللس الدولي 
ــع لألمم  ــان التاب ــوق اإلنس حلق
ــس املصري  ــدة، أن الرئي املتح
ــي  ف ــازه  احتج ”مت  ــابق  الس
إال  ــا  ــن وصفه ــروف ال ميك ظ
ــاء  ــيما أثن ــية، ال س بالوحش
ــنوات  احتجازه ملدة خمس س
في مجمع سجن طرة“ جنوب 

العاصمة القاهرة.
ــون هذه  ــراء أن تك ورجح اخلب
الظروف أدت ”مباشرة إلى وفاة 

مرسي، كما أنها تعرض صحة 
ــجناء  ــن الس ــاة اآلالف م وحي

اآلخرين خلطر شديد“.
ــان: ”تلقينا أدلة  ــاف البي وأض
ــادر مختلفة  موثوقة من مص
ــأن اآلالف من احملتجزين  تفيد ب
ــن  ــون م ــا يعان ــر رمب ــي مص ف

انتهاكات جسيمة حلقوقهم 
اإلنسانية“.

ــي  ــون ف ــراء األممي ــدد اخلب وش
ــى ضرورة أن ”تقوم  بيانهم عل
ــالح  ــور بإص ــى الف ــر عل مص
األوضاع في سجونها، وكذلك 
ــاز  لالحتج ــرض  التع ــع  من

ــفي والتعذيب أو سوء  التعس
احملاكمة  ــي  ف واحلق  املعاملة، 
ــى  عل ــول  واحلص ــة،  العادل

الرعاية الطبية الكافية“.
ــراء األميني  ــف بيان اخلب وكش
ــالة رسمية  أنهم بعثوا ”رس
إلى احلكومة املصرية تضمنت 
ــب اليومية التي  حجم املتاع
ــى الرئيس محمد  ــت عل فرض

مرسي خالل فترة احتجازه“.
ــى  ــول عل ــن احلص ــم يتس ول
تعقيب من السلطات املصرية 
حيال ما ورد ببيان اخلبراء، غير 
أنها اعتادت نفي ذلك، مؤكدة 
ــي  الت ــراءات  اإلج ــع  جمي أن 
تتخذ مع السجناء ”في إطار 

القانون“.

وكاالت / البينة اجلديدة
أعلن امللياردير وقطب األعمال البارز مايكل 
ــاً لبلدية نيويورك  بلومبرغ، الذي ظل رئيس
ــبت، انضمامه  ــاً، الس ــدى ١٢ عام ــى م عل
ــباق االنتخابي  ــى الس ــمي إل ــكل رس بش

ــة األميركية. ووفق ما ذكرته وكالة  للرئاس
أنباء «فرانس برس» فقد قدم بلومبرغ أوراقه 
ــي في والية  ــح عن احلزب الدميقراط كمرش
أالباما. وكان بلومبرغ أعلن في السابق عدم 
ــحه حتى ال يقوض فرص نائب الرئيس  ترش

ــابق جو بايدن. ونقلت إحدى الصحف  الس
األميركية في وقت سابق عن مصدر مقرب 
ــد أن بايدن  ــه يعتق ــرغ قوله «إن ــن بلومب م
ضعيف في حني ال يستطيع بيرني ساندرز 

وإليزابيث وارن الفوز».

وكاالت / البينة الجديدة
أعلن والد جوليان أساجن الذي 
تتهمه واشنطن بالتجسس 
ــلم للواليات  واملهدد بأن يس
اجلمعة في جنيف  املتحدة، 
ــي  ف ــوت  مي ــد  «ق ــه  ابن أن 

السجن».
ــيبتون  ش ــون  ج ــرح  وص
ــني أنه التقى جنله  للصحفي
قبل يومني «خالل الساعتني 

التي يحق للزوار بهما».
ــوت جوليان  ــد مي ــاف «ق وأض
ــجن بعد اضطهاده  في الس
ــف  لكش ــنوات  س ــع  لتس

حقيقة جرائم احلرب».
ــس  مؤس ــرض  يتع ــد  وق
ــجن  ويكيليكس لعقوبة س
ــى ١٧٥ عاما في  ــد تصل إل ق
ــدة لتعريض  ــات املتح الوالي
ــر  للخط ــا  مصادره ــض  بع
ــف برقية  ــر ٢٥٠ أل ــدى نش ل
ــية في ٢٠١٠ و٥٠٠  دبلوماس
ــرية تتعلق  ــة س ــف وثيق أل
ــش األميركي  ــطة اجلي بأنش

في العراق وأفغانستان.
واألسبوع املاضي أعرب املقرر 
ــب  التعذي ــا  لقضاي ــي  األمم

نيلس ميلزر عن قلقه لوضع 
ــدا أن  ــي مؤك ــاجن الصح أس

«حياته باتت في خطر».
ــجون في لندن  ــاجن مس وأس
ــرطة  الش ــه  اعتقلت ــذ  من
ــفارة  س ــي  ف ــة  البريطاني
األكوادور حيث جلأ في ٢٠١٢.

أن  ــدو  يب «ال  ــده  وال ــن  وأعل

وضعه النفسي تراجع لكنه 
ــدا». وأضاف  ــح هزيال ج أصب
أن  بعد  ــه  «ارتفعت معنويات
ــه لكن  ــاعة مع أمضيت س
ــت كان محبطا  عندما وصل

للغاية» .
ــى  عل ــم  احلك أن  ــر  واعتب
شخص جملرد كشفه جرائم 

غير عادل.
ــي جميع الدول التي  وقال «ف
أعرفها في السويد وبريطانيا 
املتحدة  والواليات  وأستراليا 
اخفاء جرائم جرمية».  يعتبر 
وتابع «ال ميكنكم زج شخص 
في السجن لكشفه جرائم 

أنه أمر فظيع حقا».
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عبد اِّـحسن عباس الوائلي

ــفة هم الذين  في املاضي كان الفالس
البشرية  السعادة  ينشغلون بقضية 
ــس واالجتماع  ــاء النف ــاء علم ــم ج ث
ــعادة واالسباب  ــة وتقييم الس لدراس
ــعيدا  ــان ان يكون س التي تدعو االنس
ــة  ــر العومل ــي عص ــا ف ــس أم او العك
ــات املادية بني  ــذي طغت فيه العالق ال
ــعادة اصبحت  الناس فأن قضية الس
ــال واالقتصاد  ــاص رجال امل من اختص
والذين ينظرون الى املشاعر االنسانية 
ــالل االرقام لتحديد قيمة الرضا  من خ
ــا  ان ــل  ه ادري  ال  ــوم  والي ــعادة  والس
ــاؤم.. رمبا االثنني ألن  ــعيد..؟ أم متش س

هنالك مجهول واجملهول احيانا يكون 
ــا واحيانا يكون امال مفرحا وها  مخيف
انا انظر لهذه اجلماهير الغفيرة وهذه 
ــام الصبا  ــي تذكرني بأي ــة الت القضي
ــباب ودعني اقول لك احلقيقية  والش
ــن عادتي ان احلم كثيرا .. احضر  أن م
ــه االطار قبل  ــي احللم واضع ل لنفس
ــم الصورة..  النوم واترك الفكاري رس
ــا رأيته اليوم كان تضاربا بني حلم  وم

مفتعل وحلم حقيقي.
رأيت نفسي اقف وسط دخان والكل 
ــن يصل ومنهم  ــباق.. منهم م في س
ــن تعمد  ــم م ــم.. ومنه ــازال يزاح م
ــحاب اقف  الوقوع.. لم اجد غير الس
ــت من  ــام وعلم ــد الزح ــه.. وتزاي علي
ــيصل  ــم ان موكبا مهيبا س بعضه
ــى اجلميع ان  ــات .. وان عل ــد حلظ بع
ــن..  الوافدي ــتقبال  ــي اس ــوا ف يكون
ووجدت نفسي ازاحم مثلهم واخذت 
ــألت  ــوق اكتاف احدهم.. س مكانا ف

ملن املوكب.. قالوا احقا التعلم.. يظهر 
ــار  ــن االرض.. اش ــادم م ــب ق ــك غري ان

ــيدي  بأصبعه الى اول القادمني هذا س
ــذي يليه القيم.. ثم  موكب املبادئ وال
موكب االخالق.. اما احملاط بالورود فهو 

لزعيمهم االكبر سيادة الضمير.

ــه ووجدت  ــل عبارت ــي لم يكم صاحب
نفسي ارتطم باالرض وهو يركض ويردد 

مع االخرين «احلساب يوم احلساب» وانا 
اردد «ومن على االرض من يحاسبهم». 
ــا اخر  ــد موكب ــى االرض الج ــدت ال وع
ــكل ينادي  ــاري مزاد علني ال في انتظ
ــن ذهب.. خالص العيار (٢٤)  ضمير م
ــراخ والصراخ في  ــل الص ولم احتم
ــو ويعلو.. ركضت.. هربت..  داخل يعل
ــم عدت وقلت ال  ــدت نهائيا.. ث وابتع
ــي اكافح في احلياة  للهزمية بل دعن
ــاعرنا  ــد كما وصفها ش ــاة ج فاحلي
اجلواهري حيث قال: جدوا فأن الدهر 

جدا.. وتراكضوا شيبا وولدا.
ــل  ــاد ب ــرات جه ــذه التظاه ــأن ه ف
ــل مبادئ  ــس من اج ــة بالنف تضحي
ــل حق اغتصبه  وقيم خالدة من اج
ــبعوا فعبثوا  ــادوا بعد ان ش افراد مت
وظلموا ومتادوا وتعدوا وطغوا طغيانا 
ال مثيل لهم وبدأوا يضحكون علينا 
ــن ثائرون  ــا نح ــم وه ــا النفه وكأنن
ــم نرحمهم ابدا قائلني  بوجوههم ل
ــال رجعة غير  ــوا.. ارحلوا ب ــم ارحل له

مأسوف عليكم.

فارس الفتالوي

ــذاجة والبطر ان يقوم شعب  ليس من الس
بانتفاضة وهو يعيش حياة مترفة وسعيدة 
ــتباح الوطن وتنتهك احلريات  . فعندما يس
ــى وتنعدم  ــوت املرض ــان ومي ــم االزم وتتفاق
ــني  واخلريج ــباب  الش ــد  يج وال  ــات  اخلدم

ــي  ــم ف فرصه
احلياة . وعندما 

ــم  يتملكه
لدرجة  اليأس 
ــم يقبلون  انه
ــى االنتحار  عل
ــم  انه او 
ن  بقو ــا يتس
الهجرة  ــى   ال
ا  ــو ك ليتر
البلد  خلفهم 
واالهل واالحبة 
ــي التي  واالمان
حلموا  ــا  طامل
ــا . ان يكون  به
ــدور  ال ــم  له

ــه احلروب  ــار ماخربت ــاء واعم ــر في بن االكب
ــي كانت النواة  ــاد وهي الت واالرهاب والفس
ــرينية  ــذه االنتفاضة التش ــية له االساس
ــدة . عندما بدأت تطالب بحقوقها وما  اجملي
ــطها من حقوق اال وهي فرصة للعمل  ابس
ــتطيعوا ان يشعروا  او مكان مؤقت رمبا يس
ــوا بها  ــم ابناء لهذه االرض التي عاش بانه
ــن مائها عذبا  ــربوا م واكلوا من خيرها وش
ــذي اعطاهم الثقة  ــب ان ال ــا .  والغري فرات

ولونوا اصابعهم  لهم لم يقدموا لهم سوى 
ــن ثمار حصادهم  ــيجنون م اخليبات .ما س
املرتقب .ليكون قرة عني ألبائهم وامهاتهم 
ــذه الصدفة التي صدحوا  وبالدهم .لكن ه
ــتخدام  ــارة باس ــت ت ــلمية جوبه ــا س به
خراطيم املياه احلارة لتفريقهم وتارة اخرى 
ــل  ــم بالقناب ــم ورميه ــم وتفريقه بطرده
ــرارة  ــيلة للدموع الغرابة االكبر والش املس
ــة  ــذه االنتفاض ــت ه ــي جعل ــر الت االخط
تشتعل و تستمر ورمبا يكون جناحها يلوح 
ــانية و ردة  ــي الطريقة غير االنس باالفق ه
ــج من بعض  ــوبة النتائ ــل غير احملس الفع
ــكون مبلف االمن والذي، بات من  الذين ميس
ــن ان يتعاملوا بكل هذه االفعال  غير املمك
ــط املوضوعة  ــم واخلط ــاء جلدته ــع ابن م
جملابهتهم لذلك  سقط الكثير بني شهيد 
ــهداء يوميا  ــقط الش ــازال يس ــح وم وجري
السنابل  تسقط  كما 
ــن  االلس تلهج  عندما 
كل  ــهيد   ش ــة  بكلم
ــرا  ــف  تقدي ــيء يق ش
ــور  املنث ــم   لعطائه
ــم   دمائه ــة  برائح
الزكية وحتتار الكلمات 
في ايجاد املعاني التي 
تعطيهم  حقهم فمن 
روحه  ــدم  يق ــذي،  ال ذا 
الذهبية  ــه  اكف ــى  عل
كل  ــن  ع ــتغني  ويس
ــاه  ــع اجل ــيء ليصن ش
ــه  لزمالئ ــتقبل  واملس
وابناء بلده ..  شهداؤنا 
ايها الغائبون احلاضرون 
ــمس وهبوب  ــراقة ش ــة عني واش كل طرف
ــائم العذبة املعطرة برائحة دمائكم  النس
الفواحة التي تنثر اريج الورد .وابتسامتكم 
ــمس  ــت محياها مع خيوط الش التي غزل
ــرقة هي سنابل خضراء ولدت  البهية املش
ــت لتكون  ــنابل نضج ــا ولدمت .. هي س كم
ــزا لنا من عطائكم لتكونوا حياة ابدية  خب
ــم للعراق اجمل صورة طرزت احرفها  ترس

بسالتكم .

الفريق الركن احمد الساعدي 

الشعب العراقي بكل اطيافه والوانه خرج امس للمشاركة 
باملظاهرات الجل التنديد بسياسة الواقع املؤلم للعراقيني 
ــباب العاطلني عن العمل واخلريجني منهم  وخصوصاً الش
ــة الى  ــا نؤكد هنا املظاهرات عفوية جدا وغير مسيس وانن
ــيئ  ــدر ما يتعلق االمر بالوضع االقتصادي الس اي جهة بق
ــود متراكم  ــاد وج ــتمرار الفس واملنحدر نحو القاع مع اس
ــنوات السابقة ومارست  ــبات التي خلفتها الس من الترس
السلطة احلالية سياسة االقصاء والتهميش على شرائح 
ــة االجتماعية  ــدان  العدال ــا وفق ــة بذاته ــددة ومعين مح
ــع اداء حكومي  ــعبية م ــك العوامل ضغينة ش اضافت تل
ــرص عمل   ــاد وتوفير ف ــادر على ايج ــر ق ــش وضعيف غي ه
واتساع رقعة الفساد وخصوصاً بالدوائر اخلدمية  وحاولت 
ــل التهم  ــام او تكي ــراي الع ــة ال ــر بوصل ــة ان تغي احلكوم
ــتفزازية للشباب العاطل وعفوية املظاهرات  اجلاهزة واالس

ــة االبوية مع املتظاهرين  ــا الفض بعيداً عن الرعاي وتعامله
ــم باملاء احلار وهنا ولدت  ــهادات العليا وحرقه اصحاب الش

االشرارة التي احرقت البيت .
استخدام العنف املفرط مع املتظاهرين  املساملني يعطينا 
انطباعا عن مدى ضعف احلكومة وعدم قدرتها على ايجاد 
احللول املناسبة برعاية ابوية حلل االزمات وادارتها بكل توازن 

وحكمة وكان االجدر باحلكومة تشكيل خلية من الضباط 
ــيني احلكماء والعقالء ليتولوا ادارة هكذا مواقف  والسياس

وعدم ترك االمور سائبة لرغبات املهزوزين واالفضل لو حضر 
ــيته  ــتقراطيته ونرجس ــدي وتنازل عن ارس ــادل عبد امله ع
ــباب وفهم  ــض الش ــر وإلتقى مع بع ــاحة التحري ــى س ال
ــباب وغلق الباب امام  ــر الكثير من دماء الش مطلبهم لوف
ــن ويتحني الفرص  ــن باملاء العكر  واالنتهازيني وم املتصيدي
ــون  ويحلم بالوالية واصحاب النفوس املريضة لذين يعيش
على استثمار االزمات مثل هكذا ازمات حتتاج لتعقل وروية 

وصبر  وادارة سليمة 
ــي فقدت   ــباب العراق ــى الش ــاص عل ــالق الرص ــد اط  وبع
ــعبية واجلماهيرية  فعليها تقدمي  ــرعية الش احلكومة الش
ــن دماء  ــجاعة ع ــؤوليتها بكل ش ــتقالة وحتمل مس االس
ــر  .. وعلى البرملان  ــقطوا مبيدان التحري ــهداء الذين س الش
ــة احلالية  ــة االزم ــة طارئة املناقش ــد جلس ــي بعق العراق
وفشل احلكومة بادارتها لالزمة وفتح حتقيق عاجل وحتديد 
املقصرين واملسبنب عن االحداث االخيرة ومحاسبة من فتح 
ــبق  ــك االمر بتهمة القتل العمد مع س ــار ومن اصدر ذل الن
ــعب العراقي واحالتهم للقضاء وخالف  االصرار وعلى الش
ــعب العراقي به هو ايضا  وعلى  ذلك يفقد البرملان ثقة الش
ــان ان يتحملوا  ــدة ومنظمات حقوق االنس ــل االمم املتح ممث
ــعب العراقي من بطش  ــؤولياتهم بتأمني احلماية للش مس
ــاليب وحشية تتنافى  ــلطة احلالية واستخدامها اس الس
ــاء االعتراف  ــان والغ ــاق االمم املتحدة وحقوق االنس مع ميث

بشرعية واهلية احلكومة .

د. عبد الستار قاسم

وأخيرا يجتمع الفصيالن الكبيران  فتح 
ــطينية  ــلطة الفلس ــاس، أو الس وحم
ــر  التحضي ــدة  مائ ــى  عل ــاس  وحم
ــطينية،  فلس ــية  سياس ــات  النتخاب
ــا في إجراء  ــان يؤكدان رغبتهم والطرف
االنتخابات املتأخرة عن موعدها حوالي 
ــروض أن  ــنوات. كان من املف ــرة س عش
ــية عام ٢٠٠٩ وفق  جتري انتخابات رئاس
وأخرى  الفلسطيني،  االنتخابات  قانون 
ــريعية عام ٢٠١٠ وفق ذات القانون.  تش
عباس بقي الصقا في مكانه ال يتزحزح 
ــريعي  ولغاية اآلن، وأعضاء اجمللس التش
ــل مدفوعة  ــى حالة الالعم ــوا عل صمت
ــراء انتخابات  ــب، ولم يطالبوا بإج الرات
ــا كتبه مثقفون  ــريعية. ويبدو أن م تش
ــاط  ــا يتردد في األوس ــطينيون وم فلس
ــة  الدميقراطي ــاب  غي ــول  ح ــة  الدولي
ــني  القوان ــاك  وانته ــطني  فلس ــي  ف
الفلسطينية قد ساعد في البحث عن 

مخرج انتخابي.
أغلب الفصائل واجلمهور يطلبون إجراء 
انتخابات رئاسية وتشريعية وللمجلس 
ــس  ــطيني إذ أن مجال ــي الفلس الوطن
ــرعية  للش ــدة  فاق ــر  التحري ــة  منظم
ــلطة  الس ــت  طرح أن  ــبق  وس ــا.  أيض
ــريعية  تش ــات  انتخاب ــطينية  الفلس
ــول لألغلبية،  ــط، لكن هذا غير مقب فق
ــة  وأن االنتخابات يجب أن تبدأ بالرئاس
أوال، وال مانع من إجراء انتخابات رئاسية 
أن  ــدو  ويب ــد.  واح آن  ــي  ف ــريعية  وتش
املتحاورين اتفقوا على إجراء انتخابات 
ــذا  ــة. وه ــريعية متزامن ــية وتش رئاس
ــي إقامة  ــهم بقوة ف ــر جيد، وسيس أم
ــة الغربية وقطاع  دميقراطية في الضف
ــتطيع االدعاء بإقامة  ــزة. طبعا ال نس غ
ــي ظل االحتالل،  دميقراطية حقيقية ف
لكن على األقل سيحصل هناك توافق 
ــاع لقانون ينظم العالقات  على االنصي

واحلياة املدنية.
ــرض  ــرة تعت ــكلة كبي ــاك مش ــا هن إمن
ــة وتتميز  ــرة ونزيه ــراء انتخابات ح إج
ــة التي ميكن  ــفافية وهي أن البيئ بالش
ــي الضفة  ــا االنتخابات ف ــري فيه أن جت
ــبة  ــت مناس الغربية وقطاع غزة ليس
إلجراء انتخابات دميقراطية وفق املبادئ 
الدميقراطية املتعارف عليها دوليا. عانى 

ــة الغربية وقطاع غزة  الناس في الضف
ــع الفصائل  ــنوات من قم على مدى س
ــا  أجهزته ــات  ومالحق ــا  واضطهاده
ــل في الضفة  ــة. كممت الفصائ األمني
ــم  ووضعته ــاس،  الن ــواه  أف ــاع  والقط
ــة واملالحقة، ومنعت عنهم  حتت املراقب
ــة وحاربت اإلعالم  املعلومات الصحيح
ــني واألكادمييني  ــر واعتقلت اإلعالمي احل
ــتولى  ــرأي املنتقدين. واس ــاب ال وأصح
الفصيالن على الوظائف العامة وحتكما 
برقاب الناس وحارباهم بلقمة خبزهم، 
ــاس في الضفة والقطاع  الخ. عانى الن

ــطينية  ــل الفلس ــاب الفصائ ــن إره م
ــوع  اخلض ــى  عل ــهم  أنفس ــوا  وروض
ــطت  ــالم لألقوى. س واخلنوع واالستس
ــى الناس وكبتتهم  األجهزة األمنية عل
ــهم  ــن التعبير عن أنفس ــم م ومنعته
ــاد  ــاهمت في حماية الفس بحرية، وس
ــش  ــذا يعي ــني. وله ــدين واملارق والفاس
ــة الغربية وقطاع غزة  الناس في الضف
ــدي  ــى أي ــة واإلذالل عل ــس اإلهان كوابي
ــطينيني، وهم يئنون  ــم الفلس إخوانه
حتت وطأة حالة نفسية وتربوية كئيبة 
ليس من السهل اخلروج منها. وفي مثل 

ــب على املرء أن يتخذ  هذه احلالة، يصع
قرارات متزنة حول من ينتخب واألسس 

التي يرتكز عليها في انتخابه.
البيئة الداخلية الفلسطينية بحاجة 
ــون حاضنة  ــن أجل أن تك ــى تأهيل م إل
ــفافة. وهذا  جيدة النتخابات نزيهة وش
ــري عن عام  ــا ال يقل بتقدي يتطلب وقت
ــذا العام، على الفصائل  كامل. خالل ه
أن ترفع كل أساليب القمع واالضطهاد 
واملالحقة للناس واإلعالميني واحملاضرات 
والندوات واللقاءات التلفازية واإلذاعية. 
ــاح  جم ــح  تكب أن  ــل  الفصائ ــى  عل
ــا األمنية ومتنع التعرض للناس  أجهزته
ــم إال  ــن مراقبته ــف ع ــم وتتوق وآرائه
ــن الوطني في  ــون األم ــن ميس ــن الذي م
ــذا  ــيتطلب ه ــالل. وس ــة االحت مواجه
ــي تخدم  ــة الت ــراءات األمني ــف اإلج وق
ــن االحتالل والتركيز فقط على األمن  أم
ــطيني وتعزيز قوى األمن  املدني الفلس
ــورة، ال بد  ــي. وحتى تكتمل الص الوطن
ــج لكبح جماح  ــز على برام من التركي
ــل في  ــأن التدخ ــة بش ــزة األمني األجه
ــؤول مدني  االنتخابات. ال يحق ألي مس
ــه  ــن موظفي ــب م ــكري أن  يطل أو عس
انتخاب أحد معني، وال يحق له التدخل 
ــخصية. ومن جتاربنا  في حرياتهم الش
ــون  املدني ــؤولون  املس كان  ــابقة،  الس

ــددون من  ــون ويه ــكريون يتدخل والعس
ــخاصا  ــم معينة أو أش ــب قوائ ال ينتخ

بعينهم.
ــني وتعليمات  ــر يتطلب وضع قوان واألم
ــقف  ــة االنتخابية، والس ــول الدعاي ح
املالي املسموح به للدعاية، والتوظيف 
ــد  ــوب تقيي ــه مطل ــا أن ــي. كم اإلعالم

ــى ال تلعب دورا في  ــائل اإلعالم  حت وس
ــا  ــر، وتقييده ــح دون آخ ــج ملرش التروي
ــة وموثقة حول  ــات دقيق بإيراد معلوم
املرشحني، واإلصرار على تقدمي احلقائق 
ــائل اإلعالم العمل  للناس. ال يحق لوس
ــباب فئوية  ــاس ألس ــل الن ــى تضلي عل
ــى جلنة  ــم عل ــن ث ــة. وم ــح ذاتي ومصال

ــد  ــاز ألح ــة أال تنح ــات املركزي االنتخاب
ــح للناس  ــل، وأن توض ــة أو فصي أو جه
ــي والواليات  ــان الصهيون ــب الكي أالعي
ــى نتائج  ــة للتأثير عل ــدة املتوقع املتح
ــعب بحاجة  الش وأخيرا،  ــات.  االنتخاب
ــرام نتائج  ــق باحت ــات تتعل ــى ضمان إل
االنتخابات. لقد سبق أن جتاوز بعضهم 
على نتائج االنتخابات ورفضها، وخرب 
من أجل أن تنقلب األمور على الفائزين. 
وحصلت فوضى في الضفة والقطاع، 

ومن ثم اقتتال داخلي دموي.
ــات في جو  ــراء انتخاب ــا إذا تعذر إج أم
ــه من املفروض  ــي حقيقي، فإن دميقراط
ــطيني  ــس قيادي فلس ــكيل مجل تش
ــكيل مجلس  ليحل محل عباس، وتش
ــاري من قانونيني ملتابعة قضايا  استش

التشريع والقضاء.
ــال كبير في  ــي كل األحوال، االحتم وف
ــلطة رام اهللا  ــات. س ــري انتخاب أن ال جت
ــدون  يري ال  ــون  واألمريكي ــة  والصهاين
انتخابات ألنهم يخشون فوز معارضي 
ــت االنتخابات  ــاس عطل ــلو، وحم أوس
ــهل  ــة من الزمن، ومن الس لفترة طويل
ــة لتكون ذريعة  ــكلة أو أزم افتعال مش
للتأجيل أو اإللغاء. ومن احملتمل أن تكون 
ــرس وحجة  ــألة القدس مربط الف مس

التعطيل.

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

أغلب الفصائل والجمهور 
يطلبون إجراء انتخابات رئاسية 
وتشريعية وللمجلس الوطني 
الفلسطيني إذ أن مجالس 
منظمة التحرير فاقدة للشرعية

االفضل لو حضر عادل 
عبد اِّـهدي وتنازل عن 
ارستقراطيته اُّـ ساحة 
التحرير وإلتقى مع بعض 
الشباب وفهم مطلبهم

التظاهرات جهاد بل 
تضحية بالنفس من اجل 
مبادئ وقيم خالدة من اجل 
حق اغتصبه افراد تمادوا 

سقط الكثري بني شهيد وجريح ومازال 
يسقط الشهداء يوميا كما تسقط 
السنابل عندما تلهج االلسن بكلمة 
شهيد  كل شيء يقف  تقديرا لعطائهم  
اِّـنثور برائحة دمائهم  الزكية
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صنــداي تليغــراف: قائــد الجيش 
الربيطاني يحذر مــن حرب عاِّـية 

ثالثة

ــرت صنداي تليغراف مقاال لرئيس  نش
ــي، اجلنرال نيك  ــش البريطان أركان اجلي
ــورة قد  ــيا املته ــوان «روس ــر، بعن كارت

تشعل باخلطأ حربا جديدة».
ــاس مقولة  ــه باقتب ــر مقال ــدأ كارت يب
ــوس:  موريكي ــي  البيزنط ــور  اإلمبراط
ــوا عنها  ــى من دافع ــة التي تنس «األم
ستصبح نفسها يوما طي النسيان».

ــة على  ــذه املقول ــر به ــتدل كارت ويس
ــر أن الكثير  ــة التاريخ الذي يعتب أهمي
ــون له باال وال يهتمون  من الناس ال يلق
بتأثيره على السياسات املعاصرة التي 
ــتقرارا منذ فترة ما  يقول إنها األقل اس

قبل احلرب العاملية الثانية.

ــيا والصني  ويرى كارتر أن دوال مثل روس
ــهد  ــها في املش ــم نفس ــران تقح وإي
ــكل حتديا  ــي مبا يش ــي الدول السياس
ــة، باإلضافة  ــح الغربي ــن واملصال لألم
ــار  واالزده ــتقرار  لالس ــا  تهديده ــى  إل

االقتصادي أيضا.
ويواصل قائال «لم يقتصر التهديد على 
ــتخدم  ــل امتد إلى تنظيمات تس دول ب
اإلرهاب لالنقضاض على أسلوب احلياة 
ــذا النوع من  ــل  داعش. وه ــي مث الغرب
ــم الغربية في عقر أوروبا  التهديد للقي
يأتي من موجات ضخمة وغير مسبوقة 

من املهاجرين».
ــى أنه يجب أن يتعلم  ويخلص كارتر إل
ــن التاريخ،  ــر م ــدروس والعب ــرب ال الغ
خاصة خالل الفترة التي تعج مبتغيرات 
ــول إنها  ــاري، والتي يق ــي العصر اجل ف
ــرية  ــا اعتادته البش ــرع مم ــق وأس أعم

ــتثناء فترة احلربني  ــالل تاريخها باس خ
العامليتني.

ترامــب  سياســة   : اإلندبندنــت 
«فشلت»

ــرت تقريرا  ــت نش ــة اإلندبندن صحيف
ــلتها في واشنطن جنار مرتضوي  ملراس
ــة ترامب في الضغط  بعنوان «سياس

ألقصى درجة على إيران فشلت».
ــام ونصف  ــوي «لقد مر ع ــول مرتض تق
ــي دونالد  ــس األمريك ــدء الرئي ــى ب عل
ــة احلد األقصى  ــة ممارس ترامب سياس
من الضغوط على إيران باالنسحاب من 
االتفاق النووي - الذي اعتبره أسوأ اتفاق 
ــة العقوبات  ــكا - ومبراكم ــه أمري وقعت

على كاهل طهران».
ــي البداية  ــب أعلن ف ــف أن ترام وتضي
ــة  النهاي ــي  ف ــتؤدي  ــته س أن سياس
ــى طاولة  ــران للعودة إل ــى اضطرار إي إل

ــرى والتفاوض حتى  ــات مرة أخ املفاوض
ــاق أفضل،  ــنطن على اتف ــل واش حتص
وهو ما لم يحدث واليبدو أنه سيحدث 

قريبا.
وتشير مرتضوي إلى أن هذه السياسات 
أدت إلى العكس متاما، فبدال من أن حتد 
ــي دفعتها إلى  ــران اإلقليم ــن تأثير إي م
تخطي كل احلدود حتى في إطار االتفاق 
النووي فأعلنت بدء املرحلة الرابعة من 

االنسحاب املتدرج من االتفاق النووي.
ــتوى  ــه حتى على املس ــى أن ــير إل وتش
الدولي فإن اجملتمع الدولي أكثر تعاطفا 
ــات املتحدة، فطهران  مع إيران ال الوالي
ــدة عام  ــاق مل ــكة باالتف ــت متمس ظل
ــحاب الواليات املتحدة  كامل بعد انس

قبل أن تخرق شروطه.

األوبزرفر : التغري اِّـناخي
ــرت تقريرا لكبير  صحيفة األوبزرفر نش

ــلني روبني ماكاي عن أزمة املناخ  املراس
بعنوان «جبهة جديدة في املعركة ضد 

منكري ظاهرة التغير املناخي».
يقول ماكاي إن املعركة بني الناشطني 
املناصرين للحفاظ على املناخ ومنكري 
ــي دخلت مرحلة  ــرة التغير املناخ ظاه
ــذي أصدره أبرز  ــدة بعد التحذير ال جدي
ــم ومدير مركز  ــي العال ــراء املناخ ف خب
ــلفانيا  ــي جامعة بنس ــام األرض ف نظ

مايكل مان.
ــر األوبزرفر  ــاكاي أن مان أخب ويضيف م
أنه «بالرغم من تراكم األدلة على تأثير 
ــرة األرضية  ــاخ الك ــى من ــرة عل الظاه
ــكل واضح ال ميكن ألحد إنكاره إال  بش
أن منكري هذه الظاهرة لم يستسلموا 

بعد أو يعترفوا بخطأهم».
ــن  ويضيف مان أنه ليس هناك أي حتس
ــرية والسلوكيات  ــطة البش في األنش

ــرة  ظاه ــن  م ــل  للتقلي ــخصية  الش
ــي  ــر املناخ ــراري والتغي ــاس احل االحتب
فاإلنسان احلالي اليزال مصرا على عدم 
التقليل من كمية اللحوم التي يأكلها 

أو التقليل من سفره بالطائرة.
ــان قوله إن اجلهود  وينقل ماكاي عن م
ــتخدامات  ــن اس ــد م ــة للح املتراكم
ــيء  ــفر عن ش الوقود األحفوري لم تس
إال أقل القليل في بعض الدول، مشيرا 
إلى أن هذا الوقود يلعب الدور األكبر في 
تقليل معدالت األوكسجني في طبقات 
الغالف اجلوي العليا وزيادة نسبة ثاني 
ــؤدي إلى  ــو ما ي ــون، وه ــيد الكرب أكس

تزايدة ظاهرة االحتباس احلراري.
ــروط نقل بعض  تنويه: (البينة اجلديدة) تلتزم بش
ــات الصحف العاملية  النصوص اخلبرية من كبري
دون حتريف او اجراء اي تعديل على النص االصلي 
ــة نظر الصحيفة التي ننقل  الذي يعبر عن وجه

عنها .
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ــابقا و بني عصابات  ــات داعش امليدانية س ــارق بني عصاب الف
ــدا ، بحكم كونها متواجدة  ــش املتحركة حاليا كبير ج داع
ــة ، حيث كان  ــة و مرئي ــع وجبهات ثابت ــذاك على مواق حين
الوضع السابق يقتضي مواجهتها حسب خطط عسكرية 
ــار كر و فر ، ولكن بعد  ــن حرب “ تقليدية “ ولو ضمن إط ضم
حترير املناطق التي كانت حتت سيطرتها ، فأن الوضع قد تغير 
ــية قد اختفت  ــة واملرئية الداعش ــا، حيث املواقع الثابت متام
لتصبح متنقلة ومتحركة على طول اخلط من موضع إلى آخر، 
ــة ذاتها أصبحت غير مرئية كعدو  وهي، أي العناصر اإلرهابي
ــبحي يختار مناطق وقرى بعيدة ومضافات  ص إمنا ش ــخّ مش
ــوائية ضد  ــوم بهجمات عش ــة مديدة لتق ــرة أو صحراوي وع
ــور إعالمي أكثر  ــجيل حض املدنيني على األغلب ، بهدف تس
ــا أو االحتفاظ  ــيطرة على منطقة م ــعى إلى الس من أن تس
ــى ذلك ، بحكم افتقارها إلى  ــا ، لعلمها بعدم قدرتها عل به
ــرية ولوجستية عديدة  ــتلزمات ميدانية و بش ــروط و مس ش

نها من االحتفاظ بها. متكّ
و من هنا تأتي ضرورة و أهمية اجلهد و االستباق االستخباراتيني 

ــة  ج ر لد با
ــف  لكش ــى  األول
عناصر  وتشخيص 
ــن  أماك و  ــش  داع
تواجدهم ، و حتديدا 
حتركهم  ــاالت  مج
ــاك ، وهنا  هنا و هن
ثقة  ــب  كس يجب 
ــني ــ طبعا  املواطن
ــ إضافة إلى ضمان 
ــم  حياته ــالمة  س
ــهيل  تس ــة  بغي
ــم مع  تعاونه ــر  أم
األمنية  السلطات 

ــو الوحيد  ــتخباراتي ه ــد ، ألن اجلهد االس ــى هذا الصعي عل
ــق أمام وحدات مقاتلة  د ويهيئ الطري ــتطيع أن ميهّ الذي يس
ــاب النقضاض مباغت على عناصر داعش  من مكافحة اإلره

ضمن مداهمة ساحقة و مكفولة النجاح.
ــكرية طويلة و عريضة -مع  أما أن تتحرك طوابير و ألوية عس
إعالن إعالمي مسبق- ملطاردة عصابات داعش على غير تعيني 
أو حتديد بهدف القضاء عليهم ، فاألمر يشبه هنا كمن يطارد 
ــعة األطراف متوقعا  ــباحا غير مرئيني في صحارى شاس أش

بأنه سيجدهم إذا حالفه احلظ أو صدفة نادرة!..
علما أنه من شبه املؤكد أن عصابات داعش على علم مسبق 
ــة للقضاء عليها ،  ــذه األلوية والوحدات الذاهب بتحركات ه
ــك الحتمال وجود  ــوم أو يومني ، و ذل ــى قبل أن تتحرك بي حت

اختراقات تعمل لصالح عصابات داعش.

فراس زوين

ــودة موازنة  ــرة بكتابة مس ــة منذ فت ــرعت وزارة املالي ش
ــدرت إيراداتها  ــي ق ــي، والت ــكلها النهائ ــام ٢٠٢٠ بش ع
ــني ب ١٣٩ تريليون دينار، بعد  ــب العديد من املطلع بحس
ــعر البرميل بـ ٥٣ دوالر أمريكي، وليس هذا  ــاب س احتس
ــر اجلديد أو الغريب ففي كل عام تعكف كل اجلهات  باألم
ــليم املوازنة في  ــدف تس ــل به ــى العم ــة عل ذات العالق
ــتورية، لكن قد يكون الغريب  مواعيدها القانونية والدس
ــادم في األمر ما صرحت به اللجنة املالية النيابية  أو الص
في يوم السبت ٢٠١٩/٧/٢٧ حول تفاقم العجز في املوازنة 

ملستوى بلغ ٧٢ تريليون دينار.
ــه االقتصادي فانه  ــى العجز مبفهوم ــن ال يحيط مبعن ومل
ــرادات العامة على  ــكاس لعدم قدرة اإلي يعرف بأنه «انع
ــادة النفقات العامة على  ــة النفقات العامة أي زي تغطي
ــام تقديرية وغير  ــد تكون هذه األرق ــرادات العامة» وق اإلي
ــة، لكنها  ــابقاً وزارة املالي ــا صرحت بذلك س دقيقة كم
وبكل حال من األحوال تعكس وبكل وضوح حجم األزمة 
ــراق، وخصوصاً  ــي تعصف بالع ــة الت ــة واالقتصادي املالي
ــأن املالي  ــدرت من جهة مطلعة ومختصة بالش إنها ص

واالقتصادي في البالد وهي اللجنة املالية النيابية.
ــن تقدير ٢٢،٨  ــز في املوازنة العمومية م ــاع العج ان ارتف

ــر ٧٢ تريليون كما صرحت به اللجنة  عام ٢٠١٩ إلى تقدي
املالية النيابية يعود لالحتماالت التالية ،

ــي اإلنفاق احلكومي  ــال األول هو زيادة حاصلة ف • االحتم
بشكل يفوق حجم الواردات املتاحة خالل العام القادم.

ــرادات العامة  ــتوى اإلي ــال الثاني هو تراجع مس • االحتم
ــبب أو آلخر مع ثبات حجم اإلنفاق العام ما يؤدي إلى  لس

اختالل توازنهما.
• أو كال االحتمالني معاً .

وحيث إن قرابة ٩٠٪ من مصادر متويل املوازنة العمومية في 
ــراق هو عن طريق ما يوفره تصدير النفط اخلام وبيعه،  الع
ومع مالحظة ثبات حجم التصدير الذي قدر بـ ٣،٨ مليون 
برميل مبا فيها ٢٥٠ ألف برميل عن طريق إقليم كردستان 
ــد) وحتى مع تراجع  ــة االلتزام واإليفاء بهذا البن (في حال
ــان الفرق مازال دون  ــعر البرميل من ٥٦ إلى ٥٣ ف تقدير س
مستوى العجز املقدر في املوازنة القادمة فال ميكن القول 
ــة ويتبقى بذلك  ــتوى اإليرادات العامة للدول بتراجع مس
سبب واحد الرتفاع العجز وهو زيادة اإلنفاق احلكومي في 
الفترة القادمة.ومع مراجعة موازنات السنوات السابقة 
ومقارنتها مع تصريح اللجنة املالية النيابية حول العجز 
املتوقع نالحظ القيمة املرتفعة للعجز الكلي، والتي قد 
ــة للموازنة، فقد كان في  ــاوز ٢٠٪ من القيمة الكلي تتج
ــام ٢٠١٧ (٢١،٦ مليار) ليبلغ في عام ٢٠١٨ إلى (١٩مليار)  ع
ثم يعاود االرتفاع في تقدير قانون موازنة ٢٠١٩ إلى (٢٢،٨ 
مليار) ثم يقفز في تقدير عام ٢٠٢٠ بـ(٧٢) تريليون دينار !!! 
ــارة إلى ما قاله واكد عليه عالم  قد يكون من املالئم اإلش
االقتصاد األملاني (فاكنر) والذي وضح وجود عالقة إيجابية 
ــادي، فكلما زاد اإلنفاق  ــاق العام والنمو االقتص بني اإلنف
ــي تزايد دخل الفرد، وهذه القاعدة االقتصادية قد  احلكوم
ــي حالة العراق،  ــام التناقض الغريب ف ــدم بقوة أم تصط

ــابقة يالحظ ارتفاع قيمة  ــنوات الثالثة الس فخالل الس
ــة للموازنات العمومية، و تنامي العجز في املوازنة  الكلي
ــخصياً ال  ــرف بأنه «عجز مخطط» وان كنت ش والذي ع

ــه االقتصادي  ــط مبفهوم ــيء للعجز اخملط ــت بش أراه مي
ــة الكينزية في أعقاب األزمة املالية  الذي وضعته املدرس
ــوم العجز اخملطط  ــث بني مفه ــام ١٩٢٧ ، حي ــرى ع الكب
لهدف إخراج السوق من حالة الركود إلى حالة االنتعاش، 
ــن طريق  ــن األموال ع ــات إضافية م ــالل ضخ كمي من خ
ــرادات الكلية،  ــاب اإلي ــادة اإلنفاق العام، ولو على حس زي
ــرد الواحد  ــى ارتفاع حصة الف ــؤدي بدوره إل ــر الذي ي األم
ــوال املطروحة في  ــة األم ــي وزيادة كمي ــن اإلنفاق الكل م
األسواق احمللية، ما يحفز عملية الشراء واإلنتاج لتغطية 

الطلب املتزايد نتيجة ارتفاع الدخول الفردية للمجتمع، 
ــل والتنمية بناء على قاعدة العرض  فتندفع عجلة العم
والطلب، فكلما ارتفع دخل الفرد ازداد طلبه على السلع 
فيزداد اإلنتاج ويدفع السوق للخروج من حالة الركود الى 
ــاش .هذه القاعدة االقتصادية التي بني على  حالة االنتع
ــي العراق إال  ــز اخملطط ال نراها ف ــها مفهوم العج أساس
ــوهة وغير واضحة املعالم، ففي العراق ومنذ  بصورة مش
ــات احلكومية  ــت احلاضر واملوازن ــة الوق ــام ٢٠٠٣ ولغاي ع

يالحظ عليها ثالث حاالت .
ــد اخرى   ــنة بع ــة للموازنات س ــة الكلي ــاع القيم •ارتف
ــبب انهيار  ــوام (٢٠١٥ – ٢٠١٦ – ٢٠١٧) بس ــتثناء أع باس
ــي املوازنة  ــاع قيمة العجز ف ــعار النفط عاملياً.•ارتف أس
ــبة للناجت احمللي  ــم املطلق أو بالنس ــواء من حيث الرق س
الكلي .•ارتفاع الدين العام سواء نتيجة العجز املتنامي 
ــة واقتصادية وأمنية حتى  ــباب اجتماعي واملتزايد أو ألس
ــي نهاية املطاف يالحظ  ــل لقرابة ١٢٧ مليار دوالر .وف وص
عدم واقعية هذه املوازنات وعدم جدوى العجز اخملطط في 
حتريك السوق وانتشاله من حالة الكساد التي تفتك به 
ــة للبالد، فبالرغم  ــلها في توجيه الدفة االقتصادي وفش
ــون دينار،  ـــ ١٣٩ تريلي ــاق حتى وصل ل ــن ضخامة االنف م
ــار بتقديرات  ـــ ٧٢ تريليون دين ــاع تقديرات العجز ل وارتف
ــحة العمل ويسأل  موازنة ٢٠٢٠، يبقى املواطن يعاني ش
ــؤال احلكومات املتعاقبة أين  ــه بعد ان تعب من س نفس
ــز اخملطط؟ وملاذا  ــوال ؟ وأين يذهب العج ــب هذه األم تذه
ــل أو لم تكن  ــالً إذا لم يكن هناك عم ــز اخملطط أص العج
ــرب وال  ــات ولم يكن بناء وال ماء صالح للش ــاك تعيين هن
كهرباء وال استثمار وال عالج للفساد والزال أكثر من ٣٠٪ 
ــحقون دون مستوى خط الفقر فما داعي  من سكان يس

العجز اخملطط؟ .

القاضي ناصر عمران

ــم متبنيات  ــكلية املظهرية احد أه ــكل الش تش
ــونية  األنظمة القضائية ذات اجلذور االجنلو سكس
ــة  الرؤي ــب  وحس ــاة  للقض ــكلي  الش ــر  فاملظه
ــام  نظ ــى  عل ــدة  املعتم ــة  االجنليزي ــة  القضائي
ــكلية  ــة واحملاطة بالهالة الش ــوابق القضائي الس
ــكل حالة من الهيبة  ملظهر احملاكمات املميزة يش
ــر  ــي والناظ ــي للمتلق ــتقرار ذهن ــلطة واس والس
ــية ازاء املشهد  ــية والنفس لتهيئة مداركه احلس

الوقر للمحكمة وللقضاة.
ــم ارتداؤها  ــة والتي يت ــوة اخلاص ــكل الكس  وتش
ــة ووقاراً  ــر مهاب ــورة االكث ــاة الص ــل القض من قب
ــون هو الزي  ــود الل ــوب او الرداء أس ــد اصبح الث لق
الرسمي املتعارف عليه لتمييز القضاة عن غيرهم 
ــذره التاريخي منذ  ــد ان هذا التقليد يجد جت ويعتق
ــدا كما  ــي اجنلترا وحتدي ــبعمائة عام ف ــي س حوال
ــك ادوارد الثاني فخالل  ــون في عهد املل يرى املؤرخ

ــزي موحداً للقضاة  ــك احلقبة التاريخية، كان ال تل
ــة او مهنة في  ــكل وظيف ــروف فان ل ــا هو مع وكم
ــتطاعت هذه  ــكلية مظهرية معينة اس اجنلترا ش
الشكلية ان تنقش في البصر والبصيرة االجنليزية 
ــر كان مرافقا لذوي  ــل ان املظه ــز ب ــر التماي معايي
ــارج عمله فلم يقتصر ارتداء الثوب  املهنة حتى خ
أو العباءة في قاعات احملكمة بل كان القاضي يرتدي 
ــبات عديدة وبخاصة املناسبات  العباءة في مناس
ــوم بها وبخاصة  ــمية والزيارات التي كان يق الرس
ــوب القاضي يأتي  ــوان امللكي. وكان لون ث ــى الدي ال
على ثالثة ألوان: البنفسجي خالل فصل الصيف، 
ــبات  ــتاء، والقرمزي للمناس ــل الش األخضر لفص
ــب مع ذائقة  اخلاصة فلكل فصل لونه الذي يتناس
ــية.  ــي االختيار ودالالته النفس ــير الى رق فنية تش
وفي الغالب يتلقى القضاة الثوب كجزء من منحة 
ــى اللون ومكان ارتداء  امللك. ودخلت التغييرات عل
الثوب بفعل تطورات املراحل الزمنية حيث يعتقد 
ــون كان في عام  ــر الل ــوب أخض ــر ظهور للث أن آخ
١٦٣٥م. وكانت التوجيهات اجلديد قد اقترحت على 
ــراء خالل فصل  ــود مع الف ــاة ارتداء ثوب أس القض
الشتاء وثوب بنفسجي أو قرمزي اللون خالل فصل 
الصيف. ويعتقد املؤرخون أن االنتقال الرتداء الثوب 
ــخ واصبح تقليداً بعد وفاة امللكة  األسود قد ترسّ
ــى ارتباط  ــير آخرون إل ــام ١٦٩٤م، فيما يُش ماري ع
اللون األسود بوفاة امللك تشارلز الثاني عام ١٦٨٥م 

كبداية لهذا التقليد.
ــادئ التوجيهية التي  ــورات واملب ــد اتخذت التط وق
ــود اللون في منتصف  أمرت القضاة ارتداء ثوب أس

ــر الفت للنظر  ــر امليالدي وهو ام ــرن الثامن عش الق

ــون رداءً مكوناً من  ــاة اإلنكليزي ــث ارتدى القض حي
ــود اللون وغطاء قرمزي عند احلكم في  ــاح أس وش
ــة فغالبا  ــا املدني ــة، أما القضاي ــا اجلنائي القضاي
ــي نقلة  ــن احلرير وه ــود اللون م ــدوا رداءً أس ــا ارت م
ــي بطبيعة  ــاح القضائ ــاق لون الوش مهمة باتس
ــك لم يأت من فراغ  ــل القاضي وبالتأكيد ان ذل عم
ــل والرداء  ــة العم ــع بني طبيع ــن نظره جتم وامنا م
ــاهد او املتلقي  ــون في املش ــص له وتأثير الل اخملص
ــون وتأثيره لها حضور  ــة املظهر وطبيعة الل فثقاف
كبيرة في االعراف القضائية الشكلية االجنليزية، 
ــر اللون في  ــام: ان تأثي ــم النفس اردتش ــول عال يق
ــان بعيد الغور، وقد أجريت جتارب عدة بينت  اإلنس

ــعر بالبرودة أو احلرارة أو يشعر بالسرور  أن اللون يش
ــان ونظرته  ــخصية اإلنس والكآبة بل يؤثر في ش
ــاق النفس  ــر اللون في أعم ــبب تأثي للحياة. وبس
اإلنسانية فقد أصبحت املستشفيات تستدعي 
ــاعد  ــون اجلدران الذي يس ــني القتراح ل األخصائي
أكثر في شفاء املرضى وكذلك املالبس ذات األلوان 
ــون األصفر  ــارب أن الل ــد بينت التج ــبة وق املناس
ــاط في اجلهاز العصبي أما األرجواني  يبعث النش
فيدعو إلى االستقرار واللون األزرق يشعر اإلنسان 
بالبرودة عكس األحمر الذي يشعر بالدفء ووصل 
ــعادة وحب  ــاء إلى أن اللون الذي يبعث الس العلم
ــر لذلك أصبح  ــو اللون األخض ــاة والبهجة ه احلي
اللون املفضل في غرف العمليات اجلراحية وغرف 
ــي  ــبب الرئيس ــات ولعل الس ــني واملمرض املمرض
ــة القرارات  ــي كتاب ــون االخضر ف ــي اعتماد الل ف
ــدي  ــفاء اجلس ــيق بني الش ــة هو التنس القضائي
ــفاء النفسي في حتقيق  من العلل واالمراض والش
ــون االخضر فهو  ــزات الل ــاف الى ممي ــة ويض العدال
ــه اصغر من  ــاحة البصرية ل ــح البصر ألن الس يري
ــا أن طول  ــة لباقي األلوان.. كم ــاحات البصري الس
ــطي فليست بالطويلة كاللون األحمر  موجته وس
ــف ذكر التجربة  ــرة كاألزرق. ومن الطري وال بالقصي
ــالك فرايار) الذي  ــر (ب ــي متت في لندن على جس الت
ــوادث االنتحار  لَب ح ــر االنتحار ألن أغْ يعرف بجس
ــر القامت إلى  ــر لونه األغب ــت مت تغيي ــم فوقه حي تت
ــبب انخفاض حوادث  ــون األخضر اجلميل ما س الل

االنتحار بشكل ملحوظ .
ــاحة   ولم يقتصر ارتداء الثوب القضائي على املس

ــة املتحدة البريطانية فقد دأب  اجلغرافية للمملك
ــوب القضائي عند  ــاة االجنليز على ارتداء الث القض
ترؤس احملاكمات املدنية واجلنائية في املستعمرات 
ــى األمريكيني.  ــذا التقليد إل ــة، ونقلوا ه األمريكي
ــي اإلطاحة  ــة ف ــورة األمريكي ــت الث ــد أن جنح وبع
باالستعمار البريطاني وتأسيس حكومة أمريكية، 
ــعر  ــوداء والش ــاة ارتداء العباءة الس ــل القض واص
ــاة اإلجنليز خالل  ــدا للقض ــتعار األبيض تقلي املس
فترة استعمارهم. واستمر قضاة الواليات املتحدة 
بارتداء الثوب األسود في قاعة احملكمة على الرغم 
ــك فقد اعتبر  ــود قاعدة تنص على ذل ــن عدم وج م
ــلطة  ــاءة نوعا من الس ــداء العب ــاظ على ارت احلف

والهيبة للقاضي.
ولم يقتصر ارتداء الثوب األسود على قضاة إجنلترا 
ــا يتبعه  ــدا عاملي ــل أصبح تقلي ــط، ب ــكا فق وأمري
ــن قضاة الدول اخملتلفة حتى بعض الدول  العديد م
ــاحة  ــط ونرى بان املس ــرق األوس ــة في الش العربي
ــواء في البنى  ــل القضائي س ــكلية في العم الش
ــة بدور القضاء  ــة للعمل القضائي املتمثل التحتي
ــي واحد  ــي مظهر هندس ــد وان تكون ف ــي الب والت
ــع طبيعة  ــكل يتالءم م ــه متخصصون بش ينتج
العمل القضائي مستفيدين من جتربة الدول االكثر 
ــكلية  عراقة في العمل القضائي من جانب والش
ــل مجلس القضاء  ــناً فع املظهرية للقضاة وحس
ــادة  ــي للس ــوب القضائ ــيق الث ــي تنس ــى ف االعل
ــي من اخلطوات  ــاء االدعاء العام وه القضاة واعض
املهمة باجتاه حتقيق الشكلية املظهرية القضائية 

املطلوبة .
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القاضي / سالم روضان اِّـوسوي

ظهرت في األيام القليلة املاضية بعض 
األصوات التي تعارض إقامة الدعوى أمام 
ــا بالطعن في  ــة العلي ــة االحتادي احملكم
ــس النواب  ــة عضوية أعضاء مجل صح
ــة، وبعض هذه الدعاوى  في الدورة احلالي
ــة االحتادية العليا  ــا من احملكم مت قبوله
ــرارات بعدم صحة  ــدرت مبوجبها ق وأص
ــي صحة  ــون ف ــواب املطع ــة الن عضوي
ــني االعتراض وأهمها  عضويتهم، ومن ب
ــان احملكمة قد قبلت الطعن  هو القول ب
ــي أكثر من عام على أداء أعضاء  مع مض
ــتورية،  ــني الدس ــواب اليم ــس الن مجل
ــذا اإلجراء  ــان ه ــر زعم ب ــض اآلخ والبع
ــى عمل مجلس  ــيؤدي إلى التأثير عل س
النواب وعلى العملية السياسية، وهذه 
اآلراء واالعتراضات أوردها عدد من أعضاء 
ــائل اإلعالم  ــر وس ــواب عب ــس الن مجل
ــف القانوني العتراض  املتعددة، والتكيي
ــون  ــن يك ــيدات املذكوري ــادة والس الس
ــقط حلق  ــاس وجود تقادم مس على أس
االعتراض إذا مضت مدة معينة على أداء 
ــتورية للعضو الفائز محل  اليمني الدس
ــى اعتبار إن احملكمة  الطعن، وكذلك عل
ــت على نتائج  ــبق وان صادق االحتادية س
ــة القضائية في  ــات وان الهيئ االنتخاب
ــة قد صادقت  ــة التمييز االحتادي محكم
ــح فان ما  ــك النتائج، وللتوضي ــى تل عل
ــذي يتعلق  ــي ال ــبب الثان ــق بالس يتعل
ــج االنتخابات من  ــى نتائ باملصادقة عل
ــن الهيئة  ــة العليا وم ــة االحتادي احملكم
القضائية في محكمة التمييز االحتادية، 

فان ذلك السبب مردود ألسباب قانونية 
ــتورية سبق وان أوضحتها وعرضت  ودس
ــرها  لها تفصيالً في مادة قانونية مت نش
ــع االلكترونية وفي  في العديد من املواق
ــائل اإلعالم ومنها املوقع االلكتروني  وس
ــخ  بتاري ــا  العلي ــة  االحتادي ــة  للمحكم
ــز  املرك ــالف  (اخت ــوان  بعن  ٢٠١٩/٤/٢١
ــي بني النائب في مجلس النواب  القانون
ــح الفائز في االنتخابات)، أما عن  واملرش
السبب األول الذي متسك به املعترضون 
ــرت  وهو مضي املدة القانونية، وكما أش
ــوم التقادم   ــي مفه ــل ف ــه يدخ ــى ان إل
ــح التقادم هو من املصطلحات  ومصطل
القانونية الصرفة ويقصد به عدم جواز 
ــدة زمنية  ــت م ــق إذا مض ــة باحل املطالب
ــول الطعن في  ــواز قب ــدم ج ــة وع معين
ــدة زمنية محددة  ــكام إذا مضت م األح
ــقط وقد أشارت  ويسمى بالتقادم املس
إليه عدة قوانني منها ما جاء في القانون 
ــنة ١٩٥١ املعدل في  ــي رقم ٤٠ لس املدن
ــواد (٤٢٩- ــة وأبرزها امل ــدة مواد متفرق ع
٤٣٤) مدني كما وردت في قانون املرافعات 
ــنة ١٩٦٩ املعدل عند  املدنية رقم ٨٣ لس
ــى عدم  ــن يترتب عل ــدد للطع ــد م حتدي
ــقوط احلق في الطعن مثال  مراعاتها س
ــتئنافي بخمسة  ذلك مدة الطعن االس
ــر يوما على وفق احكام املادة (١٨٧)  عش
من قانون املرافعات، كما يوجد نوع آخر 
ــب  ــمى التقادم املكس من التقادم ويس
ــاب امللكية لألموال  ــو يتعلق باكتس وه
ــدى حائز املال  ــادم احليازة ل من خالل تق
ــي  ــي وردت ف ــروط الت ــق الش ــى وف وعل
القوانني ذات الصلة منها القانون املدني 
ــجيل العقاري في موضوع  وقانون التس
ــوع هذه  ــدد، إال أن موض ــجيل اجمل التس
الورقة هو املتعلق بقواعد املرافعات وعلى 
ــتورية،  وجه اخلصوص في الدعوى الدس
وهذه اآلراء واالعتراضات والتمسك بذلك 
التقادم املزعوم ال أساس لها في القانون 
ــتورية  ــتور الن الدعوى الدس أو في الدس
ــة القانونية  ــادم في ظل املنظوم ال تتق

ــتور  ــة، حيث لم يرد في الدس العراقي
ــة االحتادية العليا  ــي قانون احملكم او ف
ــي النظام  ــنة ٢٠٠٥  أو ف ــم ٣٠  لس رق
الداخلي للمحكمة االحتادية العليا أي 
ــة إلقامة الدعوى  نص يحدد مدة زمني
وبانقضائها يسقط احلق في إقامتها، 
ــة ويحق  ــا اإلباح ــل فيه ــون األص ويك
ــخص أن يطعن بإقامة الدعوى  ألي ش
ــتثناء هو املنع  ــول، واالس وحقه مكف
ــه إال إذا وجد نص  ــوز أن يعمل ب وال يج
ــع، مثلما معمول  صريح على ذلك املن
ــال إذ ال  ــبيل املث ــه في لبنان على س ب
ــتورية القانون  يجوز الطعن بعدم دس
ــر يوما  ــة عش ــدة خمس ــت م إذا مض
ــا جاء في  ــريعه وعلى وفق م على تش

ــتوري  ــادة (١٩) من قانون اجمللس الدس امل
ــنة ١٩٩٣ وكذلك  اللبناني رقم ٢٥٠ لس
ــادة ٢٩ من قانون  ــرة (ب) من امل ــي الفق ف
ــا في مصر  ــتورية العلي ــة الدس احملكم
العدد ٤٨ لسنة ١٩٧٩ املعدل . لذلك فان 
الدعوى الدستورية ال تقادم فيها ولكل 
ــك بها إن وجد ان  ذي مصلحة أن يتمس
ــب، وللمحكمة أن  ــا يطل ــه حق في م ل
ــاً وال تلتفت  ــي الدعوى موضوع تنظر ف
ــة لعدم وجود  ــوع املدة الزمني إلى موض

ــد ذلك، أما  ــتوري أو قانوني يقي نص دس
ــة عضوية  ــوع الطعن بصح ــي موض ف
ــتور العراقي  ــواب فان الدس مجلس الن
وفي املادة (٥٢/أوالً) أجاز لكل شخص من 
ــرض على عضوية  ــة أن يعت ذوي املصلح
ــام مجلس النواب، ولم  النائب الفائز أم
ــة ذلك احلق،  ــدة معينة ملمارس يحدد م
ــخص  بل إن األمر مفتوح زمنياً ولكل ش
ــاء  من ذوي املصلحة ان يعترض متى يش
حتى آخر أيام الدورة البرملانية وعلى وفق 
ــواب في  ــت مجلس الن ــص اآلتي (يب الن
صحة عضوية أعضائه، خالل ثالثني يوماً 
ــراض، بأغلبية  ــجيل االعت من تاريخ تس
ــدة احملددة هي جمللس  ثلثي أعضائه) فامل
ــراض، أما حق  ــي االعت ــت ف ــواب بالب الن
ــخص باالعتراض فلم يحدد له مدة  الش
محددة، لذلك فان النص مطلق واملطلق 
ــواء  ــري على إطالقه، وقرار اجمللس س يج
ــه فانه خاضع  ــض االعتراض او قبول برف

للطعن به امام احملكمة االحتادية العليا 
ــدمي الطعن  ــى صاحب املصلحة تق وعل
امام احملكمة خالل ثالثني يوماً من تاريخ 
ــرار مجلس النواب وعلى وفق ما  صدور ق
جاء في نص الفقرة (ثانياً) من املادة (٥٢) 
من الدستور التي جاء فيها االتي (يجوز 
ــام احملكمة  ــرار اجمللس أم ــن في ق الطع
ــني يوماً من  ــا، خالل ثالث ــة العلي االحتادي
ــذا النص قد حدد  ــخ صدوره)  وفي ه تاري
ــة  ــة االحتادي ــام احملكم ــن أم ــدة الطع م
ــن خارج تلك  ــإذا ما قدم الطع ــا ف العلي
ــكالً  ــة تقضي برده ش ــدة فان احملكم امل
ــها ألنها من  ــاء نفس ــن تلق ــه م لوقوع
ــام وللمحكمة أن تقضي به  النظام الع
دون طلب اخلصوم، وجاء في قرار احملكمة 
ــدد (٢٥ وموحداتها  ــة العليا الع االحتادي
ــة/٢٠١١ في ٢٠١١/٨/١٠) ما  ٢٨ـ٣٠/ احتادي
ــا قبلت ابتداءً  ــك التوجه عندم يفيد ذل
ــدة القانونية  ــراض املقدم ضمن امل االعت

ــرار العبارة اآلتية (وقد  حيث جاء في الق
ــة عضوية  ــواب بصح ــس الن ــت مجل ب
ــة (٣٩) املنعقدة  ــيد (...) في اجللس الس
بتاريخ ٢٠١١/٣/٨وباغلبية ثلثي أعضائه 
ــة  ــت في محضر جلس ــب ما مثب حس
ــان إقامة الدعوى  ــس النواب، لذا ف مجل
ــي ٢٠١١/٣/٢٩ كان  ــذه احملكمة ف أمام ه
ــة املنصوص عليها  ــالل املدة القانوني خ
في املادة (٥٢/ثانياً) من الدستور) ومن ثم 
ــراض والبحث  ــي موضوع االعت نظرت ف

في أسانيده الدستورية والقانونية . 
ــتورية ال تتقادم  لذلك فان الدعوى الدس
ــادم لعدم  ــدة التق ــا م ــري عليه وال تس
وجود نص دستوري أو قانوني ينص على 
ذلك بصريح العبارة أو ضمناً، ويبقى حق 
صاحب املصلحة في الدعوى أو الطعن 
ــه متى شاء واحملكمة ملزمة  قائم ميارس
ــتور النظر فيه واحلكم مبا  مبوجب الدس

يتفق والدستور النافذ . 

الدعوى الدستورية 
التتقادم وال تسري 
عليها مدة التقادم لعدم 
وجود نص دستوري أو 
قانوني ينص على ذلك 
بصريح العبارة أو ضمناً

تشكل الكسوة الخاصة والتي 
يتم ارتداؤها من قبل القضاة 
الصورة االكثر مهابة ووقاراً 
لقد اصبح الثوب او الرداء 
أسود اللون هو الزي الرسمي 
اِّـتعارف عليه لتمييز القضاة 
عن غريهم

العجز االقتصادي هو 
انعكاس لعدم قدرة 
اإليرادات العامة على 
تغطية النفقات العامة 
أي زيادة النفقات العامة 
على اإليرادات العامة

بعد تحرير اِّـناطق التي كانت 
تحت سيطرتها  فأن الوضع 
قد تغري تماما حيث اِّـواقع 
الثابتة واِّـرئية الداعشية 
قد اختفت لتصبح متنقلة 
ومتحركة
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ــة واإلمالئية،  ــاء النحوي ــوع في األخط ــدف تالفي الوق به
واحلفاظ على سالمة املادة فكريا، نأمل من اخواننا الكتاب 
ــلوا الينا ابداعاتهم مطبوعة على قرص (سي دي)،  ان يرس

وليست مكتوبة بخط اليد. 
مع اإلعتزاز واحملبة

تنويــه..إلى كتابنا األعزاء

 خارطة طريق
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يا لها من فوضى. هز داود كتفيه 
اسفاً على ضياع الوقت، ولكنه 
ــالً. فقد بدت  ــوس كام رأى الكاب
ــات  الوالي ــس  رئي ــة  رؤي ــةً  الفت
ــاً  غضب ــيط  يستش ــدة  املتح

كأحد ملوك شكسبير.
اخيراً هدأت فورة غضب ترامب، 

وعاد ليتمالك اعصابه .
ــس،  الرئي ــيدي  «س داود:  ــال  ق
ــعك االدالء  ــبب ال يس لهذا الس
ــن مبا  ــك تؤم ــن ان ــك. اوق بإفادت
ــن ان هذا رأيك. واوقن  تقوله. اوق
ــارب.  التج ــذه  ــت ه ــك خض ان
ولكن عندما جتيب عن االسئلة 
وعندما تكون شاهداً على وقائع 
ــدم الوقائع.  معينة حتاول ان تق
ــع افضل  ــت جتهل الوقائ ان كن
ان تقول لبوب انك ال تذكر، ألنك 
ــه الكثير من االحداث هنا.  تواج
ــني واخللوص  ــاً عن التخم عوض
االستنتاجات  انواع  ــتى  الى ش

املتهورة» .
ــودة  ــلّم داود ترامب مس ــم س ث
ــيوجهها الى  ــالة التي س الرس
ــب  ــا: «طل ــر. وكان عنوانه مول
ــول مزاعم عرقلة  ــادة ح ادالء اف

العدالة» .
ــط  ــالة باخل ــى الرس ــع عل ب وطُ
ــة  العريض تأكيد تام حلق ممارس
ــية: «يحق له  ــلطة الرئاس الس
ــاف التحقيق  ــة ايق ــد الرغب عن
ــلطته  س ــة  ممارس ــى  حت او 
ــب في  ــه ان رغ ــحاب من باالنس

ذلك».
ــالة املؤلفة من  قرأ ترامب الرس
ــاً  متوقف ــة  بعناي ــة  صفح  ٢٢
. لقراءة عدة مقاطع بصوتٍ عالٍ

ثم ابدى اعجابه بالرسالة. «لدي 
قضية مُحكمة هنا. اعجبتني 
ــدى  واب ــا».  تنظيمه ــة  طريق
ــفلية  الس ــي  باحلواش اعجابه 

البالغ عددها ٥٩ حاشية.
ــول: «هذا احد افضل  اكمل ليق
ــي هذه  ــتها ف ــام التي عش االي
ــى التعبير  ــة. قدرته عل املعمع
عن انفعاالته والترجح بني اقوى 
ــدت  ب ــا،  واضعفه ــاالت  االنفع
ــالة جميلة  ــا. «الرس في اوجه
بحق. اعتقد انها تشمل كل ما 
ــل افضل من ذلك.  فكرت فيه ب
ــتوعبت ما تقوم  اآلن فهمت اس

به».
اجاب داود: «نعم».

ــة اجلدار.  ــا ندفعهم ناحي «دعن
ولكنك ال تريدني ان ادلي بإفادتي 

أليس كذلك؟».
اجاب داود: «ال. دعنا نضغط في 
ــتنفذ طاقتهم.  ــذا االمر ونس ه
ــروف قد اقترح  ــت الظ اذا اقتض
ــئلة.  على بوب ان يعطيني االس
سنجيب عنها. وسنحضر نصاً. 
ــعك القدوم  ــه: بوس ــأقول ل س
وتالوة اسئلتك والرئيس سيقرأ 
ــاك تتذمر  ــة. كيف عس االجوب
ــني انك وثقت  ــال ذلك في ح حي
ــوص كل ما ادلينا به؟  بنا بخص
ــس ال ميكنه تذكر  ــا ان الرئي كم
ــره  ــبة سيس كل هذا. وباملناس
ــك في  ــك ويحدث ــداً ان يلتقي ج
ــه بحاجة  ولكن ــألة،  املس هذه 

الى مساعدة (من النص)».

ــأقوم  ــاً س ــب: «حتم ــال ترام ق
بذلك. هذا ممتاز».

ــو ان  ــط ل ــل فق ــال داود: تخي ق
النص ليس بني يديك».

«لست اعلم يا جون. لقد خضنا 
ــة، هل تعتقد  للتو هذه التجرب

بأنني كنت اكافح؟».
ــح. ولكنني  ــت تكاف ــم كن «نع
ــيدي الرئيس ال الومك. فأنت  س
لست كاذباً ولست انساناً سيئاً 
ــابه. ولكن املشكلة في  او ما ش
كثرة انشغاالتك اليومية. انظر 
مقدار العمل الذي اجنزناه عصر 

هذا اليوم».
جرت خالل حديثهما مقاطعات 
عديدة: موجزان قصيرن يتعلقان 
ــكالت حول العالم وبعض  مبش
ــي حتتاج  ــمية الت الوثائق الرس
ــاه  ــى توقيع ترامب كيف عس ال

يتمكن من تذكر كل شيء؟
ــالً: «وهذا يعرقل  اكمل داود قائ
محاولتك لتذكر ما حدث قبل ٦ 

او ٩ اشهر».
قال ترامب: «ممتاز، اوافقك الرأي. 

ال ارغب في االدالء بإفادتي».
ــة  ــي للجلس التال ــوم  الي ــي  ف
ــت االبيض  ــة في البي التجريبي
ــب بداود. قال ترامب:  اتصل ترام
«لقد منت نوماً عميقاً. اعجبتني 
ــالة. هل لي باحلصول  تلك الرس

على نسخة منها؟».
قال داود: «ال».

ــى املكان  ــل داود الرئيس ال اوص
الذي يريده.

نهار االثنني في ٢٩ كانون الثاني/ 
يناير ٢٠١٨، وقع داود وسيكيولو 
الرسالة. ثم رتب داود لتوصيلها 

ــهر  ــى كوارلز في االول من ش ال
ــور داود ان  ــر. تص ــباط/ فبراي ش
ــتكون  س ــل  التوصي ــة  عملي

ــي االفالم.  ــبيهة مبا يحدث ف ش
ــارع  ــيعبر كوارلز الش حيث س

ويركب في سيارة داود املركونة.
ــالت، واطمأن  تبادال بضع مجام

كل منهما الى حال اوالد اآلخر.
قال داود: «اليك رسالتك».

«ما هذه؟».
قال داود: «رد على موضوعاتكم 
ــر. وقد بينا نوعاً ما  الستة عش
ــة. دع الباب  ــا من القضي جانبن
ــاه  باجت ــأضغط  س ــاً.  مفتوح
ــئلة  ــول على بعض االس احلص
ــر. اذا اردمت  ــر في االم احملددة. فك

ــل لبوب ان  ــم عن ذلك، ق التكل
علينا االجتماع».

الفصل الحادي واالربعون
ــن  وكوه وروس  ــارو  ناف ــع  اجتم
ــب البيضاوي  ــي املكت ــر ف وبورت

ــي/ يناير ٢٠١٨.  ــون الثان في كان
ــدال الدائر  ــهر من اجل عقب اش
حول التعريفات واتخاذ مواقف 
متعنتة ازدادت حدة املناقشات 

وحماوتها.
ــاً من بورتر  ــاد كوهن، مدعوم اع
ــة  االقتصادي ــات  اخلالف ــرح  ط
ــن  باالم ــة  املتعلق ــات  والنزاع
ــي. فعمد  ــي اجليوسياس القوم
الى ذكر خطر تعكير التعريفات 
ــا لكثير من  ــواق وتهديده لألس
ــهم. قال  ــب سوق االس مكاس
انها ستكون بالنتيجة مفروضة 
ــتهلكني االميركيني.  على املس
سوف تصبح وسيلة من وسائل 
ــازات التي حققها  تخريب االجن
ــالح  االص ــالل  خ ــن  م ــب  ترام

الضريبي والتنظيمي .
ــر  املناص ــت  «أن ــب:  ترام ــال  ق
ــد يهمني حتى  ــة. لم يع للعومل

ما تفكر به يا غاري» .

ــب بيده كي يبتعد.  لوح له ترام
فانسحب كوهن بعيداً.

ــر النقاش،  ــارو وبورت ــل ناف اكم
ــداً لنافارو بني  ــل روس مؤي وتدخ
نافارو  ــرى. حاجج  واالخ الفينة 
ــتعزز  س ــات  التعريف ان  ــالً  قائ
ــركات  للش ــتروق  وس العائدات 
ــتكون  ــال انها س ــادات. ق واالحت
طريقة ممتازة يحظى على اثرها 
ترامب بدعم االحتادات، وميكنها 
ايضاً ان تعزز قاعدته اجلماهيرية 
ــات النصف  ــراب انتخاب مع اقت

الثاني في العام ٢٠١٨.

اتى بورتر على ذكر تعريفات بوش 
ــارة واضحة  ــي ادت الى خس الت
ــت  كان ــي  الت ــل  العم ــرص  لف
ــى بورتر بحججه  متوقعة. وادل
ــع  ــذاك احلني توس ــه م ــالً ان قائ

ــة  البترولي ــات  الصناع ــال  مج
لب وتعتمد  التي تستهلك الصُ
عليه، من بنائني وانابيب ومجال 
صناعة اآلليات، فيما انحسرت 
ــع مجال صناعة  امكانية توس

ــت  تضاءل ــك  وكذل ــب،  ل الصُ
ــال االنتاجي.  ــي اجمل الوظائف ف
وتيرة  ــوف تتفاقم  وباملقابل، س
ــف في ظل فرض  فقدان الوظائ

التعريفات اجلديدة بشكل يفوق 
ما كانت عليه خالل ادارة بوش.

ــئ  ــارو مخط ناف ان  ــر  بورت ورأى 
ــاده ان التعريفات  جداً في اعتق
ــاً.  عام ــاناً  استحس ــتالقي  س
التي  ــركات  الش ــي  ــرة ه فكثي
ستعترض عليها، ألنها تشتري 

لب وتستهلكه . الصُ
ــاع االليات  ــر: «إن صن ــال بورت ق
هوامش  لديهم  ــيرفضونها.  س
ضيقة وهذا سيرفع من تكاليف 
صناعتهم». وكذلك سيكرهها 
صناع االنابيب. اننا نفتح كثيراً 

ــي العامة الفيدرالية  من االراض
ــات حفر بحرية.  اجلديدة ومنص
ــر صانعني  ــب تواف ــذا يتطل وه

لألنابيب».
ــذا  ــادات .. ه ــر: «االحت ــال بورت ق

ــال  عم ــة  نقاب ــاً  حتم ــون.  جن
ــع،  ــيعجبها الوض ــب س ل الصُ
ــاع اآلليات لن  ــاد صن ــن احت ولك
ــون في مجال  ــه. والعامل يعجب
ــييد لن يعجبهم  ــاء والتش البن

«التكلفة  ذلك. فهذا سيجعل 
مرتفعة».

ــيط  ــر ان يظل الوس حاول بورت
ــهل مجريات  ــادق الذي يس الص

ــب  ــا كان يرغ ــاش. وعندم النق
ــوي، كان ينتظر  ــرح رأي ق في ط
ــنى له مناقشة الرئيس  ان تتس
ــر محاوالً ان يبرز  ــكل مباش بش
من خالل تلك اآلراء واالقتراحات 

على انه ميثل التاجر احلر.
ــارو كل حجة طرحها  جابه ناف
ــة نفسها. دخل  بورتر بالشراس
ــت االبيض  ــي البي ــر موظف كبي
ــة في  ــى الغرف ــي ال ــون كيل ج
منتصف االجتماع. كان الرئيس 

يراقب اجلدال املتبادل بحرارة.
هل اصبحت رجل اقتصاد اآلن؟ 
ــؤال طرحه ترامب على بورتر  س

بعد تبادله مع نافارو اشتباكات 
لفظية لقرابة نصف ساعة من 
الوقت. ماذا تعرف عن االقتصاد؟ 

انت محام.
قال بورتر انه درس علم االقتصاد 
ودرسه خالل دراسته في جامعة 
اكسفورد كحامل ملنحة رودس. 
ــار الى ان كثيراً من النقاط  واش
التي طرحها لم تكن منحصرة 

في االقتصاد .
ــا عرفتُ ان  ــب: «لطامل قال ترام
ــة.  ــني للعومل ــر لع ــاري مناص غ
ــك مثله  ــرف ان ــي لم اع ولكنن

مناصر لعني للعوملة يا روب».
ــي:  كيل ــى  ال ــب  ترام ــت  التف
ــه مناصر  ــذا الرجل. ان تنبه له

للعوملة!
ــه وابتسم. اراد  هز كيلي برأس

ان ينتهي هذا االجتماع.
وهكذا انتهى االجتماع من دون 
ــل حقيقي  ــل الى أي ح التوص

ــب بأنه  ــر ترام ــتثناء تذكي باس
ــرار للمضي  ــرة ق ــد وقع مذك ق
ــاً بالتحقيق في انتهاكات  قدم
ــد ٣٠١ من  ــني مبوجب البن الص
ــد اعلن عن  ــون التجارة، وق قان
ذلك. وهذا املوضوع له االولوية 
ــوع فرض التعريفات  على موض
ــذه  ه ــت  كان ــب.  الصل ــى  عل

االستراتيجية واالتفاق.
ــض  االبي ــت  البي ــر  بورت ــادر  غ
ــر، بعد ان  ــباط/ فبراي ــي ٧ ش ف
ــابقتان له انه  ادعت زوجتان س
ــدياً.  ــدى عليهما جس ــد اعت ق
ــن صورة  ــفت احداهما ع كش
ــة بكدمة  ــا مصاب ــر فيه تظه
ــت بها على  حول عينها اصيب
ــت كل منهما:  ــد بورتر. وقدم ي
واحدة امام االعالم واالخرى عبر 
مدونة اوصافاً تفصيلية لواقع 

تعرضها للتعنيف االسري.
ــى انه  ــريعاً ال ــص بورتر س خل
ــيكون من االفضل للجميع  س
وألسرته  ــابقتني  الس لزوجتيه 
ــت  ــني وللبي ــه املقرب وألصدقائ
ان يستقيل.  ولنفسه،  االبيض 
ــز في  ــد التركي ــه يري ــاً ان معلن
اصالح تلك العالقات والشفاء.

ــورك  النيوي ــة  صحيف ــادت  اف
ــاءات بالتعنيف  ــز «ان االدع تامي
ــري تضع حداً لصعود جنم  االس
في البيت االبيض». وافاد زمالء 
ــكل  «الش ــابقون:  الس ــر  بورت
احلسن ملساعد الرئيس يخفي 

وراءه طبعه احلاد».
وافاد بورتر في تصريح له: «لقد 
أُعطيت  ــور التي  التقطتُ الص
ــنة  ــالم قبل حوالي ١٥ س لإلع
ــة وراء الصور  واحلقيقة الكامن
ــرى  ــا ج ــى م ــة ال ــت بصل ال مت

وصفه».
ــك  ــالً: «هنال ــب قائ ــرّد ترام وغ
ــم  ــم حياته ــخاص تتهش اش

وتُدمر بفعل مجرد ادعاءات».
ــر في  التحري ــس  ــم مجل واته
ــت  البي ــت  بوس ــنطن  الواش
االبيض «باالستخفاف بالعنف 
ــورك  النيوي ــادت  واف ــري»  االس
ــكك  ــز: «يبدو ان ترامب يش تامي

.Me Too Movement# بحركة
ــرات  ــد التأثي ــن ان اح رأى كوه
ــت قيداً  ــي كان ــية الت االساس

لترامب قد زال.
ــة  السادس ــاعة  الس ــد  بع
ــاء  ــة االربع ــن ليل ــف م والنص
ــر، توجه وزير  ــباط/ فبراي ٢٨ ش
ــارة ويلبر روس وبيتر نافارو  التج
واقنعا  ــاوي  البيض املكتب  الى 
ــاً بفرض  ــس باملضي قدم الرئي
ــى الصلب قبل  ــات عل التعريف
ــت البند ٣٠١  امتام التحقيق حت
ــارة، فتهدمت  ــون التج من قان
ــة  التجاري ــتراتيجية  االس
بالكامل. كان روس قد وضع آنفاً 
دراسة يفيد فيها ان تزايد واردات 
ــكل  يش وااللومنيوم  ــب  الصل
ــى االمن القومي، مما  تهديداً عل
ــلطة لفرض  ــح ترامب الس مين
التعريفات من دون الرجوع الى 

الكونغرس.

ملف

HÚ€aÜ»€a@Ú‹”ä«@·«aåfl@fiÏy@ÒÖbœa@ı¸Öa@k‹üI@bË„aÏ‰«@Êb◊Î@ä€Ïfl@µa@bËËuÏÓç@>€a@Ú€bçä€a@ÒÖÏéfl@kflaäm@ÖÎaÖ@·�‹ç

موجزان قصرين يتعلقان بمشكالت حول 
العالم وبعض الوثائق الرسمية التي 
تحتاج اُّـ توقيع ترامب كيف عساه 

يتمكن من تذكر كل شيء؟

H73I@Ú‘‹ßa

تزايد واردات الصلب واالِّـنيوم يشكل تهديداً 
على االمن القومي ما يمنح ترامب السلطة 

لفرض التعريفات من دون الرجوع اُّـ الكونغرس

هيكس
كوهن

ماكماستر

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

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

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

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

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

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

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

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

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

للجماهير» أملني لكم أن تبحروا مع امواج الكتاب وكل يغرف ما يريد».
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ــم الدولي علي صباح،  يدخل احلك
ــه، حيث  ــع أبواب ــخ من أوس التاري
ــم عراقي يقود  ــيصبح أول حك س

نهائي دوري أبطال آسيا.
ــد كلف  ــيوي ق ــاد اآلس وكان االحت
ــالل  اله ــاراة  مب ــادة  بقي ــاح،  صب
ــد  ري أوراوا  ــه  وضيف ــعودي  الس
ــررة في ذهاب نهائي  الياباني واملق

دوري أبطال آسيا، السبت املقبل.
ــيعاون صباح في إدارة املباراة،  وس
ا، وأمير  حيدر عبد احلسن مساعدً
ا  ا، وواثق مدلل حكمً داوود مساعدً
ا، واحلكم اإلضافي األول مهند  رابعً
ــي الثاني  ــم، واحلكم اإلضاف قاس
عمر اليعقوبي من سلطنة عمان.

مسيرة مميزة
ــا) والذي  ــاح (٤٢ عامً ويتطلع صب
ــارة الدولية عام  ــل على الش حص
ــاراة نحو  ــادة املب ــى قي «٢٠١٠»، إل
ــل أهمية  ــان، في ظ ــاطىء األم ش
ــني  للفريق ــبة  بالنس ــة  املواجه
ــم اللقب األثمن  ــني حلس الطامح

على صعيد القارة.
ــو ٧٢ مباراة دولية،  وأدار صباح نح
وبدأ يكتسب اخلبرة تدريجيًا على 
صعيد البطوالت اآلسيوية، بعدما 
ــادة عدد  ــة قي ــه مهم ــندت ل أس
ــي كأس التحدي  ــات ف ــن املباري م
اآلسيوية عام ٢٠١١، ومباريات في 

بطولة آسيا للناشئني.
وميتلك احلكم العراقي، اخلبرة التي 
ــه لقيادة مباراة بهذا احلجم،  تؤهل
حيث نهلها من قيادته لعديد من 
املواجهات لفرق يابانية وسعودية 
ــي دوري أبطال  ــة ويابانية ف وكوري

آسيا.

وعلى صعيد املنتخبات، قاد صباح 
ــا  ــات، أبرزه ــن املواجه ــد م العدي
مباراة منتخب السعودية ونظيره 
ــيا  اللبناني في نهائيات كأس آس
ــارات بداية  ــي االم ــي أقيمت ف الت

العام احلالي.
صباح.. وجه اخلير

ــي صباح،  ــبق للحكم العراق وس
ــعودي  ــاراة للهالل الس ــادة مب قي
ماني في بطولة  ــباب العُ أمام الش
ــة «كأس زايد» يوم  ــة العربي األندي
ــام  ــن الع ــبتمبر م ــول / س ٢٩ أيل
ــا ضمن إياب دور  ٢٠١٨، وجمعتهم

الـ٣٢.

ــاراة، في  ــذه املب ــالل به ــح اله وجن
ــباب  ــى الش ــوز عل ــجيل الف تس
العماني بهدف وحيد حمل توقيع 
املهاجم البرازيلي كارلوس إدواردو.

ــعودي أن يبقى  ويأمل الهالل الس
ــاح وجه اخلير  احلكم العراقي صب

عليه في مواجهة السبت.
ــإن صباح  ــة املقابلة، ف ــي اجله وف
سبق له أن إدار مباراة لبطل اليابان 
ــي األسترالي،  أمام سيدني إف س
ــدوري أبطال  ــات ل ــي دور اجملموع ف
ــيا، وجمعتهما يوم ٢٤ شباط  آس

/ فبراير من العام ٢٠١٦.
ــذه املباراة علق صباح وفق  وقبل ه
تصريحات صحفية سابقة، قائالً: 

«املباراة ستكون خير فرصة 
ــورة إيجابية عما  إلعطاء ص
ــي  العراق ــم  احلك ــه  ميتلك
ــخصية قوية، ورغبة  من ش
ــق تواجد قوي وفاعل  بتحقي
ــم  التحكي ــاحة  س ــى  عل

اآلسيوية».
وكان وجه صباح، خيرًا كذلك 
على فريق أوراوا الياباني، حيث 
ــيدني إف  ــا على س ــاز يومه ف
ــترالي بنتيجة (٢-٠)،  سي األس

ــينزو  ــجلهما يوكي متو وش س
كوروكي.

اإلداري  ــر  املدي ــس،  كوركي ــل  باس ــح  أوض
ــني  احملترف ــني  الالعب أن  ــراق،  الع ــب  ملنتخ
ــود الرافدين في  ــيلتحقون مبعسكر أس س
ــتعدادا  ــى دفعتني، اس ــة البصرة عل مدين

ملواجهتني إيران والبحرين.
ــران  ــه إي ــراق، ضيفي ــب الع ــل منتخ ويقاب
ــن، في عمان، يومي ١٤ و١٩ نوفمبر  والبحري

ــن اجلولتني  ــل، ضم ــان املقب ــرين ث / تش
اخلامسة والسادسة من اجملموعة 

ــيوية  الثالثة بالتصفيات اآلس
ــال  ــة ملوندي ــة، املؤهل املزدوج

٢٠٢٢ وكأس آسيا ٢٠٢٣.
ــي  ف ــس  كوركي ــال  وق

ــات صحفي  تصريح
ــق  الفري إن 

ــر  ش سيبــــا
ــي  ــه ف تدريبات
مدينة البصرة 
اعتبارًا من يوم 

اجلمعة املقبل، 
حتضيرًا للمباراتني  

وأكد أن احملترفني منهم من سيلتحق 
بشكل مباشر لتواجده اآلن في بغداد 
مثل علي عدنان وهمام طارق اللذان 

عادا مؤخرًا إلى صفوف املنتخب.
ــام الفيفا  ــيلتحق في أي وتابع «س
ــرف  محت ــي  عل ــد  مهن ــن  م كل 
ــن  ــار رس ــري وبش ــل القط الدحي
العب بريسبوليس اإليراني وريبني 
ــكي نيش  ــوالقا العب رادنيتش س
املنتخب  ــل عقد  الصربي، ليكتم
في ١١ نوفمبر / تشرين ثان اجلاري.

ــدرب  امل أن  ــى  إل ــس،  كوركي ــار  وأش
ــكو كاتانيتش، أعلن القائمة  سريتش

ــتوى الالعبني  ا لقناعته مبس النهائية وفقً
ــاراة املقبلة أمام  ــر للمب ــيبدأ التحضي وس

إيران.
ــق بتحقيق  ــى أن يوفق الفري ــم «نتمن وخت
نتيجة الفوز واقتناص ٦ نقاط من املباراتني 

للحفاظ على صدارة اجملموعة».

ÂÌäzj€aÎ@ÊaäÌg@>ËuaÏΩ@÷aä»€a@Ú‡ˆb”@Â‹»Ì@ìnÓ„bmb◊

أعلن سريتشكو كاتانيش، مدرب املنتخب العراقي، قائمته 
النهائية ملباراتي إيران والبحرين، املقررتني في البصرة ضمن 
ــم ٢٠٢٢ وكأس  ــة لكأس العال ــات املزدوجة املؤهل التصفي
ــه إيران  ــراق، ضيفي ــتضيف منتخب الع ــيا ٢٠٢٣.ويس آس
والبحرين، على ملعب البصرة الدولي، يومي ١٤ و١٩ نوفمبر 
ــة والسادسة  ــرين ثان املقبل، ضمن اجلولتني اخلامس / تش

من اجملموعة الثالثة بالتصفيات اآلسيوية املزدوجة.
وضمت قائمة منتخب العراق، كالً من:-

ــد، فهد طالب. ــن، محمد حمي ــة املرمى: جالل حس حراس

خط الدفاع: علي عدنان، ضرغام إسماعيل، أحمد إبراهيم، 
ــم جبار، عالء  ــوالقا، ميث ــي فايز، ريبني س ــعد ناطق، عل س
ــط: إبراهيم بايش،  ــط الوس ــاوي ومصطفى محمد.خ مه
حسن حمود، أمجد عطوان، صفاء هادي، بشار رسن، محمد 

قاسم، محمد رضا، همام طارق، شريف عبد الكاظم.
خط الهجوم: مهند علي، عالء عباس، عالء عبد الزهرة.

ــة الثالثة  ــي يتصدر اجملموع ــى أن املنتخب العراق ــار إل يش
ــن وفوزين على هوجن  ــادل مع البحري ــد ٧ نقاط من تع برصي

كوجن وكمبوديا.
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aÎaâÎcÎ@fi˝:a@Û‹«@7®a@ÈuÎ@NNÄbjï@Ô”aä»€a@Z@äÌä‘m
نبض الشارعفي نهائي دوري ابطال اسيا الصافرة العراقية حاضرة 

التي  القوانني  من  العديد  اصدار  والشبابي  الرياضي  الوسط  ينتظر 
او  املنصرم  التشريعي  الفصل  دون تشريعها في  حالت ظروف عديدة 
الدورات البرملانية السابقة ومن بينها قانون اللجنة االوملبية الوطنية 
االحتراف  تخص  مقترحة  وتعديالت  واملنشطات  الرياضية  واالندية 

وابطال ورواد الرياضة وعناوين اخرى تهم هذا القطاع احليوي .
قوانني عديدة رأت النور في االعوام االخيرة وخضعت ملناقشات اخلبراء 
واهل االختصاص ونالت املوافقة البرملانية لكن قانون اللجنة االوملبية 
لم يحظ بكامل املتطلبات واعيد اكثر من مرة ملرسليه ومن املفترض ان 
تنهي جهة مختصة في وزارة الشباب واالوملبية الوطنية مجمل بنوده 
النواب  مجلس  في  والشباب  الرياضة  جلنة  قبل  من  مناقشته  لتتم 
وتنهي بذلك مرحلة من االنتظار الطويل سعيا القراره ومنع التداخل 

باخلنادق والصالحيات بني اطراف العملية الرياضية .
توصيفات دقيقة وحتديدات واضحة ونقاط مفهومة ستكون مشرعة 
للعمل االوملبي في حال تشريع القانون الذي سيكون بروحية وطنية 
الدولية  االوملبية  في  املطبقة  واالعراف  النظم  مسار  عن  يبتعد  ال 
ادارة شؤونها  وكيفية  الرياضية  االنشطة  على حروف  النقاط  ويضع 

وشجونها وادواتها .
مع  متاشيا  والبرملان  احلكومة  بها  شرعت  التي  االصالحات  حزمة 

التي  اجلماهيرية  التظاهرات 
عمت مدننا في االونة االخيرة 
نأمل  واحملافظات  بغداد  في 
رياضتنا  ايضا  تشمل  ان 
شبابنا  تخدم  قوانني  لسن 
املنح  قانون  تفعيل  منها 
ليشمل  الرياضة  وابطال 
لالعبني  اخرى مضافة  فئات 
مثل  واحلكام  واملدربني 
الشريك  الرياضي  االعالم 
االجناز  حتقيق  في  االساس 
والطب الرياضي ممن يكلفون 
في  للوفود  مرافقة  مبهمات 

املشاركات الدولية .
والرواد في  املنح لذوي االبطال  القانون املذكور تواصل تقدمي  لقد منع 
حالة وفاة املعني بالتكرمي وبذلك عانت اسر الكثير من جنوم رياضتنا 
السابقني من شظف العيش وصعوبة تهيئة متطلبات اسرها اثر قطع 
معاناة عسيرة  هؤالء  وتكبد  لهم  متنح  كانت  التي  الشهرية  الرواتب 
جراء مراجعاتهم لوزارة الشباب امال باحلصول على مبلغ يسد الرمق 
سوح  في  حياتهم  افنوا  السن  كبار  من  اخر  جمع  يسعى  حني  في 
او  اجراء عملية جراحية  في  تعينهم  الى مساعدات عاجلة  املالعب 
ادوية مرهقة التكاليف ولم تشفع لهم اجنازاتهم السابقة وتاريخهم 

املبدع .
والرواد وردت في  الرياضة  التأمني الصحي وتخصيص االراضي البطال 
بنود القانون اخلاص بهذه الشريحة التي خدمت العراق ويجب تفعيل 
انتظار طويل وشمول  تلك املكتسبات وتسهيل احلصول عليها بعد 
شأن  اعالء  في  حياتهم  افنوا  ممن  مبدعينا  اسر  النقاذ  بها  اسرهم 
بهم  وتغنت  العالم  ارجاء  في  الوطن  نشيد  بعزف  واسهموا  بلدهم 

اجلماهير طويال اليس كذلك؟

7Ìb»flÎ@¥„aÏ”
كاظم الطائي

منع القانون اِّـذكور تواصل 
تقديم اِّـنح لذوي االبطال 
والرواد َّـ حالة وفاة اِّـعني 
بالتكريم وبذلك عانت اسر 
الكثري من نجوم رياضتنا 
السابقني من شظف العيش 
وصعوبة تهيئة متطلبات 
اسرها اثر قطع الرواتب 
الشهرية

@@@—íÿÌ@÷aä»€a@kÇn‰fl@äÌÜfl
¥œ60a@‚b‡ö„a@Ü«Ïfl

األجسام،  بناء  للعبة  آسيا  بطل  جنا 
مشتاق العزاوي، من محاولة اغتيال خالل 
شمال  احلسينية  منطقة  في  تواجده 

بغداد.
وقال مصدر مقرب من الالعب في حديث  

بناء  رياضة  في  آسيا  «بطل  إن  صحفي 
تواجده  وخالل  العزاوي  مشتاق  األجسام 
محاولة  من  جنا  احلسينية،  منطقة  في 

اغتيال».
الكشف  الذي طلب عدم  املصدر  وأوضح 
بثالث  أصيب  «العزاوي  أن  اسمه،  عن 

إطالقات نارية في القدم، لينجو من املوت 
بأعجوبة».يذكر أن العزاوي شارك وتواجد 
ساحة  تظاهرات  في  يومي  شبه  بشكل 
التحرير.وتوج العزاوي بلقب بطولة آسيا 
لبناء االجسام لفئة املاستر نهاية شهر 

متوز املاضي.

ÖaÜÃi@fib9@fibÓnÀa@Ú€Îb™@Âfl@Ïv‰Ì@‚béu˛a@ıb‰j€@bÓçe@›�i

قرر االحتاد العربي لكرة القدم، نقل مباراة 
االياب بني الشرطة ونواذيبو املوريتاني الى 
خارج العراق ضمن منافسات دور الـ١٦ من 

كأس محمد السادس لألندية االبطال.
نادي  الى  كتاباً  العربي  االحتاد  وارسل 
ملعبه  بتغيير  فيه  يطالب  الشرطة، 
خارج  اخر  ملعب  الى  الدولي»  «كربالء 
واألوضاع  التظاهرات  بسبب  العراق، 

األمنية التي تشهدها البالد.
طلباً  الشرطة  نادي  يقدم  ان  املقرر  ومن 
فرانسوا  ملعب  على  املباراة  إلقامة 
حريري في أربيل وفي حال لم يوافق االحتاد 
ملعبه  سيحدد  الشرطة  فإن  العربي، 
في  الذهاب  مباراة  العراق.وكانت  خارج 
موريتانيا، قد انتهت بفوز الشرطة بهدف 
الـ٢٦  في  ستقام  املباراة  ان  رد.يذكر  دون 

من شهر تشرين الثاني اجلاري.

÷aä»€a@xâbÅ@µa@Ô„bnÌâÏΩa@ÏjÌáaÏ„Î@Úüäí€a@Òaâbjfl@›‘„@âä‘Ì@Ôiä»€a@Öb§¸a@@

لكرة  الوطني  املنتخب  توجه 
األردنية  العاصمة  الى  القدم، 
إيران  ملواجهة  استعداداً  عمان 
املؤهلة  املزدوجة  التصفيات  في 
لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٢ وكأس 

آسيا ٢٠٢٣.
املباراة  تقام  ان  املفترض  من  وكان 
لكن  الدولي،  البصرة  ملعب  على 
قرر  «فيفا»،  للعبة  الدولي  االحتاد 
العراق،  خارج  الى  املباراة  نقل 

تشهدها  التي  التظاهرات  بسبب 
العاصمة بغداد وعدد من احملافظات 

اجلنوبية ومنها البصرة.
الوطني،  املنتخب  وسيبدأ 
من  ابتداءً  للمباراة  استعداداته 
الى  الوصول  اجل  من  اليوم، 
املباراة  موعد  قبل  التامة  اجلاهزية 

في الـ١٤ من تشرين الثاني اجلاري.
في  الوطني  املنتخب  وسيبقى 
العاصمة األردنية بعد نهاية مباراة 
ايران، استعداداً ملباراة البحرين في 

الـ١٩ من الشهر ذاته.

@ÊÖâ˛a@µg@ÈuÏnÌ@?üÏ€a@kÇn‰Ωa
ÊaäÌg@ÚËuaÏΩ@�aÖaÜ»nça

البينة الجديدة/ خاص
شوهد النجم الكروي العب نادي الشرطة 
إسماعيل)  (ضرغام  الوطني  واملنتخب 
يشارك  التحرير  ساحة  في  متواجداً 
أخوته الشباب في تظاهراتهم السلمية 
ويقوم بتوزيع املأكل واملشرب للمشاركني 
وهو  السلمية  الشعبية  التظاهرات 

التفضل  منهم   طالباً  معهم  يتحدث 
أنواع  أحد  وهو  الزهره)  (شيالن  بتناول 
العاملني  بسيدة  تيمناً  احلسيني  الطبخ 
فاطمة الزهراء (عليها السالم) وذريتها آل 
البيت (ع) ويذكر إن العديد من الرياضيني 
أبناء  يشاركون  العراقية  الكرة  وجنوم 

شعبهم في هذه املناسبة  الوطنية .

@Ô€ÎÜ€a@k«˝€a@ÒâbrÓ‘€aÎ@?üÏ€a@kÇn‰Ωa@·¨
paäÁbƒn€a@ø@›Ó«b8g@‚bÀäô
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وضع األرجنتيني ليونيل ميسي، جنم برشلونة، 
ا للتقارير املنتشرة حول وجود خالفات بينه  حدً
وكان  جريزمان.  أنطوان  الفرنسي  زميله  وبني 
برشلونة،  فوز  خالل  هاتريك  أحرز  قد  ميسي 
السبت، على سيلتا فيجو بنتيجة (٤-١) ضمن 
ونشرت  الليجا.  من  الـ١٣  اجلولة  منافسات 
اإلسبانية،  ديبورتيفو»  «موندو  صحيفة 
مقطع فيديو مليسي أثناء دخوله غرفة مالبس 
وقام مبصافحة  برشلونة عقب مباراة األمس، 

جريزمان  عانقه  كما  الفريق،  العبي  معظم 
أشارت  أن  وسبق  مميزة.  ثالثية  بإحراز  احتفاالً 
تقارير إسبانية إلى وجود فتور في العالقة بني 
ميسي وجريزمان، مؤكدة أن الثنائي ال يتحدث 
سويًا على اإلطالق في تدريبات برشلونة. كما 
شهدت املباراة عدم وجود أي متريرة بني ميسي 
سيلتا  أمام  األول  الشوط  طوال  وجريزمان 
فيجو.وأعادت التقارير اإلسبانية سبب اخلالف 
إلى أن ميسي منزعج حتى اآلن من فيلم القرار 
الذي أصدره الالعب الفرنسي في صيف ٢٠١٨، 

ورفض خالله االنضمام لبرشلونة.

ÊbflåÌäu@…fl@Èœ˝Å@ıbj„˛@�aÜy@…öÌ@ÔéÓfl
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ال أحد يعرف ملاذا يتخذ رئيس وزراء األردن 
الدكتور عمر الرزاز القرار بتعيني شخصية 
وزيرا  اخلرابشة  صالح  كالدكتور  مثال 
طوال  كانت  الرجل  خبرة  بينما  للبيئة 
والطاقة،  التخطيط  في  املاضية  الفترة 
كما ال احد ميكنه ان يعرف كيف قفز وزير 
النقل اجلديد خالد سيف ووفقا لسيرته 
شركة  في  مبيعات  مدير  من  الذاتية 
خاصة الى واجهة وزارة حساسة كالتي 

توالها.
املثاالن ليسا منفردين فاحلكومة األردنية 
دوما ”صديقة للبيئة“ وحتب أن تعيد تدوير 
منهم  وتستخرج  الشخصيات  من  عدد 
خبرات لم يكونوا ميلكونها على طريقة 
وال  األمر  يبدأ  ال  وهنا  الفحم،  من  املاس 
فقائمة  املذكورين،  الوزيرين  عند  ينتهي 
التعديل الوزاري األخيرة مآلى بالتناقضات 
الباحث  يجد  أن  ميكن  ال  التي  واملفارقات 
فيها عن أي مبرر منطقي وعلمي لها مبا 
في ذلك مغادرة اعالميني من الوزن الثقيل 
وجمانة  رمان  أبو  محمد  الدكتور  هما 
الرزاز  استقطبهما  قد  كان  غنيمات 

حلكومته.
”حرق“  على  إصراره  هي  الرزاز،  إشكالية 
ثم  توزيرها  عبر  الشخصيات  من  املزيد 
القرار  في  ال  مبررات  أي  دون  إخراجها 
يعكس  الذي  االمر  وهو  الثاني،  وال  األول 
اردنية  شخصيات  لدى  ميال  باملقابل 
البعض  يرى  إذ  الوزارية،  املواقع  لتستلم 
فيها فرصة اجتماعية واقتصادية هامة، 
لتحقيق  فرصة  انها  اخرون  يرى  بينما 
املزيد من التقدم للبالد من داخل املناصب 
احلكومية، ولكن في احلالتني يذكر تقرير 
البرملاني  راصد  مرصد  عن  خرج  مستقل 
ان ٢٧ وزيرا مت توزيرهم في تعديالت الرزاز، 
رئيس  ان  أي  ووزيرة،  وزيرا   ١١ منهم  خرج 
التجربة  يعتمد  االغلب  على  الوزراء 

تقييمات  من  اكثر  حكوماته  في  واخلطأ 
جانب  إلى  مرارا.  عنها  حتدث  التي  األداء 

كون التوزير ألول مرة يثبت عدم استقراره 
ذو نفسٍ قصير بكل األحوال  الرئيس  وان 

مع وزرائه.
النهضة  للواء  احلامل  الوزراء  رئيس  مع 
يتقلص  إذ  آخر  غريبٌ  مشهدٌ  يتصدر 
فشيئا  شيئا  احلكومة  في  املرأة  رصيد 

كرقم  سيدات  بسبعة  احلكومة  (بدأت 
األردنية واقتصرت  قياسي في احلكومات 
اليوم على ٤)، بينما تزداد حصة ما يعرف 
االعالم  وزير  بدخول  القصر“  ”مدرسة  بـ 
يُعتقد  والذي  العضايلة  أمجد  اجلديد 
االعالم  وزارة  على  يقتصر  ال  دخوله  ان 

وحدها.

فالعضايلة املقرب من االعالم واإلعالميني 
على  االغلب  على  الوزاري  للفريق  تسلل 
محمد  الدكتور  املدرسة  ذات  ابن  طريقة 
في  لوزير  الحقا  ليتحول  العسعس 
الرزاز  له  ويفضلها  هو  يفضلها  حقيبة 
نفسه، فيغدو الحقا املرشح األقوى لوزارة 
بقاء  عن  مقربون  يتحدث  التي  اخلارجية 
وزيرها احلالي امين الصفدي فيها بالوقت 
األخير  اإلجناز  وبسبب  أصال  الضائع  بدل 
في ملف املعتقلني لدى اإلسرائيليني هبة 
عادا  والذين  مرعي  الرحمن  وعبد  اللبدي 

قبل اقل من ٢٤ ساعة على التعديل.
بني  جيدا  معروف  العضايلة،  أمجد 
بني  والصورة  الوزن  وبذات  اإلعالميني 
مركز  فيه  يرون  الذين  الدبلوماسيني 
ثقل دبلوماسي بعدما خدم كسفير في 
دولتني وازنتني بالنسبة لعمان هما تركيا، 
لدخول  فقط  غادرها  واألخيرة  وروسيا 

الفريق احلكومي .
محمد  الدكتور  اجلديد  املالية  وزير 
يقود  ان  أراد  لطاملا  والذي  العسعس 

في  االقتصادي  الفريق  شخصيا 
احلكومة، حصل على ذلك بعد اشهر 
من دخوله كوزير تخطيط، عارض ملرات 
الدكتور  الرئيس  نائب  توجهات  عدة 
الدين  عز  املالية  ووزير  املعشر  رجائي 
كناكرية، فحظي الحقا بقيادة الفريق 
بعدما ابتعد الرجالن عن املشهد بكل 

األحوال.
العضايلة  احد عن  ينقل  لم  هنا حصرا، 
ولكن  اخلارجية،  لوزارة  بالتحول  رغبته 
عن  الصفدي  إزاحة  رغبة  نقلوا  كثرا 
الرزاز ومرارا، ولن يكون بني يدي الرزاز على 
في  العضايلة  من  اقوى  خيارا  االغلب 

املرحلة القادمة في السياق.
احلالي  التعديل  يكون  ال  قد  املعنى  بهذا 
اذ  الرزاز  فريق  على  عمليا  األخير  هو 
إضافيا  تعديال  بأن  التكهنات  تزال  ما 
إقرار  عقب  يكون  وقد  الحقا  سيحصل 
املفترض  والتي من  للبالد  املقبلة  املوازنة 
ان يبدأ الدكتور العسعس بوضع بصماته 
األحوال  بكل  ينتظره  امر  وهو  عليها، 
اخلميس  حراكه  استأنف  الذي  الشارع 
وبقيادة  احلكومي  التعديل  اعالن  وبعد 
حراك بني حسن الذي يبدو ان توزير احد 
في  يعنيه  يعد  لم  التعديل  في  أبنائه 
الوقت الذي لديه عدد من األبناء معتقلني 

بتهم تختص بحرية الرأي والتعبير .
الداخلية  وزير  بصمة  بوضوح  وبرزت 
على  اخلشنة  األمنية  حماد  سالمة 

مشهد التعامل مع احملتجني الذين حاولوا 
الوطني حلقوق االنسان،  الوصول للمركز 
املؤدية  الطرق  كل  واغالق  منعهم  مت  اذ 
االخواني  اليوم  يرأسه  والذي  للمركز 
السابق الدكتور ارحيل الغرايبة بينما لم 

تبرز أي تصريحات على لسان األخير.
مراقبون  يرى  ال  سبق،  ما  كل  جانب  إلى 
ابدا أي حاجة لفصل وزارتي الشباب عن 
الثقافة، رغم استقطاب الرزاز شخصيتني 
هامتني للعمل عليهما هما على التوالي 

باسم  والدكتور  بريزات  فارس  الدكتور 
األحوال مقربني من  بكل  وهما  طويسي، 

مدرسة القصر أيضا .
بكل األحوال، تتوسع مدرسة القصر في 
التعديل، االمر الذي ال يراه كثيرون سلبيا، 
بينما تتقلص حصص النساء تزامنا مع 
تراجع إشارات ”النهضة“ لصالح ”تقدمي 
ادخل  انه  يبدو  الذي  االمر  اخلدمات“، 
رؤساء  لقائمة  الرزاز  الدكتور  حكومة 
تقليدي  اجراء  وضمن  التقليدين  الوزراء 
سلف  بإدخال  التعديل  هامش  على 
امللك  جمللس  امللقي  هاني  الدكتور  الرزاز 
ساخرون  يعتبره  الذي  االعيان  مجلس  أو 
يعني  ما  السابقني“،  الرؤساء  ”متحف 
ان امللقي بالرؤية امللكية لم يعد يصنّف 
البالد  ادخل  حتى  او  سيئ  وزراء  كرئيس 
حكومته؛  ازاحت  احتجاجات  نفق  في 
ويؤشر  ذاته ”خطير“  بحد  التقييم  وهذا 
على رغبة في تطبيع حتى االحتجاجات 

الشعبية .

عبداملهدي  عادل  العراقية  احلكومة  رئيس  وعد 
بإجراء تعديل وزاري مهم واملضي بإصالحات تضمن 
احملاصصة  عبر  أحزاب  احتكار  مسار  تصحيح 
الطائفية للسلطة، في حني سيطرت قوات األمن 
على ٣ جسور حيوية وسط بغداد وطردت احملتجني 

منها، وبدأت فض اعتصام السنك.
االحتجاجات  من  الثانية  املوجة  دخول  ومع 
الطبقة  ضد  الثالث  أسبوعها  العراقية 
السياسية والفساد في العاصمة و٩ محافظات 
عادل  الوزراء  رئيس  البالد، كشف  وجنوب  بوسط 
عبداملهدي عن إجراء تعديل وزاري مهم استجابة 

ملطالب املتظاهرين.
إنه  أمس،  أصدره  بيان  في  عبداملهدي  وقال 
الشهداء»  «قضايا  في  التحقيق  سيواصل 
واجلرحى بالتظاهرات ومحاكمة املتورطني جنائياً، 

متعهدا مبنع أي سالح خارج سيطرة الدولة.

تقييد  على  أحياناً»  «مرغمة  السلطات  أن  وأكد 
«يستخدم  أنه  ترى  عندما  «االنترنت»  خدمة 
أن  إلى  مشيراً  والكراهية»،  للعنف  للترويج 
إلى  ومؤقتة  محدودة  ستبقى  املقيدة  اإلجراءات 
أدنى حد ممكن، والفتاً إلى أن خدمة االنترنت بدأت 

بالعودة ببعض مناطق البالد.
إصالح ووعود

خطبة  بشأن  نقاط   ٧ عبداملهدي  بيان  وتضمن 
األحداث  حول  اجلمعة  بصالة  الدينية  املرجعية 
التأكيد  النقاط  وتضمنت  البالد.  تشهدها  التي 
األحداث  أهم  باعتبارها  التظاهرات  على سلمية 

التي مرت بالبالد بعد ٢٠٠٣.
جهدها  ستبذل  احلكومة  أن  على  البيان  وشدد 
استمرار  أن  البيان  ورأى  اإلصالح.  مطالب  إلجناح 

التظاهرات يجب أن يخدم عودة احلياة الطبيعية 
التي بها تتحقق املطالب املشروعة.

والسلطات  احلكومة  مواصلة  على  وشدد 
«الشهداء  قضايا  في  التحقيق  القضائية 
تبقي  ولن  والقوات.  املتظاهرين  من  واجلرحى» 
للمحاكمة  وستقدم  املتظاهرين،  من  معتقالً 
كان.  أي طرف  من  عليه جرائم جنائية  تثبت  من 
يعتقل  أو  يختطف  أو  يعتدي  من  كل  وستالحق 
القضائية.  والسلطات  القانون  إطار  خارج 
الكامل  حقهم  «الشهداء»  احلكومة  وستمنح 
من  لديها  ما  بكل  اجلرحى  سترعى  وكذلك 

إمكانيات وطاقات .
وزارية  بـ«تغييرات  الشعبية  املطالبات  إلى  ولفت 
احملاصصة  نظام  من  للخروج  جزئية  أو  شاملة 
وجلعل املؤسسات أكثر شبابية وكفاءة وشفافية»، 
لتلك  سيستجيب  الوزاري  التعديل  أن  مؤكداً 

املطالب.
السلطة،  تداول  احتكار  بتصحيح مسار  وتعهد 
ورأى أن ضغط االحتجاجات سيساعد على قبول 

األحزاب التي تعتمد على احملاصصة لهذا املسار.
وأشار إلى اعتماد حزم إصالحات إضافية تتضمن 
اعتماد جدول تخفيض رواتب كبار املسؤولني إلى 
إلنصاف  الرواتب  سلم  في  وتعديالت  النصف، 
العدالة  من  أكبر  قدر  وحتقيق  الدنيا،  الشرائح 
من  التي  التعويضات  نظام  لتطبيق  االجتماعية 
الفقر  خط  مستوى  حتت  عراقيا  تترك  أال  شأنها 
العمل  وحقوق  االجتماعي  الضمان  وتطبيق 
اخلاص  القطاع  في  العاملون  ليتساوى  والتقاعد 

مع القطاع العام.
األفعال  احلكومة  رئيس  وصف  سابق،  وقت  وفي 
التي صاحبت التظاهرات بأنها ال متت للممارسات 
مددا  اخملالفني  ملوحا بسجن  بصلة  الدميقراطية 

تصل إلى ٢٠ عاماً.
اِّـرجعية واِّـسؤولية

وجاءت وعود عبداملهدي بعد دعوة للهدوء أطلقها 
املرجع األكبر علي السيستاني.

اجلمعة  خطبة  في  السيستاني  عن  ممثل  وقال 
عن  مسؤولة  األمن  قوات  إن  كربالء  مبدينة 
على  احلكومة  وحث  العنف،  في  تصعيد  أي 

االستجابة ملطالب احملتجني في أسرع وقت.
االحتجاجات  سلمية  على  «احملافظة  وأضاف: 
كبيرة،  بأهمية  حتظى  أشكالها  مبختلف 
واملسؤولية الكبرى في ذلك تقع على عاتق القوات 
األمنية بأن يتجنبوا استخدام العنف املفرط في 

التعامل مع احملتجني السلميني».
وجهات  «أطراف  وجود  من  السيستاني  وحذر 
احلركة  الستغالل  تسعى  قد  وخارجية  داخلية 
يتفق  طريق  خريطة  إلى  ودعا  االحتجاجية». 
حلقبة  حد  لوضع  محددة  مدة  في  وتنفذ  عليها 

طويلة من الفساد.
الذين  احملتجني  السيستاني  كلمات  تهدئ  ولم 
من  جزءا  باعتباره  الدين  لرجل  بعضهم  ينظر 
في  سبباً  يرونه  الذي  والديني  السياسي  النظام 

معاناة الكثير.
استعادة وفض

استعادة  من  األمنية  القوات  متكنت  ذلك،  إلى 

اجلمهورية  حيوية،  جسور  ثالثة  على  السيطرة 
واألحرار والشهداء، وسط بغداد بالقرب من ساحة 

االحتجاج الرئيسية مبيدان التحرير.
الغاز  قنابل  بإطالق  أمس  صباح  القوات  وقامت 
املسيل للدموع باجتاه املتظاهرين املتجمهرين في 
شارع الرشيد بوسط العاصمة وسط كر وفر بني 

قوات مكافحة الشغب واحملتجني.

جراء  من  باالختناق  املتظاهرين  عشرات  وأصيب 
للدموع  املسيل  الغاز  األمنية  القوات  استخدام 
جسر  قرب  اخلالني،  ساحة  في  اعتصام  لتفريق 

السنك االستراتيجي.
أن ٦ أشخاص قتلوا  وذكرت مصادر وشهود عيان 
أمس  مساء  صدامات  جراء  من  عشرات  وأصيب 
استمرار  في  والبصرة  بغداد  مدينتي  في  األول 

التي سقط  املرافق لالحتجاجات  العنف  ملشهد 
رجال  من   ٩ بينهم  من  قتيل   ٣٠٠ نحو  خاللها 
محاولة  إحباط  من  الشرطة  ومتكنت  األمن. 
القتحام مبنى لالستخبارات من قبل احملتجني في 

البصرة.
صواريخ

في السياق، أعلن اجليش العراقي في بيان مساء 
قاعدة  قرب  سقطت  صاروخا   ١٧ أن  األول  أمس 
شمال  في  أميركية  قوات  تستضيف  عسكرية 
البالد، لكن لم تقع إصابات أو أضرار مادية كبيرة. 
نفذت  أنها  يُعتقد  التي  اجلهة  البيان  يحدد  ولم 

الهجوم.
قصر  أم  ميناء  في  مسؤول  أفاد  آخر،  جانب  من 
العمليات  باستئناف  أمس  اخلليج  على  املطل 
املرفأ االستراتيجي بعد توقف  بشكل كامل في 
استمر نحو عشرة أيام بسبب االحتجاجات عند 

مدخله.
الصدر و«النهج»

 من جهة أخرى، كتب زعيم التيار الصدري مقتدى 
لصوت  قمعاً  «كفاكم  «تويتر»:  عبر  الصدر، 
اإلصالح... ارحل يا فاسد»، في حني دعا رئيس كتلة 
البرملان  حل  إلى  طعمة،  عمار  النيابية  «النهج» 
وإقالة احلكومة خالل ٣٠ يوماً، إضافة إلى تشريع 
مفوضية  وتشكيل  لالنتخابات  جديد  قانون 
انتخابات جديدة ومجلس خبراء وحكماء يشرف 

على مرحلة انتقالية حلقن الدماء.

عبدالمهدي يتعهد بتعديل وزاري مهم وضبط السالح
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/ القسم السياسي

قد ال يكون التعديل 
الحالي هو األخري عمليا 
على فريق الرزاز اذ ما 
تزال التكهنات بأن تعديال 
إضافيا سيحصل الحقا

إشكالية الرزاز هي إصراره 
على حرق اِّـزيد من 
الشخصيات عرب توزيرها 
ثم إخراجها دون أي مربرات 
ال َّـ القرار األول وال الثاني

اإلجراءات اِّـقيدة ستبقى 
محدودة ومؤقتة إُّـ أدنى 
حد ممكن والفتاً إُّـ أن 
خدمة االنرتنت بدأت العودة 
ببعض مناطق البالد

الحكومة ستواصل التحقيق 
َّـ قضايا الشهداء والجرحى 
بالتظاهرات ومحاكمة 
اِّـتورطني جنائياً متعهدا 
بمنع أي سالح خارج سيطرة 
الدولة
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ــير التقرير  يوم األربعاء املاضي – يش
ــرح  ــات املتحدة مس ــت الوالي – كان
ــني وجارتهما  ــني الدولت ــات ب محادث
ــتئناف احملادثات  السودان حملاولة اس

املتوقفة حول املشروع.
ــس األمريكي دونالد ترامب  قال الرئي
ــر  ــن مص ــؤولني م ــى مبس ــه التق إن
وإثيوبيا والسودان ملناقشة القضايا 
ــدة على  ــاف في تغري ــة. وأض املعني
تويتر: «سارت اجللسة بشكل جيد 
وستستمر املناقشات خالل اليوم!». 
ــنطن  ــو جنحت واش ــى ل ــن حت ولك
ــة، فإن مصر  ــات الثالثي في املفاوض
ــاكل مياه  ــي من مش ــتظل تعان س
ــح  ــتتركها تكاف ــا س ــع نطاقً أوس

للحفاظ على إنتاج الغذاء.
قال عبد ربه وهو يقف بجوار قطعة 
ــح  القم ــا  فيه ــزرع  ي ــي  الت األرض 
واألعالف في الفيوم على بعد حوالي 
ــة  العاصم ــي  جنوب ــر  كيلومت  ١٠٠
ا من  ــدً ــاك القليل ج ــرة: «هن القاه

مياه النيل. في فصل الشتاء، يكون 
هناك في بعض األحيان أكثر من ذلك 
بقليل، ولكن هذا ألن األرض ال حتتاج 
ــتاء. أما  إلى الكثير من املاء في الش
ــم نحصل على أي  في الصيف، فل

شيء».
يقول املسؤولون املصريون إن نصيب 
ا يبلغ حوالي  ــنويًّ الفرد من املياه س
ــب – ويعتبر علماء  ــر مكع ٥٧٠ مت
الهيدرولوجيا أن أي بلد يعاني ندرة 
ــا ينخفض نصيب  ــي املياه عندم ف

الفرد عن ألف متر مكعب سنويًا.
الطني والتربة.

ــض الرقم في  من املتوقع أن ينخف
ــر مكعب بحلول  مصر إلى ٥٠٠ مت
ــف نادين – وهذا  عام ٢٠٢٥ – تكش
ــة  ــد النهض ــر س ــاة تأثي دون مراع
ــول  تق ــذي  ال ــم،  الضخ ــي  اإلثيوب

ــتويات  ــيخفض مس ــه س ــر إن مص
املياه بدرجة أكبر، على الرغم من أن 
ــول إنها أخذت احتياجات  إثيوبيا تق

مصر والسودان في احلسبان.
حدوتة مصرية

ل  ــو يقــــــ

ــب اتفاقية مياه  ــه بحس التقرير أن
ــإن نصيب مصر  ــام ١٩٥٩ ف النيل ع
ــغ ٥٥٫٥ مليار متر  من مياه النيل يبل
ا، في حني يبلغ نصيب  مكعب سنويًّ

ــر مكعب  ــار مت ــودان ١٨٫٥ ملي الس
ا، أما الدول األخرى التي تطل  ــنويًّ س

ــى  عل

ــا وإثيوبيا  ــو وتنزاني ــر (الكونغ النه
ــدا وكينيا  وروان ــدي  وبورون ــدا  وأوغن
ــدد املعاهدة نصيب  وإريتريا) فلم حت
ــا، وإذا أرادت أي منها حتديد  كل منه
ــا يجوز  ــل فإنه ــن الني ــا م حصته
ــة كل من مصر  اقتطاعها من حص

والسودان باالتفاق وبالتساوي.
ــا. ومع أن احلديث  يبدو اخلطر محدقً
عن اشتعال حرب بني الدول الواقعة 
ــر،  ــر النيل قد انحس ــى طول نه عل
ا  لكن مصر ترى أن السد ميثل تهديدً
وجوديًا ميكن أن يهلك الزراعة ويلحق 

أضرارًا بإمدادات الطاقة .
ــن ٨٠٪ من  ــر أكثر م ــتخدم مص تس
ــة، ولكن القاهرة  مياهها في الزراع
ــف  ــي نص ــل حوال بالفع ــتورد  تس
ــتورد للقمح  غذائها وهي أكبر مس
في العالم. وحتث احلكومة املزارعني 
ــاليب ري أكثر  ــتخدام أس ــى اس عل

وزرع  كفاءة 

ــات أقل من  ــل تتطلب كمي محاصي
املياه .

ــري لم  ــاه وال ــط إدارة املي ــن خط لك
تصل إلى اجلميع – تستدرك نادين. إذ 
قال عارف محمد، وهو مزارع بالقرب 
ــة: «ما  ــر اجلنوبي ــة األقص من مدين
ــتخدم تقنيات الري القدمية  زلنا نس
ــتخدم الطني والتربة ومياه  التي تس

الصرف».
ــكان احملليون إن الغرامات  يقول الس
ــة األرز  ــع املزارعني من زراع ــي متن الت
ــات كبيرة من  ــتهلك كمي الذي يس
ــمال دلتا النيل ال تفرض  املياه في ش
ــي. بلغت  ــام املاض ــل الع ــزم مث بح
املساحة املزروعة باألرز ما يصل إلى 
ــن حوالي ٨٠٠  ــون فدان، م ١٫٧٥ ملي
ألف فدان خالل نفس املدة في العام 

ا لتقديرات وزارة الري. املاضي، وفقً
درجات الحرارة

ا آخر – تؤكد  ــرً ميثل تغير املناخ خط

نادين. فمع ارتفاع درجات احلرارة، قد 
تفقد مصر ٣٠٪ من إنتاجها الغذائي 
ــول عام  ــق اجلنوبية بحل ــي املناط ف
ــا لبرنامج الغذاء العاملي  ٢٠٤٠، وفقً

التابع لألمم املتحدة .
ــرارة بالفعل  ــات احل ــت موج خفض
ــي الفيوم،  ــل، فف ــة احملاصي إنتاجي
ــرارة  ــات احل ــكان إن درج ــول الس يق
ترتفع منذ سنوات، مما أجبر املزارعني 
ــن املياه في  ــتخدام املزيد م على اس

مساحة أقل من األراضي.
ــوم، طلب عدم  ــي الفي ــال مزارع ف ق
ــل على أي  ــم نحص ــمه: «ل ذكر اس
منتج من هذه األرض خالل السنوات 
ــتويات  ــبب مس الثالث املاضية بس
ــان،  ــديّ فدان ــرارة. اآلن، إذا كان ل احل
فسأزرع أحدهما وأترك اآلخر». لكن 
ــاخ في دول املنبع غير  تأثير تغير املن

مؤكد.
ل  تقـــــو

ــن وزارة  ــى صليت م ــي مصطف تهان
ــي مصر: «من  ــوارد املائية والري ف امل
غير الواضح ما إذا كانت هناك زيادة 
أو نقصان في هطول األمطار في دول 
ــو، ال نعرف  ــى هذا النح ــع. وعل املنب
ــنعدل سياساتنا على  ما إذا كنا س

أساس زيادة املوارد أو نقصانها».
ــن من وكالة األمم  لكن رندة أبو احلس
ــدة للتنمية، قالت إن أي تغيير  املتح
ــن أن يحدث  ــات النيل ميك في تدفق
ــت أن كل فقد  ــا كبيرًا». وأضاف «فرقً
ــبة ٢٪ من املاء يؤثر على مليون  بنس

شخص.

احلل  فرصة  يوفر  قريبًا؛  سيعقد  الذي  برلني  مؤمتر 
الدبلوماسي لكل األطراف في احلرب التي تدور رحاها 

بالوكالة في ليبيا. فهل ينتهزون هذه الفرصة؟
املتخصص  واحمللل  الباحث  اجملريسي،  طارق  يتساءل 
في شؤون الشرق األوسط، عبر موقع اجمللس األوربي 
في  عقده  املزمع  املؤمتر  حول  اخلارجية،  للعالقات 
برلني قريبًا حلل األزمة الليبية. ويرى الباحث أن أملانيا، 
ا لكل األماكن السابقة التي نظمت مؤمترات أو  خالفً
ا في النجاح نظرا لعدم  مبادرات مماثلة، هي األوفر حظً

انخراطها في حرب الوكالة والصراعات في ليبيا. 

دخول أِّـانيا اِّـعرتك يغري قواعد اللعبة
ليبيا  جتاه  الدولي  اجملتمع  نهج  كان  الباحث:  يقول 
قليل من  التعامل على عدد  هو جعله مقصورًا في 
البلدان منذ عدة سنوات وحتى اآلن، وليس لدى هذه 
أملانيا  دخول  فإن  لذا  لتقدميه.  القليل  سوى  الدول 
مؤخرًا في املعركة هو تغيير محتمل في اللعبة: من 
املقرر عقد مؤمتر دولي لألمم املتحدة بشأن ليبيا هناك 
ميركل  أجنيال  قرار  وجاء  الثاني).  (تشرين  نوفمبر  في 
حول  املستشارة  من  حتذير  بعد  املؤمتر  باستضافة 

مخاطر انزالق ليبيا إلى الفوضى الشبيهة بسوريا.
ال يعني املؤمتر الكثير في حد ذاته بحسب اجملريسي: 
القمة  مؤمترات  من  العديد  عقدت  حال،  أي  فعلى 
هذه وتفرقت على مر السنني، بنفس الوجوه الليبية 
ونفس الدول حول الطاولة. وتخرج إعالنات ثم تنسى. 
اجلديدة،  مبادرتها  تؤدي  أن  تريد  أملانيا  كانت  وإذا 
لشمال  اخلارجية  السياسة  في  النادر  ودخولها 

أفريقيا، إلى استقرار ليبي أكبر، فسيتعني عليها 
وضع جدول  لضمان  بجد  العمل 

على  الصحيح  األعمال 
الطاولة، 

موضع  لوضعه  احللفاء  من  يكفي  ما  لديها  وأنها 
االعتبار.

ليبيا

محاباة طرف على حساب اآلخر
ويضيف الباحث: إن اختيار املكان لعقد االجتماعات 
السابقة رفيعة املستوى بشأن ليبيا، والدول الرائدة 
اثنان  حدث:  ما  حقيقة  تروي  األخيرة،  املبادرات  في 
لباريس، واثنان ألبو ظبي، ومصر هي الدولة الوحيدة 
عسكري  توحيد  مشروع  من  جزء  بتنفيذ  املكلفة 
ضمن أحدث خطة عمل لألمم املتحدة من أجل ليبيا. 
املتحدة  العربية  واإلمارات  فرنسا  أن  إلى  وبالنظر 
في  واحد  مؤيدين جلانب  ثالثة  أكبر  ا  أيضً هي  ومصر 
احلرب في ليبيا، وهو املشير خليفة حفتر؛ فليس من 
ذلك  مبحاباة  االجتماعات  هذه  تنتهي  أن  املستغرب 
اجلانب، من خالل رفع مركز حفتر أو تشويه االنتقال 

السياسي في ليبيا في محاولة لتأمني موقعه .

لتوضيح ذلك، يتابع اجملريسي: رفع 
عقده  الذي  األول  االجتماع 

في  ماكرون،  إميانويل 
السيل  مدينة 

حكومة  رئيس  مع  للتكافؤ  حفتر  مرتبة  كلو،  سان 
فايز  املتحدة  األمم  من  املدعومة  الوطني  الوفاق 
السراج. فاقمت هذه اخلطوة التعقيد الكبير للوضع 
جزأين  من  قالب  في  ليبيا  في  واألمني  السياسي 
عالم  إلى  البالد  في  املنتخب  البرملان  حتويل  إلى  أدى 

النسيان.
وفي اآلونة األخيرة، قوض «اتفاق أبو ظبي» في مارس 
املؤمتر  بعد، عملية  تنشر محتوياته  لم  والذي  (آذار)، 
الوطني التابعة لألمم املتحدة، وهي مبادرة من القاعدة 
إلى القمة تهدف إلى إعادة إطالق املشهد السياسي 
كانت  ولو  انتقالية.  عملية  بدء  ثم  ومن  ليبيا  في 
صفقة  عن  أسفرت  لكانت  جنحت،  ظبي  أبو  مبادرة 
املطلقة  السلطة  حفتر  متنح  أن  شأنها  من  فجة، 
أو حتى حفتر  عليها سراج  يوافق  لم  والتي  تقريبًا، 

في نهاية املطاف .

بدالً من  الحروب  أججت  واِّـبادرات  القمم 
وقف الصراع

موقع  الذي نشره على  تعليقه  في  الباحث  ويتابع 
النتيجة  كانت  اخلارجية:  للعالقات  األوربي  اجمللس 
على  واملبادرات  القمة  مؤمترات  لسلسلة  النهائية 
ليبيا  لم تشهده  نطاق  السنني هي حرب على  مر 
منذ انتفاضة ٢٠١١ ضد معمر القذافي. وعلى وجه 
على  حلفتر  ا  تشجيعً البالد  شهدت   ، اخلصوص 
لالستيالء  مستترة  صورة  في  طرابلس  مهاجمة 

على السلطة.

حفرت يهدد مصالح تركيا
وأدت أعمال القتال املتجددة إلى زيادة تدويل النزاع، 
بتقدمي  تركيا  مطالبة  إلى  حفتر  خصوم  وقادت 
تطبيع  إلى  وأدت  مناظرة  عسكرية  تكنولوجيا 
حالة احلرب في جميع أنحاء البالد وسمحت لتنظيم 
الدولة بإعادة ترسيخ أقدامها ودمرت البنية التحتية 
الليبية املصابة بالفعل بالشلل. وأدى النزاع املتجدد 
انقسامات  وخلق  القائمة  االنقسامات  تعميق  إلى 
جديدة، مما يعني أن التحالفني الفضفاضني بالفعل 
التي  الصراعات  من  خليط  إلى  يتفككا  أن  ميكن 

تغطي البالد كلها.
تعزيز  مواصلة  عن  حفتر  مؤيدي  يثن  لم  هذا  كل 
وحماية حليفهم. واستغلت فرنسا واإلمارات العربية 
واشنطن  في  الدبلوماسي  نفوذها  ومصر  املتحدة 
العاصمة ونيويورك لضمان استمرار الواليات املتحدة 
في التعاطف وأن يظل مجلس األمن الدولي غير قادر 
االنتهاكات  من  الرغم  على  القضية،  معاجلة  على 
الصارخة واملستمرة حلظر ألسلحة املفروض من قبل 

األمم املتحدة. 
ويتابع اجملريسي: تدرك أملانيا املشكلة التي تواجهها 
ا، نظرًا ألن هجوم حفتر تزامن مع رئاستها جمللس  جيدً
محاوالتها  عرقلة  الفترة  هذه  خالل  مت  حيث  األمن، 
هذه  متييع  أو  استثنائية  جلسات  في  قرارات  لتمرير 
وسفير  مليركل  األخيرة  التصريحات  تشير  القرارات. 
السماح  تدرك مخاطر  أملانيا  أن  إلى  ليبيا  أملانيا في 
لليبيا باالستمرار في مسارها احلالي، وأهمية تقييد 

التدخل الدولي في ليبيا .
ا بعد كسر شوكة حفتر أملانيا اختارت توقيتًا جيدً

ا على األقل، بحسب  أملانيا توقيتًا جيدً لقد اختارت 
على  العسكري  حفتر  هجوم  أن  ذلك  الكاتب. 
العاصمة ينهار منذ أن فقد قاعدة العمليات األمامية 
وفشلت  (حزيران).  يونيو  أواخر  في  غريان  بلدة  في 
األرض  على  السيطرة  في  احلني  ذلك  منذ  هجماته 
املناهض  التحالف  أن  كما  ساعات،  بضع  من  ألكثر 
بلدة  وهي  له  معقل  آخر  حول  ببطء  يطبق  حلفتر 
الزيادة  على  متزايد  بشكل  قواته  وتعتمد  ترهونة. 
واإلماراتية،  املصرية  اجلوية  الضربات  في  األخيرة 
االحتفاظ  جملرد  الثقيلة،  األسلحة  شحنات  وعلى 
عن  النظر  بصرف  املعركة،  ساحة  في  بأهميتها 
بالتالي فرصة  أن يخلق  اجلانبية. هذا ميكن  أضرارها 

للمؤمتر لكي يخرج باتفاق جديد.
املزعزع لالستقرار لضعف  التأثير  أن  الباحث  ويرى 
املشير في شرقي  ومعقل  البالد،  حفتر في جنوب 
ليبيا، يبدو أنه يتسبب في ذعر بني مؤيديه الدوليني، 
دبلوماسي.  حل  إلى  املتزايدة  دعواتهم  إلى  بالنظر 
األخرى  أفريقيا  شمال  دول  أعربت  ذلك،  جانب  إلى 
ليبيا،  استقرار  بشأن  قلقها  عن  طويلة  فترة  منذ 
اجتماع  وسمع  أفريقيا:  غرب  دول  فعلت  كما 
للمجموعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) 

عقد مؤخرًا دعوة واضحة إلى قرار عاجل.
هذه العوامل تتجمع اآلن خللق إرادة واسعة النطاق 
مؤيدي  فإن  النحو،  هذا  على  تفاوضي.  حلل  نادرة 
اخلطة  في  النظر  إعادة  على  اآلن  منفتحون  حفتر 

اخلاص  املمثل  طرحها  التي  أجزاء  ثالثة  من  املكونة 
والتي  (متوز)،  يوليو  في  سالمي  غسان  املتحدة  لألمم 
دولي  ومؤمتر  الثقة  لبناء  وممارسات  هدنة  إلى  تدعو 

لدفع عملية سياسية من القاعدة إلى القمة.
أملانيا حتتاج للتركيز على األطراف الدولية

أملانيا حتدي  قبلت  لقد   : قائالً الباحث حتليله  يكمل 
سيتعني  هذا،  وإلجناح  اخلطة.  هذه  من  الثالث  اجلزء 
احلكومية  الفاعلة  اجلهات  على  التركيز  عليها 
السياسة  إلى  اجلانبي  االستدراج  وجتنب  الدولية، 

حفتر  حكومة  تطرح  القمة،  انتظار  وفي  الليبية. 
حل  إلى  للتوصل  مقترحاتها  بالفعل  الثالثية 

تفاوضي.
اقتصادية وعسكرية من  تنازالت  ذلك طرح  ويشمل 
طرابلس والترويج النتخابات سريعة في صفقة من 

نقاش  دون  تُرفَض  أن  املؤكد  من  والتي  واحد،  جانب 
الوفاق  التي تقاتل في ظل حكومة  القوات  من قبل 
الوطني، والتي تشعر أن حفتر اآلن واقع في شباكها. 
الطابع  إضفاء  على  بالتركيز  للمؤمتر  سمح  وإذا 
دولي  ثقل  وإلقاء  املقترحات  الرسمي على مثل هذه 

خلفها، فسيفشل في التوصل إلى اتفاق.
احلصار  عقلية  يعزز  أن  شأنه  من  النهج  هذا  مثل 
التحالف  يدفع  ما  ليبيا،  غرب  في  بالفعل  املوجودة 

املناهض حلفتر إلى االعتقاد بأن اجملتمع الدولي ضدهم 
وبالتالي يجب عليهم مضاعفة اجلهد لتأمني النصر 
فإنه  الدولية،  بالديناميات  يتعلق  فيما  العسكري. 
طابع  ويعزز  وتركيا  ليبيا  غرب  بني  الروابط  سيقوي 

الوكالة اإلقليمي للصراع.

حظر األسلحة وإنفاذ قرارات األمم اِّـتحدة 
بشأن النفط

أملانيا  مؤمتر  كان  إذا  ا:  أيضً أهمية  املتابعة  تكتسب 
ا  حتمً فسيتبعه  االستقرار،  نحو  األولى  اخلطوة  هو 
ضمان  على  برلني  تعمل  أن  يجب  وساطة.  عملية 
باملساحة  سالمة  لتزويد  احلدث  هذا  استخدام 
القمة  إلى  القاعدة  من  الصعود  عملية  الستئناف 
فإن  النحو،  هذا  على  الوساطة.  عملية  باعتبارها 
األسس  وضع  هو  أملانيا  تفعله  أن  ميكن  ما  أفضل 
على  املؤمتر  قصر  خالل  من  واقعية  أكثر  ملناقشة 
وقف  بشأن  اآلراء  في  ا  توافقً تلقى  مواقف  خلق 
األنشطة الدولية التي حترك احلرب . ويردف اجملريسي: 
يجب أن يكون الهدفان الرئيسيان هما االتفاق على 
ووضع  األسلحة  حظر  بفرض  للرقابة  يخضع  التزام 
التي  احلالية  املتحدة  األمم  قرارات  إلنفاذ  مماثلة  آلية 
البائع  بصفتها  للنفط  الوطنية  املؤسسة  حتمي 
الليبي. هذا سيمنع حفتر  للنفط  الوحيد  الشرعي 
أو من محاولة  النفط بصورة غير مشروعة،  بيع  من 
ومحاولة  البالد  في  للنفط  الوطنية  املؤسسة  عزل 

االستيالء عليه مرة أخرى وبيعه بنفسه .

كان نهج اِّـجتمع الدولي تجاه ليبيا 
هو جعله مقصورا َّـ التعامل على 

عدد قليل من البلدان منذ عدة 
سنوات وحتى اآلن وليس لدى هذه 

الدول سوى القليل لتقديمه
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آبي

الحديث عن اشتعال حرب 
بني الدول الواقعة على طول 

نهر النيل قد انحسر لكن 
مصر ترى أن السد يمثل 

تهديدا وجوديـًا يمكن أن 
يهلك الزراعة ويلحق أضرارا 

بإمدادات الطاقة

/ القسم السياسي

/ القسم السياسي

ما حجم الخطر الذي يهدد مصر بسبب «سد النهضة» اإلثيوبي؟

كانت الواليات اِّـتحدة مسرح محادثات بني الدولتني وجارتهما السودان ِّـحاولة استئناف اِّـحادثات اِّـتوقفة حول اِّـشروع
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قالت نادين إبراهيم في تقرير لها على موقع «املنتدى االقتصادي العاملي» إن مصر حتبس أنفاسها مع قرب بدء إثيوبيا 
في ملء خزان سد النهضة املثير للجدل، ما قد يؤثر بشدة على حصة مصر من مياه نهر النيل.

وأوضحت نادين في تقريرها الذي أعد بالتعاون مع وكالة «رويترز» أن املزارع أحمد عبد ربه اعتاد على سقاية محاصيله 
على بعد ٥٠ كم من نهر النيل. ثم تضاءلت اإلمدادات في القناة التي تربط فدادينه السبعة بالنهر بينما كان 
املزارعون اآلخرون يستهلكون املزيد من املياه، ما اضطره للتخلي عن نصف األرض. إن عبد ربه هو أحد ضحايا 
أزمة املياه التي تفاقمت بسبب تزايد عدد سكان مصر وتأثيرات تغير املناخ. تخشى مصر أن تزداد األمور سوءًا، 

إذ ستبدأ إثيوبيا في ملء اخلزان اخلاص بسد النهضة العمالق.

هل تستطيع ألمانيا إنقاذ ليبيا من مصير سوريا؟

ا َّـ النجاح نظرا لعدم انخراطها َّـ حرب الوكالة أِّـانيا خالفًا لكل األماكن السابقة التي نظمت مؤتمرات أو مبادرات مماثلة هي األوفر حظً

رفع االجتماع األول الذي عقده 
ماكرون َّـ مدينة السيل سان كلو 

مرتبة حفرت للتكافؤ مع رئيس 
حكومة الوفاق الوطني اِّـدعومة من 

األمم اِّـتحدة فايز السراج

ترامب السيسي
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تأريخ مشرف للمرأة العراقية
ــي  ــا النضال ــدى تأريخه ــى م عل
ــتني  ــل ومنذ ما يقارب الس الطوي
ــرأة العراقية  ــني كان للم عاماً ح
ــي مرت  ــي الفترة الت ــم ف دور مه
ــام  ــقوط النظ ــد س ــراق بع بالع
ــاركة  ــي الذي كان مينع مش امللك
(النساء) بشكل وبآخر ومنهن من 
ــال واألحكام  ــن الى االعتق تعرض
ــاركة  اجلائرة بحقهن نتيجة املش
ــيرات  واملس ــرات  التظاه ــي  ف
الشعبية ولكنها وجدت نفسها 
ــية  الرئيس ــوارع  بالش ــة  طليق
ــاركن  ــورة ١٤ متوز ١٩٥٨ يش بعد ث
ــبات  ــي جميع املناس ــال) ف (الرج
ــيرات واملهرجانات  الوطنية باملس
ــر  التظاه ــق  ح ألن  ــرات  والتظاه
ــتور  والتعبير مكفول من قبل دس
ــباط  ــالب ٨ ش ــد انق ــة وبع الدول
ــن  ــرأة م ــت امل ــود ١٩٦٣ عان األس
ــفية واإلضطهاد  االحكام التعس
ــة الزعيم  ــذ اإلطاحة بحكوم من
الشهيد اخلالد عبد الكرمي قاسم 
ــتمرت املطاردة  ــه اهللا) واس (رحم
ــا ليقدمن  ــة (٤٠) عام ــن طيل له
قوافل من شهيدات الوطن الالتي 
ــكام اإلعدام  ــدرت بحقهن أح ص
ــة  الوطني ــة  للحرك ــن  النتمائه
ــالمية  اإلس واحلركات  ــارية  اليس
الديكتاتوري  ــام  للنظ ــة  املعارض
ــن في  ــني حتفه ــن الق ــن م ومنه

املقابر اجلماعية.
اِّـرأة بعد التغيري

ــزب  احل ــام  بنظ ــة  اإلطاح ــد  بع
ــان  ــع من نيس ــد في التاس الواح

ــراق دور بارز  ــاء الع ٢٠٠٣ كان لنس
ــداً  ــداً جدي ــتقبلن عه ــن يس وه
ــى العالم  ــاح البالد عل ــد انفت بع
ــرأة  امل ــذت  أخ ــد  وق ــي،  اخلارج
ــذ مكانتها  ــة تتأهل ألخ العراقي
ــادة في  ــز الري ــة وكمرك الطبيعي
ــاركة مع  اجملتمع والعمل في املش

ــاء الوطن، إال أن  أخيها الرجل لبن
ــات واملصاعب  ــن املعوق هنالك م
التي تعرضن لها صعوداً مع إقرار 
ــات البرملانية  ــتور واالنتخاب الدس
ــعب  برغم وجودها كممثلة للش
ــواب، إال أن االمور  ــس الن في مجل
ــى ما يرام  ــر لصاحلالها وعل لم جت
ككيان مستقل في الرأي والتعبير 
ــن القوانني  ــدت بالكثير م وقد قي
ــا تريد أن  ــال بينها وبني م التي ح
ــاالت  ــي مج ــا ف ــه جملتمعه تقدم
ــال الفن والرياضة  اإلبداع في مج
ــي ضعيفاً  ــا السياس وبقي دوره

ــرار واقتصر عملها  في اتخاذ الق
ــة احلكومية التي  ــن الوظيف ضم
كانت عليها فيما القت االكثرية 
ــدم إيجاد فرص عمل  البطالة وع
ــا  م ــذا  اجلامعات..وه ــات  خلريج
ــاط لتنتظر  ــكل لديهن اإلحب ش
املرأة فرصة األخذ بفرصتها ونيل 

حقوقها املشروعة.
سالح اِّـرأة العراقية

الثقافة والوعي الفكري
ــا  حاله ــى  عل ــور  األم ــت  بقي
ــير الى تدني  وأخذت االحوال تس
املستويات وانخفاض الوعي لدى 
ــات اليافعات  ــن الفتي العديد م
ــن طموح وأهداف  الالتي كان له
ــل  توغ ــة  ونتيج ــتقبلية  مس
ــل حركتهن  اجلهل والتخلف ش
ــون لهن دور  ــأن ال يك ــل ب بالكام
في اجملتمع في الوقت ذاته كانت 
ــد  والتقالي ــاوة  والقس ــداوة  الب
ــائرية املتعصبة قد لعبت  العش
دورها بإزاحتها كلياً عن املشهد 
ــة  العراقي ــرأة  امل أن  إال  ــام..  الع
ــر  لتكس ــد  جدي ــن  م ــت  نهض
ــار  ــم هذا االنكس ــود وحتط القي
ــنوات  ــذي عاصرها طوال الس ال
ــول غير  ــدى اجمله ــة لتتح املاضي
آبهة مبا سيحدث لها حتى مألت 
ــداد ومدن  ــاحات بغ ــوارع وس ش
ــترك  ــراق جميعها وهي تش الع
ــعبية..  الش ــرات  التظاه ــي  ف
واجباتها..واحدة  ــذت  أخ ــث  حي
ــد  ــن واالخرى تنش ــف للوط تهت
النشيد الوطني.. وسيدة تطبخ 
االكل  ــع  لتوزي ــز  تخب ــرى  وأخ
وأخريات  ــن..  للمتظاهري ــز  واخلب
ــوارع  ــي تنظيف الش ــن ف يعمل
ــكات أدواتهن.. ومنهن  وهن ماس
ــعاف  ــن فرق االس ــن ضم تطوع

ــني أو توزيع  ــالج لعالج املصاب لع
ــتلزمات الطبية من االدوية  املس
ــن.. وهناك حراك  على املتظاهري
ــطات  الناش فيه  تتولى  ــوي  نس
املدنيات وقد أبلني بالءً حسناً في 
اللوجستي  بالدعم  مشاركتهن 
ــجاعة وطنية  ــن من ش وما أبدي
قل نظيرها في ساحات التظاهر 
ــر القيود وعبور  وكأنهن أردن كس
ــن طيلة  ــذي الزمه ــار ال االنكس
السنوات املاضية وقد كانت هذه 
للمجهول  ــوة  بق ــا  الوقفة حتدي
ــات  ــن تبع ــه م ــل من ــا يحص وم
ــة  الثقاف ــد  الوحي ــالحهن  فس

والوعي اإلجتماعي.
ناشطات مدنيات يتحدثن 

لـ(البينة الجديدة)
ــات فرصة  ــطات املدني كان للناش
ــاركة في  احلديث عن أهمية املش
ــث حتدثت  ــرين حي ــرات تش تظاه
قائلة:  التميمي)  (بتول  الناشطة 
ــرزة الطبية  ــن املف ــارك ضم «أش
ــي التظاهرات  ــالج املصابني ف لع
للمشاركني  االضطرارية  واحلاالت 

ــي  عل ــم  يتحت ــي  وواجب ــا  فيه
كناشطة مدنية أن أكون متواجدة 

بساحة التحرير».
ــطة (بروين)  ــت الناش ــا حتدث فيم
ــن املفارز  ــت ضم ــة: «تطوع قائل
ــي في  ــالل خبرت ــن خ ــة م الطبي
ــرف  ــاركة هذه ش ــر واملش زرق األب
ــي هذه  ــاركني ف ــة املش لي خلدم

التظاهرة».
وللناشطة املدنية سميرة الفيلي 
حديث خصت به (البينة اجلديدة) 
التظاهرات  في  «املشاركة  قائلة: 
هي لالسهام في تغيير املنظومة 
ــة احلالية والقضاء على  السياس

املفسدين».
ــاء باملرابطني  وخالل جتوالي واللق
في جسر اجلمهورية وضفاف نهر 
دجلة وصعودي جلبل (أحد) وجدت 
أن للنساء حضورا في كافة اماكن 
التظاهرات للتعبير وهذا ما يؤكد 
أن املرأة العراقية جزء ال يتجزأ من 
بناء الوطن.. وكانت هنالك سيدة 
كبيرة بالعمر تدعى (أم علي) تزور 
ــة: «قلبي  قائل التظاهرة  ــباب  ش
ــا ألحيي  ــي هن ــذي أوصلن ــو ال ه
أوالدنا وأشد العزم فيهم ملواصلة 

املشوار».
وختامها للناشطة (رفاه حسني) 
ــعادتي ال  ــول: «س ــا بالق لتحدثن
ــاحة التحرير  توصف وأنا هنا بس
ــهدها  ــرة تش ــم تظاه ــع أضخ م
ــة  ــرأة عراقي ــا ام ــا هن ــالد.. وأن الب
ــال  ــل مبج ــة أعم ــطة مدني وناش
ــان خلدمة  ــوق اإلنس ــي بحق عمل

اإلنسانية في بلدي العراق».
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ــي االحتجاجات اجلارية خيرة  ــد قدم العراقيون وال زالوا ف لق

ــباب من أجل حقوق مشروعة، هؤالء الشباب لو توفرت  الش

ــة وحياة كرمية ودولة  ــبل جلعلوا الوطن واحة حري لهم الس

ــهداء وأعداد اجلرحى  ــاقط الش نفخر بها بني األمم. ومع تس

ــة ومن  ــرى الالمباالة وقلة االهتمام من البعض من الساس ن

ــامن وآخرين عن  ــؤولية يبحثون عن املغ ــي مواقع املس هم ف

ــا في ظروف  ــي حصلوا عليه ــخصية الت ــبهم الش مكاس

ــى التل غير مبال  ــة للعراقيني وهناك من يجلس عل معروف

بالدماء التي تسيل على أرض الوطن وساحات احلرية. يقول 

اغلب املتظاهرين ان البرملان احلالي ال ميثل العراقيني حسب 

ــوط في  ــة ولكن عليه مهمة إكمال الش ــات املعروف املعطي

انعقاد دائم والبحث عن حلول سريعة وأولها تعديل الدستور 

وحكومة طوارئ متنح احلقوق الشرعية والوطنية واإلنسانية 

ــرقت حقوقه لـ١٦ عاما من اخلراب! لقد جتسدت  لشعب س

ــكيالت بصرية صورية تعبيرية خالقة  في ثورة الشعب تش

ــاهد ملحمية فنية واحداث لم تبلغها لغة شاعر وال  ومش

رؤية فنان.. ولذلك مت تأجيل اغلب الفعاليات الفنية واالدبية 

في ميادين االبداع لتبقى الفعاليات االبداعية للمتظاهرين 

ــاحات التظاهر وحدها لوحة شعب احلرية.. نعم انها  في س

ــعب الذي يضحي بقوت يومه  لوحة شعب احلرية هذا الش

من أجل املتظاهرين مشاركا مبا ميلك من اليسير ويضع فوق 

ــهداء واالحتجاج لهو شعب كرمي ومعطاء  ــه صور الش رأس

ورائع ووطني بامتياز.. عاش العراق حرا.. نحن شعب الكرامة 

ــريفة وان كانت قليلة فهي  ــة العيش الش والضيافة ولقم

ــهداء وقهر األيتام  ــى من لقمة احلرام املعجونة بدم الش أرق

ــذت بالتزايد  ــي أخ ــود املتظاهرين الت ــاس. حش ــم الن وظل

ــط إجراءات أمنية مشددة حملت مطالب تدعو  والتمدد وس

ــعارات التي  ــالح املنظومة احلكومية، والعزوف عن الش إلص

ــة، وانعدام  ــر واقع تفاقم البطال ــا األحزاب، ولم تغي ترفعه

ــتوى التعليم واستشراء الفساد الذي  اخلدمات وهبوط مس

ــم الدين  ــم يهتفون «باس ــة الدولة وه ــا ملنظوم ــات موازي ب

ــي احلكومة مع  ــرقونا) احلرامية». ويبدو أن تعاط ــا (س باكون

األزمات التي تعصف بالبالد، وسياسة التسويف التي اعتاد 

ــارع غليانا،  ــد فاقمت معاناته وزادت الش ــا املواطن ق عليه

ــية القابضة على  بعد أن أيقن اجلمهور أن الطبقة السياس

ــلطة غير قادرة على إنتاج احللول. إن اتهام املتظاهرين  الس

بأنهم جزء من مشروع فوضوي أو أجندة خارجية سببه عدم 

قدرة القيادات السياسية على تقدمي التنازالت أو استيعاب 

املطالبني باحلقوق، وأنهم كانوا سببا في وصول هذه اجلموع 

ــتمر وال عودة للوراء،  حلالة اليأس. املظاهرات أكد أنها ستس

فالشعب الذي لم يلمس أي منجز على أرض الواقع لم يعد 

ــارعة، بدأ  قادرا على الصبر أكثر، وفي خضم األحداث املتس

ــاط السياسية بشأن ما ستؤول إليه  القلق يدب لدى األوس

ــرارة األولى نحو تغيير  ــرات غير املؤدجلة، هل هي الش املظاه

ــتنتهي بفورة غضب ويبقى الواقع  ــع برمته، أم أنها س الواق

ــاحة التحرير في وسط بغداد كانت على موعد  قائما؟ ان س

ــم تفرقهم في املطالب  ــبيبة وحدهم حب الوطن رغ مع ش

ــطون عبر مواقع التواصل  والغايات، مظاهرات دعا لها ناش

ــبوع عمت أغلب محافظات  االجتماعي قبل انطالقها بأس

ــالمة لعراقنا  ــذ حقي». الس ــعار «نازل آخ ــراق رافعة ش الع

ــا املرابطني واملرابطات في  ــب وابنائنا واخواننا واخواتن احلبي

سوح النصر.
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فنارات

أحمد البياتي
بعد انقطاع تام عن وجود 

النسوة العراقيات في 
شوارع بغداد وساحاته 

العامة بأوقات الليل 
السيما بعد قدوم الظالم  
نتيجة األحداث التي مرت 

بها والقيود املفروضة 
عليها اجتماعياً ومن 
تلك االماكن (ساحة 

التحرير) وهي مركز الثقل 
بالعاصمة بغداد وكذلك 

املناطق القريبة منها حيث 
يسود اخلوف ولعدم وجود 

القوة الكافية حتميهن 
من ظاهرة التحرش أو ما 

يتعرضن من صعوبات 
التنقل إضافة لعوامل 

أخرى حالت دون تواجدهن 
في هذا املكان، إال أن 

تظاهرات االول من تشرين 
االول ٢٠١٩ ومجرياتها 

كانت العامل االول 
واالساس في حتريك النساء 
العراقيات وعودة ظهورهن 

مجددا في تلك االماكن 
التي كانت غير مؤهلة لهن 
إطالقاً ليتحول املكان أكثر 

أماناً وسالماً من ذي قبل 
بعد أن قصدتها اآلالف من 
النسوة ومبختلف األعمار 

جئن لاللتحاق بالتظاهرات 
ليطالنب بحقوقهن 
املشروعة..وللتاريخ 

أثبنت القدرة الهائلة في 
ساحة التحرير للتعبير 

واملشاركة..

البينة الجديدة / ليلى مراد

 البينة الجديدة / جنيد عامر حميد 
تصوير/ صباح محمد  

ــانية  زارت منظمة اطباء بال حدود االنس
مؤخرا مدينة التراث العاملي بابل اآلثرية   
ــارك فيها اعضاء بجنسيات اجنبية  ش
ــد طاهر  ــد محم ــق الوف ــة. وراف مختلف
ــار اقدم من  ــس منقبني آث ــي رئي اخلفاج
مفتشية آثار بابل/ دائرة التحريات حيث 
ــروحات العلمية الوافية  قدم لهم الش
ــيدة  وباللغة االنكليزية وتطلعوا الى س
املدن احلضارية ودرتها من خالل التجوال 
ــارع املوكب  ــي قصورها ومعابدها وش ف
ــا، كما  مت زيارة  متحف نبوخذ نصر   فيه
ــات الكافية عن  ــم املعلوم ــت له وقدم

ــه وأهميته  ــف  ومقتنيات ــيس املتح تأس
ــارة اليصال  ــذه الزي ــة. وجاءت ه احلضاري
ــي باالطمئنان  ــع الدول ــالة الى اجملتم رس
ــي العراق (بالد  ــارة املواقع واملتاحف ف لزي
ــارة العريقة حضارة  الرافدين) هذه احلض
ــمارية  ــواح املس واألل ــب  والقص ــني  الط
ــت فيها الكتابة  ــذه االرض التي اخترع ه
ــهدت التطور  ــة دوالب الفخار وش وعجل
ــن  ــن خالل س ــي م ــاني واالجتماع اإلنس
ــني وتبويبها لصالح الفرد واجملتمع   القوان
ويكفي ان بابل ال حتتاج الى تعريف عنها 
بل تتشرف قائمة التراث العاملي بإدراجها 
ــن املدن الفريدة  ــي هذه الالئحة فهي م ف

في العراق القدمي.

راميار فارس
ــن  م ــاً  عميق ــاً  نفس ــحب  س
ــيجارته مخلفاً سحابة من  س
قليالً  ــعل  الكثيف، س الدخان 
وراحت بعدها الكلمات تنساب 
منه بصوت مرجتف: صدقني أنا 
ــف، ال أخجل  ــا خائ ــف... أن خائ
عندما اقول لك بأني خائف بل 
ــي  ــأل نفس ــان، احيانا اس وجب
ــاذا يتوجب علي  ملاذا اخاف، ومل
ــيء،  ــذراً من كل ش ــون ح ان اك
ــي اللحظات اجلميلة في  اين ه
ــيطراً  حياتي أن كان اخلوف مس
ــن  ــوس م ــي يهل رأس ــا،  عليه
ــكار تعصف  ــم واالف ــدة االل ش

ــتطيع  داخل جمجمتي وال اس
ــف عند  ــا ان اتوق ــا، م مجاراته
ــى تخرج لي اخرى  فكرة ما حت
ــاذا افعل  ــدم. قل لي م ــن الع م
واين السبيل الى راحتي. اتعلم 
ــعر احيانا، اشعر وكأن  مباذا اش
ــي ويتربص  ــخصاً ما يطاردن ش
ــدي الضعيف  ــودع جس بي لي
ــه  يخترق او  ــادرة  غ ــة  رصاص
بنصل حاد، كلما متر سيارة من 
ــوارع  ــير في ش جانبي وانا اس
ــي وتتقطع  ــعر بدن بغداد يقش
ــد يقع لي.  ــي رعباً مما ق انفاس
ــدع الظنون تأخذك  ارجوك ال ت
ــداً انا أعي ما اقول، بل وكل  بعي

ــك صحيحاً. انقطع  ما انقله ل
سيل كالمه ال ارداياً عندما ملح 
نادل املقهى يتجه نحو طاولته 
ــد اختار  ــه. كان ق ــه طلب لتلبي
ــى طاولة موضوعة  اجللوس عل
في ركن من اركان املقهى بعيداً 
ــن واصوات  ــب الزبائ ــن صخ ع
ــة  وطقطق ــل  االراكي ــة  قرقع
ــاح مذيع  ــع الدومينو وصي قط
ــة  ــر شاش ــار عب ــرة االخب نش
ــة  ــطحة واملعلق ــاز املس التلف
ــدران املقهى الى  على احدى ج
ــور ملدينة  ــرات الص جانب عش
ــة  مختلف ــة  ازمن ــي  ف ــداد  بغ
ــالم  واع ــخصيات  لش ــور  وص

ــية،  وسياس ــة  وادبي ــة  فكري
ــد الكرمي  ــوم وعب ــور الم كلث ص
ــعيد وامللك  ــوري س ــم ون قاس
ــه  ــة وباهت ــور قدمي ــل، ص فيص
رغم االيادي اخلبيرة التي عملت 
ــر ترميمها  ــى اصالحها عب عل
ــج  برام ــالل  خ ــن  م ــا  وتلوينه
ــة اخيرة  ــوب في محاول احلاس
ــل الزمن الظاهرة  الخفاء عوام
ــى تفاصيل الصور.  بوضوح عل
من بني كل الصور القدمية هناك 
ــة ملدينة بغداد من  صورة حديث
ــا  التقطه ــي  اخلارج ــاء  الفض
احد رواد الفضاء وكانت محط 

اعجاب كل من في املقهى.

قصيدة

قصة قصيرة
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أرض السواد جتوع من سقم
                    هل يعتري من باعها سقمُ

مات الضميرُ فصرمتُ وحشاً
                     يغتالنا اعداؤك ما سلموا

حبل  اخلداع ركبتم ظهرا
؟                    هل من ضمير حتده قيمُ

جددمت اآلثام في وطني
                    يا خائنني بغيهم عزموا    

حزمت تراث الناس من دنس
                     واستوثقت برقابكم غرمُ

كم ملجما لليوم نعرفه
         طعن النقاء بسيفه المُ

إن عبتموا طاغوت من ملكوا
                  لكأنكم في عقبه رحم

باالمس تلتجئون في دول
                    عريٌ حفاة كبيركم قزمُ

أوقف نهار بباب حطتنا 
                   يدعو وليت بوجهه علمُ

مامات من أرخى له كفا
                    فاهللا فوّض امر من حرموا

   هللا در احلزن في وطن
                    رغم اجلراح تراه يبتسمُ

  شعب به التاريخ في عجب
                من ساسة حكموا وما رحموا

حيدر الحجاج 

بيده وردة 
وباالخرى 

وشاح وطن 
وبقلبه شجن 

تعتليه اوتار موزارت 
هكذا خرج 

يحمل امنيات 
أجيال (البوبجي)
وعربات (التك تك)

تلك العربات 
التي ارعبت فسادهم 

والنه ابيض
 مات ابيض

موشحا ببياض
 العراق 

وألنه امجد 
كان وسيبقى 

خارجا عن سوادهم 
الذي يتوسده القتل 

ال سواه
أيها األبيض 

ها هي ساحات التحرير 
تتوشح بدمك النبيل

لتنطق باسمك نشيدا 
تردده قصائد الشعراء 
وها هو وطنك يعلو 

كما تعلو انت الى السماء
والنك االمجد 
والنك القلب 
الذي توسد 
اجلمال وحده

اباحوا ضحكاتك الندية 
خشية أن تفضح

 ظالمهم املر 
من قرير الروح

من ايها
 العنيد بالوطن 

واملسجى
 بأمانيه البيض

اخلالية من درناتهم 
وخياناتهم 

التي نقشت 
على جباههم السود

فها هي تراتيلك 
تعزف وطنا 

وطنا من بياض
سريرتك املوغلة 
بحب األشجار 

ومدن السالم
على غرار موسيقاك 

واحالمك التي
أفزعت ذلك الظالم 

الذي يختبئون حوله 
من يا صاحب الوردة
وخليل مالئكة 

ال يتأبطون رصاصا غادرا
من ودع قلبي 

يتحسر بلوعة 
غيابك الذي دونته 
مالئكة السماء 

من وتذكر جيدا
انك باق 

ترفرف كما  يرفرف 
علم العراق

بغداد / البينة اجلديدة
ــياحة واآلثار  ــر الثقافة والس كرم وزي
ــي يوم  ــر احلمدان ــور عبد األمي الدكت
ــمي  الرس ــي، مبكتبه  املاض ــاء  األربع
ــد  ــوب محم ــي املوه ــل العراق الطف
ــى املركز  ــي احلائز عل ــن التميم حس
ــاب  األول في البطولة الدولية للحس
ــي تركيا  ــريع املقامة ف ــي الس الذهن
ــن جميع  ــا فرق م ــارك فيه والتي ش

ــال احلمداني خالل  ــاء العالم. وق أنح
ــذا  ــوب «ان ه ــل املوه ــه الطف تكرمي
الطفل هو فخر لنا بحماسته وعزمه 
ــي خاضها  ــات الت ــوده باملنافس بوج
ــز األول بتركيا»،  ــى املرك ــل عل وحص
مشيراً إلى ضرورة تطوير ذاته بشكل 
متواصل وعلى نسق عالي وان الوزارة 
هي متكفلة باحتياجات هذا الطفل 
ــجيع كافة  ــة اجلوانب لتش ــن كاف م

ــاف «ان العراق  ــرى. وأض املواهب األخ
يحتاج مثل هكذا مواهب ترفع اسم 
ــواء  ــل الدولية س ــي احملاف ــراق ف الع
ــة او غيرها  ــة بالطفول ــت خاص كان
ــباب».  بالش ــة  اخلاص ــب  املواه ــن  م
مشيرا الى ان الوزارة داعمة ومساندة 
ــبا للوزارة  ــب التي تعد مكس للمواه
ــاً ان الوزارة  ــة، الفت ــة وللدول وللثقاف
ــوف تعمل على دعم الطفل مادياً  س

ــابقات واحملافل من  ــع املس ــي جمي ف
ــة األطفال  ــوزارة ودائرتي ثقاف قبل ال
ــة. كما  العام ــة  الثقافي ــات  والعالق
ــص جائزة  ــا احلمداني إلى تخصي دع
ــواء  ــني األطفال س ــداع للموهوب اإلب
ــيقى  ــم واملوس ــت مبجاالت الرس كان
والرياضيات وكل حقول املعرفة. وقدم 
ــة برونزية وهدية  وزير الثقافة منحوت
ــة للطفل املوهوب تكرمياً له  إلكتروني

ملا قدمه من مجهود برفع اسم العراق 
ــر ان العراق  ــالل موهبته.يذك ــن خ م
شارك إلى جانب ١٥ دولة من مختلف 
ــذه البطولة التي  أنحاء العالم في ه
ــتعداداً للبطولة  ــي تركيا اس تقام ف
ــد نهاية  ــي تايلن ــة ف ــة املقام العاملي
العام احلالي والتي تقيمها املؤسسة 
ــتخدام العداد واحلساب  العاملية الس

.«PAMA» الذهني العاملي
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الشهيد أمجد الدهامات

موسى عزيز الخالدي



  تلتقي فناناً وفنانةً وشاعراً وإعالمياً وناشطاً مدنياً في ساحة التحرير

ÂÌÜé–Ωa@îÎä«@åËn€@Ö˝j€a@ø@ÔçbÓé€a@…ôÏ€a@påÁ@@ÚjÅbï@ÚÓj»ë@ÒâÏq@ZÔ„b‡»‰€a

اللقاء األول مع الفنان الريفي مكصد الحلي
ــي جاء رغم  ــي مكصد احلل ــان الريف الفن
ــارك هذه اجلموع  ــه الصحية ليش معانات
ــعب، عبّر  ــبابية ومختلف فئات الش الش
ــاركة  ــور ولألدب مش ــن حض ــالً: «للف قائ
ــعب  ــيرة الش ــي مس ــا ف ــة دوره وللثقاف
ــرة الضخمة جزء  ــذه التظاه العراقي وه
ــت هنا  ــعبي العام وجئ ــراك الش ــن احل م
ــاحة  ــارك إخوتي وأحبتي هنا في س الش
ــي ذات  ــا منهم، وف ــون قريب ــر ألك التحري
الوقت أقترب من مشاهد الشموع وصور 
ــرة هنا وهناك ألقول مع  الشهداء املنتش
ــا وأين نحن اآلن  ــي ما الذي جرى فين نفس
ــورة الفاحتة على أرواح  ــي بقراءة س ألكتف

شهداء التظاهرات والعراق؟».
اللقاء الثاني مع الفنانة التشكيلية رباب

ــاتذة  ــكيلية (رباب) من أس الفنانة التش
ــكيلي بكلية الفنون اجلميلة   الفن التش

ــى تزيني نفق  ــامة أقدمت عل وهي أول رس
ــى مع زميل لها  ــوماتها االول التحرير برس
ــاب لصحيفتنا:  ــول رب ــر). تق ــى (باق يدع
ــم لوحة  ــأن أقوم برس ــادرت الول مرة ب «ب
ــة في بداية نفق التحرير من جهته  جداري
اليمنى لغرض تغيير مالمحه الذي شهد 
ــباب وكانت فكرة  ــرات الش أحداث تظاه
ــور التظاهرة  ــتوحاة من مح اجلدارية مس
ــت للجهة  ــدث حولها..ثم انتقل ــا يح وم
ــرة عنوانها  ــم لوحة كبي ــرى ألرس اليس
ــاركتي  ــن) وهذا جزء من مش ــا الوط (يحي
كفنانة ألن الكل يشارك حسب تخصصه 
وعمله لدميومة ودعم التظاهرات وال يجوز 
تفضيل مشاركة عن أخرى ألن املشاركة 

اجلماهيرية تعطي ثمارها».
اللقاء الثالث مع الناشط اِّـدني جابر الشبلي

ــارز في دعم  ــطون لهم دور ب ــك ناش هنال
ــة اإلعالمية  ــواء من الناحي املظاهرات س

ــاعدات  املس ــدمي  تق أو  ــتية  اللوجس أو 
اخملتلفة وكان للناشط املدني (احلاج جابر 
ــبلي) مشاركة فاعلة في هذا اإلجتاه  الش
ــن يهذا  ــطني املتميزي ــن الناش لكونه م
ــبق أن قدم يد العون واملساعدة  اجملال وس
ــرات واالعتصامات التي  ــم التظاه ملعظ
ــن  ــابقة.. وع ــنوات الس ــي الس ــرت ف ج
ــذا احلدث االهم  ــاركته في ه كيفية مش
ــع زمالئي اآلخرين  حتدث قائالً: «واكبت م
ــذ انطالقتها االولى  مجريات االحداث من
وكنت مشاركاً مع هذا التحرك الشبابي 
ــاهمة فاعلة في  الوطني وساهمت مس
تقدمي الدعم اللوجستي إعالميا وتهيئة 
كافة مستلزمات االمور الفنية والصوتية 
للمخيمات التي مت نصبها لتكون مقرات 
ــطاء  ــا وللحقيقة كانت فعاليات نش لن
ــع املدني ذات فعالية كبيرة أفرحتنا  اجملتم
ــي حديثهم  ــر ف ــن عطاء ث ــه م ــا قدمت مب
اإلعالمي الرائع للقنوات الفضائية إليصال 
ــبابنا مبطاليبهم  ــاداة ش ــوت احلق ومن ص

املشروعة».
اللقاء الرابع مع الشاعر رياض النعماني

ــاعر الرقيق  ــالل جتوالنا وجدت الش من خ
ــاض النعماني) حتت نصب احلرية ينظر  (ري
ــور التي يراها  ــاراً ليتمعن بالص مييناً ويس
ــف ترى  ــألته كي ــاحة التحير وس ــي س ف
ــي: «يعجز  ــاب النعمان ــهد اآلن فأج املش
اللسان عن الوصف كامالً فقد كانت ثورة 
ــعبية صاخبة هزت الوضع السياسي  ش
ــدين الذين  ــالد لتهز عروش  املفس في الب
ــفينة  ــيطرة على مقود الس ــدوا الس فق
ــة  ــتغلوا فرص ــم يس ــا ول ــذ (١٦) عام من
ــعبهم.. ومهما كانت النتائج  ــعاد ش إس
ــا  ــيؤول عليه ــي س الت

املتربصون للقضاء عليها فإن التظاهرات 
ــة الزهو  ــى قم ــت ال ــد وصل ــعبية ق الش

ــارك بها  ــكل من ش ــزاز ب ــر واالعت والفخ
ــوء القادم الذي اراد أن ينير  وهي فعالً الض

ــكل تفاصيلها وحدث  الظالم.. هي ثورة ب
ــبه كل أحداث وثورات العالم قدمياً  ال يش
ــة فقد  ــؤالء الفتي ــارك اهللا به ــاً.. ب وحديث

كانوا واهللا مفخرة للعراق والتأريخ».
اللقاء الخامس مع اإلعالمي محمود السعدي

ــي  واإلذاع ــي  ــعدي اإلعالم الس ــود  محم
ــخصيات املعروفة التي  ــد وأحد الش الرائ
ــنوات طوال في مجال اإلعالم  عملت لس
ــخصيات املعروفة بالساحة  وهو من الش
ــي  ــا ف ــن هن ــالً: «نح ــث قائ ــة حت الثقافي
ــة واإلعالم العراقيني  خيمة رواد الصحاف
ــن  ــن ونتضام ــا املتظاهري ــارك إخوتن نش
ــروعة  املش ــة مطاليبهم  وبكاف ــم  معه
ــاد احللول  ــم وإيج ــتجابة له ــني االس آمل
ــون اجلزء االكبر  ــة لهم ألنهم ميثل املنصف
ــرار  ــدت االص ــة وج ــي البالد..وللحقيق ف
ــاء الوطن الواحد هو  والعزمية وتكاتف أبن
ــي حتققت في  ــج العظيمة الت من النتائ
هذه التظاهرات التي قضت على التفرقة 
ــى للعراق  ــة ومخلفاتها.. نتمن والطائفي

اخلير والسالم».

albaynanew@yahoo.com
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البينة الجديدة / حمودي عبد غريب

ــاهد  ــر وعلى التوالي تتواجد صحيفتنا (البينة اجلديدة) التي عودت قراءها لتنقل لهم املش ــادس عش لليوم الس
ــي حتولت الى معقل  ــاحة التحرير الت ــة هناك من قلب احلدث حيث س ــطة اجلاري ــة والثقافية جلميع االنش الفني
للثقافة والفنون وكل شيء فيها يسر القلب ويحرك فينا املشاعر كي ال نتركها يوماً ما بدون أن نزورها وما أجمل 
أن نلتقي من الشخصيات والنجوم الذين يتواجدون وهم يشاركون تظاهرات الشبيبة العراقية في واحدة من أهم 

االحداث التي جتري حالياً في العالم أجمع..
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البينة اجلديدة / قحطان جاسم جواد
ــي ماملو  ــة وكاليري ننار ف ــعى مؤسس تس
ــويد خلدمة الثقافة العراقية، من خالل  الس
ــكيلية والفوتغرافية  ــة املعارض التش اقام
ــة  ــة املؤسس والندوات االدبية. وتقول رئيس
ــري  ــري:- ان الكالي ــيل العام ــورة اس الدكت
ــني العراقيني  ــة لالتصال الفنان يعمل بهم
ــن اجل اقامة  ــون في املهجر م الذين يعيش
ــر االعالم. ففي  ــم وتوثيقها عب ــارض له مع
ــة معارض.كان  ــام ٢٠١٩ فقط اقمنا اربع ع
ــعيد هو.  اخرها معرض الفنان علي رضا س
ــة معرض اخلزاف  ــهد الكاليري إقام كما ش
ــي النرويج.  ــام احلداد املقيم ف ــي وس العراق
ومعرض مشترك للفنانة السويدية اليسا 
ــرض  ــي. ومع ــالح العان ــان ف ــون والفن الرس
ــاط. كما شهدت القاعة  للفنانة منى املش
ــرحة  ــي مس ــرة ف ــرحية مبتك ــة مس جترب
ــا د  ــا وأخرجه ــكيلية كتبه ــة التش اللوح
ــوداني، ومثلها الدكتور حميد  ــن الس حس
اجلمالي.  كما ستشهد  القاعة فيما تبقى 
ــارض مهمة  ــة مع ــنة  إقامة ثالث ــن الس م
ــهر  ــم في ش هي. معرض الفنان عايد جاس
ــرض الفنان خليل  ــرين اول القادم. ومع تش
ــي وعرض  ــرين الثان ــهر تش ــي ش ــني ف ياس

تركيبي للفنان علي النجار في شهر كانون 
ــهد القاعة   االول. واضافت العامري:- ستش
ــويديني وعرب في  ــا لفنانني س ايضا عروض
ــترافق جميع  ــام املقبل وس ــا للع برنامجه
ــة وتغطيات  ــات نقدي ــارض جلس تلك املع
ــدارات إعالنية. من جهة اخرى  اعالمية وإص
ــادم ٢٠٢٠  ــطات العام الق ــتعدادا لنش واس
ــتاذ هنري  ــة بزيارة االس قامت ادارة املؤسس
ــة للتداول في اهم  دياب مستشار املؤسس
ــة الجنازها  ــاريع التي تخطط املؤسس املش
منها موضوعات اصدار مجلة ننار الثقافية 
ــري ننار،  ــاريع غالي ــة، ومش ــداد القادم لالع
وتطوير العمل في دار نشر وتوزيع ننار، فضال 
عن افتتاح مكتبة ننار العامة للقراء ضمن 
ــتاذ  ــبوعي ثابت . وقد ابدى االس برنامج اس
ــات الهامة  ــاب الكثير من املالحظ هنري دي
ــل وترتقي  ــهم في تطوير العم التي ستس
ــى اهداء  ــي التفاتة كرمية ال ــا بادرف به. كم
مكتبة ننار العامة نسخة نادرة من الليالي 
ــتة  ــويدية وبس ــة االلف باللغة الس العربي
ــا اهدى املكتبة  ــزاء وبطباعة فاخرة. كم اج
ــتقبل العربي التي  ٤٥ عددا من مجلة املس
تضم مئات البحوث السياسية واالعالمية 

واالجتماعية.
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البينة اجلديدة / خاص
ــه التي  ــت ألوان ــن وتوهج ــم الوط ــداد بعل ــت بغ تغط
ــطها عبارة (اهللا أكبر) وبإنتشار غير مسبوق وهذا  تتوس
ــة والتوحد بني  ــواء العامة جواً من األلف ــا زاد من األج م
ــارك في هذا  ــرد منهم أراد أن يش ــني وكأن كل ف العراقي
ــه بالتظاهرات  ــة وجد فيها مكاناً ل ــول بأية طريق التح
الشعبية وليس غريباً أن يكون الصغار والكبار مشاركني 
ــم بأيديهم ملوحني به  ــى أقل تقدير رفع علم بالده وعل
ــاحات داخل  ــوارع والس ــون مبركباتهم الش وهم يطوف
ــا وهناك  ــرة هن ــرات املنتش ــداد.. والكامي ــة بغ العاصم

رصدت هذا الطفل العراقي الذي لم يبلغ عامه االول.
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متابعة / البينة اجلديدة
نشرت الفنانة هنا شيحة، 
ــص  القص ــة  خاصي ــر  عب
ــابها  املصورة امللحقة بحس
الشخصي على «إنستغرام» 
ــش  موجود،  ــة: «الوقت م قائل
ــش موجود، داميا  حقيقي م
فاكرين إن في وقت، في 
ــوف أهلي،  ــت أش وق
ــم  أكل ــت  وق ــي  ف
ــي  الل ــي  صحاب
في  ــني،   واحش
ــى  ــت أرد عل وق
اللي  املكاملات 
ــش  ردت ــا  م

ــس مفيش وقت،  ــا».  وتابعت: «ب عليه
ــتناش  ــي حاالً، منس ــت هو دلوقت الوق
ــي  ــم الل ــينه ونكل ــي حاس ــل الل نعم
ــن ميبقاش  ــأة  ممك ــه فج ــنا ألن واحش
ــدم إننا  ــل ونن ــطينا ونزع ــود وس موج
ــه ومعملناش اللي كان  قصرنا في حق
ــنا نعمله وما حلقناش».  وأضافت  نفس
ــا هيثم،  ــك عليا ي ــيحة: «حق ــا ش هن
ــأل  ــا قصرت في حقك ومكنتش بس أن
ــأل،  زعالنة  ــروض أس ــك زي ما املف علي
ــتني وما  ــي وأنت وحش ــوي من نفس ق
ــوفك،  أش ــش  حلقت ــا  وم ــوفتكش  ش
ــم، مش  ــرعة قوي يا هيث ــيت بس مش
 مستوعبة إنك روحت، البقاء هللا إنا هللا 

وإنا إليه راجعون». 

@›yaä‹€@ÚzÓë@b‰Á@pâàn«a@aábΩ
_ÈmbœÎ@Ü»i@Ô◊ã@Üªc@·rÓÁ

البينة اجلديدة/ خاص
ــارك املتظاهرين منذ  ــوهد الفنان عقيل الزيدي وهو يش ش
ــرين االول وتواجده في  ــي االول من تش ــا األولى ف إنطالقته
ساحة التحرير وكان من بني املتطوعني بالفريق التطوعي 
ــام بتوزيع األدوية  ــي وقد كلف للقي ــطاء اجملتمع املدن لنش
ــاعدات اخلاصة  مبختلف أنواعها إضافة الى األغذية واملس
ــا مع إخوتي  ــاص حتدث قائالً: أنا هن ــاً وفي تصريح خ يومي
ــاندتهم مبطاليبهم  ــي تظاهراتهم ومس ــعبي ف وأبناء ش
ــروعة وقيامي بهذا العمل يسعدني كثيراً ويعطيني  املش
حافز املواصلة  وبال إنقطاع وأشيد على قوة وأصرار وإندفاع 
ــن أجلها هنا  ــاؤوا م ــم التي ج ــق أهدافه ــبابنا لتحقي ش
بساحة التحرير وبكافة ساحات التظاهرات واإلعتصامات 

في املدن العراقية كافة.

ÂÌäÁbƒn‡‹€@ÚÓj�€a@paÜ«béΩa@›‘‰Ì@ÜÌå€a@›Ó‘«@Êb‰–€a

متابعة / البينة اجلديدة
نشرت الفنانة زينة على حسابها اخلاص بإنستغرام صورة لها 
ــود  ــتانا أس وهي حتتفل بالهالوين حيث ظهرت وهي ترتدي فس
ــاً باللون األحمر، وظهر خلفها  ــراً وتضع على وجهها قناع قصي
فتاة ترتدي زياً تنكرياً، وعلقت زينة على الصورة بقولها: «قعدت 
ــبة  ــا وطلعت غلبانة بالنس ــي ورايا قعدت صف ــت الل أنا والس
ــى العديد من  ــطهم»، لتتلق ــني وس ــا عايش ــاس اللي إحن للن
ــبكي لتعلق على  ــة. وتدخلت اخملرجة رنا الس ــات املرح التعليق
ــض بالهلوين ده»،  ــت: عايزين نبقى نحتفل مع بع ــورة وقال الص
ــرد عليها زينة قائلة: «نحتفل مني يا حجة إحنا بتوع الكالم  لت
ــا بقولها: «عندك  ــورة»، وردت عليها رن ــا وأولها ص ده.. دي آخره
حق.. الهلع دا بتاع العيال التوتو».لترد زينة بتعليق طريف قالت 
ــه: «إحنا صانعني الهلع يا بنتي، طب بذمتك النظرة في وش  في
ــتحملها اسبوع، شوفي  ــنني دي حد يقدر يس أبوكي طول الس

احنا مستحملني بقالنا كام سنة وعادي».

@Ú‰�jfl@Ú€bçâ@È �uÏm@Ú‰Ìã
bËmâÏï@fi˝Å@Âfl
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محكمة قوى األمن الداخلي / األوُّـ
اِّـنطقة الثالثة

إعالن

اُّـ الذوات اِّـدرجة أسماؤهم أدناه اقتضى حضوركم أمام 
محكمة قوى االمن الداخلي االوُّـ/ اِّـنطقة الثالثة خالل 
ثالثني يوماً وبعكسه ستكون محاكمتكم غيابياً وحسب 

القانون ِّـجهولية اقامتكم وتعذر الوصول اليكم.

رئيس اِّـحكمة

وزارة الداخلية 
كـلـيــــة الـشـــرطــــة

قسم القانونية 
مقتبس حكم

ــدد ٩٦٨ /ج/٢٠١٤ َّـ  ــي ذي الع ــم الغياب ــس الحك ــاء بمقتب ــى ما ج ــاًء عل بن
ــن محكمة قوى االمن الداخلي االوُّـ/ اِّـنطقة الثالثة  ٢٠١٩/٤/٢٨ الصادر م
ــار عزوز التوبي)  ــرطي (حبيب خليف جب ــم الحكم حضورياً على اِّـتهم الش فقد ت
ــيش عطيه)  ــم األم (جمنانه عش ــرطة تولد ١٩٨٠ اس ــة الش ــوب اُّـ كلي اِّـنس
ــندة اليه وفق  ــى/ قضاء الخضر بعد ان وجهت التهمة اِّـس ــاكن محافظة اِّـثن الس
اِّـادة (٢٩٥) ق.ع رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ كونها اكثر انطباقا عن كيفية تزويره 
ــرض التعيني ولعدم  ــة (٢١٩) َّـ ٢٠١٢/٢/١٩ لغ ــية اِّـرقم الوثيقة الدراس
استفادة اِّـتهم اِّـذكور من قانون العفو العام اِّـرقم ١٩ لسنة ٢٠٠٨ او اي قانون 
خاص ويكون الجريمة اِّـسندة اليه من الجرائم غري اِّـنشأة من قانون العفو العام 

اِّـرقم (٢٧) َّـ ٢٠١٦/٨/٢٥ فقد حكمت اِّـحكمة على اِّـتهم بما يلي:ـ
١. شموله بقانون العفو العام اِّـرقم (٢٧) َّـ ٢٠١٦/٨/٢٥ وايقاف االجراءات 
ــة خالل فرتة  ــب اي جناية عمدي ــى ان ال يرتك ــا نهائيا عل ــه ايقاف ــة بحق القانوني
ــنوات) من تاريخ االعفاء وخالف ذلك سوف تنفذ العقوبات التي اعفي  (خمس س
ــه اذا كان قد اعفي منها َّـ دوري التحقيق  ــا وتحرك االجراءات الجزائية بحق منه

او اِّـحاكمة.
ــرار الحكم الدرجة  ــاب ق ــة اِّـزورة اعاله وفق القانون بعد اكتس ــالف الوثيق ٢. إت

القطعية.
٣. لم تحكم اِّـحكمة اِّـذكورة بتضمني اِّـتهم اعاله وفق اِّـادة (٣٤/ثانيا) ق.ع د 
ــورى الدولة اِّـرقم ١١/٧ َّـ  ــنة ٢٠٠٨ وذلك عمال بقرار مجلس ش رقم ١٤ لس

٢٠١١ (األجر مقابل العمل).
عميد كلية الشرطة

وزارة الدفاع / الهيئة اإلدارية لنادي الجيش الرياضي
اِّـوضوع / إعادة إعالن مناقصة رقم (٤) لسنة ٢٠١٩

تعلن الهيئة االدارية لنادي الجيش الرياضي عن اعالن اِّـناقصة رقم (٤) لسنة ٢٠١٩ والخاصة بـ(إنشاء قاعة رياضية داخلية سعة (٢٥٠) متفرجاً ومسبح مغلق) 
ــعدون/ الطريق السريع  ــرتاك َّـ اِّـناقصة مراجعة مقر نادي الجيش الرياضي َّـ بارك الس ــركات واِّـقاولني من ذوي الخربة واالختصاص الراغبني َّـ االش فعلى الش
مقابل وزارة الداخلية لغرض الحصول على مستندات اِّـناقصة لقاء مبلغ قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة الف دينار غري قابل للرد ويتحمل من ترسو عليه اِّـناقصة 
ــروط ويكون موعد قبول العطاءات ِّـدة  ــتوف للش ــوف يهمل كل عطاء غري مس ــكات اِّـدرجة ادناه مع عطائه وس ــر االعالن وعلى اِّـناقص تقديم اِّـستمس اجور نش

اسبوع اعتبارا من ١١-٢٠١٩/١١/١٧ واِّـدة اِّـطلوبة النجاز العمل هي (١٢) شهراً.
يكون استالم العطاءات َّـ مقر نادي الجيش الرياضي.

الشروط واِّـستمسكات اِّـطلوبة:
ــنة  ــركات اِّـقاوالت واِّـقاولني رقم (٣) لس ــجيل وتصنيف ش ــة) صادرة بموجب تعليمات تس ــف اِّـقاولني نافذة ومجددة ال تقل عن الدرجة (الخامس ــة تصني ١. هوي

٢٠٠٩ من وزارة التخطيط. 
٢. هوية اتحاد اِّـقاولني مجددة لعام ٢٠١٩. 

٣. تقديم تأمينات اولية قدرها (١٪) من مبلغ عطائه على شكل خطاب ضمان نافذ ِّـدة (١٨٠) يوماً باسم مقدم العطاء او صك مصدق باسم نادي الجيش الرياضي 
ــروطها، الغرض من اصدار  صادر من احد اِّـصارف اِّـعتمدة لدى البنك اِّـركزي العراقي وال يقبل صك عادي على ان يتضمن  اِّـبلغ رقماً وكتابة، تاريخ النفاذية وش

الضمان مع تثبيت اسم ورقم اِّـناقصة.
ــبة (٥٪) من مبلغ العقد نافذ اُّـ ما بعد انتهاء فرتة الصيانة وتصفية الحسابات النهائية  ــن التنفيذ بنس ــو عليه اِّـناقصة تقديم خطاب ضمان حس ٤. على من ترس

على ان يتضمن الشروط الواردة َّـ الفقرة (٣) اعاله. 
٥. تقديم براءة ذمة من قبل الهيئة العامة لضرائب مجددة لعام ٢٠١٩.

٦. شهادة تأسيس الشركات واجازة ممارسة اِّـهنة مسجلة َّـ دائرة تسجيل الشركات َّـ وزارة التجارة العراقية.
٧. ملف يتضمن السرية الذاتية للشركة وتفاصيل عن امكانياتها اِّـالية والفنية واآلليات واِّـالكات الفنية واالدارية العاملة لديها ورقم الحساب اِّـصرَّـ.

٨. تقديم منهاج تنفيذ العمل.
ــكن والبطاقة التموينية وَّـ حالة حجب البطاقة التموينية تقديم  ــركة مع هوية االحوال اِّـدنية وبطاقة الس ٩. تثبيت عنوان اِّـقاول الكامل او اِّـدير اِّـفوض للش

ما يثبت ذلك.
١٠. قائمة باالعمال اِّـماثلة اِّـنفذة من قبل الشركة او اِّـقاول مصادقه من الجهة اِّـستفيدة.

١١. تقديم حساب ختامي للشركة مصادق من قبل محاسب قانوني آلخر سنتني مالية.
١٢. يرفق بالعطاء وصل شراء مستند اِّـناقصة.

١٣. تلتزم الشركة اِّـتقدمة باتخاذ جميع اجراءات الوقاية والسالمة اِّـهنية والدفاع اِّـدني.
ــري العمل وبخالفه يتحمل اِّـناقص التبعات القانونية واِّـالية  ــرة بالعمل او اثناء س ــواء كان ذلك قبل اِّـباش ١٤. ال يجوز للمناقصني بيع اِّـقاولة ألي مناقص آخر س

كافة.
١٥. تمنع الشركات من احالة اِّـقاوالت واالعمال بكاملها اُّـ مقاول ثانوي وعدم احالة اي جزء منها إال بموافقة جهة التعاقد التحريرية اِّـسبقة.

١٦. تلتزم الشركة برفع كافة االنقاض خارج موقع العمل واُّـ االماكن التي تحددها امانة بغداد.
مالحظة:-

١- َّـ حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية فيكون اليوم التالي النتهاء العطلة موعد الغلق.
٢- تتحمل الشركة او اِّـقاول كافة التبعات القانونية للوثائق اِّـقدمة من قبلهم َّـ حالة عدم صحتها.

ــرف الثاني (يحتوي كلفة  ــوي اِّـواصفات الفنية الخاصة بالعمل)، والظ ــة، كل ظرف مغلق ومختوم الظرف االول (يحت ــاءات بثالثة مظاريف منفصل ــم العط ٣- تقدي
العمل)، والظرف الثالث (يحتوي اِّـستمسكات اِّـطلوبة لالشرتاك باِّـناقصة).

٤- يهمل اي عطاء غري مستوف للمستمسكات اِّـطلوبة أعاله.
٥- الهيئة االدارية للنادي غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.

 (Email:Army sport club@Yahoo.com) ٦- للمزيد من االستفسارات مراسلة اِّـوقع االلكرتوني للنادي:ـ
رئيس الهيئة اإلدارية لنادي الجيش الرياضي

املفوض
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ــدا على ما آل اليه  ــن نضيف جدي    ل
ــال متعمد او  ــع عندنا من اهم الوض
غير متعمد في جميع مجاالت احلياة 
ــا نرفع ايادينا الى  عندنا لكننا مازلن
ــة وندعو اهللا  ــماء تضرعا وخفي الس
ملعاجلة ما تتعرض له من اضرار فنحن 
لالسف نعيش في ازمة اخالق يجتهد 
ــا التباهي بها  ــا البعض واحيان فيه
جتاه وضعنا املأساوي ووصل بنا احلال 
ــذا امور باملقصودة  الى ان نصف هك
ــا  ــة فكبيرن ــور احلياتي ــة االم والعاق
ــا  ــع ومريضن ــا ضائ ــك وصغيرن منه
متعب وافواج من اجلياع تفترش قاع 
ــفيات  املدن ومرضى عجزت املستش
ــتقبالهم النهم فقراء ومبدأ  عن اس
ــحة في الدواء وهنا  ادفع او متوت وش
تقف الدولة عاجزة تبحث عن حلول 
ــة االمراض  ــول معاجل ــن هذه احلل وم
ــتعصية خارج العراق وهذا باب  املس
ــد يأس املريض  من ابواب الرحمة بع
ــن وجود عالج له داخل العراق لكن  م
من املؤسف هنالك من االخبار الواردة 
من وزارة الصحة وبالذات من اللجان 

ــع لبعض  ــك من ــه هنال ــة ان الطبي
ــراض ومنها داء الفيل وصوال الى  االم
ــاج للعالج  ــراض التي حتت ــي االم باق

ــك امراض ال  ــارج العراق ورمبا هنال خ
حتتاج للتأخير واملنع ومنها هذا املرض 
الغامض داء الفيل والذي لو ترك بدون 

عمليات دورية وحسب تقارير االطباء 
ــم والوفاة  ــى التضخ ــؤدي ال حيث ي
ويعالج هذا املرض في مراكز متطورة 

ــف ان  ــم اال انه من املؤس ــن العال م
ــة فقط بتركيا  وزارة الصحة مرتبط
ــابقة  ــوزارات الس ــد وكانت ال والهن
لها ارتباط للعالج مع املانيا الغربية 
ــادرة  ــراض الن ــن االم ــذا املرض م وه
ــديد على املريض وعائلته  ووقعها ش
ــات املتعددة فيها من  واجراء العملي
تخفيف الورم اللمفاوي راحة وفائدة 
ــق او ان  ــض ولو طب ــة للمري ملموس
ــالج مرضى داء  املوافقة على عدم ع
ــوف يكون  ــارج القطر فس الفيل خ
ــر وهو املوت  ــى املريض كبي وقعه عل
ــاني  ــم هذا املرض ورجاء انس وتضخ
الى معالي وزير الصحة الدكتور عالء 
ــدته بالغاء اي  العلواني احملترم مناش
ــرض خارج  ــالج هذا امل ــه مبنع ع توج
القطر الن هذا املرض الوحيد الذي ال 
يوجد له عالج وراثي ودواؤه العمليات 
ــي فقط  ــل اجلراح ــددة والتداخ املتع
وكل املرضى ينظرون ملعاليكم بعني 

العطف والرحمة.
فاهم حسن فتاح

موبايل/٠٧٧١١١٤٣٩٣٧

ــي محمد  ــالزم االول ( صالح عل ــا امل ــر جريدتن ــى مق ــر ال    حض
ــرطة االحتادية وافاد بانه من  ــوب الى قيادة قوات الش عبد) املنس
ــهداء واضاف بانه مت مخاطبة الوكالة االدارية لوزارة  عوائل الش
ــب كتابها املرقم  ــهداء مبوج ــة الش ــة من قبل مؤسس الداخلي
ــرطة  ــي ٢٠١٨/١٢/٢٠ لغرض نقله من قيادة قوات الش (١٩٩٨٣) ف
ــة حيث مت صدور امر النقل  ــية العام االحتادية الى مديرية اجلنس
للدائرة املذكورة مبوجب كتاب مديرية ادارة املوارد البشرية املرقم 
ــهداء حيث والده  ــه من عوائل الش ــي ٢٠١٩/١/٢١ كون ( ٥٤٨٧) ف
ــب الكتاب املرقم  ــر النقل مبوج ــن مت الغاء صدور ام ــهيد ولك ش
(١٠١٣١٦) في ٢٠١٩/١٠/١٦ من قبل ادارة املوارد البشرية , ويناشد 
ــرف عنكم من  ــه مجددا ملا ع ــادة اصدار امر نقل ــم باع معاليك
مهنية وانسانية وشموله برعايتكم كونكم ابا لكل املقاتلني.

م اول
صالح علي محمد عبد

قيادة قوات الشرطة االحتادية
موبايل/ ٠٧٧٠٠١٨٦٣٩٣

بغداد / البينة الجديدة
د الطالق من املشاكل الرئيسة التي تواجه اجملتمعات بصورة  يعّ
ــتفحلت هذه  ــع العراقي بصورة خاصة فلقد اس ــة واجملتم عام
ــنوات االخيرة وألسباب متنوعة  الظاهرة بشكل كبير في الس
ــليط  ــكلة لتس ــروري الوقوف على هذه املش ــذا بات من الض ل
ــباب واحللول للسيطرة عليها ومن هنا جاءت  الضوء على االس
ــة االجتماعية  ــل متغيرات احلال ــكلة الطالق في ظ ندوة (مش
ــات االجتماعية في بيت  ــم الدراس املعاصرة) التي عقدها قس
ــتاذ  ــها االس ــق ٢٠١٩/٣/١٤ تراس ــس املواف ــة يوم اخلمي احلكم
ــدوة مجموعة اوراق  ــم محمد.تضمنت الن الدكتور افراح جاس
ــباب ووضعت  ــكلة ووقفت على االس بحثية طرحت هذه املش
ــة بعنوان  ــورة فوزية العطي ــث االول كان للدكت ــول فالبح احلل
ــار االجتماعية للطالق في اجملتمع العراقي) والبحث الثاني  (االث
ــم الدباغ بعنوان ( القرارات والرغبة الفاعلة في  ــتاذ قاس لألس
ــتاذ املساعد الدكتور ذكرى البناء  حاالت الطالق) ثم بحث االس
ــالق امنوذجاً) واخيرا  ــري – الط ــا املعنون ( التفكك االس ببحثه

بحث االستاذة نهال الصافي املعنون (اسباب وتداعيات الطالق 
في العراق) وفي اخلتام دعا الباحثني الى عقد ندوات وورش عمل 
ــا اجتماعيا وذلك  ــكلة وعالجه ــرى للوقوف على هذه املش اخ

خلطورة هذه االفة على اجملتمع.
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من النافذة

ــي، وقد ميثل عصب  ــوع مهم حلياة املواطن العراق    موض
ــة، إنها األزمة املعضلة.. موضوعة الكهرباء  احلياة اليومي
واملولدات األهلية، وحقيقة هذه اإلشكالية أرهقت املواطن 
ــع أصحاب املولدات ،  ــبب جش العراقي كثيرا“،ماديا“ بس
ــف دينار، باإلضافة  ــعر األمبير صيفا“ يصل إلى ٢٥ أل فس
إلى حجم التلوث املرعب الذي تسببه تلك املولدات لغياب 
ــالمة، ونحن ندرك إن املعاجلات احلكومية مبا  ــروط الس ش
ــتوى املطلوب  ــص رفع إنتاج الكهرباء، لن تكون باملس يخ
ــات احلكومية بهذا  ــى التصريح ــح من فوض ــذا يترش وه
اخلصوص.ذلك يحتم على احلكومة ووزارة الكهرباء، بإيجاد 
احللول اآلنية والسريعة لسد النقص وعبر طرق عدة، منها 
ــي الطامة الكبرى، التي  ــدات الكهربائية األهلية وه املول
ــوم منهم حتولوا  ــل أصحابها، فالعم ــب أن يهذب عم يج
ــرة،ليس لهم هم سوى الربح الفاحش، من  لوحوش كاس
ــعار  ــيئة التي تقدمها مولداتهم، وأس خالل اخلدمة الس
ــغيل الرديء، وعليه  عالية جدا“ تفوق بكثير نوعية التش
ــات التي متتص  ــض احللول واملعاجل ــن التفكير ببع البد م
ــوال ناجعة  ــى أمل أن جند حل ــارع العراقي، عل ــر الش تذم
ــل. بأن تكون  ــتوى القريب العاج ــن احلكومة على املس م
ــك خلية أزمة تعمل على إدارة ملف املولدات األهلية  هنال
ــلطة مجالس احملافظات والبلدية، التي هي  بعيدا ًعن س
ــوء اخلدمة.مع حتديد  ــي وراء الفساد وس ــبب الرئيس الس
سعر األمبير مبا يتناسب والوضع املعاشي للفرد العراقي، 
ــعيرة،  ــاب املولدات باإللتزام بالتس ــديد على أصح والتش

ــون  يك أن  ــل  واألفض
ــر وصوالت  ــع عب الدف
ــون  لتك ــة،  مكتوب
ــى املواطن  ــة عل حج
وصاحب املولدة.وإلزام 
ــدات،  املول ــاب  أصح
ــدة ثانية  ــود مول بوج
ــاءة،  الكف ــس  بنف
لضمان أستمرارالتيار 
للمنازل  ــي  الكهربائ
ــة  التجاري ــال  واحمل
كد  نؤ و . ق ا ــو س أل ا و
ــيطرة على  على الس
ــع  القط ــة  موضوع
ــالل  ــن خ ــج، م املبرم

ــال ومراقب بني  ــيق ع ــون هنالك تنس ــة األزمة، ليك خلي
ــغيل املولدات األهلية. ــاء الوطنية، وتش إنقطاع الكهرب

فالكهرباء أصبح لها بعد أسترتيجيا لعمل الدولة، أمتنى 
ــات واالقضية والنواحي  ــدور الرقابي في احملافظ تفعيل ال
ــدات ورفد  ــل أصحاب املول ــق، ملراقبة عم ــالت واملناط واحمل
اجلهات ذات األختصاص، مبدى إحترام التعليمات احلكومية، 
ــة، أو أظهار مدى ألتزام  ــواء للجهات الرقابية احلكومي س
ــة والتعليمات احلكومية.دائما  أصحاب املولدات باألنظم
نقول ونردد وقد بحت اصواتنا ان ( الوقاية خير من العالج) 
ولكي ال نقع في احملذور من املشهد السنوي املتكرر، حيث 
اخلدمة الكهربائية السيئة، وخروج املظاهرات الشعبية 
الكبيرة اال شاهد اثبات ودليل قاطع على جشع اصحاب 
ــيط الذي  ــون ظروف املواطن البس ــدات الذين ال يراع املول
ــه ، كما نؤكد على  يعيش الكفاف في تأمني لقمة عيش
ــق مظلم نحن  ــال العراق في نف ــدم خلط األوراق، وإدخ ع
ــتباقية، متتص غيظ  ــاج إلجراءات إس ــي غنى عنه، نحت ف
ــارع متحامال على  ــارع  الش املواطن والذي خرج الى الش
احلكومة   جراء السياسات اخلاطئة املنتهجة في مسألة 
توفير التيار الكهربائي، وان النجاح في هذه املهمة سوف 
ــور  ــل على توطيد ومد جس ــار إيجابية، تعم ــون له أث يك
ــتحق من اخلير  ــة بني املواطن واحلكومة. العراقي يس الثق
الكثير، فهل سيتم حتقيق هذا املطلب البسيط للمواطن 
ــاب املولدات االهلية  ــع اصح العراقي وتخليصه من جش

الذين يحاولون االثراء السريع بشتى الطرق امللتوية؟.

تحديد سعر األمبري 
بما يتناسب والوضع 
اِّـعاشي للفرد 
العراقي  والتشديد 
على أصحاب اِّـولدات 
باإللتزام بالتسعرية

احمد حسني

نحن لفيف من موظفي وزارة الثقافة والسياحة واالثار نرجو من 
ــيد رئيس الوزراء والسيد وزير الثقافة باملوافقة للنظر   في  الس
رواتبنا البائسة حيث لم تشملنا اي مخصصات مهنية او فنية 
ــوزارات االخرى ولدينا  ــب القانون الذي تتمتع به ال او ادارية حس
ــذي يجعل هذه الوزارات    ــبب ال مايثبت ذلك وال نعرف ماهو الس
ــمولنا  ــق) دون غيرها ... راجني ش ــات (بح ــع بهذه اخملصص تتمت
ــي الوزارات  ــا حال باق ــبة ٥٠٪ حالن ــى الراتب بنس ــادة عل بالزي
وليس ٣٠٪ كما منحتها وزارة املالية دون انصاف وكذلك تفعيل 
مخصصات اخلطورة واحلاسبة وحاالت الترفيع التي تتضارب في 
منحها مابني احتسابها منذ تاريخ االستحقاق كما في مجلس 
ــابها من تاريخ صدور االمر  محافظة بغداد حاليا وما بني احتس
ــن املزاجية او  ــو مت توحيد هذه املواقف بدال م ــا حبذا ل االداري ..ي

الروتني او العشوائية في تنفيذ هذه احلقوق الوظيفية.
عنهم الصحفي/ ثائر الثائر 

وزارة الثقافة // موبايل/٠٧٧٣٥٩٦٥٧٢١

ــي ذروة العنف  ــا االرهاب وخصوصا ف ــف من ضحاي ــن لفي    نح
ــنة ٢٠٠٦ نتطلع اليكم من اجل رفع احليف والغنب  الطائفي س
ــكنية  ــى قطع االراضي الس ــدم حصولنا عل ــذي حلق جراء ع ال
ــات صادرة من االمانة العامة جمللس  اخملصصة لنا مبوجب تعليم
ــهداء اال اننا لم  ــة الش الوزراء ورغم مراجعاتنا املتكررة ملؤسس
نحصل على شيء ملموس علما اننا روجنا معامالت بخصوص 
ــيء  ــا ( ٥٠) مليون دينار ولم نحصل على ش ــغ مالية قدره مبال
ــيدين رئيس مجلس الوزراء  ايضا .. لذا فاننا على امل كبير بالس
ورئيس مجلس النواب ورئيسة مؤسسة الشهداء.. نكرر الرجاء 
بان نسمع عن بشائر خير في وقت قريب ان شاء اهللا وهذا ليس 
صعبا .. نكرر شكرنا وتقديرنا لكم سلفا وان اهللا في عون العبد 

مادام العبد في عون اخيه.
لفيف من ضحايا االرهاب

البينة اجلديدة / جنم عبد كاظم
ــاكلنا أكثر , والهموم هي  همومنا كثيرة ومش
ــكالها  ــالف أنواعها وأش ــاكل على اخت املش
االجتماعية  ــكالت  واملش الهموم  واحجامها. 
ــكل علمي مدروس يعرف  تتطلب التعامل بش
ــكالت  ــرية حيث إن املش بواطن النفس البش
ــاني خاطئ  االجتماعية ما هي إال تصرف إنس
ــن ويولد  ــلوكيات اآلخري ــاة وس ــر على حي يؤث
ــيئة. وال نبالغ إذا قلنا إن الهموم  ردود أفعال س
ــم في هذا الوقت  ــاكل التي جتتاح العال واملش

ــكالت اجتماعية. وحينما  ما هي إال نتاج مش
ــكلة فهذا يدل  نقول هذا الفرد يعاني من مش
ــة معينة مثل  ــى أن الفرد يعاني من وضعي عل
ــي العالقات االجتماعية.ومن  الفقر أو األزمة ف
ــكلة  ــكالت املعاصرة والهامة أيضاً مش املش
ــلبية انعدام فرص  ــن آثارها الس ــة ، وم البطال
ــاس من  ــم وحترم الن ــد اجلرائ ــا توج ــل مم العم
استغالل القدرات البشرية ، اذ يحتاج اإلنسان 
ــي  ــش ف ــي ان يعي ــية وه ــات النفس للحاج
ــن متحررا من كل  ــه ومع اآلخري أمان مع نفس

ــذه احلاجات  ــية، ومن أهم ه الضغوط النفس
ــعور باألمن واحلاجة إلى التقدير، واحلاجة  الش
إلى الشعور بالعطف واحملبة أي اشباع اجلانب 
ــاً إلى أن  ــو محتاج دائم ــرد، فه ــي للف الوجدان
ــع للجماعة وأنها  ــرف به ويحس أنه ذو نف يعت
في حاجة إليه مبا يؤدي إلى احساسه بكيانه.  
واحلاجات االجتماعية هي التي يتطلبها الفرد 
ون عالقات اجتماعية سوية مع األفراد من  ليكِّ
ــع محيطه بقيمه  ــش متوافقاً م ــل ان يعي أج

ونظمه ومؤسساته.

ــكون  ــنجار في بابل يش اهالي منطقة س
ــات  كوبون ــى  عل ــم  حصوله ــدم  ع ــن  م
ــد االن وهم مقبلون  ــة الوقودية حل البطاق
ــط  ــة للنف ــتاء واحلاج ــل الش ــى فص عل
ستكون مضاعفة.. وهم يطالبون السادة 

املسؤولني بايجاد حل ملشكلتهم هذه.

@…ÌãÏm@äÌÜfl@âbƒ„a@‚bfla
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ــدد ٨٣٧٧  بالع ــوزاري  ال ــم  أمرك ــدرمت     أص
ــي مقر  ــة ف ــكيل جلن ــي ٢٠١٩/٢/١٢ بتش ف
ــي املديريات  ــكيل جلان ف الوزارة وكذلك تش
ــاب  ــر في احتس ــة للنظ ــركات العام والش
ــن . وحلد هذا  ــة لكبار الس ــات املالي الفروق
ــذا  ــراء به ــاذ إي إج ــم اتخ ــم يت ــخ ل التاري
ــان املكلفة بذلك  ــل اللج ــوص من قب اخلص
بدعوى إن األمر يتطلب حصول قرار قضائي 
من احملكمة اإلدارية باحتساب هذه الفروقات 
.    علما إننا قد حصلنا على قرارات قضائية 
ــابقة وشهاداتنا  الس ــاب خدماتنا  باحتس
الدراسية إلغراض العالوة والترفيع والتقاعد 
ــي الوزارة  ــي خدمنا فيها ف ــرة الت إال إن الفت
ــل عن ثالث  ــت التق ــي كان ــا والت ومديرياته
سنوات والتي استغرقتها إجراءات الدعوى 
ــدار األمر اإلداري بتعديل  القضائية حلني إص
ــا كان فيه  ــتلم فروقاتها مم ــة لم نس الدرج
ــتحقة واغلبنا أصحاب  ــا املس غنب حلقوقن
ــتحقاق الفروقات في  عوائل كبيرة .   إن اس

هذه احلالة يعتبر حق مكتسب لم نستلمه 
ــا إداري ليس  ــنب أو خط ــبب تعرضنا لغ بس
ــؤول  ــا ذنب فيه وإمنا يتحمله اإلداري املس لن
ولذلك فان رأي اللجنة القانونية باستصدار 
ــاب الفروقات  قرار جديد من احملكمة باحتس
ــا دامت  ــند قانوني م ــرر أو س ــه مب ــس ل لي
ــنب احلاصل علينا الن  احملكمة قد اقرت بالغ
اخلطأ الذي تعرض له املوظف ال يتحمل هو 
ــتيفاء كافة حقوقه  ــؤوليته ويجب اس مس

ــا بابكم وال  ــك فقد طرقن ــروعة .   لذل املش
ــرف هذه  ــاز بص ــم حق لإليع ــع عندك يضي
ــط  ــات علما إن كهرباء الفرات األوس الفروق
ــات بكتابها املرفق  ــذه الفروق ــد صرفت ه ق
طيا علما إننا نعاني من هذه املشكلة منذ 

أربعة أعوام ولم يتم معاجلتها حلد أالن.

م. مدير / شاكر محمود شاكر
الشركة العامة لتوزيع لكهرباء بغداد / فرع 

الكرخ عن ١١٧٥ منتسبا من كبار السن

للمرة الثانية .. 
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جمهورية العراق
وزارة اِّـالية

الهيئة العامة للكمارك
مديرية كمرك اِّـنطقة الوسطى

القسم/ الدعاوى 
-اعالن كمركي-

ــتصحبا معه  تم ضبط الدراجات اِّـبينة اوصافها ادناه فمن  يدعي بعائديتها مراجعة هذه اِّـديرية- الدعاوى مس
ــراق وثالثون يوما اذا كان  ــن االعالن اذا كان داخل الع ــر يوما  م ــة عش ــكات الثبوتية  وخالل مدة خمس اِّـستمس

خارج العراق  وبعكسه سيتحمل االجراءات القانونية وفق االصول. 
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ــورات  التط ــف  مختل ــدارس  ت   
ــالد  الب ــي  ف ــة  واألمني ــية  السياس
ــرة  الكبي ــرات  التظاه ــم  خض ــي  ف
ــات  ــداد ومحافظ ــهدتها بغ ــي ش الت
ــاع أن هذه  ــد االجتم ــرى، حيث أك أخ
ــلمية  الس ــعبية  الش ــات  االحتجاج
ــروعة ال بد  ــة إصالحية مش هي حرك
ــرأي العام  ــتجابة لل ــك اس ــا وذل منه
ــية  الوطني وملتطلبات احلياة السياس
ــتحقها العراقيون  واخلدمية التي يس
ــان  ــن الطغي ــود م ــد عق ــارى بع الغي
ــار إلى  ــروب والعنف والفساد.واش واحل
ــذي نهض  ــعبي ال ــاج الش أن االحتج
ــع حلياة حرة  ــبابُ العراق املتطل به ش
ــلمية حتترم  ــة س ــإرادة وطني ــة ب كرمي
ــتورية  والدس ــة  القانوني ــياقات  الس
ــا هو  ــالد وتصونه ــح الب ر مصال ــدّ وتق
ــار إعادة بناء  احتجاج عظيم في مس
ــاتها واالرتقاء  الدولة وتطهير مؤسس
ــد  ــتحقه العراق.وأك ــا يس ــا مب ببنائه
ــت باالمتناع  ــف الثاب ــون املوق اجملتمع
ورفض أي حل أمني للتظاهر السلمي، 
ــة  ــة مجابه ــديدة ألي ــبة الش واحملاس
ــيرين  مش ــرط،  املف ــف  العن ــد  تعتم
ــر وتوجيهات  ــى أوام ــدد إل ــذا الص به
ــلحة مبنع  ــام للقوات املس القائد الع
ــع  ــي وجمي ــاص احل ــتخدام الرص اس
ــكال العنف التي تعتمد القسوة  أش
ــاع  االجتم ــاول  فيها.وتن ــة  واملبالغ
باهتمام شديد حاالت االختطاف التي 
ــطني من قبل جماعات  جتري ضد ناش
منفلتة و خارجة عن القانون، وكذلك 
جرائم االعتداء على املتظاهرين، وهي 
ــري التحري عنها  ــال موجهة يج أعم
ــا وإنزال  ــببني به ــوف على املتس والوق
ــاب القانوني بهم، مؤكدين أن لن  العق
ــن املتظاهرين. ــل واحد م يبقى معتق

ــة أكدت، وفقا للبيان،  األطراف اجملتمع
أنه سيحال للقضاء العادل واملنصف 
ــم جنائية  ــه جرائ ــن تثبت علي كل م
ــتالحق العدالة  ومن أي طرف كان. وس
ــدي أو يخطف  ــن يعت ــة كل م الصارم
ــارج إطار القانون  ــل أيّاً كان خ أو يعتق
والسلطة القضائية. مرة أخرى تتأكد 
أهمية حصر السالح بيد الدولة، وهذا 
ما سيتحقق حتماً.إلى جانب هذا أكد 
ــد بالطبيعة  ــرورة التقي ــاع ض االجتم

السلمية الدميقراطية للتظاهرات ومبا 
ــام واملمتلكات ومينع  يحفظ االمن الع
ــار التظاهرات عن طبيعتها  حرف مس
السلمية.يؤكد االجتماع أيضاً ما هو 
ــس التضحيات،  ــرام وتقدي ــم؛ احت أه
ــال  أبط ــن  م ــى  وللجرح ــهداء  للش
ــن ميامني  وم ــلمية  الس ــرات  التظاه

ــالت  ــا األمنية. دماؤهم التي س قواتن
ــت األفق نحو  ــق وفتح ــاءت الطري أض
املستقبل.وأكد اجملتمعون العهد على 
ــن أن تذهب  ــرة دم طاهرة ميك أن ال قط
ــة  ــل العدال ــف عم ــدراً، وأن ال يتوق ه
اخمللص من أجل الوقوف على أي متورط 
ــؤولية  ــور. هذه مس ــدم الطه بهذا ال
ــة،  والقانوني ــة  احلكومي ــلطات  الس

ــاً  مجتمع ــاً،  جميع ــؤوليتنا  مس
وحاكمني، أن ال تتوقف اجلهود وال تكلّ 
ــببني  ــض على القتلة واملتس في القب
ــؤوليتنا  ــفك الدماء. مس ــل وس بالقت

ــهداء،  ــوق عائالت الش ــي تأمني حق ف
ــل  ــى بأفض ــالج اجلرح ــني ع ــي تأم وف
ــاع  االجتم ــد  املتاحة.ويؤك ــدرات  الق
ــباب العراقي ال ميكن اال ان  ويقول للش
ــعبكم  ــروا، وينتصر بلدكم وش تنتص
بكم، ننتصر بكم ونحن نشرع بعمل 
حثيث من أجل أن تكون احتجاجاتكم 

ــل  بعم ــروع  للش ــة  حيوي ــبة  مناسَ
إصالحي جذري يجب أن يكلل بالنجاح 
ــأنها مكافحة  وبنتائج عملية من ش
الفساد، آفة اخلراب األكبر بعد اإلرهاب 
ــارات  ــف، كما توجب تقومي مس والعن
ــى مختلف  ــية عل ــة السياس العملي
ــريعية والتنفيذية مبا  ــدة التش األصع
ــلطات ومؤسسات قادرة حقاً  ن س يؤمّ

ــدم بالبلد  ــعب والتق على خدمة الش
ــان، بكم  البي ــب  به.وبحس والنهوض 
ــل الصعاب،  ــر تتذل ــباب احل أيها الش
وبإرادتكم وبوقفتكم الشجاعة جنتاز 

التحول إلى دولة 
ــة، دولة يطمح  ــرة ومعافاة ومتقدم ح
ــؤولية  ــعب ويحلم، ومس الش ــا  فيه
ــة  ــا خدم فيه ــني  املنتخب ــني  احلاكم
ــل حتقيق  ــن أج ــهر م ــعب والس الش
ــي والنفيس من  ــه، وبذل الغال تطلعات
ــاع على ما  ــد االجتم ــل ذلك.. يؤك أج

يلي :
ــة  التنفيذي ــلطتان  الس ــرت  باش  -١
والقضائية فعالً بالعمل القانوني في 
ــات التحقيقية  ــح امللف ــروع بفت الش
ــاد ومالحقة املتهمني  ــة بالفس اخلاص
ــتعادة  ــة واس ــق العدال ــا لتحقي فيه
ــح  ــيتواصل فت ــة. س ــوق املنهوب احلق
ــذا ال أحدَ مهما كان  هذه امللفات. وبه

ــزه وموقعه بالقادر على  منصبه ومرك
ــير العدالة. ال تسييس  اإلفالت من س
ــي  ــات وف ــح امللف ــي فت ــاة ف وال محاب
ــة  مصلح ــات.  واحملاكم ــات  التحقيق

ــق  وتطبي ــعب  الش ــوق  وحق ــالد  الب
ــيء،  ــو الفيصل في كل ش ــون ه القان
ــاذ االجراءات  ــرة باتخ كما متت املباش
ــاء بحق من  ــة من قبل القض القانوني
ــهاد واصابة عدد  ــي استش ــبب ف تس
ــوات االمنية ومن  ــن املتظاهرين والق م
اعتدى على املمتلكات العامة حيث مت 

ــم منهم وصدرت مذكرات  توقيف قس
قبض بحق قسم اخر واليزال التحقيق 

مستمراً.
ــا بالعمل من  ــرة أيض ــرت املباش ٢- ج
ــريع قانون جديد لالنتخابات  أجل تش
ــون ضامناً  ــذا القان ــل من ه ومبا يجع
ــس  التناف ــي  ف ــة  العدال ــق  لتحقي
ــول  ــى وص ــاعداً عل ــي، ومس االنتخاب

ــب رؤية  ــحني مبوج ــاء من املرش األكف
ــدِّ من فرص  ــني، واحل ــات الناخب وقناع
ــكار احلزبي التي تُبقي على ركود  االحت
ــية ما بني عدد محدود  احلياة السياس

ول دون جتديد دماء هذه  من األحزاب وحتَ
ــحني من خارج دائرة احلياة  احلياة مبرش
ــاعد القانون  ــاً، كما يس ــة ايض احلزبي
ــباب في  ــد على تعزيز فرص الش اجلدي
بلوغ البرملان واإلسهام بصنع سياسة 
بلدهم. وسيخلص القانون اجلديد إلى 
لالنتخابات  ــا  علي ــة  ــق مفوضي حتقي

ــة وكفوءة في  ــتقلة فعالً ومهني مس
كل مفاصلها وكوادرها.

ــاعد  ــاعدت وتس ٣ــ إن التظاهرات س
ــى القوى  ــروع عل ــط املش ــي الضغ ف
ــية وعلى احلكومة  واألحزاب السياس
ــة  ــريعية والتنفيذي ــلطة التش والس
والقضائية من أجل القبول بتصحيح 
ــارات وقبول التغييرات اإليجابية  املس

ــل  التعدي ــاالت  مج ــي  ف ــاً  خصوص
ــاس الكفاءة واحلدّ من  الوزاري على أس
ــة مبختلف  ــارة للمحاصص اآلثار الض
ــل  ــارات عم ــح مس ــا، وتصحي صوره

الدولة لتضعها في السياق الصحيح 
ــة  وراعي ــة  خادم ــة  كدول ــي  الطبيع
ــس  ــه ولي ــة ملصاحل ــعب وحامي للش
ملصالح األحزاب واألشخاص احلاكمني 
ــلطات. ويرى  ــكة بالس ــوى املاس والق
ــا  ــرات بصورته ــون أن التظاه اجملتمع
ــم  ــن أه ــي م ــة ه ــلمية الناصع الس
ــط لتحقيق  ــة والضغ ــائل املراقب وس
ــة  ــات املطلوب ــني اإلصالح ــك ولتأم ذل

وبلوغ األهداف املنشودة.
ــوار  ــد للح ــالً بالتمهي ــرنا فع ٤ـ باش
ــم  ــة احلك ــة منظوم ــي ملراجع الوطن
ــياقات الدستورية  والدستور وفق الس
ــاع تقديره  ــد االجتم و القانونية.ويؤك
ــباب الذين كان  ــه لعزمية الش واحترام
ــي أوج تطلّعهم للحياة  معظمهم ف
واعتزازه مبا حققوه من حراك هزّ البلد 
ــدم الصورة  ــى أقصاه وق ــن أقصاه إل م
ــعب الغيور، وهو  العظيمة لهذا الش
ــا حتقق بعد ٢٠٠٣،  احلراك األهم بني م
ــاملة ليس  ــذي قاد إلى مراجعة ش وال
ــب وإمنا أيضاً  ــات فحس لبنى املؤسس
والتطوير  البناء  ــات وخطط  للسياس
وتغيير القوانني مبا يضع البلد والشعب 
ــاة املعاصرة ألرقى  ــي القلب من احلي ف
د إرادة التغيير  ــدّ ــدان. إنه حراك ج البل
ــات أكبر ميكن بلوغها  من أجل إصالح
ــذا الوثوب.لقد  ــة وه ــذه العزمي مبثل ه
جنح املتظاهرون السلميون األحرار في 
ــلمية حراكهم. كانت  احلفاظ على س
إرادتهم الوطنية أكبر من نوايا اخلبثاء 
ممن سعوا إلى تشويه الطابع السلمي 
ــي، وممن  ــي الوطن ــراك االحتجاج للح
ــوء والشر  أرادوا لهذا البلد الكرمي الس
ــا حفظنا اهللا منه.كما  واالنزالق إلى م
يتشرف االجتماع بالتأكيد على الدور 
ــامي الذي اضطلعت به املرجعية  الس
ــق االعتراض  ــذود عن ح ــا وهي ت العلي
ــح باإلصالح وتؤكد  واالحتجاج، وتنص
ــاة  ــرورة مراع ــى ض ــه عل ــه، وتنب علي
ــذه الظروف  ــالم العراق في ه ــن وس أم
ــديدة احلساسية..وختم  اإلقليمية ش
ــاة معاً.. ــول، لنصنع احلي ــان بالق البي

لتتعزز انتصارات العراقيني؛ من ميادين 
ــاحات  ــاب، ومن س ــد اإلره ــرب ض احل
االحتجاج، حتى مواقع العمل والبناء.

وليحفظ اهللا العراق .

مكونات الغاز اِّـسيل للدموع
ــيل للدموع  يطلق مصطلح الغاز املس
ــن العناصر  ــدد م ــام على ع ــكل ع بش
ــات مكافحة  ــي عملي ــتخدمة ف املس
  CN  ــبيل املثال ــغب، منها على س الش
ــر  عنص ــو  وه  ،chloroacetophenone
ــى الصادر  ــرذاذ الكيميائ ــي في ال رئيس
ــوع، وهو  ــيلة للدم ــل املس ــن القناب ع
ــرة  ــتخرج من قش ــارة عن تابل مس عب
ــكل جماعي  ــار بش جوزة الطيب. ويش
ــة، باعتبارها  لعدد من املواد الكيميائي
ــوع، ولكن  ــببة إلنهمار الدم ــواد مس م
ــحوق  مس ــة  القائم رأس  ــى  عل ــي  يأت
 ،  orthochlorobenzalmalononitrile

والذي يعرف اختصارا بـCS أو 
ــحوق بلوري ذو  ــو مس C10H5ClN2، وه
ــة الفلفل.مت  ــبه رائح ــة نفاذة تش رائح
ــحوق CS كيميائيا ألول مرة  حتضير مس
فى أواخر اخلمسينات من القرن املاضي، 
ــيلة تفريق  ــت فعالية كبيرة كوس وأثب
للحشود ومثيري الشغب. وفي غضون 
ـــCN، األقل  ــنوات، حل محل ال بضع س
ــي حملتويات  قوة، ليصبح املكون الرئيس
 CS قنابل الغاز املسيل للدموع. وال يزال
هو األكثر انتشارا على مستوى العالم 
ــاج CS لكونه  ــذا. يحت ــا ه ــى يومن حت
مسحوقا صلبا إلى مادة مساعدة على 
 methylene ــادة ــول إلى غاز مثل م التح
ــي  ف  CS ذرات  ــل  حتم ــي  الت  ،chloride
ــيل  ــوي قنبلة الغاز املس ــواء. وحتت اله
ــة على مجموعة من  للدموع التقليدي
ــة التي تولد  ــواد الكيميائية اإلضافي امل
ــاعد  ــالق القنبلة فتس ــد إط حرارة عن
ــحوقCS إلى  تفاعالتها على حتول مس

ــا ميثيلني كلورايد  حالة غازية يحمله
ــان تطير في  ــحابة دخ ــة س في هيئ

ــتخدم قوات مكافحة  الهواء. وتس
ــائل  ــوات اجليش وس ــغب وق الش

متنوعة إلطالق الغاز املسيل 
ــوع بداية من القنابل  للدم

ــع  ــرورا مبداف ــة، م اليدوي
ــق  ــي تطل ــاون، الت اله
ــيلة  مس ــف  قذائ
ــرات  وطائ ــوع،  للدم
ــوم  تق ــات  ومركب
ــحب من  ــرش س ب
ــيل  املس ــاز  الغ
ووصوال  للدموع 
ــوات  عب ــى  إل
يدوية  بخاخة 
وات،  ــرا له وا
تنبعث  التي 
ــذه  ــا ه منه

الغازات.
آثار التعرض للغاز اِّـسيل للدموع

وفي الواقع، إن التعرض للغاز الناجت عن 
 CS ــى مادة ــالق قنبلة غاز حتتوي عل إط
ميكن أن يسبب طفحا جلديا بل حروقا 
ــر  ــي حالة التعرض املباش كيميائية ف
ــاز أو التعرض لفترة  ــر من الغ لكم كبي

ــوال العادية، فإن  ــي األح ــة له. وف طويل
ــة الغاز املنتشر في اجلو نتيجة  مالمس
ــوع،  ــيل للدم ــاز مس ــة غ ــالق قنبل إط
تسبب شعورا فوريا بحرقان شديد عند 
ــوأ إذا  ــة اجللد. وتكون احلال أس مالمس
ــرية، فعندئذ  المس غاز CS العني البش
ــارة إلى  ــية إش ــل األعصاب احلس ترس

جذع املخ، والذي بدوره يرسل الهرمونات 
ــون. وتضخ الغدد  لتمزق الغدد في اجلف
ــول مالح من البروتني واملاء واخملاط  غس
والزيت للمساعدة في تخليص العيون 
ــرع  ــن املهيج CS في أس ــة م احلساس

وقت ممكن.
ــاز ال تتوقف  ــرض للغ ــار التع ــن آث ولك

ــي للعني.  ــد اجلهاز املناع ــرورة عن بالض
ــق املصاب غاز CS، تبدأ  فما إن يستنش
ــة مماثلة في  ــلة من آليات دفاعي سلس
األنف واجلهاز التنفسي، وبالتالي يحدث 
ــعال املتواصل،  ــاط والس ــق للمخ تدف
وكل ذلك في محاولة لتخليص اجلسم 
من سبب التهيج الشديد، ورمبا يحدث 

الغثيان والقيء في بعض األحيان.
إرشادات لتجنب أسوأ العواقب

ــا عثر احلظ،  ــخص م إذا صادف وكان ش
ــبيل املثال، يشاهد مباراة لكرة  على س
ــتادات وتخللها  ــد االس ــي أح ــدم ف الق
ــارع  ــر في ش ــغب أو كان مي ــداث ش أح
ــود أثناء رحلة  يتظاهر فيه بعض احلش
ــياحية ببلد ال يعرف ماذا يدور فيها،  س
فعليه أوال أال يجزع ولكن يبتعد سريعا، 
ــرت قوات األمن لتفريق جمهور  إذا اضط
املشجعني أو احلشود من مثيري الشغب 
ــيل للدموع. إن  بإطالق قنابل الغاز املس
اخلبر السار هو أنه، في معظم احلاالت، 
ــيل  ــراض قنابل الغاز املس ــى أع تتالش
ــاعة من التعرض  للدموع في غضون س
له. وثانيا أن يتذكر ما يقرأه في السطور 
ــرف ويقلل  ــن التص التالية لكي يحس
ــذه احلالة. ــراض املصاحبة له ــن األع م

ــاع الغرائز  ــوة هي اتب ــم خط إن أول وأه

ــدا عن نقطة  ــة به والتحرك بعي اخلاص
ــوع. إذا كان  ــيل للدم ــالق الغاز املس إط
ــب، فيمكن  ــاحة ملع ــارع أو س فى ش
االبتعاد قدر اإلمكان عن السحابة التي 
يتصاعد منها الغاز أو الدخان. إذا تعرض 
للسقوط أرضا، عليه النهوض بسرعة، 
ــود املتدافعة،  ــس من احلش جتنبا للده

ــن الهواء  ــاز CS أثقل م ــك ألن الغ وكذل
وسوف يستقر في طبقة سميكة قريبا 
ــا إذا كان بداخل  ــتوى األرض.أم من مس
مبنى أو صالة مغطاة، فليخرج سريعا 
إلى الهواء الطلق. ثم عليه القيام فورا 
ــف في أقرب  ــني مباء نظي ــل العين بغس
وقت ممكن، وأن يواظب على تكرار غسل 
ــى األقل. إذا  ــني ملدة ١٥ دقيقة عل العين
ــني أو  ــى األذن ــماعات عل ــدي س كان يرت
ــورا وميكن  ــه بخلعهما ف ــارة، فعلي نظ
ــون قبل  ــاء والصاب ــارة بامل ــل النظ غس
وضعها على الوجه مرة أخرى، وبالطبع 
ــتخدم عدسات الصقة يتم  إذا كان يس
ــل اليدين  ــا على الفور بعد غس خلعه
ــس، وعلى  ــق بالتنف ــا يتعل جيدا.وفيم
ــم  ــخص متكن من تنس افتراض أن الش
ــواء النقي، فيجب أن يتنفس  بعض اله
شهيقا وزفيرا بشكل متكرر للسماح 
باحلصول على حصول الرئتني والدم على 
أكبر قدر من األوكسجني النقي. وميكن 
للطبیب أن يقدم أدویة الربو للمساعدة 
ــدیدة.  ــن األعراض الش ــعاف م في اإلس
ــات كبيرة  ــرب كمي ــا بش ــى أيض ويوص
ــتمر  ــث على القيء إذا اس ــن املاء واحل م
ــب الرعاية  ــان، ثم طل ــعور بالغثي الش
ــوع واخملاط  ــر أن الدم ــة. وليتذك الطبي
ــى تخلص  ــات عل ــا عالم ــيء كله والق
ــة التعافي.  ــادة CS وبداي ــم من م اجلس
وأخيرا، يجب عليه االغتسال عند أقرب 
فرصة. وأن يتم تنظيف مالبسه بشكل 
منفصل، ويحذر استخدام أي منظفات 
ــه يتفاعل مع الـ حتتوي على الكلور ألن

CS ويكون مادة أكثر سمية.

معلومات قد تجهلها عن الغاز المسيل للدموع وإجراءات لتجنب عواقبه

التحقيق يف جرائم االعتداء عىل املتظاهرين وانزال العقاب القانوين بحق املتسببني بذلك

الغاز CS أثقل من اهلواء ويستقر يف طبقة سميكة قريبا من مستوى األرض

«                » تنشر تفاصيل اجتماع الرئاسات والقضاء في قصر السالم نرفض أي حل أمني للتظاهر السلمي

@ÚÓˆbö‘€aÎ@ÚÌàÓ–‰n€a@¥n�‹é€a@›j”@Âfl@¥‡ËnΩa@Ú‘y˝flÎ@Öbé–€a@—‹fl@szji@ÒäëbjΩa

Ôiåßa@âbÿny¸a@òäœ@Âfl@Ü∞@›ÿíi@pbibÇn„˝€@ÜÌÜu@ÊÏ„b”@Û‹«@›‡»€bi@ÒäëbjΩa

NO.3299.MON.11.NOV.2019 العدد (٣٢٩٩) االثنين ١١/ ١١ / ٢٠١٩ 

كيف تعمل قنابل الغاز املسيل للدموع؟ اإلجابة تأتي في سياق مقال نشره howstuffworks.com والذي يوضح أيضا تطور صناعة 
ــرطة والقوات العسكرية في جميع  ــتخدم قوات الش ــيل للدموع، وكيف ميكن التخلص من آثار اإلصابة به.تس مكونات الغاز املس
ــغب بطريقة فعالة من خالل إحداث حالة عدم  ــود ومكافحة أعمال الش ــيل للدموع، ألغراض تفريق احلش أنحاء العالم الغاز املس

الراحة الفسيولوجية املوقتة.

ــالم ببغداد، امس األحد، حضره كلٌّ من رئيس مجلس الوزراء  قد في قصر الس ــتضاف رئيس اجلمهورية برهم صالح  اجتماعاً عُ اس
عادل عبد املهدي ورئيس مجلس النواب محمد احللبوسي ورئيس مجلس القضاء األعلى فائق زيدان.ومت في االجتماع، بجسب بيان 

صدر عن رئاسة اجلمهورية، وتلقت ( البينة اجلديدة )، نسخة منه،
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أو  يصوِّب  أن  يريد  من  لكل  مكفول  الرَّد  حق  إن    

ح معلومة وردت في خبر أو مقال ويعتقد أن  يصحِّ

فيها جتنيا او مغالطة إذا رغب في ذلك، وإن ديدننا 

هو احترام الرأي والرأي اآلخر.

„zzzzzÁÊfih
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ــون متخمون مبا  ــن الزمن والعراقي ــر من عقد م منذ أكث
يطلقه السياسيون من شعارات وبرامج ودعوات حلوارات، 
ــرى مربعة أو  ــتطيلة وأخ ــمى طاولة مس ــارة حتت مس ت
ــن املفردة األكثر  ــاملة جامعة، لك ــتديرة، وأخرى ش مس
تداوالً هي (خارطة الطريق) التي سمعنا عنها، لكن يبدو 

أنها تاهت في الوديان ولم تنبش قبرها الغربان..
ــية خانقة  في كل مرة تعصف بهذا العراق أزمة سياس
ــتقبله  أو مير مبنعطف خطير أو يواجه حتديات تهدد مس
ــةً  ــعبه حتى يتناخى اجلميع ساس ــرب خاصرة ش وتض
وأحزاباً وجهاتٍ شتى إلى حراك بشأن موضوعة خارطة 
س الطريق  الطريق بهدف اخلروج من عنق الزجاجة وتلمّ
ــواطئ اآلمنة التي  ــودة أو الش وصوالً إلى األهداف املنش
ــفينة العراق التي تتقاذفها األمواج،  ــالمة س تضمن س
لكن ما يؤسف أنه برغم هذا احلراك املتصاعد لوضع هذه 

ــيئاً  اخلارطة إال أن ش
لم يحصل على أرض 
ندور  وبقينا  ــع،  الواق
في األزمات والدوامات 
ــة إلى  واحلاجة املاس
ــة التي تنقذنا  القش

من الغرق..
ــذا  ه ــي  ننه ــي  ولك
ــرر  املتك ــزف  الع
ــى احلوار  ــة ال باحلاج
ــة  وخارط ــي  الوطن
أن  ــا  بودن ــق  الطري
ــة  ــول لكل ساس نق

ــعب أن يبقى بعيداً  ــالد إن من يريد لهذا الوطن والش الب
عن الفوضى واالضطراب والال استقرار ويتوجه مخلصاً 
ــك واالستقرار والبناء فما عليكم  نحو الوحدة والتماس
ــد.. ال  ــد األح ــى اهللا الواح ــوا عل ــوا وتتوكل إال أن تصدق
ــي، وال أحد  ــرعوا باحلوار الوطن ــم من أن تش ــد مينعك أح
ــنا من  ــو وضعتم خارطة طريق لنعرف (راس يعرقلكم ل
ــتحق  ــر اخلوانق وجنتاز املوانع، فالعراق يس رجلينا) ونعب
ــعب أن يرتاح ويستقر ويستفيد  منا كل جهد، وآن للش
ــتقراً بال دماء.. بال  ــه.. آن للعراق أن يعيش مس من خيرات

عويل األمهات.. بال أوجاع.
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عبد الزهرة البياتي*

* رئيس التحرير التنفيذي

وجع يومي

ال أحد يمنعكم من 
أن تشرعوا بالحوار 

الوطني، وال أحد 
يعرقلكم لو وضعتم 

خارطة طريق..

ــر الفنان العراقي كاظم الساهر  نش
ــه  صفحت ــى  عل ــدا  جدي ــورا  منش
ــمية على فيسبوك، وهو يغني  الرس
ــرات. وأراد  ــع التظاه ــراق على وق للع
ــاهر أن يخاطب العراق بكلماته  الس
ــيرة؟  املؤثرة، قائال: «من نحن في املس
ــم..  جنودك ــم..  طالبك ــم..  أوالدك
ــعب هنا».  علماؤكم.. أدباؤكم.. الش
ــم يا عراق  ــاف مناديا العراق: «ق وأض

ــم يا عراق  ــمَّ الدماء، ق ــز.. قم ض الع
ــم. ال ندري ماذا  ــم.. قم صلّ به الضي
ــائال:  ــول؟». وتابع متس ــراق نق ــا ع ي
ــراق؟ إلى متى  ــى متى يا والدي الع «إل
ــاق؟».  ــدرك مح ــركان وب ــك ب شمس
ــذه الكلمات هي من  ــار الى ان ه ويش
ــى متى»  ــاهر بعنوان «ال ــة الس أغني
ــن تضامنه مع  ــا أن يعل ــي أراد به الت

املتظاهرين من خاللها.

ــت «البينة اجلديدة» برقية تهنئة من مجلس القضاء  تلق
ــة  ــمعتها اخلامس ــبة احتفالها بإيقاد ش ــى ملناس األعل
ــرف  ــتار البيرقدار املش ــي عبد الس ــرة. ونقل القاض عش
ــي جمللس القضاء األعلى حتيات اجمللس  على املركز اإلعالم
ــدان) ومتنياته جلريدة  ــتاذ القاضي (فائق زي ــه األس ورئيس
ــاح ودوام احلضور في  ــدة» باملوفقية والنج ــة اجلدي «البين

الوسط الصحفي خلدمة العراق العزيز.

ــدة» باقة  ــة اجلدي ــت «البين تلق
ــة تهنئة  ــع بطاق ــرة م ورد عط
ــهيل علي  ملونة من احملامي (س
نها حتياته وأمنياته  حسني) ضمّ
ــني في اجلريدة وهم  لكل العامل
ــة  اخلامس ــمعة  الش ــدون  يوق
عشرة على طريق صحافة حرة 
ــن قضايا  ــتقلة مدافعة ع مس
ــة  «البين ــعب..  والش ــن  الوط
ــكرها  ش ــجل  تس ــدة»  اجلدي
ــذه املبادرة الرائعة  وتقديرها له
ــي  الوف ــي  للمحام ــى  وتتمن
ــني) الصحة  (سهيل علي حس

والعافية والنجاح.

متابعة / البينة الجديدة
ــرت محكمة اجلنايات في  باش
ــيوي،  دبي مبحاكمة عاطل آس
ــخص  متهم باالعتداء على ش
ــدرك أنه  ــوت، دون أن ي ــى امل حت
قتله، إذ تركه ونام بالقرب منه، 

ــوم التالي  ــم في صباح الي وعل
ــاة،  ــارق احلي ــه ف ــى علي أن اجملن
ــض عليه  ــرب، وقب ــادر باله فب
ــرطة دبي،  ــن قبل ش ــاً م الحق
إليه  واعترف بجرميته، ووجهت 
اقتراف جناية  ــة  العام النيابة 

ــم  ــالمة جس االعتداء على س
ــى املوت. وقال  الغير املفضي إل
ــي في  ــرطة دب ــن ش ــدر م مص
إن  العامة،  ــة  النياب ــات  حتقيق
ــة القيادة  ــى غرف ــا ورد إل «بالغ
ــور  بالعث ــد  يفي ــيطرة،  والس

ــخص في ساحة  على جثة ش
رملية خلف غراند سيتي مول، 
ــة». الصناعي ــوز  الق ــة  مبنطق
ــكيل  ــه «جرى تش ــاف، أن وأض
ــتدالالت  فريق عمل جلمع االس

وحتديد هوية املشتبه به».
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عدسة / حمودي عبد غريب

تتقدم مالكات شركة 
ــوط األنابيب  خطـــــ
بأجمل  ــة  النفطيــــ
والتبريكات  ــي  التهان
ــالم  ــتاذ داود س لألس
ــرار  ق ــدور  ــد لص أحم
الوزراء  ــس  مجلــــــ
ــه  بتثبيت ــي  القاض
ــاً باألصالة  مديراً عام
إلدارة شركتنا احلبيبة   
ــة   نتيج ــاء  ج ــذي  وال

ــدة إدارته  ــالل م ــال محدود خ ــه ال ــة وعطائ ــوده املبذول جه
ــتوى  ــكل كبير في رفع  مس ــهمت بش ــركة والتي أس للش
ــا اإلنتاجي، متمنني له دوام املوفقية والنجاح خدمةً  واقعه

لهذا املرفق النفطي املهم.. 
فألف ألف ألف مبارك تسنمكم املنصب

شعبة العالقات واإلعالم
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النساء العراقيات حاضرات َّـ سوح التظاهر

فعاليات مختلفة من خط الصد االول / جسر الجمهورية
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