
ــي تتواصل  ــر على التوال ــوم الثامن عش للي
ــعبية في  ــات الش ــرات واالحتجاج التظاه
ــط  ــدد من مدن الوس ــداد وع ــة بغ العاصم
ــب توفير فرص  ــوب والتي ابتدأت مبطال واجلن
ــم  وتقدميه ــدين  الفاس ــة  ومحارب ــل  العم
ــا  ــرى ابرزه ــب اخ ــت مبطال ــة، وانته للعدال
ــتور  ــة احلالية وتعديل الدس ــر احلكوم تغيي
ومحاسبة كل اللصوص والفاسدين واعادة 
ــدة بعيداً عن  ــية جدي انتاج عملية سياس

احملاصصاتية والفشل.
وفي التطورات فقد قالت ممثلة األمني العام 
لألمم املتحدة، جينني بالسخارت، امس االثنني 
ــب لقائها  ــي ٢٠١٩)، وعق ــرين الثان (١١ تش
املرجع األعلى في النجف، علي السيستاني، 

ــد أن املتظاهرين لن يعودوا  إن املرجعية تؤك
إلى منازلهم، قبل حتقيق جميع مطالبهم. 
ــر صحفي، أن  ــي مؤمت ــخارت ف وذكرت بالس
ــة القوى  ــدم جدي ــة من ع ــة قلق «املرجعي
السياسية اجراء اإلصالحات». وأضافت، أن 
ــن ال ميكن أن  ــة تؤكد أن املتظاهري «املرجعي
ــد حتقيق جميع  ــى منازلهم إالّ بع يعودوا إل
ــن املرجع، إلى  ــارت نقالً ع ــم». وأش مطالبه
ــم يكونوا قادرين  ــات الثالث إن ل أن «الرئاس
ــن فال بد  ــب املتظاهري ــق مطال ــى حتقي عل
ــددت املرجعية،  ــلوك طريق آخر». وش من س
ــخارت، على أنه «ال ميكن ان  ــب بالس بحس
يكون العراق ساحة للتصفيات السياسية 
ــن اجلميع. ولفتت  ــيادته م ويجب احترام س
ــتخدام  ــرورة عدم اس ــى «ض ــخارت ال بالس
ــرّةً  «م ــة  ــبب كان»، مطالب ــف ألي س العن

ــببني بهذا العنف».  ــبة املتس اخرى مبحاس
ــاالت واخلطف فوراً،  ودعت الى «وقف االعتق
وضرورة العمل على اصالحات حقيقية مبدة 
ــون موحد».  ــرورة اجراء قان ــة، مع ض معقول
ــخارت، أن «االمم املتحدة تتابع  ــدت بالس وأك
ما حصل خالل االسابيع املاضية، وان غضبا 
ــارع نتيجة عدم  ــخطا كبيرين في الش وس
ــنة، مشيرة الى أن  تقدمي اخلدمات ملدة ١٦ س
«الناس لديها امال كبيرة بتحقيق املطالب». 
ــر موثوقة للكف عن  وتابعت: «نقوم بتقاري
هذا العنف وندعو االخرين للتدخل»، مؤكدةً 
ــورة  ــيادة العراق دائماً، ونقدم املش على «س
ــت، أنها  ــة االحداث». واردف ــالل مراقب من خ
«تسعى لتقدم العراق الى االمام»، الفتة الى 
ــلطات  أن «الوقت احلقيقي حان لتنفذ الس

العراقية ما يطلبه املتظاهرون».

ــد  بتواف ــي،  أمن ــدر  ــاد مص أف ــه  ــن جانب م
ــاحة  ــتمرة إلى س ــن بصورة مس املتظاهري
ــاف أنه ال  ــداد امس. وأض ــط بغ التحرير وس
ــتهداف للمتظاهرين من قبل  ــد اي اس يوج
القوات األمنية، مبيناً أن عدداً من املتظاهرين 
ــفله  ــر اجلمهورية واس متمركزين عند جس

وفي املطعم التركي.
ــني، بإعادة  ــس االثن ــي، ام ــاد مصدر أمن وأف
ــر األحرار وسط بغداد أمام حركة  فتح جس
ــى إغالقه بالكتل  ــبوع عل املركبات بعد أس

الكونكريتية.
ــواء الركن عبد  ــه أعلن الل ــياق ذات وفي الس
ــد العام  ــم القائ ــرمي خلف الناطق باس الك

للقوات املسلحة، 
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الممثلة االممية تلتقي سيد النجف االشرف.. بالسخارت تنقل عن السيستاني تأكيداته.. فليسمع الساسة 

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 / 
ــا قانون  ــاط التي تضمنه ــن ابرز النق ــع، امس االثنني، ع ــف مصدر مطل كش
ــة. وادناه اهم  ــة اجلمهوري ــتكملت صياغته رئاس االنتخابات اجلديد الذي اس
ــة  ــون االنتخابي املقترح من قبل رئاس ــي القان ــية الواردة ف ــادىء األساس املب
ــدا لتوحيد الرؤى وتقدميه  ــاله إلى مجلس الوزراء متهي اجلمهورية والذي مت إرس

جمللس النواب:
ــة بعيدة عن  ــتقلة من جهات قطاعية متخصص ــكيل مفوضية مس ١- تش

احملاصصة احلزبية.
٢- تصغير الدائرة االنتخابية إلى القضاء بعدما كانت احملافظة دائرة واحدة.

ــاء قوانني القائمة والتمثيل  ــحني وإلغ ٣- اعتماد نظام الفائز األعلى من املرش
النسبي.

٤- تقليل عدد اعضاء مجلس النواب إلى ٢١٣ وإلغاء العدد احلالي ٣٢٩.

٥- منح الشباب فرص الترشح لالنتخابات عبر تقليل سن الترشيح إلى   ٢٥ سنة                                                                            
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بالسخارت تلتقي سيد النجف االشرف السيستاني 

في رسالة مناشدة الى دولة رئيس الوزراء ووزراء النقل والنفط وكافة الوزارات االخرى:
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ــالة لفيف  ــة اجلديدة» رس تلقت «البين
من العاملني في الشركات املتعاقدة مع 
ــري التابعة  ــركة العامة للنقل الب الش
ــا دولة  ــدون خالله ــل يناش ــوزارة النق ل
ــدي ووزيري  ــوزراء عادل عبد امله رئيس ال
ــرى  ــوزارات االخ ــط وكل ال ــل والنف النق
لرفع احليف والغنب واالجحاف الذي وقع 
عليهم ويستنزف اموال بلدهم من قبل 
غرباء يعملون فوق ترابنا بتواطؤ من قبل 
ــاكتني عن  ــني والس ــض من املرتش البع

احلق.
 وتشير الرسالة املفعمة باألسى واحلزن 
ــركة  ــف له ان عقود الش الى ان مايؤس
العامة للنقل البري داخل العراق وخارجه 
ــوبها الكثير من اللغط حيث تقوم  يش
شركات اجنبية بالتعاقد مع الشركات 
املصدرة التي تنقل بسياراتها وتريالتها 
ــواد  ــب امل ــا االجان ــاحناتها وعماله وش
ــة الى املواقع  ــن داخل املوانيء العراقي م
ــتبعد  تس ــا  بينم ــوزارات  لل ــة  اخملصص
ــة املتعاقدة  ــة احمللي ــركات العراقي الش
ــة للنقل البري  ــركة العام اصال مع الش
ــن هذه العملية بالرغم من انها متتلك  م
ــاحنات ومهندسني وموظفني وخبراء  ش
ــا كل االمكانيات الالزمة  ــر عنده وتتواف

ــيء ومن خارج  ــة النقل من املوان لعملي
ــا احلبيب  ــواد الى بلدن ــب امل ــراق جلل الع
ــور (( مغنية احلي ال  ــا للقول املأث تطبيق
ــل الغرباء  ــوز ان يفض ــرب)) فهل يج تط

واالجانب على ابناء الوطن؟! 
ــن  ــم ل ــدة انه ــلو املناش ــد مرس  ويؤك
ــمحوا لهؤالء االجانب بالدخول الى  يس
البالد وجلب شاحناتهم ليصادروا ارزاق 
ــع بينما  ــل البضائ ــاس من خالل نق الن
ــن العمل وهو يتظاهر  العراقي عاطل ع
ــيارته  ــا عن لقمة خبزه اليومي وس بحث
وشاحنته معطلة لسواد عيون االجانب 
ــن الوزارات  ــلمون اجورهم م الذين يتس
بعشرات االضعاف مما يتقاضاه العراقي.

 ولوح مرسلو املناشدة بأنهم سيلجأون 
ــة والعقابية  ــائل التأديبي الى كل الوس
اي  ــل  لينق ــل  يدخ ــي  اجنب كل  ــق  بح
ــى املواقع كافة  ــيء ال ــة من املوان بضاع
ــاذا يفعل هؤالء وماذا  الن ال احد يعرف م

يخططون؟!
ــراق لدينا  ــا في الع ــالة انن وتقول الرس
ــاحنات والرافعات  كل االمكانيات والش
الهيدروليكية والشاحنات االختصاصية 
ــوادر  الك ــا  ولدين ــة  املتنوع ــات  والكرين
ــاء اجلسور  واخلبراء الذين مبقدورهم انش

ــال كافة املواد  ــك القدرة على ايص وكذل
ــو مباليني االطنان  ــا كانت اوزانها ول مهم
ولكن مايؤسف له ان الشركات التركية 
ــياراتها  واالنكليزية والكويتية تأتي بس
وتنقل املواد والبضائع من ميناء ام قصر 
الى مواقع الوزارات، فهل يجوز ذلك؟ وهل 
يبقى العراقي ((خراعة خضرة))؟ السيما 
ونحن عندنا جيوش من العاطلني ولدينا 
ــاحنات وجتبى منها الضرائب واالمور  ش
ــد  ــبب نناش ــة االخرى لهذا الس الثانوي
ــوزراء الذي يحث دوما على  دولة رئيس ال
اهمية مشاركة القطاع اخلاص في بناء 

ــوزراء احملترمني على  الدولة كما نحث ال
اعطاء الدور الكبير للشركات العراقية 
ــل واحليوي  ــا الفاع ــذ دوره ــة لتأخ احمللي
ــركة العامة للنقل البري  عن طريق الش

ــاحنة اما  ــي لديها بحدود (٢٠٠٠) ش الت
الشركات املؤتلفة معها او املتعاقدة مع 
ــري فعندها  ــركة العامة للنقل الب الش
بحدود (٣٠٠٠) شاحنة لهذا السبب فان 
ــركة  ــدة يحذرون اي ش اصحاب املناش
ــواء  ــن الدخول للموانيء س اجنبية م
اكانت جنسيتها تركية او انكليزية او 
ــذر من انذر وعلى الباغي  غيرها وقد اع

تدور الدوائر.
 وفي ختام رسالتهم يقول مطلقو هذه 
املناشدة انهم يتوسمون خيرا بالسيد 
ــد املهدي وكل  ــوزراء عادل عب ــس ال رئي
ــوا مصلحة  ــوزراء املعنيني الن يضع ال
ــركات العراقية واملواطن العراقي  الش
في مقدمة االعتبار من اجل امتصاص 
ــني الذين صاروا يجدون    جيوش العاطل
االجنبي ينافسهم على فرصة العمل 
ــر دارهم .. فأي مهزلة هذه  وهم في عق
ــي  ــرات الت ــل؟  وان التظاه ــي حتص الت

تشهدها العاصمة بغداد وعدد من مدن 
العراق خير دليل وبرهان على ان البطالة 
ــباب هذه  ــوي من اس ــر وق ــبب مباش س
ــارة ايضا بان  ــرات والبد من االش التظاه
ــاحنات االجنبية في بالدنا هو  عمل الش
استنزاف للعملة الوطنية وسرقة ملوارد 
ــان العراقي يقوم  ــا ب ــالد اذا ما عرفن الب
ــة بالف دوالر بينما االجنبي  بنقل بضاع
ـــ(٥) االف دوالر واذا كان العراقي  ينقلها ب
ــا بـ(١٠) االف فان االجنبي ينقلها  ينقله
بـ( ١٠٠) الف دوالر وعليكم ان تكتشفوا 
ــب الى جيوب  ــر الذي يذه ــارق الكبي الف
ــالة بان  االجانب.. وفي اخلتام تؤكد الرس
ــة بالنقل  ــركات احمللية املتخصص الش
ــيء ولكن مايالحظ  متتلك اخلبرة وكل ش
ــركات التركية واالجنبية تدخل  ان الش
للميناء العراقي وليس هذا فحسب بل 
ــأ الى  ــل املواد بحريا من بلدان املنش تنق
ميناء ام قصر وبعدها تدخل شاحناتها 
ــع االخرى  ــى املواق ــن امليناء ال ــل م لتنق
ــا االجنبية  ــول كوادره ــى دخ ــة ال اضاف
ــركات احمللية  ــس الش ــي صارت تناف الت
ــوال تعاون ذيول  ــا كان ليحصل ل وهذا م
ــون  ــترون وميارس ــن يتس ــش الذي الدواع
ــرر بالعراق  ــال التي تلحق الض كل االفع
ــعبه.. ونكرر ثانية وثالثة من ان احلل  وش
ــريعا وحذار من املماطلة  البد ان يأتي س

والتسويف.

@ÔÁÎ@ÒıÏ��–◊Î@ÒâÜn‘fl@Ú��Ó‹0a@b‰mb◊ä��ë@
@È€@fiÏ��ém@Âfl@›◊@âÏ��jr€aÎ@›ÌÏ€bi@@âà��§

bËnéœb‰fl@Èé–„

هاشمالجبورياللعيبيالغضبانعبد اِّـهدي

›���ub���« ــواب محمد ــس مجلس الن ــال رئي ق
ــي ان البرملان سيستضيف  احللبوس

ــني  «جين ــدة  املتح االمم  ــة  ممثل
ــته التي  ــالل جلس ــخارت» خ بالس

ــث  لبح ــاء  االربع ــدا  غ ــتعقد  س
املقترحات االممية بشأن العراق.
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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 
ــبق والنائب  اقترح رئيس هيئة النزاهة األس
ــري، ما وصفها بأنها  ــن الياس السابق حس
خارطة طريق ملعاجلة األزمة احلالية، وتتضمن 
ــال  ــة. وق ــتقالة احلكوم ــان واس ــل البرمل ح
ــتورية  ــري جاء فيه خارطة طريق دس الياس

موجزة ملعاجلة األزمة احلالية في العراق:
ــرار وتعديل قانونني على  ــام البرملان بإق ١- قي

وجه السرعة، هما:
أ- تعديل قانون االنتخابات.

ب- إقرار قانون املوازنة العامة لعام ٢٠٢٠.
ــل البرملان عبر  ــرةً يتم ح ــد ذلك مباش ٢- بع

اآللية الدستورية اآلتية:
ــوزراء مبوافقة  ــدمي طلب إما من رئيس ال أ- تق
ــدد أعضاء  ــة، أو من ثلث ع ــس اجلمهوري رئي

البرملان.
ــى احلل  ــة عل ــان باملوافق ــت البرمل ب- تصوي
ــه، وهي  ــدد أعضائ ــة لع ــة املطلق باألغلبي

أغلبيةٌ ميسورة.
ــوة النتخابات عامة  ــم الدع ــد احلل تت ٣- بع
ــدة خالل مدة أقصاها ٦٠ يوماً من تأريخ  جدي

احلل.
٤- بعد حل البرملان تعد احلكومة من الناحية 
ــل  ــاً، وتواص ــتقيلة حكم ــتورية مس الدس

أعمالها لتسيير األمور اليومية اجلارية.
ــدة والبرملان اجلديد  ــة اجلدي ٥- تقوم احلكوم
بتبني فكرة تعديل الدستور عبر تأليف جلنة 
ــتقوم بوضع  ــن خارجهما، التي س اخلبراء م
ــم تبنّيها من  ــي يت ــل ك ــات التعدي مقترح
ــعب عبر  ــان، ومن ثم عرضها على الش البرمل
ــن الصحيح ترك  ــتفتاء العام، وليس م االس
أمر التعديل للدورة احلالية لعدم نضج فكرة 

ومشروع التعديل في الوقت الراهن.
ــدة بتنفيذ مطالب  ــوم احلكومة اجلدي ٦- تق
الشعب األخرى املشروعة عبر سقوف زمنيةٍ 

محددة.

بغداد / البينة الجديدة 
ــوزراء، امس االثنني،  ــت األمانة العامة جمللس ال أعلن
ــة  ــا لغاي ــهادات العلي ــة الش ــني حمل ــف تعي موق
ــرين  ــادس من تش ــوم االربعاء املاضي، املوافق الس ي
ــم االمانة العامة  ــي ٢٠١٩. وقال املتحدث باس الثان
ــتناداً إلى حزم  ــس الوزراء حيدر مجيد إنه اس ل مجل
ــني اخلريجني  ــادرة، واملتعلقة بتعي ــات الص اإلصالح
ــوزارات، بلغ عدد  ــي ال ــهادات العليا ف ــة الش وحمل
ــرين الثاني،  ــادس من شهر تش املعينني لغاية الس
ــة ٩٣٥ ، التعليم  ــى وزارات، التربي ــت عل ١٨٦٩ توزع
ــكان ١٠١،  ــة ٥٢، االعمار واالس ــي ١٢١، الثقاف العال
ــة ١٥٠، الدفاع ١٧٥،  ــباب والرياضة ١٠٠، الزراع الش
ــاالت  االتص  ،١٣٥ ــة  االجتماعي ــؤون  والش ــل  العم
ــني من املعلمني  ــح مجيد، أن عدد املعين ١٠٠. واوض
واملدرسني في بغداد واحملافظات ٢١٦٠٠ ، توزعوا على 
ــتجدين واملنقطعني  ــملت املس ــداد ١١٦٠٠ ، ش بغ
ــات ١٠٠٠٠. ــة احملافظ ــتمرين وبقي ــن املس واحملاضري

وبني أن مجلس الوزراء ألزم مبوجب القرارات الصادرة 
ــتيعاب  ضمن حزم اإلصالح، اجلامعات األهلية باس
ــيرا الى  ــهادات، مش ــبة من حملة الش أعداد مناس
ــدارس املهنية،  ــول اخلريجني من امل ــبة قب زيادة نس
ــى ١٠٪ ابتداءً من  ــد والكليات التقنية إل في املعاه
ــني، أن عدد املعينني  ــي ٢٠٢٠- ٢٠٢١.وب العام الدراس
ــي وزارات النفط والكهرباء والثقافة  من اخلريجني ف
ــاع ٨٥٠٠ صدرت األوامر  ــل واملوارد املائية والدف والنق

الوزارية اخلاصة بتعيينهم.

بغداد / البينة الجديدة 
ــل الضمان  ــرورة تفعي ــني، على ض ــس االثن ــة، ام ــة النيابي ــة املالي ــددت اللجن ش
ــريكا اساسيا للقطاع  االجتماعي للقطاع اخلاص، مبينة ان هذا القطاع يعد ش
العام ويساهم بشكل كبير في تقليص حجم البطالة. وقال عضو اللجنة ناجي 
ادريس ان ”احلكومة فشلت بشكل ذريع في استغالل القطاع اخلاص في تنشيط 
ــى البطالة  ــيا في القضاء عل ــريكا اساس ــي، خاصة انه يعد ش ــاد العراق االقتص
ــل قانون الضمان االجتماعي  ــتثمار“. واضاف ادريس، ان ”تفعي وحتريك عجلة االس
ــدم ارهاق ميزانية  ــى البطالة، وع ــرورة ملحة للقضاء عل ــاع اخلاص ميثل ض للقط
ــي الفترة احلالية“. ــذا القانون تفعيله ف ــب على القائمني على ه ــة، اذ يتوج الدول
واوضح ادريس، ”معظم املوازنة االستثمارية يتم توجيهها لسد نفقات الشركات 
ــة العاملة في القطاع النفطي، اضافة للكهرباء حيث يحتاج العراق الى  االجنبي

خطة اقتصادية منظمة لتصحيح مساره“.

واشنطن / وكاالت / البينة الجديدة
ــة  ــدة، احلكوم ــات املتح ــت الوالي حث
ــة على إجراء انتخابات مبكرة  العراقي
ــات انتخابية، داعية  ــام بإصالح والقي
إلى إنهاء أعمال العنف ضد املتظاهرين 
وايقاف حظر االنترنت في البالد. وقال 
البيت األبيض في بيان إن واشنطن تريد 

ــف العنف  ــة العراقية وق من احلكوم
ــد الرئيس  ــني والوفاء بوع ــد احملتج ض
ــالح انتخابي  ــح بتبني إص برهم صال
ــرة. وأعرب عن  ــراء انتخابات مبك وإج
قلقه العميق من االعتداءات املستمرة 
ــطني املدنيني  ضد املتظاهرين والناش
ــر اإلنترنت في  ــائل اإلعالم وحظ ووس

ــم البيت  العراق. وقالت املتحدثة باس
األبيض ستيفاني غريشام في بيان إن 
ــوا مكتوفي األيدي  ــني لن يقف العراقي
ــوارد بالدهم  ــران م ــتنزف إي ــا تس فيم
وتستخدم مليشيات مسلحة وحلفاء 
ــن التعبير عن  ــم م ــيني ملنعه سياس
ــكل سلمي. وأضاف البيت  آرائهم بش

ــى األمم املتحدة  ــه ينضم إل األبيض أن
في دعوة احلكومة العراقية إلى وقف 
ــن وإقرار قانون  ــف ضد املتظاهري العن
ــراء انتخابات  اإلصالح االنتخابي وإج
ــاحة  ــرات س ــل تظاه ــرة. وتدخ مبك
التحرير وسط العاصمة بغداد، فضال 
ــني ١١  ــرى، االثن ــات اخ ــن محافظ ع

ــابع  ــرين الثاني ٢٠١٩، يومها الس تش
ــي ابتدأت  ــي، والت ــى التوال ــر عل عش
ــرص العمل ومحاربة  مبطالب توفير ف
ــة،  للعدال ــم  وتقدميه ــدين  الفاس
ــرى ابرزها تغيير  ــت مبطالب اخ وانته
ــتور  ــة وتعديل الدس ــة احلالي احلكوم

وقانون االنتخابات.

بغداد / البينة الجديدة
اكدت النائبة عن ائتالف دولة القانون عالية 
ــروع قانون  ــني, أن مش ــس االثن ــف, ام نصي
ــة اجلمهورية  ــات التي اعدته رئاس االنتخاب
ــاوئ فنية ناجمة عن معوقات  يتضمن مس
فنية, كذلك يتضمن جوانب ايجابية, مبينة 
ــل للبرملان قريبا. وقالت  ــروع سيرس ان املش
ــودة مشروع  نصيف ”لقد اطلعت على مس
قانون االنتخابات اجلديد الذي اعدته رئاسة 
ــاله الى البرملان  ــة ومن املؤمل ارس اجلمهوري
ــاوئ ومعوقات فنية وال ننكر  قريبا فيه مس
ــيرة الى  ــه يتضمن جوانب ايجابية“، مش ان

ــل الى البرملان   ــروع القانون سيرس ان ”مش
ــروع القانون يشير  قريبا“. واضافت ان ”مش
ــيم الوحدات االنتخابية الى نواح  الى تقس
ــاء او ناحية عددا  ــح لكل قض ــة ومين واقضي
من املمثلني باحتساب نائب واحد لكل ٢٥٠ 
ــمة كما  ــمة بدال من ١٠٠ ألف نس ألف نس
ــب  ــا وان الفوز يحتس ــول به حالي هو معم
ــف إلى أن  ــارت نصي ــى االصوات“. واش العل
ــون هو عدم  ــي تضمنها القان ــاوئ الت ”املس
وجود احصائيات للعدد السكاني لالقضية 
والنواحي ولذلك يجب ان يكون هناك تعداد 

عام للسكان“.

بغداد / البينة الجديدة 
ــس االثنني، ادخال  ــرت هيئة توزيع بغداد، ام باش
ــة اولية في  ــي كمرحل ــة االلكترون ــام الرقاب نظ
ــتقات النفطية  ــز املواطنني باملش عمليات جتهي
ــة النفط االبيض  ــن والكاز متهيدا الضاف كالبنزي

ــعيها  خالل املدة القليلة املقبلة، بينما اكدت س
ــع املنافذ التوزيعية في العاصمة. لتحديث جمي
وقال مدير الهيئة املهندس صباح حسن حافظ، 
ــهام  ــة نفذت العديد من اخلطط لالس إن ”الهيئ
بتطوير توزيع املشتقات والسيطرة على حركتها 

ــتحصلة منها، اذ  ــا واملبالغ املس ــات توزيعه وآلي
جنحت بتأهيل معظم احملطات واملنافذ التوزيعية 
ــق املعايير العاملية“. واضاف حافظ، ان  ببغداد وف
ــالل العام  ــرة بها خ ــة التأهيل متت املباش ”حمل
٢٠١٧، اذ جنحت مالكات الهيئة بتأهيل ٢٧ محطة 

ــل ٢٧ محطة،  ــام ٢٠١٨ تأهي ــهد الع تعبئة، وش
ــل للمحطات هذا  ــات التأهي ــتمرار عملي مع اس
ــهد  العام وصوال لنهاية العام ٢٠٢٠ الذي سيش
ــا بأن عدد  ــات واملنافذ، منوه ــال جميع احملط اكم
ــغ ١٩٦ محطة  ــي بغداد يبل ــات التعبئة ف محط

ــا“. واكد  ــل معظمه ــة، مت تأهي ــة وحكومي اهلي
ــن  ــي جتهز البنزين احملس ــظ ان ”احملطات الت حاف
بالعاصمة يبلغ عددها ١٢، وسعر اللتر فيها ٨٥٠ 
دينارا، بينما يبلغ عدد التي جتهز املواطنني بالغاز 

للمركبات ست، بسعر ٢٠٠ دينار للتر.
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بغداد / البينة الجديدة 
ــت وزارة النقل العراقية عن عودة العمل في موانئ ام قصر  اعلن
ــبة ١٠٠٪، مشيدا بتعاون ابناء البصرة  الشمالي واجلنوبي بنس
الفيحاء واجلهات االمنية واملعنية وتفهمهم بضرورة فتح امليناء 
ــاة املواطنني تفاديآ  ــية حلي ملواصلة دخول االحتياجات االساس
ــوزارة إن ”العمل  ــوق احمللية. وقالت ال ــعارها في الس الرتفاع اس
ــاعة  ــمالي واجلنوبي جار على مدار الس ــي موانئ ام قصر الش ف
ــاء البصرة  ــة بفضل ابن ــاة الطبيعي ــودة احلي ــبة ١٠٠٪ وع بنس
ــرورة فتح  ــة وتفهمهم بض ــات االمنية واملعني ــاء واجله الفيح
ــية حلياة املواطنني  ــول االحتياجات االساس امليناء ملواصلة دخ
ــاف البيان أن  ــوق احمللي“. وأض ــعارها في الس تفاديآ الرتفاع اس
ــن امليناء عبارة عن  ــع التي مت اخراجها والزالت تخرج م ”البضائ
مواد اساسية في دميومة احلياة البشرية اغلبها حاويات وبرادات 
ملواد غذائية من اللحوم والدجاج واخلضروات التي تكون محددة 
مبوعد للصالحيات اضافة الى حاويات حتتوي على معدات لوزارة 
ــيما وزارة الزراعة التي  النفط والكهرباء والوزارات االخرى وال س
ــل التاخير“.وتابع ان  ــي الحتتم ــمية الت ــمدة املوس ــر االس تنتظ
ــكل طبيبعي وابرز  ــالع للبواخر عادة بش ــو واالق ”مواقف الرس
ــاطات أمس بلغت ١٦٠٠حاوية على رصيف رقم ٢٧، كما مت  النش
ــغ باخرة حتمل ١٢٠ الف رأس من العجول طال انتظارها في  تفري
البحر فترة االزمة كادت ان تنفق عطشا وجوعا لوال فتح امليناء 
ــيارات صالون  ــاب وزارة النفط وس ــدات ثقيلة حلس ــك مع وكذل
للقطاع اخلاص ودخول وخروج نحو  ٥١٢ شاحنة خالل يوم واحد 

في اشارة الى عودة احلياة وانعاش السوق احمللية“.

بغداد / البينة الجديدة 
ــتجواب  ــني، تأكيده املضي باس ــالف النصر، امس االثن ــدد ائت ج
ــس النواب،  ــد املهدي في مجل ــوزراء عادل عب ــس مجلس ال رئي
ــة وخطاباتها تعقد األوضاع. ــراً أن بعض خطوات احلكوم معتب

ــال املكتب اإلعالمي لالئتالف إن ائتالف النصر عقد، اجتماعاً  وق
ــة األوضاع التي  ــة (رئيس االئتالف) حيدر العبادي ملناقش برئاس
ــهدها البلد واحلراك اجلماهيري ومطالب املتظاهرين.وأضاف  تش
ــتجواب رئيس  ــان، أن االئتالف جدد تأكيده على املضي باس البي
ــواب وأهمية  ــد املهدي في مجلس الن ــوزراء عادل عب مجلس ال
ــتجواب، مبيناً أن االئتالف انتقد غياب الرؤية  حتديد موعد لالس
ــوات احلكومة  ــل أن بعض خط ــول ب ــدة للحل ــة الفاق احلكومي
ــب  ــي من تعقد األوضاع.وناقش االجتماع، بحس وخطاباتها ه
البيان، مباحثات الكتل السياسية والتأكيد على مبادرة النصر 
التي طرحها العبادي في بداية الشهر املاضي، مبدياً تخوفه من 
ــات احلكومة.ورفض  ــبب سياس حصول مزيد من االنهيارات بس
ــن الضحايا  ــت العديد م ــوة التي أوقع ــتخدام الق االئتالف اس
ــف وكذلك معرفة  ــاالت واخلط ــة قمع احلريات واالعتق وسياس
ــتخدام  ــطة القناصني واس ــببني بالقتل الذي جرى بواس املتس
ــر.وانتقد النصر عملية االبتزاز للحكومة واستغالل  النار املباش
االوضاع احلالية لتمرير ما يريدوه واحلصول على مكاسب.وتابع، 
ــوم به احلكومة  ــاعدة العراق وما تق ــع الدولي يريد مس أن اجملتم
ــث قامت احلكومة  ــن البلد حي ــلبية ع احلالية يعطي نظرة س

السابقة بإجراءات كبيرة لعودة العراق للمجتمع الدولي.
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بغداد / البينة الجديدة 
ــة  ــات اجلديد في رئاس ــون االنتخاب ــة صياغة قان ــت جلن اعلن
ــد  ــون اجلدي ــل القان ــن تفاصي ــني، ع ــس االثن ــة، ام اجلمهوري
ــية  ــرات التي حصلت فيها، مبينة ان الكتل السياس والتغيي
ــابقة فيها. وقال  تضغط العادة صياغة الكثير من البنود الس
عضو اللجنة عادل الالمي ان ”هناك ضبابية بقانون االنتخابات 
اجلديد بسبب وجود ثالث مسودات احداها في البرملان والثانية 
ــة اجلمهورية والثالثة قيد  ــلمة من جلنة اخلبراء في رئاس املس
الصياغة عند احلكومة“. واضاف الالمي، أن ”املسودة املقترحة 
ــدد اعضاء مجلس  ــت تقليص ع ــة اخلبراء تضمن ــن قبل جلن م
ــيكون بنحو ٢٠١ نائب لكل  ــواب لنحو ٣٥٪ اي ان العدد س الن
دورة انتخابية على ان يتم زيادة ٦ نواب على كل دورة جديدة اال 
ــية تضغط العادة بنود القانون القدمي فيه“. ان الكتل السياس
ــتور  ــواب بحاجة الى تعديل دس ــص عدد الن ــح ان ”تقلي واوض
ــتور“، مشيرا  وهذا ما مت اقتراحه على جلنة اعادة النظر بالدس
ــى أن ”جلنة اعادة النظر بصياغة قانون مفوضية االنتخابات  إل
ــتعانة بخبراء مستقلني الدارة  واقترحت الغاء املفوضية واالس
ــية تصر على انتخاب  االنتخابات وحلها اال ان الكتل السياس

مفوضية بسنوات متعددة كما هي العادة“.

بغداد / البينة الجديدة 
ــني،  ــس االثن ــعبي، ام ــد الش ــة احلش ــكيالت هيئ ــرت تش باش
ــتقبال معامالت املنتسبني املفسوخة عقودهم للعودة الى  باس
ــتناداً لألمر الديواني الصادر  اخلدمة في صفوف الهيئة وذلك اس
من رئاسة الوزراء الرقم ١٠٧ للعام اجلاري.وذكر بيان إلعالم احلشد 
ــرت  ــد باش ــعبي، أن ”كوادر ادارة املديريات واأللوية في احلش الش
ــتقبال معامالت املنتسبني املفسوخة عقودهم للعودة الى  باس
ــط والتعليمات“.وأضاف  اخلدمة في صفوف الهيئة وفق الضواب
ــة (٥ و٤ و٢٣ و١٥ و٢٥ و٣٠ و٣٣ و٥٠ و٥٣ ٣٥، ٤٣،  ــان أن ”األلوي البي
ــة مكافحة املتفجرات و فوج  ــة مقاتلة الدروع ومديري ١٤ ومديري
ــة وفوج أنصار احلجة  ــاع الوطني و فوج وليد الكعب ــرايا الدف س
وفرقة فوج العباس (التركمان). استقبلت املنتسبني املفسوخة 

عقودهم للعودة إلى العمل في صفوف احلشد الشعبي».
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ــة، أن  ــوال» التركي ــة «أح ــرت صحيف نقــل .. ذك
ــى العقوبات  ــدة لاللتفاف عل ــعى جاه ــران تس إي
ــتثماراتها إلى  ــة، بنقل جزء كبير من اس األمريكي
تركيا، السيما في مجال صناعة السيارات.ووفقا 
ــودرو كومباني»،  ــركة «إيران خ للصحيفة فإن ش
ــيارات اإليرانية،  ــركات الس ــات ش ــي من كبري وه
ــرقي تركيا. ــة وان، ش ــا إلى والي ــتنقل أعماله س

وحضر فرشاد مقيمي الرئيس التنفيذي للشركة، والوفد املرافق له 
إلى الوالية.

ــلحني مجهولني  هجوم .. أفاد مصدر في مصر، امس االثنني، أن مس
ــي قرية  ــكاز أمني ف ــى نقطة ارت ــوا النار عل أطلق
ــرطة طوخ، في محافظة  حصافة بدائرة مركز ش
ــر  ــة. وذك ــة املصري ــمال العاصم ــة، ش القليوبي
ــدرل أن قوات األمن انتقلت إلى مكان احلادث،  املص
ــيرا إلى  ــا على املنطقة، مش ــت طوقا أمني وفرض
ــقوط ٣ قتلى في  ــات أولية تتحدث عن س معلوم

صفوف رجال الشرطة.

ــن روحاني  ــس اإليراني حس تمســك .. أعلن الرئي
ــووي  ــاق الن ــي االتف ــران ف ــتمرار طه ــس أن اس ام
ــلحة  ــراء األس ــن رفع احلظر عن ش ــيمكنها م س
ــي في خطاب  ــال الرئيس اإليران ــام املقبل. وق الع
جماهيري في مدينة كرمان جنوب البالد: «حسب 
ــلحة من قبل  ــراء األس ــرارات الدولية مينع ش الق
ــن العقوبات الدولية املفروضة علينا في  إيران، لك
هذا اجملال سترفع خالل العام القادم وسنتمكن من شراء األسلحة 

وتصديرها».
ــي»  ــيغودنيا» و»آر ت ــيا س ــر «روس ــة حتري ــت رئيس عــرض .. عرض
ــى الرئيس  ــيمونيان عل ــا س ــة مارغريت التلفزيوني
ــس، العمل في  ــتقيل إيفو مورالي ــي املس البوليف
ــس اإلكوادور  ــوة برئي ــبانية، أس قناة «آر تي» اإلس
السابق. وكتبت سيمونيان: أعرض على موراليس 
ــي في محطة  ــدمي برنامج تلفزيون ــال رائعا، تق عم
ــا برامج  ــدم رافاييل كوري ــبانية. يق ــة اإلس اإلذاع

تلفزيونية لنا في قناة «آر تي» للسنة الثانية».

ــة، أن دورية  ــائل إعالم لبناني توقيــف .. ذكرت وس
لقوى األمن الداخلي، أوقفت الفنان آدم بعد دعوى 
ــف والضرب.  ــة اخلط ــوري بتهم ــي خ ــا إجن رفعته
ــورية لم تتنازل عن  وذكرت املصادر أن الفنانة الس
ــيع، وبخالف ما  ــده، على عكس ما أش دعواها ض
ــاء هذا التطور  ــة اللبنانية قمر. وج فعلته الفنان
بعد أيام من مغادرة خوري إلى اإلمارات عقب صدور 

قرار بترحيلها من لبنان إثر احلرب املشتعلة بينها وبني قمر.
تظاهرة .. تداعى عدد كبير من الفنانني والفنانات املصريني والعرب 
ــد زكي، الذي أقيم  ــزاء بالفنان الراحل هيثم أحم ــدمي واجب الع لتق
ــادس من أكتوبر  ــجد الشرطة مبدينة الس في مس
ــرز  ــس االول. وكان أب ــاء أم ــزة مس ــة اجلي مبحافظ
احلاضرين أحمد حلمي، محمد إمام، أحمد السقا، 
محمد هنيدي، الفنانة التونسية درة، هنا شيحة، 
ــني، مي نور  محمد لطفي، نورا، أحمد صالح حس
ــني  ــرحان، أحمد صالح حس ــريف، خالد س الش

ومحمد رمضان وآخرون.



الناصرية / البينة اجلديدة 
اخلدمية  املشاريع  ابرز  االثنني،  امس  الدخيلي،  عادل  قار  ذي  محافظ  كشف 
ذي  ان  الى  الفتا  يليه،  والذي  اجلاري  العام  التي ستنفذ في محافظته خالل 
على  االراضي  وتوزيع  للتعيينات  اضافة  للمشاريع  كبرى  حملة  تشهد  قار 
، ان ”احملافظة بدأت باجناز مشروع ذي قار الكبير  املستحقني.وقال الدخيلي 
طرق  تبليط  الى  اضافة  اخلدمي،  (ع)  علي  االمام  ومشروع  باجملاري  اخلاص 
الشامية وخلف السريع واجلزيرة، كما مت البدء مبشروع املاء اجلديد“.واضاف ان 
”احملافظة بصدد تنفيذ مشاريع جديدة عن طريق االحالة املباشرة للشركات 
خالل  قار  ذي  مشاريع  لتنفيذ  الشركات  جلميع  دعوة  هناك  حيث  املنفذة، 
العام املقبل“.واوضح ان ”العام املقبل سيشهد تقدما ملحوظا في املشاريع 
للتعيينات  اضافة  اخلدمية،  باملشاريع  مايتعلق  وخاصة  قار  ذي  مبحافظة 

وتوزيع قطع االراضي على الشرائح املستحقة“.

بغداد / البينة اجلديدة 
ــة الكهربائية ارتفع  ــات بالطاق ــني، أن جتهيز احملافظ ــاء، امس االثن ــت وزارة الكهرب أعلن
بنسبة ١٦٪ في األشهر التسعة األولى من عام ٢٠١٩ مقارنة بالفترة نفسها لعام ٢٠١٨.

ــا االلكتروني ، إن معدل اجملهز للطاقة  ــرتها على موقعه وقالت الوزارة في إحصائية نش
ــتان ولغاية تشرين األول من  ــتثناء إقليم كردس الكهربائية في احملافظات العراقية باس
ــام ٢٠١٩ بلغ ١٦ ألفاً و٣٧٢ ميغا واط، مقارنة بـ ١٤ ألفاً و١١٠ ميغا واط خالل عام ٢٠١٨  ع
ــن الطاقة ملدينة بغداد  ــوزارة، إلى أن معدل اجملهز م ــارت ال ــبة زيادة بلغت ١٦٪.وأش وبنس
ــبة زيادة  خالل عام ٢٠١٩ بلغ ٤٠٧٦ ميغا واط مقارنة بـ ٣٦٧١ ميغا واط لعام ٢٠١٨ وبنس
ــبة التجهيز  ــت ١١٪,وأضافت، أن محافظة األنبار كانت أكثر احملافظات ارتفاعا بنس بلغ
ــا واط لعام ٢٠١٨  ــا واط مقارنة بـ ٣٩٥ ميغ ــا ٥٤٠ ميغ ــبة التجهيز له ــث بلغت نس حي
وبنسبة زيادة بلغت ٣٧٪، فيما كانت أقل احملافظات زيادة بالتجهيز هي ديالى والديوانية 

واملثنى وبنسبة زيادة بلغت ٩٪.
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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 
ــة، امس   ــت هيئة النزاه أعلن
االثنني، عن تفاصيل إجراءاتها 
التحقيقية في قضية شركة 
يونا أويل، مشيرةً إلى استمرار 
ــل  تفاصي ــي  ف ــق  التحقي
ــن ثبتت  ــة م ــة وإحال القضي
القضاء.وقالت  إلى  مقصريته 
الهيئة، إن الفريق التحقيقي 
ــز  ــد أجن ــة ق ــاص بالقضي اخل
ــن أعماله وأحال من  العديد م
ــت مقصريته إلى القضاء،  ثبت
ــام بتدوين  ــةً أن الفريق ق مبين
ــن ذوي العالقة  ــدد م ــوال ع أق
ــهود منهم نائب رئيس  والش
النفط األسبقني  ووزير  الوزراء 
ــركة نفط  ــام لش ــر الع واملدي
ــركة  اجلنوب واملدير العام لش
مصافي اجلنوب ومدير مشروع 
ــة التصديرية  ــد الطاق تصعي
ــح  التصاري ــب  مكت ــر  ومدي
ــط  النف وزارة  ــي  ف ــة  األمني
ــابقني وعدد آخر ممن وردت  الس

ــق أو  ــي التحقي ــماؤهم ف أس
استدعوا؛ لإلدالء بشهاداتهم 
ــن  ــال عم ــة، فض ــي القضي ف
سواهم من أصحاب الشركات 
ــؤوليها.وأضافت الهيئة  ومس
ــيق والعمل املباشر  أن التنس
ــق وقاضي التحقيق  بني الفري
ــى إصدار  إل ــى  أفض ــص،  اخملت

ــر مذكرة قبض وتفتيش  األخي
القضية  ــي  ف ــق متهمني  بح
استنادا إلى أحكام املادة (٣٤٠) 
ــات، كما  العقوب ــون  قان ــن  م
ــترداد  ــت مفاحتة دائرة االس متَ
ــف  مل ــح  لفت ــة  الهيئ ــي  ف
ــق  حتقي وكان  ــتردادهم.  الس
ــا  موقع ــراه  أج ــتقصائي  اس

ــا وهافنتغون  فبرفاكس ميدي
ــام  ع ــي  ف ــف،  كش ــت  بوس
ــر النفط  ــن تورط وزي ٢٠١٦، ع
األسبق حسني الشهرستاني 
ــن  ــني آخري ــؤولني عراقي ومس
ــق  تتعل ــاد  فس ــة  بـفضيح
ــا عرف  ــة، فيم ــود نفطي بعق

إعالمياً بفضيحة أونا أويل.
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بغداد / البينة اجلديدة 
رأى النائب عن ائتالف النصر عدنان الزرفي، امس 
ــتلغى  ــات س ــس احملافظ ــد ، أن مجال االول األح
ــي طالب بها  ــتورية الت مبوجب التعديالت الدس
ــى أن اللجنة املكلفة  ــار ال املتظاهرين، فيما أش
ــه من  ــرات الن ــض الفق ــل بع ــتمضي بتعدي س
ــتور باكمله.وقال الزرفي  الصعوبة تعديل الدس
ــث لبرنامج املناورة الذي تبثه الفضائية  في حدي
ــومرية، إن النظام البرملاني ناجح في الدول  الس
ــراق، الفتا الى أن  ــه في الع ــدنا جتربت لكننا افس
ــتلغى مبوجب  ــات مجالس احملافظات س انتخاب
التعديالت الدستورية التي طالب بها املتظاهرين. 
وأكد الزرفي، أن ليس من الصعب ايجاد بديل ل عبد 
املهدي كما يشاع، وملاذا اقالته تؤدي للفوضى؟، 
مناشدا القوى السياسية بـالكشف عن املؤامرة 
ــون عنها.وأضاف الزرفي، ليس هناك  التي يتحدث
ــة بتعديل  ــل اللجنة املكلف ــية داخ اي حساس
الدستور، الفتا الى أن اللجنة املكلفة ستمضي 
بتعديل بعض الفقرات النه من الصعوبة تعديل 

الدستور باكمله.

ــي منطقة  ــب العدل ف ــرة الكات ــن حرق دائ ع
ــط بغداد. ونقل التلفزيون  الباب الشرقي وس
ــه، إنه مت  ــد الكرمي خلف قول ــمي عن عب الرس
ــرقي  ــدل في منطقة باب الش ــرق دائرة الع ح
وسط العاصمة بغداد. وأضاف خلف، أن هناك 
محاوالت من قبل بعض اجملرمني العاقة وصول 

فرق الدفاع املدني إلخماد احلريق.
ــاع املدني، امس  ــي حني اعلنت مديرية الدف ف
ــاد ٨ حرائق في  ــا من اخم ــني، عن متكنه االثن
ساحة اخلالني واملناطق اجملاورة خالل االعتداء 
ــة، مبينة ان  ــات احلكومي ــض البناي ــى بع عل
ــان اصيب  ــواء كاظم بوه ــام الل ــا الع مديره

ــركة  ــراء اخماد حريق ش ــديد ج ــاق ش باختن
التامني. وقال املتحدث باسم املديرية العقيد 
جودت عبد الرحمن ان ”مديرية الدفاع املدني 
متكنت من اخماد ٨ حرائق في منطقة ساحة 
اخلالني وجسر السنك“. واضاف عبد الرحمن، 
ان ”عمليات التبريد مازالت مستمرة في بناية 

التأمني الوطنية.
واعتبر قائد عمليات بغداد الفريق الركن قيس 
احملمداوي، ان وضع حواجز في ساحة التحرير 
ــتخدم  جاءت لطمأنة املتظاهرين بأننا لن نس
القوة لتفريقهم. وقال احملمداوي إن التظاهرات 
واستمرارها يسعدنا وهو عنصر قوة لنا، مبيناً 

ــع حواجز  ــس، بدأت بوض ــا يوم ام أن قطعاتن
ــاحة التحرير الرسال رسالة  على مقتربات س
ــرات بالقوة  ــرق التظاه ــان باننا لن نف اطمئن
ــوات االمنية  ــني الق ــكاكات ب ــل االحت وتقلي
ــه ال زالت أعداد قليلة  ــن. وأضاف أن واملتظاهري
ــتخدام  ــبة ١ أو ٢ ٪ يقومون باس ــل نس ال متث
ــز االمنية  ــوف وعبور احلواج ــارة واملولوت احلج

لالحتكاك مع القطعات العسكرية.
من جانبه اتهم النائب عن حتالف البناء فاضل 
جابر, امس االثنني, الواليات املتحدة األميركية 
ــن خالل حتجيم  ــة التظاهرات م بتصعيد ازم
ــعيهما لتلبية  ــان في س ــة والبرمل دور احلكوم

ــروعة.  ــلميني املش ــب املتظاهرين الس مطال
ــفارة االمريكية لها يد في  وقال جابر إن ”الس
تصعيد االزمة اعالميا وذلك من خالل حتجيم 
ــدؤوب  ال ــعي  بالس ــان  والبرمل ــة  احلكوم دور 
ــتجابة ملطالب املتظاهرين املشروعة“,  باالس
ــي جزء من  ــفارة االمريكية ه ــا ان ”الس مبين

اصل االزمة“.
وشهدت محافظات ( ذي قار، بابل، الديوانية، 
ــى، البصرة،  ــف، املثن ــالء، النج ــان، كرب ميس
ــة  ــات احتجاجي ــرات وفعالي ــط) تظاه واس
ــي ذي  ــرون ف ــق متظاه ــث اغل ــة حي مختلف
ــور في احملافظة  ــار، امس االثنني، ثالثة جس ق

ــة وقال مصدر ان  ــير باحملافظ امام حركة الس
ــور النصر  ــن املتظاهرين اغلقوا جس عددا م
ــط مدينة الناصرية  ــارات والزيتون وس واحلض
ــى حصول زخم  ــير ما ادى ال امام حركة الس

مروري.
ــان  ــا حلقوق االنس ــة العلي ــت املفوضي واعلن
ــهاد (٤)  ــراق، امس االثنني، عن استش في الع
متظاهرين واصابة ١٣٠ آخرين بينهم عناصر 
من القوات االمنية في محافظة ذي قار امس، 
ــارت الى اعتقال ٣٤ متظاهرا بصورة  فيما اش

تعسفية.
ــظ الديوانية، امس  ــب آخر قرر محاف من جان

االثنني، اعفاء مدير تربية احملافظة من منصبه، 
عازيا القرار الى وجود شبهات فساد.

وفي محافظة البصرة قامت قوات االمن مبنع 
ــاحة  ــت س ــن وطوق ــات للمتظاهري اي جتمع

البحرية في احملافظة.
وفي ميسان شهدت تظاهرات قام بها طالب 
املدارس والكليات امام مبنى احلكومة احمللية 

وسط احملافظة.
كما شهدت كربالء والنجف والسماوة واملثنى 
ــات جماهيرية  ــرى فعالي ــي االخ ــط ه وواس
ــاج واملطالبة  ــة للتعبير عن االحتج مختلف

باحلقوق.

وكاالت / البينة اجلديدة
االثنني، رسالة  ووتش، امس  رايتس  وجهت منظمة هيومان 
الى  دعتها  فيما  العراق،  تظاهرات  بشأن  املتحدة  األمم  الى 
العراق  املتظاهرين لدى مراجعة سجل  التركيز على مقتل 
التابع  اإلنسان  حقوق  مجلس  ان  املنظمة  احلقوقي.وقالت 
الشامل  الدوري  االستعراض  جلسة  يعقد  املتحدة  لألمم 
انه  مبينة  العراق،  في  اإلنسان  حقوق  سجالت  ملراجعة 
ينبغي أن يكون تصاعد عمليات قتل املتظاهرين على أيدي 
قوات األمن العراقية خالل الشهر املاضي في قمة اهتمامات 

الدبلوماسيني أثناء صياغتهم التوصيات.
وبحسب رايتس ووتش فأن قوات األمن العراقية قتلت ١٤٧ 
العراق  ومدن  ببغداد  احتجاجات  في  األقل  على  متظاهرا 
في   ١٠٠ من  أكثر  تِل  وقُ األول،  تشرين  أوائل  في  اجلنوبية 
املوجة  في  انه  األول.وتابعت  تشرين   ٢٥ منذ  ثانية  موجة 

الغاز املسيل  الثانية، أطلقت قوات األمن في بغداد عبوات 
للدموع ليس فقط لتفريق احلشود ولكن في بعض احلاالت 
مباشرة على املتظاهرين، وهو شكل وحشي للقوة القاتلة، 
(يونامي)  العراق  املتحدة ملساعدة  األمم  ان بعثة  الى  مشيرة 
وثقت مقتل ١٦ متظاهرا بعبوات الغاز املسيل للدموع التي 

أصابتهم في رؤوسهم أو صدورهم.
الذخيرة  استخدام  واصلت  األمن  قوات  بعض  ان  وتابعت   
شخصا   ٩٧ إن  يونامي  وقالت  أخرى،  ومدن  بغداد  في  احلية 
قتلوا من ٢٥ تشرين األول إلى ٤ تشرين الثاني، وأفادت تقارير 
الى  الفتة  احلني،  ذلك  منذ  بالرصاص  املزيد  مبقتل  إخبارية 
عنهم  وأفرجت  تعسفا  متظاهرين  احتجزت  السلطات  ان 

الحقا دون تهم، واختفى آخرون.
تهدد  األمن  قوات  بأن  تفيد  تقارير  تلقت  انها  وتابعت 
الى  املتظاهرين، الفتة  يعاجلون  النار على مسعفني  وتطلق 

مدى  رؤية  من  والعالم  العراقيني  منع  حاولت  احلكومة  ان 
ملنع  مرارا  اإلنترنت  قطع  إلى  أوال  القاتل، حيث عمدت  ردها 
الناس من حتميل ومشاركة الصور ومقاطع الفيديو اخلاصة 
باالحتجاجات، باإلضافة إلى حجب تطبيقات التراسل، ثم 

فرضت حظر إنترنت ليلي اعتبارا من ٥ تشرين الثاني.
واحملايدة  املستقلة  الدولية  نيتبلوكس  مجموعة  وقالت 
في  اإلنترنت  إنقطاع  اإلنترنت  إلى  الوصول  تراقب  التي 
العراق أصبح اآلن من بني أسوأ االنقطاعات التي الحظتها 

نيتبلوكس في أي بلد في ٢٠١٩.
اعتقلت  االحتجاجات،  جانب  إلى  انه  ووتش  رايتس  وذكرت 
دعمهم  عن  تعبيرهم  جملرد  العراقيني  بعض  األمن  قوات 
للتظاهرات عبر رسائل على فيسبوك، معتبرة ان هذا األمر 
ر مستوى حرية التعبير على  ميثل تراجعا جديدا في بلد قدّ

مدار العقد املاضي، رغم ماضيه املضطرب.
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بغداد / البينة اجلديدة
أمري  صدور  عن  االثنني،  امس  النزاهة،  هيئة  أعلنت 
احلالي  النواب  مجلس  أعضاء  أحد  بحق  استقدام 
ومحافظ نينوى السابق؛ استنادا إلى أحكام املادتني(٣٠٧ 

و٣٣١) من قانون العقوبات العراقي.
أصدر  القضاء  إن  بالهيئة   التحقيقات  دائرة  وقالت 
احلالي؛  النواب  مجلس  أعضاء  أحد  بحق  استقدام  أمر 
العقوبات  قانون  من   (٣٠٧) املادة  أحكام  إلى  استنادا 
مبلغ  بتسلم   ٢٠١٧ عام  قيامه  تهمة  عن  العراقي 
السابق  نينوى  من محافظ  دينار  مليون   (٤٥٠,٠٠٠,٠٠٠)
مقابل عدم تصويت أعضاء مجلس محافظة نينوى عن 

أحد األحزاب على إقالته من منصب احملافظ.
وأضافت الدائرة أنه مت إصدار أمر استقدام بحق محافظ 
نينوى السابق استنادا إلى أحكام املادة (٣٣١) من قانون 
العقوبات العراقي؛ لقيامه بالتجاوز على أبواب الصرف 
ديوان  رواتب  فروقات  عن  له  املمنوحة  للصالحيات 
أن  ٢٠١٥)، موضحةً  وآب  ومتوز  (حزيران  لألشهر  احملافظة 

قيمة تلك املبالغ جتاوزت (٤٢٢،٠٠٠،٠٠٠) مليون دينار.
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 دمشق / وكاالت / البينة اجلديدة
شكك الرئيس السوري بشار األسد، امس االثنني، 
باإلعالن األميركي عن مقتل زعيم تنظيم ”داعش“ 
سوريا،  في  مؤخرا  البغدادي  بكر  ابو  اإلجرامي 
واصفا اياها بأنها ”قصة مفبركة“، فيما تساءل 
عن سبب عدم عرض جثة البغدادي مثلما حصل 

مع اعدام رئيس النظام السابق صدام حسني.
وقال االسد في مقابلة مع قناة ”آر تي انترناشيونال 
البغدادي   ” إن  ”سانا“   نشرتها  الروسية  ورلد“ 
إشرافهم،  وحتت  (االميركان)  سجونهم  في  كان 
البغدادي؛  سراح  أطلقوا  من  هم  واألمريكيون 
وبالتالي ما كانوا ليطلقوا سراحه دون أن يكلفوه 
بأي دور، فجأة أصبح البغدادي خليفة للمسلمني 

في العالم كما نصب نفسه“.
وأضاف االسد، ”لقد مت إعداده ( البغدادي) من قبل 
األمريكيني للعب ذلك الدور، ونحن ال نصدق هذه 
لكن  قتل،  يكون  قد  قتله.  حول  األخيرة  القصة 
بغسل  تتعلق  الكاملة  القصة  ذكروا.  ليس كما 
أيدي األمريكيني من التواطؤ مع اإلرهابيني، ليس 
خالل  بل  املاضية  القليلة  السنوات  في  فقط 

العقود األخيرة“.
األفالم  في  يحدث  مبا  أشبه  ”هذا  ان  وتابع، 
أن  أرادوا  ذاكرتك.  مبحو  يقومون  عندما  اخليالية 
عالقتهم  حول  لديهم  العام  الرأي  ذاكرة  ميحوا 
املباشرة مع أولئك اإلرهابيني، وخصوصاً القاعدة، 
القبض  ألقي  عندما  النصرة).  و(جبهة  داعش)  و( 

على صدام حسني، قاموا بعرضه. وعندما أعدم، 
عرضوا عملية اإلعدام وعندما قتل أبناؤه، عرضوا 
أجسادهم. وحدث الشيء نفسه مع القذافي. ملاذا 
إذاً لم يعرضوا علينا جثة بن الدن؟ وملاذا لم يعرضوا 
علينا جثة البغدادي؟“، معتبرا أنها ”مجرد قصة 

مفبركة عن كونهم ضد اإلرهابيني“.
تل  قُ يكون  قد  البغدادي   ” أن  إلى  االسد  واشار 
بحاجة  وكانوا  كشخص؛  انتهت  صالحيته  ألن 
لشخصٍ آخر، ورمبا أرادوا تغيير كل اسم ( داعش)، 
أخرى  داعش)   ) إلخراج  آخر  اسماً  وإعطاءها 
وتقدميها كمنظمة معتدلة تستخدم مرة أخرى 

في السوق ضد احلكومة السورية“.
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ــس االثنني، ان  ــف ام ــة اجلمهورية، قد كش ــدر في رئاس وكان مص
ــة استكملت مشروع قانون االنتخابات اجلديد، فيما اشار  الرئاس

الى ان مشروع القانون سيقلص عدد النواب لنحو ٣٠٪.
ــن اخلبراء  ــة فريق م ــة ومبعاون ــة اجلمهوري ــدر، ان رئاس ــال املص وق
ــروع قانون  ــتكملت مش ــن األمم املتحدة اس ــني وممثلني ع العراقي
ــكيل  ــد، مبينا ان القانون يتم مبوجبه اعادة تش االنتخابات اجلدي
ــراء بعيدا عن  ــلك القضائي وخب ــن الس ــة االنتخابات م مفوضي

احملاصصة احلزبية.
ــواب لنحو ٣٠٪،  ــس الن ــيقلص عدد مجل ــون س ــاف ان القان واض
ــوت األعلى في  ــنة، واعتماد الص ــح إلى ٢٥ س وتقليل عمر الترش
ــيرا الى ان رئاسة الوزراء أيضا لها مشروع  الدوائر االنتخابية، مش

قانون انتخابات.
وتابع انه مت تقدمي املشروع املهيأ من الرئاسة إلى احلكومة ملا يترتب 
ــاورات لتوحيد  ــا ان هناك مش ــن التزامات مالية، موضح ــه م علي

ا لتقدميه إلى مجلس النواب. الرؤية حول القانون متهيدً

طوكيو / وكاالت / البينة اجلديدة
 اصدرت اليابان، امس االثنني، بيانا بشأن تظاهرات العراق، فيما طالبت احلكومة باالستجابة لتطلعات الشعب. وقالت وزارة اخلارجية اليابانية 
ان اليابان تشعر بالقلق إزاء العدد الكبير من الضحايا خالل املظاهرات واسعة النطاق التي حتدث في بغداد وفي األجزاء الوسطى واجلنوبية من 

البالد، داعية جميع األطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس للحد من وقوع املزيد من الضحايا، وستواصل مراقبة الوضع عن كثب.
ان  زاوية للسالم واالستقرار في الشرق األوسط، سيتجاوز الوضع احلالي بطريقة سلمية، معربة عن املها  العراق بوصفه حجر  ان  واكدت 
تستجيب حكومة العراق لتطلعات الشعب العراقي التي عبرت عنها املظاهرات احلالية، وتقوم باإلصالحات بسرعة بطريقة حتوز على ثقتهم 

بشكل كبير وحتقق االستقرار والتنمية في البلد.
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4مداراتاآلراء ال تمثل سوى وجهات نظر أصحابها والجريدة غري مسؤولة عنها
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ــدم االرتفاع اجلديد في  من املرجح أن يق
ــة  اقتصادي ــات  تخفيض ــاج  اإلنت
ــخ الغاز،  ــي مجال ض ــتهلكني ف للمس
ــتوردة مثل الصني، والهند،  وللدول املس
ــان. ولكن النفط األرخص قد يربك  والياب
ــرة  ظاه ــة  ملكافح ــة  املبذول ــود  اجله
ــاد  اعتم ــف  ويوق ــراري،  احل ــاس  االحتب
ــى الوقود  ــتهلكني والصناعات عل املس
ــعار البنزين  األحفوري؛ ألن انخفاض أس
ــال، إلى إبطاء  ــبيل املث قد يؤدي، على س
ــة.أن:  ــيارات الكهربائي ــتخدام الس اس
«كندا والنرويج، والبرازيل، وغيانا، تتمتع 
ــي وقتٍ  ــبي ف ــتقرار نس ــا باس جميعه
ــبة  بالنس ــات  االضطراب ــه  في ــود  تس
ــل فنزويال،  ــني، مث ــني التقليدي للمنتج
ــني اململكة العربية  ــا، والتوترات ب وليبي
ــوِّض ثرواتهم  ــعودية وإيران. وقد تق الس
ــي تبذلها منظمة  ــة اجلهود الت النفطي
ــيا  ــدرة للبترول (أوبك) وروس ــدول املص ال
ــق تخفيض  ــن طري ــعار، ع ــم األس لدع
ــن الدعم لصناع  ــاج وتقدمي مزيد م اإلنت
ــن  م ــم  وغيره ــني  األمريكي ــة  السياس
الغربيني، في حالة جتدد الهجمات على 
ــآت املعاجلة في  ــالت النفط أو منش ناق
ــال يرجني،  ــارن داني ــج العربي».«ق اخللي
خبير الطاقة واملؤرخ االقتصادي، ومؤلف 
كتاب «اجلائزة: السعي امللحمي للنفط 
ــر اإلنتاج  ــني تأثي ــال»، ب ــلطة وامل والس
ــط الصخري  ــور طفرة النف اجلديد وظه
ــمال داكوتا قبل عقد  ــاس وش في تكس
ــيد يرجني  ــرح الس ــان. وقد ص ــن الزم م
ــتزيد من أمن  : «هذه الدول األربع س قائالً

نَعة  ــة العاملي نظرًا إلى أنها في مَ الطاق
ــات  االضطراب ــن  م ــر  كبي ــد  ح ــى  إل
اجليوسياسية التقليدية». ولكنه توقع 
ــع الصخر  ــال م ــا هو احل ــه كم ــا أن أيضً
ــادة العرض اإلضافية، إلى  الزيتي، فإن زي
ــي البطيء، ميكن  جانب االقتصاد العامل
ــعار.  ــي األس ــاض ف ــى انخف ــؤدي إل أن ت
وهناك بالفعل وفرة في السوق العاملية، 
حتى مع تقلص الصادرات األمريكية من 
ــدة؛ بسبب العقوبات  فنزويال وإيران بش
ــاد إنتاجهم، فإن هذه  ــة. وإذا ع األمريكي

 : الوفرة ستزيد فقط».وأكد التقرير قائالً
ــنوات كانت أسعار البنزين  «لقد أدت س
ــال على  ــادة اإلقب ــة إلى زي ــا معتدل فيه
الرياضية  والسيارات  الكبيرة  السيارات 
ــدة، وال بد أن  ــل في الواليات املتح بالفع
ــوق  ــادة النفط في الس ــر احتمال زي يؤث
ــنوات  ــعار املضخة خالل الس ــى أس عل
ــأن  القليلة املقبلة. وتُعد التوقعات بش
ــادًا عن أوائل  ا ح ــدادات النفط خروجً إم
ــت  ارتفع ــا  عندم ــات،  األلفين ــة  حقب
ــة  ــني ملواكب ــر املنتج ــع توت ــعار م األس
ــي الصني وحتذير بعض  الطلب املتزايد ف
ــن  م ــد  ينف ــط  النف أن  ــن  م ــني  احمللل
ــير  التكس ــور  ظه ــاء  ج ــم  العالم».«ث
ــول  احلق ــر  عب ــر  واحلف ــي  الهيدروليك
ــت  ل حوَّ ــي  والت ــة،  الضيِّق ــة  الصخري
م إلى  عدَ الواليات املتحدة من مستورد مُ
ــا أدت الزيادة في اإلنتاج  صدِّر قوي. كم مُ
ــب االقتصاد العاملي  ــي، إلى جان األمريك
ــعار النفط  ــى انخفاض أس ــب، إل املتقل
ــل قبل فترة  ــن ١٠٠ دوالر للبرمي بأكثر م
ــو ٥٦ دوالرًا  ــود ٢٠٠٧- ٢٠٠٩ إلى نح الرك
ــي. وقد أجبرت  للخام األمريكي القياس
ــعار املنخفضة منظمة أوبك  تلك األس
وروسيا على خفض اإلنتاج في السنوات 
ضت العديد  األخيرة، وفي هذا العام خفَّ
ــركات النفط األمريكية املتعثرة  من ش
ــي التنقيب  ــتثماراتها ف ــن اس ــا م ماليًّ
ــة  وحماي ــا،  ديونه ــداد  لس ــاج  واإلنت
ــراء الطاقة يقولون إن  أرباحها».أن: «خب
ــرة هذه  ــيزيد من وتي ــد س ــط اجلدي النف
ــك لبضع  ــو كان ذل ــى ل ــات، حت االجتاه

ــنوات فقط، مع انخفاض اإلنتاج في  س
ــن أخرى. وقال  ــول القدمية في أماك احلق
ــركة «آي  ــب مدير ش ــك، نائ راؤول البالن
ــركة  ش ــي  وه ــت،  مارك إس»  ــش  إت

استشارية في مجال الطاقة، «قد يؤدي 
ــكل دولة  ــبة ل ــة بالنس ــى كارث ــذا إل ه
منتجة، وكل دولة في طريقها لإلنتاج»، 
ــدة  ــات املتح ــت الوالي ــة إذا توصل خاص
ــووي بطريقة ما. ــاق الن ــران إلى االتف وإي
ــر الزيتي، تُعد  ــرة الصخ ــى غرار طف وعل
ــرض القادمة تغيرًا مفاجئًا في  زيادة الع
ــات اإلنتاج إذ إن غويانا ال تنتج  ديناميكي
ــالق، واإلنتاج  ــط على اإلط ــا أي نف حاليًّ
ــي كانا في انخفاض  النرويجي والبرازيل
ــرة طويلة. وفي كندا، أدت اخملاوف  منذ فت
ــوط  ــة خط ــاخ، ومقاوم ــر املن ــن تغي م
ــف  تكالي ــاع  وارتف ــدة،  اجلدي ــب  األنابي
ــتثمارات في  ــل االس ــى تقلي ــاج إل اإلنت
ــدة خمس  ــة مل ــال النفطي ــول الرم حق

ــاج املزيد من  ــنوات متتالية.ويأتي إنت س
ــه اعتراف  ــد في ــت يتزاي ــط في وق النف
احلكومات واملستثمرين في الطاقة بأنه 

ــواد  امل ــع  جمي ــتغالل  اس ــن  ميك ال 
ــة املوجودة في األرض، إذا  الهيدروكربوني
ــر املناخ. ولكن قرارات  أردنا مواجهة تغي
ــنوات،  ــي اتخذت قبل س ــب، الت التنقي
ــم بزخم يصعب إيقافه، وقال جون  تتس
براون، الرئيس التنفيذي السابق لشركة 
ــرارات القدمية  ــوم: «الق ــش بترولي بريتي
ــي األمور في  ــتمرة». وأضاف: «متض مس
ــرارات تُتخذ  ــة؛ ألن الق اجتاهات مختلف
ــاج  ــي اإلنت ــة». يأت ــات مختلف ــي أوق ف
ــم تبني البالد  ــي النرويج رغ ــي ف اإلضاف
ــاخ ٢٠١٦، الذي ألزم  ــاق باريس للمن التف
ــات الناجمة عن  الدول بخفض االنبعاث
ــض صندوق  ــة. وقد خف ــازات الدفيئ الغ
ــتثماراته في بعض  الثروة السيادية اس
ــركات النفط وتعهدت شركة النفط  ش
ــتثماراتها  الوطنية «إكوينور» بزيادة اس
ــركة  ــد غيرت ش ــة الرياح. وق ــي طاق ف
ــتات  ــمها مؤخرًا إلى «س «إكوينور» اس
ــركة  ــدرو»، بعد االندماج مع ش أويل هي
هيدرو للنفط والغاز النرويجية، للتأكيد 
ــل في مجال  ــا اجلزئي للعم ــى حتوله عل
ــع  ــك، تداف ــع ذل ــددة، وم ــة املتج الطاق
ــي موقع  ــل اجلديد ف ــركة عن احلق الش
الشركة على الويب، مؤكدةً أن «اتفاقية 
ــأن احلاجة إلى  ــا ب ــة متامً ــس واضح باري
ــتمرة».أنه: «بعد ١٩  النفط ستظل مس
ــدأ انتعاش النرويج  ــا من التراجع، ب عامً
ــركة  ــابيع؛ إذ بدأت ش ــة أس ــذ بضع من
ــل املياه  ــي حق ــاج ف ــي اإلنت ــور ف إكوين
ــفيردروب. وينتج  العميقة في يوهان س
ا، مما يزيد من  احلقل ٤٤٠ ألف برميل يوميًّ
ا  ــون برميل يوميًّ إنتاج البالد من ١٫٣ ملي
ــي العام املقبل  ــى ١٫٦ مليون برميل ف إل
ــام ٢٠٢١.وفي  ــل في ع ــون برمي و١٫٨ ملي
ــن الفضائح  ــنوات م ــل، وبعد س البرازي
ــر، بدأت منصات اإلنتاج اخلارجية  والتأخ
ــع أقدامها على الطريق  اجلديدة في وض
ــالل العام  ــع اإلنتاج خ ــح. وارتف الصحي
ا،  ــل يوميًّ ــدار ٣٠٠ ألف برمي ــي مبق املاض
ــالد ما يصل  ــع أن تضيف الب ــن املتوق وم
ا بحلول نهاية  ــى ٤٦٠ ألف برميل يوميًّ إل
ــام املقبلة، من املقرر  عام ٢٠٢١. وفي األي
ــارك  ا يش ــيًّ أن تعقد البرازيل مزادًا رئيس
ــركات النفط،  ــر ش ــض من أكب ــه بع في
والتي ستقدم عطاءاتها للحصول على 
ــق البحرية التي  ــوق احلفر في املناط حق
حتتوي على ما يصل إلى ١٥ مليار برميل 
ــات النفطية.وفي كندا،  ــن االحتياطي م
ــغ طوله  ــب الذي يبل ــط األنابي ينقل خ
ــول ألبرتا إلى  ــط من حق ــف ميل النف أل
ــن، وهو على وشك االنتهاء  ويسكونس
ــي. ويقول  ــار التصريح النهائ وفي انتظ
ــد اإلنتاج  ــة إن ذلك قد يزي ــراء الطاق خب
ــون برميل  ــف ملي ــدار نص ــدي مبق الكن
ــبة حوالي ١٠٪.وسيكون  ا، أو بنس يوميًّ
التغيير األكثر إثارة للدهشة في غويانا، 
ــي أمريكا اجلنوبية؛  ــي دولة صغيرة ف وه
ــركة  ــون موبيل، ش ــث حققت إكس حي
أمريكية متعددة اجلنسيات تُعد أضخم 
ــي مجال  ــارة الدولية ف ــة للتج مؤسس
ــي العالم،  ــي ف ــاز الطبيع ــط والغ النف

ــية  ــافات الرئيس ــلة من االكتش سلس
ــع املاضية.  ــنوات األرب ــدى الس ــى م عل
ــف برميل  ــاج إلى ١٢٠ أل ــيصل اإلنت وس
ــل العام املقبل ويرتفع إلى  ا في أوائ يوميًّ

ــى األقل بحلول عام  ٧٥٠ ألف برميل عل
ــدوث املزيد بعد  ــع ح ــن املتوق ٢٠٢٥، وم
ذلك.ومن احملتمل أن يكون املستقبل في 
ــني البلدان  ا من ب ــدً ــر تعقي ــا أكث غويان

ــاتها املنقسمة  األربعة؛ حيث إن سياس
ا مضطربة أحيانًا، وتطالب فنزويال  عرقيًّ
ــن أراضيها. ولكن عمليات  بجزء كبير م
احلفر محمية إلى حد كبير بسبب وجود 
ــال من  ــد أمي ــى بع ــط عل ــول النف حق
ــك، فنزويال  ــاطئ. وباإلضافة إلى ذل الش

ــية واقتصادية  ــة سياس ــة في أزم غارق
ــركة  ــدى ش ــح أن تتح ــر املرج ــن غي وم
ــتثمارات  ــة لديها اس ــة صيني حكومي
ــركتي  ــة في غويانا، إلى جانب ش نفطي
ــول خبراء  ــس. ويق ــون موبيل وهي إكس
الطاقة إن اإلنتاج اجلديد من الدول األربع 
ــدالت الزيادة في  ــوف يلبي جميع مع س
ــدى  ــى م ــع عل ــي املتوق ــب العامل الطل
ــل بكثير من  ــني، وهو أق ــني املقبل العام
معدالت النمو في السنوات األخيرة قبل 
ــادي في الصني  ــع االقتص تباطؤ التوس
الوقت  الالتينية».«في  ــكا  وأمري ــا  وأوروب
ــد خطوط  ــع أن تزي ــن املتوق ــه، م نفس
ــن  ــاس م ــي تكس ــدة ف ــب اجلدي األنابي
ــادرات الواليات املتحدة إلى ٣٫٣ مليون  ص
ــام املقبل، ومن ٢٫٨  ا في الع ــل يوميًّ برمي
ا  مليون برميل حاليًا. ويضيف ذلك فائضً
ــودة للنمو  ــاك ع ــم يكن هن ــالً ما ل هائ
ــز الطلب أو  ــادي العاملي لتحفي االقتص
ــرق األوسط،  صراع طويل األمد في الش
أو أي خلل آخر في العرض.وقال ديفيد ل. 
ــيي الطاقة  ــر دبلوماس ــن، كبي جولدوي
بوزارة اخلارجية في إدارة الرئيس السابق 
أوباما: «لدعم األسعار، يتعني على أوبك 
متديد تخفيضات اإلنتاج، ورمبا تعميقها 
ــاف: «يُعد رفع  ــت». وأض ــرة من الوق لفت
ــن أن تطلق  ــى احلد الذي ميك ــعار إل األس
ــة  أولوي األول  ــا  برنامجه ــو  أرامك ــه  في
ــل  برامي ــع  ــا تض ــعودية كبيرة».كم س
ــوق العاملية  ــي الس ــدة ف ــط اجلدي النف
ــركات املنتجة في  ــى الش ــا عل ضغوطً
ــش  ــح هوام ــدة، إذ تصب ــات املتح الوالي
الربح إلنتاج الصخر الزيتي ضئيلة عند 
ــع  ــة، وتراج ــعار احلالي ــتويات األس مس
ك.  ــب  فيلي ــال  وق ــهم.  األس ــعار  أس
فيرليجر، وهو خبير اقتصادي في مجال 
ــة، وعمل في اإلدارات الدميقراطية  الطاق
واجلمهورية: «إذا كنتُ في خضم أعمال 
ــوت».  ــد امل ــاف ح ــوف أخ ــط، فس النف
ا  ا حادًّ ــة نقصً ــاف: «تواجه الصناع وأض
ــؤولون  ــرب املس ــا أع ــي رأس املال».كم ف
ــون في قطاع النفط األمريكي  التنفيذي
ــوف  عن قلقهم من أن عمليات احلفر س
ــا، وأوكالهوما،  ــى في نورث داكوت تتالش
ــعار  ولويزيانا وكولورادو مع انخفاض أس
ــي  ف ــل  للبرمي دوالرًا   ٥٠ ــى  إل ــط  النف
ــنوات القليلة املقبلة. ومن املتوقع  الس
ــرة، بينما  ــركات الصغي ــج الش أن تندم
ــكوت د.  ــركات أخرى.وقال س ــس ش تفل
ــركة  ــس التنفيذي لش ــيفيلد، الرئي ش
ــيز، ومقرها  ــورال ريسورس بايونير ناتش
تكساس، إنه يتوقع أن يتراجع منو إنتاج 
ــن ١٫٢  ــن النفط م ــدة م ــات املتح الوالي
ــذا العام إلى ٥٠٠  ا ه ــون برميل يوميًّ ملي
ــل، ورمبا ٤٠٠  ــل في العام املقب ألف برمي
ــام ٢٠٢١. والزيادات  ــي ع ــل ف ــف برمي أل
متواضعة مقارنةً مبتوسط الزيادة البالغ 
ــام ٢٠١٠ إلى  ا من ع ــل يوميًّ مليون برمي
عام ٢٠١٨. لكن السيد شيفيلد قال إنه 
ــى أن  ــا إل ــك جزئيًّ ــزى ذل ــل، ويع متفائ
ــوق  ــدادات اجلديدة القادمة إلى الس اإلم
ــالل انخفاض  ــن خ ــا م ــن تعويضه ميك
اإلنتاج في احلقول القدمية في املكسيك 
ــام ٢٠٢١. وقال: «ال  ــن أخرى بعد ع وأماك
ــروعات الكبيرة  ــن املش ــد م ــد املزي يوج
ــتثناء جويانا».  ــة باس ــدة العمالق اجلدي
ــوى التحلي  ــا س ــس علين ــاف: «لي وأض

بالصبر لبضع سنوات أخرى قادمة».
* كاتب امريكي

جاء ظهور التكسري 
الهيدروليكي والحفر عرب 
الحقول الصخرية الضيقة 
والتي حولت الواليات 
اِّـتحدة من مستورد 
معدم إُّـ مصدر قوي

على غرار طفرة الصخر الزيتي تعد زيادة العرض القادمة تغريا مفاجئا 
َّـ ديناميكيات اإلنتاج إذ إن غويانا ال تنتج حاليا أي نفط على اإلطالق

زيادة كبيرة في النفط ال يحتاجها العالم .. من سينجو من المنتجين الكبار

تدفق «فيضان من النفط 
اخلام رغم تزايد اخملاوف 
بشأن تغير املناخ وتباطؤ 
الطلب العاملي على 
النفط. وهذا الفيضان لن 
يتدفق عبر منتجي النفط 
املعتادين، ولكنه يأتي من 
البرازيل، وكندا، والنرويج، 
وغيانا؛ وهي بلدان غير 
معروفة بإنتاج النفط 
أو ذات إنتاج ضعيف في 
السنوات األخيرة». وقد 
يكون هذا اخملزون اجلديد 
الذي يلوح في األفق سببًا 
ا في دفع أرامكو،  رئيسيًّ
املنتج السعودي العمالق 
ا في  للنفط، للمضي قدمً
تنفيذ خطط العرض األولي 
لألسهم، والذي ميكن أن 
يكون أكبر عرض لألسهم 
في العالم على اإلطالق.
من املتوقع أن: «تضيف 
البلدان األربعة مجتمعة 
ما يقرب من مليون برميل 
ا إلى السوق في عام  يوميًّ
٢٠٢٠، وما يقرب من مليون 
برميل إضافي في عام ٢٠٢١، 
باإلضافة إلى اإلنتاج العاملي 
احلالي للنفط اخلام البالغ 
ا. ومن  ٨٠ مليون برميل يوميًّ
املؤكد أن هذا االرتفاع في 
اإلنتاج، إلى جانب اجلهود 
العاملية الرامية خلفض 
االنبعاثات، سيدفع في اجتاه 
انخفاض أسعار النفط. 
وقد يأتي انخفاض األسعار 
بالضرر على شركة أرامكو 
والعديد من شركات إنتاج 
النفط األخرى؛ مما يقلل من 
م عمليات  األرباح ويُحجِّ
التنقيب واحلفر اجلديدة، مع 
إعادة تشكيل سياسات 
الدول التي تعتمد في 
دخلها على النفط».

* كليفورد كراوس

ترامب

اوباما

كولد وين
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    تتفتق االفكار في ذهن املواطن عن مشاريع وهمية 
ــاس النها ال تغادر جمجمته الصغيرة حيث  باالس
ــت بافضل حال  ــده ليس الكرة املوجودة فوق جس
ــاها الزمن . احلكومة وتشكيلها من  من حاجة نس
جانب وخسارة العراق ملياه االمطار من ناحية اخرى 
وعدم توفيق املواطن مع حكومته ونوابه من جانب 
ــظ املواطن الذي تنازل عن املراتب جميعها  آخر . ح
ــيء امام حظوظ اآلخرين كان  ورضي بان يكون ال ش
محفزا للضياع املنطقي لعواصف التفكير والوهم 
ــواطئنا  ــذات . ملاذا غادر احلظ ش ــالب على ال واالنق
ورحنا نبحث عن خيوط واهية في الزمن املر لتوصلنا 
ــفينة احلكومة  ــتنجو س ــل س ــر االمان ؟ ه ــى ب ال
ــا في الالزمن  ــتغرقنا جميع في هذه املرحلة أم س

ــاع  الضي ــث  حي
ــماتة كل  التام وش
ال  ــث  حي ــداء  االع
ــراق  للع ــاء  اصدق
ــال  ــد ب ــا . بل مطلق
ــث ال يدع  ــاب حي ب
ــس بانه  ــر يح الزائ
غريب فالعراق وطن 
ــه  اهل إال  ــع  اجلمي
وهذا منطق درجت 
ــنون  الس ــه  علي
ــطور  س ــا  وقرأن

ــض فضاعت  ــر الغام ــرقه التاج ــاب الذي س الكت
املفاهيم على الكثيرين وضاعت االجيال ومتاهت مع 
ــا غير عراقيني وال ميتون للوطن  كتب اخرى مؤلفوه
بشيء. اذا كان الرأس مشلوال بأمور متضاربة فاقرأ 
ــورة وال مجال  ــال تغيير وال ث ــالم ف على حامله الس
ــتبقى  ــة وعلى هذا املنوال س للوصول الى اليابس
ــدة لدرجة الغثيان في الرؤوس  االفكار تتحامق بش
ــي العمر البائس  ــة باليأس واالحباط وينته املفعم
ــون وهذا هو املطلوب فال حياة مريحة  بأبأس ما يك
وال شارع مبلط وال دائرة تستقبلك بالورود وال جيل 
ــاملا في اتون احلروب اليومية فمن أين نبدأ  يخرج س
ــير وحتليل  ــاج االمر الى تفس ــن ننتهي؟ ال يحت وأي
فالنهايات كانت مرسومة قبل البدايات وعلى هذا 

االساس ال وجود للبداية.

واثق الجلبي

جبهة قلم

waljalaby@yahoo.com سكرتري التحرير

اذا كان الرأس مشلوال 
بأمور متضاربة فاقرأ 
على حامله السالم فال 
تغيري وال ثورة وال مجال 
للوصول اُّـ اليابسة

AÂüaÏfl@ÂÁá@ø@âbÿœa
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بغداد / البينة اجلديدة
اكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير 
الوزارة  حرص  الغضبان  عباس  ثامر  النفط 
في  احمللية  احلكومات  مع  التعاون  على 
النفطية  التشكيالت  موجها   ، احملافظات 
اجل  من  احملافظني  مع  التنسيق  بضرورة 
توفير فرص العمل للعاطلني وفق السياقات 
، جاء ذلك خالل استقباله  النافذة  االدارية 
جودة.واكد  منفي  احمد  املثنى  محافظ 
تسعى  النفط  وزارة  ان  الوزير  السيد 

واالمكانيات  الصالحيات  وضمن  دائما 
من  التخفيف  في  باملساهمة  املتاحة 
املشاريع  تنفيذ  املواطنني من خالل  معاناة 
من  القريبة  واملدن  املناطق  في  اخلدمية 
الى توفير فرص  النفطية باالضافة  احلقول 
مع  بالتنسيق  واخلريجني  للعاطلني  عمل 
ادارة  الى  اإليعاز  مؤكدا   ، احمللية  احلكومات 
الوسط بتوفير فرص عمل  شركة مصافي 
كربالء  ومحافظة  املثنى  محافظة  البناء 
وسيتم االعالن عنها قريبا.من جانبه اشاد 

بجهود  جودة  منفي  احمد  املثنى  محافظ 
خالل  وخصوصا  االستثنائية  النفط  وزارة 
عالية  انسيابية  بتحقيق  املاضية  االيام 
في  السيما  النفطية  املنتجات  توزيع  في 
الكبير  تقديره  عن  معبرا  املثنى،  محافظة 
باالنابة احلكومة احمللية و عن ابناء احملافظة 
الوزير  السيد  يوليه  الذي  الكبير  لالهتمام 
باحملافظات من اجل االرتقاء بواقعها خدمة 
االرتقاء  له  متمنيا   ، العامة  للمصلحة 
بقطاع الطاقة في البالد.ومن اجلدير بالذكر 

ان اجراءات تعيني ٢٨٠٠ من االيدي العاملة 
التي  كربالء  مصفى  مشروع  في  العراقية 
اعلنت عنها الوزارة في وقت سابق حققت 
العمالة  مكان  الستبدالهم  كبيرا  تقدما 
االجنبية ، باالضافة الى وجود تنسيق عالي 
البصرة  ومحافظة  النفطية  الشركات  بني 
العمل في  العاطلني عن  املئات من  لتعيني 
التشكيالت النفطية وفق تعليمات وقرارات 

مجلس الوزراء االخيرة.
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العمارة / البينة اجلديدة
اكد قائد شرطة محافظة ميسان واملنشآت   
اخلضر جاسم محمد  على  عبد  العميد  
بروح  والعمل  اجلهود  تكثيف  ضرورة 
املشترك  التعاون  وتفعيل  الواحد  الفريق 
بعجلة  والدفع  األمنية  املؤسسات  بني 
األمن إلى مراحل مهمة من حفظ سالمة 
التعامل  أهمية  وأوضح   . وأهلها  احملافظة 
لهم  اخلدمة  وتقدمي  املواطنني  مع  احلسن 
في  واالسراع  اإلنسان  حقوق  مبادئ  وفق 
القبض  مذكرات  وتنفيذ  الدعاوى  حسم 
لتعزيز االمن اجملتمعي ، مشيراً ، إلى أهمية 
الكاملة ألنهم  الثقة  بناء عالقة تسودها 
مصدر أساسي للمعلومة االمنية وال ميكن 
حتقيق امن تام بدون التعاون معهم .وشدد   
محمد   على تطبيق القانون ملواكبة سير 
املكتسبات  على  واحلفاظ  األمني  العمل 
اخلدمات  لتقدمي  واالستعداد  املتحققة 
للمواطنني و إجناز متطلباتهم حتى تظهر 

الشرطة  رجال  لعمل  اإليجابية  الصورة 
الكاملة  احلماية  تأمني  ضرورة  عن  فضال 
آمن  مناخ  وتوفير  السلميني  للمتظاهرين 
املالحظات  من  عددا  وجه  أنه  إلى  الفتا،   ،

والتوجيهات التي تساهم في تطوير عمل 
الواجبات  بتنفيذ  اخلاصة  الشرطة  رجال 

األمنية خالل تسلمه قيادة الشرطة .

¥‰üaÏΩa@…fl@Âéßa@›flb»n€a@Û‹«@Ü◊˚Ì@ÊbéÓfl@Úüäë@Üˆb”
@Êbé„�a@÷Ï‘y@˘Öbjfl@’œÎ@ÚflÜ®a@·ÌÜ‘mÎ@

البينة اجلديدة / وسام جنم
أعلنت محافظة بغداد عن إطالق 
 ١٢٤٠ الكرخ   / بغداد  صحة  دائرة 
درجة وظيفية وضمن حركة املالك 
لعام ٢٠١٨.وأشار بيان للمحافظة، 
يأتي  الدرجات  هذه  إطالق   » بان 
محافظ  توجيهات  على  بناء 
جابر  محمد  املهندس  بغداد 
العطا الرامية الى التعجيل بسد 

العمل»،  فرص  وتوفير  الشواغر 
الفتة إلى « إطالق نافذة الكترونية 
على  التعيني  طلبات  الستقبال 
مالك دائرة صحة بغداد / الكرخ».

هذه  ان  احملافظة  بينت  كما 
الدرجات تأتي نتيجة حركة املالك 
املوازنة  تعليمات  الى  واستنادا 
عدد  وبلغ   ،٢٠١٩ لعام  االحتادية 
درجة   (١٢٤٠) الشاغرة  الوظائف 

القانون  اختصاصات  تستوعب 
واحملاسبة  واالقتصاد  واالدارة 
وهندسة  واالحصاء  واالعالم 
باالضافة  والكهرباء  امليكانيك 
واملعمارية  املدنية  الهندسة  الى 
واختصاصات اخرى، هذا ويستلزم 
الرابط  الى  الدخول  التقدمي 
HTTP://KHDB.WORK/) اإللكتروني 

. (FORM/UI/MAIN/.INDEX.PHP

@@Ñäÿ€a@O@ÖaÜÃi@Úzï@÷˝üg@Â‹»m@ÖaÜÃi@Úƒœb™
@pbïbñnÅ¸a@—‹nÇ∂@ÚÓ–Ó√Î@ÚuâÖ@QRTP

البينة اجلديدة / عبد الستار محسن
  بتوجيه  وزير النقل املهندس عبداهللا  
تسويقية  منافذ  بإيجاد  باهض  لعيبي 
للسكك  املالية  املوارد  لتعظيم 
وجعلها من الشركات الرابحة بدال من 
السكك  عام  مدير  ومبتابعة  خاسرة  
احلسيني  كاظم  جواد  طالب  األستاذ 
حلجم منقوالت التحميل والتفريغ التي 
تنعكس بدورها خلدمة املواطن الكرمي .. 
العراق  حديد  لسكك  العامة  الشركة 
تبذل   ، النقل)  وزارة  تشكيالت  (احدى 
كل طاقاتها املتاحة  بتحميل وتسفير  
الشعيبة  مصفى  من  الغاز  زيت  مادة 

نفط  مستودعات  الى  البصرة  في 
التخصصية  األحواض  بواسطة  احللة 
املنقولة   األحواض  عدد  ليكون    KZB

اخلمسة  االشهر  خالل  (١٣٦٠)حوضا 
وساق  قدم  على  جار  والعمل  املاضية  
والفنية  الهندسية  الكوادر  وعملت 

منطقة  مدير  بإشراف  والتشغيلية 
البصرة ومدير منطقة احللة بالتنسيق 
مع قسم النقل والتشغيل في الشركة  
و غرفة عمليات السيطرة املركزية  في 
املادة   حتميل  عملية  لتتابع   الشركة 
في  وتفريغها  الشعيبة    مصافي  من 
 (١٠) بواقع  احللة   نفط  مستودعات 
بني  العقد  بنود  حسب  يوميا  احواض 
وشركة  للسكك  العامة  الشركة 
وبواسطة  النفطية   املنتجات  توزيع 
على عملية  الطرفني  من  جلان مشرفة 
عملية  لضمان  والتحميل  التفريغ 
التكييل وإيصال املادة باوقاتها احملددة .

ÚjÓ»í€a@Û–ñfl@Âfl@ãbÃ€a@oÌã@ÒÖbfl@Âfl@ûÏyHQSVPI@›‘‰m@Ÿÿé€a
ÚÓôbΩa@Úé‡®a@äËë¸a@fi˝Å@Ú‹ßa@¡–„@pb«ÖÏnéfl@µa@

نص الرسالة 
 أيها العراقي األصيل : 

 كما جنحتم في إيصال أصواتكم بطريقة سلمية 
أيقونةً  احتجاجكم  وأصبح  أجمع  العالم  الى 
في  ك  يُشَ ال  العالم،  في  بها  يُحتَذى  إنسانية 
ممتلكات  على  احلفاظ  في  العظيمة  وطنيتكم 
فكما  وأخيراً،  أوالً  الشعب  ملك  هي  التي  الدولة 
حافظتم على سلمية التظاهر أملنا بكم كبير في 
احلفاظ على أمن وسالمة املؤسسات التابعة لوزارة 
الكهرباء التي تعمل خلدمتكم في مختلف الظروف 
في  الكهرباء  ملوظفي  مساعدتكم  والتحديات. إن 
واستمرار  عملهم،  ومواقع  دوائرهم  الى  الوصول 
الوطنية  املنظومة  اإلبقاء على  حتملهم مسؤولية 
لهو  التظاهر  ميادين  مختلف  في  الطاقة  ودميومة 
الطريق على  عصب مهمّ في حياة شعبنا. وقطع 
الوزارة  منتسبي  وصول  دون  ولون  يَحُ الذين  أولئك 
وفرق الصيانة إلى مواقع عملهم مهمة وطنية في 
نتائج  إلى  أعمالهم سيؤدي  الظروف، فتوقف  هذه 
كاملستشفيات  احليوية  املنشآت  على  سلبية 
عن  فضالً  الصحي  والصرف  املياه  ومشاريع 
القطاعات اخلدمية األخرى. وقد شاهدمت بأعينكم 
األعطال  إصالح  الى  الكهرباء  رجال  يسعى  كيف 
السلمية  التظاهرات  ساحات  في  حتدث  التي 
تهديد  أن  الغالية. كما  أرواحكم  على  للحفاظ 
ستعرض  االستثمارية  املشاريع  في  العمل  بيئة 

عملية إعادة اعمار قطاع الكهرباء للخطر بعد ما 
بذلناه معاً هذا العام من جهود حثيثة للدفع باجتاه 
جلب اخلبرات والشركات العاملية إلنعاش منظومة 
على  ونعمل  بها  وعدنا  زمنية  جداول  وفق  الطاقة 
هي  االستثمارية  املشاريع  تلك  إن  بوعودنا.  اإليفاء 
حون  ملك لكم وتوقفها سيضر بالعراق الذي تتوَشَ
ن تُناودون  هِ العظيم. لذا نتوسم بكم خيراً يا مَ لَمِ بِعَ
من  على  الطريق  قطع  في  املشروعة  بحقوقكم 
نحو  التظاهر  سلمية  مسار  يحرف  أن  يحاول 
واستقرار  أمن  تهديد  شأنها  من  التي  املمارسات 
بلداً  العراق  يحفظ  أن  تعالى  اهللا  .. نسأل  العراق 

ل سوء. وشعباً من كُ

¥Ó”aä»€a@…Ó‡¶@Ú€bçâ@ÈuÏÌ@ıbiäËÿ€a@äÌãÎ
…Ó‡v‹€@ÚflÜÅ@ıbiäËÿ€a@Z@fiÏ‘ÌÎ@

بغداد/ البينة اجلديدة 
اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن توفر 
العالي  التعليم  وزير  الوزارة.وقال  في  وظيفية  درجات 
درجة   ٢٠٠٠ لدينا   : مقتضب  بيان  في  السهيل  قصي 
وزارة  العالي صادقت عليها  التعليم  وزارة  وظيفية في 
سنعلن  الدرجات  «هذه  ان  السهيل  املالية».وأضاف 
املنافسة من قبل املتقدمني وفقاً  عنها قريباً من اجل 

للضوابط».

بغداد / البينة اجلديدة
السلف  منح  في  استمراره  عن  الرافدين  مصرف  اعلن 
ملوظفي الدولة املوطنة رواتبهم لدى املصرف ومن حاملي 
للمصرف  االعالمي  املكتب  وقال   . كارد  املاستر  بطاقة 
االعالم  تناقلتها بعض وسائل  التي  األنباء  ان  بيان  في 
ال  السلف  إيقاف  بشأن  االجتماعي  التواصل  ومواقع 
على  التقدمي  ان  الى  مشيرا   . الصحة  من  لها  اساس 
السلف يكون الكترونيا وعن طريق فروع املصرف حصرا 

واملنتشرة في بغداد واحملافظات .

@Â«@Â‹»m@Ô€b»€a@·Ó‹»n€a
ÚÓ–Ó√Î@ÚuâÖ@RPPP@äœÏm

ÙÏ‰Ó„@ø@‚b»€a@ÒâbÓ‘€a@Û–ínéfl@ø@òb®a@Äb‰v‹€@ÚÁÖâ@|nn–m@ÚÓj»í€a@ÚÓj�€a@paÖbÓ»€a
بغداد / البينة اجلديدة

  قررت دائرة العيادات الطبية الشعبية فتح 
ردهة للجناح اخلاص في مستشفى القيارة 
مدير  .وقال  نينوى  صحة  دائرة  ضمن  العام 

عام الدائرة الدكتور حازم عبد الرزاق اجلميلي 
في  اخلاص  للجناح  ردهة  فتح  دائرتنا  قررت 
مستشفى القيارة العام في نينوى استناداً 
التخطيط  دائرة  الصحة  وزارة  بيان  إلى 

.وذكر  اسرة  ثمانية  وبسعة  املوارد  وتنمية 
استمرار الدائرة بفتح  وزيادة ردهات األجنحة 
الطبية  واملراكز  املستشفيات  في  اخلاصة 
املرضى  الستقبال  احلكومية  التخصصية 

وبأسعار  الردهات  تلك  في  بالعالج  الراغبني 
املستشفيات  في  باألجور  قياسا  مناسبة 
األهلية والعيادات الطبية اخلاصة الن هدفنا 

هو خدمة الصالح العام   .

كربالء املقدسة / البينة اجلديدة
التقى محافظ كربالء املقدسة املهندس نصيف جاسم 
جامعة  خريجي  املهندسني  من  مبجموعة  اخلطابي 
كربالء قسم هندسة النفط والبتروكيمياويات ، وجرى 
للمطالبة  وحقوقهم  اليهم  االستماع  اللقاء  خالل 
يؤيد  انه  على  احملافظ  السيد  اكد  حيث   ، بتعيينهم 
اعدادهم  ان  وخصوصا  بالتعيني  وحقوقهم  مطالبهم 
النفط  وزارة  دوائر  في  استيعابهم  وضرورة  قليلة 
العامة  االمانة  الى  اخلصوص  بهذا  كتب  وسيوجه 
جمللس الوزراء والى وزارة النفط كونهم من ابناء احملافظة 

واحقيتهم بالتعيني في الدوائر النفطية في احملافظة.

@Ô‘n‹Ì@ÚçÜ‘Ωa@ı˝iä◊@≈œb™
¥çÜ‰ËΩa@Âfl@Ú«Ï‡v∂

البصرة / البينة اجلديدة
 ناقشت جلنة االنتاج في شركة نفط البصرة 
التصديرية  الطاقة  وزيادة  االنتاج  معدالت 
واخلزنية للشركة.وذكر قسم اعالم الشركة 
املدير  بحضور  عقد  اجتماعا  ان  بيان   في 
ناصر  الكرمي  عبد  باسم  املهندس  العام 
التي  املواضيع  تناول   ، اللجنة  واعضاء 
تخص احملافظة على معدالت االنتاج وزيادة 
الطاقة التصديرية واخلزنية للشركة  وحل 
االشكاالت التي تواجه العملية االنتاجية .

@ì”b‰m@Òäñj€a@¡–„@Ú◊äë
@ÒÖbÌãÎ@xbn„¸a@p¸Ü»fl
@ÚÌäÌÜñn€a@Ú”b�€a

ÚÓ„å®aÎ

@·ÌÜ‘n€a@Z@ÂÌÜœaä€a@“äñfl
@¥–√Ï‡‹€@—‹é€a@Û‹«
@bËœb‘Ì�@Úzï¸Î@ä‡néfl

البصرة / البينة اجلديدة
 تعتزم محافظة البصرة تقدمي منح 
تظهر  لم  الذين  الى  ميسرة  قروض 
التعينات  التي  اسماؤهم في قرعة 
مدير  الحق.وذكر  وقت  في  ستعلن 
ديوان  في  املواطنني  شؤون  قسم 
احملافظة  حكيم املياحي  في تصريح 
البصرة اسعد  ان محافظ  صحفي  
العمالة  تكثيف  على  ركز  العيداني 
العمالة  مكان  لتحل  العراقية 
النفطية.  الشركات  في  األجنبية 
واضاف ان هناك مقترحا قيد الدراسة 
من قبل احملافظ مبنح قروض ميسرة 

في  اسماؤهم  تظهر  لم  الذين  الى 
التعيينات  بفرص  اخلاصة  القرعة 
التي اعلن عنها احملافظ . مشيراً الى 
ان القرعة ستعلن في االيام القليلة 
البصرة  محافظ  ان  املقبلة.يذكر 
اعلن  العيداني  االمير  عبد  اسعد 
شهر  من  والعشرين  السابع  في 
تشرين االول املاضي عن وضع خطة 
عاطل  الف   (٣٠) من  اكثر  لتشغيل 
العمل من ابناء احملافظة في مختلف 
يومية  اجور  وبصفة  الدولة  دوائر 

والتي ستنطلق الثالثاء املقبل .

pb‰ÓÓ»n€a@Ú«ä”@ø@·Á˙b8a@äËƒm@%@ÂÌà‹€@ÒäéÓfl@ûÎä”@|‰fl@‚ån»m@Òäñj€a@Úƒœb™

بعقوبة / البينة اجلديدة 
استقدام  قرار  ديالى  في  محلي  مسؤول  وصف 
رئيس مجلس احملافظة واعضائه من قبل هيأة 
املعموري عضو  قاسم  .وقال  باملتسرع  النزاهة 
مجلس ديالى املنحل في بيان صحفي يوم امس 

رئيس  بأستقدام  قرارا  النزاهة  هيأة  اصدار  أن 
اجمللس  وأعضاء  الدايني  علي  ديالى  مجلس 
ان  النزاهة  من  املفروض  وكان  متسرعا  كانت 
جتري حتقيقا بشأن وصوالت مالية متشابهة في 
.واضاف املعموري ان  اليات اجمللس  ملف صيانة 

مجلس ديالى قدم متييزا ضد قرار هيأة النزاهة 
وكان االجدر اجراء حتقيق شامل وبيان اي من  من 
مخالفة  مالية  وصوالت  قدموا  اجمللس  اعضاء 
القانونية  االجراءات  اتخاذ  لغرض  للقانون 

بحقهم .

 äénΩbi@Èˆbö«aÎ@è‹1a@èÓˆâ@‚aÜ‘nçbi@ÚÁaå‰€a@ÒdÓÁ@âaä”@—ñÌ@›z‰Ωa@µbÌÖ@è‹©

املوصل / البينة اجلديدة
منصور  نينوى  محافظ  اعاد 
تأهيل  مشروع  فتح  املرعيد 
ايسر  في  اجلديد  االيسر  ماء 
هذا  ان»افتتاح  املوصل.وقال 
بحضور  كان  احليوي  املشروع 
معاناة  بعد   UNDPالـ منظمة 
كبيرة الهالي نينوى خالل تدمير 
سيطرة  بعد  التحتية  البنى 
داعش االرهابي»الفتا الى انه مت 
اعادة تشغيل وتاهيل مشروع 
اجلهات  وبجهود  الكبة  ماء 

االمارات  دولة  من  املانحة 
الى  و بريطانيا اضافة  املتحدة 
هو  املوصل  ايسر  ماء  مشروع 
واملهمة  احليوية  املشاريع  احد 
 ٪٧٥ بنسبة  املاء  ايصال  في 
الى  مبينا  املوصل».  ايسر  من 
توسيع  على  جاري  «العمل  ان 
دراسة  خالل  من  املياه  ضخ 
ومع  وبالتالي  جديدة  عملية 
مشاريع  واعمار  تأهيل  اعادة 
جديدة في نينوى تعود احملافظة 

الى مكانها الطبيعي».

›ïÏΩa@äéÌa@ø@ÜÌÜu@ıbfl@ Îäífl@|nœ@ÒÖb«a

املوصل / البينة اجلديدة
بعملية  القيام  خالل  من  نينوى  شرطة  مديرية  متكنت 
امنية لتنفيذ اوامر القبض الصادرة من القضاء من القبض 
املوصل. شرق  داعشيان  بينهم  للقضاء  مطلوبا   ١٣ على 

القت  االمنية  ان»القوات  نينوى  شرطة  في  مصدر  وقال 
بينهم  مختلفة  جنائية  بقضايا  املطلوبني  على  القبض 
.واضاف  املوصل  شرقي  كوكجلي  منطقة  في  داعشيان 
عليهم  القبض  بعد  املتهمني  اقتادت  االمنية  ان»القوات 
خالل معلومات استخباراتية الى مقر قيادة شرطة نينوى 

للتحقيق معهم وتقديهم للقضاء العراقي .

@ÂflQS@Û‹«@új‘€a@Ô‘‹m@ÙÏ‰Ó„@Úüäë
›ïÏΩa@÷äë@ÊbÓí«aÖ@·Ë‰Ói@¥iÏ‹�Ωa
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bÌbzôÎ@NN@ò5”
ÊbÀÎÖâc@

ــا اظهار انّها  ــتطاعة تركي ــن خالل قبرص، كان في اس م
ــب دورا إيجابيا على  ــها وان تلع دولة متصاحلة مع نفس
الصعيدين اإلقليمي الدولي. كان كافيا ان تعمل من اجل 
مة منذ العام ١٩٧٤  إيجاد وضع طبيعي في اجلزيرة املقسّ
ــر ان مرحلة  ــن يعنيه االم ــالة الى كلّ م ــي تبعث برس ك
االنفتاح التركية مستمرّة وهي مالزمة للتطور االقتصادي 
ــهده البلد في السنوات العشرين األخيرة. شيئا  الذي ش
فشيئا، يتبنيّ ان رجب طيب اردوغان ليس سوى سياسي 
ــتطاعته النهوض بتركيا  قصير النظر ال يدرك ان في اس

في حال تخليه عن سياسة تقوم على االبتزاز.
ــكاس جملموعة من  ــوى انع ــرص س ــف من قب ــس املوق لي
ــتطيع الرئيس التركي التعاطي معها.  العقد التي ال يس
ــتقلّة عضو في  ــد ان قبرص دولة مس ــني هذه العق من ب
ــاد االوروبي منذ العام ٢٠٠٤. بدل جتاوز احداث املاضي  االحت
ــاعدة في توحيد قبرص وجعلها جسرا لتركيا الى  واملس
ــة  االحتاد االوروبي، عمد الرئيس التركي الى اتباع سياس
ــاهل مع  ــذا اذا كان املرء يريد التس ــم... ه ــم بالعق تتس

اردوغان.
ــاز في املياه  ــا التنقيب عن النفط والغ ــأة قررت تركي فج
اإلقليمية لقبرص من منطلق انّ هذه املياه تابعة لقبرص 
ــي ان هذه جمهورية لم  ــى الرئيس الترك التركية. يتناس
ــوى تركيا في يوم من االيّام. ليس مفهوما  تعترف بها س
ــا والواليات املتحدة  ــتعداء أوروب ملاذا هذا اإلصرار على اس
ــي  ــذه ميزة كلّ سياس ــا؟ هل ه ــي عموم ــع الدول واجملتم

يتحول اسير فكر االخوان املسلمني؟
ــتخدم تركيا قبرص  ــل كبيرا في املاضي بانّ تس كان االم
حللّ مشاكلها املزمنة مع أوروبا، خصوصا بعد صارت في 
قبرص اليونانية قيادة عاقلة ساهمت في تعزيز االستقرار 
ــلمي  ــى التبادل الس ــم عل ــي القائ ــام الدميوقراط والنظ

للسلطة بني أحزاب مختلفة لكلّ منها برنامجه.
في الواقع، حصلت نقلة نوعية في قبرص اليونانية منذ 
ــرص اليونانية  ــاد االوروبي. صارت قب ــا الى االحت انضمامه
ــا مثل اليونان، بأزمة  ــي مرّت في مرحلة معيّنة، مثله الت
ــة، بلدا مزدهرا. في املقابل بقيت قبرص  اقتصادية عميق
ــى كلّ صعيد وفي  ــي من العزلة والفقر عل التركية تعان

كلّ اجملاالت نتيجة وقوعها حتت الهيمنة التركية.
ال ميكن بالطبع الدفاع عن تصرّفات القبارصة اليونانيني 
ــي مرحلة معيّنة، لكنّ من الضروري العودة الى التاريخ  ف
ــباب التي أوصلت قبرص الى ما هي  ــرح األس احلديث لش
ــؤال هو اآلتي:  ــؤال محيّر. هذا الس ــه اآلن في ظلّ س علي
ــام التفكير في  ــوم من االيّ ــتطع تركيا في ي ــاذا لم تس مل
ــهم، بل كلّ ما  ــل القبارصة االتراك من بؤس حلول تنتش
ر فيه هو تكريس احتاللها لقسم من أراضي اجلزيرة  تفكّ
والتصرّف من منطلق انّ هذه األراضي تركيّة في حني انّها 

قبرصية؟
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وكاالت / البينة الجديدة
أطلق الرئيس الفرنسي إميانويل 
ماكرون موجة من االحتجاجات 
ــمال األطلسي  داخل حلف ش
ــه في «حالة  ــو» بإعالنه أن «نات
ــريري»، في تشخيص  موت س
ــراء يحمل مخاطرة  اعتبره خب
ــة يجب وضعها  لكنها ضروري
في سياق النقاش حول الدفاع 

األوروبي املشترك.
ــة «ذي  ــة مع مجل ــي مقابل وف
 ، نية يطا لبر ا « ــت مس نو يكو ا
ــكوكاً حيال  ــرون ش أبدى ماك
ــي  اجلماع ــاع  الدف ــدة  معاه
ــوص عليها في  للحلف املنص
ــه،  ــادة ٥ من ميثاق تأسيس امل
ــن  ميك كان  إذا  ــا  م ــاءل  وتس
ــوء إليها في حال خاضت  اللج
ــار  ــوري بش قوات الرئيس الس
ــة  ــد العملي ــاً ض ــد حرب األس
العسكرية لتركيا. وتنص املادة 
٥ على أن دول احللف تتفق على 
ــا هو  ــى إحداه ــوم عل أن الهج
ــع وااللتزام  ــوم على اجلمي هج
ــر التي يرونها  ــاذ «التدابي باتخ

ضرورية» ملواجهة ذلك.
ــتخدام  ــد يتضمن ذلك اس وق

ــادة ٥ ال ترغم  ــن امل ــوة، لك الق
ــرب،  ــوض ح ــى خ ــاء عل احللف
ــبيل املثال  ــى س ــم عل ميكنه
اختيار تقدمي الدعم السياسي 
اللوجستي. أو  الدبلوماسي  أو 

ــيني: «لن  وقال أحد الدبلوماس
ــبة  ــم تفعيل املادة ٥ بالنس يت
ــا مصممة للدفاع  لتركيا ألنه
عن بلد ما، وليس إذا غزت دولة 

عضو بلداً آخر»، مشيراً إلى أن 
تركيا باتت في موقف املعتدي 
ــرق  ــمال ش ــي ش ــا ف بتدخله
ــورية. ويتطلب تفعيل املادة  س
ــداً في احللف،  ــاع ٢٩ بل ٥ إجم
ومت العمل بها مرة واحدة فقط 
ــات اإلرهابية في  ــد الهجم بع
١١ سبتمبر ٢٠٠١ في الواليات 
ــؤولون  مس ــول  ويق ــدة.  املتح

ــات  تصريح إن  ــيون،  فرنس
ــدف إلى تقويض  ــرون ال ته ماك
ــمال األطلسي، فهو  حلف ش
يريد «إيقاظ» احللفاء ومواجهة 
ــتراتيجي احلالي،  ــع االس الواق
ــع  م ــدة  املتح ــات  الوالي أن  أي 
الرئيس دونالد ترامب ستعمل 
ــة وأن على  ــا اخلاص ملصلحته
ــاع عن  ــم الدف ــا أن تتعل أوروب

ــها. تقول سفيرة فرنسا  نفس
ــل دوميناك:  لدى احللف موريب
ــة حقيقية ويجب  ــذه األزم «ه
ــتماع  ــا ونتوقع االس معاجلته
خلطاب رئيسنا وأن يؤخذ على 
ــف  ــل» حل ــد داخ ــل اجل محم

األطلسي.
ــي  ــدر فرنس ــال مص ــدوره، ق ب
ــل  ــي يعم ــف األطلس إن «حل
ــتوى  ــد على املس ــكل جي بش
لكن  ــكري،  والعس ــي  العمالن

ليس سياسياً واستراتيجياً».
الفرنسي  ــي  الدبلوماس يؤكد 
ــن  م ــدداً  مج ــحاب  االنس أن 
ــراً  ــس أم ــي لي ــادة األطلس قي
وارداً. وقد انسحبت فرنسا من 
ــكرية  ــة القيادة العس هيكلي
ــام ١٩٦٦ لالحتفاظ  للحلف ع
ــلحتها  ــى أس ــيطرة عل بالس
ــتقل،  مس ــكل  بش ــة  النووي
ــوى  ولم تلتحق مجدداً بها س
ــال  ــه، ق ــن جهت ــام ٢٠٠٩. م ع
ــة األميركي مايك  وزير اخلارجي
ــي  ــى األطلس ــو إن «عل بومبي
ــق  حقائ ــة  ملواجه ــر  يتغي أن 
ــرى بعض  ــوم». وي ــات الي وحتدي
ــل  ــيني في بروكس الدبلوماس

توقيت تصريحات ماكرون قبل 
شهر من قمة احللف في لندن 
خطوة حكيمة بينما تستعد 
ــدة  ــة اجلدي ــة األوروبي املفوضي
االلتزام  ــع  ــا م ــي مهامه لتول
ــي  األوروب ــاد  االحت ــون  يك ــأن  ب
ــد  ــى الصعي ــا عل ــا مهم العب

«اجليواستراتيجي».
ــدن بأنه  ــف اجتماع لن ومت وص
ــبعني  ــرى الس ــال بالذك احتف
للحلف األطلسي، لكن الفترة 
ــيهيمن عليها  التحضيرية س
اآلن النقاش حول تأكيد ماكرون 
«املوت السريري»، واخملاوف التي 

تعرب عنها باريس.
من جهته، قال السفير السابق 
ــون، املتعاون مع مركز  بيار فيم
أوروبا حالياً،  ــي  أبحاث كارنيغ
«رمبا يكون ماكرون مخطئاً في 
ــج االنتقاد  ــة ألنه يؤج الطريق
ــة الفرنسية.  املعتاد للغطرس
ــدو لي أنه على حق في  لكن يب
ــون: النظام  ــا يتعلق باملضم م
ــي  «األطلس بأكمله  ــي  األوروب
ــغ  بل ــي»  األوروب ــاد  االحت ــا  كم
التفكير  ــادة  إع نهايته ويجب 

فيه استراتيجياً».

وكاالت / البينة الجديدة
مع اقتراب موعد حتقيق الهدف 
ــي  اإلفريق ــاد  لالحت ــي  الرئيس
البنادق“ في القارة  ــكات  بـ“إس
بحلول عام ٢٠٢٠، أعرب املسؤول 
ــه إزاء  ــروع عن ارتياح ــن املش ع
ــه في الوفاء  ــدم احملرز، وأمل التق

باملوعد النهائي.
ــامي لرئيس  ــل الس ــال املمث وق
ــروع  ملش ــي  اإلفريق ــاد  االحت
ــان  رمط ــادق“،  البن ــكات  ”إس
ــر  ــش مؤمت ــى هام ــرة عل لعمام
ــادس للوساطة  إسطنبول الس
ــا  ”إفريقي إن  ــرا،  مؤخ ــد  املنعق

ــفك  وس ــات  بالنزاع ــة  املعروف
ــذه  ــر ه ــتعد لتغيي ــاء تس الدم
ــام  الع ــدار  م ــى  عل ــمعة  الس

املقبل“.
ــمراء  الس ــارة  الق أن  ــر  واعتب
ــع وإدارة  ــي من ا ف ــرزت تقدمً أح
ا  ــوية النزاعات، مستشهدً وتس
ــي دولتي  ــالم ف ــات الس باتفاقي
ــة  ــودان، وجمهوري ــوب الس جن
ــطى، واالنتخابات  إفريقيا الوس
ــقر  مدغش ــي  ف ــلمية  الس

والكونغو.
ــني لالحتاد  ــرى اخلمس ــي الذك ف
ــدة  الوح ــة  (منظم ــي  اإلفريق

ــام  ع ــي  ف ــابقا)  س ــة  اإلفريقي
ا  ــاء الدول هدفً ٢٠١٣، حدد رؤس
ــا خالية  ــل إفريقي ا جلع طموحً
من الصراعات عبر إعداد خارطة 
ــدف  ــة، وكان اله ــق مفصل طري
ــادق في  ــكات البن ــو إس األول ه

القارة بحلول عام ٢٠٢٠.
ــى لعمامرة،  ــل إل ــزى الفض ويع
الذي شغل منصب وزير خارجية 
ــرة من ٢٠١٣ إلى  اجلزائر في الفت
٢٠١٧، في لعب دور بارز في جهود 
الوساطة اإلقليمية، مبا في ذلك 

قيادة تلك اجلهود في مالي.
وأشار الدبلوماسي اجلزائري إلى 

أن آلية تفرض ضوابط على نقل 
ــلحة إلى إفريقيا أصبحت  األس
ــالً:  قائ ــع  وتاب ــذ.  تنفي ــع  موض
”إفريقيا ال تصنع األسلحة. تأتي 
ــكل غير قانوني  ــلحة بش األس
ــني واإلرهابيني  ــالل املهرب من خ
واجلهات الفاعلة اخلاصة األخرى. 
ــاط االجتار  ــالل حتديد نق ومن خ
ــروع باألسلحة، ميكن  غير املش
ــادق وخلق  ــكات البن حتقيق إس
ــتقرة“.  ــاملة ومس ــا مس إفريقي
كان  ــذي  ال ــرة،  لعمام ــار  وأش
يشغل من قبل منصب مفوض 
ــالم واألمن  االحتاد اإلفريقي للس

ــدة بني عامي  خالل الفترة املمت
ــى  عل ــراف  لإلش و٢٠١٣   ٢٠٠٨
ــاطة مبساعدة األمم  جهود الوس
ــه باإلضافة إلى  املتحدة، إلى أن
ــبكات  ملراقبة ش وضع ضوابط 
تهريب السالح، كان يعمل بجد 

على اجلانب املتعلق بالطلب.
ــن خالل  ــه ”م ــالً إن ــح قائ وأوض
ــة  املتعلق ــا  القضاي ــة  معاجل
ــنقوم  س ــات،  النزاع ــوية  بتس
ــا بتخفيض الطلب على  تلقائيً
ــيجعل من  ــلحة، وهذا س األس
ــلحة  الصعب على مهربي األس

العثور على مشترين“.

وكاالت / البينة الجديدة
ــات  دبلوم ذا  ــة  مجل ــرت  نش
ــة  للكاتب ــرا  تقري ــة  األمريكي
ــز  ــة مرك ــر، زميل ــيل جري لوس
ــون الدولي للعلماء،  وودرو ويلس
خلُصت فيه إلى أن بكني لديها 
الدافع والنفوذ والفرصة لدعوة 
ــج  ــي اخللي ــراف ف ــع األط جمي
ــن  م ــالهم  وانتش ــاع  لالجتم

حافة احلرب.
واستهل التقرير : من بني القوى 
ــي لها مصلحة في  العاملية الت
ــات على  ــات الهجم إدارة تداعي
ــعودي، تُعد الصني  النفط الس
ــى دور نزع فتيل  أفضل من يتول
ــني الرياض وطهران. وقد  التوتر ب
ــن  ــعودية م ــني والس زادت الص
تبادلهما التجاري املعتمد على 
ــون دوالر في عام  النفط من ملي
ــى ما يزيد عن ٧٠ مليون  ١٩٩٠ إل

ــام ٢٠١٣. وتُعد  ــول ع دوالر بحل
ــريكني  ش والصني  ــعودية  الس
ــي عام  ــني؛ فف ــني طبيعي جتاري
ــات  ــني الوالي ــت الص ٢٠١٧، فاق
ــي أن تصير أكبر مورد  املتحدة ف

للنفط في العالم.
أضاف التقرير أن الصني تشتري 
الكثير من النفط، لكنها تتردد 
ــا األمن  ــل في قضاي ــي التدخ ف
ــت الواليات  ــج. وكان ــي اخللي ف
ــت الصني على  ــدة قد حث املتح
ــف األمن،  ــمها تكالي أن تتقاس
واتهمت بكني باالنتفاع باجملان. 
ــرق  الش ــى  إل ــني  الص ــر  وتنظ
ــتنقع  أنه مس ــى  ــط عل األوس
ثمنًا  ــني  الص ــي يكلف  سياس
ــل رمبا  ــل فيه، ب ــا للتدخ باهظً
ــو أغلى من  ــف الصني ما ه يكل
ــني  ــل الص ــدم. وتفض ــال: ال امل
ــات أمن  ــن ضمان ــتفادة م االس

ــي املنطقة  ــات املتحدة ف الوالي
بدالً من اجملازفة.

جتلى حتفظ الصني عندما صرح 
ــوزارة اخلارجية الصينية  ل ممثل 
قائالً إن الصني «تعارض أي إجراء 
ــد يزيد من تفاقم األحداث في  ق
ــط»، في تصريح  ــرق األوس الش
عدمي اجلدوى نظرًا إلى مراوغته، 
ــد وصف التقرير. وكقوة  على ح

ــح كبرى  ــا مصال ــة لديه عاملي
ــيل بأن  في اخلليج، تنصح لوس
تستعد الصني لدفع ثمن حماية 
ــتخدم رأس  ــا، وأن تس مصاحله
مالها السياسي إلنهاء الصراع.

ــه من بني  ــر إلى أن ــت التقري لف
ــة، حتافظ الصني  القوى العاملي
ــة  االقتصادي ــراكة  الش ــى  عل
قدم  البنَّاءة على  ــية  والسياس

ــعودية وإيران.  املساواة مع الس
ــاركة إيران في  ــة مش وأن طبيع
ــم بعد، ولكن  سَ الهجوم لم حتُ
من الواضح بالفعل أن الرياض، 
ــنطن، وبكني ال  ــران، وواش وطه
ــرب، آن األوان  ــوب احل يريدون نش
التقرير  وأضاف  ــية.  للدبلوماس
ــون الصني  ــران في أن تك تثق إي
ا أمينًا؛ ففي يوم الثالثاء  وسيطً
املاضي، أفادت التقارير أن الصني 
ا يبلغ ٤٠٠  ا ائتمانيًّ أنشأت خطًّ
ــل التجارة  ــن أج ــون دوالر م ملي
ــني  ــة الص ــران. وأن عالق ــع إي م
ــران جتعلها  ــدودة مع إي ــر احمل غي
ــي املباحثات  ــا ف ابً ا جذَّ ــريكً ش
ــراف احملتملة.ازداد  املتعددة األط
ــي في  ــوذ الصني الدبلوماس نف
ــرق األوسط؛ فقد تفاوضت  الش
ــووي اإليراني  ــاق الن ــى االتف عل
الدول  ــاء  أعض ــد  أح ــا  بوصفه

في  العضوية  ــة  الدائم اخلمس 
مجلس األمن، كما استضافت 
ــة  احلكوم ــني  ب ــات  مباحث
ــزم  وتُل ــورية.  الس ــة  واملعارض
ــني  الص ــة  النفطي ــات  الهجم
ــكل  بتصعيد نبرتها؛ ألنها تش
ــى مصالح  ــرًا عل ا مباش تهديدً
ــدى الصني  د ل ــم يَعُ الصني، فل
اخليار اآلمن.ترى الصني أنها قوة 
عاملية. وتتيح هذه األزمة فرصة 
للرئيس شي جني بينج ليثبت أن 
في جعبة الصني ما هو أكثر من 
الدافع  لديها  ــني  فالص الكالم؛ 
والفرصة لدعوة جميع  والنفوذ 
ــالها  األطراف في اخلليج وانتش
من حافة احلرب. ويكمن السؤال 
اآلن فيما إن كانت الصني لديها 
املتحدة  ــات  والوالي ــجاعة  الش
لديها احلكمة لتسمح بالتئام 

شمل األطراف املعنية.

وكاالت / البينة الجديدة 
دعا رئيس الوزراء الفلسطيني 
ــاء امس  ــتية مس محمد اش
ــر  التحضي ــى  إل ــم  العال دول 
ملرحلة ”ما بعد فشل“ صفقة 
اإلدارة  ــل  تعم ــي  الت ــرن  الق
بلورتها منذ  ــى  األمريكية عل
ــل الصراع  ــر من عامني حل أكث

الفلسطيني اإلسرائيلي.
ــالل مؤمتر في  ــتية خ وقال اش
ــيما  ــم ال س رام اهللا ”إن العال
ــة  الصديق ــة  األوروبي ــدول  ال
مطالبون  الشقيقة  والعربية 
ــا بعد  ــة م ــر ملرحل بالتحضي
ــى  ــرن عل ــة الق ــل صفق فش
ــي  الدول ــون  القان ــة  أرضي
ــرعية الدولية وفي إطار  والش
ــد أن أخفقت  ــي بع ــر دول مؤمت
ــات الثنائية في إنهاء  املفاوض

االحتالل“.
”أن فلسفة مشاركة  وأضاف 
ــة  العملي ــي  ف ــث  ثال ــرف  ط
ــن أجل  م ــية جاءت  السياس

ــة غير  ــي العالق ــوة ف ردم اله
ــل والواقع  ــني احملت ــة ب املتوازن
ــى طاولة  ــالل عل ــت االحت حت

املفاوضات“.
ــار إلى أن ”الطرف الثالث  وأش
ــا  أمريكي ــا  دائم كان  ــذي  ال
ــت  كان ــرائيل  إلس ــزا  متحي

ــل من  ــا جتع ــاركته دائم مش
طاولة املفاوضات غير متوازنة 
ــه، لذلك من  ــر مما هي علي أكث
املهم كسر احتكار واشنطن 
ــية  السياس ــة  للعملي

واستبدال ذلك مبؤمتر دولي“.
وفي الشأن الفلسطيني، أكد 

ــة التوجه  ــتية على أهمي اش
فلسطينية  انتخابات  إلجراء 
ــف اجلدل  ــن أجل وق عامة ”م
ــا  ــم يوصلن ــذي ل ــي ال العبث
ــام“  ــدف إنهاء االنقس ــى ه إل
ــذ منتصف عام  ــتمر من املس

.٢٠٠٧
وشدد اشتية على أن ”حتقيق 
ــقف البرملان  ــا حتت س وحدتن
ــن مواجهة  ــا م ــوف ميكنن س
ــتعمارية  االس ــات  السياس
التي تشنها علينا إسرائيل“.

ــطيني  الفلس ــس  الرئي وكان 
ــي  ــف ف ــاس كل ــود عب محم
املاضي  ــهر  الش ــابع من  الس
ــة  املركزي ــات  االنتخاب ــة  جلن
ــر  بالتحضي ــطينية  الفلس
ــة  الالزم ــاالت  االتص ــراء  وإج
ــريعية  تش انتخابات  ــراء  إلج
ــة  ــد ثالث ــا بع ــى أن تتلوه عل
ــهر انتخابات رئاسية دون  أش
ــمي لذلك  ــد رس ــد موع حتدي

حتى اآلن.

وكاالت / البينة الجديدة
ــار  كب ــن  م ــةٌ  مجموع ــت  قال
ــي  ف ــراء  واخلب ــني  الباحث
ــيّ  ــن القوم ــاث األم ــز أبح مرك
ــة  جلامع ــع  التابِ  ، ــرائيليّ اإلس
ــةٍ  ــةٍ بحثيّ ــي ورق ــب، ف ــل أبي ت
ــى إعدادها  ــرف عل ــدةٍ أش جدي
يوئيل غوجانسكي،  د.  ث  الباحِ
وزميلته سيما شاين، املسؤولة 
ــعبة األبحاث  ــابِقة عن ش الس
ــرائيليّ  ــاد اإلس في جهاز املوس
ــتخبارات اخلارجيّة) إنّه ال  (االس
شكّ بأنّ الهجوم على املنشآت 
كان  ــعودية  الس ــة  النفطي
ــي اجلانب  ا، ليس فقط ف ــدً ع مُ
ا في اجلانب  ، بل أيضً العسكريّ
دّةً على أنّ  ــدّ ش ، مُ ــيّ الدبلوماس
ــعودية أدركت أنّها ال متلك  الس
ــيٍّ في  ــيٍّ أوْ أوروب ــمٍ أمريك أيّ دع
احلرب مع إيران. املقال الذي نشره 
 ، القوميّ ــن  األم ــاث  أبح معهد 
ــل أبيب، والذي  ــع جلامعة ت التابِ
م مراكز األبحاث في  د من أهّ يُعَّ
نّاع  ــى صُ ِّر عل ــي تؤث الكيان الت

القرار في تل أبيب، 
د  راتٍ تؤكّ كما أنّ سلسلة مؤشّ
ــكّ على  ــا ال يدعو مجاالً للش مب

ــةٍ بني إيران  تبادل ــود جهودٍ مُ وج
ــعوديّة  الس العربيّة  ــة  واململك
لتحسني األجواء بينهما، وفضّ 
رات،  التوتّر القائِم، كما أنّ املؤشّ
ــرائيليّة،  دّت الدراسة اإلس ــدّ ش
ــتعداد طهران  ــى اس ــد عل تؤكّ
ــات  اخلالف ــلّ  حل ــاض  والري
ــق املُباحثات  ــن طري ــا ع بينهم
واملُفاوضات، أيْ أنّهما ال ترغبان 
بأيّ شكلٍ من األشكال اللجوء 
ــاكل  ــار احلرب حللّ املش إلى خي
ــدّ  ــى ح ــا، عل ــة بينهم العالِق
الوةً على ذلك،  تعبير الدراسة. عُ

ــرائيليّة  ــة اإلس ــت الدراس لفت
ــد  اجلدي ر  ــوّ التط ــذا  ه أنّ  ــى  إل
ــن هجوم  ــى الرغم م ــري عل يج
ــآت النفطيّة  ــى املنش ايران عل
ــركة  ــة لش ــعوديّة، التابِع الس
ــر من  ــي الرابع عش ــو) ف (أرامك
ــبتمبر) املاضي،  شهر أيلول (س
ــى  ــذي أدّى إل ــوم ال ــذا الهج ه
تعطيل مؤقّتٍ لنصف منتجات 
ــعوديّة،  الس باململكة  ــط  النف
ــكل  مُضيفةً أنّ إيران أثبتت بش
ــى لو أنّها  ــس فيه بأنّه حت ال لب
ــاملةٍ  ــت معنيّةً بحربٍ ش ليس

ــط،  ــرق األوس في  منطقة الش
خاطرة  فإنّها على استعدادٍ للمُ
ــا  لعلمه ــر،  أكث ــة  ازف واجملُ
ــة العربيّة  ــا بأنّ اململك ويقينه
ة  املًتحدّ ــات  والوالي ــعوديّة  الس
ــكريّ على  لن تقوما بالردّ العس
”استفزازاتها“، على حدّ تعبير 
دّت  ــرائيليّة. وشدّ الدراسة اإلس
ا على أنّ الهجوم  ــة أيضً الدراس
ــكلٍ واضحٍ أنّ  ــد للرياض بش أكّ
واشنطن ليست معنيّةً بتاتًا في 
ــكريّةٍ ضدّ  واجهةٍ عس خوض مُ
إيران، على الرغم من أنّ الهجوم 
ــح  رًا باملصالِ ــافِ ــا س ــسّ مسًّ م
ة  اإلستراتيجيّة للواليات املُتحدّ
ــي  وبالتال ــط،  األوس ــرق  بالش
ــرائيليّة أنّه  ــة اإلس رأت الدراس
ــي العالقات  ل ف ــع التحوّ إذا وق
ــعوديّة، فإنّه لن  ــة- الس اإليرانيّ
ــل األمد،  ا وال طوي ــون عميقً يك
ــي أدّت إلى  ــباب الت ذلك أنّ األس
 ، ــا زالت قائمةً العداء بينهما م
وأنّ التطورّات املُتغيِّرة باملنطقة 
ــع الرياض وطهران  هي التي تدف
ــر  التوتّ ة  ــدّ ح ــف  تخفي ــى  إل
ــة  الدراس دت  أكّ ــا  بينهما، كم

اإلسرائيليّة.
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دومينيك مويسي

ــي األعوام ١٨٤٨ و١٩٦٨ و١٩٨٩ وما بني عامي ٢٠١٠ و٢٠١٢،  ف
ــعبية.  ــات الش ــن االحتجاج ــة م ــم موج ــت العال اجتاح
ــتمرة -في بيروت  ــب الثورات اجلماهيرية املس واليوم تكتس
ــداد وغيرها من املدن-  ــانتياغو وهونغ كونغ واجلزائر وبغ وس
قوة هائلة، ما يعرض احلكومات لتحديات كبيرة. ولكن على 
الرغم من أن البحث عن مقارنات تاريخية أمر مفهوم، إال أن 

يزة خاصة بها. ا صفة ممُ انتفاضات عام ٢٠١٩ لها أيضً
منذ ما يقرب من عقد من الزمان، أشار الكثيرون في الغرب 
ــة) لعام ١٨٤٨ عند  ــعوب» (أو الثورات األوربي إلى «ربيع الش
ــرت  ــوا حركات االحتجاج التي بدأت في تونس وانتش وصف
ــرى. وباملثل، فإن  ــوريا ودول عربية أخ ــا وس ــى مصر وليبي إل
ــارة قُمت بها  ــني الذين قابلتُهم في زي ــد من اللبناني العدي
ــي احتمال  ــك ف ــر لم يكن لديهم أدنى ش ــرًا إلى قط مؤخ
ــاق عاملي، كان  ــدة على نط ــع عربي» جدي ــور دورة «ربي ظه

ينتابهم شعور باإلثارة والقلق في آن واحد.
ا أصداء مايو ١٩٦٨، تتمثل في  حتمل احتجاجات اليوم أيضً
ــن حتديدهم. ومع  ــبابها وعفويتها وعدم وجود قادة ميك ش

ذلك، كما هو احلال مع أي تطور تاريخي، يجب فهم أحداث 
٢٠١٩ بشروطها اخلاصة .

ــه البطالة منعدمة، أدى  ــام ١٩٦٨، في وقت كانت في في ع
ــام املتظاهرين  ــة إلى قي ــل واليوتوبيا الثوري ــن املل مزيج م
ــباب بإقامة املتاريس في باريس. في عام ١٩٨٩، سعى  الش
ــاعدة في  ــة واالزدهار للمس ــق احلري ــرون إلى حتقي املتظاه
ــام ٢٠١٩، حل  ــن في ع ــيوعية. لك ــقاط األنظمة الش إس
ــى الرغم من  ــالم واآلمال، عل ــل األح ــب واليأس مح الغض

إمكانية حتقيق التقدم في بلدان مثل السودان واجلزائر .
ــير موحد،  ــترك أو تفس إذا كانت ثورات ٢٠١٩ لها رابط مش
ــعوب إلى الكرامة واالحترام. خرج الناس إلى  فهو توق الش
ــوارع ألنهم يشعرون أنهم تعرضوا لإلهانة والتجاهل  الش
ــية غير  ــرة طويلة من قبل النخب السياس ــار لفت واالحتق

املسؤولة والفاسدة .
إن الدوافع الفورية وراء االحتجاجات اخملتلفة غالبًا ما تبدو 
ــواء كانت تتعلق بفرض ضريبة على استخدام  ثانوية - س
ــعار املترو في سانتياغو.  ــاب في لبنان، أو بزيادة أس الواتس
ــي بيروت عام  ــي القاهرة عام ٢٠١١، أو ف ــا كان احلال ف وكم
ــال رئيس الوزراء اللبناني رفيق احلريري، فإن  ٢٠٠٥ بعد اغتي
ــباب  ــد الش ــية حلش ــف احملمولة هي األداة األساس الهوات

لزمالئهم املتمردين.
ــي  الرئيس ــبب  الس كان  إذا  ــا  عم ــر  النظ ــض  بغ ــن  ولك
ــي لبنان أو  ــا هو احلال ف ــببا اقتصاديًا (كم ــة س لالنتفاض
ــغ كونغ)، لم  ــيا (كما هو احلال في هون ــيلي) أو سياس تش
ــتجابت ببطء  ــتعدة ملواجهتها واس ــلطات مس تكن الس
ا مندهشني من أعدادهم وقوتهم  شديد. يبدو احملتجون أيضً
الهائلة. بعد أن قاموا مبعارضة فرض ضريبة جديدة، وجدوا 

أنفسهم فجأة يدعون إلى إسقاط النظام.
الحظ كاميلو كافور، مهندس التوحيد اإليطالي في القرن 
ــر، أن «اإلصالحات التي مت إجراؤها في الوقت  ــع عش التاس
ــات التي تأتي  ــروح الثورية». واإلصالح ــب تُضعف ال املناس
ــح إال في تغذية  ــن ناحية أخرى، ال تنج ــرة للغاية، م متأخ

الغضب الشعبي.
نتيجة لذلك، شعر الزعماء السياسيون، الذين رفضوا منذ 
ــديد.  ــوية أو التنازل، بذعر ش ــرة طويلة أي نوع من التس فت
يبدو أنهم مستعدون للحد من امتيازاتهم بصفة مذهلة، 
كما هو احلال في لبنان، أو بشكل أكثر رمزية، كما هو احلال 
ــن املتظاهرين، تُعد  ــبة للعديد م ــيلي. لكن بالنس في تش

اجلهود املبذولة من قبل احلكومات غير كافية ومتأخرة.
ــود  وما يزيد األمور تعقيداً، جتري االحتجاجات في وقت يس
ــتثنائي، مدفوع  ــي االس ــتقرار اجليوسياس فيه عدم االس
ــي عهد  ــدة ف ــات املتح ــتراتيجي للوالي ــحاب االس باالنس
الرئيس دونالد ترامب واستمرار صعود القوى االستبدادية. 
ــوارع االضطرابات  ــهدها الش تُعزز االحتجاجات التي تش

العاملية، والعكس صحيح.
ــادرة على  ــتعدة أو ق ــد الواليات املتحدة مس ــة، لم تُع بداي
ــا التقليدية.  ــكا الالتينية، جارته ــم في أمري لعب دور مه
ــاعد االنفصال األمريكي من املنطقة الرئيس الفنزويلي  س
ــلطة، على الرغم من  نيكوالس مادورو على البقاء في الس
ــه. وباملثل،  ــعبية الضخمة ضد حكم ــات الش االحتجاج
ــيليني قد يخشون بشكل مشروع  على الرغم من أن التش
ــهده البالد  ــى نوع من العنف املدني الذي لم تش العودة إل
منذ عقود، عليهم، وعلى غيرهم من األمريكيني الالتينيني، 

مواجهة مصيرهم لوحدهم إلى حد كبير.

ــط،  ــرق األوس ما تزال الواليات املتحدة العباً مهماً في الش
ــدادي مؤخراً،  ــم الدولة أبو بكر البغ ــا أوضح مقتل زعي كم
ا.  ــة أيضً ــن تلك املنطق ــحابها م ــت عن انس ــا أعلن لكنه
ــدة، على األقل  ــل الواليات املتح ــيا تدريجيا مح وحتل روس
ــي مرحلة ما. وقد  ــح اجملال للصني ف ــوريا، ورمبا تفس في س

ــية  يجد أولئك الذين يطالبون بتنفيذ اإلصالحات السياس
ــهم مبفردهم. من الصعب التوفيق بني  واالقتصادية أنفس
ــاواة في املنطقة وصعود  املطالب الشعبية للحرية واملس
القوى االستبدادية مثل روسيا والصني، ناهيك عن الالعبني 

ــى االحتجاجات  ــني مثل إيران وتركيا. الكل يخش اإلقليمي
املؤيدة للدميقراطية مثل الطاعون.

على هذه اخللفية، كان حضور الرئيس املصري عبد الفتاح 
السيسي في أول قمة روسية-أفريقية في سوتشي مؤخرًا 
مهما للغاية. ومشاركته دليل على أن مصر، التي أصبحت 
ــرن املاضي،  ــبعينيات الق ــة للواليات املتحدة في س حليف
ــاء حتالفها  ــن خالل إحي ــة حتدياتها م ــى مواجه ــادرة عل ق

ا). التقليدي مع روسيا (واالحتاد السوفيتي سابقً
ــعار  في لبنان، احتد املتظاهرون من جميع الطوائف حتت ش
ــال التوازن  ــا ألعم ــكل حتدي ــعب واحد»، مما يش ــن ش «نح
ــرة طويلة.  ــة البلد منذ فت ــكلت سياس الطائفي التي ش
ولكن يبقى أن نرى ما إذا كانت هذه الثورة الشعبية ستقوم 
ــية مثل االحتجاجات في أملانيا  بتغيير األوراق اجليوسياس

الشرقية في عام ١٩٨٩ أو سوريا في عام ٢٠١١.
ــاء العالم ضد األنظمة  ــرون في جميع أنح يحتج املتظاه
التي غالباً ما تكون سيئة للغاية وال ميكن إصالحها. ولكن 
إنشاء نظام عادل، وبالتالي أكثر استقرارا، سيكون مهمة 

صعبة للغاية.
ــى غرار «الربيع غير  ــبب، قد ينتهي عام ٢٠١٩ عل لهذا الس
ــروح الفريدة  ــي ٢٠١٠-٢٠١٢. ولكن نظرا إلى ال ــل» ف املكتم
لالحتجاجات احلالية واحلالة الراهنة للتدفق اجليوسياسي، 
ا في  ــي مجرد تكهنات. كما هو احلال دائمً فإن أي تنبؤات ه

مثل هذه اللحظات التاريخية - املستقبل مفتوح.

* كبري اِّـستشارين َّـ معهد مونتني َّـ باريس 

فالح الربيعي

ــات.. هذه هي الواليات  من دون مقدم
املتحدة االمريكية, الواقعة في قلب 
ــي  والت ــمالية)  الش ــكا  أمري ــارة  (ق
ــالذاً امناً)  ــت في آخر االوان (م أصبح
ــد ان تبلور  ــرية, بع لكل انواع البش
ــعب االمريكي) من خالل هؤالء  (الش
البشر, وأصبح فيما بعد.. (عبارة عن 
مزيج من االجناس اخملتلفة واملتنوعة 
ــن  م ــاً  وخليط ــد),  والعبي ــض  البي
ــيحية)  ــة, واملس ــرائع (اليهودي الش
ــالمي, وغيرها من قالئل  والدين االس
ــرائع االخرى وهنا جتدر االشارة..  الش
ــية  بأن املواطن احلاصل على (اجلنس
االمريكية) ميكن له احلق من خاللها 
ان يتصدر (أعلى املناصب) في زعامة 
ــق  طري ــن  ع ــدة)  املتح ــات  (الوالي
ــيح في االنتخابات الرئاسية  الترش
ــنوات) من  ــع س ــة (كل ارب االمريكي
ــني)  احلاكم ــني  (احلزب ــد  اح ــالل  خ
اجلمهوري أو الدميقراطي .. ومجرد ان 
ــات (مليئاً  ــح لالنتخاب ــون املرش يك
ــرطاً ان  ــخصية) وش ــوال الش باالم
ــل) وهنا..  ــاء االوائ ــن (االثري ــون م يك
ــد اجنبت  ــاكلة.. فق ــى هذه الش وعل
ــة كثيراً  ــات املتحدة االمريكي الوالي
ــاء) االمريكان..  ــن (الزعماء والرؤس م
ــا.. فأن البعض  ــح العبارة هن وبصري
منهم كان من (العظماء), فخلدهم 
ــذا, والبعض  ــا ه ــى يومن ــخ ال التاري
ــن  ــخفاء) الذي ــن (الس ــر كان م اآلخ
طمرهم التاريخ, ولم يبق لهم سوى 
ــم فقط) والذي يذكر بني احلني  (االس
ــارةً.. ال بد من ذكرها  واآلخر. وهنا إش
ــق (باحلزبني احلاكمني) في  فيما تتعل
ــزب  ــا فاحل ــكا, وإرجائه ــوم امري عم
ــي قراراته ,  ــدل ف ــي, املعت الدميقراط
ــه (للواليات  ــرة زعامت ــن خالل فت وم
ــل دوماً الى  ــة) ميي ــدة االمريكي املتح

اجلانب التنظيمي والدفاعي, ويتخذ 
ــدم  تخ ــي  الت ــة  العادل ــرارات  الق
ــعب االمريكي) اوالً, وفي كافة  (الش
ــوري..  اجلمه ــزب  احل ــا  ام  . ــاالت  اجمل
املتقاتل في شتى الظروف, واملعروف 
عنه (املتغطرس للعنف) و(املتعطش 
ــذي يفرض قوته  ــفك الدماء) وال لس
ــلطة, واملهيمنة على البلدان  املتس
ــات  ــن (الوالي ــدة ع ــة, والبعي القريب
ــك لغرض  ــة), وذل ــدة االمريكي املتح
ــته املتجبرة على بلدان  نشر سياس
ــزب  ــل (احل ــا. وميي ــم وانظمته العال
ــب  اجلان ــى  ال ــاً  دوم ــوري)  اجلمه
الهجومي في قرارات االدارة والقيادة 
ــرة الزعامة. وقد  ــة خالل فت االمريكي
ــوري) كثيراً من  ــزب اجلمه خلف (احل
الزعماء والرؤساء احملاربني والقائمني 
ــال (بوش  ــطوة العالم..أمث ــى س عل
ــورج دبليو بوش) , وآخرهم  االب) و (ج
ــني  فالرئيس  . ــب)  ترام ــد  (دونال
ــوش االب.. وابنه) فقد  ــبقني.. (ب االس
ــال  باالفع ــه,  كل ــم  العال ــهد  ش
ــاليب  واالس ــذرة,  الق ــة  الهمجي
ــام بها  ــة التي (ق ــية الدنيئ الوحش
ــا,  زعامتهم ــرة  فت ــالل  خ ــني)  االثن
وقيامهما بإشعال احلروب العنيفة, 
ــاس االبرياء, ما  ــحق معظم الن وس
ــعوب)  ــاة (املاليني من الش أودت بحي
ــط)  ــرق االوس وحتديداً منطقة (الش
ــا, وهي  ــة به ــت القيام ــد ان قام بع
مستمرةً الى يومنا هذا.. اما الرئيس 
االمريكي(دونالد ترامب) حامل الرقم 
ــاء  الرؤس ــل  تسلس ــي  ف  (٤٥)
ــتثماري,  االس ــك  ذل ــكان..  االمري
ــي  ــي جن ــرّس ف ــادي.. (املتم االقتص
ــات  وناطح ــة)  الضخم ــارات  العق
ــا,  ــكا وخارجه ــي امري ــحاب ف الس
ــات  الكازينوه ــن  م ــراً  كثي ــك  وميتل
ــياحية  الس ــة  الليلي ــوادي  والن
الفاخرة.. وقيامه ببناء اكبر الفنادق 
ــميت  والتي س العمالقة..  ــراج  واالب
ــارة.. بأن الرئيس  باسمه, وجتدر االش
االمريكي(ترامب) قد كان يزاول عمله 
ــال  جم ــابقات  مس ــي  ف ــاري  التج
ــات  املتحدة االمريكية وملكة  الوالي
االول  ــي  والراع ــم..  العال ــال  جم

ــذي كان يبث  ــج االبونتس) ال (لبرنام
من محطة (NBC) التلفزيونية حتى 
ــركة  ش ــت  صنف ــد  وق  ٢٠١٥ ــام  ع
ــي  ــس االمريك ــروة الرئي (Forbes)  ث
ــي  ــاً ف ــني (٣٢٤) ثري ــن ب ــب) م (ترام
ــاً على  ــني (١١٣) ثري ــن ب ــم.. وم العال
مستوى (الواليات املتحدة االمريكية) 
ــف العاملي بـ  ــدرت ثروته بالتصني وق
ــارة  ــا جتدر االش ــون دوالر. وهن ٤,٥ بلي
ايضاً.. بأن الرئيس (ترامب) لم يشغل 
ــيادياً في  ــاً او احتل موقعاً س منصب
ــي  ــي) او ف ــض االمريك ــت االبي (البي
ــة حياته.. وكان فوزه  مكان آخر طيل
ــية االمريكية  في االنتخابات الرئاس
ــابقة, هو هدفه االول مبا اختاره  الس
ــي اجلديد.. ولكن  في االجتاه السياس
ــات  االنتخاب ــي  ف ــوز  (بالف ــوده  صع
ــع االول في  ــية) وتصدره املوق الرئاس
ــة)  االمريكي ــة  (االمبراطوري ــة  زعام
ــوري).. قد  ــذي خلفه (احلزب اجلمه ال
ــره  بأس ــم  العال ــأ  وفاج ــش  اده
ــي)..  االمريك ــعب  (الش ــاً  وخصوص
ــد احلكم في  ــلّم مقالي وبعد ان تس
ــض  االبي ــت  (بالبي ــي  الرئاس ــر  املق
ــدران  ــني ج ــه ب ــي) وجلوس االمريك
ــوم  ي ــي  ف ــاوي)  البيض ــب   (املكت
ــدأ  ب ــوم االول  الي ــك  . ذل  ٢٠١٧/١/٢٠
ــي ادارة وقيادة  ــمية ف ــه الرس اعمال
شؤون البالد الداخلية وكان محاطاً 
بني املستشارين, وكبار املوظفني في 
ــت االبيض االمريكي.. ومن خالل  البي

ــهد, فقد فاجأ اجلميع من  هذا املش
ــاعات قليلة من  ــن, بعد س احلاضري
ــتوري, حيث قام  ــه اليمني الدس ادائ
ــه اولى) بالتوقيع على  ترامب بـ(بروف
ــر والقرارات التنفيذية وهو  اول االوام
ــس  الرئي ــام  ــتبدال نظ ــاء واس (الغ
ــة الصحية)  ــا للرعاي ــابق اوبام الس
ــمى (Obama care) أما قرارات  واملس
ــت  ــي اصاب ــة, والت ــب) اخلارجي (ترام
ــم بلدان العالم وفي مقدمتها  معظ
ــرض  ــران) وف ــمالية, واي ــا الش (كوري
ــتمر على  ــادي املس ــار االقتص احلص
ــا تركيا.. وهنا .. فقد  البعض .. ومنه
فاق ذلك.. بعد أن تسارع (ترامب) في 
ــض  ــى بع ــة عل ــع, واملصادق التوقي
القرارات الراكدة منذ عقود من الزمن 
ــع عليها  ــن التوقي ــع ع ــي امتن والت
معظم الرؤساء االمريكان السابقني 
ــبب (حراجة املوقف) واخلوف من  بس
ردود االفعال العربية واالسالمية في 
ذلك املوقف. ومن اولى القرارات التي 
ــرار االعتراف  ــو ق ــا (ترامب) ه وقعه
(بالقدس عاصمة إسرائيل)  الكامل 
ــخصياً (ترامب) عبر  والذي اعلنه ش
ــات التلفزة  ــام شاش ــوات, وأم القن
ــمبر ٢٠١٧ )وهنا  العاملية يوم ٦( ديس
ازداد (ترامب) حتدياً خالل اعالن القرار 
ــي في نقل  ــاء قراره الثان ــا ج و بعدم
ــن تل ابيب  ــفارة االمريكية.. م (الس
ــت للنظر..  ــدس).. وهنا امللف الى الق
ــكوت العربي..  ــت والس ــأن الصم ف

ــأي  ــام ب ــدم القي ــاً , وع كان محجب
ــكال الشجب) خالل  (شكل من اش
و بعد اعالن القرار.. بل العكس كان 
هو اقرب للصحيح.. حيث تسارعت 
ــج  ــالت اخللي ــراء) دوي ــايخ وام (مش
ــى القدس, وهي  ــي بالذهاب ال العرب
ــى  ال ــكات  والتبري ــي  التهان ــدم  تق
ــة  واحلكوم ــود,  اليه ــات  حاخام
ــذه  ه ــالل  خ ــن  وم ــرائيلية..  االس
السنتني املاضيتني, ونحن االن على 
ــنة الثالثة  ــك االنتهاء من الس وش
ــى  ــب) االول ــة ترام ــر (زعام ــن عم م
االمريكية..حيث  ــدة  املتح للواليات 
ــة  اثبت فيها االن هو..(رمز السياس
ــي االدارة  ــلة) ف ــلطوية الفاش الس
ــن اثر ذلك.  ــادة االمريكية.. وم والقي
ــي االونة  ــكوك ف ــد تكاثرت الش فق
االخيرة على ما يقوم به (ترامب) من 
تتقاطع  والتي  ــررة,  املتك التجاوزات 
ــي), وهنا..  ــع (بعدها االخالق أصالً م
ــائعات  ــرت االقاويل, والش ــد كث فق
ــد  (دونال ــي  االمريك ــس  الرئي ــى  عل
ترامب) بعدما وصفه البعض بأنه .. 
(االكثر اضطراباً في الواليات املتحدة 
ــة عدم نقل  ــة) على خلفي االمريكي
ــي وقعت في  ــداث باحلقائق الت االح
ــون في والية  ــاس) و دايت والية (تكس
(أوهايو).. ومن هنا.. فقد بدأت التهم 
ــى  ــة ال ــرة املوجه ــرة, والكثي الكبي
الرئيس (ترامب) ومن اهمها (االتهام 
ــي قام بها  ــدوي) حول املكاملة الت امل
ــي  االوكران ــس  الرئي ــع  م ــب)  (ترام
(فلودميير زللينسكي) ومن اثر ذلك.. 
ــه حتقيقات  ــد يواج ــأن (ترامب) ق ف
ــس الكونكرس  ــي (مجل ــة ف صارم
االمريكي) على خلفية هذه املكاملة, 
ــب  ــى طل ــة عل ــت املكامل ــد نص وق
ــي  االوكران ــس  الرئي ــن  م ــب)  (ترام
ــاً)  ــر حض ــس االوف ــاة املناف (مقاض
ــات  ــي االنتخاب ــب ف ــة ترام ملنافس
ــة عن  ــة املقبل ــية االمريكي الرئاس
ــدن)..  ــو باي ــي (ج ــزب الدميقراط احل
ويذكر ان جوبايدن هو مؤلف البحث 
املعروف(بتقسيم العراق الى اقاليم 
ــالل  ــه) خ ــة في ــق الفيدرالي وتطبي
ــالل  ــن االحت ــة م ــنوات املاضي الس

ــرت  ــذ ان ج ــراق. ومن ــي للع االمريك
ــابيع,  ــة االولى) قبل عدة اس (املكامل
ــي بعد, فقد  ــات لم تنته والتحقيق
ــة مع  ــة ثاني ــب) مكامل ــرى (ترام اج
ــب  طي ــب  (رج ــي  الترك ــس  الرئي
ــد حوت املكاملة الثانية  اوردوغان) وق
ــياقات  ــي (الس ــات ف ــى مخالف عل

ــة) وتعد هذه  ــتورية االمريكي الدس
ــت  ــة, كان ــالل املكامل ــن خ ــرة.. م امل
ــل ترامب)  ــة من قب ــة مطلوب (اخلدم
حيث طلب الرئيس التركي (اردوغان) 
ــدداً صغيراً) من  ــحب (ع فيه ان يس
ــكان, املتواجدين قرب  ــود االمري اجلن
ــورية, حيث ان  ــدود التركية الس احل
ــد االمريكي  ــراك اعتبروا التواج االت
في هذا املكان هو مبثابة عازل قوي.. 
ــن اختراق  ــوات التركية م ــع الق مين
ــاح املنطقة ومحاربة عدوهم  واجتي
ــذه  ــالل ه ــن خ ــراد) وم ــدمي (االك الق
ــد وافق (ترامب) على هذه  املناورة فق
ــون  ــي غض وف ــة)  ــة املطلوب (اخلدم
ــذ (اخلدمة  ــاعات قليلة من تنفي س
ــنت تركيا هجومها  ــة).. ش الترامبي
ــم  مصيره ــة  ملواج ــراد  االك ــى  عل
ــاليب  ــول, ومن خالل هذه االس اجمله
ــس االمريكي  ــا الرئي ــام به ــي ق الت
ــلة,  ــته الفاش ــب) في سياس (ترام
وسلوكه اخملالف للمعاير الدستورية 
ــذا  ــؤدي ه ــد ي ــا ق ــة, وهن االمريكي
ــلوب الوقح الى تدمير سمعة  االس
ــة  االمريكي ــدة  املتح ــات  الوالي
ــل.. ومن بعدها انعدام الثقة  بالكام
في سياساتها في عيون حلفائها.. 

ــة واضحة على  ــأن النهاي ــراً ف واخي
ــي (ترامب) في كلتا  الرئيس االمريك
ــون  ــا ان يك ام ــى,  ــني.. فاالول احلالت
ــا تبقى من  ــالل م ــر احلال) خ (متعث
ــد تراكم التهم  ــته االولى) بع (رئاس
ــاة  ــارق احلي ــا يف ــن بعده ــه وم علي
السياسية.. والى االبد. وإما ان يفوز 
في االنتخابات الرئاسية االمريكية 
املقبلة (وملرةً ثانية).. وهذا االحتمال 
جائزاً, بالرغم من فشل (ترامب) في 
ــة بني  املترديّ ــة  اخلارجي ــته  سياس
ــم املادي,  ــر.. اال ان الدع ــني واآلخ احل
ــي الذي تقدمه  واملعنوي, والسياس
(اسرائيل) اليه حلد االن, بعد خدمها 
(خدمةً جليلة) في اهم مشاريعها 
ــو (اعالن القدس  ــتراتيجية وه االس
ــأن  ف ــا..  وهن ــرائيل)  الس ــة  عاصم
ترامب  ــد  دونال ــي  االمريك ــس  الرئي
ــل (احلزب اجلمهوري  احملظوظ من قب
ــاً,  دوم ــه  يدعم ــذي  ال ــي)  االمريك
ويشجعه في اتخاذ معظم القرارات 
ان  ــد  بع ــة  واخلاطئ ــة  الصحيح
ــن بني  ــه م ــزب, وجعل ــاه احل اصطف
(اقوى الرؤساء االمريكان السابقني) 
ــته  ــالل احليلولة في سياس ــن خ م
ــي  ــي جن ــة) ف ــة واخلارجي (الداخلي
ــد وال حتصى)  ــي ال تع ــارات الت (امللي
واحلصول عليها بطرق (سهلة جداً) 
ــع كفهّ الغليظ  وخصوصاً بعد وض
ــن دول اخلليج  على (حلب االموال م
ــعودية و قطر.  العربي) وخاصة الس
ــط االمريكي- ــاً.. اخملط ــاك ايض وهن
ــذي ينتظر  ــب ال ــي املرتق الصهيون
ــوف يعلن  (ترامب) بفارغ الصبر وس
ــى املقبلة ما  ــنوات االول ــالل الس خ
ــنوات  ــام ٢٠٢٠ , اي (خالل س بعد ع
ــط  واخملط ــة).  الثاني ــب  ترام ــة  والي
ــص  ــذي ين ــي ال االمريكي-الصهيون
ــرائيل  ــالن خارطة (دولة اس على اع
ــرقية) التوسعية على  العبرية الش
ــاب البلدان العربية مع طموح  حس
ــتراتيجي الهادف الى  ــط االس اخملط
ــه  وجعل ــي)  العرب ــر  (الفك ــق  متزي

متخلفاً.. الى االبد .

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

كثرت االقاويل على الرئيس 
االمريكي ترامب بعدما وصفه 
البعض بأنه االكثر اضطراباً َّـ 
الواليات اِّـتحدة االمريكية

ثورات ٢٠١٩ لها رابط مشرتك أو تفسري 
موحد فهو توق الشعوب إُّـ الكرامة 
واالحرتام خرج الناس إُّـ الشوارع 
ألنهم يشعرون بأنهم تعرضوا لإلهانة 
والتجاهل واالحتقار لفرتة طويلة
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الغارديــان: القانــون الــذي قضــى علــى أحــالم 
اِّـحجبات َّـ كيبيك

ــي  ــرت صحيفة الغارديان تقريرا كتبته تريس نش
ليندمان عن قانون منع احملجبات من شغل وظائف 
ــك الكندية، وكيف  ــي مقاطعة كيبي حكومية ف

أنه قضى على أحالم الكثير من املسلمات.
ــابة  ــدث الكاتبة في تقريرها عن محامية ش تتح
ــغل منصب  ــح ألن تش ــت تطم ــك كان ــي كيبي ف
ــون اجلديد  ــا، ولكن القان ــام في بالده ــي الع املدع

حطم أحالمها مرة واحدة.
ــات، البالغة من  ــة نور فرح ــي احملامي تصف تريس
ــرز احملاميات  ــدة من أب ــا، بأنها واح ــر ٢٨ عام العم
ــاه الكثيرين في قاعات  ــي البالد. وقد لفتت انتب ف

احملاكم بسبب لون بشرتها ولباسها اخملتلف.
ــط اجلاليات  ــول إنها كانت محط إعجاب وس وتق
ــة والالتينية، وأنها كانت ترغب  األفريقية والعربي
ــهادة  ــام ألنها حتمل ش ــاء الع ــة االدع ــي ممارس ف

تخصص في القانون اجلنائي.
ــو/ حزيران  ــت في يوني ــا حتطم ــن كل أحالمه ولك
عندما أقرت حكومة املقاطعة القانون ١١ اخلاص 
ــض املوظفني  ــذي يقضي مبنع بع ــة، ال بالعلماني

احلكوميني من ارتداء الرموز الدينية.
تقول نور إن إقرار هذا القانون «أغلق جميع األبواب 

في وجهي».

وتضيف الكاتبة أن نور واحدة من اآلالف الذين غيّر 
هذا القانون مساراتهم املهنية.

ــون ١١ بعد جدل  ــة املقاطعة القان ــرت حكوم وأق
ــأن حقوق األقليات في إظهار انتمائهم  طويل بش
الديني. ومينع القانون من ميارس وظيفة سلطة من 
ارتداء الرمز الديني في مكان العمل، وبينهم أفراد 
ــرطة واحملامون والقضاة واملعلمون وموظفون  الش
ــائقي احلافالت واألطباء  حكوميون آخرون، مثل س

واملساعدون االجتماعيون.
ــه أكثر  ــل تطبيق ــدا يجع ــون بن ــن القان ويتضم
ــداء الرموز  ــف بارت ــمح للموظ ــدا، فهو يس تعقي
ــة في منصبه  ــم يتحصل على ترقي ــة ما ل الديني
ولم ينتقل إلى وظيفة مبؤسسة أخرى ولم ينتقل 

إلى مدينة أخرى.
وال يحدد القانون ماهية الرموز الدينية بالتفصيل، 
وعليه فإنه نظريا يشمل منع ارتداء القلنسوة أو 
ــير إلى احلجاب،  ــة أو الصليب. ولكنه يش العمام
ــتهدف  ــه يس ــني أن ــض الكندي ــرى بع ــك ي ولذل

املسلمات حتديدا.
ــي ظروف متيزت  ــرت احلكومة احمللية القانون ف وأق
ــام ٢٠١٧ قتل ٦  ــلمني. ففي ع ــف ضد املس بالعن
ــلح  ــلمني وجرح ١٩ آخرون عندما هاجم مس مس
مسجدا مبدينة كيبيك وأطلق النار على املصلني.

ــة مونتريال  ــرطة في مدين ــني إحصائيات الش وتب
ــم الكراهية  ــي املئة من جرائ ــة أن ٥٨ ف باملقاطع

في عام ٢٠١٨ استهدفت مسلمني، والذين ميثلون 
نسبة ٣ في املئة من سكان املقاطعة.

ــون  ــد القان ــة ض ــالة مفتوح ــرها رس ــذ نش ومن
ــور تهديدات  ــي، تتلقى ن ــان املاض في أبريل/ نيس
ــول إنها حريصة  ــى االنترنت. وتق ــات عل ومضايق
ــي ال  ــة أن «حكومت ــا خاص ــماع صوته ــى إس عل

تريدني أن أفعل ذلك».
ــة إلقرار هذا  ــاقتها احلكوم ــن املبررات التي س وم
القانون أنه «يحرر املرأة من قيود األديان القمعية». 
ــتهدف مسلمات  ولكن معارضيه يقولون إنه يس
ــن وصلن إلى  ــي اجملتمع، إذ أنه ــات متاما ف مندمج

وظائف حكومية.

الفايننشال تايمز : نساء يحاولن تغيري 
العالم

نشرت صحيفة الفايننشال تاميز مقاال كتبته آن 
ماري سلوتر، تتحدث فيه عن نساء متقدمات في 

السن يحاولن تغيير العالم.
ــي بيلوسي رئيسة مجلس  Image caption نانس
ــس دونالد  ــي مواجهات مع الرئي ــواب دخلت ف الن

ترامب
ــاء أعمارهن تتراوح ما بني  ويتعلق األمر بثالث نس
ــية، وهن:  ــحات ملناصب رئاس ــا مرش ٥٥ و٧٩ عام
ــزي األوروبي  ــة البنك املرك ــتني الغارد رئيس كريس
ــة اجلديدة للمفوضية  ــا ٦٣ عاما، والرئيس وعمره
ــا ٦١ عاما،  ــني وعمره ــيال فاندر ل ــة أورس األوروبي

ورئيسة مجلس النواب األمريكي نانسي بيلوسي 
البالغة من العمر ٧٩ عاما.

ــاء املتقدمات في  وتذكر الكاتبة أن املزيد من النس
ــات املتحدة، إذ  ــي الوالي ــن يواصلن العمل ف الس
بينت دراسة نشرت في جامعة هارفارد عام ٢٠١٧ 
أن ٢٨ في املئة من النساء في فئة ٦٥ إلى ٦٩ عاما 
ــي املئة في  ــبة ١٦ ف ــن العمل مقارنة بنس يواصل

الثمانينات.
وترى أن وجود النساء في سن متقدمة في مناصب 
ــلطة ال يعود إلى استعادتهن  العمل ومراكز الس
طاقة ما بعد اإلجناب فحسب، وإمنا إلى حقيقة أن 
ــن يجعلك ال تعير اهتماما كبيرا  التقدم في الس

ملا يقوله اآلخرون.
واألمر اآلخر بالنسبة للمرأة هو أنها تتحرر عندما 
ــعر أنها لم تعد بحاجة إلى رأي الرجل لتأكيد  تش
ــت املرأة في  ــا. وكلما تقدم ــا أو كفاءته جاذبيته

السن زادت رغبتها في اخملاطرة.
ــن تقول  ــرأة عندما تتقدم في الس ــف أن امل وتضي
ــدل أن تقول ما تعتقد أنه  ــرة ب ما تفكر فيه مباش

مقبول في عالم يسيطر عليه الرجال.
وتتساءل: ملاذا ال جنند النساء املرشحات للمناصب 
ــي حتويل جزء من  ــة حول قضية واحدة وه القيادي
ــر املناخي،  ــاع إلى مكافحة التغي ــات الدف ميزاني
ــرية؟ وملاذا  ــد تهديدا صارخا لوجود البش الذي يع
ــر ملراحل التعليم األولى  ال نخصص ميزانيات أكب

ــوال طائل على  ــاد العائلي بدل صرف أم ولالقتص
األسلحة؟

ــن على هذه  ــاء قد يعترض ــول إن بعض النس وتق
األفكار، كما قد يوافق عليها بعض الرجال. ولكن 
األنظمة العاملية احلالية املتعلقة باألمن واألسواق 
ــة املتقدمات في  ــاء خاص وضعها الرجال. والنس
ــن ليس لديهن ما يخسرنه إذا اعترضن على  الس

هذه القوانني واألنظمة وغيرنها.
ــن ال  ــات في الس ــاء املتقدم ــن النس ــر م فالكثي
ــرة من العمر مرحلة تقاعد،  يعتبرن املرحلة األخي

بل مرحلة ثالثة ميكن فيها اخملاطرة والتغيير.

آي: «ماكرون وعجز الناتو»
ــرت صحيفة آي مقاال كتبه مارك أملوند، يقول  نش
ــي،  ــالج الذي يقترحه الرئيس الفرنس فيه إن الع
ــي  ــمال األطلس ــل ماكرون، لعلل حلف ش إميانوي

(الناتو) ال يجدي نفعا.
ــرون انتقد طريقة  ــي إميانويل ماك الرئيس الفرنس

عمل الناتو
ويرى مارك أن الدعوة إلى اندماج عسكري أكبر لن 
ــر على الواليات  ــألة اعتماد أوروبا اخلطي يحل مس

املتحدة.
ــرون بخصوص  ــب إن تصريحات ماك ويقول الكات
ــدة، فهي حتمل  ــت فيها ح ــوت الناتو، وإن كان «م
ــزال عضوا في احللف  ــض احلقيقة. فتركيا ال ت بع
على الرغم من تقربها من الكرملني، وأعداء آخرين 

ــى حتديات  ــي الرد عل ــا أن التخبط ف ــرب. كم للغ
ــني يجعل احللف  ــي فالدميير) بوت ــس الروس (الرئي

البالغ من العمر ٧٠ عاما يعيش مرحلة صعبة».
ــو موقف  ــال الناتو ه ــة ح ــى صعوب ــل عل والدلي
ــائم منه.  ــس األمريكي، دونالد ترامب، املتش الرئي
ــيا في احلكم على  ــي كان قاس فالرئيس الفرنس
ــحبت بها  الناتو ولكن انتقاده للطريقة التي انس
ــوريا كان منصفا، بحسب  الواليات املتحدة من س
ــيق استراتيجي في  الكاتب. فليس هناك أي تنس
ــدة وحلفائها  ــني الواليات املتح ــاذ القرارات ب اتخ
ــاب في  ــرون أص ــب أن ماك ــرى الكات ــي الناتو.وي ف
ــخيص علله،  ــة عمل الناتو، وتش انتقاده لطريق
ــالج وتغيير  ــواب في وصف الع ــن جانبه الص ولك
األوضاع. فهو يقول إن الرد على ازدواجية الواليات 
ــادر أوروبا مبلء الفراغ وأخذ موقع  املتحدة هو أن تب

استراتيجي أكبر.
ويضيف أن هذه الفكرة ليست جديدة، إذ طرحها 
قبله الذين سئموا من اعتماد أوروبا عسكريا على 
ــكيل جيش تابع  ــات املتحدة، ودعوا إلى تش الوالي

لالحتاد األوروبي.

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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نزار حيدر

ــهادة في  ــوا التَّضحية والشَّ ــوراء تعلَّم   ١/ من عاش

ــانيَّة، فلبَّوا نداء  ــبيلِ احلقِّ واحلريَّة والكرامةِ اإلِنس س
فائي  ــاد الكِ ــدر فتوى اجلِه ــى عندما أَص ــع األَعل املرج
لصدِّ الهجمة اإلِرهابيَّة التكفيريَّة، والتي إِنتهت إِلى 

فندٍ وجمعهم إِلى بددٍ  
ــيني تعلَّموا دروساً  ــيرات األَربعني احلُس   ٢/ ومن مس
ــدارس واملعاهد  ــى امل ــا لهم أَرق ــم تقدِّمه ــةً ل عظيم
ــة األَربعني حاضرةً  ــات، حتَّى باتت اليَوم ثقاف واجلامع
احات التي يتظاهر  ــاحةِ التَّحرير وفي كلِّ السَّ في س

فيها األَحرار  
ــر طريقَ األَحرار  ــوراء واألَربعني نورٌ ميتدُّ ليُني ــنيَ عاش  ب

م يُلبُّون  ــهُ س ــكَ فالذين لبَّوا نداء الفتوى هم أَنفُ ولذل
اآلن نداء الوطن .

ن ثقافة األَربعني التي جتلَّت في ساحة التَّحرير؛   ومِ
ــت  ــني كان ــيرات األَربع ــا أَنَّ مس ــة، فكم   أ/ املليونيَّ
، فتظاهراتهم كذلك  ــهِ ت ــة، أَبهرت العالَم برمَّ مليونيَّ
عب  ــتغيِّر وجه العراق اجلديد لصالحِ الشَّ مليونيَّة س

بعد اَختطافه .  
ــا أَنَّ  ــازٍ، فكم و إِنحي

ــزٍ أَ ــن دونِ متيي ــموليَّة م   ب/ الش
م في األَربعني إِحتضنت كلَّ االحرار، نساءً  ــيراتهُ مس
م  ــي إِنتفاضتهُ عاً، ها ه ــاالً ورُضَّ ــاالً وفتياناً وأَطف ورج

ــردِّدون  ــيلتحق بها املُت ــز، وس ــكلّ بال متيي ــن ال حتتض
ون . واخلائفُ

ــانيَّة  ور اإلِنس   ج/ التَّعاون واإلِيثار، فلم ننس تلكَ الصُّ
واتف  ــرات الهَ ــني كامي لتها وبثَّتها مالي ــجَّ ــي س الت
ة إِلى كربالء املُقدَّسة  الة على طولِ الطرق املُمتدَّ النَّقَّ
وال أَيَّام األَربعني  ــهيد (ع) طِ ــبط الشَّ حيث مرقد السِّ

احلُسيني  
ور التَّعاون  ــاحةِ التَّحرير، بصُ ــهد في س   ويتكرَّر املش
ــاعدة املُتظاهرين  س عام باجملَّان ومُ ــار وتوزيع الطَّ واإلِيث
ــورين من أَجلِ  ــضِ اآلخر، وإِنفاق امليس م للبع بعضهُ

دميُومةِ اإلِنتفاضة املُباركة  
ــاحةِ التَّحرير،    د/ كذلك حضرَ اإلِعالم الزَّينبي في س
ــدد األَوَّل من صحيفة  يارى الع ــباب الغُ ــق الشَّ إِذ أَطل
م، وكلُّنا أَملٌ في أَن تلتزم  [تكتك] لتكونَ لسانَ حالهِ
بِّ الوطن  ــن حُ ــذي يُعبِّر ع ــر اإلِعالم الوطني ال مبعايي

ستوريَّة السلميَّة . ماية املواطن ومطاليبهِ الدُّ وحِ
لُوا الفتاتٍ تدعو  ــا حمَ ــراً فعلَ املُتظاهرُون عندم   وخي
ة لفضحِ العناصر  فَّ ــة والعِ ــى اإلِلتزام باآلداب العامَّ إِل

وسة التي تزجُّ بها جهات معلومة للجميع . املدسُ

ــا عن مواجهة  ــا وتراجعها واحجامه ــية وتردده ــز القوى السياس ان عج
حتديات الراهن واملستقبل اصبح واضحا للجميع. لذا اصبح من الضروري 
ــاب الرؤية  ــي وغي ــل السياس ــن بديل في ظل الفش ــث ع ــي البح واحلتم
الواضحة لبناء الدولة وغياب العمل املؤسساتي اضافة لعدم االستفادة 
ــهدها املنطقة وغياب البرنامج اخلدمي  من املتغيرات والتحوالت التي تش
على املستوى احمللي وكذلك عدم اتاحة فرصة خللق قيادات وطنية جديدة 
ــتراتيجية واضحة لشكل الدولة  من (اجليل الثاني) وهنا البد من وضع اس
واعتماد مبدا احلساب والعقاب والتخلص من التدخالت  اخلارجية وتشريع 

قانون جديد لالنتخابات وابداء مواقف واضحة وموحدة ملا يجري .
ــم االصعب الذي الميكن جتاوزه في  ــباب الوطني انه الرق من هنا اثبت الش
ــباب ال  ــر بالذكر ان هؤالء الش ــة ومن اجلدي ــية العراقي ــاحة السياس الس
ــروع ميتد الى املستقبل  ينتمون الى اي جهة ويجب ان ينظر اليهم  كمش
ــروع وطني يقارع  ــاوزا الواقع الراهن املفروض مش ــه وتصوراته متج بآفاق
ــيم الوطن  ــي الذي يريد تعطيل احلياة وتقس ــاد السياس ــاريع الفس مش
وادامة استنزاف امواله وخيراته وكل مقدراته. انه مشروع وطني متصدي 
ــي النظر اليه كبديل عن  ــباب الثائر) ينبغ ــان والعدالة (الش محوره االنس
ــب .  ــية العاجزة والزعامات التي الهتها الغنائم واملكاس القوى السياس

فهو من كشف عورات 
هو  واملدعني  الفاسدين 
ــي دروب  ــع ف النور املش
احلرية والكرامة في زمن 
ــذي تريد فيه  ــرداءة ال ال
ــية ان  ــوى السياس الق
تفرض على ابناء العراق 
ــد  كعبي ــش  العي ــا  ام
ــة العيش  ــم لقم همه
ــة  ــا املواجه ــر وام الغي
ــلة او  ــا الس ــذل ام والب
ــات ألتباع  ــة وهيه الذل
ان  (ع)  ــت)  البي ــل  اه  )
ــوى التحدي  يختاروا س

ــباب الثائر باعتباره هبة جماهيرية  ــرف ومن اخلطأ ان تتطلع الى الش بش
ــأ ان تنظر اليه كردة فعل  ــلوبة ومن اخلط ــة للدفاع عن احلقوق املس عفوي
ــة انفعالية وامنا ينبغي  ــرف طارئ وال يجوز النظر اليه كحرك عاطفي لظ
ــتقبل بإفاقة  ــة متتد الى املس ــؤولة واعي ــه كفعل وحركة مس ــر الي النظ
ــألة التظاهرات اليوم لم  وتصوراته متجاوزا الواقع الراهن املفروض ان مس
ــألة خيار مؤقت وامنا هي مسألة وجود فهو خيار مستمر بحكم  تعد مس
املسؤولية الوطنية وهذه التظاهرات التي ينهض بها اليوم شباب العراق 
ــريع قوانني  ــناد وباالخص تش ــب دوام الرعاية واالس ــض التي تتطل املنتف
ــاركة  ــعة لدائرة املش ــعبي موس ــوق داعمة للحراك الش ــة للحق حافظ

اجلماهيرية .
ــب ارادتنا وليس  ــا تتحدد مبوج ــألة التغير في حياتن ــل مس ــى ان تظ وحت
ــر واحلجر فال يجوز  ــيء حتى البش بإرادة اخرين قد اعتادوا املتاجرة بكل ش
ــح اخلاصة وال يجوز ان  ــرا لعبور اصحاب املصال ان تكون التضحيات جس

تتحول الدماء الطاهرة بضاعة للتسوق بني االنتهازيني وباعة املبادئ .

جواد كاظم الخالصي

 في الوقت الذي يخرج فيه ابناء الشعب العراقي الى ساحات 
ــزء األكبر من  ــوق واقعية يحتاجها اجل ــر مبطالب وحق التظاه

ــباب  ــعبنا العراقي وهم فئة الش ش
ــة العيش  ــن كرام ــن يبحثون ع الذي
ــه تلكؤ حكومي  ــي وطن آمن يقابل ف
ــنني طويلة كانوا هم  متراكم منذ س
فيه السبب ان يصل الشاب العراقي 
ــاج  ــن االحتج ــة م ــذه املرحل ــى ه ال
ــون بوجه الطبقة  على الواقع ويعلن
التي  ــرى  الكب الصرخة  ــية  السياس
ــتغيّر الواقع السياسي الى فصل  س

جديد من العمل.
ــة  ــة الديني ــت املرجعي ــذ ان أعلن من
ــة  اجلمع ــرة  االخي ــا  خطبته ــي  ف
ــا  موقفه ــن  ع  ١-١١-٢٠١٩ ــة  املاضي
ــة في العراق  ــاه التظاهرات العارم جت
حيث حددت نقطة جدا مهمة كانت 
ــكل  ــة بش ــا املرجعي ــس منه تتوج

ــح الى درجة التركيز عليها اثناء إلقاء اخلطبة وهي (ليس  واض
ــادرة ارادة العراقيني)  ــة او دولية او طرف مص ــة اقليمي ألي جه
ــط بالتظاهرات  ــا ان الواقع اخلطير الذي يحي ــا يبدو واضح هن
ــته املرجعية  لغرض عدم االنزالق الى مواجهات دموية   حتسس
ــمل جميع األطراف  ــارع وهذا بالتأكيد يش قد حتصل في الش
ــاحة في حرية  ــعب املس مبا فيهم الداخلية وامنا أعطت للش

االختيار. 
ــة ورصينة  ــن مواقف مهم ــا عليه م ــذا ما تعودن ــد ه بالتاكي
ــعبه  ــة الدينية للحفاظ على وحدة العراق وأمن ش للمرجعي
وإحساس السيد املرجع مبعاناة الناس ولكن صالفة األمريكان 
كانت جلية وواضحة في محاولة السيطرة على القرار العراقي 
ــى العملية  ــرض الكثير منهم عل ــاف قوته حيث ف بعد اضع
السياسية بعد ان كان طارئا حتى على العمل السياسي وما 
ــبب في ذلك الن  ــراق من محاصصة كانت الس ــل في الع حص
ــترك فيه اجلميع فليس القرار مختصا  اخلراب الذي حصل اش
ــال  ــا هنا واس ــارادة حزب دون اخر ولكن اود ان اكون مشاكس ب
ــرح بومبيو حينما قال  ــؤاال قد يكون غير بريء وهو ملاذا يص س
أن  امريكا تدعم االحتجاجات في العراق ولبنان وتوالت بعدها 
ــني وصحفهم ايضا.. وملاذا  ــؤولني امريكي ذات التصريحات ملس
في اليوم الثاني يتحدث ثم يغرد الصهيوني إيدي كوهني  بأنه 
حتصل تظاهرات في دولة خليجية وقد 
ــوم ٦-١١- ــي الكويت ي ــت فعال ف حصل

٢٠١٩ التظاهرات ضد مجلس االمة، ثم 
ما هذه الثورة من املؤمترات التي تعقد في 
عدة دول أوربية وفي اميركا واملؤمتر األهم 
ــعودية الشهر  ــيعقد في الس الذي س
ــادم وهناك اهتمام كبير لهذا املؤمتر  الق
ــيحضره ممثال عن االمم املتحدة  الذي س
ــاد االوربي والدول العربية  واميركا واالحت
ــم وحضور جميع  ــرى من العال ودول اخ
ــية  القيادات املناوئة للعملية السياس
ــل وعمان  ــة في اربي ــراق املقيم في الع
ــرى !! ال ادري هل يرتبط  ــة اخ ودول عربي
كل ذلك بقضية االتفاقات االقتصادية 
مع الصني فيما يخص العراق واتفاقاته 
االخيرة والكويت واتفاق طريق احلرير الضخم أم ان األمر يخص 
الصراع االميركي مع ايران وحتديدا احلفاظ على امن اسرائيل؟ 
ــرون ال تدعوا هذه  ــوة املتظاه ــني معا  .االخ ــا اتصور ان االثن ان
ــا أجنزمتوه طيلة االيام املاضية فكلما ارادوا  اخملططات تصادر م
ركوب املوجة أسقطوهم  أرضا فواهللا لو متكن هؤالء من العراق 

سيجعلون منه حماما من الدم.

عبد الجبار نوري

ــم املراوغة واملكر  ــة: هي عل السياس
ــح  ــب ، الراب ــى مكاس ــول عل للحص
ــر هم  فيها هم حيتان اللعبة، واخلاس
ــعب ، لذا ميكن القول بأن  جموع الش
ــالة ،  ــن رس ــة والوط ــة حرف السياس
ــاء والوطنية إخالص ،  ــة ده والسياس

ــة والوطنية فطرة ،  ــة دراس والسياس
ــة إجتهاد والوطنية جهاد،  والسياس
ــوع والوطنية واجب ،  ــة تط والسياس
ــب والوطنية  ــة منص وأخيراً السياس
ــا عظماء  ــذكاري ، وقال فيه ــبْ ت نصُ
ــة فن  ــوالٌ مأثورة :* السياس ــادة أق وق
ــور)  ــس منص ــة (أني ــفالة األنيق الس
ــة فن اخلداع جتد لها ميداناً  *السياس
واسعاً في العقول الضعيفة (فولتير) 
ــتطيع  ــة إذا كنت ال تس *في السياس
ــم  ــبب له ــاول أن تس ــم فح اقناعه
االرتباك (ترومان) *السياسة فن اخلباثة 
ــن الضروري الضرب حتت  يكون فيها م

احلزام ( شارل ديغول ) .
ــرارة ويأس  ــدوام ومب ــى ال ــاءل عل وأتس
وأحباط وأحيناً تصل إلى بكاء الرجال 

 ، ــتباح  ــي املس ــى وطن ــت عل الصام

ــذوره في ضفاف دجلة  بآالم مغترب ج

ــى  ــاج إل ــدة حتت ــة مؤكس ــر، وبرئ اخلي
ــجني أزقة بغداد احلبيبة  شمة أوكس
ــا أصحاب القرار  ، فذنوبنا برقابكم ي
ــم بجلودنا   ــد جتلببت وق ــي  السياس
ــا ، وضيعتم هيبتنا  وحتكمتم برقابن
بسياساتكم الدمياغوجية املكشوفة 
وسرقتم منا كل شيء ما عدا الدموع 
ــمة البخيلة وكالهما وجهان  والبس
ــقاء  ــدة هي البؤس والش لعملة واح
ــى والندم على ما أبتلينا به من  واألس
ــذا الزمن األغبر،  حكام الغفلة في ه
ــن ٥ مليون  ــالً م ــا أرثاً ثقي ــني لن تارك
ــة و٤ مليون نازح  يتيم و٣ مليون أرمل
ــبة فقر تزيد  ــر ونس ــون مهاج و٥ ملي
على ٣٥ باملائة ونسبة بطالة وصلت 
إلى ٥٧ باملائة ومدارس طينية وأمراض 

ــرطنة  ومس ــتوردة  ومس ــتوطنة  مس
ــل ومذابح وفرهود  ــزوح وتهجير وقت ون
ــب أو خوف من  ــدون رقي ــال العام ب امل
ــول وخزينة  ــر وطرد للعق اهللا والضمي
ــة  وثقيل ــروطة  مش ــون  ودي ــرة  مصفّ
ــيادة مغيّبة متاماً والبعض ينحني  وس
بإذالل أمام أوامر أمريكا احملتلة ومملكة 
الكراهية واحلقد املذهبي والطائفي آل 
ــعود وصبيان آل زايد وكطر أو أصح  س
ــف وتركيا احلاملة بالعثمنة  أخوة يوس
ــلطان ، ومنذ ٢٠٠٣  حتت قبة حرمي الس
ــزاب ذات  ــن االح ــوم نعاني م ــد الي حل
الهوية الطائفية والنزعة اللصوصية 

اختزلت الوطن والشعب .
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 محمد شياع السوداني

ــباب الى فض  ــوة الش ــن دع ــن املؤيدي ــتُ م لس
ــى بيوتهم، على الرغم  ــم والعودة ال اعتصاماته
ــى نهضتهم  ــبوعني عل ــن أس ــرور اكثر م ــن م م
ــت من القائلني  ــم الوطنية بيدَ انني لس وثورته
ــن  ــيئا م ــق ش ــم يحق ــعبي ل ــراك الش ــان احل ب
ــه احلراك من أهداف  ــه حتى االن. فما طرح أهداف
ومطالب يقع في قسمني االول يتعلق باحلكومة 
والسلطات كافة من تشريعية وقضائية وغيرها 
ويقع حتت قدرة هذه السلطات وفي ضمن مجال 
عملها وهو مالم يتحقق في األقل بصورة كاملة 
ــتور مت تعديله وال  ــذه اللحظة. فال الدس حتى ه
ــاد متت مكافحته  ــتقالت وال الفس احلكومة اس
ــات او فرص العمل توافرت وال وال وال. أما  وال اخلدم
ــذي هو أصال ليس من  ــم االخر ال ما يخص القس
شؤون احلكومات السلطات األخرى كلها، وال هي 

قادرة عليه حتى لو أرادت ذلك.
ان ذلك يدخل في شؤون االمم والشعوب الناهضة 
احلية القادرة وحدها على اجنازه ولي عنق التاريخ 

ــا حققته هذه  ــق لنا القول إن م ــوه. وهنا يح نح
ــك الغيارى هو اعظم  ــباب التك ت االنتفاضة وش
ــتقبل من األمور التي مر  ــتحققه في املس مما س
ــتقبل  ــيتحقق باملس ــر بعضها. بل كلما س ذك

سيكون مبنيا على ما مت اجنازه حتى االن.
ان ما حتقق خالل األيام القليلة املاضية و ما اجنزه 
ــاحة التحرير وباقي الساحات  املنتفضون في س
ــن زمنٍ قد  ــدة الوجيزة م ــى االن؛ وفي هذه امل حت
حتتاج الكثير من الشعوب الى عقود منه إلجنازه 
ــة ونكبات ودموع  ــآسٍ وحروب داخلي ــا بعد م ورمب

ودماء غزيرة؛ نستطيع أن نوجزه باآلتي:
ــتعاد هؤالء األبطال الهوية الوطنية  اوال: لقد اس
ــني الهويات  ــت أو كادت أن تضيع ب ــد ان ضاع بع
الفرعية الطائفية او األثنية او املناطقية وغيرها 
ــة  ــة العراقي ــباب للهوي ــؤالء الش ــاد ه ــد اع فق
ــه أينما  كرامتها وللمواطن العراقي ثقته بنفس
ــي العالم. وكانوا مدركني متاما ما يهدفون  كان ف
ــن). فالعراق  ــعار (نريد وط ــه حينما رفعوا ش الي
ــه الدولة  ــيادة وتُبتلَع في ــه الس ــذي تغيب في ال
ــه القانون  ــلحة ويغيب في ــن العصابات املس م
ــح اضعف  ــة حتى تصب ــه احلكوم ــف في وتضع
ــتيفاء  ــأ اليها املواطن الس ــن ان يلج حلقة ميك

حقه ال ميكن وصفه بالوطن احلقيقي املشرف.
ــات ان العراقيني واعني  ــت االحتجاج ــا: اثبت ثاني
ــس وأظهرت  ــف الكوالي ــم وخل ــدور حوله ــا ي م
ــعارات التي رفعوها واملطالب التي قدموها  الش
ــه انهم كانوا  ــتوى الوعي الذي برهنوا علي ومس
يعون جيدا ما يقوم به الساسة من أالعيب وأين 
تطبخ القرارات املصيرية لبالدهم وكيف تشكل 

ــد كل دورة انتخابية يذهبون بها  حكوماتهم بع
ــييون  ــف السياس الى صناديق االقتراع. واكتش
ــام مواطنيهم  ــوفون ام ــم مكش ــرة بأنه ألول م
وجمهورهم وان هناك عيناً نافذة تراقب حركاتهم 
ــية  ــا وما ينخرطون فيه من اتفاقات سياس كله
ــاب الوطن. ومن  ــات اقتصادية على حس وصفق

ــية من االن  ــت ادارة اللعبة السياس ــا أصبح هن
فصاعدا اصعب على األطراف السياسية وأعقد 
ــعب للمرة االولى كمراقب في  بكثير. ودخل الش
ــم احلصص  الدهاليز املظلمة كلها واروقة تقاس
التي كانت تدار خلف أبواب موصدة. وهذا ما بات 
ــة واإلقليمية التي  ــا حتى لالطراف الدولي واضح

ــة انتخابات  ــد كل جول ــط عادة بع تنش
يذهب بها الشعب الى الصناديق.

ــي كم كانت  ــم تتذكرون مع ــا: لعلك ثالث
ــاركة في االنتخابات االخيرة،  نسبة املش
ــى اإلطالق منذ العام ٢٠٠٣  وهي األدنى عل
ــمية. يقدر  ــام الرس ــاء على األرق حتى بن
ــبة ال تتعدى الـ ٪٢٠  بعض اخلبراء ان النس
ــك موقف رافض  ــن دون ش ــة. وهو م باملائ
ــا الذي عبر  ــن عدم الرض ــر صارخ ع وتعبي
ــعب ازاء األداء السياسي ولكن  عنه الش

يبدو ان الرسالة لم تصل.
ــاحات  ــون ان املوجودين في س ــل تعلم ه
ــن رفضوا  ــك الذي ــم أولئ ــر االن ه التظاه
الذهاب الى االنتخابات في املرة السابقة. 
ــيون أنفسهم كيف  ــأل السياس وهل س

ستكون النتائج في انتخابات قادمة ؟!
هؤالء هم جمهور املقاطعني وازيد عليهم 

الشباب اليافع الذي لم يبلغ سن االنتخاب بعد.
ــلوب  ــر العراق وأس ــيقرر مصي ــؤالء هم من س ه
ــة  ــية املتربع ــة السياس ــه ال الطبق ــم في احلك
ــتقبل  ــاءل مبس ــا نتف ــا يجعلن ــذا م ــا. وه حالي
ــقوط النظام  ــالد. رابعا: لم يجرؤ احد منذ س الب
ــى االن على الدعوة إلى  الدكتاتوري البغيض حت
ــن قناعة اجلميع  ــتور على الرغم م تعديل الدس
ــل واميان العديد منهم  بأنه بحاجة الى تعديل ب
ــتور ال يؤسس دولة مدنية سليمة  بأن هذا الدس
ــن العراقي. وكانت هذه  وقوية كما يريدها املواط
ــني حتى في احالمهم في  األمنية التراود الوطني
ــجعان أمرا واقعا  الوقت الذي جعلها هؤالء الش

ــرارات التي الزم  ــدات والق ــود التعه ــدا من بن وبن
ــه بها وشكل جلنة خاصة  مجلس النواب نفس
ــرت بفعل  ــي حف ــادق الت ــا: ان اخلن بذلك.خامس
االنقسامات الطائفية السياسية في اجملتمع لم 
ــى ردمها وعودة الوحدة  ــن اية حركة قادرة عل تك
واملساواة بني العراقيني جميعا اال حركة شعبية 
ــبابنا الذي يجب ان  ثورية اجتماعية صنعها ش
ــتثمار هذه اللحظة  نفخر بهم ونسعى إلى اس
ــاد العراقيون  ــادرة. بهذه احلركة ع التاريخية الن

موحدين.
ــة  ــؤالء الفتية املمتلئني حماس ــل ه االن وبفض
ــول عنه بانه رأي عام  ــح لدينا ما ميكن ان نق اصب
عراقي موحد فما تسمعه في بغداد يتردد صداه 

ــني ؟! وهل ميكن  ــل هذا ه ــاء الوطن. فه في أنح
ــباب العراق  للحكومات ان تأتي مبا اتيتم به يا ش

الشجعان؟!!
ــن صميم القلب وليقف  حتية لكم وألف حتية م
ــالل واعتزاز لكم  ــيون جميعا وقفة إج السياس
ــم خدمة ال تضاهى  ــم قدمتم لهم ولبالدك ألنك

وسنبقى مدينني لكم دائما.
ويا أيها السياسيون بدال من ان تتخوفوا وجتتهدوا 
ــباب وصرفهم  في االالعيب واحليل لتضليل الش
عن هدفهم األساس إلى نواحٍ أخرى انخرطوا في 
احلراك وكونوا عونا له فإنه سيعود باخلير والعزة 

للوطن الذي يضمنا جميعا .

استعاد هؤالء األبطال الهوية 
الوطنية بعد ان ضاعت أو كادت 
أن تضيع بني الهويات الفرعية 
الطائفية او اإلثنية او اِّـناطقية 
وغريها فقد اعاد هؤالء الشباب 
للهوية العراقية كرامتها 

السياسة حرفة والوطن 
رسالة والسياسة دهاء 
والوطنية اخالص  
والسياسة دراسة والوطنية 
فطرة  والسياسة اجتهاد 
والوطنية جهاد

بنَي عاشوراء واَألربعني 
 ليـُنري طريق ّيمتد نور
اَألحرار ولذلك فالذين لبـّوا 
نداء الفتوى هم أَنفُسهـُم 
يـُلبـُّون اآلن نداء الوطن 

من مواقف مهمة 
ورصينة للمرجعية 
الدينية للحفاظ على 
وحدة العراق وأمن شعبه 
وإحساس السيد اِّـرجع 
بمعاناة الناس

الشباب ال ينتمون اُّـ اي 
جهة ويجب ان ينظر اليهم  
كمشروع يمتد اُّـ اِّـستقبل 
بآفاقه وتصوراته متجاوزا 
الواقع الراهن اِّـفروض
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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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قصي اِّـسعودي
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جواد الهنداوي 

لم يتخلفْ دستورنا عن تبني املبدأ العام احلاكم 
ــاتير الدول ،» الشعب مصدر السلطات « .  لدس
ــي ،الذي وَلدَ من  ولكن  ووفقاً لنظامنا السياس
ــالً مصدر  ــعب هو فع ــتور ، هل الش رحم الدس

السلطات ؟
ــي ،العالقة بني الشعب  وفقاً لنظامنا السياس
ــلطات هي عالقة غير مباشرة ، و الفاصل  و الس
ــعب و إمنا  بينهما هو مجلس النواب . ليس الش
ــلطات  : ليس  ــواب  هو مصدر الس ــس الن مجل
ــن يختار او  ــا مجلس النواب هو م ــعب و إمن الش

ينتخب رئيس الوزراء .
ليس الشعب و إمنا مجلس النواب هو من يختار 
ــعب و إمنا مجلس  ــس اجلمهورية . ليس الش رئي
النواب هو من يختار رئيس السلطة القضائية.

ــت  ــة نيابيّة وليس ــي دميقراطي ــا ه دميقراطيتن
ــق التصويت  ــعب ح ــعبية  للش دميقراطية ش
ــس له حق  ــية ولي ــزاب سياس ــاب الح و االنتخ
ــلطات  الس ــة  لرئاس ــت  والتصوي ــاب  االنتخ

التنفيذية (ر . الوزراء ، ر. اجلمهورية ).
تظاهرات اليوم هي اعالن شعبي عن فشل جتربة  
ــعب من  الدميقراطية النيابية التي حرمت الش
ــر لقادته  وحرمته أيضاً من  حق االختيار املباش

حق االستفتاء .
دستورنا لم يتضمن حق استفتاء الشعب بأمر 
ــره ،او حني  ميّر البلد في أزمة ،كما ما  مْ مصي يهّ

هو عليه احلال.
ــزاب و التيارات  ــة لألح ــوم هي دان ــرات الي تظاه

ــر ، ادانة  ــة االم ــي ، في حقيق ــية ،وه السياس
ــن ممثلي لتلك  ــواب املؤلفة اغلبيته م جمللس الن

األحزاب .
ــة إرادة الشعب  ــتور أوكلَ  احترام و ممارس الدس
الى ممثليه ، وهوالء ، وهم حتت قبّة البرملان مثّلوا 
ــذ تطبيق  ــعب . من ــم ميثلوا الش ــم و ل احزابه
ــدأ تكافئ الفرص  ــتور ،الذي نصَّ على مب الدس
ــق و احترام هذا  ــم تطبي ــوم لم يت ــخ الي ، ولتاري
ــن العدالة في التعيني  مَ املواطن م ــرَ املبدأ مما ح
ــتور  والتوظيف و حق العمل . منذ تطبيق الدس
ــع العادل للثروات ،و  ــذي نصَّ على مبدأ التوزي ،ال
لتاريخ اليوم ، لم يتم احترام وتطبيق هذا املبدأ 
ــدن من حق في  ــذي حرمَ  محافظات وم ،االمر ال
التنمية واالستثمار والتخصيص ، يتناسب مع 
ــاوى مع محافظات  ــا و حاجاتها و يتس حجمه
ــذي نصَّ على  ــتور ، ال ــرى .منذ تطبيق الدس أخ
ــعب  ان النفط والثروات املعدنيَة ،  هي حق الش

العراقي ،ولتاريخ اليوم ،لم يُطبقْ هذا املبدأ .
ــريعات تضمن   ــمْ املواطن بقوانني و تش لم ينع
ــتثمار  ــات و التنمية و االس ــي اخلدم ــه ف حقوق
ومحاربة الفساد . لألسف ،العالقة بني املواطن 
ثلّه في مجلس النواب لم تتعدى  و النائب الذي ميُ
رابطة التصويت و االنتخاب ، وفي االمر مصادرة 
ــن،  ــوت و إرادة املواط ــف لص ــتغالل و توظي و اس
ــهدها اآلن  ــر التظاهرات التي نش وهذا ما يُفسّ
وهي تستهدف األحزاب و تطالب بابعاد األحزاب 
ــة ، و تطالب  ــادة الدول ــن إدارة و قي ــني م و احلزبي

باصالح الدستور وتغيير قانون االنتخابات .
لم يؤسسْ الدستور عالقة مباشرة بني املواطن 
ــة الوزراء، و رئاسة  ــلطة التنفيذية (رئاس و الس
ــنُ  الدستور صالحيات  اجلمهورية )،كما لم يسّ
ــلطة التنفيذية تؤهلها إجناز مهام تسهم  للس
ــاذ إجراءات  ــن ، واتخ ــوال املواط ــني اح في حتس
ــلطة  ــروات .الس ــد الث ــاد و تبدي ــة للفس رادع
التنفيذية ، وفي ظل النظام السياسي النيابي 
ــة إرادة مجلس النواب ،الذي  احلالي ،هي حبيس
ماهو االّ مجلساً للتنافس احلزبي على السلطة 

واملصالح.
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كان روس ونافارو قد رتبا لقدوم ابرز 
ــال الصلب في الواليات  ارباب مج
ــت االبيض في  ــى البي ــدة ال املتح

اليوم التالي.
ــن باخلطة،  ــمع كوه ــا س وعندم
اتصل بكيلي في حوالي الساعة 

العاشرة مساء.
ــيئاً عن اي  قال كيلي: «ال اعرف ش

اجتماع. ليس ثمة اجتماع».
«بلى ثمة اجتماع».

«عم تتكلم يا غاري؟».
ــي االجتماع،  حاول كوهن ان يلغ
ــتطاع الغاءه.  ــه اس ــد ظن ان ولق

لكن ظل االجتماع قائماً.
ــن ١٢ مديراً تنفيذياً  حضر اكثر م
في اليوم التالي. وفي اجتماع في 
ــة مجلس الوزراء اعلن ترامب  غرف
ــرض تعريفة بقيمة ٢٥٪  انه قرر ف
ــى انواع الصلب املصنوعة في  عل

اخلارج و١٠٪ على االلومنيوم.
وقد توجه الى املديرين التنفيذيني 
ــتحظون  س ــم  «انك ــول:  بالق
ــرة منذ امد بعيد.  باحلماية ألول م
ــم».  ــاء صناعاتك ــتعيدون امن وس
رغم ان كل البيانات التي جمعها 
كوهن قد اظهرت ان هذا االمر ليس 

عمالنياً كما انه ليس ممكناً.
ــو اكملوا  ــن انهم ل ــد كوه اعتق
ــة  امللكي ــة  قضي ــى  عل ــل  العم
ــد الصني  ــة ض ــة املرفوع الفكري
ــوا  ــاء ولكان ــم احللف ــوا بدع حلظ
ــة ضخمة.  ــكلوا قضية جتاري ش
ــم ان يدفعوا اغلب  وكان بإمكانه
ــي وجه  ــف ف ــم لتق ــدان العال بل
ــنى لهم عزل  الصني. وبذلك يتس
ــن  ولك ــادي.  االقتص ــهم  منافس
ــى الصلب وضعت  التعريفات عل

حداً لكل ذلك.
ــتنتج كوهن ان ترامب يروق له  اس
فقط ان يؤلب الناس بعضهم ضد 
ــبق للرئيس خوض  بعض. لم يس
ــى التفكير  ــة اضطر فيها ال جترب
ــدى  للم ــتراتيجي  اس ــكل  بش
ترامب  ــة  ــه ملقابل ــد. وتوج البعي

ليقول له بأنه سيستقيل.
قال كوهن: «إن كنت ستدير االمور 
ــادر.  ــوف اغ ــة فس ــذه الطريق به
ــارة معركة  ــل خس ــعي تقب بوس
ــا دمنا نتبع  ــت االبيض م في البي
ــراءات الصحيحة.  ــول واالج االص
ــني  ــمح لرجل ــا يُس ــن حينم ولك
ــاعة  ــي الس ــك ف ــول مكتب بدخ
السادسة والنصف مساء ويحدد 
ــم عنه  ــد يعل ــاً ال اح ان اجتماع
ــيئاً مبن في ذلك كبير موظفي  ش
ــز عن  ــا اعج ــض فأن ــت االبي البي

العمل في هذه البيئة».
ــن اهمية هوب هيكس  ادرك كوه
ــى مديرة  ــا ال ــرت ترقيته ــي ج الت
ــض.  ــت االبي ــي البي ــاالت ف االتص
ــا كان كوهن يطلب منها  غالباً م
ان تنضم اليه لدى توجهه لتبادل 
ــير مع ترامب، فيقول  حديث عس
ــي». فقد  ــوب تعالي مع ــا: «ه له
ــني الرئيس وان  ــس تل رأى ان هيك
ــه بطريقة مختلفة  ترامب يعامل

في وجودها.
نهار الثالثاء في السادس من آذار/ 

مارس توجه لرؤية هيكس. وضعا 
ــدره الرئيس مع  ــاً ليص ــاً بيان مع

استقالة كوهن.
ــارين  املستش ــرز  اب ــاري  غ «كان 
ــد ابلى بالء  ــني لدي وق االقتصادي
ــدة اعمالنا  ــناً في تولي اجن حس
حيث اسهم في حتقيق تخفيضات 
ضريبية واصالحات تاريخية، وفي 
ــاد االميركي  ــادة اطالق االقتص اع
من جديد. فهو ميتلك موهبة نادرة 
ــه املتفانية  ــكره على خدمت واش

للشعب االميركي».
ــات  التصحيح ــض  بع ــا  اجري
اللغوية، ثم اخذا نسخة مطبوعة 
الى املكتب البيضاوي. جلسا عند 

طاولة مكتب الرئيس.
قال كوهن: «سيدي الرئيس، ارجح 
ان هذا اليوم هو اليوم املناسب لي 

كي اقدم استقالتي».
ــة االجواء  ــس ملطف ــت هيك قال
ــة: «كان غاري  ــك اللحظ ــي تل ف
ــتاق اليه كثيراً.  ــوف نش رائعاً. س
هذا مؤسف. علينا ان جند طريقة 

لنعيده».
قال الرئيس: «بالطبع، سنعيده».

ــى  حت ــاً  مزيف ــتعراضاً  اس كان 
ــدداً ما  ــة. ادرك كوهن مج النهاي

قاله آنفاً لآلخرين حول الرئيس.
«انه كاذب محترف».

ــس: «لدي اقتباس هنا  قالت هيك
ــاري. وآمل ان  ــتُ عليه مع غ توافق

توافق عليه».
ــم كلمة  ــب الورقة ومتت اخذ ترام

ولكن ترك العبارة على حالها.
قال ترامب: «انها خسارة فادحة. 

ــا يرام  ــى م ــنكون عل ــا س ولكنن
وسوف يعود».

ــرغ  بلومبي ــة  صحيف ــي  ف ــاء  ج

ــن  كوه ــاري  «غ ــي:  اآلت ــوان  العن
ــار  ــن منصب مستش ــتقال م اس
ــول  ح ــالف  خ ــب  عق ــب  ترام
ــة  صحيف واوردت  ــات».  التعريف
الواشنطن بوست العنوان اآلتي: 
«استقالة غاري كوهن في خضم 
خالفات مع ترامب حول التجارة». 
ذا  ــة  صحيف ــن  عناوي ــي  ف وكان 
ــتقال غاري كوهن  اتالنتيك: «اس
ــبب التعريفات على ما يبدو».  بس
ــتريت  وعنونت صحيفة ذا وول س
ــاري كوهن  ــتقالة غ جورنال: «اس
ــت  ــار البي ــب مستش ــن منص م

بعد  االقتصادية  للشؤون  االبيض 
خسارته في معركة التعريفات».

ــتقالته  وفي وقت الحق وعقب اس
ــن حدوث  ــن بالقلق م ــعر كوه ش
ــد تنجم  ــي االقتصاد ق ــة ف زعزع

ــن تأثيرها في  ــن التعريفات وع ع
املستهلك. االقتصاد في الواليات 
ــوع  املدف ــوع  الن ــن  م ــدة  املتح
واذا كان املستهلك  باالستهالك. 
غير واثق بالشكل الذي سيتخذه 
ــيكون عليه  ــاد وكيف س االقتص
الدخل املتاح فسوف يتجلى ذلك 
ــاد وفي  ــداً في االقتص ــريعاً ج س

سوق االسهم.
ــب وتهديداته  ــت تصرفات ترام ات
ــات  التعريف ــول  ح ــدة  املتزاي
ــة وارتأى كوهن ان ترامب  متعارض
ــرف. «ولكنه ال يتمتع  يجب ان يع
بالرجولة الكافية لالعتراف بذلك. 
ــى اآلن لم يخطئ قط. انه في  حت
ــبعني من العمر. ولن  احلادية والس

يعترف ابداً بأنه مخطئ».
ــيرت، وهو محام  ــوم بوس توجه ت
وخبير امني، في الثالثة واالربعني 
من عمره يشغل وظيفة مستشار 

ــؤون  الداخلي ولش الرئيس لألمن 
ــة  ومناهض ــيبراني  الس ــن  االم
ــب البيضاوي  ــى املكت ــاب ال االره
ــع العام ٢٠١٨ ووجد ترامب  في ربي
ــأل  ــي غرفة الطعام اخلاصة. س ف
بوسيرت ترامب: «هل لديك دقيقة 

من الوقت سيدي؟».
ــاهدة دوري  ــال ترامب: «اريد مش ق
ــجل عبر  ــد س ــترز». كان ق املاس
مسجل الفيديو الرقمي دورة نادي 
ــي للغولف وهو  ــتا الوطن اوغوس
ــي العالم وكان  ــهر ف الدوري االش

يتابعه بشغف.

وهكذا، لم يكن امام بوسيرت وهو 
ــر لترامب ميكنه  ــاعد بارز آخ مس
البيضاوي  ــب  املكت ــى  ال الدخول 
ــل كيلي،  ــى الى منطقة عم وحت

سوى اجللوس واملشاهدة.

كان احملامي على يقني بأن الواليات 
املتحدة هي اصالً في حالة دائمة 
من احلرب السيبرانية املنخفضة 
ة مع دول اجنبية متقدمة ومع  احلدّ

 ، م ــو خص

ــا  وكوري ــيا  وروس ــني  الص ــل  مث
الشمالية وايران.

ــذه الدول  ــأن ه ــى يقني ب ــو عل وه
ــبكة  متلك القدرة على تعطيل ش

ــة في الواليات  الطاقة الكهربائي
ــال وال  ــبيل املث ــى س ــدة عل املتح
يردعها عن االقدام على ذلك سوى 
ــة ان الهجوم  ــا الواضح معرفته
ــن يُجابه  ــم ل ــيبراني الضخ الس

فقط برد سيبراني متواز.
يجب ان تشكل القوة العسكرية 
ــا  ــا فيه ــة، مب ــة الكامل االميركي
ــلحة النووية، جزءاً اساسياً  االس
ــيرت  ــرادع. كان يروق لبوس ــن ال م
ان  ــك.  ذل ردد  ــا  ولطامل ــول،  الق
ــر من عناصر  ــتخدام أي عنص اس
ــيكون مبرراً.  ــة س ــوة القومي الق

الواليات املتحدة ستتكبد خسائر 
ــيبرانية  فادحة في اية هجمة س

عالية التأثير.
كرر بوسيرت ذلك مراراً بحيث بدا 
له ان الرئيس قد فهم ان استخدام 

االسلحة النووية كرادع سيبراني 
ــزءاً من النقاش  لم يصبح بعد ج

العام.
اخيراً سأل ترامب: «ماذا يجري؟».

ــرة  م ــأعيد  «س ــيرت:  بوس ــال  ق
ــارك في برنامج  ــوف اش اخرى. س
تلفزيوني اقصد حلقة من برنامج 
ــبكة اآلي بي  ــك على ش ــس وي ذي

ــادم. «ولكن  ــد الق ــي يوم االح س
التجارة  ــألة  ــيجري طرح مس س
ــد». وكذلك  ــن جدي ــع الصني م م

املوضوع السيبراني.
ــك  ــت وموضوع ــب: «ان ــال ترام ق
ــي  تقحمانن ــوف  س ــيبراني  الس
ــكل ترهاتك  ــاً ل ــرب. بئس ــي ح ف

السيبرانية».
ــيدي. احاول  «هذه هي الفكرة س
ــرى من  ــر اخ ــتخدم عناص ان اس
عناصر القوة الوطنية ملنع اساءة 
ــذا  ــت. وه ــى االنترن ــلوك عل الس
سيضعني في وسط كل القرارات 

التي تتخذها. لهذا السبب اتيت. 
ــم مفاوضات  ــي خض ــت اآلن ف ان

شخصية مع الرئيس (شي).
لقد رفعت قيمة التعريفات التي 
ستفرضها الى ١٥٠ مليار دوالر مع 
ــف تريدني ان  ــناً. كي الصني. حس
ــألة على التلفاز؟  اتناول هذه املس
ــول كالم وقد  ــور وق ــد الظه ال اري

يغضبك الحقاً».
تلقف ترامب فوراً الدعوة لتقدمي 
ــى الظهور التلفزيوني  تدريب عل
ــه في مجال  ولالفادة من حكمت
ــتعراض. ادخل ذلك السرور  االس

التام على قلبه.
ــف تقوم  ــب: «اليك كي قال ترام
باالمر»، ورفع اصابعه في الهواء. 
«هل انت جاهز يا توم؟ اظهر على 
ــل...» اراد ان  ــاز وق ــة التلف شاش
يصوغ كالمه بالشكل املناسب. 
«قل لهم انك لم تر قط من قبل 

ــم اوالً ان ترامب  ــل له ال مهالً. ق
ــداً. قل لهم ذلك. هل انت  جاد ج

جاهز؟».
ــب ليرفع يديه واصابعه  عاد ترام
ــل لهم ١٥٠ مليار دوالر.  عالياً. «ق
مهالً! قل لهم ان ١٥٠ مليار دوالر 
ــتعد  ــغ يُذكر. انه مس ليس مبل
ــى ٥٠٠ مليار دوالر ألنه  ليرفعه ال
ــه بانصاف.  ــئم عدم معاملت س

هذا ما عليك قوله لهم».
ــاء بأصابعه:  ــب االمي ــل ترام واص
ــذا ما عليك  ــت جاهز؟ ه «هل ان

قوله لهم».
قال بوسيرت: «حسناً. تريدني ان 

اوجه اليهم كالماً قاسياً؟».
ــه  ــة: «وج ــب بحماس ــال ترام ق
ــم  ــو ل ــياً! ل ــاً قاس ــم كالم اليه
ــت اقفلت  ــار االحد لكن يكن نه
ــتخدم هذا احلد  االسواق. فلتس

من القسوة اللعينة».
ــالً!  ــدداً. «مه ــه مج ــع اصابع رف
ــوا  تقلق ال  ــل:  ق ــم  ث ــر!  انتظ
ــر راقبني اليك  ــر. انظ حيال االم
ــب بعذ  ــدم ترام ــه». ق ــا تفعل م
ــع مجدداً  ــرحي ورف االخراج املس
ــة. «ثم تقول:  ــده الغراض درامي ي
ــرام ألن  ــيكون االمر على ما ي س
عالقة ترامب مع شي في غاية...» 
ــكالم. راح يتخير  ــف عن ال ثم ك
ــل عالقة!»  ــه. «انها افض كلمات
ــم تروا في حياتكم قط  مهالً! «ل
ــني.  عالقة طيبة كهذه بني رئيس

ولن تروا لها مثيالً ابداً».
ــت  ان ــل  «ه ــس:  الرئي ــأله  س

جاهز؟».
ــيظل  ــه س ــيرت ان ــد بوس اعتق
ــتعراض ترامب  يتذكر النص واس
ــة  طريق ــا  انه ــه.  حيات ــة  لبقي
ترامب في طلب التكلم بقسوة 
ــتعداده لبذل كل ما طاقته  واس

ألننا نُعامل بطريقة مجحفة.
قال ترامب: «وال تقلقوا بخصوص 
ــال الصينيون  ــا». ق ــول الصوي ف
ــينتقمون  س ــم  انه ــل  قب ــن  م
ــى الزراعات  ــرض تعريفات عل بف
ــا من البضائع.  االميركية وغيره
ــة الغائب  ــب بصيغ ــم ترام تكل
ــب املزيد  ــتري ترام وقال: «سيش
من فول الصويا اللعني ان اضطر 
ــا يحتاج  ــتري م الى ذلك. سيش
ــول الصويا اللعني من  اليه من ف
ــل ان يضغط  ــالده، قب ــي ب مزارع
ــن اعمد  ــون. ولك ــه الصيني علي
ــيكون  بعدها الى القول لهم: س
الوضع على ما يرام. فهو و(شي) 
ــتكون  ــة. وس ــيعقدان صفق س
ــل صفة  ــة. افض ــة جميل صفق

رأيتهموها في حياتكم».
سأل بوسيرت: «اذن تريدني اتباع 
ــدّ والرخي؟»: الشد لناحية  الش
االصرار، والرخي لناحية العالقة 

مع شي.
«نعم».

ــرح املوضوع  ــيرت ط ــاود بوس ع
السيبراني.

ــال ترامب: «آه باهللا عليك! اذا  فق
ــرق الى املوضوع  اضطررت ان تط

السيبراني فال بأس».

ملف

ÊÏÓ‰Óñ€a@b‰Ó‹«@¡ÃöÌ@Êa@›j”@b„Ö˝i@Ô«âaåfl@Âfl@¥»‹€a@bÌÏñ€a@fiÏœ@Âfl@ÈÓ€a@xbn≠@bfl@6ëdç@Z@kflaäm

كوهن: ان كنت ستدير االمور بهذه 
الطريقة فسوف اغادر بوسعي تقبل 

خسارة معركة َّـ البيت االبيض ما دمنا 
نتبع االصول واالجراءات الصحيحة

H74I@Ú‘‹ßa

َّـ اجتماع َّـ غرفة مجلس الوزراء اعلن ترامب 
انه قرر فرض تعريفة بقيمة ٢٥٪ على انواع 

الصلب اِّـصنوعة َّـ الخارج

ترامب
بانون

كيسنجر

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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قدم رئيس االحتاد العراقي لكرة القدم 
لالحتاد  طلبا  مسعود  اخلالق  عبد 
ونواذيبو  الشرطة  مباراة  بنقل  العربي 
بطولة  نهائي  ثمن  إياب  في  املوريتاني 
كأس محمد السادس لألندية األبطال 
إلى  اجلاري  الشهر  من   ٢٦ في  املقررة 
ملعب فرانسو حريري في مدينة أربيل 

بدال من ملعب كربالء.
صحفي   تصريح  في  مسعود  وقال 
العربي  لالحتاد  رسميا  طلبا  «قدمنا 
بنقل املباراة إلى مدينة أربيل وال يوجد 
مبرر لنقلها خارج العراق خصوصا وأن 
املدينة مستقرة ولم تشهد تظاهرات 

احتجاجية».
ومولودية  اجلوية  القوة  «مباراة  وتابع: 
أي  أربيل دون  أقيمت في مدينة  اجلزائر 
أجواء  ووسط  تذكر  مشكلة  أو  خرق 
مثالية واللقاء بنفس البطولة وبالتالي 
املواجهة  لنقل  واضح  مبرر  يوجد  ال 

خارج العراق».
العربي  باالحتاد  املسابقات  «جلنة  وزاد: 
الدولي  االحتاد  مظلة  حتت  ليست 
األخير  نقل  حال  وفي  القدم  لكرة 
خارج  إلى  العراقي  املنتخب  مباريات 
مع  ذلك  تكرار  بالضرورة  فليس  البالد 

الشرطة».
وأشار إلى أن االحتاد العراقي يصر على 
وأنه  مبارياتها  خوض  في  األندية  حق 

موقفا  يسجل  أن  العربي  االحتاد  على 
مساند له في هذا اجلانب.

يشار إلى أن مباراة الذهاب في موريتانيا 
انتهت بفوز الشرطة بهدف دون رد.

ــة املمتازة  ــعى أندية الدرج تس
ــاد الكرة من  ــط على احت للضغ
ــة للحيلولة  ــاد طريق أجل إيج
ــابقة الدوري إلى  دون امتداد مس

وقت متأخر من العام املقبل.

ــة  األندي ــن  م ــدد  ع أن  ــم   وعل
اجتمعت امس من أجل مناقشة 
ــتئناف  ــة الس املثالي ــة  الطريق
ــدوري دون االعتماد على نظام  ال
البطولة احلالية ألنها وفق تلك 
ــة  ــي أن البطول ــالت تعن التأجي

ــت متأخر من  ــى وق ــتمر إل ستس
العام املقبل.

ــتيائها من  وعبرت األندية عن اس
امتداد الدوري في كل موسم ألنه 
ــبب في  ــا ويتس ــق ميزانياته يره
ــدار املال، وبالتالي فإنها تبحث  إه

عن مخرج مثالي من هذه األزمة.

ــة  ــة العراقي ــى أن األندي ــار إل يش
ــابقة الدوري  عانت من امتداد مس
ــابقة لفترة طويلة  باملواسم الس

تقارب العام.

ــب املنتخب  ــرة، الع ــد الزه ــالء عب ــد ع أك
ــوز الذي  ــرطة، أن الف ــادي الش ــي ون العراق
ــو املوريتاني في  ــه الفريق على نواذيب حقق
ــة كأس محمد  ــي بطول ــن نهائ ــاب ثم ذه
ــرب الفريق  ــال ق ــة األبط ــادس لألندي الس

لبلوغ ربع النهائي.
ــدف دون رد  ــى نواذيبو به ــرطة عل وفاز الش
سجله الالعب عالء عبد الزهرة بصدره في 

ــن املباراة، وينتقل بطل  الدقيقة ٥٩ م
ــا خلوض مباراة  العراق إلى موريتاني
اإلياب يوم ٢٦ نوفمبر / تشرين ثان 

اجلاري.
ــي تصريحات    وقال عبد الزهرة ف
ــاض املباراة بظروف  إن الفريق خ
ــف الدوري  ــة توق ــة نتيج صعب
ــرطة  الش ــق  فري ــاد  وابتع

املباريات  ــوض  ــن خ لفترة ع
ا «عانينا  الرسمية، مضيفً

ــررة  ــات املتك ــن اإلصاب م
ــي  ف ــاراة  املب ــك  وكذل

ــس  املناف ــب  ــني ملع ب و
ــا  لكنن ــاره  خير أنص أل با

بنتيجة  ــا  ز خرجن ــو لف ا
وهذا األهم».

أن  ــى  إل ــار  طة وأش ــر لش ا
ــون ليس  ــد يك ه ق ا ــتو مبس

ــي لكن أمر  طبيعي أن يتعامل احلقيق
ــي مباراتي  ــة املنطق ف ــي بلغ ــاز الفن اجله
ــا أن تخرج من  ــاب، خصوصً ــاب واإلي الذه
ــك أنه سيسهل  ملعب املنافس بفوز ال ش
ــي تعد النتيجة  ــة علينا إيابا وبالتال املهم

األهم وفق الظروف التي مر بها النادي.
ــات على بعد  ــرة «الفريق ب ــع عبد الزه وتاب
ــي، إذ أن  ــوغ ربع النهائ ــى حجر من بل مرم

ــرطة أجنز نصف املهمة بنجاح وعلينا  الش
ــد  جنته إلنهاء النصف الثاني أن 

من املهمة في 
مباراة اإلياب 
ــي  ملض ا و

ا  ــي قدمً ف
البطولة».

=ΩÎ˛a@÷brÓΩa@ŸËn„a@ÚôbÌä€aÎ@lbjí€a@äÌãÎ@ZÔ„˝Ëé€a

ــهالني، امس االول  اكد املدير التنفيذي للجنة االوملبية العراقية، جزائر الس
االحد، أن مشروع القانون الذي تقدم به وزير الشباب والرياضة احمد رياض 
الى مجلس الوزراء والذي بدوره صادق عليه وأرسله الى مجلس النواب ميثل 

انتهاكا واضحا للميثاق األوملبي.
ــم يطلع على  ــي ، إن «مجلس النواب   ل ــي بيان  صحف ــهالني ف وقال الس
ــالة اللجنة االوملبية الدولية واالتفاقات التي أبرمها معها وزير الشباب  رس
ــون األوملبية العراقية، بالذات مبا يتعلق  ــأن قان والرياضة احمد العبيدي بش
ــاع الدوحة في  ــرون من حزيران واجتم ــوزان في الثامن والعش باجتماعي ل
ــرين االول واللذان متخض عنهما مشروع قانون اتفق  ــر من تش الثالث عش
عليه الوزير مع األوملبية الدولية».واوضح ان «مشروع القانون الذي تقدم به 

ــباب والرياضة الى مجلس الوزراء والذي بدوره صادق عليه وأرسله  وزير الش
ــي الدوحة مع  ــا مت االتفاق عليه ف ــواب يتعارض متاما مع م ــى مجلس الن ال
االوملبية الدولية وميثل انتهاكا واضحا للميثاق االوملبي كما وضحته رسالة 
ــكل متعمد  ــباب والرياضة، مما يجدد وبش ــر الش ــة الدولية الى وزي االوملبي
احتمالية العقوبات على الرياضة العراقية قاب قوسني او ادنى من موعدها 
النهائي في ٣٠ تشرين الثاني وهو املوعد الذي حددته الدولية لوزير الشباب 
ــات القانونية التي اقحم فيها االوملبية العراقية». والرياضة إلنهاء املتعلق
ــس النواب  ــق الوقت اال ان مجل ــى الرغم من ضي ــهالني، «عل ــاف الس وأض
ــع، الذي بخالفه وفي حالة جتاهل  ــارات الوض ميتلك الفرصة لتصحيح مس
ــروع الذي ناقشه وزير الشباب  اتفاق االوملبية الدولية والتصويت على املش
ــان الرياضة العراقية  ــالت األوملبية الدولية ف ــي الدوحة وبدون ادراج تعدي ف

ستواجه مازقا كبيرا».
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 بغداد / 

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

زوروا موقعنا على االنرتنت:

WWW.albayyna-new.com Ú����ôbÌ@ä€a

بغداد / 

بغداد / 
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Ô”aä»€a@âÎÜ€a@Úflã˛@Ô€brfl@›y@Â«@szjm@ÚÌÜ„˛aنبض الشارع

دائما قلوبنا بيضاء ونيتنا صافية وال نحب ان تلوث هذه القلوب والنيات ودائما 
الذين  العراق  اهل  هم  وهكذا  زائد  وكرم  بتسامح  ونقابلها  االساءة  ننسى 
انذار  وبدون سابق  وبقرار مجحف  املظلمة  الدهاليز  او في  اليعملون في اخلفاء 
وبدون علم النائب االول عبد اخلالق مسعود قام رئيس االحتاد االسيوي الشيخ 
ابراهيم مبفاحتة االحتاد الدولي لكرة القدم حول االوضاع في العراق  سلمان بن 
الدولي ارسل كتابا يطلب فيه اختيار ملعب  بانها غير مطمئنة وبدوره االحتاد 
بن  علي  باالمير  اتصل  العراقي  لالحتاد  كرئيس  وبدوره  البصرة  ملعب  عن  بديل 
سرقت  وهكذا  للعراق  مكانا  الشباب  وملعب  مكان  االردن  باختيار  احلسني 
الفرصة بحجة التظاهرات ونسى سلمان ان التظاهرات سلمية لكن للتذكير 
من ان جمهورنا واعالمنا يدرك جيدا حجم املؤامرة ومن يعمل خلف الكواليس 
وفي الدهاليز املظلمة التي اليدخل فيها الهواء النقي ولن نخجل عن ذكر الرأس 
املدير لهذا احلرمان وهو سلمان رئيس االحتاد االسوي والذي لو ال صوت العراق ملا 
فاز برئاسة االحتاد وقد فاز مباله والميتلك من الثقافة اال الصفر ولو ذهب صوت 
التي  املستلزمات  كافة  امن  قد  العراق  وكان  بالرئاسة  لفازت  ايران  الى  العراق 
الذي  االيراني  الوفد  وايران وحتى كان هنالك رضا من قبل  العراق  مباراة  تخص 
العراقيني  بغربال عن  واملكر ال يحجب  الفندق لكن اخلبث  امللعب وحتى  تفقد 
الذين عرفوا اللعبة ومن يقف وراءها النه كانت هنالك تطمينات من سلمان برفع 
احلظر الكلي عن املالعب العراقية والشيخ سلمان اخذ عهدا على نفسه وهذا 

ما نريد قوله بصراحة من مباراة 
بلده البحرين لن تقام في البصرة 
وكذلك مباراة ايران خارج ملعب 
يخشى  النه  والسبب  البصرة 
وكذلك  كثيرا  وجمهوره  العراق 
والذي  االيراني  الثاني  النائب 
غير  وهذا  اسمه  اليحضرني 
عبد  من  الثار  اراد  والذي  مهم 
صوته  العطاء  مسعود  اخلالق 
تكالبت  وهكذا  سلمان  لنب 
اجلريحة  االسود  على  الثعالب 
تتعافى  سوف  حقا  لكنها 
وستقضى عليهم في ارضهم او 

خارجه ويكفي انهم اسود لتخيف الثعالب التي تعيش على بقايا اكل االسود 
وبخار فمها وستنهض بغداد من جديد ويكفى االسود انها ستلعب لشهداء 
ان نقول  واخليانة فكفى  الغدر  نتلقى منهم غير  والذين ال  اما اخواننا  التحرير 
لهم خسئتم حتى وان فزمت في املباراة فنحن نعلم ان العبيكم (مللوم) وسوف 
سجال  سيكون  واللعب  جدا  القذرة  اللعبة  هذه  في  سلمان  شارك  من  يندم 
وستكون لنا العالقة الكاملة وال غيرها النكم تخشون العراق حتى وانتم على 
العبينا  وعلى  العراق  لقاء  على  البرازيل  لقاء  تتمنى  ايران  وحتى  نومكم  اسرة 
ووزارة  احلكومة  وعلى  بنا  يتربص  من  انف  وكسر  جراحهم  يعلقوا  ان  الشباب 
الشباب واللجنة االوملبية واحتاد الكرة تهيئة شاشات للمجاهدين في ساحة 
للرياضة ومن اجل راحتهم  الوزراء  اين مستشارو رئيس  نريد قوله  التحرير وما 
كبير  باص  تهيئة  النقل  وزير  وعلى  الكهف  اهل  نومهم كنومة  في  فلندعهم 
خاص للصحفيني الرياضيني في الصحف الرياضية وقنوات التلفزيون وارسالهم 
الهدف  بلوغ  حتى  معهم  والوقوف  املنتخب  ملساندة  املباراة  من  يومني  قبل 
فلنلعب  الكثير  منتخبنا  من  اخملاوف  من  لهما  والبحريني  االيراني  فاملنتخبان 
على خوفهم وليعلم سلمان في قادم االيام ان لنا من الكالم الكثير وليخجل 
من فعله وقيل قدميا ان لم تستح فأفعل ما تريد وقد فعلت ماتريد يا سلمان 

فانت اليوم محصور ومضغوط عليك من إسم العراق. 

@Êb‡‹ç@Öb«ÎI
HÜÌÜu@Âfl@‚ÜËÓ€
فاهم حسن فتاح

مباراة ايران خارج ملعب 
البصرة والسبب النه 
يخشى العراق وجمهوره 
كثريا وكذلك النائب الثاني 
االيراني والذي اليحضرني 
اسمه وهذا غري مهم والذي 
اراد الثار من عبد الخالق 
مسعود 

@å¨c@Úüäí€a@Z@@ÒäÁå€a@Üj«
bÓ„bnÌâÏfl@ø@Ú‡ËΩa@—ñ„

Ôiä»€a@Öb§¸a@k‹�€@â5fl@ÜuÏÌ@¸@Z@ÖÏ»éfl

األول  مرانه  العراق،  خاض منتخب 
في ملعب البتراء باملدينة الرياضية 
اخلميس  إيران،  ملواجهة  حتضيرًا 
املزدوجة  التصفيات  ضمن  املقبل، 
املؤهلة ملونديال ٢٠٢٢، وكأس آسيا 
البصرة  من  نقلها  مت  والتي   ،٢٠٢٣
العام  املنسق  عمان.وأكد  إلى 
سعد  األردن  في  العراقي  لالحتاد 
العراقية  اجلماهير  أنَّ  الزهيري، 
املنتخب  استقبلت  عمان،  في 
كثيف  بشكل  وحضرت  بحفاوة 

للتدريبات.
تصريحات    في  الزهيري،  وأشار 
أن  قرر  العراقي  االحتاد  أنّ  إلى 
من  مجانًا  للمباراة  الدخول  يكون 
كبير  جماهيري  دعم  ضمان  أجل 

للفريق.
للمنتخبني  اإلدارية  األمور  إن  وقال 

املنتخب  تأشيرات  إكمالها  مت 
اإليراني انتهت وحتى احلجوزات 

ومواعيد  الفندقية 
االنتهاء  مت  التدريب 
وسيصل  منها، 
إلى  إيران  منتخب 

الثالثاء    اليوم  عمان 
وسيقيم في فندق احلياة.

علي  األمير  أنَّ  إلى  وأشار 
االحتاد  رئيس  احلسني،  بن 
األردني، وجه بتسهيل كل 
مباراتي  الستضافة  األمور 
العراق في التصفيات أمام 

إيران، وأمام البحرين.
عمان  ملعب  أن  وأوضح 

الستقبال  ا  متامً جاهز  الدولي 
املباراة يوم اخلميس املقبل.

العراقي  املنتخب  أن  يذكر 
اجملموعة  يتصدر 

أمام  تعادل  من  نقاط   ٧ بـ  الثالثة 
البحرين، وفوزين على هونغ كونغ، 

وكمبوديا.

ÊaäÌg@ÚËuaÏΩ@a�ÖaÜ»nça@ıa6j€bi@fiÎ˛a@È„aäfl@ûÏ±@÷aä»€a@kÇn‰fl

عبر مدرب الصناعات الكهربائية عادل نعمة 
عن أسفه لنقل مباريات املنتخب الوطني في 
آسيا  إلى كأسي  املؤهلة  املزدوجة  التصفيات 
البالد  خارج  إلى  والبحرين  إيران  أمام  والعالم، 
موضحا أن إيقاف منافسات الدوري لعب دورا في 

ذلك.
وتلقى االحتاد العراقي خطابا رسميا 
باختيار  يطالبه  الدولي  االحتاد  من 
ملعب بديل جلذع النخلة على أن يكون 

خارج البالد .
عمان  ستاد  العراقي  االحتاد  واختار 
الدولي في العاصمة األردنية عمان 
ملعبا رسميا ألسود الرافدين مبواجهتي 

إيران والبحرين ضمن التصفيات املزدوجة.
وقال نعمة في تصريحات صحفية «عدد من بلدان 
العالم تشهد تظاهرات لكن االحتاد الدولي لم يجبرها 
على خوض املباريات خارج أرضها، لكن إيقاف منافسات 
اآلسيوي  االحتاد  إيجاد  في  رئيسيا  دورا  لعب  الدوري 

والفيفا ملبرر لنقل مباريات العراق للخارج». 
بإقامة  يسمح  العراق  في  العام  الوضع  أن  إلى  وأشار 
والعراقيون  سلمية  التظاهرات  وأن  السيما  املباريات 
كرة  ويعشقون  املباريات  بأهمية  كامال  وعيا  ميلكون 

القدم.
اجلميع  ألن  هادئ  بشكل  ملرت  املباريات  أقيمت  «لو  وزاد: 
املالعب  عن  احلظر  رفع  مكسب  على  للحفاظ  يسعى 
تصرفات  نتيجة  القرار  هذا  في  أحد  يفرط  ولن  العراقية 

غير مسؤولة».
وأوضح أن قرار االحتاد احمللي باستئناف مسابقة الدوري 
مهم جدا، مضيفا أنه كان يتمنى صدوره قبل 

قرار الفيفا.

@“b‘Ìg@ZÚÓˆbiäËÿ€a@pb«b‰ñ€a@lâÜfl
b–Ó–€a@âaä”@ø@·Ábç@âÎÜ€a

قرر احتاد الكرة العراقي استئناف منافسات الدوري 
املمتاز بعد التوقف االضطراري نتيجة االحتجاجات 

التي شهدتها البالد في األيام املاضية.
املسابقات  جلنة  ورئيس  االحتاد  رئيس  نائب  وقال   
علي جبار في تصريحات إن اللجنة ترى أن استمرار 
التوقف سيصعب املشهد ويؤخر املنافسات بشكل 

معقد، ويصعب عليهم تعويض تلك اجلوالت.
الدوري  امتداد  في  اإليقاف  يتسبب  «قد  وتابع:   
املواسم  سيناريو  ويتكرر  السنة  من  متأخر  لوقت 

املاضية».

بضرورة  االحتاد  طالبت  املسابقات  «جلنة  ان  وبني   
للحصول  حاليا  يسعى  وهو  املسابقة  استئناف 
إطالق  أجل  من  احلكومة  من  أمنية  موافقات  على 

منافسات اجلولة اخلامسة».
واالحتاد  التوقف  من  غاضبة  األندية  أن  إلى  وأشار   

يعي أن تأخير الدوري سيضرها ماليا ومعنويا.
 وختم: «االحتاد مجبر على التوقف نتيجة األحداث 
التي مرت بها البالد وبالتالي جلأ إلى إيقاف منافسات 
أمنية  موافقات  على  نحصل  أن  أمل  على  الدوري 

إلعادة املنافسات مجددا».

âÎÜ€a@“b‰˜nç¸@⁄äznÌ@Ô”aä»€a@Öb§¸a

وإيران  العراق  مباراة  حكم  تغيير  القدم،  لكرة  اآلسيوي  االحتاد  قرر 
ضمن اجلولة اخلامسة من التصفيات املزدوجة املؤهلة لنهائيات كأس 
العالم ٢٠٢٢ وكأس آسيا ٢٠٢٣.وكان اآلسيوي قد قرر تسمية احلكم 
إيران، حيث  أمام  الرافدين  أسود  مباراة  لقيادة  أدهم مخادمة  األردني 
املباراة  نقل  االحتاد  قرر  البصرة.وبعدما  في  إقامتها  املفترض  من  كان 
إلى األردن، قرر االسيوي تغيير حكم املباراة وإناطة قيادتها إلى احلكم 

السريالنكي هيتكامكانامج ديالن بيريرا.

ÊaäÌgÎ@÷aä»€a@Òaâbjfl@·ÿy@7ÃÌ@ÏÓç�a@Öb§¸a
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جنم  سيلفا  دا  نيمار  البرازيلي  والد  كشف 
موقفه  عن  الفرنسي،  جيرمان  سان  باريس 
جنله  عودة  حول  برشلونة،  مع  التفاوض  من 

مجددًا لصفوف الفريق الكتالوني.
االنتقاالت  فترة  في  الرواية  بطل  نيمار  وكان 
رغبته  عن  عبر  بعدما  املاضية،  الصيفية 
في الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان 
رحيله  يفشل  أن  قبل  لبرشلونة،  والعودة 

للبارسا نظرًا ملغاالة النادي الفرنسي.

ظهر  بعدما  جديد،  من  اجلدل  نيمار،  وأثار 
وتواجد في مدينة برشلونة، السبت املاضي، 
العودة  من  اقترابه  إلى  األنباء  بعض  لتشير 
من جديد للبارسا. وفي هذا الصدد، قال والد 
نيمار في تصريحات أبرزتها صحيفة سبورت 
وشدد  هنا».  من  أحترك  ولن  البرازيل  في  «أنا 
والده على أن نيمار سيبقى في باريس سان 
للسفر  ا  مستعدً ليس  «إنه  ا  منوهً جيرمان، 
إلى برشلونة». وكان نيمار قد تعرض إلصابة 
أمام  البرازيل  بالده  منتخب  مباراة  خالل 

نيجيريا، ويغيب على إثرها حتى اآلن.

Ú„Ï‹ë5€@ÒÖÏ»€a@›é‹éfl@ÔË‰�Ì@âb‡Ó„@Ü€aÎ



تقريرا  األمريكية  بوليسي»  «فورين  مجلة  نشرت 
الشؤون  محررة  جيبسون،  برنس  إيتا  أعدته  مطوالً 
ا في مجلة «مومنت»  اإلسرائيلية التي عملت سابقً
«جيروزاليم  صحيفة  حترير  رئيسة  منصب  وشغلت 
بوست»، وحتدثت فيه عن احتمال مشاركة عرب ٤٨ 
بيني  اجتماع  عقب  املقبلة  إسرائيل  حكومة  في 
القائمة  مع  احلكومة،  بتشكيل  املكلف  جانتس 
أحزاب  أربعة  من  تتألف  التي  بالكنيست  املشتركة 

عربية.
جانتس يرتاجع ويفاوض القائمة العربية

تقول إيتا في مستهل التقرير: «إن القائمة املشتركة 
تدخل  الذي  الوقت  في  الزعماء  صانع  دور  تلعب  قد 
فيه األحزاب السياسية اإلسرائيلية جولة أخرى من 

املفاوضات لتشكيل احلكومة».
األولى  للمرة  تتمتع  قد  العربية  األقلية  أن  وتضيف 
داخل  كبيرة  سياسية  بسلطة  إسرائيل،  تاريخ  في 
اإلسرائيلي  الرئيس  وكان  اإلسرائيلي.  الكنيست 
جانتس  بيني  املاضي  األسبوع  منح  ريفلني  رؤوفني 
ا لتشكيل احلكومة،  زعيم حزب «أزرق أبيض» تفويضً
بنيامني  واليته  املنتهية  الوزراء  رئيس  أصبح  أن  بعد 
نتنياهو غير قادر على تشكيل حكومة ائتالفية بعد 

شهر من انتخابات سبتمبر (أيلول) املاضي.
ورغم أن جانتس صرح في بادئ األمر أنه لن يدرج أي 
في  شرع  فإنه  حكومي،  ائتالف  أي  في  عربي  حزب 
ممثليها  والتقى  املشتركة  القائمة  مع  مفاوضات 
وصرح  املاضي،  أول)  (تشرين  أكتوبر  من   ٣١ في 
الطيبي  وأحمد  عودة  أمين  املشتركة  القائمة  زعماء 
الذي  االجتماع  سادت  إيجابية  أجواءً  أن  للصحافة 

على  التركيز  مع  العربي  اجملتمع  تهم  قضايا  تناول 
القضايا املدنية.

في  العرب  املواطنني  من   ٪٧٦ تأييد  إلى  إيتا  وتنوه 
للحكومة،  العربية  األحزاب  النضمام  إسرائيل 

بحسب مركز جومتان اإلسرائيلي.
هل يكرر جانتس تجربة رابني؟

التي  الوحيدة  السابقة  األذهان  إلى  إيتا  تعيد 
شهدت تعاونًا سياسيًا رسميًا بني األحزاب العربية 
العربية  األحزاب  دعمت  عندما  وذلك  واليهودية، 
كان  التي  الوسط  يسار  حكومة  خارجية  ككتلة 
تسعينات  في  رابني  إسحاق  الوزراء  رئيس  يترأسها 

القرن املاضي .
العشر  األعوام  شهدته  اختالف  إلى  تشير  لكنها 
حتت حكم نتنياهو، حيث كان هناك قليل من الثقة 

اآلن  وحتى  واليهودية،  العربية  األحزاب  بني  املتبادلة 
هناك مناهضة للتعاون السياسي من اجلانبني.

شنها  التي  الشنعاء  باحلملة  ذلك  على  إيتا  تدل 
نتنياهو وحزبه الليكود في سبتمبر املاضي، بشكل 
التواصل  موقع  دفع  مما  العربي؛  اجملتمع  ضد  خاص 
صفحته  معاقبة  إلى  «فيسبوك»  االجتماعي 

الرسمية بسبب خطاب الكراهية.
لتشكيل  يسعى  والذي  جانتس،  يحظى  أال  وترجح 
أفضل  بوقت  الوسط،  يسار  يتبع  ليبرالي  ائتالف 
لتشكيل حكومة عن نتنياهو وفي حال فشل، فإن 

إسرائيل ستجري ثالث انتخاباتها في خالل عام.
وترى أنه من أجل جتنب ذلك السيناريو، ميكن جلانتس 
اتفاق  أساس  على  تقوم  أقلية  حكومة  يختار  أن 
وال  حكومته  ستدعم  والتي  املشتركة  القائمة  مع 
تشغل مناصب داخلها، كما حدث مع حكومة رابني 

في تسعينات القرن املاضي.
الذي سيحصل عليه من  اخلارجي  الدعم  وحتى مع 
قادرًا على  يكون جانتس  لن  رمبا  املشتركة،  القائمة 
تشكيل حكومة وسيحتاج لدعم بعض من األحزاب، 
تزال  ما  والتي  املتطرفة،  األحزاب  تشمل  قد  التي 
حتتفظ بدعمها لنتنياهو فضالً عن دعم السياسي 
االنضمام  يرفض  الذي  ليبرمان  أفيجدور  ل  املستقِ
لتحالف مع املتطرفني وما يزال مستمرًا في تشويه 

القائمة املشتركة ووصفها بـ«الطابور اخلامس».
جهود حقيقية أم مجرد تكتيك؟

تقول إيتا «يبدو أن جانتس يؤمن أن الترحيب باالعتماد 
سياسيًا  جناعته  عدم  يثبت  قد  العربي  الدعم  على 
انتخابية  حملة  بالفعل  إسرائيل  خاضت  حال  في 

ثالثة».
كان  إذا  ما  الواضح  غير  فمن  «وبالتالي  وتضيف 

كتكتيك  املشتركة  القائمة  مع  يتفاوض  جانتس 
والدينية  اليمينية  لألحزاب  تهديد  مبثابة  يكون   –
املتشددة من أنه سيكون مجبرًا على إبرام اتفاق مع 
األحزاب العربية أو أن تكون هذه األحزاب مسؤولة عن 
إجراء انتخابات جديدة – أو أن مفاوضاته متثل جهودًا 
لدائرته  املشتركة  القائمة  أحزاب  إلدخال  فعلية 

السياسية».
رغم ذلك، فإن اجتماع جانتس مع القائمة املشتركة 
املشاركة  مستقبل  ل  تشكِ قد  سابقة  يُعد 
السياسية لدوائرها االنتخابية العربية، والتي لطاملا 

شعرت بالعزلة عن النظام السياسي إلسرائيل.
ا إلى أن املواطنني العرب بإسرائيل يعانون  تشير أيضً
عدم املساواة منذ فترة طويلة حيث يعيش نصفهم 
أموال  يتم تخصيص  ال  الفقر كما  تقريبًا حتت خط 

الدولة بالتساوي بني البلديات العربية واليهودية.
الذي  الوقت  ففي  إشكالية،  العرب  هوية  متثل  كما 
إسرائيل»،  بـ«عرب  العبرية  الصحافة  إليهم  تشير 
فلسطينيون  أنهم  إلى  اإلشارة  البعض  يفضل 
إسرائيليني  أو  اإلسرائيلية  اجلنسية  يحملون  عرب 

فلسطينيني لفترة قصيرة.
نقلة نوعية لعرب ٤٨ َّـ الحياة السياسية

يقول ثابت أبو راس املدير املشارك صندوق أبراهام وهي 
جماعة يهودية – عربية تروج للتعايش واملساواة: «إن 
هذا املستوى من املشاركة ميثل نقلة نوعية للطريقة 
في  اإلسرائيليون  الفلسطينيون  بها  يشارك  التي 

احلياة السياسية» .
في  فعاالً  دورًا   ٤٨ يلعب عرب  األولى  «وللمرة  وأضاف 
سيحظون  رمبا  األولى  وللمرة  السياسية،  العملية 
اجملتمع  في  التغييرات  على  للتأثير  بالسلطة 
واليهود  العرب  أحوال  حتسني  أجل  من  اإلسرائيلي 

على حد سواء».
وفي إشارة إلى تردد جانتس والتحريض املستمر ضد 
املواطنني العرب، أملح أبو راس أن األمر سيستلزم وقتًا 
قدم  العرب على  يكون  بأن  اليهود  يقبل  أطول حتى 

املساواة معهم.
من   ١٩ في  أجريت  التي  العامة  االنتخابات  وقبيل 
سبتمبر املاضي، كان الساسة العرب قلقون من أال 
يستطيع املواطنون العرب التصويت في االنتخابات، 
وفي  أشهر  ستة  خالل  في  الثانية  االنتخابات  وهي 
أبريل (نيسان) انخفضت نسبة املشاركة  انتخابات 

في التصويت بني العرب إلى أقل من ٥٠٪.
رغم  ارتفعت  باالنتخابات  العرب  تصويت  نسبة 

دعوات اِّـقاطعة
اإلسرائيليني  الفلسطينيني  من  الكثير  شعر 
مبعنى  اإلسرائيلي  النظام  داخل  العبث  من  بشعور 
أن لديهم قدرة سياسية قليلة على تغيير ظروفهم 
الشخصية أو اجلماعية، كما انطلقت دعوات كثيرة 
ملقاطعة  اإلسرائيلي  الفلسطيني  اجملتمع  داخل 

االنتخابات هذا العام.
في يناير (كانون الثاني) كتب الكاتب سلمان مصاحلة 
أحزاب  وجود  أن  اإلسرائيلية  «هآرتس»  صحيفة  في 
عربية في الكنيست هو «مبثابة ورقة تني تغطي عري 

الدميقراطية املزعومة في إسرائيل».
وبدالً عن االبتعاد عن صناديق االقتراع، ارتفعت نسبة 
املشاركة العربية بأكثر من ١٠ نقاط مئوية؛ مما منح 
أكبر  ثالث  وجعلها  ا  مقعدً  ١٣ املشتركة  القائمة 
 ،١٩٩٢ عام  منذ  األولى  وللمرة  الكنيست،  في  حزب 
لتكليف  إسرائيل  فلسطينيي  ميثل  حزب  استجاب 

ريفلني جلانتس بتشكيل احلكومة.
املشتركة  القائمة  أن  «إيتا»  ترجح 

وبرنامجها، إلى جانب حركة شعبية تدعو للخروج 
من أجل التصويت، هي التي أقنعت الناخبني العرب 

باخلروج للتصويت في سبتمبر املاضي.
اختالفات كبيرة واتفاق على عالج قضايا الناخبني

التي  األربع  األحزاب  بني  االختالفات  أن  إيتا  تؤكد 
تشكل القائمة املشتركة كبيرة وتفسر بالقول «أن 
حزب أبناء البلد يؤكد معارضته لفكرة وجود إسرائيل 
كدولة يهودية، أما حزب اجلبهة الدميقراطية للسالم 
واملساواة وهو حزب شيوعي، يركز على خلق اقتصاد 

اشتراكي وحقوق العمال».
إلى  يهتم  للتغيير  العربية  احلركة  «أما  وتستطرد 
أما  مستقلة،  فلسطينية  دولة  بإقامة  كبير  حد 
الفرع  املتحدة  العربية  القائمة  وهو  األحزاب  رابع 

السياسي للحركة اإلسالمية في إسرائيل».
على  حصلت  املشتركة  القائمة  أن  من  الرغم  على 
األحزاب  أن  إال   ،  ٢٠١٥ عام  انتخابات  في  ا  مقعدً  ١٣
خاضت االنتخابات بشكل منفصل في أبريل بسبب 
«لقد  راس:  أبو  يقول  األيديولوجية.  االختالفات  هذه 

عاقبهم اجلمهور برفض التصويت».
 ٢٠١٥ عام  من  النقيض  على  أنه  إلى  كذلك  وأشار 

برنامج  ركز  املاضي،  أبريل  وانتخابات 
ذات  القضايا  على  سبتمبر  في  املشتركة  القائمة 
والفقر  اجلرمية  لناخبيهم:  اليومية  باحلياة  الصلة 

ونقص اإلسكان.
في  الفلسطينيني  مشكالت  حلل  مقصود  تغيير 

إسرائيل
املقعد  تشغل  التي  سليمان  توما  لعايدة  ا  ووفقً
«اجلبهة  حلزب  ممثلة  املشتركة  القائمة  في  اخلامس 
الدميقراطية للسالم واملساواة»، فإن ذلك التغيير كان 
مقصودًا.. مضيفة أن الساسة العرب رمبا يكونون قد 

ركزوا كثيرًا على القضية الفلسطينية.
تضيف عايدة توما سليمان: «ما نزال ملتزمني بجدول 
أعمالنا الوطني كفلسطينيني، ونحن ندعم إخواننا 
وأخواتنا في الضفة الغربية وغزة، لكن احلياة صعبة 
إسرائيل.  في  الفلسطينيني  املواطنني  على  للغاية 
حلول  إيجاد  أجل  من  النضال  إلى  بحاجة  نحن 

ملشاكلنا. هذا ما يريده ناخبونا» .
د يكشف عن شيء  إن إظهار الدعم حلزب عربي موحّ
أكبر عن اجليل احلالي من الفلسطينيني اإلسرائيليني 
بحسب أبو راس وهو أنهم على استعداد لالنخراط 
في املقاومة عبر املشاركة والسعي وراء التغيير من 

خالل النظام السياسي .
ويضيف «حتى اآلن، يشكو العرب إلى حد كبير من 
النحيب  سياسة  من  اآلن  انتقلوا  ولقد  وضعهم.. 
إلى سياسة املشاركة.. لقد أدركنا قوتنا كمواطنني 
الستخدام  استعداد  على  ونحن  حياتنا  لتحسني 

هذه القوة».
جيل اِّـقاومة الجديد يقاوم التمييز اإلسرائيلي 

 ٤٨ عرب  من  واملشارك  اجلديد  اجليل  هذا  بني  من 
ميسلون  النسوية  اخملرجة  مثل  وفنانني  نشطاء 
الدعوة  جهود  من  أساسيًا  جزءًا  كانت  التي  حمود، 
وتعزو  املاضية،  االنتخابات  في  للتصويت  للخروج 

ميلسون ذلك التحول إلى تغير الهويات.
وتستطرد «كافح جيل آبائنا من أجل البقاء اقتصاديًا 
واجتماعيًا، وبعد االحتالل اإلسرائيلي لفلسطني عام 

١٩٦٧، ناضلوا من أجل تأكيد هويتهم الوطنية».
على  ولسنا  إسرائيل  في  ولدنا  «لكننا  تضيف 
سواء  ضدنا،  التمييز  مع  للتسامح  استعداد 
مجتمعنا  في  أو  اإلسرائيلي  اليهودي  اجملتمع  داخل 

الفلسطيني» .
القانوني  التمييز  أشكال  إلى  ميسلون  أشارت  كما 
اليهودية  القومية  الدولة  قانون  مثل   ٤٨ عرب  ضد 
يكرس  والذي  املاضي  العام  الكنيست  مرره  الذي 
يهودية الدولة ومينح اليهود وحدهم حق تقرير املصير 
إلى مواطنني  : «لقد حولنا ذلك  في إسرائيل معلقةً
ز الناس مثلي على التصويت بدالً من  درجة ثانية وحفّ

االنفصال» .

في  تقدمها  العراقية  األمن  قوات  واصلت 
إطار  في  املتظاهرين،  مبواجهة  بغداد  العاصمة 
بعد  لالحتجاجات،  أمني  حل  أنه  يعتقد  ما 
عراقي  حزبي  وتوافق  السياسية  احملادثات  جناح 
في  عبداملهدي  عادل  احلكومة  رئيس  إبقاء  على 

منصبه.
غداة تقارير عن اتفاق الكتل السياسية العراقية، 
على إبقاء السلطة احلالية وإنهاء االحتجاجات 

املستمرة منذ تشرين االول املاضي، 
غطاء رئاسي

القتلى،  سقوط  بوتيرة  ارتفاع  تسجيل  وبعد 
بالتزامن مع التقارير عن االتفاق أفاد بيان للرئاسات 
والتنفيذية  التشريعية  العراق،  في  الثالث 
والقضائية، بصدور أوامر مبنع استخدام الرصاص 
بدء  معلناً  املتظاهرين،  ضد  والعنف  احلي 
ملفات  بفتح  والتنفيذية  القضائية  السلطتني 
في  والتحقيق  فيها  املتهمني  ومالحقة  الفساد 
جرائم اخلطف ضد الناشطني. لكن البيان بدا أنه 
يقدم غطاء لالستمرار في مواجهة املتظاهرين، 
التحرير  خصوصا ببغداد، وحصرهم في ساحة 

وسط العاصمة كخطوة أولى.
رئيس  حضره  اجتماع  عقب  صدر،  بيان  وأكد 
ورئيس  برهم صالح  ورئيس اجلمهورية  احلكومة 

ورئيس  احللبوسي،  محمد  النواب  مجلس 
السلطة القضائية فائق زيدان في قصر السالم 
عالج  أي  برفض  الثابت  املوقف  على  الرئاسي، 

أمني للتظاهر السلمي.
للحوار  بالتمهيد  املباشرة  على  البيان  وشدد 
والدستور،  احلكم  منظومة  ملراجعة  الوطني 
معتبراً  والقانونية،  الدستورية  السياقات  وفق 

على  احلفاظ  في  جنحوا  األحرار  «املتظاهرين  أن 
إرادتهم الوطنية أكبر  سلمية حراكهم، وكانت 

من نوايا اخلبثاء».
في غضون ذلك، نشرت احدى صفحات التواصل 

عن  التقارير  صحة  فيه  نفت  بياناً  االجتماعي، 
كتلة  زعيم  مع  االتفاق  في  الصدر  مشاركة 
احلكومة،  إبقاء  على  العامري  هادي  «الفتح» 
مذكرة بالتغريدة التي صدرت، أمس األول، وأكدت 

رفض قمع احملتجني وضرورة «رحيل الفاسد».
نصرة  عن  يحيد  لن  الصدر  أن  الصفحة  وأكدت 
وشخصيات  نشطاء  لكن  والشعب،  احلق 

سياسية طالبت الصدر مبوقف رسمي مما نشر.
وأعلن أمجد العقابي النائب عن حتالف «سائرون»، 
باستجواب  ماضٍ  حتالفه  أن  الصدر،  يرعاه  الذي 

احلكومة وسحب الثقة منها.
عمار  احلكمة  تيار  رئيس  أصدر  أخرى،  جهة  من 
احلكيم، الذي اجتمعت األحزاب في منزله، بياناً 
بالتأكيد  واكتفى  االتفاق،  على  التعليق  جتاهل 
أن «ما يجري من خطوات إصالحية جاء بفضل 
في  وثباتهم  السلميني  املتظاهرين  تضحيات 

الساحات» .
وقال احلكيم إن «التظاهرات الشعبية املطلبية 
خالل  من  ثمارها  آتت  البالد  تشهدها  التي 
جسد  في  ولدتها  التي  االيجابية  الصعقة 
ودفعتها  والتنفيذية،  التشريعية  السلطتني 
الشعب  صبر  على  املراهنة  وعدم  اليقظة  إلى 

وحاجته املاسة حلياة حرة كرمية».
مبادرة الحلبوسي

االستعداد  البرملان  رئيس  أكد  آخر،  جانب  من 

جتمع  وطنية  مبادرة  إلطالق 
الدينية  واملراجع  واألكادمييني  الثالث  الرئاسات 
وحتقيق  املشاكل  ملعاجلة  االجتماعي،  والطيف 

املطالب املشروعة للمحتجني.
السلطات  قيام  ضرورة  على  احللبوسي  وشدد 
بتنفيذ املطالب، وإشراك األمم املتحدة وفق جدول 

زمني وبعمل جدي.
وسعى املتظاهرون، إلى إبقاء زخم االحتجاجات 
التفاق  حتد  في  النظام»  «إسقاط  إلى  الداعية 

الكتل السياسية.
واجلامعات  واملدارس  احلكومية  الدوائر  وشهدت 
بعد  وذلك  الرسمي،  الدوام  استئناف  في  تعثراً 
بسبب  الدوام  وتعطيل  اإلضرابات  من  أسبوعني 
مبطالب  بدأت  التي  واالعتصامات  االحتجاجات 
الفساد،  ومكافحة  فرص عمل  توفير  بينها  من 
والنظام  احلكومة  لتغيير  بالدعوة  وانتهت 

السياسي .
التحرير  ساحة  في  االحتجاجات  وتواصلت 
بعد  وذلك  التوالي،  على  الـ١٧  لليوم  ببغداد 
لفض  واحملتجني  الشرطة  بني  اشتباكات 
القريبة من جسر  اخلالني  في ساحة  االعتصام 
التحرير  يبعد كثيراً عن ساحة  ال  الذي  السنك 

واملنطقة اخلضراء.
وأغلقت السلطات الطرق إلى التحرير من ناحية 
ساحة  عن  فصلها  وحاولت  بالكامل،  الشمال 

حصر  بهدف  الكونكريتية  بالكتل  اخلالني 
التظاهرات فيها.

واحللة  والديوانية  والناصرية  البصرة  وشهدت 
موجة  إطار  في  واضرابات  احتجاجات  والكوت 
العصيان املدني الذي أدى إلى شل عدد كبير من 

املؤسسات احلكومية .

منهم   ٣ متظاهرين   ٤ مبقتل  تقارير  وأفادت 
بالرصاص احلي، في ساحة التحرير، وثالثة آخرون 

في البصرة، ثاني أكبر مدن البالد.
حمام دم

املستقلة  العليا  املفوضية  أعلنت  وبينما 
حصيلة  أن  أمس،  العراق،  في  اإلنسان  حلقوق 
مطلع  انطلقت  التي  االحتجاجات  ضحايا 
تشرين االول  بلغت ٣١٩ قتيال من بينهم ١٨ من 
حذرت  مصاب،  ألف   ١٥ إلى  إضافة  األمن،  رجال 
ودعت  دم».  «حمام  من  الدولية  العفو  منظمة 
أمر  «إصدار  إلى  العراقية  السلطات  املنظمة 
فوري بإنهاء االستخدام املتواصل وغير القانوني 

للقوة املميتة ومحاكمة املسؤولني عنه».
جينني  املتحدة  األمم  ممثلة  استنكرت  كما 
تفرضه  الذي  اخلوف»  «مناخ  بالسخرت  هينيس 

السلطات.
اتفاق أم قصر

من جهة أخرى، أفادت وزارة النقل بعودة العمل 
اخلليج  شمالي  التجاري  قصر  أم  ميناء  في 
بنسبة ١٠٠ في املئة، بعد اتفاق بني اإلدارة احمللية 
البصرة  محافظة  في  العشائرية  والزعامات 
قبل  من  أغلقت  أن  بعد  الطرق،  افتتاح  إلعادة 
بخسائر  تسبب  ما  أسبوع،  مدة  املتظاهرين 

مالية جتاوزت ٦ مليارات دوالر .

من يخرج العراق من األزمات المتتالية ؟
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/ القسم السياسي

جانتس يسعى لتشكيل 
ائتالف ليربالي يتبع يسار 
الوسط بوقت أفضل لتشكيل 
حكومة عن نتنياهو وَّـ حال 
فشل فإن إسرائيل ستجري 
ثالث انتخاباتها َّـ خالل عام

القائمة اِّـشرتكة قد تلعب 
دور صانع الزعماء َّـ الوقت 
الذي تدخل فيه األحزاب 
السياسية اإلسرائيلية 
جولة أخرى من اِّـفاوضات 
لتشكيل الحكومة

بيان للرئاسات الثالث 
َّـ العراق التشريعية 
والتنفيذية والقضائية 
بصدور أوامر بمنع استخدام 
الرصاص الحي والعنف ضد 
اِّـتظاهرين

التظاهرات الشعبية 
اِّـطلبية التي تشهدها 
البالد آتت ثمارها من خالل 
الصعقة االيجابية التي 
ولدتها َّـ جسد السلطتني 
التشريعية والتنفيذية

/ القسم السياسي
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هل سيدخل وزراء عرب في حكومة إسرائيل القادمة؟
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نتنياهو غانتس



ــوزارة  ال ــون  تك ان  ــون  مراقب ــح  ويرج
تخشى من تواجد مزارعني إسرائيليني 
أدى  ــد  ق ــذي  ال ــر  االم ــة  املنطق ــي  ف
لتحويل مكان عقد االجتماع، بينما 
ــرا صحفيا  ــير اخرون الى ان مؤمت يش
ــي ان يتزعمه امللك  في الباقورة ينبغ

وليس وزير اخلارجية.
ولوحظ عدم إقامة فعاليات احتفالية 
بعد رغم مرور ساعات على استعادة 
املنطقتني، كما تساءل األردنيني ملاذا 
ــع العلم في منطقة  لم يُعلن عن رف
ــر كما فعل اجليش في الباقورة،  الغم

تزامنا مع خطاب العرش .
والحظ املتابعون خلطاب العرش إصرار 
ــماهم ”رفاق  امللك على حتية من اس
السالح“ في اجليش األردني (العربي)، 
ــدة مقاطع من  ــي ع ــتذكرهم ف واس
ــع الذي  ــي ذلك املقط ــه، مبا ف خطاب
حتدث فيه عن الصعوبات التي تواجه 

املواطنني اقتصاديا .
ــرزت مالحظة  ــب ذلك، فقد ب إلى جان
على هامش اخلطاب املذكور، إذ تتغير 
ــة  العائل ــوه  وج ــات  ترتيب ــف  وتختل
الهاشمية في األردن بصورة ملحوظة، 
إذ يختفي معظم اشقاء عاهل البالد 
لصالح أبناء عمومته، األمر الذي جتلى 
ــذي لم يحضره  ــي خطاب العرش ال ف
ــم وهو  ــن إخوة امللك إال األمير هاش م

ــقيق، وغاب  ــر وغير الش ــوه األصغ أخ
ــقيقه األمير  ــوة امللك االخرين: ش إخ
فيصل بن احلسني، وأخويه األمير علي 

بن احلسني واألمير حمزة بن احلسني.
ويقترب األمير هاشم (وهو كبير أمناء 
ــه األكبر، إذ  ــي) من أخي ــوان امللك الدي

ظهر عاهل البالد امللك عبد اهللا الثاني 
وولي العهد األمير احلسني بن عبد اهللا 
ــه بابنه اجلديد محمد  وهما يباركان ل
ــب األردنيون ذات  ــن، بينما يترق احلس
ــبق  ــع ابن ولي العهد األس اللقطة م
ــذي رزق  ــني ال ــزة بن احلس ــر حم األمي
ــماه احلسني قبل أيام. ويغيب  بابن اس
ــو األخ  ــني (وه ــر حمزة بن احلس األمي
الشقيق لالمير هاشم وامهما امللكة 
نور احلسني) مؤخرا ومنذ اكثر من عام 

عن املناسبات العائلية.
ــم تواجد كل  ــب األمير هاش إلى جان
من ابن امللك االمير هاشم بن عبداهللا 
الثاني واألمير طالل بن محمد واألمير 
ــراء املذكورون  ــن واالم ــد بن احلس راش
باتوا اكثر ظهورا حول امللك في اآلونة 
ــاب  األخيرة، الى جانب بروز األمير الش
ــب ولي  ــى جان ــازي ال ــن غ ــد اهللا ب عب

العهد في مناسبتني مختلفتني.
ــكل املشهد  عمليا ووفق مراقبني يش
ــرش تبدال حقيقيا في  في خطاب الع
ــرة واملقربة من  ــارزة واملؤث ــوه الب الوج
ــمية، إذ  ــة الهاش ــن العائل العرش م
ــوة امللك  ــادة ان يتواجد اخ ــرت الع ج

بصورة اكبر.

ــتذكر امللك والده امللك احلسني،  واس
ــه عن كون  ــي بداية خطاب ــدداً ف مش
ــني بن طالل ”نذره“ لألردن  والده احلس

واملُلك.
ــه الذي امتد  ــل البالد وفي خطاب عاه
نحو ١٢ دقيقة، بدا مهموماً ومتجهماً 
ــدد مجددا على كونه يشعر  وهو يش
ــر املتيقنني  ــاة األردنيني غي ــع معان م
ــبب االقتصاد  ــتقبلهم بس ــن مس م
املتهالك، مانحا مرة جديدة احلكومة 
احلالية الغطاء للمضي في برنامجها 
ــي أربعة محاور  ــادي املتمثل ف االقتص
ــرورة املضي في ملف  ــددا على ض مش
ــروع  مش ــو  وه ــي،  الضريب ــالح  اإلص
ــة  ــراءات مختلف ــون إج ــع مراقب يتوق

ــرؤس الدكتور  ــياقه في ضوء ت في س
ــعس وزير املالية الفريق  محمد العس
ــوال  ــذي كان ط ــو ال ــادي، وه االقتص
ــن ضرورة التخفيف  الوقت يتحدث ع

من العبء الضريبي.
ويظهر ان عاهل األردن املنخرط مؤخرا 
ــدة في امللف االقتصادي ما يزال  وبش
ــة الدكتور عمر  ــه ثقة في حكوم لدي
ــا على إمتام اإلصالحات  الرزاز وبقدرته
ــم ان حديثه عن  ــا رغ ــي وعدت به الت
ــها  ــدم اليقني التي يعيش ــة ع مرحل
ــرف االقتصادي  ــبب الظ األردنيون بس
ــل باالداء  ــس يقينا اق ــع ان تعك يتوق
ــي امللف  ــص ف ــى األخ ــي عل احلكوم

املذكور.

ــي خطابه  ــك للحكومة ف ــم املل دع
ــوح النواب باعتباره  قد يفهمه وبوض
ــكل  ــر املوازنة التي تش ــاء لتمري غط
ــم اعمال اجمللس احلالي،  واحدة من اه
وهو امر يحتاج دقة اكثر في التفسير 
ــن النواب صالبة  ــل، ويحتاج م والتأوي
ــص املوازنة  ــوال في تفصي ــكل األح ب
ــي  ــي ف ــي تأت ــا وه ــة خصوص القادم

أوضاع استثنائية .
ــتباق  ــاب عاهل األردن كاس ــدا خط وب
ــي البالد  ــات محتملة ف الي احتجاج
ــي جوار البالد  ــى غرار ما يحصل ف عل
ــا وهو  ــان، خصوص ــراق ولبن ــي الع ف
ــالح اقتصادي، ومصر  يتحدث عن اص
ــلطة القضائية في  على شمول الس

ــي قدما  ــالح واملض ــن اإلص حديثه ع
فيه، الى جانب السلطتني التنفيذية 
ــد يعني املزيد  ــريعية وهو ما ق والتش
ــورة أوال  ــلطة املذك ــن انخراط الس م
ــا واالهم  ــداث إصالحات وثاني ــي اح ف
ــة  قانوني ــات  إصالح ــي  ف ــمولها  ش

متوقعة قريبا.
ــة  ــن احلال ــدا ع ــاب بعي ــي اخلط وبق
ــالد واحلديث عن  ــي الب ــية ف السياس
ــهد يظهر ان اطالق  قوانينها، في مش
ــطني من جهة وقوانني  ــراح الناش س
السياسية واحلياة السياسية ليست 
ــال اجمللس  ــدول اعم ــات ج ــن أولوي م

احلالي، على األقل في دورته احلالية.
ــاب العرش  ــوال، اعلن خط بكل األح
امللكي والذي تأخر عن موعده املتوقع 
نحو ساعة، بدء الدورة العادية منهيا 
ــائعات حل اجمللس ومطلقا صفارة  ش
ــة  ــا املوازن ــر فيه ــائكة اذ تق دورة ش
ــم  للعام املقبل والتي يفترض ان حتس
املشهد الضريبي في البالد، باإلضافة 
ــر  ــزال التقاري ــا ت ــذي م ــاد وال لالقتص

الغربية تتخوف على مصيره.

في تقرير مطول أعده شيباني ماهتاني وتيموثي ماك 
لوفلني، رصدت صحيفة «واشنطن بوست» اللهجة 
في  لالحتجاجات  مميزة  سمة  باتت  التي  العدائية 
متبادلة  إهانات  من  عليه  تنطوي  وما  كونغ،  هونغ 

بني قوات الشرطة واملتظاهرين.
في مستهل التقرير الذي جاء حتت عنوان «الكالب 
كونغ،  هونغ  شوارع  في  الصراصير:  مواجهة  في 
يرسم  برأسها»،  ل  تطِ اجلماعية  اإلبادة  لهجة 
املراسالن صورة ألحد االحتجاجات: «يتقدم عناصر 
من شرطة مكافحة الشغب، مرتدين بزات خضراء 
اللون، نحو شارع في وسط املدينة، يرتدي بعضهم 
ا أو بنادق  أقنعة سوداء، في حني يحمل آخرون دروعً
املسيل  الغاز  وقنابل  املطاطي  الرصاص  إلطالق 

للدموع».

سخرية متبادلة ولهجة مهينة
ترد  الشرطة،  من  احملتجني  عشرات  يسخر  بينما 
«تذكروا،  قائالً  شرطي  فيصيح  إهاناتهم  القوات 
أن  حتى  تستحقون  ال  أنتم  بشرًا،  لستم  أنتم 
تكونوا حيوانات، أنتم صراصير!» وسرعان ما تطلق 
قريبة  مسافة  من  للدموع  املسيل  الغاز  الشرطة 
قرابة  بني  من  واحدة  وهي  املتظاهرين،  حشد  على 

٤٠٠ قنبلة غاز أطلقت السبت املاضي.
يقول التقرير إن تلك «اللهجة املهينة»، التي يصف 
العصابات،  وأفراد  بالكالب  الضباط  احملتجون  فيها 

وتصف الشرطة املتظاهرين بأنهم دون 
البشر وأنهم صراصير، أصبحت عالمة 
مميزة الحتجاجات هونغ كونغ في الوقت 

ي  لذ ا

تتصاعد فيه حدة االشتباكات.
اتسمت  احلالي  األسبوع  نهاية  أن  ا  أيضً ويوضح 
باستعراض ضخم لقوة الشرطة حتى جتاه احملتجني 
على  إصرارًا  أكثر  السلطات  غدت  فقد  السلميني 
املاضي  اجلمعة  يومي  بني  وما  االضطرابات  إنهاء 
بحسب  شخص   ٣٠٠ من  أكثر  ل  اعتُقِ واالحد، 

الشرطة.
مسلح  شخص  هجوم  املاضي  األحد  يوم  وشهد 
مما  للدميقراطية،  مؤيدين  متظاهرين  على  بسكني 
في حالة حرجة،  وهم  أشخاص،  ثالثة  أدى إلصابة 
بحسب  أذنه،  من  جزء  قضم  شخص  بينهم 

التقرير.

د ِّـزيد من العنف إهانات تمهِ
فإن  املتردية،  األجواء  تلك  ظل  في  أنه  التقرير  يرى 

التي  اإلنسانية،  للكرامة  املهينة  اللهجة  تلك 
للقلق بشكل خاص  مثيرة  الشرطة،  تستخدمها 
للعنف  ا  متهيدً تكون  قد  ألنها  خبراء؛  بحسب 

العشوائي ضد املدنيني.
«صرصور»  كلمة  استخدام  إن  املراسالن:  ويضيف 
التي كان يستخدمها النازيون ضد اليهود، والهوتو 
ا من اإلهانة،  ضد التوتسي في اإلبادة اجلماعية نوعً
والوحشية  القاسية  للمعاملة  تؤسس  ما  غالبًا 
مزيد  في  وتتسبب  األشخاص،  من  مجموعة  ضد 
اخلبراء،  للمجتمع، بحسب هؤالء  االستقطاب  من 
في  فاعلة  أطراف  يستخدمها  عندما  السيما 

الدولة.
وينقل التقرير عن أليسون سكينر، األستاذ املساعد 
في  االجتماعي  النفس  وعلم  السلوكية  للعلوم 
التفشي  فكرة  «هناك  القول:  جورجيا  جامعة 
ينبغي  ينتشر  شيء  هناك  أن  مبعنى  (الغزو)، 
ضئيلة  (الصراصير)  يسيطر،  أن  قبل  سحقه 
هذه  يستخدم  شخص  أي  تشجع  إنها  للغاية، 
بقوة  عليها  الرد  عليه  بأن  يسمعها  أو  اللغة 

وعنف».
ضباط  جمعية  بدأت  املاضي،  (متوز)  يوليو  في 
الشرطة املبتدئني في هوجن اإلشارة للمحتجني في 
بياناتها الرسمية بالصراصير، وفي بيان صدر في 
٤ أغسطس  (آب) املاضي، كتبت اجلمعية: «على 
يطلق  أن  يحبون  ال  الشغب  مثيري  أن  من  الرغم 
عليهم صراصير، فإن الطريقة التي يتصرفون بها 
رجاءً  الصراصير،  أيها  الصراصير،  تشبه 

توقفوا».

من  مجموعة  الشرطة  لت  أجْ وعندما 
الصيف  سابق  وقت  في  املتظاهرين 

املاضي، قالوا إن: «الصراصير غادرت من مخرج مبترو 
الصراصير،  تصرخ  الشرطة  قوات  وكانت  األنفاق، 
للدموع  املسيل  الغاز  تطلق  كانت  بينما  هربوا!» 

والقذائف على احملتجني الفارين.
لهجة مذابح رواندا واحلقبة النازية

ويرى ديفيد ليفينجستون سميث، أستاذ الفلسفة 
قد  املهينة  اللهجة  هذه  أن  إجنالند،  نيو  بجامعة 
تؤول إلى جترد حقيقي من اإلنسانية؛ فعندما تنادي 
الناس بأنهم صراصير، فإنك تبدأ في التفكير أنهم 

أقل من البشر.
ويضيف أن مثل هذه اللهجة ينبغي أن يُنظر إليها 
على أنها عرض من أعراض موقف متزايد اخلطورة، 
يستخدمها  كان  املصطلحات  تلك  أن  إلى  الفتًا 
تصل  أن  قبل  طويلة،  لفترة  رواندا  وفي  النازيون، 

الفظائع املرتبطة بها إلى ذروتها.
التقرير لرصد وجهة نظر الشرطة في ذلك  ينتقل 
األمر، إذ قال كيلفني كوجن، وهو مفتش أول في إدارة 
املاضي:  أغسطس  في  للشرطة  العامة  العالقات 
«إن مثل تلك اللهجة التي تصدر من ضباط خطوط 
املواجهة ليست مفهومة»، لكنه أضاف أن جميع 

األطراف تتعرض لضغوط عديدة.
في الشهر ذاته، خالل رسالة بريد إلكتروني حصل 
عليها موقع «هوجن كوجن فري برس» املستقل، حذر 
املناطق  إحدى  في  الشرطة  قائد  مساعد  فيها 
إلى  يشيروا  أال  عليهم  ينبغي  أنه  من  الضباط 
احملتجني بـ«الصراصير» حتى ال مينحوهم (احملتجني) 

ولم  أيديهم.  في  ميزة 
على  الشرطة  ترد 
طلب  على  الفور 
مبزيد من التعليق يوم 

االثنني.

ومطالبات  الشرطة  في  الثقة  انهيار 
بالتحقيق في ممارساتها

انهارت الثقة في الشرطة بهوجن كوجن، والتي كانت 
توصف بأنها «األروع في آسيا»، في األشهر األخيرة، 
حيث أظهر استطالع للرأي أجراه مركز استطالعات 
الصينية  واالتصال بجامعة هوجن كوجن  العام  الرأي 
الشهر املاضي، أن ٥١٫٥٪ من املشاركني قالوا إنه لم 
تعد لديهم أي ثقة في الشرطة، بارتفاع عن نسبة 
٦٫٥٪ في مايو (أيار) ويونيو (حزيران) من العام نفسه.

في  األحد  أمس  شاركت  التي  ا)،  عامً  ٢٤) الو  تقول 
رخصة في فيكتوريا بارك مع عمتها  مسيرة غير مُ
الشرطة،  تقتحم  أن  قبل  غادرن  إنهن  وصديقتها: 
مضيفة أن ستة من ضباط الشرطة أوقفوهن في 

لب منهن السير في اجتاه آخر. أثناء مغادرتهن، وطُ
حاولت النساء الثالثة إقناع ضباط الشرطة بأنهن 

يقطنّ على بعد بناء واحد، في االجتاه الذي كن 
حقائبهن،  فتشوا  الضباط  أن  غير  يقصدنه، 
قال  التفتيش  عملية  انتهاء  مع  إنه  الو  وتقول 
أنصحكم  دعوني  «حسنًا،  الضباط  أحد  لهم 
التصرف  عن  والتوقف  املنزل  إلى  بالعودة 

كصراصير، وأن تصبحوا آدميني».
وتقول  لهن،  قيل  مما  قت  عِ صُ أنها  الو  تضيف 
شاشة  على  ذلك  يقولون  سمعتهم  إنها 
التلفاز، وسمعت الناس يقولون إنهم يوصفون 

بالصراصير.
الدميقراطية احلقيقية تؤسس للمحاسبة
يتابع التقرير: «مع تزايد اخملاوف من تصرف 

الشرطة دون عقاب، فحتى السياسيني 
لبكني  املؤيدين  واملشرعني  املعتدلني 

طالبوا زعيمة هوجن كوجن كاري الم بفتح 
مطالب  أحد  وهو  مستقل،  حتقيق 

احملتجني، لكنها رفضت».
االتصال  أستاذ  دونوهيو،  وليام  عن  التقرير  وينقل 
في جامعة ميتشيجان، والذي سبق له دراسة دور 
قوله:  الرواندية،  اجلماعية  اإلبادة  في  اللهجة  تلك 
تؤكد  الشرطة  تستخدمها  التي  اللهجة  «إن 
غير  كوجن  هوجن  نظام  ظل  في  للمحاسبة  االفتقار 

الدميقراطي».
في  الفاعلة  العناصر  كانت  حال  في  أنه  ويضيف 
فلن  ا،  دميقراطيًّ منتخب  نظام  من  تأتي  الدولة 
تظهر مثل تلك اللهجة؛ على افتراض أن احلكومة 
تكون  ال  عندما  لكن  الشعب،  أمام  مسؤولة 
أخرى،  وسائل  خالل  من  وحتكم  منتخبة  احلكومة 
ا، وليست مسؤولة  تشعر العناصر بأنها أقل تقيدً

أمام أي شخص.

طالب السياسيون اِّـعتدلون 
واِّـشرعون اِّـؤيدون لبكني زعيمة 
هونغ كونغ كاري الم بفتح تحقيق 
مستقل وهو أحد مطالب اِّـحتجني 

لكنها رفضت
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دعم اِّـلك للحكومة 
َّـ خطابه قد يفهمه 

وبوضوح النواب باعتباره 
غطاء لتمرير اِّـوازنة التي 

تشكل واحدة من اهم 
اعمال اِّـجلس الحالي

/ القسم السياسي

/ القسم السياسي

إعالن ملكي حماسي الستعادة الباقورة والغمر تفسده وزارة الخارجية 

إعالن استعادة اِّـنطقتني يعترب بكل األحوال انتصارا من اِّـلك للشارع األردني الذي مارس كل الضغوط النهاء حق االنتفاع اإلسرائيلي بهما
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ــية استعادة األراضي في الباقورة والغمر االردنيتني، أثناء القائه خطاب العرش  أعلن عاهل األردن امللك عبد اهللا الثاني وبصورة حماس
الذي يفتتح فيه الدورة العادية للبرملان، وهي اللقطة التي وقف فيها احلضور مصفقا باعتبارها عمليا حلظة فارقة في التاريخ األردني 
احلديث. إعالن استعادة املنطقتني، يعتبر بكل األحوال انتصار من امللك للشارع األردني الذي مارس كل الضغوط النهاء حق االنتفاع 

اإلسرائيلي بهما وإعادتهما للسيادة األردنية بانتهاء العمل مبلحق اتفاقية السالم الذي استمر ٢٥ عاما.
واستعد األردنيون لالحتفال في األراضي املستعادة والتي كانت وزارة اخلارجية قد أعلنت عن مؤمتر صحافي لوزيرها امين الصفدي 
ــاعات قليلة من خطاب العرش وأعلنت حتويل مقر مؤمترها الصحفي من الباقورة الى مبنى  فيها االثنني، غير انها عادت وبعد س

الوزارة ما اثار الكثير من األسئلة عن األسباب والدوافع، رغم تعطش االعالم لزيارة املنطقة املستعادة.

واشنطن بوست: «الكالب» ضد «الصراصير».. لهجة مذابح اإلبادة تظهر في هونغ كونغ

استعراض ضخم لقوة الشرطة تجاه اِّـحتجني السلميني فقد غدت السلطات أكثر إصرارا على إنهاء االضطرابات

اللهجة اِّـهينة التي يصف فيها 
اِّـحتجون الضباط بالكالب وأفراد 

العصابات وتصف الشرطة اِّـتظاهرين 
بأنهم دون البشر وأنهم صراصري 

أصبحت عالمة مميزة الحتجاجات 
هونغ كونغ
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ــت ترى  ــعورك وأن ــف لنا ش * ص
ــون كتبك  ــاءك وهم يرفع أصدق

ويحتفلون بك؟
ــعيد  ــعور س - من املؤكد هو ش
ــط احترام  ــت ترى كتبك مح وأن
واعتزاز ومناقشة األصدقاء، لكن 
ــه هو مسؤولية  في الوقت نفس
ــى قلمي في قادم  كبيرة تقع عل
الروايات من أجل كتابة األفضل 

واألحسن واملميز.
ــة والرواية، أيهما  * تكتب القص

أقرب اليك، وملاذا؟
- في النص القصصي أكون دائما 
مشدودًا في التركيز على الفكرة 
في العتبة –العنوان. واالستهالل 
واحلدث حتى النهاية، في الرواية 
يتشارك شعور التركيز مع ميزة 
إضافية وهي فسحة كبيرة في 
ــرد أحداث ممكن لها أن تطول  س
أو تختصر، هذا كله يعتمد على 
ــي  البناء، أما أيهما أقرب لنفس
ــو قريب لي  ــص أكتبه ه فكل ن
وأعتقد ذلك ينبع من اإلحساس 
ــاع الذي أراه  بالراحة في اإلنطب

عند القارئ.  
ــن رواياتك، أثارت جدالً بني  * أي م

األوساط الثقافية؟
- الرواية الرحلية «بحر أزرق.. قمر 
أبيض». ورواية: «النوتي». وأعتقد 
ــني  الروايت ــون  ك ــي  ف ــبب  الس
ــد عن األرض  ــا وأنا بعي كتبتهم

فوق البحر. 
ــن  ميك ــي  الت ــص  اخلصائ ــا  م  *
ــد  ــي نق ــر ف ــا كمعايي إعتماده

الرواية العراقية؟
ــن الرواية، وأن  ــد املعنى م - أن جن

ــون الناقد مثل الغواص الذي  يك
ــر النص  ــي أعماق بح ــوص ف يغ
ــدر الذي فيه،  ــل إخراج ال من أج
وإن لم يجد فعليه أن يقف عند 
ــى عدمية  ــير إل ــاحل ويش الس
اجلدوى من الغواص عميقاً لكن 

ال ضرر في رؤية موج الكلمات.
ــي  ــخصية الت ــار الش ــا اآلث * م
ــى الروائي حينما يكتب  تؤثر عل

روايته؟
ــتوى  ــى املس ــرة، وعل ــار كثي - آث
ــخصي، أجدني دائماً مع ما  الش

كتبت حتى النهاية.
ــدع واحليل  ــأن اخل ــد ب * أال تعتق
الفنية بالقصة القصيرة، أفضل 

بكثير من سردها بالرواية؟
ــى االختزال  ــاج إل ــة حتت - القص
ــخصية  ــك الش ــديد ومس الش
ا  ــدً ــن ج ــان، وممك ــكان والزم وامل
ــي في  ــتواها الفن ــو مس إن يعل
ــة فالفضاء  ــا الرواي ــة، أم احلبك
ــن له أن  ــذي فيها ممك الكبير ال
ــذي ال يجيد  ــب ال ــدع الكات يخ
ــان واملكان  ــوط الزم ــك خي مس

والشخصيات.
ــاب الرواية  ت ــاذا مييل أغلب كُ * مل
ــعبي  ــى املونولوج واحلوار الش إل
من حيث توظيف فكرة الرواية؟

ــي  ــة ف ــي خصوصي ــكل روائ - ل
ــد الكاتب  ــة الرواية، يعتم كتاب
ــه  ــو ثقافت ــن األول ه ــى أمري عل
ــبة  املكتس ــه  وثقافت ــة  الذاتي

ثانياً.
ــا  زمالئن ــن  م ــد  العدي ــاول  تن  *
ــك، ما الذي ميكن أن  بعض روايات

تستفاد منه؟

ــكر والتقدير لهم،  ــق الش - فائ
ــة نقدية أو رأي إجتاه  ولكل دراس
ــرام وتقدير،  ــا محط إحت رواياتن
ــالٍ ألنني على  ــرأه بتركيز ع واق
ــني أن الكاتب يجب أن يقرأ  اليق

النقد بأنواعه.
* أال تعتقد بأن الرواية أصبحت 
ــرب) بديالً  ــال (ديوان الع واقع ح

عن الشعر؟
ــا أن تكون  ــن له ــة ممك  - الرواي
ــا تاريخ  ــذي يدون لن ــهد ال املش
ــة معينة من البالد، وهكذا  حقب
وصلت إلينا بعض اإلشارات من 
ــق الرواية،  ــض الدول عن طري بع
ــعر  لكن ما يجمع عليه إن الش

هو الذي كان ديواناً للعرب. 
ــرواد في  ــارك من جيل ال * بإعتب
ــة الرواية، مباذا تنصح جيل  كتاب
الشباب حتى ال يقعوا في بعض 

األخطاء؟
- القراءة واملتابعة.

ــى أن تعيش  ــي كنت تتمن * روائ
حلظات زمانه وإجنازاته؟

- دستيوفيسكي.
* أين يقف الروائي حسن البحار 
ــة الرواية  ــى خريطة جغرافي عل

العراقية؟
ــتطيع  ــرك وال يس ــازال يتح - م

.ً الوقوف إبدأ
* متى تتوقف عن كتابة الرواية، 

وهل أنت راضياً بالذي أجنزته؟
- ال لن أتوقف، أما عن الرضا، من 

املؤكد نعم.
ــة  ــوس كتاب ــن طق ــا ع * حدثن

الرواية عندك، وكم تستغرق في 
كتابتها؟

ــوس خاصة عند كتابتي  - ال طق
ــت فهو  ــن الوق ــا ع ــة، إم للرواي

طويل جدا ألنني أحب التأني.
ــي كتابة  ــرت احلداثة ف ــل أث * ه
ــة، وخصوصا ما أكد عليه  الرواي
ــو) حينما  ــودور أدورن ــد (ثي الناق
ــت مهادنة  ــال: إن احلداثة كان ق
ــة والتي فقدت  لألنظمة القائم

صلتها مع الواقع؟
- البحر عمقه وسطحه صفاؤه 
وهدوؤه وغضبه تناقضات أنواعه 

أثر في كتاباتي
* ما هو إنطباعك عن األصبوحات 
ــز الثقافي  ــي املرك ــة ف الثقافي
ــام لألدباء  ــدادي واإلحتاد الع البغ

والكتاب في العراق؟
ــا  ــم له ــوة وداع ــجعها بق - أش

بشكل كبير.
* ما مستوى الدعم الذي يقدمه 
االحتاد العام لألدباء والكتاب في 

العراق للكتاب واملثقفني؟

ــرة قدم  ــتويات كثي ــى مس  - عل
ــاء والكتّاب  ــام لألدب ــاد الع االحت
ــراق الدعم ألغلب االدباء  في الع
ــور والتواجد  ــة احلض ــن ناحي م
ــابقات  واملس ــات  والنقاش
ــي  ف ــاركة  واملش ــات  واملطبوع

الندوات واملهرجانات.
ــات والقصص التي  ــدد الرواي * ع

ألفتها؟
- الدربيس. قصص. في طبعتني/ 
مرام. رواية بحر أزرق.. قمر أبيض. 
ــزة  ــدت جائ ــة حص ــة رحلي رواي
ــح تُترك فوق  ــالت /الري ادب الرح
ــص. في طبعتني / الطاولة. قص

رواية  /مخطوطة  ــة  رواي النوتي. 
حتت اليد.

• العضوية 
ــاء  ــام االدب ــاد الع ــو االحت - عض
ــو  ــراق - عض ــي الع ــاب ف والكتّ
ــداد الثقافية - عضو  ــة بغ رابط
ــي  العراق ــي  الثقاف ــت  البي
ــة  جمعي ــو  عض  - ــي  التونس
رئيساً  العراقية عمل  البحريني 
ــي. عمل  العراق ــرد  ــادي الس لن
ــنبلة.  ــة الس ــي مجل ــررًا ف مح
ــة اآلداب  ــررًا في مجل عمل مح

والفنون.  
• من إصداراته:  

- (الدردبيس) مجموعة قصصية 
ــوريا  ــوز / س ــن دار مت ــدرت م ص

.٢٠١١
- (مرام) رواية صدرت من مطبعة 

اخليال / بغداد ٢٠١٢.
ــض) أدب  ــر أبي ــر أزرق - قم - (بح
الرحالت صدرت من الدار العربية 

للعلوم ناشرون / بيروت ٢٠١٤.
ــة)  ــوق الطاول ــرك ف ــح تُت - (الري

مجموعة قصص ٢٠١٧.
- (النوتي) رواية عن دار الرافدين/

بيروت ٢٠١٧.
ــا  طريقه ــي  ف ــدة  جدي ــة  -رواي

للطبع. 
ــان من بحر  ــة جلزء ث - مخطوط

ازرق.. قمر أبيض. 
* كلمة أخيرة؟

- حساب األمل اخلاطئ خير من 
ــأس الصحيح، واإلدمان على  الي
القراءة يولد اإلشراق لكن ال مينع 

الصدفة.
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استوقفتني كثيرا مقالة ادبية رائعة لالخ والصديق الشاعر واالديب 

ــخصية حول الترابط بني  ــوري خالد خبازة وعلى صفحته الش الس

ــي مقالته  ــعرية ان اجمل ما ورد ف ــدة الش ــم للقضي ــى والنظ املعن

ــث اعتبر ان  ــماه حي ــة ما وصفه وس ــا كلها جميل ــم من انه بالرغ

ــذا وددت ان ادلو  ــد اجاد اميا اجادة ل ــد واملعنى الروح وق ــم اجلس النظ

ــعر وقد  ــعرية. ان الش ــوي عن هذا البيان اجلمالي للقصيدة الش بدل

ــلفنا ذلك سابقا يتاثر تاثرا كبيرا باحمليط والظروف وتقادم االزمان  اس

ــتعمال املفردات الغريبة في القصيدة  وهناك من يرى ويعتقد ان اس

ــن وجهة نظري خطأ كبير وقع  ــد من جماليتها وجزالتها وهذا م تزي

ــك الرموز وال اقصد  ــاج الى معجم لف ــعراء الن املتلقي يحت به الش

ــة والتي  ــعبية املتداول ــى الكلمات الش ــاعر ال ــك ان يتجه الش بذل

ــتعمال املفردات اجلميلة اللينة  ــف البيت او القصيدة وامنا اس تضع

ــة محببة للمتلقي واال  ــعري نغم الواضحة والتي تضع للبيت الش

ــفعا  ــلمى:- (اثافي س ــاعر زهير بن ابي سُ ــد اقول كما قال الش ال اري

ــي معرس مرجل/  ونؤيا كجذم احلوض لم يتثلم) نعم هذا بيت من  ف

احدى املعلقات اعتبر في حينه من الروائع ولكن هل ميكن ان يتقبله 

ــي حني انها كانت  ــردات اصبحت غريبة حاليا ف ــي حاليا؟ مف املتلق

متداولة بقوة في عهد الشاعر وسهلة املعنى. كما وجدت ان الكثير 

ــعري  ــد الش ــون اهتماما مبالغا فيه في اجلس ــعراء يهتم ــن الش م

ــيقى) مما يدعك تنفر من  ــليم) ال بالروح (وهي املوس ــو (البناء الس وه

ــي لوجدنا ان  ــا كتب االدب العرب ــراءة، ولو تصفحن ــتماع او الق االس

ــد ومنهم من اهتم  ــرق الى موضوع واحد ومعنى واح ــر قد تط الكثي

ــتطاع وبحرفنة ممازج  ــن اهتم بالروح وفاز من اس ــد ومنهم م باجلس

االثنني وحسبه النقاد اجود ما قيل.

قيل ان اجمل ما قد قيل في الغزل البي صخر الهذلي:-

(فال والذي ابكى واضحك والذي

امات واحيا والذي امره امر

لقد تركتني احسد الوحش ان ارى

اليفني منها ما يروهما ذعر)

لنتأمل املفردات

آية قرانية..وحش ..ذعر 

اال ترى جمال التمازج وحسن املعنى؟

ــعر ان اقرا ما يثلج القلب وميتع  ــيئا عن الش امتنى وانا متلق اعرف ش

ــي تتمدد في االمصار وتورق في  ــرة وال اقصد عدم وجودها بل ه الذاك

ــباب ويقتحمون  اخلمائل. هي قائمة بجمالها ولكن لكي يطلع الش

اجلدار الصعب ولنقرأ معا جماليات االدب وروعة املفردات.
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فنارات

 حميد شغيدل الشمري

ولد الروائي حسن البحار 

رت رؤاه  في بغداد، وتفجّ

اإلبداعية في الرواية  

والقصة، وتتميز رواياته 

بتمحيص القضية أو احلدث 

الذي يتناوله بنكهة خاصة 

تالمس مضمون الواقع 

ورمزية األسلوب، كما 

حظيت أعماله بقراءات 

نقدية واسعة، وعلى 

هذا النحو من أسلوبه 

املتميز ظلَّ (البحار) ملتزماً 

ووفياً ملشروعه الروائي 

في اجتراح فضاء لهوية 

الرواية العراقية بشكلها 

االستثنائي في العراق 

ووطنا العربي، شاحذاً 

لذلك حضوره املتواصل في 

جميع املنتديات واحملافل 

الثقافية واألدبية، حتى 

يصفه بعض األصدقاء بأنه 

ميتلك سر الشباب. (البينة 

اجلديدة) حاورته عن جتربته 

اإلبداعية في كتابة الرواية، 

وقد حتدث إلينا بكل من 

ميتلكه البحار من سخاء 

وصدق ومهنية عالية..

حاوره / علي صحن عبدالعزيز

بغداد / البينة اجلديدة
ــياحة  ــى وزير الثقافة والس التق
ــر  األمي ــد  عب ــور  الدكت ــار  واآلث
ــي  اليكس ــرا،  مؤخ ــي  احلمدان
ــة  ــل مؤسس ــكي، ممث يانكوفس
ــة  ــرض مناقش ــاندر، لغ اليكس
ــة  امليداني ــاريع  املش ــن  م ــدد  ع
ــام  ــع الع ــا مطل ــع تنفيذه املزم

ــاريع  ــل. وتتضمن هذه املش املقب
ــرة  ــى اتفاقية ملباش التوقيع عل
ــي موقع  ــة ف التنقيبي ــال  االعم
ــوب محافظة  ــل الدحيله) جن (ت
ــل واجف) في  ــع (ت ــار، وموق ذي ق
ــيد  ــرح الس ــا ص ــان. وكم ميس
ــة  ــد اخملتص بدراس ــر ماج منتظ
ــراث العراقي من قبل  (حماية الت

ــكان احملليني) وعضو البعثة  الس
التنقيبية أن: «أعضاء البعثة هم 
ــن معهد اآلثار  آثاريون أغلبهم م
ــض اآلخر من  ــكو والبع في موس
جنسيات مختلفة»، مشيراً إلى 
ــم عملوا خارج حدود  أن: «أغلبه
روسيا كمنقبني آثاريني“.باإلضافة 
ــتكون إدارة  ــال احلفريات س ألعم
ــكان  ــراث العراقي و ربط الس الت
ــم  وحضارته ــم  بتراثه ــني  احمللي
ومعرفة دورهم في حماية املواقع 
ــروع، كون  ــزءاً من املش االثرية ج
املواقع االثرية اخملتارة لم تتعرض 
ــرقة. إضافة لذلك  ــش والس للنب
ــة  تهيئ ــروع  املش ــيتضمن  س
ــي محافظة  ــل ف ــف للطف متح
ــف الناصرية  ذي قار ضمن (متح

احلضاري).
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كوكب البدري
املطعم التركيُّ والعني 

الكحيلة والعراق
ورسائل األحرار لألحرار واخليل 

العتاق
وهتاف من نامت على كفيه 
ت  أحالم العصافير التي مدّ
جناح الشمس للشعب 

العنيد، 
ملنازل التاريخ لو سكن الغياب 

بال منابر أو نشيد؛ 
قاق نوا زمن اخليانة والشّ قد كفّ

وا إلى زمنٍ يدوسُ على  ضَ ومَ
الظالم

وعلى العمالة واللئام
بل أوقدوا في الرّوح غاشية 

الم  السّ
والتكتك املركون في ذاك 

الزقاق؛ 
صاح : العراق! 

بُرّئتَ من سيف األعاجم 
والطغاةْ

بر املكابر والثّبات أدعوك للصّ
مَ اليأسُ املكبِّلُ والوثاق فتحطّ

بُ املروءة باحلياة حُ وتعمدت سُ
إذ مدّ لألكوان من إصراره طوق 

النّجاة
إذ قال ما قالت األنباء في 

صحف الرّواة
إذ قال للخذالن أتعبني البكاء

سأعيد للنهر العظيم ضحى 
السماء

فلقد تركتُ الليل منسحق 
السواد وماأفاق

ا الذين تسابقوا نحو القنابل  أمّ
واملسيل بال رجوع أو عتاد
قد أطفأوا دمع الثكالى  

واأليامى بالعناد
جايا  لُقا متنته السّ قد أرجعوا خُ

للعراق
قد أيقظوا روح التّحدي في 

بايا واملآق الصّ
خان والنيران في  بل روّضوا الدّ

كفّ الغرام
بشراك يابلدا يرتّله احلمام وقد 

د بالغمام تعمّ
وبدمعة األطفال في درس 

باح الرّجولة والصّ
بشراك ياوطنا تزاحمه البرايا 

والسنابل للكفاح
ق  للمالح بشراك  ياجسرا تشوّ
من كل صوب للعالء لنا هتاف

عن كل جرح نازف تشكو 
الضفاف 

ونصيرها شعب تعهد 
للحضارة بانبثاق

برلني / البينة الجديدة /
عدنان جبار القريشي 

ــرى  بالذك ــاص  اخل ــر  املؤمت ــح  افتت
الثالثني لسقوط جدار برلني في مقر 
ــية  االكادميية الثقافية الدبلوماس
ــادس من  ــا اإلحتادية في الس بأملاني
ــتمر ملدة خمسة  هذا الشهر واس

ــس االول ٢٠١٩/١١/١٠  ايام لغاية أم
ــخصيات  الش ــار  كب ــور  بحض
ــي  ف ــة  واالقتصادي ــية  السياس
ــراق في هذا  ــل الع ــم وقد مث العال
ــم  ــور ابراهي ــن الدكت ــر كل م املؤمت
ــات  العالق ــار  مستش ــرهيد  الس
ــن  م ــدة  اجلدي ــة  والبين ــة  اخلارجي

ــخصي كنائب  خالل حضوري الش
ــال وبعد  ــال االعم ــادي رج رئيس ن
ــيد (مارك سي دونفليد)  كلمة الس
ــب باحلضور  ــث رح ــة حي الترحيبي
ــذا احلدث  ــة ه ــى اهمي ــدد عل وش
ــد االملانيتني منذ  ــذي وح الكبير ال
ثالثني عاما وأدى سقوط جدار برلني 

ــرات عديدة على  ــداث تغيي الى اح
ــتحدثت  ــتوى دول العالم واس مس
ــار  ــد انهي ــة بع ــرة وخاص دول كثي
ــابق مما ادى  ــوفيتي الس االحتاد الس
ــام العاملي اجلديد  ــوء النظ الى نش
ــه املانيا  ــه وحتتفل ب ــذي نعيش ال
ــل دوال عديدة   ــود متث ــاركة وف ومبش

ــيد وزير  وبعدها اعتلى املنصة الس
ــاع االملاني وحتدث عن الظروف  الدف
التي ادت الى بناء جدار برلني ومتزيق 
مدينة  برلني واملانيا عامة ملدة اكثر 
ــنة والدور  ــرين س ــان وعش ــن ثم م
املهم الذي جاء بعد سقوط اجلدار 

خللق عالم جديد.
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الروائي حسن البحار

قصيدة

متابعة / البينة الجديدة
ــة التي  ــة املركزي ــن الفعالي ضم
ــش العام  ــب املفت ــا مكت يقيمه
ــياحة  والس ــة  الثقاف وزارة  ــي  ف
ــبوع النزاهة  ــبة اس واآلثار مبناس
ــعار  الوطني لعام /٢٠١٩ وحتت ش
ــر وضمان  ــزة احلاض ــة ركي (النزاه
ــؤون  ــت دار الش ــتقبل) اقام املس
الثقافية العامة معرضا للكتاب  
على قاعة عشتار في مقر الوزارة. 
ــدارات  ــدث إص ــرض أح ــم املع ض
الدار من مختلف صنوف املعرفة 

واإلبداع االدبية والفنية والعلمية 
اجملالت  ــب  ــى جان ال ــة  والتأريخي
ــدار منها (التراث  التي تصدرها ال

ــالم- الثقافة  ــــــــعبي- االق الش
الثقافة  ــة-  ادبي ــاق  االجنبية –آف

التركمانية-املورد).

د. حمد حاجي 
املطلقة، تلك (املرأة ذات الثوب األسود) 
والتي واعدتها عند الشاطئ، تتأبط 
ــة جلدية  ــة حقيب ــا، حامل معطفه
ــة. أراقبها من  ــراء قدمي كبالونة صف
بعيد.. ما إن فتح سائق احلافلة الباب 
ت أمام طفلها.. وسارت في  حتى نطَّ
ــأ البعيد.. ــى املرف ــى املؤدي ال املمش
ــيتها, فيرجت جسدها  تتلوى في مش

الغجري وتدلف وتلج باحةََ أمام باب 
املركب التجاري، يتبعها ذلك الطفل 
الشقي.. الصمت يشيع في األرجاء، 
وليست ثمة حركة قط.. أبواب احملال 
ونوافذها مشرعة مثل ألسنة جائعة 
ــن. على نحوٍ مباغت متزّق  حتدق باملاري
ــةُ الطفل وهو  ــتارَ الصمت صرخ أس
ــا.. بالونة  ــا: - «أريد بالون يتمرَّغ أرض
زرقاء!» ترجع إليه، ترفعه بقوة، تكاد 
تخلع ذراعه، وتنتصب به كاألبنوسة 
البيضاء.. أقترب منهما.. غليظة لكن 
ــدها الطري مازال  ــا أجملها.. جس م
ــتهويني،  يغويني ورائحة عرقها تس
ــح الزرق  ــا كما املصابي ــق عينيه بري
ــجار  ــامقة كما أش ــي تأللئها.. س ف
ــه يأخذ  ــوى أن ــرو في غلوِّها س الس
ــاب املركب التجاري  ــاب.. أمام ب باأللب
ــرا يبيع  ــكا صغي ــل كش ــح الطف مل
ــود  ــات.. في دهاء الذئب األس البالون

ــاح.. تهزه األم  ــق عقيرته بالصي أطل
من كتفه وتسرع به.. هناك، يتحلق 
األطفال واآلباء.. يتصايحون.. وهناك 
ــاعد األمهات أبناءهن على نفخ  تس
ــي عن  ــاك، تخفين ــم.. وهن بالوناته
نظرها البالونات ومتتعني برفقتهما.. 
رت بني األطفال أرقبهما.. بينما  تسمَّ
ــرة يرفع ذراعه  ــت صرامةٍ ظاه هو حت
ــأة..  املعــبَّــ ــق  بالصنادي ــق  ليلح
ــا دون ان  ــي صوته ــذا يتناءى ل وهك
ــم نختر اآلن  ــمعها: - لو ل تراني..أس
ــي احلال..  ــننصرف ف ــة فس أي بالون
ــت طاولة  ــن االنتظار..! كان مللت م
ــل ارتفاعاً منه بقليل،  املعروضات أق
وهكذا لم يكن يستطيع أن يطلَّ مبا 
يكفي.. وال أن يحني رأسه بسهولة. 
ــني احلني  ــعل ب ــدو لي مريضا يس يب
ــع أنينه قلبي  واآلخر.. كم كان يقط

فأتألم..!

البينة اجلديدة / وفاء شاوي العقابي
ــاد األوروبي ضمن  ــرت بعثة االحت باش
ــة  وصيان ــم  بترمي  EDUU ــروع  مش
ــازي، التابع  ــك غ ــر املل ــف قص متح
ملفتشية آثار وتراث الديوانية الهيئة 
ــك  ــن تل ــراث. ع ــار والت ــة لآلث العام
االعمال حدثتنا مديرة قسم املتاحف 
ــزاوي قائلة «بدأت  ــة هدى الع التراثي
ــرة باملرحلة االولى للعمل من  املباش
ــهر  ــة اإليطالية منذ ش ــل البعث قب
ــف امللك غازي  ــر بصيانة متح اكتوب
ــة الثانية وصوال الى  وتبعتها املرحل
ــة الثالثة وما زال العمل جاريا  املرحل

في ترميم وصيانة املتحف وباشراف 
ــية الديوانية.اضافت العزاوي  مفتش
ــف قصر امللك غازي الكائن في  املتح
ــارة/ محافظة الديوانية  ناحية الدغ

ــل امللك فيصل  ــيد القصر من قب ش
ــرن  ــن الق ــرينيات م ــي العش االول ف
ــك يجتمع مع  ــن، كان املل ــر ي العش
ــائر في قاعات القصر للتقرب  العش
ــف  ــر املتح ــاف مدي ــا اض منهم.كم
ــتمر منذ  عالء كرمي دعاج العمل مس
ــر امللك  ــة متحف قص ــرة بصيان فت
 EDUU غازي ضمن فعاليات مشروع
ــال  اعم ــا  منه ــة  االيطالي ــة  للبعث
ــق املتحف مع  ــكل مواف ــائية ل انش
ــع األرضيات وبعدها  التنظيف ومت قل
اعمال الصب وترميم وصيانة اجلدران 

والسقوف وصيانة الكهربائيات.

nià◊@Ù6ëa@à€a@›uä€a¥قصة قصيرة

ãbÀ@Ÿ‹Ωa@äñ”@—znfl@·ÓflämÎ@Ú„bÓï@fib‡«c@Âfl@Úr€br€a@Ú‹yäΩa@fib‡◊g



المبدعون يصنعون الحب والسالم في ساحات التظاهر واالعتصام

·Ëj€b�fl@’Ó‘zn€@äÁbƒnΩa@lbjí‹€@>éuÏ‹€a@·«Ü€a@ø@·Ëém@CÂÌäÁbƒnΩa@Ú«aágD

خيمة إذاعة اِّـتظاهرين
ــعدون على اجلانبني  ــارع الس شهد مدخل ش
أنشطة فنية وثقافية وشعرية وإعالمية حيث 
ــرت فيها اخليم التي متيزت بكثرة تواجد  انتش
ــطني  ــعراء واإلعالميني والناش ــني والش الفنان
ــة املتظاهرين وهي  ــر إذاع ــا مق ــني ومنه املدني
ــة األحداث  ــاعة كاف ــى مدار (٢٤) س ــث وعل تب
ــق  وتطل ــة  العراقي ــات  احملافظ ــي  ف ــة  اجلاري
ــة بالتظاهرة  ــات اخلاص ــادات والتوجيه اإلرش
ــاركني فيها على احليطة واحلذر من  وحتث املش
ــاؤوا من  ــداف القضية التي ج ــن أه ــزالق ع االن
أجلها وأن مينعوا املندسني بها..وكذلك التقيد 
ــداء الكمامات الطبية  ــالمة العامة وارت بالس
لتالفي االختناق من الغازات املسيلة للدموع.. 
ــيد الوطنية  ــث بدورها االغاني واالناش كما تب
والقصائد التي تتغنى بالوطن والشعب وهذه 
ــدر اإلبداعات التي أقدم  احملطة اإلعالمية تتص
عليها املبدعون العراقيون في ساحة التحرير 

ــتي  ــهم في الدعم اللوجس وبذات الوقت تس
للشباب املتظاهر لتحقيق مطالبهم.

خيمة الفريق التطوعي
ــعلت فيها  ــرات التي أش ــدالع التظاه منذ ان
الشرارة األولى بسقوط أول شهيد فيها وجرح 
ــرات منهم كانت تلك اللحظة اإلشارة  العش
ــعب العراقي  ــدء زحف املاليني من أبناء الش بب
.. منادين احلكومة  ــدوٍّ ــون بصوت م وهم يطالب
ــا من أجل  ــل.. الرحيل.. جئن ــان: «الرحي والبرمل
ــعارات تصب وتهدف  ــا ش ــر»، وأعقبته التغيي
ــرك العديد من  ــا ح ــذا م ــزى وه ــى ذات املغ ال
منظمات اجملتمع املدني للتحرك ومساندة هذا 
ــعبي. وقد شهدت ساحة التحرير  احلراك الش
ــرق التطوعية التي لبت نداء صوت  التحاق الف
املتظاهرين عبر صفحات التواصل اإلجتماعي 
ــي  ــق تطوع ــة وكان أول فري ــائل املتاح والوس
ــهدته ساحة التحرير هو (الفريق التطوعي  ش
ــماء  ــي) الذي ضم أس ــع املدن ــطاء اجملتم لنش
ــن والثقافة واإلعالم  ــة تعمل مبجال الف معروف

واألدب وهم: قيس عاصم نصيف، ماهر عدنان، 
بهاء العبودي، علي املالكي، 

جاسم  صادق 

الربيعي، حيدر 
القريشي،  عدنان  الدهوي، 

ــعيد  ــكري، س ــني ش ــادي، ياس ــد العب محم
ــى، أيوب بهاء، جعفر ماهر، خلود  ياسني موس
ــعدي، بتول التميمي،  ــيماء الس ــمري، ش الش
بروين البياتي، جميلة احللفي، شذى النعيمي،  
ــري، رعد كامل،  ــندس أم زينب، ضمير البدي س
ــد النعيمي. وكانت  ــد صالح تركي وأحم محم
لهم فعاليات ثقافية وفنية من وحي االحداث 
ــات ملناقشة الوضع  اجلارية وعقدت عدة جلس
ــعبية  ــام وإبداء الرأي وتخللتها قصائد ش الع
وفصيحة شارك فيها عدد من الشعراء منهم 

الشاعر شاكر الشرقاوي.
معرض قنابل الغاز اِّـسيلة للدموع

ــن  م ــد  العدي ــع  أجم ــخصية  ش ــود  وبجه
ــباب املبدعني على إقامة بعض األنشطة  الش
ــم ينظمون  ــرة وه ــم الصغي ــل مخيماته داخ
ــم التي تضم بقايا القنابل الغازية  معروضاته
املسيلة للدموع وهي القطعة احلديدية القاتلة 
ــببت قتل  التي تزن أكثر من ٢٠٠ غرام والتي س
العديد من املتظاهرين وهم يعرضونها بطريقة 

لفة  مخا
لوجودها في ساحات التظاهرات حيث رسموا 
ــومات تدل على أن حب الوطن وسالمة  بها رس

ــيء.. فيما حولها البعض  ــعبه فوق كل ش ش
الى كتابات تدعو للخير واالمان واخريات منها 

ــس للقتل  ــة الورود ولي ــا مكاناً لزراع جعلوه
ــت في  ــد أن أصبح ــع بع والقم
ــاول مظاهرات  متن
ــباب  لش ا

السلمية.
فنانون يغنون ويعزفون

للوطن وللناس والسالم
ــكان لبث  ــي كل م ــي ف ــراإلبداع العراق وانتش
ــباب وهم  ــاؤل واحملبة عبر تراقص الش روح التف
يشاركون االناشيد واالغاني الوطنية بحماس 
منقطع النظير فيما كان للشعراء الشعبيني 
ــية  ــم في قراءة القصائد احلماس ــارز ومه دور ب

ــباب والشعب وهي تلعن  املهداة للوطن والش
املفسدين وأعداء العراق.

مبدعون من طراز رائع
ــعبية الكثير من  أفرزت تظاهرات تشرين الش
ــة حياة  ــي في صناع ــوع والروح ــداع املتن اإلب
ــاهدوا بعضهم  جديدة أال وهو أن العراقيني ش
ــم اآلخر من أنت  ــال أحده لبعض وبدون أن يس
ــن أكبر إبداعات  ــا هويتك.. وذلك م ومن أين وم
العقل البشري في العالم فقد تعايش اجلميع 
ــر.. وألن جولتنا  ــد وكبي ــة وطن واح ــت خيم حت
ــاهدنا صالتهم  ــيء ش ــت ملهمة بكل ش كان
ــجادة واحدة كالً على طريقته  ــوية على س س
ــد وطن».. ــم واحد «نري ــت واحد.. نداؤه ــي بي ف

ــهد  مطالبهم واحدة «يريدون التغيير».. واملش
ــعلون  ــرى اجلميع يش ــن ن ــراً ونح ــر تأثي األكث
ــهداء الوطن ويكاد مشهد  الشموع الرواح ش
ــورة الفاحتة ألرواح شهداء  الشموع وقراءة س
التظاهرات رسالة واضحة ملن يهمه األمر، إذن 
ــداع العراقي  ــاحة التحرير كان اإلب هنا في س
ــر  ــعب وخس ــى مراحله.. لقد فاز الش في أعل

االعداء كل شيء.. العراق توحد هنا.

albaynanew@yahoo.com
جريدة يومية سياسية عامة  

ال ترتبط بحزب أو حركة
 أو أية جهة دينية أو سياسية
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البينة الجديدة / ليلى مراد

ــلحة  ــروعية مطاليبك وأنت ال متتلك األس ــلطة احلاكمة من أجل قضيتك ومش ــهل أن تتظاهر وتعتصم أمام الس ليس من الس
ــادة املتدربني على القتال وصد الطارئ  ــالح واألعداد من األفراد والق ــاتيا ميتلك القوة والس ــة التي تقاوم فيها نظاما مؤسس الالزم
ــاركة  ــاحة التحرير للمش ــرين األول املاضي بس ــبابية خرجت منذ األول من تش الذي يتعرضون له.. وعجابة األمر أن اجملاميع الش
ــون بعلم بالدهم (نريد  ــه وأطيافة وهم يهتفون ويلوح ــعب العراقي مبكونات ــلمية ضخمة ضمت مختلف أبناء الش ــرة س مبظاه
وطن.. نريد وطن) وكان للمبدعني موقف مشرف وبغزارة كثيفة ينتشرون هنا وهناك كمصدر الهام للشباب وإبداعاتهم الصورية 
ــلحة قوية جملابهة القنابل املسيلة للدموع بساحات بغداد  ــيقية وقصائدهم الثورية ومعروضاتهم الفنية حتولت الى أس واملوس

واملدن املنتفضة لصناعة احلب والسالم..

@äÌäzn€a@Úybç@ø@b‰Á
@Ô”aä»€a@ aÜi�a@Êb◊
@Ü‘€NN@È‹yaäfl@Û‹«c@ø
@äéÅÎ@k»í€a@ãbœ
NNıÔë@›◊@ıaÜ«˛a
b‰Á@ÜyÏm@÷aä»€a

ــودي  / حم ــدة  اجلدي ــة  البين
احلديدي

ــازف العود  ــان وع ــدم الفن ق
ــظ) مجموعة من  (علي حاف
الوطنية  ــيد  واالناش األغاني 
ــط  ــاحة التظاهرات وس بس
بغداد وذلك من خالل منصة 
منبر التحرير التي خصصت 
لألنشطة العامة من الشعر 
والغناء واملوسيقى واخلطابة 
ــن  االماك ــن  م ــدد  ع ــي  وف
ــدت  ــة وش ــة واالدبي الثقافي
ــن  ــتمعني م ــا آذان املس إليه
التظاهرات  ــي  ف ــاركني  املش
ــر (حافظ)  ــعبية. ويعتب الش
ــني  العراقي ــني  الفنان ــد  أح
ــي معظم  ف ــاركوا  الذين ش

ــاالت  واالحتف ــات  املهرجان
ــاء قصير  لق وفي  ــة.  الوطني
ــا  لصحيفتن ــرح  ص ــه  مع
ــان هذا هو يومه  قائالً: «الفن
ــره ليقدم ما لديه  الذي ينتظ
ــاالت  اجمل ــكل  ول ــون  فن ــن  م
ــم,  ــيقى, الرس الغناء, املوس
ــورة,  الص ــل,  التمثي ــط,  اخل
التشكيلي, ألن الفنان صورة 
ــي والثقافي أمام  البلد الواع
ــون هنالك  العالم فمتى يك
ــعبي جند أهل الفن  حرا ك ش
متواجدين فيه.. وسعيد جداً 
ــباب في  ــا مع اخوتي الش وأن
ــع الوطني الذي  ــذا التجم ه
ــرات العالم  ــد أكبر تظاه يع

في العصر احلديث».

paäÁbƒn€a@Úybç@ø@≈œby@Ô‹«
ÂüÏ‹€@?ÃÌÎ@“å»Ì

البينة اجلديدة / تضامن عبد احملسن
ــيقية،  ــر عام دائرة الفنون املوس زار مدي
ــرا   مؤخ ــدي  الزبي ــار  عبداجلب ــود  محم
ــيقية  ــون املوس ــداد للفن ــة بغ مدرس
ــى متطلبات  ــوف عل ــة، للوق والتعبيري
ــير  ــي واالطالع على س الكادر التدريس
ــة. كما  ــية والتربوي ــة التدريس العملي
ــوف من اثاث  ــم باحتياجات الصف اهت
ــتقباله  ــي اس ــد. وكان ف ــزة تبري واجه
ــتاذ  ــال باالس ــي متمث ــكادر التدريس ال

قصي واالستاذ اياد.

@ÚçâÜfl@âÎåÌ@ÚÓ‘ÓçÏΩa@ÊÏ‰–€a@ÒäˆaÖ@‚b«@äÌÜfl
ÚÌ7j»n€aÎ@ÚÓ‘ÓçÏΩa@ÊÏ‰–‹€@ÖaÜÃi

متابعة / البينة اجلديدة
ــادات وردود األفعال  رغم االنتق
ــزال تطالها  ــة التي ال ت القوي
بعد تصريحاتها عن الشيخ 
ــي  متول ــد  محم ــل  الراح
خبيرة  ــررت  ق ــعراوي،  الش
ــما شريف  التجميل اس
منير جتاهل ما يحصل 
ــى حياتها  والعودة ال
ــة والعمل. الطبيعي

ــورة  ص ــرت  ونش
ــدة لها وعلقت  جدي
ــد حان  ــا: «لق عليه
ــت العمل«، االمر  وق
إعجاب  ــال  ن ــذي  ال

عدد كبير من متابعيها الذين شجعوها 
ــص من االزمة  ــى هذه اخلطوة للتخل عل
التي مرت بها. وكانت أسما وجهت من 
ــتوريز عبر حسابها  خالل خاصية الس
ــالة  ــتغرام، رس ــى إنس ــخصي عل الش
ــن انزعاجها  ــور أعربت فيها ع للجمه
من الهجوم الشديد عليها والذي وصل 
ــا وإعدامها  ــد املناداة مبحاكمته إلى ح
ــم أوفق في  ــث كتبت: «ملا ل ا، حي ــنقً ش
ــيخنا اجلليل،  ــد آراء ش ــري عن أح تعبي
ــايفني إن الصح إني أتشتم كم  أنتم ش
ــتامي دي أنا وأهلي، هل الصح إنهم  الش
ــل الصح إني  ــي، ه ــادوا بقطع عيش ين
ــنق ده كالم ناس  ــل واتش أحتاكم وأتقت

بجد مش مجازاً».

7‰fl@—Ìäë@b8c@Úflãc@ø@ÜÌÜu@âÏ�m
CÔflc@·níÌ@îÜ™D@ZbËÌÜ‘n‰fl@Û‹«@ÖämÎ

متابعة / البينة اجلديدة 
اقيم يوم االربعاء املاضي املعرض املشترك 
ــي – حتت عنوان  ــارب من النحت العراق (جت
ــد) الذي  ــل اياد حام ــات الراح ــة للنح حتي
ــن النحاتني العراقيني  اقامته مجموعة م
ــي  ف ــون  للفن ــدى  األن دار  ــري  كالي ــى  عل
ــارك فيه  ــان وش ــة عم ــة االردني العاصم
ــني العراقيني بلوحات  ــن النحات العديد م
ــرض.  املع زوار  ــان  ــت استحس نال ــة  راقي
ــادوا بقدرات وامكانات النحاتني  حيث اش
ــي فن  ــادة ف ــم الري ــن له ــني الذي العراقي

النحت.

@ÚÓ§@ÊaÏ‰«@o§ –@Ô”aä»€a@oz‰€a@Âfl@lâb£I@⁄6ífl@ûä»fl
HÜflby@ÖbÌg@›yaä€a@pbz‰‹€

متابعة / البينة اجلديدة
ــفت  ــي ظهور نادر لها، كش ف
ــي حديثٍ  ــدة ف ــة رغ النجم
ر، عن سبب غضبها مما  مصوّ
حدث في تكرميها أخيراً من 
مهرجان املركز الكاثوليكي 
ــت  ــا تكلم ــينما، كم للس
ــل هيثم  املمث ــدمي  تق ــن  ع
ــن فيلم  ــزءا ثانيا م زكي ج

ــذي لعبت فيه  ال «كابوريا»، 
ــة أمام والده الفنان  دور البطول
ــد زكي،  ــل أحم ــر الراح الكبي
ــن موقفها  ــفت أيضاً ع وكش
ــر»  «الضاه ــل  مسلس ــن  م

املؤجل.

@·nÌ@Êc@kÓ»Ωa@Âfl@ZÒÜÀâ
CÄâbjfl@o‰iD@Ú‹ræ@…fl@Ôπäÿm
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نفت بدرة بي في مبروغازشركة   

 GAZPROM NEFT BADRA B.V. 
مناقصةالأعالن   TENDER ANNOUNCEMENT 

  

لشركات المشغل") ا“بـ لمنطقة بدرة التعاقدية (المشار إليها  بدرة لحقلنتاج اإلو التطويرعقد مشغل  ،في.نفت بدرة بي  غازبروم شركةتدعو 
 ("مقدمي العطاءات") للمشاركة في المناقصة التالية:

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

  
 TENDER No.  1120  المناقصة رقم 1120

،)ثالثالطرف فحوصات ال( وحدة المعالجة المركزية في حقل بدرة النفطي الملكية النفطية خدمات القياس لمنظومات قياس  اسم المناقصة:   TENDER NAME:  METROLOGICAL SERVICE OF PETROLEUM CUSTODY METERING SYSTEMS 
ON THE BADRA CPF (THIRD PARTY INSPECTION) 

  

على الوثائق القياسية لهذه المناقصة بعد تقديم طلب خطي (على ورق يحمل ترويسة الشركة المقدمة العطاء  ايمكن لمقدمي العطاءات أن يحصلوو
والفاكس والعنوان البريدي والبريد اإللكتروني حيث سُترسل  موقع من قبل ممثلها المخول) يحتوي على االسم الكامل لمقدم العرض ورقم الهاتف
 عنوان التالي التابع للمشغل:. ويرسل هذا الطلب الخطي للالوثائق القياسية للمناقصة، وأيضا على االسم الكامل ووظيفة الشخص المخول لالتصال

 

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

  
Tenders-Services@gazpromneft-badra.com. Tenders-Services@gazpromneft-badra.com. 

  
حال  و بعد استالم الطلب الخطي لمقدم العطاء، سيرسل المشغل الوثائق القياسية له عن طريق البريد اإللكتروني دون أن يتحمل أية مسؤولية في

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

  

 Please note that in order to be considered for further evaluation under this Tender, the Bidder as a وهي:متطلبات يجب أن يستجيب مقدم العطاء من أجل المشاركة في إجراءات التقييم الالحقة للمستوى األدنى من الأنه  نرجو المالحظة
minimum shall:  

  
باألعمال أو تقديم الخدمات موضع البحث في أراضي الجمهورية العراقية؛ أن يكون مخوال بالقيام  - - be authorized for performance of the works/services in the Republic of Iraq; 

 be experienced in provision of the works/services, similar to the works/services required by the - يام باألعمال أو تقديم الخدمات المماثلة لألعمال والخدمات المطلوبة من قبل المشغل بهذه المناقصة؛أن يملك خبرة في الق- 
Operator under this Tender; 

 ;be ready and willing to perform all works/services required under this Tender - با بالقيام باألعمال أو تقديم الخدمات المطلوبة بهذه المناقصة؛راغأن يكون مستعدا و- 
 ;provide the bank guarantee (bid bond) in the amount of USD 50,000.00 - دوالر أمريكي؛ 50,000.00(ضمان عطاء) بمقدار أن يقدم ضمانا مصرفيا - 

 be ready to provide the bank guarantee (performance bond) in the amount of 10% of the contract - ، في حالة منح العقد ؛٪ من سعر العقد10 ضمان مصرفي (ضمان أداء) بمقدارخطاب أن يكون مستعدا لتقديم - 
price, in case of contract award; 

 be financially stable and capable to finance the performance of the works/services under this - أن يحظى باستقرار مالي ويكون قادرا على تمويل أداء األعمال أو تقديم الخدمات ضمن هذه المناقصة؛- 
Tender; 

 comply with the Operator’s HSE and security requirements; and - مة العمل والبيئة واألمن؛أن يستجيب لجميع متطلبات المشغل ذات العالقة بمجال الصحة وسال- 
 .accept key terms and conditions of the draft contract provided by the Operator under this Tender - - أن يقبل الشروط األساسية لمشروع العقد الذي سيقدمه المشغل ضمن هذه المناقصة.

  

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

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

  

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

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

  
 / توقيت(بالتوقيت العالمي           إن الموعد النهائي لتقديم العروض ضمن هذه المناقصة (التاريخ والساعة المقررين لتقديم العروض) هو 

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

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

 

03   2019 3:00   
17:00   

  
  

نفت بدرة بي في مبروغازشركة   GAZPROM NEFT BADRA B.V. 
مناقصةالأعالن   TENDER ANNOUNCEMENT 

  

شركات المشغل") ال“لمنطقة بدرة التعاقدية (المشار إليها بـ  بدرة لحقلنتاج اإلو التطويرعقد مشغل  ،في.نفت بدرة بي  غازبروم شركةتدعو 
 ("مقدمي العطاءات") للمشاركة في المناقصة التالية:

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

  
1260  TENDER No.  1260  المناقصة رقم 

توفير خدمات الهاتف النقال لمنطقة حقل بدرة النفطي اسم المناقصة:  TENDER NAME:  PROVISION OF MOBILE PHONE SERVICES FOR BADRA OILFIELD AREA 
  

المناقصة رقم  1266  TENDER No.  1266 
المشغل في حقل بدرة النفطي لمنشآت(األرضي) الثابت  باإلنترنتتوفير خدمات االتصال  صة:اسم المناق  TENDER NAME:  PROVISION OF LANDLINE INTERNET ACCESS FOR OPERATOR’S FACILITIES 

AT BADRA OILFIELD 
  

المناقصة رقم  1267  TENDER No.  1267 
المشغل في حقل بدرة النفطي وبغداد لمنشآت إلنترنت بواسطة األقمار الصناعيةبال توفير خدمات االتصا اسم المناقصة:  TENDER NAME:  PROVISION OF SATELLITE INTERNET ACCESS FOR OPERATOR’S FACILITIES 

AT BADRA OILFIELD AND BAGHDAD 
  

1270  TENDER No.  1270  المناقصة رقم 
هاتف األقمار الصناعيةتوفير خدمات  اسم المناقصة:  TENDER NAME:  PROVISION OF SATELLITE PHONE SERVICES 

  

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

 عنوان التالي التابع للمشغل:. ويرسل هذا الطلب الخطي للالوثائق القياسية للمناقصة، وأيضا على االسم الكامل ووظيفة الشخص المخول لالتصال
 

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

  
Tenders-Services@gazpromneft-badra.com Tenders-Services@gazpromneft-badra.com. 

  
حال  و بعد استالم الطلب الخطي لمقدم العطاء، سيرسل المشغل الوثائق القياسية له عن طريق البريد اإللكتروني دون أن يتحمل أية مسؤولية في

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

  

وهي:متطلبات يجب أن يستجيب مقدم العطاء من أجل المشاركة في إجراءات التقييم الالحقة للمستوى األدنى من النرجو المالحظة أنه   Please note that in order to be considered for further evaluation for  the Tenders, the Bidder as a 
minimum shall:  

  
 ;be authorized for performance of the works/services in the Republic of Iraq - -  باألعمال أو تقديم الخدمات موضع البحث في أراضي الجمهورية العراقية؛ أن يكون مخوال بالقيام

 be experienced in provision of the works/services, similar to the works/services required by the - - أن يملك خبرة في القيام باألعمال أو تقديم الخدمات المماثلة لألعمال والخدمات المطلوبة من قبل المشغل بهذه المناقصة؛-
Operator under this Tender; 

با بالقيام باألعمال أو تقديم الخدمات المطلوبة بهذه المناقصة؛راغوأن يكون مستعدا   - - be ready and willing to perform all works/services required under this Tender; 

 be financially stable and capable to finance the performance of the works/services under this - - أن يحظى باستقرار مالي ويكون قادرا على تمويل أداء األعمال أو تقديم الخدمات ضمن هذه المناقصة؛-
Tender; 

 comply with the Operator’s HSE and security requirements; and - - أن يستجيب لجميع متطلبات المشغل ذات العالقة بمجال الصحة وسالمة العمل والبيئة واألمن؛
ساسية لمشروع العقد الذي سيقدمه المشغل ضمن هذه المناقصة.أن يقبل الشروط األ  - - accept key terms and conditions of the draft contract provided by the Operator under this Tender. 

  

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

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

  

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

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

  
:ي لتقديم العروض ضمن هذه المناقصاتإن الموعد النهائ  The deadline for submission of bids for the Tenders: 

  
 TENDER 1260; TENDER 1266; TENDER 1267; and 1270         المناقصة رقم و ،            ، المناقصة رقم            رقم ، المناقصة           المناقصة رقم

تشرين الثاني        )          غرينيتش + / توقيتوقيت العالمي (بالت            (التاريخ والساعة المقررين لتقديم العروض) هو   
 
 (Bid Due Date & Time) is 17:00 (UTC/GMT+3:00) November 28, 2019. 

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

 

1260 1266 1267 1270 
17:00 3:00 28 2019 
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NO.3300.TUE.12.NOV.2019 العدد (٣٣٠٠) الثالثاء ١٢ / ١١ / ٢٠١٩ ــ

18
ÔéÓ‘€a@Ü»ç@b–ï@OÖaÜ«g

وقد متت دراسة تأثير األلوان على حالتنا 
ــية والصحية، وطريقة تفكيرنا  النفس
ــة،  ــنني طويل ــاء لس العلم ــل  ــن قب م
ــا معينا  ــذي يفضل لون ــخص ال فالش
على لون آخر يكون له عالقة بتأثير ذلك 
ــخص؛  ــاس ذلك الش ــون على إحس الل
ــوء أو طاقة  ــن ض ــو عبارة ع ــون ه فالل
ــي معني .  ــعة مرئية ذو طول موج مش
ــمية  ــتقبالت الضوئية املس تقوم املس
ــبكية بترجمة هذه  باخملروطات في الش
الطاقة الى ألوان، وحتتوي الشبكية على 
ــات: وهي اللون  ــواع من اخملروط ثالثة ان
ــون األحمر،  ــر والل ــون األخض األزرق والل
ــعر بها بخلط  ــة األلوان فتش وأما بقي
ــاً ملا يعتقده  ــوان الثالثة.وطبق هذه األل
الدكتور الكسندر شاوس (مدير املعهد 
االمريكي للبحوث احليوية االجتماعية 
في تاكوما بوالية واشنطن)، فإنه عندما 
ــامنا، فإنها  ــة الضوء أجس تدخل طاق
ــة،  ــة والصنوبري ــدة النخامي ــه الغ تنب
ــراز هرمونات  ــى إف ــدوره يؤدي ال ــذا ب وه
ــداث مجموعة من  ــوم بإح ــة، تق معين
الفيسولوجية، وهذا يشرح  العمليات 
ملاذا األلوان لها تلك السيطرة املباشرة 
ــلوكياتنا، ومما  على أفكارنا ومزاجنا وس
ــر حتى  ــوان تأثي ــة أن لألل ــر الدهش يثي
ــن  ــن يظ ــر، والذي ــي البص ــى كفيف عل
أنهم يحسون باأللوان، نتيجة لترددات 
ــامهم  ــة التي تتولد داخل أجس الطاق
ــك يدل على ان األلوان التى تختارها  وذل

ــيارتك  ــك ومنزلك ومكتبك وس ملالبس
ــة بك يكون  ــيائك االخرى اخلاص واالش
ــن املعروف  ــق لديك.وم ــر عمي ــا تأثي له
ــا متأل  ــر، وأنه ــف التوت ــوان تخف أن األل
ــف األلم  ــا تخف ــل انه ــرء بالطاقة,ب امل
ــرى، و من  ــمانية االخ ــاكل اجلس واملش
اجلدير باملالحظة أن هذه الفكرة ليست 
ــدة، ففي الواقع هذا العالج هو في  جدي
ــة الصينية  ــوم التراثي ــل من العل األص
القدمية ويسمى بالـ(فينج شوي).وعند 
ــي احلالة  ــداث تغيير ف ــار لون إلح إختي
النفسية، حاول أن حتيط نفسك باللون 
وتركز عقلك على اجلزء الذي تعاني منه 
من جسمك اثناء تأملك في هذا اللون،

ــى  ــعاعات ال ــذه اإلش ــمت ه ــد قُس وق
قسمني: 

ــوان موجبة : وهي متتاز بتفاعالتها  ١- أل
ــعاعاتها  ــون إش ــث تك ــة حي احلمضي

منشطة ومثيرة.
األحمر

ــا) الضعف  ــدم (االنيمي ــر ال يعالج فق
ــاعد على التئام  ــاح ,ويس العام, الكس
اجلروح ،ويشفي اإلكزميا واحلروق وبعض 
ــرة واحلمى  ــل احلم ــادة مث ــات احل احلمي
ــة  مناع ــوي  ويق ــة  واحلصب ــة  القرمزي
ــدل ضربات  ــم لألمراض ويزيد مع اجلس
ــاط املوحي للمخ ومعدل  القلب والنش
ــف والطاقة  ــو لون العواط التنفس وه
ــفاء من مرض  ــى الش ــاعد عل وهو يس
ــاب املثانة البولية  العجز والبرود وإلته

ــاكل اجللدية وعلى الذين يعانون  واملش
ــقية  ــركات التناس ــي احل ــن عيوب ف م
ــرف ذات الديكور  ــي الغ ــوا ف أال يجلس
ــر وايضا  ــدوا اللون االحم ــر و يرت االحم
ــاع ضغط الدم  ــون من ارتف الذين يعان
وعلى العكس ملن يعانون من انخفاض 

ضغط الدم.
الربتقالي

ــام ومضاد  ــط ع ــوي للقلب ومنش مق
لإلحساس بالهبوط والفتور واالكتئاب 
ــأس وكافة  ــاد والي ــاس واإلضطه والنع
املشاعر السيئة ويساعد على الشفاء 
ــات  واإلضطراب ــب  القل ــراض  أم ــن  م
ــل  ــني مث العين ــات  وإلتهاب ــة  العصبي
ــوان وذلك  ــن األل القرنية وهو من أحس
ــهية وخاصة لرفع معدل  لفتحة للش
ــك يوضع  ــد املرضى ولذل ــهية عن الش
ــى الطاولة وعند  ــارش برتقالية عل مف
ــعور بالتعب او االرهاق حاول ارتداء  الش
ــأنه ان يرفع من  البرتقالي فذلك من ش

مستوى طاقتك
األصفر

ــد األلوان ايقاعاً في الذاكرة  وهو من اش
ــه  ــيئاً اكتب ــر ش ــا اردت ان تتذك فكلم
ــه يرفع ضغط  ــراء ولكن ــى ورق صف عل
ــدل نبضات القلب ولكن  الدم ويزيد مع
ــورة أقل من األحمر ولكنه لون مثير  بص
ــى التخلص من  ــاعد عل ــة ويس للطاق
ــي  ــاز التنفس ــراض اجله ــاب وأم األكتئ
ــعال وهو يؤثر على  كالبرد واحللق والس

ــال حيث  ــد والطح ــاس والكب البنكري
يساعد على إعادة بناء االنسجة فيها 
ــتعماله للحوامل ألنه  ولكن يحظر إس

يؤثر على عمل الكليتني.
اللون تحت األحمر

ــتعمل بتاتاً في حاالت  هذا اللون ال يس
اإلحتقان ولكنه يساعد في بناء كريات 
ــتعمل كمهدئ آلالم  الدم احلمراء ويس
ــإذن اهللا  ــفي ب ــاب األعصاب ويش الته

امراض فقر الدم والسل. 
األسود

وهذا اللون مطلق وغير موجود في الوان 
ــض وينطلق  ــون االبي ــف وضد الل الطي
من املواد اخملدرة والسامة ويسمى بلون 
ــاس بالقوة والثقة  القوة ويعطي احس
ــهية  للش ــط  محب ــه  ولكن ــس  بالنف
ــك فافرش طاولة  ــإذا اردت إنقاص وزن ف

طعامك بغطاء أسود. 
٢- االلوان السالبة: وهي متتاز بتفاعالتها 
ــعاعاتها باردة  القلوية حيث تكون إش

ومهدئة.
األزرق

ــاز العصبي  ــاط اجله ــو مجدد لنش وه
ــدي   ــخاص زائ ــدئ لالش ــم ومه باجلس
العصبية واملصابني بإرتفاع ضغط الدم 
واألمراض الروماتزمية وتصلب الشرايني 
ــترخاء ويخفض من  ــى اإلس ــؤدي ال و وي
ــد اجريت جتربة  ــرات التنفس وق عدد م
عندما اتوا بأطفال عدوانيني ووضعوهم 
ــي أزرق والحظوا هدوءا  ــي فصل دراس ف

ــبي وانخفاض في العدوانية وايضاً  نس
لوحظ أن اللون األزرق يلطف اجلو ويبرده 
ــي األجواء  ــون ف ــن يعيش ــاس الذي للن
ــاعد ايضاً على  ــارة الرطبة وهو يس احل
تخفيف اآلم القرح والظهر والروماتيزم 

واإلضطرابات اإللتهابية.
النيلي

ــر وهذا  ــي التأثي ــون األزرق ف ــابه الل يش
ــر  والتفكي ــرة  للذاك ــط  منش ــون  الل
ــفي بإذن اهللا اإلضطرابات املعوية  ويش
ــي والشرايني  ويؤثر على اجلهاز التنفس

ويشفي كافة إضطرابات التنفس.
البنفسجي

ــام وخاصة في األمراض  مهدئ بوجه ع
ــب  يج ــن  ولك ــية  والنفس ــة  العصبي
ــه  من ــرة  صغي ــات  جرع ــتخدام  اس
ــى  ــى االذن اليمن ــون عل ــذا الل ــر ه ويؤث
ــة والطحال  ــنان والعظام واملثان واالس
ــة وحتلل اخلاليا  ويعالج األمراض املعدي
ــتفادة اجلسم  واألنسجة ويزيد من اس
ــوا يبعث على  ــذاء وايضاً يخلق ج بالغ
ــه  ــان ولكن ــلم واالم ــاس بالس اإلحس

محبط للشهية وهو جيد ألمراض فروة 
الرأس ومشاكل الكلى وأنواع الصداع 

النصفي.
الوردي

ــم حيث  ــف على اجلس ــر ملط ــه تأثي ل
ــد وجد أنه  ــاء العضالت.وق ــوم بإرخ يق
مهدئ للعدوانيني والذين مييلون للعنف 
ــجون  ــي الس ــتخدم ف ــا يس ــادة م فع
ــفيات ومراكز االبحاث ومراكز  واملستش
ــو لون  ــون الوردي ه ــان والل ــالج اإلدم ع
ــث انه يصنع  ــب لغرف النوم حي مناس

جواً رومانسياُ
اللون فوق البنفسجي

ــإذن اهللا  ــفي ب ــالب ويش ــر س ــه تأثي ل
الكساح ولكنه مضر في حالة اإلصابة 
ــبب  ويس ــني  والرئت ــب  القل ــراض  بأم
ــني وكذلك ال  ــبكي بالع اإلنفصال الش
ــرطان ولكنه  ــتعمل في عالج الس يس

مطهر وقاتل لبعض اجلراثيم.
اللون األبيض

وهو يشمل كافة الوان الطيف الضوئي 
ــراء  الصف ــرض  م ــالج  لع ــتخدم  ويس

ــن األطفال  ــني بها م ــة للمصاب وخاص
ــلط الضوء  ــوالدة حيث يس ــي ال حديث
ــم فوق منطقة  ــديد عليه االبيض الش
ــإذن اهللا وكذلك  ــفاء ب الكبد فيتم الش
ــدرن الرئوي  ــى ال ــاء مرض ــح االطب ينص
ــمس القوي  ــوء الش ــي ض ــض ف بالتري

وإرتداء الثياب البيضاء.
األخضر

ــة  اإلصاب ــة  حال ــي  ف االآلم  ــة  لتهدئ
ــان واملخ  ــر على اللس ــرطان ويؤث بالس
والصفراء ويريح اإلضطرابات العصبية 
ــب .فعندما  القل ــاكل  ــاك ومش واإلنه
ــاول ان  ــمح اهللا-مريضاً ح ــون -الس تك
ــة  ــاب او منطق ــب الهض ــس بجان جتل
خضراء وركز تفكيرك على اجلزء املصاب 

الذي تتمنى شفاءه.
اللون فوق األخضر

ــجة  وهو قاتل للجراثيم ويلحم االنس
ــعاع أقوى  ــذا اإلش ــروح، وه ــة واجل احلي
ــرى ، وهو موجود  ــة األلوان االخ من كاف
ــود في كافة  ــرم األكبر وموج داخل اله

املضادات احليوية.

الـعـــــــــــــــــــــــالج بـاأللـــــــــــــــــــــــــــــــــوان
ومتوجات كهربائية  بعناصر  االنسان  بنية  -عزوجل-  اهللا  مزج  وقد  وروح  اإلنسان من جسد  اهللا خلق  أن  وعلمياً  دينياً  والثابت  املعرف  من 
وإشعاعات ذاتية بحيت تتجانس كلية مع العناصر املوجودة في الكون احمليط به من موجات كهرومغناطيسية وإشعاعات كونية وذبذبات 
لونية وكالهما مكون من درجات مختلفة من الذبذبات املوجية، مما يؤهل اإلنسان الى احلياة بواسطة هذه الطاقات الكهربائية واإلشعاعية، 
ولكل شخص إشعاعات تختلف في طول موجتها وعدد ذبذبتها وتردداتها عن غيره، و بذلك كل شخص مستقل عن غيره في الصفات 
به)،  ترددية خاصة  وذبذبة  (أي: طول موجة  به،  يتميز  لون خاص  وبذلك يكون لكل شخص  إثنني متاثالً كامالً،  النادر متاثل  والطبائع، ومن 
كبصمات اإلصابع، فكل إنسان تنبعث منه إشعاعات خاصة به ويستقبل إشعاعات من الكون من اإلشعاعات والذبذبات اللونية التى 
حتيط به في البيئة التي يعيشها وكذلك تسبب اإلشعاعات املوجية والذبذبات الصحة واملرض -بإذن اهللا- واحلب والكراهية وذلك لو كانت 

املوجات املرسلة واملستقبلة بني شخص وآخر متقاربة نتج عن ذلك تفاهم ومحبة قوية، وكلما تنافرت كلما نتج عنها خالف وكراهية.

بغداد / البينة الجديدة

إعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالنات

دائرة الكاتب العدل َّـ الناصرية
العدد: ١١٠٠٩

انذار
اُّـ السيد/ اثري حاتم فهد

الناصرية-حي اور-قرب جامع الكساء
مجهول محل االقامة

ــاص  ــم ٢٨٤٦٨ َّـ ٢٠١٩/١٠/٢٤ والخ ــذار اِّـرق ــم باإلن ننذرك
ــاحب االنذار السيد ريسان منعثر الَّـ والصادر عن دائرة الكاتب  بس
ــان  ــيد ريس ــكن للس العدل َّـ الناصرية بخصوص مقاولة بناء دار س
ــيد اثري  منعثر الَّـ ونظرا ِّـجهولية محل اقامته اِّـطلوب تبليغه الس
ــذار اِّـرقم اعاله وبالطرق القانونية  ــم فهد بعد تعذر تبليغه باالن حات
ــور اُّـ هذه  ــميتني للحض ــطة جريدتني رس ــذا تقرر تبليغكم بواس ل
الدائرة خالل خمسة عشر يوما وبخالف ذلك سيعترب متبلغ رسميا.
سالم طالب حريب الشامي
الكاتب العدل االول َّـ الناصرية 

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى/ رئاسة استئناف واسط االتحادية

محكمة بداءة الكوت
العدد: ١٩٨٧/ب/٢٠١٩
التاريخ: ٢٠١٩/١١/١٠

اِّـوضوع/اعالن بيع عقار باِّـزايدة
اِّـدعي (الدائن)/ سعدية جياد دحام

اِّـدعى عليه (اِّـدين)/ رعد خلف سعد 
ــدد (١٩٨٧/ب/٢٠١٩ )واِّـتضمن اعالن  ــة بالع ــم الصادر من هذه اِّـحكم ــذا لقرار الحك تنفي
ــركاء  ــيوع العقار اِّـرقم( ٢٩٧/١ م ٣٩ الهورة)  وتوزيع صاَّـ الثمن بني الش اِّـزايده الزالة ش
ــالل (٣٠) يوما اعتبارا  ــدة العلنية خ ــالن  عن بيعه باِّـزاي ــهامه ٠فقد تقرار االع ــب س كل حس
ــة هذه اِّـحكمة  ــراء مراجع ــر َّـ صحيفتني محليتني فعلى الراغبني بالش ــن اليوم التالي للنش م
ــتصحبني معهم التامينات القانونية البالغة ١٠٪ من القيمة التقديرية للعقار بصك معنون  مس
اُّـ(محكمة بداءة الكوت ) وسوف تجري اِّـزايدة َّـ اليوم االخري الساعة الثانية عشرة ظهرا واذا 
ــمي موعدا للمزايدة  ــمية فيعترب اليوم الذي يليه من الدوام الرس صادف اليوم االخري عطلة رس

ويتحمل من ترسو عليه اِّـزايدة أجور االعالن واِّـزايدة . 
القاضي     
عمار حسن عبد علي

مواصفات العقار: 
جنسه:/ارض الدار مع بنائها مفرز منه ثالث دور بصورة غري رسمية ويسكنها شاغلوها .

اِّـساحة :/٢٠, ٣م٢
 الشاغل :/  يشغلها ساكنوها

القيمه التقديرية :/٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠ مليون دينار

رئاسة محكمة استئناف البصرة االتحادية
محكمة األحوال الشخصية َّـ الزبري

العدد : ٢١٥٩/ ش /٢٠١٩
التاريخ : ٢٦ / ٩ / ٢٠١٩  

إُّـ/ اِّـدعى عليه (محمد سعود غانم )
إعــــــــــالن

ــذه اِّـحكمة  ــرعية إمام ه ــري حاذور)الدعوى الش ــت اِّـدعية(نداء ب أقام
فيها  ــب  ــي تطل ــخ ٢٠١٩/٩/٢٦والت بالعدد٢١٥٩/ش/٢٠١٩بتاري
الحكم لها بتصديق زواجها منك الواقع خارج اِّـحكمة بتاريخ ٢٠١٠/٩/٥ 
ــف دينار  ــه مائتا إل ــف دينار ومؤجل ــون إل ــر معجله مائة وخمس ــى مه عل
ــرة حال كونك متزوج واِّـدعية مطلقة كما  ــتحق عند اِّـطالبة واِّـيس يس
تطلب تصديق طالقها منك الواقع خارج اِّـحكمة بتاريخ ٢٠١١/٥/٢٢ 
ــدى  تبليغك بموجب كتاب مركز  ــل الدين (ابراهيم التميمي ) ول امام رج
شرطة اِّـربد بالعدد ٩٦٥٨َّـ ٢٠١٩/٧/٢٨ تبني انك مرتحل إُّـ جهة 
مجهولة لذا تقرر تبليغك بواسطة النشر بصحيفتني يوميتني للحضور إمام 
ــرة وَّـ حال عدم  ــاعة العاش هذه اِّـحكمة بتاريخ ٢٠١٩/١١/١٣ الس

حضورك سوف تجري اِّـرافعة بحقك غيابياً .
القاضي فالح حسن حصني

فقدان

ــة  الوثيق ــدت  فق
ــة  اِّـرقم ــية  اِّـدرس
ــة  واِّـؤرخ  (٢٥٤)
 ٢٠١٧/٩/١٤ َّـ 
وزارة  اُّـ  ــة  واِّـعنون
ــم (عبد  الدفاع  بأس
ــلمان)  س ــني  حس
ــن يعثر  ــاء مم فالرج
عليها تسليمها لجهة 

االصدار.
مع التقدير
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 ت و ( أ.ب.ج ) حســــــــــن مفوض            
  ١١،  اإلثنين 

 ٢٠١٩،  الثاني تشرين

 
 
  

 
                                                           

 اعــــــالن
 

 اء اس��مائكم وبم��ا ان مح��ل اختف��ائكمم��ا كن��تم متهم��ين وف��ق الم��واد المؤش��ره ازل ادن��اهه��اربين الم��ذكورة اس��مائهم ال��ى المتهم��ين ال
تعلي�ق ه�ذا دة ثالث�ون يوم�ا اعتب�ارا م�ن ت�اريخ المحكم�ه خ�الل م�مجهوال اقتضى تبليغكم بواسطة هذا االعالن على ان تحضروا امام 

االعالن في محل اقامتك وتجيبون عن التهمه الموجهه ضدكم وعند عدم حضوركم س�وف تج�ري مح�اكمتكم غيابي�ا وتحج�ز ام�والكم 
ق�بض عل�يكم اينم�ا وج�دتم المنقولة وغير المنقولة ويحكم باسقاطكم م�ن الحق�وق المدني�ة ويطل�ب م�ن الم�وظفين العم�وميين الق�اء ال

) م�ن ق�انون اص�ول ٦٩وتسليمك الى اقرب سلطه والزام االهالي الذين يعلمون بمح�ل اختف�ائكم اخب�ار الس�لطات ع�نكم وف�ق للم�ادة (
 .٢٠٠٨) لسنة ١٧المحاكمات الجزائية لقوى االمن الداخلي رقم (

 
 المادة القانونية االسم الرتبة ت
 /أوال وثانيا) ق ع د٣٢وفق إحكام المادة ( الغزيعلي ستار طعمه عبيد  النقيب ١
 ) ق ع د٥وفق إحكام المادة ( عبد هللا غافل تقي صادق الحريشاوي المفوض ٢
 ) ق ع د٥وفق إحكام المادة ( هاني ابراهيم اسماعيل عزيز الخفاجي المفوض ٣
 ) ق ع د٥وفق إحكام المادة ( حسين فاضل حسن علي السلطاني العريف ٤
 ) ق ع د٥وفق إحكام المادة ( سيف يعقوب نوح سليمان جوالق عر  ٥
 ) ق ع د٥وفق إحكام المادة ( انس نوري تركي علي الجبوري الشرطي ٦
 /أوال وثانيا) ق ع د٣٢وفق إحكام المادة ( نجاح صالل سرحان محمد المحمداوي المفوض ٧
 /أوال وثانيا) ق ع د٣٢(وفق إحكام المادة  عماد احمد محمد مهدي ابو شبع الشرطي ٨
 /أوال وثانيا) ق ع د٣٢وفق إحكام المادة ( غسان عدنان رحومي عثمان المعموري الشرطي ٩

 ) ق ع د٥وفق إحكام المادة ( حسين عبد الجبار عاصم حسين الالمي ر ع ١٠
 ) ق ع د٥وفق إحكام المادة ( حسام زغير دهش راض البديري العريف ١١
 /أوال وثانيا) ق ع د٣٤وفق إحكام المادة ( اياد عباس هادي الكالبيمحمد  الشرطي ١٢
 ) ق ع د٥وفق إحكام المادة ( علي خضير قاسم دخان الشرطي ١٣
 ) ق ع د٥وفق إحكام المادة ( حسن عوده سلجه فياض الشحماني العريف ١٤
 ) ق ع د٥وفق إحكام المادة ( سمير حاتم محمد جمعه الطائي الشرطي ١٥
 ١٩٦٩لسنة  ١١١ق ع ع رقم  ٣٣٨ اورنس عمران حمود مدب الشبالوي ع ن ١٦
 ٢٠٠٨لسنة  ١٤) ق ع د رقم ١٠) و(٥( طاهر عبد علي السلطاني حسين عبد ر ع ١٧
 ٢٠٠٨لسنة  ١٤)   ق ع د رقم ٣٢( أورنس عمران حمود مدب ش أول ١٨
 ٢٠٠٨ لسنة ١٤) ق ع د رقم ٣٢( احمد حسن  فنجان بجاي الهادلي المفوض ١٩
 ٢٠٠٨لسنة  ١٤)   ق ع د رقم ٣٢( عبدهللا كريم رمح مخلف المسعودي الشرطي ٢٠
 ) ق ع د٥وفق إحكام المادة ( بهجت محمد جميل علي  شرطي ٢١
 
 

 النـــــاع
 

فقد الضباط والشرطي المدرجه اسمائهم والتفاصيل ازاء كل منهم ادناه على من يعثر عليهم او لديه معلومات ع�نهم ي�تم اخب�ار مق�ر 
 ركز الوليد  شاكرين تعاونكم معنا.قرب م –السيدية  –اللواء السابع الشرطة االتحادية الكائن في محافظة بغداد 

 
 عنوان السكن تاريخ الفقدان واليدالم اسم االم االسم الكامل الرتبة ت
 نينوى / الشورة /تلول ناصر ١٤/٦/٢٠١٤ ١٩٦٦ هديلة حمد جاسم خلف علي عبد هللا الجبوري العقيد ١
 ٤شقة  ٣٠زقاق  ٨٢٨بغداد / الدورة / محلة  ٨/٧/٢٠١٤ ١٩٥٩ كميله حمادي خضير ستار كردي صالح الدليمي العقيد ٢
 كركوك / طوز خرماتو / الطيار ٨/٦/٢٠١٤ ١٩٧٩ ليلى مهدي شهباز ولي البياتيخالد فخر الدين  الشرطي ٣
 
 
 
 
 
 
 
 

 ةـوزارة الداخلي
 وكالة الوزاره لشؤون االمن االتحادي

 ةــــاالتحادي ةــــادة قوات الشرطـــــقي
 ةاتحادي ةشرط ةنيالثا ةالفرقـقيادة 

 ــع اللـــــــواء السابـــ
 ةالقانوني ةالدائر

 

      
 

NO.3300.TUE.12.NOV.2019 العدد (٣٣٠٠) الثالثاء ١٢/ ١١ / ٢٠١٩ 

إعالن مناقصة 
العراق/ وزارة الكهرباء

الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية / اِّـنطقة الوسطى
اُّـ/ الشركات اِّـسجلة رسمياً داخل العراق أو خارجه ومن ذوي الخربة واالختصاص 

م/ اِّـناقصة اِّـحلية ت/ ٢٠١٩/٢٥ (نقل منتسبي فرع تنفيذ اِّـشاريع)

ــطى) دعوة مقدمي  ــة/ اِّـنطقة الوس ــة الكهربائي ــركة العامة لنقل الطاق ــر (الش ١. يس
ــاص (اِّـناقصة اِّـحلية  ــم للعمل الخ ــربة لتقديم عطاءاته ــني وذوي الخ ــاءات اِّـؤهل العط
ــا  ــة مقداره ــة تخميني ــاريع)) وبكلف ــذ اِّـش ــرع تنفي ــبي ف ــل منتس ت/٢٠١٩/٢٥ (نق
ــمائة وخمسون الف دينار  ــتة وثالثون مليون وخمس ــهرياً) س (٣٦,٥٥٠,٠٠٠ دينار ش

شهرياً/ (٤٣٨,٦٠٠,٠٠٠ دينار سنوياً) وعلى حساب اِّـوازنة (التشغيلية).
٢. بامكان مقدمي العطاء الراغبني َّـ شراء وثائق العطاء باللغة العربية بعد تقديم طلب 
ــطى/ قسم الشؤون  ــركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية/ اِّـنطقة الوس تحريري اُّـ (الش
ــرتدة البالغة (١٠٠,٠٠٠ دينار) مائة  التجارية) وبعد دفع قيمة البيع للوثائق غري اِّـس
ــى اِّـزيد من اِّـعلومات على  ــكان مقدمي العطاء الراغبني َّـ الحصول عل ــف دينار، بام ال

العنوان اِّـبني َّـ ادناه. 
ــة الكهربائية/  ــركة العامة لنقل الطاق ــاءات اُّـ العنوان اآلتي (مقر الش ــلم العط ٣. تس
ــارع صفي الدين الحلي – محلة ٣٠٩-  ــطى/ بغداد منطقة الوزيرية – ش اِّـنطقة الوس
ــاعة ١٢:٠٠ ظهراً ليوم  ــة ٤٨٢/٣) َّـ اِّـوعد اِّـحدد قبل الس ــاق ١٤- رقم القطع زق

(االربعاء) اِّـوافق ٢٠١٩/١١/٢٧.
ــور مقدمي العطاءات او  ــيتم فتح العطاءات بحض ــوف ترفض العطاءات اِّـتأخرة وس وس
ــاعة ١٢:٠٠  ــركة اعاله) َّـ الس ممثليهم الراغبني بالحضور َّـ العنوان اآلتي (مقر الش

ظهراً من نفس يوم الغلق.
ــد وبمبلغ (٢٪) من الكلفة  ــب أن تتضمن العطاءات ضماناً للعطاء من مصرف معتم يج

التخمينية.
٤. إن اعداد الخطوط واِّـنتسبني قابلة لزيادة او النقصان.

ــم بعرضني فني وتجاري  ــة: على الراغبني تقديم عطاءاته ــات التأهيل اِّـطلوب ٥. متطلب
يوضعان َّـ ظرفني منفصلني [موقعني ومختومني] للمناقصة اِّـذكورة اعاله والتي يمكن 
الحصول على كمياتها ومواصفاتها وشروطها من قسم الشؤون التجارية َّـ مقر الشركة 
العامة لنقل الطاقة الكهربائية / اِّـنطقة الوسطى، على ان يرفق مع العطاء كافة الوثائق 
اِّـطلوبة َّـ ورقة بيانات العطاء وبضمنها خطاب ضمان (التأمينات االولية) البالغة (٢٪) 
ــر  ــة وتوضع جميعاً داخل ظرف مغلق ومختوم ومؤش ــغ الكلفة التخمينية اِّـعلن من مبل
ــركة ويوضع َّـ صندوق اِّـناقصات وتكون  ــه رقم اِّـناقصة وموعد الغلق وعنوان الش علي

طريقة الدفع (بالدينار العراقي).
اِّـهندس فاضل عباس حسن

اِّـدير العام 
رئيس مجلس االدارة

وزارة اإلعمار واإلسكان والبلديات العامة
شركة حمورابي العامة للمقاوالت اإلنشائية

إعادة إعالن مناقصة رقم (٢٠١٩/٣٦)
م/ تنفيذ أعمال اِّـجسر لتقاطع مدخل الصويرة مع طريق كوت / بغداد

تعلن شركة حمورابي العامة للمقاوالت االنشائية احدى تشكيالت وزارة االعمار واالسكان والبلديات العامة عن مناقصة 
ــن تاريخ التبلغ  ــداد) وبمدة عمل (٢١٠) يوم تبدأ م ــل الصويرة مع طريق كوت/ بغ ــر لتقاطع مدخ ــذ اعمال اِّـجس (تنفي
ــار) مليار واربعمائة  ــة تخمينية (١,٤٣١,٣٧٥,٠٠٠ دين ــة َّـ جدول الكميات وبكلف ــب التفاصيل اِّـثبت باالحالة وحس
ــبعون الف دينار) ويمكن الحصول على مستندات اِّـناقصة من مقر الشركة /  ــة وس وواحد وثالثون مليون وثالثمائة وخمس
ــون  ــارة مقابل كراج االمانة لقاء مبلغ قدره (٢٥٠,٠٠٠ دينار) مائتان وخمس ــم القانونية/ الكائن َّـ منطقة كمب س قس
ــن الدرجة (الثامنة /  ــركات واِّـقاولني اِّـصنفني م ــرتاك َّـ اِّـناقصة من الش ــار غري قابل للرد فعلى الراغبني باالش ــف دين ال
انشائية) او غرفة التجارة الدرجة اِّـمتازة/ انشائية تقديم عطاءاتهم داخل ظرفني اثنني واحد مغلق ومختوم بكل تفاصيله 
اِّـالية والثاني غري مغلق يتضمن كافة اِّـستمسكات اِّـطلوبة لكي يتم التأكد منها قبل ايداعها َّـ الصندوق وبخالفه ال يتم 
قبول العطاء اذا كان غري مستوف للمستمسكات علما ان آخر موعد لغلق اِّـناقصة (الخميس) اِّـصادف ٢٠١٩/١١/٢١ 
ــرة ظهرا وَّـ حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية يكون الغلق َّـ اليوم الذي يليه ويهمل اي  ــاعة (١٢) الثانية عش الس

عطاء يتم تقديمه بعد موعد غلق اِّـناقصة.
وعلى ان يلتزم اِّـقاول باآلتي:ـ

ــكل صك مصدق صادر من مصرف الرافدين او  ــبة (٢٪) من مبلغ  العطاء على ش • تقديم تأمينات اولية مبلغ مقطوع بنس
مصرف الرشيد او اي مصرف معتمد من وزارة اِّـالية وباسم مقدم العطاء حصرا او على شكل خطاب ضمان باسم الشركة 
ــركة حمورابي العامة للمقاوالت  ــم ورقم اِّـناقصة اِّـعنية وألمر (ش ــة العطاء ومديرها اِّـفوض على ان يذكر فيه اس مقدم

االنشائية) من مصرف معتمد من وزارة اِّـالية َّـ بغداد او اِّـحافظة التي تكون فيها اِّـقاولة حصرا.
• ال تعاد التأمينات االولية للمناقصني الثاني والثالث إال بعد توقيع العقد من قبل اِّـناقص االول.

• ال يجوز بيع اِّـناقصة قبل او بعد االحالة اُّـ الغري.
• يشرتط زيارة اِّـقاول للموقع قبل تقديم العطاء.

• ال يقبل اي تحفظ يقدم من قبل اِّـقاول.
• تقديم كتاب عدم ممانعة من دخول اِّـناقصة صادر من الهيئة العامة للضرائب.

• تقديم كشف بالحسابات الختامية آلخر سنتني مصدقة من قبل محاسب قانوني.
• تقديم كشف باألعمال اِّـماثلة واِّـنجزة على أن تكون مصدقة من الجهات ذات العالقة.

ــد االلكرتوني والعنوان الكامل  ــى احداثيات اِّـكان ورقم الهاتف والربي ــركة يحتوي عل ــم اِّـقاول العنوان الكامل للش • تقدي
والنقاط الدالة لسكن اِّـدير اِّـفوض وكذلك ضرورة االخبار عن العنوان الجديد عند تبديله.

ــالم وزارة التجارة لحجب  ــم البطاقة التموينية لغرض إع ــب البطاقة التموينية عنه او تقدي ــاول ما يثبت حج ــم اِّـق • تقدي
البطاقة التموينية.

ــيحصل على اعلى الدرجات وفقا الستمارة الرتجيح اِّـرفقة مع مستمسكات  ــتحال بعهدة اِّـقاول الذي س • ان اِّـناقصة س
اِّـناقصة.

ــة وبخالفه يهمل  ــروط القانوني ــتوفية للش ــكات اِّـقدمة من قبله مس ــأن جميع اِّـستمس ــداً خطياً ب ــاول تعه ــدم اِّـق • يق
العطاء. 

• الشركة غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
• عدم منح أي سلفة مقدمة للشركات واِّـقاولني.

• يتحمل من ترسو عليه اِّـناقصة اجور نشر االعالن. 
www.hamorabi.imariskan.gov.iq  علماً أن موقع الشركة على شبكة االنرتنيت

اِّـدير العام

إعالن مناقصة محلية عامة
 (إعالن للمرة األوُّـ)

م/ [اِّـناقصة اِّـرقمة : ٢٦/ ٢٠١٩]

(تجهيز سيارة بيك اب دبل قمارة تويوتا هليوكس عدد / ٤٠)

يسر (وزارة النفط / شركة نفط الشمال) دعوة اِّـجهزين الراغبني باالشرتاك لتقديم عطاءاتهم لتجهيز (سيارة بيك اب دبل قمارة تويوتا هليوكس كري اوتوماتيك 
دفع ثنائي محرك (L ٢,٧) موديل ٢٠١٨ - ٢٠١٩ عدد / ٤٠ اِّـنشأ (ياباني) وفق اِّـواصفات الفنية اِّـرفقة َّـ الوثيقة وحسب الشروط اآلتية: 

١- يتم شراء وثائق اِّـناقصة من (شركة نفط الشمال/ قسم العقود – عرفة) من قبل اِّـدراء اِّـفوضني للشركات او وكالئهم اِّـخولني رسمياً عن طريق دائرة كاتب 
العدل للحصول على وثيقة اِّـناقصة على شكل قرص (CD) مقابل مبلغ قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة الف دينار غري قابل للرد. 

ــيس  ــهادة التأس ــحب الوثيقة يتطلب تقديم صورة ملونة من ش ــركات التخصصية والتجارة العامة من ذوات الخربة ولغرض س ٢- تقدم العطاءات من قبل الش
للشركات العراقية او هوية غرفة التجارة نافذة وبالنسبة للشركات االجنبية الراغبة باِّـشاركة تقديم شهادة تأسيس الشركة وكتاب تأييد تسجيل الشركة لدى  

دائرة تسجيل الشركات / وزارة التجارة.
ــميني بموجب وكالة صادرة من دائرة كاتب العدل، او تخويل مصدق من السفارة العراقية  ــحب الوثيقة من قبل اِّـدراء اِّـفوضني او اِّـخولني الرس ٣- يتم طلب س

للشركات االجنبية. 
٤- تقديم كتاب عدم اِّـمانعة باالشرتاك َّـ اِّـناقصات من الهيئة العامة للضرائب معنون اُّـ شركة نفط الشمال (النسخة االصلية). 

٥- تقديم كتاب تأييد حجب البطاقة التموينية للشركات العراقية. 
ــابات الختامية آلخر سنتني  ــبة لشركات القطاع العام تقديم الحس ــب قانوني وبالنس ــنتني اِّـصادق عليها من قبل محاس ــابات الختامية آلخر س ٦- تقديم الحس

مصدقة من قبل ديوان الرقابة اِّـالية االتحادي. 
٧- تقديم عدد/١ من االعمال التي قامت بانجازها الشركة التي قدمت العرض مع العرض التجاري مصدق من الجهات التي انجزت لصالحها.

٨- تقديم تأمينات اولية لضمان جدية اِّـشاركة والبالغة (٢٠,٠٠٠,٠٠٠) عشرون مليون دينار على شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان (يتضمن 
ــم ورقم  ــروطها والغرض من اصدارها مع ذكر اس ــة وذكر تاريخ النفاذية وش ــن مبلغ الخطاب رقما وكتاب ــي للمخولني بالتوقيع وتدوي ــوان الوظيف ــم والعن االس
اِّـناقصة) صادرين من اِّـصارف اِّـعتمدة لدى البنك اِّـركزي ِّـدة (٢٨) ثمانية وعشرين يوما بعد انتهاء فرتة نفاذية العطاء قابلة للتمديد العراقي عدا اِّـصارف 
(تحت التصفية واشراف ووصايا وتأهيل ومتابعة البنك اِّـركزي العراقي) وِّـزيد من اِّـعلومات مراجعة الربيد االلكرتوني (cbi@cbi.iq) البنك اِّـركزي العراقي 

دائرة مراقبة الصريفة. 
٩- الكلفة التخمينية للمناقصة هي: (١,٥٦٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار وخمسمائة وستون مليون دينار عراقي. 

١٠- تكون العطاءات اِّـقدمة نافذة ِّـدة (٩٠) تسعني يوماً اعتباراً من تاريخ غلق اِّـناقصة قابلة للتمديد.
١١- مدة تنفيذ اِّـناقصة (١٨٠) مائة وثمانون يوماً.

١٢- يدخل العقد حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ تصديق العقد من قبل القسم القانوني َّـ جهة التعاقد.
١٣- يعقد اِّـؤتمر الفني الخاص باإلجابة عن استفسارات اِّـشاركني الخاصة باِّـناقصة َّـ تمام الساعة (١٢,٠٠) الثانية عشرة ظهرا من يوم الخميس اِّـوافق 

٢٠١٩/١١/١٤ َّـ قسم البحوث والسيطرة النوعية (قاعة السينما).
١٤- تاريخ غلق اِّـناقصة َّـ تمام الساعة (١٢:٠٠) الثانية عشرة ظهرا من يوم االحد اِّـوافق ٢٠١٩/١١/٢٧.

١٥- اذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية فيكون موعد يوم الدوام الرسمي الذي يليه هو تاريخ غلق اِّـناقصة.
١٦- تودع العطاءات َّـ صندوق رقم (٢) الخاص بالتجهيز اِّـحلي الكائن َّـ استعالمات دوائر منطقة عرفة كركوك وقبل (١٢,٠٠) الساعة الثانية عشرة ظهراً 

يوم غلق اِّـناقصة.
١٧- ال يسمح بتقديم العطاءات االلكرتونية، ويمكن استالم العطاءات عرب الربيد اِّـسجل على ان يؤمن وصولها قبل موعد الغلق وسيتم رفض العطاءات التي 

ترد بعد موعد الغلق.
١٨- تفتح العطاءات بعد تاريخ الغلق مباشرة وبشكل علني وبحضور اِّـجهزين اِّـشاركني.

١٩- تستبعد العطاءات التي ال تتضمن على وصل شراء اوراق اِّـناقصة.
٢٠- الشركة غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.  

٢١- َّـ حالة عدم التزام مقدم العطاء بما تتطلبها الوثيقة القياسية بكافة اقسامها وبنودها سيتم استبعاد عطائه.
ــأي تعويض جراء ذلك ويعاد ثمن وصل  ــات اِّـصلحة العامة وال يحق للمناقصني اِّـطالبة ب ــب مقتضي ــركة الحق َّـ الغاء اِّـناقصة وقبل االحالة وحس ٢٢- للش

شراء وثائق اِّـناقصة.
٢٣- جميع اِّـواد اِّـجهزة يتم قبولها واستالمها نهائياً بعد اجراء الكشف والفحص واِّـطابقة.

٢٤- َّـ حالة رفض اِّـواد اِّـجهزة يتوجب رفعها وسحبها واستبدالها خالل (١٥) يوما اعتبارا من تاريخ تبليغ بان اِّـواد غري مطابقة للمواصفات اِّـطلوبة.
٢٥- يجب ان تكون اِّـواد اِّـجهزة خالية من اي تلوث اشعائي وبعكسه يتحمل كافة التبعات القانونية.

٢٦- تتحمل الشركة اِّـحالة اليها اِّـناقصة اجور النشر واالعالن.
اِّـدير العام



 
أعلنت الصني، بشكل رسمي، إطالق عمليات بحث وتطوير ألجل 
إجناز اجليل السادس من شبكات االتصال، وذلك بعد وقت قصير 
في  واسعا  جدال  أثارت  التي  اخلامس  اجليل  شبكة  تفعيل  من 
العالم. وذكرت وزارة العلم والتكنولوجيا الصينية، في بيان، أنها 
اجليل  تطوير  بغية  واسعتني،  عمل  مجموعتي  على  ستعتمد 
ومن  نيوز.  سكاي  وكالة  بحسب  وذلك  االتصاالت،  من  اجلديد 
املرتقب أن تضم اجملموعة األولى القطاعات احلكومية املسؤولية 
عن استشراف الطريقة التي سيجري بها تطوير شبكة اجليل 
السادس، أما مجموعة العمل الثانية، فستتألف من ٣٧ جامعة 
لعمل  التقني  باجلانب  اجلهات ستختص  وهذه  علميا،  ومعهدا 

شبكة اجليل السادس.

بيعه  بعد  قياسيا،  رقما  احلجم  كبير  بحري  سلطعون  حقق 
بـ٤٦ ألف دوالر، في مزاد أقيم داخل إحدى أسواق السمك غربي 
سلطعون  صيد  مت  الياباني،  نيوز  كويدو  ملوقع  ووفقا  اليابان. 
الثلج البالغ وزنه ١٫٢٤ كيلوغرام في بحر اليابان قبالة ساحل 
مقاطعة توتوري، وهي منطقة معروفة في اليابان بالسلطعون 
أن محال جتاريا في  إعالم محلية  وذكرت وسائل  الثمن.  الغالي 
في  مطعم  إلى  لبيعه  ويخطط  السلطعون  اشترى  توتوري 
لثقافة  رمزا  يظل  الثلج  اليابانية طوكيو.سلطعون  العاصمة 
وضع  ويتم  الشتاء،  في  اصطياده  يتم  اليابانية، حيث  الطهي 
عالمة في أحد أرجل كل سلطعون توضح اسم السفينة التي 

صادته وامليناء الذي وصل إليه.
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أو  يصوِّب  أن  يريد  من  لكل  مكفول  الرَّد  حق  إن    

ح معلومة وردت في خبر أو مقال ويعتقد أن  يصحِّ

فيها جتنيا او مغالطة إذا رغب في ذلك، وإن ديدننا 

هو احترام الرأي والرأي اآلخر.
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(السنة الخامسة عشرة) العدد (٣٣٠٠) - الثالثاء - ١٢ - تشرين الثاني - ٢٠١٩

7mbÿÌâb◊

ــان الصادر عن  ــة البي ــرة وردت في ديباج ــة وخطي ــارة بليغ عب
ــذي عقد أمس األول  ــات الثالث مع القضاء، ال ــاع الرئاس اجتم
ــر من تشرين الثاني في قصر السالم، حيث تقول  األحد العاش
ــعبي، الذي نهض به شباب العراق  ما نصه «إن االجتماع الش
املتطلع حلياة حرة كرمية بإرادة وطنية سلمية، احتجاج عظيم 
ــاتها»، مخاطباً  ــة وتطوير مؤسس ــار إعادة بناء الدول في مس
ــروا وينتصر  ــه «ال ميكن إال أن تنتص ــلميني بأن املتظاهرين الس
ــرع بعمل من  ــعبكم بكم، ننتصر بكم ونحن نش بلدكم وش
ــروع بعمل  ــبة حيوية للش أجل أن تكون احتجاجاتكم مناس

إصالحي».
ــرات واملعطيات التي  ــذه الديباجة فيها ما فيها من املؤش إن ه
يجب قراءتها من قبل كل متصدٍ للعملية السياسية الراهنة.. 
ــطحية  ــة ببغاوية س ــس بطريق ــي نقصدها لي ــراءة الت والق

ــراءة متفحصة  عابرة، بل ق
ــا  ــتلهام م ــة الس ومتعمق
ــة  ــق بغي ــن حقائ ــا م فيه
لتصحيح  منها  االستفادة 
ــة  العملي ــي  ف ــارات  مس
ــت معتمة  ــية ظل السياس
بل وخاطئة، وإن كل األزمات 
ــي  الت ــات  واخليب ــاة  واملعان
ــها قطاعات واسعة  تعيش
من العراقيني مردها وسببها 
ــي  ــل السياس ــك الفش ذل
والنظرة القاصرة والتعاطي 
مع الواقع العراقي وحتدياته 

ــق ورؤية تفتقد  ــتقبلية بنفس ضي ــه املس ــتراطاته وآفاق واش
ــل معه ال أن  ــش الواقع ويتفاع ــي الذي يعي ــتقراء امليدان لالس

يتعامل معه عن بعد أو فوقية..
ــارع العراقي انتفض غاضباً ليس للتعبير  أعتقد جازماً أن الش
ــادرة كل آثام  ــة اآلنية بل ملغ ــه املطلبي ــن حاجاته وتطلعات ع
ــم تنتج لنا  ــة وأخطائها التي ل ــية الراهن ــة السياس العملي
ــات احلزبية  ــي التخندق ــول والغرق ف ــاع في اجمله ــوى الضي س
ــاد  ــب واملغامن والفس ــى املكاس ــب عل ــة والتكال واحملاصصاتي
ــر وخدمات  ــورة وأداء حكومي متعث ــع ص ــي واإلداري بأبش املال
غائبة ومواطن يعيش أسفل اجلسر بينما الطبقة السياسية 

املاسكة بزمام السلطة تستفرد باالمتيازات واملغامن..
ــه قرع اجلرس  ــارع تكمن أهميته في أن ــد أن ضغط الش أعتق
ــتجاب  ــم، واملطلوب أن يس ــه صم ــمعه حتى من ب ــوة وس بق
ــارع وينصت له اجلميع ويحققوا له كل ما يريد.. إنه  لهذا الش

الشارع.. يتكلم عراقياً.
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عبد الزهرة البياتي*

* رئيس التحرير التنفيذي

وجع يومي

الشارع العراقي انتفض 
غاضباً ليس للتعبري 

عن حاجاته وتطلعاته 
اِّـطلبية اآلنية بل 

ِّـغادرة كل آثام العملية 
السياسية الراهنة 

وأخطائها..

تلقت «البينة اجلديدة» أمس باقة 
ــرة وبطاقة تهنئة رقيقة  ورد عط
وأمنيات السيد  تضمنت دعوات 
ــني  ــة احملترم (ياس ــر الداخلي وزي
ــر  ــرة حتري ــري) ألس ــر الياس طاه
ــبة  ــدة البينة اجلديدة ملناس جري
ــة  اخلامس ــمعتها  ش ــا  إيقاده
ــا املديد. ونقل  ــرة من عمره عش
ــوي) مدير  ــار املوس ــد (عم العمي
قسم العالقات واإلعالم في وزارة 
الداخلية و(محمود الطائي) مدير 
واملوظف  الداخلية  وزارة  مراسم 
ــة  مديري ــن  م ــالم)  س ــدر  (حي
ــكات  وتبري ــات  حتي ــات،  العالق
احملترم  ــة  الداخلي ــر  وزي ــيد  الس

ــات اللواء  ــات ومتني ــك حتي وكذل
ــعد معن (مدير دائرة  الدكتور س
ــى جميع  إل واإلعالم)  ــات  العالق
ــة اجلديدة»  ــني في «البين العامل
ــه  جانب ــن  م ــبة.  املناس ــذه  به
ــر  ــس التحري ــل رئي ــكر الزمي ش
ــار) معالي وزير  ــد الوهاب جب (عب
الداخلية وجميع القادة واآلمرين 
ــي تعكس  ــوزارة الت ــذه ال في ه
ــة بأبهى  ــراق احلقيقي صورة الع
صورها، كما شكر جهود مديرية 
ــي  ف ــالم  واإلع ــات  العالق ــرة  دائ
ــة الرائعة  ــذه االلتفات الوزارة له
ــق التواصل بني  ــد عم التي جتس

املسؤول والصحافة.
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معرض ملقتنيات شهداء التظاهراتجبل أحد

مشاهد مشرقة من ساحة التحرير الالعب الدولي السابق عدنان درجال وسط املتظاهريننساء العراق يتطوعن إلعداد اخلبز للمتظاهرين

ال

للقاضي املعروف والقلم البارع في اجلوانب القانونية 
(سالم روضان املوسوي) صدر مؤخراً كتابان أحدهما 
ــتوري العراقي)  ــي القضاء الدس ــات ف بعنوان (دراس
ــة  واآلخر بعنوان (جرمية إثارة الفتنة الطائفية.. دراس
ــان ملوضوعات  ــان يتصدي ــة مقارنة). والكتاب حتليلي
ــة في األهمية وال غنى عنها ألي باحث أو قاضٍ أو  غاي
قارئ مهما كان مستواه، وكال الكتابني يشكل إثراء 
ــن األعماق للقاضي  ــة القانونية.. فمبارك م للمكتب
ــاج الثر  ــذا النت ــوي ه ــالم روضان املوس ــتاذ س األس

ودعواتنا له باملزيد من العطاء واإلبداع.
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