
ــر على التوالي تتواصل  لليوم التاسع عش
ــعبية في  ــرات واالحتجاجات الش التظاه
ــط  ــدد من مدن الوس ــة بغداد وع العاصم
واجلنوب حيث شهدت ساحة التحرير امس 
توافد اعداد كبيرة من املتظاهرين والسيما 
ــداد من احملتجني  طلبة املدارس وحاولت اع
ــاحة اخلالني اجتياز الساحة لعبور  في س
جسر السنك فتصدت لهم القوات االمنية 
بالغازات املسيلة للدموع ما ادى الى اصابة 

العشرات بجروح.
ــع كتل كونكريتية  وافاد مصدر امني بوض
ــط بغداد  ــاحة اخلالني وس ــة في س اضافي
ــد اغلقت بكتل  ــاحة ق ــك تكون الس وبذل
ــهدت  ــة وش ــة عالي ــى والثاني ــة اول واطئ

ــل  ــن قب ــر م ــر وف ــات ك ــاحة عملي الس
ــأن عدد  ــب مصادر ف ــن وبحس املتظاهري
ــون وراء الكتل  ــن يتحصن ــن املتظاهري م
ــوات  الق ــا  ــي وضعته الت ــة  الكونكريتي
ــاحتي اخلالني  ــني س ــل ب ــة للفص االمني
ــل الدخانية  ــالق القناب ــر وان اط والتحري
ــة املتظاهرين وارجاعهم  يهدف الى تفرق

الى ساحة التحرير.
ــر املئات  ــرة تظاه ــة البص ــي محافظ وف
ــط  ــاحة ام البروم وس من احملتجني في س
البصرة وهم يرددون شعارات ضد الفساد 
ــع احلكومي  ــى اجملم ــوا ال ــل ان يتوجه قب
ــز الكونكريتية في حني  ــن باحلواج احملص
ــرب  ــرادق ق ــب س ــون بنص ــام معتصم ق
ــع  ــا جتم ــرة كم ــام البص ــاحة اعتص س
ــات االعتصام في  ــي مخيم معتصمني ف

ــال قائد عمليات البصرة  فلكة البحرية وق
ــا الرئيس هو  ــيد فليح ان هدفن الفريق رش
حماية املتظاهرين وعدم خروج تظاهراتهم 

عن السلمية.
ــماوة شهدت شوارعها  وفي محافظة الس
ــيرات واضراب طالبي شامل  الرئيسية مس
شارك فيه املئات من الطلبة ونددوا بالعنف 

ضد املتظاهرين.
وفي محافظة ميسان قام الطلبة املضربون 
عن الدوام باغالق جامعة ميسان احتجاجاً 
ــن  ــب املتظاهري ــذ مطال ــدم تنفي ــى ع عل
ــز احملافظة  ــي مرك ــون ف ــب املعتصم وطال
بالكشف عن قتلة الناشط واملربي (امجد 

الدهامات).
ــون العاطلون في محافظة   وقام املهندس
ــرة النفط في  ــام دائ ــراب ام ــار باالض ذي ق

املدينة.
ــاً طالبياً  ــهدت محافظة كربالء اضراب وش
ــارك فيه املئات من الطلبة الذين  شامالً ش
توجهوا الى ساحة التربية بعد اعادة نصب 

خيم االعتصام.
ــط  وس ــي  احلبوب ــاحة  س ــهدت  ش ــا  كم
ــن الطلبة وهم  ــر املئات م ــة تظاه الناصري

ينددون بالفساد واملطالبة باحلقوق.
ــة  ــية أكدت رئاس وفي التطورات السياس
ــالح  اإلص أن  ــاء،  الثالث ــس  ام ــة،  اجلمهوري
ــود في العراق هو قرار عراقي بامتياز،  املنش
ــددا على أن أي تدخل خارجي مرفوض  مش
وغير مقبول. وذكر بيان للرئاسة أن ”اإلصالح 
ــود في العراق هو قرار عراقي بامتياز،  املنش

ويأتي استجابة الرادة العراقيني،

تتمة ص٣
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استمرار التظاهرات في بغداد وعدد من مدن الوسط والجنوب لليوم التاسع عشر على التوالي 

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

أسسها الراحل   رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير
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كتب اِّـحرر السياسي

بغداد /
ــس الثالثاء، أن التعديل اجلديد على قانون  ــف رئيس اللجنة املالية في مجلس النواب هيثم اجلبوري، ام كش

التقاعد سيوفر آالف الدرجات الوظيفية.
ــابة في الدولة“، مبينا أنه  ــوف يدخل الطاقات الش وقال اجلبوري في تصريح صحفي إن ”التعديل اجلديد س
ــة في العام  ــذا العام، و٤٢ ألف درج ــة وظيفية في ه ــة منها ٢٠٣ االف درج ــف درجة وظيفي ــيوفر ٢٤٥ أل ”س

املقبل“.
وأضاف، أن ”اللجنتني املالية والقانونية عملتا على زيادة احلد االدنى للراتب التقاعدي“، موضحا أن ”اللجنتني 
اضافتا مخصصات غالء معيشة للحد االدنى تبلغ ١٠٠ الف دينار، فبدل من الراتب التقاعدي ٤٠٠ الف دينار، 

سيصبح ٥٠٠ الف دينار ”.
وأشار إلى، أن ”اللجنتني حددتا سن التقاعد بعمر ٦٠ سنة، فيما حددتا ملن يرغب التقاعد املسمى ”االختياري“ 
بعمر ٤٥ سنة بدال عن ٥٠ سنة، وبخدمة ١٥ سنة“، مؤكدا أن ”القانون اجلديد لم يعط استثناءات، اال للقليل 
ــى الطيارين باعتبار ان  ــا وزارة التعليم العالي، اضافة ال ــتاذية، وبتخصصات نادرة حتدده ــم حملة االس بينه

عددهم قليل والبلد بحاجة اليهم، واالطباء العدليني، واطباء التخدير“.

آالف اِّـتظاهرين يطوفون حول ساحة التحرير لنيل مطالبهم 

امام انظار دولة رئيس الوزراء ووزير الداخلية ومدير المرور العام 
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«بغداد البينة الجديدة»
تلقت «البينة اجلديدة» رسالة مناشدة معنونة 
ــد املهدي ووزير  ــوزراء عادل عب ــى دولة رئيس ال ال
الداخلية ياسني طاهر الياسري ومدير املرور العام 
اللواء زهير عبادة اخلفاجي يقولون فيها انهم في 
ــيدون فيه باالداء املهني واحلرص  الوقت الذي يش
واملثابرة التي يبديها مدير املرور العام لكن هناك 

مع االسف بعض االساليب الروتينية واالجراءات 
ــي يقوم بها البعض من  واحللقات غير املبررة الت
ــل املديرية ممن يرتاحون برؤية  الضباط في مفاص
ــذا النفر يريد  ــة وان ه ــالت الناس متكدس معام
افشال عمل املديرية ومساعي مديرها اللواء زهير 
ــل الرسالة بايجاد حلول  اخلفاجي  وطالب مرس
عاجلة وسريعة ملعاناتهم كون املديرية في متاس 
مباشر مع املواطن وهم يسألون هل يجوز عندما 

ــأ وتعطى لها  ــاحنة من بلد املنش تستورد الش
كافة وثائق التصدير (بوليصة الشحن) وشهادة 
منشأ وفاتورة بسعر االلية وشهادة فحص وهذه 
ــفارة العراقية  ــل الس ــة من قب ــق مصدق الوثائ
ــأ الميكن  ــادة فان بلدان املنش ــأ وع في بلد املنش
ــمعتها فوق  ــذه الوثائق عبثا الن س ان تعطي ه
ــض الهفوات فانها نادرة  اجلميع وان حصلت بع

ــياق املعتمد هناك  ــو الس ــدا الن الصحيح ه ج
ــاحنة وااللية يقوم صاحبها  وعندما تدخل الش
بدفع كافة الرسوم اخلاصة بها والكشف عليها 
ــي املنفذ الكمركي الذي  من قبل اعلى جهة وه
ــدان وليس  ــي كل البل ــلطة العليا ف ــد الس يع
ــاحنة  ــى صاحب الش ــط ويعط ــي العراق فق ف
ــذه االجراءات  ــتكمال ه ــة كتابا بعد اس او االلي
ــرور العامة لغرض  ــى امل ــن الكمارك  ال ــادرا م ص

ــجيل االلية واحلصول على السنوية واالرقام  تس
ــجيل  ــراءات لدى دوائر التس ــال كافة االج واكم
ــنوية واالرقام وهذا  ــتالم الس في املرور بغية اس
ــالتهم انهم  ــدوا في رس ــد واك ــياق املعتم الس
يشكرون الكثير من الضباط املوجودين في دوائر 
ــجيل التابعة للمرور والذين هم على متاس  التس
مع املواطن كي تدخل هذه االلية والشاحنة الى 

ــوح العمل من اجل بناء بلدنا اجلديد وحصول  س
ــن نتفاجأ بعد  ــى قوت عائلته ولك صاحبها عل
ــادات من اجل القفز  كل هذه االجراءات باالجته
ــقيطهم وخلق الفوضى  على ظهور الغير او تس
ــاحنات او االليات  ــذه الش ــة بدعوى ان ه العارم
ــل يندى له اجلبني وال  ــة) واكيد ان هذا عم (معالي
ــيء للمرور  ــر اال بكونه عرقلة روتينية تس يفس
ــيما وان الرجل يبذل  ــة وملديرها العام الس العام

ــع  ويض ــودا  جه ــكورا  مش
ــاء بدائرته وان  ــا لالرتق خطط
االدلة  ــن  م ــرات  العش ــاك  هن
والبراهني التي تؤكد بان هناك 
من اليعمل من اجل املصلحة 
ــرى ان  ــة الكب ــة والطام العام
ــجلة االن  ــيارات مس هناك س

ــنوياتها وهي  ــد س ــدون جتدي ــا يري وان اصحابه
ــا قد  ــىء وان اصحابه ــق املوان ــن طري ــة ع داخل
ــتلموا السنويات من املرور ولكن مع ذلك فان  اس
ــة من يريد العرقلة وليس غير العرقلة وهناك  ثم
نقطة جديرة باالنتباه وهي ان بعد وصول الوثائق 
اخلاصة بهذه الشاحنات يقوم اصحابها باكمال 
االجراءات من املرور كدفع الرسوم املترتبة عليهم 
ــن مديرية املرور  ــات الصادرة م ــب التعليم بحس
العامة لكن املفاجأه والتعقيد يتمثل بارسالها 
ــكل عبئا  ــطى مايش الى كمارك املنطقة الوس
ــي كل الدول مبا  ــا على املواطن علما انه ف وحيف
ــان املعدة او االلية عندما تاتي من  فيها العراق ف
ــارك وهي  ــىء توجد كم ــدودي او املوان ــذ احل املنف
اعلى سلطة حيث يتم دفع الضرائب وكل شيء 
ــاحنات بكتاب الى  ويتم تزويد اصحاب هذه الش
ــة تفاصيل االلية او  ــرور العامة تذكر فيه كاف امل

الشاحنة معززة بقرص مدمج ياتي الى الكمارك 
ــرة اخرى بالذهاب الى  العامة او املرور ونتفاجأ م
ــؤال هل الكمارك  ــطى وسط س املنطقة الوس
ــرور ام املرور اعلى من الكمارك؟ وهل  اعلى من امل
ــرور يعلم الكمارك ام الكمارك تعلم املرور؟  ان امل
ــي دوامة جراء  ــا في حيرة من امرنا وف عليه فانن
ــه نطالب مرة اخرى  هذه الفوضى العارمة وعلي
ــون القانون موحدا في  ــس الوزراء ان يك دولة رئي
ــتان فقط  ــي اقليم كردس ــراق كله وليس ف الع

ــتطيعون التاكد من ذلك  ــة احملافظات وتس وبقي
ــنوية ولوحات  ــول على الس ــث ميكنك احلص حي
التسجيل(االرقام) خالل( ٧٢) ساعة في كردستان 
علما بان اجناز املعامالت في سقوف زمنية قصيرة 
يدر ايرادات مالية كبيرة على مرور االقليم خاصة 
ــاحنات من موديل  ــجيل الش ــمح بتس وانه يس
٢٠١٢ فما فوق فهل االقليم هو حكومة العراق؟ 

ام نحن االقليم في بغداد ؟
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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 
شدد رئيس ائتالف دولة القانون نوري املالكي، 
ــرورة اجراء اإلصالحات  ــس الثالثاء، على ض ام
ــار  ــالت اخلارجية، فيما اش ــدا عن التدخ بعي
ــاندون وال نريد أعداء  الى اننا نريد أصدقاء يس
ــي ان رئيس  ــب املالك ــال مكت ــون. وق يتدخل
ــتقبل  ــة القانون نوري املالكي اس ائتالف دول
مبكتبه امس سفير جمهورية أملانيا االحتادية 
ــدى املالكي  ــراق اوله ديل. وأب ــد لدى الع اجلدي
ــه النجاح  ــل، متمنيا ل ــفير دي ترحيبه بالس

ــفيرا لبالده في بغداد. في مهمته اجلديدة س
ــي ان العراق تربطه عالقات وثيقة  واكد املالك
ــيرا الى  ــي مختلف اجملاالت، مش ــع املانيا ف م
ــتجدات  ــاء بحث مس ــالل اللق ــرى خ ــه ج ان
ــي العراق  ــة ف ــية واألمني ــاع السياس اإلوض
ــة مجريات االحداث  واملنطقة، كما مت مناقش
ــعبي في  ــي رافقت حركة االحتجاج الش الت
البالد.وجدد املالكي موقفه الداعم للمطالب 
ــا املتظاهرون في  ــروعة التي يطالب به املش
ــى أهمية ان  ــددا عل ــر، مش ــاحات التظاه س

ــريعية  والتش التنفيذية  ــلطات  تواصل الس
العمل من اجل حتقيق االصالح الشامل بغية 
ــعب العراقي.  توفير احلياة الكرمية البناء الش
واشار الى ضرورة اجراء اإلصالحات بعيدا عن 
التدخالت اخلارجية، الفتا الى اننا نريد أصدقاء 
ــاندون وال نريد أعداء يتدخلون. بدوره أبدى  يس
ــفير االملاني اجلديد عن سعادته بتمثيل  الس
بالده لدى العراق، معربا حرص بالده على دعم 
ــني البلدين مبا  ــز أفاق التعاون ب ــراق، وتعزي الع

يخدم مصلحة الشعبني الصديقني.

بغداد / البينة الجديدة
ــياع السوداني رسالة  ــابق محمد ش وجه وزير العمل الس
ــض االعتصامات  ــه ال يؤيد ف ــني قال فيها إن ــى املعتصم إل
والعودة إلى املنازل، مطالباً السياسيني بالتوقف عن ”احليل 
واألالعيب، والدخول في حراك الشبان“.  نص الرسالة:  لستُ 
ــباب الى فض اعتصاماتهم والعودة  من املؤيدين دعوة الش
ــبوعني على  ــى بيوتهم، على الرغم من مرور اكثر من أس ال
ــت من القائلني  ــم وثورتهم الوطنية بيدَ انني لس نهضته
ــعبي لم يحقق شيئا من أهدافه حتى اآلن.  بان احلراك الش
فما طرحه احلراك من أهداف ومطالب يقع في قسمني االول 
يتعلق باحلكومة والسلطات كافة من تشريعية وقضائية 
ــلطات وفي ضمن مجال  ــع حتت قدرة هذه الس وغيرها ويق
عملها وهو ما لم يتحقق في األقل بصورة كاملة حتى هذه 
ــتور مت تعديله وال احلكومة استقالت وال  اللحظة. فال الدس
ــاد متت مكافحته وال اخلدمات او فرص العمل توافرت  الفس
ــر الذي هو أصال ليس  ــم االخ وال وال وال. أما ما يخص القس
ــا، وال هي  ــلطات األخرى كله ــات الس ــؤون احلكوم ــن ش م
ــؤون  ــو أرادت ذلك. ان ذلك يدخل في ش ــادرة عليه حتى ل ق
ــادرة وحدها على اجنازه  ــعوب الناهضة احلية الق االمم والش
ــخ نحوه. وهنا يحق لنا القول إن ما حققته  ولي عنق التاري
ــو اعظم مما  ــك تك الغيارى  ه ــباب الت هذه االنتفاضة وش
ــتقبل من األمور التي مر ذكر بعضها.  ــتحققه في املس س
ــيكون مبنيا على ما مت  ــيتحقق باملستقبل س بل كلما س
اجنازه حتى االن.ان ما حتقق خالل األيام القليلة املاضية و ما 
اجنزه املنتفضون في ساحة التحرير وباقي الساحات  حتى 
ــد حتتاج الكثير من  ــذه املدة الوجيزة من زمنٍ ق االن؛ وفي ه

الشعوب الى عقود منه إلجنازه.

بغداد / البينة الجديدة
ــن ٨٥٠٠ أمر وزاري  ــم العالي، امس الثالثاء، صدور أكثر م ــت وزارة التعلي أعلن
خاص بتعيني حملة الشهادات واخلريجني على مختلف الوزارات وبالتنسيق 
ــى ما ورد من  ــتناداً إل ــح املكتب االعالمي في بيان انه ”اس ــع الوزارة. واوض م
ــأن  ــرارات وتوصيات ضمن حزم اإلصالحات الصادرة من مجلس الوزراء، بش ق
ــهادات واخلريجني، اصدرت وزارات النفط والتعليم العالي  تعيني حملة الش
ــة بتعيني أكثر من  ــوارد املائية، األوامر الوزارية اخلاص ــكان وامل واالعمار واالس
٨٥٠٠“. وتابع أنه ”بانتظار صدور أكثر من ١٥٠٠ أمر وزاري أخرى خاصة بتعيني 
ــراءات اإلدارية املتعلقة  ــاً بعد انتهاء اإلج ــهادات واخلريجني أيض حملة الش
ــى طلبات  ــاءت بناءً عل ــذه اإلجراءات ج ــا أن ”ه ــالت“، مبين ــدمي واملقاب بالتق

املتظاهرين وبالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والوزارات االخرى».

البينة الجديدة / النجف االشرف
ــة) بأنها  ــت (امريكا احملتل ــرة أخرى تثب م
(حشرية) وتتدخل بشؤون اآلخرين، العراق 
ــرر مصيره  ــن يق ــعب.. وهو م ــراق الش ع
ــى أن احتاللها  ــا ال ــاً إذا التفتن وخصوص

ــلطهم على  ــدين وس ــب الفاس من جل
رقاب الشعب وأنها تطالب بعدم حجب 
ــى الرغم من أنها املتحكم  (االنترنت) عل
ــم تدخالً  ــبكة. كفاك ــر بتلك الش األكب
ــتطيعون  ــار يس ــراق كب ــؤوننا فللع بش

حمايته وال يحتاج الى تدخالت ال منكم 
وال من غيركم. واننا وان طالبنا بانتخابات 
مبكرة لكننا لن نسكت ان كان بإشراف 
ــكا بركوب  ــمح ألمري ــي.. ولن نس أمريك
ــوريا والى  ــراق الى س ــوج لتحويل الع امل

ساحة صراع أخرى. وإن تدخلت (امريكا)  
مرة أخرى سوف تكون نهاية وجودها من 
ــة بأمر  ــرات مليونية غاضب ــالل تظاه خ
ــي ال يحتاج  ــا.. فوطني حر أب ــر من مباش
الى دول االستكبار وال يحتاج الى معونة 

اآلخرين.
ــراب – طلعوا  ــرة – حرة – اغ ــداد – ح # بغ

– بره
# سالما – موطني

مقتدى الصدر

وكاالت / البينة الجديدة
علق األمني العام حلركة عصائب أهل احلق، 
ــس االول اإلثنني، على  ــس اخلزعلي، ام قي
ــت األبيض والكلمة األخيرة  تصريح البي
للمرجع األعلى علي السيستاني، بشأن 
ــات واألحداث في العراق. وقال  االحتجاج
ــر تويتر، إن  ــه عب ــي تغريدة ل ــي ف اخلزعل
”تصريح البيت األبيض كشف عن حجم 

ــأن العراقي  ــل االمريكي في الش التدخ
ــروع االنتخابات املبكرة  وهو دليل ان مش
هو مشروع أمريكي باألساس يُراد إحياؤه 
رغم ان املرجعية الدينية رفضته سابقا 
ــى االنتخابات الدورية“. عندما أكدت عل

ــة  ــرة كلم االخي ــة  ”الكلم أن  ــاف،  وأض
ــباب  املرجعية املعبرة عن مطاليب الش

املتظاهر“.

بغداد / البينة الجديدة 
ــس الثالثاء، عن  ــة النزاهة، ام ــت هيئ أفصح
صصة  ــتغالل املبالغ اخملُ ــا بصدد اس إجراءاته
ــدن  وامل ــة  ــار األقضي ــتقرار وإعم ــادة اس إلع
واملناطق احملررة من اإلرهاب خالفاً للتعليمات 
ــدور أمر  ــوك، مؤكدة ص ــة كرك ــي محافظ ف
ــكرتير محافظ كركوك ومدير  قبض بحق س
ــؤولني. وذكر بيان للهيئة،  مكتبه وأربعة مس
ــارت، في  أن ”دائرة التحقيقات في الهيأة أش
ــتغالل مبالغ  ــن املوضوع، إلى اس ــا ع حديثه
ــة لإلعمار  ص صَّ ــغ اخملُ ــك املبال ــة من تل طائل

ــتقرار لصرفيَّات الضيافة، مبينة  وإعادة االس
ــات تنفيذ  ــة لتعليم ــكل مخالف ــك ش أن ذل
املوازنة العامة االحتادية لسنة ٢٠١٨“.وأكدت 
ــتماع  ــة، أن ”التحقيقات األولية واالس الهيئ
ــى أن صرف  ــت إل ــهود توصل ــوال الش إلى أق
ــات الصادرة عن  ــاً للتعليم ــغ جاء خالف املبال
ــم الرئيس  ــة أن ”املته ــة“، موضح وزارة املالي
لٌ  كفَّ ــوك احلالي مُ في القضية محافظ كرك
ــق كركوك  ــي محكمة حتقي ــاً، وأن قاض مالي
ــاً ألحكام املادة (٣٤٠) من  أصدر أمر قبضٍ وفق
قانون العقوبات بحق (٦) متهمني هم كلٌّ من 

ــه، إضافة إلى  ــكرتير احملافظ ومدير مكتب س
ــابات والعقود  ــام التدقيق واحلس مديري أقس
في احملافظة ورئيسي جلنتي املشتريات األولى 
ــة، أن ”القاضي قرَّر  ــت الهيئ ــة“. وبين والثاني
توقيف املتهمني املذكورين واالنتقال إلى مبنى 
محافظة كركوك – قسم احلسابات إلحضار 
ــة، ومفاحتة  ــتندات صرف مبالغ الضياف مس
ــرية في احملافظة ومديرية  ــم املوارد البش قس
توزيع الكهرباء؛ لبيان الوضع القانوني لثالثة 
ــوا موظفني  ــظ، فيما إذا كان ــن أقرباء احملاف م

على املالك الدائم فيهما من عدمه“.
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بغداد/ البينة الجديدة
ــس الثالثاء، ان  ــح عامر الفايز، ام ــني النائب عن حتالف الفت ب
ــبق عملية اجراء انتخابات  تغيير مفوضية االنتخابات سيس
مجالس احملافظات في نيسان املقبل، الفتا الى ان الوقت كافٍ 
ــراء االنتخابات  ــي املفوضية، اذ ال ميكن اج الحداث التغيير ف
ــز في تصريح ان  ــة احلالية. وقال الفاي ــي ظل وجود املفوضي ف
ــراء االقتراع  ــتجري قبل اج ــون االنتخابات س ــالت قان ”تعدي
ــد كما هو من  ــن املؤمل ان يبقى املوع ــان املقبل، وم في نيس
ــراء االنتخابات  ــمح باج ــت يس ــث ان الوق ــر، حي دون أي تغيي
ــن جتري في ظل  ــاف ان ”االنتخابات ل ــدد“. وأض ــي وقتها احمل ف
ــيتم تغييرها قبل اجراء االقتراع  وجود املفوضية احلالية وس
ــتية المتام  ــراءات اللوجس ــور، حيث ان اإلج ــي املوعد املذك ف
ــخوص املفوضية“. واوضح الفايز، ان  االنتخابات الترتبط بش
ــة ستواصل اعمالها الجراء االنتخابات  ”املفوضية كمؤسس
ــت كاف الحداث هذا  ــل، خاصة مع وجود وق ــان املقب في نيس

التغيير واجراء عملية االقتراع جملالس احملافظات“.

بغداد / البينة الجديدة
يدين اجمللس االعلى االسالمي العراقي ما صدر عن البيت االبيض 
ــأن  ــافر في الش ــي من تصريحات تنطوي على تدخل س االميرك
الداخلي العراقي، حينما دعا الى اجراء انتخابات برملانية مبكرة 
ــى عن رفضه  ــر اجمللس االعل ــي الوقت الذي يعب ــراق. وف في الع
ــياقات  ــدة كل البعد عن الس ــك املواقف البعي ــع ملثل تل القاط
الدبلوماسية الصحيحة التي تقوم عليها العالقات بني الدول، 
ــدد على اهمية االلتزام مبا اكدته املرجعية الدينية الرشيدة  يش
ــالت اخلارجية في  ــكال التدخ ــي بيانها االخير، برفض كل اش ف
ــن يقررون  ــعب العراقي هم م ــاء الش ــي، وان ابن ــأن العراق الش
كيفية حل ومعاجلة املشاكل واالزمات التي تعانيها البالد، عبر 
ــتنادا الى احكام الدستور  ــاليب والوسائل السلمية، واس االس
ــى التأكيد  ــس االعل ــدد اجملل ــام. ويج ــون والنظ ــط القان وضواب
ــية  ــع القوى والتيارات السياس ــرورة تكاتف وتازر جمي على ض
واجملتمعية العراقية من اجل جتاوز االزمة الراهنة واحملافظة على 
ــلم االهلي واالنطالق بقوة في مسيرة االصالحات املطلوبة  الس

وتلبية مطالب احلركة االحتجاجية اإلصالحية.

بغداد / البينة الجديدة
ــد الصاحلي،  ــان النيابية ارش ــة احلقوق االنس ــب رئيس جلن طال
ــان البيت االبيض االخير  ــية برفض بي احلكومة والقوى السياس
بشأن االنتخابات املبكرة. وقال الصاحلي في تصريح متلفز: «ان 
ــيادة العراقية،  ــافرا بحق الس بيان البيت االبيض يعد تدخال س
ــر وواضح  ــة فيها تدخل كبي ــان النه لغت ــا نرفض ذلك البي كم
ــأن العراقي». واضاف: «على القوى السياسية واحلكومة  بالش
ــدم اخلوض  ــع العراقي، وع ــأن الوض ــض البيان االميركي بش رف
ــب مبوقف حكومي حازم ازاء هذه التدخالت»،  بتفاصيله، ونطال
ــن امريكا  ــا بعيدا ع ــون عراقي ــب ان يك ــرار يج ــا: «ان الق مبين
وتدخالتها السافرة». وقد انتقد البيت االبيض االمريكي اسلوب 
ــن، واصدر بيانا  ــع املتظاهري ــة في التعامل م ــة العراقي احلكوم
ــي،  ــا فيه الى اجراء اصالحات عاجلة في النظام السياس دعاه

واجراء انتخابات مبكرة.
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بغداد / البينة الجديدة
ــس فريق  ــي احلكيم مع رئي ــة محمد عل ــر اخلارجيَّ ــى وزي التق
ــرمي خان. وجرى  ــم داعش في العراق ك ــق اخلاصّ بجرائ التحقي
ــي جمع، وتخزين  ــث دور فريق التحقيق األمميّ ف ــي اللقاء بح ف
ــة، وحفظها في  ــش اإلرهابيَّ ــات داع ــرِّم عصاب ــة التي جتُ األدل
د الوزير احلكيم  قوق الضحايا العراقـيِّني.وأكّ العراق؛ لضمان حُ
ــة العراقـيَّة؛ لتهيئة  ــق األمميّ مع احلكوم ــة تعاون الفري ـيَّ أهمِّ
شدِّداً على العمل في ظلِّ احترام سيادة  ــتلزَمات عمله، مُ س مُ
العراق، وواليته القضائيّة على اجلرائم التي ارتكبتها عصابات 

داعش اإلرهابيَّة.

بغداد/ البينة الجديدة
ــالم الغبان،  ــتورية محمد س ــة التعديالت الدس ــد عضو جلن أك
ــن قانون  ــتضافة اخلبراء م ــه طالبت اس ــاء، أن جلنت ــس الثالث ام
ــتوري وأساتذة اجلامعات والنقابات واالحتادات لوضع  الفقه الدس
ــيرا إلى أن  ــتور، مش ــل مواد الدس ــة لتعدي ــات القانوني الصياغ
اللجنة لن تسمح بتسويف التعديالت. وقال الغبان في تصريح 
ــن النقابات واالحتادات  ــتورية طلبت م إن ”جلنة التعديالت الدس
عمل ورشات وندوات تثقيفية واستبيانات  لكافة شرائح اجملتمع 
ــاكل الدستور“. وأضاف أن ”اللجنة  واالستماع منهم حول مش
املشكلة لن تعمل حتت ضغوط سياسية ولن نسمح بتسويف 
ــيا في احملاصصة  ــببا رئيس ــتور التي كانت س تعديل مواد الدس
ــتمرار التظاهرات  ــرورة اس ــان على ”ض ــدد الغب ــاد“. وش والفس
ــية إلجراء إصالحات حقيقية من  للضغط على الكتل السياس

شانها تغير عدد كبير من مواد الدستور.
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 ٣ ــل  مقت ــرائيلي  اإلس ــش  اجلي ــن  .. أعل مقتــل 
ــس الثالثاء في  ــن ام ــة آخري ــطينيني وإصاب فلس
ــال اجليش إن  ــة قصف جوي.وق ــاع غزة، نتيج قط
ــة نارية  ــخصني على دراج ــتهدف ش ــه اس طيران
ــطان  ــاء أنهما «ناش ــاع، بادع ــمال القط ــي ش ف
ــي طريقهما إلطالق  ــالمي كانا ف ــي اجلهاد اإلس ف
ــرائيل».كما أعلنت  ــاه إس ــف صاروخية باجت قذائ
ــن اجلرحى إلى  ــول قتيل آخر، وعدد م ــة في غزة عن وص وزارة الصح

املستشفى اإلندونيسي شمال غزة.
ــابق نور  ــتان الس ــب الكرملني بدعوة رئيس كازاخس ترحيــب .. رح
ــتضافة بالده أول لقاء بني  ــلطان نزاربايف، الس س
ــي  ــني، واألوكران ــر بوت ــي فالدميي ــني الروس الرئيس
ــكي.وأعرب السكرتير الصحفي  زيلينس فالدميير 
ــكوف امس الثالثاء،  للرئيس الروسي دميتري بيس
ــف وتقديره جلهود  ــني لنزارباي ــان الكرمل عن امتن
الشركاء في كازاخستان إلعادة العالقات الروسية 

األوكرانية إلى مجاريها.

ــركتي  ــارف، وش ــو املص ــم موظف انضمــام .. انض
االتصاالت اخللوية لالحتجاجات في لبنان معلنني 
إضرابهم، في وقت ينتظر اللبنانيون حوارا متلفزا 
ــه عن آخر  ــون، يتحدث في ــال ع مع الرئيس ميش
املستجدات. وبينما اعتصم موظفو شركة «ألفا» 
ــن الفيل، بدأ  ــركة في منطقة س أمام مبنى الش
ــغلتني في قطاع اخللوي  ــركتني املش موظفو الش
إضرابا مفتوحا، وتوقفتا عن العمل في املراكز الرئيسية للشركتني 

وفي كل املناطق. 
واقعة .. سرد املاكيير محمود معوض، الصديق املقرب للفنان املصري 
الراحل هيثم أحمد زكي، واقعة غريبة حدثت معه 
ــييعه إلى  ــيل جثمان األخير، قبل تش ــاء تغس أثن
ــتضافته في برنامج  املقبرة.وقال معوض، أثناء اس
«شارع النهار»، الذي يذاع عبر فضائية النهار، إنه 
أصر على تغسيل هيثم بيده رغم رفض املوجودين 
ــا: «أنا بجهزه  ــه إلى مكان التكفني، مضيف دخول

داميا قدام الكاميرا».

ــرائيلي بنيامني  ــوزراء اإلس ــد رئيس ال اقويــاء .. اك
ــالم التي وقعتهما  نتنياهو، أهمية معاهدتي الس
ــيرا إلى أن  ــرائيل مع كل من األردن ومصر، مش إس
ــر «مصلحة  ــني الدولتني يعتب ــتقرار في هات االس
واضحة». وقال نتنياهو خالل مؤمتر عقد اليوم في 
ــت إلحياء الذكرى الـ٢٥ لتوقيع معاهدة  الكنيس
السالم مع األردن: «لدينا مصلحة واضحة بوجود 
ــول حدودنا وعلى  ــالم. األردن دولة تقع على امتداد أط ــدة الس معاه

أقرب مسافة من البحر األبيض املتوسط». 
ــجن  ــات في الكويت حكما بالس ــدرت محكمة اجلناي ســجن .. أص
ــركة رابطة  ــس مجلس إدارة ش ــا على رئي ١٥ عام
ــتي، ونائبته  ــعيد دش الكويت واخلليج للنقل، س
الروسية ماريا الزاريفا، بتهمة االستيالء على املال 
العام. كما قضت احملكمة في قرارها الصادر اليوم 
ــار (٢٣٧٢٧٠٠ دوالر)  ــرد مبلغ ٧١٩ ألف دين االثنني، ب
ــار (١١٥٥٠٠٠  ــف دين ــية و٣٥٠ أل ــة الروس للمتهم

دوالر) لرئيس مجلس الشركة.



بغداد / البينة اجلديدة
أن  مؤخرا  العبادي،  حيدر  السابق  الوزراء  رئيس  بزعامة  النصر  ائتالف  بني 
واالحتجاجات  التظاهرات  بشأن  األخيرة  الدينية  املرجعية  تصريحات 
الشعبية التي تشهدها البالد تعد مبثابة تهديد بزوال احلكومة احلالية إذا لم 
االئتالف ندى شاكر في تصريح  النائبة عن  املتظاهرين.وقالت  حتقق مطالب 
بها  املساس  وعدم  التظاهرات  استمرار  يؤكد  األخيرة  املرجعية  ”تصريح  إن 
عبر  احلكومة  منحت  ”املرجعية  إن  إلى  الفتة  كانت“،  صورة  بأي  فكها  أو 
أن  املتظاهرين“.وأضافت  مطالب  لتحقيق  أخيرة  فرصة  األخيرة  تصريحها 
”تصريح املرجعية يحمل تهديدا واضحا حيث أنها حتدثت بانتهاج سلوك اخر 
مع احلكومة في حال عدم حتقيق املطالب املشروعة“، مبينة أن ”املرجعية قد 
تسقط شريعة احلكومة إذا لم يتحقق ما وعدت به من إصالحات حقيقية“.

واسط / البينة اجلديدة
ــس الثالثاء، أنه  ــد املياحي، ام ــط، محم أكد محافظ واس
ــن ومخصصات  ــب املوظفني واملتقاعدي ــيتم صرف روات س
ــط ومنحة  ــم واس ــدوق دع ــم وصن ــة األقالي ــود تنمي عق
ــال املياحي  ــرف الرواتب.وق ــف ص ــاً توق ــيميا، نافي الثالس
ــع املوظفني  ــرف رواتب جمي ــيتم ص ــح انه «س ــي تصري ف
واملتقاعدين لهذا الشهر، كذلك مخصصات عقود تنمية 
ــيميا ودور  ــط، ومنحة الثالس االقاليم، وصندوق دعم واس
ــن توقف  ــار الكاذبة ع ــة لألخب ــاف «ال صح ــام». واض االيت
ــاريع  ــرف الرواتب». وأكد أيضاً أنه «ال صحة لتوقف املش ص
ــتالم السلف  العاملة»، داعيا «املقاولني إلى املراجعة الس

املالية اخلاصة بهم».
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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 الصحة والبيئة  أكد عضو جلن
ــي، عزم  ــن خالط ــة حس البرملاني
ــروع قانون  ــى مترير مش جلنته عل
ــالل الفصل  ــان الصحي خ الضم
ــريعي احلالي تلبية ملطالب  التش
ــراً أن القانون  ــن، معتب املتظاهري
سيسهم بإحداث تغيير هائل في 
اخلدمات املقدمة للمواطنني.وقال 
خالطي ، إن هناك حالة عدم رضا 
نلمسها لدى املواطن من اخلدمات 
ــم تقدميها له  ــة التي يت الصحي
طيلة الفترة السابقة، مشيراً إلى 
ــون الضمان الصحي يعتبر  أن قان
من أهم القوانني التي تعالج هذه 
ــى، أن القانون  ــار إل املشكلة.وأش
ــابقة  الس ــدورات  بال ــه  تقدمي مت 
ــراءة الثانية لكنه  ــل إلى الق ووص
ــوم فاللجنة  ــل، أما الي لم يكتم
ــه للتصويت بهذه  ــزة لعرض جاه
ــتكمال القراءة  ــد اس ــدورة بع ال
الثانية له، حيث تبقت مالحظات 
بسيطة جاءت من الوزارة.وأضاف، 
أن القانون يعتبر من القوانني التي 

تسهم في تغيير نوعية اخلدمات 
املقدمة للمواطن باجلانب الصحي 
ــي تلك  ــل ف ــر هائ ــداث تغيي وإح
اخلدمات ونسعى كلجنة برملانية 
ــريع  تش ــتكمال  الس ــة  مختص
القانون خالل الفصل التشريعي 
ــا جتاه  ــن واجبن ــزء م ــي كج احلال
ــن  املتظاهري ــب  مطال ــة  تلبي

أن  ــي،  خالط ــروعة.وأكد  املش
ــاد  ــى إيج ــيعمل عل ــون س القان
مساواة بني اخلدمات املقدمة في 
األجنحة اخلاصة والعامة، إضافة 
ــهام بخلق منافسة بني  إلى اإلس
ــام واخلاص لتقدمي  الع القطاعني 
ــيجعل  ــا س ــل ومب ــات أفض خدم
ــه مكفول  ــعر بأن كل عراقي يش

ــت خالطي،  ــل الدولة.ولف ــن قب م
ــول به في  ــون معم ــى أن القان إل
ــدول املتقدمة ودول  العديد من ال
ــرق األوسط، ومتت االستفادة  الش
ــها  ــارب تلك الدول لعكس من جت
ــق  ــى تطبي ــي عل ــكل إيجاب بش

القانون في العراق.
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رئيس مجلس االدارة
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تتمة ص١

بغداد / البينة اجلديدة 
ــن إجراءاتها بصدد  ــة، امس الثالثاء، ع ــت هيأة النزاه أفصح
ــتقرار وإعمار األقضية  صصة إلعادة اس ــتغالل املبالغ اخملُ اس
ــاً للتعليمات في  ــاب خالف ــن اإلره ــق احملررة م ــدن واملناط وامل
ــارت، في  ــة كركوك.دائرة التحقيقات في الهيأة أش محافظ
ــغ طائلة من تلك  ــتغالل مبال ــا عن املوضوع، إلى اس حديثه
صة لإلعمار وإعادة االستقرار لصرفيَّات الضيافة،  صَّ املبالغ اخملُ
ــذ املوازنة  ــات تنفي ــكل مخالفة لتعليم ــك ش ــة أن ذل مبين
ــرة أن التحقيقات  ــنة ٢٠١٨.وأكدت الدائ العامة االحتادية لس
ــهود توصلت إلى أن صرف  ــتماع إلى أقوال الش األولية واالس
ــن وزارة املالية،  ــادرة ع ــات الص ــاً للتعليم ــغ جاء خالف املبال
ــة محافظ كركوك  ــس في القضي ــة أن املتهم الرئي موضح
ــق كركوك  ــي محكمة حتقي ــاً، وأن قاض لٌ مالي كفَّ ــي مُ احلال
ــدر أمر قبضٍ وفقاً ألحكام املادة (٣٤٠) من قانون العقوبات  أص
ــكرتير احملافظ ومدير مكتبه،  بحق (٦) متهمني هم كلٌّ من س
ــابات والعقود في  ــام التدقيق واحلس ــة إلى مديري أقس إضاف
ــتريات األولى والثانية.وأضافت  احملافظة ورئيسي جلنتي املش
إن القاضي قرَّر توقيف املتهمني املذكورين واالنتقال إلى مبنى 
ــتندات  ــابات إلحضار مس ــم احلس ــة كركوك – قس محافظ
ــرية في  ــم املوارد البش ــرف مبالغ الضيافة، ومفاحتة قس ص
ــع القانوني  ــاء؛ لبيان الوض ــة توزيع الكهرب ــة ومديري احملافظ
ــظ، فيما إذا كانوا موظفني على املالك  لثالثة من أقرباء احملاف

الدائم فيهما من عدمه.

وال ميكن ان يخضع إلمالءات خارجية، فأي تدخل 
ــول“. وأضاف البيان،  خارجي مرفوض وغير مقب
ــني يقررون وفق أولويات مصلحتهم  أن ”العراقي
ــة،  ــة الديني ــرام إرادة املرجعي ــة وباحت الوطني
ــة،  ــتوریة والقانوني ــياقات الدس ــن الس وضم

وبقرارهم الوطني املستقل“.
ــون النيابية،  ــت  كتلة صادق ــن جانبها اتهم م
ــدة األمريكية  ــات املتح ــاء، الوالي ــس الثالث ام
ــال ازمة  ــرب وافتع ــعال احل ــل على ”اش بالعم
ــعب ومجلس  جديدة“ في العراق، مطالبة الش
ــالت األمريكية  ــه التدخ ــوف بوج ــواب الوق الن
ــال  ــي. وق ــي العراق ــأن الداخل ــافرة بالش الس
ــم الكتلة النائب نعيم العبودي  املتحدث باس

ــدة األمريكية  ــات املتح ــح إن ”الوالي في تصري
ــعال فتنة  ــاول إش ــراق حت ــي الع ــفارتها ف وس
جديدة في البالد وهذا ما النسمح به“. وأضاف 
ــأن  بالش ــي  األمريك ــل  ”التدخ أن  ــودي،  العب
العراقي امر مرفوض“، مطالبا الشعب العراقي 
ــاه أمريكا  ــول كلمته جت ــس النواب بـ“ق ومجل

وافعالها اخلبيثة“.
ــائرون، امس  ــى حتالف س ــد آخر نف ــى صعي عل
الثالثاء، وجود دوافع شخصية خالل استجواب 
ــس الوزراء عادل عبد املهدي، مبينا  ائتالفه لرئي
ــتجواب النيابي ال يعني اشتراط اقالة  ان االس
ــن التحالف رياض  ــتجوب. وقال النائب ع املس
ــتمر في  ــائرون مس ــف س ــعودي ان ”حتال املس

ــتجواب رئيس الوزراء  التحضيرات اخلاصة باس
ــه  في ملف  ــبب تعاطي ــادل عبد املهدي بس ع

التظاهرات“.
في وقت كشف عضو مجلس محافظة ديالى 
ــرة  ــماعيل،  امس الثالثاء، عن مباش حقي اس
ــس احملافظة عملهم في  ــدد من اعضاء مجل ع
ــرار  البرملان بحل جميع مجالس  اجمللس رغم ق
احملافظات، مبينا ان اجمللس طعن بقرار البرملان. 
ــح ان ”نائب رئيس  ــي تصري ــماعيل ف وقال اس
مجلس محافظة ديالى وبعض االعضاء باشروا 
ــذ يومني“.  ــس احملافظة من ــم في مجل بعمله
ــيا العادة عمل   واضاف ان ”هناك حراكا سياس
اجمللس وعقد جلساته بشكل اعتيادي“، مبينا 

ــدى اجلهات  ــس قدمت طعنا ل ــة اجملل ان ”رئاس
القضائية بشان اصدار مجلس النواب قرار حل 

جميع مجالس احملافظات“.
ــف مصدر مطلع في محافظة  من جانبه كش
ــرطة  ــس الثالثاء، عن تقدمي قائد ش ــار، ام ذي ق
ــعيدي، طلباً  ــد الس ــد محم ــة العمي احملافظ
ــدر إن « قائد  ــه. وقال املص ــي عن منصب للتنح
ــد  ــد محم ــار العمي ــة ذي ق ــرطة محافظ ش
السعيدي، قدم طلبا إلى وزير الداخلية للتنحي 
عن منصبه بسبب عدم رغبته في خلق صدام 

مع املتظاهرين». 
ــي  ــف مصدر دبلوماس ــد آخر كش ــى صعي عل
ــيزور أوكرانيا وصربيا  ــدا دوليا س ــي، ان وف عراق

ــاز املصدرة  ــوع قنابل الغ ــق في موض للتحقي
للعراق. ونقلت صحيفة عكاظ عن املصدر قوله 
ــا التظاهرات  ــدة أعلنت أن ضحاي ان األمم املتح
ــيل للدموع  في العراق قتلوا بقنابل الغاز املس
ــتوردة من صربيا وأوكرانيا، مبينة ان املواد  املس
ــذه القنابل قاتلة  ــي حتتويها ه ــة الت الكيماوي
ــاقها.  ــاب الدماغ مبجرد استنش وتضرب أعص
ــل وفدا  ــة سترس ــة الدولي ــاف ان املنظم واض
ــا للتحقيق في  ــا وصربي ــى أوكراني مختصا إل
ــل عمليات تصديرها  موضوع القنابل وتفاصي
ــت إليه  ــا أحمل ــك م ــى ان ذل ــيرا ال ــراق، مش للع
ــي العراق جنني  ــؤولة بعثة األمم املتحدة ف مس
بالسخارت، عندما أفصحت أن املنظمة تبحث 

عن مصدر قنابل الغاز.
وفي سياق آخر أعلنت وزارة اخلارجية العراقية، 
ــي احلكيم  ــاء، أن الوزير محمد عل ــس الثالث ام
استعرض خالل اتصال هاتفي تلقاه من نظيره 
ــعودي فيصل بن فرحان، تطورات األوضاع  الس
ــي أطلقتها  ــزم اإلصالحية الت ــي العراق، واحل ف
ــن. وقالت  ــة مطالب املتظاهري احلكومة لتلبي
ــد  ــة محم ــر اخلارجي «وزي إن   ، ــة  وزارة اخلارجي
ــاً من نظيره  ــى اتصاالً هاتفي علي احلكيم تلق
ــاف البيان،  ــعودي فيصل بن فرحان». وأض الس
ــم العالقات بني  ــبل تدعي أن الطرفني بحثا «س
ــاهم في تلبية تطلعات  بغداد والرياض مبا يس

كال البلدين».

بغداد / البينة اجلديدة
في  والسيما  االيام  هذه  احلديث  يجري 
في  الشعبية  االحتجاجات  تصاعد  ذروة 
بغداد وعدد من املدن العراقية في الوسط 
واجلنوب احلديث عن تعديل او تغيير وزاري 

ولغرض  احلالية  احلكومة  في  مرتقب 
«البينة  فإن  املرجوة  االهداف  حتقيق 
التغيير  يكون  بأن  تطالب  اجلديدة» 
الوزاري املرتقب استجابة ملطالب الشارع 
تلبية  وليس  لالصالح  وحتقيقاً  العراقي 

رغبات  او  املتنفذة  االحزاب  «امالءات»  لـ 
القول  نطبق  ال  كي  السياسية  الطبقة 
الشعب  بعالوي»..  عليوي  «بدلنا  املأثور 
ترقيعية  اصالحات  ال  جذرياً  تغييراً  يريد 

وعلى اجلميع فهم هذه احلقيقة جداً.
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 بغداد / البينة اجلديدة 
املتظاهرين  مطالب  مع  وقوفه  العراقية  القوى  التحالف  أكد 
السلميني، مشيرًا إلى أنها تعبير حيّ عن معاناة العراقيني في 
كل مناحي احلياة نتيجة سوء اخلدمات، و»أن العراقيني يستحقون 
احلياة الكرمية ومن حقهم املطالبة بوطن كرمي ومعطاء تتحقق 
فيه أحالمهم، فهم من حتملوا كل جور السنوات العجاف على 
في  العراق  عن  للدفاع  التضحيات  قدموا  من  وهم  العقود،  مرِّ 
الدميقراطية والنظام  احلرب على اإلرهاب؛ من أجل احلفاظ على 

السياسي اجلديد».
احلكومة  مطالبة  على  بيانه  في  العراقية  القوى  حتالف  وشدد 
بتنفيذ مطالب املتظاهرين، معلنًا استعداده للتعاون مع القوى 
مبا  جذرية،  إصالحات  إجراء  على  للعمل  البالد  في  السياسية 
العراقي.  الشعب  احتياجات  تلبي  التي  القوانني  إقرار  فيها 
من  مظاهراتهم  سلمية  على  احلفاظ  إلى  املتظاهرين  داعياً 
اخملربني للممتلكات العامة واخلاصة، وعدم االعتداء على القوات 

األمنية.
النازحني  وطالب اجملتمعون احلكومة «بتعجيل اإلجراءات لعودة 
إلى ديارهم في املدن احملررة من تنظيم «داعش» اإلرهابي، وتسريع 
آليات التعويض عن األضرار جراء العمليات العسكرية، وحسم 
ملف املفقودين واملغيبني، وإعادة اإلعمار، وبدء مرحلة جديدة من 
التكاتف والتماسك اجملتمعي؛ لصياغة عهدٍ جديدٍ يؤسس حلاضرِ 

املواطنني ومستقبلهم في العراق، من أقصاه إلى أقصاه».
يؤكد  القوى  حتالف  فإن  الدستورية؛  بالتعديالت  يتعلق  وفيما 
ترسيخ  تضمن  التي  الالزمة  التعديالت  كل  إجراء  ضرورة  «على 
مبا  وتطويره  انتهاك،  أي  من  ويحصنها  العامة  واحلريات  احلقوق 
الالمركزية  مبدأ  وتعزيز  املواطنة،  دولة  إلى  االنتقال  في  يسهم 
ثلى  مُ كوسيلة  البرملاني  االحتادي  النظام  تطوير  في  يسهم  مبا 
لتحقيق العدالة االجتماعية، كما أعلن التحالف ترحيبه مببادرة 

األمم املتحدة للحوار الوطني».
ملتابعة  النيابية؛  اللجان  خالل  من  اجلاد  العمل  اجملتمعون  وقرر 
تنفيذ احلزم اإلصالحية التي أطلقها مجلس النواب، وتقدمي كل 
الدعم لإلجراءات اإلصالحية احلكومية، وتفعيل آليات مكافحة 

الفساد، وإحالة ملفات املفسدين للقضاء.
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بغداد / البينة اجلديدة
اميركية  مساع  وجود  عن  مسؤول،  مصدر  كشف 
قيام  رجح  فيما  بالعراق،  التظاهرات  ملف  لتدويل 
استيراد  من  العراق  استثناء  بالغاء  املتحدة  الواليات 
إلى  «األميركيني يسعون  ان  املصدر  االيراني.وقال  الغاز 
الغربيني  حلفائهم  وحتشيد  التظاهرات،  ملف  تدويل 
مماثل  موقف  استصدار  أجل  من  املنطقة  في  ودول 
«املوقف  ان  مبينا  العراقية»،  التظاهرات  من  لهم 
اجلديد يجعل احلكومة والقوى السياسية أقلّ مقدرة 
االستمرار  وكذلك  بالقمع  التظاهرات  مواجهة  على 
األميركي  «البيان  ان  املصدر  واعتبر  اإلنترنت».  بقطع 
الدعم  رفع  مبثابة  األبيض،  البيت  عن  الصادر  األخير 
العراقية، واملطالبة بإقالتها عبر الدعوة  عن احلكومة 

هناك  تكون  «أن  مرجحا  مبكرة»،  انتخابات  إلجراء 
على  بالعمل  املتعلقة  تلك  غير  أميركية  مواقف 
العراق  مبنح  يتعلق  ما  بينها  من  التظاهرات،  تدويل 
استيراد  بشأن  إيران  مع  التعامل  من  استثناءات 
الغاز والكهرباء، فمن املمكن أن تنهي واشنطن هذا 
االستثناء وتفرض بذلك على بغداد إما قطع التعامل 
مع إيران أو العقوبات». واعتبر في الوقت ذاته أنّ «بيان 
البيت األبيض هو بيان حتذيري أكثر مما هو إعطاء جزء 
موقف  أي  يوجد  ال  اللحظة  لغاية  لكن  احللول،  من 
البيان،  بغداد على ما جاء في  رد رسمي من قبل  أو 
اخملتصة  العليا  اجلهات  قبل  من  الدراسة  قيد  وهو 
احلكومة  املتحدة،  الواليات  وحثت  الشأن».  بهذا 
والقيام  مبكرة  انتخابات  إجراء  على  العراقية 

العنف  أعمال  إنهاء  إلى  داعية  انتخابية،  بإصالحات 
ضد املتظاهرين وايقاف حظر االنترنت في البالد. فيما 
أكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أنه لن يسكت 
اذا كانت االنتخابات بإشراف أمريكي، مهددا بتظاهرات 
شدد  كما  أخرى،  مرة  أمريكا  تدخلت  بحال  مليونية 
على ان الوطن ال يحتاج إلى دول االستكبار وال يحتاج 
التحرير  ساحة  تظاهرات  وتدخل  اآلخرين.  معونة  إلى 
اخرى،  محافظات  عن  فضال  بغداد،  العاصمة  وسط 
الثامن  يومها   ،٢٠١٩ الثاني  تشرين   ١٢ الثالثاء  امس 
فرص  توفير  مبطالب  ابتدأت  والتي  التوالي،  على  عشر 
العمل ومحاربة الفاسدين وتقدميهم للعدالة، وانتهت 
وتعديل  احلالية  احلكومة  تغيير  ابرزها  اخرى  مبطالب 

الدستور وقانون االنتخابات.
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استمرار التظاهرات في بغداد وعدد من مدن الوسط والجنوب لليوم التاسع عشر على التوالي 

بغداد / البينة اجلديدة
دعوى  الثالثاء،  امس  عراقيان،  محاميان  رفع 
عبد  عادل  تكليف  دستورية  بعدم  قضائية 
قرارات  دستورية  وعدم  الوزراء  لرئاسة  املهدي 
وطالبا  الثقة،  منحته  التي  البرملانية  اجللسة 
تصريف  حكومة  املهدي  عبد  حكومة  باعتبار 
طارق  احملاميان  الدعوى.وقال  حسم  حلني  اعمال 
امس   صباح  أقمنا  الكرخي،  وعادل  املعموري 
امام  (١٤٣احتادية٢٠١٩)  املرقمة  الدعوى  الثالثاء 
احلكم  فيها  وطلبنا  العليا  االحتادية  احملكمة 
بعدم دستورية تكليف السيد عادل عبد املهدي 

قرارات  دستورية  بعدم  واحلكم  الوزراء  لرئاسة 
اجللسة البرملانية التي منحت له الثقة، بالنظر 
خملالفتهما لنص املادة (١٧٦) من الدستور العراقي 
والقرار املرقم (٢٥احتادية٢٠١٠) الصادر من احملكمة 
املادة  نص  مضمون  فسر  والذي  العليا  االحتادية 
(٧٦ فقرة ١) من الدستور.واضاف احملاميان، طلبنا 
اصدار امر والئي يقضي بإعتبار حكومة السيد 
اعمال حلني  تصريف  املهدي حكومة  عبد  عادل 
حسم هذه الدعوى، وقررنا توكيل زميلنا احملامي 
السامرائي  فاضل  شوكت  الدستوري  والفقيه 

في هذه الدعوى.
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االوُّـالحلقة
ــبي يعد وصفة  ــع ان نظام التمثيل النس وم
ــزاب والكيانات  ــتيعاب االح ميكنها من اس
السياسية ذات البنية االثنية وضمان متثيال 
ــر قناعة لهذه  ــذي  يوف ــا ، االمر ال ــادال له ع
ــن النظام وعدم اخلروج  االحزاب للعمل ضم
ــاركة  ــرة للمش ــة كبي ــر فرص ــه وتوفي علي
ــض امكانية  ــم ، و تقوي ــعة في احلك الواس
ــة  جه ــن  وم ــه  ان اال   - ــلطة  بالس ــرد  التف
ــبي  ــام التمثيل النس ــد كان لنظ اخرى فق
ــاوئ كبيرة في مقدمتها شل العملية  مس
ــلطات  ــاف فاعلية الس ــية واضع السياس
ــاس  ــيس نظام يقوم على اس العامة وتأس
التوافقية واحملاصصة التي عطلت احلكومة 
ــة دوره في  وافقدت البرملان قدرته على ممارس
ــبة وما جنم عنه  ــاءلة واحملاس املراقبة واملس
ــال العام  ــدر بامل ــاد واله ــن تضخم الفس م
ــرص التنمية والتطور االقتصادي  وتعطيل ف
ــن القول ان نظام التمثيل  واالجتماعي.وميك
ــد احتوى مرحلة  ــبي في العراق كان ق النس
ــف على اعتاب  ــا اآلن فنحن نق ــا   ام واطره
ــطء طيلة  ــت تنمو بب ــدة كان ــة جدي مرحل
ــا بوضوح منذ  ــنوات مضت وظهرت آثاره س
ــره في  ــم دعش ودح ــة بتنظي ــاق الهزمي احل
ــذه املرحلة تتميز  ــر املوصل ، ه معركة حتري
ــي واالثني  ــر الطائف ــة املتغي ــاد وتنحي بابع
ــم بعدما  ــارات الناخبني وتوجهاته ــي خي ف

ــة  العام ــة  االجتماعي ــة  القناع ــتقرت  اس
ــية  ــزاب السياس ــات واالح ــى ان الكيان عل
ــتغالل  ــاءت اس ــة قد اس ــة االثني ذات البني
ــز  ــي تعزي ــة ف ــة والعرقي ــاعر الطائفي املش
ــاب جماهيرها وعلى  ــبها على حس مكاس
ــاء الدولة  ــاب التراجع في دورها في بن حس
ــل في تقدمي اخلدمات  ــاتها والفش ومؤسس
وتلبية احتياجات املواطنني بالعيش الكرمي 
ــباب  ، لقد غذى كل ذلك بلوغ جيل من الش
عانى كثيرا وفشل االحزاب احلاكمة في ادارة 
ــة ولم يغرق في وحل الصراع الطائفي  الدول
ــه للثقة  ــب عليه فقدان ــا ترت ــي ، مم والقوم
باالنتخابات وفي النظام السياسي بشكل 
ــي  ــود اجلدل السياس ــوء ذلك يس اعم.وبض
ــرورة االصالح االنتخابي  ــام رأي مفاده ض الع
ــبق ومقدمة ضرورية لالصالح  ــرط مس كش
السياسي واالقتصادي ، وبهذا الصدد اعدت 
ــون انتخابات  ــة اجلمهورية مقترح قان رئاس
ــواب ومجالس  ــم انتخابات مجلس الن ينظ

احملافظات ومجالس االقضية.وسنحاول هنا 
ــام االنتخابي الذي  ان نناقش موضوع النظ
ــان امكانية  ــرح القانون وبي ــص عليه مقت ن
ــع  ــية املتوق ــار السياس ــا واآلث ــذه فني تنفي

لتطبيق هذا النظام وكما يلي:ـ
ــودة  ــم النظام االنتخابي في مس اوال : معال
ــة وجتارب  ــات العلمي ــون وفقا للدراس القان
ــدد نوع النظام  ــات في العالم يتح االنتخاب
ــالل معرفة طبيعة الدائرة  االنتخابي  من خ
ــد التي  ــدد املقاع ــدة وع ــة املعتم االنتخابي
ــيح  ــرة وطبيعة الترش ــكل دائ ــص ل تخص
ــني ، وحتديد  ــة تصويت الناخب وحتديد كيفي
ــتند اليها في  ــة الرياضية التي يس الصيغ
ــو الفائز.ومن  ــج وحتديد من ه ــم النتائ حس
ــون املقترح  ــودة القان ــة مس ــالل مراجع خ
تظهر معالم النظام االنتخابي في الفقرات 

(اوال - ثانيا - ثالثا من املادة ١١)  وكما يلي:ـ
١-  من حيث الدوائر االنتخابية

ــددة ( كل  ــدأ الدوائر املتع ــون مبب ــذ القان أخ
قضاء دائرة انتخابية) 
٢. من حيث الترشيح

ــيح الفردي ( سواء  اخذ القانون مببدأ الترش
كان مرشحا حزبيا او مستقال ) 

٣.  من حيث الصيغة الرياضية املعتمدة في 
حسم النتائج

ــة حيث عد  ــة االكثري ــون بصيغ ــذ القان اخ

ــرة هو من  ــي للدائ ــد االنتخاب ــز باملقع الفائ
ــة االصوات  ــة /اغلبي ــى اكثري ــل عل يتحص
ــام االغلبية  ــي نظ ــو معمول به ف ــا ه - كم
ــة  ــبة لبقي ــذا بالنس ــز االول ) وهك ( الفائ
املرشحني عن الدائرة اذا ما كان عدد املقاعد 
ــد واحد. ويبدو واضحا  الدائرة اكثر من مقع
ان مسودة القانون لم تتضمن حتديدا ووصفا 
دقيقا للعناصر التي تشكل في مجموعها 
معالم النظام االنتخابي املعتمد  ليتسنى 
ــاذج املعتمدة دوليا  ــا للنم حتديد نوعه وفق
ــجل املالحظات  ،وفي ضوء ذلك ميكن ان نس

اآلتية:ـ

١. لم يحدد القانون تسمية صريحة للنظام 
ــني على  ــن القائم ــد ميك ــي املعتم االنتخاب
ــاد باملبادئ والقواعد التي  تنفيذه االسترش
ــة املعتمدة ،  ــا للتجارب الدولي حتكمه وفق
ــعا لالجتهادات  االمر الذي يترك مجاال واس
الشخصية واالراء املتعددة (ورمبا املتعارضة) 
ــا يخلقه ذلك  ــيره عند تنفيذه  وم في تفس

من مشكالت.
ــر االنتخابية   ــيم الدوائ ــل في ترس ٢.  االص

ــدود االدارية   ــس احل ــكان ولي ــو اعداد الس ه
ــكاني في رقعة  ــراء حصر س ــم  اج اي ان يت
جغرافية معينة ومن ثم تخصيص عدد من 
ــا لقاعدة (مقعد لكل مائة  املقاعد لها وفق
الف نسمة) وليس العكس. اما وقد  استند 
ــص املقاعد الى  ــرح القانون في تخصي مقت
ــكان القضاء (الدائرة)  معادلة هي:ـ (عدد س
ــى ١٠٠الف = عدد املقاعد اخملصصة لكل  عل
ــذه امرا  ــك يجعل من تنفي ــاء) ، فان ذل قض
ــي ضوء عدم التماثل  غاية في الصعوبة ، ف
ــي احملافظات  ــة ف ــكان االقضي ــي عدد س ف

ــة  يقل عدد  ــن االقضي ــدد كبير م ــود ع ووج
ــكانها عن املائة الف وصعوبة تخصيص  س
ــمة عدد  ــور املتبقية عن قس املقاعد للكس
ــف، كما ان  ــة ال ــاء على مائ ــكان القض س
ــج االقضية التي يقل  ــاك صعوبة في دم هن
ــمة لصنع  ــكانها عن املائة الف نس عدد س
ــبب ان عدم جتاور  دائرة انتخابية جديدة بس
ــب ما يظهر  العديد من هذه االقضية بحس
ــة لالقضية على  ــقاط احلدود االداري من اس
ــوغ  ــي ان اليوجد مس ــو ما يعن ــط وه اخلرائ
ــر لصنع دائرة  ــج قضاء مع اخ منطقي لدم
ــا مائة الف  ــدة  يكون عدده ــة جدي انتخابي
ــمة او اكثر ، ناهيك عن ان ذلك يجب ان  نس
ــن مقترح القانون وبوضوح. ينص عليه ضم
ــذه  ــن ه ــون ع ــرح القان ــكت مقت ــد س لق
ــدد كيفية  ــة فلم يح ــكالية  اجلوهري االش
ــدد املقاعد لكل دائرة انتخابية  تخصيص ع
ــدد صيغ  ــون لم يح ــرح القان ــا ان مقت ، كم
ــة  تخصيص املقاعد  رياضياتية تبني كيفي
ــذ بنظر االعتبار  ــكل دائرة (قضاء) مع االخ ل
ان الدوائر االنتخابية (االقضية)  تقل نسبة 
ــكان فيها عن مئة الف نسمة ،وايجاد  الس
ــور الناجتة  صيغ رياضية للتعامل مع الكس
ــي عملية  ــة الف ف ــمة على مائ ــن القس ع
ــص املقاعد لكل دائرة انتخابية.ورمبا  تخصي
ــح- ان جتاوز القانون ذكر نصوص  - وهو الراج
صريحة حول كيفية التعامل مع  اشكالية  
ــة (  ــر االنتخابي ــد للدوائ ــص املقاع تخصي
االقضية ) يعود الى عدم امكانية ايجاد حل 
ــد متعارف عليها  ــتند الى قواع مقنع ومس
في تخصيص املقاعد ، فاالصل -كما مرذكره 
ــيم الدوائر االنتخابية املتعددة في  - ان ترس
ــس التوزيع  ــتند على اس نظم االغلبية يس
السكاني وليس على اساس احلدود االدارية.

ــيح  ــون بدقة آلية الترش ــم يحدد القان ٣. ل
ــددة املقاعد واكتفى  ــبة للدوائر متع بالنس
بالقول ( يكون الترشيح فرديا ضمن الدائرة 
االنتخابية - مادة ١١ ثانيا ) . ويثور هنا السؤال 
ــي  ــكل كيان سياس ــحني ل ــن عدد املرش ع
ــد اخملصصة للدائرة  ، اذ  مقارنة بعدد املقاع
ــا لهذا النص من ان  ــس هناك ما مينع وفق لي
ــح احلزب عدد من املرشحني يفوق عدد  يرش
ــرة االنتخابية طاملا  ــد اخملصصة للدائ املقاع
ــبب في  ــيح فرديا ،االمر الذي يتس ان الترش
ــراع وتعقيد عملية  ــم ورقة االقت زيادة حج
ــماء  ــت على الناخبني مع ظهور اس التصوي
ــحني و صورهم ايضا  واسماء االحزاب  املرش
ــا  في ورقة االقتراع  (كما  التي ينتمون اليه

يتطلبه اسلوب الترشيح الفردي).
ــاس  ــد القانون الى حتديد عنصر اس ٤. افتق
ــام االنتخابي وهو : كيفية  من عناصر النظ
ــة  ــون  كيفي ــدد القان ــم يح ــراع  اذ   ل االقت
التصويت ، كم اشارة يضع الناخب ، هل له 
ــد او اكثر ،  حيث  ــح واح احلق باختيار مرش
ان  شكل النظام االنتخابي قد يتغير بتغير 

الكيفية التي يصوت بها الناخب.
ــام  ــي  / نظ ــام االنتخاب ــوع النظ ــا : ن ثاني
ــول يتضح من  ــر املتح ــد غي ــوت الواح الص
ــودة  ــم والعناصر التي تضمنتها مس املعال
ــام االنتخابي الذي اعتمده  القانون ان النظ
مقترح القانون هو من نظم االغلبية.كما ان 
ــل الدوائراالنتخابية  ــص القانون  على جع ن

ــيح فرديا ،  ــل وجعل الترش ــددة التمثي متع
وافتراض اعطاء صوت واحد للناخب يعطيه 
ملرشح  واحد ضمن الدائرة ، وحتديد الفائزين 
ــد احلاصلني على  ــق حتدي ــد عن طري باملقاع

ــذ امام نظام  ــة االصوات ، نكون عندئ اكثري
ــام الصوت  ــم : نظ ــروف بإس ــي مع انتخاب
ــم تظهر  ــى ولو ل ــر املتحول.حت ــد غي الواح
ــذا  ــة له ــمية واضح ــون تس ــودة القان مس

ــح والنص على  ــدت للتصري ــام وافتق النظ
ــه ، اال ان  املقارنة بني املعالم  ــض جزئيات بع
ــون وبني عناصر  ــودة القان التي حددتها مس
ــد غير املتحول التقارب  نظام الصوت الواح
الشديد بينهما.اذ تشير املراجع املتخصصة 
ــبكة  في االنظمة االنتخابية (مثال ينظر ش

ــام  ــف نظ ــى  تعري ــة) ال ــة االنتخابي املعرف
الصوت الواحد غير املتحول باالتي:ـ

ــوم الناخب في ظل هذا النظام باالقتراع  يق
لصالح مرشح واحد فقط في دائرته، ولكن 
على العكس من نظام الفائز األول، يتم ذلك 
في دوائر متعددة التمثيل حيث يتم انتخاب 
ــن كل دائرة انتخابية،  أكثر من ممثل واحد ع
ــحون احلاصلون على  ويفوز باالنتخاب املرش

أعلى األصوات
ــي تقف امام  ــات الفنية الت ــا: الصعوب ثالث

تنفيذ النظام االنتخابي:ـ
ــكل ونوع  ــار ش ــي اختي ــرارات ف ــذ الق تتخ
النظام االنتخابي بناء على املعطيات الفنية 
ــية التي ينتجها النظام  واخملرجات السياس
ــر بالصعوبات  ــدر تعلق االم ــي ،وبق االنتخاب
ــول دون امكانية تطبيق هذا  الفنية التي حت
النظام ميكن االشارة الى مجموعة من هذه 

الصعوبات في مقدمتها اآلتي:ـ
ــكاني دقيق يحدد  ــدم وجود احصاء س ١. ع
ــة والنواحي  ــة االقضي ــدود وعائدي ــة ح بدق

واعداد السكان فيها.
٢. ان جعل الدائرة االنتخابية محددة بحدود 
ــكلة  ــاء االدارية   يقود الى احياء مش القض
االراضي املتنازع عليها بني احملافظات والتي 
ــة من خالل  االعتماد على  جتاوزتها املفوضي
سجل الناخبني املعد للمحافظة بناء على 
ــار مراكز التسجيل في كل احملافظة ،  انتش
ــكلة االقضية والنواحي  وتالفت  بذلك مش

املتنازع عليها بني احملافظات.
ــل الدائرة  ــكاز القانون على جع ــذا فإن ارت ل
ــة للقضاء يثير  ــدود االداري ــة = احل االنتخابي
ــة تنفيذ  ــا امكاني ــكالت يصعب معه مش

القانون من بينها:ـ
- اي البيانات تعتمدها املفوضية  في حتديد 
ــة  االقضية والنواحي؟ هل هي بيانات  عائدي
وزارة التخطيط ام بيانات مكاتب املفوضية 

في احملافظات مع وجود تعارض بينها؟
ــول النواحي  ــات وزارة التخطيط ح -ان بيان
ــر تنازع على بعض االقضية  واالقضية تظه

والنواحي بني احملافظات.
ــجل الناخبني املعتمد في املفوضية  - ان س
ير تكز على قاعدة البطاقة التموينية حيث 
ــز التموين  ــني مراك ــا التناظر ب ــر فيه يفتق
ومراكز تسجيل الناخبني ، ومع ان املفوضية 
عملت على حترير سجل الناخبني من قاعدة 
ــار مراكز  ــاء وإنتش ــات التموينية بإنش بيان
ــة اجلغرافية  ــجيل الناخبني على الرقع تس
وربط سجل الناخبني باالقضية والنواحي - 
ــن التي ال تقدم  ــدال من ربطه مبراكز التموي ب
في كثير من االحيان توزيعا للمواطنني يقوم 
ــاس اداري - اال ان هذا اجلهد  ــى اس ــى عل عل
ــتطع  املفوضية  ــم حلد االن ، فلم تس لم يت
ــجل الناخبني على مستوى  ــقط س ان تس
ــة اذا ال تزال  ــاء والناحية بصورة دقيق القض
ــكلة قاعدة بينات البطاقة التموينية  مش
ــجل الناخبني في  ــتند عليها س ــي اس (الت
ــاس)  في عدم التناظر في توزيع املراكز  االس
ــة مع  ــة التمويني ــة وكالء البطاق التمويني
ــي يعاني  ــة لالقضية والنواح ــدود االداري احل
ــع افتراض  ــى م ــجل الناخبني.حت ــا س منه
ــي وضع  ــي للمفوضية ف ــاح جزئ ــق جن حتقي
ــتوى القضاء  ــى مس ــني عل ــجل الناخب س

والناحية فإن ذلك يصطدم بعقبتني هما:ـ
ــني يفترض الثبات  ــجل الناخب االولى: ان س
ــي واالقضية ، وهذا  ــدد وحدود  النواح في ع
ــذه احلدود واالعداد  ــر متحقق اذا تتغير ه غي
ــة  ــى املفوضي ــب عل ــا  يصع ــتمرار مم باس

مالحقت هذه التغييرات.

نظام التمثيل النسبي 
َّـ العراق كان قد احتوى 
مرحلة واطرها  اما اآلن 
فنحن نقف على اعتاب 
مرحلة جديدة كانت تنمو 
ببطئ طيلة سنوات مضت

َّـ العراق اعتمد على نظام التمثيل النسبي َّـ االنتخابات العامة  وجرى تغيري 
َّـ صيغة هذا النظام اكثر من مرة من القائمة اِّـغقلة والدائرة االنتخابية الواحدة

إمكانية اعتماد نظام االغلبية في االنتخابات العراقية

مالحظات حول النظام 
االنتخابي في مسودة 
القانون املقترح من رئاسة 
اجلمهورية الشك ان 
اشكالية الدميقراطية في 
اجملتمعات االثنية املتعددة 
تكمن في كيفية رسم 
مؤسسات حتظى بتمثيل 
عادل (واسع) وحتفظ 
االستقرار لهذه اجملتمعات ، 
من خالل التركيز على العديد 
من املتغيرات وفي مقدمتها 
االنظمة االنتخابية.فقد 
ادخلت االنظمة االنتخابية 
كأحد املتغيرات احلاسمة 
في احتواء االنشقاقات 
والصراعات االثنية الكائنة 
واملتزايدة في هذه اجملتمعات 
بعد تبنيها انظمة حكم 
تقوم على اسس الدميقراطية 
والتداول السلمي للسلطة 
.وتختلف الدول في نوع 
النظام االنتخابي الذي 
تتبناه تبعا الختالف ظروفها 
السياسية وتكوينها 
االجتماعي بحيث تسعى 
أن يكون نظامها االنتخابي 
عامال من عوامل االستقرار 
السياسي والتماسك 
االجتماعي. وفي العراق 
اعتمد على نظام التمثيل 
النسبي في االنتخابات 
العامة ، وجرى تغيير في 
صيغة هذا النظام اكثر من 
مرة من القائمة املغقلة 
والدائرة االنتخابية الواحدة 
(على املستوى الوطني)

الى القائمة شبه املفتوحة 
والدوائر املتعددة (على 
مستوى احملافظات) ،وانتهاء  
باعتماد الدوائر املتعددة 
والقائمة شبه املفتوحة 
وصيغة (سانت ليغو 
املعدلة).

صالحد . اياد هالل الكناني

عبد اِّـهدي

الحلبوسي

ــد فكان في منحوتاتهم     احب العراقيون االس
ــجاع  ــهم ودائما يصفون الرجل الش وعلى فرش
باالسد وهي تسمية لم تأت عن فراع مطلقا حتى 
جتد أسد بابل وهو يفترش احلضارات القدمية حتته 
كأمرأة وهو الشامخ فوق املنصة . خرجت أشبال 
ــرة فاهتز العالم وعروش  ــك الليث ثائرة مزمج ذل
ــالطني فراحت االعني تنظر مليا الى اجساد  الس
ــهداء واصوات املعدمني الذين يريدون فرصة  الش
سانحة للعيش الكرمي . هذه القوة والبأس حتتاج 
الى حكمة وحماية وغطاء شرعي الذي سرعان 
ــان املرجعية الدينية العليا التي  ما اتى على لس
ــيني  ــمعها احد من السياس بح صوتها ولم يس

ــترعي  يس ــا  مم
هناك  ان  ــاه  االنتب
ــرة  ــاوالت كثي مح
ــاعات  اش ــث  وب
ــة  ــة ومغرض كاذب
اهللا  آلية  ــرض  تتع
ــيد  الس العظمى 
علي السيستاني 
لذكرها  مجال  وال 
ــي  ــا ف ــنا هن ولس
صدد استعراضها 
العراق  . في  كلها 
ــة  ــوم مجموع الي
ــرة  كبي ــة  دولي
االوراق  ــط  تخل

وتضبب املشاهد حتى ال يبصر احد ولكن العراق 
وشعبه قد اتضحت لهم الصورة جلية وبوضوح 
تام . لن تفوت عيون العراقيني شيئا فهي الراصد 
ــام . علينا  احلقيقي لكل ما يجري من امور جس
ان نعي جيدا خطورة الوضع الراهن وان الشعب 
ــة إلرادة  ــوات معرض ــاك اص ــر وهن ــد التغيي يري
ــكوت .  ــعب املنتفض تريد له اخلنوع والس الش
انتفاضة تشرين تتحول الى ثورة عارمة سلمية 
ــوب نقية وجرح  ــالح الثائرين فيها قل بيضاء س

بابلي قدمي.

واثق الجلبي

جبهة قلم

waljalaby@yahoo.com سكرتري التحرير

َّـ العراق اليوم 
مجموعة دولية كبرية 
تخلط االوراق وتضبب 
اِّـشاهد حتى ال يبصر 
احد ولكن العراق وشعبه 
قد اتضحت لهم الصورة 
جلية وبوضوح تام 

›�����������ib����i@Ü����çc
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املوصل / البينة اجلديدة
نينوى  حملافظ  األول  النائب  أعلن 
أكثر  تخصيص  عن  روژبياني  سيروان 
الدفعة  ضمن  أرض  قطعة   ٤٢٠٠ من 
شبكة  من  للمستفيدين  األولى 
روژبياني  األجتماعية.وقال  احلماية 
 ٢٤٠ املرقم  الوزراء  مجلس  «قرار  ان 
من  أكثر  ترشيح  مت   ،٢٠١٩ لسنة 
احلماية  شبكة  من  مستفيد   ٤٢٠٠
بقطع  شمولهم  ليتم  اإلجتماعية 
شمل  التخصيص  أن  أراض»مؤكدا» 
في  اجملتمع  فئات  من  فئات  تسع 
أختيار  مت  حيث  كاألرامل  نينوى، 
 ١٩٥٩٨ اصل  من  مستفيدة   ١٥٩٣
على  أختيارهن  مت  حيث  مستفيدة، 

أفراد   «٣» األسرة  أفراد  عدد  اساس 
فأكثر.وايضا ذوي األحتياجات اخلاصة: 
مت أختيار ١٥٩٣ مستفيدا من مجموع 
على  اختيارهم  مت  مستفيد،   ١٠٤٠١
أفراد   «٤» األسرة  أفراد  عدد  اساس 
أختيار  مت  العاجز:  وكذلك  فوق  فما 
 ٣٢٥٦٢ أصل  من  مستفيدا   ١٤١١
عدد  اساس  على  وذلك  مستفيدا، 
 ، فأكثر.وأيضا     ٦ من   العائلة  أفراد 
من  مستفيدا  أختيار١٥٢  مت   : اليتيم 
أفرادها   عدد  للعوائل   ١٣٨٤ مجموع 
١   فما فوق.وكذلك ، زوجة املفقود: مت 
أختيار ١٥ مستفيدة من مجموع ٢٠٩ 
مستفيدة وذلك على اساس عدد افراد 
أسرة   ، فأكثر.وأيضا     ٥ من   االسرة 

النزيل أو املودع  مت أختيار ١٥ من أصل 
يتجاوز عدد  التي  للعوائل  ١٩٤ عائلة 
أفرادها   ٥ أشخاص.وكذلك ، املهجرة 
أختيار ١٥ مستفيدة من مجموع  :مت 
عدد  اساس  على  مستفيدات،   ٣٠٧
أفراد األسرة من   ٢   فما فوق.وأيضا 
أختيار  مت  الدخل:  معدومة  أسرة   ،
 ،٤٣٧٩٣ مجموع  من  مستفيدة   ٢٣١
للعوائل التي عدد أفرادها أكثر من   ٩   
 : املطلقة   ، إلى  فأكثر.باالضافة  أفراد 
مت أختيار ٣٢٩ مستفيدة من مجموع 
افرادها    عدد  التي  العوائل  من   ٤٩٦٧
مت  املفقود:  زوجة  فوق.وايضا  فما     ٢
مجموع  من  مستفيدة   ١٥ أختيار 
اساس  على  وذلك  مستفيدات   ٢٠٩

عدد افراد االسرة من  ٥  فأكثر.وأسرة 
النزيل أو املودع : مت أختيار ١٥ من أصل 
يتجاوز عدد  التي  للعوائل  ١٩٤ عائلة 
:مت  أشخاص.واملهجرة     ٥ أفرادها   
أختيار ١٥ مستفيدة من مجموع ٣٠٧ 
أفراد  عدد  اساس  على  مستفيدات، 
األسرة من   ٢   فما فوق.حيث بلغ عدد 
املستفيدين املشمولني بقطع اراضي 
الدفعة  ضمن  عائلة   ٤٢٠٠ من  أكثر 
بأن» ترشيح  روژبياني  ، وأوضح  األولى 
التعليمات  وفق  متت  وفرزها  االسماء 
عدالة  لضمان  القانونية،  واألجراءات 
لشمول  اللجنة  من  وحرصا  التوزيع 
اللجنة  وأن  الفعليني،  املستحقني 
وزارة  دوائر  وممثلي  مدراء  ضمت  التي 

العمل والشؤون األجتماعية والبلدية 
والبلديات في نينوى، عملت على مدى 
أكثر من أسبوع لفرز وتدقيق األسماء 

املستفيدين  ممكن  عدد  أكبر  لشمول 
بقطع  االجتماعية  الرعاية  من 

األراضي».
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بغداد / البينة اجلديدة
إجراءاتها  تفاصيل  عن  الهيئة  أعلنت 
التحقيقية في قضية شركة يونا أويل مبينة 
استمرار التحقيق في تفاصيل القضية وإحالة 
القضاء.وأوضحت  إلى  مقصريته  ثبتت  من 
التحقيقي اخلاص بالقضية  الفريق  أن  الهيئة 

ثبتت  من  وأحال  أعماله  من  العديد  أجنز  قد 
ته إلى القضاء، مشيرة إلى أن الفريق  مقصريـَّ
قام بتدوين أقوال عددٍ من ذوي العالقة والشهود 
منهم نائب رئيس الوزراء ووزير النفط األسبقني 
واملدير العامَّ لشركة نفط اجلنوب واملدير العامَّ 
لشركة مصافي اجلنوب ومدير مشروع تصعيد 

التصاريح  مكتب  ومديري  التصديريَّة  الطاقة 
آخر  وعدد  السابقني  النفط  وزارة  في  األمنيَّة 
وا؛  عُ تُدْ ممَّن وردت أسماؤهم في التحقيق أو اسْ
ن  عمَّ فضالً  القضيَّة،   في  بشهاداتهم  لإلدالء 
ومسؤوليها. الشركات  أصحاب  من  سواهم 

بني  املباشر  والعمل  التنسيق  أن  وأوضحت 

، أفضى  تصِّ الفريق والسيِّد قاضي التحقيق اخملُ
بحقِّ  وتفتيشٍ  قبضٍ  رة  ذكَّ مُ األخير  إصدار  إلى 
أحكام  إلى  استناداً  القضية  في  متهمني 
متَّت  كما  العقوبات،  قانون  من   (٣٤٠) املادة 
مفاحتة دائرة االسترداد في الهيئة لفتح ملفٍّ 

الستردادهم.

ıbö‘€a@µg@›ÌÎc@b„ÏÌ@ÚÓö”@ø@ÂÌäñ‘Ωa@Ú€byg@Â‹»m@ÚÁaå‰€a

بغداد/ البينة اجلديدة 
توقيعها مذكرة  الثالثاء، عن  امس  املالية،  وزارة  أعلنت 
اخلدمات  وتوفير  البناء  عجلة  لدفع  فرنسا  مع  تفاهم 
فؤاد  «الوزير  إن   ، بيان  في  الوزارة  العراق.وذكرت  في 
برونو  بغداد  في  الفرنسي  السفير  مع  ناقش  حسني 
وموضوع  العراقية  الساحة  على  التطورات  آخر  اوبير 
االحتجاجات الشعبية».وأضاف البيان، أن «حسني قدم 
العراقية  احلكومة  وخطط  رؤية  حول  شرحاً  للسفير 
مبدأ  وحتقيق  العمل  فرص  بتوفير  املتعلقة  االصالحية 
وتوزيع  وفرز  اجملتمع  شرائح  بني  االجتماعية  العدالة 
األراضي السكنية واملباشرة اجلدية بإجراءات مكافحة 
واقتصادية».وأشار  إدارية  إصالحات  وإجراءات  الفساد 
بالده  دعمه  أبدى  الفرنسي  «السفير  أن  إلى  البيان، 
احلكومة  تتبعها  التي  اإلصالحية  للخطوات  الكامل 
البناء  عجلة  ودفع  االستقرار  إعادة  أجل  من  العراقية 
وتوفير اخلدمات للمواطنني»، مبينة أنه «مت توقيع مذكرة 

تفاهم مشترك بني اجلانبني بهذا الشأن».

@·Áb–m@Òä◊àfl@…”Ïm@ÚÓ€bΩa
@Ú‹v«@…œÜ€@bé„äœ@…fl
pbflÜ®a@7œÏmÎ@ıb‰j€a
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بغداد / البينة اجلديدة
متكنت الشركة العامة للصناعات 
احدى  وامليكانيكية  النحاسية 
واملعادن  الصناعة  وزارة  شركات 
احملطة  وتشغيل  تأهيل  اعادة  من 
بعد  لها  العائدة  الكهربائية 

توقف دام اكثر من خمس سنوات.
الشركة  عام  مدير  ذلك  اعلن 
الفتاح  أكرم شاكر عبد  املهندس 
االعالمي  للمكتب  تصريح  في 
الشركة  ان  مؤكدا  الوزارة  في 
احملطة  تشغيل  اعادة  استطاعت 

ميكا   (١٥) بطاقة  الكهربائية 
وتأمني  توفير  في  لتسهم  واط 
الالزمة  الكهربائية  الطاقة 
لدميومة العمل واالنتاج في جميع 
مصانع ومفاصل الشركة واجملمع 
الى  ، مشيرا  لها  التابع  السكني 

ان احملطة تتألف من ثالث محركات 
 (٥) عمالقة سعة كل واحد منها 
من  اثنني  تشغيل  مت  ميكاواط  
فيما  كاملة  بصورة  احملركات  هذه 
احملرك  لتشغيل  العمل  يتواصل 

الثالث لبلوغ طاقتها التوليدية.

بغداد / البينة اجلديدة
اعلـن وزيـر الصناعـة واملعـادن، صالح عبداهللا اجلبوري، 
شركات  من  عدد  ملنتسبي  املدخرة  الرواتب  أطالق  عن 
الوزارة في املناطق احملررة.وأشار املكتب االعالمي للوزارة 
الرواتب  صرف  على  اجلبوري  موافقة  الى  بيان،  في 
االتصاالت  ملعدات  العامة  الشركة  ملوظفي  املدخرة 
والقدرة والشركة العامة للسمنت العراقية والشركة 
العامة لصناعة االدوية واملستلزمات الطبية والشركة 
العامة للزجاج واحلراريات والشركة العامة للصناعات 
النحاسية وامليكانيكية بعد اكمال التصاريح االمنية 
ان  .واكد   موقفهم  سالمة  من  والتأكد  بهم  اخلاصة 
«الوزارة تواصل جهودها االستثنائية ألكمال التصاريح 
االمنية لكافة منتسبي شركات الوزارة في املدن احملررة 

لغرض منحهم مستحقاتهم املالية».

بغداد/ البينة اجلديدة 
اعلنت وزارة الكهرباء عن متديد مدة استالم طلبات املتقدمني 
فروع  مقرات  في  الكهرباء  استهالك  اجور  كجباة  للعمل 
اخلميس   غد  ليوم  الرسمي  الدوام  نهاية  الى  الشركة 
بطلباتهم  املتقدمني   , امس  يوم  لها  بيان  في  الوزارة  .ودعت 
كهرباء  لتوزيع  العامة  والشركة  الوزارة  مقري  ألستعالمات 
استهالك  اجور  كجباة  للعمل  الشباب،  فئة  من  بغداد، 
الشركة  فروع  مقرات  الى  طلباتهم  تقدمي  الى  الكهرباء، 
الصدر) الرصافة،  (الكرخ،  بغداد  كهرباء  لتوزيع  العامة 

(الفلوجة، الرمادي، حديثة)(ديالى)، وحسب الرقعة اجلغرافية 
,من  .واضافت  الوزراء  توجيهات مجلس  بناءً على  لسكنهم 
مدة  متديد  مت   ، املعنية  املقرات  ملراجعة  الفرصة  اتاحة  اجل 
استالم الطلبات في مقرات فروع الشركة الى نهاية الدوام 
الرسمي ليوم اخلميس املقبل .واكدت الوزارة ,ان ضوابط تعيني 
جباة اجور الكهرباء تنص على ان يكون عمر الشاب من (١٨- 
٣٥) سنة، وضمن الرقعة اجلغرافية لسكنه، وان يكون حاصال 
على شهادة الدراسة املتوسطة .وبينت , ان اختيار املوظفني 
للشركة  التابعة  الفروع  مقرات  في  القرعة  بطريقة  سيتم 

في بغداد واحملافظات».

@kmaÎä€a@’‹�m@Ú«b‰ñ€a
@pb◊äë@HUI@=én‰Ω@ÒäÅÜΩa

Òâä0a@’üb‰Ωa@ø

كربالء / البينة اجلديدة 
عن  كربالء  في  احمللية  احلكومة  اعلنت 
البناء  عمل  فرص  توفير  على  حصولها 
النفط  وزارة  بني  وبالتنسيق  احملافظة 
في  العاملة  الكورية  الشركات  وائتالف 
عن  بيان  .واشار  النفطي  كربالء  مصفى 
الى  اخلطابي  نصيف  احملافظ  مكتب 

البناء  عمل  فرصة   ١٠٠٠ استحصال 
كربالء  مصفى  في  للعمل  احملافظة 
النفطي بصفة عقد مع ائتالف الشركات 
في  التقدمي  سيكون  .واضاف:  الكورية 
قاعة البيت الثقافي قرب مديرية صحة 
كربالء ابتداء من  يوم امس الثالثاء ١٢ من 
نهاية  لغاية  اجلاري  الثاني  شهر تشرين 

الدوام الرسمي ليوم ١٨ من شهر تشرين 
مهيئة  اللجنة  وستكون  اجلاري  الثاني 
بالتقدمي  اخلاصة  االستمارات  الستالم 
وحتى  صباحا  التاسعة  الساعة  من 
الساعة الثالثة عصرا ماعدا يوم اجلمعة 
ان  للذكور فقط علما  والتقدمي سيكون 

االستمارات توزع مجانا.

Úƒœb0a@ıb‰i¸@ı˝iä◊@Û–ñfl@ø@›‡«@Úïäœ@QPPP@b‰ññÅ@Z@ı˝iä◊@≈œb™

بغداد/البينة اجلديدة
عن تخصيص  املرعيد  منصور  نينوى  اعلن محافظ 
واقع  بتطوير  تتعلق  مشاريع  إلجناز  دينار  مليار   ١٣٠
املرعيد  وقال  احملافظة.   مدن  في  التربوي  القطاع 
تربية  لقسم  اجلديدة  البناية  افتتاحه  هامش  على 
تلكيف اضافة الى مدرسة القوسيات الثانية جرى 

إعادة تأهيلهما ضمن مشاريع املمولة من البرنامج 
تعرضهما  نتيجة  العراق  في  املتحدة  لألمم  االمنائي 
لعمليات تدمير خالل  حترير احملافظة . واشار املرعيد 
لتنفيذ  دينار  مليار   ١٣٠ قدره  مبلغ  تخصيص  الى 
ومعاجلة  التربوي  القطاع  بتطوير  تتعلق  مشاريع 
اجنازها   على  والعمل  القطاع  هذا  في  النقوصات 

عمل  ورؤية  املدى  بعيدة  استراتيجية  دراسة  وفق 
املدارس  في  كبير  عجز  وجود  الى  الفتا   . موضوعية 
املنشآت  من  العديد  تدمير  بعد  الطلبة  الستيعاب 
التربوية سيما املدارس التي سوف يتم إعادة تأهيلها 
وموافقة  االعمار  خطة  إجراءات  من  االنتهاء  بعد 

الوزارات االحتادية عليها.

@@Ïi6€a@ b�‘€a@…ÌâbíΩ@âb‰ÌÖ@âbÓ‹fl@QSP@óÓñ•@@Â‹»Ì@ÙÏ‰Ó„@≈œb™

البصرة البينة اجلديدة
بتوفير  البصرة  صحة  عام  مدير  اوعز   
التظاهرات  جلرحى  والعالجات  الفحوصات 
احلاالت  ونقل  األمنية  والقوات  املدنيني  من 
احلرجة للعالج في اجلناح اخلاص .وذكر اعالم 
عام  مدير  ان   » بيان  في  البصرة  صحة  دائرة 
الصحة الدكتور عباس خلف التميمي عقد 
اجتماعا مع مديري االقسام واوعز الى مديري 
الفحوصات  توفير  بأهمية  املستشفيات 
من  التظاهرات  جلرحى  والعالجات  الالزمة 

نقل  على  مشددا   ، األمنية  والقوات  املدنيني 
 . اخلاص  اجلناح  في  للعالج  احلرجة  احلاالت 
واضاف ان التميمي ناقش مع مديري األقسام 
مراحل تنفيذ خطة الدائرة لالرتقاء باخلدمات 
املقدمة للمواطنني في املؤسسات الصحية 
كافة ومتابعة مراحل نصب األجهزة الطبية 
للمستشفيات  مؤخرا  الدائرة  جهزتها  التي 
والقطاعات الصحية للرعاية األولية ودخولها 
للخدمة كما مت التطرق خالل االجتماع موقف 

توفر العالجات واألدوية في املؤسسات .

@paäÁbƒn€a@Ûyä¶@pbu˝»€aÎ@pbïÏz–€a@äœÏm@Òäñj€a@Úzï
òb®a@Äb‰¶a@ø@x˝»‹€@Úuäßa@p¸bßa@›‘„Î

بأحر  الرافدين  ملصرف  العامة  االدارة  منتسبو  يتقدم 
مبناسبة  محمد  افراح  للسيدة  والتبريكات  التهاني 
متمنني  الرافدين  مصرف  عام  مدير  منصب  تسنمها 
ادارة  في  املستمر  والنجاح  والسداد  التوفيق  كل  لها 
املناسبة  واالقتصادي واحليوي. وبهذه  املالي  املرفق  هذا 
ومواكبة  التطوير  مبسيرة  املضي  في  العهد  يجددون 

التطورات املصرفية العاملية لالرتقاء بعمل املصرف.

منتسبو االدارة العامة
ِّـصرف الرافدين

HHÚ˜‰ËmII

البينة اجلديدة / انوار القيسي
للسمنت  العامة  الشركة  عام  مدير  كشف 
عن  اخلفاجي  محسن  حسني  املهندس  العراقية 
 (٤) من  أكثر  إلى  العام  لهذا  اإلنتاج  سقف  ارتفاع 
وبقيمة  الشركة  معامل  جميع  في  طن  مليون 
التحققات  هذه  أن  .مبيناً  دينار  مليار   (١٣٣) بلغت 
اإلنتاجية واملبيعات جاءت نتيجة اخلطط املدروسة 
في زيادة اإلنتاج واملبيعات ومن خالل أعمال الصيانة 
والتأهيل ملعامل الشركة التي وضعت لها سقوف 
زمنية محددة استطاعت كوادر الشركة مبعاملها 
التأهيل  إجناز  مراحل  وتتخطى  الزمن  تسابق  أن 
والصيانة بأقل مما قدر لها من وقت وتكاليف.وأكد 
زيادة  هي  للشركة  الرئيسية  األهداف  أن  اخلفاجي 
الصناعة  بهذه  للوصول  الكلف  وتقليل  اإلنتاج 
للدخل  رافدة  اقتصادية  قوة  إلى  والرائدة  العريقة 
بعد  الدخل  مصادر  تنويع  في  واملساهمة  القومي 
العراقية وبالتعاون مع  أن متكنت معامل السمنت 
الذاتي  االكتفاء  حتقيق  من  اخلاص  القطاع  معامل 

تذهب  كانت  دوالر سنوياً  مليون   (٦٠٠) هدر  وإيقاف 
منع  قبل  اجلوار  دول  من  السمنت  استيراد  في 
أن  إلى  ٢٠١٦.مشيراً  عام  بداية  السمنت  استيراد 

موزعة  معمال   (١٨) عددها  البالغ  الشركة  معامل 
من البصرة إلى نينوى قد تعرض (٩) منها إلى الدمار 
داعش  احتلها  التي  احملافظات  في  وقوعها  نتيجة 
اإلرهابي واستطاعت الشركة من إعادة خمس منها 
إلى اخلدمة بوقت قياسي وتسعى الستكمال إعادة 
األربعة املتبقية إلى اخلدمة بالتعاون مع الشركات 
من   ٢٠١٤ احداث  قبل  املعامل  لتلك  املستثمرة 
مت  وقد  الشركات  تلك  مع  ابرام مالحق عقود  خالل 
من  السمنت  صناعة  أن  أغلبها.يذكر  في  املباشرة 
تتمتع  حيث  احمللية  الستراتيجية  الصناعات  أهم 
أي  ينافسها  ال  جيدة  بسمعة  الصناعة  هذه 
صناعة مماثلة في محيط العراق اإلقليمي بتجارب 
لتاريخها  البلد  وخارج  داخل  وميدانية  مختبرية 
العريق املمتد إلى أكثر من ثمانني عاما تراكمت به 
اخلبرات وتوارثتها، إضافةً إلى توفر أجود املواد األولية 
في مختلف أنحاء البالد من حجر الكلس وغيره مع 
العام  (٢٦) معمال إلنتاج السمنت بقطاعيه  وجود 

واخلاص موزعة في جميع أنحاء العراق.

@@Âü@¥Ì˝fl@HTI@ãÎb£@xbn„hi@âb‰ÌÖ@âbÓ‹fl@QSS@oÃ‹i@paÖaäÌg@’‘§@ÚÓ”aä»€a@o‰‡é€a

العمارة / البينة اجلديدة
أعلنت قيادة شرطة محافظة ميسان ، امس الثالثاء ١٢ 
واعتقال  مخدرة  مواد  مصادرة  عن   ،  ٢٠١٩ الثاني  تشرين 
حائزيها بنقطة تفتيش أمنية جنوب مدينة العمارة. وقال 
عبد  العميد»  واملنشآت  ميسان  محافظة  شرطة  قائد 
اخلضر جاسم محمد  متكنت مفارز سيطرة احلولي اجلنوبي 
خالل  اخلارجية  والطرق  السيطرات  قسم  إلى  التابعة 
واألشخاص  العجالت  جلميع  الدقيق  التفتيش  عمليات 
املواد  أن  ،إلى  مشيرا   ، مخدرة  مواد  ومصادرة  ضبط  من 
تستخدم  أدوات  عن  فضال  اخملدرة  الكريستال  من  كانت 
حائزيها  من  أربعة  واعتقال  نقدية  عمالت  مع  للتعاطي 
. وأضاف « محمد « بان مفارز السيطرة  داخل السيطرة 
إحالة املعتقلني مع املضبوطات الى اجلهة اخملتصة التخاذ 

ما يلزم بحقهم من اإلجراءات القانونية.

@bËÌåˆby@fib‘n«aÎ@ÒâÜ´@ÖaÏfl@ÒâÖbñfl@Z@ÊbéÓfl@Úüäë
@

البصرة / البينة اجلديدة 
قررت الشركة العامة ملوانئ العراق 
إعفاء كافة البضائع التجارية من 
فترة  خالل  املينائية  اخلزن  إجور 
ام  ميناء   بها  مر  التي  التظاهرات 
في  الشركة  اعالم  .وذكر  قصر 
بيان  تنفيذاً لتوجيهات وزير النقل 
واستناداً  باهض  لعيبي  اهللا  عبد 
لنص املادة ٢١١ من القانون املدني 
 ١٩٥١ لسنة   ٤٠ املرقم  العراقي 
التي  القاهرة  للظروف  ونتيجة 
للفترة  قصر  ام  موانئ  بها  مرت 
 ٧-١١-٢٠١٩ ولغاية   ٢٨-١٠-٢٠١٩
والتي  التظاهرات.  اندالع  بسبب 
من  البضائع  اصحاب  منعت 
تلك  خالل  بضائعهم  استالم 

البضائع  كافة  إعفاء  تقرر  الفترة 
املينائية  اخلزن  إجور  من  التجارية 
خالل فترة التظاهرات التي مر بها 
ميناء ام قصر ،  مبينا انه  يشمل 
شركات  اجور  ايضاً  اإلعفاء  هذا 
على  املترتبة  املشترك  التشغيل 
التأخيرية. الفترة  ولنفس  ذلك 

موانئ  لشركة  العام  املدير  واشار 
العراق صفاء عبد احلسني بحسب 
املوانئ  في  عملنا  ان  الى  البيان 
وقوانني  التزامات  الى  يستند 
وتعامل واقعي يتسم بالشفافية 
ان  الى  الفتا  العالية.  واملهنية 
رسائل  الواقعية  اإلجراءات  هذه 
حقيقية الى جميع الشركاء الذين 
وضعوا ثقتهم وتعاملوا مع موانئ 
األصولية  املتطلبات  وفق  العراق 
خالل  ومن  العراق  موانئ  ان  .يذكر 
في  الكبرى  التنموية  مشاريعها 
واألرصفة  املوانئ  وتهيئة  بناء 
اجلديدة ستكون في مصاف املوانئ 
العاملية. السيما تعاملها القانوني 

مع الشركاء ومرتاديها .

@@Êå®a@âÏug@Âfl@ÚÌâbvn€a@…ˆböj€a@ıb–«g
äñ”@‚a@ıb‰Ófl@ø@paäÁbƒn€a@Ò6œ@fi˝Å

بغداد / البينة اجلديدة
اعلن مصرف الرافدين عن صرف وجبة جديدة من سلف املتقاعدين 
طريق  عن   ١٠ و   ٨ و  و٥   ٣ مابني  تتراوح  التي  والعسكريني  املدنيني 
أدوات الدفع االلكتروني .وقال املكتب االعالمي للمصرف في بيان انه 
والعسكريني  املدنيني  املتقاعدين  مت صرف دفعة جديدة من سلف 

ألكثر من ١٢٠٠   متقاعد  . وأوضح البيان ان صرف تلك السلفة مت 
إرساله رسالة نصية تخطره مبنحه  املتقاعد عبر  ابالغ  عن طريق 
ملنحه  القانونية  اإلجراءات  كافة  استكمل  ان  بعد  وذلك  السلفة 
تعبئة  والتي متت  االلكتروني  الدفع  أدوات  اياها وصرفها عن طريق 

الرصيد املالي اليها.

@ÂÌÜ«b‘nΩa@—‹ç@Âfl@ÒÜÌÜu@ÚjuÎ@“äï@Z@ÂÌÜœaä€a@“äñfl

@‚˝nça@ÒÜfl@ÜÌÜ∑@@Â‹»m@ıbiäËÿ€a
@Òbjv◊@›‡»‹€@¥flÜ‘nΩa@pbj‹ü

@ÜÀ@‚ÏÓ€@Ô8ä€a@‚aÎÜ€a@ÚÌbË„@µa@@
@èÓ‡®a
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@ø@ÔëÏ‰Ã€aÎ@è„Ïm
@ aäñ€a@âbƒn„a

ــي.فالرجل  ــعب التونس ــبة للش خياران كالهما مر بالنس
ــالمية» بأغلبية ال  ــة النهضة اإلس ــاز حزبه «حرك الذي ف
ــد حتالفات صعبة  ــني إال بعد أن تعق ــا لنيل املنصب تؤهله

يحلم بأن يحكم تونس.
ــر. هو ما قد يُحرم منه إذا  ــخصي األخي ذلك هو حلمه الش

ما فشلت حركته في اقناع اآلخرين بالقبول به.
يل إليه أنه رجل تونس القوي بعد وفاة الباجي قائد  لرمبا خُ
السبسي. ذلك ليس صحيحا. فالغنوشي هو زعيم حركة 

حتوم حولها الشبهات.
تلك شبهات ميكن أن ال يالحقها القضاء إذا ما متكن الرجل 
من القبض على إحدى السلطتني. التنفيذية أو التشريعية. 
فالغنوشي في حقيقته ال ميلك مشروعا للنهوض بتونس 
ــة. وإذا ما كان اآلخرون يفكرون  وإصالح األوضاع االقتصادي
ــا ال ميكن التراجع عنه  ــة انقاذ اقتصادي وهو م في حكوم
خشية انفجار الشارع املتخم باألزمات، فإن الغنوشي إذا 
ــة البرملان  ــي رئاس ما أتيحت له فرصة اجللوس على كرس
ــيعطل إمكانية الذهاب إلى حكومة  على سبيل املثال س
انقاذ مصغرة باالعتماد على العقول االقتصادية. ال لشيء 
ــود النهضة في  ــر عقائديا، وهو ال يرى في وج ــه يفك إال ألن
ــروع  ــبة خلدمة املش ــة أو البرملان إال مناس ــة احلكوم رئاس
ــالل حركته من  ــخصيا أو من خ ــدي الذي ناضل ش العقائ
ــلطة  أجل أن يرى النور. رمبا تتخلى حركة النهضة عن الس
التنفيذية بعد ضمان عدم فتح ملفاتها وتتشبث برئاسة 
البرملان من أجل أن يحقق الغنوشي حلمه الشخصي في 
إدارة احلياة التشريعية. وهو ما قد يحدث. غير أن ذلك حدثا 
ــبة ألغلبية الشعب التونسي. فالغنوشي  سعيدا بالنس
ــي االرتقاء  ــن راغبا ف ــابقة لم يك ــن جتاربه الس ــم م بالرغ
بحركته إلى مستوى متطلبات احلفاظ على الدولة املدنية 
ــون وجودها ضمانة  ــى أن يك ــيون عل التي يحرص التونس
ــة النهضة كونها  ــا تفكر فيه حرك ــم مواطنني. م حلياته
ــارج إطار الدولة املدنية بل هي تعمل  تنظيما دينيا يقع خ
على إزاحة تلك الدولة عن طريقها. ذلك ألن وجودها يشكل 
ــيطرة  ــر لها الس ــن القوانني التي تيس عقبة في طريق س
على مجتمع، يتحول فيه املواطنون إلى رعايا، فيما تفرض 
ــلوبا في العيش، لن يكون الغفر من  الزعامات الدينية أس
ــية  ــكلة تقع على احلكومة والطبقة السياس خالله مش
مسؤولية حلها. أما إذا لم تتمكن رئاسة البرملان مجسدة 
ــني فإنها  ــك القوان ــرض تل ــي من ف ــخص الغنوش في ش
ــتعمل جاهدة على تعطيل سن القوانني التي سيكون  س
ــية في دولة، ستكون  ــأنها حتسني األوضاع املعيش من ش
ــل األزمات التي  ــات إلى مواطنيها في ظ ــزة عن االلتف عاج

ستعصف بالسلطتني التشريعية والتنفيذية .
ــه العقائدي  ــخصيته وضوابط عمل ذلك كله مرتبط بش
ــروع الديني الذي تبنته حركته. لذلك ميكنني القول  واملش

إن الرجل ال يصلح لتبوأ منصب سياسي قيادي .

فاروق يوسف

رأي

وكاالت / البينة الجديدة
ــات الثانية  ــن االنتخاب ــم تؤم ل
ــام واحد، والرابعة في ٤  خالل ع
أعوام في إسبانيا مخرجاً للبالد 
ــية مع تعذر  من األزمة السياس
ــكيل حكومة مستقرة في  تش
ظل برملانات منقسمة وتشتت 
ــني  التقليدي ــني  واليم ــار  اليس

ملصلحة أحزاب جديدة.
ــكيل  ــن تش ــا ع ــد عجزه وبع
ــات أبريل  ــة ثمرة انتخاب حكوم
ــبانيا  إس ــت  خاض ــي  املاض
مغامرة انتخابات عامة جديدة،  
ــاً  ــا كان متوقع ــا كم ــاز فيه ف
ــتراكيون لكن دون أغلبية  االش
كافية ليكرر التاريخ نفسه في 

غضون ستة أشهر.
ولم مينح الناخبون املستقطبون 
ــي أو  ــني اليمين ــن اجلناح ــاً م أي
اليساري ما يكفي من األصوات 

حلكم البالد باألغلبية.
وفاز حزب «العمال االشتراكي» 
ــط) بأكبر عدد من  (يسار الوس
ــه زعيمه بيدرو  ــد، ويواج املقاع
سانشيز، رئيس الوزراء املنتهية 
ــول في  ــال الدخ ــه، احتم واليت
ــكيل  ــة لتش ــات صعب مفاوض

حكومة.
وفي تعليق على النتائج، كتبت 
ــدا  «ب ــس»:  باي «إل  ــة  صحيف
ــة معقداً في  ــكيل احلكوم تش
ــل لكنه اآلن هيروغليفية ال  أبري

تفك طالسمها».
ــمية،  ــج الرس ــب النتائ وبحس
ــتراكي على  ــل احلزب االش حص
ــداً في مجلس النواب  ١٢٠ مقع
ــن أصل ٣٥٠ نائباً حاصداً ٢٨٪  م

ــوات، علماً أن األغلبية  من األص
ــب ١٧٦ نائباً.  ــاحقة تتطلّ الس
ــتراكيون  االش ــون  يك ــك  وبذل
ــد مقارنة  ــة مقاع ــروا ثالث خس
ــات  ــي االنتخاب ــاً ف ـــ ١٢٣ نائب ب
ــرت في أبريل  ــابقة التي ج الس

املاضي.
 وحصل احلزب الشعبي احملافظ 
ــى ٨٧ نائباً،  ــط) عل ــني الوس (مي
ــاره ثاني  ــك باعتب ــل بذل ليواص

أكبر قوة في البرملان ارتفاعاً من 
٦٦ نائبا في انتخابات أبريل.

وحقق حزب «فوكس» (الصوت) 
ــرف أهم انتصار  اليميني املتط
ــات بحصوله  االنتخاب في هذه 
ــداً ليصبح بذلك  على ٥٢ مقع

ثالث أكبر قوة في البرملان.
ونال ائتالف «أونيداسـ  بودميوس» 
ــاً، بينما مني  ــاري ٣٥ نائب اليس
ــي «ثيوادانوس»  ــزب الليبرال احل

 ٤٧ ــر  خس إذ  ــة  كارثي ــة  بهزمي
ــق ١٠ مقاعد  ــا حق ــاً بعدم نائب
ـــ٥٧ مقعداً في  ــط مقارنة ب فق
ــا دفع زعيمه  انتخابات أبريل مم

ألبرت ريفيرا لالستقالة.
وبات البرملان اإلسباني يضم ١٧ 
حزباً سياسياً مع حصول أحزاب 
ــي  ــى متثيل سياس ــدة عل جدي
ــس»  ــاس بايي ــزب «م ــا ح منه
ــل على ٣  ــذي حص ــاري ال اليس
ــل موجودة»  ــواب وحزب «تيروي ن
ــاً واحداً وحزب  ــذي أوصل نائب ال
االنفصالي  ــي  الكتالون «كوب» 
ــني  نائب ــى  عل ــل  حص ــذي  ال
ــني االنفصاليني  أن احلزب ــاً  علم
ــل  ــن أج ــا م ــني «مع الكتالوني
ــار اجلمهوري  كتالونيا» و»اليس
ــي» زادا غلتهما بثالثة  الكتلون
ــع عددهم إلى  ــواب جدد ليرتف ن
٢١ نائباً (ثمانية نواب لألول و١٣ 

نائباً للثاني).
ــيز  ــتراكي سانش االش ــا  ودع
ــية  السياس ــزاب  األح جميع 
ــداً انه بدأ  ــى التفاوض، مؤك إل
العمل على تشكيل «حكومة 
تقدمية مستقرة» لفك حالة 
االنسداد السياسي في أسرع 

وقت ممكن.
ــة بأعمال نائب  وقالت القائم
ــن كالفو،  ــوزراء كارم رئيس ال
ــني  اليم ــود  صع ــف  «وق إن 
املتطرف يجب أن يكون أولوية 
للحكومة اجلديدة». وأضافت: 
ــم الدميقراطية  «يجب أن ندع
ــبانية  ــالمة األراضي اإلس وس
ــه أيضاً  ــب أن نواج ــن يج ولك
ــراً ألنه  ــرف نظ ــني املتط اليم
ميتلك مواقف غير دستورية». 

ــزب  ح ــم  زعي ــن  أعل ــا  وبينم
أباسكال  سانتييغو  «فوكس 
ــى بناء  ــيعمل اآلن عل ــه س إن
ــه «بديل وطني»  ما وصفه بأن
ــون  محتج ــام  ق ــبانيا،  إلس
ــة على  ــالق نقطة حدودي بإغ
الطريق السريع الذي يربط بني 

إقليم كتالونيا وفرنسا.
ــونامي  وأعلنت جماعة «تس  
ــرية،  الس ــة»  الدميقراطي
ــا  ــال كتالوني ــة النفص املوالي
ــت  ــي نظم ــبانيا، الت ــن إس ع
ــا  ــدة منه ــات حاش احتجاج
ــلونة  احتجاج في مطار برش
مسؤوليتها  املاضي،  ــهر  الش

عن قطع الطريق.

وكاالت / البينة الجديدة
ــم  باس ــدث  املتح ــن  أعل
ــة  التركي ــة  الداخلي وزارة 
ــي  جاتاكل ــماعيل  إس
ــدء ترحيل  ــس الثالثاء ب ام
إلى  األجانب  ــني»  «اإلرهابي

خارج احلدود التركية.
وقال جاتاكلي في تصريح 
إن  ــول»  «األناض ــة  لوكال
ــت  «رحل ــالده  ب ــلطات  س
ــا  إرهابي ــوم  الي ــاح  صب

أمريكيا، بعد إمتام إجراءاته 
ــز  مرك ــي  ف ــة  القانوني

الترحيل».
أن  ــي  جاتاكل ــاف  وأض
ــة  التركي ــلطات  «الس
ــني  اثن ــل  ترحي ــزم  تعت
ــي  أملان ــا  أحدهم ــن،  آخري
ــالل  خ ــي،  دمنارك ــر  واآلخ
ليصل  القادمة،  الساعات 
إجمالي املرحلني إلى ثالثة 
املتحدث  وأشار  إرهابيني». 

إلى «انتهاء إجراءات ترحيل 
إرهابيني يحملون  ــبعة  س
اجلنسية األملانية»، مضيفا 
ــيتم ترحيلهم يوم  أنه «س

١٤ نوفمبر اجلاري».
ــود ١١  ــت إلى وج ــا لف كم
ــالن  ــني يحم ــيا واثن فرنس
في  ــة  األيرلندي ــية  اجلنس
ــل التركية،  ــز الترحي مراك
ــم إلى بلدانهم  وأن إعادته
ــاء من  ــور االنته ــتتم ف س

ــراءات الترحيل اخلاصة  إج
بهم.

الداخلية  ــدث  ــد متح وأك
ــة أن «تركيا عازمة  التركي
ــني  اإلرهابي ــل  ترحي ــى  عل
ــي  ألق ــن  الذي ــب  األجان
القبض عليهم في سوريا 

إلى بلدانهم».
كان وزير الداخلية التركي 
ــليمان صويلو أعلن يوم  س
بالده  أن  ــي  املاض ــة  اجلمع

ــي  ــل مقاتل ــتبدأ ترحي س
ــى  إل ــب  األجان ــش  داع
ــن اليوم  ــدءا م ــم ب بلدانه
ــح  يوض أن  دون  ــني،  االثن
الترتيبات اخلاصة بعمليات 

الترحيل.
ــن الرئيس رجب طيب  وأعل
ــام أن لدى  ــان قبل أي أردوغ
ــر  عناص ــن  ١١٤٩م ــرة  أنق
ــجونها، ٧٣٧  داعش في س

منهم أجانب.

وكاالت / البينة الجديدة
ــلطنة  ــر النفط في س ــا وزي دع
إلى  ــي،  الرمح ــد  ــان، محم م عُ
ــال إن بالده  ــران، وق ــوار مع إي احل
ــاعيها من أجل إجراء  تبذل مس
محايدة  ــتبقى  وس ــات،  محادث
ــال التوترات اإلقليمية. وقال  حي
ــي مؤمتر عن  ــر العماني، ف الوزي
ــلطنة  ــط باإلمارات، إن س النف
ــدة،  ــاً محاي ــت دوم ــان كان م عُ
ــب  ــبنا ويناس ألن احلياد «يناس
ــي نتعامل بها مع  الطريقة الت

اخلالفات».
جاء ذلك، بعد ساعات قليلة من 
دعوة مماثلة أطلقها وزير الدولة 
ــة،  ــؤون اخلارجي ــي للش اإلمارات
ــة خالل  ــاش، في كلم ــور قرق أن
ــتراتيجي  االس أبوظبي  ملتقى 
ــا إلى أن  ــار فيه ــادس، أش الس
ــاك مجاالً  ــد أن هن ــالده تعتق ب

ــي  ف ــية.  الدبلوماس ــاح  لنج
ــاس  ــال عب ــه، ق ــياق نفس الس
ــاعدي وزير  ــي، كبير مس عراقج
ــي مقابلة  ــة اإليراني، ف اخلارجي
ــؤال حول  ــة رداً على س صحفي
ــات بني  ــل اخلالف ــاطة حل الوس
ــاض: «نعتقد بأن  ــران والري طه
إيران والسعودية العبان مهمان 
ــا،  ــع القضاي ــي جمي ــارزان ف وب
ــا قادرتني على  ــب أن تكون ويج
ــات العالقة  ــع اخلالف حل جمي
ــع عراقجي:  ــروّ». وتاب ــدوء وت به
ــالف في  ــد اخت ــاك بالتأكي «هن
ــن الطريق  ــر، لك ــات النظ وجه
ــوار البنّاء  حلله هو بالتأكيد احل
والتفاعل اإليجابي، والذي نحن 
بدورنا نرحب به، ونرحب بأي بلد 

ميكنه أن ميد يد املساعدة».
ــادر عن  ــفت مص ــد أن كش وبع
ــالة من روحاني الى العاهل  رس

ــلمان بن  ــك س املل ــعودي  الس
البحريني  ــل  والعاه عبدالعزيز 
ــى، عبر الكويت،  حمد بن عيس
ــران أوصلت  ــال عراقجي إن اي ق
ــالم في  ــي للس روحان ــرح  مقت

ــى جميع زعماء  مضيق هرمز إل
اخلليج.

ــة ومراجعة  وأضاف: «تتم دراس
ــع  ــذا املقترح على نطاق واس ه
ــل دول املنطقة  ــن قب ــاً م حالي

وعلى املستوى الدولي من بعض 
ونحن سنواصل  املعنية،  الدول 
ــس  لتوضيح كل أس اتصاالتنا 
ــن  م ــن  لنتمك ــادرة،  املب ــذه  ه
االنتقال إلى النقطة التي ميكن 

فيها تفعيلها».
ــى ذلك، دعا الرئيس األميركي  ال
ــى إعادة  ــب إيران إل ــد ترام دونال
ــات  التحقيق ــب  مكت ــل  عمي
ــود، روبرت  ــي (FBI) املفق الفدرال

ليفنسون .
ــدة  تغري ــي  ف ــب  ترام ــب  وكت
للتواصل  ــر»  «تويت ــع  على موق
ــت إيران  ــي، :»إذا متكن االجتماع
املتحدة  ــات  الوالي ــليم  من تس
ــابق روبرت إيه.  ــل FBI الس عمي
ليفنسون، املفقود في إيران منذ 
ــتكون هذه خطوة  ــا، س ١٢ عام
إيجابية للغاية». يأتي هذا بعدما 
ــبوع بأن  أقرت إيران مطلع األس

ــأن  ــا قضية مفتوحة بش لديه
العميل املفقود منذ مارس عام 
٢٠٠٧، وذلك وفقا لوسائل إعالم 
أميركية. في التغريدة نفسها، 
ــس األميركي كذلك  ــه الرئي وجّ
ــبب أنشطتها  حتذيرا إليران بس
ــوم. وكتب:  ــب اليوراني لتخصي
ــات وقناعة،  ــاء على معلوم «بن
فإن إيران كانت وما تزال تخصب 
ــيئة  اليورانيوم. وهذه خطوة س

للغاية».
ــى أن بالده  ــارة ال  وفيما بدا إش
ــاق  باالتف ــزام  االلت ــتواصل  س
ــس اإليراني  ــووي، أعلن الرئي الن
ــر  حظ أن  ــي،  روحان ــن  حس
ــى بالده  ــلحة املفروض عل األس
ــيرفع العام  ــدة أعوام س منذ ع
ــاق النووي،  ــا لالتف ــل وفق املقب
ــراء  ش ــا  بإمكانه ــيكون  وس

وتصدير األسلحة .

 وكاالت / البينة الجديدة
ــش  اجلي أركان  ــس  رئي ــه  نب
ــك كارتر،  ــي اجلنرال ني البريطان
ــيا «املتهور»  ــلوك روس إلى أن س
ــون الدولي قد  ــا القان وانتهاكه
ــببان في اندالع نزاع عاملي  يتس

جديد «في شكل عرضي».
ــة  صحيف ــي  ف ــر  كارت ــب  وكت
«دوال  أن  ــراف»،  تلغ ــداي  «صن
ــيا والصني  ــل روس ــة مث طموح
وايران تؤكد حضورها في شكل 
ــتقرارنا  ــا ألمننا واس ــل حتدي ميث
ــر أن هذه الدول  وازدهارنا». واعتب

ــة رمادية  ــط «ضمن منطق تنش
ــدة  جدي ــا  انواع ــتخدمة  مس
ــل الهجمات  ــلحة مث ــن االس م
ــار كاذبة  ــة، وبث أخب اإللكتروني
ــات  مجتمع ــى  إل ــوء  اللج أو 
ــوض  تق ــة  مغلق ــكرية  عس
ــر  وتدم ــي  السياس ــا  تالحمن

أسلوب عيشنا».
ــت اكثر  ــيا بات ــاف أن «روس وأض
ــر  ــها مقارنة بعش ــة بنفس ثق
ــنوات خلت. وباتت االن واثقة  س
من نفسها حني تؤكد حضورها 

كقوة عاملية».

وكاالت / البينة الجديدة
ــواب  ــس الن ــس مجل ــد رئي أك
ــف الطراونة، أن  ــي، عاط األردن
ــادت إلى  ــيادة األردنية ع «الس
منطقتي الباقورة والغمر بعد 
ــاص  ــع خ ــريان وض ــاء س انته

ــع  ــالم م ــة الس ــن اتفاقي ضم
ــال:  ــتدرك قائ ــرائيل». واس إس
ــتطيع  يس لن  ــرائيلي  إس «أي 
الدخول إلى الباقورة والغمر إال 
ــيرة أو كمواطن  من خالل تأش
ــت  وليس ــة،  للمملك ــر  زائ

ــرة  ــة أو ميس ــدود مفتوح كح
لالستثمارات».

ــمالي األردن،  الباقورة ش وتقع 
ــر جنوبه،  ــد الغم ــا توج بينم
وحتاذيان األراضي الفلسطينية 
ــي  ــل األردن ــة. وزار العاه احملتل

ــي، أمس،  الثان ــداهللا  امللك عب
الباقورة التي استعادها األردن 
ــي  ــرائيل، الت ــن إس ــمياً م رس
استأجرتها على مدى ٢٥ عاماً، 

مبوجب اتفاق وادي عربة.

وكاالت / البينة الجديدة

ــل  ــر احلاص ــدل الكبي ــام اجل أم
ــس النواب  ــة مجل ــول جلس ح
ــروع  ــا على إدراج مش احتجاج
ــط  ــام، وس الع ــو  العف ــون  قان
دعوات لإلضراب العام والشامل 
في مختلف اجلامعات واملدارس 
اللبنانية، وقطع الطرقات، منعا 
لوصول النواب الى اجللسة، تال 
رئيس مجلس النواب، نبيه بري، 
ــة «التنمية  ــرة، بيان كتل ألول م
والتحرير» بعد اجتماع التكتل 
ــة  ــرر بري إرجاء اجللس أمس. وق
ــدول  ج ــس  وبنف ــريعية  التش
األعمال من دون أن تغيير»، عازيا 
ــع األمني  ــى «الوض ــبب إل الس

املضطرب في البالد».
ــي مؤمتر صحفي،  واعتبر بري، ف
ــة  أمس، أن «املوقف ضد اجللس
التشريعية ليس بسبب اقتراح 
ــو العام أو أي اقتراح قانون  العف
ــر، إذ من املعلوم أن أي اقتراح  آخ
ــرح على أول  ــرر يط معجل مك
جلسة»، مشيرا إلى أن «احلملة 
ــي الفراغ،  ــتمرار ف هدفها االس
ــأل املعرقلني «ما املصلحة  وأس

ــا دامت  ــة م ــن عرقلة اجللس م
ستقر قوانني اجتماعية وبغاية 
ــب  مطال ــكل  وتش ــة  األهمي
ــب بري من  ــعبية؟». كما طل ش
ــة والتحرير» رفع  كتلة «التنمي

السرية املصرفية .
ــرض ان يجتمع  ــن املفت وكان م
ــي  ف ــوم  الي ــواب  الن ــس  مجل
ــة مخصصة أوال لتجديد  جلس
البرملان طاقمه الداخلي لناحية 
ــائها، ومن  اعضاء اللجان ورؤس
ــريع، حيث توضع على  ثم للتش

ــيم ومشاريع  ــرحته مراس مش
مرتبط مبكافحة  أبرزها  قوانني، 
الفساد واجلرائم املالية، وضمان 
الشيخوخة، إضافة إلى اقتراح 
ــط  رتب ــرّر مُ ك ــل مُ عجّ ــون مُ قان
ــذه القوانني  ــام. ه ــو الع بالعف
ــري على وضعها  أصر الرئيس ب
ــة  ــال اجللس ــدول اعم ــى ج عل
ــار أنها تالقي مطالب  على اعتب
ــارع، واعتبر  املنتفضني في الش
ــي تنفيس  ــاعد ف ــا قد تس انه
غضبهم، خصوصا انها تذهب 

ــاد من  ــي اجتاه مواجهة الفس ف
ــوار أن الدولة  ــة، وتُظهر للث جه
بصدد العمل اجلدي لتؤمن لهم 
ــوق التي يطالبون  جزءاً من احلق

بها.
ــال حاكم  ــك، ق ــوازاة ذل ــي م ف
ــالمة،  ــان رياض س ــرف لبن مص
ــتثنائي،  ــوم اس ــع الي إن «الوض
ــرّ، وله حرّية  فلبنان اقتصاده ح
ــلع، منها  ــداول بجميع الس الت
ــداً «انّنا اليوم أمام  النقد»، مؤك
مرحلة جديدة، وسنحافظ على 
ــعر صرف الليرة،  االستقرار بس
ــة  ــو نتيج ــود ه ــارق املوج والف

عرض وطلب».
ــر صحفي،  ــالل، مؤمت وأضاف خ
عقد أمس: «هدف مصرف لبنان 
ــة  ــو حماي ــاً ه ــي أيض األساس
املودعني، واتّخذنا اإلجراءات لئال 
 HairCut ــائر، وال لوا اخلس يتحمّ
ــيراً  مش  ،«Capital Control وال 
ــن املصارف  ــه «طلبنا م ــى أنّ إل
ــي  ــهيالت الت ــادة درس التس إع
ــر،  اكتوب  ١٧ ــذ  من ــا  ضته خفّ
ــا، وطلبنا  ــا إلى وضعه وإعادته
ــقوف  س ــى  عل ــاء  اإلبق ــاً  أيض

بطاقات االئتمان».
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عبد الباري عطوان

ــد  ــار األس ــوري بش ــس الس الرئي
قابالت صحفيّة  ل في إعطاء مُ قِ مُ
ــزة  ــات التّلف ــواءً حملطّ ــة، س طويل
ــن  ولك  ، ــة  املَكتوب ــة  حاف الصّ أو 
ــة)  ــة (٦٤٣٩ كلم ل ــه املُطوّ قابلت مُ
ة تلفزيون  التي أدلى بها إلى محطّ
ــيا اليوم“ باللّغة اإلنكليزيّة  ”روس
ــوم االثنني  ــا كاملةً الي ــرى بثّه وج
ــن  ــرةٍ م ــةٍ كبي ــى درج ــر عل تُعتب
األهميّة ملا اتّسمت به من صراحةٍ 
ــرّة األُولى،  ــر للم ــاتٍ تُنش ومعلوم

حسب اعتِقادنا.
ة التي  ــي املَعلومات املُهمّ كثيرةٌ ه
 ، ــؤاالً ــي إجابات على ٣٠ سُ وردت ف
ــد أربعٍ منها  ــنتوقّف عن لكنّنا س
نعتقد أنّها تُقال للمرّة األُولى على 
وت  ــد بالصّ ــس األس الرئي ــان  لس
ــرب  أق ــا  يجعله ــا  م ــورة  والصّ
ــى املُقابلة  ــا إل ــق منه ــى التّوثي إل

الصحفيّة :
ــع ملا كان  ــي القاط ــى: النّف     األول
ــة  ــة األزم ــي بداي ةٍ ف ــوّ ــا بق رائجً
ــباب هذه  ــوريّة، من أنّ أبرز أس الس
احلرب هو رفضه، أيّ الرئيس األسد، 
ــماح خلط أنابيب غاز قطري  بالسّ

ــا إلى أوربا  ــر أراضي بالده وتركي عب
ف  ــي، وكشَ ــة الغاز الروس ملُنافس
عالً خط  ــاك فِ ن ــرّة األولى أنّ هُ للم
أنابيب نفط وغاز كان أحد أسباب 
ن  احلرب على سورية، ولكنّه لم يكُ
ا  مال، وإمنّ ا من اجلنوب إلى الشّ قطريًّ
رق إلى الغرب، وأنّ  ا“ من الشّ ”إيرانيًّ
ا ميتد  ــط هذا كان إيرانيًّ أنبوب النّف
راقيّة ثم السوريّة،  عبر األراضي العِ
وافقة  ــط، ومُ ــر املتوس ــى البح وإل
ــذا األُنبوب هو  د ه ــوريّة على مَ س
ل باحلرب، وتفجير األزَمة  الذي عجّ

السوريّة ملنعه.
ة  د هذه املعلومة املُهمّ وما يُؤكِّ
 ، ا في رأينا، أنّ دُوَالً خليجيّةً جدًّ
ــة قطر واململكة  من بينها دول
ــت  ــعوديّة عرَض ــة الس العربيّ
والرات  رات املليارات من الدّ عشَ
ــي حينها وعدم  ــوريا ف على س
ماح بهذا األنبوب، واعترف  السّ
ــم،  ــن جاس ب ــد  ــيخ حم الش
القطري األسبق،  الوزراء  رئيس 
ــد  أنّه عرَض على الرئيس األس
ــار دوالر  لي ــدود ١٥ مِ منحةً بحُ
ــى لقطع العالقات  كدفعة أول
ــا،  عنه ــاد  واالبتع ــران،  إي ــع  م
لف  ويُعتَقد أنّ أمريكا كانت خَ

هذا العرض.
ــده أنّ الواليات      الثانية: تأكي

ــش)  ــت  (داع ــي دعم ــدة الت املتح
ــي  ف ــاعدت  وس ــل  ب ــتّرت،  وتس
ــوري املَسروق  تهريبها للنّفط الس
نطقة  ــة ومِ ــي التركيّ ــر األراض عب
مال  راقيّة، لم حتتل شِ كردستان العِ
ــات  ــثُ احتياط ــوريا حي ــرق س ش
ــا بثرواتها أو  ــاز طمعً ــط والغ النّف
احلاجة إليها، ألنّها ليست بحاجةٍ 
ــده (٣٠ مليون  ــط وعوائ ــى النّف إل

ــة  ــر دول ــي أكب ا)، فه ــهريًّ دوالر ش
ليون برميل  ــط (١٢ مِ نتجة للنّف مُ
ا الستخدام  ا) في العالم، وإمنّ يَوميًّ
ــا النفطيّة  ــة وثرَواته هذه املِنطق
ــاومة وابتزاز  س والزراعيّة كورقة مُ

قبلة. فاوضات مُ في أيّ مُ
    الثالثة: تأكيده أنّ استعادة إدلب 
ــتغرق وَقتًا طويالً إذا ما بَدأ  لن يس
جومه  ــوري هُ ــش العربي الس اجلي
ــو  ــل ه ــبب التمهّ ــا، وأنّ س عليه
غادرة  ــة للمدنيني للمُ رص إعطاء فُ
ــيطر عليها  ــى املناطق التي تُس إل
هات  ناك جِ ظ أنّ هُ احلُكومة، ولُوحِ

ــمح لهم  ــرة) ال تس ــة النّص (جبه
ــوري،  ــن الس ــى احلُض إل ــودة  بالع

وتُريدهم رهائن .
ع الرئيس األسد      الرابعة: ال يتوقّ
ــار قريبًا،  ــادة اإلعم ــدء عمليّة إع بِ
ــار األمريكيّ  ــبب احلِص ــس بس لي
ا ملنع اإلدارة األمريكيّة أيّ  فقط، وإمنّ
شركة أمريكيّة أو أوربيّة لالستثمار 
ــا  وتهديده ــة  العمليّ ــذه  ه ــي  ف

قوبات، ولذلك ستتم  بتعرّضها لعُ
عمليّة اإلعمار بالتّدريج، واعتِمادًا 
ــوريّة  ــريّة الس ــوارد البش ــى امل عل
ــد على أمرين، أنّه  ؤة، والتّأكي فُ الكَ
ا أليّ دولة  طلقً ــماح مُ لن يتم السّ
ــاركة  ــوريا، من املُش د س وقَفت ضِ
ــي أنّ  ــار، والثّان ــة اإلعم ــي عمليّ ف
ول  ــتَكون للدّ ــر س ــة األكب رص الفُ
ثل الصني  ــركاتها مِ ديقة وش الصّ

وروسيا وإيران.
ك أنّ النّقطة األولى املُتعلّقة  ال شَ
ــاز  والغ ــط  النّف ــب  أنابي ــط  بخ
كون محطّ اهتمام  ــتَ اإليرانيني س
ــني  ث والباحِ ــني  ارس الدّ ل  كُ
ــوريّة،  ــة الس ــني لألزم واملُؤرّخ
رات األحداث في املِنطقة  وتطوّ
ل  كُ ــت  قلَب ــا  ألنّه ــا،  أيضً
فتها  ابقة، ونسَ النظريّات السّ
ر  ا هذا ما يُفسِّ ذورها، ورمبّ من جُ
ــا،  لفائه ل حُ ــران، وكُ ــع إي وض
ــلطة  السّ ــف  خل ــم  ثُقله
ا ملنع  ــريًّ ا وبشَ ــوريّة، مادّيًّ الس

تغيير النّظام.
سوريا كانت وما زالت ضحيّة 
ــات  الوالي ــمت  رسَ ــرة“  ؤام ”مُ
ــت  ووزعّ ــا  طوطه ــدة خُ املتح
ــاركني فيها،  ــى املُش األدوار عل
ــني بعنايةٍ  ــا كانوا أم أوربي عربً
ا  ــا يجري حاليًّ ، ولعلّ م فائقةٍ
ــد  ضِ ــيداتٍ  وحتش ــرّكاتٍ  حت ــن  م
ــات عليها،  قوب ــرض العُ ــران، وف إي
ــحاب األمريكيّ من االتّفاق  واالنس
ــرائيليّةٍ  النووي جتاوبًا مع رغبةٍ إس
ــد، ألنّ  ــد ما قاله الرئيس األس يُؤكّ
وصول النّفط والغاز اإليرانيني إلى 
ل  ــيَقلِب كُ ط س ئ املُتوسّ ــواطِ ش

ا . ة والثّروة معً عادالت القوّ مُ

علي كريم خضري

   قد يتصور البعض أننا أمام حتليل 
ــة، أو  ــب اجلمع ــة خط ــي لبني بالغ
التعريج إلى إيراد الصور املشحونة 
ــا.  ــر فيه ــق والتعبي ــة املنط ببالغ
ــن ميزات اخلطاب  وقد يكون ذلك م
ــروطه الالزمة.  ــن ش ــي، وم االفهام
ــهُ هذا  ــدد ماقدم ــن بص ــن نح ولك
ــاراتٍ واضحةٍ بشأن  اخلطاب من إش
ــن القصور  ــي، ومكام األداء احلكوم
ــارز في  ــم الب ــى امليس ــذي أضح ال
ــك املبكي  ــن املضح ــا. وم يومياته
ــة  ــذه احلكوم ــة ه ــي بني ــد ف أن جن
ــخصياتٍ  ــابقة ش واحلكومات الس
، من دون  حتمل القاباً علميةً متقدمةً
ــيئاً، أو تَظهر للجمهور  أن تقدم ش
ــن األداء، وماهي  ــا ع ــان عجزه ببي
ــباب احلقيقية التي تقف من  االس
ــاحتَها  ــي تبرئَ س ــك؟،  لك وراء ذل
ــا بيضاءَ  ــن القصور، وتخرج منه م
اليدين. إذ ليس من املعقول أن تكون 
جميع هذه الكفاءات غير قادرة عن 
ــكل الصحيح  ــا بالش أداء مهامه
ــاك خفايا  ــرة. إذاً هن ــوب بامل واملطل
ــد تكون هذه  ــب البوح بها، ق يصع
ــة بإرادات أجنبية، أو  اخلفايا متعلق
ــدري حقيقة  ــية محلية الن سياس
االمر، فاألمر ملتبسٌ علينا، ويحتاج 
ــداً  ــة، بعي ــة حقيقي ــى مصارح ال
والضبابية.  ــاز،  واالنحي املداراة،  عن 
ــاعر  وليأخذوا موعظةً  مما قالهُ الش

زهير بن ابي سلمى: 
ومهما تكن عند امرئ من خليقةٍ  

  وإن خالها تخفى عن الناس تعلم 
                            

 فالتاريخ احلديث للعراق يشير الى 

ــة لألنظمة  ــدات اخملزي ــور املعاه ص
ــاومت احملتل أبان  ــة التي س الرجعي
ــل مصاحلها  ــد امللكي من أج العه
الشخصية، ومنافعها اخلاصة في 
ــم مقابل  ــرش احلك ــاء على ع البق
ــدم  ــي، وع ــازالت لألجنب ــداء التن إب
ــي يتوخاها  الت ــاس باألهداف  املس
ــي أطماعه بالدول، ونهب ثرواتها،  ف
والسيطرة على مقدراتها، وتطويق 
ــام  أم ــق  الطري ــع  وقط ــعوب،  الش
ــك أنواع  ــتخدماً بذل تقدمها، مس
ــائل، مستعيناً  احليل، وشتى الوس
ــا، والتغلغل  ــر إرادة حكامه بتدمي
ــث الفرقة  ــاطهم بقصد ب في أوس
ــم، من خالل تعارض  والتناحر بينه
ــي، أو  ــر الطائف ــح، أو التناح املصال
ــروب.  ــنت واحل ــاة بالف ــل احلي تعطي

ــد حتقق في  ــك ق ــد أن كل ذل وأعتق
ــاً. وعلى الرغم  ــراق قدمياً وحديث الع
مما قدم من تضحيات إال أن الشعب 
العراقي قادرٌ على النهوض بنفسه، 
وقادرٌ على تخطي احملن، ألنهُ شعبٌ 
معطاءٌ، وذو إرثٍ حضاري. والميكن أن 
ــدن الذهب بالرغام) على  يعدل (مع
ــإن العراق  ــي. لذا ف ــول املتنب حد ق
ــكاليات  ــادرٌ على جتاوز كافة اإلش ق
ــرار عراقياً  ــون الق ــريطة أن يك بش

ــن إمالءات  ــداً، وبعيداً ع ــاً ج خالص
ــعب  الش ــتنفار  اس .وإن  ــي  األجنب
ــا  ومطالبته ــرات،  التظاه ــى  ال
ــون االنتخابات، وتعديل  بتغيير قان
ــي الصميم  ــتور، هي ضربة ف الدس
ــم له احملتل في السابق، وهي  ملا رس
ــت مع صفعة  صفعة أخرى تناغم
ــاء  ــي القض ــيدة ف ــة الرش املرجعي
على الهجمة الداعشية عام ٢٠١٦ 
ــة.  وعلى احلكومة  بالفتوى املبارك
العراقية بسلطاتها الثالث، أن تنزل 
ــد  ــاء اجلمهور، وتسترش الى حكم
ــم، وحتتكم الى النافع منها،  بآرائه
ــع، ماينهض بالوطن  وأقصد بالناف
ــراب،  واخل ــار  الدم ــن  م ــعب  والش
واستئصال اخلاليا السرطانية التي 
فتكت به سرقةً وعبثاً. كما إن على 
ــزاء أن  ــا الكرد األع اخوانن
يكونوا شركاءَ حقيقني في 
الوطن، فما يصيبه من خيرٍ 
فلهم. ومايصيبه من شرٍ - 
ــيضرهم  - س

ُ
ــمحَ اهللا الس

ــا عليهم  ــة. وعتبُن المحال
اليوم هو تقدمي مصاحلهم 
ــائر  ــى س ــخصية عل الش
وكأننا  ــعب،  الش مصالح 
ــداً واحداً، وامةً  لسنا جس
واحدةً. وإن الوطن هو اغلى 
ــة  اي مصلح ــن  م ــن  وأثم

كانت.
، إن نداءات املرجعية         بقيَ
ــات  اجله ــى  ال ــررة  املتك
ــاراتٌ  اش ــي  ه ــة  احلكومي
ــود اخللل  ــةٌ الى وج واضح
ــي، ومن  ــي األداء احلكوم ف
جانب تغليب املصلحة العامة، فإن 
ــيدة تبعث برسائل  الرش املرجعية 
ذات فحوىً عام، وإال فباستطاعتها 
ــن يكمن؟  ــل، واي ــخص اخلل أن تش
ومن وراءه؟. ولكن حكمتها ترى في 
الوعظ واالرشاد ما يدفع احملظور عن 
املشهد السياسي العراقي احلاضر، 
وينأى باملتربصني له شراً من حتقيق 

مآربهم الدنيئة .

 د. إبراهيم أبراش

ــني  ــن املواطن ــرة م ــع الكث ــم دواف نتفه
ــني واملندفعني  ــطينيني املتحمس الفلس
إلجراء انتخابات بأي ثمن، وقد أظهرنا في 
مقال سابق أسباب ذلك، كما نثمن جهود 
الدكتور حنا ناصر رئيس اللجنة املركزية 
ــكورة  لالنتخابات الذي يقوم بجهود مش
ــألة  ــه التقنية، إال أن املس ــاوز مهام تتج
االنتخابية بدال من أن تكون حال إلشكال 
ــة أصبحت بحد  ــزز من فرص املصاحل وتع
ــع  ــتحضرت مواضي ــكاال واس ــا إش ذاته
ــكوك  اخلالف مجددا، األمر الذي يعزز الش
ــادة التخوفات من  حول إجرائها قريبا وزي
ــات دون توافق ولو  ــة االنتخاب ــوض جترب خ
ــات النظام  ــس ومرجعي ــبي على أس نس

السياسي.
ــتمر إال  ــذر لم يس ــد تفاؤل ح ــذا بع وهك
ــددا  ــات مج ــادت املناكف ــة ع ــا قليل أيام
ــا اجلهة  ــتني وهم ــني رئيس ــول قضيت ح
ــاص باإلعالن عن االنتخابات  ذات االختص

ومرجعية وبرنامج احلكومة:
ــوم الرئاسي يسبق التوافق/ ١- هل املرس

املصاحلة أم يأتي نتيجة له.
ــوم  ــل صدور املرس ــق قب ــتراط التواف اش
ــات وأن يصدر  ــراء االنتخاب ــي بإج الرئاس
ــاع الفصائل  ــات عن اجتم ــرار االنتخاب ق
ــول ومفهوم، إال  ــي ظاهرة مقب وإن كان ف
ــق بآلية انتخابية  ــية أنه ال يتعل أن اخلش
ــكلي أو حرص على املصلحة  أو إجراء ش
ــب  ــذا املطل ــن وراء ه ــل يكم ــة ب الوطني
ــس وبالتالي  ــرعية الرئي ــكيك بش التش
ــوم منفردا  ــرار أو مرس ــه التخاذ ق بأهليت
ــتراتيجي كاالنتخابات كما  ــوع اس مبوض
أن من يقف وراء هذا املطلب جتاهل قانون 
االنتخابات واللجنة املركزية لالنتخابات، 
ــريعية ال  ــوف من انتخابات تش كما تتخ

تتلوها انتخابات رئاسية.
ــر درجة من التوافق  ــح ال بد من توف صحي
ــذا ال  ــن ه ــات ولك ــراء االنتخاب ــل إج قب
ــاملة قبل  ــتراط املصاحلة الش يعني اش
االنتخابات، حيث فشلت مئات جلسات 
ــد من  ــتمرت لعق ــة اس ــوارات مصاحل ح
ــوارات املصاحلة أو  ــت ح ــان، ولو جنح الزم
ــا ما كنا أمام  ــاك فرصة لنجاحه كان هن
ــوارات  ــل ح ــات، ففش ــكال االنتخاب إش
ــت  ــي دفع ــباب الت ــم األس ــة أه املصاحل

الرئيس للدعوة لالنتخابات.
ــن أن  ــذي يضم ــا ال ــرى م ــة أخ ــن جه وم
ــر في حتقيق  ــاء فصائلي أو أكث ينجح لق
ــات وأال  ــوع االنتخاب ــق حول موض التواف
ــل  ــاش وتتداخ ــع النق ــعب مواضي تتش

ــات مرة أخرى؟ وإذا  امللفات وتتفجر اخلالف
ــود فهل يتم  ــي اللقاء املوع ــلوا ف ما فش
ــات أو تأجيلها حلني  التراجع عن االنتخاب
ــي العودة لنقطة  ــدوث التوافق مما يعن ح
ــدوران في حلقة مفرغة؟! وفي  الصفر وال

هذه احلالة هل من بديل عن االنتخابات؟
ــرح أن يصدر بوقت  ــياق نقت وفي هذا الس
ــوم يحدد موعد االنتخابات  متزامن مرس
بناء على قانون االنتخابات التي مت التوافق 
عليه سابقا، وفي نفس الوقت يتم حتديد 
ــل املوعد احملدد  ــاوري قب ــد للقاء تش موع
ــأن االنتخابات  ــات مع التأكيد ب لالنتخاب
ــوم  ــتجرى في موعدها احملدد في املرس س
ــة/ ــل جلس بغض النظر عن جناح أو فش

ــم قطع  ــذا يت ــاورات، وبه ــات املش جلس
ــون بغياب  ــى الذين يتحجج ــق عل الطري
ــتحقاق  ــى يتهربوا من االس ــق حت التواف

االنتخابي.
ــة املنبثقة  ــة وبرنامج احلكوم ٢- مرجعي

عن االنتخابات
ــا  ــن معه ــاس، وم ــة حم ــث أن حرك وحي
ــروط ومحددات  ــت ش ــن فصائل، طرح م
ــإن حركة فتح  ــراء االنتخابات ف ــل إج قب
ــروطها املقابلة حيث  ــا ش ــت أيض طرح
ــة حكومة تنبثق  ــال عزام االحمد بأن أي ق
ــزام ببرنامج  ــات عليها االلت عن االنتخاب

منظمة التحرير الفلسطينية.
ــنوار قائد  ــيد الس نعتقد أن خطاب الس

ــالح  ــزة والذي حتدث عن س حماس في غ
ــات  ــا كان وراء تصريح ــة وقدراته املقاوم
ــة التنفيذية  ــو اللجن ــزام االحمد عض ع
ــة املركزية حلركة فتح  للمنظمة واللجن
ــؤول ملف املصاحلة في حركة فتح  ومس
وهي تصريحات تستحضر أيضا موضوع 

سالح املقاومة.
ما حتدث به عزام االحمد كالم واقعي حتى 
وإن كان مؤملا وهو يطرح قضية جوهرية ال 
ميكن جتاهلها وخصوصا أنها كانت سببا 
في فشل انتخابات ٢٠٠٦ وكانت حاضرة 

في كل حوارات واتفاقات املصاحلة.
ــن األماني والتطلعات الوطنية  فبعيدا ع
وعن اخلطاب الدمياغوجي، فإن االنتخابات 
ــريعي لسلطة  هي لعضوية مجلس تش
ــكلتها  ــالل ش ــت االحت ــي حت ــم ذات حك
ــن  ــطينية، وم ــر الفلس ــة التحري منظم
ــة يقوم على  ــج املنظم ــروف أن برنام املع
ــات  واملفاوض ــراع  للص ــلمي  الس ــل  احل
ــة  ألي ــن  ميك وال  ــرائيل،  بإس ــراف  واالعت
ــع حتى وإن  ــر هذا الواق حكومة أن تكس
ــعب إال  ــت حكومة منتَخبة من الش كان
ــروج من  ــق وطني على اخل ــار تواف في إط
ــودة حلالة  ــلطة حكم ذاتي والع مربع س
التحرر الوطني وهي حالة ال تستقيم وال 
حتتاج ال النتخابات وال لسلطة وحكومة.

ــكلتها  لقد رأينا مصير احلكومة التي ش
ــة السيد إسماعيل  حركة حماس برئاس
ــت  ــا آل ــات ٢٠٠٦ وم ــد انتخاب ــة بع هني

ــت حماس على  ــور عندما انقلب إليه األم
ــر  ــة التحري ــة ومنظم ــلطة الوطني الس
ــة  ــلطة مقاوم ــس لس ــت أن تؤس وحاول
وحكومة ربانية، كما نتابع واقع حكومة 
ــم تلتزم  ــي غزة، وإن ل ــلطة حماس ف وس
أو  ــاس  حم ــة  برئاس ــدة  جدي ــة  حكوم
مبشاركتها ببرنامج املنظمة الذي يعترف 

ــتحقاقات أوسلو  ــرائيل ويلتزم باس بإس
ــرائيل؟  ــتتعامل معها إس ــل س الخ فه
ــل بني  ــا بالتنق ــمح لوزرائه ــل ستس وه
الضفة وغزة. وهل اجلهات املانحة ستفي 
ــلطة؟. ومن جهة  ــاه الس ــا جت بالتزاماته
اخرى كيف تلتزم حماس ببرنامج منظمة 
التحرير وهي خارجها وتشكك بصفتها 

التمثيلية للشعب الفلسطيني؟.
ــة  ــي حلق ــدور ف ــا ن ــدو وكأنن ــذا يب وهك

ــر املصاحلة أم  ــبق اآلخ مفرغة أيهما يس
االنتخابات، مما يستحضر اتفاق املصاحلة 
ــات ضمن رزمة  ــذي أدرج االنتخاب ٢٠١١ ال
ــا ملف  ــات منه ــمل ٦ ملف ــاملة تش ش
أو  ــة  املقاوم ــالح  ــر وس التحري ــة  منظم

األمن.
ــي ومناكفاته يعزز  هذا املشهد السياس
الشكوك حول مصداقية وقدرة الطبقة 
ــراء االنتخابات، كما  ــية في إج السياس
ــا دون توافق  ــن إجرائه ــات م ــر تخوف يثي
ــات  ــني مكون ــة ب ــتعيد الثق ــي يس وطن
ــتبعد سياسة  ــي ويس النظام السياس
ــر العظم  االقصاء املبيتة والنية في كس
واالنتقام. انعدم ثقة حركة فتح وحركة 
ــض وعدم ثقة أي  حماس بعضهما البع
منهما بالفوز باالنتخابات بأغلبية تؤهله 
لتشكيل احلكومة جتعل من االنتخابات 
ــكل منهما  ــرة خطيرة ل ــة مغام القادم
ــد كل  ــا بي ــاء مب ــا واالكتف ــدم إجرائه وع
منهما من سلطة في سياق محاصصة 
ــرور واخملاطر بالنسبة  جغرافية أهون الش
لهما، وخصوصا أن أي من احلزبني سيكون 
قنع  غير قادر على طرح برنامج سياسي مُ
للشعب، أيضا ما نخشاه وفي حالة إجراء 
االنتخابات أن يحل املال السياسي محل 
ــية، األمر الذي سيُفقد  البرامج السياس

االنتخابات ومخرجاتها أية مصداقية؟.

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

حركة حماس ومن معها 
من فصائل طرحت شروطا 
ومحددات قبل إجراء االنتخابات 
و حركة فتح طرحت أيضا 
شروطها اِّـقابلة

من اِّـضحك اِّـبكي أن نجد َّـ 
بنية هذه الحكومة والحكومات 
السابقة شخصيات تحمل 
القاباً علميةً متقدمةً من دون 
أن تقدم شيئاً

االسد أكد أنّ امريكا التي دعمت  
(داعش) وتستـّرت بل وساعدت َّـ 
تهريبها للنفط السوري اَِّـسروق عرب 
األراضي الرتكيـّة ومـِنطقة كردستان 
العـِراقيـّة
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الغــد االردنية : هل تتغري سياســة 
األردن تجــاه إســرائيل بعــد عــودة 

الباقورة والغمر؟

ــختيها الورقية  اهتمت صحف عربية، بنس
ــل األردني امللك  ــة، بإعالن العاه واإللكتروني
عبد اهللا الثاني رسميا عودة أراضي منطقتي 
الباقورة والغمر إلى السيادة األردنية بعد مرور 

ربع قرن على اتفاقية تأجيرها إلسرائيل.
واستطاع مزارعون إسرائيليون زراعة أراضي 
ــتأجرتهما  ــني األردنيتني، اللتني اس املنطقت
إسرائيل، مبوجب اتفاقية السالم املوقعة بني 

البلدين عام ١٩٩٤.
ــورة والغمر  ــتعادة الباق ورأى البعض في اس
ــس حدوث تغيير في  إجنازا مهما لألردن يعك

السياسة األردنية.

«اإلنجاز الوطني الكبري»
ــد األردنية إن  ــي الغ ــل النمري ف ــول جمي يق
ــورة والغمر ليس  ــتعادة الباق «االحتفال باس
في الواقع احتفاال بتحرير أراض من االحتالل 
ــذ اتفاقية وادي  ــرائيلي، فاملنطقتان من اإلس
عربة عادتا حتت السيادة األردنية رسميا وفق 
ــع اتفاقية  ــيم احلدود االنتدابية لكن م ترس
ــرائيليني ملدة  ــاع باملنطقتني لإلس ــق انتف ح
ــة ينصان  ــني باالتفاقي ــا وفق ملحق ٢٥ عام

ــي إال إذا اعترض أحد  ــى جتديدهما التلقائ عل
ــه احتفال مبوقف  ــني على جتديدها، إن الطرف
سياسي وطني بإنهاء العمل باتفاقية كانت 
عنوانا حلسن النوايا والتيسير والتعاون الذي 

رافق معاهدة وادي عربة».
ــاء االتفاقية كان  ــب أن «إنه ــف الكات ويضي
ــعبيا تالقى معه املوقف الرسمي  مطلبا ش
ــات اإلسرائيلية  الغاضب أيضا من السياس
وعبر عنه امللك مبكرا بإعالن نيّة عدم جتديد 
ــرائيلية  ــة اإلس ــل الغطرس ــة. ولع االتفاقي
ــالن مفترضة أنها  ــذ بجدية هذا اإلع لم تأخ
تستطيع ممارسة حكم القوي على الضعيف 
وإيجاد صيغة ما الستمرار االنتفاع باألراضي 

املعنية».

االندبندنــت: كيــف واجهــت الخوذ 
البيضاء التضليل اإلعالمي الروسي

اإللكترونية  ــت  االندبندن ــة  ــرت صحيف نش
ــرق  ــؤون الش ــلتها لش ــرا كتبته مراس تقري
ــه عن منظمة  ــرو، تتحدث في ــط، بل ت األوس
ــد  ــى أح ــر عل ــي عث ــاء»، الت ــوذ البيض «اخل

مؤسسيها مقتوال في تركيا.
ــاع املدني  ــة إن منظمة «الدف ــول الكاتب تق
السوري» ظهرت أول مرة في عام ٢٠١٣ تضم 
مسعفني متطوعني في إحدى ساحات احلرب 

األكثر دموية في العالم.

ــس  ــاعدة جيم ــا مبس ــي تركي ــت ف وتأسس
ــي اجليش  ــابق ف ــي، وهو ضابط س لوموزيري
ــل  ــة، تعم ــة خيري ــر منظم ــي يدي البريطان
ــب  ــل بتدري ــعاف، إذ تكف ــال اإلس ــي مج ف

املتطوعني.
ــا في تركيا بعد أيام من  وعثر على جيمس م
ــية بأنه كان  اتهامه من قبل اخلارجية الروس
جاسوسا، وهي التهم نفسها التي سيقت 

ضد منظمة اخلوذ البيضاء.
وتفيد التقارير األولية بأن جيمس سقط من 

شرفة بيته.
ــا  ــاء عندم ــوذ البيض ــة أن اخل ــر الكاتب وتذك
ــت في عام ٢٠١٣ كانت سوريا تشهد  تأسس
أشرس العمليات العسكرية وأكثرها فتكا، 
ــات الدولية واحمللية  ــم ميكن مبقدور املنظم ول
ــيطرة  ــول إلى املناطق الواقعة حتت س الوص
ــف  ــرض للقص ــت تتع ــي كان ــة الت املعارض

الروسي واإليراني واحلكومي السوري.
ــح منظمة  ــوذ البيضاء لتصب ــعت اخل وتوس
ــاء.  ــا ٢٩٠٠ متطوع من الرجال والنس قوامه
ــح، إنها  ــة، رائد الصال ــول رئيس املنظم ويق
ــدت ٢٧٠ من  ــخص وفق ــذت ١١٩ ألف ش أنق

أعضائها.
ــني املنظمات  ــن ب ــوذ البيضاء م ــت اخل وكان
ــي وثقت بعناية أغلب الهجمات  القليلة الت

ــوريا. ولهذا  ــوائية على املدنيني في س العش
ــي من الواليات  ــا حتصلت على دعم دول فإنه

املتحدة واالحتاد األوروبي وبريطانيا.
ــزة نوبل.  ــي ٢٠١٦ جلائ ــة ف ــحت املنظم ورش
ــوذ  ــل اخل ــن عم ــي ع ــريط وثائق ــل ش وحص

البيضاء العام املاضي على جائزة أوسكار.
ــطع جنمها عاليا بني  ولكن املنظمة التي س
ــائل اإلعالم  ــانية وفي وس ــات اإلنس املنظم
ــم من قبل  ــت النتقادات وته ــة تعرض العاملي
ــد  ــار األس ــوري بش أنصار نظام الرئيس الس
وحلفائه، فاتهمت بدعم اجلماعات اإلرهابية، 
وتزييف احلقائق عن القصف املدفعي واجلوي 

وحتى الهجمات باألسلحة الكيميائية.
ــريط الوثائقي على جائزة  وبعد حصول الش
أوسكار كتب سفير روسيا في بريطانيا على 
حسابه مبوقع تويتر: «إنهم يخدمون مصالح 

جهات معينة، وليسوا مسعفني».
ونشرت صور عن عمل اخلوذ البيضاء، أغلبها 
ــاءة إلى  ــت بهدف اإلس ــى االنترن ــة، عل مزيف

املنظمة والتشكيك في أهدافها.
ــول الكاتبة، عندما  ــدت األمور أكثر، تق وتعق
ــددون إلى مناطق املعارضة مثلما  دخل متش
ــع اآلن في إدلب، ولكن متطوعي اخلوذ  هو واق
البيضاء متمسكون مبهمتهم وهي إسعاف 

الناس مهما كانت الظروف.

مماطلــة   : اللندنيــة  اليــوم  رأي 
إسرائيل

وتصف رأي اليوم اللندنية استعادة الباقورة 
ــر» . وترى  ــي الكبي ــاز الوطن ــر بـ»اإلجن والغم
ــدوث  «ح ــس  تعك ــوة  اخلط أن  ــة  الصحيف
ــمية  ــة الرس ــة األردني ــي السياس ــر ف تغيي
ــة  ــه التعاطي بحزم أكبر مع الغطرس عنوان
اإلسرائيلية التي فاقت كل احلدود ، ونأمل أن 

يستمر ويتصاعد».
ابات في وَجه  وتقول الصحيفة إن «اغالق البوّ
ــع العلم األردني،  ــرائيليني، ورف املزارعني اإلس
ــوق األراضي  ــورة العربية الكبرى، ف ــم الث عل
ــتعادة هي خطوة مهمة تأتي انعكاسا  املس
ية في  ــه النِدّ ــفٍ عنوان ــد مختل ــج جدي لنه
التعاطي مع دولة محتلة اغتصبت األراضي 
ــيحية  ــات املس ــت املقدس ــة، ودنّس العربي
ــة باحتاللها  ــدس احملتل ــالمية في الق واإلس

هذا» .
ــب الرنتاوي  ــتور األردنية، يقول عري في الدس
ــا،  ــميا وخطي ــرائيل، رس ــغ إس إن «األردن أبل
ــاع من  ــد عقد االنتف ــوارد جتدي ــه ليس ب بأن
ــدد، لكن  ــي املوعد احمل ــني املنطقتني، وف هات
ــع أردني لم ينقطع  ــرائيل على تراج رهان إس
ــاعة األخير. هي  ــى ربع الس ــم يتوقف حت ول
ــاتها القائمة  ــا سياس ــرائيل التي خبرن إس

ــت  ــل املؤق ــة، وحتوي ــة واملراوغ ــى املماطل عل
ــارة، واإلجارة إلى  ــم، واالنتفاع إلى إج إلى دائ
ملكية. إنها عقلية السطو والغزو والتعدي 
ــم، والتي  ــن وممتلكاته ــوق اآلخري ــى حق عل
حتكمت بالطبقة احلاكمة اإلسرائيلية، منذ 
ــروعا، وقبل أن  ــرائيل فكرة ومش أن كانت إس

تصبح دولة وبعدها».
ــم أن األراضي األردنية  ــب أن «امله ويرى الكات
ــت منذ  ــي خضع ــل، وه ــتعيدت بالكام اس
وال  ــني،  األردني ــون  والقان ــيادة  للس ــس  األم
ــد  ــني بع ــني املنطقت ــة لهات ــات خاص ترتيب
ــاص فليكن،  ــن كانت له ملكية خ ــوم: م الي
ــي، وحركة  ــة القانون األردن ــن حتت مظل ولك
ــيرات، ومن زرع  ــدود ونظام التأش املعابر واحل
ــهر  ــتَمهل حلصادها بضعة أش أرضاً، سيُس
ــت إليه املفاوضات  ــرة واحدة، وفقاً ملا انته ومل
والتفاهمات، ولكن دائماً حتت مظلة القانون 

واإلجراءات األردنية املرعية» .

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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 جسام محمد السعيدي

ــى احلاضر  ــق الدقيق، ووع ــروح احملق ــرأ املاضي ب ق
ــتحدثة، وقراءاته اليومية لها، فلم  بعلومه املس
ــتقبل وايجاد حلول  ــخيص املس ــئ في تش يخط
ــن وصفاته  ــراض الكثيرين ع ــم إع ــاكله، رغ مش
ــا البعض على  ــي يريده ــفائية األكيدة.. الت الش
ــأ اعتراضه  ــافه خط ــه!! حتى بعد اكتش مقاس

عليها او على توقيتاتها في كل مرة!!
ــم مرجعيتها.. علي  ــف.. وزعي ــم انه ابن النج نع

احلسيني السيستاني..
ــرات ٢٠١١م  ــم تظاه ــه دع ــي البعض ان ــا نس رمب
ــه كل مطالب املتظاهرين،  ــه الذي أجمل في ببيان
ــم  ــرات ٢٠١٥م بكل قوته ورس ــم تظاه وعاد ودع

للحكومة برنامج احلل، فاهملوه!!!.
ــنوات  لكن هذا الرجل لم ينس قبل اكثر من ٤ س
ان يذكر قوى السلطة داخل وخارج احلكومة، بأن 
ــتعود اقوى مما  ــت حدتها فس ــرات ان خفّ التظاه

كانت، ما لم تلبي مطالب الشعب احلقة.

ــرين ٢٠١٩م  ــادت اكثر مما كانت في تش وها هي ع
وكما توقعها قبل سنوات.

ــه  ــلميني ببيانات ــا الس ــم متظاهريه ــرر دع فك
ــم، ليحميها من  ــن حقوقه ــع ع ــة، وداف املتتالي
سارقيها ساسة الداخل واخلارج، كما هو ديدنه، 
ــاح مطالبهم  ــعبنا خارطة طريق جن ــم لش ورس
ــة، وطالب بالقصاص من قاتليهم وظامليهم  احلق
ولم ينس دماءهم التي يرقص على بريقها أنصاف 

االعالميني وساسة الصدفة!!.
ــنة أمام جينني  كرر مطالباته املتكررة منذ ١٦ س
هينيس بالسخارت رئيسة بعثة األمم املتحدة في 
ــي ٢٠١٩/١١/١١م،  ــراق (يونامي) حني التقاها ف الع
ــديد وقلقه البالغ ملا يجري في  فعبّر «عن أمله الش
البالد،» وأشار إلى «حتذيره املكرر منذ عدة سنوات 
ــوء  ــاد املالي واالداري وس من مخاطر تفاقم الفس
ــة االجتماعية، اال  اخلدمات العامة وغياب العدال
ــؤولني ملعاجلة  ــه لم يجد آذاناً صاغية لدى املس ان
ــهده اليوم من  ــك، وقد وصلت االمور الى ما نش ذل

اوضاع بالغة اخلطورة».
ــراء اصالحات  ــرورة اج ــماحته على «ض ــد س وأك
ــياق «مت  حقيقية في مدة معقولة» وفي هذا الس
ــورة  الترحيب مبقترحات بعثة االمم املتحدة املنش

مؤخراً «.
ــن ان ال تكون لدى  ــالمم املتحدة « القلق م وأعلن ل
اجلهات املعنية جدية كافية في تنفيذ أي اصالح 

ــذا األب احلكيم يراقب  ــو يعني ان ه حقيقي».وه
ــا يحاك في  ــة ويعلم م ــة كواليس السياس بدق
ــة  ــالث التنفيذي ــلطات الث ــدد « الس أروقتها..فه
والتشريعية والقضائية» بأنها « اذا لم تكن قادرة 
ــم تكن تريد  ــات الالزمة او ل ــراء االصالح على اج
ذلك»...انتبهوا لكالمه..اذا لم تكن قادرة، او كانت 

ــات!!! حذر هذه  ــد االصالح ــا ال تري ــادرة، ولكنه ق
السلطات ان لم تقم باالصالحات بأنها «البد من 
التفكير بسلوك طريق آخر في هذا اجملال»..الكالم 
ــلوك إنا  لها وليس لنا اخوتي، فانتظروا ذلك الس

معكم من املنتظرين..ولنقرأ ماذا قال ايضاً؟

ــن يعود الى  ــأن الزمن ل ــية ب ــر القوى السياس ذك
الوراء، فقال «فانه ال ميكن ان يستمر احلال على ما 

كان عليه قبل االحتجاجات األخيرة».
ــدين، وبشر به  ــارة ملا حذر منه املفس وفي هذا اش
العراقيني قبل سنوات بعباراته: «والت حني مندم» 
ــهد  ــيكون للمش ــا ال ينفع الندم» و «س و «عنده

وجه آخر» وأمثالها.
ـــ «ضرورة  ــة املعنيني ب ــا مخاطب ــس أبون ــم ين ول
ــد املتظاهرين  ــتخدام العنف ض ــن اس ــفّ ع الك
ــي  ــاف ف ــال واالختط ــف االعتق ــلميني ووق الس
ــك خالفاً  ــوا بذل ــبة من قام ــم ومحاس صفوفه
للشرع والقانون». ولألجانب من احلشريني نصيبٌ 
من كالمه حني شدد على «رفض التدخل االجنبي 
ــأن العراقي واتخاذ البلد ساحة لتصفية  في الش

احلساب بني بعض القوى الدولية واالقليمية».
ــي نفي ما قالته ممثلة االمم املتحدة عن  وهو ال يعن
اللقاء بخصوص التظاهرات وغيرها، فاملكتب لم 
ــعب  ينفه أصال، لكنه أتاح بيان بعض االمور للش
عن طريق الضيف، وركز الباقي املوجه للحكومة 

في بيانه، لذا اقتضى التنويه..
ــي امللمات،  ــندنا ف ــر ان هذا الرجل هو س ولنتذك
، أو  ــا مدعٍ ــد اهللا من هذا وذاك، ان دع ــا بع وحصنن
ــا حتتوي الصورة على:  ــاة!! رمب ، أو بالعُ ش نعق تابعٌ

  شخص واحد ، و  جلوس   .

ــجل على  ــنني املاضية يس ــأن العراقي خالل الس ــع للش املتاب
العملية السياسية التي جاءت بعد التغيير واخلالص من النظام 
ــمولي الدكتاتوري الكثير من القضايا غير االيجابية والتي  الش
ــت عالقة من دون حلول جذرية  ولقد تفاقمت هذه القضايا  بقي
ــتعصية  نتيجة  ــرور الوقت وتعاقب احلكومات وأصبحت مس مب
ــاس  ــدق الطائفي محليا وإقليميا فكان األس ــات التخن سياس
ــوم  غضب  ــي  ونتيجته  الي ــل السياس ــي عليه العم ــذي بن ال
جماهير اليبقي وال يذر ويريد قلب الطاولة على رؤوس السياسيني 
ــات الدولة  ــاب العراقي الغاضب اليوم بات يرى ان مؤسس . الش
عطلت ولم تعد تقدم له شيئا فال مشفى يعالج فيها وال شيء 

يحميه وهكذا هي بقية املؤسسات األخرى 
ــا اصبح البعض في يوم وليلة مليارديرا بعدما كان البعض  بينم
ــا  يعتاش على معونات الدول االخرى وهناك  منهم معدما بائس
من العراقيني من ال ميلك قوت يومه وهذا ليس بخفي على احد.
ــخص واحد إمنا هي السياسة الطائفية  فاملسألة ال تتعلق بش
ــد وبغير قصد وحتمل  ــيون  بقص ــي انتهجها هؤالء السياس الت

أعباءها الناس .
ــب   مطال أول  ــل  لع
في  ــوم  الي احملتجني 
ــر  التحري ــاحة  س
ــى  ــاء عل ــو القض ه
احملاصصة الطائفية 
فلم يعد يعني لهم 
ــادم  ــي الق ــيئا ف ش
ــم هو أن يكون  فامله
ــريفا  ش ــاغله  ش
عفيفا حريصا على 

خدمة الناس .
ــوم  الي ــباب  الش إن 
ــاحة التحرير  في س
االخرى  ــاحات  والس

ــاء البداية خلريطة طريق  ــمون بالدم في عموم مدن العراق  يرس
صحيحة بعد كل هذه السنوات العجاف التي ذاقوا املر فيها ولم 
ينتبه لهم أحد ممن  جاء الى السلطة بأصواتهم فهم ال يكتفون 
ــية  باملطالبة باخلدمات و امنا يريدون تصحيح العملية السياس
ــية فيه  ــد ال مكان للطائفية السياس ــا وبناء عراق جدي برمته
ــتور ومن ثم عدم  وذلك من خالل تعديل العديد من فقرات الدس

السماح للفاسدين بالعودة  من جديد إلى مناصبهم .
ــل بات قريبا من التحقق بعدما اعترف  واقر بتقصيره من  إن األم
ــل في صنع حياة كرمية تليق باإلنسان  ــلطة إذ فش كان في الس
العراقي وتاريخه فاليوم غير االمس املظلم واحلاضر يتكلم ممثال 
ــبب له من خالل شباب  ــير الى مكامن اخلطأ واملس بأبنائه ويش
ــى شيئا من اجل الوصول الى هدف نبيل يخلص  مؤمن ال يخش

العراق من كابوس الطائفية السياسية .

حامد عبد الحسني الجبوري

ــف التظاهرات األخيرة في العراق  تختل
عن التظاهرات السابقة بشكل كبير، 
حيث كانت أغلب التظاهرات السابقة 
تظاهرات ذات مطالب خدمية في حني 
ــي تظاهرات ذات  التظاهرات األخيرة ه

مطالب سياسية.
ــقف املطالب من  ــع س ــع لرف ــا دف إن م
اخلدمات كاملاء والكهرباء وفرص العمل 
ــية التي  وغيرها، إلى املطالب السياس
ــي  ــقاط النظام السياس متثلت في إس
ــة تارة أخرى  ــارة وإقالة احلكوم برمته ت
وإجراء اإلصالحات السياسية على أقل 
ــل املتوالي  ــارة ثالثة، هو الفش تقدير ت
ــة  تلبي ــي  ف ــة  املتعاقب ــات  للحكوم
ــتمرار  ــا يعني اس ــب اخلدمية م املطال
ــعب وارتفاع سخطه على  معاناة الش

احلكومة.
ــة  بثالث ــري  ــخط اجلماهي الس ــل  تكل
ــزول  الن ــر  باجلماهي ــت  دفع ــداث  أح
ــه حملة  ــا تعرض ل ــي م ــارع، وه للش

هينة  ــاءة مُ ــا من إس ــهادات العلي الش
ــغب،  ــوات مكافحة الش ــت بها ق قام
وحملة إزالة العشوائيات، وإقالة رئيس 

جهاز مكافحة اإلرهاب.
ــة العراقية بقمع  ــام احلكوم ــم إن قي ث
التظاهرات التي حصلت في ٢٠١٩/١٠/١ 
بشكل وحشي، دفع لتعاطف اجلماهير 
بشكل أكبر وأوسع ضد احلكومة، حتى 
نزلت اجلماهير في ٢٠١٩/١٠/٢٥ بشكل 
ــرائح  ــن قبل أغلب ش ــر م ــع وكبي واس
ــة  ــائرية وأكادميي ــة وعش ــع ديني اجملتم

وغيرها.
ــات  للحكوم ــي  املتوال ــل  الفش إن 
ــة مطالب اجلماهير،  املتعاقبة في تلبي
ــتقرار  االس ــاب  لغي ــة  نتيج كان 
ــي، فكل حزب وطائفة كانت  السياس
ــق مصاحلها  ــاه الذي يحق ــع باالجت تدف
ــي تدعمها، هذا ما  ــح الدول الت ومصال
ــبب في غياب وحدة القرار الوطني  تس

وغياب االستقرار السياسي.
ــتقرار السياسي  ترتب على غياب االس
ــداءً من  ــي ابت ــتقرار األمن ــاب االس غي
احلرب الطائفية عام ٢٠٠٧/٢٠٠٦، ومروراً 
بالتفجيرات اإلرهابية املتكررة، وانتهاءً 
بعصابات داعش اإلرهابية التي احتلت 
ثلث مساحة العراق، وعلى الرغم إعالن 
حترير العراق من داعش في ٢٠١٧ إال إنها 
ــا بني مدة وأخرى في  ماتزال متارس دوره

مناطق معينة.
ــتقرار األمني التحدي  ــل غياب االس ميث

ــل  ــث ظ ــتثمر، حي ــام املس ــر أم األكب

ــالً عن األجنبي  ــتثمر الوطني فض املس
ــتثمار  ــاً من اإلقدام على االس متوجس
ــاً، ألنه في حلظة  ــي البلد الهش أمني ف
ــه،  ــيفقد كل أموال ــات س ــن اللحظ م
ــتثمار في هكذا بلد  فيحجم عن االس

كالعراق.
وحتى في ظل حتقق االستقرار النسبي 
ــتثمر  ــاً، لم يُقدم املس ــياً وامني سياس
ــك  ــراق، وذل ــي الع ــتثمار ف ــى االس عل
بفعل اإلهمال احلكومي لبيئة األعمال 
ــاد بل  ــة لعدم مكافحة الفس كنتيج
ــداً، فجمود  ــكل كبير ج ــه بش وتفاقم
ــتمرار الفساد يعني  بيئة األعمال واس
ــاض  ــاج وانخف ــف اإلنت ــاع تكالي ارتف
ــاح غير مرغوب  ــاح وانخفاض األرب األرب

من قبل املستثمر، وهذا ما يعني ضعف 
بيئة األعمال بسبب الفساد.

ــتقرار السياسي وتفاقم  فغياب االس
أداء  ــل  فش ــي  ف ــبب  تس ــاد  الفس
ــيرا  ــاد أس ــح االقتص ــاد وأصب االقتص
ــف والدول  ــزاب والطوائ ــح األح ملصال
ــاد غير  ــكان االقتص ــي تدعمها، ف الت
ــث كانت  ــاره، حي ــي توزيع ثم ــادل ف ع
ــش على الفتات في حني  األكثرية تعي
ــروة الهائلة التي  ــة بالث ــع األقلي تتمت
ــذا ما يعني عدم  ــع بها العراق، ه يتمت
ــباب بصورة  ــتيعاب االقتصاد للش اس

خاصة واجملتمع بشكل عام.
ــم  ــر بالظل ــعرت اجلماهي ــا ش وحينم
ــنة مضت، مع إنها  واحليف ملدة ١٦ س
ــاً النفط  ــرة، خصوص ــك ثروات كبي متل
ــتور  ــب ما نص عليه الدس والغاز، حس
ــادة ١١١ « النفط والغاز هو ملك  في امل
ــعب العراقي في كل األقاليم  كل الش
ــت، اجلماهير، ضد  انتفض واحملافظات» 
ــن تلبية  ــا تغاضت ع ــة كونه احلكوم
ــم  ول ــا  وتطلعاته ــر  اجلماهي ــوح  طم

تسهم في التخفيف من معاناتها.
ــتمرار التظاهرات  ــى الرغم من اس وعل
ــهداء واجلرحى،  ــا والش ــد إعداده وتزاي
ــتجب ملطالب  ــزال احلكومة لم تس مات
ــة على أمل أن  ــر ومتارس املراوغ اجلماهي
ــيها،  دة اجلماهير وتالش ــف وطأة حِ تخ
ــع إن حجم  ــالل الواق ــن يبدو من خ لك
ــام  وانضم ــد  بالتزاي ــذٌ  آخ ــر  اجلماهي

ــر ليس هذا  ــف اجلماهي ــات لص النقاب
ــدو واضحاً  ــد يب ــب بل التصعي فحس
ــن خالل إعالن العصيان املدني وإغالق  م
ــرق واملؤدية للموانئ واحلقوق  بعض الط

النفطية .
إن استمرار اإلهمال احلكومي، واملراهنة 
على الوقت، ملطالب اجلماهير ال يخفف 
ــه دافعاً  ــر بل يعطي ــم اجلماهي من زخ
اكبر لإلصرار في الضغط على احلكومة 
ــا يدفع اإلهمال،  لتحقيق مطالبه، ورمب
فضالً عن القمع، إلى خروج التظاهرات 
ــف، وهذا ما  ــلميتها باجتاه العن عن س

اليصب في صالح البلد .
وعليه البُد أن تعمل احلكومة في الوقت 
احلاضر وبشكل سريع، بحكمة وتعقل 
ــاء لصوت  ــع واإلصغ ــن القم ــداً ع بعي
ــى صورتها في  ــاظ عل ــر واحلف اجلماهي
ــعب، وفي خالف ذلك، وهذا  سجل الش
ما حصل ولألسف، قد دفعت بنفسها 

للورقة السوداء في سجل الشعب.
ــيء إمنا يدل على عدم  هذا إن دلّ على ش
ــي  وجود إرادة وطنية للحاكم السياس
ــاده  ــد واقتص ــاء البل ــراق، لبن ــي الع ف
ــح  املصال وإن  ــعب،  الش ــتيعاب  الس
ــة والطائفية  ــة اخلاصة واحلزبي الضيق
ــه وإدارته،  ــيطر على عقل هي التي تس
ــة  االقتصادي ــالالت  االخت ــت  فطف
ــطح وانتفض  ــة على الس واالجتماعي
ــعى لتلبية  ــن اليس ــع م ــعب لقل الش

حاجاته وطموحه وتطلعاته.
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عبود مزهر الكرخي

ــي األب لكل  ــاً ه ــة دوم ــت املرجعي كان
ــان العراق  ــن وأم ــام أم ــني وصم العراقي
والعراقيني وهذا ماكنا نردده مراراً وتكراراً 
ولكن كان هناك من املشككني ينكرون 
ــى التهجم  ــؤون ال ــدور بل ويلج ــذا ال ه

والتسقيط.
وهنا كان البد من يدعو البعض أن يفرقوا 
بني الصالح والطالح ومن هو على احلق 
ومن هو على الباطل فكل الديكتاتوريات 
تتبنى الفكر االقصائي وفي مقدمتهم 
صدام وستالني وغيرهم وهم محسوبون 
ــارة عن  ــة ولكن هم عب ــى العلماني عل
ــر  ــى قه ــة عل ــفية قائم ــة تعس انظم
ــحقها وهذا ينطبق على  الشعوب وس
ــن هنا كان  ــي العالم. وم كل الطغاة ف
الزماً على من يدعي الثقافة والنخبوية 
ــق ومعرفة من هو  ــوم بهذا التفري أن يق
ــق بائن والباطل  ــح والطالح فاحل الصال
ــا كل مواقف املرجعية  بائن. ولو راجعن
ــرفة تقف الى جانب  جندها مواقف مش
ــع مطالب وتطلعات  احلق دوماً وتقف م
العراق وشعبه وهذا ما أقر به العدو قبل 
ــف يقرها البعض  ــق وهذه املواق الصدي
في قرارة انفسهم ولكن العناد واجلمود 
ــي أن كل ماميت الى الدين هو  الفكري ف
ليس في مصلحة الفرد والوطن جعلهم 
ــذا األمر مع ان  ــرون ويعاندون على ه يص
ــمس في  هذا األمر واضح كوضوح الش
ــماء. ولتأتي خطاب املرجعية  كبد الس
األخير في يوم اجلمعة األخيرة ليصطف 
مع مطالب املتظاهرين جملة وتفصيالً 

ــمة  ــون خطابها الوطني هو الس وليك
ــم خطاب  ــزة ويخاطبه ــة املمي والعالم
ــم  ــم ودع ــي دعمه ــة ف ــوة العراقي األب
ــوء الى التخريب  مطالبهم وعدم اللج
واحلفاظ على سلمية التظاهرات ودعم 
ــة احلكومة ومن  كل مطالبهم ومطالب
ــراع  ــن في احلكم في ضرورة اإلس كل م
في االستجابة ملطالب املتظاهرين ورفع 
ــعبنا العراقي  ــن ش ــف والظلم ع احلي
الصابر اجلريح وعدم التسويف واملماطلة 
ــيء هو عدم تدخل اي شخص  واهم ش
ــرف اقليمي ودولي في  او مجموعة او ط
ــعب هو  هذه التظاهرات واملطالب والش
املعني الوحيد في هذه املطالب لتؤشر 
عالمة بارزة في وطنية وعراقية مرجعية 
النجف وانها من الشعب واليه لتخرس 
كل االلسنة الراجفة التي تتطاول على 
ــة والتي هي متثل  ــذه املرجعية املبارك ه

خيمة لكل العراقيني.
ــب  املواك ــروج  خ ــوح  وبوض ــاهدنا  ش
ــتي  ــينية لتقدمي الدعم اللوجس احلس
ــي  وباق ــر  التحري ــاحة  س ــري  ملتظاه
ــينية ما ان  ــب احلس ــات فاملواك احملافظ
ــب بعد تقدمي اخلدمة  نفضت تراب التع
ــة حتى  ــني العظيم ــارة األربع ــزوار زي ل
شمرت عن ساعديها وذهبت الى ساحة 
التحرير لتقدمي ما ميكن تقدميه لألبطال 
ــاحة التحرير.  ــي س ــن ف ــن املتظاهري م
ــاحة التحرير من  ــي س ــع ف وكان الوض
ــع مفرح فالدعم  ــة الدعم هو وض ناحي
ــب  واملواك ــع  ينقط ال  ــيتي  اللوجس
ــارة االربعني  ــا ان انهت زي ــينية م احلس
حتى اجتهت الى ساحة التحرير لتقدمي 
ــاي مضاف اليهم  ــرب والش االكل والش
املواطنني اخليرين الذين يقومون من اجل 
ــورجة القريبة  ــى الش ــك بالذهاب ال ذل
ــكت واملاء وغير  ــراء العصائر والبس وش
ذلك وحتى اكياس النفايات والوضع في 
ــاحة هو كرنفال ميثل فيه كل روح  الس
األخوة والتسامح واحملبة وكانت النساء 
العراقيات الشامخات كشموخ النخلة 

ــن وتخبز وتقدم  ــة تطبخ وتعج العراقي
ــا املتظاهرين ومن مختلف  األكل ألبنائن
األعمار وكان الدعم بدون اي حدود ليبني 
ــل بغداد وباقي  ــهامة ونخوة اه مدى ش
العراقيني في باقي احملافظات لتعبر عن 

ــدته ساحة التحرير  تالحم عراقي جس
ــامية والفريدة وهذا  ــه الس بكل معاني
ــعبنا العراقي  ــو ما هو معروف عن ش ه
األصيل والذي باعتقادي ال يوجد شعب 
ــي كل العالم من ناحية النخوة  مثله ف
ــة واألصالة  ــهامة والكرم والطيب والش
ــكك بهذه  وليكون خير رد على من يش
ــر الطائفية ان  ــزف على وت املواكب ويع
ــم خدام في  ــؤالء الطيبني الكرماء ه ه
ــني(ع) وخدام لشعب  األول لألمام احلس
ــي بكل  ــعب العراق ــو الش ــني وه احلس
ــرق عندهم بني أي  ــه واثنياته ال ف طوائف
ــن أمامهم  ــا تعلموه م ــذا م ــي وه عراق
ــوه األمام امير  ــني(ع) ومن قبله أب احلس
املؤمنني أمام اإلنسانية والذي أكد على 
ــر ألنه أن لم  ــاواة بني البش األخوة واملس
ــراً لك في  ــي الدين فهو نظي ــن أخ ف يك
ــوالُ وفعالً في هذه  ــدوها ق اخللق ليجس
ــب ان ننوه ان  ــينية. ويج املواكب احلس
والعباسية كانتا  ــينية  العتبتني احلس

ــم  الدع ــدمي  تق ــي  ف ــابقتني  الس
ــي  ــن ف ــيتي للمتظاهري اللوجس
ــي بغداد انطلق  بغداد وكربالء فف
املضيف املتنقل للعتبة احلسينية 
ــاحة التحرير  ليحط رحاله في س
ــدل في  ــة كمع ــدم ٥٠٠ وجب وليق
اليوم وكذلك فعلت نفس الشيء 
ــية للمتظاهرين  ــة العباس العتب
ــة حب وتقدير  ــي كربالء. . فتحي ف
ــكل من قاموا  ــن االعماق ل لهم م
ــال النبيلة والذين هم  بهذه األعم
ــب والوفاء  ــذور احل ــون كل ب يحمل
ــا  ــي كل م ــة ف ــة والعفوي والطيب

يقومون به.

ساحة االنتفاضة التحرير
ــزال هي  ــر وما ت ــاحة التحري ــت س كان
ــاحة عز وكرامة لكل لعراقيني فيها  س
ــم  ــم وانه ــون تالحمه ــد العراقي جس
ــى باقي  ــذا ينطبق عل ــعب واحد وه ش
الساحات ولكن ساحة التحرير كان لها 
متيز حقيقي في انها جمعت اهل بغداد 
ــرائحهم  ــاربهم وش ومن مختلف مش
ــكل  ــوة و ال ــني اخ ــكل متحاب وكان ال
ــو اجناح  ــدف واحد ه ــتركون في ه مش
ــم يريدون  ــن في انه ــب املتظاهري مطال
وطن واحد وانهم قد نزلوا يريدون حقهم 
ــر وكان جبل  ــر بألف خي ــع يبش فالوض
أحد ميثل العالمة الفارقة في موقع هذه 
الساحة اخلالدة وان الدعم اللوجسيتي 
ــتمر  ــم التركي(جبل أحد) مس للمطع
ــداً  ي ــل  يعم ــكل  ال وكان  ــع  ينقط وال 
ــاح املطالب العادلة  ــدة من أجل اجن واح
للمتظاهرين والتي هي مطالب الشعب 
العادلة فالكل يعمل بجد وأخوة وال جتد 
ــي عن اآلخر من  ــاك أي ما مييز العراق هن
ــن أو العراق بل  ــة او الدي ــة الطائف ناحي
ــعبه  ــو حبه للعراق وش ــا مييزه ه كل م
ــاحة التحرير  ــي س ــث ف ــه احلثي وعمل
ــد اطلقت  ــماء مميزة ق ــد هناك اس لتج
ــل الگوجلي(اي  ــباب مث على بعض الش

حامي الهدف)ألحد الشباب ألنه يتلقى 
ــيلة للدموع ويرميها الى  القنابل املس
نفق ساحة التحرير أو يبردها في سطل 
ــنوات أو  ــع س املاء وعباس ذو عمر التس
اكثر والذي هو في خط الصد االول على 
ــوم بتقدمي  ــة والذي يق ــر اجلمهوري جس
ــتي للمرابطني  ــم اللوجس االكل والدع
في اعلى املطعم التركي وهو ملثم من 
خالل وضعها في السالل اخلاصة بذلك 
ــني الى فوق ،  ــا من قبل املعتصم ورفعه
ــد الكثير  ــن الكثيرين لتج ــم م وغيره
ــل ترحماً  ــموع في اللي من يوقدوا الش
ــي االنتفاضة  ــهدائنا األبطال ف على ش
ــاء  ــس األمهات والفتيات والنس ولتجل
ــا للخالدين من  ــرآن وإهدائه لقراءة الق
شهدائنا األبرار ومعهم الرجال. وهناك 
جتد خيم جتلس فيها لبوات العراق كما 
وفيها خيمة  ــن  املتظاهري ــمونهم  يس
ــعافات  التمريض ملعاجلة والقيام باإلس
ــل  ــن بقناب ــن املتظاهري ــاب م ــن يص مل
املسيلة للدموع والدخانية وهم أخوات 
ــر وأطالق  ــم اخملاط ــق وبرغ ــال بح الرج
ــيلة للدموع والدخانية اال  القنابل املس
ــموخ في اخلط  ــات وبكل ش انهن واقف
ــعاف  ــن في االس ــنَّ بواجبه األول ليقم
ــه املتظاهرين والذي  ــض إلخوان والتمري

ــن وصف هذه  ــف الكلمات عاجزة ع تق
ــدات العقيلة  ــاء وهم بحق حفي النس
ــاء وكل  ــيبة واخلنس ــب احلوراء ونس زين
ــا اجمليد  ــي تاريخن ــدات ف ــاء اخلال النس
ــعب. ولتصبح  ــذا الش ــل وحدة ه ليمث
ساحة ثورة اجلياع التحرير هي كرنفال 
وعرس عراقي فريد فبالرغم من التزاحم 
ــال جتد حترش بالبنات  القوي واالزدحام ف
ــذال بل  ــن مظاهر االبت ــر م وال اي مظه
ــون يجمعهم حب  ــكل أخوة ومتحاب ال
واحد مشترك هو حب الوطن والشعب. 
ــزة وهي هذا  ــاهدا وظاهرة ممي ولتجد ش
ــل البوبجي  ــمى جي ــل اجلديد املس اجلي
ــر  ــط األول في جس ــى في اخل ــم حت وه
ــل له من الكوميديا  اجلمهورية ألنه جي
ــل  ــو جي ــر وه ــيء الكثي ــوداء الش الس
ــاء والعزف حلب  ــب بحقوقه بالغن يطال
ــه.  ــة بحقوق ــعبه واملطالب ــراق وش الع
ــا يحدث في  ــف حتية وتقدير لكل م فال
ــانية  ــر من مظاهر انس ــاحة التحري س
ــع من هو  ــم أجم ــم العال ــة تعل وتربوي
ــارات  ــعب احلض ــي ش ــعب العراق الش
ــذي كل جيل فيه  ــامية وال والقيم الس
ــم العالم أجمع قيم  ــو مدارس لتعلي ه

احلضارة واإلنسانية واخللود.

مواقف اِّـرجعية مواقف 
مشرفة تقف اُّـ جانب 
الحق دوماً وتقف مع 
مطالب وتطلعات العراق 
وشعبه وهذا ما أقر به 
العدو قبل الصديق

اإلهمال الحكومي واِّـراهنة 
على الوقت ِّـطالب 
الجماهري ال يخفف من زخم 
الجماهري بل يعطيه دافعاً 
اكرب لإلصرار َّـ الضغط 
على الحكومة لتحقيق 
مطالبه

رسم لشعبنا خارطة 
طريق نجاح مطالبهم 
الحقة وطالب بالقصاص 
من قاتليهم وظاِّـيهم 
ولم ينس دماءهم التي 
يرقص على بريقها أنصاف 
االعالميني وساسة الصدفة

الشاب العراقي الغاضب اليوم 
بات يرى ان مؤسسات الدولة 
عطلت ولم تعد تقدم له 
شيئا فال مشفى يعالج فيها 
وال شيء يحميه وهكذا هي 
بقية اِّـؤسسات األخرى
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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

ÂüÏ€a@pÏï
محمد نوار
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ــد اراد  ــب ق ــيرت ان ترام رأى بوس
ــوع التجاري.  ــزام املوض ــه الت من
«ايها الرئيس اليك كيف سأقوم 
ــاري وليس  ــه خالف جت ــر: ان باالم
ــك عجز جتاري.  حرباً جتارية. هنال
ــب بيننا وبني  في الثمانينات نش
اليابان خالف جتاري. وكنا حليفني 

مقربني في الوقت نفسه».
ــنت.  ــاز! احس ــب: «ممت ــال ترام ق
اضف هذه الترهات تبدو جيدة ثم 
تخبرهم مبا قلته لك. ثم ستبلي 
ــي محاولة منه  ــناً». ف ــالء حس ب
لتخفيف الشعور بالقلق اضاف: 

«توم ستكون على ما يرام».
ــيرت رأسه  بعد ذلك، اقحم بوس
ــي، لياقة،  ــب كيل ــاب مكت من ب
وليقول له انه كان يحضر لظهور 
ــس  ــس ولي ــع الرئي ــي م تلفزيون
ــارج اطار العادي  ــه أي خبر خ لدي
ــوح له كيلي بيده  ليبلغ عنه. فل

لينصرف. 
ــر موظفي  ــيرت ان كبي بدا لبوس
البيت االبيض يشعر بالتحجيم 
ــلم الى  ــد استس ــوع، وق واخلض

درجة بالغة.
ــي  الت ــاط  النق ــيرت  ــز بوس جه
ــى  عل ــن  ولك ــا  عنه ــيتكلم  س
ــزت  رك ــي  س ــي  ب اآلي  ــة  شاش
ــن  ــي ام ــز ف ــا رادات ــة مارث املذيع
احلدود. كان ترامب قد قال انه اراد 
ــال ما بني الفني واربعة آالف  ارس
ــي الى  ــرس الوطن ــدي من احل جن
احلدود اجلنوبية. كان هذا موضوع 
ترامب.  تعليق  ــبب  بس الساعة، 

ولم تسأل قط عن الصني.
ــه كان  ــيرت، ألن ــن بوس ــاب ظ خ
«مستعداً» لنقل رسالة الرئيس 
ــة  العالق ــول  ــرار وح ــول االص ح
ــتثنائية التي تربطه برئيس  االس

الصني شي.

الفصل الثاني واالربعون
ــهر شباط/  خالل ما تبقى من ش
ــمع داود الكثير.  ــم يس ــر ل فبراي
ــان  ــز يبطئ ــر وكوارل ــن ان مول ظ
ــراً  ــرى اخي ــى ان ج ــق. ال التحقي
ــار االثنني  ــاع نه ــب الجتم الترتي
ــن آذار/ مارس عند  ــي اخلامس م ف
ــاعة الثانية بعد الظهر في  الس

مكتب مولر.
ــة مدعني آخرين  قام كوارلز وثالث

مبرافقة مولر.
ــر  آخ ــام  ومح ــيكيولو  س ــام  وق
ــرعان ما جتلى  مبرافقة داود. ثم س
ــم مختلفة حول  ــات نظره وجه

هدف االجتماع.
قال مولر: «اعتقد اننا وصلنا الى 

املرحلة املنشودة».
ــن  ــم؟ أي ــم تتكل ــأل داود: «ع س

االسئلة؟».
ــي  ــر ف ــه املغام ــر وكأن ــال مول ق

منتصف اللعب: «ال اعلم».
ــنتلقاه  ــم ان هذا ما س «قال جي

هنا».
ــي الواقع  ــدداً: «ف ــرر مولر مج ك
ــي انكم لن تدلوا  ــم. يبدو ل ال اعل

بالشهادة».
ــروف الراهنة، هذا  ــل الظ «في ظ

صحيح متاماً».
ــاً  دوم ــعي  «بوس ــر:  مول ــال  ق
استصدار مذكرة جلب من هيئة 

محلفني كبرى».
ــة  ــى الطاول ــاً عل ــال داود ضارب ق
ــك، اطلب اصدار  بيده: «افعل ذل
ــأكون على  ــرة، وأنا س تلك املذك
ــار لرفع دعوى لعينة  اهبة االنتظ
البطالها. واريد ان اسمعك تشرح 
ــة االميركي عن  لقاضي املقاطع
ــدك ان تقدم  ــة اجلرمية. واري ماهي

شرحاً».
ــلم كل  ــال داود ان مولر قد تس ق
ــا.  ــاج اليه ــد حتت ــي ق ــة الت االدل
ــال التي  ــوى االبط ــتضم دع «س
ــه اليك،  ــأرفعها كل ما قدمت س
ــاهداً،  ــادة ٣٧ ش ــك اف ــا في ذل مب
وكذلك ١,٤٠٠,٠٠٠ وثيقة مع ابراز 
ــداً التي  ــة ج ــث احلميمي االحادي
ــدك ان تخبر  ــا الرئيس. اري اجراه
ــبب حاجتك  ذلك القاضي عن س
الى مذكرة جلب صادرة عن هيئة 
ــرك بعدم  ــرى. واذك ــني كب محلف
ــذه املذكرة بحق أي  اصدار مثل ه
رئيس في تاريخ البالد. وباملناسبة 
ليس ثمة رئيس وصوالً الى توماس 
ــذا القدر من  ــون متتع به جيفرس

الشفافية».
ــن  ــه: «تريد ش ــل داود كالم اكم
احلرب؟ فليكن. وباملناسبة سأخبر 
ــا اآلن مبذكرة  ــس انك هددتن الرئي
ــن هيئة محلفني  جلب صادرة ع
كبرى. ايها السيد الرئيس ان لم 
ــوف جنرك امام  تقدم افادتك فس
الناس وسنستصدر مذكرة جلب 

من هيئة محلفني كبرى. سنقيم 
يا  وباملناسبة  ــتماع.  اس جلسة 
ــن هذه االدلة  ــوب لم يُقدم أي م ب

ــرى. لذا  ــة محلفني كب ــى هيئ ال
ــرح لقاضٍ فيدرالي  اريدك ان تش
ــن هذه  ــدمي أي م ــدم تق ــبب ع س
ــة محلفني  ــى هيئ ــات ال املعلوم

كبرى بعد».
ــة  االدل كل  ان  داود  ــد  اعتق
ــي املقابالت  ــية مثبتة ف االساس
ــرى تقدمي  ــادراً ما ج ــق. ون والوثائ
ــة الى هيئة  ــوع من االدل هذا الن

محلفني كبرى.
ــا جون»، في  ــال مولر: «ال بأس ي ق

محاولة لتهدئة داود.
ــد هددت رئيس الواليات  «بوب، لق

ــرة جلب صادرة عن  املتحدة مبذك
ــرى فيما هو  ــني كب ــة محلف هيئ
ــكاد هو خاضع  ليس بهدف. وبال
ــاهد  ــاً ش ــق. انه اساس للتحقي
ــي  القاض ــغ  ابل ــوف  وس ــني.  لع

ــي ال تقع عليه اية  ــك. وبالتال بذل
مسؤولية جنائية بدءاً من ٥ آذار/ 
ــارس ٢٠١٨»، تاريخ لقائهم. «ال  م
ــأخبر القاضي بأنني  ــيء. وس ش
ــة لعبة  ــك مبمارس ــمح ل لن اس
ــمح  «املالحقة والضبط». لن اس
لك ان تبدأ باختبار ذاكرة الرئيس 
ــس هنالك  ــيء... لي بخصوص ش
جرمية. بوب، سبق ان سألتك. أنت 
الذي اردت الصدام. اليك املعاملة 
ــي اين هي املؤامرة.  باملثل. اخبرون
ــاء  اللق ذاك  ــن  ع ــي  تكلمون وال 
ــي حزيران/  ــرى ف ــه الذي ج التاف
ــيراً الى  ــو». قالها داود، مش يوني
لقاء دونالد ترامب االبن مع محام 

روسي في برج ترامب.
ــتحق الذكر.  «هذا ليس امراً يس
ــرة.  مؤام ــة  ألي ــر  اث ــه  في ــس  لي
ــا مهزلة. العرقلة  والعرقلة؟ انه
ــس  ييت ــني؟  فل ــة.  ــا مهزل بذاته

وكومي لم يعتقدا بأنه قد كذب. 
ففي مذكرة الهيئة االستشارية 
ان  ــم  له ــال  ق ــض  االبي ــت  للبي
ــوا ملفه. ظن  ــد اغلق ــالء ق العم
ــن اخلطر، نعم.  ــني انه مبنأى ع فل
ــر لن يصل اليه على  ظن ان اخلط

االطالق».
واصل داود كالمه وقال: «ال اطيق 
ــك. اوراقي  ــى اقرأ اوراق ــراً حت صب
ــتُقدم اوالً. وباملناسبة اعطني  س

مذكرة اجللب. سوف آخذها».
ــا ال احاول  ــون ان ــر: «ج ــال مول ق
ــط  فق ــر  افك ــي  انن ــدك.  تهدي

باالحتماالت الواردة».
ــلوب الفتى الطيب.  ارتدّ داود الس
ــي  تعطين ان  ــر  اآلخ ــال  «االحتم
ــا  ــة ملؤه ــا عالق ــئلة. لدين االس
ــة. لقد وثقنا بكم.  الثقة املتبادل

ــا. ولم نخذلكم  ــم وثقتم بن وانت
قط. بوب: اليس من املهم فعلياً 
ان حتصلوا على احلقيقة اياً تكن؟ 

ونحن نتعاون معكم».
ــرر داود ان  ق

ــتثنائية. فقال:  يتخذ خطوة اس
ــرار.  ــة اس ــم اي ــي عنك «ال اخف
سأخبركم عن حديثي مع رئيس 
ــول موضوع  ــات املتحدة ح الوالي

الشهادة». ذكر ثالثة من االسئلة 
ــع ترامب في مقر  التي راجعها م
ــت االبيض. عند  ــة في البي االقام
ــؤال الثالث لم يكن الرئيس  الس
ــة. «لقد  ــيئاً من االجاب ــه ش يفق

اخترع اجابة هذه طبيعته».
ــت انتباه مولر  ــظ داود انه لف الح

متاماً.
قال لسيكيولو: «جاي، مثل انت 
ــأمثل دور مولر  دور الرئيس وانا س
ــال الواقعة  ــا؟». ارادا ان ميث اتفقن
ــع الرئيس.  ــي اختبرها داود م الت
ــأل  ــول كومي». س ــم ح «لنتكل

ــث ترامب مع  ــن احد احادي داود ع
ــيكيولو بطريقة  ــرد س كومي. ف
ــيكية: انه جواب  ترامب الكالس
ــات  بالتناقض ــج  يض ــع  مندف
ــب. اداء مثالي.  ــق والغض والتلفي

ترامب مثالي.
ــا، ١٠٠١!» قال  ــا وجدته «وجدته
ــى الطاولة  ــرب عل ــو يض داود وه
ــن القانون  ــيراً الى الفقرة م مش

باالفادات  ــق  تتعل التي  االميركي 
الكاذبة.

«وجدتها، ١٠٠١!».
طرح داود سؤاالً بسيطاً آخر على 

ــيكيولو الذي ال يزال يؤدي دور  س
ترامب.

قال سيكيولو: «ال اعلم. ال اعلم. 
ال اعلم».

قال داود: «جاي، كم مرة ردد عبارة 
(ال اعلم) حينما كنا نكلمه؟».

«١٢ او ٢٠ مرة».
قال داود ملولر: «بوب، اليك قصدي. 
ــوس الى  ــي اجلل ــب من ــت تطل ان
ــؤال  ــب رئيس يصل الى الس جان
الثالث ويفسد. وبعد ذلك وبالنظر 
ــورة  ــأقدم اليه املش الى انني س
ــه لالجابة  ــيبدي عدم معرفت س

ــيقول انه ال  ــدم تذكره. اذن س وع
ــا بوب،  ــرة. صدقني ي ــر ٢٠ م يذك
ــبة ان شئت  هو ال يذكر. وباملناس
سآتي باجلنرال كيلي الى هنا كي 
يقول لك انه ال يذكر. وسبب عدم 

تذكره بسيط للغاية.
ــد تلك  ــام االول، تُع ــي املق فف
ــاً لها حيز صغير  وقائع واحداث
في حياته». واغلبها حدث في 

وقت سبق رئاسته.
ــح الرئيس. وراحت  «فجأة اصب
ــم عنده من  ــات تتراك املعلوم
ــي ذلك من  ــا ف ــاء مب كل االنح
ــكل  االعالم كل يوم. وهذا يش
ــه. وانا في  ــراً علي ضغطاً كبي
احلقيقة ال اريد له ان يبدو ابله. 
ــاك وادعه يبدو  ــن اجلس هن ول
كذلك. اذا نشرت هذه املسودة 
ــرب  تتس التي  ــياء  االش ككل 
الى االعالم في واشنطن سوف 

ــارج: الم  ــاس في اخل يقول الن
ــذا الرجل ابله.  نقل لكم ان ه
ــا لكم انه معتوه لعني. لمَ  قلن
عسانا نتعامل مع ذلك املغفل؟ 
ــعه حتى تذكر اسخف  ال يس
ــا يخص مدير  ــل فيم التفاصي
الفيدرالي  التحقيقات  مكتب 

الذي يعمل معه».
ــد  ــد ول ــه ق ــدرك ان كان دواد ي
ــه  ــس بأن الرئي ــن  ــاً ع انطباع

«عاجز بشكل واضح».
قال مولر: «افهمك يا جون».

ــرف؟  ــد ان تع ــاذا تري ــوب م «ب
ــؤاالً واحداً لم يجب  اعطني س

عليه».
ــه  ــت لدي ــرف ان كان «اود ان اع

نيئة سيئة».
ــيرد  ــل تعتقد انه س ــوب ه «ب
ــك  اجيب ــوف  س ــاب؟  بااليج
ــه. واذا اردت  ــي نيابة عن بالنف
ــل لك على افادة  مني ان احص
ــه ال ميلك نيئة  ــن الرئيس بأن م

سيئة فسوف اجلبها لك».
ــي افكر في  ــر: «دعن ــال مول ق
ــك  بأن ــاد  االعتق ــره  اك ــر.  االم

ستتالعب بنا».
قال داود: «مهالً. ارحمني قليالً. 
ــل معكم  ــجل طوي ــه س لدي
ــل جيم كوارلز  موثوق متاماً. س
ــأن مولر ال  ــدأ داود يعتقد ب ان ب

يعرف وقائع القضية.
ــاع  الدف ــة  اتفاقي ــب  مبوج
 ٣٧ ــي  حوال ــع  م ــتركة  املش
ــر  تقاري داود  ــى  تلق ــاهداً،  ش
معلومات من محامني وقدمها 

اليهم.
أي  ــذب  ك ــل  «ه داود:  ــأل  س

منهم؟».
قال مولر: «ال».

ــد احدهم الى االضرار  «هل عم
بالوثائق؟».

اجاب مولر: «ال».
ــي قولي انك  ــا محق ف «هل ان

تريد اجوبة جيدة وموثوقة؟».
«نعم».

ــئلة؛  ــال داود: «اعطني االس ق
ــوف آخذها واخبرك ان كان  س
ــة عنها». كان  ــا االجاب مبقدرون
ــيقدم االجوبة مبعدل سطر  س
ــؤال.  ــن كل س ع ــطرين  او س
اكمل ليقول: «مقايضة عادلة. 
ــئلة كي اعرف ما  اعطني االس

الذي يدور في خلدك».
مبقدور اجلنرال كيلي ادخال مولر 
ــي من احملكمة  وفريقه وصحف
الى البيت االبيض من دون علم 
احد. «سنحضر نصاً». سيكون 
ــم.  للقس ــاً  خاضع ــس  الرئي
ــننفذ االمر بالطريقة التي  «س
ــنقول  ــة س ــا. وبالنتيج نريده
ــي احلقيقة كما  ــك ان هذه ه ل
ان  الرئيس  ــيقول  ــا. س نعرفه
هذه هي احلقيقة كما يعرفها، 
مبساعدة من محام. اما ان نقوم 
ــك واما ان جتلس انت هناك  بذل
ــن مبقاطعته  ــوم نح ــا نق فيم
لست ساعات وعندها سيظل 

يردد «ال اعلم».

ملف
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اقحم بوسريت رأسه من باب مكتب كيلي 
ليقول له انه كان يحضـّر لظهور تلفزيوني 
مع الرئيس وليس لديه أي خرب خارج اطار 

العادي ليبلغ عنه
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اِّـعلومات تراكمت عند الرئيس من كل االنحاء 
بما َّـ ذلك من االعالم كل يوم وهذا يشكل 

ضغطاً كبرياً عليه

كيلي
ترامب

بوسيرت
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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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القدم،  لكرة  العراقي  االحتاد  حدد 
الدوري  منافسات  استئناف  موعد 
اخلامسة  اجلولة  بانطالق  املمتاز، 
خليجي  بطولة  منافسات  بعد 
العاصمة  تستضيفها  التي   ،٢٤
من  مصدر  الدوحة.وقال  القطرية 
بتصريحات    املسابقات  جلنة  داخل 
الدوري  بأسلوب  ميضي  االحتاد  أن 
العام وال توجد أي نية لتغيير شكل 
الدوري وسيستأنف منافساته بعد 
حيث   ،٢٤ خليجي  بطولة  انتهاء 
ستنطلق اجلولة اخلامسة، يوم ١٠ 

ديسمبر / كانون أول املقبل.
يفكر  ال  االحتاد  أن  املصدر  وأضاف 
الدوري  منافسات  بإلغاء  ا  إطالقً

املمتاز، بل أن حتى فكرة تغيير نظام 
البطولة لم تطرح نهائيًا وأن جلنة 

االستمرار  على  مصرة  املسابقات 
أقرته  الذي  العام  الدوري  بأسلوب 

بداية  منذ 
املوسم وخاضت األندية من خالله 

٤ جوالت.
بوقت  احملدد  املوعد  أن  إلى  وأشار 
يتمدد  قد  الدوري  لنهاية  سابق 
التأجيالت  بسبب  إضافيًا  شهرًا 
موجة  نتيجة  االضطرارية 
البالد  شهدتها  التي  االحتجاجات 

وتسببت بتعطيل املسابقات.
يشار إلى أن عدد من األندية طالبت 
بتغيير نظام الدوري العام واللجوء 
ختام  لضمان  اجملموعات  لدوري 

الدوري مبوعده احملدد دون أي متديد.

البينة الجديدة / 
هشام كاطع الدلفي 

ــابق،  ــم الدولي الس وجه النج
ــة» إلى  ــس، «نصيح ــعد قي س
ــب الوطني لكرة  ــدرب املنتخ م
ــكو كاتانيتش،  القدم، سريتش
بشأن مباراة أسود الرافدين أمام 
ــة من  ــران في اجلولة اخلامس إي
ــة لنهائيات  ــات املؤهل التصفي
كأس العالم ٢٠٢٢ وكأس آسيا 

.٢٠٢٣
الوطني،  ــب  املنتخ ــيواجه  وس
نظيره اإليراني يوم غد اخلميس   

على ملعب عمان الدولي.
ــدة  ــي تغري ــس ف ــال قي وق
«إلى مدرب  ــر»:  «تويت على 
منتخبنا كاتانيتش.. إذا ما 

ــران، أنصحك تطلب  ــوا إي غلبت
جلوء في االردن بعد املباراة».

ــتاغ:  بهاش ــه  تغريدت وامت 
ــى  عل ــوز  الف ــد  يري ــعب  «الش

املباراة  إيران».وستقام 
ــاعة  في متام الس

اخلامسة مساءً 
بتوقيت بغداد.
ــب  جان ــن  م

اخر يعاني 

ملنتخب  ا
ــرة القدم، من غياب  اإليراني لك
ــة  ــل مواجه ــني قب ــة العب ثالث
العراقي في  ــي  الوطن املنتخب 
اجلولة اخلامسة من التصفيات 
ــات  ــة لنهائي ــة املؤهل املزدوج
وكأس   ٢٠٢٢ ــم  العال كأس 

آسيا ٢٠٢٣.
ومن املقرر أن يصل وفد املنتخب 
اإليراني إلى العاصمة األردنية 
ــة  ــتعداداً ملواجه ــان،  اس عم
د  ــو س ا

ــن  ي فد ا لر ــد ا غ ــوم  ي
اخلميس  .

ــارك  ــي م ــيفتقد البلجيك وس
ــب  منتخ ــدرب  م ــس،  فليموت
إيراني، خلدمات ثالثة العبني هم 
ــاج صافي  ــان ح ــن احس كل م
لإلصابة وسامان قدوس بسبب 
ــان وعلي رضا جهانبخش  احلرم

بسبب عدم اجلاهزية.
وستقام املباراة على أدمي املدينة 
ــي متام  ــي عمان ف ــة ف الرياضي

عة  لسا ا
ــاءً بتوقيت  اخلامسة مس

ــس  اخلمي ــوم  ي ــداد  بغ
املقبل.

ــك قرر  ــى ذل ال
وفد املنتخب 
ــي  طن لو ا
ة  ــر لك
 ، م ــد لق ا
تغيير مقر 
اقامته في 
صمة  لعا ا

االردنية عمان بعد يوم واحد من 
لتصفيات  ــتعداداً  اس ــه  وصول

كأس العالم.
ــر االداري للمنتخب  ــال املدي وق
ــل كوركيس  إن  ــي باس الوطن
ــب الوطني، قرر  ــد املنتخ ”وف
ــر اقامته من فندق  تغيير مق
ــى فندق كراند  مينا تايكي ال

ميلينيوم“.
ــاء  ــد ج ــرار الوف ــح أن ”ق وأوض
ــدق ميلينيوم  ــرب فن ــبب ق بس
ــب  ــاراة املنتخ ــب مب ــن ملع م
الوطني أمام إيران“، مشيراً إلى 
ــافة بني الفندق واملقر  أن ”املس
ق  ــتغر تس
ــق  دقائ  ٥

فقط“.

ــه من عدم  ــرطة   انزعاج ــادي الش أبدى ن
ــه الذين متت  ــة لبعض العبي ــاح الرؤي اتض
ــوف املنتخب العراقي األول  دعوتهم لصف
ــتضيفها  في بطولة اخلليج ٢٤، التي تس

قطر.
املنتخب  ــات  ــد مباري ــتتقاطع مواعي وس
ــرطة التي تنتظره  العراقي، مع مباراة الش
أمام نواذيبو املوريتاني في إياب ثمن نهائي 
ــة  ــادس لألندي ــد الس ــة كأس محم بطول

األبطال (البطولة العربية).
ــني عبد الواحد، املدرب املساعد  وقال حس
ــرطة في تصريحات   إن املباراة احملددة  للش
ــة العربية في  ــي البطول ــن نهائ إلياب ثم
الـ٢٥ من نوفمبر / تشرين ثان اجلاري، بينما 
ــاركاته  ــيكون منتخبنا قد افتتح مش س
ـــ٢٤ من  ــة في ال ــي ٢٤ بالدوح ــي خليج ف

نفس الشهر».
وتابع عبد الواحد «الشرطة يضم ٨ العبني 
ــراق وغيابهم عن  من صفوف منتخب الع
ا كبيرًا للفريق في  ــكل عائقً الفريق سيش

مباراته املهمة أمام نواذيبو وهذه مشكلة 
ــريع كون الفريق  ــكل س يجب أن حتل بش

سيباشر حتضيراته ملباراة اإلياب».
ــب أن  ــاد يج ــادي واالحت ــح أن إدارة الن وأوض
يتفقان على آلية التحاق الالعبني، بحيث 
ال يتضرر النادي كون بطولة اخلليج بطولة 
ــن أن يحتفظ  ــمية وبالتالي ميك ــر رس غي
ــت  ــه ليس ــه ألن مهمت ــرطة بالعبي الش

بالسهلة أمام الفريق املوريتاني.
ــر  امس  ــر عبد الواحد أن الفريق  باش وذك
ــة حتضيرًا ملباراة  ــاء، تدريباته اليومي الثالث
ــاب وننتظر موافقة االحتاد العربي على  اإلي
ــو  أن تكون مباراة اإلياب في ملعب «فرانس
ــرطة من  ــة أربيل كون الش ــري» مبدين حري

حقه أن يلعب في أرضه وبني أنصاره.
ــار إلى أن املنتخب العراقي استدعى ٨  يش
العبني من الشرطة، وهم: «احلارس محمد 
ــماعيل،  ــعد ناطق، ضرغام إس حميد، س
عالء مهاوي، علي فائز، صفاء هادي، أمجد 

عطوان وعالء عبد الزهرة».

ãbn‡Ωa@âÎÜ€a@Ú‹ÿÓÁ@ÒÖb«g@êâÜÌ@Òäÿ€a@Öb§a
ــبب  ــادة هيكلة الدوري املمتاز بس ــرة القدم، اع ــاد العراقي لك ــدرس االحت ي
ــطى  ــهدها العاصمة بغداد وعدد من احملافظات الوس التظاهرات التي تش

واجلنوبية.
وقال نائب رئيس جلنة املسابقات يحيى كرمي   ان ”خيار إعادة هيكلة الدوري 

العراقي املمتاز وارد وغير مستبعد“.
ــبب التظاهرات“، مشيراً إلى  ــهد ظروفاً صعبة بس وأوضح أن ” العراق يش
ــتحدد مستقبل املسابقة وهل سيبقى الدوري  أن ”االيام املقبلة هي من س

العام او يقسم الى مجموعتني“.
ــي عند اجلولة  ــهر املاض ــدوري العراقي املمتاز توقف نهاية الش ــر أن ال يذك
ــهدها بغداد واحملافظات الوسطى  ــبب التظاهرات التي تش ــة بس اخلامس

واجلنوبية
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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 / 

بغداد / 

بغداد / 

بغداد / 

@ÖÏçc@ÚËuaÏfl@›j”@Ô„aäÌ�a@kÇn‰Ωa@“Ï–ï@läöm@pbibÓÀ@Úq˝q
Êb‡«@ø@Ènflb”a@ä‘fl@7ÃÌ@?üÏ€a@kÇn‰Ωa@Î@ÂÌÜœaä€a

نبض الشارع

* * *
يُصرّ كثيرٌ من أشقائنا العرب على فشلهم في التعاطي مع الشأن العراقي ، في كرة 

القدم ، وفي غير كرة القدم ، خالل املنعطفات الصعبة أو املصيرية أو احلاسمة!
هذا الفشل في احتضان العراق وال أقول استيعابه ، ليس نتاج يوم أو سنة أو عقد 
من السنني ، إمنا هو أبعد من هذه التقديرات الزمنية ، حتى صارت القناعة لديّ وعند 
كثيرين غيري أن العرب متخصصون في إمتام (النجاح) في مهمة الفشل على هذا 

الصعيد!
* * *

في مقالي األسبوع قبل املاضي كنت احتدث عن موقفني .. األول لالحتاد الدولي لكرة 
القدم وهواجسي – في حينها – عن نقل مباراتي العراق مع إيران والبحرين إلى خارج 
العراق مع التوقف عند املعاير األمنية والتنظيمية التي وضعها الفيفا عند اعتماد 
 ، أخرى  وليس مدينة عراقية  العالم  البصرة الحتضان مبارياتنا في تصفيات كاس 

أربيل على سبيل املثال!
في  الوضع  يراعي  عربي  موقف  على  العثور  بإمكانية  متفائال  املقال  في  وكنت 
العراق وال يذهب بالتبعية وراء املنظومة الكروية الدولية ، ال بل أنني أشدت مبوقف 
االحتاد العربي من استبقاء مباراة القوة اجلوية مع مولودية اجلزائر في بطولة محمد 
السادس لألندية العربية األبطال في أربيل ، وقلت وقتها – وكنت متوهما – إن هذا 
م واضح للموقف في العراق ، خالفاً ملا كان عليه األمر في  التوجه العربي فيه تفهّ
الكثير من القرارات واملواقف التي سبق وإن متّ اتخاذها بحق العراق والفرق العراقية 

في فترات سابقة....
ن للعراق ويقرر نقل  ـَ

إن هي إال أيام قالئل ويفاجئنا االحتاد العربي وهو يقلب ظهر اجملِ
مباراة الشرطة مع نواذيبو املوريتاني إلى بلد آخر ، برغم أن مباراة اجلوية مع الفريق 

يا على األجواء التنظيمية املعهودة! اجلزائري لم تشهد ما ميكن أن يُعدّ خرقا أو تعدّ
(أشقاؤنا) يخفقون مرة أخرى في فهم الوضع في العراق - في كرة القدم وفي غيرها - 

، وهنالك من يتساءل دوما مبرارة عقود من السنني : ملاذا يضيع العراق من العرب؟!
أو  قلب  أو  عقل  ذي  كل  على  خافيا  ة  الشدّ أوقات  في  النفور  هذا  مثل  يبقى  فهل 

عاطفة أو آصرة تاريخية؟!
* * *

يقول زميل إعالمي عربي منصف في رسالة لي : كأن االحتاد العربي يبحث عن زلـّة 
مع  املساواة  قدم  وتشجيعها على  فرقه  العراقي من مالحقة  اجلمهور  يحرم  لكي 
األندية األخرى .. كأنه بذلك يبحث عن إبرة في كومة قش كي ينتزع من نادي الشرطة 
أو أي فريق عراقي الحقا حقه في اللعب على أرض مدينة عراقية أخرى غير كربالء 

وهي أربيل!
يحزّ في نفسي أن أجد االحتاد العربي لكرة القدم مبثل هذه القدرة على الفشل في 
التعامل مع شعب عريق في كرة القدم .. شعب يضع العرب والعروبة أولوية له في 
كل ميدان .. وهاكم كل هذا التاريخ لتعرفوا أن العراق كان احلصن واملالذ ، ولم يختر 
يوما أن يبتعد عن أشقائه إال مبقدار ما يريد هؤالء أن ديروا له ظهورهم ويضعوه في 

خانق ضيق!
م وصلة  والتفهّ أن معاييره في األخوة  أن يثبت  العربي  الكرة  كنت امتنى على احتاد 
أي فريق  .. هل كان صعبا على  الصارمة  الفيفا  ثباتا من معايير  وأشد  أقوى   ، الدم 
عربي أن يضغط على نفسه ويحط الرحال في مدينة مثل أربيل تتوافر على السالم 
واالطمئنان كي يلعب ويبعث رسالته إلى أشقائه في العراق .. رسالة يبعث معها 

األمل في أن تكون كرة القدم واجهة للوقفة األخوية الراسخة في الزمن الصعب؟!
* * *

الفشل   .. العراق  إزاء  املزمن  الفشل  إنه   .. العني  على  وال غشاوة   ، واضحة  الصورة 
لون مثل هذا اللحظات التاريخية إلى جتارب  الذي أدمنه كثيرٌ من األشقاء الذين يحوّ
يبحثون فيها عن (جناح) جديد في تقييد الكرة العراقية أو حتييدها بعيدا عن عمقها 

التاريخي واجلغرافي واملصيري!

@@@ıb�‘��ë˛a@Ú�€Öb�»fl
AA›�í�–€a@ø@ �Äb�¨

علي رياح

@¥i@Úflãc@âÜñÌ@ÜÓ«aÏΩa@›ÅaÜm
÷aä»€a@kÇn‰flÎ@Úüäí€a

االوملبية  للجنة  التنفيذي  املدير  أكد 
العراقية، جزائر السهالني، االحد املاضي، 
رسالة  على  يطلع  لم  لنواب  مجلس  أن 
التي  واالتفاقات  الدولية  االوملبية  اللجنة 
أبرمها معها وزير الشباب والرياضة احمد 

رياض.
إن  صحفي  بيان   في  السهالني  وقال 
يطلع  لم  املوقر  العراقي  النواب  ”مجلس 
الدولية  االوملبية  اللجنة  رسالة  على 
واالتفاقات التي أبرمها معها وزير الشباب 
قانون  بشأن  العبيدي  احمد  والرياضة 
يتعلق  مبا  بالذات  العراقية،  األوملبية 
والعشرون  الثامن  في  لوزان  باجتماعي 
الثالث  في  الدوحة  واجتماع  حزيران  من 
متخضا  اللذين  االول   تشرين  من  عشر 
عنهما مشروع قانون اتفق عليه الوزير مع 

األوملبية الدولية“.

تقدم  الذي  القانون  ”مشروع  ان  واوضح 
مجلس  الى  والرياضة  الشباب  وزير  به 
وأرسله  عليه  صادق  بدوره  والذي  الوزراء 
ما  مع  متاما  يتعارض  النواب  مجلس  الى 
االوملبية  مع  الدوحة  في  عليه  االتفاق  مت 
للميثاق  واضحا  انتهاكا  وميثل  الدولية 
االوملبية  رسالة  وضحته  كما  االوملبي 
الدولية الى وزير الشباب والرياضة، مما يجدد 

وبشكل متعمد احتمالية العقوبات على 
او ادنى من  الرياضة العراقية قاب قوسني 
موعدها النهائي في ٣٠ تشرين الثاني وهو 
الشباب  لوزير  الدولية  الذي حددته  املوعد 
والرياضة إلنهاء املتعلقات القانونية التي 

اقحم فيها االوملبية العراقية“.
الرغم من ضيق  السهالني، ”على  وأضاف 
الوقت اال ان مجلس النواب ميتلك الفرصة 
بخالفه  الذي  الوضع،  مسارات  لتصحيح 
الدولية  االوملبية  اتفاق  جتاهل  حالة  وفي 
والتصويت على املشروع الذي ناقشه وزير 
تعديالت  ادراج  وبدون  الدوحة  الشباب في 
العراقية  الرياضة  فان  الدولية  األوملبية 

ستواجه مازقا كبيرا“.
”الغموض  ان  إلى  السهالني  وأشار 
الدوحة  اجتماعات  به  احيطت  الذي 
لألطراف  وريبه  استفهام  عالمات  تثير 
في  بالذات  العراقية  واألوملبية  احلكومية 

عدم الكشف بشكل رسمي عن مخرجات 
االجتماع واملراسالت التي تبعته“.

وتابع ان ”رسالة األوملبية الدولية بات عدم 
الشباب  وزارة  الغاز  من  لغزا  االعالن عنها 
من  الكثير  يثير  مما  االوملبية  واللجنة 
رياضة  معاقبة  يريد  من  حول  التساؤالت 

العراق وما هي الصفقة لذلك“.
الدولية  األوملبية  رسالة  أن  بالذكر  اجلدير 
التعتيم  مت  قد  مراسالت  من  تالها  وما 
يثير الشكوك لدى االعالم  عليها بشكل 
التي  االطراف  جهات  الرياضية  واجلماهير 
وزير  سواءً  الدوحة  اجتماع  في  شاركت 
رئيس  مستشار  او  والرياضة  الشباب 
الوزراء اياد بنيان والتي جاء مضمون رسالة 
لتصريحاتهم  مخالفاً  الدولية  األوملبية 
املعلنة وكذلك رئيس اللجنة االوملبية رعد 
ومقرراته  االجتماع  غلف  الذي  حمودي 

بسرية تامة حتى على مكتبه التنفيذي.
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نجم دولي سابق ينصح كاتانيتش: أطلب اللجوء لألردن بحال عدم الفوز على إيران

الكهرباء  مدرب  أكد 
االحتاد  أن  عطية  عباس 
لم  القدم  لكرة  العراقي 
الكافي  الوقت  يأخذ 
امللعب  ملف  لدراسة 
جلذع  البديل 

مباراة  سيحتضن  والذي  النخلة، 
غد  يوم  إيران  مع  الرافدين  أسود 
املزدوجة،  التصفيات  في  اخلميس 
عمان  ستاد  اختيار  أن  مضيفا 
غير  قرارا  كان  باألردن  الدولي 

مدروس.
تصريحات   في  عطية  وقال 
اإليرانية  «األجواء  ان  صحفية 

بعيد،  إلى حد  واألردنية متشابهة 
يختار  أن  االحتاد  على  األحرى  وكان 
املشابهة  الدول  بإحدى  ملعبا 

للعراق لتسهيل مهمة فريقنا».
وتابع: «املنتخب اإليراني عانى أمام 
الرطبة  األجواء  بسبب  البحرين 
أن  بعد  خاسرا  املباراة  من  وخرج 
أن  علينا  وكان  طاقته،  استنزف 

مباراتنا  في  العامل  هذا  نستثمر 
ضده».

ذلك،  رغم  بالتفاؤل  «أشعر  وأشار: 
من  يحقق  أن  منتخبنا  وعلى 
نقاط   ٤ والبحرين  إيران  مواجهتي 
على األقل، وأرى أن الفريق قادر على 
ذلك، حتى يقترب من التأهل للدور 

النهائي من التصفيات».
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الثالثاء، عن خطة  امس  تقرير صحفي إسباني،  كشف 
جيرمان،  سان  باريس  جنم  سيلفا،  دا  نيمار  البرازيلي 
للعودة إلى برشلونة في املوسم املقبل. وقام نيمار بزيارة 
العب  من  أكثر  وقابل  املاضي،  السبت  برشلونة،  ملدينة 
واعترف  ميلو،  آرثر  مواطنه  مثل  الكتالوني  الفريق  من 
نو».  «كامب  إلى  العودة  فكرة  عن  يتخل  لم  بأنه  لهم 
ا لصحيفة «موندو ديبورتيفو» اإلسبانية، فإن نيمار  ووفقً
ما  بأنه  برشلونة  لديه خطة إلقناع جماهير ومسؤولي 
ألن  يخطط  نيمار  أن  إلى  وأشارت  رابحة.  صفقة  يزال 

مدريد  ريال  مواجهة  قبل  ممكنة  حالة  أفضل  في  يكون 
دور  من  اخلامسة  اجلولة  في  اجلاري  الشهر  من   ٢٦ يوم 
يريد  نيمار  أن  وأوضحت  أوروبا.  أبطال  بدوري  اجملموعات 
ستقام  التي  املباراة  خالل  برشلونة  ملشجعي  التأكيد 
ا في  على ملعب «سانتياجو برنابيو» أنه ما يزال حاسمً
بذلك  نيمار  ويستغل  مدريد.  ريال  ضد  الكبرى  املباريات 
والنادي  برشلونة  بني  التاريخية  واملنافسة  العداء  حالة 
هناك  وكانت  أخرى.  مرة  البارسا  قميص  الرتداء  امللكي، 
حول  احلالي  املوسم  بداية  قبل  اجلماهير  لدى  شكوك 
جدوى صفقة نيمار لبرشلونة، بسبب أن الالعب يتعرض 

إلصابات كثيرة األمر الذي سيؤثر على مستواه.
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انتخابات  أعقبت  احتجاجات  من  أسابيع   ٣ بعد 
رئيس  استقال  صحتها،  في  مشكوك  رئاسية 
بوليفيا إيفو موراليس حتت ضغط الشارع واجليش 
الذي انحاز له. وبينما احتفلت املعارضة الليبرالية 
اليساريون  واحللفاء  موسكو  نددت  بانتصارها 

ملوراليس، مبا اعتبروه انقالباً عسكرياً.
السلطة  في  شغور  على  بوليفيا،  استيقظت 
الشعبوي  اليساري  البوليفي  الرئيس  إعالن  غداة 
إيفو موراليس استقالته من منصبه، بعد موجة 
الليبرالية  املعارضة  قادتها  مستمرّة  احتجاجات 
منذ ثالثة أسابيع على إعادة انتخابه املثيرة للجدل، 

بعد أن خسر دعم قوات اجليش والشرطة.
إعالن  أحداثاً متسارعة مع  يوم شهد  نهاية  وفي 
استقاالتهم،  املسؤولني  وكبار  الوزراء  من  عدد 
أميركا  رؤساء  ألطول  احلكوميّ  الدعم  وتراجع 
في  عاماً)   ٦٠) موراليس  قال  حكماً،  الالتينية 
منصبي  من  «أستقيل  األول،  أمس  متلفز  خطاب 

كرئيس».
إلى  بالطائرة  موراليس  سافر  تنحيه،  وإلعالن 
منطقة تشيمور املشهورة بزراعة نبتة «الكوكا» 
في وسط بوليفيا، مهد مسيرته السياسية. وقال 
الهرب.  إلى  مضطرا  «لست  يه:  تنحّ خطاب  في 
السكان  من  أنني  خطيئتي  شيء.  أي  أسرق  لم 

«أنا  وأضاف:  الكوكا»،  مزارعي  من  أني  األصليني. 
ركل  في  املعارضة  قادة  يستمر  ال  حتى  أستقيل 

إخواننا».
السكان  من  اميارا  شعب  إلى  املنتمي  وموراليس 
أول  يصبح  أن  قبل  للكوكا  مزارعا  كان  األصليني، 

رئيس للبالد من السكان األصليني عام ٢٠٠٦.
استقاالت وفراغ

من  مجموعة  إعالن  موراليس  استقالة  واتبع 
بات  عمن  تساؤالت  أثار  ما  استقاالتهم،  الوزراء 

نائب  استقالة  مع  خصوصا  البالد،  عن  مسؤوال 
الرئيس ألفارو غارسيا لينيرا أيضا.

رئيس  إلى  السلطة  تنتقل  الدستور،  ومبوجب 
على  النواب  مجلس  ورئيس  الشيوخ  مجلس 
النائبة  دفع  ما  أيضاً،  استقاال  لكنهما  التوالي، 
تولي  استعدادها  إلعالن  آنيز  جانني  املعارضة 

الرئاسة املؤقتة للبالد .
وفي العاصمة الباز ومدينة سانتا كروز شرق البالد، 
هللت احلشود ابتهاجا باستقالة موراليس، الذي 
رابعة،  والية  لفترة  بترشحه  املواطنني  أثار غضب 
متحديا القيود على فترات الرئاسة وإعالنه الفوز 

في انتخابات شابتها اتهامات بالتزوير .
لكن مع حلول ليل االثنني- الثالثاء، جابت عصابات 
النار  وأضرمت  وشركات  متاجر  ونهبت  الشوارع 
والدو  واألكادميي  البارز  املعارض  وكتب  مبان.  في 
الباراسني على «تويتر» إن انصار موراليس أحرقوا 

منزله.
وأظهر تسجيل فيديو آخر جرى تداوله على نطاق 
واسع أشخاصا داخل منزل موراليس اليساري مع 
كتابات على اجلدران، بعد أن سافر جوا إلى مكان 

آخر داخل البالد.
مذكرة توقيف

هناك  ان  «تويتر»،  على  الحقا  موراليس  وكتب 
بحقه،  صدرت  قانونية»  «غير  توقيف  مذكرة 
أفاد  كالديرون  يوري  فالدميير  الشرطة  قائد  لكن 

معلناً  صحيح،  غير  األمر  بأنّ  احملليّ  التلفزيون 
احملكمة  رئيسة  كويسبي،  تشوك  ماريا  اعتقال 
كوستاس،  أنطونيو  ونائبها  لالنتخابات،  العليا 
أكتوبر.بدوره،   ٢٠ انتخابات  في  التزوير  بتهمة 
املعارضني  أحد  كاماتشو،  فرناندو  لويس  د  أكّ
الرئيسيني، والذي أدّى دورا أساسيا في احلراك الذي 
توقيف  وجود مذكرة  االستقالة،  الى  الرئيس  دفع 

بحق موراليس.
والعسكريون  «الشرطة  «تويتر»:  على  وكتب 
في  منطقة  وهي  شاباريه»،  في  عنه  يبحثون 

كوشابامبا وَسط بوليفيا.
الرئاسية،  الطائرة  أخذوا  «العسكريون  وأضاف: 

وموراليس هرب الى شاباريه. سيحضرونه!».
وبدأت األزمة بعد أن صدرت نتائج أولية لالنتخابات 
بفارق  االول  تشرين   ٢٠ في  جرت  التي  الرئاسية 
الى  تتجه  األمور  أن  توحي  منافسه،  عن  ضئيل 
دورة ثانية، لكن بعد ذلك صدرت نتائج معاكسة 
تظهر فوز موراليس بوالية رابعة من الدورة األولى، 
ما اثار احتجاجات، ما لبثت ان اشتدت بعد ثبتت 

احملكمة العليا فوز موراليس .
وقادت املعارضة الليبرالية احتجاجات استمرت ٣ 
أسابيع، وشهدت مقتل ثالثة وإصابة املئات، لكن 
انحياز الشرطة في البداية للشارع ورفضها قمع 
املسلحة  القوات  قائد  اعالن  ثم  االحتجاجات، 
ويليامز كليمان انه طالب موراليس بأن يستقيل 

«للسماح بالتهدئة 
مصلحة  أجل  من  االستقرار،  على  واحلفاظ 

بوليفيا» حسما األمر ملصلحة املعارضة.
التي  حقبته  عن  موراليس  دافع  األول،  وأمس 
في  واجلوع  الفقر  ضد  رئيسية  مكاسب  شهدت 
البالد، وكذلك مضاعفة حجم اقتصاد البالد ثالثة 

اضعاف خالل حكمه الذي استمر نحو ١٤ عاماً.
جلوء وسفارة فنزويال

كبيراً  ومسؤوالً حكومياً  نائباً   ٢٠ املقابل، جلأ  في 
أنها  أعلنت  التي  املكسيك  سفير  إقامة  ملقر 

ستمنح اللجوء ملوراليس أيضاً إذا طالب بذلك.
السفيرة  قالت  مهم،  إقليمي  مؤشر  وفي 
إنّ  بوليفيا كريسبيلي غونزاليس،  الفنزويليّة في 
مساء  عليه  استولى  قد  الباز  في  السفارة  مقرّ 
نّعون بحوزتهم ديناميت  أمس األول «أشخاص مقَ
عاجل  الجتماع  كولومبيا  دعت  بينما  ودروع»، 

مة الدول األميركيّة. للمجلس الدائم ملنظّ
حلفاء موراليس

موراليس  حلفاء  د  ندّ استقالته،  إعالن  وفور 
ق ضده. اليساريني باالنقالب املنسّ

ودان الرئيس الفنزويلي االشتراكي نيكوالس مادورو 
حلشد  ودعا  ق»،  املنسّ االنقالب  قاطع  «بشكل 
«للمطالبة  واالجتماعية  السياسية  احلركات 
باحلفاظ على حياة املواطنني البوليفيني األصليني 

ضحايا العنصرية».

مواجهة  «في  ملوراليس  دعمها  عن  كوبا  وأعربت 
املغامرة االنقالبيّة لإلمبرياليّة».

املنتخب  األرجنتيني  الرئيس  وصف  جهته،  من 
وقع  ق  منسّ «انقالب  بأنه  الوضع  فرنانديز  ألبرتو 
العنيفني  للمدنيني  املشتركة  لألعمال  نتيجة 

وأفراد الشرطة وسلبية اجليش».
عن  الروسية  اخلارجية  وزارة  عبّرت  موسكو،  وفي 
في  املعارضة  أمس،  بيان،  في  واتهمت  انزعاجها 
البالد،  في  عنف  ملوجة  العنان  بإطالق  بوليفيا 

وقالت إنه يبدو أنه «انقالب منسق».

أحداث  جتاه  حذره  عن  األبيض  البيت  تخلى 
العراق ودعا إلى إجراء انتخابات مبكرة ووقف 
واستنزاف  احملتجني  املتظاهرين  جتاه  العنف 
«سائرون»  نواب  اقترب  حني  في  مواردهم 
وحتالف رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي من 
بهدف  احلكومة  رئيس  بحق  استجواب  تقدمي 

سحب الثقة منه.
في أقوى رد فعل رسمي لها على االحتجاجات 
املستمرة في العراق منذ أسابيع، دعت الواليات 
املتحدة إلى إجراء انتخابات مبكرة في العراق 
في  احملتجني  املتظاهرين  ضد  العنف  ووقف 

أنحاء البالد.
عن  فيه  أعرب   ، بياناً  األبيض»  «البيت  وأصدر 
استمرار  إزاء  البالغ،  املتحدة  الواليات  «قلق 
الهجمات ضد املتظاهرين والناشطني املدنيني 
على  املفروضة  القيود  عن  فضالً  واإلعالم، 

ل  صو لو في ا اإلنترنت  إلى 
العراق».

ضح  و أ و
أن  البيان 
«العراقيني 
يبقوا  لن 

مواردهم  استنزاف  إزاء  األيدي  مكتوفي 
ملنعهم  املسلحة  للمجموعات  واستخدامه 

من التعبير عن آرائهم بسلمية».
من  الرغم  «على  األبيض:  البيت  وأضاف 
من  وحرمانه  املميت  بالعنف  استهدافه 
الشعب  سمع  فقد  اإلنترنت،  إلى  الوصول 
إجراء  إلى  البيان  ودعا  أصواته».  العراقي 

انتخابات مبكرة وإجراء إصالحات انتخابية.

وبحسب البيان، فإن الواليات املتحدة «تنضم 
التابعة  املساعدة  بعثة  إلى 
لألمم املتحدة في دعوة احلكومة 
املتظاهرين  ضد  العنف  وقف  إلى  العراقية 
بتمرير  صالح  برهم  الرئيس  بوعد  والوفاء 

اإلصالح االنتخابي وإجراء انتخابات مبكرة».
تضامن عربي

الدول  جامعة  أكدت  آخر،  جانب  من 

والقيادات  املتظاهرين  بني  التوافق  أن  العربية 
اجلامعة هو  الوطنية  املظلة  السياسية حتت 
«السبيل الوحيد» للوصول إلى مخرج يحقق 
املصلحة الوطنية ويلبي مطالب أبناء العراق.

وأعرب األمني العام للجامعة أحمد أبوالغيط 
ضرورة  في  الدولة  العتبارات  تفهمه  عن 
دون  واحليلولة  األمني  الوضع  على  السيطرة 
يستشعر  أنه  موضحاً  الفوضى،  في  الوقوع 
أفق  دون  العنف  استمرار  إزاء  متزايداً  قلقاً 

واضح لوقف نزيف الدم.
انزالق  بعدم  األمل  عن  أبوالغيط  أعرب  كما 
ظل  «في  االضطراب  من  مزيد  إلى  العراق 
تدخالت وضغوط خارجية تزيد تعقيد األمور».

اِّـرجع السيستاني وبالسخارت
في هذه األثناء، زارت ممثلة األمم املتحدة جينني 
علي  األعلى  الديني  املرجع  بالسخارت  هانس 

السيستاني في محافظة النجف.
أعقبت  تصريحات  في  بالسخارت،  وقالت 
اللقاء  خالل  أكد  «السيستاني  إن  اللقاء، 
ضرورة عدم استخدام العنف ألي سبب كان، 

ووقف االعتقاالت واخلطف فوراً».
مبحاسبة  مجدداً  طالب  «املرجع  أن  وأضافت، 
على  العمل  وضرورة  بالعنف  املتسببني 
إصالحات حقيقية مبدة معقولة وإجراء قانون 
من  قلقه  عن  «عبر  أنه  إلى  مشيرة  موحد»، 
بهذه  القيام  حيال  السياسية  القوى  جدية 

اإلصالحات».
السلميني  املتظاهرين  أن  «يرى  أنه  وتابعت، 
مطالبهم  حتقيق  دون  بيوتهم  إلى  يعودوا  لن 
«في  إنه  قوله  عن  نقلت  كما  املشروعة»، 
أو ال تريد حتقيق  حال لم تكن السطات قادرة 

املطالب فال بد من سلوك آخر!»
الشارع  في  والسخط  «الغضب  أن  واعتبرت 
يأتي نتيجة عدم تقدمي اخلدمات ملدة ١٦ عاماً»، 
بتحقيق  كبيرة  آمال  الناس  «لدى  أن  مبينة 

املطالب».
وتقدمي  العراق  سيادة  «ضرورة  على  وشددت 
وأكدت  األحداث».  مراقبة  خالل  من  املشورة 
«نحن نسعى لتقدم العراق وحان الوقت لتنفذ 
السلطات العراقية ما يطلبه املتظاهرون، فال 
ميكن لهذا البلد أن يكون ساحة للصراع بني 

البلدان».
«سائرون» والعبادي

«سائرون»  كتلة  أعلنت  ذلك،  غضون  في 
أمس،  الصدر،  مقتدى  يرعاها  التي  النيابية، 
مجلس  رئيس  استجواب  بإجراءات  املضي 
«لن  أنها  مؤكدة  عبداملهدي،  عادل  الوزراء 

تساوم على الثوابت الوطنية واإلنسانية».
رئيس  بزعامة  النصر»  «ائتالف  جدد  بدوره، 
احلكومة السابق حيدر العبادي، أمس، تأكيده 
بهدف  عبداملهدي  باستجواب  املضي  على 
خطوات  بعض  أن  معتبراً  منه،  الثقة  سحب 

احلكومة وخطاباتها «تعقد األوضاع».
قانون ودستور

من جهته، كشف مصدر مطلع، عن تسليم 

سة  ئا ر
اجلمهورية برهم صالح 

جديد  انتخابات  قانون  مشروع 
النواب  تقليص عدد  احلكومة تضمن  إلى 

في البرملان بنسبة ٣٠ ٪.

وقال املصدر، إن «رئاسة اجلمهورية أنهت 
عن  ممثلني  مبشاركة  القانون  مشروع  إعداد 
القانون  مشروع  أن  إلى  وأشار  املتحدة».  األمم 
 ٢٥ إلى  للبرملان  الترشح  عمر  تقليل  يتضمن 
سنة، فضالً عن اعتماد فوز احلاصل على أعلى 
وإلغاء  االنتخابية  الدوائر  في  تصويت  نسبة 

نظام القائمة والتمثيل النسبي.
وأكد أنه مبوجب القانون ستتم إعادة تشكيل 

املفوضية من السلك القضائي وخبراء بعيداً 
عن 

القانون  إقرار  مت  حال  وفي  احلزبية.  احملاصصة 
سيصبح عدد أعضاء مجلس النواب ٢١٣ بدالً 

من ٣٢٩.
مشكلة  جلنة  أعضاء  انتخب  السياق،  في 
لوضع تعديالت دستورية فالح الساري رئيساً 

لها.
التحرير والناصرية

االحتجاجات  تواصل  مع  التطورات  وتزامنت 
في العاصمة بغداد وتسع محافظات بوسط 
على  نشطاء  تدفق  واستمر  البالد.  وجنوب 
مواجهات  بعد  بغداد،  وسط  التحرير  ساحة 
عنيفة في الساحة ليل األحدـ  االثنني. وأعلنت 
مديرية الدفاع املدني أنها أخمدت ٣ حرائق في 

منطقة ساحة اخلالني وسط العاصمة.
وانتقلت حدة الصدمات من بغداد إلى الناصرية 
بعد إقدام نشطاء على إغالق مديرية التربية. 
ومتكن املتظاهرون من السيطرة على جسرين 
في املدينة، بعد أن متكنت قوات األمن من طرد 

املتظاهرين من جسور في بغداد .
االحتجاجات  ضحايا  حصيلة  وارتفعت 
والصدمات التي شهدتها الناصرية مبحافظة 
و١٥٠  املتظاهرين  من  شهداء   ٤ إلى  قار  ذي 

يحاً  من جر  ٦٨ ل بينهم  جا ر
األمن.
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بدأت األزمة بعد أن صدرت 
نتائج أولية لالنتخابات 
الرئاسية التي جرت َّـ ٢٠ 
تشرين االول بفارق ضئيل عن 
منافسه توحي أن األمور تتجه 
اُّـ دورة ثانية

بموجب الدستور تنتقل 
السلطة إُّـ رئيس مجلس 
الشيوخ ورئيس مجلس 
النواب على التوالي لكنهما 
استقاال أيضاً

البيت األبيض: على الرغم 
من استهدافه بالعنف 
اِّـميت وحرمانه من الوصول 
إُّـ اإلنرتنت فقد اوصل  
الشعب العراقي صوته 
للعالم

األمني العام للجامعة أحمد 
أبوالغيط يستشعر قلقاً 
متزايداً إزاء استمرار العنف 
دون أفق واضح لوقف 
نزيف الدم
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غالدرون موراليس الفارو



ــاء إعداد التقرير  ــل العنصر األهم كان أثن لع
ــة العليا في  ــة الفيدرالي ــراج احملكم وهو إف
ــابق احملتجز لوال  ــس الس ــن الرئي ــل ع البرازي
ــد أركان دول البريكس. عقب  ــيلفا، أح دي س
ــد  ــجن ألقى كلمة أمام حش ــه الس مغادرت
ملؤيديه دعاهم فيها للتظاهر ضد الفاشية 
ــي مختلف  ــة ف ــيقوم بجول ــة، وس احلاكم
ــتعادة زمام املبادرة التي  انحاء البرازيل الس
رم منها لنحو عام ونصف خلف القضبان  حُ

بتهم فساد ملفقة.
مطلع الشهر اجلاري أيضاً أجريت انتخابات 
ــة  ــات األميركي ــض الوالي ــي بع ــة ف محلي
ــا حكام  ــن املناصب، منه ــدود م ــدد مح لع
ــة،  احمللي ــرس  الكونغ ــس  ومجال ــات  الوالي
اسفرت نتائجها عن خسارة كبيرة للحزب 
ــة فرجينيا، مما  ــه في والي ــوري ومؤيدي اجلمه
ــام املقبل  ــات االنتخابية للع ــز التكهن حف
ــزب الدميوقراطي في  ــحي احل ــود مرش بصع
مراكز حيوية. كما حقق احلزب الدميوقراطي 
ــي الوالية، الهيئة التشريعية،  فوزاً مبجلس
ــعينيات من القرن  ــرة منذ عقد التس ألول م

املنصرم.
ــة في االنتخابات احمللية  من العالمات الفارق
ــلمة  ــحة "مس ــوز مرش ــا ف ــة فرجيني لوالي
ــي مجلس نواب  ــول هندية" ملقعد ف ــن أص م
ــورك تاميز على  ــا حمل يومية نيوي الوالية، مم
ــة.. تعكس زيادة  ــا بأنها "عالمة فارق وصفه
ــة."  ــي السياس ــلمة ف ــرأة املس ــراط امل انخ
ــمي هاجرت  ــة هاش ــب غزال ــزة باملنص الفائ
للواليات املتحدة برفقة والديها وهي بعمر ٤ 
ــنوات، حصلت على شهادة الدكتوراه في  س

اللغة اإلنكليزية.

ــي كنتاكي معقل  ــة احليوية األخرى ه الوالي
ــوري ميتش  ــيوخ اجلمه ــس مجلس الش رئي
ــح الدميوقراطي (آندي  ــل، إذ فاز املرش ماكوني
ــير) مبنصب حاكم الوالية، والذي شغل  بيش
ــم دميوقراطي للوالية  والده منصب آخر حاك
ــى أن الرئيس  ــار إل ــني. يش ــني متتاليت لفترت

ــارق ٣٠ نقطة  ــاز بأصوات الوالية بف ترامب ف
ــية لعام  مئوية في جولة االنتخابات الرئاس

.٢٠١٦
ــة، التي متيل  ــذه الوالي ــي نتائج ه ــت ف الالف
ــزب اجلمهوري، برنامج الفائز  بغالبيتها للح
ــات الرئيس  ــى سياس ــذي ركز عل ــير ال بيش
ــات الصحية  ــص حجم اخلدم ــب بتقلي ترام
ــا حافظ  ــنني؛ بينم ــد للمس ــب التقاع وروات
ــى أغلبية  ــرس كنتاكي عل ــي كونغ مجلس

للحزب اجلمهوري.
والية امليسيسيبي، أقصى اجلنوب، حافظت 

ــحي احلزب اجلمهوري، في  على تأييدها ملرش
ــى زيارتها في  ــس ترامب عل ــل حرص الرئي ظ

احلمالت االنتخابية لتأييد مرشحي حزبه.
ــق احلزب اجلمهوري تقدماً ملحوظاً بعد  وحق
ــي والية نيو  ــحيه ملناصب مجلس فوز مرش
جيرسي، بيد أن أغلبية املقاعد ال تزال تصب 
ــني. الفوز  ــه الدميوقراطي ــح خصوم في صال
ــة جغرافية  ــدوداً في منطق ــق كان مح احملق
ــا للتيارات  ــل بغالبيته ــة متي ــي الوالي جنوب

احملافظة.
ــنطن،  ــياتل بوالية واش ــات مدينة س انتخاب
ــهدت منافسة  ــمال الغربي، ش أقصى الش
ــي  ــة الت ــوال الضخم ــني رؤوس األم ــادة ب ح
ــدة ماليني  ــازون تقدر بع ــركة أم ضختها ش
من الدوالرات لدعم مرشحها جمللس البلدية 
ــتراكية" كشاما سوانات  ضد العضو "االش
ــهيالت املقدمة  ــدة التس ــي عارضت بش الت

للشركات الكبرى حالل توليها منصبها.
ــة  بوالي ــتون  ــة هيوس مدين ــهدت  ــا ش كم

ــح  للمرش ــرى  أخ ــة  انتكاس ــاس  تكس
الدميوقراطي ملنصب عمدة املدينة، بفارق 
ــحني مما سيضطرهما  ــيط بني املرش بس
ــهر املقبل،  ــة االنتخابات الش إعادة جول
ــة للعملية  ــة الناظم ــق قوانني الوالي وف

االنتخابية.
ــتقراء النتائج األولية  ــعي الس عند الس
ــير  ــات احملدودة من العس ــك االنتخاب لتل
ــزب  ــد احل ــتنتاجات تؤي ــى اس ــاء عل البن
ــيما  ــاص، ال س ــكل خ ــي بش الدميوقراط
ــارب  ــني االعتبار تعدد املش ــا بع إذا أخذن
ــحيه،  ــوز مرش لف أدت  ــي  الت ــل  والعوام
ــة املنظمة  ــة احلزبي ــود لآللي بعضها يع
ــح، كما  ــر لطبيعة املرش ــا األخ وبعضه

شهدت والية كنتاكي.

ــج االنتخابات في هذه  احملصلة العامة لنتائ
ــول كبير في  ــرة ال تدل على حت ــة املبك املرحل
ــات اجلارية  ــار التحقيق املزاج العام من مس
في مجلس النواب لعزل الرئيس ترامب، على 
ــابقني  الرغم من توجيه بعض معاونيه الس
ــم املوجهة إليه فيما  ــيرات تدعم الته تفس

رف بفضيحة "أوكرانيا غيت." عُ
ــاً ال تدعم  ــرأي ايض ــتطالعات ال ــدث اس أح
ــتطالع أجرته  ــه، إذ جاء في اس ــة عزل فرضي
ــار  ــد مس ــوز أن ٥١٪ تؤي ــس ني ــبكة فوك ش
ــبة سجلت  التحقيق لعزله، وهي أعلى نس
ــر على أغلبية  في هذا الصدد، لكنها ال تؤش

ساحقة كما يرغب احلزب الدميوقراطي.
وأشار استطالع موازٍ أجرته جامعة مومناوث، 
ــي، إلى فقدان ثقة األغلبية  بوالية نيوجيرس
ــم، ٧٣٪، في  ــتطلعة آراؤه املطلقة من املس
ــرب نحو ٦٠٪  ــق؛ بينما أع ــارات التحقي مس
من الدميوقراطيني عن رغبتهم بإزاحة ترامب 
بصرف النظر عن طبيعة احلقائق واملالبسات. 

ــتطيع  ــك النتائج، نس ــرى لتل ــي قراءة أخ ف
ــى مقارعة  ــير إل ــة اآلراء تش ــول إن أغلبي الق

الرئيس وهزميته في االنتخابات املقبلة.
تلك النتائج ينبغي أن تنعكس على إجراءات 
ــواب، في  ــي مجلس الن ــق اجلارية ف التحقي
ــبث  ــليم. بيد أن تش ظل مناخ دميوقراطي س
ــق بغية العزل  ــزب الدميوقراطي بالتحقي احل
ــام من ناحية، ويضعه في  ال ميثل النبض الع
ــامات  ــزل وما يرافقها من انقس مغامرة الع
ــع بأكمله،  ــادة داخل اجملتم ــات ح واصطفاف
ــات االنتخابية  ــيد اإلمكاني ــاً عن حتش عوض
ــات  االنتخاب ــي  ف ــب  ترام ــس  الرئي ــة  لهزمي
املقبلة.إصرار قادة احلزب الدميوقراطي املضي 
بإجراءات التحقيق يعود للرغبة في التوصل 
ــن البناء عليها  ــض التفاصيل التي ميك لبع
إلقصائه، وهي مغامرة غير محسوبة النتائج 
ــك الرغبة  ــة تدعم تل ــر أدل ــة لعدم توف بدق
ــنوات على مساعي  بعد مضي نحو ثالث س
اإلطاحة بالرئيس ترامب. بل أن قراءة واقعية 

ــتطالعات جامعة مومناوث، أعاله،  لنتائج اس
تقود املرء لالستنتاج بأن الغالبية الشعبية 
ــق بتصرفات وخطط احلزب الدميوقراطي  ال تث
ــح "األقوى" لدى  في مجلس النواب.أما املرش
احلزب الدميوقراطي، نائب الرئيس السابق جو 
ــن صعوبات متعددة  ــدن، أضحى يعاني م باي
ــع  ــي تراج ــهمت ف ــي األداء أس ــوات ف وهف
ــعبي من ناحية، وتقلص  نسبة التأييد الش
ــادر مؤيدة  ــات املالية من مص ــم التبرع حج
ــكل عام. الدخول احملتمل لعمدة  للحزب بش
ــكل بلومبيرغ، حللبة  ــابق، ماي نيويورك الس
ــر على تبلور قناعة  ــي يؤش ــباق الرئاس الس
ــبعه قاطعة داخل مراكز القرار في احلزب  ش
ــدن في طريقه  ــح باي الدميوقراطي بأن املرش
ــاذ ما ميكن  ــة وينبغي انق ــأً علي ليصبح عب
ــحنيْ  ــن تأييد املركز للمرش ــاذه بعيداً ع إنق

البارزين، بيرني ساندرز واليزابيث وارين.
في مواجهة تلك اللوحة في معسكر احلزب 
ــدي الرئيس  ــزال قاعدة مؤي ــي، ال ت الدميقراط

ــكها وتأييدها له،  ــظ على متاس ترامب حتاف
ــيل االتهامات واالنتقادات  على الرغم من س
ــه إلى  ــدة مؤيدي ــل متيل قاع ــه. ب ــة ل املوجه
ــرديته  ــال" احلمالت املناوئة له وتبني س "إهم

بأنها ثمة "أنباء مفبركة."
ــني االعتبار،  ــك املعطيات بع ــد األخذ بتل عن
ــرار احلزب  ــز ق ــادة ومراك ــول أن ق ــا الق ميكنن
الدميوقراطي أقلعت عن املنافسة االنتخابية 
ــحيها  مرش ــف"  "ضع ــة  نتيج ــة  الصرف
ــق  التحقي ــلوب  أس ــدت  واعتم ــني،  املفضل
واملضي به إلى النهاية كاستراتيجية بديلة. 
يبدو أن احلزب الدميوقراطي غير عابيء بنتائج 
ــار ثالث  التحقيق احلقيقية، خاصة وأن مس
سنوات متواصلة لم يكشف عن انتهاكات 
ــتدعي اقصاءه،  صارخة قام بها الرئيس تس
ــن أن تنجزه  ــا ميك ــال م ــي إهم ــل ميضي ف ب
ــي مجلس النواب وتركيز  أغلبيته العددية ف
ــد  ــى بتأيي ــريعات حتظ ــن تش ــا لس جهوده
ــحيه، وهي  ــوظ مرش ــم حظ ــة وتدع العام
ــب االنتخابات  ــرية" لكس ــة "الس اخلط
ــي لالنتخابات  ــار التاريخ كما يدل املس
الراهنة حول  ــات  االنطباع ــة.  األميركي
ــج االنتخابات  ــني لنتائ ــات املراقب توقع
ــس ترامب نظراً  املقبلة تدعم فوز الرئي
ــة، مقابل  االنتخابي ــك قواعده  لتماس
ــوف  صف ــل  داخ ــددة  متع ــامات  انقس
ــرز فضائح  ــة اذا لم تب ــه، خاص خصوم
ــه،  ــة تطال ــدة دامغ ــاكات جدي او انته
ــابقة التي  فضالً عن دروس التاريخ الس
تشير إلى جناح الرئيس بوالية ثانية في 
معظم االنتخابات الرئاسية األميركية، 
باستثناء حالتي الرئيسني جيمي كارتر 

وجورج بوش األب .

بالتلفزيون  الـ١٢  القناة  كشفت 
مٍ  تقدّ حدوث  عن  النقاب  العبريّ 
التي  االتصاالت  في  كبيرٍ  رٍ  وتطوّ
خليجيّةٍ  دولٍ  مع  إسرائيل  ريها  جتُ
، بشأن التوقيع على  بدعمٍ أمريكيٍّ
ها وزير اخلارجية  اتفاق ووثيقة أعدّ
وهو  كاتس،  يسرائيل   ، اإلسرائيليّ
م  احلاكِ (ليكود)  حزب  صقور  من 
 ، اإلسرائيليّ الوزراء  رئيس  بقيادة 
”ال  عنوان  حتت  نتنياهو،  بنيامني 
حرب“، وذلك بهدف تعزيز التطبيع 
بني تلك الدول وإسرائيل، على حدّ 
تعبير املصادر التي وصفتها القناة 
ة  باملُطلعّ العبريّة  التلفزيونيّة 

ا. جدً
التلفزيونية  القناة  وبحسب 
العبريّة، فإنّ االتفاق يضمن تعاونًا 
إسرائيل  بني  وسياسيًا  اقتصاديًا 
الوقت  ، مشيرةً في  ودولٍ خليجيّةٍ
فرصةً  ستكون  أنّها  إلى  عينه 
القضية  أنّ  رغم  التطبيع،  باجتاه 
َّل، وهو الشرط  الفلسطينية لم حتُ
ا  الذي وضعته بعض الدول مسبقً
العالقات،  لتطبيع  اتفاقٍ  أيّ  قبل 
التي  العليمة،  املصادر  دت  أكّ كما 
العبريّ  التلفزيون  عليها  اعتمد 
بالسبق  وصفه  الذي  تقريره،  في 

. الصحافيّ
وأشارت القناة الـ١٢ في التلفزيون 
تقريرها  سياق  في  ا  أيضً العبريّ 
التهديد  أنّ  إلى  أشارت   ، احلصريّ

اإليرانيّ إلسرائيل ولدول اخلليج دفع 
م اجلديد، وأنّ كيان  باجتاه هذا التقدّ
وزير  أطلع  اإلسرائيليّ  االحتالل 
اخلزانة األمريكيّ ستيفن منوتشن 
خالل زيارته األخيرة إلسرائيل قبل 
بتلك  ورحب  ذلك،  على  أسبوعني 
أخرى  مقترحاتٍ  وطلب  املبادرة، 
للدفع  وغيرها  املبادرة  هذه  تدعم 
دت  أكّ العالقات، كما  نحو تطبيع 
تل  في  االطالع  واسعة  املصادر 

أبيب للقناة التلفزيونيّة العبريّة.
قائلةً  عينها  املصادر  وتابعت 
الدولة  إنّ  العبريّ  للتلفزيون 

منوتشن،  على  رحت  طُ العبريّة 
وزير  أطلقها  التي  ة  اخلاصّ املبادرة 
خارجية تل أبيب، يسرائيل كاتس 
اجلوار  بدول  إسرائيل  ربط  حول 
، تشمل  ة حديدٍ واخلليج عبر سكّ

مشاريع اقتصاديّة.
ا للمصدر عينه، فإنّ بنيامني  ووفقً
 ، نتنياهو رئيس الوزراء اإلسرائيليّ
املصغر  الوزاري  اجمللس  وزراء  أبلغ 
والسياسيّة  األمنيّة  للشؤون 
الواليات  أنّ  مؤخرًا  (الكابنيت) 
أبلغته  األمريكيّة  املتحدة 
بدعمها ملبادرة (ال حرب) املتعلّقة 
باالتفاق مع دول اخلليج، على حدّ 
تعبير املصدر الرفيع في تل أبيب.
ا، يُشار إلى  الوةً على ما ذُكر آنفً عُ
فإنّ  العبريّة،  القناة  بحسب  أنّه 
من  طلبت  األمريكيّة  اخلارجية 
تشكيل  اإلسرائيليّة  نظيرتها 
هذه  لدعم  مشتركٍ  عملٍ  فريق 
مئير  أنّ  إلى  مشيرةً  املبادرة، 
األمن  مجلس  رئيس  شبات  بن 
مع  اجتمع  اإلسرائيليّ  القوميّ 
ة لصياغة  تصّ الدوائر احلكوميّة اخملُ
اخلارجيّة  وزارة  بقيادة  عملٍ  ة  خطّ
وضحةً  مُ ة،  اخلطّ هذه  أجل  من 
إطالع  متّ  أنّه  نفسه  الوقت  في 
ة  باخلطّ املُرتبِطة  اخلليجيّة  الدول 
بتطوراتها (اخلطة)، وأنّ بعض تلك 

الدول شكلت طواقم 
 ، اإلسرائيليّ الطاقم  مع  للعمل 
على حدّ قول املصادر اإلسرائيليّة، 
الـ١٢  للقناة  ذلك  كشفت  التي 

. بالتلفزيون العبريّ
وكانت القناة التلفزيونية العبريّة 
من  اخلامس  في  كشفت  ذاتها 
(أكتوبر)  األوّل  تشرين  شهر 
املاضي، كشفت النقاب عن أنّ وزير 
م بهذه املبادرة  اخلارجيّة كاتس تقدّ
”التاريخية“  بـ  وصفتها  التي 
مسؤولني  مع  اجتماعه  خالل 
على  أمريكيّةٍ  برعايةٍ  خليجيني 

اجتماعات  في  مشاركته  هامش 
األمم املتحدة حينها.

املصادر  بحسب  املبادرة،  وتهدف 
ا من الوزير كاتس، تهدف  املُقرّبة جدً
إلى إنهاء اخلالفات مع دول اخلليج، 
واستغالل املصلحة املشتركة ضدّ 
أنها ال تنص في  بالرغم من  إيران، 
توقيع  إمكانية  على  املرحلة  هذه 
بسبب  كاملةٍ  سالمٍ  اتفاقيات 
 . -الفلسطينيّ اإلسرائيليّ الصراع 
بني  االتفاق  متّ  فإنّه  للقناة،  ا  ووفقً
إسرائيل ودول اخلليج على تشكيل 

فرقٍ مُشتركةٍ ملناقشة املبادرة.
في  العليمة  للمصادر  ا  وطبقً
الـ١٢  القناة  دّت  شدّ أبيب،  تل 

تقريرها،  في  العبريّ  بالتلفزيون 
تشمل  املُبادرة  أنّ  على  دّت  شدّ
(بني  والتعاون  الصداقات  ”تنمية 
وتعزيزها  اخلليج)  ودول  إسرائيل 

املتحدة  األمم  ميثاق  ألحكام  ا  وفقً
واتخاذ  الدولي،  القانون  ومبادئ 
لضمان  والفعالة  الالزمة  التدابير 
من  خطواتٍ  أيّ  تنفيذ  عدم 
مثل  بعضها  ضد  كافة  األطراف 
أوْ  والعنف/،  /اإلرهاب  أعمال  متويل 
التحريض،  وحتى  بحرب  التهديد 
في  الرفيعة  املصادر  دت  أكّ كما 

. كيان االحتالل اإلسرائيليّ
عدم  على  ة  اخلطّ تنُصّ  كما 
منظمةٍ  أوْ  ائتالفٍ  إلى  االنضمام 
أوْ  عسكريٍّ  طابعٍ  ذي  حتالفٍ  أوْ 
مساعدته،  أوْ  له  الترويج  أوْ  أمنيٍّ 
أيّ  حلّ  يتِّم  وأنْ   ، ثالثٍ طرفٍ  مع 
قضايا  حول  اآلراء  بشأن  خالفاتٍ 
معينة أوْ ما يخص شروط املبادرة 
عن طريق االتصاالت واالجتماعات 

بني األطراف املعنية.
اخلارجية  وزير  قال  ذلك،  إلى 
ردًا  كاتس  يسرائيل   ، اإلسرائيليّ
العالقات  تعزيز  على سؤال بشأن 
اخلليج،  ودول  االحتالل  كيان  بني 
مثيرٍ،  أمرٍ  عن  يدور  احلديث  إنّ  قال 
مستوى  على  عالقات  هي  وتابع: 
وأنا   ، ومدنيّ أمنيّ  استخباريّ 
ا في العالقات  أعمل للمضي قدمً
، وأردف:  على املستوى السياسيّ
بنيامني  الوزراء  لرئيس  قلتُ 
نتنياهو عند تعييني في املنصب 
تعزيز  هي  األولى  مهمتي  إنّ 
ومكاتب  سفارات  نقل  القدس، 
الوقت  في  الفتًا  القدس،  إلى 
هي  الثانية  املهمة  أنّ  إلى  عينه 
اخلليج،  دول  مع  العالقات  تعزيز 
أيّ سببٍ  هناك  ليس  أنّه  معتبرًا 
اتفاقيات سالم  توقيع  يتم  أالّ  في 
ا  طبقً الدول،  وهذه  إسرائيل  بني 

ألقواله

الخارجية األمريكيـّة طلبت 
من نظريتها اإلسرائيليـّة 

 تشكيل فريق عملٍ مشرتك
لدعم هذه اِّـبادرة
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األرجنتني شهدت تحوالً 
ملحوظاً بفوز مرشح اليسار 
(تيار بريون) ألبريتو فرنانديز 

ونائبته الرئيسة السابقة 
كريستينا فرينانديز دي 
كوشنر خصوم واشنطن

/ القسم السياسي

/ القسم السياسي

دالالت نتائج االنتخابات األميركية المحلية على السباق الرئاسي

من العالمات الفارقة َّـ االنتخابات اِّـحلية لوالية فرجينيا فوز مرشحة مسلمة من أصول هندية ِّـقعد َّـ مجلس نواب الوالية
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ــرت على تراجع التيارات اليمينية احلاكمة مقابل فوز  ــمالية واجلنوبية، أش ــهر اجلاري سلسلة احداث في األميركيتني، الش ــهد مطلع الش ش
منافسيها في القارتني.

ــة السابقة كريستينا فيرنانديز دي كوشنر،  ــح اليسار (تيار بيرون) ألبيرتو فرنانديز ونائبته الرئيس ــهدت حتوالً ملحوظاً بفوز مرش األرجنتني ش
خصوم واشنطن، شارك فيها "أكثر من ٢٦ مليون ناخب.. فاز مرشحوه باألغلبية الساحقة في مجلس الشيوخ" الذي ستترأسه نائبة الرئيس كريستينا.

ــرين االول، وجلأت  ــية ثانية، ٢٤ تش ــنطن بوالية رئاس ــدة لهيمنة واش ــتراكية" املناهض بش كما فاز الرئيس البوليفي وحزبه "احلركة االش
الواليات املتحدة إلسقاطه عبر انقالب لم يكتب له النجاح، تبعه هبوط طائرته املروحية اضطرارياً في أعالي جبال األنديز وسط تكهنات 
ــنطن في اجليش مبحاولة الغتياله.وفي االوروغواي، جنوبي احلدود البرازيلية، فاز مرشح "اجلبهة العريضة" للرئاسة،  ــؤولية أعوان واش مبس

دانيال مارتينيز، ذو برنامج االشتراكية الشعبية، بنسبة مريحة.

نتنياهو  أبلغ وزراء اِّـجلس الوزاري 
اِّـصغر للشؤون األمنيـّة والسياسيـّة 
(الكابنيت) أنّ امريكا أبلغته بدعمها 
ِّـبادرة (ال حرب) اِّـتعلّقة باالتفاق 

مع دول الخليج

كريستينا الربتو دانيال

 كبريان باالتصاالت اإلسرائيليـّة مع دولٍ خليجيـّة روتطو متقد
بدعمٍ أمريكي للتوقيع على اتفاق .. (ال حرب)

 االتفاق يضمن تعاونـًا اقتصاديـًا وسياسيـًا بني إسرائيل ودولٍ خليجيـّة
مشريةً َّـ الوقت عينه إُّـ أنـّها ستكون فرصةً باتجاه التطبيع

كاتسمنوشنيشبات

نتنياهو عبد اهللا
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مشاركة فاعلة ِّـنظمات 
اِّـجتمع اِّـدني بالتظاهرات 

الشعبية
ــوم دور بارز  ــي الي ــط الثقاف للوس
ــؤولية للتصدي  ــل املس ــي حتم ف
ــوت  ق ــارقي  وس ــدين  للمفس
ــلطة  الس ــة  ومواجه ــعب  الش
احلاكمة بالطرق السلمية املتاحة 
وتأريخ البالد يشهد لهذا الوسط 
دورهم البارز في وقوفه بالضد من 
ــة احلاكمة منذ  ــات االنظم إجتاه
ــرن املاضي البعيدة  أربعينيات الق
ــعب والتزال  ــات الش ــن طموح ع
حتى وقتنا احلاضر وتعتبر الثقافة 
ــن الثقافات  ــدة م ــعبية واح الش
ــؤولية الكاملة  التي تتحمل املس
ــى ما يجري  ــليط الضوء عل لتس
ــا  ــية وم ــاحة السياس ــي الس ف
يتناوله املثقفون والناشطون عبر 
الوسائل املتاحة ومواقع التواصل 
اإلجتماعي بشتى الطرق املتنوعة 
ــخرية املكتوبة  ــد والس ــن النق م
ــن قبل  ــات املرفوعة م ــي الالفت ف
اجلماهير وأيضاً من خالل القصيدة 
ــة أو  ــعبية أو األغنيةالوطني الش
فن الكاريكاتير حني يتناول بلغة 
ــكل  ــة.. وتلك تش ــاس الدارج الن
ــدث أنها  ــذي يتابع احل ــم ال للعال
ثورة إجتماعية شاملة بنيت على 
ــة  الدميقراطي ــة  ــاس املمارس أس
ــتور وما  املمنوحة لهم وفق الدس
ــري من فعل ورد فعل.. لم يكن  يج
ــة ومنها  ــن جهات دولي مقبوالً م

منظمة حقوق اإلنسان الدولية.
الناشط اِّـدني اِّـهندس إياد
أبو غيث الفتالوي يتحدث

ــي التظاهرات  ــة دور بارز ف للثقاف
ــة بغداد  ــهدتها العاصم التي ش
واملدن العراقية االخرى وللمثقفني 
حضور مكثف من خالل وجودهم 
ــرق التطوعية أو املنظمات  في الف
ــاهمت باملشاركة  املدنية التي س
ــم الدور  ــة فيها وكان له الفعلي
ــذا احلراك  ــم ه ــي دع ــال ف الفع
الشعبي وكانت لنا فرصة اللقاء 
ــط املدني املهندي (أياد  مع الناش
ــس منظمة غيث  رئي ــالوي)  الفت
ــرز  أب ــد  ــرية وأح البش ــة  للتنمي
ــطني ممن كان لهم نشاط  الناش
ــاندة والدعم  ودور فاعب في املس
ــاعدات  املس وتقدمي  ــتي  اللوجس
ــتلزمات  ــة والغذائية ومس الطبي
ــة والفنية  ــع التجمع اإلداري مواق
ــكراً  ش ــالً:  قائ ــا  حدثن ــذي  وال
ــرف نعتز  ــا وهذا ش ــم لن لزيارتك
ــة احلرة  العراقي ــة  ــه وللصحاف ب
ــبابنا  ــكر لش في البدء أوجه الش
ــذه الوقفة  ــر وه ــد والصاب الصام
ــة اخلطوط التي  ــتغير سياس س
ــة  وأقليمي ــرى  كب دول  ــمتها  رس
ــعب وما  ــر إلرادة الش ــدون النظ ب
يستحقه  لذلك نقولها لكل من 
ــارك معهم في هذه التظاهرة  ش
ــة لكم  ــة حتي ــة املليوني الضخم
ــراق هيبته بعد أن  ــد أعدمت للع فق
كانت هنالك حسابات جتري خلف 
خلف الكواليس لنهب ثرواته مع 
القادمة.. نحن واجبنا  ــنوات  الس
الدعم الال محدود واملستمر والذي 
ليس له نهاية لوجستياً ومعنوياً 
ومادياً وطبياً واحلفاظ على نهجنا 
ــرنا به كمثقفني ندرك ما  الذي س

حولنا ونكن احلب للقوات األمنية 
ــاء  ــن أبن ــرطة ونح ــش والش اجلي
ــع واحد ونريدها.. تظاهرات  مجتم
سلمية ال دماء وال جراح وما جرى 
ــا من أجل  ــه الننا جئن ــف ل نتأس
ــالح وإن كنا ننتظره من زمان  اإلص
ــاً على حكومة  ــه يبدو صعب إال أن
ــة  نتيج ــا  بقراراته ــت  تخبط
ــم.  ــالء فيه ــود العق ــدام وج إنع
ــؤالنا عن عمل املنظمة  وحول س
ــالوي أجاب  الفت ــها  ــي يترأس الت
ــن (٦٠)  ــة تتألف م ــالً: املنظم قائ
ــكلون الهرم الرئيسي  عضوا يش
وهنالك تعاون مشترك مع خمس 
منظمات مدنية معنا حتت خيمة 
ــطاء مدنيون  واحدة عنوانها (نش
ــا  ــي) ولن ــع املدن ــات اجملتم ملنظم
ــة املواقع  ــبابي في كاف حضور ش
ــر  ــاحة التحري ــي س ــودة ف املوج

ــة وجبل أحد وموقع  وحديقة األم
ــة..  ــر اجلمهوري ــوق جس ــد ف الص
ــا مجموعات من املتطوعني  ولدين
ــون بتوزيع االدوية واملأكوالت  يقوم
ــن مواد  ــه م ــا يطلبون ــاه وم واملي
وألبسة والعمل مستمر على مدار 
ــا منتظمة  ــاعة وواجباتن (٢٤) س

ليل نهار هذا فيما يتعلق بجانب 
ــط املدني  ــة ولدينا الناش الرصاف
ــم) ممثالً عنا ويشرف  (قسم قاس
ــعلة  ــرخ والش ــب الك ــى جان عل
ولدينا زيارات لذلك املوقع للوقوف 
ــم ولنا فروع في  على إحتياجاته

ــطرة،  ــدن النجف، الكوت، الش م
ــطرة، وكذلك في  ــة، الش الناصري
منطقة الزعفرانية وجسر ديالى.. 
ــع  ــات اجملتم ــة منظم ــن أهمي وع
ــراق خلدمة  ــي ودورها في الع املدن
اجملتمع أضاف الفتالوي: منظمات 

ــا  حاله ــر  تعتب ــي  املدن ــع  اجملتم
ــس من  حال اجلمعيات التي تؤس
ــخاص الغرض  ــراد أو أش ــل أف قب
ــرة القضايا  ــها نص ــن تأسيس م
ــي تتعلق بني  ــة العامة الت العادل
اجملتمع والدولة وهي منظمات غير 
حكومية أسوة بالنقابات االخرى 
ــب  التي ينتمي لها األعضاء حس
املهن التي تعنى بها تلك النقابة 
العمالية أو املهنية وكل منظمة 
واجبها العمل اخليري ومن شروط 
اإلنتماء أن يكون العضو فيها من 
جنسية البلد الذي مينح الرخصة 
ولها استقاللها  ملمارسة عملها 
ــن القطاعني احلكومي  الكامل ع
واخلاص وبهذا التخصص تكتسب 
ــام  ــي نظ ف ــوى  القص ــا  أهميته
ــتورالبلد..  ــي ضمانه دس دميقراط
ــع احلدث  ــل جادين م ــن نعم ونح
ــباب وأحالمهم  ونلتزم بواقع الش
ــتقبل وما  ــن املس ــم م ومخاوفه
ــا  ــردي واقعن ــن ت ــه م ــعرون ب يش
ــون نصراء  ــك نك ــادي لذل االقتص
ــن ذكر من عمل  ــم.. والبد لي م له
معنا طيلة هذه الفترة احلساسة 
ــان، قيس كاظم  ــم: ماهر عدن وه
ــني  ــاء العبودي، ياس ــي، به البيات
ــام، محمد  ــدر الرس ــكري، حي ش
ــم  قاس ــني  حس ــردي،  ك ــالح  ص
ــف، راجي سهل، سيد قيس  يوس
ــد  محم ــي،  املكصوص ــاس  خم
ــل  ــم خلي ــر اهي ــي، إب ــن عل حس
ــني،  ــم صافي حس ــم، نعي إبراهي
ــكر  ــاد البصراوي.. مع الش عمر أي
ــرة دوماً  ــة اجلديدة) احلاض لـ(البين

معنا في تظاهرات الشعب.
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ــباب  ــد قدم العراقيون وال زالوا في االحتجاجات اجلارية خيرة الش لق

ــروعة، هؤالء الشباب لو توفر لهم جلعلوا الوطن  من أجل حقوق مش

ــاقط  ــا بني األمم. ومع تس ــة ودولة نفخر به ــة وحياة كرمي ــة حري واح

ــن برملان نصفه  ــاالة وقلة االهتمام م ــى نرى الالمب ــهداء واجلرح الش

ــبه التي حصل  ــن مكاس ــامن وآخر ع ــث عن املغ ــارب ونصف يبح ه

ــس على التل  ــة للعراقيني وهناك من يجل ــي ظروف معروف عليها ف

ــاحات احلرية.  ــى أرض الوطن وس ــيل عل ــر مبال بالدماء التي تس غي

ويؤكد الكثيرون ان البرملان احلالي ال ميثل العراقيني حسب املعطيات 

ــوط في انعقاد دائم والبحث  املعروفة ولكن عليه مهمة إكمال الش

ــوارئ متنح  ــتور وحكومة ط ــريعة وأولها تعديل الدس ــول س عن حل

ــرعية والوطنية واإلنسانية لشعب سرقت حقوقه لـ١٦  احلقوق الش

ــكيالت بصرية  ــعب تش ــدت في ثورة الش عاما من اخلراب! لقد جتس

ــاهد ملحمية فنية واحداث لم تبلغها  صورية تعبيرية خالقة ومش

ــداع لتبقى  ــل فعاليات االب ــان.. وعليه تؤج ــاعر وال رؤية فن ــة ش لغ

ــعب الذي يضحي بقوت يومه من  ــعب احلرية.. الش وحدها لوحة ش

ــاركا مبا ميلك من اليسير ويضع فوق رأسه صور  أجل املتظاهرين مش

ــهداء واالحتجاج لهو شعب كرمي ومعطاء ورائع ووطني بامتياز..  الش

ــاحات االحتجاج في  ــداد وبقية س ــاحة التحرير في بغ ــهد س وتش

ــرات اآلالف، اذ يردد احملتجون  ــاد عش اغلب احملافظات العراقية احتش

هتافات «بالروح بالدم نفديك يا عراق». وغالبية احملتجني من الشبان 

ــهادات العليا من مختلف االختصاصات  اخلريجني من اصحاب الش

ــم العراق حول  ــف كثيرون منهم عل ــن العمل والذين ل ــني ع العاطل

ــوارع احمليطة بالسيارات اخلاصة وسيارات  أجسادهم. واكتظت الش

ــق مزيد من  ــات التوك توك مع تدف ــات النارية ومركب ــرة والدراج األج

ــاحات التظاهر. وكانت نقابات عمالية أعلنت  ــخاص صوب س األش

ــتدعو إلضرابات لتحذو بذلك حذو نقابتي احملامني واملعلمني.  أنها س

ــان حالهم يقول: «نحن نريد حل احلكومة. والبرملان يستقيل».  ولس

ــد العضو في  ــة الضخمة في البل ــروة النفطي ــم من الث ــى الرغ وعل

ــر من العراقيني  ــرول (أوبك) فإن الكثي ــة البلدان املصدرة للبت منظم

ــاه النقية  ــا يكفي من املي ــر أو ال يحصلون على م ــي فق ــون ف يعيش

ــبان  ــة والتعليم.ومعظم احملتجني ش ــة الصحي ــاء والرعاي والكهرب

ــدون في املقام األول وظائف. ونحو ٥٨ في املئة من أهل العراق دون  يري

ــابق  ــا أي أن أعمارهم ال جتعلهم يتذكرون حكم الرئيس الس ٢٤ عام

ــرعية املدعني بأنهم ساهموا في اإلطاحة  (صدام)، وهو ما يقلص ش

ــن الطلبة واخلريجني  ــن. هم م ــه. إن اغلب احملتجني صغار في الس ب

ــراق قبل عام  ــم. ال يعرفون الع ــتقبال بانتظاره ــن ال يرون أن مس الذي

ــة حررناكم من (صدام التي  ــع النخبة ذكر مقول ٢٠٠٣. لم يعد بوس

ــى النخبة  ــرون باللوم عل ــا). ويلقي عراقيون كثي ــى ترديده ــوا عل دأب

السياسية التي يقولون إن أفرادها خاضعون جلهات اقليمية ودولية، 

ــتغل العراق في صراعهما على النفوذ في املنطقة دون أن تكترثا  تس

ــات املواطن العادي. عاش العراق حرا ابيا عزيزا واخلزي والعار  باحتياج

لكل الفاسدين اصحاب الكروش املنتفخة واجليوب املتهدلة.
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فنارات

أحمد البياتي

أصبحت ظاهرة تفشي 

الفساد قد أخذت حيزاً 

كبيراً في اجملتمعات 

العربية وقد شهدت 

السنوات األخيرة حراكاً 

شعبياً وحكومياً ملكافحة 

الفساد اإلداري واملالي 

آملني فيها القضاء على 

هذه اآلفة التي بطشت 

في مكتسبات الشعوب 

التي عاشت حتت ظل 

غطاء األنظمة احلكومية 

املتسلطة وكما حدث 

مؤخراً في تونس واجلزائر 

ولبنان واألردن وصوالً ملا 

يحدث اآلن على الساحة 

العراقية من تظاهرات 

عارمة ضمت أبناء الشعب 

العراقي تتقدمهم 

صفوف الشباب مبختلف 

األعمار رافعني مطاليبهم 

املشروعة لتحسني 

أحوالهم وإيجاد فرص 

العمل للعاطلني واخلريجني 

من طلبة اجلامعات ومن 

خالل هذه اإلنتفاضة 

الشعبية الضخمة لعبت 

منظمات اجملتمع املدني 

دوراً أساسياً في املساندة 

بفرقها التطوعية لتحريك 

الوسط الثقافي حملاربة 

الفساد في البلد..

البينة الجديدة / حمودي عبد غريب

بغداد / البينة اجلديدة
ــياحة  التقى وزير الثقافة والس
ــر  األمي ــد  عب ــور  الدكت ــار  واآلث
ــد املاضي  ــوم األح ــي، ي احلمدان
ــم  ــي قس ٢٠١٩/١١/١٠، بخريج
ــة  حمل ــن  م ــني  املعين ــار  اآلث
الشهادات العليا ومن مختلف 

ــالد، حيث تعرف  محافظات الب
ــم  ــتمع ألفكاره واس ــم  عليه
ــة  التطويري ــم  ومقترحاته
والبناءة. ورحب الوزير في بداية 
اللقاء باحلاضرين، مشيراً إلى أن 
«هذه النخبة من حملة شهادة 
ستكون  والدكتوراه  املاجستير 

مبثابة اجليل اجلديد الذي ينهض 
والتراث  ــار  لآلث العامة  بالهيئة 
على غرار اجليل الذي سبقهم».

وأضاف أن «املعينني مت اختيارهم 
درجاتهم،  حسب معيار معدل 
ــل  ــة املوص ــدر طلب ــث تص حي
ــات تبعهم طلبة  معدل الدرج
ــم الديوانية والكوفة،  تكريت ث
أيام  ــدة  ــم لع ــيتم تدريبه وس
ــن  ــى أماك ــم عل ــل توزيعه قب
ــداد واحملافظات  عملهم في بغ
األخرى».كما دعا احلمداني قبل 
ــني لتزويد  ــاء املعين نهاية اللق
مكتبة املتحف العراقي بنسخ 
ــائلهم  ورس ــم  أطاريحه ــن  م
ــتفادة من  العلمية لغرض االس

مضامينها املتنوعة واملهمة.

ÊbÌà:a@ûÎäœ@Âfl

حسن اِّـوسوي
  

الفقر ... تعويذة

رسم طالسمها ساحر 

محتال 

أدمن سرقة خيوط الفجر

ساعة احتضار الليالي 

الزمن .. تاجر رقيق

باع سنني عمرنا

في نخاسة األيام 

دق مسامير اليأس 

على إرادتنا 

احمللقة فوق الغيوم 

وجعلنا ندمن احلزن

على من ظلمنا 

مثل عبد مملوك

بكى عند قبر

من سلبه حريته 

اليأس .. نهاية طريق 

محفوف باخملاطر 

والتجارب املريرة 

احلرية ... نبراس الثائرين 

في ليالي شديدة احللكة

الثورة ... صحوة مارد 

تتحطم على يدها 

أصنام املتشبثني 

بكراسي متهرئة 

تعلن عن والدة قيصرية 

في زمن العقم الدائم 

ساحة التحرير .. مالذ 

العشاق 

احلاملني باسترداد وطن

فقد بوصلته

 في غفلة من الزمن 

وستلفظ العبودية 

اخملتومة بالشمع األحمر 

أنفاسها األخيرة 

حتت ذلك النصب 

الذي يحكي تاريخا طويال 

من القهر

كي منحي آثار السنني 

من على وجوه 

إفترستها اطماع الطغاة

متابعة / البينة الجديدة
أعلنت منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم 
ــار مدينة  ــن اختي ــكو) ع ــة (يونس والثقاف
ــي، عاصمة جورجيا، عاصمة عاملية  تبليس
ــك في اعالن للمديرة  للكتاب ٢٠٢١. جاء ذل
ــكو، أودري أزوالي بناءً على  ــة لليونس العام
ــة  ــارية لعاصم ــة االستش ــة اللجن توصي
ــي  ف ــا  اجتماعه ــاء  أثن ــة  الدولي ــاب  الكت

سويسرا في شهر حزيران املاضي. وذكر بيان 
نشرته اليونسكو على موقعها اإللكتروني 
ــعار  ــج حتت ش ــم البرنام ــوف ينظ ــه س أن
”أكمل اجلملة، كتابي القادم هو…“ وسيركز 
ــات احلديثة  ــتخدام التكنولوجي ــى اس عل
وتسخيرها لترويج القراءة بني الشباب، ومن 
ــع اليوم العاملي  ــرر أن تبدأ االحتفاالت م املق
ــام ٢٠٢١ املوافق  للكتاب وحقوق املؤلف لع

ــرين من شهر نيسان املقبل.  الثالث والعش
ــة  ــال مبدين ــج االحتف ــيضم برنام ــا س كم
ــاب ٢٠٢١  ــة للكت ــة عاملي ــي عاصم تبليس
مجموعة متنوعة من األنشطة املستدامة 
ــوص  ــه اخلص ــى وج ــاق وعل ــعة النط وواس
ــان كتاب  ــن املكتبات، ومهرج ــة م مجموع
ــا لترويج  ــروعا رقميا حديث ــال، ومش لألطف
ــادة إعمار دار  ــالل اللعب، وإع ــب من خ الكت

ــكو إنه  ــر في جورجيا. وقالت اليونس النش
ــتهدف بالتحديد  نظرًا إلى أنّ البرنامج يس
ــرّاء، الذين ال  ــباب والق ــال والش ــة األطف فئ
ــر لهم احلصول على الكتب، سيكون  يتيس
ــي لفعاليات  مفهوم االبتكار احملور األساس
ــي من  ــدف الرئيس ــل اله ــج.. يتمث البرنام
العاصمة العاملية للكتاب في ترويج القراءة، 
وتعزيز إمكانية احلصول على الكتب لفئات 

ــع العاصمة العاملية  اجملتمع كافة. وتضطل
ــراءة من خالل  ــاب بترويج الكتب والق للكت
سلسلة من األنشطة، التي تنظمها طوال 
العام، علما أن اللجنة االستشارية لتعيني 
العاصمة العاملية للكتاب مؤلفة من ممثلني 
ــرين الدولية  ــكو ورابطة الناش من اليونس
ــات وأمناء  ــي لرابطات املكتب ــاد الدول واالحت

املكتبات.

RPRQ@lbnÿ‹€@ÚÓΩb«@Ú‡ïb«@ÔéÓ‹jm@Ú‰ÌÜfl@âbÓnÅa

@ÂüÎ@ÒÖÏ« قصيدة

عبدالزهرة خالد
 في زاوية من زوايا احلي، رغم أني 
ــة أحياناً،  ــد على رجلٍ ثالث أعتم
ــورة  والص ــم  االس ــتوقفني  اس

ــادة  قبل أن أغرق في أوهام الوس
ــاعة األخيرة  ــن الس ــة م القريب
لليلة اآلتية بثقل العتمة وركام 
التعب. لم يكن للصورة إطار كي 
ــب النجوم  ــماء تعات تطير للس
ــائغة  ــة الس ــول اللقم ــن أص ع
ــاة التي باتت على  في أفواه احلي
ــن مالعق الذهب  ــى معرفة م أدن
ــي بالي أن أفتح  والفضة. كان ف
جدوالً عريضاً يسع لكلّ كفوف 
ــر الواطئة  ــاء الفق ــوز وكبري الع
الكلفة عن نوع من أنواع البشر 

فتارةً ألهو بكتابة األسماء وتارة 
ــوه على  الوج ــح  ــط مالم أخط
مسودة بقلم الرصاص. لم يكن 
ــى هذه العجلة  مبقدوري وأنا عل
أن ألتقط أنفاس املنظر الرهيب 
ــانية  الذي يدغدغ خواصر اإلنس
خلف أسورة قصور الطغاة. بني 
عجالت عربات اخليل والسيارات 
ــني احلوذي ورجاالت  املصفحة وب
ــي  ــرور ك ــطير امل ــة وتس احلماي
ــدون خدوش  ــر األمير ب ــر زفي يعب
ــاكنة  ــب الس ــة العت ودون رائح

ــس من عيون  ــت قميص متيب حت
ــة في ضعف  ــمس. املصيب الش
ــة الصمت باتت  الكلمات ونغم
ــاعر القلم   ــى مش ــة عل واضح
ــا جتبرها الدموع من تدوير  حينم
وإظهار املشاعر  باملقلوب  األمور 
على حني غرة من شهرٍ ال يعود..

ــر… ال أكثر من دقائق قليلة  ال أكث
ــول ضرير  ــزول العبرة، رس ــرّ وت مت
ــف عبر  ــح يوس ــس ري يتحس
العصور ال بصر وال بصيرة تنفع 
ــود..  ــن بالرك ــن اآلس ــذا الزم ه

ــتكني  ــع وتس ــا تهج ــالً م قلي
ــة النزول من  أمام اجلموع حلظ
ــراب الناصية  ــوع إلى مح الرك
ــوت لتزور  ــاح امل ــتجدي رم تس
ــو اآلخر لترى  ــداً تل القبور واح
ما بعد الروح، أنعيم أم جحيم 
ــت  ــا الوق ــنني، وم ــوح الس تف
ــروب وما  ــر أم غ ــم أعص عنده
جدوى الليالي للصامتني، تعلق 
ــوم دون موافقة املرسوم،  الرس
ــة  ــب دون موافق ــب اللق ويكت
ــراً  كثي ــرس  اجل رنّ  ــهور.  املش

ــا الكبير  ــتيقظ أخون ولم يس
وكلنا عيال نعتمد على رغيف 
ــرق اجلبني.  ــالل ع ــوٍ بح مكس
ــا أتى على  ــى حيث م ــافر إل س
غفلةٍ من ليالي السبات يعرف 
ــدوى كتابة  ــهر وج مقدار الس
اليوميات على سبورة من ضياء 
ليرى ملا وراء الفيزياء ووراء القدر، 
ــم املقصود هو  هل يكون االس
نْ يدفع  على شبابيكِ العيد وَمَ
تكاليف الزكاة لتشييد جنائن 

الكون.

متابعة / البينة اجلديدة
كشف تقرير أعدته شعبة 
دار  ــي  ف ــازن  واخمل ــارض  املع
ــر  ــون للترجمة والنش املأم
وزارة  ــكيالت  تش ــدى  إح
الثقافة والسياحة واآلثار إن 
عدد الكتب املهداة من قبل 
الدار إلى اجلهات احلكومية 
ــة  املنصرم ــرة  الفت ــالل  خ
ــغ اثني  ــام ٢٠١٩ بل من الع
ــة  وثالثمائ ــا  ألف ــر  عش
ــخة  ــني نس ــني وأربع واثنت
ــع إصداراتها في  ــن جمي م
واآلداب  ــة  املعرف ــاالت  مج
ــة  وبقيم ــار  واآلث ــون  والفن
ــة  مائ ــا  قدره ــة  إجمالي
ــبعمائة  ــة ماليني وس وثالث

ــبعني ألف دينار. وواحد وس
ــر أن الدار أهدت  وبني التقري
الوزراء  ــة  رئاس إلى مكتبة 
ــعا  وتس ــة  وثالثمائ ــا  إلف
بينها  ــخة  ــني نس وخمس
ــرين نسخة  ثالثمائة وعش
ــة  ــا الدوري ــن مطبوعاته م
ــف  والصح ــالت  اجمل ــن  م
العربية  ــات  باللغ الصادرة 
ــية،  والفرنس ــة  واالنكليزي

ــداء ثالثة  ــت بإه ــا قام كم
ــع  وتس ــمائة  وخمس آالف 
ــن  م ــخة  نس ــني  وخمس
خالل  إصداراتها  ــف  مختل
ــى  إل ــرة  األخي ــنوات  الس
ــة  احلكم ــت  بي ــة  مكتب
ــوزراء  ال ــس  جملل ــع  التاب
ــعمائة  تس ــا  بضمنه
ــبعون نسخة  وخمس وس
الدورية  ــا  مطبوعاته ــن  م

ــا  ــة. فيم ــات اخملتلف باللغ
ــة  اخلارجي وزارة  ــلمت  تس
ــن الكتب  ــات م ــع دفع أرب
ــدار  ال ــل  قب ــن  م ــداة  امله
ــفارة  ــا دفعتان إلى س منه
ــة  العاصم ــي  ف ــراق  الع
بواقع  ــيئول)  (س ــة  الكوري
ــني  ــة واثنت ــني وثالثمائ إلف
ــا  أم ــخة،  نس ــبعني  وس
ــة العراق  ــفارة جمهوري س
ــيكية  في العاصمة التش
براغ فقد تسلمت ثالثمائة 
ــبعني نسخة  ــبعا وس وس
ــة وأربع  ــن اربعمئ فضال ع
ــخة قدمتها  وعشرين نس
ــد اخلدمة  ــى معه ــدار إل ال

اخلارجية.

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

للثقافة دور بارز َّـ التظاهرات التي شهدتها 
العاصمة بغداد واِّـدن العراقية األخرى 

وللمثقفني حضور مكثف َّـ الفرق التطوعية

قصة قصيرة



سندريال الشاشة العراقية الممثلة سوالف جليل تتحدث عن رحلة اإلبداع:

ÚÓ‰–€a@ÔmaâÜ”Î@Ôm˝Á˚Ω@lä”˛aÎ@òb®a@ÔΩb«@›Ór‡n€a@Âœ

* ماذا تقولني عن البداية؟
ــعينيات القرن املاضي كان  - منتصف تس
ــة االولى لي وأنا أطرق أبواب الفن  االنعطاف
وبعمر (١٠) سنوات حني اشتركت بأعمال 
فنية خاصة للطفولة سواء في املسرح أو 

ــون ومع  اخملرج طارق التلفزي
ــوري  ه اجلب ــذ ه و

ــي  ــتي الت ــة مدرس ــت مبثاب ــة كان التجرب
ــط هذه  تعملت منها كيفية التأقلم وس
ــي واجتزتها  ــى حيات ــدة عل ــواء اجلدي االج

بنجاح جيد جداً.
* متى كان ظهورك أمام اجلمهور الول مرة؟

ــت البداية مع  ــاح كان ــرح النج - في مس
ــفت بعيني محد  ــرحية (ش اجلمهور ومبس
ــران التميمي  ــراج عم ــف وإخ ــي) تألي كل
ــني الكوميديني عبد  ــن الفنان مع نخبة م
ــدي ونزار علوان وميس كمر  الرحمن املرش
ــرحيات الشعبية  وغيرهم وكانت من املس
التي حظيت بإقبال جماهيري كبير وتزامن 
ــار االقتصادي على  ــرض مع فترة احلص الع
ــعبي  ــرح الش ــتمررت مع املس البالد واس
ــدة طيلة اربع  ــاركات عدي ــت لي مش وكان
ــي  ــر ف ــت الكثي ــة وتعلم ــنوات متتالي س
ــال التمثيل وزادت خبرتي ومنه اجتزت  مج
عوامل الرهبة واخلوف وأصبحت خبرتي 
تنضج مع األيام حتى جاءت فرصة 
ــا العراقية عام  العمل الدرام
ــل  ٢٠٠٤ عبر بوابة املسلس
ــالء  الع ــو  (أب ــي  التاريخ
ــري) للمخرج علي أبو  املع
ــيناريو وحوار  ــيف وس س
ــرت  ــد وظه ــاروق محم ف
بشخصية (ميسون) الى 
التمثيل  أملع جنوم  جانب 
ــف  عواط ــراق  الع ــي  ف
السلمان وكرمي محسن 
ــاد  وأي ــد  محم ــمر  وس
ــل جواد  ــي وفيص الطائ
ــو (رحمه  ــز الدين طاب وع

اهللا) وأخرين. 
ــا  ــي الدرام ــال ف ــم االعم ــا أه * م

العراقية؟
ــال دراميا  ــن (٣٠) عم ــت الكثر م - عمل
تلفزيونيا ولعدة قنوات فضائية ومنها 

ــة في زمن  ــت الطني، عائل ــالت بي املسلس
ــب، القناص، احمللة،  العوملة (ج٢)، وكر الذي
نقرة السلمان، الهروب املستحيل، سنوات 
ــت الرماد، دخان اجلداول، حب في الهند،  حت
ــظ،  ــب، حفي ــدرس االول، أوان احل ــة، ال مزن
ــق  ــزاء، حرائ ــة اج ــامكو، زرق ورق بثالث س
ــزف جنوبي، التيتي، بنت املعيدي،  الرماد، ن
ــة، دوالب الهوى،  ــى النهر، الدهان الفرار ال
ــخصية  ــدت فيه ش ــي، جس ــني لول صف
ــر والعراق  ــوم مص ــع جن ــنان م ــة أس طبيب
ــالن إنتاج (ام بي  ــي العام ٢٠١٩ لدي عم وف
ــل (العرضحاجلي)  ــراق مسلس ــي) الع س
ــع ما قدمته  ــل (كومه دي) وجمي ومسلس
أعتز به وبكافة اخملرجني ممن عملت معهم 
ــاركوني في تلك االعمال من ممثلني  ومن ش
وممثالت وكوادر فنية وإدارية وجميع اعمالي 

قريبة وقدمتها بقناعة تامة.
* ماذا عن املسرح وما الذي أعطاك؟

ــم  ــت معظ ــرحي كان ــل املس ــي العم - ف
االعمال التي شاركت فيها هي الشعبية 

ــة  ملتع ــادف  اله ــدي  الكومي ــزى  املغ ذات 
اجلمهور وكثيراً ما تستهويني املسرحيات 
التي تعالج القضايا االجتماعية بطريقة 

ــور  واالم ــف  التخل ــن  م ــخر  وتس ــدة  ناق
ــلبية التي يعاني منها املواطن وهذه  الس

ــرح  املس فن  ــالة  رس
ــا البيضاء..  ــيما في مجال الكوميدي الس
ــرحية  ــة االولى من مس ــت االنطالق وكان
(شفت بعيني محد كلي) للمخرج عمران 
ــروض ولكني وجدت  التميمي وتوالت الع
بعض االعمال هي االقرب لي مع اجلمهور 
ومنها زواج سفر، زمانا خرابهي، اللي يريد 

احللو، مسرحية (اشردوا).
* ماذا عن السينما؟

ــت لي  ــينما وكان ــاق الس ــن عش ــا م - أن
ــة الفيلم  ــل وقيامي ببطول ــة العم فرص
ــرج جمال  ــي) للمخ ــينمائي (أحبين الس
ــاركني فيه املمثل مهند  عبد جاسم وش
ــام الربيعي ومن  ــد وإنع ــر ولؤي أحم األمي

إنتاج عام ٢٠١٨.
ــة،  ــك بصراح ــن نفس ــني ع ــاذا تقول * م

إنسانة وفنانة؟
ــة للناس  ــيطة واحملب ــانة البس - أنا االنس
وفعل اخلير وأحاول أن أمد يد املساعدة لكل 
ــذا املوقف  ــت ه ــن يحتاجها فعالً وعش م
ــذي كان  ــن الفنانني ال ــد الزمالء م ــع أح م
بحاجة للوقوف بجانبه لظروفه الصعبة 
ومروره بأزمة صحية وهذا واجبي كإنسانة 
ــان ذا القلب  ــون الفن ــد أن يك ــة والب وفنان
ــاس ويعمل  ــون بني عامة الن الطيب واحلن
ــن العراقيون  ــر ونح ــل احملبة للخي من أج
ــة ونتفوق بها عن  منتلك العاطفة اجلياش

اآلخرين.
* ما السؤال الذي يزعجك دائماً؟

ــخص  ــوالف ال أحب ألي ش - أنا الفنانة س
أن يتدخل بخصوصيات االخرين وحياتهم 
ــتوى اإلعالم  ــى مس ــى لو عل ــة حت اخلاص
ــبة لي أرفض ما يطرح  والصحافة وبالنس
من أسئلة ملثل هكذا أمور ألن اخلصوصية 
ــه ال يجوز التدخل فيها  ملك الفنان نفس
ــه الفنية فهي ملك  ــا يخص أعمال وأما م
ــئلة  ــة اجملتمع وابواب االس ــور وعام اجلمه

واالستفسار مفتوحة.
ــالم  اإلع ــال  مبج ــل  العم ــن  تري ــف  كي  *

والتمثيل؟
ــيح فيه املتعة  ــال اإلعالم عالم فس - مج
ــأ  ــل اخلط ــور وال يقب ــع اجلمه ــث م واحلدي
ــرائح اجملتمع  ــل هو أن نلتقي مع ش واجلمي
من خالله والوقوف امام الكاميرا للتواصل 
ــرة، كنت امتنى  ــور بصورة مباش مع اجلمه
ــواري االول  ــون مذيعة أخبار في مش أن أك
ــي  ــة بتقدمي ــي البداي ــة ف ــي حص وكان ل
ــج املتنوعة من خالل حضوري بقناة  البرام
العراقية لتقدمي برنامج (عيد ميالد) اخلاص 
ــال بقناة  ــع) لألطف ــال وبرنامج (دل لالطف
احلرية الفضائية وهنالك من البرامج التي 
قدمتها ألشهر رمضان املباركة للسنوات 
املاضية، ومع هذا فن التمثيل عاملي اخلاص 

واالقرب ملؤهالتي وقدراتي الفنية.
* من أطلق عليك لقب السندريال؟

– اخملرجون هم من قالوا عني أنت (ساندريال) 
ــموني مبهرجان القاهرة باسم االقرب  وأس

لي (سوالف العراقية) وكالهما أعتز به.
ــينما  ــرح والس ــن املس ــني ع ــاذا تقول * م

والتلفزيون في الوقت احلاضر؟
ــينمائي يستهوينا كفنانني   - العمل الس
ــت احلاضر  ــا في الوق ــد لدين ــن ال توج ولك
ــوض  للنه ــة  حقيقي ــاملة  ش ــة  خط
ــينما العراقية، واملسرح يحتاج منا  بالس
ــه اليزالون يعملون  ــر والقائمون علي الكثي
ــذا اجملال  ــي ه ــتوانا ف ــع مس ــن أجل رف م
وافتخر بأن بدايتي كانت من خالل املسرح، 
وله جمهور واسع ومثقف وواع، التلفزيون 
هو األقرب للفنان العراقي اليوم للتواصل 
ــيما  ــور والعائلة العراقية الس ــع اجلمه م
ــن جديد. وختام  ــا الدرامية عادت م أعمالن
ــم مع الفن  ــكراً لكم وتواصلك الكالم ش

والفنانني في كافة مجاالته.

albaynanew@yahoo.com
جريدة يومية سياسية عامة  

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

ــيرتها  الفنية مبكراً وهي  ــاحة العراقية، انطلقت مس ــوالف جليل واحدة من جنمات فن التمثيل بالس الفنانة س
ــرح الطفل مع اخملرج طارق اجلبوري وبعدة أعمال تلفزيونية ناجحة لتشق  ــر سنوات حني شاركت مبس بعمر العش
ــها سارت بها نحو االمام بدءاً باملسرح  ــير بطريقها وبخطوات واثقة من نفس طريق النجومية كممثلة واعدة تس
ــفت بعيني محد كلي) كأول عمل لها أمام اجلمهور استطاعت فيها حتقيق  ــرحية (ش ــعبي اجلماهيري ومبس الش
ــمها  ــلة من األعمال الدرامية الرائعة حيث وضعت اس ــهرة والنجومية بسلس ــاح لتضع بدايتها نحو الش النج

كنجمة على الساحة الفنية، وكان لنا معها هذا احلوار..

@ÔyäéΩa@›‡»€a@ø
@fib‡«˛a@·ƒ»fl@o„b◊
@ÔÁ@bËÓœ@o◊âbë@>€a
@ÙåÃΩa@paá@ÚÓj»í€a

@Ú»nΩ@“Öb:a@ÜÓflÏÿ€a
âÏË‡¶a

متابعة / البينة اجلديدة
أثار غياب النجمة حورية فرغلي عن عزاء الفنان 
ــبت  ــد زكي، الذي اقيم الس ــل هيثم أحم الراح
ــني جمهورها  ــاؤالت ب ــة من التس ــي، حال املاض
ــت  ــي، وقوبل ــل االجتماع ــع التواص ــر مواق عب
ــور الفنان الراحل  ــة بهجوم حاد من جمه حوري
ــط االثنني  ــة التي ترب ــم بالعالق ــك ملعرفته وذل
ــرات ثنائياً فنياً  ــن الفت ــكال في فترة م حيث ش
ــي فيلم «كف  ــع فرغل ــل م م الراح ــدّ ناجحاً.وق
ــل «دوران شبرا»  ــاركا في مسلس القمر»، ثم ش
ــت فرغلي نعت  ــرًا. وكان ــق جناحا كبي الذي حق
الراحل بكلمات مؤثرة عبر حسابها الشخصي 
ــى اآلن مصدومة مش  ــة: «حت ــبوك قائل بفايس
ــتوعب اخلبر، ومتخيلتش يوم إني أحط  قادرة أس
ــة الراحل،  ــمك كلم صورة ليك وأكتب قبل اس
ــن،  ــم أنت في مكان أحس ــك يا هيث ــا يرحم ربن
ــر الدعاء لك». ــروه داميا وادعوله ال منلك غي افتك

ولم تفصح حورية عن السبب احلقيقي الذي 
ــزاء وإن كانت  ــا تتغيب عن الع جعله
أخبار ترددت عن إجرائها عملية 
ــي أنفها  ــة جديدة ف جراحي
إلصالح العيب الذي حدث 
بها بعد إجرائها جراحة 
بسبب  فيها  جتميلية 
في  بضيق  ــا  إصابته
وهو  األنفية،  اجليوب 
ــاً  واضح ــر  ظه ــا  م
ــلها  مسلس ــي  ف
ــة  «مملك ــر  األخي
ــي  والت ــر»  الغج
وقد  ــا  فيه ظهرت 
مالمحها  ــرت  تغي
اعتاده  ــا  عم متاما 

جمهورها.

Ô◊ã@Üªc@·rÓÁ@›yaä€a@kjéi@Ô‹Àäœ@ÚÌâÏß@ÚÓçb”@paÖb‘n„a
متابعة / البينة اجلديدة

ــابها على موقع  ــن تعاطفها مع الفنان املصري رامي جمال من خالل حس ــا ع عبرت الفنانة اللبنانية إليس
التغريدات «تويتر». ووجهت إليه رسالة من خالل تغريدة كتبت فيها: «ممنوع تغيب وممنوع يكون البهاق عذر 

ــاف وتغيب. في ناس ابتلت بالكذب  ــبب لتخ ــك». وأضافت: «إنت بتقول ابتليت بالبهاق، بس مش س لغياب
واخليانة والسرقة وما هزت. وجودك أساسي ومتل ما إنت بتقوألصل احلكاية مش حكاية «شكل»حكاية 
روح». ولم يكن من الفنان إال أن ردّ عليها على املوقع نفسه: «أنا بحترمك وبشكرك علشان الكالم اللي 
من القلب هو اللي بيفرق مع اللي زيي ربنا يدمي الصداقة وأشوفك أجنح وأصح الناس». ويأتي هذا بعدما 
ــبوك» حيث كتب: «احلمد هللا  ــابه على «فايس ــره على حس ــف جمال مرضه من خالل نص نش كش
ــمي وبالكشف عرفت  الذي أحبني  فابتالني وأقدرني على الصبر. من فترة ظهرت بقع بيضا في جس
ــان  ــلمت أمري هللا علش إنه البهاق وجربت  أنواع عالج كتير ودكاترة كتير ومفيش فايدة. رضيت وس
ــتقبل».  وتابع:»وفعالً  ــغالنتي وصعوبتها والقلق الدائم من املس عرفت إن الزعل بيزوده وكفاية  ش

ــل إزاي وأنت فنان واللي يخاف  ــة لفتت نظر ناس كتير اللي بقى يقولي هتتعام ــى بيزيد لدرج بق
ــلم  واللي يسألني»هو ده معدي». أنا بقالي سنة فعال لو عندي حفلة أو تصوير بتعب على  يس

ــوف بيزنس تاني أعمله علشان  ــوف طريقة أخفيه بيها  لدرجة خلت ناس تقول لي ش ما أش
الناس مش هتقبلك كده». 

fib∫@Ôflaâ@ûäfl@Û‹«@bË‘Ó‹»ni@…Ó‡¶a@¯ub–m@béÓ€g

متابعة / البينة اجلديدة
ــي برنامجها  ــعاد يونس ف ــة إس ــة واإلعالمي ــتضافت الفنان اس
ــعادة» الذي يذاع على قناة dmc، النجمة ياسمني  «صاحبة الس
ــول اتهامها بالبرود في مواقف  ــؤالها ح صبري، التي ردت على س
ــلها  ــذا في مسلس ــال أكثر من ه ــاج االنفع ــت حتت ــرة كان كثي
ــاهد  األخير «حكايتي» الذي عرض رمضان املاضي. وقالت إن مش
ــاخن واالنفعال، لكن  ــون رمبا يكون معتاداً على األداء الس التلفزي
دورها في املسلسل كان حول فتاة منكسرة مغلوبة على أمرها، 
ــراً، مبا في  ــيء فيه منكس ــان في هذه احلالة يكون كل ش واإلنس
ــت يفترض أن تكون ناعمة،  ــعر بأن البن ذلك صوته، كما أنها تش

وبالفعل كانت الشخصية مكتوبة بنعومة في الورق.

@Û‹«@Öäm@5ï@¥8bÌ
_o€b”@aábfl@NNÖÎ5€bi@bËflbËma
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املرحوم اخلبير اللغوي
 كرمي توفيق الزبيدي

املرحوم الكاتب اللواء 
ماضي اخلزاعي

املرحوم مـاجد الصكر  
رئيس القسم الرياضي

لهم الذكر الطيب
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اُّـ/السادة اصحاب الشركات

م/ (اعالن اِّـناقصة اِّـرقمة ٥/تجهيز/٢٠١٩/تشغيلي/وسائط نقل) للمرة الثالثة واالخرية 

ــر (شركة الحفر العراقية/ الهيئة التجارية- قسم اِّـشرتيات اِّـحلية) بدعوة مقدمي العطاءات اِّـؤهلني وذوي الخربة لتقديم  يس
ــيارة اسعاف نوع تويوتا هايس ياباني موديل ٢٠١٨) عدد (٢) حسب اِّـواصفات الفنية الواردة َّـ  عطاءاتهم لتجهيز مواد (س
اصل الطلبية والجداول الفنية اِّـواد واصلة اُّـ مخازن الشركة َّـ البصرة\ الربجسية بفرتة تجهيز (٩٠) يوما اعتبارا من تاريخ 

توقيع العقد مع تقديم شهادة منشأ مصدقة من الجهات اِّـختصة.
ا) مع مالحظة ما يأتي:ـ

١. على مقدمي العطاء اِّـؤهلني والراغبني َّـ الحصول على معلومات اضافية االتصال (شركة الحفر العراقية/ الهيئة التجارية/ 
ــركة الحفر العراقية َّـ البصرة- الربجسية)  ــعبة عقود التجهيز اِّـحلي الطابق االرضي َّـ مقر ش ــرتيات اِّـحلية / ش ــم اِّـش قس

خالل ايام واوقات الدوام الرسمي.
٢. متطلبات التأهيل اِّـطلوبة: (هوية غرفة التجارة الصنف الرابع النافذة لسنة ٢٠١٩ مع اوراق تأسيس الشركة).

ــم  ــاء باللغة العربية بعد تقديم طلب تحريري اُّـ الهيئة التجارية/ قس ــراء وثائق العط ــكان مقدمي العطاء اِّـهتمني ش ٣. بام
ــغ (١٠٠,٠٠٠) مائة الف  ــرتد والبال ــز اِّـحلي وبعد دفع قيمة البيع للوثائق غري مس ــعبة عقود التجهي ــرتيات اِّـحلية/ ش اِّـش

دينار.
٤. يتم تسليم العطاءات اُّـ العنوان االتي (شركة الحفر العراقية- البصرة- الربجسية- مقرر لجنة فتح العطاءات) َّـ اِّـوعد 
ــرة من يوم االربعاء اِّـصادف ٢٠١٩/١٢/٤ وَّـ حالة مصادفة يوم الغلق عطلة  ــاعة الثانية عش اِّـحدد (تغلق اِّـناقصة الس
رسمية يكون يوم الدوام التالي للعطلة موعدا للغلق ويكون موعد فتح العطاءات بنفس اليوم اِّـحدد لغلق اِّـناقصة) العطاءات 
ــيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور َّـ العنوان االتي (مقر  ــوف ترفض وس اِّـتأخرة س
الشركة/ لجنة فتح العطاءات /البصرة / الربجسية) َّـ الزمان والتاريخ (الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم االربعاء اِّـصادف 

. (٢٠١٩/١٢/٤)
٥. اخر موعد لبيع مستندات اِّـناقصة يوم االحد ٢٠١٩/١٢/١.

٦. يتحمل من ترسو عليه اِّـناقصة اجور نشر االعالن.
ــاركني بتاريخ ٢٠١٩/١١/٢٥ من يوم االثنني وَّـ حالة وجود  ــارات اِّـش ٧. يتم انعقاد اِّـؤتمر الخاص باالجابة على استفس

اي استفسارات يجب ان تقدم قبل عشرة ايام من تاريخ غلق اِّـناقصة اعاله.
٨. مدة نفاذ العطاءات (٩٠ تسعون يوما) من تاريخ غلق اِّـناقصة.

ــف دينار عراقي  ــرون ال ــا ( ٤,٣٢٠,٠٠٠)  اربعة ماليني وثالثمائة وعش ــع تأمينات اولية قدره ــدم العطاء بدف ــوم مق ٩. يق
ــون نافذا ِّـدة ٢٨ يوما من  ــادرة من مصرف معتمد َّـ العراق على ان يك ــفتجة ص ــب صك مصدق او خطاب ضمان او س بموج

انتهاء مدة نفاذ العطاء وسوف يهمل اي عطاء لم يرفق به التأمينات االولية.
١٠. يتم التقديم على اِّـناقصة من قبل اِّـجهز او اِّـدير اِّـفوض للشركة او احد اِّـؤسسني للشركة او الوكيل القانوني وبموجب 

وكالة معتمدة وتقديم ما يثبت ذلك اُّـ القسم اِّـعني بيع مستندات اِّـناقصة .
١١.مبلغ الكلفة التخمينية للطلبية اعاله هو (١٤٤,٠٠٠,٠٠٠)مائة واربعة واربعون مليون دينار عراقي.

ــادق عليها من الجهات  ــجيلها َّـ العراق مص ــرتاك باِّـناقصة تقديم اوراق تس ــركات االجنبية الراغبة باالش ــة الش ١٢.َّـ حال
اِّـختصة.

١٣.َّـ حالة عدم التزام مقدم العطاء بما تتطلبه الوثيقة القياسية وبكافة اقسامها فانه سيتم استبعاد عطائه.
WWW.IDC.gov.iq  :١٤. اِّـوقع االلكرتوني للشركة

contracts.south@idc.gov.iq: الربيد االلكرتوني للهيأة التجارية
ع.  اِّـدير العام 
رئيس مجلس االدارة

االمانة العامة ِّـجلس الوزراء
اعالن اِّـناقصة ٦ / ٢٠١٩

(اعادة للمرة االوُّـ)
بناء اِّـرحلة االوُّـ ِّـركز البيانات الوطني واِّـوقع البديل احد مكونات مشروع الحوكمة 

االلكرتونية 
(اجهزة-انظمة –برامج-تراخيص –دعم فني وتدريب)

ــاء اِّـرحلة االوُّـ  ــراء اِّـناقصة الخاصة ببن ــس الوزراء عن اعادة اج ــن االمانة العامة ِّـجل تعل
ِّـركز البيانات الوطني واِّـوقع البديل احد مكونات مشروع الحوكمة االلكرتونية ويبلغ الكشف 
ــبعة ماليني  ــداره (١,٨٠٧,٧٢٨٠٠٠) مليار وثمانمائة وس ــة مبلغا مق ــي للمناقص التخمين
وسبعمائة وثمانية وعشرون الف دينار عراقي على اِّـوازنة الجارية٢٠١٩ / حساب الحوكمة 
ــتجرى اِّـناقصة وفقاً لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (٢لسنة٢٠١٤)  االلكرتونية ,وس
ــن وزارة التخطيط (وثيقة  ــية الصادرة ع ــادر بموجبها وتطبق الوثائق القياس ــط الص والضواب

التجهيز) على اجراءات هذه اِّـناقصة مع مالحظة ما ياتي:
ــات اضافية االتصال  ــني َّـ الحصول على معلوم ــاءات اِّـؤهلني والراغب ــى مقدمي العط ١.عل
ــرتيات على رقم الهاتف االرضي (٧٤٣٢٢٣٤)خالل ايام وساعات الدوام  بقسم العقود واِّـش

الرسمي من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثالثة بعد الظهر.
ــه (٢٥٠,٠٠٠) مائتان  ــراء وثائق العطاء بمبلغ قيمت ــكان مقدمي العطاء اِّـهتمني ش ٢.بام

وخمسون الف دينار غري قابل للرد.
٣.موعد غلق اِّـناقصة عند نهاية الدوام الرسمي ليوم االحد اِّـوافق (٢٤\١١\٢٠١٩) ويتم 

تسليم العطاءات اُّـ قسم العقود واِّـشرتيات .
ــي العطاءات اوممثليهم  ــوم التالي ِّـوعد الغلق بحضور مقدم ــيتم فتح العطاءات َّـ الي ٤.س

الراغبني بالحضور َّـ اِّـكان نفسه.
ــة البالغة (١٪) من مبلغ الكلفة  ــب ان يتضمن العطاء ضمان  للعطاء (التأمينات االولي ٥.يج
التخمينية على شكل (خطاب ضمان مصرَّـ او صك مصدق) وبمبلغ مقداره (١٨,٠٧٧,٢٨٠) 

ثمانية عشر مليون وسبعة وسبعون الف ومائتان وثمانون  دينار عراقي.
ــية الخاصة  ــري اِّـطلوبة ضمن الوثائق القياس ــتوف الحد اِّـعاي ــتبعاد اي عطاء غري مس ٦.اس

باِّـناقصة مما يقتضي مراعاة ذلك عند التقديم.
٧.اليمكن ِّـقدمي العطاءات اضافة او حذف او تعديل على كل من (تعليمات ِّـقدمي العطاءات 

,الشروط العامة للعقد ).
٨.على مقدم العطاء ان يقدم الوثائق اِّـطلوبة واِّـحددة َّـ ورقة بيانات العطاء.

٩.يتحمل من ترسو عليه اِّـناقصة أجور نشر االعالن.
١٠.يعترب هذا االعالن بمثابة تبيلغ للمشرتكني َّـ االعالن السابق.

االمني العام ِّـجلس الوزراء
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فقدان هوية
ــن وزارة النفط بالرقم  ــم (علي عبد الكاظم كاصد) صادرة م ــدت هوية باس فق

(١٠٢٧)، على من يعثر عليها تسليمها اُّـ جهة االصدار.
مع التقدير.

جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ

رقم االضبارة: ٢٠١٩/٢٩٥٦
التاريخ: ٢٠١٩/١١/١١

اُّـ/ اِّـنفذ عليه - طالب مجيد جاسم
لقد تحقق لهذه اِّـديرية من كتاب مركز شرطة 
الغزالية بالعدد ٥٧٣١ َّـ ٢٠١٩/١١/١١ 
ــراء أنك  ــي الخض ــس اِّـحلي لح ــد اِّـجل وتأيي
ــك موطن دائم  ــول محل االقامة وليس ل مجه
ــراء التبليغ عليه  ــت او مختار يمكن اج او مؤق
واستناداً للمادة (٢٧) من قانون التنفيذ تقرر 
ــة التنفيذ  ــاً بالحضور َّـ مديري تبليغك إعالن
ــاً تبدأ من  ــر يوم ــة عش ــرخ) خالل خمس (الك
اليوم التالي للنشر ِّـباشرة اِّـعامالت التنفيذية 
ــر  ــورك وَّـ حالة عدم حضورك ستباش بحض
ــذ الجربي وفق  ــذه اِّـديرية بإجراءات التنفي ه

القانون.
اِّـنفذ العدل

ــة بالحكم بإلزام  أوصاف اِّـحرر: قررت اِّـحكم
ــم) بتأديته  ــب مجيد جاس ــى عليه (طال اِّـدع
ــتمرة للمدعية (إيمان طالب مجيد)  نفقة مس
ــان الف دينار  ــدره (٢٠٠,٠٠٠) مئت ــغ ق مبل
شهرياً اعتباراً من تاريخ اِّـطالبة القضائية َّـ 
الرسوم واِّـصاريف  ٢٠١٩/٩/٢٤ وتحميله 
وصدر الحكم استناداً ألحكام اِّـواد ٥٩ احوال 
شخصية و٢١ و٢٢ و٥٩ و١٤٠ اثبات و١٦٥ 
و١٥٩ و١٦١ و١٦٦ و١٧٧ و٢٠٣ و٣٠٠ 
ــات مدنية حكماً غيابياً قابالً لالعرتاض  مرافع

والتمييز وأفهم علناً َّـ ٢٠١٩/١٠/٣١.

مديرية تنفيذ الناصرية
العدد: ٢٠١٩/١٨٦٦

إُّـ /اِّـنفذ عليه/
عالء جاسم محمد مناحي

إعالن
ــعار  ــذه اِّـديرية من اش ــد تحقق له لق
ــي حميد عطية َّـ  مختار اِّـنطقة عل
ــول محل  ــك مجه ٢٠١٩/١١/١٠  ان
االقامة وليس لك موطن دائم أو مؤقت 
ــراء التبليغ عليه  ــن إج ــار يمك أو مخت
واستنادا للمادة ٢٧ من قانون التنفيذ 
َّـ  ــور  بالحض ــا  إعالن ــك  تبليغ ــرر  تق
ــة  مديرية تنفيذ الناصرية خالل خمس
ــر يوماً تبدأ من اليوم التالي للنشر  عش
ــرة اِّـعامالت التنفيذية بحضورك  ِّـباش
وَّـ حالة عدم حضورك ستباشر هذه 
اِّـديرية بإجراءات التنفيذ الجربي وفق 

القانون.
اِّـنفذ العدل/ رعد مراد حسون

أوصاف اِّـحرر:ـ 
ــة  الناصري ــداءة  ب ــة  محكم ــرار  ق
َّـ  ١٦٩٥/ب/٢٠١٩  ــدد  بالع
 ٨,٤٠٠ ــغ  بمبل  ٢٠١٩/٦/١١
ثمانية آالف واربعمائة دوالر امريكي.

ــر (وزارة النفط / شركة نفط الشمال) دعوة اِّـجهزين الراغبني باالشرتاك لتقديم عطاءاتهم لتجهيز  يس
ــول- بنزين موديل ٢٠١٨-٢٠١٩)  ــك اب بمقصورتني وقاعدة عجالت فائقة الط ــيارة الندكروز بي (س

عدد/ ١٠ اِّـنشأ: (ياباني) وفق اِّـواصفات الفنية اِّـرفقة َّـ الوثيقة وحسب الشروط اآلتية: 
ــركة نفط الشمال/ قسم العقود – عرفة) من قبل اِّـدراء اِّـفوضني  ــراء وثائق اِّـناقصة من (ش ١- يتم ش
ــول على وثيقة اِّـناقصة على  ــمياً عن طريق دائرة كاتب العدل للحص ــركات او وكالئهم اِّـخولني رس للش

شكل قرص (CD) مقابل مبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتان الف دينارغري قابل للرد. 
ــحب  ــارة العامة من ذوات الخربة ولغرض س ــركات التخصصية والتج ــاءات من قبل الش ــدم العط ٢- تق
الوثيقة  يتطلب تقديم صورة ملونة من شهادة التأسيس للشركات العراقية او هوية غرفة التجارة نافذة 
ــركة وكتاب تأييد تسجيل  ــركات االجنبية الراغبة باِّـشاركة تقديم شهادة تأسيس الش ــبة  للش وبالنس

الشركة لدى  دائرة تسجيل الشركات / وزارة التجارة.
ــميني بموجب وكالة صادرة من  ــدراء اِّـفوضني او اِّـخولني الرس ــحب الوثيقة من قبل اِّـ ــم طلب س ٣- يت

دائرة كاتب العدل، او تخويل مصدق من السفارة العراقية للشركات االجنبية. 
ــركة  ــرتاك َّـ اِّـناقصات من الهيئة العامة للضرائب معنون اُّـ ش ــم كتاب عدم اِّـمانعة باالش ٤- تقدي

نفط الشمال (النسخة االصلية). 
٥- تقديم كتاب تأييد حجب البطاقة التموينية للشركات العراقية. 

ــنتني اِّـصادق عليها من قبل محاسب قانوني وبالنسبة لشركات  ــابات الختامية آلخر س ٦- تقديم الحس
القطاع العام تقديم الحسابات الختامية آلخر سنتني مصدقة من قبل ديوان الرقابة اِّـالية االتحادي. 

ــي قدمت العرض مع العرض التجاري  ــركة الت ــم عدد/١ من االعمال التي قامت بانجازها الش ٧- تقدي
مصدق من الجهات التي أنجزت لصالحها.

٨- تقديم تأمينات اولية لضمان جدية اِّـشاركة والبالغة (١٢,٠٠٠,٠٠٠) اثنا عشر مليون دينار على 
ــم والعنوان الوظيفي للمخولني بالتوقيع  ــفتجة او خطاب ضمان (يتضمن االس ــكل صك مصدق او س ش
ــم  ــروطها والغرض من اصدارها مع ذكر اس وتدوين مبلغ الخطاب رقماً وكتابةً وذكر تاريخ النفاذية وش
ــدة (٢٨) ثمانية  ــزي العراقي نافذة ِّـ ــدة لدى البنك اِّـرك ــن من اِّـصارف اِّـعتم ــة) صادري ــم اِّـناقص ورق
ــراف  ــد عدا اِّـصارف (تحت التصفية واش ــة العطاء قابلة للتمدي ــاً بعد انتهاء فرتة نفاذي ــرين يوم وعش
cbi@) ووصايا وتأهيل ومتابعة البنك اِّـركزي العراقي) وِّـزيد من اِّـعلومات مراجعة الربيد االلكرتوني

cbi.iq) البنك اِّـركزي العراقي دائرة مراقبة الصريفة. 
٩- الكلفة التخمينية للمناقصة هي: (٥٧٠,٠٠٠,٠٠٠) خمسمائة وسبعون مليون دينار عراقي. 

ــق اِّـناقصة قابلة  ــاراً من تاريخ غل ــعني يوماً اعتب ــة نافذة ِّـدة (٩٠) تس ــاءات اِّـقدم ــون العط ١٠- تك

للتمديد.
١١- مدة تنفيذ اِّـناقصة (٩٠) تسعون يوماً.

ــم القانوني َّـ جهة  ــد من قبل القس ــن تاريخ تصديق العق ــز التنفيذ اعتباراً م ــد حي ــل العق ١٢- يدخ
التعاقد.

١٣- يعقد اِّـؤتمر الفني الخاص باإلجابة عن استفسارات اِّـشاركني الخاصة باِّـناقصة َّـ تمام الساعة 
ــم البحوث والسيطرة  ــرة ظهراً من يوم الخميس اِّـوافق ٢٠١٩/١١/١٤ َّـ قس (١٢,٠٠) الثانية عش

النوعية (قاعة السينما).
ــوم األربعاء اِّـوافق:  ــرة ظهراً من ي ــاعة (١٢:٠٠) الثانية عش ــخ غلق اِّـناقصة َّـ تمام الس ١٤- تاري

.٢٠١٩/١١/٢٧
ــو تاريخ غلق  ــذي يليه ه ــمي ال ــوم الدوام الرس ــمية فيكون ي ــة رس ــق عطل ــوم الغل ــادف ي ١٥- اذا ص

اِّـناقصة.
ــتعالمات دوائر منطقة  ١٦- تودع العطاءات َّـ صندوق رقم (٢)  الخاص بالتجهيز اِّـحلي الكائن َّـ اس

عرفة كركوك وقبل (١٢,٠٠) الساعة الثانية عشرة من ظهراً يوم غلق اِّـناقصة.
ــجل على ان  ــتالم العطاءات عرب الربيد اِّـس ــم العطاءات االلكرتونية، ويمكن اس ــمح بتقدي ١٧- ال يس

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.  

ــيتم  ــامها وبنودها س ــية بكافة اقس ٢١- َّـ حالة عدم التزام مقدم العطاء بما تتطلبها الوثيقة القياس
استبعاد عطائه.

ــة وال يحق  ــات اِّـصلحة العام ــب مقتضي ــة وقبل االحالة وحس ــاء اِّـناقص ــق َّـ الغ ــركة الح ٢٢- للش
للمناقصني اِّـطالبة بأي تعويض جراء ذلك ويعاد ثمن وصل شراء وثائق اِّـناقصة.

٢٣- جميع اِّـواد اِّـجهزة يتم قبولها واستالمها نهائياً بعد اجراء الكشف والفحص واِّـطابقة الفنية.
٢٤- َّـ حالة رفض اِّـواد اِّـجهزة يتوجب رفعها وسحبها واستبدالها خالل (١٥) يوماً اعتباراً من تاريخ 

تبليغ بأن اِّـواد غري مطابقة للمواصفات اِّـطلوبة.
٢٥- يجب أن تكون اِّـواد اِّـجهزة خالية من أي تلوث اشعائي وبعكسه يتحمل كافة التبعات القانونية.

٢٦- تتحمل الشركة اِّـحالة اليها اِّـناقصة اجور نشر االعالن.
اِّـدير العام

إعالن مناقصة محلية عامة (إعالن للمرة األوُّـ)
م/ [اِّـناقصة اِّـرقمة : ٢٧/ ٢٠١٩]

(تجهيز سيارة الندكروز بيك اب بمقصورتني عدد / ١٠)



، على مكانٍ عالٍ كنْ

دستِ واصعد وقلْ لبغدادَ أنكِ تقّ
من جديد بسبب كلّ هؤالء الفتية،

نْ مثلي له كلّ هذا األنني؟ قلْ أنكِ تأتني إلى املدنِ وتقولني مَ
. دت على حجركِ قلْ ما فيكِ من عروقِ الدمِ كثيرة تفصّ

املناراتُ تقوّست والبابُ انفطرت،
: نفخَ اهللا عليّ نسمةً منه فتبخرت قولي للمدنِ

البركُ اآلسنةُ وتضوّعت الكلماتُ في بساتني الرمل.

من يكن مثلي هكذا مشجوجةَ الرأسِ
بة اجلبنيِ إلى دهرٍ طويلٍ مثل هذا؟ ومعصّ

. أنا مسيحةُ املدن، أنا أمُّ املدنِ النازفةِ أمُّ العذابِ األبديّ
هم وألبسوني تاجَ فخارِهم، مسحني الناسُ بزيت أرواحِ

، قل أنك الشهيدةُ بني العواصمِ
؟ كم مرةً قتلوكِ

؟ كم نهبوا ثيابَكِ
ك؟ كم نبشوا عظامَ

قولي أنكِ املدينةُ الضحيةُ لفقهاءٍ غرباء يتنـزهون
ك. على خيولهم السود، كلّ يوم، في شوارعِ

ÚÓ„Î6ÿ€�a@lb»€˛a@ÊbflÖg@x˝»€@ÒÖbÓ«@fiÎc
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جريدة 
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سياسية 
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مستقلة

أو  يصوِّب  أن  يريد  من  لكل  مكفول  الرَّد  حق  إن    

ح معلومة وردت في خبر أو مقال ويعتقد أن  يصحِّ

فيها جتنيا او مغالطة إذا رغب في ذلك، وإن ديدننا 

هو احترام الرأي والرأي اآلخر.

„zzzzzÁÊfih

(السنة الخامسة عشرة) العدد (٣٣٠١) - األربعاء - ١٣ - تشرين الثاني - ٢٠١٩
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ــادل عبد  ــيد ع ــات التي أطلقتها حكومة الس ــزم اإلصالح ح
ــا إعادة  ــي جانب كبير منه ــي تضمنت ف ــدي األخيرة، الت امله
ــي اجليش أم  ــواء أكانوا ف ــوخة عقودهم س ــن املفس اآلالف م
ــعبي، ومنح آالف العاطلني عن  ــد الش القوات األمنية أم احلش
ــهرية قدرها (١٧٥) ألف دينار وتعيني املئات من  العمل منحة ش
ــتير والبكالوريوس، كلها  ــهادات الدكتوراه واملاجس حملة ش
ــأنها أن متتص املئات بل اآلالف من العاطلني عن  إجراءات من ش
ــل، الذين كانت أبواب الوزارات والدوائر احلكومية موصودة  العم
بوجوههم، تارة لعدم وجود الدرجات الشاغرة وتارة أخرى لوجود 
ــدوق النقد الدولي  ــة من قبل صن ــتراطات ملزمة للحكوم اش
ــيط فعاليات  ــع بالوظائف والتفتيش عن تنش حتد من التوس
ــاد العراقي أحادي اجلانب  ــأنها االرتقاء باالقتص متنوعة من ش
ــط بوصفه مصدر  ــرادات النف ــد على إي ــي الذي يعتم أو الريع

ــك  ــاس، ناهي ــل األس الدخ
ــك قطاعات  ــدم حتري عن ع
اقتصادية أخرى كالصناعة 
ــي  ف ــياحة  والس ــة  والزراع
ــدث  تتح ــات  معلوم ــل  ظ
ــود (٥٠) ألف معمل  عن وج
ــبق  ومصنع معطلة مع س
أنه  وأكيد  والترصد.  اإلصرار 
ــغيل هذه املعامل  لو مت تش
واملصانع فضالً عن التصنيع 
ــا  ألمكنن ــكري  العس
استيعاب واستثمار طاقات 
وخبرات ومهارات اآلالف ممن 

يبحثون عن فرص عمل ومصادر رزق خلبز طيب وحالل..
ــي الوقت الذي  ــا أن نقول بأنه ف ــيء يذكر بودن ــيء بالش والش
ــاعية إلى توفير فرص العمل، لكن  نشد على كل اجلهود الس
الذي نتمناه مخلصني أن ال تذهب تلك الفرص ألناس محددين 
ــوى وأحزاب  ــوبني على ق ــاه واحلظوة أو احملس ــاب اجل من أصح
ــدأ العدالة واإلنصاف في  ــذة، وما نتمناه أيضاً أن يراعى مب ناف
اإلعالن عن توفر فرص العمل حيث يالحظ عدم وجود شفافية 
ــائل اإلعالم املقروءة  ــي اإلعالن عن هذه الفرص من خالل وس ف
واملسموعة واملرئية واتباع أسلوب (السكتاوي)، حيث نتفاجأ 
ــن دون أن يكون للناس  ــا أو هناك م ــالن وجبة مقبولني هن بإع
علم مبوعد اإلعالن، وبذلك تتم التعيينات بطريقة (ابن خالتي 

وابن عمتي)!!
ــكل  ــرع مجلس اخلدمة االحتادي بعمله اآلن وبش أملنا أن يش
ــف  ــات التي تخضع مع األس ــة) التعيين ــي (هرج ــوري لينه ف

العتبارات ال يقبل بها اهللا ورسوله وعباده.
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عبد الزهرة البياتي*

* رئيس التحرير التنفيذي

وجع يومي

نتفاجأ بإعالن وجبة 
مقبولني هنا أو هناك 

من دون أن يكون للناس 
علم بموعد اإلعالن، 

وبذلك تتم التعيينات 
بطريقة (ابن خالتي وابن 

عمتي)!!

متابعة / البينة الجديدة
ــاح أول عيادة  ــارات افتت ــزم اإلم تعت
ــاب اإللكترونية،  ــالج إدمان األلع لع
ــام املقبل. ــالل الربع األول من الع خ
ــري،  الغاف ــد  حم ــور  الدكت ــن  وأعل
ــل،  للتأهي ــي  الوطن ــز  املرك ــر  مدي
ــاح عيادة  ــز افتت ــزام املرك ــن اعت ع
ــاب  األلع ــان  إدم ــالج  لع ــة  خارجي
ــام املقبل وذلك في  اإللكترونية الع

ــي للمركز في أبوظبي.  املقر الرئيس
وقال الغافري، لوكالة أنباء اإلمارات 
ــتقدم خدماتها  «وام»، إن العيادة س
للمواطنني واملقيمني على حد سواء. 
وكانت منظمة الصحة العاملية قد 
ــاب اإللكترونية  ــت إدمان األلع دمج
ــي لألمراض،  ــن تصنيفها الدول ضم
ــف مرجعا  ــذا التصني حيث يعد ه

عامليا موثوقا لألعراض الصحية.

متابعة / البينة الجديدة
ــار حرائق في أنحاء مختلفة حول  بعد انتش
العالم مثل حرائق األمازون وكاليفورنيا ولوس 
ــراب ذوبان  ــات مائية واقت ــوس، وفيضان أجنل
ــعوب اجلزر الساحلية،  اجلليد التي تهدد ش
ــويدية  الس ــة  البيئي ــطة  الناش ــت  اخترق
ــم بصوتها،  ــرج العال ــرة جريتا تونب الصغي
ــؤولياته  داعية اجملتمع الدولي إلى حتمل مس

ــاخ من  ــة واملن ــة البيئ ــى حماي ــل عل والعم
ــيارات. ــة وعوادم الس ــات الصناعي االنبعاث

ــطة السويدية من أجل املناخ  ولفتت الناش
جريتا تونبرج، األنظار مجدداً، امس الثالثاء، 
ــة عريقة، وقالت  ــول جائزة بيئي برفضها قب
ــخاص  «إن حركة املناخ حتتاج إلى وجود أش
ــلطة للبدء في اإلنصات إلى العلم  في الس

وليس اجلوائز».
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(استراحة مجاهد) للمتظاهرين حتت نصب احلرية

بدون تعليق

بدون تعليق

أهالي قضاء بدرة في محفل قرآني بساحة التحريراألطباء واملمرضون في استعداد دائممتظاهر يوزّع البالونات في دعوة منه إلى احلُب والسالم

(التكاتك) متأل ساحة التحرير لنقل املتظاهرين وإسعاف اجلرحى

سيدات متوشحات بالعلم العراقي
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قصيدة

الشاعر د. خزعل اِّـاجدي 


