
ــط العاصمة  ــاحة التحرير وس ــرات س ــت تظاه  دخل
ــر محافظات اخرى يومها العشرين  بغداد، ونحو عش
ــى التوالي، والتي ابتدأت مبطالب توفير فرص العمل  عل
ــت  ــة، وانته ــم للعدال ــدين وتقدميه ــة الفاس ومحارب
ــد حضرت ممثلة  ــتور.  وق ــب اخرى بتعديل الدس مبطال
ــواب امس  ــى مجلس الن ــكارت   ال ــدة بالس االمم املتح
ــأن  ــتضافة وجهها لها اجمللس بش االربعاء تلبية الس
ــن .  ــب املتظاهري ــق مطال ــدة لتحقي ــة االمم املتح رؤي
ــمية جمللس  ــت إحصائية رس ــر أفصح ــن جانب اخ وم
ــدار احملاكم  ــاء، عن إص ــس األربع ــى، ام ــاء األعل القض

ــف االحكام بحق  ــرارا مبختل ــة بالنزاهة ٣٧٧ ق اخملتص
ــى وجود (٨٣) أمر  ــؤولني بدرجات متقدمة ، الفتا إل مس
ــن حاليا كما  ــؤولني آخري ــتقدام بحق مس ــض واس قب
ــرارٍ بحجز األموال  ــفت الهيأة النزاهة عن صدور ق كش
ــؤولني في  ــة وغير املنقولة لثالثة من كبار املس املنقول
ــغال العامة  ــكان والبلديات واألش وزارة  اإلعمار واإلس
ــن قانون  ــادَّة (٣٤٠) م ــى أحكام امل ــتناداً إل ــابقاً؛ اس س
ــرة التحقيقات في الهيأة، وفي  . دائ العقوبات العراقيِّ
قت  ــة التي حقَّ ــن تفاصيل القضيَّ ــرض حديثها ع مع
ــى أن محكمة  ــارت إل ــا وأحالتها إلى القضاء، أش فيه
حتقيق النجف اخملتصة بالنظر بقضايا النزاهة أصدرت 
ــر املنقولة لكلٍّ من  ــوال املنقولة وغي ــراراً بحجز األم ق

ــبق (ووكيل فني  ــام للوزارة األس ــني املفتش الع املتهم
ــابقني.وفي الصعيد السياسي استنكر  ومدير عام) س
وزير اخلارجية االمريكي، مايك بومبيو، قمع املتظاهرين 
ــم وزارة اخلارجية  في العراق. وذكر بيان للمتحدثة بأس
ــال الهاتفي  ــاس عن االتص ــان أورتيغ ــة مورغ األمريكي
ــد املهدي وقالت ان  ــني بومبيو ورئيس الوزراء عادل عب ب
ــلمية هي عنصر  ــر بومبيو أكد أن املظاهرات الس الوزي
ــي في جميع الدميقراطيات. وحث وزير اخلارجية  أساس
ــوات فورية  ــاذ خط ــدي على إتخ ــد امله ــي عب االمريك
ــن من خالل  ــروعة للمتظاهري ــم املش ــة املظال ملعاجل
ــاد.وفي شأن اخر حدد  سن اإلصالحات ومعاجلة الفس
مجلس النواب، امس األربعاء، موعدي استجواب وزيري 

ــني.  ــح اجلبوري، والزراعة، صالح احلس الصناعة، صال
ــة امس، أن  ــواب، خالل جلس ــس مجلس الن ــال رئي وق
ــن قبل النائب  ــة واملعادن، م ــتجواب وزير الصناع «اس
ــرين  ــبت ٢٣ تش ــيكون يوم الس ــود مال طالل س محم
ــتجواب وزير الزراعة  ــار الى أن «اس ــي اجلاري».وأش الثان
ــرين الثاني اجلاري». كما  ــيكون يوم اخلميس ٢٨ تش س
ــروع قانون مجلس االعمار. ــة مش ــتكمل مناقش اس
ــتخبارات  ــة االس ــت مديري ــأن األمني اعلن ــي الش وف
العسكرية، امس االربعاء، عن اعتقال «قائد الغزوات» 
ــات في نينوى. ــؤول تفجير املفخخ في «داعش» ومس
ــة جريئة نفذت  ــة نوعي ــة ، إنه «بعملي ــت املديري وقال
ــتخبارية دقيقة متكنت مفارز قسم  وفق معلومات اس
ــات نينوى  ــكرية في قيادة عملي ــتخبارات العس االس
ــتطالع القيادة من القبض  ــتراك مع فصيل اس وباالش
ــوى بعد محاصرته  ــد الغزوات لداعش في نين على قائ
ــة القيارة باملوصل». وقد أفاد  في مخيم اجلدعة بناحي
ــائري  ــس األربعاء، بتطور النزاع العش مصدر أمني، ام
ــة ديالى إلى إحراق املنازل،  في قضاء املقدادية مبحافظ
الفتا إلى أن قوات سوات فرضت إجراءات أمنية مشددة 

ــوات ومدير  على خلفية ذلك.وقال املصدر، إن «قوات س
ــى رأس قوة كبيرة  ــة  وصلوا امس، عل ــرطة املقدادي ش

وفرض اجراءات مشددة بقضاء املقدادية». 
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تظاهرات العراق تدخل يومها العشرين على التوالي وممثلة االمم المتحدة تحضر الى البرلمان

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

أسسها الراحل   رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

َّـ ٩ / ١١/ ٢٠٠٥ 
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كتب اِّـحرر السياسي

بغداد / 
ــري، امس الثالثاء، عن موافقة مجلس الوزراء  ــني الياس  أعلن وزير الداخلية ياس
ــى املركبات. وقال  ــوم عل ــأن تخفيض مبلغ الرس على مقترح وزارة الداخلية بش
ــى مقترح وزارة  ــته االعتيادية عل ــوزراء وافق خالل جلس ــس ال ــري إن مجل الياس
الداخلية لتخفيض مبلغ الرسوم على املركبات الغراض صيانة الشوارع واجلسور 
الواردة بالقانون رقم ٤٠ لسنة ٢٠١٥ بنسبة ٥٠٪   من كل نوع من أنواع املركبات.
ا على مقترح الوزارة اآلخر املتضمن تخفيض االجور  ــاف، إن اجمللس وافق أيضً وأض
ــف دينار والدراجات  ــات ذات العجلتني الى مائة ال ــجيل الدراج املترتبة على تس
ــر الداخلية، إن هذه  ــى ثالثمائة الف دينار.وأوضح وزي ــة ذات ثالث عجالت ال الناري
ــة االصالحات التي  ــي ضمن حزم ــس الوزراء تأت ــدرت من مجل ــرارات التي ص الق
ــــــرت مديرية املرور العامة  اطلقها رئيس مجلس الوزراء. وعلى صعيد اخر باش
ــــــجيل  ــالت نقل امللكية للمركبات التي حتمل لوحات تس ــال ترويج معام اعم

مــــرور محافظــــة نينوى.                                      تتمة ص٣
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ممثلة االمم اِّـتحدة بالسخارت تحضر جلسة الربِّـان امس

بغداد / 
ــعودي، امس  ــورى الس  وافق مجلس الش
ــن مذكرات التفاهم  ــاء ، على عدد م االربع
ــراق مبجاالت  ــا مع الع ــدة دول؛ أبرزه مع ع
ــره  ــاء والنفط والغاز.ووفقا ملا نش الكهرب

عبر حساب اجمللس الرسمي على تويتر، فقد 
ــروع مذكرة تفاهم مع  وفق اجمللس على مش
ــب العراقي بني وزارة الصناعة باململكة  اجلان
ووزارة الصناعة واملعادن بالعراق؛ للتعاون في 
ــروة املعدنية.وكانت  ــة والث قطاعي الصناع

هيئة الربط الكهربائي اخلليجي قد كشفت 
ــروع ربط  ــا، طرح مناقصة تنفيذ مش عزمه
ــي النصف  ــبكة اخلليجية، ف ــراق، بالش الع
ــى أن يبدأ تزويد  ــام اجلاري، عل الثاني من الع

العراق من الطاقة الكهربائية صيف ٢٠٢٠.

ãbÃ€aÎ@¡–‰€aÎ@ıbiäËÿ€a@p¸bv∂@÷aä»€a@…fl@·Áb–m@paä◊àfl@…”Ïm@ÚÌÖÏ»é€a

بغداد / 
 ، ــع مطالبِ املتظاهرينَ ــزب اهللا في العراق، وقوفها التام م ــت كتائب ح أعلن
ــب ”نقولُ  ــع املناصب.وذكرت الكتائ ــة وتوزي ــت نظام احملاصص ــا هاجم فيم
م، وسنعملُ على مراقبةِ األداءِ احلكوميّ والبرملانيّ  م ومعكُ البنائنا إنّنا منكُ
ق  ، وإن لم تتحقّ ــي طالَبَتْ بها املرجعيّةُ رب على وفق األُطر الزمنيّةِ الت ــن قُ ع

، ولن نعودَ حينها  ل وإمكاناتٍ م بكل مالدينا من ثِقْ ى معكُ مطالبُكم سنبقَ
، وهذا عهدُ  ، كما اقتلعنا جذورَ الدواعشِ واحملتلّنيَ اال باقتالعِ جذورِ الفاسدينَ
ــقْ تظاهراتُ الغضبِ  ه“.وأضافت أنه ”لم تنطل هدُ ــبَ عَ ا بنا ولن يخي نَ ــعبِ ش
ــعب إلى الساحاتِ والشوارعِ إال بعد أن  العراقيِّ بطراً، ولم تنزلْ جموعُ الش

لِ والصبرِ،              تتمة ص٣ بلغَ حجمُ اآلالم واألوجاع ما فاقَ حدَّ التحمُّ

Ô–Óv‰€a@fiaÎ@Úéi˝ßaÎ@Ú‹iaäÿ€a@·ubËm@!a@låy@kˆbn◊@
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وكاالت / 
ــورية،  ــائل اعالم س ــادت وس أف
ــحاب رتل  ــس االربعاء، بانس ام
ــه   ــي  وتوجه ــكري أمريك عس
نحو احلدود السورية – العراقية.

وذكرت الوسائل إن ”رتال لقوات 
ــم  يض ــة  األمريكي ــالل  االحت
واآلليات  ــاحنات  الش ــرات  عش
العسكرية انسحب من قاعدة 
ــن بريف حلب باجتاه احلدود  صري
ــة“.وكان  العراقي  – ــورية  الس
املرصد السوري حلقوق اإلنسان، 
ــهر احلالي أن  ــع الش ــر مطل ذك
القوات األميركية سيرت  دورية 
ــة مثلث  ــكرية في منطق عس
ــورية – العراقية –  ــدود الس احل

التركية.

@ÔÿÌäflc@äÿé«@›mâ
@ÖÎÜßa@Ï��≠@ÈuÏnÌ
ÚÓ”aä»€a –@ÚÌâÏé€a

 بغداد / 
ــالف الوطنية إياد عالوي، امس األربعاء،  جدد رئيس ائت
ــراً التغيير هو  ــراء انتخابات مبكرة، معتب الدعوة إلج
ــالوي في تغريدة ،  ــة الراهنة.وقال ع احلل األمثل لألزم
ــية احلالية ال متتلك القدرة على  إن  التركيبة السياس

اخلروج من األزمة احلالية ألنها ارتهنت للمحاصصة.
ــن خالل الدعوة  ــاف أن  التغيير هو احلل األمثل م وأض
ــادل، بدون  ــق قانون انتخابات ع ــات مبكرة وف النتخاب
ــق موازنة الدولة،  ــى مفوضية انتخابات تره حاجة ال

وقد تفتح الباب للتالعب في النتائج.

Ú‰Áaä€a@Úflãˇ€@›rfl¸a@›ßa@ÏÁ@›flbí€a@7ÓÃn€a@Z@Î˝«

بغداد / 
 اعلنت وزارة الدفاع، امس االربعاء، عن 
ــوخة عقودهم  اعادة ٥١٠٩٠ من املفس
ــت  امس.وقال ــة  لغاي ــة  اخلدم ــى  ال
ــت إعادتهم  ــل من مت ــوزارة ، إن مجم ال
ــاء املوافق  ــة لغاية امس االربع للخدم
ــوخة عقودهم  ٢٠١٩/١١/١٣ من املفس
بلغ ٥١٠٩٠. وأكدت الوزارة انها مستمرة 
ــة اخلاصة بإعادة  ــدار األوامر اإلداري بإص
املفسوخة عقودهم إلى اخلدمة تباعاً.

@ÒÖb��«a @Â��‹»m @ b��œÜ€a
@ÚÅÏé–Ωa@Âfl@51090
@ÚflÜ®a@µa@·ÁÖÏ‘«

 بغداد / 
ــفت النائب  ليلى احلبوبي،  كش
ــعي بعض  امس األربعاء، عن س
الكتل السياسية لتعديل قانون 
ــس احملافظات  ــات مجال انتخاب
التي  املتظاهرين  ــب  رغم مطال

تدعو الى الغائها.
ــس  ــي ، ان مجل ــت احلبوب وقال
ــرة  الفت ــالل  ــوت خ ــواب ص الن
ــل  عم ــد  جتمي ــى  عل ــة  املاضي
ــيا  متاش ــات  احملافظ ــس  مجال

التي  ــن  املتظاهري ــب  مع مطال
ــتغربة  ــى الغائها, مس دعت ال
ــل القانون على  ــن ادراج تعدي م
ــات البرملان  جدول اعمال جلس
ــادة  واع ــه  تعديل ــم  يت ــي  لك
ــات الى  ــل مجالس احملافظ عم

طبيعتها.
ــواب  ــس الن ــت، ان مجل وأضاف
ــن يحاول  ــيقف بوجه كل م س
ان ميرر القوانني التي تتنافي مع 

مطالب املواطن العراقي.

رغم المطالبات بإلغائها 
@ÊÏ„b”@›ÌÜ»n€@›nÿ€a@ú»i@Ô»ç
pbƒœb0a@è€b©@pbibÇn„a
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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  

وكاالت / البينة الجديدة
ــة ان رئيس  ــرت صحيفة عربي ذك
ــح اجرى  ــم صال ــة بره اجلمهوري
ــداد لعقد  ــعا في بغ حراكا واس
اجتماع بقصر السالم، فيما اكد 
ــواب ان بعض األحزاب ما  احد الن
ــأن االحتجاجات  ــة ب ــت مؤمن زال
ــي  تنته ــة  زوبع ــوى  س ــت  ليس
خالل أيام. ونقلت الصحيفة عن 
ــه ان رئيس  ــي قول مصدر سياس
ــح اجرى  ــم صال ــة بره اجلمهوري
ــداد إلقناع  ــعاً في بغ حراكاً واس

ــن ميثلهم بعقد  قادة الكتل أو م
اجتماع موسع في قصر السالم، 
مبينا ان االجتماع يهدف للخروج 
ــد في ظل  ــي جدي مبوقف سياس
ــف  واملواق ــة  احلالي ــورات  التط
املتشددة حيال عمليات  الدولية 
ــة مطالب  ــرورة تلبي ــع وض القم
االجتماع  أن  واضاف  املتظاهرين. 
ــعى إليه صالح مرتبط  الذي يس
ــق  ــد متف ــف جدي ــروج مبوق باخل
ــي  ــارع ف ــب الش ــه ويُخاط علي
ــة وكذلك اجملتمع  ــبيل التهدئ س

ــرا ان اجلميع تيقن  الدولي، معتب
ــة  مرجعي ــروج  خ ــتحالة  باس
النجف ببيان يطالب املتظاهرين 
ــم، كما أن كتالً  بوقف تظاهراته
ــية واحلكومة حتاول إيهام  سياس
ــد  ــة تري ــأن املرجعي ــني ب املواطن
ــراء إصالحات في مدة  بقولها إج
ــح احلكومة  ــة محدودة، من زمني
ــل  بالعم ــتمرارها  واس ــة  فرص
ــدم إقالتها، وهذا غير صحيح  وع
ــار عضو  ــه، أش ــن جهت ــاً. م متام
ــف الفتح عدي  ــان عن حتال البرمل

ــي العراق  ــى أن األزمة ف ــواد، إل ع
ــتمرار بعض  ــع مع اس باتت تتس
ــية  السياس ــل  والكت ــزاب  األح
بعدم تصديقها واقتناعها بأن ما 
ــن تظاهرات واعتصامات  يجري م
ــى  ــري عل ــلٍ جماهي رد فع ــي  ه
ــري في البالد،  ــاد املستش الفس
ــة  اإلصالحي ــراءات  اإلج ــاب  وغي
ــارع.وأوضح  الش لتهدئة  ــادة  اجل
ــض األحزاب ما زالت مؤمنة  أن بع
ــوى  ــت س بأن االحتجاجات ليس
زوبعة تنتهي خالل أيام، وبالتالي 
ــدمي التنازالت  ــل بتق ــي ال تقب فه
ــية واإلصالحات وتنفيذ  السياس
زعيم  املتظاهرين.واصدر  مطالب 
ــدى الصدر،  ــار الصدري مقت التي
امس االربعاء، نصائح وتوجيهات 
بشأن التظاهرات، وفيما اعتبر ان 
استمرارية االحتجاجات سلمية 
ــتنجح الثورة ولن تكون مجرد  س
ــبح  فورة، دعا الثوار الى ابعاد ش
التدخل االمريكي وعدم التعرض 
للبعثات الدبلوماسية وسفارات 
ــطني  الدول. وطالب الصدر الناش
القابعني خلف الكيبورد الى وقف 
ــة  ــتعمارية اميركي ــدات اس اجن
ــا املوظفني الى  ــا، كما دع وغيره

اضراب شامل ولو ليوم واحد.

بغداد / البينة الجديدة
ــائرون سالم الشمري أن موقف  أكد النائب عن حتالف س
ــيدة املتمثلة بالسيد علي السيستاني  املرجعية الرش
ــات اجلوكر األمريكي  ــل ”مخطط ووعي املتظاهرين افش
ــقاط  ــر إس ــيعية“ عب ــيعية_ ش ــة ش ــعال فتن بإش
ــي البالد،  ــلمي ف ــار التظاهر الس ــة وحرف مس احلكوم
فيما بني أن واشنطن الزالت تراهن على استمرار العنف 
ــية.وقال الشمري ، إن  ــتقرار العملية السياس وعدم اس
ــأن الداخلي ومطالبتها بإجراء  ــنطن بالش ”تدخل واش
ــعب وهو  ــات مبكرة أمر مرفوض قطعا كون الش انتخاب
ــا إلى إن  ــل أجنبي“، الفت ــره دون إي تدخ ــن يحدد مصي م
ــي املتظاهرين أجهض  ــة الدينية والعقالء ووع ”املرجعي
ــيعية_ ــعال فتنة ش مخططات اجلوكر األمريكي بإش
ــار التظاهر وإسقاط احلكومة“. ــيعية عبر حرف مس ش

وأضاف أن ”واشنطن حتاول جر التظاهرات السلمية إلى 
ــارات أخرى والصدام مع القوات األمنية خللق فوضى  مس
ــبب وجود  ــة وانفالت لكنها لم تفلح في ذلك بس داخلي
ــاء“، مبينا أن ”اإلدارة األمريكية الزالت تراهن على  احلكم
استمرار العنف وعدم استقرار العملية السياسية في 
ــف البناء علي الغامني، أن  ــراق“. وأكد النائب عن حتال الع
ــاس  ــوات البيت األبيض مرفوضة متاما ألن أميركا أس دع
ــهده  اخلراب، مبينا أن املرجعية مدركة للخطر الذي تش
البالد وتراقب أداء احلكومة والقوى السياسية منذ بداية 
التظاهرات. وكان البيت األبيض قد دعا، إلى تعديل قانون 
ــات العراقي وإجراء انتخابات مبكرة بعد ارتفاع  االنتخاب

وتيرة التظاهرات واالحتجاجات الشعبية.

بغداد / البينة الجديدة
ــتقطعتها مـن املتجاوزين  ــؤون االجتماعية نحو ١٥٠ مليون ديـنـار اس ــتردت وزارة العمل والش  اس
على اعـانـات شبكة الـحـمـايـة. وقال وزير العمل باسم عبد الزمان في تصريح صحفي إن وزارتــه 
اسـتـردت نـحـو ١٥٠ مـلـيـون ديـنـار استقطعتها مــن املــتــجــاوزيــن عـلـى اعــانــات شـبـكـة 
ــاد على قانون حتصيل الديون احلكومية رقم  ــهر املاضي باالعتم الـحـمـايـة االجتماعية خالل الش
ــكل أقساط من املتجاوزين وهم  ــتردة سـددت نقدا على ش ــنة ١٩٧٧. واكـد ان املبالغ املس (٥٦) لس
ــة العامة جمللس الوزراء كانت قد مددت مدة  ــفا عن ان االمان موظفون ومتقاعدون وفئات أخرى كاش
ــيط اسـتـرداد االمـوال إلـى عشرة اعـوام بعد أن كانت مدة التسديد ال تتجاوز خمسة اعوام. تقس
ــدد عبد الزمان على ان القضاء على الفساد والتجاوزات على اعانات شبكة احلماية يأتي ضمن  وش
اولويات حزمة االصالحات التي تعمل عليها وزارتـه من خالل البرنامج احلكومي، مؤكدا اعفاء ١٨٥ 
ــوزراء رقــم ١١٢  ــتقطاعات املالية تنفيذا لـقـرار مـجـلـس الـــ ــهداء من االس ــرة من ذوي الش أس

لـسـنـة ٢٠١٩، مـنـوهـا بــأن وزارتـــه تـتـبـع الـتـعـلـيـمـات الـقـانـونـيـة.

بغداد / البينة الجديدة
ــواب عن حتالف  أكد عضو مجلس الن
سائرون سالم الشمري، امس األربعاء، 
استمرار حتالفه بخطوات االصالح حلني 
ــعبية املشروعة.  حتقيق املطالب الش
وقال الشمري، إن التظاهرات السلمية 
املستمرة اثبتت بالدليل القاطع عدم 
ــعب  ــراث احلكومي مبطالب الش االكت
خالل الفترة املاضية والتي ادت الى ما 
نشاهده ونلمسه من الرفض القاطع 

جلميع اخلطوات احلكومية. ومن جانب 
ــس   ــاء، ام ــة النجب ــددت حرك ــر ه آخ
ــواب واحلكومة  ــس الن ــاء، مجل االربع
احلالية مباوصفته موقف تاريخي جتاه 
املطاليب احلقة للمظاهرات السلمية، 
ــق اإلصالحات وفق  ــي حال لم تتحق ف
ــة التي حددتها املرجعية  االطر الزمني
ــان، إنه انطالقا  ــة. وقالت في بي الديني
ــرعية امام اهللا  ــؤوليتنا الش ــن مس م
سبحانه وتعالى وامام شعبنا املظلوم 

ــة  ــوات املطالب ــت االص ــد ان بح وبع
ــالم والصحف  ــالح ونضبت االق باالص
ــذي قطعناه  ــا بعهدنا ال ــا من والتزام
ــرى لزاما  ــا ومراجعنا ن ــام عقيدتن ام
ــه بخطابنا الى  ــا اليوم ان نتوج علين
العراقية  ــة  ــواب واحلكوم الن مجلس 
ــف جدي وواضح  ــني إياهم مبوق مطالب
ــات املرجعية لتحقيق  لتنفيذ توجيه
ــلميني  الس ــن  املتظاهري ــب  مطالي
ــة ابتداء  ــات الفعلي ــذ اإلصالح وتنفي

ــتور العراقي امللغوم  من اصالح الدس
ــه بصورة ال  ــرات احملتل الذي جعل بعث
ــمح للعراق ان ينهض ويكون قويا  تس
ــتعماره خليرات  بل يخدم هيمنته واس
العراق. وتابع البيان، نرى لزاما تعديله 
ــعبنا وليس  وفق ما يخدم مصالح ش
ــن التصويت  ــون ذلك ضم ــل ويك احملت
الشعبي، وكذلك ينبغي على مجلس 
ــم رئيس  ــال بل دع ــح اجمل للنواب فس
ــدين  ــبة الفاس ــوزراء إلنهاء محاس ال

ــم وان يكون  ــن كباره ــدأ م ــا ب جميع
ــؤولني بناء على  اختياره للوزراء واملس
ــاءة والعلمية  ــة والكف ــس املهني اس
ــة  حكوم ــون  لتك ــة  احلزبي ــس  ولي
ــة. االجتماعي ــة  بالعدال ــمة  متس
ــاء، إن لم تتحقق  ــاف بيان، النجب واض
ــر الزمنية التي  ــق االط اإلصالحات وف
حددتها املرجعية الدينية سيكون لنا 
ــاه املطاليب احلقة  ــا تاريخيا جت موقف

للمظاهرات السلمية.

بغداد / البينة الجديدة
ــوى العراقية  ــدت النائبة عن حتالف الق اك
ــاء, ان مجلس  ــون الدليمي, امس االربع زيت
ــيخصص جلسة اليوم ملناقشة  النواب س
ــني العام  ــة االم ــور ممثل ــرات بحض التظاه
جينني بالسخارت، فيما رجحت التصويت 
ــام اليوم   ــون التقاعد الع ــل قان على تعدي
ــي، إن ”عدم صدور  ــس. وقالت الدليم اخلمي

ــح  ــة امس رمبا لفس ــال جللس ــدول اعم ج
ــواب الكتل  ــن من ن ــة الكبر عدد ممك فرص
ــأن التظاهرات  ــث بش ــية للحدي السياس
وطرح رؤاهم في حتديد الية لتنفيذ مطالب 
ــور ممثلة االمني  ــن من خالل حض املتظاهري
ــخارت  ــدة جينني بالس ــالمم املتح ــام ل الع
ــة االمني  ــت أن ”ممثل ــة امس. وأضاف جللس
العام لألمم املتحدة ستستمع لكافة االراء 

ــتماع اعضاء  ــال عن اس ــات، فض واملقترح
اجمللس لرؤية االمم املتحدة بشان حل االزمة. 
وأوضحت الدليمي أن ”اجللسة ستخلو من 
مناقشة وقراءة قوانيني وتشيريعات جديدة 
ومن املؤمل ان يستكمل اجمللس جلسته اذا 
ــا“، مرجحة ”عقد  ــا كان هناك وقتا كافي م
ــت على  ــس للتصوي ــوم اخلمي ــة الي جلس

تعديالت قانون التقاعد العام».

وكاالت / البينة الجديدة
اكد تقرير للبنك الدولي ان ٥٣٪ من األطفال في البلدان املنخفضة 
ــم. وقال البنك في تقرير  ــطة الدخل يعانون من فقر التعل واملتوس
ــطة الدخل  له ان ٥٣٪ من األطفال في البلدان املنخفضة واملتوس
ــدم في احلد من فقر  ــر التعلم، مبينا ان معدل التق ــون من فق يعان
التعلم بطيء إلى درجة ال تلبي الطموحات الواردة في الهدف الرابع 

ــامل  ــتدامة لضمان جودة التعليم الش ــداف التنمية املس من أه
ــن احلالي، سيظل  والعادل.واضاف البنك انه في ظل معدل التحس
نحو ٤٣٪ من األطفال يعانون من فقر التعلم في عام ٢٠٣٠، مشيرا 
ــرع  ــتوى فقر التعلم بأس ــى ان البلدان في حال قلصت من مس ال
ــإن املعدل العاملي  ــي هذا القرن، ف ــهدناها حتى اآلن ف معدالت ش

لفقر التعلم سينخفض إلى ٢٨٪.
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بغداد / البينة الجديدة
أكد حتالف سائرون ان استجواب رئيس الوزراء سيجري على ١٣ 
ــع املتظاهرين واحملاصصة بتوزيع  ــاد وقم ملفاً بينها ملفات فس
ــري ان ”حتالف  ــائرون غايب العمي ــب. وقال النائب عن س املناص
ــوزراء عادل  ــس مجلس ال ــتجواب رئي ــلم ملف اس ــائرون س س
ــي“. واضاف ان  ــس البرملان محمد احللبوس ــد املهدي الى رئي عب
ــدي لالطالع عليه  ــليم امللف لعبد امله ”التحالف بانتظار تس
ــات املقبلة“،  ــتجواب خالل اجللس ــة االس ــد موعد جلس وحتدي
ــيجري على ١٣ ملف مختلفة“. ــيرا الى ان ”االستجواب س مش

وأوضح ان ”من بينها ملف قمع التظاهرات وملف توزيع املناصب 
ــرى جرت خالل الفترة  ــاد اخ واحملاصصة التي جرت وملفات فس

املاضية وعدم تفعيل اغلب فقرات البرنامج احلكومي“.

بغداد / البينة الجديدة
ــان بارزاني الى العاصمة  ــتان نيجيرف  وصل رئيس اقليم كردس
ــع بارزاني مع  ــن املقرر ان يجتم ــس األربعاء. وم ــداد صباح ام بغ
ــن زيارة  ــارة بعد أيام م ــداد. وتأتي الزي ــالث في بغ ــات الث الرئاس
ــس اجلمهورية برهم صالح الى أربيل وبحث خاللها تطورات  رئي
ــاعي تعديل  ــعبية ومس ــراق والتظاهرات الش ــاع في الع االوض
ــون االنتخابات  ــرة وتعديل قان ــراء انتخابات مبك ــتور واج الدس
ــالل اجتماعها  ــددت القيادة الكردية خ ــر املفوضية. وش وتغيي
ــب أن يحافظ على  ــتور يج ــح على أن أي تعديل للدس ــع صال م
النظام الفدرالي وحقوق وحريات جميع مكونات العراق وحقوق 

وخصوصيات إقليم كردستان وكيانه الدستوري.

ذي قار / البينة الجديدة 
أكد قائد شرطة ذي قار واملنشآت اللواء الركن محمد القريشي 
ــو الوليد)، امس األربعاء، ان املواطن الـذي قاري هو رجل األمن  (اب
األول، مشددا على حماية املتظاهرين. وذكر بيان للشرطة ، إن قائد 
ــرطة محافظة ذي قار واملنشآت اللواء الركن محمد محسن  ش
ــي (ابو الوليد) ترأس امس أول اجتماع له بحضور  زيدان القريش
مديري شرطة األقسام والدوائر املعلوماتية واالستخبارية ودوائر 
ــري القواطع واملناطق االمنية. ــاندة وآم قوى األمن الداخلي الس

وأضاف البيان، أن االجتماع ناقش مراجعة اخلطط األمنية وآلية 
ــتجابة املواطنني وتفاعلهم  تنفيذها على ارض الواقع ومدى اس
مع القوات االمنية. وتابع كما ناقش االجتماع وضع آلية خاصة 
ــز احملافظة واالقضية  ــاحات التظاهر في مرك لتأمني حماية س
ــة واخلاصة  ــة املمتلكات العام ــة الى حماي ــي باإلضاف والنواح
ــفافية دون استخدام العنف  والبنى التحتية مبهنية عالية وش

مع املتظاهرين وضبط النفس.
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بغداد / البينة الجديدة
ــاري، اعتماد قانون  ــني اليس ــب عن حتالف الفتح حس عد النائ
ــبب كل ما يحصل من ازمات سياسية في  سانت ليغو بأنه س
ــعينيات  ــتغنت عنه منذ التس ــالد، مبينا ان دول العالم اس الب
ــاري ان  ــاؤه. وقال اليس ــن الغ ــي العراق ميك ــام ف ــالح النظ وإص
ــرخ احلصال ما بني مجلس النواب والشعب سببه صعود  ”الش
ــانت ليغو  ــعب جراء قانون س ــاء كتل ونواب ال ميثلون الش رؤس
ــبب كل ما يجري من  ــانت ليغو س اجلائر“. وأضاف ان ”قانون س
ــيرا الى ان ”دول  ــرعنة الفساد“، مش ــليط احزاب كبيرة ش تس
ــعينات بعد ان كرست النظم  ــتغنت عنه منذ التس العالم اس
الدميقراطية باالنتخابات“. وأوضح ان ”احلل يكمن بإلغاء سانت 
ــر النظام الفردي متعدد الدوائر وفوز  ليغو وجعل االنتخابات عب

من هم أعلى األصوات مبحافظاتهم“.

;{]i Ÿ;Ê∆Ë’;j›]à;‡Ê›]Õ;Ô]∆’b
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نائب عن الفتح:

ÎápÊŸ;Ñ]e|^
ايرادات .. صرح وزير املالية السعودي بأن اإليرادات 
احملققة من ضريبة القيمة املضافة، قد بلغت نحو 
ــار ريال (١٢٫٤٥ مليار دوالر) في أول عام من  ٤٦٫٧ ملي
تطبيقها، ما يشكل ارتفاعا كبيرا فاق التوقعات. 
ــالل كلمته في  ــان خ ــد اجلدع ــر محم ــال الوزي وق
ــة» في الرياض يوم  ــاح «مؤمتر الزكاة والضريب افتت
امس إن اإلصالحات املالية بدأت تؤتي ثمارها حيث 
ارتفعت اإليرادات غير النفطية خالل األعوام الثالثة املاضية من ١٦٦ 

مليار ريال عام ٢٠١٥ إلى ٢٩٤ مليار ريال في ٢٠١٨. 
ــي  زيارة .. في تطور هام، وصل الرئيس املصري عبد الفتاح السيس
ــى دولة اإلمارات  ــى أبوظبي في زيارة إل ــوم امس إل ي
ــاء اإلماراتية  ــة املتحدة. وأفادت وكالة األنب العربي
ــذه الزيارة مع  ــي بحث خالل ه ــأن السيس «وام» ب
ــي عهد أبوظبي نائب  ــد بن زايد آل نهيان، ول محم
القائد األعلى للقوات املسلحة «العالقات األخوية 
ــقيقني والتعاون  ــع البلدين الش املتينة التي جتم

الثنائي االستراتيجي بينهما».

عرض .. ذكرت مصادر مطلعة، أن الرئيس األمريكي 
عرض على نظيره التركي صفقة جتارية بقيمة ١٠٠ 
ــار دوالر، لاللتفاف على العقوبات التي توعدت  ملي
ــبب صفقة صواريخ «إس–٤٠٠»  بها واشنطن بس
ــفت املصادر لصحيفة واشنطن  ــية. وكش الروس
ــني  ــات الهادفة إلى حتس ــت أن هذه املقترح بوس
ــدة وتركيا تضمنتها  ــات بني الواليات املتح العالق
ــالة وجهها الرئيس األمريكي دونالد ترامب األسبوع املاضي إلى  رس

نظيره التركي رجب طيب أردوغان الذي يزور حاليا واشنطن.
ــكري  ــش اللبناني امس األربعاء، أنه أوقف العس حــادث .. أعلن اجلي
ــاء الثالثاء،  ــذي أطلق النار في منطقة خلدة مس ال
فيما دعا الزعيم الدرزي وليد جنبالط إلى التهدئة. 
وأصدرت قيادة اجليش بيانا قالت فيه إنه «أثناء مرور 
ــي محلة خلدة،  ــكرية تابعة للجيش ف ــة عس آلي
ــوم بقطع  ــن املتظاهرين تق ــت مجموعة م صادف
الطريق فحصل تالسن وتدافع مع العسكريني، ما 

اضطر أحد العناصر إلى إطالق النار لتفريقهم.

ــرون صباح  ــخاص وأصيب آخ ارتفــاع .. قتل ٦ أش
ــرائيلية على مواقع في  ــس األربعاء، بغارات إس ام
ــرايا  ــن قطاع غزة. وأعلنت س ــق مختلفة م مناط
القدس اجلناح العسكري حلركة اجلهاد اإلسالمي 
في فلسطني عن مقتل أحد قادتها بلواء الوسطى 
خالد معوض سالم فراج البالغ ٣٨ عاما، كما قتل 
ــطيني عمره ٣٢ عاما في حي الزيتون  ــاب فلس ش
ــطينيني  ــرق غزة. وأعلنت وزارة الصحة في غزة عن مقتل ٤ فلس ش

في حي التفاح وحي الزيتون شرق وجنوب غزة.
أضرار .. حذر مسؤول نفطي بيئي من أن التلوث البيئي في احملافظات 
ــزور أصبح في  ــوريا وخاصة دير ال ــرقية في س الش
ــى أمراض  ــاره قد تؤدي إل ــى، وأن آث ــدوده العظم ح
ــرطان. وأضاف رئيس قسم البيئة  عدة بينها الس
ــرات للنفط  ــركة الف ــتدامة في ش والتنمية املس
ــودت فضول في تصريح خاص لـ RT أن  إبراهيم ج
مكونات البيئة املادية والبيولوجية كلها تضررت، 

وأن ذلك التلوث «أصبح الهم األكبر».
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بغداد / البينة اجلديدة
 حذر رئيس جبهة االنقاذ والتنمية املعارضة، أسامة النجيفي، من 
انهيارات متوقعة في البالد.وقال النجيفي في تغريدة له على تويتر 
التحول األممي نحو اإلهتمام بحركة االحتجاجات واألزمة السياسية 
الى  البالد مهم في الشكل لكنه يبقى ضبابي الطرح ويحتاج  في 
اثبات جديته واستكمال أدواته على الواقع تفادياً إلنهيارات متوقعة.

مخرجات  تنفيذ  في  الضامن  دور  املتحدة  األمم  تلعب  ان  الى  ودعا 
السياسي وميثل فيه  النظام  اليه الصالح  الذي دعت  الوطني  احلوار 
منهم  عليها  يتفق  بلجنة  يكن  لم  ان  أساسياً  طرفاً  املتظاهرون 
فيكون بتوحيد مطالبهم كممثل شرعي عنهم على طاولة احلوار.
عادل  قانون  وفق  انتخابات مبكرة  الى ضرورة ضمان  النجيفي  وشد 

ومفوضية خارج التأثيرات واحملاصصة.

القاهرة / وكاالت / البينة اجلديدة
ــدول العربية،  ــة ال ــابق جلامع ــام الس ــني الع رأى األم
ــهل على أي بلد  ــه لن يكون من الس ــى، أن عمرو موس
ــى  ــارا.وحتدث موس ابتالع العراق أو حتريكه ميينا ويس
ــن احتجاجات  ــا العراق م ــداث التي متر به ــول األح ح
ــلطة احلالية، وتدخالت من دول في شؤونها  على الس
الداخلية، قائالً لن يكون من السهل على أي بلد ابتالع 
ــاراً.واعتبر، أن ما نراه اليوم  العراق، أو حتريكه مييناً ويس
ــي اخلالفات الطائفية في  هو بداية الطريق نحو تالش
ــينعكس إيجاباً على لبنان  العراق، وهو األمر الذي س

أيضاً.
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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 القانون، على ضرورة  أكد ائتالف دول
اإلسراع في تلبية مطالب املتظاهرين، 
ــرورة فتح حوار  ــددت على ض ــا ش فيم
ــاج واألطراف  ــادة حركة االحتج بني ق
اخملولة تخويال كامال من احلكومة.وذكر 
ــة ائتالف دولة القانون  االئتالف ان كتل
ــاء  مس ــاً  اجتماع ــدت  عق ــة  النيابي
ــوري املالكي، ومت  ــة ن امس االول، برئاس
ــة عدد من  خالل اللقاء بحث ومناقش
ــية واألمنية ، فضالً  ــات السياس امللف
ــركات  ــي رافقت ح ــداث الت ــن االح ع
ــي بغداد وعدد  ــعبية ف االحتجاج الش
ــه مت التاكيد  ــن احملافظات.وأضاف ان م
ــة  تلبي ــي  ف ــراع  االس ــرورة  ض ــى  عل
ــلطة  مطالب املتظاهرين من قبل الس
ــى  ــن ال ــوة املتظاهري ــة، ودع التنفيذي
ــلمية مظاهراتهم من  احلفاظ على س
ــكات العامة واخلاصة،  اخملربني للممتل
ــوات األمنية،  ــداء على الق وعدم االعت
ــزة  ــة االجه ــت مطالب ــي ذات الوق وف
ــة املتظاهرين واالبتعاد  االمنية بحماي
ــدد  القوة املفرطة.وش ــتخدام  عن اس
اجملتمعون بحسب البيان، على أهمية 

ــا رئيس  ــادرة التي اطلقه ــل املب تفعي
ــح حوار  ــون في فت ــالف دولة القان ائت
ــاج واألطراف  ــادة حركة االحتج بني ق
ــن احلكومة،  ــالً كامالً م ــة تخوي اخملول
ــع  ــاون م ــتعدادهم للتع ــني اس معرب
ــالد للعمل  ــية في الب القوى السياس
ــاملة، تسهم  على إجراء إصالحات ش
في إقرار القوانني التي تلبي احتياجات 

الشعب العراقي.وأعربت كتلة ائتالف 
ــة  ــة القانون عن رفضها لـ سياس دول
ــائل  ــد وس ــع ض ــي تتب ــديد الت التش
االعالم مطالبة بـتوفير بيئة صحفية 
ــالم الوطني احلر، مطالبة  مالئمة لإلع
وسائل االعالم بـ االلتزام املهني وعدم 
ــا احلرية  ــاحات التي حتدده ــاوز املس جت
الصحفية وأطر الدميقراطية ، ولتكون 

العالقة بني الدولة واجهزتها ووسائل 
االعالم إيجابية تعاونية وواقعيه بعيداً 
اجملتمعون  والتوترات.ونوه  عن اخلالفات 
بـ الدور التوجيهي للمرجعية الدينية 
ــاظ على  ــا على احلف ــا وحرصه العلي
ــذه الظروف  ــالمة البالد فى ه امن وس

احلساسة.
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بغداد / البينة اجلديدة
ــفت احلكومة عن أبرز التعديالت على    كش
ــة االنتخابات.وقال املتحدث  ــون مفوضي قان
باسم احلكومة، وليام وردا، ان قانون املفوضية 
ــيح  ــجيع ترش اجلديد ركز على املهنية وتش
الشباب بعيداً عن احملاصصة.وشدد البد من 
ــتقاللية عضو املفوضية وفقاً لقانونها  اس
ــة تعديالت  ــكان البرملان اضاف ــد وبإم اجلدي
ــا  ــن القضاي ــر م ــاذ الكثي ــع اتخ عليه.وتاب
ــة باالصالحات واحلكومة  املتعلق االجرائية 
ــب  مطال ــذ  لتنفي ــة  حقيقي ارادة  ــا  لديه
ــي جادة بتحقيق االصالحات  املتظاهرين وه
وتقدمي ملفات الفساد بوقت ليس بالطويل.

ــة العليا  ــى ان موقف املرجعي ــار وردا ال وأش
ــراع في حتقيق االصالحات  يدفع باجتاه االس
ــي بشأن االشراف  مقراً بوجود جدل سياس
ــي على االنتخابات.ولفت الى ان املراقبة  األمم
األممية سيعطي مصداقية اكثر لالنتخابات 
ــراف  ــذا االش ــأن ه ــات بش ــن ال معلوم ولك

لالنتخابات املقبلة.

ــتوى  ــعبٌ بهذا املس ــال يُعقلُ أن يعيشَ ش ف
ــاالت احلياة من دون أن  ــردّي في جميع مج املت
ــلبَهُ مقوماتِ  يرفعَ صوتَه عالياً بوجهِ من س
 ، ــيّ الصح ــانِ  الضم ــي  ف ــةِ  الكرمي ــاةِ  احلي
، والسكن الالئق، وفُرص  والتعليم، واخلدماتِ
ــلطةٍ  ، وس ، والعدالة في توزيع الثرواتِ العملِ

.“ قضائيةٍ

ــت – وما  ــكا كان ــالتِ امري ــت، أن ”تدخ وتابع
، وتعملُ  ــةَ ــيادةَ الوطني ــكُ الس ــت- تنته زال
ــا اخلبيثة، وما  ــقِ مآربه ــدوامِ لتحقي على ال
ــاً، والعراق  ــر الفوضى في املنطقة عموم يثي
ا،  هَ ا دموعُ التماسيحِ التي تذرِفُ خصوصاً، أمّ
وادِّعاؤها مساندةَ مطالبِ اجلماهيرِ، او تقدمي 
دعةٌ  ، إمنا هي خُ بيت الشرّ األمريكي توصياتٍ

ــودُ بحق  ا اإلجراميُّ األس لُّهَ ــجِ ها سِ حُ يفضَ
شعب العراق“.

ــيُّ  ــا كان النظامُ السياس ــار إلى أنه ”ملّ وأش
ــد بُنِيَ  ــاللُ االمريكيُّ ق ــهُ االحت مَ ــذي صمَّ ال
، وتوزيعِ املناصبِ  ــةِ ةِ الطائفيّ صَ ــى احملاصَ عل
 ، ــلُ املكوناتِ ثِّ ى التي متُ ــوَ ــبِ بني القِ واملكاس
وِّنٍ واحدٍ  ُكَ ى ملِ لَ قوً ن غيرِ املنطقيّ أن تتحمَّ فمِ

ــلٍ ذريعٍ في  ن فش ا آلَتْ إليه أوضاعُ العراقِ مِ مَ
ى  وَ فَ جميعُ قِ ؛ بل يجبُ أن تقِ ــعِ اجملاالتِ جمي
، ال أن تَنأى  ــبةِ ــةِ احملاس ــاتِ حتتَ طائل ن املكوّ
ــاد،  ن خرابٍ وفس ا حلَّ بالبلدِ مِ مّ ا عَ ــهَ بنفسِ
ــذرَ أنواعِ النفاقِ  ــه متارسُ أق وفي الوقت نفس
رِّض ضدّ النظامِ  ، وحتُ ا اإلعالميّةِ ــائِلِهَ في وس
ــتغفالِ  ــورةٍ من صورِ االس ــيِّ في ص السياس

ا العزيز“. نَ والتضليلِ بحق شعبِ
ــي  ف ــةَ  احملاصصَ ــأ  نشَ مَ  “ أن  ــى  إل ــت  ولف
ل  ؛ حتى حتوّ ــانُ ــو البرمل ــكيلِ احلكومةِ ه تش
 ، ــبُ والتعييناتُ ــه املناص ــوقٍ تُبَاع في إلى س
 ، ــلَ الكرابلةِ ــائرَ؛ مث ــباتِ عش وتعزِّزُ مكتس
يّ في وقتٍ ما، وآلِ فالن  ، وآلِ النُجيفِ واحلالبسةِ
ظمى  ــل إن األمرَ وصلَ إلى حدّ اخليانةِ العُ …  ب

للبالد، واملتاجرةِ بالقضايا املصيريّةِ املرتبطةِ 
ــاً إغفالُ  ــي أيض ، وال ينبغ ــيادةِ ــنِ والس باألم
ــة اجلمهوريّة؛  ــادِ املستشرِي في رئاس الفس
ــيِّ مبا يفوقُ  ــدِ العراق ــو الذي يفتِكُ باجلس وه
ــادِ العاملنيَ  ى فس “ أضعافِ مستوَ ــعةَ ”تس

.“ لطةِ التنفيذيّةِ في منظومةِ السُّ

بغداد / البينة اجلديدة
احمد  صادقون  كتلة  عن  النائب  حذر 
تريد  االربعاء، من جهات  امس  الكناني، 
اخلاصة  الدرجات  ملف  على  السيطرة 
لـ  داعيا  جديدة،  عميقة  دولة  إلنشاء 
املتعلقة  الوزراء  مجلس  قرارات  الغاء 

بتثبيت املدراء العامني.
، إن أغلب من مت تثبيتهم  وقال الكناني 
طريق  عن  رشحوا  العامني  املدراء  من 
احملاصصة،  ضمن  السياسية  الكتل 
للمحكمة  قرار  يوجد  انه  من  بالرغم 
وجود  ان  على  ينص  العليا  االحتادية 
املناصب  لتولي  السياسية  احملاصصة 
وهي  للدستور  مخالفا  يعد  احلكومية 
قرارات ملزمة وباتة للسلطة التنفيذية 
والسلطات كافة استنادا للمادة ٩٤ من 

الدستور.
يتعلق  اآلخر  األمر  أن  الكناني،  وأضاف 
لديهم  املثبتني  من  مجموعة  بوجود 

حتسم  ولم  النزاهة  هيئة  في  ملفات 
الى  اضافة  قضاياهم،  اخملتصة  احملاكم 
املدنية  اخلدمة  لقانون  مخالفة  وجود 
من  املعدل   ١٩٦٠ لسنة   ٢٤ رقم  النافذ 
لبعض  الكافية  اخلبرة  حيث عدم وجود 
خبرتهم  تتجاوز  والتي  العامني  املدراء 
الى  الفتا  االداري،  بالعمل  سنوات  بضع 
لهذه  رفضنا  جندد  االسباب  لهذه  أن 
مؤسسات  عمل  شلت  التي  احملاصصة 

الدولة.
وعلى صعيد اخر

كشف النائب عن كتلة النهج الوطني 
اطراف  وجود  عن  العقابي،  حسني 
اسماء  لتمرير  الراهن  الظرف  استغلت 
معينة وايجاد مزايدات مصلحية ونفعية 
وفساد مالي لتمرير اسماء او االستحواذ 

على مساحات اوسع بالسلطة.
والتفرد  االنتهازية  ان   ، العقابي   وقال 
بالسلطة وصل الى مستوى اليطاق لدى 
هذه احلكومة، حيث انها تستغل حتى 
ملصاحلها  املنتفضة  اجلماهير  مطالب 
من  ان  مبينا  الضيقة،  واحلزبية  الفئوية 
احلكومة  استغلتها  التي  امللفات  بني 
يتم  والذي  اخلاصة  الدرجات  ملف  هو 
متريره خلدمة جهات واطراف معينة تدير 
السلطة حاليا ولديها السطوة والنفوذ 
داخل الكابينة احلكومية ومكتب رئيس 

الوزراء.

وبينما انهت اعمال اعادة ترميم ثالثة مواقع تابعة لهــــا ضمن 
ــعة  ــي بغداد، تبدأ اليوم حملة واس ــع مديرية مرور الكرخ ف قاط
ــني املرورية.وقــــال مدير مرور  ــبة اخملالفني لالنظمة والقوان حملاس
محافظــــة نينوى العميد عدنــــان عمر ســــعدي، إن املديرية 
ــدا ضمن  ــة موقعا جدي ــة املاضي ــام القليل ــالل االي ــت خ افتتح
ــال ترويــــج  ــت من خالله من اعادة اعم ــروع الوطني ومتكن املش
ــــــجلة  معامــــالت نقــــل امللكيــــة ملركبات املواطنني املس
ــيرا  ــــــنوات, مش في احملافظة بعد توقف دام أكثر من خمس س
ــي اصدار  ــا املديرية ه ــــــرت تنفيذه ــال التي باش ــى ان االعم ال
ــول عليها  ــني في احلص ــني الراغب ــــــوق للمواطن ــازات الس اج
ــــــملت جميع  ــني ان اعمــــال نقل امللكية ش ــي احملافظة.وب ف
ــــــجيل القدميــــة  ــــــيارات ولوحــــات التس اصنــــاف الس
ــل اال اللوحات التــــي  ــة اخلصوصــــي واالجرة واحلمــــ واحلديث
حتمل احلرف راء لوجود خلل فني سيتم حله واملباشرة بترويــــج 
ــن مطلع  ــداء م ــا ابتــــ ــة به ــل اخلاص ــالت التحويــــ معامــــ
ــــــبوع املقبل, الفتا الى ان العمــــل في املديرية يســــري  االس

بانســــيابية عاليــــة ومــــن دون ايــــة معوقــــات تذكر.
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بغداد / البينة اجلديدة
  أصدر معتصمو ساحة التحرير في بغداد امس 
األربعاء بيانهم برقم {٢}. وجاء في نص البيان يا 
العراقي الكرمي، كنّا قد أكدنا مراراً  أبناء شعبنا 
القناصني،  حكومة  بإقالة  األول  مطلبنا  على 

نصرةً الخوتنا الشهداء، وكرامةً لذويهم.
القمعية  إجراءاتها  من خالل  احلكومة،  وها هي 
األيام  في  املتظاهرين  بحق  استخدمتها  التي 
الرشيد  وشارع  السنك  جسر  قرب  املاضية، 
عشرات  ضحيتها  وذهب  اخلالني،  وساحة 
صرةٌ على  الشهداء ومئات املصابني، تؤكد أنها مُ
خيار العنف واإلجرام في قمع احملتجني، وإسكات 
صوت الشعب، وما ذلك إال دليل على فشلها في 
أثبتت  وقد  العزل،  املواطنني  الدولة وحماية  إدارة 
أنها  هذا،  يومنا  وحتى  األول  تشرين  مطلع  منذ 
بالثقة، مثلما هي ليست جديرة  ليست جديرة 
زها عن كشف  جّ بقيادة العراق وشعبه، فيكفي عَ

هويات القناصني والقتلة، كما هي عاجزة اآلن عن 
للناشطني  املمنهج  واالختطاف  الترويع  إيقاف 
من قبل جهات مجهولة، رغم املناشدات الدولية، 
ودعوات املرجعية بإيقاف االعتقاالت واالعتداءات 

ضد املتظاهرين.
األمم  بعثة  بيان  في  جاء  ما  إن  ذلك،  إلى  إضافةً 
كل  بعيدةٌ  أنها  أثبت  اقتراحات،  من  املتحدة 
البُعد عن الدماء التي تُسفك يومياً في ساحات 
احملافظات  عموم  في  واالعتصام  التظاهر 
املنتفضة، كما هي بعيدة عن املطالب األساسية 
السلطة  تَرتكب  الذي  الوقت  ففي  للمحتجني. 
بحق  اجلرائم  أنواع  أبشع  خلفها،  يقف  ومن 
على  املتحدة  األمم  بعثة  تَقترح  األعزل،  الشباب 
املتظاهرين،  بحق  القتل  آلة  توقف  أن  احلكومة 
النواب.  مجلس  إلى  اإلصالحية  القوانني  وتُقدمَ 
ك الفاسدين  وقد ال تعلم البعثة األممية، إن متسّ
دامغ  دليل  إال  هو  ما  عبداملهدي  عادل  بحكومة 

أو   ، درتهِ قُ بعدم  وقناعتهم  اطمئنانهم  على 
جذرية،  حقيقية  إصالحات  بإجراء   ، رغبتهِ عدم 
إلى  القتلة  وتقدمي  العام،  املال  سراق  ومحاسبة 
حكمه  من  األولى  السنة  كانت  وقد  العدالة، 
كه  برهاناً على خضوعه للكتل السياسية، ومتسّ

باحملاصصة احلزبية.
اخواتنا العراقيات .. اخواننا العراقيون

التي  واملطالب  ساندمتوها،  التي  التظاهرات  إن 
بأسره،  العالم  إلى  صوتُها  وصل  قد  رفعتموها، 
واإلقليمية،  الدولية  القرار  مراكز  غل  وأشّ
ونعاهدكم بأنها لن تنتهي بوعودٍ غير مضمونة، 
وإجراءات إصالحية شكلية، ال ترتقي للدماء التي 

مها الشهداء قرباناً لهذا الوطن. قدّ
لذا، ندعوكم باسم العراق، ووفاءً لدماء الشباب، 
القادم  اجلمعة  يوم  في  مليونية  تظاهرات  إلى 
تَطرحها  التي  للحلول  رفضاً  الثاني،  ١٥ تشرين 
قدم  التي  املطالب  على  وتأكيداً  احلكومة، 

التضحيات،  هذه  كل  سبيلها  في  املتظاهرون 
والتي أبدت املرجعية الدينية العليا في النجف، 
في  املعنية  اجلهات  جدية  عدم  من  قلقها 

تنفيذها.
للحياة  عودة  ال  أن  األول،  بياننا  في  أعلنّا  وكما 
الشهداء،  أراده  الذي  الوطن  بعودة  إال  الطبيعية 
لن  املتظاهرين  أن  الدينية  املرجعية  دت  أكّ وقد 

يعودوا إلى بيوتهم حتى حتقيق املطالب.
باسم  عراقية  مليونية  تظاهراتنا  لتكن  وعليه، 
أن  يُرِيد  ال  من  لّ  كُ ع  مِ تُسّ  ، #جمعة_الصمود 

يَسمع صوت الشعب، حتى تنتصر إرادتنا.
ومن جان اخر

  دعا زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر، 
شامل.وقال  اضراب  الى  املوظفني  االربعاء،  امس 
في  حسابه  على  نشرها  تغريدة  في  في  الصدر 

{تويتر}:
على الثوار ابعاد شبح التدخل األمريكي وغيره 

على الطبقة الشعبية الصامتة ان حتدد مصيرها 
من خالل مساندة الثوار ولو بكلمة طيبة.

يجب ان تبقى الثورة عراقية كما نحب ان تكون 
احلكومة عراقية بدون تدخالت خارجية .

ال يحق الحد ان يوجه فوهة السالح نحو الثوار 
ويجب محاسبة من يقوم بذلك.

على احلكومة االذعان لصوت الشعب وأن تتنازل 
عن عرشها العاجي .

مفوضية  تغيير  البرملان  في  الشرفاء  على 
االنتخابات وقانونها وتغيير بعض بنود الدستور 

وإن لم يستطيعوا فال معنى لبقائهم .
باضراب  الثوار  مساندة  الشرفاء  املوظفني  على 

شامل ولو ليوم واحد .
واختتم الصدر قوله ، على أئمة اجلمعة في كل 
ملساندة  سلمية  مظاهرة  يقودوا  أن  احملافظات 

الثوار.
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االخريةالحلقة
الثانية : ان املفوضية اعتمدت على انتشار 
ــجيل في ذلك ولم تعتمد على  مراكز التس
ــك ان هناك  ــات وزارة التخطيط وال ش بيان
ــة وتوزيعها   ــار املفوضي ــا بني انتش اختالف

للناخبني وبني حدود وزارة التخطيط.
ان كل ذلك يجعل من الصعب مبكان اقامة 
انتخابات على اساس ان الدائرة االنتخابية 
ــا اكدته  ــذا م ــاء . وه ــدود القض ــه = ح في
ــات  ــون انتخاب ــدور قان ــذ ص ــة من املفوضي
مجالس احملافظات واالقضية والنواحي في 
ــذرت املفوضية بعدم  ــام ٢٠٠٨ حيث تع الع
ــتوى  قدرتها على اجراء انتخابات على مس

القضاء والناحية لالسباب اآلنفة.
ــيكون هناك  ٣. من حيث ورقة االقتراع ، س
ــب مع  ــن اوراق االقتراع تتناس عدد كبير م
ــاء) وتختلف من  ــة (١٦٣ قض ــدد االقضي ع
ــيكون حجم  ــا س ــم ، كم ــث التصمي حي
ــي دائرة  ــا ان نتخيل ان ف ــر لن ــة كبي الورق
ــون من ثالثة مقاعد في قضاء يتنافس  تتك
ــر  ــة عش ــيا وخمس ــا سياس ــه ٥٠ كيان ب
ــام ورقة تضم  ــنكون ام ــحا فرديا س مرش
ــحا مع صورهم  واسماء  ــماء ١٦٥ مرش اس
ــا .ويعقد ذلك  ــات التي ينتمون اليه الكيان
االمر على الناخبني ويبطئ من سير عملية 

االقتراع.
ــة يتطلب  ــث الثقافة االنتخابي ــن حي ٤. م
فترة اطول للتثقيف االنتخابي حول كيفية 

ــا من توعية  ــت ، كما يتطلب فهم التصوي
ــم ليتمكنوا  ــحي داوائره ــني مبرش للناخب
ــحني.  ــم من بني املرش ــد خياراته من حتدي
ــية لنظام الصوت  رابعا:اخملرجات السياس
الواحد غير املتحول االنتخابات هي وسيلة 
الدارة الصراع السياسي بطريقة التنافس 
السلمي، لذا فان تصميم االنتخابات يجب 
ــتهدف باالساس ضمان وجود قواعد  ان يس
للتنافس حتقق العدالة في التمثيل  خاصة  
ــا وقوميا)  ــددة (طائفي ــي اجملتمعات املتع ف
ــلم واالمن  ــمة لغرض  حتقيق الس واملنقس
ــي ،  ومن هنا تعتمد هذه اجملتمعات  اجملتمع
على نظم التمثيل النسبي وهو ما اعتمده 
ــام ٢٠٠٥ وجرت  ــذ انتخابات الع ــراق من الع
ــينات متعددة كان آخرها نظام  عليه حتس
ــانت  ــبه املفتوحة وصيغة س ــة ش القائم
ليغو املعدلة.في حني ان النظام املقترح في 
مسودة القانون هو احد نظم االغلبية التي 
ــب مع الواقع االجتماعي العراقي  ال تتناس

ــدد طائفيا وعرقيا ، وميكن تثبيت اهم  املتع
اخملاوف واملشكالت التي تترتب على اعتماد 

هذا النظام باالتي:ـ
ــدر اصوت  ــي ه ــام ف ــذا النظ ــهم ه ١. يس
الناخبني وعدم التناسبية بني عدد املقاعد 
ــي يفوز بها احلزب مع عدد االصوات التي  الت
حتصل عليها.اذ بصورة عامة تتسبب نظم 
ــة بهدر االصوات وضعف في حتقيق  االغلبي
ــة التمثيل ، ومنها النظام املقترح في  عدال
ــوت الواحد  ــام الص ــودة القانون  (نظ مس
ــر املتحول)  ، حيث يؤدي هذا النظام الى  غي
ضياع أعداد كبيرة من األصوات التي تذهب 
ــروط سهلة  هباءً، خاصةً في ظل وجود ش
ــداداً كبيرة من  ــن أع ــي متكّ ــيح والت للترش
ــحني من الترشح لالنتخاب ، ومن ثم  املرش

تبعثر االصوات  بينهم.
ــي  ــي  ف ــل السياس التمثي ــف  ٢. ان ضع
ــمة  ينعكس  ــات املتعددة واملنقس اجملتمع
ــي  السياس ــتقرار  االس ــى  عل ــلبا  س
ــك ان مخرجات ونتائج  واالجتماعي ، وال ش
ــبب في  ــاد على هذا النظام ستتس االعتم
تفتيت العملية السياسية ومتزيق اجملتمع.

ــية  ــع هذا النظام األحزاب السياس ٣.  يض
أمام حتدي كبير، فلو كان لدينا على سبيل 
ــة تنتخب أربعة ممثلني  املثال دائرة انتخابي
ــح  مرش كل  ــاب  باالنتخ ــيفوز  فس ــا،  له
ــى ٢٠ باملئة من  ــد عل ــى ما يزي ــل عل يحص

ــي  األصوات تقريباً. ولو حصل حزب سياس
ــوات، وذلك بفوز  ــا على ٥٠ باملئة من األص م
ــى حوالي ٢٥ باملئة  ــحيه عل اثنني من مرش
ــإن ذلك قد  ــا، ف ــكل منهم ــن األصوات ل م
ــن مقاعد الدائرة.  ــه الفوز مبقعدين م يخول
ــحي ذلك  ــول أحد مرش ــي حال حص أما ف
ــة من األصوات في حني  احلزب على ٤٠ باملئ
ــوى على ١٠  ــح اآلخر س ــم يحصل املرش ل
ــي ذلك عدم  ــوات، فقد يعن ــة من األص باملئ
ــد، وبالتالي عدم  ــح الثاني باملقع فوز املرش
ــوى مبقعد واحد فقط. وفيما  فوز احلزب س
لو قام ذلك احلزب بتسمية ثالثة مرشحني 

ــه بالفوز  ــرة، فإن حظوظ ــه في تلك الدائ ل
ــر وذلك  ــل أكثر فأكث ــن قد تضمح مبقعدي
بسبب توزيع األصوات بني مرشحيه الثالثة 

في الدائرة.
ــة  ــزاب مركزي ــام االح ــذا النظ ــم ه ٤. يدع
ــم والتي ميكنها  ــديدة التنظي ــادة وش القي
ــد عبر تنظيم عملية  الفوز باغلبية املقاع
ــحيها وتوزيعها  ــني ملرش الناخب ــت  تصوي
توزيعا دقيقا وتقسيمها بصورة متكنها من 
الفوز باغلبية املقاعد حتى ولم تكن متتلك 

اغلبية االصوات في الدائرة االنتخابية.

ــام عدم  ــذا النظ ــن ه ــج ع ــن أن ينت  ٥.ميك
ــل لها في  ــزاب الصغيرة بأي متثي ــوز األح ف
ــكل كبير بني  ــا بش ــت أصواته ــال توزع ح
ــزب  ــوز ح ــن ان يف ــا ميك ــحيها، بينم مرش
كبيرة بأعداد إضافية من املقاعد مما ميكنه 
ــة املطلقة في  ــيطرة على األغلبي من الس
ــى أغلبية  ــالل حصولها عل ــان من خ البرمل
بسيطة من أصوات الناخبني على املستوى 

الوطني.
ــهم هذا النظام في تقوية التنافس   ٦. يس
ــا بينهم  ــزب الواحد فيم ــحي احل بني مرش

للفوز بأصوات الناخبني،  ومن شأن ذلك ان 
يؤدي الى في تعميق االنقسامات الداخلية 
ــا ان ذلك  ــية. كم ــن األحزاب السياس ضم
ــات  ــهم في حتفيز على انتهاج سياس يس
ــل  يعم ــث  حي ــة،  االنتخابي ــة  الزبائني
ــحون على تقدمي اإلغراءات جملموعات  املرش

محددة من الناخبني.
ــزاب  األح ــن  م ــام  النظ ــذا  ه ــب  يتطل  .٧
السياسية اعتماد سياسات استراتيجية 
ــمية مرشحيهم  معقدة فيما يتعلق بتس
وإدارة أصوات ناخبيهم. فقد تكون تسمية 
ــحني على ذات القدر  أعداد كبيرة من املرش
من الضرر باملصالح احلزبية كتسمية أعداد 
ــذا باإلضافة إلى األهمية  ضئيلة منهم. ه
ــي احلزب  ــه ناخب ــة توجي ــة لكيفي البالغ
ــاوي بني  الواحد إلى توزيع أصواتهم بالتس

مرشحي ذلك احلزب.
٨. ال يحفز هذا النظام األحزاب السياسية 
ــيع قواعد مؤيديها وذلك  للعمل على توس
ــاً  ــوى صوت ــب س ــي للناخ ــه ال يعط لكون
ــن احلزب من تأمني  ــداً فقط، فطاملا متكّ واح
مجموعة أساسية كافية من األصوات فإن 
ــوز دون احلاجة للبحث  ــن له الف ذلك يضم
عن تأييد إضافي من قبل مجموعات أخرى 

من الناخبني.
خامسا : مالحظات على النظام االنتخابي 

املقترح  في ظل الواقع العراقي
ــم النظام االنتخابي في العراق  ١. ان تصمي
ــي  ــن الواقع السياس ــي ان ينطلق م ينبغ
ــز بتعددية االحزاب  واالجتماعي الذي يتمي
وتعددية الطوائف والقوميات ، ومن ثم فان 
ــبي او النظم اخملتلطة  نظم التمثيل النس
ــي يجب اعتمادها لضمان  هي االنظمة الت

االستقرار السياسي والسلم االجتماعي.
ــودة القانون  ــام املقترح في مس ٢. ان النظ
ــوالء  ــديدة ال ــزاب ش ــدم االح ــم ليخ صم
ــة ،حيث ميكن  ــة لقياداتها املركزي والطاع
ــة تصويت  ــى تنظيم عملي ــيطر عل ان تس
ــار الناخبني اآلخرين  ــم  ، ورمبا اجب ناخبيه
ــحيهم  ــط عليهم للتصويت ملرش والضغ
ــدود  ــرة حل ــم الدائ ــر حج ــدم  تصغي ، إذ يق
ــذه االحزاب  ــاء االدارية فرصة امام ه القض
ــم صفوفهم  ــز فرصهم في تنظي في تعزي
ــم وإيجاد  ــرص على خصومه وتضييق الف
ــى الناخبني في  ــر للضغط عل ــائل اكب وس

مثل هذه الدائرة الصغيرة.
ــاء  ــر الغ ــام - عب ــذا النظ ــتهدف ه ٣. يس
ــبي-  االضرار  نظام القائمة والتمثيل النس
ــز قياداتها  ــم التي تتمي ــزاب والقوائ باالح
ــل في كل  ــث حتص ــرة ، حي ــعبية كبي بش
ــن االصوات  ــدد كبير م ــى ع ــات عل انتخاب
ــا ، كما  ــم قوائمه ــن تعزيز ودع ــا م متكنه
ــزاب التي  ــام ايضا االح ــذا النظ ــدم ه ويخ
اليحصل مرشحوها على اعداد كبيرة جدا 
ــي بذلك  ــي االنتخابات فه ــن االصوات ف م
ــيح  ــوض االنتخابات عبر الترش ميكنها خ
ــة  القائم ــام  نظ ــن  ع ــي  والتخل ــردي  الف

االنتخابية ( التمثيل النسبي).
ــرح ميكن ان  ــي املقت ــام االنتخاب ٤. ان النظ
يكرس حالة احلزب الواحد املهيمن كما هو 
احلال في جتربة (اليابان) فعلى مدى ٤٥ عاما  
ــم يقف عائقاً  ــا هذا النظام  ل اعتمد فيه

أمام تدعيم قوة احلزب الواحد الذي استمر 
ــكاً وبالتالي حافظ على سيطرته  متماس

على الساحة السياسية طوال تلك املدة.
ــي املقترح في  ــهم النظام االنتخاب ٥. يس

هشاشة اجملالس املنتخبة في ضوئه ، فمن 
ــر فيه قدرة التمثيل لالحزاب  ناحية تنحس
ــى صعود  ــه يتيح ال ــادل كما ان ــكل ع بش
ــح  ــود مرش ــدال صع ــة ب ــات القبلي الزعام

ــية ، وهو  ــب البرامج السياس احلزب صاح
ــذا النظام في االردن. ما حصل في جتربة ه
ــن الناحية  ــدم ال ميكن م ــاء على ما تق وبن
ــام في العراق في  ــة تطبيق هذا النظ الفني
ــام االنتخابي  ــي ،كما ان النظ ــت احلال الوق
ــي  ــب مع الواقع السياس املقترح اليتناس

واالجتماعي العراقي وميكن ان تكون نتائج  
تطبيقه غير عادلة من حيث متثيل املكونات 
االجتماعية والسياسية ، وتتسبب بحالة 

من عدم االستقرار السياسي.
ــام انتخابي  ــا: الرؤية البديلة :  نظ سادس
مختلط في ظل تصاعد املطالب الشعبية 
ــل  ــرورة تعدي ــة بض ــية واملرجعي والسياس
قانون االنتخابات وتعديل النظام االنتخابي 
بعدما افرز نظام التمثيل النسبي مشكالت 
احلكومات التوافقية / االئتالفية الضعيفة 
، يتعني بلورة نظام انتخابي يعكس الواقع 
ــي واالجتماعي ويعزز من فاعلية  السياس
العملية السياسية  (حكومة قوية ، نظام 
ــة حقيقي وقوي)  ــاءلة ومراقبة برملاني مس
ــة لنظام  ــاد رؤية بديل ــني  إيج ــا يتع -  كم

انتخابي يتصف باالتي:ـ
١. يعكس البنية السياسية واالجتماعية

ــل  وال يهدر  ــي التمثي ــة ف ــق عدال ٢. يحق
االصوات

ــزب او جهة  ــا خلدمة ح ــون مصمم ٣.ال يك
على حساب جهة اخرى.

ــة  القومي ــدود  احل ــاوز  بتج ــمح  يس  .٤
والطائفية

ــون مخرجاته حكومة قوية (حكومة  ٥. تك
ــى املراقبة  ــل قادر عل ــان فاع ــة) وبرمل اغلبي

واملساءلة. 
ــحني االفراد  ويشجع  ٦. يوفر فرصة للمرش
ــب  النخ ــى  عل ــاح  االنفت ــى  عل ــزاب  االح

والوجهاء وترشيحهم.
ــبي  ــني التمثيل النس ــوازن ب ــق الت ٧. يحق
الذي يحفظ حقوق التمثيل العادل الحزاب 
ــات ، ونظام االغلبية الذي  املكونات واالقلي
ــة للناخبني الختيار تفضيالتهم  يتيح حري
ــحني ويعطي  ــة من املرش ــن بني مجموع م

فرصة لترشيح النخب والكفاءات.
٨. ميثل خطوة في اصالح النظام االنتخابي 
ــي الرأي  ــية وترض ــي االحزاب السياس ترض

العام  واملرجعية.
ــدم مبقترح  ــن ان نتق ــك ميك ــوء ذل ــي ض وف
ــاس املزاوجة  نظام انتخابي يقوم على اس
ــبي والقائمة   ــل النس ــي التمثي بني نظام
ــن جهة اخرى  ــة ونظام االغلبية م من جه
ــذا النظام كما  ــن ان نحدد معالم ه . وميك

يلي:ـ
١. من حيث الدوائر:ـ

ــاس احلدود االدارية  ــر متعددة على اس - دوائ
للمحافظة

٢. من حيث الترشيح:ـ
ــر قوائم  ــحيهم عب ــزاب مرش ــدم االح - يق
ــد  ــدد املقاع ــن ع ــل  ٦٠ ٪  م ــة متث انتخابي

اخملصصة للدائرة االنتخابية.
ــحيهم الفرديني لـ  ــزاب مرش ــدم  االح - يق

٤٠٪ من املقاعد اخملصصة للدائرة.
- يجوز الترشيح الفردي ( االفراد املستقلني) 

للتنافس على مقاعد الترشيح الفردي.
ــكل ناخب احلق  ــت:ـ ل ــة التصوي ٣.  كيفي
ــزاب  والتصويت  ــم االح ــت لقوائ بالتصوي

ملرشحني الفرديني.
٤. الصيغة الرياضية:ـ

ــة على  ــج القوائم املتنافس ــم نتائ - حتس
ــو  ــانت ليغ ــة س ـــ٦٠٪ بطريق ــد ال املقاع

املعدلة.
ــني  الفردي ــحني  املرش ــج  نتائ ــم  حتس  -
ــق  ـــ٤٠٪  وف ــد ال ــى املقاع ــني عل املتنافس
ــادة ترتيب  ــث يجري اع ــام االغلبية.حي نظ
ــى الى االدنى  ــحني الفرديني من االعل املرش
ــن حصلوا على  ــد الفائزين من الذي لتحدي

اكثرية االصوات.

ال بد من تحقق 
التوازن بني 
التمثيل النسبي 
الذي يحفظ حقوق 
التمثيل العادل 
لجميع العراقيني

اِّـخرجات السياسية لنظام الصوت الواحد غري اِّـتحول االنتخابات 
هي وسيلة الدارة الصراع السياسي بطريقة التنافس السلمي

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

ــون االيام  ــارعة في غض ــية املتس ــات السياس    التقلب
ــام القادمة لن  ــك بأن االي ــة ال تدع مجاال للش املنصرم
ــات اخلجولة من  ــابقاتها البيان ــن س ــن م تكون بأحس
البعض والتباطؤ القاتل يقودنا الى االستنتاج املنطقي 
ــة لتبريد حرارة  ــور كما هي عليه وهي محاول ببقاء االم
املطالبني باالنصاف واحلياة الكرمية . لم يخرج سياسي 
ــدام الثقة بني  ــباب كثيرة منها انع مع املتظاهرين الس
الشعب والسياسي ومن ناحية اخرى ان هذا السياسي 
ــيء يتظاهر؟  ــع عائلته وحزبه فعلى اي ش هو منتفع م
ــية  ــعارات السياس ــة تؤكد ان الش ــنوات املنصرم الس
ــي  ــباب العراقي البنغالديش غير فعالة وطاملا يرى الش
واملصري والسوري وغيرهم من اجلنسيات احملترمة لالخوة 
ــد بال فرصة  ــباب البل ــقاء يعملون في العراق وش واالش
ــب من جانب آخر  ــعروا بالغض عمل فمن حقهم ان يش

يضرب  الذي  الفساد 
ــوال وعرضا  ــالد ط الب
ــات  اخلدم ــدام  وانع
أمراضا  التي اضحت 
ــول  حل ــال  ب ــة  مزمن
ــت  أجج ــة  صحيح
ــت  ارتفع  . ــع  الوض
ــروات  اخلض ــعار  اس
ــاز  الغ ــطوانات  واس
ــو املنتقم من  فمن ه
ــع  اجلمي ؟  ــعب  الش
يقتل العراقيني حتى 
السياسية  االحزاب 

ــط وال يهمها  ــا فق ــل ملصاحله ــت انها تعم ــي اثبت الت
الشعب الذي رفع االعالم العراقية فقط . حاول البعض 
ــكلة هو غياب  ــة لتجييرها وهم كثر املش ــوب املوج رك
ــاز احلقيقي لكن  ــذي يقود ويخطط ليتم االجن القائد ال
ــبابنا قمة في الوطنية وحب  خلف االكمة ما وراءها . ش
ــة وعلى من بيده االمور ان  ــة وثوري العراق وكلهم حماس
يتحلة بالشجاعة العراقية املعهودة فالعراقي معروف 
ــي كثير من  ــه ف ــه ودمه احلار وهذا ما لم نلمس بحميت
ــة ان حتتضن اجلميع  ــيني . على احلكوم االخوة السياس
ــذا دليل ضعف وليس  ــع خدمات االنترنيت فه واال تقط
ــه والبعض  ــا . البعض دفن رأس ــوة مطلق ــال على ق دلي
ــؤال : ملاذا ؟ الذي قضى  ــافر الى اخلارج وهنا يبرز الس س
عشرين سنة او اكثر خارج العراق لن يشعر مبا يشعر به 

من قاوم وجاهد وظل يقاسي وغيره من املتنعمني.

واثق الجلبي

جبهة قلم

waljalaby@yahoo.com سكرتري التحرير

على الحكومة ان 
تحتضن الجميع واال 
تقطع خدمات االنرتنيت 
فهذا دليل ضعف وليس 
دليال على قوة مطلقا

÷aä»€a@È8a@ÂüÎ

إمكانية اعتماد نظام االغلبية في االنتخابات العراقية
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بغداد / البينة اجلديدة
ترأس وزير االعمار واالسكان والبلديات العامة السيد 
ني ريكاني اجتماعا موسعاً لبحث تطوير اقسام  بنكَ
التصاميم في الوزارة ومديريات (التخطيط العمراني، 
املاء، اجملاري، الطرق واجلسور)، بحضور املديرين العامني 
السيد  وموظفيهم.ووجه  التصاميم  اقسام  ورؤساء 
الوزير اثناء االجتماع بتهيئة املتطلبات الالزمة لعمل 
ومستلزمات  وادوات  مالكات  من  التصاميم  اقسام 
العمل  على  والتأكيد  لهم  تطويرية  دورات  واقامة 
مع  والتنسيق  املستخدمة  التقنيات  احدث  وفق 

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لفتح دراسات 
استشاريني  مع  والتعاقد  بالتصاميم  خاصة  عليا 
ذوي كفاءة وخبرة عالية في مجال التصاميم لغرض 
االستفادة منهم في تطوير عملهم.واكد الوزير على 
اهمية تقدمي موقف بالتصاميم التي مت التعاقد عليها 
من  املنجزة  بالتصاميم  شامل  وجرد  ارشيف  واعداد 
قبل  من  بها  اخلاصة  واخملططات  االوليات  توفر  حيث 
دوائر( املاء، اجملاري، الطرق واجلسور) وبني السيد الوزير 
ملشاريع  معلومات  قاعدة  بتهيئة  التوجيه  مت  انه 
في  مناقشتها  ليتم  واجلسور)  الطرق  (املاء،اجملاري، 
واستحداث  املقبل  الشهر  مطلع  القادم  االجتماع 

مشروع دراسة اعداد مخططات تنفيذية للشبكات 
املعلومات  على  للحصول  واجملاري  للماء  املنفذة 
تواصل  متصل  سياق  تنفيذها.وفي  وتاريخ  الدقيقة 
اعمال  العامة  والبلديات  واالسكان  االعمار  وزارة 
مشروع إعادة إعمار جسر املوصل الثالث في محافظة 
دائرة  وبإشراف  العامة  أشور  نينوى عن طريق شركة 
الطرق واجلسور التابعتني للوزارة.وذكر املركز االعالمي 
للوزارة ان طول اجلسر الكلي يبلغ ٦٦٠ م وبعرض ٢٠م 
فيما تبلغ مدة تنفيذه ٥٤٠ يوماً وبكلفة بلغت نحو 
صب  في  حالياً  العمل  يتواصل  حيث  دينار  مليار   ١٦
يسير  املشروع  في  العمل  ان  مؤكدا  اجلسر،  مماشي 

احملددة  الزمنية  املدة  ضمن  إلجنازه  متصاعدة  بوتائر 
وحسب املواصفات الفنية املطلوبة. ومن ناحية اخرى 
احدى  واجلسور  الطرق  دائرة  باشراف  الوزارة  تواصل 
تشكيالت الوزارة تنفيذ مشروع صيانة وتاهيل طريق 
املثنى  محافظة  في  السمنت)  معامل  ـ  (اململحة 
اإلعالمي  املركز  دينار.واكد  مليارات   ٥ جتاوزت  بكلفة 
في الوزارة ان طول الطريق يبلغ ١٢,٥ كم وبعرض ٨م 
، مشيراً الى ان نسبة االجناز احلالية للمشروع بلغت 
املتضررة  املناطق  قشط  العمل  يشمل  حيث   ،  ٪٨٥
الرابطة  االسفلت  بطبقة  إكسائه  واعادة  للطريق 

والسطحية مع اعادة تأهيل االكتاف.

ÒâaãÏ€a@ø@·Óflbñn€a@‚bé”a@›‡»i@ûÏË‰€a@›jç@szjÌ@Ô„bÿÌâ@¥�ÿ‰i@âb‡«¸a@äÌãÎ

بغداد/ البينة اجلديدة
لصناعـة  العامـة  الشركـة  أعلنت 
فـي  الطبيـة  واملستلزمـات  االدويـة 
الصناعة  وزارة  شركات  أحدى  سامراء 
واملعادن، امس األربعاء، عن تنفيذ أعلى 
تسعة  منذ  شهري  انتاجي  برنامج 
 (٥) الـ  جتاوزت  بقيمة  مضت  سنوات 
الشركة  عام  مدير  دينار.وقال  مليارات 
الرحمن  عبد  احلميد  عبد  الصيدالني 
برنامجها  أعدت  ”الشركة  إن  بيان  في 
املاضي  االول  تشرين  لشهر  االنتاجي 
و  مليار   (٥) الى  وصلت  أنتاج  بقيمة 

بعد  دينار  الف   (٢٥٨) و  مليون   (٦٨٨)
فحوصاتها  وجناح  االولية  املواد  وصول 
الشركة  تشهدها  نسبة  أعلى  وهي 
منذ عام ٢٠١٠“.وأضاف عبد الرحمن، أن 
”هذا األجناز جاء نتاج اخلطة الطموحة 
نسبة  لزيادة  الشركة  وضعتها  التي 
االنتاجي  البرنامج  تنوع  مع  أنتاجها 
من  املبذولة  الكبيرة  اجلهود  الى جانب 
قبل موظفي االقسام املعنية“، مشيرا 
سيستمر  الشركة  ”أنتاج  أن  إلى 
االشهر  خالل  املتصاعدة  الوتيرة  بهذه 

القادمة“.

paâbÓ‹fl@HUI@�€a@pãÎb£@Ú‡Ó‘i@Ôubn„a@w�flb„äi@ä�j◊c@à–‰m@Ú�ÌÎÖ¸a@Ú�«b‰ñ€@Ú�flb»€a@Ú�◊äí€a

بعقوبة / البينة اجلديدة
 القت قوة امنية القبض على شخصني بتهمة ترويج 
اخملدرات بعملية امنية شمال شرق بعقوبة .وقال مصدر 
القت  اخملدرات  مكافحة  شعبة  من  قوة  ان  امني:» 
امنية  بعملية  اخملدرات  مروجي  من  اثنني  على  القبض 
 ، بعقوبة  شرق  شمال  تبه  قره  ناحية  بأطراف  نفذت 
وضبطت بحوزتهما كميات من املواد اخملدرة  .واضاف : 
ان املقبوض عليهما مت نقلهما الى احد املراكز االمنية 

الكمال االجراءات القانونية بحقهما.

@Âfl@¥‰qa@Û‹«@új‘€a
@fib9@paâÜÇΩa@ÔuÎäfl

ÚiÏ‘»i@÷äë

Êbÿç�aÎ@âb‡«�a@@ÒâaãÎ@ø@¥€Î˚éfl@HSIfiaÏflc@åvy@ZÚÁaå‰€a
بغداد / البينة اجلديدة

صدور  عن  النزاهة  هيأة  كشفت  
وغير  املنقولة  األموال  بحجز  قرارٍ 
املنقولة لثالثة من كبار املسؤولني 
واإلسكان  اإلعمار  وزارة   في 
العامة    واألشغال  والبلديات 

 (٣٤٠) املادَّة  أحكام  إلى  استناداً 
. العراقيِّ العقوبات  قانون  من 

دائرة التحقيقات في الهيأة، وفي 
تفاصيل  عن  حديثها  معرض 
فيها  قت  حقَّ التي  القضيَّة 
وأحالتها إلى القضاء، أشارت إلى 

أن محكمة حتقيق النجف اخملتصة 
أصدرت  النزاهة  بقضايا  بالنظر 
قراراً بحجز األموال املنقولة وغير 
املنقولة لكلٍّ من املتهمني املفتش 
العام للوزارة األسبق (ووكيل فني 
أن  مبينة  سابقني؛  عام)  ومدير 

أحكام  إلى  استناداً  صدر  القرار 
العقوبات  قانون  من   (٣٤٠) املادة 
تنفيذ  عدم  تهمة  عن  العراقيِّ 
املتهمني للعقد اخلاص بالتصميم 

األساس ملدينة النجف.

بغداد/ البينة اجلديدة
القت القوات االمنية القبض على عصابة متخصصة 
.وذكر  بغداد  شمالي  االعظمية  منطقة  في  بالسرقة 
مكتب االعظمية ملكافحة االجرام في بيان :» ان افراد 
العصابة قاموا بسرقة مبالغ مالية ومخشالت ذهبية 
السكنية  الدور  احد  داخل  من  محمول  هاتف  واجهزة 
التحقيق  عند   » انه  االعظمية».واضاف  منطقة  في 
بضرب  وقيامهم  بجرميتهم  اعترفوا  املتهمني  مع 
التحقيقية  االوراق  عرضت  وقد  وزوجته،  الدار  صاحب 
املادة  احكام  وفق  توقيفهم  وقرر  اخملتص  القاضي  على 

(٤٤٦ق.ع)».

احللة/ البينة اجلديدة
ستشهد  املقبلة  األيام  أن  العبادي  كرار  بابل  محافظ  أعلن 
الصحفيني  على  سكنية  أرض  قطعة  مائة  من  أكثر  توزيع 
الصحفيني  ونقابة  البلديات  وزارة  شروط  وفق  املستحقني 
احلكومة  «أن  صحفي  تصريح  في  العبادي  العراقيني.وقال 
احلقيقة  نقل  في  الكبير  الصحافة  بدور  منها  وإميانا  احمللية 
مائة  من  أكثر  تخصيص  قررت  الشريحة  لهذه  منها  ودعما 
أن  فعال.واضاف  العاملني  للصحفيني  سكنية  أرض  قطعة 

جلنة مختصة ستتتابع عملية الفرز والتوزيع».

@Ú”äé‹€@Úibñ«@Û‹«@új‘€a
ÚÓ‡ƒ«¸a@Ú‘�‰fl@ø

بغداد / البينة اجلديدة
أصدرت محكمة حتقيق النزاهة في 
ثالثة  بحق  استقدام  امر  ميسان 

اثر  احملافظة  مجلس  أعضاء  من 
بيان  وإدارية.وذكر  مالية  مخالفات 
القضاء  جمللس  اإلعالمي  للمركز 

اصدرته  استقدام  «امر  أن  االعلى 
محكمة حتقيق النزاهة في ميسان 
مجلس  اعضاء  من  ثالثة  بحق 

قانون  من   ٣٤٠ املادة  وفق  احملافظة 
مخالفات  اثر  العراقي  العقوبات 

مالية وإدارية».

Úƒœb0a@è‹©@ıbö«a@Âfl@HSI@‚Ü‘ném@ÊbéÓfl@ø@ÚÁaå‰€a@’Ó‘§@Ú‡ÿ™

بغداد/ البينة اجلديدة
واالثار  والسياحة  الثقافة  جلنة  اكدت   
الفيزا  ملشروع  الكامل  دعمها  النيابية 
التطور  مواكبة  اجل  من  االلكترونية 
في  العراقي  اجلواز  مكانة  ورفع  العاملي 
واالجنبية.واكدت  العربية  الدول  جميع 
واعضاء  الغالب  سميعة  اللجنة  رئيسة 
االتصاالت  وزير  استضافة  خالل  اللجنة 
في  املتخصصني  من  وعدد  الربيعي  نعيم 
اللجنة  مقر  في  الوطني   العمليات  مركز 
« دعم املشروع بالكامل من اجل اجناحه» ، 
مبينني ان العراق بحاجة الى تطوير واقعه 

الكفيلة  املقومات  ميتلك  النه  السياحي 
من  والسائحني  الوفود  باستقطاب 
مختلف الدول».من جانبه، استعرض الوزير 
واعضاء جلنة اخلبراء املشتركة آليات عمل 
اليها،  التوصل  مت  التي  واملراحل  املشروع 
ستطبق  االولى  التجربة  ان  الى   مشيرين 
واملانيا، يتم  تركيا ومصر  مع ثالث دول هي 
بعدها تعميم التجربة مع الدول االخرى»، 
مؤكدين   ان العمل املتفاني والتفاهم بني 
املرتبط عملها باملشروع  الوزارات واجلهات 
الى  االيجابية  النتائج  اوصل  من  هو   ،

مستواها احلالي .

ÔΩb»€a@âÏ�n€a@Új◊aÏfl@›ua@Âfl@ÚÓ„Î6ÿ€¸a@aåÓ–€a@ ÎäíΩ@›flbÿ€a@bË‡«Ö@Ü◊˚m@ÚÓibÓ‰€a@Úœb‘r€a

البينة اجلديدة / عبد الستار محسن
عبد  املهندس  النقل   وزير  توجيهات  ضوء  على 
واحدث  اخلدمات  أفضل  بتوفير  باهض  لعيبي  اهللا 
من  ميدانية  ومبتابعة  الكرام  للمواطنني  القطارات 
قبل  مدير عام السكك األستاذ  طالب  جواد كاظم  
احلسيني بتهيئة لقطارات احلديثة املكيفة .تتصاعد 
اهم  بتوفير  السكك  كوادر  قبل  من  العمل  وتيرة 
القطارات املكيفة  احلديثة  الراحة على منت  وسائل 
مرورا  وبالعكس  البصرة  إلى  بغداد  من  تنطلق  التي 
خالل  السكك  شهدت  حيث  اجلنوبية   باملناطق 
األشهر السابقة  تزايد في اعداد املسافرين على منت 
القطارات  عن   فضال  يوميا  السريع   السوبر  قطار 

األخرى ليبلغ العدد   (٥٧١٢٢٩)مسافر خالل  العشرة 
أشهر  من السنة احلالية ..يذكر أن هذه االعداد جاءت  
احلجوزات  لتامني  اجلنوبية  املناطق  مع  بالتنسيق  
والناصرية  (البصرة  أهالي  من  للمسافرين  املناسبة 
بغداد  ملنطقة  اضافة  واحللة)  والديوانية  والسماوة 
وبجهود قسم النقل والتشغيل والسيطرة املركزية 
ملراقبة حركة  ودقة مواعيد انطالق قطارات املسافرين  
.السيما   (GPS) التتبع  منظومة  بواسطة  يوميا 
املواطنني  قبل  من  للسفر  ملحة  رغبة  هناك  أن 
والنازلة  الصاعدة  الرحالت  به  تتمتع  ملا  بالقطارات 
بأفضل وسائل  الراحة والسرعة واألمان ودقة املواعيد 

واالسعار الزهيدة .

@ÚÓôbΩa@@äËëc@@Òäí»€a@fi˝Å@aäœbéfl@HUWQRRYI@›‘‰m@Ÿÿé€a

البصرة / البينة اجلديدة
لنقل  العامة  الشركة  والفنية في  الهندسية  املالكات  اجنزت   
الطاقة الكهربائية في اجلنوب /شبكات جنوب البصرة اعمال 
البترو  محطة  في   ١ رقم  الشعيبة  خط  على   C.V.T نصب 
الثانوية جنوب احملافظة.وذكر اعالم الشركة في بيان « تضمنت 
على   (  C.V.T  ) املتسعات  ذات  فولتية  محولتي  نصب  األعمال 
الطورين R وT الى جانب تسليك وربط شبكه االرضي ،وتسليك 
.واضاف   ١ رقم  الشعيبة  C.V.T على خانة خط  قابلو ٤×٤ من 
البيان « بعد اجناز العمل متكنت املالكات الفنية والهندسية من 

ادخال اخلط للعمل في وقت استثنائي.

@¡Å@Û‹«@CNVNT@kñ„@fib‡«a@åv‰m@lÏ‰¶a@ø@Ú”b�€a@›‘„
Òäñj€a@ø@ÚÌÏ„br€a@Î6j€a@Ú�™@ø@ÚjÓ»í€a

بغداد/ البينة اجلديدة
والشؤون  العمل  وزارة  اعلنت 
في  االربعاء  امس  االجتماعية 
الف   ٧٧ من  اكثر  تسلم  بيان 
الطوارئ ضمن  منحة  مستفيد 
الف   ١٧٥ بواقع  الثانية  الدفعة 

دينار للفرد الواحد.وتواصل وزارة 
االجتماعية،  والشؤون  العمل 
الى  الطوارئ  منحة  تسليم 
املكاتب  خالل  من  املستفيدين 

واملصارف التي حددتها الوزارة.

@˘âaÏ�€a@Úz‰fl@ÜÓ–néfl@—€g@WW@Âfl@är◊c@·‹ém@Â‹»m@›‡»€a
ÚÓ„br€a@Ú»œÜ€a@Â‡ô

@ûaâa@…�”@…ÌãÏm@@Z›ibi@≈œb™
¥‘znéΩa@¥Ó–zñ€a@Û‹«@ÚÓ‰ÿç

بغداد / البينة اجلديدة

البالد  ان تشهد  اجلوية،  االنواء  توقعت هيئة 
انخفاض  مع  رعدية  تكون  امطار  تساقط 
اجلمعة. غد  يوم  من  ابتداء  احلرارة  بدرجات 

«الطقس  ان  لها  بيان  في  الهيئة  وقالت 
املنطقتني  في  اجلمعة  غد  ليوم  سيكون 
غائم  الى  جزئي  غائم  واجلنوبية  الوسطى 
اقسامها  في  خفيفة  امطار  تساقط  مع 
الغربية فيما ستنخفض درجات احلرارة قليال 
الطقس  سيكون  فيما  السابق،  اليوم  عن 
الى  جزئيا  غائما  الشمالية  املنطقة  في 

ليوم  سيكون  «الطقس  ان  غائم».واضافت، 
واجلنوبية  الوسطى  املنطقتني  في  السبت 
رعدية  تكون  مطر  زخات  تساقط  مع  غائما 
فيما  الغربية  اقسامها  في  خاصة  احياناً 
ان  مبينة  قليال»،  احلرارة  درجات  ستنخفض 
الشمالية  املنطقة  في  سيكون  «الطقس 
غائما جزئيا  مصحوبا بتساقط زخات مطر 
خفيفة متفرقة ليال».واوضحت ان «الطقس 
سيكون ليوم االحد في املناطق كافة غائما 
فيما  رعدية,  عواصف  حدوث  مع  ممطرا 

ستنخفض درجات احلرارة بضع درجات».

�ıaÜnia@Òâaäßa@pbuâÜi@ûb–ÆaÎ@âb�fla
Ú»‡¶a@ÜÀ@‚ÏÌ@Âfl@

املوصل / البينة اجلديدة
تربية  قسم  نينوى  تربية  مديرية  افتتحت   
في  اخرى  مدارس  وتسع  تلكيف  قضاء 
القضاء ضمن مشاريع متويل البرنامج االمنائي 
املدرسية  االبنية  مدير  .وقال  املتحدة  لالمم 
الكوادر  ان  سعيد  دريد  نينوى  تربية  في 
الهندسية في تربية نينوى والبلديات انتهت 
من اعمار وتاهيل قسم التربية واملدارس في 
قضاء تلكيف بعد ان تبنت الوكالة االمنائية 
اعمار  اعادة  في  املشروع  عمل  للتنمية 

املدارس  .

@·é”@|nn–m@ÙÏ‰Ó„@ÚÓiäm
@êâaÜflHYIÎ@—Óÿ‹m@ÚÓiäm

@@ÙäÅa
بغداد/ البينة اجلديدة

 قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، متديد التقدمي 
وذوي  العام  القبول  قناتي  على  املسائية  الدراسة  الى 
للعام  احلكومية  واملعاهد  اجلامعات  في  للقبول  الشهداء 
الدراسي ٢٠١٩/٢٠٢٠.وأوضحت دائرة الدراسات والتخطيط 
متديد  قررت  العالي  التعليم  وزارة  ان  بيان  في  واملتابعة 
وذوي  العام  القبول  لقناتي  املسائية  الدراسة  الى  التقدمي 
املقبل  االحد  ليوم  الرسمي  الدوام  نهاية  الى  الشهداء 
الى  الراغبني  الطلبة  الدائرة  / ٢٠١٩.ودعت   ١١  /  ١٧ املوافق 
اإلسراع بالتقدمي عبر البوابة االلكترونية لدائرة الدراسات 

والتخطيط واملتابعة.

@µa@·ÌÜ‘n€a@ÖÜ∑@·Ó‹»n€a
@Ômb‰‘€@ÚÓˆbéΩa@ÚçaâÜ€a
ıaÜËí€a@ÎáÎ@‚b»€a@fiÏj‘€a

طالبات  أمور   أولياء  من  لفيف 
املسائية  ماجد  أبن  متوسطة 
للبنات يتقدمون بالشكر  والتقدير 
أشواق  السيدة  الى  والعرفان 
محسن عباس – مديرة املتوسطة 
باسم هاشم محسن  والسيد   –
والى  اإلداري  املشرف   – السوداني 
كل من املعاونات  رشا علي وحنان 
اجليدة  اإلدارة  على  حسن  لعيبي 
اإلنساني  والتعامل  للمتوسطة 
مع الطالبات ومع أولياء األمور عند 
جميعا  اهللا  وفقهم   ... املراجعة 

في عملهم.

äÌÜ‘mÎ@äÿë
بغداد / البينة اجلديدة

 / اإلداري  الزراعة  وزارة  وكيل  السيد  ترأس 
العراقية  للجنة  العراقي  اجلانب  رئيس  نائب 
سهر  مهدي  الدكتور  املشتركة  التايلندية  ـ 
ورقة  ملناقشة  الرابعة  الدورة  اجتماع  اجلبوري 
العمل املعدة من قبل وزارة التجارة واملتضمنة 
وناقش   ، املعنية  واجلهات  الوزارات  إجابات 
اجلبوري خالل االجتماع ورقة العمل املعدة من 
قبل مقررية اللجان ( دائرة العالقات االقتصادية 

اخلارجية ) في وزارة التجارة واملتعلقة بإجابات 
الوزارات واجلهات املعنية العراقية للدورة الرابعة 
كما   ، املشتركة  التايلندية  ـ  العراقية  للجنة 
بحث اجلبوري االجابات العديدة املتعلقة بوزارة 
الزراعة ومنها التعاون وتبادل اخلبرات في مجال 
املشترك  والتعاون  احليوانية  والصحة  الزراعة 
وتبادل  الزراعي  احلجر  قانون  يخص  فيما 
والشتالت  البذور  جتهيز  مجال  في  املعلومات 
ـ  العراقية  اللجنة  إن  إلى  ويشار   . الزراعية 

اجتماعاتها  ستعقد  املشتركة  التايلندية 
للدورة الرابعة في العاصمة التايلندية ( بانكوك 
) للفترة ٩ ـ ١٠ من شهر كانون األول لهذا العام 
املوقعة  التجارية  األتفاقية  من  منبثقة  وهي 
ستتناول  فيما   ،  ١٩٨٤ عام  منذ  البلدين  بني 
التعاون في اجملال التجاري واالقتصادي برئاسة 
السيد وزير التجارة والسيد وكيل وزارة الزراعة 
اإلداري نائب رئيس اجلانب العراقي ووزير التجارة 

التايلندي .

Ú»iaä€a@ÒâÎÜ€a@ b‡nua@êc6Ì@Ú«aâå€a@ÒâaãÎ@›Ó◊Î
@@Ú◊6íΩa@ÚÌÜ‰‹Ìbn€a@�@ÚÓ”aä»€a@Ú‰v‹€@

بغداد / البينة اجلديدة
إصدار  األعلى عن  القضاء   أفصحت احصائية رسمية جمللس 
بحق  االحكام  مبختلف  قرارا   (٣٧٧) بالنزاهة  اخملتصة  احملاكم 
، و (٨٣) أمر قبض واستقدام بحق  مسؤولني بدرجات متقدمة 
مسؤولني آخرين حاليا.وذكرت اإلحصائية إن «احملاكم في جميع 
 (٣٧٧) اآلن  وحتى   ٢٠٠٣ عام  منذ  إصدارها  أكدت  االستئنافات 
املتقدمة  الوظيفية  بالدرجات  املتعلقة  القضايا  عن  قرارا 
تشمل  (عضو مجلس النواب ـ وزير ـ وكيل وزير ـ رئيس مجلس 
 .  ( عام  مدير  ـ  ـ محافظ  ـ عضو مجلس محافظة  محافظة 
 ،«(٦٢٧) بلغ  احملسومة  غير  القضايا   «مجموع  أن  إلى  ولفت  

ومجموع اوامر القبض واالستقدام غير املنفذة بلغ ( ٨٣ ) .

@aâaä”@HSWWI@âaÜïa@Â‹»Ì@ıbö‘€a
ÚflÜ‘nfl@pbuâÜi@¥€Î˚éfl@’°



وكاالت / البينة الجديدة
ــتمرار احلراك الشعبي  مع اس
بالتغيير،  ــب  املطال ــي  اللبنان
ــية  ــوى السياس ــزال الق ما ت
األساسية في السلطة حتاول 
إلى صيغة حكومية  التوصل 
ال تخرجها من املعادلة وترضي 
ــارع،  ــه الش ــي الوقت نفس ف

وسط بوادر تدويل لألزمة.
ــاً  ــس، إضراب ــان أم ــاش لبن ع
ــه قطاعات  ــاركت في عاماً ش
اقتصادية وطالبية واسعة، ما 
أعطى دفعة جديدة من الزخم 
ــتمر  ــعبي املس ــراك الش للح

منذ ٢٧ يوماً.
وأشارت املصادر إلى أن «هكذا 
ــرض  يفت ــة  حكومي ــة  صيغ
ــى احلديث  ــادرة عل أن تكون ق
ــراف، لذلك  ــذه األط مع كل ه
تأخذ املشاورات اجلارية وقتها 
ــات كل  ــتطالع توجه في اس
ــفة أنه «في  ــراف»، كاش األط
اليومني املاضيني جرت مروحة 
كبيرة من املشاورات جزء كبير 
ــداً من األضواء  ــا كان بعي منه
وذلك بهدف إحداث خرق يؤدي 
ــق فيها كل  ــة تث ــى حكوم إل

األطراف».
ــدأ مبعوث  ــي غضون ذلك، ب ف
ــل  ــي إميانوي ــس الفرنس الرئي
ــرق  ــر دائرة الش ــرون، مدي ماك
ــا  إفريقي ــمال  وش ــط  األوس

ــتوف فارنو لقاءاته في  كريس
بيروت، في إطار جولة ميدانية 

على التطورات اللبنانية.
ــية  سياس ــادر  مص ــت  وقال
متابعة، إن املسؤول الفرنسي 
ــكل  ــادرة على ش مب ــل  يحم
ــؤولني  للمس ــة  نصيح
ــكيل حكومة تلبي أوالً  «بتش
ــال ثقته،  ــب احلراك فتن مطال
يرأسها من ميلك من املقومات 
ما يؤهله إلنقاذ البالد في ظرف 
بالغ الصعوبة، مع فريق عمل 
ــؤولية، على أن  ــى قدر املس عل
ــالل اتصاالتها  ــل من خ تتكف
ــق حزب  ــد قل ــة بتبدي اخلارجي
ــدان قدرة التحكم  اهللا إزاء فق
ــذه احلكومة من  ــة ه بسياس

ل». خالل الثلث املعطّ
ــى أن «باريس ومن  ــارت إل وأش
ــة  الدولي ــا  اتصاالته ــالل  خ
ــة  ــذه الضمان ــرت ه ــدو وفّ تب
للحزب، على األقل في الفترة 
االنتقالية إذ ال مساحة كافية 
لبحث  ــة  اإلنقاذي ــة  للحكوم
مصير السالح خارج الشرعية 
ــن حتديات  م ــتواجهه  فما س
واجتماعية  ومالية  اقتصادية 
ــا  لعمره ــي  يكف ال  ــكاد  ي
باملهمة  ــط  أنه مرتب املفترض 

التي ستشكل ألجلها».
ــة ضمانة أخرى  ــت: «ثم وتابع
ــس احلكومة  رئي ــب  ــن جان م

ــة النأي  تتمثل بالتزام سياس
بالنفس قوالً وفعالً، خصوصاً 
ــدم  ــة وع ــل العربي ــي احملاف ف
ــت أي عنوان في  ــراط حت االنخ
اإلقليمية،  ــات  والصراع احملاور 
ــة  السياس ــذه  ه أن  ــاً  علم
ــدول  ــن ال ــرطاً م ــكلت ش ش
املانحة لتقدمي املساعدات في 

مؤمتر (سيدر)».
وفي موقف يشير إلى أن األزمة 
ــد بدأت تقترب من  في لبنان ق
ــر اخلارجية  ــل، أعلن وزي التدوي
ــروف،  الف ــيرغي  س ــي  الروس
ــكو حملاوالت  أمس، تأييد موس
ــف  تصري ــة  حكوم ــس  رئي
األعمال سعد احلريري تشكيل 
ــتبعد  اس ــه  لكن ــة،  احلكوم

تكنوقراط  ــكيل حكومة  تش
ــذه الفكرة هي  ــراً أن «ه معتب

أمر غير واقعي في لبنان».
ــس اجلمهورية  ــتقبل رئي واس
ميشال عون في بعبدا، أمس، 
ــألمم املتحدة  ــق اخلاص ل املنس
ــش مع  ــان كوبي ــان ي ــي لبن ف
ــفراء الذين ميثلون أعضاء  الس
ــة  الدولي ــم  الدع ــة  مجموع
ــان. ودعا كوبيش  من أجل لبن
ــى  إل ــة  اللبناني ــادة  «القي
ــس مجلس الوزراء  تكليف رئي
بصورة عاجلة والبدء بعملية 
ــارات النيابية امللزمة  االستش
ــى أقصى حد في  ــراع إل واإلس
ــة  حكوم ــكيل  تش ــة  عملي
جديدة من شخصيات معروفة 

ــا وحتظى  ونزاهته ــا  بكفاءته
بثقة الناس».

ــان  ــة لبن ــاف أن «مصلح وأض
أن  ــب  ــه يج ــة ووحدت الوطني
ــوق كل اعتبار. كما أن  تكون ف
ــتمرة للمدنيني  ــة املس احلماي
ــلمياً من  ــن يتظاهرون س الذي
ــاً  ــة وأيض ــوى األمني ــل الق قب
ــاظ على  ــني واحلف ضد احملرض
القانون والنظام وعمل الدولة 
ــتخدام  اس دون  ــا  واقتصاده
ــؤولية  القوة والعنف هي املس
الرئيسية لقيادة لبنان وقواته 
الوحيدة  ــيلة  والوس ــة  األمني
ــي  األهل ــلم  الس ــان  لضم

والوحدة الوطنية».
ــة  ــد وجه ــون للوف ــرح ع وش
ــي  الت ــروف  الظ ــن  م ــره  نظ
ــه من  ــان وموقف ــا لبن ــر به مي
التطورات السياسية واألمنية 
ــت  رافق ــي  الت ــات  واملالبس
استقالة احلكومة واالتصاالت 
ــة  ــكيل حكوم ــة لتش اجلاري
ــى حتقيق  ــل عل ــدة تعم جدي
الورقة اإلصالحية التي تبنتها 

احلكومة املستقيلة.
ــدول العربية الى  ــا عون ال ودع
ــوض  للنه ــان  لبن ــاعدة  مس
ــت  وقال ــددا.  مج ــاد  باالقتص
اللبنانية،  اجلمهورية  ــة  رئاس
في بيان، إن الرئيس عون أطلع 
ــفراء العرب املقيمني في  الس

ــورات األوضاع  ــان على تط لبن
منذ ١٧ أكتوبر املاضي.

ــاع عميد  ــارك في االجتم وش
ــلك الدبلوماسي العربي  الس
ــي عبدالعال  ــفير الكويت الس
ــر  مص ــفراء  وس ــي  القناع
ــر واإلمارات  ــعودية وقط والس
ــودان  والس ــان  وعم ــرب  واملغ
واجلزائر  ــطني  وفلس ــورية  وس
واألردن والعراق وجامعة الدول 
العربية. بعد الكالم املنسوب 
ــواب نبيه  ــس مجلس الن لرئي
ــة «النهار»،  ــي صحيف ــري ف ب
أمس، أنه سيكون «على عداء 
ــة تصريف  ــس حكوم رئي مع 
األعمال سعد احلريري إلى  األبد 
ــكيل احلكومة»،  إذا رفض تش
ــط  ــد زوار بيت الوس ــل أح نق
ــس، أن «الرئيس  عن األخير أم
ــو الكبير  ــر، وقلب ــري أخ كبي ب
ــون على عداء  ما بيتحمل يك
ــكرو  ــى األبد. وأنا بش ــي إل  مع
ــور  العصف ــنب  ل ــى  عل ــالً  فع
ــي متوقف عن  ــم أنن مع العل
ــان  واألجبان، وحالة  تناول األلب
ريجيم سياسي»،  بدها  البلد 
مضيفاً: «صداقة الرئيس بري 
ــدم  ــو بتتق ــو واحترام ومحبت
ــارات وما  ــى أي اعتب عندي  عل
ــا  ــي بيحطن ــي بالدن ــي ش ف

بخانة العداوة».
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ــباب  ــليط الضوء على األس ــى تس ــذه املقالة إل ــعى ه تس
ا في طريق إجراء االنتخابات  ا منيعً ــدً احلقيقية التي تقف س
الرئاسية الثالثة التي قد مضى ما يقارب العقد ونصف على 
إجرائها، وكذلك االنتخابات التشريعية التي لم يتم إجراؤها 
ا ولن حتدث بشكلها العام والشامل ومبشاركة واسعة،  أيضً
ــي تقريبا نفس  ــية ه ــات الرئاس ــراء االنتخاب ــات إج ومعيق
املعيقات التي تقف بوجه إجراء االنتخابات التشريعية التي 
ــذي حدثت به  ــكل ال ــن حتدث في الوقت القريب، وفي الش ل
ــتكون شبيهة في  االنتخابات األولى والثانية، وإذا حدثت س
انتخابات اجمللس الوطني واللجنة التنفيذي ملنظمة التحرير 
التي حدثت في اآلونة األخيرة تفصيل على مقاس وتخطيط 
ــاركة حماس  ــاركة محدودة بدون مش ــس عباس ومبش الرئي
واجلهاد واجلبهة الشعبية ومع ندم اجلبهة الدميقراطية على 
ــو االنتخابات  ــا يهمنا في هذه املقالة ه ــاركة، ولكن م املش

الرئاسية الثالثة.
ــة  الرئاس ــب  ــاس منص ــود عب ــس محم الرئي ــى  تول ــد  لق
ــر عرفات في  ــهاد الرئيس ياس ــد استش ــطينية بع الفلس
ــات  ــالل االنتخاب ــن خ ــر٢٠٠٤، م ــي/ نوفمب ــرين الثان ١١تش
ــي ١٥كانون الثاني/يناير  ــية الثانية التي مت إجراؤها ف الرئاس
ــته أربعة أعوام، إال أنه بقي في هذا املنصب  ٢٠٠٥ ومدة رئاس
ــام ٢٠٠٩؛  ــتورية ع ــم إنتهاء واليته الدس ــنة، رغ ــدة ١٤ س مل
ــطيني، وعدم إمتام  ــام الفلس ــبب أحداث االنقس ــك بس وذل
ــية  ــراء االنتخابات الرئاس ــدم االتفاق على إج املصاحلة، وع
ــطينية الثالثة. بعد هذه املقدمة البد  ــريعية الفلس والتش
ــالن في اآلتي:  ــكاليني اللذين يتمث ــؤالني اإلش من طرح الس
ــات إجراء االنتخابات  ــن هو خليفة الرئيس؟، وماهي معيق م

الرئاسية؟
ــي البداية إلى  ــرق ف ــن التط ــؤالني البد م ــن الس ــة ع لإلجاب
ــية التي تعيق إجراء االنتخابات الرئاسية  ــباب الرئيس األس

والتي ميكن حصرها بخمسة أسباب وهي:
املعيق األول: أن حركة فتح غير جاهزة لالنتخابات الرئاسية 
والتشريعية، فهي تدرك بأنها سوف تخسر في حال ترشح 
ــض الفصائل  ــاس وبع ــن قبل حم ــي مدعوم م ــادي وطن قي
ــار اإلصالحي. ويتمثل املعيق الثاني: في خالفات حركة  والتي
ــادي فتحاوي يحظى  ــح الداخلية، وعدم اتفاقها على قي فت
ــارع الفلسطيني. فالتنافس على هذا  باجماع احلركة والش
ــع وقد يصل  ا وبال كوابح وموان ــمً ــيكون حاس ــي س الكرس
ــيات- وغيرها من  ــى املنظمة -املليش ــتخدام الفوض حلد اس
ــراف الدولية والعربية، وقد  ــائل، وقد يؤدي لتدخل األط الوس
ــرائيلية  ا على مصراعيه للتدخالت اإلس يكون الباب مفتوحً
ا بحركة فتح  وهي األهم.  أما املعيق الثالث: وهو متعلق أيضً
ا بأنها قادرة على خوض االنتخابات الرئاسية  التي تدرك جيدً
والفوز بها بشخصية القيادي األسير مروان البرغوثي، ولكن 
ــة التريد ملروان دورًا في رأس  اللجنة املركزية وقيادات فتحاوي

الهرم الفتحاوي. 

د. عقل صالح

رأي

وكاالت / البينة الجديدة

ــي  البوليف ــس  الرئي ــادر  غ
ــابق إيفو موراليس بالده  الس
ــيك التي منحته  إلى املكس
ــي، في وقت  اللجوء السياس
ــاعدة  مبس ــش  اجلي ــد  تعه
ــدي  التص ــي  ف ــرطة  الش
ألعمال عنف بعدما تسببت 
ــاري  ــتقالة الرئيس اليس اس
ــة بفراغ  ــعبوي املفاجئ الش

في السلطة.

ــس  رئي ــة  نائب ــدت  وتعهّ
ــة  ــواب املعارض الن ــس  مجل
ــتتولى  ــز التي س ــني آني جان
ــالد  للب ــة  املوقت ــة  الرئاس
ــيرة إلى  إجراء انتخابات، مش
ــة تعكس  ــة انتخابي «عملي

إرادة جميع البوليفيني».
وكانت األمم املتحدة ومنظمة 
فتا من  ــدول األميركية تخوّ ال
ــان أمني في البالد عندما  فلت
ــرات املسؤولني  استقال عش
ــم إلى  ــأ بعضه ــوزراء وجل وال

سفارات أجنبية.
من ناحيته، قال اجلنرال وليامز 
ــاب متلفز،  كاليمان في خط
ــكرية  العس ــادة  «القي إن 
ــت  قام ــلحة  املس ــوات  للق
بالترتيب لعمليات مشتركة 
مع الشرطة ملنع إراقة الدماء 
ــة  العائل ــل  داخ ــال  واالقتت
البوليفية»، وذلك بعدما دعا 
ــيه  ــرطة الباز خوس قائد ش
ــرال كاليمان  ــا اجلن بارينيكي
ــرطة  ــى «التدخل ألن الش إل

البوليفية قد أنهكت».
ــرون  يج ــون  مدني ــوهد  وش
ــد  بع ــخاص  ألش ــات  توقيف
ــن  مناصري ــع  م ــات  مواجه
ملوراليس، أحياناً بالتعاون مع 
ــرطة. ومت تركيع عدد ممن  الش
أوقفوا في الشوارع وأيديهم 
ــم وبعضهم  ــف ظهوره خل
ينزف. في األثناء، شارك املئات 
ــري موراليس في  ــن مناص م
ــيرة انطلقت من مدينة  مس

إل ألتو وصوال إلى الباز .

ــب  رحّ ــنطن،  واش ــي  وف  
ــد  دونال ــي  األميرك ــس  الرئي
ــتقالة موراليس  ــب باس ترام
ــا «حلظة مهمة  التي اعتبره
ــف  ــي النص ــة ف للدميقراطي

الغربي للكرة األرضية».
وقال إن «هذه األحداث توجه 
ــى األنظمة  ــة إل ــالة قوي رس
ــي فنزويال  ــرعية ف ــر الش غي
ــأن الدميقراطية  ونيكاراغوا ب
وإرادة الشعب تسودان دائماً 

في نهاية املطاف» .

وكاالت / البينة الجديدة
قضت محكمة فيدرالية أميركية 
ــدم جواز  ــرا بع ــطن مؤخ في بوس
ــر الكمارك وحماية  تفتيش عناص
ــيب  وحواس ــف  لهوات ــدود  احل
ــى الواليات  ــافرين القادمني ال املس
ــم  لديه ــن  يك ــم  ل ــا  م ــدة  املتح
ــاد  ــة»، وقد أش ــكوكا معقول «ش
ــذا احلكم. به ــطاء حقوقيون  نش
وكان ١١ مسافرا تعرضت أجهزتهم 
ــبب  ــة للتفتيش دون س االلكتروني
ــكوى ضد  ــد تقدموا بش ــع ق مقن
ــي  ــدة ف ــات املتح ــة الوالي حكوم
ــأن.وقام  ــبتمبر ٢٠١٧ بهذا الش س

ــي  ــة األميرك ــات املدني ــاد احلري احت
ــة،  اإللكتروني ــدود  احل ــة  ومؤسس
ــاع عن احلقوق  ــي منظمة للدف وه
ــكوى  ــذه الش ــم ه ــة، بدع الرقمي
ــي دنيس  ــال القاض ــة. وق القانوني
ــم املؤلف من ٤٨  ــبر في احلك كاس
ــس ضروريا احلصول  صفحة إنه لي
ــن  ــمي، لك ــش رس ــى اذن تفتي عل
عمليات التفتيش من قبل عناصر 
ــة احلدود بدون وجود  اجلمارك حماي
ــاكا  ــد انته ــة يع ــكوك معقول ش
للتعديل الرابع الذي يحمي األفراد 
ــش واملصادرة  ــات التفتي من عملي
بهانداري  إيشا  وقالت  التعسفية. 

ــاد احلريات املدنية  احملامية لدى احت
األميركي «هذا احلكم يعزز بشكل 
كبير حماية التعديل الرابع ملاليني 
ــافرين األجانب الذين يدخلون  املس
ــام».  ع كل  ــدة  املتح ــات  الوالي
وأضافت «من خالل وضع حد لقدرة 
ــام بعمليات  ــى القي ــة عل احلكوم
تفتيش خالية من الشكوك، تؤكد 
احملكمة من جديد أن احلدود ليست 
ــه للقانون، وأننا  ــا ال وجود في مكان
ــة عندما  ــق اخلصوصي ــد ح ال نفق
ــذا احلكم على  ــي ه ــافر». ويأت نس
ــرة الصارمة  ــة أنظمة الهج خلفي
في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب.

ــات فان هيئة  ــب احتاد احلري وبحس
ــت  ــدود قام ــة احل ــارك وحماي اجلم
ــف عملية تفتيش  بأكثر من ٣٣ أل
ــام  ــة ع ــزة ألكتروني ــق باجه تتعل
ــاف مما  ــة أضع ــو أربع ٢٠١٨، أي نح

كان عليه احلال عام ٢٠١٥.
ر اسم املراهق  ــبتمبر تصدّ  وفي س
ــماعيل عجاوي  ــطيني اس الفلس
ــد اعتقاله  ــف بع ــن الصح عناوي
لثماني ساعات في مطار بوسطن 
ومنعه من دخول الواليات املتحدة، 
ــوا على  ــن لم يوافق ــال األم ألن رج
ــية  ــه السياس ــات اصدقائ تعليق

على وسائل التواصل االجتماعي.

وكاالت / البينة الجديدة
ــرون  املتظاه ــتهدف  اس
ــة في  ــون بالدميقراطي املطالب
ــوم  ــس، للي ــغ، أم ــغ كون هون
ــبكة  التوالي، ش الثاني على 
ــداة يوم كان  ــل العام، غ النق
ــذ انطالق التحرك  األعنف من
ــة قبل ٥  ــي للدميقراطي الداع
ل خالله إصابة  أشهر، إذ سجّ
ــرطة  الش برصاص  ــر  متظاه

وحرق آخر.
ــت  قطع ــس  أم ــاح  وصب
ــن  م ــرة  صغي ــات  مجموع
ــني مجدداً  ــن امللثم املتظاهري
ــوا  وألق ــية،  الرئيس ــاور  احمل
ــكك  الس ــى  عل ــاً  أغراض
ــوا محطات  ــة، وعطل احلديدي
ــرت حركة احلافالت  مترو. وتأث
وشبكة املترو في عدة أحياء. 
ــي  ف ــاً  مرتفع ــر  التوت وكان 
اجلامعة  ــي  وف عدة جامعات. 
التقنية وقعت صدامات أثناء 
ــال  اعتق ــرطة  الش ــة  محاول
ــزي  ــي املرك ــي احل ــة. وف طالب

حيث مقر مؤسسات أجنبية 
ــالت فخمة، نظم  كبرى ومح
ــات في  ــني جتمع آالف املوظف
فترة الغداء. وفي تلميح أقرب 
الى التهديد، كتبت الصحف 
الصينية، أن «اجليش الشعبي 

للتحرير» الذي لديه ثكنة في 
ــتعد لدعم  ــغ كونغ، مس هون
ــت  دع إذا  ــة  احمللي ــرطة  الش
ــو يظهر  ــار فيدي ــة. وأث احلاج
ــى  ــار عل ــق الن ــرطياً يطل ش
ـــ ٢١ من عمره  متظاهر في ال

من مسافة قريبة
صدمة في صفوف املتظاهرين 
ــوا  وخرب ــف،  بعن ردوا  ــن  الذي
ــة  متهم ــة  جتاري ــالت  مح
املوالية  ــلطات  للس بدعمها 

لبكني.

وكاالت / البينة الجديدة
ــهر  ــي أخطر تصعيد منذ أش ف
ــادرة  ون ــة  موجه ــة  ضرب ــي  وف
ــرائيل  ــزة، قتلت إس ــاع غ بقط
ــتوى  ــاً رفيع املس ــداً ميداني قائ
ــالمي»  اإلس ــاد  «اجله ــة  بحرك
ــى ٣  ــة إل ــطينية، إضاف الفلس
ــطينيون  الفلس وردّ  ــن،  آخري
ة مدن  ــخ على عدّ بإطالق صواري
ــرائيل، التي كانت إحدى  في إس
ــزل  من ــتهدفت  اس ــا  طائراته
ــاد» في  ـــ «اجله ــؤول آخر ب مس

دمشق.
ت «حركة اجلهاد اإلسالمي»  تلقّ
ــي ثاني أكبر  ــطينية وه الفلس
الفصائل املسلحة في غزة بعد 
حركة «حماس»، ضربات موجعة 
من إسرائيل التي قتلت القيادي 
ــاح  ــدس» اجلن ــرايا الق ــي «س ف
ــاد»، بهاء  ـــ «اجله ــكري ل العس
ــتهدفت  ــا في غارة اس أبوالعط
ــجاعية في  ــي الش ــه بح منزل
قطاع غزة، اضافة إلى عنصرين 
ــالق الصواريخ»،  ــدة إط من «وح
ــائل إعالم  ــادت وس ــي حني أف ف
ــرائيل  ــمية بأن إس ــورية رس س
ــاً  صاروخي ــاً  هجوم ــذت  نفّ

ــو املكتب  ــتهدف منزل عض اس
ــاد»، أكرم  ـــ «اجله ــي ل السياس
العجوري في دمشق، مما أدى إلى 
ــارت هذه  ــد أبنائه. وأث مقتل أح
ــن جولة  ــاوف م ــات مخ العملي
عنف جديدة، ومن تصعيد كبير 
بني إسرائيل وفصائل قطاع غزة 
ــه «حماس»  ــيطر علي الذي تس
املتحالفة مع «اجلهاد» التي ردّت 
وزوجته  أبوالعطا  ــال  اغتي على 
ــاً) وإصابة نحو  ــماء (٣٩ عام أس
ــا نحو ١٧٠  ــن بإطالقه ٣٠ آخري
باجتاه مستوطنات في  صاروخاً 
ــي املقابل،  ــرائيل. ف ــوب اس جن
ــي  ــو املكتب السياس ــا عض جن

حلركة «اجلهاد اإلسالمي»، أكرم 
ــة اغتيال  ــوري من محاول العج
السورية دمشق،  العاصمة  في 

أسفرت عن مقتل جنله.
ــاء  األنب ــة  «وكال ــت  وأعلن
ــانا»  ــمية «س ــورية» الرس الس
ــب ٦  ــال وأصي ــخصني قت أن ش
آخرون باستهداف مبنى مجاور 
للسفارة اللبنانية في حي املزة 

الغربية في دمشق.
ــرائيلي  وأعلن رئيس الوزراء اإلس
ــذي أعطى  ــني نتنياهو، ال بنيام
ــخصياً على اغتيال  املوافقة ش
ــال قد يطول  ــا، أن القت أبوالعط

مع «حركة اجلهاد».

 ٣ ــتمر  اس ــاع  اجتم ــب  وعق
ــوزراء املصغر  ــاعات جمللس ال س
ــو  نتنياه ــال  ق ــت)،  (الكابين
ــر وزارة الدفاع  ــني مبق للصحافي
ــرائيل  «إس إن  ــب،  أبي ــل  ت ــي  ف
ــا  لكنن ــد،  للتصعي ــعى  ال تس
ــة  حلماي ــيء  ش كل  ــنفعل  س
أنفسنا وهذا قد يستغرق وقتا. 

املطلوب هو اجلَلَد والهدوء».
ــال  اغتي ــرار  «ق أن  ــف  وكش
ــا، نوقش في الكابينت  أبوالعط
ــة، ومتت  ــهر املاضي ــالل األش خ
ــل  قب ــه  قتل ــى  عل ــة  املصادق
ــم  الطاق ــي  كلفن ــد  وق ــام،  أي
ــد املالئم  ــي بتحديد املوع األمن

لتصفيته».
ــا  «أبوالعط إن  ــو  نتنياه ــال  وق
ــليم، هو احملرض  املُكنّى بأبو س
ــاع غزة  ــرز في قط ــي األب اإلرهاب
ــرار  وق ــة  موقوت ــة  قنبل وكان 
ــه مت باإلجماع»، مضيفا:  اغتيال
ــرون  يفك ــني  اإلرهابي «كل 
ــدون أن  ــس الطريقة. يعتق بنف
بإمكانهم إحلاق الضرر باملدنيني 
املدنيني،  ــط  ــاء وس ــم االختب ث
ــا أن بإمكاننا توجيه  ــد أثبتن وق

ضربات بدقة جراحية».
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*د. خالد رمضان عبد اللطيف

ــوال  ــة ط ــة الصيني ــف التجرب ال تختل
ــبعة عقود عن لغة أهل املليار نسمة  س
ــدا، فالنظام  ــا صعب ج ويزيد، فكالهم
ــن كثب منذ  ــذي يراقب ع ــيوعي ال الش
ــي  ــة ف ــرات عنيف ــهر تظاه ــبعة أش س
ــة بالدميقراطية  ــغ للمطالب ــغ كون هون
ــى اللجوء  ــط الغربي، ويخش على النم
ــيناريو مشابه لقمع ”ربيع بكني“  إلى س
ــتنقاد ٧٤٠  قبل ثالثة عقود، جنح في اس
ــر، ومتكن  ــن ربقة الفق ــون صيني م ملي
ــكل دراماتيكي من  من تغيير جلده بش
اقتصاد زراعي ريفي متخلف إلى اقتصاد 
صناعي بالغ التطور، معتليا قمة الهرم 

بني االقتصادات العاملية.
هناك نظرية يعرفها املؤرخون جيدا، وهي 
أنه لكي تعرف قيمة أي حدث تاريخي، ما 
عليك إال أن تنزعه من سياقه، ثم تتوقع 
ــن أن يحدث لو لم يقع هذا  ماذا كان ميك
ــك النظرية على  ــو طبقنا تل احلدث؟، ول
احلالة الصينية، فما علينا إال أن نتخيل 
ــن  ــن أن يحدث لو لم تدش ــاذا كان ميك م
ــام ١٩٤٩مرحلة جديدة من  الصني في ع

تاريخها املليء باملتناقضات.
ــت الصني  ــي، احتفل ــهر املاض ــي الش ف
بعيد تأسيسها السبعني، فيما اكتفى 
ــاء الكلمات في  ــة وإلق ــرب بالتهنئ الع
ــر  عب ــرة  املنتش ــة  الصيني ــفارات  الس
ــة، لكن  ــم العربي ــن العواص ــد م العدي
ــوا كثيراً أمام  ــل لغة الضاد لم يتوقف أه
ــة في بعض  ــة الصينية، امللهم التجرب
جوانبها، وخاصة فيما يتعلق بالصعود 

ــان أخرى  ــي أحي ــة ف ــادي، واملؤمل االقتص
بفعل سيطرة احلزب الواحد على مقاليد 

احلكم والسيطرة والتوجيه.
ــفير األمريكي لدى  جون ستيوارت، الس
ــام اجلمهورية الصينية  الصني قبيل قي
ــبعة ماليني  اجلديدة، قال إن ثالثة إلى س
ــنة  ــون جوعا قبل س ــي كانوا ميوت صين
١٩٤٩، وإن إطعام ٥٥٠ مليون انسان (عدد 
ــتصبح  ــنة ١٩٤٩) س ــكان الصني س س

املشكلة األزلية للصني اجلديدة.
ــات القرن املاضي،  ــن، وبحلول ثمانين لك
ــي الصني،  ــذاء ف ــح الغ ــى زمن ش انته
ــرد الصيني  ــط نصيب الف ــز متوس وقف

ــى أربعمائة  ــنوياً إل ــوب س ــن احلب م
ــؤولة  ــرام، وباتت الصني مس كيلوج
ــكان  ــن إطعام ٢٢ في املائة من س ع
ــي املائة  ــبعة ف الكرة األرضية، بس
ــول  ح ــة  املزروع األرض  ــن  م ــط  فق

العالم.
ــبعني  ــنوات الس ــدى الس ــى م وعل
ــاجت اإلجمالي  الن ــجل  ــة، س املاضي
ــزات هائلة،  ــني قف ــي الص ــي ف احملل
ــام  ــي ع ــون دوالر ف ــغ  ١٣٫٦ تريلي وبل
ــكال حوالي ١٦ في املائة  ٣٠١٨، مش
ــن االقتصاد العاملي، أي أنه زاد ١٧٥  م
ــي الناجت احمللي في  ضعفا عن إجمال
ــيس اجلمهورية، بينما زاد  بداية تأس
ــو ١٠ االف دوالر،  ــرد إلى نح دخل الف
ــن ٥٠٠ مرة  ــف أكثر م ــه تضاع أي أن

مقارنة بعام ١٩٤٩.
ــي الصني  ــل مكافحة الفقر ف ويظ

ــن دول العالم،  ــر م ــام لكثي ــدر إله مص
ــة،  واإلفريقي ــة  العربي ــدول  ال ــة  وخاص
ــكان العالم تقريبا  حيث يرزح نصف س
ــر، وأغلبهم قطعاً ينتمون  حتت نير الفق
ــث، ومؤخرا صرح  ــعوب العالم الثال لش
ــتاني عمران خان،  ــس الوزراء الباكس رئي
ــراج ١٠٠ مليون  ــي إخ بأن هدفه الرئيس
ــتلهما  ــتاني من براثن الفقر، مس باكس

التجربة الصينية.

ــاش والنمو املذهل،  ــنوات االنتع وبعد س
ــع معارك  ــني اليوم على وق ــو الص تصح
ــة  التجاري ــرب  احل ــا  أخطره ــة،  ضاري
ــركائها التجاريني  ــتعلة مع أبرز ش املش
(الواليات املتحدة، واالحتاد األوربي)، والذي 
ــيا في دفع  ــببا رئيس يتوقع أن تكون س
ــي للركود في عام ٢٠٢٠. االقتصاد العامل

ورغم تعدد جبهات احلرب التجارية، إال أن 
ــرقة التكنولوجيا“ وحماية امللكية  ”س
ــتعرة بني  ــة تظل أم املعارك املس الفكري
ــتهداف  ــنطن وبكني، حيث يتم اس واش
ــالق التكنولوجيا الصيني  ــم عم وحتجي
ــي اجلمعي  ــرة في الوع ــواوي“، املعتب ”ه

ــي تونغ  ــاو تس ــن م ــر م ــي أخط األمريك
وجيشه اجلرار وكتابه األحمر.

ــون خيفة  ــس األوربي ــي املقابل، يتوج ف
ــي، ويرتعدون  ــني الصين ــدم التن ــن تق م
ــركات  ــى ش ــي عل ــول الصين ــن التغ م
ــي تلتهمها  ــة، الت ــا األوربي التكنولوجي
الشركات الصينية الواحدة تلو األخرى.

ــرب التجارية، تبرز هونغ  وضمن أوراق احل
ــة املفضلة“،  ــة الصيني ــغ ”الكعك كون

حيث تستخدم كورقة ضغط في النزال 
ــن .. صحيح أن  ــر املعل ــي غي األيديولوج
احملتجني في اإلقليم الصيني لديهم احلق 
الكامل في املطالبة بحقوقهم العادلة 
ــم تفوت  ــنطن ل ــروعة، إال أن واش واملش
ــا دائماً، وكانت حاضرة  الفرصة كعادته
بقوة في هذا امللف املتأزم، واملعتبر شأنا 

داخليا، ونزاعا صينيا- صينيا .
ــائكة،  ــل تلك املعضالت الش وفي مقاب
ــيع نفوذها في  ــي توس ــني ف ــت بك جنح
ــيا  ــي آس ــة ف ــرب، وبخاص ــرق والغ الش
ــتثمارات  االس ــالح  س ــر  عب ــا،  وأفريقي
ــحب  ــت الذي تنس ــي الوق ــة، ف امللياري
ــنطن تدريجيا من الشرق  فيه واش
األوسط وتنكب على ذاتها، تنفيذا 
ــي دونالد  ــس األمريك ــعار الرئي لش

ترمب ”أميركا أوال“.
االقتصادي  ــن  ”األم ــة  وعبر سياس
ــكري“،  ــن العس ــى األم ــدم عل مق
ــي  ف ــا  تواجده ــني  الص ــعت  وس
املنطقة العربية، مكتسبة حلفاء 
ــريكا موثوقا به،  جدد، وأصبحت ش
ــع التجارة الثنائية بني الصني  ما دف
ــبة ٢٨  ــدول العربية للنمو بنس وال
ــى ٢٤٤٫٣ مليار دوالر في  في املائة إل
ــيع  ــا، جرى توس ــي أفريقي ٢٠١٨.وف
ــي أيضا، وباتت بكني  النفوذ الصين
ــريك جتاري للقارة السمراء،  أكبر ش
ــار  ملي  ١٧٠ ــارب  تق ــتثمارات  باس
ــدول األفريقية،  ــد وجدت ال دوالر، وق
واالستثمارات  للتنمية  املتعطشة 
ــادرة الطريق  ــا في مب ــة، ضالته األجنبي
واحلزام املدعومة من الصني، والتي تراهن 
ــة هائلة  ــداث نقلة نوعي ــا في إح عليه
ــكك  ــاريع النقل والطرق والس ــي مش ف
ــارة  الق ــي  ف ــة“  ”املتهالك ــة  احلديدي

اإلفريقية.

*كاتب مصري متخصص َّـ العالقات 
الدولية والدبلوماسية

توفيق قويدر شيشي

يبدو ان التصريح االخير للسيد الرئيس اميانويل 
ــالما على  ــم مير بردا وس ــبوعية  ل ــرون ألس ماك
سياسة  الرئيس الفرنسي الداخلية واخلارجية 
ــو بانه ميت  ــف حلف النيت ــة عندما وص خاص
ــه كذالك بان  ــوت دمياغى او كلينيكى و وصف م
االحتاد االوربي كيان بصدد االندثار  هذا التصريح 
ــخيص  ــراف بأمر واقع وتش ــرب الى االعت هو أق
ــس دولة انه في حالة  ــة نابع من قناعة رئي حال
ــة حزبه اجلمهورية الى  ــل لسياس يأس او فش
االمام هو كذالكقتل روح في األمة االوربية بدل 
الوطنية االوربية التى لطاملا دافع عنها في عدة 
ــأن االحتاد االوربي  ــا ان  اعترافه ب ــبات كم مناس
غير قادر على الدفاع عن نفسه واالعتماد على 
ــب التخلص منه  ــر صع ــة ام ــة االمريكي املظل
ــد االن في حتقيق  ــارة العجوز عجزت حل وان الق
ــالل خلق جيش  ــن االوربي ملواطنيها من خ االم
ــد االن ومازاد  ــر النور حل ــي موحد الذي لم ي اورب
ــي مطالبة الرئيس  من متاعب  الرئيس الفرنس
ــة دول  حلف  ــب مطالب ــد ترام ــي دونال االمريك
النيتو بتقاسم املستحقات املالية لدول النيتو 
ــات املتحدة تدفع  ــاوي وان ال تبقى الوالي بالتس
ــذا في حد ذاته  ــل امن أوربا الى األبد  وه من اج
اعتبره االحتاد االوربي ابتزاز من الرئيس االمريكي 
ــيد اميانويل  في حني هو صداع رأس جديد للس
ــارع بإرسال األمني العام حللف  ماكرون الذي س
ــى بالرئيس  ــي يلتق ــوم اخلميس  ك ــو الي النيت
االمريكي ترامب في البيت االبيض عله يحصل 
ــازل منه كي يعدل عن طلب ضخ مبالغ  على تن
ــا باعتبار ان ماكرون هو  مالية وخاصة من أملاني
ــن يقود قاطرة األمة االوربية وباعثا روح القارة  م
ــت االبيض  ــدوم ترامب الى البي ــوز ،مع ق العج
ــع دول االحتاد ادرك  ــر العضام م ــة كس وسياس
ــص من املظلة  ــه ال مناص من التخل ماكرون ان
ــها لكن هل  االمريكية في حماية أمنها بنفس
أوربا قادرة على الدفاع عن نفسها خارج حلف 

النيتو ومبعزل عن الواليات املتحدة؟
ــاء األوربيون  ــاع الرؤس ــون بال باجم ــواب يك اجل
ــرة اجليش االوربي  ــم حتمس ماكرون الى فك ورغ
اال ان معالم هذا اجليش لم تتضح بعد ألسباب 
ــل املعلن  ــية ومالية وتقنية هذا الفش سياس
يجعل حكومة ماكرون و مستقبله السياسي 
ــا يعترف في  ــركان وخاصة عندم ــى فوهة ب عل
ــبوعية  ان االحتاد  ــي نفس األس ــس اليوم وف نف
ــاري من رئيس  ــار !!كالم ن ــي مهدد باالندث االورب
ــون مخلصا  ــه األوربي ــه ويظن ــن نفس كان يظ
ــاد االوربي يجعل اليأس  الوربا وباعث لروح االحت

ــري في عروق االحتاد االوربي مجرى  والفشل يس
ــفة الهوية  ــف فلس ــروق  وينس ــي الع ــدم ف ال
ــة  التي طاملا دافع عنها اثناء ميالد حزبه  االوربي
ــذا اعتبره خصومه  ــى االمام) وه (اجلمهورية ال
ــيون رجوع ماكرون خطوات الى الوراء  السياس
ــفة ،وتوجه بعض الدول املؤسسة  او رمي املنش
لالحتاد االوربي الى إبرام صفقات جتارية عمالقة 
ــها  ــا نفس مع الصني على غرار إيطاليا و فرنس
ــة رحمة على فكرة  ــر مبثابة إطالق رصاص يعتب
ــة تؤكد ان   ــات ملموس ــة. معطي ــة االوربي األم
ــتطع الرئيس  ماكرون فوق فوهة بركان فلم يس
الفرنسي حماية االتفاق النووي االيراني واكتفى 
مبساعدات مالية قدرت بـ١٥مليار حتت الطاولة  
ــال للعقوبات  ــم يجد ح ــران ولَ ــت على اي عرض
ــة  االمريكية على دول االحتاد. االوربي  االقتصادي
ــية ملاكرون  ــات السياس يضاف اليها االنتكاس
ــلبي في االزمة السورية ودور املتفرج  الدور الس
ــبه جزيرة القرم  امام الدب الروسي  في ازمة ش
ــحب دونالد  ــقط لو انس وتكاد ورقة التوت تس
ــي باريس  ــاخ املنعقد ف ــاق املن ــن اتف ــب م ترام

ــى فوهة بركان  ــام ٢٠١٥. ماكرون كما هو عل ع
ــس احلالة في  ــي  نف ــو ف ــة ه ــباب خارجي الس
ــف  ــته تكاد ان تنس اجلانب الداخلي  فسياس
ــبي حلركة  ــوم الى اخر فبعد الهدوء النس من ي
ــترات الصفراء التي أسالت العرق لكل من  الس
ــتنار والوزير االول ادوار  ــر الداخلية برنار كس وزي
ــاك جبهة اكثر  ــقطت عدة وزراء هن فليب وأس
ــور التكوين  ــترات الصفراء في ط حدة من الس
ــة ماكرون  ــد سياس ــة او قطب ض ــي جبه و ه
ــن نقابات  ــار تتكون م ــني اإلعص ــه في ع تضع
ــي  ــية ومؤثرة في اجملتمع الفرنس عمالية رئيس
ــمبر القادم  ــوم ٥ديس ــراب عام ي ــت الى إض دع
ــر النقابات العمالية  وهي دعوة دعت اليها اكب
ــا من اجل  في كل القطاعات احليوية في فرنس
ــي مجال  ــل كل القطاعات ف ــام وش ــراب ع إض
ــف العمومية  ــه  و الوظائ ــكل أنواع ــل  ب النق
ــة و أنصار املناخ  ــة والتنظيمات الطالبي والتربي
ــة  حزم ــى  عل ــا  احتجاج ــات  القطاع ــي  وباق
ــاريع القوانني التي ميررها البرملان  القوانني ومش
الفرنسي الذي اصبح نوابه مجرد موظفني لدى 
احلكومة، اذاً هي جبهة السقاط ماكرون نعرف 
ــذه اجلبهة قد  ــمبر القادم ه ــوم ٥ديس قوتها ي
ــفة كونها  تدفع اميانويل ماكرون الى رمي املنش
اخطر من حركة السترات الصفراء والتي تكون 
ــارع يوم ٥ديسمبر سوف تكون  بدورها في الش
ــة ثورة بركان خاصة ان الذي دعى اليها هو  مبثاب
ــاري العنيد فليب مارتينيز  الذي  النقابي اليس
ــس في عهد  ــة مانويل فال ــقط حكوم كاد يس
الرئيس السابق فرنسوا هولند عام ٢٠١٦عندما 
ــريان االقتصاد  ــا مفتوحا وضرب ش ــن إضراب ش
ــي و هو التزويد بالوقود ما تطلب تدخل  الفرنس
ــادة ملاكرون  ــة املض ــا، هذه اجلبه ــش وقته اجلي
ــوف  ــا س يتكلم عنها العام واخلاص هنا فرنس
ــوات االمن   ــيرا لق ــك امتحانا عس ــون كذل تك
ــون حاضرة في كل  ــترات الصفراء تك كون الس
الشوارع الفرنسية جنبا الى جنب مع باقي من 
ــا من اجل وضع  دعوا الى إضراب عام في فرنس
ــذي ال يبالي مبطالب  ــة ماكرون ال ــد  لسياس ح
ــعبيته في تدنٍ  ــيطة ماجعل ش الطبقة البس
ــب مكتب ايفوك لصبر اآلراء  حيث وصلت حس
الى ٣٢٪ وهي نسبة لم يعرفها رئيس من قبل.

مختص َّـ الشأن االوربي

د. حيدر حسني ال طعمة

ــارس ٢٠١٨، عندما قال الرئيس  في م
ــاخرا إن  ــد ترمب س ــي دونال األميرك
«احلروب التجارية مفيدة، وميكن الفوز 
ــرون هذا  ــهولة»، اعتبر كثي بها بس
ــي  التصريح على أنه خطاب حماس
ال غير، لكنه قصد ذلك فعال. ويهدد 
النزاع املتفاقم بني الواليات املتحدة 
والصني من خطر نشوب حرب جتارية 
ــروب العمالت،  ــب ح ــى جان تؤدي إل
ــادي متتابع في  ــى انكماش اقتص إل

مختلف أجزاء االقتصاد العاملي.
ــو  النم ــاالت  احتم ــور  تده ــع  وم
ــتحتل قضايا الديون  االقتصادي، س
ــدارة في  ــع املالية مركز الص والرواف
ــدم  ــف ع ــا يضي ــدان، م ــض البل بع
االستقرار املالي إلى خليط اقتصادي 
ــام  ــة الع ــذ ازم ــال من ــرب أص مضط
ــد بدأت احلرب التجارية بني  ٢٠٠٨. لق
ــني تتصاعد  ــات املتحدة والص الوالي
ــني أعلن الرئيس األمريكي  مجددًا ح
ــط لفرض  ــن خط ــرا ع ــب مؤخ ترام
ــى الواردات  ــبة ١٠٪ عل تعريفة بنس
ــار دوالر.  ــني بقيمة ٣٠٠ ملي من الص
ماذا يعني ذلك بالنسبة الفاق النمو 

االقتصادي العاملي؟

ــل  ــوق نوريي ــادي املرم ــرى االقتص وي
ــلبية  روبيني بوجود ثالث صدمات س
ــي (اإلنتاج  ــى جانب العرض الكل عل
ــود عاملي  ــؤدي إلى رك ــي) قد ت العامل
ــس  وتعك  .٢٠٢٠ ــام  الع ــول  بحل
جميعها عوامل سياسية تؤثر على 
ــالوة على ذلك،  ــات الدولية. ع العالق
ــر قابل لالمتصاص  ــإن أياً منها غي ف
ــات  لسياس ــة  التقليدي ــاألدوات  ب
للدورات  املعاكسة  الكلي  االقتصاد 

االقتصادية.
ــن  م ــة  محتمل ــة  صدم أول  ــع  تنب
ــالت الصينية  والعم ــارة  التج حرب 
ــي تصاعدت في وقت  األمريكية، الت
ــي عندما  ــهر املاض ــابق من الش س
ــي  األمريك ــس  الرئي إدارة  ــددت  ه
ــد ترامب بتعريفة إضافية على  دونال
الصادرات الصينية، ووصفت الصني 

رسمياً بأنها مناورة للعمالت.
ــرب  ــق باحل ــة تتعل ــة الثاني والصدم
الباردة البطيئة بني الواليات املتحدة 
ــا.  التكنولوجي ــأن  بش ــني  والص
ــق بإمدادات  ــة األخيرة تتعل والصدم
ــن  ــم م ــى الرغ ــام. فعل ــط اخل النف
ــي  ــت ف ــط انخفض ــعار النف أن أس
األسابيع األخيرة، وأن الركود الناجم 
ــة واحلرب  ــرب التجارة والعمل عن ح
ــأنه أن يخفض  التكنولوجية من ش
ــض  ويخف ــة  الطاق ــى  عل ــب  الطل
ــة أمريكا مع  ــعار، إال أن مواجه األس
إيران قد يكون لها تأثير معاكس. فإذا 
ــكري،  ما حتول النزاع إلى صراع عس
ــط العاملية  ــعار النف ــد ترتفع أس ق

وتسبب ركودا حادا، كما حدث خالل 
ــط السابقة  ــرق األوس صدمات الش

في األعوام ١٩٧٣ و١٩٧٩ و١٩٩٠.

التجارة ام االقتصاد َّـ خطر؟
ــة مهمة وهي أن  ــب إدراك حقيق يج
ــي أحد أعراض  ــرات التجارية ه التوت
ــي  واملال ــادي  االقتص ــراب  االضط
ــت  وليس ــم،  العال ــي  ف ــي  األساس
ــز املفرط على  ــببا له. وان التركي س
ــاه  انتب ــول  يح ــة  التجاري ــر  اخملاط
صانعي السياسات االقتصادية عن 
ــة لضمان منو  ــر األخرى الالزم التدابي
ــموال في  ــرع وأكثر ش اقتصادي أس
بيئة مالية مستقرة. كما ان التركيز 
ــي  ــة ف ــة النقدي ــى دور السياس عل
ــات االقتصادية واملالية  معاجلة االزم
ــتعداد أكبر  بحاجة إلعادة نظر واس
ــة أكثر فاعلية،  ــب أدوات بديل لتجري

خصوصا بعد انزالق البنوك املركزية 
ــي  الكم ــير  التيس ــات  ــي سياس ف
ــعار  ــا خلفته من هبوط حاد ألس وم
ــاورة إزاء  ــص حيز املن ــدة وتقلي الفائ

التقلبات االقتصادية املقبلة.

ما الذي يحدث؟
ــة على تعزيز  ــارة الدولي تعمل التج
ــادي  ــاجت االقتص الن ــم  ــي حج صاف
ــدان من  ــن البل ــا متك ــي، ألنه العامل
التركيز على القيام بأفضل ما ميكنها 
القيام به، فتنتج السلع في اجملاالت 
األكثر إنتاجية نسبيا. وفقا لنظرية 
ــبية،  ــكاردو في امليزة النس ديفيد ري
ــتمد القوة النسبية للبلدان من  تس
الفوارق في الثروات الطبيعية. وكما 
ــول كروجمان  ــح االقتصاديان ب أوض
ــات  ــي ثمانيني ــان ف ــان هلبم وإلهان
القرن العشرين، فإن القوة النسبية 

ــتثماراتها  للبلدان ترتبط أيضا باس
في مجاالت التخصص اخملتلفة.

ــادي اخملضرم  ــراه االقتص ــا ملا ي ووفق
روبرت بارو يتبنى ترامب منوذج املذهب 
التجاري القائم على فكرة الصادرات 
ــيئة»، ففي  ــواردات «س ــدة» وال «جي
ــة التجارية، يسهم  منوذج السياس
ــواردات في  ــض الصادرات على ال فائ
ــة من خالل  ــروة الوطني ــم الث تعظي
ــة (الذهبية  ــم املطالبات الورقي تراك
ــا يدور  ــدو أن هذا هو م ــابقا). ويب س
ــكو من  ــن ترامب عندما يش ــي ذه ف
ــتنزف ٥٠٠ مليار دوالر  ــني تس أن الص
سنويا من االقتصاد األميركي، وغالبا 
ــلع الصينية  ــالل مبادلة الس من خ

بسندات اخلزانة األميركية .
هذا االدراك الضال لصناع السياسة 
االقتصادية قد يزج الواليات املتحدة 
ــا يعني  ــة دائمة، م ــرب جتاري ــي ح ف
ــل يتحملها  ــة األج ــف طويل تكالي
املستهلكون األميركيون والشركات 
األميركية. وعلى الرغم من التأثيرات 
ــة والتي خلفها  ــزال مؤاتي التي ما ت
 ٢٠١٧ ــام  لع ــي  الضريب ــالح  اإلص
ــط التنظيمية الضارة التي  والضواب
ــا اإلدارة األميركية، فإن النمو  أزالته
ــا، وقد حاول  ــادي يزداد ضعف االقتص
ــاء اللوم  ـــ دون جدوى ــ إلق ــب ـ ترام
ــي  ــي األميرك ــك الفيدرال ــى البن عل
ــركات األميركية غير املنتجة.  والش
املشكلة احلقيقية تكمن في النهج 
الذي يسلكه ترامب في التعامل مع 
السياسة التجارية، والذي رمبا يدفع 

اقتصاد الواليات املتحدة إلى الركود 
االقتصادي.

ــس األمريكي بحزمة  ــد جاء الرئي لق
ــاع ناخبيه  ــود اخلالبة إلقن ــن الوع م
ــم  ــد، ورغ ــادي واع ــتقبل اقتص مبس
ــهده  ش ــذي  ال ــن  التحس ــض  بع
ــان التمعن  ــي، ف ــاد األمريك االقتص

ــباب التي  ــة يقدم وفرة من األس بدق
ــب في ان واحد.  تدعو للقلق والغض
ــات االقتصادية  لقد كانت السياس
ــة  ــة يائس ــب محاول ترام ــس  للرئي
ــاكل هيكيلة  لصرف النظر عن مش
ــات املتحدة منذ  ــا الوالي تعاني منه
ــي ومنو  ــاوت الطبق ــنوات، كالتف س
ــر  ويثي ــة.  املالي ــر  واخملاط ــة  املديوني
ــراب االنتخابات االمريكية القلق  اقت
ــع افاق  ــادة قد تدف ــات ح ــن تصرف م
ــة  ــوب كارث ــي ص ــادي العامل االقتص
ــهده العالم  ــة تفوق ما ش اقتصادي

مطلع العام  ٢٠٠٨ .

ــالل احلمالت  ــنوات، وخ قبل ثالث س
ــن  ع ــب  ترام ــح  أفص ــة،  االنتخابي
ــات االقتصادية  العديد من السياس
ــلطة،  ــه الس ــال تولي ــة ح العدواني
ــر العديد من احملللني  في الواقع فس
ــراء االقتصاد اخلطاب االنتخابي  وخب
ــاس الى  ــعبوي يهدف باألس بانه ش
ــب سياسية وحصد  حتقيق مكاس
ــي ال غير.  ــعب األمريك أصوات الش
ــى ترويض  ــض االخر عل ــن البع وراه
ــلوك  لس ــية  الرئاس ــة  املؤسس
ــط اخلطاب  ــرف وضب املنح ــب  ترام
ــية  الترامبي وفقا القواعد السياس
ــن  لك ــخة.  الراس ــة  واالقتصادي
ــع حني أصر على  ترامب فاجأ اجلمي
ــرس اخلطاب  وغ االنتخابية  ــوده  وع
ــب)  بالغال ــي  (العدائ ــي  االنتخاب
االقتصادية  ــات  السياس ــوام  ق في 

للواليات املتحدة.
ويحتج العديد من االقتصاديني بأن 
ــرات التجارية بني الواليات  حل التوت
ــيلة  ــدة والصني هو أفضل وس املتح
ــادي  ــاك اقتص ــدوث ارتب ــب ح لتجن
ــن  م ــن،  ولك ــر.  كبي ــي  عامل ــي  ومال
ــوة كبيرة بني  ــح أن هناك فج الواض
ــس األمريكي ترامب  ــا يعرفه الرئي م
وما يعتقد أنه يعرفه. وألن ما يعتقد 
أنه يعرفه هو الذي يحدد السياسة 
ــإن اقتصاد  ــة، ف ــة األميركي التجاري
أميركا والعالم في خطر مستمر ما 
ــا للواليات املتحدة  ــب رئيس دام ترام

االمريكية .
 

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

تدهور احتماالت النمو االقتصادي 
ستحتل قضايا الديون والروافع 
اِّـالية مركز الصدارة َّـ بعض البلدان 
ما يضيف عدم االستقرار اِّـالي إُّـ 
خليط اقتصادي مضطرب

كالم ناري من رئيس كان يظن نفسه 
ويظنه األوربيون مخلصا الوربا وباعثا 
لروح االتحاد االوربي يجعل اليأس 
والفشل يسري َّـ عروق االتحاد 
تبقى مكافحة الفقر َّـ الصني مصدر االوربي مجرى الدم َّـ العروق  

إلهام لكثري من دول العالم وخاصة 
الدول العربية واإلفريقية حيث يرزح 
نصف سكان العالم تقريبا تحت نري 
الفقر
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ديلي تلغراف: عائلة األسد تملك 
عقــارات َّـ روســيا قيمتها تزيد 

عن ٣٠ مليون جنيه اسرتليني

ــرت،  ــي تليغراف نش ــة ديل صحيف
ــختها االلكترونية، حتقيقا  في نس
ــم الدولي  ــلي القس ــر مراس لكبي
روالند أوليفانت تناول فيه ما وصفه 
ــة  ــالك عائل ــف امت ــر تكش بتقاري

األسد عقارات باملاليني في روسيا.
ــت إن التقرير الذي  ــول أوليفان ويق
ــال يوضح  ــة غلوب ــه منظم أصدرت
ــد وعائلته ميتلكون  أن «بشار األس
عقارات في ناطحة سحاب تقتصر 
على الصفوة في العاصمة الروسية 
موسكو تقدر قيمتها بأكثر من ٣١ 

مليون جنيه استرليني».
ــتخدموا  ــد، اس ــار األس أخوال بش
قروضا عقارية المتالك عقارات في 
ــيل  ــكو كنوع من أنواع غس موس
األموال لتأمني مصدر قانوني جلانب 

من ثروتهم».
ويقول أوليفانت إن التقرير يذكر كال 
من حافظ مخلوف الذي أنفق ٢٢٫٣ 
ــالك عقارات  ــون دوالر على امت ملي
سكنية في موسكو ورامي مخلوف 

والتوأمني إياد وإيهاب مخلوف.
«منتجــات   : اإلندبندنــت 

اِّـستوطنات»
ــت التي  ــة اإلندبندن ــى صحيف وإل
ــليها جون  ــرت موضوعا ملراس نش
ــوان «احملكمة  ــتون وبيل ترو بعن س
ــم  ــرورة وس ــي بض ــة تقض األوروبي

منتجات املستوطنات».
ــة العدل  ــول التقرير إن محكم يق
ــرورة وضع عالمة  األوروبية قررت ض
واضحة على منتجات املستوطنات 
اإلسرائيلية قبل عرضها للبيع في 
متاجر الدول األعضاء مشيرا إلى أن 
القرار تضمن أن «املنتجات الغذائية 
التي يعود أصلها إلى األراضي التي 
حتتلها دولة إسرائيل يجب أن حتمل 

عالمة توضح ذلك».
ــني  املنتج أن  ــر  التقري ــف  ويضي
ــأن وضع  ــرائيليني يحتجون ب اإلس
ــج  «املنت أن  ــى  إل ــير  تش ــة  عالم
إسرائيلي» سيكون كافيا، وأن وضع 
ــيكون مشجعا  أي عالمة أخرى س
ــة  اقتصادي ــة  مقاطع ــوات  لدع
ملنتجات املستوطنات وبالتالي دولة 
ــرائيل ككل، لكن املدافعني عن  إس
ــيكون  قرار احملكمة يرون أن ذلك س
مبثابة تطبيع لالحتالل اإلسرائيلي 
لألراضي الفلسطينية وإهدار ملبدأ 

حل الدولتني.
ــاد األوروبي  ــح التقرير أن االحت ويوض
ــع االستيطاني  طاملا عارض التوس
ــتوطنات  املس واعتبر  ــرائيلي  اإلس
ــطينية  ــام دولة فلس ــا لقي معوق
بحرمان الفلسطينيني من األراضي 
ــر االحتاد  ــا اعتب ــم كم ــة له املتاح
ــتوطنات  ــرر أن املس ــكل متك بش
ــر قانونية،  ــي الضفة الغربية غي ف

حسب القانون الدولي.
ــة  ــى أن احملكم ــر إل ــير التقري ويش
خلصت إلى أن هذه املنتجات الميكن 
االكتفاء بوضع عالمة عليها تقول 
ــرائيلي» فقط ألن  ــا «منتج إس إنه
إسرائيل في هذه احلالة ليست دولة 
ــذه األراضي بل  ــتقلة متتلك ه مس
قوة احتالل وهذه املعلومات ميكنها 
ــتهلكني  ــر على قرارات املس أن تؤث

من الناحية األخالقية».
الغارديان : عزل ترامب

أما الغارديان فقد نشرت تقريرا عن 
ــس األمريكي  الرئي ــزل  محاوالت ع
دونالد ترامب ملراسلها في نيويورك 
ــب  «ترام ــوان  بعن ــي  ماكارث ــوم  ت
والدميقراطيون  غضبا  ــيط  يستش
يستعدون جللسات استماع علنية 

مريرة».
ــدث  ــم يح ــه ل ــي إن ــول ماكارث يق
ــد الكونغرس  ــخ أن عق ــي التاري ف
ــات علنية ميكنها  األمريكي جلس

ــس البالد من  ــؤدي إلى عزل رئي أن ت
ــرات، والرابعة  ــالث م ــه إال ث منصب
ــوم األربعاء  ــك احلدوث الي على وش
ــوات املتلفزة  ــتعد القن ــث تس حي
ووسائل اإلعالم بحشد مراسليها 
ــر  -مق ــول  الكابيت ــات  طرق ــي  ف
ــنطن ملعرفة  ــرس- في واش الكونغ

كل التفاصيل املمكنة.
ــي أن الدميقراطيني  ويضيف ماكارث
باستغالل منصبه  ترامب  يتهمون 
ــط على أوكرانيا لإلعالن عن  للضغ
ــه  ــع جو بايدن منافس حتقيقات م
ــات القادمة  ــي االنتخاب ــل ف احملتم
بينما يقول مؤيدو ترامب إنه ضحية 
ــؤولني غير منتخبني دون حتديد  ملس

ألشخاص بعينهم.
ــوري  ك ــن  ع ــي  ماكارث ــل  وينق
ــون  القان ــتاذ  أس ــنايدر  بريتش
ــراون  ب ــة  جامع ــي  ف ــتوري  الدس
ــذه واحدة  ــه إن «ه ــة قول األمريكي
ــي التاريخ  ــات ف ــم اللحظ ــن أه م

ــرة الرابعة التي  ــي ألنها امل األمريك
ــذه النقطة في  ــا إلى ه نصل فيه
ــددة، وانا أقول  عملية قانونية مح
ــر االتهامات  ــدة من اخط إنها واح

على اإلطالق».
ــن املنتظر  ــف ماكارثي أنه م ويضي
ــات االستماع  أن يكون تأثير جلس
ــات كبيرا  ــي التحقيق ــة ف العلني
على املواطنني قبل انتخابات العام 
ــات  ــل كما حدث خالل جلس املقب
االستماع العلنية في محاولة عزل 
الرئيس السابق ريتشارد نيكسون 
والتي أثرت على الرأي العام وحولته 
ــمح للحزب اجلمهوري  ضده ما س

بالضغط عليه لالستقالة.

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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د.عبدالخالق حسني

ــتقاته، مثل الصحف  في زمن االنترنت ومش
ــل اإلجتماعي،  ــة، ومواقع التواص اإللكتروني
ــرد  ــكان أي ف ــار بإم ــا، ص ــوب وغيره واليوتي
ــتخدام التقنية  ــي اس ــض اإلملام ف لديه بع
املعلوماتية (IT)، أن يفتح له قناة تلفزيونية، 
وإذاعة، وصحافة إلكترونية وغيرها، يبث من 
خاللها ما يشاء من حقائق وتزييف احلقائق، 
ــى العمل على  ــركات، بل وحت ــف وفب وأراجي
ــقاط حكومات وأحزاب، وإفالس شركات،  إس
ــخصيات، وحتريك وتضليل ما  ــقيط ش وتس
ــلمية أو  ــاء من جماهير في تظاهرات س يش
عنيفة .. الخ. فهذه التقنية سالح ذو حدين، 

ميكن استخدامه للخير والشر.
ولذلك فهناك خطر كبير على الدميقراطية، 
ــتقرار الدول والشعوب، وحتى على  وعلى اس
احلضارة البشرية نفسها. وفي هذا اخلصوص 
ــتاذ في  ــبّر، األس ــواد ش ــم ج ــر أ.د. كاظ نش
ــتر/لندن، بحثاً أكادميياً  جامعة ويست منس
ــريع التغير: خطر  قيماً بعنوان: (في عالم س

ــم حكومات  ــار يداه ــة»  ص ــرب الناعم «احل
األرض كافة)، جاء في مقدمته ما يلي: 

ــا يكمن  ــم م ــا أن نفه ــا علين ــح لزام «أصب
ــية  ــية و النفس ــورات اجليوسياس وراء التط
ــت تتحكم في مجريات  ــة، التي بات و التقني
األمور العامة على وجه هذا الكوكب. فهذه 
ــا و تفرض  ــل فعله ــارت تفع ــورات ص التط
ــا في بَلورة تغييرات تريدها جهات ذات  وقعه
ــة أو مالية، إذ  ــية أو إقتصادي مصالح سياس
ــد تكون هذه اجلهات حكومات أو منظمات  ق
ــخاص ممن  ــات أعمال، أو حتى أش أو مؤسس
ــمني»!.  ــم «دفتر صكوك س ــأن لديه يقال ب
ــرب الناعمة» هو  ـــ» احل ــح يدعى ب فما أصب
ــة واقعة يجب على الفئات احلاكمة ) حقيق

ــر احلاكمة كذلك) في كل بلد أن تفهمه  وغي
ــيما وأن األمر  ــى نحو عميق، الس ــداً و عل جي
بات يتشابك على نحو معقد مع التغييرات 
ــي  ــة، الت ــية و اإلقتصادي ــة و النفس التقني
ــيها أو حتييدها أو  ــكان حتاش ــد باإلم ــم يَع ل

جتاهلها.)
ــن  ــت م ــي حرم ــدان الت ــد البل ــراق أح والع
االستقرار، «في عالم سريع التغيّر»، إذ يواجه 
ــو االنفجار  ــي تاريخه، وه ــر أزمة ف اآلن أخط
ــلمية ذات مطالب  ــرات س ــعبي بتظاه الش
ــروعة  ــة مبطالب مش ــد احلكوم ــة ض واقعي

ملعاجلة (الفساد، وتردي اخلدمات والبطالة).
ــه هو: أين اخللل  ــؤال الذي يطرح نفس والس
ــباب  ــد ٢٠٠٣؟ وما هي األس ــراق ما بع ــي ع ف

احلقيقية لهذا االحتقان واألزمات املستمرة؟ 
ــاالت واالقتراحات  ــيل هائل من املق هناك س
ــع العالج  ــباب اخللل، و وض ــد أن تبني أس تري

الناجع لها، نوجزها مبا يلي:
- احلكومة ال تعبأ بالناس .

ــتوردة من  ــا مس ــة ألنه ــة كذب - الدميقراطي
أمريكا.

- البرملان مزيف ألنه جاء عن طريق انتخابات 
مزيفة،  

ــات، ومفوضية  ــون االنتخاب ــي قان - اخللل ف

ــام االنتخابي،  ــتقلة، والنظ االنتخابات املس
لذا يجب تبديل كل هذه األنظمة والقوانني.

ــتور مزيف ألن الذي وضعه هو احلاكم  - الدس
املدني األمريكي بول برمير .

-اخللل في نظام احملاصصة...
ــي، أي  ــام الرئاس ــن يقترح النظ ــاك م - وهن
رئيس تنفيذي للجمهورية منتخب مباشرة 

من الشعب بدالً من النظام البرملاني .. الخ.
ــر في  ــتور آخ ــي، وكأي دس ــتور العراق الدس
ــرات ونقاط ضعف،  ــم، لم يخل من ثغ العال
ــذي أمكن  ــترك ال ــم املش ولكنه كان القاس
ــية  إصداره حتت ضغوط تلك الظروف القاس
ــتحيل  من اإلرهاب احمللي والدولي. فمن املس
ــتور يُرضي اجلميع،  في هذه احلالة كتابة دس
ــك نؤكد أن  ــة. لذل ــن أية جه ــدون تذمر م وب
ــى تعديل من  ــاج إل ــي يحت ــتور العراق الدس
ــر  ــر مبراحل إنضاجه بنش ــراء، وليم قبل خب
ــي  العراق ــام  الع ــرأي  ال ــى  عل ــالت  التعدي
ــتها، ومن ثمَّ طرحها على الشعب  ومناقش

لإلستفتاء عليها. 
إذن، أين اخللل؟

ــي الفساد ومن  ــك أن اخللل في تفش ١- ال ش
جميع االنتماءات 

٢- الكل مشاركون في التقصير، 
ــية  ــراع العنيف بني الكتل السياس ٣- الص
البرملانية املشاركة في السلطة، واهتمامها 
مبصاحلها الفئوية والشخصية على حساب 

مصلحة الشعب،
وأخيراً نقول: ربَّ ضارة نافعة، فما يجري اآلن 
رمبا هو اخملاض العسير لوالدة عراق دميقراطي 
ــتقر ومزدهر. إذ كما قال هيغل: «إن والدة  مس

األشياء العظيمة دائماً مصحوبة بألم.»

ــالَ ملبعوثة األُمم  ــة عندما ق ــحِ اإلِنتفاض ــى األَمر لصال ــعُ األَعل ــمَ املرج ــد حس    ١/ لق
املُتَّحدة؛

   أ/ التَّظاهرات مُستمرَّة حتَّى حتقيق اإلِصالحات.
وى السياسيَّة تُريدُ ذلك.    ب/ ال يبدو أَنَّ القِ

   ج/ اإلِصالحُ 
لطات] كما  عب مصدر السُّ ارع على اعتبار أَنَّ [الشَّ   فهو منحَ الشرعيَّة املُطلقة للشَّ

. ستور على ذلكَ نصَّ الدُّ
كَ بنواياها وطعنَ في إِرادتها باإلِصالح  مة التي شكَّ ــحبِ اليد من احلاكِ وهو نوعٌ من س

والتَّغيير.
ياسي. م عن املشهد السِّ عوة إِلى رحيلهِ الصة كلَّ ذلك هو الدَّ    خُ

لت!    إِرحلوا فالفاتورة ثقُ
ال؛ ملاذا يجب أَن تسقط احلكومة احلاليَّة؟!. ؤَ    ٢/ السُّ

   اجلواب؛
قت اخلُطوة األُولى املطلوبة نحو اإلِصالح. برحيلِها يشعر املواطن بأَنَّ تضحياتهِ حقَّ

ق ذلك بوجود  ــة وال يتحقَّ ول ــهُ اآلن هو إِعادة ثقة املُواطن بالدَّ ــا نحتاج ــوج م    ب/ إِنَّ أَح
وس. يء الوحيد امللمُ نفس احلكومة ولذلك فإِنَّ رحيلها هو الشَّ

ــتُدخل البالد في  ــليمة س ير س اب، فهي دعوة غَ ــوة إِلى حلِّ مجلس النوَّ ع ــا الدَّ    ٣/ أَمَّ
ــر محمود،  ي ــتوريٍّ غَ ــراغٍ دس ف
ــو واملطلوب  ــالح املرج وإِنَّ اإلِص
ــار إِليهِ املرجعُ األَعلى  والذي أَش
ق وال يتحرَّك في  ــوم ال يتحقَّ اليَ
ــة البرملان،  بَّ ا حتت قُ ــراغ وإِمنَّ الف
أَن  ــوراً  ف ــهِ  علي ــب  يج ــذي  وال
ــرِّع القوانني التَّالية قبلَ أَن  يش
ــحب الثِّقة  ــل وبعدَ أَن يس يرح
اصصة ومينح  ــة احملُ ــن حكوم ع
ــة حلكومةٍ جديدةٍ [مهنيَّة  الثِّق

ير حزبيَّة]؛ وغَ
   *تغيير قانون اإلِنتخابات وكما يلي؛

وز على أَغلبيَّة األَصوات في دائرتهِ اإلِنتخابيَّة، على قاعدة [صوتٌ  ــدُّ فائزاً من يحُ    أ/ يُعَ
.[ واحدٌ ملواطنٍ واحدٍ

ــكلِّ ١٠٠ الف  اب [مقعدٌ ل ــس النوَّ دِ مقاعد مجل ــر بعدَ ــراقِ إِلى دوائ ــيمُ الع    ب/ تقس
ستور. واطن] كما نصَّ على ذلكَ الدُّ مُ

ستور.    *تغيير املفوضيَّة لتكون مستقلةً باملطلقِ كما وردَ في الدُّ
ــراف األُمم املتَّحدة، لنطمئِنَّ على  رة حتت إِش بكِّ ــن إِجراء إِنتخابات نيابيَّة مُ ــالن ع    *اإلِع

صوت النَّاخب فال يسرق
ــيُنجزهُ البرملان  ــدهُ هو، ولذلكَ فإِنَّ كلَّ ما س ــيئاً أَفس ــد ال يُصلح ش    أَكيد فإِنَّ الفاس
وا في ساحاتِ التَّحرير مُستلهمنيَ من  ــامَ عداء الذين تس ــهداء السُّ ة دماءِ الشُّ هو بقوَّ
ارع املُنتفض الذي أَيَّدهُ  ، وبضغطِ الشَّ كربالء روح التحدِّي والتَّضحية من أَجلِ الكرامةِ

ةٍ واحتضنهُ املرجعُ األَعلى. بقوَّ
ستور والقانون  عب املُنتفض في إِطار الدُّ ق بإِرادة الشَّ

   االصالحُ سيتحقَّ
ن التبسَ عليهِ األَمر أَو [لُبِّسَ  ن ظلَّ واقفاً على التلِّ يتفرَّج، أَو مَ ــإِنَّ على مَ ــراً، ف    ٤/ وأَخي
سكُ العصا من الوسط، عليهِ أَن يعيدَ النَّظر في حساباتهِ ليتَّخذ  تردِّداً ميُ ] فظلَّ مُ عليهِ

عبِ قبلَ فواتِ األَوان فالتَّاريخُ ال يرحم. ليم ويصطفَّ مع الشَّ املوقف الوطني السَّ

رائد الهاشمي

ــجلة  ــدة غير مس ــة جدي ــن دول ــب ع أكت
ــس لها متثيل  ــة األمم املتحدة ولي ــي هيئ ف
ــرى وهي ولدت  ــي في الدول األخ دبلوماس
ــة صغيرة في  ــة وضحاها في بقع بني ليل
قلب بغداد السالم اسمها (دولة التحرير) 
ــس كمثل  ــو لي ــوم ه ــي ي ــا كان ف ووالدته
ــرين األول  ــو األول من تش ــام وه ــائر األي س
ــي هذا اليوم  ــن عام ٢٠١٩، حيث جتمع ف م
ــني األصالء في هذه  ــبابنا العراقي خيرة ش
البقعة املباركة ليسجلوا حدثاً مهما في 
ــوا كلمتهم ويرفعوا  ــخ العراق وليقول تاري
أصواتهم ضد الظلم والطغيان وجمعتهم 
معاناة واحدة من الفساد واجلوع واحلرمان 
ــص  ونق ــة  والبطال ــر  والفق ــش  والتهمي
ــوا صرخة واحدة  ــات، جاؤوا ليصرخ اخلدم
ــا  ــون انن ــه ويقول ــم كل ــمعوا العال ويس
ــاً  ــى ظلماً وكفى تهميش ــودون وكف موج
ــروعة التي  ــب بحقوقنا املش ونحن نطال

ــاتير الكونية والدولية  تكفلها كل الدس
ونريد أن نعيش بكرامة كما يعيش الناس 

في كل دول العالم ونحن نريد وطناً.
ــماء  كانت صرختهم مدوية في عنان الس
ــق وصرخة مظلوم فوصل  ألنها صرخة ح
ــبّ لتأييدهم معظم  نداؤهم للجميع فه
أفراد الشعب في بغداد وفي كل احملافظات 
ــم الى كل دول  ــة ووصلت صرخته العراقي
ــرون في  ــم يتظاه ــبّ أخوانه ــم فه العال
عواصم العالم اخملتلفة تأييداً ملطالبهم، 
ــهم  ــعروا بهذا التأييد زاد حماس فلما ش
ــات وعدم التنازل  وكبر إصرارهم على الثب
ــي يوم  ــرّة ف ــادوا الك ــم فأع ــن حقوقه ع
اخلامس والعشرين من شهر تشرين األول 
ــة املباركة ولكن هذه املرّة  في نفس البقع
ــرار أعلى وعاهدوا  جاؤوا بعزمية أكبر وباص
ــن التحرير حتى  ــهم أن اليخرجوا م أنفس

تتحقق مطالبهم.
ــزاز لكل  ــدر فخر واعت ــكان ثباتهم مص ف
ــرفاء الذين هبّوا لنجدتهم  العراقيني الش
ــوب وهذا  ــدب وص ــن كل ح ــم م ومؤازرته
ــم أمور  ــى الصبر وتنظي ــجعهم عل ماش
ــر) حيث ال  ــدة (دولة التحري ــم اجلدي دولته
حاكم وال محكوم والكل فيها سواسية، 
ــوا  ليكتف ــم  أموره ــب  بترتي ــارعوا  فس
ــيذكرها  ــورة جميلة س ــت ص ــاً وكان ذاتي
ــر لهذه  ــور، والزائ ــن ن ــرف م ــخ بأح التاري

ــيء متوفر  ــرة يجد كل ش ــة الصغي الدول

ــره في كل زواياها  فيها فالكهرباء مت توفي
ــم التركي  ــا وخاصة مبنى املطع وأبنيته
ــة للصمود  ــاروه قلع ــذي اخت ــور ال املهج
لّة جديدة زاهية من  ــوه حُ والتحدي فألبس
ــة الزاخرة بعبارات  األنوار والالفتات الرائع
احلق ورفض الظلم والطغيان ورفعوا على 
ــهداء وأطلقوا  جدرانه صور أخوانهم الش
ــل (جبل  ــميات مث ــف التس ــه مختل علي
ــرية املعلقة) وغيرها  أحد) و(اجلنائن البش
ــارعوا بايصال  ــماء اجلميلة، وس ــن األس م
ــاحة  ــبكات األنترنت في كل زوايا الس ش
لكي يتواصلوا مع كل أفراد الشعب الذي 

يتابعهم كل حلظة.
ــعاف اجلرحى  ــوا خيما صغيرة الس ونصب
ــة  الطبي ــواد  بامل ــألت  امت ــا  م ــرعان  س
ــني من األطباء  ــة وبأبنائنا املتطوع واألدوي
ــة التي  ــوادر التمريضي ــات والك والطبيب
ــعاف اجلرحى، وفي  تعمل ليال ونهارا الس
ــاحة  ــرة في كل الس ــرى منتش ــا أخ زواي
ــكل أنواع  ــة مليئة ب ــا منصوب جتد خيم
ــرب  ــواد الغذائية واملياه الصاحلة للش امل
ــوزع للجميع  ــات وت ــر والكمام والعصائ

باجملان.
ــل باجملان بفضل  ــة التحرير التنق في دول
ــوك الذين  ــاب التوك ت ــال من أصح األبط
ــوا حب وتقدير  ــطروا أروع املواقف ونال س
ــل  بنق ــون  يقوم ــث  حي ــني  العراقي كل 
ــى وحدات  ــل املصابني ال ــن ونق املتظاهري

االسعاف املنتشرة وكل ذلك باجملان.
الطعام واملأكوالت العراقية بكل أصنافها 
واملاء والشاي والعصائر اخملتلفة واألركيالت 
متوفرة في دولة التحرير باجملان ليال ونهارا، 
ــل  تنق ــع  تنقط ــتمرة ال  ــدادات مس واالم
ــن كل مناطق العاصمة وحتى  بعجالت م
من احملافظات األخرى وبتنسيق عفوي عالٍ 

ورائع.
ــف  التنظي ــالت  حم ــر  أذك أن  ــي  اليفوتن
ــباب وشابات  ــتمرة التي يقوم بها ش املس
ــاعة وحمالت صبغ  رائعون على مدار الس

ــات  واملزروع ــورود  بال ــا  وتزيينه ــة  األرصف
ــكان لها نصيب  ــا اجلدران ف ــة، وأم اجلميل
ــع الذين  ــبابنا الرائ ــن ابداعات ش ــر م كبي
ــات لتكون دولتهم  ــا بأجمل اللوح طرزوه
ــة وجميلة في عيونهم  الصغيرة متكامل
ــاعر واألغاني  ــا املش ــن، أم ــون الزائري وعي
ــكت  ــج الوطنية والرقص فال تس واألهازي
والتهدأ حلظة واحدة وكأنهم في مهرجان 

فرح.
ــالم وصدحت  ــت األق ــة مهما كتب حقيق
ــا  ــر فانه ــة التحري ــف دول ــر لتص احلناج
ــتعجز عن الوصف والذي يريد أن يعرف  س
ــوى زيارتها ليجد  ــا فما عليه س حقيقته
ــه عظمتها ووحدة شعبها وقوتها  بنفس
ــي والتضحية التي  ــاون والتفان وروح التع
ــود ونصيحتي  ــي الوج ــا مثيل ف ليس له
ــون التهم  ــككني والذين يكيل ــكل املش ل
ــزوروا دولة  ــم اخلارجي أن ي ــرة والدع باملؤام
ــا على يقني بأنهم  ــر مرة واحدة وأن التحري
ــارعوا  ويس ــهم  أنفس ــن  م ــيخجلون  س
باالعتذار للجميع عندما يجدون هذا الكم 
ــدة والتالحم  ــن الوطنية والوح ــل م الهائ
ــعب العراقي وحيث الوجود  بني أفراد الش
لتفرقات دينية ومذهبية وطائفية وقومية 
ــيجدون أن الذي يوحد  ــهم وس في قاموس
ــذه البقعة الطيبة من بلدي  اجلميع في ه

هو شيء واحد فقط وهو العراق .
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ــاني وقانوني اقترن  ــة مفهوم إنس   للمواطن
ــوم  ــث يق ــا احلدي ــة مبفهومه ــور الدول بظه
ــاركة الفاعلة في الشأن  ــاس املش على أس
ــى احترام  ــة عل ــة قائم ــل دول ــام في ظ الع
ــات العامة، ولقد مرت  ــون ودور املؤسس القان
ــن التطور فبعد  ــوم بأدوار م املواطنة كمفه
ــون من  ــفتهم يضيق ــق وفالس ان كان اإلغري
ــتبعاد  ــد األدنى باس ــن إلى احل ــى املواط معن
ــني واألجانب، وذهب  العبيد والعمال واحلرفي
أرسطو إلى ان املواطن من يسهم في الشأن 
ــرط ان يكون  ــي بشكل مباشر بش السياس
ــرح حصرهم  ــدود لذا هو اقت ــدد هؤالء مح ع
ــن اإلغريق من  ــن ألب وأم م ــور املولودي بالذك
ــد املدني والقادرين على إعالة  املقيدين بالقي
ــر الرومان  ــذي اعتب ــي الوقت ال ــم، ف تابعيه
ــرط  ــام القانون بش ــاوون أم ــني متس املواطن
ــة التي تنتقل  ــراف لهم بصفة املواطن االعت
ــة من  ــن أو مبنح ــى االب ــن األب إل ــة م بالوراث

اإلمبراطور .
ــالمي احلنيف برؤية  ــاء الدين اإلس ــا ج بعده
ــاس جميعا  ــرم اهللا الن ــة بالرقي حني ك غاي
ا  ــال تعالى (يَا أَيُّهَ ــال أي متييز إال بالتقوى فق ب
مْ  لْنَاكُ عَ رٍ وَأُنثَٰى وَجَ

م مِّن ذَكَ نَاكُ لَقْ النَّاسُ إِنَّا خَ
 ِ

ندَ اهللاَّ مْ عِ كُ رَمَ وا * إِنَّ أَكْ
ارَفُ ائِلَ لِتَعَ بَ وبًا وَقَ عُ شُ

) وهذا اخلطاب  ــرٌ ي بِ لِيمٌ خَ  عَ
َ ــمْ * إِنَّ اهللاَّ اكُ أَتْقَ

اإلنساني يرتقي باملواطنة إلى القمة ويجعل 
ــبة للجميع  ــداً بالنس ــا مفهوماً موح منه
ــظ  ــر األرض وحف ــاس تعمي ــى أس ــم عل قائ
ا بَنِي  نَ رَّمْ دْ كَ ــان قال تعالى (وَلَقَ كرامة اإلنس
م مِّنَ  نَاهُ رِ وَرَزَقْ رِّ وَالْبَحْ ي الْبَ ــمْ فِ لْنَاهُ مَ آدَمَ وَحَ
ا  نَ لَقْ َّنْ خَ ــرٍ ممِّ ي ثِ لَٰى كَ مْ عَ لْنَاهُ ــاتِ وَفَضَّ يِّبَ الطَّ
ــامل للجميع  يالً)، واخلطاب القرآني ش ضِ تَفْ
ــم كفل النبي محمد  بالتكرمي بال أي متييز، ث

صلى اهللا عليه وآله وسلم التطبيق السليم 
ــة املدينة  ــرع وثيق ــدأ املواطنة منذ أن ش ملب
وأعترف بها صراحة أن اليهود أمة لها دينها 
وإنهم واملسلمني شركاء في النصرة والبر مبا 

أنهم جميعاً حتت مظلة الصحيفة.
ــف أن ننكص ونحن في القرن الواحد  ولألس
ــرين في العراق إلى املفهوم اإلغريقي  والعش
ــة  املواطن ــون  لتك ــة  للمواطن ــي  والرومان
ــأن العام فقط لفئة  مبعنى املساهمة بالش
ــي  ــن أعتاد بعد التغيير السياس محدودة مم
ــة  ــلطة كالغنيم ــم الس ــى تقاس ٢٠٠٣ عل
ــني،  ــن والنفعي ــيني واملتنفذي ــني السياس ب
واملطالبني بالعيش الكرمي كالشباب الواعي 
ــي  ــق الطبيع ــتخدم احل ــذي اس ــف ال املثق
والدستوري باملطالبة باحلقوق فلهم الويالت 
ــة املوقرة بال  ــة احلكوم ــاخن هدي ــاء الس وامل
ــلها إليهم بيد إخوانهم من  ــتحياء ترس اس
ــوف على دق  ــراد القوات األمنية، غير مأس أف
ــن وأخيه في  ــة بني املواط ــفني عدم الثق إس
ــرى ويجري  ــغب، وما ج ــوات مكافحة الش ق
في ميزان املشروعية ينكص فهو يخالف ما 
كفله الدستور العراقي لعام ٢٠٠٥ في املادة 
ــني التي نصت على أن (تكفل  الثامنة والثالث
ــام واآلداب  ــل بالنظام الع ــا ال يخ ــة ومب الدول

العامة:
أوالً: حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل.

ــة واإلعالن  ــة الصحافة والطباع ــاً: حري ثاني
واإلعالم والنشر.

ــلمي  ــة االجتماع والتظاهر الس ــاً: حري ثالث
وتنظم بقانون).

ــتقة أصالً  ــوداً على مفهوم املواطنة املش وع
ــا يعنيه  ــذي يعني فيم ــة الوطن ال من كلم
مكان الوالدة إذ يأخذ اإلنسان من محل والدته 
ــيا وثقافيا،  ــا وقانونيا وسياس ــاءً روحي انتم
حيث تنشأ عالقة قانونية تتمثل باجلنسية 
التي متيز املواطن عما سواه، واملواطن هو من 
ــن واملواطنة  ــره هموم الوط ــارك مع غي يتش
ــال  ــب األجي ــاة إذ يتعاق ــي احلي ــركة ف املش
ــى املتقدم  ــه، واملعن ــم الدولة ذات ــى إقلي عل
ــرح  ــن الوضوح بحيث هو ال يحتاج إلى ش م
ــة  ــاذا الطبق ــؤال مل ــد إن الس ــير، بي أو تفس
ــي  احلقيق ــرار  الق ــو  صانع أو  ــية  السياس
ــور عن هموم  ــون أبعد مما ميكن أن نتص يكون
ــاذا التغاضي عن معنى  ــن واملواطن؟ ومل الوط
ــترك؟ فحني  ــوة في الوطن واملصير املش األخ

ــن املتعلمني  ــم النخبة م ــر أو يعتص يتظاه
ــرائح اجملتمع،  فلك أن تتصور أحوال بقية ش
ــبان في العاصمة  وحني يجتمع فئة من الش
ــوق  ــط احلق ــر أبس ــة بتوفي ــداد للمطالب بغ
ــوال احلقوق  ــور أح ــك أن تتص ــانية... ل اإلنس
ــة واالجتماعية  ــية واملدني ــرى السياس األخ

ــور مصير الوطن  ــة، ولك أن تتص واالقتصادي
ــه اآلن، أفال  ــال على ما هو علي ــتمر احل إن اس
ــؤال، ما هي واجبات الدولة إزاء  يحق لنا الس
ــبيل  ــؤول عن توفير س ــن املس ــعب؟ وم الش

العيش الكرمي واحلياة احلرة؟.
ــي فيما  ــدث عنها تعن ــي نتح ــة الت املواطن
ــتور  بالدس ــني  للمواطن ــراف  االعت ــه  تعني
ــوق واحلريات العامة واخلاصة  والقوانني باحلق
ــاوية بالنسبة  ــترط أن تكون متس التي يش
ــز وألي اعتبار قد يتعلق  للجميع، دون أي متيي
ــل أو االنتماء  ــة العم ــالد أو ممارس ــكان املي مب
ــية، أو هي  ــدة السياس ــي أو العقي السياس
عالقة إنسانية وقانونية بني الفرد (الشخص 
ــي) واجملتمع يدين األول بالوالء للثاني  الطبيع
ــة، والبد من  ــرد باحلماي ــل اجملتمع للف ويتكف
تأطير ما تقدم قانونياً بالنصوص التي توضع 
ــتورية والعادية،  ــي الوثائق القانونية الدس ف

ومن مستلزمات املواطنة احلقة ما يأتي:
ــيادة القانون على اجلميع بال أي متييز  أوالً: س

وألي سبب كان .
ــني املواطنني بدون أي  ــاواة احلقة ب ثانياً: املس

متييز وألي سبب كان .

ثالثاً: التفاعل اإلنساني بني املواطنني 
الذين يتشاركون العيش وهموم الوطن. 
فاملواطنة تعني االنتماء املشترك لفئة 
ــن اإلقامة  ــن تتأتى م ــاس لوط من الن
ــتركة والشعور اإلنساني بضرورة  املش
ــاره أي وجوب أن  ــن وازده ــة الوط حماي
تكون هنالك عالقات إنسانية تتنامى 
ــترك بالهموم الفردية  ــعور املش بالش
ــواء فال يضحى  واجلماعية على حد س
ــا يعبر عن  ــن كم ــل الوط ــرد ألج بالف
ــتراكي وال  ــي املفهوم االش املواطنة ف
ــرد على  ــال قيود للف ــة ب ــح احلري أن منن
حساب اجملموع باملفهوم الليبرالي بل 
ــرد ومصاحله  ــة التوازن بني الف املواطن
واجملتمع ومتطلبات سعادته اجلماعية، 
وبهذا تصبح املواطنة مفهوم إنساني 
ــني الفرد والدولة، بيد  يحفظ التوازن ب

ــدم يغيب دائما عن الطبقة  أن املفهوم املتق
ــون األفراد  ــراق فهم يطالب ــة في الع احلاكم
ــن وينأون  ــاه الوط ــؤولية جت ــعور باملس بالش
ــهم وأهليهم وأتباعهم عما تقدم إذ  بأنفس
ــالد وجلهم بال كفاءة أو  ينعمون بخيرات الب
ــون مع حملة الفكر  مؤهل يعتد به ويتعامل
ــانية  ــة اإلنس ــة والكرام ــني باحلري أو املطالب
ــكات أي صوت ميكن أن يرتفع  بالتنكيل إلس
ــف  ــم ويكش ــحذ الهم ــأنه أن يش ــن ش م
ــكل عامل زوال  ــتور من فسادهم فيش املس

يهدد بقاءهم في عرش السلطة.
ونرى إن السبب احلقيقي الذي يبرر عدم نشوء 
مفهوم عراقي بالتحديد للمواطنة على غرار 
ــتراكي أو  املفهوم الليبرالي أو األوربي أو االش
ــد بعض دول اجلوار  القومي الذي نلحظه عن

هو:
أوالً: حداثة نشأة الدولة التي يراد لها أن تكون 
مؤسساتية يعلو فيها القانون بعد سلسلة 
ــروب املدمرة، ومحاولة احلكام  االنقالبات واحل
بعد العام ٢٠٠٣ ترسيخ جذور احلكم ولو كان 
ــان املواطن فاالعتراف لألخير  ذلك على حس
ــات، ويلي وجود  ــوق يلي قيامه بالواجب باحلق
الدولة واستمراريتها، وبالتالي يجري تصوير 
ــن املواطن  ــاء الدولة أهم م ــر على أن بق األم
ــعلة الدولة،  فهو كاحلطب يحترق لتتوقد ش
 ، ــاً في حني إن األمر ينبغي أن يكون معكوس
ــبق قيام الدولة ويفترض بها أن  فاملواطن يس
تقوم لتحقق له السعادة ال الشقاء، واألهم 

ــعادته ال بقاء القصور املنيفة التي  بقاءه وس
ــكنها حفنة من السياسيني املتنعمني  يس

هم وأسرهم على حساب شقاء املواطن.
ــكام  احل ــة  محاول ــي  الثان ــل  العام ــاً:  ثاني
ــة يقوم على  ــوه للدول ــيخ مفهوم مش ترس
ــتقطب  تأكيد رعاية الدولة األبوية التي تس
ــم فيما بعد وقد  ــباب للعمل وتلقي به الش
ــيبة لم  ــارت قواهم وحتولوا إلى كهول وش خ
يعرفوا شيئاً سوى العبودية للمسؤول حتت 
شعارات زائفة، وتصوير األمر على إن الفشل 
ــروعه  ــيلحق باملواطن إن عمل ملش الذريع س
ــفر بحثاً عن الرزق لهذا  اخلاص، أو انقاد للس
ــراق  ــي الع ــة ف ــة والزراع ــم الصناع مت حتطي
ــون أن حتتكر  ــكل مدروس، وبذلك يضمن بش
ــعر املواطن أن ال  ــبل العيش فيش الدولة س
ــبيل أمامه إال أن يطرق باب الدولة ليعمل  س
ــا مفاهيم  ــعش فيه ــات تعش ــي مؤسس ف
ــأ  ــة املقيتة فينش ــتبداد والبيروقراطي االس
ــلبي في كل شيء، مبا  جيل من املواطنني س
ــتبداد،  ــك محاولة الوقوف بوجه االس في ذل
أو املطالبة باإلصالح احلقيقي على الصعيد 
ــي بل أن  ــي أو السياس ــي أو اجملتمع الوظيف
ــاء األمر على  ــا بق ــرة منهم يهمه ــة كبي فئ
ــا باملنظومة اخلاطئة  ــه الرتباطه ما هو علي

املسيطرة .
ــي  ــاد السياس ــة الفس ــيادة حال ــاً: س ثالث
ــكل  بش ــي  واملال واإلداري  ــى  األول ــة  بالدرج
ــار وحتوله إلى ثقافة مجتمعية  ملفت لألنظ
ــدين في اجملتمع  تتماهى مع مجاملة الفاس

ــني ثم  ــم فاحت ــورود وكأنه ــتقبلهم بال وتس
ــر  ــا على من يحاول كس ــب جام غضبه تص
ــالح وتغيير  ــوف واملطالبة باإلص ــز اخل حواج

الوضع املأساوي للوطن واملواطن.
ــن العوامل التي  ــدم تدعمه العديد م وما تق
تسببت في استمرار حالة املواطنة املقلوبة 
أو املعكوسة منها (املاضي االستبدادي الذي 
ــات االقتصاد  ــه املواطن العراقي، تقلب عاش
ــعر  ــة ربط اقتصاد العراق بس العاملي نتيج
برميل النفط ما خلف خوفاً مزمناً حتى عند 
ــطاء الناس ممن ال يعرف القراءة والكتابة  بس
أصالً، حالة الفقر والتهميش التي تعيشها 
ــل باألحزاب  ــل وص ــي ال متلك حب ــر الت األس
ــتبداد  احلاكمة املتحكمة بالقرار، حالة االس
ــريعي بوضع قوانني انتخابية بائسة ال  التش
ــر احلقيقي من خالل  ــح للمواطن التغيي تتي
ــرغ مفهوم التداول  صندوق االنتخابات ما أف
ــيادة الشعبية من  السلمي للسلطة والس
ــتار  ــا مجرد س ــي وجعله ــا احلقيق محتواه
ــة  الضيق ــة  احلزبي ــات  الغاي وراءه  ــي  اختف
ــوح منها رائحة  ــح الفئوية التي تف واملصال
ــا هيمنت على  ــر بعينه ــراد وأس مصالح أف
ــلطة في البلد واحتمت بالوطن  مقاليد الس
ــباب  واملواطن)، وفي النهاية مطلوب من الش
ــلطة  أن يقتات من فضالت موائد أحزاب الس
ــا ليحصل على فرصة  ــرب والتزلف له بالتق
عمل ال تتيح له العيش الكرمي بقدر ما تبقيه 
ــب، حياة ملئها الوالء  على قيد احلياة فحس

والطاعة لبعض السياسيني اخملادعني.

الخطاب القرآني اإلنساني 
يرتقي باِّـواطنة إُّـ القمة 
ويجعل منها مفهوماً 
موحداً بالنسبة للجميع 
قائم على أساس تعمري 
األرض وحفظ كرامة 
اإلنسان

كانت صرختهم مدوية َّـ 
عنان السماء ألنها صرخة 
حق وصرخة مظلوم فوصل 
 نداؤهم للجميع فهب
لتأييدهم معظم أفراد 
الشعب َّـ بغداد وَّـ كل 
اِّـحافظات العراقية

الصراع العنيف بني الكتل 
السياسية الربِّـانية 
اِّـشاركة َّـ السلطة 
واهتمامها بمصالحها 
الفئوية والشخصية على 
حساب مصلحة الشعب

أَحوج ما نحتاجه اآلن 
هو إِعادة ثقة اُِّـواطن 
ق ذلك  بالدّولة وال يتحقَّ
بوجود نفس الحكومة 
ولذلك فإِنَّ رحيلها هو 
يء الوحيد اِّـلمـُوس ّالش
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ــة واإلمالئية،  ــاء النحوي ــوع في األخط ــدف تالفي الوق به
واحلفاظ على سالمة املادة فكريا، نأمل من اخواننا الكتاب 
ــلوا الينا ابداعاتهم مطبوعة على قرص (سي دي)،  ان يرس

وليست مكتوبة بخط اليد. 
مع اإلعتزاز واحملبة

تنويــه..إلى كتابنا األعزاء

 خارطة طريق
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نزار حيدر
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ــر  مول ــق  فري ــي  ف ــبان  الش راح 
ــهم؛ وتوضح ان هذه  يهزون رؤوس
ــبوقة على  ــر مس ــة غي الطريق
ــمع بها احد من  االطالق ولم يس

قبل.
ــي افكر ان كنتُ  قال مولر: «دعن

سأعطيك بعض االسئلة».
ر داود مولر بأنه في متوز/ يوليو  ذكّ
ــطس، عندما هاجم  او آب/ اغس
ــنز تواصل  ــر وسيش ــب مول ترام
ــه: «لدي  ــال ل ــع داود وق ــر م مول
 ، ــي؟ قلتَ ــال اتيت ال ــكلة ه مش
االدالء  ــون  يرفض ــخاص  اش لدي 
ــهاداتهم وليس ثمة داعٍ كي  بش
ــهادة. فهم  يرفضوا االدالء بالش
ليسوا مذنبني بتاتاً. ولكن اخشى 
ان يجعلهم اجلو العام يشعرون 
ــهاداتهم  ادالئهم بش ــال  في ح

انهم سيُعتبرون غير اوفياء».
وقال له داود: «سأخرج الى العلن 
ــاون اجلميع.  ــود تع ــول اننا ن واق
ــن نتعاون  ــس يتعاون ونح فالرئي
متاماً. ونشجع اجلميع على فعل 
االمر عينه». ونُقل عن كوب وداود 
ــأن ترامب  ــا لالعالم ب تصريحهم
ابداء  والبيت االبيض سيواصالن 

التعاون التام.
كحاله في كل اجماع، قال داود: 
ــى احملك هو البلد».  « ما وُضع عل
ــى القيام  ــس في حاجة ال والرئي
ــع من  ــهِ وليس لديه متس بعمل
ــة  ــق. وثم ــذا التحقي ــت له الوق
ــة  ــل هائل ــرة ب ــكالت خطي مش
ــمالية  ــم: كوريا الش ــي العال ف
وروسيا  االوسط  ــرق  والش وايران 

والصني.
ــي اراعي ذلك  ــر: «انن ــاب مول اج

متاماً. انني ابذل ما في وسعي».
ضغط داود قائالً: «لمَ ال تعطينا 

االسئلة فقط؟».
لم يرق االمر ملولر.

ــازف ويتحدى  ــه يج ــن داود ان ايق
ــة مذكرة  ــدداً مبجابه ــر مه مول
اجللب الصادرة عن هيئة محلفني 
ــه، اراد ان  ــت هذه نيت ــرى. كان كب
ــد باآلتي: اذا  ــالة تفي يبعث برس
ــار هيئة  رغب مولر في اتباع مس
الكبرى، فستؤول االمور  احمللفني 
الى هذا املآل. سيمأل الدعوى التي 
ــيقضي  ــيقدمها باالدلة. وس س
ــبوعني في  ــي املقاطعة اس قاض

قراءتها.
بني داود االمر بأوضح شكل ممكن 
ــيتعني عليك  ــالً: «وس ــر، قائ ملول
الوقوف في قاعة احملكمة واطالع 
ــبب رغبتك في  القاضي على س
احالة رئيس الواليات املتحدة الى 
ــني. انت تعلم يا بوب  هيئة احمللف
انني تسلمت في السابق قضايا 
من هذا القبيل. وما كنت القترب 
من هيئة احمللفني الكبرى برئيس 

الواليات املتحدة».
ــق اخير. فهاجم  ــه تعلي كان لدي
قائالً: «فخ احلنث باليمني هو من 
ــر. فعلتم  ــع ايدي فريق مول صني
ــني، وبغايتس وبـ(جورج)  ذلك بفل
بابادوبولوس»، وهو مساعد سابق 
ــة. «هذه  ــة االنتخابي ــي احلمل ف

ــونها  ــب التي متارس ــي االالعي ه
ــريك  انتم». ريك غايتس، وهو ش
ــب  ــارة ونائ ــي التج ــورت ف ماناف
ــس ادارة حملة ترامب اجلس  رئي
ــل احملامني؛ ومع  ــه احد افض بقرب
ــم لم تعطوه وقتاً  ذلك كذب. انت
ــم بجنحة  ــر. واآلن اته للتحضي
ــا قلته  ــط م ــذا بالضب ــوب، ه ب
ــيفعلونه بك  للرئيس: هذا ما س

لدى اجرائك مقابلة».
ــد داود ان من املمكن بل من  اعتق
ــيء  ــوارد جداً، ان يكون ثمة ش ال
ــم حتضرون  ــوب، انت ــه. «ب يجهل
ــة امراً ما  ــا. ال بد ان ثم ــيء م لش
ــم ال توافقون على  ــري. لعلك يج
ــس  ــن لي ــس. ولك ــلوك الرئي س
ــن ما  ــاً يك ــة». اي ــم قضي لديك
لديكم، قال داود: «اذهبوا وقولوه 
ــم موقع (ذا  ــدون مبن فيه ــن تري مل

هيل). فاالمر لم يعد يهمني».
ــال من  ــه خ ــر ووجه ــس مول جل
التعابير ومتحجر متاماً كالرخام، 
ــا قدرة  ــاً. انه ــتجيب بتات وال يس
عالية على ضبط النفس. انتهى 

االجتماع.
ــة عصراً،  ــاعة اخلامس ــي الس ف
ملقابلة  ــيكيولو  داود وس ــه  توج
ــي غرفة الطعام قبالة  الرئيس ف

املكتب البيضاوي.
ــرى  ج ــف  «كي ــب:  ترام ــأل  س

االجتماع؟».
ــيدي الرئيس هذا  اجاب داود: «س

سخيف».
قال ترامب: «يا الهي!». لقد خرج 
ــن االجتماع مبولر بانطباع  داود م

ــي ترامب على  سيء جداً فخش
ــد وقع فعالً  ــره ان يكون اآلن ق اث

في املتاعب.

ــال داود: «ال. انت لم حتترم مولر  ق
بحق. انت، بالفعل، متلك حدساً 
ــدق ذلك.  ــي لم اص ــداً ولكنن جي
ــك انني قد  ــول ل ــن علي الق لك
ــاً. هو في  ــك صائب وجدت حدس
ــن متحضراً. واال  احلقيقة لم يك
ــا خاليي  ــا الى هن ــم ترانا عدن ل

الوفاض؟».
بعد اسبوع، أي في ١٢ آذار/ مارس 
توجه داود وفريقه مجدداً ملقابلة 
ــر وفريقه. راوده امل بعيد بأن  مول
ــه الى رفض  ــر عن ميل ــر مول يعب
ــة، والقول انه يحتاج الى  احملاكم

شهادة الرئيس جملرد كتابة تقرير 
ــي  ــب املدع ــتاين نائ ــى روزنش ال

العام.
ــر، أي كوارلز وثالثة  قام فريق مول
ــؤاالً وراح  ــالء ٤٩ س ــرون، بإم آخ

جاي سيكيولو يدون املالحظات. 
ــاً  ــئلة تقريب ــورت كل االس ومتح
ــه  وآرائ ــب  ترام ــلوك  س ــول  ح
او  ــرارات  للق ــاه  اتخ ــة  وعملي
ــتنتاجات  لالس ــتخالصه  اس
ــخاص اساسيني، مثل  حيال اش
ــنز. تطرقت  فلني وكومي وسيش
ــئلة الى دونالد االبن  بعض االس
ــرج  ــي ب ــهير ف ــه الش واجتماع
ــذي تلقاه من  ترامب، والعرض ال
ــر معلومات  ــي لتوفي محام روس
ــون.  ــالري كلينت ــول هي ــذرة ح ق
ــؤون  ــئلة اخرى بش ــت اس تعلق

التنمية العقارية في روسيا.
املوضوعات  ــاق  ــاع نط اتس اكد 
ــرات  ــا ورد في نش ــى صحة م عل
االخبار حول ما يحقق فيه مولر.

ــا  انه ــات.  تره ــك  ذل داود  ــد  وج
الثانية  ــنة  الس ــئلة لطالب  اس
ــبق  ــاص احلقوق. س ــي اختص ف

ــد منها. وان  ــب عن العدي ان اجي
ــى االجابة عنها،  يعمد ترامب ال
ــيكون كارثة  ــع س ــذا بالطب فه
ــن يعطي اجابات  ألنه قد يثور ول
محددة. من ناحية معينة اعتقد 
ــعة  ــذه اجملموعة الواس داود ان ه
ــير الى ان مولر  ــئلة تش من االس
ــك أي معلومات ويود خوض  ال ميل
ــة. فقد  ــاد ضخم ــة اصطي حمل
ــريع  ــب الس ــاً لترام ــب فخ نص
ــث باليمني،  ــي يحن ــاج ك االهتي
ــن لعب  ــك ضرباً م ــيكون ذل وس

االطفال.

قال داود ملولر: «ليس ثمة قضية 
هنا».

قال مولر: اريد شهادة الرئيس. ما 
كانت نيته جتاه كومي؟».

ردّ داود: «لست واثقاً ان كان يحق 

لك دستورياً ان تشكك في ذلك. 
للمادة  وفقاً  الرئيس  ــلطات  فس
ــذ امد  ــا من ــرف به عت ــة مُ الثاني

طويل، حتى من قبل كومي».
ــر  مول ــرر  ك

ــد ان كانت  ــدداً: «اريد التأك مج
ــيئة». كان هذا لب  هنالك نية س
املوضوع. فقوانني عرقلة العدالة 
ال جترم التصرفات فقط. يجب ان 

تكون التصرفات على نحو سيء 
ــة العدالة.  ــداً، بنية عرقل او عم
ــية.  ــة الذهنية تُعد اساس احلال
ــس على النحو  ملاذا تصرف الرئي
الذي تصرف به؟ لهذا السبب اراد 
ــهادته  مولر ان يدلي الرئيس بش

وفق اعتقاد داود.
ــأل داود: «هل متلك دليالً على  س
انه تلقى رشوة؟» ان تلقي املالي 
ــاف للقانون او  ــل من ــل عم مقاب
ــث باليمني او  ــاه احلن ــع باجت الدف
ــادة ما  ــة هي في الع ــالف االدل ات
ــات حدوث  ــر الثب ــب ان يتوف يج

عرقلة للعدالة. وتشكل اشرطة 
التسجيل او ادالء شاهد بافادته 
حتت القسم او وجود وثائق افضل 
ــح املدعون في  ــة. اال اذا افل االدل
اخراج احلقيقة من فم الشخص 

ــق او اذا اندفع  ــع للتحقي اخلاض
داود  ــراف وكان  ــخص لالعت الش
ــاً ان الرئيس قد يفعل  ــاً متام واثق

ذلك.

ــي  املدع ــب  نائ «إن  داود:  ــال  ق
ــه  ــام العائد اليكم هو نفس الع
ــس». كان  ــاهد ملصلحة الرئي ش
ــرة  ــب املذك ــد كت ــتاين ق روزنش

ــرد كومي جراء  التي حتث على ط
سلوكه في قضية بريد كلينتون 

االلكتروني.
«في احلقيقة قام هو ]روزنشتاين[ 
ــالة الرئيس املؤلفة من  بأخذ رس
٤ صفحات واعادة صياغتها. هذا 
ــا اقوله. ثم لديك املدعي  يُثبت م
العام. ثم لديك نائب الرئيس. ثم 
ــان. وكل من هو حول  لديك مكغ
ــلوك كومي  الرئيس. ثم لديك س
ــام ونائبه  ــذي ادانه املدعي الع ال

في قضية كلينتون.
ــول: «النية. كل  ــل داود ليق اكم

ــب عن  ــهادات جتي ــق والش الوثائ
ــهود عما  ــألت الش ذلك. لقد س
ــا فعله ومتى  ــه الرئيس وعم قال
فعله. وقُدمت كل تلك املعلومات 

في وقتها».
ــزم لتبيان نية  ــو كل ما يل هذا ه

الرئيس.
لم يقتنع مولر.

غادر داود وسيكيولو املبنى.
سأل سيكيولو: «ماذا تعتقد؟».

ــهادته».  ــال داود: «لن يدلي بش ق
ــيلغي  ــاد بأن مولر س كان االعتق
احملاكمة، هو آخر ما ميكن تخيله 

او توقعه.
اعتقد داود ان مبقدوره استخدام 
ــتئناف في  ــة االس ــرار محكم ق
ــي  ف ــتقل  املس ــق  احملق ــق  حتقي
قضية وزير الزراعة مايك ايبسي 
ــون. كانت  ــل كلينت في عهد بي
ــس  ــررت ان الرئي ــد ق ــة ق احملكم

ومستشاريه يحق لهم احلصول 
على امتيازات تنفيذية. واملدعون 
ــي تخطي هذا  ــن يرغبون ف الذي
ــم ان يُظهروا بأن  ــاز عليه االمتي
ــي يالحقونها تضم  دعواهم الت
ــرة في  ــر متواف ــة غي ــة مهم ادل

اماكن اخرى.
قررت احملكمة ان املدعني عليهم 
ــون فيه  ــا يحقق ــوا ان م ان يثبت
ــن احد  ــرة، وان ما م ــة خط جرمي
ــر  ــذي أُم ــاهد ال ــتثناء الش باس
ــى  عل ــادراً  ق ــون  يك ان  ــه  بجلب

االجابة.
ــيكيولو مجريات  ــل داود وس نق

اللقاء الى ترامب.
قال داود لترامب: «بات لدي صورة 
ــر». كان  ــة متاماً عن مول مختلف

الرئيس محقاً. «لست اثق به».
ــعة  التس ــئلة  االس ــت  اقلق
واالربعون داود. لمَ ال تكون مجرد 

خمسة اسئلة؟
ــس  لرئي ــاة  مراع ــد  توج ال  ــمَ  ل
ــدة الذي لم ميلك  الواليات املتح
الوقت للتحضير ثم االجابة عن 
االسئلة في خضم كمّ هائل من 
ــكالت العاملية؟ قال داود ان  املش
ــدم وجوب ادالء  ــزز قرار ع هذا يع

الرئيس بافادته.
ــد  لق ــم.  «نع ــب:  ترام ــال  ق
ــات عن كل  ــى اجاب ــوا عل حصل

اسئلتهم».
ــأل ان  ــى امل ــول عل ــوب يق ــدأ ك ب
ــي تقدمي  ــب جداً ف ــس يرغ الرئي
ــن بضعة  ــة ع ــهادته واالجاب ش

اسئلة.
قال داود: «سيدي الرئيس، ليست 
ــئلة. بل هنالك  مجرد بضعة اس

٤٩ سؤاالً. وال انصحك بذلك».
ــيقول  ــاذا س ــب: «م ــأل ترام س
ــيبدو االمر في  ــاس؟ كيف س الن

االعالم؟».
ــه فخ ليس  ــيدي الرئيس ان «س
ــتوري  لديهم دافع قانوني او دس
ــم التكلم معك». وذكر  يجيز له
لترامب محامني كانوا قد مثلوه 
في السابق. «ان لم تشأ تصديق 

كالمي اتصل بهم».
ــن الطائرة  ــل ترامب بداود م اتص
ــق من  ــت الح ــي وق ــية ف الرئاس

شهر آذار/ مارس.
ــس  الرئي ــيدي  «س داود:  ــال  ق
ــي.  بنصيحت ــذ  تأخ ان  ــك  علي
ــرى.  كب ــة  كارث ــنواجه  فس واال 
ــن جتاوز  ــتحيل ان تتمكن م يس
هذه املشكالت. هل تذكر لقاءنا 
ــالتنا؟ هل تذكر  حينما قرأت رس
ــاح  ــدم االرتي ــعرت بع ــف ش كي
ــتراتيجيتهم؟  ــت اس فقد فهم
سيدي الرئيس لقد فزنا متاماً في 
ــئلة التسعة  هذه املعركة. االس
ــب عنها آنفاً  ــون قد أُجي واالربع
ــك. لديك  ــت على ذل ــت ان ووافق
ــوا عن تلك  ــاعدون هنا اجاب مس
ــئلة. لديك محامون كانت  االس
لديهم االجابة. لديك جهاز ادارة. 
ــون واجلميع قدموا  ــوس وبان بريب
ــق اخلاص.  ــهادات قبلها احملق ش

وهو لم يعترض عليها.

ملف

ıbÓœÎa@7À@ÊÎ5n»�Óç@·Ë„a@·ËmaÖbËíi@·Ëˆ¸Öa@fiby@ø@ÊÎä»íÌ@‚b»€a@Ï¶a@·Ë‹»Ø@Êa@ÛíÅa@Z@å‰íÓç

جلس مولر وجهه خال من التعابري 
ومتحجر تماماً كالرخام

 وال يستجيب بتاتاً انها قدرة عالية على 
ضبط النفس

H75I@Ú‘‹ßa

ايقن داود انه يجازف ويتحدى مولر مهدداً 
بمجابهة مذكرة الجلب الصادرة عن هيئة 

محلفني كربى

مولر
سيشنز

ترامب

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

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

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

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

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

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

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

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

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

للجماهير» أملني لكم أن تبحروا مع امواج الكتاب وكل يغرف ما يريد».
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سعد  األردن  في  العراقي  الكرة  احتاد  منسق  أعلن 
وإيران  العراق  تذاكر مباراة  توزيع  الزهيري، عن تفاصيل 
ضمن اجلولة اخلامسة من التصفيات املؤهلة لنهائيات 

كأس العالم ٢٠٢٢ وكأس آسيا ٢٠٢٣.
متام  في  الدولي  عمان  استاد  على  املباراة  وستقام 

الساعة اخلامسة من مساء اليوم  اخلميس.
 وقال الزهيري في تصريح لبرنامج «صوت املالعب» الذي 
العراق  مباراة  إن «مشرف  السومرية،  قناة  يعرض على 
املباراة    يوم  خالل  التذاكر  من   ٪٧٠ بتوزيع  وجه  وإيران، 
والذي  اللقاء  سيستضيف  الذي  امللعب  اكشاك  عبر 

سعته ١٦,٨٠٠ متفرج».
وأضاف أنه «سيتم توزيع ٣٠٪ من التذاكر مساء   األربعاء 
عن طريق مطعم االوائل ومطعم احملار»، مشيراً إلى أنه 
«لم يتم توزيع بطاقة واحدة حلد االن»، مبيناً ان «ملعب 

املباراة سيفتح ابوابه قبل ثالث ساعات من اللقاء».
 وكان الزهيري قد أعلن في حلقة «صوت املالعب» أمس 
أي  رفع  من  جلمهور  سيمنع  االسيوي  أن  الثالثاء،  االول 
الفتات سياسية او دينية خالل املباراة، فيما حذر العبي 
املنتخب الوطني من ارتداء «الكمامات» كونه يعتبر من 

األمور السياسية.

لكرة  االسيوي  االحتاد  أعلن 
مباريات  حكام  عن  القدم، 
من  اخلامسة  اجلولة 
التصفيات املؤهلة لنهائيات 
وكأس   ٢٠٢٢ العالم  كأس 

آسيا ٢٠٢٣.
قيادة  االسيوي، مهمة  واناط 
الى  وتايلند  ماليزيا  مباراة 
صباح،  علي  العراقي  احلكم 
امللعب  على  ستقام  حيث 
في  جاليل  بوكيت  الدولي 
كواالملبور  املاليزية  العاصمة 

اليوم  اخلميس.
هي  املهمة  هذه  أن  يذكر 
الثانية للصافرة العراقية في 
اجلولة املقبلة من التصفيات، 
حيث سبق وان كلف االسيوي 
العراقي مهند قاسم  احلكم 
اجلنوبية  وكرويا  لبنان  ملباراة 

ضمن ذات اجلولة.

املزدوجة   التصفيات  وتنطلق 
 ١٦ بإقامة  اخلميس،  اليوم 

مباراة في القارة الصفراء.

ــب الوطني لكرة القدم،  يتحدى املنتخ
ــي طريقهِ  ــروف التي تقف عقبة ف الظ
ــي  ــي ف ــره االيران ــة نظي ــل مواجه قب
ــة املؤهلة لنهائيات  التصفيات املزدوج

كأس العالم ٢٠٢٢ وكأس آسيا ٢٠٢٣.
ــة  العاصم ــل  ــي وص الوطن ــب  املنتخ
ــد املاضي وبدأ  ــان يوم االح االردنية عم
ــه ملواجهة ايران بخوضه ثالث  حتضيرات
ــى االن، بدوره وصل  وحدات تدريبية حت
ــس االول  ــاء ام ــي مس ــب االيران املنتخ
ــراً للقاء  ــة االردنية حتضي الى العاصم

املرتقب.
ــة االهمية  ــي غاي ــتكون ف ــاراة س املب
ــب  فاملنتخ ــني،  للمنتخب ــبة  بالنس
ــعى الى تأمني صدارته من  الوطني يس

ــوز،  الف ــالل  فيما يطمح خ
ــب  ملنتخ ا
االيراني في 
ــتعداة  اس
ــه  ن ز ا تو

ــارته امام  ــدارة بعد خس ــودة للص والع
البحرين في اجلولة املاضية.

ــب الوطني اربعة تغيرات  وواجه املنتخ
ــيتم  ــران، وس اي ــاراة  ــوض مب ــل خ قب
ــا توالياً في هذا  ــليط الضوء عليه تس

التقرير.
تغيير ملعب املباراة

بسبب التظاهرات التي تشهدها 
ــن  م ــدد  وع ــداد  بغ ــة  العاصم
واجلنوبية  ــطى  الوس ــات  احملافظ
ــام احلكم  ــة بتغيير نظ للمطالب
ــاد  ــرر االحت ــدين، ق ــة املفس ومحارب
الدولي لكرة القدم نقل مباراتي العراق 
ــى خارج العراق  ــام ايران والبحرين ال ام
ــبب الظروف التي تشهدها البالد،  بس

ــاد الكرة العراقي على  فوقع اختيار احت
ــي العاصمة  ــي ف ــان الدول ــتاد عم اس

االردنية.
تغيير حكم املواجهة

ــدم، كان قد  ــيوي لكرة الق االحتاد االس
ــراق وايران،  ــم مباراة الع ــن عن حك اعل
ــاراة الى  ــة قيادة املب ــا اناط مهم بعدم
ــة، لكن  ــم مخادم ــم االردني اده احلك
ــل املباراة الى العاصمة االردنية  بعد نق
ــم  ــر حك ــيوي تغيي ــرر اآلس ــان، ق عم
ــم بقيادة احلكم  ــمية طاق املباراة وتس
ــالن  ــج دي ــريالنكي هيتكامكانام الس

بيريرا.
تغيير محل اقامة املنتخب الوطني

ــة االردنية  ــى العاصم ــه ال ــور وصول ف

عمان، استقر وفد املنتخب الوطني في 
ــه قرر بعد ذلك  فندق مينا تايكي، لكن
تغيير مقر اقامته الى مكان اقرب على 
ــة، حيث اختار فندق  الوحدات التدريبي
غراند ميلينيوم مقراً له، كونه يبتعد ٥ 

دقائق فقط عن مكان التدريبات.
تغيير ملعب التدريبات

ــن مت نقلها الى  ــود الرافدي تدريبات اس
ــاعة  ــي تبعد س ــلط والت ــة الس مدين
ــة املنتخب الوطني، كون  عن مقر اقام
ــب  ــب العاصمة االردنية ذات عش مالع
ــب  ــر ملعب ذي عش ــي وال يتوف صناع
ــر هذا االمر على اداء  طبيعي، حيث يؤث
الالعبني ويتسبب في اصابتهم ببعض 
ــإن  ــرات، ف ــذه التغيي ــم ه االحيان.ورغ

ــكلة  املنتخب الوطني كان يواجه مش
ــتحقاته  مس ــرف  بص ــل  تتمث ــم،  اه
املالية، حيث سافر الوفد الى العاصمة 
ــان على نفقته، لكن االمور  االردنية عم
مت حلها بعدما وافقت اللجنة املنبثقة 
ــتحقات يوم  من القرار ١٤٠ بصرف املس

امس االربعاء.
ــدارة  ص ــي  الوطن ــب  املنتخ ــل  ويحت
اجملموعة الثالثة برصيد ٧ نقاط، بفارق 
ــن ونقطة  ــن البحري ــداف فقط ع االه

واحدة عن املنتخب االيراني.
ــاعة  ــي متام الس ــتنطلق ف ــاراة س املب
ــوم اخلميس    ــاء الي ــة من مس اخلامس
ــر قناة  ــرة عب ــتكون منقولة مباش وس

العراقية الرياضية.

k«˝Ωa@Ú„bÓñ€@ãbn‡Ωa@âÎÜ€a@—”Ïm@Ò6œ@›Ãném@ÚôbÌä€aÎ@lbjí€a
اكد مدير عام دائرة شؤون االقاليم واحملافظات في وزارة 
ــوي، ان مالكات  ــباب والرياضة طالب جابر املوس الش
ــرت حمالت ادامة  ــداد واحملافظات باش ــرة في بغ الدائ
ــتوية والتي انطلقت  ــدم للفترة الش مالعب كرة الق
ــتمر  ــرين الثاني احلالي وتس ــهر تش ــي االول من ش ف
ــي بيان للوزارة،   ان  ــوي ف حتى الـ ٢٥ منه .وقال املوس
ــات الدوري  ــف منافس ــتثمرت فترة توق ــوزارة اس «ال
ــاته الى شهر كانون االول  الكروي الذي اجلت منافس
املقبل، وبالتالي دأبت دائرة شؤون االقاليم واحملافظات 

ــعب  ــتوية ملالعب الش على اطالق حملة االدامة الش
وكربالء والنجف وميسان والكوت اذ تضمنت عمليات 
ــمدة  ــب التالف ورش البذور واالس التأهيل قلع العش
ــل املرافق امللحقة  ــب الى جانب تأهي ألرضيات املالع
ــى امت اجلاهزية  ــتكون عل بها».واوضح ان «املالعب س
ــات  ــل بالتزامن مع عودة منافس ــهر املقب مطلع الش
الدوري الكروي التي مت تأجيلها من قبل احتاد الكرة في 
ــابق».وكان احتاد الكرة، قرر تأجيل منافسات  وقت س
ــع جوالت على  ــاز، بعد مرور ارب ــدوري العراقي املمت ال

انطالق البطولة.
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زوروا موقعنا على االنرتنت:
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نبض الشارع

تنقسم االنظار بني ساحة التحرير واستاد عمان حيث 
تنتظر فوز منتخبنا كي يفرح  اهالي الشهداء واجلرحى 
للعراقيني  متثل  والرياضة   ( وطن  (نريد  واحد  الهدف  الن 
ابطالهم   من  ينتظرون  العراقيون   ، واحلماسة  الروح 

الكثير في مباراتهم امام املنتخب االيراني.
تعتبر هذه املباراة كالسيكو اسيا فضال عن اننا اذا فزنا 
فسنقطع نصف طريق التأهل الى املرحلة النهائية من 

تصفيات كاس اسيا وكاس العالم ٢٠٢٢ في قطر .  
واشرس  اقوى  من  االيراني  املنتخب  ان  اثنان  اليختلف 
عن  الواصلني  اول  يكون  ودائما  اسيا  في  املنتخبات 
قارة اسيا  لنهائيات كاس العالم الن كرتهم في تطور 
دائم ، وهذا ما يجعل منتخبنا في ضغط عندما يقابل 

االيرانيني في البطوالت 
القارية ،لكن منتخبنا 
كل  بعد  يتحسن  بدأ 
مباراة وهذا ليس باالمر 
احلاسم   الننا لم نلعب 
منتخبات  امام  بعد 
وبقيمة  عال  مبستوى 
منتخب ايران فمن هذا 
املنطلق علينا التفكير 
املباراة  على  والتركيز 
فرصة  اية  واستغالل 
االيراني  املنتخب  كون 

ان  يعي  ان  املدرب  ،وعلى  باريحية  باللعب  لك  اليسمح 
كالسيكو  تعد  العراقيني  ماليني  ينتظرها  املباراة  هذه 
واالسيويني  العراقيني  من  الكثير  ينتظره  الذي  اسيا 
وترك  اجلانبية  االمور  على  يركزوا  ال  ان  العبينا  وعلى   ،
انتقالة  املباراة تعتبر مبثابة  الفنية نظرا ألن هذه  االمور 
مأمن  في  سيكون  ومنتخبنا  اجملموعة  في  وضعنا  في 
من  تبقى  ملا  نظرا  نعبر  سوف  نقاط   ٦ الـ  حصدنا  اذا 
ونتمنى من جماهيرنا   ، (هونك كوجن)  وكمبوديا  مباراة  
واالعالم ان ال يحمل الالعبني فوق طاقتهم كون الالعب 
وكيفية  امللعب  ارض  في  تفكيره  جل  يكون  ان  يجب 
انقضاضه على النمور االسيوية ، ساحة التحرير وجميع 
عمان  استاد  من  الفرحة  هذه  تنتظر  العراق  محافظات 
وان يكون اليوم اخلميس عرسا كرويا وانتصارا للعراقيني 
االصعدة  جميع  على  التكاتف  الى  بحاجة  العراق  وان 
وخاصة الرياضية كون ثورتنا االن ضد الفساد وقادتها من 
خيرة شبابنا ومنتخبنا نبذة مختصرة من هذا الشعب 
املعطاء ونتمنى الفوز واخلروج الى مباراة البحرين ونحن 
الداعم  بشبابه  منتخبنا  وسيبقى  جيد  موقف  في 

لساحات التظاهرات ويستمد قوته من قوة شبابه .

@Êb‡«@µa@äÌäzn€a@Âfl
ÖÏç¸a@âcåm@@NN

هشام كاطع الدلفي 

موقعة عمان ينتظرها العراقيون بشغف 

fibÌÜ„ÏΩa@pbÓ–ñm@ø@Ü‰‹ÌbmÎ@bÌåÓ€bfl@Òaâbjfl@¡jöm@ÚÓ”aä«@Òäœbï
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محمود،  يونس  السابق،  الدولي  النجم  غرد 
واالمارات  السعودية  منتخبات  التحاق  بشأن 
والبحرين بكأس اخلليج «خليجي ٢٤» في قطر 
خالل العام اجلاري.وأعلنت منتخبات السعودية 
واالمارات والبحرين، رسمياً، أمس االول الثالثاء، 
ونشر  قطر.  في   «٢٤ «خليجي  الى  انضمامها 
«تويتر»،  على  الرسمي  حسابه  عبر  محمود 
على  اجلميع  يجمع  اهللا  عسى   ..  ٢٤ «خليجي 

اخلير واحملبة دائماً، الرياضة جتمع وال تفرق». ومن 
اجلديدة،  القرعة  مراسم  إجراء  يتم  أن  املنتظر 
السعودية  منتخبات  إعالن  بعد  األربعاء،  امس 
البطولة.  في  مشاركتهم  والبحرين  واإلمارات 
ومت سحب قرعة البطولة، إال أن إعالن منتخبات 
السعودية واإلمارات والبحرين مشاركتهم أجبر 
وكانت  القرعة.  مراسم  إعادة  على  املنظمني 
واليمن  والكويت  وعمان  قطر  العراق  منتخبات 

أعلنت مشاركتها في البطولة في وقت سابق.

اكد جنم نادي الشرطة واملنتخب الوطني، صفاء 
هادي، أن العبي املنتخب الوطني سيقاتلون من 
في  االيراني  املنتخب  امام  الفوز  حتقيق  اجل 
اجلولة املقبلة من التصفيات املؤهلة لنهائيات 
كأس العالم ٢٠٢٢ وكأس آسيا ٢٠٢٣.املنتخب 

اليوم اخلميس  على  ايران  الوطني سيواجه 
الساعة  متام  في  الدولي  عمان  استاد 
اخلامسة مساءً بتوقيت بغداد.وقال هادي 
في حديث صحفي أن «املعنويات مرتفعة 
خالل  الوطني  املنتخب  العبي  لدى  جداً 

ملواجهة  استعداداً  التدريبية  الوحدات 
املنتخب االيراني ».واوضح بالقول، «سنقاتل 

امام املنتخب االيراني من اجل حصد العالمة 
اجملموعة»،  صدارة  في  واالستمرار  الكاملة 
العراقية  اجلماهير  مع  «قلوبنا  بالقول،  مبيناً 
املتظاهرين  اجل  ومن  اجلهم  من  وسنلعب 
صدارة  الوطني  املنتخب  والشهداء».ويحتل 
بفارق  نقاط،   ٧ برصيد  الثالثة،  اجملموعة 
واحدة  نقطة  وبفارق  البحرين  عن  األهداف 

عن إيران.

@ÂÌäzj€aÎ@paâbfl¸aÎ@ÚÌÖÏ»é€a@‚b‡ö„a@Â«@CÄb–é€aD
÷ä–m@¸Î@…‡£@ÚôbÌä€a@ZwÓ‹®a@êdÿ€

القدم،  لكرة  العراقي  االحتاد  اعلن 
ان نظيره االسيوي، حذر من ارتداء 
العبي املنتخب الوطني للكمامات 
قبيل انطالق مباراة اسود الرافدين 
امام إيران في التصفيات املزدوجة 

العالم  كأس  لنهائيات  املؤهلة 
٢٠٢٣.ارتداء  آسيا  وكأس   ٢٠٢٢
دم الى العبي  الكمامات، مقترح قُ
مساندة  اجل  من  الرافدين  اسود 
املتظاهرين في ساحات االعتصام 
الوسطى  واحملافظات  ب بغداد 

يواصلون  الذين  واجلنوبية، 
على  الـ١٩  لليوم  التظاهرات 

التوالي.
العراقي  الكرة  احتاد  منسق  وقال 
في  الزهيري  سعد  األردن،  في 
املالعب»  «صوت  لبرنامج  تصريح 
الذي يعرض على قناة السومرية، 
االحتاد  حذر  االسيوي،  «االحتاد  إن 
العراقي من ارتداء العبي املنتخب 

الوطني للكمامات قبل املباراة».
االسيوي،  «االحتاد  أن  وأوضح 
يجوز  وال  سياسياً  االمر  هذا  يعد 
ان  مبيناً  الرياضة»،  في  اقحامه 
«االحتاد االسيوي سيمنع اجلماهير 
العراقية من رفع أي صورة او شعار 

سياسي في مدرجات امللعب».
يذكر ان املنتخب الوطني سيواجه 
اخلميس   اليوم  اإليراني  نظيره 
متام  في  الدولي  عمان  استاد  على 

. الساعة اخلامسة مساءً

@pbflb‡ÿ€a@ıaÜmâa@Âfl@ÂÌÜœaä€a@ÖÏça@âà∞@ÏÓç¸a@Öb§¸a
ÊaäÌg@Òaâbjfl@ø

حقق منتخب شباب العراق للمالكمة، نتائج مشرفة في 
بطولة آسيا للمالكمة واملقامة منافساتها في منغوليا.

خصمه  على  التغلب  خالد،  عقيل  املالكم  واستطاع 
الكوري اجلنوبي وتأهله الى الدور ٨.

الصيني  خصمه  تخطي  في  امير  باقر  املالكم  جنح  بينما 
والعبور لذات الدور ايضاً.

التي  البطولة  في  الـ٨  دور  منافسات  الالعبني  وسيخوض 
 ٢٠ من  اكثر  مشاركة  وتشهد  املاضي  االثنني  انطلقت  

منتخباً.

@ø@’€dnm@ÚÓ”aä»€a@Úöj‘€a
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وعلى العبينا ان ال يركزوا 
على االمور الجانبية وترك 
االمور الفنية نظرا ألن هذه 
اِّـباراة تعترب بمثابة انتقالة 
َّـ وضعنا َّـ اِّـجموعة 
ومنتخبنا سيكون َّـ مأمن اذا 
حصدنا الـ ٦ نقاط سوف نعرب 
نظرا ِّـا تبقى من مباراة 
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لعام  الذهبية  القدم  بجائزة  مدريد،  ريال  وسط  العب  مودريتش،  لوكا  توج 
ا،  عامً  ٢٨ عن  أعمارهم  تزيد  الذين  املتألقني،  لالعبني  نح  متُ والتي   ،٢٠١٩
ا بذلك على كريستيانو رونالدو، جنم يوفنتوس، وليونيل ميسي، قائد  متفوقًَ
 ٣٤) الكرواتي  النجم  فإن  اإلسبانية،  «ماركا»  لصحيفة  ا  ووفقً برشلونة. 
ا) بات الالعب السابع عشر، الذي يحصل على اجلائزة، التي مت منحها  عامً
في املرة األولى لألسطورة اإليطالية، روبرتو باجيو، عام ٢٠٠٣. وكانت القائمة 
- كريستيانو  «ليونيل ميسي  وهم:  ١٠ مرشحني،  للجائزة تضم  القصيرة 
رونالدو - واين روني - روبرت ليفاندوفسكي - جيرارد بيكيه - تياجو سيلفا - 

سيرجيو أجويرو - جورجيو كيليني - سيرجيو راموس - لوكا مودريتش».

نح لالعبني الذين يحققون إجنازات رياضية  و»جولدن فوت» هي جائزة دولية، متُ
ا، وميكن الفوز بها مرة واحدة فقط. رفيعة، بشرط أال يقل عمرهم عن ٢٨ عامً

وتُقدم اجلائزة منذ عام ٢٠٠٣، وحصل عليها في السابق كل من:«روبرتو باجيو 
- نيدفيد - شيفيتشينكو - رونالدو - ديل بييرو - روبرتو كارلوس - رونالدينيو - 
توتي - جيجز - إبراهيموفيتش - دروجبا - إنييستا - إيتو - بوفون - كاسياس - 
كافاني».وقال مودريتش، بعد تسلمه للجائزة في موناكو: «إنه لشرف لي أن 
أحصد هذه اجلائزة.. أنا في طريقي للعودة إلى أفضل مستوى، وأظهرت ذلك 
في املباراة األخيرة ضد إيبار». وتابع: «سنخوض سبع مباريات مهمة للغاية، 
حتى نهاية العام احلالي، وسنحاول مواصلة اللعب بشكل جيد».يذكر أن 
الذهبية  والكرة  الفيفا)،  (جائزة  العالم  في  األفضل  لقب  حصد  مودريتش 

(فرانس فوتبول)، وأفضل العب في أوروبا، العام املاضي.

ÎÜ€b„ÎâÎ@ÔéÓfl@Âfl@ÒÜÌÜu@Òåˆbu@ó‰n‘Ì@ìnÌâÖÏfl



السابق،  االستخبارات  ضابط  ظهر  ا،  عامً عشرين  قبل 
فالدميير بوتني في أروقة احلكم في روسيا، حني عينه الرئيس 
ا للوزراء، في ظل فوضى  الروسي آنذاك، بوريس يلتسن، رئيسً
كبيرة جتتاح البالد. وفي خالل عام واحد، أصبح فالدميير بوتني 
ا لروسيا، مدشنًا مرحلة من االستقرار للبلد  ا) رئيسً (٦٦ عامً

الذي عانى كثيرًا بعد سقوط االحتاد السوفيتي عام ١٩٩١. 
تسير  األمور  أن  يبدو  ال  السلطة،  في  العشرين  عامه  في 
كما يريد الرئيس الروسي، إذ ضربت سلسلة من املشكالت 
البالد، فضالً عن بروز جيل جديد من الشباب الروسي النشط 
وجناحه  اخلارجية،  بوتني  فالدميير  انتصارات  ورغم  ا.  سياسيًّ
في ترسيخ أقدام حليفه في سوريا، بشار األسد، وضم شبه 
جزيرة القرم األوكرانية في ٢٠١٤، رغم أنف املعارضة األوربية 
قد  التعقيد  شديد  ا  داخليًّ ا  وضعً يواجه  فإنه  واألمريكية، 
يضع مستقبله السياسي أمام صعاب وال يكون األمر شديد 

السهولة كما هو سائد.
ا على نسب  أيضً ألقى بظالله  الداخلي املعقد  ذلك الوضع 
بنسب  الروسي  الرئيس  متتع  أن  فبعد  بوتني  فالدميير  تأييد 
تأييد وصلت إلى ٩٠٪ من الروس لسنوات، تغير الوضع هذا 
الصيف في ضوء االحتجاجات والوضع االقتصادي الصعب، 
وأظهر استطالع للرأي أن ٤٠٪ من الروس «لن يصوتوا لبوتني 
اآلالف في  احتجاجات  مجددًا».صيف ساخن في موسكو.. 
كما  موسكو  في  هادئًا  املاضي  الصيف  يكن  العاصمةلم 
جرت العادة، فقد شهد احتجاجات كبيرة استمرت ألسابيع 
ا على قرار هيئة االنتخابات في املدينة  في موسكو اعتراضً
املعارضني  املستقلني  املرشحني  من  كبير  عدد  باستبعاد 
(متوز)  وابتداء من ٢٧ يوليو  للكرملني من االنتخابات احمللية، 
حاشدة  مظاهرات  في  املتظاهرين  من  اآلالف  خرج  املاضي، 
في العاصمة وعدة مدن أخرى، استمرت ألسابيع، مطالبني 

بـ«انتخابات حرة ونزيهة».

املعتقلني  عدد  جتاوز  اإلنسان،  حقوق  لنشطاء  ا  ووفقً
بعض  بينهم  من  شخص،   ٢٥٠٠ االحتجاجات  تلك  خالل 

في  وجودهم  تصادف  الذين  واملارة  والسائحني  الصحفيني 
على  للضرب  املعتقلني  عشرات  وتعرض  االحتجاج.  مواقع 
بإصابات  املستشفى  إلى  بعضهم  ونقل  الشرطة،  أيدي 
خطيرة، ورغم تلك الشهادات عن القمع، لم جتر أي حتقيقات 
العديد من  أن  من  الرغم  املفرط، على  الشرطي  العنف  في 

احلوادث قد صورها وأبلغ عنها شهود عيان.
املاضي، شارك ٥٠ ألف شخص في  (آب)  وفي ١٠ أغسطس 
مظاهرة حاشدة في موسكو هي األكبر في البالد منذ ٢٠١١. 
ورغم هذه االحتجاجات، لم يتغير موقف هيئة االنتخابات، 

وأجري االقتراع في موسكو وفق القواعد التي حددتها.
النتائج  تأت  ولم  له،  ا  األمر كما كان مخططً لكن لم يسر 
كما كان أراد فالدميير بوتني، إذ أظهرت النتائج التي نشرتها 
ا  ا تاريخيًّ وكالة األنباء الروسية الرسمية «إنترفاكس» تراجعً

املتحدة».وبعد  «روسيا  احلاكم  للحزب  املوالني  للمرشحني 
 ٤٥ أصل  من  ا  ٣٨ مقعدً احلاكم يسيطر على  احلزب  كان  أن 
في  أقيمت  التي  االنتخابات  في  خسر  املدينة،  مجلس  في 
الثامن من سبتمبر (أيلول) املاضي ثلث مقاعده، مقابل فوز 
الليبرالي بخمسة مقاعد،  ا واحلزب  بـ١٣ مقعدً الشيوعيني 
وحزب «روسيا العدالة» بثالثة مقاعد.وكانت انتخابات بلدية 
املقرر  البرملانية  االنتخابات  قبل  للكرملني  اختبارًا  موسكو 
إقامتها في ٢٠٢١، والتي ينتظر أن تزداد فيها ضغوط الشارع 
على النظام للسماح بترشح أكبر عدد ممكن من املعارضني.

حرائق سيبيريا تزيد الوضع اشتعاال
بلدية موسكو جاءت حرائق سيبيريا  انتخابات  ا عن  وبعيدً
هذا العام لتزيد األوضاع في روسيا اشتعاالً فكل عام تدمر 
الهيكتارات،  من  اآلالف  مئات  سيبيريا  في  الغابات  حرائق 
عن  احلكومة  عجز  وأبرزت  أشرس  كانت  العام  هذا  لكنها 

التعامل معها.
وأثبتت السلطات خالل الصيف املاضي عجزها عن مواجهة 
حرائق الغابات في سيبيريا، حيث طالت النيران ٤٫٥ مليون 
هيكتار من الغابات، جنحت السلطات في إخماد احلرائق في 

٦٪ منها فقط، ووصل الدخان إلى الواليات املتحدة وكندا.
في  تعيش  روسية  سيدة  وهي  فيدوروفا،  انستازيا  وقالت 
الغابات  «حرائق  بوست:  جلوب  لصحيفة  سيبيريا،  إقليم 
في  قرية  وهي  خايا،  بزيابازيكي-  احمليطة  املنطقة  دمرت 

منطقة ياكوتيا، حيث نشأت».
وتابعت «ال يوجد رجال إطفاء، ويحمي السكان احملليون القرى 
بأنفسهم من احلرائق، لكن األسوأ من ذلك هو خطر تلوث 
املنطقة». في  ا  متامً الصحية  الرعاية  غياب  في ظل  الهواء 
رأي  سيبيريا  في  السلطات  لدى  كان  املشكلة،  تلك  ورغم 
كراسنويارسك  منطقة  حاكم  أوس،  ألكسندر  قال  إذ  آخر، 
اجملدي  غير  ومن  مألوفة،  طبيعية  «ظاهرة  احلرائق  إن  كراي، 
احلرائق  «إخماد  وتابع  ا».  أيضً ضارًا  يكون  ورمبا  مكافحتها، 

كان غير عملي من الناحية االقتصادية».

إلى  شخص  ألفا  خرج  التصريحات،  هذه  من  يومني  وبعد 
وسائل  جنحت  كما  أوس،  باستقالة  للمطالبة  الشوارع 
بؤرة  في  سيبيريا  حرائق  وضع  في  االجتماعي  التواصل 
االهتمام العاملي، بل إن الرئيس األمريكي دونالد ترامب عرض 
عن  بوست  جلوب  ونقلت  املساعدة،  بوتني  فالدميير  على 
روسالن فارمانوف، أحد سكان كراسنويارسك قوله «كانت 
حرائق الغابات نقطة الغليان التي دفعت الناس للنزول إلى 

الشوارع».
استهداف الصحفيني لم مير مرور الكرام

في  جولونوف،  إيفان  التحقيقات،  صحفي  اعتقال  بعد 
موسكو في السابع من يونيو (حزيران) املاضي على خلفية 
في  الروس  من  اآلالف  خرج  باخملدرات،  متعلقة  اتهامات 
الصحافي. لدعم  البالد  من  متفرقة  مناطق  في  مظاهرات 

مفبركة،  «االتهامات  بأن  جولونوف  وأصدقاء  زمالء  ودفع 
وبسبب  الفساد»،  لكشف  الرامية  بتحقيقاته  ومدفوعة 
في  جولونوف  قضية  السلطات  أغلقت  الشعبي،  الغضب 

أربعة أيام فقط،
وفي ١١ يونيو، قال وزير الداخلية، فيالدميير كولوكولتسيف، 
معقدة،  وجينية  بيولوجية  الفحوصات  «نتيجة  بيان:  في 
جولونوف  قضية  إغالق  قررنا  األصابع،  بصمات  ومضاهاة 

وسحب االتهامات املوجهة له بسبب عدم كفاية األدلة».
التراجع  السلطات على  إجبار  االحتجاجات في  وكان جناح 
األمور في  الكثير من  تغير  إلى  في قضية جولونوف، إشارة 
عام  ففي  السلطة،  في  العشرين  بوتني  عام  في  روسيا 
املعارض،  السياسي  الصحفي  اغتيال  يشعل  لم   ،٢٠١٠
وبعد  تذكر،  احتجاجات  أي  موسكو،  في  كاشني،  أوليج 
األجيال  وتبدلت  السياسي،  املزاج  تغير  كامل،  عقد  مرور 
رغم  بجانب جولونوف،  احملتجون  ووقف  ا،  النشطة سياسيًّ
االحتجاجات  في  املشاركة  تصنف  الروسية  السلطات  أن 
» يعاقب عليها بالسجن لفترات طويلة.جيل جديد  «جرميةً
وقواعد جديدة أمام القيصر العجوز قبل بضع سنوات، كان 

فيها  يخاطر  مظاهرة  خروج  تخيل  الصعب  من 
اآلالف من الروس بحريتهم من أجل إنقاذ صحافي، أو يطالبون 
فيها باستقالة مسؤول، أو حتى يطالبون بإعطاء مرشحي 
كما  البلدية،  االنتخابات  في  للمشاركة  فرصة  املعارضة 
تقف  التي  الرئيسية  القوة  وكانت  املاضي،  الصيف  فعلوا 
في  والفتيات  الشبان  هي  املستمرة  االحتجاجات  هذه  وراء 
سن املراهقة.هؤالء الشبان والفتيات لم يروا روسيا دون بوتني 
طوال حياتهم، ولم يعايشوا فترات عدم االستقرار والفوضى 
القرن  تسعينيات  في  السوفيتي  االحتاد  تفكك  أعقاب  في 
املاضي، التي يبني عليها بوتني رصيده عند الروس، لكنهم 
األكبر  األجيال  من  السياسية  الناحية  من  ا  نشاطً األكثر 
احملرك  اجليل  أن  بوست  جلوب  ذكرت  اإلطار،  هذا  ا.وفي  سنًّ
اإلنترنت وميلك فرصة احلصول  لالحتجاجات «نشأ في ظل 
على املعلومات غير املوجهة»، مضيفة «إنهم ال يثقون في 
محطات التلفاز احلكومية، ويعلمون آباءهم كيفية احلصول 
على املعلومات من اإلنترنت».وتابعت «هذه اجملموعة الكبيرة 
الفرص  وتثمن  املاضية  األعوام  خالل  قوة  أكثر  أصبحت 
ا  سنًّ األكثر  «األجيال  مضيفة  االستقرار»،  حساب  على 
ا، وأثبتت قدرتها على إجبار  تريد أن يصبح صوتها مسموعً
النظام على االستجابة ملطالبها».ونقلت عن كونستانتني 
جازيتا  نيزافيسيمايا  صحيفة  حترير  رئيس  رميتشوكوف، 
الروسية قوله: «هؤالء الشبان الذين نزلوا إلى الشوارع لم 
يشعروا باخلوف على اإلطالق»، وتابع «كانت هذه املرة األولى 
ا ال يهتمون مبا سيحدث لهم على  أرى فيها أشخاصً التي 
ا «هذا حتول كبير للغاية في روسيا». أيدي الشرطة»، مضيفً

امللف املسكوت عنه.. اقتصاد يئن حتت وطأة العقوبات
بوتني  عام  خالل  روسيا  في  السياسي  املناخ  تغير  تزامن 
تعيشه  صعب  اقتصادي  وضع  مع  السلطة،  في  العشرين 
البالد. فبعد خمس سنوات من ضم شبه جزيرة القرم، يئن 
االقتصاد الروسي حتت وطأة العقوبات االقتصادية الغربية، 
وتتأثر مبيعات املواد اخلام وباألخص النفط والغاز، كما يعاني 

الروس من التضخم وارتفاع أسعار السلع األساسية، وندرة 
أنواع معينة من األدوية .

الغرب  إن  مؤخرًا  تلفزيوني  لقاء  في  بوتني  قال  ذلك،  ورغم 
روسيا  فرضتها  التي  العقوبات  من  أكبر  بشكل  يعاني 
الفالحني  باستطاعة  بوتني-  -بحسب  يعد  لم  إذ  عليهم، 
السوق  مثل  كبير  سوق  إلى  محاصيلهم  تصدير  األوربيني 

الروسي .
شبه  في  الروسية  االستثمارات  فإن  العقوبات،  عن  ا  وبعيدً
الصاروخي،  الدفاع  ونظام  سوريا،  وحرب  القرم،  جزيرة 
االقتصاد،  كاهل  وتثقل  الدوالرات،  مليارات  موسكو  تكلف 
وبصفة عامة، فإن النظام الروسي يعلم أن متطلبات احلياة 

متوسط  انخفاض  ظل  في  املواطن،  على  وطأة  أشد  باتت 
الدخل، وزيادة الضرائب، ونسب التضخم املرتفعة، والفساد 

املستشري. 

قرارات   ، اجلديدة)  (البينة  جريدة  تنشر 
في  عليها  صوّت  التي  الوزراء  مجلس 
برئاسة  االول  امس  عقدها  التي  جلسته 
وافق اجمللس على  املهدي، فيما  عادل عبد 
وذكر  واألردن.  العراق  بني  الكهربائي  الربط 
بيان  في  الوزراء  لرئيس  اإلعالمي  املكتب 
ان  منه،  نسخة  اجلديدة)   (البينة  تلقت 
االعتيادية،  جلسته  عقد،  الوزراء  مجلس 
عبد  عادل  الوزراء  مجلس  رئيس  برئاسة 
اجللسة  خالل  مت  أنه  وأضاف  املهدي. 
القوانني  مشاريع  من  عدد  مناقشة 
تعديل  مشروع  اجمللس  أقر  حيث   ، املهمة 
قانون انتخابات مجالس احملافظات املرقم 
اجراء  مبوعد  والفقرة   ٢٠١٨ لسنة   (١٢)
االنتخابات لتكون كاآلتي  تؤجل انتخابات 
مجالس احملافظات الى موعد يحدد الحقاً.

على  املوافقة  متت  انه  إلى  املكتب،  وأشار 
مشروع قانون املفوضية العليا لالنتخابات 
الى  استنادا  النواب  مجلس  الى  واحالته 
احكام املادتني (٦١البند اوالو ٨٠ البند ثانيا) 
التي  باملالحظات  األخذ  مع  الدستور  من 
والسادة  املستشارين  هيئة  رئيس  ثبتها 

تكون  خيارات  بخصوص  الوزراء 
املفوضية كلها من القضاء.

متت  أنه  إلى  ولفت 
على  املوافقة 

النواب  مجلس  انتخابات  قانون  مشروع 
مع  النواب  مجلس  الى  واحالته  العراقي 
األخذ باملالحظات التي وافق عليها مجلس 

الوزراء وثبتها رئيس هيئة املستشارين .
أقر توصية اجمللس  أن اجمللس  وبنيّ املكتب، 
بشأن  االجتماعية  للخدمات  الوزاري 
للتعيني  اإلعالن  شرط  من  بعقد  املعينني 

على الدرجات 

الشاغرة على ان 

لالسبقية  وفقا  االختصاص  يلتزم بشرط 
الوظيفية  الدرجة  توفر  مع  التعاقد  في 
التمويل  شركات  في  املالي  والتخصيص 
الذاتي الرابحة والتابعة لوزارة االتصاالت .

للطاقة  الوزاري  اجمللس  توصية  اقرار  ومت 
وحسب اآلتي -

املوافقة على قيام وزارة الكهرباء بإقتراض 
مبلغ مقداره (١١٫٩١٣٫٢١٨) فقط احد عشر 
مليونا وتسعمائة وثالثة عشر الفا ومائتان 
املواد  جتهيز  بغرض  دوالرا  عشر  وثمانية 
املعارة ملشروعي محطتي كهرباء السماوة 
املصرف  قرض  من  املركبة  –الدورة  قار  وذي 
العراقي للتجارة البالغ (٣٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠) دوالر 
فقط ثالثمائة مليون دوالر من اجل ضمان 
املضي باملشروعني في املواعيد احملددة من 

.(GE) شركة
ومتت املوافقة على اصدار تعليمات تسهيل 
الشهادات  حملة  تشغيل  قانون  تنفيذ 

العليا رقم (٥٩) لسنة ٢٠١٧ .
قانون  مشروع  على  الوزراء  مجلس  ووافق 
(١٥) لسنة ٢٠٠٤ بشأن  تعديل االمر رقم 
(متليك قطع أراضٍ سكنية ملنتسبي 
شركة مصافي الوسط  
شركة   ) الدورة 
 ( مة عا

واحالته 

الى مجلس الدولة لغرض تدقيقه ومن ثم 
اعادته الى االمانة العامة جمللس الوزراء من 

اجل احالته الى مجلس النواب.
 (lot٢) الثانية  اجملموعة  احالة  اجمللس  وقرر 
النصب  وحدات سريعة  اضافة  املتضمنة 
لنصب   (turnkey) اجلاهز  املفتاح  باسلوب 
في   (sgt٨٠٠) نوع  من  سيمنس  وحدات   ٩
الكلفة  عن   (٪٢٧) زيادة  بنسبة  الزبيدية 

التخمينية.
ووافق مجلس الوزراء على ما يأتي

املالية صالحية عدم صرف  وزير  ١. تخويل 
مجلس  قرارات  في  احملددة  املبالغ  بعض 
احتياطي  لتخصيص  السابقة  الوزراء 
في  املذكور  املبلغ  تأمني  لغرض  الطوارئ 

الفقرة (٢) .
٢. تخصيص مبلغ مقداره (١٢٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠) 
دينار، فقط اثنا عشر مليار دينار الى جهاز 

األمن الوطني .
مجلس  اقر  كما 
توصية  الوزراء 
الوزاري  اجمللس 
بحسب  للطاقة 
على  املوافقة  اآلتي  
الكهرباء  وزارة  قيام 
بشأن  بالتعاقد 
ع  و مشر
بط  لر ا

تعلق  قدر  االردني   – العراقي  الكهربائي 
االمر بالصالحيات املالية.

واقرار اجمللس الوزاري للطاقة بحسب اآلتي 
املوافقة على مايأتي 

وفقاً  لالقتصاد  الوزاري  اجمللس  قيام  أوالً  
القرار  في  عليها  املنصوص  لصالحياته 

التشريعي رقم (٨٢) لسنة ١٩٩٦ مبا يأتي 

 .١

في  عليها  املنصوص  الرسوم  تخفيض 
على  رسوم  فرض  بقانون  امللحق  اجلدول 
املركبات ألغراض صيانة الشوارع واجلسور 
رقم (٤٠) لسنة ٢٠١٥ بنسبة(٥٠٪) عن كل 
اجلدول  في  احملددة  املركبات  انواع  من  نوع 

املذكور .
في  عليها  املنصوص  الرسوم  تخفيض   .٢
اجلدولني املرقمني (١ ، ٢ ) امللحقني بقانون 
للنسب  وفقاً   ٢٠١٩ لسنة   (٨) رقم  املرور 
وزارة  لكتاب  املرافق  اجلدول  في  املذكورة 
الداخلية املرقم بالعدد  ٣٠٨٣٩ ، املؤرخ في 

. ٢٠١٩/١٠/٢٢
قرار  من  (ج)  بالفقرة  العمل  تأجيل  ثانياً  
 ٢٠١٧ لسنة   (٣٦٠) املرقم  الوزراء  مجلس 

ملدة سنة من تأريخ إصدار هذا القرار .
املرقم  الوزراء  مجلس  قرار  تعديل  ثالثاً  

(٢٣٧) لسنة ٢٠١٦ على النحو اآلتي 
القرار  من   (٣) من  (ب)  الفقرة  ١.تعديل 

املذكور برفع كلمة الدراجات منها .
القرار  من   (٣) الى  جديدة  فقرة  ٢.اضافة 
ويكون  (ج)  بالتسلسل  وتكون  املذكور 
مقطوع  اجر  يستوفى   ) اآلتي   نصها 
الف  مائة  فقط   ، دينار   (١٠٠٫٠٠٠) مقداره 
العجلتني  ذات  النارية  للدراجات  دينار 
و(٣٠٠٫٠٠٠) دينار ، فقط ثالثمائة الف دينارٍ 

للدراجات النارية ذات ثالث عجالت ).

(                          ) تنشر تفاصيل قرارات جلسة مجلس الوزراء بينها الربط الكهربائي مع األردن
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/ القسم السياسي

كانت انتخابات بلدية 
موسكو اختبارا للكرملني قبل 
االنتخابات الربِّـانية اِّـقرر 
إقامتها َّـ ٢٠٢١، والتي ينتظر 
أن تزداد فيها ضغوط الشارع 
على النظام

تجاوز عدد اِّـعتقلني خالل 
تلك االحتجاجات ٢٥٠٠ 
شخص من بينهم بعض 
الصحفيني والسائحني واِّـارة 
الذين تصادف وجودهم َّـ 
مواقع االحتجاج

اِّـوافقة على اصدار 
تعليمات تسهيل تنفيذ 
قانون تشغيل حملة 
الشهادات العليا رقم (٥٩) 
لسنة ٢٠١٧

تخصيص مبلغ مقداره 
(١٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار  فقط 
اثنا عشر مليار دينار 
اُّـ جهاز األمن الوطني

/ القسم السياسي
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الفروفبوتني



ــخصيات  وش ــزاب  أح ــدة  ع ــنت  وش
ــاً الذعاً على  ــية عراقية هجوم سياس

انتقاد  ــداة  ــنطن غ واش
ــض  األبي ــت  البي
ــران  ــتنزاف طه "اس
ــة  العراقي ــوارد  للم

املسلحة  ــيات  امليليش ــتخدامها  واس
ضد االحتجاجات".

ــائرون" النيابية، أي  ــة "س ورفضت كتل
ــة التي  ــددت الكتل ــل أجنبي. وش تدخّ

ــا  ــيد يرعاه لس ا

ــيادة العراق  ــدر على أن س مقتدى الص
ــن  "م ــي  السياس ــراره  ق ــتقاللية  واس

الثوابت الوطنية".
ــدر  ــد الص ــل، أك ــح منفص ــي تصري وف
ــكت إذا كانت  ــه لن يس أن
ــرة  املبك ــات  االنتخاب
ــا لها  ــي دع الت
ن  ــتكو س
ف  ا ــر ش بإ
ــي،  أميرك
د  ــد ه و
بتظاهرات 
ــة  ني مليو

ــي  تنه

ــي حال  ــراق ف ــي بالع ــود األميرك الوج
ــنطن مرة أخرى"، مشددا  "تدخلت واش
ــكا بركوب  ــمح ألمري ــه لن يس ــى أن عل
ــوريا وإلى  ــوج لتحويل العراق إلى س امل
ــوازاة ذلك،  ــاحة صراع أخرى". في م س
ــار احلكيم،  ــس تيار احلكمة عم دان رئي
ــي  ــي ف ــل اخلارج ــكال التدخ "كل أش
ــأن الداخلي"، مؤكدا أن "العراقيني  الش
ــاكلهم ضمن  قادرون على معاجلة مش

مؤسساتهم الدستورية".
ــدد رئيس "ائتالف دولة القانون"  كما ش
ــراء  إج ــرورة  ض ــى  عل ــي  املالك ــوري  ن
اإلصالحات التي يطالب بها املتظاهرون، 
ــيرا  بعيداً عن التدخالت اخلارجية، مش
إلى "أننا نريد أصدقاء يساندون وال نريد 

أعداء يتدخلون".
ــل  ــب أه ـــ "عصائ ــام ل ــني الع ورأى األم
ــح  ــي، أن "تصري ــس اخلزعل ــق"، ، قي احل
ــم  ــن حج ــف ع ــض كش ــت األبي البي
التدخل األميركي، وهو دليل أن مشروع 
ــاس  ــات املبكرة أميركي باألس االنتخاب
ــم أن املرجعية الدينية  ــراد إحياؤه، رغ يُ
ــى  ــدت عل ــا أك ــابقاً عندم ــه س رفضت
ــة. والكلمة األخيرة  ــات الدوري االنتخاب
ــن مطاليب  ــة املعبّرة ع كلمة املرجعي

الشباب املتظاهر".
واعتبر الناطق العسكري باسم كتائب 
ــيني،  "حزب اهللا" العراقية، جعفر احلس
ل  ــى تدخّ ــة عل ــاك أدلة ملموس أن "هن
ــرات  التظاه ــروج  ــد خ بع ــني  األميركي
أن  ــا  مضيف ــراق"،  الع ــي  ف ــة  العفوي
ــني  ــة ب ــوا زرع الفتن ــني حاول "األميركي
ــعبي  الش ــد  واحلش ــة  األمني ــوى  الق

واملتظاهرين في البالد".

ــد األعلى  ــابق، اتهم املرش وفي وقت س
ــنطن وقوى  ــي علي خامنئي واش اإليران
ــات العراق  ــة بتحريك احتجاج إقليمي
ــدف إلى ضرب  ــان ضمن مؤامرة ته ولبن

نفوذ بالده.
ــؤوالن عراقيان  ــر مس ــياق، عبّ في الس
ــف العميق" ملقتل محتجني  عن "األس
خالل االضطرابات املستمرة منذ مطلع 
ــا دافعا  ــي، لكنهم ــرين االول املاض تش

ــلوب تعامل القوات األمنية مع  عن أس
األحداث، رغم سقوط ٣٢٠ قتيال.

وخالل مراجعة باألمم املتحدة لسجالت 
ــق بحقوق  ــاء، فيما يتعل ــدول األعض ال
اإلنسان في جنيف، اتهم دبلوماسيون 
ــة  العراقي ــة  احلكوم دول  ــدة  ع ــن  م

باستخدام القوة املفرطة.
واعترف وزير العدل العراقي فاروق عثمان 
ــة" من أعضاء  ــدوث "انتهاكات فردي بح
وكاالت مسؤولة عن إنفاذ القانون، قائال 

إنه يجري التحقيق معهم.
دول  ــدة  ع ــن  م ــيون  دبلوماس ــدر  وأص
ــات املتحدة انتقادات الذعة  بينها الوالي

لبغداد.
ــتخدام القوة ضد  ــت هولندا اس ووصف
ــروع  املتحجني العراقيني بأنه "غير مش
ــرت أملانيا عن  ــوائي ومفرط". وعبّ وعش
ــاذ  ــى اتخ ــت عل ــق وحث ــا العمي قلقه
ــل مزيد من  ــة ملنع مقت ــراءات عاجل إج

األشخاص.
في هذه األثناء، واصل طالب ومعلمون 
اعتصاماتهم، أمس، في مدن متفرقة 
ــراق، تزامنا مع  ــط الع ــوب ووس في جن
ــط على  ــدة الضغ ــاعي األمم املتح مس
ــات كبيرة في  ــي إصالح ــة لتبن احلكوم
ــهر ملواجهة االحتجاجات  غضون ٣ أش

التي تطالب بـ "إسقاط النظام".
ــني  العراقي ــني  املعلم ــة  نقاب ــت  ودع
ــهدت  أعضاءها إلى تظاهرة موحدة وش
ــاحة التحرير وسط العاصمة توافد  س
ــني، وذلك بعد  ــن احملتج ــداد كبيرة م أع
ــن املرجع  ــت ع ــي نقل ــات الت التصريح

ــتاني أن "احملتجني  الديني علي السيس
ــم إال بعد حتقيق  ــن يعودوا إلى منازله ل

املطالب".
ــني وقوات  ــات بني احملتج ووقعت صدام
ــي القريبة من  ــاحة اخلالن األمن قرب س
ــر السنك، والتي ال تبعد كثيرا عن  جس
ــاحة التحرير، وسجلت عدة إصابات  س
في صفوف املتظاهرين بحاالت اختناق 

بالغاز املسيل للدموع.
ــالد، التي  ــي الب ــة جنوب ــي الناصري وف
ــى و١٥٠  ــة قتل ــقوط أربع ــهدت س ش
ــون على نهر  ــر الزيت مصابا، قطع جس
ــت  ــي الوق ــة، ف ــط املدين ــرات، وس الف
ــن الدوائر  ــه العديد م ــذي أغلقت في ال
ــد  تصاع ــبب  بس ــا  أبوابه ــة  احلكومي
ــة  ــت خلي ــاك. وأعلن ــات هن االحتجاج
ــقوط صاروخني على  اإلعالم األمني، س
منطقتي اإلسكان والشعب في بغداد 
دون تسجيل إصابات. وفي كربالء شارك 
ــيرة  ــرة األولى في مس ــر أمن للم عناص
ــتعرض وزير  ــة. إلى ذلك، اس احتجاجي
اخلارجية العراقي محمد علي احلكيم، 
ــن نظيره  ــي تلقاه م ــال هاتف ــي اتص ف
ــان، تطورات  ــعودي فيصل بن فرح الس
ــراق، واحلزم اإلصالحية  األوضاع في الع
التي أطلقتها احلكومة لتلبية مطالب 
ــة إن  ــت وزارة اخلارجي ــن. وقال املتظاهري
ــبل تدعيم العالقات  الطرفني بحثا "س
بني بغداد والرياض مبا يسهم في تلبية 
تطلعات كال البلدين، واستعرضا ضرورة 
ــية  ــاد حلول سياس ــع باجتاه إيج الدف

ألزمات املنطقة".

في  املتخصص  السوري  والصحفي  املصور  كتب 
نشره  تقريرا  األسود  هارون  املسلحة  الصراعات 
التأثير  عن  خالله  حتدث  آي»  إيست  «ميدل  موقع 
البغدادي  أبي بكر  احملتمل ملقتل زعيم « (داعش)» 
بعض  عودة  واحتمالية  التنظيم  هيكلية  على 

عناصره الهاربني إلى صفوف تنظيم «القاعدة».
مقتل  أن  إلى  األسود  يشير  التقرير  مستهل  في 
البغدادي وتعيني خليفة جديد له مجهول فعليًا 
من  الهاربني  املقاتلني  بعض  سعي  إلى  يؤدي  قد 
املوالية  اجلماعات  صفوف  إلى  للعودة  التنظيم 
املاضي  الشهر  البغدادي  تل  القاعدة.وقُ لتنظيم 
خالل غارة للقوات األمريكية اخلاصة على مجمع 
إدلب  محافظة  في  بريشا  قرية  من  بالقرب  يقع 
مختبئًا  كان  أنه  يبدو  حيث  سوريا،  غربي  شمال 

في حماية تنظيم القاعدة.
ا لتقارير، فإن املبنى الذي قضى به البغدادي  ووفقً
ا ألحد مهربي البشر ممن  أشهره األخيرة كان مملوكً
والتي  الدين»،  «حراس  بجماعة  صالت  على  هم 

تدين بالوالء لتنظيم «القاعدة».
تلوا بعد  وورد أن العديد من مقاتلي حراس الدين قُ
على  أمريكية  هليكوبتر  طائرات  من  النار  إطالق 
أخبر  الغارة  في  العمليات  قائد  أن  رغم  األرض، 
املراسلني األسبوع املاضي أنه ال يُعتقد أنهم كانوا 

يعلمون أن البغدادي قريب منهم.
واالختالفات  الكراهية  «رغم  إنه  األسود  يقول 
ا أن تنظيم (داعش)  ر سابقً ذُكِ األيديولوجية، فقد 
ا  وفقً الدين،  مع حراس  االتصاالت  ببعض  احتفظ 
إليصاالت حصلت عليها صحيفة «نيويورك تاميز» 
(داعش) في  التي كانت حتت سيطرة  األراضي  من 
(داعش)  مسؤولي  أن  إلى  أشارت  والتي   ٢٠١٨ عام 
دفعوا ٦٧٠ ألف دوالر إلى عناصر في حراس الدين».

كشفت  اإليصاالت  هذه  أحد  أن  األسود  يوضح 
جتهيز  في  متورطة  الدين  حراس  جماعة  أن  عن 
ما  الزور  دير  شرق  من  الفارين  للمقاتلني  قواعد 
أثار تكهنات بأن اجلماعة كانت مخترقة من قبل 
تزال هناك شكوك حول  (داعش)، لكن ما  تنظيم 
ا لسام هيلر،  صحة هذه اإليصاالت وأهميتها، وفقً
املسلحة  اإلسالمية  اجلماعات  شؤون  في  اخلبير 

مبجموعة األزمات الدولية.

وحراس  «داعش»  بني  عقائدية  اختالفات 
الدين.. «ليست مهمة»

يضيف األسود أن سام هيلر استشهد بتحليالت 
نشرها مع أمين التميمي الباحث السوري ونقلته 
عنه صحيفة «نيويورك تاميز»، سلط الضوء على 
جميع  إلى  الدين  حراس  جماعة  أرسلته  إشعار 

عناصرها في فبراير (شباط) عام ٢٠١٩ حتذرهم من 
االرتباط والتواصل مع عناصر تنظيم (داعش) .

التي حصلت  الوثائق  أن معظم  التميمي  وأوضح 
عليها الصحيفة تبدو مزورة. وصرح هيلر لـ«ميدل 
بني  عقائدية  اختالفات  «هناك  بأن  آي»  إيست 
أهمية  ذات  ليست  لكنها  الدين،  وحراس  (داعش) 
ا أن تلك اجملموعات ال تُعتبر كيانات  كبيرة»، موضحً
لذا  أشخاص،  من  مؤلفة  أنها  مبعنى  متماسكة 
فرمبا يكون املقاتلون أقارب أو أصدقاء بينهم صالت 

بغض النظر عن األفكار التي تتبناها املنظمة التي 
ينتمون إليها .

ا أن محافظة إدلب حتتوي على نسبة  يضيف أيضً
املقاتلني  عن  فضالً  السوريني  النازحني  من  كبيرة 
قوية  تربطهم صالت  ال  الذين  اخلارج  األجانب من 
الناس  من  الكثير  هناك  لذلك  احملليني،  بالسكان 

يرتبطون اسميًا باملنظمات اإلسالمية .
أو هيئة  الدين  أيًا من حراس  أن  إلى  األسود  يشير 
حترير الشام، التي تسيطر على غالبية إدلب وتضم 
ا للقاعدة، لم تصدر أي  عناصر كانوا موالني سابقً

بيان رسمي أو تعليق بعد وفاة البغدادي.

ردت «داعش» من إدلب؟ كيف طُ
املرتبطة  واجلماعات  (داعش)  تنظيم  تنافس 
في  املتشددين  املقاتلني  والءات  على  بالقاعدة 
سوريا منذ أن تخلت القاعدة رسميًا عن البغدادي 
وتنظيمه في أوائل العام ٢٠١٤ بعد خالفات وقتال 
بني تنظيم (داعش) املتوسع بقوة وجبهة النصرة.

الفرع  هي  النصرة  جبهة  كانت  الوقت،  ذلك  في 
الرسمي لتنظيم القاعدة في سوريا، لكنها كانت 
تقاتل إلى جانب اجليش السوري احلر ومجموعات 
املتمردين األخرى ضد قوات احلكومة السورية حتت 
وبالتالي  الفتح)،  الفتح (حتالف جيش  لواء جيش 

اكتسبت شعبية كبيرة.
بعد قتال عنيف، انسحب اجليش السوري وأحرار 
أخرى  متمردة  إسالمية  جماعة  وهي  الشام، 
ا إلى جيش الفتح، من مدينة الرقة  انضمت الحقً

في شرق سوريا لصالح داعش، والذي انسحب في 
املقابل من قرى إدلب.

باسم  تعرف  مسلحة  جماعة  حاولت  ذلك،  ومع 
جند األقصى فتح طريق لعناصر (داعش) احملاصرين 
إدلب  شرق  إلى  حماة،  مدينة  شرق  الرهجان،  في 
جند  مقاتلي  بني  دامية  اشتباكات  اندلعت  ثم 
عمليات  من  سلسلة  الشام.في  وأحرار  األقصى 
عن  النصرة  جبهة  تخلت  ا،  الحقً التنظيم  إعادة 
صالتها الرسمية بتنظيم القاعدة وأعادت تسمية 
نفسها باسم جبهة فتح الشام، التي أصبحت 
بعد ذلك القوة الرئيسية في صفوف هيئة حترير 
يسيطر  للمقاتلني  أوسع  حتالف  وهو  الشام، 

حاليًا على معظم إدلب .
لكن جهود النصرة في ظل قيادة زعيمها السوري 
أبو محمد اجلوالني لالبتعاد عن تنظيم القاعدة، 
لم يقبلها جميع املقاتلني في صفوف التنظيم، 
وال سيما العديد من مقاتليها األجانب، وانشق 
البعض  من هؤالء لتشكيل جماعة حراس الدين 

في عام ٢٠١٧.
استمرت هيئة حترير الشام في مالحقة جماعة 
جند األقصى، بسبب مخاوف من أن األخيرة تأوي 
خاليا يشتبه في أنها تتبع لتنظيم (داعش)، مما 
أدى إلى اعتقال بعض قادتها وانهيار معقلها في 

بلدة سرمني في إدلب.

حراس الدين وأدوار الوساطة بني اِّـقاتلني
حتى اآلن، جتنبت جماعة حراس الدين الدخول في 
الشام،  حترير  هيئة  مع  مماثلة  مدمرة  خالفات  أي 
ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن بعض قادتها هم شرعيون 
العالقات  الشام وبسبب  سابقون في هيئة حترير 

األخوية املستمرة بني مقاتلي اجلماعتني.
بني  الوسيط  دور  ا  أيضً لعبت  الدين  حراس  لكن 
وعملت  املتشددة  واجلماعات  الشام  حترير  هيئة 
بجماعة  السابقني  العناصر  مع  جنب  إلى  جنبًا 
الذين أعادوا تنظيم صفوفهم حتت  جند األقصى 

مسمى جديد وهو أنصار التوحيد.
ويقود مقاتلو حراس الدين وأنصار التوحيد حاليًا 
التي  الهجمات  صد  عن  مسؤولة  عمليات  غرفة 
على  وحلفائها  السورية  احلكومة  قوات  تشنها 
محافظة  وشمال  حلب  جنوب  األمامية  اخلطوط 

الالذقية .
القادة  إلى  تفتقر  الدين  حراس  أن  إلى  يُنظر  لكن 
هيئة  قادة  ملضاهاة  احملترمني  الكاريزما  أصحاب 
كسب  على  قادرين  يكونون  والذين  الشام،  حترير 
والء املقاتلني القادمني من خارج إدلب، سواء أكانوا 

أجانب أم سوريني.
السعودي  الداعية  هو  الشخصيات  هذه  وأحد 
قاضيًا  ا  سابقً عمل  والذي  احمليسني  عبداهللا 
عن  ا  أيضً وانفصل  الفتح  جيش  بتحالف  شرعيًا 

هيئة حترير الشام أواخر العام ٢٠١٧.
رت ألنصاره، رحب احمليسني  وفي رسالة صوتية نُشِ
نة  مبقتل البغدادي وقال إنه كان يتمنى لو أن السُ
ليلة  ا  واصفً (داعش)  تنظيم  زعيم  قتلوا  من  هم 
املسلمني  تاريخ  في  بأنها عظيمة  البغدادي  وفاة 
للضالل  السنة  املسلمني  قاد  البغدادي  إن  حيث 
مستغالً مشاعرهم جتاه أمجاد اإلسالم. وقال «إن 
البغدادي  بعد  وسيأتي  ستستمر،  اخلوارج  فكرة 
يكفرون  مختلفة  وألوان  بأسماء  كثُر  بغداديون 
ويفرقون صفهم،  دماءهم  ويستبيحون  املسلمني 

وسينخدع بهم شباب اإلسالم».

عودة مقاتلي «داعش» للقاعدة
غير  لزعيم  (داعش)  تنظيم  تعيني  فإن  ذلك،  ومع 
القرشي  الهاشمي  إبراهيم  أبو  يدعى  معروف، 
للتنظيم،  التابعة  أعماق  وكالة  ذكرت  حسبما 
بعض  بأن  تكهنات  إلى  أدى  قد  للبغدادي  ا  خلفً
املوالني لتنظيم (داعش) الذين وصلوا إلى إدلب قد 

يفضلون حتويل والئهم إلى جماعة حراس الدين.
مثل هذه اخلطوة ستعني فعليًا العودة إلى وصاية 
زعيم  موافقة  األرجح  على  وستتطلب  القاعدة 
التنظيم أمين الظواهري، الذي لم يصدر أي تعليق 

علني على مقتل البغدادي.
باملعارضة  البارز  القيادي  نشار  سمير  يقول 
آي  إيست  تركيا ملوقع ميدل  واملقيم في  السورية 
«إننا قد نشهد في هذه املرحلة عودة بعض األفراد 

من تنظيم (داعش) إلى القاعدة».
ويضيف أن اجلماعات اإلسالمية املتطرفة ال تعرف 
باالنشقاقات  ملئ  فتاريخها  االندماج  أو  الوحدة 
التطرف  خطر  من  تزيد  التي 

واالنخراط في مجموعات جديدة.
ويردف أن اجلماعات اإلسالمية املتشددة ستستمر 
الشرق  في  أخرى  أماكن  وفي  بإدلب  االزدهار  في 
بالدفاع  املطالبة  تواصل  أنها  طاملا  األوسط 
في  بالصراعات  املتأثرين  السنة  املسلمني  عن 

املنطقة.
تدعي  اجلهادية  اجلماعات  أن  ا  أيضً نشار  يوضح 
أنها تدافع عن املسلمني السنة املضطهدين، لكن 
هذا  من  كبيرة  فوائد  جتني  االستبدادية  األنظمة 
ومن  الدولي،  اجملتمع  دعم  على  احلصول  خالل  من 
ناحية أخرى تستخدم بعض الدول هؤالء اجلهاديني 

لتحقيق مصاحلها السياسية اخلاصة.

الجيب األخري.. هل يتكرر سيناريو الباغوز؟
أنه  نشار  ا عن أي عمليات إعادة يعتقد  بعيدً
قصيرة  املدى نتيجة وفاة تنظيم 

أن  البغدادي، 
ين من كالً  د ملتشد ا

املرتبطني بتنظيم (داعش) والذين يعيدون تنظيم 
بتنظيم  املرتبطني  واملقاتلني  إدلب،  في  صفوفهم 
اخليار  املطاف  نهاية  في  سيواجهون  القاعدة 
نفسه الذي جلأ إليه املقاتلون في بلدة الباغوز على 
ضفاف نهر الفرات شرق سوريا في وقت سابق من 

العام اجلاري.
سيطرة  عن  اخلارج  األخير  اجليب  اآلن  هي  إدلب 
استمرار  إلى  وباإلضافة  سوريا،  في  احلكومة 
تشنها  التي  البرية  والهجمات  اجلوية  الغارات 
القوات السورية والروسية، فقد وجدت جماعتا 
ا في  حراس الدين وأنصار التوحيد نفسيهما أيضً
مرمى نيران التحالف الدولي الذي تقوده الواليات 

املتحدة حملاربة تنظيم داعش.
تِل أكثر من ٤٠ من  ففي أغسطس (آب) املاضي، قُ
وجماعات  الدين  تابعني جلماعة حراس  ا  مسلحً
أخرى بينها أنصار التوحيد وذلك في غارة جوية 
للتحالف على إدلب، وفي يونيو (حزيران) من العام 
تِل ثمانية من مقاتلي حراس الدين بينهم  نفسه قُ

ستة قادة في هجوم صاروخي للتحالف.
ا، عرضت وزارة اخلارجية  (أيلول) أيضً وفي سبتمبر 
األمريكية مكافأة قدرها ١٥ مليون دوالر ملن يدلي 
إلى مكان ثالثة من كبار قادة  بأي معلومات تؤدي 
الكرمي  وأبو عبد  السوري،  فاروق  الدين هم:  حراس 

املصري، وسامي العريدي.
يرى نشار أن مصير املقاتلني األجانب في إدلب لن 
الباغوز،  في  املقاتلني  مصير  عن  ا  مختلفً يكون 
وهو إما القتال حتى النهاية، أو االعتقال، عدا قلة 

ميكنها التسلل إلى البلدان احمليطة.

مقتل البغدادي وتعيني خليفة 
جديد له مجهول فعليـًا قد يؤدي 
إُّـ سعي بعض اِّـقاتلني الهاربني 
من التنظيم للعودة إُّـ صفوف 

الجماعات اِّـوالية له
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دان رئيس تيار الحكمة 
عمار الحكيم كل أشكال 

التدخل الخارجي َّـ الشأن 
الداخلي مؤكدا أن العراقيني 

قادرون على معالجة 
مشاكلهم ضمن مؤسساتهم 

الدستورية

/ القسم السياسي

/ القسم السياسي

بغداد ترفض التدخالت الخارجية 

العراقيون يقررون وفق أولويات مصلحتهم الوطنية وباحرتام إرادة اِّـرجعية الدينية وضمن السياقات الدستورية والقانونية وبقرارهم الوطني اِّـستقل
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بدا أن الساحة العراقية تنزلق مجددا الى النزاع في ظل التوترات االمنية والسياسية في الساحة 
احمللية وأكدت رئاسة اجلمهورية العراقية،  أن "اإلصالح املنشود هو قرار عراقي بامتياز، ويأتي استجابة 
ل خارجي مرفوض وغير مقبول".وبعد  إلرادة العراقيني، وال ميكن أن يخضع إلمالءات خارجية، فأي تدخّ
يوم من مطالبة واشنطن بغداد بانتخابات مبكرة وإجراء إصالحات إلنهاء األزمة، نقلت الصفحة الرسمية 

ــات مصلحتهم  ــررون وفق أولوي ــه إن "العراقيني يق ــؤول قول ــة عن مصدر مس ــة اجلمهوري لرئاس
ــتوریة والقانونية، وبقرارهم  ــياقات الدس ــة، وباحترام إرادة املرجعية الدينية وضمن الس الوطني

الوطني املستقل".

محافظة إدلب تحتوي على نسبة 
كبرية من النازحني السوريني فضالً 
عن اِّـقاتلني األجانب من الخارج 

الذين ال تربطهم صالت قوية 
بالسكان اِّـحليني

بعد البغدادي.. هل يتجه مقاتلو «داعش» إلى «القاعدة»؟
جماعة حراس الدين متورطة َّـ تجهيز قواعد للمقاتلني الفارين من 
شرق دير الزور ما أثار تكهنات بأن الجماعة كانت مخرتقة من داعش

السيستاني الصدر الحكيم

صالح

اِّـجرم البغدادي الجوالني السوري الشامي
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* البطاقة الشخصية؟ 
ــن الصراف،  ــب حس ــى طال ـ من
ــداد ومتزوجة وأم البنة  مواليد بغ
ــة مدني  ــي مهندس ــد، مهنت وول

وهوايتي الكتابة.
ــوارك مع الشعر او  * متى بدأ مش

الكتابة؟
ـ في احلقيقة كتبت اول خواطري 
وانا مبرحلة املتوسطة اذ لم اكن 
ــس تلك اخلواطر  اعرف ما هو جن
ــن االدب تنتمي،  والى اي صنف م
ــر  التعبي او  ــاء  االنش درس  وكان 
ــق للكتابة  ــح لي االف ــو من فت ه

والتعبير.
* من شاعرك املفضل؟

ــلوب محمود درويش  ـ أحببت أس
ــعر احلر وكذلك  في كتابته للش
ــياب ولكني مع  ــاكر الس بدر ش
تاب  هذا كله كنت قد بدأت بالكُ
ــعر  االجانب قبل العرب في الش
ــرى متنوعة  اخ وكتب  والروايات، 

بالثقافات. 
ــني اي  ــي االثن ــدت ف ــاذا وج * وم
ــب والكتاب  ــاب االجان ــني الكت ب

العرب؟
ــن عمري وانا  ــرات طويلة م ـ لفت
ــب مبختلف  ــرأ للكتاب االجان اق
كتاباتهم من االدب الى الفلسفة 
ــرت ان انوع  ــاد وحني فك واالقتص
ــي  ــدأت بقراءآت ــي ب ــن اطالعات م
ــرق  ــرب، اذ كان الف ــاب الع للكت
ــني االول اي االدب  ــرا بني االثن كبي
ــاعري  يحرك مش ــي كان  االجنب

ــر بالفكر  ــرك فيّ االث ــا ويت العلي
ــل لك نبض  ــرؤى واخليال وينق وال
ــعوب بدون تزييف للحقائق  الش
ــي  ــفي وثقاف ــق فلس ــا عم وبه
ــظ ان افكار الغرب  والدليل نالح
ــال  ــم امث ــفتهم وكتابه وفالس
نيتشه، جان بول سارتر، ماركس، 
ــيم  مكس ــكي،  دستيوفس
ــتوي، شكسبير،  غوركي، تولس
ــواي، غابريال ماركيز، جان  همنغ
ــر وغيرهم  ــو، فولتي روس ــاك  ج
الكثير، كل هؤالء استطاعوا ان 
ــم التغير واالثر  يتركوا بكتاباته
ــوالء اصحاب  ــارع. فه ــي الش ف
ــر  تغيي ــتطاعت  اس ــفة  فلس
ــم اما الكتاب العرب  مجتمعاته
ــبب  ــوا هذا االثر والس فلم يترك
عدم وجود فلسفة حديثة جتاري 
ــي امناط احلياة  التقدم والتغير ف
والسلوك البشري احلديث النهم 
ــددات الدين والفكر  مقيدون مبح
الصحراوي وهذا يعتبر -اي االدب- 
ادبا ممارسا لالدب االجنبي مبعنى 
ــس وليد فكرة في حني  مقلد ولي
لو نعود لتأريخ العرب القدمي او مبا 
ــمى ظلماً باجلاهلية جنده له  يس
هوية خاصة تعرف باالدب العربي 
ــا اقصد  ــفاهي وهن او االدب الش
ــعر فقط وليد الصحراء اما  الش
اآلن ال توجد لدينا هوية حقيقية 
ــم او النفس  ــرك االثر في العال تت

البشرية. 
* هل الشعر لديك وراثة ام ماذا؟

ــون او اآلداب  ــد ان الفن ـ ال اعتق
ــت  لها عالقة بالوراثة فهي ليس
مرضا كالسكري ينتقل من جيل 
ــو كان كذلك الصبح  ــر، ل الى آخ
ــمى اآلن  ــد احفاد املتنبي يس اح

باملتأله.  
ــدك معاناة  ــي قصائ ــدت ف * وج
واضحة هل عشتِ تلك املعاناة؟

ــي بلدي بني  ــاة ف ــت املعان ـ تنوع
معاناة لتعود باخرى حتى الفرح 
يصاحبه دموعنا ونخاف عليه اي 
ــا قريبا.. انا مرآة  الفرح بعده حزن
ــوره فقط  ــع انقل ص ــذا اجملتم ه

وبتنوعها.
ــدة  القصي ــة  ــواء كتاب اج ــا  م  *

لديك؟
ــع الضغط  ــون بداف ــا تك - احيان
ــالم،  ــا اخرى بلحظات س واحيان

ــا كتبتها  ــدة تكتبني وم القصي
يوما. 

ــي  ــل االجتماع ــع التواص * مواق
ــاعرة او  ــرأة الش ــاعدت امل هل س
ــور ام احدثت  ــة في الظه الكاتب

لديها الفوضى؟

ــت اجلميع بدون  ــد خدم ـ بالتأكي
استثناء ومبختلف االختصاصات 
ــى،  ــا حت بدونه او  ــاءات  الكف او 
ــنجد  ومن هذه الفوضى اكيد س
ــكاظ كان  ــوق ع ــني، فس املبدع

مبثابة مواقع التواصل االجتماعي 
ــهر شعراء العرب  فخرج منه اش
ــود وما  ــا كان لهم وج ــواله م فل

عرفناهم يوما.
ــعراء  * الكثير من الكتاب او الش
نسمع منهم مقولة (انا ال ابحث 

ــعى خلف  ــهرة وال اس ــن الش ع
وسائل االعالم). 

ــن اهم  ــرية م ــة البش ـ الطبيع
ــن التميز  ــا هو البحث ع مميزاته
ــر باآلخرين والتي جتعله  وترك االث
ــي اجملتمع من  ــعر باهميته ف يش
دون تهميشه لذلك تلك املقولة 

غير حقيقية.
* كيف يتم حفظ احلقوق االدبية 

للكاتب؟
ــني حتفظ حقوقي بهذا البلد  ـ ح

كإنسانة. 
* اين تتوقف ذكرياتك وأثرها؟

ـ لن تتوقف مادام لي عقل يفكر 
ــاق مادامت لي  ــو ب ــا اثرها فه ام
التغيير  ــدث  فعالة حت ــزات  منج
ــة  ــدة وقص ــني قصي ــن ب باآلخري
او  ــات  ومض او  ــال  مق او  ــة  ورواي

مقوالت. 
ــا  ــن قوله تودي ــرة  اخي ــة  * كلم

للقراء؟
ــي ان اتقدم  ــد ل ــدء الب ــي الب ـ ف
ــة  لصحيف ــل  اجلزي ــكر  بالش
ــراء  ــى اج ــدة» عل ــة اجلدي «البين
ــف باملبدعني  ــوار والتعري هذا احل
واجنازاتهم الثرّة، كيف ال والبينة 
ــى  حت اآلن  ــت  اصبح ــدة  اجلدي
ــطة  ــة واملتوس ــذ االبتدائي تالمي
ــه صفحاتها  ــا حتوي ــا، مل يقرأونه
من مواضيع مهمة وحيوية متس 
ــن اليومية، وامتنى ان  حياة املواط
اكون قد حققت بعضا من املتعة 

للقراء االعزاء.
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ــف وإبداعات  ــورات واالحتجاجات مواق ــق الث ــر التاريخ، تراف ــى م عل

للمثقفني من األدباء والشعراء والفنانني حضورا أو تدوينا، وتتراصف 

ــباب  ــد ورافض، وتتهافت املدونات لبيان األس ــات النقاد بني مؤي كلم

ــرح املتوقع. فللكلمة وقع يفوق ترويع السالح بإظهار احلق، وهي  وش

ــا منهم. هكذا  ــتثناء، وأن ــؤولية تقع على عاتق الكتّاب دون اس مس

ــي اجملتمعات. ــب املثقفني ف ــل الدليمي لواج ــر اإلعالمي فيص ينظّ

ــراق منذ نحو العقد، وأُخفت صدى الكلمة  اختلفت املوازين في الع

ــهدته االحتجاجات األخيرة  حتى وصل اليوم حد الصمت، وهو ما ش

ــض اجلهات  ــيرات بع ــن مراقبات وتفس ــن م ــية كثيري ــبب خش بس

السلطوية، التي تنتهي باحتساب الكاتب افتراء على مجموعة قد 

تكون معارضة تعرضه للمساءلة من جهات متنفذة. إن احلياد عكاز 

ــن، وال بد أن تكون هناك كلمة فصل لكل مثقف يقف بها مع  املنزوي

ــان اقتصار الكاتب على  ــه قبل تأييده ألي طرف، وبأضعف اإلمي مبادئ

ــرح وجهة نظره متجنبا الدفاع عن جهة على حساب  إبداء رأيه وش

أخرى. ان صمت الشعراء وعموم املثقفني بأنه يعود لألجواء الغائمة 

ــراق، والتي جعلت  ــام املتأرجحة بالع ــي بظاللها على األي ــي تلق الت

ــا املثقفني للنظر للمظاهرات من  ــاس في حيرة من أمرهم، مما دع الن

ــعة باملنظور املتعارف عليه في مثل أحداث هكذا،  ــت واس ة ليس كوّ

ــرعة  ــتؤول إليه احلال. فس ــا س ــس خوف مم ــم هواج ــت داخله وزرع

ــوبها وتهدئتها كانت عامال كبيرا لعزوف  املظاهرات األخيرة بني نش

ــرة حيالها، فضال  ــم فيها، لعدم نضج الفك ــني لإلدالء بدلوه املثقف

ــب الثقة، وهي  ــباب عدة، منها جان ــهد أمامهم ألس عن غياب املش

ــور املوقف عنده  ــؤولة عن تبل ــل املهم لدى املثقف؛ فهي املس العام

ــاعر ليكون شعلة ناطقة بكل حدث مهم؛ لكن املؤسف  إلثارة املش

ــني لتجعلهم  ــي مخيلة املثقف ــزوزة ف ــة أصبحت مه ــذه الثق أن ه

ــام من الغد اجملهول. اجلميع يعلم  مترددين، تتجاذبهم اخملاوف واألوه

ــالل متريرها  ــال الفكرة من خ ــي طريقة إيص ــن يكمن ف ــالم ف إن اإلع

بذكاء، وهي مهنية واجب إتقانها من جميع مثقفي الكلمة لتفادي 

ــراء، وجتنب الوصول للمخاطر، معتبرا أنه  االقتراب من اخلطوط احلم

بهذا ال عذر للصمت. اذ كان من املمكن استغالل بعض التصريحات 

ــبيل  ــة وترويضها مبا يصب في مصلحة احلقيقة؛ وعلى س احلكومي

ــرة اعترفت احلكومة بضحايا األحداث  املثال في االحتجاجات األخي

ــن مجابهتها أو  ــذه ال ميك ــة كه ــل معلوم ــهداء؛ فتفعي ــم ش بأنه

ــاءلة  ــبة عليها، إذ إنها - في حد ذاتها- درع للحماية من املس احملاس

ــاد نحو الكلمة  ــال يأخذك من احلي ــر لتوظيفها كمق ــب اخملاط وجتن

ــة والثبات على  ــخص يقع على عاتقه نقل احلقيق ــجاعة كش الش

ــي، الذي  ــهد إلى النظام السياس املبدأ. ان ابتعاد املثقفني عن املش

ــالح على هيمنة الكلمة، ولعل تفشي احملسوبية  ــطوة الس قدم س

ــب دورا خطيرا أجبر املثقفني على التنحي جانبا  بتوزيع املناصب لع

حني تقلدت املناصب الثقافية واإلعالمية شخصيات تابعة لألحزاب 

ــخصيات  ــة، ليصبح حكم املنصب واالنتماء صناعات لش احلكومي

ــة منها،  ــا حتى اخلاطئ ــع مواقفه ــلطة، وتلم ــم الس تتحدث باس

ــن دون أدنى اعتبار  ــات صوابا جلهة واحدة، م ــل جميع التصرف لتجع

لصواب األطراف األخرى.
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فنارات

محمود شاكر علي

كان الفرق كبيراً بني 

االثنني، األول -أي األدب 

األجنبي- كان يحرك 

مشاعري العليا 

ويترك فيّ االثر بالفكر 

والرؤى واخليال وينقل 

لك نبض الشعوب 

بدون تزييف للحقائق 

وبها عمق فلسفي 

وثقافي والدليل  

نالحظ أن أفكار الغرب 

وفالسفتهم وكتّابهم 

أمثال نيتشه، جان 

بول سارتر، ماركس، 

دستيوفسكي، 

مكسيم غوركي، 

تولستويا ، شكسبير، 

همنغواي، غابريال 

ماركيز، جان جاك 

روسو، فولتير وغيرهم 

الكثير، كل هؤالء 

استطاعوا أن يتركوا 

بكتاباتهم التغير واألثر 

في الشارع..

حاورها / وسام نجم 

ــارع املتنبي  عن دار احلنش، بغداد /ش
صدرت رواية (حب في مواسم احلصاد) 
ــني وهي   ــب خضير علي حس للكات
ــاءت بـ(٢٦٨)  ــع الكبير وج من القط
ــة  ــداث الرواي ــن اح ــة, تتضم صفح
ــة االيرانية  ــرب العراقي ــرد عن احل س
ــرم وما   ــات القرن املنص ــان ثمانين اب
ــة واقتصادية  ــن آثار كارثي خلفته م
على العراق والتي استنزفت شهداء 
ــهيد واالف اجلرحى  فاقت املليون ش
ــتطاع الكاتب  ــد اس ــني، لق واملعاق
ــة الفترة  ــذه الرواي ــد في ه ان يجس
ــر بها  ــي م ــية الت ــة والقاس املظلم
ــي جميع  ــراب ودمار ف ــراق من خ الع
ــت الكثير من  ــي والتي جعل النواح
ــن ذلك  ــى اخلالص م ــعب يتمن الش

النظام الدكتاتوري املستبد.
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فائز الحداد
على وجعٍ عراقي أنام 

وفي جفنيّ يرجتفُ املنامُ

فإن الدمعَ بعدكمو حالل

وإن النومَ بعدكمو حرامُ

على وجع أنامُ وال تسلني

سل األعشاشَ لو ذ بحَ 

؟ احلمامُ

فيا أرقَ التساؤلِ ال تلمني

هم العذالُ من سألوا والموا

لي التاريخُ مبتدأُ احلكايا

أقلُّ القولِ «ما قالت حذام»

شموساً كنتُ والدنيا ظالمٌ

، بيدَ أهلُ األرضِ  وأشرقُ

غاموا

أنا واملاءُ من رحم ولدنا

وثغرُ األرض يلفحهُ األوامُ

فمن نسغي تشبُ األرض 

خصبا 

وفي عطشي سينتحرُ 

الغمامُ

ولي ترنو املآذنُ في عالها

وتقوى اخللق إن صلوا 

وصاموا

إذا قلتُ العراقَ قصدتُ 

قلبي

وتسبقني إلى قلبي 

العظامُ

همو أهلي وعزُ الناسِ أهلي

ولو كفروا بحقهمو 

!؟ العمامُ

همو أهلي وعزُ األهل أهلي

وإن قدري مبنفى األرضِ راموا

همو أهلي وعزُّ الناسِ أهلي

أجاويد مطاعني كرامُ

، جنانَ  بلى أعني اجلنانَ

أهلي

وفي قلب الكواكبِ قد 

أقاموا

ويبقى الصوتُ منبرهُ 

حسامٌ

وتبّا ما إذا سكتَ احلسامُ

فما عاشَ الوليدُ بذل قوم 

ويحكمُ أرض مكـّتها 

الغالمُ

وحسبي لو سألتُ اهللا 

عنّي

أقول أنا العراقُ وال أُالمُ

وما حسبُ املالئكِ في جحودٍ

إذا عشقوا العراقَ هوىً 

وهاموا

ولو أني بغربته طريد 

أكادُ به أضامُ وال اضام

أجلْ يبقى السالمُ سالم 

حربٍ

ومن خلقَ احلروبَ هو 

السالمُ

ها، بغداد قلبي فأينَ سالمُ

وتعلوها املقابرُ واخليام 
وصارت قهوةُ األمواتِ خمراً

تعاقرُها األعاجمُ والبهامُ

أمتهمٌ بها واجلرحُ جرحي

وهل عشقي لبغداد اتهام؟

عم طُ
فتاح قصاب

ــج  ي تنس ــت املهجور الّذي ظلّت أمّ البي
ــوية،  ــات في قعدتها النّس عنه احلكاي
ــي  ــني ف ــه الفناج ــف ألجل ــي يرتش وأب
ــرور  ــن امل ــا م رن ــي حتذّ ــى، ومعلّمت املقه
ــه األنيقة  ــبح ببدلت بجانبه؛ رأيت الشّ
ــرج منه عند عودتي من الكلّيّة. كان  يخ
ــن الفندق  ــى أطول م ــلّ حتّ ــل الظّ طوي
ــت على  ــذي نب ــق الّ ــبعة طواب ذي السّ

أنقاضه..!
   *********

غربة
منى حمد

ــى مصاعب احلياة، رسمت أخاديده  قاس
ــت روحه وحيدا، تدانت  إرثاً ألبنائه، فاض
ــك  ــى ص ــر عل ــع الب ــافات.. اجتم املس

التركة.
  **********

أجندة

هيثم العوادي
ــاحٌ  ني وش ــن، حرّكَ ــرحِ الوط ــى مس عل
ها  هُ ى تُوجِ ، بجانبي رأيتُ دُمً لمِ بوسمِ العَ
ــرِق.. ، وتَس ، وتَقتُلُ رقُ ، حتُ ــةٌ ألوانٌ مختلف

ــى أكبرَ  ــدت دمً ــى األعلى، وج ــرتُ إل نظ
، مهما  ، مربوطةً بأيادٍ خفيةٍ تقودُ اجلميعَ
تْها خمسٌ  حَ تستَّرتْ بزُرقةِ السماء؛ فضَ

، وأشرطةٌ حمراء. وخمسونَ جنمةً
   **********

انتشال

احسان علي
ارتدت ذنوب األوباش، لطخوا عفتها بعار 
الفقر، حتاشت سموم ريحهم العاصفة، 
حتاوطوها مبكرهم املقيت، حني أحلوا قهر 

عزتها ، نزف الدم من اجلباه اليافعة.!
  *******
انتصار

دعاء عادل
ــجارُ على سرقة أَوراقها،  اعترضت األَش
ــذاء املُتبقِّي،  ــت الفيَّلة أمامَ الغ تناطح

ويل،  ــقطتْ أَضراسها بعد املضغ الطَّ س
قرتْ خراطيمها، في حلظات االحتضار  عُ

خرجَ الزَّفيرُ حامالً اجلنائن املُعلَّقة.
   *************

صقيلة
فاطمة الشيري

رتقت ذاكرة اهترأت. مللمت األشالء. رياح 
التغيير أزاحت عنها الغبار. بدا اللمعان..
اختارته الصحف عناوين.أمطرته زخات 

حبر .. بكت لها السماء. صدأ صقيعا.
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البينة اجلديدة / ساهرة رشيد
تصوير  / عامر إسماعيل

ــر  التطوي ــم  قس ــم  اختت
ــي وزارة الثقافة  والتدريب ف
ــوم  ي ــار  واآلث ــياحة  والس
ــي ٢٠١٩/١١/١٠  األحد املاض
ــة  االلكتروني اإلدارة  دورة 
ــدة  ــدأت ١٠/٢٢ ومل ــي ب والت
ــارك فيها (٣٠)  ١٤ يوما وش

الدورة  ــت  وتضمن ــا.  موظف
ــم منها  ــدة مفاهي طرح ع
ــرق  وف ــة  االلكتروني اإلدارة 
العمل بينها وبني احلكومة 
ــة  واحلكوم ــة  االلكتروني
املعوقات  الذكية، موضحة 
ــرق  وط ــا  تواجهه ــي  الت
ــات التي  ــا والصف معاجلته
تتحلى بها املؤسسة التي 
تتعامل باإلدارة االلكترونية.

ــت املفاهيم التي  كما تناول
ــة  ــل وفاعلي ــق بالعم تتعل
املوظفني خالل العمل ومدى 
ــرية  البش ــة  التنمي ــر  تأثي
اجملال.  ــذا  ــني في ه للعامل
ــم التطوير  وقال مدير قس
ــور طرفة  الدكت ــب  والتدري
ــظ «تعد  ــني طه حاف ياس
ــر تقليدية  ــدورة غي هذه ال
كونها استخدمت أساليب 

ــيما استخدام  حديثة الس
ــد  ــن بع ــار ع ــرق االختب ط
ــا  ــاجت الكتروني ــار الن وإظه
ــة  اإلجاب ــاس  أس ــى  عل
ــت». ويذكر أن  ــل الوق وعام
ــب والتطوير  ــم التدري قس
يواظب على إقامة الدورات 
ــات  االختصاص ــف  مبختل
ــارات  ــة مه ــر وتنمي لتطوي

املوظفني.

البينة اجلديدة / سعدي السند
استذكر قصر الثقافة في البصرة 
ــرة العالقات  ــكيالت دائ احد تش
الثقافية العامة في وزارة الثقافة 
ــياحة واآلثار، واهب الكتب  والس
ــل حمود في  املكتبي غازي فيص
ــنوية األولى لرحيله  الذكرى الس
ــة اقامها بالتعاون مع  عبر جلس
ــون االدائية  ــو للفن ان ــة  مؤسس
ــوم  ي ــاء  ــة مس ــة االهلي واملكتب
ــتذكر أهل  ــي .اس ــاء املاض األربع
ــن أحبة وأصدقاء واهب  البصرة م
ــزة فقيد  ــة ممي ــب في جلس الكت
ــارع  ــي الب ــا الكتب ــة فيه الثقاف
احلاج غازي فيصل حمود صاحب 
ــنوية  ــة في الس ــة األهلي املكتب
ــذي ورث دوام  ــه و ال ــى لرحيل األول
ــن  ــة م ــذه املكتب ــتمرارية ه اس
ــها والده املرحوم فيصل  مؤسس

ــروع  ــذي فتحها كمش ــود ال حم
ثقافي عام ١٩٢٨ وأصبحت خالل 
٩١ عاما عاملا خالصا من الثقافة 
ــت بأرقى عالقة مع القراء.  وأرتبط
ــداد  مق ــد  الناق ــة  اجللس ادار 
ــد أن رحب  ــعود الذي قال بع مس
باحلضور: كنت أرى أخي صديقي 
ــازي فيصل حمود دائما  الراحل غ
ــنوات  كما رأيته في كل تلك الس
ــتقبلني  احللوة واملرة واملاحلة يس

ــمة الشفيفة، يخلع  بتلك البس
نظارته ويسألني عن فالن وفالن..
ــي آخر  ــائال ماه ــه متس أشاكس
ــارن بينها  ــك.. يقهقه فأق قراءات
ــك القهقهات املدوية له..  وبني تل
ــه األخير  ــه في أيلول ــا جليس وأن
ــقط  تتدحرج ذاكرتي بعيدا فأس
في بئر من آبار عبداهللا بن املقفع.. 
ــل حمود  ــازي فيص ــن غ ــم يك ول
مجرد بائع كتب، أشهد ان الرجل 

فتح شهيتي على عنوانات غزيرة 
ــة مميزة في حتويل رأيه  اذ له طريق
انتهى  الذي  بالكتاب  الشخصي 
منه في الليلة املاضية الى صحن 
ــاز القول –  ــالت – اذا ج ــن املقب م
ــك الرواية وهكذا  ــأقرأ تل أعده س
ــق رحيمي من  ــون الروائي عتي يك
ــافاك، خالد  ــي واليف ش أصدقائ
احلسيني، راوي احلاج، أمين العتوم 
واليساندرو باريكو، خالد اخلليف، 
ناصر عراق دونوسو خوسيو.. اآلن 
ــا أتنزه في أي رواية جديدة، أرى  وأن
ــي نزهتي  ــبقني ف ــال فضيا س ظ
ــح ماكانت في  ــي مصابي ومنحن
ــداد  ــة مق ــد مقدم ــي. بع حيازت
ــم قصير  ــرض فيل ــعود، مت ع مس
ــن املكتبي الراحل غازي فيصل  ع
ــن علي  ــراج تضام ــود من اخ حم

العضب.

ÖÏª@›ñÓœ@ãbÀ@=nÿΩa@ä◊ànéÌ@Òäñj€a@ø@Úœb‘r€a@äñ”

األدب األجنبي كان يحرك مشاعري العليا 
ويرتك َّّـ األثر بالفكر والرؤى والخيال وينقل 

لك نبض الشعوب بدون تزييف للحقائق



نبيلة عبيد: لم أقدم تنازالت تخجلني ولست نادمة على التخلي عن األمومة
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ــتقبلت  اس ــف  كي ــة  البداي ــي  ف  *
تكرميك بالدورة اجلديدة من مهرجان 

اإلسكندرية السينمائي؟
ــن وصف مدى  ــزة ع ــات عاج ـ الكلم
ــعادتي بهذا التكرمي، الذي أعتبره  س
ــي، ألنه  ــات بقلب ــى التكرمي ــن أغل م
ببساطة جاء بالوقت املناسب، فهو 
ــت أنتظر به دفعة  حدث بتوقيت كن
ــديدة في  لألمام، جتعل لديَّ رغبة ش
ــد، واحلمد هللا  ــودة لفني من جدي الع
ــينمائي  ــكندرية الس مهرجان اإلس
ــة  والطاق ــة  الدفع ــذه  ه ــي  منحن
ــي بحفلة  ــالل تكرمي ــة. وخ اإليجابي

حتولت  ــاح،  ــى االفتت ل إ
صغيرة  ــة  ــم طفل ل و

ــن  م ــن  أمتك
ــث  ي حلد ا
ــكل  لش با

ــيت  ــب به، فقد نس ــذي كنت أرغ ال
ــف  ــال املوق ــدة جم ــن ش ــكالم م ال
ــي، بصراحة  ــم ب ــب العظي والترحي
ــت جعلني  ــذا التوقي ــي في ه تكرمي
ــني، وأنه  ــد أن اجلمهور لم ينس أتأك
ــل؛ إال أن  ــن التمثي ــادي ع ــم ابتع رغ
أفالمي مازالت تتحدث عني، وشعرت 
ــرح أن اجملهود  وقت تكرميي على املس
العظيم الذي بذلته لسنوات طويلة 

لم يضع.
ــذا التكرمي  ــض يرى أن ه ــن البع * لك

جاء متأخرًا فما رأيك؟
ــاء بالوقت  ــس أنا أرى أنه ج ـ بالعك
املناسب، الذي كنت أنتظر به الشعور 
بحب اجلمهور لي واشتياقهم لرؤيتي 
من جديد، فالتكرمي جاء في وقت كنت 
ــكرًا» ملا قدمته  ــر به كلمة «ش أنتظ
ــة، وبصراحة كان  ــينما املصري للس

ــئ أن اجلمهور  لديَّ اعتقاد خاط
ــرمي مهرجان  ــن تك ــيني، لك نس
أثبت  ــينمائي  الس اإلسكندرية 

أي أنه اعتقاد خاطئ.
ــباً  ــت مناس ــح الوق ــم يصب * أل
ــينما  الس ــى  إل ــودة  للع

والتلفزيون؟
ــي  حماس زاد  ــرمي  التك ــد  بع ـ 
للعودة إلى فني، لكني سأنتظر 
أو  ــينمائي  س ــرض  ع ــل  أفض
ــود من خالله إلى  درامي لكي أع
ــغلني  ــكل ما يش ــوري، ف جمه
ــن خالل عمل  ــو العودة م اآلن ه
ــواري الفني  ــع مش ــب م يتناس
ــص من رصيدي  الناجح؛ وال ينق

لدى اجلمهور.
ــذا التاريخ الفني الطويل  * بعد ه
هل هناك عمل فني ندمت عليه؟

ــاك أعماالً قدمتها  ـ ال أنكر أن هن
ــعرت  ــواري الفني وش ببداية مش
بالندم عليها، ألنني وافقت عليها 
ــة، وبصراحة وقتها  ــدف اجملامل به

لم أكن أمتلك اخلبرة الكافية، لكني 
إنسانة تعترف بأخطائها وال تكررها، 
وأعتقد أن هذا سر رئيسي من أسرار 

جناحي.
ــم تقدمي  ــي أنك ل ــذا يعن ــل ه * وه

تنازالت ندمت عليها بعد ذلك؟
ـ لم يحدث، ولم اقدم أي شيء أخجل 
ــه على اإلطالق، واحلمد هللا فخورة  من
ــعيدة مبا قدمته  ــت إليه وس ملا وصل

بالسينما من أفالم.
* وهل هذا يعني أنك لم تندمي على 

التنازل عن حلم األمومة؟
ــرار  ــذا الق ــذت ه ــي اتخ ـ ال.. ألنن
ــن مجبرة  ــي ولم أك ــل إرادت بكام
ــرت فني واحلفاظ  ــه، فقد اخت علي
ــل  ــرغ الكام ــي والتف ــى جمال عل
ــة مقابل التنازل عن  حلياتي املهني
ــة، ورغم أن هذا القرار أزعج  األموم
والدتي بشكل كبير، وكانت تبكي 
لعدم وجود أحفاد لها، إال أنني لم 
أشعر بالندم ألنني صاحبة القرار.

ــتعدين  ــك تس ــح أن ــل صحي * ه
لكتابة وصيتك؟

ــا  ــوف أكتبه ــح، س ــذا صحي ـ ه
بشكل رسمي كما أعلنت عنها 
ــرًا، وأهم ما  ــني مني مؤخ للمقرب
سوف تتضمنه وصيتي عدم تقدمي 
ــة حياتي،  ــي يتناول قص عمل فن
ــض  وأرف ــوض،  مرف ــر  األم ــذا  فه
ــخصيتي  ــة لش ــيد أي فنان جتس
سواء في حياتي أو بعد وفاتي، ألن 

ــير الذاتية تواجه فشالً  أعمال الس
ذريعاً.

ــا روتني حياتك  ا عن الفن، م ــدً * بعي
اليومي؟

ــي، فهي  ــي منزل ــوس ف ــب اجلل ـ أح
ــك أحب الطهي  ــة كبيرة، كذل متع
واألغاني  ــيقى  للموس ــتماع  واالس
القدمية، من األشياء التي تسعدني 
ــاهدة أفالمي والسفر مع  أيضاً مش

صديقاتي.
ــتمرار شائعات تزعم  * تطاردك باس
ــة.. فكيف  ــك الصحي ــور حالت تده

تتعاملني معها؟
ــواري الفني كانت  ــة مش ـ في بداي
ــنوات  ا، لكن بعد س ــدً ــي ج تزعجن
ــل قررت  ــي بالتمثي ــة من عمل قليل
ــكة بقراري  جتاهلها، ومازلت متمس
ــا مؤمنة  ــة، وأن ــذه اللحظ ــى ه حت
ــائعات هو  ــل الفنانني للش أن جتاه

أفضل حل ملواجهتها.
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متابعة / البينة الجديدة

ــاحة الفنية واألضواء، عادت نبيلة عبيد من جديد؛ من خالل الدورة اجلديدة من فعاليات  ــنوات من الغياب عن الس بعد س
مهرجان اإلسكندرية السينمائي، والتي حملت اسمها وشهدت تكرميها عن مجمل أعمالها الفنية. نبيلة تكشف عن 
ا عن النجومية، وشعورها  كواليس هذا التكرمي وتتحدث عن سر ابتعادها عن الساحة الفنية، وروتني حياتها اليومي بعيدً

بعد تخليها عن حلم األمومة، ووصيتها ورأيها بالشائعات..
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ــعرت «بالتوتر  ــون إنها ش قالت املمثلة البريطانية إميا واتس
ــوط على  ــبب ضغ ــن الثالثني، بس ــال بلوغ س ــق» حي والقل
ــي حتتفل بعيد  ــون، الت ــخصية.وأضافت واتس حياتها الش
ــيال  ــي تصريح، إنها تلقت «س ــي أبريل املقبل، ف ميالدها ف
ــور التي كان ينبغي عليها  ــائل املموهة» حول األم من الرس
ــفت أن الرسائل  ــن الثالثني. وكش حتقيقها عند بلوغها س
ــت حديثاً عن عدم وجود الزوج واألطفال رغم بلوغها  تضمن
ــن الثالثني، موضحة أن هذه الرسائل متثل قدراً هائالً من  س
ــعادتها بالعيش مفردها، ووصفت  القلق، غير أنها أكدت س

وضعها العاطفي بأنها «شريكة نفسها».
ــى أنها لم تكن  ــلة أفالم هاري بوتر، إل ــارت جنمه سلس وأش
ــابق، بفكرة أن تكون سعيدا وأنت أعزب،  تؤمن أبدا، في الس
ــتغرق  مضيفة: «لقد قلت إن هذا األمر مجرد دعاية لقد اس

األمر وقتا طويالً، لكنني سعيدة جدا بأني عزباء».
ــن  ــاءلت: «ملاذا يثير اجلميع ضجة كبيرة حول بلوغ س وتس
ــة: «بلغت ٢٩  ــألة مهمة»، مضيف ــت مس الـ ٣٠؟ إنها ليس
ــر والقلق، وأدركت  ــعر بالتوت عاماً، وعندها قلت يا إلهي، أش
أن ذلك كله بسبب الكم الهائل من الرسائل التي تلقيتها 
ــن لديكِ زوج،  ــم تبني منزالً، وإذا لم يك ــأة».وزادت: «إذا ل فج
ــن العمر ٣٠ عاما، فأنتِ  ــم يكن لديكِ طفل، وبلغت م وإذا ل
لست في وضع آمن ومستقر في حياتك املهنية، أو ال تزالني 
تستكشفني احلياة... هناك كمية مذهلة من القلق حتملها 
ــتلعب دور البطولة في  ــائل».يذكر أن واتسون س هذه الرس
ــاء صغيرات»، إلى جانب  فيلم قادم مقتبس عن رواية «نس

تيموثي شاالمي وسويرس رونان وفلورنس بوه.
ــرن وميريل  ــع النجمتني لورا دي ــون عملت م ــت واتس وكان

ستريب، وقالت إنها استمتعت حقا بالعمل معهما.

@ä»ím@ämÏi@âbÁ@‚˝œc@Ú‡¨
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بغداد / البينة اجلديدة
زار مدير عام دائرة الفنون املوسيقية 
ــى مدرسة  محمود عبداجلبار موس
والباليه مؤخرا لالطالع  املوسيقى 
ــكادر  وال ــة  املدرس ــع  وض ــى  عل
ــتقباله  ــي اس ــي. وكان ف التدريس
ــان  عدن ــتاذ  االس ــة  املدرس ــر  مدي
ــني واملعلمني  ــدد من املدرس نزار وع
ــد  ــكادر االداري. وأك ــات وال واملعلم

ــالل اجتماعه مع  ــام، خ ــر الع املدي
ــزام  ــة االلت ــى اهمي ــن، عل احلاضري
بالدوام الرسمي، حسب توجيهات 
ــالل  خ ــوزراء  ال ــس  مجل ــس  رئي
اجتماعه االخير. قائال (علينا تأدية 
ــا كموظفني ومتابعة العمل  واجبن
ــنة جليل الطلبة  لنكون قدوة حس
ــاء، واالبتعاد عن  ــزام والبن في االلت
الكسل). كما جرى خالل االجتماع 

ــة االجهزة  ــوع صيان ــاول موض تن
ــدد  ــة وااللكترونية، وش الكهربائي
اجملتمعون على ضرورة تهيئة ورشة 
صيانة تكون مدعومة من ميزانية 
ــام االجتماع  ــام ٢٠٢٠. وفي خت ع
ــة  ــر العام ومدير املدرس قدم املدي
لتجشمهم  للحاضرين  شكرهم 
ــدة مخاطر  ــول ومكاب ــاء الوص عن
الطريق الى العمل وتأدية الواجب.

ÈÓ€bj€aÎ@Û‘ÓçÏΩa@ÚçâÜfl@âÎåÌ@ÚÓ‘ÓçÏΩa@ÊÏ‰–€a@ÒäˆaÖ@‚b«@äÌÜfl

متابعة / البينة اجلديدة
ــكاء خالل لقائها  ــون في الب ــذى حس انهارت الفنانة العراقية ش
ــة» وذلك عند حديثها  ــكاي نيوز عربي بأحد البرامج على قناة «س
ــها العراق حالياً. وقالت: «ال أقبل على ابن  عن األوضاع التي يعيش
ــب بحقه، وما هو  ــرج حامالً علم بلده ويطل ــدي أن يقتل ألنه خ بل
ــبب اللي يخلي مواطن يقتل ألنه طالب بحقه»، لذلك تطالب  الس
بحماية املتظاهرين العراقيني. وأضافت أن املشاركة في املظاهرات 
ــيرة إلى  ــات العراقية وأبنائها واجب وطني، مش ــم االحتجاج ودع
ــاندة  ــاني ملس ــل مع االحتياجات في العراق واجب إنس أن التفاع
ــيطة، لتنهار في  ــون بحقوقهم البس ــراق الذين يطالب ــل الع أه
البكاء بعد ذلك.وأوضحت أن بعض الفنانني يخشون التدخل في 

االحتجاجات خوفاً على حياتهم، مؤكدة أن كل مواطن له حق في 
ــاني وليس  ــياء حتميهم في اجلانب اإلنس ــده، والبد من توفير أش بل
ــرا بعنوان «ابن  ــدرت أغنية مؤخ ــارت إلى أنها أص ــي. وأش السياس
ــاعر املواطن  ــذا الوطن» حتكي عن الثورة العراقية وهي حافز ملش ه
ــات ولكنها تفضل  ــف اللهج ــي مبختل ــدت أنها تغن ــي، وأك العرب

اللهجة العراقية وهذا ما مييزها.

ıaÏ:a@Û‹«@ıbÿj€bi@ÊÏéy@Ùàë@âbÓË„a

إيما واتسون: سعيدة جداً بأني عزباء
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إعالن رقم (٨٧)
رقم الطلبية ٢٠١٩/١٠

تعلن شركة مصاَّـ الوسط شركة عامة عن اِّـناقصة اِّـحلية
(Valve and fitting) (أنابيب وملحقاتها) عقد تجهيز

 للمرة (الثالثة) وبكلفة تخمينية مقدارها (٠٠٠ ,١١٨,٠٠٠) دينار عراقي 
ــر مليون دينار عراقي) وبمدة تجهيز (٩٠ يوماً) بموجب  (مائة وثمانية عش
ــة الصندوق لقاء  ــي يمكن الحصول عليها من أمان ــروط الت اِّـواصفات والش
مبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠) دينار (مائة وخمسون الف دينار ال غري) غري قابل 
ــاركة تقديم عروض بالدينار  ــى اِّـجهزين اِّـختصني الراغبني باِّـش للرد فعل
العراقي (مع مراعاة ترقيم صفحات هذه العروض) ويكون نافذاً ِّـدة ال تقل 
ــة والبالغة (٣,٥٤٠,٠٠٠)  ــاق التأمينات االولي ــن (١٢٠ يوماً) مع إرف ع
ــمائة واربعون الف دينار عراقي) على ان  دينار عراقي (ثالثة ماليني وخمس

يتضمن العرض اِّـعلومات التالية:-
- رقم اِّـناقصة / موضوعها.

- تاريخ الغلق.
- تاريخ نفاذ السعر التجاري اِّـقدم.

- تاريخ نفاذ التأمينات األولية.
- العناوين الصريحة للشركة او اِّـكتب.

وتسلم اُّـ استعالمات الشركة بأغلفة مغلقة ومختومة مثبت عليها رقمي 
ــد الظهر ليوم  ــاعة (الواحدة) بع ــا الس ــة َّـ مدة اقصاه ــالن والطلبي االع

(٢٠١٩/١٢/٤) ويتحمل من ترسو عليه اِّـناقصة اجور نشر االعالن.
مع التقدير.

مالحظة:ـ
١- يتم تقديم العروض وفقاً للوثائق القياسية وَّـ حال عدم التزام مقدم 
ــامها فإنه سيتم استبعاد  ــية بكافة اقس العطاء َّـ تطبيق الوثيقة القياس

عطائه مما يقتضي مراعاة ذلك عند التقديم.
٢- جلب الوثائق اِّـدرجة ادناه عند القطع وشراء التنادر:

      أ - كتاب تخويل اصلي مصدق ونافذ. 
ــفر نافذ ِّـقدم العطاء او من ينوب  ــة االحوال اِّـدنية او جواز س       ب - هوي

عنه.
ــل اُّـ اليوم التالي  ــمية يرح ــادف تاريخ الغلق اعاله عطلة رس ٣- اذا تص

بعد العطلة مباشرة.
ــوض او احد  ــركة او مديرها اِّـف ــم الش ــة باس ــات االولي ــدم التأمين ٤- تق

اِّـساهمني َّـ الشركة او الشركات بموجب عقد مشاركة.
٥- بإمكان كافة ممثلي الشركات واِّـجهزين اِّـشرتكني َّـ اِّـناقصة التواجد 
ــاءات من قبل اللجنة وذلك َّـ  ــركة لحضور ومتابعة فتح العط َّـ مقر الش

اليوم التالي لتاريخ الغلق الساعة العاشرة صباحاً.
ــم  ــة وجود مخالفات من قبل اِّـجهزين توجه االنذارات من القس ٦- َّـ حال

القانوني َّـ شركتنا دون الرجوع اُّـ دائرة كاتب العدل.
٧- تصادر التأمينات االولية للشركات َّـ حالة عدم االستجابة للمراسالت 

اثناء الدراسة الفنية والتجارية للطلبيات. 
ــان او صك مصدق او  ــكل (خطاب ضم ــدم التأمينات االولية على ش ٨- تق

سفتجة) ومن اِّـصارف اِّـعتمدة اِّـدرجة َّـ القائمة اِّـرفقة.
ــارك وكذلك  ــهيل مهمة من الكم ــاب تس ــركتنا بكت ــم مطالبة ش ٩- ال تت
ــؤولية  ــترياد الخاصة باِّـادة اعاله ويتحمل اِّـجهز مس الضريبة واجازة االس

تجهيز وايصال اِّـواد اُّـ شكرتنا.
ــباب  ــأي تمديدات لفرتات التجهيز اِّـثبتة اعاله ألس ال تتم اِّـطالبة ب  -١٠

تتعلق باخراج اِّـواد من اِّـوانئ.
ــتبعاد العطاء الذي يزيد مبلغه بنسبة ٢٠٪ فأكثر من الكلفة  يتم اس  -١١

التخمينية.
١٢- يمكن االطالع على شروط تقديم العطاءات وعلى اِّـوقع االلكرتوني:ـ

 www.mrc.oil.gov.iq
زيد كاظم شريف

اِّـدير العام 
رئيس مجلس االدارة
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ــاة  معان ــاه  أدن ــيادتكم  لس ــرض  نع   
ــو كلية العلوم الطبية  أبنائكم خريج
ــالء وآمالهم  ــة / جامعة كرب التطبيقي
ــالك وزارة الصحة  ــني على م في التعي
ــة  الطبي ــوم  العل ــة  كلي إن  ــة.  والبيئ
ــالت  (التحلي ــميها  بقس ــة  التطبيقي
ــي  ه ــة)  البيئي ــة  والصح ــة  املرضي
ــة  ــدة واملتخصص ــات الفري ــن الكلي م
ــون  ــي ك ــي والصح ــب الطب ــي اجلان ف
ــم  ــم وعناوينه ــا بتوصيفه مخرجاته
ــاً  حديث ــم  له ــة  املمنوح ــة  الوظيفي
ــل في دوائر  ــع متطلبات العم تتالئم م
ــة، فباإلضافة إلى  ــة والبيئ وزارة الصح
ــم التحليالت  األهمية الواضحة لقس
املرضية الذي يخرج مالكات متخصصة 
ذات كفاءة عالية للعمل في مختبرات 
ــفيات  التحليالت املرضية في املستش
ــم الصحة البيئية  ــرات فإن قس واخملتب
ــهِ للمجتمع  ــة في خدمت ال يقل أهمي
ــراق أحوج ما  ــا الع ــاً وإن بلدن خصوص

ــص لكي يلعب  ــون إلى هذا التخص يك
ــة  ــي مراقب ف ــياً  دوراً أساس ــوه  خريج
ومعاجلة بيئة العراق التي تعرضت إلى 
ــهِ ومنذ عدة  ــر وبكافة أنواع تلوث كبي
عقود نتيجة للحروب التي مر بها بلدنا 
ــات وظيفية  ــز.  إن تخصيص درج العزي
ــالك وزارة الصحة  ــا على م ــا وتعيين لن
ــا  ــي مظلوميتن ف ــا  لن ــا  انصاف ــي  يات
ــدالت العالية في  كوننا من حملة املع
لنا أمل  ــة اإلعدادية (٩٠-٩٧٪) كُ الدراس
في سيادتكم بانصافنا في مظلوميتنا 
بتعيينا على مالك وزارة الصحة والبيئة 
ــدد اخلريجني الكلي لكليتنا  علما ان ع
منذ تاسيسها في عام ٢٠١١ وحلد االن 
هو (٣٩٨)   خريجا في كل العراق كونها 
الكلية الوحيدة التي حتمل هذا االسم 

في العراق. 
الخريج / رائد عمران موسى / 

عن خريجي كلية العلوم الطبية 
التطبيقية / رقم الهاتف ٠٧٧٢٦٥٦٩٧٣٥

ــف) بعث  ــة جامغ يوس ــن (لفت    املواط
ــدة للسيد وزير الصناعة  برسالة مناش
ــوري يقول  ــيد صالح اجلب ــادن الس واملع
فيها انه كان منتسبا في شركة التحدي 
التابعة لهيئة التصنيع العسكري منذ 
ــام (٢٠٠١) قدم  ــي الع ــام (١٩٨٧) وف الع

ــتقالته من الدائرة الرسمية بسبب  اس
ــوع خدمته ١٦  ــرة وان مجم ــروف قاه ظ
ــبة عجز ٧٠٪وصاحب  ــنة ولديه نس س
ــكواه  ــن يضع ش ــرة املواط ــة كبي عائل
ــام انظار وزير الصناعة بغية مقابلته  ام
ــل  ــاز حل ــه وااليع ــى احوال ــالع عل واالط

ــاني ونحن  ــن منطلق انس ــكلته م مش
في (البينة اجلديدة )على ثقة اكيدة بان 
ــو جهدا في تقدمي  ــيد الوزير   لن يأل الس
ــة تقاعدية  ــه وترويج معامل يد العون ل

ليحصل على حقوقه املشروعة.

@@ÊÖb»ΩaÎ@Ú«b‰ñ€a@äÌãÎ@âbƒ„a@‚bfla@ÒÜëb‰fl
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@paäÁbƒn€a@…œaÎÖ@bfl
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من النافذة

ــي تتفجر في أي بلد تقف  ــرات واالحتجاجات الت     التظاه
ــروف، وما  ــه وتولّده الظ ــب ما تفرض ــباب بحس خلفها أس
يجري حاليا في بغداد ومحافظات عراقية أخرى له أسبابه 
ودوافعه.ولم تأت تظاهرات العراق من فراغ وال حتى من أحداث 
قريبة، بل هي تراكمات فترة عقد ونصف العقد عقب الغزو 
ــام ٢٠٠٣، خلفتها احلكومات املتعاقبة،  األميركي للعراق ع
ــي الدكتور  ــز التفكير السياس ــتهل رئيس مرك هكذا اس
ــمري توضيحه حول أبرز دوافع االحتجاجات.و  إحسان الش
ــش البالد  ــباب، حيث تعي ــاد يتقدم األس ــل االقتص أن عام
ــي جراء ارتفاع البطالة وغياب  ــتوى املعيش في تدني  املس
ــادي أحد  ــة التحتية.الوضع االقتص ــردي البني ــات وت اخلدم
ــة ٣٠٪ بني  ــدل البطال ــع بلوغ مع ــرات م ــع للمظاه الدواف
ــعب مستوى دون  ــباب، إلى جانب وصول ٢٢٪ من الش الش
حد الفقر مع فقدان جيل كامل لفرص العمل.وبعد القضاء 
على تنظيم داعش في العراق لم يتبق عذر للحكومة بفتح 
آفاق للشباب، لكن مبرور الوقت اقتنع العراقيون بأن الفرص 
ــت فقط ألبناء املسؤولني واملتنفذين بالسلطة، وأن ال  كرس
ــتحواذ على املال العام. ــوى االحتجاج إليقاف االس حل س

ــتمرار احملاصصة السياسية وما تولده من فساد  كما أن اس
يعد دافعا كبيرا لالحتجاجات ، اذ ان التراكمات لم تقتصر 
على اجلانب االقتصادي، وانها ال تخلو من مخلفات ألخطاء 

في  متثلت  ــية  سياس
ــة  احملاصص ــتمرار  اس
ــادا  فس ــد  تول ــي  الت
إداريا كبيرا، إلى جانب 
ــاركة  مش وجود  عدم 
ــة إذ  ــية فعلي سياس
ــخصيات  ــد ش ال توج
ــة  بالعملي ــدة  جدي
ــت  ــية فكان السياس
للوجوه. بتدوير  أشبه 
أي  ــاك   هن ــس  لي
وراء  أسباب سياسية 
ــرة،  األخي ــرات  املظاه
ــع  لدواف ــا  ونعزوه
ــة. ــة مطلبي اقتصادي

ــية  ــات من االنتماءات السياس ــة االحتجاج ــا أن «نزاه كم
ــها من أي جهة  ــرات لتسيس حتى اآلن وعدم اتضاح مؤش
ــية خلف  ــباب سياس ا تاما من وقوف أس حزبية يعتبر خلوّ
ــع هو جهل  ــباب من قم ــا تلقاه الش ــرات»، و أن «م التظاه
ــوف أعداء لهم  ــوء ظن من بعض الكتل بوق ــي وس سياس
ــيني إلى اتهام  ــي حني ذهب البعض من السياس خلفها».ف
املتظاهرين ممن وصفوهم باملتآمرين واملتربصني مبحاولة زرع 
ــي املعادلة بني حجم  ــراق، إن عدم التوازن ف ــة في الع الفتن
ــدام التام  ــالح وبني االنع ــة باإلص ــرة املزعوم ــود الكبي الوع
للتنفيذ أخلّ مبيزان الثقة باحلكومة خاصة بعد مرور سنة 
كاملة ولدت صدمة لدى الكثير ال من تدني االقتصاد احلالي 
ــب، وان «تزوير  ــب، بل حتى من تراجعه ببعض اجلوان فحس
ــني في احلكومة،  ــر على عدم ثقة املواطن االنتخابات مؤش
ــام مصاحلها  ــية للتزوير إلمت ــزاب السياس ــأت األح فقد جل
ــت أفعالها  ــعب».. احلكومة تناس ــة الش ــدا عن قناع بعي
ــال ومثلهم  ــاء في االعتق ــرات اآلالف من األبري ــزج بعش بال
ــم، عالوة على  ــن دون محاكمة أو حتى دون ته ــن احملتجزي م
ــدت طائفية مقيتة بني  ــي برمتها تصرفات ول ــني، وه املغيّب
ــباب  ر ردة فعل قوية دفعت الش ــا فجّ ــعب، مم مكونات الش
ــع احلال بعد أن تأكدوا من  ــوء إلى االحتجاج لتغيير واق للج

خبث لعبة الدميقراطية.

ذهب البعض من 
السياسيني إُّـ اتهام 
اِّـتظاهرين ممن 
وصفوهم باِّـتآمرين 
واِّـرتبصني بمحاولة 
زرع الفتنة َّـ العراق

احمد البياتي

ــة  العام ــات  العالق ــة  ردت مديري    
واالعالم في وزارة التربية بكتابها ذي 
ــي ٢٠١٩/١١/٨ على  العدد (٣٩٥٢٢) ف
ــا املرقم  ــا بعدده ــرته جريدتن مانش
ــة  الصفح  ٢٠١٩/٧/٢١ ــي  ف  (٣٢٢٨)
(١٨) موضوعا حتت عنوان الكربالئي: 
ــى دورات تطويرية  حاجة املعلمني ال
ــج  املناه ــض  بع ــة  صعوب ــك  وكذل
ــب مستويات  العلمية التي ال تناس
ــرد: نود  ــا يلي نص ال ــة, وفيم الطلب
ــاح للدور  ــب النج ــم ان نس اعالمك

ــواد  ــطة للم ــة املتوس االول للدراس
ــالمية  االس ــة  التربي ــية  الدراس
ــة االنكليزية  ــة العربية واللغ واللغ
ــا  ــهدت ارتفاع ــد ش ــات ق والرياضي
ــا ان كتابي اللغة العربية  جيدا علم
ــام  ــذا الع ــدا له ــات اعتم والرياضي
(تأليف جديد) اما مادة االجتماعيات 
ــة والوطنية) فان  (التاريخ واجلغرافي
ــام مقاربة  ــبة النجاح لهذا الع نس
ــابق واذا كانت  ــام الس ــي الع لها ف
ــواد فانها  ــي هذه امل ــة صعوبة ف ثم

تعود الى اجراء امتحان موحد لهذه 
ــعى  املواد الثالثة مجتمعة, لذا تس
وزارة التربية من خالل شعبة مناهج 
ــول  ــاد احلل ــى ايج ــات ال االجتماعي
ــة التي ميكن ان تخفف هذا  املنطقي
ــة, وفيما  ــل الطلب ــبء عن كاه الع
ــهدت انخفاضا  يخص املواد التي ش
ــاح لهذا  ــبة النج ــيطا في نس بس
ــاء  والكيمي ــاء  (االحي ــي  وه ــام  الع
ــاض  االنخف ــذا  ه ــان  ف ــاء)  والفيزي
ــاب املنهجي فقط,  ــق بالكت اليتعل

وامنا هناك عوامل تؤثر تاثيرا كبيرا في 
ــتوى التعليم بصورة عامة مثل  مس
وبيئة  ــراف  واالش والتدريب  ــداد  االع
املدرسة واملعلم وولي االمر والوسيلة 
ــة وتوفير اخملتبرات اخلاصة  التعليمي
ــاس  ــطة التي هي اس الجراء االنش
ــة احلديثة  ــج العلمي ــف املناه تالي
التي تعتمد مبدا الفهم واالسيعاب 
ــني وعلى هذا  ــظ والتلق وليس احلف
االساس يجب تكامل تلك العوامل 
ــتوى التعليمي على  للنهوض باملس

افضل وجه مما يعزز العملية التربوية 
ــا ويؤكد كالم  ــراق ويخدمه ــي الع ف
ــيخ الكربالئي  ــل املرجعية الش وكي
ــتلزمات التي  في اهمية تهيئة املس
ــي في  التعليم ــتوى  باملس ــض  تنه

العراق كافة.
ــل  جزي ــدم  تق ــدة»  اجلدي ــة  «البين
ــكرها وامتنانها ملديرية العالقات  ش
ــي وزارة التربية  ــالم ف ــة واالع العام
على متابعة ماتنشره جريدتنا والرد 

عليها. بوركت جهودكم.

ــة واالعالم في وزارة  ــة العالقات العام ردت مديري
ــدد (٣٩٧٦٣) في  ــا ذي الع ــة مبوجب كتابه التربي
٢٠١٩/١٠/٩ على مانشرته جريدتنا بعددها املرقم 
(٣٢٤٩) في ٢٠١٩/٨/٢٦ الصفحة الثانية موضوعا 
ــة وخاصة  ــذكاء بصري ــئلة ال ــوان (اس ــت عن حت
ــن) وفيما يلي نص الرد: نود اعالمكم ان  بالطياري
ــي جتريها وزارة التربية يقوم  اختبارات الذكاء الت
ــن حملة  ــاص وم ــاتذة ذوي اختص ــا اس بإعداده
الشهادات العليا في مجال القياس واالختبارات, 
ــارات  ــن االختب ــز ع ــارات تتمي ــذه االختب وان ه

ــى التفكير  ــراز قدرة املتقدم عل التحصيلية الب
ــت حفظ  ــة وليس ــة الصحيح ــرعة االجاب وس
ــني ملادة معينة, وان من قواعد جناح االختبار  وتلق
ــدا الثبات والصدق وقد  من عدمه هو حتقيقه ملب
ــني والذين  ــالل اعداد املؤهل ــق هذا من خ مت حتقي
فاقت الطاقة االستيعابية لبعض املدارس مثال 
ذلك ثانوية املتميزات في الرصافة الثانية وكلية 
ــة والوائلي للمتميزيني في بابل,  بغداد/االعظمي
واما بخصوص الوقت اخملصص لالختبار الذي ورد 
ــرون دقيقة  ــي صحيفتكم غير دقيق (٢٠) عش ف

ــة  بينما الوقت اخملصص لالختبار هو (٢٥) خمس
ــص ماذكر من عدم  ــة, وفيما يخ ــرون دقيق وعش
ــاتذة الذكاء من حلها كونهم  متكن اثنني من اس
ليسوا ذوي اختصاص علما ان هنالك عددا كبيرا 
ــا وحصلوا  ــن متكنوا من حله ــن التالميذ الذي م

على نتائج متقدمة.
«البينة اجلديدة» تثمن هذا التواصل في متابعة 
ــود العاملني في  ــكرها جله ــرة وتقدم ش ماتنش
ــي وزارة  ــالم ف ــة واالع ــات العام ــة العالق مديري

التربية.

C@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@D@Û‹«@Öäm@‚˝«¸aÎ@Úflb»€a@pb”˝»€a@ÚÌäÌÜfl
ردت مديرية العالقات العامة واالعالم في 
ــة بكتابها املرقم (٣٨٦٢١) في  وزارة التربي
٢٠١٩/١٠/١ على ما نشرته جريدتنا بعددها 
ــا  ــي ٢٠١٩/٨/٢٦ موضوع ــم (٣٢٤٩) ف املرق
حتت عنوان (امام انظار وزير التربية ومدير 
ــا يلي نص  ــوي) وفيم ــراف الترب عام االش
الرد: نود اعالمكم بوجود صفوف للتربية 
اخلاصة في عدد كبير من املدارس في تربية 
محافظة بابل كذلك توجد مدارس تعمل 
ــامل وفيها معلمون  بالدمج التربوي الش
ــرف مصادر,  ــة خاصة وغ ــاص تربي اختص
وفيما يخص املناهج الدراسية فهو نفس 
املنهج الذي يدرس في املرحلة االبتدائية 
وال يوجد منهاج خاص بهم, ووزارة التربية 
ــامل  ماضية بتطبيق الدمج التربوي الش
ــى الدمج اجلزئي  ــا تعمل الوزارة عل وحالي
مع التالميذ في مرحلة اخلامس االبتدائي 

حيث يدمج التلميذ مع اقرانه االسوياء.
«البينة اجلديدة» تقدم شكرها وتقديرها 
ــره  ــة ماتنش ــى متابع ــاله عل ــرة اع للدائ

جريدتنا والرد عليها.. بوركت جهودكم.

@Û‹«@Öäm@ÚÓi6€a
C@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@D
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ــي ذروة العنف  ــا االرهاب وخصوصا ف ــف من ضحاي ــن لفي    نح
ــنة ٢٠٠٦ نتطلع اليكم من اجل رفع احليف والغنب  الطائفي س
ــكنية  ــى قطع االراضي الس ــدم حصولنا عل ــذي حلق جراء ع ال
ــات صادرة من االمانة العامة جمللس  اخملصصة لنا مبوجب تعليم
ــهداء اال اننا لم  ــة الش الوزراء ورغم مراجعاتنا املتكررة ملؤسس
نحصل على شيء ملموس علما اننا روجنا معامالت بخصوص 
ــيء  ــا ( ٥٠) مليون دينار ولم نحصل على ش ــغ مالية قدره مبال
ــيدين رئيس مجلس الوزراء  ايضا .. لذا فاننا على امل كبير بالس
ورئيس مجلس النواب ورئيسة مؤسسة الشهداء.. نكرر الرجاء 
بان نسمع عن بشائر خير في وقت قريب ان شاء اهللا وهذا ليس 
صعبا .. نكرر شكرنا وتقديرنا لكم سلفا وان اهللا في عون العبد 

مادام العبد في عون اخيه.
لفيف من ضحايا االرهاب

للمرة الثانية .. 

@ıaâãÏ€a@Ôé‹©@ÔéÓˆâ@âbƒ„a@‚bfla
ıaÜËí€a@Úéç˚fl@ÚéÓˆâÎ@laÏ‰€aÎ

ــم فاضل رحيم) وذكر  ــر الى مقر جريدتنا املواطن (ابراهي    حض
ــيني ومتزوج وله  ــجناء السياس ــهداء والس بانه من عوائل الش
ــتطيع من خالله  ــورد مالي يس ــس لديه اي م ــة كبيرة ولي عائل
ــدة طلبات لغرض  ــه, واضاف انه قدم ع ــته وعائلت تأمني معيش
ــم ولكنه لم يحصل على رد ولم  ــني باجر يومي في وزارتك التعي
ــمه ضمن الذين مت تعيينهم بصفة عامل باجر يومي..  يظهر اس
ــموله برعايتكم االبوية واالنسانية  عليه يناشد معاليكم بش
ــون العبد مادام العبد في  ــة على تعيينه. وان اهللا في ع باملوافق

عون اخيه.
موبايل/٠٧٧٥٥٦٩٥٥٢

مجموعة من اخلريجني من اختصاصات متنوعة اتصلوا بجريدتنا 
ــي املدارس علما ان  ــون من عدم تعيينهم  ف ــروا بانهم يعان وذك
ــروا ان  اكثر املعلمني  ــية. وذك ــك  قلة في الكوادر التدريس هنال
ــون اختصاص  ــني املتعينني على مالك الوزارة هم يدرس واملدرس
ثانٍ لسد احلصص الشاغرة في اغلب املدارس وافادوا انه ملعاجلة 
حالة سد النقص احلاصل في املالك يفترض أن املدرس واملعلم ال 
يدرس اال اختصاصه فعلى مديريات التربية  ان تتبع آلية لتعيني 

اخلريجني اجلدد وضمان حالة العدالة واالنصاف.

عباس كريم العلياوي

ــم القطاعات اخلدمية  من اه
بغداد  ــة  امان ــا  توليه ــي  الت
ــاع  قط ــة  اخلدمي ــا  ودوائره
النظافة كونه حيويا ومهما 
ــدن  امل ــة  لنظاف ــبة  بالنس
ــة علٰى  ــا واحملافظ وجماليته
البيئة العامة وبطبيعة احلال 
ــر  ــري والعنص ــود الفق العم
القطاع يقع  ــاس لهذا  األس
ــري  البش اجلهد  ــق  عات علٰى 

ــمولني  ــبة ٩٩ ٪  غير مش والذي ميثله عمال األجور اليومي بنس
ــوة بأقرانهم  ــة اس ــوق التقاعدي ــي واحلق ــان األجتماع بالضم
املوظفني ولوال هؤالء العمال باألجور اليومية ليس هناك نظافة 
ــف ان جند    ــة بغداد عاصمة العراق ومن املؤس ــة في مدين وخاص
ــد العمال ضحية نتيجة الدهس من  ــني احلني واألخر يذهب أح ب
قبل اصحاب املركبات أثناء أداء واجبه في نهر الشارع لتنظيف 
ترات التي تتجمع بها األتربة واالوساخ وقبل يوم امس ودعت  الكَ
مدينة الصدر احد ابنائها شهيداّ العامل ( سالم محيسن ) الذي 
ــن قاطع بلدية الكرخ  ــرض حلادث دهس في حي احلارثية ضم تع
ــكن العشوائيات خلف السدة ترك خلفه  حيث املغفور له يس
اعدية  ــه واثنني من البنات القاصرات دون  معيل والحقوق تقَ زوج
وقد اقيم له تشييع مهيب رسمي وشعبي من قبل قاطع اجمللس 
ــائر وجمع  ــطني ورجال العش ــة ومثقفني وناش ــدي للمدين البل
ــرف ، مما  ثواه األخير في مدينة النجف األش كبير من املواطنني ملَ
يجعلنا نطالب اجلهات التشريعية والتنفيذية من خالل جريدة 
ــني احلقوق التقاعدية  ــة اجلديدة الغراء صوت الفقراء بتأم البين

لهذه الشريحة الواسعة من العمال وباسرع وقت ممكن .

@ÖÜ¶a@¥Øä®a@¥Ó»m
¥‡‹»fl@Î@¥çâÜ‡◊

@ÖaÜÃi@Ú„bflc@ıaÜËë

تعيين بأجر يومي
ıbiäËÿ€a@äÌãÎ@âbƒ„a@‚bfla
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إعالن دعوة دائنني 

إني اِّـصفي خزعل لفتة العيبي لشركتي واِّـدير 
ــركة بوابة عرب الشرق) للتخليص  اِّـفوض لها (ش
ــدودة. أدعو كل من له حق أو دين  الكمركي اِّـح
ــوان التالي/ ــا على العن ــركة مراجعته على الش

ــداد/ كرادة مريم/ محلة (٢٢٨)/ زقاق (١٠)  بغ
دار (٨).

اِّـصفي للشركة ومديرها اِّـفوض
خزعل لفتة العيبي

مديرية تنفيذ الناصرية
العدد: ٢٠١٩/٢٨٩٠

إعـــــــــالن
ــتثمار  ــركة الباز لالس ــع مديرية تنفيذ الناصرية اِّـواد العائدة للمدين ش تبي
العقاري ومديرها اِّـفوض اضافة لوظيفته اِّـحجوزة لقاء طلب الدائن مصطفى 
ــعون مليون  ــط اثنان وتس ــغ ٩٢٦٦٢٩٣٤ فق ــد الحفني البال ــد محم محم
ــتون الف وتسعمائة واربعة وثالثون دينار. فعلى الراغب  وستمائة واثنان وس
ــر  ــرة ايام تبدأ من اليوم التالي للنش ــراء مراجعة هذه اِّـديرية خالل عش بالش
مستصحباً معه التأمينات القانونية ١٠٪ من القيمة اِّـقدرة وشهادة الجنسية 

العراقية وان رسم التحصيل والداللية على اِّـشرتي.
ــون  فوت ــفل  ش  -٢-  /  ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ ــي  هيتاش ــارة  حف  -١ ــواد:  اِّـ  -
١٨,٠٠٠,٠٠٠ / -٣- حادلة بوماك ٢٤,٠٠٠,٠٠٠ / -٤- حادلة صغرية 
ــة الكرفان  ــد ١٢×٣ ١,٨٠٠,٠٠٠ قيم ــان واح ٥,٤٠٠,٠٠٠ / -٥- كرف
ــد ٣×٢,٥  ٩٦٠,٠٠٠ قيمة الكرفان  ــدد ٥  / -٦- كرفان واح ــد- ع الواح
الواحد عدد ٧  / -٧- رافعة عمالقة عدد ٢ ١٨,٠٠٠,٠٠٠  /-٨- سبالت 
ــدد ٢ / ٣,٦٠٠,٠٠٠  /  ــاء ع ــد كهرب ــدد ٨ / ١٦٠٠,٠٠٠  / -٩- مول ع

-١٠- منظومة كهرباء طاقة شمسية عدد ٢ /  ٢,٤٠٠,٠٠٠
منفذ عدل الناصرية

كاظم ماجد بدر الخويلدي

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية
محكمة األحوال الشخصية َّـ الكوت

العدد: ٤٣٥١/ش/٢٠١٩
التاريخ: ٢٠١٩/١١/١٢

اُّـ اِّـدعى عليه (فؤاد ناصر ناهي)
إعــــــــــالن

ــوى اِّـرقمة أعاله  ــني) الدع ــب عبد الحس ــاور صاح ــت اِّـدعية (أس أقام
ــك بالنفقة وِّـجهولية  ــة والحكم علي ــت فيها دعوتك للمرافع والتي طلب
ــوار الصدر واِّـرفق  ــة منطقة ان ــعار مختار محل ــب اش محل اقامتك حس
ــدد ١٨٦٣٢ َّـ  ٢٣|١٠|٢٠١٩  ــة بالع ــرطة الفالحي كتاب مركز ش
ــميتني يوميتني للحضور  ــطة صحيفتني محليتني رس تقرر تبليغك بواس
امام هذه اِّـحكمة بتاريخ ١٩|١١|٢٠١٩ َّـ الساعة التاسعة صباحا 
وعند عدم حضورك او من ينوب عنك قانونيا سوف تجري اِّـرافعة بحقك 

غيابيا وحسب االصول.
القاضي صابر جماغ سلمان

محكمة األحوال الشخصية َّـ الناصرية
العدد: ٧٥٩٩/ش/٢٠١٩ 

 إُّـ/اِّـدعى عليه /  رافد احمد مهدي
م / تبليغ

ــرعية  أقامت اِّـدعية الزهراء عبد الزهرة عبود الدعوى الش
ــة وبالنظر  ــا تأييد حضان ــي تطلب فيه ــاله والت ــة أع اِّـرقم
ــم بالتبليغ لذا  ــرح القائ ــب ش ــة محل إقامتك حس ِّـجهولي
ــني بالحضور امام  ــرر تبليغك بصحيفتني محليتني يوميت تق
ــاح يوم اِّـرافعة اِّـوافق ٢٠١٩/١١/٢٦  هذه اِّـحكمة صب
ــعة صباحا وعند عدم حضورك وإرسال من  ــاعة التاس الس
ــك غيابيا وعلنا ووفقا  ــوف تجري اِّـرافعة بحق ينوب عنك س

للقانون.
القاضي

رافد مركز االعرجي

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية
محكمة األحوال الشخصية َّـ الكوت

العدد: ٤٣٥٣/ش/٢٠١٩
التاريخ: ٢٠١٩/١١/١٢

اُّـ اِّـدعى عليه (فؤاد ناصر ناهي)
إعــــــــــالن

ــدد ٤٣٥٣/ ــني) بالع ــد الحس ــاور صاحب عب ــة (أس ــوى اِّـدعي لدع
ــة وِّـجهولية محل  ــة باالثاث الزوجي ــا اِّـطالب ش/٢٠١٩  ومضمونه
ــني َّـ يوم اِّـرافعة اِّـوافق  ــك تقرر تبليغك َّـ صحيفتني محليت اقامت
ــد امام  ــا وعن ــع صباح ــعة والرب ــاعة التاس ١٩|١١|٢٠١٩ َّـ الس
ــخصية َّـ الكوت وَّـ حال تخلفك عن الحضور  محكمة االحوال الش

ستجري اِّـرافعة بحقك غيابيا وفق القانون
القاضي

رائد كامل الياسري

إعالن مناقصة رقم ١/ لسنة ٢٠١٩
م: [٢٠١٩/١ / مشروع تنفيذ شبكة مجاري ِّـنطقة الحي الجامعي

بكلفة تخمينية ١٣,٣١٠,٨٥٥,٠٠٠]

ــان) دعوة مقدمي العطاءات اِّـؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم للعمل الخاص (بمشروع تنفيذ شبكة مجاري  ــر (محافظة ميس ١- يس
ــروع هو عبارة عن مد خطوط ناقلة وشبكات مختلفة االقطار وكذلك  ِّـنطقة الحي الجامعي وبمبلغ قدره (١٣,٣١٠,٨٥٥,٠٠٠). واِّـش
ــييد اِّـنهوالت من الخرسانة  ــتخدام انابيب مختلفة االقطار بموجب جدول الكميات اِّـرفق طيا وتش ــييد منهوالت مختلفة االحجام باس تش
اِّـسلحة بموجب اِّـخططات واِّـواصفات اِّـذكورة بجدول الكميات مع محطات الرفع وخطوط الدفع واِّـضخات الغاطسة بمختلف االحجام 
ــروع واِّـصادق من قبل بلدية العمارة وعلى  ــاري اِّـصمم للمش ــفلت لفل اِّـعد من قبل اِّـكتب االستش ــوب (االس ويتم العمل بموجب منس
مقدم العطاء زيارة اِّـوقع وبصحبة مساحي الدائرة اِّـستفيدة ومديرية بلدية العمارة لالطالع على واقع حال موقع اِّـشروع كونه يتضمن 
ــطية التي يتم الربط عليها ونهاية الخطوط لشبكات الصرف  ــوب بني اِّـحطة الوس تحديات ومعرقالت عديدة من اهمها وجود فرق َّـ اِّـنس

الصحي ومياه االمطار).
ــرت َّـ الجرائد الوطنية (ادخل اسماء  ــروع والتي نش ٢- ان وثيقة الدعوة لتقديم العطاء التي تتبع االعالن عن اِّـناقصة العامة لهذا اِّـش

الجرائد واالعداد والتواريخ) يحدد الحقا.
ــيتم العمل وفق اآللية اِّـعتمدة للمناقصات الدولية العامة والتي تتيح ِّـقدمي العطاءات كافة من الدول اِّـؤهلة االشرتاك فيها كما  ٣- س

هو محدد َّـ النشرة التوضيحية الصادرة من االمم اِّـتحدة (الخاصة بتعريف الدولة اِّـؤهلة).
ــود الحكومية/  ــم العق ــان / قس ــني َّـ الحصول على معلومات اضافية االتصال (محافظة ميس ــاء اِّـؤهلني والراغب ــي العط ــى مقدم ٤- عل

٠٧٧٠٧٣٩٥٠٨٦) (خالل الدوام الرسمي) وكما موضحة بالتعليمات ِّـقدمي العطاءات.
٥- متطلبات التأهيل اِّـطلوبة:

أ - شهادة تأسيس الشركة مصدقة من مسجل الشركات َّـ وزارة التجارة.
ب - اجازة ممارسة اِّـهنة وهوية تصنيف اِّـقاولني العراقيني وشركات اِّـقاولة العراقية نافذة.

ج- براءة الذمة او كتب عدم اِّـمانعة من االشرتاك َّـ اِّـناقصة صادرة من الهيئة العامة للضرائب.
ــمولني بها واالوراق  ــب البطاقة التموينية للمش ــنتني ماليتني مع كتاب حج ــب قانوني آلخر س ــة مصدقة من محاس ــابات الختامي و- الحس

الثبوتية للمدير اِّـفوض (هوية االحوال اِّـدنية وشهادة الجنسية العراقية او البطاقة اِّـوحدة وبطاقة السكن).
د- عقد تأسيس الشركة ومحضر التأسيس.

ر- سيولة نقدية بمبلغ (١,٦٤١,٠٦٥,٠٠٠).
ز- معدل االيراد السنوي بمبلغ (٦,٦٥٥,٤٢٧,٥٠٠).

ق- حسابات ختامية لسنتني.
ف- خربة عامة ِّـدة ١٠ سنوات.

س- خربة خاصة ِّـدة خمس سنوات.
ش- الدرجة والتصنيف /ثالثة/ ميكانيكية انشائية.

ــراء وثائق العطاء باللغة (اللغة العربية) بعد تقديم طلب  ٦- الدائرة غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات وبامكان مقدمي العطاء اِّـهتمني ش
ــط غري قابلة للرد  ــق البالغة (٢٥٠ الف دينار فق ــاء وبعد دفع قيمة البيع للوثائ ــدد َّـ التعليمات ِّـقدمي العط ــوان اِّـح ــري اُّـ العن تحري
ــمية). ان اسلوب الدفع سيتم من خالل (دفع مباشر) وسيتم استالم  ــر االعالن َّـ الصحف الرس ــو عليه اِّـناقصة اجور نش ويتحمل من ترس

الوثائق (التسليم باليد) ويكون العطاء نافذا ِّـدة ثالثة اشهر من تاريخ غلق اِّـناقصة.
٧- يتم تسليم العطاءات اُّـ العنوان التالي (مبنى محافظة ميسان/ الطابق الثاني/ لجنة فتح العطاءات) ويكون آخر يوم لغلق اِّـناقصة هو 
ــموح به. العطاءات اِّـتأخرة سوف  ــرة ظهرا) التقديم بالربيد االلكرتوني غري مس ــاعة الثانية عش (يوم االحد اِّـوافق ٢٤-١١-٢٠١٩ الس
ــان/ الطابق  ــيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور َّـ العنوان التالي (مبنى محافظة ميس ترفض وس

الثاني/ لجنة فتح العطاءات (٢٤-١١-٢٠١٩ الساعة الثانية عشرة ظهرا موعد غلق اِّـناقصة).
٨- العناوين اِّـشار اليها آنفاً هي (محافظة ميسان / قسم العقود الحكومية / مبنى ديوان محافظة ميسان).

ــروط الخاصة) جزءاً ال يتجزأ من الوثيقة وملزمة  ــروط العامة / الش ــية (جدول الكميات/ الش ٩- تعترب اِّـرفقات اِّـدرجة بالوثيقة القياس
للمناقصني.

علي دواي الزم
محافظ ميسان
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جريدة 
يومية 
سياسية 
عامة
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 (٣٣٠٢) - الخميس - ١٤ - تشرين الثاني - ٢٠١٩

7mbÿÌâb◊

ــلبية  ــف الصحافة رصدها للحاالت الس ــرت العادة أن تكث ج
ــأن العام واجملتمع  ــات احلكومية ودوائر الش ــي أروقة املؤسس ف
ــان طبقاً  ــن خلفيتني تختلف ــذا الرصد م ــاً.. وينطلق ه عموم
ــخصية الصحفي وما يتمتع به من قيم أخالقية..  الختالف ش
ــا يكتب يكون  ــل األغلبية مم ــم إنها متث ــى: وأزع ــة االول اخللفي
هاجسها التقومي والتشخيص املنصف لتلك السلبيات بغية 
وضعها في صورة املسؤول وصوالً الجتراح املعاجلات السليمة 

لها.. 
ــيء من االبتزاز  ــا غايتها تنطوي على ش ــة الثانية: رمب واخللفي
ــد اخلوض في  ــلبيات ملآرب ال أري ــي تصوير تلك الس ــاالة ف واملغ

تقاصيلها اآلن خشية الوقوع في مطب اإلطالة.. 
ــته قبل يومني من  ــبة مقدمتي هذه هي ما ملس ــاً مناس عموم
ــأت اخلفاجي  ــل اللواء نش ــج الصدر من قب ــل نبيل ويثل تعام
مدير عام األحوال املدنية واجلوازات واإلقامة بعد أن طرقت بابه 
ــتنزفت من وقتي  ــا بالدوار واس ــة أصبت من جرائه في معامل
ــبب لي قبل سنوات أحد احملامني  وأعصابي الكثير.. بعد أن تس
ــف من احملسوبني على األسرة الثقافية في البالد في  وهو لألس
صداع طويل حينما أوكلت له قبل عدة سنوات معاملة تتعلق 
ــرراً حلق بقيد  ــت النتيجة ض ــي فكان ــص ولداً ل ــل يخ بتفصي

عائلتي وتسبب لي بالكثير من اآلالم النفسية واجلسدية..
املهم، املعاملة تشعبت اآلن لدى ذهابي إلى دوائر اجلنسية قبل 
ــهر لغرض تسجيل طفليَّ من زوجتي اللبنانية ودخلت في  أش
دوامة طويلة عريضة من املراجعات املتعبة، األمر الذي جعلني 
ــي بغداد احلبيبة  ــي بيروت وأبقى هنا ف ــرك عائلتي وعملي ف أت

حملاولة إكمال تلك املعاملة العويصة ولكن من دون جدوى..
ال أريد اإلسهاب أكثر.. جلأت إلى اللواء نشأت الذي فتح مكتبه 
العامر في دائرة األحوال الشخصية أمامي واستقبلني بدماثة 
ــمرته  ــن محياه املعروف بس ــامته التي تزيّ ــع وابتس خلق رفي
ــتمع بكل نبل وشهامة ملسألتي حيث  العراقية اجلميلة واس
ــي إلى اجلهات  ــني وبعدئذ أحالن ــن وقته الثم ــرد لها حيزاً م أف

املعنية لتيسير أمري.. 
ــأت أدخل السرور  ــخص اللواء نش احلق يقال إن ما رأيته في ش
ــي قلبي وبعث في صدري األمل بأن العراق ورغم كل اخملاضات  ف
ــخصيات  ــل بالعافية واخلير طاملا ثمة ش ــيرة ما زال يرف العس
ــأت الذي  ــكونة باإليثار والتعاون الثر مثل اللواء نش نبيلة مس
ــي دائرة مهمة  ــجايا رائعة ف ــد أن وجوده ومبا ميثله من س أعتق
ــتكون  ــرة بخدمة الناس هو أمر بالغ األهمية وس تتصل مباش
ــهم نشأت  له نتائج محمودة بكل تأكيد.. وفق اهللا اللواء الش
ــكراً  اخلفاجي مدير عام األحوال املدنية واجلوازات واإلقامة.. وش
ــر اهللا الطيبني  ــز وكثّ ــظ اهللا العراق األع ــكر.. حف ــه ألف ش ل

والنبالء من أبنائه..
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جبار عودة الخطاط 

موقف

البينة الجديدة / إنعام العطيوي
ــون العامة  ــرة الفن دعت دائ
وزارة  ــكيالت  تش ــدى  إح
ــياحة واآلثار  ــة والس الثقاف
ــاء  وأبن ــرام  الك ــني  املواطن
الشعب االصالء الى احلفاظ 
ــراث الفني والتاريخ  على الت
الثقافي للبالد من خالل عدم 
ــب والتماثيل  ــويه النص تش
في شوارع بغداد واحملافظات 
ــات الفنية  ــك  اجلداري وكذل
ــا  ــاظ عليه ــة واحلف واالثاري
ــويه  ــير أو التش من التكس
ــر معاملها التاريخية  أو تغيي
التي وجدت عليها واالبتعاد 
ــا أو وضع عليها  ــن تلوينه ع

امللصقات. واشار املدير العام 
لدائرة الفنون العامة الدكتور 

علي عويد العبادي الى أن هذه 
التماثيل والنصب واجلداريات 

ــة  األثري ــف  واملتاح ــة  الفني
ــة التاريخ الثقافي  تعد مبثاب
العراقي  ــعب  للش ــي  والفن
وهي ملك الشعب. وان هذه 
ــم  ــل بصمتك ــة حتم املرحل
ــاظ على  ــة في احلف الوطني
ــن  ــم م ــم وموروثك ثقافتك
والتخريب. والتشويه  الهدر 
ــرام  ــني الك ــاب باملواطن واه
ــاء ألوان  ــدم محاولة إضف ع
ــرات على هذا املنجز  أو تغيي
الثقافي واالبداعي للشعب 
ــتعدة  مس ــرة  الدائ أن  إذ 
والتماثيل  ــب  النص لترميم 
ــي  ف ــة  الفني ــات  واجلداري

بغداد.

ــر جريدة  ــرة حتري ــدم أس تتق
ــى  وعل ــدة)،  اجلدي ــة  (البين
رأسها الزميل رئيس التحرير 
ــار)، بأحر  ــاب جب ــد الوه (عب
للزميل  ــاة  واملواس ــازي  التع
ــرة البياتي) رئيس  ــد الزه (عب
ــاة  ــذي، لوف ــر التنفي التحري
ــيد  ــقيقه الس املغفور له ش
ــي)  عل ــو  أب ــي  البيات ــل  (زام
ــد برحمته  ــد اهللا الفقي تغم
ــكنه فسيح  ــعة وأس الواس
جناته وألهم ذويه وأصدقاءه 

ومحبيه الصبر والسلوان.
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ــأن الضرائب  ــه جملةً وتفصيالً بش ــودي هذا ال أعترض في في عم
ــوم والغرامات التي تفرض على املواطن خالل ترويج عدد من  والرس
ــاً للقانون،  ــات طاملا هي مثبتة وفق ــتى املوضوع املعامالت في ش
ــذه الضرائب  ــة أن ه ــي حقيق ــةً يكمن ف ــراض صراح ــن االعت لك
ــدة كل البعد عن  ــوم والغرامات جتبى بطريقة كيفية وبعي والرس
ــكل عبئاً غير مبرر على املواطن العراقي املبتلى  القانون وباتت تش

مبشكالت كثيرة جداً!!
ــألني أحدكم: وما شكل االعتراض؟ فأقول باختصار معززاً  قد يس
ــس األربعاء  ــع احلالي أن يوم أم ــتمدة من الواق ــك باألمثلة املس ذل
ــدل بغية تنظيم  ــرة الكاتب الع ــي بأنه راجع دائ ــي صديق ل حدثن
ــى الوكالة وهي  ــوم املفروضة عل ــد تفاجأ بالرس ــة محامٍ وق وكال
ــنوات  ــر ألف دينار، في حني كانت قبل بضع س ــبعة عش مببلغ س
مببلغ ٦٠٠ دينار، أي أن االرتفاع حصل بواقع ٢٨ مرة، يضاف إلى ذلك 
ــتة آالف دينار لكاتب  أنه عند تنظيم الوكالة يتطلب دفع مبلغ س

العرائض!
وهناك مثال آخر، فأنت عندما تروم جتديد إجازة التسجيل للمركبة 
(السنوية) عليك أن تدفع مبلغ (٦٠) ألف دينار للسيارة اخلصوصي، 
ــواب جاهزاً، إنه مبلغ  ــاذا (٦٠) ألف دينار يأتيك اجل ــأل مل وعندما تس
ــرة فإن املبلغ  ــيارة األج ــائق س ــور، وأما س مخصص للطرق واجلس
ــتيفاء  ــتحصل هو بواقع (١٠٠) ألف دينار، أما احلمل فيتم اس املس

مبلغ قدره (١٥٠) ألف دينار لذات األسباب.
، وأرجو أن يأتيني اجلواب منكم شخصياً، وأقول  ــأل ثانيةً أعود وأس
ــتحق استيفاء  ــارع املبلط احلديث الذي يس باهللا عليكم أين الش
هذه املبالغ من جيوب الناس لتذهب إلى أمانة بغداد؟ وثمة ما يدعو 
لالستغراب وملزيد من من التساؤالت املشروعة، حيث يتم استيفاء 
ــراء  ــني الدنانير من مواطن معني يقوم بترويج معاملة بيع وش مالي
عقار حتى وإن كانت معاملة هذا املواطن املسكني مستوفية لكل 
ــيطانية الختالق  ــاليب الش ــروط، لكن هناك من يبتدع األس الش

األعذار بغية إجبار املواطن على دفع هذه املاليني من الدنانير!
ــجون، حيث إنك  ــد الهاتف النقال فهو ذو ش ــا احلديث عن رصي أم
ــني أن املبلغ املثبت على  ــتري الرصيد مببلغ ١٢ ألف دينار في ح تش
ــو ١٠ آالف دينار، أي أن  ــد الهاتف ه ــذي يدخل في رصي ــكارت وال ال
الفارق هو ألفا دينار، ولكم أن تتخيلوا حجم املبالغ الكبيرة إذا ما 

عرفنا أن هناك املاليني من املشتركني في الهاتف النقال!!
أما تصديق املعامالت في وزارة اخلارجية، وحتديداً الدائرة القنصلية 
(التصديقات) فهو يكلف املواطن بحدود (٤٥) ألف دينار، وهو مبلغ 
ــة ال يتعدى اجلهد فيها أكثر من  ــك مقابل تصديق وكال كبير ال ش

خمس دقائق..
ــدد.. واملطلوب هو ليس  ــا عودة أخرى بهذا الص ــث طويل، ولن احلدي
ــول اجلذرية إزاءها  ــن إيجاد احلل ــكالت بقدر ما نبحث ع ــارة املش إث
ــادات الكيفية التي  ــوزارات ومن االجته ــا نهائياً من ال بغية حله

أرهقت املواطن العراقي، وما خفي كان أعظم!!
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صباح الشيخلي*

بال مجاملة

*عضو نقابة الصحفيني العراقيني

يتقدم لفيف من املواطنني واملراجعني لوزارة 
ــي بغداد  ــاب العدول ف ــرة الكت ــدل ودائ الع
اجلديدة بالشكر والتقدير والثناء ملا يقدمه 
املوظفون فيهما من جهود إلجناز معامالت 

املواطنني واملراجعني، وهم:ـ
١- علي فهران عطوان مدير الدائرة.

٢- جناة حشمت سليمان.
٣- حيدر عبد احلسن.

٤- هاني هالل. 
٥- هديل كاظم.
٦- نضال سالم.

٧- جمعة العقابي
ــي دائرة الكاتب العدل..  وجميع العاملني ف
ــه خلدمة  ــا تقدمون ــم مل ــت جهودك فبورك

املواطنني.
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نقابة املعلمني تشارك بفاعلية في التظاهرات الشعبية على أدمي ساحة التحرير

عدسة حمودي عبد غريب


