
ــعبية  الش ــرات  التظاه ــت  دخل
ــدد من مدن  ــي بغداد وع ــلمية ف الس
ــبوعها الرابع  ــوب اس ــط واجلن الوس
وازدادت اتساعاً وعنفواناً السيما بعد 
ان اعلنت املرجعية الدينية العليا في 
ــة تأييدها  ــس االول اجلمع ــة ام خطب
ــا على ضرورة  ــن وتأكيده للمتظاهري
التي  ــتحقاقاتهم  ــل اس نيلهم كام

يطالبون بها.
ــة  الديني ــة  املرجعي ــت  اوضح ــد  وق
ــات  ــن االحتجاج ــا م ــا موقفه العلي
ــاندة  ــر (٥) نقاط مهمة اولها مس عب
االلتزام  ــد على  والتأكي االحتجاجات 
ــكل  ــا من أي ش ــلميتها وخلوه بس
ــة االعتداء  ــف وادان ــكال العن من اش
ــلميني بالقتل  ــى املتظاهرين الس عل
او  ــب  الترهي او  ــف  او اخلط ــرح  اجل او 
ــة االعتداء على  ــاً ادان ــر ذلك وايض غي
ــآت احلكومية  القوات االمنية واملنش
ــكات اخلاصة ووجوب مالحقة  واملمتل
ومحاسبة كل من تورط في شيء من 
ــرعاً واخملالفة  ــذه االعمال احملرمة ش ه

ــراءات القضائية  للقانون وفق االج
واليجوز التساهل في ذلك.

ــة  احلكوم ــأن  ب ــاً  ثاني ــد  والتأكي
ــر  غي ــي  ف  – ــرعيتها  ش ــتمد  تس
ــا ماثلها  ــتبدادية وم ــم االس النظ
ــاك من  ــس هن ــعب ولي ــن الش – م
ــره والبد من  ــرعية غي مينحها الش
منح فرصة حقيقية لتغيير القوى 
التي حكمت البلد خالل السنوات 
ــعب تغييرها  ــة اذا اراد الش املاضي

واستبدالها بوجوه جديدة.
ــن يتحقق  ــة انه ل ــدت املرجعي واك
ــع اي   ــى ارض الواق ــوم عل ــى الي ال
ــيما في  ــن مطالب احملتجني الس م
ــدين  ــة كبار الفاس ــال مالحق مج
واسترجاع االموال املنهوبة منهم 
والغاء االمتيازات اجملحفة املمنوحة 
ــاب سائر  لفئات معينة على حس
ــن احملاصصة  ــعب واالبتعاد ع الش

واحملسوبيات.
ــارت املرجعية ان املواطنني لم  واش

يخرجوا الى التظاهرات بهذه الصورة 
ــم يجدوا غير  ــبوقة ألنهم ل غير املس
ــاد  ــالص من الفس ــاً للخ ــك طريق ذل

املتفاقم يوماً بعد آخر.
ــماحة  ــت املرجعية ممثلة بس وخاطب
آية اهللا العظمى السيد السيستاني 

ــم  ــول واه ــلطة بالق ــده الس ــن بي م
ــم التهرب من  ــن ان بأمكانه ــن يظ م
ــي  احلقيق ــالح  االص ــتحقاقات  اس

ــن يكون  ــة اذ ل ــويف واملماطل بالتس
ــات كما كان  ــد هذه االحتجاج ما بع
قبلها في كل االحوال فليتنبهوا الى 

ذلك.
ــد اكدت  ــة فق ــة اخلامس ــا النقط ام
ــة االصالح التي  ــة بأن معرك املرجعي
ــي الكرمي  ــعب العراق ــا الش يخوضه
ــة وطنية تخصه وحده  امنا هي معرك
والعراقيون هم من يتحملون اعباءها 
ــأن يتدخل  ــموح ب ــة وغير مس الثقيل
ــأي اجتاه ألن  ــرف خارجي ب فيها أي ط
ــعب اذا  ــر االكبر فيها هو الش اخلاس
ــاحة للصراع  ــد الى س ــول البل ما حت
ــوى دولية  ــابات بني ق ــة احلس وتصفي

واقليمية.
ــاحة التحرير ليلة امس  ــهدت س وش
ــفة وضعت  ــوة ناس ــار عب االول انفج
اسفل سيارة قرب ساحة التحرير ما 
ــقوط شهيد واحد واصابة  ادى الى س

(١٦) آخرين.
كما قامت عوائل عراقية بالزحف الى 
ساحة التحرير ليالً في وقت كان نهار 
ــهد زخماً كبيراً غصت  اجلمعة قد ش
ــاحة التحرير اذ توافدت جموع  به س
ــيما بعد  ــاحة الس ــى الس ــرة ال غفي

خطاب املرجعية الدينية العليا.

تتمة ص٣
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االحتجاجات الشعبية في بغداد وعدد من مدن الوسط والجنوب تدخل اسبوعها الرابع

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 / البينة اجلديدة
ــر محصوالً نباتياً  ــبعة عش ــت وزارة الزراعة االكتفاء الذاتي لس أعلن
ــد النايف أن  ــوزارة حمي ــمي لل ــق الرس ــال الناط ــا محلياً.وق لوفرته
ــواء اكان  ــم الذي قدمته للفالحني واملزارعني س ــوزارة ونتيجة للدع ال
ــمدة ومبيدات وتقانات حديثة} من  ــتلزمات الزراعية {بذور واس باملس
ــليم وأعطاء  ــي والتخطيط العلمي الس ــب، وحماية املنتج احملل جان
ــب اخر، فضالً  ــل وزارة التجارة من جان ــني من قب ــتحقات الفالح مس
ــاهمت في تشجيع الفالحني على زيادة  عن توفر احلصة املائية قد س
ــي افضت نتائجه بتوفير ١٧ محصوالً  االنتاج الزراعي كماً ونوعاً والت
ــتيراد  ــاً طوال العام، وهذا يحدث الول مرة نتيجة عدم فتح االس زراعي

وحمايتها محلياً.

تفاصيل اوسع ص٥

َّـ الهدف

ــاً قالوا للنصر ألف أب اما الهزمية فهي يتيمة ومن هنا فإن  قدمي
ــي العراقي ينطبق عليه  ــهد السياس مايحصل اليوم في املش
ــة او القوى السياسية  هذا القول إذ يحاول البعض من الساس
الفاعلة في الساحة العراقية اعالن البراءة من اخلراب الذي طال 
ــعبه من ضيم وويالت وقهر واحباط  الوطن والبراءة مما اصاب ش
ــباب االحتقان الذي دفع  ــذه وغيرها من عوامل كانت من اس وه
باجلموع الغفيرة من العراقيني وفي املقدمة الشباب ألن تنطلق 
ــاحات التظاهر للتعبير عما يجول في اخلواطر والرغبة  نحو س
اجلامحة في نيل املطالب احلقة واملشروعة وحتقيق االحالم التي 

يظل يرنو اليها الشعب امالً بقطاف ثمارها لكن باملشمش!!
ــيء يذكر فقد  والشيء بالش
ــة  ــة الديني ــا املرجعي قالته
ــا التي  ــي خطبته ــا ف العلي
ــيد  الس ــا  ممثله ــا  القاه
ــي في الصحن  أحمد الصاف
ــة  بلغ ــالء  بكرب ــيني  احلس
ــت  وليس ــل  التأوي ــل  التقب
او  ــم  الفه ــى  عل ــة  عصي
ــني لم  املواطن (أن  ــير  التفس
ــرات  التظاه ــى  ال ــوا  يخرج
ــذه  به ــالح  باالص ــة  املطالب

ــوال هذه املدة  ــتمروا عليها ط ــبوقة ولم يس الطريقة غير املس
بكل ما تطلب ذلك من ثمن فادح وتضحيات جسيمة إال ألنهم 
لم يجدوا غيرها طريقاً للخالص من الفساد املتفاقم يوماً بعد 
ــدة بتوافق القوى  ــى جميع االصع ــري عل ــوم واخلراب املستش ي
احلاكمة من مختلف املكونات) إذن الكل مسؤول (شيعة وسنة 
ــن حق احد ان يتنصل عن  ــرد وقوميات واديان اخرى) وليس م وك
املسؤولية.. العراق امانة في اعناق اجلميع وعلى اجلميع صيانته 
كما يفترض ولكن عندما يصل احلال به الى اخلراب اليحق ألحد 

ان يخلي مسؤوليته وليعلم اجلميع ان املسؤولية شرف.

* رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

@’‹»nÌ@bflÜ‰«@fiÎ˚éfl@›ÿ€a
ÂüÏ€a@laä¢@äfl¸a

 الكل مسؤول (شيعة 
وسنة وكرد وقوميات 
وأديان اخرى) وليس 
من حق احد ان 
يتنصل عن اِّـسؤولية

عبد الوهاب جبار
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حذار من تحويل ساحات التظاهر اُّـ حمامات دم عرب الطرف الثالث  

وكاالت / 
ــمري معلومات في غاية اخلطورة ترقى  ــف وزير الدفاع جناح الش كش
ــتوى الفضيحة املدوية تتعلق بالقنابل الدخانية او املسيلة  الى مس
للدموع التي استخدمت ضد املتظاهرين والتي ادت الى خرق جماجم 
ــاد البعض منهم فمات او استشهد من استشهد وجرح من  واجس

جرح.

ــتخدم ضد  ــذا العتاد الذي اس ــوار متلفز ان ه ــمري في ح ــال الش وق
ــادق  ــمية وان البن ــة رس ــة عراقي ــتورده أي جه ــم تس ــن ل املتظاهري
املستخدمة وقنابل الغاز املسيل للدموع لم تدخل العراق عن طريق 
احلكومة وان وزن املقذوف الذي استخدم لقتل املتظاهرين اكثر بثالثة 

اضعاف عن الذي تستخدمه القوات االمنية في مثل هذه احلاالت 

تتمة ص٢

في دولة خان جغان.. وزير الدفاع يكشف المستور: العتاد الدخاني الخارق للجماجم استورده «طرف ثالث»

Ô”aä»€a@‚Ü‹€@�bfla6ya@�aâÏœ@Ú€b‘nç¸a@ÈÓ‹«@k»í€a@‚bfla@Cs€br€a@“ä�€aD@—í◊@Û‹«@ÙÏ‘Ì@¸@Âfl@

ــابق  دعا رئيس الوزراء الس
ــدر العبادي الى الذهاب  حي
ــة  انتقالي ــة  مرحل ــى  ال
مستقلة  حكومة  تقودها 
ــددة  ــة مح ــقوف زمني بس
الجراء انتخابات مبكرة في 

العراق.

ÜÓ–Ωa@äñnÇΩbi
عمان / وكاالت / 

ان،  ــفير العراقي في عمّ ــر الس نش
حيدر العذاري صورة جمعته بلقاء 
ــس اجلمهورية برهم صالح،  مع رئي
ــة على وقع  ــرت لقطة ملفت واظه
االحتجاجات التي تشهدها البالد.

ــور على  ــر من ص ــب ما نش وبحس
حساب العذاري، على ما يبدو وضع 
الرئيس برهم صالح بزاوية مكتبه 
ــالم ببغداد، قميصا-  في قصر الس

رز عليه شعار، نريد  ــيرت- وطُ تي ش
وطن وهو احد الشعارات البارزة في 
احتجاجات العراقيني القائمة منذ 

تشرين االول اكتوبر املنصرم.
ــس  رئي ــب  مبكت ــؤول  مس ــد  وأك
ــص مت اهداؤه  اجلمهورية، ان القمي
ــن قبل وفد  ــس صالح م ــى الرئي ال
ــرار  الق ــذا مت  ل ــن،  املتظاهري ــل  ميث
ــي، تأييدا  بوضعها باملكتب الرئاس

للمطالب.

CÂüÎ@ÜÌä„D@âb»ë@…œäÌ@ÚÌâÏË‡¶a@èÓˆâ

بغداد / 
ــون التقاعد  ــي، ان تعديل قان ــدر برملان ــف مص كش
ــة احلالية. وذكر  ــمل به وزراء في احلكوم املوحد، يش
املصدر ان التعديل اجلديد للقانون سيطيح بخمسة 
ــبوع  وزراء. ومن املقرر ان يصوت مجلس النواب، األس
ــى قانون تعديل التقاعد املوحد، فيما دعا  املقبل عل
رئيس اجمللس محمد احللبوسي اللجان اخملتصة الى 

عدم العمل باالستثناءات في تعديل قانون التقاعد.
ــس عن أبرز ما  ــفت أم ــت  مصادر مطلعة، كش وكان
جاء في مسودة تعديل قانون التقاعد املوحد.وبينت 
ــن التقاعدي من ٦٣  ان التعديل يتضمن تقليل الس
ــنة وتوفير ٢٤٦ ألف درجة وظيفية لنهاية  الى ٦٠ س
ــمول املتعاقدين على املالك املؤقت  العام املقبل، ش
ــنة خدمة بالراتب التقاعدي حتى  ممن لديهم ١٥ س

وان لم يثبتوا على املالك الدائم.وأضافت كما تشمل 
زيادة احلد األدنى للراتب التقاعدي للموظف املتقاعد 
مبقدار ١٠٠ الف دينار شهرياً، وتقليل اخلدمة الالزمة 
ــنة الى ٢٥  ــأة نهاية اخلدمة من ٣٠ س ــرف مكاف لص
ل او استقال  سنة، وتخصيص راتب تقاعدي ملن فُصِ
ــده اذا كان لديه خدمة فعلية اكثر من  ــخ عق او فُسِ

١٥ سنة وعمره ٤٥ سنة.

وتشمل التعديالت أيضاً التقاعد االختياري ملن لديه 
ــنة وعمره ٤٥ سنة ملؤسسات التمويل  خدمة ١٥ س
الذاتي، وإلغاء صالحية رئيس الوزراء والوزراء بتمديد 
ــاواة جميع املتقاعدين قبل  ــن التقاعدي، ومس الس
وبعد اقرار قانون التقاعد املوحد رقم ٩ لسنة ٢٠١٤، 
ــح  ــد مع املتقاعدين لفس ــماح بالتعاق ــدم الس وع

اجملال أمام التعيينات اجلديدة.

·Ë‰fl@Úé‡¢@|Ó�ÓçÎ@ıaâãÎ@›‡íÌ@Ü«b‘n€a@ÊÏ„b”@›ÌÜ»m@ZÔ„bΩäi@âÜñfl

الكويت / وكاالت / 
قدم رئيس احلكومة الكويتية، استقالة حكومته إلى 
ــر الصباح.وقال رئيس  ــاح األحمد اجلاب ــر البالد صب أمي
ــمي للحكومة  مركز التواصل احلكومي والناطق الرس
ــيخ جابر  ــوزراء الش ــس مجلس ال ــزرم إن رئي ــارق امل ط

ــمو أمير البالد باستقالة احلكومة  املبارك تقدم إلى س
ليتسنى إعادة ترتيب العمل الوزاري.

ــهدت الكويت احتجاجات شعبية مطلع نوفمبر   وش
ــط  ــية، وس ــة باإلصالحات السياس ــاري، للمطالب اجل

انتقادات حادة للسياسية احلكومية.

بدون  قنابل ومسيل الدموع 

ÚÓnÌÏÿ€a@ÚflÏÿßa@Ú€b‘nça@NNpaäÁbƒn€a@äqa@Û‹«

بغداد / 
ــبت، بفتح   أفاد مصدر أمني، امس الس
ميناء ام قصر مجددا بعد التفاوض مع 
ــال املصدر ، إنه مت  متظاهري البصرة.وق
ــام حركة مرور  ــاء ام قصر ام ــح مين فت
ــد التفاوض مع  ــاحنات مجددا بع الش
ــار الى أن مجموعة من  املتظاهرين.يش
املتظاهرين منعوا، صباح امس السبت، 
ــروج الى  ــن الدخول واخل ــاحنات م الش

ميناء ام قصر في البصرة.

@ûÎb–n€a@Ü»i@aÖÜ©@äñ”@‚a@ıb‰Ófl@|nœ
Òäñj€a@äÁbƒnfl@…fl

واشنطن / وكاالت / 
ــي مايك بومبيو، أن  ــد وزير اخلارجية األميرك أك
ــادة أكثر من ٤  ــاعد العراق على إع بالده ستس
ــب  ماليني نازح إلى ديارهم.وقال بومبيو، بحس
ــدول األعضاء  ــة، إن على ال ــكاي نيوز عربي س
ــتعادة املقاتلني  ــش اس ــد داع ــف ض بالتحال
ــاف  ــبتهم. وأض ــن ومحاس ــب احملتجزي األجان
ــيطرة على  ــعى ملنع داعش من إعادة الس نس
ــمال شرق سوريا، مشدداً  حقول النفط في ش
بالقول سنساعد العراق على إعادة أكثر من ٤ 

ماليني نازح إلى ديارهم.

@är◊c@ÒÖb«g@Û‹«@÷aä»€a@Ü«bé‰ç@Z@Â�‰ëaÎ
·ÁâbÌÖ@µg@Äãb„@¥Ì˝fl@T@Âfl
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رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

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

أسسها الراحل  

بغداد / البينة الجديدة 
الوزراء  رئيس  مكتب  أعلن 
ــدي، البدء قريبا  عادل عبد امله
أين  (من  قانون  مشروع  بإعداد 
ــا كشف  لك هذا؟) وإقراره، فيم
ــي عن حراك جتريه  مصدر برملان
مبجلس  ــة  اخملتص اللجان 
على  تعديالت  إلجراء  النواب 
التراخيص.وقال  جوالت  عقود 

ــدث باسم مكتب رئيس  املتح
في  احلديثي  سعد  الوزراء 
تصريح لوكالة األنباء العراقية، 
يسعى  الوزراء  مجلس  ان 
اين  (من  قانون  مشروع  إلقرار 
ممتلكات  ــة  ملراقب هذا؟)،  لك 
في  ــؤولني  املس كبار  وعقارات 
السابقة،  ــدة  امل خالل  الدولة 
وكيف  أصولها،  ومتابعة 

ــا ان إعداد  حصلوا عليها، مبين
إطار  في  يندرج  ــروع  املش هذا 
احلزمة  ضمن  احلكومة  جهود 
أطلقتها  التي  اإلصالحية 
ان  احلديثي،  وأوضح  مؤخرا. 
ــروع سيعد قريبا في  هذا املش
الدائرة  الوزراء من قبل  مجلس 
العامة  األمانة  في  القانونية 
ومجلس الشورى، إذ بدأ العمل 

ــا ليتم  به، وسوف يكتمل قريب
النواب  مجلس  الى  إرساله 
ذلك،  وتطبيقه.إلى  لتشريعه 
والطاقة  النفط  جلنة  تعتزم 
والثروات الطبيعية في مجلس 
على  تعديالت  إجراء  النواب 
عقود جوالت التراخيص بحيث 
ــني عن  توفر فرص عمل للعاطل
اللجنة  رئيس  وقال  العمل. 
اللجنة  إن  احللبوسي  هيبت 
حتدثت مع الوزارة بكل صراحة، 
مخالفات  وجود  مؤكدا 
جوالت  عقود  في  جسيمة 
مع  أبرمت  التي  التراخيص 
ــة لرفع  شركات النفط العاملي
اإلنتاج. وتابع ان اللجنة بصدد 
تعديل بعض البنود في العقود 
التراخيص،  بجوالت  اخلاصة 
األموال  استرداد  ميكن  بحيث 
الطائلة التي هدرت في األوقات 
االخطاء  بسبب  السابقة 
كانت  سواء  الصياغة  في 
املقصودة أو ال، فضال عن توفير 
العراقية  للخبرات  عمل  فرص 
أبناء  من  الشركات  تلك  في 
ليكونوا  غيرهم  أو  ــة  احملافظ
الى جانب األجانب في عمليات 

االنتاج واالستخراج.

بغداد / البينة الجديدة
تسلمها  ــن  ع ــبت،  الس ــس  ام بغداد،  محافظة  أعلنت 
ــدات احلكومية واالهلية من مجلسها، موجهة  ملف املول
متعهديها بااللتزام بتعليمات واسعار التشغيل اخلريفي.

ان  محمد  خلف  كرمي  بغداد  ــظ  حملاف االداري  النائب  وافاد 
مجالس  بحل  الوزراء  مجلس  قرار  على  وبناء  ــة  احملافظ
ــدات اداريا وفنيا، كما  ــات، فقد تسلمت ملف املول احملافظ
ــدات احلكومية واالهلية االلتزام  انها وجهت متعهدي املول
وعدم  ــس  اجملل حددها  التي  نفسها  التشغيل  بتعليمات 
عمل  ايقاف  أن  على  ونبه  عشوائي.  بشكل  االسعار  رفع 
اجملالس ال يعني ترك ملف املولدات من دون ضوابط، مشيرا 
ــدة عددا كبيرا من  ــة تسلمت خالل هذه امل الى ان احملافظ
متعهدي  قيام  بسبب  بغداد  مبناطق  ــني  املواطن شكاوى 
ــدات برفع االسعار حتى مع ازدياد ساعات التشغيل  املول
اجتماعا  عقدت  ــة  احملافظ أن  محمد  وافصح  للوطنية. 
ــة  ــؤولني بالوحدات االدارية للتنسيق مع احملافظ مع املس
ــدات بتعليق  لاللتزام بالتسعيرة مع توجيه متعهدي املول
ــدد لألمبير، محذرا  ــدة يذكر بها السعر احمل الفتة على املول
ــدات اخملالفني  من فرض عقوبات صارمة بحق متعهدي املول
للتعليمات. وبني ان مجلس بغداد وبناء على ازدياد ساعات 
االمبير  سعر  حدد  فقد  الوطنية،  الكهرباء  تشغيل 
للمولدات االهلية واحلكومية الشهر تشرين االول والثاني 
ــدة التشغيل ١٢  وكانون االول، بستة االف دينار لالمبير مل
ساعة، وتسعة آالف دينار ألمبير اخلط الذهبي.وذكر النائب 
ــدات االهلية واحلكومية  ــة بغداد ان عدد املول االداري حملافظ
في بغداد واملسجلة لدى احملافظة عشرة آالف و٦٠٠ موزعة 

بني مناطق املركز واالطراف.

بغداد / البينة الجديدة 
ــدار املهني  ــفها على مدى االنح ــبت، عن اس ــة عصائب أهل احلق، امس الس ــت حرك اعرب
ــيرة الى انهما تستهدفان  الذي وقعت فيه قناتان في التعامل مع االحداث في العراق، مش
املرجعية الدينية واحلشد الشعبي. وقالت احلركة نأسف ملدى االنحدار املهني الذي وقعت 
ــان فضائيتان في التعامل مع االحداث في العراق وإن لم تكن هذه هي املرة األولى،  ــه قنات في
ــتهداف املرجعية الدينية  ــت بقليلة في اس ــني القناتني بدأتا منذُ فترة ليس ــة ان هات مبين
ــتمر في تشجيع العنف  ا الى منهجهما املس ــعبي والقيم اجملتمعية مضافً ــد الش واحلش
ــهدها بلدنا العزيز وذلك  ــل البلد اثناء حركة االحتجاجات التي يش ــة الفوضى داخ واشاع
ــادر واحدة  ــني ممولتان من مص ــت ان القنات ــويه املعلومات. وتابع ــة األخبار وتش ــر فبرك عب
ــروع خبيث  ــويه احلقائق واألحداث ضمن مش ــكل واضح في تش ــة ومنذ فترة بش ومعروف
ــية باتت واضحة ومعروفة الهدف في دعم التدخل األجنبي  وسيئ لتحقيق غايات سياس

في البلد وهو األمر الذي نبهت منه املرجعية.

بغداد / البينة الجديدة
ــن كتلة احلزب الدميقراطي  أكد النائب ع
الكردستاني ديار برواري، العودة الى مربع 
املركزية هي فكرة خاطئة، مشددا على ان 
رئيس اقليم كردستان نيجرفان بارزاني، 
جاء الى بغداد العطاء رسالة واضحة بان 
ــية بشكل  التواصل بني القوى السياس
ــتمر وايجابي هو امر ضروري وان يتم  مس
االتفاق على رؤية في كيفية التعامل مع 

ــرواري إن التظاهرات التي  ــال ب االزمة. وق
ــوق واخلدمات  ــة باحلق ــت للمطالب خرج
ــتالمها من  ــديد قام باس ــف الش لألس
قبل مكون واحد ومجموعة من األحزاب 
تدعي انها تنظم هذه االحتجاجات دون 
ــبابية في  ــة للرؤية الش ــي فرص ان تعط
ــكل عام،  التظاهرات بان متثل البلد بش
ــية  ــن القوى السياس ــا ان كثير م مبين
ــة بها وتتعامل مع  لديها اجندات خاص

الشارع ضمن هذه الفكرة وليس هنالك 
ــت  ــع حت ــع اجلمي ــي يجم ــروع وطن مش
ــرواري، ان رئيس  ــاف ب ــرة واحدة.واض فك
ــان بارزاني، جاء  ــتان نيجرف اقليم كردس
ــالة واضحة بان  ــداد العطاء رس ــى بغ ال
ــية بشكل  التواصل بني القوى السياس
ــتمر وايجابي هو امر ضروري وان يتم  مس
االتفاق على رؤية في كيفية التعامل مع 
االزمة، الفتا الى ان اداء جميع السلطات 

ــتوى املطلوب في  ــد لم يكن باملس بالبل
ــي ال نعتقد انها  ــل مع االزمة الت التعام
ازة داخلية فقط بل هي جزء من الصراع 
ــف  ــي والدولي املوجود النه لالس االقليم
ــاحة لهذه  ــراق اصبح س ــديد فالع الش
ــرواري ان الكرد كانوا  ــات. واكد ب الصراع
وخالل جميع االزمات السابقة الضحية 
وكبش الفداء لهذه االزمات، بالتالي فان 
ــداد وداخل احلكومة  وجودنا بقوة في بغ

ــواب يعطي انطباع باهمية  ومجلس الن
ــد داخل  ــوازن بالتواج ــون هناك ت ان يك
ــزء مهم  ــية الننا ج ــة السياس العملي
ــية والبلد،  من الدولة والعملية السياس
ــي لدينا بان  ــددا على ان الفكرة الت مش
ــات  ــاء صالحي ــة واعط ــام الالمركزي نظ
ــة االقتصادية  ــات في التنمي للمحافظ
والبشرية هو امر مهم وينبغي ان ال نعود 

الى مربع املركزية النها فكرة خاطئة.

وان البندقية التي تستخدمها القوات العراقية 
ــافة تتراوح مابني (٧٥- ميكنها االصابة على مس

ــر بينما بعض املتظاهرين قتلوا برصاص  ١٠٠) مت
ــبب ارباكاً في  اطلق من بعد (٣٠٠) متر وهذا ماس
ــمري ان االصابات  ساحات التظاهر.واضاف الش
ــد بأن اداة  ــاة مابني املتظاهرين تؤك وحاالت الوف
ــراق عن طريق  ــد دخلت الع ــالق والقذيفة ق االط
جهة غير احلكومة العراقية أي طرفاً ثالثاً. واشار 
ــب العدلي  ــاب الى الط ــه بعد الذه ــمري ان الش
ــاد  ــات من جماجم واجس ــذه املقذوف واخراج ه
ــتورد من  ــهداء وجدنا ان هذا العتاد لم يس الش
ــمري انه يجزم  ــة عراقية.واكد الش ــل أي جه قب
بأنه من ٢٠١٩/١٠/١٥ ولغاية ٢٠١٩/١٠/٢٥ ال يوجد 
أي حمل للسالح لكافة القوات املوجودة مقابل 
ــن  للمتظاهري ــل  ــة القت ــن وان عملي املتظاهري
ــام بها طرف  ــواء ق ــوات االمنية على حد س والق
ــدرت وزارة الدفاع بياناً  ــمه. واص ثالث دون ان يس

ــاً قالت فيه ان الطرف الثالث الذي يقوم  ايضاحي
ــوات االمنية  ــلميني والق ــل املتظاهرين الس بقت
ــتخدم االسلحة والعتاد  عصابات مسلحة تس
الدخاني. وفي بيان ايضاح ثانٍ قالت وزارة الدفاع 
ــن القوات  ــمري اكد ان أي م ــر جناح الش ان الوزي
ــلحة (اجليش والشرطة واحلشد ومكافحة  املس
ــل  ــتورد القناب ــم تس ــمركة) ل ــاب والبيش االره
ــن. «البينة  ــا املتظاهري ــي قتل به ــة الت الدخاني
ــؤولية  اجلديدة» تطالب كل اصحاب القرار واملس
ــرف الثالث فوراً  ــف الط ــرعوا فوراً بكش بأن يش
ــتقيلوا ألن قول احلق مطلوب اآلن قبل أي  وأال يس
ــذا العيار الثقيل  ــت مضى وان فضيحة من ه وق
ــكني مبقود القرار  ــاءلة كل املاس ــتدعي مس تس
ــي. على صعيد ذي صلة وجه عضو جلنة  احلكوم
ــؤاالً  األمن والدفاع النيابية محمد الكربولي، س
ــأن  ــمري بش ــى وزير الدفاع جناح الش ــاً إل برملاني
ــرات.  ــات التظاه ــوص مجري بخص ــه  تصريحات

وانتشر مقطع فيديو لدى وسائل االعالم ومواقع 
التواصل االجتماعي لوزير الدفاع جناح الشمري 
ــن وجود طرف ثالث غير املواطنني  يتحدث فيه ع
ــل املتظاهرين من  ــو من يقت ــوات األمنية ه والق
ــلطات. ــل دخلت البالد دون علم الس خالل قناب
وأصدرت وزارة الدفاع، توضيحا بشأن ما صرح به 
ــمري عن الطرف الثالث. وقالت  وزيرها جناح الش
ــمري  الوزارة، إن ما يقصده وزير الدفاع جناح الش
ــه بالطرف الثالث الذي  ممن وصفهم في تصريح
يقوم باستهداف املتظاهرين السلميني والقوات 
ــتخدم  تس ــات  عصاب ــم  ه ــم،  وقتله ــة  االمني
األسلحة وتستخدم رمانات الدخان القاتلة ضد 
ــوات االمنية.  ــن املتظاهرين والق ــاء شعبنا م أبن
ــة من  ــزة االمني ــرئ االجه ــوزارة، نب ــت ال وأضاف
ــتخدام رمانات الدخان القاتلة. وأدناه وثيقة  اس
ــه من الكربولي  ــؤال البرملاني املوج تتضمن الس

إلى وزير الدفاع.
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بغداد / البينة الجديدة 
ــة ابرز بنود  ــتورية اجتماعاً ملناقش عقدت جلنة التعديالت الدس
ــتور املقترح تعديلها، بحضور نائب رئيس مجلس النواب  الدس
ــاتذة القانون الدستوري، فيما نوه  ــن الكعبي وعدد من اس حس
ــتورية اثبتت انها  ــن النصوص الدس ــى أن العديد م الكعبي ال
ــة لتعديلها.  ــاك ضرورة ملح ــرف احلالي وهن ــر ناجحة بالظ غي
ــس النواب  ــة مجل ــي إن عضو هيئة رئاس ــال مكتب الكعب وق
ــرين الثاني ٢٠١٩  ــس ١٤ تش ــرمي الكعبي ترأس، اخلمي ــن ك حس
اجتماعا للجنة التعديالت الدستورية، بحضور اساتذة القانون 
ــراء من بعثة  ــف اجلامعات العراقية، وخب ــتوري من مختل الدس
ــة  االمم املتحدة (يونامي)، مبينا أنه جرى خالل االجتماع مناقش
ــم النصوص املطروحة  ــتور املقترح تعديلها واه ابرز بنود الدس
ــب البيان،  ــب الكعبي، بحس ــاتذة اجلامعات.وطال ــن قبل اس م
كتابة جميع املقترحات بشكل حتريري ليتم دراستها وإمكانية 
ــيصوت عليها مجلس النواب  تضمينها في التعديالت التي س
ــف اجتماعاتها  ــا اللجنة الى تكثي ــرة املقبلة، داعي خالل الفت
ــراء ذات الصلة  ــع اجلهات واخلب ــتضافة جمي ــكل دائم واس بش
ــتور ومبا  ــراء التعديالت اجلوهرية للدس ــراع في املضي بإج لالس
ينسجم مع الوضع الراهن ويُلبي مطالب املتظاهرين وفق رصانة 
ــع فئات اجملتمع. ــة دقيقة وضامنة حلقوق جمي ــة قانوني وصياغ
واكد الكعبي، على ضرورة االستفادة من التجارب الدميوقرطية 
ــت متوافقة مع  ــياق طاملا كان ــي هذا الس ــة الناجحة ف الدولي
مباديء العدالة االجتماعية، منوها الى ان العديد من النصوص 
ــبة في  ــر ناجحة او مناس ــا بانها غي ــت عملي ــتورية اثبت الدس
الظرف احلالي وهناك ضرورة ملحة لتعديلها والتصويت عليها 

وإجراء االستفتاء عليها خالل الفترة املقررة.

بغداد / البينة الجديدة 
ــن حتالف الفتح كرمي عليوي، احلكومة ومجلس  طالب النائب ع
النواب باملضي بتشريعات وقرارات تلبي مطالب اجلماهير املمكنة 
ــل مع التهديدات  ــبوع، داعياً إلى التعام ــالل مدة أقصاها أس خ
ــكل عقالني. وقال عليوي،  ــات التي يواجهها البلد بش والتحدي
إن على مجلس النواب أن يكون أكثر جدية ووضوحاً وواقعية في 
ــبة  معاجلة القوانني والقرارات املهمة التي توفر األرضية املناس
ــعبية وفق  ــة لتطبيق اإلصالحات وتلبية املطالب الش للحكوم
ــر قابلة للتنفيذ  ــة وواضحة، دون تقدمي وعود غي مراحل مدروس
ــون نتائجها  ــاليب تك ــارع بأس ــة امتصاص زخم الش أو محاول
ــوي، أن احلكومة ومجلس  ــاف علي ــر وأخطر. وأض ــلبية أكب الس
ــي مطالب  ــرارات تلب ــريعات وق ــان باملضي بتش ــواب مطالب الن
ــبعة  ــكل عاجل وخالل مدة أقصاها س اجلماهير املمكنة وبش
أيام، مشدداً على أن املرجعية أعطت رسالة واضحة إلى اجلميع 
ــق ال يعلى عليه أي شيء وينبغي  ــأن احلقوق اجلماهيرية هي ح ب
ــف املتقابل. ودعا عليوي  ــويف أو العن حتقيقها بعيداً عن التس
إلى احلكمة والتعامل مع التهديدات والتحديات التي يواجهها 
ــتغالل تلك الظروف من  ــكل عقالني لضمان عدم اس البلد بش

قبل اجلهات التي ال تريد خير العراق أو شعبه.
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البينة الجديدة / وكاالت
ــن ضابطني  ــب، عفوا ع ــي، دونالد ترام ــس األمريك ــدر الرئي أص
باجليش األمريكي متهمني بارتكاب جرائم حرب في أفغانستان، 
ــراق عام ٢٠١٧. ــن آخر ارتكب جرائم في الع ــا اصدر عفوا ع فيم
وقال البيت األبيض في بيان له “دونالد ترامب وقع اليوم مرسوما 
بالعفو عن املالزم أول في اجليش كلينت لورانس والرائد في اجليش 
ــق بإعادة  ــوما يتعل ــتني“. وأضاف ”كما وقع مرس ــو جولس ماثي
ــوات البحرية اخلاصة،  ــان يقود فصيلة بق ــدي غاالغر، الذي ك إي
ــك بعد أن ثبت أنه غير  ــابقة قبل محاكمته، وذل إلى رتبته الس
ــا“. وأوضح البيان  ــع التهم املوجهة ضده تقريب مذنب في جمي
ــاء األمريكيون سلطتهم  ــتخدم الرؤس ”ألكثر من ٢٠٠ عام اس
ــتحقونها، منهم عسكريون خدموا  ملنح فرص ثانية ألفراد يس
ــع هذا التاريخ  ــرة (لترامب) تتفق م ــذه اإلجراءات األخي بالدنا. ه
ــان ممثلو االدعاء اتهموا لورانس في ٢٠١٣ بأنه أصدر  الطويل“.وك
ــني ناريتني  ــل رجلني على دراجت ــر قانوني بقت ــكل غي أوامر بش
ــتان،  ــام بدورية في إقليم قندهار بأفغانس بالرصاص أثناء القي
وأدين بارتكاب جرميتي قتل.وفي العام املاضي وجهت جلولستني، 
الضابط بالقوات اخلاصة باجليش، تهمة قتل مواطن أفغاني في 
ــد فصيلة بالقوات  ــتان عام ٢٠١٠.ووجهت لغاالغر، قائ أفغانس
ــام، تهمة ارتكاب  اخلاصة بالبحرية األمريكية وحاصل على وس
ــي العراق في ٢٠١٧، وأوقف  ــم حرب مختلفة أثناء وجوده ف جرائ
ــه عناصر من وحدته كانوا حتت  ــذ ايلول ٢٠١٨، بعدما وشى ب من
ــير فتى جريح  ــم غاالغر بقتل أس ــه وروعتهم أفعاله.واته إمرت

خالل تلقيه العالج، بطعنات سكني في الصدر والرقبة.
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مســلحون .. هاجم مسلحون ملثمون أمس االول 
ــوان غوايدو، في  ــارض، خ ــر حزب املع اجلمعة مق
ــرة يُنظمها  ــيّة تظاه ــة كاراكاس، عش العاصم
ــوالس مادورو. ــد الرئيس الفنزويلي نيك األخير ض

واقتحم الرجال الذين ارتدوا مالبس سوداء وكانوا 
ــزب «اإلرادة  ــادق، مقر ح ــات وبن يحملون مسدس
ــر وكاميرات  ــزة كمبيوت ــعبية» وأخذوا أجه الش
ــات نحو ٣٠  ــا أخذوا هوي ــة بها، كم ــجيالت اخلاص ــة والتس املراقب

شخصا كانوا موجودين هناك.
مظاهرات .. أفادت وكالة أنباء «إرنا» الرسمية بخروج مظاهرات أمس 
ــهد واألهواز وسيرجان ومدن  االول اجلمعة في مش
ــا على قرار احلكومة اإليرانية رفع  أخرى، احتجاج
أسعار الوقود. وذكرت الوكالة أن مدن شيراز وبندر 
عباس وخرمشهر وماهشهر شهدت احتجاحات 
محدودة. وذكر مراسل أن االحتجاجات في مدينة 
ــا احملتجون  ــد، حاول خالله ــيرجان كانت األش س

مهاجمة وإضرام النيران في مستودعات النفط.

ــس  ــدي الرئي ــن مؤي ــني م ــل ٥ مزارع ت مقتــل .. قُ
ــس االول  ــو موراليس، أم ــابق إيف ــي الس البوليف
ــرطة واجليش  ــالل اشتباكات مع الش ــة خ اجلمع
ــي في  ــا لصحف ــابامبا، وفق ــن كوتش ــرب م بالق
ــفى  ــد اجلثث في مستش ــرس» شاه ــس ب «فران
ــلطات البوليفية مقتل أي  املدينة.ولم تؤكد الس
ــص جراء أعمال العنف، بل اكتفت باإلشارة  شخ
ــائل اإلعالم احمللية ذكرت أن  إلى حصول مئات االعتقاالت. لكن وس

هناك ما ال يقل عن ٨ جرحى.
ــبت، غارات  ــرائيلي، صباح امس الس اســتهداف .. شن اجليش اإلس
جوية استهدفت مواقع حلركة «حماس» بشمالي 
ــف األخير  ــل أن القص ــر مراس ــزة. وذك ــاع غ قط
للطيران اإلسرائيلي استهدف موقع حطني التابع 
للمقاومة غرب بيت الهيا، وموقع البحرية ونقطة 
ــة الواحة شمال القطاع.وقالت وزارة  رصد منطق
الدفاع اإلسرائيلية في تغريدة عبر «تويتر»: «نقوم 

حاليا بقصف أهداف حلماس شمالي غزة».

ــات  ــت األبيض ثاني اجللس ــف البي تعليــق .. وص
ــس النواب  ــاءلة مبجل ــق املس ــة في حتقي العلني
ــي لعزل  ــي ، الرام ــوم اجلمعة املاض ــي، ي األمريك
الرئيس دونالد ترامب، بـ «مضيعة للوقت». وقالت 
ــكرتيرة الصحفية للبيت األبيض ستيفاني  الس
قدت  ــة العلنية الثانية التي عُ جريشام: «اجللس
ــو الكونغرس  ــي وعض مبجلس النواب مع بيلوس

آدم شيف، ال قيمة لها وعدمية األهمية مثل اجللسة األولى».
ــاع مبجلس  ــة الدف ــس جلن ــب رئي ــوف نائ ــه كراس ــد أندري رد .. أك
ــد واشنطن ملصر بفرض  ــس النواب) أن تهدي ــي (مجل الدوما الروس
ــو-٣٥»  ــالت «س ــراء مقات ــت بش ــات إذا قام عقوب
محاولة غير عادلة للمنافسة في سوق السالح.

ــى أن الواليات املتحدة  ــي إل وأشار البرملاني الروس
ــة العقوبات ضد البلدان  األمريكية متارس سياس
ــة خارجية مستقلة، وهدفها  التي لديها سياس
ــن االقتصادية  ــح واشنط ــز مصال ــن ذلك تعزي م

واجليوسياسية.
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بغداد / البينة اجلديدة 
بان  العبيدي،  شرحبيل  االنبار  مبحافظة  البغدادي  ناحية  مدير  افاد 
احلكومة املركزية وافقت على تعيني ٢٠٠ من مقاتلي حشد املناطق 
الغربية على املالك الدائم.وقال العبيدي ان “ احلكومة املركزية وافقت 
على تعيني ٢٠٠ من مقاتلي حشد ناحية البغدادي بقضاء هيت غربي 
القاطع  واستقرار  امن  حفظ  في  االمنية  القوات  دور  لتعزيز  االنبار، 
خدمة  امضوا  تعينهم  مت  الذين  ان“  ”.واضاف  للمحافظة  الغربي 
اربعة اعوام في قيادة احلشد العشائري في احملافظة ، مبينا ان“ اوامر 
االمنية  القيادات  الوامر  العشائري تخضع  حتركات منتسبي احلشد 
واجبتهم  تنفيذ  عند  لهم  داعمني  ويكونوا  والشرطة  اجليش  من 
احلشد  مقاتلي  من  العدد  هذا  تعيني  على  املوافقة  ان“  موضحا   ،
الشعبي سوف يعزز  االمن واالستقرار في املناطق الغربية فضال عن 
رفع معنويات مقاتلي العشائري الذين يعاني البعض منهم من عدم 

استالم رواتبهم منذ فترة طويلة رغم تضحياتهم ”.

بغداد / البينة اجلديدة 
ــده ”املطلق“ لبيان  ــة الوطني، عمار احلكيم، تأيي ــن رئيس تيار احلكم أعل
ــيد عمار احلكيم  ــة العليا في خطبة اجلمعة .وقال الس املرجعية الديني
ــي بيان املرجعية الدينية  ــن تأييدنا املطلق جلميع النقاط الواردة ف ، ”نعل
ــى اننا في تيار  ــاف ”إذ جندد التأكيد عل ــالل خطبة اجلمعة.وأض ــا خ العلي
ــي لم ولن نحيد يوما عن رؤى وتوجيهات املرجعية الدينية  احلكمة الوطن
ــاط الواردة في بيان  ــدد على ان النق ــارتها، فإننا نش العليا ونحن رهن اش
املرجعية الدينية العليا هذا اليوم والبيانات التي سبقته امنا متثل خارطة 
ــواب والقضاء  ــة ومجلس الن ــي يجب على احلكوم ــق الوحيدة الت الطري
ــير عليها بجدية وحزم وبجداول زمنية محددة،  ــية الس والقوى السياس
حفظ اهللا شعبنا العراقي ومد اهللا بظل مرجعيتنا العليا هادية وموجهة 

ومسددة“.
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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، ان  ــن كتلة دول ــر نائب ع اعتب
خطوات االصالح التي متضي بها احلكومة 
ــة للمتظاهرين او  ــا ان تكون غير مرئي ام
بطيئة، داعيا لوضع دائرة اعالمية تابعة 
ــاحة التحرير وسط  جمللس الوزراء في س
بغداد الطالع املتظاهرين على االجراءات 
ــكل يومي.وقال  ــالح بش ــوات االص وخط
ــوات  ان خط  ، ــبلي  الش ــار  عم ــب  النائ
ــة  ــا احلكوم ــي به ــي متض ــالح الت االص
ــة للمتظاهرين  ــر مرئي ــا ان تكون غي ام
ــي من غير  ــعب العراق ــة ابناء الش وبقي
ــور او بطيئة  ــي بعض االم ــن ف املتظاهري
ــا ان مجلس النواب  في امور اخرى، مبين
ــرارات مهمة  ــاته اصدر عدة ق في جلس
ــال االصالح  ــة في مج ــة ومتقدم وجريئ
ــي بعض  ــع اراض ف ــع قط ــق بتوزي تتعل
ــاب حقوق للشهداء  احملافظات او احتس
ــاحات التظاهر. ــي س ــقطوا ف الذين س

واضاف الشبلي، ان تلك القرارات املهمة 
وغيرها ينبغي ان تظهر بقوة امام االعالم 
كي يطلع عليها املتظاهرون، والبأس من 
ــرة اعالمية  ــوزراء دائ ــع مجلس ال ان يض
ــر الطالعهم على  ــاحة التحري له في س

ــددا  ــوات اليومية في االصالح، مش اخلط
ــاالت التي  ــاك العديد من اجمل ــى ان هن عل
ميكن من خاللها حتقيق اصالحات بعيدة 
ــيط القطاع اخلاص  املدى من بينها تنش
والقطاع العام المتصاص حالة البطالة 
ــي اخلطوات االصالحية. بالتزامن مع باق
ــعبية الواسعة  ودخلت التظاهرات الش
ــط  ــدد من محافظات وس ــي بغداد وع ف

ــرين  ــة (١٥ تش ــراق، اجلمع ــوب الع وجن
ــرين،  ــي ٢٠١٩) يومها الثاني والعش الثان
والتي ابتدأت مبطالب توفير فرص العمل 
ــدين وتقدميهم للعدالة،  ومحاربة الفاس
ــب اخرى ابرزها تغيير  وتطورت الى مطال
احلكومة احلالية وتعديل الدستور .ويصر 
املتظاهرون على تلبية مطالبهم املتمثلة 
بتغيير احلكومة وتعديل الدستور وقانون 

ــا، وتوفير فرص  ــات ومفوضيته االنتخاب
ــدين وتقدميهم  ــل ومحاربة الفاس العم
للعدالة، بينما تسابق احلكومة والبرملان 
ــدمي حزم إصالحية تلبية لهذه  الزمن لتق
املطالب في محاولة منهما إلنهاء األزمة 
ووقف التداعيات احملتملة التي قد تنجم 

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

أسسها الراحل  
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير
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تتمة ص١

بغداد / البينة اجلديدة

ــد ، أن التظاهرات في  ــار األس ــوري بش ــد الرئيس الس أك
ــبه ما حصل في سوريا.وأوضح األسد  الدول اجملاورة، ال تش
ــول ما إذا كانت  ــؤال ح خالل مقابلة صحيفة ردا على س
ــهر املاضي تذكر  التظاهرات في لبنان والعراق واألردن الش
ــوريا، هو  ــوريا، أن ما حصل في س ــة األحداث في س ببداي
ــع جملموعات من  ــر كان هناك أموال تدف ــه في بداية األم أن
ــيرات، وكان هناك جزء  ــي مس ــي تخرج ف ــخاص لك األش
ــرات ألن لديه  ــع التظاه ــاس الذي خرج م ــيط من الن بس

أهدافا في تغيير ما في احلالة العامة.
ــام األولى من  ــل منذ األي ــالق النار والقت ــه بدأ إط ــع أن وتاب
التظاهرات، مما يعنى أنها لم تكن عفوية، حيث أن األموال 
ــرا، وبالتالي ليس  ــالح كان محض ــودة والس ــت موج كان
ــوريا وحالة الدول  ــبيه بني ما حصل في س باإلمكان التش
األخرى.وأضاف إذا كانت التظاهرات التي خرجت في الدول 
ــني  ــاورة عفوية وصادقة وتعبر عن رغبة وطنية بتحس اجمل
ــا في البالد، فال  ــية واالقتصادية وغيره األوضاع السياس
ــى وطنية، ألن الدول األخرى التي تتدخل في كل  بد أن تبق
ــيما بريطانيا  ــيء في العالم كأمريكا ودول الغرب ال س ش
ــل لعب دور  ــتغل هذه احلالة من أج ــد أن تس ــا، ال ب وفرنس

وأخذ األمور باجتاه يخدم مصاحلها.

وفي الناصرية جتددت التظاهرات امس وشهد قضاء 
ــارات في حني  ــرق االط ــة ح ــمال احملافظ ــراف ش الغ
ــون منزل احد اعضاء اجمللس البلدي في  طوق محتج
القضاء لكن القوات االمنية حاولت تفريقهم وطلب 
ــدراء الدوائر في القضاء واطالق  معتصمون باقالة م
ــوات االمنية  ــن املعتقلني لدى الق ــراح املتظاهري س
وتظاهر املئات وسط قضاء الشطرة في مركز ذي قار 
ــعارات تطالب بتحقيق التغيير السياسي  ورددوا ش
ــاحة احلبوبي  ــطة من ذي قار منصة س واعتلت ناش

ــة) فردت  ــينية ضد احلرامي ــورة حس ــعار (ث ورددت ش
ــود الساحة: اعلنها الشعب. كما توزع  عليها حش
املئات من طلبة املعاهد الفنية في ذي قار بالشوارع 

احمليطة بساحة احلبوبي لتزيني وجتميل ارصفتها.
ــخصاً اصيبوا  ــدر امني قد افاد بأن (١١) ش وكان مص
ــاحة احلبوبي  ــة بالقرب من س ــار عبوة صوتي بانفج
ــادث ومت نقل  ــكان احل ــة م ــوة امني ــت ق ــث طوق حي

املصابني الى مستشفى قريب لتلقي العالج.
ــبابية لتلوين  ــطون مبادرة ش وفي كربالء اطلق ناش
ــة  التربي ــاحة  ــن س ــة م القريب ــاق  واالنف ــور  اجلس

ــي  ــرطة ف ــت الش ــس والق ــام الرئي ــز االعتص مرك
ــخص كان يحمل بندقية  ــة القبض على ش احملافظ
كالشنكوف وكان يروم التوجه بها نحو املتظاهرين 
ــلميني وحتولت مواكب زوار كربالء الى محطات  الس
ــتي  ــن وتقدمي الدعم اللوجس ــتراحة املتظاهري الس

والغذاء والدواء.
ــان زحفت جموع املتظاهرين للمشاركة  وفي ميس
ــني اعلنت  ــة في ح ــط احملافظ ــرات وس ــي التظاه ف
ــاندتها ملطالب املتظاهرين في  ــائر فيها مس العش
ــات كما اقام  ــاحات االعتصام في بغداد واحملافظ س

املتظاهرون هناك معرضاً لصور شهداء التظاهرات.
ــي الى  ــي البصرة اغلق محتجون الطريق الرئيس وف
ــرة مطالبني  ــمال البص ــون النفطي ش ــل مجن حق
بتوفير فرص العمل للعاطلني وقام محتجون باعادة 
ــت قامت القوات االمنية  ــالق بوابة ام قصر في وق اغ

بالتفاوض معهم للسماح بعبور الشاحنات.
ــاد مصدر  ــد اف ــر فق ــاحة التحري ــى س ــودة ال وبالع
ــالً كونكريتية  ــقطوا كت ــأن متظاهرين اس ــي ب امن
ــرب متقطع  ــط ض ــي ببغداد وس ــاحة اخلالن في س
ــدر ان متظاهرين عبروا  للقنابل الدخانية وقال املص

ــر اجلمعة احلاجز الثاني من الكتل الكونكريتية  ظه
ــاحة اخلالني ببغداد بعد  والذي مت نصبه فجراً في س
ــح املصدر ان قوات  ــقاط احدى الكتل واوض ان مت اس
ــكل  ــيلة للدموع بش ــغب تطلق القنابل املس الش
ــع الفتاً ان جتمع املتظاهرين اآلن بني احلاجزين.  متقط
ــون من حاجز اول  ــني املصدر ان مدخل اخلالني مك وب
يتضمن عدد من الكتل الكونكريتية العالية مشيراً 
ــافة (٥٠٠) متر بني  ــة مس ــوات االمني ــى وضع الق ال
الكتل الكونكريتية باجتاه نفق التحرير حيث يعتبر 
ــدر امني حصلت  ــب مص هذا احلاجز الثاني. وبحس

حاالت اختناق بني املتظاهرين في ساحة اخلالني.
ــؤول،  ــف مصدر مس ــي كش ــهد السياس وفي املش
ــية لم  ــاورات احلالية الغلب الكتل السياس ان املش
ــاورات  ــيرا الى ان املش تعد حول إقالة احلكومة، مش
ــة وزراء وموظفني  ــمل ثماني ــدث عن تعديل يش تتح
ــي مع  ــي احلال ــراك السياس ــاف أنّ احل ــن. واض بارزي
ــون جديد  ــو إلقرار قان ــة وحكومية ه ــاعٍ برملاني مس
ــكيل املفوضية، لتقدمي ذلك كإجناز  لالنتخابات وتش
ــاعٍ إلنضاج  ــع مس ــية، م ــات السياس ألول اإلصالح

التعديالت املقترحة على الدستور.

بغداد / البينة اجلديدة
أوضح اخلبير القانوني طارق حرب ، انه لن يحدث أي فراغ 
رغبة  عند  نزوال  الثالث  الرئاسات  باستقالة  دستوري 
املتظاهرين في العراق.وقال حرب في بيان صحفي له ان 
ما يحصل منذ أسابيع من التظاهر أخذ طابع االستمرار 
ارضاء  ومحاولة  للتظاهر  حلول  تقدمي  هو  األسلم  وان 
دراماتيكياً  يكون  أن  ميكن  شيء  وحتقيق  املتظاهرين 
ان  آخر.واضاف  واقع  الى  احلالي  الواقع  ينقل  بحيث 
استقالة الرئاسات الثالث ميكن ان تكون حالً حقيقياً 
للواقع احلالي وال ينتج عن استقالتها أي فراغ دستوري 
أو اضطراب واقعي ذلك ألن استقالة رئيس الوزراء يترتب 
عليه تولي الغضبان نائبه هذا املنصب واستقالة رئيس 
املنصب  لهذا  نائبه  الكعبي  تولي  يترتب عليه  البرملان 
البرملان  تولي  عليه  يترتب  اجلمهورية  رئيس  واستقالة 

انتخاب رئيس جمهورية جديد.

له  رئيس جديد  انتخاب  للبرملان  بالقول كذلك  واوضح 
الوزراء  رئيس  استقالة  ألن  جديد  وزراء  رئيس  وانتخاب 
تصريف  وتتولى  احلكومة  استقالة  دستورياً  يعني 

الوزراء  رئيس  ترك  اذ  الغضبان  نائبه  برئاسة  االعمال 
جديد  وزراء  رئيس  انتخاب  البرملان  تولي  حلني  العمل 

ووزراء جدد.
ودخلت التظاهرات الشعبية الواسعة في بغداد وعدد 
 ١٤) اخلميس  العراق،  وجنوب  وسط  محافظات  من 
والتي  والعشرين،  احلادي  يومها   (٢٠١٩ الثاني  تشرين 
ابتدأت مبطالب توفير فرص العمل ومحاربة الفاسدين 
تغيير  الى  املطالب  سقف  وارتفع  للعدالة،  وتقدميهم 
املتظاهرون  .ويصر  الدستور  وتعديل  احلالية  احلكومة 
على تلبية مطالبهم املتمثلة بتغيير احلكومة وتعديل 
وتوفير فرص  ومفوضيتها،  االنتخابات  وقانون  الدستور 
بينما  للعدالة،  وتقدميهم  الفاسدين  ومحاربة  العمل 
إصالحية  حزم  لتقدمي  الزمن  والبرملان  احلكومة  تسابق 
األزمة  إلنهاء  منهما  محاولة  في  املطالب  لهذه  تلبية 

ووقف التداعيات احملتملة التي قد تنجم عنها.

بغداد / البينة اجلديدة
أكد رئيس الوزراء عادل عبد 
تشهد  البالد  أن   ، املهدي 
التي  اخلطف  حاالت  ازدياد 
توحي  جهات  بها  تقوم 
الحدى  تنتمي  بأنها 
فيما  الدولة،  مؤسسات 
اشار الى أن الدوائر األمنية 
والقضائية اخملتصة باشرت 
والتحقيقات  بالتحريات 

الالزمة.
، نشهد  املهدي  وقال عبد 
التي  اخلطف  حاالت  ازدياد 
توحي  جهات  بها  تقوم 
احدى  الى  تنتمي  بأنها 
سواء  الدولة،  مؤسسات 
او  حقيقية  بعناوين 

مزيفة.
الكاميرات  أن  وأضاف 
سجلت يوم ١٢/ ١١/ ٢٠١٩ 
الدكتور  اللواء  اختطاف 
محمد  اجلبار  عبد  ياسر 
املعهد  عميد  حسني 
االمني  للتطوير  العالي 

النهار  وضح  في  واالداري 
من  اجلادرية  منطقة  وفي 
جهة  الى  واقتياده  بغداد 
عن  معرباً  مجهولة، 
املمارسات  لـهذه  رفضه 
العمل  هذا  ونعدّ  بشدة 
عليها  يعاقب  جرمية 
اجلناة  وعلى  القانون، 
وبدون  فورا  سراحه  اطالق 
قيد أو شرط، واالمر يتناول 
اخرى  شخصية  اية  ايضا 
فالقانون  مختطفة، 
او  احتجاز  على  يعاقب 
بدون  شخص  اي  اعتقال 
اوامر قضائية اصولية ومن 
باوامر  اخملولة  اجلهات  غير 

القاء القبض وتنفيذه.
أن  الى  املهدي  عبد  ولفت 
والقضائية  األمنية  دوائرنا 
فعالً  باشرت  اخملتصة 
والتحقيقات  بالتحريات 
على  للتعرف  الالزمة 
اخملتطفني،  وحترير  اجلناة 
تقوم  التي  اجلهات  محذراً 
تغطيها  او  االعمال  بهذه 
طائلة  ليست خارج  بأنها 
كانت  مهما  القانون 
عقوبات  وان  صفتها، 
نتيجة  تنتظرها  مؤكدة 
قلنا  فكما  هذه،  افعالها 
خيارين،  بني  فنحن  مراراً 
ولن  الالدولة،  او  الدولة  اما 
تصرفات  اية  اطالقاً  نقبل 
وتعليمات  قوانني  خارج 

وتنظيمات الدولة.

@ÖbÌÖãa@ÜËí„@ZÜËΩa@Üj«
@pbËu@bËi@‚Ï‘m@—�Å@p¸by
Ú€ÎÜ‹€@Ô‡n‰m@bË„di@ÔyÏm

االحتجاجات الشعبية في بغداد وعدد من مدن الوسط والجنوب تدخل اسبوعها الرابع

بغداد / البينة اجلديدة
عبد  علي  وكالةً  الشهداء  مؤسسة  رئيس  اكد 
األجيال  تعريف  الضروري  من  إنه  املبرقع،   الرحمن 
البائد  النظام  ارتكبها  التي  اجلرائم  بحجم 
املكتشفة  اجلماعية  املقابر  ان  مبينا  وبشاعتها، 
تلك  على  احلي  الشاهد  لهي  واألخرى  الفينة  بني 
عقب  صدر  بيان  في  املبرقع،  ودمويتها.وقال  اجلرائم 
زيارته لدائرة شؤون وحماية املقابر اجلماعية التابعة 
للمؤسسة، ولقائه مديرها ضياء الساعدي وكادرها، 
نؤكد على أهمية تلك الدائرة ودعمها ماديا ومعنويا 

التي  اجلرائم  تبيان حلقيقة  يقع على عاتقها من  ملا 
بطريقة ممنهجة،  اخفائها  البائد على  النظام  عمد 
بقوة.من  وموظفيها  الدائرة  عمل  سندعم  مؤكدا 
االرهاب  ضحايا  شهداء  دائرة  عام  مدير  قال،  جهته 
الشهداء شكلت جلانا  ان مؤسسة  املندالوي،  طارق 
فرعية في احملافظات لزيارة عوائل شهداء التظاهرات 
وترويج معامالتهم وذلك بعد صدور قرار ٣٤٠ ل مجلس 
ضحايا  باحتساب  اخلاصة   ١٣ والفقرة  الوزراء 
.٢٠١٥ لسنة   ٥٧ قانون  ضمن  شهداء  املتظاهرين 

شهداء  لعوائل  االولية  القوائم  ان  املندالوي  واضاف 

التظاهرات التي وصلت لها مؤسسة الشهداء منذ 
بدء التظاهرات في بغداد بلغت ١٠٨شهداء، وواسط 
شهيدا   ١٩ قار  وذي  شهيدا   ١٣ والبصرة  شهداء،   ٤
االعداد  اقل من  اعداد  وهنالك  ٨ شهداء،  والديوانية 
اكمال  على  نعمل  وكربالء،  النجف  في  املذكورة 
مديرو  بها  يقوم  التي  الزيارة  خالل  فيها  االجراءات 
احلربية  العمليات  ضحايا  أقسام  ومديرو  املديريات 
واالخطاء العسكرية والعمليات االرهابية والباحثون 

االجتماعيون.
وأوضح أنه خالل االيام املقبلة سيتم اصدار القرارات 

رواتبهم  بأصدار  واالسراع  بالشهداء  اخلاصة 
خالل  من  التقاعد  هيئة  مع  بالتنسيق  التقاعدية 
الفرق اجلوالة ملنازل ذوي الشهداء وشمولهم بقانون 
املندالوي  اضاف  اجلرحى،  يخص  .وفيما  املؤسسة 
انهم في املرحلة الثانية بعد الشهداء، وسنتابع هذا 
املوضوع وكلٌ له حقوق تكفلها مؤسسة الشهداء. 
موظفي  استقبلوا  الذين  الشهداء  بعوائل  مشيدا 
املؤسسة والفرق اجلوالة، داعيا بقية عوائل الشهداء 
إلى التعاون مع الفرق اجلوالة كون املؤسسة وجدت 

خلدمتهم وضمان حقوقهم.

Üˆbj€a@‚bƒ‰€a@·ˆaäu@Û‹«@fibÓu˛a@…‹�m@Ê¸@Ï«ÜÌ@ �Ú€b◊Î@ıaÜËí€a@Úéç˚fl@èÓˆâ

طهران / وكاالت / البينة اجلديدة
اثار قرار السلطات االيرانية تقنني توزيع البنزين وزيادة اسعاره ومخاوف من 
طهران  العاصمة  في  شعبية  احتجاجات  موجة  النقدي  التضخم  ارتفاع 
ايرانية  مدن  وعدة  طهران  ان  عاملية  انباء  وكاالت  عدة.وافادت  ايرانية  ومدن 
اهمها سيرجان واالحواز وبوشهر شهدت امس السبت موجة احتجاجات 
(الباسيج)  االيرانية  االمن  رئيسة وقامت قوات  شعبية حيث قطعت طرقاً 
الى  ادى  ما  احلي  الرصاص  اطالق  بالقوة من خالل  املتظاهرين  مئات  بتفريق 
مقتل (٥) متظاهرين واصابة آخرين في سيرجان واالحواز.وذكرت وكالة رويترز 
اغلقت  كما  االخيرة  من  بطلب  ايران  مع  اجلنوبية  حدوده  اغلق  العراق  ان 
السلطات االيرانية منفذ الشالمجة.وبدأت ايران يوم اجلمعة املاضي تقنني 

توزيع البنزين ورفع اسعاره بنسبة ٥٠٪ او اكثر في خطوة جديدة تهدف الى 
خفض الدعم املكلف الذي تسبب بزيادة استهالك الوقود وتفشي عمليات 
التهريب.واعلنت هيئة املنافذ احلدودية، ان منفذ الشالمجة احلدودي يعمل 
بصورة طبيعية امام حركة التبادل التجاري، فيما اشارت الى انه مت ايقاف 
احلدودي  الشالمجة  منفذ  ان  الهيئة  املنفذ.وقالت  في  املسافرين  حركة 
يعمل بصورة طبيعية امام حركة التبادل التجاري فقط، مبينة انه مت توقف 
حركة املسافرين من العراق باجتاة ايران.واضافت ان ذلك جاء بناءً على طلب 
اجلانب االيراني بسبب االحتجاجات املوجودة في اجلانب االيراني، موضحة ان 
جميع املسافرين الذين يرومون الدخول للعراق من العراقيني يدخلون بصورة 

طبيعية وبدون اي تأخير.

اسعار البنزين تشعل موجة احتجاجات في ايران
@ÚÓiÏ‰¶a@ÍÖÎÜy@’‹ÃÌ@÷aä»€aÎ@NNÚÓ„aäÌa@ÊÜflÎ@ÊaäËü@ø@ÒÜëby@paäÁbƒm

ÊaäÌa@Âfl@k‹�i



كاريكاتير
4مداراتاآلراء ال تمثل سوى وجهات نظر أصحابها والجريدة غري مسؤولة عنها

@ÊÏéÿÓ„@fiå«@ÖaÏfl@Û‹«@laÏ‰€a@è‹©@ø@Ú‰¶@o‘œaÎ@oÓ◊ämÎÎ@ÚzÓöœ@Ü»i
oÌÏñn‹€@›flbÿ€bi@laÏ‰€a@è‹©@Ü‘»‰Ì@Êc@›j”@Èn€b‘nçbi@‚Ü‘m@È‰ÿ€

١- ما هو العزل؟ وهل حدث من قبل؟
ــؤول  ــة إقالة ملس ــن عملي ــارة ع ــزل عب الع
حكومي من منصبه – هو الرئيس األمريكي 
ــة – ولتحريك  ــي هذه احلال ــد ترامب ف دونال
ــا إذا كان  ــث التحقيق فيم ــة، يبح العملي
ــت «اخليانة أو  ــدرج حت ــؤول ين ــلوك املس س
ــم واخملالفات  ــن اجلرائ ــا م ــوة أو غيره الرش
ا ملا نصت عليه املادة الثانية  ــرى»، وفقً الكب
ــتور الواليات املتحدة. تصبح األمور  من دس
ــتور «اجلرائم  ــدد الدس ــائكة حني ال يح ش
ــذ يجب على  ــرى»، وحينئ ــات الكب واخملالف
ــذي  ال ــا  م ــه  بنفس ــرر  يق أن  ــرس  الكونغ
ــتوجب العزل. ومع ذلك،  ل جرمية تس يُشكِّ
ا  ــك يعني انتهاكً ا أن ذل ــن املفهوم عمومً م
ا  ــس انتهاكً ــني القانوني، ولي ــم اليم لقس
ــاء  ــون بالضرورة.أن: «هناك ثالثة رؤس للقان
ي إلى العزل  فقط قد واجهوا حتقيقات تُفضِ
– أندرو جونسون، وريتشارد نيكسون، وبيل 
ــزل مجلس  ــام ١٨٦٨، ع ــي ع ــون. وف كلينت
ــق بانتهاك  ــون بتهم تتعل ــواب جونس الن
ــادي  ــون احت ــب» (قان ــغل املنص ــون ش «قان
ــس الواليات  ــلطة رئي ــدف إلى تقييد س يه
ــض أصحاب املناصب  املتحدة في إقالة بع
ــبب  ــيوخ) بس ــس الش ــة مجل دون موافق
ــاع احملبوب آنذاك إيدموند  إقالته لوزير الدف

سانتون، لكنه بُرِّئ في مجلس الشيوخ.
ــام ١٩٧٤،  ــة ووترجيت في ع ــد فضيح وبع
ــس النواب على مواد  وافقت جلنة في مجل
ــتقالته  ــه تقدم باس ــون، لكن عزل نيكس
ــواب بالكامل  ــس الن ــل أن ينعقد مجل قب
ــواب  الن ــس  ــزل مجل ــا ع ــت. كم للتصوي
ــث  ــة احلن ــام ١٩٩٨ بتهم ــي ع ــون ف كلينت
ــير العدالة فيما يتعلق  باليمني وعرقلة س
ــه بُرِّئ  ــي ضده، لكن ــرش جنس بقضية حت
ــزل مجلس  ــيوخ. ولم يع ــي مجلس الش ف

الشيوخ أي رئيس رسميًا».
ــا التي تتمحور  ــا هي فضيحة أوكراني ٢- م
ــور القضية  ــا؟ «تتمح ــات حوله التحقيق
ــا إذا كان ترامب قد  ــأن م ــاؤل بش حول تس
ــي محاولة  ــاعدات ألوكرانيا ف ــف املس أوق
ــالد للتحقيق مع  ــذه الب ــى ه ــط عل للضغ
ــه السياسي جو بايدن وابنه هانتر.  منافس
ــابق،  ــب الرئيس األمريكي الس ــدن، نائ وباي
ا  ــح الدميقراطي األوفر حظً ا هو املرش حاليًّ
في سباق حتدي ترامب ساكن البيت األبيض 
ــبب وراء  ثَّل الس في انتخابات عام ٢٠٢٠. ومتَ
ية إلى العزل في مكاملة  التحقيقات املُفضِ
هاتفية بني ترامب والرئيس املنتخب حديثًا 
في أوكرانيا، فولودميير زيلينسكي. وقد جرى 
الكشف عن اخملاوف املتعلقة بهذه املكاملة 
ــفي  الهاتفية ألول مرة بعد تقدمي أحد كاش
ــاءة  ــم الرئيس بإس ــكوى تته ــاد ش الفس
ــل في  ــدف التدخ ــلطته به ــتخدام س اس
ــف الفساد، وهو  انتخابات ٢٠٢٠.وقال كاش
ضابط بوكالة االستخبارات املركزية «سي 
ــبق تعيينه في البيت األبيض، إن  آي إيه» س
ــؤولني أثاروا مخاوف بشأن  العديد من املس
ــكي. وردًا على  ــة ترامب مع زيلينس محادث
ذلك، أعلنت رئيسة مجلس النواب نانسي 
بيلوسي أن اجمللس سيفتح إجراءات رسمية 
ــك املزاعم. وبعد  ــرة التحقيق في تل ملباش
يوم واحد من بدء التحقيقات في القضية، 
حةً من  نقَّ ــخةً مُ ــت األبيض نس أصدر البي
ــفت أن ترامب  ــة الهاتفية التي كش املكامل
قد حث زيلينسكي بالفعل على أن يسديه 
ا» من خالل التحقيق مع بايدن.كان  «معروفً
ــو احلقيقة  ــذا الطلب ه ــى ه ــم عل التعتي
ــن تخفيض ترامب  ــي ظهرت بعد أيام م الت
للمساعدات العسكرية مبقدار ٤٠٠ مليون 

ــق عليها الكوجنرس  ــا والتي واف دوالر تقريبً
ــيا.  ــها ضد روس ألوكرانيا للدفاع عن نفس
وقد أصر ترامب على أنه لم يرتكب أي خطأ 
في طلب التحقيق، قائالً إنه لم يكن هناك 

«مقايضة» في تعامله مع أوكرانيا.
ــع بايدن  ــب للتحقيق م ــا ترام ــاذا دع ٣- مل
ــرارًا وتكرارًا  ــرَ ترامب وحلفاؤه م وابنه؟ «ذكَ
ــه منصب نائب الرئيس،  أن بايدن أثناء تولي
ــي العام األوكراني آنذاك،  طالب بطرد املدع
فيكتور شوكني، ألنه كان يحقق في قضية 
ــغل  ــاز أوكرانية ش ــركة غ بورزميا، وهي ش
ــي مجلس  ــا ف ربحً ــا مُ ــر منصبً ــه هانت ابن
ــدة ارتكاب أي  ــد نفى بايدن بش ــا. وق إدارته
مخالفات، وفي الواقع لم يكن بايدن مبفرده 
ــا دعم  ــوكني. كم ــة بإقالة ش ــي املطالب ف
العديد من احللفاء األوروبيني وصندوق النقد 
الدولي حكومة الواليات املتحدة في انتقاد 
ــاد  ــي التصدي للفس ــله ف ــوكني لفش ش
ــخصي».«كرر ترامب  الذي طال مكتبه الش
ــاس لها  ــرون نظرية املؤامرة التي ال أس وآخ
ــأن أوكرانيا هي  ــة، والتي تفيد ب من الصح
ــائل اإللكترونية  التي قامت بقرصنة الرس

ــات  االنتخاب ــالل  خ ــي  الدميقراط ــزب  للح
ــرت في عام  ــة التي ج ــية األمريكي الرئاس
٢٠١٦. ومنذ بدء التحقيق في قضية العزل، 
ــيني أدلة  ــهود الرئيس قدم العديد من الش
ــن مخاوفهم  ــم أعربوا ع ــف عن أنه تكش
ــة يجري  ــة موازي ــة خارجي ــأن سياس بش
تنفيذها على يد احملامي الشخصي للسيد 
ترامب، رودي جولياني، لدعم أجندة الرئيس 
ــية اخلاصة. وأحد التهديدات التي  السياس
ــرض لها احملققون تتمثل في ما إذا كانوا  تع
ــفير  ا بهدف إقالة الس ــوا ضغوطً قد مارس
ــالل الترويج  ــي أوكرانيا من خ ــي ف األمريك
ملزاعم تفيد بأنه يعمل ضد ترامب. ومن بني 
ــك التي أدلى بها  ــهادات األكثر إثارة تل الش
ــفير في  ــور، القائم بأعمال الس ــام تايل ولي
ــرس أن ترامب  ــا، والذي أخبر الكوجن أوكراني
ــكرية  ــاعدات العس جعل اإلفراج عن املس
ا مع بايدن.  ا بفتح أوكرانيا حتقيقً ــروطً مش
ا سلسلة  وأصدرت جلان مجلس النواب أيضً
ــائل النصية بني تايلور ومسؤولي  من الرس
ــث كتب تايلور: «أعتقد  اإلدارة اآلخرين، حي
ــاعدة  ــاعدات األمنية للمس أن حجب املس

رْب من اجلنون». في حملة سياسية ضَ
٤- كيف تتم عملية العزل؟

أوضحت املراسلة أن «عملية العزل» تسير 
وفق اخلطوات التالية:

١- توصي اللجنة القضائية مبجلس النواب 
ــاس «اخليانة  بتوجيه تهمة العزل على أس
ــم واخملالفات  ــوة أو غيرها من اجلرائ أو الرش

الكبرى».
٢- يصوِّت مجلس النواب على تهمة واحدة 
ــذه التهمة أو  ــد الغالبية له ــر. وتأيي أو أكث

تلك تعني عزل الرئيس.
ــة  ــاس التهم ــى أس ــة عل ــرى احملاكم ٣- جت
ــيوخ.  ــدة في مجلس الش ــم) املعتم (التُهَ
ــة  إدان ــى  ــيوخ عل ــس الش ــوِّت مجل ويص

الرئيس.
٤- يجب أن يصوت ثلثا األعضاء بتأييد إقالة 
ــى نائب الرئيس  ــس من منصبه. ويتول الرئي
مكانه لبقية الفترة. مطلوب ٤٣٥/٢١٨ من 
ــني مطلوب ١٠٠/٦٧  الدميقراطيني/اجلمهوري
من الدميقراطيني/اجلمهوريني ميكن ألي جلنة 
ية  ضِ فْ ــه تهمة مُ في مجلس النواب توجي
ــتة  إلى العزل. وفي الوقت احلالي، هناك س
ــأن ترامب. وكان دور آدم  حتقيقات جارية بش
شيف، رئيس جلنة االستخبارات في مجلس 

ــرة التحقيقات  ــي مباش ــرز ف ــواب، األب الن
ــى اآلن، حيث عمل مع حوالي ثالث جلان  حت
أخرى.وخالل األشهر القليلة املقبلة، تتابع 
ــواب، الذي ميثل  ــي مجلس الن ــت جلان ف س
ــير التحقيقات  ــون أغلبيته، س الدميقراطي
ــل  ــى تَوصُّ ــؤدي إل ــل أن ت ــن احملتم ــي م الت
ــي تؤكد عزل  ــواب إلى املواد الت مجلس الن
ــون للحصول  ــعى احملقق ــب. كما يس ترام
ــاء دائرة  ــن أعض ــن العديد م ــة م ــى أدل عل
ترامب الداخلية، ومن ذلك جولياني ومايك 
ــار  بومبيو وزير اخلارجية األمريكي ومستش
ــابق جون بولتون».رفض  األمن القومي الس
ــق،  ــع التحقي ــاون م ــض التع ــت األبي البي
ــد من  ــن العدي ــف»، لك ــه «زائ ــه بأن ووصف
ــابقني قد رفضوا  ــؤولني احلاليني والس املس
ْثلوا أمام جهات  بالفعل هذا املرسوم ولم ميَ
ــرين األول)،  ــي ٣١ أكتوبر (تش التحقيق. وف
ــمي  ــس النواب أول تصويت رس عقد مجل
ــب، محاولني  ــة إلطاحة ترام له في محاول
ــة العزل  ــير التحقيقات في قضي ــل س نق
إلى مرحلة علنية. وجاءت نسبة التصويت 
ــى ١٩٦ صوتًا لصالح قرار يوضح  من ٢٣٢ إل
كيفية سير التحقيقات في قضية العزل. 
ــى في صباح  ــة العلنية األول ــدأت اجللس ب

ــرين الثاني) مع  يوم األربعاء ١٣ نوفمبر (تش
ــاعد  ه جورج كنت، نائب مس لَفَ ــور، وخَ تايل
ــة في وزارة  ــؤون األوروبي وزير اخلارجية للش
ــد الظهر. ويأمل  ــي فترة ما بع اخلارجية، ف
الدميوقراطيون في أن تتيح الشهادات التي 
ــات التلفزيون على  ــى شاش جرى بثها عل
الهواء مباشرةً لهم بعرض قضيتهم على 
ــرةً. ومع ذلك،  ــام األمريكي مباش الرأي الع
ــني باللجنة طرح  ميكن لألعضاء اجلمهوري
ــئلة، ومن املرجح أن يستخدموا وقتهم  أس
ــي الدفاع الغاضب عن  ــر ف في البث املباش

ترامب، بحجة أنه ضحية ملؤامرة حزبية».
٥- ماذا يحدث بعد ذلك؟

ــبب  ــت التحقيقات إلى وجود س لُص «إذا خَ
ــة القضائية في مجلس  للعزل، فإن اللجن
النواب ستحدد مواد العزل وتصوِّت عليها. 
ــى التصويت على  ــك إل ــتذهب بعد ذل وس
ــو ما يتطلب  ــتوى مجلس النواب، وه مس
ــر  متري مت  وإذا  ــره.  لتمري ــيطة  بس ــة  أغلبي
ــن لن جتري  ــيعزل ترامب، لك التصويت، س
إطاحته من منصبه.ثم تُعقد محاكمة في 
مجلس الشيوخ؛ حيث يُعنيِّ مجلس النواب 
ــني العامني»،  ــوا بدور «املدع ــاءً ليقوم أعض
بينما يقوم جميع أعضاء مجلس الشيوخ 
ــرف كبير قضاة  املائة بدور «احمللفني». ويش
ــا على احملاكمة. ويتعني على  احملكمة العلي
ــيوخ التصديق  ــاء مجلس الش ــي أعض ثلث
ــب مذنبًا من أجل إدانته وعزله  على أن ترام
ــذه احلالة، يصبح  ــن منصبه. وفي مثل ه م

ا للبالد. نائب الرئيس رئيسً
٦- ما رأي املواطنني في عزل ترامب؟

ــني من تولي ترامب منصبه،  «خالل أول عام
بدا أن غالبية الرأي العام األمريكي يعارض 
ــر في  ــد تغي ــذا ق ــدو أن ه ــن يب ــه. لك عزل
ــذ أن بدأت  ــة أوكرانيا. ومن ــاب فضيح أعق
ــزل، أظهرت  ــة الع ــي قضي ــات ف التحقيق
ــتطالعات رأي متعددة، منها استطالع  اس
ــوز احملافظة، أن  ــس ني ــبكة فوك أجرته ش
ــور األمريكي يفضل  ــن اجلمه ــددًا أكبر م ع
ــزل بدالً  ــي قضية الع ــق ف ــراء حتقي اآلن إج
ــش التأييد لهذا  ــن معارضتها. لكن هام م
ــبة  ــل، وهناك مخاطر بالنس ــراء ضئي اإلج
ــتمر التحقيق  ــه إذا اس ــني بأن للدميقراطي
ا للغاية، فإن  ــدً ــرة طويلة وأصبح معق لفت
املزاج العام سيتغير مرةً أخرى.كانت هناك 
ــم التصويت في  ــأن يت ــة ب ــات أولي مقترح
مجلس النواب إلقالة ترامب في وقت مبكر 
من نهاية نوفمبر، لكنه قد ميتد حتى العام 
ا في مشكلة  اجلديد. وقد يتسبب ذلك أيضً
للمرشحني الرئاسيني الدميقراطيني، الذين 
ــدون تعليق القضية طوال العام الذي  ال يري

رى فيه االنتخابات». جتُ
ــل ويُطاح من  ــيُعزل ترامب بالفع ٧- هل س
ــر املرجح إطاحة  ــدو أنه من غي منصبه؟«يب
ــب من البيت األبيض. بينما من املرجح  ترام
ــس النواب،  ــه أمام مجل ــري محاكمت أن جت
ــث يتمتع الدميقراطيون باألغلبية، لكن  حي
ــيوخ.  ينه مجلس الش من غير املرجح أن يُدِ
ــوري بأغلبية ٥٣-٤٧  ــزب اجلمه ويحظى احل
في مجلس الشيوخ، مما يعني أنه سيتعني 
على حوالي ٢٠ من أعضاء مجلس الشيوخ 
ــهم والتصويت ضده.  ــالب على رئيس االنق

ــتغرق األمر وقتًا طويالً حتى يحدث  وسيس
ذلك. وال تزال نسبة تأييد ترامب بني قاعدته 
اجلماهيرية قوية، وتعارض أغلبية ساحقة 
ــعر  من الناخبني اجلمهوريني عزله، ولذا يش

ــن  م ــق  بالقل ــيوخ  الش ــس  ــاء مجل أعض
ــيما وأنه ال  ــوف في وجه مؤيديه، ال س الوق
ــوى عام واحد  يفصلهم عن االنتخابات س
ــات في اجلناح  ــاك بعض التصدع فقط.هن

ــخصيات بارزة مثل  اجلمهوري. ووصفت ش
ــادث بأنه «مقلق  ــناتور ميت رومني احل الس
ــابق  للغاية»، وقال حاكم والية أوهايو الس
ــيتش إن األمر أشعره «باشمئزاز  جون كاس
ــديدين». لكن على العموم، ظل  وغضب ش
اجلمهوريون في مجلسي النواب والشيوخ 

ــم الكامل بأن  ــت؛ إلدراكه ــني الصم ملتزم
ــم األصلية ال يزالون  الناخبني في مناطقه
ــس. وأن حفنة من اجلمهوريني  موالني للرئي
احلاليني الذين انتقدوا تصرفات ترامب علنًا 
ــات ال يتمتع فيها الرئيس  هم عادةً من والي

بدعم قوي».
ــيوخ  الش ــس  مجل ــاء  أعض ــن  م أيُّ   -٨

اجلمهوريني ميكن أن ينقلب ضد ترامب؟
«لم يعلن أي سيناتور جمهوري على املأل أنه 
ــيؤيد إقالة ترامب، لكن الشكوك أُثيرت  س
حول عدد من األسماء بناءً على التعليقات 

التي أدلوا بها منذ اندالع الفضيحة.
ميت رومني

ــا داخل  ــدي ترامب صخبً ــر منتق ــد أكث أح
ــا التي ال  ــل والية يوت ــزب اجلمهوري وميث احل
ــعبية، ولن يعاد  ــا الرئيس بش ــع فيه يتمت
ــرى حتى عام  ــاب رومني فيها مرة أخ انتخ
ــن التعبير عن رأيه  نه م كِّ ــا ميُ ٢٠٢٤، وهو م
بشأن عزل ترامب. وقد رفض فكرة استبعاد 
عزل الرئيس، ووصف تصرفات ترامب بشأن 

أوكرانيا بأنها «خاطئة ومروعة».
كوري جاردنر

ــه  ــادة انتخاب ــة إلع ــة صعب ــه معرك يواج
ــة. وقد وصف  ــة كولورادو املتأرجح في والي
جاردنر مكاملة ترامب الهاتفية مع الرئيس 
ــرة». ورفض  ــي بأنها «قضية خطي األوكران
ــؤال حول ما إذا كان ال يزال  اإلجابة على س
ــال: «دعونا  ــاب ترامب، قائ ــد إعادة انتخ يؤي
.« نتابع ما يحدث. دعونا ننتهي من هذا أوالً

ليزا موركوفسكي
ــيوخ عن والية  انتقدت عضوة مجلس الش
ــكي، علنًا موقف  ــكا، ليزا موركوفس أالس
 : البيت األبيض من فضيحة أوكرانيا، قائلةً
ــاعدات  ــك أن توقف املس ــن حق ــس م «لي
ــبق أن خصصناها ملبادرة  اخلارجية التي س

سياسية. نقطة».
بن ساسي

ــرج مؤخرًا عن  ــكا الذي خ ــيناتور نبراس س
 : ــا، قائالً ــة أوكراني ــأن فضيح ــه بش صمت
ــون  ــب أن تك ــة يج ــات األمريكي «االنتخاب
ــا دول  ــون لدين ــرة أن يك ــني. وفك لألمريكي
ــة  العملي ــي  ف ــل  تتدخ ــة  أجنبي ــة  قومي
االنتخابية األمريكية أو املعلومات اخلاصة 
ــا». لكنه  ــيئة حقً ــرة س ــات، فك باالنتخاب
ا: «ينبغي على اجلمهوريني  ــتدرك الحقً اس
 … ــف موقف دفاعيّ ــوا بالتترُّس خل أال يكتف
ــتخدم الدميقراطيون كلمات  ويجب أال يس
ــيء عن  ــل أن يعرفوا أي ش ــزل قب ــل الع مث

جوهر القضية الفعلي».
مارثا مكسلي

ــر اجلمهوريني  ــدة من أكث ــد أنها واح يُعتق
ــس  ــي مجل ــا ف ــارة مقعده ــة خلس عرض
ــل الدميقراطيون في  ــث يأم ــيوخ، حي الش
ــي أريزونا في عام  ــول على مقعدها ف احلص
ــاحنات  ٢٠٢٠. وانتقدت ما وصفته بـ«املش
ــة» في حتقيقات العزل داخل مجلس  احلزبي
ــألة  ا إنها «مس ــا قالت أيضً النواب، لكنه
ــالي من اإلجابة  خطيرة». وتهربت ة مكس
ــت مكاملة  ــا إذا كان ــاؤالت حول م ــن تس ع
ــة،  ــي مقبول ــس األوكران ــع الرئي ــب م ترام
ــا قالت: «إذا كان األمر يتعلق مبجلس  لكنه
ــع عضوة في هيئة  ــيوخ، فأنا في الواق الش
احمللفني… لذا فإن وظيفتي هي أن أدرس األمر 
ر احلكم  دِ ــم أُصْ ــا، وأنظر إلى احلقائق، ث مليً

اجليد بعد ذلك».

*مراسلة صحيفة «التليغراف»
 َّـ واشنطن

أثار مسار تحركات الديمقراطيني عددا من التساؤالت  مما زاد من حالة عدم اليقني 
التي تخيم على الحملة االنتخابية لعام ٢٠٢٠ وإخضاع النظام الدستوري لالختبار

أن الدميقراطيني طالبوا 
بفتح حتقيق حملاكمة 
دونالد ترامب بعد اتهامه 
بانتهاك الدستور 
األمريكي؛ مما أدى إلى 
نشوب صدام آخر بني 
الكونغرس والقائد 
العام في أمة منقسمة 
بشدة. ومن جانبه، 
اتهم الرئيس األمريكي 
الدميقراطيني بأنهم 
ينظمون حملة سياسية 
أخرى بهدف «مطاردة 
الساحرات (عملية 
مطاردة واضطهاد أدارتها 
الكنيسة الكاثوليكية 
ألشخاص يشتبه 
بأنهم ميارسون السحر 
وغالبًا ما انطوت على 
إعدامات بدون محاكمات 
أو محاكمات هزلية)، 
وخلص وجهة نظره حول 
التحقيق في تغريدة 
شاملة وصف فيها 
التحقيق بأنه: «مضايقة 
للرئيس»«لقد أثار مسار 
حتركات الدميقراطيني 
عددًا من التساؤالت  
مما زاد من حالة عدم 
اليقني التي تخيم على 
احلملة االنتخابية لعام 
٢٠٢٠ وإخضاع النظام 
الدستوري اخلاص 
بالضوابط والتوازنات مرة 
أخرى لالختبار. وسنلقي 
نظرة على عدد قليل من 
تلك األسئلة فيما يلي.

جونسون* روزينا سابور

نيكسون

بايدن

    ليس جديدا على املرجعية الدينية العليا في النجف 
ــرف موقفها من الشعب فهي اجلهة الوحيدة التي  االش
تعبر عن آالم ووجع العراقيني مبصداقية وشفافية عالية 
اليوم يجب على املتظاهرين االبطال الغيارى ان يشكلوا 
جلنة تذهب الى النجف االشرف لترسم لها خطة عمل 
ــهد السياسي العراقي وتدخل دول اجلوار  في عنف املش
ــا من الدول  ــعود وغيره ــرائيل وتركيا ومس وامريكا واس
ــه . املرجعية  ــى قدمي ــراق ان يقف عل ــد للع ــي ال تري الت
ــة العليا كان صوتها الوطني واضحا منذ البداية  الديني
ــذا التصرف  ــرعي الكامل وبه ــد اعطت الغطاء الش وق
رسالة واضحة للكتل السياسية وللعالم حيث رفضت 
ــمت  ــة التدخالت اخلارجية وبقوة وهي التي رس املرجعي
ــذي يعاني منه العراق جراء تعديات  بوضوح تام اخللل ال

احملكوم  على  احلاكم 
ــروب  ح ــى  ال ــره  وج
دموية وتوزيعه الثروة 
ــس وطنية  بال مقايي
واعطاء شمال العراق 
ــرة  الكبي ــحة  الفس
ــراق . لن  ــق الع لتمزي
تذهب دماء الشهداء 
ــكت  ــن يس ــدرا ول ه
مذبحة  عن  الشعب 
ــر  وجس ــبايكر  س
والتفجيرات  ــة  االئم
ــن  ــد م ــة الب املفتعل
ــي  اجلان ــبة  محاس
واشد انواع العقوبات 
بزمام  ــذ  االخ ــب  يج

ــهده  ــرك الكبير الذي يش ــاه حلجم املعت ــور واالنتب االم
العراق . من حق الشعب ان يطالب باعادة كتابة الدستور 
ــه واضاعت ثروته  ــاء التي ارتكبت بحق ومعاجلة االخط
ــعب ان يطالب بانتخابات  واهدرت طاقاته ومن حق الش
ــعب بكامله من  ــس من املعقول ان يقتل ش مبكرة فلي
ــبث بها البعض ومن خلفهم  اجل الكراسي التي يتش
دول تريد جعل العراق ساحة حرب مفتوحة . العراق اآلن 
ــق بالبقاء وإثبات وجوده  ــعبه أح يعيش صراعا دوليا وش
ــة . حفظ  ــوم نخوض معركة مصيرية شرس فنحن الي

اهللا تعالى العراق.

واثق الجلبي

جبهة قلم

waljalaby@yahoo.com سكرتري التحرير

لن تذهب دماء الشهداء 
هدرا ولن يسكت 
الشعب عن مذبحة 
سبايكر وجسر االئمة 
والتفجريات اِّـفتعلة 
البد من محاسبة الجاني 
واشد انواع العقوبات

@NN@@ÚÌäßa@pÏï
“äë¸a@—v‰€a@ÚÓ»uäflÎ

ما الجديد في إجراءات عزل ترامب
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البينة اجلديدة / منى خضير عباس
في  اجلوفية  للمياه  العامة  الهيأة  تستمر 
خلدمة  اهدافها  حتقيق  خالل  من  سعيها 
املياه  وتوفير  املائية  االبار  حفر  في  املواطنني 
احلياة  مجاالت  في  احلياة  عصب  تعتبر  التي 
رقعة  اكبر  على  احلصول  اجل  ومن  اخملتلفة 
جهود  خالل  .ومن  العزيز  بلدنا  في  خضراء 
واحملافظات  بغداد  العاصمة  في  عامليها 
كافة فقد مت اجناز (٩٢) بئراً خالل شهر تشرين 
االول لعام ٢٠١٩ باالضافة الى فحص (٥٦) بئرا 
ونصب (١٧) طاقم ضخ وتتوزع هذه االبار على 

اغلب محافظاتنا التي تعاني من شحة املياه. 
على  الهيأة  في   االعالمي  املصدر  اكد  كما 
عالية  اجناز  نسب  الى  الوصول  في  سعيها  
فقد  لها  املرسومة  السنوية  اخلطة  وحسب 
والهندسيــة  الفنيـــة  املالكـــات  اجنـــزت 
بجهود  بئرا   (٢٤) حفر  بغـــداد  مشروع  في 
العاملني في فرقة حفر ٧٨  لتوفير املياه لسد 
و االحتياجات االنية للمواطنني واستغــالله 
احليوانــــات  وارواء  املزروعات  لسقي 
اليوميــة  االستخـــدمات  الى  باالضافـــة 
ناحية   - النباعي  منطقة  في  الضرورية 

تستمر  .كما  اليساري   ١٤ قرية   / املشاهدة 
كربالء  محافظة  في  نشاطاتها  في  الهيأة 
لالراضي  اجلوفية  املياه  توفير  في  املقدسة  
الزراعية وتوفير احلصص املائية املطلوبة لها 
بجهود فرقة حفر (١١٨) حيث مت اجناز بئر (لواء 
علي االكبر ١١رقم /٢ ) بعمق (٢٤ ) م خالل شهر 
واحد   بئر  الى فحص  باالضافة  االول   تشرين 
اجل سد  اجلهود من  وتأتي هذه  احملافظة  في 
للمناطق  بالنسبة  املياه  النقص احلاصل في 
املائية  املسطحات  عن  بعيدة  تكون  التي 
املزروعات  لسقي  اجلوفية   املياه  واستغالل 

االخرى. االحتياجات  ثم  ومن  االولى  بالدرجة 
املقدسة  كربالء  فرع  جهود  الى  باالضافة 
الفعلية  للحاجة  وذلك  بابل  محافظة  في 
املياه  عن  البعيدة  واملناطق  القرى  في  للمياه 
الحتياجات  منها  تلبية  فيها  السطحية 
الزراعية  للمحاصيل  املياه  ولتوفير  املواطنني 
شهر  خالل  بئرا   (١١) الهيأة  اجنزت  حيث 
تشرين االول من عام ٢٠١٩ بسواعد عامليها 
وباعماق تتراوح مابني (١٢ـ  ١٨) م لكل بئرمنها 
باالضافة الى فحص (٤) آبار في احملافظة منها 

(٩) آبارللمصب العام .

aä˜i@HYRI@åv‰m@ÚÓœÏ¶a@ÍbÓ‡‹€@Úflb»€a@ÒdÓ:a

بغداد/ البينة اجلديدة
 أعادت الشركة العامة لصناعة األدوية 
إحدى  سامراء  الطبية/  واملستلزمات 
واملعادن،امس  الصناعة  وزارة  شركات 
التسويقي  املركز  فتح  السبت، 
بعد  كركوك  محافظة  في  ملنتجاتها 
توقف دام أكثر من ٥ سنوات.وذكر مدير 
املركز عام الشركة عبد احلميد عبد الرحمن  «افتتاح  إن   ، بيان  في  السالم 

التسويقي جاء في اطار سعي الشركة 
منتجاتها  لتسويق  منافذ  لفتح 
الدوائية في وسط وشمال البالد وتلبية 
واألطباء  املذاخر  أصحاب  لطلبات 
لثقتهم  احملافظة  في  والصيادلة 
قياسا  املناسبة  واسعاره   SDI مبنتج 
«الشركة  ان  األجنبي».واضاف،  باملنتج 
من  جديدة  بحلة  املركز  فتح  أعادت 

السالم  والديكور».واشار  البناية  حيث 
الفتتاح  خطة  الشركة  «لدى  ان  الى 
عموم  في  ملنتجاتها  تسويقية  منافذ 
مؤخرا  انتهجت  أن  بعد  السيما  البالد 
ومتنوعة  جديدة  تسويقية  أساليب 
أسهمت بزيادة اإلنتاج واملبيعات وزيادة 

وعي املواطن باملنتج احمللي».

⁄Ï◊ä◊@ø@Ô‘ÌÏén€a@bÁå◊äfl@|nœ@ÜÓ»m@ıaäflbç@ÚÌÎÖa@NNpaÏ‰ç@U@Âfl@är◊c@—”Ïm@Ü»i

النجف/ البينة اجلديدة
داخل  النجف  ومزارعي  فالحي  من  العشرات  جتمع 
سايلو الكوفة مهددين باغالق السايلو ومطالبني وزارة 
الفساد  حاالت  وانهاء  محاصيلهم  باستالم  التجارة 
ادارة السايلو.ونظم املتجمعون مسيرة  والرشوة داخل 
الفالح  لوفاة  يرمز  السايلو حملو خاللها نعشا  داخل 
التسعيرة  برفع  تطالب  شعارات  ورفعوا  العراقي، 
ودعم الفالح وتسويق محصول الشلب بنوعيه العنبر 
وانهاء   ، احلمراء  احلبوب  نسبة  قرار  والغاء  والياسمني 

احملسوبية .

@—v‰€a@Ï«âaåflÎ@Ïy˝œ
@Ï‹Ìbç@÷˝Àbi@ÊÎÖÜËÌ

@‚˝nçbi@ÊÏj€b�ÌÎ@ÚœÏÿ€a
Ò7»én€a@…œâÎ@·Ë‹Óïb™

@‚b»€a@âÜñ€a@ÜÓËí€a@Û–ínéfl@ø@ÊÏÓ»‹€@âÏ�nflÎ@sÌÜy@Ï◊bœ@ãbËu@kÓñ‰m
البينة اجلديدة / قاسم حوشي

الشهيد  مستشفى  مدير  السيد  اعلن 
حامت  مصطفى  الدكتور  العام  الصدر 
فاكو  جهاز  وتنصيب  شراء  عن  املوسوي 
من  االبيض  املاء  الزالة  ومتطور  حديث 
بغداد  صحة  دائرة  مع  بالتعاون  العني 
الرصافة . وذلك تواصالً مع احلاجة املتنامية 

واستمراراً  الصحية  اخلدمات  على  للطلب 
التقنية  باملستجدات  اخلاصة  للمتابعة 
وبالتعاون مع دائرة صحة بغداد الرصافة مت 
شراء اجلهاز وتنصيبه في صالة العمليات 
مسؤول  الدكتور  .وأضاف  بالعيون  اخلاصة 
اجلهاز  إن   : املستشفى  في  العيون  وحدة 
سيبدأ العمل به وهو من االجهزة احلديثة 

سيغير  رصني  عاملي  منشأ  ومن  واملتطورة 
مدينة  الهالي  اخلدمة  تقدمي  مسار  من 
. واضاف ان  الصدر الكرام واملناطق االخرى 
مستشفى  في  العيون  استشارية  وحدة 
خدماتها  تقدم  العام  الصدر  الشهيد 
حيث  شهريا  مراجع   (٥٠٠٠ من(  الكثر 
 --١٧٠ من  اليومي  املراجعني  اعداد  يتراوح 

واختتم  العيون  الستشارية  مراجع   ٢٠٠
حديثه مبجموع العمليات للسنة املاضية 
مابني  تنوعت  عملية   (١٢٣٠) بلغت  حيث 
.وان  صغرى  وعمليات  الوسطى  العمليات 
املستشفى مستمر بتقدمي افضل اخلدمات 

بغداد / البينة اجلديدةالطبية والصحية للمواطن الكرمي .
العديد من موظفي  ان  الرافدين  اعلن مصرف 
توطني  بطلبات  تقدموا  احلكومية  الدوائر 
رواتبهم لدى مصرفنا ومن ثم حصولهم على 
املكتب  وقال   . الدولية  كارد  املاستر  بطاقة 
االعالمي للمصرف في بيان ان املصرف يتسلم 
الكثير من الطلبات من قبل دوائر ومؤسسات 
املصرف  لدى  رواتبهم  توطني  لغرض  الدولة 
بالسلف  شمولهم  يتم  ثم  ومن  الكترونيا 
مشيرا   . املصرف  يطلقها  التي  الشخصية 
القروض  من  العديد  طرح  املصرف  ان  الى 
والسلف التي تخص املوظفني وحتى املواطنني 
لالطالع  فرع  اقرب  الى  التوجه  وبإمكانهم 

عليها.

@äˆaÎÖ@Ô–√Ïfl@Âfl@ÜÌÜ»€a@Z@ÂÌÜœaä€a
@¥üÏn€@pbj‹�i@aÏflÜ‘m@Ú€ÎÜ€a

@@·ËjmaÎâ

بعقوبة / البينة اجلديدة
من  النازحة  االسر  عدد  أرتفع   
محافظة  في  كرمة  أبو  قرية 
الى   ٣٩   أسرة بسبب  ديالى 
داعش  خاليا  نشاط  تصاعد 
قرية  ان  محلي   مصدر  وقال   .
الوقف  حوض  ضمن  كرمة  أبو 
شهدت  بعقوبة  شرق  شمال 
ليبلغ  عوائل     ٦ نزوح    اليوم 
النازحة    العوائل  اجمالي 

الثالثة  االيام  أسرة خالل     ٣٩
اهالي  ان  .واضاف  املاضية 
اليأس  ان اصابهم  القرية بعد 
االمنية  القيادات  وعود  من 
قرروا الرحيل عن ديارهم بحثا 
عن مناطق أكثر أمنا .وشهدت 
قرية ابو كرمة في االونة االخيرة 
ادت  ليلية  داعشية  هجمات 
الى سقوط ضحايا في صفوف 

املدنيني والقوات االمنية .

µbÌÜi@Úflä◊@Ïia@ÚÌä”@Âfl@Úyãb‰€a@äç¸a@ÖÜ«@ b–mâa

البينة اجلديدة / عبد الستار محسن
تسيير  استئناف  النقل   وزارة  اعلنت 
الصاعدة  القطارات  عبر  رحالتها 
بغداد  من  املسافرين  لنقل  والنازلة 
الى   البصرة وبالعكس اعتبارا من يوم 
ان  الوزارة  واوضحت   ، املاضي   اجلمعة 
الشركة العامة لسكك حديد العراق 
فتحت  النقل)  وزارة  (احدى تشكيالت 
على  املسبق  واحلجز  احلجز  منافذ 
بالسفر على  للراغبني  كافة مكاتبها 
احملافظات  الى  احلديثة  قطاراتها  منت 
اجلنوبية .وبينت الوزارة ان القطار النازل 

االول ينطلق من محطة بغداد املركزية  
ينطلق  بينما  مساء   (٦) الساعة 
محطة  من  األول  الصاعد  القطار 
البصرة عند الساعة ٦/٣٠ مساء مرورا  
(الناصرية،السماوة  اجلنوبية  باحملطات 
السكك  ان  .يذكر  واحللة)  ،الديوانية 
خدماتها  تطوير  الى  تسعى  احلديد 
من خالل فتح خطوط جديدة تشمل 
اغلب احملافظات كونه يعتبر من وسائل 
النقل املريحة والسريعة واألمينة ذات 
القطاع  مع  مقارنة  مناسبة  اسعار 

اخلاص .

@@@@ÚrÌÜßa@bËmaâb�‘i@Òäñj€a@µa@ÖaÜÃi@Âfl@ÂÌäœbéΩa@›‘‰€@›‡»€a@—„dném@›‘‰€a

كربالء املقدسة / البينة اجلديدة
بعد جهود حثيثة من محافظ كربالء املقدسة املهندس 
نصيف جاسم اخلطابي مع السيد نائب رئيس مجلس 
الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر عباس الغضبان 
املوافقة على تعيني ٣٣٤ من املهندسني االحتياط  متت 
قدموا  الذين  املقدسة  كربالء  محافظة  ابناء  من 
وكما    ، النفطي  كربالء  مصفى  في  التعيينات  على 

استحصل املوافقة على التعيينات في مصفى كربالء 
النفطي لتكون حصرا البناء محافظة كربالء املقدسة 
اجل  وحثيثة من  متواصلة  احملافظ  السيد  وان جهود   ،
الى  ونشير   ، بالتعيينات  االخرى  الشرائح  كل  شمول 
القوائم  في  اسماؤهم  املوجودة  املهندسني  االخوة 
اكمال  اجل  من  املقدسة  كربالء  مبراجعةمحافظة 

التصاريح اخلاصة الكمال متطلبات تعيينهم .

¥Ó»n€@Ú‘œaÏΩa@Û‹«@›ñznéÌ@ÚçÜ‘Ωa@ı˝iä◊@≈œb™
Úƒœb0a@ıb‰ia@Âfl@bçÜ‰Ëfl@SST@

بغداد/ البينة اجلديدة 
أعلنت وزارة الزراعة، امس السبت، عن 
االكتفاء الذاتي لسبعة عشر محصوالً  
منع  على  مشددةً  محلياً،  لوفرتها   ً
الناطق  لوفرتها.وقال  استيرادها 
في  النايف  حميد  للوزارة  الرسمي 
الذي  للدعم  ونتيجة  «الوزارة  أن   ، بيان 
كان  سواء  واملزارعني  للفالحني  قدمته 
واسمدة  الزراعية(بذور  باملستلزمات 
جانب،  من  حديثة)  وتقانات  ومبيدات 
والتخطيط  احمللي  املنتج  وحماية 
مستحقات  وأعطاء  السليم  العلمي 
من  التجارة  وزارة  قبل  من  الفالحني 
قد  املائية  احلصة  وتوفر  اخر»  جانب 
على  الفالحني  تشجيع  في  ساهمت 
والتي  ونوعاً  كماً  الزراعي  االنتاج  زيادة 
محصوالً   ١٧ بتوفير  نتائجه  افضت 

مرة  الول  وهذا  العام،  طوال  زراعياً 
االستيراد  فتح  عدم  نتيجة  يحدث 
(الطماطة  وهي  محلياً  وحمايته 
واللهانة  والباذجنان  والبطاطا  واخليار 
والذرة  واخلس  والنبق  واجلزر  والقرنابيط 
الصفراء والتمر والرقي والبطيخ والثوم 
والرمان)». والشجر  االخضر  والبصل 

احلنطة  محصولي  الى  واشارت 
والشعير، فضالً عن املنتجات احليوانية 
واالسماك  والدجاج  املائدة  من(بيض 
عاماً   ٢٠١٩ العام  هذا  يعتبر  وبذلك   ،(
حافالً بزيادة االنتاج الزراعي كماً ونوعاً. 
«سياسة  بأن  البيان  في  الوزارة  وبينت 
من  احمللي  املنتج  حماية  هي  الوزارة 
جانب  من  املستهلك  وحماية  جانب 
أخر من خالل تطبيق الروزنامة الزراعية، 
الواردة من مديريات  البيانات  فضالً عن 
أو شحة  وفرة  مدى  تبني  والتي  الزراعة 
الوزارة  احمللي».ودعت  الزراعي  املنتج 
اجلرمية  ودائرة  احلدودية  املنافذ  هيئة 
الصحية  الرقابية  واجلهات  املنظمة 
حماية  أجل  من  االجراءات  تشديد  الى 

املنتج الزراعي احمللي.

@�̧ Ïñ™@QW�€@Ômaà€a@ıb–n◊¸a@Â‹»m@Ú«aâå€a
�bÓ‹™@bËmäœÏ€@bÁÖa7nça@…‰fl@Û‹«@ÖÜímÎ@

بغداد/ البينة اجلديدة
الزمان،  باسم عبد  االجتماعية  والشؤون  العمل  وزير  أعلن   
املتفرغ  املعني  راتب  على  املتقدمني  عدد  أن  السبت،  امس 
منذ انطالق التقدمي االلكتروني وحتى اآلن، جتاوز الـ ٧٦ الفا.
وقال عبد الزمان في تصريح صحفي ، إن وزارته «استقبلت 
اكثر من ٧٦ ألف متقدم عبر االستمارة االلكترونية للشمول 
تشرين  شهر  بداية  التقدمي  بدء  منذ  املتفرغ  املعني  براتب 
االلكتروني  التسجيل  «عملية  أن  احلالي».وأضاف،  الثاني 
مستمرة لغاية الوصول الى استقبال نحو ١٠٠ الف متقدم 

للشمول فيها»، مؤكدا ان «هيئة ذوي االعاقة واالحتياجات 
مبوعد  املتقدمني  ابالغ  على  ستعمل  الوزارة  في  اخلاصة 
االحالة على اللجان الطبية من خالل ارسال رسالة نصية 
عبر املوبايل الشخصي اخلاص بكل متقدم من اجل اكمال 
اجراءات شموله فيها».ودعا عبد الزمان املتقدمني للشمول 
االستمارة  في  املسجلة  املعلومات  صحة  من  «التأكد  الى 
لضمان  وفعال  صحيح  هاتف  رقم  وتثبيت  اإللكترونية 
حقوقهم في التسجيل كون اآللية اجلديدة تعتمد وبشكل 

كبير على دقة املعلومات ورقم الهاتف».

Œä–nΩa@¥»Ωa@kmaäi@fiÏ‡í‹€@‚Ü‘nfl@—€c@WV@›Óvém@Z›‡»€a

املوصل / البينة اجلديدة 
شرعت مديرية بلديات نينوى باعمار الشارع 
مدينة  يربط  والذي  ربيعة  ناحية  في  الدولي 
القادر  عبد  نينوى  بلديات  مدير  .وقال  املوصل 

دخيل للوكالة الوطنية العراقية لالنباء /نينا/
بلديات  في  والفنية  الهندسية  ان»الكوادر 
نينوى شرعت باعمار هذا الشارع الدولي بعد 
خروجه عن اخلدمة خالل العمليات العسكرية 

لتحرير ناحية ربيعة ومدينة املوصل «. واضاف 
من  الدولي  الشارع  هذا  تخصيص  ان»مبالغ 
مدة  وان  املوصل  واعمار  االقليم  تنمية  مبالغ 

اجنازه اعماره تستغرق (اربعة )اشهر «.

@Ú»Óiâ@ÚÓyb‰€@Ô€ÎÜ€a@ âbí€a@¡Ó‹jmÎ@âb‡«hi@ Îäí€a
@›ïÏΩa@ø

بغداد / البينة اجلديدة
 حددت وزارة التربية جملة من الضوابط 
باالنتساب  الطلبة  قبول  تنظم  التي 
.وقال   ٢٠٢٠  –  ٢٠١٩ الدراسي  للعام 
بيان  في  للوزارة  اإلعالمي  املكتب 
منه،  نسخة  اجلديدة}  {البينة  تلقت 
العام  للتعليم  العامة  «املديرية  إن 
 ، الثانوي  التعليم   / واألجنبي  واألهلي 

احملافظات  في  العامة  املديريات  الزمت 
اجلديدة  التعليمات  بأتباع  كافة 
«قبول  الى  مشيراً  العام»،  لهذا  النافذ 
الطالب اذا كان مصاب بإحدى األمراض 
اخلبيثة وكذلك في حالة اصابته مبرض 
يستوجب تدخل جراحي ومنحهُ اجازة 
من  طبية  تقارير  يُقدم  أن  على  طويلة 
اللجان الطبية املتخصصة»، الفتاً الى 

«وجود موافقة على انتساب الطالب اذا 
القطر».  خارج  بعثة  في  امرهُ  ولي  كان 
املوافق  األربعاء  «يوم  الوزارة  وحددت 
موعد  آخر  احلالي  الشهر  من  الـ٢٠ 
ان  على   ، االنتساب  معامالت  لتقدمي 
ورد  ما  تنفيذ  العامة  املديريات  تتولى 
في اعاله وعدم ارسال الطلبة اخملالفني 

لتلك الضوابط».

Ô€bßa@‚b»‹€@lbén„¸a@‚aÎÖ@¡iaÏô@ÖÜ �§@ÚÓi6€a

املوصل / البينة اجلديدة
جامع  مبنى  فتح  نينوى  اوقاف  مديرية  اعادت   
ان اقدمت عصابات داعش االرهابية  الرضواني بعد 
على تفجبره في شهر متوز ٢٠١٦. وقال مدير اوقاف 
في  الهندسي  «اجلهد  ان  كنعان  بكر  ابو  نينوى 
تاهيل  اعاد  املوصل  وبلديات  نينوى  اوقاف  مديرية 
بامين  شيت  النبي  منطقة  في  الرضواني  جامع 
املوصل بعد ان قام تنظيم داعش االرهابي بتفجيره. 
واضاف ان»هناك جامعني اخرين مازال العمل جاريا 

بهما في   املوصل القدمية «.

@Ô„aÏôä€a@…flbu@|nœ@ÜÓ»m@ÙÏ‰Ó„@“b”Îa
ÚπÜ‘€a@›ïÏΩa@ø@

متابعة / البينة اجلديدة
احتفاال بايام ذكرى والدة خامت االنبياء (ص) وحفيده االمام الصادق (ع) عقدت الشورى املوسعة للمجلس االعلى 
االسالمي العراقي اجتماعها الدروي ملناقشة تطورات احلركة االحتجاجية االصالحية وما افرزته من مطالب.

واكد اجمللس االعلى على اهمية استمرار االحتجاجات االصالحية السلمية لتحقيق املطالب احلقة . كما طالب 
اجمللس االعلى السيد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد املهدي بأن يأخذ زمام املبادرة لتحقيق االصالحات املنشودة 
متجاوزا املعادلة احلزبية. وان تقوم القوى السياسية مبراجعة حقيقية تناسب الرؤى اجلديدة التي افرزتها احلركة 
االحتجاجية االصالحية بأعتبارها فرصة فريدة للتصحيح واالصالح.كما ان اجمللس االعلى يقدم الشكر لهؤالء 
الشباب الواعي الذين مثلوا البذرة الطيبة حلركة احتجاجية اصالحية سلمية ومؤكداً على موقفه الثابت من 

ان توجيهات املرجعية الدينية وحكمتها متثل خارطة طريق وصمام امان.

ÎâÜ€a@bË«b‡nua@Ü‘»m@Ô”aä»€a@Ôfl˝ç¸a@Û‹«¸a@è‹v‡‹€@Ú»çÏΩa@ÙâÏí€a

البينة اجلديدة / علي شريف
شارك األستاذ الدكتور جليل كرمي اخلفاجي التدريسي في جامعة بابل مبؤمتر 
املاليزية  العاصمة  في  عقد  الذي  اإلنسان)  جسم  في  احليوية  (التفاعالت 
االستاذ  وقال  والعاملية٠  املاليزية  اجلامعات  من  العديد  مبشاركة  كواالملبور 
بوليميرية  (أفالم  بعنوان  اختراع  براءة  أن مشاركته كانت  الدكتوراخلفاجي: 

وعرض  النقاش  محور  وكانت  املشاركني  اهتمام  الدراسة  أثارت  وقد  طبية) 
بروفسور معهد السرطان في نيويورك شراء هذه البراءة لغرض استخدامها 
واالستفادة منها في عالج القوات العسكرية٠ مؤكدا ان أهمية هذه املشاركة 
في املؤمترات العاملية لنشر العلوم احلديثة ورفع اسم العراق احلبيب وجامعة 

بابل بني اجلامعات العاملية وكسب احترام وتقدير الدول املشاركة٠

bÌåÓ€b∂@ÚÌÏÓßa@p˝«b–n€a@ä∑˚fl@ø@⁄âbím@›ibi@Ú»flbu

النجف/  البينة اجلديدة
النجف  محافظة  شرطة  مديرية  أعلنت 
من  عدد  على  القبض  إلقاء  عن  االشرف 
املطلوبني، فيما بادر قائد شرطة احملافظة 
االنضباطية  العقوبات  جميع  الغاء  الى 
الشريف.وقالت  النبوي  باملولد  احتفاءً 
متكنت   » أنه  لها،  بيان  في  املديرية 
عشرين  فترة  وخالل  النجف  سيطرات 
مطلوبا   ٥٥ على  القبض  إلقاء  من  يوما 
وفق قضايا جنائية مختلفة».وأكدت «ان 
املطلوبني مت القاء القبض عليهم من قبل 
سيطرات احملافظة ومت احالتهم للقضاء «. 
وأشارت املديرية الى أن قائد الشرطة بادر 
بالغاء  الشريف،  النبوي  املولد  مبناسبة 
من  التي  االنضباطية  العقوبات  جميع 
املناسبة  بهذه  احتفاءً  صالحياته  ضمن 

الكرمية.

@UU@Û‹«@új‘€a
@·Ëni@biÏ‹�fl
@Ú–‹n´@ÚÓˆb‰u
—v‰€a@ø



وكاالت / البينة الجديدة
قال املركز الكتلوني لدراسات 
ــد  امل ــد  ــبة تأيي ــرأي إن نس ال
ــا)  (كتلوني ــي  ف ــي  االنفصال
ــى ٩ر٤١ باملئة من  ــت إل تراجع
ــي اإلقليم ما ميثل أدنى  مواطن

مستوى له منذ يونيو ٢٠١٧.
ــة  دراس ــي  ف ــز  املرك ــاف  وأض
ــر نتائجها يوم اجلمعة ان  نش
ــال  ــي االنفص ــبة معارض نس
عن إسبانيا ارتفعت إلى ٨ر٤٨ 
ــة بدورها أعلى  ــة محقق باملئ
ــر من  ــا منذ أكث ــتوى له مس

عامني .
وذكر ان االستطالع الذي أجري 
في الفترة من ١٦ سبتمبر إلى 
ــر املاضيني  ــابع من أكتوب الس
ــخص مشيرا  شمل ١٥٠٠ ش
ــدور  ــل ص ــري قب ــه أج ــى ان إل
احلكم بالسجن على الزعماء 
ــني منتصف أكتوبر  االنفصالي

املاضي وما تبعه من مظاهرات 
واحتجاجات في اإلقليم .

ــرأي  لل ــتطالعا  اس ان  ــر  يذك
ــه في يونيو  أجراه املركز نفس

ــبة مؤيدي  ٢٠١٧ أظهر ان نس
ــبانيا بلغت  االنفصال عن إس
ــبة  ــة مقارنة بنس ١ر٤١ باملائ
٤ر٤٩ باملائة من معارضيه علما 

ــؤال الذي طرح في كال  ان الس
االستطالعني كان (هل تريد ان 
ــتقلة  تكون كتلونيا دولة مس

مع اإلجابة بنعم أو ال). 

ــا  العلي ــة  احملكم ــت  وقض
ــر  أكتوب  ١٤ ــي  ف ــبانية  االس
املاضي بعقوبات سجن تتراوح 
ــعة أعوام إلى ١٣ عاما  من تس
ــني  ــاء االنفصالي ــق الزعم بح
ــعة املتواجدين احترازيا  التس
في السجون منذ نحو عامني.

ــبعة في  ــق القضاة الس واتف
ــاع على ادانة  احملكمة باإلجم
ــى  عل ــض  بالتحري ــني  املتهم
ــا  ــرد كم ــس التم ــة ولي الفتن
ــة إلى  ــة العام ــت النياب طالب
جانب اختالس األموال علما ان 
ــر عقوبة جاءت بحق نائب  أكب
الكتالونية  ــة  احلكوم ــس  رئي
ــراس  جونكي ــول  أوري ــال  املق
ــجن  ــث حكم عليه بالس حي
ملدة ١٣ عاما واسقطت أهليته 
ــغل مناصب عامة ملدة ١٣  لش

عاما أيضا . 
ــاد القضاء  ــب آخر أع من جان

ــرة  مذك ــل  تفعي ــباني  اإلس
التوقيف األوربية التي أصدرها 
ــق الرئيس  ــام ٢٠١٧ بح في ع
ــا)  (كتلوني ــم  إلقلي ــال  املق
ــس بويجدميونت الهارب  كارلي
ــة  ــة البلجيكي ــى العاصم إل
ــن وزرائه  ــل مع عدد م بروكس
ــي  ــني بتهمت ــو عام ــذ نح من
ــة  الفتن ــى  عل ــض  التحري

واختالس األموال.
ــرى بويجدميونت في األول  وأج
ــتفتاء «غير  ــر ٢٠١٧ اس أكتوب
ــؤال (هل  قانوني» تضمن الس
ــون كتالونيا دولة  ــد ان تك تري
ثم  ــة؟)  كجمهوري ــتقلة  مس
أعلن برملان (كتلونيا) اإلقليمي 
ــه  ــهر نفس ــن الش ــي ٢٧ م ف
االستقالل من جانب واحد عن 
«اجلمهورية  ــاء  وإنش إسبانيا 
ــتقلة  ــة كدولة مس الكتلوني

ذات سيادة».
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عصابة إسرائيل في امليديا األميركية تشن حرباً على عضوي 
ــيدة طليب وإلهان عمر بسبب موقفهما من  الكونغرس رش

جرائم حكومة إسرائيل بقيادة بنيامني نتنياهو.
ــرائيل «إهانة للقيم الدميقراطية ورد  عمر قالت إن موقف إس
ــن بلد حليف»، نتنياهو  ــؤولتني م فعل عنيف على زيارة مس
ن يعارض  ــة ومفتوحة على مَ ــرائيل دولة دميقراطي قال إن إس
سياستها، إال أنها ال تقبل طلبات مؤيدي مقاطعة إسرائيل 

ومتنع دخولهم أراضيها.
ــات األميركية -  ــس العالق ــام مجل ــب حتدثتا أم ــر وطلي عم
ــالمية. وكان للمجلس جلسة جلمع التبرعات حلماس.  اإلس
ــماء أعضاء في اجمللس يؤيدون  ــرائيل تسجل أس عصابة إس

حماس.
ــجل هنا أن طليب أرادت  ــا ال أؤيد هاتني اجلماعتني وإمنا أس أن
ــن العمر،  ــعني م ــطني وهي في التس ــارة جدتها في فلس زي
وإسرائيل سمحت لها بالدخول شرط أال تدعو إلى مقاطعة 
ــرائيل  ــزال تهاجم إس ــت الطلب وما ت ــي رفض ــرائيل. ه إس
ــتثمارات  ــحب اس ــد حركة مقاطعة وس ــتها وتؤي وسياس

وعقوبات ضد إسرائيل.
ــمه روبرت  ــا األميركية اس ــي امليدي ــرائيل ف ــد أنصار إس أح
ــر وطليب وجيلير وأنا  ــر، وهو كتب مقاالً عنوانه عم سبنس
ــب وجيلير من زيارة  ــرائيل والكات ــون (هما من زيارة إس ممنوع

بريطانيا).
ــرائيل يجب  ــاش قال: «إن إس ــنت عم عضو الكونغرس جس
ــن في الكونغرس  ــمح لعضوي أن تتحدى دونالد ترامب وتس
ــرائيل»، عضو الكونغرس اآلخر ديفيد سيسيلني  بزيارة إس
ــراً، الدميقراطية هي أن  ــأ كبي ــرائيل ارتكبت خط قال إن إس
ــي رأي (الدولة التي منعته  ــارك ف تقبل اآلخر حتى إذا لم يش
ــة البريطانية منعته  ــر قال إن احلكوم من دخولها). سبنس
ــنة ٢٠١٣، ألنه زعم أن  ــر من دخول بريطانيا س وباميال جيلي
ــر  ــالم دين يحرض على حرب ضد غير املؤمنني. سبنس اإلس
ــرائيل، وإنه وجيلير  ــال إن عمر وطليب تؤيدان مقاطعة إس ق
ــلمني إلى بريطانيا. أقول  يعارضان نزوح أعداد كبرى من املس

إن هذا لم يحدث ولن يحدث.
ــره دونالد ترامب  ــي، فهو متهم بك ــار األميرك أختتم باليس
ــرائيل. أنا ال أكره ترامب وإمنا أكره إسرائيل كما أكره كل  وإس

ن يؤيدها. مَ
اليسار األميركي يتهم ترامب بأنه «يهودي» بني السياسيني 
ــي الواليات  ــن ارتكبوا اإلرهاب ف ــو اتهم الذي ــني. ه األميركي
ــار  ــم، ورد عليه اليس ــره» يحركه ــراً بأن «الك ــدة أخي املتح
ــن يعترض على  ــرائيل ويكره كل مَ ــه يؤيد إس ــي بأن األميرك
ــرائيل، وأقول  ــب إال في مجال إس ــتها.ال أعارض ترام سياس
ــد الدميوقراطية  ــي بنيامني نتنياهو ض ــه مع اإلرهاب إن حتالف
ــن احتضان اجلرمية  ــتفيق ويتراجع ع ــة، فلعله يس األميركي

اإلسرائيلية ضد الفلسطينيني .

 جهاد الخازن

رأي

وكاالت / البينة الجديدة
ــاً  ــماليّة هجوم ــا الش ــنّت كوري  ش
ــس  ــب الرئي ــى نائ ــادراً عل ــاً ن كالميّ
الدميقراطي جو  ــابق  ــي الس األميرك
ــة  ــح النتخابات الرئاس ــدن املرشّ باي
املقبلة في الواليات املتحدة، واصفةً 
إيّاه بأنّه ”كلب مسعور“ يجب ضربه 

بالعصي ”حتّى املوت“.
ــادات الذعة  ــغ يانغ انتق ــه بيون وتُوجّ
لشخصيّات، لكنّ هجومها هذا على 
اً.  ــي طابعه احلادّ جدّ بايدن مفاجئ ف
ووَرد في برقيّة لوكالة األنباء الكورية 
ــمية أنّ بايدن ”جترّأ  ــمالية الرس الش

ــاس بكرامة القيادة  ر على املس بتهوّ
العليا“ لكوريا الشمالية.

ــكالب  ”ال أنّ  ــة  الوكال ــت  وأضاف
ــن أن تؤذي  ك ــعورة مثل بايدن ميُ املس
دة أنّه  ــرّة“، مؤكّ ــن إذا تركت ح كثيري
”يجب ضربها بالعصي حتّى املوت“.

ورأت أنّ ”القيام بذلك سيكون مفيداً 
للواليات املتحدة أيضاً“ .

ــان قال فيه  ــدن اجلمعة في بي وردّ باي
ــم  ــل كي ــور القات ــدو أنّ الديكتات ”يب
ــغ-أون ال يُحبّني“. وأضاف ”يجب  جون
ين الذين  ــتبدّ إضافته إلى الئحة املس
ــى  ــا، إل ــح رئيسً ــي أن أصب ال يُريدونن

جانب فالدميير بوتني“.
ــالق بيونغ يانغ  ــبب إط ولم يُعرف س
ــتائم. لكنه قد يكون قيام  هذه الش
فريق حملة بايدن بنشر إعالن دعائي 
ــة اخلارجية  ــد السياس ر ينتق ــوّ مص
للرئيس األميركي دونالد ترامب التي 
رأوا أنها تقضي ”باإلشادة باملستبدين 

والطغاة واستبعاد حلفائنا“.
ــة  كلم ــور  ظه ــع  م ــن  وبالتزام
”املستبدين“، تظهر صورة املصافحة 
ــم  والزعي ــب  ترام ــني  ب ــة  التاريخي
الكوري الشمالي كيم جونغ-اون في 

سنغافورة في حزيران/يونيو ٢٠١٨.

ــا يبدو صفةً  ــت الوكالة على م وتبنّ
ــو  ــن ”ج ــى بادي ــب عل ــا ترام أطلقه
ــى أنّ األميركيني  ــيرة إل النائم“، مش
ونه ”بايدن الذي لم يستيقظ  ــمّ يس
ــد ”آخر  بعد“. وتابعت أن بايدن يجسّ
ــه حان  ــرف ويبدو أن ــن اخل ــة م مرحل

الوقت لتتوقف حياته“.
وهذه ليست املرة األولى التي تهاجم 
فيها وكالة األنباء الكورية الشمالية 
نائب الرئيس األميركي السابق الذي 
كانت قد وصفته في أيار/مايو املاضي 
ــي“ و“األحمق صاحب معدل  بـ“الغب

الذكاء املنخفض“.

ــدن تعامل  ــد باي ــك، انتق ــل ذل وقبي
ــيا وكوريا الشمالية،  ترامب مع روس
ــي بتقبيل  ــس األميرك ــاً الرئي متّهم
ــر) بوتني وكيم  ــاة أمثال (فالدميي ”طغ

جونغ-أون“.
وأوضح شيونغ سيونغ شانغ الباحث 
في معهد سيجونغ أنّ شتائم كوريا 
دها حيال  ــدّ ــمالية تعكس تش الش
ــا.  ــه لزعيمه جّ ــي تُوَ ــادات الت االنتق
ــغ يانغ لم تتمكن يوما  وقال إنّ ”بيون
ــا بالطاغية  ــن حتمل وصف زعيمه م
ــم  العال ــل  قب ــن  م ــور  الديكتات أو 

اخلارجي“.

وكاالت / البينة الجديدة
ــتخبارات  ــة االس ــدت جلن عق
ــي  األمريك ــواب  الن ــس  مبجل
ــة علنية  ــة ثاني جلس اجلمع
ــي  ــق الرام ــار التحقي ــي إط ف
ــد  دونال ــس  الرئي ــزل  ع ــى  إل
ــى خلفية اتهامات  ترامب عل
أوكرانيا لفتح  بالضغط على 
ــيه  بأحد منافس حتقيق يضر 

السياسيني .
ــة  اجللس ــذه  ه ــت  وخصص
لالستماع للسفيرة األمريكية 
ــا ماري  أوكراني ــابقة في  الس
ــش التي قالت إنها  يوفانوفيت
ــت حلملة «تضليل» من  تعرض
ــي  ــي احملام ــل رودي جوليان قب

الشخصي للرئيس ترامب.
ايضا  تعرضت  ــا  انه واضافت 
حلملة تشويه للسمعة حيث 
ــد أن طلب مني  اوضحت «بع
ــؤون  وكيل وزارة اخلارجية للش
السياسية في أوائل مارس من 
العام اجلاري متديد مهام عملي 

ــام ٢٠٢٠ دخلت حملة  حتى ع
التشويه ضدي مرحلة علنية 
املتحدة».  الواليات  جديدة في 
وكشفت عن أن مسؤولني في 
وزارة اخلارجية اقترحوا عليها 
ــكل  «بش ــادر منصبها  تغ أن 
ــابيع  ــك بأس ــد ذل ــر وبع مبك
ــة أخبرت فجأة في أواخر  قليل
ــود إلى  ــي بأن أع ــل املاض أبري
ــا على  ــن أوكراني ــنطن م واش

منت الطائرة التالية» .
ــا  انه ــش  يوفانوفيت ــت  وقال
ــة  طريق ــن  م ــت»  «صدم
ــا دونالد  ــس بالده ــث رئي حدي
اتصاله  ــاء  أثن ــا  ــب عنه ترام
ــي فولودميير  ــره األوكران بنظي
ــكي في يوليو املاضي  زيلينس
ــعرت بالصدمة  ــة «ش مضيف

والرعب وانا اآلن مدمرة».
ــدد رئيس جلنة  ــن جانبه ش م
ــس  ــي مجل ف ــتخبارات  االس
ان  ــى  عل ــيف  آدم ش ــواب  الن
جولياني قام بـ«حملة تشويه» 

ــفيرة يوفانوفيتش.  ــد الس ض
ــان قرأه  ــي بي ــيف ف ــال ش وق
ــة «بعض  أثناء افتتاح اجللس
األمريكيني مثل رودي جولياني 

لدونالد  ــخصي  الش ــي  احملام
ترامب وشخصني من الذين مت 
توجيه االتهام اليهم وغيرهم 
ــم  ــون بينه ــن أن يك ــن ميك مم

ــد جونيور  ــس دونال ــل الرئي جن
ــويه ضدها  قاموا بحملة تش
ــى مزاعم خاطئة».من  بناء عل
ــال ترامب في تغريدة  جانبه ق

االلكتروني  (تويتر)  على موقع 
ــيئة  ان «ماري يوفانوفيتس س
ــدأت في  ــت لقد ب ــا ذهب اينم
ــك؟  ــف كان ذل ــال كي الصوم
ــريعا إلى أوكرانيا حيث  ثم س
حتدث الرئيس األوكراني اجلديد 
عنها بشكل غير إيجابي أثناء 
اتصالي الهاتفي الثاني معه» 
مشددا على حقه املطلق في 

تعيني سفراء بالده .
ــة علنية  وهذه هي ثاني جلس
ــواب األمريكي  في مجلس الن
ــول حتقيق عزل الرئيس بعد  ح
ــة العلنية األولى التي  اجللس

عقدت األربعاء املاضي .
ــواب هذا  الن ــري مجلس  ويج
ــام ترامب  ــق بعد اته التحقي
أوكرانيا لفتح  بالضغط على 
ــال جتارية قام  ــق في أعم حتقي
بها هناك ابن املرشح الرئاسي 
احملتمل عن احلزب الدميقراطي 

جو بايدن .

وكاالت / البينة الجديدة
دعت الواليات املتحدة املشير 
ــل القوي  ــة حفتر الرج خليف
ــا اجلمعة، إلى  ــرق ليبي في ش

إنهاء هجومه على طرابلس.
صدرت هذه الدعوة في أعقاب 
ــنطن   ــام بها الى واش زيارة ق
ــاق  الوف ــة  حكوم ــن  م ــد  وف
ــا دوليا،  ــي املعترف به الوطن
ــم ان الرئيس دونالد ترامب  رغ
ــى االنطباع  ــون أعط ــد يك ق

بدعم حفتر في املاضي.
ــترك صدر بعد  وافاد بيان مش
ــؤولني  اجتماع الوفد مع مس
ــي وزارة اخلارجية األميركية  ف
ــدة  املتح ــات  الوالي ــو  «تدع
إلى  الليبي  ــي  الوطن ــش  اجلي
وقف هجومه على طرابلس».

ــاعد  ــذا سيس ــاف ان «ه واض
على زيادة التعاون بني الواليات 
ــع التدخل  ــدة وليبيا ملن املتح
ــرر، وتعزيز  ــر املب ــي غي األجنب
ــرعية،  الش ــة  الدول ــلطة  س
ــي  الت ــا  القضاي ــة  ومعاجل

ــاس النزاع». وفي  تشكل أس
السابع من نيسان/أبريل، بعد 
ــوم، دعا  ــن الهج ــام من ش أي
وزير اخلارجية األميركي مايك 

بومبيو إلى «وقفه فورا».
ــق، حتدث  ــي وقت الح  لكن ف
الرئيس ترامب مع املشير عن 
ــتركة» لليبيا،  «رؤيتهما املش

ــت األبيض  ــان للبي ــا لبي وفقً
ــى دعم  ــرا ال ــاره مؤش مت اعتب
ــت  ــك، طالب ــد ذل ــر. بع حفت
ــة  األميركي ــية  الدبلوماس

بوقف إطالق النار.
املشترك اجلمعة،  البيان  وفي 
شددت واشنطن على «دعمها 
ــيادة ليبيا ووحدة أراضيها  س

روسيا  في مواجهة محاوالت 
ــم إرادة  ــزاع رغ ــتغالل الن اس
الشعب الليبي». ونفت روسيا 
ــرا تقارير عن وصول نحو  مؤخ
ــهر  ــن املرتزقة في األش ٢٠٠ م
املنصرمة إلى ليبيا حيث حتوم 
ــبهات حول دعم موسكو  ش

قوات املشير حفتر.

وكاالت / البينة الجديدة
ــران اجلمعة تقنني توزيع  بدأت إي
ورفعت أسعاره بنسبة  البنزين 
ــي خطوة  ــر، ف ــة أو أكث ٥٠ باملئ
ــض الدعم  ــدف خلف ــدة ته جدي
ــادة  ــبب بزي ــذي تس ــف ال املكل
ــي  وتفش ــود  الوق ــتهالك  اس

عمليات التهريب.
ــد األكثر  ــران بنزين يع ــر اي وتوف
ــعر  ــا في العالم، إذ كان س دعمً
ــال (أقل  ــر يبلغ ١٠ آالف ري الليت

من تسعة سنتات).
ــن روحاني  ــس حس ــال الرئي وق
ــة  للحكوم ــاع  اجتم ــالل  خ
ــة االنباء  ــت عنه وكال كما نقل
الرسمية ان «زيادة سعر النفط  
اجملتمع  ــات  فئ ــاعدة  تتيح مس
ــات» اي «٧٥  ــي تواجه صعوب الت

في املائة من السكان».
ــي اال يتصور احد  واضاف «ينبغ
ــوم بذلك النها  ــة تق ان احلكوم
ــات اقتصادية، لن  تواجه صعوب
ــى اخلزينة  ــال واحد ال ــب ري يذه

(العامة)».
ــة  الوطني ــركة  الش ــادت  وأف
ــر وتوزيع النفط  اإليرانية لتكري
ــيكون  ــن اآلن فصاعداً س أنه م

ــخص ميلك بطاقة  على كل ش
ــال (١٣  ــف ري ــع ١٥ أل ــود دف وق
ــر ألول ٦٠ ليتراً من  ــنتًا) لليت س
ــراؤها كل شهر. البنزين يتم ش
ــي  ــر إضاف ــب كل ليت وسيُحس

ب٣٠ ألف ريال.
ــود  ــات الوق ــتُحدثت بطاق واس
ــي  ــي ٢٠٠٧ ف ــى ف االول ــرّة  للم
ــة  منظوم ــالح  إلص ــعى  مس
ــي للوقود ووضع  الدعم احلكوم
ــر على  حد للتهريب الذي ينتش

نطاق واسع.
واوضح روحاني ان العائدات من 
بالفائدة  ــتعود  التدابير س هذه 

على نحو ستني مليون ايراني.

 وقال رئيس منظمة التخطيط 
ــة محمد باقر  وامليزانية اإليراني
نوبخت لوكالة األنباء الرسمية 
ــل مع أولى  ــيتم التعام إنه «س
املدفوعات في غضون األسبوع 

أو األيام العشرة املقبلة».
ــب «إرنا»، دفع انخفاض  وبحس
ــكل كبير  ــن بش ــعار البنزي أس
ــتهالك مع شراء  إلى زيادة االس
ــكان إيران البالغ عددهم ٨٠  س
مليونًا ما معدله ٩٠ مليون ليتر 

في اليوم.
وتسببت كذلك بارتفاع مستوى 
بنحو  رة  املقدّ التهريب  عمليات 
١٠ إلى ٢٠ مليون ليتر في اليوم. 

وازداد التهريب في وقت انخفض 
الريال مقابل الدوالر منذ تخلّت 
ــادي عن  ــكل أح ــنطن بش واش
اتفاق ٢٠١٥ النووي الذي أبرمته 
الدول الكبرى مع طهران وأعادت 
ــددة عليها  ــرض عقوبات مش ف

العام املاضي .
ــم تبلغ  ــبة التضخ ــت نس وبات
ــن ٤٠ باملائة حاليًا بينما  أكثر م
ــد الدولي  ــدوق النق ــع صن يتوق
ــبة  بأن ينكمش االقتصاد بنس
ــام وأن  ــذا الع ــة ه ــعة باملئ تس

يشهد ركوداً في ٢٠٢٠.
واوضح روحاني انه لم يستجب 
لدعوات داخل احلكومة الى زيادة 
ــتويات  ــن الى مس ــعر البنزي س
ــادة في دول اخرى في  تقارب الزي
ــان  ــدا ان من ش ــة، مؤك املنطق

ذلك ان يزيد التضخم.
ــي احملافظ احمد  واكد السياس
ــي عبر تويتر ان هذه الزيادة  توكل
«ستنقل فقط عبء عدم كفاءة 

احلكومة الى كاهل الشعب».
واعتبر االصالحي مصطفى تاج 
زادة ان زيادة سعر البنزين تزامنا 
ــم والبطالة  ــع تنامي التضخ م

والعقوبات هو خيار سيئ.
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عبد الباري عطوان

ــوريّ بشار األسد حملةً  ن الرئيس الس يشُ
ــائل  ــرة، عبر وس باش ، ومُ كثّفةً ــةً مُ إعالميّ
ــة، بهدف  ــه كافّ ــيّ بقنوات ــالم الروس اإلع
ا، إلى العديد  ــة جيّدً توجيه رسائل مدروس
ــوريّة  ــراف املُتورّطة في احلرب الس من األط
ــات املتحدة  ــةً تركيا والوالي ــا، وخاصّ حاليًّ

األمريكيّة.
ــيا اليوم“،  ل لقناة ”روس طوّ فبعد حديثٍ مُ
النّاطقة باللّغة اإلنكليزيّة وحتظى بانتشارٍ 
ــم، والغربيّ  ختلف أنحاء العال ــي مُ كبيرٍ ف
ا، ها هو يُتبعه بحديثٍ آخر، وفي  منه حتديدً
ة تلفزيون ”روسيا ٢٤“  أقل من أسبوعٍ حملطّ
ــيّة، وجرى ترجمتها  النّاطقة باللغة الروس
وبثّها في قناة ”روسيا اليوم“ و“سبوتنيك“ 

في نُسختيهما العربيّة.
ل  ــا في كُ ــي اعتِقادن ــترك ف ــم املُش القاسِ
ــط والغاز،  ــو النّف ــة ه ــذه احلمل ــول ه فُص
ــاره  وآب ــه  ق ملناطِ ــي  األمريك ــالل  واالحتِ
مال شرق  رات شِ ــرق الفُ واحتِياطاته في ش
ة  ــي كمنصّ ــوريا، واختيار اإلعالم الروس س
ا  ــميًّ ا رَس ــوريًّ ا سُ ــيًّ ا رُوس طً طّ خَ س مُ يعكِ
ــةٍ أو بأُخرى  ــذا االحتِالل بطريق ــة ه ملُواجه
ــذا ال يعني أنّ  ــتقبل القريب، وه ــي املُس وف
ةً  همّ ــم تتناول قضايا مُ األحاديث املُتلفزة ل
ــكريّ التركيّ في  ثل الوجود العس ــرى مِ أُخ
ــوريا، ولكن يبدو أنّ املسألة  مال غرب س شِ
تها، أو  ــى قمّ ــات، والنّفط عل ــألة أولويّ مس

هكذا نفهم األمر.
قابلته األولى مع قناة  الرئيس األسد، وفي مُ
ــيا اليوم“ النّاطقة باللّغة اإلنكليزيّة  ”روس
مٍّ وهو أنّ املُؤامرة  هِ رٍّ مُ شفِ سِ حرِص على كَ
األمريكيّة العربيّة على سوريا انتقلت إلى 
ندما وافقت  ا عِ ا وأمنيًّ سكريًّ حيّز التّنفيذ عَ

ــب نِفط، وغاز  ــة على مد خط أنابي احلُكوم
ــوريّة إلى البحر  ــر األراضي الس ــة عب إيرانيّ
رور صادرات  ا يعني عدم حصر مُ املتوسط، مّ
ــق هرمز فقط،  ــة عبر مضي ــط اإليرانيّ النّف
ــرى بثّ  ــرة التي ج ــه األخي ــي أحاديث ــا ف أمّ
ــرص على التّأكيد  مضمونها اليوم فقد ح
م بشكوى رسميّة إلى  كومته ستتقدّ بأنّ حُ
أن سرقة الواليات  مجلس األمن الدوليّ بشَ
ــم معرفته أنّ  ــوري، رُغ املتحدة للنّفط الس
ــكوى ستبقى في األدراج ولن يتم  هذه الشّ
فها بأنّها  ــي وصَ ــت فيها ألنّ أمريكا الت البَ
صابات وتنطلِق  ــا العِ مه كُ ــبه دولة“ حتَ ”شِ
صابات اللُّصوصيّة  ة، وهذه العِ بدأ القوّ من مَ

تتصارع على األرباح.
ــذه، أن العديد  ــر ه ــد وجهة النّظ ــا يُؤكِّ وم
د  ــميّة تُؤكِّ من الوقائع، والتّصريحات الرس
ــيّ  ــبب الرئيس ما السّ ــط والغاز هُ أنّ النّف
ــدي  جن  ٨٠٠ ــيّ  حوال ــود  لوج ــيّ  واحلقيق

أمريكي الحتِالل احتياطات النّفط والغاز 
نع  ــرق دير الزور، حتت ذريعة مَ السوريّة ش
ــالميّة“ ”داعش“ من  ات ”الدولة اإلس ــوّ ق
ــذه االحتِياطات ومتويل  وضع يَدها على ه

طتها اإلرهابيّة. أنشِ
ل من القول ”نحن  الرئيس ترامب لم يخجَ
ــا النّفط.. النّفط  نحتفظ بالنّفط.. لدين
قابل  ناك فقط مُ ات هُ ن.. لقد تركنا القوّ آمِ
يناتور ليندسي غراهام،  ا السّ النّفط“، أمّ
ــف  ــه وأصدقائه، فكشَ لفائ ــرز حُ أحد أب
ــط أمريكيّة  ــركات نِف ــه ”يعمل مع ش أنّ
رات،  ــرق الفُ هاب إلى ش ــى الذّ ــا إل ه لدفعِ
وبناء بُنى حتتيّة نفطيّة جديدة (التّنقيب 
ــماح لألكراد  وإقامة مصافي تكرير) للسّ

سب املزيد من املال. بتصدير نِفطهم وكَ
اإلدارة  أنّ  ــي  تعن ــات  التّصريح ــذه  ه
ط  ــذ مُخطّ ــل على تنفي ــة تعم األمريكيّ
ــرات وثرَواتها  ــرق الفُ ــق ش ــلخ مناط لسَ

ــوريّة،  ــة والزراعيّة عن الدولة الس النفطيّ
ريقةٍ أو  ــا بطَ ــا وتوظيفه ــتِيالء عليه واالس
ــرديّ انفصاليّ في  يان ك ــل كِ بأُخرى لتموي
راق. ردستان العِ رار إقليم كُ املِنطقة، على غِ

ــتراتيجيّةٍ  ــةٍ عن اس ث بصراح ــد حتدّ األس
ن حرب  ا، بشَ سوريّةٍ جديدةٍ مدعومةٍ روسيًّ
ــمال  ــات على جبهتني: األُولى في شِ صاب عِ

ــكريّ التركيّ  ــود العس ــد الوج ــوريا ضِ س

ــى إحداث  ــالل يهدف إل ــال إنّه احت ــذي ق ال
ق احلُدوديّة  تغييرٍ دميغرافيٍّ في بعض املناطِ
ــماليّة، ألنّ األهالي  ــوريّة التركيّة الشِّ الس
ربًا وأكرادًا في هذه املناطق لن  ــوريني عَ الس
ــي أراضيهم، في  ــراب“ ف ــوا وجود ”أغ يقبل
ــلّحة املوجودة  ــات املُس ــارةٍ إلى اجلماع إش
في إدلب وعائالتها التي من املُقرّر توطينها 

 ، ط التركيّ طّ ــار اخملُ ــي هذه املناطق في إط ف
ات  ــوّ الق ــد  ضِ ــرات  الفُ ــرق  ــة ش والثاني

لفائها. تلّة وحُ األمريكيّة احملُ
ــيكيّة التي  ــرب الكالس ــال من احل االنتق
ــا في  ــوري حاليًّ ــش الس ــا اجلي يخوضه
ــتكتمل باستعادة  ريف إدلب وحلب، وس
يادة السوريّة  جميع هذه املناطق إلى السّ
ــهد  نوان املش صابات هو عُ ــى حرب العِ إل
ر واألعوام القادِمة،  ــهُ ــوريّ في األش الس
ا  ــا أو أمريكيًّ ــواءً كان تُركيًّ فاالحتِالل، س
ــه  ــكريّةً إلخراجِ ــةً عس قاوم لِّد مُ وَ ــيُ س

وإنهائِه، كما قال األسد في املُقابلة.
ــوريّة ال حتتاج إلى دُروسِ جتربة  الدولة الس
ــا، ألنّها كانت أحد  ــان على أهميّته طالب
مي، التّجربتني األوّلني،  هندسي وداعِ أبرز مُ
برةً عميقةً  راق ولبنان، ومتلك خِ أيّ في العِ
ــن اخلُبرات التي  يك ع ــي هذا اإلطار، ناهِ ف
اتها السوريّة الكالسيكيّة  اكتَسبتها قوّ
عارضة وإرهابيّة  واجهة جماعات مُ في مُ
دى  ا على مَ ربيًّ ا وعَ ريكيًّ درّبة أمِ ــلّحة ومُ س مُ

تسع سنوات تَقريبًا.
ــة  التركيّ ات  ــوّ الق ــر  تنتظ ــةٌ  صيب عَ ــامٌ  أيّ
ــوريا إذا ما جرى االنتقال  واألمريكيّة في س
لينا إال االنتظار..  صابات.. وما عَ إلى حربِ العِ

 أعلم .
ُ

واهللا

باسم مصطفى الخليل

ــي املرحلة  ــا ف ــت طالب ــام ١٩٤٨ كن ــي ع ١. ف
ــاحة  ــكني قريبا من س االبتدائية وكان دار س
ــت  الوق ــك  ذل ــي  وف ــرخ  الك ــي  ف ــهداء  الش
ــل االطاحة  ــرات صاخبة من اج ــرت مظاه ج
ــاء  والغ ــر)  جب ــح  (صال ــوم  املرح ــة  بحكوم
ــت واقفا  ــا كن ــموث) حينه ــدة (بورتس معاه
ــزال قائما حلد  ــاب جامع حنان والذي ماي في ب
ــن جانب الكرخ على  ــر املتظاهرون م االن فعب
ــة وكان هناك  ــهداء نحو الرصاف ــر الش جس

ــرطيني في اجلامع االمين  ش
ــر واجلامع االيسر  من اجلس
الرصافة يقفون  ــة  من جه
ــي املنارتني ويطلقون النار  ف
على املتظاهرين ملنعهم من 
الوصول الى جانب الرصافة 
ــقط عدد من الشهداء  فس
ــك  ــذ ذل ــر ومن ــى اجلس عل
ــر  ــت اطلق على اجلس الوق
ــهداء)  ــر الش ــدمي (جس الق
ــقوط  ــم من قال بس ومنه
ــتة قتلى ومنهم من قال  س
بسقوط عشرة قتلى ولكن 

ــقوط اثني عشر قتيال اتذكر  لم يقل احد بس
ــبعني عاما  ــة املؤملة بعد مضي س هذه احلادث
ــى واالف من  ــات من القتل ــى احداثها ومئ عل
ــبق االصرار  ــاقطون يوميا مع س اجلرحى يتس

والترصد .
ــي محكم  ــى ف ــبحانه وتعال ــول اهللا س ٢. يق
ــز (تلك الدار االخرة جنعلها للذين  كتابه العزي
ــادا والعاقبة  ــوا في االرض والفس اليريدون عل
ــظ ان  ــم واملالح ــدق اهللا العظي ــني) ص للمتق
ــاد  العلو والتجبر في ارض اهللا يعقبها الفس
ــبحان اهللا هذه احلالة  بكافة تفاصيله ويا س
تنطبق على غالبية املسؤولني وعلى االحزاب 
ــد بوجود  ــا نعتق ــذة فكن ــية املتنف السياس
ــري في الدولة ولكن احداث  الفساد املستش
الشهر االخير تبني ان هؤالء البعض مجموعة 
من القتلة بشكل او اخر وانا اقترح تبديل اسم 
املنطقة اخلضراء الى اسم (منطقة الشهداء 
ــن اجلدير  ــى الواقع وم ــرب ال ــراء) وهو اق احلم

ــر انه في عام ١٩٤٨ كان اجليش العراقي  بالذك
ــن الداخلي  ــوى االم ــن بينما ق ــع املتظاهري م
ــم وكانوا يطلقون  ــرطة كانت اعداء له والش
النار عليهم بكل قسوة فهل ان التاريخ يعيد 
ــه؟ وهل من املنطق انه اليتغير اي شيء  نفس
ــبعني عاما وفي اية اخرى من  بعد اكثر من س
كتاب اهللا العزيز يقول سبحانه وتعالى (الذين 
ــاد) صدق  طغوا في البالد فاكثروا فيها الفس
ــد الطغيان  ــاد ياتي بع ــم فالفس اهللا العظي
ــة على الناس  ــة كانت خافي ــن هذه احلال ولك
ــهر االخير وانا اسأل من  ولم تظهر اال في الش
ــينفذ حد القتل على القتلة اذا كانوا هم  س
ــؤال يحتاج  ــور اليس هذا الس بعض والة االم
ــة فقهية واضحة  الى اجاب

حازمة بدون التباس ؟ .
ــت طالبا في  ــا كن ٣. يومه
ــا  العلي ــات  الدراس ــم  قس
ــرة وحدثت  ــة القاه بجامع
ــدوة في قاعة ناصر وكانت  ن
ــؤال  الس اجابة  ــول  تدور ح
التالي هل ان تغيير القوانني 
ــرق  بالط ــم  يت ــة  الباطل
ــورة  بالث ام  ــة  الدميقراطي
ــواب  اجل وكان  ــلحة  املس
متناقضا فمنهم من يقول 
ــني اجلائرة  ــل القوان ان تعدي
ــورة ومنهم من يقول ان التعديل  التتم اال بالث
ــة  الدميقراطي ــرق  بالط ــل  يفض ــي  التدريج
ــطء االجراءات  ــض النظر عن ب ــج بغ وبالتدري
ــن الثورة  ــي تنتج ع ــيئة الت ــج الس الن النتائ
املسلحة اكثر بكثير من وجود القوانني اجلائرة 
ــد جتربتي في احلياة ولكن  ــذا ما اعتقده بع وه
اخلطورة في السؤال التالي هل ان بعض هؤالء 
ــيجبرون  ــة العراقية س ــؤولني في الدول املس
الشعب لاللتجاء الى السالح وتطبيق (شلع 
ــدو ان هؤالء البعض  ــع) وما ينتج عنه ؟ ويب قل
ــي الخر قطرة دم ويومها  متمسكني بالكرس
السمح اهللا لن ينجو احد من هؤالء ولن تنجو 

عائلة واليفيد نصح وال ارشاد .
ــي محكم  ــى ف ــبحانه وتعال ــول اهللا س ٤. يق
ــا اصابكم من مصيبة فبما  كتابه العزيز (وم
ــن كثير) صدق اهللا  ــبت ايديكم ويعفو ع كس

العظيم وكان اهللا في العون .

محمد توفيق عالوي

ــب  ومطال ــد  البل ــوض  نه ــر  ينحص
ــة اهداف  ــق ثالث ــي حتقي ــن ف املتظاهري

اساسية وهي:
ــية منهم من  ـ تغيير الطبقة السياس
ــابقني واعضاء مجلس  وزراء حاليني وس
ــي الدولة  ــن موظف ــر م ــواب والكثي الن
ــدين  الفاس وزج  ــات  الدرج ــف  مبختل
منهم في السجون واسترجاع االموال 

املسروقة.
ـ تغيير الدستور وبالذات تقليص اعداد 
ــواب واالنتخاب  ــي مجلس الن النواب ف
ــات التنفيذية  ــؤولي اجله ــر ملس املباش
ــل  ــني او جع ــوزراء واحملافظ ــس ال كرئي

النظام نظاماً رئاسياً .
ـ ايجاد فرص عمل ملاليني العاطلني عن 
ــل وتوفير لقمة العيش الكرمية ملا  العم
ــعب العراقي ممن  يقارب الـ ٣٠٪ من الش

هم حتت خط الفقر.
ــرزت أهداف أخرى  ــالً عن ذلك فقد ب فض
ــتبدال وزارة السيد عادل عبد  ومنها اس
املهدي بسبب ضعف االداء خالل سنة 
ــه االتهام  ــوزارة، وتوجي ــكيل ال من تش

ــؤوليتها عن  ــبب مس الى احلكومة بس
استشهاد اكثر من ٢٥٠ من املتظاهرين 
والقوات االمنية وجرح اكثر من ١٠،٠٠٠ 
ــهر؛ نعم ال يوجه  مواطن خالل فترة ش
ــد  ــادل عب ــيد ع ــر للس ــام املباش االته
ــام الى قرارات  ــدي ولكن وجه االته امله
ــة التحقيق التي غطت على جرائم  جلن
ــماءهم  ــف اس ــر الذين لم تكش الكثي
ــر  ــال الكثي ــن اغتي ــؤولني ع ــن املس م
ــن املتظاهرين  ــني االبرياء م ــن املواطن م

السلميني .
ــذه  ه ــى  عل ــض  البع ــرض  يعت ــد  ق
ــس،  ــول العك ــي اق ــرات؛ ولكن التظاه
ــون للتظاهر ضد  ــرج العراقي إن لم يخ
ــية ذات النسبة  هذه الطغمة السياس
العالية من الفاسدين ففي هذه احلالة 
ميكننا ان نتهم الشعب العراقي بالذل 
ــوع واخلنوع  لقد اثبتت  والهوان واخلض
ــال  ــني رج ــرات ان العراقي ــذه التظاه ه
ــم والظلم  ــن الضي ــكوت ع يأبون الس
ــكنة، وفي هذه  ــة واملس ــوان والذل واله
ــتطيع ان افتخر بأني  ــط اس احلالة فق
ــعب األبي بالنسبة   انتمي الى هذا الش
ــية فاخطر  ــة السياس ــر الطبق لتغيي
ــة االنتخابات، لقد مت  جهة هي مفوضي
تعيني رؤساء املفوضية من قبل االحزاب 
السياسية استناداً على مبدأ احملاصصة 
ــتودعات  ــية ، لقد مت حرق مس السياس
ــكل  ــة في جانب الرصافة بش املفوضي
متعمد ومت كشف االشخاص املسؤولني 

ــكوت عليهم  ــد مت الس ــق وق ــن احلري ع
ــن ١٩٪ من  ــرج لالنتخاب اكثر م لم يخ
ــن يحق لهم  ــني العراقيني الذي املواطن
ــبة القليلة  ــاب ؛ ومع هذه النس االنتخ
ــر، لذلك فمجلس  فقد حدث تزوير كبي
ــذا الواقع ال ميثل  ــواب انطالقاً من ه الن
ــبة ضئيلة  ــي إال بنس ــعب العراق الش
ــون كامل  ــرون ميلك ــك فاملتظاه ؛ ولذل
ــض هذا الواقع والدعوة لتغيير  احلق برف
ــة كافة  ــدين ويجب اقال ــة الفاس كاف
ــاء مفوضية االنتخابات السابقة،  رؤس
ــتها قضاة يعينون  على ان يتولى رئاس
ــة العليا؛ اما  من قبل اجلهات القضائي
لالنتخابات فمقترحي  ــا  العلي اللجنة 
ــاء، ممثلة  ــعة اعض ــكل من تس ان تتش

االمم املتحدة في العراق (السيدة جينني 
ــخاص تقنيني غير  ــس)، ثالثة اش هيني
عراقيني يتم تعيينهم من االمم املتحدة 
من دول محايدة متخصصني في (١.إدارة 
التزوير، ٣.تقنية  ــف  االنتخابات، ٢.كش
ــن  ــني م ــخصني عراقي ــات)، ش املعلوم
ــني  ــي، وقاضي ــع املدن ــات اجملتم منظم
ــة العليا  ــن اجلهات القضائي يعينون م
وشخص واحد من مفوضية االنتخابات؛ 
ــري إال إلى  ــى ان ال يعطى الرقم الس عل
خمسة اشخاص (ثالثة من االمم املتحدة 
وشخصني من منظمات اجملتمع املدني) 
ــابقة  ــي االنتخابات الس ــس كما ف ولي
ــري  ــذا الرقم الس ــث كان يعلم به حي
العشرات من مفوضية االنتخابات كما 

ــب ان تعلن النتائج في نفس اليوم   ويج
ــابيع للتالعب  ــام واس ــدة اي ــس لع ولي
بالنتائج بشكل واضح حيث فاز الكثير 
عن طريق التزوير؛ لقد طرحت هذا االمر 
بشكل مفصل قبل سنتني على الرابط 

في ادنى املقال.
اما بالنسبة لتغيير الدستور، فالدستور 
ــي جامد وأي عملية تغيير حتتاج  العراق
إلى استفتاء عام؛ لذلك تغيير الدستور 
ــتفتاء الشعبي العام يجب  ضمن االس
ــي  ــط لك ــرات فق ــالث فق ــمل ث ان يش
ــهل االتفاق عليها؛ االول  السماح  يس
ــرات املتفق عليها  للبرملان بتغيير الفق
ــتقبل  ــي املس ــتورية ف ــالت دس كتعدي
ــاء البرملان  ــت ثلثي اعض ــرط تصوي بش
ــبوع التعديالت  في اسبوع يسمى اس
ــني مرة  ــخ مع ــدد بتاري ــتورية يح الدس
ــة  ــرة الثاني ــنة، الفق ــي الس ــدة ف واح
ــان إلى ١٠٠ عضو  تقليص اعضاء البرمل
ــر تقدير، الفقرة  ــو على اكب او ١٥٠ عض
ــر من  ــوب التصويت املباش ــة وج الثالث
ــب التنفيذي  ــعب على املنص قبل الش
ــوزراء)، أو  ــس ال ــة (كرئي ــي الدول االول ف
ــول النظام إلى  رئيس اجلمهورية (إذا حت
ــي)، وفي نفس الوقت يجب  نظام رئاس
التصويت املباشر من قبل الشعب على 
كافة  احملافظني لكي ال يبقى احملافظون 
ــس احملافظة  ــاء مجل ــد اعض ــة بي لعب

لتمرير عمليات فسادهم.
ــبة اليجاد فرص عمل ملاليني  أما بالنس

ــاك ثالثة  ــل فهن ــن العم ــني ع العاطل
ــاً: مرحلة  ــب حتقيقها تباع مراحل يج
ــابيع  ــتوى القريب خالل االس على املس
ــتوى  املس ــى  عل ــة  ومرحل ــة،  القادم
ــة  القادم ــهر  االش ــالل  خ ــط  املتوس
ــتوى البعيد خالل  ــى املس ــة عل ومرحل
ــبة للحلول  ــة، بالنس ــنني القادم الس

ــاك حلول  ــتوى القريب فهن ــى املس عل
ــكل عبئاً على الدولة   غير مجدية وتش
ــور حيدر  ــة الدكت ــي حكوم ــذت ف اتخ
ــي حكومة  ــن ان تتخذ ف ــادي وميك العب
السيد عادل عبد املهدي وهي فتح باب 
ــي وظائف غير مجدية، بل  التعيينات ف
تزيد ترهل دوائر الدولة وتعقد معامالت 
ــاد  ــي الفس ــني وتؤدي الى تفش املواطن
ــا  ــة وموازناته ــوارد الدول ــتنزف م وتس
ــغيلية  ــات التش ــبة املوازن ــزداد نس فت

ــات وغيرها وتتقلص املوازنة  من معاش
االستثمارية فتتوقف املشاريع االمنائية 
ــوال ويضطر  ــدم توفر االم ــة لع واخلدمي
ــي ديون  ــوع ف ــتدانة والوق ــد االس البل
ــذي يتوقع فيه كل  ــرة في الوقت ال كبي
العالم نزول اسعار النفط وقلة احلاجة 
الى الوقود النفطي خالل العقد القادم 

من الزمن.
ــتوى القريب  إن احلل املقترح على املس
خالل االسابيع القادمة هو ايجاد فرص 
آنية للعمل االنتاجي الفعلي حيث إذا 
ــني القطاع العام  مت تفعيل منظومة ب
ــه البلد من  ــاء ما يحتاج واخلاص إلنش
ــكنية ومناطق  ــة ووحدات س بنى حتتي
ــة أخرى من  ــاريع خدمي صناعية ومش
ــكك حديدية ومطارات من  خطوط س
ــرة تعد مبئات االلوف  قبل مجاميع كبي
ــة االختصاصات  ــني بكاف من املهندس
ــر  وغي ــني  الفني ــال  والعم ــني  واملهني
ــني مع اقامة دورات مهنية تتراوح  الفني
ــتة اسابيع إلى ثالثة أشهر تدفع  بني س
ــات للمشاركني في هذه  خاللها معاش
ــي مرتبط  ــن برنامج واقع ــدورات ضم ال
مبواعيد زمنية محددة فهذا هو املطلوب 
حتقيقه  بالنسبة لتشغيل مئات اآلالف 
ــن العاطلني عن العمل والقضاء على  م
البطالة والفقر وحتقيق تنمية حقيقية 
ــادة الترهل في  ــر البلد من دون زي وتعمي

مؤسسات الدولة .

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

تغيري الدستور وبالذات تقليص 
اعداد النواب َّـ مجلس النواب 
واالنتخاب اِّـباشر ِّـسؤولي الجهات 
التنفيذية كرئيس الوزراء واِّـحافظني 
او جعل النظام نظاماً رئاسياً

من سينفذ حد القتل على 
القتلة اذا كانوا هم بعض 
والة االمور اليس هذا السؤال 
يحتاج اُّـ اجابة فقهية واضحة 
القاسـِم اُِّـشرتك باعتـِقادنا َّـ حازمة بدون التباس ؟

كُل فُصول هذه الحملة هو النـّفط 
والغاز واالحتـِالل األمريكي ِّـناطـِقه 
رات  وآباره واحتـِياطاته َّـ شرق الفُ
شـِمال شرق سوريا
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التايمز: جيش مرتزقة بوتني يخوض 
حربا فوق القانون

نشرت صحيفة التاميز تقريرا كتبه، روجر بويز، عن 
جيش املرتزقة الروس الذي يجوب العالم وعالقته 

بالرئيس فالدميير بوتني شخصيا.
ــم جيش  ــر هو اس ــة فاغن ــر إن جماع ــول روج يق
املرتزقة الروس الذي تواصل مع احلكومة السورية 
ــاعدتها في استرجاع املنشأت  في عام ٢٠١٣ ملس
ــم. وألن  ــا التنظي ــيطر عليه ــي س ــة الت النفطي
ــميا في احلرب  ــد تدخلت رس ــكو لم تكن ق موس
ــئ فرعا لها  ــى اجلماعة أن تنش ــورية كان عل الس
ــوريا. وقد  ــى املهمة في س ــغ كونغ لتتول في هون
تدخل املرتزقة الروس ولكنهم فشلوا في املهمة. 
ــابق في  ــو عقيد س ــني وه ــري أوتك ــارك دمييت وش
القوات اخلاصة الروسية في العمليات العسكرية 
للمرتزقة الروس في سوريا، وكان يراقب في الوقت 
ــمه احلربي  ــا. وكان اس ــداث في أوكراني ــه األح ذات
ــالح  ــة فاغنر في نزع س ــاعدت جماع فاغنر. وس
ــبه جزيرة القرم. ثم  القوات األوكرانية بعد ضم ش

ذهبت لدعم االنفصاليني شرقي أوكرانيا .
ــاعدة  ــام ٢٠١٥ دعيت جماعة فاغنر للمس وفي ع

ــات مركز تدريب جنوبي روسيا.  ــوريا. وأنش في س
ــة من أجل  ــى اجلماع ــون عل ــة يتدفق وكان املرتزق
املكافآت اجملزية، إذا كان املقاتلون يتلقون ألف دوالر 
ــبوع خالل التدريبات، مع وعود بأن تتلقى  في األس

عائالتهم ٦٠ ألف دوالر إن هم قتلوا في املعارك.
ــابقني  وأعطيت األولوية في التجنيد للجنود الس
ــة والقوات  ــوات البحري ــة، وق ــوات اخلاص ــي الق ف

اجلوية .
وكان املهمة األولى جلماعة فاغنر هي تدريب قوات 
ــة فاغنر في  ــاركت جماع ــورية. وش النخبة الس
ــوري إنه حرر  ــة التي قال فيها اجليش الس العملي
ــن عناصر تنظيم الدولة  مدينة تدمر التاريخية م

في مارس/ آدار عام ٢٠١٦.
ــن مقاتليها. والواقع  ــدت جماعة فاغنر ٣٢ م وفق
ــي  ــش الروس ــكان اجلي ــون م ــوا يقاتل ــم كان أنه
ــية هي رفع  ــت مهمتهم األساس ــي. وكان النظام
معنويات اجليش السوري وكفاءته، وجتنيب القوات 

الروسية النظامية اخلسائر البشرية.
ــب أن مهمة مرتزقة فاغنر كادت أن  ويضيف الكات
تؤدي إلى كارثة في فبراير / شباط من العام املاضي 
ــهم وجها لوجه  عندما وجد املرتزقة الروس أنفس
مع القوات األمريكية التي كانت تدعم املسلحني 

األكراد في سوريا .

ــورية توجهت جماعة فاغنر إلى  وبعد املهمة الس
ــي فإن أكثر من ١٠٠  ــب مصدر روس أفريقيا. وحس
مرتزق روسي بدأوا تدريب القوات السودانية العام 

املاضي، مقابل امتيازات في مناجم ذهب .
ــيا حماية  وكان االتفاق مع جماعة فاغنر في روس
املنشأت النفطية مقابل احلصول على ربع الدخل. 
ــة باحلصول  ــدت اجلماع ــا فقد وع ــا في أفريقي أم
ــي مهمات إلى ليبيا  ــى املاس. فذهب املرتزقة ف عل
ــكو وإلى  ــاعدة قوات حفتر املدعوم من موس ملس

بوررندي .
ــب  ــيا في أفريقيا، حس ــر مصلحة روس وال تقتص
ــمل أيضا  ــى املوارد الطبيعية بل تش الكاتب، عل
بيع األسلحة والتجهيزات األمنية والتكنولوجية 

التي ترفع السياسيني إلى القمة .

آي : «تصفية عرقية»
ــرت صحيفة آي مقاال كتبه، بارتريك كوبرن،  ونش
ــة في  ــكرية التركي ــات العس ــه املعلي ــف في يص

سوريا بأنها تصفية عرقية لألكراد هناك.
ــكرية التركية في  يقول بارتيك إن العملية العس
سوريا أدت إلى نزوح ١٩٠ ألف كردي من مناطقهم 

على احلدود التركية السورية.
ــر املدنيني  ــرت تظه ــور فيديو نش ــف أن ص ويضي
ــاهد  ش ــا  كم ــق،  الطري ــي  ف ــون  يقتل ــني  الهارب

ــفيات ميوتون من  ــي املستش ــلون أطفاال ف مراس
ــذي يعتقد أن القوات  ــفور األبيض، ال تأثير الفوس

التركية أطلقته عليهم.
ويرى الكاتب أن هدف أنقرة من العملية العسكرية 
في سوريا هو إبعاد نحو ١،٨ مليون كردي يعيشون 
ــتقلة على احلدود التركية  في املنطقة شبه املس

السورية.
ويضيف أن اجليش التركي يقود عمليته العسكرية 
ــني ترامب وبوتني  ــعى إلى التوافق ب بحذر ألنه يس

ويلعب على املشاعر القومية في الداخل.
ــية اجليش  ويقول باتريك إن أصوات التنديد بوحش
التركي وحلفائه تتعالى ولكن ال أحد يتحدث عن 
ــق احلدودية، على الرغم  تصفية األكراد في املناط

من أنها ال تزال مستمرة.
ــل حياتهم  ــى املدنيني وجع ــق العيش عل فتضيي
ــاليب ولكن ال حتتاج إلى  ــتحيلة لها عدة أس مس

استعمال الفوسفور األبيض والقتل العشوائي.
ومن بني أساليب التضييق، يقول الكاتب، احلرمان 
ــي نحو ٤٠٠ ألف  ــرب، ويعان من املاء الصالح للش
شخص أغلبهم أكراد من هذه املشكلة إذ يشربون 
ــا املعارك بني  ــرب رأس العني دمرته ــن محطة ق م
القوات التركية واملسلحني األكراد، وهي اآلن حتت 
ــوريني مدعومني من تركيا  ــلحني س ــيطرة مس س

مينعون إصالحها.

الفايننشــال تايمز : ما الذي تغريه جلسات 
االستماع؟

ــال تاميز مقاال كتبته،  ونشرت صحيفة الفايننش
كاثرين كرمير برونل ترى فيه أن جلسات االستماع 
ــس األمريكي،  ــاءلة الرئي ــل النظر في مس من أج
ــب، مختلفة عن فضيحة ووترغيت وال  دونالد ترام

يتوقع أن تغير شيئا.
ــرفون على  ــذي يش ــني ال ــن إن احملقق ــول كاثري تق
ــل  ــا فع ــأوا مثلم ــوم جل ــتماع الي ــات االس جلس
ــر غيت، إلى  ــا مع ووت ــبقوهم قبل ٤٥ عام ــن س م
ــى إجراءات عزل  ــفافية عل التلفزيون إلضفاء الش

الرئيس.
ــتنجح  ــتراتيجية ال يبدو أنها س ــن هذه االس ولك

هذه املرة، ألن ظروف القضيتني مختلفة.
ــاهدون األحداث  ــون في ١٩٧٣ كانوا يش فاألمريكي
على جميع القنوات التلفزيونية اخلاصة والعامة 
ــون رؤيتهم على  ــذي يفرض ــني ال ــر املعلق دون تأثي

املشاهد.
ــي الكونغرس حتمل هما  ــت جلنة ووترغيت ف وكان
ــا عبر عنه  ــن الوقائع، مثلم ــو البحث ع ــدا ه واح
ــوارد بيكر، قائال:  ــيوخ وقته، ه عضو مجلس الش

«ما الذي كان يعرفه الرئيس ومتى عرفه».

ــون معا  ــون يعمل ــون والدميقراطي وكان اجلمهوري
ــدل تبادل االتهامات  في فحص األدلة وتقييمها ب
ــا  ــتماع وقته ــات االس ــت جلس ــة. ومكن احلزبي

الكونغرس من تعزيز هيبته وسلطته.
ــاء اللجنة أصبحوا  ــا اليوم ترى كاثرين أن أعض أم

من املشاهير يهتمون مبا يرتدونه أمام الكاميرات.
ــون  ــتقالة نيكس ــة ووترغيت واس ــد فضيح وبع
أصبحت وسائل اإلعالم تبحث عن اإلثارة، وأصبحت 
ــة بالتعليق.  ــذه األحداث مصحوب تغطية مثل ه
ــني  ــني والدميقراطي ــن اجلمهوري ــكل م ــح ل وأصب
قنواتهم اخلاصة التي تغذي أديولوجية كل طرف، 

وتغلبها على الوقائع.
فنائب جديد مثل نويت غينغرش استغل كاميرات 
ــه  ــع صورت ــة، لتلمي ــب الكاتب ــون، حس التلفزي
ــح الصحفيون  ــيه. وأصب ــم على منافس والتهج
ــخصية  ــائعات واألخطاء الش ــون أكثر بالش يهت

مثل العالقات العاطفية واخلالفات العائلية.

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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تركي حمود

ــيدة ان تقف  ــى املرجعية الدينية الرش ــس بغريب عل لي
ــذا يأتي  ــاد فه ــعبها املنتفض ضد الفس ــى جانب ش ال
ــرعية واالخالقية فكما  ــؤوليتها الش ــق مس ــن منطل م
ــاس داعش بفتواها  ــراق من دنس االجن ــت تراب الع حفظ
ــارع العراقيون  ــف تس ــي وكي ــاد الكفائ ــة باجله املبارك
ــف مع  ــوة لتق ــكل ق ــوم وب ــادت الي ــم، ع ــة بلده حلماي
ــد كان بيان  ــروعة .لق ــب بحقوقه املش ــعبها املطال ش
ت مضاجع  ــة التي أقضّ ــة النجف مبثابة الصرخ مرجعي
السياسيني الذين فضلوا السكوت ، البيان كان واضحا 
وصريحا وقد أجلم جميع أفواه املطبلني للحرب الشعواء 
ــاء تأكيدها ببيانها   ــلميني فقد ج ــد املتظاهرين الس ض
الصريح  عقب لقاء رئيسة بعثة االمم املتحدة  في العراق 
ــول »ضرورة  ــخارت بالق ــني هينيس بالس ــي) جين (يونام
ــتخدام العنف ضد املتظاهرين السلميني  الكف عن اس
ــبة  ــف االعتقال واالختطاف في صفوفهم  ومحاس ووق
ــرع والقانون» وهذا دليل على  من قاموا بذلك خالفا للش
ــفك  ــروعية مطالبها وما س ــلمية التظاهرات ومش س

ــرع اهللا وقانون االنسانية وعليه  من دماء كان خالفا لش
يجب محاسبة املقصرين وعدم االكتفاء بتشكيل جلان 
ــة بالدفاع عن  ــة..؟ ولم تكتفي املرجعي ــة صوري حتقيقي
املتظاهرين فقط بل ذهبت بعيدا ووضعت خارطة طريق 
واضحة املعالم من خالل قراءتها  الدقيقة ملا يجري على 
ــارت الى «ان   ــية العراقية حينما اش ــاحة السياس الس
ــريعية والقضائية  ــلطات الثالث التنفيذية والتش الس
ــات الالزمة او لم  ــى اجراء االصالح ــم تكن قادرة عل اذا ل
ــلوك طريق آخر  ــن التفكير بس ــك فالبد م ــن تريد ذل تك
ــال على ما  ــتمر احل ــه ال ميكن ان يس ــذا اجملال، فان في ه
ــك جعل  كان عليه قبل االحتجاجات « وهذا بال أدنى ش
جميع القوى السياسية في بودقة االختبار فمن ينتمي 
ــه الفئوية  ــر مبصاحل ــيكون معه ومن يفك ــعب س للش
ــف متفرجا  ــر ومن يق ــل املبك ــره الرحي ــيكون مصي س
ــع املرجعية  ــد اآلبدين .لقد كان وج ــيلعنه التاريخ اب س
واضحا وهي تكرر حتذيراتها  للمتصدين للسلطة الذين 
ــعب  ــعرون بآالم الش عميت بصائرهم حتى ماعادوا  يش
ــدم توفر  ــوت اليومي لع ــر واجلوع وامل ــي الفق ــذي يعان ال
االدوية وابسط مقومات احلياة الكرمية  و ال تنفك معاناة 

العراقيني تتزايد يوما في إثر آخر  بسبب هذه الطبقة.
ــر الن الوقت  ــون هناك صحوة ضمي ــوم نتمنى ان تك الي
ــعب ماعاد يصبر  عليكم ايقاف حمام الدم   ميضي والش
واخلطابات االستفزازية  والبيانات العسكرية  « املظللة 
« للرأي العام وصفقات توزيع املناصب والدرجات اخلاصة 
ــى الفوز  ــة فالكل يتمن ــة املصارع ــي أضحت كحلب الت

بالضربة القاضية 
ــعبي فرصة  ــري من غليان ش ــا وكأن مايج ــرف منه ليغ
ــا الفرصة االخيرة  ــب وليس للتغيير ، انه ذهبية للكس
ــروعة الن  ــؤولياتكم  واحترام املطالب املش لتحمل مس
ــعب    ــتكون كلمة الفصل للش الندم حينها الينفع  وس

«والت حني مندم» واهللا من وراء القصد.

ــك احلق في التجمع من  ــاق االراء وتبنيها والتعبير عنها كذل ــق في اعتن احل
ــرد بكرامة من  ــور ان يعيش اي ف ــان وال ميكن تص ــة باالنس ــوق اللصيق احلق

دونهما ومن هذين احلقني يتفرع احلق في التظاهر .
ــط باجتاه  ــوق او للضغ ــة ببعض احلق ــلمية للمطالب ــيلة س ــاره وس باعتب

تصحيح وتصويب بعض السياسات في الدولة
ــكال الضغط االجتماعي السلمي على صناع  ــكل من اش والتظاهر هو ش
القرار ممكن ان يلجأ اليه املواطنون العاديون او تلجأ اليه النقابات واالحتادات 

لتحقيق مطالب الفئات التي متثلها 
ــة حقهم  التكريس النصي  للحق  ليس كافيا لتمكني املواطنني من ممارس
االنساني في التعبير عن الراي بل يجب االنتقال الى مرحلة التمكني الفعلي 
ــا احلق في التجمع والتظاهر بداية  ــرة هذا احلق على ارض الواقع نش ملماس
ــانيا  ــة اال انه تطور ليكون حقا انس ــاع عن االقليات والفئات املهمش للدف
ميارسه املواطنون على مر االزمنة وفي اغلب الدول ومن خالله ميكن ان تثبت 
االمم والشعوب انها امم وشعوب حية الدستور العراقي وفي الفقرات الثالثة 
ــائل وحرية االجتماع  ــة التعبير عن الراي بكافة الوس ــادة ٣٨ كفل حري للم
ــية املنصوص عليها في  ــلمي وهذا جتسيد للمبادئ االساس والتظاهر الس
ــان والعهد املدني للحقوق املدنية والسياسية  االعالن العاملي حلقوق االنس

ــن  م ــد  البل ــهده  يش ــا  وم
مظاهرات سلمية منذ فترة 
ليست اال تطبيقا حقيقيا 
ــتثمارا امثال  لهذا احلق واس
ــم  ــني حلقوقه ــن املواطن م
ــكن  الس ــتورية  الدس
ــد  ــم اجلي ــل والتعلي والعم
والصحة واالمن من احلقوق 
ــعى  ــي تس ــية الت االساس
ــا  لنيله ــعوب  الش ــب  اغل
والدفاع عنها وهي تلجأ في 

سبيل ذلك جملموعة وسائل منها االحتجاجات والتجمعات بطريقة التظاهر 
ــعب هو مصدر السلطات في االنظمة الدميقراطية  السلمي وطاملا ان الش
ــة حقه في املطالبة بكافة حقوقه  ــمح له مبمارس فعلى احلكومات ان تس
االنسانية وان تسخر كافة امكانياتها املادية والقانونية لتلبية احتياجات 
ــري وفقا لالطر  ــلمية وجت ــية طاملا كانت التظاهرات س ــا االساس مواطنيه
ــعب من خاللها  ــا العهود واملواثيق الدولية الن الش ــة التي حددته القانوني
ــارك في صناعة القرار الوطني سواء بطلب تغيير قوانني  يعبر عن رايه ويش
غير عادلة كقوانني الرواتب واالمتيازات واالنتخابات او للضغط باجتاه توفير 
ــتدامة تليق  ــي وتنمية مس ــتوى تعليمي وصح ــني مس ــرص العمل وتام ف
ــماح للمواطنني بالتجمع  ــدول الدميقراطية وان الس ــني في ظل ال باملواطن
ــر الدميقراطية ومدى قدرة  ــو مقياس مهم لقياس اث ــر عن ارائهم ه والتعبي
ــا تقلصت فرص  ــا وكلم ــى حتمل نتائجه ــاع قرار عل ــام وصن ــة كنظ الدول
ــت فرص الدميقراطية وازدادت  ــني في التعبير عن ارائهم كلما تقوض املواطن
ــط تعريفاتها هي  ــن والدولة فاذا كانت الدميقراطية بابس ــوة بني املواط اله
ــام دميقراطي مبناخات  ــور ذلك اال من خالل نظ ــعب فال ميكن تص حكم الش
ــه املواطن من ميثله وميلك فرصة لتغييره واالحتجاج عليه  نقية ينتخب في

بالوسائل السلمية .

د . ميثاق بيات الضيفي

ــا  .. فيه ــة  أناني ــات  ــاج مجتمع ــن نت نح
ــيا بعمق..  ــع أن يكون نرجس ميكن للجمي
ــاء... وان لم يتجاوز السلطة  ليفعل ما يش
ــاألذى.. فإنه  ــبب لها ب النخبوية.. ولم يتس
لم ينتهك أي شيء حتى لو فعل ما فعل... 

باملساكني!!!
ــبب احلقيقي  ببالدنا وعاملنا العربي ما الس
ــاء  ــة التعليمية وأس ــم األنظم الذي حط
ــت ذاته أدى  ــة وبالوق ــة اجملتمعي للمنظوم
ــجون؟ لرمبا  ــاد عدد الس ــم وازدي إلى تضخ
ــه وعند  ــي أن ــا ه ــكلة برمته ــت املش كان
ــة فإننا ال  ــاة اجملتمعي ــداد الطفل للحي إع
ــه بنوعية  ــا لتربيت ــا مطلق ــي اهتمام نول
ــق بالتثقيف في  ــا بكمية، واألمر ال يتعل إمن
ــدم له  ــن قد نق ــة فنح ــة أو املدرس الروض
املعرفة الشكلية، ولكن هل ذلك يكفي؟؟ 
حينما يرجع اطفالنا من املدرسة نسألهم 
ــن نعلم انهم  ــاذا تعلمتم اليوم؟» ونح «م
ــوي من اآلخرين  ــة حتت ضغط ق في املدرس

ــر والتنافس والتكبر والغيرة وغياب  كالتنم
ــى اخملدرات،  ــر اإلدمان عل ــان وحتى خط االم
ــار اجلانبية  ا من اآلث ــره نوعً ــك نعتب وكل ذل
ــيء ازائها واألهم  التي ال نفكر بفعل أي ش
ــني بالعالمات  ــون مهتم ــا نك ــن ذلك أنن م
ــا!! وال نطالب أو نعمل لهم  التي أحضروه
ــم ليصبحوا واعني وناضجني فكريا،  ومعه
وال نهتم كيف سيصبح هؤالء األطفال في 
مرحلة منوهم مهذبني وال كيف سيتعلمون 
التصرف بشكل صحيح، مبعرفة اجليد من 
ــيئ، حتى ال يصبح بهم اجملتمع غابة.  الس
ــن مقدار املال  ــه وبغض النظر ع وأعتقد أن
ــتثمره في تطوير املدارس أو حتى  الذي نس
ــجون، فلن يتغير شيء ألنهما  في بناء الس
ــا البعض إذ  ــن بعضهم ــن ع ــا بعيدي ليس
ــف بدأت املدارس تنتج أعدادا كبيرة  ولألس

من أولئك املتوجهني إلى السجون !!!
ــغ إن ذكرنا بأن اآلباء  ــا هو خطأنا؟ لن نبال م
ــهم لرمبا لم يتعلموا ويتدربوا عمليا  أنفس
ــاكل العائلة، ولم يتدربوا  ليعرفوا حل مش
لتعلم تربية األطفال، وكل هذا ألنه لم يتم 
ــم وتثقيفهم، ولم  ــرح له افهامهم والش
يحصلوا على األمثلة الصحيحة للتعليم 
ــدو أننا نفتقد  ــري والتربوي, فلذلك يب االس
ــا بكيفية  ــي حياتن ــر أهمية ف ــزء األكث اجل
انشاء انسان صالح، ونفتقد بذلك كيفية 
ــب واملزدهر ألن اجملتمع  ــع اجملتمع املناس صن

ــني  ــخاص الواع ــن األش ــة م ــو مجموع ه

ــن لم نعلم الناس كيف يكونوا ازواجا  ونح
ــرهم فلذا هم غير قادرين  وزوجات لبناء أس
ــم البعض ونحن  ــى التوافق مع بعضه عل
ــح جتاه اآلخرين وال  ــور املوقف الصحي ال نط
ــزء مكمل  ــعورا بأنه ج ــخص ش مننح الش
للمجتمع, ولذلك فإن كل شخص يتصرف 
ــه األنانية الداخلية ويفعل ما  وفقا لدوافع
ــبة له حتى لو كان مخالفا  هو جيد بالنس
للقانون، مع انه يدرك نتيجة فعله ستكون 
ــح، إلنه لم  ــك مكاب ــه ال ميل ــاب لكن العق
ــة الصحيحة التي من  يحصل على األمثل
شأنها أن تبني له ماذا سيحدث له وال يعرف 

ــجن!! فهل  ــا هو الس ــي العقوبة وم ما ه
ــذ اطفالنا في  ــك نحن بحاجة إلى اخ لذل
زيارات منهجية وتثقيفية إلى السجون؟؟

ــني  قوان ــاك  هن ــل  املتكام ــع  اجملتم ــي  ف
مختلفة متاما يجب أن تعلم لآلخرين كما 
يجب علينا إن نتفاعل معهم في ادراكها 
ــكل  ــذا يجب أن يكون الفرد متصال بش ول
ــى ادراكه  ــع إضافة إل ــل مع اجلمي متكام
ــة البيئة وكل  ــة وحال ــم الطبيعي املفاهي
ــخصية  ــي العالم لبناء الش ــا يحدث ف م
ــبب عدم  ــه وبس ــة أن ــة، وحقيق املتكامل
ــبة فقد تكون هي  ــئة املناس تلقي التنش
التي كانت السبب كثر السجون وحتطيم 
ــا إن نتعلم كيفية  ــني فلذا يجدر بن القوان
ــول إن التعليم  ــذا نق ــا! ول ــع انتهاكه من
ــت إلى  ــن البي ــة إمنا م ــن املدرس ــدأ م ال يب
ــا يجدر أن نعلم األطفال  الروضة التي فيه
ــم في  ــع معلمه ــا م ــوس دائري ــى اجلل عل
ــا نتحدث  ــرة الننا إذا كن ــات صغي مجموع
ــع فنحتاج  ــل في اتصال اجلمي عن التكام
ا والتحدث  إلى مناقشة بعض املواضيع معً
ــا البعض  ــة تواصلنا مع بعضن ــن كيفي ع
ــة  ــم وكيفي ــى تفاه ــل إل ــة التوص وكيفي
ــنا وتوحيد وبناء مجموعات  االرتقاء بأنفس
ــوا أن يفهموا بعضهم البعض من  ليتعلم
ــترك، ومن  ــل حتقيق النجاح بجهد مش أج
ــتركة كنوع  ــات مش اجملدي ترتيب مناقش

ــذه اجلماعات  ــل احملاكم لتصوير ه من متثي
ــا وعرضها ثم  ــي تتصرف به والطريقة الت
ــم كيف ميكنهم أن  ــر األدوار لتبني له تغيي
يقودوا أنفسهم ليساعد هذا األطفال في 
ــى إذا كان يعارضهم, ونحن  فهم اآلخر حت
لو كان لدينا نظام تعليم حقيقي متكامل 
لكل من األطفال والبالغني لفهمنا وادركنا 
ــعنا ملنع الشخص من  فعل كل ما في وس
ــا كان عليه اصال  ــجن ومل ــاب إلى الس الذه
ــو كنا قد بدأنا  ــول إلى هناك، ونحن ل الوص
ــي الروضة ثم  ــل ف ــرة إقامة الطف ــذ فت من
املدرسة بتكوين شخصية فيه فلن نحتاج 
ــزرع في روحه الثقة  إلى املزيد من اجلهد لن
ــي االنتقال إلى  ــة، ولكان جنحنا ف االيجابي
ــا أن احلرية  ــد ومتوازن ولفهمن مجتمع جي
ــر للناس، غير انه ومبا  ــا إن تعني اخلي واجبه
ــح العام ال  ــاً أنانيني فإن الصال ــا جميع أنن
ميكن أن يكون متحققا إال إذا كانت األنانية 
ــن األطفال ألنهم  ــدودة!! حتدثت هنا ع مح
ــدرة للتعلم  ــر تفهماً ونعومة وق هم األكث
ــود الذي  ــم يدخلون ببراءة للعالم األس فه
نحن نعيش فيه لذلك من الصعب التحدث 
ــع أننا ال نريد ألطفالنا أن  عنا بإيجابية! وم
ــاد ونريد  ــروا العنف والتنمر واللؤم والفس ي
أن مننحهم أمثلة جيدة للتعلم الصحيح، 
غير انه ومن املؤسف إن نقول إننا ال نعطي 

وال مننح لهم أية أمثلة جيدة !!!.
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ــتور جمهورية العراق  التعديالت املقترحة لدس
ــنة (٢٠٠٥) إميانا منا بان الدول حتفظ أبناءها  لس
ــلطات عن  ــف الس ــعوبها وال تتوق ــوق ش وحق
استبدادها وتعسفها وال يكف القابضون على 
ــام اال بقواعد  ــال الع ــم عن امل ــلطة أيديه الس
قانونية حاسمة وحازمة يبدأ الدستور بوضعها 
لتكون مبثابة العمود الفقري ملا يصدر فيها من 
ــلطات العامة  ــلوك الس قواعد عامة تنظم س
ــذه املثابة  ــتور به ــواء، ودس واالفراد على حد س
من األهمية يجب إعادة النظر اليه في كل حني 
ــة عليه  ــراء التعديالت الالزم ــه واج وتصحيح
ــيا  ــا ملتطلبات حركة اجملتمع وتطوره ومتاش وفق
ــاء إمياننا  ــه، ومن هنا ج ــع حاجاته وطموحات م
ــض التعديالت،  ــتورنا إلى اجراء بع بحاجة دس
ولذا قمنا وخالل جزء من العقد املنصرم بدراسة 
ــكالت القانونية  ــه وللمش ــة ومعمقة ل مكثف
ــت بعض مواده  ــة التي كان ــية واملالي والسياس
ــول، وقد انتهينا  ــببا فيها، ووضعنا لها احلل س
ــا عليه  ــد أبقين ــتوري مقترح، وق ــل دس بتعدي
ــرى ان الوقت غير  ــا ألننا كنا ن ــي ادراج مكتبن ف
مناسب لطرحه، وأن األصوات املمانعة لتعديله 
ــع مطالبة املتظاهرين  ــت عالية، اما االن وم كان
ــلطة  ــعبي أصحاب الس أصحاب احلق وأبناء ش
ــالت الضرورية عليه،  ــيادة، بإجراء التعدي والس
قمت مبراجعة التعديالت مجددا لتواكب احلركة 
الشعبية االحتجاجية وما يطالب به احملتجون 
ــأقدمها لهم  ــة العراق، وس وما يحقق مصلح
بكل محبة وإخالص، فإن وجدوا فيه ما يصبون 
اليه فمن اهللا املنّة والتوفيق، وإن لم يجدوا فمنّا 
ــائلني املولى تبارك وتعالى أن يقبل  القصور، س
منا هذا القليل ويجعله في ميزان حسناتنا إنه 

أهل التقوى وأهل املغفرة.
ــتوري املقترح  ــرح التعديل الدس ــنقوم بط وس
ــباب  ــن احللقات ألس ــلة م ــكل سلس على ش
ــواده، وملنح  ــبيا مل ــن أهمها، العدد الكثير نس م
ــعبي الكرام الوقت  أحبتنا املتظاهرين وأبناء ش
ــد خياراتهم مبا  ــه وحتدي ــالع علي ــي لالط الكاف
ــنى الفرصة املناسبة  يطرحه التعديل، ولتتس

للمختصني لدراسته.
ــي صياغة  ــة من القواعد ف ــد اعتمدنا جمل وق

املواد الدستورية املقترحة، منها:

ــوص  ــن النص ــم م ــزء مه ــى ج ــة عل ١. احملافظ
ــع  م ــارض  تتع ال  ــي  الت ــة  احلالي ــتورية  الدس
ــف عائقا امام حياة  ــالت املقترحة وال تق التعدي
ــة، ألنه تعديل  ــية وإدارية نزيهة ونظيف سياس

للدستور ال كتابة لدستور جديد.
ــي كتابة  ــة ف ــد العام ــا للقواع ــير وفق ٢. الس
ــا  ــي منه ــاتير، والت ــوص الدس ــات ونص ديباج
ــة  ــن األركان الرئيس ــزة وتتضم ــون موج أن تك
ــتور،  ــفة التي يقوم عليها تعديل الدس للفلس
ــام وتترك  ــكلها الع ــن االحكام بش وأن تتضم
تفاصيلها إلى القوانني التي يجب أن تصدر عن 

مجلس النواب.
ــع من أن  ــال مان ــة ف ــى الديباج ــبة إل ٣. وبالنس
ــتورية، أعني  ــوص الدس ــي النص ــن نوع تتضم
ــب احلاجة،  ــة والتوجيهية معا وبحس التقريري
ــارة إلى شكل الدولة ونظام احلكم فيها  كاإلش

وطبيعتها وما تستهدي به من قيم اجملتمع.
دستور جمهورية العراق لسنة (٢٠٠٥).

الديباجة
نحن أبناء وادي الرافدين، موطن الرسل واألنبياء، 
ــد احلضارة، وصنّاع  ــوى األئمة األطهار، ومه ومث
ــاع الترقيم. على  ــة، ووضّ ــة، ورواد الزراع الكتاب
أرضنا سنّ أول قانون وضعه اإلنسان، وفي وطننا 
ــة األوطان، وفوق  ــطّ أعرق عهد عادل لسياس خ
ر الفالسفة  ترابنا صلّى الصحابة واألولياء ونظّ

والعلماء وأبدع األدباء والشعراء.
ــا بحق اهللا علينا، وتلبية لنداء وطننا  عرفانا منّ
ــتجابة لدعوة قياداتنا الدينية  ومواطنينا، واس
ــام  العظ ــا  مراجعن ــرار  وإص ــة  الوطني ــا  وقوان
ــيينا، ووسط مؤازرة عاملية من  وزعمائنا وسياس
ــرة الثانية في  ــا، زحفنا للم ــا ومحبين أصدقائن
تاريخنا لصناديق االقتراع باملاليني، رجاال ونساء 
ــتورنا، مستذكرين  ــبانا لتعديل دس وشيبا وش
ــة  والطغم ــوري  الديكتات ــع  القم ــع  مواج
ــهداء  ش ــع  فجائ ــتلهمني  ومس ــدة،  الفاس
ــردا وتركمانا،  ــا وك ــنة، عرب ــيعة وس العراق ش
ــة وأيزيدية، ومن  ــيحيني وصابئ ــلمني ومس مس
ــتوحني  ومس ــا،  جميعه ــعب  الش ــات  مكون
ــة واجلنوب في  ــتباحة املدن املقدس ــة اس ظالم
ــعبانية، ومكتوين بلظى شجن  االنتفاضة الش
ــل وغيرها،  ــوار والدجي ــة واأله ــر اجلماعي املقاب
ومستنطقني عذابات القمع القومي في مجازر 
ــورد الفيليني،  ــال والك ــارزان واألنف ــة وب حلبج
ــير،  ــي بش ــان ف ــي التركم ــترجعني مآس ومس
ومجازر سبايكر وااليزيدية وألبو منر وغيرهم من 

ــعينا يدا بيد، وكتفا بكتف،  ــعبنا، فس ابناء ش
ــتقبل، من دون  لنصنع عراقنا اجلديد، عراق املس
ــة، وال عقدة  ــة عنصري ــة، وال نـزع ــرة طائفي نع

مناطقية، وال متييز، وال إقصاء .
لم يثننا التكفير واإلرهاب والفساد واحملاصصة 
ــة القانون  ــاء دول ــا إلعادة بن ــن أن منضي قدم م

ــية  ــا الطائفية والداعش ــم توقفن ــدة، ول اجلدي
ــير  ــة من أن نس ــة والقومي ــة واحلزبي والعنصري
ــبل  ــدة الوطنية، وانتهاج س ــا لتعزيز الوح مع
التداول السلمي للسلطة، وتبني مبدأ الفصل 
ــؤ الفرص للجميع،  ــلطات، ومنح تكاف بني الس

واعتماد الكفاءة والنزاهة اساس ادارة الدولة.
نحن شعب العراق الواحد في مواطنته واملتعدد 
ــه، واملصمم  ــوا من كبوت ــه الناهض ت في تنوع
ــا احدثه صراع  ــاء املاضي، وم ــى تفادي اخط عل
ــل وآلم،  ــات واالحزاب والقوميات من فش املكون
ــا قام عليه نظام احملاصصة من اضاعة موارد  وم
ــا افرزته جتزئة  ــتقبله، وم ــن وتضييع مس الوط

الشعب من تشرذم وضعف.
ــه لغده، وما  ــعب العراق املتعظ بأمس نحن ش
ــني قومياته وطوائفه  ــديد ب حتقق من تقارب ش
ــوم على  ــة جديدة تق ــة دول ــرر اقام ــه، ق واديان
ــاس دولة  اعتناق نظام جمهوري يقوم على اس
ــام برملاني  ــة ذات نظ ــدة مدني ــة موحّ دميقراطي
ــالم والديانات السماوية،  ــتهدي بقيم االس تس
ــا، ويكون  ــى خصوصيات مكوناته ــظ عل وحتاف
ــون وعدم  ــاواة اجلميع امام القان ــعارها مس ش
ــرق أو الديانة أو  ــس أو الع ــبب اجلن ــز بس التميي

الطائفة أو العشيرة أو املكون أو أي سبب 
اخر، وتكون املواطنة فيها اساس احلقوق 

والواجبات.
الباب االول

اِّـبادئ االساسية
دة  ــادة (١) : جمهورية العراق دولةٌ موحَّ امل
مستقلةٌ ذات سيادة كاملة نظام احلكم 
ــتور ضامن  ــذا الدس ــا جمهوري وه فيه

لوحدة العراق.
ــة  الدول ــن  دي ــالم  اإلس أوال:   :(٢) ــادة  امل

الرسمي، وهو مصدرٌ أساس للتشريع:
أ ـ ال يجوز سن قانونٍ يتعارض مع ثوابت أحكام 

اإلسالم.
ــع مبادئ  ــارض م ــونٍ يتع ــن قان ــوز س ب ـ ال يج

الدميقراطية .
ــع احلقوق  ــونٍ يتعارض م ــن قان ــوز س ج ـ ال يج

واحلريات االساسية الواردة في هذا الدستور.
ثانيا: يضمن هذا الدستور احلفاظ على الهوية 
ــي، كما  ــعب العراق ــة الش ــالمية لغالبي االس
ويضمن كامل احلقوق الدينية جلميع االفراد في 
حرية العقيدة واملمارسة الدينية، كاملسيحيني، 

وااليزيديني، والصابئة املندائيني.
ــدد القوميات واألديان  ــادة (٣): العراق بلدٌ متع امل
واملذاهب، وهو عضو مؤسسٌ وفعال في جامعة 
الدول العربية ومتلزمٌ مبيثاقها، وجزءٌ من العالم 

اإلسالمي.
املادة (٤): أوال: اللغة العربية هي اللغة الرسمية 
للعراق، ويضمن حق العراقيني بتعليم ابنائهم 
باللغة االم كالكردية، والتركمانية، والسريانية، 
واالرمنية، في املؤسسات التعليمية احلكومية، 
ــة، أَوْ بأية لغة أخرى في  ــاً للضوابط التربوي وفق

املؤسسات التعليمية اخلاصة.
ــة لغة محلية  ــكل محافظةٍ اتخاذ أي ــا:ـ ل ثاني
ــرّت غالبية  ــمية إضافية، إذا أق ــرى، لغةً رس أخ

سكانها ذلك باستفتاءٍ عام .
ــعب مصدر  ــيادة للقانون، والش ــادة (٥): الس امل
السلطات وشرعيتها، ميارسها باالقتراع السري 

العام املباشر وعبر مؤسساته الدستورية.
ــلمياً، عبر  ــلطة س ــم تداول الس ــادة (٦): يت امل
الوسائل الدميقراطية املنصوص عليها في هذا 

الدستور.
ــانٍ أَوْ نهجٍ يتبنى  ــر كل كي ــادة (٧): أوال: يحظ امل
ــر أو التطهير  ــاب أو التكفي ــة أو اإلره العنصري
ــد أَوْ يروج أَوْ  ــي، أَوْ يحرض أَوْ ميهد أَوْ ميج الطائف
ــث الصدامي في العراق  ــه، وبخاصة البع يبرر ل

ــا، وحتت أي  ــة ورموزهم ــات التكفيري والتنظيم
ــن  ــك ضم ــون ذل ــوز أَن يك ــمىً كان، وال يج مس
ــراق، وينظم ذلك  ــية في الع التعددية السياس

بقانون .
ــة اإلرهاب بجميع  ــزم الدولة مبحارب ــاً: ـ تلت ثاني
ــة أراضيها من أَن  ــل على حماي ــكاله، وتعم أش

تكون مقراً أَوْ ممراً أَوْ ساحةً لنشاطه .
املادة (٨): يرعى العراق مبدأ حسن اجلوار، ويلتزم 
ــة للدول  ــؤون الداخلي ــل في الش ــدم التدخ بع
ــائل  ــات بالوس ــل النـزاع ــعى حل ــرى، ويس األخ
السلمية، ويقيم عالقاته على اساس املصالح 
ــل ، ويحترم التزاماته  ــتركة والتعامل باملث املش

الدولية.
املادة (٩): أوال:

ــلحة العراقية واألجهزة  أ ـ تتكون القوات املس
األمنية من مكونات الشعب العراقي، دون متييزٍ 
ــة أو األصل  ــرق أو القومي ــبب اجلنس أو الع بس
ــد أو الرأي  ــن أو املذهب أو املعتق ــون أو الدي أو الل
ــي، وتخضع  ــادي أو االجتماع ــع االقتص أو الوض
ــلطة املدنية، وتدافع عن العراق، وال  لقيادة الس
ــي، وال تتدخل  ــعب العراق تكون اداةً لقمع الش
ــية، وال دور لها في تداول  ــؤون السياس في الش

السلطة .
ــكرية خارج إطار  ــر تكوين قوات عس ب ـ يحظ

القوات املسلحة .
ــة  العراقي ــلحة  املس ــوات  للق ــوز  يج ال  ـ  ج 
ــكريون العاملون  ــم العس ــا، وبضمنه وأفراده
ــر أَوْ منظمات تابعة  ــي وزارة الدفاع أَوْ أية دوائ ف
ــغال مراكز  ــي انتخاباتٍ إلش ــيح ف لها، الترش
ــالت  ــام بحم ــم القي ــوز له ــية ، وال يج سياس
ــحني فيها، وال املشاركة  انتخابية لصالح مرش
ــي متنعها انظمة  ــن األعمال الت ــي غير ذلك م ف
ــطة  ــمل عدم اجلواز هذا انش وزارة الدفاع، ويش
ــاً التي يقومون بها  ــك االفراد املذكورين آنف اولئ

أَن  ــة، دون  أو الوظيفي ــخصية  ــم الش بصفته
يشمل ذلك حقهم بالتصويت في االنتخابات.

ــوم جهاز اخملابرات الوطني العراقي بجمع  د ـ يق
ــدات املوجهة لألمن  ــومي التهدي املعلومات، وتق
ــة العراقية،  ــورة للحكوم الوطني، وتقدمي املش
ــيطرة املدنية، ويخضع لرقابة  ويكون حتت الس
ــاً للقانون،  ــريعية، ويعمل وفق ــلطة التش الس

ومبوجب مبادئ حقوق االنسان املعترف بها.
ــة، وتنفذ، التزامات  ــرم احلكومة العراقي ه ـ حتت
العراق الدولية اخلاصة مبنع انتشار وتطوير وإنتاج 
ــة  ــة والكيميائي ــلحة النووي ــتخدام االس واس
ــا  بتطويره ــل  يتص ــا  م ــع  ن وميُ ــة،  والبيولوجي
ــتخدامها من معداتٍ  وتصنيعها وإنتاجها واس
ــال، وال مينع  ــا وأنظمةٍ لالتص ومواد وتكنولوجي

هذا من انشائها لالستخدامات السلمية.
ثانيا: خدمة العلم الزامية وتنظم بقانون.

املادة (١٠): العتبات املقدسة، واملقامات الدينية 
ــة، وتلتزم  ــةٌ وحضاري ــراق، كياناتٌ ديني ــي الع ف
الدولة بتأكيد وصيانة حرمتها، وضمان ممارسة 

الشعائر بحرية فيها.
املادة (١١): بغداد عاصمة جمهورية العراق.

ــراق  ــم الع ، عل ــونٍ ــم بقان ــادة (١٢): أوال: ينظ امل
ــيده الوطني مبا يرمز إِلَى مكونات  وشعاره ونش

الشعب العراقي.
ــالت  ــمة والعط ، األوس ــونٍ ــم بقان ــا: تنظ ثاني
الرسمية واملناسبات الدينية والوطنية والتقومي 

الهجري وامليالدي.
ــمى  ــتور القانون األس املادة (١٣): يُعدُ هذا الدس
واالعلى في العراق وال يجوز سن قانونٍ يتعارض 
ــة، وبدون  ــي انحائه كاف ــون ملزماً ف ــه، ويك مع

استثناء.

*أســتاذ القانــون الدســتوري والتشــريع 
اِّـالي

جمهورية العراق 
دولةٌ موحـَّدة 
مستقلةٌ ذات سيادة 
كاملة نظام الحكم 
فيها جمهوري وهذا 
الدستور ضامن 
لوحدة العراق

ال نريد ألطفالنا أن يروا 
العنف والتنمر واللؤم 
والفساد ونريد أن نمنحهم 
أمثلة جيدة للتعلم الصحيح 
غري انه ومن اِّـؤسف إن نقول 
إننا ال نعطي وال نمنح لهم 
أية أمثلة جيدة 

التظاهر  هو شكل من 
اشكال الضغط االجتماعي 
السلمي على صناع 
القرار ممكن ان يلجأ اليه 
اِّـواطنون العاديون او تلجأ 
اليه النقابات واالتحادات

@_@‚ÏÓ€a@·n‡‹»m@aábfl

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

äÁbƒn€a@ø@’ßa@
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القاضي/ اياد محسن ضمد
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مجاهد منعثر منشد

ــوان (التخلي عن  ــات األخيرة مقالة بعن ــا قبل االنتخاب كتبن
ــتقبلية واملوقف  ــة املس ــى النتيج ــا عل ــؤولية ) وركزن املس
ــعب  ــة الدينية كونها تنظر ملصلحة الش احملتمل للمرجعي
العراقي وليست احلكومات املتعاقبة .واملفترض على الكاتب 
ــتقال  وخصوصا في القضايا الوطنية أن يكون منصفا ومس
بعيدا عن العاطفة والتحيز  وإثارة الفنت املسببة للفوضى .

ــة بعدة حقوق وهي حرية  ــر واالحتجاج حق للمطالب التظاه
ــة كما هناك  ــاتير الدميقراطي ــة للمواطنني في الدس ممنوح
ــق حتى في  ــزاب . ولكن هذا احل ــن  األح ــة تنظيم تكوي حري
ــه حرية التجمع  ــس مطلقا ,فنص ــان لي قانون حقوق اإلنس
ــل احلكومات  ــض القيود من قب ــة التعبير مع فرض بع وحري
على التصرفات والسلوك غير املنضبطة . واحلقيقة ساسة 
ــلوا فشال ذريعا في  ــتة عشر عاما فش العراق وعلى مدار س
ــن العراقي وكانت غاياتهم احلصول  حتقيق احتياجات املواط

على االمتيازات الشخصية واحلزبية والقومية والطائفية .
ــتوى  فعندما  ــت أفكارهم بنفس املس ــف له مازال وما يؤس
ــذه اآلزمة يتكلم  ــة التلفاز في ه ــرج أحدهم على شاش يخ
بكالم معسول، سمع منه العراقيون الكثير ويحاول أن يبرئ 
ــه وحزبه وكأنه ليس من البرملان واحلكومة وهذا الفعل  نفس
ــاظ على  ــر واحليلولة للحف ــب اجلماهي ــو لكس مفهوم فه

ــوا قد تنازلوا  ــخصية .وهؤالء الطبقة لو كان ــبه الش مكاس
ــغلوا بتحقيق  ــن غاياتهم املذكورة وانش ــدة أربعة أعوام ع مل
غاية حقوق املواطنة والوطن ملا حدث ما يحدث من أراقة دماء 
عزيزة في ساحات التظاهر من املتظاهرين والقوات األمنية .

ــت  ــذه املظاهرات حتتاج احلكومة إلى حل جذري وليس في ه
ــح لبعض  ــور يومية أو من ــف بأج ــة كالتوظي ــول املؤقت احلل
ــب الرعاية  ــع روات ــددة , فلو جتم ــد مح ــن موالي ــني م العاطل
ــة وتفعل  ــوال الطائل ــا من األم ــح وغيره ــة واملن االجتماعي
ــهريا  ــي راتبا ش ــرد عراق ــاء كل ف ــة بإعط ــاواة والعدال املس
ــتثناء املوظفني واملتقاعدين مع شمول عوائلهم و فتح  باس
ــغيل الشباب فيها  ــاريع زراعية وصناعية انتاجية وتش مش

وإعادة صيانة املعامل وفتحها فإن هذا سيطمئن املواطن .
ــلطة  ــيطرة على هرم الس ــي والس ــتوى السياس وأما املس
ــا أن يكون  ــى من يتقلدهم ــائل  البد عل ــاك ثالثة مس , فهن

مستقال وهم :
أوال : رئيس اجلمهورية .

ثانيا :  رئيس الوزراء .
ثالثا : رئيس مجلس النواب .

ويتم انتخابهم كأشخاص من قبل املواطنني العراقيني كما 
يجري في انتخاب الكتل واألحزاب .

. فاملطلب الصحيح هو :
١. إجراء انتخابات مبكرة .

ــان احلالي  ــالل البرمل ــتور من خ ــرات الدس ــض فق ــر بع ٢.تغي
ــتراك النخب  ــريع باش ومن خالله ليكون اإلجراء قانوني وس

األكادميية حول وضع الفقرات أو تغير بعضها .
ــلميني والف سالم لهم  وأخيراً كل التحايا للمتظاهرين الس

وللقوات األمنية البطلة .
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ــة ما يضر  ــيدي الرئيس، ليس ثم «س
ــذب احد. ليس ثمة  ــا. لم يك بقضيتن
ــة رئيس في  ــة. ليس ثم ــق ناقص وثائ
ــه انت. لمَ  ــخ بالدنا فعل ما فعلت تاري
ــي تفخر بذلك  ــعني اقناعك ك ال يس

وتكتفي به؟».
ــأن نعلن  ــح ب ــس انص ــيدي الرئي «س
ــوب  ــنخبر ب ــأل. س ــى امل ــذا عل كل ه
ــع  تخض ــن  ل ــك  بأن ــب  تهذي ــكل  ب
ــباب  ــباب اجللية ولألس ملقابلة، لألس
ــك حتمي املنصب  ــتورية، ولكون الدس
خللفائك. ان ادليت بشهادتك فسوف 
ــع للعبة  ــل الرئيس لعقود يخض يظ
ــم. انها  ــة والخضاعه للقس املالحق
ــا  ــاً حينم ــدة. خصوص ــة اجلدي اللعب
ــاس  ــة، او أي اس ــة جرمي ــر اي ال تتوف

لالتهام».
ــان في  ــع ريغ ــات م ــال ان التحقيق ق
ــرا، وكلينتون في  ــران كونت ــة اي قضي
قضية وايتووتر- لوينسكي ونيكسون 
ــت تضمنت كلها  ــة ووترغي في قضي
ان  ــبة  «وباملناس ــة.  ــاطات جرمي نش
ــي، فإن  ــاط جرم ــك أي نش كان هنال
ــض  ــت االبي ــي البي ــك ف ــدور ادارت مبق
ــفه الشك لدي  ــاعدة على كش املس
ــا واثق  ــتجيب. وأن ــت لتس ــك كن بأن
ــؤالك عن احد ما في  انك في حال س
ــهدت انت  ــاء التصرف وش ادارتك اس
ــاً الى  ــوف تعمد حتم ــى عمله س عل
ــهادتك. نعم كنت ستدلي  االدالء بش
ــت هنا.  بافادتك. ولكن القضية ليس
فالقضية جرت فيها االجابة عن كل 

االسئلة.
ــت حتجمني في  ــس ان ــيدي الرئي «س
ــون محامياً  ــاول ان اك ــي اح ــني انن ح

جيداً لك».
ــد. بل  ــت محام جي ــب: «أن ــال ترام ق

محام ممتاز».
ــام  مح ــي  بصفت ــس  الرئي ــيدي  «س
وموظف محكمة ال يسعني ان اكون 
ــس لتجيب عن  ــك وان ادعك جتل بقرب
هذه االسئلة فيما ادرك متاماً انك غير 

قادر على ذلك».
اراد داود ان يلطف كالمه قدر االمكان 
ــك، اعباء  ــب ليس ذنب ــول ان الذن ويق
العمل هي السبب. ايقن انه في هذه 
ــه االهانة.  ــعه توجي ــة ال يس املواجه
ــوى على قول احلقيقة التي  فهو ال يق
ــت كاذب  ــة: «أن ــا صحيح ــدرك انه ي

لعني». كانت هذه هي املشكلة.
لذا قال داود: «أنت تعاني من مشكلة 
في التزام املوضوع، وهذا لن يصب في 
ــاول ان تتدارك ذلك،  مصلحتك، ثم حت
ــيء التعبير عن امر معني، وهنا  فتس
ــذا كحال مايك فلني  تقع املصيبة. ه
ــر حديثه مع  ــو على تذك ــذي لم يق ال

كيسلياك».
ــدداً مبحاميه من  ــب مج ــل ترام اتص

الطائرة الرئاسية.
سألة الرئيس: «هل أنت مسرور؟».

ــت مسروراً سيدي  اجاب داود: «ال. لس
ــعر  ــي منفطر متاماً. اش ــس. قلب الرئي
ــك. فأنا لم  ــي اخفقتُ كمحام ل بأنن
ــك باالخذ بنصيحتي.  اقو على اقناع
رغم انني لست مختلفاً عن الطبيب. 
ــرف ما هي  ــك واع ــرف ما يؤمل ــا اع فأن
الوصفة  ــك  اعطيت وقد  ــكلتك،  مش
ــداً  ــتبقيك بعي ــا س ــن انه ــي اوق الت

ــدة االولى  ــر ان القاع ــن اخلطر. تذك ع
ــدم ايقاع  ــس هي ع ــيدي الرئي ــا س ي
ــه. وان ذهبتُ  ــذا ما وصلنا الي االذى، ه
ــت معك وتركتك تقوم بعمل  وجلس
ــيوقعك في  ــيضرك وس ــن انه س اوق
ــر  ــب لوجب ان اخس ــد من املتاع مزي
ــني قد  ــد محام ــك جت ــي. لعل رخصت
يغضون الطرف نوعاً ما عن كل هذا».

ــك محبط يا  ــرف ان ــك. اع ــرف ذل «اع
جون».

ــارك بأنني اندم  ــالً. وال امانع اخب «فع
ــه بتاي  ــذي اوصيت في ــى اليوم ال عل
ــى التصديق بأنه  ــوى عل ــوب. وال اق ك

اسهم في اضعافي».
قال ترامب: «أنا طلبتُ منه» ان يتكلم 
ــى  ــول ان الرئيس ال يخش ــاً، ويق علن

االدالء بشهادته.
ــض القيام بذلك،  «وجب عليه ان يرف
ــف حكومي. وبامكانهم في  انه موظ
ــاهد، ألن  ــتدعائه كش ــبة اس املناس

وجوده معك ال مينحه أي امتياز».
ــه: «يا للهول!  ــب مبدياً قلق قال ترام

لقد تكلمت كثيراً معه».
ــعي اقناعك. ال  ــال داود: «ليت بوس ق
ــهادتك. اما ان تلتزم ذلك واما  تدل بش
تتعرض خلطر كبير. ان قررت ان متضي 
قدماً في تقدمي افادتك فال يسعني ان 

اكون معك».
ــحب، كيف  ــب: «أنت تنس ــال ترام ق

تتخلى عني؟».
ــدأ، وواجب  ــألة مب ــال داود انها مس ق

احملامي ان يحاول حماية موكله.
«امتنى ان تبقى، فأنت محام ممتاز».

ــذا مجرد هراء.  ــن داود ان كالمه ه ايق
ــن تناقضات  ــن كان هذا واحداً م ولك

ــادل حديث  ــث مبقدوره تب ــب. حي ترام
ــا يفرغ من  ــن حينم ــداً، ولك قاس ج
ــف او وجهاً لوجه،  ــه، عبر الهات حديث

ــا  ــدر كل م ــك واق ــكراً ل ــول: «ش يق
تفعله».

ــيرة داود املهنية في مجال  طوال مس
ــة موكلني  ــا قابل خمس ــاة، رمب احملام

فقط ابدوا شكرهم اجلزيل.
ــداود  ب ــوب  وك ــيكيولو  س ــل  اتص
ــاء الرئيس  ــدم اصغ ــتكيا من ع ليش
ــا وجتاهلهما. اراد ان يتصل داود  اليهم

بالرئيس.
«سيدي الرئيس»، قال داود في اتصال 
جرى حوالي الساعة العاشرة من ليل 

احلادي والعشرين من آذار/ مارس.
ــال الرئيس وقد بدا في غاية اللطف  ق

والهدوء: «مرحباً يا جون».
ــف  ــس آس ــيدي الرئي ــال داود: «س ق
الزعاجك، ولكن اتصل بي تاي وجاي». 
ــة بتقدمي  ــألة املتعلق ــل املس ارادا ح

الشهادة.

ــهادته.  ــال ترامب انه قرر االدالء بش ق
وبوسعه مواجهة مولر.

ــفني انك  «هذا موقفي يا جون. ويؤس
ال توافقني الرأي».

«ليست وظيفتي ان اوافقك الرأي بل 
ان ارعاك. وان بدأت تعمل بنصحيتك 
ــي املتاعب.  ــع ف ــوف تق ــة فس اخلاص
ــيدي الرئيس أنا ال آخذ بنصيحتي  س

اخلاصة».
«لديك محامون؟».

«بالطبع. في كل املتاعب التي وقعت 
فيها بالطبع لديّ محامون».

كرر ترامب قائالً: «هذا موقفي. اعتقد 
ان رئيس الواليات املتحدة يجب ان يراه 

الناس ميتنع عن االدالء بشهاداته».
ــعنا ان نقدم  ــس بوس ــيدي الرئي «س
ذلك بطريقة افضل كثيراً. باملناسبة 

كنتُ ألضيف شيئاً. 
اعتقد ان علينا ان نبلغ القادة البارزين 
ــل ان نعلن  ــع (هيل) اوالً، قب على موق

ــذوا االفادة والوثائق  عن االمر». ان يأخ
ــم القضية  ــوا امامه ــا، ويعرض كله
ــة قضائية.  ــل االنخراط في معرك قب
ــبب امتناعنا عن  «سنخبرهم عن س
ــم كل ما  ــهادة. ان اريناه االدالء بالش

لدينا...».
قال ترامب: «هذه ليست فكرة سيئة 
ولكن يا جون ثمة اشخاص لن يفرحوا 
ــهادتي». لم يبني هوية  ــم ادلِ بش ان ل
ــخاص ولكن داود ايقن ان  اولئك االش
ــه اجلماهيرية،  ــد قاعدت ــب يقص ترام
ــه  مهرجانت ــر  حتض ــي  الت ــود  احلش
ــية ومشاهديه على محطة  السياس

فوكس نيوز والبائسني.
«ماذا سيعتقدون عندما يطالب مولر 
ــاك الفقرة  ــى خلفية انته ــة عل بادان
١٠٠١ من القانون؟»، سأل داود مشيراً 

الى االفادة املزورة.

«ال، ال، أنا شاهد جيد. سأكون شاهداً 
جيداً فعلياً».

ــداع  خ ــب  ترام كالم  ان  داود  ــن  ايق
للنفس، بل محض هراء. كان قد اخبر 

ــس آنفاً  الرئي

ــن فلوريدا  ــام صديق م قصة من مح
اخذ ذات مرة افادة ترامب. عندما سأل 
احملامي ترامب عن ماهية عمله، اجاب 

ترامب بحوالي ١٦ صفحة.

ــاهداً  ــت ش ــدداً: «لس ــرر داود مج ك
ــاطة ان  ــول ببس ــن الق ــداً». وميك جي
بعض الشهود ليسوا شهوداً جيدين. 
ــيدي الرئيس هل  وقدم داود مثاالً. «س

تذكر راج راجاراتنام؟».
ــب قائالً: «صاحب صندوق  تذكره ترام
ــوط». كان داود وكيل راجاراتنام  التح
ــة غاليون،  ــس امللياردير جملموع املؤس
ــر  ــار غي ــام ٢٠١١ باالجت ــن ع ــذي أُدي ال
املشروع، مستخدماً معلومات سرية 
كم عليه  ــلطة، وحُ من اصحاب الس

بالسجن ١١ عاماً.
ــت  قال داود: «انه رجل ذكي. لو جلس

ــه كنت  ــة وحدثت ــى الطاول ــه عل مع
لتقول انه من افصح واذكى االشخاص 
التقيتهم في حياتي. مبقدوره التكلم 
ــس،  ــيدي الرئي ــوع. س ــن أي موض ع
ــهادته ملدة  ــا جهزتهُ لالدالء بش عندم

ــتدعاء،  خمس دقائق فقط ضمن اس
ــداً اقصد انه لم  ارتعب. فجأة توتر ج
يسعه... لكن عندما قدم شهادته في 
ــمه.  ــة بالكاد امكنه تذكر اس احملكم

ــة الصعبة  ــذه طبيعة هذه التجرب ه
وانا خبير في هذه التجربة الصعبة.

ــيدي الرئيس اخشى اال  قال داود: «س
امتكن من مساعدتك».

ــه متاماً ان  ــن حق ــس ان م ــال للرئي وق
يغضب من مولر.

ــي؟ انهم  ــل متازحن ــن يتهموك. ه «ل
ــالم  ــم. االع ــاء، كله ــة جبن مجموع
ــى  ال ــرون  يفتق ــم  انه ــرس.  والكونغ
الشجاعة. مبَ سيتهمونك؟ مبمارسة 
ــة؟ ها؟  ــادة الثاني ــق امل ــلطتك وف س
ــس  رئي ــمع  اس ان  اود  ــمعني؟  اتس
ــذا  ــرح ه ــان يط ــواب راي ــس الن مجل
ــة املعنية بنظام  ــام امام اللجن االته
ــات  ــك املعنية باملمارس احملكمة، وتل

القضائية».
قال ترامب: «انه االعالم الذي يضغط 

عليّ متاماً».
ــم تصرح عن  ــيدي الرئيس، أنت ل «س
ــزت اصالً  ــك الضريبية. لقد ف عائدات
باجلولة االولى. انهم متضايقون جداً. 

يكرهونك. يكرهون جرأتك».
سأل ترامب: «ماذا يريد االعالم؟».

ــم.  اعتماداته اوراق  كل  ــحب  سأس
سأطردهم من هنا. ال اعتقد ان لديهم 
ــت االبيض  ــدوم الى البي ــق بالق أي ح
ــي يتصرفون  ــرف بالطريقة الت والتص
ــذا كان موقفه  ــال ترامب ان ه بها».ق
ــاً يجري نقض  ــاً. «ولكن دوم ــو ايض ه
ــس وكيلي  ــون. هوب هيك ــي يا ج رأي
ــرة ارغب بها في  ــان رأيي كل م ينقض

سحب اوراق اعتماد احدهم».
ــرس، قال داود:  االعالم ومولر والكونغ
ــا  ــداً. ودعن ــم بعي ــا ان ندفعه «علين
ــس للواليات  ــى مهمتك كرئي ــد ال نُع
ــألة مقارنة مبا  املتحدة. ألن هذه املس
ــوى بعوضة  ــت س تقو به يومياً ليس

ــل. وعلينا ان نعاملها  على مؤخرة في
بحسب حجمها هذا واملضي قدماً». 

اعتبرها داود مرافعته اخلتامية.
ــكرك.  قال ترامب: «أنت رجل رائع. اش
وآسف ألنني ابقيتك ساهراً حتى هذا 

الوقت املتأخر».
ــال داود  ــوم التالي، ق ــاح الي ــي صب ف
لزوجته كارول: «سأترك عملي». اتصل 
ــتقيل.  ــره بأنه سيس ــس واخب بالرئي
ــتقيل. أحبك  ــفني انني سأس «يؤس
وادعمك. وامتنى لك االفضل. ولكن اذا 
كنت لن تأخذ بنصيحتي فال يسعني 

متثيلك».
ــم احباطك، لقد  ــس: «افه قال الرئي

ابليت حسناً جداً في عملك».
ــيء  ــس، ان اردت أي ش ــيدي الرئي «س

فلتتصل بي في أي وقت».
«شكراً لك».

بعد دقيقتني، اتصلت النيويورك تاميز 
ــت.  ــنطن بوس ــك الواش ــداود وكذل ب
ــماعة  ــل داود ترامب وهو يرفع س تخي
ــي هابرمان من  ــل مباغ الهاتف ويتص
صحيفة التاميز: «ماغي؟ لقد استقال 
ــني». لطاملا راق لترامب  للتو داود اللع

ان يكون اول من يوصل االخبار.
ــبق في  ــعر داود بأنه س على االقل ش
ــألة، فاستقال قبل تعرضه  هذه املس

للطرد واالهانة.
ــأن مولر لم يحظ  ــل داود مقتنعاً ب ظ
ــية او قضية عرقلة  قط بقضية روس
ــن فخ احلنث  ــة. كان يبحث ع للعدال
ــي صادق  ــب تقييم ذات ــني. وعق باليم
ــد تالعب به  ــاً، اعتقد بأن مولر ق متام
ــخاص معينني  ــل اش ــس ألج وبالرئي
ــى تعاونهم حول  ــول عل ــة احلص بغي

الشهود والوثائق.
ــه بهذه  ــر، لقيام ــن داود مبول ــاب ظ خ

احليلة.
ــات داود يدرك اللعبة  ــنة، ب بعد ٤٧ س
ويعرف املدعني. انهم يبنون القضايا. 
ــق  والوثائ ــهادات  ــاطة كل الش بوس
يستطيع مولر ان يبني قضية ستبدو 
ــم دليل جديد  ــا كان لديه ــيئة. رمب س
ــتبه تقريباً. رمبا  ــا بات يش دين كم ومُ
ــى تغيير  ــني ال ــاهد مثل فل ــد ش عم
ــبق ان وقعت مثل هذه  افادته فقد س
االمور، وهذا من شأنه ان يغير اللعبة 
بكاملها. املساعد البارز السابق يدلي 
بإفادته ويعترف وينقلب على الرئيس. 
لم يعتقد داود ذلك، ولكن وجب عليه 

ان يقلق ويفكر في هذا االحتمال.
ــة على  ــور واضح ــض االم ــت بع كان
ــر من االمور االخرى التي  عكس الكثي
لم تكن واضحة وسط هذا التحقيق 
ــة  ــن ثم ــم يك ــابك. ل ــد واملتش املعق
ــرائط تسجيل او  ــعة او ش صورة اش
ــية واضحة. اعتقد داود  رسوم هندس
ــيا ولم  ــأن الرئيس لم يتآمر مع روس ب

يعرقل العدالة.
ــذا الرجل وفي  ــي ه ــن رأى داود ف ولك

رئاسته العيب املأساوي.
ــي واملراوغات  بفعل الترجح السياس
ــدات والتعتيمات  ــكارات والتغري واالن
ــر كاذب»  ــه خب ــارة «ان ــاح بعب والصي
ــكلة  ــب مش ــى ترام ــخط، عان والس
كبيرة عرفها داود، ولكنه لم يقوَ على 
دفع نفسه للقول للرئيس: أنت كاذب 

لعني».

ملف
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داود لرتامب : يؤسفني انني سأستقيل 
أحبك وادعمك واتمنى لك االفضل ولكن 
اذا كنت لن تأخذ بنصيحتي فال يسعني 

تمثيلك
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بمقدور ترامب تبادل حديث قاس جداً ولكن 
حينما يفرغ من حديثه عرب الهاتف او وجهاً لوجه 

يقول: «شكراً لك واقدر كل ما تفعله»

كلنتون
ماكماستر

هيكس
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ــية نرى  « كعادتها دائماً في احتاف القارئ بكل ما جد من كتب ذات أهمية كبيرة تتعلق مبوضوعات سياس

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

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

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

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

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

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

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

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

للجماهير» أملني لكم أن تبحروا مع امواج الكتاب وكل يغرف ما يريد».
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تغلب املنتخب االوملبي لكرة القدم، على نظيره السوري ٢-٠ في املباراة 
التي اقيمت على ملعب االحتاد ضمن بطولة دبي الدولية.وتناوب على 
تسجيل ثنائية االوملبي كل من امير العماري في الدقيقة ٣٠ ومحمد 
االولى  مباراته  في  االوملبي  ٣٩.وتعادل  الدقيقة  في  نصيف  قاسم 
االوملبي  .وسيواجه  املاضي  االربعاء     ،٣-٣ اوزباكستان  امام  بالبطولة 

نظيره الكوري اجلنوبي اليوم االحد  في ثالث مبارياته بالبطولة.

لكرة  العراقي  االحتاد  رئيس  أرسل 
القدم، عبد اخلالق مسعود، استقالته 
من عضوية االحتاد العربي على خلفية 
الشرطة  مباراة  بنقل  األخير  قرار 
األندية  بطولة  في  العراق  خارج  الى 

العربية «كأس محمد السادس».
قد  القدم،  لكرة  العربي  االحتاد  وكان 
بني  الـ١٦  دور  إياب  مباراة  نقل  قرر 
الشرطة ونواذيبو املوريتاني الى خارج 
العراق، بعد ان كان من املقرر اقامتها 

التي  التظاهرات  بسبب  كربالء،  في 
في  مسعود  البالد.وقال  تشهدها 
حديث صحفي «قدمت استقالتي من 
القدم،  لكرة  العربي  االحتاد  عضوية 
امام  الشرطة  مباراة  نقل  قرر  بعدما 
العراق». خارج  الى  املوريتاني  نواذيبو 
بطلب  «تقدمت  بالقول،  وأوضح 
رسمي خالل األيام املاضية الى االحتاد 
في  املباراة  إقامة  اجل  من  العربي 
تشهد  وال  امنة  كونها  أربيل،  مدينة 
كما  متاماً  تظاهرات،  او  احداث  أي 

حدث في مباراة القوة اجلوية ومولودية 
اجلزائر بالبطولة العربية».

العربي  «االحتاد  أن  مسعود،  وأضاف 
املوضوع  واغلق  لطلبنا  يستجب  لم 
الى االحتاد  وبالتالي بعثت استقالتي 
العربي لكرة القدم لعدم اقامة املبارة 

في العراق».
الذهاب في موريتانيا،  يذكر ان مباراة 

قد انتهت بفوز الشرطة ١-٠.
في  اإلياب  مباراة  تقام  ان  املقرر  ومن 

الـ٢٦ من تشرين الثاني اجلاري.

هشام كاطع الدلفي 

سجل املنتخب العراقي هدفا قاتال في الدقيقة 
ــزم ضيفه  ــدل الضائع ليه ــة من الوقت ب الثاني
ــي املباراة  ــني مقابل هدف واحد ف ــي بهدف اإليران
التي أقيمت مساء اخلميس مبلعب عمان الدولي 
ــاب اجلولة الرابعة من التصفيات املزدوجة  حلس

املؤهلة لكأسي آسيا والعالم. 
ــرز للعراق مهند على كاظم وعالء عباس في   أح
ــرز هدف إيران أحمد  ــني ١١ و٩٢ بينما أح الدقيقت

نور اهللا في الدقيقة ٢٥.
ــب العراقي على صدارة اجملموعة  وحافظ املنتخ
ــا ظلت إيران عند  ــة برصيد ١٠ نقاط، فيم الثالث

ــاط  نق في ٦ 
املركز الثالث.

الشوط األول
ــب العراق الذي  ــاءت البداية نارية من منتخ  وج
ــران على  ــاراة وأجبر إي ــيطرته على املب ــرض س ف

التراجع إلى اخللف.
ــى إيران  ــي ضغطه عل ــب العراق ــل املنتخ وواص
ــن من التالعب مبدافعي الفريق  ومتكن بشار رس
ــددها  ــرة لعلي عدنان الذي س ــي ومرر الك اإليران
ــدد بقوة  ــدم احلارس لترتد ملهند علي الذي س بق
ــي الدقيقة  ــرزا هدف التقدم ف ــباك مح في الش

.١١
ــث عن  ــس للبح ــع املناف ــي دف ــدف العراق  اله
ــل على هدف  ــي املباراة وحص ــل أوضاعه ف تعدي

ــي التعادل بعد خطأ من املدافع  عل
ــذي تباطأ في  ــان ال بعاد عدن إ
ليحصل  ــرة  الك

ــب وميرر الكرة  ــا رضائيان ويتوغل من اجلان عليه
ــور اهللا ليحولها إلى  ــت إلى أحمد ن أرضية وصل

داخل الشباك في الدقيقة ٢٤.
 حاول املنتخب العراقي العودة مجددا إلى املباراة 
ــدد صفاء هادي كرة بأحضان احلارس اإليراني  وس
وحاول علي عدنان من ركلة حرة علت العارضة.

الشوط الثاني
ــهد بداية حذرة من الفريقني   الشوط الثاني ش
ــث توغل عالء  ــاوالت العراقية حي ــع بعض احمل م
ــدد كرة  ــق اإليراني وس ــات الفري ــاوي بدفاع مه
ــاب املنافس  ــتتها فيما غ ارتطمت باملدافع وش

واكتفى بالدفاع واالعتماد على الكرات املرتدة.
ــات أبرزها  ــدة هجم ــب العراقي ع ــن املنتخ  ش

ــان  عدن ــي  عل ــديدة  ذهبت تس التي 
ك  ــبا ــن للش م

ــعود  ــارج، وتعرض قائد املنتخب اإليراني مس اخل
ــجاعي للطرد بعد تلقيه بطاقة صفراء ثانية  ش

بالدقيقة ٨١
ــى املرمى  ــوة عل ــي بق ــب العراق ــط املنتخ  ضغ
ــف البديل  ــى الكرة ليخط ــي وحافظ عل اإليران
ــي األخيرة من  ــاس هدفا قاتال في الثوان عالء عب

اللقاء.
على صعيد ذي صلة عبر مدرب املنتخب العراقي 
ــكو كاتانيتش عن سعادته بالفوز الذي  سريتش
ــدف واحد  ــران بهدفني مقابل ه ــى إي ــق   عل حتق
ــاء اخلميس حلساب  في املباراة التي أقيمت مس
ــات املزدوجة املؤهلة  ــة الرابعة من التصفي اجلول

لكأسي آسيا والعالم.
ــر الصحفي   ــي املؤمت ــش ف ــال كاتانيت وق

ــراق الفوز،  ــاراة: «مبروك للع عقب املب
ــق األفضل واالنتصار  كنا الفري
ــتحق، واإلصرار كان  مس
ــي  ــى العب ــا عل واضح
الفوز  بدليل  ــا  منتخبن

بالدقيقة األخيرة».
ــب  املنتخ ــجل  وس
ــال  ــا قات ــي هدف العراق
الثانية  ــة  الدقيق ــي  ف
الوقت بدل الضائع  من 
اإليراني  ــه  ليهزم ضيف
ــل هدف  ــني مقاب بهدف
املنتخب  واحد.وحافظ 
ــى صدارة  ــي عل العراق
اجملموعة الثالثة برصيد 
ــا ظلت  ــاط، فيم ١٠ نق
ــد ٦ نقاط في  إيران عن

املركز الثالث.
 

ــاراة املقبلة أمام  ــه يركز على املب ــد املدرب أن وأك
ــم  املنتخب البحريني، مضيفا: «علينا أن نحس
ــعادتنا  التأهل عن اجملموعة الثالثة لنعبر عن س
ــاراة واحدة».  ــوز في مب ــس فقط بالف ــك ولي بذل
وبني: «مازلنا في نصف الطريق وهناك متغيرات   
ــكل العام للمجموعة  علينا أن نتعامل مع الش
ــى املنتخب  ــوز عل ــرد الف ــس جمل ــرك التناف وال نت
ــات املقبلة،  ــنركز على املباري اإليراني».وزاد: «س
ــس ولدينا ٤ جوالت  ــاك منتخبات أخرى تناف هن

ممكن أن تتغير فيها احلسابات».
ــي مارك  ــب اإليران ــدرب املنتخ ــر م ــى ذلك عب ال
ــفه لنتيجة مباراة اليوم أمام  فيلموتس عن أس
ــان الدولي  ــتاد عم ــي أقيمت في س ــراق والت الع
باألردن، وانتهت بفوز العراق بهدفني مقابل هدف 
واحد، ضمن التصفيات املزدوجة املؤهلة لكأسي 

آسيا والعالم.
 وقال فيلموتس في املؤمتر الصحفي بعد املباراة 
ــاراة رغم حالة  ــق كان منظما طوال املب إن الفري

الطرد في الدقائق األخيرة.
ــرات الثابتة مثلما حدث  وتابع: «دفعنا ثمن الك
أمام البحرين حيث خسرنا بركلة جزاء (باجلولة 
ــبب ركلة ركنية  ــقطنا بس ــة)، واليوم س املاضي

بوقت قاتل».
ــي  ــال ف ــا قات ــي هدف ــب العراق ــجل املنتخ  وس
ــدل الضائع ليهزم  ــة الثانية من الوقت ب الدقيق
ــدف واحد. ــل ه ــني مقاب ــي بهدف ــه اإليران ضيف

ــب العراقي على صدارة اجملموعة  وحافظ املنتخ
ــة برصيد ١٠ نقاط، فيما ظلت إيران عند ٦  الثالث
نقاط في املركز الثالث. وبني أن الفريق اإليراني لم 
ــت أمامنا ٤ مباريات  يفقد األمل مضيفا: «مازال
ــاط الكاملة (١٢  ــا بالنق ــع للخروج فيه ونتطل

نقطة) وننتظر متغيرات اجملموعة».

ä�”@—ÌÖâ@ÚËuaÏ∂@÷aä»€a@lbjë@ÚÌåÁbu@Û‹«@—‘Ì@7ru
ــادي قطر  ــراق،   رديف ن ــباب الع ــب ش ــه منتخ يواج
ــاءً، على ملعب  ــابعة مس ــاعة الس القطري في الس
ــكر  ــاراة ودية ضمن املعس ــن حمد، في مب ــحيم ب س
التدريبي املقام في الدوحة استعدادًا لتصفيات آسيا 
ــتقام في سلطنة عمان يوم ٢٠ من  للشباب التي س
ــهر اجلاري.وقال مدرب املنتخب العراقي قحطان  الش
ــا مباراتني  ــة: «خضن ــات صحفي ــي تصريح جثير ف
وديتني مع ناديي الكرخ وأمانة بغداد قبل الوصول إلى 
ــاركة  ــر، للوقوف على جاهزية الالعبني قبل املش قط

ــباب بجانب االطمئنان على  في تصفيات آسيا للش
ــم، وهذا هو  ــية دون إرهاقه ــة الركائز األساس جاهزي
ــع في أمت  ــة، ليكون اجلمي ــن املباريات الودي ــدف م اله
ا بوجود  اجلاهزية».وأشار إلى أن التصفيات صعبة جدً
ــراء مباريات  ا بإج ــدً ــتعدت جي ــة اس ــات قوي منتخب
ــيا وأوربا أشهر  ــتمرت معسكراتها في آس ودية، واس
ــة من  ــرق قريب ــع ف ــات م ــت مباري ــة، وخاض متواصل
مستوى منتخبنا الشبابي، ونسعى إلى إن نكون في 
ــرفة عن الكرة العراقية في احملافل الدولية  صورة مش

واآلسيوية.
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في تصفيات كأس اسيا وكأس العالم ٢٠٢٢ 

لبطولة  املنظمة  اللجنة  أعلنت 
اجلمعة،  االول  امس    ،٢٤ خليجي 
جدول مباريات البطولة، حيث ستجمع 
املباراة االفتتاحية بني قطر والعراق، في ٢٦ نوفمبر/

في  اليمن،  مع  اإلمارات  لقاء  ثم  اجلاري،  ثان  تشرين 
عمان  منتخب  التالي  اليوم  في  اليوم.ويلعب  نفس 
واملباراتان  الكويت،  مع  السعودية  ثم  البحرين،  مع 
اجملموعة  إطار  في  خليفة،  بن  اهللا  عبد  ملعب  على 
الثانية.وتقام مباريات اجلولة الثانية، يوم ٢٩ نوفمبر/

تشرين ثان، حيث تلعب اإلمارات مع العراق، ثم اليمن 
مع  الكويت  تلتقي  الثانية،  اجملموعة  وفي  قطر.  مع 
نوفمبر/  ٣٠ يوم  السعودية،  مع  البحرين  ثم  عمان، 

تشرين ثان.
وتقام مباريات اجلولة األخيرة من دور اجملموعات، يوم 
٢ ديسمبر/كانون أول، حيث تتواجه قطر مع اإلمارات، 
والكويت مع البحرين، على ملعب خليفة الدولي، ثم 
اليمن مع العراق وعمان مع السعودية، على ملعب 

عبد اهللا بن خليفة.
وتقام مباريات أول جولتني من اجملموعة األولى، على 
من  جولتني  أول  تلعب  فيما  الدولي،  خليفة  ملعب 

اجملموعة الثانية، على ملعب عبد اهللا بن خليفة.
وأعلن االحتاد العراقي لكرة القدم، اخلميس، أن وكيل 
شركة تويوتا في العراق اهدى سيارتني موديل ٢٠٢٠ 
تسجيلهما  بعد  عباس  وعالء  علي  مهند  لالعبني 

هدفا املنتخب الوطني على نظيره االيراني.
في  تويوتا  شركة  «وكيل  إن   ، بيان   في  االحتاد  وقال 
 ٢٠٢٠ موديل  كامري  نوع  سيارتني  اهدى  العراق 
تسجيلهما  بعد  عباس  وعالء  علي  مهند  لالعبني 

هدفي النصر العراقي».
وجنح املنتخب الوطني،   اخلميس، باقتناص فوز مثير 
بالدقائق االخيرة، (٢-١) امام ضيفه االيراني في اجلولة 
كأس  لنهائيات  املؤهلة  التصفيات  من  اخلامسة 

العالم ٢٠٢٢ وكأس آسيا ٢٠٢٣.
توقيتات  جدول  القدم،  لكرة  اخلليجي  االحتاد  وأعلن 
واملقرر   «١٢ «خليجي  اخلليج  كأس  بطولة  مباريات 

اقامتها نهاية تشرين الثاني احلالي.

واوقعت القرعة املنتخب الوطني في اجملموعة االولى 
فيما  واليمن،  واالمارات  قطر  منتخبات  جانب  الى 
ضمت اجملموعة الثانية منتخبات عمان والسعودية 
والكويت والبحرين. وستقام البطولة للفترة من  ٢٦ 

من الشهر احلالي وحتى ٨ كانون األول املقبل.
في  الرافدين  اسود  مباريات  توقيت  يلي  وفيما 

 – الدولي)  خليفة  (استاد  العراق   X البطولة:قطر 
الثالثاء ٢٦ تشرين الثاني – ٧:٣٠ مساءً

العراق X اإلمارات (استاد خليفة الدولي) – اجلمعة ٢٩ 
تشرين الثاني – ٥:٣٠ مساءً

اليمن X العراق (استاد عبد اهللا بن خليفة) – االثنني 
٢ كانون االول – ٥:٣٠ مساءً

جدول مباريات بطولة كأس الخليج نسخة قطر ٢٠١٩ 
ä�‘€a@kÇn‰Ωa@bÓça@›�iÎ@?üÏ€a@b‰jÇn‰fl@¥i@ÚÓybnnœ¸a@

ÊaäÌa@⁄bjë@ø@ÚÓˆb‰q@b‡Ë‹Óvém@Ü»i@êbj«@ı˝«Î@Ô‡ÓΩ@ÊbmâbÓç@@

@Ú€Ï�i@ø@bÌâÏç@‚åËÌ@=ΩÎ¸a
ÚÓ€ÎÜ€a@ÔiÖ

‚Ü‘€a@Òäÿ€@Ôiä»€a@Öb§¸a@ø@Èjñ‰fl@Âfl@›Ó‘néÌ@ÖÏ»éfl@’€b®a@Üj«

جنح املنتخب الوطني العراقي للمالكمة، في خطف أول ميدالية ملونة ببطولة آسيا للمالكمة بفئة الشباب 
للدور  وتأهله  الصيني  منافسه  على  تغلبه  بعد  كغم   ٦٩ وزن  علي  سجاد  املالكم  منغوليا.واستطاع  في 
النصف النهائي من البطولة.وكان املالكم عقيل خالد، قد تأهل إلى دور الـ٨ عقب تغلبه على خصمه الكوري 

جنح  بينما  املالكم باقر أمير في تخطي خصمه الصيني والعبور لذات الدور أيضاً.اجلنوبي، 

bÓ€ÏÃ‰∂@Ú‡◊˝‡‹€@bÓçe@Ú€Ï�i@ø@ÚÓ€aÜÓfl@fiÎc@Â‡öÌ@÷aä»€a
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علق هيربيرت هاينر رئيس نادي بايرن ميونخ، على األنباء 
املتعلقة باحتمالية عودة املدرب اإلسباني بيب جوارديوال 
لقيادة الفريق البافاري عقب نهاية املوسم احلالي.ويتولى 
البافاري بشكل مؤقت  الفريق  تدريب  فليك مهمة  هانز 
حتى نهاية عام ٢٠١٩، منذ إقالة الكرواتي نيكو كوفاتش 
من منصبه مطلع نوفمبر/تشرين ثان اجلاري. وفور انتخابه 
مدى  عن  هاينر  ئل  سُ األملاني،  للنادي  ا  جديدً ا  رئيسً
إمكانية عودة جوارديوال، في تصريحات أبرزتها صحيفة 

مرتبط  لكنه  رائع،  مدرب  «بيب  فأجاب  بيلد،  سبورت 
بعقد مع مانشستر سيتي». وأكمل «دعونا ننتظر حتى 
اجتماع مجلس اإلدارة، وبشكل مبدئي نحن نريد أفضل 
ئل أولي هونيس، رئيس  مدرب لتولي تدريب بايرن». كما سُ
كان  أيام،   ٣ «قبل  فأجاب  ذاته،  األمر  عن  السابق،  النادي 
من املمكن لي أن أجيب على هذا السؤال، لكني ال أشعر 
اآلن بأنني مخول لإلجابة عليه في وضعي احلالي». وسبق 
قاد  و٢٠١٦، حيث  بايرن بني عامي ٢٠١٣  تدريب  جلوارديوال 
الفريق لقنص لقب البوندسليجا ٣ مرات متتالية، لكنه 

فشل في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.

¸ÏÌÖâaÏu@ÒÖÏ«@ıbj„c@Û‹«@’�‹»Ì@É„ÏÓfl@ÊäÌbi@èÓˆâ



قالت الرا سيلجمان في تقرير لها على موقع 
التركي  الرئيس  إن  بوليسي»  «فورين  مجلة 
مكاسب  على  حصل  أردوغان  طيب  رجب 
مقابل  أي  دون  أمريكا  إلى  زيارته  من  جمة 

يذكر.
أردوغان  الرئيس  أن  سيلجمان  وأوضحت 
العام  الرأي  نادرة خملاطبة  حصل على فرصة 
وهو  الدوليني  املشاهدين  وماليني  األمريكي 
ترامب  دونالد  األمريكي  الرئيس  بجوار  يقف 
األربعاء.  يوم  لقائهما  بعد  األبيض  بالبيت 
ويبدو أن ترامب خرج خالي الوفاض من تلك 

القمة .
الواضح  أردوغان  استخفاف  من  الرغم  على 
املعدات  بشراء   – الغرب  مع  بعالقاته 
الصحفيني،  وسجن  الروسية،  العسكرية 
سوريا،  شرق  لشمالي  دموي  غزو  وشن 
والسماح لوكالئه العرب السوريني بارتكاب 
جرائم حرب دون رادع – فلم يتوان ترامب عن 

الثناء على نظيره التركي.
قال ترامب: «تركيا، كما يعلم اجلميع، حليف 
استراتيجي  وشريك  الناتو  حللف  عظيم 
العالم»،  أنحاء  جميع  في  املتحدة  للواليات 
لدعم  جهوده  على  ألردوغان  الشكر  ووجه 
 – النار في شمالي شرق سوريا  إطالق  وقف 
القتال لم يتوقف فعليًا قط – وعلى  أن  مع 
في  العمليات  في  احليوية  تركيا  مساهمات 
لكن  «داعش».  تنظيم  وضد  أفغانستان 
سيجلمان ترى أن تركيا لم تلعب أي دور مهم 
في قتل أبو بكر البغدادي في غارة للعمليات 
األمريكية اخلاصة على بعد أميال فقط من 

حدود تركيا مع العراق.
: «أنا من  واصل ترامب كيل املديح لضيفه قائالً
ترامب جتنب  لكن  بالرئيس».  املعجبني  أشد 
وانتهاكات  املروعة  احلرب  احلديث عن جرائم 
تركيا  حلفاء  ارتكبها  التي  اإلنسان  حقوق 
في  مبا  التوغل،  خالل  السوريني  العرب  من 
األبيض  الفسفور  ذخائر  استخدام  ذلك 
واستهداف  السجناء،  وإعدام  املدنيني،  ضد 

النساء واألطفال .
في املقابل، هاجم أردوغان ميليشيا وحدات 
العمود   –  «YPG» الكردي  الشعب  حماية 

التي  السورية،  الدميقراطية  لقوات  الفقري 
كانت مسؤولة إلى حد كبير عن زوال تنظيم 

االنفجار  في  عليها  باللوم  وألقى   – داعش 
هذا  السورية  أبيض  تل  بلدة  في  وقع  الذي 
تنظر  مدنيًا.   ١٣ مقتل  عن  وأسفر  الشهر 
تركيا إلى وحدات حماية الشعب باعتبارها 
ا حلزب العمال الكردستاني «PKK»، الذي  فرعً

شن متردًا دام عشرات السنني في تركيا.
أعقب  الذي  الصحفي  املؤمتر  يعد 
مجرد  البيضاوي  املكتب  اجتماع 
مثال آخر على امتثال ترامب لرغبات 
أردوغان – تشير سيجلمان – وذلك 
سحب  من  فقط  واحد  شهر  بعد 
حدود  من  قواته  األمريكي  الرئيس 
الطريق  مهد  ما  سوريا،  مع  تركيا 
حماية  وحدات  على  تركي  لهجوم 

الشعب.
ا  سعيدً أردوغان  يكون  أن  «يجب 
منبرًا  له  قدم  ترامب  أن  بحقيقة 
عن  للدفاع  األبيض  البيت  من 
اإلعالم  وسائل  أن  حني  في  نفسه 
الدولية تنتقده طوال الوقت»، كتب 
تركي، على  راجب سويلو، صحفي 
للعالقات  فوز  وأضاف: «هذا   . تويتر 
القنوات  بثت  إذ  ألردوغان.  العامة 
التلفزيونية العاملية تصريحاته دون 

انقطاع ملدة ١٥ دقيقة».
اجتماع  يكون  أن  املمكن  من  كان 
ا  أيضً الذي ضم  البيضاوي،  املكتب 

الشيوخ  مجلس  أعضاء  من  مجموعة 
فرصة  جراهام،  ليندسي  فيهم  مبن  البارزين 
ال  عدد  بشأن  اتفاق  إلى  للتوصل  للزعيمني 
يحصى من القضايا، مبا في ذلك شراء تركيا 
الذي  إس-٤٠٠،  الروسية  الصواريخ  لنظام 
واتفاق  األمريكية،  املقاتلة  الطائرات  يهدد 
دوالر. حتى  مليار   ١٠٠ بقيمة  جتاري محتمل 
أي  بشأن  اتفاق  إلى  التوصل  يجر  لم  اآلن 

منها.
قال ترامب: «نحن نتحدث عن ذلك باستمرار. 
ذلك  اليوم. وسنتحدث عن  ذلك  وحتدثنا عن 
في املستقبل. ونأمل بحل هذا الوضع». لقد 
طرحت اإلدارة األمريكية «حالً» ينطوي على 
منظومة  تشغيل  عدم  على  تركيا  موافقة 
إس-٤٠٠، التي وصلت إلى تركيا هذا الصيف، 
أنقرة  تقبل  كي  لواشنطن  الطريق  ميهد  ما 

ببرنامج طائرة مقاتلة من طراز إف-٣٥.
مرة  تراجع  أردوغان  إن  يقولون  اخلبراء  لكن 
 – إس-٤٠٠  قضية  بشأن  موقفه  عن  أخرى 
كاراكو  توماس  قال  سيجلمان.  تستدرك 
والدولية  االستراتيجية  الدراسات  مركز  من 
إن مجرد املوافقة على عدم تفعيل إس-٤٠٠ 

ليس تنازالً وميكن التراجع عنه بسهولة.
تخشى واشنطن أن تستخدم تركيا منظومة 
الطائرات  لتتبع  ممت  صُ التي  إس-٤٠٠، 
املتحدة،  الواليات  في  تطورًا  األكثر  املقاتلة 
حول  أساسية  معلومات  على  للحصول 
كيفية عمل الطائرة إف-٣٥ عندما تكون في 
األسرار  هذه  مثل  ستنتقل  التخفي.  وضع 
بشكل  تشارك  التي  موسكو،  إلى  بسرعة 
أساسي في تدريب القوات املسلحة التركية 

على كيفية تشغيل النظام الدفاعي.
إس- أنظمة  من  األولى  الشحنة  بعد وصول 
٤٠٠ إلى تركيا هذا الصيف – تنوه سيجلمان 
تركيا  األمريكية  الدفاع  وزارة  استبعدت   –
إف- مقاتالت  تطوير  برنامج  من  رسميًا 
في  دورها  ستفقد  أنقرة  أن  إلى  مشيرة   ،٣٥
إنتاج الطائرة بحلول مارس (آذار) ٢٠٢٠. لكن 
ا  مفتوحً الباب  تركوا  األمريكيني  املسؤولني 
وجدوا  إذا  البرنامج  إلى  للعودة  تركيا  أمام 

طريقة ملعاجلة مشكلة إس-٤٠٠.
األوربية  القيادة  قائد  وولترز،  تود  اجلنرال  قال 
األمريكية، في أكتوبر (تشرين األول)، «يجب 
هناك  واحد.  مكان  في  النظامان  يجتمع  أال 

ميكن  قرار 
ا.  أن تتخذه تركيا، وسنستمر في املضي قدمً
بني  والعالقة  للناتو،  مهم  حليف  لكنها 

العسكريني في احللف تظل قوية».
للصحفيني:  إسبير  مارك  قال  جهته،  من 
مع  األخير  لقائي  في  للغاية  ا  واضحً «كنت 
وزير الدفاع خلوصي أكار. أكدت له مرة أخرى، 
إس-٤٠٠  منظومة  على  احلصول  ميكنك  ال 

ومواصلة العمل في برنامج طائرة إف-٣٥».
تركيا  إلى  الروسي  النظام  تسليم  سيؤدي 
قاسية  عقوبات  فرض  إلى  الصيف  هذا 
مبوجب قانون مكافحة خصوم أمريكا لعام 
٢٠١٧ – تضيف سيجلمان – الذي يستهدف 
البلدان التي تشتري معدات الدفاع الروسية. 
العقوبات، على  أرجأ فرض هذه  ترامب  لكن 

الرغم من احتجاجات املشرعني.
املشكلة  حول  اتفاق  أي  يثير  أن  املرجح  من 
ترامب  حثوا  الذين  املشرعني  بني  غضبًا 
الصواريخ  نظام  لشرائها  أنقرة  عقاب  على 

الروسية.
أسباب  لديه  كانت  أردوغان  إن  كاراكو  وقال 
أن  مع  الروسية،  املنظومة  لشراء  كثيرة 

صواريخ  نظام  عرضت  املتحدة  الواليات 
تظن   . بديالً رايثيون  صممته  الذي  باتريوت 
«تكرمي»  هو  إس-٤٠٠  شراء  أن  واشنطن 
رادار  وألن  بوتني،  فالدميير  الروسي  للرئيس 
منظومة إس-٤٠٠ يبلغ ٣٦٠ درجة، بينما يبلغ 
درجة.   ١٨٠ األغلى  باتريوت  منظومة  مدى 
حملاولة  تعرض  الذي  أردوغان،  يريد  وأخيرًا، 
طائرات  فيها  استخدمت   ٢٠١٦ عام  انقالب 
ا قادرًا  مقاتلة أمريكية من طراز إف-١٦، نظامً

على إسقاط الطائرات الغربية.
السابق  الرئيس  على  باللوم  ترامب  ألقى 
 – النزاع – تقول سيجلمان  أوباما في  باراك 
باتريوت  بيع صواريخ  رفض  األخير  أن  مدعيًا 
ا.  ا متامً إلى تركيا. لكن هذا الكالم ليس دقيقً
املنظومة  شراء  فعليًا  تركيا  رفضت  لقد 
والذي  األخير،  العرض  قبل  مرتني  األمريكية 
واإلنتاج  للتسعير  أفضل  ا  شروطً تضمن 
رسميًا  ألغت  اخلارجية  وزارة  لكن  املشترك، 
احلالتني،  كلتا  في  الصيف.  هذا  الصفقة 
على  أصرت  أنقرة  ألن  الصفقات  انهارت 
رفض  أمر  وهو  الصواريخ،  تكنولوجيا  نقل 

املسؤولون األمريكيون القيام به.
ومع ذلك، ال يزال أردوغان يعلق عملية شراء 
باتريوت على ترامب، مع أنه من غير الواضح 
املناقشات ستحقق أي تقدم. قال  إذا كانت 
صفقة  بشأن  يراوغوننا  زالوا  «ما  كاراكو: 

باتريوت».

صعدت املرجعية الدينية العليا في العراق من نبرتها 
اجلمعة، مؤكدة دعمها لالحتجاجات التي تشهدها 
أنها ستشكل انعطافة كبيرة  البالد، ومشددة على 
على  ونصف  شهر  من  أكثر  بعد  العام،  الوضع  في 
انطالق تظاهرات في بغداد ومدن جنوبية عدة مطالبة 

بـ»إسقاط النظام».
التي  اجلمعة  خطبة  في  السيستاني  السيد  وقال 
تالها ممثله السيد أحمد الصافي في كربالء «إذا كان 
من بيدهم السلطة يظنون أنّ بإمكانهم التهرب من 
استحقاقات اإلصالح احلقيقي بالتسويف واملماطلة 

فإنهم واهمون».
وأضاف «لن يكون ما بعد هذه االحتجاجات كما كان 

قبلها في كل األحوال، فليتنبهوا إلى ذلك».
إلى  يخرجوا  لم  «املواطنني  أن  السيستاني،  وأكد 
غير  الصورة  بهذه  باإلصالح  املطالبة  املظاهرات 
املدة بكل  ولم يستمروا عليها طوال هذه  املسبوقة 
ما تطلّب ذلك من ثمن فادح وتضحيات جسيمة، إالّ 
ألنهم لم يجدوا غيرها طريقاً للخالص من الفساد».

القوى  «بتوافق  يتفاقم  البالد  في  الفساد  أن  واعتبر 
الوطن مغامن يتقاسمونها فيما  احلاكمة على جعل 

بينهم وتغاضي بعضهم عن فساد البعض اآلخر».
اجلنوب  ومدن  بغداد  في  االحتجاجات  وتواصلت 
وطالب املتظاهرون باملزيد. وواجهتهم القوات األمنية 
بوابل من قنابل الغاز املسيل للدموع والرصاص احلي، 

بحسب مراسلي وكالة فرانس برس.
وأفادت مصادر طبية باستشهاد متظاهر ليل اخلميس 

اجلمعة، بعد مقتل أربعة آخرين في اليوم السابق .
في  استشهد  املاضي،  االول  تشرين  من  األول  ومنذ 
العراق،  في  شخصاً   ٣٣٠ من  أكثر  االحتجاجات 
طبية  مصادر  بحسب  املتظاهرين،  من  غالبيتهم 

وأمنية .
حارث  كارنيغي  معهد  في  السياسي  احمللل  واعتبر 
حسن أن السيد السيستاني «كان دائم احلرص على 

وحفظ  الضيقة،  بالسياسات  رصيده  استنفاد  عدم 
كلماته للمواقف األكثر خطورة».

أن  على  اجلمعة  تأكيدها  العليا  املرجعية  وجددت 
العراقي  الشعب  يخوضها  التي  اإلصالح  «معركة 
الكرمي إمنا هي معركة وطنية تخصه وحده وال يجوز 

السماح بأن يتدخل فيها أي طرف خارجي».
األسبوع  مطلع  التقى  قد  العظمى  اهللا  آية  وكان 

جينني  العراق  في  املتحدة  األمم  بعثة  رئيسة  احلالي 
هينيس-بالسخارت، التي طرحت عليه خارطة طريق 
إلى  تدعو  مراحل،  على  مقسمة  مبوافقته،  حظيت 
وضع حد فوري للعنف، والقيام بإصالحات ذات طابع 
انتخابي، واتخاذ تدابير ملكافحة الفساد في غضون 
وتشريعات  دستورية  تعديالت  تتبعها  أسبوعني، 

بنيوية في غضون ثالثة أشهر .
خطبتها  في  املرجعية  اعتبرت  السياق،  هذا  وفي 
«إرادة الشعب تتمثل في نتيجة االقتراع  أن  اجلمعة 
داعية  ونزيهة»،  أُجري بصورة عادلة  إذا  العام  السري 
إلى «اإلسراع في إقرار قانون منصف لالنتخابات مينح 
البلد  حكمت  التي  القوى  لتغيير  حقيقية  فرصة 

خالل السنوات املاضية» .
الفرصة  هذه  مثل  مينح  ال  قانون  «إقرار  أن  واضافت 

للناخبني لن يكون مقبوالً وال جدوى منه».
الى ذلك بينت املرجعية الدينية العليا، يوم اجلمعة، 
املطالبة  املظاهرات  الى  يخرجوا  لم  املواطنني  إن 
يستمروا  ولم  املسبوقة  غير  الصورة  بهذه  باإلصالح 
ثمن  من  ذلك  تطلّب  ما  بكل  املدة  هذه  طوال  عليها 
فادح وتضحيات جسيمة، إالّ ألنهم لم يجدوا غيرها 
يوم،  بعد  يوماً  املتفاقم  الفساد  من  للخالص  طريقاً 
بتوافق  األصعدة،  جميع  على  املستشري  واخلراب 
تستمد  إمنا  احلكومة  ان  موضحةً  احلاكمة،  القوى 
شرعيتها ـ في غير النظم االستبدادية وما ماثلها ـ 
من الشعب، وليس هناك من مينحها الشرعية غيره.

وقال السيد احمد الصافي خالل خطبة صالة اجلمعة 
يوم ١٥ تشرين الثاني ٢٠١٩ املوافق ١٧ ربيع االول ١٤٤١ 

في الصحن احلسيني الشريف، ، ما نصه:

نقرأ عليكم نص ما وردنا من مكتب سماحة السيد 
(دام ظلّه) من النجف األشرف:

بسم اهللا الرحمن الرحيم
ح املرجعية الدينية العليا موقفها     مرة أخرى توضّ
من االحتجاجات الراهنة املطالبة باإلصالح في ضمن 

عدة نقاط:
   (األولى): مساندة االحتجاجات والتأكيد على االلتزام 
بسلميتها وخلوها من أي شكل من أشكال العنف، 
أو  بالقتل  وإدانة االعتداء على املتظاهرين السلميني 
إدانة  وأيضاً  أو غير ذلك،  الترهيب  أو  أو اخلطف  اجلرح 
احلكومية  واملنشآت  األمنية  القوات  على  االعتداء 
كل  ومحاسبة  مالحقة  ويجب  اخلاصة.  واملمتلكات 
احملرّمة شرعاً  ـ  االعمال  هذه  من  في شيء  تورّط  من 
واخملالفة للقانون ـ وفق االجراءات القضائية وال يجوز 

التساهل في ذلك .
ـ في  إمنا تستمد شرعيتها  إنّ احلكومة  (الثانية):     
الشعب،  من  ـ  ماثلها  وما  االستبدادية  النظم  غير 
وليس هناك من مينحها الشرعية غيره، وتتمثل إرادة 
أُجري  إذا  العام  السري  االقتراع  نتيجة  في  الشعب 
بصورة عادلة ونزيهة، ومن هنا فإنّ من األهمية مبكان 
اإلسراع في إقرار قانون منصف لالنتخابات يعيد ثقة 
لألحزاب  يتحيز  وال  االنتخابية  بالعملية  املواطنني 
لتغيير  حقيقية  فرصة  ومينح  السياسية،  والتيارات 
املاضية  السنوات  خالل  البلد  حكمت  التي  القوى 
جديدة.  بوجوه  واستبدالها  تغييرها  الشعب  أراد  اذا 
إنّ إقرار قانون ال مينح مثل هذه الفرصة للناخبني لن 
قانون  إقرار  يتعني  كما  منه.  جدوى  وال  مقبوالً  يكون 
على  باإلشراف  اليها  يعهد  التي  للمفوضية  جديد  

ومهنيتها  بحيادها  يوثق  بحيث  االنتخابات،  إجراء 
وحتظى باملصداقية والقبول الشعبي. 

قصيرة  غير  مدة  مضي  من  بالرغم  إنه  (الثالثة):     
باإلصالح،  املطالبة  الشعبية  االحتجاجات  بدء  على 
والدماء الزكية التي سالت من مئات الشهداء وآالف 
انه  إال  املشرِّف،  الطريق  هذا  في  واملصابني  اجلرحى 
مطالب  من  الواقع  أرض  على  اليوم  الى  يتحقق  لم 

في  سيما  وال  به،  االهتمام  يستحق  ما  احملتجني 
االموال  واسترجاع  الفاسدين  كبار  مالحقة  مجال 
املمنوحة  اجملحفة  االمتيازات  والغاء  منهم  املنهوبة 
واالبتعاد  الشعب  سائر  حساب  على  معينة  لفئات 
عن احملاصصة واحملسوبيات في تولي الدرجات اخلاصة 
أو  قدرة  مدى  في  الشكوك  يثير  ما  وهذا  ونحوها، 
جدية القوى السياسية احلاكمة في تنفيذ مطالب 

في  ليس  وهو  الدنيا،  حدودها  في  حتى  املتظاهرين 
صالح بناء الثقة بتحقق شيء من االصالح احلقيقي 
يخرجوا  لم  املواطنني  إن  (الرابعة):  أيديهم.    على 
غير  الصورة  بهذه  باإلصالح  املطالبة  املظاهرات  الى 
املدة بكل  ولم يستمروا عليها طوال هذه  املسبوقة 
ما تطلّب ذلك من ثمن فادح وتضحيات جسيمة، إالّ 
الفساد  من  للخالص  غيرها طريقاً  يجدوا  لم  ألنهم 
على  املستشري  واخلراب  يوم،  بعد  يوماً  املتفاقم 
جميع األصعدة، بتوافق القوى احلاكمة ـ من مختلف 
املكونات ـ على جعل الوطن مغامن يتقاسمونها فيما 
اآلخر،  البعض  فساد  عن  بعضهم  وتغاضي  بينهم 
املتعذر  من  واصبح  تطاق،  ال  حدودا  األمر  بلغ  حتى 
أدنى  على  احلصول  املواطنني  من  كبيرة  نسبة  على 
املالية  املوارد  من  بالرغم  الكرمي  العيش  مستلزمات 
واذا كان من بيدهم السلطة يظنون  للبلد.   الوافية 
اإلصالح  استحقاقات  من  التهرب  بإمكانهم  أنّ 
احلقيقي بالتسويف واملماطلة فإنهم واهمون، إذ لن 
االحتجاجات كما كان قبلها في  بعد هذه  ما  يكون 

كل األحوال، فليتنبهوا الى ذلك.
يخوضها  التي  اإلصالح  معركة  إنّ  (اخلامسة):       
الشعب العراقي الكرمي إمنا هي معركة وطنية تخصه 
وحده، والعراقيون هم من يتحملون اعباءها الثقيلة، 
أي طرف خارجي  بأن يتدخل فيها  وال يجوز السماح 
تنذر  املتقابلة  اخلارجية  التدخالت  أنّ  مع  اجتاه،  بأي 
للصراع  ساحة  الى  البلد  بتحويل  كبيرة،  مبخاطر 
يكون  واقليمية  دولية  قوى  بني  احلسابات  وتصفية 

اخلاسر االكبر فيها هو الشعب .

            تنشر نص ما قالته مرجعية النجف االشرف بخصوص االحتجاجات 
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الصافي  بالسخارت



ــى أن القناصة جزء من ٢٠٠  ويلفت التقرير إل
ــتة  ــى ليبيا قبل س ــي وصلوا إل ــدي روس جن
ــتراتيجية توسيع التأثير  ــابيع، ضمن اس أس
الروسي في الشرق األوسط وأفريقيا، مشيرًا 
ــنوات من الدعم السري املالي  إلى أنه بعد س
ــل ليبيا  ــن أن يصبح رج ــي ملا ميك والتكتيك
ــرًا  ا مباش ــع دفعً ــيا تدف ــت روس ــوي، بات الق
لتشكل نتائج احلرب األهلية الفوضوية التي 
ــقوط معمر القذافي  تشهدها البالد منذ س

عام ٢٠١١.
    تغوص موسكو أكثر فأكثر في حرب أدواتها 
ــتراتيجية  ــيرة في نقطة اس ــارات املس الطي
ــن  ــج باملهاجري ــط وتع ــة بالنف ــاخنة ثري س

ومبتالة باملتشددين.
كان املصابون يصلون إلى مستشفى العزيزية 
امليداني جنوب طرابلس بجروح نازفة وأعضاء 
ــة  ــران املدفعي ــا ني ــا ضحاي ــة، أصحابه ممزق
ــة املعارك التي  ــوائية التي حددت هوي العش
كانت تدور بني امليليشيات الليبية املتناحرة. 
ــم باتوا يرون  ــعفون إنه ــا اآلن، فيقول املس أم
ا: ثقوبًا ضيقة في الرأس أو البدن،  شيئًا جديدً
حفرتها رصاصات تقتل من تصيبه في احلال، 

وال تغادر جسده بتاتًا .
ــون إن هذه الرصاصات  ــول املقاتلون الليبي يق
ــم قناصون  ــة روس من بينه ــا مرتزق يطلقه
ــروح تخرج  ــتدل من غياب ج ــون. يس محترف
ــي الذخيرة  ــات على أن تلك ه منها الرصاص
نفسها التي يستخدمها املرتزقة الروس في 

أماكن أخرى.
ــض من مائتي  ــؤالء القناصة الروس هم بع ه
مقاتل روسي وصلوا إلى ليبيا خالل األسابيع 
ــعة  ــزءًا من حملة واس ــة، ج ــتة املاضي الس
ــوذه في  ــط نف ــنها الكرملني إلعادة بس يش

مختلف أنحاء الشرق األوسط وأفريقيا.

بعد أربعة أعوام من الدعم املالي والعسكري 
ــه أن  ــع ل ــن كان يتوق ــس، مل ــن وراء الكوالي م
ــيا حاليًا  يصبح رجل ليبيا القوي، تدفع روس
ــم نتيجة  ا باجتاه حس ــرًا وحازمً ــا مباش دفعً
ــا. ولقد  ــة في ليبي ــة الفوضوي ــرب األهلي احل
ــتخدمت في سبيل ذلك طائرات سوخوي  اس
ــقة،  منس ــة  صاروخي ــات  وضرب ــورة،  متط
ومدفعية موجهة بدقة، إضافة إلى القناصة. 
ــه الذي مكن موسكو  ــيناريو نفس وهو الس
ــاحة  من أن تكون صاحبة األمر والنهي في س

احلرب األهلية السورية.
ــة في  ــر الداخلي ــاغا، وزي ــي بش ــول فتح يق
ــي  الت ــة،  الليبي ــي  الوطن ــاق  الوف ــة  حكوم
ا لها: «إنه  ــس مقرًّ تتخذ من العاصمة طرابل
ــوريا».  ــه احلال في س ــط كما هو علي بالضب
ــة، فلقد منح  ــر ذلك في النتيج ــا كان تأثي أيًّ
التدخل الروسي موسكو بحكم األمر الواقع 

حق االعتراض على أي حل للصراع.

تدخل الروس نيابة عن زعيم املليشيا خليفة 
ا له  ــرًّ ــرق ليبيا مق ــذي يتخذ من ش ــر ال حفت
ــك من اإلمارات العربية املتحدة  واملدعوم كذل
ــعودية، وأحيانًا  ومصر، واململكة العربية الس

ا. من قبل فرنسا أيضً
ــي التصدي  ــوه آمالهم ف ــه داعم ــق علي يعل
ــددين،  ــي، ومحاربة املتش ــالم السياس لإلس
ــلطوي في  ــة احلكم الس ــتعادة منظوم واس

البالد.
ما لبث السيد حفتر يخوض حربًا منذ ما يزيد 
ــة أعوام ضد حتالف من املليشيات  عن خمس
ــلطات  ــي تدعم الس ــا، والت ــرب ليبي ــي غ ف
ــة طرابلس قد  ــت حكوم ــي طرابلس. وكان ف
ــي عام ٢٠١٥،  ــت من قبل األمم املتحدة ف نُصب
ــات املتحدة  ا من الوالي ــميًّ ــي مدعومة رس وه
وغيرها من القوى الغربية. ولكن من الناحية 
ــوة الوحيدة  ــي الق ــا ه ــإن تركي ــة، ف العملي

الراعية لها .

ــروس إلى مجموعة واغنر،  ينتمي القناصة ال
ــاط بالكرملني،  ــركة خاصة على ارتب وهي ش
ــي  ــك التدخل الروس ــادت كذل ــي ق ــي الت وه
ــب ما صرح به ثالثة  ــوريا، وذلك بحس في س
ــة من  ــؤولني الليبيني، وخمس ــن كبار املس م
ــون  يتابع ــن  الذي ــني،  الغربي ــيني  الدبلوماس

مجريات احلرب عن كثب.
ــوى اإلقليمية  ــلح الق في كال الصراعني، تس
ــني، وكما هو احلال  ــة عمالءها احمللي املتنافس
ــني الذين  ــركاء احمللي ــإن الش ــوريا، ف ــي س ف
ــدة لقتال تنظيم  ــع الواليات املتح حتالفوا م
ــكون اآلن من  ــالمية (داعش) يش الدولة اإلس

أنهم جرى التخلي عنهم، بل الغدر بهم.
ــت دومنا جناح  ــي حاول ــدة، الت ــا األمم املتح وأم
ــي البلدين، فما  ــالم ف ــط إلحالل الس التوس
ــالح  ــول حظر الس ــاهد بينما حت ــت تش فتئ
ــوام إلى  ــا منذ ثمانية أع ــروض على ليبي املف
ــرًا املبعوث  ــة، كما صرح بذلك مؤخ أضحوك

اخلاص لألمم املتحدة. ومع ذلك، وألسباب عدة، 
تظل ليبيا بؤرة اخلطر األكبر.

من حيث احلجم، تبلغ ليبيا ما يزيد عن ثالثة 
أضعاف حجم تكساس، ولديها احتياطيات 
ــم من الصراع  ــط. وعلى الرغ ــة من النف هائل
ــر فيها، يبلغ إنتاجها اليومي من النفط  الدائ
ــي اليوم. تطل على البحر  ١٫٣ مليون برميل ف
ــل، ال يبعد  ــاحل طوي ــط من خالل س املتوس
ــواحل اإليطالية؛  ــن الس ــل ع ــوى ٣٠٠ مي س
ــالق  ــة انط ــكل نقط ــت تش ــا لبث ــك م ولذل

ــن الطامحني  ــن املهاجري ــرات اآلالف م لعش
للوصول إلى القارة األوربية.

ــى  إل ــة  الليبي األرض  ــى  عل ــراع  الص ــول  حت
ــو متخلف وما هو  ــي القطب ملا ه مزيج ثنائ
ــتقبلي. لقد حولت تركيا واإلمارات ليبيا  مس
ــري خوضها  ــى ألول حرب يج ــاحة وغ إلى س
ــيرة املسلحة.  ــاطيل من الطيارات املس بأس
ــد قام  ــدة، فق ــرات األمم املتح ــب تقدي وبحس
الطرفان خالل الشهور الستة املاضية مبا يزيد 
ــكرية نفذتها الطائرات  ــن ٩٠٠ مهمة عس ع

ــدور رحى احلرب  ــى األرض فت ــيرة. أما عل املس
ــدد املقاتلني فيها  ــيات ال يزيد ع ــني ميليش ب
عن ٤٠٠ ال يكفون طوال الوقت عن االشتباك 
فيما بينهم. ينحصر القتال بشكل أساسي 
ــورة في  ــن األحياء املهج ــدود م ــي عدد مح ف
ــس،  ــة طرابل ــة للعاصم ــي اجلنوبي الضواح
ــاء التي تليها مبظاهر احلياة  بينما تعج األحي
االعتيادية وتضج شوارعها بحركة السيارات 
ــط  ــة، وتفيض مقاهيها بالزبائن وس الكثيف

تالل من القمامة املتراكمة.
ــؤون  ــاد بادي، املتخصص في الش يقول عم
ــرق األوسط، والذي  الليبية لدى معهد الش
زار اجلبهة في شهر يوليو (متوز): «شتان بني 
الليبي الذي يقاتل على األرض والتكنولوجيا 
املتقدمة التي تستخدمها القوى األجنبية 
ــا لو أن الطرفني  ــة في األجواء. وكم املتدخل

ا». يعيشان في عاملني مختلفني متامً
ــى حي عني زارة  ــي جولة أخيرة أجراها عل ف
على اخلطوط األمامية، وزع محمد الديالوي، 
وهو مسؤول في إحدى ميليشيات طرابلس، 
ا من املال على املقاتلني الذين يرتدون  أكياسً
ــكرية  ــيرت» أو أزياء عس ــان «التي ش قمص
غير متجانسة، وبعضهم يلبس في رجليه 
ــس الرياضية أو الصنادل، بينما  أحذية التن
ــاهد في تلك  ا. ويش البعض اآلخر حاف متامً
ــعاف مدمرة على  ــيارة إس األثناء هيكل س
ــد أصيبت بصاروخ  ــارع، كانت ق طرف الش
ــالوي إن  ــيرة.يقول الدي ــن طائرة مس ــق م أطل
وصول القناصة الروس غيَّر من طبيعة احلرب، 
ــعة  ــابق تس ــي اليوم الس ــذي فقد ف ــو ال وه
ــه بعد أن  ــي أحدهم حتف ــن مقاتليه – لق م
ــال: «كانت  ــه- وق ــة في عين ــب برصاص أصي
الرصاصة بطول اإلصبع».قال أحد املسؤولني 
ــير إلى  ــني إن غياب جرح يش ــني األوربي األمني
ــي عالمة  ــدن، وه ــن الب ــة م ــروج الرصاص خ
ــة، ينطبق مع  ــتخدام ذخيرة مجوف على اس
ــي كان القناصة الروس  ــات اجلراح الت مواصف

ــببون بها في شرق أوكرانيا.كان الصراع  يتس
ــهر أبريل (نيسان) قد تراجع إلى  في مطلع ش
ــع وصول أمني عام  ــد كبير، وتصادف ذلك م ح
ــرس إلى طرابلس،  ــدة أنتونيو غوتي األمم املتح
في محاولة إلبرام صفقة سالم، إال أن السيد 
ــرة إلى  ــوم التالي مباش ــارع في الي حفتر س
شن هجوم مفاجئ على العاصمة؛ ما أشعل 
ــؤولو  ــد. يقول مس ــن جدي ــة م ــرب األهلي احل
ــيا جتلب اآلن  ــس إن روس ــة في طرابل احلكوم

ا من املرتزقة كل أسبوع. مزيدً
ــامة اجلويلي، القائد األعلى  يقول اجلنرال أس
للقوات املنضوية حتت حكومة طرابلس: «من 
الواضح أن روسيا قررت الدخول بكامل قوتها 
ــتكى اجلويلي من أن  ــراع.» واش ــي هذا الص ف
ــة احلكومة من  ــيئًا حلماي الغرب لم يفعل ش
القوى األجنبية التي تعزم على الدفع بحفتر 
ــالد. وأضاف  ــي الب ــلطة ف ــد الس ــى مقالي إل
ــذا العناء؟ فقط أوقفوا  ــا: «لم كل ه متهكمً

ذلك اآلن ونصبوا ذلك الشخص ليحكمنا».
ــي القتال على  ــي احلرفية ف ــر إلى تدن وبالنظ
ــيني إن وصول  ــول بعض الدبلوماس األرض، يق
ــيكون له أثر  ــي محترف س ــل روس ٢٠٠ مقات
ــم  ــتجب ناطق باس كبير في الصراع. لم يس
ــه إليه للتعليق  ــوات حفتر لطلب تقدمنا ب ق
ــذ انهيارها بعد إطاحة  ــى هذا التقرير. من عل
ــا فترة طويلة،  ــور الذي هيمن عليه الديكتات
ــام ٢٠١١، وتفتتها إلى  ــر القذافي، في ع معم
ــن مدنها  ــي كل واحدة م ــرة ف ــالت صغي دوي
ــم تعد ليبيا دولة باملعنى املتعارف  الكبيرة، ل
ا للرواتب،  ــه بقدر ما أصبحت كيانًا صارفً علي
مواطنوها ومدنها ال يوحدهم سوى االعتماد 
ــاب  ــوارد النفط التي تنس ــى م ــترك عل املش
ــي طرابلس، إلى جيوب  ــر البنك الوطني ف عب
ا. وما من  جهاز وظيفي حكومي متضخم جدًّ
ــك في أن بعض هذه املوارد تصل في نهاية  ش
ــاف إلى جيوب املقاتلني، بغض النظر عن  املط

اجلهة التي يقاتلون من أجلها.

يبدو أن عصر «ذروة أملانيا» قد اقترب من االنتهاء في أوروبا، 
قوة  أكبر  سيطرة  تقوض  العوامل  من  الكثير  هناك  إن  إذ 
باالقتصاد،  تتعلق  العوامل  وأغلب هذه  األوربي،  االحتاد  في 
بينما في املقابل تبرز فرنسا – ثاني أكبر اقتصاد في أوربا 
– مستفيدة أولى من هذا األمر، فلماذا هذا التراجع األملاني 
بأوربا؟  النمو  في  األكبر  املساهم  فرنسا  أصبحت  وكيف 

هذا ما سنحاول احلديث حوله خالل السطور القادمة.
ولكن قبل الغوص في التفاصيل االقتصادية يجب التعرج 
قليالً على الوضع السياسي فيما يخص أملانيا وفرنسا من 
ناحية السيطرة في أوربا، خاصة أن اخلروج البريطاني من 
االحتاد صنع حالة من املواجهة املباشرة بني البلدين، وهنا 
ا عما بعده، فقبل ٢٠١٧  جند أن ما قبل ٢٠١٧ يختلف متامً
األزمات  ورغم  كاملة  شبه  سيطرة  تسيطر  أملانيا  كانت 
أملانيا  أن  إال  أوربا  بها  مرت  التي  واالقتصادية  السياسية 

حافظت على متاسك االحتاد األوربي سياسيًا واقتصاديًا.
ليست  أنها  على  أملانيا  إلى  ينظر  كان  السطوة  هذه  ومع 
وهو  ضعفاء،  جيرانها  ألن  بل  كذلك،  ألنها  ليس  قوية 
العامل في  الذي جاء على لسان ساشا دو فايس،  املعنى 
العمل  أزمة  شبكة  تنظيم  في  والعضو  األبحاث،  مركز 
في  نشر  فيله»  لـ«دويتشه  تقرير  خالل  بروكسل،  في 
«ذي  البريطانية  اجمللة  كتبت  كما   ،٢٠١٥ (أيلول)  سبتمبر 
إيكونوميست» في ٢٠١٣ أن «أملانيا هي قوة مهيمنة، لكن 
«أوربا هي  اآلن  زالت حتى  وما  ذلك كانت  .مع كل  مترددة» 
ا ما بعد منتصف مايو  أملانيا»، إال أن هذا األمر أصبح مختلفً
إميانويل ماكرون،  الشاب،  الرئيس  تولى  (أيار) ٢٠١٧، عندما 
«أمل  بأنه  حينها  وصف  إذ  الفرنسية،  اجلمهورية  رئاسة 
أوربا اجلديد»، وكانت أسواق املال على موعد مع استقبال 
تداوالت  اإليجابية على  النظرة  إذ سيطرت  ملاكرون،  حافل 
مع  موعد  على  جاء  الرجل  أن  العاملية.خاصة  البورصات 
أسهمها  كل  تفقد  أن  كادت  التي  للعوملة  قوية  دفعة 
مؤخرًا مع قرار خروج بريطانيا من االحتاد األوربي، وفوز دونالد 
ترامب برئاسة أمريكا، إذ كان ماكرون مبثابة هدية للعوملة 
للمزيد  دعوته  من  سواء  سياستها،  الرجل  يتبنى  التي 
دعمه  أو  األوربي  االحتاد  مع  واالجتماعي  املالي  التعاون  من 

التفاقيات التجارة احلرة.
ا  داخليًا مفروشً لم يكن طريقه  أول عامني ملاكرون  وخالل 
إذ تعرض النتقادات وملوجة احتجاجات «السترات  بالورود، 
الصفراء»، إال أن مالمح مشروع ماكرون بدأت تظهر خالل 
األشهر األخيرة، وهو ما يعزز من فرص باريس مبكانة أكبر 
نهاية  قرب  مع  يتزامن   هذا  أن  خاصة  األوربي،  االحتاد  في 

«ذروة أملانيا».

أوربا على  الهيمنة األِّـانية َّـ  لهذه األسباب.. 
اِّـحك

سنديكيت»  «بروجيكت  موقع  على  نشر  حتليل  يقول 
أعداد  من  فرنسا،  وعودة  أملانيا»  «قمة  نهاية  بعنوان: 
نتيجة  أن  داس،  وأرناب  روزتسكي،  جاسيك  االقتصاديني 
خلصت  والتي  املاضي،  مايو  في  األوربي  البرملان  انتخابات 
املقبلة  الرئيسة  لتكون  لني  دير  فون  أورسوال  اختيار  إلى 
للمفوضية األوروبية، وتكون أول أملانية تتولى هذا املنصب 

أملانيا  تؤكد استمرار هيمنة  وإن كانت  قرن،  منذ نصف 

على أوربا، إال أن التاريخ يشير إلى كون البلد املهيمن غالبًا 
ما يتشبث بالقيادة الرسمية عندما تتالشى قوته، وليس 

عندما تتعزز.
ويقول التقرير إن الهيمنة األملانية تستند على عدة أسس 
وشركات  الدائمة،  األمريكية  الدفاع  ضمانات  أبرزها: 
التصنيع الرائدة عامليًا في البالد، ومركز الدائنني الضخم، 
لكن هذه األسس بدأت في االنهيار، فانتشار أسعار الفائدة 
وهو  اليورو،  منطقة  في  خاصة  عامليًا،  للغاية  املنخفضة 
اإليطالية  سنوات  العشر  سندات  عبر  جليًا  ظهر  ما 
السيادية  الديون  أزمة  أن  ضمنيًا  يعني  ما  واليونانية؛ 

األخرى في املنطقة بدأت تتراجع، وهذا يعني ضعف الدور 
األملاني بشكل أو بآخر.

االقتصادية  املعطيات  من  الكثير  فإن  أخرى  ناحية  ومن 
إلى  والتحول  التجارية،  احلرب  من  العالم  حول  احلالية 
الصناعية  بالثورة  إلى ما يسمى  ة  الطاقة اخلضراء، إضافً
بتعطيل  تهدد  كلها  اجليوسياسية،  والتوترات  الرابعة، 
البلد  إن  إذ  األملانية،  الصادرات  تقوده  الذي  النمو  منوذج 
التحديات  مع  العام،  هذا  بالركود  مهددا  األكبر  األوربي 
فيما  خاصة  األملانية،  الصناعة  تواجهها  التي  العميقة 

يخص قطاع السيارات.
األسوأ بالنسبة ألملانيا أن جارتها اللدودة 

ألن  مهيأة  فرنسا،  وهي  اآلن، 
نقطة  تصبح 

ة  قو

يرتكز عليها تكامل االحتاد األوربي، إذ إن باريس تلعب حاليًا 
شبه الوساطة بني دول االحتاد، ولديها سياسة مستقرة، 
في حني أن عدم امتالكها لفائض جتاري ضخم مع بقية دول 
العالم يعزز من هذه الدول، فلن تدخل في صراع مصالح 
واحلواجز  التجارية  احلروب  عليها  عاملية تسيطر  بيئة  في 
االستثمارية، لكن ما هي العوامل االقتصادية التي جتعل 

من فرنسا حصانًا أسود القتصاد أوربا؟

    أهال بك َّـ الثورة الصناعية الرابعة
النمو.. فرنسا تتفوق على أملانيا كمحرك القتصاد أوربا

أكبر  ثاني  «إن  «بلومبرج»:  موقع  على  منشور  تقرير  يقول 
اقتصاد في منطقة اليورو هو اقتصاد فرنسا، يتفوق على 
أن  إلى  إشارة  في  االقتصادي»،  النمو  فيما يخص  أملانيا، 
فرنسا متكنت من الصمود أمام احلروب التجارية وضعف 
التخفيضات  بسبب  جاء  النمو  إن  إذ  العاملي،  الزخم 
أن  رغم  الصادرات،  على  االعتماد  وانخفاض  الضريبية 

اقتصاد فرنسا ما يزال أصغر من اقتصاد أملانيا.
التقرير أشار إلى أننا أمام صحوة لالقتصاد الفرنسي مع 
تراجع أملانيا نحو الركود، إذ إن هناك أكثر من دليل على 
باالستثمار  ة  خاصً أكثر،  مختلفة  بحالة  متر  فرنسا  أن 
للشركات،  الضريبية  التخفيضات  بسبب  التجاري 
في  التغييرات  بعد  التوظيف  في  الزيادات  إلى  إضافة 
أصبح  العمل  فرص  خلق  أن  إلى  إضافة  العمل،  قوانني 

يسير بوتيرة سريعة للغاية.
وتشير أحدث البيانات االقتصادية إلى أن منو الناجت احمللي 
اإلجمالي لفرنسا سجل ٠٫٣٪ على أساس فصلي، بفضل 
تسارع اإلنفاق األسري واالستثمار التجاري، ووفق ما ذكرت 
توقعات  الفرنسي  االقتصاد  فاق  فقد  تاميز»،  «فاينانشال 
املاضي؛  سبتمبر  في  املنتهية  الثالثة  األشهر  في  احملللني 
مقارنة  العاملي  االقتصادي  للتباطؤ  أكبر  مقاومة  أثبت  ما 

بالدول املعتمدة على التجارة، مثل أملانيا وإيطاليا.
في املقابل فإن أملانيا تستعد للربع الثاني على التوالي من 
االنكماش، مما سيدفع أكبر اقتصاد في أوربا نحو الركود في 

التجارية، ظل بيئة عاملية تزداد فيها  التوترات 
اعتماد  على ومع  فرنسا 

ت  ما خلد ا
واالستهالك 
 . حمللي ا

بحسب 
خلبير  ا

االقتصادي في بنك بيرينبيرج االستثماري، فلوريان هينس، 
العاملي،  الركود  عن  يعزله  الفرنسي  االقتصاد  هيكل  فإن 
احمللي  الناجت  من  فقط   ٪٣١ بنسبة  الصادرات  تساهم  إذ 
اليورو ككل.وفي  الفرنسي، مقابل ٤٨٪ ملنطقة  اإلجمالي 
 ،٪١٫٤ بنسبة  الفرنسية  الواردات  ارتفعت  الثالث،  الربع 
العام،  من  الثاني  الربع  في   ٪٠٫٣ بنسبة  هبطت  أن  بعد 
بينما  «إينسي»،  الفرنسي  اإلحصائي  املعهد  بيانات  وفق 
كان  االستهالكي  اإلنفاق  أن  إال   ،٪٠٫٣ الصادرات  ارتفعت 
الضرائب،  بتخفيض  ا  مدعومً للنمو،  التقليدي  الدافع 
فيما جتاهلت الشركات حالة عدم اليقني بشأن التوقعات 
معدل  ورفعت  العاملية،  التجارية  والتوترات  االقتصادية 

استثماراتها بواقع ١٫٢٪.
جدير بالذكر أن البطالة في فرنسا سجلت أدنى معدل لها 
خالل ١٠ سنوات، وذلك في الربع األول من العام اجلاري، فقد 
انخفض معدل البطالة إلى ٨,٧٪ في الربع األول ليبلغ أدنى 
مستوى لها منذ عام ٢٠٠٩ وفق املعهد الوطني لإلحصاء 

والدراسات االقتصادية.
اقتصاد  في  ثمارها  تؤتي  ماكرون  إصالحات  بدأت  هكذا 

فرنسا
في  اإلليزيه  قصر  رئاسة  «اليساري»  ماكرون  تولى  عندما 
مايو (أيار) ٢٠١٧، كانت مالمح برنامجه االقتصادي تتناسب 
كثيرًا مع سياسيات املؤسسات املالية العاملية، إذ كشف 
ويعتزم  احلكومية،  الوظائف  تخفيض  إلى  يسعى  أنه 
خفض اإلنفاق احلكومي من مستويات ٥٥ – ٥٧٪ إلى ٥٠٪ 
إلى  يهدف  إنه  صراحة  قال  إذ  اإلجمالي،  احمللي  الناجت  من 
تفكيك نسيج النشاط االقتصادي وخفض أعباء الدولة، 

بهدف معلن هو حترير نشاط املؤسسات.
البطالة  برنامج ماكرون مكافحة  إلى ذلك تضمن  إضافة 
من خالل تدريب مليون شاب ومليون من طالبي الوظائف 
غير املؤهلني، ورفع بعض أعباء الرواتب املنخفضة، وخفض 
املعدل  وهو   ،٪٢٥ إلى   ٪٣٣٫٣ من  الشركات  على  الضريبة 

ألف   ١٢٠ وإلغاء  األوربي، 
القطاع  في  وظيفة 

وتقليل  العام، 
العامة  النفقات 
يورو  مليار  بـ٦٠ 
خمس  على 

سنوات.

يرى  ماكرون  رئاسة  على  العام  ونصف  عامني  مرور  وبعد 
الداخلية  السياسات  من  تستفيد  «فرنسا  أن  هينس 
بدأت  للنمو  املؤيدة  ماكرون  إصالحات  أن  ا  موضحً اجليدة، 
تعكس  املعطيات  من  كثير  هناك  بينما  ثمارها»،  تؤتي 
زرع  إلى  تهدف  التي  ماكرون  إصالحات  من  املبكرة  األرباح 

بذور النمو طويل األجل.

ويقول هينس لـ«بلومبرج»: إنه «فيما يتعلق بالسياسات 
إن  إذ  لفرنسا،  بالنسبة  ممتاز  شيء  فكل  االقتصادية، 
الواقع عامل أساسي جلميع طبقات  العمل هو في  سوق 

االقتصاد»، مبعنى أن اإلصالح يبدأ من سوق العمل.
هذا األمر كان قد حتدث عنه، داني رودريك، أستاذ االقتصاد 
السياسي الدولي، ومؤلف كتاب «االقتصاد يحكم: حقائق 
«بروجيكت  على  له  حتليل  في  الكئيب»،  العلم  وأباطيل 
ا أن إصالحات  سنديكيت» نشر في سبتمبر ٢٠١٧، موضحً
أو  ا  تامً ا  جناحً ماكرون  رئاسة  من  جتعل  قد  العمل  سوق 
ا، إذ وصف محاولته بأنها ثورة حتويلية، إذ يعمل  فشالً ذريعً
على زيادة املرونة لتمكني الشركات الفرنسية من التكيف 

بشكل أكثر كفاءة مع ظروف السوق املتغيرة.
كأحد  الضريبية  التخفيضات  تأتي  اآلخر  اجلانب  على 
محاور خطة اإلصالح االقتصادي ملاكرون، ففي أول موازنة 
له في ٢٠١٨ ألغى ضريبة الثروة واعتمد برامج لتحفيز 
أعلنت  بينما  األعمال،  لقطاع  صديقة  االقتصاد 
احلكومة الفرنسية، خفض للضرائب مبشروع موازنة 
٢٠٢٠، مثل ضريبة ذوي الدخل املنخفض ستنخفض 
إلى ١١٪ من ١٤٪ ابتداءً من يناير (كانون الثاني) ٢٠٢٠، 
وسيستفيد من اخلفض ١٧ مليون فرنسي، باإلضافة 
والشركات  األفراد  على  الضرائب  إجمالي  أن  إلى 

سينخفض 
بنحو ١١٫١ مليار دوالر.

بعض  بالفعل  حقق  الفرنسي  الرئيس  أن  محللون  يرى 
وإن  اليورو،  منطقة  ميزانية  على  اتفاق  خالل  من  النجاح 
كان أقل بكثير من الطموحات األولية، لكن يبدو أن الثقة 
مرتفعة للغاية في باريس، إذ جتتذب فرنسا حصة متزايدة 
احلالية  الشركات  األجنبي، كما حافظت  االستثمار  من 
ا من نظرائهم األملان  على اإلنفاق نظرًا ألنهم أقل تعرضً
إلى أعلى مستويات التجارة العاملية. توضح هذه الثقة 
أو  أوربا  مستوى  على  سواء  خارجيًا،  ماكرون  جناح  مدى 
خارج أوربا، ونخص بالذكر هنا تطور العالقات الفرنسية 
الفرنسي  الرئيس  زيارة  خالل  تبلورت  والتي  الصينية، 
لبكني، مؤخرًا، إذ شارك في افتتاح معرض «شنجهاي» 
الدولي، وحتدث خالل الزيادة على ضرورة التعاون مع االحتاد 
األوروبي وانفتاح األسواق الصينية «بشكل أسرع وأكثر 
شفافية».وبحسب ما قال مسؤول حكومي صيني فإن 
مليار   ١٥ إجمالية  بقيمة  عقودًا  وقعتا  والصني  فرنسا 
إبرام  جرى  أنه  «رويترز»  وذكرت  ماكرون،  زيارة  خالل  دوالر 
االتفاقات في مجاالت الطيران والطاقة والزراعة، مبا في 
ذلك منح موافقات لعشرين شركة فرنسية على تصدير 
الدواجن وحلوم األبقار وحلوم اخلنازير إلى الصني، وهو تطور 
تطورًا  يعد  ال  األمر  هذا  البلدين.  بني  العالقات  في  كبير 
أن  إذ  أملانيا،  على  صيني  انقالب  مبثابة  هو  ولكن  وفقط، 
بديالً  أوربا  في  لبكني  الرئيسي  الشريك  تكون  قد  فرنسا 
الصني  مع  األوربية  البلدان  جتارة  أن  ظل  في  وذلك  ألملانيا، 
االقتصاديني  كبير  بروير،  سيلفان  ويرى  التباعد،  في  آخذة 
أنه  االئتماني،  للتصنيف  بورز»  آند  «ستاندرد  وكالة  في 
الناجت  إلى  االستثمار  نسبة  تكون  قرن  ربع  منذ  مرة  «ألول 

احمللي اإلجمالي في فرنسا أعلى مما هي في أملانيا».
وما يعزز من قوة اقتصاد فرنسا هو اعتمادها على قطاع 
اخلدمات واالستهالك احمللي، بينما تعاني الصادرات األملانية 
قطاع  في  الصينية  السوق  على  البالد  العتماد  نتيجة 
السيارات واملعدات الصناعية، واآلن تعاني أملانيا من  حالة 
خمول، في حني أن عدد الشركات الناشئة الفرنسية آخذة 

في التصاعد على عكس االنخفاض في أملانيا.
الطفرة الفرنسية لم تتوقف عند املؤشرات الكلية فقط، 
ولكن كان لألثرياء نصيب كبير من الطفرة، فوفق ما أظهرت 
بيانات اقتصادية نشرتها «بلومبرج» فإن النصف األول من 
العام احلالي زادت ثروات أثرياء فرنسا بوتيرة أسرع من وتيرة 

زيادة ثروات األثرياء في أي دولة أخرى من العالم.
فرنسا  في  ا  شخصً  ١٤ أغنى  أن  عن  التقرير  وكشف 
واملوجودين ضمن مؤشر «بلومبرج» ألغنى ٥٠٠ شخص في 
بلغت  زيادة  بنسبة  أي  دوالر  مليار   ٧٨ مبقدار  زادت  العالم، 
٣٥٪، مقارنة بقيمة ثرواتهم في ٣١ ديسمبر (كانون األول) 
املاضي .وأشارت «بلومبرج» إلى أن هذه النسبة تزيد على 
صناعة  أباطرة  وجاء  العالم،  دول  باقي  في  الزيادة  معدل 
الفرنسيني،  الفارهة  والسلع  التجميل  مستحضرات 
وفرانسواز  بينو،  وفرانسوا  أرنو،  برنار  بقيادة  املقدمة  في 
التجميل  مستحضرات  إمبراطورية  وريثة  مايرز،  بيتنكور 
«لوريـال»، مبجموع ثروات بلغ ٥٣ مليار دوالر خالل النصف 
هذه  على  القوي  الطلب  استمرار  من  مستفيدين  األول، 

املنتجات في الصني .

الكثري من اِّـعطيات االقتصادية 
الحالية حول العالم من الحرب 
التجارية والتحول إُّـ الطاقة 
الخضراء إضافًة إُّـ ما يسمى 

بالثورة الصناعية الرابعة
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تدخل الروس نيابة عن 
زعيم اِّـليشيا حفرت الذي 
يتخذ من شرق ليبيا مقراً 

له واِّـدعوم كذلك من 
اإلمارات العربية ومصر 

والسعودية وفرنسا

/ القسم السياسي

/ القسم السياسي

نيويورك تايمز: هكذا تسعى روسيا لتغيير مسار الحرب في ليبيا لصالح حفتر

تغوص موسكو أكثر فأكثر َّـ حرب أدواتها الطيارات اِّـسرية َّـ نقطة اسرتاتيجية ساخنة ثرية بالنفط وتعج باِّـهاجرين ومبتالة باِّـتشددين
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ــلها ديفيد كيرباتريك، حتت عنوان «القناصة الروس والصواريخ والطائرات احلربية التي  ــرت صحيفة «نيويورك تاميز» تقريرًا ملراس نش
ا في  ــة املعترف بها دوليًّ ــيات التي تقاتل احلكوم ــي في دعم املليش ــار احلرب الليبية»، يتحدث فيه عن الدور الروس ــاول حرف مس حت
ــفى العزيزية  ــير التقرير، إلى بصمات املرتزقة الروس على احلرب، الفتًا إلى أن اجلرحى الذين كانوا ينقلون إلى مستش طرابلس. ويش
ــتدرك  ــمة، وهم ضحايا قصف مدفعي عشوائي.ويس ــس، كانوا يحضرون بجروح مفتوحة وأطراف مهش ــي جنوبي العاصمة طرابل امليدان

ا، وهو وجود ضحايا ينقلون برصاص يضرب الرأس ويقتل مباشرة، وال  كيرباتريك بأن عمال اإلغاثة الصحية باتوا يرون شيئًا جديدً
يغادر اجلسد، مشيرًا إلى أن هذا من عمل املرتزقة الروس، الذين يضمون قناصة مهرة. وتقول الصحيفة إن البصمات التي تترك 

على الضحايا الليبيني هي البصمات ذاتها التي يتركها القناصة الروس على ضحاياهم في أماكن أخرى.

الهيمنة األِّـانية تستند على عدة 
أسس أبرزها: ضمانات الدفاع 
األمريكية الدائمة وشركات 

التصنيع الرائدة عاِّـيـًا َّـ البالد 
ومركز الدائنني الضخم

كيف أصبحت فرنسا الحصان األسود القتصاد أوربا؟
النصف األول من العام الحالي زادت ثروات أثرياء فرنسا بوترية أسرع من 

وترية زيادة ثروات األثرياء َّـ أي دولة أخرى من العالم

بوتني حفرت

ماكرون مريكل
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مجموعة رواد شارع اِّـتنبي
ــب  ــن نص ــى م ــة اليمن ــي اجله ف
رواد  ــة  مجموع ــذت  اتخ ــة  احلري
ــم  له ــا  موقع ــي  املتنب ــارع  ش
ــون لهم منبراً  بخيمة صغيرة تك
ــرأي إضافة الى  ــر وإبداء ال للتعبي
ــة  ــة وثقافي ــطة فني ــة أنش إقام
ــتقبال ضيوفهم من  جميلة واس
ــخصيات اجملتمعية التي لها  الش

ــي التظاهرات  ــاركة فاعلة ف مش
الشعبية وكان من بني قدامى رواد 
املتنبي ومن جنوم الثقافة والفنون 
ــراق الكاتب واخملرج (صباح  في الع
ــرح لصحيفتنا  ــة) الذي ص رحيم
ــي تظاهرات  ــاركتي ف ــالً؛ مش قائ
ــذا احلرك  ــعب هي ملواكبة ه الش
ــب  املطالي ــق  لتحقي ــعبي  الش
ــع  ــش م ــن نتعاي ــروعة ونح املش
ــباب وهم الغالبية للمشهد  الش
العام في ساحة التحرير وفخورون 

به النهم ميثلون واجهة الوطن وما 
قدموه يعجز عنه اللسان وكل ما 
ــو قليل بحقهم.. قلنا وكتبنا فه

ــذا املنجز الذي هز  ــاً لهم به هنيئ
ــدين والطغاة. وفي  ــروش الفاس ع
ــم  ــي حتمل اس ــة الت ــذه اخليم ه
ــي) نكون  ــر (املتنب ــاعرنا الكبي ش
ــارع  ــا حضورنا في ش ــد عوضن ق
الثقافة الذي يحمل اسمه لننقل 
ــام املاليني من  ــا أم ــطتنا هن أنش
ــر الناقمني والثائرين بوجه  البش
ــدين ومن خالل  ــاد واملفس الفس
ــرعت في كتابة  ــدي هنا ش تواج
نص جديد ليكون جاهزاً إلخراج 
ــتوحى من  ــينمائي مس فيلم س
ــيكون جاهزاً  وحي التظاهرات س
ــادم، وفي ذات  ــهر الق ــالل الش خ
ــياق قمت بكتابة (٥٠) قصة  الس
قصيرة مأخوذة من الواقع احلالي 
ــاهدته بساحة  الذي عشته وش
ــدد  بص اآلن  ــا  وأن ــرات  التظاه
ــي حالة وجود  ــا تباعاً وف تدوينه
قصص أراها تصلح لتحويلها الى 
تلك اجملموعة سأحاول أن أضيفها 
ــة  ــذه امللحم ــاهداً له ــون ش لتك
ــة التي بدأت منذ االول من  العراقي

تشرين االول ٢٠١٩.
مع منظمة فرحة اليتيم

ــة  ــع (منظم ــة م ــا وقف ــت لن كان
ــارك  تش ــي  وه ــم)  اليتي ــة  فرح
ــدم الدعم  ــرات وتق ــذه التظاه ه
ــوي  واملعن ــادي  وامل ــتي  اللوجس
ــذي بذلوا  ــا ال ــور أعضائه وبحض
قصارى جهودهم من أجل أن تكون 

مشاركتهم حيوية وتعطي الشيء 
ــذه املنظمة  ــر من أهداف ه الكثي
ــى حاضنة لألفراح  التي حتولت ال
ــم  ــون خدمته ــم يقدم ــالً وه فع
ــة  جميل ــواء  وبأج ــانية  اإلنس
ــة  والضياف ــتقبال  االس ــن  حلس
ــم وفي  ــن خليمته ــة الزائري لكاف
ــم املأكوالت  ــياق تقدميه ذات الس
ــة الطبية  ــاه املعدنية واالدوي واملي
ــر اجلمهورية  ــد بجس ــع الص ملوق
و(جبل أحد) وموقع ساحة اخلالني 
ــور أحمد  ــدث الدكت ــنك وحت والس
ــالً:  قائ ــة  املنظم ــس  رئي ــي  الالم
ــم) اليوم  ــة اليتي ــا (فرح منظمتن
ــاركة فرحة الشعب  واجبها مش
بتحقيق مطاليبهم ونحن جزء ال 
يتجزأ من هذه املطاليب وسنبقى 
حتى حتقيقها بالكامل.. واالصنام 

ــا  ــاد مهم ــة الفس ــة حكوم بإزال
ــي  ــا ومع ــا وجبروته ــت قوته كان
ــاء املنظمة: أبو أكرم  االخوة أعض
الهليجي ومحسن ناجي العكيلي 
ــني  ــني وحس ــيد طالب احلس وس
ــوي ووفاء  ــرى املوس ــي وذك الركاب
ــي وناصر  ــي وعباس اجلوزان البيات

ــام املياحي.. ــني وحس ــد احلس عب
ــعب  ــاركون مع أبنا الش وهم يش
ــم  ــة والدع ــعر واخلطاب ــي الش ف
ــوي  واملعن ــادي  وامل ــتي  اللوجس
ــراف من  ــع واالش ــي والتوزي والطب

ــا لقاء  ــر. وكان لن ــم باملباش قبله
ــراف)  ــها الص ــورة (س ــع الدكت م
ــة بغداد  ــارة في محافظ املستش
ــع املدني  ــات اجملتم ــال منظم مبج
واالحتادات  ــات  واملنظم واملنتديات 
ــر احلكومية وهي تزور  واملعيات غي
ــن منظمات اجملتمع  مواقع عدد م

ــرق التطوعية  ــم الف ــي وخي املدن
ــاحة التحرير للوقوف على  في س
ــودون أن ينقلوه  متطلباتهم وما ي
من هموم ومسائل تخص عملهم 
ــت  ــلمي وصرح ــي التظاهرالس ف
(الصراف) بصدد هذه الزيارة قائلة: 
ــلمية  ــع التظاهرات الس ــن م نح
ــيما  ــباب الس ــع مطاليب الش وم
ــهد  ــت احلاضر الذي يش ــي الوق ف
العطالة املتفشية بني صفوفهم 
ــات  االختصاص ــف  مختل ــن  وم
ــي إيجاد  ــر ف ــز كبي ــك عج وهنال
ــة حلل االزمة وكما  احللول الكفيل
ــاحة التحرير  ــم إن س ــح لك أوض
ــانية  اإلنس ــف  باملواق ــة  مليئ
ــيدون   يش ــع  واجلمي ــرفة  املش
ــم  ــني وحراكه ــني العراقي باملثقف
ــة  بالتوعي ــم  وقيامه ــي  الوطن
ــة وكان حلراك منظمات  اجلماهيري
ــذت على  ــي التي أخ ــع املدن اجملتم
عاتقها مسؤولية الوقوف بجانب 
ــا  وبدورن ــلميني  الس ــن  املتظاهري
التي طالت  االعتداءات  ــتنكر  نس
ــباب  ــاء من املتظاهرين الش االبري
ــفاء  والش ــهداء  الش اهللا  ــم  ورح
ــني من  ــى املصاب ــل للجرح العاج
ــن خالل هذا احلراك  جراء ذلك.. وم
الشعبي نتمنى أن تعود احلياة الى 
ــد له حل  ــئ جن طبيعتها وكل ش
ــدو  لبناء وطن جديد ومعافى ونش
ــتقبل زاهر لشبابنا الذي  الى مس
ــن.. وعاش  ــاء الوط ــاس بن هم اس

العراق وشعبه العظيم.
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ــي عبارة عن  ــم املعاناة وه ــدأ من رح ــورات تب إن كل الث
ــوق تتفجر مرة واحدة  ــن اآلمال واجلوع واحلق تراكمات م
ــادات طامعة. لقد مر  ــب الوطن بال رتوش او قي تهدر بح
ــن االنتفاضات واالحتجاجات والثورات  العراق بالكثير م
ــرق ان االنتفاضات  ــه املش ــعبية وعلى مدى تاريخ الش
ــر عنها  ــي يعب ــدة الت ــيلة الوحي ــي الوس ــعبية ه الش
ــتطيع  ــه وتطلعاته بكل ما يس ــعب ويطرح اماني الش
ــعب  ــن ان يكون كل الش ــيلة ال ميك ــوة وباية وس ــن ق م
ــه. املتظاهر يبحث  ــل ل ــى كلمة الفص ــادة ولكن تبق ق
ــة، اردت ان اوضح  ــة عيش او ملبس وحياة كرمي عن لقم
ــف في رفد  ــوم به املثق ــب ان يق ــدور الذي يج ــا هو ال م
ــات واالحتجاجات. لكل  ــير املظاهرات واالنتفاض وتيس
ــذه الصورة في  ــخصية وتتبلور ه ــه الش ــر رؤيت متظاه
ــعار او اهزوجة تصدح بني االالف الذين يرددونها بوعي  ش
ــو ينظر الى  ــر. اما املثقف فه ــخص آلخ مختلف من ش
ــه يتفاعل مع احلدث برؤية  ــداث من زاوية اخرى كون االح
ــدث، اآلن نحن  ــا الى ما قد يح ــدرك ملا يجري ومتوقع امل
ــر مبرحلة تكاد تكون اصعب مرحلة منر بها  في العراق من
ــهم  ــي تاريخنا املعاصر املاليني تركوا بيوتهم ومدارس ف
ــروقة لذا ال  ــم الجل احلق وانتزاع امنياتهم املس ودوائره
ــون معاصرا للحدث  ــف ان ينثر ابداعاته و يك ــد للمثق ب
وان يجعل مخزونه الفكري بني اجلموع ليوجه من خالل 
ــني اآلالف التي تنظر  ــه االدبية وحضوره الفاعل ب نتاجات
اليه بعني الرضاوليكون املمثل احلقيقي للماليني بوعيه 
ــب الرائعة ال بد  ــه. ان اخلزين الفكري واملواه ــوة حجت وق
ــي تاخذ مداها بني اجلماهير. وان تخرج اليوم قبل غد ك
ــني البيارق  ــون بيرقا ب ــاء دورك ايها املثقف لتك ــد ج لق
ــه  ــدح الرصافي املكان نفس ــك كما ص ــدح صوت وليص
ــتور ومجلس أمة- كل عن  ــن الزمان تغير. (علم ودس لك
املعنى الصحيح محرف)، هذا جسر االحرار ال زال يحمل 
ــاحة الوثبة الزالت حتكي قصص  ــم وهذه س نفس االس
ــوا ال ميلكون ما منلكه اليوم من قوة  البطولة لرجال كان
ــعادة تغمرنا حني  ــي املثقف. الس ــة والزخم الواع احلج
جند ان املثقفني يأتزرون بالعلم العراقي وهم بني اجلموع 
ــدران اجمل  ــمون على اجل ــعارهم ويرس ــون باش يصدح
ــاعرا  ــل جعبتك ايها املثقف ش ــات املعبرة. احم اللوح
ــت ام قاصا ام فنانا وادخل الى عمق اجلماهير حافظ  كن
على سلمية التظاهرات ليراك سائق (التكتك) ولتغسل 
ــباب الناهض. ما  ــعفة وليقبل راسك الش وجهك املس
ــعر ونحن نفتخر باسالفنا فليفتخر  اروع ما قرأنا من ش
ــداد الروحي  ــالم وامل ــك ابناؤك واحفادك.. كن راية الس ب

لالبطال.. انها حلظة تاريخية بني يديك. واقول: 
ــاحةِ  /  ما دامَ في س ــهُ د بانتْ مالمح ــرَ قَ ــي أرى النَص إن

التحريرِ ابطالُ
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فنارات

حميد شغيدل الشمري

كثرت وازدادت أنشطة 

وفعاليات ساحات  

التظاهرات الشعبية 

في كافة أنحاء املدن 

العراقية وقد أخذت 

املنتديات الثقافية 

حصتها الكبيرة في 

تفعيل املشهد الثقافي 

هناك فيما احتضنت 

املنظمات املدنية غير 

احلكومية عدداً من 

الفعاليات املتنوعة 

في الفن والشعر 

واالدب وإلقاء اخلطابة 

الوطنية وأقامت احلوار 

املتمدن املشترك بينها 

وبني املهتمني بالشأن 

الثقافي وفي جولتنا 

األخيرة كانت لنا 

محطات استوقفتنا 

فيها هذه املشاهد التي 

تثير فينا الشجن ونحن 

نشاركهم احلدث آملني 

أن نكون قد وفقنا معهم 

في تفعيل املناسبة نحو 

االفضل خدمة للثقافة 

في وطن معافى..

البينة الجديدة / ليلى مراد

البينة الجديدة / علي شريف
الدكتور  ــتاذ  ــا لألس صدر حديث
ــعودي  املس ــد  حمي ــد  محم
ــل  ــة باب ــي جامع ــي ف التدريس
كتاب (التنمية املهنية القائمة 
ــات  والكفاي ــاءات  الكف ــى  عل
ــاب  ــن الكت ــة) وتضم التعليمي
ــة املهنية  ــد معالم التنمي حتدي
للمعلم ومدير املدرسة واملشرف 
والكفايات التي يتحلون بها في 
مضمار سلك التعليم وما يدور 
من معلومات ومهارات وكفايات 
ــني  املتعلم ــة  كطلب ــة  تعليمي
ــات  واخملرج ــداف  األه ــق  لتحقي
التربية  ــال  ــة في مج التعليمي
ــكل  ــي العراق بش ــم ف والتعلي
الكبير  ــي  العرب ــن  والوط خاص 
ــاب أن  ــام. وبني الكت ــكل ع بش

ــاليبه  تنمية املعلم وتطوير أس
التعليمية يعتمد إلى حد كبير 
ــكل  ــداده بش ــة إع ــى عملي عل
ــن خالل  ــم م ــذي يت ــب ال مناس
مسؤوليات اجلامعات في كليات 

ــية  األساس ــة  والتربي ــة  التربي
ــن إعداد  ــكل خاص فضال ع بش
ــة املعلمني  ــج لتنمية مهن برام
ــني  التربوي ــرفني  واملش ــدراء  وامل
ــة  اخلدم ــل  قب ــاص  واالختص
باملعلومات  ــم  لتزويده وأثنائها 

واالجتاهات  ــارات  وامله ــارف  واملع

ــة  ملمارس ــة  الالزم ــية  األساس

ــل على  ــس والعم ــة التدري مهن

صقل وبناء املهارات التخطيطية 

ــكل  والتعليمية والتقوميية بش

ــة الكفاءات  ــي مع منظوم عمل

ــات التعليمية لتعميق  والكفاي

االجتاهات االيجابية نحو حتقيق 

ــم  التعلي ــي  ف ــاءة  الكف ــدأ  مب

ــم لدى  ــة التعلي ــة مهن وممارس

املعلمني واملدربني واملشرفني.
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عبد الزهرة خالد
م الرشاشاتُ  لم تهشّ

املائية احلرثَ

وال تنكوي العبارات باملاءِ 

الساخن 

بل أثلجت صدرَ طالبٍ 

أرادَ فسحةَ خطوةٍ .. 

رعشةَ وردةٍ .. 

فسيلةً ال تركل اجلذور.

ليس من الباطل 

أن يقول الصبي قولته

وليس ذنبه أن ينهرَ املنكر

رأيته شاخصاً على 

هيكلٍ

كنيته األخيرة تسمى 

«أُحد» 

أو في محرابِ وطنٍ ممتدٍ

من األعلى إلى األسفل

كالعلمِ اخمليطِ على 

القمصان

يقرؤه الغبشُ 

قبل أن يسلبهُ الداخل

وضحَ النهار على شمسٍ 
تتوهجُ روحاً

لم يحسب لها جسد 

دون احلياة..

لقد وُلِدَ العراقُ من أرحامِ 

الدموع

في مشيمةِ اجلور ..

أنقى ساعة حينما 

سجلَ التأريخ 

أن الوقتَ قد حان 

للطيور ، للورود، 

للنسائم، لطبشورٍ 

أبيض

يكتب أسماءَ الشباب 

على أكوامِ الركام

إننا هنا .. مع العراق ..  

نبدأ في احلياة..

نضوج
احسان علي

عكفوا على تعداد الفساد، 
ــوا  تناس ــم،  الرق ــم  هاله
رؤوس  ــت  اينع ــاب،  احلس
التحدي،  فارغة على جبال 

حان قطافها.
  ***********

مكيدة
علي حسن بغدادي 

ــه  حيات ــت  حول ــا..  تزوجه

جلحيم.. اصيبت فى حادث 
ــياره.. نقلوها لإلنعاش..  س
ــب لزيارتها.. طلب منها  ذه

ترشيح زوجة بديلة.
  *********
استهتار
منى حمد

حبكوا مؤامرتهم.. لفظني 
ــا كاذبا.. ــر. حلف ميين البح
ــاطئ. الش ــال  رم ــت  متلمل

ــتأنف القضاء.. جيوبي  اس

فارغة.
  ***********

مندس
هشام الطفيلي

ــلل حتت السارية، فض  تس
ــا  حاكه ــم،  العل ــوط  خي
ــعار،  ارتداه، لعنه الش ثوبا 

فضحته خلفيته.
   *******

سوط
يعقوب ميرو

ــاض، وليس لي  ــي م ليس ل
ــا  ــي دائم ــتقبل، أمش مس
ــدار، كل نهار  ملتصقا باجل
املوتى في مظاهرات  يخرج 
عارمة، سألني املليكان عن 

اسمي... تأتأت.
  ************

غروب
صالح االسعد

ــمَ املعلّمُ تاريخَ الوطنِ  قسّ

ــل زمنيّة.. ــعِ مراح ــى أرب إل

ــيرِ  ــدعَ وأجادَ في التفس أب

ــةِ  ــد املرحل ــل.. عن والتّحلي

 ، ، صمتَ ــرجَ ــرة، حش األخي

ــمَّ  ــه وه ــلَ كتابَ ، حم ــعَ دمِ

ــه:  طالبُ ــألهُ  س ــادرة،  باملغ

ــةِ الرّابعةِ  ــاذا عن املرحل وم

ــفتاهُ  ش ردَّتْ  ــتاذ؟  أس

ن  ــألوا عنها مَ بارجتاف: اس

ركبَ البحر.

ÒbÓßa@Ú«b‰ï قصيدة

متابعة / البينة الجديدة
ــل  ــن قب ــتثنائية م ــود اس بجه
ــياحة واآلثار  وزارة الثقافة والس
ــة  ــون العام ــرة الفن ــة بدائ ممثل
ــاوز احلاصل  ــع التج ــا مت رف فيه
ــال املدير  ــب احلرية. وق على نص
ــون العامة ان  ــام لدائرة الفن الع
ــي علقت  الت ــاءة  اإلض ــرات  نش
على مفاصل نصب احلرية جاءت 

ــد  ــوي ودون أي قص ــكل عف بش
ــل املتظاهرين.  ــن قب ــاءة م لإلس
ــباب املتواجد في  ــا ان الش مبين
ساحة التحرير تفهم قيمة هذا 
ــاهم  املنجز الثقافي الكبير وس
ــرات الضوئية. ــة النش ــي ازال ف
ــح ان املثقفني واألكادمييني  وأوض
ــاحة التحرير  املتواجدين في س
ــم دور كبير في احملافظة  كان له

على نصب احلرية وجدارية فائق 
حسن في ساحة الطيران ومتثال 
ــة النصب  ــع أن عقائدي األم.. وم
والتماثيل تعود إلى أمانة بغداد، 
ــة  األمان ــع  م ــيق  التنس ان  اال 
ــاعة  ــى مدار الس ــل وعل متواص
ــهد  من اجل احملافظة على املش
ــر فإن  ــب اخ ــن جان ــي. م الثقاف
ــكل  وزارة الثقافة متواجدة وبش

ــاحة التحرير ممثلة  يومي في س
ــون  املأم ودار  ــون  الفن ــرة  بدائ
ــؤون  ــر ودار الش للترجمة والنش
الثقافية لتقدمي الدعم للفنانني 
ــة اجلمهور.. وقد  واملثقفني وعام
ــارك فيه  ــمبزيوم ش ــت س إقام
واحملافظات..  ــداد  بغ ــن  م فنانني 
ــا فعالية  ــة لديه ــوم اجلمع والي

فنية هناك.

البينــة الجديــدة / امــري 
ابراهيم

ــات  العالق ــرة  دائ ــزت  اجن
ــي وزارة  ــة ف ــة العام الثقافي
ــياحة واالثار،  ــة والس الثقاف
ــيد  وبناء على توجيهات الس
ــد االمير  ــور عب ــر الدكت الوزي
املدير  ــراف  وباش ــي،  احلمدان
ــن  للدائرة فالح حس ــام  الع
ودروع  ــرات  مصغ ــاكر،  ش
ــة  ــة والتراثي ــع االثري للمواق
العراقية املدرجة على الئحة 
ــة  ــي للمنظم ــراث العامل الت
ــة  ــة والثقاف ــة للتربي الدولي
ــال  ــكو). وق ــوم (يونس والعل
ــود الذي  ــان طالل محم الفن
ــرع بعمل املنحوتات التي  ش
ــر الياس  ــمل موقع خض تش
ــة: انني  ــل االثري ــة باب ومدين

ــي  االول ــم  التصمي ــزت  اجن
ــى املواد  ــل عل ــذ العم وتنفي
ــي  مادت ــن  م ــكيلية  التش
الطني والشمع، وحتويله الى 
مواد صلبة مثل االيبوكسي، 
وبعد ذلك الى املواد الرصينة 
ــن ثم عمل  ــل البرونز، وم مث
ــذه املنحوتات  ــرات له مصغ
وسباكتها وتوزيعها كهدايا 

ــع االهمية الكبيرة  تتوافق م
لهذه املواقع االثرية والتراثية 
ــني بصورة  ــاة العراقي في حي
خاصة والعرب والعالم عامة.
واضاف: ان هذه االعمال توزع 
ــا للوفود  ــكل هداي ــى ش عل
ــة  الثقافي ــخصيات  والش
ــذا االرث احلضاري  املعنية به
ــبات  واملناس املهرجانات  في 

ذات الصلة لتسليط الضوء 
ــا ان  ــذا االدراج. علم ــى ه عل
ــود قام  ــالل محم ــان ط الفن
في وقت سابق بعمل برونزي 
ــد  محم ــوب  املوه ــل  للطف
باهدائه  قام  ــف  حسن يوس
ــل التكرمي الذي  له خالل حف
ــر الثقافة  ــة وزي ــم برعاي اقي
الدكتور  ــار  واالث ــياحة  والس
ــي. وبني  ــر احلمدان عبد االمي
ــن  ضم ــن  م ان  ــود:  محم
الفنية عمل  الدائرة  نتاجات 
ــل الفنانة ملى  ــن قب مقدم م
ــن نطاق  ــدرج ضم ــراوي ين ال
الفن البيئي ويجسد مشهد 
العراق  ــدم  ق الذي  ــر  النواعي
ــة اخملتصة  ــه الى اللجن ملف
ــة التراث  ــه على الئح الدراج

العاملي.

êbÓ€a@äöÅÎ@ÚÌäq˛a@›ibi@Ú‰ÌÜΩ@paäÃñfl@åv‰m@ÚÓœb‘r€a@pb”˝»€a

سها الصراف: ساحة التحرير مليئة باِّـواقف 
اإلنسانية اِّـشرفة والجميع يشيدون  

باِّـثقفني العراقيني وحراكهم الوطني وقيامهم 
بالتوعية الجماهريية

متابعة / البينة الجديدة
والسياحة  الثقافة  وزير  من  بتوجيه 
احلمداني،  األمير  الدكتور عبد  واآلثار 
الثقافية عشرة  الشؤون  دار  ارسلت 
ساحة  في  لتوزيعها  كتاب  الف 
احلبوبي مجاناً على املتظاهرين. ويأتي 

ذلك انطالقاً من واجب الدار الثقافي 
في  وإسهاما  العراقي  الشعب  جتاه 
زيادة املعرفة وتشجيع الشباب على 
إلى  الكتب  تسليم  املطالعة.ومت 
متحف الناصرية وستوزع بالتنسيق 

مع البيت الثقافي في الناصرية.

@Ò7ñ”@òÏñ„@“¸e@Òäí«@›çäm@ÚÓœb‘r€a@ÊÎ˚í€a@âaÖ
âb”@á@äÁbƒnΩ@lbn◊



نقابة الفنانين العراقيين تقف صفاً واحداً مع إخوتهم المتظاهرين

@äéu@Û‹«@Üñ€a@¬Ï�Å@Û‹«@—‘„Î@xäÇ‰ç@ZÖÏu@âbju@NÖ
k‰u@µg@�bj‰u@b‰mÏÅg@…fl@¡iaä„Î@ÚÌâÏË‡¶a

ــث  ــني باحلدي ــب الفنان ــيد نقي ــع الس ــدأ م * نب
ــي  ــتقدمون ف ــاذا س ــودي) م ــار ج ــور جب (الدكت

وقفتكم التضامنية؟
- اليوم وجهنا الدعوة جلميع الفنانني واالعالميني 
واالدباء للمشاركة الفاعلة مع اخوتهم من ابناء 
ــن والوقوف  ــعب العراقي للخروج والتضام الش
ــم صفا الى صف ونظمنا بعض الفعاليات  معه
منها اقامة املعارض للفنون التشكيلية واعمال 
ــونات تعكس تضامن الفنانني  تصويرية بروموش
ــنخرج ونقف على  العراقيني مع التظاهرات وس
ــر اجلمهورية ونرابط مع  خطوط الصد على جس

اخوتنا جنب الى جنب واحلمد هللا كما تشاهدون 
احلضور فاعال لالخوة الفنانني وهذا يدلل على ان 
الفنان حاضر مع الشعب في كل الظروف ونحن 
ــع كل ابنائنا واخوتنا  ــني ننضم بصوتنا م كفنان
ــة مدنية  ــن نريد دول ــا نطالب بوط ــن خرجن نح
يسودها العدل وتسودها احلريات ال نريد حتجيب 
العراق هنالك عمق تاريخي ميتد الى سبعة آالف 
سنة وهذه السبعة آالف سنة لم نعرف بها لوال 
الفن والفنانون الذين نقلو لنا هذا التاريخ املشرق 
ــاء اهللا اذا بقينا  ــرقا ان ش ــا مش ــيكون غدن وس
مصرين على املطالبة بحقوقنا، ومن مكاني هذا 

اشكر جريدتكم الغراء «البينة اجلديدة» التي 
ــاطات العمال  كانت والزالت تواكب كل النش

النقابه في كل احملافل.
ــة املتألقة  ــا مع النجم ــا وقفة ايض * وكان لن
ــيا كمال) نائب  ــيدة (آس ــة الرائعة الس الفنان

نقيب الفنانني العراقيني وحدثتنا قائلة:
- نحن اليوم خرجنا للوقوف مع اوالدنا واخوتنا 
ــح الذي ظل  ــا الواض ــني موقفن ــا لنب واخواتن
ــعب ونحن اليوم  ــع الوطن والش دائما وابدا م
ــميها  ــلمية التي اس في هذه التظاهرات الس
بالثورة البيضاء  للمطالبة بحال افضل وحياة 
كرمية لشعبنا والهلنا ووقوفنا هذا مع اخوتنا 
وابنائنا اعتبره واجبا وطنيا وليس منة وامنا ما 
ــا وطنيتنا وضميرنا وكل ما نقدمه  متليه علين

واجب علينا.
ــابقة عندما  * ما جرى لكِ في التظاهرات الس
ــيلة  ــراء الغازات املس ــات ج ــت لالصاب تعرض

للدموع هل خوفك؟
ــا الن اخرج  ــس اصال اعطتني دافع - ال بالعك
كل يوم وكل ساعة واقف واؤازر اخوتي وابنائي 
في ساحات االعتصامات ويا ربي اتنمى للعراق 
ــعادة  ــن واالمان واحلرية والس والعراقيني باالم
ــكر صحيفيتكم الغراء على مشاركتها  واش

لنا في كل وقفاتنا.
ــة النجمة  ــع املتألق ــاء م ــا لق ــا كان لن وأيض

(سوالف) وحتدثت لـ(البينة اجلديدة) قائلة:
ــع اخوتي  ــرج وكل يوم اخرج م ــوم اخ ــا الي - أن
ــاحة التحرير وهذا واجبي الوطني  واهلي في س
ــم علي اخلروج  ــاني وكوني عراقية يتحت واالنس
ــي وحقوق اهلي واخوتي من ابناء  واملطالبة بحق
ــعبنا العظيم ونحن نطالب بحقنا البسيط  ش
ــر من حقوقنا بحيث  ــيء اكث ونحن ال نطلب بش
ــو اهللا ان تتحقق  ــكل عبئا على الدولة وادع يش
كل مطاليب املتظاهرين ويعودون ساملني الهلهم 
ــدأت قبل اكثر من  ــرفة التي ب بعد وقفتهم املش
ــاحة التحرير وانا  ــهر وهم معتصمون في س ش
معهم منذ اليوم االول وكنت حاضرة في املطعم 

ــف ولم اتردد  ــق الرابع ولم اخ ــي في الطاب الترك
ــي املتظاهرين وانا  ــوف بصمود مع اخوت في الوق
ــكر جريدتكم الغراء حلضورها معنا  من هنا اش
ــكركم من  ــذه التظاهرات ونحن ايضا نش في ه

صميم قلبنا.
ــي  ــان واالعالم ــع الفن ــث م ــى احلدي ــل ال وننتق
ــتاذ (فؤاد الهنداوي) الذي كان  والتشكيلي االس
حاضرا مع اخوته الفنانني في التظاهرات وحتدث 

الينا قائال:
ــا وكلنا قوة  ــا واخوتي الفنانني حضرن ــوم ان - الي
وعزم وامل في التغيير ونحن اليوم نساند جميع 
ــاد  ــم ضد الظلم والفس ــني في وقفته العرااقي

ونقف وقفة  سلمية ونعبر بالسلمية للمطالبة 
ــة  ــاد واملطالب ــى الفس ــاء عل ــا والقض بحقوقن
بالعيش الرغيد وكلنا امل باالستجابة ملطالبنا 
ــتجابهة  ــف لم نلمس اي اس ولكن مع كل االس
ــا ونحن من هنا  ــن احلكومهة والبرملان ملطالبن م
ــاحات االعتصام مع  ــوة وصمود في س نقف وبق
ــف وال تهديد  ــا وال يهزنا اي تخوي ــا واهلن اخوتن
ــن قبل القوات االمنية بدليل ما نراه من صمود  م
وشجاعة من قبل شبابنا الواعي ويا ربي متنياتي 
ــم  ــع مطالبه ــى جمي ــا ان تلب ــعبنا وابنائن لش

بالعيش الرغيد واحلرية واالمن واالمان.

ــر (محمد هادي)  ــا مع الفنان الكبي وحتدثنا ايض
ــة الفنانني واجاب  ــة املركزية لنقاب عضو اللجن

قائال:
ــون متواجدا بني كل  ــي على الفنان ان يك - ينبغ
ــورا كبيرا  ــه ميتلك جمه ــبب ان املتظاهرين لس
ــعب  ــماء ابناء هذا الش ــمه يقترن باس والن اس
ــه تأثير ثقافي  ــعب ول ــه احد افراد هذا الش كون
وفني وادبي على جمهوره وناسه من الضروري ان 
ــرات الضافة دعم معنوي  يكون حاضرا بالتظاه
ــب وليس تفضال على احد  للتظاهرات وهذا واج
الن الواجب الوطني يتحتم على اجلميع ان يأخذ 
دوره في تلبية نداء الوطن والشعب ونحن حضرنا 
ــان العراقي  ــع فالفن ــوف او قم ــا اي خ وال يهمن
معروف بشجاعته وحزم مواقفه واشكر حضور 
ــم الصوت الوطني  ــم معنا ولطاملا كنت جريدتك

احلر.
ــامي  ــان الكبير (س ــا الفن ــا ايض ــرا التقين واخي

محمود) وحتدث الينا قائال:
ــاحة التحرير  ــي س ــوم حاضرون ف ــن كل ي - نح
الننا دائما وابدا نقول اذا الشعب يوما اراد احلياة 
ــا يعرف ان الفنان  ــتجيب القدر كلن فالبد ان يس
ــد الذي يحمل  ــع النه الوحي ــزء من هذا اجملتم ج
الرسالة السامية في التسامح والتراحم ولكن 
ــالة فيها شدة لهجة  مرات يتطلب ان تصل رس
ــقطت وشبابا بعمر الورد  ان هناك دماء زكية س
ــق مطالبنا  ــن اجلنا لتحقي ــوا بدمائهم م ضح
ــا يجري  ــية ان تعي م ــة السياس ــى الطبق وعل
ــف لم نر اي استحابة مما اضطرنا  ولكن مع االس
ــالتنا اننا  ان نخرج مع اخوتنا واهلنا ونوصل رس

مع الشعب ومع مطالبهم.

albaynanew@yahoo.com
جريدة يومية سياسية عامة  

ال ترتبط بحزب أو حركة
 أو أية جهة دينية أو سياسية
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البينة الجديدة / عقيل العمران

ــاحة  ــاركة اخوتهم املتظاهرين في س دعت نقابة الفنانني العراقيني جميع اعضائها يوم اخلميس املاضي للخروج والتظاهر ومش
ــرفة وصادقة في الوقوف مع  ــلوبة وكان للفنانني وقفة مش ــعبنا املس ــوف معهم صفا واحدا للمطالبة بحقوق ش ــر والوق التحري
اخوانهم من ابناء الشعب العراقي في مواجهة الظلم والفساد وحيث دعت (نقابة الفنانني) وعلى راسها نقيب الفنانني العراقيني (الدكتور 

ــر  ــعب العراقي على خط الصد على جس ــى جنب مع ابناء الش ــور الفاعل والوقوف جنبا ال ــني للحض ــودي) كل الفنان ــار ج جب
اجلمهورية وكانت (البينة اجلديدة) حاضرة معهم في التظاهرة الرائعة التي اقامتها نقابة الفنانني وكان لنا حديث وكلمات مع 

نقيبها الدكتور جبار جودي وبعض الفنانني النجوم..
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البينة اجلديدة / حمودي  احلديدي 
حظي العرض املسرحي اإلحتجاجي (قسوة 
ــروان النصر بإعجاب  ــلطة) للمخرج م الس
ــاهدة من قبل املشاركني في تظاهرات  املش
ــار املمثلون بعرض  ــاحة التحرير وقد س س
صامت بدأ من حتت نصب احلرية وحتى نفق 
التحرير مروراً باحلشود الكبيرة التي سارت 
ــذي ميثل رجل  ــع وال ــهد الرائ ــع هذا املش م
ــلطة يحتضن الكرسي ويسير خلفه  الس

الشعب.. ويقومون بتشييع الشهيد كرموا 
للشهادة وبحركة صامتة تنهض السلطة 
لتمثل إعدامهم باملشانق وهي تلتف حول 
ــو اآلخر  ــد تل ــاقطون الواح ــم ويتس رقابه
ــر الورود  ــهد الطفولة حيث تنث ــي مش ويأت
ــض  ــاقطة.. لينه ــادهم املتس ــى أجس عل
ــول الورود الى أدوات لقتل هرم  اجلميع وتتح
ــلطة النهاء القمع.. وقد قوبل العرض  الس

بالتصفيق.

äñ‰€a@ÊaÎäfl@xäÇ‡‹€@HÚ�‹é€a@ÒÏé”I@ÊaÏ‰»i@äÌäzn€a@’–„@ø@Ôubvny¸a@ÄäéΩa

البينة اجلديدة / إنعام العطيوي
ــياحة واآلثار  تنفيذاً لتوجيهات وزير الثقافة والس
الدكتور عبد األمير احلمداني تستعد دائرة الفنون 
ــكيالت وزارة الثقافة والسياحة  العامة إحدى تش
ــمبوزيوم في ساحة التحرير  واآلثار إلقامة اكبر س
ــاركة اكبر جتمع لفناني العراق من أكادمييي  ومبش
ــات وألكثر  ــداد واحملافظ ــكيلي في بغ ــن التش الف
ــني املدير  ــبوع املقبل. وب ــالل االس ــن فعالية خ م
ــور علي عويد  ــون العامة الدكت ــام لدائرة الفن الع
ــتعد ألكبر سمبوزيوم فني  العبادي ان الدائرة تس

ــاركة أكادمييني من كلية  ــاحة التحرير مبش في س
ــتير  الفنون اجلميلة حلملة البكالوريوس واملاجس
ــون اجلميلة في  ــك معاهد الفن ــوراه، وكذل والدكت
بغداد وأيضا معهد احلرف والتراث الشعبي التابع 
إلى دائرة الفنون العامة وذلك لتوثيق هذه املرحلة 
ــار املدير  ــراق العظيم. وأش ــن تاريخ الع ــة م املهم
العام إن هذا السمبوزيوم الثاني الذي تقيمه دائرة 
الفنون العامة في ساحة التحرير إذ سبق وقدمت 
ــمبوزيوم فنيا مباشرا حول جدار بواقع  الدائرة س
ــني من بغداد  ــدد من الفنان ــارك فيه ع ١٢ مترا ش

ــكيلية. ــرة الفنون التش ــي دائ ــات وفنان واحملافظ
ــي جتاه  ــب وطن ــي واج ــادرة ه ــذه املب ــرب إن ه وأع
ــات معالي وزير الثقافة  ــد ويأتي ضمن توجيه البل
ــر احلمداني  ــار الدكتور عبد األمي ــياحة واآلث والس
ــكيلي، ودعماً  الذي أولى اهتمام كبير للفن التش
ــكيلي في  ــه لتكون هناك بصمة للفنان التش من
ــعى جاهدين ليكون  ــر، ولهذا نس ــاحة التحري س
ــاحة التحرير  ــاً في س ــوزارة مدوياً وعالي ــوت ال ص
ــامخ  وقريباً من املثقفني الذين يطمحون بعراق ش
ــرة الفنون العامة  ــن اجلدير بالذكر إن دائ وكبير. م
ــاظ على  ــبقاً دعوة للحف ــت مس ــت قد أعلن كان
ــة التاريخية  ــب والتماثيل واجلداريات الفني النص
والتراثية في بغداد واحملافظات واستعدادها إلعادة 
ترميمها وصيانتها للحفاظ على التاريخ الثقافي 
والفني للبالد كما وتهتم بجعل الفن التشكيلي 
ــة التاريخية التي مير بها  ــق احلضاري للمرحل املوث
ــكيلية لفناني الفن  العراق من خالل احلركة التش

التشكيلي العراقي.

@äÌäzn€a@Úybç@ø@‚ÏÌãÏj8@5◊c@Úflb”�@Ü»ném@Úflb»€a@ÊÏ‰–€a@ÒäˆaÖ

متابعة / البينة اجلديدة
ــة أنطوانيت» التي  ــش «الطبيب تعي
ــخصية قوية واستثنائية  تتميز بش
ــزن والفرح  ــاً مختلفة بني احل أحداث
ــم  أحزانه ــام  الش ــل  أه ــارِكة  ش مُ
ــم ومقاومتهم لالحتالل  واحتفاالته
قة  الفرنسي ضمن قصة درامية مشوّ
جتمع النضال ومحبة احلياة والوطن، 
ــام  ــرة أم ــن العاب ــى احمل ــر عل والصب
ــا. ليصل صوت  ــات األرض وبقائه ثب
ــا وقوتها  ــامية بحقيقته املرأة الش
ــل الوطن. ــا ألج ــا ونضاله وتاريخه

ــتكون «الطبيبة انطوانيت» هي  س

ــرة نادين  ــة القدي ــخصية الفنان ش
ــل «بروكار» إخراج  خوري في مسلس
محمد زهير رجب وتأليف سمير هزمي 
وإنتاج شركة قبنض ميديا.و»بروكار» 
عمل بيئي شامي، تدور أحداثه خالل 
ــي  ــام ١٩٤٢ فترة االحتالل الفرنس ع
ــة  صناع ــن  ع ــدث  ويتح ــوريا  لس
ــك الفترة ومحاولة  البروكار خالل تل
الفرنسيني سرقة  ــني  أحد املهندس
هذه الصناعة. كما سيتناول العمل 
ــة  ــي مواجه ــورية ف ــرأة الس امل دور 
ــتى وقدرة سيدات  االحتالل بطرق ش
ــة  ــود واملواجه ــى الصم ــوريا عل س

ــتّ لتراث البالد  والدفاع عن كل مامي
ــار إلى أن «بروكار»  وأهلها بصلة. يش
ــرة نادين  ــال الفنانة القدي ثاني أعم
ــل  ــم بعد مسلس خوري لهذا املوس
ــدء  للب ــر  تتحض ــذي  ال ــي٢»  «مافي
ــاهدها فيه خالل األيام  بتصوير مش

املقبلة.

CÚjÓjüD@NN@âÏÅ@ÂÌÖb„

متابعة / البينة اجلديدة
ــابقة،   تقوم مصممة األزياء وجنمة «spice girls» الس

ــيدة أعمال  فيكتوريا بيكهام،  بدورها كأم وس
ــر إعالمية،  ــه. وذكرت تقاري على أكمل وج
ــا  له ــة  مبقابل ــر  الكثي ــفت  ــا كش أنه
ــر في عدد ديسمبر املقبل من  ستُنش
ــث  حي  ،«Vogue Poland» ــة  مجل
ــر  ــا تعتب ــا أنه ــرت فيكتوري ذك
ــي  ف ــة»  أهمي ــر  األكث ــا  «أدواره
ــا «أم جيدة»، وتدير  حياتها بأنه
عالمة أزياء لها.كما قالت أيضا: 
ــا كبيرة  ــك أن حتلم أحالم «ميكن
جدا، ثم عليك فقط أن تعمل بجد».

ــابق  فيكتوريا وزوجها العب كرة القدم الس
ــة: روميو وبروكلني  ــام وأوالدهما األربع ديفيد بيكه
ــة قوية على  ــم وحدة عائلي ــر، أثبتوا أنه ــروز وهارب وك

ــابق من هذا العام، احتفلت  ــنني. وفي وقت س مر الس
ــرين  العش ــنوية  الس ــرى  بالذك ــد  وديفي ــا  فيكتوري
ــابها اخلاص  ــا، عبر حس ــرت  فيكتوري لزواجهما.ونش
ــع التواصل االجتماعي، صورة ظهرت فيها  بأحد مواق
ــها  ــتاناً من مجموعة مالبس ــة أزياء ترتدي فس عارض
اجلديدة.وسبق أن تعرضت فيكتوريا لالنتقادات احلادة، 
ــل  ــتاناً أبيض مطبوعاً عليه سالس عندما ارتدت فس
باللون األسود، نسقته مع حذاء باللون األحمر طويل، 
ــديدة، ووصفوها  ولفتت انتباه املتابعني نحافتها الش
ــي، حيث عرضت  ــبه بهيكل عظم بأنها مريضة وأش
ــتان األبيض وهي ترتديه عبر حسابها  فيكتوريا الفس
ــار عائلة  ــن أخب ــتان عينه.وم ــة للفس ــاص مروج اخل
ــني بيكهام، بدأ في  ــا، أن ابنها ، املصور بروكل فيكتوري
ــة  فيبي تورانس ، التي تكبره  صداقة جديدة مع املمثل
ــنوات (٢٥ عاماً)، بعد انفصاله عن عارضة  بخمس س

األزياء هانا كروس في الصيف املاضي.

فيكتوريا بيكهام: احلم ثم اعمل بجد

bËmbÓy@ø@ÚÓ‡Ác@är◊˛a@‚d◊@bÁâÎÖ@Êc@pÜ◊c
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جمهورية العراق
محافظة كربالء اِّـقدسة                                                                                                          العدد: ١٢٣٢١

قسم العقود العامة                                                                                                                  التاريخ: ٢٠١٩/١١/١٤

اعالن مناقصة انشائية رقم (٤٢)/تنمية االقاليم/لسنة ٢٠١٩/تبويب (١  ٢  ٢  ١٠   ٢)
تعلن محافظة كربالء اِّـقدسة ألول مرة عن اجراء مناقصة عامة ِّـشروع

(استحداث مغذي F3 َّـ محطة الخريات وانشاء الشبكة الكهربائية لحي اِّـوظفني َّـ مركز ناحية الخريات)

ــة) مع قرص (CD) ضمن  ــداول الكميات (باللغة العربي ــة والكميات اِّـبينة واِّـخططات َّـ ج ــق اِّـواصفات الفني وف
الوثيقة القياسية للمشروع اِّـذكور آنفاً والتي يمكن الحصول عليها بعد تقديم طلب تحريري اُّـ قسم العقود العامة 
ــم  ــدره (١٠٠,٠٠٠) مائة الف دينار غري قابل للرد يدفع لدى قس ــادر مقابل مبلغ ق ــدة بيع التن ــة/ وح َّـ اِّـحافظ
ــركات العراقية ممن لهم هوية نافذة بدرجة التصنيف  ــؤون اِّـالية َّـ اِّـحافظة فعلى الراغبني من اِّـقاولني والش الش
(انشائية وكهربائية/عاشرة) تقديم اعطيتهم اِّـستوفية للوثيقة القياسية للمشروع آنفا اُّـ سكرتري اللجنة اِّـركزية 
ــات االولية اِّـذكورة  ــود العامة َّـ اِّـحافظة مرافق معها التأمين ــم العق ــح العطاءات الطابق الثاني من بناية قس لفت
ضمن شروط اِّـناقصة ادناه مع وصل شراء (باسم مقدم العطاء) النسخة االصلية مع اِّـستمسكات االخرى اِّـطلوبة 
ــاعة  ــليم االعطية (موعد الغلق) هو الس ــروع آنفا. وان آخر موعد لتقديم وتس ــية للمش واِّـبينة َّـ الوثيقة القياس
الثانية عشرة ظهرا يوم االربعاء اِّـصادف ٢٠١٩/١١/٢٧ وسرتفض اي عطاء متأخر عن موعد الغلق وسيتم فتح 

االعطية بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور َّـ اِّـوعد آنفا.
شروط اِّـناقصة:ـ

ــة وبمبلغ قدره  ــغ الكلفة التخميني ــن اِّـائة من مبل ــل عن (١٪) واحدة م ــبة ال تق ــات االولية بنس ــدم التأمين ١. تق
ــكل صك مصدق معنون  ــون الف دينار عراقي ال غري، على ش ــتمائة واربعة وخمس (١,٦٥٤,٠٠٠) واحد مليون وس
ــم  ــة/ قس ــة /(امانات) او خطاب ضمان معنون اُّـ محافظة كربالء اِّـقدس ــؤون اِّـالي ــم الش اُّـ محافظة كربالء /قس
ــؤون اِّـالية (ِّـدة ١٢٠ يوم) من تاريخ غلق اِّـناقصة (وبالعملة اِّـحلية وباسم مقدم العطاء (بالنسبة للمقاولني)  الش
ــني (بالنسبة للشركات حصرا) وصادر عن مصرف عراقي معتمد ويفضل ان يكون من  او اِّـدير اِّـفوض او احد اِّـؤسس

محافظة كربالء اِّـقدسة. 
ــدى كاتب العدل ومن قبل  ــه او وكيله اِّـخول واِّـصدقة وكالته النافذة ل ــم العطاء من قبل اِّـقاول نفس ــم تقدي ٢. يت
ــميا بكتاب صادر خالل شهر وموقع من قبل اِّـدير اِّـفوض ومختوم بالنسبة للشركات اِّـقاولة وبعكسه لن  اِّـخول رس

يتم استالم االعطية مهما كانت االعذار. 
٣. مدة نفاذية العطاء اِّـقدم (٩٠) تسعون يوما من تاريخ غلق اِّـناقصة. 

٤. يتحمل من ترسو عليه اِّـناقصة اجور نشر االعالن َّـ الصحف.
ــهادة  ــراءة ذمة او كتاب عدم ممانعة من الهيئة العامة للضرائب ٢٠١٩ وش ــركات (تقديم ب ــى اِّـقاولني والش ٥. عل
تأسيس الشركة واالعمال اِّـماثلة السيولة النقدية وحسب ما مذكور َّـ الوثيقة القياسية للمشروع آنفا وال يوجد 

افضلية ِّـقدمي العطاءات اِّـحليني. 
٦. َّـ حال تأخر الصرف وعدم منح (اِّـقاول) السلفة فال يحق له ان يطالب بأية تعويضات وعليه االستمرار بتنفيذ 
اِّـشروع اعتمادا على كفاءته اِّـالية التي قدمها ابتداًء عند االحالة وتستمر مطالبته ِّـستحقاته اصولياً دون االخالء 

بمضمون اِّـادة (٦٢/ط) من شروط اِّـقاولة العمال الهندسة اِّـدنية. 
٧. ال يتم منح اِّـقاول او الشركة سلفة تشغيلية.

اِّـلحوظات:
١. مدة اِّـشروع (١٣٥) مائة وخمسة وثالثون يوما.

٢. الكلفة التخمينية (١٦٥,٣٨٠,٠٠٠) مائة وخمسة وستون مليون وثالثمائة وثمانون الف دينار عراقي.
٣. اِّـحافظة غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.

ــعار َّـ جدول الكميات رقماً وكتابة وبشكل واضح وان يكون خالياً  ــركات واِّـقاولني تدوين االس ٤. على جميع الش
من الحك والشطب.

ــروع استحداث مغذي f٣  َّـ محطة الخربات عبارة عن (تجهيز وفحص وتنصيب مكونات الشبكة الكهربائية  ٥. مش
من اعمدة مشبكة ومدورة ١١م واسالك وقابلوات مختلفة االحجام وباقي اِّـلحقات الخاصة بالشبكة وكذلك مشروع 
ــاء الشبكة الكهربائية لحي اِّـوظفني َّـ مركز ناحية الخريات عبارة عن (تجهيز وفحص وتنصيب مكونات الشبكة  انش
ــالك وقابلوات  ــبكة ومدورة ١١م واس ــعة ٤٠٠ كف واعمدة ش الكهربائية من محولة توزيع ٠٠٤١٦/١١ كف س
ــات والتفاصيل  ــب جداول الكمي ــبكة) وكل ما يتطلبه العمل وحس ــي اِّـلحقات الخاصة بالش ــة االحجام وباق مختلف

اِّـرفقة بالعطاء.
٦. تحديد رقم صندوق الربيد ِّـقدم العطاء َّـ دائرة اتصاالت وبريد كربالء اِّـقدسة.

٧. موعد انعقاد اِّـؤتمر يوم (االربعاء) اِّـصادف ٢٠١٩/١١/٢٠ الساعة (١٠,٠٠صباحا) َّـ قسم العقود العامة 
ِّـناقشة آراء ومالحظات اِّـقاولني الراغبني بتقديم عطاءاتهم لتنفيذ اِّـشاريع اعاله.

(/http://www.karbala.gov.iq) :٨. تم نشر االعالن آنفا على موقع اِّـحافظة على االنرتنيت
ــئلة عرب عنوان الربيد  ــال االس ٩. بامكان مقدمي العطاءات اِّـؤهلني والراغبني َّـ الحصول على معلومات اضافية ارس
االلكرتوني لقسم العقود العامة (okoodkarbala2008@gmail.com) لالجابة على استفساراتكم من الساعة 

الثامنة صباحا واُّـ الساعة الثانية ظهرا وحسب ما مبني َّـ ورقة بيانات العطاء ضمن وثيقة للمشروع آنفا.
١٠. العناوين اِّـشار اليها آنفاً هي (محافظة كربالء اِّـقدسة) وال يسمح بتقديم العطاء إلكرتونيا.

نصيف جاسم الخطابي
محافظ كربالء اِّـقدسة

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة

من دائرة التسجيل العقاري َّـ (الزهور بغداد) 
إعالن تبليغ مدين مجهول اإلقامة 

اُّـ الراهن قاسم هاشم فياض
نوع التبليغ أول

التسلسل او رقم القطعة: ٢٠٤٥٧/٦
اِّـحلة او رقم واسم اِّـقاطعة: ١٠ الحسينية

الجنس: قطعة ارض
رقم االبواب : 
رقم الطابق : 

رقم الشقة:
مقدار الدين: (٢٥٥٠٠,٠١٨) دينار

اسم الدائن اِّـرتهن: مصرف الرافدين االدارة العامة
تاريخ االستحقاق: مستحق األداء

وصف سجل التأمينات العينية: ٣٢/شباط ٢٠١٠ ١٤١ 
محل اإلقامة اِّـبني بالعقد: 

ــن تحصيله وبالنظر  ــن اِّـبني اعاله وطلب الدائ ــتحقاق الدي بناًء على اس
ــس لك محل اقامة  ــجل اِّـبني بالعقد وانه لي ــدم اقامتك َّـ قال الس لع
ــه قررنا تبليغك  ــل االقامة فعلي ــريه فتعترب بذلك مجهول مح ــوم غ معل
بلزوم دفع الدين وتوابعه خالل ١٥ يوما اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ 
نشر االعالن واال فسيباع عقارك اِّـوصوف اعاله باِّـزايدة وفقا للقانون. 
مدير دائرة التسجيل العقاري َّـ الزهور بغداد

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة

من دائرة التسجيل العقاري َّـ (الزهور بغداد) 
إعالن تبليغ مدين مجهول اإلقامة 

اُّـ الراهن قبيلة هادي حامي
نوع التبليغ اول

التسلسل او رقم القطعة: ١٤٤٦٧/٦
اِّـحلة او رقم واسم اِّـقاطعة: ١٠ الحسينية

الجنس: دارين
رقم االبواب : 
رقم الطابق : 

رقم الشقة:
مقدار الدين: (١٤٩٦٧٠٠٠) دينار

اسم الدائن اِّـرتهن: مصرف الرافدين االدارة العامة
تاريخ االستحقاق : مستحق االداء

وصف سجل التأمينات العينية: ٢٠٥/ايار ٢٠١٢ /١٨٤ 
محل االقامة اِّـبني بالعقد: 

ــن تحصيله وبالنظر  ــن اِّـبني اعاله وطلب الدائ ــتحقاق الدي بناًء على اس
ــه ليس لك محل اقامة  ــجل اِّـبني بالعقد  وان ــدم اقامتك َّـ قال الس لع
ــه قررنا تبليغك  ــل االقامة فعلي ــريه فتعترب بذلك مجهول مح ــوم غ معل
بلزوم دفع الدين وتوابعه خالل  ١٥ يوما اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ 
نشر االعالن واال فسيباع عقارك اِّـوصوف اعاله باِّـزايدة وفقا للقانون. 
مدير دائرة التسجيل العقاري َّـ الزهور بغداد

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة

من دائرة التسجيل العقاري َّـ (الزهور بغداد) 
اعالن تبليغ مدين مجهول االقامة 
اُّـ الراهن سؤدد طالب عبد الحسني

نوع التبليغ اول
التسلسل او رقم القطعة: ١٨٣١٨/٦

اِّـحلة او رقم واسم اِّـقاطعة: ١٠ الحسينية
الجنس: هيكل

رقم االبواب: 
رقم الطابق: 
رقم الشقة:

مقدار الدين: (٢٨٢٢٢٢٢٤) دينار
اسم الدائن اِّـرتهن: مصرف الرافدين االدارة العامة

تاريخ االستحقاق: مستحق االداء
وصف سجل التامينات العينية: ٢٠١١/٤٢  ١٧٩

محل االقامة اِّـبني بالعقد : 
ــن تحصيله وبالنظر  ــن اِّـبني اعاله وطلب الدائ ــتحقاق الدي بناًء على اس
ــس لك محل اقامة  ــجل اِّـبني بالعقد وانه لي ــدم اقامتك َّـ قال الس لع
ــه قررنا تبليغك  ــل االقامة فعلي ــريه فتعترب بذلك مجهول مح ــوم غ معل
بلزوم دفع الدين وتوابعه خالل  ١٥ يوما اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ 
نشر االعالن واال فسيباع عقارك اِّـوصوف اعاله باِّـزايدة وفقا للقانون. 
مدير دائرة التسجيل العقاري َّـ الزهور بغداد

جمهورية العراق
محافظة كربالء اِّـقدسة                                                                                               العدد: ١٢٣٢٠

قسم العقود العامة                                                                                                       التاريخ: ٢٠١٩/١١/١٤

إعالن مناقصة إنشائية رقم (٤٣)/تنمية االقاليم/لسنة ٢٠١٩/تبويب (١  ٢  ٢  ١٠   ٢)
تعلن محافظة كربالء اِّـقدسة ألول مرة عن إجراء مناقصة عامة ِّـشروع

(استحداث مغذي F5 َّـ محطة الخريات)

وفق اِّـواصفات الفنية والكميات اِّـبينة واِّـخططات َّـ جداول الكميات (باللغة العربية) مع قرص (CD) ضمن 
الوثيقة القياسية للمشروع اِّـذكور آنفا والتي يمكن الحصول عليها بعد تقديم طلب تحريري اُّـ قسم العقود 
ــدره (١٠٠,٠٠٠) مائة الف دينار غري قابل للرد يدفع  ــة َّـ اِّـحافظة/ وحدة بيع التنادر مقابل مبلغ ق العام
ــركات العراقية ممن لهم هوية نافذة  ــؤون اِّـالية َّـ اِّـحافظة فعلى الراغبني من اِّـقاولني والش ــم الش لدى قس
بدرجة التصنيف (انشائية وكهربائية/ عاشرة) تقديم اعطيتهم اِّـستوفية الوثيقة القياسية للمشروع آنفا اُّـ 
ــم العقود العامة َّـ اِّـحافظة مرافق معها  ــكرتري اللجنة اِّـركزية لفتح العطاءات الطابق الثاني من بناية قس س
ــراء (باسم مقدم العطاء) النسخة االصلية  ــروط اِّـناقصة ادناه مع وصل ش التأمينات االولية اِّـذكورة ضمن ش
مع اِّـستمسكات االخرى اِّـطلوبة واِّـبينة َّـ الوثيقة القياسية للمشروع آنفا. وان آخر موعد لتقديم وتسليم 
ــاعة الثانية عشرة ظهرا يوم االربعاء اِّـصادف ٢٠١٩/١١/٢٧ وسرتفض اي  االعطية (موعد الغلق) هو الس
ــيتم فتح االعطية بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور  عطاء متأخر عن موعد الغلق وس

َّـ اِّـوعد آنفا.
شروط اِّـناقصة:ـ

ــبة ال تقل عن (١٪) واحدة من اِّـائة من مبلغ الكلفة التخمينية وبمبلغ قدره  ١. تقدم التأمينات االولية بنس
(١,٦٧٣,٠٠٠) واحد مليون وستمائة وثالثة وسبعون الف دينار عراقي ال غري، على شكل صك مصدق معنون 
اُّـ محافظة كربالء /قسم الشؤون اِّـالية /(امانات) او خطاب ضمان معنون اُّـ محافظة كربالء اِّـقدسة/ قسم 
ــبة  ــم مقدم العطاء (بالنس ــن تاريخ غلق اِّـناقصة (وبالعملة اِّـحلية وباس ــة (ِّـدة ١٢٠ يوماً) م ــؤون اِّـالي الش
ــركات حصرا) وصادر عن مصرف عراقي معتمد  ــبة للش ــني (بالنس للمقاولني) او اِّـدير اِّـفوض او احد اِّـؤسس

ويفضل ان يكون من محافظة كربالء اِّـقدسة. 
ــول واِّـصدقة وكالته النافذة لدى كاتب العدل ومن  ــه او وكيله اِّـخ ٢. يتم تقديم العطاء من قبل اِّـقاول نفس
ــبة للشركات اِّـقاولة  ــهر وموقع من قبل اِّـدير اِّـفوض ومختوم بالنس ــميا بكتاب صادر خالل ش قبل اِّـخول رس

وبعكسه لن يتم استالم االعطية مهما كانت االعذار. 
٣. مدة نفاذية العطاء اِّـقدم (٩٠) تسعون يوما من تاريخ غلق اِّـناقصة. 

٤. يتحمل من ترسو عليه اِّـناقصة اجور نشر االعالن َّـ الصحف.
ــة للضرائب ٢٠١٩  ــدم ممانعة من الهيئة العام ــراءة ذمة او كتاب ع ــركات (تقديم ب ــى اِّـقاولني والش ٥. عل
وشهادة تأسيس الشركة واالعمال اِّـماثلة السيولة النقدية وحسب ما مذكور َّـ الوثيقة القياسية للمشروع 

آنفا) وال يوجد افضلية ِّـقدمي العطاءات اِّـحليني. 
ــتمرار  ــلفة فال يحق له أن يطالب بأية تعويضات وعليه االس ٦. َّـ حال تأخر الصرف وعدم منح (اِّـقاول) الس
ــتحقاته  ــتمر مطالبته ِّـس ــه اِّـالية التي قدمها ابتداًء عند االحالة وتس ــروع اعتمادا على كفاءت ــذ اِّـش بتنفي

اصولياً دون االخالء بمضمون اِّـادة (٦٢/ط) من شروط اِّـقاولة االعمال الهندسة اِّـدنية. 
٧. ال يتم منح اِّـقاول او الشركة سلفة تشغيلية.

اِّـلحوظات:ـ
١. مدة اِّـشروع (٧٥) خمسة وسبعون يوماً.

ــر الف دينار  ــبعة عش ــتون مليون وثالثمائة وس ــبعة وس ــة التخمينية (١٦٧,٣١٧,٠٠٠) مائة وس ٢. الكلف
عراقي.

٣. اِّـحافظة غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
ــعار َّـ جدول الكميات رقما وكتابة وبشكل واضح وان يكون  ــركات واِّـقاولني تدوين االس ٤. على جميع الش

خاليا من الحك والشطب.
ــبكة الكهربائية من اعمدة مشبكة ومدورة ١١م  ــروع عبارة عن (تجهيز وفحص وتنصيب مكونات الش ٥. اِّـش
ــب جداول  ــبكة) وكل ما يتطلبه العمل وحس ــالك وقابلوات مختلفة االحجام وباقي اِّـلحقات الخاصة بالش واس

الكميات والتفاصيل اِّـرفقة بالعطاء.
٦. تحديد رقم صندوق الربيد ِّـقدم العطاء َّـ دائرة اتصاالت وبريد كربالء اِّـقدسة.

ــم العقود  ــاعة (١٠,٠٠صباحا) َّـ قس ٧. موعد انعقاد اِّـؤتمر يوم (االربعاء) اِّـصادف ٢٠١٩/١١/٢٠ الس
العامة ِّـناقشة آراء ومالحظات اِّـقاولني الراغبني بتقديم عطاءاتهم لتنفيذ اِّـشاريع اعاله.

(/http://www.karbala.gov.iq) :٨. تم نشر االعالن آنفا على موقع اِّـحافظة على االنرتنيت
ــئلة عرب  ــال االس ــني َّـ الحصول على معلومات اضافية ارس ــاءات اِّـؤهلني والراغب ــي العط ــكان مقدم ٩. بام
ــة (okoodkarbala2008@gmail.com) لالجابة على  ــم العقود العام ــوان الربيد االلكرتوني لقس عن
ــب ما مبني َّـ ورقة بيانات العطاء  ــاعة الثامنة صباحا واُّـ الساعة الثانية ظهرا وحس ــاراتكم من الس استفس

ضمن وثيقة للمشروع آنفا.
١٠. العناوين اِّـشار اليها آنفاً هي (محافظة كربالء اِّـقدسة) وال يسمح بتقديم العطاء إلكرتونياً.

نصيف جاسم الخطابي
محافظ كربالء اِّـقدسة
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البينة الجديدة / حمودي عبد غريب
ــالص  إخ د.  ــة  املدني ــطة  الناش ــن  م  *

العبيدي؟
ــي مجال  ــة ف ــة طبيب ــل بصف ــا أعم - أن
ــرة صحة  ــرة  بدائ ــب األس ــي ط تخصص
ــداد وكنت  ــد ١٩٧٣ بغ ــرخ.. من موالي الك
ــة  ــي املرحل ــذ دخول ــة من ــة متفوق طالب
ــي ودخولي كلية  ــى تخرج اإلبتدائية حت
 ١٩٩٢ ــام  لع ــة  درج  (٩٦) ــدل  مبع ــب  الط
ــهادة  وتخرجت منها عام (١٩٩٧) ونلت ش
ــد هللا حياتي  ــام ٢٠٠٧ واحلم ــوراه ع الدكت
ــالم ولي  اإلجتماعية مفعمة باحلب والس
ــعور  ــة أبناء في املراحل اجلامعية وش ثالث
ــان اآلخر  ــي بأخيه اإلنس ــان العراق اإلنس
معروف لدى العالم فقررت أن أقدم خدمة 
ــالل مهنتي ومعلوماتي  مجتمعية من خ
ــا يحتاجه  ــات احلياة وم ــة مبتطلب املعرفي
ــاء الوطن الواحد ومن هنا بدأت رحلتي  أبن
ــت ملنظمات  ــي وانتمي ــع واجبي الوطن م
ــطة مدنية في عام  ــع املدني كناش اجملتم
ــرائح  ــل مع كافة ش ــت أتواص ٢٠١١ وبقي
ــي تتيح لنا  ــذه البوابة الت ــع عبر ه اجملتم
ــعب وحقوقه  ــا الش ــن قضاي ــر ع التعبي

الشرعية.
* كيف ترين هذا احلراك الشعبي في بغداد 

واملدن العراقية؟
ــو انتصار للوعي  ــراك الوطني ه - هذا احل
ــول بعيداً  ــح العق ــعبي فحني تتفت الش
ــة يتحول هذا الوعي  عن املؤثرات اخلارجي
ــقاط  ــة لتغيير احلال وأس ــة فعلي ملواجه
ــت ملعاجلة  ــي وفي ذات الوق ــع اليوم الوج
ــي ولدت بعد  ــات اخلاطئة الت كل التراكم
ــا جعل جميع  ــر عام ٢٠٠٣ وهذا م التغيي
ــاال  ــاء ورج ــي نس ــعب العراق ــاء الش أبن
ــباباً وكباراً  ومبكوناته وأطيافه صغاراً وش
ــيوخاً يلتحقون بهذا التحول الكبير  وش
ــخ العراق  ــي في تاري ــف التاريخ واملنعط
ــعب في فترة  احلديث محققني وحدة الش
ــداً بعد أن عجز  ــية قليلة ج زمنية قياس
ــيون طيلة ستة عشر عاماً وهم  السياس
ــوة وهذا  ــال حول وال ق ــعبهم ب تاركون ش
ــا واليوم  ــوال وحدتن ــم يتحقق ل ــر ل النص
ــن  ــدة م ــة كواح ــنا  احلقيق ــا وعش عرفن
النتائج التي أفرزتها التظاهرات إن هنالك 
من أراد أن يفرقنا حيث ما يشاؤون حتى ال 
يرون ويعيشون زمن إنطالق تظاهرات االول 
ــرين ٢٠١٩ وفورتها ونضوجها في  من تش
٢٠١٩/١١/٢٥ ومنه سطر الشعب ليصبح 
أسطورة شعوب العالم في القرن الواحد 
ــيء وعلى  ــكل ش ــا ب ــرين وتقدمن والعش
ــعب بخيوط  ــك الش ما أعتقد لقد أمس
ــة وجهاتها واخلالص منها  املؤامرة العاملي
ــير  أصبح من االمور البديهية لو أردنا الس
ــوض بالوطن وهذا  ــى االمام للنه قدماً ال
ــنبدأ خطوات  ــه س ــوض ومن ــيء ال يع ش

البناء واإلصالح. 
* كيف تصفني  املشهد العام في ساحات 

التظاهرات؟
ــرعي  وش ــتوري  دس ــق  ح ــرات  التظاه  -
ــهداء وجرحى بني  ــك الى وقوع ش وادى ذل
ــن والقوات االمنية هذا  صفوف املتظاهري
ــن التأكيد أن  ــهد العام.. والبد م هو املش
الشعب يريد حلوال جذرية واليوم املواطن 
العراقي يريد وطنا فيه حقوق وفيه حرية 
ــيدفع  ــة وليعلم من يهمه األمر س صادق
ــيكون للقضاء  ــد الثمن غالياً وس الفاس

قرار احلسم.
ــة إلنتفاضة  ــباب أولي ــك أس ــل هنال * ه

الشعب؟
ــات  احلكوم ــا  اطلقته ــي  الت ــود  الوع  -
السابقة لم تكن صادقة إطالقاً هي مجرد 
ــتمرت بجعل  ــة والعملية اس ــود كاذب وع
الوطن من سيئ الى أسوأ بالتعاقب وهنا 
ــير  تراكمت األخطاء مما جعلت األمور تس
ــعب تخرج  ــاه خطير وبدأت فورة الش بإجت

ــكالم هنا وهناك  على طريقة التعبير وال
في ذات الوقت كانوا يظنون حكومة عادل 
ــتنقذهم والوقت ميضي  ــدي س ــد امله عب
ــرارات جانبية  ــل هنالك ق ــوادر خير ب وال ب
ــاء  ــد انقض ــة تري ــة وكأن احلكوم تخديري
االربعة وهذا غير منطقي وال ميكن القبول 
به مع سريان ضعف اخلدمات العامة وفي 
ــدين  ــرت إتهامات املفس ذات الوقت انتش
ــن بال وجود  ــم والكبار ولك ــار منه للصغ
ــش  ــاد متف ــذا الفس ــع ه ــبة وم محاس
واللصوص متربصون في أي حلظة تسنح 

لهم.
ــق  بح ــدث  يح ــا  عم ــني  تقول ــاذا  م  *

املتظاهرين؟

ــتجدة  - اآلن وصلت االمور الى مديات مس
ــيكون هنالك  ــت النتائج س ــا كان ومهم
ــير لكل من تسبب في قتل  ــاب عس حس
ــاز  ــل الغ ــه قناب ــا خلفت ــن وم املتظاهري
ــل ال ميكن  ــوع ألن ما حص ــيلة للدم املس

ــاوى   ــع الدع ــواء برف ــه س ــكوت عن الس
ــم الدولية  ــي أو للمحاك ــاء العراق للقض
ــب جرميته بحق  ــزاء كل من ارتك ــل ج لني
ــي أن ما  ــة أن تع ــى احلكوم ــعب وعل الش
ــيولد نتائج  ــادح وس ــأ ف ــه خط ــت ب قام
ــي والدولي ألن  ــتوى احملل وخيمة على املس

القمع بهكذا طريقة مرفوض.
ــخصية  الش ــك  مبادرات ــم  أه ــا  م  *

للمتظاهرين؟

ــرة) أعمل في  - بصفتي طبيبة (طب األس
دائرة صحة الكرخ  التحقت بصفوف الفرق 
ــرخ والرصافة  ــي جانبي الك التطوعية ف
ــني من اجلرحى  ــهام مبعاجلة املصاب واالس
ــة املتظاهرين  ــعبي ومعاجل ــراك الش باحل
ــون له من  ــا يتعرض ــم وم ــالل تواجده خ
ــيرة  ــدي خالل املس ــاد عضلي وجس إجه
ــام وتقدمي  ــن االعتص ــوث في أماك أو املك
ــب املواصفات الطبية  االدوية لهم وحس
ــاهمتي  ــة الى مس ــم اضاف واحتياجاته
ــوي  ــادي واملعن ــتي وامل ــم اللوجس بالدع
ــتمرة بنقل كافة املواد  وبال انقطاع ومس
ــتلزمات  ــاه املعدنية ومس ــة واملي الغذائي
ــون لها  ــا يحتاج ــة وم ــات املنصوب اخمليم

ــاءة واجهزة الصوت  من مواد فنية كاالض
ــي  وزيارت ــات  والالفت ــاح  االيض ــائل  ووس
للعديد من مواقع منظمات اجملتمع املدني 
لسد احتياجاتهم وحسب املتيسر لدينا 
ــا هذا يصب من أجل إيصال صوتنا  وعملن

الواحد «نريد وطن».
* هل كان لديك جتربة سياسية؟

ــول بإنتخاب  ــم كانت لي جتربة الدخ - نع
ــت  ــرة ٢٠١٨ ووضع ــه االخي ــان بدورت البرمل
ــون من ضمن  ــر بأن أك ــاباتي الكثي بحس
ــروع  ــالح والتغيير كهدف مش فريق االص
لي ولكن جاءت األمنيات خارج التوقعات 
ــني وحدثت  ــوات الناخب ــد تالعب بأص بع
ــر واضحة وكثرت االعتراضات  عملية تزوي

ــك.. ألن  ــي حقيقة ذل ــوم ه ــراه الي ــا ن وم
التصويت ابتلعته املناصب. وظن الفائزون 
ــعب العراقي  ــدورة اإلنتخابية أن الش بال
ــرى من  ــدرك ما ج ــم  ي ــل) وبعضه (مغف
عمليات التزوير الواضحة ولكن مع شديد 
ــف إن االكثرية من املنتفعني يظنون  األس
أنهم فائزون كمرشحني من قبل شعبهم 

بغرابة عبر  ويتحدثون عنها 
ــم يرون  ــالم وه ــائل اإلع وس
ــأم أعينهم في هذه  اليوم ب
ــض املواطن  ــرات رف التظاه
العراقي كل اشكال اخلنوع 
ومع كل هذا يحاول البعض 
ــل املوضوع ظناً منهم  جتاه
أن قوتهم مكفولة بالسالح 
ــيلة  املس ــاز  الغ ــل  وقناب
للدموع غير آبهني ملطاليب 

اجلماهير.
ــال  أفع ردود  ــن  ع ــا  حدثين  *

اجملتمع الدولي؟
ــاه  اجت ــداً  ج ــر  مقص ــي  الدول ــع  اجملتم  -
ــروعة ولم  ــم املش ــن وحقوقه املتظاهري
ــي برمته ومواقفه  ــعب العراق يراعوا الش
ــوازي االذى  ــتوى الذي ي ــي الى املس ال ترم
ــك اخلروقات ال  ــق بالعراقيني وبتل الذي حل
ــة حلقوق  ــا واخملالف ــكوت عنه ميكن الس
ــام ٢٠١٦  ــاً. وان عدنا الى ع ــان دولي اإلنس
ــون منطقة  ــرون يدخل ــه املتظاه كان في
ــراء ومبنى البرملان ولكنهم احترموا  اخلض
قرار االمم املتحدة حني أصدرت بيان لها بأن 
تكون اإلحتجاجات سلمية وحينها قررنا 
ــحاب وها هم اآلن ينظرون ما يجري  اإلنس
ــل احلكومة فما هو موقفهم من  وما تفع

مجريات االحداث.
* كيف ترين موقف املرأة من التظاهرات؟

- املرأة العراقية بطلة في املنزل وساحات 
املعارك وساحات العمل ولو أتيح لها اجملال 
ــا لم يكن في  ــة التعبير لصنعت م وحري

ــبان وها هي أثبتت قدراتها امليدانية  احلس
ــا وأباها  ــا وزوجه ــا وابنه ــارك أخاه لتش
ــاملة  ــرات عراقية ش ــا في تظاه وزميله
ــاالً حياً على  ــدن البالد وأعطت مث بكل م
عنفوانها وهي تقف كالنخلة الشامخة 
ــن.. نريد وطن  ــد وط ــدوي.. نري بصوتها امل
ــطات مدنيات نحاول  ونحن كنساء وناش

حالياً أن نزيد من تأثيرنا اإلجتماعي بتأييد 
ــعبية وما جاءت  ــون التظاهرة الش مضم
ــة ووجودنا  ــن رؤى مطروحة وواقعي فيه م
ــاء وآباء  ــع عوائلنا ابن ــاحة التحرير م بس
ــاندون لنا باملشاركة وهذا شيء  هم املس

جميل.
* ما أبرز اهتماماتك كناشطة مدنية؟

ــؤون املرأة وحقوق  ــدي اهتمام كبير بش - ل
ــة ولدي  ــيط احلياة املدني ــان وتنش اإلنس
ــرية  ــاة األس ــح احلي ــي تصحي ــاط ف نش
ــدي كتابات  ول ــني  ــة للعراقي واإلجتماعي
ــائل  ــرة في هذا اجملال وظهوري في وس مؤث
اإلعالم وهنالك لقاءات تلفزيونية وإذاعية 
ــل التوعية  ــن أج ــبة لي م ــت بالنس كان
ــالتي االهم كطبيبة  جلماهيرية وهذه رس
ــاركت في حملة  ــانية. علما اني ش وإنس
ــى مدنهم وكانت زيارتي  إعادة النازحني ال
الى اخمليمات اخلاصة بهم كافة في بغداد 

وخارج بغداد.
ــارت انتباهك في  ــاهدات التي أث * ما املش

ساحة التحرير؟
- مشهد (التك تك) كانت متثل لي بالنسبة 
ــرت  ــي تكاث ــور الت ــم كالطي ــاعري ه ملش
ــيارة  ــرات لتتحول الى س ــرة التظاه لنص
ــواق  ــل املصابني وقد كان س ــعاف لنق اس
ــة الروعة  ــرة في غاي ــذه املركبة الصغي ه
ــعب  ــاً لنصرة الش ــكلوا جيش ــث ش حي

ــيلة  ــاز املس الغ ــل  ــقوط قناب ــاوم س يق
ــة الناس  للدموع وهم يتصدون لها حلراس
ــرة القدم حني  ــا يفعل حراس مرمى ك كم
يتصدون لكرات اخلصوم خوفاً على شباك 
ــر مالئكة الرحمة  ــهد اآلخ فريقم.. واملش
ــرة  ــم وخيمهم املنتش ــون معه واملتطوع
ــتمر  ــة والعالج مس ــوا مبنتهى الروع كان
ــون جهودا حثيثة  ــاعة وحقاً يبذل (٢٤) س
ــتحق العالج  النقاذ املصابني ونقل من يس
ــيارات  ــة بس ــرعة املمكن ــي بالس اخلارج
الصامدون  اجلميل  ــهد  واملش ــعاف..  اإلس
في (جبل أحد) وهم يلوحون للمتظاهرين 
ــوع التي تأتي  ــوق طوابقه لكل اجلم من ف
ــالم  ــة باالع ــيراتهم اإلحتجاجي ــي مس ف
ــون نحن صامدون  ــة وكأنهم يقول العراقي
ــكان..  ــي هذا امل ــا هنا ف ــم معن ــازال أنت م
ومشهد الطبخ واملتبرعني والنسوة الالتي 
ــن لتوزيع ما فيهن من مواد  يحملن قدوره
ــات اجملتمع املدني  ــع كل اإلمتنان ملنظم م
وهي تقوم بواجباتها الثقافية والتوعوية.
* هل أنت متفائلة بوجود تغيير وإصالح؟

ــم قريبة  ــداً ألن حلظة احلس - متفائلة ج
ــي القرن  ــد اليوم ف ــار آت وال يوج واالنتص
ــزوم) ألن  ــعب مه ــرين (ش ــادي والعش احل
ــير على خطى ثورة الوعي  ــعوب تس الش
ــن الصعب أن تتمكن  والفكر واإلدراك فم
حكومة بهزمية شعبها ومهما فعلت لن 

تتمكن من الصمود طويالً.
* ماذا عن مهنتك في مجال الطب؟

ــب عملت  ــن كلية الط ــذ تخرجي م - من
ــة الكرخ  ــرة صح ــة / دائ ــي وزارة الصح ف
ــي عيادة  ــأن تكون ل ــن لي رغبة ب ــم يك ول
ــادي أي أني غير  ــالج امل ــي ال أومن بالع ألن
ــراء عملية ملريض مقابل مبلغ  محبة بإج
ــأن أتعامل مادياً  ــي وليس لي الرغبة ب مال
ــا ووفقني وهذا ما  ــة وهبني اهللا إياه مبهن
ــرتي وخارج  ــال في أس ــي راحة الب أعطان
ــع كل تقديري  ــا م ــذا هو أن ــرة.. هك األس
ــفيات األهلية  لألطباء العاملني باملستش
أو أصحاب العيادات اخلاصة ولكل إنسان 
ــي إخالص العبيدي  ــي ذلك.. وهذه ه رأي ف
ــل دوائر  ــط داخ ــة مهنتها فق ــي مزاول ف
ــا أعطاني هذه  ــد هللا على م الدولة واحلم

النعمة.
* هل لديك ما تودين قوله في ختام حوارنا 

هذا؟
ــاء يوم اجلمعة  - نحن في هذا اللقاء مس
اخلامس عشر من هذا الشهر وقد استمع 
ــوم وما أعلنته  اجلميع خلطبة اجلمعة الي
ــيدة بنقل ما قاله  ــة العليا الرش املرجعي
ــتاني املرجع األعلى  السيد علي السيس
ــتمدة من الشعب وال  ــلطة مس بأن (الس
تستمد من غيره) على ما أعتقد سيكون 
ــي  وتعط ــداث  لألح ــذري  ــر ج تغيي ــا  له

للشعب تقرير املصير.

امرأة عراقية بكل ما تعنيه الكلمة، سيدة بيت وناشطة مدنية متميزة في منظمات اجملتمع املدني وواحدة من الناشطات املعروفات 
على نطاق جماهيري واسع في مجال حقوق اإلنسان واملرأة ومن خالل تواجدها وسط ساحة التحرير للمشاركة بالتظاهرات الشعبية 
اقتربنا منها وبعد تبادل التحايا كنا آملني التعرف عليها فلم تتأخر بتعريف شخصيتها قائلة لنا أنا الطبيبة د. إخالص العبيدي 
جئت الى هنا ألكون مع أبناء شعبي الكرام.. طبيبة مسعفة ومعاجلة للمصابني واجلرحى ومتبرعة وداعمة مبا أمتكن به من أجل حتقيق 

شعار «نريد وطن»، وكان هذا احلوار:

ÏÁÖ¢\;Ê®;„h]tÊ⁄öÂ;„’]Ÿ`;fl¡;Î1¬∏\;È·Â;f¬ç’\;kÊê;ÎÅËåÖ’\;ÏË¬pÖ∏\

هـــذا الـحــراك الـوطـنـي هـو انـتـصــار للـوعــي الـشـعـبـــــــي
الناشطة المدنية الدكتورة إخالص العبيدي في حوار لـ «                    »:

;ÏÁÑÉp;�̂ Ê÷t;ÅÁÖÁ;f¬ç’\
;–ÊŒt;„Ë…;�]fiöÂ;ÅÁÖÁ;ÈÕ\Ö¬’\;flö\Ê∏\;‹ÊË’\Â

ÏÕÄ]ê;ÏÁÖt;„Ë…Â

الزميل اِّـحاور مع الناشطة العبيدي

ــذا  ــي ه ــرد ف ــا للك ــكا ظهره ــاذا أدارت أمري * مل
التوقيت؟

ــد ترمب عندما كان  ــن املهم أن ندرك أن دونال - م
ــة، في ٢٠١٦، كان خالل حملته  ــحاً للرئاس مرش
االنتخابية يردد باستمرار أنه يريد سحب القوات 

األمريكية من شرق الفرات بعد هزمية داعش.
ــن الكرد، إلى إبراز صورة  * أال يؤدي تخلي ترمب ع
ــع أصدقائها  ــزم بعهودها م ــي ال تلت ــكا الت أمري
ــا. بخالف  ــني حلفائه ــي العالم وب ــا ف وحلفائه
ــاندة حلفائها إلى  ــيا التي تستمر في مس روس

األخير؟
ــأن التحالف بني  ــد أن من املهم أن ندرك ب - أعتق
ــبب داعش وداعش فقط  ــرد وأمريكا كان بس الك
ــتمرار. أنا أرى بأن  ــه ترمب باس ــذا ما يقول كان ه
بعض قادة اجليش األمريكي وبعض الدبلوماسيني 
ــوا متاماً ما يريده ترمب من  األمريكيني لم يوضح

أقواله تلك.
ــب أم ال، أن  ــب رأيكم هل هذا تصرف صائ * حس
ــتخدم الكرد لقتال داعش ثم يتركوا لتركيا،  يس

هل هذه السياسة األمريكية صائبة وجيدة؟
ــون واضحني في أن كرد  ــد أنه يجب أن نك - أعتق
ــني جيدين.  ــجعان جداً، ومقاتل ــوريا كانوا ش س
ــم في حرب كوباني.  ــدأت أمريكا بالتعاون معه ب
ــا. لكن الكرد  ــر ٢٠١٤، في عهد أوبام أي في أواخ
كانوا يقاتلون داعش في كوباني، ليس كمعروف 
ــرد مصلحة دائمة  ــكا، بل كان للك يؤدونه ألمري
في تلك احلرب. فهمُ هذا سهل. مساعدة أمريكا 
ــك احلرب، أي حرب  ــوريني كانت في تل للكرد الس
داعش. هذا السؤال يختلف عن القول: هل على 

ــمال شرق  أمريكا أن حتمي اإلدارة الكردية في ش
سوريا إلى األبد؟ إنه سؤال مختلف.

* في السياسة اخلارجية األمريكية، يجري احلديث 
ــة حقوق  ــد األخالقية وحماي ــن القواع ــاً ع دائم
ــردون، وهؤالء  ــل مدنيون ويش ــان. اآلن يقت اإلنس
ــوات األمريكية  ــهم الذين رحبوا بالق هم أنفس

وساندوها، أال يشوه هذا صورة أمريكا؟
ــك أن صور املدنيني في شمال شرق سوريا  - ال ش
تنم عن وضع سيء جداً، هؤالء السوريون يعانون، 
ويقتل بعضهم جراء الضربات اجلوية. هذا مدعاة 
لألسف. نحن نقول نفس الشيء عن املدنيني في 
ــاهدنا صور الناس  إدلب وحلب وحمص ودرعا. ش
وهم يتعذبون في جميع سوريا. املهم هو أن ندرك 

بأن أمريكا ال تستطيع حل مشكلة سوريا.
ــون ووزارة  ــات البنتاغ ــات وتصريح ــر بيان * تظه
ــبق  ــوا على علم مس ــم لم يكون ــة أنه اخلارجي
مبوعد ومضمون قرار ترمب وبأنه سيعطي الضوء 
ــوم التركي، ويقول حلفاء أمريكا،  األخضر للهج
ــيء. هل غير  ــرائيل، نفس الش ــم إس ــن بينه وم

ترمب أسلوب إصدار القرارات في أمريكا؟
ــداً. ينبغي أن  ــؤالك جيد ج ــئلتك ممتازة. س - أس
ــيرتي الدبلوماسبة لم أجد  أقول إنني طوال مس
ــيق مع فريقه.  ــاً أمريكياً يعجز عن التنس رئيس
ــيق مع أعضاء إدارته.  ــتطيع التنس ترامب ال يس
ــيء. أقولها بصراحة، أنا أرى أن كرد سوريا  هذا س
ــوريا يعانون من عجز  ــمال شرق س ومواطني ش

ترامب في هذا اجملال.
ــا الضوء  ــم نعط تركي ــن ل ــو: نح ــول بومبي * يق
األخضر، وفي نفس الوقت يقول: نتفهم مخاوف 

ــي املوقف، هو  ــوح هذا ف ــل عدم الوض ــا. ه تركي
ــل من موقفها من  ــعور أمريكا باخلج نتيجة لش

الكرد؟
ــم، أعتقد أن هذا جزء منه. أعتقد أن كالمك  - نع
ــم منه، أمريكا تشعر باخلجل.  صحيح، هذا قس
إن أصر مايك بومبيو على إيقاف الهجوم التركي، 
ــتطاعته  وكان في أثينا األحد املاضي، لكان باس
ــوم برحلة مدتها  ــة األحد أو يوم االثنني أن يق ليل
ــالة خاصة.  ــرة ويبلغ أردوغان رس ــاعة إلى أنق س
لكن إدارة ترمب لم تفعل ذلك. أرى أن من الواضح 
ــر لتركيا بصورة غير  ــم أعطوا الضوء األخض أنه
رسمية. ال ينبغي أن نشعر باالستغراب من هذا. 
ــتمرار منذ سنتني، ال يريد ترامب  فكما أقول باس
ــوريا إلى  ــرق س أن تبقى القوات األمريكية في ش

األبد.
* يقول ترمب إنه سيدمر أردوغان إذا جتاوز حدوده، 
ــتنتهي عند تل أبيض  أين هي تلك احلدود، هل س
ــأقتل كل  ورأس العني. فقد قال أردوغان اليوم: س
ــوريا الدميقراطية في شرق الفرات.  ــلحي س مس

أين هي حدود أردوغان؟
ــي أمرين. أولهما،  ــن أن األمريكيني يفكرون ف - أظ
ــي وحلفاء  ــش الترك ــرب اجلي ــتنحصر ح هل س
ــوريا الدميقراطية، في تل أبيض  أمريكا، قوات س
ــاحة  ــتبقى احلرب في مس ــني؟ هل س ورأس الع
ــوريا أم ستمتد  صغيرة على احلدود بني تركيا وس
إلى املناطق األخرى؟ هذا أول سؤال بالنسبة إلى 
األمريكيني. السؤال الثاني هو: ترى كم سيكون 
ــيقتل عدد كبير  ــا املدنيني؟ هل س عدد الضحاي
ــد أن أمريكا تراقب  ــوريني؟ أعتق من املدنيني الس

هذين األمرين بحذر.
ــورية املتطرفة  ــل املعارضة الس ــدم فصائ * تتق
ــر  ــوات تنش الق ــذه  ــي. ه الترك ــش  ــوات اجلي ق
فيديوهات تدعو علناً إلى قتل الكرد. فعلوا ذلك 
قبل عامني أيضاً في عفرين. هل ستلتزم أمريكا 

الصمت جتاه هجمات تلك الفصائل أيضاً؟
- سؤال جيد. أعتقد أنه في حال جرت انتهاكات 
ــدي أن  ــك عن ــال ش ــان ف ــوق اإلنس ــة حلق صارخ
ــتكون لها كلمة. كما شاهدنا في  ــنطن س واش
ــص، ليس من  ــب، وفي حم ــا في حل ــب، ورأين إدل
املهم أن تكون لواشنطن كلمة أم ال. ما يهم هو 

هل سيخطو األمريكيون أي خطوة أم ال؟
ــرة تواصل وصف  ــوريا في اآلونة األخي * كانت س
ــة والتبعية  ــة باخليان ــوريا الدميقراطي ــوات س ق
ــوري من  ــبب ضعف املوقف الس ــكا. ما س ألمري

الهجوم التركي؟
ــودة اجليش  ــق تريد ع ــك فيه أن دمش ــا ال ش - مم
ــوريا التي تسيطر  ــوري إلى مناطق شرق س الس
ــق  ــوريا الدميقراطية. تريد دمش ــا قوات س عليه
استعادة السيطرة على شرق سوريا. كما تريد أن 
ترحل القوات األمريكية عن تلك املنطقة. أعتقد 
ــوريا الدميقراطية  ــؤال يواجه قوات س أن أكبر س
ــتطيع  ــو هل تس ــية اآلن ه ــا السياس وقياداته
ــاعدتهم على خوض مفاوضات مع  ــيا مس روس

دمشق؟
ــا  ــية لتركي الروس ــاندة  أن املس ــد  ــل تعتق * ه
ستستمر أم ستنقلب ملساندة عودة سوريا إلى 

املناطق الكردية وإلى احلدود مع تركيا والعراق؟
ــيا الطويلة  ــتراتيجية روس ــى ما أرى فإن س - عل

ــوات التركية  ــي أن تغادر الق ــوريا ه األمد في س
ــوات األمريكية  ــورية وأن ترحل الق األراضي الس
ــحاب  ــوريا.. بحيث ميهد ذلك االتفاق النس من س
ــيا  ــة. روس ــوات التركي ــة والق ــوات األمريكي الق

سترتاح لهذا.
* هل تعتقد أن التوترات في الشرق األوسط تزيد 

والهجوم التركي يسرّعها؟
ــا ال أعتقد  ــتتدخل. كم ــرائيل س - ال أظن أن إس
ــيتدخالن. كما أن العراق  أن السعودية واألردن س
ــن يتدخل. ما  ــاً ل ــاكله، وهو أيض ــغل مبش منش

تفعله تركيا مقبول من دول املنطقة.

السفير األمريكي السابق في دمشق: ليس بمستطاع أمريكا حل األزمة السورية

كان روبرت ستيفن فورد سفير 
الواليات املتحدة األمريكية 
في سوريا خالل الفترة ٢٠١١-

٢٠١٤، ودخل في ٢٠١١ بني 
صفوف املتظاهرين السوريني 
املعارضني في ٢٠١١، وكان يرى 
حتى العام ٢٠١٥ أنه في حال 
قامت أمريكا بدعم املعارضة 
السورية ملا استطاع اجلهاديون 
االستحواذ على سوريا. كان 
هذا الدبلوماسي األمريكي 
من املؤيدين الرئيسيني للحل 
السياسي في سوريا واإلطاحة 
باألسد، لكن تغير موازين القوى 
لصالح األسد أقنع روبرت فورد 
في العام ٢٠١٨ بتأييد قرار ترمب 
سحب القوات األمريكية من 
سوريا، في الوقت الذي ليس 
لدى أمريكا اخليار والقدرة على 
التأثير على املستقبل السياسي 
لسوريا. اجرت وكالة روداو معه 
حوارا تعيده البينة اجلديدة امتاما 
للفائدة..

متابعة البينة الجديدة

من املهم أن ندرك بأن التحالف بني الكرد وأمريكا كان بسبب داعش .. داعش فقط
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جمهورية العراق
محافظة كربالء اِّـقدسة                                                                                                       العدد: ١٢٣١٨

قسم العقود العامة                                                                                                               التاريخ:٢٠١٩/١١/١٤

اعالن مناقصة انشائية رقم (٤٥)/تنمية االقاليم/لسنة ٢٠١٩/تبويب(١  ٢  ٤  ٤   ٤)
تعلن محافظة كربالء اِّـقدسة الول مرة عن اجراء مناقصة عامة ِّـشروع

(تنفيذ شبكة اِّـاء الصاَّـ َّـ اِّـنطقة بني قطاع اِّـهندسني وقطاع١١ وتنفيذ شبكة اِّـاء الصاَّـ َّـ منطقة الجمعية 
تصميم (٦٩٥ ) َّـ قضاء الحر)

ــية  ــة العربية) ضمن الوثيقة القياس ــداول الكميات (باللغ ــات اِّـبينة واِّـخططات َّـ ج ــات الفنية والكمي ــق اِّـواصف وف
ــود العامة َّـ اِّـحافظة/  ــم العق ــول عليها بعد تقديم طلب تحريري اُّـ قس ــور انفا والتي يمكن الحص ــروع اِّـذك للمش
ــم  ــرون الف دينار غري قابل للرد يدفع لدى قس ــة وعش وحدة بيع التنادر مقابل مبلغ قدره (١٢٥,٠٠٠) مائة وخمس
ــذة بدرجة التصنيف  ــركات العراقية ممن لهم هوية ناف ــى الراغبني من اِّـقاولني والش ــة َّـ اِّـحافظة فعل ــؤون اِّـالي الش
ــائية وميكانيكية/تاسعة) تقديم اعطيتهم اِّـستوفية الوثيقة القياسية للمشروع انفا اُّـ سكرتري اللجنة اِّـركزية  (انش
ــة َّـ اِّـحافظة مرفق معها التأمينات االولية اِّـذكورة ضمن  ــم العقود العام لفتح العطاءات الطابق الثاني من بناية قس
ــراء (بأسم مقدم العطاء) النسخة االصلية مع اِّـستمسكات االخرى اِّـطلوبة واِّـبينة  ــروط اِّـناقصة ادناه مع وصل ش ش
ــروع انفا. وان اخر موعد لتقديم وتسليم االعطية (موعد الغلق) هو الساعة الثانية عشرة  ــية للمش َّـ الوثيقة القياس
ظهرا يوم االربعاء اِّـصادف ٢٠١٩/١١/٢٧ وسرتفض اي عطاء متأخر عن موعد الغلق وسيتم فتح االعطية بحضور 

مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور َّـ اِّـوعد انفا.
شروط اِّـناقصة:ـ

ــبة التقل عن (١٪) واحد من اِّـائة من مبلغ الكلفة التخمينية اِّـذكورة َّـ ادناه وبمبلغ  ١.تقدم التامينات االولية بنس
قدره (٧,٥٤١,٠٠٠) سبعة مليون وخمسمائة وواحد واربعون الف دينار عراقي ال غري, على شكل صك مصدق معنون 
اُّـ محافظة كربالء /قسم الشؤون اِّـالية /(امانات) او خطاب ضمان معنون اُّـ محافظة كربالء اِّـقدسة/ قسم الشؤون 
ــبة للمقاولني) او اِّـدير  ــم مقدم العطاء (بالنس اِّـالية (ِّـدة ١٢٠ يوما) من تاريخ غلق اِّـناقصة ( وبالعملة اِّـحلية وباس
ــركات حصرا) وصادر عن مصرف عراقي معتمد ويفضل ان يكون من محافظة  ــبة للش ــني ( بالنس اِّـفوض او احد اِّـؤسس

كربالء اِّـقدسة .
٢.يتم تقديم العطاء من قبل اِّـقاول نفسه او وكيله اِّـخول واِّـصدقة وكالته النافذة لدى الكاتب العدل ومن قبل اِّـخول 
رسميا بكتاب صادر خالل شهر وموقع من قبل اِّـدير اِّـفوض ومختوم بالنسبة للشركات اِّـقاولة وبعكسه لن يتم استالم 

االعطية مهما كانت االعذار .
٣.مدة نفاذية العطاء اِّـقدم (٩٠) تسعون يوما من تاريخ غلق اِّـناقصة .

٤.يتحمل من ترسو عليه اِّـناقصة اجور نشر االعالن َّـ الصحف.
٥.على اِّـقاولني والشركات (تقديم براءة ذمة او كتاب عدم ممانعة من الهيئة العامة للضرائب ٢٠١٩ وشهادة تاسيس 

الشركة واالعمال اِّـماثلة والسيولة النقدية وحسب ما مذكور َّـ الوثيقة القياسية للمشروع انفا)
 وال يوجد افضلية ِّـقدمي العطاءات اِّـحليني .

ــتمرار بتنفيذ  ــال يحق له ان يطالب باية تعويضات وعليه االس ــلفة ف ــال تاخر الصرف وعدم منح (اِّـقاول) الس ٦.َّـ ح
ــروع اعتمادا على كفاءته اِّـالية التي قدمها ابتداًء عند االحالة وتستمر مطالبته ِّـستحقاته اصولياً دون االخالل  اِّـش

بمضمون اِّـادة (٦٢/ط) من شروط اِّـقاولة االعمال الهندسة اِّـدنية .
٧.ال يتم منح اِّـقاول او الشركة سلفة تشغيلية.

اِّـلحوظات:ـ
١.مدة اِّـشروع (١٥٠) مائة وخمسون يوما.

٢.الكلفة التخمينية (٧٥٤,١٥٥,٠٠٠) سبعمائة واربعة وخمسون مليون ومائة وخمسة وخمسون الف دينار.
٣.اِّـحافظه غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.

ــعار َّـ جدول الكميات رقما وكتابة وبشكل واضح وان يكون خاليا من  ــركات واِّـقاولني تدوين االس ٤.على جميع الش
الحك والشطب.

ــتك  ــني وقطاع ١١ عبارة عن ( تجهيز انبوب بالس ــبكة اِّـاء الصاَّـ َّـ منطقة بني قطاع اِّـهندس ــروع تنفيذ ش ٥.مش
ــز فوهة حريق  ــع موصالت اهنية وتجهي ــال وصوندات متفرقة م ــيم واقف ــول ١٣٠٠م.ط وتجهيز تقاس ــم بط ١١٠ مل
ــروع تنفيذ  ــف التخميني ومش مزدوجة متكاملة عدد ١ وتنفيذ االنابيب اعاله وفق اِّـواصفات الفنية اِّـذكورة َّـ الكش
شبكة اِّـاء الصاَّـ َّـ منطقة الجمعية تصميم(٦٩٥)َّـ قضاء الحر عبارة عن(تجهيز انبوب بالستيك ١١٠ ملم بطول 
ــدات متفرقة مع  ــيم واقفال وصون ــم  بطول ٩٩٩٦م.ط وتجهيز تقاس ــتيك ٢٢٥مل ــز انبوب بالس ٤٠٠٠م.ط وتجهي
ــق اِّـواصفات الفنية اِّـذكورة َّـ  ــة كاملة عدد٨ وتنفيذ االنابيب اعاله وف ــالت اهينية وتجهيز فوهة حريق مزدوج موص

الكشف التخميني) وكل ما يتطلبه العمل وحسب جداول الكميات والتفاصيل اِّـرفقة بالعطاء .
٦.تحديد رقم صندوق الربيد ِّـقدم العطاء َّـ دائرة اتصاالت وبريد كربالء اِّـقدسة.

ــم العقود العامة  ــاعة (١٠,٠٠صباحا) َّـ قس ــاد اِّـؤتمر يوم (االربعاء) اِّـصادف ٢٠١٩/١١/٢٠ الس ــد انعق ٧.موع
ِّـناقشة اراء ومالحظات اِّـقاولني الراغبني بتقديم عطاءاتهم لتنفيذ اِّـشاريع اعاله.

( http://www.karbala.gov.iq) :٨.تم نشر االعالن انفا على موقع اِّـحافظة على االنرتنيت
ــئلة عرب عنوان الربيد  ــال االس ــكان مقدمي العطاءات اِّـؤهلني والراغبني َّـ الحصول على معلومات اضافية ارس ٩.بام
االلكرتوني لقسم العقود العامة (okoodkarbala2008@gmail.com) لالجابة على استفساراتكم من الساعة 

الثامنة صباحا واُّـ الساعة الثانية ظهرا وحسب ما مبني َّـ ورقة بيانات العطاء ضمن وثيقة للمشروع انفا.
١٠.العناوين اِّـشار اليها انفا هي (محافظة كربالء اِّـقدسة) وال يسمح بتقديم العطاء الكرتونيا.

نصيف جاسم الخطابي
محافظة كربالء اِّـقدسة

جمهورية العراق
وزارة الداخلية 

وكالة الوزارة لشؤون الشرطة 
مديرية حماية منشآت قاطع الصدر االول

(اِّـنطقة الثانية) 
اِّـوضوع/ اعالن

ــم حيدر النوري) العنوان (بغداد م ٥٥٣  اُّـ اِّـتهم الغائب (نرباس كريم جاس
ــنة ٢٠٠٨  ــق اِّـادة (٥) من ق.ع. رقم ١٧ لس ــا انك متهم وف ز٣٩ د٥٦) بم
ــد االن وِّـجهولية اقامتك ومكان تواجدك اقتضى  لغيابك عن مقر عملك ولح
ــك بهذا االعالن على ان تحضر امام رئيس اِّـجلس التحقيقي خالل مدة  تبليغ
٣٠ يوما من تاريخ نشر هذا االعالن وتعليقه َّـ محل اقامتك ودائرتك وتجيب 
ــتجري محاكمتك غيابيا  ــدم حضورك س ــة ضدك وعند ع ــن التهمة اِّـوجه ع
ــليمك  ــن اِّـوظفني العموميني القاء القبض عليك اينما وجدت وتس ويطلب م
اُّـ اقرب سلطة والزام االهليني الذي يعلمون محل اختفائك باخبار السلطات 

عنك استنادا الحكام اِّـواد ٦٩/٦٨/٦٥/ من اصول اِّـحاكمات الجزائية.
الرائد/ ماجد جاسب حافظ

مصرف الرشيد االدارة العامة
اعالن رقم ٢٠١٩/٣ (للمرة الثانية)

مناقصة تأهيل فرع الشعلة
صيانة مباني ومنشآت

 
ــة (تأهيل فرع  ــرتاك َّـ مناقص ــيد (ذوي االختصاص) لالش ــة ِّـصرف الرش ــو االدارة العام تدع
ــبعمائة  ــعون مليون وس ــتة وتس ــعلة) وبكلفة تخمينية قدرها (٩٦,٧٣٥,٠٠٠) دينار (س الش
ــة وثالثون الف دينار) فعلى الراغبني باالشرتاك َّـ هذه اِّـناقصة من الشركات واِّـقاولني  وخمس
ــي/ وحدة العقود/ ــم القانون ــاص مراجعة بناية االدارة العامة /القس ــن ذوي الخربة واالختص م

ــغ قدره (١٠٠,٠٠٠)  ــات الخاصة باِّـناقصة  لقاء مبل ــتالم اِّـواصف الطابق الخامس لغرض اس
ــرون تبدأ  دينار (مائة الف دينار) غري قابلة للرد وان اخر موعد لتقديم العطاءات هو اليوم العش
ــرة ظهرا من  ــاعة الثانية عش ــر االعالن وتغلق اِّـناقصة َّـ الس ــوم التالي من تاريخ نش ــن الي م
ــرتك تقديم مستمسكات الشركة  ــتالم العطاءات وتفتح َّـ اليوم التالي وعلى اِّـش اخر يوم الس
وتأمينات اولية بنسبة (١٪) من مبلغ الكلفة التخمينية اي مبلغ ( ٦٩٧,٣٥٠) دينار (تسعمائة 
ــون  دينار) بصك مصدق او خطاب ضمان صادر عن احد  ــتون الف وثالثمائة وخمس ــبعة وس وس
ــهر)  ــتة اش ــيد نافذة ِّـدة (س اِّـصارف اِّـعتمدة من قبل البنك اِّـركزي العراقي  عدا مصرف الرش
ــاص (مدني+كهرباء+ميكانيك) صادرة عن وزارة التخطيط نافذه اِّـفعول  وهوية تصنيف اختص
وتسلم العطاءات بظرف مغلق ومختوم يوضع َّـ صندوق العطاءات الكائن َّـ لقسم القانوني / 
الطابق الخامس من بناية االدارة العامة الواقعة َّـ شارع اِّـصارف بقرب البنك اِّـركزي العراقي  
ــيهمل اي عطاء غري مستوف للشروط واِّـستندات وعلى اِّـناقص تقديم جدول زمني لتنفيذ  وس
العمل اِّـعلن عنه ولجهة التعاقد الحكومية الغاء اِّـناقصة دون تعويض مقدمي العطاءات ويعاد 
ــراء وثائق اِّـناقصة فقط والدائرة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات كما يتحمل اِّـناقص  ثمن ش

الفائز  اجور النشر واالعالن.
الربيد االلكرتوني:ـ 

 Test Keyun.t@Rasheedbank.gov.iq
 Com.dept@rasheedbank.gov.iq
اِّـدير العام

فقدان
ــم  ــؤون االجتماعية بأس ــدت مني هوية الدائرة الصادرة من وزارة العمل والش فق

(سهري عبد الجبار دعدوش) يرجى ممن يعثر عليها تسليمها اُّـ جهة االصدار.
مع التقدير
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Email :albaynanew@yahoo.com راسلونا عرب الربيد االلكرتوني:ـ
WWW.albayyna-new.net زوروا موقعنا على االنرتنت:ـ

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 (٣٣٠٣) - األحد - ١٧ - تشرين الثاني - ٢٠١٩
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متابعة / البينة الجديدة
ــزت الرأي  ــة غريبة ه في حادث
ــفت  ــام في بريطانيا كش الع
التحقيقات أن أخا وأخته غير 
الشقيقة عاشا مع بعضهما 
ــنة وخلّفا ٦  ــراً نحو ٢٠ س س
ــية  وقررا قتلهم خش أطفال، 
من افتضاح أمرهما. وكشفت 
أن  ــة  القضائي ــات  التحقيق
ــن  ــة م البالغ ــاراس،  ب ــارة  س
ــت مع  ــنة عاش ــر ٣٥ س العم
ــقيق، بريندون  أخيها غير الش

ماتشني، حوالي ٢٠ سنة وأجنبا 
ــغ من  ــم يبل ــال، أكبره ٦ أطف

ــنة. كما توصلت  العمر ١٤ س
ــية  ــى أن خش ــات إل التحقيق

ــقيقني من  ــن غير الش األخوي
ــدا أبناءهما في  أنهما قد يفق
ــع  ــا، دف ــح أمرهم ــال افتض ح
ــاذ قرار  ــاراس إلى اتخ األخت ب
ــل أبنائهما ثم  ــي قت يتمثل ف
ــك، في حني  ــد ذل ــار بع االنتح
ــقيق  ــا أخوها غير الش وعده
ــك. فقدم  ــي ذل ــاعدة ف باملس
ــي البداية على قتل  الوالدان ف
ــن العمر ١٣  ــغ م ــا البال ابنهم
ــرأى أحد  ــنة خنقا، على م س

أشقائه الذي قتاله فيما بعد.

متابعة / البينة الجديدة
ــروبات مهمة  هناك ٤ مش
ــتاء، ملا  جدا في فصل الش
ــن فوائد عظيمة  حتتويه م
ــة،  العام ــة  الصح ــى  عل
وتلك املشروبات يجب على 
باعتدال.  ــا  تناوله ــع  اجلمي
ــض  ــي بع ــا ف إال أن بعضه
ــكل خطرا  ــاالت قد يش احل
ــة بعض املرضى،  على صح
ــروبا واحدا من  كما أن مش

ــح قاتال  ــد يصب ــة ق األربع
ــادرة، لذا يجب  في حاالت ن
ــى الناس األكثر  التنبيه عل
ــة  ــاكل صحي ــة ملش عرض
ــم  تناوله ــة  نتيج ــة  قاتل
ــي  ف ــل  األفض ــروب  املش
ما  ولفهم  ــتاء.  الش فصل 
ــب التعرف على  يحدث يج
ــي  ــة وه ــروبات األربع املش
ــيكوالتة،  الش ــل،  (الزجنبي
ــحلب، حمص الشام)،  الس

ــل  العس ــه  ومع ــاألول  ف
ــد جدا في  ــون، مفي والليم
عالج احتقان الفم، ويحتوي 
ــدة،  ــى مضادات األكس عل
ــن  م ــزز  ويع  ،C ــني  وفيتام
ــي،  املناع ــاز  اجله ــاءة  كف
ــعور  كما يقضي على الش
ــد جدا في  ــان، ويفي بالغثي
ــة  إضاف ــة،  الدموي ــدورة  ال
ــن اإلصابة  ــى أنه يحد م إل

بالسرطان.

متابعة / البينة الجديدة
ــي  ــيارة ف ــائق س ــاش س ع
تايالند حلظات مرعبة عندما 
ــه فيل ضخم  اعترض طريق
ــن  ــطا م ــذ قس ــرر أن يأخ ق
الراحة على سيارته. فبينما 
كان السائق مير عبر منعطف 
ــيما شمال  في ناخون راتش
ــرقي تايالند، قبل حوالى  ش

ــل  ــه الفي ــبوعني، واجه أس
ــف عن  التوق ــى  ــر عل فأُجب
ــا كان من الفيل  القيادة. وم
إال أن حاول أوال اجللوس على 
ــم  ــيارة فحط ــة الس مقدم
ــيارة. ثم  ــا وزجاج الس املراي
إلى  ــم  الضخ ــوان  احلي اجته 
ــيارة  الس وأصبحت  اخللف، 

ــل أن يرخي  ــه قب ــني قدمي ب
ــل عليها مما  الثقي ــده  جس
ــا.  هيكله ــر  تدمي ــى  إل أدى 
ــائق  ــن حظ الس ــن حس وم
ــال، وأنه  ــل حترك قلي أن الفي
ــيارته  متكن من التحرك بس
ــب قبل أن  في الوقت املناس

يحصل األسوأ.
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ــخص أنظار  ــر بها البالد تش ــروف العصيبة التي مت ــذه الظ ــي ه ف
ــلطة القضائية بوصفها صمام األمان  العراقيني جميعاً إلى الس
وراعية العدالة والساهرة على حماية حقوقه من اإلهدار والتطاول 
ــى قناعة أكيدة بأن القضاء يضطلع  من أي جهة كانت، ونحن عل
مبهمات وواجبات مضافة فهو بحق ميزان العدالة وصمام األمان..

ــتعرض نشرات االخبار، السيما في هذه الفترة الزمنية،  إن من يس
ــك التي  ــواء تل ــاطات وفعاليات ولقاءات س ــام نش ــيتوقف أم س
يعقدها رئيس مجلس القضاء األعلى القاضي األستاذ فائق زيدان 
ــات  ــياً في لقاءات واجتماعات الرئاس أم عندما يكون طرفاً أساس
ــؤون وقضايا البالد والعباد، ومن بني ذلك  الثالث التي تبحث في ش
ــراح ١٦٥٠ من املتظاهرين الذين أوقفوا لفترة  العمل على إطالق س
ــادة قضاة التحقيق  ــم قضاياهم من قبل الس من الزمن بعد حس
الذين واصلوا الليل بالنهار مع مساعٍ ومتابعات ميدانية مستمرة 
ــتئناف في مختلف مناطق  ــادة رؤساء محاكم االس من قبل الس
ــيما في املقدمة بغداد العاصمة، إذ يُحسب للقاضي  العراق والس
ــداد الرصافة  ــتئناف بغ ــتاذ عماد اجلابري رئيس محكمة اس األس
ــس القضاء  ــواء بتواصله مع مجل ــل س ــه املتواص ــة عمل االحتادي

األعلى من جهة والسادة قضاة التحقيق من جهة أخرى..
ــق فهناك عمل دؤوب  ــف األمر عند حدود محاكم التحقي وال يتوق
ــداءة املتخصصة بنظر الدعاوى التجارية)  يجري في (محكمة الب
ــتثمار بصورة عامة  اخملتلفة وهي دعاوى املقاوالت احلكومية واالس
ــال التجارية والعقود واملقاوالت والدعاوى التي تكون الدولة  واألعم
ــر، وأن يكون  ــاً آخ ــر األجنبي طرف ــاً والعنص ــا طرف ــة فيه العراقي
موضوع الدعاوى جتارياً وأن قيمة بعض هذه الدعاوى تصل مبالغها 

باملليارات من الدنانير.
ــي األول إلهام  ــاة هم القاض ــف من ٣ قض ــة تتأل ــم أن احملكم وبرغ
فخري والقاضي تغريد عبد اجمليد والقاضي إبراهيم حميد وأن عدد 
الدعاوى املسجلة أمام هذه احملكمة حتى هذه اللحظة ٥٤٧ دعوى 
ــادة القضاة إلجناز  ــم أن تتصوروا حجم اجلهد الذي يبذله الس ولك
ــمها برغم أن بعض الدعاوى  ــذا العدد الكبير من الدعاوى وحس ه
ــف كون  ــم في احملافظات إلجراء الكش ــب إنابة بعض احملاك تتطل
ــات.. إضافة إلى أن  ــا تقع في هذه احملافظ ــركات املدعى عليه الش
ــي قضايا العقود  ــن ذوي االختصاص ف ــاوى حتال إلى خبراء م الدع
ــة باملهمة املكلفني  ــر بخبرتهم الى احملكم ــة لتقدمي تقري التجاري
ــا يبذل من  ــى م ــل في جانب الرصافة وال ننس ــا. هذا ما يحص به
ــداءة اخملصصة للنظر في الدعاوى التجارية  جهد في محكمة الب
ــيد علي ندمي، وعندما نتحدث عن  في الكرخ من قبل قاضيها الس
ــى اجلهود الكبيرة التي يبذلها السادة قضاة  هذه احملاكم فال ننس
ــخصية  ــات واجلنح ومحاكم البداءة واألحوال الش محاكم اجلناي
ــتئنافية والتمييزية  ــل والهيئات االس ــة الكمارك والعم ومحكم
ــدد خطاهم وأعانهم في  ــا من احملاكم.. وفق اهللا اجلميع وس وغيره

مسعاهم كي يبقى القضاء مهاباً في عيون الشعب.
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صباح الشيخلي*

بال مجاملة

*عضو نقابة الصحفيني العراقيني

مزارعون يعتصمون أمام السايلوات ومخازن تسلم احلبوب في النجف بدون تعليقجبل أحد املتظاهرون يطلقون على بناية مرأب السنك تسمية (جبل شهداء التحرير)

ــيد أحمد الصافي  ــي ألقاها ممثلها الس ــي خطبتها الت ف
ــوم أمس األول  ــريف بكربالء ي ــيني الش في الصحن احلس
ــمت  ــرين الثاني احلالي، أس ــر تش ــس عش ــة اخلام اجلمع
ــرف مطالب  ــي النجف األش ــة العليا ف ــة الديني املرجعي
ــروعة وتوفير كل أسباب العيش  ــعب بحقوقه املش الش
ــة كل ركام ورماد  ــدة وإزال ــوه الفاس ــة الوج ــرمي وإزاح الك
ــر والتطلع نحو رؤية عراق  ــل واألداء احلكومي املتعث الفش
ــال العام  ــة ونهب امل ــن كل أدران احملاصص ــالٍ م ــد خ جدي
ــللية، وكل ما يجري من حراك شعبي على اسفلت  والش
ــو تعبير  ــالح الوطنية»، وه ــة اإلص ــه «معرك ــارع بأن الش
ــوي على توصيف دقيق  ــانٍ ودالالت وعمق كبير ينط ذو مع
واستشراف فيه من احلكمة والشجاعة من خالل تسمية 

األشياء مبسمياتها..
ــوات  ــوق كل الدع ــي ف ــف البالغ ــذا الوص ــى ه ــد ارتق لق
ــذا العنوان العريض  ــعارات التي كانت تطرح حتت ه والش
ــابقاً، ولنا أن نتأمل ونقرأ بعمق بعضاً مما ورد من الكالم  س
ــه «إن معركة  ــا تقول ما نص ــة املرجعية عندم ــي خطب ف
ــعب العراقي إمنا هي معركة  اإلصالح التي يخوضها الش
ــن يتحملون  ــون هم م ــده، والعراقي ــه وح ــة تخص وطني
ــأن يتدخل فيها أي  ــماح ب ــا الثقيلة وال يجوز الس أعباءه

طرف خارجي بأي اجتاه»..
إذن باختصار فإن ما يحصل اآلن من حراك سلمي نريده أن 
ــلميته ومشروعيته ويبعد كل املتربصني  يحافظ على س
ــه وحرفه عن  ــدون ركوب موجت ــرص الذين يري ونهازي الف
مساره لتحقيق أهداف هي غير أهداف الشعب الذي خرج 
مطالباً بإصالح حقيقي جذري يطال كل األسس الهشة 
ــوى عملية سياسية مشوهة وأزمات  التي لم تنتج لنا س
ــروات وضياع في  ــدر بالث ــاد مالي وإداري وه ــط وفس وتخب

األموال وجعل العراق وشعبه في أسوأ حال..
ــي أن املرجعية قرعت اجلرس  ــة اجلديرة باالنتباه ه والنقط
ــة بأي اجتاه  ــر التدخالت اخلارجي ــت من مخاط بقوة ونبه
ــة املتقابلة -والكالم  ــأن هذه التدخالت اخلارجي ألن من ش
ــل البلد  ــر كبيرة وحتوي ــذر مبخاط ــا- تن ــة العلي للمرجعي
ــني قوى دولية  ــابات ب ــاحة للصراع وتصفية احلس إلى س
ــعب.. ونحن  ــر األكبر فيها هو الش وإقليمية يكون اخلاس
ــيء وأن املطلوب  ــول إذا ما ضاع الوطن فال قيمة ألي ش نق
احلذر من أي محاوالت جلرنا إلى الضياع واجملهول، واملطلوب 
ــة بامتياز، ووطنية  ــى معركة اإلصالح عراقي ــاً أن تبق أيض
بامتياز، وأكيد أن املعركة بهذا التوصيف والعنفوان وبهذا 
النفس من املطاولة ومسك زمام املبادرة ستؤتي ثمارها إن 

شاء اهللا.. إن موعدهم الصبح.. أليس الصبح بقريب؟!
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عبد الزهرة البياتي*

* رئيس التحرير التنفيذي

وجع يومي

للسنة الثالثة على التوالي
ــة باسل مهدي الرحيم  تعلن مؤسس
ــهرية لذوي  اخليرية عن تقدمي رواتب ش
ــني  املتفوق ــة  للطلب ــدود  احمل ــل  الدخ
ــدل ٩٠٪ فما فوق  ــني على مع واحلاصل
ــي/  ــا (تطبيق ــان البكالوري ــي امتح ف
ــي ٢٠١٩/٢٠١٨  ــي) للعام الدراس أحيائ
ــي الكليات العلمية  والذين يقبلون ف
ــداد، وللتقدمي  حصراً في محافظة بغ
ــلتنا عبر اإلمييالت  ــى املنحة مراس عل

التالية:
info@bmrchf.org

balrahimcharity.org@gmail.com او

التنفيذي  ــر  التحري رئيس  ــكر  يش
في جريدة «البينة اجلديدة» الزميل 
ــي جميع اإلخوة  عبد الزهرة البيات
موا التعازي بوفاة املغفور  الذين قدّ
ــواء  ــقيقه) زامل البياتي س له (ش
ــس العزاء أو  من حضر منهم مجل
اتصل هاتفياً، سائالً اهللا أن يحفظ 
ــروه وإنا هللا وإنا  اجلميع من كل مك

إليه راجعون.
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(البينة اجلديدة)  أسرة حترير 
ــيد عبد الرحمن  تهنئ الس
زواج جنله  الصراف ملناسبة 
ــه حياة  ــني ل ــز)، متمن (معت
ــاه   وبالرف ــعيدة  س ــة  زوجي

والبنني.

متابعة / البينة الجديدة
ــف حتى اآلن  ــاب مزيّ ــبوك أنها حذفت ٥,٤ مليار حس ــت فيس أعلن
ــر إلى اجلهود املستمرة التي تُبذل على منصات  هذا العام، في مؤش
التواصل االجتماعي ملكافحة التالعب والتضليل. وأكدت فيسبوك 
«لقد عزّزنا قدرتنا على رصد محاوالت خلق حسابات مزيّفة ومنعها»، 

وفق ما أعلنت الشركة في تقريرها األخير حول الشفافية.
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