
شهدت بغداد وعدد من مدن الوسط 
ــا عن  ــد اضراب ــس االح ــوب ام واجلن
ــر حكومية وخاصة  الدوام طال دوائ
ومدارس وجامعات وشهدت ساحة 
ــر في املدن  ــوح التظاه التحرير وس
االخرى تزايد اعداد املتظاهرين الذين 
ــكل متواصل  ــا بش ــون اليه يتدفق
ــل الهتاف واملطالبة باحلقوق  من اج
ــتور  ــا الدس ــي اقره ــروعة الت املش
ــم  ــمعوا صوته ــل ان يس ــن اج وم

للماسكني على القرار احلكومي.
ــف  النج ــات  محافظ ــهدت  وش
ــل وكربالء  ــار وباب ــماوة وذي ق والس
ــان  وميس ــرة  والبص ــة  والديواني
ــط فعاليات شعبية مختلفة  وواس
ــب  ــات تطال ــرون هتاف وردد املتظاه
احلكومة بتأمني مستلزمات العيش 
ــرص العمل واصالح  الكرمي وتوفير ف
العملية السياسية وتغيير الوجوه 
ــراب الذي  ــبباً في اخل التي كانت س

يعيشه العراق.
ــعب  ــاً وتلبية ملطالب الش واحترام

ــأن  ف ــروعة  واملش ــة  احلقيقي
ــرح حتويل  ــة اجلديدة» تقت «البين
ــي» والتي  ــم الترك ــة «املطع بناي
ــرون (جبل  ــا املتظاه اطلق عليه
ــر  ــة في قرب جس ــد) والواقع اح
اجلمهورية الى سجن كبير يحشر 
فيه كل السراق واللصوص الذين 
ــام وقوت  ــى املال الع ــوا عل تطاول
الشعب اليومي وكانوا سبباً في 
ــذي طال  ــراب ال ــالت واخل كل الوي
هذا البلد وشعبه وان تعلق لوحة 
ليطلع  اللصوص  ــماء هؤالء  بأس
ــي يتاح له  ــعب ولك ــا الش عليه
ــم باالرجل ويبصق على  ان يركله
وجوههم ليل نهار وليكونوا عبرة 

ملن اعتبر.
ــد صدرت  ــياق ذاته فق ــي الس وف
ــن قبل  ــدة م ــرارات عدي ــس ق ام
القضاء وهيئة النزاهة طالت عدد 
من املسؤولني في احملافظات حيث 
بابل  ــات  ــدرت محكمة جناي اص

ــى محافظ  ــاء القبض عل ــرا بالق ام
ــن احملكمة  ــرار العبادي) لك بابل (ك
ــررت تأجيل محاكمته الى يوم غد  ق

الثالثاء لعدم حضوره امس.
ــن  ع ــة  النزاه ــة  هيئ ــت  وافصح
ــي بتوقيف عضو  ــرار قضائ صدور ق

ــل وامر  ــة باب ــس محافظ ــي مجل ف
ــام  الع ــش  املفت ــق  بح ــتقدام  اس
ــتناداً  ــابق اس ــة الس ــوزارة الصح ل

ــن قانون  ــادة (٣٤٠) م ــى احكام امل ال
العقوبات العراقي واكدت الدائرة ان 
ــام وزارة  ــتقدام بحق مفتش ع االس

ــاء على خلفية  ــابق ج الصحة الس
ــاء  ــات في عقد انش ــود مخالف وج
ــعة (٤٠٠) سرير في  ــفى س مستش
احملافظة.في وقت افاد مصدر محلي 
ــتقدام  ــار بصدور اوامر اس في ذي ق
ــي احملافظة  ــؤولني ف ــق (٣) مس بح
ــابق بتهمة هدر  ــؤول س بينهم مس
ــة  هيئ ــفت  ــا كش العام.كم ــال  امل
ــتقدام  ــن صدور اوامر اس النزاهة ع
ــؤولني في  ــن كبار املس بحق عدد م
ــة ان االوامر  محافظة النجف مبين
ــادة (٣٤٠)  ــكام امل ــدرت وفقا الح ص
من قانون العقوبات العراقي وكانت 
ــة التحقيق اخملتصة بالنظر  محكم
ــة مبحافظة النجف  بقضايا النزاه
قد اصدرت اوامر استقدام بحق كل 
من املتهمني رئيس مجلس احملافظة 
ــار  االعم ــة  هيئ ــس  ورئي ــبق  االس
ومستشار احملافظ اضافة الى عضو 
ــابق في مجلس هيئة االستثمار  س
ــة املتعلقة  ــاءلتهم في القضي ملس
مبنح اجازة االستثمار رقم (١) لسنة 

 (٢٠٠٨)

تتمة ص٣
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تلبية لمطالب شعب يهتف منادياً باالصالح والتغيير في بغداد وعدد من مدن العراق

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

كتب رئيس التحرير التنفيذي
ــنوات طويلة و»البينة اجلديدة» تواصل الطرق على احلديد وهو ساخن  منذ س
ــاري رقم (٩)  ــون التقاعد الس ــى قان ــالت منصفة عل ــوص اجراء تعدي بخص
ــق اآلالف من املتقاعدين  ــا انطوى عليه من غنب واجحاف بح ــنة (٢٠١٤) مل لس
ــالت وحزمة مقترحات تصب في  ــرح املتقاعدون عندما علموا بوجود تعدي وف
ــريحة املتقاعدين  صاحلهم لكن يبدو ان من بهم مرض وحقد متأصل على ش
ــفه عضو اللجنة  ــون ومياطلون وهذا ماكش ــرق لهم االمر فراحوا يعرقل لم ي
ــانه وعبر  ــب (وجيه عباس) حيث قالها بعظمة لس ــة النيابية النائ القانوني
تصريح صحفي (ان قانون التقاعد الذي وصل الى مجلس النواب يحمل رؤية 
احلكومة فقط وليست التعديالت التي اجراها البرملان وارسلها الى احلكومة 
ــني ان احلكومة اعادت  ــع البرملان (٢١) تعديالً في ح ــي متوز املاضي حيث وض ف

القانون بـ(١٢) تعديالً وكل املواد التي تنفع املواطن مت جتاهلها بالكامل) 

تتمة ص٣

َّـ الهدف

ــجاعاً ومهنياً  ــكري ان يكون ش واحدة من اهم ميزات القائد العس
ــة الغبار عليها وهو يجب ان يكون دائماً فوق  وملتزماً بثوابت وطني
ــعب  امليول واالجتاهات وال انحياز من قبله ألي جهة إال للوطن والش
وقول احلق بكل جرأة دون خوف او وجل وان يضع النقاط على احلروف 
ــة  ــا يتكلم او يتناول موضوعاً ما او يتصدى لقضية حساس عندم
وتنطوي على اخلطورة وان اطالق الكالم على عواهنه او من دون ادلة 
ــة ينطوي على مغالطات قد تفجر ازمات  او براهني مادية محسوس
ــة او متاهة المبرر لها  ــعب في دوام وتخلق فتنة تدخل البالد والش
اطالقاً السيما ونحن نعيش ظروفاً بالغة الدقة والتعقيد.. وانطالقاً 
من وحي ماتقدم نقول ان التصريحات املتلفزة التي ادلى بها السيد 

ــاء  ــاع العراقي مس ــر الدف وزي
ــأن العتاد  اخلميس املاضي بش
ــارق للجماجم او  ــي اخل الدخان
القنابل املسيلة للدموع والتي 
ــد املتظاهرين  ــتخدمت ض اس
ــاحة التحرير  ــي س ــيما ف الس
ــات  ــاة املئ ــداد واودت بحي ببغ
ــن واصابة اآلالف  من املتظاهري
ــف ان هذا  ــم  بجروح وكي منه
ــتيراده من (طرف  ــاد مت اس العت
ــماه وليس من  ــث) كما اس ثال

قبل جهة حكومية رسمية.. وكيف كان وزن املقذوف الذي استخدم 
ــتخدمه القوات  ــذوف االعتيادي الذي تس ــر بثالثة اضعاف املق اكث
االمنية في مثل هذه احلاالت ناهيك عن طبيعة البنادق املستخدمة 
ــبة لهكذا نوع من العتاد.. ومع احترامنا لشخص  ومدياتها بالنس
ــعب ألن يكون اكثر  ــه كصحافة وكش ــيد الوزير لكننا نطالب الس
ــمي  ــف لنا هوية الطرف الثالث وان يس ــجاعة وصراحة ليكش ش
ــمياتها اما احلديث بطريقة االلغاز واحلزورات فأمر غير  االشياء مبس
ــأ مافي جوفك من  ــمري وتقي ــول بتاتاً.. اخرج علينا ثانية ياش مقب

قيح فالشعب ينتظر احلقيقة.

* رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

@ bœÜ€a@äÌãÎbÌ@�b«bvë@Â◊
âÏnéΩa@—í◊aÎ

 نطالب السيد الوزير 
كصحافة وكشعب ألن 
يكون اكثر شجاعة 
وصراحة ليكشف لنا 
هوية الطرف الثالث 

عبد الوهاب جبار
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بغداد وعدد من اِّـحافظات تشهد اضرابا عاما 

بغداد / 
ــس القضاء  ــم مجل ــمي باس ــدر املتحدث الرس أص
االعلى القاضي عبدالستار البيرقدار، ايضاحا حول 
احلكم على رئيسة مؤسسة الشهداء احلالي.ونشر 
ــابه الرسمي في فيسبوك    بيرقدار وثيقة على حس
ــة  ــادر بحق رئيس ــم الص ــرار احلك ــه، ان ق ــاء في ج
ــمري“، اليوجد  ــهداء ”ناجحة الش ــة الش مؤسس

ــمري“  ــغل  ”ناجحة الش ــذ فيه.وتش ــاف تنفي إيق
ــغل  وتش ــهداء،  الش ــة  ــة مؤسس رئيس ــب  منص
ــت هيئة  ــذ اعوام.وكان ــر“ من ــب بـ“درجة وزي املنص
ــة، قد أعلنت يوم اخلميس املنصرم، عن صدور  النزاه
دة ٧ سنوات بحق رئيس  ــجن مُ حكمٍ حضوري بالس
ــتناداً إلى أحكام  ــهداء احلالية، اس ــة الش مؤسس

القرار ١٦٠ لسنة ١٩٨٣.

Âvé€a@ø@ıaÜËí€a@Úéç˚fl@ÚéÓˆâ@ÖÏuÎ@Ü◊˚Ì@âaÜ”7j€a

بغداد / وكاالت / 
ــيني، بإطالق قنابل  ــريع الفريق، ثامر احلس  اقر قائد فرقة الرد الس
الغاز املسيل للدموع على رؤوس املتظاهرين، فيما حمل القيادات 
العسكرية مسؤولية ذلك.وقال احلسيني لبرنامج {كالوس} بثته 
ــغلت بتأمني  ــاة الفرات الفضائية الليلة ان القوات األمنية انش قن
ــى إدارة، مؤكداً وجود  ــود حتتاج ال ــرات الكبيرة، وهذه احلش التظاه

بعض األخطاء العسكرية التي ظهرت عند انطالق التظاهرات في 
األول من تشرين األول املنصرم.

ــتعدادات لم  ــن االس ــن مفاجئة؛ لك ــم تك ــرات ل ــاف التظاه وأض
ــوات حلفظ القانون وبعض  ــتحداث ق تكن بصورة صحيحة، مت اس
ــكل اكثر اال انه مازالت هناك أخطاء نتيجة  احملافظات تهيأت بش
ــة بالنتيجة واجب  ــغب او االحتكاك مع األجهزة األمني ــال ش اعم

ــاغباً  األجهزة األمنية حماية كل املواطنني ان كان متظاهرا او مش
ــخصت لذا  ــادات األمنية ش ــيني ان القي ــا.وتابع احلس او مدسوس
ــادة وضباط وحتول امللف الى القضاء، عاداً  جاءت اإلجراءات بعزل ق
ــلبي على األجهزة األمنية لكن  إياه اجراء جيدا لكن كان له اثر س

االعتراف باخلطأ شجاعة.

تتمة ص٢
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بغداد / 
ــؤون االجتماعية باسم عبد  أعلن وزير العمل والش
ــن اطالق الدفعة الثالثة من  الزمان، امس األحد، ع
ــن العمل،  ــة بالعاطلني ع ــوارئ اخلاص منحة الط
ــتفيد  ــمل ١٠٠ الف مس ــة ستش ــا أن الدفع مبين
ــان إنه ”مت  ــد الزم ــال عب ــداد واحملافظات.وق ــي بغ ف
ــن منحة الطوارئ اخلاصة  اطالق الدفعة الثالثة م
بالعاطلني عن العمل، اذ مت اعالن اسماء املشمولني 

ــوزارة االلكتروني“.واضاف ان ”الوجبة  عبر موقع ال
ــداد  ــتفيد ببغ ــف مس ــمل ١٠٠ ال ــة ستش الثالث
ــق التقدمي  ــال بياناتهم بعد غل ــات مت ادخ واحملافظ
ــمول مبنحة الطوارئ“،  ــتمارة الش االلكتروني الس
ــائل عبر ارقام هواتفهم  داعيا من تصل اليهم رس
إلى ”االحتفاظ بها حلني ورود رسالة اخرى حتوي رمز 
ــلم املبلغ البالغة قيمته ١٧٥ الف دينار  تأكيد تس

لكل شخص“.

Úr€br€a@Ú»œÜ€a@÷˝üg@Â‹»Ì@›‡»€a@äÌãÎ
›üb«@—€c@QPP@�€@˘âaÏ�€a@Úz‰fl@Âfl@

بغداد / 
ــعد املطلبي،  ــة بغداد س ــس محافظ ــن عضو مجل أعل
ــاء مجالس  ــب رواتب اعض ــام وزارة املالية بحج ــن قي ع
ــق باجملالس. وقال املطلبي ، إن  احملافظات والتمويل املتعل
ــى حجب رواتب اعضاء مجالس  «وزارة املالية أقدمت عل
ــس».وكان مجلس  ــق باجملال ــل املتعل ــات والتموي احملافظ
ــرين األول ٢٠١٩) على حل  ــواب   قد صوّت في ( ٢٨ تش الن

مجالس احملافظات باستثناء إقليم كردستان.

@ıbö«a@kmaÎâ@kv§@ÚÓ€bΩa
@›ÌÏ‡n€aÎ@pbƒœb0a@è€b©

è€b1bi@’‹»nΩa / بغداد
ــح محمد  ــف الفت ــب عن حتال ــف النائ وص
ــوات اجلهات  ــد، خط ــس االح ــداوي، ام البل
ــاد باخلجولة  اخملتصة مبلفات محاربة الفس
ــا الى  ــة، داعي ــة اللحظ ــة لغاي ــر اجملدي وغي
استثمار الضغط الشعبي لالطاحة برؤوس 

الفساد الكبيرة.
ــداوي ان ”جميع اجراءات وخطوات  وقال البل
ــاد في البالد تشمل املوظفني  محاربة الفس
الصغار ولغاية االن لم يتم محاكمة وزير او 

نائب او شخصية كبيرة فاسدة“.
واضاف البلداوي، ان “ تلك االجراءات خجولة 
ــي ملفات محاربة  ــى اجلهات اخملتصة ف وعل
ــرة  ــرؤوس الكبي ــات ال ــدمي ملف ــاد تق الفس

وتقدميهم الى احملاكم احملختصة“.
ــة مطالبة باجراءات  ــار الى ان ”احلكوم واش
اصالحية شاملة لردع الفاسدين مستغلة 
ــل اصدار  ــم مث ــعبي ضده ــخط الش الس
ــوال املنقولة وغير  ــفر ومصادرة االم منع س

املنقولة وفتح امللفات بشكل شفاف“.

Ú€ÏvÅ@Öbé–€a@Úiâb™@paÏ�Å@Z@kˆb„
¬ÏÃö€a@·vy@µa@Û”äm@¸Î@

واشنطن / وكاالت / 
ــات املتحدة األميركية،   هددت الوالي
ــي  الثان ــرين  تش  ١٧ ــد  األح ــس  ام
ــة  قانوني ــراءات  إج ــاذ  باتخ  ،٢٠١٩
ــاد  ــخصيات متورطة بالفس ضد ش
وسرقة أموال الشعب العراقي، فيما 
أكدت ان تغيير الدستور شأن عراقي 
ــة  ــر اخلارجي ــل وزي ــال وكي خاص.وق
ــود في حوار متلفز  األميركي جوي ه

ــهر املقبلة ستشهد اتخاذ  إن ”األش
ــات املتحدة األميركية إجراءات  الوالي
ــرقوا  س ــن  الذي ــدين  الفاس ــد  ض
ــا  ــي“، مبين ــعب العراق ــوال الش أم
ــتطول ألنها  ــراءات س ــك اإلج أن ”تل
ــود أن  ــاف ه ــراءات قانونية“.وأض إج
ــاد  للفس نهاية  يريدون  ــني  ”العراقي
ــري“، الفتا إلى أن ”الواليات  املستش
املتحدة األميركية ستتعامل مع أي 

ــأن  ــخصية وطنية عراقية“.وبش ش
ــتور  ــاعي املبذولة لتغيير الدس املس
العراقي أكد هود أن ”تغيير الدستور 
شأن عراقي ال يهم الواليات املتحدة 
ــر أن الواليات  ــة أخرى“.يذك وال أي دول
ــالل  ــت خ ــة قام األميركي ــدة  املتح
األشهر املاضية بفرض عقوبات على 
ــعبي  ــد الش ــخصيات في احلش ش

بسبب انتهاكات حلقوق االنسان.

واشنطن تهدد باتخاذ اجراءات ضد شخصيات عراقية متورطة بالفساد
÷aä»€a@fiaÏfla@Ô”âbç@Üô@Úflãby@paıaäua@ÜËínç@Ú‹j‘Ωa@äËë¸a@ZÚÓÿÌäfl¸a@ÚÓuâb®a@

ــيون الذين  ــب علينا نحن السياس ــد املطلك: يج ــابق حام ــال النائب الس ق
ــادر العمل  ــى اآلن ان نغ ــذ (٢٠٠٣) ال ــية من ــي العملية السياس ــتركنا ف اش

السياسي الننا خربنا العراق وزرعنا الطائفية والفساد.

�aÜu@NN�aÜu@|Ìäï@“a6«a

بغداد / 
ــاد الوطني  ــن كتلة االحت ــد النائب ع اك
ــتاني بختيار شاويس، ان القوى  الكردس
ــع االجراءات  ــتانية تدعم جمي الكردس
ــتورية،  الدس ــالت  والتعدي ــة  االصالحي
ــدان االجنازات  ــؤدي الى فق ــرط ان الت بش

التي حتققت للشعب الكردستاني.
ــتانية  ــاويس ، ان القوى الكردس وقال ش
ــات وجميع  ــد بقوة االصالح جميعا تؤي
ــدمي اخلدمات  ــؤدي لتق ــوات التي ت اخلط
ــاء عنه وترفع من  ــن وتقلل االعب للمواط

مستوى معيشته وصوال للعيش الكرمي، 
مبينا ان حالة االخفاق والفشل باملراحل 
ــية  ــوى السياس ــع الق ــابقة جمي الس
ــؤولية  ــاركة تتحمل جزءا من املس املش
ــي بالقوة  ــى اجلميع التحل ــي فعل بالتال
الصالح تلك االخطاء الن البلد اليحتمل 
ــاويس، ان اي  املزيد من االزمات.واضاف ش
تعديالت دستورية او تغيير لنظام احلكم 
ال اعتراض لدينا عليها، بشرط ان التؤدي 

الى فقدان االجنازات واحلقوق التي 

تتمة ص٣

¬äíi@ÚÌâÏnçÜ€a@p˝ÌÜ»n€a@ÊÏ‡«ÜÌ@Öäÿ€a
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رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

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

أسسها الراحل  

بغداد / البينة الجديدة 
ــس  ــي، ام ــول راض ــابق رس ــب الس ــني النائ ب
ــة منحت احلكومة  ــد، ان املرجعية الديني االح
ــرة لتنفيذ وعودهم واجراء  والبرملان فرصة أخي
ــى ان خطبة  ــا ال ــودة، الفت ــات املنش اإلصالح
ــرى تدعو  ــة أخ ــا خطب ــد تعقبه ــة ق املرجعي
ــال راضي  ــات مبكرة. وق ــراء انتخاب ــا الج فيه
ــة عن  ــات كافي ــا معلوم ــة لديه ان ”املرجعي
ــية إضافة  ــة السياس ــي العملي ــري ف ما يج
ــى يومنا هذا،  ــاع البلد، منذ ٢٠٠٣ وال الى أوض

ــة لذا نالحظ  ــي املواقف احلرج ــدي رأيها ف وتب
ــي تنبيها  ــة جمعة تعط ــي كل خطب ــا ف انه
وتوجيها الى احلكومة وخطبتها األخيرة فيها 
ــى ان احلكومة لم تعط  الكثير من الدالئل عل
ــرات“. وأضاف  ــاه املظاه ــر إيجابي جت أي مؤش
ــواء بعد ان كان له  ــان ابتعد عن األض ان ”البرمل
ــور فاعل ومؤثر  ــبوعني األخيرين حض في األس
ــوء انتهى، ما دفع املرجعية الى  لكن ذلك الض
ــة والبرملان، وقد  إعطاء فرصة اخيرة للحكوم
ــى انهاء احلكومة واجراء  تدعو في وقت آخر ال

ــح ان ”إجراءات حل  ــرة“. وأوض ــات مبك انتخاب
ــكلة داخل  ــتعقد املش ــة والبرملان س احلكوم
ــى إجراءات أخرى،  ــراق، ما ينبغي اللجوء ال الع
ــريعية  ــن اجلوانب التش ــا يتعلق م وخاصة م
ــية  والسياس ــتورية  الدس اإلصالحات  واجراء 
ــتحدث“، الفتا  ــات جديدة بقانون مس وانتخاب
الى ان ”األحزاب موجودة في كل نظام دميقراطي 
ــف دول العالم، ولكن في العراق يحتاج  مبختل
ــح فيها افراد  االمر الى اصالح وانتخابات يرش

ذوو كفاءة لتولي زمام األمور في البلد“.

بغداد / البينة الجديدة 
ــس األحد، أن  ــوزراء، ام ــس ال ــة العامة جملل ــت األمان أعلن
ــر هذا االسبوع توزيع أكثر من ١١٨ ألف  احملافظات ستباش
دومن بني املواطنني واألولوية فيها لذوي االحتياجات اخلاصة 
ــبكة احلماية االجتماعية. وقال املتحدث  واملشمولني بش
ــة أصدرت توجيها  ــدر مجيد، إن ”االمان ــم االمانة حي باس
ــكرات حماد شهاب وطارق  بإلغاء تخصيص أراضي معس
ــن وزارة الدفاع  ــعد وحتويل جهة امللكية م والديوانية وس
ــكنية للمواطنني“. ــة، بغية توفير األراضي الس الى املالي

ــاف مجيد، ان ”اللجنة اخلاصة باألمانة العامة جمللس  وأض
ــا بني احملافظات إضافة  ــيقية العلي الوزراء والهيئة التنس
الى باقي احملافظات ووزارة البلديات توصلت الى تخصيص 
وفرز أكثر من ١١٨ ألف دومن لتوزيعها بني اجلهات املستفيدة 
ــه ”مت تخصيص ٣٠ ألف دومن  ــن املواطنني“. وبني مجيد ان م
في قضاء النهروان لتحويلها الى ١٠٠ ألف وحدة سكنية، 
ــكنية في معسكر حماد شهاب،  و١٤ ألف قطعة أرض س
ــكر طارق، و١٧ ألف دومن في البصرة،  و٦ آالف دومن في معس
ــي الديوانية، و١٤ ألف دومن في بابل،  ــة أرض ف و٦ آالف قطع
و٥ آالف دومن في كل من النجف والسماوة، و٤ آالف دومن في 
كل من كربالء وكركوك، و٣ آالف دومن في معسكر سعد في 
ــط، وفي  ديالى، و٩ آالف دومن في نينوى، و٨ آالف دومن في واس
ــان ٤٥٠٠ قطعة سكنية“. وأوضح أن ”قطع االراضي  ميس
ــام القادمة بعد  ــالل االي ــتكون جاهزة للتوزيع خ ــذه س ه
ــتكمال االجراءات الفنية واالدارية وتخصيص سندات  اس
خاصة لتلك االراضي، مشيراً الى أن تلك القطع ستكون 

مجهزة بالبنى التحتية كاملاء واجملاري“.

بغداد / البينة الجديدة 
ــراق ولبنان  ــد، ان صانعي القرار في الع ــاوي، امس االح ــي حازم الب ــني احمللل السياس ب
وايران ميتلكون فرصة لتجنب الفتنة وحتقق املطالب املشروعة، الفتا الى ان تهديد ابن 
سلمان بنقل املعركة الى ايران يجب ان يتم تداركه باالستجابة الى مطالب الشعب.
ــة في ثالث دول خالل  ــعبية بصيغتها املطلبي ــال الباوي ان ”اندالع التظاهرات الش وق
ــاؤل عن اسبابها والطرف املنتفع منها واملتضرر جراءها  مدد متقاربة يبعث على التس
ــعودي محمد بن  ــدا عن االميان بنظرية املؤامرة“. وأضاف ان ”تعهد ولي العهد الس بعي
ــل الطيران اليمني  ــو النفطية العمالقة من قب ــأة آرامك ــلمان قد بعد قصف منش س
ــدارك ما قد يحصل  ــق االيراني، يجب االلتفات اليه وت ــير بنقل املعركة الى العم املس
ــدول الثالث بالتحري والوقوف  ــرة في ملعب صانعي القرار في ال ــالد“. وبني ان ”الك بالب
ــتفحالها على وفق خارطة طريق  ــباب اندالع االحتجاجات ومنع اس على حقيقة اس

تقطع دابر الفتنة وتلبي املطالب الشعبية املشروعة“.

بغداد / البينة الجديدة
ــم احلكومة  ــدث باس ــن املتح أعل
ــس  ــي، ام ــعد احلديث ــة س العراقي
ــرز النقاط املهمة في  االحد، عن اب
ــيرا  ــون االنتخابات اجلديد، مش قان
ــوت عليه  ــذا القانون ص ــى ان ه ال
مجلس الوزراء في جلسته االخيرة 
ــواب. وقال  ــل الى مجلس الن وارس
ــرز النقاط املهمة  احلديثي، ادناه اب
ــد  اجلدي ــات  االنتخاب ــون  قان ــي  ف
ــس الوزراء  ــوت عليه مجل الذي ص
ــى  ال ــل  وارس ــرة  االخي ــته  بجلس
البرملان يوم الـ١٣ من تشرين الثاني 

احلالي:
ــيح  للترش ــدم  املتق ــون  يك ان   -
ـــ٢٥ من عمره  ــات قد امت ال لالنتخاب

عند الترشيح.
- ال يحق من يشغل املناصب اآلتية 

الترشيح لالنتخابات:
١- رئيس اجلمهورية ونوابه.

٢- رئيس الوزراء ونوابه.
٣- الوزراء ووكالء الوزارات.

ــتقلة  املس ــات  الهيئ ــاء  رؤس  -٤
ونوابهم.

ــر املرتبطة  ــات غي ــاء اجله ٥- رؤس
بوزارة ونوابهم.

٦- املستشارون.
٧- احملافظون ونوابهم.

ــس  مجال ــاء  واعض ــاء  رؤس  -٨
احملافظات.

٩- ذوو الدرجات اخلاصة.
١٠- املديرون العامون.

ــغل املناصب  ــا ال يحق ملن يش كم
ــة  ــلطة القضائي ــي الس ــة ف اآلتي

الترشيح لالنتخابات:
١- القضاة.

٢- اعضاء االدعاء العام.
كما ال يحق الفراد القوات املسلحة 
ــيح في  ــة الترش ــزة االمني واالجه

االنتخابات.
وال يحق ألعضاء مجلس املفوضني 
ــي  ف ــا  العلي ــب  املناص ــاغلي  وش
ــي  ــات وموظف ــة االنتخاب مفوضي

املفوضية الترشيح لالنتخابات.
ــة  بقائم ــل  يدخ ــن  م ــتثنى  يس  -
منفردة من مبلغ تأمينات االشتراك 
ــات، اي ال يدفع مبلغ  ــي االنتخاب ف

تأمينات االشتراك.
ــواب من ٢٥١  ــون مجلس الن - يتك
ــا  ــد للكوت ــا ٩ مقاع ــدا منه مقع
(خمسة للمسيحيني و١ للصابئة 
ــني و١ للكرد الفيلية و١  و١ لاليزيدي

للشبك).
ــوات االعلى  ــام االص ــاد نظ - اعتم
ــحني وذلك باعادة  في اختيار املرش

ــل جميع املرشحني  ترتيب تسلس
ــم  قوائمه ــن  ع ــر  النظ ــض  بغ
ــدد االصوات  ــا لع ــة وفق االنتخابي
ــم  ــا كل منه ــل عليه ــي حص الت
ــل على اعلى  ــزا من حص ويعد فائ
ــح ذلك فرصة  ــوات، حيث (مين االص
ــة  ــاركة مفتوح ــدا ملش ــرة ج كبي
ــبة للقوائم املنفردة  ومؤثرة بالنس
ــاركون  يش ــن  الذي ــخاص  االش او 

بالعملية االنتخابية منفردين.
ــات  االنتخاب ــة  مفوضي ــد  تعتم  -
اجهزة تسريع النتائج االلكترونية 
وفي حال الطعن في اي مركز اقتراح 

ــراع تلتزم املفوضية  او محطة اقت
باعادة العد والفرز اليدوي.

ــي  ــت ف ــر التصوي ــق للمهج - يح
ــه ويصوت  ــذي يقيم في ــكان ال امل
ــة االصلية التي  ــه االنتخابي لدائرت

جر منها. هُ
ــح  ــارج لصال ــو اخل ــوت عرقي - يص

دوائرهم االنتخابية.
ــع البصمة  ــة تقاط ــراء عملي - اج

للتصويت اخلاص والعام.
ــن  م ــب  الناخ ــة  بطاق ــحب  س  -
ــت اخلاص  ــي التصوي ــني ف املقترع
وتعاد  ــرة،  ــم مباش ــد تصويته بع

ــم الحقا،  ــن طريق وحداته لهم ع
ــخص  ــة ان يذهب ش ــع امكاني ملن
ــاص ليصوت  ــوت بالتصويت اخل ص

مرة اخرى بالتصويت العام.
ــق الي نائب او حزب او كتلة  - ال يح
ــة مفتوحة  ــجلة ضمن قائم مس
ــال الى  ــات االنتق ــزة باالنتخاب فائ
ــة او قائمة  ــزب او كتل ــالف او ح ائت

اخرى اال بعد تشكيل احلكومة.
- ال يحق الي مرشح فائز باالنتخابات 
ــغل منصب  ــح وزيرا او لش ان يُرشّ
ــدورة االنتخابية  ــة وزير بال في درج

التي فاز فيها.

ــد  ــي األداء والقائ ــح ف ــر واض ــاك تقصي فهن
ــن الى  ــرض املتظاهري ــؤولية تع ــل مس يتحم
ــراءات األمنية في  ــى ان اإلج ــار ال العنف. وأش
الـ٢٥ من تشرين األول كانت أفضل من الفترة 
السابقة بكثير، فالوضع في بداية التظاهرات 
ــالح  كان مربكاً، والكثير امتعض من ترك الس
بحسب توجيه القائد العام للقوات املسلحة 
ــن االحتكاك  ــل م ــن قل ــة لك ــر الداخلي ووزي
ــريع ان قوات  ــرد الس ــد ال ــات. وزاد قائ واالصاب
حفظ القانون في العاصمة املكونة من {١٤} 
ــات االمنية جهزت  فوجاً من مختلف القطع
ــكلة  ــغب؛ لكن املش ــدات مكافحة الش مبع
ــاحة  ــراف التظاهرات عن س ــو انح ــر ه األكب
ــببت مشكلة لألجهزة األمنية  التحرير مما س
ــر اجلمهورية  ــغب في جس ــر معنية بالش غي

ــنك. ولفت احلسيني  ومنطقتي اخلالني والس
ــاحة التحرير  الى ان أكبر عدد للتظاهر في س
ــر وباقية  ــف متظاه ــني {٢٦-٢٧} ال ــا ب ــغ م بل
ــرى تنخفض  ــا ترتفع وأخ ــداد احيان هذه االع
ــام، موضحاً ان  ــذه األرق ــم تتجاوز ه لكنها ل
ــداد ترصد من خالل كاميرات مراقبة. هذه االع

ــرون يهاجمون القوات األمنية  وبني ان املتظاه
ــل والبراغي وامللتوف  ــارد والدعاب بكرات البلي
ــيلة للدموع،  ــم بقنابل الغاز املس ونرد عليه
وارقام اجلرحى في التظاهرات فلكية، موضحاً 
ــا منذ مطلع  ــداد الصحيحة للضحاي ان االع
ــرين األول الى الـ٢٥ منه شهيد واحد و٨٦  تش
ــي الرأس  ــم صداع ف ــم لديه ــا واغلبه مصاب
ــيل للدموع،  ــاز املس ــاق الغ ــة استنش نتيج
ــيني  مؤكداً ان قنابل الغاز ال تقتل. ونوه احلس

ــوت نتيجة اطالقات قنابل  الى ان اغلب من مي
ــد أكبر  ــرأس وهي تع ــوع في ال ــيل للدم املس
ــة والقائد  ــا احلقيق ــا ورأين ــكلة تواجهن مش
العام أوصى بعدم استخدامها، مستدركاً ان 
مشكلة املتظاهرين مع السياسية واالقتصاد 

وليس مع القوات األمنية، ودورنا كرد سريع في 
ــم القوات  ــض املناطق ودع ــداد تفتيش بع بغ
على جسر اجلمهورية.وعلى صعيد احملافظات 
ــيني انه بعد انفالت الوضع األمني  قال احلس
ــن الرد  ــه لواء م ــان توج ــة ميس ــي محافظ ف
ــواء االزمة وحالياً  ــريع الى احملافظة الحت الس
ــا توجه لواء من  ــتتب، فيم الوضع األمني مس
ــريع امس الى ذي قار لتصاعد الوتيرة  الرد الس
بعد اشتباكات من قبل أفواج مع املتظاهرين 
ــائر كبيرة. واكد  ــبب بخس في الناصرية وتس
ــوة مهنية وقادرة على  ــريع ق ان قوات الرد الس
ــترك  تنفيذ مهامها بجميع الظروف ولم تش
ــفاً عن تقدمي {٥٢}  ــة، كاش في كربالء املقدس
ــرين األول.وأفاد قائد  ــاً في تظاهرات تش جريج
ــريع التوجد لدينا محافظة ساخنة  الرد الس

ــرة وذي قار}  ــداد والبص ــوم {بغ ــا الي ومايهمن
ــاخنة حالياً، وكأجهزة امنية لسنا  كونها س
ــرات والتظاهرات  ــوع التظاه ــي موض طرفا ف
حلها سياسي والقوى السياسية واحلكومة 
ــؤولية قيادة  ــؤولة، والعاصمة مس ــي املس ه
ــا قيادة  ــة فيه ــداد وكل محافظ ــات بغ عملي
عمليات وشرطة ومايخصنا نحن نعلم كيف 
ــن املتظاهرين  ــتدرك هناك جزء م نؤديها.واس
ومشخصني يحتكون باألجهزة األمنية وليس 
لدينا حق االعتقال اال مبذكرة قبض صادرة من 
ــيني  ــوة تنفيذية. واختتم احلس ــاء كق القض
حديثه بالقول وزارة الداخلية لم تستلم ملف 
ــا للعمليات؛  ــات والقيادات حالي ــن احملافظ ام
ــودة من بغداد نزوال  لكن اكثر القطعات املوج

الى البصرة اغلبها من وزارة الداخلية.
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بغداد / البينة الجديدة 
ــتغرابها من زج األسماء الصريحة  أبدت هيئة النزاهة، أمس األحد، اس
ــددت على  ــن دون علمها، وفيما ش ــجاالت إعالمية م ــا في س ملالكاته
ــدت أنها لم تخفِ أية معلومات  ــا لم ولن تخضع إلى الضغوط، أك أنه
ــتغرب  ــأن قضية أونا أويل. وقالت الهيئة إنها تس يبيحها القانون بش
ــماء الصريحة ملالكاتها في سجاالت إعالمية دون علمها،  من زج األس
مؤكدة أنها لم ولن تخضع إلى الضغوط من أية جهة كانت، وأن عملها 
ــفاف وجلي، ويتم حتت إشراف القضاء. وأضافت،  التحقيقي واضح وش
ــا ومنذ البداية، أفصحت عن إجراءاتها بصدد القضايا الكبرى ذات  أنه
املساس املباشر بالرأي العام، ومنها ما يعرف بقضية (يونا أويل)، وأصدرت 
ــا ونتائج الفريق التحقيقي  ــن البيانات التي تتعلق بالقضاي العديد م
ــة معلومات يبيحها  ــا، ولم تخفِ أي ــى مهمة التحقيق فيه الذي تول
ــتمعت  القانون، فقد أعلنت عن اجلهات التي حققت معها أو التي اس
ــدرت عن القضاء حول القضية،  ــى أقوالها، وكذلك القرارات التي ص إل
وهي متواصلةٌ مع وسائل اإلعالم؛ بغية تزويدها بالتفاصيل، ولم حتجب 
أية معلومات يبيحها القانون عنها. وأشارت الهيئة إلى ضرورة مراعاة 
اعتبارات ومحددات مؤسسات العمل الرقابي واستقالليتها، وال سيما 
ــى تثبت إدانته)،  ــق قاعدة (إن املتهم بريء حت ــرية التحقيق على وف س
ــتعمل على االلتزام به، استنادا إلى  وهذا ما حافظت عليه الهيئة وس
ــجاالت السياسية  أحكام القانون، منبهة إلى أهمية إبعادها عن الس
واملهاترات اإلعالمية، وعدم زج األسماء الصريحة ملالكاتها في أتونها.
ودعت الهيئة إلى مساندتها في مهمتها الوطنية النبيلة، وعدم وضع 
ــاد،  ــة وجهودها في مكافحة الفس ــاعيها احلثيث ــل أمام مس العراقي
ــيما في ظل  ــويه صورة األجهزة الرقابية الوطنية، وال س ومحاولة تش
ظروف البلد الراهنة التي تتطلب تضافر جميع اجلهود؛ من أجل حتقيق 
ــعب في فضح الفاسدين وتشخيصهم وعزلهم  غايات ومطالب الش
ــويش  ــاندهم ويحاول التغطية على أعمالهم من خالل التش ومن يس
ــكيك مبهنيتها وزجها في املماحكات والسجاالت التي تبعدها  والتش

عن أساس عملها.

البينة الجديدة / وكاالت
ــي صفوف  ــدد من اجلرحى ف ــقوط ع ــون اإليراني بس ــاد التلفزي أف
ــني اجلانبني في بعض  ــتباكات ب ــن وقوات األمن جراء اش املتظاهري
ــتمرار االحتجاجات على رفع أسعار البنزين. ــط اس مدن إيران وس
ــرطة تتصدى لتجمعات من  ــر التلفزيون اإليراني أن قوات الش وذك
املتظاهرين باستخدام قنابل الغاز املسيل للدموع في عدة مدن. 

بغداد / البينة الجديدة 
ــة االعالم  ــدي هيئ ــد امله ــوزراء عادل عب ــس ال ــب رئي ــلّم مكت س
واالتصاالت قوائم اسماء خريجني للتعيني على املالك الدائم. وقال 
ــر عاجل، إن مكتب رئيس الوزراء عادل  التلفزيون احلكومي، في خب
ــاالت قوائم تضم خريجني  ــلم هيئة االعالم واالتص عبد املهدي س

باختصاصات مختلفة لتعيينهم على املالك الدائم.
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التلفزيون اإليراني:

ÎápÊŸ;Ñ]e|^
ــي، دينيس  ــر الصناعة الروس تعــاون .. التقى وزي
مانتوروف، بولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن 
زايد آل نهيان، على هامش املعرض الدولي للطيران 
ــي  الذي حتتضنه دبي. وبحث وزير الصناعة الروس
ــيا  ــد أبو ظبي مجاالت التعاون بني روس وولي عه
ــاون في مجال الطيران  ــارات مبا في ذلك التع واإلم
ــان خالل االجتماع إعداد  املدني.كما بحث الطرف
ــهادات للطائرات لتعزيز املشاريع  اتفاق ثنائي في مجال إصدار الش

املشتركة في مجال صناعة الطيران.
ــدوء إلى  ــمية بعودة اله ــالم إيرانية رس ــائل إع عــودة .. أفادت وس
ــدات اإليرانية، امس األحد، عقب  جميع املدن والبل
احتجاجات استمرت ليومني ضد قرار رفع أسعار 
ــرا. وقالت  ــه احلكومة مؤخ ــذي اتخذت ــن ال البنزي
ــلطات  وكالة أنباء «فارس»، امس األحد، إن «الس
ــون اليومني  ــخص في غض اعتقلت نحو ألف ش
املاضيني شاركوا في أعمال الشغب التي اندلعت 

خالل االحتجاجات».

ــة للتعاون  ــت الوكالة الفيدرالي مناقشــة .. أعلن
ــي أنها تناقش مع السعودية  ــكري الروس العس
ــروط وضع االتفاقية املوقعة بني الطرفني عام  ش
ــليم  ــي تنص على تس ــذ، والت ــز التنفي ٢٠١٧ حي
ــة «إس- ٤٠٠». وقالت ممثلة الوكالة  الرياض أنظم
الروسية: «في عام ٢٠١٧، وقعنا عقدا مع اململكة 
ــا مبنظومة إس -٤٠٠  ــعودية لتزويده العربية الس

ونناقش حاليا شروط تنفيذ هذا العقد».   
ــة موجعة، إذ  ــي ضرب ــوري األمريك ــزب اجلمه ــى احل خســارة .. تلق
ــا، متغلبا  ــب حاكم والية لويزيان ــح دميقراطي مبنص احتفظ مرش
ــه اجلمهوري املدعوم  ــي االنتخابات على منافس ف
ــالد دونالد ترامب. وخيبت  بقوة من قبل رئيس الب
ــل إدواردز (٥٣  ــاب الدميقراطي جون بي ــادة انتخ إع
ــبت،  عاما) حاكما لويزيانا لوالية ثانية، أمس الس
آمال اجلمهوريني في استعادة هذا املنصب بدعم 
ــط من قبل ترامب الذي زار الوالية ثالث مرات  نش

بغية التعبير عن تأييده للمرشح.

ــد،  ــس األح ــي، ام ــان العرب ــه البرمل رســالة .. وج
رسالتني إلى إثيوبيا، طالبها فيهما بالتوصل إلى 
ــد النهضة يحفظ حقوق  ــاق «عادل» حول س اتف
مصر والسودان مائيا، مؤكدا دعم اجلهود املصرية 
في هذا االجتاه. وأصدر البرملان العربي، امس األحد، 
ــعل بن فهم السلمي،  ــه، مش بيانا ذكر أن رئيس
ــن رئيس  ــني» إلى كل م ــالتني مكتوبت ــه «رس وج

مجلس الوزراء اإلثيوبي.
ــن عائلة  ــخاص م ــالم أمريكية إن ٥ أش ــائل إع ــت وس قتلــى .. قال
ــان دييغو، جنوب  ــم مؤخرا، في إطالق نار بس ــدة لقوا مصرعه واح
ــات املتحدة، وأكدت أن من  والية كاليفورنيا بالوالي
ــلطات أن طفال  ــني القتلى ٣ أطفال. وذكرت الس ب
رابعا يبلغ من العمر ١١ عاما، نقل إلى مستشفى 
إلجراء عملية جراحية إثر إصابته في حادث إطالق 
ــارادز هيلز. وصرح املالزم مات  النار مبنزل في حي ب
دوبس، بأن األطفال الذين عثر عليهم قتلى صباح 

يوم السبت املاضي أعمارهم ٣ و٥ و٩ سنوات.

تتمة
ص 
«١»



@¥«Ïjça@fi˝Å@ÜËΩa@Üj«@ÚflÏÿy@Ú€b‘nça@…”Ïma@ZÔuaâÜ€a
ıb‘j€bi@b:@Êbz‡éÌ¸@ âbí€aÎ@ÚÓ»uäΩa@¡Ãô@Ê˛

واسط / البينة اجلديدة 
ان  االحد،  امس  الرديني،  غالب  واسط  محافظة  مجلس  عضو  بني 
محكمة القضاء اإلداري حددت الثاني من كانون األول موعدا حلسم 
ان عددا من  الى  مصير استمرار مجالس احملافظات من عدمه، الفتا 
عمل  إيقاف  بشأن  البرملان  بقرار  طعنا  قدمت  احملافظات  مجالس 
طعنا  قدمت  احملافظات  مجالس  ”بعض  ان   ، الرديني  اجملالس.وقال 
بإيقاف  القاضي  البرملان  قرار  بشأن  اإلداري  القضاء  محكمة  الى 
ان  جديدة“.وأضاف  انتخابات  اجراء  حلني  احملافظات  مجالس  عمل 
”القضاء حدد يوم الثاني من كانون األول املقبل موعدا حلسم مصير 
واملضي  العمل  عن  ايقافها  او  باستمرارها  اما  احملافظات،  مجالس 
بقرار البرملان“.وأوضح ان ”قرار احملكمة اإلدارية سيكون ملزما جلميع 
حيث  البرملان،  بقرار  طعنا  قدمت  للتي  وليس  احملافظات،  مجالس 
القرار  به عدد من اجملالس وليس جميعها، ولكن  الطعن تقدمت  ان 

سيلزم جميع اجملالس اما بالعودة لعملها او إيقافه“.

بغداد / البينة اجلديدة 
ــعبي عادل الكرعاوي، عن حتركات  ــف القيادي في احلشد الش كش
ــدود العراقية  ــش وعوائلهم على احل ــة ومريبة“ لقيادات داع ”غريب
ــكرات لهم.وقال  ــنطن بدأت بتهيئة معس ــورية، مبينا ان واش الس
ــركات غريبة  ــهد حت ــورية تش ــدود العراقية الس ــاوي إن ”احل الكرع
ومريبة وبأعداد كبيرة لقيادات داعش مع عوائلهم“.وأضاف ان ”تلك 
ــني أميركي لهم“،  ــر الكاميرات احلرارية بتام ــركات رصدت عب التح
ــنطن بدأت بتامني معسكرات لهم بالقرب من  مشيرا الى ان ”واش
ــنطن  ــوريا“.وأوضح ان ”تامني واش ــة بني العراق وس ــدود الفاصل احل
ــنطن  ــك التحركات يدل على وجود مخطط جديد تنوي له واش لتل

تنفيذه مستغلة األوضاع في العراق“.
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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
ــار احلكمة  ــر النائب عن تي اعتب
ــالل، امس األحد،  محمود مال ط
أن هناك أجندات داخل احلكومة 
ــن املنطق  ــد أن تعمل ضم ال تري
والقانون  ــتور  والدس ــح  الصحي
الصحيح، فيما أشار إلى أن أمام 
النواب جلسات حافلة  مجلس 
بينها  باخلطوات اإلصالحية من 
ــتجوابات وتشريع  عدد من االس
ــال طالل  ــال م ــني مهمة.وق قوان
ــة املتوالية  ــب املرجعي ، إن خط
ــهرت  ــد أش ــة وق ــت واضح كان
ــة الصفراء، واليوم  فيها البطاق
ــهرت البطاقة احلمراء بوجه  أش
ــة والبرملان في حال عدم  احلكوم
تطبيق اإلصالحات املنشودة في 
ما يتالءم مع مطالب املتظاهرين 
ــة  ــاً أن احلكوم ــعب، مبين والش
ــو طريق  ــد وه ــق واح ــام طري أم
طالل،  ــال  م ــاف  اإلصالحات.وأض
ــن احلكومة من  أنه إذا لم تتمك
ــا أن تبني  ــازات فعليه هذه اإلجن
ــعب كي ال  ــة نظرها للش وجه

تكون هي املسؤول الوحيد امام 
ــة، معتبراً أن  ــعب واملرجعي الش
ــل احلكومة  ــاك أجندات داخ هن
ــن املنطق  ــد أن تعمل ضم ال تري
والقانون  ــتور  والدس ــح  الصحي
ــاء احلقيقة  الصحيح وهو إعط
ــا يحقق  ــعب مب ــراج للش واالنف
ــع،  املطلوبة.وتاب ــات  اإلصالح

ــذي مت  ال ــات  ــون االنتخاب أن قان
ــابقاً كان لنا  التصويت عليه س
موقف باملطالبة بعدم التصويت 
عليه كونه قانوناً غير منصف أو 
صحيح، واالن جاءت الضربة من 
املرجعية وهي واضحة جداً بأنه 
ــية  ــى القوى السياس يجب عل
ــر واال فان  ــى التغيي ــل عل العم

الطريق اآلخر مفتوح، مشيراً إلى 
أن مجلس النواب أمامه جلسات 
حافلة باخلطوات اإلصالحية من 
ــتجوابات  ــدد من االس ــا ع بينه
ــريع قوانني مهمة كقانون  وتش
وتعديل  ــروع  املش الكسب غير 
ــات واالنتخابات  ــني احملافظ قوان

واملفوضية.
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الكوت / البينة اجلديدة 
ــس األحد، عن  ــل املياحي، ام ــط محمد جمي ــظ واس ــن محاف أعل
ــرائح  ــكنية جديدة  لتوزيعها بني الش ــرز ٢٠ ألف قطعة أرض س ف
املشمولة خالل تشرين الثاني احلالي. وقال املياحي ، إن ”جلنة توزيع 
ــرز ٢٠ الف قطعة ارض  ــط انتهت من ف االراضي في محافظة واس
ــيرا  ــكنية في مركز مدينة الكوت واالقضية في احملافظة“، مش س
ــيتم توزيعها بني املسجلني من شبكة احلماية  الى ان ”االراضي س
ــات وفقا لقرار ٢٥٤  ــرائح الفقراء واالرامل واملطلق االجتماعية وش
ــتفيد حرية  ــتتيح للمس ــنة ٢٠١٣، مبينا ان عملية التوزيع س لس
ــتتم ضمن  ــة توزيع االراضي س ــاف ان ”عملي ــاء االفقي“.واض البن
ــرائح  ــفافة لضمان التوزيع العادل لقطع االراضي بني الش آلية ش
املشمولة، مشددا على اهمية منح فرصة عادلة جلميع املتقدمني 
ــتمارة  ــكيل جلنة العداد االس ــوبية، منوها بتش ــن احملس ــدا ع بعي
ــع االراضي  ــد ارقام قط ــة لتحدي ــة العلني ــراء القرع ــة باج اخلاص
ــف املياحي عن ”املباشرة  ــمولني بالقرار“.وكش وتوزيعها بني املش
باجراءات استمالك ٣٠٠ الف دومن لتوزيعها بني املشمولني من ابناء 
ــتثناء“،  ــكنية لكل مواطن بدون اس احملافظة بواقع قطعة ارض س
ــض االجراءات  ــبب بع ــى ان ”تأخير توزيع االراضي جاء بس ــا ال الفت
ــط، أن ”احملافظة  ــة بفرزها“.واوضح محافظ واس ــة اخلاص الروتيني
ــفا عن  ــكنية، كاش ــات جلميع القطع الس ــة بايصال اخلدم ملزم
ــكنية خالل االشهر الثالثة  ــعي لفرز ١٠٠ الف قطعة ارض س الس
ــكن لتوزيعها بني بقية  ــع اللجنة العليا للس ــة بالتعاون م املقبل

الشرائح االجتماعية من بينها املوظفون“.

الصادرة عن هيئة استثمار احملافظة لشركة 
ــنوات النشاء مطار النجف  عربية ملدة (٥) س
ــون كما اصدرت احملكمة  الدولي خالفا للقان
ــس مجلس  ــب رئي ــتقدام بحق نائ ــر اس ام
ــس بفتح  ــام اجملل ــة قي ــي قضي ــة ف احملافظ
ــة  ــة وزارة املالي ــة دون موافق ــابات مالي حس
ــابات تتعلق باملبالغ  ــة الى ان هذه احلس الفت
ــكنية  ــتحصلة عن طريق بيع قطع س املس
ــوم الزوار  اضافة الى حصة احملافظة من رس

وايرادات مرآب النجف.

ــن صدور  ــة ايضاً ع ــة النزاه ــفت هيئ وكش
ــاء مجلس  ــد اعض ــتقدام بحق اح ــر اس ام
ــرف اموال  ــى خلفية ص ــي عل ــواب احلال الن
لغير االغراض اخملصصة لها اثناء مدة توليه 
ــن تهمة  ــالح الدين ع ــظ ص ــب محاف منص
ــار مخصصة  ــغ (١٠) مليارات دين ــرف مبل ص
لسد احتياجات املؤسسات االمنية واملدنية 
ــراض اخملصصة لها  ــر االغ ــة في غي باحملافظ
ــة املالية  ــر ديوان الرقاب ــب ما اكد تقري حس

االحتادية.

ــات  جناي ــة  محكم ــي  ف ــدر  مص ــف  وكش
الديوانية امس عن صدور قرار بحجز االموال 
ــس  ــس مجل ــة لرئي ــر املنقول ــة وغي املنقول

احملافظة (جبير اجلبوري).
ــعبية السلمية  وبخصوص التظاهرات الش
ــداد امس وعدد  ــهدت العاصمة بغ ــد ش فق
ــراب طال عدد  ــط واجلنوب اض من مدن الوس
ــة واملدارس  ــة واخلاص ــر احلكومي ــن الدوائ م
ــهدت  ــي اغلقت ابوابها وش ــات الت واجلامع
ــي  ــرة ف ــادة كبي ــس زي ــر ام ــاحة التحري س

ــية  ــة املراحل الدراس ــالب من كاف عدد الط
ــرق في مناطق  ــع متظاهرون اغلب الط وقط
احلسينية والشعب وشرق البياع واجزاء من 
سريع الدورة بسبب اعالنهم االضراب العام 
ــى دوائرهم  ــن الوصول ال ــني م ــع املوظف ومن
ــديدة  ــبب قطع الطرق في ازدحامات ش وتس
ــا لبى آالف من املوظفني دعوات االضراب  فيم

العام وامتنعوا عن الدوام الرسمي.
ــة  «البين ــت  علم ــة  صل ذي  ــد  صعي ــى  عل
اجلديدة» ان محافظات ذي قار وميسان وبابل 

ــط اعلنت تعطيل الدوام الرسمي في  وواس
جميع دوائرها لدواعٍ امنية ولغرض الضغط 
ــب  ــة مطال ــة لتلبي ــة املركزي ــى احلكوم عل

املتظاهرين.
ــي ان اكثر من  ــدر طب ــف مص ــي وقت كش ف
ــرات في عدد من  ــة خالل التظاه (٧٠٠) اصاب
ــت ضمن االعاقات  احملافظات العراقية ادرج
ــد من احلاالت  ــدر ان العدي ــة واكد مص املزمن
ــن  ــي تتضم ــفيات وه ــي املستش ــت ف الزال
اختناق بالغاز وحاالت دهس واصابات مباشرة 

ــي وان معظم االعاقات املزمنة  بالرصاص احل
كانت اصابات مباشرة بقنابل الغاز وبعضها 
ــراف املتظاهرين  ــاب اط ــاص الذي اص بالرص
ــة اقدامهم وان بعض االصابات كانت  وخاص
قريبة من النخاع الشوكي وتسببت بحاالت 
اعاقة الميكن عالجها وان هناك حاالت التزال 
ــا يحتاج الى  ــفيات وبعضه داخل املستش
ــا نقل بعض االهالي  عمليات جراحية بينم
ــفيات خاصة  ــني الى مستش ذويهم املصاب

لعالجهم.

بغداد / البينة اجلديدة
استقالة  الدراجي  رحيم  السابق  النائب  توقع 
عادل  السيد  يرأسها  التي  احلالية  احلكومة 
على  الضغط  ألن  اسبوعني  خالل  املهدي  عبد 
املرجعية  مستوى  وعلى  اجلماهير  مستوى 
الدينية العليا لن يسمح للكتل السياسية ان 

متاطل اكثر.
واضاف الدراجي في تصريح صحفي متلفز ان 
وان  املعركة  حيز  اآلن  دخلت  العليا  املرجعية 

وعليه  خطر  في  احلالية  السياسية  الطبقة 
خالل  وشيكة  باتت  احلكومة  استقالة  فإن 
حكومة  تشكيل  نحو  والتوجه  اسبوعني 

مؤقتة واالعالن عن انتخابات مبكرة.
واكد الدراجي ان الدماء التي سالت في سوح 
وال  بالبقاء  للحكومة  تسمح  لن  التظاهر 
بغداد  في  الساحات  بشباب  إال  للعراق  امل 
الطبقة  بهذه  للعراق  امل  وال  واحملافظات 

السياسية وامل العراق واملنا باملتظاهرين.

ــة  حكوم ــوا  تتخيل ان  ــم  ولك
ــة  ــن ثالث ــر م ــع اكث ــل م تتعام
ــذه الطريقة  ماليني متقاعد به

غير املنصفة.
واذا ما قبلنا افتراضاً بهذا الغنب 
ــابق فأننا لن  ــنب الس ــوق الغ ف
ــاً تأخر مترير القانون  نقبل نهائي
ــي االربعاء  ــتي يوم خالل جلس
واخلميس املاضيني بدعوى وجود 
ــني القانونية  خالف بني اللجنت
ــأن احلد  واملالية في البرملان بش
ــف  ــني (٥٠٠ و٦٠٠) ال ــى ماب االدن

دينار للراتب التقاعدي شهرياً.
ــب حقاً ان بعض  ومايدمي القل
ــروا بأنهم  ــعب اظه ــواب الش ن
ــوا كذلك وهذا ما جتلى في  ليس
ــدل البيزنطي  صورة اخلالف واجل
القانونية  ــة  اللجن ــد  تري حيث 
ــب  للرات ــى  االدن ــد  احل ــت  تثبي
ــون بحدود (٦٠٠)  التقاعدي ليك
ــهرياً بينما تصر  ــار ش ــف دين ال

اللجنة املالية على جعله بواقع 
ــذا الكالم  ــار وه ــف دين (٥٠٠) ال
ــل تصريح  ــي ب ــن جيب ــس م لي
رسمي للنائب عن حتالف الفتح 

فاضل جابر.
ــادة  وفي اخلتام نقول: ايها الس
ــاس  الن ــوا  التبخس ــواب  الن
ــن  م ــم  والحترموه ــياءهم  اش
حقوقهم والتستكثروا عليهم 
ــه  خالل ــن  م ــدون  يري ــاً  معاش
ــوا بكرامة  املتقاعدون ان يعيش
ومن كان منكم من يدعي احلرص 
على املال العام فليبدأ مبحاسبة 
ــوص.. نقول:  ــدين واللص الفاس
التقاعد والجتعلوه  ــون  اقروا قان
ــرحة البرملان  مسجياً فوق مش
اهللا  ــب  غض ان  اهللا..  ــوا  واتق
ــديد واعلموا ان عرقلة قانون  ش
التقاعد (وصمة عار) فال جتعلوا 
ــم  ــن تطاردك ــات املتقاعدي لعن

حتى املمات. 

وكاالت / البينة اجلديدة
اعتبر وزير االمن الوطني السابق قاسم داود، امس االحد، 
أن النظام السياسي الذي ولد بعد عام ٢٠٠٣ في العراق 
يحتضر، مشيرا الى ان هذه املرحلة بحاجة الى ضغط 
اجل  من  احلاكمة  السياسية  الطبقة  على  شعبي 
بيان صحفي  داود، في  انتقالية.وقال  تشكيل حكومة 
إن  العراق،   يشهدها  التي  االحتجاجات  حول  أصدره 
السياسي  للنظام  احتضارا  اليوم  يشهد  العراق 
لوالدة نظام  ولد بعد عام ٢٠٠٣، ومخاضاً مباركاً  الذي 
سياسي جديد، مشيرا الى أن التاريخ سيكتب ان هذا 
النظام اجلديد ولد من رحم الشعب العراقي وبسواعد 

ودماء ابنائه.واضاف داود أن االخفاقات التي واكبت نظام 
مؤسسات  بناء  في  ذريع  فشل  من  االحتالل  بعد  ما 
لهذا  هوية  الى  الذي حتول  للفساد  واستشراء  الدولة، 
النظام، مع غياب بناة حقيقيني ورجال دولة متمكنني 
دولة  لبناء  والتنفيذ  واالدارة  التخطيط  يستطيعون 
حديثة.وتابع قائال، لقد صبر العراقيون، وعلى فترة اكثر 
من ١٦ عاما، على فساد وأمية وجهل احزاب السلطة 
سميت  متخلفة  مفاهيم  من  ابتدعته  وما  احلاكمة، 
باحملاصصة. لقد ساهمت هذه االحزاب بتكريس احلس 
بتعطل  تسبب  مما  الوطنية  الهوية  وطمس  الطائفي، 
تشكيل دولة املواطنة.واضاف، نلمس اليوم وبكل فخر 

واعتزاز، الوعي اخمللص لدى طبقتنا الثائرة من الشباب 
على  وسيرهم  اهللا،  على  اتكالهم  بعد  تصدوا  الذين 
والتي اطلقت صرخة مدوية  الرشيدة  املرجعية  خطى 
اليوم  بعد  وال استسالم  ان ال خنوع  الطغاة،  في وجه 
لهذه الطبقة الفاسدة، والتي ال ترى من العراق اال قدر 
الغنيمة املسروقة منه.واعتبر، ان رسالة املرجعية ليوم 
السلطة  من  الشرعية  سحبت  قد  املاضي  اجلمعة 
برؤى  نشيد  الذي  الوقت  في  اننا  مضيفا  احلالية، 
مرجعيتنا الكرمية، ندعو اجلميع الى االصرار والتصميم 
والصمود من اجل توفير وطن لكل العراقيني.ورأى داود، 
ان هذه املرحلة التي متثل احلالة االنتقالية بني النظام 

احلالي الى النظام اجلديد املوعود بحاجة الى الضغط 
تشكيل  اجل  من  احلاكمة  السياسية  الطبقة  على 
حكومة انتقالية وملدة زمنية محددة، يصار بعدها الى 
ان يحل مجلس النواب نفسه، موضحا أن هذه احلكومة 
االنتقالية ستمتلك السلطتني التشريعية والتنفيذية، 
تشريع  دستورية،  تعديالت  اجراء  مهامها  ابرز  وتكون 
قانون لالنتخابات، وتشكيل مفوضية جديدة مستقلة 
املهمة  القوانني  وتشريع  متحزبة،  غير  لالنتخابات 
التي تتعلق بحياة املواطن العراقي الى جانب القوانني 

العقابية الصارمة بحق املفسدين.

äön∞@÷aä»€a@ø@ÔçbÓé€a@‚bƒ‰€a@Z’ibé€a@?üÏ€a@Âfl¸a@äÌãÎ

كركوك / البينة اجلديدة
أعلن آمر فوج الطوارئ اللواء ١٥ في احلشد الشعبي طاهر 
السقاط  ”داعش“  لتنظيم  حتركات  احباط  عن  اهللا،  عبد 
احلشد  إعالم  كركوك.ونقل  محافظة  في  املناطق  بعض 
الفترة  إن تنظيم داعش استغل خالل  ، عن عبد اهللا قوله 
املناطق  بعض  تشهدها  التي  األمني  الفراغ  حالة  املاضية 
مكان  من  بالتنقل  عناصره  وبدأت  كركوك  محافظة  في 
آلخر وكان في نيتهم شن عمليات إرهابية السقاط بعض 
املناطق“.وأضاف عبد اهللا، أن ””احلشد الشعبي جنح باحباط 
تلك التحركات واجهاضها من خالل القيام بعمليات نوعية 
ونصب كمائن وتأمني املناطق التي تعاني من فراغات أمنية“، 
حتركات  مبراقبة  مستمر  الشعبي  ””احلشد  أن  إلى  مشيرا 

العدو الداعشي“.
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تلبية لمطالب شعب يهتف منادياً باالصالح والتغيير في بغداد وعدد من مدن العراق

@p˝ÌÜ»n€a@ÊÏ‡«ÜÌ@Öäÿ€a
¬äíi@ÚÌâÏnçÜ€a

ــددا على ان اي اوضاع  ــعب الكردستاني، مش حتققت للش
ــن التأثيرات اخلارجية  ــت مبعزل ع حتصل بالعراق فهي ليس
ــة الى الداخلية من جهات متضررة من النظام احلالي  اضاف
ــات اخرى لم حتقق ما  ــواء من بقايا النظام البائد او جه س

سعت اليه بالعملية االنتخابية.
ــتورية البرملانية يونادم  ــة التعديالت الدس ورجح عضو جلن
ــة االحتادية لبيان  ــاب للمحكم ــابق، الذه كنا، في وقت س
رأيها بشأن املواد املعتمدة لتعديل الدستور، مشيرا الى ان 
اللجنة نظمت نفسها على قسمني االول يهتم بتعديالت 
ــة باملبادي  ــتور واملتعلق ــن الدس ــة االولى م ــواب الثالث االب

واحلقوق واحلريات والسلطات والثانية تدرس باقي االبواب.

بغداد / البينة اجلديدة
حنني  الفتح  حتالف  عن  النائب  عد 
وزير  تصريح   , االحد  امس   , القدو 
ثالث  طرف  وجود  بشان  الدفاع 
الفتنة  الثارة  ومحاولة  موفق“  ”غير 
كانت  اذا  انه  مبينا  لالزمة,  وتاجيج 
كان  بادلة  مدعومة  معلومات  لديه 
يطلق  ان  قبل  استقالته  تقدمي  عليه 
مازلنا  ”إننا   ، القدو  تصريحاته.وقال 
املواقف  تباين  مشكلة  من  نعاني 
احلالية  االنسجام في احلكومة  وعدم 
وزير  تصريح  وان  السابقة  واحلكومات 
الدفاع احلالي بشأن وجود طرف ثالث 

”تصريح  ان  ذلك“.واضاف  على  دليل 
اثار  وقد  غيرموفق  االخير  الدفاع  وزير 
فتنة مما أجج وعقد الوضع اكثر والبد 
وجلنة  احلكومة  قبل  من  مسالته  من 
االمن النيابية“، معتبرا أن ”الوزير كان 
تصريحاته     يطلق  ان  قبل  منه  االولى 
واثبات  احلكومة  من  استقالته  تقدمي 
الدفاع  وزير  دامغة“.وكان  بادلة  ذلك 
جناح الشمري ادلى مؤخرا بتصريحات 
طرف  وجود  بشأن  فرنسا  من  مثيرة 
عن  مسؤول  األجهزة  من  ليس  ثالث 
عمليات قتل املتظاهرين دون الكشف 

عن هويته.
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كاريكاتير
4مداراتاآلراء ال تمثل سوى وجهات نظر أصحابها والجريدة غري مسؤولة عنها
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أول شيء يجب مراعاته عند التفكير في 
أي سرقة هو: النهب. في صلب املوضوع 
ــة، التي  ــي ٦١ النووي ــد قنابل ب ــا توج هن
ــام ١٩٦٣، وهي حتتوي على  صممت في ع
ما يُعرف باسم «الناجت املتغير». ما عليك 
ــخ  ــى النس ــرص عل ــرك الق ــوى أن حت س
ــراوح بني ٠٫٣  ــد انفجارًا يت ــة لتول اخملتلف
ــن. ولتتخيل  ــن إلى ٣٤٠ كيلو ط كيلو ط
ــت الكاتب إلى أن  ــدرة التدميرية، يلف الق
ــكا على  ــقطتها أمري ــة التي أس القنبل
ــو طن.ويبلغ  ــت ١٥ كيل ــيما كان هيروش
ا، ويبلغ سمكها  طول كل قنبلة ١١ قدمً
ــزن حوالي ٧٠٠ رطل. وهناك  ١٣ بوصة، وت
ــمى أنظمة  ا آمنًا حتت األرض تس ــوً ٢٥ قب
ــرت في  ف ــة حُ ــلحة املأمون ــن األس تخزي
ــة للطائرات.  ــئ واقي ــل مالج األرض داخ
ــا حيازة ما يصل إلى  ميكن لكل قبو منه
أربعة من هذه األسلحة النووية، ولكن ال 
ا  ــوى ٥٠ قنبلة في إجنرليك، وفقً يوجد س
ــرته مؤخرًا صحيفة نيويورك  لتقرير نش
ــس دونالد  ــدات الرئي ــز، وأكدته تغري تامي
ــة  النووي ــلحة  األس ــع  ترامب.وض
التكتيكية في مالجئ الطائرات هو جزء 

ــت  ــا كان ــاردة عندم ــرب الب ــن إرث احل م
ــقاط  ــب إلس ــة تأه ــي حال ــرات ف الطائ
ــة على أي  ــة التكتيكي ــلحة النووي األس
ــى طول  ــدم عل ــوفيتية تتق ــل س جحاف
ــوم، ال توجد  ــن الي ــة. لك ــة اجلنوبي اجله
ــادرة حتى  ــة في إجنرليك ق طائرات حربي
على حمل األسلحة النووية. ومع تالشي 
تأثير احلرب الباردة، كان هناك دافع إلزالة 
ــلحة النووية التكتيكية من أوروبا،  األس
ــودة في تركيا. ــي ذلك القنابل املوج مبا ف
ــوني، وهي أستاذة  ــارون سكواس وعن ش
ــؤولة  ــنطن، ومس ــورج واش ــة ج بجامع
ــة، قولها: «فاتتنا  ــابقة بوزارة اخلارجي س
ــنوات. إذا  هذه اللحظة منذ حوالي ١٠ س
ــا  ــم، دعن ــا (نع ــل أملاني ــة مث ــررت دول ق
ــون قد أزلت  ا) فرمبا تك ــم جميعً نخرجه
التكتيكية  ــة  النووي ــلحة  ــع األس جمي
ــم يحدث». أبقت  ــة، لكن ذلك ل األمريكي
ــس  ولي ــية،  السياس ــا  اجلغرافي
ــتراتيجية، قنابل بي٦١ في مكانها  االس
ــر الوضع على  ــا. لكن اآلن يتغي في تركي

ــا الواليات املتحدة،  ــدت تركي األرض، إذ حت
ــت حلفاء  ــوريا، وهاجم ــت في س وتوغل
ــع  مواق ــرت  حاص ــى  وحت ــنطن،  واش
املستشارين األمريكيني بنيران املدفعية. 
وتقع إجنرليك على بعد ٧٠ ميالً فقط من 
ــاؤالت حول  ــورية، مما يثير تس احلدود الس
أمن القنابل.لكن هل ميكنك حتى تفجير 
 ، ــروق؟ ليس األمر سهالً ــالح نووي مس س
ــر الوحيد الذي  ــس هو اخلط ــن هذا لي لك
ــارق. بطبيعة احلال،  ــالح نووي م ميثله س
ــتخدمة  ــن الطرق املس ــاك العديد م هن
ــل النووية  ــة دون تفجير القناب للحيلول
ــدون إذن. لكن  ــة أو ب ــق الصدف ــن طري ع
ــها  التفاصيل الفنية حول القنابل نفس
نادرًا ما تناقش؛ لذا فإن ما نعرفه يستند 
إلى مصادر عامة، بعضها يعود إلى عقود 
ــلحة  من الزمن، عندما صنعت هذه األس
ــي  ــرة.أن عامل التصميم األساس ألول م
ــار، هو ما  ــي االعتب ــذي يجب وضعه ف ال
يعرف بـالرابط القوي/ الرابط الضعيف، 
ــلحة النووية اجلديدة  الذي دمج في األس
ــتيفن بيلوفني،  ــام ١٩٧٥.وكتب س منذ ع
ــة  بجامع ــيبراني  الس ــن  األم ــتاذ  أس

ــرًا من  ــع قدرًا كبي ــذي جم ــا، ال كولومبي
املواد مفتوحة املصدر حول املواد النووية: 
ــام التفجير  ــمة في نظ «العناصر احلاس
ــا  ألنه ــد؛  متعم ــكل  بش ــة)  (ضعيف
إذا  ــه  في ــة  رجع ال  ــكل  بش ــل  ستفش
ــن البيئات غير  ــت ألنواع معينة م تعرض
ــتخدام هو  ــائع االس الطبيعية. مثال ش
ــي  ــه ف ــتذوب مكونات ــذي س ــف ال املكث
درجات حرارة منخفضة إلى حد معقول».
ــوي» الذي يحمي  ومن أمثلة «الرابط الق
ــذي يفصل  ــر ال ــام التفجي ــة نظ القنبل
ا عن بقية القنبلة حتى ال يتآكل  كهربائيًّ
ــل القنابل  ــة (مث ــات الطاق ــل دفع بفع
ــويش). ويكتب  ــرة األخرى أو التش املتفج

ــزل  ــوي الع ــط الق ــر الراب ــني «يوف بيلوف
ال  ــه  إن ــر.  التفجي ــام  لنظ ــي  الكهربائ
ــة للغاية». ــتجيب إال ملدخالت خاص يس

ــوص  ــبة للص ــة بالنس ــل النتيج وتتمث
ــن الصعب  ــني في أنه م ــني احملتمل النووي
ــر قنبلة نووية حتت أي ظرف ما عدا  تفجي

تلك املدمجة في تصميمها. عقبة مماثلة 
أمام نشر قنبلة نووية أمريكية مسروقة 
هي جهاز االستشعار البيئي املدمج في 
السالح. تكتشف هذه املستشعرات ما 
ــارع،  ــالح النووي: التس ــذي مير به الس ال
ــط اجلوي، وما إلى ذلك.  واجلاذبية، والضغ
ــرض أن متر به  ــة مبا يفت ــم متر القنبل إذا ل
ــإن الرأس  ــقاط، ف ــران واإلس ــاء الطي أثن
ــياء جيدة  احلربي لن يعمل.هذه كلها أش
ــلحة  ــتخدام األس متنع اللصوص من اس
ــا أن نضع في االعتبار  النووية. لكن علين
ــي الغالب في  ــذه األنظمة توضع ف أن ه
ــالمة.  بالس ــق  تتعل ــباب  ــا ألس أماكنه

ــة من  ــة نووي ــع أي قنبل ــر، ملن ــى آخ مبعن
ــة، أو للتأكد  ــن طريق الصدف االنفجار ع
ــا يكون الهدف  ــتنفجر عندم من أنها س
ــات أخرى من  ــا. هناك طبق ــو تفجيره ه
ــان، أي احلماية من  احلماية مصممة لألم
ــرح به.  ــتخدام غير املص ــرقة واالس الس
ــط العمل  ــم رواب ــى عال ــذا إل ــا ه يقودن
ــبوه. روابط  ــموح بها أو PALs املش املس
ــال  ــي: األقف ــا ه ــموح به ــل املس العم
املضمنة في أغلفة األسلحة التي يجب 
ا.  ــالح مسلحً فتحها قبل أن يصبح الس
ــاالً ميكانيكية دوارة  ا ما أقف ــت يومً وكان
ــة  ــم كهربائي ــا نظ ــتبدل به ــن اس ولك
ــرها.  وانقل عن  ميكانيكية يصعب كس
ــف كتابًا عن  ــذي أل ــن، ال ــاك هانس تش
ــلحة النووية، قوله إن روابط العمل  األس
ا  ــر تقدمً ــزة أكث ــموح بها هي أجه املس
ــلحة وال ميكن  ــي أغلفة األس ــة ف مدمج
إزالتها دون تفكيك الرأس احلربي بأكمله 
ــات الداخلية املهمة  مبعنى تدمير املكون
إن  ــن  هانس ــول  الغالف.يق ــكك  تف إذا 
القنابل النووية في تركيا لديها قفل من 
ــز  ــا برم ــن «مفتاحً ــة «إف»، يتضم الفئ
ــا، مع قفل  ــن ١٢ رقمً ــدد، ومكونًا م متع
ــي بعد  ــرأس احلرب ــى تعطيل ال ــؤدي إل ي
ــوز». الرم ــال  إلدخ ــررة  متك ــاوالت  مح

ــرقة من  ــل الس ــرى، مث ــدات األخ التهدي
ــل، أو الغارات اإلرهابية، أكثر خطرًا  الداخ
ــف في الناتو  ــا من مصادرة حلي وترجيحً
ــلحة. وتضيف سكواسوني:  لهذه األس
ــون احلكومة التركية هي التي  «رمبا ال تك
ــات  ــض اجله ــن بع ــا، ولك ــل عليه حتص
ــرقونها  ــر الدول. قد يس ــة من غي الفاعل
ــا يفعلونه،  ــون م ــا وال يفهم ويفككونه
لكن سيكون بحوزتهم مواد انشطارية». 
ــاس ال يثقون في أن روابط  لكن بعض الن
العمل املسموح بها كافية جلعل سالح 
ــدة بالكامل لدولة  ــووي مارق عدمي الفائ ن
ــول هذه  ــدة نووية. وح ــا أجن ــة له قومي
ــتاذ  ــول فيبني ناراجن، وهو أس النقطة يق
ــي  ــية ف ــوم السياس ــي العل ــارك ف مش
للتكنولوجيا،  ــتس  ماساتشوس معهد 
ومؤلف كتاب «االستراتيجية النووية في 
ــث»: إن أكثر الروابط تطورًا،  العصر احلدي
لن يفيد سوى في التأخير. بيد أنه يرى أن 
ــتفادة من  ــن االس ــة م ــع دول ــك ال مين ذل
السالح عن طريق الهندسة العكسية.  
الكثير من األمن املصمم في صنع قنبلة 
نووية يجعلها غير صاحلة للعمل عندما 
ــاالردو يلفت  ــا. لكن باب ــري العبث به يج
ــة قومية  ــه دول ــن أن تفعل ــا ميك ــى م إل
ــة العكسية، وليست  مهتمة بالهندس
ــر  أكث ــل  ب ــالح،  الس ــر  بتفجي ــة  مهتم
ــه،  تفكيك ــاء  أثن ــه  لتخريب ــتعدادًا  اس
ــرار.تركيا هي  ــتنباط أي فوائد أو أس الس
ــالح نووي مسروق،  أكبر مستفيد من س
ــه. ويكتب بيلوفني  ــى لو جرى تعطيل حت
ــة كولومبيا «إن قوة أو جماعة  من جامع
غير نووية ستستفيد كثيرًا من أي شيء 
ــتخدامها  اس ــاالت  احتم ــن  م ــن  يحس
لقنابل شخص آخر».ال أحد يريد أن يقول 
ــيطرة على القنابل  إن تركيا ميكنها الس

النووية األمريكية اخملزنة في أرضيها، وأن 
ــأن  احلكومة التركية التزمت الهدوء بش
ــذا  ه ــيناريو  س ــن  لك ــوع.  املوض ــذا  ه
ــان الناس.وحول  ــي أذه ــوس يدور ف الكاب

ــاراجن: «ال أقول إن  ــول ن ــة ذاتها يق النقط
اجليش التركي، وبالتأكيد ليست القوات 
ــيحاول  ــخص هناك، س ــة أو أي ش اجلوي
ــن  لك ــا».  تهديده أو  ــلحة  األس ــز  تعزي

ــت  ــي إجنرليك ليس ــة ف ــر األمني التدابي
ــيطرة على  مصممة ملنع األتراك من الس
ــزءًا كبيرًا مما يجعل  منطقة الناتو».أن ج
ــدة النووية آمنة هو أنها تقع داخل  القاع
ــث يصبح ذلك  ــة تركية. حي قاعدة جوي
ــهم  أنفس ــراك  األت كان  إذا  ــؤولية  مس

ــكل مباشر  ــاركني بش متواطئني أو مش
في حترك عدواني بشأن القنابل.ففي عام 
ــل أمن  ــاع «دلي ــدرت وزارة الدف ٢٠١٦، أص
األسلحة النووية» املنقح، والذي يعكس 
ــام ٢٠١٦ لألماكن  ــو في ع ــات النات حتديث
التي حتتفظ باألسلحة النووية.خضعت 
ــها لعملية تغيير  ــدة إجنرليك نفس قاع
ــة. وفحص باحثون من احتاد العلماء  أمني
األمريكيني الكثير من األعمال املوضحة 
ــة  األمريكي ــاع  الدف وزارة  ــل  دلي ــي  ف
ــة  الصناعي ــار  األقم ــور  ص ــتخدام  باس
ــوارًا  ــك أس ــن ذل ــا. يتضم ــرة جتاريًّ املتوف
ــغ طولها ٣٠  ــدة ومناطق خالية يبل جدي
ــاع،  الدف وزارة  ــة  لوثيق ــا  وفقً ــا،  قدمً
ــاف الدخيل  ــهيل اكتش «مصممة لتس
ــان املتطفل من احلماية  ومراقبته، وحرم
ــلحة قوة  ــة أس ــادة فعالي ــاء، وزي واإلخف
ــدوث هجوم  ــص احتمال ح ــن وتقلي األم
مفاجئ».مناطق التخزين النووي محمية 
ــف عن  ــة الكش ــطة أنظم ــا بواس أيضً
ــعار التي تنتشر  احلدود، وأجهزة االستش
ــا  ــراس عندم ــه احل ــة وتنبي ــي املنطق ف
ا أنظمة  تُخترق. يستلزم حلف الناتو أيضً
ــلل التي تكتشف الوصول  كشف التس
ــة احملمية.  ــه داخل املنطق غير املصرح ب
ــن الدفاعات  ــرة م ــة األخي ــمى الفئ وتس
ــآت،  النظم الفرعية لتحرمي دخول املنش
ــى قاعدة.  ــدة إل ــف من قاع ــذه تختل وه
ــون نظم  ــو: «قد تك ــة النات ــول وثيق وتق
ــا غير  ــا قاتلة، وإم ــة إم ــرمي الفرعي التح
قاتلة». «واستنادًا إلى تقنيات مثل الليزر، 
ــلحة التي يجري  ــف، أو األس أو امليكرووي
ــد، أو العديد من ذخائر  ــغيلها عن بُع تش
ــن  م ــا  غيره أو  ــف  القذائ ــالق  إط
التكنولوجيات التي ستوقف املتطفلني 
ــل أن يتمكنوا من الدخول  أو تعوقهم قب
ــرة من  ــة األخي ــرح به».الطبق ــر املص غي
ــلحة  ــدات تخزين األس ــة هي وح احلماي
ــل النووية.  ــع القناب ــث توض ــن، حي واألم
التفاصيل ضئيلة واآلراء متباينة، لكنها 
ــة صعوبة  ــي درج ــة ف ــون صعب ــد تك ق
األشخاص الذين يحاولون الدخول إليها.

ــتس:  يقول ناراجن من معهد ماساتشوس
ــى القبو  ــو أن الوصول إل ــر ه ــس األم «لي
ــه صعب على  ــب على اجليش. ولكن صع
ــة، وصعب على مفرزة  أي منظمة إرهابي
ــق صغير  ــخص مثل فري ــة أو أي ش مارق
ــة فاعلة  ــه، ولكن ميكن جله ــه فعل ميكن
ــك». ــل ذل ــرة أن تفع ــة مص ــة لدول تابع

ــر أكثر ثقة في أنظمة األمن  البعض اآلخ
املعمول بها. تقول سكواسوني: «بعض 
ــة  النووي ــلحة  األس ــول  ح ــة  الضج
ــد ما يبررها الى حد ما؛  األمريكية ال يوج
ــن  ــة م ــن الثق ــة م ــة عالي ــديّ درج ألن ل
ــلحتنا آمنة وأنه  الناحية الفنية بأن أس
ــن املدهش  ــر أنه م ــا. غي ــن تعطيله ميك
ــذ قرارًا منذ ١٠  ــبة لي أننا لم نتخ بالنس
ا. من الناحية  ــا جميعً ا إلزالته أو ١٥ عامً
ــي  ه ــلحة  األس ــذه  ه ــية،  السياس
مسؤولية، وعسكريًّا هي عدمية الفائدة».

ــلحة النووية  ــن األفضل نقل األس هل م
ــول هذه  ــدور ح ــا ي ــع كل م ــن تركيا؟م م
ــر  ــإن الدافع املباش ــة، ف ــل النووي القناب
ــول  تق ــا.  إخراجه ــو  ه ــن  للكثيري
ــن  ــر م ــد أن الكثي ــوني: «أعتق سكواس
الناس يفكرون اآلن في أن اخملاطر أكبر من 
ــلحة  ــآت للحفاظ على تلك األس املكاف

هناك».
* كاتب تركي

تحدت تركيا الواليات اِّـتحدة وتوغلت َّـ سوريا وهاجمت حلفاء 
واشنطن وحاصرت مواقع اِّـستشارين األمريكيني بنريان اِّـدفعية

أصبحت عيون العالم 
مثبتة على نحو ٥٠ 
قنبلة نووية من طراز 
بي٦١ مخزنة في 
قاعدة إجنرليك اجلوية 
في تركيا. وفيما أدت 
العمليات العسكرية 
التركية في سوريا 
إلى إثارة التوتر مع 
الواليات املتحدة، أصبح 
أمن القنابل مصدر 
قلق محتمل وصداع 
جيوسياسي مؤكد. 
وعبّر مسؤول أمريكي 
كبير، لم حتدد هويته، 
عن قلقه لصحيفة 
نيويورك تاميز من أن 
القنابل «أصبحت 
رهينة» لدى الرئيس 
التركي رجب طيب 
أردوغان.أن هناك ما يبرر 
توخي احلذر الشديد 
عندما يتعلق األمر 
باألسلحة النووية، لكن 
ما اخلطر الفعلي الذي 
متثله القنابل النووية 
املارقة؟ وما مدى جودة 
احلراسة التي تتمتع 
بها؟ وما الذي ميكن 
أن يفعله أي شخص 
إذا وضع يده على هذه 
القنابل؟

* جو باباالردو
ترامب

بيلوفني

اردوغان

ــتطاع السيد اخملرج من إضعاف االنتماء الوطني     اس
ــتم العراق  ــب ويش لدى البعض بينما راح اآلخرون يس
بصورة علنية وعلى املأل بال وجع ضمير والسبب معروف 
ــن داع لبيانه فاذا كان العراقيون في  للجميع وليس م
الداخل واخلارج يعانون على شكل مستويات متفاوتة 
ــرف مكانا وباالخص في البلد الذي صار  فاملعاناة ال تع
ــن يتحمل هذا  ــة ولكن م ــوت كهدايا مجاني ــوزع امل ي
ــؤولية ؟ هل من شجاع يقول انه كان السبب في  املس
ــالال من  ــاة ؟ كل يحمل في جعبته س ــذه املعان كل ه
الهموم التي تهد اجلبال هدا ومع ذلك يذهب الى العمل 
ــي الوصول اليه  ــدا جبارا ف ــب منه جه ــى وان تطل حت
فاالزدحام الفظيع واجلو الالهب والصياح املستمر في 
ــوارع واحلفر واملطبات واجور النقل والهالوس التي  الش

في  ــدوى  كالع تنتق 
ــول  ــر والعق الضمائ
ــف  كل هذا والتقش
ال  ــخ  راس ــت  ثاب
ميوت  بينما  يتزحزح 
يوم  كل  ــون  العراقي
ــة  دجل ــماك  كأس
ــون  ويرم ــرات  والف
ــث املقابر  بعيدا حي
 . ــه  ل دار  ال  ــن  م دار 
ــؤالء  ــر به ــن يفك م
ــل يعود  ــني ؟ ه املالي
ــور  ــرون كطي املهاج
بلدهم  الى  النوارس 

ــش الذين  ــم ؟ أم هل يعي ــام غربته ــطبون أي األم ويش
اكتتوا بنار التقشف وانعدام اخلدمات بصورة سليمة 
ــير الى  ــامت جدا واالمور تس ــم ؟ اجلو ق ــى ألبنائه او حت
الهجرة املليونية وحتول العراق الى صحراء قاحلة وبلد 
ــيباد كل ما يخص العراق وهذا ما  من املاضي حيث س
يريده البعض وستصبح بغداد عاصمة الدنيا مخفية 
ــن ملاذا يحدث  ــا عاصمة االكديني . لك ــن االنظار كم ع
ــيناريو ؟ هل  ــؤول عن هذا الس هذا ومن هو اخملرج املس
ــؤولون عما يحدث في  ان امريكا ومن معها فقط املس
ــعى  العراق واملنطقة ام ان هناك دوال وإرادات اخرى تس

لتحطيم العراق؟.

واثق الجلبي

جبهة قلم

waljalaby@yahoo.com سكرتري التحرير

هل ان امريكا ومن 
معها فقط اِّـسؤولون 
عما يحدث َّـ العراق 
واِّـنطقة ام ان هناك 
دوال وإرادات اخرى 
تسعى لتحطيم العراق؟ 

_fiÎ˚�����é�‡�€a@Ï���Á@Â���fl

هل يستطيع أحد سرقة األسلحة النووية األمريكية من قاعدة «إنجرليك» التركية
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هناك ما يربر توخي الحذر 
الشديد عندما يتعلق 
األمر باألسلحة النووية 
لكن ما هو الخطر الفعلي 
الذي تمثله القنابل 
النووية اِّـارقة؟
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بغداد / البينة اجلديدة
هاشم  محمد  الدكتور  التجارة،  وزير  أعلن 
دينار  مليار   ٢٠٥ مبلغ  تخصيص  العاني، 
عراقي لتنفيذ مشاريع في قطاعات مختلفة 
في محافظة بابل، فيما أشار إلى اطالق مبلغ 
تربوية  مشاريع  الستحداث  دينار  مليار   ١٣٠
وبناء مدارس باحملافظة.وذكر الناطق االعالمي 
لوزارة التجارة، في بيان، ان «الدكتور العاني، 
تنفيذ  على  املشرفة  للجنة  اجتماعا  رأس 
مطالب  تنفيذ  الى  واالستماع  االصالحات 
وبحضور  بابل  محافظة  في  املتظاهرين 
محافظ بابل ووكالء وزارتي الصحة واالسكان 
واالعمار والبلديات ومدير عام القطاعات في 
وزارة التخطيط».وأكد الوزير العاني، «أهمية 
االستماع الى مطالب املتظاهرين السلميني 
وتنفيذ  سريع  بشكل  معها  والتعامل 

توجهات احلكومة من خالل حزم االصالحات 
شملت  والتي  الوزراء  مجلس  اعلنها  التي 
قطاعات خدمية واطالق مشاريع وتعيينات».
مت  املتظاهرين  مطالب  «جميع  أن  واضاف، 
ذات  واجلهات  الوزراء  مجلس  الى  رفعها 
متعددة  اجراءات  واتخذت  االختصاص 
واملتعلقة  املطالب  تلك  من    ٪ ٩٠ بنسبة 
واحلكومة  الوزراء  مجلس  بصالحيات  منها 
خدمية  مشاريع  تنفيذ  تضمن  والتي  احمللية 
وعمرانية ومشاريع معاجلة مياه صرف صحي 
طرق  وتعبيد  شوارع  واكساء  مدارس  وبناء 
فضال عن معاجلة موضوع املشاريع املتوقفة 
والتنسيق  التوقف  هذا  اسباب  والوقوف عن 
وادارية  قانونية  اجراءات  التخاذ  الوزارات  مع 
حل  خالل  من  سواء  املوضوع  حلسم 
االشكاالت القانونية مع الشركات او البحث 

املشاريع  تلك  تنفيذ  تتيح  بدائل جديدة  عن 
رأي  واوجدت  كثيرة  مبشاكل  تسببت  التي 
احلكومة  مؤسسات  عمل  على  سلبي  عام 
 ١٣٠ مبلغ  «اطالق  إلى  احملافظة».وأشار،  في 
تربوية  مشاريع  الستحداث  دينار  مليار 
مشروعا   ٣٥ من  اكثر  شملت  مدارس  وبناء 
مختلفا من بينها مجموعات صحية وتأهيل 
دراسية  وصفوف  علمية  ومختبرات  مدارس 
االختناقات  وفك  الطالب  اعداد  الستيعاب 
املدارس».وفي  من  كبير  عدد  في  احلاصلة 
العاني عن  اطار خطة تنمية االقاليم، اعلن 
لتنفيذ  دينار    مليار   ٢٠٥ مبلغ  «تخصيص 
مشاريع في قطاعات مختلفة في محافظة 
شوارع  اكساء  املشاريع  هذه  تشمل  بابل 
وارصفة  وسطية  جزرات  وتطوير  مختلفة 
الصحي  للصرف  مجاري  شبكات  ومشاريع 

تخصصية  واليات  عجالت  جتهيز  كذلك 
منتديات  وانشاء  احملافظة  لدوائر  مختلفة 
تيار  وايصال  الرياضية  االندية  في  ومالعب 
كهربائي واكساء طرق ريفية وانشاء جسور 
وانظمة حوكمة».ولفت الوزير، إلى أنه «ارسل 
عدة مخاطبات الى الوزارت والهيئات تضمنت 
بابل  مناطق  البناء  وخاصة  عامة  طلبات 
بهدف ايجاد معاجلات فورية لتلك الطلبات مبا 
يضمن حقوق املواطنني ومعاجلة مشاكلهم 
وملسنا هناك جتاوبا وتفاعال مع تلك الطلبات 
وحسمها».من جانبه، قال محافظ بابل، كرار 
وزير  برئاسة  مت  الذي  «االجتماع  إن  العبادي، 
واملشرف  احلكومية  اللجنة  عضو  التجارة، 
محمد  بابل،  محافظة  في  االصالحات  على 
الوزارات  وكالء  وبحضور  العاني،  هاشم 
ومطالب  االصالحات  واقع  ناقش  اخلدمية، 

عقود  إلى  االجراء  حتويل  ومنها  املتظاهرين، 
وتوفير املستحقات املالية للمحافظة ضمن 
جانب  في  اصالحات  وكذلك   ٢٠٢٠ موازنة 
االدارية  التغييرات  منها  بابل  صحة  مديرية 

االجهزة  موضوع  ومعاجلة  حصلت  التي 
االخرى  االصالحات  وبعض  االدوية  وتوفير 
ومتابعة  املشاريع  اعالن  سير  الى  اضافة 

اجراءات احالتها».

›ibi@Úƒœbz∂@Ú–‹n´@…Ìâbífl@àÓ–‰n€@âb‰ÌÖ@âbÓ‹fl@RPU@óÓñ•@Â‹»Ì@Òâbvn€a@äÌãÎ

بغداد / البينة اجلديدة
بحث وزير الصناعة واملعادن مع مستشار 
وزارة الدفاع سبل التعاون والتنسيق بني 
واملعادن  الصناعة  وزير  بحث  الوزارتني 
خالل  اجلبوري  اهللا  عبد  صالح  الدكتور 
لقائه مستشار وزارة الدفاع في الوزارتني 
وقدرة وزارة الصناعة واملعادن على تلبية 
منتجاتها  من  الدفاع  وزارة  احتياجات 
اجلبوري  الدكتور  اكد  .وقد  العسكرية 
الصناعة  وزارة  حرص  اللقاء  خالل 
واملعادن على تطوير منتجاتها من خالل 
افتتاح مشاريع وخطوط انتاجية جديدة 
وذلك بعقد شراكات ناجحة مع شركات 
عاملية رصينة يتيح لها االطالع والعمل 
املتطورة  العاملية  التكنلوجيا  وفق 
والسيما  الصناعية  اجملاالت  كافة  في 
الوزارة  ان  الى  الصناعات احلربية مشيرا 

تتجه االن نحو تطوير صناعاتها احلربية 
خطوط  بأفتتاح  مؤخرا  قامت  حيث 
الهاون  قنابر  النتاج  جديدة  انتاجية 
املسيرة  والطائرات  القتالية  والعربات 
احلربية  صناعاتها  توسيع  النية  وفي 
لتشمل انتاج انواع جديدة من االسلحة 
متطلبات  لتلبية  احلربي  والعتاد 
هويتها  ولتأكيد  االمنية  املؤسسة 
الصناعية وفي كافة اجملاالت .ومن جانبه 
الفريق  الدفاع  وزارة  مستشار  اعرب 
التعاون  بزيادة  امله  عن  الزاملي  هادي 
والتنسيق بني الوزارتني مؤكدا دعم وزارة 
الدفاع لوزارة الصناعة مبينا احتياجات 
العسكرية  املنتجات  من  الدفاع  وزارة 
االنتاج  يكون  ان  اهمية  على  ومشددا 

مطابقا للمواصفات العاملية املعتمدة .

¥mâaãÏ€a@¥i@’Óé‰n€aÎ@ÊÎb»n€a@›jç@ bœÜ€a@ÒâaãÎ@âbínéfl@…fl@szjÌ@ÊÖb»ΩaÎ@Ú«b‰ñ€a@äÌãÎ

بغداد / البينة اجلديدة
امس   ، الزلزالي  والرصد  اجلوية  األنواء  هيئة  أعلنت 
والثالثاء  واالثنني  األحد  أليام  الطقس  حالة  عن  األحد، 
املقبلة في عموم العراق.وذكرت الهيئة في بيان تلقت 
األحد  امس  «طقس  إن  منه،  نسخة  اجلديدة}  {البينة 
للمنطقة الوسطى واملنطقة الشمالية كان صحواً مع 
انخفاض احلرارة لبضع درجات والرياح شمالية شرقية 
خفيفة.وأضافت، أن «طقس املنطقة اجلنوبية سيكون 
وانخفاض  رعدية،  بزخات مطر  غائما جزئياً ومصحوبا 
خفيفة  شرقية  جنوبية  والرياح  احلرارة  درجات  في 
« طقس  ان  الهيئة،  بيان  «.وتابع  السرعة  معتدلة  إلى 
استقراراً  يشهد  الوسطى  املنطقة  في  االثنني  اليوم 
الرياح شمالية شرقية  احلرارة، حيث تكون  في درجات 
«املنطقة  أن  «.وأضافت،  السرعة  معتدلة  إلى  خفيفة 
هناك  وليس  صحو،  الطقس  فيها  سيكون  الشمالية 
شمالية  فتكون  الرياح  أما  احلرارة،  درجات  في  تغيير 
إلى معتدلة السرعة خفيفة».وأوضح  شرقية خفيفة 
بيان الهيئة أن «املنطقة اجلنوبية يكون فيها الطقس 
خفيفة  مطر  زخات  لتساقط  فرصة  مع  جزئياً  غائم 
في أقسامها اجلنوبية صباحاً»، الفتة إلى أنه «ال يوجد 
شمالية  الرياح  تكون  وقد  احلرارة،  درجات  في  تغيير 
شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة».وأكدت أن «طقس 
يوم غد الثالثاء في املنطقة الوسطى سيكون صحواً، 
والرياح شمالية  احلرارة،  درجات  تغيير في  وليس هناك 
سيكون  فيما  السرعة،  معتدلة  إلى  خفيفة  غربية 
طقس املنطقة الشمالية صحواً، وال تغيير في درجات 
السرعة،  معتدلة  إلى  خفيفة  غربية  شمالية  احلرارة 
صحوا  اجلنوبية  املنطقة  في  الطقس  سيكون  بينما 
شمالية  فتكون  الرياح  أما  الغيوم،  ببعض  مصحوباً 

شرقية غربية إلى معتدلة السرعة «.

@pbuâÜi@ûb–Æa
Ú‹j‘Ωa@‚bÌ˛a@ø@Òâaäßa

pbÓ‹”¸a@Âfl@·ˆaÜ€a@⁄˝Ωa@Û‹«@ÚÓ–Ó√Ï€a@pbuâÜ‹€@ÚÓöÌÏ»n€a@ıb8¸a@Â«@Â‹»m@ıbiäËÿ€a
بغداد / البينة اجلديدة

اسماء  عن  الكهرباء  وزارة  إعلنت 
حركة  على  بالتعيني  الفائزين 
والبالغ   ،٢٠١٨ لعام  الدائم  املالك 
املشمولني  من  اسماً   (١٨) عددهم 

االقليات  من  الوزراء  مجلس  بقرار 
املكونات  من  كل  تتضمن  والتي 
والصابئي  وااليزيدي  (املسيحي 
الفيلية).وبينت  والكورد  والشبك 
والتي  بالتعيني  الفائزين  ان  الوزارة 

وزارة  موقع  في  اسماؤهم  ظهرت 
مراجعة  االلكتروني  الكهرباء 
لها  التابعة  العامة  الشركات 
الكمال اجراءات تعيينهم.يذكر ان 
جاءت  هذه  الكهرباء  وزارة  خطوة 

الوزراء  مجلس  لقرارات  تنفيذاً 
بهدف تعزيز التعايش السلمي بني 
مكونات الشعب العراقي وحماية 

حقوق االقليات.

بغداد/ البينة اجلديدة
إدارياً  تعديالً   ، الدخيلي  عادل   ، قار  ذي  محافظ  اصدر   
مخصصة  درجة  آالف   ١٠ لشغل  التقدمي  آلية  على 
للمحاضرين في تربية احملافظة .وذكر الدخيلي في بيان» 
مباشرةً  التقدمي  سيكون  التعديل  هذا  ومبوجب   » انه 
التقدمي  من  بدالً  التربية  ملديرية  التابعة  األقسام  على 
جلان  بتشكيل  امراً  اصدرنا   » املدارس».واضاف  على 
فرعية في كل قضاء بإستالم طلبات التوظيف وفرزها ، 
ونؤكد ايضاً ان خريجي ٢٠٠٥ فما دون مقبولون دون قيد 
او شرط نظراً لظروفهم الصعبة وسنوات حرمانهم من 
العمل».وتابع « كذلك وجهنا بشمول جميع محاضري 
بالتوظيف  املديرية  في  اسماؤهم  املثبتة  األمية  محو 
امللغاة  او  بالعمل  املستمرين  سواءً  شرط  او  قيد  دون 

مراكزهم».

@âÜñÌ@âb”@á@≈œb™
@ÚÓ€e@Û‹«@�b‡Ëfl@�̋ ÌÜ»m
ÂÌäôb0a@·ÌÜ‘m

بغداد / البينة اجلديدة
الهجرة  وزارة  مكتب  اعلن 
واملهجرين في تركيا ، عن إعادة 
األراضي  من  عراقيا  الجئا   ٩٩
سكناهم  مناطق  الى  التركية 
البالد  محافظات  في  االصلية 
العودة  برنامج  تنفيذ  ضمن 
منفذ  عبر  اجملانية  الطوعية 
زاخو  قضاء  في  اخلليل  إبراهيم 
التابع الى محافظة دهوك .وقال 
الهجرة  شؤون  دائرة  عام  مدير 

دوسة،  اصغر  طالب  الوزارة  في 
في بيان   إن «الوزارة أعادت  وجبة 
جديدة من العراقيني املتواجدين 
برنامجها  ضمن  تركيا  في 
العودة الطوعية اجملانية»، مبينا 
للالجئني  العودة  «رحلة  ان 
محافظات  من  كانت  العراقيني 
انقره ، قير شهير ، سامسون ، 

افيون و جروم التركية» .

Ö˝j€a@µa@bÓ◊äm@Âfl@bÓ”aä«@b˜u¸@YY@ÒÖb«g@Â‹»m@Òäv:a

البينة اجلديدة / علي شريف
متكن فرق جراحي في مستشفى احللة 
التعليمي العام اجراء عملية جراحية 
يعاني  كان  حيث  املرضى  الحد  نوعية 
النظر  واضطراب  الشديد  الصداع 
كيس  وجود  بسبب  االدراك  وضعف 
الدماغ٠واكدالطبيب  في   مائي  عدري 
السوداني  عصام  الدكتور  املعالج 
فليفل  مجيد  هشام  الدكتور  يعاونه 
العصبية  اجلملة  جراحة  أخصائي 
حسناء  الدكتورة  التخدير  وطبيبة 
حالة  حتسن  متريضي  وكادر  الطائي 
من  املائي  الكيس  رفع  بعد  املريض 
الدكتور  الدماغ٠واضاف  منطقة 
مجانا  العملية  اجناز  مت  السوداني:لقد 
املستشفيات  في  أجرائها  تعذر  بعد 
العملية  تكلفة  بسبب  في  االهلية 
التدخالت  هذه  واصفا  الباهضة٠ 
واالستثنائية  بالنوعية  اجلراحية 
بابل  صحة  دائرة  كوادر  تقدمها  التي 

على  منها  حرصأ  احملافظة  ملرضى 
سالمتهم٠كماأجرى فريق طبي وصحي 
االمام  مستشفى  في  متخصص 
الصادق (عليه السالم) عملية جراحية 
نوعية استمرت خمس ساعات ملريضة 
من  تعاني  عاما   (٥٢) العمر  من  تبلغ 
الكبد  فوق  راجعة  مائية  أكياس  وجود 
واملبيض والرحم مع فتق جراحي كبير 

مت خاللها رفع املبيض والرحم واألكياس 
بواسطة  الفتق  وإصالح  واملرارة  املائية 
شبكة٠ واكد الطبيب املعالج الدكتور 
جراحة  دقيق  اختصاص  حسني  علي 
على  والبنكرياس  الهضمي  اجلهاز 
للمريضة  احليوية  الفعاليات  استقرار 

ومتتعها بصحة جيدة حاليا٠

Ô‡Ó‹»n€a@Ú‹ßa@Û–íné∂@ŒbflÜ€a@ø@Ôˆbfl@@èÓ◊@…œâ

البينة اجلديدة / قاسم حوشي
تواصل الكوادر الفنية والهندسية التابعة  لشركة 
احدى   اإلنشائية  للمقاوالت  العامة  حمورابي 
شركات االعمار واالسكان والبلديات والعامة  بصب 
اليوسفية    - بغداد  جنوب  تقاطع  جلسر  فضاء  اول 
طول  يبلغ  حيث   (P11و فضاء(P10و  صباح  مت  حيث 
وعرض  متر   ٤ القاعدة  عرض  مترا   ٦١ الفضاء  
السقف ١٤ مترا يرتفع الفضاء من القاعدة  ٢ متر 
أما ارتفاع الفضاء عن سطح األرض  ١٢ مترا ويكون 
صب   األولى  املرحلة  تتضمن  مرحلتني  على  الصب 
سطح  صب  الثانية  املرحلة  أما  +اجلوانب  القاعدة 
اجلسر بلغت كمية الكونكريت للمرحلة األولى ٢٤٠ 
السطح  فسيباشر  الثانية صب   املرحلة  أما  م٣  

بها بعد اسبوع        
النه  حاليا  املنفذة  املشاريع  أهم  من  يعتبر  والذي 
العاصمة  عند مدخل  املروري  االختناق  من  سيقلل 
املرور  مديرية  هي  اإلشراف  جهة  ان  علما  بغداد 
واجلهة  العامة   واجلسور  الطرق  مديرية   / السريع 
الفاحصة هي مختبر البحوث والبناء واملركز الوطني 

وجامعة بغداد .. 
يتضمن املشروع الفقرات التالية :

للمسارات  مستمرة  وهي  الترابية  األعمال  ١-فقرة 
بعد  العمل  استئناف  بعد  وذلك   (R1.R2.R3.R4)
التوقف عام ٢٠١٤ ، ٢-فقرة أعمال القناطر االنبوبية 
قطر ١م وهي مستمرة حيث مت حفر القناطر وصب 
الكونكريتية  االنابيب  وجتهيز  احداها  اساس 

الناجحة بالفحص اخملتبري ..٣-فقرة املنشأ العلوي 
يتقاطعان  جسرين  عن  عبارة  وهي   (  FLY OVER)
الفضاءات  ومجموع   (  R٣.R٢) وهما  بعضهما  مع 
الضخمة  املنشآت  من  وهما  فضاء   ٣٢ لكليهما 
حيث  عراقية  شركة  قبل  من  مرة  تنفذألول  والتي 
القادمة  األيام  في  للصب  األول  الفضاء  تهيئة  مت 
على  املائية  القناة  فقرة  وهناك   -٤.. م   ٦١ وبطول 
وبطول١٣٢م.ط   (OPEN CHANNEL) اليوسفية  نهر 
باشرنا  حيث  م٣   ٦٥٠ من  اكثر  كونكريت  وبكمية 
بصب األساس لها وبكمية ٣٢٠ م٣. هذا ما اوضحه 
املهندس سعد الدين محمد امني مدير عام شركة 
اضاف  الذي  االنشائية  للمقاوالت  العامة  حمورابي 
اخلاصة  األولية  املواد  جتهيز  حاليا  يتم   ... قائآل 
باملشروع من حصى خابط ومواد االسفلت للتهيئة 
لها مستقبال .. والعمل يسير بشكل جيد وبوتيرة 
متصاعدة من أجل إجنازه في الوقت احملدد  ، و شركة 
حمورابي مختصة مبشاريع الطرق واجلسور ولديها 
على  باالعتماد  رصيدها  في  الكثيرة  االعمال  من 
مستمرة  وهي  احملافظات  بأغلب  املنتشرة  كوادرها 
على نهجها في خدمة العراق وابناء شعبنا الكرمي 

.

…Ìäé€a@âÎä‡‹€@ÚÓ–çÏÌ@M@ÒâÎÖ@@…üb‘mäéu@ø@ıböœ@fiÎa@kñi@‚Ï‘m@ÔiaâÏª@Ú◊äë

كربالء / البينة اجلديدة
 اعلنت نقابة املعلمني في محافظة 
عن  االحد  امس  املقدسة  كربالء 
في  الرسمي  للدوام  مفتوح  تعليق 
في  التعليمية  املؤسسات  جميع 
في  املعلمني  نقيب  .وقال  احملافظة 
احملافظة خالد مرعي ملراسل الوكالة 
ان  لالنباء(نينا)   العراقية  الوطنية 
الرسمي  الدوام  علقت  النقابة 

التعليمية  املؤسسات  جميع  في 
تنادي  التي  املطالب  حتقيق  حتى 
كاملة  الشعبية  االحتجاجات  بها 
املعلمني على موعد  ان   «: «.واضاف 
في الساعة الثالثة من عصر اليوم 
مبشاركة  عارمة  بتظاهرة  للخروج 
تأييدا  التعليمية  االسرة  جميع 

وتضامنا مع مطالب املتظاهرين .
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بغداد / البينة اجلديدة
باشرت دائرة البيطرة / إحدى دوائر وزارة الزراعة بحملة 
مجانية واسعة للتحصني ضد مرض احلمى القالعية 
ملدة  وتستمر  واملاعز  واألغنام  واجلاموس  األبقار  في 
 /١٩ ولغاية     ٢٠١٩  /١١  /١٧ من  وللفترة  واحد  شهر 
إعطاء جرعة  احلملة  وتتضمن   . االول   ١٢ من كانون 

منشطة من لقاح التسمم املعوي لألغنام واملاعز ممن 
بلغت أعمارها ستة أشهر   .فيما وفرت الدائرة كافة 
مستلزمات إجناح احلملة من أعداد كبيرة من الكوادر 
اللقاحات  توفر  إلى  باإلضافة  املتخصصة  البيطرية 
وعجالت  بالتلقيح  اخلاصة  واملعدات   والتجهيزات 
لنقل الكوادر البيطرية .وأهابت دائرة البيطرة باملربني 

املكلفة  البيطرية  الفرق  مع  بالتعاون  واملزارعني 
حيث  اإلصابات  حتديد  بعد  احلملة  إلجناح  بالتلقيح 
سيقوم قسم اخملتبرات والبحوث التابع للدائرة بإجراء 
احليوانات  أمصال  بعض  على  الالزمة  الفحوصات 
قسم  قبل  من  موضوعة  خطة  وحسب  امللقحة 

الوبائيات الدائرة لتقييم احلملة .
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بغداد / البينة اجلديدة
 أعلنت امانة بغداد، امس االحد، عن املباشرة باصالح 
تخسف ضمن احد اخلطوط الرئيسة جنوب بغداد.
الدورة  بلدية  في  «مالكاتها  ان  لالمانة  بيان  وذكر 
باشرت باعمال صيانة التخسف احلاصل على احد 
منطقة  يخدم  والذي  للمجاري  الرئيسة  اخلطوط 
الشرطة احمللة ٨٤٠ وبقطر ٨٠ سم وطول اكثر من 
١٠٠ متر وعمق ٣ أمتار حتت االرض».وأضاف ان «هذا 
اخلط سيساهم بشكل كبير بتصريف مياه االمطار 

واجملاري عن املنطقة املذكورة حال اجنازه».

@Â‡ô@—é•@Ä˝ïbi@ÒäëbjΩa@ZÖaÜÃi@Ú„bfla
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كربالء املقدسة / البينة اجلديدة
املقدسة   كربالء  محافظ  التقى 
اهالي  من  املواطنني  من  بعدد 
منطقة سيد جودة واحياء اخرى 
امنار  كربالء  بلدية  مدير  وبحضور 
الرفيعي وجرى خالل اللقاء بحث 
من  مناطقهم  ماحتتاجه  اهم 
خدمات ، حيث اكد السيد احملافظ 
اخلدمات  تقدمي  عن  اليتوانى  بانه 
بحقوق  واملطالبة  املواطنني  الى 
املواطنني  بكافة  ويرحب  ابنائها 
على  والعمل  اليهم  لالستماع 

توفير متطلباتهم .
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 وكاالت / البينة الجديدة
ــة  البوليفيّ ــة  الرئيس ــدت  أك
املؤقّتة جانني أنييز، أنّه سيتعني 
ــو  ــابق إيف ــس الس ــى الرئي عل
القضاء»  أمام  موراليس «املثول 
ــني قتل ٥  ــاد للبالد، في ح إذا ع
ــتباكات مع  ــن أنصاره في اش م

قوات األمن.
ــاري  اليس ــس  الرئي ــتقال  واس
ــم  ــد دع ــا فق ــس بعدم مورالي
ــرطة بعد أسابيع  اجليش والش
اندلعت  ــي  الت االضطرابات  من 
ــه  انتخاب ــادة  إع ــاب  أعق ــي  ف
ــفرت هذه  ــرة للجدل. وأس املثي
 ١٥ ــل  مقت ــن  ع ــات  الصدام

شخصا وجرح أكثر من ٤٠٠.
ــز للصحفيني في  وصرحت أنيي
ــس) يعلم أن  ــاز: «هو (مورالي الب
عليه املثول أمام القضاء. هناك 
ــاك مزاعم  ــي. هن ــرم انتخاب ج

فساد عديدة في حكومته».

د  ــوّ ــه ي ــال إنّ ــس ق وكان مورالي
العودة لبالده إلحالل السالم في 
تل خمسة مزارعني  وقُ بوليفيا. 
ــي  ف ــس،  مورالي ــدي  مؤيّ ــن  م

اشتباكات مع الشرطة واجليش 
بالقرب من كوتشابامبا (وسط) 
ــابق،  ــد معاقل الرئيس الس أح
ــي  ــن مزارع م آالف  ــا كان  بينم

ــون الوصول الى  ــوكا يحاول الك
املدينة لالنضمام لتظاهرة ضد 
ــرطة قطعت  ــنّ الش ــز. لك أنيي
ــن عبور  ــم م ــق ومنعته الطري

جسر.
ــة  ــي وكال ــي ف ــاهد صحف وش
ــل  داخ ــث  اجلث ــرس  ب ــس  فران
د  ــفى باملدينة. ولم تؤكّ مستش
ــلطات البوليفيّة مقتل أيّ  الس
ــال العنف،  ــخص جرّاء أعم ش
بل اكتفت باإلشارة إلى حصول 

مئات االعتقاالت.
ــائل  ــرت وس ــا، ذك ــن جهته م
ــاك ما ال  ــالم احمللّية، أنّ هن اإلع

يقلّ عن ثمانية جرحى.
ــة  ــس حملط ــو مورالي ــال إيف  وق
ــيك:  ــن املكس ــي إن إن» م «س
ــة، إبادة.  ــذه مذبحة حقيقي «ه

أندد بكل أعمال القتل هذه».
ــرطة كوتشابامبا  لكن قائد ش
جاميي زوريتا قال إنّ املتظاهرين 
«حملوا أسلحة وبنادق وقنابل 
ــة  محلي ــازوكا  وب ــوف  مولوت
ــرة»،  متفج ــزة  وأجه ــع  الصن
ــتخدمون  ــم يس ــا «إنه مضيف

ــلحة فتاكة  ال  الديناميت وأس
ــلحة وال  متلكها ال القوات املس
الشرطة». ومت تفريق املتظاهرين 
ــرطة  ــد حلول الظالم من ش بع
ــغب، بدعم من  ــة الش مكافح

اجليش وطائرة هليكوبتر.
املؤقت، اتخذت  ورغم منصبها 
ــا  نهج ــدة  اجلدي ــة  احلكوم
متشددا إزاء احللفاء اليساريني 
ــلمها  تس ــذ  ومن ــس.  ملورالي
ــي،  املاض ــاء  الثالث ــلطة  الس
قطعت إدارة أنييز العالقات مع 
النظامني االشتراكيني في كوبا 

وفنزويال.
ــارة على  ــز أول إش وقدمت أنيي
ــة  اخلارجي ــتها  سياس ــه  توج
ــراف بزعيم املعارضة  عبر االعت
ــدو  غواي ــوان  خ ــال  فنزوي ــي  ف
ــي منعطف  ــالده، ف ــا لب رئيس
ــة  باملنطق ــات  التحالف ــي  ف

املضطربة. 
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ــاً للواليات املتحدة في نوفمبر عام  منذ انتخاب ترامب رئيس
ــن ردود األفعال جراء تصريحاته  ــل العالم دوامة م ٢٠١٦، دخ
وتصرفاته وقراراته، التي تبدو في كثير من األحيان «مرجتلة». 
ــته، ميارس  ــنوات على رئاس وما زال ترامب، رغم مرور ثالث س
السياسة بالكيفية نفسها، وبنفس العقلية التي أدار بها 
ــهير الذي ينتمي إلى سلسلة برامج  برنامج «ابرنتس» الش
تلفزيون الواقع الترفيهية التي تعتمد على اإلثارة والتشويق 

أوالً وأخيراً.
فمنذ مت تقليده زمام الرئاسة األميركية رسميا في يناير عام 
٢٠١٧ أعلن ترامب االنسحاب من اتفاقية الشراكة التجارية 
ــر احمليط الهادئ (متثل ٤٠٪ من إجمالي االقتصاد العاملي)،  عب
ــن اتفاقية باريس  ــحاب بالده م ــي يونيو ٢٠١٧ انس ــن ف وأعل
ــي أكتوبر  ــات املتحدة ف ــحاب الوالي ــاخ. تبع ذلك انس للمن
ــوم والثقافة  ــدة للتربية والعل ــن منظمة األمم املتح ٢٠١٧ م
ــاق النووي اإليراني في  ــكو». كما تراجعت عن االتف «اليونس
مايو ٢٠١٨. وتخلت عن عضويتها في مجلس حقوق اإلنسان 
ــة «منافقة  ــى اعتبار أنه منظم ــي يونيو ٢٠١٨ عل ــي ف الدول
ــو ما ورد على  ــان» على نح ــتهزئ بحقوق اإلنس وأنانية وتس
لسان مندوبة الواليات املتحدة في األمم املتحدة نيكي هيلي. 
ــر ٢٠١٩ عن البدء  ــي في فبراي ــك، أعلن الرئيس األميرك كذل
ــق الواليات املتحدة جميع التزاماتها مبعاهدة احلد من  بتعلي
ــطة التي مت توقيعها بني الرئيسني  الصواريخ النووية املتوس
ــوف  ــوفيتي ميخائيل غورباتش األميركي رونالد ريغان والس
ــن عزمه إلغاء  ــة لذلك، أعلن ترامب ع ــل ٣٠ عاماً. إضاف قبي
ــلحة التقليدية املوقعة عام  ــدة الدولية لتجارة األس املعاه
ــات متورطة في جرائم  ــلحة جله ــي تقيّد بيع أس ٢٠١٣، والت

حرب.
أربكت جملة السياسات التي تبناها ترامب املشهد الدولي. 
ــه في متزيق  ــبق بيان ــت الواليات املتحدة كما س حيث أمعن
ــات الدولية، وزادت على ذلك قيامها بابتزاز حلفائها  االتفاقي
ــكل منفر وعدواني، وال يكاد يستثنى من  قبل خصومها بش
ــارة األميركية وصوالً  ــا في الق ــد، ابتداء من جيرانه ذلك أح
ــرق  ــا» التقليديني في الش ــا و»حلفائه ــركائها في أورب لش
ــيا  ــا املفترضني في الصني وروس ــط، مروراً بخصومه األوس
وتركيا وإيران. ما اضطر كثيراً من الدول إلى إعادة حساباتها 
ــا التعويل على الواليات املتحدة، فضالً عن  في مدى إمكانه

الدخول في حتالف أو شراكة معها!
ــب بقراراته تلك، وعدم  ــه رغم كل اجلدل الذي أثاره ترام إال أن
ــات املتحدة أم  ــل الوالي ــواء داخ ــن بها، س ــاب الكثيري إعج
ــجمة مع بعضها  ــق فيها يجدها منس ــا، فإن املدق خارجه
وتنطلق من زاوية محددة في اتخاذ القرارات وتبني السياسات 
الدولية، أبرز معاملها احلمائية واستغناء الواليات املتحدة عن 
ــم وفرض معايير القوة العارية لتحقيق مصاحلها متى  العال
ــت سياسات عشوائية أو ارجتالية  اقتضى ذلك، أي أنها ليس

كما قد يبدو عليها.

حسن الحسن

رأي

وكاالت / البينة الجديدة
ــن مفاوضات  ــة األولى م ــت اجلول انته
سد النهضة اإلثيوبي، مبشاركة ممثلي 
الواليات املتحدة والبنك الدولي بصفة 
ــا، دون حتقيق  ــس أباب ــني، في أدي مراقب
انفراجة حقيقية في األزمة املستمرة 
ــبب  ــودان، بس بني مصر وإثيوبيا والس
ــألة حتديد  ــن الواضح حول مس التباي
ــد وإجراءات  ــلء بحيرة الس ــنوات م س
التشغيل، وهي النقطة التي حتطمت 
ــابقة،  ــاوض الس ــوالت التف ــا ج عليه
ــع  ــوم مطل اخلرط ــات  مباحث ــا  وآخره
ــزال الوقت مبكرا  أكتوبر املاضي. وما ي

ــات اجلديدة أو  ــة املفاوض ــم جول لتقيي
ــاع  ــد اجتم ــل، إذ يع ــا بالفش وصمه
ــلة من ٤  ــي سلس ــا األول ف ــس أباب أدي
ــب مخرجات  ــات فنية، بحس اجتماع
ــذي عقد بني وزراء خارجية  االجتماع ال
ــودان في واشنطن،  مصر وإثيوبيا والس
حتت رعاية وزير اخلزانة األميركية ومدير 
ــر اجلاري، فضال  ــك الدولي ٦ نوفمب البن
ــة في  ــوزراء اخلارجي ــني ل ــن اجتماع ع
واشنطن، ٩ ديسمبر و١٣ يناير املقبلني، 
ــل إلى اتفاق بحلول  وإذا لم يتم التوص
ــيتم اللجوء إلى  ــل فس ــر املقب ١٥ يناي
ــرة من إعالن املبادئ املوقع  املادة العاش

ــري املصرية أصدرت  ــي ٢٠١٥. وزارة ال ف
بيانا حول اليوم األول الجتماعات أديس 
ــه أن مصر  ــس األول، أكدت في ــا أم أباب
ــول على هذا االجتماع للتوصل إلى  تع
اتفاق حول املسائل الفنية العالقة في 
تشغيل وملء سد النهضة، وأن الوفد 
ــرة بالوصول  ــد التزام القاه املصري أك
ــة  ــوازن ملصلح ــادل ومت ــاق ع ــى اتف إل
ــالث، الفتة إلى أنه مت  ــعوب الدول الث ش
العروض  ــتعراض  اس ــاع  االجتم خالل 
ــتمل على رؤية  ــة التي تش التوضيحي

كل دولة في مسألة ملء السد.
أزمة في األفق

ــي العالقات  ــل ف ــهر العس وبدا أن ش
ــة األميركية منذ وصول الرئيس  املصري
ــم يناير  ــدة احلك ــد ترامب إلى س دونال
ــاء، مع جتمع  ــك االنته ــى وش ٢٠١٧ عل
ــه  توج ــبب  بس ــة  عاصف ــة  أزم ــذر  ن
ــوخوي ٣٥  ــراء مقاتالت س القاهرة لش
ــر الذي  ــو األم ــورة، وه ــية املتط الروس
ترفضه واشنطن بشدة، وتهدد بفرض 
عقوبات على مصر إذا مت إمتام الصفقة 
ــكري  التي تهدد صراحة التفوق العس

إلسرائيل في الشرق األوسط .
النظام املصري املؤسس على املرجعية 
ــورة ١٩٥٢، يبدو غاضبا  ــة منذ ث الوطني

ــم يكن  ــي، لذا ل ــرك األميرك ــن التح م
ــي والصحافي  ــرج البرملان غريبا أن يخ
ــر صنع القرار مصطفى  املقرب من دوائ
ــف  ــم املوق ــس األول، ليهاج ــري أم بك
ــابه  األميركي صراحة، وكتب عبر حس
ــر غضبا: «ال  ــداد يقط ــى «تويتر» مب عل
ــركا أن تتدخل  ــركا وغير أمي يحق ألمي
في الشؤون الداخلية املصرية، وأن متلي 
شروطها على احلكومة املصرية .. زمن 
ــروط انتهى، وعلى واشنطن  امالء الش
أن تعيد حساباتها، وأن تكف عن فرض 
ــا صاحبة  ــر هي وحده ــروط، مص الش

القرار وفقا ملصاحلها».

وكاالت / البينة الجديدة
ــابق  تراجعت حظوظ الوزير الس
ــرؤس  لت ــدي  الصف ــد  محم
احلكومة اجلديدة في لبنان، بعد 
ــي رافقت طرح  ــات الت االلتباس
اسمه، والتناقض الذي برز حول 

املوقف من تسميته.
ــية،  ــاحة السياس وحفلت الس
ــني،  املاضي ــني  اليوم ــالل  خ
ــريبات  والتس ــات  باملعلوم
املضادة  ــات  واملعطي واملعطيات 
ــاط  ــادر وأوس ــت مص ــي توال الت
ــف  بالتكلي ــة  املعني ــراف  االط
ت  ــا، فلفّ ه ــف على ضخّ والتألي
التفاهم الهش الذي حكي عنه، 
ــتفهام كثيرة. وما  ــات اس بعالم
ــك هو عدم حتديد رئيس  يؤكد ذل
ــال عون  اجلمهورية العماد ميش
النيابية  ــارات  لالستش ــداً  موع
ــد  ــني أنّ العدي ــي ح ــة، ف امللزم
ــيّة  السياس ــات  املرجعي ــن  م
ــام بها  ــاورة ق ــن من ــدث ع تتح
ــتقيلة  املس ــة  احلكوم ــس  رئي
ــم  ــري لـ«حرق» اس ــعد احلري س

ــروط  الش ــرض  وف ــدي،  الصف
ــراي  التي يريدها ليعود إلى الس
ــوي.  الق ــع  ــن موق م ــي  احلكوم
ــة إلى أن  ــارت مصادر متابع وأش
ــس احلريري على  ــة الرئي «موافق
ــت مكبلة  ــمية الصفدي أت تس
ــروطة، فاحلريري لم يتعهد  ومش
باملشاركة باحلكومة ولم يوافق 
ــية،  ــى صيغة التكنوسياس عل
وبالتالي فإن هناك شكوكا حتوم 

حول تسميته الصفدي» .
ــتمرار  اس ــع  م ــك  ذل ــي كل  يأت
ــدأت تأخذ  ــات التي ب االحتجاج
ــث انطلقت  ــكاالً عدة، بحي أش
ــدة - عكار  ــاح أمس من العب صب
ــطة الثورة» التي ابتكرها  «بوس
ــي احلراك  ــطني ف عدد من الناش
ــى كل  ــكار ال ــن ع ــعبي م الش
ــن  ــة م ــار جول ــي إط ــن، ف الوط
ــار  ــوب. وأش ــى اجلن ــمال إل الش
الى  البوسطة  ــاط  منسقو نش
ــى املرور على كل  أنها «تهدف إل
ــاحات االحتجاج، من ساحة  س
ــرون  ــى البت ــس إل ــور بطرابل الن

ــل  ــح وج ــذوق مصب ــل، ف وجبي
الديب، ثم إلى االشرفية وجسر 
ــهداء في  ــاحة الش ــغ وس الرين
ــى خلدة وتضع  بيروت، لتصل ال
ــكان مقتل عالء  اكليل الثورة م
ــتكمل  ــو فخر». وأضافوا: «س أب
ــا جنوباً إلى  ــطة جولته البوس
ــى  ال ــوال  وص ــا،  وبرج ــة  الناعم
ــدا، ثم إلى  ــة اجلنوب صي عاصم
ــة، وتختتم  والنبطي ــان  رم كفر 
ــث تعقد  ــور حي ــي ص ــة ف اجلول
ــة حوارية بني أبناء الوطن  جلس

من شماله إلى جنوبه».
ــن  م ــدد  ع ــطة  البوس ــق  ويراف
ــيارات في محطاتها كافة،  الس
ــة والوحدة  ــر احملب ــم جس لترس
الوطنية وازالة حواجز الطائفية 
ــد  وأك ــة.  املناطقي ــدران  وج
الناشطون أنهم غير آبهني بكل 
ــتكملون  املعوقات، وهم «سيس
لتحقيق  متضامنني  مسيرتهم 
ــم في بناء دولة القانون  مطالبه
ــاف»،  ــة واإلنص ــة واحلري والعدال
مؤكدين أن «موقفهم قوي ألنهم 

ــخصيا، بل  ــيئا ش ال يطلبون ش
جل طلبهم استعادة حقوقهم 
ــني في هذا  ــروعة كمواطن املش
ــان والظلم في  البلد ورفع احلرم
ــش بحرية  ــاالت كافة، والعي اجمل
ــن  ــدا م ــاواة، بعي ــة ومس وكرام
ــر  وحص ــة  والزبائني ــة  احملاصص
ــات الدولة  ــالح في مؤسس الس
ــط».  ــة فق واألمني ــكرية  العس
وكان الفتاً استقبال الباص عند 

مثلث خلدة (حيث قتل أبو فخر) 
ــر وأخيه.  ــل زوجة أبو فخ من قب
ــة لزوجة عالء قالت  وكانت كلم
ــي قبل وفاته  فيها: «عالء قال ل
اذا استُشهدت أكملي املسيرة، 
بحياتي  أغلى شخص  وخسرت 
ــد  ــا». وأك ــت وطن ــي ربح إال أنن
ــقيق القتيل أنهم مستمرون  ش
ــددا  بـ«ثورة عالء في لبنان»، مش
ــالء أصبحت  ــى أن «قضية ع عل

ــي  ف ــي».  دول ــع  مجتم ــة  قضي
ــفت املديرية  ــك، كش ــوازاة ذل م
العامة لقوى األمن الداخلي عن 
ــاذ تدابير أمنية أمام  قرارها باتخ
ــاً مع  ــا، جتاوب ــارف حلمايته املص
ــي املصارف  ــد مطلبي موظف أح
ــم الثالثاء  ــن أعلنوا إضرابه الذي
ــل  قب ــه  ــني فكّ رافض ــت،  الفائ
ــن توفير  ــا م ــق مطلبيهم حتقي
إلى  ــة،  الكافي ــة األمنية  احلماي
جانب وضع آلية واضحة من قبل 
ــارف للتعامل مع  ــة املص جمعي
ل مهمة املوظفني. الزبائن تسهّ

ــات  نقاب ــاد  احت ــس  رئي ــق  وعلّ
ــورج احلاج،   موظفي املصارف ج
ــون توصلنا  ــول: «بذلك، نك بالق
إلى حل الشق االول من اإلضراب، 
ــن في  ــذي نح ــس تنفي وكمجل
ــة  ــع جمعي ــث م ــار البح انتظ
ــر، أي  ــق اآلخ ــارف في الش املص
ــي  موظف ــات  نقاب ــاد  احت ــي  متن
ــر موحدة  ــارف اتخاذ تدابي املص
ــي تعاطيها مع  ــدى املصارف ف ل

عمالئها».

وكاالت / البينة الجديدة
ــرائيلي،   اإلس ــش  اجلي ــف  قص
ــة حماس في قطاع  مواقع حلرك
ــت احلركة التي  ــزة، بعدما بقي غ
ــاع احملاصر  ــيطر على القط تس
ــي  ــات ف ــن الضرب ــأى ع ــي من ف
ــرة، مما يؤكد  دوامة العنف األخي

هشاشة اتفاق التهدئة.
ــبوع  ــي تغيير مهم منذ األس وف
ــرائيلي  املاضي، ذكر اجليش اإلس
ــاعة  الس ــد  بُعي ــف  قص ــه  أن
ــع  مواق ــاً،  صباح ــة،  السادس
ــة اجلهاد  ــاس» ال لـ«حرك لـ«حم
ــن إيران،  ــالمي» املدعومة م اإلس
ــا  أُطلِق ــني  «صاروخ ــى  عل ردا 
ــي  األراض ــاه  باجت ــاع  القط ــن  م
نظام  واعترضهما  ــرائيلية  االس

القبة احلديدية».
ــارات اإلنذار في مدينة  ودوت صف
ــدن جنوب  ــبع، أكبر م ــر الس بئ
ــد نحو ٣٥  ــي تبع ــرائيل، الت إس
كيلومترا عن حدود غزة، محذرة 

من صواريخ قادمة.
وأفادت مصادر أمنية فلسطينية 
ــرائيلية  اإلس ــات  «الضرب ــأن  ب
ــاس  حلم ــني  موقع ــتهدفت  اس

ــث  ــاع»، حي ــمال القط ــي ش ف
ــطيني  فلس ــا  مليون ــش  يعي
ــرائيلي. وكان  ــت احلصار اإلس حت
ــد أطلق  ــرائيلي ق ــش اإلس اجلي
الثالثاء املاضي سلسلة ضربات 
ــتهدفت عناصر من «اجلهاد  اس
ــرب  ض ــا  متجنّب ــالمي»،  اإلس
«حماس» التي أبرمت منذ أشهر 
اتفاق تهدئة مع إسرائيل. ويبدو 
ــرّرت على ما يبدو  أن «حماس» ق
عدم مساندة «اجلهاد اإلسالمي»، 
ــاق التهدئة  ــرّض اتف حتى ال تع
ــرائيل، بعد  ــذي أبرمته مع إس ال
ــأنه برعاية مصر  ــاوض بش التف

ــى  ــص عل ــار، وين ــر، لالنهي وقط
ــهرية مباليني  تقدمي مساعدة ش
ــم  ــدوالرات. وقال الناطق باس ال
ــوس،  كونريك ــان  دونات ــش  اجلي
ــة ميّزنا  ــالل العملي ــس،: «خ أم
ــالمي»،  بني حماس واجلهاد اإلس
ــاس  ــاء حم ــا إبق ــا «أردن موضح
ــاس  ــنّ حم ــارك، لك ــارج املع خ
ــتتحمل تبعات أي أفعال ضد  س

املدنيني اإلسرائيليني».
ــل،  العم ــزب  ح ــم  زعي ــد  وانتق
ــرار  ق ــس،  بيريت ــر  عمي ــب  النائ
ــال: «إذا لم  ــاس» قائ حتييد «حم
ــرار  ــة الق ــاس صاحب ــن حم تك

ــا تتحمل  ــاع غزة، فإنه في قط
ــؤولية عن أي  ــب ذلك املس مبوج
ــة إرهابية تنطلق منه ضد  عملي
ــرائيل، حتى وإن قامت حركة  إس
ــالمي او أي منظمة  اجلهاد اإلس
ــالق القذائف  ــة أخرى بإط إرهابي

الصاروخية».
ــي  وعلّق عضو املكتب السياس
ــى  موس ــاس،  حم ــة  حلرك
ــه  إن ــال  ق ــا  ــى م ــرزوق، عل أبوم
ــؤولني  «تصريحات مادحة للمس
ــق  يتعل ــا  فيم ــرائيليني»،  اإلس

مبوقف حركة حماس .
ــي تغريدة عبر  ــال أبومرزوق، ف وق
ــؤولني  «تويتر»: «تصريحات املس
املادحة  الصهيوني  ــان  الكي في 
ــا  ــد منه ــاس يُقص ــف حم ملوق
ة  ــقّ الش وتعميق  ــة  فرق إحداث 
ــلوب خبيث».  ــقاء بأس بني األش
ــف يتلقف  ــع األس ــاف: «م وأض
ــذه التصريحات  ــا ه البعض منّ
ــا مواقف؛ ليتالعب  ويبني عليه
بالعواطف في مرحلة حساسة، 
حيث العدوان واملقاومة واالغتيال 
ــر باحلوار ضرورة  والرد، تدارك األم

لتجاوز الفتنة».
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ــط إجراءات أمنية مشددة،  وس
ــريالنكا،   ــى الناخبون في س أدل
بأصواتهم الختيار رئيس جديد، 
في محاولة إلنهاء االنقسامات 
ــا زالت تناضل  في البالد التي م
ــي من هجمات  ــن أجل التعاف م
أبريل املاضي، وأثّرت بشدة على 
ــد على  ــذي يعتم ــا ال اقتصاده
السياحة، وما قد يسمح بعودة 
عائلة راجاباكسا التي حكمت 
ــن حديد لعقد  البالد بقبضة م

كامل، إلى السلطة.
ــون ناخب  ــو ١٦ ملي ــي نح ودُع
ــات  انتخاب ــي  ف ــت  للتصوي
ــحاً، يفترض  مبشاركة ٣٥ مرش
ــادة بني  ــة ح ــهد منافس أن تش
ــر الدفاع  ــح املعارضة وزي مرش
السابق غوتابايا راجاباكسا (٧٠ 
ــرف على هزمية  ــاً) الذي أش عام
التاميل  ــني  لالنفصالي ــش  اجلي
ــر  ــنوات، والوزي ــر س ــل عش قب
ــا (٥٢ عاماً)  ــاجيث برمياداس س

مرشح احلزب احلاكم حالياً.
ــز  بتعزي ــا  راجاباكس ــد  وتعه
ــتغالً مخاوف  ــن العام، مس األم
ــن  الذي ــني  البوذي ــنهال  الس

ــاب ٨  ــي أعق ــة ف ــون أغلبي ميثل
ــي ٢١ أبريل  ــرات وقعت ف تفجي
كنائس  ــتهدفت  واس ــي،  املاض
احتفاالت  ــع  م بالتزامن  وفنادق 
ــيحيني بـ «عيد الفصح»،  املس
 ٢٩٠ ــل  مقت ــن  ع ــفر  أس ــا  م
ــن ٥٠٠ جريح  ــخصاً وأكثر م ش
وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته 

عنها.
ــا  ــعى برمياداس ــي املقابل، س ف
ــالل وعود  ــة الريف من خ لتعبئ
ــة  مجاني ــاكن  مس ــر  بتوفي

ــذ  للتالمي ــية  مدرس ــس  ومالب
ــاء ليلمس  وفوط صحية للنس
ــادراً ما يجري  ــك موضوعا ن بذل
التحدث فيه عالنية في جنوب 
ــيا ولكنه جذب النساء إلى  آس

جتمعاته االنتخابية.
وقبل ساعات من بدء االنتخابات، 
ــرطة، أن مسلحني  أعلنت الش
ــوا النار أمس، على موكب  أطلق
ــلمني  حافالت تقل ناخبني مس
ــي منطقة  ــز اقتراع ف ــى مرك إل
ــريالنكا.  ــط س انورادهابورا وس

ولم يسفر الهجوم عن سقوط 
جرحى.

ــاعات  ــؤولون إن الس ــال مس وق
ــت  التصوي ــة  لعملي ــى  األول
ــراً رغم ورود  ــهدت إقباالً كبي ش
تقارير من «مركز مراقبة العنف 
العاصمة  ــره  ــي»، ومق االنتخاب
ــوع ٦٩ حادث  ــو، عن وق كولومب
ــلحني  ــا قيام مس ــف، بينه عن
بإطالق النار على موكب حافالت 

تقل ناخبني مسلمني
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دكتورة / ميساء اِّـصري

ــا التصريحات  ــى علين ــوم تتوال  كل ي
املتناقضة تارة أو صعبة التصديق تارة 
أخرى أو بعيدة املنال تارة ثالثة، وال منلك 
ــرام أو نقف عند  ــا مرور الك إال أن منرره

بعضها لنثير التساؤالت.
 آخر التصريحات املثيرة للجدل.. فجرت 
ــاد  الفس ــة  ومكافح ــة  النزاه ــة  هيئ
ــوزن الثقيل في  ــة من ال ــي األردن أزم ف
ــي والشعبي والبرملاني  املناخ السياس
ــتواصل  ــي عندما أعلنت انها س األردن
واجبها وعملها رغم وجود “قوى الشد 
ــي“ التي حتاول إعاقة عملها.  العكس
ــن املبررات  ــل الكثير م ــح يحم بتصري
ــاد. رغم  حول إعاقة عملها ضد الفس
تراشق إعالمي عن قضية فساد كبرى 
ستطال رئيس وزراء في القريب العاجل 
ــى إعاقة عمل  ــل عل ــك وزير عم وكذل
ــارتها ملاليني  ــركات وخس ــدى الش اح

ــه األردن  ــهد في ــر في وقت يش الدناني
ــركات الكبرى  ــالس الش ــة من إف موج
ــة اإلقتصادية  ــة لألزم ــرة نتيج املتعث

املعاشة.
ــتقلة في  ــدد الهيئات املس وللعلم ع
ــا ٢٣  ــدد موظفيه ــة وع األردن ٧٥ هيئ
ــارات دينار من  ــتنزفون ٣ ملي ألف و يس
ــاء هذه الهيئات  امليزانية سنويا ورؤس

يعني أسوة برتبة وراتب وزير.
ــر لكم  ــلفت أذك ــا أس ــى م ــاء عل   وبن
دراسة صدرت حول إرتفاع معدل الفقر 
ــى ٥٦٪ لنكون في  ــي األردن ليصل ال ف
ــوريا حول املراكز  تنافس مع اليمن وس

املتقدمة من الفقر املطلق واملدقع.
 ويبدو ان احلكومة عاجزة لغاية األن عن 
ــعب األردني حتت  اإلجابة هل بات الش
ــن نتدلى  ــر أم فوقه؟ أم نح ــط الفق خ
معلقني على خط الفقر؟ باملقابل يتم 
ــدل الفقر ال  ــي ان مع ــد احلكوم التاكي
ــب توزيع  يرتبط باجلوع. علما أنه حس
ــب فئات الدخل  القوى العاملة و حس

هو كما يلي:
(٥٫٧٪) دخلهم أقل من ٢٠٠ دينار

(٢٠٫٥٪) من ٢٠٠ – ٣٠٠ دينار
ــم من ٣٠٠- ٤٩٩ دينار. مما  (٥٩٫٨٪) دخله
ــبة ٥٦٪ من السكان حتت  يعني أن نس
خط الفقر.إذا لم تكن قد زادت الضعف 
ــت  ــي فاق ــن والت ــة املتعثري ــع قضي م
ــع أفراد عائالتهم.فقد  املليون متعثر م
وصلت قيمة مديونية األفراد في األردن 

ــات  ــوك احمللية واملؤسس ــح البن لصال
ــى ١٠٫٨ مليار  ــر املصرفية إل املالية غي
ــث األردنيني ميرون بفترات فقر  دينار. وثل
ملدة ثالثة أشهر في السنة. و هناك آراء 
أن ٨٥٪ من ثروة األردن تتمركز في يد ١,٥ 
ــازال التكتم عن  ــكانه. فهل م ــن س م

الفساد بشد عكسي أمر منطقي .
ــراء  ــدد الفق ــات أن ع ــدل االحصائي   ت
ــى ٥ مليون فقير من  في األردن وصل ال
ــكان ال١٠ مليون, وال  مجمل عدد الس
ــى أن اجملتمع األردني مجتمع فتي  ننس
ــع إرتفاع  ــباب م ــب فئاته من الش أغل
ــوط  ــا للخط ــة وجتاوزه ــب البطال نس
ــلة  ـــ٢٠٪.. ومن هنا تعد الس احلمراء ب
ــات املواطن األردني  ــة إلحتياج الغذائي
ــر  ــة فقيرة جدا ، فغالبية األس اليومي
ــدة يوميا  ــة واح ــاول وجب ــة تتن األردني
ــيات الغذائية.  تكاد تخلو من األساس
ــهري  ــبنا قيمة الدخل الش ــإذا حس ف
ــم أجرة  ــع خص ــار م ــة ٤٠٠ دين للعائل
ــات العامة من  ــكن وفواتير اخلدم الس
ــاالت يبقى  ــاز وإتص ــاء وغ ــاء وكهرب م
ــاق اليومي للمواطن حوالي ٥ الى  اإلنف
ــوى  ــغ ال يكفيه س ــو مبل ٧ دوالرات وه

وجبة واحدة متواضعة جدا.
ــر خطير يدق ناقوس   ناهيك عن مؤش
ــر  ــبة األس ــر بتراجع حاد في نس اخلط
املمتدة في األردن لتصبح ١٫٥٪ , مقابل 
ــر املكونة من  ــبة األس ــاع في نس إرتف
الزوج والزوجة فقط لتصل الى ١٤٫٧٪. 

ــدل اخلصوبة،  ــي مع ــك تراجعاً ف كذل
ــكاني الحقا  ــى النمو الس ــا يؤثر عل مم
ــية واإلقتصادية  ــاده السياس ــه أبع ول

واإلجتماعية.
أما التلويح باحلزم اإلقتصادية فيشبه 
ــاء.  ــبه م ــان يحس ــراب للعطش الس

ودعوني أتكلم بلغة األرقام رغم أنني 
أعلم مدى ضجرنا منها لكنها األكثر 
ــة الدولة  ــا للواقع. جاءت موازن ملس
ــل إلى ١٣٫٠٤  ــام ٢٠١٩ بإنفاق وص لع
ــغ نحو  ــي بل ــز مال ــار دوالر، وعج ملي
ــعية  مليار دوالر, وكانت موازنة توس
ــكل كبير.. ويبدو أن موازنة ٢٠٢٠  بش
ــابقتها بل  لن تكون أوفر حظا من س
ــا يعني املزيد  ــا معدومة , م خياراته
ــاق والديون. ألن احلكومة لم  من اإلنف
تعمل على ترشيق إنفاقها احلكومي 
ــط اإلنفاق.  ــن ضب ــي عاجزة ع بل ه
ــرزاز حني قال أن املوازنة تنم  وصدق ال
عن أرقام صماء إذا قرئت خارج إطارها 
التنموي والسياسي، وهو احلال الذي 
ــن أصم  ــح املواط ــده. أصب ــف عن نق
ــع ضرائب  ــى , ومجرد داف ــم أعم أبك
ــدوره على  ــر. ومجلس النواب ب ال غي
مدار سنوات طويلة لم يرد أي موازنة 
ــت حتمل من  ــا كان ــة، مهم حكومي

أرقام قد ترهق جيب املواطن.
ــوم  والرس ــب  الضرائ زادت  ــي  وبالتال
ــة على األردني الى ١٠٠ ضريبة  املفروض
وأكثر مبسميات مختلفة. وهذا شكل 

ــه ،ذابت  ــة االردنية. وعلي ــي املوازن ثلث
ــت عمان  ــطى وأصبح ــة الوس الطبق
حسب تصنيف مجلة اإليكونومست 
ــرق األوسط. مع  أغلى عاصمة في الش
ــتهالك الداخلي، انخفاض  تراجع االس
ــتوردات  املس ــام وهبوط  الع ــعار  األس

وهبوط حتصيالت احلكومة من ضرائب 
املبيعات و خسارة اخلزينة من عمليات 
تهريب الدخان افقدت اخلزينة ما يقارب 

ال١٣٠ مليون دينار.
ــي الدين العام في  وبذلك إرتفع إجمال
األردن ٤٫٢ باملائة ليصل إلى (٤١٫٦٣ مليار 
ــي تاريخ اململكة ، في  دوالر) ألول مرة ف
ــبوقة  ــتثنائيّة غير مس ظل ظروف اس
ــام ١٩٨٩.ليصبح إجمالي الدين  منذ ع
ــي  ــاجت احملل ــن الن ــة م ــل ٩٤٫٤ باملائ ميث

اإلجمالي.
ــن على وضع  ــت احلكومة تراه ــا زال وم
ــي للمواطنني في  أولوية األمن املعيش
ــة ٢٠٢٠. و زيادة الرواتب للعاملني  موازن
واملتقاعدين بشكل واضح كما حصل 
مع املعلمني، وتخفيض بعض الضرائب 
ــوم أهمها ضريبة املبيعات.وهي  والرس
ــن نصف  ــتقترب لوحدها م ــف س لّ كُ

مليار دينار على أقل تقدير.
ــة الكهرباء  ــكلة تعرف ناهيك عن مش
ــاس  وكيفية معاجلتها بعيداً عن املس
ــذي يكلّف  ــدودة وال ــذوي الدخول احمل ب
ــارب ال٢٣٠ مليون دينار،  دعمهم ما يق
ــكل ردود  ــذا امللف سيش ــا فتح ه ورمب
ــعب الذي لم يعد  فعل عنيفة من الش

يحتمل.
ــد صرامة  ــة، والواقع أش األرقام صادم
ــة طوارئ  ــاج الى خط ــة ونحت وصعوب
ــدا عن خطط  ــة، بعي ــاملة حقيقي ش
ــم فأين جند  ــاومة والوه الفزعة واملس

احلل؟
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ــوطاً طويالً من  احلروب الصليبية أخذت ش
ــرق  ــةً زحفها  على الش ــا معلن ــخ اورب تاري
ــطني).   والتوجه الى بيت املقدس في (فلس
ــس  ومجل ــا)  (الباب ــام  ق ــد  فق ــا  هن ــن  وم
ــة على  ــرب املقدس ــالن احل ــة باع الكنيس
ــلمني الستخالص  (بيت املقدس)  وقد  املس
ــالجقة) املتصاعدة   فاقت قوة األتراك  (الس
ضد دول أوربا  وخصوصاً  (القسطنطينية)  
ــا للخطر,  وقد  ــا كانت اقرب من غيره النه
ــائعات التي اعلنها املسيحيون  أثارت الش
ــيئة ( للحجاج  ــراك الس ــن معاملة األت ع
ــا جعل غضب  ــيحيني) في القدس, م املس
ــى  حت   .. ــق  املطل ــهم  وحماس ــني  األوربي
ــا و مجلس  ــن ( الباب ــان الصادر م ــاء البي ج
ــع (نصارى  ــى جمي ــداء ال ــة)  بالن الكنيس
ــه..  أن يهبوا إلنقاذ  ــدهم في ــا)..  و ناش أورب
(بيت املقدس)..  ومن أثر ذلك.. بدأت احلمالت 
ــة  وخمس ــف  أل  )١٠٩٥ ــام  ع ــة  الصليبي
ــعني ميالدية) وبقيت احلرب مشتعلة  وتس
ــدة (١٥٠)  مائة  ــالل) مل ــب واله ــني( الصلي ب
ــذه احلرب  ــد تخلت ه ــاً. و ق ــني عام وخمس
ــتراحة) مع العلم  ــرات طويلة من االس (فت
ــتمرت  ــرب لم تضع أوزارها كلياً.  واس ان احل

ــى (األرض  ــيحيني تتدفق إل ــات املس موج
ــال,  او املوت.  ــعياً وراء القت ــة) س املقدس
ــني هنا.. لم يجنوا من هذه  ولكن الصليبي
احلمالت الكبيرة (الثمرة التي كان يهدفون 
ــم.. فقد احتل الصليبيون  إليها). مع العل
ــروا عنها),   ــالً,  لكنهم (تباط ــدس فع الق
ــت الثمرة هذه  ــد االتراك,  وكان فوقعت بي
ــقاء,  ــروب الصليبية)  هو الش ــرة (للح امل
ــاق ارواح  ــاء,  وازه ــة الدم ــار,  و إراق والدم
ــلمني),  واملس ــني  الصليبي ــن(  م ــني  املالي
وتزامناً مع األحداث, فقد كان العباسيون 
ــز وعاصمة  ــي مرك ــداد,  وه ــون بغ يحكم
ــلطتهم  ــن س ــية , ولك ــة العباس اخلالف
ــم فقط) الن   ــكل (باالس أصبحت على ش
ــة .. قد تفككت  ــم العظيم امبراطوريته
ــن الوالة..  ــر م ــتغل الكثي ــا,  واس أوصاله

ــي) الذي  ــود الغزن ــم كان (محم ــن بينه وم
ــوالة الذين  ــو أحد ال ــراراً,  وه ــزا الهند  م غ
ــي, إذا لم  ــددون اخلليفة العباس ــوا يه كان
ــلطه  ــت الس ــم,  وكان ــتجب ملطالبه يس
ــراك.  وقد ظهر  ــه ببغداد في يد األت الفعلي
ــرع جديد من األتراك) يعرفون  في ما بعد( ف
ــد  بتوطي ــؤالء  ه ــوا  وقام ــالجقة)  (بالس
ــلطتهم ,  وتوسيع نفوذهم حتى طرقوا  س
ــاء  ــح رؤس ــطنطينية) وأصب ــواب( القس أب
ــهم  ــد يلقبون أنفس ــالجقة فيما بع الس
(بالسالطني),  وملا قامت احلروب الصليبية..  
ــني,  ومن  ــالطني بوجه الصليبي ــف الس وق
ــروب الصليبية  ــدت احل ــك..  فقد وح أثر ذل
ــت في مكان  ــا كلها) و خندق ــعوب اورب (ش
ــدس  ــت املق ــترجاع بي ــرض اس ــد.. لغ واح
ــار).. وقد طغى  ــا تبعوهم  بالكف ــن  يد(م م
ــني بعد ما  ــن االوربي ــى كثير م ــاس عل احلم
ــارعوا  ــم و ممتلكاتهم , وس ــوا اوطانه ترك
ــم.. ماضون  ــرق (معتقدين انه ــاه الش باجت
ــد ان اقنعهم البابا بأن  الى هدف نبيل)  بع

ــم هذا.. يكتب لهم الغفران,  وميحو  (ذهابه
ــبباً آخراً  ــا والذنوب) غير أن هناك س اخلطاي
ــو ان (اوربا أرادت  ــدء احلمالت الصليبية ه لب
ــتها  ــطنطينية) الن كنيس اخضاع القس
ــية) ومستقلة عن كنيسة  كانت(ارثودكس
ــوه.. بأنه  ــرف بالبابا, بل يدع ــا.. وال تعت روم
ــة).. ومن أثر ذلك..فقد ولد هذا  ث نعم (محدّ
املوقف (حقد البابا) على القسطنطينية, 
ــد ذلك على إخضاعها, ووضعها  وصمم بع
ــو أحد  ــذا العمل ه ــد ه ــوذه.. ويع ــت نف حت
ــيني ,  ــا السياس ــي به ــي دع ــة الت االمثل
ــارة هنا  ــاليبهم العوجاء.. وجتدر االش واس
ــطنطينية  الى أن التنافس بني روما والقس
ــان احلروب  ــبات عديدة أب ــي مناس قد برز ف
ــر على قيام  ــبب آخ ــة.. وهناك س الصليبي
احلروب الصليبية (و هو العامل االقتصادي)

ــارة  واملصالح  ــاب التج ــد ان كان اصح بع
ــة االيطالية  ــة البندقي ــي مدين ــة ف العام
ــدود مع  ــة على احل ــوة الواقع ــة جن , ومدين
فرنسا.. قد تصادفهم (القسوة) من كساد 

ــبب اغالق السالجقة الكثير  جتارتهم..بس
ــرق)  ــن طرقهم التجارية (املؤدية الى الش م
ــادي.. يعرف  ــل الع ــن الرج ــم يك ــا.. ل ..وهن
ــباب احلقيقية اخلبيثة.وقد حوت  هذه االس
احلروب الصليبية. ما هب ودب.. (وكان بعض 
القادمني مخلصاً في سعيه)لكن الكثيرين 
كانوا يسعون وراء الغنائم, واالنساب. وكان 
ــني.. والى  ــن املتدين ــماً م ــي احلمالت قس ف
جانبهم اجملرمون العريقون في دنيا االجرام. 
ــخ.. ان  ــهد التاري ــك, فقد ش ــن خالل ذل وم
ــالت الصليبية قد  ــال احلم ــن رج ــراً م كثي
ــنعها لكنهم  ــع اجلرائم وأش ارتكبوا.. أبش
ــغل  ــوا الى بيت املقدس, وقد انش لم يصل
ــض (بقتل اليهود) في طريقهم, و ذبح  البع
ــن أثر ذلك..  ــيحيني) وم ــم من (املس أخوانه
ــيحيني)  فقد أثار تصرفهم هذا (نقمة املس
ــرون بها, ما جعل  ــي البلدان التي كانوا مي ف
ــزاة  ــني الغ ــال الصليبي ــون لقت ــؤالء يهب ه
ــون الى  ــل الصليبي ــراً وص ــم. واخي وطرده
ــدي)  ــري النورمان ــود ف ــادة (ج ــدس بقي الق

ــتولى على املدينة وأقام فيها (مذبحةً  فاس
ــد  ــالً). وق ــبوعا كام ــتمرت اس ــرة.. اس كبي
ــا (قد وصل الدم  ــت هذه املذبحة بأنه وصف
ــروج  ــل حتى س ــجد) و وص ــى رواق املس ال
ــري) ملكاً  ــد (جودف ــح القائ ــل.. وأصب اخلي
ــى القدس,  غير أن القائد العربي (صالح  عل
ــر)  قد خلص  ــلطان مص الدين األيوبي.. س
ــبعني  ــني بعد (س ــن الصليبي ــدس) م (الق
ــذا االجناز  ــد أثار ه ــالل) وق ــنة من االحت س
) ما تسارعوا  العربي (حقد الصليبيني ثانيةً
ــا( امللوك  ــترك فيه .. اش ــام حملةً على قي
ــر أن جناح احلملة..  ــرة األوربيني),  غي واألباط
لم يحالفهم,  ألنهم كانوا مختلفني فيما 
ــادة احلملة),  وقد حصلت  ــم على ( قي بينه
ــية ومرعبة,  أثناء هذه احلملة,  حوادث قاس
ــني (ريكاردوس  ــني صفوف الصليبي و كان ب
ــروف  ــرا,  واملع ــك اجنلت ــد)  مل ــب األس قل
ــلمني  ــجاعته,  و كان بني صفوف املس بش
القائد العربي( صالح الدين األيوبي) املعروف 
ــون  الصليبي ــهدها  ش ــي  الت ــيته  بفروس
ــد الهزمية  ــة,  وفيما بعد. وبع ــاء املعرك أثن
ــن الصليبيني  ــة م ــه مجموع ــد توج .. فق
ــا,  ــتولوا عليه ــطنطينية واس ــى القس ال
وطردوا االمبراطور الروماني الشرقي منها.. 
واسسوا( مملكةً التينية,  وكنيسةً رومانية).  
وهنا.. فلم تنج القسطنطينية من مذابح 
ــعلوها في  ــران التي أش ــني, و الني الصليبي
ــة الالتينية)   ــة,  ولكن (اململك ــاء املدين أرج
ــم تعمر طويالً الن اليونانيني االصليني من  ل
اهل االمبراطورية الشرقية.. متكنوا من طرد 
ــطنطينية بعد حوالي  الالتينيني من القس
(٥٠) خمسون عاماً,  وعاشت اإلمبراطورية 
ــى مت  ــا عام..حت ــدة (٢٠٠) مائت ــرقية  م الش
ــراك عام ١٤٥٣  ــاء عليها من قبل األت القض
ــع  ــا.  واجلدير بالذكر فإن أبش وضمها إليه
ــت تدعى( بحملة  احلمالت الصليبية.. كان

ــة..  فقد  ــن خالل هذه احلمل ــان).  وم الصبي
ــدد كبير من الصبيان, بعد أن تركوا  خدع ع
ــا وغيرها و  ــا, وأملاني ــل فرنس ــم مث بلدانه
ــطني,  وقد مات  ــفر الى فلس تطوعوا للس
الكثير منهم, وفقد قسم اخر,  بينما وصل 
(الناجون الباقون) الى مدينة مارسيليا ومن 
ــون في أيدي (جتار  ــر ذلك.. حيث وقع الباق اث
ــم الى مصر, ومن ثم..  الرقيق) الذين نقلوه
ــة احلملة ما  ــم عبيداً  وهنا خالص مت بيعه
ــي أوقعت بـ ملوك وأباطرة  قبل االخيرة  الت
اوربا.. بدءا من ريكاردوس قلب األسد.. ملك 
ــا أثناء  ــداؤه في أورب ــره أع إجنلترا.. فقد اس
ــه, وطلبوا منه( ثمناً  ــق عودته إلى وطن طري

ــر  ــراحه,  كما(أس ــاً) فدية إلطالق س باهظ
ــا وكان عليه   ــك فرنس ــطني) مل ــي فلس ف
ــراحه أيضا.   ــة  لغرض اطالق س دفع الفدي
ــا) فقد  ــور (فريدريك بارباروس ــا االمبراط ام
ــطني.  وبعد ذلك  ــد أنهار فلس ــرق في أح غ
ــذه احلمالت  ــني من ه ــل)  باالوربي ( املل ــلّ ح
ــدس)  في يد  ــت املق ــي ( بي ــه وبق الصليبي
ــنة  ــبعمائة س ــلمني حوالي( ٧٠٠)س املس
ــلطتهم إال في عام ١٩١٨   ولم تخرج من س
ــزي  ــرال اإلجنلي ــد اجلن ــقطت بي ــا س عندم

ــراك.  ومن الطرائف  ــد ان انتزعت من االت بع
ــي حصلت في  ــالت الصليبية الت ــي احلم ف
ــن احلروب الصليبية والتي  الفترة األخيرة م
ــور( االمبراطورية الرومانية)   قام بها امبراط
ــلطان  ــع س ــع م ــي, فاجتم ــك الثان فريدري
ــر,  واتفق معه على قيام( عالقات ودية)  مص
بينهما..  وكان اإلمبراطور فريدريك( متميزاً 
ــرة األوربيني,  وكان  ــن بقية امللوك واألباط ع
ــه)  وهو يتقن لغات عديدة,  م يتصف بالعالّ
ــة العربية)  ما أثار إعجاب  ومن بينها( اللغ
سلطان مصر اثناء االجتماع.  و هناك نظره 
اخيره على احلمالت الصليبية (حيث كانت 
ــكري الالئق)  بعد  ــر العس ــر..  باملظه تظه
ــت عليها الرغبة الشديدة  في  أن انعكس
ــرق.   ..  للوصول الى الش ــا قاطبةً بلدان أورب
ــي (تخليص بيت  ــح أوربا ف ــا..  لم تنج وهن
ــيحية  املقدس).. الى االبد,  او (توحيد  املس
ــبوا  في العالم)..  غير أن الصليبيني اكتس
الفنون والصناعة, والعلوم, واحلرف االخرى, 
ــي..  ــتطالع العلم ــي االس ــم ف وكان حبه
ــد  ــي القائ ــد توف ــرا فق ــداً ..واخي ــراً ج مثي
ــي)  عام ١١٩٣م  ــي (صالح الدين األيوب العرب
ــة العربية)  ــخت بقية( اإلمبراطوري , وتفس
القدمية, وعمت الفوضى في منطقة( غرب 
آسيا)  الذي تردّى من أثر اإلقطاع وقد منيت 
ــرة في هزميةً كبرى  احلملة الصليبية األخي
ــام ١٢٤٩  ــا  االخير في ع ــار رحاه ــي س والت
ــع)  ملك فرنسا,  بعد  بقيادة( فيليب التاس
أن أسر امللك فيليب من خالل هذه االحداث 
ــيا.. فقد  ــط آس ــرة.. اما غرب,  وأواس االخي
ــرحاً( للحوادث  ــك الفترة مس كانت في تل
ــان  خ ــز  جنكي ــا(  بطله كان  و  ــدة)  اجلدي
املغولي)  والذي جعل آفاق املشرق بأكمله.. 
ــحابة السوداء) بعد أن بث الذعر  مثل( الس
ــني  ــوس كل من(الصليبي ــي نف ــب ف والرع

واملسلمني) على حد سواء.

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

منيت الحملة الصليبية األخرية 
بهزيمةً كربى والتي سار رحاها  
االخري بقيادة (فيليب التاسع)  
ملك فرنسا  بعد أن أسر َّـ 
االحداث االخرية

يبدو ان الحكومة عاجزة لغاية 
اآلن عن اإلجابة هل بات 
الشعب األردني تحت خط 
الفقر أم فوقه أم نحن نتدُّـ 
معلقني على خط الفقر
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«أنبــاء تونــس»: هــل النهضــة 
«امتحــان  أمــام  التونســية 

سياسي»؟

ــن حديد،  ــوزي بن يونس ب ــول ف يق
ــاء تونس» اإلخباري  في موقع «أنب
ــك انتفاضة  ــس على وش إن «تون
شبابية جديدة بعد انتخاب رئيس 
«النهضة  وإن  ــه»،  ونائبي ــان  البرمل

أمام مرحلة صعبة».
ويضيف: «اجمللس البرملاني اجلديد 
لن يستمر طويال لصعوبة التوافق 
واملعارضة،  ــة  بني األحزاب احلاكم
ــراك  ــن الع ــوال م ــهد فص وسنش
ــد يحتد  ق ــي  السياس ــام  واخلص
ــام، وبالتالي  ــدم مع مرور األي ويحت
ــاريع والقوانني وال  قد تتوقف املش
تصدر عن اجمللس بطيب نفس وقد 
ــر الرئيس إلى  ال تصدر. وقد يضط

حله».
وترى الفجر املصرية أن «احلكومة 

إرادة  ــى  إل ــتحتاج  س ــدة  اجلدي
ــوي  ــم ق ــة ودع ــية واضح سياس
ــات  ــع اإلصالح ــان لدف ــي البرمل ف
ــا رئيس  ــي بدأه الت ــة،  االقتصادي
ــف  ــة واليته، يوس ــوزراء املنتهي ال
الشاهد. وقد يجعل هذا الغضب 
ــعبي من الصعب على رئيس  الش
ــض  خف ــل  يواص أن  ــد  جدي وزراء 
ــه نفس  ــوف تواجه ــاق، وس اإلنف
ــيطرة  ــة للس ــب املتنافس املطال
على العجز مع حتسني اخلدمات».

ويذكر يوسف الرمادي في الشروق 
ــبعينات  «في س بأنه  ــية  التونس
ــك  هنال كان  ــي  املاض ــرن  الق
ــوداني ظريف  ــت س مونولوجيس
ــات نقدية ومن  جدا وله سكاتش
ــه  ــب في ــوج يخاط ــا مونول بينه
ــه كل الناس  ــن خالل ــم وم أحده
قائال: تصور خروف محشي باجلوز 
ــدق بدينار  والبن ــتق  واللوز والفس
ــامع: أين هو  ــه الس ــد. فأجاب واح

ــا أخي قلت لك  أين هو. فأجابه: ي
تصور».

ويضيف: «هذا بالضبط ما فعلته 
مت برنامجها  ــة عندما قدّ النهض
ــي التفاوض  ــالحها ف الذي هو س
حول رئاسة احلكومة وهو برنامج 
ــى لبالدنا  ــر وال نتمن ــم ومبه دس
ــأل  ــا نس ــن عندم ــه لك ــر من أكث
لتنفيذ  ــادات  االعتم النهضة عن 
ــن مأْتاها تكون  ــذا البرنامج وع ه

إجابتها: قلت لكم تصوروا».
ــب  احلبي ــف  يكل ــس  تون ــس  رئي
ــح حركة النهضة،  اجلملي، مرش

بتشكيل حكومة جديدة.
أخبار الخليج البحرينية: صراعات 

ال تنتهي
ــي أخبار  ــد اهللا األيوبي ف ــرى عب ي
ــة أن «النهضة  ــج البحريني اخللي
ــان  امتح ــام  أم ــية  التونس

سياسي».
ويقول: «تشهد الساحة التونسية 

ــريعية  ــد االنتخابات التش ــا بع م
والرئاسية األخيرة وضعا سياسيا 
من نوع آخر ... حيث حتدثت حركة 
ــالمي  ــة ذات التوجه اإلس النهض
ــة  بصراحة عن «حقها» في رئاس
ــة  القادم ــية  التونس ــة  احلكوم
ــا كونها احلزب الذي فاز بأكبر  أيض
ــي االنتخابات  ــن املقاعد ف عدد م
ــازت بــ٥٢  ــريعية األخيرة (ف التش
مقعدا)، وترى أن من حقها دستوريا 

أن ترأس احلكومة».
ويضيف: « أيا يكن مصير الطموح 
ــة في  ــة النهض ــي حلرك السياس
ــية  التونس ــة  احلكوم ــة  رئاس
ــذا الطموح يبقى  القادمة، فإن ه
ــأن طموح أي  ــأنه ش ــروعا ش مش
ــية املشاركة  من األحزاب التونس
ــية بكل  ــة السياس ــي العملي ف
ــالف  فاخل ــة،  الفكري ــا  توجهاته
السياسي واأليديولوجي، هو خالف 
ــا صدقت  ــي إذا م ــروع وصح مش

ــرط  فالش ــية،  السياس ــا  النواي
ــذه اخلالفات في  ــد إلبقاء ه الوحي
إطار التنافس املشروع، هو االلتزام 
ــرام  واحت ــي  التونس ــتور  بالدس
ــعبية واحلريات العامة  اإلرادة الش
ــخصية بعيدا عن التسلط  والش
ــر  وغي ــي  األيديولوج أو  ــري  الفك

ذلك».

ويتساءل علي قايم، َّـ «العرب» 
اللندنية: «راشد الغنوشي سياسي 

بامتياز.. فلماذا الغضب إذا؟».

ويقول: «راشد الغنوشي شخصية 
ــخصية ذكية  محيرة، ولكنها ش
وميكافيلية، تفرض االحترام حتى 
ــى اخلصوم، وقد جنح في الفترة  عل
ــهام  ــي تالفي كل الس املاضية ف
املوجهة إليه، ببساطة ألنه اختار 
ــن وراء  ــة م ــوط اللعب ــك خي حتري

الستار».

العربي الجديد» اللندنية : احالف 
سياسية جديدة

ويحذر تقادم اخلطيب في «العربي 
اجلديد» اللندنية: «هذه املرة األولى 
التي تتحول فيها تونس إلى النظام 
ــي ال بد أن يكون  ــي، وبالتال البرملان
ــي حزبي  ــس حليف سياس للرئي
ــتند إليه، من خالله يتم صنع  يس
التفاهمات بينهما، والتأكيد على 
ــى ال يكون  ــاذ القرار، حت آلية اتخ
ــات رئيس  ــزاع بني صالحي هناك ن
الدولة ورئيس احلكومة، وأال يسبب 
ذلك أزمة بني األجهزة األمنية مثال 
التي قد حتتار في والئها للرئيس أم 

لرئيس احلكومة».

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

عنها .
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د. جليل وادي

ــدي زاهدا  ــوزراء عادل عبد امله ــيد رئيس ال ــا ما يبدو الس غالب
ــادي، ولم  ــي واالقتص ــر السياس ــغال بالفك ــب ومنش باملناص
ــي اجلماهير وله  ــد ميداني مؤثر ف ــيرته انه قائ يتضح من مس
قدرة حتريكها نحو األهداف التي يدعو لها، برغم معرفته بعلل 
ــية منذ والدتها، بل ان مضمون ما تصدح به  العملية السياس
ــرق اليه في لقاء  ــاحة التحرير كان قد تط ــر جماهير س حناج
صحفي مع املتكلم في منتصف عام ٢٠٠٨ وكان عارفا ان هذه 
ــل، وكان قد اقترح حلوال  ــوى الى الفش العملية لن تنتهي س
ــر من هذه العلل في مقاالته االفتتاحية التي كتبها في  للكثي
جريدته ومن بني ما قاله في ذلك اللقاء ان العملية السياسية 
ــص من احملاصصة، لكنه كغيره  ــن يرقى لها حال ما لم تتخل ل
تلوث بهذا املستنقع اآلسن عندما استلم مناصب رفيعة في 
ــلم لها  ــات املتعاقبة بدءا من حكومة عالوي، واستس احلكوم
متاما عندما كلف برئاسة الوزراء، فاذا به يوغل باحملاصصة أكثر 
ــهرا ترشيحات الكتل  ــبقوه، الى درجة انتظر أش من الذين س
ــروط التي فرضها  واألحزاب لبعض الوزارات، وكنت أظن ان الش
ــة  ــي االنتخابات للقبول مبنصب رئاس ــل الفائزة ف ــى الكت عل
ــار فريقه احلكومي  ــا اطالق يده في اختي ــيكون أوله الوزراء س
ــله  ــب اآلمال، ما جعل فش ــة، لكنه خي ــن احملاصص ــدا ع بعي

متوقعا حتى لدى أبسط املراقبني .
ــن مواجهتها طبع  ــدها بينما الهروب م ــة على أش واآلن واألزم
ــدا انهم فقدوا  ــيني الذين ب ــلوك جميع الفاعلني السياس س
ــغ زحف اجلماهير أبواب  ــيطرة على مجرياتها، في حني بل الس
ــن تتجه بنا  ــا ينتظرون؟ والى أي ــراء، وال ندري م ــة اخلض املنطق
ــة، ومتابعة  ــي مهارة فائق ــات فن يقتض ــة؟ ان ادارة األزم األزم

ــا ومناخاتها  ــة ظروفه ــك ان لألزم ــريعا، ذل ــة، وقرارا س حثيث
ــا لم  ــت، لكنن ــط الوق ــا ضغ ــا وأوله ــا وضغوطاته ومراحله
نتلمس ادارة واضحة لهذه األزمة، باستثناء خطابات متباعدة 
للرئاسات الثالث افتقدت قدرتها على التأثير، فاألزمة تتصاعد 
ــكل فريق  ــارعة، واالدارة مفقودة بداللة عدم تش ــرة متس بوتي
ــس الوزراء الذي  ــا جتود به قريحة رئي ــا، والكل ينتظر م إلدارته
ــق خطاباته عند منتصف  ــه املعروفة ليطل لم يفرط بقيلولت

الليل.
ــور الى  ــودة باالم ــة والع ــة األزم ــا حلحل ــذه ال ميكنه ادارة كه
ــى منطقة غير  ــة ال ــا األزم ــتذهب بن ــي س ــا، وبالتال طبيعته
ــية، وال من اجلماهير  مرغوبة، ال من أصحاب العملية السياس
ــدان وادارة األزمات  ــاحة التحرير، ان قيادة البل ــدة في س احملتش
ــتجيب حلاجاتهم، والذي  بحاجة لبطولة تقنع اجلماهير وتس
ــه في منطقة  ليس لديه رغبة بالبطولة عليه أال يقحم نفس
ــد املهدي  ــك فلو كان عب ــراق، ومع ذل ــام كالع ــة باأللغ مكتظ
ــم بالقدرة على اقتناص الفرص، فان هذه األزمة  حكيما، ويتس
منحته فرصة أخيرة ال وجود لغيرها، لكي يغير مسار العملية 
ــأ القبول مبنصب  ــية، ويكفر عن أخطائه وأولها خط السياس
رئاسة الوزراء في زمن احملاصصة. ليكون بطال ويستثمر الزخم 
ــني على الكالم، فيتخذ  اجلماهيري املتذمر، وعدم قدرة املنافس
قرارا شجاعا بتغيير وزاري شامل، ويشكل حكومة مصغرة ال 
ــوى اجلماهير، ويدير ظهره جلميع الكتل  يستفتي بها أحدا س
واألحزاب، ويتعهد للجماهير بأنه سيستقيل خالل مدة وجيزة 
ــي كرة النار في ملعب  ــا تكون االمور طبيعية، وبذلك يرم ريثم

األطراف التي نحت بنفسها جانبا عندما اشتد اوار األزمة.
ــمع  ــا االعتراض على اجراءاته، وال أحد يس ــن يكون مبقدوره ول
ــه  ــرة في البرملان، وبهذا ينأى بنفس ــا، وأولها الكتل الكبي له
ــي غفلة منه.  ــل التي وُضع فيها ف ــل تراكمات الفش عن حتم
ــن خارج احلدود  ــى الوقت او انتظار النصائح م ــا املراهنة عل ام
ــرعيتهم منذ  ــركاء الذين افتقدوا ش او التزمت في مراعاة الش
ــوات اجلماهير  ــززت بأص ــات املزورة، وتع ــج االنتخاب ــالن نتائ اع
ــذه املراهنة لن تفضي اال  ــاحات التظاهر، فان ه الهادرة في س

ملزيد من الدم الذي يتحمل وزره امام اهللا تعالى والقانون.

رياض هاني بهار

ــر  ــر املوت ) بدال من جس ــمية (جس    من االجدر ان نطلق تس
ــه  من يوم  ــى مقتربات ــن عل ــهد م ــة حيث استش اجلمهوري

٢٠١٩/١٠/٢٥ العديد من الشهداء
ــم القائد العام للقوات  ــخ ٢٠١٩/١١/٤ حذر الناطق باس  بتاري

ــلحة العراقية من احتمالية  املس
انهيار جسر اجلمهورية بالعاصمة 
بغداد (جسر املوت)، نتيجة اعمال 
احلرق وتدمير الوسادات املطاطية،

ــن الدكتور  ــتيضاح م          مت االس
ــن  الرحم ــد  عب اهللا  ــد  عب ــار  عم
ــة النهرين كلية  ــتاذ بجامع األس
ــاري  االستش ــر  واملدي ــة  الهندس
ملكتب إدارة العمارة الهندسي عن 
ــمي  مدى صحة راي الناطق الرس
باسم احلكومة ، وكان رايه (وردتني 
ــارات عن  االستفس ــن  م ــر  الكثي
ــالمة جسر اجلمهورية  حقيقة س
ــا لهذا  ــا  علمي ــي رأي واود ان اعط
ــر  ــا تعلمون بان اجلس ــأن كم الش

يتكون من رافدتني حديديتني متغيرة عمق املقطع ومستمرة 
ــطحة  على عدة فضاءات ,هاتني الرافدتني حتمالن فوقهما س
ــطحة  ــة عرضية فوقها س ــور حديدي ــة جس ــر املركب اجلس
ــلحة خالل مفاصل حديدية وال توجد  ــانية مس مركبة خرس
في تصميم اجلسر االصلي اية مساند مطاطية مثل اجلسور 
ــب واجلهد بعد  ــبقة الص ــانية مس املكونة من الروافد اخلرس

ضرب اجلسر وتدمير عدة فضاءات فيه عام ١٩٩١ ولكون حديد 
ــزدوج مع الصناعة  ــتعمال امل ــر من نوع ST-٥٢  ذو االس اجلس
ــتيراد احلديد املطلوب ما اضطر  احلربية فقد مت منع دخول واس
ــتعمال حديد موجود في العراق كان  ــر الس فريق اعمار اجلس
ــراق هذه  ــمال الع ــر قنديل ش ــتعماله في جس املفروض اس
ــر االصلي ما  ــع له تقوس وانحناء مغاير لتقوس اجلس املقاط
ــر من  ــائق عند عبوره اجلس ــل وجود مطب يحس به الس جع
ــد احملور القريب من  ــفل اجلزء اجلدي جهة وزارة التخطيط ,اس
ــادات مطاطية اما اجلزء القريب من  وزارة التخطيط هناك وس
ــانده حديدية كما وضحنا في  ــاحة التحرير فجميع مس س
ــاله ونوع احلديد عالي املقاومة ,لذا ال يوجد خوف من جهة  اع
ــاحة التحرير واجلسر متني انشائيا   الفضاءات القريبة من س
ــه..)        اخفت احلكومة  ــوف علي وال خ
االثار الكارثية املترتبة على وضع الكتل 
ــم وضعها لقطع  الكونكريتة التي يت
ــذه الكتل  ــدم وضع ه ــر يجب ع اجلس
ــي منتصف الفضاءات  الكونكريتية ف
ــبب زيادة في عزوم االنحناء  النه سيس
ــرب الدعامات احملمول  ويجب وضعها ق
عليها اجلسر ،حيث ان وزنها ( ٣،٨كيلو 
نت في امللمتر) في حني اجلسر مصمم 
ــبب  ــن سيس ــرور الزم ــى (٣،٥) فم عل
ــبب  ضررا كبيرا ويؤدي الى انهياره بس
ــة املتخلفة        ثبت  ــراءات األمني اإلج
ــات احلكومة فيها جتنٍ على  ان تصريح
ــؤولية  ــن املس ــرب م ــني  وته املعتصم
ــراءات األمنية غير  ــببها اإلج التي تس
الصحيحة ، بوضع الكتل الكونكريته 
ــتقبال ، نتيجة احلمولة  ــر ما يؤدي الى انهياره مس على اجلس
ــية  الكبيرة بفعل الصبات  وعلى اإلدارات احلكومية الهندس
ــر ومختصر  ــة بهذه اخملاط ــعار احلكوم ــون جريئة باش ان تك

القول ارفعوا الصبات وابحثوا عن بدائل للحواجز.

ــام الدميقراطي في كل دول العالم، مير مبخاض والدة   النظ
ليرى نور اإلستقامة، وغالبا ماتكون بدايته عرجاء إلى أن 
يترسخ مفهومه في عقول الناس، حيث أن أمريكا موطن 
الدميقراطية، احتاجت ثالثة وسبعني سنة لتفهم أسس 
ــال بالبلدان  ــة، فكيف احل ــم التجربة الدميقراطي ومعال

النامية؟!.
ــواع النظم  ــراق كل أن ــا الع ــاض فيه ــود خ ــبعة عق س
ــتعمار وانتقل حتت  ــارع حكم اإلس ــية، فقد ق السياس
رحمة العثمانيني فامللكية ومع رحيل امللك فيصل الثاني 

بإنقالب عسكري، وتولي عبد الكرمي قاسم للحكم .
ــوري، بقيادة صدام ،  ــل للحكم اجلمهوري الدكتات لننتق
الذي سطر لوحة في الطغيان، وجعل العراق أكبر مقبرة 
ــبان، وآخرها النظام البرملاني الدميقراطي، الذي جاء  للش

به الشعب، باألصابع البنفسجية.  
ــاحة صراع  ــد ٢٠٠٣ أصبح س ــدري أن العراق بع ــا ي  كلن
ــوا العراق حلبة  ــام وغيره .. جعل ــوار، فالعم س لدول اجل
ــم، لكن هل كان بلدنا قبل ٢٠٠٣، خاليا من أي  لصراعاته

تدخل خارجي؟ 
ألن   .. ال  ــع  بالطب
ــارة  عب كان  ــراق  الع
عسكرية  ثكنة  عن 
ــدة،  املتح ــات  للوالي
صدام  ــت  جعل التي 
ــرح بقتل  ــني مي حس
ــعبنا  ش ــب  وتعذي
ــة  االنتفاض ــي  ف
ــعبانية وغيرها  الش
متفرج  ــرد  مج وهي 

اليعنيه االمر . 
ــداد ومدن  ــرت في بغ ــي انتش ــرين، الت ــات تش احتجاج
اجلنوب، ماهي إال ظاهرة صحية، تنم عن زيادة الوعي في 
ــاك بعض املطالب  ــة الدميقراطية، لكن هن فهم التجرب
ــي من داخل  ــا، لنفهم هل ه ــب أن نقف عليه ــي يج الت

عراقنا، أم من خارج حدوده . 
فالسالح ليس بيد احلكومة، والبلد خرج لتوه من معركة 
ــقوط النظام،  ــة، ضد اإلرهاب بصورة «داعش» وس شرس

معناه إباحة الدماء في كل أركان العراق.
تغيير النظام البرملاني: األطر الدستورية للنظام البرملاني 
ــية حاولت أن تلتف  واضحة، ولكن بعض القوى السياس
ــا حدث في  ــخصية، وم ــن أجل مصاحلها الش حولها م
٢٠٠٦ خير دليل على اإللتفاف حول القوانني الدستورية.

ــل في  ــي، لكن الفش ــام البرملان ــي النظ ــل ف ــس اخلل لي
الشخوص واحلل األمثل هو أن جتري تعديالت وفق سقوف 
ــارع العراقي  ــد، ليرى الش ــب وبعيد األم ــة، بني قري زمني

إصالحات ملحوظة .

 

 عبد اِّـحسن عباس الوائلي

اقسم باهللا لو كنا صادقني في تطبيق نظرية 
ــن اطماعنا  ــا ع ــي وتخلين ــالم كما ه االس
واحقادنا الصبح العالم كله يشير لنا بالبنان 
ــف  ــن مع كل االس ــل االعلى ولك ــا املث وكن
ــدأ باملوضوع  ــق فدعني اب ــات لم تتحق أمني
ــادي يقصد بها  ــاء امل ــة البن ــول ان عملي واق
ــن عناصر مختلفة،  ــادة بنيان م اقامة او اش
على اسس يفترض ان تكون سليمة، الن في 
سالمتها سالمة البنيان كله. وعملية البناء 
ــة لعملية الهدم ..  كما هو معروف معاكس
التي تهد ماهو مقام او مشاد، فلذلك جند ان 
ــت  ــهلة اذا ما قيس عملية الهدم عملية س
ــة  بعملية البناء، الن االخيرة حتتاج الى دراس
ــات في كافة مراحلها، والى  وتقدير االمكاني
ــة عناصرها  ــني لكاف ــص واختبار دقيق فح
ــادة واالخالص في  ــارة واالج ــة الى امله اضاف
ــر عند كل من له  ــل التي يجب ان تتوف العم

صلة بذلك البناء.
ــئة فرد تتوافر  ــان نقصد به تنش وبناء االنس

ــان  ــه كل العناصر الطيبة واملنتجة انس في
اساسه اخللق الفاضل، يسخر فكره وعقله 
وحواسه خلدمة مثله العليا او يجند طاقاته 
ــامية،  ــى اهدافه الس ــه للوصول ال ومهارات

على ان اليتناسى اصالته وتراثه .
ــاء  والعلم ــني  باملصلح ــر  يزخ ــخ  التاري ان 
ــاهموا في  واخملططني االجتماعيني الذين س
ــان واصالح هيكل اجملتمع.. كذلك  بناء االنس
ــق ذلك  ــلوا في حتقي ــر باخرين فش ــو يزخ ه
ــة في الدرجة  ــم لم تكن واقعي الن خططه
ــي املثالية  ــت تتميز باملغاالة ف ــى، فكان االول
ــة اخليال  ــى طبق ــزت ال ــى قف ــال حت والكم
ــا بأول  ــد اصطدامه ــارت عن ــالم، وانه واالح
ــي مجرد  ــادا خامدا فه ــة واصبحت رم عقب
ــدرس وال تطبق ومن هؤالء افالطون  نظريات ت
ومدينته الفاضل التي هي مجرد حلم الميت 

الى الواقعية بشيء.
ــاول ادق التفاصيل  ــط اصبح يتن ان التخطي
ــياء في حياتنا، وهو عام وشامل لكل  واالش
ــع ويهدف الى توفير حاضر  الفئات في اجملتم
ــتقرارا، سواء  ــتقبل اكثر أمنا واس امن ومس
ــة او للمجتمع  ــرة او للجماع للفرد او لالس
ــمية  بكافة هيئاته واداراته وتنظيماته الرس
واالهلية .. وبحكم ذلك حتول التخطيط الى 

ضرورة تالزم االنسان عبر مسيرته احلياتية.
ــن ان يرتبط بآمال  ــد لنجاح التخطيط م الب
االنسان واهدافه، فاخلطة تكون حلما نظريا 
ــزول الى  ــدأ بالن ــا االولى ثم تب ــي مراحله ف
ــالم  ارض الواقع درجة درجة حتى تهبط بس

ــة معها ثمرات ذلك التزاوج بينها وبني  حامل

اسس التخطيط السليم.
ــا كان التخطيط غير صادق وغير امني  واذا م
ــا ان يظل  ــرد، فانه ام ــه ألماني الف في متثيل
ــري او ان يهبط في  ــا في النطاق النظ معلق
ــى ارض الواقع هاويا،  ــه ال ــة إلنزال اول محاول
ــومة واالهداف  ــال املرس ــكل االم محطما ل
املرجوة منه. ان المال االنسان واحالمه صلة 
ــه النواة  ــال واحالم مجتمعه، الن ــة بام وثيق
ــتطيع اي  التي تدور في ذلك اجملتمع، فال يس
ــن االخر.  ــتقبل او ينفصل ع ــا ان يس منهم
فسعادة االنسان وشقاؤه هما نفس سعادة 
ــقائه.. اردتهما واحدة واهدافهما  اجملتمع وش
ــر وفكر وعقل كل  ــة لبعضها، وضمي مكمل

ــا وثيقا، فاذا ما  ــا يرتبط باالخر ارتباط منهم
ــان وعما  ــا قدمه االنس ــألنا اجملتمع عم س
يستطيع ان يقدمه مستقبال يطرح امامنا 
ــؤاال اخر هو : ماذا قدم وماذا يستطيع ان  س

يقدمه مستقبال لهذا اجملتمع؟.
ــاهمة في البناء عامالن  ان املشاركة واملس
ــكل منهما،  ــعادة ل ــان في توفير الس مهم
ــاء اجملتمع انطلقنا اوال لبناء  فاذا ما اردنا بن
ــان، واذا ما توخينا بناء االنسان فأننا  االنس

في نفس الوقت نسعى الى بناء اجملتمع.
ــالم صورة فريدة من نوعها وثابتة  قدم االس
ــاال واضحا  ــنني، ومث ــى مر الس ــر عل التتغي
ــاح لتحقيق  ــون النج ــي تصوراته، مضم ف
ــي نفس الوقت،  ــان واجملتمع ف اهداف االنس
ــق الرائع بني حقوق كل  محدثا ذلك التناس
ــاه االخر معطيا التوازن  منهما وواجباته جت
ــة الطرفني..  ــني مصلح ــا يكون ب ــي ادق م ف
ــخ العزمية،  ــاء، راس ــوي البن ــردا ق ــج ف فانت
ــاهما  اقرب ما يكون لتحقيق طموحه، مس
ــكل مجتمعه، خلية  ــي بناء هي بإيجابية ف
ــليم. ومن جهة اخرى  ــم س عاملة في جس
ــتمد  ــا متكافال متعاونا يس ــج مجتمع ينت
ــة افراده الذين  ــه وصالبته من قوة وصالب قوت
ــدة االمال واالهداف في ضوء  جتمعهم به وح

تعاليم االسالم الرشيدة.
ــول ومرتبط  ــق الفرد مكف ــع فيه ح ومجتم
ــة اجملتمع هو اجمل  ــق اجلماعة ومصلح بح
ــي حتديد دور  ــن ابعاد ف ــالم م ما اعطى االس
ــرف  ــا انص ــى م ــع. ومت ــان ودور اجملتم االنس

ــوا به بوعي وادراك  ــالم وعمل الناس الى االس
ــبعني بفضائله ومزاياه الفريدة فانهم  متش
ــاطئ السعادة  ــيصلون الى بر االمان وش س
ــون في حتقيق الرضا عن النفس كما  وينجح

يحقق اجملتمع رضاه عنهم.
ــالم كنظام يكفل  ــس ادل على جناح االس لي
ــر  ــه ويدح ــع قوت ــيادته وللمجتم ــرد س للف
ــا اعظم قوى  ــني هم ــني عظيمت امبراطوريت
العالم في ذلك الوقت وينشر ارجاءهما وبني 
املاليني من رعاياهما نظاما جديدا، بقلة من 
املؤمنني استطاعوا ان ينشروا العدل والدين 
اجلديد ويعمروا طرق املواصالت واملدن اجلديدة 
ــرون  ــون االرض ويهذبوا النفوس وينش ويزرع
ــم اهللا عاليا في  العلم واملدارس ويرفعون اس

كل مكان.
هذه املعجزة لم يسبق ان حتقق مثلها او جزء 
ــرية، ان احلكم  طفيف منها في تاريخ البش
االسالمي انتشر رأسا بني اقوام متباينة من 
البشر من الفرس والتركمان والصني والهنود 
ــه اجلميع  ــم فتقبل ــد وغيره ــر والعبي والبرب
ــالمي هو  ــا، لذلك فما يزال الدين االس بالرض
احلل املثالي الواقعي لبناء البشرية.. وعلينا 
ــدي بنا  ــد لكي يقت ــوذج اجلي ــون النم ان نك
ــم انه اليتحقق  ــه اقول هذا واعل العالم كل
ــه ان يجعلنا  ــأل اهللا تعالت قدرت ولكني اس
ــنا نحو االفضل ملا  ــن على تغيير انفس قادري

يحبه ويرضاه اهللا تعالى.
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    القاضي / سالم روضان اِّـوسوي

ــار اليهم  ــي مدى توفر اخلبراء املش ــل اخلوض ف     قب
في حكم املادة (٩٢) من الدستور على حق التصويت 
ــتوري والتي  ــرار القضائي الدس ــي الق ــاركة ف واملش
ــة االحتادية العليا هيئةٌ  ــاء فيها االتي (أوالً: احملكم ج
قضائيةٌ مستقلة مالياً وإدارياً. ثانياً: تتكون احملكمة 
ــاة، وخبراء في  ــددٍ من القض ــة العليا، من ع االحتادي
ــون، يُحدد عددهم،  ــالمي، وفقهاء القان الفقه اإلس
ــة، بقانونٍ  ــة اختيارهم، وعمل احملكم ــم طريق وتنظ
ــواب) البد  ــاء مجلس الن ــة ثلثي أعض ــن بأغلبي يُس
ــس  ــاله ، الن البعض يؤس ــد النص اع ــف عن وان نق
ــى عبارة  ــة احملكمة عل ــود اخلبراء بعضوي ــرة وج فك
ــي ان يكون  ــة «تتكون» تعن ــون احملكمة) وكلم (تتك
ــم الذين ذكروا في النص اعاله ، وحيث ان  االعضاء ه
ــا قواعد البد  ــير للنصوص فيه مبادئ وطرق التفس
ــة النص وحكمته  ــن مراعاتها حتى تصل الى غاي م
ــزأ ففي صدر  ــص اجماال وال يج ــر الن ومنها ان يفس
ــى ان احملكمة  ــارت ال ــادة وقبل كلمة «تتكون» اش امل
ــة القضائية وكلمة  (هيئة قضائية) ومفهوم الهيئ
ــكل إال من القضاة ولو كانت  «محكمة» بأنها ال تش
ــل اخلبراء جزء  ــتور تنصرف الى جع نية كاتب الدس
ــمية  ــرار ألطلق عليها تس ــدار الق ــوت عند اص مص

ــة قضائية) وفي  ــة (محكمة او هيئ ــرى غير كلم اخ
التجارب العاملية جند هناك مؤسسات تتولى الرقابة 
الدستورية الذي مياثل عمل احملكمة االحتادية مكونة 
ــمى محكمة او  ــن قضاة وغير قضاة إال انها ال تس م
ــتوري»  هيئة قضائية وإمنا اطلق عليها «مجلس دس
ــي اما  ــي واللبنان ــتوري الفرنس ــس الدس ــل اجملل مث
احملاكم الدستورية في بقية بلدان العالم التي اطلق 
ــكل إال من  ــة فإنها ال تش ــمية محكم ــا تس عليه
القضاة حصراً ، كما علمنا من خالل وسائل االعالم 
ان املشرع العراقي لم يكتف بجعل اخلبراء مصوتون 
ــض وجعل لهم افضلية في  ــا اعطاهم حق النق وإمن
اختزال العمل القضائي الدستوري بشخوص هؤالء 
ــون ومتريره على  ــرض اذا صدور القان ــراء ، وعلى ف اخلب
وفق آلية السالل ، مبعنى (سلة واحدة) فانا سأعرض 
ــتقاة  ــتحدث مبوجب فرضية مس ــاالت التي س للح
ــرع  من الواقع العملي للقضاء لكي اضع امام املش
ــتحصل والدوامة التي  ــكاالت التي س العراقي االش
ــيؤدي الى  ــتحدث واختالل املراكز القانونية ما س س
انعدام االمن القانوني واالجتماعي وعلى وفق االتي:-    
ــؤال االتي «هل حق  قبل البدء في العرض اطرح الس
ــريعة والقانون) قبل  ــوح للخبراء (الش النقض املمن
ــتورية ام  ــم القضائي في الدعوى الدس ــدور احلك ص

بعد صدوره ؟
ــم القضائي،  ــدور احلك ــل ص ــواب قب     ١. اذا كان اجل
ــازال محل جدل  ــك ان ينقض رأي م ــل نقصد بذل فه
في مداوالت الهيئة القضائية؟ الن احلكم القضائي 
ــودته والنطق به في اليوم  ال يكون إال بعد كتابة مس
ــنكون امام نقض حقيقي؟ الن كلمة  املعني فهل س
النقض وكما وردت في لسان العرب بأنها افساد مامت 
بناؤه مبوجب عقد او عهد ، اي ال يكون إال بعد صيرورة 

احلكم ، وهل تبقى الدعوى انذاك معطلة ام ماذا ؟

    ٢. اذا كان احدهم اقام الدعوى على رئيس مجلس 

ــداره قانونا يعتقد فيه  النواب اضافة لوظيفته إلص
ــون ألنه يخالف  ــتورية هذا القان ــن بعدم دس الطاع
ــق وجد  ــد التدقي ــالمية وبع ــريعة اإلس ــت الش ثواب
ــون يتوفر على  ــة ان القان ــة القضائي ــاء الهيئ اعض
ــت االحكام  ــف ثواب ــتورية وال يخال ــرعيته الدس ش
ــالمية وتوجهت لرد الدعوى، اي مبعنى رفضها،  االس
ــريعة ونقض هذا  ــذه احلالة تصدى خبير الش وفي ه
ــيحصل للدعوى والى اين مآلها هل  التوجه ، ماذا س
ــيبقى القانون  ــقط ام ترد؟ وخالل هذه الفترة س تس
ــريعة ويستمر  الذي اعتقد اخلبير بأنه مخالف للش
ــه لعدم  ــم بتعطيل ــدور حك ــدم ص ــه لع ــل ب العم

دستوريته ؟ هذه فرضية تثير اشكاال قانونيا 
سيحدث حتما عند العمل على وفق القانون 

لو مت متريره .
ــيكون بعد   ٣. اما اذا نقول ان حق النقض س

صدور احلكم فإننا سنواجه االتي :-
ــة االحتادية اصبح  ــم احملكم ــدر حك    أ. اذا ص
ــق  ــى وف ــة عل ــة وملزم ــا بات ــاً الن قراراته بات
ــتور التي حاء فيها  حكم املادة (٩٤) من الدس
ــرارات احملكمة االحتادية العليا باتة وملزمة  (ق
ــتوري اقوى  ــلطات كافة) وهو حكم دس للس
ــي وال يكون للنقض قيمة  من احلكم القانون

انذاك.
ــلمنا جدال ان النقض فعاال ، فهل       ب. لو س

ــاد الدعوى الى ما قبل صدور احلكم وإصدار حكم  تع
ــة القضائية  ــاذا لو اصرت الهيئ ــد فيها ؟ ثم م جدي
ــى الدعوى  ــل تبق ــو احلل ه ــا ه ــرأي فم ــى ذات ال عل

مفتوحة دون حسم؟
ــتجابت للنقض  ــرض جدال ان احملكمة اس      ج. لنفت
ــر الذي  ــيئة اخلبي ــق مش ــا على وف ــدرت حكم وأص
ــر القانون بنقض  ــادر خبي ــتعمل حق النقض وب اس
ــادئ  ــف مب ــه خال ــد بأن ــه يعتق ــد ألن ــم اجلدي احلك
ــرة (١) املادة (٢)  ــم الفق ــة على وفق حك الدميقراطي
ــتور التي جاء فيها االتي (أوالً: اإلسالم دين  من الدس
ــريع: أ ال  ــاس للتش ــمي، وهو مصدرٌ أس الدولة الرس
ــن قانونٍ يتعارض مع ثوابت أحكام اإلسالم.  يجوز س
ب ال يجوز سن قانونٍ يتعارض مع مبادئ الدميقراطية. 
ــع احلقوق واحلريات  ــن قانونٍ يتعارض م ج ال يجوز س
ــل تعاد  ــتور) فه ــي هذا الدس ــواردة ف ــية ال األساس

الدعوى مجددا ام ماذا ؟
ــب الطاعن ابطال  ــة االخرى ماذا لو طل      د. الفرضي
عريضة الدعوى الدستورية واخلبير يعتقد ان القانون 

ــالمية او ملبادئ  ــكام االس ــا لثوابت االح مخالف ام
الدميقراطية او باب احلريات املذكور في الدستور على 
وفق حكم املادة (٢) من الدستور فهل يبقى للنقض 
اهمية الن الدعوى طلب وال يجوز للمحكمة ان تنظر 
ــب مبوجب دعوى  ــتورية القانون إال بطل في عدم دس
أصولية وسيبقى القانون على ما فيه من عيب عدم 

الدستورية نافذا ويرتب اثاره القانونية ؟
    وخالل هذه الدوامة من اجلدل فان القانون املطعون 
ــة ويرتب  ــق مراكز قانوني ــذا ويخل ــيبقى ناف فيه س
التزامات وحقوق جتاه املواطن وبالنتيجة سوف نعطل 
ــرر ، فضال عن انعدام احلل القضائي  االحكام دون مب
ــل في املنازعات  ــا ان وظيفة القضاء هي الفص علم
ــتور  ــد يكون لكاتب الدس ــع ذلك ق ــة ، وم واخلصوم
مبررات كتابة النص اعاله بهذه الكيفية، ألنه افترض 
ــوف ال يعلمون  ــريعية س ــلطة التش ان اعضاء الس
ــيخالفون ثوابت  ــرعي وأنهم س ــو احلكم الش ما ه
ــل والتيارات  ــع ان اغلب الكت ــالمية م االحكام اإلس
ــالمية او ان  ــية في مجلس النواب ، اما اس السياس
ــم دراية واضحة  ــلمون وله اعضاء بقية الكتل مس

ــذا االمر وقبل ان  ــرعية ، ولتدارك ه في االحكام الش
يصير القانون نافذا ويرتب اثارا قانونية من الصعوبة 
ــرح ان ينتفع مجلس  ــا او معاجلتها فانا اقت تداركه
النواب من الصالحية املمنوحة له بحكم املادة (١٠٨) 
ــتقلة وان يشكل  ــاء هيئات مس ــتور بإنش من الدس
ــون مهمتها  ــريعة والقان ــن اخلبراء في الش هيئة م
ــل التصويت عليها في  ــاريع القوانني قب فحص مش
ــم عن (٢٥)  ــواب ال يقل عدده ــب عدد من ان حال طل
ــذه الهيئة رأيها في  ــواً وبعد الفحص تعطي ه عض
ــادئ الدميقراطية  ــالمية ومب مطابقته للثوابت االس
ــتور  ــه ألحكام باب احلريات في الدس وعدم مخالفت
ــن عدمه ؟ ويلتزم اجمللس بهذا الرأي وال يصوت على  م
ــبح اخلطر في مخالفة  القانون ونكون قد ابعدنا ش
ــريعة واملبادئ الدميقراطية وحفظنا احلقوق من  الش
ــات واملقترح اضعها  ــدر والضياع ، وهذه الفرضي اله
ــب لها عند صياغته  ــرع العراقي ليتحس امام املش
للنص القانوني لكي نتمكن من اصدار قانون ناضج 

يراعي احكام الدستور ويحفظ احلقوق .

ماذا لو طلب الطاعن 
ابطال عريضة الدعوى 
الدستورية والخبري 
يعتقد ان القانون مخالف 
اما لثوابت االحكام 
االسالمية او ِّـبادئ 
الديمقراطية ؟

بناء االنسان نقصد به 
تنشئة فرد تتوافر فيه 
كل العناصر الطيبة 
واِّـنتجة انسان اساسه 
الخلق الفاضل

احتجاجات تشرين التي 
أنتشرت َّـ بغداد ومدن 
الجنوب ماهي إال ظاهرة 
صحية تنم عن زيادة 
الوعي َّـ فهم التجربة 
الديمقراطية

ثبت ان التصريحات فيها 
تجنٍ على اِّـعتصمني  
وتهرب من اِّـسؤولية 
التي تسببها اإلجراءات 
األمنية غري الصحيحة

Êbé„¸a@?j„@‚˝ç¸bi

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

NN@÷aä«@bnˆbfl@
är◊c@Îc@

محمد جواد اِّـيالي

pÏΩa@äéu@_èÓˆä€a@Ú€ÎÖ@bÌ@Ú€Ï�j€a@Úïäœ@o«bô

صالح الحسن

من أسرار الستراتيجية األمريكية في منطقة الشرق االوسط، 
ــن ذوي املعنيني  ــتراتيجية  م ــل الس ــا وحتلي ــالل قراءتن ــن خ م

ــة اخلليج العربي  ــي تعيش بها منطق ــة اآلمنني الت بالسياس
ــفها بعد صحوة ضمير  احلكيم األمريكي  ــرق التي كش والش
أحد زعماء (فدرالية األخوة العاملية IFB) وهو على فراش املوت.

سياسة الراية اخلادعة                                 
حيث يقول  وهو على املوت (طبعا أننا ما بلغنا هذه النجاحات 
ــرق  ــراق ، خصوصا كنموذج لبلدان الش ــرى في تدمير الع الكب
ــابقة التي  ــة جتاربنا الس ــتعنا بخالص ــا اس ــط) إال ألنن االوس
ــة  ــمية (سياس ــا في العالم ، والتي أطلقنا عليها تس نفذناه
ــنا  ــة اخلادعةـ False Flag) والتي تعني قيامنا نحن أنفس الراي
ــبها إلى خصومنا؛  بعمليات إرهابية ضد مصالح بالدنا ، وننس
ــد أجنزنا عمليات  ــي التبرير إلعالن احلرب عليهم. وق لكي نعط
ــا هجومنا نحن  ــن أبرزه ــذا اخلصوص، م ــة كثيرة في ه ناجح

ــذي منحنا احلجة  ــطولنا (Pearl Harbor) عام ١٩٤١ ال ــد أس ض
ملهاجمة اليابان وإلقاء القنبلتني الذريتني عليها ، ثم احتاللها. 
ــة      (opération Northwoods) عام  ــك التخطيط. لعملي كذل
ــات إرهابية  ــة ، تقوم بعملي ــيات كوبي ــن ميليش ١٩٦٢ بتكوي
ــاء احلجة ملهاجمة كوبا  ــد قاعدتنا في كوبا ، من أجل إعط ض
ــا. لكن الرئيس كندي اعترض، ثم اعترض كذلك على  واحتالله
ــروع مهاجمة فيتنام ، فاضطررنا للتخلص منه ، ونسبنا  مش

اغتياله إلى شخص معتوه. 
ــرية في أنحاء أوربا بعد  ــيات س كذلك جتربتنا بتنظيم ميليش
ــم (Stay- Behind) من أجل  ــت اس ــة الثانية ، حت ــرب العاملي احل
ــب  ــيوعي ، وتنفيذ عمليات إرهابية تنس مكافحة النفوذ الش
ــة لتدخلنا وجتبر احلكومات  ــار املتطرف، فتمنح حج إلى اليس

ــي أعوام  ــياق ف ــذا الس ــن ه ــا. وضم ــاد علين ــة لالعتم األوربي
ــبعينات طبقنا خصوصا في إيطاليا وتركيا  ــتينات والس الس
 Strategy of ــتراتيجية االضطراب ـ ــية أسميناها : (س سياس
Tension) أوجدت التوتر والعنف ، من خالل العمليات السرية ، 
ودعمت أنصار أمريكا ، وبررت تدخل العسكر لتحجيم اليسار 

وقمعه.
ــة (الراية اخلادعة) في  ــت ذروة جناحاتنا في تطبيق سياس وكان
ــورك عام ٢٠٠١  ــط، هي عملية تدمير برجي نيوي ــرق األوس الش
وإيجاد أسطورة  (بن الدن والقاعدة)، ثم جناحنا الفائق في العراق 
ــر العنف واألحقاد. لهذا اقنعنا  بتأجيج احلرب الطائفية ، ونش
عمالءنا وحلفاءنا بتبني سياسة االقصاء لن جند في كل العالم 
ــني لتنفيذ مخططاتنا  ــن الطائفيني  والقومي ــى وأحقد  م أغب

ــي تلعب دورها  ــواء الكاملة  لك ــك تهيأت األج ــا نريد. بذل كم
ــون األكراد)  ــاعدنا (حلفاؤنا القومي ــوب. وقد س اإلرهابي املطل
ــتنا هذه ، لقاء فرضنا على (اإلرهابيني)  كثيرا في تنفيذ سياس

عدم شمول املنطقة الكردية بعملياتهم التخريبية.
ــا صاحبها من  ــة وم ــا دار في املنطق ــك فحوى م ــت بذل فكان
تطورات أدت الى هدم البنية التحتية واألخالقية التي عاشتها 
ــا اصابهم من  ــل يصحو العرب على مل ــة العربية  ولكن ه االم
مصيبة ام يضحكوا على أنفسهم بشتى العناوين ومختلف 
ــذ  اخملطط  ــة لتنفي ــة والقومي ــاد الطائفي ــميات واألحق التس
ــن دمار .. فويل  ــوا البالد والعباد م ــوم فتبت لهم ملا وصل املرس

لهم.. ان الساعة آتية ال ريب فيها.

_@ÂÌa@µa@ÚÓÿÌäfl˛a@@ÚÓvÓma6ç¸a
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١. دور الصــني اِّـتغري َّـ الشــرق 
األوسط

ترى كاميل لونز، الباحثة باملعهد 
ــات االستراتيجية،  الدولي للدراس
وتعمل في مكتب الشرق األوسط 
ــن، أن الصني أصبحت  ــي البحري ف
ــو متزايد  ــى نح ــا عل ــا مهمًّ العبً
ــط خالل العقد  ــرق األوس في الش

األخير.
ا  ــبيًّ ا نس ا جديدً ــا تعد قادمً وبينم
ــذر  باحل ــم  وتتس ــة،  املنطق ــى  إل
ــات  التحدي ــاه  جت ــا  نهجه ــي  ف
ــة، إال  ــة احمللي ــية واألمني السياس
أنها اضطرت لزيادة انخراطها في 
ــبب وجودها  ــرق األوسط بس الش

االقتصادي املتزايد.
ــة  ــه هيمن ــر في ــت تظه ــي وق وف
ــخة على  ــات املتحدة الراس الوالي
الضعف  ــرات على  املنطقة مؤش
يناقش صناع السياسية األوربية 
ــتقبل البنية األمنية للشرق  مس
ــني احملتمل في  ــط ودور الص األوس

تلك البنية.
وبالنظر إلى أن بروز الصني أدى إلى 
ــة اجليوسياسية  تكثيف املنافس
ــني على  ــي يتع ــوار األورب ــي اجل ف
ــني أن  ــة األوربي ــي السياس صانع
يبدأوا في دمج بكني في تفكيرهم 

حول الشرق األوسط.
العالقــات  الطاقــة هــي محــور 

العربية الصينية
ــة  ــز عالق تتمرك ــز،  لون ــب  بحس
ــول  ــط ح ــرق األوس ــني بالش الص
الطلب على الطاقة ومبادرة احلزام 
ــي أطلقت  ــق الصينية الت والطري
عام ٢٠١٣. في عام ٢٠١٥ أصبحت 
ا أكبر مستورد عاملي  الصني رسميًّ
للنفط اخلام، مع احلصول على ما 
يقارب نصف إمداداتها من منطقة 

الشرق األوسط.
ونظرًا إلى أن الشرق األوسط ميثل 
ــن الناحية  ــرق مهم م ــى ط ملتق
ــارة،  التج ــرق  لط ــتراتيجية  االس
ــي تربط بني  ــرات البحرية الت واملم
ــا، فإنه يعد  ــا وأفريقي ــيا وأورب آس
ــزام  ــادرة احل ــتقبل مب ــا ملس مهمًّ
ــع  ــت لوض مم ــي صُ ــرق، الت والط
الصني في مركز شبكات التجارة 

العاملية .
ــز عالقة  ــي، ترك ــت احلال في الوق
الصني باملنطقة على دول اخلليج؛ 
ــواق  ــارز في أس ــبب دورها الب بس

الطاقة.
ــان فولتون،  ــادل جوناث ــا يج وكم
أستاذ مساعد العلوم السياسية 
ــي أبوظبي،  ــد ف ــة زاي ــي جامع ف
ــاون  التع ــة  محوري ــس  تنعك
ــراط  النخ ــة  والتنمي ــادي  االقتص
ــط  ــرق األوس ــني مع دول الش الص
وثيقتني حكوميتني صينيتني  في 
ــيتني، هما «ورقة السياسة  رئيس
ــة  و«رؤي  ٢٠١٦ ــام  لع ــة»  العربي
ــاء احلزام  ــراءات عام ٢٠١٥ لبن وإج
االقتصادي لطريق احلرير املشترك، 
وطريق احلرير البحري للقرن احلادي 

والعشرين» .
ــني في  ــاون املب ــار التع ــز إط ويرك
ــى الطاقة،  ــني عل ــني الوثيقت هات

ــة، والتجارة  ــة التحتي وبناء البني
واالستثمار في الشرق األوسط.

رؤيــة الصــني للشــرق األوســط 
تقوم على تعدد األقطاب

ــل لونز إلى  ــير الباحثة كامي وتش
أنه لدى الصني رؤية لنظام متعدد 
األقطاب في الشرق األوسط يقوم 
على عدم التدخل في شؤون الدول 
ــا، وهي  ــراكة معه ــرى والش األخ
ــراكة ستعمل فيها بكني على  ش
تعزيز االستقرار من خالل «السالم 
ــرة  الفك ــن  م ــدالً  ب ــوي»،  التنم
ــالم  «الس ــة في  املتمثل ــة  الغربي

الدميقراطي».
غير أن بكني من املرجح أن تكافح 
ــول  ح ــا  روايته ــى  عل ــاظ  للحف
ــع كل األطراف،  االنخراط احملايد م
ــة في  ــح الصيني ــو املصال ــع من م
ــيكون هذا  املنطقة املضطربة. س
ا بشكل خاص إذا سرَّعت  صحيحً
ــحابها  بانس ــدة  املتح ــات  الوالي
ــط،  ــرق األوس ــن الش ــح م الواض
ــح أن يجبر  ــن املرج ــو توجه م وه
ــى حماية هذه املصالح  الصني عل

نفسها.
ــز  ــي تعزي ــني ف ــب الص ــد ال ترغ ق
ــي واألمني في  ــا السياس وجوده
ــعر أنه  ــا قد تش ــة، لكنه املنطق
ــأن.  ليس لديها خيار في هذا الش
ــإن ارتباط  ــه، ف ــي الوقت نفس وف
ــع البلدان على  ــني املتعمق م الص
ــرس ميكن أن  جانبي التنافس الش
ــات ال عالقة لها  ــى نزاع يجرها إل

بأهدافها األساسية.
حتى اآلن، أبرمت الصني اتفاقيات 

ــرق  ــع ١٥ دولة من الش ــراكة م ش
ــام  مه ــي  ف ــارك  وتش ــط،  األوس
مكافحة القرصنة واألمن البحري 

ــرب وخليج عدن، وقد  في بحر الع
ــعة النطاق  ــات واس ــرت عملي أج
ــا في عام  ــاذ رعاياها من ليبي إلنق

٢٠١١، واليمن في عام ٢٠١٥.
ــاطة في  ــود الوس ــن جه وزادت م
ــودة في  ــل تلك املوج ــات، مث األزم
سوريا واليمن، وإن كان ذلك بحذر، 
ــال في إقناع  ــا كان لها دور فع كم
ــاق  ــى االتف ــع عل ــران بالتوقي طه
ــي، وعينت مبعوثني  النووي اإليران
ــرق  الش ــي  ف دول  ــى  إل ــني  خاص

األوسط التي في حالة صراع.
ــدة على أال  غير أن بكني حترص بش

ــا زالت تؤمن  ــد انخراطها، إذ م تزي
بأن الواليات املتحدة ميكنها حتمل 
مسؤولية إدارة األمن في املنطقة. 
ــلة  سلس ــى  إل ــر  بالنظ ــن  لك
األحداث األخيرة في مضيق هرمز، 

ــني إيران  ــر ب ــن التوت ــي زادت م الت
ــيني؛ فقد  وخصومها اجليوسياس
تضطر الصني إلى االضطالع بدور 
ــة املالحة  ــي أكبر حلماية حري أمن

احلاسمة ألمن الطاقة .
ــيصبح شكل العالم      كيف س

حني تصبح الصني القوة األولى؟
للهيمنة  الصينية  ــات  التحدي  .٢

األمريكية في الشرق األوسط 
ــالن  ــون أن إع ــان فولت ــرى جوناث ي
ــق  ــزام والطري ــادرة احل ــني مب الص
ــى  ــارة إل ــام ٢٠١٣ كان إش ــي ع ف
حدوث تغيير في دورها في الشرق 
ــزام  احل ــادرة  مب ــط  ترب ــط.  األوس
ــدول عبر  ــني الصني وال والطريق ب
ــيا ومنطقة احمليط الهندي،  أوراس
ــة اخلارجية  ــي مبادرة السياس وه
األكثر أهمية التي اتخذتها البالد 
ــا مصالح  ــوة له ــذ بروزها كق من

عاملية.

ــرق األوسط يعد  ونظرًا إلى أن الش
ــبة ملبادرة  ــة مهمة بالنس منطق
ــق، فقد أصبح نهج  احلزام والطري
ا  الصني جتاه املنطقة أكثر طموحً
ــي القضايا االقتصادية  ا ف وتعقيدً
ــل  أق ــة  وبدرج ــية،  والدبلوماس

القضايا األمنية .
وسياســة  واإلجــراءات  الرؤيــة 

الصني العربية 
ــة «الرؤية واإلجراءات»  وتعلن وثيق
ــن خمس  ــاله ع ــا أع ــار إليه املش
أولويات للتعاون لتطوير العالقات 
ــي  ف ــارك  تش ــي  الت ــدول  ال ــع  م

ــيق  مبادرة احلزام والطريق: التنس
السياسي، وربط املرافق والتجارة 
ــي  املال ــل  والتكام ــق،  عوائ دون 

والروابط بني الشعوب .
إن غياب التعاون األمني والعسكري 

ــراءات» يدعم  واإلج ــة  «الرؤي ــي  ف
ــأن املبادرة تركز  الرواية الصينية ب
ــت جزءًا من  ــى التنمية، وليس عل
ــية.  جيوسياس ــتراتيجية  اس

ــي  الصين ــج  النه ــع  م ــيًا  ومتاش
السابق، توفر أولويات التعاون هذه 
ــة عالقتها  ــق لتنمي ــة طري خارط
ــنوات  ــط في الس ــرق األوس بالش

القادمة.
أما «ورقة سياسة الصني العربية» 
التي صدرت لتتزامن مع أول رحلة 
رئاسية لشي جني بينج إلى الشرق 
ــة صينية  ــط، فتلخص رؤي األوس
ــية  للمنطقة. ومن األمور األساس
ــاون «١ + ٢ + ٣»،  في ذلك منط التع
ــم ١ الطاقة بوصفها  إذ ميثل الرق
ــاء  بن و٢  ــية،  أساس ــة  مصلح
ــك التجارة  ــة التحتية وكذل البني
واالستثمار، وميثل الرقم ٣ الطاقة 
ــة،  الصناعي ــار  واألقم ــة،  النووي

ومصادر الطاقة اجلديدة.

ــل  ــني تظ ــون إن الص ــول فولت ويق
ــط والغاز  ا للنف ــيًّ ــتريًا رئيس مش
ــرق  ــدري الش ــن مص ــي م الطبيع
ــرق األوسط  ــط، وميثل الش األوس
أكثر من ٤٠٪ من واردات الصني من 

النفط، كما أنه مورد رئيسي للغاز 
الطبيعي املسال في البالد.

ــني  الص ــد  أن تعتم ــح  املرج ــن  م
ا على الطاقة من  ــدً اعتمادًا متزاي

ــنوات املقبلة،  ــي الس ــة ف املنطق
ــد البالد من  ــع أن تزي ــن املتوق إذ م
ــتهالكها للطاقة زيادة كبيرة،  اس
ــا  ــي رفعً ــا احملل ــع إنتاجه وأن ترف

ا. متواضعً
حماية طرق اِّـالحة

ــاك اعتبار  ــني، هن ــبة للص بالنس
ــي  ــل في الدور الرئيس مهم يتمث
ــة  حماي ــي  ف ــدة  املتح ــات  للوالي
ــرق األوسط  طرق املالحة في الش
ــواردات النفط  ــي تعد حيوية ل الت

الصينية.
ــف هذه  الضع ــة  نقط ــت  أصبح
ا خالل احلرب التجارية  أكثر وضوحً
ــدرة  ــع ق ــة. م ــة األمريكي الصيني
ــتراتيجية  االس ــتها  منافس
الرئيسية على تهديد أمن الطاقة 

بهذه الطريقة، لدى الصني سبب 
آخر لتوسيع وجودها البحري عبر 
احمليط الهندي، وهي عملية ميكن 
ــود أمني  ــا إلى وج ــؤدي بدوره أن ت

صيني أكبر في الشرق األوسط.
اإلنشاءات والتجارة واالستثمارات 
ــن املصادر  ــج م ــك اخللي ــد ممال تع
البنية  ــاء  إنش لعقود  ــية  الرئيس
التحتية للشركات الصينية، مثل 
ــيل في قطر ومصفاة  استاد لوس
ــكك  ــعودية وخط الس ينبع الس
ــذي  ــرعة ال ــي الس ــة عال احلديدي
ــة املكرمة واملدينة  يربط جدة مبك

املنورة .
ــر رؤية اخلليج،  توفر برامج تطوي
ــاريع البنية  ــمل مش ــي تش والت
ا ملزيد من  التحتية الكبرى، فرصً
ــح أن تلعب  ــاون. ومن املرج التع
ــة دورًا كبيرًا  ــركات الصيني الش
ــروعات إعادة اإلعمار في  في مش

ا ملا  ــن، وفقً ــوريا واليم العراق وس
ــان  ــع جوناث فولتون.يتاب ــره  يذك
ــارة  ــك زادت التج ــون: كذل فولت
ــط  ــرق األوس ــة مع الش الصيني
زيادة هائلة في السنوات األخيرة، 
مما جعل البالد أكبر شريك جتاري 
ــا لصندوق  ووفقً ــة.  املنطق ــي  ف
النقد الدولي، كان حجم التجارة 
بني الصني ودول اخلليج أقل قليالً 

من ١٩٧ مليار دوالر عام ٢٠١٧.
ــام ٢٠١٦، أصبحت الصني  وفي ع
ــتثمار األجنبي  أكبر مصدر لالس
ــد  وق ــط.  األوس ــرق  الش ــي  ف
اكتسبت املشروعات التي تربط 
برامج التنمية احمللية في الصني 
مع مبادرة احلزام والطريق أهمية 
ــا الثنائية، في  أكبر في عالقاته

جميع أنحاء الشرق األوسط.
الطاقة النووية

كان يُنظر إلى الطاقة النووية ذات 
ــع على أنها  يوم على نطاق واس
إحدى نقاط القوة الغربية، لكن 
ــد كوريا اجلنوبية مع اإلمارات  عق
ــاء محطة  ــة املتحدة لبن العربي
«براكة» يدل على أن اجملال أصبح 

أكثر تنافسية.
ا  ــركات الصينية أيضً حتاول الش
ــرق  ــوق في الش ــول هذا الس دخ
ــط، وتُعد اململكة العربية  األوس
ا؛  السعودية عميالً محتمالً مهمًّ
إذ استكشفت منذ فترة طويلة 
ــالت نووية  ــة وجود مفاع إمكاني

جتارية مصدرًا للطاقة احمللية.
ــوق،  ــعاها لدخول الس وفي مس
وقعت شركة مجموعة الهندسة 
ــة الصينية مذكرة تفاهم  النووي
ــعودية لتحلية  ــركة س ــع ش م
مياه البحر باستخدام املفاعالت 

النووية املبردة بالغاز.
ــه  ــر أن ــى ذك ــون إل ــي فولت وميض
كجزء من «طريق احلرير الرقمي»، 
تشكل األقمار الصناعية أولوية 
أخرى للصني في الشرق األوسط. 
ــة  املالح ــام  نظ ــتخدم  ويس
ــي جميع  ــة الصيني ف الفضائي
أنحاء الشرق األوسط، إذ يحتوي 
ــي االتصاالت  ــات ف ــى تطبيق عل
واألمن  ــلكية،  والالس السلكية 
ــركات  ش ــت  دخل ــري.  البح
البحرين، ومصر،  ــي  االتصاالت ف
ــة  العربي ــة  واململك ــت،  والكوي
ــة  ــارات العربي ــعودية، واإلم الس
ــركة  ــراكة مع ش املتحدة في ش
ــل  ــبكات اجلي ــاء ش ــواوي لبن ه

اخلامس.
انخراط عسكري بطيء

ــبي لاللتزامات  ــار النس إن االفتق
ــة – مقارنة  ــي املنطق األمنية ف
أن  ــن  ميك ــدة–  املتح ــات  بالوالي
ا بأن الصني ال تقف  يخلق انطباعً
ــات  ــي املنافس ــب ف ــى أي جان إل
ــي التوازن  ــر ف ــة، أو تؤث اإلقليمي
ــركائها. ولكن  لصالح أي من ش
ــني  ــراط الص ــتمرار انخ ــع اس م
ــي  ــي ف ــادي والدبلوماس االقتص
الشرق األوسط، يبدو أن التعاون 

األمني سوف يأتي قريبًا .

ملف
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بروز الصني أدى إُّـ تكثيف اِّـنافسة 
الجيوسياسية َّـ الجوار األوربي يتعني على 
صانعي السياسة األوربيني أن يبدأوا َّـ دمج 

بكني َّـ تفكريهم حول الشرق األوسط

H1I@Ú‘‹ßa

لدى الصني رؤية لنظام متعدد األقطاب َّـ 
الشرق األوسط يقوم على عدم التدخل َّـ شؤون 

الدول األخرى والشراكة معها

شي جينغ
ترامب

ميركل

ــرها اجمللس األوربي للعالقات اخلارجية، تضم أربعة مقاالت لباحثني متخصصني في  ــة نش في دراس

 ، ــتقبالً ــوا خاللها رؤيتهم للعالقات الصينية العربية في الوقت احلالي ومس ــؤون العربية، قدم الش

ــمال أفريقيا، والفرص التي  ــط وش ــرق األوس وتطرقوا إلى عمق العالقات التجارية بني منطقة الش

توفرها الصني لهذه الدول، السيما مع االنسحاب الظاهر للواليات املتحدة من الشرق األوسط، كما 

ا محل الواليات املتحدة، والقيود التي قد تعوق ذلك  ا وأمنيًّ ــكريًّ يبحثون إمكانية أن حتل الصني عس

في الوقت احلالي.

تتناول هذه السلسلة كيف ميكنهم القيام بذلك من خالل اجلمع بني وجهات النظر الصينية والشرق 

أوسطية والغربية حول دور الصني املتطور في املنطقة.

9

البينة الجديدة / القسم السياسي

NO.3304.MON.18.NOV .2019 العدد (٣٣٠٤) االثنين ١١/١٨/ ٢٠١٩



ــر اإلداري للمنتخب  ــح املدي أوض
ــس  كوركي ــل  باس ــي،  العراق
ــو  ــان ه ــي عدن ــب عل الالع أن 

الوحيد الذي سيغيب عن مباراة 
املنتخب املقبلة أمام املنتخب 
ــاد جميع  ــا ع ــي، فيم البحرين

املصابني للفريق.
ــي تصريحات  ــال كوركيس ف وق

ــان  عدن ــي  عل ــب  الالع إن  ل، 
ــاراة املقبلة  ــيغيب في املب س
ــي،  البحرين ــب  املنتخ ــام  أم
ــيعود املهاجم مهند  فيما س

ــد حميد  ــي واحلارس محم عل
ــق بعد اإلصابات  لتدريبات الفري

الطفيفة التي حلقت بهما 
ــب  املنتخ ــاراة  مب ــي  ف

اإليراني.
ــم  ــى أن معظ ــار إل وأش

ــون  يتمتع ــني  الالعب
ــاط  وانضب ــة  عالي ــات  مبعنوي

والتزام عال داخل امللعب وخارجه 
ــل مباراة  ــة تولدت قب ــذه احلال وه
ــب  املنتخ ــى  عل ــر  األخي ــوز  الف
ــود  ــددا على أن األس اإليراني، مش
ــق  الطري ــى  عل ــا  قدم ــوا  وضع
ــاز هذه  ــل الجتي ــح املؤه الصحي

التصفيات 
بنجاح.

وبني أن روح التفاؤل والعزمية تدب 
ــدي  ــر اجل ــني والتفكي ــني الالعب ب
ــب البحرين  ــى منتخ ــوز عل بالف
ــاراة يوم غد الثالثاء  حاضر  في مب

 ، ــم نه ها ذ بأ
واستحقاقهم  جدارتهم  لتأكيد 

صدارة ترتيب اجملموعة.
ــب العراقي  ــى أن املنتخ ــار إل يش
سيستضيف املنتخب البحريني 

م  ــو ي
ــان الدولي  ــتاد عم الثالثاء في اس
ــة عمان، ضمن  بالعاصمة األردني
ــة من  ــات اجلولة اخلامس منافس
ــة  املؤهل ــة  املزدوج ــات  التصفي

لكأسي 
آسيا والعالم.

وأكد رئيس وفد املنتخب العراقي 
ــب الثاني لرئيس  ــي جبار النائ عل
ــابقة  االحتاد، إن ملف املباراة الس
ــق متاما، رغم اإلجناز  أمام إيران أغل
ــال  األجي ــا  به ــتتغنى  س ــذي  ال

لعقود.
وقال جبار في تصريح  إن الالعبني 
ــات  مبعنوي ــات  التدريب ــوا  خاض
عالية وسط أجواء مثالية، ونحن 
ــا  عملن ــي  تدريب ــاز  وجه كإدارة 
ــة مباراة  ــي صفح ــن لط جاهدي
إيران للتركيز على مباراة البحرين 
اليوم الثالثاء، التي ال تقل أهمية 

عن املواجهة السابقة.
ــي النفس أن  ــا منن ــاف: «كن وأض
ــي  ــرمي حكوم ــك تك ــون هنال يك
ــد أن حققوا املطلوب  لالعبني بع
ــال الفرحة إلى  ــن إدخ ومتكنوا م
ــي، إال أن  ــعب العراق ــوب الش قل
ــود الرافدين مازالوا يفتقدون  أس
إلى أبسط مقومات النجاح، ومع 
ذلك فاجلميع عازمون على تكرار 

االنتصار وإسعاد اجلماهير».
وأشار إلى أن أبطال العراق قادرون 
ــد نقطة  ــول إلى أبع ــى الوص عل
ــن ميتلك هذه  في التصفيات، وم
ــل  ــتطيع أن يواص ــماء يس األس
مشواره لتحقيق احللم الذي طال 

انتظاره.
ــب العراقي  ــى أن املنتخ ــار إل يش
ــي  ف ــة  الثالث ــة  ــدر اجملموع يتص
ــة  املؤهل ــة  املزدوج ــات  التصفي

ــيا والعالم بعد فوزه  لكأسي آس
على منتخب إيران بهدفني مقابل 
ــده إلى النقطة  هدف ليرفع رصي

العاشرة في قمة اجملموعة.

—ñ„Î@äËí€@k«˝Ωa@Â«@âÏ‘ñ€a@¡çÎ@·¨@kÓÃ�m@Úibïg

ــة،  ــوة اجلوي ــادي الق ــن ن اعل
ــطه كرار نبيل  غياب جنم وس
عن املالعب ملدة شهر ونصف 
ــده  ــم ي ــة عظ ــبب اصاب بس

اليمنى.
وذكر النادي في بيان مقتضب 
ــط كرار نبيل،  أن «العب الوس
سيغيب عن صفوف الصقور 

ــبب  ــهر ونصف بس ــدة ش مل
ــم الزورقي  ــه في العظ اصابت

لليد اليمنى».
ــرض لالصابة خالل  ــل تع نبي
ــتعداداً  ــق اس ــات الفري تدريب
بعد  املقبلة  ــتحقاقات  لالس
ــرة التوقف الدولي،  انتهاء فت
ــرر عودته خالل  حيث من املق
ــهر كانون الثاني من العام  ش

املقبل.
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غدا في مباراة الحسم اسودنا تواجه البحرين من اجل الصدارة والتأهل لكاس اسيا والمرحلة النهائية لكاس العالم ٢٠٢٢ في قطر 

علي جبار 

علي عدنان

وأحداثها  اخلليج  كأس  حتظى 
التاريخية وقصصها التي ال تنسى، 
باهتمام كبير، من محبي كرة القدم 

في الوطن العربي.
النسخة  انطالق  اقتراب  ومع 
أن  واملقرر  اخلليج،  لكأس   ٢٤ الـ 
الفترة  خالل  قطر  تستضيفها 
الثاني  تشرين  نوفمبر/   ٢٦ من 
كانون  ديسمبر/   ٨ وحتى  اجلاري 
ال  حدثا  يستعرض   املقبل،  األول 
 ،١٩٧٦ قطر  نسخة  في  ينسى 
والتي شهدت زيادة عدد املنتخبات 
املشاركة إلى ٧، بعد انضمام العراق 

للمرة األولى.
فالعراق أبى أن مير انضمامه لكؤوس 
اخلليج مرور الكرام بالدورة الرابعة، 
بكسر  كبيرا  أثرا  يترك  أن  وحاول 
صاحبة  الكويت  منتخب  هيمنة 

األلقاب الثالثة األولى.

إال أن ذلك لم يكن باألمر الهني، في 
ظل قوة املنتخب الذهبي الكويتي، 
شيء،  كل  في  الكبيران  ليتساوى 
فاصلة  ملباراة  االحتكام  ويتم 

حسمها األزرق ملصلحته.
الدورة الرابعة «غير»

من  بالكثير  الرابعة  الدورة  حفلت 
مبكرا  اإلثارة  وانطلقت  األحداث، 
عندما هددت قطر باالنسحاب رغم 

انها الدولة املضيفة.
الدول  اعترضت  بعدما  ذلك  جاء 
املشاركة على ضم قطر لثنائي غير 
املنتخبات  لوحت  وباملثل  قطري، 
قطر  لتتراجع  باالنسحاب،  األخرى 
حسن  املصري  الالعبني،  وتستبعد 

مختار واللبناني جمال اخلطيب.
  علت الندية واإلثارة بني املنتخبني 
تساويا  اللذان  والعراقي  الكويتي 
النقاط  في  وتعادال  شيء  كل  في 
لتحديد  فاصلة  مباراة  ليخوضا 
اجلديد  للنظام  وفقا  البطل، 

مينح  لم  والذي  وقتها،  بالبطولة 
األكثر  للمنتخب  األفضلية 
لم  املنتخبني  تسجيال.تعادل 
مباراتهما  أو  النقاط  على  يقتصر 
التي  البطولة  مبواجهات  سويا 
واحد  دور  من  الدوري  بنظام  أقيمت 
وانتهت بالتعادل اإليجابي بهدفني 
حتى  تعادال  أنهما  بل  ملثلهما، 
احتفظ  حيث  الفردية  اجلوائز  في 
بلقب  يعقوب  جاسم  الكويتي 
احلارس  ونال  أهداف،   ٩ بـ  الهداف 
أفضل  لقب  الطرابلسي  أحمد 
مجبل  العراقي  اختير  حارس.فيما 
ومواطنه  مدافع  أفضل  فرطوس 

علي كاظم أفضل مهاجم.
املباراة الفاصلة

أبريل/   ١٥ يوم  تنسى  ال  ليلة  في 
املباراة  أقيمت   ١٩٧٦ نيسان 
في  والعراق  الكويت  بني  الفاصلة 

ستاد قطر خليفة األوملبي.
وتقدم  اللقاء  أجواء  اإلثارة  عمت 

العزيز  عبد  عبر   ٨ بالدقيقة  األزرق 
التعديل  هدف  يتأخر  ولم  العنبري 
العراقي حيث سجل أحمد صبحي 

التعادل بالدقيقة ٩.
العنبري عاد من جديد ووضع األزرق 
 ،٢٥ بالدقيقة  ثان  بهدف  باملقدمة 
املرعب  أن  إال  العودة  العراق  وحاول 
آخر  رأي  له  كان  يعقوب  جاسم 
بالدقيقة  للكويت  الثالث  وسجل 

.٣٢
من  مجددا  صبحي  أحمد  ومتكن 
العراقية  األهداف  ثاني  تسجيل 

بالدقيقة ٥٠.
للتعديل،  العراق  سعي  ووسط 
رصاصة  العنبري  العزيز  عبد  أطلق 
الرابع  الهدف  بتسجيل  الرحمة 
ليمنح   ،٨٥ بالدقيقة  القاتل 
على  الرابع  لقبه  الكويت  منتخب 
في  فاصلة  مباراة  أول  في  التوالي، 

بطوالت اخلليج.

T@ÔvÓ‹Å@ø@Ûé‰Ì@¸@tÜy@÷aä»€aÎ@oÌÏÿ€a@Ú‹ïbœ@NN@äÌä‘m

يواجه منتخب شباب العراق،   
في  القطري  قطر  نادي  رديف 
مساءً،  السابعة  الساعة 
بن حمد،  على ملعب سحيم 
في مباراة ودية ضمن املعسكر التدريبي املقام 
التي  للشباب  آسيا  لتصفيات  استعدادًا  الدوحة  في 

ستقام في سلطنة عمان يوم ٢٠ من الشهر اجلاري.
وقال مدرب املنتخب العراقي قحطان جثير في تصريحات 
صحفية: «خضنا مباراتني وديتني مع ناديي الكرخ وأمانة 
جاهزية  على  للوقوف  قطر،  إلى  الوصول  قبل  بغداد 
آسيا  تصفيات  في  املشاركة  قبل  الالعبني 
جاهزية  على  االطمئنان  بجانب  للشباب 
هو  وهذا  إرهاقهم،  دون  األساسية  الركائز 
اجلميع  ليكون  الودية،  املباريات  من  الهدف 
التصفيات  أن  إلى  اجلاهزية».وأشار  أمت  في 
ا  ا بوجود منتخبات قوية استعدت جيدً صعبة جدً
في  معسكراتها  واستمرت  ودية،  مباريات  بإجراء 
مباريات  وخاضت  متواصلة،  أشهر  وأوربا  آسيا 
مع فرق قريبة من مستوى منتخبنا الشبابي، 
مشرفة  صورة  في  نكون  إن  إلى  ونسعى 
الدولية  احملافل  في  العراقية  الكرة  عن 
واآلسيوية.يشار إلى إن القرعة تصفيات 
آسيا للشباب أوقعت منتخب العراق 
ضمن اجملموعة األولى إلى جانب عمان 

والكويت وفلسطني وباكستان.

@ÚÌåÁbu@Û‹«@—‘Ì@7ru
@ÚËuaÏ∂@÷aä»€a@lbjë
ä�”@—ÌÖâ

الرياضي،  اجلوية  القوة  نادي  اعلن 
ريتشارد  الغاني  مدافعه  عقد  فسخ 

بافور بالتراضي.
وذكر النادي في بيان صحفي ان «إدارة 
تفسخ  الرياضي  اجلوية  القوة  نادي 
بافور  ريتشارد  الغاني  املدافع  عقد 

بالتراضي».

بافور نتقل الى صفوف الصقور قادماً 
في  املصري  االسماعيلي  نادي  من 

امليركاتو الصيفي املاضي.
يذكر أن الالعب منذ انضمامه للفريق 
لم يشارك سوى في مباراة واحدة أمام 

الصادق ببطولة كأس العراق.
حسب  عقده  مقدم  الالعب  وتسلم 
 ٥٠ وقدره  الطرفني  بني  املبرم  االتفاق 

الف دوالر.
 واضاف النادي في بيان آخر، أن «الهيئة 
متهل  اجلوية  القوة  لنادي  االدارية 
املهاجم السوداني بكري املدينة فرصة 

أخيرة لاللتحاق بصفوف الفريق».
الالعب  امتثال  عدم  حال  «في  واضاف 
الدولي  اإلحتاد  إلى  ستلجأ  االدارة  فان 

فيفا».

Ò7Åa@Úïäœ@Ô„aÖÏé€a@È∫bËfl@›ËπÎ@Ô„bÃ€a@È»œaÜfl@Ü‘«@Éé–Ì@ÚÌÏ¶a@ÒÏ‘€a

املستنصرية  اجلامعة  ملعب  في  تدريباته   العراق  أشبال  منتخب  عاود 
بعد التوقف القسري بسبب أوضاع البالد.وقال مدرب منتخب األشبال 
حسن كمال في بيان صحفي «عاودنا أمس أول وحداتنا التدريبية مبلعب 
الفني  اجلهاز  عن  الالعبني، فضالً  بحضور جميع  املستنصرية  اجلامعة 
القصيرة  املدة  في  توقف  بعد  التدريبات  أول  وباشرنا  واإلداري،  والطبي 
برنامج  ولدينا  التدريبية،  بالوحدات  املاضية».وأضاف كمال: «سنستمر 
خاص للحصص التدريبية، بالرغم من أن جميع الالعبني لديهم ارتباطات 

في مدارسهم».

ÈmbjÌâÜm@—„dnéÌ@fibjë˛a@kÇn‰fl
املاضي  اخلميس  يوم  أقيمت 
من  اخلامسة  اجلولة  مباريات 
لكأس  اآلسيوية  التصفيات 
 ،٢٠٢٣ آسيا  وكأس   ٢٠٢٢ العالم 
هذه  مباريات  شهدت  حيث 
اجلولة العديد من املباريات القوية 
باهتمام  حظيت  التي  واملثيرة، 
قوة  خالل  كبير.ومن  جماهيري 
العديد  برز  اجلولة،  هذه  مباريات 
غرب  منتخبات  في  النجوم  من 
اجلولة  هذه  وأن  خاصة  آسيا، 
هذه  من  العديد  جناح  شهدت 
مميزة  نتائج  حتقق  املنتخبات 
موقع  تقرير  ومهمة.وبحسب 
االحتاد االسيوي، فإن جنم املنتخب 
يتواجد  عباس،  عالء  الوطني 
في  العبني  سبعة  افضل  ضمن 
اجلولة املاضية من التصفيات عن 

منطقة غرب آسيا.
إيران  مع  العراق  مباراة  وكانت 
أقوى  من  الثالثة  اجملموعة  في 

حيث  اخلامسة،  اجلولة  مباريات 
جمعت بني فريقني جارين تنافسا 
كالسيكية  مواجهات  في 
القدم  كرة  تاريخ  امتداد  على 
األول  الشوط  اآلسيوية.خالل 

في  العراق  منتخب  تقدم 
بواسطة  النتيجة 
أن  قبل  علي،  مهند 

التعادل  إيران  تدرك 
اهللا. نور  أحمد  طريق  عن 

في  التعادل  استمرار  ومع 
عالء  شارك  الثاني  الشوط 

عباس في تشكيلة منتخب 
علي،  مهند  من  بدالً  العراق 

حتى  السلبي  التعادل  واستمر 
الشوط  من  الضائع  بدل  الوقت 
الثاني، عندما خطف البديل عالء 
للعراق  جداً  الثمني  الفوز  هدف 
ركنية. ركلة  إثر  رأسية  كرة  عبر 
أبرز  قائمة  دخول  عالء  ويستحق 
مشاركته  رغم  املرحلة  جنوم 
كبديل، وذلك لكونه سجل هدفاً 

تواجد  صعب.  وقت  في  مهماً 
لالفضل  املرشحني  قائمة  في 
(سوريا)،  املواس  محمود  من  كل 
عالء  (الكويت)،  ناصر  يوسف 
الفرج  سلمان  (العراق)،  عباس 
عمر  (السعودية)، 
(اليمن)،  الداحي 
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في  االعالم  قسم  عن  باراملبياد  مجلة  من    (  ٣٤  ) اجلديد  العدد  صدر 
اللجنة الباراملبية الوطنية العراقية والذي واكب فوز املنتخب الوطني 
العالم  املؤهلة لكأس  التصفيات  االيراني في  املنتخب  العراقي على 
نشاطات  الهم  متابعة  اجلديد  العدد  ٢٠٢٣وتضن  اسيا  وكاس   ٢٠٢٢
من  الكثير  مؤخرا  حققت  التي  العراقية  الباراملبية  اللجنة  رياضة 

النجاحات في مشاركاتها املؤهلة الى الدورة الباراملبية املقبلة ٢٠٢٠
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برشلونة  أن  األحد،  امس  إسباني،  صحفي  تقرير  أكد 
رفض مؤخرًا أحد العروض من الدوري اإلجنليزي املمتاز 
لصحيفة  ا  ووفقً راكيتيتش.  إيفان  الكرواتي  لضم 
عن  راضٍ  غير  راكيتيتش  فإن  اإلسبانية،  «سبورت» 
في  املوسم  هذا  عليها  يحصل  التي  املشاركة  دقائق 
لنادٍ جديد.  االنتقال  البحث عن  في  ويرغب  برشلونة، 
في  إجنليزيًا  ا  عرضً تلقى  راكيتيتش  أن  إلى  وأشارت 
برشلونة  أن  إال  يورو،  مليون   ١٥ بقيمة  األخيرة  الفترة 
رفضه على الفور بسبب أن النادي يستهدف احلصول 

راكيتيتش  أن  وأوضحت  األقل.  على  مليونًا   ٣٥ على 
اإلجنليزي  الدوري  إلى  االنتقال  في  يرغب  ال  ا  أيضً
املمتاز، وبالتالي فإن الفرص األخرى املتاحة أمامه هي 
االنضمام مليالن أو إنتر أو يوفنتوس. وكشفت «سبورت» 
راكيتيتش، ولكن  أكثر مشروع يقنع  يوفنتوس هو  أن 
النادي اإليطالي غير مهتم بضم النجم الكرواتي، إال 
امللعب  في وسط  آخر  العب  عن  االستغناء  حالة  في 
أن تعاقد برشلونة مع العب  بليز ماتويدي. يذكر  مثل 
الوسط الهولندي فرينكي دي يوجن وراء بقاء راكيتيتش 

كثيرًا على مقاعد البدالء هذا املوسم.

ìnÓnÓ◊aâ@·ö€@b�ÌåÓ‹¨g@b �ôä«@úœäÌ@Ú„Ï‹ëäi



تتنعم اللغة األردنية في التعامل مع الرياض 
لسان  على  مر  ما  منها  قنوات  عدة  عبر 
االستثمار  لهيئة  نسبياً  اجلديد  الرئيس 
عمل  والذي  الوزني  خالد  الدكتور  األردنية 
دبي  حاكم  لدى  مستشارا  طويلة  لسنوات 

مشروع  ميتدح  إذ  راشد،  بن  محمد  الشيخ 
نيوم السعودي، رغم ان املرجعيات احلكومية 
العمل على  لطاملا اشتكت سابقا من كون 
تتعامل  بل  للدولة  طريقه  يجد  ال  املشروع 
فيه الرياض مع مستثمرين محددين وبصورة 

مباشرة.
املزيد  يستقطب  املشروع  ان  قال  الوزني 
التي  األردنية  السعودية  االستثمارات  من 
ذلك  في  مبا  العقبة  منطقة  في  ستنشأ 
ضمن  وذلك  هناك،  القائمة  األعمال  تعزيز 
لقائه غرفة الرياض اخلميس. يحصل ذلك اذاً 

بالتزامن مع لقاء وزير اخلارجية امين الصفدي 
مع نظيره السعودي األمير فيصل بن فرحان 
واشنطن  اجتماعات  هامش  على  سعود  ال 

للمجموعة املصغرة.
رويترز  وكالة  اخبار  ووفق  أيضا،  بالتزامن 
مؤخرا  مكثفة  اجتماعات  عمان  تستضيف 
الرياض  بني  األخيرين  الشهرين  وخالل 

واحلوثيني في امللف اليمني ما يؤكد ان عمان 
حتاول كل جهدها الضفاء نوع من الهدوء على 
الدعم  وتقدمي  السعودية  األردنية  العالقات 
خبراء  يؤكد  مشرقة  صورة  وإظهار  املمكن 
انها ال تعكس الواقع، الذي يشوبه على األقل 
منافسة في ملف القدس وتالعب في اجلانب 
اتهامات  وفق  الرياض  قبل  من  االقتصادي 
اردنية، إلى جانب معتقلني أردنيني بالعشرات 
في السجون السعودية ال حتاكمهم الرياض 

لهم السرهم. وال ترحّ
التفاصيل  في  العلني  احلديث  يرفض  األردن 

ذلك  قاله  شخصيا  والصفدي  للمعتقلني 
العمل  يفضل  بأنه  نيابية  للجان  مباشرة 
االمر  اخللفية،  الدبلوماسية  القنوات  في 
للمعتقلني  حصل  مبا  األردنيون  يقارنه  الذي 
األردنيني مؤخرا لدى اإلسرائيليني (هبة اللبدي 
الدبلوماسية  والذين جنحت  وإبراهيم مرعي) 
األردنية في اطالق سراحهما ببعض التعامل 

بالطبع  لهم  والذين  اإلسرائيليني  ية مع  بندّ
للسعوديني  التي  تلك  متاما  تناقض  مكانة 

لدى األردنيني.
تتعامل  تزال  ما  بامللف  خبراء  وبرأي  عمان 
في  كبرى“  وأخت  كـ“شريكة  الرياض  مع 
عهد  في  الرياض  ان  على  أولئك  يصر  حني 
بن سلمان  األمير محمد  احلالي  ولي عهدها 
اخلصومة  أساس  على  األردن  مع  ”تتعامل 
النجدية التاريخية للهاشميني، وعلى أساس 
عشرينيات  في  املعركة  خسروا  األخيرين  ان 
القرن املاضي“، هذا رأي يصر عليه خبير كبير 
طريقة  يفسر  وهو  اخلليجية  العالقات  في 
يقوم  ال  والذي  األردن  مع  السعودي  التعامل 

على الندية.
رئيس  صوت  أعالها  أصوات  تصر  االثناء  في 

الوزراء األسبق واألخطر املهندس عبد الكرمي 
عن  التوقف  عمان  على  ان  على  الكباريتي 
ككل  اخلليج  على  كاملة  بصورة  املراهنة 
دول  باعتبار  كامل  وكحليف  ملساعدتها 
مصاحلها  تتقاطع  ال  قد  اليوم  ككل  اخلليج 
جهة  من  الكويت  يستثني  وهنا  األردن،  مع 
ويصر على االنفتاح على ايران من جهة ثانية 
باعتبارها خيارا استراتيجيا لعمان وتسهل 
ودمشق  غزة  من  كل  في  املصالح  لألردن 

وبغداد .
هذا الرأي يكرره الكباريتي واستمعت له ”رأي 
اليوم مباشرة منه في تقييم مثير جدا يتحدث 
السعودية  وجهد  وقت  تستهلك  أزمات  عن 
وحلفائها وال ميكنها ان تترك لهؤالء أي ترف 

في النظر لعمان واحتياجاتها.
بكون  مسؤولوه  يحاجج  املقابل  في  األردن 

األردنيني  من  عدد  اكبر  لديها  الرياض 
رعاية  وان  خليجية،  دولة  في  العاملني 
مصالح هؤالء تتطلب ان حتافظ العاصمة 
هنا  الرعونة،  من  الكثير  على  األردنية 
العالقات  في  حتاجج خبرة عميقة جدا 
حني  الكويت  في  األردنيني  ان  اخلليجية 
تسعينيات  بداية  في  األردن  الى  عادوا 
القرن املاضي (في حرب اخلليج) أنعشوا 
ما  وثقافيا،  وعمرانيا  اقتصاديا  البالد 
يعني ان األردن بكل األحوال قد يستفيد 

ان ساءت أحوال العالقات مع الرياض.
اليوم  عمليا  واالمارات  السعودية 
متورطتان في اليمن وليبيا، وهما دولتان 
بينما  ثقلها منهما  برفع  أبو ظبي  بدأن 
في  األخيرة  تتورط  الرياض، كما  تزال  ما 
السير على حبل مشدود مع إدارة أمريكية 
”مبتزّة“ في سياق التصعيد مع ايران. كل 
السعودية  الدولة  ارهق خزينة  ما سبق 
باعتباره  خبراء  عليه  يدلل  الذي  االمر 
مفتوحة  اقامات  عن  إعالنها  في  يظهر 

للمستثمرين بصورة تسهيلية كبيرة تشبه 
وفق  تصنف  باتت  دولة  بها  تقوم  التي  تلك 
مسح طازج كالثالثة في نسبة الفقر عربياً 
وهي األردن. طبعاً التصنيف األخير بالنسبة 
بعد  الفقر  بنسبة  الثالث  املركز  في  لعمان 
اليمن وسوريا يفترض ان يجعل كل اخلبرات 
ان  فهذا معناه  األردنية تستنفر  االقتصادية 
بأي  لها  يجوز  وال  اقتصاديا  منكوبة  عمان 
التي  الرياض  على  بالتعويل  االستمرار  حال 
األحوال،  بهمومها.بكل  األخرى  تنشغل هي 
ال توجد أي ضمانات لألردن في اللغة املتجددة 
كما  سلمان“،  بن  ”رياض  مع  والنعومة 
غير  أيضا  الضمانات  ان  على  مراقبون  يصر 
في  والتخشني  النعومة  عكس  في  موجودة 
اللهجة، هنا حصراً تبقى عقدة مئات االالف 
السعودية حتسم  في  العاملني  االردنيني  من 

بالضرورة  وليس  الرياض  النعومة  لصالح 
مصالح األردن.

بغداد  العراقية  العاصمة  في  احملتجون  م  تقدّ
نحو  واجتهوا  األمنية،  القوات  حساب  على 
التحصني  الشديدة  اخلضراء  املنطقة  محاصرة 
في  ودبلوماسية،  حكومية  مقرات  تضمّ  التي 
إلى احلديث عن وجود  الداخلية  وزارة  حني عادت 
ضد  التظاهرات  حرف  إلى  يسعى  ثالث»  «طرف 
احلكومة والفساد عن مسارها، بهدف جرّ البالد 

إلى الفوضى.
غداة تظاهرات حاشدة شهدت تعامالً أمنياً حذراً 
تواصل االحتجاجات  تفادى إسقاط شهداء مع 
والفساد  السياسية  والطبقة  احلكومة  ضد 
املاضي،  االول  تشرين  مطلع  انطلقت  التي 
اخلالني  ساحة  على  العراقيون  احملتجون  سيطر 
املؤدي  السنك  جسر  من  وجزءا  االستراتيجية 
البرملان  مقر  تضم  التي  اخلضراء،  املنطقة  إلى 
واحلكومة والعديد من السفارات األجنبية، بعد 

تقهقر القوات األمنية.
املنطقة اخلضراء  واجته احملتجون، نحو محاصرة 
من  ليلة  إثر  األمنية،  القوات  تراجع  عقب 
التي وقعت بعد مشاركة  العنيفة  االشتباكات 
اآلالف في «جمعة الصمود». وقررت قيادة عمليات 
كانت  التي  املنطقة  من  وحداتها  سحب  بغداد 
اسمنتية  كتل  املتظاهرين  وبني  بينها  تفصل 
واالعتصام عند  بالتقدم  للمتظاهرين  ما سمح 
بداية السنك. وتسلّق العشرات من املتظاهرين 
جدران مرآب كبير للسيارات يطل على نهر دجلة 

إلى جانب جسر السنك، ورفعوا الفتات مساندة 
للتظاهرات.

قبل  نها،  متكّ بعد  األمنية  القوات  تراجع  وجاء 
إلى  التقدم  من  املتظاهرين  منع  من  أسبوعني، 
في  االحتجاجات  وحصرها  و»اخلالني»،  اجلسر 
قد  املتظاهرون  وكان  القريبة.  التحرير  ساحة 
متكنوا سابقا من السيطرة على ٤ جسور حيوية 

بغداد  شرق  وتصل  دجلة،  نهر  ضفتي  تربط 
بغربها، حيث «املنطقة اخلضراء».

نحو  قبل  متكنت  الشغب  مكافحة  قوات  لكنّ 
ثالثة  على  السيطرة  استعادة  من  أسبوعني 
املتظاهرين  وإعادة  لها،  اجملاورة  واألحياء  جسور 
إلى ساحة التحرير وجسر اجلمهورية بوابل من 

القنابل املسيلة للدموع والرصاص احلي.

انفجار وتفتيش
شخص  استشهاد  التحرير  ساحة  وشهدت 
- السبت  العشرات بجروح ليل اجلمعة  وإصابة 
نتيجة  الصمود»،  «جمعة  تظاهرات  ضمن 

انفجار غامض.
إلى  الداخلني  جميع  بتفتيش  املتظاهرون،  وبدأ 
مماثل.  حادث  وقوع  من  تخوفاً  التحرير،  ساحة 

وكثّف املتظاهرون من وضع حواجز للتفتيش.

الطرف الثالث
عن  العراقية  السلطات  عاد حديث  املقابل،  في 
وجود «طرف ثالث» يقوم مبؤامرات. وقال املتحدث 
«هناك  إن  احملنا،  خالد  الداخلية،  وزارة  باسم 
من  املظاهرات  مسار  حتريف  يحاول  ثالثاً  طرفاً 
اإلعالم  خلية  وأوضحت  العنف».  إلى  السلمية 
وزارة  باسم  املتحدث  عن  نقال  بيان  في  األمني، 
جر  إلى  تسعى  مجموعات  هناك  أن  الداخلية، 

البالد نحو الفوضى.
وقالت اخللية، في بيان، إن تفجير ساحة التحرير 
وقع جراء «عبوة وضعت أسفل سيارة»، مشيرة 
ملعرفة  حتقيقا  جتري  األمنية  القوات  أن  إلى 

مالبسات احلادث.
التحرير  ساحة  في  املتظاهرين  وناشدت 
التظاهر  سلمية  على  باحملافظة  وامتداداتها 
على  وباحملافظة  والسنك  اخلالني  مناطق  في 
طريق  فتح  وأعلنت  واخلاصة.  العامة  األموال 
اجلمهورية  شارع  باجتاه  اخلالني  الطيران  ساحة 
في العاصمة. في موازاة ذلك، أوضح مصدر أمني 
«التحرير»، ٣  انفجرت شرق  ٤ عبوات صوتية  أن 

في  والرابعة  الكيالني،  وقود  محطة  قرب  منها 
ساحة الطيران حتت خزان وقود إحدى السيارات، 
جلنة  دعت  جهتها،  من  احتراقها.  إلى  أدى  ما 
املتظاهرين.  إلى حماية  النيابية  اإلنسان  حقوق 
وقالت إن «التفجيرات التي هزت بغداد ليال تثبت 
زعزعة  إلى  يسعى  الذي  الثالث  الطرف  وجود 
األمن ونشر الفوضى». وطالبت األجهزة األمنية 
اإلرهابي  التفجير  ذت  نفّ التي  اجلهات  بكشف 
والحقا،  السلميني.  املتظاهرين  استهدف  الذي 
ساحة  في  املتظاهرين  عن  نقال  تقارير  أفادت 
رستم  عدنان  املدني  الناشط  باغتيال  التحرير 
على يد مسلّحني مجهولني في منطقة احلرية 
أم  ميناء  تشغيل  أعيد  وقت  في  بغداد،  شمال 
أغلقه  أن  بعد  البصرة،  في  االستراتيجي  قصر 

محتجون أمس األول.

اِّـرجعية مع اِّـتظاهرين
املرجعية  دت  التطورات في وقت صعّ تلك  وتأتي 
الدينية العليا من نبرتها اجلمعة، مؤكدة دعمها 
ومشددة  البالد،  تشهدها  التي  لالحتجاجات 
أنها ستشكل انعطافة كبيرة في الوضع  على 

العام.
وضوحا  أكثر  األخيرة  اجلمعة  خطبة  وجاءت 
للمرجعية منذ انطالق موجة االحتجاجات التي 
وتخللها  شخصا،   ٣٣٥ استشهاد  عن  أسفرت 
علي  السيد  عن  ممثل  وقال  ألحزاب.  مقار  إحراق 
السيستاني في خطبة اجلمعة بكربالء: «إذا كان 
من بيدهم السلطة يظنون أنّ بإمكانهم التهرب 
بالتسويف  احلقيقي  اإلصالح  استحقاقات  من 

واملماطلة فإنهم واهمون».
وأضاف: «لن يكون ما بعد هذه االحتجاجات كما 
كان قبلها في كل األحوال، فليتنبهوا إلى ذلك».
وأكد السيستاني أن «املواطنني لم يخرجوا إلى 
التظاهرات املطالبة باإلصالح بهذه الصورة غير 
املدة  هذه  طوال  عليها  يستمروا  ولم  املسبوقة 
وتضحيات  فادح  ثمن  من  ذلك  تطلّب  ما  بكل 

طريقاً  غيرها  يجدوا  لم  ألنهم  إال  جسيمة، 
في  الفساد  أن  واعتبر  الفساد».  من  للخالص 
على  احلاكمة  القوى  «توافق  بـ  يتفاقم  البالد 
بينهم  فيما  يتقاسمونها  مغامن  الوطن  جعل 
اآلخر».من  البعض  فساد  عن  بعضهم  وتغاضي 
الشعبي» مؤسسات  «احلشد  اتهم  آخر،  جانب 
دولية بتبني حمالت لتشويه صورته، نافياً صحة 

وثيقة تفيد مبسؤوليته عن استيراد قنابل الغاز 
املتظاهرين. واستخدامها ضد  للدموع،  املسيل 

بعض  «تناولت  بيان  في  «احلشد»،  إعالم  وقال 
أن  عن  مزورة  وثيقة  املعادية،  التواصل  وسائل 
رغم  للدموع،  مسيلة  قنابل  استورد  احلشد 
خلوها من أي ختم أو اسم مسؤول في احلشد، 
في  متداول  هو  ما  وفق  آخر،  رسمي  إثبات  أي  أو 
الكتب الرسمية». وكانت منظمة العفو الدولية، 
العراقية  السلطات  إن  سابق،  وقت  في  قالت 
استخدمت قنابل مسيلة للدموع لقتل احملتجني 
بدل تفريقهم. كما اتهمت «عصائب أهل احلق» 
واملرجعية  احلشد  باستهداف  فضائيتني  قناتني 

الدينية.
رسالة من «التحرير» إُّـ العالم

التحرير  ساحة  في  العراقيون  املتظاهرون  بعث 
ببغداد، رسالة كتبت باللغات العربية واإلنكليزية 
والفارسية، إلى شعوب العالم بشأن الشعارات 

التي يرددها بعض احملتجني أحياناً.
األيام  هذه  في  «تشاهدون  الرسالة:  في  وجاء 
لهتافات  وتستمعون  العراقية،  االنتفاضة 
الشباب العراقي احملتج ضد حكومته، وكثير من 

هذه الهتافات يرد فيها ذكر بعض دول اجلوار».
نضمر  ال  أننا  تعلموا  أن  «يهمنا  وأضافت: 
للشعوب إال املودة، وأن مشكلتنا مع االنظمة «.

وتابعت: «نتطلع للتخلص من حكامنا اللصوص، 
اجلميع  مع  وراسخة  قوية  لعالقات  نتطلع  كما 

الذين يستحقون نظام حكم عادالً ومتحضراً».

متظاهرو بغداد يتمددون واتهام «الطرف الثالث» يعود
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ــرات صباحية على  ــرى حافظت تظاه وفي مناطق أخ
ــوات األمن إلى  ــادئ، لكن بعد الظهر عمدت ق طابع ه
ــرق)،  ــيل للدموع في ليون (وسط-ش إطالق الغاز املس
ــط  ــر بالوصول إلى وس ــف متظاه ــح نحو أل حيث جن
ــر فيه. وفي  ــاً عليهم التظاه ــة الذي كان ممنوع املدين
ــرب) اندلعت مواجهات عنيفة بني قوات األمن  نانت (غ
ومتظاهرين وفق السلطات.وفي اجلنوب الشرقي احتل 
ــتديرات،  ــترات الصفراء' مس ــن 'الس ــطون م ناش
ــن بدون أي  ــير على العابري ووزعوا مناش
ــت العديد من  توتر يذكر. وأطلق
ــر خالل عطلة  التظاه دعوات 

ــبة  ــا مبناس ــة أنحاء فرنس ــبوع في كاف ــة األس نهاي
ــنوية األولى للحراك الذي اندلع باألساس  الذكرى الس
ــى احملروقات، قبل أن يتحول  ــاً على ضريبة عل احتجاج
ــل ماكرون.  ــة إميانوي ــز والي ــع ه ــراك اجتماعي واس حل
ــزل نحو ٣٠٠  ــي ٢٠١٨ ن ــرين الثان ــي ١٧ نوفمبر/تش وف
ــوارع في  ــلطات إلى الش ــب الس ــخص بحس ألف ش
ــتجابة لنداء على  ــترات صفراء اس ــا مرتدين س فرنس
ــي أو  ــن أي إطار سياس ــرك خارج ع ــبوك، في حت فيس
ــتديرات التي ترمز إلى ضواحي  نقابي احتل مئات املس
املدن الفرنسية حيث يعاني الناس من تراجع قدرتهم 
الشرائية.وفي اليوم نفسه في باريس، قطع متظاهرون 
ساحة الشانزيليزيه التي أصبحت في ما بعد ملتقى 
ــلطات  ــبت، إلى أن حظرتها الس ــرات أيام الس لتظاه
ــهد أحد أيام  في منتصف مارس/آذار املاضي بعدما ش
االحتجاجات تلك أعمال تخريب في الساحة احملاطة 
ــأى عن  ــانزيليزيه مبن ــي الش ــرة. بق ــر فاخ مبتاج
التحركات بعد وضع حتت رقابة أمنية مشددة، 
كما مناطق مهمة أخرى في العاصمة. وبعدما 
قدمت احلكومة تنازالت مثل صرف مكافآت 
ورفع الضرائب عن ساعات العمل 
ــواراً  ــت ح ــة ونظم اإلضافي

ــترات الصفر  ــم حراك الس ــعاً، تراجع زخ ــاً واس وطني
تدريجياً حتى الربيع ولم يعد يجمع سوى بضعة آالف.

ــن  وأورد مارتان العاطل عن العمل والقادم من سوريس
ــام املنصرم  ــن الع ــا يذكره م ــة)، أن م ــرب العاصم (غ
ــون الذين التقيتهم  ــخاص الرائع لالحتجاجات "األش
ــديد الذي تعرضنا له"، مؤكداً عزمه على  والقمع الش
ــدى املتظاهرين  ــزال ل ــر. وما ي ــي التظاه ــتمرار ف االس
ــض الضريبة على املواد  ــد من املطالب، مثل خف العدي
ــرض ضريبة على رأس املال، وإجراء  األولية الضرورية وف
ــلطات أن  ــعبية". وتوقعت الس ــادرة ش ــتفتاء مب "اس
ــة أنحاء البالد بعدما  ــعاً" في كاف يكون التحرك "واس
ــلطات حترك  أعلن عن أكثر من ٢٧٠ حتركاً.وتوقعت الس
ــترات الصفراء ونحو  ــددي الس "٢٠٠ إلى ٣٠٠ من متش
ــار املتطرف" في باريس،  ــط من اليس ١٠٠ إلى ٢٠٠ ناش
وفق مصدر أمني.و نزل متظاهرون من السترات الصفر 
ــتعادة  ــا على أمل اس ــوارع مجددا في فرنس إلى الش
ــبوق بعد عام من  ــم حراكهم االجتماعي غير املس زخ
ــراً واضحاً في  ــهدت توت ــه، لكن التحركات ش انطالق
ــبت  ــهدت احتجاجات الس ــر. وش ــس بعد الظه باري
ــات ورمي حجارة  ــراق حلاويات نفاي ــال تخريب وإح أعم
ــرطة التي ردت بإطالق الغاز املسيل للدموع. على الش

ــاحة إيطاليا إلى  ــت س ــوب العاصمة، حتول ــي جن وف
ــت الغاز  ــة وأغرقت حت ــات متقطع ــدان مواجه مي
ــاهد صحفيون في  ــا ش ــوع، وفق م ــيل للدم املس

ــر من مرة  ــرطة أكث ــس برس.وتدخلت الش ــة فران وكال
ــات صغيرة من  ــق مجموع ــبت لتفري ــر الس ــذ ظه من
احملتجني منهم من ارتدى أقنعة وتنقل بشكل كثيف، 
واختلط إلى حدّ ما بعشرات املتظاهرين من ”السترات 
ــي املكان.”ونظراً  ــون ف ــن كانوا يحتج ــراء“ الذي الصف
ــرطة منع  ــررت الش ــاوزات“، ق ــف والتج ــال العن ألعم
ــترات الصفراء كانت مقررة عند الساعة  تظاهرة للس

١٤,٠٠ في الساحة .
وفي شمال غرب العاصمة، تدخلت قوات األمن لتفريق 
ــراء“ الذين  ــترات الصف ــرات املتظاهرين من ”الس عش
ــروا على الطريق الدائري الذي يحيط بالعاصمة  انتش
ــس).وردد  ــة مترو باري ــامبيريه (محط ــورت دو ش قرب ب
ــالق تظاهرتهم ”نحن هنا رغم رفض  احملتجون مع انط
ــد من دعوات  ــعيد“.وأطلقت العدي ماكرون“ و“عيد س

ــر  ه لتظا ــبوع ا ــة االس ــة نهاي ــالل عطل خ
ــر أن ينزل ”عدة آالف“ إلى  وينتظ
ــة  العاصم ــوارع  ش
بعد  ــية  الفرنس

عام على بدء احلراك الذي اندلع باألساس احتجاجاً على 
ــع حلراك اجتماعي  ضريبة على احملروقات، قبل أن يتس
ــع هز والية إميانويل ماكرون.وفي ١٧ تشرين الثاني/ واس

ــب  ــخص بحس ــزل نحو ٣٠٠ ألف ش ــر ٢٠١٨ ن نوفمب
ــا مرتدين سترات  ــوارع في فرنس ــلطات إلى الش الس
صفراء استجابة لنداء على فيسبوك، في حترك خارج 
ــي أو نقابي احتل مئات املستديرات  عن أي إطار سياس
ــية حيث يعاني  ــى ضواحي املدن الفرنس ــي ترمز إل الت
ــرائية. وفي اليوم نفسه  الناس من تراجع قدرتهم الش
ــانزيليزيه التي  ــي باريس، قطع متظاهرون جادة الش ف

ــبت،  ــا بعد ملتقى لتظاهرات أيام الس أصبحت في م
ــف آذار/مارس  ــلطات في منتص ــا الس ــى أن حظرته إل
بعدما شهد أحد أيام االحتجاجات تلك أعمال تخريب 
ــي اجلادة احملاطة مبتاجر فاخرة. وكانت نقاط التظاهر  ف
ــوارع احمليطة  ــانزيليزيه والش ــل الش ــية، مث األساس
ــوات األمن. وأغلقت معظم  مبقرات الوزارات، تضيق بق
ــبكة القطار السريعة في  محطات املترو ومحطات ش

العاصمة ”حتى إشعار آخر“.
ــانزيليزيه،  ــار – وفي محيط الش ــترات صفر ويس – س
ــة ديجون  ــن منطق ــادم م ــر الق ــون املتظاه ــرب ج اع
الفرنسية عن رغبته في احملاولة مجدداً، قائالً ”نحن 
ــن ماكرون..نحن غاضبون  ــمع رداً م هنا ألننا لم نس
ــي تواصل  ــعار احملروقات الت ــب وأس ــبب الضرائ بس
ــر ذلك“. ــر حتى يتغي ــنواصل التظاه ــاع، س االرتف

ــر إريك درويه  ــترات الصف ــر أحد أبرز وجوه الس ونش
فيديو يدعو فيه املتظاهرين إلى جتمع غير مصرح به 
”خارج املنطقة احملظورة“ في مكان غير محدد بعد، 
ــى اجلادة ”بدون عالمات مميِّزة  ينطلقون منه الحقا إل

وال سترات صفراء“.
احلكومة  ــت  ــا قدم وبعدم

ــرف  ص ــل  مث ــازالت  تن
الضرائب  ورفع  مكافآت 

ــن  ع

ساعات العمل اإلضافية ونظمت حواراً وطنياً واسعاً، 
ــترات الصفراء“ تدريجياً حتى  تراجع زخم حراك ”الس
ــوى بضعة آالف. لكن ال يزال  ــع ولم يعد يجمع س الربي
ــب، مثل خفض  ــن املطال ــن العديد م ــدى املتظاهري ل
ــة، فرض ضريبة  ــواد األولية الضروري ــة على امل الضريب
ــعبية“. ــتفتاء مبادرة ش ــال، وإجراء ”اس ــى رأس امل عل
وفي ذروة التحرك عام ٢٠١٨، أغلقت مئات املستديرات 
ــتديرات  ــبت أيضاً عن إغالق مس في باريس.وأعلن الس
ــتهالك“. وفوجئ  ــروح االس ــتهدف ”ص ــركات تس وحت
ــمبر  ــتداد األزمة في كانون األول/ديس ماكرون عند اش
ــر أنه  ــخصه. غي ــن لش ــض املتظاهري ــدى رف ٢٠١٨ مب
ــدء املرحلة الثانية  ــتعد اآلن لب تخطى العاصفة ويس
من واليته الرئاسية محافظا على ”الزخم احليوي“ من 

ــالد“، لكنه أكد  أجل ”تغيير الب
ــزم القيام  ــه يعت ــرا أن مؤخ
ــن الصبر  ــد م ــك ”مبزي بذل

واإلصغاء“ للفرنسيني.

«اإلندبندنت»  صحيفة  نشرت 
البريطانية مقاالً ملراسلها في موسكو 
محاولة  عن  فيه  حتدث  كارول  أوليفر 
«أملاس  على  الدولي  احلظر  رفع  روسيا 
األملاس  على  يطلق  (مصطلح  الدماء» 
واألزمات  احلروب  مناطق  في  ينتج  الذي 
أو  مترد  أو  حروب  لتمويل  املسلحة 
نشاطات أمراء احلرب في أفريقيا)، وتقول 
ا في منع وصول األملاس  إنه لم يجد نفعً
«إن  النقاد:  يقول  بينما  القارة،  من 
املستفيدين  أول  هم  الكرملني  حلفاء 

من رفع احلظر».
«ارتبطت  بالقول:  تقريره  أوليفر  يفتتح 
واحلرب  والعنف  بالفساد  التجارة  هذه 
رِضَ 

وفُ والقتل.  واالغتصاب  األهلية 
من  األملاس  صادرات  على  كامل  حظر 
بالكامل  الوسطى  إفريقيا  جمهورية 
أن  من  اخملاوف  بسبب  ٢٠١٣؛  عام  في 
األرباح كانت تغذي اجلماعات املسلحة 
هذا  أعلنت  موسكو  لكن  العنيفة، 
احلظر  إنهاء  في  رغبتها  األسبوع 
الدولي على «أملاس الدماء» املستورد من 

جمهورية أفريقيا الوسطى».
املطاف  ينتهي  التقديرات  ملعظم  أ  وفقً
جمهورية  أملاس  من   ٪٩٠ من  بأكثر 
على  التصدير  إلى  الوسطى  أفريقيا 
السوداء.  السوق  طريق  عن  حال  أية 
 – أليكسي مويسيف  أوليفر عن  ونقل 
نائب وزير املالية الروسي – قوله: «حان 
يكن  لم  احلظر  بأن  لالعتراف  الوقت 
ا، وأنه يجب إضفاء الصبغة  يجدي نفعً
بأكملها..  األملاس  جتارة  على  القانونية 
للفقراء،  منصف  غير  احلالي  احلظر 
لقمة  كسب  يستطيعون  ال  الذين 
وعمليًا  الوسيلة.  بهذه  إال  عيشهم 
العاملية،  السوق  إلى  رَّب  يُهَ األملاس  كل 

وتذهب األرباح إلى جيوب اجملرمني».
موقف  بأن  يجادلون  النشطاء  لكن 
ويقولون  ا،  نزيهً ليس  الرسمي  روسيا 
هذه  من  االستفادة  هو  يهمها  ما  إن 
اجلهات  أن  إلى  مشيرين  التجارة، 

متأهبة  الكرملني  من  املقربة  الفاعلة 
لالستفادة من تخفيف القوانني. 

براد  برأي  التقرير  كاتب  يستشهد 
 The Enough) منظمة  من  بروكس، 

Project) غير احلكومية التي تركز على 
املنطقة:  في  الفساد  محاربة  جهود 
احلظر  رفع  تريد  إنك  تقول  كنت  «إذا 

ألنه فاشل، فهذه فكرة خاطئة لسبب 
خاطئ».

احلظر  لرفع  مبادرة موسكو  تنجح  هل 
الدولي على جتارة األملاس؟

القادم  العام  في  روسيا  سترأس 
برعاية  خطة  وهي  كمبرلي،  عملية 
أرباح  تدفق  وقف  إلى  تهدف  أممية 
املسلحة.  امليليشيات  إلى  األملاس 
دولة،   ٨٢ ميثل  الذي  البرنامج،  ويدعي 
أنه مسؤول عن وقف ٩٩٫٨٪ من اإلنتاج 

العاملي من «أملاس النزاعات».
تفعل  ال  الواقع،  في  أوليفر:  يضيف 
هذه اخلطة الكثير لوقف هذه التجارة 
أفريقيا  جمهورية  في  احملظورة 
الوسطى، البلد الوحيدة التي لم يزل 
«أملاس النزاعات» ميثل مشكلة كبيرة 
ظرت  بالنسبة لها. ففي عام ٢٠١٣ حُ
أفريقيا  جمهورية  من  األملاس  صادرات 
ا من أن تغذي األرباح  ا خوفً الوسطى متامً
ا في  أحد أكثر اجلماعات املسلحة عنفً

احلظر  رُفع  سنوات  ثالث  وبعد  البلد. 
جزئيًا عن املناطق التي تسيطر عليها 
روسيا  لكن  البالد،  غرب  في  احلكومة 
القانونية  الصبغة  تضفي  أن  اآلن  تريد 

على التصدير من كل ربوع البالد. 
يعود أوليفر لينقل عن بروكس-روبن ما 
أن  املرجح  غير  «من  لإلندبندنت:  قاله 
تنجح مبادرة موسكو في نقض احلظر 
أفريقيا  جمهورية  أملاس  على  الدولي 
الوسطى، فهذه ليست هي املرة االولى 
رفع  حول  نقاش  فيها  يجري  التي 
احلظر، بل خاضت دبي والهند، الالعبان 
نقاشات  األملاس،  جتارة  في  األساسيان 
من هذا النوع في السابق، لكن حقيقة 
أن تضغط روسيا في هذا االجتاه يعني 

أنها ستستقطب بعض الدعم». 

َّـ  روسيا  خطط  طبيعة  هي  ما 
أفريقيا؟

تعمل روسيا على إعادة تثبيت أقدامها 
من  عقود  ثالثة  بعد  أفريقيا  في  كقوة 

النسبي.  التجاهل 
ففي فترة احلرب الباردة، كانت موسكو 
تتمتع بعالقات عسكرية وجتارية جيدة 
ذلك  لكن  القارة،  دول  من  العديد  مع 
واآلن  السوفيتي.  االحتاد  بانهيار  انتهى 
األساسي  الالعب  هي  الصني  أصبحت 
يريد  بوتني  فالدميير  أن  بيد  القارة،  في 
تغيير ذلك، وجمهورية أفريقيا الوسطى 

ركيزة أساسية في إستراتيجيته. 
أ لدميتري بوندارينكو  يتابع أوليفر: وفقً
معهد  في  األنثروبولوجيا  عالم   –
فإن   – الروسي  األفريقية  الدراسات 
والغنية  الفقيرة  الدول  الشراكة مع 
دليالً  تكون  أن  يفترض  باملعادن 
يوضح طبيعة مخططات روسيا في 

املنطقة . 
جمهورية  أوالً  دميتري:  ويضيف 
ا  مطلقً تكن  لم  الوسطى  أفريقيا 
في دائرة النفوذ السوفيتي، وبالتالي 
العالقة  باستعادة  يتعلق  ال  فاألمر 
كانت  ثانيًا:  القدامى.  األصدقاء  مع 
تدخل في شراكة مع روسيا ألسباب 
براجماتية، وليس أيديولوجية. ثالثًا: 
كوسيلة  روسيا  تستخدم  كانت 
الغرب،  على  االعتماد  من  للحد 

ا فرنسا.  وحتديدً
لصحيفة  األكادميي  ويردف 
ومن  مبدئي،  حتول  «إنه  اإلندبندنت: 
نوعه.  من  األخير  يكون  أال  املرجح 
وغالبًا ستستمر موسكو في البحث 

عن مثل هذه الفرص. 
روسيا  لدى   : قائالً أوليفر  ويكمل 

عسكرية  مصالح 
ففي  الطاولة.  على  لتضعها  واضحة 
جمهورية  مع  روسيا  وقعت   ٢٠١٨ عام 
أمني،  تعاون  اتفاقية  الوسطى  أفريقيا 
سيدرب اجليش الروسي مبوجبها احلرس 
التعاون  هذا  لكن  احمللي،  الرئاسي 

ينطوي على جانب أكثر ضبابية.

مناجم  حول  خاصة  جيوش 
بـ«طباخ  عالقتها  ما  األِّـاس.. 

بوتني»؟
فيه  أرسلت  الذي  الوقت  ذات  في 
روسيا جنودها الرسميني إلى أفريقيا، 
بدأت تظهر جيوش خاصة بالقرب من 
مناجم األملاس. ومن ذلك احلني، ارتبط 
هؤالء املرتزقة بيفجيني فيكتوروفيتش 
بوتني  فالدميير  من  املقرب  بريجوزين، 
«طباخ  باسم  عادة  إليه  يشار  والذي 
بوتني» بسبب عقود اإلمدادات العديدة 

نحت لشركاته.  التي مُ
شركة  حصول  عن  أُبلِغ   ٢٠١٩ عام  في 
مرتبطة بالسيد بريجوزين على حقوق 
براد  يعلق  البالد.  داخل  األملاس  تعدين 
: «قد يساعد هذا السياق  بروكس قائالً
في تفسير سبب ضغط روسيا إلضفاء 
حرية أكبر على جتارة األملاس. تستطيع 
اجملموعات  هذه  مثل  أن  تفترض  أن 

متأهبة جلني مكاسب مالية».
اخملاطر  جتلت  بالقول:  أوليفر  يختم 
ثالثة  تل  قُ عندما   ٢٠١٨ في  الضخمة 
محققني صحافيني في أثناء محاولتهم 
بصناعة  روسيا  عالقات  عن  الكشف 
األملاس في جمهورية أفريقيا الوسطى. 
ا  ويشير أحد التحقيقات إلى أن أشخاصً
لهم عالقة ببريجوزين متورطون في قتل 
نفت  روسيا  لكن  الصحافيني.  هؤالء 
اخلاصة،  اجليوش  أي  على  سيطرتها 
ا للقانون  التي ما تزال غير قانونية وفقً
الروسي، كما نفت أي عالقة لها مبقتل 

الصحفيني .

الشراكة مع الدول الفقرية 
والغنية باِّـعادن يفرتض أن 
تكون دليالً يوضح طبيعة 

مخططات روسيا َّـ اِّـنطقة
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ما يزال لدى اِّـتظاهرين 
العديد من اِّـطالب مثل 

خفض الضريبة على اِّـواد 
األولية الضرورية وفرض 

ضريبة على رأس اِّـال وإجراء 
استفتاء مبادرة شعبية

/ القسم السياسي

/ القسم السياسي

التوتر يخيم على باريس في الذكرى األولى للسترات الصفر

شهدت احتجاجات االيام اِّـاضية أعمال تخريب وإحراق لحاويات نفايات ورمي حجارة على الشرطة التي ردت بإطالق الغاز اِّـسيل للدموع
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ــوارع مجددا في فرنسا مؤخرا على أمل استعادة زخم حراكهم االجتماعي غير املسبوق بعد عام من انطالقه، لكن التحركات  ــترات الصفر إلى الش نزل متظاهرون من الس
ــرطة التي ردت بإطالق الغاز  ــهدت احتجاجات االيام املاضية أعمال تخريب وإحراق حلاويات نفايات ورمي حجارة على الش ــهدت عودةً للفوضى في بعض أحياء باريس.وش ش
ــق تقارير إعالمية أفادت بإصابة  ــيل للدموع، وف ــاحة إيطاليا إلى ميدان مواجهات متقطعة وضاقت أجواؤها بالغاز املس ــي جنوب العاصمة، حتولت س ــيل للدموع.وف املس
ــرطة أكثر من مرة لتفريق مجموعات  ــاعتني في فترة بعد الظهر، فيما تدخلت الش العديد من املتظاهرين بجروح مع منع لعناصر اإلطفاء من التدخل.وبقي الوضع مضطربا ملدة س
ــترات الصفراء نظراً ألعمال العنف والتجاوزات".وقال مدير شرطة باريس إن "من  ــرطة إلغاء تظاهرة للس ــيل للدموع.وطلبت الش صغيرة من اخملربني، متصديةً لهم بإطالق الغاز املس

كانوا في الساحة ليسوا أفراداً يدافعون عن قضية بل أشخاص يعمدون إلى التخريب والقيام باعتداءات ممنهجة ضد قوات األمن وعناصر اإلطفاء". وأوقفت السلطات 
٦١ شخصاً.وقال لوران (٥٠ عاماً) القادم من شرق فرنسا للمشاركة في الذكرى السنوية األولى للحراك "خاب أملنا قليالً جراء العنف ولذلك أبحث مع أصدقائي عن ركن 

أكثر هدوءاً".وتوتر الوضع كذلك في ساحة الباستيل حيث أوقفت الشرطة مسيرةً كان مصرحاً بها في وقت سابق اجتهت من شمال غرب باريس.

موقف روسيا الرسمي ليس نزيهـاً 
وما يهمها هو االستفادة من هذه 

التجارة كما إُّـ أن الجهات الفاعلة 
اِّـقربة من الكرملني متأهبة 

لالستفادة من تخفيف القوانني

«اإلندبندنت»: ألماس الدم.. بهذه الطريقة تريد روسيا استنزاف كنوز أفريقيا
أليكسي مويسيف : حان الوقت لالعرتاف بأن الحظر لم يكن يجدي نفعـاً 

وأنه يجب إضفاء الصبغة القانونية على تجارة األِّـاس بأكملها

ماكرون وزير الداخلية الفرنسي

بروكس اليكسي
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أوعز الدكتور عبد األمير احلمداني 
قصر الثقافة في البصرة أن يكون 
ــروف في  ــوره املميز واملع ــه حض ل
الراحل اسماعيل  ــنوية  إحياء س
ــذات االهتمام  ــماعيل وب فهد اس
تابع هذه املهمة مع قصر الثقافة 
ــات  العالق ــرة  لدائ ــام  الع ــر  املدي
الثقافية العامة في وزارة الثقافة 
ــاكر عبر اتصاالته  فالح حسن ش
ــاهمة بإجناح  ــر للمس ــع القص م
ــل التي  ــنوية للراح ــرى الس الذك
ــه في  ــقط رأس ــي مس ــت ف أقيم
ــا  ــبيليات، وحضره ــة الس منطق
عدد من أصدقائه وزمالئه من دولة 

وجمهورية  ــت  الكوي
ــر العربية، وبدأت  مص
ــا  القاه ــة  بكلم
ــور  الدكت ــي  األكادمي
ــي  اجلميل ــاس  عب
ــر  الكثي ــتعرضا  مس
عما يعرفه عن الراحل 
وانسانيته واحتضانه 
ــة  وروع ــه  ألصدقائ
ــو يقدم  ــه وه ابداعات
ومجموعاته  ــه  روايات
ــى  ويلق ــة  القصصي
ــن  ــرا م ــا كبي اهتمام
ــن النقاد  ــني م املتابع
ــف كان  ــراء، وكي والق
في  ابداعاته  ــف  يوظ

ــا الغرباء  ــة الناس وخصوص خدم
ــا أو  ــم هرب ــوا أوطانه ــن ترك الذي
ــل  ــش وظ ــة العي ــل لقم ــن أج م
ــب. من  ــا كت ــي كل م ــانيا ف انس
ــب محمد جواد  جانبه قال الكات
ــق الراحل في الكويت: عدنا  صدي
ــبيليات ولكن هذه املرة بدون  للس
ــن  ــادي ضع ــة وح ــي النصيف راع
ــماعيل فهد  والثقافة اس الوفاء 
ــماعيل الذي غادر السبيليات  اس
ــا آخر  ــبيال ثقافي ــام س ــه اق لكن
ــدي اليه قلوب  ــارا تهت وجعله فن
ــره ولطيبته  ــقني له ولفك العاش
ــبيليات  ــه اهل الس ــة ناس وطيب

ــر. اعقبه الروائي  فهم ملح الفك
ــر بكلمة  ــد خضي ــاص محم والق
ــماعيل فهد  قال فيها: يزورنا اس
ــماعيل مرة أخرى لكنه يزورنا  اس
ــوق لألحتاد واألمتزاج  اليوم روحا تت
ــكلت  مع املواد الطبيعية التي ش
ــه يزورنا  ــي. ان ــاف وعيه األدب ضف
ــذه الروح بتيار النهر  لكي متتزج ه
ــكل اسلوبه في التعبير  الذي يش
ــي وقد أخذ  ــلوب تيار الوع هو اس
هذا التيار بعيدا عن سمائه األولى 
الى سماء نائية لكي يفتتح مدارا 
ــه ضفاف الوطن.  بعد أن ضاقت ب

اما رئيس احتاد األدباء والكتّاب في 
ــلمان  ــرة الناقد الدكتور س البص
ــذه األرض  ــال: على ه ــد فق كاص
رؤيته  ر  ــوّ ــماعيل وص ــب اس كت

لعالم آخر هو عالم التكوين األول 

ــه متاما وهو عالم  الذي كان يفرح
ــل ٤٠ عاما قرأت  ــة. وهنا قب الرواي
ــماء زرقاء)… هنا  روايته (كانت الس
ــنا  ــذه البقعة حتديدا جلس في ه
ــي  ــا ف ــت أن ــماعيل وكن ــع اس م

ــتي اجلامعية وكان  ــات دراس نهاي
ــماعيل يشير الى هذه الضفة  اس
ــماء  ــت الس ــنا كان ــني جلس وح
ــماعيل  زرقاء… اقول ايضا كان اس
استاذي الذي علمني الرسم فقد 
ــة  ــم في املدرس كان معلما للرس
ــن الرواية  ــا ع ــدث معن وكان يتح
ــف نلل  ــرأ وكي ــف نق ــا كي وعلمن
ــد… وقد لفت  ــص الروائي اجلدي الن
ــبيليات)  (الس روايته  في  انتباهي 
ــي اعتبرها رجوعا  وهي الرواية الت
ألعمال اسماعيل حيث قدم رواية 
ــرة تتحدث عن  ــيكية قصي كالس

السبيليات.

14 NO.3304.MON.18.NOV .2019 العدد (٣٣٠٤) االثنين ١١/١٨/ ٢٠١٩

ــهدها  ــي االحتجاجات التي تش ــة ملنظم ــب املعلن ــدت املطال فن
ــداد واحملافظات اجلنوبية، املزاعم احلكومية  العاصمة العراقية بغ
ــعت إلى شيطنة خطاب التظاهرات، والتركيز على أعمال  التي س
العنف التي تخللتها فحسب. اذ سعى منظمو االحتجاجات إلى 
ــمح للجميع  أن تكون املطالب على قدر كاف من الوضوح، مبا يس
ــن أجل توفير اخلدمات  ــا دون مخاوف. إنهم ال يتظاهرون م بفهمه
ــؤوليتها،  ــو واجب احلكومة ومس ــلطة، ألن هذا ه ــا تروج الس كم
ــؤونها. وللمرة  ــقاط الدولة، بل من أجل إصالح ش وال يحاولون إس
ــطاء تعريفات  ــداول نش ــات، يت ــالق االحتجاج ــذ انط ــى، من األول
مبسطة للتفريق بني إسقاط النظام السياسي أو إسقاط الدولة 
ــة املتداولة بني  ــاءت في القائم ــرز املطالب التي ج ــا. ومن أب برمته
ــتور وتعديلها مبا  ــادة النظر في بعض فقرات الدس ــطاء، ”إع النش
د  ــن البرملاني، وميهّ ــي بدال ع ــول إلى النظام الرئاس ــمح بالتح يس
ــل مجالس احملافظات،  ــات الزائدة في نظام اإلدارة، مث اللغاء احللق
ــجناء والشهداء واحلج  ــتقلة، مثل مؤسسات الس والهيئات املس
ــرائح محددة  ــميات املوجودة خلدمة ش ــرة، وغيرها من املس والعم
ــص عدد أعضاء  ــب احملتجون كذلك بتقلي ــكل متييزي“. ويطال بش
مجلس النواب واحلدّ من امتيازاتهم املالية الكبيرة. ويبدو أن إصرار 
احملتجني على تطبيق قانون ”من أين لك هذا“، يضمر نية مبحاسبة 
جميع أركان الطبقة السياسية الذين أثروا على حساب املال العام 
ــي لرعب الساسة في العراق  منذ العام ٢٠٠٣، وهو املصدر الرئيس
حاليا وتدور مطالب املتظاهرين األخرى حول التوزيع العادل للثروات 
ــج الوطني وتأهيل املعامل واملصانع وبناء جيش وطني،  ودعم املنت
ــع في  ــكن. يدور اآلن جدل واس وتوفير فرص العمل وحل أزمة الس
أوساط النخب العراقية، بشأن ما إذا كانت حركة االحتجاج التي 
ــة جياع“ وتظاهرات  ــرين اول املاضي، هي ”هبّ انطلقت مطلع تش
ــي“ ومحاولة لتصحيح  ــام السياس ــة، أم ”ثورة ضد النظ مطلبي
ــمت النخبة العراقية بني من يقول إن  أوضاع البالد جذريا. وانقس
ــني من يقول إنهم  ــون عن العمل وجياع، وب ــن هم عاطل املتظاهري
باحثون عن استعادة كرامتهم التي سلبها فساد الفاسدين طيلة 
ــالد، حتى تداعت البالد نحو  ــلها الذريع في إدارة الب ١٦ عاما، وفش
نهاية الترتيب في سلم األمن واخلدمات والصحة والتربية وغيرها. 
ولم يكن العنف املفرط الذي مارسته حكومة عبداملهدي وأدى إلى 
ــر الف متظاهر، وموت املئات منهم،  ــة عش إصابة أكثر من خمس
ــتمرار االحتجاجات على  ــعور احلكومة بخطر اس إال دليال على ش
وجودها كما أن الطبقة السياسية برمتها قد شعرت هي األخرى 
ــعبية الواضحة  ــل املطالبة الش ــتهدفة في ظ ــا كانت مس بأنه
ــفت التظاهرات عن وعي سياسي متقدم لدى  برحيلها. لقد كش
الشباب احملتج ال على األوضاع املعيشية وسوء اخلدمات وعمليات 
الفساد املبرمج وحدها بل وأيضا على سياسات احلكومة الداخلية 
واخلارجية وهو ما دفع به إلى املطالبة بإنهاء حالة التبعية واخلنوع 
ــة  ــتغرب موقف احلكومة وأجهزة إعالمها مبمارس لإلمالءات ال نس
االبتزاز عن طريق التلويح بأن جتدد االحتجاجات قد يؤدي إلى قطع 

الرواتب، مما يشيع حالة من الذعر بني أوساط الشعب.
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فنارات

أحمد البياتي

أبدى وزير الثقافة 

والسياحة واآلثار 

الدكتور عبداألمير 

احلمداني اهتمامه 

الكبير بالذكرى 

السنوية األولى 

لرحيل الروائي 

والقاص الكبير 

اسماعيل فهد 

اسماعيل الذي 

ولد في منطقة 

السبيليات بقضاء 

أبي اخلصيب 

جنوبي البصرة 

أوائل أربعينيات 

القرن املاضي وهرب 

الى الكويت أوائل 

الستينيات وعاش 

فيها الى أن رحل عن 

الدنيا يوم الثالثاء ٢٥ 

ايلول ٢٠١٨ عن عمر 

ا.. ٧٨ عامً

البينة الجديدة / سعدي السند

متابعة / البينة الجديدة
ــارك وزير الثقافة والسياحة  ش

ــر  االمي ــد  عب ــور  الدكت ــار  واالث

ــوم اخلميس املاضي،  احلمداني ي

ــة من  ــم نخب ــاع ض ــي اجتم ف

والقيادات  ــني  والفنان ــني  املثقف

النقابية في احتاد االدباء والكتاب 

ــني  ــة الفنان ــراق ونقاب ــي الع ف

ــاع  ــدارس االجتم ــني. وت العراقي

الذي جرى في مكتب الوزير مبقر 

ــداد ماميكن ان تؤديه  الوزارة ببغ

ــريحة املثقفني من مهام في  ش

هذا الظرف احلساس واملفصلي 

من تاريخ البالد. وتداول اجملتمعون 

ــاور التي  ــج احمل ــة تنضي امكاني

ــدارك املوقف وفق  ــهم في ت تس

ــق  تتعل ــني  ومضام ــات  طروح

اساسا مبسؤولية املثقف.واتفق 

ــالة  اجملتمعون على صياغة رس

ــالث  ــات الث ــى الرئاس ــه ال توج

ــطة احلمداني لتكون رؤية  بواس

ــي في  ــي والفن ــط الثقاف الوس

ــاع احلالية،  ايجاد مخرج لالوض

ــن  املتظاهري ــب  مطال ــم  ولدع

السلميني.
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عباس شكر
اً الى  ا الى اهللا أم حجّ زحفً

الثورة

قد نغسل الذنبَ في حجٍ 

الى العمرة

في ساحة اجملد لو طفنا 

بنورهمو

إذ يطفئ النورُ ما بالروح 

من جمره

تبدو بشائرهم كالعرس 

منتظرا

عرّيسه اليوم محمولٌ على 

ظهره

عرّيسه لغةُ األحالم لو 

تبت كُ

في راية اهللا ملفوفاً على 

عمره

ه الدبكت هزجاً  وأمّ

(بشيلتها)

زفّت (بهوستها) الفردوسَ 

ذي احلرة
عروسه اليوم باحلنّاء أغنيةٌ

أنغامها وترٌ تُزهي صدى 

السهرة

نادته يا ...عدداً واملوتُ 

منتشرٌ

والعدّّ محتملٌ بغداد 

للبصرة

قد زان ساحتها التحرير ما 

ركعت

قد زان نفنفها باأللفِ ال 

العشرة

ألفٍ وكم ألِفت شهداً 

شهادتهم

ار  والنحلُ من عسل الثوّ

في سكرة

اد قد  يا ثورة اجملد بالفسّ

عصفت

من صرصرِ الريح إذ تعتو 

على اخلضرة

�b����–���yã قصيدة

البينة الجديدة / حمودي الحديدي
شارك العديد من الناشطني املدنيني في تظاهرات 
ــعب التي  إندلعت في االول من ت١ ٢٠١٩ وقد  الش
ــتثنائية من أجل  ــود إس ــض منهم جه ــدم البع ق
تقدمي الدعم الكامل لكافة ما حتتاجه التظاهرات 
من دعم مباشر اللوجستي واملعنوي واملادي وكانت 
ــر اهللا صالح  ــط خي ــرة مع الناش ــة قصي ــا وقف لن
ــاركته هذه: عملي  راضي والذي حثنا قائالً عن مش
ــاتذة قيس  ــي مع االس ــاط تضامن ــا ضمن نش هن
ــز العراقي حلقوق  ــس املرك ــوان املكصوصي رئي عل
ــة  ــتاذ أياد الفتالوي رئيس مؤسس ــان واالس اإلنس

ــاندة املتظاهرين  ــرية ملس ــة البش ــث) للتنمي (غي
ــط في  ــروعة.. وعملت كناش في مطاليبهم املش
ــة أرض اخليرات  ــات اجملتمع املدني مبؤسس مؤسس
ــرة ٢٠٠٥ــ ٢٠٠٩ وتكونت لدينا خبرة من خالل  للفت
ــم اجملال  ــاركات لدع ــه وكانت لنا مش ــذا التوج ه
ــائل اإليضاح  ــعبية ووس الرياضي في املناطق الش
ــائل اإليضاع التوعوية املتنوهة  ــورات ووس باملنش
ــن الدعم  ــان وهنالك م ــة اإلنس ــي تصب خلدم الت
ــل املتعففة  ــادي للعوائ ــون امل ــد يد الع ــر مب الكبي
مبنطقة ــ جكوك) وها جنن هنا في ساحة التحرير 
لدينا أسهام مباشر في الدعم اللوجستي واملادي 

ــرب  ــاعدات الطبية ومن املأكل واملش ــة املس وكاف
ــتوية التي  ــة الش ــة وااللبس ــات اخلاص واالحتياج
ــعبية  نقوم بتوزيعها حالياً في هذه التظاهرة الش
ــات فيما  ــاركة في معظم احلوارات واملناقش ومش
ــعر  ــي وأش ــي والسياس ــع االجتماع ــص الواق يخ
ــق التطوعي وأنا  ــعادة التوصف في موقع الفري بس
ــذا ..ولكوني موظف متقاعد  أعمل مبجال عملي ه
ــوم فني بكالوريوس  ــة مدير وحاصل على دبل بدرج
علوم مالية ومصرفية أشعر بوجودي هنا شاباً قوياً 
ــبابنا األبطال وتزيدنا خدمة  ــتمد القوة من ش أس

لهم في هذا احلدث العظيم في تأريخ العراق.

متابعة / البينة الجديدة 
ــي في القاهرة  ــاد االدباء الدول كرم احت
ــني آل  ــاعر الدكتور (محمد حس الش
ــام ٢٠١٩  ــام االبداع لع ــني) بوس ياس
ــن األدباء  ــة م ــن خمس ــي ضم العامل
ــن قارّة  ــد منهم ع ــب كل واح األجان
ــي اإلحتفال  ــيا ف ــن قارة آس فكان ع
ــي في  ــاء الدول ــاد األدب ــنوي الحت الس
ــبت املاضي  ــوم الس ــرة مبصر ي القاه
ــارك  ــدة) تب ــة اجلدي ٢٠١٩/١١/٢. (البين
ــرمي الذي  ــور هذا التك ــاعر الدكت للش
ــى له املزيد  ــتحقه بجدارة وتتمن يس

من التألق والتميز.
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الدكتور سلمان كاصد: على هذه األرض كتب 
اسماعيل وصور رؤيته لعالم آخر هو عالم 
التكوين األول الذي كان يفرحه تماماً وهو 

عالم الرواية

متابعة / البينة اجلديدة
ــر  ــن دار املأمون للترجمة والنش صدر ع
ــة  الثقاف وزارة  ــكيالت  تش ــدى  إح
ــاب بعنوان (حرب  ــياحة واآلثار كت والس
ــداد وترجمة جودت جالي. املهرجني) إع

وتضمن الكتاب جتارب متنوعة للقصة 
ــرة جدا، حيث تنتمي  القصيرة والقصي
ــدان عديدة وهي تكون  النصوص إلى بل
ــاذج من  ــة لالطالع على من ــة فرص مبثاب
هذين الفنني السرديني اللذين يشهدان 

تطورا فنيا وفكريا.ويعد اإلصدار محاولة 
ــم  واملترج ــاص  الق ــا  اختاره ــة  جتريبي
ــه على متابعة  ــي) املعروف بحرص (جال
ــرد، وان  ــي في مجال الس ــاج العامل النت
ــم تقف عند ما هو  اختيارات املترجم ل
جديد فنيا فقط بل متيزت في انتقاء ما 
ــان املعاصر ومشاغله  ميثل أزمات اإلنس
وأخطاءه، حيث جاءت النصوص لترضي 
ــا متنحه من  ــارئ العادي مل ــص والق اخملت

معرفة ومتعة.
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صباح رحيمة 

ــدى  وارت ــه  نطاق ــد  ش
ــا  علم ودس  ــه  خوذت
ــه  ــي خاصرت ــرا ف صغي
الواقي  ــه  قناع ــل  وحم
وحشر قدميه في حذائه 
وتقدم  الوحيد  ــرئ  املته

ليقبل يد أمه التي ظلت 
ــدور عينيها في  واجمة ت
ــن غائرين مودعاً  محجري
ــاب  ــى ب ــه حت ــق ب لتلح
ــئ على عمود  الدار املتك
ــقوط  صدئ آيل الى الس
ــي رش املاء  ــم تتأخر ف ول
ــرعت  ــن اإلناء الذي أس م

بجلبه وراء ابنها الوحيد 
ــالمة  ــي تدعو له بس وه
ــات قرآنية  ــودة بكلم الع
ــا  يرمقه ــو  وه ــة  وأدعي
ــم  باس ــه  بوج ــره  بنظ
ــغل دراجته  فيرفس مش
تلحق  وينطلق  ــك  التكت
به سحب الغبار املتطاير 

من أرضية الشارع وتلوح 
يافطته احلمراء الصغيرة 
التي حرص على تعليقها 
ــرة  واملؤخ ــة  املقدم ــي  ف
ــى جانبه  ــالل كتب ال به
ــعاف  (إس ــده  ي ــط  بخ
ــن) والزالت أمه  املتظاهري

واقفة بانتظار عودته.
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الفنان نزار كاظم وفرقة تجمع المعاقين في العراق يغنون للوطن
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الفنان موفق الخفاجي رئيس الفرقة يتحدث
حتدث االستاذ والفنان موفق اخلفاجي رئيس 
ــال عنها:  ــاركتهم التي ق ــة عن مش الفرق
فرقتنا الفنية تشارك التظاهرات للمطالبة 
ــدق ويهتم  ــن ذو اإلعاقة بص ــن يحتض بوط
بهم  وسيكون لنا دوراً فاعالً بهذا التجمع 
ــؤازرة  ــي العراق مل ــني ف ــم املعاق ــذي يض ال
ــاف (اخلفاجي)  ــباب بتظاهراتهم. وأض الش
ــة املغلوب  ــن الفئات املظلوم ــالً: هم م قائ
على أمرها ومع شديد األسف تبخل الدولة 
ــم التي  ــدول العال ــوة ب ــى رعايتهم أس عل
ــا أوضح في  ــيء يعزز.. كم ــم كل ش متنحه
ــان واملطرب (نزار  ــاركة الفن حديثه عن مش
ــار ضجة في  ــوت الذي أث ــم) ذلك الص كاظ
مشاركته ببرنامج (ذا فويس) فيحني أحزن 
ــيرين  ــاهر وش جلنة التحكيم (كاظم الس
عبد الوهاب وصابر الرباعي وعاصي احلالني) 
بعد انتهاء وصلته الغنائية وخروجه املؤثر 
من املسابقة ويعتبر من االصوات الشجية 

ــة  العراقي ــل  املواوي ــب  وصاح ــة  اجلميل
ــوت الفنان الكبير  ــة وهو امتداد لص الرائع
ــعدي البياتي وقد عرفه الوسط  الراحل س
ــالل األداء املتميز الذي انفرد  الغنائي من خ
ــة. وتناول  ــوات البغدادي ــي األص به عن باق

ــرائح  ــي) إهمال الدولة جلميع ش (اخلفاج
ــريحة املعافني  اجملتمع والتغاضي عن ش
ــيط وغير آبهني  مكتفني برصد راتب بس
ــاة.. ثم  ــم من مصاعب احلي ــا يجري له م
أعطى فرصة احلديث ألحد أعضاء فرقته 
ــت قائلة:  ــل) التي حتدث ــن الفتيات (أم م
ــة واهللا حكايتنا كما ترونها ونحن  عجيب
ــعب إال إن قوانني الدولة  جزء من هذا الش
ــن درجة أخرى وحني  ــبه ما ترى فينا م أش
ــن قضيتنا وما  ــر ع ــؤول كبي قابلت مس
ــب بخس وعاتبته أجابني  مينحونا من رات
ــتحباة).. وعجبت ما الذي  ــم (مس رواتبك
ــه حتى لة  ــا بكلمة ياب ــد وختمته يقص
مستحباة هي أين مستحباتكم. وصفق 

لها اجلمهور.
الفنان الكفيف نزار كاظم يغني للوطن

ــزار كاظم) وهو يغني  ــاء دور املطرب (ن وج
ــه  ــة وبصوت ــي الوطني ــن األغان ــدداً م ع
ــجي ليضيف ألجواء املناسبة الكثير  الش
ــتماع ملعظم  ــة االس ــة ومواصل ــن املتع م
ــب الوطن.. ومن  ــي غناها في ح ــه الت أغاني
ــة (تذكر) للقيصر كاظم  أولى األغاني أغني

ــه تباعاً  ــت بعدها أغنيات ــاهر ثم توال الس
ــاس وباألغنيات املهداة  في حب الوطن والن
ــذا الفنان  ــول ه ــني. ويق ــهداء األكرم للش
ــف واملطرب الرائع في مقدمة كالمه  الكفي
ــون مطالبون بتقدمي أعمالهم  معنا: الفنان
الفنية بكافة مجاالتها واملشاركة باحلراك 
ــانية,  ــالتهم اإلنس ــعبي جزء من رس الش
ــع كواجهة  ــوبون على اجملتم ــا محس والنن
ــة معروفة ومن حق  ــة وإعالمية وثقافي فني
جمهورنا بالعتاب املباشر الي فنان لم تكن 
ــعبية..  ــاركة في تظاهراتنا الش لديه مش
ــة البد أن  ــات التأريخي ــذه اللحظ وأرى إن ه
ــاعر واالديب  ــان واملثقف والش ــون للفن يك
ــه من  ــدم ما لدي ــا ليق ــزم فيه ــور مل حض
مشاركة مهما كانت صغيرة أو كبيرة وقدر 
املستطاع وما تتيح له من فرصة. هذا وقد 

ــه الغنائية  ــدمي وصلت ــان في تق ــدع الفن أب
وسط أرتياح املستمعني ممن كانوا هناك.

الناشط اِّـدني ماهر عدنان يتحدث
ــان)  عدن ــر  (ماه ــي  املدن ــط  للناش وكان 
املشرف العام على احلفل الفني املوسيقي 
ــق التطوعي حديث خص فيه  ورئيس الفري
صحيفتنا قائالً: نحن الفريق التطوعي في 
هذه اخليمة التي أصبحت مالذاً للمتطوعني 
ــاء  ــن الرجال والنس ــوف الفريق م ــي صف ف
 ٢٠١٩/١٠/٢٥ ــذ  من ــتمرة  مس ــاركتنا  ومش
ــن احلفالت  ــا العديد م ــال إنقطاع وأقمن وب

ــيقية الهادفة التي تتغنى  الغنائية واملوس
بالعراق وصمود شعبه وهنالك من الشعراء 
ــد وطنية تتزامن مع  ــن ألفيت لهم قصائ مم
ــعب وتظاهراته  ــع الش ــبة ونحن م املناس

حتى حتقيق مطاليبنا الشرعية.
الفنان رزاق األسدي يتحدث

ــدي حضور  ــل رزاق األس ــان املمث وكان للفن
ــاركته  دائم في الفريق التطوعي وعن مش
ــطة  ــع فعاليات وأنش ــل م ــول: التواص يق
ــي  ــبة ل ــرح بالنس ــيء مف ــرات ش التظاه
وبالرغم من املرض الذي أصابني نتيجة (ألم 
املفاصل) إال أني لم أستطع السيطرة على 
ــعبي املتظاهر  أعصابي بدون أن أكون مع ش
ــرف  ومتكنت من حتمل األذى كي أحظى بش
ــي بهذه اخليمة وتقدمي  ــاركة وجلوس املش
ــيء كان حتى  اخلدمات للمتظاهرين بأي ش
ــامة بوجه (متظاهر) يحمل علم  لو بابتس
ــون العراقيون  ــن أن يك ــا أحلى م ــالده فم ب
ــاً لبعض كما  ــمني جميعهم بعض مبتس

ــكر لصحيفة (البينة اجلديدة)  أتقدم بالش
على هذه التغطية الصحفية والتواجد في 
ــعبية..  كافة مواقع وأماكن تظاهراتنا الش
ــا التحية  ــذا قدمن ــام حضورنا ه ــي خت وف
ــي العراق على  ــة املعاقني ف ــة لفرق اخلالص
ــه في  ــذي يقدمون ــث ال ــد احلثي ــذا اجله ه
ساحة التحرير وهم يشاركون بروح عراقية 
ــا يعانون به  ــم وم ــر آبهني بالزخ ــة غي وثاب
ــرية  ــط جموع بش ــيرة وس ــة املس بكيفي
ــير على  ــم بعضهم يس ــاك رغ ــدة هن واف
ــض يتكئ على  ــي املتحركة والبع الكراس
ــاؤوا برفقة  ــم ج ــني منه ــا واملكفوف العص
ــة وحب الوطن.  ــل وهكذا هي املواطن الدلي
ــكر موصول للفريق التطوعي املؤلف  والش
ــني وبهاء العبودي وقيس  ــعيد ياس من: س
ــكري وزيوني  ــني ش ــي وياس ــم البيات عاص
بهاء وجعفر ماهر وحسني احملمداوي وبتول 
النعيمي وهاشم الرماحي ومحمد العبادي 

وحمزة ناصر.

albaynanew@yahoo.com
جريدة يومية سياسية عامة  

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

اكتظت خيمة النشطاء املدنيني باجلمهور املشاركني في تظاهرات ساحة التحرير الشعبية وهم يواكبون حضورهم 
ــم وفرقة جتمع املعاقني بالعراق التي  ــعبي احملبوب نزار كاظ ــة احلفل الغنائي الذي أحياه املطرب والفنان الش ملتابع
ــي  ــاركون األغاني الوطنية ذات الطابع احلماس ــي) وقد تغنى اجلميع بحب الوطن وهم يش ــان (موفق اخلفاج ــها الفن يترأس

واإلنساني ترافقها أضاءة الشموع تكرمياً لشهداء التظاهرة الشعبية وكان حضور جتمع املعاقني بكال اجلنسني 
وهم يتوشحون بالعلم العراقي مبشاركة فاعلة مع جموع املتظاهرين في ساحة التحرير..

@ÊÏ„b‰–€a@Z·√b◊@âaå„
@·:b‡«c@·ÌÜ‘ni@ÊÏj€b�fl
@bËm¸b©@Úœbÿi@ÚÓ‰–€a
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البينة اجلديدة / حمودي غريب
منذ ساعات الصباح األولى ليوم أمس 
تواجد الفنان محمد هاشم أحد جنوم 
ــة الفضية العراقية بساحة  الشاش
ــرات  بالتظاه ــاركة  للمش ــر  التحري
ــن الفنانني  ــد م ــو واح ــعبية وه الش
ــذ إنطالقتها  ــاركوا فيها من الذين ش
ــي  ــرين االول املاض ــن تش ــي االول م ف
وبحضور مستمر. وقد شهدت حلظات  

ــباب  ــعادة املتظاهرين الش ــرح وس ف
ــاندتهم لهم  ــل الفن ومس بقدوم أه
ــرعية وقد التف  ــي مطاليبهم الش ف
ــاط صور تذكارية  العديد منهم اللتق
ــلفي) التي  ــيما لقطة (الس معه الس
ــهد الذي  ــت هي الغالبة في املش كان
ــعب  ــا إن تالحم أبناء الش ــى لن أعط
ــه تزيد من  ــه وأطياف ــة مكونات بكاف

قوته وعنفوانه.

@ÚÌäßa@kñ„@o§@·ëbÁ@Ü‡™@Êb‰–€a@ÊÏ‘n‹Ì@ÊÎäÁbƒnΩa@lbjí€a

متابعة / البينة اجلديدة
حتدثت الفنانة كندة علوش عن عالقتها بزوجها 
ــزواج وكيف حتولت  ــف قبل ال ــان عمرو يوس الفن
ــم زواج. وخالل لقائها مع  ــا إلى حب ث صداقتهم
ــج «معكم»  ــاذلي في برنام ــة منى الش اإلعالمي
ــف  ــوش إن عالقتها بعمرو يوس ــدة عل قالت كن
ــرا أن بداية  ــة وحتمد اهللا كثي ــدأت بصداقة قوي ب
حبها كانت صداقة ألنها هي التي تدوم. وأضافت 
ــتركة في كل األمور فيما  «لدينا أفكار ورؤية مش
ــخاص، ولكن  يتعلق باحلياة ونظرتنا للفن واألش
طباعنا مختلفة»، مشيرة إلى أن عالقة الصداقة 
ــرعان ما تبدلت إلى مشاعر أخرى عند مرحلة  س
ــتياق. وتابعت «عندما  ــل الغيرة واالش معينة مث
ــا أن تتحول العالقة  ــت املصارحة بيننا قررن حدث

بشكل رسمي في ظل احتياج كل منا لآلخر 
حتى مت الزواج». وحتدثت علوش عن جتربتها 

ــة أنها كانت في  األولى في األمومة قائل
قمة الفرح عند سماعها أنها حامل في 
ــة األمومة لم  ــود، مؤكدة أن جترب أول مول

تكن صعبة بالنسبة لها، مشيرة إلى أنها 
ــة منذ صغرها، خاصة  كانت تتمنى األموم

ــا من محبي األطفال. وأضافت «علوش»، أن  أنه
ــف يقضي مع ابنتهما  زوجها الفنان عمرو يوس
ــبة لها مساعدة  ، وهذا بالنس «حياة» وقتًا طويالً
كبيرة، مشيرة إلى أنها في بداية اإلجناب كانت ال 
ــمح ألحد باالقتراب من الطفلة، وذلك ألنها  تس
كانت تخشى عليها كثيرًا من الكسر أو اإلصابة، 

والطفلة بدأت في لفظ اسم والدها قبلها.

@èÓ€aÏ◊@Â«@tÜznm@îÏ‹«@ÒÜ‰◊
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متابعة / البينة اجلديدة
ــمها  ــت الفنانة جنوى كرم إس وقّع
على كتاب الشرف للضيوف، على 
ــرح دار  ــا على مس ــش حفله هام
ــقط  ــلطانية في مس ــرا الس األوب
ــال ما يكون  : «عقب ــت قائلةً وعلّق
ل  بلدنا لبنان بعافية تَ يكون مؤهّ
ــو  ــم كلّ ــني العال ــتقبل فنّان ليس
ــخ عنّا  ــاب التاري ــوا على كت وميض
ــو». علماً  ــوا بهالبلد احلل ــن مرق إنّ
أنها تألقت بإطاللتني نالتا إعجاب 
ــى مواقع  ــا عل ــور ومتابعيه احلض

ــرت  التواصل االجتماعي.هذا ونش
ــبوك  ــى فيس ــا عل ــر صقحته غب
مجموعة من صور من احلفل األوّل 
ــيخ  ــرا مع الوزير «الش في دار األوب
ــود» الكندي أمني عام  نصر بن حم
ــلطاني، ونائب  ــؤون البالط الس ش
ــرا  األوب دار  إدارة  ــس  مجل ــس  رئي
والبروفيسور  السلطانية مسقط 
ــار  الدكتور «عصام املالح» مستش
مجلس اإلدارة للبرامج والفعاليات 
ــلطانية مسقط..  الس األوبرا  بدار 

ولقطات من احلفل.
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متابعة / البينة اجلديدة
كشفت الفنانة املصرية شيرين عبد الوهاب إنها 
ــينمائي اجلديد،  ــر لفيلمها الس ــدأت بالتحضي ب
ــيرة الى أن بطل العمل الذي سيقف أمامها  مش
ــهوراً، مؤكدة  ــداً وليس مش ــيكون وجهاً جدي س
ــتقر على اسمه بعد. واشارت شيرين  أنها لم تس
ــينما  ــد الوهاب الى انها قررت العودة الى الس عب
ــم «ميدو  ــى جتربتها فيها بفيل ــاً عل ــد ١٦ عام بع
ــل املصري أحمد  ــاكل» الذي قدمته مع املمث مش
ــابقاً بطريقة  ــينما س حلمي ألنها لم تدخل الس
ــددة على ان النجاح الذي حققته  صحيحة، مش
ــذي كان من بطولتها  ــل «طريقي» ال في مسلس
ساعدها على اتخاذ خطوة العودة الى السينما. 
وكان اللقاء على هامش إحياء شيرين حلفل كبير 
ــاض وكان الفتا تنويه  ــم الري ضمن فعاليات موس
شيرين مبعجب سويسري إعتلى خشبة مسرح أبو 
ــالم بالسعودية، والذي وصفته بأفضلهم  بكر س

ــن وقبلت يده.وأظهر الفيديو  ــل املس الرج
ــية  ــري اجلنس ي سويس ــذ ل ا
ــيرين  ــه ش ــت عن ــى قال ــه أت إن
الشيكوالتة،  بالد  ــةً من  مضيف
ــع  جمي ــر  يحض ــه  تها أن حفال

إلى  ــا  ألجله ــافر  ــد ويس بل كل 
ــيدةً  ــتضيفها، مش ــه يس ص خال بإ

لفنها.

ÜÌÜ¶a@bË‡‹Óœ@›Óïb–m@—íÿm@lbÁÏ€a@Üj«@ÂÌ7ë
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وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة

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

اُّـ الراهن خليل ابراهيم مجيد
نوع التبليغ أول

التسلسل او رقم القطعة: ٨٥٥٩/٥
اِّـحلة او رقم واسم اِّـقاطعة: ١٠ الحسينية

الجنس: قطعة ارض
رقم االبواب : 
رقم الطابق : 

رقم الشقة:
مقدار الدين: (١٥٠٠٠٠٠٠) دينار

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

وصف سجل التأمينات العينية: ٢٧٩/ايلول ٣٦/١٩٩٢ 
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

مصرف الرافدين / اإلدارة العامة

م / تنويه

كنا قد نشرنا َّـ العدد ٣٣٠٣ َّـ ٢٠١٩/١١/١٧ 
عن مديرية التسجيل العقاري َّـ (الزهور بغداد) إعالن 
ــؤدد طالب  تبليغ مدين مجهول االقامة اُّـ الراهن س
عبد الحسني، حيث ذكر مقدار الدين (٢٨٢٢٢٢٢٤) 
ــو (٢٨٢٢٢٢٣٤)  ــأ، والصحيح ه ــاراً وهذا خط دين

ديناراً، لذا اقتضى التنويه مع االعتذار.

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة

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

اُّـ الراهن جواهر عبادي احمد
نوع التبليغ أول

التسلسل او رقم القطعة: ٢٥٤٦٨/٦
اِّـحلة او رقم واسم اِّـقاطعة: ١٠ الحسينية

الجنس: قطعة ارض
رقم االبواب : 
رقم الطابق : 

رقم الشقة:
مقدار الدين: (٢٤٨٣٣٣٣٧) ديناراً

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

وصف سجل التأمينات العينية: ٤٧/ ٢٠١١ ن ١٥٧٢ 
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

رئاسة محكمة استئناف البصرة االتحادية
محكمة األحوال الشخصية َّـ الزبري

العدد: ٢١٥٩/ ش /٢٠١٩
التاريخ: ٢٠١٩/١١/١٤  

إُّـ/ اِّـدعى عليه (محمد سعود غانم)
إعــــــــــالن

ــدد ٢١٥٩/ش/٢٠١٩  ــذه اِّـحكمة بالع ــرعية أمام ه ــاذور) الدعوى الش ــة (نداء بري ح ــت اِّـدعي أقام
بتاريخ ٢٠١٩/١١/١٤ والتي تطلب فيها الحكم لها بتصديق زواجها منك الواقع خارج اِّـحكمة بتاريخ 
ــتحق عند  ــون ألف دينار مقبوض ومؤجله مائتا ألف دينار يس ٢٠١٠/٩/٥ على مهر معجله مائة وخمس
ــك الواقع خارج  ــب تصديق طالقها من ــا واِّـدعية مطلقة كما تطل ــرة حال كونك متزوج ــة واِّـيس اِّـطالب
ــدى تبليغك بموجب كتاب مركز  ــخ ٢٠١١/٥/٢٢ أمام رجل الدين (ابراهيم التميمي) ول ــة بتاري اِّـحكم
ــذا تقرر تبليغك  ــك مرتحل إُّـ جهة مجهولة ل ــدد ٩٦٥٨ َّـ ٢٠١٩/٧/٢٨ تبني ان ــد بالع ــرطة اِّـرب ش
ــر بصحيفتني يوميتني للحضور أمام هذه اِّـحكمة بتاريخ ٢٠١٩/١٢/١ الساعة العاشرة  ــطة النش بواس

وَّـ حال عدم حضورك سوف تجري اِّـرافعة بحقك غيابياً.
القاضي عايد رضيو جاسم

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة

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

اُّـ الراهن عباس حسن جبار
نوع التبليغ أول

التسلسل او رقم القطعة: ٩٣٨٨/٥
اِّـحلة او رقم واسم اِّـقاطعة: ١٠ الحسينية

الجنس: قطعة ارض
رقم االبواب : 
رقم الطابق : 

رقم الشقة:
مقدار الدين: (١٥٠٠٠٠٠٠) دينار

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

وصف سجل التأمينات العينية: ١٦/ ايلول/٢٠٠٨  ٤
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

فقدان وثيقة مدرسية

فقدت وثيقة مدرسية صادرة 
ــرة للبنني  ــة الجزي ــن إعدادي م
ــداد  ــة بغ ــة إُّـ إعدادي معنون
ــي صباح  ــم (عل ــائية باس اِّـس
عبد اهللا)، على من يعثر عليها 

تسليمها اُّـ جهة االصدار.
مع التقدير

إعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالنات

وثّقت األحداث التي رافقت التظاهرات في بغداد وعدد من المحافظات

مفوضية حقوق اإلنسان: املفارز الطبية وسيارات اإلسعاف 
انسحبت  من ساحة اخلالين بسبب كثافة الغاز املسيل للدموع

التظاهرات في بغداد وعدد من احملافظات للفترة من ١٢-١٥  رافقت  التي  بيانا بشأن األحداث  أصدرت مفوضية حقوق االنسان 
تدين  انها  املفوضية  وقالت  لديها.  رسمية  شكوى  تقدمي  الى  انتهاك  الي  تعرض  من  جميع  دعت  فيما  احلالي،  الثاني  تشرين 
استمرار االعتقاالت العشوائية دون التحري للكثير من املعتقلني حيث وثقت فرق الرصد اعتقال (٦٦) متظاهرا في بغداد اطلق 
سراح (٧) منهم، و(٢٠) متظاهرا في البصرة، واشرفت على اطالق سراح (٧) متظاهرين منهم على خلفية التظاهرات التي جرت 

في منطقة املعقل باحملافظة، مبينة انه مت اعتقال (٣٧) متظاهرا في محافظة ذي قار اطلق سراح (٢١) منهم..

بغداد / البينة الجديدة
ــتمرار  ــرت اس ــت انها أش واضاف
االصابات بني صفوف املتظاهرين 
ــوات األمنية حيث وثقت فرق  والق
ــة  (٣) وإصاب ــهاد  ــد استش الرص
(١٤٠) مع استمرار اطالق الغازات 
ــا  وخصوص ــوع  للدم ــيلة  املس
ــي ليومي ١٤- ــة اخلالن في منطق

ــي غادروا  ــرين الثاني احلال ١٥ تش
ــد  بع ــفيات  املستش ــم  اغلبه
داعية احلكومة  تلقيهم للعالج، 
ــراءات بديلة  ــث عن اج الى البح
حتفظ سالمة املتظاهرين والقوات 
األمنية. واكدت املفوضية استمرار 
ــي محافظة ذي قار  الصدامات ف
ــة واملتظاهرين  بني القوات االمني
مما ادى الى إصابة (١٧) منهم (١٥) 
ــن القوات االمنية  متظاهر و(٢) م
ــن املتظاهرين بحرق  وقيام عدد م
ــاء الغراف  ــكن قائمقام قض مس
ــاء مجلس  ــد اعض ــكن اح ومس
ــيارة  ــي ذي قار وحرق س النواب ف
عدد (٢). وطالبت املفوضية جميع 
ــؤولية  باملس بـالتحلي  ــراف  االط
ــالمة املواطنني  ــاظ على س واحلف
ــة  واخلاص ــة  العام ــكات  واملمتل
ــائل  ــتخدام وس الفتة الى ان اس
ــخاص  ــض األش ــن بع ــة م عنفي
يسيء الى سلمية املظاهرات وأن 
بحقوقهم  املطالبني  املتظاهرين 
ــذا  هك ــون  يرفض ــة  االصالحي
ــدت املفوضية انه  ــات. واك ممارس
ــطني  ــاف عدد من الناش مت اختط

ــرات ووثقت  ــى خلفية التظاه عل
ــا  ــطة صب ــراح الناش ــالق س اط

ــم  ــط علي هاش املهداوي والناش
ــل مجهولني، وتعرض مدير  من قب
ــي العميد  ــد التطوير االمن معه

ياسر عبد اجلبار الختطاف وسط 
بغداد من قبل مجهولني، مطالبة 

ــر احلماية  ــوات األمنية بتوفي الق
واملتظاهرين  ــطني  للناش الالزمة 
ــث  والبح ــة  كاف ــني  واملواطن

ــات التي تقوم  ــري عن اجله والتح
ــف والقاء القبض  بعمليات اخلط

ــاء  للقض ــم  واحالته ــم  عليه
ــارت  لينالوا جزاءهم العادل. وأش
ــتباكات  املفوضية الى عودة االش

ــات في محافظة  قرب فوج املهم
ــل  ــار والقناب ــالق الن ــار وإط ذي ق
املسيلة للدموع من قبل القوات 
ــن،  املتظاهري ــق  لتفري ــة  االمني
ــوال في قضاء  واعالن حظر التج
ــرق  ــه مت ح ــة ان ــراف، موضح الغ
ــزوراء) للبنات  (ال ثانوية  ــة  مدرس
ــن املتظاهرين في  من قبل عدد م
ــبب رفض  ــان بس محافظة ميس
ــة غلقها. واكدت  اإلدارة التعليمي
املفوضية على رفض السلوكيات 
ــر على  ــؤولة والتي يؤث ــر املس غي
ويستوجب  التظاهرات  ــلمية  س
الى  ــة  ــة، الفت القانوني ــألة  املس
ــهداء في  ــتمرار سقوط الش اس
ــث وثقت  ــداد، حي ــة بغ العاصم
ــهاد (٣) من  ــد استش ــرق الرص ف
ــاء الصويرة  ــن من قض املتظاهري
ــة على خلفية اصابتهم  والعزيزي
ــي بغداد  ــاحة التحرير ف ــي س ف
ــي  ــرين الثان ــن تش ـــ١٢ م ــوم ال ي
ــني صوتية  ــي وانفجار عبوت احلال

ــاحة التحرير والطيران يوم  في س
ــببت  ــهر ذاته تس ـــ١٥ من الش ال
ــهاد (١) متظاهر واصابة  باستش
ــة  ــن، داعي ــن آخري (١٩) متظاهري

ــدم العراقي  ــة ال ــف إراق ــى وق ال
املتظاهرين. ارواح  ــى  واحلفاظ عل
قيام  ــتمرار  اس املفوضية  ووثقت 
ــن املتظاهرين بغلق الطرق  عدد م
ــدارس للضغط  ــر الدولة وامل ودوائ
ــم من قبل  ــتجابة ملطالبه باالس
املتظاهرين  ــدة  ــة، مناش احلكوم
ــلمية التظاهر  ــى س ــاظ عل احلف
ــم  بحقوقه ــة  املطالب ــة  وأحقي
ــة  املفوضي ــرت  وأش ــروعة.  املش
ــة  االمني ــوات  الق ــني  ب ــاون  التع
واملتظاهرين في محافظات (بابل، 
ــرف، املثنى، واسط،  النجف األش
ــان) والذي عكس  الديوانية، ميس
ــلمية التظاهرات ودور القوات  س
ــة املتظاهرين  ــي حماي االمنية ف
ــتباك اآلمن  وتطبيق معايير االش
ــن بدون  ــع املتظاهري ــد م والتواج
ــاء مفارز مشتركة  أسلحة وإنش
ــة  املفوضي ــت  ووثق ــش.  للتفتي
انسحاب املفارز الطبية وسيارات 
ــعاف التابعة لوزارة الصحة  اإلس

من ساحة اخلالني بسبب كثافة 
الغازات املسيلة للدموع، مطالبة 
احلكومة بتسهيل ودعم وحماية 
فرق اإلنقاذ واملسعفني التطوعية 

ــي ثابتة. ــعاف أول ــر فرق أس ونش
ــدد من  ــى أعتصام ع ــارت ال واش
ــة ميناء ام  ــن أمام بواب املتظاهري
ــرين  ـــ١٥ من تش ــر بتاريخ ال قص
ــد اعتراضهم  ــي بع ــي احلال الثان
ــني التي قامت  ــة التعي على قرع
ــة،  ــئ العراقي ــركة املوان ــا ش به
وتعمد احراق االطارات امام بوابة 
ــول الصهاريج  ــع دخ ــاء ومن املين
للميناء. ووثقت املفوضية انفجار 
عبوة ناسفة قرب ساحة احلبوبي 
في محافظة ذي قار بتاريخ الـ١٥ 
من تشرين الثاني، ادت الى إصابة 
ــخص إصابات خطيرة في  (١١) ش
ــاء قنبلة مولوتوف  الناصرية والق
ــن وحرق  ــزل مواط ــتهدف من تس
ــس البلدي (عادل  منزل عضو اجملل
حسن الرماحي) في قضاء الغراف، 
مجددة مطالبتها للقوات االمنية 
ــاحات  بتوفير احلماية الالزمة لس
ــن القريبة منها  التظاهر واالماك
ــن. املتظاهري ــع  م ــيق  بالتنس
ــات  املعلوم ــة  كاف ان  ــت  وتابع
والتقارير  واالحصائيات  والبيانات 
ــالل  ــن خ ــت م ــا مت ــي تصدره الت
ــق امليداني لفرقها  الرصد والتوثي
ــوم محافظات  ــرة في عم املنتش
ــع من تعرض  ــراق، داعية جمي الع
ــكوى  ــى تقدمي ش ــاك ال الي انته
للتحقيق  ــة  للمفوضي ــمية  رس
ــى القضاء ومن  فيها واحالتها إل
ــاخنة  خالل االتصال باألرقام الس

للمفوضية.
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ــة  العراقي ــة  الدول ــيس  تأس ــذ  من   
ــع التربوي   ــدأ االهتمام بالواق ١٩٢١..ب
ــتحداث  ــالل اس ــن خ ــي م والتعليم
ــن واجبها  ــي كان م ــارف الت وزارة املع
ــيس املدارس احلكومية  االساس تأس
ــة واالجنبية.. ومراقبة املدارس االهلي

ــير  وتوجيهها نحو االهداف التي تس
عليها..والتي يأتي في مقدمتها تربية 
جيل قادر على النهوض بالبالد وازالة 
ــة  ــف واالمية كون املدرس ــار التخل آث
ــة تربوية تعليمية..وتوج ذلك  مؤسس
ــنة  بصدور قانون املعارف رقم ٧٢ لس
١٩٤٠..وكانت ثانوية كلية بغداد لآلباء 
االهلية  ــدارس  امل ــى  اول ــوعيني  اليس
..١٩٣٢ ــول  ايل ــي  ف ــت  افتتح ــي  الت

ــع بداية  ــور م ــة املنص ــا مدرس تلته
ــرين  ــن القرن العش ــينيات م اخلمس
ــدارس  املنافس  ــيس امل ثم توالى تأس
ــة انطالقا من تأثير  للمدرس احلكومي
ــح  ــن فت ــون بونابرت(م ــة لنابلي مقول
مدرسة اقفل سجنا)..وكان التنافس 
ــب النجاح  ــر بنس ــي والتفاخ العلم
بفضل اساتذة متمرسني وكفوئني من 
ــا اليوم فكارثة  ــم العلمية.. ام مادته
العراق بعض املدارس االهلية املضافة 

ــة..اذ التفكير املادي والربح  للحكومي
ــب  قبل التفكير العلمي ودليلنا نس
ــدا والتي وصلت  ــاح املتدنية ج النج
ــا وكان  ــي بعضه ــر باملئة ف ــى صف ال
ــالن.. ولهذا  ــا ولم تغلق ل قرار اغالقه
اسبابه يأتي في مقدمتها الهيكلية 
ــر  املدي ــو  ه ــتثمر  املس اذ  ــية  املدرس
ــب  ــد واحملاس واملعاون والكاتب واملرش
ــة بعيدة عن  ــأة تعليمي ــدرس وهي وامل
االختصاص ال تتجاوز االثنني او الثالثة 
ــني حديثا ولم  ــني املتخرج من املدرس
ــي حياتهم  كل  ــم ف ــوا التعلي ميارس

ــكول)  مواد(كش ــدة  ع ــدرس  ي منهم 
ــطة التميز االهلية اذ  كما في متوس
ــتثمر هو االدارة  ال وجود الدارة بل املس
ــب  ــا واملدرس واحملاس ــكل مكوناته ب
ــال وجود اال  ــد اما الكادر ف ــي آن واح ف
لثالث مدرسات االولى تدرس اسالمية 
ــل االول والثاني  ــة لكافة املراح وعربي
ــة الفيزياء تدرس مع  ــث ومدرس والثال
ــات والعلوم لكافة  ــاء الرياضي الفيزي
ــة اجتماعيات تدرس  ــل ومدرس املراح
ــدرس  ت ــتثمرة  ــل واملس املراح ــة  كاف
ــزي  االنكلي ــا  والكيمياء..ام ــاء  االحي

والرياضة والفنية واحلاسوب فال وجود 
لها لذا فالفوضى تعم املدرسة وتؤثر 
علينا وعلى من يسير في الشارع الن 
ــكعون فيها..اما جدول  ــالب يتس الط
ــة للدرس  ــد الثنائي ــة فيعتم املدرس
ــان والعربية  الواحد فالرياضيات درس
ــوم االخر  ــاء كذلك والي كذلك واالحي
تتبادل الدروس وهكذا.. لذا نسأل ألم 
يدخل مشرف للمدرسة ليطلع على 
ــاذ ونسبة جناح  حالها ونظامها الش
ــة  طالبها .. ومن مفارقات هذه املدرس

املضحكة:ـ

ــة وتوزعه  ــه مدرس ــدول تعمل اوال:اجل
على املدرسات..كل درسني (طبك).

ــة  ــماء الطالب عند مدرس ــا: اس ثاني
حتتفظ بها في جنطتها.

ــجالت الغياب وال  ــا: ال وجود لس ثالث
ــاب اليومية وهذا ما عرفناه  اوراق الغي

من خالل سؤالنا للمعلمات.
ــتخدمة او معلمة  ــا املس رابعا:احيان
ــة االبتدائية او من الروضة  من املدرس
ــاغر وهذه  ــد الش ــل الصف لس تدخ
ــا بها  ــي حدثتن ــرى الت ــة الكب الطام

احدى املعلمات وهي تضحك.
ــا:  ال تعرف املدرسة االستقرار  خامس
ــا دائما خارج  ــا تراه ــة وامن في املدرس
ــع مجموعة  ــاحة م ــف في الس الص
طالب .. ونحن ندخل املدرسة ونشاهد 
كل هذا ويطول حديثنا معها كل هذا 
غيض من فيض يدعو الى عدم استقرار 
اية ادارة الدارة شؤون املدرسة..فما رأي 
وزارة التربية والتعليم الثانوي ومديرية 
التربية مبثل هذه املدرسة التي تسيء 

لسمعة املدرس االهلية املتميزة.
لفيف من اولياء االمور عنهم

صالح مهدي عباس والد
الطالب مهدي

امام انظار وزيرة التربية ومدير تربية الرصافة االولى
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من النافذة

ــود الزائفة  ــول «الترقيعية» والوع ــام من احلل ــد يأس ت    بع
واالستحواذ على املال العام والفساد املستشري في جميع 
ــة التي يحتاجها  ــة اخلدمات الضروري ــل الدولة  وقل مفاص
ــكن والبطالة  ــة الس ــك ازم ــف لذل ــي اض ــن العراق املواط
ــاريع الوهمية في مختلف القطاعات وكذلك توقف  واملش
ــريح آالف العاملني فيها  ــاج وتس ــل عن االنت ــع واملعام املان
واندثار الزراعة وفتح الباب على مصراعيه لالستيراد . كلها 
ــباب متراكمة ادت الى هذا االنفجار الهائل والتي  كانت اس
ــرات عارمة في بغداد  ــني على اخلروج بتظاه حفزت املواطن
ــن وحتقيق مطالب  ــادة الهيبة للوط ــات الع ــة احملافظ وبقي
ــتور بعيش امن  ــم الدس ــا حقوق كفلها له ــعب النه الش
ورغيد ، هناك اختالفات جوهرية هذه املرة عن سابقاتها من 
ــرات احلالية أنها انطلقت  ــات، وإن ما مييز املظاه االحتجاج
ــرات، واملالحظ هو الفئات العمرية  دون أي مقدمات أو مؤش
ــباب عكس  ــراك، فهم من الش ــواة هذا احل ــكل ن التي تش
ــاد الطبقة  ــرون أن فس ــباب ي ــة. أن الش ــرات املاضي املظاه
السياسية والفساد البنيوي عموما يؤدي إلى حرمانهم من 
ــتحوذ عليه املتسلطون،  ــاركة في الريع الذي يس حق املش
ــل في خلفية  ــى التحتية قد ظ ــب اخلدمات والبن وأن مطل
ــأن احلكومة  ــقاط النظام.وعليه  ف ــهد املطالب بإس املش
ــى اعتبار أنها كانت دعوات  ــأت بخروج املظاهرات، عل تفاج

ــعبية وعبر وسائل  ش
دون  ــن  م ــل،  التواص
ــات  جه ــن  م ــة  رعاي
ــة،  حزبي ــة  معروف
ــدث في  ــا كان يح كم
ــراك  فاحل ــابق.  الس
احتجاجا  جاء  احلالي 
ــاد والظلم  ضد الفس
ــتوى  املس ــي  وتدن
ــاع  وارتف ــي  املعيش
ــة  البطال ــب  نس
ــبب غياب  املرعبة بس
ــة  ــات الوظيفي الدرج
ــل، التي  ــرص العم وف
تابعة  لفئات  اختزلت 
ــة.  احلاكم ــزاب  لألح
ــديد  الش ــف  لألس

ساعد العنف املفرط الذي استخدمته القوات األمنية ضد 
ــقوط ضحايا مدنيني جراء استخدام الرصاص  احملتجني وس
ــتخدام  ــل الغاز، والتعتيم اإلعالمي، واس احلي وإطالق قناب
ــمولية كقطع  ــدول الش ــتخدمها ال ــي تس ــاليب الت األس
اإلنترنيت والدعاية املضادة وخطابات التشكيك والتحريض 
ــار  ــام احملتجني بـ «بالبعثيني». وعلى الرغم من االنتش باته
غير املسبوق حلركة االحتجاجات احلالية والتعاطف الكبير 
ــعب، فإن أعداد املشاركني في تصاعد،  الذي لقيته من الش
ــدا حقيقيا على  ــكل فيه تهدي ووصلت  إلى احلد الذي تش
ــد املتظاهرين تعد جرائم  ــات احلكومة ض النظام . أن ممارس
يعاقب عليها حسب ما نص عليه الدستور العراقي لسنة 
ــتور أعطت احلق للعراقيني في  ٢٠٠٥، و أن املادة ٣٨ من الدس
التظاهر السلمي.أن ما متارسه قوات مكافحة الشغب من 
وحشية عبر استخدام الرصاص احلي وقتل وإصابة املئات من 
ــل وفق قانون العقوبات العراقي رقم  احملتجني هو جرائم قت
ــب عليها القوانني الدولية.  ــنة ١٩٦٩؛ وكذلك تعاق ١١١ لس
ختاما : ان املظاهرات التي شهدتها بغداد وباقي احملافظات 
منذ بداية الشهر احلالي تختلف عن كل سابقاتها؛ لكونها 
ــة أو خارجية؛  ــية داخلي ــر مدعومة من أي جهة سياس غي
ــة التعامل،  ا طريق ــالف اختلفت أيضً ــذا االخت ونتيجة له
ــي اتخاذ  ــدم اتزانها ف ــراب احلكومة وع ــع لهذا اضط ويرج
القرار. وعلى جميع الرئاسات ان تكون واعية الى ماقد تؤول 

اليه االمور ويضيع من بني ايدينا الوطن.

الحراك الحالي جاء 
احتجاجا ضد الفساد 
والظلم وتدني 
اِّـستوى اِّـعيشي 
وارتفاع نسب البطالة 
اِّـرعبة بسبب غياب 
الدرجات الوظيفية 
وفرص العمل

احمد حسني

اني املواطنة (وداد جبارحميد) والدة 
ــه  ط ــم  كاظ ــى  مصطف ــب(  النقي
السوداني) املنسوب الى قيادة قوات 
ــة / ــادة النقطة اخلامس ــدود/ قي احل

ــدود /١٢ وايضا لدي  ــرس احل ــواء ح ل
ــب الى قيادة قوات  ولدي االخر ينتس
ــواء االلي / ــة /الل ــرطة االحتادي الش

ــذا  ــي ه ــم بطلب ــة .. جئتك احلويج
راجية من معاليكم ان تصدرون امرا 
بنقله الى بغداد, كوني امرأة طاعنة 
ــن ومقعدة ودائما ما احتاج  في الس
ــي متابعة حالتي  الى رعاية ولدي ف
ــيئة واعطائي الدواء  ــة الس الصحي

في اوقاته احملددة, كون عالجي يكون 
ــة ايام مستمرة وليس  بفترة خمس
ــن يرعاني, وعندما  عندي غيرهما م
يكونان في دوامهما في وحديتيهما 
ــت واعاني في  ــون وحيدة في البي اك
ــدواء كما انه ليس  ــألة تناول ال مس
ــت  ــي البي ــل ف ــتطاعتي التنق باس
ــي مقعدة واحتاج الى من يتابع  كون
ــم  ــدكم باس ــؤون رعايتي, اناش ش
ــف والرحمة  ــانية وعني العط االنس
ــة نقل ولدي النقيب مصطفى  راجي
ــي اعطائي  ــي يؤمن ل ــى بغداد ك ال
ــي الصحية  ــة حالت ــدواء ومتابع ال

ــا بعد اخر, وال  ــوءا يوم التي تزداد س
ــر ان قلت ملعاليكم انه  اريد ان افاخ

ــالة  من الضباط الذين تصدوا ببس
ــاء الرطبة حيث  ــش في قض للدواع
ــر منهم مع  ــر الكثي ــن اس ــن م متك
ــيد رئيس  ــحلتهم مما حدا بالس اس
مجلس الوزراء االسبق نوري املالكي 
ــنة واحدة  مبنحه قدما ممتازا ملدة س
ــك حصوله على قدم ممتاز ملدة  وكذل
ــهر من قبل وزير الداخلية  ستة اش
االسبق محمد الغبان خالل عمليات 
ــدم ممتاز ملدة  ــر الرطبة وايضا ق حتري
ــهر من قبل وزير الداخلية  ستة اش
ــم االعرجي لتنفيذه  ــابق قاس الس
ــى عاتقه بكل  ــات امللقاة عل الواجب

ــدكم  ــاءة ومهنية ..انني اذ اناش كف
ــي بحاجة الى رعاية  بصوت االم الت
ــة لتلبية  ــزة عن احلرك ــا عاج كونه
ــي وتصدرون  ــة ب ــي رأفة ورحم طلب
ــداد ليكون قريبا  ــرا بنقله الى بغ ام
ــة.. بوركت  ــي الرعاي ــن ل ــي ويؤم من
ــى  ــاري عل ــم الب ــم ونصرك جهودك
ــم ملا فيه  ــدد خطاك ــم وس اعدائك
ــاد .وان اهللا اليضيع  خير البالد والعب
ــنني وساعتبره جميال من  اجر احملس

معاليكم ال انساه مهما حييت.
اِّـواطنة وداد جبار حميد

موبايل/٠٧٧٠٢٦٠٣٠٤٢

متابعة / البينة الجديدة
ــذات الطلبة  ــن املواطنني وبال ــي كثير م يعان
ــر احدى  ــة التي تعتب ــن البطال ــني  م اخلريج
ــعب وان  ــلبية على البلد والش ــج الس النتائ
ــاريع التنموية   توقف املعامل واملصانع واملش
ــباب  ــر للبنى التحتية.والش االخرى هوتدمي
ــن العاطلني عن  ــعة م ــريحة واس ميثلون ش
العمل رغم كونهم اصحاب شهادات قسم 
منها عليا ولم تكن الطريق سالكة امامهم 
ــحيحة بل اوصدت  للولوج في الوظائف الش
ــية  ــواب بوجوههم رغم الظروف املعيش االب
ــريحة  ــر بها البلد.هذه الش الصعبة التي مي
ــد  ح ــع  بوض ــؤولني  املس ــادة  الس ــد  تناش
ــم من خالل ايجاد فرص العمل لهم  ملعاناته
ــم ازدادت كثيراً ولم يجدوا  ــث ان معاناته حي
ــم.ان البطالة  ــد رمقهم ورمق عوائله ما يس
ــر اجلهود  ــتدعي تضاف ــت ظاهرة تس اصبح
ــط االقتصادي  ــروع  بالتخطي ــن اجل الش م

ــردات مبيعات  ــاء باي ــدم االكتف ــليم وع الس
ــذه احلاالت  ــي الن مثل ه ــكل ريع النفط بش
ــتثمار ان  ــق موازنة عرجاء ال مجال لالس تخل
ــع وينفتح على القطاع  اخلاص وخلق  يتوس
عدة منافذ اقتصادية للموازنة واولها واهمها  
ــات  ــة للقطاع ــى التحتي ــار البن ــادة اعم اع
وبالتالي  ــياحية  والس والصناعية  ــة  الزراعي
ــى هنالك بطالة  ــر فرص العمل ولن تبق تتوف
او بطالة مقنعة  فال جتعلوا الشباب يعزفون 
ــبب املذكور وينأون بانفسهم  عن الزواج للس
بعيدا عن التفكير به ونحن نتوسم بالسادة 
ــذه الظاهرة من  ــالنا من ه ــؤولني النتش املس
اجل بناء العراق اجلديد واالرتقاء به الى مصاف 
ــاتي  الدول املتقدمة ونكرس العمل املؤسس
ــتقبل  ــعب والوطن ولضمان مس خلدمة الش
االجيال الالحقة وهذا يعني اخلالص احلقيقي 
ــار واملعاناة بسبب الظروف  من حالة االنكس

املعيشية الصعبة.

Ú�����������������������������Ó��‹���ÅaÜ����€a@ä�����ÌãÎ@âb�������ƒ���„a@‚b����fla

_b���������Ë�n�v�€b��»�fl@Ú��Ó�–�Ó�◊@Î@b�Ë�ib�j�çab�fl@÷aä�»�€a@Ô��œ@Ú�€b���j�€a

ــورة ذكرى علوش  ــتغيث بأمني بغداد الدكت ــتعني باهللا ونس نس
ــة في دائرة  ــال األجور اليومي ــات اجملحفة بحق عم ــن املمارس م
ــار   من كل عامل  ــتقطاع مئة ألف دين ــعلة بعد اس بلدية الش
ــهري الذي  ــب الش ــا ان الرات ــة علم ــور يومي ــة أج ــل بصف يعم
ــح ٢٠٠الف دينار وهذه  ــاه العامل هو٣٠٠الف٠ حتى أصب يتقاض
االستقطاعات  يقوم بها مدير قسم التخطيط واملتابعة صادق 
ــدون  ــن أصحاب عوائل واغلبنا متعففون   ٠٠ويناش طالب ونح
ــل وإنهاء هذه املهزلة  ــيدة ذكرى علوش أمني بغداد بالتدخ الس

ونحن نعيش اليوم ثورة تشرين االصالحية.
مجموعة من اإلجراء اليومية / دائرة بلدية الشعلة

ــبي وزارة الدفاع  ــر الى مقر جريدتنا عدد كبير من منتس     حض
ــس في التاريخ  ــن عام ٢٠٠٨ صعودا ولي ــوخة عقودهم م املفس
ــدون السيد  الذي حددته الوزارة وهو حزيران ٢٠١٤ فما فوق يناش
ــوة  ــرم باعادتهم للخدمة اس ــمري احملت ــر الدفاع جناح الش وزي

بنظرائهم من منتسبي وزارة الداخلية.
«البينة اجلديدة» اذ تنشر مناشدة هؤالء فانها تتوسم خيرا في 
السيد وزير الدفاع احملترم الن يفتح لهم نافذة من االمل كونهم 

شبابا واصحاب عوائل ويريدون خدمة وطنهم.

ــيد وزير  ــدون الس ــبي وزارة الداخلية يناش   لفيف من منتس
ــي العودة  ــمولهم ف ــري) بش ــني طاهر الياس الداخلية ( ياس
اسوة بالهاربني واملفسوخة عقودهم وهم اذ يضعون رجاءهم 
ــيد الوزير احملترم فالنهم على ثقة بان يحظوا  امام انظار الس
ببارقة امل تعيد اليهم الفرحة وعسى ان يسمعوا صدور امر 
ــون العبد ما دام العبد  ــل يثلج قلوبهم واهللا في ع وزاري عاج

في عون اخيه.

الرد على شكاوى الناس .. واجب
ــي االثنني  ــدة» تصدر يوم ــة اجلدي ــي «البين ــة هموم ف صفح
ــبوع ، وهي تتلقى العديد من الشكاوى  واخلميس من كل اس
والهموم للمواطنني سواءً باحلضور الى مقر اجلريدة او االتصال 
ــالها عن طريق االمييل ، ونحن بدورنا نقوم  عبر املوبايل او ارس
ــؤولني املعنيني في  ــادة املس ــرها ليتم عرضها على الس بنش
الوزارات واملؤسسات غير املرتبطة بوزارة كي يتم ايجاد احللول 
ــف اصبنا بخيبة  ــة لها وتذليل العقبات ، لكن لألس الناجع
ــام بعض املكاتب االعالمية مبا  امل كبيرة نتيجة لعدم اهتم
ــتثناء املكتب االعالمي لوزارتي الداخلية والعمل  ــر باس ننش
والشؤون االجتماعية ، فهما على تواصل دائم معنا ومتابعة 
ــة في الرصد  ــى مهنيتهم العالي ــذا يدل عل ــر وه كل ماينش
ــاد احللول واعطاء كل ذي  ــؤول من اجل ايج وايصاله الى املس
ــاكل وهموم  حق حقه .. فمتى يتم التفاعل احلقيقي مع مش
الناس طاملا ان املواطن لم يجد مالذاً غير اجلريدة؟. ختاماً نقول   
ــماء، واهللا من وراء  أرحموا من في األرض يرحمكم من في الس
ــا االعالمية باالرتقاء الى  القصد.دعوة مخلصة لكل مكاتبن

مستوى املسؤولية الصحفية واالخالقية.

@ÖaÜÃi@¥fla@âbƒ„a@‚bfla
î@Ï‹«@Ùä◊áNÖ

@âbƒ„a@‚bfla@ÒÜëb‰fl
 bœÜ€a@äÌãÎ

المستقيلون في وزارة الداخلية 

@·ËmÖÏ»i@›flc@Ú”âbi@Âfl@›Á
_äçbÓ€a@¥çbÌ@bÌ@!a@Ÿibqa
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وزيرة الرتبية



19تقارير
إلنقاذ هاتفك من الماء اتبع هذه الخطوات .. وفي هذه الحالة اغسله!

يمكن لكل موبايل أن يتحمل بعض قطرات املطر وأغلب األجهزة جتتاز هذا األمر من دون أي مشاكل

ــي إلى قول  ــع األملان ــت املوق ولف
ــة  ــن هيئ ــف، م ــائيل فول ميش
ــة  األملاني ــة  النوعي ــيطرة  الس
ــل أن يتحمل  ــكل موباي ميكن ل
ــب  ــر، وأغل ــرات املط ــض قط بع
ــر من  ــذا األم ــاز ه ــزة جتت األجه
ــا لكن  ــاكل، مضيف دون أي مش
ــقط  ــيكون األمر لو س كيف س
ــيل  ــي حوض الغس ــل ف املوباي
ــر  ــح راين ــتحمام. ويوض أو االس

ــة كومبيوتر  ــولدت، من مجل ش
ــد من  ــة، أن العدي ــد األملاني بيل
طرازات الهواتف الذكية ال يتضرر 
ــي  ــرة ف ــرة قصي ــقط لفت إذا س
ــتحمام أو مت سكب  حوض االس
ــن طريق  ــن املاء فوقه ع كوب م
اخلطأ، ألن غالف الهاتف الذكي 
مقاوم لتسرب املاء ومزود بأختام 
ــرب  ــه من تس ــة حلمايت مطاطي
ــى الداخل. ويقول التقرير  املاء إل

إن الوضع يكون مختلفا عندما 
ــول ملحي أو  ــق األمر مبحل يتعل
ــور أو الصابون،  ــض أو الكل احلم
ــل  ــه يجب غس ــى أن ــيرا إل مش
ــاء النقي  ــة بامل ــزة احملمي األجه
مباشرة بعد مالمسة هذه املواد.

ــر الليمون  ــى أن عصي ــت إل ولف
ــر ضررا  ــرة أكث ــوال أو البي أو الك
ــاء الصافي  ــى املوبايل من امل عل
ــكر املوجود فيها،  ــبب الس بس

ــيرا إلى أن الكود IP يوضح  مش
ــل للماء،  ــة املوباي ــة مقاوم درج
ــة مختلفة. ــاز درج ــكل جه ول
ــود من رقمني،  ــون هذا الك ويتك
ــد درجة احلماية من  األول لتحدي
ــة، والثاني من  ــرات اخلارجي املؤث
ــا زاد الرقمان، كانت  ــاء، وكلم امل
املقاومة أفضل.ويشير الرقم إلى 
ــود أي حماية، أما الرقم  عدم وج
ــاب  ١ إلى احلماية من املاء املنس
ــيا، لكن الرقم ٨ يشير إلى  رأس
األجهزة القادرة على البقاء حتت 
املاء بشكل دائم دون أن تتعرض 
ــت  ــة كونيك ــول جملل للتلف.وتق
إن  ــات،  باإللكتروني ــة  اخملتص
الشركات املصنعة غالبا ما حتد 
ــل من املاء في  من حماية املوباي
ــتخدام املنتج، حيث  شروط اس

إن ما ينطبق على املياه العذبة، 
ــاه املاحلة أو  ــق على املي ال ينطب
ــروبات األخرى،  الكلور أو أو املش
ــدد  ــة أن حت ــى أهمي ــيرة إل مش
للهواتف  املنتجهة  ــركات  الش
ــاء، والعمق،  ــه حتت امل مدة بقائ
الذي ميكن أن يصل إليه، لتكون 

ــبة  بالنس ــة  دق ــر  أكث ــور  األم
ــف. الهوات ــك  تل ــتخدمي  ملس
ــقط هاتفك في املاء  عندما يس
ــب عليك فعله  ــيء يج فأول ش

هو إطفاء املوبايل ونزع البطارية 
ــك ممكنا، لكن  ــورا، إذا كان ذل ف
ــوم ملصقة  ــب األجهزة الي أغل
ــتخدام  ويصعب فتحها إال باس
ــول راينر  ــة، كما يق أدوات خاص
ــك  ــد ذل ــا بع ــولدت، مضيف ش
ــف املوبايل  ــب البدء بتجفي يج

ــت  كونيك ــة  مجل ــول  فورا.وتق
ــتخدام مجفف  إنه ال يجب اس
الشعر أو امليكروويف أو الفرن أو 
ــمس احلارقة، وتقوم  أشعة الش

بتجفيف الغالق بقطعة قماش 
 ،SIM ــريحة  ش ــة  وإزال ــة  جاف
ــرة، ومن ثم لف  ــريحة الذاك وش
ــل ورقي.وفي نهاية  اجلهاز مبندي
ــل  ــع املوباي ــب وض ــاف يج املط
ــتيكي  لعدة أيام في كيس بالس
ــرز غير  ــى ال ــوي عل ــق يحت مغل

املطهي.ويرى اخلبير األملاني راينر 
ــولدت، أنه حتى لو بدا اجلهاز  ش
ــل أن تبقى  ــن احملتم ــا، فم جاف
ــكل  األلواح وتش اخمللفات على 
دوائر كهربائية، ولذلك فإنه من 
ــص اجلهاز من قبل  األفضل فح
مختص قبل تشغيله مرة أخرى.
ــرق إلنقاذ  ــدة ط ــم وجود ع ورغ
ــة  ــول، إال أن فرص ــف احملم الهات
ــر احملمول تكون  إنقاذ الكمبيوت
ــه يحتوى على مكونات  أقل، ألن
ــل منع دخول املاء إلى داخل  جتع
ــتحيلة،  اجلهاز تكاد تكون مس
ــب أن يتم تفصل  ــع ذلك يج وم
ــاء  الكهرب ــار  التي ــن  ــاز ع اجله
ــه للبلل،  ــد تعرض ــرة بع مباش
ونزع البطارية والقرص الصلب، 
ــف  التجفي ــة  عملي ــدء  ب ــم  ث

بقطعة من القماش.
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عندما يسقط الهاتف الذكي أو الكمبيوتر احملمول في حوض االستحمام أو ينسكب عليه كوب شاي أو قهوة، 
يجب عليك اتباع مجموعة من اخلطوات، التي قد تنقذه من التلف التام. نشر موقع دويتشه فيله، تقريرا، 

يرصد أفضل األساليب، التي يجب عليك اتباعها عند سقوط املاء على املوبايل أو الكمبيوتر احملمول..

متابعة / البينة الجديدة

واجه خبراء وباحثون صعوبات كبيرة في تفسير سر األحالم التي نراها أثناء نومنا، دون القدرة على 
بالقول   ،Silentnight في  النوم  خبيرة  رامالخان،  نيرينا  الدكتورة  وتوضح  بالضبط.  أسبابها  حتديد 
نواجه الكثير من األحداث خالل ساعات اليقظة، لذا قد تكون أحالمنا وسيلة ملعاجلتها حتى نتمكن 

من االستيقاظ والبدء من جديد. وميكن أن تكون األحالم منفذا أيضا لفهم املشاعر، التي نقمعها 
بدل التعامل معها. وفي حني تشير نيرينا إلى أن معنى األحالم يختلف من شخص آلخر، هناك بعض 

السيناريوهات الشائعة، التي سيجد معظمنا أن عقولنا تستحضرها في مرحلة ما أثناء النوم..

األحالم والكوابيس متى ولماذا تحدث وكيف نتغلب عليها؟!

السقوط يف منحدر والسقوط احلر
 يف اهلواء سيناريوان شائعان للغاية 

حيلم هبام الكثري منا؟!
أحالم حول السقوط

سواء كان سقوطا في منحدر 
أو مجرد سقوط حر في الهواء، 
للغاية  ــائع  ــيناريو ش فهو س
ــا. وتقول  ــه الكثير من يحلم ب
ــع عمالئي،  م ــا  نيرين ــرة  اخلبي
ــن القلق  ــادة ع ــذا ع ــأ ه ينش
وعدم القدرة على التخلي. وقد 
يعني ذلك أنك حتاول استعادة 
ــيطرة على املوقف، ولكن  الس
ال ميكنك ذلك متاما. وهذا النوع 
ــاس  من احللم ال يتعلق بإحس
ــك  يجعل ــذي  ال ــقوط  الس
ــتيقظ فجأة. ويحدث ذلك  تس
ــال عضالتك من  ــبب انتق بس
ــترخاء بسرعة  التوتر إلى االس

كبيرة.
أحالم حول الخيانة الزوجية

هذا ال يعني بالضرورة أن احلالم 
يريد اخليانة، ولكنها إشارة إلى 
ــاف  أنه قد يرغب في استكش
أمر مفقود في العالقة. وتقول 
ــا ما ترتبط األحالم  نيرينا غالب
ــدم  بع ــعر  تش ــيء  بش ــذه  ه

. وجوده، أو حاجة لم تلبَ
أحالم حول فقدان األسنان

أوضحت نيرينا أن األحالم هذه 
ــة بالتغيير  ــون ذات صل قد تك
ــارة، أو فقدان  واخلوف من اخلس
ــبة  ــيء ما. وتضيف بالنس ش
لبعض األشخاص، فإن هذا قد 

يعني أن هناك شيئا يحتاجون 
إلى قوله، ولكنهم يتراجعون.

أحالم حول عدم االستعداد
ــتعداد  ــل حلمت بعدم االس ه
ــدم جتهيز  ــل، أو ع ــة عم ملقابل

ما يكفي من األغراض لعطلة 
أن  ــا  نيرين ــت  أوضح ــة؟  طويل

ــدث  يح ــائع  الش ــر  األم ــذا  ه
ــن مييلون إلى  عادة ألولئك الذي

الكمال.
ِّـاذا نرى أحالما متكررة؟

قالت نيرينا عندما تتكرر لدينا 
ــتمر  ــة أو نس ــاوف ال واعي مخ

ــاعات  ــي معاجلتها خالل س ف
اليقظة، ميكن أن يُجبر العقل 

ــتمرار في  ــى االس ــن عل الباط
احللم بها ليال. لذا ينبغي أخذ 

ــة ملعاجلة أي  ــذا األمر كعالم ه
مشكلة تتكرر لدينا.

كيف نتعامل مع األحالم 
السيئة؟

ــور املزعجة على  ١- كتابة األم

ــام  ــوم، أو امله ــل الن ــة قب ورق
ــات التي يجب القيام  والواجب
ــوم التالي، إليقاف  بها في الي
ــرق  يخت ــذي  ال ــوف  اخل ــذا  ه

أحالمنا.
٢- خفض استهالك الكافيني 
النوم، وكذلك  ــكر قبل  والس
ــج  البرام ــة  متابع ــف  وق
ــجع  ــي تش ــة، الت التلفزيوني
العقل على النشاط. باإلضافة 
ــتخدام  اس ــن  م ــد  احل ــى  إل
الهاتف، حيث ترتبط األحالم 
ــراط في حتفيز  ــيئة باإلف الس

اجلهاز العصبي.
ــداع،  ــاحة لإلب ــر مس ٣- توفي
ــطة  ــن أنش ــث ع ــل البح مث
ــي وقت  ــام بها ف ــن القي ميك
ــن قمع اجلانب  الفراغ، بدال م

اإلبداعي.
٤- طلب املشورة عند التعرض 
ــا  ــة، م ــم أو صدم ــدث مؤل حل

يساعد على املضي قدما.
ــه، كشفت  وفي الوقت نفس
ــيئة  الس ــالم  أن األح ــا  نيرين
ــى  ــة عل ــون دالل ــن أن تك ميك
اإلبداع، حيث ميكن للمبدعني 
ــتوى  جتربة األحداث على مس
أن  ــن  أعمق.وميك ــي  عاطف
ثوان،  ــتمر األحالم لبضع  تس
أو ٢٠-٣٠ دقيقة، حيث يتوقف 

ذلك على مدى عمق النوم.

متابعة / البينة الجديدة
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أو  يصوِّب  أن  يريد  من  لكل  مكفول  الرَّد  حق  إن    

ح معلومة وردت في خبر أو مقال ويعتقد أن  يصحِّ

فيها جتنيا او مغالطة إذا رغب في ذلك، وإن ديدننا 

هو احترام الرأي والرأي اآلخر.

„zzzzzÁÊfih

(السنة الخامسة عشرة) العدد (٣٣٠٤) - االثنني - ١٨ - تشرين الثاني - ٢٠١٩
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وكاالت / البينة الجديدة
ــر  تنتش ــر  واآلخ ــني  احل ــني  ب
ــة  احلال ــول  ح ــائعات  الش
إمام،  ــادل  ع للفنان  ــة  الصحي
كان آخرها ما تداولته صفحات 
ــذ  من ــي  اإلجتماع ــل  التواص
ــول تدهور  ــس املاضي ح اخلمي
ــة للزعيم. ومرة  احلالة الصحي
ــرف زكي نقيب  أخرى، نفى أش
ــر،  ــي مص ــة ف ــن التمثيلي امله
ــبكات  ش ــه  تداولت ــا  م ــى  نف
ــذ  من ــي  االجتماع ــل  التواص
ــأن تدهور  اخلميس املاضي، بش
ــان عادل  ــة الصحية للفن احلال
ــر زكي، خالل مداخلة  إمام. وذك
ــوات  ــدى القن ــع إح ــة م هاتفي
أن  ــة،  املصري ــة  التلفزيوني
«الزعيم» بحالة صحية جيدة، 

مشيرا إلى أنه «يستكمل حاليا 
ــله الرمضاني  ــر مسلس تصوي
ــع  موق ــل  ونق ــو-».  -فالنتين
«الشروق» عن زكي، قوله مساء 
السبت «أطمئن العالم العربي 
ــه، الفنان عادل إمام بصحة  كل

ــر».  ــا بخي ــور كله ــدة واألم جي
ــه البعض  ــا يروج ــتنكر م واس
ــول الفنانني،  ــائعات ح ــن ش م
قائال إنه ال يعرف حتديدا مصدر 
الشائعات التي تنتشر كـ«النار 
ــاءل في  ــيم». وتس ــي الهش ف

ختام حديثه «ال أعرف حقيقة 
ــتفيد الناس من نشر  ماذا تس
ــائعات.. حسبنا  مثل هذه الش
اهللا ونعم الوكيل». و«فالنتينو» 
ــن  أمي ــف  تألي ــن  م ــل  مسلس
بهجت قمر، وإخراج رامي إمام، 
ــام، ودالل عبد  وبطولة عادل إم
ــني،  ــز، ورانيا محمود ياس العزي
ــباب.  والعديد من الفنانني الش
ــخصية رجل  ويجسد إمام ش
ــة  مجموع ــب  صاح ــال  أعم
ــور عبد  ــدارس دولية يدعى ن م
اجمليد «فالنتينو»، ويواجه طوال 
ــات  وأزم ــكالت  مش ــداث  األح
ــلة املدارس  تتعرض لها سلس
ــة  باإلضاف ــا،  ميتلكه ــي  الت
ــن  م ــد  العدي ــي  ف ــه  لدخول

القصص العاطفية.

وكاالت / البينة الجديدة
األميركي مؤخرا،  االدعاء  وجه 
تهما جنائية ضد رجل تسبب 
في إصابته طفله الرضيع بـ٤ 
مؤثرة  ــة  واقع ــي  ف رصاصات، 
شهدتها البالد الشهر املاضي.

ــود إلى  ــادث الذي تع ــي احل وف

الرجل،  ــتخدم  اس أكتوبر،   ١٩
ــدرات، طفله  ــن مخ وهو مدم
ــهرا كدرع  ـــ١١ ش ــب ال صاح
ــة إطالق  ــي مواجه ــري ف بش
ــراء  ــار، عندما كان يحاول ش ن
ــة في  ــوال مزيف ــدرات بأم مخ
ــلفانيا.  بنس بوالية  فيالدلفيا 

ــي»  ــبكة «إن بي س وذكرت ش
اإلخبارية األميركية، أن الطفل 
ــرض لـ٤ طلقات نارية،  يازمي تع
ــتوى الرأس  ــى مس ــدة عل واح
ــة واثنتني في  وأخرى في الرقب
ــي  ــوت ف امل ــارع  األرداف، ويص

املستشفى.
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متظاهرون يقومون بإجراءات احترازية قرب أماكن 
جتمعهم وسط بغداد

مهندسو مصفى كربالء النفطي
النجف تلتحق بدعوة اإلضراب وطلبة املدارس يضربون عن الدوام موظفو وطلبة الناصرية يتوجهون إلى ساحات التظاهر

ــوع قانون (من أين لك هذا؟)  بني الفينة واألخرى يثار موض
ــة غلياناً أو  ــعر احلكومة بأن ثم ــا تستش ــيما عندم والس
ــتفحال وتغوّل  ــارع العراقي جراء اس ــاً يتملك الش غضب
ظاهرة الفساد املالي واإلداري في البالد بشكل غير موجود 
ــوعة  ــي كل دول العالم على اإلطالق، حتى دخلنا موس ف
ــع أبوابها ولنا قصب  ــية من أوس غينيس لألرقام القياس

السبق في هذا اجملال..
ــي لم تصدأ، أن قانون (من  ــر جيداً، وأحمد اهللا أن ذاكرت أذك
أين لك هذا؟) سبق أن صادق عليه رئيس اجلمهورية السابق 
ــهر  ــد إقراره من البرملان في ش ــؤاد معصوم بع ــور ف الدكت
شباط من العام املاضي (٢٠١٨)، وكان من مسوغات إعداد 
ــاد والنهب املنظم  ــراء الفس هذا القانون احلد من استش
ــاليتية  ــن اللصوص الش ــل حفنة م ــال العام من قب للم
ــرقوا  ــة) الذين أكلوا العلف وس ــيطية) (الهگطي (القش
ــارات والقصور،  ــترون العق ــة، وداحوا في البرية، يش املطي

ظناً منهم أنهم سيعيشون على مدى العصور!!
ــف حكومي حصل على  ــب القانون يعد كل موظ وبحس
ــة من دون أن يكون له مصدر  ــوال تفوق راتبه أثناء اخلدم أم
ــباً غير مشروع، ويعاقب القانون باحلبس  قانوني آخر كس
ــار كل من أخفى عمداً  ــة ال تقل عن (١٠) ماليني دين وغرام

ماالً مستحصالً من كسب غير مشروع..
اليوم يعود قانون (من أين لك هذا؟) الى الواجهة ثانيةً بعد 
ــنة، حيث يخرج  ــبات على مدى أكثر من س أن دخل في س
علينا املتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء (سعد احلديثي) 
ــه السيد  يخبرنا ترس األذن بأن مجلس الوزراء، الذي يرأس
عادل عبد املهدي، يسعى إلى إقرار مشروع القانون املذكور 
ــؤولني في الدولة خالل  ملراقبة ممتلكات وعقارات كبار املس
املدة السابقة ومتابعة أصولها و(زواغيرها) وكيف حصلوا 
ــرار هذا القانون يندرج في إطار  عليها. وأكد احلديثي أن إق
ــة التي أطلقتها  ــود احلكومة ضمن احلزمة اإلصالحي جه

مؤخراً..
أما نحن فنقول إن احلكومة ال حتتاج إلى أن تستنزف وقتها 
ــوراً بالتطبيق العملي  ــرع ف ــعي) بل عليها أن تش بـ(الس
ــاقط كل احليتان التي أثرت وتنعمت وطغت بينما  ولتتس

املاليني من العراقيني يعيشون حتت خط الفقر املدقع..
ــدوا يا  ــداً، لتؤك ــوم وليس غ ــوم.. الي ــون الي ــوا القان طبق
ــلطة أنكم  ــود الس ــكني مبق ــرار واملاس ــاب الق كل أصح
ــبوع  ــي الذي يتظاهر لألس ــعب العراق ــتجيبون للش تس
ــعب الذي يقدم املئات من الضحايا واآلالف من  الرابع، الش
ــاد  ــيء إال ليقول (كافي فرهود)، كافي فس ــى ال لش اجلرح

وفشل ووطن أتخمتموه بالعلل!!
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عبد الزهرة البياتي*

* رئيس التحرير التنفيذي

وجع يومي
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متابعة / البينة الجديدة

ــطون في مجال  تداول ناش
ــوا إنه  ــورا ملا قال ــة ص البيئ
ــني  إمج ــر  نه ــد  رواف ــد  أح
ــى احلدود  ــق عل ــذي يتدف ال
ــني وقد امتألت  بني الكوريت
ــح  ــاء، فأصب ــه بالدم مياه
ــون األحمر.وتبني  ــدو بالل يب
آالف  ــاء  دم ــل  بالفع ــا  أنه
اخلنازير التي مت إعدامها في 
ــود الحتواء حمى  إطار اجله
 (ASF) ــة  األفريقي ــر  اخلنازي
ــي اجتاحت عدة مناطق  الت
ومن  ــرة،  فت ــذ  ــيوية من آس
 ASFــذه املنطقة. و بينها ه
ــدة هو  ــب األمم املتح بحس
مرض فيروسي معدٍ يصيب 
ــة،  ــة واملنزلي ــر البري اخلنازي
ــافه ألول مرة  ــد مت اكتش وق
في آسيا قبل أكثر من عام. 
ورغم أنه ال يشكل خطورة 

على البشر، إال أنه يتسبب 
ــع اخلنازير  ــوق جمي ــي نف ف
ــق أو أعدم  ــة. وقد نف املصاب
ما يقرب من خمسة ماليني 
ــيا حتى وقت  خنزير في آس
ــة اإلندبندت  قريب. صحيف
أن  ــت  أوضح ــة  البريطاني

ــي  ف ــة  احمللي ــلطات  الس
ــو  نح ــت  أعدم ــون  يونتش
أن  ــر  غي ــر،  خنزي ــف  أل  ٤٧
ــاج حاويات  إنت التأخير في 
بالستيكية للدفن، أدى إلى 
ــوفة على  ترك اجلثث مكش

ظهر شاحنات.

AkÌäÀ@kjé€aÎ@NN@¥nÌâÏÿ€a@¥i@‚Ö@äË„ @ÒÜÌÜu@Ú‘Ìäü
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@@ÚœÎà0a@lbémaÎ
وكاالت / البينة الجديدة

ــتخدمي  ــج كثير من مس ينزع
ــذف  ــة ح ــن عملي ــاب م واتس
ــرى  ــا إذا ج ــائل، خصوص الرس
مسحها قبل أن يقرأها املرسل. 
ــتخدمو التطبيق  ــا زال مس وم
يبحثون عن طريق يستطيعون 
ــى  إل ــول  الوص ــا  خالله ــن  م
ــا  وغالب ــة،  احملذوف ــائل  الرس
ــول. وللوصول إلى  بدافع الفض
ــترط  يش ــة،  احملذوف ــائل  الرس
تقنيون روس حتميل ميزة نظام 
اإلشعارات على الهاتف الذكي، 
ــيرين إلى أن النظام متوفر  مش
وذكرت  ــد.  أندروي ــف  على هوات
ــبوتنيك»، أنه ميكن إضافة  «س
 ،(Notisave) ــق امليزة عبر تطبي

من غوغل ستور.

البينة الجديدة / أثري عبد الخالق
ــل وزارة الداخلية  قام وكي
اللواء  ــرطة   الش لشؤون 
ــود  محم ــد  محم ــاد  عم
ــي بجولة ميدانية  الدليم
بغداد  ــة  العاصم ــن  ضم
ــة  ــى جاهزي ــوف عل للوق
ــرطة والتقى  ــز الش مراك
ــاط املراكز  ــن ضب عدداً م
ــل  بالتعام ــم  ووجهه
ــن مع املواطنني من  احلس

ــى  ــني عل واملوقوف ــة  جه
ذمة املركز من جهة اخرى 
بناية  بجاهزية  واالهتمام 
املركز من الناحية األمنية.

ــيد الوكيل  كما كرّم الس
املقدم (عدنان أحمد عبد) 
أمن  إلى مديرية  املنسوب 
ليكون  ــوزارة  ال ــالمة  وس
ــه وألقرانه  ــزاً مهماً ل حاف
ــن اجلهود  ــد م ــذل املزي لب

حلفظ العراق وأهله.

ــارع فلسطيـــــن حي املهندسني  أهالي محلة (٥٠٧) ش
ــة  ــرة بلدي ــي دائــــ ــني ف ــع العامل ــكـــــــرون جمي يش
ــدس أحمد خوام، ملا  ــهم املهن الرصافة، وعلــــــــى رأس

يبذلونه من جهود خدمية.. فبارك اهللا باخليرين.
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متابعة / البينة الجديدة
عانى رجل من ألم حاد في األذن ثم 
جلأ إلى األطباء، الذين وجدوا عائلة 
ــرت في طبلة  ــن الصراصير تكاث م
ــفى  ــل الرجل إلى مش ــه. ومت نق أذن
ــة غوانغدونغ  ــانهي في مقاطع س
ــرين األول، وكانت  الصينية، في تش
عائلة الرجل الذي يبلغ ٢٤ عاما قد 
أخبرت األطباء أنها شاهدت حشرة 
كبيرة تبني عشا داخل أذنه، حسب 

وقال  ــز».  تامي ــورك  «نيوي صحيفة 
اختصاصي األذن واألنف واحلنجرة 
ــفى إن «املريض كان  ــي املستش ف
ــعر  ــن ألم حاد وكان يش ــي م يعان
ــه ويزحف في  أن شيئا ما يخدش
ــؤوال  داخل أذنه». وكان الرجل مس
ــبما  ــكلته، فحس جزئيا عن مش
قال الطبيب، أن ظروف حياته غير 
ــرك الطعام  ــد اعتاد ت صحية فق

إلى جانب سريره دون حفظه.


