
تدخل التظاهرات في بغداد العاصمة 
ــوب  ــط واجلن ــدن الوس ــن م ــدد م وع
(البصرة، ميسان، السماوة، الناصرية، 
ــط، بابل، كربالء، النجف) يومها  واس
ــب  ــث يطال ــرين حي ــس والعش اخلام
ــق  بتحقي ــة  احلكوم ــرون  املتظاه
ــروعة من خالل توفير  مطالبهم املش
ــى  ــاء عل ــة والقض ــرة كرمي ــاة ح حي
ــروة وتقدمي  ــع عادل للث ــاد وتوزي الفس
ــق بتضحيات  تلي ــية  خدمات اساس

العراقيني.
ففي العاصمة بغداد افاد مصدر امني 
ــور (اجلمهورية  ــتمرار اغالق جس باس
ــنك واالحرار) الواقعة على نهر  والس
دجلة   مرجحاً اغالق جسر الشهداء 
بسبب اقتراب متظاهرين من احلواجز 

االمنية.
ــع االمني في  ــدر ، إن الوض ــال املص وق
ــة،  ــز العاصم ــر مرك ــاحة التحري س
ــطة الى  ــع توافد اعداد متوس جيد م
ــة  اجلمهوري ــر  جس ــى  وال ــاحة  الس
ــم  ــة املطع وبناي ــفله  ــق) واس (املغل

التركي.
واوضح أن الوضع االمني في ساحة 
ــتمرار  ــد ايضا، مع اس ــي جي اخلالن
توافد املتظاهرين ومتركز آخرين عند 
ــنك،  ــط االول وبناية مرآب الس اخل

فضال عن جسر السنك (املغلق).
ولفت املصدر، الى متركز متظاهرين 
ــر  ــد اخلط االول في جس آخرين عن

االحرار مع استمرار اغالق اجلسر.
ــهداء،  ــر الرابع وهو الش ــا اجلس أم
ــاك  هن أن  ــي،  االمن ــدر  املص ــني  ب
ــيطا للقنابل  اطالقا متقطعا وبس
ــاد  البع ــة  محاول ــي  ف ــة  الدخاني
ــفرت  ــر، اس ــن من اجلس املتظاهري
ــيطة تتم  ــاالت اختناق بس ــن ح ع
ــا انه  ــة، منوه ــا باللحظ معاجلته
ــتمر الوضع على ماهو عليه  اذا اس
فهناك احتمالية بأن يخرج اجلسر 
عن اخلدمة، في الساعات القادمة، 

ويعتبر اجلسر الرابع الذي يغلق.
ــات  املؤسس ــو  موظف ــر  واضط

ــى جانبي نهر  ــة الكائنة عل احلكومي
ــة بغداد،امس  ــط العاصم دجلة وس
ــوارب نهرية، وذلك  ــطة ق للعبور بوس

ــني  ــكاكات ب ــات واحت ــد اضطراب بع
ــى  ــة عل ــوات االمني ــن والق متظاهري
ــلطات الى  ــر االحرار دفعت الس جس

غلقه بالكتل الكونكريتية.
وأفاد مصدر امني، بأن قوات مكافحة 
ــيلة  مس ــل  قناب ــت  اطلق ــغب  الش

ــرب  ــن ق ــق املتظاهري ــوع لتفري للدم
جسر الشهداء وسط بغداد. 

في حني اعلنت خلية اإلعالم األمني، 

عن اصابة مدني بسقوط صاروخ قرب 
ــط  ــركات في الكرادة وس احدى الش
ــة ، إن صاروخا لم  بغداد. وقالت اخللي
ــقط قرب  ــى اآلن س ــرف نوعه حت يع
ــركات في منطقة الكرادة  احدى الش
ــي  ــة مدن ــى اصاب ــا أدى ال ــداد، م ب بغ
بجروح، كمعلومات أولية عن احلادث. 
ــاء االحد  ــدر أمني افاد، مس وكان مص
ــرب املنطقة  ــماع دوي انفجار ق ، بس

اخلضراء وسط بغداد.
ــدر أمني، عن  ــف مص من جانبه كش
ــط  ــمع وس طبيعة االنفجار الذي س
ــداً أن االنفجار  العاصمة بغداد، مؤك

كان عبارة عن سقوط ثالثة صواريخ.
وإن «االنفجار الذي سمع وسط بغداد 
كان عبارة سقوط صاروخني االول في 
ــرب ملعب مقابل  ــر دجلة واآلخر ق نه

املنطقة اخلضراء».
ــقط داخل  ــث س ــاروخ الثال وأن «الص
ــرادة داخل»،  ــركة في الك ــة ش حديق
ــبب  ــجيل اصابتني بس ــداً «تس مؤك

سقوط الصواريخ».

تتمة ص٣
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أسسها الراحل   رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير
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كتب اِّـحرر السياسي

بغداد / .
ــس االثنني، من  ــأة النزاهة، ام نت هي متكَّ
ــادٍ  ات فس ــالف ملفَّ ــاط محاولةٍ إلت إحب
ــني العموميِّني  ــد مكاتب املُفتِّش في أح
ــت املُتورِّطني باحملاولة  امللغاة، فيما أحال
إلى القضاء.دائرة التحقيقات في الهيأة، 
ــل  ــن تفاصي ــا ع ــرض حديثه ــي مع وف
ــارت إلى تلقِّيها معلوماتٍ  العمليَّة، أش
ة عن وجود محاولةٍ  عبر مصادرها اخلاصَّ
ــن وثائق  ــادٍ تتضمَّ ــات فس ــالف ملفَّ إلت
ــاتٍ  ــة ومخاطب ــان حتقيقيَّ ــر جل ومحاض
رسميَّة وتوصياتٍ وكتباً أصليَّةً من خالل 

تهريبها             تتمة ص٣

َّـ الهدف

الشعب كما هو معروف للفيلسوف واالنسان البسيط هو مصدر 
ــعب وان احلكومة  ــتمد قوته من الش ــلطات وان احلاكم يس الس
ــعب ويؤازرها  ــا الش ــي يأتي به ــي تلك الت ــرعية ه ــة الش القوي
ــعب هو  ــكال الدعم واالهم من ذلك فإن الش ــا بكل اش ويدعمه
من يأتي باحلكام وهو من يقلب الطاولة على رؤوسهم اذا وجد ان 
ــتجيبون ملطالبه وال ميثلون ارادته احلقيقية واليعيرون  هؤالء اليس
اهمية ملعاناته واليسعون جادين لتذليل املصاعب التي تواجهه.

ــلطة في العراق  ــكة مبقود الس ــية املاس ان على القوى السياس
ــائل التي اطلقتها  ــارع وان تفهم الرس ــرأ مايجري في الش ان تق
ــط  ــعبية في بغداد واحملافظات وحتديداً في الوس التظاهرات الش

واجلنوب وان السياسي احلاذق 
ــعب  ــه ان يفهم بأن الش علي

قال كلمته بوضوح.
ــية  ــد عملية سياس ــه يري ان
التنتج الفشل واخليبات ويريد 
ــية بعيدة عن  عملية سياس
ــذا  وه ــة  واحملاصص ــزب  التح
ــد عملية  ــك ويري ــي وذاك ل ل
ــية قادرة على انتشال  سياس
ــراق  بالع ــاء  واالرتق ــن  الوط

ــية اليعتريها الوهن  ــة سياس ــعبه نحو االعلى ويريد عملي وش
ــة دكاكني  ــات ال دول ــد دولة مؤسس ــعب يري ــاً الش ــم ايض وااله
ــعب يريد وطناً خال من  ــمها هذا وذاك.. الش واقطاعيات يتقاس
الفساد والمكان فيه للسراق واللصوص والكسالى والفاشلني.. 
الشعب يريد هذه املرة اناساً يبنون العراق وينهضون به نحو ذرى 
ــعب قال وداعاً  ــدول املتقدمة وان الش ــد ليكون في مصاف ال اجمل
ــش على دوامات الدم  ــن ادمنوا على اختالق االزمات والعي لكل م
ــتثمر ثروته  ــعب يريد ان يعيش بكرامة ويس وصناعة املوت.. الش

خير استثمار.

* رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

@Èn‡‹◊@fib”@k»í€a
ÚflÏÿßa@kvnén‹œ

 الشعب يريد دولة 
مؤسسات ال دولة 
دكاكني واقطاعيات 
يتقاسمها هذا 
وذاك

عبد الوهاب جبار

333     ⁄Ï◊ä◊@ø@Ú–çb„@ÒÏj«@QQÎ@’–„Î@âb◊Îc@W@7flÜm@Â‹»m@ÚÓ‹ÅaÜ€a
333@Ô��������”aä»€a@å��������◊äΩa@Ÿ��‰j€a@Ú����”äç@o€Îby@Úibñ«@fib‘n«a3
333Ú‘‹�fl@Òbçdfl@bË„a@Z@paäÁbƒn€a@Û‹«@’‹»Ì@÷aä»€a@ø@Ïmb‰€a3

2

عبد اِّـهدي وبالسخارت يبحثان جهود الحكومة لتلبية مطالب اِّـتظاهرين

بينما الضحايا يتساقطون.. والدماء نازفة.. احزاب وقوى سياسية تتكالب على المكاسب والمغانم
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كتب اِّـعلق السياسي
ــعبية في  ــات الش ــدء االحتجاج ــذ ب من
ــي  ف ــا  وجتدده االول  ــرين  تش ــن  م االول 
ــه  ــهر نفس ــرين من الش اخلامس والعش
ــزم االصالحية ومن  صدرت العديد من احل

ــر وزارية بتعيني املئات  ضمنها صدور اوام
ــهادات  ــن مختلف االختصاصات والش م
ــجل صراحة  في دوائر الدولة ولكن مايس
ــات انها مختطفة من  على تلك التعيين
ــية نافذة في  ــزاب سياس ــوى واح ــل ق قب

ــوا على  ــن حصل ــدد الذي ــاحة وان ع الس
الوظائف من الناس البسطاء يكاد يكون 
ضربة حظ ليس إال.. نعم ونقولها بصوت 
ــاقط  ــموع انه في الوقت الذي يتس مس
ــبابنا وابنائنا في  ــن ش ــا م ــه الضحاي في

ــاد  ــوح التظاهر وتنزف اآلالف من اجس س
ــزاب والقوى  ــن لكن بعض االح املتظاهري
ــغولة بالتكالب  ــت مش ــية ظل السياس

على املكاسب واملغامن.
تتمة ص٢

بغداد/ 
ــام للقوات  ــد الع ــم القائ ــن الناطق باس اعل
املسلحة اللواء الركن عبد الكرمي خلف، امس 
االثنني، صدور اوامر اعتقال بحق الذين يغلقون 

املدارس مبوجب قانون مكافحة اإلرهاب.

ــة األنباء  ــه وكال ــان نقلت ــي بي ــال خلف ف وق
ــدرت باعتقال الذين  ــمية واع، إن أوامر ص الرس
ــة  ــون مكافح ــب قان ــدارس مبوج ــون امل يغلق
ــم  ــدراس جرائ ــالق امل ــاف أن اغ ــاب.  وأض اإلره

مشهودة يحال مرتكبيها الى احملاكم فوراً.

@ÚÓibÁâa@Ú‡Ëm@êâaÜΩa@÷˝Àa@Z@âÜñfl

وكاالت / 
ــليم اجلبوري، عن  ــابق س ــف رئيس مجلس النواب الس كش
ــورك بتحويل العراق  ــي بريت ماكغ ــد املبعوث األميرك تهدي
ــبيه بكوريا الشمالية اذا لم يتناغم العراق مع  الى منوذج ش
ــي حوار متلفز ،  ــات الواليات املتحدة.وقال اجلبوري ف سياس

ــام بإخراج هاتفه  ــات مع ماكغورك ق ــه ”في احدى اجللس إن
احملمول من جيبه واظهر صورة لكوريا اجلنوبية وأخرى لكوريا 
الشمالية وقال إن العراق أمام خيارين“.وشغل الدبلوماسي 
االمريكي بريت ماكغورك مبعوثاً للتحالف الدولي في العراق 

عام (٢٠١٤).
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بغداد / 

ــاء  ــني ضي ــني العراقي ــب احملام ــتنكر نقي اس
ــني الذين مت  ــة اختطاف احملام ــعدي، جرمي الس
ــة، فيما  ــن قبل جهة مجهول ــم م اختطافه
ــة مصيرهم.  ــة مبعرف ــزة األمني ــب االجه طال
ــعدي ، إن اختطاف احملامني يعد من  وقال الس
ــواء من الرعب  ــم اخلطرة التي تخلق اج اجلرائ
ــني املتظاهرين  ــني صفوف احملام والتخويف ب
ــع  ــز اجملتم ــى ه ــا ال ــؤدي ايض ــلميني و ت الس
ــزة االمنية  ــعدي، االجه العراقي.وطالب الس

ــن مصير احملامني  ــف ع ذات العالقة بـ الكش
املفقودين وضمان حياتهم.

ــا تتابع قضية  ــح، ان النقابة من جانبه وأوض
ــة االدعاء  ــن خالل رئاس ــني اخملطوفني م احملام
ــد  ــى بع ــاء االعل ــس القض ــي مجل ــام ف الع
ــف التي طالت  ــا علما بجرائم اخلط احاطته
ــواء في بغداد وبقية  رجال القضاء الواقف س
ــف في  ــات. وكان مصدر امني قد كش احملافظ
وقت سابق من، امس االول عن اختطاف ثالثة 

محامني في بغداد وميسان.

¥–�nÇΩa@¥flb0a@Â«@—íÿ€bi@ÚÓ‰fl¸a@ÒåËu˛a@k€b�Ì@Ü»é€a

الكويت / وكاالت / 
ــت صباح األحمد اجلابر الصباح،  أمر أمير الكوي
ــر الداخلية  ــن وزي ــة كل م ــني، بإقال ــس االثن ام
ــراح الصباح، ووزير الدفاع ناصر صباح  خالد اجل
ــرته وكالة األنباء  األحمد الصباح.وذكر بيان نش
ــاح خالد  ــه مت تكليف صب ــا، أن ــة كون الكويتي
ــوزراء  ــس مجلس ال ــاح، نائب رئی ــد الصب احلم
ووزیر اخلارجیة، باإلضافة إلى عمله، بالتصریف 
ــه مت  ــاف أن ــؤون وزارة الدفاع.وأض ــل لش العاج
ــح، نائب رئیس  ــف أنس خالد ناصر الصال تكلي

ــؤون مجلس  ــر الدولة لش ــوزراء ووزی ــس ال مجل
الوزراء، باإلضافة إلى عمله، بالتصریف العاجل 

لشؤون وزارة الداخلیة، وذلك إلى حین تشكیل 
ــياق ذي صلة اعتذر جابر  الوزارة اجلدیدة.وفي س
مبارك احلمد الصباح لعدم قبوله إعادة تعيينه 
ــة، بعد وقت قصير  ــا للحكومة الكويتي رئيس
ــدور أمر أميري بتعيينه في هذا املنصب،  من ص
ــة كونا.وذكرت  ــب وكالة األنباء الكويتي بحس
ــني جابر  ــت أعاد تعي ــر الكوي ــة، أن أمي الوكال
ــوزراء، وطلب  ــا لل ــارك احلمد الصباح رئيس مب
ــكيل حكومة جديدة، خلفا حلكومته  منه تش

السابقة املستقيلة، إال أن األخير اعتذر.

@Úçbˆâ@Â«@âàn»Ì@Äbjñ€aÎ@ÚÓ‹ÅaÜ€aÎ@ bœÜ€a@äÌãÎ@Ô–»Ì@oÌÏÿ€a@7flc
ÚÓnÌÏÿ€a@ÚflÏÿßa

بغداد /  
ــق الكرخ اخملتصة  ــدرت محكمة حتقي أص
ــس االثنني، أمر قبض  ــا النزاهة، ام بقضاي
ــوال أحد أعضاء  ــفر وحجز أم ــع منع س م

مجلس النواب.
ــس القضاء األعلى إن محكمة  وقال مجل

ــا النزاهة  ــرخ اخملتصة بقضاي حتقيق الك
ــابق  ــض بحق النائب الس ــدرت أمر قب أص
طالل الزوبعي مع منع سفر وحجز أمواله 
ــاف أن امر  ــة. واض ــر املنقول ــة وغي املنقول
ــكام املادة  ــتنادا إلى أح ــض صدر اس القب

٣٠٨ من قانون العقوبات.

@Ô»iÎå€a@’°@ä–ç@…‰flÎ@új”@äflc@âÎÜï
Ú€Ï‘‰Ωa@7ÀÎ@Ú€Ï‘‰Ωa@È€aÏflc@åvyÎ

طهران / وكاالت / 
ــود طلب  ــة، بوج ــالم إيراني ــائل إع ــادت وس أف
ــن روحاني  ــس اإليراني حس ــتجواب الرئي الس

على خلفية الوضع االقتصادي في البالد.
ــة ان هناك  طلبا  ــنا اإليراني وذكرت وكالة إيس
ــن روحاني،  ــس اإليراني حس ــتجواب الرئي الس

ــة الوضع االقتصادي في البالد  جاء على خلفي
وسوء اإلدارة التنفيذية.

ــباب طلب  ــن بني أس ــة أنه م ــت الوكال وأضاف
استجواب روحاني، قرار رفع أسعار البنزين من 

دون الرجوع إلى البرملان.

Ô„byÎâ@laÏvnçbi@k€b�Ì@Ô„aäÌ�a@ÊbΩ5€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  

بابل / البينة الجديدة 
أصدر محافظ بابل كرار العبادي، 
امس االثنني، توضيحاً بخصوص 
ــوى القضائية املقامة ضده  الدع
وإصدار مذكرة إلقاء قبض بحقه، 
ــض بدأ يُهوّل من  معتبراً أن البع
ــتغالً فترة  ــوى مس ــم الدع حج
ــعبي. ــرات والهياج الش التظاه

ــر احلديث عن  ــادي كث وذكر العب
ــة  ــوى القضائي ــة الدع موضوع
وإصدار مذكرة إلقاء قبض بحقي 
وعن امتناعي عن تسليم نفسي 
ــا أود أن أبني لكم انني احترم  وهن

ــرارات القضائية وامتثل  جداً الق
ــا حدث هو  ــرةً لكن م لها مباش
ــل املرافعة. وأوضح،  طلب لتأجي
ــو قيام بعض  ــل الدعوى ه أن أص
ــي مجلس  ف ــوس  النف ــاف  ضع
ــة بإضافة (كلمة واحدة)  احملافظ
ــم  ــدم له ــكن املق ــد الس لتأيي
ــم مختلف  ــا وبلون قل ــن قبلن م
للنزاهة  وأرسلوه  وخط مختلف 
ــهر إذ كانت كل  ــتة اش ــد س بع
ــة في متناول  تلك الفترة املاضي
ــة  (الكلم ــة  إضاف ومت  ــس،  اجملل
ــلوها  الواحدة) وهي (احللة) وأرس

ــة التزوير، التي ال احتاجها  بحج
أصالً في التأييد. وأضاف العبادي 
ــادة  ــؤالي إلى الس وهنا أوجه س
ــاء املوقر، هل  ــي مجلس القض ف
ــي تأييد  ــى (كلمة) ف أحاكم عل
ــل أتباع  عت من قب ــكن وضُ الس
الذي أراد قمع متظاهري بابل وال 
ــرات البلد  ــرق خي يُحاكم من س
ــن  ــة م ــنوات املاضي ــالل الس خ
حيتان الفساد؟! هل هذا ما يريده 
ــبة  مبحاس ــه  ومطالب ــعب  الش
الفاسدين؟! وتابع لقد جئت إلى 
ــل واخلراب ميلؤها من تأخرٍ في  باب

ــي الطرقات  ــاريع وتهالك ف املش
ــتيالء على آليات  واجلسور واالس
ــخصيات  قبل ش ــات من  البلدي
سياسية لتعمل في مناطقهم 
ــة وإصرار وروح  فبدأت وكلي عزمي
ــح وأقدم  ــل وأصح ــة ألعم عالي
في  ــودي  بوج ــت  فوجئ ــي  لكنن
ــام ووجود الكثيرين ممن  حقل ألغ
كانوا يضعون العصي في عجلة 
التقدم ورغم ذلك حاولت أن أثبت 
أن في بابل من يستطيع أن يقدم 
لها اخلدمات ورغم ظرفي العائلي 
ــم  معظمك ــة  ومعرف ــاص  اخل
ــة  املاكن ــتمرت  اس ــه  بتفاصيل
ــهري  ــكل ش ــقيطية بش التس
ــع منصب  ــد الصفقات لبي بعق
ــني تعرفونهم  ــظ عبر عرّاب احملاف
جيداً، ومع ذلك كنت مصرّاً على 
االستمرار في تقدمي اخلدمات من 
ــاء وتبليط  ــالل تنظيف األحي خ
الشوارع وإحالة مشروع مجاري 
احللة الكبير حلني املصادقة على 
ــتثمارية وفعالً  ــة بابل االس خط
جنحنا بإضافة املشاريع الكبيرة 
ــأنها االرتقاء  لبابل والتي من ش
بواقع املدينة اخلدمي واالقتصادي 
ــوي والصحي  ــياحي والترب والس

والرياضي.

بغداد / البينة الجديدة 
ــف رئيس كتلة الرافدين النيابية، يونادم كنّا،  كش
ــني، تفاصيل اجتماع لقادة الصف األول  امس االثن
ــا، إن اجتماعا عقد  ــأن األزمة الراهنة. وقال كن بش
ليلى السبت في املنطقة اخلضراء في بغداد، وضمّ 
ــة التظاهرات،  قادة الصف األول، جرت فيه مناقش
ــرعيتها، وعلى  ــاع على ش ــث كان حصل إجم حي
ــر، مع ضرورة  ــن العراقي في التظاه أحقية املواط
ــريعة.  ــر واملعاجلات الس ــه بالتغيي ــة مطالب تلبي
، أنه متّ االتفاق خالل اللقاء على خريطة طريق  وبنيّ
ــة باإلصالح  ــن اخلاص ــب املتظاهري ــة مطال لتلبي
ــي، من خالل إجراء انتخابات مبكرة بعد  السياس
إقرار قانون انتخابي جديد وإنشاء مفوضية جديدة 
ــون لألحزاب. وأضاف  ــات، وكذلك إقرار قان لالنتخاب
كنا، انه سيجري بالتوازي مع هذه اخلطوات تنفيذ 
بعض املطالب امللحة، من محاربة الفساد ومالحقة 
ــلطتني  ــى عاتق الس ــر يقع عل ــه، وهو أم مرتكبي
ــريعية، وكذلك القضائية، والتي  التنفيذية والتش
ــت رئيس كتلة  ــق جميعها في ما بينها.ولف تنس
ــر التوصل حتى  ــن النيابية، إلى أنه لم يج الرافدي
اآلن إلى االتفاق على موعد محدد إلجراء االنتخابات 
ــض اإلجراءات  ــده يتعلق بإجناز بع املبكرة، فتحدي
ــريعية والتنفيذية، وعلى رأسها إقرار قانون  التش
االنتخابات وشكل املفوضية اجلديدة. وتابع كنا، أن 
ــبه إجماع على إجراء االنتخابات املبكرة  هناك ش

سريعاً، من أجل اخلروج العاجل من األزمة.

بغداد / البينة الجديدة 
ــادة (رول تغليف) لوجود  ــة املنافذ احلدودية عن ضبط عجلتني محملتني مب أعلنت هيئ
اختالف في اسم املادة وعدم مطابقة اإلجازة بعد إجناز معاملتها الكمركية في منفذ 
طريبيل احلدودي في محافظة االنبار. وذكرت الهيئة، انه مت ضبط العجلتني في سيطرة 
ــد تدقيق معاملتها  ــة املنافذ، مبينة أنه بع ــث والتحري الكمركي التابعة لهيئ البح
ــأ أردني  ــيلفون لتغليف وتعبئة اجلبس املنش ــني أن احلمولة مادة رول س ــة تب الكمركي
ــب االتفاقية العراقية_األردنية  ــوم الكمركية وحس ــمول باإلعفاء من الرس وهو مش
ووجود اختالف في اسم املادة وعدم مطابقة اإلجازة ورقم املنسق مع احلمولة.وأضافت 
ــرام الواحد وان احلمولة  ــال العام من ٠,٥$ الى ٠,٧٥$ للكيلو غ ــبب هدراً بامل ان األمر س
ــه مت إحالة ما مت ضبطه  ــاحنة الواحدة (٢٩٥٠٠) طن. وأوضحت الهيئة، أن ــة للش الكلي
ــام قاضي التحقيق  ــرطة طريبيل لغرض عرضها أم ــر أصولي الى مركز ش ــق محض وف

إلتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة حيالها.

كتب محرر الشؤون اِّـحلية
في البدء البد ان نؤكد، نحن في الصحافة، 
ــة النزاهة  ــل هيئ ــا لعم ــا ومؤازرتن دعمن
ــة تضطلع بدور كبير  بوصفها جهة رقابي
ــاد وضرورة  وخطير في مكافحة آفة الفس
ــتقاللية  ــؤدي عملها بكل حرية واس ان ت

ــارس من هذا  ــن الضغوط التي مت بعيداً ع
ــي او ذاك وبودنا  الطرف احلزبي او السياس
ان نكرر مطالباتنا السابقة وللمرة املليون 
ــماء من تصدر  ــوم الهيئة بذكر اس بأن تق
ــض عليهم  ــتقدامهم او القب ــر باس اوام
ــن  ــم م ــة ضده ــكام قضائي ــدور اح او ص

ــاد  ــى خلفية فضائح فس ــؤولني عل املس
ــي اصدرتها  ــرارات الت ــب حلزمة الق واملراق
ــؤولني  ــكورة والتي بحق مس الهيئة مش
كبار في عدد من احملافظات العراقية سواء 
ــاء  ــؤولني او محافظني او رؤس ــوا مس اكان
مجالس محافظات او اعضاء فيها او نواباً 

ــم الصريح  فأنها خلت متاماً من ذكر االس
ــعب االطالع على «مناعيل  كي يتاح للش
الوالدين» الذين سرقوه ونهبوه.. نداء اخير 
ــة وكل العاملني  ــة النزاه ــى رئيس هيئ ال
ــرام نقول:  ــن لهم االحت ــا والذين نك فيه
ــق وال تثنكم  ــجعاناً في قول احل كونوا ش

عنه لومة الئم واذكروا االسماء الصريحة 
وال تكتفوا بعبارة محافظ سابق او اسبق 
ــؤول كذا  ــابق او مس ــس س ــس مجل ورئي
فالشعب يريد معرفة االسماء الصريحة.. 
نكرر: سموا االشياء مبسمياتها وال تلعبوا 

«طم خريزة» كافي لعب فيه ضباب.

وبذلك فإن الهدف املنشود من تلك التعيينات 
لن يتحقق متاماً طاملا ان املستفيدين هم من 
ابناء اخلاالت ودافعو املاالت اما الفقراء فلهم 
ــي للداللة على ذلك ان  رب يحميهم.. ويكف
ــادل عبد  ــيد ع ــب رئيس احلكومة الس مكت
ــمية  ــب قناة العراقية الرس املهدي وبحس
ــلّم قبل يومني قوائم خريجني لغرض  قد س

ــة االعالم ويكفي  ــم على مالك هيئ تعيينه
ــماء.. هل  ــأل من أين جاءت هذه االس ان نس
ــائل االعالم أم أنها كانت  اعلن عنها في وس
ــرورة اتباع  ــد؟ وعليه نرى ض جاهزة حتت الي
ــفافية والعدالة في هذه التعيينات من  الش
ــة وان يتم اعتماد  ــذة االلكتروني خالل الناف
ــة ولكي يأخذ  ــرفاء لضمان النزاه ــاس ش ان

ــع التأكيد على حقيقة  كل ذي حق حقه م
ــعب اليوم  ــدة من اهم مطالب الش بأن واح
ــرص العمل للجميع من  هي ضمان توفير ف
ــن يراهن على عامل الزمن  دون محاباة وان م
ــئ جذوته  ــراك وتنطف ــذا احل ــي يخفت ه ك
واهم جداً ألن الغضب العراقي املقدس ليس 

زوبعة في فنجان فحذار.. حذار.

بغداد / البينة الجديدة 
ــف عن مقترح  ــف مصدر مطلع، امس االثنني، عن مصدر يكش كش
ــية يلغي املقترح  ــادات الكتل السياس ــري تداوله بني قي جديد يج
ــأن إقالة احلكومة. وقال املصدر، إن استمرار التظاهرات  السابق بش
ــرح حلٍّ يجري  ل من إنضاج مقت ــد يعجّ ــعبية بهذه الوتيرة، ق الش
ــني قيادات الكتل  ــبت املاضي على نحو ضيق ب ــه منذ يوم الس بحث
ــذي متّ برعاية قائد  ــابق ال ــية العراقية، ويلغي االتفاق الس السياس

ــراك إقالة أو  ــليماني، والذي جلم ح ــم س فيلق القدس اإليراني قاس
ــرح اجلديد على اإلعالن عن  ــتقالة احلكومة. وأضاف ويقوم املقت اس
ــاوز عاماً واحداً  ــي البالد خالل مدة ال تتج ــراء انتخابات مبكرة ف إج
ــكيل مفوضية  ــي جديد، وتش ــون انتخاب ــت على قان ــد التصوي بع
ــباً إلى حدّ  ــد يكون هذا املقترح، مناس ــدة لالنتخابات. وبني وق جدي
كبير للشارع وللمرجعية الدينية في النجف (املمثلة بالسيد علي 

السيستاني) التي تصطف مع املتظاهرين.
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بينما الضحايا يتساقطون والدماء نازفة
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بغداد / البينة الجديدة 
ــني، ان العراق  ــي علي التميمي، امس االثن ــح اخلبير القانون أوض
ــوا جرائم بحق  ــود االميركان ممن ارتكب ــك حق مقاضاة اجلن ميتل
ــاة اجلنود  ــراق بامكانه مقاض ــا ان الع ــي، مبين ــعب العراق الش
االميركان رغم قرار العفو الذي أصدره ترامب بحقهم، من خالل 
ــال التميمي ان اجلنود  ــدة حملاكمتهم. وق ــوء الى األمم املتح اللج
ــعب العراق ال ميكن  ــوا جرائم بحق الش ــركان الذين ارتكب االمي
ــبب وجود قرار مجلس االمن الدولي  محاكمتهم في العراق بس
ــن محاكمتهم اال في  ــة، وبالتالي ال ميك ــذي منحهم احلصان ال
اميركا، كما حصل مع بالك ووتر وجنود اخرين متت محاكمتهم 
ــذي أصدره ترامب  ــاف ان العفو ال ــراحهم هناك. وأض واطلق س
ــق بعض اجلنود الذين ارتكبوا جرائم في العراق، فهو الينفي  بح
ــث انها حقوق ملواطنني عراقيني، الفتا  احلق العام او الدولي، حي
ــى ان العراق الميكنه اللجوء الى احملكمة اجلنائية الدولية النه  ال
ــذه احملكمة عام ١٩٩٨لذلك  ــم ينظم التفاقية روما اخلاصة به ل
الميكن للعراق مقاضاة هؤالء اجلنود في احملكمة املذكورة وأوضح 
ــى األمم املتحدة كونها جرائم متس  ــراق بامكانه اللجوء ال ان الع
ــدة إحالة هذا امللف الى  ــيادة ويطلب من األمم املتح االفراد والس
ــن للعراق  ــذا الطريق الميك ــة وبغير ه ــة الدولي ــة اجلنائي احملكم
ــوا جرائمهم في العراق  ــركان الذين ارتكب ــاة اجلنود االمي مقاض
ــي عام ٢٠٠٨  ــع اجلانب األميرك ــه اتفاقية م ــني ان العراق لدي وب

وتؤكد على التعاون املشترك مابني البلدين.
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بغداد / البينة الجديدة 
ــليم اجلبوري استغالل  ــابق س انتقد رئيس مجلس النواب الس
ــلطة  ــي الس ــاركة ف ــنية املش ــوى الس ــادات والق ــض القي بع
ــالد، وفيما أكد  ــهدها الب ــي تش ــة الت ــرات االحتجاجي للتظاه
القوى السياسية لن تذهب باجتاه اقالة رئيس الوزراء عادل عبد 
ــوري في حوار  ــم التظاهرات. وقال اجلب ــدي، رجح تراجع زخ امله
متلفز، إن البعض من سنة السلطة يسعى لتحقيق مكاسبه 
ــتغالل  ــعى الس ــا أن هناك اجندات تس ــرات، مبين ــر التظاه عب
ــود قوى حتارب  ــق أهدافها، فضال عن وج ــرف احلالي لتحقي الظ
ــاحة التحرير،  على املناصب بكل قوتها وبنفس الوقت تنزل لس
وأضاف ان املناطق السنية تخشى من تهمة االنتساب لداعش 
نة  فلم تشارك في التظاهرات“، مؤكدا في الوقت نفسه، أن السُ
ــت اجلبوري إلى أن  ــاحة التحرير“. ولف حاضرون في تظاهرات س
ــو اقالة عبد املهدي، معتبرا أن  ــية لن تذهب نح القوى السياس
ــو ذلك. وأكد  ــية نح ــة مرهون بجدية القوى السياس حل االزم
ــهد،  ــتبعد متاما من املش اجلبوري أن خيار االنقالب والعنف مس
ــيتأذى  ــه ضر س ــول نحن في مركب واحد واذا مس ــذرا بالق مح
ــأن مستقبل التظاهرات رأى اجلبوري أن التظاهرات  اجلميع. وبش
ــتيعاب  ــورة متذبذبة، مؤكدا إمكانية اس ــتمر ولكن بص ستس

التظاهرات ان جلأت القوى للتشاور.

بغداد / البينة الجديدة 
ــن حالة من  ــس االثنني، ع ــكري مطلع، ام ــدر عس ــف مص كش
االستياء والسخط داخل املؤسسة العسكرية ضد تصريحات 
ــؤول  ــأن ”الطرف الثالث“ املس ــمري بش ــر الدفاع جناح الش وزي
ــكرية طالبت  ــيرا إلى أن قيادات عس ــن قتل املتظاهرين، مش ع
ــر. وقال املصدر  ــي للتحقيق مع الوزي ــكيل مجلس حتقيق بتش
ــأن  ــا بش ــمري في فرنس ــر الدفاع جناح الش ــات وزي إن ”تصريح
ــلحة لم  ــتخدام أس وجود طرف ثالث تولى قتل املتظاهرين واس
ــتوردها احلكومة العراقية جوبهت باستياء ورفض وسخط  تس
ــكرية“، مبينا أن ”القيادات العسكرية  ــة العس داخل املؤسس
ــتغرابها من تصريحات الوزير السيما في ظل الظروف  أبدت اس
ــكرية  ــاف املصدر أن ”القيادات العس ــر بها البالد“. وأض التي مت
ــتوى  ــكيل مجلس حتقيقي رفيع املس طالبت القائد العام بتش
ــيرا إلى  ــك التصريحات“، مش ــأن تل ــع الوزير بش ــق م للتحقي
ــأن  ــس النواب بضرورة أخذ دوره بش ــت مجل ــادات طالب أن ”القي

تصريحات الشمري واحضاره للبرملان واستجوابه“.

بغداد / البينة الجديدة 
ــتعدادها ملسك  أعلنت فرقة العباس القتالية، امس االثنني، اس
ــادة، إن قائد   ــان للقي ــدودي. وذكر بي ــب – عرعر احل ــع النخي قاط
الفرقة ميثم الزيدي استقبل امس في مكتبه قائد قوات حرس 
احلدود الفريق الركن حامد عبداهللا ابراهيم، ومت مناقشة اخلطط 
ــب البيان، أن  ــتدام. وأكد الزيدي، بحس ــة والتعاون املس القادم
الفرقة تستعد ملسك قاطع النخيب – عرعر. يشار إلى أن قيادة 
ــك  ــت قد أوصت بان تتولى الفرقة مهمة مس ــرس احلدود كان ح

قاطع النخيب - عرعر كأحد مهامها اجلديدة لها.
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بغداد / البينة الجديدة
ــفة في  اعلنت وزارة الداخلية تدمير ٧ أوكار ونفق و١١ عبوة ناس
ــرت  ــة باش ــت الوزارة إن قطعات الفرقة السادس ــوك. وقال كرك
ــب تفتيش وتطهير  ــؤولية في كركوك بواج ــن قواطع املس ضم
ــاس وجراغ  ــه وادريس هي ــل وكراخان وقره تب ــة الرم ــرى (قري الق
ــفر عن  ــة ادريس خزعل). وأضاف الواجب اس ــس خباز وقري وادري
ــات داعش  ــفة مختلفة من مخلف ــوة ناس ــور على ١١ عب العث
ــا متت معاجلة عبوة  ــيطرة، كم اإلرهابي وقد مت اتالفها حتت الس
ــفة عبارة عن جليكان مملوء مبادة السيفور وقد مت تفجيرها  ناس
أيضاً حتت السيطرة، مشيراً الى العثور على ٧ أوكار ونفق بطول 

٦٠ مترا مت حرقها وتدميرها بالكامل.
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اوضــاع .. قالت احلكومة اإليرانية إن نحو ٨٠٪ من 
ــا، واألوضاع  ــيطرة عليه ــغب مت الس أعمال الش
ــابق عهدها خالل يومني، مشيرة  ــتعود إلى س س
ــتحل اليوم أو  ــكلة قطع االنترنت س ــى أن مش إل
ــم  ــض احملافظات. وقال املتحدث باس ــدا في بع غ
احلكومة اإليرانية علي ربيعي، إن «عددا من رجال 
األمن قتلوا بأسلحة نارية وبطريقة إرهابية خالل 

أعمال الشغب التي شهدتها بعض مدن البالد» حسب قوله.
ــك وعدد من  ــي معني عبد املل ــوزراء اليمن ــل رئيس ال وصــول .. وص
ــدن، قادمني من الرياض،  ــى العاصمة املؤقتة ع ــاء حكومته إل أعض
ــذي مت التوصل إليه  ــود االتفاق ال ــا ألحد بن تطبيق
ــعودية إماراتية، وفي وقت سابق من  بوساطة س
ــيتد برس»  أمس االول األحد، أفادت وكالة «أسوش
ــة اضطرت إلى إرجاء عودتها  بأن احلكومة اليمني
ــالم  ــة املؤقتة، عدن، رغم اتفاق الس إلى العاصم
املبرم في الرياض بينها واجمللس االنتقالي اجلنوبي.

ومبوجب اتفاق الرياض.

ــطينية،  ــس احلكومة الفلس ــر رئي تضامــن .. عب
ــل مع املصور  ــن تضامنه الكام ــتيه ع محمد اش
ــة، الذي  ــاذ عمارن ــطيني، مع ــي الفلس الصحف
ــرى.وقال  ــرائيلية عينه اليس أفقدته رصاصة إس
ــتيه امس االثنني في تعليق له على صفحته  اش
ــالل يريد  ــبوك»: «إذا كان االحت ــع «فيس ــي موق ف
ــا جميعا  ــرى فإن عيونن ــاذ اليس ــاء عني مع إطف
ــرائيل تستهدف الصحفيني إلسكات صوت  عني له مضيفا أن إس

فلسطني وصوت احلقيقة ولم تكتف باغتيال عني معاذ».
ــر الكويت صباح األحمد اجلابر الصباح امس االثنني  اقالة .. أمر أمي
بإقالة كل من وزير الداخلية، خالد اجلراح الصباح، 
ــاح.  ــد الصب ــاح األحم ــر صب ــاع ناص ــر الدف ووزي
ــاء الكويتية  ــة األنب ــرته وكال ــب بيان نش وبحس
ــد احلمد الصباح،  ــا»، مت تكليف صباح خال «كون
ــة،  ــر اخلارجی ــوزراء ووزی ــس ال ــس مجل ــب رئی نائ
بالتصریف العاجل لشؤون وزارة الدفاع باإلضافة 

إلى عمله وكلف األمير بكذلك.

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
ــا: «في عام ٢٠١٧،  ــية، ماريا ماريا فوروبيوف الروس
ــعودية  ــة العربية الس ــع اململك ــا عقدا م وقعن
ــروط تنفيذ هذا  ــش حاليا ش ــة إس -٤٠٠، ونناق ــا مبنظوم لتزويده

العقد». 
ــس االول األحد، أن وفاة  ــفت مصادر طبية مصرية، ام تقرير .. كش
ــهر املاضي،  الفنان واملمثل هيثم أحمد زكي، الش
ــدة من املكمالت  ــبب تناول جرعة زائ لم تكن بس
ــأن تلك املصادر  ــة لبناء العضالت. وأفاد ب الغذائي
ــباب كميائية  ــود ألس ــبب الوفاة يع ــت إن س قال
ــلمت  ــت أن النيابة العامة تس ــة. وأوضح ومرضي
ــول الصفة  ــي ح ــرعي النهائ ــب الش ــر الط تقري

التشريحية جلثمان الراحل وحتليل العينات.

تتمة
ص 
«١»



 بغداد / البينة اجلديدة 
 كشفت وزارة املوارد املائية، اخلزين الستراتيجي من املياه في العراق. وقال املـسـتـشـار والـنـاطـق 
باسم الــــــوزارة عـــون ذيـــاب عـــبـــدالـــلـــه فــــي تصريح صحفي ان وزارتــــه وقـبـل 
حـلـول املــوســم الــشــتــوي، تـجـري اتفاقا مـع وزارة الـزراعـة لتحديد مساحات احملاصيل 
واحلصص املائية الالزمة لريها.ووصـــف الــخــزيــن املــائــي لـلـبـالد والــبــالــغ حــالــيــا 
٤٨ مــلــيــار مـتـر مكعب، باجليد مـقـارنـة بـاالعـوام املاضية، ما يؤهل وزارتـه لتوفير كـامـل 
الـحـصـص املـائـيـة الـالزمـة لــري املـسـاحـات الـزراعـيـة املتفق عليها والتي جتاوزت ستة 
ماليني دونــم هـذا الـعـام، عــادا امـطـار هذا الــعــام مـعـتـدلـة، مـفـصـحـا عــن ان اخلزين 
احلالي يكفي للموسمني الشتوي احلالي والصيف املقبل.واشـــار عـبـد الـلـه الــى ان وزارتـــه 
وخـــطـــر  الــــســــيــــول  ملــــواجــــهــــة  الــالزمــة  االحــتــيــاطــات  اتـــخـــذت 
الـسـدود  الـفـيـضـانـات املـحـتـمـلـة فــي حـال حـــدوثـــهـــا، ومـــراقـــبـــة ســالمــة 
واالسـتـفـادة مـن كميات االمــطــار املـتـوقـعـة، مـنـبـهـا بـأنـهـا بـدأت معاجلة العديد مـن 
بـــاالنـــهـــار  املــــيــــاه  بانخفاض مـــنـــاســـيـــب  الـبـدء  بـعـد  الـضـعـيـفـة  املناطق 
وخـصـوصـا مبناطق االهــوار، اذ بــدأت فـي هــور الـحـويـزة معاجلة انـسـداد الفيضان وتـأمـني 
قــنــاة  مــجــرى  تــوســيــع  على  الـعـمـل  عــن    فيه.وافـصـح   املهمة  املناطق  حماية 
الــثــرثــار الـتـي تـنـقـل املــيــاه مــن نـهـر دجـلـة الـى منخفض الـثـرثـار، مـن خالل توسيع 
املــنــقــذ  الـــقـــنـــاة،  عـــــادا  فيضانية،  مـوجـات  اي  استيعاب  من  ميكنها  مبا  مجراها 
الـعـالـيـة  والــتــصــاريــف  الـفـيـضـان  خطر  مـن  الـبـالد  وجـنـوب  لـبـغـداد  الــوحــيــد 
انه حاليا  الوزارة،  والناطق باسم  املوصل، ذكر املستشار  ورودهـــا.وبــشــأن سد  فــي حـالـة 
في وضع آمـــن وجــيــد، اذ تــقــوم مــالكــات وزارتـــه بـأعـمـال الـحـقـن املستمر ألسـسـه 
عـلـى مــدار الــ ٢٤ سـاعـة، عالوة على وجود مراقبة ومتابعة مستمرة له، مضيفا انه متت في 
السياق ذاتــه، معاجلة التشققات في اجلزء العلوي لسد دربندخان، كما ان هنالك جلانا تعمل 

في سد حديثة ملتابعته ضمن االجـراءات الدورية املتبعة.

بغداد / البينة اجلديدة 
ــدي واملمثلة اخلاصة لألمني العام  ــث رئيس الوزراء عادل عبدامله بح
لألمم املتحدة جنني بالسخارت، امس االثنني، جهود احلكومة لتلبية 

مطالب املتظاهرين وفي مقدمتها قانون االنتخابات.
وقال مكتب عبد املهدي في بيان   إن «رئيس الوزراء عادل عبداملهدي 
ــني العام لألمم املتحدة  ــتقبل، امس االثنني، املمثلة اخلاصة لألم اس

في العراق جنني هينيس بالسخارت».
ــة مطالب  ــود احلكومة لتلبي ــث جه ــب، «وجرى بح ــاف املكت وأض
املتظاهرين وفي مقدمتها قانون االنتخابات، الى جانب التعاون بني 

العراق واألمم املتحدة ودعم اإلستقرار في البالد».
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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

 وكاالت / البينة اجلديدة 
ــة اجلماعة  ــس كتل ــف رئي كش
الكردستانية سليم  اإلسالمية 
ــن عدد  ــس االثنني، ع ــزة، ام حم
ــة  ــى طاول ــاد عل ــات الفس ملف
وكالة سبوتنك  ونقلت  البرملان، 
ــه ان أكثر من ١٣  ــن حمزة قول ع
ــى طاولة  ــاد، عل ألف ملف فس
ــق  ــذي يالح ــواب ال ــس الن مجل
ــيني،  والسياس ــؤولني،  املس
ــا، مبينا  ــواب، املتورطني به والن
اننا صوتنا في البرملان قبل شهر 
ــات، وأيضا  ــى حزمة اإلصالح عل
ــا  ــة، صوتن ــام املاضي ــالل األي خ
ــة من اإلصالحات،  على مجموع
ــات، ومن  ــتمر باإلصالح وسنس
ــة عن بعض  ــع احلصان ــدد رف احمل
ــاد،  بالفس ــني  املتورط ــواب  الن
ــة، وإذا كانوا  ــم للعدال لتقدميه
ــى مناصبهم،  إل ــودون  يع أبرياء 
ــون،  ــم مجرم ــت أنه ــا إذ تثب أم
ــاد بالتأكيد  ــون بالفس ومتلبس
ــينالون عقابهم العادل.وأكد  س
ــي  الت ــات  ــن اإلصالح ــه ضم ان

ــا، تفعيل  ــان عليه ــوت البرمل ص
ــة األمور  ــة النزاهة، ومتابع هيئ
ــا  كم ــدين،  بالفاس ــة  املتعلق
سيعاقب الفاسدون الذين الزال 
ــب  مناص ــغلون  يش ــم  بعضه
ــذه  ــة، وه ــريعية، أو تنفيذي تش
ــة مهمة، تعطي  إيجابي خطوة 
ــن،  للمتظاهري ــدة  جي ــائل  رس

ــنيّ حمزة،  ــارع العراقي.وب وللش
ــأن الـ ١٣ ألف ملف فساد ..  بش
في الدورة السابقة قمنا بإعداد 
ــروع من أين لك هذا) وأيضا  (مش
ــروع مكافحة الفساد،  مع مش
يتم تشكيل محكمة مختصة 
لهؤالء اجلناة متورطني بالفساد.

ــة اجلماعة  ــم رئيس كتل واختت

ــتانية  الكردس ــالمية  اإلس
ــة  ــس احلكوم ــة أن رئي البرملاني
ــدين،  الفاس ــة  مبالحق ــاد  ج
ــة الدولة  ــتعاد خلزين ومنهم س
ــرة، مهربة،  ــرة وكثي ــوال كبي أم
ومجلس النواب مستمر مبتابعة 
الدولة، والتصويت على  ــؤون  ش

املشاريع.
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تتمة ص١

تتمة ص١

 بغداد / البينة اجلديدة 
ــني، عن  ــة، امس االثن ــة النزاه ــفت هيئ كش
صدور أمر استقدامٍ بحقِّ أحد أعضاء مجلس 
النواب احلالي على خلفية عقود وهمية أثناء 
ــة نينوى.دائرة  ــته مجلس محافظ ة رئاس مدَّ
ــارت في معرض  ــي الهيأة، أش ــات ف التحقيق
ــل القضية، إلى أن الهيأة  حديثها عن تفاصي
ــي  ــة ف ــا النزاه ــة بقضاي ــة اخملتص القضائي
نينوى أصدرت أمر استقدامٍ بحقِّ أحد أعضاء 
ــواب احلالي؛ عن تهمة إصدار أكثر  مجلس الن
من (٦٠) عقداً وهمياً لالستفادة منها كدعاية 
ــب  ــغل منص ــا كان يش ــه عندم ــة ل انتخابي
ــة نينوى.وأضافت إن  ــس محافظ رئيس مجل
قت  ــي حقَّ ــي القضيَّة الت ــتقدام ف قرار االس
ــأة وأحالتها إلى القضاء صدر وفقاً  فيها الهي
ــات  ــون العقوب ــن قان ــادة (٣٤٠) م ــكام امل ألح
ــأة كانت قد  ــر بالذكر أن الهي . اجلدي ــيِّ العراق
ــتقدامٍ بحقِّ أحد  ــدور أمري اس ــت عن ص أعلن
أعضاء مجلس النواب احلالي ومحافظ نينوى 
ــكام املادَّتني (٣٠٧  ــتناداً إلى أح ــابق؛ اس الس

. و٣٣١) من قانون العقوبات العراقيِّ

ــتراك اعداد غفيرة من  ــاحة التحرير امس اش ــهدت س  وش
ــل واملصانع  ــغيل املعام ــوا بتش ــال حيث طالب ــاد العم احت

املتوقفة عن العمل فوراً.
ــدد اغالق مدخل ميناء ام قصر للمرة الثانية  وفي البصرة جت
ــوا املوظفني  ــاء ان احملتجني منع ــرز لالنب ــت وكالة رويت وقال
ــع العمليات في  ــبب بتراج ــاحنات من دخوله ما تس والش
ــتمرار  ــاً في حال اس ــد تتوقف كلي ــبة ٥٠٪ وق ــاء بنس املين

االغالق.
ــالق مديرية تربية البصرة واقامة  في حني قام محتجون باغ

سرادق امام مبناها تنفيذاً للعصيان العام.
وفي كربالء اغلق محتجون من مهندسي االحتياط الطريق 
ــول املوظفني اليه  ــى النفط ومنعوا دخ ــة الى مصف الواصل

احتجاجاً على تسويف مطالبهم خالل السنوات املاضية.
ــوارع  ــرون حملة لتنظيف الش ــان اطلق متظاه وفي ميس

وطالء االرصفة بجهود ذاتية.
وفي اربيل انطلقت تظاهرات شارك فيها خريجو (٥) كليات 
ــاً على تردي  ــذه التظاهرات احتجاج ــة وتأتي ه ــي احملافظ ف

االوضاع في اقليم كردستان.
ــاحات التظاهر  وفي محافظة ذي قار عاد املتظاهرون الى س
ــعة لتفريقهم  ــة امنية واس ــاء الرفاعي بعد حمل في قض
ــاالت اختناق نقلوا  ــث اصيب عدد كبير من احملتجني بح حي

على اثرها الى املستشفيات القريبة.
ــتمرار االضراب عن  ــا جتددت التظاهرات الطالبية مع اس كم
ــمي حيث شارك طالب كليات ومعاهد ومدارس  الدوام الرس
الناصرية بالتوافد الى ساحة احلبوبي للمطالبة باالصالح.

ــدوام في  ــم واضرابهم عن ال ــون تظاهراته ــدد مهندس وج
ــون امام  ــون املضرب ــد رفض املهندس ــر احلكومية وق الدوائ
ــعبية  ــويف املطالب الش ــركة نفط ذي قار محاولة تس ش

حلني تنفيذ مطالبهم. 
وفي كربالء اغلق متظاهرون في قضاء الهندية مقرات بعض 
ــاع في البالد كما  ــؤولية تردي االوض االحزاب وحملوها مس
اغلق محتجون الطريق بني النجف والكوفة احتجاجا على 

تسويف مطالب املتظاهرين .
ــؤول قاطع اللواء ٣٩ في احلشد  وفي الشأن االمني أكد مس
ــعبي عباس ناظم ، افشال محاوالت لتنظيم ”داعش“  الش
اإلرهابي بفتح ثغرات في طريق عكاشات – القائم مبحافظة 
األنبار، مبينا أن احلشد يؤمن الطريق بالكامل. وقال ناظم في 
ــان “، إن ”تنظيم داعش اإلرهابي حاول مؤخرا فتح ثغرات  بي

ــيطرة طريق عكاشات – القائم الذي يعتبر أحد  بهدف الس
ــتراتيجية في محافظة األنبار“. وأضاف، أن  اهم الطرق االس
ــعبي تؤمن اليوم الطريق بالكامل ومتنع  ”قوات احلشد الش

اي محاولة إرهابية الحداث ثغرات أمنية“.
ــعبي، امس االثنني،  ــد الش على صعيد ذي صلة اطلق احلش
ــي محافظة صالح  ــرة مطيبيجة ف ــة في جزي ــة أمني عملي
الدين ملالحقة فلول داعش. وذكر إعالم مديرية احلشد، إن قوة 
من اللواء ٢١ ومبشاركة مفارز مكافحة املتفجرات للحشد 
ــرة مطيبيجة  ــي جزي ــة أمنية ف ــرعت بعملي ــعبي ش الش
ــش وتطهيرها من  ــة بها ملالحقة فلول داع واملناطق احمليط
ــش، مبينا أن  ــفة التي زرعتها داع ــام والعبوات الناس االلغ
ــفرت عن العثور على مضافات لعناصر داعش  العملية اس

فضال عن رفع عدد من العبوات الناسفة املعدة للتفجير.

ــط غالب  ــد عضو مجلس محافظة واس ــأن آخر اك وفي ش
ــس  ــاء مجال ــب أعض ــف روات ــني، توق ــس االثن ــي، ام الردين
احملافظات، الفتا الى الرواتب سيعاد تسليمها الى األعضاء 
ــة بطعن اجملالس بقرار البرملان  في حال قبول احملكمة اإلداري
ــي بإيقاف عمل مجالس احملافظات. وقال الرديني ، ان  القاض
ــون عملهم  ــيبقون ميارس ”موظفي مجالس احملافظات، س
بشكل طبيعي رغم إيقاف عمل أعضاء مجالس احملافظات، 
حيث ان عملهم منصوص عليه بالدستور، كما ان رواتبهم 
لن تتأثر بإيقاف عمل األعضاء“. وأضاف ان ”أعضاء مجالس 
ــى إيقاف عملهم،  ــال تأكيد القضاء عل ــات، وفي ح احملافظ
ــج معامالتهم، او  ــد لتروي ــيتوجهون الى التقاع ــم س فأنه

التقدمي على وظائف أخرى وفق مؤهالتهم العلمية“.
ــن النيابية بدر  ــة االم ــو جلن ــف عض ــى صعيد آخر كش عل

ــريع قانون املرور الذي  الزيادي، امس االثنني، عن تفاصيل تش
ــد نية لتعديل  ــعبيا، مؤكدا أنه ال توج ــأنه جدال ش اثير بش
القانون. وقال الزيادي إن ”القانون ورد الى جلنة االمن النيابية 
ــرور والقانونية  ــرة امل ــته مع دائ ــة ومتت مناقش ــن احلكوم م
ــريعه داخل مجلس النواب وهناك  والدوائر األخرى  قبل تش
ــرات مت االعتراض عليها إال أن احلكومة رفضت تعديلها“.  فق
ــواب بعد إجراء  ــرر داخل مجلس الن ــاف، أن ”القانون م وأض
ــا أن ”القانون  ــرات“، مبين ــى بنود الفق ــن تعديل عل اكثر م
ــاري املفعول وال توجد نيه لدى جلنة االمن النيابية تعديل  س
بعض من فقراته في الوقت احلالي على  رغم من املناشدات 

واالعتراضات التي تصلنا من املواطنني“.

@pb–‹fl@“˝m�@Ú€Îb™@¡j§@ÚÁaå‰€a
¥ÓflÏ‡»€a@¥ín–Ωa@kmbÿfl@Üydi@Öbéœ

ــد متزيقها  ــات النفايات بع ــر حاوي  عب
ــت  اإلتالف.وتابع ــزة  بأجه أو  ــد،  بالي
ات واألوليَّات،  ــةً أنَّها ضبطت امللفَّ بيِّن مُ
ــه، واحلاويات  ــا متَّ إتالف ــى م ــرَّزت عل وحت
رِيدَ تهريب تلك األوليات وامللفات 

التي أُ
ــة املكتب،  ــى خارج بناي من خاللها إل
ــة فيديوياً  ــق تفاصيل العمليَّ ومتَّ توثي
ــى أنَّها أحالت  ــارت إل وفوتوغرافياً.وأش
ــي احملاولة إلى القضاء وفق  املُتورِّطني ف
محضرٍ أصوليٍّ إلتخاذ ما يلزم بحقهم 
ــة النزاهة  ــت هيئ ــون. وكان ــق القان وف

ــرين األول  ــد أعلنت في منتصف تش ق
ــل إجراءاتها بصدد  املاضي عن تفاصي
ــة  ــات اخلاص ــات وامللف ــق واألولي الوثائ
ــني العموميِّني واجلهة  مبكاتب املفتش
ــك املوجودات،  ــا تل ــتؤول إليه التي س
نبِّهةً إلى أنَّ املفتش العام واملوظفني  مُ
لون املسؤوليَّة القانونيَّة  املعنيِّني يتحمَّ
في حال وجود اختالفٍ أو عدم ذكرٍ أليَّة 

. ملفاتٍ أو وثائق أو أولياتٍ
ــر لنا الهيئة  ــه.. كعادتها لم تذك تنوي

اسم هذا املكتب وفي أي وزارة كان .

”التحرير“ تغص بالمتظاهرين واغالق (3) جسور في بغداد واتحاد العمال ينزل للساحة وموظفون يعبرون دجلة بـ“البلم“

بغداد / البينة اجلديدة
من  وفرحوا  خيراً  العراقيون  توسم 
اعماقهم بعد االعالن عن تشكيل اجمللس 
هيئة  ليكون  الفساد  ملكافحة  االعلى 
رقابية اخرى تضاف الى الهيئات الرقابية 
واملالي  االداري  الفساد  مبكافحة  املعنية 
ولكن مرت اكثر من سنة دون ان يلوح في 
ويثلج  به  يعتد  حقيقي  منجز  أي  االفق 
اخبار  لسماع  التواقني  العراقيني  صدور 
حيتان الفساد وهم يتساقطون واحداً تلو 

اآلخر.
الشعبية  التظاهرات  انطالق  ومنذ 
كنا  العراقية  املدن  من  وعدد  بغداد  في 
تنزل  قرارات  سماع  مخلصني  نتمنى 
العام  املال  سراق  رؤوس  على  كالصاعقة 
ولكن مايؤسف ان ذلك لم يحصل وخاب 
ان  بعد  باالحباط  واصيبوا  العراقيني  ظن 
ملكافحة  االعلى  اجمللس  بأن  لهم  تأكد 
الفساد غير قادر على «حل رجل دجاجة» 
وانه مجرد (فزاعة خضرة) وباختصار فهو 

رقم حسابي  وانه مجرد  له والقوة  الحول 
ليس إال.

تسأل:  اجلديدة»  «البينة  فإن  ذلك  وازاء 
ملكافحة  االعلى  اجمللس  اخبار  شنهي 
الفساد هل  مازال حياً يرزق أم مات وشيع 

الى مثواه االخير.
وهل هو يغط بنوم عميق أم أنه مازال في 
مشروعة  تساؤالت  انها  صحو؟!..  حالة 
ألن  فوراً  فوراً..  عليها  االجابة  مطلوب 

الشعب يصرخ.. يصرخ.

@ÚzœbÿΩ@Û‹«¸a@è‹1a@âbjÅa@ÔË‰ë@Zfidém@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
A_Ü«b�◊@NN·Ìb„@NNpbfl@NNîb«@NNÖbé–€a

بغداد / البينة اجلديدة
االعتيادية  جلسته  النواب  مجلس  يعقد 
 (٦) االعمال  جدول  ويتضمن  الثالثاء  اليوم 
ملشروعي  االولى  والقراءة  قوانني  مشاريع 
اجلدول  فإن  مصدر  وبحسب  قانونني 

يتضمن:
التعديل  قانون  مقترح  على  التصويت   -١
الثاني لقانون انتخابات مجالس احملافظات 

واالقضية رقم (١٢) لسنة (٢٠١٨).
الغاء  قانون  مقترح  على  التصويت   -٢
الدولة  في  للمسؤولني  املالية  االمتيازات 

العراقية.
التعديل  قانون  التصويت على مشروع   -٣
االول لقانون هيئة النزاهة رقم (٣٠) لسنة 

(٢٠١١) والكسب غير املشروع.
التقاعد  قانون  مشروع  على  التصويت   -٤

املوحد رقم (٩) لسنة (٢٠١٤).
مقترح  قانون  مقترح  على  التصويت   -٥

اللجنة االوملبية الوطنية العراقية.
الضمان  قانون  مقترح  على  التصويت   -٦

الصحي.
املفوضية  قانون  ملشروع  االولى  القراءة   -٧

العليا املستقلة لالنتخابات.

انتخابات  قانون  ملشروع  االولى  القراءة   -٨
مجلس النواب.

٩- مناقشات عامة.
وستبدأ اجللسة الساعة السادسة مساء.

اللجنة  أعلنت  صلة  ذي  صعيد  على 
وجود   ، االثنني  امس  النيابية،   القانونية 
حزمة تشريعية كبيرة من القوانني يعتزم 
مجلس النواب إقرارها خالل الفترة املقبلة، 
في  األولوية  حتتل  قوانني  أربعة  حدد  فيما 
حسني  اللجنة  عضو  التشريع.وقال 
عليها  ليس  قوانني  ”هناك  إن   ، العقابي 
بأسرع  تشريعها  البد  سياسية  خالفات 
وقت كونها تصب في مصلحة بناء الدولة“.

االسراع  ”ضرورة  على  العقابي  وشدد 
االجتماعية  التأمينات  قانون  تشريع  في 
وقانون الضمان الصحي واحملكمة االحتادية 
ومجلس االعمار وعدد من القوانني األخرى“.

القوانني  من  العشرات  ”هناك  أن  وأضاف 
داخل مجلس النواب ينبغي عليه أن يكون 
كفوء القرار التشريعات بأسرع وقت ممكن 
مبينا  االعمال“،  جدول  ضمن  وإدراجها 
من  بالقليل  ليس  عددا  ميتلك  ”اجمللس  أن 

القوانني والتشريعات اإلصالحية“.

pÏñÌ@ÊbΩ5€a@NNÜyÏΩa@Ü«b‘n€a@ÊÏ„b”@bË‰Ói
‚ÏÓ€a@Úé‹u@ø@¥„aÏ”@…Ìâbífl@H6I@Û‹«@

بغداد / البينة اجلديدة
أعلنت قيادة عمليات بغداد، امس  االثنني، 
البنك  سرقة  حاولت  عصابة  اعتقال  عن 
عملية  أن  الى  مشيرة  العراقي،  املركزي 
مع  بالتعاون  متت  العصابة  اعتقال 

املتظاهرين.
قبل  من  واخبار  بتعاون  انه  القيادة  وذكرت 

قطعات  متكنت  السلميني  املتظاهرين 
عصابة  اعتقال  من  بغداد  عمليات  قيادة 
التقرب  حاولوا  متهمني  عشرة  من  مؤلفة 
وإحلاق  السرقة  بهدف  املركزي  البنك  من 

الضرر، بعد منتصف ليل االحد املاضي.
التحقيق  إلى  احالتهم  مت  أنه  وأضافت 

لينالوا جزاءهم وفق القانون.

Ô”aä»€a@å◊äΩa@Ÿ‰j€a@Ú”äç@o€Îby@Úibñ«@fib‘n«a

وكاالت / البينة اجلديدة
داني  العراق  في  األطلسي  شمال  حلف  قائد  قال 
موجات  مع  ترافق  الذي  العنف  إن  امس  فورتن، 
االحتجاجات املناهضة للسلطات في البلد تشكل 
مأساة مطلقة.وقال اللواء فورتني، الكندي اجلنسية 
في  الناتو  رأس  على  مهمته  إلنهاء  يستعد  والذي 
أحداث  أن  حني  في  عاما،  استمرت  التي  العراق 
األسابيع الستة املاضية كانت مأساة مطلقة، فإن 
ضبط  على  العراقية  احلكومة  حثه  يواصل  الناتو 
عام،  خالل  الناتو  مهمة  أن  فورتن  النفس.وأوضح 
تركزت على تقدمي املشورة والتدريب للقوات العراقية 
في ثالث مدارس عسكرية، مشيرا إلى أن املهمة لم 
القوات على السيطرة على  لتدريب  حتض بتفويض 

احلشود.
وقال فورتن إن اجليش العراقي أصيب بـالضمور في 
أعقاب املعركة التي خاضها لهزمية تنظيم داعش، 
واصفا اجلهود املبذولة إلصالحه بأنها قضية جيل، 
ترى  لن  سنة.   ٣٠ إلى   ٢٠ يستغرق  ذلك  أن  مضيفا 
تغييرا في سنة واحدة.وقال فورتن إن عمليات الناتو 
عانت من نكسات في األشهر األخيرة، بسبب عدة 
بني  التوتر  وتصاعد  االحتجاجات  بينها  عوامل، 
استبدال  يتم  أن  املقرر  وإيران.ومن  املتحدة  الواليات 
فورتن في نهاية الشهر اجلاري باللواء جيني كاريغنن، 
وهي حتمل اجلنسية الكندية أيضا، وستقود حوالي 
من  شركاء  من  جنود  بينهم  العسكريني  من   ٥٨٠

خارج الناتو مثل أستراليا والسويد وفنلندا.

Ú‘‹�fl@Òbçdfl@bË„a@Z@paäÁbƒn€a@Û‹«@’‹»Ì@÷aä»€a@ø@Ïmb‰€a



كاريكاتير
4مداراتاآلراء ال تمثل سوى وجهات نظر أصحابها والجريدة غري مسؤولة عنها
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ــلة من التظاهرات  أن ما بدأ كسلس
ــتمر أكثر من  في أواخر الربيع قد اس
ــول من  ــو وقت أط ــهور وه أربعة ش
ــة» في  ــة املظل ــات «حرك احتجاج
ــام ٢٠١٤، وضعف طول  هوجن كوجن ع
ــن «والتي  ــدان تيانامن ــرات مي مظاه
بدأت في ١٥ أبريل (نيسان) ١٩٨٩ في 
ــدان تيانامنن بالعاصمة الصينية  مي
ــوم ٤ يونيو (حزيران)  بكني وانتهت ي
للمحتجني  ــي  الصين اجليش  بقمع 
ــدان»، وأطول  ــل اآلالف في املي ومقت
بخمس مرات من الثورة املصرية عام 

.٢٠١١
ــبب جناح احملتجني  ــاءل عن س ونتس
ــي العمل اجلماعي  ــي هوجن كوجن ف ف
ــابيع،  ــدار عدة أس ــتمر على م املس
ــركات املؤيدة  ــض احل ــبة لبع بالنس
ــر يتطلب وجود  ــة فاألم للدميقراطي
ــن  م ــوم  مدع ــا»  «كاريزم ذو  ــم  زعي

القوية،  ــي  املدن ــع  ــات اجملتم منظم
ــي  العمال ــاد  باالحت ــل  املث ــا  ضاربً
ــم  لق عليه اس ــدي «الذي أطُ البولن
ــا،  ــوليدارتي» بقيادة ليخ فاونس س
ــدا نحو الدميقراطية  والذي دفع بولن

في فترة الثمانينات.
أنه ومع ذلك، فإن احلركة احلالية في 
ا،  ــادة عمومً ــوجن ليس لها قي هوجن ك
ــة مجتمع مدني،  فقد تولت جمعي
ــان،  هي اجلبهة املدنية حلقوق اإلنس
االحتجاجات  ــر  أكب ــيق بعض  تنس
ــن  ــد م العدي ــن  ــا، لك به ــرح  املص
ــا  به ــرح  املص ــر  غي ــات  االحتجاج
ــي من  ــدت لوجود فريق أساس افتق
ــا،  ــرار مثل فاونس ــاع الق ــار صن كب

ــل  مث ــمي  رس ــم  تنظي ــود  وج أو 
«سوليدارتي».

ــق املتظاهرون  ــك ينس ــدالً عن ذل وب
ــطتهم االحتجاجية بأساليب  أنش
مشتتة وشبة دميقراطية عبر وسائل 
ــتخدام  باس االجتماعي،  ــل  التواص
وتطبيقات  ــت»  «ريدي منتديات مثل 

املراسلة.
أن كتابي القادم يوضح أن هذا النوع 
ــاج التي ليس  ــركات االحتج ــن ح م
ــا، ال يقتصر على  ــادة عمومً ــا قي له
ــار  ــع االنتش ــوجن كوجن، لكنه واس ه
ــتبدادية. وغالبًا  ــة االس ــي األنظم ف
ــدون قيادة كرد  ــي االحتجاج ب ما يأت
ــيطرة على  فعل على محاوالت الس
ــد يكون  ــي وقمعه، وق ــع املدن اجملتم
ــن ميكن أن  ا، لك ــلوبًا ناجحً هذا أس

يكون له عيوب مهمة.
١. االحتجاجات التي ليس لها قيادة 

هي رد مشترك على القمع
ــات  ــذه االحتجاج ــار ه ــم مس لفه
ــد أن ننظر إلى  ــن املفي ــرة، فم األخي
ــوجن  ك ــوجن  ه ــة  حكوم ــتجابة  اس
ــة املظلة» عام  ــات «حرك الحتجاج
ــراء  إج ــى  عل ــزت  رك ــي  والت  ،٢٠١٤
ــي  ــفافة ف ــرة وش ــات مباش انتخاب
ــالح  باإلص ــة  املتعلق ــا  مطالبه

الدميقراطي.
بدءًا من عام ٢٠١٥، اعتقلت احلكومة 
ــكل منهجي كبار قادة احلركة،  بش
ــجن بعضهم، ومن بينهم  حيث سُ

كني مان تشان، وجوشوا ووجن، وناثان 
لو، وبيني تاي. وهذه االعتقاالت أثنت 
ــي أدوار  ــن تول ــني ع ــني احلالي احملتج

قيادية واضحة.
ــتثمرت  اس ــة  احلكوم أن  ــاف  وأض
بشكل كبير في تكنولوجيا املراقبة 
ــة  ملراقب ــوه،  الوج ــى  عل ــرف  والتع
ــني، فأجبرت  ــد احملتج ــة وحتدي املدين

ــى اتخاذ  ــر احملتجني عل هذه التدابي
خطوات إلخفاء هويتهم، مثل ارتداء 
األقنعة، واستخدام شرائح الهاتف 
ــن التخلص منها،  احملمول التي ميك
والدفع في وسائل النقل باستخدام 

األموال النقدية «الكاش».
ــت عن دعم جمعيات  احلكومة بحث
ــى وجهة  ــي التي تتبن ــع املدن اجملتم
ــت اجلمعيات احمللية  ــا، فنظم نظره
ــيوعي  التي لها عالقات باحلزب الش
ــي – مثل  ــي الصين ــي البر الرئيس ف
ــان – جتمعات  ــدة فوجي ــة بل جمعي

مؤيدة للحكومة.
ــة  املدني ــات  اجملموع ــتخدام  اس أن 
للسيطرة على اجملتمع ودعم القادة 
ــائعا في  ــد أمرا ش ــتبدادين يع االس
مت  ــث  حي ــم،  العال ــاء  أنح ــع  جمي
ــي اجملر،  ــذه التقنية ف ــتخدام ه اس
ــوزراء فيكتور  ــم رئيس ال عندما دع
ــة الصديقة  ــان اجملموعات املدني أورب
ــك التي  ــحق تل ــه، بينما س لنظام

تعارضه.
ــيطرة  ــاالت واملراقبة والس أن االعتق
ــات اجملتمع املدني  على بعض قطاع
ــاليب  أس ــو  نح ــني  احملتج ــت  دفع
ــدة، خاصة  ــم جدي ــات تنظي وتقني

التظاهر بدون قيادة.
٢. االحتجاجات التي ليس لها قيادة 

تدفع الناس للنزول إلى الشوارع
ــدون قيادة؟  ــري التظاهر ب كيف يج
ــوجن كوجن  ــتخدم احملتجون في ه اس
ــي  االجتماع ــل  التواص ــائل  وس
ــكان االحتجاج.  ــان وم ــيق زم لتنس
ويستخدم املشاركون منتديات مثل 
«ريديت» وتطبيقات املراسلة اآلمنة 
ــاركة النصائح  مثل «تليجرام» ملش
ومناقشة األساليب واتخاذ القرارات 

حول مكان االحتجاج.
ــادة واضحني، تبنى  وفي ظل غياب ق
بعض احملتجني في هوجن كوجن شعارًا 
ــعار املمثل بروس لي: «كن  يشبه ش
ــن االلتزام  ــا صديقي». فبدال م ماءً ي
بخطة ثابتة أو بناء منظمات، يتسم 
ــون  ــم يحتل ــة؛ فه ــون باملرون احملتج
ــم «يتدفقون»  ــاء املدينة، ث أحد أرج
بطريقة عفوية إلى موقع آخر، بينما 

حتاول الشرطة تفريق التجمع.
أن بحثي يشير أيضا إلى أن احملتجني 
ــي غالبًا  ــي الصين ــر الرئيس في الب
ــة،  ــاليب مماثل ــتخدمون أس ــا يس م
ــي الصني،  ــق الريفية ف ــي املناط فف
ــدالً  ــة ب ــى التناظري ــل األدوات إل متي
ــا ال تقل  ا أنه ــة، موضحً عن الرقمي

فاعلية.
ــارك  ــال، قد يش ــبيل املث ــى س عل
ــتيالء  اس من  الغاضبون  املزارعون 

املسؤولني احملليني الفاسدين على 
أراضيهم في احتجاجات بال قيادة، 
ــالة مجهولة  ــر رس من خالل نش

ــة تُعلن  ــاحة القري املصدر في س
موعد وتاريخ التجمع.

ــال قيادة  ــة ب ــات مماثل  أن احتجاج
ــاء  أنح ــف  مختل ــن  م ــت  انطلق

ــوا إلى مصر،  العالم، من نيكاراج
ــيرًا إلى أن صحيفة «نيويورك  مش
ــة وصفت الطالب  ــز» األمريكي تامي
ــة برئيس  ــوا باإلطاح ــن طالب الذي
ــا عام  ــل أورتيج ــوا دانيي نيكاراج

٢٠١٨ على أنهم «جماهير بال قيادة 
وغير منظمة من طالب اجلامعات». 
ــة عام ٢٠١١،  وخالل الثورة املصري
نظم احملتجون أنفسهم عبر مزيج 
ــبكة  ــن اجملموعات املتصلة بش م
ــت واجلمعيات غير املتصلة  اإلنترن

بالشبكة.
ــال  ــاج ب ــركات االحتج ــن ح ٣. لك

قيادة لها عيوب
ــاعد  ــود قادة قد يس ــدم وج «إن ع
ــع  القم ــب  جتن ــى  عل ــني  احملتج
ــة، لكنه يخلق  ــي واملراقب احلكوم
ــا،  أيضً ــن  للمتظاهري ــاكل  مش
ــن الصعب  ــا أنه يجعل م موضحً
االحتجاجات قبل  ــدة  تخفيف ح
ــار إلى أنه  ــح عنيفة. وأش أن تصب
في أغسطس (آب) املاضي، عندما 
ــار  مط ــي  ف ــرون  املتظاه ــدى  اعت
ــل اعتقدوا أنه  هوجن كوجن على رج
ــن هناك  ــف، لم يك ــرطي متخ ش
ــلطة املعنوية  ــم يتمتع بالس زعي

للتدخل».
ــاليب  ــن أن األس ــم م ــى الرغ وعل
الشرطة ضد  ــتخدمتها  التي اس
ــت  ــار) كان ــي املط ــن (ف املتظاهري
ــرون  املتظاه ــذر  واعت ــة،  عنيف
ــادث املطار  ــا، إال أن فيديو ح الحقً
ــا  حوله ــف  الت ــة  نقط ــح  أصب
لالحتجاجات  ــون  املعارض ــك  أولئ

واالضطرابات في هوجن كوجن.
ا  ــي أيضً ــود زعيم يعن ــدم وج أن ع
ــة واضحة  ــد مجموع ــه ال توج أن
ــة التفاوض معها،  ميكن للحكوم
ــوار إلى أي  ــي فلن يؤدي احل وبالتال
ــال في مايو  ــة، كما كان احل نتيج
ــى قادة  ــا التق ــار) ١٩٨٩، عندم (أي
ــؤولي احلزب  الطالب في بكني مبس
ــم يتوصلوا  ــيوعي، لكنهم ل الش
ــع ذلك، ميكن للقائد  إلى اتفاق. وم
ــا، أن  القوي، على غرار ليخ فاونس
يحصل على تنازالت من احلكومة 
ــدة  ــات املؤي ــع اجلماع ــا يجم فيم

ا. للدميقراطية معً
ــادة  ــود ق ــدم وج ــبب ع ــه بس  أن
ــى  إل ــة  ــأت احلكوم ــني، جل واضح
استهداف زعماء «حركة املظلة»، 
ــرطة هوجن كوجن القبض  وألقت ش
ــطاء مثل أجنيس تشو،  على نش
ــا تعرض بعض  ــوا ووجن، كم وجوش
ــي انطلقت في  ــة الت ــادة احلرك ق
ــل ناثان لو ملضايقات عبر  ٢٠١٤ مث

اإلنترنت.
ــبة حلكومة هوجن كوجن،  إنه بالنس
يبدو أن األمر مسألة انتظار، حيث 
ــازالت محدودة،  ــدم احلكومة تن تق
ــض  بع ــة  لتصفي ــة  محاول ــي  ف
اجملموعات االحتجاجية. ومع ذلك 
ــي ليس لها  فإن االحتجاجات الت
قيادة تبدو متصلبة بنفس القدر، 
مع استمرار املتظاهرين في الدفع 

باجتاه التغيير السياسي.

السياســية  العلــوم  أســتاذ   *
بجامعة ييل األمريكية

ما بدأ كسلسلة من اِّـظاهرات َّـ أواخر الربيع قد استمر أكثر من أربعة شهور 
وهو وقت أطول من احتجاجات «حركة اِّـظلة» َّـ هونج كونج عام ٢٠١٤

اشير بشكل خاص 
إلى التظاهرات 
املستمرة منذ أكثر 
من أربعة شهور 
في هوجن كوجن، 
والتي انطلقت 
في األساس ضد 
مشروع قانون 
تسليم اجملرمني 
إلى حكومة الصني 
املركزية، وذلك 
خشية أن يؤدي إلى 
تدخل بكني في 
النظام القانوني 
املستقل للمدينة 
التي تتمتع بحكم 
ذاتي جزئي.

إن شرطة هوجن كوجن 
اتخذت إجراءات 
صارمة ضد إحدى 
االحتجاجات غير 
املصرح بها وذلك 
باعتقال عدد من 
املتظاهرين، وإطالق 
الغاز املسيل 
للدموع والرصاص 
املطاطي.

* دانيال ماتينجلي
اوربان

اورتيغا

رئيسة هونك كونك

لم تتمكن عيون احفاد الذي رأى كل شيء أن ترى شيئا، 
ــة ال مثيل له فضاعت  فالضباب الذي تنتجه السياس
ــب ونتنياهو  ــر واالنتصار وراح ترام ــي بالنص كل االمان
ــرق  ــعوب وباالخص الش وغيرهما يلعبون مبصائر الش
ــبه دولة  ــرز العراق كش ــى قمة الهرم يب ــط وعل االوس
متبقية تنتظر الضربة االخيرة للهالك . كل املؤشرات 
ــح بالكثير في  ــاء تطي ــدوم عاصفة هوج ــدل على ق ت
خضم حتقيق أفكار غربية . من نظر لألمور من االسفل 
ــوفة للجميع  ــت معروفة ومكش ــث ان الوجوه بات حي
ــفل مؤداه ان تنظر الى بواطن االمور وما  النظر في االس
تؤول اليه نتائج الصراعات الداخلية واخلارجية وكيف 
ستكون االوضاع في العراق حتديدا. قلبت أعالي االمور 
ــرة واالغلب  ــة امريكية مبه ــة درامي ــافلها بحبك أس

يتفرج بال اتخاذ قرار 
ــن  ــح ع ــجاع يزي ش
الزبدا  ــني  املالي صدر 
ــال اجلواهري .  كما ق
ينتظرون  العراقيون 
ــم  عنه ــح  يزي ــن  م
ــد  بع ــوم  الهمــــــ
ــدة  عدي ــاوالت  مح
ــح إال باملوت  لم تفل
ــارات  االنـــــكس او 
ــض  ــة . البع املتتالي
التل  ــوب  رك ــوى  يه
ــض  ــوده والبع وصع
ــي  ه ــا  كم ــرق  يحت

ــرون منفيون  ــدون وآخ ــرون يتصي ــور وآخ ــات االم مجري
ــه . ال  ــيتدحرج رأس ــاكت النه لو تكلم س والبعض س
ــتطيع التاريخ ان يكبح قلمه زيفا كان أو حقيقة  يس
ــت ملا بقي  ــدور فإن خرج ــة الص ــتبقى حبيس التي س
ــقوط  ــها . امريكا ونهاية الس هنالك من صدر يحرس
ــيحدث  ــريع الذي س ــقوط الس ــا الس ــي ورمب التدريج
ــى  ــرعان ما يضمحل وتتالش دويا كبيرا في العالم س
تسريحة ترامب مع احالمه بالسيطرة وسيبقى الذي 
ــياء  ــاهدوا االش ــز احفاده بان يش ــيء يحف رأى كل ش
ــن الولوج في عالم القوة  بحقيقتها حتى يتمكنوا م

واملعرفة من جديد .

واثق الجلبي

جبهة قلم

waljalaby@yahoo.com سكرتري التحرير

ال يستطيع التاريخ ان 
يكبح قلمه زيفا كان 
أو حقيقة التي ستبقى 
حبيسة الصدور فإن 
خرجت ِّـا بقي هنالك من 
صدر يحرسها 

ÚçbÓé€a@lbjô

كيف تنجح االحتجاجات بدون قائد؟ هونغ كونغ مثاال
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بالنسبة لبعض الحركات 
اِّـؤيدة للديمقراطية 
فاألمر يتطلب وجود زعيم 
ذو «كاريزما» مدعوم من 
منظمات اِّـجتمع اِّـدني 
القوية
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بغداد / البينة اجلديدة 
االثنني،  امس  اجلنابي،  زياد  النائب  بحث 
رفع  التخطيط ومحافظ بغداد  وزير  مع 
مستوى اخلدمات في قضاء املدائن، فيما 
بغداد  محافظة  قيام  على  االتفاق  مت 
نواحي  جميع  تشمل  تنظيف  بحملة 
ضمن  انه  اجلنابي  مكتب  القضاء.وقال 
لتحسني  والدورية  املستمرة  متابعاته 
بغداد  ألبناء  تقدم  التي  اخلدمات  نوع 
ألتقى  خصوصا  املدائن  وقضاء  عموما 
التخطيط  وزير  اجلنابي  زياد  النائب 
بغداد  محافظ  وكذلك  الدليمي  نوري 
ونائبيه وناقش معهم مختلف القضايا 
احملافظة  ابناء  من  املواطنني  تهم  التي 
مناقشة  مت  انه  املدائن.واضاف  وقضاء 
املقدمة  اخلدمات  مستوى  رفع  اسلوب 
اكساء  موضوع  مناقشة  مت  كما 
مدخل  جانبي  على  املمتد  الطريق 
احياء  مناطق  وكذلك  املدائن  قضاء 

والوردية  والقادسية  املعلة  و  (الكرزية 
انه  الى  الفتا  اخرى)،  ومناطق  والبستان 
مختلف  وادراج  تخصيص  مناقشة  مت 
انشاء  ناحية  من  اخلدمية  املشاريع 
املدارس وبعض املشاريع االخرى وكذلك 
بحملة  احملافظة  قيام  على  االتفاق 
القضاء  نواحي  جميع  تشمل  تنظيف 
املستشفى  بناية  تأهيل  اعمال  وكذلك 
واملركز الصحي ومختلف البنايات التي 

مت  انه  للمواطنني.واكد  خدماتها  تقدم 
االتفاق مع اجلانبني على متابعة االعمال 
التي مت مناقشتها، الفتا الى ان اجلنابي 
التخطيط  لوزير  وتثمينه  شكره  قدم 
بادراج  اجلهود لألسراع  لتكريسه كافة 
كما  بغداد،  حملافظة  اخملتلفة  املشاريع 
من  يقدمه  ملا  بغداد  محافظ  شكر 
خدمات ومتابعة شخصية حرصا على 

راحة املواطنني.

@ÖaÜÃi@≈œb™Î@¡Ó�Çn€a@äÌãÎ@…fl@szjÌ@Ôib‰¶a
ÂˆaÜΩa@ıbö”@ø@pbflÜ®a@ÙÏnéfl@…œâ

بغداد /البينة اجلديدة
احلكمة  بيت  في  القانونية  الدراسات  قسم  يقيم 
اليوم الثالثاء وفي متام الساعة العاشرة صباحا ورشة 
واالجتماعية  القانونية  (االثار  عنوان  حتت  علمية 
لتشغيل الفتيات) يترأس اجللسة :أ.د. حنان القيسي/
د.وائل  اجللسة:  القانونية,  مقرر  الدراسات  مشرفة 
االساسية  التربية  املستنصرية/كلية  منذر/اجلامعة 

ويشارك في الورشة كل من:  

القادسية/كلية  جامعة  جابر/  كاظم  صالح  *أ.د 
االداب.

للدراسات  املستنصرية  مركز  الزوبعي/  بشرى  *أ.د 
العربية والدولية.

للدراسات  املستنصرية  مركز  حسن/  سميرة  *أ.م..د 
العربية والدولية.

للدراسات  املستنصرية  مركز  جمعة/  لقاء  *أ.م..د 
العربية والدولية.

*أ.م.د ميسون علي عبد/جامعة بغداد/مركز دراسات 
املرأة.

االجتماعية/دائرة  والشؤون  العمل  كرمي/وزارة  *د.علي 
ذوي االحتياجات اخلاصة.

املستنصرية/مركز  سعدون/اجلامعة  *م.نغم 
املستنصرية للدراسات العربية والدولية.

اصالح  العدل/دائرة  اخلفاجي/وزارة  ولي  *السيد 
االحداث.

ÚÓ‡‹«@ÚëâÎ@·Ó‘Ì@Ú‡ÿßa@oÓi@ø@ÚÓ„Ï„b‘€a@pbçaâÜ€a@·é”

بغداد/ البينة اجلديدة 
عن  االثنني،  امس  الغذائية،  للمنتوجات  العامة  الشركة  اعلنـت 
نـوعا   ١٢ مـن  أكثـر  وانتـاج  احملليـة  السـوق  حاجـة  تغطيـة  عزمها 
مـن االجبان خـالل العام املقبل،وحتقيق االكتفاء الذاتي من منتجات 
االلبان.وذكر املكتب االعالمي ملصانع ابي غريب التابعة للشركة ، انها 
عازمة على تغطية احلاجة احمللية من مختلف منتجات االلبان وانتاج 
انواع جديدة من االجبان وتغيير وحتديث اساليب التعبئة باستـخدام 
قامت  ان  بعد   ، املقبل  العام  خالل  واملعدنية  الزجاجية  العبوات 
بالقشطة  الزبادي  اللنب  شملت  املنتجات  من  جديدة  انواع  بطرح 
الى  ، اضافة  بالقشطة  الشيدر املطبوخ واجلنب املطبوخ  وانواع جنب 

الشركة  عام  مدير  معاون  والقشطة».واكـد  والشنينة  الرائب  اللنب 
عبدالرحيم عايد ، حرص الشركة العامة للمنتوجات الغذائية على 
التعاون احلقيقي واجلاد مع الشركة التركية املستثمرة ملصانع البان 
االلبان». لتلبية حاجة السوق احمللي من مختلف منتجات  أبو غريب 
بكونها  متتاز  التي  املنتجات  هذه  على  اقباالً  هناك  ان   «: الى  واشار، 
مبسترة وخالية من أي مواد حافظة ومبدة صالحية ال تتجاوز ٢٠ يوما».

واللنب  املطبوخ  اجلنب  منتجات  بحماية  قامت  «الشركة  ان  واوضح 
الرائب والقشطة بفرض رسوم كمركية على مثيالتها املستوردة دون 
لباقي  احلماية  لتوفير  السعي  مؤكداً  ايجابية»،  نتائج  أي  تلمس  ان 

املنتجات االخرى الستيعاب السوق احمللية.

بغداد / البينة اجلديدة
كشفت وزارة املالية ان قانون املوازنة للعام املقبل الذي 
تعتمد فيه  لم  حتققت مراحل متقدمة في مناقشته، 
الوزارة سعرا ثابتا لبرميل النفط حتى االن، وبواقع تصدير 
يومي يبلغ ثالثة ماليني و٨٠٠ الف برميل، حصة االقليم 
حماد  ماهر  الوزارة  وكيل  برميل.وقال  ألف   ٢٥٠ منها 
جوهان في تصريح اوردته صحيفة ”الصباح“ الرسمية 
واطلعت عليه»البينة اجلديدة»، إن ”املوازنة املالية للعام 
املقبل ٢٠٢٠، ستكون غير تقليدية، اذ اعتمدت بالدرجة 
في  املواطنني  واحتياجات  اخلدمات  توفير  على  االساس 
الدراسة    قيد  ”املوازنة  أن  جوهان،  البالد“.وأضاف  عموم 
”فكرتها  بأن  منوها  االخيرة“،  وجهتها  الى  تصل  كي 
االساسية، تعتمد على كيفية توفير التمويل الالزم من 
ومرتباتهم،  والتعويضات  املواطنني  حاجات  سداد  اجل 
للدولة“.واوضح،  احلكومي  البرنامج  اجناح  الى   اضافة 
ان ”قانون املوازنة املالية للعام املقبل، لم يعتمد حتى 
اقتراحات  هناك  وامنا  املصدر،  للنفط   ثابتا  سعرا  االن، 
مقدمة تعتمد سعرا يتراوح بني ٥٠ الى ٥٦ دوالرا للبرميل 

الواحد، مبا في ذلك النفط اخملصص من اقليم كردستان 
أن  إلى  مشيرا  يوميا“،  برميل  الف   ٢٥٠ البالغ  العراق 
املالية، لكل منها خصوصية معينة، وعليه  ”املوازنات 
تعدل  اخرى  صياغة  اية  يضع  قد  النواب  مجلس  فان 
املنتج  النفط  اقليم كردستان من  وجهة مسار حصة 

هناك، او اي تعديل اخر في قانونها“.

ÚÌÜÓ‹‘m@7À@ÊÏÿnç@›j‘Ωa@‚b»€a@Ú„ãaÏfl@ZÚÓ€bΩa

البينة اجلديدة / علي قاسم الكعبي 
جدد قائد شرطة محافظة ميسان واملنشآت 
العميد عبد اخلضر جاسم محمد   ، االحد 
لالستمرار  تعهده   ،٢٠١٩ الثاني  تشرين   ١٧
ودعم  السلميني  املتظاهرين  بحماية 
ذلك  عن  يحيد  ال  وانه  املشروعة  مطالبهم 
زيارته  خالل  وقال  وأهلها.  مليسان  خدمة 
االعتصام  ساحات  إلى  امليدانية  التفقدية 
وعدم  التعاون  بان  العمارة،  مدينة  وسط 
العبث  نفسه  له  تسول  من  لكل  السماح 
الوحيد  السبيل  هو  املظاهرات  بسلمية 
الجناحها وضمان حمايتها . وثمن دور والتزام 
التي  األمنية  بالتعليمات  احملافظة  أبناء 
واخلاصة  العامة  املمتلكات  حماية  تهدف 
،مشددا  العليا  املرجعية  أكدت عليها  التي 
الشرطة  من  اي عنصر  أهمية حتديد  على   ،

غير ملتزم باالوامر التي تؤكد على التعامل 
مع  اإلنسان  حقوق  قوانني  وفق  احلسن 
بان  .وبني    وجد  ان  السلميني  املتظاهرين 
في  املواطن  أمن  واألخير  األول  قيادته  هدف 
ال  وهذا  ميسان  السلمي  التعايش  مدينة 
الشرطة  رجال  من  اجلهود  بتضافر  إال  يأتي 

واملواطنني كافة .

@paäÁbƒn€a@ÚÌb‡°@ÍÜË»m@ÖÜØ@ÊbéÓfl@Úüäë@Üˆb”
@Êbé„�a@÷Ï‘y@˘Öbjfl@’œÎ@@›flb»n€aÎ

Êbj€¸a@pbvn‰fl@Âfl@Ômaà€a@ıb–n◊¸a@’Ó‘§@NN@›j‘Ωa@‚b»€a@Z@ÚÓˆaàÃ€a@pbuÏn‰Ωa

البينة اجلديدة / كاظم العبيــدي
أعلن محافظ ذي قار ، عادل الدخيلي ، زيادة 
كمحاضرين  بالعمل  املكلفني  فرص  أعداد 
ومدرس  جامعي  ومعلم  معلم   ) بصفة 
ومرشد تربوي) في املدارس الثانوية واالبتدائية 
إلى ١٠   ، التربية في عموم احملافظة  مبديرية 
مستثنياً   ، حصراً  قار  ذي  سكنة  من  آالف 

خريجي أعوام ٢٠٠٥ والسنوات التي سبقتها 
ومحاضري محو األمية املغلقة مراكزهم من 
الدخيلي  .وأصدر  واملنافسة  التقدمي  ضوابط 
الترشيح  إدارياً حدد من خالله ضوابط  أمراً 
مجانيني  كمحاضرين  للعمل  التقدمي  وآلية 
وإشعار  واالبتدائية  الثانوية  املدارس  في 
الذين  بأعداد  الوزراء  جمللس  العامة  األمانة 

لتضمني  مباشرتهم  وجدول  قبولهم  يتم 
مبالغ التعاقد معهم ضمن املوازنة االحتادية 
لعام ٢٠٢٠ .وأستثنى محافظ ذي قار خريجي 
بحسب  التقدمي  ضوابط  من  دون  فما   ٢٠٠٥
احلاجة واألختصاص ، فيما مت إضافة أكثر من 
(٢٠٠٠) فرصة أخرى خارج ألـ (١٠) آالف لتصل 
مخصصة   ،  (١٢٠٠٠) إلى  الفرص  مجموع 

مراكزهم  املغلقة  األمية  محو  حملاضري 
.واكد  أو شرط  قيد  دون  بالتقدمي  وشمولهم 
ان التقدمي يكون عن طريق مديريات التربية. 
ان محافظ ذي قار اطلق سابقا االف  ويذكر 
والطاقة  الكهرباء  في  الوظيفية  الدرجات 
عمله  استالمه  رغم  اخرى  ودوائر  والعدل 

كمحافظ فترة وجيرة .

Úéœb‰Ωa@¡iaÏô@Âfl@ÊÎÖ@b‡œ@RPPU@ÔØäÅ@?rnéÌ@Ô‹ÓÅÜ€aÎ@ÂÌäôbz‡‹€@Úïäœ@“¸e@QP@÷˝üa@Â«@Â‹»m@âb”@á

كربالء املقدسة / البينة اجلديدة 
جاسم  نصيف  املهندس  املقدسة  كربالء  محافظ 
اخلطابي التقى مبجموعة من املهندسني الذين ظهرت 
اسماؤهم في القرعة اخلاصة بالتعيينات على مالك 
اللقاء على  السيد احملافظ خالل  واكد   ، الدفاع  وزارة 
انه متابع بشكل مباشر مع وزير الدفاع جناح الشمري 
وهي  االدارية  االوامر  وصدور  تعيينهم  اكمال  ملوضوع 
االن ضمن االجراءات االدارية واملالية مابني وزارة الدفاع 
املهندسون  وقدم   ، الوزراء  جمللس  العامة  واالمانة 
جهوده  على  احملافظ  للسيد  وتقديرهم  شكرهم 
الكبيرة التي يبذلها ودعمه كافة املواطنني من ابناء 
او  املهندسني  من  سواء  املقدسة  كربالء  محافظة 

باقي شرائج اجملتمع .

@ÂÌà€a@¥çÜ‰ËΩa@Âfl@Ú«Ï‡v∂@Ô‘n‹Ì@Ôib�®a
@ bœÜ€a@ÒâaãÎ@ø@¥Ó»n‹€@·Á˙b8a@päË√

بغداد/ البينة اجلديدة
اطلق مصرف الرافدين، امس االثنني، دفعة جديدة من 
سلف موظفي دوائر الدولة التي تترواح ما بني خمسة 
املاستر  بطاقة  طريق  عن  دينار  مليون   ٢٥ إلى  ماليني 
في  للمصرف  االعالمي  املكتب  الدولية.وذكر  كارد 
موظفي  سلف  من  جديدة  دفعة  صرف  «مت  انه  بيان، 
مت  الذين  من  موظف  االف  اربعة  لنحو  الدولة  دوائر 
البطاقة  على  وحصلوا  املصرف  لدى  رواتبهم  توطني 
االلكترونية».واوضح :» ان صرف السلف مت عن طريق 
تخطره  نصية  رسالة  عبر  ابالغه  ثم  الزبون  بصمة 
استكمل  قد  يكون  ان  بعد  وذلك  السلفة،  مبنحه 
عن  وصرفها  اياها  ملنحه  القانونية  االجراءات  كافة 
طريق ادوات الدفع االلكتروني التي متت تعبئة الرصيد 

املالي اليها».

@ÒÜÌÜu@Ú»œÖ@’‹�Ì@ÂÌÜœaä€a
Ú€ÎÜ€a@Ô–√Ïfl@—‹ç@Âfl

بغداد / البينة اجلديدة
الوزارة  في  املتقدمة  للمالكات  اجتماعاً  العادلي  د.جمال  املائية  املوارد  وزير  السيد  ترأس 
املواضيع  ملناقشة عدد من  العامني  املدراء  والسادة  واالداري  الفني  الوزارة  وكيلي  بحضور 
املهمة املدرجة على جدول االعمال وفي مقدمتها مناقشة موضوع اعمال البرامج اخلاصة 
تزامن  التي  واملعوقات  واملشاكل  واملادي  املالي  االجناز  ونسب  الفيضان  بأعمال  واملتعلقة 
العمل واالجراءات املطلوبة ملعاجلتها ، كما مت اتخاذ القرارات الالزمة بشأنها اضافة الى 
طرح املشاكل املالية ونسب اطالق املبالغ من وزارتي املالية والتخطيط مؤكداً على ضرورة 

زيادة نسب الصرف ومفاحتة اجلهات املعنية بذلك.

ÒâaãÏ€a@ø@ÚflÜ‘nΩa@pb◊˝‡‹€@�b«b‡nua@êc6Ì@ÚÓˆbΩa@ÖâaÏΩa@äÌãÎ

البينة اجلديدة / علي شريف
واألمن  الداخلية  الشؤون  قسم   / بابل  محافظة  شرطة  قيادة  نظمت 
قيادة  في  واالعالم  العالقات  قسم  مع  بالتعاون  بالدم  للتبرع  حملة 
لرفد  الدم  مصرف   / احملافظة  صحة  دائرة  مع  والتنسيق  بابل  شرطة 
الداخلية  الشؤون  قسم  مدير  النادرة٠وقال  األصناف  سيما  ال  اخملزون 
واألمن في بابل العميد احلقوقي مصطفى جاسم حسني الذي أشرف 
مخزون  لرفد  تهدف  املبادرة  هذه  احلملة:ان  تنفيذ  على  مباشر  بشكل 
مصرف الدم ال سيما األصناف النادرة وقدجاءت إنسجاماً مع نهج وزارة 
الداخلية ضمن إطار سياستها الهادفة لتحقيق أكبر قدر من املساهمة 
في  الرئيسي  الى مهام عملهم  يضاف  واجملتمع  الشرطة  بني  الفاعلة 
القسم  ومنتسبي  ضباط  من  كبيرا  عددا  ان  الى  االمن٠واشار  توفير 
لقيادة  االعالمي  املتحدث  قال  اخر  سياق  احلملة٠وفي  بهذه  شاركوا 
بناءً   : العناوي احلسيني  العميد احلقوقي عادل  بابل  شرطة محافظة 
على التوجيهات املستمرة لقائد شرطة احملافظة اللواء احلقوقي علي 
حسن الزغيبي ملتابعة مرتكبي اجلرائم اجلنائية السيما الغامضة منها 
وتقدميهم للعدالة واحلفاظ على حالة االستقرار األمني الذي تشهده 
احملافظة  نفذت مفارز قسم مكافحة اإلجرام باالعتماد على معلومات 

استخبارية دقيقة عمليات نوعية في مناطق عدة من احملافظة اسفرت 
عن القبض على (٥) متهمني بارتكاب جرائم جنائية تنوعت بني اخلطف 
والسرقة وقضايا التزوير٠وأضاف العميد احلسيني: ان عمليات القبض 
نقل  مت  وقد  اخملتصة  احملاكم  من  صادرة  اعتقال  مذكرات  الى  استندت 
جميع املعتقلني الى مراكز االحتجاز الستكمال باقي اجراءات التحقيق 

معهم٠

‚Ü€bi@ 5n‹€@Ú‹ª@·ƒ‰m@›ibi@Úüäë@ÒÖbÓ”

بغداد/ البينة اجلديدة
الدليمي،  صباح  نوري  التخطيط  وزير  دعا 
امس االثنني ،احلكومات احمللية الى االستثمار 
مبنح  اخلاص  الوزراء  مجلس  لقرار  األمثل 
احملافظني صالحية توجيه الدعوات املباشرة 
االستثمارية. للمشاريع  املنفذة  للشركات 
وشدد الدليمي خالل لقائه محافظ املثنى 
احمد منفي على «اهمية اختيار الشركات 
العالية»مؤكدا  الكفاءة  ذات  املتخصصة 

احمللية  اجلهود  توحيد  الى  الوزارة  سعي 
أولويات  والدولية لتحقيق خدمات بحسب 
املواطن وحاجته اليومية، مبيناً حرص وزارة 
املشاريع  جميع  استئناف  على  التخطيط 
احملافظات. عموم  في  واملتلكئة  املتوقفة 

وبحسب بيان للوزارة  ان اجلانبني بحثا خالل 
اللقاء واقع احملافظة اخلدمي وسبل استثمار 
وتوفير  احليوية  املشاريع  في  التخصيصات 

الوظائف من خاللها للشباب».

@ÚÓΩb»€a@pb◊äí€a@âbÓnÅa@µa@ÚÓ‹0a@pbflÏÿßa@Ï«ÜÌ@¡Ó�Çn€a@äÌãÎ
ÚÌâb‡rnç¸a@…ÌâbíΩa@àÓ–‰m@ø@ÚññÇnΩa

قبل  تعيينهم  مت  الذين  املوظفني  من  مجموعة 
ومستشفياتكم  دوائركم  في  اشهر  اربعة 
) لم يستلموا  اخملتلفة بصفة ( حتليالت مرضية 
رواتبهم حلد اآلن رغم مرور هذه الفترة   الطويلة 
نسبيا وجل هؤالء اصحاب عوائل .. اعطوا األجير 

اجره قبل ان يجف عرقه .

Úzñ€a@ÒâaãÎ@µa@ÚÓ”äi
Íäuc@7u˛a@Ï�«aبغداد/ البينة اجلديدة

االثنني،  العلمي قصي السهيل، امس  والبحث  العالي  التعليم  وزير   نفى 
منذ  املستمرة  التظاهرات  بسبب  العراقية  اجلامعات  في  الدراسة  تأجيل 
االجتماعي  التواصل  صفحات  في  يتداول  «ما  ان  للوزارة»  بيان  .وذكر  أيام 
مع  ودمجه  االول  الدراسي  الفصل  تأجيل  او  الدراسي  العام  تأجيل  بشأن 
الثاني ، هو كالم مفبرك وعار عن الصحة وال أساس له»، مؤكداً ضرورة «عودة 
املقررات». نظام  تطبيق  اجل  من  االولى  للمراحل  خاصة  الدوام  انسيابية 

اإلعالمي  املكتب  من  والقرارات  االخبار  اخذ  اجلميع  على  نتمنى  وأضاف» 
لوزير التعليم العالي للحصول على املعلومات الدقيقة والصحيحة ، قبل 

التداول بأي خبر غير موثوق مبصدره «.

pb»flb¶a@ø@ÚçaâÜ€a@›Óudm@Ô–‰m@Ô€b»€a@·Ó‹»n€a

بغداد / البينة اجلديدة
استيراد  عن  العراق  توقف  اخلطيب،  لؤي  الكهرباء   وزير  أعلن 
اخلطيب  احلالي.وقال  الشهر  منذ  ايران  من  الكهربائية  الطاقة 
ان «معدل استيراد العراق من الكهرباء وقت ذروة الصيف بحدود 
١.١ گيگا واط في حني ان معدل االستيراد هذا الشهر صفر».

وأضاف أن العراق بصدد إكمال الربط الكهربائي مع جميع دول 
اجلوار خللق سوق واعدة متتد من اخلليج الى أوربا.

ÊaäÌa@Âfl@Ú”b�€a@Öa7nça@—”Ïm@Â‹»m@ıbiäËÿ€a
بغداد/ البينة اجلديدة 

دائرة  تعرض  عدم  العدل  وزارة  اكدت 
الكاتب العدل في الباب الشرقي  العمال 
اثناء  املبنى  من  اجزاء  طالت  التي  احلرق 
ساحة  شهدتها  التي  االمنية  االحداث 
للوزارة  الرسمي  املتحدث  اخلالني.وقال 
ثائر اجلبوري في بيان يوم امس   ان الدائرة 
للمواطنني  خدماتها  بتقدمي  مستمرة 

الطابق  طالت  احلرق  اعمال  ان  مبينا    ،
مشغوالً  كان  الذي  املبنى  من  اخلامس 
سابقاً من دائرة اخرى، وقد اسهمت فرق 
النيران  على  السيطرة  في  املدني  الدفاع 
الى  انتشارها  ومنعت  فيه  اندلعت  التي 
دائرة  اوليات  ان  اجملاورة.واضاف   املباني 
الكاتب العدل في الباب الشرقي سليمة 

ولم تتعرض الى احلرق».

÷äßa@fib‡«a@Âfl@Ô”äí€a@lbj€a@ø@fiÜ»€a@kmbÿ€a@ÒäˆaÖ@Úfl˝ç@Ü◊˚m@fiÜ»€a



وكاالت / البينة الجديدة
ــري،  ــام املص ــب الع ــى النائ تلق
ــا يطالب  ــادة الصاوي، بالغ حم
ــي، رجب  ــس الترك ــإدراج الرئي ب
ــم  قوائ ــى  عل ــان،  أردوغ ــب  طي
ــر  ــي مص ــول ف ــب والوص الترق
بسبب ”اجلرائم التي ارتكبها في 
سوريا“. وأوضحت وسائل إعالم 
مصرية أن احملامي، عزب مخلوف، 
ــام،  الع ــب  للنائ ــالغ  بب ــدم  تق
ــه بإلزام وزير الداخلية  طالب في
ــخصا غير  ــان ش ــار أردوغ باعتب
ــر، وكذلك  ــوب فيه في مص مرغ
ــرار بوضعه على قوائم  إصدار ق
ــول. وذكر مقدم  ــب والوص الترق
ــم ٤٦٧٦  ــذي حمل رق البالغ، ال
لسنة ٢٠١٩، أنه تقدم به وكيال 

ــن املصريني من  عن مجموعة م
ــة، قائال إن  ــول الكردي ذوي األص
ــه القائد العام  ــان بصفت ”أردوغ
ــة،  التركي ــلحة  املس ــوات  للق
كيميائية  ــلحة  أس ــتخدم  اس
ــا ضد  ــة دولي ــورة ومحرم محظ
املدنيني العزل في شمال سوريا، 
مبينا أن احلديث يدور عن سالح 
الفوسفور األبيض، خالل قصفه 
ــكنية املدنية، ما  ــن الس األماك
تسبب في قتل أعداد كبيرة من 
الشعب السوري، وإصابة آخرين 
ــتدمية بخالف اآلثار  بعاهات مس
الناجتة  ــتقبلية  املس ــة  اجلانبي
ــتعمال تلك األسلحة“.  عن اس
ــي  ف ــري  املص ــي  احملام ــال  وق
ــة لكل  ــر الصف ــالغ: ”تتواف الب

ــم لقتل أخيه  مواطن عربي تأل
ــان  ــر لكل إنس ــي وتتواف العرب
ــان املتألم  يحمل صفات اإلنس
ــاهد  ــانية وهو ش إلهدار اإلنس
ــك اجملازر  ــى ارتكاب تل عيان عل
ــانية،  اإلنس ــد  ض ــية  الوحش
ــي  ــي وأعجم ــان عرب ــأي إنس ف
ــانية  وإنس قومية  له مصلحة 
لتطبيق القانون اإلنساني على 
ــانية أيا  ــي احلرب واإلنس مجرم
ــه. ومقيمو  ــه وصفت كان موقع
الدعوى من اجلذور الكردية ولهم 
ــانية مع الضحايا  عالقات إنس
ــرد العرب في  وهم جزء من الك
ــوريا ومن حقهم الدفاع عن  س
ــوا ومن انتهكت  حقوق من قتل

حرماتهم“.

عربي و دولي
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ــم والعدالة،  ــإن الظل ــية، ف ــالمية للسياس ــة اإلس ــي الرؤي ف
ــابهة تعدّ معايير للتقييم  ــد، ومفاهيم مش واملصالح واملفاس
ــاس، فإن الظلم  ــم، ال «الكفر» و»اإلميان». وعلى هذا األس واحلك
ــلم أو اإلسالمي ليس غیر مقبول فقط،  واالعتداء من قبل املس
إمنا أشدّ قبحاً بحكم التباسه أو اختالطه باسم اهللا واإلسالم 

ومقدساته.
ــلم أن يدافع عن نفسه أمام املسلم املعتدي  لهذا من حق املس
ي...] والكرد  ــوا الَّتِي تَبْغِ اتِلُ قَ ا على األخرى فَ مَ اهُ دَ  إِحْ

تْ ــإِن بَغَ
[فَ

ومنذ أكثر من مئة سنة تعرضوا ويتعرضون لـلظلم و»البغي». 
ــبق، فإن االنتماء اإلسالمي لرئيس تركيا احلالي  وبناء على ما س
ــة، أو أي قوة  ــابقني وحكومات أخرى في املنطق ــائها الس ورؤس
ــذه الهجمات واحلمالت،  ــر من طبيعة االعتداء له أخرى، ال يغي
ــن عدالة مطالبه  ــعب الكردي، وال يغير م ــن ضد الش التي تش
ــتقالل. وأن دينية أو عدم  ــه حق االس ــروعة مبا في وحقوقه املش
دينية توجه PKK أو أيّة قوة كردستانية أخرى، ال تغير من أحقية 
وعدالة القضية الكردية. وأيّا كان معتقدهم أو أيديولوجيتهم، 

فهم ممثلو قضية عادلة، أال وهي القضية الكردية.
وفي هذا اإلطار من حقنا ومن الواجب أحياناً، أن ننتقد األخطاء 
السياسية لـ PKKو PYD والقوى األخرى، تكتيكاتهم وأسلوب 
نضالهم وكيفية إدارتهم للصراع وكذلك حتليلهم السياسي 
ــية ألمتنا. ونحن  ــم، خدمة للحركة السياس وحتديد حتالفاته
ــاهمت في املاضي في هذه املهمة، وقمنا  ضمن األقالم، التي س

بهذا الواجب الوطني واألخالقي والفكر مع اآلخرين.
ــا القومية العادلة،  ــاون جتاه قضيتن ــذا يختلف عن الته كل ه
ــية.  ــيء لقواها السياس ــررات فكرية مختلفة أو األداء الس مبب
ــوء وبصيرة أكثر على عالقة  ــي نفس اإلطار وبغية إلقاء الض وف
ــالمية بالهجمات على شعبنا املسلم  ــالم والنظرة االس اإلس
ــية  ــالم خلدمة أغراض سياس ــتغالل اإلس ــق، وفضح اس العري
ــن الهجمات التركية  ــالمية، إمنا قومية بحتة، نتخذ م غير إس
ــار إلى  ــوذج، ونلفت األنظ ــتان كنم ــرب كردس ــة على غ احلالي
النقاط التالية: إن أراض تركيا ال متثل أراضي املسلمني باملفهوم 
ــالمية،  ــي، واألمة التركية ال متثل األمة اإلس ــي والتاريخ الفقه
ــالمية. بل كل ذلك  ــت اخلالفة اإلس ــة التركية هي ليس والدول

نتاج وإفراز للحداثة الغربية والكمالية.
ــة واجليش التركيان أن  ــعر الدول في كل زمان ومكان حينما تش
هناك منافع تقتضيها مصلحتها القومية، فإنهما ال يهتمان وال 
يكترثان لعقيدة الطرف اآلخر أو دينه. أليس هناك آالف احملجبات 
ــلمون ملتزمون من جماعة كولن في سجون تركيا،  ورجال مس
فقط التهام تلك اجلماعة مبشاركة االنقالب العسكري؟ أليس 
لتركيا عالقات مع إسرائيل وكانت إسرائيل تدعمها لسنني في 
ــا ضد PKK؟ وأن حجم العالقات التجارية بينهما وصلت  حربه
ــراض بالقول، حتى لو قامت  ـــ٥ مليار دوالر؟ من هنا ميكن االفت ل
ــالمية بحمل السالح وطالبت بحقوق شعبه أو  قوة كردية إس
ــخ ملطالب احلكومة التركية، فإنها من دون أدنى ريب أو  لم ترض
تردد ستحارب من قبل تركيا. ألن هذا هو منطق الدولة القومية، 
ــة القوميات األخرى  ــكلة التعددية القومي الذي لديها مع مش
ــم، وال متتلك رؤية جريئة وحقيقية  داخلها، وال تكترث حلقوقه
حلل قضاياها، مبا ترضيها حتى مع ضمان عدم االنفصال وضمن 

دولة فدرالية وتقسيم للسيادة الداخلية.

 د. فاتح سنكاوي

رأي

وكاالت / البينة الجديدة
ــة  ــة نقط ــون مبثاب ــن أن يك ــا ميك فيم
ــس األميركي دونالد  ل لفرص الرئي ــوّ حت
ــي انتخابات ٢٠٢٠  ترامب االنتخابية ف
ــية، وجه الدميقراطي جون بيل  الرئاس
إدواردز ضربة إلى ترامب بعد فوزه بوالية 
ــى منصب  ــات عل ــي االنتخاب ــة ف ثاني
ــم احلملة  ــا، رغ ــة لويزيان ــم والي حاك
ــي الوالية لدعم  ــي قام بها ترامب ف الت

املنافس اجلمهوري إدي ريسبون.
ــباق، وزار لويزيانا  ــب بالس ــم ترام واهت
ــهرين املاضيني.  ــي الش ــرات ف ــالث م ث
ــضّ مؤيديه، أثناء  واخلميس املاضي، ح

ــير  ــد في بوس ــة أمام حش ــاء كلم إلق
سيتي، بلويزيانا، على دعم ريسبون.

ــس األميركي البالغ  ــك، زار الرئي إلى ذل
ــفى وولتر  من العمر ٧٣ عاما «مستش
ــكري» في ضواحي واشنطن  ريد العس

أمس األول، إلجراء فحوص طبية.
ــنوية اجراها  ــود آخر زيارة طبية س وتع
ترامب الى فبراير املنصرم، لكنّ الرئيس 
ــتبق  ــب البيت االبيض ان يس قرّر حس
ــارة الطبية  ــخ الزي ــيء تاري بعض الش
ــة االنتخابات  ــبب روزنام ــدة بس اجلدي

الرئاسية.
أن  ــاً  ــس ملزم ــي لي ــس األميرك والرئي

ــر  ــوص طبية وال أن ينش ــع لفح يخض
نتائجها. لكنّ هذا األمر أصبح تقليداً.

ــب ترامب على «تويتر»، امس، «كل  وكت
ــنكمل  ــداً، عظيم. س ــد ج ــيء جي ش

العام املقبل».
ــة  رئيس ــت  قال ــرى،  أخ ــة  ناحي ــن  م
ــي  ــواب الدميقراطية نانس الن مجلس 
ــه  ــب ميكن ــس ترام ــي إن الرئي بيلوس
ــرة أمام جلنة  الدفاع عن قضيته مباش
دت بحماية  االستخبارات، لكنها تعهّ
ــكواه التحقيق  املبلّغ الذي أطلقت ش
ــأن تصرفات الرئيس  ــاءلة بش في املس

مع أوكرانيا.

وقالت بيلوسي في مقابلة مع برنامج 
 CBS ــبكة ــن» على ش ــس ذا نيش «في
ــن للرئيس أن  ــس، «ميك ــع، أم ــذي أذي ال
ــدث بكل  ــة ويتح ــام اللجن يحضر أم
احلقيقة التي يريدها إذا أراد، وإذا أراد أن 
ــوم بذلك كتابة»،  يؤدي اليمني أو أن يق
ــرض  ــة لع ــه كل فرص ــة: «لدي مضيف

قضيته».
ــاندي، أحد  ــياق، دخل مارك س في الس
ــض  األبي ــت  بالبي ــة  املوازن ــؤولي  مس
ــس النواب  ــي مجل ــة مغلقة ف جلس
ــق في  ــار التحقي ــي إط ــس األول، ف أم

املساءلة.

وكاالت / البينة الجديدة
تل أربعة أشخاص أمس األول  قُ
ــي بوليفيا،  ــرات ف ــالل تظاه خ
ــك حصيلة القتلى  لترتفع بذل
ــذ أواخر  ــى األقل من ــى ٢٣ عل إل
ــت  أعلن ــبما  حس ــر،  أكتوب
ــة حلقوق  ــدول األميركي جلنة ال

اإلنسان.
ــى «تويتر»،  ــت اللجنة، عل وقال
ــعة قتلى منذ يوم  إن هناك تس
ــة أنها أحصت  اجلمعة، مضيف

أيضا ١٢٢ جريحا على األقل.
أنصار  ــني  ب ــتباكات  ــدور اش وت
ــاري السابق إيفو  الرئيس اليس
ــي  ــن مزارع ــم م ــس، وه مورالي
ــرطة،  الش ــر  وعناص ــوكا،  الك
منذ تولي السيناتورة اليمينية 
لطة في البالد،  جانني أنييز السُ
ــي مورليس الذي فقد  بعد تنح
ــش وقطاعا كبيرا من  دعم اجلي

الشعب وجلأ إلى املكسيك.
من جهة ثانية، وصفت اللجنة 
مرسوما أصدرته انييز اخلميس، 
ــش  اجلي ــاركة  مبش ــمح  ويس

ــع إعفائه  ــن، م ــي حفظ األم ف
ــة،  ــؤوليات جنائي أي مس ــن  م
ــعى أنييز إلى  بـ«اخلطير». وتس
ــالد،  ــي الب ــاع ف ــة األوض تهدئ
ــابيع من التظاهرات  بعد ٤ أس
ــهدتها  وأعمال العنف التي ش

مرحلة ما بعد االنتخابات.
ــادة  ــس: «ق ــال مورالي ــدوره، ق ب
ــكان  الس ــون  يقتل ــالب  االنق
األصليني والبسطاء ملطالبتهم 
ــن ناحيتها،  ــة». م بالدميقراطي
ــى  عل ــوم  بالل ــز  أنيي ــت  انح
موراليس في إثارة أعمال العنف 
من اخلارج، وقالت إن حكومتها 
ــراء انتخابات ولقاء كل  تريد إج

األطراف لوقف االحتجاجات.
ــق اجملتمع  ــى قل ــر إل وفي مؤش
ــدة  ــدت األمم املتح ــي، أوف الدول
ــي  ــابق الدبلوماس في وقت س
ــن أجل «التحاور مع  جان أرنو م
وإيجاد مخرج  ــراف  األط جميع 
ــبما  حس ــة»،  لألزم ــلمي  س
ــم املنظمة  أعلن املتحدث باس
الدولية ستيفان دوجاريك الذي 

ــف قد «يخرج  ــذر من أن العن ح
عن نطاق السيطرة».

ــليه،  باش ــيل  ميش ــذرت  وح
ــدة حلقوق  املتح األمم  ــة  مفوض
ــان، من أن تصاعد أعمال  اإلنس
العملية  ــوض  ــد يق ق ــف  العن

الدميقراطية.
ويضاف العنف في بوليفيا إلى 
املنطقة  في  ــدة  املتزاي القالقل 
ــيلي اجملاورة،  مبا في ذلك في تش
حيث حتولت االحتجاجات على 
التفاوت االجتماعي إلى أعمال 
ــال على  ــغب خلفت ٢٠ قتي ش
ــهدت أيضا اإلكوادور  األقل، وش
إضرابات  ــني  واألرجنت ــال  وفنزوي
ــغب  ــال ش ــات وأعم واحتجاج
ــهر  ــع في األش على نطاق واس

األخيرة.
وفي فنزويال، تظاهر اآلالف امس 
ــراكاس ضد الرئيس  األول في ك
نيكوالس  ــعبوي  الش اليساري 
مادورو بدعوة من املعارض خوان 
ــل اإلفادة من  ــدو الذي يأم غواي
ــي بوليفيا، من أجل  األحداث ف

ــام  النظ ــة  إطاح ــتكمال  اس
الشافيزي.

ــي  ف ــه  نفس ــدو  غواي ــن  وأعل
ــا بالوكالة  ــابق رئيس ــت س وق
ــت به نحو ٥٠  لفنزويال، واعترف
ــدد غوايدو في خطاب  دولة، وش

ــفارة البوليفية،  ألقاه أمام الس
ــى أن بوليفيا «نالت حريتها  عل

بفضل احتاد جميع قواتها».
ــك التظاهرات،  ــل تل وفي مقاب
ــي  الفنزويل ــس  الرئي ــا  دع
ــه  مؤيّدي ــا  أيض ــتراكي  االش

العاصمة  ــي  ف ــاد  االحتش الى 
ــس  للرئي ــا  دعم ــة،  الفنزويلي
موراليس،  ــابق  الس ــي  البوليف
ــادورو اإلقليمي. ولبى  ــف م حلي
ــادورو هذه  ــار م ــن أنص اآلالف م
باللون  ــن مالبس  مرتدي الدعوة 
ــد بيريز (٤١  ــر، وقال ديفي األحم
ــر «دفاعاً عن  ــاً)، إنه يتظاه عام

إيفو والشعب البوليفي».
ويتّهم مادورو بانتظام املعارضة 
الفنزويليّة بأنّها تنوي إطاحته 
ــه  ــالب» تدعم ــالل «انق ــن خ م
وكولومبيا،  ــدة  املتح ــات  الوالي
ــبت خالل  وهو اتّهام كرّره الس
مخاطبته أنصاره عبر مكبّرات 

الصوت.
ــنطن  واش إنّ  ــادورو  م ــال  وق
ــعتا  الفنزويليّة س ــة  واملعارض
إلى إزاحته خالل التظاهرة التي 
مها معسكر غوايدو، لكنّه  نظّ
ــي فنزويال،  ــه «ف د على أن ــدّ ش
ــا  ــالب، هن بانق ــوم  ــد يق ال أح
الشعب يُدافع عن الدميقراطيّة 

واحلرّيّة».

وكاالت / البينة الجديدة
ــة»  الذاتي «اإلدارة  ــدت  ناش
ــة الرئيس  ــة حكوم الكردي
ــد التوافق معها  بشار األس
ــوار، مؤكدة  وتطوير لغة احل
ــا يوماً أي  أنه لم يكن لديه

هدف لتقسيم سوريا.
ــان،  بي ــي  ف اإلدارة،  ــت  وقال
ــع أيضاً  ــب على اجلمي «يج
التفكير بعودة  االبتعاد عن 
ــا كان عليه  ــى م ــوريا إل س
ثماني سنوات.  قبل  الوضع 
ــر  ــول اآلخ ــو قب ــل ه األفض
ــل جتاه  ــر خطاب احل وتطوي
ووجهت  ــض».  البع بعضنا 
اإلدارة اتهامات قوية لتركيا 
ــاعيها  ــل مس ــا تواص بأنه
ــي  ــر دميغراف ــداث تغيي إلح
ــيطر  ــي املناطق التي تس ف
ــورية.  س ــمال  بش ــا  عليه
ــم  العال اإلدارة  ــدت  وناش
ــادة  ــه «إب ــي وج ــوف ف الوق
اجملتمعات الكردية والعربية 
والسريانية، وضد الهجمات 
ــمال  ش ــى  عل ــة  االحتاللي
ــر  والتغيي ــورية  س ــرق  وش

الدميغرافي».
ــركات معتادة،  ــي إطار حت وف
ــوات األميركية  توجهت الق
إلى معقل الوحدات الكردية 
شرقاً للقيام بدورية معتادة، 
ــول قافلة  ــداة وص ــك غ وذل
تضم معدات لوجستية إلى 
ــو، التي تتمركز  قاعدة هيم

بها غرب مدينة القامشلي.
ــدة  ــا أول قاع ــد إقامته وبع
ــار، الذي كان  جوية في املط
األميركيون  ــا  فيه ــز  يتمرك
ــه  وحتصين ــابق  الس ــي  ف
ــوي  اجل ــاع  الدف ــة  مبنظوم
ــير»، أرسلت روسيا  «بانتس
ــكرية إضافية  تعزيزات عس

ــلي في شملت  إلى القامش
ــاً، كما  ــة و١٦٠ جندي ٤٠ آلي
أمنية  ــة  نقط ــتحدثت  اس
ــي  الت ــر،  مت ــل  ت ــدة  بل ــي  ف
متبادلة  ــات  هجم ــهد  تش
ــل املدعومة من  بني الفصائ

تركيا والوحدات الكردية.
ــه، دعا قائد «قوات  من جهت
سورية الدميقراطية» (قسد) 
ــي، إلى عقد  ــوم كوبان مظل
ــر  ــة لعناص ــة دولي محكم
«داعش» في شمال سورية، 
«وذلك لبناء العدالة وإظهار 

احلقيقة».
ــي تغريدة  ــم كوباني ف واته
بابتزاز  على «تويتر»، «تركيا 
ــتخدام العديد  العالم واس
ــا  غزوه ــي  ف ــش  داع ــن  م
معتبراً  ــورية»،  س ــمال  لش
أنه «إليقاف االبتزاز وإحباط 
ــار  وإظه ــا،  مخططاته
ــة،  ــاء العدال ــة، وبن احلقيق
ــب عقد محكمة دولية،  يج
ــورية، حيث  ــمال س في ش
ــع  أفظ ــش  داع ــت  ارتكب

جرائمها».

 وكاالت / البينة الجديدة
دعا رئيس حكومة تسيير األعمال 
ــني نتنياهو،  ــرائيلية، بنيام اإلس
ــزب (أزرق أبيض)  ــاء ح امس رؤس
ــس، املُكلف  ــي غانت ــة بن بزعام
نبذ  ــى  إل ــة،  ــكيل احلكوم بتش
ــكيل حكومة ضيقة  فكرة تش
ــتركة“  بدعم من ”القائمة املش
داخل  ــطينيني  للفلس ــة  املمثل
ــال نتنياهو،  ـــ٤٨. وق ــة ال منطق
ــع أقطاب  ــر عقده م ــالل مؤمت خ
ــزب ”الليكود“،  ــطاء في ح ونش
ــه، ووصفه بالطارئ،  الذي يترأس
ــاد على النواب العرب  إن ”االعتم
ــافرا على دولة  يشكل خطرا س
ــرائيل، وتصدعا لم يسبق له  إس
مثيل في تاريخ الدولة“، بحسب 

وصفه.
ــوز“  ني  ٢٤ ”آي  ــاة  قن ــت  ونقل
اإلسرائيلية تصريحات نتنياهو، 
والتي قال فيها إن الفترة احلالية 
ــهد ”نقطة انهيار في تاريخ  تش
ــاء كحول الفان،  الدولة، ألن زعم
ــكنازي،  بيني غانتس، وغابي أش
يتفاوضون مع أعضاء الكنيست 
ــات  املنظم ــون  يدعم ــن  الذي

اإلرهابية ويريدون تدمير الدولة“.
ــي  بين أن  ــى  إل ــارة  اإلش ــدر  يج
غانتس ال زال يخوض مفاوضات 
ــة منه  ــي محاول ــع األحزاب ف م
ــة  اخلامس احلكومة  ــكيل  لتش
ــرائيل، وذلك  ــي إس ــني ف والثالث
ــو باملهمة،  ــل نتنياه عقب فش

ــى أغلبية  ــدم حصولهما عل لع
برملانية.

ــرائيل،  ــي إس ــون ف ــا للقان وتبع
ــة زمنية من  ــس مهل ــدى غانت ل
ــرين يوما لتشكيل  ثمانية وعش
ــة، وهي املهلة التي بدأت  حكوم
ــني  روف ــس  الرئي ــف  تكلي ــذ  من

ــرين  ــني له بذلك في ٢٢ تش ريفل
ــي، وفي حال  ــر املاض األول/أكتوب
ــله، ينص القانون على منح  فش
ــة  مهل ــت“  ”الكنيس ــان  البرمل
ــد أعضائه  ــار أح ــا الختي ٢١ يرم
ــة  بتوصي ــة  حكوم ــكيل  لتش

واحد وستني عضو.
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سامية اِّـراشدة

الغريب أننا كمواطنني من يالحظ ظواهر الفقر من خالل 
ــات احلكومية ال تالحظ ذلك  ــا وقرانا بينما اجله مناطقن
ــراء واقفون على ابواب  ــرب نحن أيضاً من جند الفق ، واألغ
اخملابز يشترون اخلبز ديناً وتسجل لهم قائمة بأسمائهم 
على دفتر اخملبز ، بينما املسؤلون يرون أننا ال نحسن النظر 
الصحيح فيحاولون أن يلفتوا نظرنا على الواقفون على 
ــيارات الفارهة التي  ــرة وعلى الس ــواب املطاعم الفاخ اب
تقف على اإلشارة الضوئية في عاصمة عمان بينما تغزو 
ــن من ندرك ما  ــا باقي احملافظات ، كما نح ــيارات الكي س
هو وجه الفقر بني طالب املدارس احلكومية وهم عيونهم 
ــفيات  ــدارس اخلاصة، كما يطبق املستش على طالب امل
ــن نقف على احملطات  ــة واخلاصة ، نحن فقط م احلكومي

والكازيات لنرى من يعبئ بدينار بنزين لسيارته ودينار كاز 
ميلؤها طفل بعلبة املشروبات غازية بينما همّ يشاهدون 

الطوابير على أن الشعب يستهلك البنزين والكاز بشكل 
ــر حينما تذهب  ــط من نعلم ما هو الفق ــر ، نحن فق أكب
ــروض لتغطي حوائجها  ــى اماكن بيع بع ــرة املنزل إل مدب
املنزلية بأقل تكلفة بينما يرى اكتضاض من يزور املوالت 
ــتريات تكاد تصل ٩٠٪ بينما الصحيح  وكأن نسبة املش

ــر تذهب لقضاء وقت فقط هناك وشراء بعض  اكثر االس
ــر حينما يحب  ــم ما هو الفق ــلع، نحن من نعل ــن الس م
ــف ، ونحن نعلم  ــدورة أكثر من املنس ــر قالية البن الفقي
ــس الوضع االقتصادي ليوقف  ما هو الفقر حينما ينعك

عجلة تداور النقد ليضعف اي مشروع اقتصادي .
ــبة الفقر في االردن ١٥٪ وكيف  كيف لنا أن نصدق أن نس
ــني  ــات والغارم ــماء الغارم ــر وأس ــاوم الفق ــا أن نق علين
ــالغ عنهم ، هذا هو الفقر  ــودة في  مراكز األمن لألب املوج
في الوجوه الشاحبة التي تريد زيادة الضمان االجتماعي 
ــة االجتماعية،  ــة وصندوق املعون ــات احلكومي واملؤسس
ــا كان يقال  ــف منظور م ــا احصائيات تخال ــا تأتين بينم
ــر ، بينما عيون  ــة للقضاء على الفق ــابقاً أن هناك ني س
ــات تنظر الى عمان الغربية وعبدون وغيرها وحتلو  احلكوم
النظر لها وتعتبرها منوذجا لالردن ،و تغمض عينهم على 
ــمال ، اعيدوا إحصاء الفقر من  فقراء اجلنوب وفقراء الش
ــل أن تطبق علينا  ــاءات العامة قب ــد يا دائرة اإلحص جدي
ــعار لتقضي  ــن جديد وتغزونا ارتفاعات االس الضرائب م

على الفقراء ويزداد الفقر أكثر.

كاتبة اردنية

ثامر الحجامي

ــرة أخرى.. وكما هي عادتها دوما في الدفاع عن املصالح  م
ــا وتعلن  ــة الدينية العلي ــري املرجعي ــة، تنب ــا لألم العلي
ــة املطالبة  ــات الراهن ــن االحتجاج ــا الصريح م موقفه
ــابيع املاضية،  ــالل األس ــا خ ــع خلطبه ــالح، فاملتاب باإلص

ــى لو  ــع األعل ــن أن املرج يتيق
تهيأت له الظروف، لرأيناه في 
ــرا مع  ــر حاض ــاحة التحري س

املتظاهرين.
ــا على املرجعية  ــس غريب     لي
ــا  طامل ــي  وه ــك..  ذل ــة  الديني
ــرة  الكبي ــر  للمخاط ــدت  تص
ــة  الدول ــان  كي ــدد  ته ــي  الت
ــل  تقب ــم  ل ــي  ــا، فه ووجوده
بدستور مستورد تفرضه قوات 
ــالل وإمنا دعت الى كتابة  اإلحت
الدستور العراقي بأيد عراقية 
ــن قبل  ــه م ــتفتاء علي واإلس
بأجمعه،  ــي  العراق ــعب  الش
دون التفريق بني طائفة وأخرى، 
ــت  ــر.  وعمل ــون دون آخ أو مك
النار  كإطفائي حني اشتعلت 
ــام ٢٠٠٣، بعد  ــف ع في النج

ــتداد املواجهات ووصولها الى مرقد اإلمام علي «عليه  إش
ــن البصرة  ــى مرافقتها م ــر ال ــت اجلماهي ــالم» فدع الس
ــف، فإنطفأت النار التي عجز اجلميع عن  وصوال الى النج
معاجلتها، وحني إندلعت احلرب الطائفية عام ٢٠٠٦ كانت 
ــتعرة، ووقف  ــد النار املس ــا ماء أخم ــا وتوجيهه كلماته
ــام تلك احلكمة، التي أنهت أزمة كادت  العالم متحيرا أم
ــام ٢٠١٤ فكانت القضية  ــه.    أما ع ــدا بأكمل ــرق بل أن حت
ــع إرهابية مدعومة داخليا  تختلف، حني هجمت مجامي
ــم  وخارجيا، تريد إجتياح هذه البالد ونهب خيراتها، ورس
معالم جديدة على أسس طائفية وعرقية، والعودة بالبالد 

ــك الكلمات التي أعلنت  ــى عصور اجلاهلية، فكانت تل ال
ــباته، وأزاحت  ــعبا من س « اجلهاد الكفائي « وأيقظت ش

غيوم الشر، وأحيت أمة كادت أن متوت.
ــة آالف  ــاف، مخلف ــرب العج ــنوات احل ــاء س ــد إنته    بع
ــهداء ومدنا خرائب بسبب احلرب أواإلهمال وجيوشا  الش
ــة اإلعمار  ــة توقف حرك ــني، نتيج ــباب العاطل ــن الش م
ــاد الذي ضرب مفاصل الدولة، كان املتوقع  والبناء، والفس
ــا قبلها،  ــكل مغاير عم ــة ٢٠١٨ أن تكون بش ــن حكوم م
ــا مصالح اجلميع، بدال من  ــه لبناء دولة تراعى فيه وتتوج
ــذي حصل أن  ــا، ولكن ال ــكلة له ــح االحزاب املش مصال
ــول على املغامن،  ــفح اجلبل للحص ــان نزلوا من س الفرس

فيما كان البعض بإنتظارهم لتقاسمها معهم.
   يبدو أن االحزاب احلاكمة لم يعد يعنيها آهات اجلماهير 
ــم، وصارت تتهرب من جميع الدعوات الرامية الى  ولوعته
إصالح األوضاع والنهوض بالواقع اإلقتصادي واإلجتماعي، 
ــدة في  ــروج في مظاهرات حاش ــا اجلماهير الى اخل مما دع
ــات العراقية  ــع احملافظ جمي
ــداد،  ــة بغ ــيما العاصم الس
ــكام  احل ــع  مضاج ــت  أقض
ــز  تهت ــيهم  كراس ــت  وجعل
ــات اجلماهير  ــع هتاف ــن وق م
ــن  ــم.  لك ــة برحيله املطالب
األحزاب احلاكمة كانت تراهن 
على إضعاف هذه التظاهرات 
ــا،  مطالبه ــويف  وتس
ــت  ــل الوق ــتخدمة عام مس
ــة  مرة، أو إصدار قرارات بائس
ال تلبي طموح اجلماهير التي 
ــود الكاذبة،  ــن الوع ــت م مل
ــي  ــد تثق بأي سياس ولم تع
ــي لم تر  ــه، فه ــال صوت وأن ع
من الوعود اإلصالحية شيئا، 
ــالح ملنظومة القضاء  فال أص
ــدين، وال  وال محاكمة للفاس
ــتقلة.  لذلك  ــد، وال مفوضية مس ــات جدي ــون إنتخاب قان
ــا كبيرا  ــل زخم ــرة لتمث ــة األخي ــب املرجعي ــاءت خط ج
ــهم وأعدادهم، وترسم خارطة  للمتظاهرين، تزيد حماس
ــى احلكومة تنفيذها ضمن  ــق لطلباتهم الواجب عل طري
ــتهداف  ــددة، داعية القوات األمنية الى عدم إس مدد مح
ــلمية املظاهرات، ومحذرة من  املتظاهرين، مؤكدة على س
التدخالت اخلارجية التي هدفها حتويل العراق الى ساحة 
ــة بضرس قاطع أن  ــه أدواته. أثبتت التجرب للصراع وأبنائ
ــوق النجاة،  ــات املرجعية الدينية هو ط ــزام بتوجيه اإللت
الذي يخلص األمة من اخملاطر التي تداهمها، فهل ستلتزم 

األطراف كلها مبا تريده أم إعمل نفسك ميت؟.

  

د. فايز أبو شمالة

ــطينيون صمت قيادة  ــرون الفلس ــد الكتاب واملفك انتق
ــطينية إزاء االعتداء اإلسرائيلي األخير  ــلطة الفلس الس
ــزة، حتى خرج قادة تاريخيون من حركة فتح،  على أهل غ
ــاءة عينها  ــطينية، وإغف ــلطة الفلس وأدانوا صمت الس
ــريد، وانتقد  ــا يجري على أرض غزة من ذبح وقتل وتش عم
الكتاب والسياسيون ال مباالة السلطة إزاء جرمية تصفية 
ــواركة، كان يجب أن تكون  ــن عائلة س ــة مدنيني م ثماني
ــية  ــتويات السياس ــز احلدث واملتابعة على كل املس مرك
ــتوى اإلعالم  ــة، وليس على مس ــية واجلنائي والدبلوماس
ــلطة  ــاب على قيادة الس ــض الكت ــد اقترح بع فقط.لق
ــام حداداً على  ــس العلم لثالثة أي ــطينية أن تنك الفلس

ــلطة لم  ــاء مدنيني، ولكن الس مقتل ثمانية أطفال ونس
ــل ذلك، واقترح بعضهم دعوة جامعة الدول العربية  تفع
ــعة، واتخاذ موقف  ــرائيلية البش ــة اجلرمية اإلس ملناقش
ــلطة لم تفعل ذلك، واقترح آخرون دعوة  عربي، ولكن الس
ــبة مقترفي  ــان حملاس ــن وجلان حقوق اإلنس ــس األم مجل
ــيني من  ــة، ولم يحدث ذلك، وطالب بعض السياس اجلرمي
ــات املوقعة مع  ــد العمل باالتفاقي ــلطة جتمي قيادة الس
إسرائيل، وسحب االعتراف بالدولة اإلرهابية، وبالغ بعض 
ــب بتطبيق اتفاقية  ــني في مطالبته، فراح يطال القانوني
ــف الرابعة، وطالب الكتاب بوقف التعاون األمني مع  جني
ــيء من كل ما سبق،  ــرائيلية.لم يحدث ش اخملابرات اإلس
ــلطة الفلسطينية باإلدانة التقليدية، ولم  واكتفت الس
تتخذ أي خطوة عملية، لم تغضب، لم تكسر األواني، لم 
ــل لإلسرائيليني أي رسالة مقت ومترد وسخط، وأظن  ترس
ــجع األول للعدوان اإلسرائيلي  أن هذا بحد ذاته كان املش
ــلطة، وبات  ــة رد فعل الس ــرف محدودي ــى يع الذي أمس
ــتنطفئ  دون  أن تخلف  ــار الغضب العربي س ــرف أن ن يع
جمراً سياسياً يحرق أصابع العدوان. قد يقول البعض: إن 
القيادة الفلسطينية ناشدت دول العالم واجملتمع الدولي 
ــدوان، والقيادة  ــف الع ــل لوق ــريع والعاج ــرك الس بالتح
ــي عدم الفعل،  ــت على اجملتمع الدول ــطينية أعاب الفلس

ــطينية ال تغفل عن  ــة، والقيادة الفلس ــاء باإلدان واالكتف
ــداء صغير على أرض غزة والضفة الغربية،  توثيق كل اعت
ــطينية  ــح، ولكن القيادة الفلس ــذا الكالم صحي وكل ه
التي تطالب دول العالم بالتحرك كان األولى بهذه القيادة 
ــل أن تطالب القيادة األمم  ــرك هي على األرض، وقب أن تتح
ــالل كان األولى  ــى إنهاء االحت ــل اجلاد عل ــدة بالعم املتح
ــالل، وكان األجدر  ــادة أن تعمل ميدانياً إلنهاء االحت بالقي
بالقيادة أال تنتظر مشورة الكتاب واملفكرين والسياسيني 
ــه أن يكون قائداً  ــوم بواجبها، فالذي رضي لنفس كي تق
ــون  ــاً، وأن يك ــون مقاوم ــه أن يك ــني علي ــعب املقاوم لش
مقداماً، وأن يكون فدائياً على أهبة االستعداد للتضحية 
ــعبه. فهل  ــبيل حرية ش ــه وولده وممتلكاته في س بحيات
ــطينية في التضحية إلى  ارتقى موقف القيادات الفلس

هذا املستوى الذي يرعب األعداء؟
ــطينية من مجزرة  ــل القيادة الفلس ــل اختلف رد فع وه
ــيا  دير البلح عن رد فعل األمم املتحدة واالحتاد األوربي وروس
ــدروا البيانات  ــو؛ الذين أص ــف النات ــدول العربية وحل وال
ــاً، وإمنا  ــاً، وال تؤازر مظلوم ــي ال تردع معتدي ــة الت اللفظي
ــطينية  ــف عن النكبة احلقيقية للقضية الفلس تكش

منذ اجملزرة األولى.

كاتب فلسطيني

عبد الباري عطوان

ــة،  اإلخباريّ ــر  التّقاري ــد  تَزايُ ــل  ظِ ــي  ف
ــد  تُؤكِّ ــي  الت ــميّة،  الرس ــرّكات  والتح
دوث اختِراق في  رب حُ باألدلّة العمليّة، قُ
طيعة  القَ ــاء  وإنه اخلليجيّة،  ــات  اخلِالف
ــعوديّة واإلمارات  ول الثّالث الس ــدّ بني ال
ــةٍ وقطر من النّاحية  والبحرين من ناحي
ــى درجةٍ كبيرةٍ  ــؤال عل ز سُ األُخرى، يقفِ
صر،  ــة مِ ــن مكان ــة، وهو ع ــن األهميّ م
ــوع  ل ضُ ــن  م ــم،  واألهَ ــع  الرّاب ــع  ل الضِّ
ــوات  ط ــم خُ ــل تت ــذه، وه ــة ه املُقاطع
ــارعة بالتّنسيق معها أم  التّقارب املُتس
هرها؟قبل اإلجابة عن هذا  ــفِ ظَ من خل
ل ما يتفرّع عنه من عالمات  ؤال، وكُ السّ
ــد من  ــروعة، ال بُ ــرى مش ــتِفهام أُخ اس
ة خطوات رئيسيّة جرى  ــارة إلى عدّ اإلش
د  اتّخاذها في األيّام القليلة املاضية تُؤكِّ
ــير على قدمٍ  ــة اخلليجيّة تس أنّ املُصاحل

ة اخلليجيّة املُقبلة التي  وساق، وأنّ القمّ
د في الرياض بعد اعتِذار اإلمارات  ستُعقَ
ــة  منصّ ــتكون  س ــتِضافتها  اس ــن  ع
ــع القادة  ــور جمي ض ــا، وحُ ــج له التّتوي

اخلليجيني لهذه املُناسبة السنويّة:
ــد  ــيّ دونال ــس األمريك ــى: أنّ الرئي األول
ــاة ”احلرّة“، هو  ثلما قالت قن ــب، ومِ ترام
ــى اجلُهود  ا عل ــخصيًّ ــرِف شَ ــذي يُش ال
الدبلوماسيّة املَبذولة للتّقريب بني دولة 
عة  ــدول اخلليجيّة الثّالث املُقاطِ قطر وال
لت إلى مرحلةٍ  ــذه اجلُهود وصَ لها، وأنّ ه
، وعبّر عن هذه املسألة بشكلٍ  مةٍ تقدّ مُ
ــني، رئيس  ــرال ديفيد غولدف ح اجلن أوضَ
طابه أمام  هيئة األركان األمريكي في خِ
يران في دبي، عندما حثّ دول  معرض الطّ
دراتها العسكريّة  اخلليج على تَوحيد قُ

ل احتِدام التوتّر مع إيران في ظِ
ــة  حاف الصّ ــة  وِكال ــدت  أكّ ــة:  الثاني
ــادر خليجيّة  ــالً عن مص ــيّة نق الفرنس
ــي  ل ف ــيَصِ ــا س ــا رَفيعً ا قَطريًّ ــدً أنّ وَف
ــة إلى الرياض، ولم  األيّام القليلة املُقبل
ــة  ــون برئاس ــا أن يك ــتبعد مصادرن تس
ــن آل  ــد الرحم ــن عب ــد ب ــيخ محم الش
ثاني، وزير اخلارجيّة، وفي إطار االجتماع 
ــوزراء خارجيّة دول مجلس  التّحضيري ل
ــم  القم ــادةً  ع ــبق  ــذي يس ال ــاون  التع
ــة:  لها.الثالث ــر  وللتّحضي ــة  اخلليجيّ

ــا األمير  ــة التي قام به ــارة املُفاجئ الزّي
ــر الدفاع  ــب وزي ــلمان، نائ ــد بن س خال
السعودي، ووليّ وليّ العهد غير املُعلن، 
لطان قابوس،  ملسقط واجتماعه بالسّ
ــذه الزّيارة  ــن ه ــدف م ــون اله ــد يك وق
، وحرب  ــة اخلليجيّة أوّالً زدَوج، املُصاحل مُ
دة  اليمن ثانيًا، بالنّظر إلى التّقارير املُؤكَّ
وثيّة في  عوديّة حُ ريّة سُ حول لِقاءات سِ

مانيّة. العاصمة العُ
ــدول  ــة لل ــاركة املُفاجئ ــة: املُش الرابع
عة لدولة قطر  ــة الثّالث املُقاطِ اخلليجيّ
في دورة اخلليج الكرويّة ٢٤ التي ستُقام 
ــرين  ــهر تش ــي الدوحة يوم ٢٦ من ش ف
ــادس  الثّاني (نوفمبر) احلالي وحتى الس
من كانون أوّل (ديسمبر) املُقبل، وتأكيد 
ــي  الت ــرات  ائ الطّ أنّ  ــة  إخباريّ ــر  تقاري

ــاركة ستَطير  املُش املُنتخبات  ل  ــتُقِ س
ا رَفع  ا يتم أيضً باشرةً إلى الدوحة، ورمبّ مُ
عة  ــذي تَفرِضه دول املُقاطَ ا ال لِّيًّ احلَظر كُ
ــذا اإلطار،  ــركات طيَرانها في ه على ش
عني  ــجّ ــا بنقل آالف املُش ــماح له والسّ

باشرةً دون املُرور عبر مطارٍ ثالث . مُ
ــبوق في  ــر املس ــدوء غي ــة: الهُ اخلامس
ــى جانبيّ  ــالم اخلليجيّة عل أجهزة اإلع
ــالت اإلعالميّة،  ل احلمَ ــة، وتوقّف كُ األزَم
ــي  ــزة أو ف ــات التّلف ــى شاش ــواءً عل س
ــد  ــي، وبع ــل االجتماع ــائل التواص وس

باب  عامني ونصف العام تقريبًا من السُّ
وض األعراض. تائِم وخَ والشَّ

ــت  الكوي ــة  دول ــاء  إحي ــة:  السادس
ــم البيت  ــا لترمي هوده ــاطتها وجُ لوِس
اخلليجي، وتنقيته من اخلِالفات بعد فترةٍ 
ــل الشيخ صباح  دوء، حيث أرس من الهُ
ــيخ صباح  ــر خارجيّته الش ــد وزي األحم
ــب رئيس الوزراء وزير اخلارجيّة  اخلالد، نائ
أُسبوع.بالعودة  للعاهل السعودي قبل 
ؤالنا األساسيّ الذي بدأنا بِه هذه  إلى سُ
لع  ــر الضِّ ص ــن القول بأنّ مِ ك ــة، ميُ املقال
ــاركت بفاعليّة  ــم، التي ش ــع واأله الرّاب

الت  ــة دولة قطر، وأوقفت رحَ قاطع في مُ
بت التّأشيرات  طيرانها إلى القاهرة، حجَ
ــت  ــل كان ــي املُقاب ــا، وف واطنيه ــن مُ ع
ــرة“ املدفعيّة الثّقيلة في  ة ”اجلزي محطّ
صر، واالحتِفال ببعض  مات على مِ الهجَ
ــرت بعد دعوة  ج ــات التي انفَ االحتِجاج
ــي، وكانت  ــد عل ــاول محم ــل واملُق املُمثّ
صر كانت  على نطاقٍ محدود، نقول إنّ مِ
هود  ا، عن جُ لِّيًّ غيّبة كُ غيّبة أو مُ ــبه مُ شِ
كومتها  ر عن حُ هذه املُصاحلة ولم يَصدُ
ــتثناء  ا كان االس ــق حتّى اآلن.رمبّ أيّ تعلي
ــارة املُفاجئة التي قام  ــد كان الزّي الوحي

ــي  ــد الفتاح السيس ــس عب ــا الرئي به
ي  ــي، وحظِ ــي األربعاء املاض ــى أبو ظب إل
ــلٍ كالعادة من  ــتِقبالٍ حاف خاللها باس
ــيّ العهد،  ــد، ول ــد بن زاي ــيخ محم الش
ــتثماري  ضت عن إطالق صندوق اس ومتخّ
ليار دوالر،  صر بقيمة ٢٠ مِ بني اإلمارات ومِ
وجرى منح الرئيس املِصري الزّائر الوِسام 
ع في دولة اإلمارات، األمر الذي جعل  األرفَ
ا إذا  ــاءلون عمّ ــر من املُراقبني يتس الكثي
حاولةً  ة االستثماريّة مُ كانت هذه املِنصّ
ــي إلخفاء  الرئيس السيس ــتِرضاء  الس
تًا أنّ  ــه؟كان الفِ ــة عن ــوات املُصاحل ط خُ

الرئيس السيسي زار دولة اإلمارات، ولم 
ــه لألخيرة  ــعوديّة، وآخر زيارة ل ــزُر الس يَ

ــالميّة  مم العربيّة واإلس كانت أثناء القِ
ة  ــي مكّ ــدت ف ق ــي انعَ ــة الت واخلليجيّ
ــان املاضي، أيّ  ــهر رمض ــة في ش املُكرّم
ة، كما  ــميّةً خاصّ ن زيارةً رس أنّها لم تكُ
ــعودي بارز بزيارة  ــؤول س م أيّ مس لم يَقُ
ــرة على غيرِ  ر األخي ــهُ القاهرة في األش
دنة اإلعالميّة  ــن املُفارقة أنّ الهُ العادَة.م
ــمل  مة لم تش بني دول اخلليج املُتخاصِ
ــاة ”اجلزيرة“ وبعض  ــر، ومن يُتابع قن ص مِ
ــي أوربا، أو  ــرى القطريّة ف ــوات األُخ القن
س  ــوبة عليها في إسطنبول، يلمِ احملس
ــتها  ياس ــم يَطرأ أيّ تغيير على سِ أنّه ل
ا  ــلطات املِصريّة،مّ د السّ التّصعيديّة ضِ
ــتِثناء  ــكوك حول اس ــد بعض الشُّ يُؤكِّ
ــةً  خليجيّ ــةً  مُصاحل ــا  وجعله ــر،  ص مِ
يه  ــقّ ــل هذا التكتّم بش ــي ظ ة؟.ف رفَ صِ
ــة،  ــك أيّ إجاب ــريّ ال منل ــيّ واملِص اخلليج
ــون الكارت  ع راقبني يرفَ ــاك مُ ن ــن هُ ولك
ــميّ  ضب الرس ــر ويُحذِّرون من الغَ األحم
صر ومكانتها،  ، أو القفز عن دور مِ املِصريّ
، فإنّ  ــاملةً ن هذه املُصاحلة ش فإذا لم تكُ
أزَمات عديدة ستنفجر، وستُغيِّر الكثير 
ة في املِنطقة،  ــيّ من املُعادالت السياس
ر  ــعُ تَش ــة  املِصريّ ــادة  ي القِ أنّ  ــةً  خاصّ
ــض احلُلفاء  ــل من مواقف بع بخيبة أمَ
راعها مع إثيوبيا حول  اه صِ اخلليجيني جتُ

 أعلم .
ُ

د النّهضة .. واهللا سَ

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

السيسي زار دولة اإلمارات 
ولم يـَزر السعوديـّة وآخر 
زيارة له لألخرية كانت 
أثناء القـِمم العربيـّة 
واإلسالميـّة والخليجيـّة

   يبدو أن االحزاب الحاكمة لم تعد 
تعنيها آهات الجماهري ولوعتهم 
وصارت تتهرب من جميع الدعوات 
الرامية اُّـ إصالح األوضاع 
والنهوض بالواقع اإلقتصادي

كيف لنا أن نصدق أن نسبة 
الفقر َّـ االردن ١٥٪ وكيف علينا 
أن نقاوم الفقر وأسماء الغارمات 
والغارمني اِّـوجودة َّـ مراكز األمن 
لإلبالغ عنهم ؟

7 NO.3305 .TUE . 19 .NOV .2019  آراءالعدد (٣٣٠٥) الثالثاء  ١٩/ ١١  / ٢٠١٩

الديلــي تليغــراف : اتهامــات لجنــود 
بريطانيني بارتكاب جرائم حرب

ــورد دانت  ــي تليغراف مقاال لل ــرت الديل نش
ــابق  ــي الس ــش البريطان ــس أركان اجلي رئي
ــوان «يجب  ــوردات بعن ــس الل ــو مجل وعض
ــوا  ــب جنودنا لكن أغلبهم ليس أن نحاس

بلطجية وال قتلة».
ــات التي  ــى االتهام ــت الرد عل ــاول دان ويح
ــول «تغطية  ــا صحف بريطانية ح تناولته
اجليش واحلكومة» على «أدلة تثبت ارتكاب 
جنود بريطانيني جرائم قتل وتعذيب واعتداء 

على مدنيني في العراق وأفغانستان».
يقول العسكري السابق «لقد انفطر قلبي 
ــرت باألمس عن  ــة التي نش ــا أقرأ القص وأن
ــن قبل جنودنا في  جرائم احلرب املزعومة م
ــت هانحن نعود  ــتان، وقل ــراق وأفغانس الع

إليها مرة أخرى».
أركان  ــس  رئي كان  ــذي  ال ــت  دان ــف  ويضي
ــا بني  ــرة م ــالل الفت ــي خ ــش البريطان اجلي
ــهل دوما  ــي ٢٠٠٦ و ٢٠٠٩ أنه «من الس عام
ــخص لكن  ــي باالتهامات على أي ش أن تلق

ــذه االتهامات، ففي  ــن الصعب أن تفند ه م
ــة  ــا أول رواي ــاس دوم ــدق الن ــة يص أي قص

يسمعونها».
ــعرت بالفزع طبعا  ــل قائال «ولقد ش ويواص
ــم قتل  ــي وردت بصدد جرائ ــة الت ــن األدل م
ــب املدنيني التي مت التغطية  األطفال وتعذي
ــاءلت  ــش، لكني تس ــن قادة اجلي ــا م عليه
أيضا هل هذه إعادة لالتهامات الفارغة التي 

أثيرت سابقا؟»
ــأن أغلب  ــة تامة ب ــى قناع ــا عل ــد «أن ويؤك
العمليات التي شارك فيها جنود بريطانيون 
ــكل صحيح وطبقا لبنود معاهدة  متت بش

جنيف وقانوننا البريطاني».
ــخص فوق  ــت قائال «ال يوجد ش ويختم دان
ــاك أدلة واضحة  ــون وعندما تكون هن القان
ــب أن تتبعها محاكمات وإدانات،  وثابتة يج
ــوا  ــني ليس ــود البريطاني ــب اجلن ــن أغل لك

بلطجية وال قتلة» .

اإلندبندنت : «انهيار السلطة»
ــاال للصحفي بورزو  ــرت مق اإلندبندنت نش
دراغي بعنوان «االحتجاجات تقوض سلطة 

النخبة السياسية حول العالم» .
يقول دراغي إنه كان قبل أيام مدعوا حلضور 

ــبة مرور ٣٠ عاما على انهيار  أمسية مبناس
ــني آخرين  ــه مع صحفي ــط برلني. لكن حائ
فوجئوا بحاجتهم إلى تصريح أمني إضافي 

بسبب احتجاجات جتري في برلني.
ويقول دراغي «لقد كنت في برلني عام ١٩٨٩ 
ــة وكنت أعمل صحفيا  كطالب في اجلامع
ــرت األحداث  ــورك عام ٢٠١١ وعاص في نيوي

في املدينتني حلسن احلظ».
ويوضح دراغي أن احلدثني كانا مؤثرين ولهما 
ــى تغيير وجه العالم كما  تبعاتهما وأديا إل
كنا نعرفه مضيفا أنه «قبل كل حدث كانت 
ــر إليه. فقبيل  ــاك إرهاصات تلفت النظ هن
ــتمرت املظاهرات  ــني اس ــدار برل ــار ج انهي
ــهرا عدة في كل دول أوربا  واالحتجاجات أش
الشرقية، وقبيل احلادي عشر من سبتمبر/ 
أيلول تابعنا الهجوم على املدمرة األمريكية 
ــفارات  يو إس إس كول والهجمات على الس

األمريكية في دول أفريقية».
ــا وليس  ــدث تدريجي ــر يح ــول «التغيي ويق
ــع  ــزال يتجم ــه كالزل ــي، إن ــكل مفاج بش

الغضب رويدا رويدا قبل أن ينفجر».
ــير دراغي إلى أن «العالم يشهد اليوم  ويش
ــتمرة تضعف إن لم  احتجاجات مدنية مس

ــية  ــلطة النخبة السياس ــن تقوض س تك
الفاسدة على مستوى العالم» .

ــم التأثير  ــض النظر عن حج ــف «بغ ويضي
ــذه النخبة،التي تواجه على  ــع على ه الواق
أقل تقدير حتديا شعبيا واسعا لسلطتها، 
ــران والعالم  ــراق وإي ــاهدنا ذلك في الع وش
ــودان وتشيلي وهونغ  العربي وفرنسا والس
كونغ واجلزائر، حتى أن رفع أسعار الوقود أدى 

إلى احتجاجات واسعة في إيران».
ــل دراغي «قبل ٣٠ عاما انتهت احلرب  ويواص
ــعادة  الباردة وبدال من البناء على حلظة الس
ــي ببنائه  ــة النظام الدول ــام ورث ــاق، ق والوف
ــاواة والعدالة  ــس من انعدام املس على أس
ــك بدعم األنظمة  ــة وصحبوا ذل االقتصادي
ــم اآلن في  ــي ينفجر العال ــية الت البوليس
ــن الضيق وعدم الرضا  مواجهتها تعبيرا ع
ــل قيادات العالم الذين يجتمعون  أمام فش
ــج  للتزل ــهير  الش ــع  املنتج ــي  ف ــنويا  س
ــدى دافوس  ــيرا إلى منت ــد» مش على اجللي

االقتصادي .
ــوة  الصف ــس  نف اآلن  ــى  «حت ــف  ويضي
ــراكة العاملي  ــية وقادة نظام الش السياس
ــدن حتى  ــدءا من لن ــلطة ب ــون في الس يبق

ــنطن، ورغم ذلك يتعني عليهم  برلني وواش
ــي ارتكبوها،  ــاء الت ــوا ثمن األخط أن يدفع

وعلى رأسها انعدام الكفاءة، والفساد».

الغارديان : قيمة أرامكو
الغارديان نشرت تقريرا ملراسلها االقتصادي 
جوليان أمبروز بعنوان «تراجع قيمة أرامكو 

ألقل من تريليوني دوالر».
ــرح  ــت ط ــركة أعلن ــروز إن الش ــول أمب يق
ــعودية  ــة التداول الس ــهمها في بورص أس
مقابل سعر يتراوح بني ٣٠ و٣٢ رياال للسهم، 
ــركة الكلية  ــة الش ــي أن قيم ــو ما يعن وه
ستتراوح ما بني ١٫٦ و ١٫٧ تريليون دوالر أي أن 
ــعى إليها ولي العهد  القيمة التي كان يس

محمد بن سلمان قد تقلصت .
ــتقبال  ــبب هو اس ــف أمبروز أن الس ويضي
املستثمرين لعملية الطرح التي مت تأجيلها 
ــعودية  ــكل فاتر رغم أن الس عدة مرات بش
ــتثمرين في  ــهم للمس ــرح األس ــدت ط أك
ــط فقط خالل املرحلة األولى  الشرق األوس
ــال  ــال األعم ــاندة رج ــن مس ــث تضم حي

ودعمهم.
ــت بطرح ١٫٥ في  ــركة اكتف ويوضح أن الش
ــن املعروف أن  ــهمها رغم أنه م املئة من أس

ــي املائة  ــبة ٥ ف ــي يكون بنس ــرح األول الط
ــركة كما كان مخططا في  من حجم الش
ــة التداول  ــم توزيعها بني بورص ــابق يت الس
ــات  ــدى البورص ــة وإح ــي اململك ــة ف احمللي

العاملية .
ــركة تتواصل مع  ــير أمبروز إلى أن الش ويش
ــن الصني  ــي كل م ــني ف ــتثمرين عاملي مس
وروسيا متهيدا لطرح أسهمها في األسواق 
ــت ممثلني عن بنوك  ــة كما أنها التق العاملي
ــهيرة  ــتثمارية ش دولية كبرى وصناديق اس
ــكل حافل رغم التشكك  استقبلتها بش
ــركة التي كان يسعى إليها  في قيمة الش

محمد بن سلمان وهي تريليوني دوالر.
ويوضح الصحفي أن قيمة الشركة، حسب 
ــبكة بلومبيرغ  ــتطالع للرأي أجرته ش اس
ــني، تراوحت بني  ــراء اقتصاديني دولي بني خب

١٫٢ و١٫٥ تريليون دوالر .

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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عبود مزهر الكرخي

ــارعة  ــع االحداث املتس ــن خالل تتب م
لثورة تشرين السلمية نالحظ تسارع 
ــالل كل جمعة والتي  ــداث من خ االح
ــب املرجعية  ــع خط ــزداد وتيرتها م ت
ــاند  واملس ــم  الداع ــت  كان ــي  والت
ــلمية  الس ــرات  للتظاه ــي  الرئيس
للشباب بحيث تأتي اخلطبة األخيرة 
ــزة فيما  ــة فارقة وممي ــكل عالم لتش
ــة ومصيرية  ــور مهم ــى أم ــدت عل أك
ــت ومازالت تؤكد  ــي البدء كان فهي ف
ــن املتظاهرين والكف  ــى الدفاع ع عل
ــتخدام العنف وإدانة االعتداء  عن اس
ــلميني بالقتل  ــى املتظاهرين الس عل
أو  ــب  الترهي أو  ــف  اخلط أو  ــرح  اجل أو 
ــة االعتداء على  ــك، وأيضاً إدان غير ذل
ــآت احلكومية  القوات األمنية واملنش
ــة. ويجب مالحقة  واملمتلكات اخلاص
ومحاسبة كل من تورّط في شيء من 
ــرعاً واخملالفة  هذه االعمالـ  احملرّمة ش
للقانون ـ وفق االجراءات القضائية وال 
يجوز التساهل في ذلك. واالمر الثاني 
ــة وانها  ــرعية احلكوم ــو ش ــم ه امله

ــرعية من الشعب  ــتمد هذه الش تس
ــة وتقولها للحكومة ان  لتؤكد مقول
الشعب مصدر السلطات ليأتي بعد 
ذلك باملطالبة بإجراء انتخابات نزيهة 
ــراف مفوضية مستقلة  وعادلة وبإش
ــاد  غير خاضعة للمحاصصة والفس
ــرف الواحد(ومن هنا فإنّ  ولتقول وباحل
ــراع في إقرار  ــن األهمية مبكان اإلس م
ــف لالنتخابات يعيد ثقة  قانون منص
ــة وال  ــة االنتخابي ــني بالعملي املواطن
يتحيز لألحزاب والتيارات السياسية، 
ــة لتغيير القوى  ومينح فرصة حقيقي
ــنوات  ــت البلد خالل الس التي حكم
ــا  تغييره ــعب  الش أراد  اذا  ــة  املاضي
ــدة. إنّ إقرار  ــتبدالها بوجوه جدي واس
ــة  ــذه الفرص ــل ه ــح مث ــون ال مين قان
وال  ــوالً  مقب ــون  يك ــن  ل ــني  للناخب
ــرار قانون  ــا يتعني إق ــدوى منه. كم ج
ــي يعهد اليها  ــد للمفوضية الت جدي
االنتخابات،  ــراء  إج ــى  ــراف عل باإلش
ــا  ــا ومهنيته ــق بحياده ــث يوث بحي
وحتظى باملصداقية والقبول الشعبي). 
ــم هم  ــن احلك ــي ان كل م ــذا يعن وه
اصبحوا منبوذين وال يريدهم الشعب 
ــياً  والدعوة الى انتخابات مبكرة متاش
ــعب  والش املتظاهرين  ــب  ــع مطال م
ــة  ــر ان املرجعي ــذا يؤش ــة وه العادل
ــات املبكرة  ــراء االنتخاب ــب بإج تطال
ــي منصف يلغي  ــن قانون انتخاب وس
كل قانون االنتخابات القدمي واجملحف. 

ــي انه  ــرى ه ــة االخ ــة املهم والنقط
ــهرين ومطالبات  بالرغم من مضي ش
ــح  ب ــي  والت ــة  واملرجعي ــن  املتظاهري
ــذه املطالبات فان  ــا من كثرة ه صوته
املال  ــراق  ــدين وس الفاس ــبة  محاس
ــاد الكبيرة  ــان الفس ــام من احليت الع
ــي على حاله  ــا احلال باق ــم يتم وامن ل

اذن  اي  ــد  جت ال  ــالح  االص ــات  ومطالب
ــوى  ــموعة من قبل احلكومة س مس
ــويف  ــة والتس ــود الزائف ــالق الوع اط
ــم (من الدماء الزكية  واملماطلة بالرغ
التي سالت من مئات الشهداء وآالف 
ــذا الطريق  ــني في ه ــى واملصاب اجلرح
ــى  ــق ال ــم يتحق ــه ل ــرِّف، إال ان املش
ــن مطالب  ــى أرض الواقع م ــوم عل الي
ــام به،  ــتحق االهتم ــني ما يس احملتج
ــة كبار  ــي مجال مالحق ــيما ف وال س

ــوال  االم ــترجاع  واس ــدين  الفاس
ــازات  ــاء االمتي ــم والغ ــة منه املنهوب
ــة  ــات معين ــة لفئ ــة املمنوح اجملحف
ــاب سائر الشعب واالبتعاد  على حس
ــوبيات في تولي  عن احملاصصة واحملس
ــا، وهذا ما  ــة ونحوه ــات اخلاص الدرج
يثير الشكوك في مدى قدرة أو جدية 
القوى السياسية احلاكمة في تنفيذ 
مطالب املتظاهرين حتى في حدودها 
الدنيا، وهو ليس في صالح بناء الثقة 
ــالح احلقيقي  ــيء من االص بتحقق ش
ــارة  ــى أيديهم). وهذه هي أهم اش عل
ــيء  في عجز احلكومة من فعل أي ش
وان ارادة هذه احلكومة الضعيفة هي 
ــة وداخلية  ــات اخرى خارجي بيد جه
ــعب العراقي يعرف  والذي اصبح الش

كل تلك اجلهات وباألسماء.
ومن هنا خرجت التظاهرات السلمية 
ــر والتي  ــالح والتغيي ــة باإلص املطالب
اعادت للعراق وجهه احلضاري املشرق 
واالرواح  ــات  التضحي ــدم  ق ان  ــد  بع
ــة على كل  ــزة والغالي ــاء العزي والدم
ــد غير هذا الطريق  عراقي ألنه لم يج
ــاد والقيام  ــة مبحاربة الفس للمطالب
ــبابنا  باإلصالح والتغيير والذي قام ش
ــه كل عراقي  ــل يفتخر ب الواعد وجي
ــي عراقا  ــد ان يبن ــريف في انه يري ش
ــاة كرمية لألجيال القادمة  جديدا وحي
ــوف تفتخر األجيال القادمة  والذي س
بهذا اجليل الشبابي الذي كان وطنياً 

ــم ترهبه كل  ــى الكلمة ول بكل معن
ــي  ــف ف ــل والعن ــع والقت ادوات القم
ــه العادلة في رفض  املطالبة بحقوق
ــل ليعلّم كل  ــم ومهادنة الباط الظل
ــدروس ان العراق  ــي ال ــم ويعط العال
ــو يعلم كيف  ــارات وه ــو بلد احلض ه
تؤخذ احلقوق من الظاملني والفاسدين 
ــف واالجرام  ــت ادوات العن مهما بلغ
ــرت على صدور  ــا ولكنها تكس قوته
ــاركهم  ــباب ليش هذا اجليل من الش
ــرّاق كل  ــر الزاهي والب ــذا النص في ه
الشعب العراقي والذي مهما حاولت 
ــلطات التسويف  اجهزة احلكم والس
واملماطلة فان التغيير واحلساب قادم 
ــة وهذا ما أكدته املرجعية في  المحال
بيانها والذي يؤشر تنبيه وجرس إنذار 
ــادي املتواضع) في ضرورة  أخير (باعتق
االستعداد لهذا االمر اخلطير ألنها هذه 
متثل اللحظات االخيرة وليس الفرصة 
ــد املرجعية  ــا يقال لتؤك االخيرة كم
في بيانها االخير (واذا كان من بيدهم 
السلطة يظنون أنّ بإمكانهم التهرب 
ــالح احلقيقي  ــتحقاقات اإلص من اس
بالتسويف واملماطلة فإنهم واهمون، 
إذ لن يكون ما بعد هذه االحتجاجات 
ــوال،  ــي كل األح ــا ف ــا كان قبله كم
ــوف  ــى ذلك). ونقول س ــوا ال فليتنبه
ينطبق عليكم املثل (والت حني مندم) 
ــن ظلموا اي  ــيعلم الذي ــا س و عنده

منقلب ينقلبون .

ــب والغريب مع وجود هذه األزمة الكبيرة التي حتدث  العجي
ــف عن النفاق  ــية ال تك ــاهد الكتل السياس بالعراق . نش
ــذا النفاق وغير  ــتمر في ه ــداع الناس وتس ــي وخ السياس
ــني مطالبني بتغيير  ــتوعبة ملا يحدث ! تظاهر العراقي مس
ــات وان يكون قانونا عادال  ــتور وتعديل قانون االنتخاب الدس
ــتقلة  وتغيير مفوضية االنتخابات وان تكون مفوضية مس
ــات واجملالس  ــاء مجالس احملافظ ــزب وإلغ ــدة عن التح بعي
ــبة كبار الفاسدين والقضاء على البطالة  البلدية ومحاس
ــص عدد اعضاء  ــاء االمتيازات وتقلي ــني اخلريجني وإلغ وتعي

مجلس النواب العراقي 
ــعب العراقي  ــروقة وتوزيع ثروات الش ــوال املس ــادة األم وإع
ــرق املال  ــب من يس ــريع قوانني صارمة حتاس ــة وتش بعدال
ــاحات  ــمعها في س العام .. حقيقة هذه املطالب التي نس
التظاهر وهذه املطالب يرفعها املتظاهرون السلميون وهذه 
ايضا مطالب املرجعية الدينية تصدر  في كل جمعة . لكن 
ــية التي أوصلت العراق  الغريب في األمر أن الكتل السياس
إلى هذا احلال غير مكترثة وما زالت تتصارع من أجل املناصب 

ــات  والدرج ــامن   واملغ
ــتخدم  ــة وتس اخلاص
ثم  ــزاز  االبت ــلوب  أس
ــعارات  بش ــرج  تخ
ــة  بإقال ــب  تطال
ــادل عبد  ــة ع حكوم
ــم تدعو إلى  املهدي ث
ــرة  مبك ــات  انتخاب
ــى  عل ــتر  تتس ــم  ث
وتهدد في  الفاسدين 
ــف عن  حال مت الكش

ــل اعتادت اخلداع  ــذا وكذا هذه الكت ــتفعل ك ملفاتهم س
والغش والكذب واالستغفال وال حتترم دماء الشعب العراقي 
ــعب تتحكم  وال حتترم املرجعية الدينية وال حتترم إرادة الش
ــاحة التظاهر  ــراق منذ ١٦ عاما لكن االن جتدها في س بالع
ــة باحلقوق  ــرة تخرج مطالب ــي كل تظاه ــب املوجة ف وترك
ــروعة  وجتدها في خلف الكواليس مجتمعة  تتصارع  املش
ــا ومناصبها  ــاس بوزرائه ــب وترفض املس ــل املناص من أج
ــرج عبر  ــون االنتخابات وتخ ــل قان ــض  تعدي ــة وترف اخلاص
شاشات التلفاز دون خجل مطالبتا بتغيير احلكومة وهذه 
ــتور  ــف الكواليس ترفض تعديل الدس ــها خل الكتل نفس

حفاظا على مكاسبها . 
ــية ان تدرك أن الشعب العراقي  على هذه  الكتل السياس
كشف كل اكاذيبكم رافضا شعاراتكم استمعوا وافهموا 
ــا يطالب به  ــة ونفذوا م ــه املرجعية الديني ــا تقول جيدا م
ــعب العراقي  النه يدرك جيدا ان تغيير احلكومة ليس  الش
ــعب ال يريد تغيير  ــاكل املتراكمة الش ــال وال يعالج املش ح

عليوي بعالوي نفذوا قبل فوات األوان.

 محمد عبد الجبار الشبوط

ــرين  ــوزراء بتاريخ ١٢ تش ــس ال ــدر مجل اص
ــوص املوافقة  ــي القرار رقم ٤١٢  بخص الثان
ــروع قانون االنتخابات اجلديد  الذي  على مش
ــم ٤٥ املعدل  ــل القانون رق ــوف يحل مح س

لسنة ٢٠١٣. 
ــوف حتل  ــخة مجلس الوزراء س ويبدو ان نس
ــخة رئيس اجلمهورية التي دمجت  محل نس

ثالثة قوانني بقانون واحد.
ــس النواب  ــى مجل ــروع ال ــل املش وقد ارس
ــب االلية املعتمدة في  للتصويت عليه حس

اجمللس.
ــت اصوات  ــوة بعد ان تعال ــذه اخلط وتأتي ه
ــادل  ع ــون  قان ــريع  تش ــرورة  بض ــني  املواطن
ــد دعمت املرجعية  ومنصف لالنتخابات. وق

ــي خطب  ــب ف ــذه املطل ــا ه ــة العلي الديني
عديدة.

ــروط او محددات  ــت املرجعية ش وقد اوضح
القانون املنصف مبا يلي:

١. يعيد ثقة املواطنني بالعملية االنتخابية
٢. وال يتحيز لألحزاب والتيارات السياسية، 

ــح فرصة حقيقية لتغيير القوى التي  ٣. ومين
حكمت البلد خالل السنوات املاضية 
ويتألف مشروع القانون من ٥٠ نقطة. 

ــروع يتضح  ــة للمش ــراءة متفحص ــي ق وف
ــروط رغم وجود بعض  ــه لم يلبِ هذه الش ان

النقاط االيجابية فيه.
ــي املفقود في املشروع انه  والشيء االساس
لم  يتنبّ فكرة االنتخاب الفردي التي يطالب 

بها اغلب املواطنني.
وقد ابقى مشروع القانون  طريقة االنتخاب 
ــى ١٨ دائرة  ــراق ال ــيم الع ــة، وتقس بالقائم

انتخابية بحسب احملافظات في العراق.
ــيح بالقائمة  ــاز الترش ــون اج ــع ان القان وم
املنفردة، اال ان ابقاء الدوائر على حالها يقلل 
من فرص الفوز للقوائم املنفردة  التي سوف 
ــة القوائم احلزبية  في  يتعني عليها منافس

محافظة كاملة.
ــيم العراق  ويقضي االنتخاب الفردي  بتقس

ــاوٍ  ــر انتخابية مناطقية بعدد مس ــى دوائ ال

ــذي يضيق  ــد  النيابية االمر ال ــدد  املقاع لع
ــة االنتخابية الى اضيق نطاق  دائرة املنافس
ــحني االفراد من خوض  ــن، ما ميكن املرش ممك
معركة انتخابية تنافسية عادلة. وهذا ما ال 

يوفره مشروع القانون املقدم.
املادة ١٥ هي املادة االهم في مشروع القانون 
حيث تتعلق بتوزيع االصوات االنتخابية على 
ــول ان  املادة  ــيطا لالمر اق ــحني. وتبس املرش

ــبقا  ــمت املقاعد النيابية مس املذكورة قس
ــة، فاعطت  ــراد مناصف ــزاب واالف ــني االح ب
لكل فريق  ما نسبته ٥٠٪.  وهذا التقسيم 
ــر مثبت  ــبق غي ــى افتراض مس ــتند ال يس
ــو  ان االحزاب متثل ٥٠٪ من املواطنني. وال  وه
ــل على ذلك. حيث كان من املفروص ترك  دلي
توزيع املقاعد النيابية الى اصوات الناخبني 
ــم  اعتباطي مسبق.  انفسهم بدون تقاس
ــية  ــى ان الطبقة السياس ــل عل ــذا دلي وه
ــى انه  ترفض  االنتخاب الفردي، النها تخش
سوف يفكك االقطاعيات السياسية التي 

فرضتها طريقة االنتخاب بالقائمة.
ــى ٢٥١  ــواب ال ــدد الن ــادة ١٣ ع ــت امل وقلص
ــجم مع مطالب اجلمهور.  عضوا. وهذا ينس
لكن هذا التحديد اشبه باللغم في مشروع 
القانون النه يحتاج الى تعديل دستوري وال 
ــي ان النواب  ــرر بقانون. وهذا يعن ــن ان مي ميك
احلاليني سوف يكونون امام امرين:  اما الغاء 
ــروع القانون  ــادة، او تأجيل اقرار مش هذه امل

حلني اجراء التعديل الدستور.
ــع  ــى الوض ــون ال ــروع القان ــر مش ــم يش ول
ــروض ان يذكر  ــواب. وكان املف ــي للن الوظيف
املشروع ان النائب يعود الى وظيفته السابقة 
ــان، على ان  ــه في البرمل ــد انتهاء عضويت بع

ــراض الترفيع  ــة الغ ــرة النياب ــب له فت حتس
ــبة لوظيفته السابقة. اما  والتقاعد بالنس
ــواب الذين لم يكونوا موظفني في الدولة  الن

فال يستحقون راتبا تقاعديا.
ــهادة، فقد ذُكرت   ــرط الش وفيما يتعلق بش
ــى.  وهذا احلد  ــة كحد ادن ــهادةُ االعدادي الش
ــريع القوانني  ــال لتش ــل النائب مؤه ال يجع
ــهادة اجلامعية  ــتراط الش ــدر اش وكان االج
ــان  ــة وان البرمل ــوس)، خاص ــة (بكالوري االولي
ــروع  ــوف يكون مكلفا باعداد مش اجلديد س
ــادة ٦ اصحاب  ــتور. ومنعت امل ــل الدس تعدي
ــات اخلاصة من مدير  املناصب العليا والدرج
عام فما فوق وصوال الى رئيس اجلمهورية من 
ــواب. وهذا  ــيح النتخابات مجلس الن الترش
االمر ينطوي على سلبيات وايجابيات لست 
ــد انتبه اليها.  ــروع ق ادري ان كان واضع املش
وهذا االمر يحتاج الى مناقشة اوفى.النقطة 
ــف ان  ــروع القانون انه يكش ــم في مش االه
ــارع  ــوا على متاس بهموم الش واضعيه ليس
العراقي ولذا فهو ال يحقق استجابة مرضية 
لتطلعاتهم املشروعة في التغيير واالصالح.
ــروع  ــي من القراءة االولى ملش ــذا ما ظهر ل ه

القانون.
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علي عزيز السيد جاسم

في ظل الظروف العصيبة التي مير بها البلد وتخلي 
ــؤولياتهم ومحاولة  ــؤولني عن مس الكثير من املس
ــذات  بال ــخصكم  وش ــة  احلالي ــة  احلكوم ــل  حتمي
تراكمات اخفاقات السنوات الـ ١٦ املاضية وما هدر 
ــدوالرات من دون تلمس  ــا من مئات مليارات ال خالله
اي واقع عمراني واقتصادي وبنى حتتية فعلية ، وفي 
ــي إطالق خيارات  ــل الكثير عن وعودهم ف ظل تنص
احلكومة ألدوات عملها واستمرار احملاصصة بشكل 
ــتمرار  ــكال الدفع باس او بآخر ومن ضمن هذه االش
ــبل الدعم كافة  ــرات وتصعيدها وتوفير س التظاه
ــر ووضع  ــة املعايي ــتمرار بازدواجي ــا واالس لدميومته
ــع احلكومة  ــن واالخرى م ــاق مع املتظاهري قدم وس
ــارع  ــة على الش والبرملان ، ومن هذه االجواء امللتبس
ــي ووجود جهات ضاغطة للنيل من احلكومة  العراق
ــون واملتصاحلون في  ــباب عديدة اجتمع اخملتلف وألس
ــقيط احلكومة ومعاقبتها  مصلحة واحدة هي تس
ــم حاولتم اخلروج  ــذات في مقدمتها ألنك وانتم بال
ــائد حيث هدر امليزانيات االنفجارية  عن املألوف الس
وتضخم اموال بعض االسر والشخصيات واالحزاب 
بشكل فاق املهول وجتاوز اخمليف في تاريخ البشرية ، 
وبعد ان حتركتم لبناء مؤسساتي صحيح وتوجهتم 

ــبه  الى التنني االقتصادي الصيني كخيار بديل او ش
ــماً  بديل او مرادف لالقطاع االمريكي جاء الرد حاس
ــيادة  ــكة الس ، وبعد ان حاولتم اعادة البلد على س
السياسية واالقتصادية وحتجيم املظاهر املسلحة 
وتفتيت قوة اجملاميع املسلحة وانشاء املقاطعات او 
ــماً ، وبعد محاولة  الدويالت املصغرة جاء الرد حاس
ــابقة  ــنوات الس ــي الس ــاد ف ــات الفس ــح ملف فت
ــبب تأسيسات  وايقاف الهدر القائم لغاية اآلن بس
ــح الكثير من  ــداً ملصال ــكل تهدي ــابقة وما يش س
ــوأد جميع  ــماً ل ــرد حاس ــاء ال ــذة ج ــوى املتنف الق
ــروع الوطني الذي طرحتموه ، وقطع  تفصيالت املش
ــق طموحاتكم  ــة بتحقي ــبل الكفيل ــرق والس الط
الشخصية في تقدمي منجز تاريخي للعراق وشعبه 
ــدة عقيمة ووضع  ــن حالة فاس ــداث انتقالة م واح
ــد الى وضع البلد على  ــادته اجواء املفاس متهرئ س
ــياً واقتصادياً ، وستستمر  الطريق الصحيح سياس
ــدات ضدكم من مختلف اجلهات الداخلية  التصعي
ــر منظورة بعد ان  ــكال منظورة وغي واخلارجية وبأش
ــت مصالح االضداد للوقوف بوجه حكومتكم  اتفق
ــرار على  ــدال من االص ــقيطها ب ــى تس ــاح عل واالحل
ــدين الكبار  تعديل طبيعة النظام ومالحقة املفس
ــترداد االموال املنهوبة منهم وغير ذلك من  فيه واس
ــا عامة الناس  ــي انتفض الجله ــب احلقة الت املطال

السلميني.
ــات  مقترح ــة  مجموع ــيادتكم  س ــا  ام ــع  ونض
استقيناها او نستقيها من رحم اجلماهير العراقية 
ــول  ــاب العق ــن اصح ــلميني وم ــن الس واملتظاهري
ــون بعيدين عن  ــي نحاول فيها ان نك الراجحة والت
ــن اخفقوا  ــة الذي ــارين احلكوم ــات مستش مقترح
بتقدمي ما هو ناجع ملسك زمام االمور قبل انفالتها:

اوالً : تقدمي حزمة اصالحات مدروسة وبشكل سريع 

تعرض امام الرأي العام ليتاح له مناقشتها واضافة 

ــخ منها الى  ــل نس ــن اضافته عليها وترس ــا ميك م
املرجعيات الدينية والبرملان ورئاسة اجلمهورية.

ــروح للبطاقة التموينية  ــاً : ان تتضمن اعادة ال ثاني
ــني عدد موادها وجودة منشأها ويفضل شراء  وحتس
ــواد زراعية وصناعية  ــات احمللية اجليدة من م املنتج
لدعم االقتصاد الوطني والفالحني واصحاب املعامل 
ــكل فوري  ــل املعامل احلكومية بش مع تفعيل عم

وبصالحيات مطلقة للحكومة لغرض التنفيذ.
ــي تصرف  ــوال الت ــر باالم ــادة النظ ــم اع ــاً : يت ثالث
ــل  بدائ ــر  وتوفي ــة  االجتماعي ــة  واالعان ــة  للحماي
ــف التي  ــتكون اقل من الكل ــف س ــة وبكل حقيقي

ــود مافيات وعصابات  ــيما مع وج تنفق والس
ومنتحلي صفة ، ويتم ذلك عبر وضع دراسة 
ــريعة من اخملتصني لصالح كيفية حتويل  س
ــغيل املصانع  ــك وتش ــغ الى حتري ــك املبال تل
املعطلة احلكومية وغير احلكومية وتشغيل 
ــى قوة انتاجية  ــني فيها وحتويلهم ال العاطل
فاعلة بدال من قوة استنزافية خاملة. رابعاً : 
ــب اسبقية  وضع آلية لتعيني اخلريجني حس
التخرج واحلاجة واالختصاص وبالتنسيق بني 
ــط والتعليم والتربية وغيرها  وزارات التخطي
ــة عدد اخلريجني ومنحهم حق التعيني  ملعرف
ــاع اخلاص وحتديد  ــر وظيفة في القط او توفي
ــاً : االعالن فورا  الراغبني منهم بذلك.خامس

ــي وتوزيعها بني  ــرز قطع االراض ــن املتلكئني في ف ع
ــتحقة في جميع احملافظات ، والسيما  الفئات املس
ــة الشهداء  ــجلني في مؤسس ــهداء املس ذوي الش
من الذين ليس لديهم وساطات وال انتماءات حزبية 
ــى حقهم  ــن احلصول عل ــا حرمهم م ــة وهو م قوي
ــاً. واالعالن فوراً  ــرى تضخمت مالي خالفاُ لفئات اخ
ــيتم توزيعها بني  ــن حتديد مواقع االراضي التي س ع
الناس ودعمهم عبر منحهم قروض ميسرة مع مدة 
ــلموها  ــديد وبضمانة االرض التي يتس امهال للتس
ــة املعنية  ــل اجلهات احلكومي ــى ان تتكف فقط عل
ــعة في  ــق شاس ــاك مناط ــات ، وهن ــر اخلدم بتوفي
ــرات في بغداد  ــات واحملمودية و غيرها العش التاجي
ــاً : االعالن فوراً عن اقامة  على سبيل املثال. سادس
مجمعات سكنية استثمارية في جميع احملافظات 
ــعة الفارغة القريبة من  الستغالل االراضي الشاس
ــهولة توفر اخلدمات الرئيسة لها واعطاء  املدن لس
ــراك اجلهات  ــتثمرين العراقيني واش االولوية للمس
ــره لوضع  ــال وغي ــال االعم ــاد رج ــل احت ــة مث املعني

ــاء وفق  ــتراط ان يكون البن ــبة واش ــط املناس اخلط
ــول بها في البناء  ــس العلمية الدولية املعم املقايي
ــاءات على ان تعطى االولوية اذا لم يتعذر في  واالنش
ــراء املواد من معامل  ــض االحتياجات حصرية ش بع
عراقية يتم اعطاؤها سلف تشغيلية وفق الشروط 
ــني الرقيب  ــع امكانية تعي ــرة م ــات امليس والضمان
ــي على صحة عمل املصانع والدخول معها  احلكوم
بأسهم. سابعاً : ممكن املالحظة العينية ان مناطق 
بعينها فيها مئات املباني والعمارات فارغة ومعطلة 
ــجيلها كضمانات  ــكان تس ــتثمار وباالم ــن االس ع
ــجيعهم على تشغيلها ، على  ــتثمرين وتش للمس
ــات الوطنية  ــاندة للنهوض بالصناع ــون مس ان تك
ــة والتجهيزات  ــات الغذائي ــة والصناع من االقمش
ــا  جتميعه او  ــيارات  للس ــع  ومصان ــكرية  العس
ــخ. ــارة .. ال ــدادة والنج ــل للح ــة ورش عم او القام

ــادة الدور الالئق  ــات الصحة واع ــاً : دعم قطاع ثامن
للمستشفيات احلكومية وتوفير اخلدمات الصحية 
ــوري بعد ان  ــكل ف ــتوى للمرضى وبش ــة املس عالي
ــن بديل  ــل فيها يبحث ع ــات النزي ــل حالها وب تره

بسبب عدم توفر االحتياجات والضرورات السعافه، 
ــار كونهم ال  ــؤولون الكب ــعرها املس وهذه اليستش
ــا وال يوجد من ينقل لهم حقيقة ما يجري  ميرون به
ــوق املريض وهي  ــتهتار بحق ــة واس فيها من تعاس
ــترك احلكومة  ــتمرت فستش حالة تراكمية اذا اس
ــابقيها. تاسعاً : ان يفعل دور جلان  احلالية بركب س
ــاص وال يبقى العمل على  املتابعة في مكتبكم اخل
الشاكالت الروتينية وتتم محاسبة اي جهة تعرقل 
ــبقاً  او ال تلتزم بتنفيذ االوامر وخالل مدد توضع مس
ــا موظفون  ــن اوامركم يجده ــيما ان العديد م الس
ــار غير ملزمة للتنفيذ ويقومون بتعطيلها! في  صغ
بعض الوزارات ومنها املالية والنفط وغيرها حتى لو 

كانت ملقتضيات املصلحة العامة!.
ــن البحوث  ــاك الكثير م ــم ، هن ــو االه ــراً : وه عاش
ــة  ــات في مجاالت االعالم واالمن والسياس والدراس
ــم  والتعلي ــة  والتربي واالدب  ــة  والثقاف ــاد  واالقتص
ــن اختزالها  ــا الوطن التي ال ميك ــك من قضاي ودوالي
ــى ان تصل  ــق عمله اخلامل وعس ــن يجدد فري اال مب

الرسالة .

يتم اعادة النظر 
باالموال التي تصرف 
للحماية واالعانة 
االجتماعية وتوفري 
بدائل حقيقية وبكلف 
ستكون اقل من الكلف 
التي تنفق

الشيء االساسي 
اِّـفقود َّـ اِّـشروع 
انه لم  يتنّب فكرة 
االنتخاب الفردي 
التي يطالب بها اغلب 
اِّـواطنني

يجب مالحقة 
ومحاسبة كل من 
تورط َّـ شيء من 
هذه االعمال اِّـحرمة 
شرعاً واِّـخالفة 
للقانون

اِّـرجعية اكدت على امر 
مهم وخطر َّـ ذات 
الوقت طاِّـا استعصى 
حله هو االطاحة بكبار 
الفاسدين وهذا االمر 
يحتاج اُّـ شجاعة

تظاهر العراقيني 
مطالبني بتغيري 
الدستور وتعديل قانون 
االنتخابات وان يكون 
قانونا عادال وتغيري 
مفوضية االنتخابات

ÜÌÜ¶a@pbibÇn„¸a@ÊÏ„b”@ Îäífl

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

@ÜÌäÌ@k»í€a
@ÚÌäßa

وليد الطائي 

محمود الهاشمي

ــة للمرجعية الدينية تاتي بيانات االحزاب  مع انتهاء كل خطب
ــى دعم ما  ــد، والتاكيد عل ــراعاً للتايي ــية س والكتل السياس

ــؤال: اذا كان كل هذا  ــن «وصايا» في اخلطبة، ولكن الس جاء م
ــاد االداري واملالي في بلدنا، حتى  ــد» فمن اين حل الفس «التايي
ــراق الثاني  ــة على ان الع ــفافية العاملي ــا منظمة الش صنفتن

عاملياً في هذا اجملال؟.
املرجعية في خطبتها بتاريخ ٢٠١٩/١١/١٥ قد انهت هذا امللف 
بالكامل واخرجت «طبقة السياسيني» بالكامل من «املعادلة 
السياسية» وشرعت االبواب الى اجمليء بطبقة «وطنية» حتمل 
ــات الدميقراطية»  ــذا البلد، وفق «االلي ــرص واالمانة الدارة ه احل
ــوة الى اجراء تعديالت في قانون  و«صندوق االقتراع»، بعد الدع
االنتخابات واختيار هيئة مفوضية جديدة جتمع فيها «النزاهة» 
و«املصداقية». املرجعية اكدت على امر مهم و «خطر» في ذات 
ــدين»،  ــتعصى حله هو «االطاحة بكبار الفاس الوقت طاملا اس
ــجاعة» فهذه «الطبقة» من  ــذا االمر يحتاج الى آليات و«ش وه

ــدين لن تستسلم بسهولة ولديها ادوات كثيرة للدفاع  الفاس
ــالم ومافيات في الدوائر ودعم خارجي  عن وجودها، من مال واع
وغيره، لكن في ذات الوقت بدأت تشعر باخلطر احملدق بها، بعد ان 
وضعتها املرجعية في دائرة «االتهام» وبذا رفعت عنها الغطاء 
الديني، مثلما تخلى الشعب عنها عبر حشود التظاهرات ضد 

الفاسدين والدعوة الى محاكمتهم ..
ــتاني منزعج جداً، من حجم الفساد  سماحة السيد السيس
ــاب  ــيني ، وكيف أثرت على حس الذي امتهنته طبقة السياس
ــة الشهداء  ــة مؤسس ــعب.االجراء القضائي بحق رئيس الش
ــمري احدث «صدمة» بني طبقة «كبار الفاسدين»  ناجحة الش
ــدود «صغار  ــي ح ــوراً، ف ــيبقى محص ــر س ــوا ان االم ــد ظن فق
ــن هنا وهناك  ــوا لالتصال فيما بينهم، م ــني» لذا عاجل املوظف
ــاج ان تذهبوا  ــى بياناتكم بل نحت ــواب :«النحتاج ال فجاء اجل

للقضاء وتبرئوا انفسكم»!!..
ــض الكامل باتخاذ  ــد املهدي منح االن التفوي ــيد عادل عب الس
ــأنه االطاحة بالفاسدين واعادة االموال املهربة  اي اجراء من ش
ــن اي لك هذا»  ــداد قانون «م ــد مت االنتهاء من اع ــة، وق واملنهوب

وسيصدر خالل ايام، مدعوماً بقرار الشعب واملرجعية.
ــدين» والدفاع عنهم  ــدم الوقوف مع «هؤالء الفاس املطلوب ع
ــان  ــر مقال او نص او خطاب كان من يكون، فان تاريخ االنس عب
ــري والطائفي اليصلح ان  ــه القبلي او االس ــي وعنوان السياس

يكون شفيعاً له، ان اخطأ .
ــذا فان املرجعية حتتاج الى دعم جماهيري والى تاييد في  في ه
الضغط على اصحاب القرار، كما حتتاج التظاهرات الى ان ندمي 

حضورها وزخمها وتوازنها .

Ú€aÜ»€a@Úöj”@ø@ÊÎÜçb–€a@NNk»í€aÎ@ÚÓ»uäΩa@·Ë‰fl@pc5m@Êa@Ü»i
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الشباب  وزارة  عمل  خلية  تواصل 
منتخبنا  لدعم  جهودها  والرياضة 
الوطني بكرة القدم في مسعاه لتصدر 
املزدوجة  التصفيات  ضمن  مجموعته 
لكاس العالم وامم اسيا، تواصل بنجاح 
الفوز  وتفاعل كبيرين لتعضيد مهمة 
من خالل اشراك االعالميني والصحفيني 
والفنانني والالعبني الدوليني السابقني 
الكبيرة  الكروية  جماهيرنا  عن  فضال 
صناعة  في  فاعلة  عناصر  كونهم 
الفرح ورفع املعنويات، فبعد حتشيدها 
مباراتني  في  املشتركة  للجهود 
االعالمية  الوفود  بارسال  سابقتني 
والرياضية لدعم املنتخب ورفع حالته 

 ، ية ملعنو كملت ا ا
ة  ر ا ز لو ا

جميع 

الى  وفد  اكبر  الرسال  التحضيرات 
املائة  عمان،يتجاوز  االردنية  العاصمة 
وفنان،  واعالمي  رياضي  بني  شخص 
فنانات  وخمس  فنانني  عشرة  بواقع 
الفنانني  نقيب  من  ترشيحهم  مت 
وزير  اوعز  إذ  جودي.  جبار  الدكتور 
الشباب والرياضة الدكتور احمد رياض 
الى  تتوجه  خاصة  طائرة  بتخصيص 
العاصمة االردنية في يوم املباراة لترسم 
ويكتمل  مبكر  بشكل  الفوز  مالمح 
به من عمل مضني،  الشروع  ما قد مت 
واثمر عن افضل النتائج وسط اشادات 
من اعضاء االحتاد العراقي املركزي لكرة 
القدم والالعبني وجنوم الكرة السابقني 
اعلى  على  الوزارة  تواصل  ثمنوا  الذين 
وفودنا  جميع  من  وقربها  املستويات 
املعنوية  روحهم  يعزز  مبا  الرياضية 
التي تفخر  وثقتهم بتحقيق االجنازات 
الشباب  وزارة  جماهيرنا.وتكفلت  بها 
املالئمة  الظروف  بتهيئة  والرياضة 
لعدد كبير من االعالميني الرياضيني من 
مختلف القنوات الفضائية والصحف 
واالحتاد  االلكترونية  واملواقع  والوكاالت 
ملرافقة  الرياضية  للصحافة  العراقي 
كل  وتغطية  الوطني  منتخبنا  وفد 
مؤثرة  خطوة  في  مببارياته،  يتعلق  ما 
وتبادل  اجلميع  مع  تواصلها  جتسد 
املهام لضمان مشاركة جميع وسائل 

االعالم في التغطية املهنية.

ÊaäÌg@Û‹«@ãÏ–€a@Úyäœ@b‰ÌÏü@ZÂçâ@âbíi
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اكد العب نادي بيرسبوليس االيراني واملنتخب 
ــود  ــب اس ــن، ان منتخ ــار رس ــي ، بش الوطن
ــران في  ــوز على اي ــوى فرحة الف ــن، ط الرافدي
ــة لنهائيات كأس  ــات املزدوجة املؤهل التصفي
ــيواجه  ــيا ٢٠٢٣.وس ــم ٢٠٢٢ وكأس آس العال
ــى  ــي عل ــره البحرين ــي، نظي ــب الوطن املنتخ
استاد عمان الدولي في متام الساعة اخلامسة 

ــاء  مس ــن  الثالثاء.م ــوم  الي
ــن  رس ــر وقال  املؤمت ــي  ف

ــة الفوز  ــاراة، إن «فرح ــاص باملب الصحفي اخل
ان  ــاً  ــا»، مبين ــران طويناه اي ــى  ــوته عل ونش
ــدا لتعزيز تصدرنا  ــاراة البحرين مهمة ج «مب
ــبوليس  ــب بيرس ــاف الع ــة «. واض للمجموع
ــتوى واالداء الذي  ــز املس ــي، «امتنى تعزي االيران
قدمته في مباراة ايران ولي ثقة كبيرة بالعبينا 
ــدر  البحرين».ويتص ــام  ام ــل  االفض ــدمي  لتق
ــي، اجملصموعة الثالثة برصيد  املنتخب الوطن
ــاط، يليه املنتخب البحريني في وصافة  ١٠ نق
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نبض الشارع

تعد مباراتنا السابقة امام املنتخب االيراني  مبثابة كسر 
عظم وقد اجتاز العراقيون (ديربي) اسيا وبقوة وجناح باهر 
من قبل املدرب والعبيه وافرحوا ٣٨ مليون عراقي وجعل 
اليوم  الصدارة ولكن  ثابتة نحو  منتخبنا يسير بخطى 
مباراتنا امام اخلصم العنيد البحريني هو مفتاح التأهل 
باريحية واخلروج من عملية احلسابات التي دائما ما نقع 

فيها ونتوقع ان االسود قادرون على ذلك . 
اجلماهير  انتفاضة  طبيعيا  ليس  العراق  في  يحدث  ما 
خرج  شعب  يقابلها  الدولة   وفوضى   الفساد  ضد 
للشارع والساحات لكي يرفض الواقع املرير الذي استمر 
منتخبنا  العبي  على  املسؤولية  تقع  هنا  عاما،من   ١٦
وحتملهم للمسؤولية فما قدموه من مستوى لم نره من 

واضحة  والدوافع  قبل 
ورفع  الوطن  حب  هو 
مهما  عاليا  اسمه 
ففوزنا  الظروف  كانت 
االيراني  املنتخب  على 
جرعة  كان  القوي 
في  للمتظاهرين 
وايضا  التظاهر  ساحة 
مع  اجلمهور  جتاوب 
امام  نحن   ، املنتخب 
املنتخب  مع  كبير  حتد 
والذي  العنيد  البحرين 

يلعب باسلوب دفاعي بحت ويحاول اصطياد املنافس من 
فرصة واحدة وشاهدناه امام منتخبنا في مباراة الذهاب 
وكذلك مباراتهم امام ايران فيجب على منتخبنا احلذر 
وعدم االندفاع وترك املناطق اخللفية فارغة فهم يعتمدون 
على السرعة والتسديد ولديهم مدرب ذكي جدا ويعتبر 
اعطاء  مدربنا  فعلى   ، مفصلية  العراق   امام  مباراتهم 
واجبات للدفاع والوسط ان يبذلوا جهودا عالية بالضغط 
في ساحة املنتخب البحرين وحرمانهم من استالم الكرة 
االيرانيني   على اجلميع مؤازرة  امام  وهذا االسلوب جنح 
منتخبنا وساحة التحرير سوف تبعث رسائلها لالعبني 
كي يدخلوا وهم  نصب عيون العراق اجلريح املستباح من 
الفاسدين وان فرحة العراقيني التقدر بثمن الن احلكومة 
لم ولن تكرم هؤالء وفرحة العراقيني التهمهم  ما يهمهم 
التمسك بالكراسي واملناصب حسب . نحن على يقني 
ان منتخبنا سوف يؤدي مبستوى عال ويفوز كي يتجنب 
باريحية   القادمة  املباريات  الى  ويذهب  الضغوط  جميع 
بفارق نقاط جتعله متأهال مبدئيا  وهذا ديدن العراقيني 
الغفير  امام جمهورها  تزأر  الشدائد واسودنا سوف  في 

احملتشد في استاد عمان الدولي . 

@Âfl@›Ádn€a@·éy
@b„ÖÏçc@bÌ@Êb‡«

هشام كاطع الدلفي 

نحن امام تحد كبري مع 
اِّـنتخب البحرين العنيد 
والذي يلعب باسلوب 
دفاعي بحت ويحاول 
اصطياد اِّـنافس من 
فرصة واحدة 

يظل اسم املدرب  الراحل عمو بابا خالدا 
كونه  اخلليج  كأس  بطولة  سجالت  في 
أكثر مدرب حصد اللقب برصيد ٣ مرات.

الهيمنة  كسر  من  هو  بابا  وعمو   
حصد  بعدما  البطولة  على  الكويتية 
سيطرة  عقب  اخلامسة  النسخة  لقب 

األزرق على النسخ السابقة.
بداية مثيرة

عمو بابا اسمه احلقيقي عمانوئيل داود 
الثاني  تشرين  نوفمبر/  من   ٢٧ في  ولد 
عام ١٩٣٤ ونشأ في مدينة احلبانية غرب   

بغداد.
القوى  الرياضية بطال أللعاب  بدأ حياته 
يتم  أن  قبل  حواجز  م   ٤٠٠ سباق  في 
الرياضي  املعلق  يد  على  اكتشافه 
بطولة  في   ١٩٥٠ عام  محمد  إسماعيل 

املدارس.
كمدرب  جنمه  ملع  اللعب  اعتزاله  وبعد 
وحقق الكثير من اإلجنازات حتى رحل عن 
احلياة في ٢٧ مايو/ أيار من عام ٢٠٠٩، ومت 
الدولي  الشعب  ملعب  جانب  إلى  دفنه 

بوصية منه حلبه وولعه بكرة القدم.
رقم قياسي

ببطولة  ألقاب  ثالثة  بابا  عمو  حصد 
اخلليج حيث بدأ احلصاد عام ١٩٧٩ عند 
البطولة  بغداد  العاصمة  استضافة 
ليظهر أسود الرافدين حتت إشراف املدرب 
وحققوا  استثنائي،  بشكل  بابا  عمو 
انتصارات منحته   ٦ بـ  الكاملة  العالمة 

اللقب بالنسخة اخلامسة.
اللقب الثاني حصده املدرب الكبير عام 
جمع  بعدما  عمان،  سلطنة  في   ١٩٨٤

املنتخب العراقي ٩ نقاط من ٤ انتصارات 
وتعادل وخسارة واحدة.

بعد  باللقب  العراقي  املنتخب  وتوج 
خوض مباراة فاصلة مع نظيره القطري 
من  بعدد  العراق  مع  تساوى  الذي 

النقاط.
عام  نسخة  في  الثالث  اللقب  وجاء 
السعودية،  في  أقيمت  والتي   ١٩٨٨
وحصد املنتخب العراقي ١٠ نقاط من ٤ 

انتصارات وتعادلني.
لقب ضائع

عن  بابا  عمو  الراحل  حتدث  ما  كثيرا 
السادسة  النسخة  في  املفقود  اللقب 
عام ١٩٨٢ والتي أقيمت في دولة اإلمارات 
العربية املتحدة حيث قرر منتخب العراق 
االنسحاب رغم أن البطولة كانت قريبة 

جدا منه.
األولى  املباراة  في  العراق  منتخب  وفاز 
انتصر  ثم  عمان  على   ٠  –  ٤ بنتيجة 
بنتيجة ٣ – ٠ على البحرين، وتعادل ١ – 

١ مع شقيقه السعودي.

وحقق الفوز على قطر بنتيجة ٢ – ١ و١ 
٠ على اإلمارات، قبل أن تقرر احلكومة   –
العراقية سحب املنتخب العراقي وإهداء 
تأهلت  التي  الكويت  ملنتخب  اللقب 
العرب  لتمثل  العالم  لكأس  حينها 

واخلليج في املونديال.
شعار  اللقب،  عن  البحث  سيكون 
خليجي  بطولة  في  العراقي  املنتخب 
بالـ٢٦  منافساتها  ستنطلق  التي   ،٢٤
من شهر نوفمبر / تشرين ثان اجلاري في 
الستعادة  الدوحة،  القطرية  العاصمة 

ا. اللقب الغائب منذ ٣١ عامً
من  بحالة  حاليًا  الرافدين  أسود  ومير 
السلوفيني  املدرب  مع  االستقرار 
عدد  وجود  مع  كاتانيتش،  سريتشكو 
أسلحة  سيمثلون  الذين  الالعبني  من 
اخلليج،  حتدي  في  للمدرب  حقيقية 
ا أن أغلب الالعبني باتوا ميلكون  خصوصً
ا كرويًا سيمكنهم من  خبرة جيدة ونضجً

الدخول في البطولة من أجل املنافسة.
أبرز  التالية،  السطور  في  ويرصد  
األسلحة التي سيراهن عليها كاتانيتش 

في بطولة خليجي ٢٤:-
عنصر اخلبرة

كاتانيتش،  السلوفيني  املدرب  يضع 
والذين  اخلبرة  الالعبني  من  بعدد  ثقته 
ينتظر منهم أن يشكلوا ثقالً للفريق في 
البطولة ملا ميلكونه من جتارب احترافية 
ومترس في  اخلليجية  املالعب  طويلة في 

متثيل املنتخب.
عالء عبد الزهرة هداف الدوري في املوسم 
املاضي، ميلك جتربة احترافية في الدوري 
القطري لفترة طويلة وخاض مع املنتخب 
في  ومتمرس  اخلليج  بطوالت  من  عددًا 
الوطنية  القائمة  ودخل  البطولة  هذه 
مجددًا بعد تتويجه بلقب الهداف ليؤكد 

جدارته في التواجد مع الفريق.
الوطني  املنتخب  دفاع  قلب  ويراهن 
العراقي أحمد إبراهيم، عليه لبناء جدار 
مرمى  أي خطورة عن  يبعد  دفاعي متني 

أسود الرافدين.
حيوية الشباب

السلوفيني  املدرب  يسعى  ما  ا  دائمً
كاتانيتش إلدامة الدماء الشابة وإضافة 

بتشكيلة  الواعدين  الالعبني  من  عدد 
صفاء  االرتكاز  العب  فتواجد  الفريق، 
املنتخب  مع  األخيرة  اآلونة  في  هادي 

بشكل ثابت.
الالعب  على  األمر  ينطبق  احلال  وكذلك 
من  يعد  الذي  بايش  إبراهيم  املهاري 

الوجوه املعول عليها في البطولة.
ومن املتوقع أن يكون محمد قاسم، أحد 
الفرصة  أخذ  حال  في  البطولة  جنوم 
كاملة، إذا غاب همام طارق وبشار رسن 
إلى  باإلضافة  بأنديتهما  الرتباطهما 
الثالثي اجلديد الذي ضمه املدرب للفريق 
املؤلف من شريف عبد الكاظم ومحمد 

رضا جليل وحسن حمود.
املالعب القطرية

ا  مترسً األكثر  يعتبر  العراقي  املنتخب 
بعد  بالطبع  القطرية،  املالعب  على 
األرض  صاحب  باعتباره  نفسه  العنابي 
خاضوا  الرافدين  أسود  أن  إذ  واجلمهور، 
عددًا كبيرًا من مبارياتهم على املالعب 

القطرية.
املفترضة  هي  قطر  مالعب  وكانت 
البيتية،  الدولية  املباريات  في  للعراق 
العراقية  املنتخبات  دخول  عن  ناهيك 

بشكل مستمر مبعسكرات في قطر.
على  اعتاد  العراقي  املنتخب  وبالتالي 
هذه املالعب بل ويعتبر أنها فأل حسن 

عليه في أكثر من بطولة.
االستقرار الفني

التي حققها املنتخب  النتائج املميزة 
العراقي في التصفيات املزدوجة املؤهلة 
 ،٢٠٢٣ آسيا  وكأس   ٢٠٢٢ العالم  لكأس 
للمدرب مع  الفني  االستقرار  تدلل على 

تشكيلته.
بطولة  العراقي  املنتخب  وسيدخل 
احلالية  التشكيلة  بذات   ٢٤ خليجي 
باستثناء غياب ٣ محترفني اللتحاقهم 

بأنديتهم وسيعوضون بآخرين.
ومع ذلك املنتخب العراقي مع كاتانيتش 
بدأت تتضح مالمحه واملدرب بات يعرف 
التي  وقائمته  الالعبني  مستويات  ا  جيدً
وبالتالي  أفرادها،  جميع  دعوتها  متت 
في  حاضرًا  سيكون  الفني  االستقرار 

التشكيل.

يتطلع منتخبا العراق وسوريا لالبتعاد 
التصفيات  في  مجموعتيهما  بصدارة 
لكرة  العالم  لكأس  املؤهلة  اآلسيوية 
جديدة  جولة  انطالق  مع   ٢٠٢٢ القدم 
بينما  الثالثاء،  اليوم  املباريات  من 
صحوتها  ملواصلة  الكويت  تسعى 

عندما تواجه نيبال.
أمام  صعبة  مواجهة  العراق  ويخوض 
البحرين في عمان بعد انتصار ثمني في 
الدقائق األخيرة على إيران يوم اخلميس 
اجملموعة  صدارة  في  وضعه  املاضي، 

الثالثة.
سريتشكو  السلوفيني  مدربه  لكن 
التراخي  كاتانيتش حذر من فريقه من 
مبارياته  في  انتصارات   ٣ حقق  بعدما 
في  تعادله  عقب  بالتصفيات  األربع 
مع  ملعبه  خارج  االفتتاحية  اجلولة 

البحرين في سبتمبر/ أيلول.
إيران  على  الفوز  بعد  كاتانيتش  وقال 
التالية  املباراة  على  نركز  أن  «يجب 
ضد البحرين. ال يجب أن نسعد بالفوز 
يجب  لكن  إيران)  (ضد  املباراة  هذه  في 
هذه  من  نتأهل  عندما  نحتفل  أن 

اجملموعة.
منتصف  في  زلنا  «ال 
التصفيات ويجب أن نلقي 
اجملموعة  على  عامة  نظرة 
على  فزنا  ألننا  نتوقف  وأال 

إيران».
أن  «يجب  وأضاف 
مبارياتنا  على  نركز 
املقبلة ألن هناك أربع 
متبقية  مباريات 

واألمور قد تتغير».
البحرين  واكتفت 
مخيب  بتعادل 
لآلمال بدون أهداف 
ملعبها  خارج 
يوم  كوجن  هوجن  مع 

اخلميس املاضي لتهدر 
خطوة  قطع  فرصة 
التأهل  نحو  كبيرة 

للمرحلة األخيرة 
في التصفيات.

العب  لكن 
املهاجم  الوسط 

كميل األسود حث زمالءه على نسيان 
نتيجة مباراة هوجن كوجن والتركيز على 

مواجهة العراق.
ونقل موقع االحتاد اآلسيوي لكرة القدم 
ستكون  أنها  «ندرك  قوله  األسود  عن 
مباراة صعبة ألن العراق سيدخل اللقاء 

بعدما حقق فوزا مهما على إيران».
وأضاف األسود في إشارة ألداء املنتخب 
البحريني ضد هوجن كوجن حيث سيطر 
افتقد  لكنه  الوقت  أغلب  الكرة  على 
وأحبطته  األخير  الثلث  في  اإلبداع 
الفرص  في  السيئة  األخيرة  اللمسة 
بالرضا  نشعر  «ال  له  أتيحت  التي 
صنعنا  بعدما  خاصة  التعادل  عن 
جيدا  أداء  الفرص.«قدمنا  من  العديد 
وسيطرنا على املباراة لكن فشلنا في 

التسجيل».
ويتصدر العراق اجملموعة الثالثة برصيد 
عشر نقاط بفارق نقطتني عن البحرين، 
ولديها  الثالث  املركز  إيران  حتتل  بينما 
ست نقاط بعد هزميتني متتاليتني أمام 

البحرين والعراق.
وتلتقي سوريا مع الفلبني في دبي أيضا 
سجلها  على  للحفاظ  تسعى  حيث 

في  ت املثالي  لتصفيا ا

بعدما حققت انتصارها الرابع في أربع 
عندما  املاضي  اخلميس  يوم  مباريات 

هزمت الصني ٢-صفر.
صدارة  في  نقطة   ١٢ سوريا  ومتلك 
نقاط  بخمس  وتتقدم  األولى  اجملموعة 
على  فازت  التي  والفلبني  الصني  على 

جزر املالديف ٢-١ في اجلولة السابقة.
إبراهيم  فجر  عن  إعالم  وسائل  ونقلت 
الفلبني هي  مدرب سوريا قوله «مباراة 
املرحلة  (في  مكان  حلجز  سوريا  بوابة 
التعامل  بشرط  بالتصفيات)  التالية 
نحصد  أن  يجب  املباراة.  مع  اجلاد 
مباراة  من  أهم  ألنها  كاملة  نقاطها 

الصني».

التأهل  آمالها في  الكويت  وأنعشت 
٩-صفر  ساحق  بفوز  التالية  للمرحلة 
على تايوان يوم اخلميس املاضي، وتأمل 
أن تواصل الصحوة عندما تواجه نيبال 
على أرضية من العشب الصناعي في 
سبع  الكويتي  املنتخب  بوتان.ولدى 
بفارق  ويتقدم  مباريات  أربع  من  نقاط 
األهداف على األردن الذي خسر ١-صفر 
تتصدر  التي  أستراليا  أمام  أرضه  على 

اجملموعة الثانية برصيد ١٢ نقطة.
العاصمة  تايوان في  األردن ضد  ويلعب 
لطريق  للعودة  يسعى  حيث  عمان 

االنتصارات سريعا.
الذي  آسيا،  بطل  منتخب قطر  ويتجه 
يتصدر اجملموعة اخلامسة بعشر نقاط 
طاجيكستان  إلى  مباريات،  أربع  من 
ملواجهة أفغانستان مع سعيه لتعزيز 

موقعه على القمة.
كأس  في  تشارك  التي  قطر،  وتتقدم 
املستضيفة  الدولة  باعتبارها  العالم 
لكن تخوض التصفيات من أجل التأهل 
لكأس آسيا ٢٠٢٣، بنقطة واحدة على 
الهند  تستضيف  التي  مان  عُ سلطنة 
ثالث  برصيد  الرابع  املركز  صاحبة 
بدون  التعادل  لبنان  نقاط.وفرض 

بيروت  في  اجلنوبية  كوريا  على  أهداف 
لتعزيز  ويتطلع  السابقة،  اجلولة  في 
األخيرة  للمرحلة  التأهل  في  آماله 
كوريا  يستضيف  عندما  بالتصفيات 
اجلنوبية،  كوريا  الشمالية.وتتصدر 
التي لن تلعب في هذه اجلولة، اجملموعة 
أربع  من  نقاط  ثماني  برصيد  الثامنة 
لبنان  عن  واحدة  نقطة  بفارق  مباريات 

وكوريا الشمالية.
وتتأهل الفرق الفائزة بصدارة اجملموعات 
فرق  أربعة  ألفضل  باإلضافة  الثماني، 
الثالث  الدور  إلى  الثاني،  املركز  حتتل 
في التصفيات املزدوجة املؤهلة لكأس 

العالم ٢٠٢٢ وكأس آسيا ٢٠٢٣.
مدرب  سلمان،  كرمي  أوضح  ذلك  الى 
سريتشكو  السلوفيني  أن  الكرخ، 
العراقي،  املنتخب  مدرب  كاتانيتش 
في  املنافسني  أمام  بواقعية  يلعب 
لكأس  املؤهلة  املزدوجة  التصفيات 

العالم ٢٠٢٢ وكأس آسيا ٢٠٢٣.
كاتانيتش  املدرب  إن  سلمان    وقال 
ويختار  العبيه  إمكانيات  ا  جيدً يعرف 
نوعية  مع  يتناسب  الذي  األسلوب 
اخلطوط  جميع  في  وبتوازن  الالعبني 
اخللفي  اخلط  لتأمني  ا  دائمً ويسعى 
وهذا األسلوب جنح به املدرب في أغلب 

املباريات.
مازال  العراقي  «املنتخب  وأضاف 
يعاني من بعض النواقص بعدة مراكز، 
لتعويض  كاتانيتش  يسعى  وبالتالي 
في  الالعبني  بتكثيف  الضعف  هذا 
ضمان  أجل  من  اخللفية  اخلطوط 
ومن  شباكنا  في  الهدف  دخول  عدم 
من  التسجيل  فرصة  عن  البحث  ثم 

الفرص السانحة».
البعض  أن  إلى  الكرخ،  مدرب  وأشار 
اللعب  تغيير طريقة  يتحدثون عن  ممن 
لالعبيه  األقرب  هو  املدرب  أن  فأعتقد 
املباريات  يخوض  كيف  ا  جيدً ويعرف 
مع  تتناسب  التي  الطريقة  ويختار 

الفريق املنافس.
جلملة  تعرض  كاتانيتش  أن  يذكر 
املباراة  خسارته  بعد  االنتقادات  من 
النهائية لبطولة غرب آسيا في العراق، 
قبل أن يعيد الثقة للجماهير من خالل 

نتائجه في تصفيات كأس العالم.

اليوم منتخبنا يواجه البحرين للمحافظة على الصدارة في تصفيات كأس اسيا وكأس العالم ٢٠٢٢
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ــة  ــركات املتخصص ــن الش ــر م ــا الكثي لدين
ــي مجال  ــور وحمورابي ف ــركة آش ــا ش ومنه
ــركة املعتصم فهي  ــرق وتعبيدها، اما ش الط

متخصصة في مجال الطرق واجلسور،
بعض املوارد االقتصادية، فاعتمادنا كان فقط 
على املوارد الطبيعية وهذا امر خاطئ بشكل 
ــه املوارد  ــو في ــب ان تنم ــد يج ــر، الن البل كبي

االقتصادية األخرى.
ــركات ذات  ــم من الش هناك خطة لدمج قس
االختصاص مع بعضها البعض، بحيث تكون 

ــركة كبيرة وفي نفس الوقت دمج اليات  ش
ــض إضافة الى املوارد  ــركات مع بع هذه الش

البشرية فتكون شركة أعظم واقوى،
انا لدي فكرة باننا يجب ان جنعل ضمن جتديد 
ــى الطريق،  ــيارة ضريبة عل ــة س ــنوية اي س
ــى خزينة الدولة  ــي ال يجب ان تتحول ال والت

العامة،
ــاؤوا الينا  ــة ج ــارف العراقي ــة املص ان رابط

وقمنا بعمل مبادرة شبيهة مببادرة الق بغداد 
ــور بغداد علما انها ليست من  لتجميل جس
ــتقبلناهم  ــن واجباتنا كوزارة، اال اننا اس ضم
ــور  ــا بتحويلهم الى دائرة الطرق واجلس وقمن
ــة  الفني ــات  اإلمكان ــة  كاف ــم  واعطيناه

ملساعدتهم في هذا االمر.
ــص ٥٠ مليون  ــام ٢٠١٨ مت تخصي ــي ع ــه ف ان

ــادة بناء  ــي الع ــك األملان ــرض البن ــورو من ق ي
ــريعة  ــاريع الس ــور ضمن املش الطرق واجلس
التنفيذ، وقسم منها خصص حملافظة االنبار 
ــالح الدين  ــة ص ــى ومحافظ ــة ديال ومحافظ

ومحافظة نينوى.
ــور لدينا على نوعني:  ــاريع الطرق واجلس مش
ــة  اخلط ــة  نتيج ــة  اخملطط ــرق  الط ــاك  فهن
ــية والتي تتضمن انشاء طرق جديدة،  اخلمس
ــوزارة، اما املناطق  ــذه تعتبر من ميزانية ال فه
ــات  ــن اجله ــد م ــاك العدي ــان هن ــررة ف املتض

املمولة
ــوزارة فيما يخص تفعيل  ــا هي إجراءات ال • م
ــادة اعمار  ــهام في إع ــركاتها لإلس ــل ش عم

املناطق احملررة؟
ــركاتنا فأننا قد عملنا لفترة  ــبة لش -بالنس

ــا والنهوض بواقعها  طويلة من اجل تطويره
وجلبنا شركات استشارية عاملية متخصصة 
ــت بتطوير  ــركات، حيث قام ــال الش في مج
شركاتنا وتفعيل دورها على اعتبار انها كانت 
ــة لفترة طويلة ولم تعمل على التقدم  منعزل
ــركاتنا يجب ان  ــادة هيكلة ش ــور، فإع والتط
ــن اجل  ــة جديدة م ــس علمي ــى على أس تبن

إعطاء إنتاجية أكثر وفي نفس الوقت حتولها 
من شركات خاسرة الى رابحة. وقد جنحنا في 
هذا االمر وكانت الشركات جيدة في استيعاب 
ــا جاء موضوع اعمار املناطق  التطوير، وعندم
ــركاتنا على التقدمي  ــجعنا ش احملررة فأننا ش
ــواق احمللية،  ــة األس ــاريع ومنافس لهذه املش
ــركات  ــم تكن هذه الش ــابق ل بينما في الس
ــى اعتبار ان  ــة عل ــتعداد للمنافس متلك االس
ــركات العادية،  نفقاتهم أكثر بكثير من الش
ــني  ــادة الهيكلة دخلوا منافس ولكن بعد إع
ــركات أخرى في القطاع اخلاص وأصبحوا  لش

يحققون أرباحا جيدة.
ــاريع  ــاو حصلت على مش ــركة الف فمثال ش
ــق احملررة،  ــار املناط ــدوق اعم ــرة على صن كثي
ــركة املعتصم التي كانت خاسرة  وكذلك ش
ــت االن رابحة، وكذلك  ــابقا اال انها حتول س
ــيد، حيث  ــركات الفاروق والرش احلال مع ش
اخذت هذه الشركات تدخل في منافسات 
ــاص وأصبحت  ــاع اخل ــركات القط ــع ش م
ــى األقل  ــاريع عل ــاوالت ومش ــب مق تكس
ــركة ورواتب  ــهم في سد نفقات الش لتس
ــا من األمور  ــبيها وغيره موظفيها ومنتس
التابعة لها، ألننا االن نقوم بأخذ رواتبنا من 
ــركات، اال اننا  ــة كدين عام للش وزارة املالي
ــركات من خاسرة  أصبحنا االن نحول الش

الى رابحة.
•مــا هــي الشــركات التنفيذية للــوزارة 

وتخصصاتها؟
ــركات املتخصصة  ــا الكثير من الش -لدين
ــور وحمورابي في مجال  ــركة آش ومنها ش
الطرق وتعبيدها اما شركة املعتصم فهي 
ــور،  ــال الطرق واجلس ــة في مج متخصص
ــا  فاختصاصه ــور  املنص ــركة  ش ــا  بينم
ــز الكونكريتية  ــاروق للركائ ــات والف البناي
ــائية األخرى، وكذلك احلال  واالعمال االنش
مع شركة الرشيد املتخصصة في االعمال 
ــعد  ــركة س ــا تختص ش ــائية، فيم االنش
ــاريع الصناعية مثل مشاريع وزارات  للمش

النفط والكهرباء وغيرها..
ــرة ممتازة في  ــركات متتلك خب ــذه الش ان ه
هذه اجملاالت ولديها املكائن واآلالت املتطورة 

لتنفيذ هذه املشاريع.
• هــل توجد هنــاك شــركات متلكئة َّـ 

عملها؟
ــركات متلكئة ولكن ليس  -كانت لدينا ش
ــا الوضع  ــا فقط، وامن ــب الوحيد منه الذن

االقتصادي املتردي التي واجهها البلد نتيجة 
ــعار النفط  ــى داعش وانخفاض أس احلرب عل
ــي وارداته على  ــى اعتبار ان البلد يعتمد ف عل
ــي بالوضع  ــل الى الترق ــط ولم نص ــع النف بي
االقتصادي واالمنائي بطريقة ميكننا من خاللها 
ــتفادة من باقي اجملاالت األخرى كالزراعة  االس
ــب بعض املوارد االقتصادية،  والصناعة لكس

ــوارد الطبيعية  ــا كان فقط على امل فاعتمادن
وهذا امر خاطئ بشكل كبير، الن البلد يجب 

ان تنمو فيه املوارد االقتصادية األخرى.
•هل قمتم ببناء وانشاء مشاريع اسرتاتيجية 

ضخمة كاِّـستشفيات وغريها؟
ــفى ميسان للوالدة في  قمنا بإنشاء مستش
ــفيات  العمارة الذي يعتبر من أفضل املستش
ــركة الفاو،  ــد والتي قامت ببنائها ش في البل
ونحن نفتخر بشهادة وزيرة الصحة السابقة 
عديلة حمود التي لم تكن تتوقع ان تقوم هذه 

الشركة بهكذا عمل جيد ومتقن.
•هــل يتــم تســليم اِّـشــاريع ضمــن اِّـدة 

اِّـحددة؟
ــليمها ضمن املدة احملددة ، عدا املدد  - يتم تس
اإلضافية التي متنح للمشروع نتيجة الظروف 
اجلوية او الظروف الطبيعية القياسية، فمثال 
شركات الطرق ومنها شركة حمورابي عندما 
ــال طريق كيش – حلة، كان قبل املوعد  مت اكم
احملدد ومت افتتاحه منذ أربعة أعوام. فشركاتنا 
ــا متلك  ــار انه ــى اعتب ــد عل ــأداء جي ــوم ب تق
مهندسني جيدين وعمال مهرة واليات جيدة. 
ــة الوزارة مع قدوم معالي الوزير اجلديد  وفي ني
ــركات  ــركات الى ش بان يتم حتويل احدى الش
إنتاجية، أي شركة انتاج املواد االنشائية، وقد 

مت تشكيل جلنة لهذا الغرض برئاسة الوزير.
•هل هناك خطة موضوعة لهذا الغرض؟

ــم من الشركات ذات  - هناك خطة لدمج قس
االختصاص مع بعضها البعض بحيث تكون 
ــت دمج آليات  ــي نفس الوق ــركة كبيرة وف ش
ــى املوارد  ــع بعض إضافة ال ــركات م هذه الش

ــركة أعظم واقوى، على  ــرية فتكون ش البش
ــاريع ضخمة  ــتكون لدينا مش ــار انه س اعتب

ــتقبل، اما في مجال إعادة االعمار او  في املس
ــاريع. وأيضا  التنمية االقتصادية وتنمية املش
في نية الوزارة ان احدى الشركات او شركتني 
ــيتم  ــواد البناء.  حيث س ــال انتاج م في مج
ــة هذه اخلطط ومت تشكيل جلنة برئاسة  دراس
ــن الوكالء  ــني م ــة اثن ــر وعضوي ــي الوزي معال
واملدراء العامني اخملتصني في الشركات لتقدمي 

ــة جدوى ومستفيضة لتشكيل شركة  دراس
متخصصة في مجال املواد االنشائية وشركة 

إلنتاج مواد البناء.
•مــا هــي إجــراءات الــوزارة حــول الطــرق 
اِّـتضررة بســبب الحموالت الثقيلة للطرق 

الخارجية؟
ــت هو عدم  ــور التي حصل ــوأ األم -انه ملن أس
ــغيل محطات الوزن، ألنه مبوجب  تفعيل وتش
ــان الطرق  ــات واملواصفات العاملية ف القياس
ــل  ــان حتمي ــك ف ــا، ولذل ــا معين ــل وزن تتحم
ــاد املستشري عبر  ــاحنات وكذلك الفس الش
ــارة النفط، حيث  ــال جت ــاحنات وفي مج الش
ــدة، فالطرق  ــور تعطي حمولة زائ ان هذه األم
ــل مرتني او  ــة تتحم ــال معين ــة الثق املصمم
ــرات االحمال القصوى، ولكن بعد ذلك  ثالث م
حتصل مشاكل وتخسفات في الطريق، االمر 

الذي يؤدي الى فقدان أرواح املواطنني.
انا وفي احدى مقابالتي قلت بان هذا االمر هو 
ــؤولية املواطن أوال، النه ال يتبع تعليمات  مس
ــه، واالمر الثاني  ــرور أوال للحفاظ على حيات امل
ــغلوا  ــب ان يراقبوا ويش ــرق يج ــرة الط ان دائ

ــنا  محطات الوزن، حيث يجب ان ننقد انفس
ــون بالقانون  ــع الذين يتالعب ــا، وثالثا: من أيض

وفي نفس الوقت يتجاوزونه.
•وماذا عن األموال التي تذهب اُّـ اِّـرور عن 

طريق الجسر واِّـرور، ما مصريها؟
ــب ان جنعل ضمن  ــا يج ــدي فكرة بانن ــا ل - ان

جتديد سنوية اية سيارة ضريبة على الطريق، 
ــة الدولة  ــب ان تتحول الى خزين ــي ال يج والت
العامة، بل على العكس يجب ان ننشئ هيئة 
ــكان وتكون  صيانة تابعة لوزارة االعمار واإلس
ــفات الطريق  ــافية لتخس لها فرق استكش
ــه ومن ثم يتم تخصيص  واالضرار التي تصيب

ــرق ان لم يتم عمل  ــغ مالية لها، فالط مبال
ــول  ــا أق ــنوي، فان ــكل س ــا بش ــة له صيان
ــرق مختص، ان عملية  باعتباري مهندس ط
ــد مرور حوالي  ــتكون صعبة بع الصيانة س
ــتكون مكلفة  ــك س ــنوات، وكذل ــالث س ث
جدا، بعكس احلال لو اقمنا عمليات صيانة 
ــنوي، عندها ستكون  واستدامة بشكل س

العملية اسهل وبكلفة اقل.
•ولكننا نــرى ان اكثر الجســور بحاجة اُّـ 

ادامة؟
ــط مثال على ذلك  ــم، هذا صحيح، وابس -نع
طريق املرور السريع محمد القاسم، والذي لم 
تتم عليه اعمال صيانة منذ اكثر من عشرين 
سنة، فحصلت فيه تخسفات واضرار كبيرة 
جدا بحيث من الصعب االن صيانتها، ولذلك 
ــوادث املرورية  ــن احل ــاك الكثير م ــرى ان هن ن
ــه االن، إضافة الى التعطيل  التي حتصل علي
ــبة للمواطنني وما  ــتمر في املرور بالنس املس

لها من اثر سلبي في حياتهم وارزاقهم.
ــا  ــاؤوا الين ــة ج ــارف العراقي ــة املص  ان رابط
ــادرة الق  ــبيهة مبب ــادرة ش ــل مب ــا بعم وقمن
ــا انها  ــداد، علم ــور بغ ــداد لتجميل جس بغ
ــوزارة، اال اننا  ــا ك ــن واجباتن ــت من ضم ليس
ــى دائرة  ــا بتحويلهم ال ــتقبلناهم وقمن اس
الطرق واجلسور واعطيناهم كافة اإلمكانات 
ــر، وهو االن  ــاعدتهم في هذا االم الفنية ملس
ــراف دائرة الطرق، ونحن  في طور التنفيذ باش
ــا كونهم  ــرا لن ــرفا كبي ــذا االمر ش ــر ه نعتب
ــاعدة في  ــوا بنا وقدموا الينا وطلبوا املس وثق
ــذي يصب في  ــروع الكبير واملهم ال هذا املش

مصلحة العاصمة بغداد .

•هل قمتم ببناء مجمعات سكنية؟
ــة الكافية، فان  ــبب عدم اعطائنا امليزاني -بس
هذا االمر واجه الكثير من الصعوبات والتوقف، 
علما اننا منتلك التخطيط واألرقام اإلحصائية 
ــكنية التي  ــات الس ــاكن واجملمع ــدد املس لع
ــا، حيث ان العراق يحتاج باجململ الى  نحتاجه

ــكنية، ومن  ــف املليون وحدة س مليونني ونص
ــتان،  ــوائيات عدا إقليم كوردس ضمنها العش
ــن  ــط، ولك ــة فق ــة عراقي ـــ(١٥) محافظ أي ل
ــا  ــكل فانن ــذا الش ــة به ــتمرت امليزاني اذا اس
ــا للمواطنني في  ــي بوعدن ــتطيع ان نف ال نس

القضاء على ازمة السكن.
ــا يفرح في هذا اجملال، ان مجلس الوزراء  اال ان م
ــي حصلت في  ــة للتظاهرات الت املوقر ونتيج
ــرة، فانهم قرروا ان يبنوا ١٠٠ الف  الفترة األخي
ــكنية، اال اننا ولكي نكون صريحني،  وحدة س
ان الدولة ال تستطيع ان توفر هذا العدد الكبير 
ــرة احملددة  ــكنية خالل الفت ــن الوحدات الس م
بستة اشهر او سنة، ولكن ميكن تقسيم هذا 
ــتثمار  العدد، كأن تكون بعضها بصيغة االس
ــم االخر منها تكون  والبيع للمواطنني، والقس
ــركات  بيوتا اقتصادية الكلفة، حيث هناك ش
ــتثمارية عاملية وعربية ومحلية بإمكانها  اس
ــكنية بأفضل  ــاء الوحدات الس ان تقوم بانش
ــتفادة من قروض  ــية واالس املواصفات القياس
ــكان الذي مت متويله متويال إضافيا  صندوق اإلس
ــذه فعال اخبار  ــة طلبات املتظاهرين، وه نتيج

ــوزراء، وفي نفس الوقت  مفرحة من مجلس ال
مجلس النواب صادق على حزمة قرارات تخدم 

املواطن العراقي نتيجة ضغط الشارع.
•حدثنا عن مشــاريع الطرق والجســور التي 

كانت متوقفة وتم إعادة العمل بها؟
ــى  ــا عل لدين ــور  ــرق واجلس الط ــاريع  -ان مش
ــاك الطرق اخملططة نتيجة اخلطة  نوعني: فهن
ــاء طرق جديدة،  ــية والتي تتضمن انش اخلمس
ــوزارة، اما املناطق  ــن ميزانية ال ــذه تعتبر م فه
املتضررة فان هناك العديد من اجلهات املمولة، 
ــات مانحة مثل صندوق إعادة  حيث هناك جه
ــروض منها  ــق املتضررة وهناك ق ــار املناط اعم
ــة ٥٠٠ مليون يورو،  ــك األملاني بقيم قرض البن
ــقف  ــي الذي قام برفع س ــرض البنك الدول وق
ــل الى ٧٥٠ مليون  املبلغ اخملصص للعراق ليص

دوالر.
ــام ٢٠١٨ مت تخصيص ٥٠ مليون  كما انه في ع
ــورو من قرض البنك األملاني العادة بناء الطرق  ي
ــريعة التنفيذ،  ــور ضمن املشاريع الس واجلس
وقسم منها خصص حملافظة االنبار ومحافظة 
ــن ومحافظة  ــالح الدي ــة ص ــى ومحافظ ديال

نينوى.
• ابرز التحديات التي تواجهكم؟

-ابرزها هي ضعف التخصيصات املالية، فمثال 
ــور فاننا  ــرق واجلس ــة الط ــا يخص صيان فيم
ــف دوالر او ١٢٠ مليون  نحتاج الى مبلغ ١٠٠ ال
ــار لكل كيلو متر طول صيانة، اال ان ما يتم  دين
ــر هذا املبلغ، ال بل واقل  ش تخصيصه لنا هو عُ
ــتطيع ان أقول انه يصل الى  منه أيضا، بل واس
ــة الصيانة لكل  ــن هذا املبلغ، الن كلف ١-٢٪ م
ــون وربع املليون،  ــو متر واحد تصل الى ملي كيل
ــى ١٢٠ مليون لكل كيلو  بينما نحن نحتاج ال

متر صيانة سنويا.
ــاريع  ــا قدمنا على مش ــى ذلك فانن ــة ال إضاف
ــداد اال انهم  ــوك – بغ ــا طريق كرك ــرق منه ط

ــة به وكذلك  ــا امليزانية اخلاص يرفضون منحن
ــوف نرى في  ــريع، اال اننا س ــرور الس ــق امل طري
ــاء  ــل أخرى، مثل انش ــا وبدائ ــتقبل طرق املس
ــتثمار، حيث هناك نية  ــرق عن طريق االس الط

ــروع طريق بغداد – عرعر احلدودي  لتحويل مش
ــتثمارية العاملية  ــركات االس الى عدد من الش
ــذا اجملال، ونحن بدورنا  التي تريد الدخول في ه
نرحب بهذه الفكرة باعتباره طريق حدودي بني 
العراق والسعودية وهو من الطرق املهمة الذي 
يستعمل ملرور احلجاج واملعتمرين بني البلدين 
وكذلك مترير البضائع بني البلدين، ولذلك فاننا 
ــتثماري جيد، ونحن نفكر  نرى انه مشروع اس
ــروع حاليا ولكن لم يتخذ أي قرار  في هذا املش
ــذا اخلصوص، اال انني أمتنى الدخول في هذا  به

املشروع وانا متأكد من حتقيق النجاح فيه.
•ماذا عن ادخال املواد احملسنة مثل البوليمرات 

في عملية انشاء الطرق واجلسور؟
ــاء الطرق اجلديدة وباعتبار  ــاريع انش -في مش

ــات احلرارة ما بني  ــراق تباينا في درج ان في الع
ــة مئوية حتت الصفر الى اكثر من (٥٠)  (-٥) درج
درجة مئوية ولذلك فانه يجب وفق املواصفات 

ــض املضيفات  ــف وندخل بع ــة ان نضي الفني
ــفات  ــفلت لكي مننع حدوث التخس الى االس
ــفلتي، ولذلك  ــق االس ــي الطري ــيالن ف او الس
ــواد البوليمرية، علما ان  ــا قمنا بإدخال امل فانن
ــاك الكثير من املعامل املتخصصة في هذا  هن
ــال إضافة الى توفر الكثير من اجملهزين ملادة  اجمل
البوليمر وخلطها مع االسفلت، فهناك ثقافة 
جديدة في صناعة االسفلت حالنا حال الدول 
ــات الفنية املتقدمة  املتقدمة مبوجب املواصف

بان نضيف مادة البوليمر الى االسفلت.. 
ــركات ودائرة الطرق  ــجع كافة الش ونحن نش
واجلسور التي عليها ان حتث وتشجع املناقصني 
على ادخال املضيفات الى االسفلت لتحسني 
ادائه وقوته وحتمله لالحمال الكبيرة احلركية.

• هــل هناك كلف إضافية تســبب َّـ إضافة 
هذه اِّـواد؟

ــد، ولكن هذه الكلف اإلضافية املالية  -بالتأكي
ــني أداء الطريق من ناحية القوة  تؤدي الى حتس
واملتانة، ولذلك فان هذا االمر وعلى املدى البعيد 
يفيدنا كثيرا في عملية الصيانة لكونه اصبح 

يتحمل اكثر واكثر.
• كلمة أخرية؟

ــة ان يتم عمل  ــاريعنا املقبل ــي مش ــى ف - أمتن
ــروع وفي نفس الوقت  دراسة جدوى لكل مش
ــال البناء  ــع كل القطاعات في مج ــاون م التع
ــم االعتماد  ــكنية وكذل ــادة الوحدات الس بزي
ــدات والتي  ــذه الوح ــة جيدة من ه ــى نوعي عل
تكون اقتصادية الكلفة وليست واطئة، حيث 
ــن على نوعية املواد والتنفيذ، أي انها  اننا نراه
ــية  ــات الفنية القياس ــن املواصف ــون ضم تك
ــق بالبناء، اما  ــن بكلفة اقل، هذا ما يتعل ولك
بالنسبة للطرق فان انشاء الطريق ليس مهما 

وامنا االدامة والصيانة اهم منه بكثير، الن عدم 
ــاق أرواح الناس  ــبب بازه ــود الصيانة تتس وج

وممتلكاتهم .

ال

قامت وزارة االعمار والبلديات بإنشــاء مستشــفى ميسان 
وباشــرت ببنائها شــركة الفاو، وهذا يعد انجــازا نفتخر به 
وتــم تســليمها ضمن اِّـــدة اِّـحــددة، عدا اِّـــدد اإلضافية 
التي تمنح للمشــروع نتيجة الظــروف الجوية او الظروف 
الطبيعيــة القياســية، فمثال شــركات الطرق ومنها شــركة 

حمورابــي عندما تم اكمــال طريق كيش – حلــة، كان قبل 
اِّـوعد اِّـحدد وتم افتتاحه منذ أربعة أعوام. فالشركة تقوم 
بــأداء جيد على اعتبار انها تملك مهندســني جيدين وعمال 
مهرة واليات جيدة. وَّـ نية الوزارة مع قدوم الوزير الجديد 
بــان يتم تحويل احدى الشــركات اُّـ شــركات إنتاجية، أي 

شــركة انتاج اِّـواد االنشــائية، وقد تم تشــكيل لجنة لهذا 
الغرض برئاسة الوزير لدينا الكثري من الشركات اِّـتخصصة 
ومنها شركة آشور وحمورابي َّـ مجال الطرق وتعبيدها، اما 
شركة اِّـعتصم فهي متخصصة َّـ مجال الطرق والجسور، 
بينما شركة اِّـنصور فاختصاصها البنايات والفاروق للركائز 

الكونكريتية واالعمال االنشــائية األخرى، وكذلك الحال مع 
شــركة الرشــيد اِّـتخصصــة َّـ االعمال االنشــائية، فيما 
تختص شــركة سعد للمشــاريع الصناعية مثل مشاريع 
وزارات النفــط والكهربــاء وغريهــا .. وقــد اجــرت البينــة 
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ــة  ــركات املتخصص ــن الش ــر م ــا الكثي لدين
ــي مجال  ــور وحمورابي ف ــركة آش ــا ش ومنه
ــركة املعتصم فهي  ــرق وتعبيدها، اما ش الط

متخصصة في مجال الطرق واجلسور،
بعض املوارد االقتصادية، فاعتمادنا كان فقط 
على املوارد الطبيعية وهذا امر خاطئ بشكل 
ــه املوارد  ــو في ــب ان تنم ــد يج ــر، الن البل كبي

االقتصادية األخرى.
ــركات ذات  ــم من الش هناك خطة لدمج قس
االختصاص مع بعضها البعض، بحيث تكون 

ــركة كبيرة وفي نفس الوقت دمج اليات  ش
ــض إضافة الى املوارد  ــركات مع بع هذه الش

البشرية فتكون شركة أعظم واقوى،
انا لدي فكرة باننا يجب ان جنعل ضمن جتديد 
ــى الطريق،  ــيارة ضريبة عل ــة س ــنوية اي س
ــى خزينة الدولة  ــي ال يجب ان تتحول ال والت

العامة،
ــاؤوا الينا  ــة ج ــارف العراقي ــة املص ان رابط

وقمنا بعمل مبادرة شبيهة مببادرة الق بغداد 
ــور بغداد علما انها ليست من  لتجميل جس
ــتقبلناهم  ــن واجباتنا كوزارة، اال اننا اس ضم
ــور  ــا بتحويلهم الى دائرة الطرق واجلس وقمن
ــة  الفني ــات  اإلمكان ــة  كاف ــم  واعطيناه

ملساعدتهم في هذا االمر.
ــص ٥٠ مليون  ــام ٢٠١٨ مت تخصي ــي ع ــه ف ان

ــادة بناء  ــي الع ــك األملان ــرض البن ــورو من ق ي
ــريعة  ــاريع الس ــور ضمن املش الطرق واجلس
التنفيذ، وقسم منها خصص حملافظة االنبار 
ــالح الدين  ــة ص ــى ومحافظ ــة ديال ومحافظ

ومحافظة نينوى.
ــور لدينا على نوعني:  ــاريع الطرق واجلس مش
ــة  اخلط ــة  نتيج ــة  اخملطط ــرق  الط ــاك  فهن
ــية والتي تتضمن انشاء طرق جديدة،  اخلمس
ــوزارة، اما املناطق  ــذه تعتبر من ميزانية ال فه
ــات  ــن اجله ــد م ــاك العدي ــان هن ــررة ف املتض

املمولة
ــوزارة فيما يخص تفعيل  ــا هي إجراءات ال • م
ــادة اعمار  ــهام في إع ــركاتها لإلس ــل ش عم

املناطق احملررة؟
ــركاتنا فأننا قد عملنا لفترة  ــبة لش -بالنس

ــا والنهوض بواقعها  طويلة من اجل تطويره
وجلبنا شركات استشارية عاملية متخصصة 
ــت بتطوير  ــركات، حيث قام ــال الش في مج
شركاتنا وتفعيل دورها على اعتبار انها كانت 
ــة لفترة طويلة ولم تعمل على التقدم  منعزل
ــركاتنا يجب ان  ــادة هيكلة ش ــور، فإع والتط
ــن اجل  ــة جديدة م ــس علمي ــى على أس تبن

إعطاء إنتاجية أكثر وفي نفس الوقت حتولها 
من شركات خاسرة الى رابحة. وقد جنحنا في 
هذا االمر وكانت الشركات جيدة في استيعاب 
ــا جاء موضوع اعمار املناطق  التطوير، وعندم
ــركاتنا على التقدمي  ــجعنا ش احملررة فأننا ش
ــواق احمللية،  ــة األس ــاريع ومنافس لهذه املش
ــركات  ــم تكن هذه الش ــابق ل بينما في الس
ــى اعتبار ان  ــة عل ــتعداد للمنافس متلك االس
ــركات العادية،  نفقاتهم أكثر بكثير من الش
ــني  ــادة الهيكلة دخلوا منافس ولكن بعد إع
ــركات أخرى في القطاع اخلاص وأصبحوا  لش

يحققون أرباحا جيدة.
ــاريع  ــاو حصلت على مش ــركة الف فمثال ش
ــق احملررة،  ــار املناط ــدوق اعم ــرة على صن كثي
ــركة املعتصم التي كانت خاسرة  وكذلك ش
ــت االن رابحة، وكذلك  ــابقا اال انها حتول س
ــيد، حيث  ــركات الفاروق والرش احلال مع ش
اخذت هذه الشركات تدخل في منافسات 
ــاص وأصبحت  ــاع اخل ــركات القط ــع ش م
ــى األقل  ــاريع عل ــاوالت ومش ــب مق تكس
ــركة ورواتب  ــهم في سد نفقات الش لتس
ــا من األمور  ــبيها وغيره موظفيها ومنتس
التابعة لها، ألننا االن نقوم بأخذ رواتبنا من 
ــركات، اال اننا  ــة كدين عام للش وزارة املالي
ــركات من خاسرة  أصبحنا االن نحول الش

الى رابحة.
•مــا هــي الشــركات التنفيذية للــوزارة 

وتخصصاتها؟
ــركات املتخصصة  ــا الكثير من الش -لدين
ــور وحمورابي في مجال  ــركة آش ومنها ش
الطرق وتعبيدها اما شركة املعتصم فهي 
ــور،  ــال الطرق واجلس ــة في مج متخصص
ــا  فاختصاصه ــور  املنص ــركة  ش ــا  بينم
ــز الكونكريتية  ــاروق للركائ ــات والف البناي
ــائية األخرى، وكذلك احلال  واالعمال االنش
مع شركة الرشيد املتخصصة في االعمال 
ــعد  ــركة س ــا تختص ش ــائية، فيم االنش
ــاريع الصناعية مثل مشاريع وزارات  للمش

النفط والكهرباء وغيرها..
ــرة ممتازة في  ــركات متتلك خب ــذه الش ان ه
هذه اجملاالت ولديها املكائن واآلالت املتطورة 

لتنفيذ هذه املشاريع.
• هــل توجد هنــاك شــركات متلكئة َّـ 

عملها؟
ــركات متلكئة ولكن ليس  -كانت لدينا ش
ــا الوضع  ــا فقط، وامن ــب الوحيد منه الذن

االقتصادي املتردي التي واجهها البلد نتيجة 
ــعار النفط  ــى داعش وانخفاض أس احلرب عل
ــي وارداته على  ــى اعتبار ان البلد يعتمد ف عل
ــي بالوضع  ــل الى الترق ــط ولم نص ــع النف بي
االقتصادي واالمنائي بطريقة ميكننا من خاللها 
ــتفادة من باقي اجملاالت األخرى كالزراعة  االس
ــب بعض املوارد االقتصادية،  والصناعة لكس

ــوارد الطبيعية  ــا كان فقط على امل فاعتمادن
وهذا امر خاطئ بشكل كبير، الن البلد يجب 

ان تنمو فيه املوارد االقتصادية األخرى.
•هل قمتم ببناء وانشاء مشاريع اسرتاتيجية 

ضخمة كاِّـستشفيات وغريها؟
ــفى ميسان للوالدة في  قمنا بإنشاء مستش
ــفيات  العمارة الذي يعتبر من أفضل املستش
ــركة الفاو،  ــد والتي قامت ببنائها ش في البل
ونحن نفتخر بشهادة وزيرة الصحة السابقة 
عديلة حمود التي لم تكن تتوقع ان تقوم هذه 

الشركة بهكذا عمل جيد ومتقن.
•هــل يتــم تســليم اِّـشــاريع ضمــن اِّـدة 

اِّـحددة؟
ــليمها ضمن املدة احملددة ، عدا املدد  - يتم تس
اإلضافية التي متنح للمشروع نتيجة الظروف 
اجلوية او الظروف الطبيعية القياسية، فمثال 
شركات الطرق ومنها شركة حمورابي عندما 
ــال طريق كيش – حلة، كان قبل املوعد  مت اكم
احملدد ومت افتتاحه منذ أربعة أعوام. فشركاتنا 
ــا متلك  ــار انه ــى اعتب ــد عل ــأداء جي ــوم ب تق
مهندسني جيدين وعمال مهرة واليات جيدة. 
ــة الوزارة مع قدوم معالي الوزير اجلديد  وفي ني
ــركات  ــركات الى ش بان يتم حتويل احدى الش
إنتاجية، أي شركة انتاج املواد االنشائية، وقد 

مت تشكيل جلنة لهذا الغرض برئاسة الوزير.
•هل هناك خطة موضوعة لهذا الغرض؟

ــم من الشركات ذات  - هناك خطة لدمج قس
االختصاص مع بعضها البعض بحيث تكون 
ــت دمج آليات  ــي نفس الوق ــركة كبيرة وف ش
ــى املوارد  ــع بعض إضافة ال ــركات م هذه الش

ــركة أعظم واقوى، على  ــرية فتكون ش البش
ــاريع ضخمة  ــتكون لدينا مش ــار انه س اعتب

ــتقبل، اما في مجال إعادة االعمار او  في املس
ــاريع. وأيضا  التنمية االقتصادية وتنمية املش
في نية الوزارة ان احدى الشركات او شركتني 
ــيتم  ــواد البناء.  حيث س ــال انتاج م في مج
ــة هذه اخلطط ومت تشكيل جلنة برئاسة  دراس
ــن الوكالء  ــني م ــة اثن ــر وعضوي ــي الوزي معال
واملدراء العامني اخملتصني في الشركات لتقدمي 

ــة جدوى ومستفيضة لتشكيل شركة  دراس
متخصصة في مجال املواد االنشائية وشركة 

إلنتاج مواد البناء.
•مــا هــي إجــراءات الــوزارة حــول الطــرق 
اِّـتضررة بســبب الحموالت الثقيلة للطرق 

الخارجية؟
ــت هو عدم  ــور التي حصل ــوأ األم -انه ملن أس
ــغيل محطات الوزن، ألنه مبوجب  تفعيل وتش
ــان الطرق  ــات واملواصفات العاملية ف القياس
ــل  ــان حتمي ــك ف ــا، ولذل ــا معين ــل وزن تتحم
ــاد املستشري عبر  ــاحنات وكذلك الفس الش
ــارة النفط، حيث  ــال جت ــاحنات وفي مج الش
ــدة، فالطرق  ــور تعطي حمولة زائ ان هذه األم
ــل مرتني او  ــة تتحم ــال معين ــة الثق املصمم
ــرات االحمال القصوى، ولكن بعد ذلك  ثالث م
حتصل مشاكل وتخسفات في الطريق، االمر 

الذي يؤدي الى فقدان أرواح املواطنني.
انا وفي احدى مقابالتي قلت بان هذا االمر هو 
ــؤولية املواطن أوال، النه ال يتبع تعليمات  مس
ــه، واالمر الثاني  ــرور أوال للحفاظ على حيات امل
ــغلوا  ــب ان يراقبوا ويش ــرق يج ــرة الط ان دائ

ــنا  محطات الوزن، حيث يجب ان ننقد انفس
ــون بالقانون  ــع الذين يتالعب ــا، وثالثا: من أيض

وفي نفس الوقت يتجاوزونه.
•وماذا عن األموال التي تذهب اُّـ اِّـرور عن 

طريق الجسر واِّـرور، ما مصريها؟
ــب ان جنعل ضمن  ــا يج ــدي فكرة بانن ــا ل - ان

جتديد سنوية اية سيارة ضريبة على الطريق، 
ــة الدولة  ــب ان تتحول الى خزين ــي ال يج والت
العامة، بل على العكس يجب ان ننشئ هيئة 
ــكان وتكون  صيانة تابعة لوزارة االعمار واإلس
ــفات الطريق  ــافية لتخس لها فرق استكش
ــه ومن ثم يتم تخصيص  واالضرار التي تصيب

ــرق ان لم يتم عمل  ــغ مالية لها، فالط مبال
ــول  ــا أق ــنوي، فان ــكل س ــا بش ــة له صيان
ــرق مختص، ان عملية  باعتباري مهندس ط
ــد مرور حوالي  ــتكون صعبة بع الصيانة س
ــتكون مكلفة  ــك س ــنوات، وكذل ــالث س ث
جدا، بعكس احلال لو اقمنا عمليات صيانة 
ــنوي، عندها ستكون  واستدامة بشكل س

العملية اسهل وبكلفة اقل.
•ولكننا نــرى ان اكثر الجســور بحاجة اُّـ 

ادامة؟
ــط مثال على ذلك  ــم، هذا صحيح، وابس -نع
طريق املرور السريع محمد القاسم، والذي لم 
تتم عليه اعمال صيانة منذ اكثر من عشرين 
سنة، فحصلت فيه تخسفات واضرار كبيرة 
جدا بحيث من الصعب االن صيانتها، ولذلك 
ــوادث املرورية  ــن احل ــاك الكثير م ــرى ان هن ن
ــه االن، إضافة الى التعطيل  التي حتصل علي
ــبة للمواطنني وما  ــتمر في املرور بالنس املس

لها من اثر سلبي في حياتهم وارزاقهم.
ــا  ــاؤوا الين ــة ج ــارف العراقي ــة املص  ان رابط
ــادرة الق  ــبيهة مبب ــادرة ش ــل مب ــا بعم وقمن
ــا انها  ــداد، علم ــور بغ ــداد لتجميل جس بغ
ــوزارة، اال اننا  ــا ك ــن واجباتن ــت من ضم ليس
ــى دائرة  ــا بتحويلهم ال ــتقبلناهم وقمن اس
الطرق واجلسور واعطيناهم كافة اإلمكانات 
ــر، وهو االن  ــاعدتهم في هذا االم الفنية ملس
ــراف دائرة الطرق، ونحن  في طور التنفيذ باش
ــا كونهم  ــرا لن ــرفا كبي ــذا االمر ش ــر ه نعتب
ــاعدة في  ــوا بنا وقدموا الينا وطلبوا املس وثق
ــذي يصب في  ــروع الكبير واملهم ال هذا املش

مصلحة العاصمة بغداد .

•هل قمتم ببناء مجمعات سكنية؟
ــة الكافية، فان  ــبب عدم اعطائنا امليزاني -بس
هذا االمر واجه الكثير من الصعوبات والتوقف، 
علما اننا منتلك التخطيط واألرقام اإلحصائية 
ــكنية التي  ــات الس ــاكن واجملمع ــدد املس لع
ــا، حيث ان العراق يحتاج باجململ الى  نحتاجه

ــكنية، ومن  ــف املليون وحدة س مليونني ونص
ــتان،  ــوائيات عدا إقليم كوردس ضمنها العش
ــن  ــط، ولك ــة فق ــة عراقي ـــ(١٥) محافظ أي ل
ــا  ــكل فانن ــذا الش ــة به ــتمرت امليزاني اذا اس
ــا للمواطنني في  ــي بوعدن ــتطيع ان نف ال نس

القضاء على ازمة السكن.
ــا يفرح في هذا اجملال، ان مجلس الوزراء  اال ان م
ــي حصلت في  ــة للتظاهرات الت املوقر ونتيج
ــرة، فانهم قرروا ان يبنوا ١٠٠ الف  الفترة األخي
ــكنية، اال اننا ولكي نكون صريحني،  وحدة س
ان الدولة ال تستطيع ان توفر هذا العدد الكبير 
ــرة احملددة  ــكنية خالل الفت ــن الوحدات الس م
بستة اشهر او سنة، ولكن ميكن تقسيم هذا 
ــتثمار  العدد، كأن تكون بعضها بصيغة االس
ــم االخر منها تكون  والبيع للمواطنني، والقس
ــركات  بيوتا اقتصادية الكلفة، حيث هناك ش
ــتثمارية عاملية وعربية ومحلية بإمكانها  اس
ــكنية بأفضل  ــاء الوحدات الس ان تقوم بانش
ــتفادة من قروض  ــية واالس املواصفات القياس
ــكان الذي مت متويله متويال إضافيا  صندوق اإلس
ــذه فعال اخبار  ــة طلبات املتظاهرين، وه نتيج

ــوزراء، وفي نفس الوقت  مفرحة من مجلس ال
مجلس النواب صادق على حزمة قرارات تخدم 

املواطن العراقي نتيجة ضغط الشارع.
•حدثنا عن مشــاريع الطرق والجســور التي 

كانت متوقفة وتم إعادة العمل بها؟
ــى  ــا عل لدين ــور  ــرق واجلس الط ــاريع  -ان مش
ــاك الطرق اخملططة نتيجة اخلطة  نوعني: فهن
ــاء طرق جديدة،  ــية والتي تتضمن انش اخلمس
ــوزارة، اما املناطق  ــن ميزانية ال ــذه تعتبر م فه
املتضررة فان هناك العديد من اجلهات املمولة، 
ــات مانحة مثل صندوق إعادة  حيث هناك جه
ــروض منها  ــق املتضررة وهناك ق ــار املناط اعم
ــة ٥٠٠ مليون يورو،  ــك األملاني بقيم قرض البن
ــقف  ــي الذي قام برفع س ــرض البنك الدول وق
ــل الى ٧٥٠ مليون  املبلغ اخملصص للعراق ليص

دوالر.
ــام ٢٠١٨ مت تخصيص ٥٠ مليون  كما انه في ع
ــورو من قرض البنك األملاني العادة بناء الطرق  ي
ــريعة التنفيذ،  ــور ضمن املشاريع الس واجلس
وقسم منها خصص حملافظة االنبار ومحافظة 
ــن ومحافظة  ــالح الدي ــة ص ــى ومحافظ ديال

نينوى.
• ابرز التحديات التي تواجهكم؟

-ابرزها هي ضعف التخصيصات املالية، فمثال 
ــور فاننا  ــرق واجلس ــة الط ــا يخص صيان فيم
ــف دوالر او ١٢٠ مليون  نحتاج الى مبلغ ١٠٠ ال
ــار لكل كيلو متر طول صيانة، اال ان ما يتم  دين
ــر هذا املبلغ، ال بل واقل  ش تخصيصه لنا هو عُ
ــتطيع ان أقول انه يصل الى  منه أيضا، بل واس
ــة الصيانة لكل  ــن هذا املبلغ، الن كلف ١-٢٪ م
ــون وربع املليون،  ــو متر واحد تصل الى ملي كيل
ــى ١٢٠ مليون لكل كيلو  بينما نحن نحتاج ال

متر صيانة سنويا.
ــاريع  ــا قدمنا على مش ــى ذلك فانن ــة ال إضاف
ــداد اال انهم  ــوك – بغ ــا طريق كرك ــرق منه ط

ــة به وكذلك  ــا امليزانية اخلاص يرفضون منحن
ــوف نرى في  ــريع، اال اننا س ــرور الس ــق امل طري
ــاء  ــل أخرى، مثل انش ــا وبدائ ــتقبل طرق املس
ــتثمار، حيث هناك نية  ــرق عن طريق االس الط

ــروع طريق بغداد – عرعر احلدودي  لتحويل مش
ــتثمارية العاملية  ــركات االس الى عدد من الش
ــذا اجملال، ونحن بدورنا  التي تريد الدخول في ه
نرحب بهذه الفكرة باعتباره طريق حدودي بني 
العراق والسعودية وهو من الطرق املهمة الذي 
يستعمل ملرور احلجاج واملعتمرين بني البلدين 
وكذلك مترير البضائع بني البلدين، ولذلك فاننا 
ــتثماري جيد، ونحن نفكر  نرى انه مشروع اس
ــروع حاليا ولكن لم يتخذ أي قرار  في هذا املش
ــذا اخلصوص، اال انني أمتنى الدخول في هذا  به

املشروع وانا متأكد من حتقيق النجاح فيه.
•ماذا عن ادخال املواد احملسنة مثل البوليمرات 

في عملية انشاء الطرق واجلسور؟
ــاء الطرق اجلديدة وباعتبار  ــاريع انش -في مش

ــات احلرارة ما بني  ــراق تباينا في درج ان في الع
ــة مئوية حتت الصفر الى اكثر من (٥٠)  (-٥) درج
درجة مئوية ولذلك فانه يجب وفق املواصفات 

ــض املضيفات  ــف وندخل بع ــة ان نضي الفني
ــفات  ــفلت لكي مننع حدوث التخس الى االس
ــفلتي، ولذلك  ــق االس ــي الطري ــيالن ف او الس
ــواد البوليمرية، علما ان  ــا قمنا بإدخال امل فانن
ــاك الكثير من املعامل املتخصصة في هذا  هن
ــال إضافة الى توفر الكثير من اجملهزين ملادة  اجمل
البوليمر وخلطها مع االسفلت، فهناك ثقافة 
جديدة في صناعة االسفلت حالنا حال الدول 
ــات الفنية املتقدمة  املتقدمة مبوجب املواصف

بان نضيف مادة البوليمر الى االسفلت.. 
ــركات ودائرة الطرق  ــجع كافة الش ونحن نش
واجلسور التي عليها ان حتث وتشجع املناقصني 
على ادخال املضيفات الى االسفلت لتحسني 
ادائه وقوته وحتمله لالحمال الكبيرة احلركية.

• هــل هناك كلف إضافية تســبب َّـ إضافة 
هذه اِّـواد؟

ــد، ولكن هذه الكلف اإلضافية املالية  -بالتأكي
ــني أداء الطريق من ناحية القوة  تؤدي الى حتس
واملتانة، ولذلك فان هذا االمر وعلى املدى البعيد 
يفيدنا كثيرا في عملية الصيانة لكونه اصبح 

يتحمل اكثر واكثر.
• كلمة أخرية؟

ــة ان يتم عمل  ــاريعنا املقبل ــي مش ــى ف - أمتن
ــروع وفي نفس الوقت  دراسة جدوى لكل مش
ــال البناء  ــع كل القطاعات في مج ــاون م التع
ــم االعتماد  ــكنية وكذل ــادة الوحدات الس بزي
ــدات والتي  ــذه الوح ــة جيدة من ه ــى نوعي عل
تكون اقتصادية الكلفة وليست واطئة، حيث 
ــن على نوعية املواد والتنفيذ، أي انها  اننا نراه
ــية  ــات الفنية القياس ــن املواصف ــون ضم تك
ــق بالبناء، اما  ــن بكلفة اقل، هذا ما يتعل ولك
بالنسبة للطرق فان انشاء الطريق ليس مهما 

وامنا االدامة والصيانة اهم منه بكثير، الن عدم 
ــاق أرواح الناس  ــبب بازه ــود الصيانة تتس وج

وممتلكاتهم .

ال

قامت وزارة االعمار والبلديات بإنشــاء مستشــفى ميسان 
وباشــرت ببنائها شــركة الفاو، وهذا يعد انجــازا نفتخر به 
وتــم تســليمها ضمن اِّـــدة اِّـحــددة، عدا اِّـــدد اإلضافية 
التي تمنح للمشــروع نتيجة الظــروف الجوية او الظروف 
الطبيعيــة القياســية، فمثال شــركات الطرق ومنها شــركة 

حمورابــي عندما تم اكمــال طريق كيش – حلــة، كان قبل 
اِّـوعد اِّـحدد وتم افتتاحه منذ أربعة أعوام. فالشركة تقوم 
بــأداء جيد على اعتبار انها تملك مهندســني جيدين وعمال 
مهرة واليات جيدة. وَّـ نية الوزارة مع قدوم الوزير الجديد 
بــان يتم تحويل احدى الشــركات اُّـ شــركات إنتاجية، أي 

شــركة انتاج اِّـواد االنشــائية، وقد تم تشــكيل لجنة لهذا 
الغرض برئاسة الوزير لدينا الكثري من الشركات اِّـتخصصة 
ومنها شركة آشور وحمورابي َّـ مجال الطرق وتعبيدها، اما 
شركة اِّـعتصم فهي متخصصة َّـ مجال الطرق والجسور، 
بينما شركة اِّـنصور فاختصاصها البنايات والفاروق للركائز 

الكونكريتية واالعمال االنشــائية األخرى، وكذلك الحال مع 
شــركة الرشــيد اِّـتخصصــة َّـ االعمال االنشــائية، فيما 
تختص شــركة سعد للمشــاريع الصناعية مثل مشاريع 
وزارات النفــط والكهربــاء وغريهــا .. وقــد اجــرت البينــة 
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قمع  قررت  اإليرانية  السلطات  أن  واضحاً،  بدا 
الرئيس  حكومة  قرار  ضد  خرجت  التي  التظاهرات، 
حسن روحاني رفع أسعار الوقود وتقنني الدعم، وذلك 
وقت  في  االحتجاجات،  اتساع  لتجنب  محاولة  في 
تواجه ايران أقوى حتد اقتصادي وسياسي في تاريخه، 
إدارة  تقودها  التي  القصوى  الضغوط  حملة  بسبب 

الرئيس األميركي دونالد ترامب.
حسم املرشد األعلى اإليراني علي خامنئي، اجلدل حول 
قرار حكومة الرئيس حسن روحاني بزيادة أسعار الوقود 
وتقنني دعمه، معلناً مباركته للقرار الذي اتخذه اجمللس 
االقتصادي االعلى، الذي يشارك فيه رؤساء السلطات 

الثالث التنفيذية والقضائية والتشريعية.
وقال خامنئي، في كلمة له: «لست خبيراً في هذا اجملال، 
لكني كنت قد أعلنت سابقا أنني أدعم القرارات التي 
يتخذها االجتماع املشترك لرؤساء السلطات الثالث» 
والتشريعية  التنفيذية  السلطات  إلى  إشارة  في 

والقضائية.
مبنياً  قراراً  اتخذوا  الثالث  السلطات  «رؤساء  وأضاف: 
على رؤية مدروسة وبالطبع يجب تطبيقه وال شك في 
أن بعض شرائح الشعب ستمتعض وتتضرر ويساورها 
يقومون  من  لكن  الوقود،  أسعار  رفع  قرار  من  القلق 
بأعمال التخريب وإحراق املمتلكات من األشرار وليسوا 

من أبناء الشعب».
«لطاملا  الثورة وتابع:  أعداء  دعم 

ن  ا ير إ و

إيران)، وها هم يفعلون  أعمال التخريب والشغب (في 
عن  «االبتعاد  إلى  املواطنني  داعيا  أيضاً»،  اآلن  ذلك 

اخملربني».
وأشار خامنئي الى أن بعض اجلهات املعارضة للنظام 
احلالي في إيران «تهلل» منذ يومني، في إشارة إلى عائلة 
بهلوي التي طردتها الثورة اإلسالمية من السلطة عام 
في  املعارضة  خلق»  «مجاهدي  حركة  وكذلك   ،١٩٧٩
وتابع:  «إرهابية».  منظمة  إيران  تعتبرها  التي  املنفى، 
داعياً  اجملرمني»،  هؤالء  أحد  يساعد  أال  هو  أطلبه  «ما 

املواطنني إلى «النأي بأنفسهم عن مثيري البلبلة».
الربِّـان 

الشورى  مبجلس  نواب  وجه  خامنئي،  كلمة  وقبل 
علي  اجمللس  لرئيس  انتقادات  (البرملان)،  اإلسالمي 
الريجاني بسبب قرار رفع أسعار الوقود، واحتجوا على 

عدم أخذ آراء النواب بعني االعتبار بهذا اخلصوص.
خطابه  موجهاً  كاتب،  رضا  غالم  النائب  عن  ونقلت 
لالريجاني، القول: «نتوقع أن تؤخذ وجهات نظرنا بعني 
االعتبار في االجتماعات، التي تشاركون فيها نيابة عن 

مجلس الشورى».
للمخطط  «وفقاً  ازاديخواه:  أحد  النائب  قال  بينما 
الوقود  أسعار  ارتفاع  موضوع  فإن  للتنمية،  السادس 
اإلسالمي،  الشورى  مجلس  نواب  تأكيد  إلى  يحتاج 
لكن لم يطلع النواب على هذا املوضوع، ونحن نعارض 

هذا املسار».
رئيس  بتحميل  حسيني  جواد  النائب  وطالب 
عن  املسؤولية  روحاني  حسن  اجلمهورية 
أعمال الشغب التي شهدتها البالد. ورد 

الريجاني على االنتقادات 
احلادة بالدعوة للهدوء 
أجل  «من 

ذ  تخا ا

قرارات صائبة».
أزمة  على  تعليقه  الريجاني  عن  احمللي  اإلعالم  ونقل 
ارتفاع أسعار البنزين، قائال إن «مخاوف الشعب حيال 
على  القرار  تبعات  عن  ناجمة  البنزين  أسعار  ارتفاع 
األعلى  اجمللس  «أمني  أن  وأضاف  السلع».  باقي  أسعار 
جلسة  حضر  شمخاني  علي  اإليراني  القومي  لألمن 

اجمللس املغلقة اليوم، وقدم تقريرا ومت تبادل اآلراء».
هيئة  باسم  املتحدث  أعلن  املرشد،  كلمة  وبعد 
بناء  أنه  عباسي،  اهللا  أسد  اإليراني،  البرملان  رئاسة 
قدماً  املضي  ضرورة  حول  خامنئي  تصريحات  على 
سحب  مت  فقد  البنزين،  أسعار  رفع  قرار  بتطبيق 
أعلن  كما  األسعار.  رفع  بإلغاء  يقضي  قرار  مشروع 

عقدت  التي  البرملان  جلسة  انتهاء  عقب  عباسي، 
ملناقشة قرار روحاني، أن اجمللس األعلى لألمن القومي 
إضافية. شرعية  يعطيه  الذي  األمر  القرار،  بدوره  اقر 

وقال أحد النواب إن مكتب املرشد قام باالتصال بجميع 
بالتراجع،  إلقناعهم  احلكومة  لقرار  املعارضني  النواب 
أصروا  الذين  النواب  بتهديد  وصل  األمر  أن  الى  وأشار 

على طرح املشروع بأشكال مختلفة .
شمخاني

آبادي  أمير  أحمد  الشورى  مجلس  في  املسؤول  ونقل 
علي  األعلى  القومي  األمن  جمللس  العام  األمني  عن 
«كان  إنه  البرملانية،  اجللسة  خالل  قوله،  شمخاني 
أنه  مضيفاً  نارية»،  أسلحة  املتظاهرين  بعض  بحوزة 
«خالل اليومني املاضيني قامت هذه اجملموعات باالعتداء 
ومتهماً  واخلاصة»،  العامة  واملمتلكات  املصارف  على 
«مجموعات منظمة تابعة جملاهدي خلق وأعداء الثورة 
أكد  شمخاني  إن  مصدر،  األمن».وقال  قوات  مبهاجمة 
مليارات   ٦ يوفر عليها  قرار احلكومة سوف  ان  للنواب 
دوالر، ميكنها ان تصرف منها نحو املليارين توزعها على 
الناس، وأربعة مليارات توفرها ملصاريف أخرى. وأضاف 
ومنه  املوضوع،  جوانب  جميع  درست  احلكومة  أن 
الظروف احلساسة التي تشهدها املنطقة والبالد، وأن 
الناس سوف يثيرون غضبا، ولكن لم يكن في يدها أي 
أو  البالد  وإفالس  انهيار  تقرر بني  ان  حيلة وكان عليها 

اتخاذ هذا القرار .
وزارة األمن

أنه  فيه  أكدت  بياناً  األمن  وزارة  أصدرت  ناحيتها،  من 
العناصر اخمللة باألمن  التعامل بحزم مع كل  «سيتم 
مسببي  عن  الكشف  «مت  أنه  مضيفة  واالستقرار»، 
الشغب الرئيسيني ويتم اآلن اتخاذ اإلجراءات املناسبة 

للتعامل معهم».
على  آماالً  يعلقون  إيران  «أعداء  أن  على  البيان  وشدد 
هذه االضطرابات، ولكنها ستحبط كما في املاضي»، 
متعهداً بـ «توفير األمن واالستقرار للشعب، ولن نوفر 

أي جهد لتحقيق ذلك».
بأن  محلية  ايرانية  إعالم  وسائل  وأفادت  تظاهرات 
منطقة.   ١٠٠ من  أكثر  الى  متددت  االحتجاجات 
وشهدت عدة مدن احتجاجات وتظاهرات شارك فيها 

طالب اجلامعات .
ووسط أنباء عن بدء إضراب عام واحتجاجات في سوق 
تل شرطي بعدما أُطلقت النار عليه  طهران الكبير، قُ
خالل مواجهات مع «مثيرين للشغب وعصابات» في 
مع  مواجهة  عقب  جواهري  إيراج  تل  وقُ إيران.  غرب 
مدينة  شهدتها  التي  االضطرابات  خالل  مسلحني، 
شرطة  رئيس  أفاد  ما  وفق  األول،  أمس  كرمانشاه 

علي  املنطقة 
أكبر جاويدان في تصريحات نقلتها عنه الوكالة.

وحتولت بعض مناطق وسط مدينة طهران التي كانت 
حيث  أشباح،  مناطق  إلى  بالناس،  تعج  األمس  حتى 
انتشرت شرطة مكافحة الشغب بكثرة ومنعت املارة 
احلي  الرصاص  الشرطة  واستخدمت  التجمهر،  من 
مناطق  في  للدموع  املسيلة  والقنابل  الفلفل  وقنابل 

عديدة من العاصمة طهران لتفريق التظاهرات.
وسط  في  القمامة  سالت  برمي  املتظاهرون  وقام 
سائقي  بعض  وقام  الطرق،  لسد  وإحراقها  الشوارع 
ورميه  األسمنت،  وحتى  التراب،  بحمل  الشاحنات 
املدن  وبعض  طهران  مدينة  في  األتوسترادات  وسط 
لقطع  ببعض  بعضها  تصل  التي  والطرق  الكبرى 

الطرق بشكل كامل.
واستمر  جميعا،  املدارس  بإقفال  التربية  وزارة  وقامت 
التوالي،  على  التالي  لليوم  باإلقفال  طهران  سوق 
وتبريز وشيراز  بازار مدن مشهد وأصفهان  وانضم جتار 
االضراب،  اعالن  في  طهران  مدينة  لتجار  واالهواز 
وأضربت شركات النقل عن حمل الناس والبضائع، في 

مجمل مناطق البالد.
الى  البالد  مناطق  من  عدد  في  االحتجاجات  وحتولت 
ان  حيث  والشرطة،  املتظاهرين  بني  عنيفة  تصادمات 
املصارف  وإحراق  الشرطة  مبهاجمة  قاموا  احملتجون 
من  عدد  في  احملتجني  ان  يذكر  ومما  الوقود،  ومحطات 
أنفسهم  ومحضرين  منظمني  كانوا  طهران  مناطق 
الدفعات  عكس  على  األمن،  قوات  ملواجهة  املرة  هذه 
االمن  قوات  يهاجمون  كانوا  انهم  حيث  السابقة، 
بخطط مختلفة ويقومون بخلع سالحهم وإبراحهم 

ضربا او حتى مهاجمتهم باحلجارة والعصي.
وأكد مصدر في مركز الطوارئ والهالل االحمر ان اربعة 
عشر شخصا قتلوا وأكثر من ألفي شخص جرحوا من 
وأنه  االخيرين،  اليومني  االمن، خالل  وقوات  املتظاهرين 
مت منعهم من إعطاء اي تصريح ومت منع مراكز الطوارئ 
والهالل االحمر في انحاء البالد إعالم املركز عن حصاد 

القتلى واجلرحى.
اعتقاالت

«حملة  عن  اإليرانية  «فارس»  وكالة  افادت  ذلك،  الى 
من  عدد  في  شخص  الف  من  أكثر  شملت  اعتقاالت 
املدن، أهمها مشهد، وساري، ويزد، جراء االحتجاجات»، 
النائب العام في مدينة يزد عن اعتقال  في حني أعلن 
٤٠ شخصا إثر االحتجاجات، مشيرا إلى أن أغلبيتهم 

من خارج املدينة.
أنها  اإليرانية،  االتصاالت  وزارة  أعلنت  ذلك،  اإلنترنتإلى 
أمس  القومي، مساء  األمن  من مجلس  قرارا  تسلمت 

اإلنترنت ملدة ٢٤ ساعة في  األول، يفيد بقطع شبكة 
اإليرانية،  «إيسنا»  وكالة  البالد.وحسب  أنحاء  كافة 
تزال  ال  «الوزارة  إن  االتصاالت:  وزارة  في  مسؤول  قال 
جتري اتصاالت مع مجلس األمن القومي إلعادة خدمة 
«قطع  أن  املسؤول  وأضاف  وقت».  أسرع  في  اإلنترنت 
اإلنترنت جاء ألسباب أمنية ال فنية، ومن غير املعروف 

متى سيتم إعادة وصله».

واشنطن
أول  في  بومبيو،  مايك  األميركي،  اخلارجية  وزير  وأعلن 
تعليق منه على موجة االحتجاجات اجلديدة التي تعم 
اإليراني.  الشعب  مع  تقف  املتحدة  الواليات  أن  إيران، 
مؤرخة  تغريدة  نشر  األول،  أمس  مساء  بومبيو،  وأعاد 
بيوم ٢٢ يوليو ٢٠١٨، حتدث فيها عن االضطرابات التي 
شهدتها إيران في ذلك احلني، وقال في تعليقه اجلديد 
الذي أرفق به بيانه: «كما أكدت للشعب اإليراني منذ 

نحو عام ونصف، الواليات املتحدة معك».
اخلارجية  وزارة  باسم  املتحدثة  أعربت  ناحيتها،  من 
واشنطن  دعم  عن  أورتاغوس،  مورغان  األميركية 
لالحتجاجات في إيران . وقالت املتحدثة باسم اخلارجية 
إلى  املتحدة  الواليات  «تقف  «تويتر»:  عبر  األميركية 
إغالق  «محاولة  مستنكرة  اإليراني،  الشعب  جانب 
املسؤولة  املعنية  اجلهات  وخاطبت  اإلنترنت».  شبكة 

عن قطع االنترنت بالقول: «دعهم يتكلمون!».
وأفاد مسؤول كبير في البيت األبيض بأن بالده ال تريد 
الشعب،  حراك  تدعم  لكنها  إيران،  في  النظام  تغيير 
وأضاف أن خيارات طهران اليوم هي األصعب منذ عام 

.١٩٧٩

دعما  اآلالف،  فيه  شارك  عاما  إضرابا  العراق  شهد 
لالحتجاجات املناهضة للحكومة والطبقة السياسية، 
البالد،  وجنوب  وسط  محافظات  بعدة  تواصلت  والتي 
بينما أكدت القوى الكردستانية دعم جميع اإلجراءات 
إلى  أال تؤدي  اإلصالحية والتعديالت الدستورية بشرط 

فقدان اإلجنازات التي حتققت للشعب الكردستاني.
في إطار االحتجاجات التي تشهدها البالد منذ مطلع 
احلكومة  باستقالة  للمطالبة  املاضي،  االول  تشرين 

تدفق  واقتصادية،  سياسية  إصالحات  وتنفيذ 

جنوبية  ومدن  بغداد  العاصمة  شوارع  إلى  العراقيون 
احلراك  إلى  الزخم  أعاد  عام  إضراب  في  أمس،  عدة 

االحتجاجي املطالب بـ«إسقاط النظام».
واملدارس  واخلاصة  احلكومية  الدوائر  اإلضراب  وشمل 
واجلامعات، تلبية لدعوة راعي كتلة «سائرون» النيابية، 
احلكومة  على  للضغط  وناشطني،  الصدر،  مقتدى 

لتنفيذ مطالب احملتجني في ساحات االعتصام.
أن  بعد  العام  اإلضراب  حدة  عت وزادت  د
للصدر،  ملقتدى  موالية  صفحات 

في  للمشاركة 

العصيان من أجل الضغط على الفاسدين للرحيل.
استجاب  البالد  عموم  في  غزيرة  أمطار  سقوط  ورغم 
الشوارع،  إلى  وخرجوا  العام،  اإلضراب  لدعوة  اآلالف 
البصرة  من  اجلنوب  مدن  بغالبية  العمل  توقف  حيث 
وصوال إلى الكوت والنجف والديوانية واحللة والناصرية 

وكربالء.
بالنفط  الغنية  البصرة  مدينة  في  املتظاهرون  وأقدم 
من  املوظفني  ومنع  الطرق  لقطع  إطارات  حرق  على 

الوصول إلى عملهم.
بابل  بينها  محافظات  في  احمللية  احلكومات  وأعلنت 
رسمية  عطلة  أمس  اعتبار  قار،  وذي  وواسط 
ملطالب  دعما  اإلضراب  في  للمشاركة 

احلركة االحتجاجية.
حيث  احللة،  مدينة  وفي 
أغلقت الدوائر واملدارس، خرج 
آالف بينهم طلبة وموظفون 
ن  ميو حكو
أمام  لالعتصام 
مجلس  مبنى 
احملافظة في وسط 

املدينة .
التحرير 

ساحة  في  املتظاهرين  آالف  احتشد  ذلك،  غضون  في 
جسر  وعند  القريبة  اخلالني  وساحة  الرمزية  التحرير 
السنك، بينما فرضت قوات األمن إجراءات مشددة حول 

مواقع التجمع.
متطوعني  لطبيبني  عرسا  التحرير  ساحة  وشهدت 
مطالب  تنفيذ  حلني  الساحة  في  البقاء  على  أصرا 
املتظاهرين وقضاء «شهر العسل» في اخليمة الطبية 

وسط التحرير لعالج املصابني.
الرئيسية  اجلسور  قرب  لالعتصام  املتظاهرون  ودعا 
سيطرة  بعد  السيما  اخلضراء»،  «املنطقة  إلى  املؤدية 
أعلن  كما  السنك،  جسر  من  أجزاء  على  املتظاهرين 
نشطاء على مواقع التواصل تنظيم االحتجاجات 
حتت مسمى «يوم الضجيج» باستخدام آالت 
األول  أمس  املتظاهرون  وعاد  موسيقية، 
احليوي،  السنك  جسر  عند  لالعتصام 
بعدما تراجعت القوات األمنية التي كانت 

منعت تقدمهم إليه قبل أسبوعني.

اختطاف وحريق
إلى  أملح  بارز  مدني  لناشط  مجهولني  اغتيال  وغداة 
قنابل  استيراد  في  الشعبي»  بـ«احلشد  فصائل  تورط 
غاز وبنادق إطالقها دون احلصول على إذن من احلكومة 
في  محامني   ٣ ملثمون  مسلحون  اختطف  العراقية، 

بغداد وميسان.
الرشيد  شارع  في  هائل  حريق  اندلع  آخر،  حادث  وفي 
إطفاء  فرق  بتسع  السلطات  ودفعت  بغداد،  وسط 

للعمل على مكافحة احلريق الذي امتد إلى ٣ بنايات.
شرط كردي

الوطني»  «االحتاد  النائب عن كتلة  أكد  آخر،  في سياق 
جميع  تدعم  الكردية  القوى  أن  شاويس  بختيار 
وتغيير  الدستورية  والتعديالت  اإلصالحية  اإلجراءات 
نظام احلكم، بشرط أال تؤدي إلى فقدان االجنازات التي 

حتققت للشعب الكردستاني.
وقال شاويس إن «القوى الكردستانية تؤيد اإلصالحات 
للمواطن،  لتقدمي اخلدمات  تؤدي  التي  وجميع اخلطوات 
وتقلل األعباء عنه، وترفع من مستوى معيشته وصوال 

للعيش الكرمي».
التأثيرات  عن  مبعزل  ليست  العراق  «أحداث  أن  وأضاف 
متضررة  جهات  من  الداخلية  إلى  إضافة  اخلارجية، 
أو  البائد  النظام  بقايا  من  سواء  احلالي،  النظام  من 
العملية  عبر  إليه  سعت  ما  حتقق  لم  أخرى  جهات 

االنتخابية».
سعد  احلكومة  باسم  املتحدث  أعلن  األثناء،  هذه  في 
احلديثي أبرز النقاط املهمة في قانون االنتخابات اجلديد، 
في  الوزراء  مجلس  عليه  صوت  القانون  أن  إلى  مشيرا 

جلسته األخيرة، وارسل إلى مجلس النواب.
للترشيح  املتقدم  يكون  أن  النقاط  أهم  وتضمنت 

لالنتخابات قد امت الـ٢٥ من عمره عند الترشح.
شغل  من  أحقية  عدم  على  النقاط  نصت  كما 
ونوابه  الوزراء  ورئيس  ونوابه  اجلمهورية  رئيس  مناصب 
املستقلة  الهيئات  ورؤساء  الوزارات  ووكالء  والوزراء 
ونوابهم  بوزارة  املرتبطة  غير  اجلهات  ورؤساء  ونوابهم 
وأعضاء  ورؤساء  ونوابهم  واحملافظني  واملستشارين 
واملديرين  اخلاصة  الدرجات  وذوي  احملافظات  مجالس 

العامني في الترشح خلوض االنتخابات.
األمنية  واألجهزة  املسلحة  القوات  ألفراد  يحق  ال  كما 
مقاعد  عدد  النقاط  وحددت  االنتخابات،  في  الترشح 
للكوتا،  مقاعد   ٩ منها  مقعدا،  بـ٢٥١  النواب  مجلس 
للكرد  و١  لليزيديني،  و١  للصابئة،  و١  للمسيحيني،  و٥ 
على  احلاصل  فوز  نظام  واعتماد  للشبك.  و١  الفيلية، 
تسلسل  ترتيب  بإعادة  وذلك  تصويت،  نسبة  أعلى 
جميع املرشحني بغض النظر عن قوائمهم االنتخابية.
وتضمنت النقاط منع أي نائب أو حزب أو كتلة مسجلة 
ضمن قائمة مفتوحة فائزة باالنتخابات من االنتقال إلى 
ائتالف أو حزب أو كتلة أو قائمة أخرى إال بعد تشكيل 

احلكومة.
وزيرا  يُرشح  أن  باالنتخابات  فائز  مرشح  ألي  يحق  وال 
التي  االنتخابية  بالدورة  وزير  درجة  في  منصب  لشغل 

فاز فيها.
النزاهة

أصدرت  الديوانية  جنايات  محكمة  بأن  تقارير  وأفادت 
لرئيس  املنقولة  وغير  املنقولة  األموال  بحجز  قرارا 
مجلس محافظة الديوانية جبير اجلبوري. وذكرت وكالة 
صدور  مت  أنه  النزاهة،  هيئة  عن  نقال  العراقية،  األنباء 
وحاليني  سابقني  مسؤولني  بحق  وإحضار  ضبط  أوامر 

في النجف .

االكراد عقبة دائمة .. إضراب عام بالعراق ومسلحون يخطفون (٣) محامين
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 واليوم، ال يزال هناك ٨٠٠ جندي أمريكي في سوريا.
ــس تركيا رجب  ــني قبل لقائه مع رئي ــال ترامب للصحفي وق
طيب إردوغان «نحن نحافظ على النفط. تركنا قوات وراءنا، 
ــى أن هذا بعيد  ــس إال». يلفت التقرير إل ــل النفط لي من أج
ــهر املاضي، عندما أمر  كل البعد عما كان عليه ترامب الش
ــمال سوريا، ولكن  ــحب جميع القوات األمريكية من ش بس
ــف البنتاجون  ــالل أقل من عام، خف ــة خ ــرة الثاني اآلن، وللم

القرار املبدئي للرئيس.
قال جاك كني، نائب رئيس أركان اجليش السابق، الذي حتدث 
ــهر املاضي خالل  ــرال ميلي الش ــرات مع ترامب واجلن عدة م
األيام احملمومة لسياسة الرئيس املتعرجة في سوريا: «إنني 
ــب الفضل مليلي في إقناع الرئيس بتعديل قراره بشأن  أنس

سوريا».

    حلبــة الصــراع على نفط ســوريا.. من الرابح 
األكرب؟

البنتاجــون يتعلــم كيــف يتعامــل مــع رئيس 
متقلب

ــنوات  ــز» أنه بعد مرور ثالث س ــر «نيويورك تامي ــح تقري ويوض
ــون كيفية إدارة  ــة ترامب، يتعلم البنتاج ــا على رئاس تقريبً
رئيس متقلب األهواء ميكن ألوامره أن تتغير من النقيض إلى 
ــب كبار املسؤولني في وزارة  النقيض كل ساعة. لقد اكتس
ــاع تعليمهم بالطريقة الصعبة، من خالل تنمر ترامب  الدف
ــارة احللفاء  ــمالية في تغريداته وخس على إيران وكوريا الش
ــية على التحالف األطلسي  ــوريا والهجمات القاس في س
والدعم الشعبي للكوماندوز الذين اتهمهم اجليش بارتكاب 

جرائم حرب.
ــؤولي البنتاجون، إن ترامب ال ميكن التنبؤ به،  يقول كبار مس

ز بشكل مفرط على املشاهد االستعراضية،  ومحبِط، ويركّ
مثل العروض العسكرية.

ــؤولون في الرئيس  ــا يحبه هؤالء املس ــن هناك الكثير مم لك
ــعداء بزيادة امليزانية السنوية  ــب التقرير – فهم س – بحس
ــى ٧١٦ مليار دوالر هذا العام من  ــي وفرها لهم – لتصل إل الت
ــه تخلص مما  ــعداء ألن ــي عام ٢٠١٦ – وس ــار دوالر ف ٥٨٥ ملي
ــؤولو إدارة أوباما في البيت  ــروه إدارة تفصيلية كان مس اعتب

األبيض ينتهجونها.
ــة حرية أكبر  ــي املناطق القتالي ــح ترامب القادة ف ا من أيضً
ــم أعضاء  ــن اجلنود، وه ــني جزء كبير م ــن مداهمات، وب لش
ــة، وال يزال  ــدة ترامب احملافظ ــون قاع ــة الذين يعكس اخلدم
ــش  ــل اجلي ــرة يظ ــواح كثي ــن ن ــعبية كبيرة.م ــع بش يتمت
ــي احلكومة للرئيس  ــتجابة ف ــي هو اجلزء األكثر اس األمريك
ــيطرة املدنية على القوات  ــر إدارة كبيرة وعنيدة؛ ألن الس عب
ــتور، وفي نفسية كل جندي. ــلحة متضمنة في الدس املس
لكن بالنسبة لترامب، فإن اجلانب اآلخر من تلك العملة هو 
ــرم الفروع املتكافئة من احلكومة، كما أظهر  أن اجليش يحت
ــندر س. فيندمان في األيام األخيرة عندما أدلى  م ألكس املقدّ
ــس النواب  ــي إجراءات مجل ــهادته ف ــد رغبة الرئيس بش ض

ملساءلة الرئيس.

حرية جديدة وتداعيات جديدة
ــى  ــه، أعط ــب منصب ــى ترام ــرد أن تول ــر: مبج ــع التقري يتاب
ــاحة أكبر للحركة؛ إذ  ــكريون مس البنتاجون والقادة العس
ــمح للبنتاجون بتسريع عملية صنع القرار حتى يتمكن  س
اجليش من التحرك بشكل أسرع لشن املداهمات، والضربات 
اجلوية، ومهام القصف، وتسليح احللفاء في العراق وسوريا، 

وأماكن أخرى.
ــي البداية، بعد  ــون القائد العام اجلديد ف ــن البنتاج واحتض
ــره العديد من  ــبب ما اعتب ــنوات من الغضب؛ بس ثماني س
ــكيك من قبل  ــراالت عملية بطيئة لصنع القرار والتش اجلن

البيت األبيض في إدارة أوباما.

ــكان ترامب  ــرت التداعيات، ف ــة اجلديدة ظه ــن مع احلري لك
ــارت األمور بشكل خاطئ. يحول اللوم إلى البنتاجون إذا س
ــون الثاني) ٢٠١٧،  ــي يناير (كان ــلة ف ــد غارة اليمن الفاش بع
ــز، وهو عضو  ــف ويليام أوين ــى وفاة ضابط الص ــي أدت إل الت
ــدا ترامب كما  ــم ريان، ب ــيلز معروف باس في قوات نيفي س
ــاء  ــلوك الرؤس ــو كان يلوم اجليش، وهو حتول مذهل عن س ل
السابقني، الذين كانوا يقبلون باعتبارهم القادة، املسؤولية 

عن العمليات العسكرية التي أمروا بها.
ــد أوضح  ــارة «لق ــد الغ ــوز» بع ــس ني ــب لـ«فوك ــال ترام وق
ــا أرادوا القيام به،  ــراالت الذين يتمتعون باحترام كبير م اجلن

وفقدوا ريان».

العفو الرئاسي يقوض االنضباط َّـ الجيش
ــون، تواصل وزير  ــألة أخرى مهمة للبنتاج ــا يتعلق مبس فيم
ــي بهدوء مع  ــان مكارث ــبر ووزير اجليش ري ــارك إس ــاع م الدف
ترامب خالل األيام األخيرة ليطلبا منه أال يتدخل في العديد 
ــؤولو وزارة الدفاع  ــعر مس ــرب، ويش ــا جرائم احل ــن قضاي م
ــي قد تقوض االنضباط  بالقلق من أن عمليات العفو الرئاس
ــال – يحاكم  ــبيل املث ــي صفوف اجليش.واجليش – على س ف
أحد أفراد القوات اخلاصة، وهو الرائد ماثيو  جولستني، ملقتل 
ــار ترامب إلى  ــتان، وقد أش رجل مرتبط بطالبان في أفغانس
أنه قد يعفو عنه. وقال إسبر للصحافيني: «لدي ثقة كاملة 

في نظام العدالة العسكرية».
ــوريا، قدم  تَّاب التقرير الثالثة إلى أنه في حالة س ــير كُ ويش
ــون لترامب هدية غير متوقعة في املقابل: وهي غارة  البنتاج
ــل زعيم «تنظيم  ــة التي أدت إلى مقت ــدوز األمريكي الكومان
ــدادي، وهي هدية  ــالمية (داعش)» أبي بكر البغ ــة اإلس الدول
ــر تغريدة تبشر باخلبر مبجرد أن  أبهجت الرئيس حتى أنه نش

أصبحت القوات األمريكية مبنأى عن األذى.
ــار اجلنرال ميلي أربع  ــي احتفى ترامب بانتص في اليوم التال
ــتمر ٤٨ دقيقة حول  ــالل مؤمتره الصحافي الذي اس مرات خ
ا إياه بأنه رجل «مدهش» بفضل إجنازه، وشكره  الغارة، واصفً

باالسم قبل أي من كبار املسؤولني في اإلدارة. ويردف التقرير: 
ا حتليل تعليقاتهم بعناية؛ خشية أن  لقد تعلم القادة أيضً

تفسر كلماتهم على أنها انتقاد خفي للرئيس.
هل كان البغدادي ينتحب قبل تفجير سترته؟

ــر صحفي، رفض اجلنرال كينيث ف. ماكنزي، قائد  خالل مؤمت
ــة، تكرار تأكيد  ــة للواليات املتحدة األمريكي القيادة املركزي
ترامب بأن زعيم «داعش» كان «ينتحب» قبل أن يفجر سترته 

االنتحارية بعد أن داهمت القوات األمريكية مجمعه.
ــزي أيد وصف ترامب للبغدادي بأنه جبان.  لكن اجلنرال ماكن
وقال اجلنرال «لقد زحف في حفرة مع طفلني صغيرين وفجر 
ــخاص هو  ــوع من األش ــتنتاج أي ن ــذا ميكنك اس ــه. ل نفس

استنادًا إلى هذا الفعل».
ا  ــؤولي وزارة الدفاع يتأكدون أيضً ــت التقرير إلى أن مس ويلف
ــدى أهمية حمل حلفاء  ــكل متكرر حول م من التحدث بش

ــم العادل»،  ــا على «دفع نصيبه ــو» في أوروب ــة «النات منظم
ــبه املعامالت التجارية  ــر ترامب التي تش مرددين وجهة نظ
ــا من خالل  ــذا التحالف قدمً ــول كيفية مضي ه ــر ح أكث
ــول إن البنتاجون  ــى الدفع، بدالً عن مجرد الق التأكيد عل
ــا  ميزانياته ــم  تدع أن  ــة  األوروبي ــات  احلكوم ــن  م ــد  يري
ــة  ــة – وهو وصف أكثر دقة لسياس ــكرية الداخلي العس
ــيء  ــؤولون األمريكيون بالتعبير عن ش الناتو – يقوم املس

يريدونه على أية حال بلغة تروق للرئيس.

الجيش األمريكي َّـ كوريا وأفغانستان
في شبه اجلزيرة الكورية، واصلت الواليات املتحدة وكوريا 
ــكرية مشتركة، على الرغم  اجلنوبية إجراء مناورات عس
من إعالن ترامب تعليق «هذه املناورات احلربية» في انتظار 
ــمالية. ويقول مسؤولون  املفاوضات النووية مع كوريا الش
ــيضر  ــل س ــات بالكام ــف التدريب ــاع إن وق ــوزارة الدف ب
ــر بالواليات  ــكري في حال انتهى األم ــتعداد العس باالس
ــري اجليش  ــمال. ويج ــوض حرب مع الش ــدة إلى خ املتح

املناورات اآلن على نطاق أصغر، ولم يعد يجعلها علنية.
ــتعد اجلنرال أوسنت  ــتان يس ويكمل التقرير: في أفغانس
ــاك، لتقليص الوجود  ــود احلربي هن ــر، قائد اجمله إس. ميل
ــحب جميع القوات، لكنه  األمريكي. وقال ترامب إنه يريد س

لم يحدد جدوالً زمنيًا.
ــدى اجلنرال ميلر اآلن خطط ميكن أن تقلل من عدد القوات  ول
ــدي من حوالي ١٢  ــتان إلى ٨٦٠٠ جن ــة في أفغانس األمريكي
ــؤولون األمريكيون  ــى ١٣ ألف، وهي خطوة كما يقول املس إل
ستتيح لترامب أن يقول في حملة إعادة انتخابه عام ٢٠٢٠ 
ــيترك ما يعتبره القادة  إنه أعاد القوات إلى الوطن، لكنه س

عددًا كافيًا على األرض.

توترات بشأن سوريا
ــني ترامب واجليش أصبحت  تَاب إلى أن العالقة ب ــت الكُ ويلف
ــة سوريا. بدأت املشاكل في  أكثر توترًا فيما يتعلق بسياس
ــاول ترامب أوالً إعادة  ــمبر (كانون أول) املاضي عندما ح ديس

ــوريا،  ــدي أمريكي إلى بالدهم من س ــن ألفي جن ــا يقرب م م
ا على ذلك. واستقال جيم ماتيس، وزير دفاعه األول، احتجاجً

في العاصفة التي تلت ذلك – قال اجلمهوريون والدميقراطيون 
ــاري ترامب إنه كان ينسحب من القتال قبل  وبعض مستش
ــة النهائية – تراجع ترامب ووافق على  هزمية «داعش» الهزمي
ترك حوالي ألف جندي من القوات األمريكية.لكن على مدار 
ــؤولو البنتاجون بالعمل سرًا  العام املاضي سمح لهم مس
ــؤولي وزارة  ــب لفت االنتباه إلى حقيقة أن مس تقريبًا لتجن

الدفاع قد أقنعوا الرئيس بالعدول عن أمره األولي.

تخلي الجيش عن األكراد
ــال هاتفي  ــرين أول)، وبعد اتص ــهر أكتوبر (تش ــي أوائل ش ف
ــا، أملح ترامب  ــان رئيس تركي ــب طيب إردوغ ــع الرئيس رج م
ــحب تلك القوات  ــى أن الكيل قد طفح، وأعلن أنه سيس إل
املتبقية. ومرة أخرى كان هناك احتجاج آخر من اجلمهوريني 
ــي لترامب، الذين  ــاري األمن القوم ــني ومستش والدميقراطي
ــاء الواليات  ــق لهجوم تركي ضد حلف ــوا إنه ميهد الطري قال
ــراد، الذين  ــون األك ــم املقاتل ــن طويل، وه ــذ زم ــدة من املتح
ــه اخلصوص  ــش». وعلى وج ــال ضد «داع ــوا وطأة القت حتمل
ــال النائب ماك  ــي التخلي عن األكراد.وق ــم يرغب اجليش ف ل
ــاس والعضو البارز بلجنة  ثورنبيري وهو جمهوري من تكس
ــذه التضحية،  ــن ه ــرة التخلي ع ــلحة: «فك ــوات املس الق
ــلطات  ا. أنت تريد أن حتيي أوامر الس ــيء يزعجنا حقً هذا ش
السياسية املنتخبة وتتبعها حسب األصول، لكنك ال تريد 
أن تخون تضحيات رفاقك. هذا يضع أفراد اجليش، على األقل 
ــا سلوتكني،  قلوبهم، في مكان صعب».وقالت النائبة إليس
ــلحة  ــيجان في جلنة القوات املس وهي دميقراطية من ميش
ــؤولة كبيرة سابقة في البنتاجون: «قرار خيانة األكراد  ومس
ــة التي نحارب فيها  ــوة كبيرة في الطريقة احلالي يحفر فج
ــم وعن  ــاء ومعه ــطة احللف ــرى بواس ــي جت ــني، والت اإلرهابي
ــرعة في  ــبر، بس طريقهم».فكر اجلنرال ميلي إلى جانب إس
ــوات األمريكية ما  ــة مرة أخرى لترامب أن الق كيفية البرهن

ــوريا. وكانت القيادة  ــا عمل عليها القيام به في س زال لديه
ــني.كان أحد  ــني بديلت ــد وضعت خطت ــش ق ــة للجي املركزي
ــاعدة  ــات يتمثل في اإلبقاء على قوة صغيرة للمس املقترح
ــدود بني العراق  ــاحة صغيرة من احل ــيطرة على مس في الس
ــعى خيار آخر إلى  ــوريا، أي حوالي ١٠٪ من املنطقة. ويس وس
ــالد، أكثر من  ــيطرة على جزء أكبر من الب ــاظ على الس احلف
ــون األمريكيون  ــيطر عليها املقاتل نصف املنطقة التي يس
ــرال ميلي بأنه  ــد أن أخبر ترامب اجلن ــراد حاليًا.لكن بع واألك
ــرعان ما «قام» البنتاجون  يريد االحتفاظ بحقول النفط، س
ــتخدام القوات األمريكية  «بتطبيق» خطة جديدة حول اس
وحلفائهم األكراد حلماية النفط ومنعه من الوقوع في أيدي 
ــؤولون. ومن بروكسل، حيث كان  ا ملا ذكره املس «داعش»، وفقً
ــبر على اتصال هاتفي  ا حللف الناتو، كان إس يحضر اجتماعً

مع اجلنرال ميلي الستكمال تفاصيل اخلطة اجلديدة.

االبتعاد عن االضواء
ــاد عن  ــي باالبتع ــاء اجلنرال ميل ــح األصدق ــه نص ــن جانب م
ــرارات ترامب أو  ــدم الظهور مبظهر من يعارض ق األضواء، وع
ــي، املعروف باملونولوجات  ــتراتيجيته. وتعلم اجلنرال ميل إس
ــع ترامب،  ــون مقتضبًا في حديثه م ــا أن يك ــة، أيضً الطويل
ــمح للرئيس بالهيمنة  ــث يقدم آراء واضحة، ولكنه يس حي

على احملادثة.
ا للمشاركة  بحلول نهاية شهر أكتوبر، كان ترامب مستعدً
ــلة  ــة من السلس ــي خطة البنتاجون. في املباراة اخلامس ف
ــدى املقصورات الفاخرة في  ــبول كان في إح العاملية للبيس
ــرس اجلمهوريني  ا بأعضاء الكوجن ــيونال بارك» محاطً «ناش

وكبار مساعديه. وحتول احلديث إلى سوريا.
القوات األمريكية باقية من أجل النفط

حتدث ترامب عن كيف أنه ينقح خططه بشأن سوريا، وأبلغ 
ــرعني مرارًا وتكرارًا أن القوات األمريكية ستبقى هناك.  املش

ملاذا؟ ألن أمريكا كانت «حتافظ على النفط».

العربيّة  في  الدينيّة  الرّقابة  سطوة  وكأنّ  األمر،  يَبدو  قد 
احلال  واقع  ولكن  رجعة،  غير  إلى  رحلت  قد  السعوديّة، 
الذي دام ألكثر من ثمانني عاماً، يقول غير هذا، فاالستعانة 
إلقناع  املُثلى،  ريقة  الطّ تزال  ما  تبدو  لإلقناع،  باملشائخ 
عصر  حتى  لطات،  السّ ترغبه  بأمرٍ  السعودي،  ارع  الشّ
التّرفيه نفسه، فقد ظهر من الدعاة من أجازه، ضمن ما 
نتقدون  مُ يقول  التي  الشرعيّة،  الضوابط  اليوم،  تُوصف 
أن يكون ضمن ضوابط إسالميّة. أبعد من  إنّه  لالنفتاح، 

االكتتاب  على  اإلقدام  من  السعودي  الشارع  يتخوّف 
”أرامكو“،  النفطيّة  الشركة  عنه  أعلنت  الذي  لألفراد 
فات،  التخوّ هذه  السلطات  استشعرت  يبدو  ما  وعلى 
يلحظ  لألفراد،  االكتتاب  يّزات  ممُ استحضار  جانب  فإلى 
يقودها  نهجة،  ممُ حملة  أنها  بدا  فيما  هور  ظُ مراقبون، 
ضبان، إلقناع  القُ ى منه خارج  تبقّ ما  أو  اإلسالمي  التيّار 
االكتتاب.الشيخ  ضرورة  على  الدينيّة،  ة  باحلجّ ”األفراد“ 
صالح املغامسي، يبدو أنه دخل أخيراً  ضمن هذه احلملة، 
و“أجاز“ االكتتاب في أسهم الشركة، واعتبر أنّ االكتتاب 
في أسهم أكبر شركة نفط، تهدف إلى اخلُروج من ”رقّة“ 
ة أو رؤية ٢٠٣٠  النفط، أي عبوديّته، وهو ما يتوافق مع خطّ
وحتويل  النفطيّة،  احلاجة  عن  التخلّي  إلى  تهدف  التي 
كن لها االستمرار من غير ثروتها  البالد إلى غير نفطيّة، ميُ

النفطيّة.
لشيخ  ا

الشركة  طرح  وقع  على  يبدو  فيما  أسهب  املغامسي، 
األفراد،  الكتتاب  أسهمها  من  سهم  مليار  حواليّ 
أرامكو،  اكتتاب  أن قضيّة  عتبراً  مُ الشركة،  شارحاً حول 

ما  وهو  واقتصاديّة،  سياسيّة،  بل  بحتة،  جتاريّة  ليست 
شخصيّة  قبل  من  شرعيّة  حاولةً  مُ علّقون،  مُ اعتبره 
األسبوعي  برنامجه  وضمن  قباء،  مسجد  وإمام  ؤثّرة“  ”مُ
كومته،  حُ خلف  الشعب  حلشد  املُتفرّقة“،  ”األبواب 

تضع  الذي  االكتتاب،  إلى  ودفعه 
الكبيرة  آمالها  السعوديّة  القيادة 
تتريّث  أنها  براء  خُ يقول  فيما  عليه، 
الذي  األسهم  حجم  عن  باإلعالن 
في  لالكتتاب  سات  ؤسّ للمُ يُطرح 

إقبال  حجم  ملدى  واختباراً  انتظاراً  العامليّة،  األسواق 
سات املُعلن في الرابع  األفراد حيث ينتهي اكتتاب املُؤسّ
من ديسمبر، والذي لم يُعلن بعد عن حجمه. املغامسي، 
الذي وصف شركة ”أرامكو“ بسيف من أسياف الدولة، 
شرعاً،  واملُباح  باجلائز  فيها  االكتتاب  بحكم  وأفتى 
الشركة  بأسهم  االكتتاب  ”أجاز“  الذي  األوّل  يكن  لم 
سليمان  القاضي  ذلك،  إلى  سبقه  بل  النفطيّة، 
أرامكو،  بأسهم  االكتتاب  اآلخر  هو  أجاز  الذي  املاجد، 
واعتبر أنّ األصل فيها احلِل، وإجازته تزامنت في حينها 
األسهم  وطرحها  اإلصدار،  نشرة  الشركة  طرح  مع 
كما  الشعبي،  سات.التخوّف  واملُؤسّ لألفراد  لالكتتاب، 
يكون  قد  احمللّي،  السعودي  بالشأن  ون  هتمّ مُ يرصد 
وهو  الفرديّة،  اخلسائر  من  وخوفاً  ربحيّاً،  جتاريّاً  باألكثر 
طرح  خطوة  أن  من  اخلُبراء،  حتذيرات  من  يتماشى  ما 
بحدّ  اخلطر  هو  سات،  واملُؤسّ لألفراد،  الشركة  أسهم 
ذاته، حيث تنخفض أسعار النفط، وتتزايد التّحذيرات 
من خطورة طرح أسهم الشركة في األسواق العامليّة، 
الغربيّة، هذا  تتعرّض لسطوة وسيطرة األسواق  حتى ال 

عدا عن اخملاطر االقتصاديّة التي يخشاها األفراد 
غامرتهم باالكتتاب، وتعرّض ”أرامكو“  في حال مُ
بآخر،  أو  بشكلٍ  اإلفالس  ا  ورمبّ اخلسارة  خلطر 
تعرض  او  النفط،  تراجع  احتمال  سواء بسبب 
في  حصل  مثلما  امنية  خملاطر  مؤسساتها 
عري  السّ النّطاق  الشركة  دت  حدّ وقد  ابقيق، 
هم الواحد بني ٣٠ رياالً و٣٢ رياالً سعوديّاً. للسّ

تُراهن  الذي  الديني  اجلانب  أو  اإلباحة، 

عليه احلكومة السعوديّة لتحقيق اهداف سعوديّة غير 
واطنيها لالكتتاب، قد يكون آخر اهتمامات  نفطيّة، ودفع مُ
مع  يتعاملون  السعوديني  املُواطنني  فغالبيّة  ”األفراد“، 
في  تُعتبر  ربحيّة،  فوائد  على  ويحصلون  احملليّة،  البنوك 
غير  اخلسارة  أنّ  اعتبار  على  ”ربويّة“،  اإلسالمي  الدين 
إلباحتها  وأرباحها،  الشرعي،  رف  العُ في  والتجارة  واردة، 
على  التّركيز  وبالتّالي  واخلسارة،  للرّبح  تخضع  أن  يجب 
نصر ”اإلباحة“ في دفع املُواطنني إلى االكتتاب، هو آخر  عُ
إلى هذه  تنبّه  قد  املغامسي  الشيخ  ولعلّ  اهتماماتهم، 
النّقطة، حني أشار إلى أنّ قضيّة اكتتاب أرامكو ليست 
في  واالقتصادي  السياسي،  بالبُعد  وقرنها  بحتة،  جتاريّةً 
القادم من األسواق السعوديّة  آنٍ واحد كما قال.املشهد 
اليوم، ومدى إقبال األفراد على اكتتاب اإلسهم، سيكون 
رح األوّلي للشركات، كما االسثمارات  له تأثيراته على الطّ
عن  الشركة  تُعلن  لم  والذي  خبراء،  ر  يُقدّ كما  األجنبيّة 
قناة  وبحسب  للشركات،  يُطرح  الذي  األسهم  حجم 
”السعوديّون  ة:  احملطّ قالت  سعوديّاً،  لة  واملُموّ ”العربيّة“ 
االكتتاب  ينتهي  فيما  أرامكو“،  في  لالكتتاب  يتدفّقون 
لألفراد ٢٨ الشهر اجلاري، فيما أسهبت القناة املذكورة 
في  املُشاركة  لكيفيّة  ريقة  الطّ باخلطوات  شارحةً 
أرامكو لألفراد، فيما غابت األرقام العلميّة  اكتتاب 
طور. املُثبتة ”لعدد املُتدفّقني“ حتى كتابة هذه السّ
رح  الطّ جناح  على  كثيراً  تُعوّل  السعوديّة  احلُكومة 

لي،  ألوّ االستثمارات ا جلذب 

األجنبيّة، 
املساعي  وفشل  االكتتاب،  عن  األفراد  زوف  عُ حال  وفي 
مبثابة  ذلك  سيكون  االكتتاب،  على  حلثّهم  ”االفتائيّة“ 
بحشد  الدولة  وفشل  اقتصاديّاً،  القاتلة  ربة  الضّ
بالضائقة  البعض  يصفها  حالة  في  خلفها  واطنيها  مُ

ل في تاريخها عجزاً،  املاليّة، فميزانيّة اململكة لم تُسجّ
وبحسب الرئيس السابق لوكالة االستخبارات األمريكيّة 
تدريجيّاً،  املال  من  تنفذ  السعوديّة  فإن  بترايوس،  ديفيد 
ق دون االستثمارات  والذي لن يتحقّ املال،  إلى  وهي حتتاج 
ان  بترايوس  وقال   ،٢٠٣٠ رؤية  حتقيق  وبالتّالي  اخلارجيّة، 
يتراوح  والقادمة  احلالية  السعودية  ميزانية  في  العجز 
العهد  وليّ  أنّ  إلى  اإلشارة  دوالر.يجدر  مليار  و٨٠   ٤٠ بني 
عن  أعلن  قد  كان  سلمان،  بن  محمد  األمير  السعودي 
وكان   ،٢٠١٦ العام  اجلزئي  أرامكو  أسهم شركة  اكتتاب 

الشركة  أسهم  طرح  املُقرّر  من 

ل، بفعل جرمية مقتل  تأجّ رح  الطّ العام ٢٠١٨، لكن ذلك 
تعرّض  واحتمال  السعودي جمال خاشقجي،  الصحفي 
األسواق  في  األسهم  طرح  حال  في  للتّقاضي،  اململكة 
األمريكيّة، واالستعاضة عنها ببورصة لندن، كما وتعرّض 
نشآت نفطيّة تابعة ألرامكو في بقيق وخريص لهجماتٍ  مُ
حوثيّة، يقول مراقبون، إنّ وقعها هو من يدفع السعوديني 
على  الهجوم،  تكرار  من  وخوفاً  احلوثي،  مع  التحاور  إلى 

خلفيّة استمرار حرب اليمن.
أرباحها  عن  االستعاضة  السعوديّة،  العربيّة  اول  وحتُ
بتأشيرة  زيارتها  األجانب  للسيّاح  ماح  بالسّ النفطيّة، 
زواج،  بدون عقد  بالفنادق  اإلقامة  لهم  سياحيّة تسمح 
الترفيهيّة،  واملواسم  احلفالت  على  محليّاً  تنفتح  كما 
ها،  ضدّ الشعبيّة  النّقمة  لتزايد  األخيرة  تتعرّض  حيث 
على  ني  بسكّ العتداء  استعراضيّة  فرقة  تعرّضت  حيث 
إنّه اعتداء  باشرةً، فيما قالت السلطات احملليّة  مُ الهواء 
مُستشار  وكان  ميني،  أنه  وتردّد  عربي“  وافد  ”قبل  من 
د  ر من انتقاد الترفيه، وهدّ الترفيه تركي آل الشيخ قد حذّ
عب على احلُكومة  باعتقال املُنتقدين، لكن يبدو من الصّ
املُكتتبني  غير  ”األفراد“  تهديد  عارضون،  مُ يقول  كما 
أهميّة  رت  ظهَ ا  رمبّ نا  هُ ومن  باالعتقال،  أرامكو  بأسهم 
م أرامكو، فيما عبّر  نهجة للتّرغيب بأسهُ الت ممُ إدارة حمَ
طرح  من  خشيتهم  عن  السعوديني،  اخلُبراء  من  الكثير 
األسهم لالكتتاب، وكان مصيرهم االعتقال أمثال اخلبير 

عبد الرحمن الزامل.

ماذا عن حقيقة ”تدفّق“ 
السعوديني إُّـ البنوك 

لالكتتاب اليوم وماذا عن 
”نفاذد“ اِّـال من اِّـملكة؟
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اقرتح الجنرال ميلي على 
ترامب الذي تقبل الفكرة أن 
يقوم الكوماندوز األمريكيون 

إُّـ جانب اِّـقاتلني األكراد 
السوريني اِّـتحالفني مع 
واشنطن بحراسة النفط

/ القسم السياسي

/ القسم السياسي

؟ ترامب والجيش.. كيف يحافظ البنتاغون على هذا الزواج المختلّ

ترامب للصحفيني قبل لقائه مع رئيس تركيا : نحن نحافظ على النفط تركنا قوات خلفنا من أجل النفط ليس إال

È„Ïôâb»Ì@·Ë„c@bË»fl@ä»íÌ@¸@Ú‘Ìä�i@ÈÓ€g@Újj™@ÊÏÿm@ÚÃ€@ø@È„Ï€Ï‘Ì@bfl@ÚÀbÓï@Üy@µg@èÓˆä€a@Òaâb©@aÏ‡‹»m@ÊÏÀbn‰j€a@Ô€Î˚éfl@âbj◊

ــميت، وتوماس جيبونز، تقريرًا حول العالقة بني اجليش األمريكي والرئيس دونالد  كتب أربعة من كتاب «نيويورك تاميز»، هم: هيلني كوبر، وجوليان بارنز، وإريك ش
ــكرية، ووجود القوات في اخلارج، والعالقة مع حلفاء القوات األمريكية.هذه العالقة  ــؤون العس ــرعة فيما يتعلق بالش ترامب، الذي دأب على اتخاذ قرارات متس
ــؤولي البنتاغون قد تعلموا  ــتقالة، مثلما حدث مع أول وزير دفاع ترامب جيم ماتيس، وإن كان كبار مس القلقة تصل أحيانًا إلى حد التأزم الذي يفضي إلى االس
تَّاب إنه بعد أيام  ــعر معها أنهم يعارضونه.يقول الكُ مجاراة الرئيس إلى حد صياغة ما يقولونه في لغة تكون محببة إليه، ومحاولة إقناعه بوجهة نظرهم بطريقة ال يش

ــوريا، رأى اجلنرال مارك أ. ميلي، رئيس هيئة األركان املشتركة، طريقة لتغييره.لكونه  ــحب ألف جندي أمريكي من س من قرار الرئيس ترامب املفاجئ بس
ــيا إذا ما تركت بدون حماية، لذا اقترح اجلنرال  ــقط في أيدي تنظيم الدولة أو روس ــورية التي ميكن أن تس رجل أعمال، ركز ترامب على حقول النفط الس

ميلي على ترامب الذي تقبل الفكرة أن يقوم الكوماندوز األمريكيون إلى جانب املقاتلني األكراد السوريني املتحالفني مع واشنطن بحراسة النفط.

يتخوف الشارع السعودي 
من اإلقدام على االكتتاب 
لألفراد الذي أعلنت عنه 
الشركة النفطيـّة أرامكو

هل تقود السعودية حملةً ممنهجةً لترغيب مواطنيها األفراد باسهم أرامكو؟
 ِّـاذا اعترب الشيخ اِّـغامسي أنّ قضيـّة ”أرامكو“ سياسيـّة واقتصاديـّة 

ووصفها ”بالسـّيف“؟

ماتيس الجنرال ميليكني

ابن سلمان العاهل السعودي اِّـغامسي
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يقول الصحفي عبد السالم علي 
السليم: «إن اآلراء أحياناً تتحول 
ــدي حلكومة أو  ــى ظاهرة للتص ال
النقد بطريقة وأخرى وهذا يكون 
ــا  ــرأي صائب ــون ال ــرط أن يك بش
ــس بالكيد أو  ــة ولي ــه مقبولي ول
ــة.. وما  ــدون أدلة كافي ــن ب الطع
ــتخدمت  ــراق اس ــي الع ــرى ف ج
ــس  (الفي ــات  صفح ــم  معظ
ــاد اإلداري  ــوك) بالتنديد بالفس ب
ــدين وولدت نقمة  واملالي واملفس
ــا قامت به  ــك م ــة ولذل جماهيري
ــع خدمة األنترنت  احلكومة بقط
ــل املتنوعة عن  ــائل التواص ووس
ــى  ــل عل ــرد فع ــتخدميه ك مس
ــاحات التظاهرات  ــرى بس ــا ج م
ــات  واإلعتصام ــات  واإلحتجاج
ــراق منذ إندالعها  اجلارية في الع
ــذا  له االول  ــرين  تش االول  ــن  م

العام».
ــول:  ــان يق ــم مزب ــي هيث اإلعالم
«خدمة التواصل اإلجتماعي هي 
ــر  ــال الثقافة واإلعالم املباش مبج
ــرد العراقي من  ــه يتمكن الف ومن
إعطاء ما يراه مناسباً وتكاد تكون 
ــا ولوحة  ــه منبرا خطابي صفحت
ــاء  ــا ما يش ــب فيه ــرة يكت كبي
وينشر احلدث بالصورة، وللثقافة 
ــور  ــي تهذيب املنش ــل ف دور فاع
ــون صاحلاً للقراءة  الالئق الذي يك
الناشطة  وتقول  ــتيعاب».  واالس
املدنية بشرى اخلرسان: «معظم 
ــذه املواقع تتحول الى  اآلراء في ه

نداءات متكررة من أجل تصحيح 
ــار معني يراه املثقف فيه من  مس
ــرع بالكتابة عنه  االعوجاج ليش
ليكون مقروءاً لآلخرين. وهنا تبدأ 
عملية التنظيم بشكل صحيح 
فاألحداث التي منر بها من الفساد 
ــي  ــع السياس ــة الوض وهشاش
ــادي  واالقتص ــي  واالجتماع
ــر  ــداً وغي ــا  تعم ــت عنه والصم
ــني يكون  ــا من املعني ــني به مبال
استخدام مواقع التواصل كحل 
ــة  والتوعوي ــف  بالتثقي ــل  أفض
اجلماهيرية». وخالل زيارتنا ملواقع 
ــة  ــوه الثقافي ــن الوج ــدة م عدي
ــة اخترنا من فئة الفنانني  املعروف
ــي الذي  ــم القريش ــان كاظ الفن
ــخصية  كتب على صفحته الش
يقول فيها  وهو ينادي املتظاهرين 
«ال  ــم:  منه ــباب  الش ــيما  الس
ــا  اطاره ــن  ع ــرج  تخ ــا  جتعلوه
ــارة ستكون  ــلمي ألن اخلس الس
ــس  مجل ــوض..  تع ــن  ول ــرة  كبي
ــرعيته.. لتكرار  ــد ش ــواب فق الن
عدم إكتمال النصاب». ويتساءل: 
املليونية  ــم  رواتبه يأخذون  «ملاذا 
ــم التي ال تقدر!! حتى  وامتيازاته
ــر اجتماعهم  ــور ملق ــرد حض مج
ــهم ويحضروا  ــم يكلفوا أنفس ل
ــاة واملطالبون  ــالم هم احلم وباالع
ــة اهللا  ــعب.. اال لعن ــوق الش حلق
اياكم  ــراق..  ــني والسُ على الظامل
واالجنرار مع من يحاولون االعتداء 
ــات الدولة  ــر ومؤسس ــى دوائ عل

ــكات اخلاصة او  ــة او املمتل العام
ــم ابناء  ــع اخوانك ــكاك م االحت
ــندٌ  ــلحة النهم س ــوات املس الق
ــم والفتنة  ــاء اهللا.. اياك لنا ان ش
ــعالها  ــاول البعض اش ــي يح الت
النها ال تخدم مطالبنا باالصالح 
ــى  ــتقودنا ال ــل س ــر ب او بالتغيي
ــا تبقى  ــيدمر م ــراب الذي س اخل
ــاب  ــد ان احلس ــد.. اعتق ــن البل م
سيكون عسيرا ملن سرقنا واذلنا 
ــارك اهللا بكل  ــلط علينا.. ب وتس
ــتكون له وقفة سلمية  شاب س
بوجه الفساد والفاسدين.. اياكم 
والعنف ابنائي واخوتي ألن هذا ما 
ــع وقفتكم  ــه من اجل قم يريدون
ــد  ض ــلمية  الس ــم  وتظاهراتك
الفاسدين.. تظاهراتكم ستكون 

ــرقة للحرية والعدالة  عالمة مش
والكرامة». الناشطة والصحفية 
ــجاعة املتواجدة في ساحة  الش
التحرير (رمي أكرم إبراهيم) كتبت 
على صفحتها تقول: «دور املثقف 

ــون حاضرا في  ــي أن يك والصحف
ــة  ــل احلقيق ــدث لنق ــم احل خض
ــا لكل  ــة وخادم ــة وحيادي مبهني
ــان والوطن,  ــة تخص اإلنس قضي
ــر  ــلمية التظاه ــى س ــث عل واحل

ــرة  ــى األرواح الطاه ــاظ عل واحلف
واألموال العامة, وان يقوم بأعمال 
ــانية ويدافع عن أبناء شعبه  إنس
ــدون أن يكلفه احد. ومن اخملجل  ب
ــل القنوات االعالمية عن  ان تتناق

ــوم بخطف  ــات مجهولة تق جه
الناشطني واالعالميني وال يعلمون 
ــاحه  ان جميع من يتواجد في س
ــطون  ــم ناش ــة ه ــز والكرام الع
اقالمهم  ــكت  لن تس واعالميون 
ــن وطنهم  ــم للدفاع ع وافواهه
ــن ويالت  ــا عانى م ــذي عانى م ال
احلكومات الفاسدة كفاكم ظلما 
واضطهاداً واعتقاال وتهديدا يا من 
ــم امينون على ارواح  تتدعون انك
ــعوبكم ومصالح بالدكم لقد  ش
كشفت حقيقتكم .والكثير من 
ــأن وكانت في  كتب في هذا الش
ــس الوطني  ــتوى عال من احل مس
وبأقالم مثقفة واعية ليكون لها 
ــم تظاهراتنا  دور وتأثير في معظ
ــل املصلحة  ــن أج ــعبية وم الش
ــع الوطنية  ــن الدواف ــة وم العام
ــك بوحدتنا دون  ــا أن نتمس علين
ــي وبالثقافة  ــى املاض ــوع ال الرج
اجلماهيرية سننتصر للوطن فهي 
القائد احلقيقي لبناء عراق سليم 
ــي الى اجلماهير  معافى وأن نعط
االحتجاجات  ــذه  ه ــي  ف ــا  حقه
واملظاهرات  التي سادها التفاهم 
ــاركني من طلبة  ــني جميع املش ب
ــار  ــدراء وجت ــال وم ــاتذة وعم واس
ــرائح  ــني وفنيني وكافة ش ومهني
ــب تكون  ــة يج ــع والتوعي اجملتم
ــاحنات  املش وبعيدة عن  ــة  هادف
ــعب قوي  ــات لرؤية ش والتصادم

في عراق كبير».
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ــوة املعرفة، باحثا  ــعر دوما بنش املثقف كائن قلق ومقلق في آنٍ معاً، يش

في مظناتها عن مسارات الواقع، لذا نراه تارة ينفصل عن الواقع، ليكون 

ــرعان ما تهتز ثقته بهذه الصور الذهنية، فينقلب  في صور ذهنية، ثم س

ــكاره ومبقياس االمكان  ــرى الى الواقع في حالة اختبار بقياس اف تارة اخ

ــيج الواقع، ولهذا حذرنا الطبقة السياسية بعشرات  املتألف منه ونس

املقاالت بضرورة اصالح احلال، لذا فكانت التظاهرات واالحتجاجات التي 

ــرين االول وحلد  ــي من ١/تش ــط العراق ــادت محافظات اجلنوب والوس س

ــا حملت الروح  ــل طابعا مناطقيا، امن ــنة ٢٠١٩، لم تكن حتم ــن س االن م

ــدين  ــترداد الوطن من ذئاب املفس ــة باالصالح واس ــة في املطالب الوطني

الناهشني بجسده، وهذه االحتجاجات جسدت الوطنية كعقيدة، كون 

ــانية وتذيبها في بودقة  ــتجمع القدرات اإلنس العقيدة (طاقة هائلة تس

الصيرورة الكبرى، وهي فعل مطلق وثاب يشمل جميع النشاطات احلية 

ــقٌ للواقع ال يقبل  طاب ــع)، وهي اعتقادٌ جازمٌ مُ ــرح الكون املتس على مس

ــيء إلى درجة اليقني اجلازم  ــك أو الظن، فالعلم الذي لم يَصل بالش الش

ــباب الواعي  ى عقيدة، لهذا فواقعنا العراقي احملتج بقيادة الش ــمّ ال يُس

الهب املشاعر الوطنية النقية الصافية، والعواطف اإليجابية الطامحة 

إلى إجنازات بناءة ذات قيمة وطنية واجتماعية مفيدة ومتألقة في البالد، 

ــتمد أنوارها  ــورة عقيدة وطنية، تس ــذا الواقع الى بل ــي متخض ه وبالتال

ــها  ــا الرائق الفياض باملعاني الطيبة، أساس ــن عقيدة احلياة وجوهره م

ــعى  ــتيعابي اإليجابي املثمر املعطاء، وتس احملبة واألخوة والتفاعل اإلس

ــالم والرفاه اإلقتصادي  ــة آواصر اإلنتماء الوطني وحتقيق األمن الس لتقوي

ــعور بالتعلق وااللتزام لبلد أو  ــي.. اذن الوطنية هي الش والفكري والنفس

ــمى بحب الوطن،  ــي، وقد يكون املرادف لها ما يس أمة أو مجتمع سياس

ــل ظهور القومية في القرن  ــنة قب وان أصولها ترجع إلى حوالي ٢٠٠٠ س

التاسع عشر، حيث إنّ دولتي اليونان والرومان خاصةً في العصور القدمية 

ــور الوالء للوطن،  ــيّة التي تص ــا اجلذور للوطنيّة السياس ــا من أعطت هم

كوالء للفكر السياسي للجمهورية، كما ارتبط مفهومها بحب القانون 

ــة، وواجب التصرف  ــل من أجل املصلحة العام ــتركة والعم واحلرية املش

ــيكي للوطنية  ــكل عادل جتاه الوطن، فهذا املعنى الروماني الكالس بش

ــث أن كلمة  ــباب العراقي، حي ــاحات احتجاج الش ــر مجدداً في س ظه

الوطنية متثل احلرية املشتركة لسكان العراق، فإن املواطن اليوم بحاجة 

لهذه العقيدة التي تتسع لطموحات أبناء الوطن، ومتدهم بالقوة والقدرة 

على البناء والتقدم والنماء، فاملواطن املتمسك بعقيدته الوطنية، ميكنه 

ــن األعمال واإلجنازات األصيلة  ــي مبا ال يخطر على باله أو يتصوره م أن يأت

ــا  فهي متنحه طاقات  ــتمد القوة الالمحدودة منه ــة، ألنه سيس الصاحل

ــدت بشعار الشباب (نريد  التحدي والتقدم إلى األمام، هذه العقيدة جتس

ــوا لقيام دولة عراقية  ــذا انحنى لهم العالم قاطبة، وأسس وطن)، وهك

ــدة الوطنية املنيرة  ــامرائي: (هذه العقي ــور صادق الس ــول الدكت حرة..يق

ستصنع الوطن اجلديد، وتزيل الوهن واإلنكسار وتبني األمجاد اإلنسانية 

السامية التي تليق بوطن احلضارات والثقافات الساطعة، وكل مشكلة 

ــع الطاقات وتصبها في  ــة حللها، والعقيدة تفجر جمي بحاجة إلى طاق

سبيل الظفر اجمليد، فلتستحم القلوب وتتنقي النفوس وتتطهر األرواح 

ــا مصلحة املواطنني، ويتأكد  ــوار العقيدة الوطنية، التي تتحقق فيه بأن

ــيرة البشرية)، وعليه ما قام به  ــاني الصحيح في آفاق املس دورهم اإلنس

شباب العراق ثورة شعبية ال هوادة فيها.

@NNNÔ”aä»€a@lbjí€a@paäÁbƒm
bË‰fl@—‘rΩa@—”ÏflÎ

 

فنارات

  وجدان عبدالعزيز

تعتبر صفحات التواصل 
اإلجتماعي (الفيس بوك) 

واحدة مظاهر العصر احلالي 
وما من فرد من مجتمعات 

العالم إال وكانت له 
صفحة خاصة وتلك من 

نتائج التطور احلاصل في 
التكنولوجيا العاملية حتى 

باتت اجملتمعات املتنوعة في 
معظم دول العالم تأخذ 

حيزاً كبيراً فيها ومن خالل 
أبنائها لنشر معاناتهم 

وتلك من املؤشرات اإليجابية 
والتي تسهل تقريب وجهات 

النظر فيما بيها عن طريق 
املستخدمني حتى ولدت روح 

األلفة والتقارب وإبداء الرأي 
والتعبير والطرح املباشر 

ملعظم املشكالت واملعاناة  
اخلاصة فيما بينهم إضافة 

للترفيه الروحي لقضاء متعة 
احلوار ولكن تتباين طريقة 

االستخدام بني فئات وفئات 
وحسب اإلدراك واألسلوب 

والسلوكية العامة وتتحكم 
فيها ثقافة اإلنسان وكيفية 
إيصال الفكرة وما يستوجب 

األمر بذلك وهنا نود للبيان 
إننا التقينا بعدد من املثقفني 
إلبداء الرأي وزرنا مواقع عديدة 

من األصدقاء وأصدقائهم 
وبعض الصفحات األخرى 
من املثقفني حصراً لبيان 

تأثير الثقافة ودورها في 
ساحة التظاهرات العراقية 

الشعبية اجلارية حالياً..

البينة الجديدة / حمودي عبد غريب

بعقوبة / البينة الجديدة
ــي في ديالى  ــق البيت الثقاف أطل

ــرة العالقات  ــكيالت دائ احد تش

وزارة  ــي  ف ــة  العام ــة  الثقافي

واالثار، وحتت  والسياحة  الثقافة 

ــي ديالى،  ــعار «الورد يكتب ف ش

ــم الثالث  ــة االمل» املوس صناع

البرتقال  ــداح  ق ــال  ــة االطف جملل

ــة  صح ــر  مدي ــة  وبرعاي  ٢٠٢٠

ــي التميمي  ــور عل ــى الدكت ديال

وبالتعاون مع مديرية تربية ديالى.

العديد  ــم  املوس وسيشهد هذا 

ــهم  ــي تس ــاطات الت ــن النش م

ــة  الذاتي ــدرات  الق ــة  تنمي ــي  ف

ــدى  ل ــة  واملهاري ــة  والتعليمي

االطفال انسجاما مع ما شهده 

ــابقان من تفاعل  املوسمان الس

ــي احملافظة حيث  ــاح كبير ف وجن

ــة االطفال  ــر طاق ــم بتطوي تهت

ــائل  للرس ــة  اضاف ــة  بالكتاب

ــائل  ــة ورس ــة التثقيفي الصحي

ــم  ــتخصص في املوس اخرى س

الثالث، وكانت اول الورش مدارس 

ــى في  ــل واجملتب ــاة واخلمائ النج

مركز احملافظة مبدينة بعقوبة.

Òäñj€aÎ@›ïÏΩa@ø@Ïÿé„ÏÓ€a@…Ìâbífl@Ú»ibnfl@Ú‰¶
›‡»€a@paâÏ�m@Ú»ibnΩ@�b«b‡nua@Ü‘»m

@lbjí€a@ÒâÏq قصيدة

متابعة / البينة الجديدة
عقدت جلنة متابعة مشاريع منظمة اليونسكو 
ــل والبصرة، امس االول األحد  في مدينتي املوص
٢٠١٩/١١/١٧، اجتماعاً في قاعة هيئة الرأي بوزارة 
الثقافة والسياحة واآلثار لبحث تطورات العمل 
ــجد النوري  على إعادة إعمار املنارة احلدباء ومس
ــة ملفات  ــة املوصل القدمية، ومناقش في مدين
ــة وتأهيل مبانٍ تراثية في  أخرى متعلقة بصيان

ــني. وترأس وكيل وزير التعليم العالي  كال املدينت
ــاع الذي  ــد االجتم ــف أحم ــد خل ــيد حام الس
ــن مدينتي املوصل  ــره خبيران في التراث م حض
ــني وممثلني عن  ــل عن الوقف الس والبصرة وممث
ــياحة والثقافة واآلثار.وحتدث مسؤول  وزارة الس
مشاريع مدينة املوصل القدمية السيد مصعب 
جاسم محمد خالل االجتماع، عن نوع األضرار 
ــجد النوري  ــاء ومس ــت املنارة احلدب ــي أصاب الت

ــبل  إبان احلرب مع تنظيم داعش اإلرهابي، والس
ــير عليها في عملية االعمار،  ــيتم الس التي س
ــدداً على أهمية تركيز االهتمام على أسس  مش
ــدواعٍ فنية  ــجد الرخامية ل املنارة وأعمدة املس
ــراث في  ــؤولة الت ــت مس ــية.كما قدم وهندس
ــر إحاطة حول عدد  ــيدة أزهار جعف البصرة الس
املباني التراثية في مدينة البصرة القدمية وسبل 

إدامتها وصيانتها وشكل أنواع امللكية فيها.

البينة الجديدة / علي شريف
املساعد  ــتاذ  صدر حديثا لالس
ــزوز  ــم ع ــاض كاظ ــور ري الدكت
الكريطي التدريسي في جامعة 
ــم التفكير  ــاب (تعلي ــل  كت باب
ــق)  والتطبي ــة  النظري ــج   املنت
ــة  خمس ــاب  الكت ــن  تضم
ــم  تعلي األول  ــاول  تن ــول  فص
ــرة عامة)  ــر املنتج (نظ التفكي
ــي   الثان ــل  الفص ــتعرض  واس
ــر  ــة للتفكي ــأة التاريخي النش
ــي القرآن  ــر ف ــوم التفكي ومفه
ــباب االختالف في  ــرمي وأس الك
ــر وكذلك نظرة  ــارف التفكي تع
التفكير  ــى  إل ــاغ  الدم ــاء  علم
وحمل عنوان (التفكير والنشأة 

ــتويات) واشتمل  واملفهوم واملس
ــى مفهوم  ــث عل ــل الثال الفص
التفكير املنتج ونظرياته ومنها 
ــة ليفني  ــور، ونظري ــة تايل نظري
ــل  الفص ــوى  واحت ــه،  ومكونات
الرابع على جوانب أساسية في 
ــادئ  ــا املب ــج ومنه التفكيراملنت
ــوغات  واملس واملعايير  ــل  واملراح
ــروط  والش والصعوبات  ــا  واملزاي
ــتراتيجيات  واالس ــج  والبرام
واملتطلبات واالستنتاجات وقدم 
ــس دليل البرنامج  الفصل اخلام
ــي القائم على التفكير  التعليم
ــة  ــى خط إل ــة  باإلضاف ــج  املنت
ــة لتدريس مقرر التفوق  تطبيقي

وفق مهارات التفكير املنتج.

’Ój�n€aÎ@ÚÌäƒ‰€a@wn‰Ωa@7ÿ–n€a@·Ó‹»m

دور اِّـثقف أن يكون حاضراً َّـ خضم الحدث 

لنقل الحقيقة بمهنية وحيادية، وخادماً لكل 

قضية تخص اإلنسان والوطن

نصيف علي وهيب
احلوار طفولة 

سأتنصلُ عن عهودي مع الذاكرة، حلني 
ها بال مالمح، أمنحُ  ــص، أتركُ انتهاء الن
ــال حدس،  ــكع ب ــي مكافأة التس نفس
ــة  ــن مداهم ــررٌ، م ــيان حت ــوزي بالنس ف
خصالتكِ الراقصة، على نسمةٍ عابرة، 
ــاحات،  تبريرٌ ألوذُ به من رؤيةِ دخان الس
ــن تعودَ القضبان  ــوز أن يختنق، ل كاد مت
ــي،  ــسُ نبض ــدري، أج ــي ص ــجنا ف س

ــا، ألعودَ بصيرَ  تأتيني الدقاتُ إحتجاج
ــع النفس  ــوارُ م ــة، احل ــاتِ اآلتي اللحظ

نّوا براءتها. طفولة، تَبَ
*********

أثر الضياع
ــالم، أفردُها حلماً  ــى جفني األح أَلمُّ إل
حلما، أسكنُّها في واحةِ عيني، سترى 
ها صورَ الضاحكني خارجَ اجلب،ِ  في بؤبؤِ
ــمون أثرَ الضياع، أولُ درسٍ  أخوةٌ يتقاس

للذكرى، من نورٍ أدهشني بصيرة.

�aÜu@Êbm7ñ”@Êbnñ”

بغداد / البينة الجديدة
بتوجيه من وزير الثقافة والسياحة واآلثار الدكتور 
ــون للترجمة  ــدأت دار املأم ــد األمير احلمداني ب عب
ــادرة  ــي، مب ــة املاض ــوم اجلمع ــاح ي ــر، صب والنش
ــب مجاناً قرب  ــع الكت ــة للجميع» لتوزي «الثقاف
ــلميني. ــر، دعما للمتظاهرين الس ــاحة التحري س

ــدار الثقافي جتاه  ــك انطالقاً من واجب ال ويأتي ذل
ــادة املعرفة  ــي زي ــهاما ف ــي وإس ــعب العراق الش

وتشجيع الشباب على املطالعة.

äÌäzn€a@Úybç@Âfl@C…Ó‡v‹€@Úœb‘r€aD@ÒâÖbjfl@’‹�m@ÊÏfldΩa@âaÖ

بعزم الشباب وسيل دمائهـــــــــــــم

                          نطرد اللصوص املفسدين ومكرهــم

ر العراق من سوء أعمالهــــــــم ونطهّ

                               ومتطر السماء لتغسل أدرانهــــــــم

ويكون حصادنا فاكهة بعد زوالهـــــم 

                               وينعم أبناء العراق بخيرات بالدهــم

ويقود الشباب سفينة عزهــــــــــــم

                            ويهرب السراق إلى من أرسلــــهم

وحوش إنهم همج في سلوكــــــــهم 

لــــهم                                  أرسلهم االستعمار بعد أن جمّ

تفوقوا على النازية والصدامية بجرمهم

                                  وعلى الصهيونية والفاشية بغدرهــم

أحـزاب اختـلفـت ألــوان ظاهرهـــــم

                               ولكن الفساد والنهـــب شيمتـــــــهم

ن قادتـــــــــــهم أرباب التقلب والتلوّ

                                 دخلوا (غينيس) بأعداد من الشباب وقتلهم   

بثورة الشباب كصدام مصيرهـــــــم

                              في اجملاري قبيح مظهرهم وحالـــهم

غيّبوا عبد الوهاب الساعدي القائد الشهم

                          لكونه نزيهاً خاف الفاسدون أن يكشفهــم

وغبار احلرب سينجلي بقهرهـــــــم

                        واهللا ينصر شبابنا بتحرير موطـــــنهـــم 

لت عيوننا وأهلهــــم وثورة الشباب كحّ

                           ونفتخر بني األمم أننا آبــــــــــــــاؤهـــم

غازي زيدان عطية

اصدارجديد



الرسامة السورية سارة شمة في حوار مع (                         ): معرضي الفردي الحالي في بوش هاوس لندن بالتعاون مع كينغز كوليج لندن

bËÓœ@Ô‹fldmÎ@ÒeäΩa@fi˝Å@Âfl@Ôé–„@·çâc@Êc@ÔmbÌaÜi@à‰fl@pÖÏ»m
›öœ˛a@Ï≠@bÁâÏücÎ@bË‡ËœcÎ@bË–ín◊dœ@Ôé–„@÷b‡«c@ø@òÏÀc@Ÿ€ài@b„cÎ

ة؟ * عرفينا بالفنانة التشكيلية سارة شمّ
ــعادة بالغة، أدخل في  ــعر بس ــم أش - عندما أرس
ــي وأرتاح فيها، أجد نفسي من خالل  أعماق نفس

لوحاتي، أقوم فعالً مبا أحب أن أقوم به.
* لوحاتك تنضح باأللم والقسا ملا كل هذا اخملزون 

الداخلي من الغضب؟
- ألنه جزء ال يتجزأ من احلياة، وألن للحزن والغضب 

جمالية خاصة.
ــم اللوحة  * هناك خط أحمر ظاهر بوضوح يقس
ــخصية  ــد الش ــط بجس ــمني أو يحي ــى قس ال

املرسومة ماذا تعني بهذا؟
ــة، فهو  ــدا آخر للوح ــر يضيف بع ــط األحم - اخل
ــا، ويعطي  ــط به ــا هو مرتب ــا كم ــل عنه منفص
شعورا بفراغ أو مسافة بني اخلط األحمر واللوحة 

نفسها.
ــارة األم  ــة تصلح ألن تكون س ــارة الفنان * هل س

بكل عفوية وطبيعية؟
ــة الزوجية  ــوع العالق ــط بن ــر مرتب ــم فاألم - نع
ــي يدفعني  ــم الوقت، زواج ــى تنظي ــدرة عل وبالق
ــي، ولم أؤجل موضوع اإلجناب  للعمل ويزيد إلهام
ــا أن االلهام  ــن ألكون أماً، كم ــوق منذ زم فلدي ش

الذي يقدمه لي أطفالي ال يشبه شيء، جعلوني 
أكثر قوة وقدموا لي الكثير.

ي  * عبرتِ في لوحاتك عن الطبيعة واحليوانات وفِ
ــاندة  املعرض األخير عن احلرب أين دورك في مس

املرأة الشرقية ضد طاغوت وجبروت الذكورية؟
ــل، فهناك  ــل بني املرأة والرج ــي الفص - ال ميكنن
ــرأة دور في  ــن للم ــإذا لم يك ــا ف ــاط بينهم ارتب
اجملتمع هذا يعني أن الرجل ليس له دور أيضاً وإن 
ظهر عكس ذلك، أنا أرسم املرأة التي تعيش في 
ــان موجود في  ــا اخملتلفة كإنس داخلي وحاالته
جميع العصور، هكذا أحب أن أرى املرأة والرجل.

ــورية كم مرة واجهتِ اجملتمع  * كفنانة عربية س
ــك وموهبتك  ــوري واملتخلف. إلثبات نفس الذك
ــذل والتهميش  ــرأة اال ال ــدي امل ــم ال يه ــي عال ف

والعنف؟
- أعتقد أن اجلرأة هي أساس الفن، ال أعتقد بوجود 
ــتطيع أن  ــع حول ما يس ــوط حمر في اجملتم خط
ــواء كان رجال أو  ــتطيع، س يقدمه الفنان أو ال يس
ــه وبذلك  ــو كيف يرى الفنان نفس ــرأة، األهم ه م
يفرض هذه الرؤية على جمهوره، من هذا املنطلق 
ــوط أو  ــت ضغ ــي واجه ــول أنن ــتطيع أن أق ال أس

مصاعب في سورية.
* اذا اختارك القدر لتكوني فنانة فماذا تختارين  

انت لهذا القدر؟
- أن أكون كما أنا: فنانة.

ــري بداخلك أم انت  ــني الوجع البش ــل حتمل * ه
ــة فنية بااللوان  ــه على لوح مجرد مرآة تعكس

واألجساد اخملتلفة؟
ــم أنا أتأثر بكل ما حولي، جميالً كان  - رمبا... نع
ــاً، قوياً أم ضعيفاً، حراً أم عبداً، كل ما  أم قبيح
ــرك بصمته داخل نفس  ــراه، كل ما يحدث، يت ن
اإلنسان, فتتجاوب النفس معه, قبوالً أو رفضاً, 
ــتنكاراً, وفي النتيجة تظهر جميع  تأييداً أو اس
ــواء  ــخص س ــيس في أعمال الش تلك األحاس
ــم الناس  ــيقى, وأنا أرس كان فناً أو أدباً أو موس
وأحب اكتشاف خفايا نفوسهم, فتظهر فيها 

مشاعرهم وهواجسهم ودفقات قلبهم.
ــمتي  ــية من كثرة ما رس ــوك بالنرجس * وصف
نفسك اشرحي لنا ملاذا تكررين رسم نفسك؟

ــي، وذلك من  ــم نفس - تعودت منذ بداياتي أن أرس
ــك أغوص في  ــا، وأنا بذل ــرآة وتأملي فيه ــالل امل خ
ــا وأطورها  ــفها وأفهمه ــي فأكتش ــاق نفس أعم
نحو األفضل، رسمت عشرات اللوحات كبورتريه 
ــي األنثوية حتمل  ــن لوحات ــخصي، والعديد م ش
ــبيهة بوجهي، ولكني ال  ــن دون قصد وجوهاً ش م

ــية أو أنانية،  ــن ذلك دليالً على نرجس ــر أياً م أعتب
ــان  ــق اإلنس ــية برأيي هي عندما يعش فالنرجس
نفسه إلى درجة ال يرى فيها سواه وعندها ينغلق 
ذلك النرجسي داخل صندوقه فال يرى أو يتواصل 
ــه أن يبدع في  ــتحيل علي ــع ما عداه لذلك يس م
ــاالت، ألن اإلبداع يحتاج قبل كل  أي مجال من اجمل
ــتخالص  ــيء إلى النظر إلى العالم حولنا واس ش
ــا، ال ميكن  ــى أعمالن ــه عل ــه وعكس ــام من اإلله
ــون  ــن أن يك ــاً وال ميك ــي مبدع ــون النرجس أن يك
ــي وال أعتقد  ــياً، نعم أنا أحب نفس املبدع نرجس
ــتطيع أن يحب غيره إن لم يحب  ــان يس أن اإلنس
ــه، يجب أن  ــه أوالً، يجب أن يرضى عن نفس نفس

يقبل بنفسه.
ــة وحيد القرن  ــز االول بلوح ــت على املرك * حصل
ــن املعارض الدولية  ــاركات في الكثير  م ولَك مش

حدثينا بالتفصيل عن هذه املشاركات؟
ــارض فردية مختارة: ٢٠١٩ العبودية احلديثة،  - مع
ــا.٢٠١٧  «لندن» آرت  ــدن، بريطاني ــوش هاوس، لن ب
سوا، دبي، االمارات العربية املتحدة. ٢٠١٥ «لوحات 

ــيق الناقدة  ــراف وتنس ــة عاملية» باش حرب أهلي
ــا كرادوك، اولد ترومان برويري،لندن،  الفنية ساش
ــوا، دبي،  ــتات» آرت س اململكة املتحدة٢٠١٤   «ش
االمارات العربية املتحدة. ٢٠١٣  «الطابور» الكلية 
ــا. ٢٠١١»والدة» آرت  ــن، لندن، بريطاني امللكية للف
ــورية. ٢٠٠٩ «احتفالية سماع  هاوس، دمشق، س
ــفارة  ــمة» بالتعاون مع الس ــارة ش مع دراويش س
ــق، آرت هاوس، دمشق، سورية،    التركية في دمش
ــارة  ــت. ٢٠٠٨ «س ــول ٣٦٠، الكوي ــبّ ٢٠٠٩» م «ح
ــينغ تاتش، قرية املعرفة، دبي،  شمة» في فينيش
ــارة ١٩٧٨» آرت  ــدة.  «س ــة املتح ــارات العربي اإلم
ــي، املركز  ــق الدول ــورية. دمش ــق، س هاوس، دمش

الثقافي العربي، املركز الثقافي االسباني، اجمللس 
الثقافي البريطاني.

ــليط الضوء وتوثيق العبودية احلديثة في  * مت تس
عدد من لوحاتك الفنية أين  تقتفي هذه العبودية 

في عصرنا؟
ــمة:  ــارة ش ــي الفردي احلالي بعنوان «س - معرض
العبودية احلديثة» في بوش هاوس، لندن، بالتعاون 

ــة هيلني بامبر،  ــع كينغز كوليج لندن ومؤسس م
ــي التغلب على  ــاء ف ــور جتارب النس املعرض يص
ــة من خالل  ــة احلديث ــار العبودي ــن آث ــفاء م والش
ــات  ــة من اللوحات الضخمة وسكيتش مجموع
ــور كاثلني  ــم الكوريت ــن تنظي ــرض م ــة، املع زيتي
سوريانو.املعرض نتيجة إقامتي الفنية في كينغز 
ــان أورام في معهد  ــدن مع الدكتورة ش كوليج لن
الطب النفسي وعلم النفس والعلوم العصبية، 
ــاء  ــالت بحثية مع العديد من النس ــت مقاب أجري
ــدف تطوير  ــة احلديثة به ــن العبودي ــات م الناجي
ــة احلديثة.  ــن العبودي ــة جديدة ع ــردات بصري مف
ــن قبل  ــتعمل م ــوف تس ــاث من املعرض س أبح

الدكتورة شان أورام احملاضرة في الصحة العقلية 
للمرأة في دراساتها ومشاريعها البحثية اجلارية 
ــار العنف ضد  ــن مخاطر وآث ــة إلى احلد م الهادف

املرأة.
* كلمتك االخيرة للقراء واجلريدة؟

ــار  واالنتش ــدم  بالتق ــتمرار  االس ــم  لك ــو  أرج  -
الواسع.

albaynanew@yahoo.com
جريدة يومية سياسية عامة  

ال ترتبط بحزب أو حركة
 أو أية جهة دينية أو سياسية
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حاورتها َّـ لندن / هويدا نصيف

ة الفنانة التشكيلية السورية املقيمة في لندن. عملت  ولدت من رحم اإلبداع  أنثى األلوان وريشة الغضب.. موهبة استثنائية اختصرت الوجع اإلنساني  بدقة نعجز عن وصفها، سارة شمّ
شمة من خالل إقامتها الفنية في كينغز كوليج لندن مع الدكتورة شان أورام في معهد الطب النفسي وعلم النفس والعلوم العصبية ومع مؤسسة هيلني بامبر، وأجرت مقابالت بحثية 
مع العديد من النساء الناجيات من العبودية احلديثة بهدف تطوير مفردات بصرية جديدة عن العبودية احلديثة. أبحاث من املعرض سوف تستعمل من قبل الدكتورة شان أورام احملاضرة في 
الصحة العقلية للمرأة في دراساتها ومشاريعها البحثية اجلارية الهادفة إلى احلد من مخاطر وآثار العنف ضد املرأة. هي واحدة من أشهر الفنانني املعاصرين في سورية، الذين ميكن العثور 

على أعمالهم في مجموعات عامة وخاصة عديدة في جميع أنحاء العالم. شمة، من مواليد دمشق، سورية ألب سوري وأم لبنانية، انتقلت إلى لندن، حيث تعيش وتعمل حاليا مبوجب 
فيزا املوهبة االستثنائية. حصلت على العديد من اجلوائز الفنية العاملية، كجائزة BP Portrait Award في الصالة الوطنية للبورتريه في لندن. أصبحت «شريكا من املشاهير» لبرنامج 

األغذية العاملي التابع لألمم املتحدة. لديها اهتمام قدمي في علم النفس املرتبط مبعاناة األفراد. إبداعها أثار رغبة الكلمات في وصفها ومعرفة املزيد عنها  فكان لنا معها هذا احلوار:

الجرأة هي أساس الفن، 
ال أعتقد بوجود خطوط 
حمر في المجتمع حول 
ما يستطيع أن يقدمه 
الفنان أو ال يستطيع، 
سواء كان رجالً أو مرأة

بغداد / البينة اجلديدة
ــياحة واآلثار الدكتور عبد  أكد وزير الثقافة والس
األمير احلمداني امس االول األحد، ان وزارة الثقافة 
ــة لدائرة  ــادم، ميزاني ــتخصص في العام الق س
ــارات ونصف  ــدود ٤ ملي ــرح بح ــينما واملس الس
ــون  ــرح والفن ــينما واملس ــات الس ــم قطاع لدع
الشعبية .مبيناً العمل على رفد احلركة الفنية 
بالكادر النسوي الشبابي الذي يعد مهم جداً في 
ــعبية باعتبارهما  قطاعي املسرح والفنون الش
ــة والفلوكلورية  ــد الثقافية والفني ــة البل واجه
ــا للعالم.  ــن العراقي من خالله ــدم الف التي يق
ــه بالدكتورة ليلى  ــالل لقائ ــاف احلمداني خ وأض
ــوزارة ماضية  ــوزارة، ان ال ــي مكتبه بال محمد ف
ــواء  ــم الفن والفنانني واملبدعني على حد س بدع
ــينما  ــرح والس ــي كل اجلوانب الفنية كاملس وف
ــون  والفن ــمفونية  والس ــاء  واالزي ــور  والفلكل
ــان واملبدع ال  ــني ان الفن ــرى. وب ــيقية األخ املوس
ــداع، وأن مفخرة  ــر لإلب ــدد بعم ــد وال يتح يتقاع
الثقافة بالفن العراقي امام العالم هو من خالل 
فنانيها ومبدعيها في الوسط الفني. وأشار وزير 

الثقافة ان التجارب السابقة في اإلنتاج الفني 
والسينمائي في مشروع بغداد عاصمة الثقافة 
ــيئة جداً وتركت شرخا كبيرا، حيث  العربية س
ــرض وإمنا عملت  ــي انتجت لم تع ــالم الت أن األف
ــب ان يخزن  ــل اليج ــر فالعم ــدة تذك ــدون فائ ب
ــى ان الوزارة  ــى اجلمهور، الفتاً ال ــا يعرض عل وإمن
ــداد من خالل  ــدم تكرار جتربة بغ ــت على ع عمل
ــيراً  ــينمائية، مش املبالغ اخملصصة لألفالم الس
ــينمائيني من  ــكيل جلنة من النقاد الس إلى تش

ــوص محكمة تعتمد  ــارج الوزارة الختيار نص خ
ــل ورصانة النص  ــرج وأداء املمث ــى تقنية اخمل عل
والتي تكون قليلة التكلفة، مؤكداً ان السينما 
ــاج األفالم  ــت العتمادها على إنت ــة جنح اإليراني
ــي النص،  ــاج والقوة ف ــة الكلفة في اإلنت قليل
ــاج ١٤ فلما  ــوزارة تعمل على إنت ــاً ان ال موضح
روائيا وتسجيليا مبخرجني ونصوص مميزة، ولكن 
ــع وزارة املالية  ــاكل املالية م ــت بعض املش حال

لتأخير هذه األعمال.
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البينة اجلديدة / عماد مبدر القيسي
ــرحي الدكتور  في لقاء قصير مع اخملرج املس
ــاركته وجتواله  ــالل مش ــس خ ــار محيب جب
ــاحة التحرير متحدثاً لصحيفتنا قائالً:  بس
اليوم الفنان العراقي في أبهى صورة السيما 
ــي تظاهراتهم  ــعبه ف ــع أبناء ش ــده م تواج
ــن الفنانني قد  ــعبية وهنالك العديد م الش
ــاالت متنوعة.. ــوا أعمالهم الفنية مبج قدم

ــة،  اللوح ــودة،  االنش ــاء،  الغن ــيقى،  املوس

ــم  الفيل ــينما,  الس ــكيلي,  التش ــورة  الص
ــة واإلذاعية,  ــج التلفزيوني ــي, البرام الوثائق
ــن خالل  ــة م ــاء واخلطاب ــن اإللق ــرح, ف املس
ــاً  ــات.. وحالي واملناص ــة,  امليداني ــات  الهتاف
ــرحي يتناول قضايا  ــوم بتهيئة عمل مس أق
ــتوحاة من  ــعب ومس ــعب واحلراك الش الش
ــداد واملدن العراقية  ــع التظاهرات في بغ واق
ــذه األيام  ــزاً خالل ه ــيكون العرض جاه وس

وسط ساحة التحرير.
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البينة اجلديدة / حمودي احلديدي 
ــدي  ــد األس رائ ــاعر  الش ــات  ــن كلم م
ــجيل أغنية  ــان محمد هادي مت تس وأحل
ــع الفنانني  ــاء مجامي ــاز) غن ــتم غ (أش
ــوار العراق.. ــى ث ــداة ال ــني وامله العراقي

ــتم  ــتم غاز.. أش ــول مقدمتها (أش وتق

ــباب أسباع  ــم حرية.. ش غاز، باجر نش
ــة، زلم  ــوا عاحلرامي ــا.. طلع ــوا.. ه طلع
ــم.. إذا ترجع ألصلهم.. ملح  دكوا رجله
الكاع تربات العراقية.. ومن عزف وتوزيع 
ــعد عبد اجلبار والهندسة الصوتية  أس
زيدون حسن وتصوير أحمد رحيم وعالء 

عباس وقدمت نقابة الفنانني العراقيني 
ــكرها وتقديرها لشركة مدينة الفن  ش
للسينما والتلفزيون ومديرها د.حكمت 
البيضاني والفنانني مالك محسن فريد 
ــام وهزار  ــي والفنانتني وهالء بس املياح

بسام.
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متابعة / البينة اجلديدة
ــة «الراية البيضاء»  حققت أغني
ــوال الكويتية جناحاً  للفنانة ن
ــى  ــا عل ــذ طرحه ــاً من ملفت
ــن كلمات  ــي م YouTube. وه
الهرمي  ــد  أحم ــان  احل واحد، 
ــول  وتق ــز.  ع ــد  خال ــع  وتوزي
كلماتها: «لو جرحي وصل منك 
ال تداويه مو شغلك.. شفني صابر 
ــاكت والني جيتك آشكي  وس
لك.. أنا أحبك يا جارحني ولو 
اخطيت سامحني.. وأبيك 
ــي  ــي واب ــمه فعين البس

ــبهلك. رفعت الراية البيضاء وجيت  ــمه تش هالبس
بحب خاضع لك.. وسلمت األمر بيدك وكل هذا وبس 
ــم آمر وأنا أرجوك وأضحي العمر لعيونك..  جللك..س
ــي وال في يوم ابخذلك..». اجلدير  معك كل العمر واف
ــت للفنانة  ــة أحالم بارك ــة اإلماراتي ــره أن الفنان ذك
ــوم امس االثنني  ــة بألبومها املقرر إطالقه ي الكويتي
ــر األحمد  ــيخ جاب ــتحييه مبركز الش ــد حفلٍ س بع
الثقافي في الكويت.وفيما كتبت أحالم: «بالتوفيق 
اخيتي الغاليه تستاهلي النجاح يا ام حنني ومبروك 
ــى أنها كانت تتمنى  ــارت إل علينا البوم احلنني»، أش
ــوال ارتباطها بحفلها  حضور حفل إطالق ألبومها ل
ــاكرة متمنية لها التوفيق  في الرياض. فردت نوال ش

بحفلها وألبومها اجلديد.

CıböÓj€a@ÚÌaä€aD@ø@�b»Ìäç@�byb¨@’‘ �§@ÚÓnÌÏÿ€a@fiaÏ„

متابعة / البينة اجلديدة
ــا ألول مرة  ــا بأغنية تُقدمه ــني على محبيه ــت النجمة برواس حس  أطل
ــي من كلمات  ــوان «ماذا جرى». وه ــة الفصحى وحتمل عن ــة العربي باللغ
ــي، وتتحدث  ــع يحيى املوج ــوت زاهر وتوزي ــي، أحلان هلك ــامي اركوش س
مبضمونها عن االنسانية والسالم، عبر صرخة تقدمها إلى الدول العربية 

والعالم أجمع.

@ÚÓiä»€bi@ �?Ã�m@¥éy@êaÎäi
Ûzñ–€a
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فقدان وثيقة مدرسية

ــام عبد األمري  ــم (وس ــية باس ــدت وثيقة مدرس فق
سيد محمد) صادرة من مدرسة الفرات الصناعية، 
معنونة اُّـ وزارة النقل واِّـواصالت، برقم ٦٨٣٩٧ 
ــليمها  َّـ ٢٠١٠/١/١١، على من يعثر عليها تس

اُّـ جهة االصدار.
مع التقدير.

محكمة تحقيق الفلوجة
العدد: ٢٣٩٠٧
التاريخ: ٢٠١٧/٥/٢٢

اُّـ / مصرف الرافدين
م / فقدان

ــد اهللا) اُّـ  ــد عب ــد محم ــي عب ــرب (عل ــر اِّـخ حض
ــة  ــدان هوي ــول فق ــار ح ــب االخب ــا وطل محكمتن
ــن + هوية االحوال اِّـدنية  موظف مصرف الرافدي
وشهادة الجنسية.وقد فقدت منه قضاًء وقدراً وتم 
ــا ودونت أقواله وقررت  ــق االصولي من قبلن التحقي
ــق التحقيق  ــخ ٢٠١٧/٥/٢٢ غل ــة بتاري اِّـحكم
ــتناداً للمادة ١٣٠/ج األصولية وتعميم  مؤقتاً اس
ــول اِّـوضوع  ــعاركم ح ــاف ومفاتحتكم وإش األوص

شاكرين تعاونكم معنا.. مع التقدير.
القاضي

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ الكوت 

رقم االضبارة: ٣٦٠٢ / ٢٠١٨
التاريخ: ٢٠١٩/١١/١٨

إعــــــــــــــالن 

ــل ٤٩/٢م ٣٧ أم هليل الواقع َّـ الكوت العائدة  ــع مديرية تنفيذ الكوت العقار التسلس تبي
ــاح) البالغ  ــي عبد  تف ــب الدائن (عل ــاء طل ــوز لق ــز) اِّـحج ــد اهللا العزي ــم عب ــن (كري اُّـ اِّـدي
(٥٢٥,٠٠٠,٠٠٠) مليون فعلى الراغب بالشراء مراجعة هذه اِّـديرية خالل مدة (٣٠ يوماً) 
ــرة من اِّـائة من القيمة  ــتصحباً معه التأمينات القانونية عش ــر مس تبدأ من اليوم التالي للنش

اِّـقدرة وشهادة الجنسية العراقية وإن رسم التسجيل والداللية على اِّـشرتي.
اِّـنفذ العدل
عقيل خليل خلف الخرساني 

اِّـواصفات:ـ 
١- موقعه ورقمه:- أرض زراعية بالعقار اِّـرقم ٤٩/٢م٣٧ ام هليل

٢-جنسه ونوعه: ملك صرف تسقى بالواسطة   
٣-حدوده واوصافه : 

٤-مشتمالته :- 
٥-درجة العمران : 

٦-مساحتة :- 
٧- الشاغل :- 

ــل  ــن اص ــهم م ــن (٢٣٥٩٤) س ــة اِّـدي ــدرة: (١,٠٣٨,٤٠٠,٠٠٠) حص ــة اِّـق ٨ - القيم
٠٠٠/٧٥ سهم

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية
محكمة األحوال الشخصية َّـ الكوت

العدد: ٣٩٣٠/ش/٢٠١٩
التاريخ: ٢٠١٩/١١/١٢

اُّـ اِّـدعى عليه (عباس كريم علوان)
إعــــــــــالن

ــوى اِّـرقمة اعاله  ــنان عبد) الدع أقامت اِّـدعية (رحاب ش
ــة والحكم عليك بالنفقة  ــي طلب فيها دعوتك للمرافع و الت
ــة  ــار محل ــعار مخت ــب إش ــك حس ــل اقامت ــة مح وِّـجهولي
ــني محليتني  ــطة صحيفت ــرر تبليغك بواس ــعد تق ــيخ س ش
ــة بتاريخ  ــذه اِّـحكم ــور أمام ه ــني للحض ــميتني يوميت رس
ــاعة التاسعة صباحاً وعند عدم  ٢٠١٩/١١/٢٠ َّـ الس
ــري اِّـرافعة  ــوف تج ــوب عنك قانونياً س ــورك أو من ين حض

بحقك غيابياً وحسب االصول.
القاضي صابر جماغ سلمان

مصرف الرشيد / اإلدارة العامة
إعالن رقم ٢٠١٩/٤ (للمرة الثانية)

مناقصة تأهيل فرع الكرامة
صيانة مباني ومنشآت

ــيد (ذوي االختصاص) لالشرتاك َّـ مناقصة (تأهيل فرع الكرامة) وبكلفة  تدعو االدارة العامة ِّـصرف الرش
تخمينية قدرها (٩٤,٨٣٨,٠٠٠) دينار (اربعة وتسعون مليون وثمانمائة وثمانية وثالثون ألف دينار) فعلى 
ــربة واالختصاص مراجعة بناية  ــركات واِّـقاولني من ذوي الخ ــرتاك َّـ هذه اِّـناقصة من الش ــني باالش الراغب
االدارة العامة/ القسم القانوني/ وحدة العقود/ الطابق الخامس لغرض استالم اِّـواصفات الخاصة باِّـناقصة 
ــر موعد لتقديم العطاءات هو  ــدره (١٠٠,٠٠٠) دينار (مائة الف دينار) غري قابلة للرد وإن آخ ــاء مبلغ ق لق
ــرون تبدأ من اليوم التالي من تاريخ نشر االعالن وتغلق اِّـناقصة َّـ الساعة الثانية عشرة ظهراً  اليوم العش
من آخر يوم الستالم العطاءات وتفتح َّـ اليوم التالي وعلى اِّـشرتك تقديم مستمسكات الشركة والتأمينات 
ــعمائة وثمانية واربعون  ــبة (١٪) من مبلغ الكلفة التخمينية اي مبلغ (٩٤٨,٣٨٠) دينارا (تس االولية بنس
الف وثالثمائة وثمانون ديناراً) بصك مصدق او خطاب ضمان صادر عن احد اِّـصارف اِّـعتمدة من قبل البنك 
ــهر) وهوية تصنيف اختصاص (مدني+ كهرباء+  ــتة اش ــيد نافذة ِّـدة (س اِّـركزي العراقي عدا مصرف الرش
ــق ومختوم يوضع َّـ  ــاءات بظرف مغل ــلم العط ــن وزارة التخطيط نافذة اِّـفعول وتس ــادرة ع ــك) ص ميكاني
ــارع  ــم القانوني / الطابق الخامس من بناية االدارة العامة الواقعة َّـ ش صندوق العطاءات الكائن َّـ القس
ــتوف للشروط واِّـستندات وعلى اِّـناقص  ــيهمل اي عطاء غري مس اِّـصارف بقرب البنك اِّـركزي العراقي وس
ــم جدول زمني لتنفيذ العمل اِّـعلن عنه ولجهة التعاقد الحكومية الغاء اِّـناقصة دون تعويض مقدمي  تقدي
ــأ العطاءات وكما يتحمل  ــط والدائرة غري ملزمة بقبول أوط ــراء وثائق اِّـناقصة فق ــاءات ويعاد ثمن ش العط

اِّـناقص الفائز أجور النشر واالعالن.
الربيد االلكرتوني:ـ

 Test Keyun.t@rasheedbank.gov.iq
 Com.dept@rasheedbank.gov.iq

اِّـدير العام 



NO.3305.TUE.19.NOV.2019 العدد (٣٣٠٥) الثالثاء ١٩ / ١١ / ٢٠١٩ ــ

18
ÔéÓ‘€a@Ü»ç@b–ï@OÖaÜ«g

العامل اِّـسبب و طرق 
االنتقال 

ــات  ــن الطفيلي ــا م ــي األميب طفيل
ــة التي تدخل  ــي وحيدة اخللي األوال
ــان بدايةً عبر ابتالعه  جسم اإلنس
ألكياسها مع الطعام أو املاء، وميكنه 
أن يدخل اجلسم أيضاً عبر التماس 

املباشر مع براز شخصٍ مصاب. تعد 
ــكالً غير  االكياس او احلويصالت ش
نشط من ذلك الطفيلي، إذ ميكنها 
ــي التربة  ــهور ف ــدة ش ــش لع العي
ــتقر  ــث تس ــة حي ــة احمليط أو البيئ
ــر احلويصالت  ــالت. تظه في الفض
ــة،  الترب ــي  ف ــكوبية  امليكروس

االسمدة، أو املياه امللوثة بالفضالت 
ــؤولون عن  ــة. وقد ينقل املس املُعدي
ــالت  ــك احلويص ــام تل ــداد الطع إع
ــداول الطعام. طرق  خالل إعداد أو ت
الطفيلية    ــدوى  بالع الزحار  انتقال 
ــخص  ــيئًا ملوثًا ببراز ش تناوله ش
ــن اإلصابة به عن  ــاب. كما ميك مص

ــل اليدين مباء  طريق الفم عند غس
ملوث إذ ميكن أن تنتقل األميبيا من 
ــا ميكن أن  ــن إلى الطعام. كم اليدي
انتقال  والفواكه  تسبب اخلضروات 
ــاء ملوث أو  ــلها مب العدوى عند غس
ــة باخمللفات  ــا في تربة ملوث زراعته

البشرية.
االعراض

ــر، أن واحداً فقط  ــر بالذك من اجلدي
من بني عشرة مصابني حتصل لديه 
ــراض، أي أن هذا املرض غالباً ما  األع
األعراض،  (صامتاً).وتتضمن  ــون  يك
ــهال. ألم  ــال حصولها: اإلس في ح
ــذا األلم على  ــا كان ه ــن، ورمب البط
ــد يحصل خروج  ــكل مغص. وق ش
ــى. وهنالك  ــراز. احلمّ ــع الب ــدم م ال
ــرة، تقوم  ــادرة، ولكنها خط حالة ن
ــكل  فيها األميبا بغزو الكبد، وتش
ــمى  ــه خرّاجاً مملوءاً بالقيح يس في
اخلراج الكبدي األميبي.  وفي حاالت 
ــار إلى  أكثر ندرة، قد يحصل االنتش
ــم كالدماغ  أعضاء أخرى من اجلس

والرئتني.
العالج

يكتشف األطباء أن املريض مصاب 
ــد وجود األميبا في  مبرض الزُّحار عن
ــجة  ــات براز املريض أو في أنس عيِّن
ــد  ــالج تزوي ــمل الع ــاء. ويش األمع
ــالح التي  ــوائل واألم ــض بالس املري

ــتخدم األطباء بعض  ــا. ويس فقده
ــاعدة املرضى  املضادات احليوية ملس
ا من هذا املرض.  على التخلص سريعً
هنالك العديد من املضادات احليوية 
ــار  ــة الزح ــتخدم ملعاجل ــي تس الت

ــتعمل أيّ  األميبي، وال يجب أن يس
ــارة طبية. وفي حال  دواء إالّ باستش
تشخيص اإلصابة بالزحار األميبي، 
ــاد  املض ــيختار  س ــب  الطبي ــإن  ف
ــيعطي دواءً  ــوي املالئم، وهو س احلي

واحداً في احلاالت متوسطة الشدة، 
ــتخدام دوائني  ولكنه قد يلجأ الس
ــديدة، حيث يعطى  في احلاالت الش
الدواء األوّل لفترة معيّنة، ثم يعطى 
ــد االنتهاء من تناول  الدواء اآلخر بع

الدواء األوّل.
الوقاية

ــبب  ــادةً ما ينتقل الطفيلي املس ع
ملرض الزحار األميبي عن طريق تناول 
ــل طريقة  ــة امللوثة، وأفض األطعم

للوقاية من اإلصابة بهذا املرض هي 
ا باملاء والصابون  غسل اليدين جيدً
ــتخدام احلمام وقبل تناول  بعد اس
ــليم  الطعام. الصرف الصحي الس
ــن األميبا أو  ــاح الوقاية م ــو مفت ه
ــات  ــار وهناك عدد من املمارس الزح
ــق  حتقي ــأنها  ش ــن  م ــراءات  واإلج
ــل اخلضروات  ــة، منها: اغس الوقاي
ا قبل تناولها. جتنب  ــدً والفواكه جي
ــروات قبل  ــاول أي فاكهة أو خض تن
ا وتقشيرها بنفسك.  غسلها جيدً
ــروبات  ــأة واملش ــاه املعب ــاول املي تن
الغازية املعلبة. إذا اقتضى بك األمر 
لشرب املياه اجلارية، قم بغليها أوالً 
ــن اليود. جتنب  ومعاجلتها بقليل م
ــج أو املرطبات  ــاول مكعبات الثل تن
ــاول األلبان،  ــب تن ــوفة. جتن املكش
ــنب، وغيرها من منتجات األلبان  واجل
غير املبسترة. جتنب تناول األطعمة 

اجلاهزة من بائعي الشوارع.
دكتوراه احياء مجهرية طبية 

الــزحــار االمـيـبـي .. اسـبـابـه و اعــراضــه و  كيـفـيــة  الـوقــايــة مـــنـه
الزحار االميبي أو داء األميبات هو مرض معدٍ يصيب األمعاء ويسببه طفيلي 
ويعد   .entamoeba histolytica للنسيج  احلالة  املتحولة  (االميبا)  يسمى: 
شائعاً في املناطق املدراية من العالم حيث الصرف الصحي السيء، مما يجعل 
الطعام واملاء املتوفرَين معرضني للتلوث بالبراز. وميكن لألميبا أن تبقى لفترات 
طويلة في األمعاء الغليظة، لكن في أغلب احلاالت ال تظهر أي أعراض حيث أن 

فقط ١٠٪ من األشخاص املصابني تظهر عندهم أعراض املرض.

د.  نزار علي شريف

االمربيولوجي / رائد عبداالله عباس
الخير في حسن اجلسوم ونبلها

ان لم تزن حسن اجلسوم عقول
نحن نعرف ان العقل السليم في اجلسم السليم 
, لكن مانشاهده هذه االيام من عبث ياستخدام 
الهرمونات واملكمالت الغذائية بعيدا عن مشورة 
ــد ببيع اكبر  ــاع التي تفي ــيما واالطم االطباء س
كمية من هذه العقارات فهناك اجندات خارجية 
همها الوحيد تدمير اجملتمع العراقي لكيال يتطور 
هذا الشعب وهم يعلمون جيدا ان الفرد العراقي 
ــداع ماليس لغيره  ــة والفكر واالب ــه من العقلي ل

ــعوب املعمورة  ــن كل ش م
ــددا بثروة جتعله سيدا  مس
على العالم اذا مااستغلت 
ــا  مب ــح  الصحي ــكل  بالش
ــا العزيز.  ــدم تطور بلدن يخ
ــتيرويدات  الس ــبب  تس
البنائية عدة أضرار جسدية 
ــال  ــدى الرج ــية، فل ونفس
تقلل عدد احليوانات املنوية، 
اخلصيتني،  ــم  حج وتصغر 
وتزيد حجم الثديني، وتقود 
ــعر الرأس،  ــدان ش ــى فق إل
وبالنسبة للنساء فتسبب 
ــوت، وتكبير  تغيرًا في الص

ــعر اجلسم،  ــلية، وتزيد كمية ش األعضاء التناس
ــا ترفع ضغط  ــني، كما أنه ــم الثدي ــر حج وتصغ
ــباب،  ــاء، وتزيد حبَّ الش الدم لدى الرجال والنس
ــلبًا في القلب والكبد والكليتني، ويؤدي  وتؤثر س
استعمال تلك الهرمونات إلى زيادة العدوانية لدى 
الشخص وتغير املزاج وحدوث الكآبة، وكذلك قد 
ــى انتقال  ــخاص إل ــبب تبادل احلقن بني األش يس
ــي،  ــل اإليدز والتهاب الكبد الفيروس األمراض مث
واقتناؤها دون وصفة طبية. يسبب استعمال هذه 
ــيج البيني للكلى  ــواد التهابا مزمنا في النس امل
ــاعد على حدوث االلتهابات  مع ضمورها كما يس
ــر التنكرز في حلمات  ــة بالكلى، ويظه امليكروبي
الكلى يحدث فشل كلوى مطرد لوظائف الكلى 
خاصة ضعف القدرة على تركيز البول وانخفاض 
ــيح. يظهر الزالل في البول في معظم  في الترش

ــطوانات وكرات  املرضى كما تكثر في البول األس
ــت البحوث العلمية أن  الدم احلمر والبيض. وأثبت
ــة ذات آثار جانبية خطيرة على  الت الغذائي املكمّ
ــم اخملتلفة، أهمها زيادة فرص إصابة  أجهزة اجلس
اإلنسان باألورام اخلبيثة، نظرا إلى احتوائها على 
نسبة عالية من املواد الكيميائية التي تؤدي إلى 
تراكم السموم والبكتيريا داخل اجلسم. وبالتالي 
ــرطان متاحة بصورة  ــة بالس ــون فرص اإلصاب تك
متزايدة، هذا إلى جانب دور املكمالت الغذائية في 
اإلصابة بأمراض القلب نتيجة عدم وصول الدماء 
ــه بوظائفه، وذلك  ــه بالكمية املطلوبة لقيام إلي
بسبب تكدس املواد الكيميائية داخل الشرايني، 
ــة اإلفراط في تناول املكمالت الغذائية كما  نتيج
ــالت الغذائية دور مهم في  تعزيز عمل  ان للمكم
ــف، نظرا  ــظ عليها من التل ــا الدماغ وحتاف خالي
ــة مفيدة تتغلغل  ــى احتوائها على مواد غذائي إل
ــه رغم  ــاغ. ولكن ــى الدم ــل إل ــل األوردة لتص داخ
ــكالت الغذائية، إال أن هناك  ــدد فوائد تناول امل تع
ــان بأمراض  ــبب في إصابة اإلنس أضرارا عدة تتس
ــي تتكون  ــرطانية الت ــل األورام الس ــرة، مث خطي
نتيجة تكدس السموم املتواجدة ضمن مكونات 
داخل  الغذائية  ــالت  املكم
ــي  ــراط ف ــم.فان اإلف اجلس
ــالت الغذائية  ــاول املكم تن
يتسبب في إصابة اإلنسان 
ــية مثل  ــراض النفس باألم
ــث  حي ــر،  والتوت ــق  القل
ــالت الغذائية  حتتوي املكم
الكرياتني  ــبة من  على نس
ــن يؤديان  ــني اللذي والكافي
ــي  ف ــر  تغيي ــدوث  ح ــى  إل
ــة  البيولوجي ــاعة  الس
في  واضطرابات  ــان،  لإلنس
عدد ساعات النوم، وبالتالي 
ــا يهدف  ــس م ــوم بعك يق
إليه اإلنسان من تناول تلك 
ــم  املكمالت، وهو زيادة حجم الطاقة داخل اجلس
ــذه املواد  كذلك على مواد تؤدي إلى  كما حتتوي ه
اإلصابة مبرض احلساسية لدى البعض من األفراد 
وخصوصا أصحاب الطبيعة اجللدية احلساسة، 
ــراض معينة، مثل  ــالل أع ــر اإلصابة من خ وتظه
ــراء اللون على  ــود بقع حم ــم ووج ــداع الدائ الص
سطح اجللد، إضافة إلى الشعور بآالم في البطن 
ــق في القفص الصدري، مما يؤدي إلى صعوبة  وضي
في التنفس. لذلك يجب ان نعي جيدا ان من يريد 
السوء لشبابنا هم اعداء الوطن حيث يستهدف 
ــرايني البلد  ــاره الركيزة احلية لش ــباب باعتب الش
ــباب العراق هم القادة في  ــيما وان ش كافة ال س
ــة فكرية ومنهجية  اي محفل دولي واي مؤسس
ــا منلكه من حضارة يفيض علمها ارجاء  عاملية مل

العالم.
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بغداد / البينة الجديدة
ــور علماء في كندا اختراعا يثير حتذيرات  ط
ــات األليفة  ــال أو احليوان ــرك األطف ــد ت عن
ــا ذكر موقع  ــيارة، وفق م ــم في الس وحده
«سي إن إن» األميركي.وذكر املصدر أن اجلهاز 
ــرادار والذكاء  ــا ال ــى تكنولوجي يعتمد عل
ــا إذا كان طفال أو  ــد م ــي لتحدي االصطناع
ــيارة. حيوانا أليفا قابعا لوحده داخل الس

ــو في  ــة واترل ــي جامع ــاء ف ــول العلم ويق
ــر يتم تركيبه  ــعر الصغي كندا إن املستش
ــة اخللفية.  ــيارة أو مرأة الرؤي ــقف الس بس
ــي بتحديد ما إذا  ــوم الذكاء االصطناع ويق
ــل أو احليوان  ــبة للطف ــع بالنس كان الوض
ــال كان  ــيارة.وفي ح ــرا» داخل الس «خطي
ــيمنع  الوضع «غير طبيعي»، فإن اجلهاز س
ــيطلق إنذارا  ــالق، كما س ــواب من اإلغ األب

ــائق واألشخاص املوجودين في  لتنبيه الس
ــل العاجل.وأوضح  املنطقة بضرورة التدخ
ــتاذ الهندسة باجلامعة،  جورج شاكر، أس
ــكلة  ــيعالج مش ــي بيان «هذا اجلهاز س ف
ــم.. كما أنه  ــتوى العال ــرة على مس خطي
ــور التكلفة مما قد يجعله واحدا من  ميس
ــيارات». ــية في كل الس ــدات األساس املع

ــذا اجلهاز طرحه  ــزم الفريق املطور له ويعت
في األسواق بحلول نهاية عام ٢٠٢٠.ووفقا 
ملنظمة سالمة األطفال والسيارات، فإن ٣٧ 
طفال (في املتوسط) يلقون حتفهم سنويا 
ــيارات في الواليات املتحدة. وفي  داخل الس
عام ٢٠١٩ ، بلغ عدد الوفيات ٥٢.وغالبا حتدث 
ــيان الطفل في  ــبب نس هذه الوفيات بس
ــيارة، أو إغالق األبواب عن طريق اخلطأ،  الس

أو ارتفاع درجة احلرارة داخل املركبة.
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متابعة / البينة الجديدة

ــأن التأخر  ــة عقود، ب ــاد طيل ــاد االعتق س
ــون مبتالزمة  ــذي يعانيه املصاب الذهني ال
ــن هذا األمر  ــر قابل للعالج، لك «داون» غي
ــتقبل بفضل  ــي املس ــر متاما ف ــد يتغي ق
ــات املتحدة.وتنجم  ــي الوالي ــاز طبي ف إجن
ــي أثناء  ــل جين ــن خل ــة «داون» ع متالزم
ــراب إلى تأخر  ــل، ويؤدي االضط فترة احلم
ــدى الطفل،  ــدرات التعلم والذكاء ل في ق
ــني  ــدى املصاب ــه ل ــح الوج ــذ مالم وتتخ
ــن جامعة  ــن باحثون م ــكال مميزا.ومتك ش
و»كلية  فرانسيسكو»  «كاليفورنيا سان 
ــداث تغيير جذري  ــب»، من إح ــور للط بايل
ــارب مصابة مبتالزمة «داون»،  لدى فئران جت

ــن اإلجناز العلمي قد يثير جدال أخالقيا  لك
ــتقبل، في حال  ــي املس ــا كبيرا ف وعلمي
ــة العالج إلى  ــي نقل طريق ــر ف مت التفكي
ــون مبتالزمة «داون»  ــر.ويعاني املصاب البش
من وجود نسخة زائدة من «الكروموسوم» 
ــبب، ركزت  ــي «٢١»، ولهذا الس أو الصبغ
ــألة  ــى مس ــة عل ــوث الطبي ــب البح أغل
ــورة في  ــة املنش ــت الدراس اجلينات.وقام
ــة  بدراس ــة،  املرموق ــاينس»  «س ــة  مجل
ــي أدمغة  ــج البروتني ف ــي تنت ــا الت اخلالي
الفئران املصابة مبتالزمة «داون».وكشفت 
ــة أن اجلزء املعروف بـ»احلصني» في  النتيج
دماغ الفأر املصاب، ينتج البروتني بشكل 
ــة مقارنة بأدمغة  ــبة ٣٩ في املئ أقل بنس

ــليمة التي ال تعاني متالزمة  الفئران الس
ــوث مكثفة، تبني أن  ــر إجراء بح «داون».وإث
ــي إضافي في الدماغ هو الذي  وجود صبغ
ــى األرجح إلى تراجع إنتاج البروتني  أدى عل
في منطقة «احلصني».ويؤدي هذا الصبغي 
ــة داون»،  ــني بـ»متالزم ــدى املصاب الزائد ل
ــني في الدماغ، من  إلى تراجع إنتاج البروت
ــي اخللية.وأوضح  خالل إحداث تفاعالت ف
ــي بيان صحفي، أن  ــث، بيتر والتر، ف الباح
ــكل  ــوم مبراقبة صحتها، بش ــة تق اخللي
مستمر، وحني يحصل شيء ما على نحو 
ــن خالل  ــة تتفاعل، م ــإن اخللي ــئ، ف خاط
إنتاج كمية أقل من البروتني، وهذا البروتني 
ضروري حتى جتري القدرات املعرفية، بقدر 

ــني ينقص، فيقع  ــال من الكفاءة، أما ح ع
ــن الذاكرة».وعقب اتضاح  اخللل في تكوي
ــون بتعطيل أنزمي  ــور، قام الباحث هذه األم
مسؤول عن إحدى التفاعالت غير املرغوب 
 ،ISR» بها داخل اخللية أو ما يعرف بتفاعل
ــدرات املعرفية لدى الفئران  ولوحظ أن الق
تغيرت بشكل ملموس، كما حتول مستوى 
البروتني في الدماغ، بشكل مذهل.ويوضح 
ــل، أي التحكم  ــون أن جناح هذا احل الباحث
ــل غير املرغوب  ــي البروتني ووقف التفاع ف
ــل أدمغة فئران التجارب، ال يعني  فيه داخ
ــكل مباشر  بالضرورة أن األمر ينطبق بش
على جسم اإلنسان، لكن هذا اإلجناز مينح 

بارقة أمل للمصابني باالضطراب.

بغداد / البينة الجديدة
ــة بريطانية حديثة، أن فحصاً جديداً وبسيطاً  ــفت دراس كش
للدم، ميكن أن يكشف عن سرطان الثدي مبكراً، قبل ٥ سنوات 
ــريرية للمرض.الدراسة أجراها باحثون  من ظهور األعراض الس
بكلية الطب جامعة نوتنغهام في بريطانيا، وعرضوا نتائجها 
ــذي يعقد في  ــرطان الوطني، ال ــام مؤمتر معهد بحوث الس أم
ــر ٢٠١٩ في بريطانيا.وأوضح الباحثون أن  الفترة من ٣-٥ نوفمب
ــم املناعية للمواد  ــتجابة اجلس فحص الدم اجلديد، يحدد اس
ــور األعراض  ــدي قبل ظه ــورم في الث ــا ال ــا خالي ــي تنتجه الت
السريرية.وأضافوا أن اخلاليا السرطانية تنتج بروتينات تسمى 
ــم على تكوين أجسام مضادة ضدها  ــتضدات حتث اجلس مس
ــام مضادة ذاتية»، ووجدوا أن هذه املستضدات املرتبطة  «أجس
بالورم التي تسمى TAAs هي مؤشرات جيدة للكشف املبكر 

ــريرية  ــن ظهور األعراض الس ــنوات م ــرطان قبل ٥ س عن الس
ــق عينات دم  ــذ الفري ــد، أخ ــص اجلدي ــة الفح للمرض.ولتجرب
ــخيص إصابتهم  ــرطان الثدي في وقت تش من ٩٠ مريضاً بس
باملرض، وطابقوها مع عينات مأخوذة من ٩٠ شخصاً ال يعانون 
ــتخدم الباحثون تقنية فحص تسمى  من سرطان الثدي.واس
ــمحت لهم بفحص عينات الدم  «البروتني امليكروأري» التي س
ــام املضادة TAAs املرتبطة بسرطان  ــرعة لكشف األجس بس
ــتطاع التفرقة بني  الثدي.الباحثون وجدوا أن هذا الفحص اس
ــبة ٨٤٪، كما  ــرطان بنس العينات املصابة وغير املصابة بالس
ــكل صحيح  ــة بالورم بش ــتضدات املرتبط ــف عن املس كش
ــار الفحص اجلديد  ــبة ٣٧٪.ويقوم الباحثون حاليًا باختب بنس
ــن دقة  ــض، ويتوقعون أن تتحس ــات دم من ٨٠٠ مري ــى عين عل

االختبار مع هذه األرقام الكبيرة.
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تعديل بنود الدستور .. بين ضرورة التطبيق وصعوبة التنفيذ

التميمي : آلية تعديل الدستور ربام تكون صعبة ومعقدة لكنها ليست 
مستحيلة بل تغلب عليها الصفة السياسية عىل الصفة الترشيعية والقانونية

بتعديل  خاصة  برملانية  جلنة  تشكيل  ومت  وتزايدها،  التظاهرات  جتدد  مع  الدستور  تعديل  الى  الدعوة  جتددت   
الدستور تضم مختلف املكونات من أجل إجراء تعديل الدستور، على أن تسلم توصياتها للبرملان خالل مدة ال 
تتجاوز ١٢٠ يوماً، فهل جاء ذلك لغرض تهدئة الشارع الساخن فقط أم إن االرادة السياسية ستفرض نفسها 

على الرغم من الصراعات احلزبية؟

البينة الجديدة / عدوية الهاللي

يرى اخلبير القانوني خالد شعالن 
ــكلة  ــس هو املش ــتور لي ان الدس
كما ان تغييره ال ميكن أن يتم على 
عجل وفي أوضاع غير مستقرة ألن 
ــبب  ذلك يصنع مخاوف أكبر بس
ــذا يتطلب  ــة ل ــات احلزبي الصراع
ــات  ــون االنتخاب ــر قان ــر تغيي االم
ــكيل حكومة  ــل البرملان وتش وح
ــم اجراء انتخابات وبرملان  مؤقتة ث
جديد وبعدها ميكن تشكيل جلنة 
ــتور وتعديله.. منه ملراجعة الدس
ــتوري  ــر القانوني والدس أما اخلبي
ــي فيرى ان  ــور علي التميم الدكت
ــتور رمبا تكون  ــل الدس آلية تعدي
ــت  ليس لكنها  ــدة  ومعق صعبة 
ــا  ــب عليه ــل تغل ب ــتحيلة  مس
ــية على الصفة  الصفة السياس
ــذا  وله ــة  والقانوني ــريعية  التش
أصبحت مسألة تعديل الدستور 
ــبه  ــا أو اش ــرا صعب ــريعيا أم تش
ــتحيل، ففرص التعديل قد  باملس
ــتور  يتعارض مع نص فقرات الدس
ــى االغلبية  ــه ألن احلصول عل ذات
ــة غير ممكن في  املطلقة البرملاني
حالة رفض ثالث محافظات لذلك.. 
ــر القانوني طارق حرب  ويؤيد اخلبي

ما سبق بقوله ان تعديل الدستور 
ــم في حالة اعتراض  ال ميكن أن يت

اثنتني او ثالث فقط من محافظات 
ــه،  لتعديل ــة  الرافض ــم  االقلي

ــترط لتعديله ذات  خاصة وانه اش
ــدم  ــي ع ــريعه وه ــروط لتش الش

ــالث محافظات  ــه من قبل ث رفض
ــإن تعيدله  ــك ف ــل لذل ــى االق عل
اقرب الى االستحالة من الناحية 
ــة ان لم يكن هذا التعديل  العملي
ــيرا الى ان املشكلة  توافقيا، مش
ــت في نصوص الدستور وامنا  ليس
ــيره، ولذا فإن  ــي تطبيقه وتفس ف
اخلطوة العملية للمعاجلة تكمن 
ــل مواد  ــريع قوانني تفص ــي تش ف
ــتور وال تترك مجاال  وفقرات الدس
للتأويل والتفسير.. من ناحيته يرى 
اخلبير القانوني واحمللل السياسي 
ــتور  فيصل ريكان ان تعديل الدس
االرادة  ــدت  وج اذا  ــا  صعب ــس  لي
ــه، فاملنتفعون  ــة لتعديل احلقيقي
منه قيليلون اذا ما قورنوا باالعداد 
ــب  الراغ ــعب  الش ــن  ــة م الهائل
بتعديله، مقترحا اجراء استفتاء 
ــراد تعديلها او  ــرة ي ــة فق ــى أي عل
ــتور. مؤكدا ان  ــا في الدس الغاؤه

ــن املواد  ــه العديد م ــتور في الدس
ــي تراعي  ــدة والت ــبة واجلي املناس
ــا طبقت  ــعب اذا م ــح الش مصال
ــليم، ما يعني تعديال  ــكل س بش
غير املناسب فقط وعبر استفتاء 
ــعبي كي ال تستطيع اية جهة  ش
ــا مصلحة معينة تعديله وفق  له
اهوائها.. وأمام دعوة بعض رجال 
ــحب  ــى ضرورة س ــة ال السياس
ــوزراء واجراء  ــن رئيس ال الثقة م
ــرى محافظ  ــات مبكرة، ي انتخاب
ــور صالح  ــبق الدكت ــداد األس بغ
ــي  عبد الرزاق ان النظام السياس
ــدود والبد  ــق مس ــل الى طري وص
من حل البرملان واجراء انتخابات 
ــد  ــتور جدي ــن دس ــرة وتدوي مبك
ــة  برئاس ــة  حكوم ــكيل  وتش
ــخص متفق عليه بني القوى  ش
املتظاهرين،  وممثلي  ــية  السياس
ــعبي  الش ــط  الضغ ان  ــدا  مؤك

ذلك.. بتحقيق  ــلمي كفيل  الس
ــر القانوني  ــرض اخلبي ــدوره يعت ب
ــى اللجوء الى  ــد الطائي عل أحم
ــن دون اجراء  ــات مبكرة م انتخاب
ــتوري ولن  ــي ودس ــالح قانون اص
ــه – اال بتعديل  ــم ذلك –في رأي يت
ــتور ومنها  ــرات الدس ــض فق بع
قانون االنتخابات وقانون االحزاب 
ــة االنتخابات وغير ذلك  ومفوضي
من التعديالت القانونية الضرورية 
ــت الذي يرى  ــالح.. في الوق لالص
فيه احمللل السياسي مدير مركز 
الدراسات االستراتيجية الدكتور 
ــل ان االصالح يحتاج  غازي فيص
الى تعديل دستوري وان يتم ذلك 
ــر وطني من أجل  عبر اقامة مؤمت
ــتور يوفر فرصة  ــاب الى دس الذه
ــام دميقراطي،  حقيقية لبناء نظ
ــكلة تكمن  ــد ان املش لكنه يج
ــية التي  في ان الطبقة السياس
ــام ٢٠٠٣ ال متثل  ــد ع ــرت بع ظه
احزابا سياسية باملعنى املعاصر 
بل هي احزاب تهجينية ومذهبية 
ــية  ــة السياس ــن بالنظري ال تؤم
للدولة املدنية والوضعية وال تؤمن 
ــتور  ــة الدميقراطية والدس بالدول
ــث وترفض احلداثة  باملعنى احلدي

والتقدم.
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في غياب الدميقراطية تكون الشائعة هي السالح الوحيد الذي يستطيع بواسطته 
أن  ويبدو  الشاذلي،  الدين  سعد  املصري  الفريق  قال  كما  رأيه  عن  يعبر  أن  الشعب 
الدميقراطية في العراق لم حتقق أهدافها املرجوة لدى املواطن، لذا جلأ الى الشائعات 
ليقتات منها ولترافق أزماته وتضخمها، فقد أكد املركز العراقي حملاربة الشائعات أن 
هنالك حملة منظمة من الشائعات يتعرض لها الشارع العراقي الهدف منها نشر 

الفوضى العارمة وسلب األمل باألمان واالستقرار..

الشائعات و«الحرب الناعمة»: سالح فتاك ينخر المجتمع خالل األزمات

 الشائعة أخبار كاذبة مدسوسة بطريقة مدروسة يراد هبا حتطيم 
املعنويات وخلق حالة من الذعر والرعب يف صفوف املواطنني

  لقد رافق اسبوع التظاهرات التي عمت 
ــام الفائتة ما يقارب ١٣٨  العراق في االي
ــات مزيفة  ــائعة عبر اطالق تصريح ش
ــيوخ عشائر ثم مت  لقادة عسكريني وش
ــب التقرير  ــدم صحتها – حس اثبات ع
االسبوعي للمركز – الذي أكد ان اغلب 
ــر الفوضى من خالل  الذين يحاولون نش
تأجيج الشارع مبعلومات وصور ومقاطع 
ــارة عن  ــة هم عب ــة وقدمي ــو مزيف فيدي
ــدار من خارج العراق  صفحات وهمية ت
وهدفها اثارة أشرس حرب ناعمة لنشر 
ــتقرار..  ــان واالس ــلب االم الفوضى وس
ــي/ مدير  ــاد القيس ــد زي ــرف العقي ويع
ــي وزارة  ــائعات ف ــة الش ــم محارب قس
ــا اخبار  ــائعة على انه ــة الش الداخلي
ــة  ــة بطريقة مدروس ــة مدسوس كاذب
ــم املعنويات وخلق حالة  يراد بها حتطي
من الذعر والرعب في صفوف املواطنني 
ــدر  ــة املص ــون مجهول ــا تك ــا م وغالب
وتستند الى نسبة ضئيلة من الصحة 
لكنها تصبح شائعة عن طريق التأويل 
ــائعة  ــى ان الش ــيرا ال ــل.. مش والتهوي
ــرب التقليدية، كما  اليوم اخطر من احل
يقسم العقيد القيسي الشائعات الى 
ــتمر من  بطيئة او زاحفة وهي التي تس
ــهر فما فوق كالشائعة التي  ستة اش
ــتخدمها داعش إلسقاط محافظة  اس
ــطة  ــائعة املتوس ــوى، وهنالك الش نين
ــة وهي التي تظهر بني حني  او الغاطس

ــد املوصل،  ــائعة انهيار س وآخر مثل ش
ــريعة او االندفاعية  ــائعة الس أما الش
ــاعة  ــالل ربع س ــر خ ــي تظه ــي الت فه
ــرعة مثل  ــني بس ــني املواطن ــر ب وتنتش
حدوث انفجار في مكان ما، مؤكدا الدور 
ــع التواصل  ــلبي الذي تلعبه مواق الس
االجتماعي في ترويج الشائعات.. ويرى 
ــد  ــور محم ــي الدكت ــب واالكادمي الكات

ــا  ــر عندم ــائعات تنتش ــي ان الش فلح
ــص في املعلومات وعند  يكون هناك نق
ــر املعلومات عبر  عدم وجود جهات توف
ــمية او القنوات املعتمدة  القنوات الرس
ذات املصداقية، وعندما تغيب املعلومة 
ــات، تبدأ عقول  وخاصة في أوقات االزم
ــن املعلومة من  ــث ع ــي البح ــاس ف الن
مصادر أخرى غير املصادر املعتمدة، وفي 

هذا خطورة شديدة ألن املصادر البديلة 
ــة اصبحت  ــة االلكتروني ــي ظل البيئ ف
منتشرة وال ميكن السيطرة عليها اذ ال 
توجد رقابة مباشرة، كما ان من يقومون 
ــر ال ميتلكون املهنية املتوفرة في  بالنش
املؤسسات االعالمية فتظهر الشائعات 
ــر  ــد اخلبي ــه، يؤك ــن جهت ــي.. م بالتال
ــي ان العراقيني  ــعد الالم ــي س االعالم
ــع التواصل  ــه مواق ــا تطرح ــرون مب يتأث
االجتماعي بينما ينتمي اغلب املدونني 
او القنوات الفضائية الى ايديولوجيات 
حتاول اختراق البنية الثقافية العراقية 
ــة) التي  ــمى (احلرب الناعم ــر ما يس عب
ــر  تتحرك من خندق الى آخر بهدف نش
الشائعات واالكاذيب واالخبار السلبية 
ــز محاربة  ــيرا الى ان مرك احملبطة، مش
ــف عن وجود اكثر من  ــائعات كش الش
ــطاء بارزين  منظمة مجتمع مدني ونش
ــي  االجتماع ــل  التواص ــع  مواق ــى  عل
ــة عن  ــر مضلل ــة تقاري ــون بكتاب يقوم
ــركات واملؤسسات  الواقع العراقي للش
ــول على  ــا احلص ــدف منه ــة اله الدولي

ــم وملنظماتهم..  ــخصية له منافع ش
اما اختصاصي الطب النفسي الدكتور 
ــائعات  خالد عبد الرحمن فيرى ان الش
ــائل التي  ــيلة من الوس ــي اال وس ما ه
ــرها  ــتغلها املنتفعون من وراء نش يس
ــى املواطنني. مضيفا  ــلبا عل للتأثير س
ــب  ــر في اجملتمع حس انها تزداد وتنتش
ــة املوضوع بجانب الغموض الذي  اهمي
ــه، فكلما كان هناك نقص في  يحيط ب
ــات او اهمية املوضوع كان تأثير  املعلوم
ــيرا  ــائعة اكبر على اجملتمع، ومش الش
ــكلة يكمن في  ــذه املش ــى ان حل ه ال
ــات الدولة من خالل  تفعيل دور مؤسس
ــفافية في اعطاء املعلومات  تقدمي الش
ــرح واقع املشكالت  اخملتلفة، وضرورة ش
ــو  وه ــة  تفصيلي ــورة  بص ــا  وحقيقته
ــك  تل ــة  ــال مبواجه ــيكون كفي ــا س م
ــة الدكتورة  ــائعات.. وترى االكادميي الش
خلود العاني ان الشائعات تقوم بخلق 
ــي الدولة  ــام ف ــاه الع ــاد لالجت جو مض
ــدم الثقة في اجنازات  فنجد نوعا من ع
ــلبيات  ــم التركيز على الس ــة ويت الدول

ــو اضعاف  ــي منها ه ــدف الرئيس فاله
ــني الفتة الى  ــة للمواطن ــروح املعنوي ال
ــل خطورة عن  ــرب املعلومات ال تق ان ح
ــددة  ــرات والصواريخ، مش ــرب الطائ ح
ــائعات وان  ــرورة التصدي للش ــى ض عل
ــون  متحدث ــؤولية  املس ــذه  ه ــى  يتول
ــميون للوزارات وكافة الكيانات في  رس
ــني التي تعاقب  ــة مع وضع القوان الدول
مروجي االكاذيب على وسائل التواصل 
ــالم  االع ــتاذ  اس ــد  ويؤي ــي..  االجتماع
ــبق بقوله  الدكتور محمد فلحي ما س
ــي لها  ــمية الت ــات الرس ــى اجله ان عل
عالقة باملواطنني أن تعتمد على مكاتب 
ــك مواصفات املهنية والرد  اعالمية متتل
ــريع وفهم الرأي العام ومخاطبته  الس
ــب  اغل وألن  ــبة،  املناس ــة  بالطريق
ــك املكاتب ال ميتلكون  املوجودين في تل
هذه املواصفات ألنهم وصلوا اليها عن 
طريق احملاصصة واحملسوبية لذا ينبغي 
ــام اصالح اعالمي، كما ينبغي على  قي
ــد  ــالم وتوحي ــة دور االع ــة تقوي الدول
اخلطاب االعالمي ليتابعه املواطن وال 

يتجه لوسائل التواصل االجتماعي..
ــائعات  ويعود مدير مركز محاربة الش
العقيد زياد القيسي ليتحدث عن دور 
املركز في رصد الشائعات ومحاربتها 
ــري عبر  ــز يج ــل املرك ــه ان عم بقول
ــور امليداني اي  ــي احمل ــة محاور ه ثالث
ــماع  التجول في االماكن العامة لس
ــائل  وس ــد  رص ــور  ومح ــائعات  الش
ــموعة واملرئية  االعالم املقروءة واملس
ــد االلكتروني  واحملور الثالث هو الرص
عبر وسائل التواصل االجتماعي عن 
ــاركوا  ــبني في املركز ش طريق منتس
ــال  ــي مج ــة ف ــي دورات متخصص ف
احلرب النفسية، ولدى املركز تنسيق 
ــوات الفضائية  ــة القن ــع كاف عال م
ــم  له دورات  ــة  اقام ــر  عب ــوزارات  وال
ــة ميدانية  ــالت توعي ــع اقامة حم م
ــاركة في برامج توعوية فضال  واملش
ــة  ــائعات املغرض ــب الش ــن تكذي ع
ــل االجتماعي  التواص ــائل  ــر وس عب
ــي املدارس  ــة ف ــدوات توعي ــة ن واقام
والدوائر بالتعاون مع مديرية النشاط 
ــد تربوي  ــي وتدريب ٣٠٠ مرش املدرس
ومنسق اليضاح مخاطر الشائعات ، 
والسعي الى تنفيذ الفكرة ذاتها مع 
ــاتذة اجلامعات، ويطمح القيسي  اس
الى تضمني املنهاج املدرسي مادة عن 
ــائعات لغرض توعيتهم  محاربة الش

وتثقيفهم.

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.
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متابعة / البينة الجديدة
ــي  السياس ــي،  توف
ــان الباجه  ــي عدن العراق
ــي مدينة ابو ظبي  جي ف
ــن عمر ناهز  االماراتية ع
والباجه جي  الـ٩٦ عاماً. 
ــي  ودبلوماس ــي  سياس
ــد بغداد  تول ــن  عراقي م
ــل  جن ــو  وه  ،١٩٢٣ ــام  ع
ــي  ف ــارز  الب ــي  السياس
(مزاحم  ــة  امللكي ــد  عه
ــذي كان  ال ــه جي  الباج
العراقي  ــوزراء  ال ــس  رئي
خالل احلرب في فلسطني 

في عام ١٩٤٧). 
ــراق في  ــفيرا للع عني س
األمم املتحدة إبان ثورة ١٤ 
متوز ١٩٥٨ بقيادة الزعيم 
ــم، ثم  ــد الكرمي قاس عب
وزيراً للخارجية في عهد 
عبد السالم عارف، وخدم 
خالل احلرب مع إسرائيل 

ــان  ــي ١٩٦٧. وكان عدن ف
الباجه جي خارج العراق 
ــاح البعثيون  ــا أط عندم
ــن  الرحم ــد  عب ــم  بحك
ــالب متوز  ــي انق ــارف ف ع
١٩٦٨، وارتأى عدم العودة 
وقرر العمل مع املعارضة 
كان  ــث  حي ــة،  العراقي
عضواً بارزاً فيها، والتحق 
ــي  ظب ــو  أب ــة  بحكوم
ــل فيها، وقد حضر  للعم

ــع على  التوقي ــاع  اجتم
اإلمارات  ــة  إقام ــتور  دس
ــدة وإعالن  املتح العربية 

استقالل الدولة.
ــني  تعي مت   ٢٠٠٣ ــد  وبع
ــوا في  ــه جي عض الباج
ــذي  ال ــم  احلك ــس  مجل
ــخ ١٢ متوز  ــكل بتاري تش
ــه، ومنح  ــام ذات ــن الع م
اجمللس صالحيات جزئية 

في إدارة شؤون العراق.

متابعة / البينة الجديدة
ــرطة الهندية، حلل  تدخلت الش
ــت  كريكي ــجع  مش ــكلة  مش
ــه ثمانية  ــالق طول ــي عم أفغان
ــض أصحاب  ــد أن رف ــدام، بع أق
ــاً  ووفق ــتضافته.  اس ــادق  الفن
ــل  مي ــي  الديل ــة  لصحيف
ــير  ــجع ش البريطانية، فإن املش
ــدام و٢  ــغ طوله ٨ أق ــان، البال خ
كان  ــنتيمترا)،  س  ٢٥٠) ــة  بوص
ــل حضوره  ــة قب ــاج لإلقام يحت
ــالده وجزر  ــي ب ــني فريق ــاراة ب مب

الهند الغربية.
ــون يرجتفون  ــكان احمللي كان الس
ــذي مت نقله إلى  ــالق ال ــن العم م
فندق راجداني مبرافقة للشرطة، 
ــع املئات اللتقاط صور  حيث جتم

للمشجع العمالق.
ــى ٢٠٠  ــل إل ــر ما يص ــد حض وق
ــا  ــب م ــه. بحس ــخص لرؤيت ش
ــيراً إلى  قاله مالك الفندق، مش
ــود التي حضرت دفعت  أن احلش
الشرطة لنقل ”خان“ إلى استاد 

إيكانا.

متابعة / البينة الجديدة
احتفت بلدية دبي بوصول عدد 
زوار احلديقة القرآنية فيها إلى 
ــر منذ افتتاحها في  مليون زائ
ــي لتصبح واحدة  أبريل املاض
ــر احلدائق املتخصصة  من أكث
ــي املنطقة.  ــياح ف جذبا للس
ــروع  مش ــة  كلف ــت  وبلغ
احلديقة القرآنية أكثر من ٢٠٠ 
ــو ٥٥ مليون  مليون درهم (نح
ــري  الهاج داوود  ــال  وق دوالر). 
ــة دبي في بيان  مدير عام بلدي
ــد  ــة تع ــة القرآني إن «احلديق
ــة  اإلبداعي ــادرات  املب ــدى  إح
ــعدنا  ــد س ــي، وق ــة دب لبلدي
ــرواج الكبير  بهذا النجاح وال
ــه وتخطيها رقم  الذي حققت
املليون حيث نعتبرها أكثر من 

للتنزه  ــكان  وم مجرد حديقة 
ــه». واعتبر أنّ احلديقة  والترفي
ــالة عامرة بالقيم  «حتمل رس
ــة  ــة الديني ــة والثقاف الروحي
ــر  الزائ ــعر  ويش ــة  واألخالقي

ــر بأجواء  ــن أفراد وأس فيها م
ــر في  ــامح حيث تنتش التس
ــات  النبات ــة  اخملتلف ــا  أركانه
ــرآن الكرمي  ــي الق ــورة ف املذك

والسنة النبوية الشريفة».

متابعة / البينة الجديدة
أجرى األطباء في مستشفى مدينة 
ــكو  ــي موس ــي بضواح ليوبيرتس
ــية  ــاة روس ــة لفت ــة جراحي عملي
أو  ــيل»  «رابونتس مصابة مبتالزمة 
ــة الدائمة في أكل  ــرى الرغب باألح
ــم وزارة  ــال ناطق باس ــعر. وق الش

ــكو إن  الصحة في مقاطعة موس
ــعرها منذ  ــت تأكل ش الفتاة كان
ــى تراكم  ــة، ما أدى إل ــام املدرس أي
كتلة متالصقة من الشعر بحجم 
٢٠ سنتيمترا طوال و١٥ سنتيمترا 
عرضا في معدتها. وأخرج األطباء 
ــة متالصقة من  ــا كتل من باطنه

ــن طريق  ــبه املعدة ع ــعر تش الش
ــقوق صغيرة في  ــل ثغرات وش عم

بشرتها.
يذكر أن متالزمة «رابونتسيل» تعد 
ــن أن تودي بحياة  ــرة نادرة ميك ظاه
املريض في حال عدم إجراء عملية 

جراحية في وقتها.
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بعد يوم ممطر .. استمرار توافد محتجي الناصرية على ساحة الحبوبي ميسان تنضم لإلضرابمسريات احتجاجية َّـ بغدادموظفون يعربون دجلة بالقوارب بعد غلق جسر األحرار

ــبابتي  ــا أضغط بس ــنوات خلت وأن ــر س ــذ أكثر من عش من
ــل من  ــتنجد به وأتوس على قلمي ألكتب مقاالً تلو اآلخر أس
أعماقي بكل املاسكني بالقرار احلكومي أن ينهضوا بالقطاع 
الصناعي ويعيدوا احلياة ملئات املعامل واملصانع التي ظلت ما 
بعد (٢٠٠٣) مجرد أكوام من حديد سكراب ينعق في أجوائها 

الغراب!!
لقد كتبت، واهللا العظيم، أكثر من (١٠٠) عمود صحفي تناولت 
فيها أو تصديت من خاللها ملسألة اإلهمال املتعمد مع سبق 
ــراق (احلكومي  ــاع الصناعي في الع ــد للقط ــرار والترص اإلص
ــي إن هذا اإلهمال ليس  ــاص واخملتلط)، وقلت بأعلى صوت واخل

مجرد تقاعس أو (فطارية) 
ــل هو  ــري، ب ــاء فط أو غب
ــا تعني  ــرة) بكل م (مؤام
ــن معانٍ  ــردة م ــذه املف ه

ودالالت!!
ــي ذلك بالتجربة  وتأكد ل
ــة  واملتابع ــة  العمليــــ
ــالل  خ ــن  م ــة  امليداني
ــك  ــة، تل ــة صادم حقيق
ــوزراء الذين  هي أن كل ال
وزارة  ــة  حقيب ــلموا  تس
الصناعة واملعادن فشلوا 
ــا نتمناه  ــا كن ــي أداء م ف

ــرك البركة الراكدة،  ــؤولية من دون أن يح وبعضهم غادر املس
ــعبية  ــزم باملقولة الش ــل (يطنطن) أو الت ــض اآلخر ظ والبع

(خليها سكتة يلفتة)..
ولألمانة، فإننا نسمع بني احلني واآلخر عن مبادرات ومحاوالت 
ــي وبرغم كونها مبادرات خجولة  للنهوض بالقطاع الصناع
إال أن واجبنا الصحفي ظل دوماً التشجيع واملؤازرة أمالً بعودة 

الروح إلى جسد مسجى على مشرحة املوتى..
وفي هذا الصدد يكشف املهندس (ناصر إدريس مهدي املدني) 
املدير العام للدائرة الفنية في وزارة الصناعة واملعادن عن مبادرة 
ــرى تنفيذها بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٢١ تتضمن وضع آليات تنفيذ  ج
اتفاق بني وزارته ووزارة العمل والشؤون االجتماعية الستثمار 
ــد املدني التوصل  ــركات املتوقفة. ويؤك (بعض) املعامل والش
لوضع اآلليات اخلاصة الستثمار املشاريع التي اختارتها وزارة 
العمل ومنها مصانع الشركة العامة للصناعات الكهربائية 
ــأن ذلك اإلسهام في تشغيل املعامل  وبواقع وجبتني، ومن ش
املتوقفة واستيعاب األيدي العاملة.. ونحن ال منلك إال أن نقول 
ال سبيل غير االستثمار، وال سبيل غير اإلرادة الوطنية، وليكن 

شعارنا بعد اآلن (اعطس يا وطن خل احلديد يرن).
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وكاالت / البينة الجديدة
ــة الفضاء األميركية  حذرت وكال
ــب رمبا يرتطم  ــا» من كويك «ناس
ــن  م ــادس  الس ــي  ف األرض  ــي  ف
ــا إن  ــام ٢٠٢٢. وقالت ناس مايو ع
كويكب (JF١) الذي يعرف باسم 
ــيضرب  ــا س ــة» رمب ــل املدين «قات
ــي ٢٠٢٢، وهو  ــاء من األرض ف أنح
ــدا يبلغ قطرها  ــرة كبيرة ج صخ
ــرب  ــي أق ــرا، وه ــي ١٣٠ مت حوال
ــي مصر.  ــم أكبر هرم ف ــى حج إل
ــف الكويكب أول مرة في  واكتش
ــا تراقبه ضمن  ٢٠٠٩، ومن حينه
ــة الكويكبات التابع  نظام مراقب
للوكالة. وإذا ضرب «قاتل املدينة» 
األرض فإنه سيصطدم بقوة ٢٣٠ 
ــدام بقوة ١٥  ــو طن، أي اصط كيل
ــت على  ــي ألقي ــل الت ــة مث قنبل

هيروشيما في ١٩٤٥.

كل الوزراء الذين 
تسلموا حقيبة وزارة 

الصناعة واِّـعادن 
فشلوا َّـ أداء ما كنا 

نتمناه وبعضهم 
غادر اِّـسؤولية من 

دون أن يحرك الربكة 
الراكدة..

ــون فيه من  ــوم يك ــيأتي ي ــابق س ــس وزراء س ــت لرئي ــبق أن قل س
ــدة  ــبب املعاناة من ش ــوِّل وزير ونائب بني الناس بس َ ــتحيل جتَ املس
ــف تكررت حالة فرار فاسدين من سياسيي السوء  الفساد، ولألس
ــذا اليوم ولو مؤقتا، وقد وجهت انتقادات  بعد حرب داعش. فجاء ه
ــر العراق في  ــام ولم تنفع. واآلن مي ــاءة حلالة النظ ــة الذعة وبن علني
ــيتجاوزها بسالم  مرحلة مصيرية، لكنني على قناعة تامة بأنه س
ــر من تكفيريي  ــدون وتخيب ظنون من يضمرون الش ــزم الفاس ويُه
الرمال. وخالل زيارتي األخيرة لبغداد األسبوع املاضي، التي تعمدت 
ــتطالع الوضع شاهدت معاناة وتخلفا كبيرين، حتى  توقيتها الس
ــني عاما أجمل وأنظف مما  ان بعض مناطق الكرخ كانت قبل خمس
هي عليه اآلن، ولوال العمران الذي كان موجودا قبل السقوط لكانت 
ــؤولني ومواقع  معظم مقرات الوضع احلالي في العراء.. التقيت مس
ــة ووجدته مهتما جدا  ــيد رئيس اجلمهوري في اخلط األول. زرت الس
بالتطورات ويريد أن يستمع إلى حلول لرفع معاناة الناس واحملافظة 
على العراق وكان ممتلئاً حماساً. وزرت السيد رئيس مجلس القضاء 
ــالمة  ــديد على س ــت بقناعة مطلقة بحرصه الش ــى وخرج األعل
ــكل مثير جدا، ومنع االعتقاالت من دون  املتظاهرين السلميني بش
ضوابط دقيقة، واحملافظة على سالمة الدولة وممتلكاتها وهيبتها، 
ــة تامة، ففي زمن األزمات يلجأ الناس  أي التصرف مبنطلقات قيادي
ــون، فرجل األمن يحترز من  ــاء، والكل اآلن يتحدث بالقان إلى القض
ــال التصرف غير  ــبون حي ــرف واملتظاهرون يتحس ــأ في التص اخلط
ــجاعة للقضاء. القوات املسلحة  ــلمي وهذا بفضل قرارات ش الس
ــد الشعبي التي  ــكة ١٠٠٪، ولم تتدخل قوات احلش (كلها) متماس
ــة املتظاهرين، معتبرة اجملابهة  رفضت مقترحات زجها في مجابه
ــذار للتدخل في حالة حدوث تطورات  يّت بدرجة ان ــاً أحمر، وبَقِ خط
ــي الدولة ان احلاج  ــدت لي ثالث جهات مطلعة ف ــرة)، وقد أك (خطي
ــل قطعيا. وجلب  ــذي أعلن رفض التدخ ــدي املهندس هو ال ابا مه
ــد واتيحت  ــدا حالة الهدوء التي تتمتع بها قوات احلش انتباهي ج
ــراء، والحظت قدرة تغطية مركزية  لي فرصة زيارة مقرها في اخلض
ــا تعرض في غرفة  ــة ملدينة بغداد (بآالف) الكاميرات وكله مدهش
دا) زج آالف من منتسبي قوات احلشد مع  مركزية، واستنتجت (مؤكَ
ــاهموا في مساعدة املتظاهرين  املتظاهرين في ساحة التحرير س
ــلميا) وهو تطور كبير.  ــالح وتعديل النظام س ــعار (إص في تبني ش
رُ شاشات املراقبة) متظاهرين في اخلط الثاني يبدو أنهم من  (وتُظهِ
ــد وأجهزة خاصة موزعني بكثافة مدهشة وودية على شكل  احلش
ــم تكن مبوافقات  ــتبعدا. كل تنقالتي ل ــواس جتعل االنفالت مس أق
مسبقة، إال أن السيطرات كانت منتبهة جدا وكانوا يتواصلون مع 
ــر بالترحيب الفوري.  ــاهدتي فتصدر لهم األوام قياداتهم بعد مش
ــا جوار اجلندي اجملهول وتوقفنا مبكان ممنوع، وقادنا التوقف إلى  مررن
ــم العليا حتفة رائعة،  ــم ووجدنا مقره كرئيس للمراس اجلنرال باس
ــبابنا: اعطوا فرصة لالصالح ألسابيع فقط  وجدته جنراال رائعا. ش

فإنه حتمي.
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وفيق السامرائي

من لندن

متابعة / البينة الجديدة
ــخصني  ــرطة إن ثالثة صبية وش قالت الش
تلوا بالرصاص كما أصيب صبي آخر  بالغني قُ
ــالق نار يوم  ــري حتول إلى إط خالل خالف أس
ــان دييغو بوالية  السبت في جنوب شرق س
ــرطة  ــا األميركية. وتوجهت الش كاليفورني
إلى منزل في حي بارادايس هيل حيث وجدت 
ــه وأباه قتلى  ــنوات وأم ــا عمره ثالث س صبي
بالداخل في ساعة مبكرة من صباح السبت 
ــرطة  ــليت قائد ش املاضي. وقال ديفيد نيس
سان دييغو في مؤمتر صحفي إن ثالثة صبية 
ــة وتسعة أعوام و١١  آخرين أعمارهم خمس
ــفى حيث  عاما بالترتيب نقلوا إلى مستش

لفظ اثنان منهم أنفاسهما األخيرة.
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