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الصباح الجديد - القسم السياسي:
أحبطت هيئة النزاهة امس االثنني 
ات فســادٍ في  محاولٍة إلتالف ملفَّ
أحد مكاتب املُفتِّشني العموميِّني 
املُتورِّطني  أحالــت  وفيما  امللغاة، 
أصدرت  القضــاء،  إلــى  باحملاولة 
وكذلك مجلــس القضاء األعلى 
عشرات أوامر استقدام بحق نواب 
ورؤساء وأعضاء جملالس محافظات 
مختلفــة، إضافــة الــى أوامــر 
بالقبض على اخرين منهم النائب 
أوردت هيئة  اذ  الزوبعــي،  طــالل 
الصباح  تلقت  بيــان  النزاهة في 
ت  اجلديد نســخة منه، انها "تلقِّ
ة  معلوماٍت عبــر مصادرها اخلاصَّ
ات  عن وجود محاولــٍة إلتالف ملفَّ
ن وثائــق ومحاضر  فســادٍ تتضمَّ
جلان حتقيقيَّة ومخاطباٍت رسميَّة 
وتوصيــاٍت وكتباً أصليًَّة من خالل 
تهريبها عبر حاويات النفايات بعد 
متزيقها باليد، أو بأجهزة اإلتالف".

ات  امللفَّ "ضبطــت  أنَّهــا  وبينت 
واألوليَّات، وحترَّزت على ما متَّ إتالفه، 
تلك  تهريب  أُرِيــَد  التي  واحلاويات 

األوليــات وامللفــات مــن خاللها 
إلــى خــارج بنايــة املكتــب، ومتَّ 
توثيق تفاصيــل العمليَّة فيديوياً 
أنَّها  إلى  وفوتوغرافياً".وأشــارت 
احملاولة  فــي  املُتورِّطني  "أحالــت 
إلى القضــاء وفق محضٍر أصوليٍّ 
إلتخــاذ ما يلــزم بحقهــم وفق 

القانون".
النزاهة أمس  كما كشفت هيئة 
أمر اســتقداٍم  االثنني، عن صدور 
بحقِّ النائب بشــار الكيكي على 
خلفية عقود وهمية أبان رئاسته 

مجلس محافظة نينوى.
وأشــارت دائــرة التحقيقات، إلى 
أن الهيــأة القضائيــة اخملتصــة 
بقضايــا النزاهــة فــي نينــوى 
أصدرت أمر اســتقداٍم بحقِّ أحد 
احلالي عن  النواب  أعضاء مجلس 
تهمة إصــدار أكثر من )60( عقداً 
وهمياً لالســتفادة منها كدعاية 
انتخابية له عندما كان يشــغل 
منصب رئيــس مجلس محافظة 

نينوى..
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احباط اتالف ملفات فساد و"النزاهة" و"القضاء" يصدران 
عشرات أوامر استقدام وقبض على نواب ومسؤلين كبار

جانب من عمليات محاولة اتالف ملفات فساد

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أدخلــت املظاهرات ضــد النخبة 
احلاكمــة فــي لبنــان، البالد في 
مع  تزامنا  سياســية  اضطرابات 
أزمــة اقتصاديــة حــادة وأثارها 
الغضــب املتصاعد من ساســة 
احلكومة  على  يهيمنون  طائفيني 
دارت  التــي  األهلية  احلــرب  منذ 

رحاها بني عامي 1975 و1990.
التي متثل  واالضطرابات احلاليــة، 
إحدى أســوأ فترات القالقل منذ 
انتهــاء احلرب، تختلف عن فصول 
الضغوط  بسبب  السابقة  التوتر 
املاليــة التــي أفضت إلــى ندرة 
الــدوالر األميركي وإضعاف الليرة 

اللبنانية.
التي شــهدها  وأبرز االضطرابات 
لبنان بعد احلــرب األهلية، اغتيال 
رئيس الــوزراء اللبناني الســابق 
رفيق احلريري في 14 شباط 2005 
إثــر انفجار قنبلــة ضخمة لدى 
مرور موكبه في بيروت، وهو ما أدى 

ملقتل 21 آخرين.
وتلت ذلك سلسلة من املظاهرات 
أجبرت  دولية  احلاشــدة وضغوط 

ســوريا على ســحب قواتها من 
لبنــان. ونظــم حلفاء دمشــق 
الشــيعة في لبنان سلسلة من 
التجمعات احلاشدة دعما لسوريا.
وبدأ لبنان عهدا جديدا بعيدا عن 
الهيمنة الســورية وكان جلماعة 
اللبنانية، وهي جماعة  حزب اهلل 

مدعومة من إيران وحليفة مقربة 
من دمشــق، متثيل فــي احلكومة 

ألول مرة.
2007 واصــل حــزب اهلل  وفــي 
وحلفــاؤه اعتصاما ضد حكومة 
الســنيورة اســتمر لنحــو عام 
املعلنة  مطالبهم  وكانت  كامل. 

هي احلصــول على احلق في نقض 
قرارات احلكومة.

أيــار، بدأت اشــتباكات بني  وفي 
ومتشــددين  اللبنانــي  اجليــش 
جلماعة  ينتمــون  الســنة  مــن 
فتح اإلســالم داخــل مخيم نهر 
البارد الفلســطيني في شــمال 

لبنان، ممــا أرغم آالفا من الالجئني 
الفلســطينيني على الفرار منه. 
وســيطرت قوات لبنانية سيطرة 
كاملة علــى اخمليم في أيلول بعد 
قتال اســتمر ملا يزيــد على ثالثة 
أشهر وأسفر عن مقتل أكثر من 

300 شخص.
أيــار2008،  الســادس مــن  وفي 
اتهمت حكومة الســنيورة حزب 
اهلل بإدارة شبكة اتصاالت خاصة 
بيروت من  والتجسس على مطار 
خالل تركيــب كاميرات. وتعهدت 
احلكومة باتخاذ إجراء قانوني ضد 

هذه الشبكة.
وفي السابع من أيار، قال حزب اهلل 
إن اإلجراء ضد شــبكة اتصاالته 
يعــد إعالنــا للحرب مــن جانب 
احلكومة. وبعد صراع أهلي قصير، 
سيطر حزب اهلل على غرب بيروت 

ذي األغلبية املسلمة.
وبعد جهود وساطة، أبرم الزعماء 
املتنافســون اتفاقا في قطر يوم 
21 أيار إلنهاء الصراع السياســي 
املســتمر منذ 18 شهرا وانتخب 
البرملان قائد اجليش العماد ميشال 

سليمان رئيسا للجمهورية.
أُطيــح بحكومة ســعد احلريري 
األولى فــي كانــون الثاني 2011 
إثر انســحاب حزب اهلل وحلفائه 
منها بسبب خالف بشأن احملكمة 
اخلاصة بلبنان والتي تدعمها األمم 

املتحدة.
ووجهت احملكمــة الحقا اتهامات 
إلــى أربعــة مــن قياديــي حزب 
اهلل فيمــا يتعلــق مبقتــل رفيق 
احلريــري. ونفى حــزب اهلل أي دور 
له في اغتيــال رفيق احلريري وقال 
أمينه العام حســن نصر اهلل إن 
الســلطات لن تتمكن من العثور 
على الرجال األربعة الذين وجهت 

إليهم احملكمة اتهامات.
إلى عضو  االتهــام  توجيه  وجرى 

خامس في حزب اهلل عام 2013.
في 2012 انتشر مقاتلو حزب اهلل 
داخل سوريا ســرا في بادئ األمر 
لدعم القوات احلكومية السورية 
في مواجهة انتفاضة ضد الرئيس 
دورا  اجلماعة  وتلعب  األسد.  بشار 

كبيرا في قمع هذه االنتفاضة.
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ضغوط مالية أفضت إلى أسوء فصول التوتر.. 

األزمات االقتصادية والسياسية منذ الحرب األهلية.. محنة لبنان

بغداد - وعد الشمري:
أمس  االحتاديــة،  احلكومــة  أكدت 
االثنني، قرب اجنازها تعديل يشــمل 
واملعنية مبلف  اخلدميــة  الــوزارات 
املرشحني  أن  إلى  الفتة  االقتصادي، 
مت اختيارهم بعيــداً عن احملاصصة، 
وفيمــا دعــت الكتل فــي مجلس 
التعاون معها في وضع  إلى  النواب 
آلية جديــدة لتوزيع املناصب العليا 

على وفق معايير الكفاءة والنزاهة، 
عّدت ذلــك بداية للقيام بإصالحات 

حقيقية.
وقــال املتحــدث باســم احلكومة 
ســعد احلديثي، إن " رئيس مجلس 
الــوزراء عادل عبد املهدي يســعى 
حالياً الســتكمال قائمة بعدد من 
واملعنيني مبلف  اخلدميــني  الــوزراء 

اإلصالحات".

وأضــاف احلديثــي فــي، تصريــح 
"تلك  أن  اجلديــد"،  "الصبــاح  إلى 
ملطالب  اســتجابة  تأتي  اإلجراءات 
اختيار  ومت  الســلميني،  املتظاهرين 
بعض املرشــحني وهناك استكمال 
لعملية اختيار لآلخرين وفق معايير 
والقــدرة وقناعــة عبد  الكفــاءة 

املهدي بهم".
وأشــار، إلى أن "االختيار ســيكون 

بعيداً عن تأثيــر الكتل واالحزاب أو 
ألول  يحدث  أمر  وهو  ترشــيحاتها، 

مرة في العملية السياسية".
ولفت احلديثي إلى أن "األيام القليلة 
املقبلة سوف تشــهد ذهاب رئيس 
الوزراء إلى البرملان لطرح رغبته في 
التعديل الوزاري ومطالبة التصويت 

النواب باملوافقة على املرشحني..
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الصباح الجديد - شؤون دولية:
حــذر الرئيس حســن روحاني 
وفق بيان رســمي نشر مساء 
امس األول األحد، من إن الدولة 
"لن تسمح بانفالت األمن في 
اجملتمع" فــي مواجهة "أعمال 
الشــغب"، فــي إشــارة إلى 
تشــهدها  التي  االحتجاجات 
عدة مدن منذ اجلمعة املاضي، 
الوقود.  أســعار  لرفــع  رفضا 
وأســفرت هذه املظاهرات عن 

مقتل العشرات.
بحسب  العشرات  اعتقال  ومت 
الصحافة  أوردتهــا  معلومات 
اإليرانية، منذ بدء االحتجاجات 
حتدثت  فيما  اجلمعة.  مســاء 
وكالة إيســنا عن عودة احلياة 
إلى طبيعتها فــي املدن التي 
شهدت مظاهرات، لكن تقييم 
الوضع مساء األحد يظل بالغ 

الصعوبة.
الوزراء،  وخالل اجتماع جمللــس 

روحاني  حســن  الرئيس  أعلن 
أن الدولة "لن تسمح بانفالت 
األمن في اجملتمع" في مواجهة 

"أعمال الشغب".
رفع  قرار  روحاني مجــددا  وبرر 
أمام  الوقود، موضحا  أســعار 
الوزراء أنه لم يكن أمام الدولة 
"العائالت  ملســاعدة  آخر  حل 
ذات الدخل املتوســط واحملدود 
الوضع  جــراء  تعانــي  التــي 
االقتصادي الناجت عن العقوبات 

التــي فرضت على  األمريكية 
طهران.

ويذكــر أن االقتصــاد اإليراني 
يعانــي انكماشــا بالغا جراء 
املتحدة  الواليــات  انســحاب 
العام 2018 من االتفاق الدولي 
اإليراني  النووي  البرنامج  حول 
املوقع فــي 2015 وإعادة فرض 
عقوبات أمريكية مشددة على 

طهران.
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الحكومة تؤكد قرب انجازها تعديل
يشمل الوزارات الخدمية واالقتصادية

الرئيس اإليراني: الدولة لن تسمح بانفالت األمن في المجتمع
اثر االحتجاجات على رفع أسعار المحروقاتأكدت اختيار المرشحين بعيدًا عن اختيارات وتأثيرات الكتل

بدء االنتخابات الرئاسية الجزائرية على الرغم من 
4رفض المرشحين الذين »يمثلون« نظام بوتفليقة اكثر من 180 دار نشر تشارك في معرض 

2السليمانية الدولي االول للكتاب

بغداد - الصباح الجديد:
كشــفت قيادة عمليــات بغداد، 
امس االثنني، ان بعض املتظاهرين 
على  القبــض  بإلقاء  اســهموا 
عصابــة كانت تخطط لســرقة 

البنك املركزي.
وقالــت القيادة في بيان مقتضب 
اطلعــت عليه الصبــاح اجلديد: 
قبــل  مــن  واخبــار  "بتعــاون 

املتظاهريــن الســلميني متكنت 
من  بغداد  قيادة عمليات  قطعات 
اعتقال عصابة مؤلفة من عشرة 
متهمني حاولوا التقرب من البنك 
املركــزي بهدف الســرقة وإحلاق 
الضرر، بعــد منتصف ليل االحد 
 2019 الثاني  تشــرين   17 املوافق 
التحقيق  إلــى  احالتهم  ومتت   ،"

لينالوا جزائهم وفق القانون "

بغداد - الصباح الجديد:
 اكــد النائب االول لرئيس مجلس 
النواب حسن كرمي الكعبي، أمس 
االثنني ان الفتــرة القليلة املقبلة 
ستشهد تشريع عدد من القوانني 
مجلس  انتخابات  كقانون  املهمة 
املفوضية  العراقي، وقانون  النواب 
لالنتخابات،  املســتقلة  العليــا 
ونّوه إلى ان هذين القانونني ميثالن 
ركيزة أساســية، وجوهر اإلصالح 
السياســي والتغيير الذي يتطلع 
بيان ملكتب  .وذكر  الشــعب  اليه 
الكعبــي تلقت "الصباح اجلديد" 
نســخة منــه، أن النائــب األول 

اجتماعا  تــرأس  البرملان  لرئيــس 
للجنة القانونية النيابية ملناقشة 
مشــروعي القانونني انفي الذكر  
جلســة  خالل  لقراءتهما  متهيدا 

اليوم الثالثاء.
البيان نقــال عن الكعبي  وأضاف 
قراءة  ســتتضمن  "اجللســة  أن 
والتصويت  القانونني ملناقشتهما 

عليهما خالل اجللسات املقبلة".
وأكد الكعبي ان "اجمللس ســيقر 
غــدا جملــة تشــريعات مهمة 
ومتس حاجـــة املواطن وحتقيـــق 

مطالبـه..
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بغداد - الصباح الجديد:
باســم  الرســمي  الناطق  أكد 
القائد العام للقوات املســلحة، 
اللــواء عبد الكــرمي خلف، امس 
باعتقال  اوامــر  صــدور  االثنني، 

مغلقي املدارس بتهمة االرهاب.
وقــال خلف في بيــان مقتضب 
احمللية،  االعالم  وســائل  تداولته 
إن "أوامر صــدرت باعتقال الذين 
قانون  مبوجب  املــدارس  يغلقون 
أن  االرهاب".وأضاف،  مكافحــة 
املدارس جرائم مشهودة،  "إغالق 
احملاكم  الــى  مرتكبوها  يحــال 

فوراً".
وفي وقت ســابق من امس أيضا، 
باسم  العسكـري  الناطـق  عـد 
عبد املهـــدي "الضغـط علــى 
اقامـة  ملنـــع  املـــدارس  ادارات 

الـدوام "عمـل اجرامـي".
تصريحات  فــي  خلــف  وذكــر 
على  "الضغــط  إن  صحفيــة، 
ادارات املــدارس ومنعهــم مــن 

الدوام  عمل اجرامي".
يدخل  العمل  أن "هــذا  وأضاف، 
بازمة  الوســط واجلنوب  مدارس 

تربوية".

المتظاهرون يسهمون
باعتقال عصابة حاولت سرقة 

البنك المركزي 

البرلمان يعتزم قراءة قانوني 
االنتخابات والمفوضية اليوم 
وسائرون ترفض تعديل األول

عبد الكريم خلف: صدرت أوامر باعتقال 
مغلقي المدارس بتهمة اإلرهاب

الصباح الجديد ـ وكاالت:
الوزراء الشيخ جابر  اعتذر رئيس 
قبول  الصباح، عن  احلمد  املبارك 
إعادة تعيينه رئيســا للحكومة 
بعد أن كلفه أمير البالد الشيخ 
صبــاح األحمد اجلابــر الصباح 

بذلك أمس االثنني.
الرســمية  األنباء  ونقلت وكالة 
الكويتية )كونا(، عن رئيس الوزراء 
قوله: ”يحول بينــي وبني تنفيذ 
أمركم السامي هذا ما عجت به 
التواصل  ومواقع  اإلعالم  وسائل 
االجتماعي من افتراءات وادعاءات 
بهــا شــبهة مســاس بذمتي 

وإخاللي بالقسم العظيم“.
صلة  ال  أكاذيب  ”وهــي  وأضاف: 
لها باحلقيقة صادرة بكل أسف 
من زميــل وأخ تربطني به زمالة 
ورابطــة أخــوة وصداقة امتدت 
ألكثــر من أربعني عامــا ناهيك 
من  تصرفه  عليــه  ينطوي  عما 
تداعيــات بالغة اخلطــورة على 

أننا  مختلف األصعدة وال سيما 
في دولة القانون واملؤسسات“.

واتهم النائب األول لرئيس الوزراء 
وزير الدفاع الشــيخ ناصر صباح 
بيان صدر  الصباح فــي  األحمد 
عنه يوم اجلمعة املاضي،احلكومة 
بعدم الــرد على استفســاراته 
جرائم  وشبهة  مخالفات  بشأن 
جتاوزت  العــام  باملــال  متعلقة 
قيمتها 240 مليـــون دينـار من 

صندوق اجليش.
وقالــت )كونــا( إن أميــر البالد 
اجلابر  األحمــد  صباح  الشــيخ 
الصباح أصــدر أمس أمرا أميريا 
الشــيخ  الدفاع  وزيري  بإعفــاء 
ناصر صبــاح األحمــد الصباح 
والداخلية الشــيخ خالد اجلراح 
الصبــاح مــن مهــام تصريف 
وزارتيهما  العاجل من األمور في 
بعــد قبول اســتقالة احلكومة 

األسبوع املاضي.
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رئيس الوزراء الكويتي يعتذر 
عن قبول إعادة تعيينه رئيسًا 

للحكومة اثر اتهامات

خالل يومين فقط ووفق قانون العقوبات

بين المتهمين 25 مسؤوال في ذي قار وكامل أعضاء مجلسي محافظتي كركوك وديالى 

متابعة ـ الصباح الجديد:
توقــع خبــراء ومراقبــون أن تؤدي 
املستقبلية  االقتصادية  املشكالت 
واإلجــراءات اإلرضائيــة املتبعة من 
قبل احلكومة لتهدئة احملتجني، الى 
الزيادة الكبيرة في اإلنفاق وستظهر 

كارثتها في موازنة سنة 2020.
وبرغم تشــابه اآلراء إزاء مشروعية 
املظاهرات املطالبة مبحاربة الفساد 
من  املعاشــية  الظروف  وحتســني 
جانب جميع األطراف، ما ذهب اليه 
بشير حداد نائب رئيس البرملان، فإن 

رئيس الوزراء عادل عبد املهدي رمى 
بالالئمة في اخلســائر املالية، التي 
وصلت إلى ســتة مليارات دوالر في 
القطاعات خالل تشــرين  مختلف 
املتظاهريــن،  علــى  وحــده،  األول 
وهو مــا ينفيه اخلبيــر االقتصادي 

همام الشــماع الذي يعزو السبب 
التي وصفها  احلكومــة  إلى حلول 
باإلرضائية بدل اإلصالحية، كترقيع 
لتهدئة االحتجاجات وتكميم أفواه 

احملتجني.
وقــال الشــماع، إن "هنــاك تأثيرا 

االحتجاجات  عكســته  مباشــرا 
البالد ناجم عن إجراءات  اجلارية في 
املظاهرات  مواجهــة  فــي  الدولة 
اإلنترنت"،  شبكة  بقطع  واملتمثلة 
منوها الى أن مــردود القطع ال يعد 
ســلبيا جــدا، عازيا الســبب إلى 

كون العــراق دولة غيــر إلكترونية 
ولذا فالضرر بذاته محدود نســبيا، 
وممــا يزيد ضآلته بعــض اإلجراءات 
احلكومية التي حدت من اخلســائر 

لدرجة كبيرة.
تفصيالت ص6

اإلجراءات الحكومية "اإلرضائية" للمحتّجين ستنعكس "كارثة" على موازنة 2020
خبراء ومراقبون:

تقريـر
اتهمه وزيرا الدفاع والداخلية بجرائم مالية
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الملف األمني

بغداد – سقوط صاروخ 
اعلن مصدر في خلية اإلعالم األمني امس 
االثنني عن اصابة مدني بســقوط صاروخ 
قرب احدى الشــركات في الكرادة وســط 

بغداد.
وقال املصدر إن »صاروخا سقط قرب احدى 
الشــركات في منطقة الكرادة ب بغداد، ما 
أدى الى اصابــة مدني بجروح »الفتا الى ان 
دويا شديدا ســمع قرب املنطقة اخلضرار 

وسط العاصمة .

ديالى – اعتقال مطلوبني 
كشف مصدر امني في شرطة ناحية بني 
ســعد مبحافظة ديالى امــس االثنني عن 
القاء القبض على ستة مطلوبني على وفق 

املادة ٤ ارهاب في الناحية.
وذكر املصدر  ان »دوريات من مركز شــرطة 
ابو ســير التابع لقسم شرطة بني سعد 
في قيادة شــرطة ديالــى متكنت من القاء 
القبض على ســتة مطلوبــني على وفق 
املــادة ٤ ارهاب فــي الناحية«وقد مت اتخاذ 
االجــراءات القانونيــة بحقهم لعرضهم 

على القضاء«.

كركوك – عملية تطهير 
اعلن مصدر امني في وزارة الداخلية امس 
االثنني عن تدمير 7 أوكار ونفق وتفكيك 11 

عبوة ناسفة في محافظة كركوك.
وقال املصدر إن »قطعات الفرقة السادسة 
في  املســؤولية  قواطــع  باشــرت ضمن 
كركــوك بواجب تفتيــش وتطهير القرى 

)قرية الرمــل وكراخان و قــره تبه وادريس 
هياس و جراغ و ادريس خبــاز وقرية ادريس 
خزعل(« ، مضيفا ان الواجب »اســفر عن 
العثور على 11 عبوة ناسفة مختلفة من 
مخلفات داعش اإلرهابي وقد مت اتالفها حتت 
الســيطرة، كما متت معاجلة عبوة ناسفة 

عبارة عن جليكان مملوء مبادة السيفور.

بابل – ضبط مخدرات 
كشف مصدر امني في شرطة محافظة 
بابل امس االثنني ان مفارز من قسم شؤون 
الســيطرات القت القبض على شــخص 
وضبطت بحوزته كمية من احلبوب اخملدرة، 

شمالي مدينة احللة.
وذكر املصدر االمني أن »عمليات التفتيش 
اليومية لألشخاص والعجالت التي جتريها 

هــذه املفــارز بالتعاون مع االســتخبارات 
وجهــاز االمن أثمرت عن اعتقال شــخص 
وضبــط حبوب مخــدرة بحوزتــه ضمن 
)النيل(  الشــهيد سالم شــنون  سيطرة 
شــمالي مدينة احللة« ، وقــد متت إحالة 
املعتقل مع املضبوطات الى اجلهة اخملتصة 
التخــاذ ما يلــزم بحقــه من اإلجــراءات 

القانونية«.

صالح الدين – عملية امنية 
اكد مصــدر امني في شــرطة محافظة 
صــالح الديــن امــس االثنــني، ان عملية 
أمنية انطلقت فــي جزيرة مطيبيجة في 
محافظة صالح الدين ملالحقة فلول داعش.
وذكر املصدر إن »قوة امنية شرعت بعملية 
أمنيــة في جزيــرة مطيبيجــة واملناطق 

احمليطة بها ملالحقة فلول داعش وتطهيرها 
من االلغام والعبوات الناسفة التي زرعتها 
داعــش«، مبينا أن »العملية اســفرت عن 
العثور على مضافات لعناصر داعش فضال 
عن رفع عدد من العبوات الناســفة املعدة 
للتفجيــر«، وأن »العملية مســتمرة حلني 
تطهير وتأمني االهداف املرســومة بشكل 

كامل«,

االنبار – افشال هجمات 
اكد مصــدر امني في شــرطة محافظة 
االنبار امس االثنني تأمني طريق عكاشــات 
بقايا  القائم، وإفشال جميع مخططات   –

داعش الختراقه.
ونقل املصدر عن مســؤول قاطع اللواء 39 
داعش  لتنظيم  »افشــلنا محاوالت  قوله 

الختــراق الطريــق الذي يربط عكاشــات 
بقضاء القائم غربي محافظة األنبار«.

املثنى – سطو مسلح 
افاد مصــدر امني في شــرطة محافظة 
املثنــى امــس االثنني ان مفــارز امنية من 
مكتب أجــرام الصوب الصغير في مديرية 
مكافحة اإلجرام باملثنى من إلقاء القبض 
على مهتمني اثنني قاموا بالسطو املسلح 

على احد احملال التجارية.
وذكــر املصدر انــه وبعــد ورود معلومات 
دقيقة بحصول حادثة سرقة مبالغ مالية 
اضافة الى أجهزة هاتف مع كارتات تعبئة 
حيث مت تكثيف اجلهد االســتخباري على 
الفاعلــني ، مضيفا لقد مت التعرف عليهم 
وعلى اماكن تواجدهم وسكناهم  والقي 

القبض عليهم.

الديوانية – عمليات تفتيش 
نفذت مفارز ودوريات تشــكيالت شــرطة 
الديوانيــة امــس االثنني حملة واســعة 
ملالحقة املطلوبني وتنفيــذ مذكرات إلقاء 
القبض الصادرة من القضاء وذلك في عدة 

مناطق من عموم احملافظة 
وتضمنــت احلملــة نصــب الســيطرات 
املتحركــة والثابتــة وتفتيــش العجالت 
واألشــخاص واألماكن املشــبوهة إضافة 
إلى تدقيق اســماء املطلوبــني ، اذ متكنت 
مراكز الشامية ونفر والسنية والشافعية 
والدغارة وقسم مكافحة اإلجرام من إلقاء 
القبض علــى عدد من املتهمــني بقضايا 

مختلفة .

سقوط صاروخ قرب احدى الشركات وسط الكرادة * تدمير 7 أوكاروتفكيك 11 عبوة ناسفة في كركوك
اعتقال ستة مطلوبين بتهمة االرهاب في بني سعد * انطالق حملة واسعة لمطاردة االرهابيين بالديوانية

احباط اتالف ملفات فساد 
و«النزاهة« و«القضاء« يصدران 
عشرات أوامر استقدام وقبض 

لنواب ومسؤلني كبار
االســتقدام صدر  قرار  إن  وأضافــت، 
وفقــاً ألحكام املــادة )340( من قانون 
العقوبــات العراقــي بعــد ان كانت 
أصدرت في وقت ســابق أمر استقدام 
بحق أحد أعضاء مجلس النواب احلالي 
ومحافظ نينوى الســابق استناداً إلى 
أحكام املادَّتــني )307 و331( من قانون 

العقوبات العراقي.
اســتقدام رئيــس واعضــاء مجلس 

كركوك باالسماء
وصــدرت أمــس أيضــا، وثيقــة من 
باســتقدام  النزاهة  حتقيق  محكمة 
رئيــس واعضــاء مجلــس محافظة 
كركــوك بكاملهم، وفق املــادة 340 

عقوبات، وهم كل من:
1. ريبوار فائق عبداجمليد 

2. دلشاد بيروت عريز 
3. نسرين خالد وهاب 
4. بروين محمد أمني 

5. شيرزاد عادل خورشيد 
6. فؤاد حسني كويخا 

7. محمود محمد مجيد 
8. عرفان جمال توفيق 
9. رياض محمد دائوك 

10. محمد كمال صالح 
11. علي نامق رشيد 

12. ادور اوراهام اوديشو
االثنني  أمس  النزاهة،  هيئة  واوضحت 
الذي  أيضا، تفاصيل أمر االســتقدام 
التحقيق اخملتصة  أصدرته محكمــة 
النزاهة في محافظة  بالنظر بقضايا 
وزيرالعلــوم  بحــق  الديــن  صــالح 

والتكنولوجيا األسبق.
وقالت الهيــأة في بيان تلقت الصباح 
»دائــرة  إن  منــه،  نســخة  اجلديــد 
التحقيقــات في الهيأة، أشــارت في 
معرض  حديثها عن تفاصيل القضيَّة، 
إلى إصدار احملكمة أمر استقداٍم بحق 
وزيــر العلوم والتكنولوجيا األســبق، 
إضافة إلى قائممقام قضاء ســامراء؛ 
لعدم قيامهما بتســوية سلفة تبلغ 
دينار، اخملصصة كتعويضات  61 مليار 
املشار  والصينية،  ســامراء  لقضائي 

إليها بتقرير ديوان الرقابة املالية«.
وأضافــت أن »قــرار االســتقدام في 
الهيئة  فيها  قــت  التي حقَّ القضيَّة 
وأحالتهــا إلــى القضاء صــدر وفقاً 
قانــون  )331( مــن  املــادة  ألحــكام 

.» العقوبات العراقيِّ
القضاء يستقدم مجلس ديالى 

الســياق، وعلى مستوى مجلس  في 
محكمة  أصــدرت  األعلى،  القضــاء 
اســتقدام  مذكرة   بعقوبــة  حتقيق 
بحق رئيس وأعضاء مجلس محافظة 
ديالى بعد قيامهم بصرف أموال عامة 

ألغراض شخصية.
جمللس  اإلعالمي  املركز  مراســل  وذكر 
القضاء األعلــى أن »محكمة حتقيق 
النزاهة  بنظر قضايا  اخملتصة  بعقوبة 
رئيــس مجلــس  قــررت اســتقدام 
محافظــة ديالــى وأعضــاء مجلس 
احملافظــة وفق احكام املــادة 340 من 

قانون العقوبات«.
وأضاف املراســل أن »احملكمة أصدرت 
مذكــرة االســتقدام بعــد اتهامات 
الوزراء  رئيس  منحة  بصرف  بقيامهم 
خمســمائة   )500,000,000( مببلــغ 
مليــون دينــار املمنوحــة كســلفة 
تشــغيلية للمجلس، إال انهم قاموا 
بصــرف املبلــغ املذكــور لتصليــح 

السيارات والضيافة اخلاصة بهم«.
كما أصدرت محكمــة حتقيق الكرخ 
اخملتصة بقضايا النزاهة أمر قبض مع 
منع سفر وحجز أموال عضو مجلس 

النواب طالل الزوبعي.
جمللس  اإلعالمي  املركز  مراســل  وأفاد 
القضاء األعلــى بأن »محكمة حتقيق 
النزاهة  بقضايــا  اخملتصــة  الكــرخ 
أصدرت أمر قبــض بحق النائب طالل 
الزوبعي مع منع ســفر وحجز أمواله 
املنقولة وغيــر املنقولة«، الفتا إلى أن 
»امر القبض صدر استنادا إلى أحكام 

املادة 308 من قانون العقوبات«.
وكانت هيئــة النزاهــة أعلنت امس 
25 أمر اســتقدام  االول األحد، صدور 
بحق مســؤولني في محافظة ذي قار 
من بينهــم احملافظ الســابق ورئيس 

هيئة االستثمار.
هيئة  نفســه، كشــفت  اليوم  وفي 
النزاهة عن صدور أمر اســتقداٍم بحقِّ 
أحد أعضاء مجلس النواب احلالي على 
خلفية صــرف أموال لغيــر األغراض 
اخملصصة لها أثناء مدة توليه منصب 

محافظ صالح الدين.
وذكرت الهيئة في بيان تلقت الصباح 
»محكمة  أن  منــه،  نســخة  اجلديد 
التحقيــق اخملتصة بقضايــا النزاهة 
في صالح الدين أصدرت أمر استقداٍم 
بحــقِّ أحد أعضــاء مجلــس النواب 
احلالي محافظ صالح الدين الســابق؛ 

عن تهمة صرف مبلغ 10 مليارات دينار 
مخصصة لسد احتياجات املؤسسات 
األمنيــة واملدنية باحملافظــة في غير 
األغراض اخملصصة، حسبما أكد تقرير 

ديوان الرقابة املالية االحتادية«.
وأوضحــت أن »قرار االســتقدام بحق 
 )331( املادة  املتهم صدر وفقاً ألحكام 
ِه  ؛ بعدِّ مــن قانون العقوبــات العراقيِّ
رئيس جلنة الصرف في احملافظة عندما 
كان يشــغل منصب محافظ صالح 

الدين«.
وأضافت إن »احملكمة قررت اســتقدام 
قائممقام قضاء ســامراء ومســؤول 
القائممقامية؛ كونهم  احلسابات في 
أعضاًء في جلنة الصرف، في القضيَّة 
قت فيها الهيأة وأحالتها إلى  التي حقَّ

القضاء
امس  النزاهة  هيئــة  كما كشــفت 
األول، عــن صدور قرار قضائي بتوقيف 
عضــو في مجلــس محافظــة بابل 
وأمر اســتقداٍم بحــقِّ املفتش العام 
إلى  لوزارة الصحة الســابق؛ استناداً 
أحكام املادة )340( من قانون العقوبات 

العراقي.
وذكــرت الهيئة في بيان، ان »محكمة 
بالنظــر بقضايا  التحقيــق اخملتصة 
النزاهة في بابل، أصدرت قراراً بتوقيف 
عضو في مجلــس احملافظة«، مبينة 
لوجــود مخالفاٍت  »القرار صــدرر  أن 
شــابت عملية إنشــاء محطة وقود 

الشوملي«.
وأكدت »صــدور أمر اســتقداٍم بحقِّ 
السابق؛  الصحة  لوزارة  العام  املفتش 
االستقدام جاءعلى خلفية  أن  مبينة 
وجــود مخالفــات في عقد إنشــاء 
مستشــفى ســعة )400( سرير في 

محافظة بابل«.
التوقيــف  »قــراري  إن  وأضافــت 
اللتني  القضيَّتــني  في  واالســتقدام 
إلى  وأحالتهما  الهيأة  فيهما  قت  حقَّ
القضاء صدرا وفقاً ألحكام املادة )340( 

.» من قانون العقوبات العراقيِّ

البرملان يعتزم قراءة قانوني 
االنتخابات واملفوضية اليوم 
وسائرون ترفض تعديل األول

امتيازات  وإلغــاء  التقاعد   كقانــون 
الصحــي  والضمــان  املســؤولني 

والنزاهة«.
ودعــا إلى ضرورة ان »يكون للشــعب 
ازاء جميع القوانني التي ستشرع  رأي 
داخل اجمللس لالطالع على جميع املواد 

الواردة فيها«.
وكان أعلن حتالف ســائرون امس األول 
االحــد، رفضه االشــتراك في تعديل 
قانون االنتخابات الذي أرسل من رئيس 
اجلمهورية برهــم صالح كونه يكرس 

حملاصصة االحزاب مرة أخرى.
وقال النائب عن التحالف عالء الربيعي 
في تصريــح اطلعت عليــه الصباح 
اجلديــد، إن “القانون الذي أرســل من 
رئيس اجلمهوريــة إلى مجلس النواب 
مرفوض مــن قبلنا جملــة وتفصيال 

كونه وفق نظام سانت ليغو”.
اليلبي  “القانون  أن  الربيعــي،  وأضاف 
طمــوح املتظاهريــن وعليــه ينبغي 
البحث عن قانون جديد يزيح الطبقة 
السياســية احلالية”، مبينا أن “قانون 
االنتخابــات يجــب أن يكتب من قبل 
الشعب ال من قبل األحزاب والرئاسات 

الثالث”.
وكان النائب عن حتالف سائرون عباس 
عليوي أكــد في تصريح ســابق يوم 
السبت، أن تعديالت قانون االنتخابات 
املرسل من رئاســة الوزراء لم تتجاوز 
50 % مــن القانــون القــدمي، فيمــا 
طالب بإشــراك ممثلني عن التظاهرات 
وشــخصيات سياســية مســتقلة 
في تعديل قانــون االنتخابات مع جلان 

البرملان.

احلكومة تؤكد قرب اجنازها تعديل
يشمل الوزارات اخلدمية 

واالقتصادية
بعيــداً عن احملاصصة السياســية أو 
اآلليات  وجميــع  احلزبية  االنتمــاءات 

كانت متبعة في املرحلة السابقة«.
وإرادة  عــام  »توجــه  عــن  وحتــدث، 
جماهيرية ورغبة وطنية متثل االغلبية 
تبحث  العراقي  للشــعب  الساحقة 
عــن إيجــاد إصالحــات جذريــة في 
مســار العملية السياسية«، ورأى أن 
»أحد هذه املســارات يكــون عبر آلية 
االستيزار وتبني معايير وأسس جديدة 
للترشــيح للمناصب العليا في البلد 

وتعيينهم«.
أن »الكتل  وأكد املتحدث احلكومــي، 
السياسية باتت تدرك اليوم بأن هناك 
إرادة جماهيريــة ضاغطة بهذا االجتاه 
وال ميكن بأي حال من األحوال جتاوزها«.

األزمة يتطلب  أن »جتاوز  ويسترســل، 
من اجلميع حتمل املســؤولية والتعاون 
بصدد استكمال اإلصالح وفي مقدمة 
ذلك إجنــاح التعديــل الــوزاري الذي 

يسعى له عبد املهدي«.
ويعرب احلديثي عــن أمله، بأن »تكون 
هذه اخلطوة املتمثلة بإبعاد احملاصصة 
بداية  الوزاريــة  املناصب  إســناد  في 
العليا  املناصب  لتوزيــع  عمل جديدة 
في الدولة مبعايير تتفق مع املصلحة 
العامــة، وأن يتــم اعتمــاد ذلك في 

املستقبل«.
من جانبه، ذكر النائب عن تيار احلكمة 
املعارض حسن خالطي، في حديث إلى 
النواب  »مجلس  أن  اجلديد«،  »الصباح 
أي جهــود حكومية في  يعرقــل  لن 

عملية اإلصالح«.
وأضــاف خالطي، أن »أجــراء تعديالت 
وزارية أمر مهم للغاية الســيما بعد 
أن ســجلت الكتل السياسية فشالً 
في أداء عدد من الوزراء وبالتالي أصبح 

استبدالهم أمر ال بد منه«.
وتوقع، أن »متــر التعديالت الوزارية في 
مجلس النواب ولكــن يجب أن يكون 
البدالء ممن يتمتعــون باخلبرة والقدرة 
على حتمل املســؤولية الســيما في 

املرحلة احلالية«.
أن »األزمة احلالية  إلــى  ونّوه خالطي، 
يجب أن ال تقتصــر بالتعديل الوزاري 
والبد من احلكومــة أن تتخذ خطوات 
أخرى الســيما على صعيد مكافحة 
الفساد ومالحقي املسؤولني عن إهدار 

املال العام«.
يشــار إلــى أن عــددا مــن الكتــل 
السياســية كانت قد طالبت بإقالة 
احلكومة لفشلها في تنفيذ اخلدمات 
ضحايا  وقــوع  مســؤولية  وحملتها 
التي تشــهدها  خــالل االحتجاجات 
عدد كبير مــن محافظات العراق منذ 

الشهر املاضي.

الرئيس اإليراني: الدولة لن تسمح 
بانفالت األمن في اجملتمع

وتوقع صندوق النقد الدولي أن يتراجع 
إجمالي الناجت احمللي في إيران بنســبة 
9.5 في املئة هذا العــام بعد تراجعه 
بنسبة 4,8 في املئة في 2018. وبلغت 
النسبة الرسمية للتضخم أربعني في 
املئة وخصوصا مع انهيار قيمة الريال 

اإليراني مقابل العمالت األجنبية.
ويقضي القرار احلكومي برفع أســعار 
البنزين بنســبة 50 باملئة ألول 60 لتراً 
من البنزين يتم شــراؤها كل شــهر 
و300 باملئة لكل لتر إضافي كل شهر، 
علــى أن يفيد 60 مليــون إيراني هم 

األكثر حاجة من عائدات القرار.

وأيــد املرشــد األعلى آيــة اهلل علي 
العنف  بأعمال  منددا  القرار،  خامنئي 
التي يرتكبها احملتجون ومبديا أســفه 

لسقوط قتلى.
إيســنا عن مصدر في  ونقلت وكالة 
وزارة االتصاالت أنــه مت قطع اإلنترنت 
بشــكل كبيــر منذ مســاء اجلمعة 

و”للساعات الـ24 املقبلة”.
ونقلت وكالــة األنباء الفرنســية أن 
مراســليها فقدوا منذ مساء السبت 
احملمولة.  هواتفهــم  علــى  اإلنترنت 
واألحد قرابة الســاعة 20,00 )16,30 
ت غ( لم يكن ممكنا اســتخدام سوى 

شبكة اإلنترنت اإليرانية.
ونقلــت وكاالت األنبــاء اإليرانيــة أن 
مدينة   25 في  االضطرابات ســجلت 
بينها طهران ومشــهد )شمال شرق( 

وأصفهان )وسط(.
وذكرت وكالة إرنا الرسمية أن ضابطا 
في الشــرطة قضى متأثــرا بجروحه 
ليــل الســبت األحد بعدمــا تعرض 
إلطالق نار خــالل صدامات مع “مثيري 
شغب” مســلحني على هامش جتمع 

في كرمنشاه )غرب(.
والســبت، أشارت إيســنا إلى مقتل 
مدنــي وإصابــة اخرين في ســرجان 
إحراق  )جنوب( حيث حاول متظاهرون 
مســتودعات وقــود. كذلــك، اعتقل 
40 شــخصا في يزد )وسط( بحسب 

ايسنا.
واعتبــر املرشــد األعلــى أن بعــض 
“تســتغل”  للنظام  املعارضة  اجلهات 
االضطرابات، مطالبا بـ”عدم مساعدة 

هؤالء اجملرمني”.

األزمات االقتصادية والسياسية 
منذ احلرب األهلية..محنة لبنان

واندلعــت أزمــة في 2015 بســبب 
الســلطات  أغلقت  حينما  القمامة 
بيروت  قرب  للنفايــات  الرئيس  املكب 
من دون توفيــر بديل له، مما دفع الناس 
للخروج في احتجاجات حاشــدة بعد 
تكدس تــالل القمامة في الشــوارع 
رافعني شعار ”طلعت ريحتكم“. وبدت 
هذه األزمة إشــارة جليــة على عجز 
نظام احملاصصــة الطائفي عن تلبية 
احتياجات أساســية مثــل الكهرباء 

واملياه.
تدهورت   ،2017 الثانــي  تشــرين  في 
بشــدة عالقــة ســعد احلريــري مع 
التي أغضبها اتساع نفوذ  السعودية 
حزب اهلل في لبنان. وصار معلوما على 

الرياض أجبرت احلريري  نطاق واسع أن 
حينئذ علــى االســتقالة واحتجزته 
داخل اململكة. وتنفي السعودية كما 
ينفي احلريري حدوث ذلك، لكن الرئيس 
الفرنسي إميانويل ماكرون أكد احتجاز 

احلريري في السعودية.
 2019 النمو االقتصادي في  ومع ركود 
واجهــت  األمــوال  رؤوس  وتدفقــات 
احلكومــة ضغوطا للحــد من العجز 

الهائل في امليزانية.
وواجهــت مقترحــات لتقليص أجور 
العاملني في الدولة ومشــروع قانون 
بشــأن معاشــات التقاعد معارضة 
شــديدة. وتعهــدت احلكومة بتنفيذ 
إصالحــات طال انتظارهــا لكنها لم 
حترز تقدما يســمح بوصــول الدعم 

األجنبي.
في 17 تشــرين األول، أعلنت احلكومة 
رســما قدره 20 ســنتا يوميــاً على 
االتصاالت عبر اإلنترنــت، مبا في ذلك 
االجتماعي  التواصــل  موقــع  عبــر 
فيســبوك وتطبيــق واتســاب، كما 
اقترحت زيادة ضريبة القيمة املضافة 
حتى تصل إلى 15 في املئة بحلول عام 
2022. وخــرج اآلالف فــي احتجاجات 
إدارة  متهمني الزعماء بالفساد وسوء 

االقتصاد.
تراجعــت  األول،  تشــرين   18 وفــي 
احلكومة عــن تلــك املقترحات لكن 

االحتجاجات استمرت.
وفي 29 تشــرين األول، قــدم احلريري 

استقالته على غير رغبة حزب اهلل.

رئيس الوزراء الكويتي يعتذر 
عن قبول إعادة تعيينه رئيساً 

للحكومة اثر اتهامات
الشيخ  الكويت تعيني  أمير  أعاد  كما 
جابــر املبارك الصباح رئيســا للوزراء، 
وطلب منه تشــكيل حكومة جديدة، 

خلفا حلكومته السابقة املستقيلة.
وكلف أميــر الكويت وزيــر اخلارجية 
الشــيخ صباح خالــد احلمد الصباح 
وزارة  العاجل من شــؤون  بتصريــف 
الدفاع بينما كلف أنس خالد الصالح 
وزير الدولة لشــؤون مجلــس الوزراء 
وزارة  العاجل من شــؤون  بتصريــف 

الداخلية.
وتأتي هذه اخلطــوة بعد أن أصدر وزيرا 
الدفاع والداخليــة يوم اجلمعة بيانني 
منفصلــني تبادال فيهمــا االتهامات 
بشــكل علنــي ونــادر فــي الدولة 

اخلليجية احملافظة.
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السليمانية ـ عباس كاريزي:

طغــت العناوين والكتــب الدينية على 
معرض السليمانية الدولي للكتاب الذي 
افتتح ابوابه امام الزائرين في ال 14 شهر 
تشرين الثاني اجلاري ويستمر ملدة عشرة 

ايام.
يضم املعرض الذي يقام على ارض معرض 
السليمانية الدولي 15 الف عنوان تتنوع 
بني الديني والعلمي والفكري والوثائقي، 
بالتعاون  االصيل،  اطلس  نظمته شركة 
مع غرفة التجــارة والصناعة مبحافظة 

السليمانية.
وقال مسؤول اعالم شركة اطلس االصيل 
التجارية للمعارض مروان حمه خورشيد، 
التقته  الذي  في تصريح للصباح اجلديد 
خالل زيــارة ألروقة املعــرض، ان املعرض 
يأتي بالتزامن مع الذكرى الســنوية 235 
لتأسيس محافظة السليمانية ويستمر 

حتى 23 من شهر تشرين الثاني احلالي.
واوضح، ان اكثر من 180 دار نشــر وطنية 
واجنبية وعربية تشــارك فــي املعرض، 
تعــرض كتبــا ومؤلفــات مــن »تونس 
واجلزائر والســعودية واالمارات والسودان 
واالردن والعــراق وايران وتركيا«، فضال عن 
مشــاركة العديد من دور النشر الكردية 

واملكتبات العامة في السليمانية«.
من جانبه اشــار املشــرف على املعرض 
شــاهو جــودت، أن »هــذا املعــرض هو 
االول مــن نوعــه وفي تاريــخ محافظة 
الســليمانية، اقيم تزامنا مع تأســيس 
مدينة السليمانية، ومتكن من استقطاب 
القراء من جميع الفئات العمرية، وهناك 
اقبال كبير على املعرض، من قبل الزائرين، 
فضالً عــن انه يأتــي مبناســبة اختيار 

منظمة اليونســكو مدينة السليمانية 
كمدينة لإلبداع.

الصبــاح اجلديد خــالل جتولها  والتقت 
في اروقة املعرض مبمثــل الدار الوطنية 
والنشــر، اشرف عبد  املصرية للطباعة 
الفتاح، الذي قال انها املــرة االولى التي 
نشارك فيها مبعرض السليمانية الدولي، 
واشــاد باحلفاوة التي حظى بها من قبل 

املنظمني والشعب الكردي.

وفي معرض رده على سؤال عن العناوين 
التي يحتويها جناحهم في املعرض قال 
عبد الفتاح، ان هناك 250 عنواناً تنوعت 
وثقافي  وقانوني وسياسي  اقتصادي  بني 
واكادميي، اضافة الى كتب اللغة العربية، 
مؤكدا ان االقبال كان جيدا وانه متكن من 
حتقيق ارقام وارباح وصفها بالفلكية لم 

يكن يتوقع حتقيقها.
واكد، ان هناك نحو 80 دار نشــر مصرية 

مشــاركة في املعرض، وان املعرض قائم 
علينا فــي رفد الــرواد بالكتب العلمية 

والثقافية املتنوعة.      
من جهته قال علي ســامر ســعد ممثل 
دار القلم الســورية للطباعة والنشــر 
للصباح اجلديد، »انها املــرة االولى التي 
نشــارك فيها مبعرض السليمانية، وكان 
معرض  في  ســابقة  مشــاركات  لدينا 
اربيــل الدولي«، وبينما اشــاد بحســن 

التنظيم واالدارة، اشــار الــى ان االقبال 
ضعيف على شراء الكتب، عازيا ذلك الى 
سبيني االول القدرة الشرائية الضعيفة 
لدى املواطنــني، والثانــي ان املعرض قد 
يكــون اكبر من قدرة الســليمانية على 

استيعاب مثل هذه املعارض.
وفي معرض رده على ســؤال عن ارتفاع 
اســعار الكتب التي تعرضها بعض دور 
النشر العربية وخصوصا اللبنانية منها، 

قال انه من الطبيعــي، ان تكون الكتب 
التــي تطبع في لبنان اغلــى من االخرى 
نظــراً لنوعية الــورق والطباعــة التي 

تختص بها دور النشر اللبنانية.  
من جانبه قال ســيروان خليل املشــرف 
على قســم الكتب في مؤسسة دواروژ، 
انهــم يشــاركون فــي املعــرض بـ 15 
والفكري  )الوثائقي  اقسام  بثالثة  عنوانا 
والعلمي(، مضيفا ان غالبية الكتب التي 

من  مترجمة  دواروز  تعرضها مؤسســة 
اللغة االنكليزية وقسما منها من اللغة 

العربية الى اللغة الكردية.
وأشــار خليل الى، أن هناك خصما على 
الكتب في جناح مؤسسة دواروژ للثقافة 

واالعالم يصل الى %40 من أسعارها.
من جانبه قال الكاتب والصحفي محمد 
بابان الذي التقتــه الصباح اجلديد خالل 
زيارتها للمعرض، ان الكتاب ما زال يتمتع 
واصبح  الكردي،  املثقــف  لدى  باألهمية 
تنظيم املعارض مطمح املثقفني والقراء 
في محافظات االقليم، وباتت دور النشر 
على  حترص  الثقافية  املؤسسات  وبعض 

التواجد بنحو فاعل.
واشــار الــى ان املعرض برغــم اهميته 
وضرورة عقده بنحــو دائم اال انه يلحظ 
واالسالمية  الدينية  العناوين  ســيطرة 
على اغلب اجنحة املعرض، الذي قال انه 
ميكننا وصفه بانه افضل معرض للكتب 

االسالمية.
واضاف بابان، ان اجلهة املنضمة للمعرض 
لم تتعامل مع هذا احلــدث الهام بعيدا 
عن البعــد الديني ، وراعــت في اقامته 
دعوة اغلب دور النشــر الكردية والعربية 
املتخصصة بالشــأن االسالمي والديني، 
والثقافي  الفكــري  التنــوع  تــراِع  ولم 

والسياسي.
واشــار بابان الى ارتفاع اســعار الكتب 
وتداخلها وعدم تصنيفها بشكل علمي، 
اذا ان اكثر من 150 الف عنوان كتاب، من 
80 مؤسســة ثقافية ودار نشــر عراقية 
وعربيــة واجنبيــة عرضت فــي معرض 
السليمانية الدولي للكتاب، على الرغم 
من حــرص منظمو املعــرض على وضع 
اسعار مناسبة وبنسبة خصم بلغت 25 

باملئة من سعر الكتاب..

اكثر من 180 دار نشر تشارك في معرض السليمانية الدولي االول للكتاب
اشادت به دور نشر مصرية معلنة تحقيق أرباح خيالية

مسؤول اعالم شركة 
اطلس االصيل التجارية 
للمعارض: ان المعرض 
يأتي بالتزامن مع 
الذكرى السنوية 235 
لتأسيس محافظة 
السليمانية ويستمر 
حتى 23 من شهر 
تشرين الثاني الحالي
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البصرة _ سعدي السند :

واصل مكتب الصبــاح اجلديد في 
البصرة متابعة عدد من األنشطة 
والفعاليات اجلامعية . فقد شــرع 
فــي جامعة  البحار  علــوم  مركز 
البصــرة بوضــع اللبنــات االولى 
ألنشــاء ثاني محطة مــن نوعها 

للرصد الفيزيائي شمالي البصرة.
وقال رئيس البعثة العلمية املكلفة 
مبتابعة نصب احملطة الدكتور مالك 
حســن ان العمــل متواصــل في 
نصب االجهــزة واملعدات البحثية 
في قضاء القرنة شــمال احملافظة 
وحتديداً في موقع نهاية مصب نهر 
الفرات  بنهر  التقائــه  قبيل  دجلة 
وقــد متكن فريق العمــل ايضاً من 
جمــع عينات بايولوجيــة لإلحياء 
النهرية هناك مع اجراء مسوحات 
لقــاع النهــر في موقع الشــرش 

لإلفادة منها في االبحاث اخملتبرية.
الى  احملطة  تلــك  انشــاء  ويهدف 
مراقبــة التطــورات والتغييــرات 
البيئية املستمرة ملياه شط العرب 
من اجل اعــداد بيانات دقيقة تعني 
الباحثــني والعلمــاء علــى رصد 
مختلف الظواهــر والتطورات في 

النهر.

تشخيص مجاميع االسماك عن 
طريق الهيكل العظمي

وناقش مركز علوم البحار محاضرة 
علميــة عن تشــخيص مجاميع 

الهيكل  طريــق  عــن  االســماك 
العظمي.

وتناولت احملاضرة للباحثة من قسم 
الفقريــات البحرية فوزية شــاكر 
دراسة  لنتائج  اســتعراضاً  حبيب 
وصفية مقارنــة لعينات مختلفة 
من األســماك فــي امليــاه احمللية 
الفقري  العمــود  باالعتمــاد على 
الرأس ملعرفة مديات تطور  وعظام 

انواعها.
واظهــرت نتائج الدراســة انتماء 

اســماك الصبور وهي مــن عائلة 
الصابوغيات الى ســلم البدائيات 
اعتماداً على ضعف عظامها وقلة 
تصلبها، في حني أنتمت اســماك 
الشــبوطيات  عائلة  وهــي  البني 
الــى ســلم التطــور املتوســط 
وقليلة  ضعيفة  أسناناً  المتالكها 
فــي عظام الفكــني، فيما أحتلت 
أسماك الشانك قمة سلم التطور 
نتيجة لقــوة وصالبة عظام الرأس 

واالسنان.

التشكيل الوراثي ألسماك 
)الشلك( العراقية

وناقــش مركز علــوم البحار ايضا 
محاضــرة علمية عن التشــكيل 
الوراثي ألسماك )الشلك( العراقية.

وتناولت احملاضرة للباحث من قسم 
شــناوة  مجيد  البحرية  الفقريات 
العميــري طــرق التبيــان الوراثي 
بني مجاميع اســماك الشلك في 

البصــرة وذي قار وهي  محافظتي 
خالصــة لرحالت بحثيــة ميدانية 

جتاوزت احد عشرا شهراً.
السبل  حتديد  الى  احملاضرة  وتهدف 
العلميــة لتطوير هــذا النوع من 
لالهمية  نظــراً  وراثياً  االســماك 
االقتصاديــة التــي يحتلها ضمن 

ثروتنا البحرية.

التسمم الغذائي وطرق الوقاية 
منه

واقامت كليــة الزراعة في جامعة 
البصــرة حلقة نقاشــية تناولت 
الوقاية  وطرق  الغذائي  التســمم 
منه وذلك على قاعة قســم علوم 
التربــة واملــوارد املائيــة. وهدفت 
قدمها  التــي  النقاشــية  احللقة 
التدريســي جمعــة عبــد الزهره 
احللفــي الى التعــرف على املرض 
الذي تنقله األغذيــة )املرض الناجت 
عن تناول الطعام امللوث بالكائنات 
احليــة الدقيقة أو الســموم التي 
قد يسبب تفشي املرض، اذ يصاب 
الكثير من الناس باملرض نفسه في 

الوقت ذاته(.
وتضمنت احللقة النقاشية تعريف 
التسمم الغذائي ومناقشة األنواع 
الغذائي  التســمم  مــن  اخملتلفة 
اجلهازية  املضاعفات  والتعرف على 
ملرض التسمم الغذائي و مناقشة 
التحقيقات املطلوبة لتشــخيص 
املرض فضال عــن تأثير عوامل نقل 
تكمن  التي  ومخاطرها  الســموم 
في الســفر إلى البلدان النامية أو 
املدن ذات اخلدمات السيئة و إعداد 
الطعام غير الســليم أو تخزينه أو 
تداولــه و ضعف اجلهــاز املناعي و 

اضطرابات اجلهاز الهضمي.
باتباع  النقاشــية  احللقة  وأوصت 
بعــض النصائــح للوقايــة مــن 
التســمم الغذائي كغسل اليدين 
وألــواح التقطيع واألســطح قبل 
إعــداد الطعام وبعــده فضال عن 
الطازجــة جيدا  الفواكه  غســل 
قبل تناولها وحفظ اللحوم النيئة 
والدواجــن واألســماك وعصائرها 

بعيدا عــن الطعــام اآلخر وطهو 
اللحــوم بدقة على درجــات حرارة 

معينة.

دور زراعة األنسجة
 في تقييم حتمل أنسجة نخيل 

التمر لإلجهاد امللحي

ونظــم مركز أبحــاث النخيل في 
جامعــة البصرة حلقًة نقاشــية 
عن دور زراعة األنســجة في تقييم 
حتمل أنسجة نخيل التمر لإلجهاد 
امللحي مبشاركة باحثني ومختصني.

وتهدف احللقة التي قدمها الدكتور 
احمد ماضي وحيد الى ادخال مواد 
نخيل  تساعد  كيميائية  ومركبات 
التمور علــى مقاومة البيئة املاحلة 
لتنشيط زراعة النخيل واعادته الى 

واجهة االقتصاد العراقي.
مناقشــة  احللقــة  وتضمنــت 
التجارب اخملتبرية املتعلقة باضافة 
بصــورة  مختلفــة  مســتويات 
تدريجيــة مـــن أمـــالح كلوريد 
الصوديوم الى اخلاليا محط االختبار 
والتعــرف عن كثب على النســب 
القاتلة التــي من املمكن ان توقف 
منو اخلاليا وتلك التي تساعدها على 

استمرار النمو واالنقسام.
وبينت النتائج العلمية في احللقة 
تتميز بقدرتها على  التي  اخلاليا  ان 
النمو في تلك البيئــة بأنها خاليا 
اثبتت  وقــد  للملوحـــة  مقاومة 
النباتات  إنتــاج  امكانية  التجارب 
وإدخالهــا في بيئــات حتتوي على 
تركيــزات مرتفعــة مــن كلوريد 

الصوديوم.

الصباح الجديد تتابع عددا جديدا من األنشطة العلمية بجامعة البصرة

استثناء اعوام 2005 وما قبلها من المنافسة

اختتام فعاليات المؤتمر الرابع ألمراض السكري والغدد الصم  

يعد فرصة الستقطاب المشاريع المستقبلية

انشاء محطة للرصد الفيزيائي وتنشيط زراعة النخيل وتشخيص أدوية للسرطان

جانب من احللقة النقاشية في البصرة عن مشتقات الكويرستني وفعاليته املضادة للسرطان

يهدف انشاء المحطة 
الى مراقبة التطورات 

والتغيرات البيئية 
المستمرة لمياه شط 
العرب من اجل اعداد 

بيانات دقيقة تعين 
الباحثين والعلماء 

على رصد الظواهر 
والتطورات في النهر

كاظم العبيــدي
أعلــن محافظ ذي قــار ، عادل 
أعــداد فرص  زيادة   ، الدخيلــي 
املكلفــني بالعمل كمحاضرين 
ومعلم جامعي  ) معلم  بصفة 
ومــدرس ومرشــد تربــوي( في 
واالبتدائية  الثانويــة  املــدارس 
عموم  فــي  التربيــة  مبديريــة 

احملافظــة ، إلــى 10 آالف مــن 
سكنة ذي قار حصراً ، مستثنياً 
والسنوات   2005 أعوام  خريجي 
محو  ومحاضري  سبقتها  التي 
األميــة املغلقــة مراكزهم من 

ضوابط التقدمي واملنافسة .
وأصــدر الدخيلــي أمــراً إدارياً 
ضوابــط  خاللــه  مــن  حــدد 

للعمل  التقدمي  وآلية  الترشيح 
فــي  مجانيــني  كمحاضريــن 
واالبتدائية  الثانويــة  املــدارس 
جمللس  العامة  األمانة  وإشــعار 
الوزراء بأعداد الذين يتم قبولهم 
وجــدول مباشــرتهم لتضمني 
مبالــغ التعاقــد معهم ضمن 

املوازنة االحتادية لعام 2020 .

بغداد _ الصباح الجديد :
عن  البصرة  صحــة  دائرة  أعلنت 
وصول أجهزة طبيــة حديثة ذات 
مناشئ عاملية الى مخازن الدائرة 
في قســم الصيدلة وذلك ضمن 
التعاقد  مت  التي  السابعة  الوجبة 
عليها من قبل الدائرة والشركات 

واملكاتب العلمية اجملهزة.
الصيدلة  قســم  مديــر  وقــال 
كامــل  عبــداهلل  الصيدالنــي 
خنفــر ان األجهــزة الطبية التي 
وصلــت الى مخــازن دائرة صحة 
البصرة ضمن الوجبة الســابعة 
تتضمــن جهازيــن ســونار نوع 
) فيليبــس ( ســوف تخصــص 
ملستشفى الصدر التعليمي متتاز 
بالتشــخيص الدقيــق للحاالت 
املرضية وبالطــرق احلديثة فضال 
عن وصول خمســة أجهزة ايكو 

حديثة من منشأ عاملي سوف توزع 
على مستشفيات مركز احملافظة 

لتشخيص امراض القلب .
الصيدلة  وأضــاف مدير قســم 
رقمية  اشــعة  جهازين  وصــول 
حديثــة املنشــأ الــى مخــازن 
تخصيــص  وســيتم  الدائــرة 
القرنــة  ملستشــفى  احدهمــا 
البصــرة  ومستشــفى  العــام 
وصل  كما  واألطفال  للنســائية 
العدليــة جهازان  الطبابة  الــى 
حديثان ســيقومان بنقلة نوعية 
في العمل وذلك لفحص الكحول 
واخملــدرات وبالتالي لم يعد هناك 
حاجــة ألرســال العينــات املراد 
فحصها الى بغداد . على صعيد 
اخر اختتمت فعاليات املؤمتر الرابع 
ألمراض الســكري والغدد الصم 
التابع  الوفاء  مركــز  نظمه  الذي 

لدائرة صحة نينوى بحضور املدير 
املعماري  جاســم  الدكتور  العام 
وعدد من املــالكات الطبية .وبني 
الدكتــور اياد خزعــل مدير املركز 
التحضريــة  اللجنــة  ورئيــس 
للمؤمتر ان املؤمتر تضمن جلستني 
العديد  القيت خاللهما  علميتني 
مــن احملاضــرات العلميــة التي 
تضمنــت معلومات عــن مرض 
الوقاية  وطرق  واعراضه  السكري 
واحلمية املتبعة ملرضى الســكري 
واهــم املســتجدات العاملية في 
عالج هــذا املــرض. وتخلل املؤمتر 
افتتاح معارض لالدوية ومداخالت 
االطبــاء  مــن  مســتفيضة 
العالجات  حــول  االستشــاريني 
املؤمتر  واختتم  للمــرض،  احلديثة 
بعدد من التوصيات التي ســيتم 

رفعها الى اجلهات املسؤولة.

بغداد _ الصباح الجديد :
ترأس وزير التجارة الدكتور محمد 
الثاني  االجتماع  العاني  هاشــم 
للجنة العليا لتهيئة مشــاركة 
العــراق الرســمية فــي معرض 

اكسبو 2020 دبي.
وذكرت الوزارة، فــي بيان اطلعت 
منه  نسخة  على  اجلديد  الصباح 
إن “ الوزير تــرأس االجتماع الثاني 
للجنــة العليــا العــداد وتهيئة 
املشــاركة الرســمية جلمهورية 
العراق في معرض اكســبو 2020 
دبي واملزمــع اقامته العام املقبل 
في دولة االمارات العربية املتحدة 
دبي للفترة من 20/10/2020 لغاية 

.”10/4/2021
وأكد الوزير العاني، خالل االجتماع 
على “أهمية مشاركة العراق في 
هذا املعرض واملردودات التي حتصل 
عليهــا في مشــاركته هذه من 
والبشرية  املادية  عرض االمكانات 

وتســليط الضوء علــى اجنازاته 
املتميــزة فــي املاضــي واحلاضر 
لتطويــر واســتقطاب الفــرص 

املستقبلية”.
وأشار إلى ان املشــاركة في هذا 
بقية  يختلــف عن  الذي  املعرض 
املعــارض كونه تظاهــرة عاملية 
تعرض فيه الدول املشــاركة كل 
مالديها من تاريخ وحضارة وفنون 
واداب وتــراث وامكانات اقتصادية 
فضال  االصعدة  مختلــف  وعلى 
عن كونه مناسبة للتعريف بكل 

ماحتتويه البلدان”.
وتابــع الوزيــر، أنه “جــرى خالل 
وتقييــم  مناقشــة  االجتمــاع 
االجــراءات املتخــذة مــن قبــل 
الوزارات املتعلقة باملشــاركة في 
والفعاليات  والبرامــج  املعــرض 
في  باقامتها  الوزارات  ترغب  التي 
اجلناح العراقي من لقاءات وندوات 
وغيرها  واجتماعــات  ومؤمتــرات 

واعداد  االخــرى  الفعاليــات  من 
التوصيات حولها”.

الوزارات  ايالء  وشدد، على “ضرورة 
العراقيــة اهمية لهــذا املعرض 
ووضع خارطة طريق او خطة عمل 
للمشــاركة وان يعكــس اجلناح 
املميزة   العراقية  العمارة  العراقي 
من حيــث التصميم ومواد البناء 

املستعملة فيه”.
مــن جانبــه، اكــد مديــر عام 
شــركة املعــارض العراقيــة ان 
شــركته “خاطبت الوزارات كافة 
تفصيليــة  ببيانــات  لتزويدهــا 
ومهامها  عملها  طبيعة  تشمل 
والفرص  وامكاناتهــا  وقدراتهــا 
ومقسمة  املتاحة  االســتثمارية 
ليتم عرضها  احملافظات  حســب 
على شاشــات خاصة في اجلناح 
العراقي باملعــرض بوصفها املادة 
املشاركة العراقية في هذا احلدث 

املهم”.

محافظ ذي قار يطلق ١٠ آالف فرصة
 عمل للمحاضرين

صحة البصرة تعلن وصول أجهزة متطورة 
لفحص الكحول والمخدرات

العراق يشارك في معرض اكسبو 2020 في دبي
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الصباح الجديد ـ متابعة :

الرئاســية  االنتخابات  حملة  انطلقت   
اجلزائريــة امــس االول األحد مبشــاركة 
خمسة مرشحني ميثلون في نظر احلراك 
وجوها من النظام الذي يطالبون برحيله، 
على الرغم من تواصل الرفض الواســع 

لها من قبل احلركة االحتجاجية
وبعــد تســعة أشــهر مــن احلركــة 
االحتجاجية، التي دفعت الرئيس السابق 
عبد العزيز بوتفليقة لالستقالة، ما زال 
الشــارع يرفض انتخاب رئيس خلفا له، 
انتخابات كانت مقررة  فيما اســقطت 
في الرابع من متوز لعدم وجود مترشحني.
لكن األمــر مختلف فــي انتخابات 12 
كانون األول، إذ تبدو السلطة وخصوصا 
قيــادة اجليــش ماضية فــي تنظيمها. 
وتقــدم خمســة مرشــحني تقدمــوا 
للتنافس مــن أجل الوصــول إلى قصر 

املرادية )مقر رئاسة اجلمهورية(.
ودعــت قيــادة اجليش الســبت املاضي 
الغيورين على وطنهم  املواطنني  »كافة 
إلى جانب  النشــيطة  إلى املســاهمة 
قوات اجليش ، للوقوف صفا واحدا إلجناح 
هذا املوعد املصيري في حياة ومستقبل 

البالد«، كما جاء في بيان لوزارة الدفاع.
واملرشــحون اخلمســة هم عــز الدين 
ميهوبــي األمــني العــام بالنيابة حلزب 
التجمــع الوطنــى الدميوقراطي، وعبد 
القــادر بن قرينــة رئيس حــزب حركة 
املرشح  تبون  الوطني، وعبد اجمليد  البناء 
احلر، وعلي بــن فليس رئيس حزب طالئع 
احلريات، وعبــد العزيز بلعيد رئيس حزب 

جبهة املستقبل.
وبدأ علي بــن فليس )75 عامــا( رئيس 
و2003   2000 عامــي  بــني  احلكومــة 
لبوتفليقــة،  األولــى  الواليــة  خــالل 

تلمســان  مــن  االنتخابيــة  حملتــه 
)غــرب(. وبــرر اختيــاره املشــاركة في 
االنتخابات بـ«إطفــاء النار وإنهاء حكم 
العصابة الفاســدة والعودة إلى احلكم 
الدميقراطي«، كما جاء في خطاب نقلته 

قناة النهار.
وُهــزم احملامــي بــن فليــس مرتني في 

االنتخابات الرئاســية ضّد بوتفليقة في 
2004 ثم فــي 2014، وفي احلالتني حتدث 

عن تزوير.
وخارج القاعة التــي كان يخطب فيها 
بن فليس جتمع عشــرات احملتجني وهم 
بينهــا »ال لالنتخابات  يرددون هتافــات 
في تلمســان« وبن فليــس إرحل«، كما 

نقلت وسائل إعالم محلية منها وكالة 
األنباء الرسمية التي أشارت إلى توقيف 

الشرطة ألشخاص »حاولوا إثارة ال
أمــا عبد اجمليــد تبون )74 عامــا( رئيس 
الوزراء خالل ثالثة أشهر فقط، فاختار ان 
البالد  يبدأ حملته االنتخابية من جنوب 
بوالية أدرار االثنــني، بينما خصص اليوم 

تنظيمية  »الجتماعات  احلملة  من  األول 
داخلية«، كمــا صرح لوكالة فرنس برس 
عبد اللطيف بلقامي من املكتب االعالمي 

للمترشح.
وإلى أدرار أيضا توجه املرشحان عز الدين 
ميهوبي )60 عاما( وعبد العزيز بلعيد)56 

عاما( في اليوم األول من احلملة.

مــن ســاحة البريــد املركزي بوســط 
العاصمة بدأ املرشــح االســالمي عبد 
القادر بن قرينة حملته االنتخابية، ووعد 
بأن يحول املكان إلــى »متحف للحراك 
الشــعبي« باعتباره نقطــة التقاء كل 

االحتجاجات منذ 22 شباط/فبراير.
وأمام نحو مئة مناصر له، قال بن قرينة » 
أُعلن انطالق احلملة االنتخابية من نفس 
الــدرج الذي كنت أقــف فيه مع املاليني 
خــالل احلراك الشــعبي في أســابيعه 
العشر األولى«. وأضاف أن احلراك »أسقط 
امبراطوريات الفساد السياسي واملالي« 

و »أسس جلزائر جديدة«.
وكانت أمينة حجاج، أستاذة في التعليم 
الثانوي من بني املشــاركني في التجمع. 
زقد هتفت وهي ترفع صورة له »بن قرينة 

رئيس اجلمهورية«.
وقالــت لوكالة فرنس بــرس »بن قرينة 
يحافظ على وحــدة البالد لذلك اخترت 
دعمه بــكل حرية، وأطلــب من اجلميع 
ان يحتــرم اختياري كما أحتــرم من قّرر 

املقاطعة«.
أما ســمير، التاجر البالغ من العمر 27 
عاما، فظل يصرخ »انتم تترشحون ضد 

احلراك وليس دعما له«.
وأوضــح لفرانس بــرس »هــؤالء الذين 
يهمهم  ال  املرشــحني  يســيرون خلف 
البالد بــل كل ما يهمهــم مصاحلهم 
الشخصية. هذا بن قرينة لم يكن يوما 
في املعارضة ســواء في حزبه الســابق 
)حركة مجتمع الســلم( أو حزبه احلالي 

)حركة البناء الوطني(«.
وكما ســمير يتظاهر اعــداد كبيرة من 
اجلزائريــني فــي كل يــوم اجلمعة ضد 
النظام  بتغيير  وللمطالبــة  االنتخابات 
الــذي حكم البالد منذ االســتقالل في 

1962 ومنها 20 سنة لبوتفليقة وحده.
إجراء  االحتجاجيــة  احلركــة  وترفــض 
االنتخابات حتت إشراف الرئيس االنتقالي 

عبد القادر بن صالح وحكومة نور الدين 
بدوي وحتى رئيــس األركان الرجل القوي 

في السلطة الفريق أحمد قايد صالح.
وال أدّل علــى هــذا »الرفض« بحســب 
احمللل السياســي محمد هّناد من أن ايا 
من املرشــحني لم ينشر نشر صوره في 
األماكن اخملصصــة لذلك في العاصمة. 
ومتنــى في تصريح لوكالــة فرنس برس 
»ان يبقى االحتجاج سلميا وال ينزلق إلى 

العنف«.
لدعاية  اخملصصــة  اللوحــات  وظلــت 
خالية  العاصمة  وســط  في  املرشحني 
من صورهم بينما »قام ناشطون بإلصاق 
صور بعــض املعتقلني علــى بعضها« 
و«ُكتبت عبارات سب وشتم على اخرى«، 

على حد قول هناد.
القانون والعلوم السياسية  وقال أستاذ 
إسماعيل معراف إن«احلركة االحتجاجية 
ســتعرف تصعيدا في تعبئتها وسيزداد 
املتظاهرين. لكن فــي غياب قيادة  عدد 
له بعــد ان مت اعتقــال أغلبهم واحلصار 
اإلعالمــي فلــن مينــع ذلك مــن إجراء 

االنتخابات«.
وأضاف »الســلطة تعودت على تنظيم 
اســتثنائية كما  في ظروف  االنتخابات 
فعلــت خالل ســنوات اإلرهــاب )احلرب 
اســفرت  التي  1992و2002  بني  األهلية 
عن 200 ألف قتيــل( حيث كان التقتيل 
يوميا وتهديد من يشارك في االنتخابات 

باملوت«.
ورغم ذلك فإن املهمة ستكون »صعبة« 
على املرشــحني كما كتبــت صحيفة 
اخلبــر التــي اعتبرت أنهم »ســيجدون 
صعوبة في جتنيــد املترّددين« الذين يرون 
»النتيجة محســومة مثل مختلف  أن 
املواعيد الســابقة« التي شهدت تزويرا 
للنتائج حســب املعارضــة. وينتظر ان 
تســتمر احلملــة االنتخابيــة 21 يوما 

لتنتهي ثالثة أيام قبل يوم االقتراع.

بعد تسعة أشهر من الحركة االحتجاجية

بدء االنتخابات الرئاسية الجزائرية على الرغم من رفض المرشحين الذين »يمثلون« نظام بوتفليقة

ترفض الحركة 
االحتجاجية إجراء 

االنتخابات تحت 
إشراف الرئيس 

االنتقالي عبد 
القادر بن صالح 

وحكومة نور الدين 
بدوي وحتى رئيس 

األركان الرجل 
القوي في السلطة 
الفريق أحمد قايد 

صالح

الصباح الجديد ـ وكاالت :
قالت الشــرطة اإلندونيســية 
امس االثنــني إن قوات مكافحة 
بالرصــاص  قتلــت  اإلرهــاب 
قيامهما  في  يشتبه  شخصني 
بتصنيع متفجرات أثناء مداهمة 
مطلع هذا األسبوع واعتقلت ما 
يزيد علــى 12 آخرين، في الوقت 
بني  السلطات  فيه  ربطت  الذي 
هجــوم انتحاري وقع األســبوع 
فكر  تستلهم  وجماعة  املاضي 

تنظيم الدولة اإلسالمية.
عاما   24 عمــره  طالــب  وفجر 
نفســه أمام مقر الشرطة في 
في ســومطرة  ميدان  مدينــة 
الشمالية يوم األربعاء مما أسفر 
إصابة ســتة أشــخاص  عــن 

بجروح.

وأعلنــت الشــرطة فــي بادئ 
نفــذ هجومه منفردا  أنه  األمر 
الشرطة  باســم  متحدثا  لكن 
إن هذا  االثنني  يوم  الوطنية قال 
الطالــب، ومعه 22 مشــتبها 
بهم كانوا فــي املنطقة، كانت 
لهــم صلــة بجماعــة أنصار 
الدولــة التــي تســتلهم فكر 

الدولة اإلسالمية.
وهذه اجلماعــة متهمة بتنفيذ 
سلســلة من الهجمــات على 
وجرى  املاضيــة  األعــوام  مدى 
حظرهــا في إندونيســيا العام 
بأعمــال  »لقيامهــا  املاضــي 
مبتشــددين  وارتباطها  إرهابية« 

أجانب.
املتحدث  براســيتيو  ديدي  وقال 
إن  اإلندونيسية  الشرطة  باسم 

بتصنيعهما  املشتبه  من  اثنني 
للمتفجــرات، ضمــن اجملموعة 
املشــتبه بها، ُقتــال بالرصاص 
السبت املاضي أثناء مقاومتهما 
لالعتقــال في حــني أصيب فرد 
شرطة واحد أثناء هذه املداهمة.
واعتقلــت الســلطات مئــات 
املشــتبه بهم منذ بداية العام 
مبوجب قوانني جديدة مشــددة 
ما  بعد مقتل  اإلرهاب  ملكافحة 
يزيد على 30 شخصا في مدينة 
ســورابايا في سلسلة هجمات 
انتحاريــة ذات صلــة بجماعة 

أنصار الدولة.
كما أصيب وزير األمن الســابق 
في حادث طعن الشــهر املاضي 
على يد شــخص يشــتبه في 

انتمائه إلى اجلماعة ذاتها.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
فرضت شــرطة هوجن كوجن حصارا 
على حــرم جامعي امــس االثنني 
والغاز  املطاطي  الرصاص  وأطلقت 
املســيل للدمــوع ملنــع احملتجني 
املناهضني للحكومة واملســلحني 
بقنابل حارقة وأسلحة أخرى بدائية 
الصنع من الفرار وسط مخاوف من 

حملة دموية.
شــرطة مكافحة الشغب تقبض 
على متظاهر ومسعف في جامعة 
يوم  كــوجن  في هوجن  بوليتكنيــك 
االثنني. صــورة لرويترز يحظر إعادة 
بيعهــا أو حفظها في األرشــيف 
وأصيب العشرات باالختناق بسبب 
الغــاز املســيل للدمــوع وحاولوا 
اخلروج من مقر جامعة بوليتكنيك 
عن طريــق اختراق صفــوف رجال 
في  عنيفة  ليلــة  بعد  الشــرطة 
الصني،  التــي حتكمهــا  املدينــة 
أُغلقــت فيهــا الطرق وأشــعلت 
النيــران في أحد اجلســور وأصيب 

ضابط شرطة بسهم.
املتظاهرين  مــن  العديد  وركــض 
محاولــني جتنــب عبــوات الغــاز 
والقنابل االسفنجية لكن الشرطة 

أعادتهم إلى داخل احلرم اجلامعي.
واعتقل البعض وتدافع آخرون على 
احلواجز واألســوار في حني صوبت 
بنادقها عليهم  الشــرطة فوهات 

وهاجمتهم باللكمات.
وقــال هوي تشــي-فوجن املشــرع 
الدميقراطي لرويترز »الشــرطة قد 
ال تقتحم احلرم اجلامعي لكن يبدو 
أنها حتاول القبض على الناس لدى 

محاولتهم الفرار«.
للتفاؤل  يدعو  ال  »الوضــع  وأضاف 
اآلن. قــد يعتقلــون جميع من في 
احلــرم اجلامعي. املشــرعون وإدارة 
مع  التواصل  يحاولــون  اجلامعــة 

الشرطة لكنهم فشلوا«.
ووضع رجال الشرطة حواجز إلبقاء 
واحد. وفي  املتظاهرين في مــكان 
وقت سابق حثت الشرطة احملتجني 

على »ترك األسلحة« واملغادرة.
)19 عاما(  دان وهو متظاهــر  وقال 
في احلرم اجلامعي وهو يبكي »نحن 
فترة طويلة.  منــذ  هنا  محاصرون 
نريد أن يعــرف كل أهل هوجن كوجن 

أننا نحتاج املساعدة«.
وأضاف »ال أعرف إلــى متى ميكننا 
حتمل هــذا الوضــع. رمبــا نحتاج 
مســاعدة دولية«. وقالت الشرطة 
إن ســيارة حاولت دهس ضابط في 
حي ماو ما تي القريب مساء األحد، 
ورجعت للــوراء وحاولت مرة أخرى 
وأطلقــت الشــرطة رصاصة والذ 

السائق بالفرار.
ورأى شــهود مــن رويتــرز بعــض 
احملتجني يعانون من حروق بســبب 
الشــرطة  تطلقها  كيماوية  مواد 

مبدافع املياه.
وقالــت الشــرطة إنهــا أطلقت 
هاجم  عندمــا  حية  أعيــرة  ثالثة 
»مثيرو الشــغب« اثنني من ضباط 
اعتقال  يحــاوالن  كانا  الشــرطة 
امرأة. ولــم يصب أحد وهربت املرأة 
وســط تصعيد كبير لالضطرابات 
التي أغرقت املدينــة في حالة من 

الفوضى منذ نحو ستة أشهر.
واملتظاهــرون غاضبون إزاء ما يرونه 
املســتعمرة  في  تدخــال صينيــا 
املتمتعة  الســابقة  البريطانيــة 
بحكم ذاتي منذ عودتها إلى احلكم 
وقالت   .1997 عــام  فــي  الصيني 
وزارة اخلارجيــة الصينيــة امــس 
االثنني إنه ينبغي أال يستخف أحد 
بتصميمها على حماية ســيادتها 

واستقرار هوجن كوجن.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
ذكــر بيان نشــرته وكالة األنباء 
املركزية الكوريــة، وكالة األنباء 
الرســمية في كوريا الشمالية، 
امس االثنني أن بيوجنياجن لن تقدم 
ترامب  دونالد  األمريكي  للرئيس 
شــيئا يتباهى بــه دون احلصول 

على شيء في املقابل.
باســم  الصادر  البيــان  وقــال 
كيم كاي جوان مستشــار وزير 
اخلارجية إن كوريا الشمالية غير 
الفائدة  »عدميــة  بقمة  مهتمة 
لهــا«، في إشــارة إلى رســالة 
ترامــب أمس للزعيــم الكوري 

على  أون  كيم جوجن  الشــمالي 
تويتر.

وأضاف البيان »إذا كانت الواليات 
املتحدة ال ترغب حقا في التخلي 
عن احلــوار معنا، فينبغي لها أن 
تتخذ قــرارا بإنهاء سياســتها 
العدائية التي تنظر إلينا كعدو«.

شرطة إندونيسيا تربط بين هجوم انتحاري 
وجماعة تستلهم فكر داعش

شرطة هونج كونج تحاصر المحتجين  في حرم جامعي

وكالة: كوريا الشمالية لن تقدم شيئا 
لترامب دون مقابل
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متابعة ـ الصباح الجديد:

أن تؤدي املشــكالت  توقع خبراء ومراقبون 
واإلجــراءات  املســتقبلية  االقتصاديــة 
اإلرضائية املتبعة من قبل احلكومة لتهدئة 
احملتجــن، الى الزيادة الكبيــرة في اإلنفاق 

وستظهر كارثتها في موازنة سنة 2020.
25 تشــرين األول  ويشــهد العراق منــذ 
املنصرم مظاهرات ُتابه بقمع وتســويف 
بالوعــود، وقــد خلفت خســائر مادية، مما 
ضاعف حالة االنهيار االقتصادي الذي يعد 

سببا رئيساً لالحتجاجات.
مشــروعية  إزاء  اآلراء  تشــابه  وبرغــم 
الفســاد  مبحاربة  املطالبــة  املظاهــرات 
وحتسن الظروف املعاشية من جانب جميع 
األطراف، كما صرح بشير حداد نائب رئيس 
البرملان، فإن رئيس الوزراء عادل عبد املهدي 
رمى بالالئمــة في اخلســائر املالية -التي 
وصلت إلى ستة مليارات دوالر في مختلف 
القطاعات خالل تشــرين األول وحده- على 
املتظاهرين، وهو ما ينفيه اخلبير االقتصادي 
همام الشماع الذي يعزو السبب إلى حلول 
بدل  باإلرضائية  التــي وصفهــا  احلكومة 
اإلصالحية، كترقيــع لتهدئة االحتجاجات 

وتكميم أفواه احملتجن.
وبحســب قول الشــماع، فإن هناك تأثيرا 
مباشــرا عكســته االحتجاجــات اجلارية 
في البــالد ناجم عن إجــراءات الدولة في 
واملتمثلــة بقطع  املظاهــرات  مواجهــة 
شبكة اإلنترنت، إال أن الشماع ال يعد مردود 
القطع سلبيا جدا، عازيا السبب إلى كون 
العــراق دولة غير إلكترونيــة ولذا فالضرر 
بذاته محدود نسبيا، ومما يزيد ضآلته بعض 
اإلجراءات احلكومية التي حدت من اخلسائر 

لدرجة كبيرة.
وقدرت شركة »نت بلوكس« خسائر قطع 
اإلنترنت على االقتصاد العراقي مبليار و358 
مليون دوالر خالل الشــهر املاضي، وهو ما 

ميثــل ما يقرب من نصــف الناجت اإلجمالي 
للبالد.

ويذهب حــداد لتأييد رأي الشــماع في أن 
أعمال القمع ضد املظاهرات ضاعفت من 
تعطيل املنشــآت العامة واخلاصة، وهو ما 
أثر على األداء االقتصادي للحكومة بصورة 
عامــة، واألمور ال تبدو معقــدة في الوقت 
احلالي، لكنها -بتصاعد القمع- قد تر إلى 
منزلق اقتصادي أكبر إن لم تتخذ احلكومة 

إجراءات صحيحة حقيقية عاجلة.
املســتقبلية  االقتصاديــة  واملشــكالت 
مرتقبة ومتوقعة على حد قول الشــماع، 
ويرجع الســبب إلى اإلجــراءات اإلرضائية 
املتبعة من قبل احلكومة لتهدئة احملتجن، 
والتي ســتذهب نحو الزيــادة الكبيرة في 
اإلنفاق وستظهر كارثتها في موازنة سنة 
2020. ويواصل الشــماع حديثــه بالقول 
إن تلبيــة مطالب املتظاهريــن هي التأثير 

احلقيقــي على االقتصــاد، فنحن نتحدث 
عن زيادة غير مسبوقة في أعداد املوظفن 
واملتقاعديــن، وعن الطامــة الكبرى إذا ما 
حدثت وهــي صرف رواتــب للعاطلن عن 
العمــل، فاملنحة ستشــمل قرابة مليون 

شخص وهو ما سيرهق االقتصاد أكثر.
ووافق حداد علــى ذلك بالقول إن احلكومة 
مضطرة لتعويض اخلسائر احلاصلة بسبب 
اجلانب  والتــي ســيتحملها  املظاهــرات 

االســتثماري في املوازنة القادمة عبر أداء 
عموم املشاريع، وال ســيما البنى التحتية 

مما يؤدي لعجز غير مسبوق في املوازنة.
ولم يذهب النائب في البرملان ظافر العاني 
بعيدا عما أبداه الشــماع وحــداد، مؤكدا 
أن معظم الشــركات االســتثمارية التي 
دخلت العمل فــي العراق مؤخرا - وخاصة 
النفطية منها- ســتبدأ إعادة حساباتها 
من جديد وقد تغادر ســاحة العمل، وهي 

فقرة تضاف للتدهور املســتقبلي املرتقب 
لالقتصاد.

ويتفق كل اخملتصن على أن تقليل النفقات 
هو اخملرج الوحيد لألزمات االقتصادية، وهو 
مــا ذهب إليه الشــماع معتبــرا تقليص 
النفقــات حماية من نكبة اقتصادية باتت 
وشيكة من اخلزينة العراقية، متطرقا ألبرز 

احللول العملية.
وأشــار إلى ضــرورة إلغاء امتيــازات كبار 

الثالث،  الرئاســات  في  خاصــة  املوظفن 
وتميــد احلمايات املتفاوتــة بن 200-100 
شــخص لكل وزير وبرملاني حالي أو سابق، 
بنفقاتها  الســيارات  مع أســطول مــن 

وضرورة تقليص إيفادات املديرين العامن.
وإلــى جانب كل هــذه التعديــالت، يؤكد 
الشــماع أن االســتنزاف األكبر للميزانية 
هو في ما يُعــرف بـ«املوظفن الفضائين« 
)مجرد أســماء وهمية تصرف لها رواتب(، 
مبعنى أكثر من مليون راتب تذهب جميعها 
للمســؤولن. وأكــد أن احلكومة العراقية 
ترفــض إيــداع الرواتب مصرفيــا ألن هذا 
اإلجراء سيفضحها، وهو السبب ذاته الذي 
يدفع إلى عدم الرغبة فــي إجراء حكومة 
إلكترونية ألنها ستكشف أعداد الوهمين 

ومن يقف وراءهم وملن تذهب أموالهم.
ويختتم بالقول إن العراق سيشــهد عجزا 
مخيفا في املوازنات القادمة بسبب محاولة 
املســؤولن احملافظة على مناصبهم. وقال 
املستشــار القانوني محمــد العامري، إن 
احلكومة تعاقب املتظاهرين على وفق املادة 
197 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 
لســنة 1969، والتي تنص على اإلعدام أو 
السجن املؤبد لكل من هدم أو أضر إضرارا 

بليغا باملباني أو األمالك العامة.
ويضيف العامــري أن احلكومة تفرض هذه 
العقوبة املشــددة على املتظاهرين ألنهم 
العراقي جــراء هذا  باالقتصــاد  يضــرون 
التخريــب، بينما من باب أولــى أن تعاقب 
احلكومة أعضاءها ألنهــا أهدرت املليارات 

نتيجة قرارات خاطئة.
ويواصل العامري حديثــه بالقول إن كانت 
احلكومــة حريصــة على أموال الشــعب 
وتفعيل القانون فعليها معاقبة نفســها 
قبل معاقبــة املواطنن بتعريضها العديد 
من الشركات احمللية خلســائر مالية تقدر 
مبالين الــدوالرات، ويؤكد أن باســتطاعة 
الشــركات املتضررة رفع دعاوى مدنية ضد 
رئيس الوزراء وأخذ حقوقها كاملة في ظل 

القانون.

»نت بلوكس«: 1.35 مليار دوالر خسائر قطع اإلنترنت على االقتصاد العراقي

اإلجراءات الحكومية اإلرضائية للمحتّجين ستنعكس »كارثة« على موازنة 2020

هناك تأثيرا مباشرا 
عكسته االحتجاجات 

الجارية في البالد 
ناجم عن إجراءات 

الدولة في مواجهة 
المظاهرات 

والمتمثلة بقطع 
شبكة اإلنترنت

لندن ـ رويترز:
اليــورو بفســحة صغيرة  متتع 
إلى أعلى  إذ قفــز  االثنن،  أمس 
يوما في مقابل   11 مستوى في 
خلفية  على  األميركــي  الدوالر 
توقعــات بأن واشــنطن وبكن 
بإمكانهما التوقيــع قريبا على 
اتفاق ينهي حربــا تارية دفعت 
العاملــي  االقتصــادي  النمــو 

للتباطؤ.
وتلقى التفــاول الضعيف حيال 
إحراز تقدم دعمــا من تقرير يوم 
األحد من وكالة األنباء الصينية 
الرسمية شينخوا التي قالت إن 
بناءة“  ”محادثات  أجريا  الطرفن 

مطلع األسبوع.
ويعاني االقتصاد األوروبي شديد 
االعتمــاد على التصدير من نزاع 
تــاري ممتد منذ 16 شــهرا بن 
أكبر اقتصادين في العالم. وأثرت 
سلبا  اجلمركية  الرســوم  حرب 
على قطاع التصنيع في العالم.

وفي أحدث التعامالت، كان اليورو 
 1.1068 إلى  باملئــة   0.1 مرتفعا 
دوالر، وهو أعلى مســتوياته منذ 
الثاني، وكان  السابع من تشرين 
املؤشــر الذي يرصد أداء العملة 
األميركيــة فــي مقابل ســت 
عمــالت رئيســة منخفضا 0.1 

باملئة عند 97.90.

لكــن اليوان الصينــي ظل في 
مستوى  دون  اخلارجية  املعامالت 
للــدوالر،  يوانــات  الســبعة 
إمتراجعا فــي أحدث التعامالت 
7.0142. واليوان  0.1 باملئة إلــى 
هو أكثــر العمالت حساســية 

خلالف التجارة.
فــي املقابل، كان حتــرك اجلنيه 
اإلســترليني هو األنشط، إذ زاد 
0.3 باملئة إلى 1.2945 دوالر وإلى 
اليورو.  في مقابــل  بنس   85.41
وقفزت العملــة البريطانية إلى 
الدوالر  أمام  مســتوياتها  أعلى 
في 17 يومــا وذروتها في مقابل 
العملة املوحدة في ستة أشهر.

طوكيو ـ رويترز:
ارتفع املؤشــر نيكي القياســي 
االثنن،  بورصة طوكيو، أمس  في 
التفاؤل احلذر،  بفضل حالة مــن 
البورصــات  وبدعــم مكاســب 
العاملية وتوقعات التفاق تارو بن 

الصن والواليات املتحدة.
وصعــد نيكــي 0.5 باملئــة إلى 
23416.76 نقطــة. وزاد املؤشــر 
باملئة   0.2 نطاقا  األوسع  توبكس 
إلى 1700.72 نقطة، إذ قاد االتاه 
الصعــودي القطاعــات املأمونة 
 1.3 زاد  الــذي  مثل قطاع األدوية 
 0.9 ارتفع  الذي  واالتصاالت  باملئة 

باملئة.
املؤشــرات  أغلقت  اجلمعة،  ويوم 
األميركية  للبورصــة  الرئيســة 
على مســتويات قياسية بفضل 
محتملة  تهدئــة  حيال  التفاؤل 
الواليات  بــن  التجارة  لتوتــرات 
املتحدة والصن ومكاسب كبيرة 

ألسهم الرعاية الصحية.
وقالت وكالة أنباء الصن اجلديدة 
الصن  إن  األحد  يوم  )شــينخوا( 

والواليات املتحدة أجرتا ”محادثات 
بناءة“ بشــأن التجارة في اتصال 
هاتفي رفيع املستوى يوم السبت، 
لكن من دون التطرق للتفصيالت.
وارتفع سهم زد هولدجنز املعروفة 
ســابقا بياهو اليابان والين كورب 
1.2 و2.2 باملئة على الترتيب بعد 
أن أعلنت الشــركتان رسميا عن 
خطــة اندماج قبــل وقت قصير 
السوق لتشكال عمالقا  فتح  من 
تكنولوجيا حجمه 30 مليار دوالر.

 3.7 أدفانتســت  ســهم  وارتفع 
باملئة وديســكو كورب 2.7 باملئة 
وطوكيو إلكتــرون 1.8 باملئة، مع 
تدعم قطاع أشباه املوصالت بعد 
أن توقعت أباليــد ماتريالز حتقيق 
إيرادات وأربــاح أعلى من تقديرات 
احملللن إذ يتكهــن صانع معدات 
الرقائــق األميركي أن يعمد مزيد 
من العمالء إلى حتديث معداتهم 
اجليل  تركيب شــبكات  بدء  قبل 

اخلامس في أسواق رئيسة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
العامــة  الشــركة  أعلنــت 
أمس  الغذائيــة،  للمنتوجــات 
االثنــن، عــن عزمهــا تغطية 
حاجة السوق احمللية وانتاج أكثر 
مــن 12 نوع مــن األجبان خالل 

العام املقبل.
وذكر املكتب االعالمي للمصانع 
ابو غريــب في بيــان صحافي، 
ان »البــان ابــو غريــب تعلــن 
احمللية  احلاجة  تغطيــة  عزمها 
مــن مختلف منتجــات االلبان 
االجبان  من  أنواع جديدة  وأنتاج 
وتغيير وحتديث أساليب التعبئة 
باســتخدام العبوات الزجاجية 
واملعدنيــة خالل العــام املقبل 
بعــد ان قامــت بطــرح أنواع 
جديــدة من املنتجات شــملت 
لنب زبادي بالقشطة وأنواع جنب 
الشيدر املطبوخ واجلنب املطبوخ 
بالقشــطة أضافة الــى اللنب 

الرائب والشنينة والقشطة«.

وأكد معاون مدير عام الشركة 
الرحيــم عايــد »حرص  عبــد 
للمنتوجات  العامة  الشــركة 
الغذائية على التعاون احلقيقي 
واجلاد مع شــركة مكاء كوناي 
التركية املستثمرة ملصانع البان 
السوق  حاجة  لتلبية  غريب  أبو 
احمللي مــن مختلــف منتجات 

االلبان«.
واشار، الى ان »هناك أقباالً على 
هذه املنتجات التي متتاز بكونها 
مبســترة وخالية مــن أي مواد 
حافظة ومبدة صالحية ال تتجاوز 
20 يوما«، الفتــاً في ذات الوقت 
 (UHT( الى »اســتخدام مكائن
التي تعمل بدرجات حرارة عالية 
لتعقيم مادة اجلنب اثناء الطبخ 
وزيــادة مــدة صالحيتهــا الى 

شهرين او اكثر«.
واوضــح ان »لشــركة قامــت 
بحماية منتجات اجلنب املطبوخ 
والقشطة بفرض  الرائب  واللنب 

رســوم كمركية على مثيالتها 
املســتوردة من دون ان تلمس أي 
نتائج ايجابية«، مؤكداً السعي 
املنتجات  لباقي  احلماية  لتوفير 
االخــرى إلســتيعاب الســوق 

احمللية. 
من جانبه أكد نائب مدير شركة 
املكاء كوناي التركية املستثمرة 
علي املوســوي استمرار برنامج 
االنتاجية  للخطــوط  التأهيل 
املوجودة واضافة مكائن جديدة 
من  االنتاجية  الطاقــات  وزيادة 
خالل مواصلة العمل والتشغيل 
واالنتاج على مدى )24( ســاعة 

لتغطية حاجة السوق.
واشــار الى عزم الشركة أنتاج 
بحــدود )12( نــوع جديــد من 
االجبان منهــا امللفوف واملثروم 
وغيرها  والقشــقوان  واجملروش 
بعبــوات حديثــة تفــوق مــا 
موجود في الســوق وتلبي أذواق 

املستهلك العراقي.

ارتفاع اليورو.. وتراجع الدوالر

انتعاش بورصة طوكيو 

مصانع أبو غريب تعتزم تغطية السوق 
المحلية من منتجات األلبان
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ثقافة 8دراسة
محمد زكي ابراهيـم 

كه يالن ُمحمد
 

يقوُل الفيلســوف الوجودي ألبير كامو 
فــي كتابه »أســطورة ســيزيف« أنَّ 
التفكيــر هو أن نتعلَم من جديد كيف 
ترى وكيف نوجه إدراكنا.تنعكُس ظالل 
هــذا الكوجيتو كاموي فــي مؤلفاته 
)الطاعون(  يناقــُش صاحب  إذ  الروائية 
فلســفية  ورؤى  وجوديــة  مفاهيــم 
في بــراح الرواية.وبذلــك يكمُل األدب 
الفلســفة لدى كامو فهــو يقوُل »إذا 
الرواية  أردت أن تكون فيلسوفاً فاكتب 
» لذا فإن مفاتيح فلسفته مبثوثة في 
رواياته يشاركُه في ذلك غرميه الفكري 
»جان بول ســارتر« مع فارق أنَّ املشروع 
الفلســفي لدى األخير قــد إتكأ أكثر 
على عناوين فكرية بحتة صارت عالمة 
للسارترية يعبُر مؤلف )الوجود والعدم( 
في حواره مــع ســيمون دوبوفوار عن 
رغبته لتحقيق اخللود األدبي عن طريق 
األدب ويضيُف الفتاً إلى أن الفلســفة 
ليســت بذات قيمة مطلقة وذلك ألنَّ 
التقلبــات التاريخية تلقــى بكلكلها 
على قيمة الفلســفة.ويبدو أنَّ سارتر 
محقــاً فــي هــذا الــرأي ألنَّ القاريء 
يستســيُغ الفلســفة أكثــر عندما 
تلتحُم بالشــكل األدبي التزال الغثيان 
تتداول  والدوامــة  وكاليغوال  والغريب 
علــى نطاق واســع وتُعُد مــن أعمال 
ملهمــة فيما اليحظى مــا يكوُن في 
وعاء فلســفي مجرد مبستوى عاٍل من 
املقروئية.مايهُم ألبير كامو ويشــتغُل 
واملشروطيات  احلرية  ســؤال  هو  عليه 
التي حتد من رغبة اإلنســان وتطلعاته.

هذا إضافة إلى إنكبابــه على ثنائيات 
»احلياة واملوت ،السعادة واليأس ،الطهر 
والُفســق ، اإلخالص والبــراءة والرغبة 
يتناوُل  احلرب  فــي  الكامنة  التدميرية 
كل ذلك في روايته )السقوط( الصادرة 
من دار نينوى فما يضمــُه هذا العمل 
عبارُة عن تأمل فلسفي من خالل نقاش 
مع قرين ينحته الراوي املسترســل في 

سرده بضمير األول.

جدل فلسفي
يتحــول مقهــى كائــن فــي مدينة 
إمســتردام إلى منصٍة حلوار فلســفي 
إذ تردُ عبارات تنُم عن قدر اإلنســان بأن 
يعيش حياته املُعتــادة وبالتالي اليدرُك 
معاناة الغربــة ومن ثُمَّ ينقــُل الراوي 
مــا يعجبــه مــن كالم صديقه حيث 
يقــوُل »لــك أن تأخذ شــيأً أو تتركه« 
كما يســتبطُن مايعتمــُل في صدره 
من احلنني إلى اإلنســان البدائي إلى أن 

يلمَح إلى طبيعــة املدينة ومواصفات 
اإلنســان املُعاصر الــذي يجامع ويقرأ 
الصحــف علــى حــد قولــه  يعرُف 
تائُب ولم  بأنَّه محــاٍم  الراوي نفســه 
يكــن إختيار هذه املهنة للشــخصية 
بل أنَّ  الرئيســة في الرواية إعتباطــاً 
ذلك يناسُب املســلك السردي املُتسم 
إجراء  عن  إســتجوابية.فضالً  بصيغة 
املقارنة بني ســكان هولندا والشعوب 
األوروبيــة األخرى مايعنــي وجود إدراك 
حاد بالفوارق لــدى املُتكلم مع مضي 
الســرد يبدأُ اســتجواب الــراوي جان 
وبذلك  للمقابل  كالمانس  بابتيســت 
تعتمــُد الروايــة بأكملهــا على بنية 
ماميتلكه  معرفة  يريد  الســؤال.حيُث 
في  والدين وميررُ  الفقــراء  وموقفه من 
شــريط الســرد بعض األحــداث كان 
شــاهداً عليها إذ يحكي قصة سيدة 
األملاني  الضابــط  عجوز حــني خيرها 
بإختيــار أحدأبنائها ليطلق عليه النار.
طبعاً هذا املشــهد يضمُر إشــكالية 
وجوديــة  وهي إســتحالةالتعامل مع 
قيمة اإلنســان مبنطق الســلعة فإن 
مايبحُث عنه اجملرُم هو شــرعنة القتل 
.إذ ذاك يضيُف املزيد إلى سجل ضحاياه 
كما يســتعيُد احملامي سيرة الشخص 
الذي متيــز بصفات إنســانية عاد إلى 
قريته أثناء احلــرب كتب على باب بيته 
»مهما كان املكان الذي أتيت منه تعال 
وأنت على السعة والرحب«غير أن تلك 
من شرارة  اإلنســانية الحتميه  النزعة 
احلرب.وما يخفف ملل جان بابتيســت 
كالمانس هو املــارة الذين تزدحُم بهم 
وصُف  يســتمُر  الطرقــات.  أرصفــة 
مكونــات املدينة قبل أن ينحو الســرد 
منحــى ذاتياً وتنفتــُح مفاصل الرواية  
على ماعاشه احملامي التائب في باريس 
وجتاربه مع املهنة مشــيراً إلى النماذج 
البشــرية التي تكفــل بالدفاع عنها.
ومــاكان مدججاً به مــن القناعة بأنَّه 
على احلق فبرأيه لو مت نزع سالح الرضى 
والشــخصية واملكانــة من اإلنســان 
يتحــول إلــى كالب مزمجرة.وفي ذات 
السياق يذكر أسلوبه في ممارسة املهنة 
إذ ترفع على الرشــوة ولم يأخذ األموال 
من الفقــراء.زد على ذلــك كان يندفع 
يتمتُع  املنكوبني.فكان  مســاعدة  إلى 
بذلك واعتبرها فضيلة كما تستشُف 
ميالً نتشــوياً لدي الــراوي وهو اليروق 
لــه إال القمم اجلرداء.وفــي مقلب آخر 
من الروايــة يضعك كامو أمام مفارقة 
إذ  املوُت  الشــعور عندما يحل  صحوة 
يتضاعف حبنا لألصدقاء الذين غادرونا.
ويزداد اعجابُنا باألساتذة الذين غيبهم 
املــوت ولم يعــد صوتهم مســموعاً.

فبنظــر كامو أن اإلنســان الميكنه إال 
أن يحب نفســه أوالً ومن ثمَّ يتعاطف 
مع اآلخر ويشتهي مشــاهدة املأساة.
ولإلبانة عن عن صحة هذه اآلراء يضرب 

على لسان الراوي حكايات وقصص.
 

مصير مشترك
يتقمُص كامو دور احمللل النفســي في 
مقاطع من الروايــة وذلك حني يضيء 
أنانية الكائن البشــري وساديته حيث 
يقول بأن املرء اليستطيُع اإلستمرار في 
العيش مع اآلخرين من دون أن يتحكم 

بنــاًء على هذا  إليه  فيهم ومايتوصل 
املبدأ أن كل إنســان يحتاج إلى العبيد 
مثلما يحتاج إلى الهواء النقي.واألهم 
فيما يكتشفه ألبير كامو ويثير حوله 
األسئلة هو هل يحســُن اإلنسان في 
تصرفاته من اإلقتناع وبدافع إنســاني 
محــض أو أن كل مايبــدر منا ماهو إال 
باحلديث  ذلــك  على  ويعطــُف  تصنع 
عن مفهــوم اإلخالص واحلقيقة فبرأيه 
أنَّ املطلــوب هو إشــباع الرغبة وليس 
احلقيقــة وهــذا مايكــون واضحاً في 
التعامل مــع اآلخر. يظهــر كامو دور 
الواقع في تشيكل قرارات اإلنسان إلى 
جانــب العامل الغريــزي وهكذا يقدُم 
الفليلســوف الوجودي عصارة تأمالته 
من خالل شــخصية روائيــة وفي إطار 
إعترافــات الــراوي ترى جانبــاً آخر من 
التكوين اإلنســاني وهو حتوله نحو جلة 
امللذات وغالباً مايقع ذلك نتيجة اليأس 
من احلب إذ يكون البديُل هو اإلنســياق 
وراء الفســق بوصفه نوعــاً من اخللود 
يغيُب فيه األمل ومن املعروف أن كامو 
كان معجباً بأبيقور لذا فمن الطبيعي 
أن يتسلًل طيف فيلســوف اللذة إلى 
مؤلفاتــه  كان يراودُ بطــل كامو احلب 
الكامل للجســد والقلب بأكمله في 
عناق الينتهي.زيادة على ذلك يعاني جان 
من اإلغتــراب وذلك ما يتمثُل في عبارة 
»إن عبء األيام مخيف بالنسبة ملن هو 
بدون إله بدون ســيد«  من الواضح أن 
النزعة اإلنســانية هي ثيمة أساسية 
في أعمال كامو إذ يعودُ احملامي التائب 
في الفقرة األخيرة مــن إعترافاته إلى 
حلظــة إنتحار فتــاة مجهولــة بينما 
كان يعبُر اجلســر منتشــياً بغرامياته 
يراها مرتدية األســود إذ يلفته شكلها 
لكنه ميضي وما أن يبتعَد حتى يتناهى 
إليه صوت إرتطام اجلســم باملاء واملؤثر 
هو مايتمنــاه الراوي بــأن يعيَش هذه 
اللحظة مرة أخــرى ليتمكن من إنقاذ 
الفتاة وفي ذلك يكون إنقاذاً لنفســه 
الضمير.هنا تكمُن رســالة  تأنيب  من 
كامو عــن ترابط املصير البشــري وما 
يعطــي القيمة واملعنــى لألفكار هو 
البطولُة شيأً  والتضيُف  اإلنسان  حياة 
إلى البشرية إذا كلفتها الدمار واخلراب 
ومامييــز كامو عــن غيره هــو رفضه 
للتأدلج والتدجني وكان مدركاً لقساوة 
ومرارة أن يصبَح الواحُد إنساناً على حد 

تعبير بطل مسرحيته »كاليغوال«

ثمة من يرى أن اإلنسان هو الكائن الوحيد الذي يحترف 
العبث، ويوغــل في األذى، ويصر علــى اخلراب، في هذا 
الكون. في حني حتجم الكائنــات األخرى عن مثل هذه 
األفعال، وتؤدي دورها في اســتمرار احلياة، وبقاء النوع، 

على أكمل وجه. 
ويرجع الســبب في ذلك إلى أن اإلنسان مخلوق عاقل، 
يتمتع بقدرات ال متلكها الكائنات األخرى، وال تستطيع 

مجاراته فيها. 
قدمياً كان العلماء يعرفون اإلنســان بأنه حيوان عاقل، 
لكنهم عدلوا عن ذلك بعد مدة، ألنهم وجدوا أن تعريفاً 
كهذا يحوي نقطة ضعــف، وهي أن فقدان العقل ألي 

سبب من األسباب، ال يخرج صاحبه من اإلنسانية. 
ورمبا أدركــوا كذلك أن العقل ليــس دائماً موضع فخر 
للبشــرية،ألن هذا العقل، رغم ما فيه من إمكانات، هو 
سبب الدمار الذي حدث في هذا الكون. وهو العلة وراء 

ما سيصيبه في املستقبل من كوارث! 
إن مــا ينتظر األرض من تغييرات بســبب احلرق املفرط 
للهيدركربون مثالً، ال ميكن إال أن يصيب املرء بالصدمة. 
فقــد ارتفعت معدالت درجة احلــرارة في هذا الكوكب 
أكثر من درجتني مئويتني حتى اآلن. ومن املتوقع أن تزداد 
بنهاية هذا القرن إلى 8 درجات. ومعنى ذلك ببســاطة 
هو تصحر مساحات شاسعة من األرض، ومنها البقاع 
التي نعيش في شــطرها اجلنوبي. واإلنسان هو الكائن 

الوحيد الذي يقوم بهذه الفعالية على وجه األرض. 
فــي بالدنا نحن يقــوم الناس بتدمير الغطــاء النباتي 
الــذي يعمل على خفــض درجات احلرارة هــذه، فضالً 
عن امتصــاص الكاربون، وحجز موجــات الغبار، ليس 
في املزارع والبساتني فحســب، بل في احلدائق العامة 
واملنزلية أيضاً. والنتيجة واضحة للعيان. فقد استطال 
الصيف حتى بدا أنه الفصل الوحيد في العام، واختفى 
فصال الربيــع واخلريف من الوجود متامــاً. ولو لم يكن 

الناس ميتلكون العقل ملا فعلوا هذا. 
أما امللوثات األخرى مثل النفايات غير القابلة للتحلل، 
فهي متأل كل مكان. ولم ينجــح الناس في هذه البالد 
في تنفيذ مشروع واحد لتدوير هذه النفايات للتخلص 
منها بشــكل مؤقت على األقل. فالعقل البشري الذي 
يؤثر املال والســلطة واألنا ال يسمح مبثل هذا احلل في 

هذه احلقبة بالذات! 
لم يحدث أن قام ديناصور، أو تنني، أو فيل، أو وحيد قرن، 
أو فرس نهــر، أو ذئب، بإحداث أي شــرخ في الطبيعة. 
صحيح أن هذه احليوانــات التي انقرض بعضها ومازال 
البعض اآلخر ينتظر دوره في االنقراض على يد اإلنسان، 
تتغذى على بعضها البعض، إال أنها لم تتسبب في أي 
أذى لألنهار أو البحار أو الغابات كما هو ديدن اإلنســان 

العاقل منذ وقت طويل! 
ألم يكن العلماء محقني في مراجعة التعريف السابق 
لإلنســان أنه حيوان عاقل؟ حتى لو كان الســبب الذي 
دفعهم إلى تعديله يختلف متام االختالف عن موضوع 
الدمار الذي يخلفه هذا العقل على مستقبل البشرية؟

اإلنسان العاقل !

النزعة الفلسفية في رواية »السقوط«
دراسة
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اصدار

شعر

بلقيــس، يوســف، وليــد، غّســان. أربع 
شخصّيات، أربعة وجوه. أربعة أسئلة عن 
املعنى. وأربعة إســقاطات حتاول مواجهة 
معضلة الوجــود فــي 311 صفحة من 

احلجم الوسط.
لكّل شخصّية من شخصّيات »متسّولو 
إشــكالّية  ما،  وجــودي  ســؤال  اخللود« 
نفسّية وماٍض ال مُيِكُن الهروب منه. يحاول 
الّشاعر يوسف الّراوي الوصول إلى تسوية 
ما، ما بنَي وجوده العــادّي ورغبته احلارقة 
فــي الالعادّية. بينما يجــد املقاتل، وليد 
العبد اهلل، نفســه في مأزق ذهنِه النقي 

بالهرب  الّدائمة  رغبتــه  القبيح،  وواقعِه 
من املعركة، بانتهــاء احلرب، واجللوس في 
مكان هادئ، أن يتــزّوج ويكون عادّياً بينما 
أوالده يحيطونه، بعيداً من احلرب الدائمة 

واملعارك املتتالية، وال يستطيع.
يذكــر أن أنس ابراهيم ولد في رام اهلل في 
عام 1993 لعائلــة الجئة من مدينة اللّد. 
الدراســات  حاصل على ماجســتير في 
اإلسرائيلية من جامعة بير زيت. له كتابات 
في عدد من الصحف واجملاّلت العربية في 

مجالَي النقد األدبي والسينما.

 
صدرت حديثــاً عن دار هاشــيت أنطوان/
نوفــل رواية »متســّولو اخللــود« للكاتب 
وتقّدم  إبراهيم،  أنس  الشاب  الفلسطيني 
الرواية منوذجاً هو مزيج من الّســرد الروائّي 
الذي يشــتغُل على اإلنسان بوصِفِه مركزَ 
الّنظرْ إلى العالَْم باالســتنادِ إلى التحليل 
النفسّي الوجودّي، والذي يستنُد بدوره إلى 
أســئلة الوجود، الكينونــة، اجلنس، اخللود 

والّرغبة اجملّردة.
وقال الناشــر: هي رواية وجودّية فلسفّية 
وكذلــك روايــة ســيكولوجّية، أبطالها 

أنا خائٌف من اللّص املسلح اخلطير
خائٌف أن يقوَل:

)أنا أحيي وأميْت(
أيتها األبواُق الّصدئة في ليل املدينة  

أال تشبعني من الكذْب
أنا خائٌف على 

اللصِّ 
املسلِح
اخلطير..

من األبواق الصدئة في ليل املدينة

-4ألجلِك
ألجلِك 

يُنزل اهلل علينا املطر
ألجلِك

يبعد اهلل عنا الزالزل
وأنا ..

ألجلِك خبأُت نصَف الرغيف
حشوته بهمستني

دافئتني
لزوم الليل، والوحدة..

وغياب القمر
تفضلي يا كلبتي

هزي ذيلك حتى الصباح
واحلسي وجهي..

حتى الصباح
حظنا من احلياة ليلة 

ـ بني األنقاض ـ 
يا كلبتي

 
-5 يوما ما

كراكيُب فوق أسطح البيوت
كراكيُب في األركان وعلى األرصفة

كراكيُب في األقبية 
وحتت السّلم وعند املنحنياْت

ودور  واملؤسسات  املصالح  كراكيب خلف 
العبادة

كراكيب في األسواق 
واملتاحف

واألندية ودور العرض واملطاراْت
كراكيُب

مخلفات حرٍب

ودعارٍة
وسجون

كراكيُب، أوراُق دشٍت، بقايا فنادَق، قطُن
مشاٍف، هَددُ بيوٍت، رفاُت 

مقابر، وخراباُت 
مدْن

كراكيُب، كراكيُب، كراكيب
 - يوما ما-  

كانت أحالما تدّب فوق األرض!

-6كانت هنا حكاية
ال أحَد يعرُف أنني قبلتك في الظالم.

شفتاي دافئتان، ما زالتا
فيما شفتاك مشــغولتان بكتمان األمر 

عن العالم كله!
هكذا ظلت احلكاية نصَف قرن

طفلة سّرية
بضفيرتني

واحدة على الصدر تروح وجتيء
وأخرى في اخللف..

تخشى الناس
وحتب الظالم

ما لها احلكاية اليوم تنبُت  
إثر دمعتني تسحان في صمٍت على جتاعيد 

اخلدين!
وحُدها البنايات القدمية املهملة 

والبوابــاِت  الصامتــة  الشــرفاِت  ذاُت  ـ 
الصدئة املتربة ـ

وحدها تعرُف..
وحدها تشّدني من الزحام..

وتربت على كتفي.

علي منصور
-1للتو !!

بلغتها للتو!!
يا إلهي، ال أكاد أصدق..

قد كانت بعيدة، وراء احمليط، ال أدري إن كنُت
سأبلغها ذات يوم..

أم ال
هي األخرى لم تكن تدري هل ستراني..

أم سأموُت دونها؟
واليوم ها هي تراني، وحتضنني

تبلُل وجهي بالدموع وتهزني: أأنت علّي!!
نعم، أنا هو..

يا شجرة الستني

-2 في املدينة
في املدينة أشجار مكتئبة

ومقاٍه
مزدحمة بالعاطلني

بالكاد..
أدركُت شــجرة قبل أن تلقي بنفسها في 

النيل
قالْت: هاهاها..

تنقذني من حيتان البحر
لتأكلني

حيتان البر 
أيها الرجل الطيب!!

-3أنا خائف

»متسّولو الخلود«.. رواية فلسفية سيكولوجية

رجٌل ُمسنٌّ يكتُب قَصائد صغيرْة

بوست

من تخطيطات الراحل ابراهيم زاير

يتحول مقهى كائن في مدينة إمستردام إلى منصةٍ 
لحوار فلسفي إذ تردُ عبارات تنمُ عن قدر اإلنسان بأن 

يعيش حياته المُعتادة وبالتالي اليدركُ معاناة الغربة 
ومن ُثمَّ ينقُل الراوي ما يعجبه من كالم صديقه حيث 

يقوُل »لك أن تأخذ شيًأ أو تتركه«



جرجيس كوليزادة *

املادة )65(:
يُدعى  تشــريعي  مجلٍس  انشــاء  يتم 
بـ )مجلــس االحتاد ( يضــم ممثلني عن 
االقاليــم واحملافظــات غيــر املنتظمة 
في أقليــم، وينظم تكوينه، وشــروط 
العضوية فيــه، واختصاصاته، وكل ما 
يتعلق به، بقانوٍن يسن بأغلبية أعضاء 

مجلس النواب.
النص املقترح:

يتم انشاء مجلٍس تشــريعي يُدعى بـ 
)مجلس االحتاد ( يضم ممثلني عن االقاليم 
واحملافظــات غير املنتظمــة في أقليم، 
وينظم تكوينه، وشروط العضوية فيه، 
واختصاصاته، وكل ما يتعلق به، بقانوٍن 
النواب،  بأغلبية أعضاء مجلس  يســن 
ويختص بالنظر في مشروعات القوانني 
واحملافظــات  باالقاليــم  العالقــة  ذات 

واحلكومة االحتادية.
املادة )107(:

يؤسس مجلٌس، يسمى مجلس اخلدمة 
العامة االحتادي، يتولى تنظيم شــؤون 
فيها  مبا  االحتاديــة،  العامــة  الوظيفة 
التعيــني والترقيــة، وينظــم تكوينه 

واختصاصاته بقانون.
النص املقترح:

يؤســس مجلــٌس، يســمى مجلــس 
اخلدمة العامة االحتــادي، يتولى تنظيم 
شــؤون الوظيفة العامــة االحتادية، مبا 
فيهــا التعيــني والترقية، وحتــدد فترة 
ومواقع  املناصب  في  املسؤولية  ممارسة 
والتشــريعية  التنفيذية  الســلطات 
والقضائية والعســكرية بأربع سنوات 
وال متــدد، وال يجــوز جمع املســؤوليات 
واملناصب بــني افراد العائلــة الواحدة، 

وينظم تكوينه واختصاصاته بقانون.
املادة )108(:

يجوز استحداث هيئاٍت مستقلة اخرى 

حسب احلاجة والضرورة بقانون.
النص املقترح:

أوال :- يجوز استحداث هيئات مستقلة 
اخرى حسب احلاجة والضرورة بقانون.

ثانيا:- تؤســس هيئة عامة مســتقلة 
ملنظمات اجملتمــع املدني تتولى تنظيم 
شؤون اجلمعيات العراقية غير احلكومية، 
ينظم تكوينهــا واختصاصاتها بقانون 

وترتبط مبجلس النواب.
املادة )109(:

حتافظ الســلطات االحتادية على وحدة 
العراق وسالمته واســتقالله وسيادته 

ونظامه الدميقراطي االحتادي.
النص املقترح:

حتافظ الســلطات االحتادية على وحدة 
العراق وسالمته واســتقالله وسيادته 
ونظامه االحتادي الدميقراطي االشتراكي.

املادة )111(:
النفــط والغاز هو ملك كل الشــعب 

العراقي في كل االقاليم واحملافظات.

النص املقترح:
النفــط والغاز هو ملك كل الشــعب 
واحملافظات،  االقاليــم  كل  في  العراقي 
املاليــة على  ويــوزع نصــف مــوارده 
العراقيني كل ســنة بالتساوي، وينظم 

ذلك بقانون.
املادة )116(:

جمهورية  في  االحتــادي  النظام  يتكون 
العراق من عاصمٍة واقاليم ومحافظاٍت 

ال مركزيٍة واداراٍت محلية.
النص املقترح:

أوال:- يتكــون النظــام االحتــادي فــي 
جمهورية العراق مــن العاصمة بغداد 
ومحافظات  وأقاليم  كوردستان  وإقليم 
ونواحيهــا  بأقضيتهــا  المركزيــة 

وحكومات محلية.
إقليم فيدرالي  إقليم كوردستان  ثانيا:- 
العراق  النظام االحتادي جلمهورية  ضمن 

وال يجوز املساس بالنظام.
بعد هذا السرد املبني حلزمة االقتراحات 

املطروحــة لتعديــل بعض املــواد في 
الدســتور العراقي الدائم، نود أن نوجز 
اخلالصــة التالية حول الصياغة العامة 

للدستور :
1 - البــد ان نقــر أن صياغة الدســتور 
بصورة عامــة متيل الى فــرض صبغة 
إســالمية عليه وعلى الدولة، وذلك من 
خالل جعل االســالم مصدر أساســي 
للتشــريع بالرغــم من وجــود نص ال 
يسمح بســن قانون يتعارض مع مبادئ 
الدميقراطيــة، ولكن مع هــذا نأمل أن 
تصاغ العبارة من جديد على أســاس ان 

االسالم أحد مصادر التشريع.
2 - مازالــت النصوص املتعلقة بحقوق 
األحوال  قوانــني  فــي  العراقية  املــرأة 
الشــخصية، بعيدة عن هــدف حتقيق 
الدولــة املدنية، وال تضمــن احلقوق في 

اطار دستوري كامل.
-3 بعض نصوص الدستور فيها سبيل 
إلحياء التعصــب املناطقي والطائفي، 

والقبيلة،  العشــيرة  وفيها عودة لقوة 
تشــكل  االجتماعية  املكونــات  وهذه 
تكون  قــد  تقاليد خاصة  مبجموعهــا 
فوق القانون والدستور، وقد تتحول الى 

عقبة مستقبلية أمام أجيال للعراق.
4 - البــد مــن معاجلة دســتورية ملنع 
ربط العــراق بدول اجلــوار وتصغير اطر 
العالقــات، ألن جتربــة العراقيني مريرة 
في ظل ســنوات العقد االخير وفي ظل 
نظام احلكم السابق، وحتى بعد سقوط 
الى هجمات  العراقييون  تعرض  النظام 
وحروب ومعــارك دموية راحت ضحيتها 
بســبب  ذلــك  كل  االالف،  عشــرات 
لدول  ارهابية عائدة  منظمات اسالمية 

اقليمية ال تريد اخلير للعراق.
5 - تكفل الدولة بضمان احلياة الكرمية 
للعراقي مازال غير مضمون في نصوص 

الدستور الدائم.
6 - رغــم النواقــص يظــل الدســتور 
العراقي كأقضل نص دســتوري سامي 

على مســتوى املنطقة وعلى مستوى 
العاملني العربي واالســالمي، ويشــكل 
عالمة متطورة بارزة مقارنة مع دساتير 

الدول االخرى.
في اخلتام نأمل أن تكون حزمة االقتراحات 
املواد  املطروحة بخصوص تعديل بعض 
الواردة في الدســتور العراقــي الدائم، 
مقبوال لالخذ بها ودراستها في اللجنة 
املعنية مبجلس النواب لالستفادة منها، 
بهــدف الوصول الى االطار الدســتوري 
العام الذي يخرج العراق من مشــاكله 
وازماته املتراكمة واملمتالحقة، وذلك من 
خالل ضمان القانون األســمى واالعلى 
للدولــة العراقيــة وفق مســار حديث 
ومدني ومعاصر لضمان احلرية والكرامة 
العراقي،  لالنسان  والسعادة  والرفاهية 
ومــا الســعي اليــه اال بهمــة وارادة 

العراقيني وما التوفيق اال من عند اهلل.

* كاتب وباحث سياسي
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د. علي شمخي 

من بني اهم مشــكالت النظام السياسي التعددي 
هي انحراف االداء التشريعي والتنفيذي عن مفهوم 
التعددية ولبوســه اللباس الطائفــي أو القومي أو 
احلزبي وبات مــن املهم أن تتم مراجعة الدســاتير 
ومقارنتها مع التعليمات والقوانني النافذة ومعرفة 
مدى تطابقها مع  أهداف ومضامني الدستور ..وفي 
العراق أثبت النظام السياســي التعددي انتهاجه 
اشــكاال متعددة من االنحرافات متحــورت اغلبها 
حول ممارســات مت فيهــا تغليب الهويــات الفئوية  
علــى الهوية الوطنيــة مما أدى إلى بــروز كم كبير 
من املشــكالت التي قادت إلى اخفاقات واختراقات 
افقــدت الدولة هيبتها وهــددت وجودها وأصبحت 
شــرعية النظام السياســي محل تشكيك ولرمبا  
يكــون  النظام السياســي في العــراق واحدا من 
االمثلة ملن يرغبون  في البحث والكتابة عن األنظمة 
التعددية املشــوهة لقد أفتقــد العراقيون طوال 
16 عامــا املاضية املنظومة القياديــة القادرة على 
تطبيق مباديء الدســتور وعدم االخالل  مبضامينه 
آليات  واســهمت االختراقات احلزبية فــي حتطيم 
املراقبة على املال العام وتســببت بشيوع الفساد 
على مستوى واسع وقد شكل االنهيار في منظومة 
القيم الوطنية فرصة كبيرة للتنظيمات االرهابية 
مت النفاذ من خاللها  نحو تســويق األفكار املضللة 
التي اتخذت من هذه االنتهاكات وســيلة لتخوين 
النظام السياســي ونعته باوصاف سيئة وتوظيف 
الفشــل واالخفاق حملاربة أي التفاف وطني وقد ادرك 
املشــاركون في العملية السياسية متأخرا فداحة 
النهج الذي ساروا عليه طوال السنوات املاضية ولم 
تعد هناك فرص كثيرة امامهم في معاجلة  اوضاع 
العراق ومايزال بعضهم مســتمرا باصراره وتعنته 
في هذه املرحلة اخلطيرة واحلساســة  ويريد اعمام 
مايؤمن به على املشهد السياسي ومن يتمعن في 
اخلطاب اجلماهيري الذي تعبر عنه الفتات وشعارلت 
املتظاهرين في ساحات التظاهر في العراق سيجد 
انــه حتلى بالروح الوطنية واتخذهــا  عنوانا عريضا 
ملطالبــه  وهنــاك احمــاع واضح علــى رفض اية 
مشاركات فيوية أو حزبية في هذه الساحات تعبيراً 
عن الرفض لكل السياسات السابقة التي أنتجها 
النظام السياســي احلالي وتســببت بهــذا التازمي 
على مستوى الداخل  ومن الغريب أن التكون هناك 
اســتجابة واضحة لهذه املطالب وهــذه الدعوات 
التي تريد للهوية الوطنيــة أن تكون هوية جامعة 
بعد أن جربــت االحزاب وبعض القوى السياســية  
تســويق هويات أخرى لم يجِن  منها العراق ســوى 

املزيد من التمزق والضياع  

 الهوية الجامعة
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المقاالت و اآلراء التي تنشر 
تعبر عن وجهة نظر أصحابها 
وال تمثل بالضرورة رأي 
الجريدة

وسام زغبر *

عّلق األسير إسماعيل علي خلف )30 
عامــاً( من بلدة أبو ديــس في مدينة 
القــدس احملتلة إضرابــه املفتوح عن 
الطعــام والذي اســتمر )112( يوًما، 
بعد التوصل التفــاق يقضي بتجديد 

االعتقال اإلداري له ملرة واحدة فقط.
وقالت عائلة األســير خلف: إن »ابنها 
عّلــق إضرابــه بعــد اتفــاق يقضي 
بتحديــد ســقف اعتقالــه اإلداري، 
إداري  بحيث يصدر بحقه أمر اعتقال 

أخير ملدة ستة أشهر«.
وأوضح نادي األسير الفلسطيني في 
أن عائلة   )2019/11/12( بيان له فــي 
األســير خلف أبلغت بتعليق جنلهم 
إضرابه عن الطعام الذي استمر )112( 

يوًما رفضاً العتقاله اإلداري.
اســتنفد  احلالي  إضرابه  فترة  وخالل 
األســير كافة احملــاوالت في محاكم 
االحتالل، ومنها »العليا اإلسرائيلية« 
التي رفضــت مؤخراً االلتماس املقدم 
باســمه، وأبقت على اعتقاله اإلداري 

رغم خطورة وضعه الصحي.
واعتقلت قوات االحتالل اإلســرائيلي 
األسير خلف عدة مرات مبا مجموعه 
)7( ســنوات، وأعيــد اعتقاله في 12 
كانــون ثاني )يناير( مــن العام اجلاري، 

إداري ملدة  وصدر بحقه قرار اعتقــال 
6 شــهور، وحني قاربت على االنتهاء 
جددت له االعتقــال اإلداري ملرة ثانية، 
مما دفعه خلوض إضــراب عن الطعام، 
ووصلت حالته حد اخلطورة القصوى.

وينتهــي احلكــم اإلداري احلالي بحق 
األسير خلف في كانون األول /ديسمبر 
املقبــل، بينما احلكــم اإلداري األخير 
ســينتهي في حزيــران 2020، حيث 
يقضي االتفاق باإلفراج عنه بعد ذلك.

وقال خلف شــقيق األسير إسماعيل 
إن »الفعاليات الشعبية والفصائلية 
وحجم  خلــف  لألســير  املســاندة 
التفاعــل معــه كانــت باملســتوى 
املطلوب في أبو ديس وباقي محافظات 

الضفة الفلسطينية«.
لـ»احلرية«  وأضاف خلف في حديــث 
أن »اللجنــة الدولية للصليب األحمر 
وتطّلع  إسماعيل  األسير  بزيارة  تقوم 
علــى حالته، دون ممارســة الضغوط 
على االحتالل إلجباره على اإلفراج عنه 
أو نقل ملفه وباقي األسرى للمحاكم 
الدوليــة«. مبيناً أن عائلتــه لم تزره 
منذ أيار )مايو( املاضي، بل حتصل على 
تطمينات عبر محامي هيئة شــؤون 
األســرى واحملررين والصليــب األحمر 

الدولي.

تقصير رسمي

من جهته، أوضح ياســر مزهر رئيس 
مؤسســة مهجة القدس أن األسير 
إضرابه  في  شــكل  خلف  إسماعيل 
املفتوح عن الطعام أســطورة كبيرة. 
داعياً في الوقت نفسه لوحدة األسرى 
فــي إضرابهم بشــكل جماعي ضد 
االعتقــال اإلداري حتــى يكون حجم 
الفعاليات املســاندة لألســرى ترقى 

ملستوى معاناتهم وأوجاعهم.
واتهــم مزهر في حديــث لـ»احلرية« 
املؤسسات الدولية العاملة في قطاع 
غزة ومنهــا اللجنة الدولية للصليب 
األحمر بالتقصيــر في دورها وواجبها 
اجتاه كافة األســرى وخاصة املضربني 
انحيازها جلانب  واملرضى، إلى جانــب 

دولة االحتالل اإلسرائيلي.

كما اتهــم وزارة خارجية الســلطة 
الفلسطينية بالتقصير اجتاه األسرى 
وخاصة املعتقلــني إدارياً واملرضى في 
حمل ملفهم حملكمة اجلنايات الدولية 
اإلسرائيليني،  احلرب  مجرمي  ملالحقة 
كما حدث مع الدبلوماســية األردنية 
التي جنحــت باإلفراج عن األســيرين 

اللبدي ومرعي.

وقال مدير مركز الدفــاع عن احلريات 
»حريات« حلمي األعرج: إن »الفعاليات 
وفصائلياً  املساندة لألسرى شــعبياً 

جيــدة لكنهــا ال ترتقــي ملســتوى 
تضحياتهــم، وهي غيــر كافية في 
حال لم تســتند لتحرك دولي إللزام 
سياســة  بوقف  االحتالل  حكومــة 
»احلركة  اإلداري«. مضيفاً:  االعتقــال 
األســيرة رغم همومهــا وقضاياها، 
فهــي تقف جلانب األســرى املضربني 
النضال  وهذا  اإلداري،  االعتقــال  ضد 
بحاجة حلملة دولية، وإضراب جماعي، 
ضد  مشــتركة  نضالية  وخطــوات 
سياســة االعتقال اإلداري ومقاطعة 

للمحاكم اإلسرائيلية«.

حملة دولية
وأوضح األعرج فــي حديث لـ»احلرية« 
أن االحتالل يرفض االستجابة لألسير 
املضــرب عــن الطعام وهــو يخوض 
معركتــه دون مبــاالة بهدف كســر 
إرادته، وفــي حال تدهور صحته يرغم 
على التفــاوض مع األســير املضرب 
والوصول حلل وسط بتمديد »جوهري« 
لالعتقــال اإلداري مع انتهــاء الفترة 
احلالية. مشــدداً على أن األســرى ال 
يثقون باالحتــالل وال بقوانينه لكثرة 
مماطلته وابتزاز األسرى ودون ضمانات.

ودعا األعرج حلملة دولية من املنظمات 
الرســمية واألهلية والشــعبية ضد 
لتعرية  التعســفي  اإلداري  االعتقال 
االنصياع  وإجبــاره علــى  االحتــالل 

للقانون الدولــي ووقف التعاطي مع 
أنه ســبق لتلك  هذا امللف، موضحاً 
احلمالت أن أعطــت ثمارها في أواخر 
وقاربت  املاضــي  القرن  تســعينيات 
على إنهاء هذا امللف التعسفي الذي 
يرتقي ملســتوى جرمية حــرب نتيجة 
جرمية التعذيب النفســية لألســير 

وعائلته.
وتابع األعرج: »الضغوطات األميركية 
على مكتب محكمة اجلنايات الدولية 
حتول دون توجيــه أصابع اإلدانة لدولة 
االحتالل، وهــذا ال مينع التحرك باجتاه 
والدول  اإلنســان  حقــوق  مجلــس 
اتفاقية  علــى  املتعاقدة  الســامية 

جنيف«.

اإلضراب اجلماعي
أما ممثل اجلبهــة الدميقراطية لتحرير 
فلســطني في جلنة األســرى للقوى 
غزة  بقطــاع  واإلســالمية  الوطنية 
إبراهيــم منصــور، أكد أن األســرى 
الفلســطينيني قدموا منوذجاً مبدعاً 
اجلماعي في سبعينيات  اإلضراب  في 
القرن املاضي، والفضــل األكبر يعود 
بتنظيم هذا الشــكل مــن اإلضراب 
لألسير الشهيد عمر القاسم بخوض 

اإلضرابات مبجموعات كبيرة.
وأضاف منصور في حديث لـ»احلرية«: 
والتغطية  اجلماهيــري  »الدعــم  أن 

اإلعالمية يســاهمان بشــكل كبير 
في تقصير مدة اإلضراب ســواء كان 
فرديــاً أم جماعيــاً، ويخفضــان من 
مستوى اخلسائر في صفوف األسرى، 
ويحققان اجلــزء األٍكبر من مطالبهم 
فــي إضرابهم قبل الوصــول حلاالت 
استشهاد أو أضرار ال ميكن معاجلتها 
لألســير  الصحي  املســتوى  علــى 

املضرب«.
بدوره، قــال احملامي ســمير املناعمة 
مركز امليزان حلقوق اإلنسان: »ال نتمتع 
فلسطينية  حقوقية  كمؤسســات 
القانون  جملابهــة  قانونيــة  بصفــة 
اإلســرائيلي أو الطعــن أو االعتراض 
عليه«. الفتاً إلــى أن االعتقال اإلداري 
يتــم وفق تهمــة ســرية دون تعرف 
املعتقــل على تفاصيلهــا أو توقيف 
محامــي أو الدفــاع عن نفســه في 

انتهاك فاضح للمحاكمة العادلة.
ودعا املناعمة فــي حديث لـ»احلرية« 
وزارة خارجية السلطة الفلسطينية 
إلى تضمــني تقاريرها املقدمة للجان 
االتفاقيــات الدوليــة باالنتهــاكات 
ضد األســرى وخاصة ملف االعتقال 
اإلداري. مبيناً أن املؤسسات احلقوقية 
االنتهاكات  ترصــد  الفلســطينية 

وتفضح االحتالل اإلسرائيلي.
وأكد املناعمة أن مؤسســات األسرى 
باســتطاعتها تقدمي تقاريــر موازية 

لدحض ادعــاءات االحتــالل وتقاريره 
باحترام حقوق اإلنســان،  الذي يزعم 
مشــدداً أن محكمة اجلنايات الدولية 
دولة  اختصاصها محاسبة  ليس من 
االحتالل علــى ملف االعتقال اإلداري، 
باستطاعته حتت  األمن  لكن مجلس 
البند الســابع فــرض عقوبات على 
دولة االحتالل النتهاكها مبادئ حقوق 

اإلنسان.
من جهته، أوضح مدير عام العالقات 
العامــة واإلعــالم في هيئة شــؤون 
أن  األســرى واحملررين عاطــف مرعي 
هيئته لم تقصر فــي حتركاتها اجتاه 
األسرى وخاصة املضربني عن الطعام 
عبر محامييها في الدفاع عن األسرى 

في سجون االحتالل اإلسرائيلي.
وأشــار مرعي لـ»احلرية« إلى أن وزارة 
خارجيــة الســلطة تتحــرك عربياً 
ودولياً وتدّول قضية األسرى عبر عقد 
عشــرات املؤمترات الداعمة لألســرى 
في عديــد الدول العربيــة واألوروبية 
إال أن إســرائيل تواصل ضرب القرارات 
الدوليــة الداعمــة حلقوق شــعبنا 
ومنها حقوق األســرى بعرض احلائط، 
املفتوح  األميركي  الدعم  مســتغلة 

لها.

* عــن مجلة احلرية الفلســطينية 
العدد 1750

األسرى بين تطوير الدعم وضرورة تدويل قضيتهم

القسم الثاني
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العواصم ـ وكاالت:

ارتفــع عدد املنتخبــات املتأهلة إلى 
نهائيات يــورو 2020 إلى 17 منتخبا 
األحد  ليلة  البرتغــال  انضمــام  مع 
من خــال التصفيــات األوروبية إلى 

القافلة.
واملنتخبــات املتأهلة حســب ترتيب 
تأهلهــا زمنيــا: بلجيــكا، إيطاليا، 
إســبانيا،  أوكرانيا،  بولندا،  روســيا، 
تشــيكيا،  إنكلترا،  فرنســا،  تركيا، 
فنلنــدا، الســويد، أملانيــا وهولندا 
وكرواتيــا والنمســا، البرتغال.وتعد 
فنلندا البلــد الوحيد الــذي يتأهل 
للمرة األولى في تاريخه بني املنتخبات 
مقاعد   7 حلينه.وتبقــى  الصاعــدة 
للنهائيات التي ستضم 24 منتخباً.

إلى ذلــك، قال املدافــع فيرجيل فان 
دايك، إن هولندا بدأت في اســتعادة 
املباشر  التأهل  حسم  بعد  مكانتها 
2020 لكرة  لنهائيات بطولــة أوروبا 
القدم.وحجــزت هولنــدا، التــي لم 
تتأهــل لبطولة أوروبــا 2016 وكأس 
النهائيات  2018، مكانها في  العالم 
قبــل مبــاراة واحــدة علــى نهاية 

التصفيــات بتعادلها من دون أهداف 
مع أيرلندا الشمالية.

ومــع إقامــة بطولة أوروبــا في 12 
ملعبا عبــر أوروبا، قد تخوض هولندا 
دور اجملموعات على  مبارياتهــا فــي 
أمستردام. في  كرويف  يوهان  ملعب 
وأضــاف فــان دايك فــي تصريحات 
صحفيــة »الســعادة ال تســعني 
التي  أوروبــا  إلى بطولــة  بعودتنــا 
ننتمي اليها. يعني هذا األمر الكثير 
نلعب  أننا قد  للناس«.ونوه »سمعت 
جميــع مبارياتنا فــي دور اجملموعات 
بأمســتردام، وهــو ما ســيكون أمر 
رائعا«.وتابــع »شــعرنا بحــزن بالغ 
لغيابنا عن بطولة أوروبا 2016 وكأس 

العالم 2018. كان أمرا قاسيا«.
وقال فــان دايك، الذي ســيغيب عن 
املباراة األخيرة فــي التصفيات أمام 
الثاثاء ألســباب  اليــوم  إســتونيا 
هولنــدا  منتخــب  إن  شــخصية، 
لديه فرصــة للتحســن.وأمت »نعلم 
أن مبقدورنــا التطــور وميكننا القيام 
بأشياء كثيرة بشــكل أفضل. لكن 
التأهل عقب  يجب أن نفــرح بعــد 

الغياب عن بطولتني كبيرتني«.
إلى ذلك، فــاز املنتخب التركي خارج 
الديــار على أنــدورا، بهدفني من دون 

رد، فــي ختــام مشــواره بتصفيات 
يــورو 2020.ويديــن املنتخب التركي 
بالفضل في هــذا االنتصار، لنجمه 
أونال، صاحب هدفي  إنيس  الشــاب 
اللقاء فــي الدقيقتني 17 و21 )ركلة 
جزاء(.. وبعد أن أكد تأهله للنهائيات، 
للمــرة الثانيــة تواليا، واخلامســة 
تركيا  منتخــب  أنهى  تاريخــه،  في 
التصفيات فــي الوصافة، برصيد 23 
نقطة.أمــا أندورا فظلــت في املركز 
اخلامــس وقبل األخيــر، بأربع نقاط.
وســار منتخب آيســلندا على درب 
الثامنة، فرنســا  متصدري اجملموعة 
ثــم تركيا، بفوزه بعيــدا عن ملعبه 
)2-1( على مولدوفا.ورفع الفوز رصيد 
16 نقطة، في املرتبة  آيســلندا إلى 
الثالثة، لتتحــول إلى امللحق املؤهل 
للنهائيات، في آذار 2020، فيما تذيلت 

مولدوفا الترتيب بثاث نقاط.
من جانبه، حجز املنتخب النمســوي 
على  بفوزه  النهائيــات  إلى  بطاقته 
ضيفــه جمهورية شــمال مقدونيا 
2-1 علــى ملعب »إرنيســت هابل« 
في فيينــا في منافســات اجملموعة 
السابعة ضمن تصفيات كأس أوروبا 
2020. وتديــن النمســا بفوزها إلى 
مدافعيها في الــدوري األملاني حيث 

افتتح جنم بايــرن ميونيخ دافيد أالبا 
التســجيل فــي الدقيقــة الثامنة 
عندما تلقى كرة خلف الدفاع فتوغل 
داخل املنطقــة وراوغ احلارس وتابعها 
داخل املرمى، وأضاف العب بوروســيا 
الثاني  الينر  ستيفان  مونشنغادباخ 
فــي الدقيقــة 48.وســجل فاتكو 
الوحيد  الهــدف  ستويانوفســكي 
للضيوف في الدقيقة األخيرة.وكانت 
التعادل فقط  إلى  النمســا بحاجة 
القتناص البطاقة الثانية في اجملموعة 
بعدما ضمنت بولندا البطاقة األولى 
في اجلولة املاضية. وهو الفوز الثالث 
والســادس  للنمســا  التوالي  على 
في التصفيات فعــززت موقعها في 
املركز الثاني برصيد 19 نقطة بفارق 
ثاث نقــاط أمام بولندا التي ضمنت 
بعد  الصدارة  فــي  التصفيات  إنهاء 
فوزهــا علــى مضيفتها إســرائيل 
)2-1( بهدفــني ســجلهما لغريغور 
وكريســتوف   )4( كريتشــوفياك 
بيونتيك )54).. وفــي اجملموعة ذاتها، 
انتصرت ســلوفينيا علــى ضيفتها 
مدافع  ســجله  وحيد  بهدف  التفيا 
باخلطأ  تاراسوفس  إيغورس  الضيوف 
في مرمى منتخب باده في الدقيقة 

.53

طواحين هولندا تستعيد ألقها.. ونهاية سعيدة لمسيرة تركيا

يؤكد أن اسود الرافدين جديرين بالنجاحات

17 منتخبًا إلى يورو 2020.. والمتبقي 7 مقاعد

تقرير

جانب من مباراة هولندا وإيرلندا الشمالية

5:00 عصرًا

10:45 مساًء
10:45 مساًء

مفكرة اليوم

العراق ـ إلبحرين

المانيا ـ ايرلندا ش
هولندا ـ إستونيا

تصفيات اسيا

تصفيات يورو 2020
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بغداد ـ الصباح الجديد:

الوطني  اكــد مــدرب منتخبنــا 
أمس،  كاتانيتــش،  الســلوفيني 
على اهمية اللقــاء امام املنتخب 
اجملموعة  مباريات  ضمن  البحريني 
املزدوجــة  للتصفيــات  الثالثــة 
املؤهلــة لــكأس العالــم وكأس 
اســيا.وقال كاتانيتــش في املؤمتر 
إن  باللقــاء،  اخلــاص  الصحفــي 
للقاء  جاهــز  الوطني  »املنتخــب 
املنتخــب البحريني، الــذي يعتبر 
مــن املنتهبات اجليــدة واملنظمة 
الثاث  النقاط  تكتيكيا، وستكون 
هــي الهدف املنشــود مــن اجل 

االبتعاد اكثر عن املنافسني«.
واضــاف، ان »لكل مبــاراة طريقة 
املنتخب  تعتمد على  لعب معينة 
املنافس ، لذلك االســلوب الذي مت 
اللقاء  اختياره يتناسب مع اهمية 
الفــوز، فلــكل مباراة  لتحقيــق 
ظروفها، خاصــة ان العراق لم يفز 
على البحرين منــذ مدة، لذا لدينا 
الرغبــة بالفوز اليــوم ، وان ندخل 
للمباراة بنفــس الروحية والتركيز 
واالصرار الــذي كان عليه املنتهب 

في لقاء ايران«.
من جهته قال بشــار رسن العب 
املنتخــب الوطنــي ، إن »فرحــة 
الفوز ونشــوته على ايران طويناها 
ومباراة البحرين مهمة جدا لتعزيز 
تصدرنــا للمجموعــة، ونســعى 
لتقــدمي ذات املســتوى واالداء وان 
بافضل حال  الاعبني  يكون جميع 
لتحقيــق الفوز«.يذكر ان املنتخب 
الوطني سياقي نظيره البحريني، 
الثاثاء، على استاد  اليوم  مســاء 
عمــان الدولي في اململكة االردنية 

الهاشمية.
إلى ذلك، اعلن االحتاد العراقي لكرة 
القــدم ، عن طــرح التذاكر ملباراة 
العراق والبحرين اليــوم ، الثاثاء ، 

في املنافذ الرئيسية الستاد عمان 
الدولــي .. وقال املكتــب االعامي 
ألحتــاد الكرة في بيــان صحفي ان 
» التذاكر اجملانية ســتطرح ابتداءا 
من ظهر ، أمس االثنني ، في جميع 
اكشــاك ومنافذ املدينة الرياضية 
في مدينة عمان«.واضاف » سيتم 
البدء بتوزيــع تذاكر الدرجة االولى 
للجمهــور  اخملصصــة  والثانيــة 
العراقــي فــي اكشــاك التذاكر 
بجانــب مدرجات الدرجــة الثانية 
في ســتاد عمان الدولي بوابة رقم 
٣ بدا من الســاعة ٣ عصر وحتى 
الساعة ٩ مساءا من أمس االثنني 
علما بان االحتاد العراقي قد تكفل 
بثمن التذاكر لتوزيعها مجانا على 

اجلمهور العراقي«.
  هذا وطالب االحتاد من خال بيانه 
» اجلمهور العراقي بضرورة احلصول 
التذاكر تافيــا لازدحام يوم  على 
املبــاراة باالضافة الى انه ســيتم 
فتح بوابات ستاد عمان يوم املباراة 
الســاعة ١١ صباحــا لتخفيــف 

االزدحام«.
يشــار الى ان اجلالية العراقية في 
عمان حضرت بكثافــة في مباراة 
ايــران ومــأت مدرجــات امللعب ، 
واملتوقع ان يشــهد لقــاء العراق 
والبحرين حضــورا كبيرا ملا حتمله 
املباراة من اهمية كبيرة في مشوار 

اسود الرافدين.
مــن جانبه،  وصل الــى العاصمة 

االردنيــة عمان مســاء أول امس ، 
الطاقــم التحكيمي ملباراة العراق 
السادسة  اجلولة  برسم  والبحرين 
الثالثة  األســيوية  اجملموعــة  من 
املزدوجة املؤهلة إلى نهائيات كاس 
وأمم آســيا  2022 في قطر  العالم 

2023 في الصني.
املنتخب  في حــني اكــد مــدرب 
سوزا،  هيليو  البرتغالي  البحريني، 
ان اســتقرار املنتخــب الوطنــي 
مهمة  مــن  ســيصعب  العراقي 
فريقه في املباراة التي ســتجميع 
التصفيــات  ضمــن  بينهمــا 
كأس  لنهائيات  املؤهلــة  املزدوجة 
العالم 2022 وكأس آســيا 2023.

وســيتواجه امنتخبان على استاد 

الســاعة  الدولي في متام  عمــان 
اخلامسة من مساء اليوم الثاثاء.

وقال ســوزا في املؤمتــر الصحفي 
اخلــاص باملبــاراة، إنه »ســنواجه 
فريقاً كبيــراً، ميتلك العبني جيدين 
ولكن ســنعمل على حتقيق الفوز، 
واجهنــا املنتخــب العراقي مرتني 
ولدينا فكرة جيدة عنهم«.واوضح 
ان »هــذه املباراة تعــد حتدياً كبيراً 
بالنســبة لنا، نحــن ننافس على 
املباراة  الصدارة وســتكون هــذه 
»املنتخــب  ان  مبينــاً  صعبــة«، 
العراقــي يحضى بدعم جماهيري 

كبير هنا في االردن«.
السلبية  »النتيجة  ان  واكد سوزا، 
بالنسبة لي هي مبارتنا امام هوجن 

وايران كانت  العــراق  ومباراة  كوجن 
مباراة جيدة وفــوز العراق كان من 
»الاعبني  ان  بالقول،  صاحلنا«.وبني 
العراقيني جيدين ومميزين واملنتخب 
اكثر من  االستقرار  العراقي ميتلك 
منتخبنا وهذا ســيصعب املهمة 
إلى أن »الفوز على  علينا«، مشيراً 
اســيا  غرب  في  العراقي  املنتخب 
هو فوز رائع ، اننــا نعرف املنتخب 
العراقــي بشــكل اجليــد وهــم 

يعرفوننا بشكل جيد«.
التحكيمــي  الطاقــم  ويتألــف 
للمباراة من الســنغافوري محمد 
تقــي حكم وســط ورونــي مني 
حكم مســاعد أول وعبــد احلنان 
بن عبد احلســني مســاعد حكم 
ثاني، فيما ســيكون احلكم الرابع 
احمــد يعقوب من األردن، وســبق 
مقيم  وصول  التحكيمي  الطاقم 
احلكام جمعــة احمد من اإلمارات، 
إما مراقب احلكام فهو بشــير عبد 

اخلالق من لبنان.
العــراق  بــني  املبــاراة  وســتقام 
الرابعة  الســاعة  فــي  والبحرين 
بتوقيت عمان اخلامسة من مساء 
اليــوم الثاثاء علــى ملعب عمان 
الدولي، ويقف منتخبنا في صدارة 
برصيد  الثالثة  األسيوية  اجملموعة 
عشــر نقاط ويأتي خلفه املنتخب 
البحرينــي بثمان نقــاط ثم إيران 
ولها ســت نقاط وفي املركز الرابع 
وأخيرا  بنقطتــني  كونــك  هونك 

كمبوديا بنقطة واحدة.
ويتأهل صاحب املركز األول في كل 
الثمانية،  اجملموعات  من  مجموعة 
منتخبات حاصلة  أربعــة  وأفضل 
على املركــز الثاني إلــى نهائيات 
كأس آســيا 2023، والدور النهائي 
من تصفيــات كأس العالم 2022، 
الـ24  املنتخبــات  تتنافــس  فيما 
املتبقيــة فــي مرحلــة ثانية من 
تصفيات كأس آسيا، لنيل املقاعد 
كأس  لنهائيات  املؤهلــة  املتبقية 

آسيا 2023 في الصني.

الوطني يواجه البحرين بطموح مواصلة االنتصارات  
السنغافوري محمد تقي يضبط اللقاء

جانب من مباراة سابقة ملباراة املنتخب الوطني امام البحرين

ياسر قاسم خارج اسوار 
اوربيرو السويدي

عماد هاشم يساند حماة 
شباك الوطني

البرازيل تحرز كأس العالم 
لتحت 17 عامًا

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن نادي اوربيرو الســويدي، عدم جتديد عقده مع الاعب 
العراقي ياسر قاسم بعد اقل من اربعة اشهر من انضمامه 
لصفوف النادي.. وانضم قاســم إلى النــادي هذا الصيف 
لتعزيز الفريق ولعب 12 مباراة ، 6 منها منذ البداية، وصنع 
هدفني.وقال أكســل كايل مدير فريق الكــرة ب نادي اوربيرو 
في تصريح للموقع الرسمي للنادي السويدي، انه »أصبح 
من الواضح أن اوربيرو والعب الوسط ياسر قاسم، يختاران 

الذهاب بطرق مختلفة«.
واوضح أن »ياســر جاء خــال الصيف ولعــب خال فترة 
مهمة للفريق حني تعرضنا فيها إلصابات في وسط امللعب 
وبفضل جتربته، قام ياســر بعمل رائع داخل وخارج امللعب، 
مبا يتماشــى متاًما مع ما ميكــن أن نتوقعه«.واضاف مدير 
الفريق، »نشــكر ياسر قاسم على وقته في النادي ونتمنى 

له التوفيق في حياته املهنية في املستقبل«.
وولد قاســم عام 1991 ، ولعب مــع العديد من األندية في 
إجنلترا خال مســيرته وخــال فترة تواجده فــي توتنهام 
هوتسبر 18 عاًما. يذكر أن قاسم وقع على عقد ملدة نصف 

موسم مع اوربيرو.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكــد مدرب حراس مرمــى نادي الطلبة، عماد هاشــم، أن 
حراس مرمى املنتخب العراقي سيلعبون دورًا بارزًا في تأهل 
أســود الرافدين للدور احلاســم في التصفيات املشتركة.
ويخوض العراق مواجهة صعبة أمام البحرين، بعد انتصار 
ثمــني في الدقائق األخيرة على إيــران يوم اخلميس املاضي، 
وضعه في صدارة اجملموعة الثالثة. .وقال هاشم ، إن حراس 

مرمى املنتخب العراقي، على قدر كبير من املسؤولية.
وأضاف »عودة احلارس جال حســن من اإلصابة ومشاركته 
في املباراة املاضية، منحت الفريق ثقة كبيرة، أمتنى تعافي 
احلارس محمد حميد بعد اإلصابة التي حلقت به في مباراة 
إيران«. وأشار إلى أن العراق يحظى مبواهب كبيرة في مركز 
حراســة املرمى، برغم أن األخطاء واردة في كرة القدم.ونوه 
أن مباراة اليوم أمام البحرين ستكون حاسمة لدرجة كبيرة 
في التأهل للدور الثاني من التصفيات.وأمت »ســيكون على 
حــراس املرمى بــذل مجهودات مضاعفة، أثــق في قدرات 

الثاثي جال حسن ومحمد حميد وفهد طالب«.

ريودي جانيرو ـ وكاالت:
انتفضت البرازيل للمرة الثانية خال أســبوع واحد لتهزم 
املكسيك 2-1 أمام جماهيرها وحترز لقب كأس العالم لكرة 
القدم حتت 17  عاماً للمرة الرابعة الليلة املاضية.وبعد ثاثة 
أيــام من تعويض تأخرها 2-0 لتهزم فرنســا 3-2 في الدور 
قبــل النهائي، أحرزت البرازيل هدفني في الدقائق العشــر 
األخيــرة لتتغلب على منافســتها في أميــركا الاتينية.  
ورغــم أن البرازيل أتيحت لها فرص أكثر في البداية، جنحت 
املكســيك في التقدم في الدقيقة 66 عندما ارتقى برايان 
غونزاليس أعلى من املدافعني ليحول برأســه كرة عرضية 
من اليســار في الشــباك.   وعادل كايو جورج النتيجة من 
عامة اجلزاء قبل ست دقائق على النهاية بعد تدخل حكم 
الفيديو املساعد الحتســاب مخالفة لصالح فيرون.  وفي 
الدقيقة الثالثة من الوقت احملتســب بــدل الضائع، تلقى 
البديل الزارو متريرة عرضيــة ووضع الكرة بهدوء في املرمى 

ليشعل سعادة جماهير باده.  

بغداد ـ الصباح الجديد:
العراقــي احملترف في  املــدرب  عزز 
لبنان، جبار حميد، تألقه في احلقل 
التدريبــي عندما متكــن من قيادة 
في  املشــارك  حواره  انصار  فريقه 
دوري الدرجة ثانية على فريق أهلي 
صربا بهدفني مقابــل هدف واحد 
في املباراة التي اقيمت بينهما في 
ضمن  الناصر  عبــد  جمال  ملعب 
مباريات االســبوع الرابع.. وســبق 
لفريقــه ان تفــوق فــي مباراتني 
واحــدة، ضمن بطولة  وتعادل في 
الــدوري، في حني ســياقي فريق 
احلكمــة ضمــن دور الثمانية في 

بطولة كاس لبنان.
واملــدرب جبــار حميد ســبق له 
النجــاح في العديد مــن احملطات 
التدريبية التــي عمل فيها باألردن 
او اإلمارات والبحريــن، اذ عمل مع 
فرق عدة منها متقدمة واخرى في 
الوسط وكان حريصا على قيادتها 
نحو النجاح في البطوالت احمللية او 

اخلارجية.
املدرب جبار حميد، اكد انه سعيد 
التدريبية  التفــوق مبســيرته  في 

احلالية، ســيما في املباراة االخيرة 
التي فاز فيها على فريق أهلي صربا 
الذي يقــوده املــدرب األملاني »ثيو 
بوكير« الذي ســبق ان اشرف على 

منتخب لبنان في سنوات سابقة.
بكرة  الوطنــي  وبشــان منتخبنا 
القدم، قال حميد: انا سعيد بالفوز 
االخير الذي حتقق الســود الرافدين 
علــى املنتخب االيرانــي الذي يعد 

مبينا  القارة،  منتخبات  من صفوة 
ان اسود الرافدين سيمضون بعيدا 
فــي التصفيات املزدوجــة متمنيا 
ان يعــزز الفريــق العراقي رصيده 
من النقاط فــي اجملموعة ويواصل 
صدارته بتحقيــق نتيجة ايجابية 
في مبــاراة اليوما مــام البحرين، 
مشــيدا في الوقت ذاتــه بقدرات 

الفريق البحريني.

بغداد ـ الصباح الجديد:
شــارك العراق في برنامج اعداد 
الرياضية  العــروض  مصممــي 
جمهورية  في  مؤخراً  اقيم  الذي 
مصــر العربيــة، وضــم الوفد 
العامري  حمزة  شــاكر  باســل 
مدير قسم االســناد في الدائرة 
بوزارة الشباب  والقانونية  املالية 
وعضويــة  رئيســا  والرياضــة 
الدكتور جنم عبد مطشــر مدير 
في  والبرامج  االنشــطة  قسم 
دائرة التربيــة البدنية والرياضة 
فــي الــوزارة و موســى كاظم 
ابراهيم من دائرة شؤون االقاليم 
الــوزارة وغصون  واحملافظات في 
لفتة مســؤولة شــعبة  هيال 
بغداد في دائرة شــؤون االقاليم 

واحملافظات / بغداد.
فعاليات البرنامج املتقدم الثالث 
العربية  الكــوادر  وصقل  إلعداد 
ملصممــي العــروض الرياضية، 
الشباب  وزارة  رعاية  اقيمت حتت 
والرياضة املصرية وجامعة الدول 
العربية، والــذي أقيم خال املدة 
مــن 27 تشــرين األول وحتى 1 
تشــرين الثانــي  2019، باملركز 

األوليمبي باملعادي.
الدكتور  اخلتام  فعاليات  شــهد 

وزير  مســاعد  احلــداد،  عمــرو 
الشــباب والرياضــة للتنميــة 
إســماعيل  واللواء  الرياضيــة، 
الفــار، وكيــل الــوزارة رئيــس 
اإلدارة املركزيــة لبرامج التنمية 
الرياضيــة، وأحمد عبدربه، مدير 
ياســر  الطابي،  النشــاط  عام 
األكادميي  املرشــد  أبوالفتــوح، 

للبرنامج.
يذكر أنه قد شارك في فعاليات 
البرنامــج ٩ دول عربيــة وهــى 
اليمن،  العراق،  األردن،  فلسطني، 
ليبيــا،  جيبوتــي،  الســودان، 
الســعودية، والدولــة املضيفة 

مصر، بإجمالي عدد 60 دارس من 
مختلف الدول العربية.

وكانت أهم أهداف البرنامج إعداد 
وصقل كــوادر عربية لها القدرة 
املهرجانات  وإدارة  تنظيــم  على 
الرياضية الكبرى، وأيضا التعرف 
على كل مــا هو جديد من نظم 
وأســاليب متطورة وحديثة في 
الرياضية، وتبادل  العروض  مجال 
الصداقة  أواصــر  ودعم  اخلبرات 
بني الــدول العربية، وإثراء حركة 
العروض الرياضية العربية وزيادة 
القدرة على االبتكار واإلبداع في 

تنظيم املهرجانات الرياضية.

جبار حميد يعزز تألقه التدريبي
 مع انصار حواره اللبناني

العراق يشارك في برنامج أعداد مصممي 
العروض الرياضية بالقاهرة

جبار حميد

املشاركون في البرنامج
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جمال جصاني

ألســباب عديــدة مت التطرق اليهــا فــي الكثير من 
املناســبات، افرزت العملية السياسية لعراق ما بعد 
"التغيير" نوع من البرملانات تزداد بؤســاً وفشالً مع كل 
دورة انتخابية، وهذا ما أكدته الدورة االخيرة وما رافقها 
من عزوف كبير عن املشــاركة فيها ومن عمليات حرق 
لصناديق االنتخابات ومن اعادة فــرز يدوي والكتروني، 
ومن ثــم االتفاق علــى مللمة افرازات تلــك الفضائح 
بني حيتان الكتل التي تلقفــت مقاليد امور الغنيمة 
االزلية حلقبة الفتح الدميقراطــي املبني. حصيلة كل 
تلــك االصطفافــات واملناخات غير الســوية )البرملان 
احلالي( وبالرغم من حراجة وخطــورة املوقف الذي متر 
بــه البالد، بعد انطالق موجة االحتجاجات الشــعبية 
وما رافقها من احداث مأســاوية أودت بحياة أكثر من 
300 متظاهر غالبيتهم من شــريحة الشباب، وعجز 
احلكومــة عن تقدمي اجابــات مقتعــة وصريحة عما 
جرى وبنحــو خاص في موضوع اجلهة التي تقف خلف 
عمليات القنص وغير ذلك مــن االحداث التي عادة ما 
تنسب الى طائفة االشباح واجملهولني؛ جند البرملان وعبر 
كتل ومصالح وعقائد تفننت في مجال فقه "االنحناء 
أمام العاصفة" مترر وبكل رشاقة سلسلة من مشاريع 
القوانني التي لن تضيف الى املشهد امللتبس الراهن اال 

املزيد من العتمة وااللتباس.
لقد حــذرت مراراً وتكــراراً من مغبــة الهرولة خلف 
اخلطابات واالجنــدات التي توهم احملتجــني بامكانية 
التغيير الثوري أو اجلذري لالوضاع، والى ضرورة التعاطي 
بوعي ومســؤولية مع حتديات الوضع الراهن، ومن أهم 
اخلطوات التي مبقدورها مســاعدتنا في هذا اجملال؛ هي 
عدم االفســاح للبرملــان احلالي بتمرير هــذا النوع من 
التشــريعات الفئوية والترقيعية، واجباره على تشريع 
القوانني ووجود املؤسسات اخلاصة باالنتخابات املقبلة، 
قوانني تقطــع الطريق أمام اية محاولــة العادة تدوير 
هذه البضائــع النافقة التي رافقتنا طــوال أكثر من 
16 عامــاً على ما يفترض انهــا مرحلة لالنتقال صوب 
الدميقراطية والتعددية ومؤسســات الدولة احلديثة. ال 
نحتــاج من البرملان احلالي غير ذلك، وهذا ما ســيضع 
عربة التحوالت على اجلادة الصحيحة، بعيدا عن تقاليد 
العنتريات الفارغــة واالجندات الغريبة واحالم البعض 
في العودة الــى "الوليمة" وغير ذلك مــن التجاذبات 
وتصفية احلســابات السياسية والفئوية الضيقة وما 

تعده املطابخ االقليمية والدولية.
علينــا ان نتذكر جيــداً حقيقة ما افرزتــه مرحلة ما 
بعــد زوال النظــام املباد؛ من كتــل وجماعات وعقائد 
وما اتســمت به من نزعة للتناحر فيما بينها وقدرة ال 
مثيل لها العاقة بعضها للبعــض اآلخر، هذه النزعة 
لم تخفت مع تصاعد االحتجاجات وحسب بل اشتدت 
وباتت مستعدة للكشف عن مالمحها األكثر بشاعة، 
حيث ال اهمية ألمن ووحدة ومصير الوطن لدى الكثير 
منها، ال شيء سوى ما يعصف مبخيالتهم املريضة من 
اوهام واحالم. لذلك كله ينبغي على احملتجني )اصحاب 
الفرصة  واملشروعة( تفويت  العادلة  الوطنية  املطالب 
على هذا النوع من قوارض املنعطفات التاريخية. ليس 
هناك أدنى شــك مــن صعوبة انتهاج هذا الســبيل، 
لكنه يســتحق رص كل اجلهود خلفه، فهو الســبيل 
الناجع النتزاع احلقوق بشكل واقعي يتفق واالمكانات 
الفعلية، في مواجهة صعاب ومخلفات واهوال املراحل 
التي عشــناها قبل "التغيير" وبعده. لقد كشــفت 
وقائــع ما بعد االحتجاجات، عــن حجم االغتراب الذي 
يعيشــه اعضاء هذا البرملان عــن اجملتمع، وعن احلاجة 
امللحة لعودتهم الى منازلهم وفســح اجملال أمام نوع 
آخر مــن االنتخابات تتحقــق فيــه روح الدميقراطية 
وفلســفتها )اريد برملان ميثلني( وال يقتصر على آلياتها 

املعطوبة واملنتهكة... 

ومضــة

أريد برلمان يمثلني

بغداد - الصباح الجديد:
انتقل الى رحمــة اهلل امس األول 
السياســي اخملضرم عدنان الباجه 
جي، اذ أعلن في اإلمارات األحد خبر 
وفاة وزير اخلارجية األســبق عدنان 
الباجه جي عن عمر يناهز 96 عاما. 
ويعتبر الباجه جي من السياسيني 
في  اخملضرمــني  والدبلوماســيني 
العــراق، إذ تولــى مناصب مهمة 
منهــا منصب وزيــر اخلارجية في 

ستينيات القرن املاضي.
كان عدنــان الباجــه جــي مــن 
اخملضرمني،  العراقيني  السياسيني 
تولــى مناصب مهمة فــي العراق 
منهــا منصب وزيــر اخلارجية في 
ســتينيات القرن املاضــي ورئيس 
شــكله  الذي  احلكــم  مجلــس 
األمريكيون عقب االطاحة بالرئيس 

العراقي صدام حسني عام 2003.
وشغل الباجه جي منصب مندوب 
العــراق الدائم لــدى األمم املتحدة 
1959 و1965، وعني وزيرا  بني عامي 
وهو   ،1965 عــام  فــي  للخارجية 
املنصــب الذي شــغله حتى عام 

.1967
وأعيــد تعيينه مندوبــا دائما لدى 
املنظمــة الدولية فــي عام 1967 
وظل يشغل هذا املنصب حتى عام 

.1969

أسرة سياسية
ولد عدنان الباجه جـــي في بغداد 
في عام 1923 وهو ابن السياســي 
مزاحــم الباجــه جي الــذي كان 
رئيساً للوزراء في العراق خالل حرب 

فلسطني عام 1947.
تلقى عدنان الباجــه جي تعليمه 
في كلية فيكتوريا في االسكندرية 
بيروت  فــي  األمريكية  واجلامعــة 
فــي عام 1943 حيــث حصل على 

العلوم  في  البكلوريوس  شــهادة 
السياسية.

وبعــد عودتــه الى العــراق، تقدم 
بطلب للعمل فــي وزارة اخلارجية 
لكــن دائــرة األبحــاث اجلنائيــة 
عارضت توظيفه بسبب مشاركته 
فــي نشــاطات كتائب الشــباب 
عالي  رشيد  الوزراء  لرئيس  )املؤيدة 

الذي  لالنقالب  ودعمــه  الكيالني( 
قاده الكيالني ضد البريطانيني عام 

.1941
لكنه في عام 1950، تولى منصب 
مســاعد رئيس الدائرة السياسية 
في وزارة اخلارجية ، واستمر بالعمل 

في الوزارة ملدة 8 سنوات.
كان الباجــه جــي مــن مؤيــدي 

عبدالناصر،  جمال  املصري  الزعيم 
وكتب فــي مذكراته "مشــاعري 
جتاه مصــر وجمال عبد الناصر لها 
جذور عميقة. فأوال كنت أشــاطر 
والــدي إميانه بأن مصــر هي أهم 
البلــدان العربيــة وان على العراق 
اقامة عالقات جيدة معها في كل 

األوقات".

وفي 13 من متوز 1958، أقيل الباجه 
جي مــن وزارة اخلارجيــة العراقية. 
وفي اليوم التالي، الرابع عشــر من 
متوز 1958، أطيــح بالنظام امللكي 
العــراق من قبل عبــد الكرمي  في 
قاســم. وجرى على الفــور تعيني 
الباجه جي مندوبا دائما للعراق في 

األمم املتحدة.

ورغم انقالب 8 شــباط 1963 الذي 
قاســم،  الكرمي  عبد  بحكم  أطاح 
استمر الباجه جي في منصبه في 

األمم املتحدة.
كان الباجه جي خارج العراق عندما 
البعــث بحكم عبد  أطاح حــزب 
الرحمن عارف فــي انقالب 17 متوز 
1968، وقرر عدم العودة الى العراق.

وعمل  أبــو ظبي  التحق بحكومة 
1971، حضر مراســم  فيها عــام 
التوقيع على دستور إقامة اإلمارات 
وإعالن اســتقالل  املتحدة  العربية 

الدولة.
كان الباجي جي يحمل اجلنســية 
اإلماراتية وظل يعمل لدى احلكومة 
حتى  مستشــار  بصفة  اإلماراتية 
االطاحة بحكم صــدام عام 2003 

عقب الغزو األمريكي.
قليلة  بأشهر   2003 وقبيل ســنة 
أعلــن الباجــه جي عن تشــكيل 
حزب سياســي حمل اسم "جتمع 
لكن  املســتقلني"  الدميقراطيــني 
التجمــع لم يعمر طويــالً وانفرط 

عقده بعد عامني.
 ،2003 البالد ســنة  احتالل  وعقب 
الســفير  العــراق  عــني حاكــم 
الباجه جي  برميــر  بــول  األمريكي 
عضوا في مجلس احلكم االنتقالي 
الذي تشــكل بتاريخ 12 متوز 2003، 
محدودة  صالحيــات  اجمللس  ومنح 
إلدارة شؤون العراق، وظلت السلطة 
األمريكية  القــوات  بيد  احلقيقية 

وممثلها في العراق بول برمير.
وتولى الباجه جي رئاســة مجلس 
احلكــم لــدورة واحدة فــي كانون 

الثاني 2004.
2005 أول جلســة  كما ترأس عام 
للبرملــان العراقي الــذي انبثق عن 
أول انتخابــات برملانية إذ كان أكبر 

األعضاء سناً.

بعد رحلة سياسية طويلة..عدنان الباجه جي
 يغادر الى حيث السالم
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