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تعـلن جمعية الهالل االحـمر العراقي بالـنيابة عن الصلـيب االحمر النرويجي عن
اجراء مناقـصة جتهيز معدات اسـعاف اولي وذلك حسب اجلدول والشروط التي
ركز العام علما ـكنكم احلصول عليها من مـقر جمعية الهالل االحمر الـعراقي ا
ان اخر موعـد لقبـــول العطـــاءات الســاعـة الثالـثة بعـد الظـــهر مـن يوم االربعاء
ـكــاتب ــؤهــلــ من الــشــركــات وا ٢٠ / ١١ / ٢٠١٩ عــلى مــقــدمي الــعــطــاءات ا
ـطلـوبة تـقـد عطـائـهم داخل ظـرف مخـتوم ـواد ا اخملـتـصة بـتـجارة وجتـهـيز ا
يـودع في صندوق الـعطاءات في مـقر عام جمـعية الـهالل االحمر الـعراقي ويهمل

اي عطاء غير مستوفي الشروط.
لالستفسار الرجاء االتصال على الرقم (٠٧٧٠٨٧٠٣٨٤٨) وال تتحمل اجلمعية اي
مسؤولية قـانونية او مالية عن اجراء التعاقدات ويكون اختيار الشركات والدفع

من قبل الصليب االحمر النرويجي.
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ـسـتـقـلـة ـفـوضـيـة الـعـلـيـا ا أعـلـنت ا
حلـــقــوق اإلنــســان فـي الــعــراق امس
االحـد عن حـصـيـلـة جـديـدة لـضـحـايا
االحـتجـاجات التي انـدلعت في البالد
ــاضي مــنــذ االول من تــشــرين اول ا
مــــؤكــــدة أنــــهــــا قــــد جتــــاوزت 300
ـفوضية ـتحدث باسم ا شـهيد.وقال ا
عـلي أكـرم البـياتي فـي بيـان مقـتضب
إن (حــصـيـلــة الـضـحـايــا بـلـغت 301
شـهـيـد إضـافـة إلى 15 ألـف مـصاب
مـــنــذ بــدء االحـــتــجـــاجــات). الى ذلك
اصـدرت  اجلـمـعيـة الـعـراقيـة حلـقوق
ــــتـــحـــدة االنــــســـان في الــــواليـــات ا
االمـريـكيـة  تقـريرا بـشأن الـتظـاهرات
اعـــلـــنـت فـــيه عن اســـتـــشـــهـــاد 351
مـــتــظــاهــرا  مــنــهم  191 فـي بــغـداد
وجـــــــــرح  11 ألـف و 298 اخـــــــــرين
واعــتــقــال  1200 مــتــظــاهــر. واتــهم
ـتظاهرين الـبيان احلـكومة بـ(ضرب ا
في سـاحـة التـحـرير وسـاحـة النـسور
بــبـغـداد واحملـافــظـات بـقــنـابل الـغـاز
ــســيل لــلـدمــوع واطالق الــرصـاص ا
ــتـظـاهــرين في انــتـهـاك احلـي عـلى ا
صـارخ لـلـدستـور والـعـهود الـدولـية).
من جـــهــتــهــا اعــربـت جلــنــة حــقــوق
االنـسـان النـيابـية امس عن قـلقـها من
الـــقـــنــاصـــ وإصـــابــات بـــالـــكــرات
احلـديـديـة(الـصـچم) والـتـفـجـيـر قـرب
سـاحات التـظاهر.وقـال رئيس اللـجنة
ارشــد الـصـاحلي في بــيـان ان (هـنـاك
ـعـنـية مع عـدم تـعـاون من الـوزارات ا
اجلــهــات ذات الــعالقــة كــمــفــوضــيــة
وجلـــنـــة حـــقـــوق االنـــســان فـي عــدم
تــزويـدنـا بــالـبــيـانـات الــصـحــيـحـة)
مـشيرا الى ان (احلكومة الزالت تفتقر
الـى إدارة االزمــــــــــــــة بــــــــــــــشـــــــــــــأن
الـتـظـاهـرات).واضـاف  الـصـاحلي ان
(جلـنـة حـقـوق االنـسـان تـبـدي قـلـقـها
الـبالغ من القناص والضربات بآالت
صــيـد من قـبـل مـجـهــولـ وإصـابـات
بـالــصـچم وتـفـجـيـر عـبـوات صـوتـيـة
قـرب سـاحات الـتظـاهر). من جـانبـها
دعت مـنظمة الـعفو الدوليـة السلطات
الـــعــراقـــيــة إلى (أصـــدار أمــر فــوري
ـتـواصل وغـيـر بـإنـهـاء االسـتـخـدام ا
ــمــيــتــة) ضــد الــقـــانــوني لــلــقـــوة ا
ـنـظـمة ـتـظـاهـرين.وقـال بـيـان عـن ا ا

ـستقلـة التي تعنى بـحقوق اإلنسان ا
(يــجـب أن يـتــوقـف حــمــام الــدم هـذا
سـؤول عنه).وقال ويـجب محاكـمة ا
نـــاشــطـــون وأطــبـــاء يــشـــاركــون في
الـتـظـاهـرات طالـبـ عـدم الـكشف عن
أسـمائـهم أنهم يـشعرون بـأن اخلناق
يـضيق علـيهم مع مالحـقتهم وتـلقيهم
تـهديدات بالقـتل عبر مواقع التواصل
االجــتـمـاعـي أو في قـلب الـتــظـاهـرات
(تـفـاصيل ص2). مـن جهـتـهـا أعـلنت
ـــتــحـــدة في الــعــراق ـــثــلــة األ ا
جـين هينـيس بالسخارت امس أنها
تـــتـــلـــقـى (كل يـــوم مـــعـــلـــومـــات عن
مــتــظـاهــرين قــتــلــوا وأخـتــطــفـوا أو
تـعرضـوا ألعتقـال تعسـفي او الضرب
والـتــرهـيب).واسـتـنـكـرت بالسـخـارت
(مــــنــــاخ اخلــــوف) الــــذي تــــفــــرضه
الـــســلــطـــات الــعــراقـــيــة مــؤكــدة أن
(احلــقــوق األسـاســيـة تــنــتـهك هــنـاك
بـــــإســـــتـــــمــــرار) . الـى ذلك تـــــمـــــكن
ـتـظـاهـرين صـبـاح امس من اسـقاط ا
كـتل كـونـكـريـتـيـة في سـاحـة اخلالني
وسط بــغـداد فـيــمـا تـدخــلت الـقـوات
ـسـير ـنـعـهم من مـواصـلـة ا االمـنـيـة 
نــحــو سـاحــة الــتــحـريــر. واضــطـرت
نع اسقاط الكتل الـقوات الى التدخل 
ــســيــلـة عــبــر اســتــخـدام الــقــنــابل ا
ـــتـــظــاهـــرين لـــلـــدمـــوع لــتـــفـــريق ا
وابـعادهم.وقطعت الـقوات االمنية في
وقـت مـبـكـر من صـبـاح امس الـطـريق
ـؤدي من ساحـة اخلالني الى ساحة ا
الـتحـرير بالـكتل الكـونكـريتيـة حلصر
الــتــظــاهــرات في سـاحــة الــتــحــريـر.
وأخــذت الـقــوات األمــنـيــة تـتــقـدم في
الـــشـــارع وتـــمـــكــنـت من اســـتـــعــادة
الـسيـطرة على ثالثـة جسور من أصل
ـتظـاهرون في أربـعـة سيـطر عـلـيهـا ا
بــغـداد.ورغم أن األعــداد الـكــبـيـرة من
ـــتــظـــاهــرين تـــتــجـــمع في ســـاحــة ا
ـركزيـة لالحـتجـاجـات فإن الـتـحريـر ا
ـواجـهـات تـدور مـنـذ أيـام عـدة عـلى ا
أربـــعــة من  12 جـــســرا فـي  بــغــداد.
ـتظاهـرون أوال باجتـاه جسر وتـقدم ا
اجلــمـهــوريـة الــذي يـصل الــتـحــريـر
ـنـطـقة اخلـضـراء الـتي تـضم مـقار بـا
حـكـومـيـة فـوضـعت الـقـوات األمـنـيـة
عـلى اجلسـر ثالثة حـواجز اسـمنـتية
تظـاهرون عند أولـها.بعد ذلك يـقف ا
تــقــدم مــتــظــاهــرون آخــرون بــاجتـاه

جــسـور الـســنك واألحـرار والــشـهـداء
ــــوازيــــة جلــــســــر اجلــــمــــهــــوريـــة ا
.وشهـدت تـلك اجلسـور الـثالثة شـمـاالً
ـــتــظــاهــرين لــيـال مــواجــهــات بــ ا
والـــقــوات األمـــنــيـــة الــتي صـــدتــهم
وقـامت القـوات االمنـية بـإطالق قنابل
ـــســـيل لـــلـــدمـــوع بـــاجتــاه الـــغـــاز ا
ـتــجـمـهـرين في شـارع ــتـظـاهـرين ا ا
ـتظـاهرون اإلبـقاء الـرشـيد.ويـحاول ا
عـلى زخم االحـتـجـاجـات الـداعـية الى
(إســـقـــاط الـــنـــظـــام) في الـــعــراق اذ
تـــواصــلـت امس االحـــتــجـــاجــات في
الــبــصــرة حــيث فــرضت قــوات األمن

ـتـظـاهـرين مـن االقـتراب ـنع ا طـوقـاً 
مـن مـبــنى مــجــلس احملــافــظــة غـداة
مـــوجــة إعـــتــقـــاالت نــفـــذتــهـــا بــحق
. وقال مـسؤول بـالقـنصـلية احملـتجـ
الـكـويـتيـة في الـبصـرة إن الـقـنصـلـية
دينة في ظل سـتسحب موظفيها من ا
تــــدهـــــور األوضــــاع األمــــنــــيــــة.وفي
الـنـاصريـة أطلـقت قوات األمن قـنابل
مـسيلة لـلدموع على متـظاهرين كانوا
يــحـــاولــون إغالق دائــرة حــكــومــيــة.
وجتـددت الـتـظـاهـرات في الـديـوانـيـة
حـيث انطلقت احتـجاجات طالبية في
ظـل انــتـــشــار قـــوات الــشـــرطــة قــرب

ـنع الــطـلـبـة من ــدارس والـكـلــيـات  ا
اإلنــضـمــام الى الــتـظــاهـرات.وبــقـيت
ـؤسسات ـدارس والكـليـات وأغلب ا ا
احلـكـوميـة مغـلـقة في مـديـنتي احلـلة
والـكوت.وافاد مـصدر باغالق عدد من
الـدوائر احلكوميـة في النجف على يد
مـجموعة من االشـخاص. وقال مصدر
ان (الـــدوائـــر الـــتي  اغالقـــهـــا هي
الـــتــربـــيــة والـــضــريـــبــة والـــرعــايــة
االجـــتـــمــاعـــيـــة والـــوقف الـــشــيـــعي
واخلـزيـنة).ونـظم العـشـرات من طلـبة
جـامعة الكـوفة صباح امس اعـتصاما
امـــــام مـــــدخـل اجلـــــامـــــعـــــة لـــــدعم

ــطــالـبــة بــتــنــفــيـذ ــتــظــاهــرين وا ا
مـطالبهم فيما اتخذت القوات االمنية
اجــراءات مــكـــثــفــة حلــمــايــتــهم.ومع
اســتـمـرار قـطع اإلنـتــرنت قـسـريـاً في
الـــبالد مـــنــذ بـــدايـــة األســبـــوع بــدأ
الـعـراقيـون يتـخوفـون من األسوأ مع
عـــــودة ذكـــــرى األســـــبـــــوع األول من
االحــتــجــاجـات مــطــلع تــشـرين االول
ـــاضي إلـى األذهــان. مـن جــهـــتـــهــا ا
اعــــــلـــــنت وزارة االتــــــصـــــاالت امس
حـصولـها عـلى موافقـات رسمـية على
عـــودة خــدمـــة االنــتـــرنت عـــلى مــدار

الساعة دون انقطاع.
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وافـــادت مــصــادر بـــتــوصل الـــكــتل
الــســيــاســيــة إلى اتــفــاق ســيــاسي
لـوضع حد لالحتجاجات يرمي إلى
اإلبـقـاء على الـسـلطـة احلـاليـة حتى
لـو اضطر األمر إلى استخدام القوة
إلنـهـاء االحـتـجـاجـات.وبـعـد ان كان
فـي وضـع حــــــــــرج فـي بــــــــــدايـــــــــة
ــهـدي الــتــظـاهــرات أصــبح عـبــد ا
الـــيــوم مــحط إجـــمــاع بــ أحــزاب
وسـيـاسـيي الـسـلـطـة وحتـى أولئك
الــذين كــانــوا يــطـالــبــون بــرحــيـله
عـــادوا عـن دعـــواتـــهم خـــصـــوصـــاً
بــسـبب الــضـغــوط الـســيـاســيـة من
إيـران وحـلفـائـها في بـغـداد.لكن في
مـسـرح الـسـياسـة واصـلت غـالـبـية
الــقــوى اجـتــمــاعـاتــهــا خالل األيـام
األخـيـرة بـحـسب اعـضـاء في حزب
شــــارك في االجـــتــــمـــاعـــات. وأفـــاد
مــصـدر بــأن (األحـزاب الــسـيــاسـيـة
اتـفــقت خالل اجـتـمـاع ضم غـالـبـيـة
قـيادات الكتل الـكبيرة عـلى التمسك
ـهـدي والـتـمـسك بـالـسـلـطة بـعـبـد ا
مـقـابل إجـراء إصالحـات في مـلـفات
مـــكـــافــــحـــة الـــفـــســـاد وتـــعـــديالت
دســـتــوريــة).وأضــاف أن (األطــراف
الـسـيـاسـيـة اتـفـقت أيـضا عـلى دعم
احلــكـومـة في إنـهــاء االحـتـجـاجـات
ـتاحـة).ويـبدو أن بـكـافـة الوسـائل ا
ـا مـتـجـددا إلى (هـنـاك تـوجـهـا قـد
إعـادة ترميم البيت الشيعي على أن
ـثـابـة حتالـف وطني) وفق يـكـون 

ـصـادر ــصـادر نــفـسـهــا.ولـفــتت ا ا
أيـضا إلـى أن (االتفـاق ب األطراف
ـا فيهم سائـرون واحلكمة ـعنية  ا
جـــاء بـــعـــد لـــقـــاء اجلــنـــرال قـــاسم
ـقتـدى الـصدر ومـحـمد سـلـيمـاني 
ــرجع رضـــا الــســيـــســتــانـي جنل ا
األعـــــــــلـى فـي الـــــــــعـــــــــراق عـــــــــلي
الـــســيــســتـــاني الــذي اســـفــر عــنه
ـهدي االتـفـاق عـلى أن يـبـقـى عـبـد ا
ــصـادر أن فـي مــنـصــبـه). وأكــدت ا
الـطرف الـوحيد الـذي رفض االتفاق
هـو حتـالف الـنـصـر بـزعـامـة رئـيس
الــوزراء الــسـابق حــيــدر الـعــبـادي
الـذي يـرى أن احلل الـوحـيـد لـألزمة

هدي. هو رحيل عبد ا
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حــدد مــشـروع قــانــون تـعــديل قــانـون
ـوحـد الـذي انهى مـنـاقـشته الـتـقـاعد ا
مــجــلس الـنــواب الــراتب الــتـقــاعـدي
بـ 600 ألـف ديـنـار كـحــد ادنى  فـيـمـا
تــرأس الـنــائب االول لــرئـيس مــجـلس
الـنـواب حسن كـر الـكعـبي اجـتمـاعا
نـاقشة ـالية والـقانـونيـة  لـلجـنيـت ا
الـقانون. وقال النـائب عن الفتح محمد
كــر في تــصــريح امـس ان (مــشـروع
ـوحد قـانـون تـعديل قـانـون الـتقـاعـد ا
رقم 9 لــــســــنـــة  2014  الــــذي انـــهى
مــجـلس الـنـواب مــنـاقـشـته  اول امس
حــدد الــراتب الــتــقــاعـدي بـ 600 ألف
ديـنار كحد ادنى) مضـيفا إن (القانون
مـنح حق التقد التقـد على التقاعد

ـن لـــديه خـــدمــة  15 ســـنـــة بـــدوائــر
الــدولـة عــلى ان ال يـقل عــمـره عن 45
ســنــة). وعــقــد مــجـلـس الـنــواب امس
جـلسـة جديـدة برئـاسة الـنائب الـثاني
لرئيس اجمللس بشير احلداد  وتضمن
جـدول اعمـال اجللـسة القـراءة الثـانية
ـالية ـقتـرح قانون الـغاء االمـتيازات ا
لـلمسـؤول في الدولـة.  وكان اجمللس
قــد انـهى اول امس تــقـريـر ومــنـاقـشـة
الية مـقترح قـانون الغـاء االمتيـازات ا
لــلــمــســؤولـ فـي الـدولــة الــعــراقــيـة
ـــتـــضـــمن  خـــمـس مـــواد وتـــقـــريــر ا
ومـناقشة مـشروع قانون تـعديل قانون
ـتـضـمن  12 مـادة ـوحـد ا الـتـقـاعـد ا
كـمـا انهى قـراءة مقـترح قـانون تـعديل
قـانـون انتـخابـات مجـالس احملافـظات
واألقــضـــيــة . من جــهــة اخــرى اعــرب

الـنائب الكردي هوشيار عبد الله امس
عـن تعـاطف وتضـامن جـميع الـشرائح
االجـتمـاعيـة في محـافظـة السـليـمانـية
مـع إخـوتــهم في بــغـداد ومــحـافــظـات
الــوسط واجلـنـوب في وقــوفـهم بـوجه
الــفـســاد.وقـال عــبــد الـله في بــيـان ان
(أهـالي الـسلـيـمانـيـة بكـافـة شرائـحهم
االجــتــمــاعــيــة من طــلــبــة ومــوظــفـ
ــيــ ونــاشــطــ ومــثـــقــفــ وأكــاد
يـتابعون بحـرص ما يحصل في بغداد
ومــــحـــافــــظـــات الــــوسط واجلــــنـــوب
ويـنـتـظـرون جنـاح الـعـراقـيـ األحرار
فـي حتــــقـــــيـق أهــــدافـــــهـم بــــعـــــد كل
الـتضحيات العظـيمة والدماء الطاهرة
الـتي سالت من اجل مـحاربة الـفساد)
( ـنـتـفـض مـخـاطـبـا  من اسـماهم بـ(ا
بـالـقـول إن (إخـوتـكم في الـسلـيـمـانـية

يــسـتــذكــرون تـظــاهـراتــهم في شــبـاط
 2011 الـتي انـطـلـقت لـنـفـس األهداف
وقــدمت درسـاً من دروس الــنـضـال من
أجـل العـيش بـكـرامـة في وطن ال مـكان
فـيه لـلفـساد والـفاسـدين كمـا تقـدمون
أنــتم الــيــوم درسـاً آخــر جــعل الــعـالم
يـنـظـر الـيـكم بـعـ اإلعـجاب واإلجالل
والـتقـدير). واضاف (أنـقل إليـكم حتية
الـشجاعة من إخـوتكم في السلـيمانية
ونـشد عـلى أيديـكم ونحـيي شجـاعتكم
وإصـــراركم عـــلـى حتــقـــيـق أهــدافـــكم
الـنـبيـلة في مـلحـمـة وحّدت الـعراقـي
ـــخـــتـــلف أعـــمـــارهم وشـــرائـــحـــهم
ومــعــتـقــداتــهم وجـمــعــتـهـم عـلى حب
الـوطن وصـدق االنـتـمـاء الـيه وقـطعت
الـطـريق عـلى دعاة الـتـفرقـة الـطائـفـية

والقومية).
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صـادقت محكمـة التميـيز في بغداد
عـــلى قــرار احلـــكم الــصـــادر بــحق
عـضوة سابـقة في مجـلس النواب
واشـارت هيئـة النزاهـة العامة الى
ـدانة خـالفت تعـليـمات كشف أن (ا

الية).  الذمة ا
وقــالـت دائــرة الــوقــايــة الــتــابــعــة
لـلهيئة في بـيان إن (عضو مجلس
دانة ز. ع. ع. ج. النواب السابقة ا
س ســــبق لــــهــــا أن حـــضــــرت إلى
الــدائــرة وقــدمت تــعــهــداً بــصــحـة
ُصرَّح عـنها من قـبلها ـعلومـات ا ا

الـية في اسـتـمارات كـشف الـذمـة ا
اخلـاصـة بـهـا) موضـحـة أنه (بـعد
إجـراء عمـليـة التـقصي عن األموال
ــنــقـــولــة لــهــا ــنـــقــولــة وغـــيــر ا ا
ـعـلـومات ومـقـاطـعـة الـنـتـائج مع ا
الـــتي صــرَّحت بــهـــا تــبــيَّن وجــود
عـقـارات غـيـر مـصـرح بـهـا من قـبل
ـكـلـفـة اسـتـنـاداً لـكـتـابي مـديـريـة ا
الـتسـجيل الـعقـاري العـامة ودائرة
الـتــسـجـيل الـعـقـاري في الـشـطـرة.
وأوضـحت أن (مـحـكـمـة اسـتـئـناف
بـغـداد الـكـرخ االحتـاديـة بـصـفـتـها
الــتـــمــيــيــزيــة صـــادقت عــلى قــرار
ـدانـة تـعـلـيـمات اإلدانـة; خملـالـفـة ا

ـالـيـة رقم  2 لـسـنـة كــشف الـذمـة ا
 2017 وإخفائها معلوماتٍ تتعلق
ـلكيتها لعددٍ من العقارات وعدم
لزمة ذكـرها في استمارة الـكشف ا

ها).  بتقد
وأضـافت إن (مـحـكمـة جـنح الـكرخ
اخملـتـصـة بـقـضـايـا الـنـزاهـة بـعـد
ـتحـصلة في اطالعـها عـلى األدلة ا
مثل تمثلة بإفادة ا هـذه القضية ا
الـقـانوني لـهيـئـة النـزاهة وكـتابي
دائـــرة الــتـــســجـــيل الــعـــقــاري في
الـــشــطــرة الــلـــذين يــؤيــدان شــراء
ـتهمة للـعقارت إضافة إلى صور ا
ـثـبـت فـيـهـا اسم قــيـد الـعــقـارات ا

ـتـهـمة واسـتـمارات كـشف الـذمة ا
ــــالـــيــــة الـــتي لـم تُـــدرَجْ فــــيـــهـــا ا
الــعــقــارات فــضالً عـن اعــتــرافــهـا
بـعائدية العـقارات وعدم ذكرها في
اسـتمـارة الكـشف وجدت أن األدلة
ـــهــا كـــافـــيــة ومـــقـــنــعـــة لـــتــجـــر
وإدانـتهـا). واوضحت أن (احملـكمة
ــاضـي عــلى حـــكـــمت أواخـــر آب ا
ادة  245 من ـدانـة وفق أحكـام ا ا
قــانـون الــعـقــوبـات مع االحــتـفـاظ
ـطـالـبـة ـتـضـررة بـحق ا لـلــجـهـة ا
ـدنـيـة بـالــتـعـويض أمـام احملـاكم ا
ــــادة 19 اســـــتـــــنــــاداً ألحـــــكـــــام ا

األصولية).

مقتدى الصدر
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نـــفى مـــقـــربــون مـن زعــيم الـــتـــيــار
الـصدري مقتدى الصدر امس صحة
 تـــقــاريـــر عن االتـــفــاق عـــلى بـــقــاء
ــهـدي. وكـتب حــكـومـة عــادل عـبـد ا
مـحـمـد صـالح الـعـراقي وهـو مـقرب
الى الـصـدر عـلى صـفـحـته مـنـشورا
جـــاء فـــيـه (نـــشـــر احـــد االخــوة ان
الـصدر قد اتفق مع العامري وايران
عـــلى بــقـــاء هــذه احلــكـــومــة وهــذا
كـذب) مـشـيرا الى ان اطـلق الـصدر
قـد اطـلق في الـيـوم نـفـسه هـاشـتاك
واضـح (#ارحل يا فـاسد) الفـتا الى
ان (هــذا دلـيل عــلى ان الــصـدر كـان
ومـازال مع الشعب بكل قراراته ولن
يحيد عن نصرة احلق حتى لو كلفه
حــيـاته ال ســمح الــله فـهــو مـشـروع
اصالحـي كبيـر لهـذا البلـد) مطـالبا
بــاالنــتــبــاه ألن (االشـاعــات كــثــيـرة
اآلن). واضـــاف (الى اآلن الـــشــبــاب
صــامــدون والـثــوار مـقــاومــون لـكل
الـوسـائل الـتـي تـقـوم بـهـا الـسـلـطة
احلــاكـمـة الـوقـحــة من قـتل وخـطف
ـصــلـحـ لــلـنـاشــطـ ومـحــاربـة ا
وتـشويه سمعتـهم ب الشعب حتى
ـــيــز بــ الــصـــالح والــطــالح) ال 
وتــــابع (وعـــلــــقت كـــفــــاكم ســـمـــاع
االكــاذيـب واالشــاعــات والــتــدلــيس
والـــتــزويــر فــالــصـــدر مع الــشــعب
والـشــعب مع الـصـدر ولن يـفـتـرقـا).
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إثـــر الــصـالحــيـــات الــتي مـــنــحت
لــلـمـحــافـظـ لــلـنـهــوض بـالـواقع
اخلــدمي صــادق مــحــافظ الــنـجف
لـــؤي الـــيــــاســـري رســـمـــيـــاً عـــلى
مـشـاريع بـناء  19 مـدرسـة جـديدة
ـركـز واالقـضــيـة والـنـواحي. فـي ا
وقـال الـيـاسـري في بـيان امس انه
ـصـادقــة عـلى دفــعـة بـنـاء (تــمت ا
مـــــدارس جــــــديـــــدة اخـــــرى خالل
االسـبـوع الـقـادم  ليـصل مـجـموع
ــــدارس اجلـــديـــدة 31 مــــدرســـة ا
تـــوزعت بــ عـــمــوم احملـــافــظــة).

وأوضـح الــيــاســري ان (خــطــتــنــا
الـــنـــهـــوض بـــالـــواقـع الـــتـــربــوي
والــتـعـلــيـمي في الــنـجف االشـرف

وبناء بنى حتتية رصينة).
عـلـى صـعـيـد اخـر اعـلـنت مـديـريـة
ــرور الــعــامـة عن عــزمــهــا قـطع ا
ـدة طــريق صالح الــدين الـســريع 
عــشـرة ايـام مــبـيــنـة ان (ذلك جـاء
لـــغـــرض االكـــســاء). وقـــال مـــديــر
ـــديــريــة الـــعالقـــات واالعالم في ا
الــعـمــيـد عـمــار ولـيـد فـي تـصـريح
امـس انه (سيتم قـطع جانب واحد
مـن طــريق صالح الـــدين الــســريع
ـدة عشرة ايـام) مبيـنا ان (القطع

ســيــكــون من مــجــســر حي الــعـدل
بـاجتـاه منـطقـة الشـعلـة). واضاف
ولـــيـــد ان (الـــقـــطع جـــاء لـــغــرض
االكـساء) مـشيـرا الى انه (بـامكان
ـــواطــنـــ اســتـــخــدام الـــطــريق ا

وازي للقطع). اخلدمي ا
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ـصـالح الـغـربـيـة ــا يـشـكل حتـديـا لألمن وا ـشـهـد الـسـيـاسي الـدولي  ا
باإلضـافة إلى تهـديدها لالسـتقرار واالزدهـار االقتصـادي أيضا.ويواصل
قــائال (لم يـقـتـصــر الـتـهـديـد عـلى دول بـل امـتـد إلى تـنـظــيـمـات تـسـتـخـدم
اإلرهاب لالنـقضاض على أسلوب احليـاة الغربي مثل تنظيم داعش. وهذا
النـوع من التهـديد للـقيم الغـربية في عـقر أوروبا يـأتي من موجات ضـخمة
هـاجـرين). ويـخـلص كـارتـر إلى أنه (يـجب أن يـتـعلم وغـيـر مـسـبـوقة مـن ا
الــغــرب الــدروس والـعــبــر من الــتـاريـخ خـاصــة خالل الــفــتــرة الـتـي تـعج
ـا ــتــغـيــرات في الـعــصـر اجلــاري والـتـي يـقــول إنـهــا أعـمق وأســرع 

.( يت اعتادته البشرية خالل تاريخها باستثناء فترة احلرب العا
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نشـرت صحيفـة صنداي تـليغـراف البريـطانيـة مقاال لرئـيس أركان اجليش
تهورة قد تشعل باخلطأ البـريطاني اجلنرال نيك كارتر بعنوان (روسيا ا
حـربـا جديـدة). يـبـدأ كارتـر مـقـاله باقـتـبـاس مـقولـة اإلمـبـراطور الـبـيـزنطي
موريـكيوس ان (األمـة التي تـنسى من دافعـوا عنـها ستـصبح نـفسهـا يوما
قولة على أهميـة التاريخ الذي يعتبر طي النـسيان). ويستدل كارتر بـهذه ا
أن الكـثير من الـناس ال يلـقون له باال وال يـهتمـون بتأثـيره على الـسياسات
ية عـاصرة التي يقول إنها األقل استقرارا مـنذ فترة ما قبل احلرب العا ا
الثـانية.ويرى كـارتر أن دوال مثل روسـيا والص وإيـران تقحم نـفسها في
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