
اث��ارت زي��ارة الرئي��س االميرك��ي دونالد 
 /26( املاض��ي  االربع��اء  مس��اء  ترام��ب 
12/ 2018( قاع��دة ع��ن االس��د اجلوي��ة 
االميركية ف��ي محافظ��ة االنبار موجة 
الس��اخرة  العراقي��ة  التعليق��ات  م��ن 
والس��خط والتنديد والتباي��ن في اآلراء 
فق��د عده��ا كثي��رون بانها جت��اوز على 
االعراف الدبلوماس��ية ومبادئ السيادة 
الوطنية فيما رآه��ا البعض اآلخر بانها 
حال��ة طبيعي��ة الن الرئي��س االمريكي 
ي��زور قواع��د اميركية ويلتق��ي بجنوده 
لك��ن في كل االحوال تبق��ى هذه الزيارة 
مس��تهجنة ومرفوضة ف��ي كل القيم 
واالع��راف العراقية وقد كش��ف الرئيس 
االمريك��ي ترامب ع��ن مخ��اوف رافقت 
زيارته الى العراق فيما اشار الى انه كان 
لدي��ه قلق على االش��خاص الذين كانوا 
معه ونقلت وكالة انباء )سي. ان. ان( عن 
ترام��ب قول��ه كانت لدي مخ��اوف خالل 
زيارتي الى قاعدة عن االس��د في االنبار 
مش��يرا الى ان مخاوفي حول الرئاس��ة 
وليس ما يتعلق بي شخصياً واضاف كان 
لدي مخاوف حول السيدة االولى مشيرا 
الى انن��ا نقلنا بطائ��رة مظلمة وجميع 
النوافذ مغلقة بدون اضاءة على االطالق 
وكل شيء اسود وتابع ركبت العديد من 
الطائ��رات من جميع االنواع واالش��كال 
واالحج��ام ولم ار قط ش��يئا كهذا الفتا 
الى اني اعلم ان كل االشياء التي كانت 

حتيط بنا هي من اجل السالمة.
وعلى صعيد ذي صلة اوضحت املتحدثة 
باس��م البيت االبيض )سارة ساندرز( ان 

ترام��ب لم يلت��ق رئيس ال��وزراء العراقي 
الن اب��الغ اجلان��ب العراق��ي بالزيارة جاء 
قب��ل فترة قصي��رة جداً وق��د زار الرئيس 
االمريك��ي دونال��د ترامب برفق��ة زوجته 
ميالني��ا الع��راق ليلة عي��د امليالد حيث 
االمريكي��ن ف��ي  العس��كرين  التق��ى 

قاعدة عن االسد اجلوية.
وعل��ى صعي��د ذي صل��ة اعل��ن مكتب 
رئي��س ال��وزراء ع��ادل عب��د امله��دي ان 
السلطات االمريكية اعلمت السلطات 
العراقية بزيارة الرئيس االمريكي دونالد 
ترامب للعراق. فيما اش��ار الى ان ترامب 
وجه دعوة لعبد املهدي لزيارة واش��نطن 
واض��اف املكتب ان��ه كان م��ن املفترض 
ان يج��ري اس��تقبال رس��مي ولقاء بن 
رئيس مجلس ال��وزراء عادل عبد املهدي 
والرئي��س االمريكي دونال��د ترامب لكن 

تباي��ن في وجهات النظر لتنظيم اللقاء 
ادى الى االستعاضة عنه مبكاملة هاتفية 
تناولت تط��ورات االوضاع خصوصاً بعد 
قرار الرئي��س االمريكي االنس��حاب من 
سوريا والتعاون املش��ترك حملاربة داعش 
وتوفير االمن واالستقرار لشعوب وبلدان 
املنطق��ة وتابع املكت��ب ان رئيس الوزراء 
رح��ب بالرئي��س االمريكي به��ذه الزيارة 
ودع��اه لزي��ارة بغ��داد كما دع��ا الرئيس 
االمريكي رئيس الوزراء لزيارة واش��نطن 
عل��ى  اتفق��ا  الطرف��ن  ان  ال��ى  الفت��ا 
االس��تمرار بتوثيق العالقات املش��تركة 

بن البلدين.
ويذك��ر ان بيانا صادرا م��ن مكتب رئيس 
ال��وزراء  ق��د كش��ف ب��ان االجتماع بن 
ترام��ب والقي��ادة العراقي��ة ق��د الغ��ي 
بس��بب تباي��ن في وجه��ات النظر حول 

كيفي��ة اجرائه م��ن دون االدالء مبزيد من 
التفاصيل.

وكان مص��در مطلع قد كش��ف بان عبد 
املهدي رفض لقاء ترامب في قاعدة عن 
االسد في االنبار. معتبراً ان ذلك مخالف 
الدبلوماسية وبحسب املصدر  لالعراف 
الذي طلب عدم الكشف عن اسمه فان 
عب��د املهدي ابلغ ترامب ان هذا التصرف 
ال يصب في مصلحة العالقات الثنائية 
ب��ن البلدين الصديقن. مش��يرا الى ان 
ترامب عبر م��ن جانبه مبكامل��ة هاتفية 
مع عبد املهدي عن اس��فه للخوف الذي 
اح��اط ب��ه فريقه الرئاس��ي ف��ي البيت 
االبيض.وجدي��ر بالذك��ر انه بع��د زيارته 
املفاجئ��ة الى قاعدة عن االس��د توجه 
الرئي��س ترام��ب برفقة زوجت��ه ميالنيا 
الى قاعدة رامش��تاين اجلوية االميركية 

في املانيا والتي تع��د اهم معقل للقوة 
اجلوي��ة االمريكية في املاني��ا واكبر مقر 

للقوات اجلوية االمريكية في اوروبا.
وفي الس��ياق ذاته اعلن سفير الواليات 
املتحدة ل��دى املانيا )ريتش��ارد جرينيل( 
ف��ي وقت س��ابق انه بحلول ع��ام 2020 
س��تقوم الواليات املتحدة بنش��ر وحدة 
اضافية م��ن نحو )1500( عس��كري في 
املانيا وقد اس��تمرت زيارة ترامب للعراق 
نحو  ثالث س��اعات ونصف الساعة هنأ 
خالله��ا اجلنود االمريكي��ن بعيد امليالد 
والتقط معهم ص��ورا تذكارية كما اكد 
انه ليس��ت لدي��ه اية خطط لس��حب 
ق��وات بالده م��ن العراق. وقد اث��ارت زيارة 
الرئي��س االمريك��ي ال��ى قاع��دة ع��ن 
االس��د في محافظة االنبار وتصريحاته 
حول امكانية اس��تخدام العراق قاعدة 
لعمليات قواته في س��وريا جدال واسعا 
العراقي��ة  السياس��ية  الق��وى  ل��دى 
خاصة وان��ه لم يلتق في اثنائها باي من 
املس��ؤولن العراقين.ومن اجلدير بالذكر 
ب��أن ج��ورج ب��وش االب��ن ه��و اول رئيس 
امريك��ي زار الع��راق في تش��رين الثاني 
2003 في ظروف س��رية للغاية ووس��ط 
اج��راءات امني��ة غير مس��بوقة لقضاء 
عيد الش��كر مع القوات االميركية التي 
دخلت البالد قبل اش��هر م��ن ذلك كما 
زار ب��وش االبن الع��راق )3( مرات في وقت 
الح��ق حيث التقى رئيس ال��وزراء  انذاك 
ن��وري املالكي ع��ام 2006 وبع��د ذلك زار 
قاعدة عن االسد في ايلول 2007 وكانت 
الزي��ارة االخي��رة لبوش االبن ف��ي كانون 
االول 2008 اي قبل اقل من ش��هرين من 
تركه منصب الرئاس��ة كم��ا زار الرئيس 

االمريكي ال� )44( باراك اوباما العراق مرة 
واحدة في نيسان عام 2009 خالل عامه 
االول ف��ي البيت االبيض.وجدي��ر بالذكر 
ان القي��ادي ف��ي التيار الص��دري حاكم 
الزامل��ي قد اكد ان زيارة ترامب خلس��ة 
الى العراق جاءت بعد ان فشل عسكريا 
ف��ي العراق وس��وريا وتراج��ع دوره عامليا 
فيما طالب احلكوم��ة والبرملان بتحديد 
العالق��ة العراقي��ة / االميركي��ة وانهاء 

تواجد التحالف الدولي.
م��ن جانب��ه اش��اد ام��ن ع��ام حرك��ة 
عصائب اهل احلق قيس اخلزعلي مبوقف 
رئيس الوزراء ع��ادل عبد املهدي الرافض 
الس��تقبال الرئي��س االمريك��ي دونال��د 
ترامب في بغ��داد فيما اكد تضامنه مع 
عق��د جلس��ة طارئة للبرملان ملناقش��ة 

خرق السيادة.
وفي التطورات ايض��اً اعلن رئيس الوزراء 
االردني عمر الرزاز امس الس��بت االتفاق 
مع الع��راق على خصم 75% من رس��وم 
الطيران والنقل البحري فيما اش��ار الى 
ان بغ��داد وعم��ان اتفقتا عل��ى ان يكون 
مين��اء العقب��ة احدى منص��ات تصدير 
النف��ط العراق��ي جاء ذلك خ��الل مؤمتر 
صحفي مشترك عقده مع رئيس الوزراء 
ع��ادل عب��د امله��دي ببغداد وق��د وصف 
ال��رزاز العراق برئ��ة االردن فيما بحث مع 
رئيس اجلمهوري��ة برهم صالح عددا من 
القضاي��ا املش��تركة بن البلدي��ن وقال 
ال��رزاز ان االجتم��اع م��ع صال��ح بح��ث 
موض��وع مين��اء العقبة واس��تخدامه 
والتعاون بن خط��وط الطيران العراقية 
واالردنية وتذليل املش��اكل العالقة منذ 

سنوات.

كتب محرر الشؤون املحلية
تظاه��ر العش��رات من املواطنن   امس الس��بت حتت نصب احلرية في س��احة التحرير 
وس��ط   بغ��داد مطالبن احلكومة بكش��ف املتورط��ن بادخال البيض الفاس��د للبالد 
والض��رب على ي��د العابثن من املافي��ات والعصابات التي ال تهمها صح��ة الناس.وقال 
املتظاه��رون ان هن��اك جهات ومافي��ات متخصصة تقوم باس��تيراد كميات من البيض 
الفاس��د من مناش��يء معروفة بهدف اغراق السوق مبا هو تالف واالضرار باملنتوج احمللي 
م��ن هذه املادة احليوية.واك��د املتظاهرون ان هناك جهات ال يروق لها ان تش��تغل حقول 
الدواج��ن العراقية وال يروق لها ان يس��د انتاجه��ا احلاجة احمللية من البيض. وناش��دوا 
احلكومة بالضرب على يد العابثن وعدم اللجوء الى الس��كوت او الصمت املس��تغرب 
وعليه فإن »البينة اجلديدة« تطالب اجلهات املعنية بالتحرك الفوري لكشف اللثام عما 
يج��ري واطالع الرأي العام بكل احلقائق كي يكون على بينة من امره واملنا بأن نس��مع 
ونرى ذلك في اقرب وقت وكفى طمطمة السيما اذا ما عرفنا بأن عدداً من املستشفيات 

سجلت عشرات االصابات بالتسمم بن املواطنن.

عبد املهدي خماطبًا القوى السياسية: لن اكون مشروعًا انتخابيًا ولن أؤسس حزبًا خاصًا بي ولن اشرتك يف االنتخابات

تطالب احلكومة بتحقيق عاجل لكشف املتورطني بإدخال البيض الفاسد للبالد والضرب على يد العابثني

مكتب عبد املهدي: السلطات العراقية كانت على علم بالزيارة مسبقا ..وترامب يوجه الدعوة لرئيس الوزراء لزيارة واشنطن
الرئيس االمريكي ترامب يزور قاعدة عني االسد يف االنبار خلسة ويكشف عن خماوف رافقته بعد نقله بطائرة مظلمة.. مباذا برر البيت االبيض؟

مصادر: هروب شخصية نافذة من“جلان اقتصادية” تابعة لـ”حزب سياسي” اىل دبي بعد اتهامه مبلفات فساد

واصفًا العراق بأنه رئة االردن.. الرزاز: بغداد وعمان يتفقان على خصم %75 من رسوم الطريان والنقل البحري
ملاذا رفض عبد املهدي لقاء ترامب يف عني االسد.. واىل اين توجه االخري بعد زيارته املفاجئة للعراق؟
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كتب املحرر السياسي

رافقتها موجة تعليقات عراقية ساخرة وسخط وتنديد وتباين في اآلراء

يف الهدف

صحي��ح جداً ان الع��راق وبفض��ل التضحيات الس��خية لرجاله 
الش��جعان ابطال اجليش العراقي والقوات االمنية بكل صنوفها 
القتالية وجهاز مكافحة االرهاب واحلشدين الشعبي والعشائري 
والبيش��مركة وكل االجهزة االمنية واالستخباراتية استطاع ان 
يحق��ق نصراً م��ؤزراً وباهراً عل��ى تنظيم داع��ش االرهابي في )12/ 
10/ 2017( لك��ن من غي��ر الصحيح الركون الى اس��تراحة احملارب 
وان تترك البنادق جانباً فالذئب الداعشي خلف االبواب وان خالياه 
النائمة واعشاش��ه وأوكاره وجحوره عام��رة باخلاليا النائمة التي 
تنتظر س��اعة الصف��ر لتنفيذ ما عليه��ا من واجب��ات والتزامات 

ارهابية.
 ه��ذا ال��كالم ال نقول��ه بصيغة التخوي��ف بل ه��ي حقائق وردت 
صراح��ة في تقرير اع��ده املفتش اخلاص حلمل��ة التحالف الدولي 

الذي تقوده الواليات املتحدة 
االمريكي��ة ض��د داع��ش في 
الع��راق وس��وريا واول��ى هذه 
احلقائ��ق الصادمة ان تنظيم 
س��يتحول  االرهابي  داع��ش 
الى منظمة سرية مستفيداً 
م��ن ظ��روف واج��واء ابرزه��ا 
وجان��ب  االمني��ة  الثغ��رات 
م��ن التراخي في ه��ذا اجملال 
ناهيك عن إندس��اس عناصر 
االجانب  االرهاب��ي  التنظيم 
في صفوف املدنين العائدين 

ال��ى املدن والق��رى التي نزحوا عنه��ا اضافة الى ذل��ك كله هو ان 
عناصر التنظيم مازالوا مؤدجلن ويدينون بالوالء والطاعة العمياء 
لزعيمهم االرهابي اب��و بكر البغدادي الذي مازال يتنقل من مكان 
آلخر ويؤكد التقرير ايضاً بأن تنظيم داعش مازال يحتفظ مبكاتب 
ادارية نش��طة وماكنة اعالمية نش��طة ومتويل مالي يدر عليه ما 
يري��د وهذه العوائد مع االس��ف متأتية من عمليات تهريب النفط 
ولو بش��كل محدود اضاف��ة الى فرص االبتزاز واالت��اوات وعمليات 
قرصن��ة وبلطج��ة وتهري��ب مخ��درات حتت ش��عار »الغاي��ة تبرر 
الوس��يلة«.. باختص��ار ان تنظيم داع��ش س��يبقى متواجداً في 
العراق وس��وريا متحوالً لنس��خة س��رية مقلصة من داعش كما 
س��يبقى له وجود ف��ي دول عديدة لع��ل ابرزها الصوم��ال واليمن 
اضف الى ذلك افغانستان وليبيا.. وباختصار شديد.. الذئب خلف 
الب��اب وباختص��ار ايضاً نقول للساس��ة: اترك��وا خالفاتكم فإن 

داعش يخطط لقتلنا جميعاً.. فهل وصلت البرقية؟.

* رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

عبد الوهاب جبار 

الذئب خلف الباب 
وباختصار ايضًا نقول 
للساسة: اتركوا 
خالفاتكم فإن داعش 
يخطط لقتلنا جميعًا.. 
فهل وصلت الربقية؟

اتركوا خالفاتكم .. 
داعش خيطط

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

أسسها الراحل   رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

يف 9 / 11/ 2005 

“ال” خلطابات التحريض والكراهية ضد احملتفلني بأعياد امليالد.. دعوا الشعب الذي ادمن احلزن والندب والرعب والشقاء ان يفرح ولو ليوم واحد يف السنة!

الرئيس االمريكي وسط جنوده يف قاعدة عني االسد الجوية االمريكية يف االنبار 
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الكشف عن مضمون مذكرة تلزم احلكومة العراقية بتنظيم دخول املسؤولني الدوليني للبالد
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قيادة شرطة بغداد : خمصصات 
شهر كانون االول اجلاري 

ستصرف خالل هذا االسبوع

دخل سرا وخرج متخفيا .. 
ترامب يوضح أسباب سرية 

زيارته إىل العراق

جملس قبائل سرت .. انقسام اجمللس 
البلدي عطل مصاحل املواطنني
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آراء ألدباء عراقيني مبعرض بريوت 
للكتاب الـ 62 يف نتاجات األدب والفكر

دائرة السينما واملسرح تودع 
عام 2018 ببزوغ مشس أيام 

السينما العراقية من جديد
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إقرأ يف هذا العدد 
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النجف االشرف /  
اس��تقبل املرجع الديني االعلى الس��يد 
علي السيستاني، صباح اجلمعة املاضي، 
الشيخ عيسى قاسم الذي يزور النجف 
حاليا.وننش��ر ص��ورة تظه��ر اس��تقبال 
املرجع السيس��تاني، للش��يخ عيس��ى 
قاسم الذي يعد من ابرز علماء الدين في 
البحرين. ووصلت طائرة الش��يخ قاسم، 
مؤخرا الى مطار النجف قادمة من لندن 

حيث خضع فيها للعالج.

ويعتبر الش��يخ عيس��ى أحمد قاس��م 
)78 عام��ا( م��ن أب��رز العلم��اء الش��يعة 
ف��ي البحرين، فض��ال عن كونه ناش��طا 
سياس��يا واجتماعي��ا يحظ��ى بتأيي��د 
واس��ع بن البحرينين م��ن أتباع املذهب 

الشيعي.
ولد الش��يخ عيس��ى عام 1940 في بلدة 
ال��دراز التي تقع غ��رب العاصمة املنامة، 
وكان يؤم املؤمنن في صالة اجلمعة لكل 

أسبوع في مسجد البلدة.

املرجع السيستاني يستقبل الشيخ عيسى القاسم

بغداد/ 
ق��ال اخلبي��ر القانون��ي املعروف ط��ارق حرب 
»هذا ما ميكن قوله بشأن زيارة  ترامب مساء 
االربعاء املاض��ي واذ هي كذلك فأنها زيارة بال 
اس��تقبال رس��مي أو توديع رس��مي ولم يتم 
حضور حرس الشرف أو اجلوق املوسيقي وبال 
اعالم امريكية تتولى الدولة نش��رها ترحيباً 
بالزائ��ر أو أي اجراء جرت االعراف الدولية على 
الدول��ة الت��ي يتم زيارته��ا اتخاذه��ا اظهارا 
لتقدير الزيارة وحسناً فعلت احلكومة بعدم 
اتخاذها أي اجراء دوبلوماسي ورسمي للزيارة 

ال س��يما وق��د ب��ررت امري��كا ذل��ك باجلانب 
االمن��ي مع مالحظ��ة ان الرؤس��اء االمريكان 
منذ حرب  فيتنام في س��تينات وس��بعينات 
القرن العشرين جرت العادة ان يتولى الرئيس 
االمريكي زي��ارة اجلنود االمري��كان في اخلارج 
وقض��اء وقت معهم ف��ي أعياد املي��الد ورأس 
الس��نة وهذا م��ا لم يفعله ترام��ب في املدة 
السابقة. فهي ليست لزيارة دولة العراق وامنا 
زيارة للجن��ود ووصفها اخلاص والش��خصي 
يخرجها من البروتوكول والرسمية. و ختاماً 

فهي زيارة للجنود وليست زيارة للدولة.

ماذا قال اخلبري القانوني حرب بشأن زيارة ترامب؟

كثي��رة ه��ي املالحظات الت��ي تصلنا من املواطن��ن بصدد املش��كالت اليومية التي 
يعانونها ويدفعون بسببها خسائر تصل احياناً حد النزيف واملوت في حوادث شبه 
يومية..وهناك من بات يتحدث عن )حتويلة املوت( والتي تقع في ش��ارع القناة املؤدي 
ال��ى تقاطع )صليخ – الش��عب( مقابل منطقة ال���)600( وحتديداً قرب بدالة س��بع 
اب��كار.. املرور العامة وكل من يعنيه االمر اللهم اش��هد انن��ا ابلغناكم واملنا كبير 

بالتحرك السريع والفوري ملعاجلة »حتويلة املوت«.. ترة واهلل ما تعصي على اخليرين.

حتويلة املوت.. هل من حل؟

بغداد / 
أعلن��ت وزارة الكهرب��اء، أن وزير 
الطاقة اإليراني تعهد باستمرار 
والغاز  الع��راق بالكهرباء  إمداد 

في املرحلة املقبلة.
وقال��ت وزارة الكهرب��اء ، إن وزير 
الكهرباء لؤي اخلطيب استقبل، 
ف��ي مطار بغ��داد الدول��ي، وزير 
اردكانيان،  االيراني رضا  الطاقة 
والوف��د املراف��ق له، وال��ذي يزور 
العراق لبحث امللفات املشتركة 

في مجال الطاقة.
الوف��د  أن  البي��ان،  وأض��اف 

الضيف عقد اجتماع��اً مهماً، 
بحض��ور نائ��ب رئي��س ال��وزراء 
لش��ؤون الطاق��ة وزي��ر النفط 
ثامر الغضب��ان، ووزير الكهرباء 
لؤي اخلطي��ب، ومحافظ البنك 
املرك��زي عل��ي الع��الق، مت في��ه 
البلدي��ن  ب��ن  امللف��ات  ع��رض 
الكهربائية  بالطاق��ة  واخلاصة 
اجملهزة من ايران، فضالً عن الغاز 
املستورد، والديون اخلاصة بهما، 
الى جانب الرب��ط التزامني بن 
العراقية  الكهرب��اء  منظوم��ة 

وااليرانية. 

إيران تتعهد مبواصلة إمداد 
العراق بالغاز والكهرباء

  بغداد / 
   جتددت التظاهرات في س��احة التحرير وس��ط 
بغداد رفضا للفس��اد ورفضا جملال��س احملافظات 
بس��بب الفس��اد املستش��ري ورف��ع محتج��ون 
ش��عارات تنتقد االنش��غال بالصراع السياسي 
فيم��ا تتفاقم االزم��ات املعيش��ية للمواطن من 
بطال��ة وتردي اخلدمات واستش��راء  الفس��اد في 

دوائ��ر الدولة وطال��ب املتظاه��رون برقابة صارمة 
عل��ى مجال��س احملافظات بس��بب فش��لها في 
ال��دورات الس��ابقة من توفير خدمات .مش��يرين 
الى انه��ا مجرد حلق��ة اضافية فاس��دة تضاف 
ال��ى حلق��ات الفس��اد. وعل��ى صعي��د ذي صلة 
أكد النائ��ب عن حتال��ف البناء حامد املوس��وي، 
امس الس��بت، أن النواب املتحررين س��يصوتون 

ب�ال ف��ي حال ع��رض التمديد جملال��س احملافظات 
احلالي��ة، وفيم��ا اعتبر أن��ه لن يص��وت للتمديد 
س��وى األحزاب املستفيدة ش��خصياً وحزبياً من 
تلك اجملالس، ه��دد باللجوء إلى احملكمة االحتادية 
بح��ال حصل متديد للمجال��س احلالية كون ذلك 

مخالفة قانونية واضحة.
وق��ال املوس��وي ، إن هناك حاجة لع��دم التمديد 

لعمل مجالس احملافظات احلالية مرة أخرى، مبيناً 
أن العم��ر القانون��ي جملالس احملافظ��ات مت حتديده 
بالقانون ألربع سنوات لكن اجملالس احلالية مضى 
عليها س��ت س��نوات بعد التمديد ملرتن نتيجة 
إلرادات سياسية أرادت التمديد خلدمة مصاحلها 
عل��ى اعتبار أن تلك اجملال��س اقتربت من االنتهاء 

بالتزامن مع قرب انتخابات مجلس النواب.  

تظاهرات بغداد تطالب حبل جمالس احملافظات ونائب يهدد باللجوء إىل القضاء

البصرة / 
أعل��ن عضو مجل��س محافظة البصرة 
كرمي ش��واك، اخلميس املاضي، أن رئيس 
اجمللس صباح البزوني مت اطالق س��راحه 
بع��د أن كان يقض��ي حكماً باحلبس في 
بغ��داد، وتوقع أن يعود ملمارس��ة مهامه 
كرئي��س للمجل��س اعتب��اراً م��ن اليوم 
االحد.وقال عضو مجلس احملافظة كرمي 
شواك إن رئيس مجلس احملافظة صباح 
حس��ن البزوني مت اطالق س��راحه وغادر 

الس��جن، مبين��اً أن البزوني كان يقضي 
حكم��اً قضائياً ف��ي العاصم��ة بغداد.

ولفت شواك الى أن البزوني مازال رئيساً 
جملل��س احملافظة، وم��ن املؤم��ل أن يعود 
ملمارسة مهامه اعتباراً من اليوم األحد، 
مضيفاً أن بق��اءه في منصبه من عدمه 
س��وف يقرره الحقاً حتالف أب��اة البصرة 
ال��ذي مت تش��كيله حديثاً ف��ي مجلس 
احملافظة، حيث أن التحالف ميتلك حالياً 

األغلبية في مجلس احملافظة.

اطالق سراح رئيس جملس حمافظة البصرة 
صباح البزوني
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بغداد / البينة الجديدة
أعل��ن رئيس حتال��ف الفتح هادي العام��ري، امس االول عن رفض��ه لتواجد اي قوات 
اجنبي��ة برية وقواعد جوية ف��ي اي جزء من االراضي العراقية. وق��ال العامري خالل 
كلم��ة له في مهرجان الذكرى الرابعة لتحري��ر الضلوعية، ال نقبل وجودا ألي قوات 
اجنبي��ة على ارض الع��راق حتى لو كان��ت للتدريب، داعيا احلكوم��ة الى اتخاذ كل 
االجراءات الالزمة الخراج هذه القوات من البالد. وشدد العامري على ضرورة ان تكون 
احلكومة جادة في القيام باعمال يس��تحقها الشعب الذي صبر وضحى طويال وان 
ذلك يتجسد بتقدمي كافة اخلدمات. وعن ملف الفساد، تطرق العامري الى انه اذا لم 
تك��ن هناك معركة حقيقية ضده فال ميكن النه��وض بالعراق وهو االمر الذي اكدت 
عليه املرجعية الدينية الكثر من مرة في فتاواها واحاديثها، مش��يرا الى انه وكما مت 
التعاون في التصدي لالرهاب فيجب على اجلميع ان يتعاونوا على محاربة الفساد.

بغداد / البينة الجديدة
اعلن رئيس ائت��الف النصر حيدر العبادي، عن 
رفضه للزي��ارة التي قام بها الرئيس االمريكي 
دونال��د ترام��ب الع��راق، مش��يرا ال��ى ان هذه 
الطريقة ستضر بالعالقات الثنائية بني العراق 
وامري��كا. وق��ال العب��ادي »نعرب ع��ن رفضنا 
للطريقة التي متت فيها زيارة الرئيس االمريكي 

دونال��د ترام��ب للعراق«، مش��يرا ال��ى ان هذه 
الطريقة ال تتناسب مع االعراف الدبلوماسية. 
واضاف العبادي ان التعامل مع العراق وسيادة 
بهذه الطريقة س��تضر بالعالق��ات العراقية 
االمريكية، داعيا دول االقلي��م والعالم الى ان 
تع��ي ان العراق ق��وي وعزيز والس��يادة تصب 
مبصلحة االمن واالستقرار باملنطقة والعالم. 

وتاب��ع ان املصاحل��ة تقتضي مس��اندة العراق 
لتعزيز وحدته وأمنه وازدهاره وس��يادته، الفتا 
ال��ى ان االجن��ازات واالنتص��ارت الت��ي حققها 
العراق وش��عبه وابطاله من املقاتلني سيبقى 
كبيرا، وابه��ر العالم كله وم��ن خاللها فرض 
العراق موقعه في املنطق��ة والعالم وال يجوز 

العودة بها الى الوراء.

عبد املهدي خماطبًا القوى السياسية: لن أكون مشروعًا انتخابيًا 
ولن أؤسس حزبًا خاصًا بي ولن أشرتك يف االنتخابات

بغداد / البينة الجديدة
اعتبر النائب عن حتالف س��ائرون صباح العكيلي، امس 
الس��بت، أن املوازن��ة بصيغته��ا احلالي��ة »ليس��ت في 
مصلحة الشعب العراقي« ألنها ستبقي العراق محمالً 
بالدي��ون حتى ع��ام 2070 بعدم��ا كانت فت��رة املديونية 
تنتهي في عام 2054 نتيجة القروض املترتبة في املوازنات 
الس��ابقة، مبين��اً أن البرملان قدم للجن��ة احلكومية 47 
نقط��ة ومالحظة بش��أن املوازن��ة لكن اللجن��ة وافقت 
عل��ى 19 تعديالً فقط. وقال العكيلي إن »مجلس النواب 
ولوال اخلش��ية من اعتبار مجلس الن��واب يعرقل املوازنة 
وال يري��د إقراره��ا ونتيج��ة للضغ��ط الش��عبي املوجود 
بالش��ارع واملطالب بتقدمي اخلدمات ل��كان لنا خيار آخر 
جتاه املوازنة ولعملنا على إعادتها إلى احلكومة لتغيرها 
بشكل جذري«. وأضاف العكيلي أن »مجلس النواب قدم 
للجنة احلكومية 47 نقطة ومالحظة طالبنا بإصالحها 
باملوازنة لكن ما حصل أن اللجنة وافقت على 19 تعديالً 
فقط«، مشددا على ان »املوازنة بشكلها احلالي ليست 
في مصلحة الشعب العراقي وستحملنا ديوناً لعشرين 
عاما مقبلة«. وتابع أن »العراق ولغاية عام 2054 سيبقى 
محم��الً بالديون نتيجة للقروض املتراكمة، وما مت وضعه 
باملوازنة احلالية س��يعزز الفترة الى عام 2070»، الفتاً إلى 
أن »لدينا مس��احات ميكننا م��ن خاللها معاجلة املواقف 
خاص��ة أن الش��عب يجلس ب��ال عمل وأغلب��ه عاطلون 
والدولة لم تفتح لهم مجاالً للتعيني وبنفس الوقت لم 

متنحهم فرصاً للعمل داخل بلدهم«.

العامري: ال نقبل وجوداً ألي قوات أجنبية على أرض العراق حتى لو كانت للتدريب

الكعيب: سنعمل على عقد جلسة طارئة للربملان ملناقشة خرق السيادة العراقية

رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

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

أسسها الراحل  

البصرة / البينة الجديدة
كش��ف مجلس محافظة البصرة، امس الس��بت، ع��ن انتهاء املدة 
املمنوح��ة للمحاف��ظ اس��عد العيداني بش��أن حس��م موقفه من 
البقاء من عدمه في املنصب، مش��يرا إلى ان األحزاب املعارضة لبقاء 
العيدان��ي غير ق��ادرة على إقالته. وقال عضو اجملل��س غامن حميد ، إن 
“احملاف��ظ اس��عد العيداني طالب اجمللس مبنحه أس��بوعني حلس��م 
موقفه بشأن بقائه في منصبه من عدمه وهي انتهت ومن املؤمل ان 
يقدم العيداني قراره النهائي في الس��اعات املقبلة”. وأضاف حميد، 
أن “االطراف السياس��ية املعارضة لبق��اء العيداني في منصبه غير 
قادرة على إقالته مبفردها وهي بحاجة الى توافق سياسي مع األطراف 
االخرى”، مبينا أن “التظاهرات الش��عبية منقس��مة الى نوعية في 
احملافظة أبرزها املطالبة باخلدمات وفرص العمل والثانية السياسية 
املطالبة بإقالة احملاف��ظ وإلغاء مجلس احملافظة كونها مدعومة من 
بعض اجلهات السياس��ية”. واش��ار حميد إل��ى أن “احملافظة ابرمت 
عقودا مع شركات اجنبية النشاء مشاريع خدمية وفي مجال حتلية 

املياه النهاء ازمة اخلدمات وتذمر املواطن”.

بغداد / البينة الجديدة
اك��د عضو مجل��س النواب محم��د الكربولي، س��عيه لضمان 
حرية املعتقلني وكش��ف مصير املغيبني، مش��ددا على انصاف 
ابن��اء الصحوات وعوائلهم. وقال الكربول��ي في تغريدة له على 
موق��ع تويت��ر، إن اولى اولوي��ات عضويتن��ا في مجل��س النواب 
ضمان حرية املعتقلني والكش��ف ع��ن مصير املغيبني، وانصاف 
ابن��اء الصحوات وعوائلهم من الذين صف��رت رواتبهم رغم كل 
تضحياته��م للوطن. واضاف الكربولي نؤم��ن بالعمل مع بقية 
املش��رعني العراقيني ملعاجلة كل العقبات التي تواجه العملية 

السياسية على الرغم من حجمها الكبير.

الكربولي: أولويات عضويتنا السعي لضمان 
حرية املعتقلني وكشف مصري املغيبني

مـجـلــس الـبـصــــــــرة:

انتهاء املدة املمنوحة للمحافظ 
بشأن حسم بقائه من عدمه

أخبار موجزة
إنس��حاب .. أك��د مارك��و روبيو، امس الس��بت، أن 
االنس��حاب االمريكي من س��وريا قد يتأخر بعض 
الش��يء. ونقل موقع “غلوبال نيوز” االمريكي في 
تقري��ر عن روبيو قوله إن “االنس��حاب االمريكي مت 
ابط��اؤه حلماية املصالح االمريكية واالس��رائيلية 
والكردية”. واضاف “لقد اس��تعنا مبصادر خارجية 
حملاربة داعش من قبل االتراك، لكن االولوية لديهم 
هي القضاء على االكراد الذين يرونهم تهديدا ألنهم يريدون تأسيس 

دولتهم املستقلة في شمال شرق سوريا وجنوب تركيا«.
ثلوج .. اعلن مرتضى س��ليمي، امس السبت، أن الثلوج والعواصف 
الثلجية اجتاحت مناطق في 15 محافظة ايرانية 
خالل اليومني االخيرين. وقال سليمي في تصريح 
اوردت��ه “ف��ارس”إن “احملافظ��ات الت��ي اجتاحتها 
الثل��وج ه��ي؛ هم��دان وكرمانش��اه وكردس��تان 
وجهارمحال وبختياري ولرس��تان )غرب( ومازندران 
وكي��الن )ش��مال( واذربيج��ان الغربي��ة واذربيجان 

الشرقية.

إعادة .. اعلنت الس��فارة الروس��ية ف��ي بريطانيا 
إن موس��كو ولن��دن اتفقت��ا عل��ى إع��ادة بع��ض 
الدبلوماسيني إلى سفارتي البلدين وذلك بعد طرد 
متبادل لعدد من الدبلوماس��يني في مطلع العام، 
ولم يتس��ن حت��ى اآلن الوصول لوزارت��ي اخلارجية 
البريطانية والروس��ية للتعليق. ونقلت عن سفير 
روس��يا في لن��دن ألكس��ندر قول��ه ف��ي مقابلة 
توصلنا التفاق عام بأننا س��نبدأ في إعادة الطاقمني الدبلوماسيني 

إلى موسكو ولندن في وقت ما خالل كانون الثاني املقبل.
زلزال .. حذر مركز احمليط الهادي للتحذير من موجات تسونامي من 
خطر وقوع موجات مد عمالقة مبناطق من احمليط 
اله��ادي عق��ب الزلزال ال��ذي ضرب جنوب ش��رق 
الفلبني. وقال املرك��ز إن هناك خطر وقوع موجات 
م��د عمالقة مبناطق من احمليط اله��ادي “أقرب إلى 
الزل��زال” ولكن ال يوجد خطر تع��رض والية هاواي 
األمريكية ملوجات مد عمالق��ة وإن زلزاال قوته 7.2 

درجة وقع قبالة جزيرة مينداناو.

إصابة .. أعلنت وزارة الداخلية املصرية عن انفجار 
عب��وة ناس��فة خل��ف أتوبيس س��ياحي مبنطقة 
الهرم مبحافظ��ة اجليزة جنوبي القاه��رة. وتابعت 
الداخلي��ة في بيانه��ا على صفحتها الرس��مية 
مبوقع فيس��بوك إنه “بتاريخ اليوم 28 اجلاري وفي 
حوالي الس��اعة 6.15 مساء انفجرت عبوة بدائية 
الصنع كانت مخفاة بجوار سور بشارع املريوطية 
باجليزة أثناء مرور أتوبيس س��ياحي يقل عدد 14 س��ائحا “فيتنامي 

اجلنسية” مما أسفر عن وفاة 2 وإصابة 10 من السائحني.
سيادة .. أكد وزير اخلارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة، وقوف 
بالده مع سوريا في حماية سيادتها وأراضيها من 
أي انته��اك. وكت��ب آل خليفة، ف��ي تغريدة مبوقع 
“تويتر”: “س��وريا بلد عربي رئيس��ي في املنطقة، 
ل��م ننقط��ع عنه ول��م ينقطع عنا رغ��م الظروف 
الصعبة. نقف معه في حماية س��يادته وأراضيه 
من أي انتهاك. ونقف معه في إعادة االستقرار إلى 

ربوعه وحتقيق األمن واالزدهار لشعبه الشقيق.

بغداد/ البينة الجديدة
ق��ال رئي��س الوزراء ع��ادل عبد 
املهدي انه لن يك��ون جزءاً من 
أي مشروع انتخابي مستقبلي 

ولن يؤسس حزباً خاصاً به.
واض��اف عبد امله��دي مخاطباً 
القوى السياسية انه سيكون 
عل��ى مس��افة متس��اوية من 

اجلمي��ع وه��ذا هو اخل��ط الذي 
انتهجه ويراه صحيحاً ومن هنا 
فهو لن يشترك في االنتخابات 
التي س��تجري مستقبالً. ويرى 

مراقب��ون أن تصريح��ات عب��د 
امله��دي ه��ذه امنا هي رس��ائل 
موجزة وبالغة لكل من يتوهم 
بأن الرجل متشبث بالسلطة 

وساٍع لالس��تئثار بها وان عبد 
املهدي يهمه خدمة العراقيني 
ب��كل قومياته��م واطيافه��م 

واديانهم وليس غير ذلك.

بغداد / البينة الجديدة
أعلن النائب األول لرئيس مجلس النواب، أنه سيعمل بالتشاور 
مع هيئة رئاس��ة البرملان على عقد جلسة طارئة ملناقشة زيارة 
الرئي��س األميركي دونال��د ترامب إلى العراق. وق��ال الكعبي إنه 
س��نعمل وبالتشاور مع أعضاء هيئة رئاس��ة اجمللس على عقد 
جلسة طارئة ملناقشة بعض األمور املتعلقة بالبالد وعلى وجه 
التحدي��د زيارة الرئيس األميركي دونالد ترامب. وأش��ار الكعبي، 
إلى أن هذه الزيارة تعد خرقاً للس��يادة العراقية، مضيفاً أن زيارة 
الرئي��س األميركي إلى العراق متت دون عل��م احلكومة العراقية.

وأعلن البيت األبيض، عن زيارة مفاجئة الرئيس األميركي دونالد 
ترام��ب إلى العراق. وأعلن مكتب رئيس الوزراء عادل عبد املهدي، 
أن الس��لطات األميركي��ة أعلم��ت الس��لطات العراقي��ة بزيارة 

الرئيس األميركي دونالد ترامب للعراق.

البينة الجديدة / وكاالت
أق��ّر رئيس أمريكا دونال��د ترامب، بأنه ألغى س��ابقا زيارتني للعراق 
بسبب انكش��اف أمرهما، واعترف مبخاوف أمنية وبحزنه الشديد 
حلاجته لكل هذه السرية للقاء اجلنود األمريكيني هناك. وفي زيارة 
مفاجئة وس��ريعة إلى العراق بعد انتقادات كثيرة طالته بس��بب 
عدم قيامه يوما بزيارة اجلنود األمريكيني املنتشرين في اخلارج، قال 
ترامب الذي يتهم بأنه تهّرب من اخلدمة العسكرية اإللزامية بتقرير 
طبي مزّور، إنه كان قلقا بش��أن القيام بالرحلة عندما س��معت مبا 
علي��ك أن مت��ر به. واعترف ترام��ب، الذي رافقته زوجت��ه ميالنيا في 
رحلته، أنه كانت لدي مخاوف حول مؤسسة الرئاسة، وليس فيما 
يتعلق بي شخصيا. كانت لدي مخاوف حول السيدة األولى. وأشار 
ترامب، الذي ترك واش��نطن ليال في طائرة مطفأة األضواء، إلى أنه 
ألغى س��ابقا زيارتني للعراق بعد تس��رب أنباء عنهما وانكش��اف 
أمهرهم��ا قبل القي��ام بهما. وقال م��ن احملزن جدا عندم��ا تنفق 7 
تريليونات دوالر في الش��رق األوسط ويتطلب الذهاب إلى هناك كل 
هذه السرية الهائلة والطائرات حولك، وأعظم املعدات في العالم، 
وأن تفعل كل شيء كي تدخل ساملا. وأتت رحلة ترامب للعراق بعد 
قراره املفاجئ س��حب جميع اجلنود األمريكيني من س��وريا بحجة 
أن تنظيم داعش ق��د ُهزم هناك، وأن الواليات املتحدة تنفق الكثير 

على التدخالت اخلارجية.

ترامب يقول إنه ألغى زيارتني للعراق 
بسبب انكشاف أمرهما

جملس الوزراء: جيب أن يتجاوز العراق حالة التعثر يف جمال الطاقة وال نبقى دولة مستوردة
بغداد / البينة الجديدة

اك��د رئيس مجل��س الوزراء ع��ادل عبد 
امله��دي، اخلمي��س املاض��ي، ان الع��راق 
يجب ان يتجاوز حالة التعثر في مجال 
الطاقة، مشددا على ان ال يبقى العراق 
دولة مستوردة، فيما اكدت وزارة الطاقة 
االيرانية استعداد طهران لتزويد العراق 
بالطاقة الكهربائية وإنش��اء محطات 

الطاق��ة وصيانته��ا. وق��ال عبداملهدي 
في بي��ان صدر على هامش اس��تقباله 
وزي��ر الطاق��ة االيران��ي رض��ا اردكانيان 
والوفد املرافق له، إن االنتصار في مجال 
توفي��ر الطاقة الكهربائي��ة هو انتصار 
لإلعم��ار وعالم��ة تقدم ل��أمم ويجب ان 
يتج��اوز العراق حال��ة التعثر في مجال 
الطاقة وان ال نبقى دولة مستوردة وامنا 

منتج��ة للطاق��ة. واكد عب��د املهدي، 
عل��ى عمق وتنوع العالقات بني البلدين 
والش��عبني العراق��ي واإليراني وموجها 
االس��المية  للجمهوري��ة  الش��كر 
لسعيها لتطوير العالقات بني البلدين 
ولتعاونها ف��ي تلبية احتياجات العراق 
من الكهرباء. واش��ار عب��د املهدي الى 
االس��تعداد للتعاون وتذلي��ل العقبات 

م��ن اج��ل اكم��ال االج��راءات العملية 
الالزم��ة  احلل��ول  وايج��اد  واالجرائي��ة 
واجناح املباحثات بني املسؤولني واخلبراء 
املعنيني بهذا امللف بني البلدين اجلارين.
ونق��ل الوزي��ر االيراني تهان��ي احلكومة 
روحان��ي  حس��ن  والرئي��س  االيراني��ة 
بتش��كيل احلكومة، مؤكدا اس��تعداد 
اجلان��ب االيراني الت��ام ل�تزوي��د العراق 

بالطاقة الكهربائية وإنش��اء محطات 
بتطوير  واملس��اعدة  الطاقة وصيانتها 
التكنولوجي��ا الالزم��ة في ه��ذا اجملال 
وتدريب الك��وادر العراقية والعمل وفق 
جدول زمني لتقليل الهدر الكبير وزيادة 
انت��اج الع��راق م��ن الكهرب��اء، اضافة 
للربط املباشر، مش��يرا إلعداد مسودة 

تفاهم لتوقيع العقد املشترك.

بغداد / البينة الجديدة
اتهم رئيس جلنة االعالم والثقافة رعد 
جبار اخلميسي, امس السبت, رئاسة 
مجلس محافظة بغ��داد ب�”التلكؤ” 
ف��ي ارس��ال مل��ف قضي��ة انتخ��اب 
احملافظ ال��ى محكمة القضاء االداري 
بحس��ب توجي��ه رئي��س اجلمهورية 
إن  بره��م صال��ح. وق��ال اخلميس��ي 

“رئي��س اجلمهورية بره��م صالح لم 
يحس��م قضي��ة جلس��تي انتخ��اب 
محاف��ظ بغداد، اال انه وجه بارس��ال 
امللف للقضاء وحتدي��دا الى محكمة 
القضاء االداري للبت بقانونية احدى 
“مجل��س  ان  واض��اف  اجللس��تني”. 
رئي��س  توجي��ه  اس��تلم  احملافظ��ة 
اجلمهوري��ة القاض��ي باحال��ة امللف 

للقضاء اال ان مازال متلكئا بإرس��ال 
امللف”, مبينا انه “في حال اس��تمرار 
التلكؤ بارسال امللف سيزيد القضية 
تعقيدا ليس بصالح اجلميع”. وطالب 
اخلميس��ي رئي��س مجل��س احملافظة 
ب�”إرسال امللف للقضاء حتى ال يعتبر 
التأخي��ر متعمدا وابع��اد اجمللس عن 

مشاكل قد تسيء له” .

اخلميسي: رئاسة جملس بغداد متلكئة بإرسال ملف قضية انتخاب احملافظ للقضاء



الكشف عن مضمون مذكرة تلزم احلكومة العراقية 
بتنظيم دخول املسؤولني الدوليني للبالد

»ال« خلطابات التحريض والكراهية ضد احملتفلني باعياد امليالد.. دعوا الشعب 
الذي ادمن احلزن والندب والرعب والشقاء ان يفرح ولو ليوم واحد يف السنة

 كركوك / البينة اجلديدة
اخلميس  طالباني،  ريبوار  وكالة  كركوك  محافظة  مجلس  رئيس  علق 
املاضي على قرار احلكم بسجنه الذي صدر امس، فيما تساءل  ما الفرق 
صحافي  مؤمتر  خالل  طالباني  حسني.وقال  صدام  ونظام  النظام  هذا  بني 
يوم امس مع  ان ماصدر عن محكمة جنح كركوك  عقده  في كردستان 
ناضل  الذي  الشريف  العراقي  القضاء  في  عار  ووصمة  خلل  هو  االسف، 
القوانني  سن  في  املستويات  اعلى  الى  ووصل  العشرينيات  من  وجاهد 
والتشريعات.واضاف ان قرارا باحلبس البسيط صدر على رئيس اجمللس بدون 
اي سبب او مبرر قانوني او قضائي، معربا عن شكره لـمسعود بارزاني وعلى 
رسالته القيمة وان دل على شيء يدل حرصه على الدستور العراقي وان 
الدستور خيمة للعراقيني.وطالب طالباني كل القيادات العراقية بينهم 
رئيس الوزراء عادل عبد املهدي ورئيس البرملان محمد احللبوسي بالتدخل 
مشيرا   ، اول  تشرين   16 احداث  بسبب  املتأزم  كركوك  وضع  في  السريع 
انا  العراقي.وتابع  القضاء  ان احملكمة تطالبني باحلضور وال اخاف من  الى 
كرئيس مجلس محافظة كركوك ال اعترف بشرعية 16 اكتوبر، الفتا الى 
بانهاء العسكرة في  الذي يحصل االن ضد رئيس اجمللس الني طالبت  ان 
كركوك، ورفعت دعوى ضد رئيس الوزراء.واكد ان هناك اكثر من 30 مديرا 
كرديا فصلوا من وظيفتهم بسبب انتمائهم للقومية الكردية، متسائال 
ما الفرق بني هذا النظام ونظام صداح حسني البعثي الذي جرد الدوائر من 

املوظفني الكرد وهجرهم؟ نفس السياسة تتكرر.

  بغداد / البينة اجلديدة
ــالمي همام حمودي، امس السبت، رئيس مجلس الوزراء عادل  طالب رئيس اجمللس االعلى االس
ــف اعداد القوات االمريكية وصفاتها، فيما دعا الى تنفيذ قرار برملاني سابق  عبد املهدي بكش
ــخة منه، نطالب  ــت، ) البينة اجلديدة (، نس ــودي في بيان تلق ــن رحيلها.وقال حم ــد زم لتحدي
بكشف االعداد احلقيقية للقوات االمريكية في العراق، ومواقعها، والصفات التي تتواجد بها، 
ــى من خالل مجلس النواب  ــبق ان تبن ــة مهامها في العراق، مبينا ان اجمللس االعلى س وطبيع
ــراره باالجماع،  ــل القوات االجنبية، ومت اق ــقف رحي ــابقة بتحديد س مطلبا من احلكومة الس
ــاف حمودي ان العراق انتصر  ــدث تقاعس في تنفيذ ذلك رغم املطالبات املتكررة.واض ــه ح إال ان
ــمه املعركة مع داعش  ــاء ابنائه، واصبح منوذجا حتتذي به جيوش العالم، خاصة بعد حس بدم
ــنوات طويلة، داعيا  ــتغرق س ــت كان االمريكان يقولون ان املعركة ستس ــي في وق بزمن قياس
ــكري االجنبي.واشار حمودي الى ان  ــقف زمني النهاء التواجد العس عبد املهدي الى حتديد س
العراقيني اخرجوا القوات االمريكية باجلهاد العسكري والسياسي، وليسوا بحاجة اليوم الي 
قوات اجنبية حتمي حدودهم، مشددا على ان انهاء القواعد العسكرية مطلب كل العراقيني، 

وعلى نواب الشعب في البرملان االمتثال الرادة الشعب واتخاذ قرار لتجسيده.
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البناء يكشف عن الشخصية البديلة للفياض يف حال رفضه داخل الربملان

طالباني يعلق على قرار احلكم بسجنه : ما الفرق بني هذا النظام ونظام صدام حسني
الزاملي: جيب حتديد العالقة العراقية االمريكية وانهاء تواجد التحالف الدولي

بغداد / البينة اجلديدة
ــاء، امس  ــد حتالف البن أك
السبت، متسكه مبرشحه 
ــتيزار  الفياض الس ــح  فال
ــن  ضم ــة  الداخلي وزارة 
ــوزراء  ال ــس  رئي ــة  كابين
ــدي، فيما  ــادل عبد امله ع
ــخصية  ــف عن الش كش
ــتطرح  ــي س ــة الت البديل
ــض الفياض  ــال رف ــي ح ف
البرملان.وقال  ــة  قب ــل  داخ
ــل  ــف فاض ــو التحال عض
ــي  “حتالف إن  ــالوي  الفت
ــاء واإلصالح وصال إلى  البن
ــأن  ــرة بش ــات كبي تفاهم
الوزارية  ــة  الكابين إكمال 
ــى إن  ــا إل ــة”، الفت املتبقي
ــكا  متمس الزال  ــاء  “البن
ــح وحيد  بالفياض كمرش
ــى  عل ــة  الداخلي ــوزارة  ل

الرغم من رفض اإلصالح”.
وأضاف أن “جلسة البرملان 
القادمة ستكون احلاسمة 
املتبقية  الوزارات  مترير  في 
ــوزراء  ال ــس  رئي ــة  لكابين
ــد املهدي”، مبينا  عادل عب
ــيعرض  س ــاض  “الفي أن 
ــال مت  ــي ح ــت وف للتصوي
ــل البرملان  ــن قب ــه م رفض
ــح  ــدث مع مرش ــا ح كم
ــيتم طرح  وزارة الدفاع س
مرشح بديل عنه”.وبني أن 
“قاسم االعرجي سيكون 
ــاً في  ــح األوفر حظ املرش
الفياض  ــح  حال رفض من
ــة”، موضحا  وزارة الداخلي
أن “االعرجي سيتم متريره 
ــالح  ــاء واإلص ــق البن مبواف
ــد أي حتفظ  ــه ال يوج كون

عليه”.

)البينة اجلديدة( نريدها أن تكون مشروعاً لنقل صوت 
الناس الفقراء في بالدنا بحيث تكون منبرهم اخمللص 
لنقل معاناتهم إلى من يهمه األمر لذا سنستمر في 
طرق أبواب السادة املسؤولني حتى يستمعوا لصوت 
العراقي الذي اتخذ من )البينة اجلديدة( وسيلة أمينة 
ــد أمله اليومي، وعلى هذا األساس لن يهمنا زعل  جتس
من يزعل من مسؤولينا املهم أن ال يزعل علينا املواطن 

وأن يجد صوته في صفحات )البينة اجلديدة(.
املرحوم ستار جبار الزم مؤسس صحيفة البينة الجديدة

بغداد / البينة اجلديدة
اكد القيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي، 
ان زيارة الرئيس االمريكي دونالد ترامب خلسة 
ــكريا في  ــله عس ــى العراق جاءت بعد  فش ال
ــوريا وتراجع دوره عامليا، فيما طالب  العراق وس
ــة العراقية  ــة والبرملان بتحديد العالق احلكوم
ــف الدولي. ــد التحال ــاء تواج ــة وانه االمريكي
ــاء ترامب في  ــرر الختف ــي انه المب ــال الزامل وق
ــاعات بحجة  ــدة ثالث س ــد مل قاعدة عني االس
ــا ان هذه  ــاد امليالد، مبين ــة لقواته باعي املبارك
ــب تنتهك االعراف  ــة التي قام بها ترام الطريق
والتقاليد الدولية وسيادة البالد.وشدد الزاملي 
ــيادة العراق الذي مزقته  على ضرورة احترام س
ــرت البنى التحتية  ــية االمريكية ودم السياس
ــرقت ثرواته  ــة وس ــه االجتماعي ــت وحدت ومزق
ــلطت عليه صفحات متعددة  ونهبت آثاره  وس
ــماء  من االرهاب من عام 2003 وحلد 2014، بأس
ــددة كالقاعدة والتوحيد واجلهاد  وعنوانني متع
ــورى اجملاهدين وداعش وغيرها.واكد الزاملي  وش
ــة العراقية والبرملان  ــح لزاما على احلكوم اصب
ــة االمريكية  على  ــدد العالقة مع احلكوم ان حت
ــواء  ــكري االمريكي س ــد التواجد العس صعي
ــا ودخولها  ــن فيه ــد املتواجدي ــداد والقواع أع

وخروجهم من العراق وفقا للسياقات واالعراف 
الدولية املعمول بها، مطالبا بـااللتزام باخراج 
ــاء تواجدها في العراق  ــوات االمريكية وانه الق
ــم وطرد  ــق النصر العظي ــد حتقي خصوصا بع
ــي العراقية.وذكر  ــن االراض ــي م ــش االرهاب داع
ــمى  ــاء صفحة مايس ــه يجب إنه ــي ان الزامل

ــيطر على االجواء  ــف الدولي الذي يس بالتحال
ــا االٍرهابية، مما  ــة بحجة متابعة اخلالي العراقي
جعل سلطات الطيران العراقي التعلم بدخول 
ــى أجوائنا الدولية والقواعد اجلوية  الطائرات ال
ــم منها اجلنود  العراقية والتي يتواجد في قس

األمريكان.

محودي يطالب عبد املهدي بكشف اعداد القوات االمريكية وصفاتها

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

أسسها الراحل  
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير
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بغداد / البينة اجلديدة
ــم  ــيون رفضه ــون سياس ــع محلل اجم
ــتفزازية  االس التصريحات  املطلق بعض 
ــذه االيام اناس  العدائية التي يطلقها ه
ــلمي وال بحرية  ال يؤمنون بالتعايش الس

االديان وحقوق االقليات.
واضافوا في تصريحات لـ«البينة اجلديدة« 
ــاس بطائفة  ان كل تصريح يراد منه املس
ــة عراقية هو  ــة او قومي ــب او ديان او مذه
ــض  ــة التحري ــي خان ــل ف ــح يدخ تصري
ــتهداف احملتفلني  ــراد منه اس ــر وي املباش
ــيحيني باعياد امليالد  وخاصة االخوة املس

اجمليد للسيد املسيح )عليه السالم(.
ــة اجلديدة« املرجعية  وطالبوا عبر »البين
ــرف  ــف االش ــي النج ــا ف ــة العلي الديني
الثالث  ــلطات  والس ــي  العراق ــاء  والقض
ــى  ــل عل ــل بالعم ــن االفاض ــال الدي ورج

ــكات هؤالء احملرضني وليعرف اجلميع  اس
ــن الفرقة  ــّل م ــب وم ــد تع ــعبنا ق ان ش
ــة  والكراهي ــدم  ال ــات  خطاب ــبب  بس
ــعب الذي  ــن ترك الش ــة والبد م والتفرق
ــقاء ان  ــزن والندب والرعب والش ادمن احل

يفرح ولو ليوم واحد في السنة..واجمعوا 
في ختام تصريحاتهم انه آن األوان للجم 
واسكات كل االصوات النشاز التي حتاول 
ــعال النار واثارة الفتنة التي لعن اهلل  اش

موقظها.

بغداد / البينة اجلديدة
ــدة« من مصادر  ــت »البينة اجلدي علم
ــذة كانت  ــخصية ناف ــة ان ش مطلع
ــرف بـ«اللجان  ــت مابات يع تعمل حت
ــد االحزاب  ــة الح تابع ــة«  االقتصادي
ــى »دبي« في  ــية قد هربت ال السياس

االمارات العربية املتحدة.

ــروب  ه ــإن  ف ــادر  املص ــب  وبحس
الشخصية النافذة يأتي على خلفية 
ــاد اداري ومالي  ــات فس ــه مبلف اتهام
ــرة عمله حتت  ــة فت ــورط فيها طيل ت
ــة التابعة  ــان االقتصادي ــوان اللج عن
ــزاب ولم يذكر املصدر املزيد  الحد االح

من التفاصيل ذات الصلة.

مصادر: هروب شخصية نافذة 
من »جلان اقتصادية« تابعة 

لـ«حزب سياسي« اىل دبي بعد 
اتهامه مبلفات فساد

وكاالت / البينة اجلديدة 
سبوتنك  لوكالة  تقرير  كشف 
الروسية ، اخلميس املاضي، أن ما 
طوال  املتحدة  الواليات  انفقته 
الدموية  حروبها  من  عاما   17
وسوريا  وافغانستان  العراق  في 
سيصل الى مبلغ 6 ترليونات دوالر 
يكفي  ما  وهو   2019 عام  نهاية 
التابع  اجلوع  مكافحة  برنامج 

لالمم املتحدة ملدة 200 عام .
 6 “مبلغ  أن  التقرير  وذكر 
انفقته  الذي  دوالر  ترليونات 
حروبها  على  املتحدة  الواليات 
برنامج  تكاليف  لسد  يكفي 
ملكافحة  الغذائي  املتحدة  االمم 

 30 وبواقع  عام   200 ملدة  اجلوع 
أن  سنويا”.واضاف  دوالر  مليار 
من  تأتي  املقدرة  احلرب  “تكاليف 
االمريكي  واطسون  معهد  قبل 
يقدر  حيث  براون،  جامعة  في 
االجمالية  التكلفة  الباحثون 
من  باعلى  االمريكية  للحروب 
تكاليف اجليش االمريكي نفسه 
على  االنفاق  تكاليف  بشموله 
االرهاب  على  باحلرب  يسمى  ما 
احملاربني  قدامى  شؤون  إدارة  مثل 
واألمن الوطني”.وقال زميل معهد 
لورانس  االمريكي  التقدم  مركز 
دوالر  ترليونات   6 “مبلغ  إن  كروب 
التكاليف  حسبنا  اذا  صحيح 

لكن   ، املباشرة  وغير  املباشرة 
هذا الرقم سيتمر بالتصاعد مع 
اجلرحى  معاجلة  تكاليف  دخول 
الديون”.من جانبه  والفائدة على 
الدفاع  شؤون  في  اخلبير  قال 
جون  واالستخبارات  والفضاء 
بايك إن “الرقم االجمالي مقسما 
كمية  ان  يعني  عاما   18 على 
األمريكي  العسكري  اإلنفاق 
وهو  دوالر  مليار   325 تبلغ  سنويا 
ميزانية  نصف  حوالي  ميثل  ما 
والذي  االمريكية  الدفاع  وزارة 
أحداث  منذ  سنويا  يتضاعف 

احلادي عشر من ايلول”.

وكالة روسية:ما أنفقته أمريكا حبروبها يف الشرق االوسط يكفي برنامج مكافحة اجلوع 200 عام

وكاالت / البينة اجلديدة
عن  السبت،  امس  عكاظ،  صحيفة  كشفت 
بتنظيم  العراقية  احلكومة  تلزم  مذكرة  مضمون 
ذلك  ان  مبينة  للبالد،  الدوليني  املسؤولني  دخول 
جاء بعد الزيارة املفاجئة للرئيس االمريكي دونالد 

ترامب الى العراق.
من  عددا  ان   ، لها  تقرير  في  الصحيفة  وذكرت 
عن  مختلف  بشكل  حتركت  السياسية  الكتل 
اليومني املاضيني، وطالبت في مذكرة لها مجلس 
بتنظيم دخول  يلزم احلكومة  قرار  بإصدار  النواب 

القانون  ضوابط  وفق  للبالد  الدوليني  املسؤولني 
العراقي.

أي  دخول  ينظم  ان  يجب  القرار  هذا  ان  واضافت 
مسؤول مدني أو عسكري إلى األراضي العراقية، 
بعلم  الدخول  يكون  ان  ضرورة  على  مشددة 
رفض  حق  لها  يكون  وأن  وموافقتها،  احلكومة 

دخول أي شخصية لألراضي العراقية.
وتابعت ان العراق دولة ذات سيادة، مشيرة الى ان 
االمريكي  للرئيس  املفاجئة  الزيارة  بعد  جاء  ذلك 

دونالد ترامب الى العراق.

وكاالت / البينة اجلديدة
محمود  رشدي  االول  امس  توفي 
السابق  العراق  سفير  العاني،  رشيد 
السعودية.  العربية  اململكة  لدى 
الثاني  تشرين   26( في  العراق،  وعنّي 
اجلنابي،  خلف  طه  قحطان   ،)2018
خلفاً  السعودية،  في  جديداً   سفيراً 
الذي تدهورت صحته  العاني،  لرشدي 
العاني،  رشيد  محمود  رشدي  مؤخراً. 

السابق،  العراق  جمهورية  سفير  هو 
السعودية،  العربية  اململكة  لدى 
ويحمل  األنبار،  محافظة  في  ولد 
شهادة دكتوراه في التاريخ، وهو عضو 
في  األشراف  السادة  لنقابة  مؤسس 
العراق، وعضو احتاد املؤرخني العرب، له 
عدة مؤلفات وأدبيات شعرية ومقاالت 
تلفزيونية  ومقابالت  عدة  صحف  في 

وإذاعية.

وكاالت / البينة اجلديدة
دعا رئيس اللجنة الثورية العليا في اليمن 
العراقية  احلكومة  احلوثي،  علي  محمد 
واتخاذ  حرا  العراق  إلبقاء  العراقي  واجليش 
االمريكي  الرئيس  قاله  مما  حازم  موقف 
االنسحاب  نيته  عدم  حول  ترامب  دونالد 
في  احلوثي  العراق.وقال  من  اإلطالق  على 
العراق  ليبق  تويتر،  موقع  على  له  تغريدة 
حرا، أؤيد ما قالت حركة النجباء العراقية، 
وأدعو حكومة وجيش العراق التخاذ موقف 

أدعو  احلوثي  ترامب.وأضاف  قاله  مما  حازم 
أن  اجلاد، مؤكدا  للتحرك  والفصائل  احلشد 
أمريكا هي املتسبب األول تخطيطا وتنفيذا 
ودعما وراء تقدمي العراق شهداء وتضحيات 
الرئيس  املوصل.وكان  في  داعش  قتال  أثناء 
زيارة  أكد، خالل  ترامب قد  دونالد  األمريكي 
أنه  العراق  في  األمريكية  للقوات  مفاجئة 
ال ينوي على اإلطالق االنسحاب من العراق، 
إذا  العراق كقاعدة  قد يستخدم  أنه  مبينا 

أردنا القيام بشيء في سوريا.

وفاة سفرينا لدى السعودية

واشنطن / وكاالت / البينة اجلديدة
اعلنت املتحدثة باسم البيت األبيض سارا ساندرس، بأن وزير اخلارجية األمريكي 
مايك بومبيو سيلتقي رئيس الوزراء عادل عبد املهدي في بغداد في 11 كانون 
الثاني القادم.وقال الصحفيون بعد حديثهم مع ساندرس في أملانيا التي وصل 
الرئيس  دعا  هناك  األمريكيني  العسكريني  لزيارة  ترامب  دونالد  الرئيس  إليها 
األمريكي دونالد ترامب رئيس الوزراء العراقي لزيارة البيت األبيض ووافق األخير 
سيلتقي  بومبيو  مايك  األمريكي  اخلارجية  وزير  أن  ساندرس  ذلك.وذكرت  على 

رئيس الوزراء العراقي في بغداد في 11 كانون الثاني القادم.

وزير اخلارجية االمريكي .. 
قريبا يف بغداد  

احلوثي يدعو اىل عراق حر واختاذ 
موقف حازم مما قاله ترامب

هل يعقد الربملان جلسة طارئة و 90% من اعضائه مسافرون خارج العراق؟



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

نشر البنتاغون خطة رايت يف عام 2013 اليت ترنو إلنشاء دولة 
جديدة متتد بني العراق وسوريا لقطع طريق احلرير بني بغداد ودمشق

طريق الحرير و إسرائيل

كان��ت الصني ق��د أعلنت ف��ي خريف 
ع��ام 2013، ع��ن مش��روعها إلنش��اء 
طرق مواص��ات بحري��ة، وكذلك طرق 
مواص��ات برية ح��ول العالم. ورصدت 
من أجل ذلك مبال��غ هائلة، وانطلقت 
بس��رعة كبي��رة لتحقي��ق ه��ذا األمر.
س��وف متر الط��رق الرئيس��ية إما عبر 
آسيا أو روسيا وصوال إلى أوروبا الغربية 
لكنه��ا تخط��ط أيض��ا لط��رق عب��ر 
الاتينية.يواجه هذا  وأمري��كا  أفريقيا 
املش��روع عائقان، أحدهم��ا اقتصادي، 
ه��ذا  اس��تراتيجي.يهدف  واآلخ��ر 
املش��روع من وجهة النظ��ر الصينية، 
إل��ى تصدي��ر منتجاته��ا وف��ق منوذج 
»طريق احلري��ر« القدمي الذي كان، يربط 
م��ن القرن الثان��ي إلى الق��رن اخلامس 
عش��ر، الصني بأوروبا عبر وادي فرغانة، 
و ايران، وس��وريا.كان األمر ينحصر في 
ذل��ك الوقت بنقل املنتجات من مدينة 
إلى أخ��رى، بحيث يتم تبادلها في كل 
مرحل��ة مع اآلخرين وفًق��ا الحتياجات 

التج��ار احملليني.أما الي��وم فقد صارت 
الص��ني، على العكس من ذلك، تتطلع 
إلى البيع مباشرة في أوروبا، وفي أنحاء 
العالم، نظ��را ألن منتجاته��ا لم تعد 
غريب��ة )حرير، وتوابل، وما إلى ذلك(، بل 
مماثلة لس��لع األوروبيني وغالباً بجودة 
أعلى.وهك��ذا يتح��ول طري��ق التجارة 
إلى طريق س��ريع.فإذا كان ماركو بولو 
قد انبهر من منس��وجات حرير الشرق 
األقص��ى، التي ل��م يكن يوج��د مثيل 
له��ا ف��ي إيطالي��ا، فإن أجني��ا ميركل 
بدأت تش��عر بالرعب من رؤية صناعة 

س��يارات بلدها تتهاوى أمام املنافسة 
البل��دان  ولذل��ك س��تجد  الصيني��ة. 
املتقدمة نفسها مكرهة على املتاجرة 
م��ع بكني، واحلف��اظ عل��ى صناعاتها 
من الصدمة االقتصادية.وس��وف حتتل 
الص��ني، م��ن خ��ال تصدي��ر إنتاجها 
التجاري��ة  املكان��ة  بكمي��ات كبي��رة 
التي كان��ت حتتلها اململك��ة املتحدة 
لوحده��ا ث��م م��ع الوالي��ات املتحدة، 
منذ الث��ورة الصناعية.وللحفاظ على 
هذا التف��وق بالضبط، وقع تشرش��ل 
وروزفل��ت عل��ى ميثاق األطلس��ي، وأن 
الواليات املتحدة دخلت احلرب العاملية 
الثاني��ة. ومن غير املس��تبعد أن يلجأ 
القوة  األنغلوسكسونيون الستخدام 
العس��كرية، إلعاقة املشروع الصيني  
متام��ا كما فعل��وا في ع��ام 1941 ضد 
املش��اريع األملانية واليابانية.لقد نشر 
البنتاغ��ون خطة رايت ف��ي عام 2013 
التي ترنو إلنش��اء دولة جديدة متتد بني 
العراق وس��وريا لقطع طريق احلرير بني 

بغ��داد ودمش��ق. وقد تكفل��ت داعش 
به��ذه املهم��ة، مما جعل الص��ني تغير 
مس��ار طريقها.وأخي��را ق��ررت بك��ني 
نقل مس��اره عب��ر مصر، واالس��تثمار 
في مضاعفة قناة الس��ويس، وإنشاء 

منطق��ة صناعية ضخم��ة على بعد 
120 كيلومترا م��ن القاهرة.وبالتماثل، 
نظم��ت وزارة الدف��اع األمريكية »ثورة 
ملون��ة« ف��ي أوكرانيا، لقط��ع الطريق 

األوروب��ي، واضطرابات ف��ي نيكاراغوا، 
لعرقلة بناء قناة جديدة تربط احمليطني 
اله��ادي واألطلس��ي.وعلى الرغ��م من 
األهمي��ة غير املس��بوقة لاس��تثمار 
الصيني في طريق احلري��ر اجلديد، البد 

م��ن التذكير ب��أن الص��ني أطلقت في 
القرن اخلامس عش��ر، أس��طواًل بحريا 
هائ��اً لتأم��ني أس��واقها. وق��د حارب 
األدميرال تش��نغ خ��ه، »اخملصي بثاث 
جواه��ر »، القراصنة في س��ري النكا، 
وبنى باغودات في إثيوبيا، وأدى شعيرة 
احل��ج ف��ي مك��ة. لك��ن عن��د عودته، 
ألس��باب تتعلق بالسياسة الداخلية، 
تخل��ى اإلمبراط��ور عن طري��ق احلرير، 
وأمر بحرق األس��طول. وانطوت الصني 
عل��ى نفس��ها.لذلك، ال ينبغي اعتبار 
املش��روع، من وجهة النظ��ر الصينية 
احلالية، أم��راً مفروغاً منه.اس��تثمرت 
الصني في ماض ليس بعيدا، في الشرق 
األوس��ط مدفوعة بفك��رة واحدة ،هي 
احلصول على النفط. فأنشأت مصاٍف 
في العراق، مت تدميرها لسوء الطالع من 
قبل داعش، أو من قبل القوات الغربية 
التي تتظاهر بأنها تقاتل اإلس��اميني. 
املش��تري  أيض��ا  بك��ني  وأصبح��ت 
الرئيس��ي للذهب األس��ود السعودي. 

ومبوج��ب ذل��ك أنش��أت ف��ي اململكة 
مجمع يصرف-ينب��ع الضخم للنفط، 
بقيم��ة 10 مليار دوالر.تع��ود العاقات 
ب��ني إس��رائيل والصني إلى فت��رة والية 
رئيس الوزراء اإلس��رائيلي إيهود أوملرت، 

الذي فر آباؤه من النازيني، واستقروا في 
ش��نغهاي. لقد حاول س��لف بنيامني 
نتنياه��و إقامة عاقات قوية مع بكني. 

وقد مت محو جهوده إث��ر دعمه لواحدة 
من مجموعات القراصنة الصوماليني، 
بإيعاز من واش��نطن لعرقلة الش��حن 
الروس��ي والصيني من مخ��رج البحر 

األحم��ر. وق��د مت جتن��ب الفضيحة في 
آخر حلظة. س��مح للص��ني على أثرها 
بتأس��يس قاعدة بحرية في جيبوتي، 
وأُبعد إيهود أوملرت عن السياسة.عادت 
الصني من��ذ ع��ام 2016، للتفاوض مع 

إس��رائيل على اتفاقية جتارة حرة. وفي 
هذا السياق، اشترت »مجموعة ميناء 
ش��انغهاي الدولية« امتياز اس��تغال 
موان��ئ حيفا وأش��دود، بش��كل ميكن 
الصني في ع��ام 2021، من الس��يطرة 
عل��ى 90٪ من التج��ارة اإلس��رائيلية. 
وق��د حصلت برايت ف��ود بالفعل على 
56 ٪ من كيبوتس��ات تنوفا، وميكن أن 
تزيد حصتها، مما س��يمكن الصني من 
السيطرة على معظم السوق الزراعية 
اإلسرائيلية. ولم يخف مؤسس متجر 
عل��ي باب��ا اإللكتروني، ج��اك ما، الذي 
ج��اء إلى ت��ل أبيب مع الوف��د الصيني 
الرس��مي، نيته في ش��راء العديد من 
اإلس��رائيلية،  الناش��ئة  الش��ركات 
العالي��ة. التكنولوجي��ا  الس��تعادة 
صناعة األسلحة، هو القطاع الرئيسي 
الوحيد في االقتصاد اإلسرائيلي، الذي 
مت احلفاظ عليه من الشهية الصينية. 
لذلك نظم البرفس��ور شاؤول حوريف 
في أيلول – سبتمبر املاضي، مؤمتراً في 
جامعة حيفا مبساعدة معهد هدسون 
األمريكي، لتنبيه جنراالت وزارة الدفاع 
االس��تثمارات  بنتائ��ج  األمريكي��ة، 
عل��ى  املتحدث��ون  وأش��ار  الصيني��ة. 
وج��ه اخلص��وص إل��ى أن ه��ذه العقود 
كش��فت الباد على عمليات جتسس 
مكثفة، مما جعل من الصعب تشغيل 
امليناء بس��بب غواصاته��ا التي تطلق 
أسلحة نووية وعاقاتها مع األسطول 
األمريكي الس��ادس.وقال مدير املوساد 
الس��ابق افرامي هاليفي، املعروف بقربه 
م��ن الواليات املتحدة، أن مجلس االمن 
القومي لم يسبق له أن تداول في هذه 
االس��تثمارات. وأنها تقررت فقط وفقا 
ملنطق الف��رص التجارية.الس��ؤال هو 
م��ا إذا كانت واش��نطن قد س��محت 
به��ذا التقارب بني تل أبي��ب وبكني، أم 
ال.يج��ب أال ننخ��دع باألس��باب الت��ي 
س��محت للص��ني بتأس��يس قاع��دة 
عس��كرية في جيبوت��ي، كما يبدو من 
غي��ر احملتم��ل أن تكون بك��ني توصلت 
إلى اتفاق سري مع واشنطن على هذا 
املس��ار اجلديد لطري��ق احلرير. لكن من 
املؤك��د أن الواليات املتحدة لن تش��عر 
بالقل��ق من انهي��ار اقتص��ادي لاحتاد 
األوروبي. ومع ذلك، وعلى املدى الطويل، 
ستضطر الصني وروسيا إلى التفاهم 
فيم��ا بينهما، حلماية أنفس��هما من 
الغربيني.لق��د أظهر التاري��خ أن هؤالء 
ق��د فعلوا كل ش��يء، وأنهم م��ا زالوا 
يفعلون كل مابوسعهم، لتفكيك هذه 
الق��وى العظمى.وفي نهاي��ة املطاف، 
إذا ب��دا التحال��ف الصيني-األمريك��ي 
لصال��ح الص��ني، على امل��دى القصير 
واملتوس��ط، إال أنه سيؤدي في النهاية 
إلى القض��اء على روس��يا والصني في 
وقت الحق.توحي االتفاقيات الصينية-
باالعتقاد، وفقا لصيغة  اإلس��رائيلية 
لينني، »لق��د باع الرأس��ماليون احلبل 

الذي سوف يشنقهم«.

* كاتب ومفكر فرنسي

ستحتل الصني من 
خالل تصدير إنتاجها 
بكميات كبرية املكانة 
التجارية التي كانت 
تحتلها اململكة 
املتحدة لوحدها

سوف تمر الطرق الرئيسة إما عرب آسيا أو روسيا وصوال إىل أوروبا 
الغربية لكنها تخطط لطرق عرب أفريقيا وأمريكا الالتينية

الرئيس االسرائيلي

هاليفي

الرئيس الصيني

كما نعلم ان بكني 
تواصل تطوير 
مشروع »طريق 
احلرير« باستمرار. 
وبناء على ذلك يقوم 
وانغ كييشان بجولة 
في الشرق األوسط 
أمضى فيها أربعة أيام 
في إسرائيل. ووفقاً 
التفاقيات مت توقيعها 
في السابق، سوف 
تسيطر الصني خال 
عامني على اجلزء 
األكبر من الزراعات 
الغذائية اإلسرائيلية، 
وتكنولوجيتها 
العالية، إضافة إلى 
جتارتها الدولية، 
يتبعها اتفاق بالتجارة 
احلرة. األمر الذي 
سيقلب اجلغرافيا 
السياسية االقليمية، 
رأسا على عقب.هدفت 
زيارة نائب الرئيس 
الصينى وانغ كيشان 
إلى إسرائيل وفلسطني 
ومصر واإلمارات 
العربية املتحدة، إلى 
تطوير »طريق احلرير 
اجلديد«.

* تريي ميسان
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    حقيق��ة ال ب��د ان تق��ال وه��ي ان اجلمي��ع مم��ن يؤمن بخامت 
س��ليمان او مم��ن ال يؤمن��ون فالكل يرغ��ب بامتاكه الغراض 
عديدة منها الهروب خارج العراق باملرتبة االولى لتجنب املوت 
صعق��ا )بالكهرباء( او غرقا )باملاء( وتأس��يس حياة جديدة ال 
اح��زاب فيها وال يخون احد أح��دا . وباملرتبة الثانية بناء بيت 
جمي��ل على ش��واطئ بحر فيه ) ماء( وليس ناش��فا كدجلة 
والفرات والعيش في دول��ة قوية ال يهددها اجليران وال يتربص 
بها اعداؤها . وباملرتبة الثالثة زج االوالد في مدارس غير اهلية 
فيها اساتذة يحرصون على الطالب ومقدراته الذهنية ووجود 
وزارات تس��هل امور الناس وهم جالس��ون في منازلهم . الى 
اشياء اخرى كثيرة يوفرها لك امتاك اخلامت الذي يبحث عنه 
ترامب وبوتني ونتنياهو وحتى زعماء الشرق االوسط املدمنني 
اللعاب الصبية . ولكن اين جند خامت سليمان ؟ البعض بحث 

عنه فوجده في البترول 
وآخرون  النفط  ومنابع 
وج��دوه ف��ي مصب��ات 
وبعضه��م  االنه��ار 
الث��روات  ف��ي  وج��ده 
والش��مس  الطبيعية 
ولك��ن البع��ض قرر ان 
يق��وم بعملي��ة بحث 
عن خ��امت ق��دمي ليحل 
املش��اكل.  جميع  ب��ه 
ثروة  الكرمية  االحج��ار 
وطنية ت��راه بيد بعض 

العابثني مم��ن يزاولون عمليات النصب واالحتيال حتى تتقدم 
منه��م الفرائس ليمس��كوا بها ويجردوها م��ن االموال . هل 
نقوم بالبحث عن خامت سليمان ام نقوم بالبحث عن مصائرنا 
واقدارنا فيما نفعل؟ س��ؤال كبير بحج��م اخلراب الذي نحن 
في��ه فما من ش��يء جميل يل��وح في االف��ق إال واغتاله كف 
اس��ود . هل من املمكن ان يوجد خامت س��ليمان في نفوس��نا 
ودواخلن��ا ؟ ام ان التغيي��ر واحللم خرافة في رم��ال الصحراء 
النافقة ؟ بصراحة مس��ألة خامت سليمان تغوي اجلميع وهي 
حال��ة ترف رمبا يس��تحقها البع��ض ولك��ن نتائجها مدمرة 
فاالنس��ان مهم��ا نضج فان��ه يتحول الى وح��ش في حاالت 
معروفة ويس��تثنى القليل بالتاكيد والثروة واجلاه والسلطان 
تعي��ث بالعقل فس��ادا وتخريب��ا وهذا ما علي��ه البعض ممن 

اصابهم مرض خامت سليمان.

من ميتلك اخلامت الكبري ؟

واثق الجلبي

جبهة قلم

waljalaby@yahoo.com سكرتري التحرير

هل من املمكن ان 
يوجد خاتم سليمان يف 
نفوسنا ودواخلنا  ام ان 
التغيري والحلم خرافة 
يف رمال الصحراء 
النافقة؟
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النقل اخلاص تعلن عن تسارع وترية العمل 
مبشروع تطوير مرآب النهضة الكبري

بغداد / البينة اجلديدة
أعلنت الش��ركة العام��ة الدارة 
النقل اخلاص عن بلوغ مشروع 
تطوي��ر م��رآب النهضة وس��ط 
العاصم��ة بغ��داد ال��ى مراحله 
األخيرة وأن اإلفتت��اح بات قريبا 
جدا .أعلن ذلك السيد مدير عام 
الشركة االس��تاذ عبد العظيم 
الساعدي قائالً ) بتوجيه مباشر 
من الس��يد وزير النقل املهندس 
عبد اهلل لعيبي باهض وبإشراف 
مباش��ر م��ن قبلن��ا ، ضاعفت 
للمش��روع  املنف��ذة  الش��ركة 
م��ن طواقم عمله��ا إضافة الى 
زيادة س��اعات العم��ل من أجل 
إمتامه بوقت قياسي مع مراعاة 

العاملية  املواصف��ات واملقاييس 
في اإلنشاء ، حيث بلغت نسبة 
اإلجن��از اكث��ر من ٩٠% بع��د أيام 
قليلة من زيارة معالي وزير النقل 
، كم��ا أن العمل جاٍر على إنهاء 

املش��روع بوقت قياسي ليكون 
امل��رآب اجلدي��د صرح��اً حضارياً 
ومركزاً جتارياً إضافة الى أهميته 
الرئيس��ية كونه أعرق مرآب في 

العاصمة .

بغداد / البينة اجلديدة 
عن  املالية  لألوراق  العراق  سوق  كشف 
العام  خالل  متت  التي  التداول  مجمل 
االثنني  يوم  اخرها  كانت  والتي   ،٢٠١٨
٢٠١٨.وقال  األول  كانون   ٢4 املاضي 
املدير التنفيذي للسوق طه احمد عبد 
السالم في بيان ان سوق العراق لألوراق 
املالية اختتم تداوله للعام ٢٠١٨، حيث 
 ٢3٨ احلالي  العام  خالل  السوق  نظم 

في  جلسات  خمسة  بواقع  جلسة 
األسبوع وبلغت عدد الشركات املدرجة 
مساهمة  شركة   ١٠4 السوق  في 
أموالها  رؤوس  مجموع  وكان  عراقية 
عبد  دينار.وأضاف  تريليون   ١١.٩56((
املتداولة  األسهم  عدد  ان  الى  السالم 
مليار   ٨3٢ بلغت   ٢٠١٨ العام  خالل 
سهم ، فيما بلغت قيمة تلك األسهم 
عدد  الى  وبالنسبة  دينار  مليار   466

ذاته  للعام  املنفذة  والصفقات  العقود 
السالم  عبد  واكد  ٩١٠67  عقدا،  فبلغ 
ان اغالق مؤشر السوق ألسعار األسهم 
عام  من  جلسة  اول  في  كان  املتداولة 
٢٠١٨ على 577.٨4  نقطة فيما كان في 
اخر جلسة من عام ٢٠١٨ على 5١٠.١٢  
ستكون  انه  السالم  عبد  واكد  نقطة، 
اول جلسة تداول لعام ٢٠١٩ يوم األربعاء 

املوافق ٢ كانون الثاني ٢٠١٩ .

 بغداد / البينة اجلديدة
ضمن حمل��ة للمجموعة 
للتنمي��ة  البغدادي��ة 
اجملتمعية احدى تشكيالت 
للتنمية  العراق��ي  املرك��ز 
االعالمي��ة وبتع��اون مثمر 
م��ع الش��رطة اجملتمعي��ة 
الب��دء  الداخلي��ة  ل��وزارة 
بحل العدي��د من القضايا 
في  للمواطن��ني  العالق��ة 
معس��كر  عش��وائيات 

الرشيد ببغداد.
ويتعل��ق االم��ر بتبس��يط 
ملنح  الداخلي��ة  اج��راءات 
املدني��ة  هوي��ات االح��وال 
للعدي��د م��ن االش��خاص 
الذين ال ميلكونها ألسباب 
مختلف��ة وكذلك تصديق 
 ، رس��ميا  ال��زواج  عق��ود 

واطلع الوفد على االحوال 
السيئة ألطفال املنطقة 
والذي��ن يعان��ون العدي��د 
االقتصادية  املشاكل  من 
والبيئية والتربوية اضافة 
لعدم امتالكهم الهويات 
لألح��وال  الش��خصية 
ل��وزارة  وكان   ، املدني��ة 
الداخلي��ة متمثلة بدائرة 
اجملتمعي��ة  الش��رطة 
خالد  العمي��د  ومديره��ا 
املتق��دم  وكادره  احملن��ه 
ال��دور الكبير لفتح ملف 

وحاجاتهم  العش��وائيات 
وحت��دث   ، املس��تعجلة 
الس��راج  عدنان  الدكت��ور 
رئي��س اجملموعة البغدادية 
منظم��ات  اهمي��ة  ع��ن 
بدور  للقيام  املدني  اجملتمع 

مؤثر  وبالتعاون مع املعنيني   
ومع  الداخلية  وخصوص��ا 
االع��الم الوطني املس��ؤول 
الدينية  املرجعي��ات  وم��ع 
جذري��ة  حل��ول  إليج��اد 
للمش��اكل الت��ي يعان��ي 

منها س��كان تلك املناطق 
ان  الس��راج  واض��اف   ،
عش��وائيات  في  حملتن��ا 
معس��كر الرش��يد تهدف 
الى حل املشاكل وتسريع 
الهوي��ات  اج��راءات من��ح 

االح��وال املدني��ة وتصديق 
الرس��مية  ال��زواج  عق��ود 
ألطف��ال  احلل��ول  ووض��ع 
القادري��ن  غي��ر  املنطق��ة 
لالستمرار باملدارس لضيق 
االقتصادي��ة  االح��وال 
الهويات  امتالكهم  ولعدم 
الش��خصية الثبوتية .من 
جانبه اش��ار العميد خالد 
دور الش��رطة  احملن��ه ع��ن 
اجملتمعية في متابعة ورصد 
احل��االت الش��اذة والغريبة 
والظواهر السلبية باجملتمع 
ومعاجلته��ا بس��رعة وقال 
اننا جمعنا العش��رات من 
الطلبات بخصوص عوائل 
الثبوتي��ة  االوراق  تفتق��د 
والت��ي تعتب��ر من ابس��ط 
حق��وق املواطن وخصوصا 

واش��اد   ، امل��دارس  ط��الب 
ب��دور اجملموع��ة البغدادية 
ودعمه��ا  ملس��اهمتها 
املتواصل جلهود الش��رطة 
اجملتمعي��ة وق��ال ان االيام 
توقيع  القادمة ستش��هد 
مش��تركة  عم��ل  ورق��ة 
لتبادل اخلبرات واملعلومات 
وتنسيق العالقات والعمل 
بدوره��ا   ، الطرف��ني  ب��ني 
اضاف��ت الس��يدة عالي��ة 
طال��ب عض��وة اجملموع��ة 
البغدادي��ة املش��اركة في 
الزيارة ان تعاون الش��رطة 
تذلي��ل  ف��ي  اجملتمعي��ة 
الصعاب للمواطنني الذين 
ال يعرف��ون من اي��ن يبدأون 

اخلطوة األولى.

كربالء املقدسة / البينة اجلديدة
املقدسة   كربالء  زراعة  مديرية  نظمت 
قسم وقاية املزروعات وبالتعاون مع جمعية 
في  التدريبي  االرشادي  واملركز  النحالني 
االستشفاء  حول  تدريبية  دورة  احملافظة 

بلسع النحل ومنتجاته وبحضور عدد كبير 
بهذا  واخملتصني  واملنتسبني  النحالني  من 
مبسط  شرح  الى  الدورة  .تطرقت  اجملال 
العالج  وطرق  النحل  سم  مكونات  عن 
االسعافات  تناولت طرق  اللسع كما  والية 

االولية قبل واثناء وبعد العالج بسم النحل 
وبجلسات  عالجها   ميكن  التي  واالمراض 
واالم  الغضروفي  االنزالق  مثل  قليلة 
املتقدمة.  االمراض  من  وغيرها  املفاصل 
تقتصر  ال  النحل  تربية  ان  احملاضرة  وبينت 
على جمع العسل فقط وامنا هنالك الكثير 
من الفعاليات التي يقوم بها النحال ومنها 
اكدت  ،كما  النحل  بلسع  االستشفاء 
النشاطات  من  الكثير  لها  ان  اجلمعية 
الورش  خالل  من  احملافظة  مستوى  على 
بني  تنظمها  التي  واحملاضرات  والدورات 
ان  ويذكر  النحل.  تربية  حول  واخرى  فترة 
هذه الدورة تنظم الول مرة في احملافظة ومت 
خاللها تكرمي جمعية النحالني بدرع التميز 
في  املبذولة  جلهودهم  تقديرية  وشهادة 

تطوير النحل في احملافظة .

زراعة كربالء املقدسة تنظم دورة تدريبية 
حول االستشفاء بلسع النحل

البينة اجلديدة / عبد الستار محسن
استنادا الى توجيهات وزير النقل املهندس عبد 
عام  مدير  قبل  من  ومتابعة  باهض  لعيبي  اهلل 
للمناطق  سلوم   جبر  سالم  املهندس  السكك 
املتضررة تفقد معاون مدير عام السكك االستاذ 
طالب جواد كاظم خطوط سكك محطة قطار 
يرافقه  تكريت  قطار  محطة  و  واملصافي  بيجي 
حماية  قوة  وامر  البشرية  املوارد  قسم  مدير 
الشركة حيث  كللت هذه الزيارة بالنجاح وذلك 
املنطقة  في  األعمال  لبعض  العقبات  بتذليل 
العاملني  قبل  من  اخلطوط  كفاءة  ورفع  لتاهيل 
مد  تنفيذ  مراحل  آخر  على  .والوقوف  عليها 
لتعظيم  بيجي  مصافي  إلى  السكة  خطوط 
املوارد املالية للشركة بنقل املشتقات النفطية 
شاحنات  بواسطة  احملافظات  عموم  إلى 
زيارته  استهلت   وقد  التخصصية  السكك 
النفطية  االحواض  حلصر  بيجي  مصافي  إلى 
داخل  السكك  وخطوط  واملتضررة  العاملة 
صالحيتها   ومدى  التفريغ  وشمعات  املصفى  
بعد األعمال اإلرهابية الداعشية ..هذا من جانب 
ومن جانب آخر وجه املعاون مدير منطقة بيجي  
مبواصلة  القطاعات  على  مبعيته  والعاملني 
 76 باستبدال  للمباشرة  والدوؤب  اجلاد  العمل 
عارضة جديدة  في القطاع و45 عارضة جسرية 
أخرى يتم إيصالها للمجسر الواصل بني احملطة 

األرض   سطح  عن  35متر  ارتفاع  على  واملصافي 
 )UIC6٠ السكة  )قضبان  استبدال  عن  فضال 
التحميل  املصافي على خطوط  داخل  املتضررة 
املواد  بشطب  املتخصصة  اللجان  وجه  كما   ..
املتحركة  وحداتها  بكامل  نهائيا  املتضررة 
ومدى صالحيتها من شاحنات وعربات وأحواض 
البيع  على  للمصادقة  العليا  للمراجع  ورفعها 
الشركة  ادارة  .ولرغبة  ٢١لسنة٢٠١3  قانون  وفق 
بايجاد السبل الكفيلة لالرتقاء بواقع السكك 
املادي  الدعم  خالل  من  خصوصا  واملنطقة 
احلياة  إعادة  عملية  مع  يتالئم  مبا  واملعنوي  
للواقع املرير  الذي تعرضت له هذه املناطق ومن 
أجل  تقدمي أفضل اخلدمات لهم مبواصلة العمل 

لتسيير قطارات البضائع واملسافرين .

السكك تتابع تنفيذ خطوط حمطة قطار بيجي

بغداد / البينة اجلديدة 
مجلس  عضوي  مع  االجتماعية  والشؤون  العمل  وزير  بحث 
املاضي    اخلميس  يوم  الشمري  وسالم  املعموري  برهان  النواب 
التعديالت  واجراء  االجتماعية  احلماية  بقانون  النظر   اعادة 
املمكنة بغية شمول الفئات الفقيرة برواتب االعانة. وقال الوزير 
مصيرها  يحدد  لم  اسرة   5٠٠ من  اكثر  هناك  ان  اللقاء  خالل 
بعد من الشمول ببرنامج احلماية االجتماعية لكون معظمها 
لم يبحث ميدانيا حتى اآلن وآخرين لم يدرج قيدهم او ظهروا 
النظر  ستعيد  الوزارة  ان  الى  الفتا  الفقر،  خط  مستوى  فوق 
باالعانة  منهم  املستحقني  شمول  من  للتأكد  االجراءات  في 
االجتماعية. واوضح ان اخللل ليس في البحث االجتماعي وامنا 
الوزارة  ان  الى  مبينا  القانون،  ضمن  احملددة  الشمول  آلية  في 

احلماية  ببرنامج  املتعلقة  االجراءات  من   %6٠ بحدود  اكملت 
االجتماعية وستطلق في منتصف العام املقبل وجبة جديدة 
من املشمولني برواتب االعانة. وبني عبد الزمان ان الوزارة بصدد 
في  للتوسع  االجتماعية  احلماية  قانون  على  تعديالت  اجراء 
مشيرا  البرملان،  الى  ارساله  ثم  ومن  الفقيرة  الفئات  شمول 
الى ان موضوع الفئات هو اهم من مستوى خط الفقر لكون 
العراق في وضع اقتصادي متقلب يؤثر بدوره على دخل املواطن 
لكون  الفقر  خط  من  اسهل  الفئات  احصاء  ان  كما  الفقير، 
النائبان دعمهما  ابدى  ابعاد كثيرة. من جانبهما،  االخير فيه 
الوزارة واستعدادهما للتعاون في اجراء تعديل على  توجهات 
بشمول  التوسع  في  يسهم  مبا  االجتماعية  احلماية  قانون 

الفئات الفقيرة..

وزير العمل يبحث مع نائبني يف الربملان إمكانية تعديل قانون احلماية 
االجتماعية للتوسع بشمول الفئات الفقرية

بغداد / البينة اجلديدة 
  حدد مصرف الرافدين س��عر 
الوحدات الس��كنية ملشروع 
الس��كني.  مجمع بس��ماية 
االعالم��ي  املكت��ب  وق��ال 
للمصرف في بيان ان املصرف 
للمواطن��ني  قروض��ا  مين��ح 

وح��دات  لش��راء  واملوظف��ني 
سكنية في مشروع بسماية 
مش��يرا الى ان السعر الكلي 
للش��قة   مبس��احة ١٢٠ م٢ 
) ٩٠.7٢٠,٠٠٠( تس��عون  تبلغ 
وعشرون  وس��بعمائة  مليون 
ال��ف  دينار . فيما بلغ س��عر  

الشقة ١٠٠ م٢ ) 75.6٠٠,٠٠٠( 
ملي��ون  وس��بعون  خمس��ة 
وستمائة الف دينار . كما بلغ 
سعر الشقة مبساحة ١4٠ م 
) ١٠5.٨4٠,٠٠٠ ( مئة وخمسة 
مليون وثمامنائة واربعون الف 

دينار .

سوق األوراق املالية يكشف عن جممل التداوالت 
خالل العام ٢٠١٨

بابل / البينة اجلديدة / علي شريف
االستاذ علي  النواب    بحضور عضو مجلس 
العبادي  كرار  بابل  محافظ  وبتوجيه  غاوي 
محسن  احمد  بابل  بلديات  مدير  وباشراف 
حملة  بابل  بلديات  مديرية  املعموري٠نفذت 
احلمزة  مدينة  بلدية  مع  مركزية  خدمية 
والتوعية  الرصد  فريق  ومبشاركة  الغربي 
امليداني برئاسة معاون احملافظ لدوائر البلديات 
تواصل  فريق  تكامل  مشروع  مع  وبالتعاون 
االحمر   الهالل  املدني  اجملتمع  ومنظمات 
حلقوق  العراقية  السالم  رسل  ومنظمة 
اخليرية  الفجر  شمس  ومنظمة  االنسان 
االنسان  حلقوق  الرافدين  شباب  ومنظمة 
اجمللس  واعضاء  ورئيس  الزهراء  ومنظمة 

البلدي وكوادر بلديات محافظة بابل وكوادر 
تضمنت  الغربي٠وقد  احلمزة  مدينة  بلدية 
منها  اخلدمية  االعمال  من  عددا  احلملة 
واالنقاض  النفايات  ورفع  تنظيف  اعمال 
املياه من  والشوارع وسحب  وتعديل  وقص 
الساحات في حي احلسني واعمال تنظيف 
وتعديل   وقص  واالنقاض  النفايات  ورفع 
الساحات  من  املياه  وسحب  الشوارع 
ورفع  تنظيف  واعمال  االصدقاء  حي  في 
النفايات واالنقاض وقص وتعديل والشوارع 
الزهراء  الساحات في وحي  املياه من  وسحب 
اجلزرات  وتاهيل  ادامة  واعمال  والباشية 
بابل  بلديات  واملتنزهات٠وقال مدير  الوسطية 
تضمنت  احلملة  ان  املعموري:  محسن  احمد 
التثقيفي  اجلانب  اخلدمي  للجانب  باالضافة 
بها  قامت  التي  الفعاليات  من  من خالل عدد 
املدني  اجملتمع  منظمات  من  الساندة  اجلهات 
للحفاظ  واحلث  البيئة  لنشرالثقافة  تهدف 
حيث  لدميومتها  الفعالة  واملشاركة  عليها 
واكياس  الثقيفية  البوسترات  توزيع  مت 
بهذه  ساهم  من  جميع  النفايات٠شاكرا 
جلعل  افضل  خدمة  تقدمي  اجل  من  احلملة 

املدينة اجمل وابهى٠

بلديات بابل تنفذ محلة خدمية مركزية يف احلمزة الغربي

  
بغداد / البينة اجلديدة 

امس  بغداد،  شرطة  قيادة  اعلنت 
مخصصات  صرف  موعد  السبت، 
لم  الذين  القيادة  ملنتسبي  اخلطورة 
اجلاري.  الشهر  رواتب  مع  يتسلموها 
العقيد  القيادة  اعالم  مدير  وقالت 
ان   ، نبراس علي في تصريح صحفي 

يتعلق  فيما  االدارية  االجراءات  بعض 
تأخر  الى  ادت  املالية،  السنة  بنهاية 
تسليم بعض منتسبي قيادة شرطة 
رواتبهم  مع  مخصصاتهم  بغداد 
القيادة تبشر  ان  اجلاري.وتابع  للشهر 
شهر  مخصصات  بأن  منتسبيها 
خالل  ستصرف  اجلاري،  االول  كانون 

هذا االسبوع.

قيادة شرطة بغداد : خمصصات 
شهر كانون االول اجلاري 

ستصرف خالل هذا االسبوع

االعمار واالسكان  تواصل العمل بإعادة اعمار جممع 
ابنية وزارة التخطيط  

 بغداد / البينة اجلديدة 
واالسكان  االعمار  وزارة  تواصل 
تنفيذ  العامة  واالشغال  والبلديات 
مجمع  اعمار  اعادة  مبشروع  اعمال 
ابنية وزارة التخطيط في  بغداد لصالح 
وزارة التخطيط عن طريق دائرة املباني 
احدى تشكيالت الوزارة .واوضح املركز 
يشمل  املشروع  ان  للوزارة  االعالمي 
في  حالياً  العمل  يتواصل  ابنية   )٩(
البنايتني بواقع نسبة اجناز 6٠% االولى 
أذ  واملالية  االدارية  الشؤون  دائرة  بناية 
مبساحة  طوابق  خمسة  على  حتتوي 
للموظفني  غرف  من  تتكون  م٢   ١٢٨٠
مدرجة  كبيرة  اجتماعات  وقاعة 

ومكتبة وخدمات صحية ، اما البناية 
تكنولوجيا  دائرة  فتشمل  الثانية 
املعلومات تتكون من طابقني مبساحة 
انه  االعالمي  املركز  .وبني  م٢   ١6١5
سيتم العمل في البنايات االخرى بعد 
االنتهاء من البنايتني احلاليتني ، )بناية 
اجلهاز املركزي واالحصاء ، بناية املعهد 
االحصائية  والبحوث  للتدريب  العربي 
للمعلومات  الوطني  املركز  بناية   ،
اجلغرافية ، بناية بلوك الطاقة ، بناية 
الصحي  واملركز  واحلضانة  الروضة 
 ، الكهرباء  محطة  بناية   ، واملصلى 

. ) L٢.Lبناية ١

بغداد / البينة اجلديدة 
الدكتور  واملعادن  الصناعة  وزير  حث 
على  اجلبوري(  عبداهلل  )صالح 
الصناعية  الشركات  دور  تفعيل 
وتنويع  تطوير  على  والعمل  الوطنية 
حاجة  لتلبية  احمللية  منتجاتها 
مؤسسات  ورغبة  العراقية  السوق 
اجلبوري  الوزير  ووجه  كافة.  الدولة 
يوم  أجراها  تفقدية  جولة  خالل 
الشركة  مقر  في  املاضي  اخلميس 
الهيدروليكية  للصناعات  العامة 
والتأهيل  للفحص  العامة  والشركة 
وتقدمي  خطط  بوضع  الهندسي 
السوق  متطلبات  حتاكي  دراسات 
وتلبي  املستهلكني  ورغبة  العراقية 
الدولة  ومؤسسات  قطاعات  حاجة 

اجلوالت  هذه  أهمية  مؤكدا   ، كافة 
عن  والوقوف  التعرف  في  التفقدية 
الصناعي  الشركات  واقع  على  قرب 
إلى  املباشر  واالستماع  واإلنتاجي 
واملعوقات  واحتياجاتهم  طلباتهم 
التدخل  بغية  تواجههم  التي 
ومحاولة جتاوزها وتذليلها بالتنسيق 

مع الوزارات واملؤسسات املعنية.    

وزير الصناعة حيث على تفعيل دور الشركات 
احمللية وتطوير منتجاتها لتلبية حاجة السوق 

الرافدين حيدد أسعار الوحدات السكنية 
يف جممع بسماية 

مواطنون يباركون جهود السيدة ))سلوى نامق عبد الكرمي(( مديرة قسم اجلرحى وضحايا العمليات 
معامالت  متشية  في  ومخلصة  حثيثة  جهود  من  تبذله  ملا  الوطنية  التقاعد  هيئة  في  االرهابية 

املراجعني بكل يسر  واخالص فبارك اهلل بها واكثر  من امثالها واعانها في اجناز اعمالها.

بوركت اجلهود 

»البينة  جريدة  حترير  اسرة  تتقدم 
اجلديدة« بالشكر والعرفان الى ادارة 
التعليمي  الواسطي  مستشفى 
ملا  والتمريضي  الطبي  والكادر 
يبذلونه من جهد وتفان في العمل 
ونقول لهم بارك اهلل بكم واكثر من 

امثالكم خدمة للبالد والعباد.
عبد  علي  حسن  ١-الدكتور 
العظام  جراحة  اختصاص   /

والكسور
اقدم  مقيم   / رائد  زيد  ٢-الدكتور 

كسور
3-اشواق محمد / مصور شعاعي

4-شهد عالء الدين / فيزياوي
5-مهند صباح / فيزياوي

6-عدي عبد الزهرة / مصور شعاعي
7-احمد بديوي / فيزياوي

شكر وتقدير 
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بريكست يبهت 
كريسماس

تش��ّبه الصحافة البريطانية ما يعيش��ه “أفندي��ة الوايتهول” 
كاألي��ام األخي��رة قب��ل س��قوط اإلمبراطوري��ة الروماني��ة، فهم 
مصاب��ون باكتئاب اس��مه بريكس��ت ص��ار معروف��ا للعالم، وال 
يجدون حال خملاوفهم إال باحتس��اء املزيد من الكحول! بل إنهم ال 
يشعرون أن لديهم أي فرصة لالحتفال بأعياد امليالد ورأس السنة 

لهذا العام.
على م��ر التاريخ لم تخف��ت عالقة رجال السياس��ة بالكحول، 
ومازالت حانات وستمنس��تر مش��ّرعة األبواب وال أحد يفكر في 
إغالقها ألي س��بب كان، لكن إس��راف أعضاء احلكومة والبرملان 
البريطاني في ش��رب الكحول خ��الل العامني املاضيني يعزى إلى 

بريكست وحده ويخلو من أي متعة شراب.
لق��د مت إنف��اق مبال��غ طائلة م��ن أم��وال دافع��ي الضرائب على 
املش��روبات الكحولية. واحتس��ى أعضاء البرملان البريطاني هذا 
العام حوال��ي 4000 زجاجة نبيذ بزي��ادة 20 باملئة عن عام 2016، 
وه��و العام الذي مت فيه إجراء اس��تفتاء اخلروج من االحتاد األوروبي 

ووصول دونالد ترامب إلى البيت األبيض.
ويع��زو باحث��ون في “كينجز كولي��دج” هذه الزيادة في الش��راب 
وتن��اول املهدئ��ات ومض��ادات االكتئ��اب إلى ضغوط بريكس��ت، 
في تناقض صارخ مع انخفاض واس��ع النط��اق في تعاطي أدوية 
األم��راض األخرى. خروج بريطانيا من االحتاد األوروبي نش��ر س��ّما 
قاتال في سياس��ة الب��الد. وال تزال هناك طريق خل��روج منظم، إال 
أنه ال توجد أي عالمة حتى اآلن على أن رئيس��ة الوزراء تيريزا ماي 
ستس��لك هذا الطريق. ما تفكر فيه تيري��زا ماي هو ما يقود إلى 
كيفية تأجيل الكارثة، بدال من جتنبها. فبحلول الشهر األول من 
العام اجلديد س��يكون اجلميع متوترين، مبن فيهم أعضاء البرملان 
املتمردون على فكرة اخلروج. سيبدأ البريطانيون بتخزين احلاجيات 

الضرورية وستشرع األسواق في بيع اجلنيه اإلسترليني.
لذلك يفترض أحد الصحفيني أن إحدى املزايا القليلة ل�”بريطانيا 
العاملية” الرافضة لألم األوروبية س��تكون فرصة الس��تيراد املزيد 
م��ن الكح��ول! اليوم تت��م عملية ش��رب اخلمر ألعض��اء البرملان 
البريطان��ي بهدوء عل��ى طاوالت ركنية في حانات وستمنس��تر، 
حي��ث يتبادل األعضاء القي��ل والقال، التي ال تخل��و من النكات 
القذرة ويتحس��رون عل��ى حال العالم ال��ذي كان يتخيل في يوم 
م��ن األيام أن بريطانيا هي النموذج السياس��ي املثالي الذي تتوق 
ل��ه البلدان، م��ن كان يتخيل أن هذا النموذج ميك��ن أن يتغير في 
ي��وم م��ا، البريكس��ت وحده! م��ن وجه��ة نظر فيليب س��تيفنز 
الكاتب في صحيفة فايننش��يال تاميز، فإن اخليارات قد تقلصت 
إلى خيارين. أحدهما هو الفوضى على حافة اجلرف التي يس��عى 
إليه��ا أنصار خ��روج بريطانيا امليال��ون إلى اخملاط��رة. يجب على 
بريطانيا ببس��اطة اخلروج من س��جنها األوروبي. ح��ني تقول إن 
ه��ذا قد يكون كارثة اقتصادية س��تجد أمثال بوريس جونس��ون 
ببساطة يس��دون آذانهم ويدندنون النش��يد الوطني. “فلتذهب 
األعمال إلى اجلحيم”، كما يحب أن يقول وزير اخلارجية الس��ابق. 
اخلي��ار اآلخر هو من��ح الناخبني اس��تفتاء ثانيا. لك��ن حتى هذا 
االس��تفتاء احملتمل، م��ن غير املتوقع أن يقلل ش��رب الكحول وال 

يعيد الكريسماس للبريطانيني.

كرم نعمة

رأي

وكاالت / البينة الجديدة
أعلن مستشار األمن القومي 
بولت��ون  ج��ون  األميرك��ي 
اجلمع��ة أنه س��يقوم بزيارة 
للتنسيق  وإس��رائيل  تركيا 
بشأن سوريا وذلك بعد قرار 
الرئيس دونالد ترامب سحب 
جميع القوات األميركية من 

هذا البلد.
وأف��اد بولتون أنه س��يتوجه 
الثان��ي  يناير/كان��ون  ف��ي 
2019 إلى تركيا التي دعمت 
املفاجئ  ترامب  بشدة حترك 
وإسرائيل، حليفة واشنطن 
الق��رار  أث��ار  الت��ي  املقرب��ة 

قلقها.
وغ��ّرد بولت��ون عل��ى تويت��ر 
املتواصل  »سنناقش عملنا 
التحدي��ات  معاجل��ة  ف��ي 
يواجهه��ا  الت��ي  األمني��ة 
ف��ي  والش��ركاء  احللف��اء 
املنطق��ة، مبا فيه��ا املرحلة 
املقبل��ة م��ن القت��ال ض��د 

تنظي��م الدولة اإلس��المية 
في وقت تبدأ في��ه الواليات 
املتحدة بإع��ادة جنودها من 

سوريا«.
وأمر الرئيس األميركي دونالد 
مفاج��ئ  بش��كل  ترام��ب 
بس��حب القوات األميركية 
من ش��مال س��وريا، معتبرا 
بإحل��اق  أنّ��ه حق��ق هدف��ه 

»الهزمية« بتنظيم الدولة 
وخسر تنظيم الدولة جميع 
األراضي التي كان يس��يطر 
عليها تقريب��ا، لكن يعتقد 
ال  عناص��ره  م��ن  اآلالف  أن 

يزالون في سوريا.
وف��ي ه��ذه األثن��اء، دافعت 
الواليات املتحدة بش��دة عن 
حق إس��رائيل بشن ضربات 
الس��ورية  األراض��ي  داخ��ل 
بع��د االنتق��ادات الروس��ية 
ف��ي ه��ذا الش��أن إذ تدع��م 
األخيرة الرئيس بشار األسد 
بينم��ا س��يزداد نفوذها في 

س��وريا مع س��حب القوات 
األميركية.

إس��رائيل  موس��كو  وأدانت 
س��وريا  اتهمته��ا  بعدم��ا 
صاروخية  ضرب��ات  بتوجيه 
قرب دمشق. ونفذت إسرائيل 

مئ��ات الغ��ارات في س��وريا 
األخي��رة  الس��نوات  خ��الل 
أش��ارت إلى أنها تستهدف 
إلي��ران  التابع��ة  العناص��ر 

وحزب اهلل.
وق��ال الناط��ق باس��م وزارة 

اخلارجي��ة األميركي��ة روبرت 
باالدينو في بيان إن »الواليات 
بش��كل  تدع��م  املتح��دة 
مطل��ق ح��ق إس��رائيل في 
الدف��اع ع��ن نفس��ها ضد 
اإليراني  النظ��ام  مغام��رات 

العدوانية وسنواصل التأكد 
من امتالك إس��رائيل القدرة 
بذلك  للقي��ام  العس��كرية 

بشكل حاسم«. 
وأضاف أن »التزام إدارة ترامب 
بضمان  األميركي  والشعب 
أمن إسرائيل صلب وال ميكن 

زعزعته«.
وبينم��ا رحب رئي��س الوزراء 
اإلسرائيلي بنيامني نتانياهو 
مبوقف ترامب املتشدد حيال 
التاريخي في  إيران وحترك��ه 
نقل س��فارة واش��نطن في 
إس��رائيل إل��ى الق��دس، إال 
أن س��حب جن��ود الوالي��ات 
املتحدة من س��وريا أثار قلق 

إسرائيل.
يلتق��ي  أن  املتوق��ع  وم��ن 
األميرك��ي  اخلارجي��ة  وزي��ر 
مايك بومبيو رئي��س الوزراء 
البرازي��ل  ف��ي  اإلس��رائيلي 

لبحث الشأن السوري.

وكاالت / البينة الجديدة
أش��اد رئيس الوزراء اإلس��رائيلي بنيامني 
بأنه��ا »حقب��ة  مب��ا وصفه��ا  نتانياه��و 
جديدة« ف��ي العالقات مع »قّوة عظيمة« 
هي البرازيل قبيل لقاء عقده اجلمعة مع 
رئيس��ها املقبل اليميني املتش��دد جاير 

بولسونارو.
وشدد نتانياهو كذلك على أنه سيمارس 
ضغوطا على بولسونارو لينفذ ما أعلنه 
وتراجع عنه الحقا بشأن نّيته نقل سفارة 
بالده في إسرائيل إلى القدس، على خطى 

الرئيس األميركي دونالد ترامب.
وق��ال نتانياه��و للصحفي��ني عل��ى منت 
الطائرة قبل هبوطه��ا في ريو دي جانيرو 
إن »الرئي��س املنتخب )بولس��ونارو( أعلن 
أن��ه س��ينقل الس��فارة. تأك��دوا بأنن��ي 
سأناقش املسألة معه في لقائنا األول«. 
واستقبل بولس��ونارو الذي بدا مبتسما 

أول رئيس وزراء إسرائيلي يزور البرازيل في 
قلعة ش��ّيدت قبل نحو قرن عند شاطئ 
كوباكابانا الش��هير قبل أن يدخال إلجراء 
محادث��ات. وس��يكون نتانياه��و أحد أبرز 
القادة الذين س��يحضرون حفل تنصيب 
بولسونارو املرتقب في العاصمة برازيليا.
وبني كبار الش��خصيات التي س��تحضر 
احلف��ل الرئيس التش��يلي سيباس��تيان 
بيني��را ورئيس الوزراء اجملري فيكتور أوربان 
إلى جانب وزي��ر اخلارجية األميركي مايك 
بومبيو. واستثنى بولسونارو وفريقه قادة 
الدول الت��ي يحكمها اليس��ار على غرار 
فنزويال وكوب��ا ونيكاراغوا من الدعوة إلى 
حفل التنصيب. وي��زور نتانياهو البرازيل 
الداخلية  السياس��ية  رغم االضطرابات 
التي تشهدها إس��رائيل والتقلبات التي 
يش��هدها الوضع العس��كري في سوريا 
اجمل��اورة. وأكد مس��ؤول إس��رائيلي ووزارة 

اخلارجية األميركي��ة أن بومبيو ونتانياهو 
سيناقش��ان الوض��ع ف��ي س��وريا خالل 

لقائهما في برازيليا.
 أما داخلي��ا، فيناور نتانياه��و للبقاء في 
الس��لطة رغم ع��دة اتهام��ات يواجهها 
الكنيس��ت  أق��ر  ومؤخ��را،  بالفس��اد. 
اإلس��رائيلي الدعوة إلى إج��راء انتخابات 

مبكرة في 9 ابريل/نيسان.
وال يخفي نتانياهو وبولسونارو إعجابهما 
بترامب في وقت يس��عيان فيه إلى تعزيز 
العالقات ب��ني بلديهما. وقال مستش��ار 
ترام��ب لألم��ن القوم��ي جون بولت��ون إن 
هم��ا  وبولس��ونارو  األميرك��ي  الرئي��س 
شخصان »متش��ابهان في عقليتيهما« 
بينما رجحت مس��ؤولة أميركية اجلمعة 
املنتخ��ب  البرازيل��ي  الرئي��س  ي��زور  أن 

واشنطن مطلع العام املقبل.

بولتون يزور تركيا وإسرائيل للتشاور حول امللف السوري

نتنياهو يّذكر بولسونارو بوعد نقل السفارة الربازيلية للقدس

وكاالت / البينة الجديدة
إن  املصري��ة،  الس��لطات  قال��ت 
س��ائحني فيتناميني ومصري قتلوا 
وأصي��ب 12 آخري��ن ،اجلمعة عندما 
انفجرت عبوة بدائي��ة الصنع أثناء 
مرور حافلة سياحية كانت تقلهم 
على بعد مس��افة تقل ع��ن أربعة 

كيلومترات من أهرامات اجليزة.
وذك��رت وزارة الداخلية ف��ي بيان أن 
عشرة س��ائحني فيتناميني أصيبوا 

إضافة إلى مصريني اثنني.
وتابع البي��ان أن عبوة بدائية الصنع 
كانت مخبأة بجوار س��ور بش��ارع 
املريوطية باجليزة انفجرت أثناء مرور 

احلافلة السياحية.
وبعد س��اعتني أمكن رؤي��ة احلافلة 
خلف طوق أمني للشرطة وقد تضرر 
جانبها بش��دة وهش��مت نوافذها. 
وكان ف��ي املوقع عش��رات من رجال 

الشرطة ورجال اإلطفاء.
وقال رئيس الوزراء املصري مصطفى 
مدبول��ي، إن ع��دد ضحاي��ا احل��ادث 

ارتفع عق��ب وفاة مصري )مش��رف 
احلافل��ة(، إضاف��ة إل��ى اثن��ني م��ن 
الس��ياح الفيتنامي��ني قت��ال عقب 

التفجير مباشرة.
وأوض��ح مدبول��ي، ف��ي تصريحات 
بس��بب  وق��ع  احل��ادث  أن  متلف��زة 
تغيي��ر مس��ار احلافلة الس��ياحية 
وخروجها عن املسار احملدد، مضيفا 
أن احلاف��الت »تك��ون مؤمنة بجهاز 

الشرطة وجهاز احملافظة«.
وفتحت الش��رطة املصرية حتقيقا 
في احلادث اإلرهابي، وهو األحدث في 
سلس��لة اعتداءات إرهابية سابقة 

تعرضت لها مصر.
لع��دة  تعرض��ت مص��ر  أن  وس��بق 
اعت��داءات قام��ت به��ا مجموعات 
اس��تهدفت  متطرف��ة  إس��المية 
بش��كل خاص قوات األمن واألقلية 
املواق��ع  ع��ادة  وحت��اط  القبطي��ة. 
الس��ياحية ف��ي الب��الد بإج��راءات 

أمنية مشددة.
وهو االعتداء األول ضد الس��ياح في 

مص��ر من��ذ يوليو/مت��وز 2017، ففي 
هذا التاريخ قتلت امرأتان أجنبيتان 
وأصيبت أربع في هجوم بالس��كني 
وقع في منتج��ع بحري في الغردقة 

شرق البالد.
وف��ي احل��ادي والثالثني م��ن أكتوبر/

تش��رين األول 2015 تبن��ى تنظي��م 

الدول��ة اإلس��المية تفجي��ر قنبلة 
أس��فرت عن مقتل 224 ش��خصا، 
هم ركاب طائرة روسية كانت تنقل 
سياحا بعد إقالعها من مطار شرم 
الش��يخ جنوب س��يناء. ووجه هذا 
االعت��داء ضرب��ة قاس��ية للحركة 

السياحية في مصر.

 2016 الثان��ي  يناير/كان��ون  وف��ي 
أصيب ثالثة سياح أوروبيني بجروح 
بالسالح األبيض في الغردقة أيضا.

بع��ض  الب��الد اس��تعادت  وكان��ت 
احلركة الس��ياحية خالل األش��هر 

القليلة املاضية.
وسجل وصول 8.2 ماليني سائح إلى 
مصر ع��ام 2017، إال أن هذا الرقم ال 
ي��زال بعيدا جدا عن ال���14.7 مليون 

سائح الذين زاروا البالد عام 2010.
وتواج��ه مص��ر من��ذ 2013 تاري��خ 
اإلطاح��ة بحكم جماع��ة اإلخوان، 
تصاع��دا ف��ي العملي��ات اإلرهابية 
خاص��ة ف��ي ش��به جزيرة س��يناء 
معقل جماعة والية س��يناء الفرع 

املصري لتنظيم الدولة اإلسالمية.
وقتل املئ��ات من عناصر الش��رطة 
وقوات اجليش في اعتداءات إرهابية، 
فيما قتلت الق��وات املصرية املئات 
م��ن املتش��ددين في عملي��ة أمنية 
واس��عة مستمرة لتطهير املنطقة 

من اإلرهاب.

اخلرطوم تلجأ لالعتقاالت 
لرتهيب احملتجني

)3( قتلى يف اعتداء إرهابي استهدف حافلة سياحية يف مصر

وكاالت / البينة الجديدة
أعل��ن وزير اخلارجية الس��عودي 
اجلديد إبراهيم العّساف اجلمعة 
أّن اململكة »ال متّر بأزمة« بسبب 
قضية مقت��ل الصحافي جمال 
خاشقجي داخل قنصلية بالده 
ف��ي اس��طنبول، وإمن��ا تش��هد 
»حت��ّوال«. وق��ال العّس��اف غداة 
تعيينه وزيرا للخارجية في إطار 
تعديل وزاري واسع النطاق أجراه 
العاهل السعودي امللك سلمان 
»قضي��ة  إّن  عبدالعزي��ز،  ب��ن 
جمال خاش��قجي أحزنتنا حّقا 
جميع��ا«، مضيفا ف��ي املقابلة 
مع وكالة األنباء الفرنسية التي 
أجريت مع��ه باإلنكليزية »لكن 
ف��ي احملّصلة، نحن ال من��رّ بأزمة، 
نحن نش��هد حتّوال« في إش��ارة 
االقتصادي��ة  اإلصالح��ات  إل��ى 
واالجتماعي��ة التي أطلقها ولّي 
العهد األمير محمد بن سلمان.

املالي��ة  وزي��ر  العّس��اف،  وح��ّل 
اجلبي��ر  ع��ادل  مح��ّل  الس��ابق 
وزي��را للخارجي��ة ف��ي التعديل 
احلكوم��ي.ومت تعيني اجلبير الذي 
الدف��اع ع��ن احلكوم��ة  ح��اول 
على املس��توى الدولي بعد قتل 
خاش��قجي وزير دولة للش��ؤون 
اخلارجي��ة. ويعتبر كثي��رون هذا 
املنص��ب أقّل ش��أنا م��ن مرتبة 
وزير، لكّن العّس��اف س��ارع إلى 
الق��ول »هذا أبعد م��ا يكون عن 

احلقيقة«.
وتابع »لقد مّثل عادل السعودية 
وسيس��تمر ف��ي متثيله��ا حول 
العال��م. نح��ن نكّم��ل بعضنا 

بعضا«.
وق��ال بي��ان ص��ادر ع��ن مرك��ز 
التواصل الدولي في الس��عودية   
العاه��ل  قي��ام  إن  اجلمع��ة، 
تش��كيل  بإع��ادة  الس��عودي 
احلكوم��ة كان متوقع��ا إذ يجب 

إعادة تش��كيلها وتعيينها بأمر 
ملكي كل أربع سنوات.

ونق��ل البيان عن مس��ؤول قوله 
احلكوم��ة  تش��كيل  »إع��ادة 
يض��م  أن  ضم��ان  يس��تهدف 

مجلس ال��وزراء أفض��ل عناصر 
للوف��اء  واملعرف��ة  اخلب��رة 
ف��ي  اململك��ة  باحتياج��ات 
الس��نوات األربع القادمة وتعزيز 
العالق��ات مع ال��دول الصديقة 

حول العالم«.
الس��عودي  الس��فير  واعتب��ر 
لدى واش��نطن األمي��ر خالد بن 
س��لمان في تغريدة عل��ى تويتر 
أن تعيني إبراهيم العساف وزيرا 
للخارجية وتعيني ع��ادل اجلبير 
وزي��ر دول��ة للش��ؤون اخلارجية، 
اضافة للعمل الدبلوماس��ي مبا 

يخدم مصالح الوطن.
وجاءت تغريدات األمير خالد بعد 
يوم من إجراء العاهل السعودي 
امللك س��لمان ب��ن عب��د العزيز 
تغييرات واسعة ش��ملت إعادة 
وتعيني  ال��وزراء  هيكلة مجلس 
مس��ؤولني جدد وإعف��اء آخرين.   
وأش��ار إل��ى أن تعي��ني الوزيرين 
عضوي��ن ف��ي مجل��س ال��وزراء 
ومجلس الش��ؤون السياس��ية 
لتطوي��ر  كبي��رة  إضاف��ة  »ه��و 
واالرتقاء  الدبلوماس��ي  العم��ل 
به مب��ا يحقق تطلع��ات القيادة 

ويخدم مصالح الوطن«.
كم��ا أثن��ى عل��ى ق��رار تعي��ني 
»أبارك  قائ��ال  واجلبير  العس��اف 
للدكتور إبراهيم العساف الثقة 
امللكي��ة الغالي��ة وتعيينه وزيرا 
للخارجي��ة، كما أبارك ل�معالي 
ع��ادل اجلبي��ر تعيينه وزي��ر دولة 
للشؤون اخلارجية، سائال املولى 
التوفي��ق والس��داد لهم��ا ف��ي 
إدارة الدبلوماس��ية الس��عودية 
خلدمة الوط��ن وحتقيق تطلعات 
تصريح��ات  وتأت��ي  القي��ادة«. 
تأوي��الت  عل��ى  ردا  العس��اف 
وتعليقات كانت أش��ارت إلى أن 
السعودية باتت تواجه ضغوطا 
دولي��ة ش��ديدة بس��بب مقتل 
احلادث��ة  ه��ذه  وأن  خاش��قجي 
أثرت على سمعة اململكة، لكن 
الرياض أكدت صمودها في وجه 
حملة تشويه قادها إعالم احملور 

القطري التركي.

العّســــاف يتحدث عن حتـــوالت بسبب قضيــــة خاشقـــــجي

وكاالت / البينة الجديدة
قال��ت جلن��ة م��ن منظم��ات 
اجملتم��ع املدن��ي في بي��ان إن 
الس��لطات السودانية ألقت 
القب��ض عل��ى تس��عة على 
األق��ل م��ن ق��ادة املعارض��ة 
والناشطني قبيل احتجاجات 
جدي��دة مناهضة للحكومة 

متوقعة بعد صالة اجلمعة.
ونفى رئيس املكتب اإلعالمي 
جلهاز األمن القومي واخملابرات 

علمه بهذه االعتقاالت.
ويشهد السودان احتجاجات 
مناهض��ة للحكوم��ة من��ذ 
أكثر من أسبوع خرجت ضد 
ارتفاع األسعار ونقص السلع 
السيولة.  وأزمة  األساس��ية 
الرسمية  البيانات  وكشفت 
أن ما ال يقل عن 19 ش��خصا 
ُقتلوا في االحتجاجات منهم 

جنديان.
وقال بيان اللجنة التي تضم 
منظمات مهنية تشارك في 
الس��لطات  إن  االحتجاجات 
لزعم��اء  اجتماع��ا  داهم��ت 
اخلرط��وم.  ف��ي  املعارض��ة 
وأضاف أنهم اعتقلوا تسعة 
م��ن بينه��م صديق يوس��ف 
احل��زب  ف��ي  الب��ارز  الزعي��م 
الشيوعي السوداني وكذلك 
قيادي��ني م��ن ح��زب البع��ث 

واحل��زب الناصري. جاءت هذه 
املداهم��ة بعدم��ا دعا حتالف 
جلماعات املعارضة إلى املزيد 
من االحتجاج��ات بعد صالة 
اجلمعة . واعتقلت السلطات 
14 قيادي��ا م��ن أح��د حتالفي 
ي��وم  الرئيس��يني  املعارض��ة 
الس��بت املاضي ث��م أطلقت 
س��راحهم بع��د نحو تس��ع 

ساعات.
يعان��ي الس��ودان م��ن أزم��ة 
اقتصادي��ة طاحنة بدأت عام 
2011 عندم��ا ص��وت اجلنوب 
ليأخ��ذ  االنفص��ال  لصال��ح 
معه ثالثة أرب��اع إنتاج البالد 
من النف��ط. وتفاقمت األزمة 
بسبب أعوام من سوء اإلدارة 

واإلفراط في اإلنفاق.
وتته��م جماع��ات املعارضة 
الرئي��س عمر البش��ير، الذي 
يحك��م الس��ودان من��ذ عام 

1989، بسوء اإلدارة.
م��ن  سلس��لة  وفش��لت 
االقتصادي��ة،  اإلج��راءات 
تشمل خفض حاد في قيمة 
اجلنيه السوداني في أكتوبر/
إنع��اش  ف��ي  األول،  تش��رين 
االقتص��اد. وف��ي يناير/كانون 
الثان��ي اجتاح��ت الس��ودان 
ن��ادرة  احتجاج��ات  موج��ة 

بسبب ارتفاع أسعار اخلبز.



مالك الرتيكي

رأينا في ع��ام 2018 عجبا عجابا 
م��ن الهزائ��م التي حلق��ت بقيم 
احلقيق��ة والعدالة واحلري��ة. رأينا 
عجبا عجابا من االنتصارات التي 
حققتها ق��وى الظلم واالعتباط 
انتص��ارات  والك��ذب.  والعس��ف 
كثيرة لقوى الباطل لم يتخللها، 
على سبيل االس��تثناء، ولو نصر 
يتيم لقيم احل��ق. وحتى لو أمكن 
اجملادلة بأن هذا املش��هد لم يكن 
عامليا شامال، بدليل بقاء شجيرات 
م��ن الدميقراطي��ة الليبرالية في 
هذه الغاب��ة الكثيفة من أنظمة 
التسّلط، فإن احلقيقة الواضحة 
أن حالة العالم بأس��ره هي متاما 
كما ش��خصها الباب��ا في عظة 
عيد امليالد اجمليد عندما ذهب إلى 
أن مآسي اإلنسانية إمنا هي ناجتة 
عن استفحال اجلشع االفتراسي 
ال��ذي م��ا ي��زال »يخت��رق التاريخ 
املفارقات  إل��ى  البش��ري وص��وال 

السائدة اليوم«.
ولع��ل احلقيقة األوض��ح هي أنه 
حتى ل��و أمك��ن اجملادلة ب��أن في 
املش��هد العامل��ي بقايا أن��وار لم 
تنطف��ىء، م��ن إحق��اق للعدالة 
وتكرمي لإلنس��ان، ف��إن ما ال ميكن 
اجملادل��ة فيه هو أن العالم العربي 

لم يزد إال متزقاً وتأخراً: فإما أقطار 
في حال��ة انفج��ار أو أقط��ار في 
حال��ة احتقان منذر بق��رب بلوغ 
حال��ة االنفجار. مش��اهد عربية 
كثيرة من العام املنقضي يصعب 
حتديد أيها هو األش��د س��وريالية 
واألبع��ث على احليرة والدهش��ة: 
أهو مش��هد عمر البش��ير يلوح 
بالعص��ا عل��ى طريقة املارش��ال 
موبوتو ويعلن مبنته��ى اليقني أن 
االنتفاض��ة الش��عبية التي تعم 
مناط��ق مختلف��ة من الس��ودان 
هي من تدبير ش��رذمة من اخلونة 
حس��ني  مش��هد  أم  واملرتزق��ة؟ 
مبارك يق��ول، في الي��وم ذاته، إن 
م��ا ح��دث أوائ��ل 2011 ل��م يكن 
ثورة ش��عبية، ب��ل كان مخططا 
ومؤام��رة ألن املتظاهرين لم تكن 

لديهم مطالب ؟
ما ه��و األغ��رب: مش��هد مبارك 
وهو يدخ��ل احملكمة معززاً مكرماً 
فيجلس ليدلي بشهادة لم يقدم 
فيه��ا أي تفس��ير يقبل��ه العقل 
الق��وات  تص��دي  ع��دم  لس��بب 
املصري��ة للمس��لحني األجان��ب 
الذين يزع��م أنهم اقتحموا مصر 
وعاث��وا فيها تخريبا؟ أم مش��هد 
ف��ي  يواجه��ه،  مرس��ي  محم��د 
احملكم��ة ذاته��ا، حبيس��ا خلف 
قف��ص االته��ام وه��و أول رئي��س 
ف��ي  الس��لطة  يتس��لم  مدن��ي 
انتخاب��ات دميقراطي��ة ح��رة  أول 
يش��هدها التاري��خ املص��ري منذ 

خمسة آالف سنة؟
ما ه��و األغ��رب: مش��هد املصور 
الذي ضاقت  التونسي  الصحفي 

به الدنيا التي ال كرامة فيها، فلم 
يجد أج��دى من أن يضرم النار في 
جس��ده لئال يعكر على الساسة 
صف��و مناوش��اتهم الصبياني��ة 
وس��ماجاتهم ال��ال � سياس��ية؟ 
أم مش��هد الساس��ة اجلزائري��ني 
الذين أمضوا هزيعاً من ليل 2018 
البهيم يؤكدون، ملن يس��تطيع أن 
يصدقهم، أن مس��توى املعيشة 
واخلدمات في اجلزائر أحس��ن منه 

في السويد والدمنارك والنرويج؟
ما هو األغرب: خبر أمر ولي العهد 

الس��عودي بإطالق حمل��ة دعاية 
وعالق��ات عام��ة لتلمي��ع ص��ورة 
إس��رائيل داخل السعودية، علما 
أن احلمل��ة م��ا كان��ت لتتوق��ف 
ل��وال أنه��ا تزامن��ت صدف��ة م��ع 
قضي��ة الغ��در بالصحفي جمال 
خاش��قجي؟ أم خبر أم��ره بإعادة 
اعتق��ال ابن عم��ه خالد بن طالل 
بعد أيام فقط من وفاة والده رغم 
ع��دم وجود أي مالحق��ة قضائية 
ض��ده ورغ��م ضغ��ط الكونغرس 

من أجل وقف هذا املسلس��ل من 
أعمال التنكيل؟

وم��ا هو األش��د إب��كاء م��ن فرط 
يرد  السيسي  اإلضحاك: مشهد 
على س��ؤال حول رأيه في احلّكام 
فتراته��م  جت��اوز  يري��دون  الذي��ن 
الدستورية والبقاء في احلكم إلى 
األبد: »محمود بيقول لي ايه احلل 
للي يرغبون ف��ي احلكم لألبد؟ ما 

فيش أبد.
أص��ل األب��د ه��و بينته��ي بعمر 
اإلنسان. يعني ما فيش أبد. يعني 
مافي��ش في املطل��ق. يعني 
ما حدش هيقعد 100 سنة 
مش��هد  أم  س��نة؟«  و200 
السيس��ي وه��و يدع��و إلى 
»العل��م  الن��اس  نعّل��م  أن 
احلكاي��ة  أن  احلقيق��ي: 
كانت ك��ده، واحنا كنا كده. 
وبالرغ��م م��ن ك��ده عملنا 

كده. ودي املعجزة!!!«؟
عل��ى  األبع��ث  ه��و  وم��ا 
الدهش��ة: خبر س��عي دول 
اخلليج إلى إعادة قبول نظام 
املمانعة العتيد في عضوية 

جامعة الدول العربية ؟
أم إع��الن تعي��ني احلاخ��ام م��ارك 
ش��ناير مستشاراً مللك البحرين؟ 
أم تف��رد هذا احلاخ��ام بامتياز زف 
البشرى إلى البش��رية السعيدة 
بزي��ارة  س��يقوم  نتانياه��و  ب��أن 
رس��مية إلى املنامة أوائ��ل العام 

املقبل؟
مضح��كات مبكيات م��ا أكثر ما 
كان لهن من األخ��وات طيلة أيام 

العام املنقضي!

جهاد الخازن

األراض��ي  ف��ي  قادم��ة  نيابي��ة  انتخاب��ات 
الفلس��طينية واس��رائيل خ��الل أس��ابيع أو 

أشهر قليلة .
الرئي��س محم��ود عب��اس تعهد بتنفي��ذ قرار 
حملكمة فلس��طينية دع��ت الى ح��ّل البرملان 
ال��ذي تس��يطر عليه »حم��اس« من��ذ فوزها 
بانتخاب��ات 2006. »حماس« بع��د ذلك طردت 
الس��لطة الوطنية من قطاع غزة لتبقى تدير 
القطاع كما تريد. السلطة تعمل من رام اهلل 
ولها اعتراف دولي يضم غالبية تريد قيام دولة 

فلسطينية مستقلة.
الرئي��س عب��اس ق��ال ف��ي اجتم��اع ملنظمة 
»إنن��ا  اهلل  رام  ف��ي  الفلس��طينية  التحري��ر 
جلأن��ا ال��ى احملكم��ة الدس��تورية وه��ي قررت 
ح��ّل البرملان والدع��وة الى انتخاب��ات برملانية 
جدي��دة خ��الل س��تة أش��هر، وعلين��ا تنفيذ 
ق��رار احملكمة«.الرئي��س الفلس��طيني اته��م 
حم��اس بعرقلة جه��ود مصر إلع��ادة الوحدة 
الوطنية الفلس��طينية. رمبا كان حّل البرملان 
خط��وة إلرغام حم��اس على قبول الوس��اطة 
املصرية إلنهاء التصادم بني حماس والسلطة 
الوطنية. في قطاع غزة اجتمع نواب »حماس« 
املوج��ودون هن��اك إال أن الن��واب املس��تقلني 
ومعهم نواب فتح واجلبهة الش��عبية لتحرير 

فلس��طني قاطع��وا اجللس��ة احتجاجاً على 
مواق��ف »حم��اس« الت��ي تقتصر س��لطتها 
عل��ى القط��اع. أعضاء ف��ي حم��اس قالوا إن 
حّل البرملان الفلس��طيني دعوة الى الفوضى، 
وزادوا إن اجملل��س احلال��ي يح��ّل عندما ينتخب 
الفلس��طينيون برملان��اً جديداً. في اس��رائيل 
قال رؤس��اء األحزاب املش��اركة ف��ي حكومة 
اإلرهاب��ي بنيام��ني نتنياهو إنه��م اتفقوا هذا 
األس��بوع على حّل البرملان وإج��راء انتخابات 
نيابي��ة جديدة في موعد أقصاه أوائل نيس��ان 
)ابري��ل( املقبل. نتنياهو س��يحاول العودة الى 
احلكم للمرة الرابع��ة على التوالي بعد وزارته 
األول��ى بني 1996 و1999. هو كان يريد أن يكمل 
البرمل��ان احلالي مدته التي تنتهي في تش��رين 

الثاني )نوفمبر( 2019 إال أن األحزاب احلكومية 
األخ��رى كان له��ا رأي آخ��ر وه��و اضط��ر الى 
اإلذعان حللفائه، وجميعهم من أقصى اليمني 
ويضمون أحزاباً إرهابية مثل نتنياهو وليكود.

التحال��ف احلزبي احلاكم ل��ه غالبية محدودة 

جداً في الكنيس��ت ال��ذي كان أص��در قانوناً 
للخدمة العسكرية ينص على جتنيد املنتمني 
الى األحزاب الديني��ة املتطرفة في اجليش، إال 
أن هؤالء ال يريدون اخلدمة العسكرية خوفاً من 

أن يواجهوا احتمال العمل لدولة علمانية.
آخر ما قرأت من اس��تفتاءات ال��رأي العام في 
اس��رائيل يش��ير الى أن نتنياهو س��يفوز مع 
حلفائ��ه بغالبي��ة ف��ي البرمل��ان املقب��ل، وإذا 
حصل هذا فس��يصبح نتنياهو رئيس الوزراء 
االس��رائيلي الذي عمل أطول فترة في احلكم.
طبعاً نتنياهو يواجه تهم الفس��اد والرشوة، 
والشرطة اقترحت أن يُحاكم، واألرجح أن ميثل 
أمام القضاء في التهم املوجهة اليه. أهم من 
ه��ذا أن حكوم��ة نتنياهو تتمت��ع بغالبية 61 
صوتاً في الكنيس��ت ال��ذي يضم 120 عضواً. 
إذا س��ارت محاكمة نتنياهو بتهمة الفس��اد 
فاألرجح أن يخس��ر رئاس��ة الوزارة، خصوصاً 
بعد استقالة افيغدور ليبرمان من عمله وزيراً 
للدفاع ألن احلكومة لم حتاول أن تش��ن حملة 
عسكرية على الفلسطينيني الذين يطلقون 
الصواريخ على املستوطنات االسرائيلية عبر 

حدود القطاع.
مضى يوم توقعنا فيه سالماً بني الفلسطينيني 
واسرائيل، إال أن رئيس الوزراء في حينه اسحق 
راب��ني قِتل بيد اس��رائيلي متط��رف والفرصة 
ضاعت. لن تكون هناك دولة فلسطينية طاملا 
أن الرئيس دونالد ترامب متحالف مع اإلرهابي 
نتنياه��و، ويعد بخطة س��الم ش��امل، أرجح 

شخصياً أن نتنياهو كتبها له.
في هذا الوضع أمتنى ل��و تقوم مصر بدور أكبر 
في العمل للوحدة الفلسطينية في مواجهة 
اس��رائيل، أو حكومة نتنياهو حتدي��داً، وأمتنى 
أيضاً أن تس��اعد الدول العربي��ة القادرة مصر 

على إجناز املهمة .

 ) Regional science ( مقدمة يف طرق وأساليب العلم االقليمي
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   يتفاوت املكان من حيث طاقته وقوته 
الظاهرة والضامرة – املتاحة والكامنة، 
الدخ��ل االقتصادي  وكذل��ك يتف��اوت 
وم��ع ذلك يتوضح التباي��ن املكاني في 
مس��تويات التنمي��ة املكاني��ة ومنها 
تتبل��ور ظاه��رة الالت��وازن ف��ي احلجم 
الس��كاني مع س��وء اس��تغالل املوارد 
وذل��ك نتيجة لع��دم ايجاد سياس��ة 
جلمي��ع  تنظ��ر  صحيح��ة  تنموي��ة 
املس��تقرات نظرة اقليمي��ة وحضرية 
معا ال نظرة تكون مقصورة فقط على 
احلضر وانطقة تأثيره ذات االستثمارات 

الكبرى.
   فالتنمي��ة املكاني��ة بحاج��ة ال��ى 
التجدي��د عل��ى ال��دوام وذلك بس��بب 
وكذل��ك  املعاش��ية  املتطلب��ات 
التكنولوجية لكونها عامال مس��اعدا 
في تقلي��ل فوارق االختالف بوس��اطة 
حتديد اماكن االستقطاب البؤري وفقا 
اللية السوق مع فاعلية عوامل االنتاج، 
فالتنمي��ة املكاني��ة اذاً ذات توجه��ات 
علمي��ة متع��ددة وكلها ت��روم خلدمة 
االنس��ان مع خدمة احليز احل��اوي له – 
املكان، ومنها م��كان قطبي يبث ثمار 
التنمي��ة ومنها منو م��كان داخلي يروم 
حلل مشكلة )مكان املشكلة( الذي ال 

وجود لقوى مكانية ظاهرة فيه.
    فاخملطط يبحث عن عالج لكيميائية 

امل��كان وفق��ا للحال��ة املش��خصة اذ 
ل��كل م��كان حالت��ه اخلاص��ة وطرقه 
االس��لوب  بوس��اطة  حلل مش��كالته 
التخطيطي الساعي لالزدهار واخملطط 
بذل��ك يبح��ث ع��ن تقلي��ل الف��وارق 
ف��ي دخ��ل الف��رد فض��ال ع��ن حصته 
االس��تثمارية في جميع االقاليم لكي 
ال تك��ون فجوة تنموي��ة واضحة تنتج 
منها مش��كالت في جوان��ب الصحة 

والتعليم والثقافة.
   كما يوجد سؤال عن كينونة وماهية 
)كيف نخطط مكانا( على مستويات 
والس��يرورة  املكاني��ة  الصي��رورة 
التراكمي��ة، وهن��ا فالس��ؤال عن احليز 
املكان��ي يتمحور ح��ول الكيفية فهل 
الكيفي��ة توازنية أو غي��ر توازنية، والى 
اين تس��عى هذه الكيفيت��ان، واجلواب 
ع��ن االول��ى يتبوتق ف��ي ايجاد س��بل 
غير اقصائي��ة دون أخرى وفقا للعدالة 
االجتماعية واالمكان��ات املتاحة وغير 
املتاح��ة اقتصاديا، والثاني��ة هي التي 
تتبوتق في ثنائي��ة التنمية املكانية أو 
التخطي��ط الرأس��مالي محضا الذي 
يقوم بتقوية مكان على تداعي مكان.

لتفاع��ل  عملي��ة  اذاً  فالتخطي��ط     
مكان��ي م��ع وج��ود تراب��ط لعالق��ات 
مفاص��ل  ب��ني  تش��ابك  ذات  بيني��ة 
االحيزة جميعا م��ا يجعل ذلك املكان 
ككل ينب��ض باحلراك بس��بب االدراك 
ذات  التنموي��ة  للموج��ات  املفصل��ي 
وللتخطيط  املس��تدام عموما،  البعد 
املكان��ي نظري��ات متع��ددة منه��ا من 
تبح��ث عن فك��رة التجمي��ع القطبي 
مثل مراكز النمو ومنها من تبحث عن 
فكرة االستقطاب البؤري، فاالولى هي 
نظريات تخطيطي��ة مكانية، والثانية 
ه��ي نظري��ات اقتصادية ت��كاد تكون 
مجردة، فالنظري��ات االولى تبلورت في 
طروحات )ج��ون فريدم��ان( والنظريات 
الثاني��ة تبلورت ف��ي طروح��ات )هاري 

ريجالدسون(.
    ولو مت التمعن في نظريات التخطيط 
املكان��ي فأننا س��نجدها تقدم نظاما 
حضري��ا متسلس��ال متراتب��ا هرمي��ا 
يتماش��ى مع الوضع االنسيابي وصوال 

للريف م��ن دون اقص��اءات تنموية في 
اماك��ن، وقوتها في اماك��ن اخرى وفقا 
لعوام��ل التج��اذب وعوام��ل التناب��ذ، 
فعوام��ل اجلذب تكمن في وجود بيئات 
ذات تنمية جيدة فضال عن وجود بيئات 
تنعم باالش��جار واملس��طحات املائية 
واملناخ العام بصورة جيدة لوجود مناظر 
طبيعية، أما عوامل الطرد فهي تكمن 
في وج��ود ملوث��ات بصري��ة وفيزيائية 
فضال عن وجود محرمات تخص قطاع 
النق��ل من س��كك حديدي��ة وخطوط 
كهرباء ووجود اماكن للضغط العالي 
ووج��ود خط نفط��ي فضال ع��ن وجود 

معسكرات ومناطق غير نامية.
   وكل ذل��ك يتمح��ور في احليز املكاني 
والذي ه��و حس��ب تعبير )بونس��يرد(  
أن��ه لي��س اقتصاديا محاي��دا فاملكان 
هو املوض��ع الكبير واحلي��ز املكاني هو 
املوقع الصغير ذو االنظمة االقتصادية 
واالجتماعية املتش��ابكة وفقا لعامل 

املس��افة وبها تبنى االستقرارية على 
حس��اب التكت��الت املادية والبش��رية 

والطبيعية.
   والتنمي��ة املكانية تهت��م بالهيكل 
املكاني للكل وفقا للتوطني والتنظيم 
املكاني��ني عل��ى املس��توى الالتوازن��ي 
الس��ريع واملس��توى التوازني البطيء، 
ف��االول يتك��ون التحش��يد التنم��وي 
م��ن حول��ه بس��رعة، والثان��ي يتكون 
التحش��يد التنموي م��ن حوله ببطئ 
بسبب انش��اء البنى التحتية وايجاد 
م��ن  التش��ابكات  واقام��ة  الوف��ورات 
حول��ه ه��ذا ف��ي الب��دء وفض��ال عنه 
ينبغي املوافق��ة على حتصيل معدالت 
غي��ر عالي��ة للنم��و ومن ثم م��ردودات 
اقتصادي��ة قليل��ة تك��ون م��ع عملية 
التنمي��ة ال التحجي��م، وم��ن كل ما مت 
املكان بوس��اطة  اس��تعراضه يتكون 
اليات التفاعل املؤث��رة والضمنية ذات 
الفعاليات التبادلية والعالقات البينية 
وفق��ا للنظري��ات االقليمي��ة املبل��ورة 
لشخصية املكان على اساس مركزيته 
–حجم��ه م��ع ترامي��ه، وفيم��ا يأت��ي 
الهيكلي��ة املقترحة الع��داد هيكلية 

)ستراتيجية التنمية املكانية( :
1-املزاي��ا املكاني��ة )البني��ة االقليمية( 
لكل مكان من حيثيته الدميقراطية أو 

التواصلية أو االنعزالية.
2-مكان املشكلة )املكان الرخو( اقاليم 

فجوات التنمية.
التنم��وي(  االزدهار)امل��كان  3-م��كان 

اقاليم الرخاء.
)صياغ��ة  التخطيطي��ة  4-احلل��ول 
االه��داف التنموي��ة( كوام��ن التط��ور 

االسلوبية.
التفصيلي��ة  الهيكلي��ة  أن     حي��ث 

كاالتي :
االلية االولى :

1-املزاي��ا املكاني��ة )البني��ة االقليمية( 
لكل مكان من حيثيته الدميقراطية أو 

التواصلية أو االنعزالية.
-الوصف والتحليل املكاني للمستقرة 

)امليزة املكانية(.
-الكيميائي��ة املكاني��ة للمس��تقرات 

)البنية االقليمية(.
بها تت��م احليثي��ات للمعرف��ة الفنية 
املكانية من دميقراطي��ة أو تواصلية أو 

انعزالية مبرهنة عليه.
االلية الثانية :

2-مكان املشكلة )املكان الرخو( اقليم 
فجوات التنمية.

-فجوات التنمية للمس��تقرات )القلق 
املكاني(.

التخطيطية حلل االش��كاالت  -الرؤية 
)البيئية(.

بها يتم تشخيص التواجد السكاني 
في املس��تقرة الضعيفة في عالقاتها 
البيني��ة والطاردة للس��كان فضال عن 

ضعفها على التوالي.
االلية الثالثة:

3-م��كان االزده��ار )امل��كان التنم��وي( 
اقليم الرخاء.

-االهتمام املكاني )للمستقرة(.
-شخصية املكان )البنية االقليمية(.

يكون العمل مبوجب اليات ايجاد فكرة 
تخطيطية الس��تغالل ه��ذه القوى أو 

الطاقات الباثة للتنمية.
االلية الرابعة:

)صياغ��ة  التخطيطي��ة  4-احلل��ول 
االه��داف التنموي��ة( كوام��ن التط��ور 

االسلوبية .
)السيرورة  وفلس��فته  املكاني  -العلم 

والصيرورة املكانيتني(.
-حتديد عوام��ل الدالالت التنموية وفقا 
لتوجهات الوجود املكاني املتداخل مع 

الوجود البشري )عالقات(.
والتنب��ؤ  الواقعي��ة  املعطي��ات  م��ن 
ال��رؤى  تتبل��ور  االس��تراتيجي 

التخطيطية.
   كما أن االس��لوب الفكري والرياضي 

للبرنامج كاالتي :
للنم��و  التخطيطي��ة  النمذج��ة 
الداخل��ي هي في الس��عي الى تطبيق 
الي��ة حداثوية من املركز االنتش��ار الى 
جه��ات الهوامش، وفقا لعب��ارة )كارل 
مارك��س(« ان تراكم الث��روة في قطب 
واح��د من اجملتمع هو ف��ي نفس الوقت 
تراكم الفقر والبؤس في القطب االخر، 

اذاً فالعملي��ة التخطيطي��ة تس��عى 
لف��رض مبدأ الت��وازن وليس فرض مبدأ 

الالتوازن.
   وميكن تطبيق االتي :

1-اس��لوب )جان ب��ول س��ارتر( الوجود 
والع��دم » متغيران » اس��لوب االنحدار 

اخلطي الساكن .
وجود )فج��وة تنموية .. عج��ز تنموي( 
ع��دم )تواف��ر اخلدمات .. س��د النقص( 

الفكر السارتري.
2-اس��لوب )مارت��ن هايدغ��ر( الوج��ود 
والزمن » متغيران » منوذج آرما احلركي.

وجود )فج��وة تنموية .. عج��ز تنموي( 
زم��ن )توافر اخلدم��ات .. س��د النقص( 

الفكر الهايدغري.
  .. باس��تخدام م��ا تق��دم ف��ي احلي��ز 
املكاني املالزم للوجود البش��ري تتبلور 

احلاجة لسد فجوات التنمية ..
-العدم قد يتالش��ى بوساطة الزمن، أو 
ال يتالشى العدم بوساطة الزمن.                                                        

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

    املخطط يبحث عن 
عالج لكيميائية املكان 
وفقا للحالة املشخصة اذ 
لكل مكان حالته الخاصة 
وطرقه لحل مشكالته 
بوساطة االسلوب 
التخطيطي الساعي لالز

دهار                                   

ربما كان حّل الربملان 
خطوة إلرغام حماس على 
قبول الوساطة املصرية 
إلنهاء التصادم بني حماس 
والسلطة الوطنية

األبعث على الدهشة خرب 
سعي دول الخليج إىل إعادة 
قبول نظام املمانعة العتيد 
يف عضوية جامعة الدول 
العربية؟
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خاش��قجي  “جم��ال  عربي��ة:  صح��ف 
ه��و كلم��ة الس��ر” يف التغيري ال��وزاري 

السعودي

تناولت صحف عربية التغييراِت الوزارية في 
السعودية التي أجراها امللك سلمان بن عبد 
العزي��ز أمس. وتباينت الصحف في تقييمها 
لقرارات العاهل السعودي وألسباب التغيير 
ال��وزاري، الت��ي رأى بعضه��ا أن كلمة الس��ر 
وراءها هي “جمال خاشقجي”. لكن صحفا 
سعودية حتتفي بالتغيير الوزاري، وتركز أخرى 
على ما وصفته بتعيني “معتقل سابق” في 
إش��ارة إلى إبراهيم العساف في منصب وزير 

اخلارجية.
واعتبر كت��اب أن تعيني العس��اف “إطاحة” 

باجلبير ودليل على فشله في مهامه  .
وحتت عنوان “ثمرة الفشل السعودي”، تقول 
“الش��رق” القطرية ف��ي افتتاحيتها: “رياح 
التغيي��ر ال��وزاري الت��ي هبت باألم��س على 
السعودية، جاءت لتعكس الفشل السعودي 
املزري في توجهاتها السياس��ية في معظم 
امللف��ات والقضايا اإلقليمية والدولية، وعلى 

رأس��ها مؤامرة حصار قطر التي عكست 
النوايا الشريرة والدفع باملنطقة نحو مزيد 
م��ن التفتيت والتش��رذم، اقتلع��ت الرياح 

أمامها العديد من رموز وأذرع النظام”.
العرب القطرية : التعديل الوزاري يطيح 

بالجبري
وتق��ول “الع��رب” القطري��ة إن التعدي��ل 
الوزاري “يطيح باجلبير” وتصف العس��اف 

بأنه “معتقل سابق بالريتز”.
أم��ا موق��ع “اخللي��ج أونالين”، فيق��ول إن: 
“اجلبير يس��قُط ويُعاَقب مبنصب قرقاش”، 
في إش��ارة إلى تول��ي اجلبير منص��ب وزير 
الدول��ة للش��ؤون اخلارجي��ة مث��ل نظيره 

اإلماراتي أنور قرقاش.
ويضيف املوقع: إقال��ة اجلبير تُعتَبر بطبيعة 
احل��ال أش��به بالعقوب��ة، إذ أُنِزل��ت درجُت��ه 
الوظيفي��ة، وفي هذا األمر دليٌل على فش��له 
في منصبه األه��م وحتجيم دوره أمام العالم 

أجمع”.

الس��بيل االردنية : “كلمة الس��ر جمال 
خاشقجي”

ه��ذه  أن  فت��رى  األردني��ة،  “الس��بيل”  أم��ا 
التغييرات مبثابة “حتس��ني صورة واسترضاء 

للعائلة املالكة”.
ونقلت اجلريدة حتليل الباحث املصري مختار 
غباشي، نائب رئيس املركز العربي للدراسات 
السياس��ية واالس��تراتيجية، قائالً: “ كلمة 
السر في هذه التغييرات التي تأتي في نهاية 
العام ه��ي جمال خاش��قجي. إدارة اململكة 
لهذا امللف بدرجة أو أخ��رى لم يكن مرضياً، 
وألج��ل ذلك نقل وزي��ر اخلارجي��ة، لوزير دولة 
معناه ال رضا عن هذا األداء في هذه القضية 

حتديداً”.

وتق��ول “رأي اليوم” اللندنية في افتتاحيتها 
إن م��ن أه��داف التغيي��ر “محاول��ة تغيير، أو 
تصحيح، صورة اململكة وهيبة احلكم فيها، 
وهي الصورة التي تضرَّرت من عملّية اغتيال 
وتقطي��ع  خاش��قجي،  جم��ال  الصحف��ي 
جثمانه، وكشفت عن سذاجة وانعدام خبرة 
في التطبيق، وِغياب كامل للِمهنّية في إدارَة 

األزََمة ِسياسياً وإعالمياً”.
وتصف “العربي اجلديد” اللندنية - من ناحية 
أخرى - تعديالت الس��لطة السعودية بأنها 

“إعادة تدوير ترسخ هيمنة بن سلمان”.
وتق��ول: “ف��ي احملصل��ة النهائية، ف��إن هذه 
التعيين��ات واإلعفاءات والتدوي��رات ال يرّجح 
أن تؤدي إلى تغيير السياس��ات الس��عودية 
جت��اه اليمن وقطر وبقي��ة دول املنطقة، وجتاه 
ف��ي  الس��عوديني  والناش��طني  املعارض��ني 
الداخ��ل، بل إنها ترس��خ قبض��ة محمد بن 

سلمان احلديدية على البالد أكثر فأكثر”.
وحت��َت عن��وان “وج��وٌه تغيب وأخ��رى جديدة 
ف��ي املش��هِد التنفي��ذي”، تق��ول “عكاظ” 

الُسعودية: “يُعد وزيُر املاليِة السابق الدكتور 
إبراهيم العس��اف أب��رز الوج��وه اجلديدِة في 
مجل��س الوزراء ال��ذي أُعيَد تش��كيُله أمس 
فقْد ُكِلَف العساف بحقيبِة اخلارجية، بينما 
أخلى س��لفه ع��ادل اجلبير احلقيب��َة ليتولى 

منصب وزير الدولة للشؤون اخلارجية” .
وع��ن التغي��ري ال��وزاري، تق��ول “الجزيرة” 

السعودية: “الوطن يجدد دماءه”.
ويصُف خالد ب��ن حمد املالك ف��ي “اجلزيرة” 
التغييرات الوزارية ب”املفصلية”، ويقول: “إن 
إعادَة فح��ِص األنظمِة املهم��ة التي تعتمُد 
عليه��ا الدولة ف��ي سياس��تها االقتصاديِة 
والصحي��ة  والتعليمي��ة  والسياس��ية 
والصناعي��ة، ب��دءاً من مجلِس ال��وزراء مروراً 
ب��كل مفاصل الدولة، هي حركٌة محس��وبٌة 
وموزونة وجاءْت في زمِنها لتفعيِل النش��اِط 
احلكومي مبا يتناس��بُ مع دول��ٍة عظمى هي 

اململكة”.

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

عنها .

الصحافـة األجنبيــة
ترســــم خارطــة املتغريات السياسيــة يف املنطقـــة العربيـــــة و الشرق األوســـط

من مضحكات 2018 املبكياتانتخابات قادمة السرائيل والفلسطينيني



ابراهيم الدهش

لالسف الش��ديد س��ادت في اآلونة االخيرة 
كثير من الظواهر السلبية في عموم اجملتمع 

اجملتم��ع  ف��ي  وخاص��ة 
اجلنوب��ي ؛  ليس الغرض 
م��ن ه��ذا احلدي��ث ه��و   
األض��واء على  تس��ليط 
اغلب الس��لبيات، ولكن 
لدينا ظاهرة استفحلت 
ف��ي اآلون��ة االخي��رة في 
بعض مدن و ريف اجلنوب 
و  الوالئ��م  إع��داد  ه��ي 
الت��ي  الطع��ام  وجب��ات 
يقيمها املعنيون مبجلس 
العزاء )الفاحتة( و من ذوي 
املتوفي .. فبعد  أن أكدت 

جمي��ع املراج��ع الدينية مبا فيهم س��ماحة 
السيد السيستاني في الفتوى التي نشرت 
عبر صفحات التواص��ل االجتماعي و وزعت 
الغل��ب املواطنني من قبل الوكالء املعتمدين 
من احلوزة الش��ريفة املقدس��ة ورجال الدين 
التابع��ني للمراجع في مراكز امل��دن و ريفها 
بعدم مكوث املعزين والذين حضروا ملواس��اة 
ذوي املتوف��ي ال��ى وق��ت الغداء او العش��اء ، 

فلالس��ف لم تنفذ عند البع��ض ما يضطر 
املعنيون بنحر  الذبائح و اقامة املآدب الكبيرة 
الت��ي حتمل صاحب املصيبة اكثر من طاقته 
من الناحية املادية بعد إن فقد شخصا عزيزا 
ل��ه .. لم اختلف م��ع الكثير في املش��اركة 
واحلض��ور ف��ي مجلس الع��زاء ملواس��اة ذوي 
ومحب��ي املتوفي ، ولكن ال يش��ترط باملقابل 
البقاء حتى فترة أذان الظهر او الى العش��اء 
.. ق��د يختلف مع��ي الكثي��ر وخاصة كرماء 
القوم من ابناء عشائرنا ومدننا الكرام ولكن 
ل��م اقصد األش��خاص  املقربني للش��خص 
الفقيد بالدرجة األولى او من املقربني س��واء 
من عشيرته او ابناء عمومته و رمبا من الذين 
حتملوا عن��اء اجمليء من محافظ��ات بعيدة ، 
يناقض  بالتاكي��د  ه��ذا 
تقاليدن��ا  و  اعارفن��ا 
العربية املمتدة  وجذرونا 

آلالف السنني .
اجلمي��ع  نهي��ب  ل��ذا 
حس��اباتنا  مبراجع��ة 
جي��دا وأن نراعي الظرف 
نعيش��ه  ال��ذي  امل��ادي 
إن  نعلم  وكلن��ا  جميعا 
هناك من عرض سيارته 
او بيت��ه للبي��ع من اجل 
تس��ديد دي��ون الفاحتة ، 
وك��م من مدي��ن باع ماء 
وجه��ه ال��ى الش��خص 
الدائ��ن .. لذا من الواج��ب علينا أن منتثل الى 
ق��رارات املرجعية وأن نراعي ظ��روف اآلخرين  
وان نتعاي��ش مع املوقف ال��ذي فيه اب او ابن 
وحتى ام املتوف��ي انهم قد فقدوا عزيزا لهم 

ونحن االن نحمله اكثر من هم فيهم .
و ص��دق القائ��ل حينم��ا ق��ال .. يامعزب هم 

تضيف .

الفريق الركن / احمد عبادي الساعدي

 مهم��ا كان��ت االس��باب والدواف��ع التي 
نتج عنها انس��حاب الق��وات االمريكية 
املتواجدة بسوريا واهدافه السياسية ما 
يس��توقفنا جليا التفكير مب��ا يؤثر  على 

الوضع االمني في العراق . 
ف��ي 10 حزي��ران 2014 احتل��ت عصابات 
داعش مدينة املوصل والصحراء الغربية 
بش��كل كامل واالحت��الل نتيجة لبعض 

التقدي��رات العس��كرية اخلاطئ��ة انذاك 
منح التنظيم حينها فرصة التس��ليح 
والتجهيز من االس��لحة التي اس��تولى 
عليه��ا قوة متكنت جتني��د عناصر اخرى 

من اهالي املناطق احملتلة.
الق��وات  دع��م  كان  في��ة  الش��ك  مم��ا   
االمريكي��ة لق��وات س��وريا الدميقراطية 
اس��هم بحد كبي��ر بتقليص متدد داعش 
وتقوي��ض نف��وذه بس��وريا وتق��در القوة 
ماب��ني  حالي��ا  املتواج��دة  العس��كرية 
خمسة االلف او اقل من ذلك وتستخدم 
ه��ذه اجملاميع الفس��حة ما ب��ني احلدود 
العراقي��ة والس��ورية للقي��ام باعمالها 

االرهابية .
الق��وات  انس��حاب  ان  نعتق��د  انن��ا   
االمريكية من س��وريا مريب ويشكل لنا 
هاجس��ا ولرمبا تصدعا امنيا على احلدود 

العراقية.

  هنال��ك راي اخ��ر يق��ول ان الدواع��ش 
تقل��ص نفوذه��م ونح��ن نتفق م��ع هذا 
ال��راي ولكن ذل��ك اليلغي فك��رة الوجود 

الداعش��ي املتواج��د على احل��دود او في 
الصح��راء الغربي��ة للع��راق م��ع بع��ض 
اخلاليا داخل املدن وحس��ب تقديرنا فقد 
داع��ش الق��درة عل��ى احتالل امل��دن كما 
حصل عام 2014 ولك��ن لن يفقد القدرة 
على القيام باعمال ارهابية محدودة مثل 
الهجم��ات على الس��يطرات او اخملافر او 
الوح��دات الصغيرة املنعزلة م��ع القيام 
ببع��ض الهجمات ضد االه��داف املدنية 
بواسطة تفجير الس��يارات املفخخة او 
العبوات الناسفة وسيحاول القيام مبثل 
هكذا اعمال الجل اثبات الوجود واحلضور 
وتشكل مثل هذه االعمال جرعة انعاش 
ملعنويات مقاتليه وحالة الهدوء النسبي 
حاليا التعني بالضرورة اس��تقرار الوضع 
االمني اذ مازال الدواعش يشكلون مصدر 
تهدي��د امني ولهذا يج��ب على املعنيني 

س��واء قي��ادات عس��كرية او سياس��ية 
املعرك��ة  ان  بحس��اباتهم  يضع��وا  ان 
م��ع الدواع��ش ل��ن تنته��ي ويتطلب منا 
االستمرار بالضغط عليه بكل الوسائل 
وطاملا الوضع االقليمي حصل فيه تغيير 
فسنحتاج الى مس��ك احلدود مع سوريا 
بق��وة متن��ع تس��لل اجملامي��ع االرهابي��ة 
والقيام بعمليات تعرضية مس��تمرة في 
الصح��راء الغربي��ة بالبح��ث والتفتيش 
ع��ن اخملاب��ئ التي ترك��ن اليه��ا العناصر 
االرهابية م��ع عمليات امنية اخرى داخل 
املدن وخصوصا املوصل واملناطق الغربية 
وش��مال بغداد واحلاجة امللحة الن يكون 
الدواع��ش حت��ت مطرق��ة قواتن��ا وضربه 
بكل ق��وة لالجهاز على ماتبقى من قوته 
املنه��ارة وعدم اعطائ��ه اي فرصة باعادة 

نفوذه وسطوته ومتدده .
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د. مظهر محمد صالح

ف��ي إط��ار التفكي��ر في واح��دة م��ن املفاهيم 
الس��ائدة في علم النقود املس��ماة بالش��روط 
النقدي��ة Monetary conditions والت��ي ترتكن 
ال��ى معي��ار يس��مى بالرق��م القياس��ي لتلك 
الشروط)MCI - الذي يحتسب التراكيب اخلطية 
لع��دد قلي��ل من متغي��رات الس��وق املالية في 
عموم االقتص��اد وعلى وجه اخلصوص معدالت 
الفائ��دة االس��مية قصي��رة االج��ل و معدالت 
اسعار صرف العملة احمللية ازاء النقد االجنبي( 
فقد قادني التفكير الى التصدي ملسالة حتليل 
الش��روط النقدية والس��لوك النق��ودي لالفراد 
في السوق غير املنظمة في العراق )وهي سوق 
ظل ف��ي الغالب تنحصر تعامالته��ا باالئتمان 
النق��دي خ��ارج النظ��ام املصرفي الرس��مي او 
القانون��ي وتتص��رف كذل��ك في س��لوكياتها 
خارج ضوابط الس��لطة النقدية( وتختلف في 
مستويات جتانس��ها مع السوق املنظمة التي 
تقع حتت اش��راف وسيطرة الس��لطة النقدية 

مباشرة.
فبني الس��وقني املذكورين تظه��ر متغيرات في 
التعام��الت النقدي��ة جت��اه تي��ار متصاعد من 
املعامالت الربوية املضاربة بالس��يولة النقدية 

من خارج اجلهاز املصرفي الرسمي.
وهو منط ربوي مس��تحدث يطلق عليه بتأجير 

.Renting money العملة او العملة املؤجرة
وهو ش��كل متس��ارع من التعام��الت النقدية 
غير القانونية لتس��ويغ سوق االئتمان النقدي 

غير الرسمية او غير النظامية.
ويرتب��ط ه��ذا االئتم��ان بالغال��ب باحتياجات 

املضاربني للنقد االجنبي.
اذ ترتبط كلفة تاجير النقود طردياً مع معدالت 
الفرق في اس��عار الصرف التي حتددها الس��وق 
املركزي��ة الرس��مية للبن��ك املركزي والس��وق 

املوازية للصرف.
فمع��دل تاجير العمل��ة احمللية )الدين��ار( تبلغ 
الي��وم بنح��و %15 ش��هريا وهو مع��دل مرتفع 
جداً على املس��توى السنوى للفائدة االسمية 

القصيرة االجل.
وازاء هكذا غلو في النق��ود املؤجرة ومعدالتها 
االقراضي��ة التي ال تتناس��ب وحالة االنكماش 

الس��عري والركود في االقتص��اد الكلي، يذهب 
هذا البح��ث بالتحري عن الرابط��ة التي تدلنا 
عل��ى التراكي��ب اخلطي��ة للظ��روف النقدي��ة 
داخل الس��وق النقدية غير املنظمة في العراق 
ومقياسها املتمثل مبعدالت الصرف في السوق 
املوازي��ة او غي��ر املنظم��ة مقارن��ة بالتراكيب 
النقدي��ة ف��ي الس��وق املنظمة والس��يما في 

مجالي سعر الفائدة وسعر الصرف.
فاملضاربات النقدية في السوق املوازية للصرف 
تضي��ف عوائد يومية تبلغ متوس��طاتها على 
سبيل املثال بنحو 30 مليون دينار بصورة ارباح 
قدرية windfalls مقابل اس��تثمار مبلغ يعادل 
مليار دينار ونيف او م��ا يوازي واحد مليون دوالر 

في سوق الصرف حالياً .
وهنا يثار التس��اؤل: كيف ميكنن��ا بلوغ مبادئ 
جديدة او مستحدثة لقياس الشروط النقدية 
لسوق النقد غير املنظمة في العراق؟ حيث ان 
الس��يطرة على مناسيب السيولة في السوق 
املركزي��ة للصرف تقتضي اس��تدامة س��يولة 
وس��رعة دوران النقد في الس��وق غير املنظمة 

من االكتنازات النقدية.
وان صم��ام ام��ان هذه االس��تدامة ف��ي جريان 
الس��يولة ه��ي ارتف��اع الفائدة الربوي��ة والتي 
متثل في الوقت نفس��ه كلفة تدفق الس��يولة 
املكتن��زة املنقولة من الس��وق الالنظامية الى 

السوق النظامية.
والس��ؤال هنا: كم تتحمل الس��لطة النقدية 
عالوة مخاطر risk premium تتمثل بامتصاص 
فوائض اضافية من س��يولة تق��ذف بها رافعة 
التأجير النقدي وتش��كل نس��بتها بنحو 77% 

من اجمالي العملة املصدرة في العراق؟.
وكم ه��ي التضحية باالحتياطي��ات االجنبية 
بغية فرض االس��تقرار الس��عري جراء س��رعة 
دوران او ت��داول الس��يولة الفعالة التي حتركها 
اس��عار الفائدة الربوية؟ في وقت مازال س��عر 
الص��رف واس��تقراره ميثل املثبت االس��مي في 

التاثير على استقرار املستوى العام لالسعار.
الش��روط  ف��ي  والالتواف��ق  النق��ود  تأجي��ر  ا- 

النقدية:
تنصرف فكرة س��رعة تداول النقود الى املعدل 
الذي تتبادل فيه الوحدة النقدية عبر املعامالت 
اخملتلف��ة او ب��ني معامل��ة واخ��رى، وك��م م��ن 
الوحدات النقدية يتم اس��تخدامها خالل مدة 

زمنية معينة .
وكذل��ك تق��اس س��رعة ت��داول النق��ود عل��ى 
مستوى االقتصاد الكلي من خالل نسبة الناجت 

احمللي االجمالي الى عرض النقد .
وبغ��ض النظر عن طريقة قياس س��رعة تداول 
النق��ود، اال انها مقياس يؤش��ر ال��ى حد ما ان 

النمو النقدي يقود الى التضخم ال محالة .

كما ان س��رعة ت��داول النقود ظاه��رة تتحقق 
عندم��ا تتعاظم رغب��ة االف��راد بالتخلي عنها 

سواء بصرف النقود او االستثمار فيها.
وخ��الف ذل��ك ف��ان اي��ة عوام��ل تدع��و االفراد 
لالحتف��اظ بالنقود )اي تزاي��د الطلب النقدي/

بكونه معكوس س��رعة تداول النقود( س��وف 
ي��ؤدي الى انخفاض تلك الس��رعة في التداول، 
في حني تزيد العوامل املعظمة للمصروفات او 

االنفاق االستثماري الى تزايد سرعة النقود .
الالف��ت في االقتصاد العراق��ي ان هناك ظاهرة 
ناش��طة تس��ود حرك��ة التعام��الت النقدي��ة 
وتؤثر في س��رعة تداول النقود آصرتها االسواق 
غير املنظمة التي ينتش��ر فيها جتار ووس��طاء 
وسماس��رة تاجي��ر النق��ود والتروي��ج للنق��د 
املؤج��ر Renting money الضف��اء ش��يء م��ن 
الشرعية العرفية على هذه االمناط الربوية غير 
القانونية املس��تحدثة .فثمة حاجة الى متويل 
التج��ارة اخلارجية للقط��اع االهلي والتي تبلغ 
نشاطاتها السنوية بنحو يعادل %40 من الناجت 
احمللي االجمالي غير النفطي س��نوياً .فاحلاجة 
الى متوي��ل التجارة واملعام��الت اخلارجية غدت 
في تزايد مس��تمر في طلب االم��وال من خارج 
اجلهاز املصرفي بس��بب قص��ور اجلهاز املذكور 
على من��ح االئتم��ان النقدي للقط��اع االهلي 
وال��ذي ال يتعدى %5 من الن��اجت احمللي االجمالي 
وان %12 م��ن البالغ��ني مبقدورهم احلصول على 
االئتمان النقدي من الس��وق املنظمة بس��بب 
قصور اجلهاز املصرفي الرسمي formal في حني 
ان نس��بة تزيد على %40 م��ن البالغني يلجؤون 
 not الى الس��وق غير املنظمة او غير الرسمية
formalللحص��ول عل��ى ائتماناته��م النقدية 
املرغوبة )وعبر آلية تاجير النقود وبكلفة ربوية 

باهضة(.
اذ تبلغ كلفة االئتمان النقدي عن طريق تاجير 
النقود في االس��واق غير املنظمة بنحو ال يقل 

عن %15 ش��هرياً كما اس��لفنا. وهك��ذا فثمة 
س��رعة ت��داول نق��دي عالية ج��داً تدفع صوب 
تطور االس��واق غي��ر املنظمة ترافقه��ا ظاهرة 
التاجير النق��دي للعملة املكتن��زة )اي ارتفاع 
س��رعة تداول املكتنزات ولكن مبخاطر قانونية 

عالية( .
وعليه فان ارتفاع س��رعة ت��داول النقد املكتنز 
خارج اجلهاز املصرفي او ظهور دالة طلب نقدي 
للمكتن��زات امس��ت ذات عالقة عكس��ية مع 
معدالت الفائدة الربوية العالية وعلى وفق آلية 

التاجير النقدي .
او بعبارة اخرى ان س��رعة تداول النقود هي ذات 

عالقة طردية مع معدالت الربا العالية.
ولكن يبقى التس��اؤل القائ��م، اين تذهب تلك 
الس��يولة املتزاي��دة ف��ي تداولها عب��ر التاجير 
النقدي وماهي مجاالت توظيفها بالغالب دون 
ح��دوث تضخم يذكر بس��بب االنف��اق النقدي 
الفعال؟ بل على العكس مازال االقتصاد مقيدا 
مبؤثرات انكماش��ية عالية من حيث انخفاض 
معدالت النمو وارتفاع البطالة وركود س��عري 

ملموس !.
ان هنالك حالة من الال اتساق النقدي السالب 
negative inconsistency في الشروط النقدية 
اي ب��ني دور ناف��ذة البنك املرك��زي لبيع العملة 
االجنبية )املزاد( كسياس��ة نقدية وبني س��وق 
كس��لوك   money renting النق��دي  التاجي��ر 
متويل��ي ميارس��ه القط��اع االهل��ي. اذ يتلخص 
دور ناف��ذة البن��ك املركزي في الس��يطرة على 
مناس��يب الس��يولة احمللي��ة وه��ي سياس��ة 
نقدي��ة اس��تقرارية تقود احيان��اً الى انكماش 
نقدي وش��حة في السيولة النقدية اذا لم يتم 
تقدي��ر او التنبؤء الصحيح ف��ي تطور معدالت 

السيولة.
وهنا تنشط السوق غير املنظمة برفع معدالت 
االيج��ار النق��دي بالدين��ار مول��دة فائض��اً في 

الطلب املشتق على العملة االجنبية .
اذ يتناس��ب الطل��ب عل��ى العمل��ة االجنبية 
ذل��ك  درج��ة  م��ع  الفائ��ض  بالدين��ار  املُم��َول 
االنخفاض في س��عر صرف الدينار نفس��ه ازاء 
العمل��ة االجنبية ف��ي االس��واق املوازية.وهنا 
تتحقق ارباح قدري��ة windfalls تفوق او تغطي 
كلفة االيج��ار النقدي الش��هري.كما تتحقق 
هنا معادل��ة منطقية في العالقات والنس��ب 
االقتصادية داخل السوق غير املنظمة نفسها.

فمن املع��روف انه كلما ينخفض س��عر صرف 
العملة احمللية ترتفع بالغالب معدالت الفائدة.

وهنا يحصل االفتراق او الال توافق الس��لبي بني 
السوق النظامية والسوق غير النظامية داخل 
النظ��ام االقتصادي.اذ تس��تنزف الس��وق غير 
النظامية قدرات السياس��ة النقدية عن طريق 

آلية التاجير النقدي.
حي��ث تصب��ح مع��دالت الفائ��دة املصرفية 
اقل من معدالت الفائ��دة الربوية في التاجير 
النقدي، في حني يكون س��عر ص��رف الدينار 
ازاء العمل��ة االجنبي��ة هو اعلى في الس��وق 
املنظمة مقارنة مبا هو عليه بالسوق املوازية.

وان ه��ذه احلال��ة متث��ل وض��ع الالتواف��ق في 
-monetary conditions i  الش��روط النقدية
consistency ب��ني الس��وقني )املنظمة وغير 

املنظمة(.
التاجي��ر  وم��أزق  النقدي��ة  السياس��ة   -  2

النقدي:
ب��ات م��ن الواض��ح ان ثم��ة س��وقني نقديني 

وتوجهاتهم��ا  س��لوكيتيهما  ف��ي  يعم��الن 
بش��روط او ظروف نقدية مختلف��ة وعلى وفق 

.mutual exclusive قاعدة التمانع املشترك
فهما سوقان متداخلتان ولكن ال يتوافقان في 
االه��داف والرؤية. فظاهرة التاجير النقدي التي 
تتعاظم فيها س��رعة دوران السيولة النقدية 
املكتنزة بالغالب تش��كل مصدرا فائضا طلب 
عل��ى احتياطات البن��ك املرك��زي االجنبية ما 
يعني التضحية بجانب م��ن تلك االحتياطات 
ملواجهة سيولة فعالة كانت خاملة او مكتنزة 
حركتها الروافع املالية لسوق النقد غير املنظم 

قوامها سعر فائدة عال قصير االجل )الربا(.
وهنا تدف��ع السياس��ة النقدية ثمن��ا مضافا 
لالس��تقرار ولدت��ه صدمات س��عر الفائدة في 
س��وق التاجي��ر النق��دي بغي��ة احلف��اظ على 
استقرار س��عر الصرف ومواجهة هبوط قيمة 
الدين��ار اخلارجي��ة. فالتضحي��ة باالحتياط��ي 
احمللي��ة  الس��يولة  فائ��ض  نتيج��ة  االجنب��ي 
وصدماتها املفاجئة بروافع تاجير العملة متثل 
عالوة مخاطر risk premiumوتكاليف اضافية 

واعباء على عاتق السياسة النقدية .
فبدالَ من ان تذه��ب الفوائض النقدية املكتنزة 
خ��ارج اجلهاز املصرفي الى ودائع ادخارية تخدم 
االس��تثمار احلقيقي، تتحول ال��ى طلب نقدي 
فائض الغراض تغطية معامالت النقد االجنبي 

عبر نوافذ وبوابات السياسة النقدية.
وبناِء على ما تقدم، فان سياسة البنك املركزي 
النقدي��ة في احلف��اظ على استقراراملس��توى 
العام لالس��عار وخفض التضخم باس��تخدام 
العمل��ة االجنبي��ة كوس��يلة دف��اع او مثبت 
اس��مي  nominal anchor في استقرار القيمة 
اخلارجية للدينار، التولد )في ظل تواجد سوقني 
نقديتني( س��وى حاالت م��ن التكاليف واالعباء 
االضافي��ة غي��ر املرغوب��ة عل��ى االحتياطيات 
االجنبية، والتي تتناس��ب عكس��ياً مع ارتفاع 
اس��عار الفائدة االس��مية القصيرة االجل في 
السوق النقدية غير املنظمة )اي روافع التاجير 

النقدي(.
فبانخفاض املستوى العام لالسعار )من خالل 
الدفاع عن س��عر صرف مستقر للدينار( تؤشر 
الس��وق النقدية غير املنظمة ان سعر الفائدة 
احلقيق��ي املوج��ب فيه��ا ميث��ل: معدل س��عر 
الفائدة االس��مي في الس��وق املنظمة مطروح 
منه س��الب الفرق بني س��عري الصرف للدينار 
بني الس��وقني املنظ��م وغير املنظ��م للصرف. 
فالتاجير النقدي وروافع��ه العالية وما يقابله 
من استقرار في س��عر الصرف الرسمي ما هو 
اال تعبي��ر عن ع��الوات اخملاطر الت��ي تدافع بها 
السياس��ة النقدية من احتياطاتها االجنبية 
للس��يطرة عل��ى مناس��يب الس��يولة الت��ي 
يق��ذف بها التأجير النق��دي كفوائض متتصها 
لزاماً نوافذ السياس��ة النقدية للبنك املركزي 

)املزاد(.
3 - االستنتاجات

ان الش��روط النقدي��ة ف��ي الس��وق املنظم��ة 
monetary conditions املتمثل��ة باحلفاظ على 
اس��تقرار س��عر ص��رف الدينار العراق��ي )على 
الرغم من اس��تمرار مظاهر العجز في احلساب 
اجل��اري ملي��زان املدفوعات(ال��ذي يتبع��ه ايضاً 
استقرار اسعار الفائدة في السوق املنظمة مبا 
فيها سعر فائدة السياسة النقدية )الذي يعبر 
عن س��عر فائدة حقيقي موجب يبلغ بنحو 6% 
س��نوياً( تقابلها ش��روط نقدي��ة مختلفة في 
الس��وق غي��ر املنظم��ة تتمثل عل��ى العكس 
بارتف��اع مفرط في مع��دالت الفائ��دة الربوية 
احلقيقي��ة القصي��رة االجل في س��وق التاجير 
النق��دي غي��ر املنظمة او غي��ر القانونية تصل 
كم��ا ذكرن��ا الى نح��و %15 ش��هرياً )وهي متثل 
معدل العائد من االرب��اح التضاربية لكل دينار 
حتققه اسواق الصرف املوازية، اي الناجمة عن 
فرقي س��عر الصرف للدينار في سوقي الصرف 
مضاف��اَ اليه��ا معيار س��عر فائدة السياس��ة 

النقدية بالغالب(.
وعلي��ه، فاذا ما جل��أت السياس��ة النقدية الى 
تعديل س��عر الفائدة واش��ارته صعوداً بهدف 

اس��تقطاب الس��يولة الفائضة وشحذها من 
االس��واق النقدي��ة غي��ر املنظم��ة كبديل عن 
تدفقه��ا صوب نافذة النق��د االجنبي املركزية، 
فان ذلك ال يعني في ظل الظاهرة الالتضخمية 
الس��ائدة س��وى انكماش��اً اقتصادي��اً قامعاً 
للنش��اط احلقيقي وتعميقاً الختالل الشروط 
النقدي��ة   monetary conditions للس��وق غير 
 not formal money املنظم��ة او غير الرس��مية
market .واذا م��ا ذهب��ت السياس��ة النقدي��ة 
بالتضحي��ة ف��ي س��عر الص��رف واس��تقراره 
باجت��اه تخفيض قيم��ة الدينار وخل��ق موجات 
تضخمي��ة، ف��ان س��وق تأجير العمل��ة احمللية 
ستغذي التضخم من خالل احلفاظ على سعر 
فائدة حقيقي موجب مولد باستمرار للتوقعات 
التضخمية inflationary expectations يعظم 
ف��ي نهاية املط��اف من كلفة ادارة السياس��ة 
النقدية ويستنزف االحتياطيات االجنبية. لذا 
فليس من س��بيل بديل اال بترويج ادوات مالية 
هجينة hybrid متوسطة االجل )ثالث سنوات( 
كس��ندات للبنك املركزي يج��ري ابتياعها عبر 
الس��وق النقدي��ة بفوائد توازنية وتس��دد عند 
االس��تحقاق بالعملة االجنبية وبس��عر صرف 
توازن��ي كبديل عن الس��يولة املكتن��زة )كلما 
كان ذل��ك ممكناً(.وتع��د مث��ل ه��ذه الوس��ائل 
والسياس��ات املالي��ة financial policies ادوات 
مس��اعدة مُتكن من فرض سلوك ميثل حالة من 
التوافقconsistency في الشروط النقدية بني 
الس��وقني )الس��وق النقدية املنظمة والسوق 
غير املنظمة(.اي بالتاثير على السلوك النقدي 
لالس��واق غي��ر املنظم��ة واختراقها ب��االدوات 
املالية الرس��مية الهجينية وجلم تنامي سوق 
العمل��ة املؤجرة وش��روطها النقدي��ة الضارة 
عل��ى كلف��ة ادارة السياس��ة النقدي��ة. وبهذا 
التواف��ق النق��دي بني الس��وقني املنظمة وغير 
املنظمة تتحقق اهداف السياسة النقدية في 
الس��يطرة على مناسيب الس��يولة الفائضة 
وتوليد توقعات س��عرية مستقرة دون تكاليف 

اضافية تتحملها السلطة النقدية .

ترتبط كلفة تاجري النقود 
طرديًا مع معدالت الفرق 
يف اسعار الصرف التي 
تحددها السوق املركزية 
الرسمية للبنك املركزي 
والسوق املوازية للصرف

انسحاب القوات االمريكية 
من سوريا مريب ويشكل 
لنا هاجسا ولربما تصدعا 
امنيا على الحدود العراقية

ينوء العراق بثقل مشاكله املوارة، منذ نقل االمام علي )ع( اخلالفة 
م��ن املدينة ال��ى الكوفة؛ كي يتوس��طهم ليعرف م��اذا يريدون!؟ 

واستشهد ولم يدرك غايتهم، التي ال يُدرَك رضاها .
نسج سيد البلغاء، على نول الكاهنة اجلاهلية طريفة اخلير: “من 

يريد كنوز األرزاق والدم املراق فليذهب للعراق”.
الع��راق ال��ذي .. “من��ذ فج��ر الكون يلب��س خ��وذًة” ال يخلعها إال 

إستعداداً حلرب آتية، مقاتال نفسه إن لم يجد من يقاتله!
أخط��اء موروثة ..أرض محص��ورة بني صحارى مجدب��ة وحضارات 
ضاغطة، كالهما تهصر االنس��ان.. جسدا وروحا، االمر الذي خلق 
ف��ردا مشاكس��ا ومجتمعا عصي��ا، حتى صنفه عل��م االجتماع 
“ش��عب صعب” وهي التسمية التي رددها وزير خارجية بريطانيا 
االس��بق جيفري ه��او، في الع��ام 1991، مؤكد: “ش��عب صعب.. 

يتعذر التعامل معه”.
معضالت متكدسة من تعاقب حكومات، لم تكتِف بإهمال البلد، 
إمنا جرت على شعبه الويالت! التي يجب ان يعاجلها رئيس الوزراء 
احلال��ي د . ع��ادل عبد املهدي؛ فكم من طاقة مهولة، يس��تلزمها 

اجلهد الوطني الزاحة تراكمات املاضي، والتأسيس للمستقبل.
املرحل��ة الراهنة من تاريخ العراق، اكتظت باملآس��ي.. حد الترهل، 

تتش��بع  مثلم��ا 
بال��دم!  إس��فنجة 
وعلى  لظ��ى،  فتفيض 
احلكوم��ة  برنام��ج 
الذي الحت تباش��يره.. 
مقبلة، ان يعيد إستواء 
تفاح��ة اخلطيئ��ة كي 
ال نخ��رج م��ن اجلن��ة.. 
س��قوطا ف��ي هاوي��ة 
كلم��ا  الت��ي  الدني��ا، 

نزلنا.. خسفت بنا.
إثن��ان على  ال يختلف 

ان املهمة تكاد تتجاوز إلتباس املعجزة ملا تغذيها من مصبات تزيد 
احلل تعقيدا وتضفي على املش��كلة تداعيا نحو االسوأ، نعرفها 
ونتحاشى تس��ميتها، لكن التش��كيلة احلكومية الراهنة، يبدو 
أن في إنتقائها حلوال تتس��رب من بني فتحات الش��بكة التي يراد 

بنصبها تعطيل الركب عن مساره.
أتوسم في خيارات عبد املهدي حلوال منطقية حلال غير منطقية 
عم��ال بالقاعدة التي يتبعها علماء النفس واإلجتماع: “ال تطلب 
م��ن الف��رد ان يكون طبيعيا ف��ي ظروف غير طبيعي��ة” ألن “فاقد 
الش��يء ال يعطيه” والعراق ليس طبيعيا “منذ فجر الكون يلبس 
خوذًة” لك��ن املنطق التأملي الذي ينتهجه رئي��س الوزراء، كفيل 
بتفنيد املعجزة، من خالل حس��ن االختيار تأسيس��ا ملس��تقبل، 
ينط��وي عل��ى معاجل��ات تفيد من تراكم املش��كلة الت��ي اربكت 
التشكيالت الوزارية السابقة على حكومة عادل عبد املهدي، وإن 

غدا لناظره قريب.

املنطق التأملي الذي 
ينتهجه رئيس الوزراء 
كفيل بتفنيد املعجزة 
من خالل حسن االختيار 
تأسيسا ملستقبل ينطوي 
على كثري من املعالجات

به��دف تالفي الوق��وع في األخط��اء النحوي��ة واإلمالئية، 
واحلفاظ على سالمة املادة فكريا، نأمل من اخواننا الكتاب 
ان يرس��لوا الينا ابداعاتهم مطبوعة على قرص )سي دي(، 

وليست مكتوبة بخط اليد. 
مع اإلعتزاز واحملبة

تنويــه..إلى كتابنا األعزاء

القاضي/  منري حداد

 خارطة طريق

 عادل عبد املهدي..يزيح تراكمات
املاضي كي يؤسس للمستقبل

إيمان هاشم

هل أنت مسلم؟ عفوا هل أنت مؤمن؟ تصلي؟ 
تصوم؟ متسك مسبحتك؟ أحسنت هذه هي 
األس��س الرئيسة للداللة على أنك قريب من 
اهلل!. الكثير منا بات ينصب نفس��ه حاكما 
شرعيا هلل؟ عفوا من أنت كي تقول أنا مؤمن 
أو العكس؟ ومن أين جئت باألحقية لتحكم 
عل��ى اآلخر بأنه قريب من اهلل؟ هل أنت مالك 

أو وح��ي منزل من قبل اهلل س��بحانه؟ هل 
أنت نبي؟ ال أظن فرسولنا الكرمي صلى اهلل 
عليه واله هو خ��امت النبيني؟ أم تراك وصيا 
وهذا ايضاً مستبعد فال وصي بعد الرسول 
إال آل البي��ت عليهم الس��الم؟.بأفعالكم 
هذه جتعلون الدين عرضة للسخرية، فلم 
نعد نستغرب سماع كلمات مثل: أرجوك 
حدثني بكل شيء إال االسالم النه دين حرب 
وظلم وعدم مس��اواة، أرجوك اال املسلمني 
ال أريد أن أكون منهم؟ ملاذا؟ ألنهم قتلة، اال 
ترى ماذا يفعلون حتت غطاء الدين؟، أال ترى 
كيف يتعاملون مع بعضهم البعض، نفاق 
وجهل، كلمات قاسية اليس كذلك؟ نعم 
هي كذلك، لكن األقسى منها هو أنك أنت 
يا من تدعي أنك صالح القول والفعل، أحد 

اسباب ابتعاد اآلخرين عن اهلل، الذي هو خير 
مالذ لنا جميعاً، التقل أنك غير مس��ؤول عن 
كل ذلك، بل مسؤول من رأسك حتى أخمص 
قدمي��ك، اتعل��م ملاذا؟ النك نصبت نفس��ك 
قاضي��ا على عالقة اآلخ��ر بربه، ألنك وصفت 
املؤم��ن هو ذل��ك الذي يرخي حليته، وميس��ك 
مس��بحته وي��ردد ف��ي كل ح��ني ه��ذا حالل 
وهذا حرام، متناس��يا أن هناك فئة أس��اءت 
لسمعة الدين وبش��كل كبير، وفعلت أمورا 
ال متت لإلس��الم بصلة، للتذكير كانت ترخي 
حليته��ا وتفعل م��ا هو بنظرك امي��ان مطلق، 
كان اس��مها داعش. ما الذي تعرفه أنت عن 

عالقة االنس��ان برب��ه؟ بل م��ن منحك احلق 
كي تكون اليد التي حتاسب، ولنفترض جدالً 
بأنك ق��د اطلعت على تفاصي��ل التفاصيل 
ع��ن عالق��ة ش��خص ما برب��ه، حت��ى هنا ال 
يح��ق لك أن تكون قاضيا باس��مه جل وعال، 
ف��اهلل أكبر من تصنفه أن��ت أو أنا أو اآلخرين.

اهلل أرقى من أن نحده بالكالم، اهلل أوس��ع من 
نحتويه بأفكارنا، اهلل أرحم من أن نقول عنه 
أنه ل��ن يغفر أبدا، هو من كتب على نفس��ه 
الرحم��ة املطلقة والدائمة، فكيف تنس��ف 
أنت بجهلك هذه الصفة العظيمة؟ نعم هو 
يغفر كل ش��يء حتى الذنوب العظام، أتريد 

دليالً؟ حس��نا ل��ن أقول لك أبح��ث في كتب 
التاريخ؟ أو اقرأ الروايات الورادة بش��أن غفران 
الذنوب؟ بل س��أمنحك مث��ال يفي بالغرض 
كلي��ا وهو أن تقرأ س��ورة القدر فقط، عندها 
س��تعرف أن اهلل س��بحانه وتعالى جعل في 
كل س��نة ليلة لغفران الذنوب جميعها دون 
اس��تثناء، وه��ي ليلة القدر، هل ه��ذه اجابة 
كافية لك؟ أن لم تكن كافية فأنت في احلق ال 
تبصر وال تسمع. قبل أن تراقب اآلخرين راقب 
ذاتك، ش��ذب تصرفاتك، كن حسن اخللق مع 
اهلل، ملاذا تنسى نفس��ك وحتاكم الغير؟ ملاذا 
ال تتقب��ل أن اهلل خلقن��ا مختلفني، لكل منا 

فكر واحس��اس وع��رق ولون ودي��ن مختلف، 
ل��َم ال تعت��اد عل��ى تقب��ل اآلخر؟ بس��يئاته 
قب��ل إيجابياته، ملا ال تعم��د أن تكون طريقا 
يس��تطيع من خالل��ه ذاك املبتعد عن اهلل أن 
يعود جلادة الصواب ويلتحق بفيض حبه، كن 
مصغيا لآلخر، متقبال له، س��اعده وال تفرض 
عليه آرائك، فمن أس��باب ابتعاد اإلنسان عن 
ربه هو أنه لم يجد ش��خصا يحتويه يعلمه 
يحثه للتعرف على اهلل، وتذكر أنك رمبا تهلك 
وأنت حتاول أن تس��اعد أحدهم ألن القرار في 
ذل��ك يعود هلل”إِنََّك اَل تَْهِدي َمْن أَْحَبْبَت َوَلِٰكنَّ 
 يَْهِدي َمن يََش��اُء * َوُهَو أَْعَلُم ِبامْلُْهَتِديَن”.

َ اهللَّ
ال جتعل رسالتك في الدنيا زائفة وسطحية، 
فحت��ى ل��و افترضنا أن��ك تنص��ح اآلخر من 
باب احلفاظ على س��معة اإلسالم، عليك أن 
تنتبه ملسألة مهمة وهي هل أنت جدير مبنح 
النصائح؟ هل أفكارك س��ليمة ومس��نودة، 
ه��ل حججك دامغة ومقنع��ة، هل أنت أهل 
ملنح النصح؟ طريقتك مثال هل هي مدروسة 
بحي��ث إذا نطقت بها، فه��م الطرف املعني 
أن��ك صديق أكث��ر من كونك ق��اض محنك؟.
العالق��ة مع اهلل ه��ي أعمق عالق��ات احلياة، 
ليس كل من م��ارس العبادات بات قريبا منه 
ع��ز وجل وال العكس أي لي��س كل من انحل 
ف��ي أخالق��ه وتصرفات��ه وعمد إل��ى اللجوء 
هلل وقت ش��دته أصبح أق��رب املقربني، هناك 
نقطة مهمة علينا أن نستوعبها وهي: نحن 
ال يحق لنا أن نفصل األمور على أهوائنا، اهلل 
أعل��م بالقلوب، وأعل��م بالنوايا، اذاً دع اخللق 
للخالق، وكن أنت على قدر املسؤولية أمامه 
سبحانه، أِد رسالتك بش��كل إيجابي، دافع 
عن االس��الم بنشر احملبة والعدل ونبذ الظلم 
والفس��اد، كن أنت خير قدوة وال تكن بفعلك 
كاجلاه��ل ال��ذي وصف��ه االمام عل��ي بن أبي 
طالب عليه الس��الم”أبَغُض اخَلالِئِق إَلى اهلِل 
تَعال��ى اجلاِه��ُل، أِلَنَّ��ُه َحَرَمُه ما َم��نَّ ِبِه َعلى 
َخلِق��ِه وُهَو الَعقُل”، وتذك��ر جيداً أن ال اكراه 

في الدين.

قبل أن تراقب اآلخرين 
راقب ذاتك شذب 
تصرفاتك كن حسن 
الخلق مع اهلل ملاذا تنسى 
نفسك وتحاكم الغري؟

من الواجب علينا أن نمتثل 
اىل قرارات املرجعية وأن 
نراعي ظروف اآلخرين  وان 
نتعايش مع املوقف الذي 
هم فيه قد فقدوا عزيزا لهم 
ونحن االن نحمله اكثر مما 
هم فيهم

ال إكراه يف الدين

االنسحاب االمريكي وتأثريه على األمن يف العراق

يا معزب هم تضيف !



ذل��ك كان نوعا العالق��ات الذي 
يحل��م ب��ه ترام��ب: اعالمي��ون 
اجل��د  عل��ى محم��ل  يأخذون��ه 
رأي��ه  ويطلب��ون  ويحاورون��ه 
وينقل��ون اليه االخب��ار ويعيدون 
الت��ي يطلعهم  االخب��ار  نش��ر 
عليها. كان الهدف من هذا االمر 
ان يصبح��وا جميع��اً مطلعني 
مقربني وهذا ما كان يريده ترامب 
بالضبط. فبالرغم من انه صنف 
السياسة  نفسه كدخيل على 
خ��ارج  وج��وده  حقيق��ة  ان  اال 

الدائرة امر احرجه.
يرى ترام��ب ان االعالميني الذين 
دعمهم )كما في حالة سكاربورو 
وبريجنسكي اللذين ساعدهما 
بوظفيتهم��ا(  االحتف��اظ  ف��ي 
كان��وا مدين��ني ل��ه ف��ي حني ان 
وس��ائل االع��الم الت��ي اعطت��ه 
مس��احة كبي��رة م��ن التغطية 
اجملانية تعتقد انه مدين لها. كان 
س��كاربورو وبريجنس��كي مثالً 
يعتبران نفسيهما مستشارين 
شبه رسميني وهما من ساعداه 

للوصول الى الرئاسة.
خالل شهر آب/ اغسطس حصل 
خ��الف علني نتج عن��ه تصريح 
لترام��ب على تويتر يق��ول فيه: 
»يوم��اً« م��ا عندما ته��دأ االمور 
سوف اخبركم القصة احلقيقية 
 )@JoeNBC( جلو من ان.بي.س��ي
وصديقت��ه من��ذ فت��رة طويل��ة 
ميكا )mornibgmika@(. كالهما 
مهرجان!«. ولكن غالباً ما كانت 
مشاحنات ترامب تنتهي بقبول 
ضمني وان كان على حقد وذلك 
من اجل املصلحة املتبادلة. وفي 
وق��ت قصير ع��ادت االم��ور الى 

مجاريها الطبيعية بينهم.
البي��ت  ال��ى  وصولهم��ا  ل��دى 
االبي��ض وفي اليوم التاس��ع من 
رئاس��ته اراهم��ا بفخ��ر مكتبه 
البيض��اوي ولك��ن ش��عوره هذا 
تبدد عندما قالت بريجنس��كي 
انها ات��ت الى املكتب عدة مرات 
من قبل مع والدها عندما كانت 
في التاس��عة من عمرها. عرض 
عليهما ترامب بعض التذكارات 
اللوح��ة  ش��ديدة  وبحماس��ة 
اجلديدة الندرو جاكسون الرئيس 
الذي جع��ل منه س��تيف بانون 

شعاراً لالدارة اجلديدة.
االول  االس��بوع  كان  »كي��ف 
ترام��ب  س��ألهما  برأيكم��ا؟« 

بشكٍل مرح سعياً الى االطراء.
ق��ال س��كاربورو ال��ذي كان في 
حي��رة م��ن ان ترامب ف��ي مزاج 
م��رح م��ع موج��ة االحتجاجات 
انح��اء  جمي��ع  ف��ي  املنتش��رة 
البالد: »حسناً احببت ما فعلته 
 U.S.( مع ش��ركة يو. اس. ستيل
Steel( وكي��ف انك اتيت مبمثلي 
النقابة الى املكتب البيضاوي«. 
كان ترامب قد تعهد باستخدام 
الصل��ب املصنوع ف��ي الواليات 
املتحدة خلطوط انابيب الواليات 
املتحدة االميركية خالل اجتماع 
ترامب في البيت االبيض مبمثلي 
النقابات؛ ثم دعاهم الى املكتب 
البيض��اوي وهو امر ظ��ل ترامب 

يصر ان اوباما لم يفعله قط.

لك��ن ترامب كان يكرر س��ؤاله؛ 
ففهم س��كاربورو ان اح��داً لم 
يخبر »ترامب بأن اسبوعه االول 
كان ضعيف��اً ج��داً«. لعل بانون 
وبريب��وس بدخولهم��ا املكت��ب 
وخروجهما منه قد اقنعاه فعالً 
ب��ان االس��بوع كان ناجحاً كما 

اعتقد سكاربورو.
ث��م غامر س��كاربورو وابدى رأيه 
قائ��الً: ان قرار الهجرة كان ميكن 
التعامل معه بشكل افضل؛ ان 

االسبوع باالجمال كان اسبوعاً 
عصيباً.

انده��ش ترام��ب وب��دأ مبونولوج 
طوي��ل حول م��دى جن��اح االمور 
وه��و  وبريب��وس  لبان��ون  قائ��الً 
ال  ج��و  ان  بصخ��ب:  يضح��ك 
يظ��ن ان اس��بوعنا كان جي��داً. 
ث��م توجه الى س��كاربورو قائالً: 
»كان م��ن املمكن ان اقوم بدعوة 

هانيتي!«.
املؤل��ف  الغ��داء  تن��اول  خ��الل 
تأكل��ه  ال��ذي ال  الس��مك  م��ن 
جاري��د  انض��م  بريجنس��كي 
وايفانكا الى الرئيس وسكاربورو 
وبريجنسكي. اصبح جاريد من 
املقربني الى س��كاربورو واستمر 
النظ��ر  بوجه��ة  تزوي��ده  ف��ي 
الداخلي��ة للبيت االبيض اي انه 
كان يس��رب له املعلوم��ات. اما 
س��كاربورو فق��د اصب��ح بدوره 
موق��ف كوش��نر  ع��ن  املداف��ع 
ف��ي البي��ت االبي��ض. ولكن في 
الصهر  اظه��ر  املناس��بة  ه��ذه 
واالبنة ال��والء والتواض��ع بينما 
وبريجنس��كي  كان س��كاربورو 
يتحدثان مع الرئي��س الذي كان 
يأخ��ذ كالع��ادة وقت��اً اطول من 

غيره في الكالم على الهواء.
اس��تمر ترام��ب ف��ي طل��ب رأي 

االنطباع��ات  واخ��ذ  اآلخري��ن 
االيجابية عن اول اسبوع له في 
مرة  وعاد س��كاربورو  الرئاس��ة. 
اخرى ليثني على موقف الرئيس 
من ممثل��ي نقابة الصل��ب. عند 
هذه النقطة تدخل جاريد ليقول 
ان التواصل مع النقابات تصرف 
وانها كانت  تقلي��دي  دميقراطي 
فكرة بانون. ذلك كان »اس��لوب 

بانون« املعهود.
»بانون«؟ ق��ال الرئيس وهو ينهر 
صه��ره. »ل��م تكن فك��رة بانون 
ب��ل كانت فكرتي. انه »اس��لوب 

ترامب وليس اسلوب بانون«.
صدم كوشنر من الرد وانسحب 

من النقاش.

لس��كاربورو  ترام��ب  ق��ال 
املوضوع:  مغيراً  وبريجنس��كي 
»م��اذا عنكم��ا؟ م��اذا يج��ري؟« 
غي��ر  عالقتهم��ا  ال��ى  مش��يراً 

السرية.
اجاب س��كاربورو وبريجنسكي 
وليس��ت  معق��دة  االم��ور  ان 
رس��مية؛ ولكنها جيدة بينهما 

وهما يحالن االمور معاً«.
»يجب عليكما ان تتزوجا« قالها 

ترامب.
تدخل كوشنر فجأة الذي ينتمي 
االرثوذكس��ية  اليهودي��ة  ال��ى 
ان  اس��تطيع  »انن��ي  بقول��ه: 
ازوجكم��ا! فأن��ا مف��وض لعقد 

الزواج عبر االنترنت«..
»ماذا؟«. قالها الرئيس. »ما الذي 
تقول��ه؟ ما دافعهم��ا ليقبال ان 
تق��وم ان��ت بتزويجهم��ا بينما 
اس��تطيع ان��ا القي��ام بذل��ك؟ 

ميكنهم��ا ان يتزوج��ا عل��ى ي��د 
الرئيس في مارالغو«.

نص��ح اجلميع جاريد ب��اال يقبل 
باعتب��اره  الداخلي��ة  الوظيف��ة 
احد افراد االس��رة فسوف يكون 
لديه نفوذ اس��تثنائي من موقع 
ال ميكن الحد ان يتحداه فيه. اما 
كموظ��ف داخل البي��ت االبيض 
فسوف يتعرض لتحد في عمله 
وس��يكون كاح��د افراد االس��رة 
العامل��ني ف��ي البي��ت االبي��ض 
والنقاد  لالع��داء  عام��الً جاذب��اً 
وذل��ك حتى ان ل��م يكن الرئيس 

قد اس��تهدف بعد. زد على ذلك 
انك داخل اجلناح الغربي لترامب 
اذا حصل��ت على لقب غير لقب 

صه��ر الرئي��س فس��وف يرغب 
اجلميع في انتزاعه منك.

استمع جاريد وايفانكا الى هذه 
النصيح��ة وم��ن الذين اس��دوا 

اليهم��ا ه��ذه النصيحة جوش 
ش��قيق جاري��د. ل��م يك��ن يريد 
فق��ط ان يحم��ي اخاه ب��ل كان 
يش��عر بنفور من ترام��ب ايضاً. 

لكنهما قررا من ثم ان يتجاهال 
احتس��با  ان  بع��د  النصيح��ة 
اخملاطر والفرص. ش��جع ترامب 
حتقي��ق  عل��ى  وابنت��ه  صه��ره 
وعندما  اجلدي��دة.  طموحاتهما 
ازدادت حماس��تهما حاول ابداء 
ش��كوكه وف��ي الوقت نفس��ه 
كان يخب��ر اآلخري��ن بأنه عاجز 

عن وضع حد لهما.
ام��ا جاري��د وايفان��كا كما هي 
ح��ال كل املوجودين ف��ي االدارة 
والرئي��س منهم فقد  اجلدي��دة 
بالنس��بة  املرحلة  تل��ك  كانت 

اليهما مرحلة جنون وعشوائية 
ال تتكرر فكيف ال يغتنمون هذه 
الفرص��ة؟ كان ق��راراً مش��تركاً 

من الزوج��ني وبعبارة اخرى عمالً 
فق��د عق��د جاري��د  مش��تركاً. 
وايفان��كا صفق��ة ج��ادة فيما 
بينهم��ا: ف��ي الوقت املناس��ب 

في املس��تقبل س��وف تترش��ح 
)او  لرئاس��ة اجلمهورية  ايفانكا 

تكون االولى لتحاول ذلك(.
فك��رت ايفانكا في ان تكون هي 

اول رئيس��ة جمهورية وليس��ت 
هيالري كلنتون.

اصي��ب بان��ون بالذع��ر ه��و من 
اخت��رع عب��ارة جارفان��كا التي 
تس��تخدم اآلن اكثر من اي وقت 
مض��ى عندم��ا س��مع باتف��اق 
الزوجني »لم يقوالن ذلك؟ كفى. 
برب��ك. ِلَم يق��والن ذل��ك حقاً«؟ 
م��ن فضل��ك ال تقل ل��ي ذلك. يا 

الهي«.
احلقيق��ة ه��ي ان ايفان��كا على 
االق��ل ف��ي ذل��ك الوق��ت كانت 

ق��د اكتس��بت خب��رة اكث��ر من 
اي ش��خص آخر يعم��ل اآلن في 
البي��ت االبي��ض كان��ت وجاريد 
يقوم��ان مبهمة رئي��س موظفي 
البي��ت االبي��ض بش��كل فعلى 
)جاري��د هو في احلقيقة من كان 
يقوم بهذا ال��دور لكن ذلك كان 
يعن��ي بطبيعة احل��ال تدخلها 
هي( او لنقل انهما كانا ميارسان 
تل��ك الوظيف��ة بالقدر نفس��ه 
الذي كان ميارسها به بريبوس او 
بانون وجميعهم كانوا يقدمون 
تقاريرهم مباشرة الى الرئيس. زد 
على ذلك ان جاريد وايفانكا كان 
لهما م��ن الناحي��ة التنظيمية 
موقع مس��تقل متاماً في اجلناح 
محاول��ة  م��ع  حت��ى  الغرب��ي. 
بريب��وس وبانون تذكي��ر الزوجني 
باالجراءات  دبلوماسية  بطريقة 
واللياقات بني املوظفني كانا هما 

ايضاً يذكران قيادة اجلناح الغربي 
ب��أن صالحي��ات االس��رة االولى 
تعلو على كل ش��يء. باالضافة 
ال��ى ذلك كان الرئيس قد س��لم 
فوراً ملف الشرق االوسط جلاريد 
ما جعله احد الالعبني الدوليني 
البارزين في االدارة بل في العالم. 
ف��ي االس��ابيع االولى توس��عت 
هذه املهمات لتشمل كل قضية 
دولية اخرى االم��ر الذي لم يكن 

كوشنر مستعداً له ابداً.
اقناع��اً  االكث��ر  الس��بب  كان 
لدخ��ول كوش��نر البيت االبيض 
هو »النف��وذ« وهو يعن��ي بذلك 
ان يك��ون قريب��اً م��ن الرئي��س. 
فباالضاف��ة الى كونه ف��رداً من 
االسرة كان أي شخص قريب من 
الرئيس يتمتع بالنفوذ. وكلما زاد 
االقتراب توس��ع النف��وذ. ميكننا 
ان ننظر ايضاً الى ترامب نفسه 
كنوع من وسيط روحاني يجلس 
في مكانه ويلق��ي التصريحات 
التي يجب ان تفس��ر. كما ميكن 
تشبيهه بطفل مفرط بالنشاط 
واي��اً يكن من يرضيه او يس��ليه 
يصب��ح املفضل لديه كما ميكن 
تشبيهه  باله الشمس )وهكذا 
يرى هو نفس��ه( مركز االهتمام 
الصالحيات  الذي مين��ح  املطلق 
ويفوض اآلخرين بالسلطة التي 
ميك��ن في اي حلظة ان تس��حب 
منهم. اما البعد االضافي فكان 
ان اله الش��مس هذا كانت لديه 
حس��ابات قليل��ة. كان ملهم��اً 
ف��ي ه��ذه الفت��رة ؛ االم��ر الذي 
يضيف س��بباً لك��ي يكون املرء 
معه في هذه الفترة. بانون مثالً 
كان ينض��م الى ترام��ب لتناول 
العش��اء كل ليلة او على االقل 
يفرغ جدوله ك��ي يكون حاضراً 
لترامب. عازب لعازب آخر. )اشار 
بريب��وس ال��ى ان اجلمي��ع ف��ي 
البداية كانوا يحاولون ان يكونوا 
ج��زءاً م��ن جلس��ات العش��اء؛ 
ولكن في غضون بضعة اش��هر 
اصبح االمر واجباً عسيراً يجب 
جتنب��ه(. م��ن ضم��ن حس��ابات 
جاريد وايفانكا حول الس��لطة 
والتأثير اللذين ميكن ان متنحهما 
اياهم��ا وظيف��ٌة رس��مية ف��ي 
اجلناح الغربي مقارنًة بتوليهما 
دوراً استش��ارياً خارجي��اً جاءت 
معرفتهما بأن عليهما التدخل 
في كل ش��يء كي يضمنا تأثيراً 
قوي��اً ف��ي ترام��ب. كان ينتق��ل 
من مكامل��ة هاتفية ال��ى اخرى 
ويقض��ي معظم يوم��ه العادي 
في اجراء اتصاالت هاتفية قبل 
االجتماع��ات املنظم��ة وبعدها 
ما يعن��ي انه قد يفق��د تركيزه 
معهما. التفاصي��ل هنا مهمة 
ج��داً الن��ه ال يأخ��ذ بنصيح��ة 
احد لكنه غالب��اً ما يكون اكثر 
تأثراً بآخر ش��خص حت��دث اليه. 
في الواق��ع لم يكن م��ا يؤثر به 
ق��وة احلج��ة او االلتم��اس ب��ل 
حض��ور الش��خص وارتب��اط ما 
ي��دور في ذهنه مبن مع��ه او بآراء 
من مع��ه. ومع ان لدي��ه الكثير 
م��ن الهواجس فان ما في عقله 

ليس وجهة نظر ثابتة .

9 ملف

فكرت ايفانكا يف ان تكون هي اول رئيسة مجهورية وليست هيالري كلنتون فاصيب بانون بالذعر

نصح الجميع جاريد بأال يقبل الوظيفة 
الداخلية باعتباره احد افراد االسرة فسوف 

يكون لديه نفوذ استثنائي من موقع ال يمكن 
الحد ان يتحداه فيه

احللقة )18(

كان السبب االكثر اقناعًا لدخول كوشنر
 البيت االبيض هو النفوذ وهو يعني بذلك ان 

يكون قريبًا من الرئيس

ايفانكا
ترامب

بانون

هيئة التحرير

تستعرض كتاب نار وغضب الذي كشف فضائح البيت االبيض والذي سعى دونالد ترامب جاهدا ملنعه
ظل وسيظل هاجسنا وديدننا هو البحث عن اجلديد وعن املعلومة واالسرار واالشياء املثيرة والساخنة والتي نرى 
ضرورة اطالع القارئ العزيز عليها وتلك هي احدى مهمات الصحافة ..  البينة اجلديدة ومن منطلق هذه احلقيقة 
تس��لط الض��وء على الكتاب الذي كش��ف فضائح البيت االبيض والذي س��عى الرئيس االمريك��ي دونالد ترامب 
جاه��دا ملنع��ه بكل ما اوتي من دهاء وقوة انه كتاب » نار وغضب » البيت االبيض في عهد ترامب » ملؤلفة الباحث 
والصحف��ي االمريك��ي » مايكل وولف » وهو من مواليد )1953( والذي حاز عل��ى جوائز تقديرية عدة في الصحافة 
وع��رف بكون��ه يكتب عمودا في صحف امريكي��ة عديدة ابرزها » نيويورك » و » فايني فير » و » يو اس اي تودي » و« 
الغارديان » وش��ارك وولف في تاس��يس موقع » نيوزر » جلمعه االخبار وله عدة كت��ب في مجالي االعالم واالعمال 
السياس��ية باختص��ار هذا الكتب هز العال��م وحاول ترامب منعه بش��تى الطرق واعتبر قنبل��ة القيت في وجه 
الرئيس االمريكي اخلامس واالربعني في الكتاب تس��ليط ضوء س��اطع على صراعات عنيفة ودسائس وتسريبات 

داخل اجلناح الغربي في البيت االبيض وفي اخلتام الكتاب رحلة ممتعة لعالم فيه مافيه من الغموض واالسرار 
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خاض منتخبنا الوطني، مباراة 
ودي��ة مهمة ام��س االول أمام 
نظيره الفلسطيني، وجنح في 
حتقيق الفوز بهدف نظيف، في 
إطار استعداداتهما لنهائيات 
كأس آسيا التي تنطلق يوم 5 

يناير املقبل في اإلمارات.
 وكش��فت تل��ك الودي��ة، عن 
جاهزية منتخب العراق بقيادة 
املدرب سريتشكو كاتانيتش، 

للنهائيات اآلسيوية.
 قناعة راسخة

كاتانيت��ش، مدرب  يدف��ع  لم 
الالعب��ن  ببع��ض  الع��راق 
ف��ي  بتواجده��م  لقناعت��ه 
للمنتخب،  النهائية  القائمة 
كم��ا ل��م يدف��ع بع��دد آخ��ر 
م��ن العب��ي املنتخ��ب بعدما 
حسم قراره باستبعادهم من 

القائم��ة التي ستش��ارك في 
النهائيات.

 ووفق��ا لذل��ك فإن امل��درب قد 
اس��تقر بنس��بة كبي��رة جدا 
على العناصر التي س��يعتمد 
عليها ف��ي البطول��ة املقبلة، 
حيث يضم املعسكر احلالي 28 
كاتانيتش  وسيستبعد  العبا، 
إل��ى  الس��فر  5 منه��م قب��ل 

اإلمارات.
 خط الهجوم

ال��ذي  الوحي��د  االس��تثناء   
يقلق امل��درب إلى اآلن هو مركز 
الهج��وم، حي��ث يب��دو أنه لم 

يحسم هوية املهاجمن الذين 
القائم��ة  ف��ي  س��يتواجدون 

النهائية.
 ورغ��م أن املؤش��رات األولي��ة 
أك��دت اس��تبعاد مهن��د عبد 
الرحيم ومحم��د داود، واإلبقاء 
على مهند عل��ي وعالء عباس 
وأمين حس��ن، لكن تشكيلته 
في مباراة فلس��طن ش��هدت 
الدفع مبهند عب��د الرحيم من 
البداية، وأش��رك داود أيضا، مما 
التس��اؤالت حول موقفه  يثير 

من الثنائي.
 وجاء املستوى املميز حملمد داود   
ليؤك��د ع��دم إصابت��ه مثلما 

أش��يع، وأنه قادر على الذهاب 
مع الفريق إلى اإلمارات.

 ملسات املدرب
م��ن مب��اراة إلى أخ��رى تتضح 
الس��لوفيني  امل��درب  بصم��ة 
على أداء منتخب العراق، ليس 
فقط ألن الفريق حقق الفوز بل 
حلفاظه على هويته ومتس��كه 
بنف��س أس��لوب اللع��ب رغم 
التغيي��رات التي أجري��ت أثناء 

املباراة.
 وم��ن يتابع مباري��ات املنتخب 
أن  ي��درك  األخي��رة  العراق��ي 
املؤش��ر ف��ي تصاعد مس��تمر 
فيم��ا يخ��ص األداء والتراب��ط 

ب��ن اخلط��وط، وه��ي أمور 
تعكس العمل الذي يقوم 

به املدرب.
 جاهزية بدنية

 أح��د األم��ور اإليجابية التي 
املواجه��ة   عنه��ا  كش��فت 
هي ارتف��اع مس��توى اللياقة 
البدنية لالعبن، وهو أمر مهم 
خاصة وأن البط��والت اجملمعة 
مث��ل كأس آس��يا، حتت��اج إلى 
مخزون بدني كبير، وقدرة على 
االستش��فاء السريع، في ظل 

توالي املباريات.
 وأك��دت املباراة عل��ى جاهزية 
منتخب العراق على املس��توى 

البدن��ي خل��وض بطول��ة كأس 
األمم اآلسيوية املقبلة.

ال��ى ذلك خ��رج اجله��از الفني 
الفلس��طيني،  للمنتخ��ب 
راضياً عن مباراة فريقه الودية 
الت��ي أقيمت   اجلمعة، 
العراق،  أمام  في قطر، 
 ،1-0 اخلس��ارة  رغ��م 
إط��ار حتضي��رات  ف��ي 
ملنتخب��ن  ا
لة  لبطو
س  كأ
س��يا  آ
ملقبلة  ا

ف��ي 

اإلمارات.
وهذه هي اخلس��ارة األولى التي 
يتعرض لها »الفدائي« في آخر 

7 لقاءات دولية له.
املكسب األهم

منتخ��ب  مكاس��ب  تع��ددت 
فلس��طن في مباراة اجلمعة، 
ولعل املكسب األهم بالنسبة 
للفدائي يتمثل في االطمئنان 
عل��ى الثنائ��ي الهجومي تامر 
صيام مهاجم حسنية أكادير 
املغربي، ومحمود وادي مهاجم 

املصري البورسعيدي.
وتع��رض كل منهم��ا إلصاب��ة 
مبعس��كر  االلتح��اق  قب��ل 
مشاركتهما  وجاءت  الفدائي، 
الع��راق  أم��ام  البداي��ة  من��ذ 
لتؤك��د جاهزيتهم��ا التام��ة 

للنهائيات.
جاهزية فنية وبدنية

اطمئ��ن اجلهاز الفن��ي كذلك 
على اجلانب��ن البدني والفني، 
قوي��ة  مب��اراة  أدى  فالفدائ��ي 
أم��ام منتخب قوي  ومتوازن��ة 
وعريق وصاح��ب جتربة بقيمة 
الرافدي��ن، حي��ث جنح  أس��ود 
في خل��ق العديد م��ن الفرص 

احملققة.
وأبرز تلك الفرص كانت عن في 
الش��وط األول حن انفرد تامر 
صي��ام باحلارس ولم يس��جل، 
وفي الش��وط الثاني رد القائم 

تسديدة جوناثان سوريا.

كاتانيتش: لسنا اليابان أو كوريا أو إيران لنفوز بكأس آسيا

بات في حكم املؤك��د ان يخوض منتخبنا االوملبي 
مباراتن جتريبيتن في معس��كره املقام حاليا في 
العاصمة القطرية الدوحة حتضيرا للمشاركة في 
تصفيات البطولة االس��يوية التي س��تحتضنها 

ايران اذار املقبل.

وق��ال املدير االداري للمنتخب، كرمي فرحان في بيان 
الحتاد الكرة، إن »املنتخب االوملبي س��يخوض اولى 
مباريات��ه التجريبي��ة ام��ام املنتخب العس��كري 
القط��ري    على ملعب الدحيل، فيما س��يخوض 
لق��اءه الثاني امام نادي مس��يمير على ملعبه في 

االول من الشهر املقبل«.

االوملبي يطي��ر إلى الدوحة للدخول في معس��كر 
تدريب��ي ش��باب الص��االت يعس��كر ف��ي بغ��داد 
ان  واض��اف  آس��يا   لتصفي��ات كأس  اس��تعداداً 
»الفري��ق يواص��ل وحداته التدريبي��ة على املالعب 
الفرعية لنادي الغرافة«، مبينا ان »املعس��كر ازال 
الكثي��ر م��ن الضبابية التي كانت تغلف مش��هد 

املنتخب االوملبي«.واش��ار الى ان »املنتخب االوملبي 
سيعسكر في كربالء يوم احلادي عشر من الشهر 
املقبل حتضيرا لوديتي س��وريا في اخلامس عش��ر 

والثامن عشر منه«.

ليس  آسيا  بكأس  الفوز  أن  كاتانيتش،  ستريشكو  الوطني،  املنتخب  مدرب  أكد 
مضموناً للعراق فهو ليس مثل منتخبات اليابان وكوريا اجلنوبية وايران، الذين يتواجد 
االحتاد  ملوقع  تصريح  في  كاتانيتش  بالعالم.وقال  البطوالت  افضل  في  العبوهم 
االسيوي،   »لقد حتسنت استعداداتنا بشكل جيد، وكل شيء على ما يرام، نحن في 
قطر ملدة 10 أيام حتى اآلن، املعسكر كان ممتازاً واجلميع في حالة معنوية جيدة وليس 
لدينا اصابات«.واوضح: »ال أحتدث عن فرص التتويج بكأس آسيا، ألن كرة القدم هي 
لعبة غريبة جداً، لقد مرت أربعة أشهر فقط منذ أن كنت معهم ولكن ما أعرفه هو 
مباراة  األيام كل  »هذه  متاماً«.واضاف:  ملتزمون  وهم  للغاية  أنهم مجموعة سعيدة 
صعبة، ملاذا؟ ألنك ميكن أن تكون في يوم سيئ وتخسر في مباراة كانت يجب ان تكون 
على الورق سهلة، هذا هو السبب في أنني أحترم جميع الفرق بالنسبة لي كمدرب 
فإن املباريات األكثر صعوبة هي ضد اليمن وفيتنام، هم أيضا هنا إلظهار إمكاناتهم، 
فهم سيقاتلون ونحن سنحارب ليس هناك ما هو سهل«.وأكد كاتانيتش: »يسألني 
العديد من الناس وحتى الصحفين إن كان العراق سيفوز بكأس آسيا، كل ما ميكنني 
قوله هو أنني هنا ألبذل قصارى جهدي، عن النتائج؟ حسنا، هذا يعتمد على الكثير 

بعض  فعل  رد  سيكون  كيف  أبدا  تعرف  ال  أنت  جداً،  مهم  احلظ  أيضا  األشياء،  من 
الالعبن الشباب ملواقف معينة، إنها لعبة ضغط في بعض األحيان يثبت الالعبون 
من مقاعد البدالء أنهم أكثر أهمية من الالعبن الذين يبدأون اللعبة«.وتابع: »أنا أعرف 
وظيفتي وأعلم ما أفعله، إذا قال شخص ما أننا سنفوز فلن أوافق، نحن لسنا اليابان 
أو كوريا اجلنوبية أو إيران، يلعب العبوهم في افضل البطوالت بجميع أنحاء العالم، 
نحن لسنا في هذا املوقف، كل ما ميكنني قوله هو أننا سنحاول وسيعطي الالعبون 
100٪«.وأكمل: »أنا أفضل الفوز باملباريات كفريق، يجب أن نلعب معاً كفريق يلعب 
التدريب«.وبن«  أثناء  أيضاً  ولكن  املباريات  في  ليس فقط  بالعاطفة،  يلعب  بالقلب، 
مكان  أي  من  أو  آسيا  من  فريًقا  كان  سواء  واحد،  العب  على  يعتمد  فريق  يوجد  »ال 
ويقول  العب  أي  جاء  إذا  مبفرده،  مبباراة  الفوز  ميكنه  العب  يوجد  فال  العالم،  في  آخر 
لي »سأفوز في هذه املباراة« ، فلن أتفق معه، سأقول له »حسناً ، اذهب واسمح لنا 
برؤيتك تفعل ذلك بنفسك، سنرى وإذا لم يفعل ذلك، سوف أطرده«، )يضحك( هذه 
للعراق  أن  أعرف  ألنني  حتديًا  العمل  هذا  أخذت  »لقد  بالقول:  حديثه  مزحة.واختتم 
فرصتي  كانت  هذه  أن  اعتقدت  املوهوبن،  الالعبن  من  الكثير  لديهم  ماٍض عظيم، 

بالنسبة لي للقيام بشيء جيد لهؤالء الرجال«.

اتفق املدرب عصام حمد، مع إدارة نادي أمانة بغداد، لقيادة 
الدوري  من  اجلاري  املوسم  منافسات  خالل  الكروي  فريقه 

العراقي املمتاز لكرة القدم.
وذكر النادي في بيان مقتضب سيكون »عصام حمد مدرباً 
الدوري  من  اجلاري  املوسم  منافسات  خالل  بغداد  ألمانة 

املمتاز لكرة القدم«.
جتدر االشارة إلى أن حمد درب العديد من االندية من بينها 
الزوراء والطلبة والكرخ، وحصل على لقب كأس العراق مع 

النوارس موسم 2016/ 2017.
املسابقات حتدد موقفها من تأجيل مباراة الديوانية وأمانة 

بغداد
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عصام الديوان: نساند محلة تضيّيف العراق أمم آسيا 2027

تدعم  انها  اجلمعة،  والرياضة،  الشباب  وزارة  اكدت 
اجلهود واملساعي التي تنصب على عودة العراق  للعب 

دوره احلقيقي على الساحة الرياضية االقليمية.
وقال وكيل الوزارة لشؤون الرياضة عصام الديوان في 
قناة  اطلقتها  التي  احلملة  تساند  »الوزارة  إن  بيان 
دجلة الفضائية عبر برنامج ستوديو اجلماهير بشأن 

تضييف العراق نهائيات كاس امم اسيا 2027«.
االول  يعد  اسيوي  حدث  »احتضان  ان  الديوان  وبن 

دولة  يتطلب جهد  القدم  كرة  القارة على صعيد  في 
ومنظمات  القطاعات  جميع  من  حقيقية  ومساندة 
االرضية  تهيئة  من  نتمكن  حتى  املدني  اجملتمع 
وجماهيرها  االسيوية  املنتخبات  الستقبال  املناسبة 

الواسعة في بغداد واحملافظات«.
واوضح ان »البنى التحتية التي ميتلكها العراق تؤهله 
الجناح احلدث القاري ال سيما وان مالعب دولية عدة في 
جميع احملافظات ستكتمل وتكون جاهزة قريباً، فضال 

عن مدينة البصرة الرياضية املتكاملة«.

 بغداد / 

 بغداد / 

يتطلع الش��ارع العراقي بش��غف للمشاركة في بطولة 
كاس اس��يا في االم��ارات واحلصول عل��ى مراكز متقدمة 
وتع��د ه��ذه املش��اركة الثامن��ة له وحت��ت قي��ادة املدرب 
كاتانيش.ميتل��ك منتخبن��ا الوطني مجموع��ة جيدة من 
الالعبن الش��باب الذين بامكانهم حتقيق مستوى جيدا 
في هذه البطولة ويبدو ان اطالق ش��عار ) االس��ود تسود( 
على حافل��ة املنتخب الوطني لم يأت من فراغ ملا ميتلكه 

منتخبنا من كاريزما في اسيا.
ال��كل يعلم ان العراق في مش��اركاته الس��بعة املاضية 
قدم مس��تويات جيدة وبرغ��م الظروف التي م��ر بها منذ 
تولي نظام البعث احلكم في��ه وادخاله في احلروب واحدة 
تلو االخرى فإن العراق ميتلك تاريخا حافال في كاس اسيا  
، اما على صعيد مش��اركته ف��ي البطولة التي بدأت عام 
1972 ف��ي تايلند ومن ث��م 1976 في اي��ران وكانت االخيرة 
له وانقطاعه عن املش��اركة  بسبب الظروف التي مر بها 
وعاد لكاس اس��يا في عام 1996 في االمارات ليشارك من 
جديد وقد كانت مشاركاته في تلك الفترات تقتصر على 
تصفيات كاس العالم فق��ط ، وبرغم ان العراق لم يلعب 
من��ذ الثمانينات عل��ى ارضه فقد كانت جمي��ع مبارياته 
خ��ارج الديار ولم يش��ارك في النس��خ املاضية من كاس 
اس��يا ، ورغم ذل��ك فقد حقق في ع��ام 1976 املركز الرابع 
وف��ي 2007 اح��رز البطولة وف��ي 2015 النس��خة االخيرة 
حص��د املرك��ز الرابع ،لكن م��ا حدث للك��رة العراقية هو 
مبثابة مؤامرة فمثلما دمروا االنسان العراقي تكالبوا على 
رياضته حيث كان العراق وايران والكويت وكوريا اجلنوبية 
هم القوة الضاربة في اسيا لكن هذا ما فعلته السياسة 

في الرياضة .
يج��ب على اجلمي��ع ان يتف��اءل ويدعم منتخبن��ا فالكل 

معن��ي بتذكي��ر العبينا 
باجن��از  2007 وكيف كان 
بحماس  يلع��ب  الفريق 
وكيف ع��اد بالكاس الى 
بغ��داد وعلى امل��درب ان 
يتراج��ع ع��ن تصريح��ه 
بانن��ا ذاهب��ون لالع��داد 
 2022 العال��م  ل��كاس 
فبطول��ة بحج��م كاس 
اسيا ال تختلف عن بقية 
البطوالت املهمة والفائز 
فيها يلع��ب في بطولة 
وتعتب��ر  الق��ارة  كاس 
كاس عالم مصغرة ، من 

هنا علينا الوقوف بجانب الالعبن ورفع معنوياتهم ويعد 
منتخبن��ا اكثر املنتخبات حظا بامتالكه للمحترفن  في 
اغلب الدوريات العربية وحت��ى االوربية منها وهذه نقطة 
ايجابية علينا ان نس��تفيد منها . يجب ان تسود االسود 
في كاس اس��يا في االمارات بعدما كانت محطة االعداد 
تبش��ر بخير بالفوز على الصن ومن ثم فلسطن وتواجد 
جميع الالعبن وما خاضه املدرب من مباريات ودية كافية 
للوق��وف عل��ى التش��كيلة النهائية التي س��وف تدخل 
املنافس��ة ونحن على  ثقة بالعبينا واملدرب س��وف يكون 
لها كلمة الفصل في البطولة والوصول الى املربع الذهبي 
ف��ي البطولة وهذا ليس بالغريب على اس��ود الوطن وزف 
البش��رى للجماهير التي تنتظر الفرحة في عموم العراق 

من الشمال الى اجلنوب .

االسود.. جيب ان 
تسود يف االمارات  

وقفة 

هشام كاطع الدلفي 

 بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 

يجب على الجميع 
ان يتفاءل ويدعم 
منتخبنا فالكل معني 
بتذكري العبينا بانجاز  
2007 وكيف كان الفريق 
يلعب بحماس وكيف 
عاد بالكأس اىل بغداد 

ودية فلسطني تؤكد جاهزية منتخب العراق للنهائيات اآلسيوية
 و االطمئنان على الثنائي اهلجومي أبرز مكاسب اللقاء 

وديتان للمنتخب االومليب يف معسكر الدوحة

عصام محد مدربًا ألمانة بغداد

والرياضة  الشباب  وزارة  جمعت 
جنوم العراق السابقن ورواد وفناني 
ونخب ورياضيي احلشد الشعبي 
والقوات االمنية في احتفالية يوم 
النصر  اسبوع  مع  تزامنا  النصر 
االرهابية،  داعش  عصابات  ضد 
الكرخ  نادي  ملعب  ضيفها  التي 
الرياضي،  اجلمعة املاضية، وسط 

حضور رسمي وجماهيري غفير.
والرياضة  الشباب  وزير  وقال 
العبيدي  رياض  احمد  الدكتور 
في  القاها  التي  كلمته  خالل 
الطاهرة  الدماء  ان  االحتفالية، 
التي سالت على ارض الوطن، هي 
امتداد لصورة العراق املستقبلية، 
قبل  العراق  صورة  الى  مشيرا 
اكثر من سنة وكيف كانت اياما 
من  االعداء  اراد  سوداء  مظلمة 
الوراء،  الى  به  يعودوا  ان  خاللها 

القوات  وتكاتف  بهمة  لكن 
االمنية واجليش والشرطة وجهاز 
والبيشمركة  االرهاب  مكافحة 
واحلشد الشعبي والعشائري مع 
كل العراقين، حرروا املدن وإعادوا 

البسمة واالمل الى العراق.
وتقديره  شكره  العبيدي  وقدم 
القوات  وعوائل  وشهداء  جلرحى 
صنوفهم  مبختلف  االمنية 
النصر  حتقق  الذين  وتسمياتهم 

ودمائهم  بتضحياتهم 
التي  الطاهرة  الزكية 
العراق. وحدة  على  حافظت 
اغان  االحتفالية  وشهدت 
الوطن  حب  عن  عبرت 
االمنية  القوات  وانتصارات 
بالدراجات  واستعراضا 
وعرضا  والنارية  الهوائية 
لقسم العمل التطوعي في 
علم  عرض  تضمن  الوزارة 
ساحة  وسط  للعراق  كبير 
ابتدأت  ذلك  وعقب  امللعب، 
لوزير  البداية  بركلة  املباراة 
وانتهت  والرياضة،  الشباب 
العراق  جنوم  منتخب  بفوز 
منتخب  على  السابقن 
احلشد الشعبي والقوات االمنية 
لهدفن  أهداف  خمسة  بنتيجة 
)5-2( ، وفي اخلتام وزع وزير الشباب 
على  اإلبداع  ميداليات  والرياضة 

املنتخبن .

الشباب والرياضة جتمع جنوم العراق السابقني ورياضيي احلشد 
الشعيب والقوات االمنية يف احتفالية يوم النصر

البينة اجلديدة / خاص
فوزا   الرياضي  السكك  نادي  حقق    
االولى  الدرجة  دوري  ضمن  مثيرا   
للموسم 2018/2019    مع نظيرة فريق 
املباراة   جرت  الرياضي  اإلصالح  نادي 

على ملعب السكك الرياضي .
هذا وقد انتهت املباراة بفوز نادي السكك 
الرياضي على نظيرة  نادي اإلصالح)2--8( 
السكك   العبي  االهداف  سجل  حيث 

واحمد  سمير  وحامت  محسن  )محمد 
صالح وعلي جنم  ( ويستهل هذا الفوز 
ليتصدر  مجموعته ب9نقاط   هذا وقد 
صرح مدرب نادي السكك عقب انتهاء 
املباراة الكابنت ) عباس عبد النبي ( بان 
ناديه سوف يحقق نتائج افضل مما هو 

متوقع خالل املوسم احلالي
نائب  هادي(  )صالح  الكابنت  السيما 
اكد  فقد  للنادي  االدارية  الهيئة  رئيس 

ذلك  حقق  السكك  نادي  ان  جانبه  من 
قبل  من  املبذولة  اجلهود  بسب  الفوز 
الذين  النادي  ادارة  على  القائمن  كافة 
ازروا الفريق على رأسهم الالعب الدولي 
النادي  واخذ  هاشم    سالم  الكابنت 
الكرة  عالم  في  بارزة  سمة  يشكل 
العراقية دعما من إدارة الشركة العامة 

للسكك احلديد العراقية.

نادي السكك الرياضي يتغلب على نادي اإلصالح 
أكدت األميركية اخملضرمة سيرينا وليامس رغبتها بالتركيز على الرياضي بـ)8( أهداف 

أمور »أكبر وأفضل« من نهائي بطولة فالشينغ ميدوز األميركية، 
آخر البطوالت األربع الكبرى للموسم املاضي، والذي شهد جدال 
كبيرا بينها وبني احلكم. وخاضت سيرينا )37 عاما( مباراة ضد 
االستعراضية،  أبوظبي  دورة  ضمن  فينوس  الكبرى  شقيقتها 
انتهت بخسارتها 4-6، 6-3، و10-8، في أول ظهور لها في مالعب 
اليابانية  أمام  ميدوز  فالشينغ  نهائي  خسارتها  منذ  التنس 
وخسرت  املاضي.  أيلول/سبتمبر  من  الثامن  في  أوساكا  ناومي 
سيرينا املباراة النهائية 2-6 و4-6، اال أن ما علق في األذهان كان 
اجلدل الكبير بينها وبني احلكم البرتغالي كارلوس راموس الذي 
من  تعليمات  تلقيها  انه  اعتبر  ما  خلفية  على  بداية  أنذرها 
مدربها اجلالس في املدرجات خالل املباراة، قبل أن يحسم نقطة 
من رصيدها والحقا شوطا كامال، على خلفية تصرفها الغاضب 

ونعتها له بـ »اللص« و«الكاذب«.

واعتبرت سيرينا أن تصرف راموس معها كان أقرب الى التمييز 
اجلنسي.

فضلت  أبوظبي،  في  فينوس  شقيقتها  أمام  خسارتها  وبعد 
سيرينا املتوجة بـ23 لقبا في البطوالت الكبرى، عدم التطرق الى 
ما جرى في نيويورك. وقالت للصحفيني »أنا ال أجتنب أي شيء. 
اجلميع  عنه،  حتدثت  ذلك.  عن  للحديث  الوقت  أملك  ال  لكنني 
حتدث عنه ألشهر وأشهر، لذا من األفضل املضي قدما نحو أمور 
بأنها تضع نصب عينيها معادلة  وأقرت سيرينا  أكبر وأفضل«. 
الذي  الكبرى  البطوالت  ألقاب  عدد  في  املطلق  القياسي  الرقم 
عددا  حققت  األسترالية  أن  علما   ،)24( كورت  مارغريت  حتمله 
من تلك األلقاب قبل عصر االحتراف )1968(. وفشلت األميركية 
خسرت  اذ  الرقم،  هذا  معادلة  في  املاضي  املوسم  في  مرتني 
وميبلدون  نهائي  وقبله  أوساكا،  أمام  األميركية  البطولة  نهائي 
اإلنكليزية أمام األملانية أجنليك كيربر. وقالت سيرينا في أبوظبي 
 .23 وبعده   ،22 الرقم  منذ حققت  دائما  كان مهما   )24( »الرقم 
هو أمر أريد )حتقيقه( بطبيعة احلال، لكن علي أن أمتكن من ذلك، 

ولتحقيقه يجب التغلب على العديد من الالعبات اجليدات«.
أضافت الالعبة التي غابت عن املالعب لنحو عام بعد تتويجها 
ووضع  احلمل  بسبب   ،2017 عام  املفتوحة  أستراليا  بطولة  في 
الى  متطرقة  بدنيا«،  جاهزة  بأنني  »أشعر  األولى،  مولودتها 
أشعر  ولم  وأركض  أرض  »كنت  بالقول  مباراتها ضد شقيقتها 
بالتعب باستثناء نقطة واحدة، لكنني جتاوزت ذلك في غضون 

20 ثانية، وأعتقد أن هذا كان األهم بالنسبة إلي«.
األسترالية  بيرث  مدينة  الى  أبوظبي  بعد  سيرينا  وتنتقل 
اخملتلطة  للمنتخبات  هومبان  كأس  مسابقة  في  للمشاركة 
حيث  الثاني/يناير،  كانون  من  اخلامس  وحتى  السبت  من  بدءا 
ستخوض مباراة في الزوجي مع مواطنها فرانسيس تيافو، ضد 

السويسريني روجيه فيدرر وبليندا بنسيتش .

صحيفة  رواد  ثلثي  من  أكثر  رفض 
نيمار  البرازيلي  عودة  فكرة  كتلونية، 
مرة أخرى لبرشلونة، بعدما رحل إلى 

باريس سان جيرمان.
وكشفت صحيفة »موندو ديبورتيفو« 
عن  سابقة  تقارير  خالل  اإلسبانية 

إلى  بالعودة  البرازيلي  الالعب  رغبة 
على  بالندم  يشعر  حيث  برشلونة، 

الرحيل، ويفتقد فريقه القدمي.
حول  استفتاًء  الصحيفة  وأجرت 
بعودة  النادي  جماهير  من  يرغب  من 
صادمة  النتائج  وكانت  البرازيلي، 
ممن   %67.66 نسبته  فما  لالعب. 
شاركوا في االستفتاء ال يريدون عودة 
نيمار للبلوجرانا، بينما يرغب %32.33 
أخرى  تقارير  وكانت  برجوعه.  فقط 
أشارت إلى أن عددا من العبي الفريق 
الكتلوني يرغبون بعودة نيمار للفريق، 
ليونيل  األرجنتيني  رأسهم  وعلى 
حالًيا،  األول  الفريق  قائد  ميسي 
وراكتيتش  وبيكيه  سواريز  ولويس 
ال  بينما  ألبا،  وجوردي  شتيجن  وتير 
ذلك،  إمكانية  النادي  إدارة  تستبعد 

حال احتاجه النادي.
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ــوى يومني للثأر خلسارته  لم ينتظر دنفر ناغتس س
أمام سان أنتونيو سبيرز وتغلب عليه 99-102.

 في حني تنازل تورونتو عن املركز األول في اجملموعة 
ــارة هذا املوسم  ــرقية بعد تلقيه أقسى خس الش
بسقوطه أمام أورالندو ماجيك 87-116 ضمن دوري 

كرة السلة األميركي للمحترفني .
ــدي جمال موراي مع  ــق في صفوف الفائز الكن وتأل
ــات ومثلها متريرات  ــة و21 نقطة و9 متابع 31 نقط
ــش، ليرد ناغتس  ــمة للصربي نيكوال يوكيت حاس

ــه 103-111  ــذي هزم ــبيرز ال ــة لس ــي التحي بالتال
ــارق 14 نقطة في نهاية  ــدم ناغتس بف األربعاء.وتق
ــح بقيادة  ــبيرز جن ــن س ــوط األول )61-47( لك الش
ــاراة( ودميار  ــدج )24 نقطة في املب ــوس ألدري المارك
ــارق من دون أن يتمكن  ــروزان )15( في تقليص الف دي
ــي مصلحته. ويتصدر ناغتس  من قلب النتيجة ف

ترتيب اجملموعة الغربية مع 22 انتصاراً و11 هزمية.
   سقوط مدو لرابتورز                  

في املقابل، مني تورونتو رابتورز بأقسى خسارة له 
هذا املوسم بسقوطه الكبير أمام أورالندو ماجيك 

ــرقية  ــي الش ــز األول ف ــن املرك ــازل ع 87-116 ليتن
ــب االرتكاز  ــس. وفرض الع ــي باك ــح ميلووك لصال
ــه جنما  ــيفيتش نفس ــري نيكوال فوس املونتينيغ
للمباراة بتسجيله 30 نقطة وجنح في 20 متابعة 
ــي الفوز أيضاً  ــهم ف ــمة. كما اس و8 متريرات حاس
ــة و6 متريرات  ــتني )17 نقط كل من دي جاي أوغوس
ــق  ــة( ليحق ــزاك )14 نقط ــان أي ــمة( وجوناث حاس
ــم تواليا. أما  ــد 4 هزائ ــار له بع ــم أول انتص فريقه
ــر فكان كاوهي  ــجل في صفوف اخلاس أفضل مس

لينارد مع 21 نقطة .

ناغتس يثأر من سبريز سريعًا
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مجهور برشلونة يرفض رغبة ميسي ورفاقه

يوفنتوس،  جنم  رونالدو،  كريستيانو  يواصل 
جائزة  على  اجلماهيري  لالستفتاء  صدارته 
جلوب  جوائز  ضمن  املقدمة   ،« »أسطورة 
إغالق  من  قليلة  أيام  قبل  العاملية،  سوكر 
األقرب  هو  رونالدو  أن  ويبدو  التصويت.   باب 
اجلائزة  على  اجلماهيري  التصويت  حلسم 
لصاحله، بعدما حافظ على تقدمه أمام غرميه 
التقليدي ليونيل ميسي، في انتظار رأي جلنة 

التحكيم.
البرتغالي  النجم  ويحتل   

نسبة  على  حصل  بعدما  االستفتاء  صدارة 
املشاركني، حتى  44.49% من إجمالي أصوات 
كتابة هذه السطور. ويأتي ميسي في املركز 
الثاني بنسبة 35.45% من أصوات قراء ، وبعده 
املصري محمد صالح، هداف ليفربول، بنسبة 
البرازيلي  جاء  الرابع،  املركز  وفي   .%12.46
رونالدو بنسبة 4.45% من األصوات، فيما ظل 

مواطنه رونالدينيو في ذيل الترتيب بـ%3.15.
 وميكن لقراء  املشاركة في التصويت من خالل 
االستفتاء عبر املوقع، وكذلك تطبيق »جلوب 
للزائر  يسمح  بأنه  علما  الرسمي،  سوكر« 
ويستمر  فقط.  واحدة  مرة  بالتصويت 
املقبل،  اخلميس  يوم  حتى  التصويت 
حيث سيعلن بعدها اسم الفائز على 
النسخة  حفل  خالل  مباشرة  الهواء 
العاشرة من جوائز »جلوب سوكر« 
اإلماراتية،  دبي  مبدينة  العاملية 
ولن  نفسه.  اليوم  مساء 
النهائي  احلكم  يقتصر 
اجلماهير  تصويت  على 
سيكون  وإمنا  فقط، 
التحكيم  للجنة 
اخلاصة،  رؤيتها 
الوضع  مع 
االعتبار  في 
اللجنة  أن 
في  ستشارك 
الفائز  اختيار 
بنسبة 60%، فيما سيكون لتصويت 
جلنة  40%.وتضم  نسبة  اجلمهور 
من  مرموقة  شخصية   24 التحكيم 
واخلبراء،  واملدربني  السابقني  الكرة  جنوم 

تعرف عليهم من )هنا(. 

كريستيانو رونالدو يقرتب من حسم جائزة »أسطورة«

قيادة سيارة  الى قمرة  لويس هاميلتون  يعود   عندما 
السنة  واحد  للفورموال  العالم  بطولة  في  مرسيدس 
املقبلة، سيكون أمامه هدف واحد يختصر بكلمتني: 
بإحراز   2018 عام  البريطاني  أنهى  شوماخر.  ميكايل 
األسطورة  عن  لقبني  بفارق  ويبتعد  اخلامس،  لقبه 
 ،2014  ،2008 في  كما  عامه،   2018 كان  األملانية. 
2015، و2017. بعد فوزه بـ11 سباقا من 21 في بطولة 
األلقاب  عدد  في  البريطاني  تساوى  املنصرم،  املوسم 
واقترب  فاجنيو،  مانويل  خوان  الراحل  األرجنتيني  مع 
من شوماخر. أحرز األخير آخر ألقابه عام 2004، وكان 

دخل  أعوام،  بثالثة  بعدها  فيراري.  مع  له  اخلامس 
البريطاني )33 عاما حاليا(، املنافسات مطلقا رسالة 
حتذير من املوسم األول ... حل ثانيا في الترتيب العام 
كيمي  الفنلندي  خلف  فقط  نقطة  بفارق  النهائي 
رايكونن، متقدما زميله في ماكالرين وقتها اإلسباني 
يترك  و2006.لم   2005 العالم  بطل  ألونسو  فرناندو 
هاميلتون مجاال للمزاح. في العام التالي نال اللقب 
ذلك  منذ  لتبدأ  يستحقه،  أنه  أثبت  الذي  العاملي 
حكاية باتت فصولها جلية للعلن. يدخل هاميلتون 
بطولة العام املقبل وعقده مع مرسيدس ميتد حتى 
2020، ما يعني عمليا فرصة مضمونة حملاولة معادلة 
بشكل  التطرق  البريطاني  يحاذر  شوماخر.  رقم 

)7(. بعدما ضمن لقبه اخلامس  الى رقم احلظ  مباشر 
الكبرى، قبل مرحلتني من  املكسيك  في ختام جائزة 
على  سأحصل  كنت  اذا  ما  يدري  »من  قال  النهاية، 
سأقدم  »لكنني  مضيفا  أكثر«،  )ألقاب(  لنيل  فرصة 

كل ما أقدر عليه للقيام بذلك«.
قياسي(،  رقم  )لشوماخر،  الـ91  »االنتصارات  وأضاف 
وآمل  باٍق ألعوام،  أنني  اال  عدد كبير. ثمة طريق طويل 
صعيد  على  االقتراب«.  من  األقل  على  أمتكن  أن  في 
متفوقا:  شوماخر  يزال  ما  األساسية،  االحصاءات 
)91 مقابل 73 لهاميلتون(،  االنتصارات في السباقات 
 ،)134 مقابل   155( التتويج  منصة  الى  الصعود 

واالنتصارات في موسم واحد )13 مقابل 11(.

هاميلتون يبدأ )املوسم القادم( السباق حنو أرقام شوماخر

سريينا تؤكد من ابوظيب رغبتها يف معادلة الرقم القياسي املطلق يف عدد األلقاب

ملكافحة  الروسية  الوكالة  مدير  مطالبة  الكرملني  رفض 
بوتني  فالدميير  الرئيس  غانوس،  يوري  »روسادا«  املنشطات 
بالتدخل للتجاوب مع مطالب الهيئات الدولية السيما املتعلقة 
ببيانات مختبر موسكو. وكان غانوس قد طلب مؤخرا من بوتني 
املنشطات  ملكافحة  الدولية  الوكالة  حصول  لضمان  التدخل 
»وادا« على بيانات مختبر موسكو، والتي تشكل ركنا محوريا 
في فضيحة التنشط املمنهج التي تهز الرياضة منذ نحو ثالثة 
أن  إال  البالد.  رياضية جديدة على  أعوام، خشية فرض عقوبات 
وأكد  لها«.  أساس  »ال  أن هذه اخلشية  اجلمعة  اعتبر  الكرملني 
املتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحفيني 
»مدير )روسادا( ليس مطلعا لألسف على التقدم احملقق بني ممثلي 
روسيا وخبراء الوكالة الدولية ملكافحة املنشطات الذين قدموا 
إلى موسكو«.وتابع »هو ببساطة ال يعرف التفاصيل. العديد من 
األمور التي أبدى قلقه بشأنها ال أساس لها«، مضيفا »نفهم 
هذا  سيستمر  نظام  أي  وحتت  كيف  جلهة  مطروح  السؤال  أن 
التعاون )بني روسيا ووادا(، واألمر سيتم بته قريبا«.وكان غانوس 
قد دعا في رسالة مفتوحة نشرت اخلميس، الرئيس بوتني إلى 
بيانات مختبر موسكو  وادا من احلصول على  لتمكني  التدخل 
السابق التابع للوكالة الروسية، وذلك قبل نهاية العالم احلالي.

حاضر  حماية  منك  وأطلب  الهاوية،  شفير  على  »نحن  وقال 
الرياضة النظيفة في روسيا ومستقبلها«.

وكانت وادا قد رفعت أواخر أيلول/سبتمبر االيقاف املفروض على 
احلصول  املقابل  في  طلبت  لكنها   ،2015 نهاية  منذ  روسادا 
قبل 31 كانون األول/ديسمبر على بيانات فحوص الكشف عن 

املنشطات التي أجراها مختبر موسكو بني 2011 و 2015 .

الكرملني يرفض مطلب وكالة املنشطات 
بتدخل بوتني حلل األزمة مع »وادا«

اتفاق  إلى  اإلجنليزي،  تشيلسي  توصل 
البوندسليجا،  من  قوية  صفقة  لضم 

خالل فترة االنتقاالت الصيفية املقبلة.
إن  األملانية،  بيلد«  »صحيفة  وقالت 
دورمتوند،  بوروسيا  مع  اتفق  تشيلسي 
كريستيان  األمريكي  ضم  على 
يورو،  مليون   50 مقابل  بوليسيتش، 

من  العديد  وتتنافس  املقبل.  الصيف 
األندية من أجل الظفر بخدمات الالعب 
ليفربول  رأسها  على  الشاب،  األمريكي 

وريال مدريد، باإلضافة إلى آرسنال.
اإلعالن  يتم  قد  أنه  إلى  تقارير،  وأشارت 
عن الصفقة بشكل رسمي، خالل فترة 
أن  على  احلالية،  الشتوية  االنتقاالت 

ينضم الالعب الصيف املقبل للبلوز.
بليفربول  مؤخرا،  بقوة  الالعب  وارتبط 

اإلجنليزي، بطلب من املدير الفني للريدز 
بدائل  توفير  يريد  والذي  كلوب،  يوجن 
فيرمينو  روبرتو  الهجومي  للثالثي 

ومحمد صالح وساديو ماني.
األمريكي  الالعب  عقد  في  يتبق  ولم 
التقارير  بعض  وتشير  شهًرا،   18 سوى 
ما  دورمتوند،  مع  عقده  يجدد  لن  أنه  إلى 
خشية  لبيعه  األملاني  الفريق  سيدفع 

رحيله مجانًا .

تشيلسي يتوصل التفاق حول جنم بوروسيا دورمتوند

يهزم  لم  الذي  الوحيد  الفريق  ليفربول،  يواصل 
منذ مطلع املوسم، زحفه نحو إحراز لقبه األول 
منذ عام 1990 في الدوري اإلنكليزي لكرة القدم، 
مواجهات  أبرز  في  ارسنال  يستضيف  عندما 
الفوز في 16  ليفربول  العشرين. وحقق  املرحلة 
مباراة وتعادل في ثالث فقط ليؤكد بأنه مرشح 
منذ  خزائنه  عن  الغائب  اللقب  ملعانقة  بقوة 
التاسعة  املرحلة  وبنتائج  عقود.  ثالثة  نحو 
الصدارة  في  نقطة(   51( ليفربول  ابتعد  عشرة، 
الذي  هوتسبر  توتنهام  عن  نقاط  ست  بفارق 
انتزع املركز الثاني من حامل اللقب مانشستر 
تواليا  ثانية  خسارة  األخير  تلقي  بعد  سيتي، 
املمتاز. الدوري  في  مباريات  أربع  آخر  في  وثالثة 
على  السبت  أرسنال  مباراة  ليفربول  ويخوض 
أن يحل ضيفا على سيتي  أنفيلد، قبل  ملعبه 
في الثالث من كانون الثاني/يناير في قمة املرحلة 
نتيجتها  تؤثر  قد  والتي  والعشرين،  احلادية 
مدرب  وأكد  الدوري.  مسار  في  كبير  بشكل 
التي  املباراة  بعد  كلوب  يورغن  األملاني  ليفربول 
نظيفة  برباعية  نيوكاسل  فريقه  فيها  سحق 
األربعاء »ما حاولنا قوله اننا نريد صناعة تاريخ 
تاريخ ليفربول لم  أول فريق في  بنا. نحن  خاص 
الدوري  انطالق  منذ  تواليا  مباراة   19 في  يخسر 
املمتاز، إنه تاريخ صغير وخطوة جيدة«. ولم يشأ 
كلوب احلديث عن حظوظ فريقه باللقب، قائال 
نكون  أن  يجب  مببارياتنا،  الفوز  علينا  »يتعني 
نكون في نفسية جيدة،  وأن  تركيزنا  في كامل 
أين  الى  نرى  وبعدها  األهمية،  غاية  أمر في  هذا 

سيقودنا هذا األمر«.
انتزعت  التي  القليلة  الفرق  من  ارسنال  وكان 
التعادل )1-1( من ليفربول هذا املوسم ويستطيع 
هما  الرفيع  الطراز  من  هدافني  على  االعتماد 
ترتيب  متصدر  أوباميانغ  إمييريك  بيار  الغابوني 

ألكسندر  والفرنسي  هدفا   13 مع  الهدافني 
الدوري  في  أهداف  ستة  سجل  الذي  الكازيت 
هذا املوسم. واعتبر قلب دفاع ليفربول الكرواتي 
مواصلة  فريقه  على  يتعني  بأنه  لوفرين  ديان 
النسج على املنوال ذاته في اآلونة األخيرة حيث 
بورمنوث  على  متتالية  انتصارات  أربعة  حقق 

ومانشستر يونايتد وولفرهامبتون ونيوكاسل.
أرسنال  أمام  وقال »نخوض مواجهتني صعبتني 
مواصلة  علينا  يتعني  سيتي.  مانشستر  ثم 
داخل  قوية  »لدينا شخصيات  الزخم«، مضيفا 
الفريق، إذا أردنا التواجد في القمة يتعني علينا 
ان نتمتع بعقلية الفوز والهدوء«. ويعول الفريق 
بشكل أساسي على الهداف وأفضل العب في 
والذي  صالح،  محمد  املصري  املاضي  املوسم 
هوايته  املوسم  من  املرحلة  هذه  في  ميارس 
 19 في  هدفا   12 مع  ممتاز  بشكل  التهديفية 

اإلسباني  املدرب  بقيادة  أرسنال  أما  مباراة. 
الترتيب،  املركز اخلامس في  إميري، فيحتل  أوناي 
ثالث  آخر  في  الثاني  فوزه  حتقيق  الى  ويسعى 

مباريات.
غونار  أولي  النروجي  أكد  اخر  جانب  من 
سولسكاير مدرب مانشستر يونايتد اإلنكليزي 
الوسط  خط  العب  »حول«  فريق  ببناء  رغبته 
العالم  بلقب كأس  املتوج  بوغبا  بول  الفرنسي 
في كرة القدم 2018 مع منتخب بالده.     وتولى 
سولسكاير األسبوع املاضي مهام املدرب حتى 
مورينيو  جوزيه  للبرتغالي  خلفا  املوسم  نهاية 
في  للفريق  بداية  أسوأ  على خلفية  أقيل  الذي 
عالقة  وشهدت   .1990 عام  منذ  احمللي  الدوري 
مورينيو توترا مع عدد من العبيه، في مقدمهم 
العب خط الوسط الفرنسي. اال أن بوغبا حقق 
أداء الفتا في مباراتي يونايتد بقيادة سولسكاير، 

 1-5 سيتي  كارديف  على  بهما  فاز  واللتني 
في  هدفني  بوغبا  وسجل   .1-3 وهادرسفيلد 
هدفني  بصناعة  اسهم  بعدما  الثانية،  املباراة 

أيضا في األولى.
نشرتها  تصريحات  في  سولسكاير  واعتبر 

من  بارز  »العب  بوغبا  أن  اإلنكليزية  الصحف 
الطراز العاملي ونريد بناء الفريق من حوله 
الناحية  »من  احلال«.وأضاف  بطبيعة 
لكنه  جدا،  جيد  بعمل  قام  الهجومية، 
القيام  ويستطيع  القامة  طويل  العب 
اخلصم.  وتوقيف  رأسية  بتسديدات 
غاية  في  أمر  وهذا  رائعا  كان  سلوكه 
األهمية، يتعني عليك أن تكون منهكا في 
نهاية كل مباراة«، في إشارة الى بذل اجملهود 
مستوى  وتراجع  التسعني.  الدقائق  خالل 

بوغبا بشكل كبير هذا املوسم وعلى األرجح 

شكل  أنه  اال  مورينيو،  مع  عالقته  تردي  بسبب 
عنصرا أساسيا في فوز »الشياطني احلمر« في 
وعندما  سولسكاير.  بقيادة  األوليني  املباراتني 
سئل النرويجي عما يتعني على الالعبني الذين 
وحتديدا  االخيرة  اآلونة  في  مستواهم  تراجع 
البلجيكي روميلو لوكاكو والتشيلي ألكسيس 
سانشيز، القيام به، اعتبر أن عليهما ان يحذوا 
أي شيء  »ال أستطيع فعل  وأوضح  بوغبا.  حذو 
امللعب  أرض  على  بعروضهما  يتعلق  ما  في 
اليهما عندما  األمر يعود  بول قام بذلك مبفرده، 
تسنح لهما الفرصة. هكذا هي األمور في كرة 

القدم«.
العب  من الطراز العامليبوغبا 

وشدد سولسكاير على أنه لن يتردد في توجيه 
أقوم  احلال  »بطبيعة  الالعبني  جلميع  النصائح 
بإعطاء توجيهات حول التعبير وحرية التعبير، 
مدربا...  أصبحت  ان  منذ  دائما  بذلك  أقوم  لكن 
االستمتاع  هو  لهم  القول  ميكنني  ما  كل 
أفضل  ألنها  النادي  هذا  ألوان  عن  بالدفاع 
رغبته  سولسكيار  وكرر  حياتهم«.  في  حلظات 
القادمني  الشبان  الالعبني  على  االعتماد  في 
املهاجم  إشراكه  بعد  النادي،  أكادميية  من 
املباراة ضد  الدقائق األخيرة من  أجنل غوميز في 
بحسب  الفريق  »نبني  هادرسفيلد.وأوضح 
التقاليد، نحن في حاجة الى العبني شبان يأتون 
من الفئات العمرية، إنه أمر في غاية األهمية في 
ملنح  قدما  أتطلع  مضيفا  األكادميية«، 
املزيد من الفرص لالعبني الشبان 
في  كبيرة  مواهب  منلك  ألننا 
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أكدت األميركية اخملضرمة سيرينا وليامس رغبتها بالتركيز على 
أمور »أكبر وأفضل« من نهائي بطولة فالشينغ ميدوز األميركية، 
آخر البطوالت األربع الكبرى للموسم املاضي، والذي شهد جدال 
كبيرا بينها وبني احلكم. وخاضت سيرينا )37 عاما( مباراة ضد 
االستعراضية،  أبوظبي  دورة  ضمن  فينوس  الكبرى  شقيقتها 
انتهت بخسارتها 4-6، 6-3، و10-8، في أول ظهور لها في مالعب 
اليابانية  أمام  ميدوز  فالشينغ  نهائي  خسارتها  منذ  التنس 
وخسرت  املاضي.  أيلول/سبتمبر  من  الثامن  في  أوساكا  ناومي 
سيرينا املباراة النهائية 2-6 و4-6، اال أن ما علق في األذهان كان 
اجلدل الكبير بينها وبني احلكم البرتغالي كارلوس راموس الذي 
من  تعليمات  تلقيها  انه  اعتبر  ما  خلفية  على  بداية  أنذرها 
مدربها اجلالس في املدرجات خالل املباراة، قبل أن يحسم نقطة 
من رصيدها والحقا شوطا كامال، على خلفية تصرفها الغاضب 

ونعتها له بـ »اللص« و«الكاذب«.

واعتبرت سيرينا أن تصرف راموس معها كان أقرب الى التمييز 
اجلنسي.

فضلت  أبوظبي،  في  فينوس  شقيقتها  أمام  خسارتها  وبعد 
سيرينا املتوجة بـ23 لقبا في البطوالت الكبرى، عدم التطرق الى 
ما جرى في نيويورك. وقالت للصحفيني »أنا ال أجتنب أي شيء. 
اجلميع  عنه،  حتدثت  ذلك.  عن  للحديث  الوقت  أملك  ال  لكنني 
حتدث عنه ألشهر وأشهر، لذا من األفضل املضي قدما نحو أمور 
بأنها تضع نصب عينيها معادلة  وأقرت سيرينا  أكبر وأفضل«. 
الذي  الكبرى  البطوالت  ألقاب  عدد  في  املطلق  القياسي  الرقم 
عددا  حققت  األسترالية  أن  علما   ،)24( كورت  مارغريت  حتمله 
من تلك األلقاب قبل عصر االحتراف )1968(. وفشلت األميركية 
خسرت  اذ  الرقم،  هذا  معادلة  في  املاضي  املوسم  في  مرتني 
وميبلدون  نهائي  وقبله  أوساكا،  أمام  األميركية  البطولة  نهائي 
اإلنكليزية أمام األملانية أجنليك كيربر. وقالت سيرينا في أبوظبي 
 .23 وبعده   ،22 الرقم  منذ حققت  دائما  كان مهما   )24( »الرقم 
هو أمر أريد )حتقيقه( بطبيعة احلال، لكن علي أن أمتكن من ذلك، 

ولتحقيقه يجب التغلب على العديد من الالعبات اجليدات«.
أضافت الالعبة التي غابت عن املالعب لنحو عام بعد تتويجها 
ووضع  احلمل  بسبب   ،2017 عام  املفتوحة  أستراليا  بطولة  في 
الى  متطرقة  بدنيا«،  جاهزة  بأنني  »أشعر  األولى،  مولودتها 
أشعر  ولم  وأركض  أرض  »كنت  بالقول  مباراتها ضد شقيقتها 
بالتعب باستثناء نقطة واحدة، لكنني جتاوزت ذلك في غضون 

20 ثانية، وأعتقد أن هذا كان األهم بالنسبة إلي«.
األسترالية  بيرث  مدينة  الى  أبوظبي  بعد  سيرينا  وتنتقل 
اخملتلطة  للمنتخبات  هومبان  كأس  مسابقة  في  للمشاركة 
حيث  الثاني/يناير،  كانون  من  اخلامس  وحتى  السبت  من  بدءا 
ستخوض مباراة في الزوجي مع مواطنها فرانسيس تيافو، ضد 

السويسريني روجيه فيدرر وبليندا بنسيتش .

صحيفة  رواد  ثلثي  من  أكثر  رفض 
نيمار  البرازيلي  عودة  فكرة  كتلونية، 
مرة أخرى لبرشلونة، بعدما رحل إلى 

باريس سان جيرمان.
وكشفت صحيفة »موندو ديبورتيفو« 
عن  سابقة  تقارير  خالل  اإلسبانية 

إلى  بالعودة  البرازيلي  الالعب  رغبة 
على  بالندم  يشعر  حيث  برشلونة، 

الرحيل، ويفتقد فريقه القدمي.
حول  استفتاًء  الصحيفة  وأجرت 
بعودة  النادي  جماهير  من  يرغب  من 
صادمة  النتائج  وكانت  البرازيلي، 
ممن   %67.66 نسبته  فما  لالعب. 
شاركوا في االستفتاء ال يريدون عودة 
نيمار للبلوجرانا، بينما يرغب %32.33 
أخرى  تقارير  وكانت  برجوعه.  فقط 
أشارت إلى أن عددا من العبي الفريق 
الكتلوني يرغبون بعودة نيمار للفريق، 
ليونيل  األرجنتيني  رأسهم  وعلى 
حالًيا،  األول  الفريق  قائد  ميسي 
وراكتيتش  وبيكيه  سواريز  ولويس 
ال  بينما  ألبا،  وجوردي  شتيجن  وتير 
ذلك،  إمكانية  النادي  إدارة  تستبعد 

حال احتاجه النادي.
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ــوى يومني للثأر خلسارته  لم ينتظر دنفر ناغتس س
أمام سان أنتونيو سبيرز وتغلب عليه 99-102.

 في حني تنازل تورونتو عن املركز األول في اجملموعة 
ــارة هذا املوسم  ــرقية بعد تلقيه أقسى خس الش
بسقوطه أمام أورالندو ماجيك 87-116 ضمن دوري 

كرة السلة األميركي للمحترفني .
ــدي جمال موراي مع  ــق في صفوف الفائز الكن وتأل
ــات ومثلها متريرات  ــة و21 نقطة و9 متابع 31 نقط
ــش، ليرد ناغتس  ــمة للصربي نيكوال يوكيت حاس

ــه 103-111  ــذي هزم ــبيرز ال ــة لس ــي التحي بالتال
ــارق 14 نقطة في نهاية  ــدم ناغتس بف األربعاء.وتق
ــح بقيادة  ــبيرز جن ــن س ــوط األول )61-47( لك الش
ــاراة( ودميار  ــدج )24 نقطة في املب ــوس ألدري المارك
ــارق من دون أن يتمكن  ــروزان )15( في تقليص الف دي
ــي مصلحته. ويتصدر ناغتس  من قلب النتيجة ف

ترتيب اجملموعة الغربية مع 22 انتصاراً و11 هزمية.
   سقوط مدو لرابتورز                  

في املقابل، مني تورونتو رابتورز بأقسى خسارة له 
هذا املوسم بسقوطه الكبير أمام أورالندو ماجيك 

ــرقية  ــي الش ــز األول ف ــن املرك ــازل ع 87-116 ليتن
ــب االرتكاز  ــس. وفرض الع ــي باك ــح ميلووك لصال
ــه جنما  ــيفيتش نفس ــري نيكوال فوس املونتينيغ
للمباراة بتسجيله 30 نقطة وجنح في 20 متابعة 
ــي الفوز أيضاً  ــهم ف ــمة. كما اس و8 متريرات حاس
ــة و6 متريرات  ــتني )17 نقط كل من دي جاي أوغوس
ــق  ــة( ليحق ــزاك )14 نقط ــان أي ــمة( وجوناث حاس
ــم تواليا. أما  ــد 4 هزائ ــار له بع ــم أول انتص فريقه
ــر فكان كاوهي  ــجل في صفوف اخلاس أفضل مس

لينارد مع 21 نقطة .

ناغتس يثأر من سبريز سريعًا
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مجهور برشلونة يرفض رغبة ميسي ورفاقه

يوفنتوس،  جنم  رونالدو،  كريستيانو  يواصل 
جائزة  على  اجلماهيري  لالستفتاء  صدارته 
جلوب  جوائز  ضمن  املقدمة   ،« »أسطورة 
إغالق  من  قليلة  أيام  قبل  العاملية،  سوكر 
األقرب  هو  رونالدو  أن  ويبدو  التصويت.   باب 
اجلائزة  على  اجلماهيري  التصويت  حلسم 
لصاحله، بعدما حافظ على تقدمه أمام غرميه 
التقليدي ليونيل ميسي، في انتظار رأي جلنة 

التحكيم.
البرتغالي  النجم  ويحتل   

نسبة  على  حصل  بعدما  االستفتاء  صدارة 
املشاركني، حتى  44.49% من إجمالي أصوات 
كتابة هذه السطور. ويأتي ميسي في املركز 
الثاني بنسبة 35.45% من أصوات قراء ، وبعده 
املصري محمد صالح، هداف ليفربول، بنسبة 
البرازيلي  جاء  الرابع،  املركز  وفي   .%12.46
رونالدو بنسبة 4.45% من األصوات، فيما ظل 

مواطنه رونالدينيو في ذيل الترتيب بـ%3.15.
 وميكن لقراء  املشاركة في التصويت من خالل 
االستفتاء عبر املوقع، وكذلك تطبيق »جلوب 
للزائر  يسمح  بأنه  علما  الرسمي،  سوكر« 
ويستمر  فقط.  واحدة  مرة  بالتصويت 
املقبل،  اخلميس  يوم  حتى  التصويت 
حيث سيعلن بعدها اسم الفائز على 
النسخة  حفل  خالل  مباشرة  الهواء 
العاشرة من جوائز »جلوب سوكر« 
اإلماراتية،  دبي  مبدينة  العاملية 
ولن  نفسه.  اليوم  مساء 
النهائي  احلكم  يقتصر 
اجلماهير  تصويت  على 
سيكون  وإمنا  فقط، 
التحكيم  للجنة 
اخلاصة،  رؤيتها 
الوضع  مع 
االعتبار  في 
اللجنة  أن 
في  ستشارك 
الفائز  اختيار 
بنسبة 60%، فيما سيكون لتصويت 
جلنة  40%.وتضم  نسبة  اجلمهور 
من  مرموقة  شخصية   24 التحكيم 
واخلبراء،  واملدربني  السابقني  الكرة  جنوم 

تعرف عليهم من )هنا(. 

كريستيانو رونالدو يقرتب من حسم جائزة »أسطورة«

قيادة سيارة  الى قمرة  لويس هاميلتون  يعود   عندما 
السنة  واحد  للفورموال  العالم  بطولة  في  مرسيدس 
املقبلة، سيكون أمامه هدف واحد يختصر بكلمتني: 
بإحراز   2018 عام  البريطاني  أنهى  شوماخر.  ميكايل 
األسطورة  عن  لقبني  بفارق  ويبتعد  اخلامس،  لقبه 
 ،2014  ،2008 في  كما  عامه،   2018 كان  األملانية. 
2015، و2017. بعد فوزه بـ11 سباقا من 21 في بطولة 
األلقاب  عدد  في  البريطاني  تساوى  املنصرم،  املوسم 
واقترب  فاجنيو،  مانويل  خوان  الراحل  األرجنتيني  مع 
من شوماخر. أحرز األخير آخر ألقابه عام 2004، وكان 

دخل  أعوام،  بثالثة  بعدها  فيراري.  مع  له  اخلامس 
البريطاني )33 عاما حاليا(، املنافسات مطلقا رسالة 
حتذير من املوسم األول ... حل ثانيا في الترتيب العام 
كيمي  الفنلندي  خلف  فقط  نقطة  بفارق  النهائي 
رايكونن، متقدما زميله في ماكالرين وقتها اإلسباني 
يترك  و2006.لم   2005 العالم  بطل  ألونسو  فرناندو 
هاميلتون مجاال للمزاح. في العام التالي نال اللقب 
ذلك  منذ  لتبدأ  يستحقه،  أنه  أثبت  الذي  العاملي 
حكاية باتت فصولها جلية للعلن. يدخل هاميلتون 
بطولة العام املقبل وعقده مع مرسيدس ميتد حتى 
2020، ما يعني عمليا فرصة مضمونة حملاولة معادلة 
بشكل  التطرق  البريطاني  يحاذر  شوماخر.  رقم 

)7(. بعدما ضمن لقبه اخلامس  الى رقم احلظ  مباشر 
الكبرى، قبل مرحلتني من  املكسيك  في ختام جائزة 
على  سأحصل  كنت  اذا  ما  يدري  »من  قال  النهاية، 
سأقدم  »لكنني  مضيفا  أكثر«،  )ألقاب(  لنيل  فرصة 

كل ما أقدر عليه للقيام بذلك«.
قياسي(،  رقم  )لشوماخر،  الـ91  »االنتصارات  وأضاف 
وآمل  باٍق ألعوام،  أنني  اال  عدد كبير. ثمة طريق طويل 
صعيد  على  االقتراب«.  من  األقل  على  أمتكن  أن  في 
متفوقا:  شوماخر  يزال  ما  األساسية،  االحصاءات 
)91 مقابل 73 لهاميلتون(،  االنتصارات في السباقات 
 ،)134 مقابل   155( التتويج  منصة  الى  الصعود 

واالنتصارات في موسم واحد )13 مقابل 11(.

هاميلتون يبدأ )املوسم القادم( السباق حنو أرقام شوماخر

سريينا تؤكد من ابوظيب رغبتها يف معادلة الرقم القياسي املطلق يف عدد األلقاب

ملكافحة  الروسية  الوكالة  مدير  مطالبة  الكرملني  رفض 
بوتني  فالدميير  الرئيس  غانوس،  يوري  »روسادا«  املنشطات 
بالتدخل للتجاوب مع مطالب الهيئات الدولية السيما املتعلقة 
ببيانات مختبر موسكو. وكان غانوس قد طلب مؤخرا من بوتني 
املنشطات  ملكافحة  الدولية  الوكالة  حصول  لضمان  التدخل 
»وادا« على بيانات مختبر موسكو، والتي تشكل ركنا محوريا 
في فضيحة التنشط املمنهج التي تهز الرياضة منذ نحو ثالثة 
أن  إال  البالد.  رياضية جديدة على  أعوام، خشية فرض عقوبات 
وأكد  لها«.  أساس  »ال  أن هذه اخلشية  اجلمعة  اعتبر  الكرملني 
املتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحفيني 
»مدير )روسادا( ليس مطلعا لألسف على التقدم احملقق بني ممثلي 
روسيا وخبراء الوكالة الدولية ملكافحة املنشطات الذين قدموا 
إلى موسكو«.وتابع »هو ببساطة ال يعرف التفاصيل. العديد من 
األمور التي أبدى قلقه بشأنها ال أساس لها«، مضيفا »نفهم 
هذا  سيستمر  نظام  أي  وحتت  كيف  جلهة  مطروح  السؤال  أن 
التعاون )بني روسيا ووادا(، واألمر سيتم بته قريبا«.وكان غانوس 
قد دعا في رسالة مفتوحة نشرت اخلميس، الرئيس بوتني إلى 
بيانات مختبر موسكو  وادا من احلصول على  لتمكني  التدخل 
السابق التابع للوكالة الروسية، وذلك قبل نهاية العالم احلالي.
حاضر  حماية  منك  وأطلب  الهاوية،  شفير  على  »نحن  وقال 

الرياضة النظيفة في روسيا ومستقبلها«.
وكانت وادا قد رفعت أواخر أيلول/سبتمبر االيقاف املفروض على 
احلصول  املقابل  في  طلبت  لكنها   ،2015 نهاية  منذ  روسادا 
قبل 31 كانون األول/ديسمبر على بيانات فحوص الكشف عن 

املنشطات التي أجراها مختبر موسكو بني 2011 و 2015 .

الكرملني يرفض مطلب وكالة املنشطات 
بتدخل بوتني حلل األزمة مع »وادا«

اتفاق  إلى  اإلجنليزي،  تشيلسي  توصل 
البوندسليجا،  من  قوية  صفقة  لضم 

خالل فترة االنتقاالت الصيفية املقبلة.
إن  األملانية،  بيلد«  »صحيفة  وقالت 
دورمتوند،  بوروسيا  مع  اتفق  تشيلسي 
كريستيان  األمريكي  ضم  على 
يورو،  مليون   50 مقابل  بوليسيتش، 

من  العديد  وتتنافس  املقبل.  الصيف 
األندية من أجل الظفر بخدمات الالعب 
ليفربول  رأسها  على  الشاب،  األمريكي 

وريال مدريد، باإلضافة إلى آرسنال.
اإلعالن  يتم  قد  أنه  إلى  تقارير،  وأشارت 
عن الصفقة بشكل رسمي، خالل فترة 
أن  على  احلالية،  الشتوية  االنتقاالت 

ينضم الالعب الصيف املقبل للبلوز.
بليفربول  مؤخرا،  بقوة  الالعب  وارتبط 

اإلجنليزي، بطلب من املدير الفني للريدز 
بدائل  توفير  يريد  والذي  كلوب،  يوجن 
فيرمينو  روبرتو  الهجومي  للثالثي 

ومحمد صالح وساديو ماني.
األمريكي  الالعب  عقد  في  يتبق  ولم 
التقارير  بعض  وتشير  شهًرا،   18 سوى 
ما  دورمتوند،  مع  عقده  يجدد  لن  أنه  إلى 
خشية  لبيعه  األملاني  الفريق  سيدفع 

رحيله مجانًا .

تشيلسي يتوصل التفاق حول جنم بوروسيا دورمتوند

يهزم  لم  الذي  الوحيد  الفريق  ليفربول،  يواصل 
منذ مطلع املوسم، زحفه نحو إحراز لقبه األول 
منذ عام 1990 في الدوري اإلنكليزي لكرة القدم، 
مواجهات  أبرز  في  ارسنال  يستضيف  عندما 
الفوز في 16  ليفربول  العشرين. وحقق  املرحلة 
مباراة وتعادل في ثالث فقط ليؤكد بأنه مرشح 
منذ  خزائنه  عن  الغائب  اللقب  ملعانقة  بقوة 
التاسعة  املرحلة  وبنتائج  عقود.  ثالثة  نحو 
الصدارة  في  نقطة(   51( ليفربول  ابتعد  عشرة، 
الذي  هوتسبر  توتنهام  عن  نقاط  ست  بفارق 
انتزع املركز الثاني من حامل اللقب مانشستر 
تواليا  ثانية  خسارة  األخير  تلقي  بعد  سيتي، 
املمتاز. الدوري  في  مباريات  أربع  آخر  في  وثالثة 
على  السبت  أرسنال  مباراة  ليفربول  ويخوض 
أن يحل ضيفا على سيتي  أنفيلد، قبل  ملعبه 
في الثالث من كانون الثاني/يناير في قمة املرحلة 
نتيجتها  تؤثر  قد  والتي  والعشرين،  احلادية 
مدرب  وأكد  الدوري.  مسار  في  كبير  بشكل 
التي  املباراة  بعد  كلوب  يورغن  األملاني  ليفربول 
نظيفة  برباعية  نيوكاسل  فريقه  فيها  سحق 
األربعاء »ما حاولنا قوله اننا نريد صناعة تاريخ 
تاريخ ليفربول لم  أول فريق في  بنا. نحن  خاص 
الدوري  انطالق  منذ  تواليا  مباراة   19 في  يخسر 
املمتاز، إنه تاريخ صغير وخطوة جيدة«. ولم يشأ 
كلوب احلديث عن حظوظ فريقه باللقب، قائال 
نكون  أن  يجب  مببارياتنا،  الفوز  علينا  »يتعني 
نكون في نفسية جيدة،  وأن  تركيزنا  في كامل 
أين  الى  نرى  وبعدها  األهمية،  غاية  أمر في  هذا 

سيقودنا هذا األمر«.
انتزعت  التي  القليلة  الفرق  من  ارسنال  وكان 
التعادل )1-1( من ليفربول هذا املوسم ويستطيع 
هما  الرفيع  الطراز  من  هدافني  على  االعتماد 
ترتيب  متصدر  أوباميانغ  إمييريك  بيار  الغابوني 

ألكسندر  والفرنسي  هدفا   13 مع  الهدافني 
الدوري  في  أهداف  ستة  سجل  الذي  الكازيت 
هذا املوسم. واعتبر قلب دفاع ليفربول الكرواتي 
مواصلة  فريقه  على  يتعني  بأنه  لوفرين  ديان 
النسج على املنوال ذاته في اآلونة األخيرة حيث 
بورمنوث  على  متتالية  انتصارات  أربعة  حقق 

ومانشستر يونايتد وولفرهامبتون ونيوكاسل.
أرسنال  أمام  وقال »نخوض مواجهتني صعبتني 
مواصلة  علينا  يتعني  سيتي.  مانشستر  ثم 
داخل  قوية  »لدينا شخصيات  الزخم«، مضيفا 
الفريق، إذا أردنا التواجد في القمة يتعني علينا 
ان نتمتع بعقلية الفوز والهدوء«. ويعول الفريق 
بشكل أساسي على الهداف وأفضل العب في 
والذي  صالح،  محمد  املصري  املاضي  املوسم 
هوايته  املوسم  من  املرحلة  هذه  في  ميارس 
 19 في  هدفا   12 مع  ممتاز  بشكل  التهديفية 

اإلسباني  املدرب  بقيادة  أرسنال  أما  مباراة. 
الترتيب،  املركز اخلامس في  إميري، فيحتل  أوناي 
ثالث  آخر  في  الثاني  فوزه  حتقيق  الى  ويسعى 

مباريات.
غونار  أولي  النروجي  أكد  اخر  جانب  من 
سولسكاير مدرب مانشستر يونايتد اإلنكليزي 
الوسط  خط  العب  »حول«  فريق  ببناء  رغبته 
العالم  بلقب كأس  املتوج  بوغبا  بول  الفرنسي 
في كرة القدم 2018 مع منتخب بالده.     وتولى 
سولسكاير األسبوع املاضي مهام املدرب حتى 
مورينيو  جوزيه  للبرتغالي  خلفا  املوسم  نهاية 
في  للفريق  بداية  أسوأ  على خلفية  أقيل  الذي 
عالقة  وشهدت   .1990 عام  منذ  احمللي  الدوري 
مورينيو توترا مع عدد من العبيه، في مقدمهم 
العب خط الوسط الفرنسي. اال أن بوغبا حقق 
أداء الفتا في مباراتي يونايتد بقيادة سولسكاير، 

 1-5 سيتي  كارديف  على  بهما  فاز  واللتني 
في  هدفني  بوغبا  وسجل   .1-3 وهادرسفيلد 
هدفني  بصناعة  اسهم  بعدما  الثانية،  املباراة 

أيضا في األولى.
نشرتها  تصريحات  في  سولسكاير  واعتبر 

من  بارز  »العب  بوغبا  أن  اإلنكليزية  الصحف 
الطراز العاملي ونريد بناء الفريق من حوله 
الناحية  »من  احلال«.وأضاف  بطبيعة 
لكنه  جدا،  جيد  بعمل  قام  الهجومية، 
القيام  ويستطيع  القامة  طويل  العب 
اخلصم.  وتوقيف  رأسية  بتسديدات 

غاية  في  أمر  وهذا  رائعا  كان  سلوكه 
األهمية، يتعني عليك أن تكون منهكا في 
نهاية كل مباراة«، في إشارة الى بذل اجملهود 

مستوى  وتراجع  التسعني.  الدقائق  خالل 
بوغبا بشكل كبير هذا املوسم وعلى األرجح 

شكل  أنه  اال  مورينيو،  مع  عالقته  تردي  بسبب 
عنصرا أساسيا في فوز »الشياطني احلمر« في 
وعندما  سولسكاير.  بقيادة  األوليني  املباراتني 
سئل النرويجي عما يتعني على الالعبني الذين 
وحتديدا  االخيرة  اآلونة  في  مستواهم  تراجع 
البلجيكي روميلو لوكاكو والتشيلي ألكسيس 
سانشيز، القيام به، اعتبر أن عليهما ان يحذوا 
أي شيء  »ال أستطيع فعل  وأوضح  بوغبا.  حذو 
امللعب  أرض  على  بعروضهما  يتعلق  ما  في 
اليهما عندما  األمر يعود  بول قام بذلك مبفرده، 
تسنح لهما الفرصة. هكذا هي األمور في كرة 

القدم«.
العب  من الطراز العامليبوغبا 

وشدد سولسكاير على أنه لن يتردد في توجيه 
أقوم  احلال  »بطبيعة  الالعبني  جلميع  النصائح 
بإعطاء توجيهات حول التعبير وحرية التعبير، 
مدربا...  أصبحت  ان  منذ  دائما  بذلك  أقوم  لكن 
االستمتاع  هو  لهم  القول  ميكنني  ما  كل 
أفضل  ألنها  النادي  هذا  ألوان  عن  بالدفاع 
رغبته  سولسكيار  وكرر  حياتهم«.  في  حلظات 
القادمني  الشبان  الالعبني  على  االعتماد  في 
املهاجم  إشراكه  بعد  النادي،  أكادميية  من 
املباراة ضد  الدقائق األخيرة من  أجنل غوميز في 
بحسب  الفريق  »نبني  هادرسفيلد.وأوضح 
التقاليد، نحن في حاجة الى العبني شبان يأتون 
من الفئات العمرية، إنه أمر في غاية األهمية في 
ملنح  قدما  أتطلع  مضيفا  األكادميية«، 
املزيد من الفرص لالعبني الشبان 
في  كبيرة  مواهب  منلك  ألننا 

 18 حتت  فئة 
عاما«.

ليفربول يصطدم بطموح ارسنال قبل العطلة الشتوية و مدرب يونايتد حيلم ببناء فريق قوي حول بوغبا
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أقر الرئي��س دونالد ترامب األربعاء بوجود 
مخاوف أمني��ة رافقت زيارته الى العراق، 
معربا عن »حزنه الش��ديد« حلاجته إلى 
كل هذه السرية للقاء اجلنود األميركيني 

هناك.
وق��ال ترامب إنه كان قلقا بش��أن القيام 
بالرحلة »عندما سمعت مبا عليك أن متر 

به«.
وأض��اف الرئيس األميركي ال��ذي رافقته 
زوجت��ه ميالنيا ف��ي رحلت��ه: »كان لدي 
مخاوف حول مؤسس��ة الرئاسة، وليس 
في م��ا يتعلق ب��ي ش��خصيا، كان لدي 

مخاوف حول السيدة األولى«.
وأشار ترامب الذي ترك واشنطن ليال في 
طائ��رة مطفأة األضواء، إل��ى أن »زيارتني« 

ألغيتا سابقا بعد تسرب أنباء عنهما.
وق��ال: »م��ن احملزن ج��دا عندم��ا تنفق 7 
تريليون��ات دوالر ف��ي الش��رق األوس��ط، 
أن يتطل��ب الذه��اب إلى هن��اك كل هذه 
حول��ك،  والطائ��رات  الهائل��ة  الس��رية 

وأعظم املع��دات في العال��م، وأن تفعل 
كل شيء كي تدخل ساملا«.

ووص��ل ترام��ب األربعاء إل��ى قاعدة عني 
األس��د في محافظة األنبار غرب العراق 
برفقة س��يدة أميركا األول��ى ومجموعة 
صغيرة من املس��اعدين ووكالء اخلدمات 
الس��رية، ومجموع��ة م��ن الصحفيني، 
واس��تغرقت الزي��ارة نحو ثالث س��اعات 

فقط.
واثير لغط في العراق بش��أن سرية زيارة 
الرئي��س األميركي بداعي أنها لم »حتترم 

األعراف والسيادة العراقية«.
وق��ال مكت��ب رئيس ال��وزراء ع��ادل عبد 

املهدي في بي��ان إن اجتماعا بني القيادة 
العراقي��ة والرئيس دونال��د ترامب، أُلغي 
بس��بب خالفات ح��ول كيفي��ة تنظيم 

اللقاء.
وأض��اف البي��ان: »كان م��ن املفت��رض أن 
يجري اس��تقبال رس��مي ولقاء بني عبد 
امله��دي والرئيس األميرك��ي ولكن تباينا 
في وجه��ات النظر لتنظي��م اللقاء أدى 

إل��ى االس��تعاضة عنه مبكامل��ة هاتفية 
تناولت تطورات األوضاع«.

وهذه هي الزيارة األولى للرئيس األميركي 
دونال��د ترام��ب إلى الع��راق من��ذ توليه 
الس��لطة في كان��ون الثاني/يناير 2017، 
وج��اءت ف��ي أعقاب ق��راره خف��ض عدد 
أفغانس��تان  ف��ي  األميركي��ة  الق��وات 

واالنسحاب الكامل من سوريا.
وتعد الرحالت الرئاس��ية التي يقوم بها 
زعماء الواليات املتحدة لتعزيز معنويات 
اجلن��ود تقلي��دا في س��نوات احل��رب في 
أعقاب هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001.

ه��ذا وق��ال به��رام قاس��مي، املتح��دث 

باس��م اخلارجي��ة اإليراني��ة، إن الرئي��س 
األمريكي، دونال��د ترامب اضطر للدخول 
إلى الع��راق بصورة س��رية و«لصوصية« 
على ح��د تعبي��ره، حتت إج��راءات أمنية 

واستخباراتية مشددة.
ونقلت وكالة األنباء اإليرانية الرس��مية 
على لس��ان قاس��مي قول��ه: »كما قال 
الس��ید ترامب ف��ی خطابه في حش��د 
العس��كریین االمیركیی��ن ف��ی قاعدة 
>عی��ن االس��د< )اجلوی��ة غ��رب العراق( 
فانه ورغ��م تدخالتهم الت��ي ال حتصي 
ال��دوالرات  ونفقاته��م ب��االف ملیارات 
واالثم��ان الباهضة الت��ي دفعوها على 
حس��اب س��معتهم الت��ي ال تع��وض 
للش��عب األمیرك��ي، والت��ي ادت إل��ى 
وغیر  الالقانوني  العس��كري  التواج��د 
املش��روع في املنطقة خاص��ة العراق، 
فان��ه مضطر الن یدخل ارض احدى دول 
املنطقة بصورة س��ریة متاما او باالحرى 
االج��راءات  اش��د  وحت��ت  بلصوصی��ة 
االس��تخباریة – االمنی��ة وان یتع��رض 
هكذا لالنتقاد من احملللین وعدم اكتراث 

من املس��ؤولین العراقیین واملعارضة من 
الشعب العراقي«.

وتابع قاسمي قائال: »حكومات وشعوب 
املنطقة ال تسمح ابدا لالجانب املعتدین 
واملنبوذین باستغالل االمور الثارة التفرقة 
أمري��كا  لیس��ت  املنطق��ة..  دول  بی��ن 
الطامعة والداعمة لإلرهاب بكل معنى 
الكلمة بل ان ش��عوب املنطقة الواعیة 
ه��ي الت��ي متكن��ت بإدراكه��ا الصائ��ب 
للظروف توقیته��ا الصحیح ومراكمتها 
المكانیاته��ا املادی��ة واملعنوی��ة من دحر 
وهزیم��ة االرهابیی��ن الذی��ن مت اعدادهم 
وتس��لیحهم ومتویلهم م��ن قبل أمريكا 

والصهیونیة«.
وأردف: »الش��ك انه س��وف ل��ن یمر وقت 
طوی��ل لت��درك جمی��ع دول املنطقة بان 
اس��تتباب االس��تقرار واالم��ن باملنطقة 
غیر ممك��ن دون االعتماد عل��ي مصادرها 
وطاقاتها الداخلیة واالقلیمیة والدولیة 
وان الق��وات االجنبیة س��تضطر ملغادرة 

املنطقة كلها عاجال ام آجال«.
كما اثارت زيارة الرئيس األمريكي، دونالد 
ترام��ب للق��وات األمريكي��ة ف��ي العراق 
غضب ساس��ة ونواب عراقي��ني، قالوا إن 

حكومتهم لم تكن على علم بالزيارة.
وانتقدت كتل سياس��ية في العراق زيارة 
ترام��ب ليل��ة االربع��اء إلى قاع��دة عني 
االس��د اجلوية ف��ي صحراء االنب��ار غرب 
العراق لتهنئة القوات االمريكية بأعياد 

امليالد.
وفي أثناء الزيارة، ق��ال ترامب إن »اجليش 
االمريكي قد يتخذ العراق قاعدة لش��ن 
الس��ورية«،  االراض��ي  داخ��ل  عملي��ات 
وه��و ما اعتبرت��ه تلك الكت��ل »انتهاكا 
للس��يادة العراقية , وتدخال في ش��ؤون 
الب��الد الداخلية«.ودعت ع��دد من الكتل 
إلى »انهاء الوجود االمريكي في العراق«.
ودع��ا زعي��م كتل��ة اإلص��الح النيابية، 
صباح الساعدي، إلى عقد جلسة طارئة 
للبرمل��ان، ملناقش��ة »االنته��اك الصارخ 

لسيادة العراق«.
وق��ال الس��اعدي: »انس��حاب الق��وات 
األمريكية من س��وريا لي��س مبررا لبقاء 
تل��ك الق��وات ف��ي الع��راق، وجعله أحد 

قواعدهم في الشرق األوسط«.
واعت��رض أيضا على زي��ارة ترامب حتالف 
البن��اء، مناف��س كتل��ة اإلص��الح ف��ي 
البرملان. وقال بيان لتحالف البناء: »زيارة 
ترامب انته��اك صارخ وواض��ح لألعراف 
الدبلوماس��ية، وتُبني استهتاره وتعامله 

االستعالئي مع حكومة العراق«.
وح��ذر قائ��د فصيل عصائ��ب أهل احلق، 
قيس اخلزعلي، في تغريدة على تويتر من 
أن البرملان س��يرد على زي��ارة ترامب، عبر 
»إرغام الق��وات األمريكية عل��ى مغادرة 

العراق«.
لكن املوقع اإللكتروني الرس��مي لرئيس 
الوزراء ع��ادل عبداملهدي، قال في بيان إن 
الس��لطات األمريكية أبلغ��ت احلكومة 
العراقية بزيارة ترامب، مضيفا أن »خالفا 
حول تنظيم لقاء بني ترامب وعبد املهدي 

أدى إلى إلغائه«.
وقال نواب عراقيون، لوكالة رويترز لألنباء، 
إن الرجلني اختلفا حول مكان االجتماع، 
حيث طلب ترام��ب االجتماع في قاعدة 
ع��ني األس��د اجلوية، وهو م��ا رفضه عبد 

املهدي.
الق��وات  ميالني��ا  وزوجت��ه  ترام��ب  وزار 
األمريكية، في قاعدة األسد اجلوية غربي 

بغداد، لتهنئتهم بعيد امليالد.
وق��ال ترام��ب إن��ه لي��س لدي��ه خط��ط 
لس��حب القوات األمريكية م��ن العراق، 
وذل��ك بعد نحو أس��بوع م��ن إعالنه عن 

سحب القوات األمريكية من سوريا.
وما يزال هناك نحو 5000 جندي أمريكي 
في الع��راق، لدعم احلكوم��ة في حربها 

ضد ما تبقى من تنظيم الدولة 
هذا ومتكن ناش��ط بريطان��ي صدفة من 
تبديد جهود اإلج��راءات األمنية املتخذة 
ملن��ع التس��ريبات بش��أن زي��ارة الرئيس 
األمريك��ي دونال��د ترام��ب للع��راق قبل 
وصول��ه البالد، م��ا أجبر البي��ت األبيض 

على مراجعة خططه.
وأفادت صحيفة »الغارديان« البريطانية، 
ف��ي تقرير نش��رته اخلميس، ب��أن ترامب 
غ��ادر واش��نطن ليلة عيد امليالد وس��ط 
إجراءات أمنية مشددة للغاية تهدف إلى 
منع تس��ريب أي معلومات ح��ول الزيارة 

إلى وس��ائل اإلعالم، وتعهد الصحفيون 
املطلعون على املوضوع بالتزام الصمت 
حينما أقلعت الطائرة رقم واحد مطفأة 

األضواء برفقة مقاتالت.
لك��ن الناش��ط البريطان��ي املقي��م في 
مدين��ة ش��يفيلد، آالن ميل��وي، وهو من 
ه��واة تصوير الطائ��رات، التق��ط صورة 

وثّق��ت الطائرة الرئاس��ية في الس��ماء 
فوق مقاطعة يوركش��اير، ما أفشل كل 
اإلجراءات األمنية املتخذة من قبل اإلدارة 

األمريكية.
ومتكن الناش��ط فور التقاط الصورة من 
حتديد الطائرة ونش��ر الص��ورة في موقع 
Flickr، ث��م خلص اخلبراء إل��ى أن ترامب 

يقوم بزيارة س��رية إلى الش��رق األوسط، 
وذل��ك قبل س��اعات من هب��وط الطائرة 
رقم واح��د في قاعدة عني األس��د غربي 

بغداد.
أجبر ذل��ك البيت األبيض عل��ى التراجع 
عن خططه األصلية واإلعالن عن الزيارة 
قبل املوع��د احملدد، ح��ني كان ترامب في 

الس��ماء على منت الطائرة املتوجهة إلى 
العراق.

ووصف الناش��ط البريطان��ي الذي وجد 
نفسه وسط اهتمام وسائل اإلعالم هذا 
احلادث بأنه »درس ال بد من استخالصه« 

للبيت األبيض.

تُعاني احلريات في الشرق األوسط من قمٍع واضٍح على 
يد احلكوم��ات التي تتجاهل مفاهي��م الدميقراطية، 

وليست حرية الصحافة باستثناٍء لتلك القاعدة.
وبحس��ب تقري��ٍر نش��ره موق��ع »ميدل إيس��ت آي« 
البريطاني، تن��وع ذلك القمع بني خطف الصحفيني 
في العراق وسوريا، وسجن املُراسلني في تركيا وإيران، 
فض��الاً عن االغتيال الذي اس��تهدف كات��ب األعمدة 
السعودي جمال خاشقجي. ولهذا لفتت مجموعات 
حري��ة الصحافة االنتباه من جديد إل��ى اخملاطر التي 
واجهه��ا الصحفيون العاملون في منطقة الش��رق 

األوسط وشمال أفريقيا على مدار العام املُنقضي.
رغ��م أنَّ هذه اخملاطر ليس��ت بجدي��دٍة على املنطقة، 
ي��رى املوقع أنَّ الش��هور ال�12 األخيرة ش��هدت عدداًا 
ل العنف، وهو  ا ف��ي ُمعدَّ م��ن األحداث احلرجة، وتزايداً
األمر الذي تقول منظمات حقوق وس��ائل اإلعالم إنَّه 
 متزايٍد بش��أن التحديات التي يُواجهها 

ٍ
أدَّى إلى وعي

العاملون في هذا اجملال بشكٍل يومي.
أكث��ر تل��ك احلوادث إث��ارةاً للج��دل بحس��ب التقرير 
كان مقت��ل الصحف��ي الس��عودي املع��ارض جمال 
خاش��قجي، ال��ذي ُقِت��َل داخ��ل قنصلية ب��الده في 

إسطنبول مطلع شهر أكتوبر )تشرين األول(.
ا ملوقع »ميدل إيس��ت آي«: إنَّ مقتل خاشقجي  ووفقاً

ا« لدى اجملتمع الدولي. »ضرب وتراًا حساساً
وص��رَّح منص��ور للموق��ع: »هن��ا ق��رَّر الصحفي��ون 
واملدافعون عن حرية الصحافة واملنظمات الدولية أنَّ 
عليهم وضع ح��ٍد لتلك االنتهاكات، وضرورة وجود رد 
 على استهداف الصحفيني في كافة أنحاء 

ٍ
فعٍل دولي

العالم. ويأمل هؤالء أن مُتثِّل قضية خاشقجي نقطة 
ٍل تعكس مس��ار ظاهرة اس��تهداف الصحفيني  حتوُّ
بترسيخ مبدأ املساءلة.. ومحاسبة األشخاص الذين 

يقتلون الصحفيني في جميع أنحاء العالم«.
يُش��ير تقرير »ميدل إيست آي« إلى أنَّ العام املُنقضي 
ا في أع��داد الصحفيني  ا ملحوظاً ا تزاي��داً ش��هد أيضاً
الذي��ن ُقِتل��وا ف��ي مختل��ف أنح��اء العالم بس��بب 
عملهم؛ إذ تضاعف الرقم عما كان عليه عام 2017، 

ا. ووصل إلى 34 شخصاً
وتأت��ي ه��ذه الزي��ادة نتيج��ة القف��زة الرهيب��ة ف��ي 
دة بحق الصحفيني في أفغانستان،  الهجمات املُتعمَّ
حس��بما أفادت جلن��ة حماية الصحفي��ني في وقٍت 

ر من الشهر اجلاري. ُمبكِّ
وأض��اف التقرير »ليس��ت هنالك الكثي��ر من األخبار 
اجلي��دة، ولم نحص��ل على أخباٍر جي��دٍة بهذا الصدد 

منذ سنوات«.
ويذك��ر املوقع أنَّ اثنني من أص��ل أخطر ثالث دوٍل على 
حي��اة الصحفي��ني ه��ذا الع��ام يقعان ف��ي منطقة 
الشرق األوسط. ففي حني انفردت أفغانستان باملركز 
األول على القائمة الس��وداء، استحوذت سوريا على 
ا ملنظمة »مراس��لون بال حدود«، إذ  املرك��ز الثاني وفقاً
ُقِتَل 11 صحفياًا هناك خالل عام 2018. وحلَّت اليمن 

في املركز الثالث مبقتل ثمانية صحفيني.
ويوضح التقرير أنَّ الرقم اإلجمالي ملنظمة »مراسلون 
بال حدود« يختلف عن الرقم الذي أصدرته جلنة حماية 
الصحفي��ني؛ ألنَّ املنظمة تأخ��ذ بعني االعتبار مقتل 
املُدوِّنني والصحفيني املواطنني والعاملني في وسائل 
اإلعالم؛ وأفادت املنظمة أنَّ أكثر من 80 صحفياًا ُقِتلوا 
ف��ي مختلف أنحاء العالم خالل ع��ام 2018. وكتبت 
ص  املنظمة على صفحتها في موقع »تويتر«: »ُملخَّ
عام 2018 عن الهجمات واالنتهاكات املُميتة في حق 
الصحفيني: ارتفاع األرقام في جميع الفئات. ُقِتل 80 
صحفياًا هذا العام، ويقبع 348 في السجن حالياًا، في 
حني ما يزال 60 منه��م محتجزين كرهائن؛ ما يُظهر 
ى غير مس��بوق من العداء ُت��اه العاملني في  مس��تواً

وسائل اإلعالم«. ويُشير التقرير إلى مقتل رائد فارس، 
ناش��ط اجملتمع املدني السوري ومدير احملطة اإلذاعية 
املُس��تقلة »راديو فرش«، في إدلب خالل شهر نوفمبر 
ست احملطة اإلذاعية املستقلة  )تش��رين الثاني(. تأسَّ
عام 2013، مثيرةاً ُحنق حكومة الرئيس بش��ار األسد 

ورجاله املسلحني تاه الناشط.
ا(  وأث��ار مقتل املُص��وِّر احلر أحمد أبو حس��ني )24 عاماً
دهش��ة الكثيرين في جميع أرجاء املنطقة إثر وفاته 
ُمتأثراًا بجراحه في 25 أبريل )نيس��ان(، بعد أسبوعني 
من إطالق النار عليه بواس��طة القوات اإلس��رائيلية 
أثن��اء تغطية تظاهرات »مس��يرات الع��ودة الُكبرى« 
داخل غزة احمُلاصرة. وتشير »ميدل إيست آي« إلى أنَّ أبو 
ا من بني عدٍد كبير من الصحفيني  حس��ني كان واحداً
والعاملني في وس��ائل اإلعالم الذين اسُتهِدفوا خالل 
التظاه��رات األس��بوعية في غزة، والتي ب��دأت أواخر 

شهر مارس )آذار(.
ا للموقع، قال كريس��توف ديل��وار، األمني العام  ووفقاً
ملنظم��ة »مراس��لون ب��ال ح��دود«، في تصري��ٍح أدلى 
ب��ه الش��هر اجل��اري: »بل��غ العنف ض��د الصحفيني 
مس��توياٍت غير مس��بوقٍة هذا العام، وأصبح الوضع 
ا اآلن. إذ إنَّ الكراهية التي يُعبِّر عنها الساس��ة  حِرجاً
ورج��ال الدي��ن ورج��ال األعم��ال اجمُلرَّدين م��ن املبادئ، 
ويُعلنوه��ا صراح��ةاً في بع��ض األحيان، له��ا تبعاٌت 
مأس��اويٌة عل��ى أرض الواق��ع، وانعك��س ذل��ك على 
ه ضد  الزي��ادة املُثيرة للقلق في نس��ب الُعن��ف املُوجَّ

الصحفيني«.
صحفيون مسجونون ومختطفون

فضالاً عن اخملاطر التي تتعرَّض لها حياة الصحفيني، 
واج��ه العدي��د منهم مخاط��َر متنوعةاً خ��الل العام 
املُنقضي. وبحس��ب منظمة »مراس��لون بال حدود«، 
ف��إنَّ 37% من الصحفيني املس��جونني ف��ي مختلف 
��زون في أربع  أنح��اء العال��م )127 من أصل 348( يتركَّ

دوٍل فقط باملنطقة: تركيا، ومصر، واململكة العربية 
الس��عودية، وإيران. هذا إلى جانب وقوع 58 من أصل 
59 عملية خط��ف للصحفيني على ي��د جهاٍت غير 
حكوميٍة خالل عام 2018 في سوريا، واليمن، والعراق 
فق��ط. ويُش��ير موقع »ميدل إيس��ت آي« إل��ى تراجع 
قدرة الصحفيني على تقدمي تقاريرهم بشأن القضايا 
املُثيرة للجدل داخل العديد من البلدان. وحَتِلُّ س��وريا 
ف��ي املراكز اخلمس��ة األخيرة ب��ني دول العالم في ما 
��ر منظمة  ا ملُؤشِّ يتعل��ق بحري��ة نق��ل األخب��ار، وفقاً
»مراس��لون ب��ال حدود«، ف��ي حني تأتي الس��ودان في 

املراكز العشرة األخيرة.
وإجماالاً حلَّت تس��ع دوٍل من منطقة الشرق األوسط 
وش��مال أفريقيا، وهي: مصر، والعراق، وليبيا، وإيران، 
والبحرين، واليمن، والس��عودية، والس��ودان، وسوريا، 
ر ُحرية  في املراكز العشرين األخيرة على قائمة ُمؤشِّ

الصحافة العاملي.
وما تزال مصر وتركيا من بني أكثر دول العالم س��جناًا 
للصحفيني، وهي الس��معة السيئة التي احتفظتا 

بها على مدار سنواٍت، بحسب منصور.
ويذك��ر التقري��ر أنَّ جماعات حري��ة الصحافة تلفت 
االنتب��اه إلى الوضع ف��ي مصر منذ س��نواٍت طويلة. 
فاألح��داث الت��ي تلت ثورة ع��ام 2011، م��ن اإلطاحة 
ح اإلخوان املسلمني  بحسني مبارك، إلى انتخاب ُمرشَّ
محم��د مرس��ي ع��ام 2012 لرئاس��ة اجلمهورية، ثم 
ا بعد عاٍم واحد، أدت  اإلطاح��ة به على يد اجليش أيضاً

إلى حملٍة قمعيٍة على وسائل اإلعالم.
وتبنَّ��ت الس��لطات املصري��ة واح��دةاً م��ن االتهامات 
لة لدى الرئيس األمريكي دونالد ترامب لتوقيف  املُفضَّ

واعتقال الصحفيني، وهي ذريعة »األخبار الكاذبة«.
وص��رَّح منصور ملوقع »مي��دل إيس��ت آي«: »في عام 
2015، كانت مصر وإثيوبيا الدول الوحيدة في العالم 

التي تعتقل الصحفيني بتهمة نشر أخباٍر كاذبة«.

وم��ن بني أولئك الصحفيني: محمود أب��و زيد، املُصوِّر 
الصحف��ي املع��روف باس��م ش��وكان، ال��ذي حصل 
عل��ى جائ��زة حرية الصحاف��ة العاملية م��ن منظمة 

اليونسكو التابعة لألمم املتحدة في أبريل )نيسان(.
ورغ��م اعتقال��ه منذ عام 2013، ُحِكم على ش��وكان 
في سبتمبر )أيلول( املاضي بالسجن خمس سنواٍت 
بتهم��ة االنضمام ل�»جماعٍة إرهابي��ة«. وأفادت جلنة 
حماي��ة الصحفي��ني أنَّه س��ُيفرج عنه خالل س��تة 

أش��هٍر بفض��ل الفترة الت��ي قضاها داخل الس��جن 
بالفعل.

وذك��ر موقع »مي��دل إيس��ت آي« ضمن تقريٍر نش��ره 
في ش��هر مارس )آذار( أنَّ الصحفي��ني العاملني على 
األرض ُقبي��ل االنتخابات الرئاس��ية املصرية األخيرة، 
التي شهدت فوز عبد الفتاح السيسي بنسبة %98، 

حتدثوا عن عملهم في ظل ثقافٍة من اخلوف.
وص��رَّح عدٌد من الصحفيني للموق��ع بأنَّهم اضطروا 
الختي��ار املوضوعات الت��ي يقوم��ون بتغطيتها، في 

محاولٍة منهم حلماية أنفسهم ومصادرهم .
وحجب��ت مصر أكثر من 500 موقع، من بينها العديد 
م��ن املنص��ات اإلخباري��ة ومواق��ع منظم��ات حقوق 
اإلنس��ان، منها موقع األخبار املستقل »مدى مصر« 

وموقع منظمة »هيومن رايتس ووتش«.
وبحسب التقرير، ترى إميي ساندرز، أستاذة الصحافة 
املُس��اِعدة املتخصص��ة ف��ي قانون وس��ائل اإلعالم 
وش��ؤون الش��رق األوس��ط بجامع��ة تكس��اس في 
أوس��نت، أنَّ املزيد من القادة العامليني ينظرون اآلن إلى 
ا لس��لطتهم  »الصحاف��ة الرقابي��ة بوصفها تهديداً
وس��يطرتهم على بالدهم. فبدايةاً م��ن دونالد ترامب 
في الواليات املتحدة وأردوغ��ان في تركيا، ووصوالاً إلى 

ملوك اخلليج، ينتقد الق��ادة العامليون هذا النوع من 
الصحافة ويش��نون حمالت قمٍع بحق حرية التعبير 

حني ال تتوافق مع وجهات نظرهم«.
ينتقل التقرير إلى تركيا، حيث أدَّت محاولة االنقالب 
على الرئيس رجب طيب أردوغان عام 2016 إلى حملة 

عٍة بحق وسائل اإلعالم. قمٍع موسَّ
يقب��ع 169 صحفياً��ا خلف القضبان ف��ي تركيا اآلن، 
اعُتِق��َل معظمه��م ف��ي ظل حال��ة الط��وارئ التي 
ا ملا أدلت  ُفِرض��ت في أعق��اب محاولة االنق��الب، وفقاً

ب��ه منصة »ب��ي 24« للصحاف��ة املس��تقلة. وقالت 
املنص��ة: »اعتباراًا من 14 ديس��مبر )كانون األول( عام 
2018، يقبع 169 صحفياًا وعامالاً في وس��ائل اإلعالم 
داخل السجون التركية بانتظار إنهاء ُمحاكمتهم أو 
قضاء فترة عقوبتهم«. رجل يرفع الفتةاً عليها وجوه 
صحفيني م��ن صحيفة »جمهوري��ت« املُعارِضة في 

تركيا يخضعون للمحاكمة في سبتمبر 2017.
وم��ن بني املعتقلني في تركيا بع��ض أفراد فريق عمل 
صحيفة »جمهوريت« املُعارِضة، التي كانت من أشد 
ت تقاريَر على صفحاتها األولى  منتقدي أردوغان وأعدَّ

أثارت حفيظة رئيس الدولة التركية.
ويقول منصور: إنَّ تركيا اس��تخدمت تَُهمة مناهضة 
الدولة ل�»حظر العمل الصحفي الش��رعي«. لكنَّها 

ليست الدولة الوحيدة التي فعلت ذلك.
أما في الس��عودية، فيقول موقع »ميدل إيس��ت آي« 
إنَّه حني أطلق ولي العهد السعودي واحلاكم الفعلي 
للب��الد األمي��ر محمد بن س��لمان حملت��ه املزعومة 
حملاربة الفس��اد في نوفمبر )تش��رين الثان��ي( 2017، 
احتجز اثنني م��ن أباطرة اإلعالم البارزي��ن: الوليد بن 
طالل، مالك ش��ركة »روتانا ميديا سرفيس��ز« والذي 
ا،  ميتل��ك حصةاً في ش��ركة »نيوز كوربوريش��ن« أيضاً
وولي��د اإلبراهي��م، مالك ش��ركة »إم بي س��ي« وقناة 
»العربي��ة« اإلخباري��ة ف��ي دب��ي. ورغم اإلف��راج عن 
كليهم��ا في يناي��ر )كانون الثان��ي(، اضطر ابن طالل 
للموافق��ة عل��ى تس��ويٍة مالي��ٍة غير معلوم��ٍة مع 
اململك��ة قبل أن ينال حريته، في حني وافق اإلبراهيم 

على منح 60% من أسهم شركته للمملكة.
وفي حديث��ه إلى قن��اة »اجلزيرة« الع��ام املاضي، قال 
ديفيد هيرس��ت، مدير حترير موقع »ميدل إيست آي«: 
إنَّ الس��عوديني »مهتم��ون للغاية بوس��ائل اإلعالم، 
ويعتق��دون بطريق��ة تفكيره��م القدمية أنَّ وس��ائل 
اإلعالم مُيكن ش��راؤها. وهذه هي الطريقة التقليدية 
الت��ي تنظر بها الدول العربية إلى وس��ائل اإلعالم. إذ 
ال يعتق��دون أنَّ العال��م العربي ُمهيَّ��أ حلرية التعبير، 
، لذا يرغبون في الس��يطرة  وأعربوا ع��ن ذلك صراحةاً

على وسائل اإلعالم«.
ا تُستخدم  يوضح التقرير أنَّ املعلومات املُضلِّلة أيضاً
للتش��كيك في اخلصوم السياسيني باملنطقة، كما 
تب��نيَّ خالل األزمة الدبلوماس��ية بني قط��ر وعدٍد من 

ا  دول مجلس التعاون اخلليجي مثل الس��عودية، وفقاً
مل��ا أفادت به إميي، التي ش��غلت في الس��ابق وظيفة 

أستاذة الصحافة بجامعة نورثويسترن في قطر.
وأضافت في إش��ارٍة إل��ى بداية األزمة الدبلوماس��ية 
الع��ام املاضي: »نش��ر قراصنة اإلنترن��ت تصريحاٍت 
ناريٍة وكاذبٍة منسوبٍة إلى أمير قطر على موقع وكالة 
األنباء الرس��مية للبالد، في سابقٍة دوليٍة أثارت جدالاً 
كبيراًا. ومنذ ذلك الوقت تداولت ُكبرى وسائل اإلعالم 
في الشرق األوسط داخل مصر والسعودية واإلمارات 
أخباراًا كاذبةاً بشكٍل صارخ بشأن األوضاع واحلياة في 
قطر، كوس��يلٍة إلقناع املواطنني اخلليجيني باحلفاظ 

على والئهم لطرٍف واحد من أطراف النزاع«.
لكن يرى موقع »ميدل إيس��ت آي« أنَّ وضع اإلعالم لم 

يكن كله بتلك السوداوية.
فللمرة األولى منذ سنوات لم يُبَلغ عن أي حادثة قتٍل 
ألفراٍد من وس��ائل اإلعالم داخل العراق في عام 2018، 
حس��بما أفادت منظمة »مراسلون بال حدود«. ويقول 
منصور: »إنَّ هذا هو أول عاٍم ال يُقتل خالله صحفيون 

داخل العراق منذ عام 2012«.
��د بحس��ب التقرير عل��ى »وج��ود العديد  لكنَّ��ه أكَّ
من ح��االت الصحفي��ني الذين تعرَّض��وا للخطف أو 
اإلخفاء القس��ري« بواس��طة جهاٍت غي��ر حكوميٍة 
مثل »تنظيم الدولة اإلسالمية )داعش(«. وأضاف: »ال 

نعلم أي شيٍء عن أولئك الصحفيني حتى اليوم«.
والنقط��ة املُضيئة األخرى هي اإلفراج عن العديد من 

ا في مصر. الصحفيني املسجونني، وحتديداً
وتاب��ع منصور: »أُف��ِرج عن نص��ف الصحفيني الذين 
ا عن 10  ُسِجنوا داخل مصر في عام 2017، وأُفِرج أيضاً
ا وأُبلغنا باعتقالهم في عام  صحفيني نعرفهم جيداً
2018 فقط«، ُمش��يراًا إلى أنَّ بعض هؤالء الصحفيني 
قض��وا فت��رة عقوبتهم، ف��ي حني أُفِرج ع��ن البعض 

راًا. اآلخر ُمبكِّ
وأنهى منص��ور حديثه إلى موقع »ميدل إيس��ت آي« 
: »لهذا نحتفي باالنتصارات الصغيرة. وحتى لو  قائالاً
ظلَّت مصر واحدةاً من أكثر الدول سجناًا للصحفيني، 

فإنَّ الكثير ممن ُسجنوا أحرارٌ اليوم«.

دخل سرا وخرج متخفيا .. ترامب يوضح أسباب سرية زيارته إلى العراق

اثارت زيارة دونالد ترامب للقوات األمريكية يف العراق غضب ساسة ونواب عراقيني قالوا إن حكومتهم مل تكن على علم بالزيارة

اضطر ترامب للدخول إىل العراق 
بصورة سرية ولصوصية تحت 

إجراءات أمنية واستخباراتية مشددة

مكتب عبد املهدي : 
السلطات األمريكية أبلغت 
الحكومة العراقية بزيارة 
ترامب لكن خالفا حول 
تنظيم لقاء بني ترامب وعبد 
املهدي أدى إىل إلغائه

بهذه الطرق قمعت حرية الصحافة في الشرق األوسط خالل 2018

اثنان من أصل أخطر ثالث دوٍل على حياة الصحفيني هذا العام يقعان يف منطقة الشرق األوسط

/ القسم السياسي

/ القسم السياسي

عبد املهدي ترامب اخلزعلي 

تايسخاشقجيكريستوف

انفردت أفغانستان باملركز األول على 
القائمة السوداء واستحوذت سوريا على 

املركز الثاني وحلَّت اليمن يف املركز الثالث 



مجلس قبائل سرت .. انقسام المجلس البلدي عطل مصالح المواطنين

وأعرب بوتفليقة عن ارتياحه لتوصل 
الدراس��ة الت��ي كرس��تها الهيئات 
اخملتص��ة ل��أمم املتحدة للسياس��ة 
اجلزائرية حملاربة الرشوة، إلى أن اجلزائر 
واردة ضمن ال��دول األكثر التزاماً في 

هذا اجملال  .
وقبل ذلك، ص��ادق الرئيس اجلزائري، 
على موازنة الدولة للعام 2019 مبقر 

رئاسة اجلمهورية .
ويتوقع أن حتقق املوازنة منواً اقتصادياً 
مبعدل 2.6 في املئ��ة ومعدل تضخم 
4.5 ف��ي املئة، وإي��رادات قدرها 6.508 
بليون دينار جزائري منها 2.714 بليون 

دينار عائدات الصادرات البترولية.
وس��ترتفع النفق��ات خ��ال الع��ام 
دين��ار  بلي��ون   8.557 إل��ى  املقب��ل 
بانخف��اض طفيف مقارن��ة ب�2018. 
أما موازنة التس��يير فتقدر ب� 4.954 

بليون دينار .
على صعيد آخر، التقى وزير اخلارجية 
اجلزائ��ري عب��د القادر مس��اهل أول 
نظيره الياباني تارو كونو الذي يقوم 

بزيارة الى اجلزائر.
وج��رى خ��ال اللقاء بح��ث عاقات 

ومعاجل��ة  البلدي��ن  ب��ن  التع��اون 
املس��ائل اإلقليمي��ة والدولي��ة ذات 
االهتمام املش��ترك وقضايا مقاومة 

اإلرهاب والتطرف.
وتط��رق اللق��اء إل��ى اإلع��داد ملؤمتر 
طوكي��و الدول��ي ح��ول التنمية في 
آب  ف��ي  س��ينعقد  ال��ذي  أفريقي��ا 

)أغسطس( 2019 في يوكوهاما.
وقد بات تأجيل االنتخابات الرئاسية 
اجلزائري��ة املقررة في نيس��ان املقبل 
أبرز سيناريو مطروح في شكل يتيح 
اجملال متدي��د والية الرئيس عبدالعزيز 
بوتفليق��ة م��ع تعديات دس��تورية 
متكن من مرحل��ة انتقالية. وأعلنت 
أحزاب التحالف الرئاسي موافقتها 
على متديد الوالية، فيما انقس��مت 
املعارضة بن شروط للقبول والرفض 

املطلق.
وبدل استدعاء الهيئة الناخبة بدءاً 
م��ن 17 كانون الثان��ي )يناير( املقبل، 
تقول مصادر من املواالة، إن بوتفليقة 
سيدعو الى مؤمتر وطني يتيح إجراء 
تعديل دستوري »مستعجل«. ومتيل 
امل��واالة ال��ى تأجي��ل االقت��راع ملدة 
أقصاها س��نتان، مع إق��رار تعديات 
واس��تحداث  عميق��ة  دس��تورية 

منصب نائب لرئيس اجلمهورية .

وأعلن قادة التحالف الرئاسي )أحمد 
أويحيي، معاذ بوش��ارب، عمار غول، 
عمارة بن يونس( دعمهم الرس��مي، 

كل املبادرات املطروحة والداعية الى 
استمرار بوتفليقة في منصبه. وتا 
منسق القيادة اجلديدة حلزب »جبهة 
التحري��ر الوطن��ي« معاذ بوش��ارب، 
كلمة باسم قادة التحالف الرئاسي، 
جاء فيها: »نؤكد مرة أخرى انفتاحنا 
على كل املساعي اخلّيرة واالقتراحات 
البناءة وإس��تعدادنا التام لدراستها 
والتفاع��ل معها مبا يضمن مواصلة 
رئي��س اجلمهورية،  برنامج  تطبي��ق 

ويؤمن مسيرة اجلزائر الظافرة«.
املعارضة على مشروع  وانقس��مت 
تأجي��ل االنتخابات، فيما بدا موقف 
الس��لم منفتحاً  حرك��ة مجتم��ع 
عليه بش��روط. وقال رئي��س احلركة 
عبد ال��رزاق مق��ري، إنها متش��بثة 
مبوقفها و »ال أحد ميكنه أن يحدده أو 
ينوب عنها في القرار، بعد متسكها 
وخي��ار  الوطن��ي  التواف��ق  مبب��ادرة 

التحالف مع املعارضة« .
وتابع مقري أن »احلديث عن التمديد 
أو االس��تمرارية، ترافقه دعوة رئيس 
أو  الناخب��ة  الهيئ��ة  اجلمهوري��ة 
امتناع��ه ع��ن ذلك، بإع��ان الرئيس 
لعه��دة  ترش��حه  بوتفليق��ة 
خامسة أو ال، باإلضافة إلى دعوته 
لتأجيل اإلنتخابات، وهل سيكون 
هذا بطلب التواف��ق مع املعارضة 
أم ال«؟ وتاب��ع: »هل إعان التأجيل 
يتضم��ن إصاح��ات عميقة أم ال؟ 
وه��ل التأجيل يح��دد بزمن قصير 

في حدود سنة«.
امل��واالة  ترتيب��ات  وف��ق  وميك��ن 
أو  الوطن��ي  املؤمت��ر  يش��كل  أن 
لتأجيل  الوطنية متهي��داً  الن��دوة 
الرئاسية ملوعد يحدد  اإلنتخابات 
ف��ي الن��دوة، ما س��يعطي حجة 
ألصحاب الق��رار يواجهون بها من 
س��يلوح بورقة مخالفة دس��تورية 
الرئاس��ية  اإلنتخاب��ات  بتأجي��ل 
املرتبط ف��ي نص الدس��تور بحاالت 

احلرب فقط.
وأعلن حزب »طائع احلريات« املعارض 

رفضه الكامل لفكرة التأجيل.
كما طلب م��ّدٍع عام جزائري احلكم 
بالسجن ثاث سنوات على صحفي 
املش��روع  غي��ر  بالتظاه��ر  مّته��م 
والتمّرد اثن��اء تظاهرة، وف��ق ما قال 
اح��د محامي��ه الثاث��اء. فيما أعلن 
اجلي��ش اجلزائ��ري عن الكش��ف عن 

مخب��أ لأس��لحة والذخي��رة بب��رج 
باجي مختار جنوب اجلزائر.

وكانت ق��وات األم��ن اعتقلت في 9 
كانون االول )ديسمبر( في العاصمة 
»أجلي��ري  موقع��ي  مدي��ر  اجلزائري��ة 

ديرك��ت« و »دزاي��ر ب��رس« اإلخبارين 
عدالن ماح.

ووفق منظمة »مراس��لون با حدود« 
فإّن توقيفه متّ »أثناء مشاركته أمام 
املس��رح الوطني في تظاه��رة دعم 
للمغني رضا سيتي 16 املوقوف منذ 
تشرين االول )أكتوبر( املاضي«. ودعت 
املنظم��ة إلى »اإلف��راج الفوري« عن 

الصحفي.
و  »التجمه��ر«  ب���  مّته��م  وم��اح 
»احلض على التجمهر غير املسّلح« 
و»االعت��داء على موظ��ف أثناء أدائه 
مهماته« و »التم��ّرد«، وفق محاميه 
نور الدين بني سعد وهو أيضاً رئيس 
الرابطة اجلزائرية للدفاع عن حقوق 

االنسان .
وينفي م��اح الته��م املوّجهة إليه، 

مؤّك��داً أنّه كان أثن��اء توقيفه يؤدي 
عمله بتغطية تظاهرة.

عل��ى صعي��د آخ��ر، متكن��ت ق��وات 
اجلي��ش اجلزائ��ري من الكش��ف عن 
مخب��اً لأس��لحة والذخي��رة بب��رج 

باجي مختار جنوب اجلزائر.
وقال��ت وزارة الدف��اع اجلزائري��ة في 
بيان أول من أمس إن اجليش اجلزائري 
كش��ف مخبأ لأس��لحة والذخيرة 
بب��رج باج��ي مخت��ار جن��وب الباد 
يحت��وي عل��ى بندقي��ة رش��اش من 
نوع » اف ام بي كي وعشرة صواريخ 
ارض جو وس��تة قذائف هاون وست 

صمامات خاصة بقذائف الهاون الى 
جانب كمية م��ن الذخيرة. وأضياف 
البيان : إن وح��دات أخرى من اجليش 
مبدينتي عن قزام وعن امناس أوقفت 
35 مهربً��ا وص��ادرت منه��م مركبة 
رباعي��ة الدفع وبضائ��ع مهربة، كما 
اوقف��ت عناصر مش��تركة للجيش 
واألم��ن م��ن جان��ب آخر ش��خصن 
بتهم��ة تنظي��م عملي��ات الهجرة 

غير ش��رعية من اجلزائر نحو الضفة 
األخرى من البحر األبيض املتوسط.

وبدأت في العاصمة اجلزائرية أعمال 
االجتم��اع ال��� 12 لنق��اط االرت��كاز 
للمركز اإلفريقي للدراسات واألبحاث 
ح��ول اإلرهاب، مبش��اركة ممثلن عن 
الدول األعضاء ف��ي االحتاد اإلفريقي 
االقتصادي��ة  الهيئ��ات  م��ن  وع��دد 
ويبح��ث  املعني��ة.  واإلقليمي��ة 
االجتماع الذي يس��تمر يومن عدة 
موضوعات, م��ن بينها تعزيز التوازن 
واحت��رام  اإلره��اب  مكافح��ة  ب��ن 
حقوق اإلنسان في القارة اإلفريقية، 
النش��اطات  حصيل��ة  ودراس��ة 
الس��نوية للمرك��ز وحتلي��ل الوضع 
احلالي ملكافح��ة ظاهرة اإلرهاب في 
الق��ارة اإلفريقية، وحتس��ن التعاون 
والتنس��يق ب��ن ال��دول ف��ي مجال 
مكافحة الظاهرة مع حتديد س��بل 

تطوير آليات مكافحة اإلرهاب .

وخل��ص االجتماع الى تش��كيل 
جلنة تتكون من خمسة أعضاء من 
اجمللس االجتماعي لقبائل س��رت 
وخمسة من مؤسس��ات اجملتمع 
املدن��ي في البلدي��ة للتواصل مع 
للبلدية  البل��دي  اجملل��س  اعضاء 
س��رت ملعرف��ة اس��باب اخل��اف 
القائ��م بينه��م والت��ي ادت ال��ى 
انقس��ام اجمللس البلدي ومحاولة 

حلها للم شمل اجمللس .
عل��ى صعيد آخ��ر، دع��ت الغرفة 
باملنطق��ة  املش��تركة  األمني��ة 
كاف��ة  س��ببها  العس��كرية 
منتس��بيها والوحدات والس��رايا 
وف��روع الغرف االمني��ة واالعضاء 
التابع��ن له��ا إل��ى رف��ع درج��ة 

االستعداد والتأهب القصوى.
وطالب��ت الغرف��ة بض��رورة وضع 
لتأمن  أمني��ة محكم��ة  خط��ة 
واألهداف احليوية  املواقع  وحماية 

املهمة في املنطقة.
كم��ا أعل��ن مس��ؤول محل��ي أن 
جماعة مسلحة تشادية هاجمت 
للقائد  املوالية  للقوات  معسكراً 

العسكري خليفة حفتر في جنوب 
ليبيا أمس، وقتلت شخصاً وأصابت 
13 آخرين. واختطف املس��لحون 7 
أش��خاص، بينهم مدين��ون ورجال 
أم��ن، قبل أن ينس��حبوا من تراغن 
نح��و الصحراء، وف��ق املصادر التي 
رجحت أن الهجوم يهدف إلى إبعاد 

اجليش الليبي عن اجلنوب.
وبع��د اإلطاح��ة بنظ��ام الرئي��س 
السابق معمر القذافي عام 2011، 
انضم مقاتلون من تشاد والسودان 
وتتب��ادل  التالي��ة.  الفوض��ى  إل��ى 
الفصائل الليبية املسلحة بشكل 

متكرر اتهامات بنش��ر مرتزقة من 
منطقة أفريقيا جنوب الصحراء.

ووقع الهجوم قرب تراغن، تبعد 902 
كيلومتر جنوبي طرابلس ونحو 400 
كيلومتر ش��مالي احلدود مع تشاد.
وقال الناطق باس��م بلدي��ة تراغن 
خال��د الش��طاوي إن القتي��ل كان 
مقاتاً موالياً للحكومة التي تتخذ 
من شرق ليبيا مقراً واملتحالفة مع 
حفتر. وهن��اك حكومتان في ليبيا 
منذ ن��زاع عل��ى نتائ��ج انتخابات 
وتصعيد للقتال ع��ام 2014، وهما 
حكومة الوف��اق الوطني املدعومة 

من األمم املتح��دة ومقرها طرابلس، 
املنافس��ة في الش��رق.  واحلكومة 
وقال الش��طاوي إن القوات متكنت 
بحل��ول الظهر من وق��ف الهجوم 
عل��ى املعس��كر ال��ذي يق��ع ف��ي 
ضواح��ي تراغ��ن، مش��يراً إل��ى أن 
مستش��فيات املدينة غير مجهزة 

مبا يكفي ملعاجلة املصابن .
ول��م يصدر تعلي��ق بعد من اجليش 
حلفت��ر  التاب��ع  الليب��ي  الوطن��ي 
الشقاق  وتس��بب  الهجوم.  بشأن 
ب��ن الش��رق والغرب في انقس��ام 
مؤسسات رئيسة وجمود في عمل 

البرملان��ن املتحالفن م��ع فصائل 
مسلحة متنافسة .

التش��ادية  املعارض��ة  وعق��دت 
القاع��دة  حتالف��ات م��ع تنظي��م 
ف��ي  البش��ر  تهري��ب  وجماع��ات 
اجلن��وب الليب��ي، وش��اركت ف��ي 
الهج��وم عل��ى احلق��ول واملوان��ئ 

النفطية .
ال��ى ذلك بدأ وزير اخلارجية التركي 
مول��ود أوغل��و زي��ارة رس��مية إلى 
العاصم��ة الليبي��ة طرابلس، في 
ألزم��ة  إليج��اد مخ��رج  محاول��ة 
شحنات األس��لحة التركية التي 
مت ضبطها في أحد املوانئ الليبية 

قبل دخولها إلى الباد .
وكانت األجه��زة األمنية في ميناء 
اخلمس البح��ري، ضبطت حاويتن 
»قوام كل منهما 40 قدما محّملة 
باألس��لحة والذخائ��ر، كانت على 
م��ن س��فينة قادم��ة م��ن مين��اء 

مرس��ن ف��ي تركي��ا، ف��ي حمولة 
كانت تشير بياناتها، إلى أنّها مواد 
بناء«، األمر الذي أثار شكوكاً حول 
دور مشبوه تقوم به أنقرة في األزمة 

الليبية .
وكان��ت بعث��ة األمم املتحدة للدعم 
في ليبيا، أكدت في عبر حس��ابها 
ف��ي »تويتر«، أنه��ا »تتوّقع أن ينظر 
فريق اخلبراء مبجلس األمن الدولي، 
في حادثة ش��حنة األسلحة التي 
وصل��ت إل��ى الش��واطئ الليبية«، 
مضيفة أن قرار مجلس األمن الدولي 
القاض��ي بحظر اس��تيراد وتصدير 
األسلحة »واضح وصريح«، و»ليبيا 
بحاج��ة إلى االس��تقرار والس��ام 

وليس للمزيد من األسلحة«.
وه��ذه ثاني مّرة، يت��م فيها إحباط 
إدخال أس��لحة تركية إلى ليبيا، إذ 
منعت دولة اليون��ان، مطلع العام 
محّمل��ة  س��فينة  م��رور  احلال��ي، 
باألس��لحة واملتفجرات، كانت في 
طريقها إلى ليبيا قادمة من تركيا.

وقالت احلكوم��ة الليبية املدعومة 
من األمم املتحدة بعد مباحثات بن 
رئيس الوزراء الليبي فائز الس��راج 
مول��ود  الترك��ي  اخلارجي��ة  ووزي��ر 
جاوي��ش أوغل��و إن ليبي��ا وتركي��ا 
اتفقت��ا أم��س، عل��ى فت��ح حتقيق 

وعاج��ل  مش��ترك 
بشأن شحنة األسلحة.

ونقل البيان عن أوغلو قوله إن أنقرة 
ترف��ض مثل ه��ذه األفع��ال »التي 
ال متث��ل سياس��ة الدول��ة التركية 
وال نهجه��ا«، فيما أعلن الس��راج 
ع��ن »انش��غاله الت��ام« مبوض��وع 

األسلحة املضبوطة .

ويته��م اجلي��ش الوطن��ي الليب��ي 
بشكٍل دائم قطر وتركيا والسودان 
خلصوم��ه  األس��لحة  بتأم��ن 

وخصوصاً اجملموعات اإلسامية .
مكافح��ة  جه��از  أعل��ن  كم��ا 
الهج��رة غير الش��رعية والدوريات 

طب��رق  مدين��ة  ف��ي  الصحراوي��ة 
ش��رق ليبيا مس��اء أول م��ن أمس، 
ع��ن ترحي��ل 28 مهاج��راً مصري��اً 
غير ش��رعي إلى بادهم عبر منفذ 
إمساعد.وأفادت الُسلطات الليبية 
في املنطقة، بأن املصرين املرحلن 
مت توقيفه��م إث��ر تس��للهم عب��ر 
األساك الشائكة على احلدود بن 
البلدين. وقال الناطق باس��م جهاز 
مكافح��ة الهج��رة أحم��د جبريل 
الش��اعري ف��ي تصري��ح صحافي، 
»إن أكث��ر ع��دد م��ن املهاجرين غير 
الش��رعين الذين نقوم بترحيلهم 
م��ن  ه��م  أس��بوعياً  باس��تمرار 
اجلنس��ية املصرية الذين يتسللون 
عب��ر منفذ إمس��اعد الب��ري أو من 
طريق األس��اك الش��ائكة ما بن 
احل��دود الليبي��ة واملصري��ة أو م��ن 
طريق منطقة بحر الرمال العظيم 

جنوب واحة اجلغبوب« .
وطالب الناطق باسم اجلهاز العمال 

األجانب في مدين��ة طبرق بضرورة 
إنهاء وتسوية إجراءاتهم من حيث 
اإلقامة  وأوراق  الصحية  الش��هادة 
وغيرها وإال سيعدون مهاجرين غير 
ش��رعين وس��يتم ترحيلهم على 

الفور .

13 ما وراء الحدث 

تتبادل الفصائل الليبية املسلحة بشكل متكرر اتهامات بنشر مرتزقة من 
منطقة أفريقيا جنوب الصحراء

عقد اجمللس االجتماعي لقبائل سرت امس السبت اجتماعاً مع مؤسسات اجملتمع املدني ببلدية سرت ضمن جهوده التي بذلها حلل اخلافات بن أعضاء اجمللس البلدي 
وانقسامهم الذي أثر على تقدمي اخلدمات في البلدية.

وقال اجمللس االجتماعي لقبائل س��رت، إنه بحث مع مؤسس��ات اجملتمع املدني سبل توحيد اجلهود بن املؤسستن من أجل حل مشكلة انقسام اجمللس البلدي سرت 
ملا له من آثار سلبية أدت إلى تدني مستوى اخلدمات بالبلدية وتعطيل رفع معاناة املواطنين املدمرة منازلهم والتأخر في معرفة مصير املفقودين من أبناء املدينة.

صادق بوتفليقة على موازنة الدولة للعام 2019 ويتوقع أن حتقق املوازنة منواً اقتصاديًا 
مبعدل 2.6 يف املئة

/ القسم السياسي

/ القسم السياسي

دعا الرئي��س اجلزائري 
بوتفليقة،  عبدالعزيز 
الفاعلة  األطراف  كل 
ف��ي اجملتم��ع اجلزائري 
إل��ى املس��اهمة ف��ي 
سياس��ة الوقاية من 
التبليغ  عبر  الفساد، 
الوقائع عند  عن هذه 

إثباتها.
وق��ال بوتفليق��ة في 
كلمة له في اجتماع 
أول  ال��وزراء  مجل��س 
من أمس، إن من شأن 
ذل��ك متك��ن القضاء 
م��ن التدخل لتطبيق 
القانون الذي يتصدى 

بقوة لهذه اآلفة.

الرئيس الجزائري يدعو األطراف الفاعلة إىل املساهمة يف الوقاية من الفساد

خلص االجتماع اىل تشكيل جلنة تتكون من مخسة 
أعضاء من اجمللس االجتماعي لقبائل سرت ومخسة 

من مؤسسات اجملتمع املدني يف البلدية

تسبب الشقاق بني 
الشرق والغرب يف انقسام 
مؤسسات رئيسة وجمود 
يف عمل الربملانيني 
املتحالفني مع فصائل 
مسلحة متنافسة

بات تأجيل االنتخابات الرئاسية أبرز 
سيناريو مطروح يف شكل يتيح اجملال 

متديد والية الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة
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مساهلكونوبوتفليقة

حفرت معتوقالقذايف
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قصة قصرية

قصيدة

قبل أي عبارة اقولها.. “أعترف بأننا جميعا لم نكن 
اوفي��اء باملعنى احلقيق��ي لكلمة الوف��اء معك!... 
حكومة ووزارة واحتاد ادباء ونحن “اجملموعة املعنية 
باالدب والفكر“ وازاء هذا التقصير.. قررت يا خضير 
ميري ان تركب الس��حابة املغادرة، أن تختار الليلة 
الباردة لتغادرنا.. وقفت وحيدا وسط مركب الوحدة 
ازاء امل��وت والذي لم يتس��ن لك أن تفلس��فه على 
عادتك وأنت تفلس��ف االش��ياء، حينما وصل األمر 
م��داه قلت مل��ن رفعك ال��ى غرفة في مستش��فى 
مدين��ة الطب، أن يهب��ط بك ال��ى الطابق األرضي 
حيث املارة وباعة جوالون وناس تتحلق حول عربات 
البيع.. لم تطلب ماء وال س��كرا وال طعاما.. طلبت 
من بائع على الناصية مبواجهة املستش��فى علبة 
سكائر فقط واخرجت من جيب معطفك املتهالك 
قداحة.. اشعلت سيكارتك ونفثت دخانها في برد 
الليل املوحش، وحني مرت بك سيارة تكسي غريبة 
بال نوافذ، أوقفتها، كان يقودها رجل يشبه “مالك“ 
بجناحني عمالق��ني.. لم يكن مخيف��ا ولكنه كان 
متعجال، وسوس��ت لك نفس��ك انه من سيقودك 

الى املكان الذي تريد... قال لك الى اين..؟
اجبت��ه بس��رعة وان��ت تخ��رج س��يكارة اخ��رى 

وتشعلها.. 
�� الى املقبرة..! واضفت: 

���� انا ال أملك ماال ألعطي��ك، ولكن لدي الكثير من 
الكلمات التي “اذا رغبت أن أعطيك منها ما تريد“ 
وأضف��ت “كذلك س��أترك لك ه��ذا املعطف وهذه 
الهوي��ة”.. قال لك والى ماذا تش��ير ه��ذه الهوية؟ 

قلت:
���� هوية احت��اد االدب��اء... وه��ذه ايضا.. انه��ا هوية 
نقاب��ة الصحفي��ني العراقيني.. وه��ذه هوية نقابة 
الصحفي��ني والكت��اب الع��رب... وه��ذه هوية احتاد 

االدباء والكتاب العرب..
وهذا “سيفي“ يشرح لك كل شيء، كتب فيه كل ما 
اجنزت بدءا من اجلنون والعسل ومرورا باشكالويات 
خضير ميري، والكثير من كتب الفلسفة والقصة 
والرواية والنقد.. الكثير من الش��عر هل تريد ان اقرأ 

لك شعرا حتى تصدق؟!...
ضحك الرجل املالك وقال لك: اركب بسرعة وأغلق 
الباب جيدا ألنني س��أقود بسرعة جنونية.. وهكذا 
ركبت ي��ا خضير مي��ري عربة املوت الس��ريعة في 
ليل��ة باردة م��ن ليالي بغداد، كن��ت متجهما فيما 
كان دخان س��يكارتك االخي��رة يتصاعد في فضاء 

العربة.

اجلنون والعسل
إىل خضري مريي وفاًء..

a

جدار ازرق 

محمد علوان جرب 

اقبال حسو / شاعرة سورية

عيونكم  سأكحل  اليوم 

مباء حزني 

األيام  تبدده ظلم��ة  حزن 

القادمة 

صمت يدّوي ف��ي حناجر 

املقربني

دمع��ة تاه��ت ف��ي بكاء 

مكمون

ثمة جبروت قوة عظمى

تسلب األمانة

تس��لب ابتس��امة ابن��ه 

اجلنني 

من قبل أن يولد

 قد أصبح يتيم 

 هناك 

أفالذ كبد حتترق

في مدخل ضيق  عريض

على الدرج 

أم حسن ...تعالي 

انت من ريحة أبي 

سكرات املوت تركت أباه 

ولّوحت إليه من بعيد

ذاك  أش��رعتي  ه��ّد  ق��د 

الولد 

جموع الناس تترفق بها 

وه��ي ناظ��رة ف��ي ه��ول 

عظيم

أهدابها ذابت

قد وّدعت 

تتنزه في عيون احلاضرين

تاهت في صدر سكناها 

ذاك��رة  أم��واج  حتمله��ا 

صرعى

ما تشعر بأحد 

ج��ادت عيناها مب��ا فاض 

وزاد 

ليواريه  ببعضها  فأعدوه 

التراب

اجلائ��زة  عل��ى  حصل��ت 

األول 

في سكب ملح الدموع

تصّبر به قلبها املنفطر

تكوي جراح صغارها

من حزن اجتمعوا عليه

ف��ي  ليك��ون عش��اءهم 

املساء

ماذا أقول 

أأقول تبا لألبيضني 

أم أنه ُكتب عليه 

ذاك األجل

سويعات 
تنتحر

بابل / البينة الجديدة / علي شريف
اقامت كلية الزراعة قس��م التربة واملوارد املائية بجامعة 

القاس��م اخلضراء معرض��ا للكتب بالتع��اون مع مكتبة 

الطريق وباش��راف االس��تاذ الدكتور مهدي عبد الكاظم 

اجلب��وري عميد الكلي��ة. وقال مدير املكتب��ة رامي عدنان: 

ان املع��رض ضم بحدود )200( كت��اب مختلفة في الزراعة 

وعل��م االجتماع والفلس��فة والتنمية البش��رية وغيرها 

م��ن االختصاص��ات. واض��اف رام��ي: ان املع��رض متيز هذا 

العام بش��موليته العامة للمواضي��ع وملؤلفني ذوي خبرة 

واختص��اص به��دف اع��ادة الكتاب ب��ني اي��دي الطبقات 

الش��بابية الس��يما ميوله��م احلالي لوس��ائل س��ريعة 

ومختصرة مثل مواقع التواصل االجتماعي.

عن دار الروس��م للصحافة والنشر والتوزيع 
امليال��ي  املتنب��ي/ مجم��ع  بغ��داد/ ش��ارع 
التجاري صدرت اجملموعة الشعرية )جتاعية 
امل��اء( للش��اعر مه��دي القريش��ي وهي من 
القطع املتوسط تضمنت )33( قصيدة عدد 

الصفحات )126( 
صدر للشاعر اجملاميع التالية 

1. اليد احلافية 1995
2. اخط��اء / دار الورق��اء للطباعة والنش��ر/ 

بغداد 1997
/ دار الش��ؤون  ان��ا واح��د وان��ت تتك��رر   .3
الثقافي��ة/ وزارة الثقاف��ة العراقية / بغداد/ 

.2005
4. الشعر العراقي االن/ مجموعة شعراء.

كت��ب الناقد فاضل ثامر ع��ن هذه اجملموعة 
قائال : 

لس��ت معتادا على كتابة مقدملت لدواوين 
اصدقائي االدب��اء ومؤلفاته��م، الني افضل 
التعامل مع النص املطبوع او املنشور الذي 
اصبح ملكية مشاعة للقارئ. لكن )اعترف 
لكم( باني لم استطع مقاومة اغراء كتابة 
بضعة اس��طر وان��ا اقلب صفح��ات ديوان 
الشاعر مهدي القريش��ي املوسوم )جتاعيد 
املاء( , وهو ديوانه الرابع. لقد وجدت ان الديوان 

يتفجر بالش��عر والسخط والسخرية معا, 
ب��دءا بالعن��وان وانته��اء بالنص��وص الت��ي 
حاولت ان تنزل )قصي��دة النثر( من عليائها 
وال اق��ول من )برجها العاج��ي( الى الدهاليز 
الس��فلى للحي��اة اليومية, وال��ى تفاصيل 

الوجع العراقي الذي ال ينتهي.
اس��لوبية  بانزياح��ات  يفاجئ��ك  الش��اعر 
وبالغية واستعمارية جتعلك تشعر بصدمة 
التلقي الوامضة, لكنك في النهاية تشعر 
باالمت��الء الروحي حيث ثمة فيض ش��عري 
ورؤي��وي يرحل بك من ق��اع الطني الدبق الى 

فضاءات التخيل واحللم واالمل معا.

البينة الجديدة / عمر الس��راي/ 
أدباء  الناطق اإلعالم��ي التحاد 

العراق

يهنِّ��ئ االحت��اد الع��ام لألدب��اء 
والكت��اب ف��ي الع��راق مبدعي 
الوط��ن، وهم يقطف��ون ثمرات 
جهده��م وتفانيه��م األبه��ى، 
لوا الفرَح لشعبهم  فقد س��جَّ
ومتابعيهم ع��ن طريق فوزهم 
ف��ي جائ��زة الش��ارقة لإلبداع 
األدبي التي أعل��ن عن نتائجها 
األول  كان��ون   ٢٤ االثن��ني  ي��وم 
٢٠١٨، وف��ي مصادف��ة جميلة 
احلداث��ة  ش��اعر  ذك��رى  م��ع 
العربية، بدر ش��اكر الس��ياب، 
مم��ا يعّمق موقع الع��راق املبدع 

واملبتك��ر على م��رِّ األزمان. هذا 
وقد اظهرت قائمة النتائج فوز 
أربعة أدباء عراقيني في مجاالت 

األدب اخملتلفة، وهم:
١. ج��راح ك��رمي كاظ��م - املركز 

الثاني - فئة الشعر.
٢. ش��اكر الغزي - املركز األول - 

فئة القصة القصيرة.
املرك��ز   - الس��عيدي  ي��اس   .٣
الثالث - فئة القصة القصيرة.

٤. فيصل س��وري حمد - املركز 
الثاني - فئة النقد.

فأل��ف أل��ف مب��ارك ملبدعين��ا 
التهنئ��ة  وعمي��ق  األع��زاء، 
له��م، بفوزه��م الذي يس��جل 
ف��وزا للوط��ن، وجتربت��ه األدبية 

الباسقة.

كلية الزراعة جبامعة القاسم اخلضراء تقيم معرضًا للكتاب

فوٌز عراقيٌّ ساطٌع يف جائزة 
الشارقة لإلبداع األدبي

بغداد / وفاء  الحسني 
أق��ام قس��م العالقات واإلع��الم بالفرق��ة الثانية لقوات 
الشرطة االحتادية مؤمتراً ثقافياً موسعاً ملناقشة احلاالت  
السلبية لظاهرة مواقع التواصل االجتماعي وانتشارها 
ب��ني أفراد اجملتمع ومن أج��ل االبتعاد عنها وعدم التعامل 
معه��ا من قب��ل الضباط ومنتس��بي الفرق��ة خصوصاً 
الس��يما هم واجه��ة مجتمعي��ة البد أن يك��ون اجلميع 
ف��ي منأى منها وب��كل تفاصيلها حفاظاً على س��معة 
وس��لوك الشخصية من التش��هير والكالم السيئ غير 
الالئ��ق النها ال تصب في مصلح��ة الرجال الذين هم في 

واج��ب وطني يكتس��ب ذات االهمية القص��وى من أجل 
)خدمة الش��عب( وقد أدار وقائع املؤمت��ر الثقافي العقيد 
حسني الش��امي مدير العالقات واإلعالم بالفرقة الثانية 
والذي القى كلمته متناوالً موضوع التواصل االجتماعي 
ب��كل اش��كاله وأن��واع التعامل مع��ه وأض��رار )الفيس 
بوك(والظواهر الس��لبية التي تعني بالتش��هير والقذف 
بالكالم الس��يئ  ومن��ع التعامل به إطالق��اً وعدم تكرار 
مث��ل هذه احل��االت ب��ني كافة املنتس��بني م��ن الضباط 
واالفراد وأكد الشامي قائالً: وللحد من هذا املوضوع غير 
االخالق��ي والبعيد عن��ا لكونه حالة مقرف��ة اجتماعيا 

الس��يما في استخداماته الس��يئة والبعيد عن صفاتنا  
احلميدة املتعارف عليها ونوه الشامي قائالً: ستكون لنا 
جهات رقابية تتصدى له بكل صغيرة وكبيرة وس��نعمل 
جاهدي��ن للقض��اء علي��ه بكافة الط��رق املتاح��ة لنا...
هذا وق��د حضر املؤمت��ر العديد من ضب��اط ومراتب ألوية 
الفرقة وهي اخلامس والس��ادس والس��ابع والثامن..وكان 
لي حضور مع ممثلية اللواء الس��ابع وبحضور املقدم رعد 
النعيم��ي والرائد عل��ي والزميلة س��اهرة املعموري التي 
ساهمت ببعض االسئلة الهادفة للوقوف على سلبيات 

استخدام الفيس وأضراره على اجملتمع.

كانت الس��عاده ال تفارقني واالبتسامة جتمل 
وجنت��ي كن��ت عل��ى اط��راف قدم��ي راقصة 
فرح��ا اال ان في ذات نهار ذب��ل وجهي وحتولت 
االبتس��امة  الى حزن وبكاء فارقتني السعادة 
واذا باحلزن مي��أل صدري وعين��اي تذرفان دموعا 
كث��را وقع��ت ف��ي مطب��ات احلياه القاس��ية 
صدمت وفجعت س��ألت احلي��اة كثيرا هل لي 

يوم��ا ان اع��ود الى حال��ي الس��ابق لكن رأيت 
نفس��ي قد استوطنت مدينة احلزن واصبحت 
م��ن س��كانه البائس��ني فاقدي��ن ل��ذة احلياة 
وهنا اصط��دم قلبي بجنون البش��ر ورافقني 
ح��زن دف��ني ال يفارقني علني ال أدرك الس��بب 
احلقيق��ي ألحزان��ي لكن��ي ادرك جي��دا انه��ا 
تالزمن��ي كم��ا ي��الزم الرضيع ام��ه تأخذ مني 

الذكريات جزءا م��ن االلم وتعطيني أمال  وهنا 
وجدت نفس��ي مغتربا مقه��ورا رافضا معتال 
مكس��ورا مقهورا شعوري قاتل ظالم مغترب 
فالبعد عن االحبه صنع لي غربة ال تعريف لها 
في قواميس الش��عر وال في القصائد مع ذلك 
احلزن امر صع��ب ال ميكن الفرار منه انه فجوة 
اس��توطنت قلوبنا ال اس��تطع التخلص منه 

ذكريات املاضي الس��عيدة تطاردني باستمرار 
حني استيقظ يحاربني احلنني فأبكي بحرقه 

في سكون الليل احلزين.

»)البينة الجديدة( تستقبل كل النتاجات  
األدبية التي تتوفر فيها معايري النشر كجزء 
من سياستها لتشجيع الطاقات الواعدة«.

الفرقة الثانية لقوات الشرطة االحتادية يف مؤمتر ثقايف موسع لظاهرة احلاالت السلبية بصفحات التواصل االجتماعي

ذكريات الوجع

بريوت / قحطان جاسم جواد

كان��ت املش��اركة العراقي��ة ف��ي 
ال���62  للكت��اب  بي��روت  مع��رض 
متميزة جدا س��واء باحلضور او في 
نتاج��ات االدب والفك��ر.  وي��كاد ال 
يخلو اي جناح تدخله في املعرض 
من كتاب عراق��ي، وهناك اكثر من 
كات��ب جت��د له ع��دة كت��ب في آن 
واح��د. باالضافة ال��ى حفل توقيع 
الكتاب للعدي��د منهم في جناح 
دار الرافدين او في جناح دار نينوى 
العربي��ة  الدراس��ات  دار مرك��ز  او 
انط��وان  ومكتب��ة  دار  او  للنش��ر 
هاش��يت وغيرها. )البينة اجلديدة(

جتولت في املعرض وس��جلت هذه 
اآلراء واالنطباع��ات العراقي��ة عن 

املعرض وكتبه.
نكهة عراقية خاصة

الروائي “عبدالرحمن الربيعي“ وهو 
زائ��ر دائمي ملعرض بيروت ملا يتمتع 
به م��ن مكان��ة عربي��ة كبيرة في 
الثقافة العربية. قال: اس��تمتعت 
مبا ش��اهدته من اقبال جميل على 
الكت��ب، وس��عيد بوج��ود النتاج 
العراق��ي الوفي��ر، وكذل��ك بوجود 
العديد م��ن االدباء العراقيني، وهي 
فرصة منح��ت ايام املعرض نكهة 
عراقية خاصة.كما اقتنيت العديد 
من الكتب العراقية والعربية، رغم 

ارتفاع ثمن بعضها.
كتب جديدة غالية الثمن

عب��ود  ”س��عد  الدكت��ور  الناق��د 
مط��ر” قال: املع��رض فرصة طيبة 
الذي��ن  الكت��اب  م��ع  للتع��ارف 
نتاجاتهم  م��ن خ��الل  عرفناه��م 
س��ابقا، منهم املفكر ”يحيى ابو 
احلاج”  واالعالمية ”سلمى  زكريا” 
التي غطت اعالميا ايام حترير املدن 
العراقية  من داع��ش. كما تعرفنا 
بالشاعر الكبير ”ادونيس” ومتتعنا 
مبحاضرته وآرائه املهمة في الشعر. 
واقتني��ت كتب��ا فكري��ة وثقافية 
بعضها احتاجه في تأليف كتابي 
اجلدي��د. املع��رض عموم��ا تضمن 
كتبا جديدا لم نحظ بها س��ابقا 
وفرها لن��ا. وهناك كتب اخرى اجد 
من الض��روري احلصول عليها رغم 
ارتف��اع ثمنها.اما االس��عار فهي 

مرتفع��ة بع��ض الش��يء قياس��ا 
لس��وق املتنبي.كما وجدت تواجدا 
كثيفا من قبل امل��دارس وطلبتها 
مما يش��يع نظرة االمل ملس��تقبل 

الثقافة العربية.
فرصة للقاء االدباء العرب

ق��ال:-  حاج��م”  ”بش��ير  الناق��د 
املعرض جميل بكل ما فيه.ولبنان 
بلد صغير جدا وحني تقيم معرضا 
ضخما كهذا فهي نقطة ايجابية 

وفرص��ة لن��ا للتع��رف عل��ى اهم 
النت��اج الثقافي الورقي في الوطن 
العربي. وقد تابعت اجلمهور خالل 
اي��ام ف��كان جمهوره جي��دا ال بل 
ممتازا. واالسعار اجدها مناسبة في 
بعض دور النشر، ومرتفعة في دور 
اخرى. وهذا يع��ود الى قوة ورصانة 
دار النشر فاالسعار العالية جتدها 
في الدور املرموقة. واملعرض عموما 
فرصة ت��الق لالدب��اء العراقيني مع 
الكثي��ر م��ن االدباء الع��رب منهم 
الشاعر الكبير ”ادونيس” ومحاوره 
”بي��ار ابي صع��ب”. وق��د اقتنيت 
العدي��د م��ن الكتب الت��ي تخص 

عمل��ي كناق��د ادبي، ف��ي حني لم 
استطع اقتناء كتب اخرى بسبب 

غالء ثمنها رغم حاجتي لها.
الناشر ال يهمه سوب الربح

الش��اعر ”عبدالزهرة زك��ي” قال:-
يع��د معرض بي��روت للكت��اب من 
الوط��ن  ف��ي  العريق��ة  املع��ارض 
العربي، لذلك التواجد العربي فيه 
جيد جدا. فتج��د الكتب احلديثة 
وحفل توقي��ع للعديد من الكتاب. 
امللمح االهم فيه احلضور العراقي 
والناش��رين. وسعيد  لالدباء  اجليد 
بتوقيعي كتابي في دار املتوس��ط. 
كما اقتنيت كتبا آلخرين باستثناء 
كتاب��ي ل��م آخذه!.ام��ا االس��عار 
فه��ي عالية ج��دا الن الناش��رين 
ال يهمه��م س��وى حتقي��ق الربح. 
ويج��ب ان يعيدوا النظ��ر في ذلك. 
يجب ان يع��ودوا للطريقة القدمية 
اي الطبعة الشعبية زهيدة الثمن 

التي تتيح  شراءها. 
تناقضات الفكر والثقافة 

الكات��ب املغت��رب ”عب��د احلميد 
املع��رض  ق��ال:-  الصائ��ح” 
للبش��رية عموما  عافية كبي��رة 
نتاج��ات  وللش��عوب.والكتب 
ش��عوب ولي��س مزاج��ات اف��راد 
ولذل��ك جند كثاف��ة ف��ي االقبال 
املنافسة  للكتاب،رغم  والش��راء 
الشديدة من الكتاب االلكتروني. 
ويبقى الكتاب ل��ه اهمية وهيبة 
ويج��دد ثق��ة الن��اس بالثقاف��ة. 
اه��م م��ا نلحظه ه��و تواجد كل 
والثقاف��ة  الفك��ر  التناقض��ات 
والعراقيون  وعلى تنافس شديد.. 
كان له��م حضوره��م القوي من 
مهمة.واالس��عار  اعم��ال  خ��الل 
متباينة فبع��ض العناوين جتدها 

متوف��رة باس��عار جي��دة وهناك 
كتب اخرى اكثر سعرا. لكن على 
العم��وم هناك فرصة ام��ام الزائر 
للخروج بنوعية مميزة من الكتب.. 
الكثي��ر من  اقتني��ت  ش��خصيا 
الرواي��ات العراقية منها لش��اكر 
ن��وري ومحم��د حي��اوي ووارد بدر 

سالم وعلي بدر وغيرهم. 
ظاهرة ثقافية

الكات��ب “عكاب س��الم الطاهر” 
ق��ال:- انه ظاهرة ثقافية تنش��ط 
الواق��ع الثقافي العرب��ي. في ظل 
ذل��ك. عل��ى  تش��جع  ال  اوض��اع 

نفرح ج��دا ملثل ه��ذه التظاهرات 

الثقافية. بالرغم من وجود الكتب 
العراقية بقلة في دور النش��ر جند 
احلض��ور الثقاف��ي العراق��ي مميزا 

جدا. كما متيز بحف��ل توقيع لغير 
كات��ب عرق��ي منه��م عبدالزهرة 
زكي وصادق الطريحي وعلي وجيه 
وغيرهم. الهنداوي  وعبداحلس��ني 
وش��اهدت بع��ض كتب��ي ف��ي دار 

العربية للعل��وم. كما قال القاص 
كاظم الس��عيدي  ان اهم ش��يء 
لف��ت انتباه��ه ه��و وج��ود طلبة 

امل��دارس ف��ي املع��رض واقباله��م 
الكت��ب. ش��راء  عل��ى  الكبي��ر 

كذلك اشاد باملش��اركة العراقية 

الطاغ��ي  واحلض��ور  وكثافته��ا 
للكت��ب العراقي وحف��الت توقيع 

الكتب لهم..
اقبال واقتناء جيدان

الروائي العراقي املقيم في هولندا 

”محم��د حي��اوي” ق��ال: االقب��ال 
جي��د ج��دا واحلض��ور جمي��ل في 
املع��رض، وحت��ى االقتن��اء جي��د، 
رغ��م ان االس��عار عالي��ة الثم��ن 
ف��ي بيروت، الس��يما لدور النش��ر 
ان  واملف��رح  واملرموق��ة.  املعروف��ة 
بع��ض الناش��رين العراقيني متكن 
من عقد اتفاقيات مستقبلبة مع 
دور النش��ر اللبناني��ة، وهي فرصة 
لوصول الكتاب العراقي الى لبنان.

انا شخصيا كتبي كانت موجودة 
ف��ي دار االداب.ووقعت كتابي رواية 
لليافعني في دار الرافدين للنش��ر 
وه��ي اول م��رة اكتب له��ذه الفئة 

العمرية.
بريوت تنتج الكتب

ف��ي  املقي��م  العراق��ي  الكات��ب 
باريس ”شاكر نوري” قال: املعرض 
متنوع بكتب��ه ودور نش��ره. ولدي 
غي��ر مطبوع موج��ود في املعرض 
منها كتاب في دار املؤلف ”حدائق 
مولير” وهو عبارة عن حوار مع 30 
كاتبا فرانكوفونيا، وكتاب مترجم 
لرواي��ة هو وه��ي، وترجم��ة لرواية 
لبودلي��ر. وبيروت ه��ي  مركز انتاج 
الكت��ب ولي��س بيعها،النها تبيع 
كتبه��ا ف��ي الوطن العرب��ي كله. 
ومع ذلك ملس��نا اقب��اال جيدا  من 
اجلمهور. واالس��عار انا اعرف انها 
غالي��ة الثم��ن، لكنها مناس��بة 
للمستوى املعاش��ي او احلياة في 
بي��روت التي ه��ي اص��ال مرتفعة، 
وكل يوم جتد فيها زيادة االس��عار. 
عموم��ا افرحتن��ي كثاف��ة تواجد 
االدب��اء العراقي��ني ف��ي املع��رض، 
وكانت فرصة ملشاهدة الكثير من 
اصدقائي الذين لم ارهم منذ فترة 

طويلة.

آراء ألدباء عراقيني مبعرض بريوت للكتاب الـ 62 يف نتاجات األدب والفكر
د. سعد مطر: املعرض فرصة طيبة للتعارف مع الكّتاب الذين عرفناهم

من خالل نتاجاتهم منهم املفكر حييى أبو زكريا واإلعالمية سلمى احلاج

إصدار 

الروائي عبد الرحمن 
الربيعي: استمتعت 

بما شاهدته من إقبال 
جميل على الكتب 

وهي فرصة منحت 
أيام املعرض نكهة 

عكاب سالم الطاهرعراقية خاصة

عبد الزهرة زكي

بشير حاجمد. سعد مطر عبودد. عبد احلميد الصائحعبد الرحمن مجيد الربيعي

Email :albaynanew@yahoo.com �:راسلونا عرب الربيد االلكرتوني
سرى عبد االمري القريشي

أقالم واعدة



الدار العراقية لألزياء حتتفي بالذكرى األوىل الفتتاح قاعة الواسطي للفن التشكيلي

املخرج املغرتب نوزاد شيخاني: سعادتي األحلى واألمجل عشتها بأيام السينما العراقية 
والعروض السينمائية الستة القصرية القت إعجاب وتصفيق اجلمهور

ش��هدت صال��ة املس��رح الوطن��ي حضوراً 
كبيراً من اجلمهور احملب للس��ينما العراقية 
والعامل��ن في هذا اجملال وعدد من جنوم الفن 
العراقي.. وقد  بدأت مراسم االفتتاح الرسمي 
بعزف النش��يد الوطني وقوفاً من قبل اجلوق 
العس��كري ومت عرض الفيل��م القصير الذي 
يتن��اول انق��راض الصاالت الس��ينمائية من 
العاصم��ة بغ��داد وكيفية حتويله��ا مخازن 
للمح��ال اخملتلف��ة ومنه��ا.. النص��ر واخليام 
وأطل��س والنج��وم وغرناطة وغيره��ا.. وجاء 
الفيل��م الوثائقي الذي يحكي عن اربعة من 
كبار جنوم الس��ينما العراقي��ة ومنجزاتهم 
اخلالدة خالل مس��يرتهم الفني��ة والفنانون 
هم املكرمون في هذه الدورة.. الفنانة سعدية 
الزي��دي والفن��ان بهج��ت اجلب��وري والفنان 
س��امي قفط��ان والفن��ان نعي��م الصافي..

االفتت��اح  بفيل��م  الع��روض  باك��ورة  وكان 
)ت��ورن( للمخ��رج العراقي )نوزاد ش��يخاني( 

الذي وصل الى بغ��داد قبيل املهرجان بثالث 
س��اعات وكان حريصاً ومتواج��دا طيلة ايام 
املهرجان وبحضور مميز لوس��ائل اإلعالم من 
القنوات الفضائي��ة وممثلي الصحف احمللية 
وتواجد اخملتصن مبجال الس��ينما وقد أبدى 
قس��م االنتاج الس��ينمائي والتلفزيوني في 
دائرة الس��ينما واملس��رح جهودا رائعة لهذا 
احلدث الس��ينمائي االول الذي تقيمه الدائرة 
ليك��ون تقلي��داً س��نوياً لتقيي��م النتاجات 
السينمائية العراقية خالل فترة العام الذي 
تنعق��د في��ه الفعالية. ووجه اخمل��رج جمال 
عبد جاس��م مدير قسم الس��ينما كلمته 
املوثق��ة قائالً فيها: ال يخفى عن أحد أهمية 
السينما كونها أكثر الفنون شعبية وتأثيراً 
بن الناس لذا البد أن يكون لقسم السينما 
في دائ��رة الس��ينما واملس��رح دور فعال في 
دعم السينما العراقية وتنشيطها.. وما أيام 
السينما العراقية اال خطوة أولية في طريق 

نأمل أن يتعبد بحب الس��ينما مبش��اركة 
كل اجلهات املس��ؤولة ذات العالقة ليعيد 
للس��ينما ألقها وبهاءها.. ومن هنا نقول 
حتيا السينما والقادم أفضل إن شاء اهلل...

بجه��ود كل اخليرين وكل عام والس��ينما 
العراقي��ة ب��كل أل��ق وزه��و وإب��داع. وفي 
اليوم الثاني مت عرض الفيلم الس��ينمائي 
)الرحلة( للمخرج املبدع محمد الدراجي 
ال��ذي نال استحس��ان اجلمهور، وش��هد 
ي��وم اخلتام اخلميس املاض��ي ٢٧-١٢-٢٠١٨ 
ع��روض االف��الم القصي��رة وه��ي: أغمض 
عيني��ك جي��داً للمخ��رج عل��ي البياتي.. 
زيرو ملم للمخرج س��يماء س��مير.. أنكل 
للمخ��رج خال��د البياتي.. ج��اري االتصال 
للمخ��رج بهاء الكاظمي.. البنفس��جية 
للمخ��رج باق��ر الربيع��ي.. مص��ور بغداد 
للمخرج مج��د حميد. بحضور جماهيري 

عاشق للسينما العراقية وعدد من الوسائل 
االعالمية احمللية والعربية والعاملية اخملتلفة 

الس��تة  الس��ينمائية  الع��روض  وكان��ت 
القصي��رة القت اعج��اب وتصفيق اجلمهور.. 
ث��م اعتلى اخمل��رج جمال عبد جاس��م مدير 

قس��م الس��ينما خش��بة املس��رح ليقدم 
ش��كره وتقدي��ره ل��كل من س��اهم في هذا 

املنجز الفني الس��ينمائي لتعيد الس��ينما 
مجده��ا م��ن جدي��د ثم طل��ب م��ن الفنان 

الدكت��ور ميمون اخلالدي لتوزيع الش��هادات 
التقديري��ة للجه��ات املس��اهمة والداعمة 

ألي��ام الس��ينما العراقي��ة بالدع��م املالي 
واللوجس��تي وإقام��ة املع��ارض الثقافية 

والفنية والذي س��اهم في بزوغ شمس أيام 
الس��ينما العراقي��ة ٢٠١٨ بدورته��ا االول��ى 
وهي كم��ا يلي: رابط��ة املص��ارف اخلاصة..

البنك املرك��زي العراقي.. ش��ركة دار البيان 
للنشر والتوزيع ودور النشر املرتبطة بها في 
الش��ارقة وابو ظبي ممثلة بش��خص مديرها 
الس��يد عم��ار عب��داهلل ناصر.. الس��يد زيد 
اخلفاجي مدير ش��ركة الس��ينما العراقية..

الس��يد ش��خوان مصطف��ى مدير س��ينما 
أربي��ل.. الس��يد فؤاد ج��الل مدي��ر مهرجان 
السليمانية الس��ينمائي.. السيد بشتوان 
عب��د اهلل مدير مهرجان ضد اإلرهاب...الناقد 
واملؤرخ الس��ينمائي مه��دي عباس...املصور 
الصحفي الفوتوغرافي الرائد علي عيسى.. 
الس��يد مال��ك ش��هاب مدي��ر مح��ال ملك 
التمور.. الس��يد مي��ران صابر مدي��ر انتاج..

الصحفي عبد العليم البناء.. السيد سعد 
نعمة.. الفن��ان محمد أبو يوس��ف منظمة 

الغد للتراث الس��ينمائي.. السيد عالء رضا 
علوان )مدي��ر منتدى رضا عل��وان الثقافي(..
إدارة مطاعم ساركوزي.. املصور علي عدنان...
وف��ي لقاء قصي��ر مع اخملرج نوزاد ش��يخاني 
حتدث لصحيفتنا قائالً: سعادتي كبيرة وأنا 
في وطني الع��راق الكبير ورغم رحلة الغربة 
الطويل��ة وإقامتي ف��ي املانيا ومش��اركاتي 
بالعديد من املهرجانات السينمائية الدولية 
وكثي��رة هي االي��ام التي مرت ب��ي بعيداً عن 
بلدي العراق اال أن سعادتي االحلى واالجمل  
عش��تها بأيام الس��ينما العراقي��ة وكانت 
فرص��ة تاريخي��ة لي بزي��ارة اصدق��اء واحبة 
ومحب��ي الس��ينما وجمهوره��ا والتواص��ل 
معهم مس��تقبالً وكثيراً ما سألني جمهور 
الس��ينما عن فيلم )ت��ورن( وجوائزه الدولية 
وهذا دليل متابعتهم للمنجز العراقي اينما 
يكون وشكراً لكل من رحب واستقبلني من 

املطار وحتى املسرح الوطني.

دائرة السينما والمسرح تودع عام 2018 ببزوغ شمس أيام السينما العراقية من جديد
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الزميل املحرر يتوسط  كادر رضا علوان
الخالدي يكرم مهدي عباس

املحرر مع شيخاني

برعاية وزير الثقافة والس��ياحة واآلثار الدكتور علي عبد األمير احلمداني، افتتحت فعاليات أيام الس��ينما العراقية يوم الثالثاء املنصرم ٢5 /١٢ /٢٠١٨ 
ف��ي دورته االولى التي أقيمت بدائرة الس��ينما واملس��رح وملدة ثالث��ة أيام وجرى خالل الي��وم االول منه جولة الوزير الجنحة مع��ارض الكتب والصورة 
الفوتغرافية التي أقيمت على هامش فعاليات أيام السينما العراقية وبرفقة الفنانة د.إقبال نعيم مدير عام الدائرة ونقيب الفنانن العراقين د.جبار 

جودي والفنان اخملرج جمال عبد جاسم مدير قسم السينما ود.علي عويد العبادي مدير عام الفنون بالوزارة..

ال

أبدى قسم اإلنتاج السينمائي والتلفزيوني يف دائرة السينما 
واملسرح جهوداً رائعة هلذا احلدث السينمائي األول الذي تقيمه 

الدائرة ليكون تقليداً سنويًا لتقييم النتاجات السينمائية 
العراقية خالل فرتة العام الذي تنعقد فيه الفعالية

متابعة / البينة اجلديدة 
نش��رت الفنان��ة نادين نس��يب جني��م عبر 
خاصية الس��توريز على تطبيق انس��تغرام 
صورة عبارة عن حكم��ة او نصيحة باللغة 
اليس��ا. للفنان��ة  ووجهته��ا  االنكليزي��ة، 

والعب��ارة تقول »اكب��ر درس تعلمته هو ال 
يهم. ال مش��كلة اذا ارتكبت االخطاء، 

ال مشكلة اذا غضبت، ال مشكلة اذا 
كنت سعيدة وال مشكلة اذا اكملت 
املش��ي الى االمام«، ومن خالل هذه 
العبارة تكررت it>s okay مرات عدة، 

وه��ي الكلمة التي تش��تهر بها 
املغني��ة اللبناني��ة والتي تكررها 
باستمرار في كل املقابالت، وباتت 
عالمة فارقة لتقليدها واالش��ارة 
اليه��ا، وبطريق��ة طريفة حرصت 
نادين على ارسال العبارة الليسا، 
مع وج��ود ضاحكة. وكانت جنيم 

اعلن��ت قب��ل فترة ع��ن حبها 
الليسا من خالل تعليق أبدت 
بأغنية  الكبير  فيه اعجابه��ا 

الفنان��ة اللبناني��ة »كرهن��ي« 
والتي كانت من ضمن ألبومها 

اجلديد »إلى كل اللي بحبوني«، وكتبت لها 
»كالعادة أنت األفضل«.

نادين نسيب جنيم تقّلد إليسا

بغداد / البينة اجلديدة
بحضور وكيل وزير الثقافة والسياحة واآلثار فوزي 
االتروشي ومدير عام الدار العراقية لألزياء عقيل 
إبراهي��م املندالوي، أقامت ال��دار العراقية لألزياء 
حفالً مبناسبة مرور الذكرى األولى الفتتاح قاعة 
الواسطي للفن التشكيلي ، وذلك يوم اخلميس 
املاضي ٢٧ كان��ون األول ٢٠١٨ في قاعة أجلواهري 
مبقر الدار. استهل احلفل بالوقوف دقيقة صمت 
ترحماً على أرواح ش��هداء العراق وعزف النشيد 
وج��رى  الوطن��ي، 
تق��دمي  بعده��ا 

عرض ممي��ز لألزي��اء للمصمم��ة )س��يرا روماني( 
إذ تألق��ت العارض��ات بع��رض أزي��اء متنوعة من 
الفلكل��ور الك��ردي ملناط��ق كردس��تان بأل��وان 
بهيج��ة متنوعة، وتخلل احلف��ل قصائد وطنية 
تغنت بحب الوطن للش��اعر حسام السبعاوي، 
وع��رض رائ��ع لفرقة كرك��وك الوطني��ة للفنون 
الش��عبية، كم��ا مت افتت��اح مع��رض مجموعة 
بابل��ون التش��كيلية بعن��وان )بصم��ة لوني��ة(، 
ضّم املعرض عدداً م��ن اللوحات الفنية اخملتلفة 
وأعم��ال من النح��ت واخلزف والفخ��ار ل�6٠ فنان 
تش��كيلي. ومن ثم وزع مدير ع��ام الدار العراقية 

لألزياء الش��هادات التقديرية على املشاركن في 
أجن��اح احلفل وتك��رمي املوظف��ن املبدعن احملالن 
عل��ى التقاعد لهذا العام عرفاناً ملا قدموه طيلة 
مشوارهم الوظيفي من أداء متميز وعطاء مثمر. 
واختتم احلفل الذي حض��ره النائبن في البرملان 
العراقي، حس��ن عرب، احم��د الكناني، وممثلن 
عن دوائر الوزارة، وحش��ٌد كبير من الشخصيات 
الثقافي��ة والفني��ة والقن��وات الفضائية بعرض 
الدار العراقية لألزياء )ألوان من الشمال( أخرجه 
محمود رجب على أنغام املؤلف املوسيقي املبدع 

علي حسن واملوسيقار الكبير نصير شمة. 

بغداد / البين��ة اجلديدة / عمران 
العبيدي / تصوير/ وسام سامي

ق��ررت اللجن��ة العلي��ا جلائ��زة 
بدورته��ا  العراق��ي  اإلب��داع 
الرابع��ة لع��ام ٢٠١٨ متديد مدة 
املش��اركة  النتاج��ات  اس��تالم 
)اخل��ط  حلق��ول  اجلائ��زة  ف��ي 
والتصميم الكرافيكي والفيلم 
والروائ��ي  الوثائق��ي  القصي��ر 
ذل��ك  ج��اء   ٢٠١٩/١/١5 لغاي��ة 
خ��الل االجتم��اع الذي ترأس��ه 
وزي��ر الثقافة والس��ياحة واآلثار 
الدكتورعب��د االمي��ر احلمدان��ي 
 ٢٠١٨/١٢/٢٧ اخلمي��س  ي��وم 
للجن��ة العليا للجائ��زة. ويأتي 
ق��رار التمدي��د إلتاح��ة الفرصة 
ألكبر ع��دد من املش��اركات في 
ه��ذه احلقول.كما وج��رى خالل 
اس��تعراض  ايض��ا  االجتم��اع 
عمل اللجان الفرعية التي يقع 

النتاجات  تقيي��م  على عاتقها 
املش��اركة وكذل��ك التطرق إلى 
آخر املس��تجدات للجائزة حيث 
أك��د الوزي��ر  حرص��ه الش��ديد 
عل��ى اس��تمرار اجلائ��زة ألنه��ا 
تعد اجلائزة األبرز على الس��احة 
حتتض��ن  والت��ي  الثقافي��ة 
والفني��ة  الثقافي��ة  النتاج��ات 
ومت��ت  العراقي��ن.  للمبدع��ن 
مناقشة ماميكن أن يستجد من 
حقول ميكن أن تكون فاعلة في 
الدورة القادمة، وحضر االجتماع  
أعضاء اللجن��ة العليا الدكتور 
والدكتورة شذى  بالسم محمد 
س��الم والدكت��ور ج��واد الزيدي 
الفواز  واالس��تاذ عل��ي حس��ن 
باإلضافة إلى مدي��ر عام الدائرة 
اإلدارية للوزارة رعد عالوي ومدير 
اع��الم الوزارة املنس��ق اإلعالمي 

للجائزة عمران العبيدي.

متديد تسّلم املشاركات يف جائزة اإلبداع 
العراقي لعام ٢٠١٨ حلقول )اخلط 

والتصميم الكرافيكي والفيلم القصري(

البينة الجديدة / حمودي عبد غريب

متابعة / البينة اجلديدة
بعد تألقها بالقفطان املغربي، اس��تعرضت النجمة 
اخلليجي��ة بلقي��س فتح��ي مجموعة م��ن االطباق 
املغربية الش��هيرة والتي مت حتضيرها خصيصاً لها 
بس��بب حبها الكبير لهذه االكالت.واس��تعرضت 
بلقي��س عبر السوش��يال ميدي��ا مائ��دة الطعام 
التي احت��وت على العدي��د من االطب��اق املغربية 
املميزة وم��ن بينها الطاجن، املصن��وع بالفخارة 
والبسطيلة، واختتمت عش��ائها اللذيذ باالتاي 
)الش��اي( املصنوع على الطريقة املغربية والتي 
مت تقدميها بأكواب شاي عليها زخاريف، تنتشر 
بش��كل كبير ف��ي املغرب.واث��ار املقطع ضجة 
كبي��رة ب��ن متابعيها عل��ى مواق��ع التواصل 
وقدرته��ا  عفويته��ا  بس��بب  االجتماع��ي 
عل��ى التح��دث باللهج��ة املغربي��ة، حيث 
كان��ت تتحدث مع احمليط��ن بها ومتازحهم 
املش��اهدين  جمي��ع  واثن��ى  بلهجته��م، 
علش��ى طريقته��ا التلقائي��ة ف��ي نش��ر 
مقاطع من حياتها الشخصية دون مبالغة 

او استغراض كغيرها من بعض الفنانات.

ماذا فعلت بلقيس فتحي 
لتقلد املغاربة؟



لالستفســـــار واالعالن االتصـــــــــال باالرقـام التاليــــــة : 07906318109 - 07702872273

albaynanew@yahoo.comalbaynanew@yahoo.com

الستقبال آرائكم ومقرتحاتكم 
الطبية والعلمية وذلك لنشر 
الوعي الصحي يرجى ارسالها 

على الربيد االلكرتوني 

www.albayyna-new.com

العدد )3095( االحد 12/30/ 2018

16 استراحة 

عملوا هنا في )                    ( ورحلوا

albaynanew@yahoo.com

املرحوم اخلبير اللغوي
 كرمي توفيق الزبيدي

املرحوم الكاتب اللواء 
ماضي اخلزاعي

املرحوم مـاجد الصكر  
رئيس القسم الرياضي

لهم الذكر الطيب
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振华石油控股有限公司 
China ZhenHua Oil Co., Ltd. 

 
 

Prequalification Announcements for Tender No: 078/SC/18 
Provision of Fire Station EPC Project of EBS Oilfield 

 
Tender by: China ZhenHua Oil Co., Ltd., a company as the Contractor and Operator cooperating with Midland Oil 

Company, Ministry of Oil, Iraq for the execution of Development and Production Service Contract (DPSC) 
signed on May 24th, 2018. At present, oilfield exploration and development, production and surface engineering 
construction are carried out in Iraq. 

 
Tender Title: Provision of Fire Station EPC Project of EBS Oilfield 

Tender No.: 078/SC/18 
Tender Information: 

Scope of Work 
China ZhenHua Co., Ltd. is to seek a company who have the qualified professional experience and can provide service fire station 
EPC Project by Engineering, procurement and construction. The project includes fire station process and piping system for fire 
trucks, fire station plot plan and access road, fire station architecture and civil work, fire station power system, and other related 
supporting system. First class certificate in construction is the minimum requirement.  
Part1: Participants should provide relevant pre-qualification documents according to the 

following requirements, ALL THE DOCUMENTS MUST BE IN ENGLISH: 
1． General introduction of the participants 
 Company Profile (including relevant information on size of business, company introduction, scope of 

business etc.) and Qualification certificate. 

2. Professional qualification documents of the participants 
 Supporting documents on domestic or international authenticated professional qualifications 

3． Introduction to the service capacity of the participants 
4． Similar historical performance of participant company service in recent 5 years. 
5．Audit reports and financial statements audited by a third-party professional audit agency in recent three 

years and Bank credit certificates 

6． Other materials should be supplemented if needed 
7． According to Iraqi Laws, the bidding winners should afford the fees for public announcement. And It will 

be deducted from the contract payment directly. 

Part 2: Prequalification document submitted time and address: 
 All prequalification documents should be submitted before 9th January, 2019, AM 11:00 

 Prequalification document submission format: 
(1) ORIGINAL- PREQUALIFICATION DOCUMENTS COPY- PREQUALIFICATION DOCUMENTS 
(2) ONE USB FLASH OF PREQUALIFICATION DOCUMENTS THAT CAN BE READ AND COMPILE 

Important Notice: All participants shall submit one (1) original + one (1) USB flash in sealed envelopes and MUST 
clearly marked Tender Name and contact method including the mobile phone number and E-mail address and Tender 
No. 

 Prequalification document submission address:  

China ZhenHua Oil Co,. Ltd. 
EBS project, Nahrawan S2-1 Camp. 
Mr. Yang Guang 0781 730 1932   E-Mail: ebscp@zhenhuaoil.com  

You can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of above prequalification announcement. 

إعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالنات

بغداد / البينة الجديدة
كشللف املدير التنفيللذي للبورصة طه أحمد عبد السللام، 
عن مجمل التداول التي متللت خال العام ٢٠١٨، والتي كانت 
آخرها يللوم االثنني ٢٤ املاضللي كانللون األول ٢٠١٨. وقال عبد 
السللام في بيان تلقت »البينة اجلديدة« نسخة منه ان عدد 
الشللركات املدرجة في السوق بلغت ١٠٤ شركات مساهمة 
عراقيللة وكان مجموع رؤوس أموالهللا ١١.956 تريليون دينار«.

وأضاف أن »عدد األسللهم املتداولة خللال العام ٢٠١٨ بلغت 
٨3٢ مليار سللهم، فيما بلغت قيمة تلك األسهم ٤66 مليار 
دينار«، مشلليرا الى ان »عدد العقود والصفقات املنفذة للعام 
ذاتلله بلغ 9١٠67 عقدا«. وأشللار عبد السللام إلللى ان »اغاق 
مؤشللر السوق ألسعار األسهم املتداولة كان في اول جلسة 
مللن عام ٢٠١٨ على 577.٨٤ نقطة فيما كان في آخر جلسللة 
من عام ٢٠١٨ على 5١٠.١٢ نقطة«، الفتا الى انه »ستكون اول 
جلسللة تداول لعام ٢٠١9 يوم األربعاء املوافق ٢ كانون الثاني 
٢٠١9». يذكللر ان البورصللة قد اسللتخدمت انظمللة التداول 
االلكترونللي وااليداع املركزي منذ عام ٢٠٠9 وتسللعى الطاق 
نظللام التللداول عبر االنترنللت للمسللتثمرين, وتنظم خمس 
جلسللات تداول اسللبوعيا من االحللد الى اخلميللس, ومدرج 
فيها ١٠٤ شللركات مساهمة عراقية متثل قطاعات املصارف 
واالتصللاالت والصناعللة والزراعة والتامني واالسللتثمار املالي 

والسياحة والفنادق.

البورصة تكشف عن جممل 
التداوالت خالل العام ٢٠١٨

متابعة / البينة الجديدة
أكدت سللفيرة العراق في األردن صفية السهيل، 
امللس  السللبت، أن تفعيللل االتفاقيللة الثنائيللة 
والتي تعفي نحو 35٠ سلللعة أردنية من اجلمارك 
والرسللوم سلليكون قريبللا. وقالت السللهيل في 
تصريللح اوردتلله صحيفللة “الغللد” األردنيللة، إن 
“هناك توجها رسللميا عراقيللا بتفعيل االتفاقية 
الثنائية والتي تعفي نحو 35٠ سلللعة أردنية من 
اجلمارك والرسللوم سلليكون قريبا”. ووصل الوفد 
األردني مسللاء أمس االول اجلمعللة، إلى بغداد في 
زيارة رسللمية تستمر يومني، يجري خالها رئيس 
الللوزراء األردنللي عمر الللرزاز مباحثات مللع نظيره 

العراقي عادل عبداملهدي، حول مستقبل التعاون 
في مختلف اجملاالت السياسّية واالقتصاديّة، ومبا 
يخدم املصالح املشللتركة للبلدين الشللقيقني.

كما تركللز مباحثات رئيس الللوزراء والوفد الوزاري 
املرافللق مللع اجلانللب العراقي على سللبل حتقيق 
التكامللل االقتصللادي بني البلديللن، وزيادة حجم 
التبادل التجللاري، والتوافق حللول اإلجراءات التي 
من شللأنها تفعيل خطوط التجارة، واسللتكمال 
إنشللاء أنبللوب النفللط واملسللتوردات النفطية، 
واالرتقاء مبسللتوى التعاون في مجاالت الصناعة 
واالستثمار، واالسللتفادة من اخلبرات والكفاءات، 

وغيرها من اجملاالت، بحسب الصحيفة.

بغداد / البينة الجديدة
ارتفعت أسللعار النفللط مبقللدار دوالر، اجلمعة 
املاضي ، مسللتردة بعض خسائرها التي منيت 
بها في اجللسللة السللابقة، لكن منو مخزونات 
اخلللام األمريكيللة واخملللاوف املسللتمرة بشللأن 
االقتصللاد العاملي أبقت األسللواق حتت ضغط.

وارتفع خللام القياس العاملي مزيللج برنت ١.٠١ 
دوالر، أو مللا يعللادل ١.9٤ باملئة، إلللى 53.١7 دوالر 
بتوقيللت   ٠7٤٠ السللاعة  بحلللول  للبرميللل 

جرينتش. وكان اخلللام هبط ٤.٢٤ باملئة، أو 3١.٢ 
دوالر، يللوم اخلميللس إلللى 5٢.١6 دوالر للبرميل.

وبلغللت العقللود اآلجلللة خلام غرب تكسللاس 
الوسلليط ٤5.7١ دوالر للبرميل، بارتفاع نسبته 
٢.٤7 باملئللة، أو مللا يعللادل ١.١٠ دوالر للبرميللل، 
بعدمللا ارتفعللت فللي وقللت سللابق 3.6 باملئة. 
وأغلق اخلام منخفضا 3.٤٨ باملئة، أو ١.6١ دوالر، 
فللي تعامات يللوم اخلميللس عنللد ٤٤.6١ دوالر 

للبرميل.

النفط يتعافى ويسرتد بعض خسائره 
لكن خماوف التخمة مستمرة

العراق يعتزم إعفاء 35٠ سلعة أردنية من الرسوم

مصرف الرشيد/ اإلدارة العامة 
مناقصة رقم )2018/4( 

)إعالن للمرة األوىل( 
مناقصة تأهيل فرع املربد الكائن يف البصرة

صيانة مباني ومنشآت

يعل��ن مصرف الرش��يد/ االدارة العام��ة عن اجراء مناقص��ة )تأهيل فرع املرب��د/ صيانة مباني 
ومنش��آت( وبكلفة تخمينية قدرها )000 560 71( دينار )واحد  وسبعون مليونًا وخمسمائة 
وس��تون ألف دين��ار عراقي فقط(، فعل��ى الراغبني باالش��راك يف هذه املناقصة من الش��ركات 
واملقاولني من ذوي الخربة واالختصاص مراجعة مصرفنا القسم القانوني/ الطابق الخامس/ بناية 
اإلدارة العامة الواقعة يف شارع املصارف قرب البنك املركزي العراقي لغرض استالم املواصفات 
لق��اء مبل��غ قدره )100000( دينار )مائة الف دينار( غري قاب��ل للرد مع تقديم تأمينات اولية 
بنس��بة )1%( م��ن مبلغ الكلف��ة التخمينية اي ما يع��ادل مبلغ )600 715( دينار )س��بعمائة 
وخمسة عشر ألفًا وستمائة دينار فقط( تقدم بموجب صك مصدق او خطاب ضمان صادر عن 
احد املصارف املعتمدة عدا فروع مصرف الرشيد وتقدم العطاءات بظرف مغلق ومختوم وعلى 
ان يت��م تقديم جدول زمني لتنفيذ العمل املعل��ن عنه ويوضع يف صندوق العطاءات الكائن يف 
القسم القانوني/ الطابق الخامس من بناية االدارة العامة الواقعة يف شارع املصارف بقرب البنك 
املركزي العراقي وعلى املشرك تقديم مستمسكات الشركة وهوية تصنيف املقاولني اختصاص 
)كهرباء، مدني، ميكانيك( وتغلق املناقصة يف الس��اعة الثانية عش��رة ظهرا من اليوم العشرين 
تبدأ من اليوم التالي من تاريخ نش��ر االعالن وهو آخر موعد الس��تالم العطاءات وس��يهمل اي 
عطاء غري مستوف للشروط واملستندات ولجهة التعاقد الحكومية الغاء املناقصة دون تعويض 
مقدمي العطاءات والدائرة غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات ويتحمل من ترس��و عليه املناقصة 

اجور النشر واالعالن.
الربيد االلكروني:� 

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

املدير العام/ وكالة

وزارة الكهرباء/ دائرة التدريب وبحوث الطاقة 
م/ إعالن

تعل��ن وزارة الكهرب��اء/ دائرة التدريب وبح��وث الطاقة/ بغداد عن 
وج��ود مزايدة علني��ة لتأجري الكافريا التابع��ة للدائرة اعاله وملدة 
سنتني وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم )21( لسنة 2013 
وعلى من يرغب باالشراك باملزايدة مراجعة قسم الشؤون املالية/ 
ش��عبة التجارية يف مقر الدائرة الكائن يف الوزيرية/ ش��ارع صفي 
الدين الحلي مجاور محطة وقود تعبئة املس��تنصرية لالطالع على 
ش��روط املزايدة ودفع مبلغ قدره )25000( خمس��ة وعش��رون 
الف دينار غري قابل للرد وايداع مبلغ التأمينات القانونية والبالغة 
20% من القيمة املقدرة لس��عر ايج��ار الكافريا وخالل )30( يومًا 
ثالثني يومًا من اليوم التالي لنشر االعالن ويف حال مصادفة عطلة 
رس��مية يكون اليوم التالي موعدا للمزايدة الساعة الثانية عشرة 
ظه��رًا وعلى من ترس��و عليه املزاي��دة دفع اجور النش��ر واالعالن 

والداللية البالغة 2%.. مع التقدير.
املدير العام

مصرف الرافدين
العدد: 3869/6/3
التاريخ: 2018/12/2  

القسم القانوني
شعبة التنفيذ وبيع العقارات املرهونة

اىل/ املدين عزيز كريم عبد علي
عنوانه شارع الرشيد م110 ز17 مبنى 7/6 

الكفيل فراقد كمال صالح
عنوانه شارع الرشيد رأس القرية مجاور جامع الخاصكي 

م/ إنذار
نظرًا لعدم قيامكم بتس��ديد مبلغ الدين املس��تحق بذمتك��م بالتكافل والتضامن عن 
)تس��هيالت( املمنوح للمدين اع��اله والبالغ )65753645,999( دينارًا )خمس��ة 
وس��تون مليونًا وس��بعمائة وثالثة وخمس��ون ألفًا وستمائة وخمس��ة وأربعون دينارًا 
و999( وامللزم��ني بدفعه اىل مصرفنا واس��تنادًا اىل املادة الثالث��ة من قانون تحصيل 
الديون الحكومية رقم 56 لسنة 1977 فإني وحسب الصالحية املمنوحة لي بموجب 
املادة الثانية من القانون اعاله انذركم بوجوب تس��ديد مبلغ الدين املش��ار اليه اعاله 
مع الفوائد املرتبة عليه خالل عش��رة ايام اعتبارا م��ن اليوم التالي لتبلغكم باإلنذار 
وبعكسه فسوف تتخذ االجراءات القانونية الالزمة وفقا ألحكام املادة الخامسة الفقرة 
)1( من القانون املذكور وذلك بوضع اشارة الحجز التنفيذي على اموالكم املنقولة وغري 

املنقولة وذلك لتحصيل مبلغ الدين ولقد اعذر من انذر.. مع التقدير.

فقدان وصل قبض

فق��د وص��ل قب��ض ص��ادر من 
الشركة العامة للسكك الحديد 
 )23076( برق��م  العراقي��ة 
 2018/12/19 يف  ص��ادر 
ق��دره  تأمين��ات  مبل��غ  ع��ن 
)7/200/000( مليون دينار 
باسم )ثائر عالء عبد الحسني(، 
فعلى من يعثر عليه تس��ليمه 

للمصدر.

بغداد / البينة الجديدة
أعلنللت هيئللة اسللتثمار بغللداد، عللن 
قيام الشللركة املنفذة ملشللروع مجمع 
زهللور بغداد السللكني بتوزيللع الدفعة 
الثانيللة من الوحدات السللكنية ضمن 
أربللع بنايات. وقال رئيس الهيئة شللاكر 
الزاملي في تصريح إن “الشركة املنفذة 
للمشللروع امللخلصلص مللنلتلسلللبلي 
وزارة املللاللليللة وعلملوم املللواطللنللني 
علللللى  بلاللحلصلللول  الللراغللبللللني 
وحللدة سللكنيه فيه وزعلت بلاشلراف 
الهيئللة اللوحلدات السللكنية املنجزة 
ضمللن اربللع بنايللات مللن اجململلع بللني 
املسللتفيدين املسللجلني لديهللا خال 
أن  شللهر كانللون االول احلللال”، مبينللا 
“الشللركة كانللت قد سلللمت في وقت 
سللابق ٢٤٠ وحدة سللكنية مبساحة ٨٠ 
متراً مربعاً، فيما ستوزع بقية الوحدات 
تباعا حللال اجنازها بالشللكل الكامل”.
وأضاف أن “املشللروع الواقع في منطقة 

نعيريللة وكيارة مبحللاذاة طريللق محمد 
الرصافللة  بجانللب  السللريع  القاسللم 
سلليوفر٤٨٠٠ وحللدة سللكنية ملوزعلة 
بلللني اربلعلة انللللواع ملللن اللبلنلايلات 
احلديللث  بالتصميللم  جميعهللا  متتللاز 

والعصري”. واوضح الزاملي ان “تللوزيللع 
تلللك امللجلملعلات يلنلسلللجلم مللع 
اللتلوجله اللحلكلوملي فللي تنشلليط 
قطاع االسللتثمار السكني فلي اللبلاد 
الللرافللديللللن  السلليما أن مللصللللرف 

قلللرر مللنللح قللللروض للللملواطلنلني 
وامللوظلفلللني بلملبلللللغ يلصلللل الللى 
لللشللللراء  ديللنللللار  مللليلللون   75
وحللللدات سلللكلنليلة فلي امللشلاريلع 
االسللتثمارية, انطاقللا ملللن سياسللة 
املصللرف الهادفللة اللى املسللاهمة في 
اللسلللكلن  أزملللللة  التخفيللف مللللن 
تلسلللويلق  علللللى  واللتلشلللجليلع 
الللوحللدات اللسلكلنليلة ضلملن هللذه 
املللشللللاريللع, إذ سلللليللتللم مللنللح 
الللرقللعللة  حللسللللب  اللللقلللللروض 
وحللللدات  شلللراء  لغللرض  اجلغرافيللة 
سللكنية فللي املشللاريع االسللتثمارية 
املنفذة حديثللا وجلميع احملافظات”.واكد 
ان “الهيئللة افللتللتللحللللت مللركللللز 
ملجلملع  مللشللللروع  مللبلليللعللللات 
احملبللة السللكني املقام على مسللاحة 
١5 دومنللا فللي ملنلطلقلة اللسللليلديلة 
اذ  بلبلغلللداد  الللكللللرخ  بلجلانلللب 
سيتم تلوزيلع وجلبلاتله األولللى خلال 

شللهر تلملللوز ملللن اللعلللام امللقلبلللل 
٢٠١9 وسللليلوفلر ٤٨٨ وحلدة سللكنية 
متكاملللة اخلدمللات ملوزعلللة بللني  ١٢ 
بلنلايلللة بلملسلللاحلات ملخلتلللفلللة 
وبللارتللفللللاع ٨ طلوابلق لللكل بناية”.
ولفت إلى أن “اجملمع ميتاز بنظام الكتروني 
حديث اعتمدته الشللركة وهو منظومة 
كهرباء ومللاء دائمية من خللال كارتات 
باإلضافللة الللى نظللام الغللاز املركزي”، 
منبها الى ان “املللواد املسللتخدمة فلي 
تنفيذه تلم توريدهللا مبواصفات رصينة 
من أجود املناشللئ العاملية وخلاضلعلة 
للفلحلوصلات اللسليلطلرة اللنلوعليلة 
اذ ركللزت الشللركة املنفذة علللى توفير 
مسللتوى عال فللي التصاميللم احلديثة 
واإلنشللاءات الهندسللية املللتللطللورة، 
نللظللللام  امللجلملللع  يلضلللم  كلملللا 
حلملايلللة وملركلزاً تلجلاريلللاً وروضللة 
ومجمعاً متكاما إدارياً خاصاً باملشروع 

ومساحات خضراء”.
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بينما بدأ العام احلالي بنجاٍح بارٍز 
لألمي��ر، متثَّل في القبول الواس��ع 
الذي حظيت به برامجه اإلصالحية 
اخلارج��ي  والدع��م  الطموح��ة، 
العدائي��ة،  اإلقليمي��ة  ألجندت��ه 
والعالق��ة ال��ودودة الت��ي جمعته 
بجاريد كوشنر، املستشار الشاب 
ترامب،  األمريكي  للرئي��س  النافذ 
واعتبار هذا األخير أنَّ الس��عودية 
ه��ي الق��وة األه��م ف��ي الش��رق 
األوسط، إال أنَّ كل هذا الزخم الذي 
حظ��ي ب��ه األمير انهار في س��بع 
دقائ��ق فق��ط، وفًق��ا للصحيفة، 
اس��تغرقها  التي  الدقائ��ق  وه��ي 
قت��ل الصحاف��ي املع��ارض جمال 
خاش��قجي في قنصلية اململكة 
األول  تش��رين  ف��ي  بإس��طنبول 
املروعة  القتل  املاضي.أدت جرمي��ة 
ه��ذه إلى تع��رُّض جمي��ع النقاط 
األساس��ية في أجن��دة محمد بن 
س��لمان إل��ى التمحي��ص، وأثارت 
انتقاداٍت واس��عة م��ن حلفائه – 
وكذلك املش��ككني فيه – بعد أن 

كانوا قد بدأوا يُعجبون به.وتش��ير 
الصحيفة إلى أنَّه مع بداية العام 

اجلدي��د، ق��رَّر مجل��س الش��يوخ 
األمريك��ي وقف دعم احل��رب التي 

اليمن،  ف��ي  الس��عودية  تقوده��ا 
واته��م اجملل��س ابن س��لمان علًنا 
بأنَّ��ه ه��و م��ن أم��ر بعملي��ة قتل 
خاش��قجي، وه��و اتهاٌم رمب��ا يؤثر 
على مسعى األمير للجلوس على 
عرش اململكة، ذلك املسعى الذي 
ترى الصحيفة أنَّه كان يبدو سهاًل 
منذ ثالثة أش��هٍر فقط. وبحسب 
تقري��ر الصحيف��ة، يب��دو أنَّ تلك 
االضطراب��ات أث��رت على مس��اٍع 
أخ��رى لألمير، منها حص��ار قطر، 
واخل��الف م��ع كن��دا، واإلصالحات 
احمللية الثقافية واالقتصادية التي 
ر  ��ر بتغيُّ كان م��ن املفترض أن تُبشِّ
العالقة بني السعوديني واململكة.
أكثر  »اجلارديان«،  ووفًقا لصحيفة 

تأثًرا باالضطرابات  مساعي األمير 
احلالي��ة على م��ا يبدو ه��ي حرب 
اليم��ن. كان األمي��ر يس��عى م��ن 
خالله��ا ملن��ع إي��ران من ترس��يخ 
نفوذه��ا ف��ي اجلبه��ة الش��رقية 
للمملكة، لكنَّها استنزفت خزائن 
السعودية، وتس��ببت في انتشار 
األمراض وسوء التغذية ومواجهة 
أع��داٍد كبيرة من اليمنيني الفقراء 
خلطر اجملاع��ة، ولم ُتق��ق الكثير 
في ما يتعلق بصد عدو السعودية 
اللدود. وإن استمرت اتفاقية وقف 
إط��الق الن��ار ف��ي مين��اء احلديدة، 
س��يزيد الضغط الدولي للتوصل 
إلى تسويٍة دائمة في حرب اليمن.
لكنَّ أمري��كا اتخذت خطوًة أخرى 

في ما يتعلق باحلرب ضد )داعش(، 
متثلت في إعالن ترامب االنسحاب 
من سوريا، بالرغم من اعتراض وزير 
الدفاع جيم ماتيس الذي استقال 
بع��د القرار. بحس��ب الصحيفة، 
هذا االنس��حاب يُنه��ي التحالف 
بني األك��راد والواليات املتحدة ضد 
)داع��ش(، وهو التحال��ف الذي لم 
تك��ن أنق��رة تقب��ل ب��ه خوًفا من 
التعاون بني املسلحني داخل تركيا 
الكردي��ة  املس��لحة  واجملموع��ات 
في س��وريا. ومن املتوقع أن يش��ن 
الرئي��س الترك��ي قريًب��ا عملي��ًة 
عس��كرية إلبعاد األكراد عن حدود 
بلده ش��رق الف��رات. لك��نَّ مصير 
الس��وريني النازحني داخل س��وريا 

في إدلب في خضم كل هذا ال يبدو 
واضًحا بعد. يوجد باملنطقة نحو 
2.5 مليون شخص، وما زال األسد 
غي��ر ق��ادٍر على الس��يطرة عليها 
ومحاوالت  »اجلاردي��ان«،  بحس��ب 
استعادتها ستؤدي حتًما إلى نزوٍح 
واس��ع والكثير من الدماء.وتش��ير 
الصحيف��ة إل��ى أنَّ األس��د حاول 
بالفعل هو وروسيا ادعاء استقرار 
س��وريا وأنَّها جاهزٌة لالستثمارات 

واملشروعات.
لك��ن ي��رى التقري��ر أنَّ��ه م��ن غير 
املرج��ح أن تتدف��ق أم��وال إع��ادة 
أي  إل��ى  التوص��ل  قب��ل  اإلعم��ار 
تسويٍة سياس��ية. فما زال نصف 
مواطني سوريا نازحني داخل البالد 
أو خارجها، وال يُبِد سوى عدٍد قليل 
منهم اس��تعداده للعودة إلى هذا 
االستقرار النسبي. وال تعتقد األمم 
املتحدة وهيئات حقوق الالجئني أنَّ 
وضع النازحني السوريني سيتغير 
في النص��ف األول من ع��ام 2019 

على األقل.

متابعة / البينة الجديدة
ر في موازين القوى مبنطقة الش��رق األوس��ط على مدار العام، في محاولٍة لتوقع  مع اقتراب نهاية عام 2018، رصدت صحيفة »اجلارديان« البريطانية التغيُّ
ما س��يؤول إليه الوضع العام القادم 2019. وركزت الصحيفة في تقريرها على القوتني البارزتني املتنافس��تني على النفوذ في املنطقة ترى الصحيفة أنَّ عام 

2019 لن يكون جيًدا بالنسبة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان..

ر جملس الشيوخ األمريكي  مع بداية العام اجلديد قرَّ
وقف دعم احلرب اليت تقودها السعودية يف اليمن

لماذا لن يكون 2019 عامًا سعيدًا على ابن سلمان؟

الشباب هم ُعنوان الفتّوة وعنوان 
احلياة في كل اّمة، دائماً الش��باب 
حالة من الفتّوة واحلركة ويدل على 
ان البلد بلد ح��ّي ليس بلد عجائز 
ليس بلد ال يوجد فيِه منو، ال أقصد 
م��ن العجائ��ز فيه مثلب��ة والعياذ 
باهلل هذا العمر الطبيعي لإلنسان 
مير لُه لكن هناك عمرا تؤش��ر فيه 
اهلل  ق��در  وال  االيجابي��ة  احل��االت 
احلاالت الس��لبية. واض��اف »اليوم 
ش��بابنا يعاني من مشاكل كثيرة 
وكبي��رة وانا س��أتدث بش��فافية 
في صلب املش��كلة وهي مشكلة 
اجتماعي��ة اُعي��د هي عب��ارة عن 
مشكلة اجتماعية، يعني الواحد 
مّن��ا يخرج ال��ى الس��احة العامة 
ويخرج ال��ى االس��واق ويخرج الى 
املصان��ع س��يرى حال��ة الش��باب 
الكثي��رة وطبعاً عندم��ا اتدث انا 
ال اعم��م العبارة وامن��ا اتدث ألبنّي 
املس��ؤولية املُلق��اة، طبع��اً احلمد 
هلل البلد فيه من الش��باب الواعي 
الكثير الكثي��ر لكن عندما اتدث 
أت��دث ع��ن بع��ض اجلوان��ب التي 
يُفترض أن ال تكون.. هؤالء الشباب 
علين��ا ان ال جنعله��م ضحي��ة، انا 
ات��دث عن كل م��ن ل��ُه تأثير االب 
واملواق��ع  االداري��ة  واملواق��ع  واألم 
العلمي��ة  واملواق��ع  االقتصادي��ة 
واملواق��ع السياس��ية.. اقول هناك 
ص��ورة حقيقية يج��ب ان نقرأها.. 
ال��ى أين أنت��م ذاهبون بش��بابنا؟! 
وتابع عندما نأتي الى العمر الذهبي 
للشاب سَنراُه يُقضى في املدارس 
هذا ه��و العم��ر الذهبي للش��اب 
وس��تكون مع��ُه ذكري��ات حلوة او 
م��ّرة، بالنتيجة بعد عمر الس��بع 
سنوات سنوات ستتلقفه املدارس 
ويبق��ى ف��ي ه��ذه امل��دارس الى ان 
يبلغ الثانية والعش��رين او الرابعة 
والعش��رين من عمرِه.. زهرة شبابُه 
امل��دارس واملدرس��ة  س��تكون في 
عب��ارة عن مصنع وعبارة عن مكان 

تُصنع فيِه الرجال وعبارة عن تربية 
البد ان يتحملها هذا الشاب حتى 
يأتي الين��ا بعد ذلك واألمل َمعقود 
ب��ِه.. ان��ا عندم��ا اذكر ف��ي عبارات 
التهليل في اخلطب��ة االولى واقعاً 
عندما اصل الى فقرة ابنائي اختار 

الكالم املناس��ب له��ؤالء فعالً أنا 
اراهم األمل وان��ا أراهم الغاية وانا 
أراهم السواعد التي مُيكن ان تبني 
أي بل��د لكن هل ما موج��ود فعال ً 
اجل��واب: كال. الطم��وح؟!  يُرض��ي 
االس��رة تعان��ي من َفلت��ان ابنائها 

واملدرسة تعاني من كسل طالبها، 
قل��ت أن��ا ال اُعّمم، ان��ا اتدث عن 
بعض احلاالت التي بدأت تتفش��ى، 
أنتم ايها املس��ؤولون ع��ن التربية 
الحظوا ه��ذا العن��وان املقدس ان 
االنس��ان يكون ُمربّي��ا وواقعاً هذا 
العن��وان يجب ان يَ��ُرن في آذان كل 

من يتص��دى لعملي��ة التعليم ان 
االنسان يكون ُمربّياً ومعنى التربية 
عبارة عن حالة مقدسة ان االنسان 
يُربّي أحد على فضيلة وعلى ُخِلٍق 
وعلى ِقَيم.. مل��اذا نكون بطريقة أو 
بأخرى نضحي بشبابنا؟!! الشباب 

اآلن س��ينقمون عل��ى بعض الذي 
يح��اول ان يحرفهم ع��ن ُخِلقهم 
وعن طينتهم وع��ن هويتهم وعن 
تربيتهم وحتى عن اُس��رهم حالة 
من التفكك اآلن في االُسر بسبب 
ضياع الهدف عند الشاب فالشاب 

ممل��وء فت��ّوة لك��ن جعل��وا عقله 
فارغ��اً لغاية وغاية.ايها الش��باب 
قد أنتم اآلن ف��ي عمر ال تتفهمون 
لكنك��م  ال��كالم  ه��ذا  ج��دوى 
املس��تقبل،  ف��ي  س��تحفظونُه 
عليك��م ايها الش��باب ان تكونوا 
مبس��توى وعي كبي��ر الوقت ميضي 

ويضي��ع لك��ن أنت��م ال تضيع��ون، 
امامه��ا مس��ؤولية  اآلن  امل��دارس 
واجتماعية..  واخالقي��ة  تاريخي��ة 
عندما تأت��ي بهذا الول��د او البنت 
ال��ى املدرس��ة عليه��ا ان تصوغُه 
صياغة يكون عنصراً نافعاً، ال تؤثر 

املدرسة س��لباً عليِه ولو شئت ان 
ائتي بأمثل��ة لذكرت أمثلة نبدأ وال 
ننته��ي وكثير من الش��كاوى االن 
في ه��ذه املرحل��ة الش��كاوى من 
عدم التربية الصاحلة والش��كاوى 
من عدم االهتم��ام مبراحل التربية 
م��ن  والش��كوى  الط��الب  عن��د 
التس��ّيب ال��ذي يحص��ل ال توجد 
اّم��ة ال تُراقب ذخيرته��ا. أنتم ايها 
الش��باب ذخيرة البل��د ال ُتَّروا وراء 
عوام��ل ُتبط م��ن ارادتك��م، أنتم 
اآلن املع��دن الطيب أنتم اآلن األمل 
أنت��م اآلن الذي��ن تُعق��د عليك��م 
اآلم��ال أنتم تعلمون م��ا هي اآلالم 
التي بُذلت من آبائكم حتى تصلوا 
ال��ى م��ا وصلتم. انت ايه��ا املعلم 
ان��ت ايها املُربّي الفاضل ارجوك ان 
تفظ هذا العنوان عندك ال تتنازل 
عنُه  أنت ُم��رّب وهذا العنوان نحن 
نق��ف اجالالً له��ذه الوظيفة، أنت 
ُمرّب والتربي��ة تّتم عليَك وظيفة 
اخالقي��ة وظيف��ة ُعرفي��ة وظيفة 
ش��رعية ووظيفة وطني��ة ان تُربي 
ه��ذا الطف��ل عل��ى محب��ة البلد 
وعلى احترام القيم وعلى ان يكون 
عنصراً نافع��اً وعلى ان يكون عاملاً 
م��ن اآلن ازرع فيه محبة العلم من 
أي��ن نأتي بالعلماء؟! ه��ؤالء ابناؤنا 
علموه��م كيف يقض��ون االوقات، 

هذا طفل اذا نش��أ نش��أة س��يئة 
سيكون عاَلة علينا، عّلموا االوالد 
كيف يقضون الوقت، علموا االوالد 
ف��ي ان يهتم��وا باألُس��ر ال تعلوا 
االوالد يتحللوا عن األُس��ر االس��رة 
ِعماد واالس��رة أمر نفتخر بِه، نحن 

نتحدث عن االبناء وعن البنات وعن 
االخوة واالمهات واالباء بكل عبارات 
التجليل والتعظيم البد ان تكونوا 
مبس��توى تّمل ه��ذه االلف��اظ، ال 
نترك وظيفتنا، نعم توجد مشاكل 
ان��ا ال اقول ان االم��ر مفروش بالورد 

توجد مش��اكل لكن الرجال الذين 
يُصنع��ون ف��ي املش��اكل، الرجال 
الذي��ن يجعل��ون املش��اكل خلف 
ظهرانيهم وقد رأينا وس��معنا انا 
اُناس وش��باب واهلل كان��ت فيهم 
قوة تعادل ما شاء اهلل من الشباب 
وفي ظ��روف جداً صعب��ة لكنهم 

جعلوا الظروف خلفهم وما ش��اء 
اهلل اندفعوا ب��كل ما ميلكون وهم 
عناصر مهمة لبلدهم وألُس��رهم 
وآلبائه��م وامهاتهم ومجتمعهم.
الش��اب اخواني ذخي��رة البلد من 
املس��ؤول؟! ايها االب ارجوك اُقّبل 

ايادي��ك اعط وقت��ا لول��دَك، ايتها 
االم اُقّبل رأس��ك م��ن وراء حجاب 
مارس��وا  البنت��ك،  وقت��اً  اعط��ي 
عملي��ة التربية ه��ذا الظرف الذي 
نعيش��ه ال تفّرط��وا بالِعقد األهم 
ف��ي حياتنا وه��م األبن��اء، بعنوان 

مش��غول وبعنوان لي��س لي وقت 
تب��اً لهذا الُش��غل ال��ذي يُقصيك 
عن أوالدك ولهذا الش��غل الذي هو 
أهم من ش��غل ابنائك! أيُّ ش��غل 
أهم من ابنائك وأيُّ مسؤولية أهم 
من االبناء ؟!اعط��وا وقتاً ألبنائكم 
االمور تسير بطريقة سيئة وبعض 

االمور يندى له��ا اجلبني واهلل، نعم 
ُهناك اُس��ر جزاه��م اهلل خير وُهم 
ُكث��ر يهتم��ون اهتمام��اً بالغاً في 
األوالد هنيئاً لكم وسترون آثار هذه 
التربي��ة على أوالدكم س��ريعاً في 
كل معان��ي اخلير وامل��وّدة والرحمة 
وس��ُتفتح كل اب��واب اخلي��ر ف��ي 
وجوههم. ان��ا اتّدث عن قّلة لكن 
هذه القّلة كالس��رطان هذه القّلة 
ك��دودة االرض امنا تس��ري س��رياناً 
س��يئاً علينا. انتبه��وا ايها االوالد 
انتبه��وا اس��تنصحوا انت��م ف��ي 
عمر الفت��ّوة كثير من االمور غائبة 
عنكم استنصحوا ال تخجلوا من 
النصيحة االنس��ان اذا استنصح 
االخري��ن معن��ى ذل��ك ش��اركهم 
ف��ي عقوله��م، م��ن ش��اور الناس 
شاركهم في عقولهم، تعّلم على 
ان تتعلم من الكبير ومن الذي أكثر 
خبرة، َعّود نفس��ك على ان تختار 
الصحي��ح، وانتم ايها املربّون اُعيد 
ألن ه��ذا ه��و العنصر امله��م كثير 
م��ن االوالد يتأث��رون باملُربّي أكثر مما 
يتأثرون باألب..كثير من بناتنا يتأثّرن 

باملُربيات اكثر مما يتأثّرن باألم.
 فعلى املربّي واملربية ومقصودي 
باملرب��ي بالعنوان الع��ام معلما 
مدرّس��ا أينما يك��ون عليكم ان 
تفرح��وا بهذا العن��وان وتمدوا 
اهلل على ه��ذا العنوان لكن البد 
م��ن إعط��اءه حّق��ِه. عل��ى كل 
ح��ال ف��ي النفس ُخص��ص من 
هذا املوضوع ألن��ه مؤلم وان قلَّ 
ة  ة ورُبَّ ِهمَّ لكن يحت��اج الى ِهمَّ
أحيت أُّمة. نس��أل اهلل سبحانه 
وتعال��ى ان يرينا ف��ي ابنائنا كل 
خي��ر وان يرينا في بلدنا كل خير 
اللهم اغفر للمؤمنني واملؤمنات 
االحياء  واملس��لمات  واملسلمني 
منه��م واالموات وآخ��ر دعوانا ان 
احلم��د هلل رب العامل��ني وصل��ى 
اهلل عل��ى محمد وآل��ه الطيبني 

الطاهرين.

كربالء املقدسة / البينة الجديدة / جسام السعيدي
حذر ممثل املرجعية الدينية العليا، الس��يد أحمد الصافي، من املش��اكل في قطاع التربية واملدارس واالس��رة. وقال الصافي في خطبة صالة اجلمعة مبا نصه: اود ان 
ات��دث بخدمتكم حديث االب ألبنائه واالخ إلخوته مبوضوع قد يش��غل ب��ال الكثير مّنا، وهو من املواضيع االجتماعية التي كث��ر الطلب واحلديث حول ايجاد حلول 
ملشكلة أساسية أال وهي سأبّوب املطلب على النحو التالي حتى ادخل املشكلة طبعاً االمم عادة تفتخر مبا عندها من ذخيرة علمية او ثروات او ما أشبه ذلك.. بعض 
االمم تفتخ��ر بتاريخه��ا وبع��ض االمم يفتخر بحاضره، حقيقة نحن اّمة لو اردنا ان جنمع مصادر القوة واخلير عندنا لكّن��ا في املراكز املتقدمة حضارياً، لكن تبرز بعض 

املشاكل والتي تُِرَكت فَنمت وتشعّبت واصبحت حالة تتاج الى حل، ولعّل الذخيرة التي يُفترض وفيها ايضاً احلالة احلالية نفتخر بها هي شريحة الشباب..

الصايف: شبابنا اليوم يعاني مشاكل كثرية
 وكبرية جداً وهي مشاكل اجتماعية

ممثل السيستاني في كربالء يحّذر من مشاكل في قطاع التربية والمدارس واألسرة

أنتم أيها املسؤولون عن الرتبية الحظوا هذا العنوان املقدس، إن اإلنسان يكون 
ُمرّبيًا وواقعًا هذا العنوان جيب أن َيُرن يف آذان كل من يتصدى لعملية التعليم

ال تعتقد األمم املتحدة وهيئات حقوق الالجئني أنَّ وضع النازحني 
السوريني سيتغري يف النصف األول من عام 2019 يف األقل
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متابعة / البينة الجديدة
متل��ك الوالي��ات املتح��دة األميركية 
العدي��د من حامالت الطائ��رات التي 
جتوب محيطات العالم، ومتثل  سلطة 
وقوة واش��نطن الردعي��ة، وتعمل من 
خالل انتشارها على حتقيق املصالح 
اإلستراتيجية األميركية في مختلف 

ربوع العالم.
حام��الت  أن��واع  أب��رز  يل��ي  وفيم��ا 

الطائرات األميركية: 
1 . حاملة الطائرات نيميتز: مجموعة 
األميركية  الطائ��رات  م��ن حام��الت 
العمالق��ة من فئة نيميت��ز، تعد من 
أضخم الس��فن احلربية في العالم، 
س��ميت على اس��م آمر األس��طول 
األميركي في احمليط الهادي إبان احلرب 
العاملي��ة الثاني��ة شيس��تر نيميتز.
دخل��ت أولى احلامالت من هذه الفئة، 
وه��ي “ي��و أس أس نيميت��ز” اخلدمة 
ع��ام 1975، وهن��اك عش��ر حامالت 
طائرات من ه��ذه الفئة لدى البحرية 
األميركية، لكن واشنطن قررت وقف 
ه��ذا النوع من احلامالت واس��تبداله 
بحامالت الطائ��رات فئة “يو أس أس 

جيرالد فورد”.
2 . حاملة الطائرات جورج واشنطن: 
س��ميت باس��م أول رئي��س أميركي، 
تعتب��ر س��ادس وح��دة ف��ي عائل��ة 

“نيميتز”، ُصنعت يوم 27 ديس��مبر/
كانون األول 1982، وقامت بأول إبحار 
 ،1986 أغس��طس/آب   25 ي��وم  له��ا 
وانطلق��ت في أول خدم��ة لها يوم 4 
متوز 1992.يبل��غ وزن حاملة الطائرات 
“جورج واشنطن” 104 آالف و200 طن، 
ويبلغ طولها 332.8 مترا وعرضها 73 
مترا، شاركت في عمليات عسكرية 
عدة، منها عملية حفظ السالم في 
البوس��نة ع��ام 1996، وعملي��ة غزو 
العراق 2003.أملح عدد من مس��ؤولي 
وزارة الدف��اع األميركي��ة خالل إعداد 
ميزاني��ة ع��ام 2015 إل��ى إمكاني��ة 
احلامل��ة  االس��تغناء ع��ن خدم��ات 

بسبب تقليص في امليزانية.
3 . حامل��ة الطائ��رات رونال��د ريغان: 
هي التاسعة في األسطول األميركي 
الت��ي تعمل بالطاق��ة النووية، حتمل 
اسم الرئيس األميركي األسبق رونالد 
ريغان الذي ش��غل منصب الرئاس��ة 
األميركي��ة منذ عام 1981 وحتى عام 
1989.بلغ طول احلاملة -التي دشنها 
الرئي��س األميرك��ي األس��بق ج��ورج 
بوش في م��ارس/آذار 2001- ألف قدم، 
وتس��تطيع حمل 80 طائ��رة، كما أن 
مفاعلها النووي يستطيع االستمرار 
في العمل ملدة عشرين عاماً متصلة 

دون احلاجة إلعادة التزود بالوقود.

4 . حامل��ة الطائ��رات إنتربراي��ز: بدأ 
بناؤه��ا ع��ام 1958، ودخل��ت اخلدمة 
في كان��ون الثان��ي 1962 لتكون أول 
حامل��ة طائ��رات نووية ف��ي العالم.
ضمت اجملموعة القتالية إلنتربرايز 12 
س��فينة حربية، إضافة إلى غواصة، 
وخالل فترة خدمتها كان يوجد على 
متنها حوالي خمس��ة آالف شخص 

من بينهم 250 طيارا و250 مهندسا 
وتقنيا.اس��تطاعت حاملة الطائرات 
نق��ل نح��و تس��عني طائ��رة مقاتلة 
و8500 طن من الوق��ود تكفي لتزويد 
الطائ��رات الت��ي عل��ى متنه��ا مل��دة 
12 يوم��ا، وكانت أطول س��فينة في 
العالم، حيث بل��غ طولها اإلجمالي 
فوصل��ت  س��رعتها  مترا.أم��ا   345

إل��ى نحو ثالثني عقدة أي ما يس��اوي 
56 كيلومت��را في الساعة.ش��اركت 
ف��ي حص��ار كوبا ف��ي خري��ف 1963 
خ��الل أزمة الصواريخ الس��وفياتية، 
وأبحرت إلى البحر األبيض املتوسط 
للم��رة األولى في العام نفس��ه. كما 
استخدمت خالل احلرب على فيتنام، 
وشاركت في العدوان على العراق عام 

1991، لكنها أحيل��ت على التقاعد 
عام 2012.

5 . حامل��ة الطائ��رات ه��اري ترومان: 
أطل��ق عليه��ا اس��م الرئي��س ال�33 
للوالي��ات املتح��دة األميركي��ة، وهي 
حامل��ة الطائ��رات التاس��عة الت��ي 
تعمل بالقوة النووية في األس��طول 
األميركي. تزن احلامل��ة أكثر من مئة 
ألف طن وميكنها التحرك في سرعة 
أكث��ر م��ن ثالثني عق��دة، وس��عتها 
حوال��ي خمس��ة آالف ش��خص و70 
طائرة مقاتلة وداعمة للطائرات، وقد 

مت تكليفها يوم 25 متوز 1998.
6 . حامل��ة الطائرات كارل فينس��ن: 
أطل��ق عليه��ا اس��م “أس أس كارل 
عض��و  باس��م  تيمن��ا  فينس��ن” 
الكونغرس كارل فينس��ن بسبب ما 
قدم��ه للبحرية خالل فت��رة خدمته.

بدأت حامل��ة الطائ��رات “يو أس أس 
كارل فينس��ن” مهامه��ا من��ذ عام 
1982، وتعتبر قاعدة عسكرية عائمة، 
ش��اركت في عدة عمليات عسكرية 
منه��ا حرب الصح��راء وغ��زو العراق 
وعملي��ات أخرى عديدة.اس��تخدمت 
ه��ذه الس��فينة لرم��ي جث��ة زعيم 
تنظي��م القاعدة الراحل أس��امة بن 
الدن في البحر عام 2011.وفي نيسان 
2017 توجه��ت احلامل��ة نحو ش��به 

اجلزي��رة الكوري��ة، في ظ��ل التهديد 
النووي الذي متثله كوريا الش��مالية، 

بحسب مسؤولني أميركيني.
7 . حاملة الطائرات “ثيودور روزفلت”: 
سميت على اسم الرئيس األميركي 
ال�26، وهي من فئة  نيميتز، يوجد على 
متنها خمسة آالف جندي و65 طائرة 
حربية.ش��اركت  في عملية عاصفة 
الصحراء عام 1991، وأيضا في احلرب 
على اإلره��اب حيث مت إرس��الها إلى 
العدي��د من مواق��ع العالم، وفي عام 
2015 أرسلت احلاملة قبالة سواحل 
اليم��ن، وأعلنت البحري��ة األميركية 
أن اله��دف هو ضمان أن تظل املمرات 
املنطق��ة  ف��ي  احليوي��ة  املالحي��ة 

مفتوحة وآمنة.
8 . حاملة الطائ��رات إيزنهاور: بلغت 
دوالر،  4.7 ملي��ارات  بنائه��ا  تكلف��ة 
ويبلغ طولها نح��و 333 مترا وتزن 95 
ألف طن، وتصل س��رعتها القصوى 
إلى 56 كيلومترا بالساعة.ش��اركت 
حامل��ة الطائرات هذه ف��ي عمليات 
متع��ددة مبا في ذل��ك عملية مخلب 
النس��ر خالل أزم��ة رهائن إي��ران عام 
1980، وكذل��ك ح��رب اخللي��ج ف��ي 
التس��عينيات، وفي دع��م العمليات 
العس��كرية األميركي��ة ف��ي العراق 

وأفغانستان.

متابعة / البينة الجديدة
تعتبر طائرة الشبح املقاتلة اجلديدة أعجوبة 
مس��تقبلية، فهي ُمزودة بتقنية التصويب 
ثالثي األبعاد، و هوائيات مضمنة مبصفوفة 
طورية مثبتة بالقش��رة، فضالً عن إمكانية 
التس��لل.لدى اليابان احلق ب��أن تكون قلقًة 
بشأن احتمال نشوب حرٍب وصراع في شرق 
آس��يا حالياً، وبوجود دوٍل شقيقة كالصني 
وروسيا، وكّل منهما يستعرضان قدراتهما 
في الساحة الدولية. وتشعر اليابان بالقلق 
بش��أن جيش��ها املتواضع وميزانية دفاعه، 
لكون��ه غير متكافئ.أضف إل��ى هذا، وجود 
كوريا الش��مالية على بعد 1,000 كيلومتر 
غرب البالد، والت��ي قامت مؤخراً بتفجير ما 

يُفت��رض أنه��ا قنبل��ة هيدروجينية.وقامت 
اليابان ، بالكش��ف عن من��وذج أولي لطائرة 
الش��بح املقاتلة املصنوعة واملطورة محلّياً 
ميتسوبيشي أي تي دي – اكس شاينشاين  
وم��ن   .)Mitsubishi ATD-X Shinshin(
املزم��ع أن تب��دأ الطائ��رة اختباراته��ا خالل 
فت��رة  .توجد ه��ذه الطائرة، الت��ي أنتجتها 
ش��ركة ميتسوبيش��ي هيفي إنديستريلز 
)Mitsubishi Heavy Industries(، وه��ي أكبر 
ش��ركة مقاوالت عس��كرية يابانية، توجد 
حالي��اً ف��ي مركز اختب��ارات جزي��رة اليابان 
الرئيسية هونشو )Honshu(. تشمل إحدى 
ميزات الطائرة وجود طالء خاص على املظلة 
الت��ي تؤوي الطيار. فضالً عن ألياف كربونية 

امتص��اص موج��ات  عل��ى  ق��ادرة  مركب��ة 
الرادار مما يجعل الطائرة كش��يء غير مرئي 
بالنس��بة ألجهزة الرادار.في حالة جناحها، 
ستمّكن هذه التقنّية اليابان من االنضمام 
لناٍد صغير، ولكنُه نخب��وي، من الدول التي 
أنتجت مقاتلة الش��بح كالواليات املتحدة، 
وروس��يا، والصني. بدأ املش��روع ال��ذي تبلغ 
كلفته حوالي 40 مليار ين )340 مليون دوالر 
أمريكي( بعد قرار الواليات املتحدة القاضي 
بحضر بيع طائرة الش��بح املقاتلة لوكهيد 
 22-Lockheed-Martin F( 22 رابت��ور-F مارتن
Raptor( املتفوق��ة جوي��اً للياب��ان؛ مم��ا دفع 
الياب��ان إل��ى ق��رار صناعته��ا بإمكانياتها 

اخلاصة.

متابعة / البينة الجديدة
تنف��ق دول العالم ملي��ارات الدوالرات 
الدفاع.ويقدر بعض  ميزاني��ات  عل��ى 
العامل��ي  اإلنف��اق  إجمال��ي  اخلب��راء 
على القوات العس��كرية مب��ا يتجاوز 
دوالر، وبحس��ب موق��ع  تريلي��ون   1.7
 Silence كونس��نت  »س��ايلنس 
Consent« اإللكتروني فإنه بالطبع ال 
يتوقع أن تقل هذه املبالغ الطائلة على 
مدى السنوات القادمة. بل إن العكس 
ه��و الصحي��ح، حيث إن املنافس��ات 
الوطنية و سباق التسلح واالختراقات 
في مج��ال تطوي��ر األس��لحة، تعني 
ف��ي مجمله��ا أن الفات��ورة النهائية 
التي يتوق��ع أن تدفعه��ا كل دولة إمنا 
س��تكون أكبر وتفوق بعض التوقعات 
إنفاق��اً  األكث��ر  املتفائلة.أمي��ركا 
والص��ني الثاني��ة وعلى الرغ��م من أن 
الوالي��ات املتحدة تخص��ص أكبر قدر 
م��ن اإلنفاق عل��ى الدفاع، ف��ي عالم 
اليوم فإن ذلك أمر ضروري، س��واء من 
أج��ل الس��الم الذي تدعم��ه القوة، أو 
لقهر القوة الغاش��مة عند الضرورة. 
الوالي��ات املتح��دة األميركي��ة الت��ي 
تف��وق اجلميع في هذا الص��دد. وتبلغ 
ميزانية واش��نطن العسكرية حوالي 
600 مليار دوالر سنوياً. إن هذا ال يفوق 
فق��ط 3 إل��ى 4 م��رات أكثر م��ن أقرب 

أكب��ر ميزانية في العالم وهي اخلاصة 
بالصني.وعندما جتتمع معا معطيات 
مثل احل��رب على اإلره��اب والتحديث 
املنتظم ألنظمة  التسليح واملنافسة 
املس��تمرة مع الصني وروس��يا، فإنها 
تعط��ي مب��رراً واضحاً لس��بب تأجج 
اإلنفاق العسكري األميركي الضخم.

والواق��ع أن العدي��د م��ن دول العالم، 
لديها نوع من التنافس العسكرى مع 
دولة جارة لها يشعل وينمي عمليات 
اإلنف��اق والتطوير للقوات املس��لحة 
املتزايدة.ل��م يع��د  س��باق التس��لح 
يقتص��ر عل��ى األس��لحة التقليدية، 

ولك��ن امتد آلفاق واس��عة ف��ي عالم 
التكنولوجيا. ومن أحدث األنظمة في 
مجال التسلح العسكري »نيت وارير 
Nett Warrior«، وهو نظام للكمبيوتر 
اللوحي »Tablet«، يتيح للجنود تتبع 
بعضهم بعضا في س��احة املعركة، 
كم��ا يوف��ر #تطبيق��ات م��ن ش��أنها 
أن تتي��ح للجن��ود دقة وس��رعة أكبر 
باملدفعية.وبغض  عند طلب ضرب��ات 
النظ��ر ع��ن مج��رد ش��راء أس��اطيل  
الدباب��ات و  الطائ��رات، و  الصواري��خ 
الباليس��تية، ف��إن ميزاني��ة  القوات 
املس��لحة في العالم تستخدم أيضاً 

لتنمية أس��لحة جدي��دة وذات تقنية 
فائقة.وحتتاج تلك األس��لحة السرية 
واملس��تقبلية، لس��نوات من االختبار 
والتنمية والتطوي��ر، وتصل في بعض 
األحي��ان إل��ى اتخ��اذ القيادات ق��راراً 
بعدم إنتاجه��ا. ولذا يتبادر على الفور 
إلى األذهان سؤال حول جدوى اإلنفاق 
على أش��ياء قد ال يتم اس��تخدامها. 
ولك��ن اإلجابة دائم��اً تك��ون إنه البد 
م��ن الوصول في النهاي��ة إلى احلفاظ 
على مس��احات آمنة في حدود سباق 
أن  ولع��ل  املنافس��ني.  التقني��ة م��ع 
كثي��راً من األس��لحة املس��تقبلية ال 

تكاد تتعدى مرحلة إنتاج مناذج منها 
فحس��ب، وال يت��م تصنيعه��ا عل��ى 
نطاق واسع، إما ألنها ليست مناسبة 
للزمن احلال��ي أو لنقص التمويل مثالً.

ومع ذلك، في بع��ض األحيان ميكن أن 
يظهر س��الح س��ري وعال��ي التقنية 
ويتواف��ر ف��ي حلظة مناس��بة، عندما 
يك��ون التموي��ل متاح��اً، وعندما تبرز 
احلاج��ة إليه، يكون ذلك الس��الح هو 
احلل العملي.ومن األمثل��ة التي تعبر 
عنه��ا ه��ذه الفك��رة تأت��ي الروبوتات 
وتقنية الش��بح STEALTH وأسلحة 

.»ADAPTIV الليزر وتقنية »أدابتيف

أحـــدث األسـلـحـــة الـعـسـكــــــــريــــــــــة 2018

أول طائرة شبح مقاتلة من اليابان

أضـــخـــم حـــامــــــــالت الـطـائـــــــــرات األمـيـــــــــــــركـيــــــــــــــــــــــــــــــــة

متابعة / البينة الجديدة
يعتب��ر أحدث صاروخ اس��تراتيجي فرنس��ي م��ن الفئة )بحر_
أرض( و ق��د جاء ف��ي اطار عملية حتديث القطاع االس��تراتيجي 
في البحرية الفرنس��ية و ليحل محل الصاروخ الفرنسي اآلخر
M-45 ، تبنى البرنامج ش��ركة EADS عام 2004 بتكلفة جتاوزت 
8 ماليي��ر أورو ، و أول جترب��ة ناجحة للصاروخ كانت في 9 نوفمبر 
2006 و يتوق��ع له أن يدخل اخلدمة الفعلية س��نة 2010 ليضع 
لنفس��ه مكانا رياديا على مس��توى الصواريخ اإلس��تراتيجية 
العاملي��ة ، مت جتريب الصاروخ 5 م��رات بني اعوام2008.2007.2006 
 M51 و 2010 يبل��غ ال��وزن االجمال��ى للصاروخ 50 ط��ن الصاروخ
 le مجهز أساس��ا لالطالق عب��ر الغواصات النووية الفرنس��ية
Terrible , le Vigilant , le Triomphant ,le Temeraire و ستحمل 
كل واحدة منها 15 صاروخا و يعد الصاروخ البالس��تي األحدث 
ف��ي منظومة الصواريخ االس��تراتيجية الفرنس��ية و العاملية.
املواصفات: هذا الصاروخ مجهز اساسا لالطالق من الغواصات 
 )le Vigilant , le Triomphant ,le Temeraire(النووية الفرنس��ية
وس��يتم حتميل كل واحدة منها ب15 صاروخ الذى يعد االحدث 
على املستوى العاملى الفئة: صاروخ استراتيجي احملرك: الصاروخ 
مك��ون م��ن 3 طبقات قابل��ة لالنفصال تولد ق��وة دفع 180 طن 
تعمل على الوقود الصل��ب )البروبيغول:بيركلورات األمونيوم( ، 
 5 ARIAN و منط اش��تغاله أشبه باحملركات املساعدة في صاروخ
الفضائ��ي األوروبي الوزن: 56 ألف كلغ ، الطول: 12 مترا ، القطر: 
2.3 متر الس��رعة: يس��تطيع الصاروخ الوصول الى سرعة ماخ 
25 أي حوال��ي 30 ألف كلم / س��اعة ) أكبر بكثي��ر من أي نظام 
دفاع جوي معروف ( س��قف االرتف��اع: 1000 كلم ، املدى: 8000 
كل��م )أكثر من مدى ال��� M45 الذي يبل��غ 6000 كلم فقط( هذا 
املدى يجعل الصاروخ يطال قطرا استراتيجيا كبيرا ، الشحنة: 
ال��M51 متع��دد ال��رؤوس بتكولوجيا انفصال ال��رؤوس احلربية 
MIRV حي��ث أنه يحم��ل 6-10 رؤوس نووية م��ن فئة TN 75 بقوة 
تدميرية تصل الى 110 كيلوطن هذا طبعا باالضافة الى العديد 
من الرؤوس الوهمية املستخدمة لتضليل وسائل الدفاع اجلوي 
...و من املرتقب دخول رؤوس TNO الثورية س��نة 2015 ، التوجيه: 
 SNLE بالس��تي ، قاعدة األطالق: الغواصات الفرنسية من فئة

.soumaines nucleaire lanceur d engins اى

الصاروخ البالستى الفرنسى 
m51 املرعب

متابعة / البينة الجديدة
أحدث مقاتلة تصنعها الهند بعد عقود من التطوير في مشروع 
بدأ في الثمانينات إال أنه عانى من صعوبات، فرصدت له احلكومة 
ع��ام 2009 مبلغ 370 ملي��ون دوالر لوضعه موض��ع التنفيذ قبل 
أن تدع��م املش��روع ب� 203 مالي��ني دوالر أميرك��ي، واضعة نصب 
عينه��ا إنتاج 16 مقاتلة س��نويا لتكون مقاتل��ة هندية الصنع 
بالكامل في غضون الس��نوات القادمة.االنطالق ، إنتاج »تيجاز« 
في نس��خته اجلديدة مش��روع طم��وح بدأته الهند ع��ام 2009 
مبخطط��ات ورقية ورصدت ل��ه 370 ملي��ون دوالر لوضعه موضع 
التنفيذ، لكن عقبات متويلية عديدة حالت دون تنفيذه بالسرعة 
املطلوبة. علما بأن لبنات املشروع األولى وضعت في الثمانينات 
بهدف تعويض املقاتالت الروس��ية املتقادم��ة ميغ 21.ويقع خط 
إنتاج املقاتلة الهندية في منطقة نوكوندي على مساحة ثالثني 
ألف متر مربع، وهو اخلط الذي سيتم رفع قدرته، إذ تطمح الهند 
من ورائه إلنتاج 16 مقاتلة من هذا الطراز بني عامي 2019/ 2020.
وقد عرضت الهن��د باكورة إنتاج اخلط اجلديد من مقاتالت تيجاز 
في معرض باجنالورو الدفاعي مطلع عام 2017.وتسعى ألن يكون 
إنت��اج هذه الطائرة محليا بنس��بة 100% في غضون الس��نوات 
القليل��ة املقبل��ة حيث تنش��د الب��الد تطوير مقات��الت محلية 
لتفادي االعتم��اد على تكنولوجيا أي دولة أخ��رى. رغم أن الرادار 
واحمل��رك احلاليني مت اس��تيرادهما من اخل��ارج بالطائرات املصنعة 
 Limited حاليا.«تيج��از« التي تصنعها ش��ركة »ه��ال« الهندية
Aeronautics Hindustan ل��م تتعرض حلوادث خالل حتليقها مدة 
ثالثة آالف س��اعة.تعد »تيجاز« طائرة قتالية خفيفة، ذات مقعد 
واح��د، وتبلغ كلفة إنت��اج الواحدة منها حوال��ي 21 مليون دوالر 
أميركي.يبل��غ طوله��ا 13.2 مترا في حني يصل وزنه��ا إلى 6500 
كيلوغرام، وتبلغ س��رعتها القصوى 1920 كيلومتر في الساعة.
ومتت��از تيجاز التي يعني اس��مها »املتألق« بتصميم اجلناح على 

شكل مثلث دلتا مدعوم من محرك واحد.

»تيجاز«.. أحدث مقاتلة هندية

متابعة / البينة الجديدة
متتل��ك روس��يا أكب��ر غواص��ة نووية 
ف��ي العال��م، يرجع تاري��خ تصنيعها 
إل��ى حقبة احلرب الب��اردة ملنح االحتاد 
الس��وفييتي ق��وة ردع اس��تراتيجية 
ميكنها اس��تهداف الوالي��ات املتحدة 
األمريكي��ة م��ن مواقعه��ا اجملهول��ة 
واحمليط��ات.اذ  البح��ار  أعم��اق  ف��ي 
إنترس��ت«  »ناش��يونال  ذكرت مجلة 
األمريكي��ة، في تقري��ر لها، أن أضخم 
غواصة نووية في العالم حتمل اس��م 
أك��وال »القرش« وهي غواصة روس��ية 
ميكنها تدمير 200 هدف برؤوس نووية 
تصل قوتها إلى 6 أضعاف قوة القنبلة 
املتحدة  الوالي��ات  أس��قطتها  الت��ي 
األمريكي��ة عل��ى مدينة هيروش��يما 
الياباني��ة في احل��رب العاملية الثانية.
وتع��د الغواص��ة »أكوال« واح��دة من 

أكثر األس��لحة رعبا ف��ي العالم، ومت 
تصنيعها في عهد االحتاد السوفييتي 
لتكون أق��وى من غواص��ات »أوهايو« 
التي كانت تطوره��ا الواليات املتحدة 
األمريكية.ومت تصميم غواصة »أكوال« 

لتك��ون نق��اط متركزه��ا بالق��رب من 
أراضي االحتاد السوفييتي حتى تكون 
القوات اجلوية والبحرية الس��وفيتية 
ق��ادرة على حمايتها م��ن أي هجمات 
معادي��ة، وهي م��زودة بدروع تس��مح 

لها بإزاح��ة الثلوج أثن��اء عملها في 
الش��مالي.وحتمل  القط��ب  منطق��ة 
الغواص��ة العمالق��ة صواري��خ نووية 
طويلة امل��دى ميكنها ض��رب األراضي 
األمريكي��ة عندم��ا يت��م إطالقها من 

القطب الش��مالي ومنه��ا صاروخ »إر 
— 39« الذي يصل مداه إلى 4480 ميال 
والذي ميكنه ضرب أي هدف في األراضي 
»أك��وال«  الغواص��ة  األمريكي��ة.وألن 
مسلحة ب�20 صاروخا نوويا بينما يتم 
تس��ليح الغواصة األمريكية »أهايو« 
ب�24 صاروخا طراز »ترايدنت س��ي 4« 
حتمل 192 رأس��ا نوويا، فإن الصواريخ 
السوفيتية مت تصميمها ليحمل كل 
منه��ا 10 رؤوس نووية ليصل إجمالي 
ال��رؤوس النووية التي حتملها إلى 200 
رأس نووي وهو ما يجعلها تتفوق على 
نظيرته��ا األمريكية.وتص��ل قوة كل 
رأس حربي من التي يحلمها الصاروخ 
»آر — 39« تص��ل  الس��وفيتي ط��راز 
إل��ى 100 كيلوطن جتع��ل كل صاروخ 
قادر على ض��رب 10 أهداف في أماكن 

متفرقة في آن واحد.

غواصة عمالقة ميكنها تنفيذ 200 هجوم نووي ضد أمريكا 
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أو  يصوِّب  أن  يريد  من  لكل  مكفول  الرَّد  حق  إن    

ح معلومة وردت في خبر أو مقال ويعتقد أن  يصحِّ

فيها جتنيا او مغالطة إذا رغب في ذلك، وإن ديدننا 

هو احترام الرأي والرأي اآلخر.

تنويـــــه

ق��د تس��تغربون من العن��وان ألنن��ا معتادون عل��ى أن نق��ول )صحة 
الص��دور(، ولكنني بالتجربة وجدت أن اس��مها يجب أن يغيَّر ويصبح 
)مرض صحة الص��دور(. وكما يقولون تعددت األس��باب ومرض صحة 

الصدور واحد..
وباملناسبة، إن مرض صحة الصدور صار يالزمنا كّلما راجعنا دائرة من 
الدوائ��ر احلكومية، منها: دوائر الكّتاب العدول واألحوال املدنية واملرور 
والتس��جيل العقاري ودور القضاء »احملاكم« واللجان الطبية التابعة 
لوزارة الصح��ة ودوائر التربية واجلامعات وغير ذل��ك مما يطول احلديث 

بشأنِه..
تبدأ معاناة املواطن املس��كني منذ اللحظة التي يراجع فيها دائرة ما 
ألجل إجناز معاملة تتعلق بش��أن من ش��ؤونه احلياتي��ة، حيث يُطلب 
منه انتظار »صحة الصدور«، وقد تطول فترة إرسال اجلواب من اجلهة 

املعنية حت��ى لينطبق عليها 
املعروف »جيب  الشعبي  املثل 
ليل وخ��ذ عتابة«، وينتظر هذا 
املواط��ن »املعتَمد« الذي يقوم 
بإيصال املعلوم��ات إلى اجلهة 
التي ب��دأ منها، وتص��وروا كم 
م��ن الوقت واجله��د والنفقات 
التي يتحملها املواطن صاحب 
املعامل��ة حتى وص��ول »مرض 

صحة الصدور«.
وهن��ا م��ن حقن��ا أن نس��أل: 
أن  أليس باستطاعة احلكومة 
تربط الدوائر املعنية مبعامالت 
املواطنني بدائ��رة إلكترونية أو 

ما بات يعرف باحلكومة اإللكترونية بغية إرس��ال املعلومات وتبادلها 
م��ا بني الدوائر املعنية بس��رعة فائقة بعيداً ع��ن الروتني القاتل الذي 

يدفع ثمنُه كالعادة املواطن؟..
والشيء بالش��يء يذكر، فإن اآلمال معقودة على همة وعزمية السيد 
وزي��ر االتص��االت الدكتور نعي��م ثجيل يس��ر الربيعي ال��ذي يتحرك 
بش��كل ميداني من أجل النهوض بقطاع االتصاالت ويسعى جاهداً 
إلى تطويره بالش��كل الذي يجعلُه في خدمة املواطن العراقي، ونحن 
متأك��دون من أنُه ليس صعب��اً على من اس��تطاع أن يعيد احلياة إلى 
برج بغداد في مدة زمنية قياس��ية أفرحت املواطنني أن ينجز مشروع 
احلكومة اإللكترونية بالكامل لتغطي كل وزارات الدولة ومؤسساتها 
ودوائرها اخملتلفة لتخليص املواطنني من معاناة ومتاعب »مرض صحة 
الص��دور« ال��ذي يّصر البعض على بق��اء هذا الفايروس مس��تمراً في 

حياتنا اليومية ليس لشيء وإمنا ألنها بؤر للفساد االداري واملالي..
أملن��ا كبير، ونح��ن إذ نعيد طرح املوضوع ه��ذا، أن يتحرك من يعنيه 
األمر وبالس��رعة املمكنة السيما ونحن لدينا في العراق عقول جّبارة 
وطاق��ات خاّلقة ق��ادرة عل��ى صنع املس��تحيل وليمت دع��اة الروتني 
بغيظهم وكمده��م ألنهم ال يريدون لهذا الوطن أن ينهض وال يريدون 
لشعبِه أن يتخلص من الكوابيس واآلالم واملتاعب، ولتكن سنة 2019 

فاحتة خير ملستقبل عراقي مشرق في جميع اجملاالت.

أملنا كبري ونحن إذ 
نعيد طرح املوضوع 

هذا أن يتحرك 
من يعنيه األمر 

وبالسرعة املمكنة

بال مجاملة

*عضو نقابة الصحفيني العراقيني

صباح الشيخلي*

َمَرُض
ُدْوِر ِة الصُّ ِصحَّ

كاريكاتري

ت��كاد األزب��ال والنفاي��ات تنتش��ر ف��ي كل م��كان ح��ول 
املستش��فيات واملس��اجد والكنائس واملدارس واجلامعات 
وفي الس��احات العامة، وانتقلت للجزرات الوس��طية بدالً 
م��ن االمتداد األخضر. وأصبح الناس يفاَجؤون عند الصباح 
بأكوام من األزب��ال مجهولة املصدر عند مداخل بيوتهم أو 
محاله��م التجارية، وكان رد الفع��ل كتابة عبارات جارحة 
مبثابة رس��الة ألصحاب العالقة للكف عن هذه املمارسة..

الطريف أن أحدهم ضبط شخصاً يتبّول حتت يافطة كتب 
عليها )الب��ول للحمير(، فقال له: ألم تقرأ الرس��الة؟ قال: 
نعم. فرد عليه: وملاذا تفعلها هنا؟ قال املتبول: فعلتها في 

مكاني فأنا حمار في شكل إنسان.. وهنا انتهى احلوار.

رســالة إلــى حـــيـوان!

خاص لـ)                      (

وكاالت / البينة الجديدة
تلقت جنمة تلفزيون الواقع كيم كارادشيان 
هدية م��ن زوجها جنم الهي��ب هوب العاملي 
بأنه��ا  الهدي��ة  ُووصف��ت  ويس��ت،  كان��ي 
أغل��ى وأثمن هدي��ة حصل��ت عليها خالل 
مناسبات أعياد امليالد. وبحسب صحيفة 
مت��رو البريطانية، فإن الهدي��ة هي فيال 
س��كنية فاخرة ذات مساحة كبيرة في 
بناء ضخم يتألف من 18 طابقا، ويطل 
مباش��رة على شاطئ ميامي في والية 
فلوريدا األميركية. ويعرف هذا املبنى 
بأنه بن��اء األغنياء ألن الذين ميلكون 
ش��ققا فيه هم من أث��رى األغنياء 
واملشاهير، وتتألف الشقة من أربع 
غرف نوم وخمسة حمامات وتبلغ 

مساحتها 4700 قدم مربع.

في تصريح للروائي مجدي حليم  
ع��ن رواي��ة »احلس��ني عثمانلي« 
قال: الرواية التاريخية من أصعب 
األعم��ال على الروائ��ي، فنوعيات 
الروايات األخرى هي ملك للكاتب 
يش��رق أو يغ��رب بها حيث ش��اء 
الرواي��ة  أم��ا  علي��ه،  جن��اح  وال 
التاريخي��ة فهي عملي��ة إخراج 
احل��دث التاريخ��ي م��ن التوثي��ق 
اجلامد ووضعها ف��ي قالب روائي 
سهل على القارئ، ولكن من دون 
املس��اس باحلدث، وميكن للروائي 
أن يضي��ف ش��خوصاً »صغيرة« 

م��ن عن��ده وأحداثاً صغي��رة تدور 
ف��ي فل��ك احل��دث األكب��ر وه��و 
احلدث التاريخي. ورواية )احلس��ني 
عثمانل��ي( تعتب��ر ه��ي التوثي��ق 
الروائي األكبر لسقوط مصر حتت 
االحتالل العثمان��ي، كرواية كان 
البد من الدفع بش��خوص تعرض 
اململوكية  الدولة  للقارئ نهايات 
وكي��ف كان��ت أح��وال مصر في 
تل��ك اآلون��ة حت��ى يتهي��أ متاما 
حلدث احل��رب وعرضن��ا احلرب وما 
حدث فيها من خيان��ات وعرجنا 
املص��ري  الش��عب  رف��ض  عل��ى 

لالحت��الل واملقاوم��ة الش��عبية 
الفظائع  وأيض��ا 
ارتكبه��ا  الت��ي 
مع  العثماني��ون 
املصريني وأعمال 
والنهب  السلب 
ب  غت����ص��ا ا و
وانتهينا  النساء 
بقم������ع ك���ل 
شعبية  مقاومة 
رواي��ة  لتك���ون 
متكامل��ة توثق فترة م��ن أحلك 

الفترات التي مرت مبصر.

البينة الجديدة / قاسم حوشي
كّرم الدكتور عبد الغني سعدون الساعدي 
مدي��ر عام دائ��رة صح��ة بغ��داد الرصافة 
ع��ددا من جرحى القوات االمنية واحلش��د 
الش��عبي البسالء بدرع االبطال. جاء ذلك  
خ��الل فعالي��ات املؤمتر العلمي الس��نوي 
الس��ادس للدائرة مؤخرا. وبني املدير العام 
ان »كل أبواب الدائرة مفتوحة الس��تقبال 
اي جريح م��ن جرحانا ومعاجلته بش��كل 
مجاني وكل م��ا نقدمه هو قليل باملقارنة 
مع حجم التضحيات التي قدموها«. منوها 

الى ان »جميع اخلدمات الطبية والصحية 
جلرحى القوات املسلحة واحلشد الشعبي 

بعده��ا  مجان��ا«. 
تكرميه��م  ج��رى 

االبط��ال   ب��درع 
كراسي  وتوزيع 
لهم  متحركة 
ت  معين��ا و

كيم كارادشيانطبية.
تتلقى هدية مثينة

»احلسني عثمانلي« ورصد نهاية الدولة اململوكية

 صحة الرصافة تكّرم جرحى احلشد الشعيب والقوات األمنية بدرع األبطال

اهلنـــد: سنرســــــل رحلــــة مأهولــــــــة
 إىل الفضــاء  يف السنــوات املقبلــة

وكاالت / البينة الجديدة
أنها سترسل  الهند  أعلنت 
ثالث��ة رواد إل��ى الفضاء في 
املقبلة،  الث��الث  الس��نوات 
لتك��ون أول رحل��ة مأهول��ة 
ف��ي برنامجه��ا الفضائ��ي. 
وأقّرت احلكوم��ة رصد مليار 
و200 ملي��ون ي��ورو لبرنامج 
)مركب��ة  »غانغاني��ان« 
السماء(، بحسب ما جاء في 
بيان رسمي. وجاء هذا القرار 
الوزراء  رئي��س  بعدما أعل��ن 
ناريندرا مودي في أغسطس 
املاض��ي أن ب��الده سترس��ل 
مهمة مأهول��ة إلى الفضاء 

ف��ي العام 2022 أو قبل ذلك. 
وبذلك ستكون الهند الدولة 
الرابعة التي ترس��ل بش��را 
إل��ى الفض��اء بع��د روس��يا 
والصني.  املتح��دة  والواليات 
ومن املقرر أن تنطلق الرحلة 

هن��دي  ص��اروخ  بواس��طة 
الصنع من طراز »جي أس أل 
في- أم ك��ي 3« بعد رحلتني 
رواد.  دون  م��ن  جتريبيت��ني 
الرحلة سبعة  وستستغرق 
أي��ام ف��ي م��دار األرض. ولم 

حت��دد احلكومة تاريخا 
لكنها  للرحلة،  دقيقا 
قال��ت إنها س��تنطلق 
خالل األش��هر األربعني 
املقبلة. وأطلقت الهند 

الفضائ��ي  برنامجه��ا 
في الس��تينيات من القرن 

املاضي، وهو يتمّيز بطموحه 
املتدنّية.  ونفقات��ه  الكبي��ر 
ففي العام 2014 جنحت في 
إطالق مسبار إلى مدار املريخ 
لم تزد كلفته عن 73 مليون 
دوالر، فيما تكاليف املهمات 
األمريكية املماثلة تصل إلى 

671 مليون دوالر.

وجع يومي

اخَلَدَماُت..
َمْطَلٌب َحّد امَلَماِت

عبد الزهرة البياتي*

ما من صديق يلتقيني أو مواطن يهاتفني أو يراس��لني عبر البريد 
العادي )الس��لحفاتي( أو مواقع التواصل االجتماعي )فيس بوك، 
تويت��ر، ماس��نجر، فايبر، واتس��اب( وباق��ي األخوات مم��ا أنتجتها 
ث��ورة االتص��االت إال ويطال��ب بتوفير اخلدمات األساس��ية وتلبية 

احتياجات الناس اليومية.
ويب��دو ل��ي أن املواطن س��يواصل صراخه، حتى يص��اب بالصداع 
راس��ه، أو حتى مماته، ألن توفر له احلكوم��ة االحتادية أو احلكومات 
احمللي��ة في احملافظات تلك اخلدمات التي ضمنها ونص الدس��تور 
عليها بوصفها استحقاقات وليست فضالً أو مّنة من أحد، ولكن 
ما يؤِس��ف أنه طوال اخلمس عش��رة س��نة التي مضت لم تفلح 
احلكوم��ات املتعاقبة بتأم��ني احلد األدنى منه��ا، وإن كل حكومة 
تأت��ي بع��د )2003( وحل��د اآلن تلق��ي بالالئمة على من س��بقتها، 
وهكذا تس��تمر اللعبة الساذجة ويبقى املواطن يضرب األخماس 
باالس��داس أمالً باآلتي، لكنه بقي عصي��اً على اجمليء ليربّت على 

أكتاف املواطن ويقول له )شبيك لبيك، أنا خادم بني يديك(.
واملفارقة أن مطالب املواطن ظلت على الدوام بسيطة ومتواضعة، 
فه��ي ال تتع��دى احلصول على فرص عم��ل للماليني من اخلريجني 
والعاطلني من خالل تشغيل قطاعي الصناعة والزراعة وتشجيع 
االس��تثمار بكل أنواعه، والعراقي يريد سقفاً يؤويه وبيتاً يحميه 
من التش��رد ويش��عر ب��ني جدرانه الدافئ��ة بأنه اب��ن وطن وليس 
مش��رداً في بالد الغربة!! وباملناسبة حتى في بالد الغربة يحصل 
على الكثير م��ن احلقوق ولو عاش في الصوم��ال!! والعراقي يريد 
الكهرباء مس��تدامة وماًء نقياً بال شوائب كي ال تتحول )مثانته( 
بعد مرور الزمن إلى )مقلع حصى(، وتعال يا بوية )فتتها(.. املواطن 
يريد رعاية صحية وطبابة ودواًء فعاالً يقضي على السعال وينهي 
تعوي��ذات فتاح الف��ال، وهو يريد ش��بكة مج��اٍر حديثة للصرف 
الصح��ي غير متهالكة كما هي اآلن التي صارت مرتعاً للجرذان!! 
والعراق��ي يريد طرقاً فرعية ورئيس��ة مبلطة بأحدث األس��اليب 
الفني��ة ومع��ززة باألرصف��ة اجلميلة الت��ي تفتح النف��س، ويريد 
أنفاقاً وجسوراً ومجسراٍت وجامعاٍت ومدارَس ورياَض أطفاٍل كما 
هي في دبي وفرنس��ا وأمري��كا، والعراقي ابن البل��د النفطي يريد 
مستش��فيات ومراكز صحية تقدم له العالج والش��فاء وعندما 
يراجعها ال يعطى موعداً ألكثر من أربعة أشهر بغية إجراء عملية 
لش��بكية إح��دى عيني��ه وعندما يق��ول لهم حالت��ي ال تتحمل 
التأخير يقال له: عمي روح للهند وأبوك اهلل يرحمه.. املواطن يريد 
مطارات حديثة وقطارات معلقة تسير على وسائد مغناطيسية 
وليس قضباناً حديداً وهو يريد متنزهات وحدائق غناء يتنفس من 
خالله��ا الهواء، ويري��د مالعب رياضية أوملبية ولي��س أبنية تعوي 
بها الواوية، ويري��د حكومة إلكترونية تنجز له املعاملة في ظرف 
)رمشة عني( كي يتخلص من )لغوة الروتني( التي يصر على بقائها 

جوقة من املالعني.. إخوان )فحطت(، عليكم إكمال الباقي..

*رئيس التحرير التنفيذي

تعزي أس��رة حترير )البينة اجلدي��دة( الزميل اإلعالمي 
)عالء محسن( مقدم ومعد برامج في إذاعة جمهورية 
العراق، لوفاة املغفور له والده )احلاج محسن محمد 
فعل الس��وداني(. وأقيم مجلس الفاحتة على روحه 
ف��ي جامع الزغ��ل في منطق��ة عل��ي الصالح ملدة 
يومني، س��ائلني اهلل العلي القدير أن يتغمد الفقيد 
الراحل برحمته الواس��عة وأن يله��م ذويه ومحبيه 

الصبر والسلوان، وإنا هلل وإنا إليه راجعون.

تعزية 


