
ناقش مجلس االمن الوطني، امس 
االحد، تطورات االوضاع في سوريا 
وانعكاس��ها على امن واستقرار 
الع��راق ال��ى جان��ب حف��ظ امن 
الدبلوماس��ية  واملقرات  البعثات 
وف��ق االص��ول واالع��راف الدولية 
لعم��ل  القانوني��ة  والضواب��ط 
املرافق الس��ياحية .وقال املكتب 
ان  ال��وزراء  لرئي��س  االعالم��ي 
مجلس االمن الوطني عقد امس 
اجتماع��ه االس��بوعي برئاس��ة 
عب��د امله��دي لبح��ث القضاي��ا 
املطروح��ة عل��ى ج��دول اعماله 
والتوصي��ات  الق��رارات  واتخ��اذ 
الالزمة بش��أنها وجدد االجتماع 
تأكيد احلكومة العراقية باحلرص 
على تطوي��ر العالقات مع جميع 
دول العال��م على اس��اس احترام 
وموقف��ه  الوطني��ة  الس��يادة 
الثاب��ت من ه��ذا املوض��وع كما 
القوات  اوصى اجملل��س بتجهي��ز 
االمني��ة باح��دث االس��لحة من 
مناش��يء عاملية.وف��ي التطورات 
ذات الصلة كش��فت جلنة االمن 
والدفاع النيابية امس عن انشاء 
قاعدة عمليات عسكرية جديدة 

للق��وات االميركي��ة ف��ي اربي��ل 
الستهداف دول اجلوار من خاللها 
فيما بين��ت ان القوات االميركية 
م��ن  س��ري  بش��كل  تنس��حب 
س��وريا نح��و االراض��ي العراقية 
دون عل��م احلكوم��ة االحتادي��ة او 
موافقتها بحسب عضو اللجنة 
كرمي عليوي في وقت نقلت وكالة 
انباء االناضول التركية عن مصادر 
محلي��ة وصفته��ا باملوثوقة في 
محافظ��ة احلس��كة ان الواليات 
املتحدة اخلت احد مستودعاتها 
التابع��ة  املالكي��ة  ف��ي مدين��ة 
للمحافظة ي��وم اجلمعة املاضي 
وبحس��ب املصادر فأن املستودع 
يض��م ع��دة مخ��ازن ويعمل فيه 

نحو )50( جنديا امريكيا وبحسب 
املصادر فانه جرى ارسال سيارات 
مصفحة ن��وع همر وش��احنات 
املس��تودع  داخل  كانت موجودة 
مغ��ادرة  مؤك��دة  الع��راق  ال��ى 
في  العاملني  االمريكي��ني  اجلنود 

املستودع الى العراق.
وفي التط��ورات ايضاً نفت هيئة 
املنافذ احلدودية امس االنباء التي 
اش��ارت الى وجود ق��وة اميركية 
ف��ي منفذ س��فوان احل��دودي في 
البصرة فيم��ا اوضحت ان اي رتل 
عس��كري امريكي لم يدخل من 
الكويت وان ما مت نشره في بعض 
املواق��ع االخباري��ة به��ذا الصدد 

غير صحيح.

على صعيد آخر انتقد وزير الدولة 
االماراتي للش��ؤون اخلارجية انور 
قرق��اش ام��س تأس��يس مكتب 
ائت��الف ش��باب 14 فبراي��ر ف��ي 
البحري��ن املع��ارض ف��ي بغ��داد 
معتب��راً ذل��ك تدخال في ش��ؤون 
الدول��ة اخلليجية ووصف قرقاش 
في تغري��دة له تأس��يس مكتب 
االئت��الف وه��و حرك��ة ش��بابية 
سياسية معارضة في العاصمة 
العراقي��ة بان��ه ام��ر مس��تنكر 
مح��ذرا من ان ه��ذه اخلطوة متثل 
س��ابقة خطيرة في التدخل في 
الداخلية واكد قرقاش  الش��ؤون 
وقوف االمارات الى جانب املنامة 
ف��ي رفضه��ا لش��رعنة االئتالف 

متهم��ا احلرك��ة بالس��عي ال��ى 
تقوي��ض امن الدول��ة البحرينية 
عب��ر العنف.وفي التطورات ايضاً 
قض��ت احملكمة االحتادي��ة العليا 
امس بالزام قانون مجلس النواب 
لس��نة   )13( رق��م  وتش��كيالته 
2018 عدم احالة املس��تجوب او 
قبول اس��تقالته او اقالته خالل 
اس��تجوابه جاء لتأمني الصالح 
العام وعدم فتح باب التهرب من 
املس��ؤولية مؤكدة عدم تعارضه 
املتح��دث  وق��ال  الدس��تور  م��ع 
الي��اس  للمحكم��ة  الرس��مي 
الس��اموك ان احملكم��ة االحتادية 
الدعوى  نظ��رت  العلي��ا عندم��ا 
 /  141( وموحداته��ا   )140( رق��م 
2018( املتعلق��ة بالطع��ن عل��ى 
مواد ف��ي قانون مجل��س النواب 
وتش��كيالته كانت احداها املادة 
)30( ثانيا منه وان تلك املادة متنع 
احالة املس��تجوب على التقاعد 
او قب��ول اس��تقالته او اقالت��ه او 
اتخ��اذ اي اج��راء م��ن ش��أنه ان 
يبع��ده عن املس��ؤولية اثناء مدة 

االستجواب.
م��ن جانبه كش��ف عض��و جلنة 
النزاهة النيابية صباح العكيلي 
ع��ن وجود )13( الف ملف فس��اد 

معط��ل ولم يحس��م من��ذ عام 
2003 ولغاي��ة اآلن مش��يرا ال��ى 
ان اولويات عملن��ا خالل املرحلة 
املقبل��ة ه��و فت��ح جمي��ع تلك 
امللف��ات دون خش��ية او مجاملة 

سياسية.
وفي الشأن احمللي اعلنت االمانة 
العام��ة جمللس ال��وزراء امس عن 
توصيتها جملل��س النواب بتعديل 
مش��روع قانون العطل الرسمية 
وذك��ر بي��ان لالمان��ة ان التعديل 
ينص عل��ى اضافة يوم 12/25 من 
كل عام عطلة رسمية مبناسبة 
عيد ميالد السيد املسيح )عليه 
الس��الم( وكان القانون قد ارسل 
ال��ى البرمل��ان م��ن قب��ل االمان��ة 
العامة جمللس الوزراء كما اعلنت 
االمانة العام��ة امس عن تخويل 
اجمللس لوزير املالية الس��يد فؤاد 
حس��ني او من يخول��ه بالتوقيع 
عل��ى اتفاقي��ة ق��رض م��ع بنك 
وزارة  لصال��ح  جارت��رد  س��تاندر 
الكهرب��اء ومببل��غ مق��داره )120( 
ملي��ون يورو ويه��دف القرض الى 
متويل مش��روع تأهي��ل محطات 
كهرب��اء الرميل��ة ف��ي البص��رة 
والص��در في بغ��داد وكركوك مع 

شركة سيمنس االملانية.

بغداد / 
وه��م يس��تقبلون عاماً جدي��داً وهو ع��ام )2019( فإن 
»البين��ة اجلدي��دة« تطالب اجلهات الرس��مية املعنية 
وف��ي املقدم��ة هيأة التقاع��د الوطنية بص��رف رواتب 
املتقاعدين العس��كريني في وقتها احملدد وهو األول من 

كانون الثاني )2019( من دون تأخير رجاًء.
واهابت »البينة اجلديدة« بكل من يخصه االمر مبراعاة 
الظروف املعيشية للمتقاعدين ومتطلباتهم املتزايدة 
ونح��ن على ثقة بأن من نعنيهم يدركون اهمية صرف 
الرواتب التقاعدية في وقتها احملدد.. نكرر الرجاء ثانية 
ب��اال تخيب��وا ظن املتقاعدي��ن العس��كريني من خالل 
متكينهم من اس��تالم مس��تحقاتهم الش��هرية في 

وقتها احملدد.

مصدر: عبد املهدي وافق على تغيري الفياض ويطرح )الوائلي والطحان( كبديلني عنه حلسم “الداخلية” ألحدهما

وهم يستقبلون عامًا جديدًا.. »                                 « تطالب بصرف رواتب املتقاعدين العسكريني من دون تأخري رجاًء

املنافذ احلدودية تنفي وجود أي قوة امريكية يف سفوان.. واالمارات تتهم العراق بالتدخل يف شؤون البحرين
الكشف عن انشاء قاعدة عمليات امريكية يف اربيل الستهداف دول اجلوار.. ومصادر: اجليش االمريكي ينقل اسلحته من سوريا للعراق

سياسيون: توقيع املالكي على اعدام الدكتاتور )صدام( عام )2006(.. نصر للحرية على الطغاة.. فهل من متعظ؟

جملس الوزراء يقر توصية بتعديل قانون العطل الرمسية وخيول وزير املالية بالتوقيع على قرض بنك ستاندر جارترد
“االحتادية” تقضي بدستورية عدم احالة املستجوب اىل التقاعد او اقالته.. والنزاهة النيابية تعتزم حسم )13( ألف ملف معطل
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كتب املحرر السياسي

مجلس االمن الوطني يناقش تطورات االوضاع في سوريا ويوصي بتجهيز قواتنا االمنية بأحدث االسلحة من المناشيء العالمية

يف الهدف

ميكنن��ا القول وبكل فخر واعتزاز ان��ه رغم حجم املؤامرة 
الق��ذرة الت��ي حيكت ض��د العراق وش��عبه ورغ��م تعدد 
الس��يناريوهات الش��يطانية بهدف احراقه واغراقه في 
مستنقع الفتنة التي اعد لها املتربصون بالوطن مايكفي 
ويزي��د من الوق��ود واحلطب اال انها حتطم��ت بفضل وعي 

ويقظة وصمود شعبنا العراقي االبي بكل مكوناته.
لق��د اراد الكاره��ون للع��راق املوح��د ولش��عبه املتآخي 
واملتعاي��ش س��لمياً ان يك��ون حجراً على حج��ر فكانت 
القاعدة ثم داعش وحص��ل ما حصل من نزيف دم عراقي 
وقوافل من الش��هداء وخراب وحرائق في كل مكان.. لقد 
دفع العراقيون الفاتورة باهظة الثمن ولكنهم استطاعوا 
عب��ور النف��ق املظلم ال��ذي اراد دع��اة الفتن��ة الظالمية 

التكفيري��ة  والفت��اوى 
التحريض��ي  واخلط��اب 
املأزوم ان نبقى فيه الى ابد 
اآلبدين ولك��ن تضحيات 
وصموده��م  العراقي��ني 
وبطوالتهم كانت س��بباً 
املشروع  النهيار  مباشراً 
الظالم��ي  التخريب��ي 
اخلطير.. ان احلقيقة التي 
يعرفه��ا اجلمي��ع ه��و ان 
الع��راق كان ومن��ذ ازمان 
غاب��رة هو مهبط االنبياء 

والرسل وظلت ارضه حتتضن بني ثناياها اتباع كل االديان 
يعيشون على ثراها بكل سالم وتآٍخ ومحبة.. ونقول لكل 
الالعبني بالنار والعابثني بأمننا كفى فتاوى تثير الكراهية 
واالحقاد بني ابناء الشعب الواحد وان االساءة التي صدرت 
بحق املسيحيني وهم مكون عراقي اصيل ال ميكن قبولها 
بأي شكل من االش��كال ويجب احالة مطلقها ليحاكم 
امام القض��اء العراقي بتهم��ة التحريض واث��ارة العنف 

والكراهية في اجملتمع.
انن��ا في »البين��ة اجلديدة« في الوقت الذي نس��تنكر كل 
الفت��اوى الظالمي��ة نرفض بش��كل قاطع اي��ة محاوالت 
مش��بوهة تدفعن��ا نحو االنزالق الى املس��تنقع العفن او 
املربع االول الذي خرجنا منه بالوعي واالصرار وحب العراق 

والتمسك بثوابت العيش املشترك.. وتباً للظالميني.

* رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

عبد الوهاب جبار 

 نقول لكل الالعبني 
بالنار والعابثني بأمننا 
كفى فتاوى تثري 
الكراهية واالحقاد بني 
ابناء الشعب الواحد

»ال« للمربع األول 
ومستنقع الفتنة

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 

كتلة بابليون وقيادي مسيحي يعتزمان مقاضاة الصميدعي ورئيس ديوان الوقف الشيعي على خلفية تصرحياتهما ضد املسيحيني!

الفياضالوائلياملالكيعبد املهدي

ال

3
عبد املهدي: هناك قواعد عراقية يتواجد فيها جنود امريكان وهي ليست قواعد امريكية
3النفط تؤكد حرصها على جودة البنزين املنتج وتنفي وجود ملوث يف بغداد

3

إقرأ يف هذا العدد 

مدير عام الشركة العامة للنقل 
الربي عماد عبد الرزاق االسدي 

يف حوار لـ)                     ( :

رفع احلظر والتتويج 
اآلسيوي أبرز إجنازات 

العراق يف 2018

كيف أثر مقتل خاشقجي على 
موازنة 2019؟

5

10

السبسي يؤكد ضرورة مواصلة 
احلوار حلل األزمة يف تونس

ماذا قالوا عن أيام السينما 
العراقية؟ .. وماذا يتمنون يف 

العام اجلديد؟

13
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  بغداد / 
أصدرت احملكم��ة اجلنائية العراقية 
محكم��ة  رئاس��ة  ف��ي  العلي��ا 
استئناف بغداد الرصافة االحتادية، 
األحد، حكماً بالسجن املؤبد بحق 
مدان باالشتراك في عملية اغتيال 
املع��ارض العراقي طالب الس��هيل 

في بيروت عام 1994.
وق��ال املرك��ز اإلعالم��ي ل مجل��س 
القض��اء األعل��ى ، إن »املدان اعترف 
في مرحلة التحقيق باشتراكه في 
عملية االغتيال وإن دوره كان إخفاء 
األس��لحة التي نفذت بها العملية 

في العاصمة اللبنانية بيروت«.
وأض��اف، أن »امل��دان كان يعمل في 
تلك احلقبة قائما بأعمال السفارة 
العراقية في بيروت فضالً عن كونه 
ضابط��اً بجه��از اخملابرات الس��ابق 
الذي كان مسؤوالً عن تلك العملية 
فضالً ع��ن ذكره تفاصي��ل وكيفية 

تنفيذها«.
ولف��ت البي��ان، إل��ى إن »احملكم��ة 
وجدت في االدل��ة املتوفرة كفايتها 
الدان��ة املتهم وفق اح��كام املادتني 
15/12 م��ن قان��ون احملكمة اجلنائية 

العليا«.

اجلنائية العراقية : املؤبد ملدان اشرتك بعملية 
اغتيال املعارض طالب السهيل يف بريوت

اك��د محللون امني��ون عراقيون بأن الع��راق لديه خبرات 
ومه��ارات امنية متراكم��ة وانه من املصلح��ة الوطنية 
العليا استثمارها واالس��تفادة منها والسيما ما يتعلق 
بخبرات السيد )وفيق السامرائي( وغيره ممن يكتنزون من 
املعلومات والتجربة واخلبرات الش��يء الكثير.. وهم اآلن 

مركونني في خانة التقاعد.

خربات امنية عراقية.. استفد منها 
ملي��ار ونص��ف امللي��ار دينار هو يارئيس الوزراء

حجم املبلغ املصروف لش��راء 
»كارت��ات ش��حن« للموبايل 
لشهر ونصف فقط في احدى 

بالفس��اد  املعروف��ة  ال��وزارات 
وبعملية حسابية فإن ما يتم 

صرف��ه س��نويا )6( مليارات 
دينار للعلم فقط.

للعلم فقط

 بغداد / 
التق��ى وزير االتص��االت الدكتور نعيم ثجيل 
الربيع��ي في مق��ر الوزارة ع��ددا من موظفي 
ومنتس��بي وزارة االتص��االت واس��تمع ال��ى 
والفنية  االداري��ة  ش��كاواهم ومش��اكلهم 
والت��ي تضمن��ت تثبي��ت العق��ود والتقاعد 
والتنق��الت والبعث��ات الدراس��ية وغيره��ا، 
ووج��ه الربيعي مبتابعته��ا وتذليل العقبات   

ضمن الضوابط والقوان��ني الالزمة.ويذكر ان 
وزير االتصاالت يحرص على مقابلة موظفي 
ومنتس��بي ال��وزارة ف��ي كل ي��وم اربعاء من 
االس��بوع األ ان مقابالت يوم امس أجلت الى 
بس��بب حضوره افتتاح ب��رج بغداد. »البينة 
اجلديدة« تش��د على يد السيد الوزير وتبارك 
جه��وده وفتح ابواب��ه للمواطنني واملوظفني 
على حد سوى بغية ايجاد حل ملشاكلهم. 

وزير االتصاالت يلتقي عددا من املوظفني يف اطار مقابالته االسبوعية

كتب محرر الشؤون املحلية
من��ذ فترة ليس��ت بالقصي��رة ونح��ن نرفض االش��تراك بأية 
مس��ابقات او اس��تفتاءات او تقييم��ات تق��وم به��ا جهات ال 
مت��ت للصحافة او االع��الم بصلة ألننا ندرك جي��داً ان معظم 
اس��تفتاءاتها صوري��ة ووهمي��ة تفتق��ر الى املعايي��ر املهنية 
واالس��تبيانات العلمي��ة الدقيق��ة الت��ي تس��تهدف فع��الً 

الق��راء او املتلق��ني، مس��تمعني او مش��اهدين.. ورداً على تلك 
االس��تفتاءات الوهمية عمدنا للنزول للش��ارع العراقي حيث 
جنري اس��تطالعات منذ فترة وس��نعلن عنها بع��د اكتمالها.
حيث تؤكد املؤش��رات املتحققة حلد اآلن بأن »البينة اجلديدة« 
هي اجلريدة العراقية االفضل في الشارع واننا نقول بكل ثقة 
»طّز« باس��تبيانات بائس��ة.. والتي كان آخره��ا وليس أخيرها 

ما قام��ت به كلي��ة االعالم ف��ي جامعة بغداد، ام��س االحد، 
بتوزي��ع جوائ��ز ودروع االبداع والتميز جلهات واس��ماء بعضها 
غي��ر مع��روف في الوس��ط الصحف��ي واالعالمي.وف��ي اخلتام 
تناش��د »البينة اجلديدة« نقيب الصحفي��ني العراقيني رئيس 
احت��اد الصحفيني الع��رب الزميل املثابر )مؤي��د الالمي( بوقفة 
ش��جاعة تنهي هذه امله��ازل التي انخرطت بها ،مع االس��ف 

الش��ديد، كلي��ات متخصص��ة باالعالم انحازت بش��كل غير 
مهن��ي للرغب��ات واالمزجة واس��تمالت البعض م��ن دون وجه 
حق.والس��ؤال الكبي��ر هو، ألم تختر جري��دة »البينة اجلديدة« 
لكتابة اعمدتك ياعميد كلية االعالم دكتور هاش��م حسن؟.. 
وكان اخرها، امس االحد، حتت عنوان »رسالة الى حيوان«.. ألم 
تخترها ألنها االفضل يا دكتور؟.. ألم تختر بنفس��ك تصميماً 

خاص��اً لعمودك في  جريدتنا؟! ثم ق��ل لنا ماهي املعايير التي 
اعتمده��ا ط��الب كلي��ة االعالم ف��ي التقييم��ات اثابكم اهلل 
وعافاكم؟!.  لقطة اخيرة .. نحن في الوقت الذي نهنئ الزمالء 
االعزاء في جريدة الصباح وعلى رأسهم رئيس التحرير الزميل 
عباس عب��ود ال نعترض على فوزهم بل على االس��س واملعيار 

التي اعتمدت والتجاهل املقصود ل� »البينة اجلديدة«.

»                                  «.. اجلريدة العراقية االفضل يف الشارع .. و »طّز« بتقييماتكم الوهمية

بغداد / 
طال��ب اخلبي��ر القانون��ي ط��ارق ح��رب , 
امس االح��د , احلكومة والبرمل��ان باصدار 
ق��رار بتس��ريح مجال��س احملافظ��ات الن 
اس��تمرارها غير دس��توري وغير ش��رعي, 
احملافظ��ات  مجال��س  عم��ر  ان  مؤك��دا 
انتهى وهي فاقدة للش��رعية االنتخابية 
والدستورية.وقال حرب ، إن “عمر مجالس 

احملافظ��ات انته��ى قب��ل اكثر من س��نة 
ونصف وفقدت ش��رعيتها االنتخابية الن 
الش��عب انتخبها ملدة اربع س��نوات في 
حني استمرت هذه اجملالس ملده تصل الى 
س��تة س��نوات لذا انها فقدت شرعيتها 
االنتخابية الش��عبية وفقدت شرعيتها 
الدستورية ألن الدستور يوجب االنتخاب 
والتصوي��ت ولي��س قرارا م��ن احلكومة أو 

البرمل��ان الذي لم يس��تطع متديد خدمته 
ليوم واحد”.

واضاف ان “الدس��تور في املادة )122( منح 
مجل��س احملافظة صالحي��ة واحدة فقط 
هي انتخ��اب احملاف��ظ دون اي��ة صالحية 
والبرمل��ان  احلكوم��ة  مطالب��ا  اخ��رى”, 
ب�”اصدار قرار بتسريح مجالس احملافظات 

الن بقاءها غير دستوري وغير شعبي”.

خبري قانوني: جمالس احملافظات فاقدة للشرعية االنتخابية والدستورية

منذ خمسة ايام ومنطقة الشورجة 
التجارية وس��ط بغ��داد محرومة من 
الكهرب��اء الوطني��ة ونظ��راً الهمية 
ه��ذه املنطق��ة التجاري��ة وللحاجة 
املاس��ة للكهرباء فيها فإننا نناشد 
املسؤولني في وزارة الكهرباء بالتحرك 

الفوري ملعاجلة املشكلة فوراً.

عاجل..عاجل..
الشورجة بال كهرباء   بغداد / 

العراقي��ة،  ف��ي احلكوم��ة  أف��اد مص��در 
ام��س األحد، بأن الرئيس الس��وري بش��ار 
األس��د خول العراق بقصف مواقع داعش 
ف��ي س��وريا دون الع��ودة إلى الس��لطات 
الس��ورية.وقال مص��در حكوم��ي عراقي، 
ملوقع RT الروس��ي، إن األسد خول العراق 
بقص��ف مواق��ع داعش ف��ي س��وريا دون 
الع��ودة إل��ى الس��لطات الس��ورية. وبني 

املصدر أن الطي��ران العراقي صار بإمكانه 
الدخول لألراضي السورية وقصف مواقع 
داع��ش، دون انتظ��ار موافق��ة احلكوم��ة 
الس��ورية، الت��ي أعطت الض��وء األخضر، 
ولكن يتعني إبالغ اجلانب الس��وري فقط. 
يذكر أن الطيران العراقي أعلن خالل األيام 
املاضي��ة عن أكثر من ضربة جوية وجهها 
ضد مواقع لتنظيم داعش داخل األراضي 

السورية.

األسد خّول العراق بقصف مواقع داعش يف سوريا دون الرجوع إليه
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بغداد / البينة الجديدة
كش��ف قاضي حتقيق في احملكم��ة املركزية عن تصدي��ق اعترافات متهم 
ضبطت بحوزته 37 قطعة أثرية تعود للعصر البابلي. وقال مجلس القضاء 
األعل��ى إن قاضي حتقيق في محكمة التحقي��ق املركزية دون اعتراف تاجر 
مخدرات عثر في هاتفه اجلوال على صور لقطع أثرية وبعد إجراء التحقيق 
معه اعترف بان القطع معروضة للبيع وال تعود له. وأضاف أنه مت استدراج 
املتهم ال��ذي يحوز القطع األثرية وهي متاثيل وأختام أس��طوانية متنوعة 
تعود للعصر البابلي، الفتا إلى انه مت تصديق اعترافات املتهم وإحالته إلى 
احملكمة اخملتص��ة. يذكر ان القضاء العراقي يصدر بني فترة واخرى احكاما 

باالعدام والسجن بحق متهمني بعناصر ارهابية وجنائية.

بغداد / البينة الجديدة
اكد رئي��س اجلمهوري��ة برهم 
صال��ح ض��رورة جتن��ب عب��ث 
الت��ي  والنزاع��ات  احل��روب 
تس��تنزف الطاقات البش��رية 
واملادي��ة، فيم��ا ج��دد رئي��س 
ال��رزاز  عم��ر  االردن��ي  ال��وزراء 

موقف اململكة الداعم للعراق 
في اجملاالت كافة. وقال مكتب 
رئاس��ة اجلمهوري��ة إن صالح 
اس��تقبل ف��ي قصر الس��ام 
ببغ��داد، رئيس ال��وزراء االردني 
عمر ال��رزاز والوف��د املرافق له، 
مبين��ا ان صال��ح اك��د خ��ال 

روابط  اللق��اء أهمي��ة تعزي��ز 
األخوة وتطوير س��بل التعاون 
البناء بني العراق واالردن، سيما 
البلدين يرتبط��ان بعاقات  ان 
تاريخية مميزة، وشدد الى حرص 
الع��راق على تعزي��ز العاقات 
الثنائية، واالرتقاء بها لتحقيق 

الش��عبني  وتطلعات  طم��وح 
املكت��ب  ونق��ل  الش��قيقني. 
ترس��يخ  اهمية  تأكيد صالح 
واالس��تقرار  الس��ام  اس��س 
ف��ي املنطق��ة، وض��رورة جتنب 
عب��ث احلروب والنزاع��ات التي 
تس��تنزف الطاقات البش��رية 
واملادية، والركون الى لغة احلوار 
اجلاد والصريح ملعاجلة االزمات 
كافة. وتاب��ع املكتب أن صالح 
بحث مع رئيس الوزراء االردني 
توس��يع التع��اون الثنائي في 
والتجارة  الصناع��ة  مج��االت 
والطاقة، فضا عن مناقش��ة 
املش��اريع االس��تراتيجية مب��ا 
يحق��ق التكام��ل االقتصادي.

واشار املكتب الى انه في ختام 
اللقاء حّمل رئيس اجلمهورية 
حتيات��ه ال��ى العاه��ل االردني 
املل��ك عبد اهلل الثاني ومتنياته 
وللش��عب  بالتوفيق  جلالت��ه 
املزي��د من  الش��قيق  االردن��ي 
التق��دم والتطور. م��ن جانبه، 
ج��دد ال��رزاز موق��ف اململكة 
الداع��م للع��راق ف��ي اجملاالت 
كاف��ة، مبدياً اس��تعداد باده 
في املس��اهمة باع��ادة اعمار 

املدن احملررة.

بغداد / البينة الجديدة 
دعا رئيس الوزراء عادل عبد املهدي، امس االحد، خال لقائه 
مبعوث الرئيس الروس��ي فادميير بوتني الى عدم التس��اهل 
م��ع االرهاب، مش��يراً الى أن الع��راق عانى م��ن فقدان االف 
االطفال العراقيني بني ش��هداء وجرح��ى. وقال مكتب عبد 
املهدي، إن رئيس مجلس الوزراء عادل عبد املهدي اس��تقبل 
امس مبعوثة الرئيس الروس��ي فادميير بوت��ني انا كازنتزوفا 
ونقلت حتيات الرئيس بوتن واحلكومة الروس��ية والرغبة في 
تعزي��ز عاقات التعاون ب��ني البلدين. واع��رب رئيس مجلس 
الوزراء، بحس��ب البيان، عن شكره للرئيس الروسي ملواقفه 
الداعم��ة للعراق ولدور روس��يا في مكافح��ة االرهاب الذي 
يعان��ي منه البلدان ويش��كل عدوا مش��تركا. وأضاف يجب 
ع��دم التس��اهل مع االرهاب وض��رورة الفصل ب��ني القضايا 
االنس��انية واجلرائ��م االرهابية وع��دم الس��ماح بتكرار زج 
االطفال والنس��اء في القت��ال مع االرهابيني م��ع ادراكنا ان 
هؤالء االطفال هم ضحايا ايضا، مش��دداً بالقول اننا عانينا 
فقدان االف االطفال العراقيني بني شهداء وجرحى ومهجرين 
ونازحني ويجب ان ننظر لهؤالء وعوائلهم. من جانبها اعربت 
املبعوثة الروس��ية لشؤون الطفولة عن شكر الرئيس بوتني 

واحلكومة الروسية لتعاون العراق في هذا اجملال االنساني.

التحقيق املركزية تصّدق اعرتافات متهم حاز 37 قطعة أثرية من العصر البابلي

املالكي: انسحاب القوات األجنبية يعد يومًا استثنائيًا يف تاريخ العراق احلديث

رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

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

أسسها الراحل  

بغداد / البينة الجديدة
اعلنت وزيرة التربية ش��يماء احليالي، عن وضع استقالتها بيد رئيس 
ال��وزراء عادل عب��د املهدي، فيما اكدت براءتها م��ن اي ارهابي. وقالت 
احليالي انا امرأة عراقية قبل كل ش��يء، مس��تقلة ول��م اعمل يوما 
م��ع اي حزب او تكتل سياس��ي، وترش��حت لوزارة التربي��ة العراقية 
باعتب��اري اكادميية من جامعة املوصل معروفة لدى كوادرها ودوائرها 
األمنية ومستمرة بالعمل فيها حتى اليوم، مبينة اننا عانينا ونعاني 
من وي��ات اإلرهاب الذي دمر مدننا وقتل فل��ذات اكبادنا.واضافت انه 
ف��ي نفس الوقت ابتان��ا اهلل بخطف االرهابيني أله��ل نينوى الكرام 
واجباره��م على العمل في وظائ��ف مدنية ومنهم اخي الذي اجبرته 
داعش حت��ت التهديد على العم��ل في دائرته الت��ي يعمل فيها قبل 
وبعد التحرير، مش��يرة الى ان التنظي��م اجبره كما اجبرت الكثيرين 
على التصريح مبا ينسجم وقوتهم الغاشمة، لكن دون أية مشاركة 
له في حمل الساح او مساعدتهم في قتل اي عراقي.وتابعت ان ذلك 
واضح في الفديو الذي لم ينش��ره احملرضون ألنه يبني بكل تأكيد انه 
مدن��ي ويتكلم عن موضوع مدني ايضا وحتت تهديد الس��اح، الفتة 
الى ان حالة أخي مثلها مثل عشرات اآلالف من احلاالت التي اضطرت 
للبقاء في وظائفها حتت س��لطة قوة احت��ال، كما يعرفها القانون 
الدول��ي وال ميكن ملن خض��ع لهذه الس��لطة دون إرادة منه ان يعاقب 
جملرد اضطراره للبقاء. واكدت اعلن للجميع انني اضع استقالتي بني 
ي��دي رئيس مجلس ال��وزراء عادل عبد املهدي للب��ت فيها فور تأكده 
من أية عاقة تربطني باالرهاب او االرهابيني ال س��مح اهلل، الفتة الى 
انني اتبرأ امام اهلل وامام الشعب من أي ارهابي او مجرم تلطخت يده 
بدماء العراقيني. يذكر ان عددا من وس��ائل االع��ام ومواقع التواصل 
االجتماع��ي تناقل��وا خب��را تضمن ان ش��قيق وزيرة التربية ش��يماء 
احليال��ي هو احد عناص��ر تنظيم داعش وهناك مقط��ع فيديو يثبت 

ذلك، بحسب تلك املواقع.

وزيرة الرتبية تضع استقالتها بيد عبد املهدي 
وتعلن براءتها من أي إرهابي

أخبار موجزة
هجوم ..  تسبب هجوم إلكتروني، امس االحد، في 
اضطراب واسع حلركة طباعة وتوزيع عدة صحف 
أميركية مثل لوس أجنلوس تاميز وشيكاغو تريبيون 
وبالتيمور صن. وذكرت صحيفة لوس اجنلوس تاميز 
في خبر نق��ا عن مصدر على معرف��ة بالوضع أن 
“الهج��وم اإللكترون��ي مص��دره خ��ارج الوالي��ات 
املتح��دة فيما يب��دو”. واضاف��ت أن ”الهجوم أدى 
إلى تأجيل توزيع نس��خة من صحف “ذا تامي��ز” و”تريبيون” و”صن” 

وصحف أخرى تصدر في لوس أجنلوس«.
تعزي��زات .. وصلت تعزيزات جديدة للجيش التركي، امس األحد، إلى 
والية ش��انلي أورفة جنوبي الباد، متهيًدا لنشرها 
على الش��ريط احل��دودي مع س��وريا. وذكرت وكالة 
االناض��ول التركي��ة أن القافلة العس��كرية التي 
انطلق��ت من والية هطاي في وقت س��ابق، وصلت 
إل��ى قي��ادة املدرعات ف��ي منطقة خليلي��ة بوالية 
شانلي أورفة. ومنذ أيام، تتوالى تعزيزات اجليش إلى 

املنطقة، وسط ترقب إلطاق عملية عسكرية.

 مناورات ..  انطلقت، امس االحد، في مدينة جدة 
الس��عودية من��اورات »املوج األحمر 1« مبش��اركة 
ال��دول املطلة عل��ى البحر األحمر، وتس��تمر على 
مدى 5 أيام. وذكرت قناة س��كاي ني��وز أن املناورات 
العسكرية املشتركة تضم إلى جانب السعودية، 
األردن ومصر والس��ودان وجيبوتي واليمن ومراقبني 
من الصوم��ال”. واضافت أن ”املن��اورات تهدف الى 
تعزيز األمن البحري للدول املطلة على  البحر األحمر، وحماية املياه 

اإلقليمية، وتعزيز التعاون العسكري«.
زلزال .. ضرب زلزال بقوة 4.1 علي مقياس ريختر، امس االحد، مدينة 
حاج��ي اباد في محافظة هرم��زكان جنوبي إيران.
وق��ال مديرعام دائ��رة الطوارئ ف��ي هرمزكان علي 
رضا صفا، ان الزلزال وقع فجر امس عند الس��اعة 
الثاني��ة و 46 دقيقه )بالتوقيت احمللي( في عمق 10 
كلم من سطح االرض. واضاف صفا، ان الزلزال لم 
يسفر عن اي خسائر مادية او بشرية. وقد تشهد 

بعض مدن احملافظة وقوع زالزل بني حني وآخر.

معلومات .. كش��فت صحيفة “ديلي صباح” 
التركي��ة، ع��ن معلومات جديدة ح��ول جرمية 
اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي 
داخ��ل قنصلية ب��اده مبدينة إس��طنبول في 
وقال��ت  املاض��ي.  األول  الثان��ي م��ن تش��رين 
صحيف��ة في تقري��ر له��ا، إن “ماه��ر املطرب 
وصاح الطبيق��ي وثائر احلربي، ناقش��وا قبل 
ساعة من وصول جمال خاشقجي إلى القنصلية إما ترحيله 

أو قتله«.
فيضان��ات .. لقي 20 ش��خصاً حتفهم، امس األحد، ف��ي انهيارات 
أرضية وفيضانات ناجمة عن منخفض اس��توائي 
أس��فر عن هطول أمط��ار غزيرة ش��رقي الفلبني. 
وقالت الش��رطة احمللية، إن معظم الضحايا لقوا 
حتفه��م في انهي��ارات أرضية، من بينهم أس��رة 
مكونة من ثاث��ة أفراد كانوا نائم��ني عندما ُطمر 
منزله��م في مدينة ليجزابي في إقليم الباي على 

بعد 336 كيلومترا جنوب شرقي مانيا.

مصدر: عبد املهدي وافق على تغيري الفياض ويطرح 
)الوائلي( و)الطحان( بديلني عنه حلسم »الداخلية« ألحدهما

بغداد / البينة الجديدة
ل�«البين��ة  خاص��ة  مص��ادر  كش��فت 
اجلدي��دة« ان رئي��س ال��وزراء ع��ادل عبد 
املهدي قد وافق من حيث املبدأ على تغيير 

مرش��ح الداخلي��ة املثير للج��دل )فالح 
الفياض( واالس��تعاضة عنه مبرش��حني 
هما السيدان »ش��روان الوائلي وحسني 
الطحان«. وبحس��ب املص��ادر ان حقيبة 

الداخلية ستحس��م الحدهما في حال 
ط��رح االس��مني للتصويت ف��ي مجلس 
الن��واب والذي من املؤمل عقد جلس��ته 
في الثامن من شهر كانون الثاني )2019(.

ويذك��ر ان االصرار على ترش��يح الفياض 
للداخلي��ة اث��ار خاف��ات في االوس��اط 
السياسية وكان سبباً مباشراً في عدم 

حسم حقيبة الداخلية حلد اآلن.

بغداد / البينة الجديدة
اعتب��ر رئي��س ائتاف دولة القان��ون نوري املالكي، ام��س االحد، أن 
انس��حاب القوات األجنبية يعد يوما اس��تثنائيا في تاريخ العراق 
احلدي��ث، مش��يراً الى املتباكني عل��ى اعدام الطاغي��ة والرافضني 
لس��حب الق��وات االجنبية واحملرض��ني على الفتنة وراء س��قوط 
املوصل. وقال املالكي، متر علينا هذه االيام الذكرى السنوية حلدثني 
بارزي��ن ف��ي تاريخ الع��راق االول هو تنفيذ حكم االع��دام بطاغية 
العراق في شهر كانون االول عام 2006 والثاني هو انسحاب جميع 
الق��وات االجنبية من االراضي العراقية كافة في الش��هر ذاته من 
ع��ام 2011. واضاف لقد كنا على ثقة تامة بان اي تاخير في تنفيذ 
قرار اعدام الطاغية ولو ليوم واحد كان س��يؤدي حتما الى تهريب 
رأس النظام اجملرم من الس��جن وهو ماكش��فت عن��ه الوثائق في 
مرحل��ة الحقة، مؤكداً أنه لم تكن الضج��ة املفتعلة التي اثارها 
البعض على تنفيذ حكم االعدام في ليلة عيد االضحى املبارك اال 
للتغطية على سيناريو عملية تهريب الطاغية الى خارج العراق 
مبساعدة جهات داخلية وخارجية. ولفت املالكي الى أن انسحاب 
الق��وات األجنبية يعد يوما اس��تثنائيا في تاري��خ العراق احلديث 
وهو مبثابة عيد وطني، اذ متكن املفاوض العراقي من اخراج القوات 
االجنبي��ة من جميع االراض��ي العراقية وبدون اي��ة بنود او ماحق 

سرية كما حاول البعض الترويج له في داخل العراق وخارجه.

بغداد / البينة الجديدة
اكد حتالف سائرون, امس األحد, أن نواب التحالف لم يصوتوا على وزيري 
التربية ش��يماء احليالي والهجرة واملهجرين نوف��ل بهاء وطالبوا باعادة 
عد االصوات عند التصويت على وزيرة التربية، مطالبا رئيس الوزراء عادل 
عبد املهدي بقبول اس��تقالتها. وقال النائب عن التحالف رعد حسني، 
إن “حتالف سائرون كان أول الرافضني ملنح اصواته لوزيرة التربية بسبب 
انتم��اء ش��قيقها لتنظيم داعش في نينوى, اضاف��ة الى عدم تصويتنا 
لصال��ح وزير الهجرة واملهجرين”. واضاف حس��ني، ان “حتالف س��ائرون 
ش��كك في عدد االصوات اثناء منح الثق��ة وظالب رئيس البرملان باعادة 
التصويت برفع االيدي للتأكد من حصولها النصاب, اال ان رئيس مجلس 
النواب رف��ض في حينها وابلغ اجمللس بوج��ود اغلبية واضحة”. وطالب 
حس��ن رئيس احلكومة عادل عبد املهدي ب�”قبول استقالة وزيرة التربية 

فورا وعدم التأخر في ذلك حتى ال تكن سنة سيئة في املستقبل«.

سائرون يتربأ من التصويت على وزيرة الرتبية 
ويطالب عبد املهدي بقبول استقالتها

يعرب العبودي ينفي صدور وثيقة تتضمن ترشيحه ملنصب رئيس اهليئة الوطنية لالستثمار
بغداد / البينة الجديدة

نفى يعرب العبودي، امس األحد، صدور 
وثيقة تتضمن ترشحيه ملنصب رئيس 
الهيئة الوطنية لاستثمار، مبيناً أن 
الوثيقة التي تناولتها مواقع التواصل 
االجتماعي م��زورة وال متت للواقع بأي 

صل��ة. وق��ال العب��ودي انتش��رت في 
التواصل االجتماع��ي وثيقة  مواق��ع 
م��زورة حتم��ل توقيع��اً م��زوراً لرئيس 
مجلس الوزراء بش��أن اسناد منصب 
رئي��س الهيئ��ة الوطنية لاس��تثمار 
لنا. وأض��اف، أن الوثيقة مزورة وال متت 

للواقع ب��أي صلة ومليئ��ة باألخطاء 
اللغوي��ة فض��ا عن كونه��ا تنم عن 
ضعف قاتل في حتديد أس��ماء الدوائر 
الرسمية للدولة وال تعكس اال جهاً 
مدقعاً مل��ن زورها من ضعاف النفوس 
وأشباه املتعلمني من مجاميع الذباب 

االلكتروني التي انتش��رت هذه األيام 
مم��ن ال يخاف��ون اهلل وال يراع��ون إالً وال 
ذمة مقابل مبالغ ال تستحق ان تُذكر 
متناسني املس��ؤولية أمام اهلل. يشار 
إلى أن وس��ائل إع��ام وصفحات على 
موق��ع التواصل االجتماع��ي تداولت 

وثيق��ة ُنس��بت إل��ى مكت��ب رئيس 
ال��وزراء ع��ادل عبد امله��دي تضمنت 
ترشيح يعرب العبودي ملنصب رئيس 
الهيئة الوطنية لاستثمار، وترشيح 
نوفل أبو الش��ون لهيئة مستشارية 

رئاسة الوزراء.

البينة الجديدة / وكاالت
اعتب��ر رئي��س البرمل��ان اإليران��ي عل��ي 
الريجان��ي، ام��س األح��د، طريق��ة زيارة 
الرئيس االميرك��ي دونالد ترامب للعراق 
انه��ا تكش��ف ع��ن طبيعة الس��لوك 
ال��ى  مش��يرا  املتغط��رس،  االميرك��ي 
ال��رد اجلاد عل��ى ذلك من قبل الش��عب 
العراق��ي ومختل��ف فئات��ه ومكونات��ه 
السياس��ية.وقال الريجان��ي في كلمة 
القاه��ا خال جلس��ة البرمل��ان اإليراني 

ونقلتها “ف��ارس”، إن “املثال االخر على 
نزعة اميركا االستكبارية املترافقة مع 
احلماق��ة وعدم التدبير ه��ي الزيارة التي 
قام به��ا الرئيس االميركي ال��ى العراق 
بعيدا عن العرف الدبلوماسي، وهو االمر 
الذي لقي ردا جادا من الشعب العراقي 
السياس��ية  الفئ��ات  وجمي��ع  االب��ي 
العراقية حتى ان بعضها طالب في الرد 
على االهانة باخ��راج القوات االميركية 
من العراق”.وأضاف، أن “هنالك مشاكل 

اقتصادي��ة جعل��ت امي��ركا مواجه��ة 
الش��عب االيران��ي ف��ي مقدم��ة جدول 
اعماله��ا، مما يتطلب املزيد من االهتمام 
االس��امية  الث��ورة  قائ��د  بتوجيه��ات 
ك��ي تتمك��ن الس��لطات الث��اث ف��ي 
اجواء سياس��ية زاخرة بالطمانينة من 
الرقي بالش��ؤون االقتصادية في مس��ار 
تعزي��ز الق��درات الوطني��ة وتوفير فرص 
العمل املس��تدمية ودعم املستضعفني 

والكادحني واملزارعني والعمال”.

الرجياني: طريقة زيارة ترامب للعراق تكشف عن السلوك األمريكي املتغطرس



موقع امريكي يكشف موعد انسحاب القوات االمريكية من العراق بعد سوريا

سياسيون: توقيع املالكي على اعدام الدكتاتور )صدام( عام 
)2006(.. نصر للحرية على الطغاة.. فهل من متعظ؟

 
بغداد / البينة اجلديدة 

قامت الشابة الكردية روشن حسني بترجمة رواية مزرعة احليوان من اللغة 
االجنليزية الى اللغة الكردية. وهذه الرواية للكاتب االجنليزي جورج اوريول 
الذي ولد في الهند عام 1903م، وتوفي عام 1950م، واسمه األصلي هو الريك 
بلير، وحاول أوريول أن يترجم قناعاته السياسية عبر اسقاطات كتاباته.
وتقول روشن حسني وهي من مدينة القامشلي بشمال سوريا ل كردستان 
من  الكرماجنية  اللهجة  الى  االجنليزية  اللغة  من  الترجمة  ان عملية   24

اللغة الكردية لم تكن سهلة وقد عانيت من صعوبات كثيرة.
خان  وسينم  زاخراني  موسى  الكاتب  من  لكل  الشكر  حسني  وقدمت 
بدرخان على التشجيع والدعم الذي قدماه لها حتى متكنت من اجناز هذا 
النتاج األدبي.وتابعت حسني ان الرواية تطرح موضوع الدكتاتور واساليبه 
الكتاب منع  ان هذا  أقرب املقربني له وغدره بهم، موضحة  وانقالبه على 
وهي من  احليوان نشرت عام 1945،  تداوله من قبل صدام حسني.ومزرعة 
حتت  الروسية،  الثورة  إلى  بوضوح  الرواية  وترمز  عاملية،  رواية  مئة  أفضل 

حكم جوزيف ستالني.

  بغداد / البينة اجلديدة
كش��ف عضو جلنة الصحة والبيئة النيابية حس��ن خالطي، امس األح��د، عن تخصيص 1،3  
ترليون دينار ضمن موازنة 2019 لألدوية من املس��تلزمات الطبية، مش��يراً إلى أن ذلك ميثل %30 
م��ن احلاجة الفعلية، فيما ش��دد عل��ى أهمية إع��ادة النظر بتخصيصات القط��اع الصحي.
وقال خالطي ، إن تخصيصات وزارة الصحة باملوازنة االحتادية للعام املقبل ليس��ت باملس��توى 
املطل��وب ال��ذي يوازي احتياجات الوزارة والقطاع الصحي في العراق بش��كل عام، مبيناً أن ما 
مت تخصيص��ه للوزارة غير كاٍف وال يلب��ي طموحات الوزارة.وأضاف، لدين��ا اجتماعات مع كوادر 
وزارة الصح��ة واجلهات املعنية فيها ملناقش��ة احتياجاتها بش��كل دوري، الفت��اً إلى أن األدوية 
واملس��تلزمات الطبية لوحدها بحاجة الى 3،9 تريليون دينار لتأمينها بش��كل كامل لكن مامت 
تخصيص��ه ه��و 1،3 تريليون اي ما يعادل 30% من احلاجة الفعلية لهذا القطاع وما يتم متويله 
فعلياً هو أقل.وأكد خالطي، عل��ى أهمية إعادة النظر بتخصيصات القطاع الصحي ألهميته 
وخطورته وحساس��يته، كونه يرتبط بحياة املواطن بشكل مباشر وينبغي أن يعطى اهتماماً 

أكبر من احلكومة.
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صحيفة امريكية:السعودية جندت أطفاال من دارفور للقتال يف اليمن

كردية ترتجم كتابا منعه صدام حسني من اللغة االنكليزية اىل اللغة الكردية
حفيد اخلميين:أصبحنا نبتعد يوما بعد آخر عن البقاء يف السلطة

وكاالت / البينة اجلديدة
اتهم تقرير نشرته صحيفة 
نيوي��ورك تامي��ز األميركية، 
اململك��ة  االح��د،  ام��س 
العربية السعودية بتجنيد 
اآلالف من دارفور والسودان 
للقت��ال في اليم��ن بينهم 
الصحيفة،  وقالت  اطفال. 
إن الس��عودية استخدمت 
ثروته��ا النفطي��ة الهائلة 
م��ن  العش��رات  لتجني��د 
م��ن  اليائس��ني  الناج��ني 
الص��راع في دارف��ور غربي 
السودان للقتال في اليمن، 
20% إلى 40% منهم أطفال.

وأضاف��ت الصحيف��ة، أنه 
منذ أربع سنوات يقاتل في 
اليمن نحو 14 ألفا من أفراد 
مليشيات س��ودانية، قتل 
منهم املئات، مش��يرة إلى 

أن معظ��م ه��ؤالء ينتمون 
اجلنجوي��د  مليش��يا  إل��ى 
الت��ي ألق��ي بالل��وم عل��ى 
أفراده��ا في ارتكاب فظائع 

بإقليم دارفور.
أن  التقري��ر  ف��ي  وج��اء 
التواق��ني  األهال��ي  بع��ض 
برش��وة  يقوم��ون  للم��ال 
ف��ي  املليش��يات  ق��ادة 
ألبنائهم  للس��ماح  دارفور 
بالذهاب للقتال في اليمن.

يش��ار الى أن وزي��ر الدفاع 
الس��وداني الفريق أول ركن 
ع��وض محم��د أحم��د بن 
ع��وف، س��بق وأن أك��د في  
أيار املاضي إصرار حكومته 
إبق��اء جنوده��ا في  عل��ى 
ذل��ك  أن  معتب��را  اليم��ن، 

واجب والتزام أخالقي.

)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 
جتس��د أمله اليومي، وعلى هذا األساس لن يهمنا زعل 
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

طهران / وكاالت / البينة اجلديدة
حذر حس��ن احمد اخلميني، حفيد مؤس��س 
النظ��ام اإليراني روح اهلل خمين��ي، من انهيار 
نظ��ام احلك��م ف��ي اي��ران نتيج��ة الغض��ب 
توج��د  ال  أن��ه  معتب��را  املتزاي��د،  الش��عبي 
ضمانات الستمرار وبقاء النظام في ظل عدم 
رضا الش��عب ع��ن أداء الس��لطات احلاكمة.

ونق��ل موقع جم��اران اإلخباري التابع ألس��رة 
خمين��ي، ع��ن حس��ن قول��ه خالل مراس��م 
أقيم��ت مبناس��بة الذك��رى الس��نوية، لوفاة 
إم��ام جمع��ة مدينة عب��ادان الس��ابق، غالم 
حس��ني جمي، ع��ن حفي��د اخلمين��ي قوله، 
إن��ه ليس هناك م��ا يضمن أننا س��نبقى في 
الس��لطة واحلكم والبقية يذهبون.واضاف ال 
توجد ضمانات الس��تمرار وبق��اء النظام في 
ظل ع��دم رضا الش��عب عن أداء الس��لطات 
احلاكمة.وتاب��ع قائال لقد أصبحنا نبتعد يوًما 
بع��د آخ��ر ع��ن البقاء ف��ي الس��لطة كما أن 
عدم التزامنا بالقواعد األساس��ية ولّد حالة 
من الغضب الش��عبي في إي��ران ضد النظام، 
وأصبحت الس��احة تخرج م��ن قبضتك، في 
إش��ارة على مايبدو إلى املرشد علي خامنئي 
من دون تس��ميته. وش��دد حفيد اخلميني أنه 

على املرء أن يخاف م��ن اليوم الذي تنهار فيه 
املقاعد وتتغي��ر األدوار، مؤكدا أن بقاء النظام 
يتطلب أن يشعر الناس بالرضا بأي شكل من 
األشكال، وليس اس��تخدام سياسة الفرض 
على اجملتمع. ووصف حسن اخلميني، حكومة 
الرئيس حسن روحاني التي دعمها في الفترة 
املاضي��ة بأنه��ا حكومة س��يئة، بس��بب ما 
وصفه ب�اس��تمرار االنته��اكات وإكراه الناس 
وعدم االس��تماع ملطالبهم.وحسن خميني، 

يعد م��ن كب��ار الداعم��ني للتي��ار اإلصالحي 
في إي��ران، كما أن��ه وّجه في الفت��رة املاضية 
سلس��لة من االنتق��ادات للحكومة اإليرانية 
والنظام بس��بب تعاطيهم مع االحتجاجات.

يش��ار الى ان فائزة رفس��نجاني، ابنة الرئيس 
اإليراني، علي أكبر هاش��مي رفسنجاني، قد 
قالت في وقت سابق إن املشاكل االجتماعية 
واالقتصادي��ة تتزاي��د ف��ي إيران دون ح��ل، وإن 

النظام اإليراني ينهار من الداخل.

خالطي : ختصيصات االدوية واملستلزمات الطبية باملوازنة تعادل 30% من احلاجة الفعلية

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
م��رت امس االحد الذكرى الثانية عش��رة 
العدام هتلر العراق وسفاح البعث )صدام 
حس��ني( ففي مثل هذا الي��وم من العام 
)2006( ص��در قرار الش��عب ال��ذي وقعه 
بش��جاعة رئي��س ال��وزراء االس��بق نوري 
املالك��ي بعد ان اصدره ووافق عليه قضاة 
عراقيون ومدعني عامني اثبتوا عراقيتهم 
خالل )محاكم��ة العصر( وكان هذا اليوم 
نقطة انطالق لتحقي��ق العدالة الكبرى 
مبش��قة  الضحاي��ا  ذوو  رس��مها  الت��ي 
وس��ط مفخخ��ات االره��اب الصدامي – 
التكفيري.. وفي هذا اليوم صدرت الوثيقة 
التي ش��نقت ودفنت الطغيان الصدامي 
وانصف��ت دم��اء ودم��وع الضحاي��ا رغماً 
عن انوف ايت��ام الدكتاتورية من البعثيني 

والقاعديني والدواعش..
واش��اد سياس��يون بالوقفة الش��جاعة 

للسيد رئيس الوزراء االسبق نوري املالكي 
الذي كان ق��راره في مثل ذلك اليوم ايذاناً 
بانهاء مرحلة الطغاة وبدء صفحة احلرية 
واالنعت��اق من اصف��اد الدكتاتورية وحذر 
السياس��يون ف��ي الوقت ذاته م��ن عودة 

العراق ألي شكل من اشكال الدكتاتورية 
وقالوا:

لق��د مت اعدام صدام نهاية للطغاة.. فهل 
يتعظ البعض ممن يحاولون اعادة عقارب 

الساعة الى الوراء؟!

بغداد / وكاالت / البينة اجلديدة
اعلنت كتلة بابليون انها تعتزم 
رفع دعوى قضائية ضد كًل من 
مفتي العراق مهدي الصميدعي 
الشيعي  الوقف  ديوان  ورئيس 
عالء املوسوي نتيجة تصريحات 
اطلقوها مؤخرا بخصوص حترمي 
االحتفال براس السنة والتطاول 
املسيحي  املكون  أفراد  على 
كتلة  بحسب  الرذيلة  بأرتكاب 

بابليون.

رد  صلة  ذي  صعيد  على 
النائب  املسيحي  القيادي 
مفتي  على  صليوا«  »جوزيف 
الصميدعي«  »مهدي  العراق 
»عالء  الشيعي  الوقف  ورئيس 
املوسوي« بالقول : ان حتريضكم 
هو اكثر خطورة من زعيم داعش 
ان  ويجب  البغدادي«  بكر  »ابو 
بحسب  القانون  وفق  تعاقبوا 

قول صليوا.

كتلة بابليون وقيادي مسيحي 
يعتزمان مقاضاة الصميدعي ورئيس 

ديوان الوقف الشيعي على خلفية 
تصرحياتهما ضد املسيحيني

  بغداد / البينة اجلديدة
على  حرصها  االحد،  امس  النفط،  وزارة  اكدت 
احد  بهد  ماصرح  نافية  املنتج،  البنزين  جودة 
ملوث  بنزين  بدخول  النواب  مجلس  اعضاء 
اآللية  ان  أوضحت  فيما  بغداد،  العاصمة  الى 
البنزين  شحنات  تفريغ  عملية  في  املتبعة 
تعتمد على فحص املنتج الوارد قبل تفريغه في 

املستودعات.
املشتقات  وتوزيع  انتاج  إن   ، الوزارة  وقالت 
القياسية  املواصفات  أدق  وفق  تتم  النفطية 
اخلدمات  مبستوى  واإلرتقاء  والعاملية،  العراقية 
سواء  ذلك،  دون  والتسمح  للمواطنني،  املقدمة 
كان ذلك من خالل املنتج من املصافي الوطنية 

أو األستثمارية او املستوردة.
املصافي  من  املنتوج  حركة  ان  الوزارة  واضافت 
تعبئة  محطات  الى  ثم  ومن  املستودعات  الى 
قبل  من  واملتابعة  للرقابة  خاضعة  هي  الوقود 

العام  املفتش  مكتب  ومنها  املعنية،  اجلهات 
املنتجات  توزيع  شركة  في  التفتيش  وهيئة 
النفطية وشرطة الطاقة وغيرها، مبينة انها لن 
تتساهل جتاه أية مخالفات أوجتاوزات قد حتصل 

هنا او هناك من قبل بعض ضعاف النفوس .
خطوط  شركة  عام  مدير  عن  البيان  ونقل 
االنابيب داود سالم في تعقيبه على تصريحات 
دخول  عن  قائال   النواب،  مجلس  أعضاء  أحد 
كار  مصفى  من  قادمة  بغداد   الى  ملوث  بنزين 
للمستودعات  التسمح  الشركة  ان  اربيل،  في 
النفطية الرئيسية في بغدادالكرخ-الرصافة أو 
في احملافظات االخرى بتفريغ او حتميل الشاحنات 
غير  أالخرى  النفطية  املنتجات  أو  البنزيًن  مبادة 

مطابقة للمواصفات القياسية العراقية.
تفريغ  عملية  في  املتبعة  اآللية  أن  واوضح 
في  كار  مصفى  من  الواردة  البنزين  شحنات 
على  تعتمد  بغداد،  في  النفط  مستودعات 

فحص املنتج الوارد قبل تفريغه في مستودعات 

اليقل  أوكتاين  بعدد  البنزين  يكون  وأن  الشركة 
عن 85 وبخالف ذلك يتم عزل املنتوج في خزانات 
خاصة، وأبالغ اجلهات املعنية في الوزارة التخاذ 
االجراءات املتبعة وفق العقد مع اجلهة اجملهزة، 
كانت  حوضية   11 بخصوص  أتخاذه  مامت  وهذا 
تنقل البنزين من املصفى املذكور لغرض تفريغه 

في املستودع .
واشار سالم الى انه بعد أجراء عمليات الفحص 
الروتينية لهذه الشحنات وجدت أدارة املستودع 
وليس   ،85 من  اقل  اوكتاين  بعدد  املنتوج  بان 
اجلهات  جميع  مناشداً  ملوثاً،  كان  البنزين  الن 
تداول  قبل  واملوضوعية  الدقة  توخي  املعنية 
منعاً  النفطي  بالشأن  تعنى  التي  املعلومات 
التصريحات  تلك  به  تتسبب  قد  الذي  لالرباك 
للمواطنني والرأى العام ، وذلك لعدم وجود عالقة 

بني امللوثات  وعدد االوكتاين .

النفط تؤكد حرصها على جودة البنزين املنتج وتنفي وجود ملوث يف بغداد

وكاالت / البينة اجلديدة
كشف تقرير ملوقع ) زيرو هيدج( االمريكي أن االضطرابات التي سببتها 
االمريكية من  القوات  بانسحاب  تتسبب  قد  العراق  الى  ترامب  زيارة 
ترامب  دونالد  االمريكي  الرئيس  والية  نهاية  في  سوريا  بعد  العراق 
زيارة  وخالل  العراق  في  الثالث  الرئاسات  أن  التقرير  .وذكر   2020 عام 
الشروط  رفضت  قد  االنبار  في  االسد  عني  لقاعدة  املفاجئة  ترامب 
للقاء  التحضير  اطار  وفي   ” أنه  “.واضاف  لقاء معه  لعقد  االمريكية 
اللقاء  العراقي على  الوزراء  بني ترامب وعادل عبد املهدي وافق رئيس 
العراقي من قاعدة عني  اجلانب  او في  بغداد  ان يكون في  على شرط 
االسد على االرض العراقية حيث تتواجد قوات االمن الوطني ووحدات 
من اجليش العراقي في نفس القاعدة،  لكن ترامب رفض ذلك معربا 
القاعدة  من  االمريكي  اجلانب  في  املهدي  عبد  ملقابلة  استعداده  عن 
املهدي  عبد  ظهور  ألن  العراقي  اجلانب  رفضه  ما  وهو  امنية  السباب 
في منطقة يسيطر عليها االمريكان في القاعدة املشتركة سيظهر 

عبد املهدي وكأنه هو الضيف املدعو وهو في بلده”.واضاف أن ” جتاهل 
ترامب للبرتوكول املتعارف عليه عند الهبوط في بلد اجنبي ذي سيادة 
في  املنظمات  ورؤساء  البرملان  اعضاء  وبعض  السياسيني  اثار غضب 
العراق ، الذين شعروا باإلهانة ودعوا إلى انسحاب القوات األمريكية 
من البالد، فيما هدد آخرون بإجبار القوات األمريكية على اخلروج من 
االحتفاظ  يعتزم  أنه  ترامب  اعلن  حينما  زاد  التوتر   ” أن  البالد”.وتابع 
بقواته في العراق وقد يعيد القوات من سوريا إلى القاعدة العراقية، 
وردت  السورية   االراضي  في  بهجمات  للقيام  واستخدامها منطلقا 
“كتائب حزب اهلل ” على الفور بالتعهد ب� “قطع اليد التي ستضرب 
سوريا من القواعد العراقية”.واشار التقرير أن ” املؤسسة االمريكية 
تخطط وفقا ملصاحلها، لكن الكلمة األخيرة ستكون لشعب العراق 
وخاصة  أولئك الذين يرفضون الهيمنة األمريكية في الشرق األوسط 

، من اجل مستقبل افضل .

بغداد / البينة اجلديدة 
عبد  عادل  الوزراء  رئيس  قال 
قواعد  هناك  ان  املهدي 
جنود  فيها  يتواجد  عراقية 
قواعد  ليست  وهي  امريكان 
اجلانب  ان  واضاف  امريكية 
االمريكي اخبرنا بزيارة ترامب 
رسمية  تكون  ان  واشترطنا 

ان  ونأمل  بجدول  ومحددة 
عام  املقبل  العام  يكون 
االجنازات والرفاهية للعراقيني 
كامل  تغيير  الجراء  ونحتاج 
لتقليل  االقتصادية  للبنية 
املالية  املوازنة  على  االعتماد 
ان هناك زخما عامليا  مضيفا 

كبيرا ومتزايدا باجتاه العراق. 

وكاالت / البينة اجلديدة 
رو،  غازيتا  في  براتيرسكي  ألكسندر  كتب 
الدبلوماسية  األعراف  ترامب  انتهاك  حول 
خالل زيارته املفاجئة للعراق، ولعبة واشنطن 
اجلديدة.وجاء في املقال كانت رحلة ترامب إلى 
العراق، األربعاء ال�26 من كانون االول مفاجئة، 
خطط  قد  كان  األمريكي  الرئيس  أن  ذلك 
األمريكية  العسكرية  الوحدة  لزيارة  سابقاً 
في أفغانستان ألسباب أمنية، لم يتم اإلبالغ 
قرار  مسبقا.وبعد  احملدد  الرحلة  توقيت  عن 
سوريا،  من  األمريكية  القوات  سحب  ترامب 
وأدى  البنتاغون  معارضة  في  تسببت  والذي 
ماتيس،  جيمس  الدفاع  وزير  استقالة  إلى 
الوحيد  أوسطي  الشرق  املركز  العراق  يبقى 
من  القليل  العدد  املتحدة.وهذا  للواليات 
صغيرة،  لعمليات  فقط  يكفي  العسكريني 
فهو  رمزيا،  دورا  تلعب  الوجود  حقيقة  لكن 
بأن  الثقة  املتحدة  الواليات  حلفاء  مينح 
في  الوضع  على  تسيطر  تزال  ال  واشنطن 

 Gulf في  احملللني  كبير  قال  املنطقة.وكما 
State Analytics بواشنطن، تيودور كاراسيك، 
للواليات  مهًما  العراق  يزال  ال  رو،  ل�غازيتا 
املتحدة لعدة أسباب، وقبل كل شيء، بسبب 
هناك  املاضي،  في  ارتكبت  التي  األخطاء 
فإدارة  للمستقبل  الوضع  لتصحيح  حاجة 
ترامب ترى في العراق منطقة عازلة بني سوريا 
القواعد في  له، ميكن استخدام  وإيران.ووفقاً 
العراق للقيام بعمليات في سوريا. ومع ذلك، 
الثوري  احلرس  تأثير  وتخفيض  طهران  تظل 
اجمللس  خبير  الرئيس.وأما  الهدف  اإلسالمي 
فقال  بارمني،  يوري  الدولية  للشؤون  الروسي 
للصحيفة من وجهة نظر التموضع اإلقليمي 
كان  األوسط،  الشرق  في  املتحدة  للواليات 
سوريا.ويالحظ  من  أهمية  أكثر  دائما  العراق 
مسألة  العراق  سياق  في  إيران  أن  بارمني 
املتحدة  للواليات  كان  إذا  ف�  سهلة،  ليست 
أن تشتكي من أن إيران ليس لديها ما تفعله 

في سوريا،

عبد املهدي : هناك قواعد عراقية 
يتواجد فيها جنود امريكان وهي 

ليست قواعد امريكية 

كاتب يتحدث عن انتهاك ترامب 
لألعراف الدبلوماسية بزيارته للعراق 

ولعبة واشنطن اجلديدة



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

الواليات املتحدة وغريها من الدول املتقدمة يف طريقها 
إىل أزمٍة هيكلية اقتصادية ألنَّ هياكل تلك الدول معيبة

هذا ما يحويه المستقبل لعام 2020.. أزمة اقتصادية أخطر من سابقتها

ق��ت الواليات املتح��دة بالفعل معدل منو  حقَّ
وص��ل إلى 2.5%، وه��و ما قد يعتب��ره البعض 
مؤش��ًرا على عدم وجود أزمٍة وشيكة. لكنِّي 
أعتق��د أنَّ هذا النم��و يرجع إلى زي��ادة طلب 
املستهلكني بسبب السيولة التي ضختها 
احلكوم��ة األمريكي��ة ف��ي الس��وق، وال يعبر 
عن أي منٍو حقيق��ي. وأرى أنَّ الواليات املتحدة 
وغيره��ا من الدول املتقدم��ة في طريقها إلى 
أزم��ٍة هيكلي��ة اقتصادية، ألنَّ هي��اكل تلك 
ال��دول معيب��ة، وزادت من مش��اكلها األزمة 
الس��ابقة بتحويل الديون اخلاص��ة إلى ديوٍن 
عام��ة. وتتراج��ع اآلن ق��درة احلكوم��ات على 
توفير خدمات التعلي��م والصحة والتوظيف 
واملعاش��ات وغيره��ا، ومع��دالت البطالة في 
ًرا  ازدياد. ولهذا، يجب أن ندرك أنَّنا نشهد تغيُّ
ف��ي النم��وذج االقتصادي.باإلضافة إلى ذلك، 
رمبا يستمر التضخم في الواليات املتحدة في 
االزدياد، وهو ما س��يؤدي إل��ى مزيٍد من الركود 
والبطالة والتراجع في مع��دالت النمو. وهذا 
قد يُجبر االحتياطي الفيدرالي األمريكي على 
زيادة مع��دالت الفائدة على الدوالر األمريكي، 
وهو اإلجراء الذي سيفاقم األزمة أكثر وأكثر.
تراجعت قيمة األس��هم هذا العام بنس��بة 
1.5% بع��د أن وصلت إلى أقصى قيمٍة لها في 
ط  أوائل شهر تشرين األول. ومتر صناديق التحوُّ
بأس��وأ أعوامها منذ عام 2008. ووصل الدين 

العام األمريكي مؤخًرا إلى مس��تًوى قياسي 
جديد بل��غ 15.4 تريليون دوالر أمريكي في آذار 
2018، بزيادٍة مقداره��ا 2.74 تريليون دوالر عن 
املس��توى القياس��ي الذي وصل إلي��ه الدين 
ر خبير  العام قبل أزمة الكساد العظيم. وحذَّ
االقتص��اد واالس��تثمار جيم روج��رز من أزمٍة 
وصفها أنَّها س��تكون »األكبر ف��ي حياتي«، 
موضًحا أنَّ العالم مير على األرجح ب�»فقاعة 
دي��ن عاملي��ة«، وأنَّه ل��و أُضيف الدي��ن اخلاص 
ال��ذي يبل��غ 6.2 تريلي��ون دوالر أمريك��ي إل��ى 
الدين العام، س��تصبح قيم��ة الدين القومي 
األمريكي 21.6 تريليون دوالر أمريكي.ومنذ بدأ 
مجلس االحتياطي الفيدرالي يطبع املال حتت 
سياسة »التسهيل الكمي« لينقذ الواليات 
املتحدة من األزمة االقتصادية األخيرة، أصبح 
املال رخيًص��ا، وأصبح ميكن ألي أمريكي لديه 
ح��ٌد ائتماني وبعض املال أن يصطنع »الثراء« 

عبر االنغماس في جميع أشكال الترف. واآلن 
يتراجع النظام بأكمله. فاجمللس يرفع أسعار 
الفائ��دة ويخيف األس��واق لكب��ح التضخم 
وغيره من املشكالت احملتملة.حجم االقتصاد 
األمريكي يصل إلى 20 تريليون دوالر أمريكي، 
وهو ميثل نس��بة 25% من االقتص��اد العاملي، 
لكن كما أش��رُت باألعلى فإنَّ نسبة إجمالي 
الدين القومي األمريك��ي )21.6 تريليون دوالر( 
إل��ى إجمالي الناجت احمللي تس��اوي 107%. وفي 
املقاب��ل ف��إنَّ حج��م االقتص��اد الصيني هو 
فق��ط نصف حجم االقتصاد األمريكي، لكن 
في حال��ة قياس حج��م االقتص��اد الصيني 
مبوجب مؤش��ر القوة الش��رائية ف��ي الصني 
سنجد أنَّه االقتصاد األكبر في العالم.وعلى 
املس��توى العاملي، فإنَّ إجمالي الناجت العاملي 
يصل إلى نحو 80 تريليون دوالر أمريكي، بينما 
يصل إجمالي الدين العاملي إلى 300 تريليون، 
وهو كما يتضح ليس وضًعا صحًيا بالتأكيد.

أتوقع أنَّ تُفلس خمس دول أوروبية على األقل 
الع��ام الق��ادم، وه��ذا ال يعن��ي أنَّ اقتصادات 
تل��ك الدول س��تنهار، لكنَّها س��تصبح غير 
ق��ادرٍة على توفي��ر اخلدم��ات ملواطنيها. لكنَّ 
دول البرازيل وروس��يا والهن��د والصني وكوريا 
س��تنمو مبعدٍل ثابت خالل السنوات العشرة 
القادم��ة. وأعتقد أنَّ��ه خالل تلك الس��نوات 
العشرة أفريقيا ستصبح في نفس املستوى 

وس��تصبح  املتقدم��ة،  لل��دول  االقتص��ادي 
مث��ل أوروبا اآلن خ��الل 50 عاًما. وستس��تمر 
اقتص��ادات دول مجلس التعاون اخلليجي في 
النمو، اعتماًدا باألساس على عائدات النفط. 
لكن جديٌر بالذك��ر أنَّ كل النفط الذي متلكه 
تل��ك الدول لو ُصدِّرَ اليوم إلى اخلارج لن يكون 
كافًيا جلعل بنيتها التحتية مشابهًة ألوروبا. 
لهذا يتعني على تلك الدول استثمار مواردها. 
ويجب على العالم العربي كله االستفادة من 
ازدهار دول اخلليج، وكما رأينا فإنَّ االستثمارات 

في العالم العربي هي األكثر أمانًا في الوقت 
احلال��ي. )ف��ي 2014، كان إجمالي الناجت احمللي 
الس��عودي يبل��غ أكثر م��ن 750 ملي��ار دوالر، 
وبلغ إجمال��ي الناجت احمللي اإلماراتي نحو 400 
ملي��ار دوالر، أي أنَّ إجمال��ي الن��اجت احمللي في 
الدولت��ني جتاوز 1150 ملي��ار دوالر، وهو ما كان 
ميث��ل تقريًبا 1.5% من إجمال��ي الناجت العاملي 
عام 2014(.هذه األزمة االقتصادية الوشيكة 

لن تك��ون وليدة اللحظة، إذ كانت تتش��كل 
بب��طء لس��نواٍت عدي��دة، ووفًق��ا لبنك »جي 
ب��ي مورج��ان« االس��تثماري، ف��إنَّ التنب��ؤات 
بوقوعها عل��ى ما يبدو تتفق مع املؤش��رات، 
الت��ي تش��ير إل��ى احتمالي��ة وقوعه��ا عام 
2020، ح��ني يحني موعد انتخابات الرئاس��ة 
األمريكي��ة. وهن��اك ع��دة أس��باب يذكره��ا 
اخلبراء واحملللون االس��تراتيجيون لهذه األزمة 
الوش��يكة. ووفًقا لالقتصادي الب��ارز نورييل 

روبين��ي، أس��تاذ االقتص��اد بكلي��ة س��تيرن 
لألعمال في جامعة نيويورك، الس��بب األول 
هو أنَّ احملف��زات املالية التي تطبقها الواليات 
ا لن يكون لها أثٌر في عام 2020،  املتحدة حاليًّ
حني يتراجع مع��دل النمو ألقل م��ن 2%.وفي 
مقاٍل نش��رته صحيف��ة »فايننش��ال تاميز« 
البريطاني��ة، كت��ب روبيني: »نظ��ًرا لتطبيق 
احملفزات املالية األمريكية في توقيٍت خاطئ، 
س��يضطر مجلس االحتياطي الفيدرالي إلى 
رفع أس��عار الفائدة حت��ى تصل إلى 3.5% في 
بداي��ة ع��ام 2020. هذا إلى جان��ب أنَّ البنوك 
املركزي��ة األخرى س��تميل عل��ى األرجح إلى 
البدء أو االس��تمرار في تطبيع سياس��اتها«.
الس��بب الثان��ي ال��ذي يذكره روبين��ي هو ما 
ب��ني  التجاري��ة«  ب�»االحت��كاكات  يس��ميه 
الص��ني وأوروب��ا ودول اتفاقية التج��ارة احلرة 
»نافت��ا«، والتي بحس��ب تصريحه »س��تزداد 
ورمبا تصل إلى حرٍب جتارية واس��عة النطاق«. 
ويضي��ف روبين��ي أنَّ »هذه االحت��كاكات هي 
مج��رد أعراض للتنافس بني ه��ذه الدول على 
الزعام��ة الدولي��ة والهيمن��ة عل��ى تقنيات 
املستقبل، لكنَّها س��تؤدي إلى عرقلة النمو 
وزيادة التضخم«.والس��بب الثالث بحس��ب 
روبيني س��يكون عج��ز الصني ع��ن التعامل 
م��ع مع��دالت النم��و البط��يء ه��ذه. فبع��د 
س��نواٍت من النمو االقتصادي والتكنولوجي 
ف��ي الصني، س��يكون تباطؤ مع��دالت النمو 
مبثابة صدمة للنظ��ام. أِضف إلى هذا توترات 
التجارة األوروبية واالضطرابات السياس��ية، 
التي سُتس��هم ف��ي تلك األزمة الوش��يكة.
ويضي��ف روبيني س��بًبا رابًعا، وه��و »ارتفاع 
أس��عار األص��ول ف��ي الس��وق ع��ن قيمتها 
احلقيقية بس��بب زي��ادة الطل��ب«. ويقول إنَّ 
»املس��تثمرين الذي��ن يتوقع��ون تباطؤ النمو 
في 2020 س��يعيدون تسعير األصول اخلطرة 
في منتصف 2019«.ومن ناحيٍة أخرى، وبينما 
جنح��ت ش��ركات التكنولوجي��ا األمريكي��ة 
الكب��رى مثل »جوج��ل« و»أم��ازون« و»إيباي« 
في توسيع انتش��ارها على املستوى العاملي 
)من ناحية املنتجات واخلدمات واملنصات(، إالَّ 
أنَّها فش��لت في الصني، التي تعد أكبر سوٍق 

إلكتروني في العالم.
وميكن أن نعزو هذا الفشل لألسباب اآلتية:

الرقاب��ة الت��ي تفرضها احلكوم��ة الصينية.
اخلالفات الثقافية بني الصني والغرب.األعداد 
الضخم��ة للش��ركات احمللية املنافس��ة في 
الصني.وتذكر شركة »إنس��ايد فيو« خلدمات 
البرمجي��ات س��بعة عوام��ل أخ��رى لذل��ك 
الفش��ل، وهي:غياب الفهم الكافي للسوق 
الصينية.س��وء إدارة العالق��ات م��ع الهيئات 
التنظيمي��ة واحلكوم��ة ف��ي الصني.احملاوالت 
الفاشلة لتطبيق مناذج األعمال العاملية رغم 
عدم توافقها مع الس��وق الصينية.الفش��ل 
في مواجهة املنافسة شديدة الشراسة في 
الصني.الفشل في إدارة العالقات مع الشركاء 
احملليني.طرح منصات تكنولوجية في الصني 
األمريكي.ب��طء  الس��وق  لتناس��ب  رة  ُمط��وَّ
عملي��ات اتخاذ القرار في الش��ركات نتيجة 
هياكله��ا التنظيمية التي تتس��م باملركزية 
الش��ديدة.لكن م��ع ذلك لم تيأس ش��ركات 
التكنولوجيا األوروبية بعد من املنافس��ة في 
السوق الصينية.اس��محوا لي أيًضا توضيح 

بعض التحديات التي رمبا تتس��بب في ما هو 
أكثر من مجرد مش��اكل، وقد تؤدي إلى نتائج 

كارثية:�
1- برنامج احلزام والطريق الصيني.

2- العقوبات األمريكية.
3- التنافس على زعامة صناعة التكنولوجيا 
)كما ح��دث في احتج��از مينج وان��زو مديرة 

شركة »هواوي« الصينية(.

4- عدم انتظام سالسل التوريد.
5- ما يُعَرف بسياسات الفوضى اخلالقة )على 

املستوى العاملي(.
6- الصراع��ات ب��ني روس��يا وأوكراني��ا وأوروبا 

والواليات املتحدة.
7- مبادرات استخدام عمالٍت بديلة للدوالر.

8- مقترح��ات إم��داد أوروبا بالغ��از الطبيعي 
الروسي عبر أوكرانيا.

9- البطال��ة العاملي��ة )حالًيا مليارا ش��خص 
حول العالم(.

ق الص��ني عل��ى الوالي��ات املتح��دة  10- تف��وُّ
ف��ي مجال��ي ال��ذكاء الصناع��ي والبيان��ات 

الضخمة.
11- اعتم��اد الوالي��ات املتحدة عل��ى الكوادر 

الصينية.
12- تصني��ع طائ��رات بوينج وأجه��زة آبل في 

الصني.
وأخيًرا، يشير روبيني إلى أنَّ الرئيس األمريكي 
دونالد ترامب س��يكون أحد األسباب الكبرى 
لألزم��ة القادم��ة. إذ يعتقد أنَّه ح��ني يتباطأ 
مع��دل النم��و ألق��ل م��ن 1% وترتفع نس��بة 
البطالة خالل عام االنتخابات، سيلجأ ترامب 
لتحوي��ل االنتب��اه عن تل��ك املش��اكل بإثارة 
أي أزم��ٍة خارجية بداًل من مواجهة مش��اكل 
االقتص��اد. لكنَّ روبيني يوضح أيًضا أنَّه مبا أنَّ 
الوالي��ات املتحدة تخوض حالًي��ا حربًا جتاريًة 
مع الص��ني، وأنَّها ال ميكنه��ا مهاجمة كوريا 
الش��مالية في حالة حيازتها أسلحًة نووية، 
سيكون »املتاح حينها هو مواجهًة عسكرية 
صدم��ة  ف��ي  ه��ذه  وستتس��بب  خارجي��ة. 
الرك��ود التضخمي  جيوسياس��ية بس��بب 
كما حدث في أع��وام 1973 و1979 و1990، ما 
س��يؤدي إلى ارتفاٍع في أس��عار النفط«.منذ 
10 سنوات، كانت الواليات املتحدة تستخدم 
تقني��ة التصديع )دف��ع النفط والغ��از خارج 
األرض بضخ سوائل وضغٍط عاٍل في بئر نفط 
طبيعي��ة حت��ت س��طح األرض(. وبحلول عام 
2017، ل��م يعد م��ن املمكن اس��تخدام تلك 
التقني��ة، وبه��ذا أصبحت الوالي��ات املتحدة 
تستورد النفط من اخلارج.ونظًرا لالضطرابات 
االقتصادية احلالية واحتياج الواليات املتحدة 
للنفط في مطلع عام 2020، قد يرتفع س��عر 
النف��ط إلى مس��توياٍت قياس��ية ويصل إلى 
150 دوالرًا للبرمي��ل، م��ا س��يؤدي إل��ى ركوٍد 
تضخم��ي ف��ي أكب��ر اقتص��اٍد ف��ي العالم.
وبه��ذا، س��يعيش العالم صدم��ًة في قطاع 
النفط كتلك التي ش��هدها عام 1973. فهل 
العالم مس��تعٌد ألزم��ٍة كتلك؟ وه��ل هناك 
متنفس لتصريف اآلثار العميقة لتلك األزمة 
احملتملة؟.م��ا يهمن��ي ه��و مدى اس��تعدادنا 
لتلك األزمة. فم��ا دمنا منتلك كل هذا الوقت 
للتحذير منها، مل��اذا ال ُنقيِّم الوضع، ونحاول 
التنبؤ باآلثار احملتملة لألزمة على اقتصاداتنا 
الهش��ة، ونتخذ إجراءاٍت وقائية حلمايتها أو 
على األقل تخفي��ف تداعيات األزمة عليها؟.
يق��ول اخلبي��ر االقتص��ادي ج��واد العناني إنَّ 
»طالل أبو غزالة فتح أعيننا على هذه األزمة. 
أتف��ق مع حتذيره املبكر. نحت��اج موقًفا عربًيا 
موح��ًدا في القم��ة العربية القادمة، س��واٌء 
ناحي��ة املنطق��ة أو العال��م«.إن صدقت تلك 
التوقعات املتش��ائمة، س��تؤثر األزمة علينا 
س��لبًيا، وخاصًة لو استمر الوضع املضطرب 
احلال��ي حتى ع��ام 2020. وحلماية اقتصاداتنا 
م��ن تداعي��ات هذه األزم��ة، يج��ب علينا بدء 
العم��ل فورًا.نحتاج إلى الرؤية والش��جاعة، 
واملشاركة اجملتمعية من املواطنني واملنظمات 
املدنية والهيئات العامة واخلاصة.أحث بشدة 
جميع احلكومات املوقرة على التعامل بجدية 
مع ه��ذا التحذير، والتخطي��ط جيًدا قبل أن 
��ر أنَّ ف��ي احل��روب دائًما ما  يف��وت األوان.وتذكَّ
يكون هناك خاس��رون وفائزون. وميكنك الفوز 
إن قررت اتخ��اذ اإلجراءات الضرورية واخليارات 

الصحيحة.

* مؤسس ورئيس مجلس إدارة 
مجموعة »طالل أبو غزالة« الدولية

ربما يكون العالم 
قد نجح يف احتواء 
األزمة االقتصادية 
عام 2008، لكنَّ 
األزمة القادمة 
أكثر خطورة بكثري

سيضطر مجلس االحتياطي الفيدرالي إىل رفع أسعار 
الفائدة حتى تصل إىل 3.5% يف بداية عام 2020

ترامب

برنانكي

الرئيس الهندي

لقد حذرُت كثيًرا من 
احتمالية وقوع أزمٍة 
اقتصادية عاملية 
كبرى عام 2020. 
فبخالف بعض احملللني 
االقتصاديني اخلبراء، لدي 
أسباٌب قوية تدفعني 
لالعتقاد بأنَّ هذه األزمة 
الوشيكة ستكون أكبر 
بكثير من سابقتها في 
عام 2008، التي وصفها 
ابن برنانكي، رئيس 
مجلس االحتياطي 
الفيدرالي األمريكي 
حينها، بأنَّها »أسوأ 
أزمة اقتصادية في تاريخ 
العالم«. وعلى األرجح، 
ستبدأ األزمة القادمة 
في الواليات املتحدة 
مثل سابقتها أيًضا.

أتوقع كذلك أن تستمر 
هذه األزمة لسنوات، 
وأن يكون لها تأثيٌر كبير 
على الغرب، وتتسبب 
في حالة ركود تضخمي 
وتؤدي إلى إفالس العديد 
من الدول. لكنَّ الدول 
الناشئة مثل الصني 
والهند من املتوقع أن 
تزدهر خالل هذه األزمة. 
رمبا يكون العالم قد 
جنح في احتواء األزمة 
االقتصادية عام 2008، 
لكنَّ األزمة القادمة أكثر 
خطورة بكثير.

* طالل أبو غزالة

NO.3096.mON.31.DEC.2018 العدد )3096( االثنين 12/31/ 2018 

    رمب��ا يضح��ك البع��ض ورمبا يقرف آخ��رون من كون 
رأس الس��نة أصلع وهذا ما يثي��ر أصحاب الصلعات 
ولكن رأس اجلس��ر ورأس الس��نة ورأس الش��هر صلع 
دائم��ا . التقش��ف حالة صلع��اء ومثله مث��ل رواتب 
بعض ال��وزارات واملتقاعدي��ن فالس��راب الصحراوي 
قابع على صدورنا. لست سوداويا وال متشائما ولكن 
الواق��ع يق��ول ان من العيب ان يرقص الش��خص منا 
على جراحه محاوال إثبات ذاته بالدوران حول نفس��ه 
.. السعادة ش��يء جميل ونحن نتمنى ان نذوقها ولو 
كذبا في زحمة الس��م الزعاف الذي نس��قاه كل يوم 
فهل من جديد في الس��نة القادمة ؟  سنكتوي بنار 
الف��راق والبع��د والهج��ران كما في الس��نة الفائتة 
الت��ي بكينا فيها وعلى اطاللها كثيرا س��يموت في 

ه��ذه الس��نة أعزاء 
اصدقاء  وس��نفارق 
ونبكي كم��ا عودنا 
ذلك  عل��ى  اعينن��ا 
ورمب��ا نضحك كذبا 
بع��ض  ونش��تري 
لوازم جتديد االحزان 
كم��ا ف��ي كل عام 
له��ذه  ولك��ن ه��ل 
م��ن  السلس��لة 
نهاي��ة ؟ اس��محوا 
ايه��ا الس��ادة  ل��ي 

بان اقول هذا ألنني لس��ت أجزم بالس��عادة في وجود 
أناس تعرفونهم ال يريدون للعراق ان يبتسم ولو وهما 
وسرابا ولكننا نبقى نعيش ونعمل حتى الرمق االخير 
م��ن حياتن��ا امللئي��ة باالكاذيب . ه��ل اتعبكم طريق 
الصل��ع ؟ بالعكس انه��م ذو بأس وش��جاعة تفتقر 
اليها الس��نني العجاف التي أمطرتنا من كل ش��يء 
ألي��م .. امتن��ى ان يكون الع��راق س��عيدا وباقي الدول 
وحتى الكواكب البعيدة ولكنه دعاء مقرون بحسرة 
وبال أدنى شك ان اهلل تعالى يسمع ويرى ولكن ال يغير 
اهلل م��ا بقوم حتى يغي��روا ما بانفس��هم .. الى لقاء 
قريب س��ادتي وكل عام وأنتم على قيد العراق إن كان 
في العم��ر بقية .. دعاء ال حظ للسياس��يني فيه بل 

للناس والفقراء منهم بالتحديد.

رأس السنة .. أصلع

واثق الجلبي

جبهة قلم

waljalaby@yahoo.com سكرتري التحرير

لست سوداويا وال 
متشائما ولكن الواقع 
يقول من العيب ان 
يرقص الشخص منا على 
جراحه محاوال إثبات 
ذاته بالدوران حول نفسه



البينة اجلديدة / غامن السعدي  
احدى  هي  البري  للنقل  العامة  الشركة 
الشركات  ومن  النقل  وزارة  تشكيالت 
املتميزة في مجال نقل البضائع واملعدات 
والشركات  الشركة  ومتتلك   ، العراق  في 
اخلاصة املؤتلفة معها اسطوال كبيرا من 
واألنواع  األحجام  مختلفة  الشاحنات 
وشاحنات  تخصصية  معدات  منها 
)35( طناً  تبدأ من  ذات حموالت مختلفة 
طناً   )50( حمولة  ولودرات  طناً   )45( و 
 ، طناً   )50( حمولة  وبردات  طناً  و)120( 
وشاحنات  سيارات  حامالت  عن  فضالً 
احملطات  بنقل  املتخصصة  للحموالت 
الكهربائية وغيرها ، كذلك فان للشركة 

املتخصصة  الشاحنات  من  اسطوال 
فالت  وشاحنات  الثقيلة  احلموالت  بنقل 
متخصصة بنقل احلاويات وصهاريج نقل 
املشتقات النفطية وللشركة آليات تقدر 
حمولتها ما بني )175( طناً حتى )500( طن 
التوربينات  حلمل  هيدروليكية  وشاحنات 
اجناز عمليات  امكانيتها في  ، فضالً  عن 
ام  ميناء  من  سواء  والتحميل  التفريغ 
العمل  مواقع  الى  االخرى  املوانئ  او  قصر 
تصل  كبيرة  حموالت  ذات  رافعات  ولديها 

الى )925( طناً .
وللشركة  فروع فـي اغلــب محافظــات 

املوانـئ  جميع  فـي  مكاتـب  ولها  العراق 
واملنـافـذ  احلدودية العراقية وان الشركة 
االستعداد  امت  على  البري  للنقل  العامة 
املشترك  للتشغيل  عمل  عقود  البرام 
سمعة  ولها  نشاطها  توسيع  لغرض 
طيبة لدى املستفيد ملا حققته من اجنازات 

السيما خالل السنوات االخيرة املاضية  
الشركة  نشاط  على  الضوء  ولتسليط 
عبد  عماد  السيد  مع  احلوار  هذا  لنا  فان 
املدير  اإلدارة  رئيس مجلس  الرزاق االسدي 
الذي  البري  للنقل  العامة  العام للشركة 
بادرنا بتحية خاصة جلريدة البينة اجلديدة 
الغراء معرباً عن إعجابه بهذه الصحيفة 

باالنفتاح  العمل  »بدأنا  وقال   الرائدة، 
الصعد  كافة  على  الشركة  سياسة  في 
الدولة  ومؤسسات  دوائر  ومع  واملستويات 
كافة لتعظيم االيراد وتنويع مصادره وهذا 
ما جعل اجلميع يشعر بها من خالل ارتفاع 
اذ  للمنسوبني  املتحققة   احلوافز  نسبة 
يصل الى )5000( خمسة االف دينار للنقلة 

الواحدة« .
وبني االسدي ان الشركة مستمرة بعملها 
الى  التموينية  البطاقة  مفردات  نقل  في 
تصل  وباتت  كافة  العراق  محافظات 
بعد  السيما   ، حدودية  نقطة  ابعد  الى 
املغتصبة  العراقية  األراضي  جميع  حترير 

اإلرهابية  داعش  عصابات  سيطرة  من 
واستقرار الوضع األمني في البالد .

تعمل  البري  النقل  ان  االسدي   وقال 
نقل  في  املؤتلفة  الشركات  مع  بجد 
اوزانها  بلغت  مهما  الكهربائية  املعدات 
اليات جلميع هذه احلموالت  انها متتلك  اذ 
مشروعها  الستكمال  تسعى  فيما   ،
قطعنا  الذي  بغداد  حولي  الستراتيجي 
موانئ  انشاء  وهو  به  متقدماً  شوطاً 
يضم   اخلمس  بغداد  بوابات  على  جافة 
وساحات  بانواعها  واخملازن  اخلدمات  كافة 
واماكن  وقود  ومغلفة ومحطة  مكشوفة 
كذلك   ، السائق  وراحة  الشاحنات  اليواء 

الذي  التجاري  التبادل  ساحات  موضوع 
باشرنا العمل به في ساحة منفذ عرعر 
على  التجربة  هذه  وستعمم   ، احلدودي 

جميع املنافذ احلدودية.                
وعرج السيد مدير عام النقل البري على 
ومرحلة  احلدودي  طريبيل  منفذ  موضوع 
الشركة  تستعد  اذ  افتتاحه  بعد  ما 
ليكون  الدولي  غريب  ابو  مرآب  الفتتاح 
مكاناً إليواء الشاحنات القادمة واملغادرة 
إعادة  ومت  احليوي  املنفذ  هذا  عبر  لالردن 
الى  االسدي  وتطرق  جديد  من    تأهيله 
العليا  املفوضية  مع  البري  النقل  عقد 
مستمر  العمل  يزال  ال  الذي  لالنتخابات 
األطنان  مئات  الشركة  أسطول  ونقل  به 
للمفوضية الى محافظات العراق كافة .          
الزيارات  في  وهام  كبير  دور  للشركة  وان 
املليونية للمراقد املقدسة لالئمة األطهار 
وفي جميع املناسبات الدينية .                                                                                    
وكذلك بني السيد املدير  الى ان للنقل البري 
إسهامات عدة في العمل التطوعي فهي 
للمؤسسات  خاصاً  دعماً  توفر  باستمرار 
اخليرية كدور االيتام واملسنني وغيرها .              
ان  فقـال   االسطول  حموالت  عن  اما 
الـ  حاجز  اجتياز  الشركـة  اسطـول 
االول  تشرين  شهر  خالل  نقلـة   )5000(
املاضي وهذا بحد ذاته يعد انتقالة كبرى 

بالعمل اذ متكن األسطول وخالل العشرة 
أشهر املاضية من هذا العام من نقل اكثر 
من مليون ونصف املليون طن من احلموالت 
وبعدد نقالت فاق الـ )37( الف نقلة ، فضالً 
عن الدخول في مباحثات اتسمت باجلدية 
املشتقات  بنقل  للعمل  النفط  وزارة  مع 
النفطية وقطعـنا شوطـاً مهمـاً في هـذه 
املباحثات ونحـن فـي طور توقيع العقود .                                                                                             
البري  للنقل  العامة  الشركة  ان  واضح 
االستزراع  حمالت  في  باستمرار  تسهم 
من خالل عملها على نقل البذور واالسمدة 
.   وختم  الزراعة  وزارة  الكيماوية لصالح 
االسدي حديثه قائالً  ان رجال النقل البري 
أينما  احلموالت  لنقل  االستعداد  امت  على 
تكون ومهما بلغت حمولتها وهم لم ولن 
وبلدهم  شركتهم  خلدمة  جهداً  يدخروا 

وشعبهم.
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بغداد / البينة اجلديدة
اخلاص  النقل  إلدارة  العامة  الشركة  إدارة  أوعزت 
بتكثيف املفارز املتحركة حول املرائب وزيادة حمالت 
الظواهر  من  للحد  اخملالفة  املركبات  محاسبة 
السلبية .أوعز ذلك السيد مدير عام الشركة االستاذ 
الشركة  أقسام  جلميع  الساعدي  العظيم  عبد 
قد  الشركة  أن  على  أكد  والذي   ، العراق  عموم  في 
عقدت عدة لقاءات واجتماعات مع األجهزة األمنية 
شأنها  من  توصيات  على  واتفقت  املرور  ومديريات 
النقل  حركة  تنظيم  في  اخلاص  النقل  دور  تعزيز 
ان  ،يذكر  السلبية  الظواهر  من  واحلد  الداخلي 
والنقل  التجاوزات  منع  بحمالت  مستمرة  الشركة 
إنسيابية  لضمان  املقصرين  ومحاسبة  العشوائي 

النقل وسالمة الركاب .

النقل اخلاص توعز بتكثيف املفارز 
املتحركة وزيادة محالت حماسبة املخالفني منظمة املوقف للثقافة واإلعالم تقيم معرضها الصوري

 لشهداء احلشد الشعيب والقوات االمنية
البينة اجلديدة / حمودي غريب

احلسني)ع(  طريق  على  شهداء  شعار  حتت 
واإلعالم  للثقافة  املوقف  منظمة  بادرت 
اخلامس  االشقاء  مهرجان  في  تشارك  أن 
العامة  الشركة  في  أقيم مؤخراً  الذي  عشر 
بتنظيم  وذلك  العراقية  احلديد  للسكك 
احلشد  بشهداء  خاص  صوري  معرض 
الشعبي والقوات االمنية  من نال منها شرف 
الشهادة في معارك التحرير ضد العصابات 
وتعد  صورة  املعرض)250(  وضم  الداعشية 
هذه املبادرة  واحدة من واجباتنا نحن االحياء  
الوطن  عن  للدفاع  بحياته  ضحى  من  جتاه 
)فاضل  السيد  املنظمة  رئيس  أوضح  وكما 

حميد الدعماوي ( قائالً: من أجل أن الننسى 
ان  أعيننا  نصب  واضعني  االبرار   شهداءنا 
االمة التي تنسى شهداءها التستحق احلياة 
ورد اجلميل بالوفاء لهم دوما وفي كل مناسبة 
وطنية أو دينية وهم حتت الثرى ليعلموا إننا 
فيما  اجلسيمة  ولتضحياتهم  لهم  أوفياء 
مسؤولة  شاكر(  )سوسن  السيدة  صرحت 
جلنة املرأة في املنظمة قائلة: الشهداء االبرار 
ونحن  يوم  كل  نراهم  العيون  حدقات  في 
حياتنا     تستمر  لم  ولوالهم  ايامنا  نعيش 
دافعوا  التي  االرض  على  والبقاء  بعدهم  من 
عنها بدمائهم الزكية الطاهرة التي روت أرض 

مدننا احملررة من براثن االعداء.

اتبعنا سياسة االنفتاح لتعظيم االيراد وتنويع مصادره
اكثر من 

مليون ونصف 
املليون طن من 
الحموالت نقلها 
اسطول الشركة

بغداد / البينة اجلديدة
العملي  والبحث  العالي  التعليم  وزارة  أعلنت 
من  بدءا  العبور  نظام  بتجميد  العمل  إلغاء 
عن  صادر  بيان  2019/2020.ونوه  الدراسي  العام 
الوزارة الى شمول جميع طلبة الدراسات األولية 
ملعاجلة  درجات  خمس  على  يزيد  ال  ما  بإضافة 
الرسوب  من  حالتهم  لتغيير  احلرجة  احلاالت 
اعلى.وقررت  مرحلة  إلى  والعبور  التحميل  إلى 
رسبوا  ممن  األولى  املرحلة  طلبة  تخيير  الوزارة 
أو  مرحلتهم  في  بقائهم  بني  مادتني  أو  مبادة 

تقدميهم طلبا لغرض العبور أو تأجيلهم السنة 
والكليات  اجلامعات  الوزارة  وجهت  الدراسية.و 
بالسماح للطلبة املشمولني بالقرارات السابقة 
بالدوام بالفصل الدراسي الثاني مع أقرانهم مع 
تأجيل إعطائهم دروس الفصل األول إلى ما بعد 
االمتحانات النهائية عبر اعتماد كورس مكثف.
دراسة  إلعداد  عليا  جلنة  تشكيل  ايضا  وقررت 
وتقدمي  املقررات  نظام  بتطبيق  للبدء  شاملة 

توصية إلمكانية إلغاء ترقني القيد.

وزارة التعليم تلغي العمل بتجميد نظام العبور

بغداد / البينة اجلديدة
شركة األيادي املتحدة املنفذة ملشروع مجمع األيادي السكني في حي القضاة مجاور معمل 
بسكوالته بعد أن وصلت إلى املراحل األخيرة في األبنية اخلاصة باجملمع تواصل عملها اليوم 
وبوتيرة متصاعدة إلجناز املركز التجاري في املشروع حيث باشرت بصب األسس بالكونكريت 
و 4  ارضي  و طابق  املركز من سرداب  .ويتكون  م2  وعلى مساحة 11،600  م3  مبايقارب 13،000 
طوابق اخرى إذ يعتبر من أبرز الفعاليات التي يتضمنها اجملمع واملصمم على الطراز البغدادي 
املمزوج باحلداثة ليقدم كل مايحتاجه الوافدون واهالي اجملمع من خدمات متكاملة وقد حظي 
املشروع ومنذ إنشائه مبتابعة مباشرة من املهندس شاكر الزاملي رئيس هيئة إستثمار بغداد 
املنفذة  الشركة  بأن  .يذكر  واألطراف  املركز  بغداد  في  االستثمارية  للعملية  الرسمي  الراعي 
وزعت في وقت سابق العديد من الوحدات السكنية للمستفيدين منها واليوم تواصل أعمال 

اإلنهاءات في بقية األبنية لتوزيعها خالل االشهر القليلة املقبلة . 

شركة االيادي املتحدة تصل اىل املراحل 
النهائية الجناز جممع سكين

بغداد / البينة اجلديدة
ــة  ــركة العام ــت الش اعلن
ــبت  الس  ، ــراق  الع ــئ  ملوان
ــبقا  س ــجل  تس ــي،  املاض
ــتوى  مس ــى  عل ــيا  قياس
ــا بتفريغها  ــئ العاملي املوان
ــف طن   ــة  14.300 ال حمول
ــاحنة  ــر 315 ش ــى ظه عل
ــركة  الش ــر  مدي ــال  وق  .
ــد  عب ــاء  صف ــدس  املهن
احلسني : بأشراف ومتابعة 
ــدس عبد  ــر النقل املهن وزي
ــيق  وبالتنس ــي  لعيب اهلل 
 GGH ــركة  والتعاون مع ش
ــركة بلغ  املتعاقدة مع الش

ــر  ــغ    اكث ــدل التفري مع
من 14.300 الف طن على 
بوقت  315 شاحنة  ظهر 
ــا ان تفريغ  ــي مبين قياس
احلمولة يعد رقما قياسيا 
ــغ  تفري ــات  عملي ــي  ف
ــوالت في كل املوانئ  احلم
ــيادته    ــم .واكد س بالعال
ــراءات  باإلج ــل  العم ان 
ــل ادارة  ــن قب ــدة م اجلدي
منتسبي  وبجهود  امليناء 

ــحن واملدونة  التفريغ والش
ــهلت  عملية  ــة  س الدولي
ــاحنات  ــول وخروج الش دخ
ــم  زخ ــن  م ــف  للتخفي

الى  ــول  للوص ــاحنات  الش
انسيابية عالية في حركة 
قال  الشاحنات. من جانبه 
ــوال  ــركة GGH : ل ــل ش ممث
ــل  ــن قب ــر م ــم الكبي الدع

املوانئ العراقية وتسخيرها 
ــات لنا ولكل  ــكل االمكان ل
الشركات العاملة معها ملا 
استطعنا حتقيق هذا الرقم 

الكبير في التفريغ.

املوانئ العراقية تسجل سبقا على مستوى املوانئ العاملية بتفريغها 
اكثر من  140 الف طن 

تتقدم اسرة حترير جريدة »البينة اجلديدة« 
فالح  الدكتور  الى  والعرفان  بالشكر 
العنبكي مدير مستشفى الشهيد الصدر 
والدكتور علي  والدكتور منير عبد املهدي 
طالب اخلفاجي والدكتور نصير عبد االئمة 
واميان موسى محسن تقني اقدم وقاسم 
ومدير  اقدم  ممرضني  رئيس  محمد  هادي 
خلف  سالم  الزميل  املستشفى  اعالم 
ترتقي  كبيرة  جهود  من  يبذلونه  ملا  بدن 
بكل  املرضى  والتعامل مع  االنسانية  الى 
ود واحترام وانسانية بوركت لكم اجلهود 
مزيدا من االبداع والتقدم خلدمة املواطنني 

الكرام .

شكر وتقدير 

بغداد / البينة اجلديدة
والشؤون  العمل  وزير  أعلن    
عبد  باسم  الدكتور  االجتماعية 
الرابعة  الوجبة  اطالق  الزمان 
لالسر املستفيدة من راتب االعانة 
االجتماعية البالغة اكثر من  13٨ 
الوزير خالل مؤمتر  .وذكر  الف اسرة 
السبت  مساء  عقده  صحافي 
مقر   201٨  /  12  /  29 في  املوافق  
الرابعة  الوجبة  اطالق  ان  الوزارة 
التي  التحديات  جتاوز  بعد  جاء 
منذ  الشمول  مراحل  صاحبت 
مشكورة  وبجهود   2016 عام 
احلماية  هيئة  في  العاملني  من 
يصبح  وبذلك  الوزارة  ومالكات 

مجموع االسر املستفيدة من راتب 
اسرة. الف  و350  مليوناً  االعانة 

االسماء  ان  الى  العمل  وزير  ونوه 
االلكتروني  املوقع  عبر  ستعلن 
للوزارة بدءاً من يوم االربعاء املوافق 
باب  ان  الى  مشيرا   ،  2019  /  1  /2
أمام  مفتوحاً  سيكون  االعتراض 

ولم  للشمول  تقدمت  التي  األسر 
تظهر اسماؤها، وسيتم النظر في 
ان  القانون.يذكر  وفق  االعتراضات 
اطلقتا  والرابعة  الثالثة  الوجبتني 
املالية  التخصيصات  تامني  بعد 
املوازنة  في  تخصيصه  مت  ما  وفق 

العامة للدولة.

وزير العمل يعلن إطالق الوجبة الرابعة لألسر 
البينة اجلديدة / عبد الستار محسناملستفيدة من راتب اإلعانة االجتماعية

امس  سلوم  جبر  سالم  املهندس  السكك  عام  مدير  استقبل   
االحد ممثل غرفة التجارة الصينية والوفد املرافق له من الشركات 
املنضوية معهم.السيما أن مدير عام  السكك تقدم بشرح موجز 
عن اهم اخلطط واملشاريع املستقبلية للشركة   ورغبة السكك 
بالنهوض في تطوير خطوط السكك واملشاريع املستقبلية  ذات 
اللقاء  أن  يذكر   . واملسافرين  البضائع  نقل  في  االقتصادية  اجلدوى 
بني  املعلق    للقطار  السككي  الربط  مبوضوع  البحث    تناول   
لنقل  االستثمار  خالل  من  االشرف  والنجف  املقدسة   كربالء 

رغبته  عن  الوفد  وعبر  املقدستني  للمدينتني  الوافدين  الزائرين 
بدراسة امكانية تنفيذ املشروع بعد االطالع على اجلوانب الفنية 
العراقي  اجلانب  أعلن  وقد  منه  االقتصادية  واجلدوى  والهندسية 
للزائرين  خدمة  يؤدي  الذي  احليوي  املشروع  لهذا  بالتنفيذ  برغبته 
ملواكبة  العاملية  املواصفات  ووفق  الدينية  املناسبات  ايام   الكرام 
التطور العاملي في اجملال السككي وحضر االجتماع مدراء األقسام 
من  مشترك    عمل  فريق  توجه  وقد  هذا  الشركة..  في  املعنية 
السكك ومن اجلهة املذكورة للكشف املوقعي ملسار اخلط املقترح 

بني كربالء والنجف.

مدير عام السكك يلتقي ممثل غرفة التجارة الصينية والشركات املنضوية معها 

بغداد / البينة اجلديدة
زارت جلنة تفتيشية من مكتب املفتش العام 
لوزارة الداخلية في محافظة النجف األشرف 
االستخبارات  مديرية  املكتب  مدير  برئاسة 
ادائها  على  لالطالع  احملافظة  في  واإلرهاب 
العمل  ومعوقات  مشاكل  على  والوقوف 
التحقيق  قسم  الزيارة  شملت  فيها.وقد 
االطالع  مت  للمديرية، حيث  التابعني  واملوقف 
عن قرب على واقع القضايا املتعلقة بحقوق 
ادارة  قبل  من  مبادئها  مراعاة  ومدى  اإلنسان 
ومنتسبي القسم.الى ذلك استمعت اللجنة 

عن  ايجاز  الى  املديرية  مدير  من  التفتيشية 
واقع عمل املديرية وأهم منجزاتها واملشاكل 
واملعوقات التي تعترض أدائها من قبل مديرها 
العملية  األساليب  اتباع  الى  املديرية  وحثت 
جاهزيتها  ورفع  اجلرمية  ملطاردة  احلديثة 
االستعداد  بغية  واالستخبارية  القتالية 
والتأهب ألي طارئ أو خرق .كما وجهت اللجنة 
التفتيشية املديرية بضرورة ادامة السجالت 
بأول،  أوالً  والبريد  الكتب  وأرشفة  وحتديثها 
الفساد  وأشكال  مظاهر  كل  ومكافحة 

االداري واملالي .

مفتشية الداخلية تطلع على واقع عمل مديرية 
استخبارات النجف األشرف

بغداد / البينة اجلديدة 
السيد  يرافقه  العادلي  جمال   . د  املائية  املوارد  وزير  السيد  تفقد 
مدير عام دائرة التخطيط واملتابعة والسيد مدير عام الهيأة العامة 
للسدود واخلزانات وعدد من مديري الدوائر في اقليم كردستان  سدي 
دوكان ودربندخان في السليمانية لالطالع على واقع عمل السدين 

الفيضانية  املوجات  خلزن  وجاهزيتها  سالمتهما  على  واالطمئنان 
احملتملة ، والتقى السيد الوزير خالل الزيارة باملهندسني والعاملني 
من  الوزارة  خلبراء  الكبير  النجاح  على  مؤكدا  املوقعني  هذين  في 
املتطورة  االجهزة  باستخدام  وجيولوجيني  وفنيني  مهندسني 
والتكنولوجيا احلديثة وباقل كلفة في اجراء الفحوصات واملعاجلات 

لالضرار الطفيفة التي حلقت بسد دربندخان نتيجة تعرضه للهزة 
االرضية باالعتماد على اخلبرات العراقية بديال عن خبرات الشركات 
الوزير ان حالة سد دربندخان ال تدعو الى  االجنبية واضاف السيد 

القلق كونه مصمما على حتمل الهزات االرضية .

وزير املوارد املائية يتفقد  سدي دوكان ودربندخان يف  السليمانية 
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أجنيال مريكل حارسة 
االحتاد األوروبي

بش��كل مباغت، أعلنت املستشارة األملانية أجنيال مركل أنها 
س��تتخلى وشيكا عن رئاس��ة احلزب الدميوقراطي املسيحي، 
الذي تترأس��ه منذ ثمانية عش��ر عاماً، لكنها س��تكمل مدة 
واليتها في منصب املستش��ارية التي تنتهي عام 2021، قبل 
أن تنس��حب كلي��اً م��ن عالم السياس��ة. قوبل ه��ذا املوقف 
بعاصف��ة من ردود األفعال التي تعدت األوس��اط السياس��ية 
والشعبية األملانية إلى الرحاب األوروبية بعامة.. فالبعض رأى 
أن مركل س��تغادر حزبه��ا بعيد انحدار ش��عبيته، وهذا وقت 
مناس��ب كي يعيد خليفتها التجدي��د وترتيب األوراق، وتكون 
ه��ي قد بدت كزعيمة فاعلة وليس��ت مدفوع��ة للفعل. وقال 
فري��ق ثان ب��أن زمنها قد ولى، وأنها تبحث عن مخرج مش��رف 
من احلياة السياس��ية، ومن املش��كوك فيه أن تبقى في سدة 
املستش��ارية، التي تبوأتها منذ العام 2005، وفقا ملا خططت. 
ونحس��ب أن هذا التصور يستحوذ على قدر كبير من الصواب 
واألرجحية .. فمن الصعوبة مبكان أن يحتفظ قائد سياس��ي 
ما في اجملتمعات الليبرالية بطاقة واس��عة للحركة والنفوذ، 
على املس��توين الداخلي واخلارجي، ب��ن يدي حالة من الوهن 
ف��ي قاعدته احلزبي��ة الضيقة. وذهب فريق ثال��ث إلى أن توجه 
مي��ركل تعبي��ر آخر ع��ن االنهي��ار السياس��ي ال��ذي يجتاح 
الغ��رب، يض��اف إلى تعبي��رات أخرى، كاملنافس��ات يكس��ب 
فيه��ا املتطرفون وق��وى التش��دد اليميني أرضي��ات بحيثية 
متزايدة، وارتداد قطاعات ش��عبية على جانبي األطلس��ي إلى 
األصوليات واألفكار الش��وفينية الشعبوية ضيقة األفق . من 
جماع هذه الردود املرحبة بقرار مركل واحلزينة جتاهه والوجلة 
املتوجس��ة م��ن أس��بابه وتداعيات��ه، قومي��ا وأوروبي��ا وغربيا 
ورمب��ا دوليا أيض��ا، نتأكد أننا بصدد زعيم��ة تنتمي إلى طائفة 
الش��خصيات القيادية الكارزمية واسعة اإلشعاع والتأثير .. 
وأن األلقاب واملسميات التي حازت عليها، مثل زعيمة العالم 
احل��ر، واحلاكمة املتنفذة لالحتاد األوروبي، وأقوى ش��خصية في 
العالم، وآخر املدافعن عن الغرب الليبرالي، لم تكن بال مغزى 
وال كان��ت مجرد ش��عارات صحافية جوفاء. وأغل��ب الظن أن 
الس��ياقن األملاني من جهة واألوروبي االحتادي من جهة ثانية، 
ل��ن يكونا بع��د ترجل هذه الس��يدة كما كانا أثن��اء حيويتها 
القيادي��ة. على الصعيد األوروبي بالذات، التعد مركل من جيل 
املؤسس��ن للمنظومة االحتادية .. ففي العام الذي ولدت فيه 
)1954( كانت، هذه املنظومة قد حتركت بالفعل بجهود بذلها 
بقوة الفرنس��يان ج��ان مونيه وروبير ش��ومان واألملاني كونراد 
أديناور. ويوم صعد جنمها السياسي في أواخر ثمانينات القرن 
املاض��ي وأوائل تس��عيناته، كان��ت الفكرة االحتادي��ة وأذرعها 
التطبيقية، قد اش��تد عوده��ا وأضحت قوة يعت��د بها دوليا، 
اقتصادي��ا بالدرجة األولى وسياس��يا وأمنيا مبعدالت أقل. هي 
عاص��رت إذا وعاين��ت احللم الوحدوي وه��و يتحقق في وطنها 
األملاني األم، ويتمدد في طول القارة األوروبية وعرضها من ست 

دول مؤسسة إلى سبع وعشرين دولة.

محمد خالد 

رأي

وكاالت / البينة الجديدة
نفى أحد كبار زعماء املتمّردين 
في إقليم دارفور بغرب السودان 
الُسلطات  اتّهامات  الس��بت 
الس��ودانّية ألنص��اره بأنّه��م 
يخّطط��ون لقت��ل محتّج��ن 
أو بأنّه��م يقف��ون وراء أعمال 

العنف خالل االحتجاجات.
األّول/ كان��ون   19 ومن��ذ 

ديسمبر، يُواجه نظام الرئيس 
السوداني عمر البشير موجًة 
من التظاهرات. واس��تناًدا إلى 
أرقام رس��مّية، ُقتل ما ال يقّل 
عن 19 ش��خًصا بينهم اثنان 
م��ن ق��ّوات األم��ن خ��الل هذه 

االحتجاجات.
ورغم أّن معظم االحتجاجات 
موّجه��ة ض��ّد ارتف��اع كلفة 
املعيشة وأسعار الغذاء، إال أّن 
بعض املتظاهرين هتفوا أيضاً 
ش��عار »الشعب يريد إسقاط 
النظ��ام«، الذي انتش��ر خالل 
العربي«  »الربي��ع  انتفاض��ات 

عام 2011.
وخالل مؤمتر صحافي اجلمعة، 
قال وزير الدول��ة بوزارة اإلعالم 
حس��ن  مأم��ون  الس��ودانّية 
ضب��ط  »متّ  إنّ��ه  لصحافّي��ن 
مجموع��ة م��ن عش��رة أفراد 
يتبعون حلركة عبد الواحد نور، 
وُوج��دت بحوزتهم 14 بندقّية 
كالش��نيكوف وأل��ف طلق��ة 
بداخل��ه  كومبيوت��ر  وجه��از 
مس��تندات تُش��ير إل��ى أنّهم 
املتظاهرين  لقت��ل  يخّططون 

من داخل التظاهرات«.
لك��ّن عب��د الواحد ن��ور زعيم 
جيش حترير الس��ودان املوجود 
نف��ى  باري��س  ف��ي  باملنف��ى 
اتّهام��ات اخلرط��وم، قائ��الً إّن 
مناصري��ه ليس��وا منخرطن 

في أعمال العنف.
الصحاف��ة  لوكال��ة  وق��ال 
إّن  الفرنس��ية عب��ر الهات��ف 
»هذه التظاهرات هي من صنع 
الشعب السوداني، ونحن جزء 

منه. كيف مُيكننا أن نستخدم 
العنف ضّد شعبنا«؟

وأضاف الزعي��م املتمّرد »نحن 
)البش��ير( في  ُنواج��ه نظ��ام 
مناط��ق الن��زاع، لكّنن��ا ل��م 
نس��تخدم أب��ًدا أس��لحة في 

مناطق مدنّية«.
كذلك أّكد أّن مناصريه ليسوا 
مس��ؤولن ع��ن إح��راق مب��ان 

تابع��ة للحكومة ف��ي بعض 
امل��دن واملناط��ق خ��الل األيام 
األول��ى للتظاهرات كما تّدعي 
جي��ش  ويُقات��ل  الُس��لطات. 
حتري��ر الس��ودان بزعام��ة نور 
ومجموع��ات مس��ّلحة أخرى 
القّوات السودانّية  دارفور،  في 
من��ذ الع��ام 2003 ف��ي ه��ذه 
بغ��رب  الواس��عة  املنطق��ة 

تظاهرات  وخرجت  الس��ودان. 
بعدما  املاضي  األس��بوع  منذ 
رفعت احلكومة س��عر رغيف 
اخلبز من جنيه سوداني واحد 

إلى ثالثة جنيهات.
واعتقلت السلطات عدداً من 
عناص��ر املعارضة بالتوازي مع 

احلركة االحتجاجية.
وأعلن حزب املؤمتر الس��وداني 

األم��ن  عناص��ر  أن  املع��ارض 
اعتقلوا رئيس��ه عم��ر الدقير 
جت��ّدد  م��ن  س��اعات  بع��د 
االحتجاج��ات اجلمع��ة. وأكد 
بي��ان احلزب أن��ه مت اقتياده إلى 

مكان مجهول.
أزم��ة  الس��ودان  ويواج��ه 
بدأت عام  اقتصادية طاحن��ة 
2011 عندم��ا ص��وت اجلن��وب 
ليأخ��ذ  االنفص��ال  لصال��ح 
مع��ه ثالثة أرباع إنت��اج البالد 
م��ن النفط. وتفاقم��ت األزمة 
بس��بب س��وء اإلدارة واإلفراط 
في اإلنفاق على مدى سنوات.

وتته��م جماع��ات املعارض��ة 
الرئي��س عم��ر البش��ير، الذي 
من��ذ عام  الس��ودان  يحك��م 
1989، بس��وء اإلدارة. وفشلت 
اإلج��راءات  م��ن  سلس��لة 
االقتصادي��ة، تش��مل خفض 
حاد في قيمة اجلنيه السوداني 
ف��ي أكتوبر/تش��رين األول، في 

إنعاش االقتصاد.

وكاالت / البينة الجديدة
لألس��بوع الس��ابع على التوالي، يواصل 
ناشطو »الس��ترات الصفراء« الغاضبون 
من السياس��ة االجتماعية واالقتصادية 
ماك��رون  إميانوي��ل  الفرنس��ي  للرئي��س 
حتّركه��م، ولكن بزخم أقّل من األس��ابيع 
املاضي��ة، حيث ل��م يتجمع س��وى عدد 
قليل من املتظاهرين الس��بت، وسجلت 

بعض احلوادث مع قوات األمن.
وبع��د الظه��ر قدر ع��دد احملتج��ن بألف 
ش��خص في كل م��ن باريس ومارس��يليا 
)جنوب ش��رق( ونانت )غرب(. أما في بوردو 
)جنوب غرب( فكان عددهم 2400 تظاهروا 

حتت شعار »ماكرون استقل«!
وتراجع عدد املش��اركن ف��ي التظاهرات 
التي بدأت قبل ش��هر ونصف شهر، ففي 
ح��ن كان عدد احملتج��ن 282 ألفاً في 17 
تش��رين الثاني/نوفمبر 2018، تراجع الى 

66 ألف��ا ف��ي اخلامس عش��ر م��ن كانون 
األول/ديسمبر، في حن لم يتجّمع في 22 
كانون األول/ديس��مبر املاضي أكثر من 38 

ألف متظاهر، وفق األرقام الرسمية.
ويُرج��ع العدي��د من أعض��اء احلركة التي 
نش��أت خارج أي إطار سياسي أو نقابي، 
هذا التراجع إل��ى احتفاالت نهاية العام، 
ويع��دون بتح��ركات أكثر قوًة ف��ي كانون 
الثاني/يناير املقبل، على الرغم من تقدمي 

احلكومة تنازالٍت لهم.
وقالت املوظف��ة موريي��ل )55 عاما( التي 
تش��ارك ف��ي كل التظاه��رات منذ إطالق 
التحرك »نحن صامدون ولو تراجع عددنا. 
اآلن فترة أعياد نهاية الس��نة واإلجازات. 
سننطلق مجددا بقوة في كانون الثاني/
يناير«. وبريس��يال لودوس��كي التي كانت 
من أول الذين أطلق��وا العريضة ضد رفع 
أس��عار الوق��ود، مقتنع��ة ب��أن التحرك 

»نري��د  وقال��ت   .2019 ف��ي  سيس��تمر 
استعادة قدرتنا الش��رائية وأن تكون لنا 
كلمة في صناعة الق��رار«. وترى أن إعالن 
احلكومة ع��ن رفع القيمة الش��رائية »ال 
يكفي«، و«يجب إخضاع قرارات احلكومة 
الس��تفتاء ش��عبي« و«خف��ض الضريبة 
على املواد األساسية«. ورددت الشعارات 
نفس��ها في باريس قرب مق��ري قناة »بي 
أف أم ت��ي ف��ي« و«فرانس تلفزي��ون« بعد 
أن ق��رر مئ��ات م��ن »الس��ترات الصفراء« 
االحتجاج أمام وس��ائل اإلع��الم للتنديد 

ب�«الصحافين املتعاونن«.
وجتمع املتظاهرون على خط الترام وسط 
صيحات »ب��ي أف أم أنب��اء كاذبة« وألقوا 
مقذوف��ات عل��ى ق��وات األمن الت��ي ردت 
بإط��الق الغاز املس��يل للدموع واعتقلت 
أش��خاصا قب��ل أن يع��ود الوض��ع إل��ى 

الهدوء.

متمردو دارفور يرفضون اتهامهم بقتل احملتجني يف السودان

تعبئــــــة صفــــــراء فاتـــــــــرة يف فرنســـــــا

وكاالت / البينة الجديدة
أعلن��ت الس��لطات املغربي��ة أنّها 
أوقفت في مراكش مؤخرا سويسرياً 
املتط��ّرف  بالفك��ر  »متش��ّبعاً 
والعنيف« ويقيم في املغرب، وذلك 
لالش��تباه بتورّط��ه بجرمي��ة قت��ل 
ونروجية في  دمناركي��ة  س��ائحتن 

جنوب اململكة قبل أسبوعن.
وق��ال املكت��ب املرك��زي لألبح��اث 
القضائية في بي��ان إنّه »مت توقيف 
مبدين��ة  في��ه  املش��تبه  األجنب��ي 
مراك��ش، حيث أوضح��ت إجراءات 
البحث أنّه متشّبع بالفكر املتطّرف 
والعني��ف، وأنّه يش��تبه تورّطه في 
تلق��ن بع��ض املوقوفن ف��ي هذه 
القضية آلّيات التواصل بواس��طة 
وتدريبه��م  احلديث��ة،  التطبيق��ات 

على الرماية«.
وأض��اف البي��ان أّن املوق��وف ال��ذي 
يحمل أيضاً اجلنس��ية اإلس��بانية 
»منخرط في عمليات اس��تقطاب 
مواطن��ن مغاربة وأفارق��ة من دول 

بغ��رض جتنيدهم  الصحراء  جنوب 
ف��ي مخططات إرهابي��ة باملغرب«.
وقتلت الطالبت��ان الدمناركية لويزا 
فيس��ترغر يسبرس��ن والنروجي��ة 
مارين أوالند ليل 16-17 كانون األول/
ديس��مبر 2018 في جن��وب املغرب 
حيث كانتا متضيان اجازة.وبحسب 
مصدر أمني مغربي فإّن الضحيتن 
اللت��ن عث��ر عل��ى جثتيهم��ا في 
منطقة معزولة في جبال االطلس 
الكبير يقصدها هواة رياضة املشي 
والتج��ّول ف��ي اجلب��ال، »تعرضت��ا 
للطع��ن والذبح ثم قط��ع الرأس«.
وبتوقيف السويسري يرتفع إلى 19 
عدد املوقوفن على ذّمة هذه اجلرمية 
التي وصفته��ا الرب��اط باإلرهابية.
واملشتبه بهم الرئيسّيون بارتكاب 
ه��ذه اجلرمي��ة ه��م أربعة رج��ال مت 
توقيفهم في مراكش بعيد أيام من 
مقتل الشابّتن. وتشتبه السلطات 
في أنّه��م ينتمون إلى خلّية بايعت 
تنظي��م الدول��ة م��ن دون أن يكون 

لديه��ا أي اتصال بك��وادر التنظيم 
االرهابي في سوريا أو العراق. ووصف 
املكتب املركزي لالبحاث القضائية 
ه��ذا االس��بوع االربع��ة الذي��ن مت 
املنف��ردة«.  ب�«الذئ��اب  توقيفه��م 
وقال ان »العملي��ة اإلجرامية التي 
ارتكب��ت ل��م يك��ن مخطط��ا لها 

مس��بقا أو بتنس��يق م��ع تنظي��م 
)داعش(«. وأّكدت السلطات صّحة 
ش��ريط فيديو ظهر فيه املش��تبه 
بهم األربعة وه��م يبايعون تنظيم 
تصوي��ر  ومت  اإلس��المية.  الدول��ة 
الفيديو قبل أس��بوع م��ن اجلرمية، 
بحسب النيابة العامة في الرباط.

وأثارت هذه اجلرمي��ة صدمة في كل 
من املغرب والدمنارك والنروج.وكانت 
الس��ائحتان في طريقهما لتسلق 
جب��ل طوبق��ال، أعل��ى قم��ة ف��ي 
شمال أفريقيا )4167 مترا(، ونصبتا 
خيمة في مكان معزول يبعد نحو 

ساعتن سيرا من بلدة إمليل.
إن  إملي��ل  م��ن  مص��ادر  وقال��ت   
إحداهم��ا وج��دت مذبوح��ة داخل 
خ��ارج  األخ��رى  بينم��ا  خيمته��ا 
اخليمة. وتعد الس��ياحة من ركائز 
االقتص��اد املغربي وثاني أكبر جهة 
توظيف في اململك��ة بعد الزراعة.
وظل املغرب مبعزل إلى حد كبير عن 
هجمات املتش��ددين مقارنة بغيره 
من الدول األخرى في شمال أفريقيا، 
وكان أح��دث هج��وم تفجيري في 
أبري��ل نيس��ان 2011 عندم��ا لقي 
17 ش��خصا حتفه��م مبطعم في 
مراكش. وفي عام��ي 2017 و2018، 
فكك املغ��رب 20 خلية متش��ددة 

كانت تخطط لشن هجمات.

دي ميستورا حيّذر من تبعات 
االنسحاب األمريكي من سوريا

توقيف متطرف سويسري على خلفية مقتل السائحتني يف املغرب

وكاالت / البينة الجديدة
قتلت الش��رطة املصرية مؤخرا 
40 »إرهابي��ا« ف��ي عمليات دهم 
غداة هج��وم اس��تهدف حافلة 
س��ياح ف��ي اجلي��زة وأس��فر عن 
مقتل ثالث��ة س��ياح فيتنامين 

ومرشدهم السياحي املصري.
وقال��ت وزارة الداخلي��ة في بيان 
»مت توجي��ه ع��دة ضرب��ات أمنية 
ومداهمة أوكار تلك العناصر في 
توقيت متزامن بنطاق محافظتي 
اجلي��زة وش��مال س��يناء عق��ب 
استئذان نيابة أمن الدولة العليا 
مما أس��فر عن مقتل 40 إرهابيا« 
30 منه��م ف��ي محافظة اجليزة. 
وأضاف البيان أن حترك قوات األمن 
أتى بع��د أن »تواف��رت معلومات 
لقطاع األمن الوطني حول قيام 
مجموعة من العناصر اإلرهابية 
باإلع��داد والتخطي��ط لتنفي��ذ 
سلسلة من العمليات العدائية 

تس��تهدف مؤسس��ات الدول��ة 
ومقومات  االقتصادي��ة  خاص��ة 
صناعة السياحة ورجال القوات 
املسلحة والشرطة ودور العبادة 

املسيحية«.
وش��هدت اجليزة )غ��رب القاهرة( 
عمليت��ي دهم، بحس��ب البيان، 
أس��فرت األول��ى عن مقت��ل 14 
الثانية  »إرهابيا« فيما أس��فرت 

عن مقتل 16.
وم��ن جه��ة أخ��رى ُقتل عش��رة 
»إرهابي��ن« في مدين��ة العريش 
مبحافظة شمال س��يناء، حيث 
يترك��ز الف��رع املص��ري لتنظيم 
الدولة اإلسالمية )والية سيناء(.

وُقت��ل ثالث��ة س��ّياح فيتنامّين 
ومرش��دهم الس��ياحي مس��اء 
عب��وة  انفج��ار  ف��ي  اجلمع��ة 
ناسفة استهدفت حافلة كانت 
تقّلهم في اجلي��زة قرب منطقة 
األهرامات. وكانت احلافلة تقّل 14 

ا عندما تعّرضت  سائًحا فيتناميًّ
لالعتداء، حسب وزارة الداخلّية. 
وأص��در النائ��ب الع��ام املص��ري 
اجلمع��ة توجيهات��ه لس��لطات 
التحقيق بالوقوف على أس��باب 
وكيفية وقوع االعتداء. وزار رئيس 
مصطف��ى  املصري��ة  احلكوم��ة 

مدبولي اجلرحى في املستشفى 
وق��ال ف��ي تصريح��ات نقلته��ا 
املصري��ة  التلفزي��ون  ش��بكات 
إن احلافل��ة خرجت »عن املس��ار 
املؤمن من جانب قوات األمن دون 
اإلبالغ ع��ن تغيير املس��ار«. ولم 
تعلن أي جهة مس��ؤوليتها عن 

احلادث حت��ى اآلن. ولقي االعتداء 
املؤسسات  وادانة من  استنكارا 
الديني��ة مث��ل مش��يخة األزهر 
والكنيس��ة باإلضاف��ة إلى عدد 

من الدول العربية واألجنبية.
وطالب��ت مص��ر ب�«فت��ح حتقيق 
قريب��ا، ومالحق��ة ومعاقب��ة من 

نّفذوا هذا العمل اإلرهابي«.
ش��ركة  قال��ت  جهته��ا  وم��ن 
السياحية  توريست«  »سايغون 
الت��ي نظم��ت رحل��ة الس��ياح 
الفيتنامي��ن إنه��م كان��وا »في 
إل��ى مطع��م لتناول  طريقه��م 
العشاء« عندما حدث االنفجار.

وم��ن املنتظر أن يصل مس��ؤولو 
الس��بت  القاهرة  إلى  الش��ركة 
برفق��ة عدد م��ن أق��ارب ضحايا 
االعت��داء. وقال نغوي��ن فو الذي 
ُقتلت ش��قيقته الكب��رى وُجرح 
زوجها ج��راء االنفج��ار، لوكالة 
فران��س ب��رس إنه تق��دم بطلب 

للحص��ول على تأش��يرة دخول 
ملصر، آمال في أن يصل السبت.

وقال »نتمنى أن نعيد ش��قيقتي 
إلى الوطن، وأن أمتكن من تسوية 
األمور بش��كل جيد في اليومن 
القادمن«. وقالت وزارة السياحة 
املصرية في بيان الس��بت »إنها 
على أمت اس��تعداد للتنسيق مع 
لتسهيل  )الفيتنامية(  السفارة 
إجراءات سفر من يرغب من أسر 
املصاب��ن في اجمليء م��ن فيتنام 

الى مصر«.
ويش��هد قط��اع الس��ياحة في 
مصر، والذي يع��د من أهم ركائز 
االقتص��اد، تعافي��ا جزئيا بعدما 
تلقى ضربة كبيرة عقب إسقاط 
تنظي��م الدول��ة االس��المية في 
روس��ية  طائ��رة   2015 الع��ام 
بعيد إقالعها من منتجع ش��رم 
الشيخ، ما أسفر عن مقتل 224 

شخصا كانوا على متنها.

مصر تعلن مقتل 40 »إرهابيًا« بعد اعتداء اجليزة

وكاالت / البينة الجديدة
ح��ذر املبع��وث األمم��ي إل��ى 
دي  س��تيفان  س��وريا، 
ميستورا، من إمكانية تعزيز 
تنظيم داعش ملواقعه، بعد 
س��حب الوالي��ات املتح��دة 

لقواتها من سوريا.
»إن  األمم��ي  املبع��وث  وق��ال 
س��حب الق��وات األميركية 
س��يوجه ضربة إل��ى األكراد 
بالدرجة األول��ى، مضيفا أن 
األكراد »مكون مهم جدا في 
سوريا، وال يجب أن نتجاهله 

في أي حال من األحوال«.
وأش��ار دي ميس��تورا إلى أن 
الواليات املتحدة تس��تطيع 
أن تواص��ل مش��اركتها في 
تس��وية األزمة السورية من 

خالل العمل الدبلوماسي.
دي  تصريح��ات  وج��اءت 
إع��الن  عل��ى  ردا  مس��تورا 
دونالد  األميرك��ي،  الرئي��س 
ترامب عن انسحاب القوات 
ف��ي  املنتش��رة  األميركي��ة 
س��وريا وتض��م نح��و ألفي 

جندي في أسرع وقت
واعتبر ترام��ب الذي يعارض 
من��ذ زم��ن انتش��ار أميركي 
في ن��زاع مكل��ف، أن وجود 
الق��وات األميركي��ة لم يعد 
مفي��دا الن تنظي��م داع��ش 

»هزم تقريبا«.
ورغ��م ع��دم ح��دوث تغي��ر 
يذكر عل��ى األرض حتى اآلن، 
إذ ال تزال الق��وات األميركية 
إن  ترامب  ويق��ول  منتش��رة 
بطيئا،  سيكون  االنسحاب 
املس��ؤولون  يس��ارع  فيم��ا 
األكراد للبحث عن إستراجتية 
حلماية منطقتهم من تركيا 

قبل رحيل هذه القوات.
ويس��يطر املتش��ددون على 
قط��اع صغير م��ن األراضي 
ف��ي  الف��رات  نه��ر  ش��رقي 
سوريا حول بلدة هجن التي 
دخلته��ا الق��وات املدعومة 
من الواليات املتحدة الشهر 

احلالي.
س��وريا  ق��وات  واش��تبكت 
الدميقراطي��ة الت��ي تقودها 
الش��عب  حماي��ة  وح��دات 
الكردي��ة م��ع داع��ش هناك 
لشهور بدعم جوي أميركي 

ومساعدة قوات خاصة.
وقال قيادي في قوات سوريا 
الدميقراطية قبل أس��بوعن 
زال هن��اك خمس��ة  إن م��ا 
آالف عل��ى األقل من مقاتلي 
داعش ف��ي اجلي��ب وبينهم 
كثير من األجانب الذين يبدو 
أنه��م مس��تعدون للقت��ال 

حتى املوت.



*عريب الرنتاوي 

ح��دث ما لم يكن في احلس��بان، إذ ف��ي الوقت الذي ذهبت 
فيه التقديرات إلى أن واش��نطن تعمل لوجود مستدام في 
شمال – ش��رق سوريا، وأنها بصدد إعالنها منطقة »حظر 
طيران« تكراراً ملا حصل في ش��مال العراق في العام 1991، 

وفقاً للموفد األمريكي جيمس جيفري.
وف��ي الوق��ت ال��ذي كان فيه الناطق��ون باس��م اخلارجية 
والبنتاغ��ون، ومن بينهم هذا »املوفد«، يربطون مس��تقبل 
الوجود العس��كري لبالده��م في س��وريا بتحقيق أهداف 
ثالثة، ليس��ت هزمية »داعش« س��وى واحٍد منها باإلضافة 
إلى إنهاء الوجود العس��كري اإليراني في س��وريا، وضمان 
عملية سياسية متوازنة في هذه البالد بعد سنوات ثماٍن 
عجاف من احلرب فيها وعليها.في هذا الوقت بالذات، يعلن 
البيت األبيض بدء س��حب قواته من س��وريا، منهياً وجوداً 
عسكرياً ظل موضع شد وجذب، وظل مصدر قلق لدمشق 
وعامل حتس��ب ملوس��كو ومنبع كل اخملاوف إليران وشوكة 
في حلق أنقرة.حتى أن الناطقني باس��م البيت األبيض، قد 
حددوا مهلًة زمنية قصيرة إلنهاء هذا الوجود تتراوح ما بني 

شهرين إلى ثالثة أشهر أو يزيد قليالً.
ه��ي الوالي��ات املتح��دة في زم��ن ترام��ب، أقرب م��ا تكون 
للمدرس��ة »القذافي��ة« ف��ي إدارة السياس��ة اخلارجي��ة، 
األمني��ة منه��ا والدفاعي��ة... تعطي مؤش��رات ف��ي اجتاه 
وتذه��ب عكس��ه متام��اً... ه��ي واش��نطن، الت��ي أقلق��ت 
العال��م بتأكيداتها املتتالية على اقتالع إيران من س��وريا 
وقصقصة أجنحتها... وحتجيم »نصر بوتني« فيها، وتقييد 
األس��د بكل السالس��ل واألغالل، وحماية األكراد، احلليف 
املوث��وق في احل��رب على داعش... هي واش��نطن التي قالت 
كل ذلك، وفي حلظة واحدة، فعلت نقيضه متاماً.خاس��ران 
رئيس��ان اثنان من القرار األمريكي، الذي وإن جرى بش��أنه 
حدي��ث كثير خ��الل العامني الفائت��ني، إال أن كافة الدالئل 
عل��ى األرض كانت توحي بخ��الف ما يعل��ن دونالد ترامب، 
إل��ى أن ق��رر الرجل مؤخ��راً، مللمة ش��تات إدارت��ه، ودفعها 
بقوة لالنس��حاب من كافة األراضي الس��وري، ونفهم من 

ذلك ش��مال – شرق سوريا، واألهم، بالنسبة لنا في األردن، 
جنوبها الشرقي، أي قاعدة »التنف« على مقربة من حدودنا 
مع س��وريا، وعلى مرمى حج��ر من مخيم الركب��ان، املثير 
للقلق والتحسب.اخلاسر األول، هم أكراد سوريا، وقد حتدث 
الناطقون باس��مهم ع��ن »خيانة« و«طعنة ف��ي الظهر«، 
وخرجوا لإلعالم يتهددون ويتوعدون... لكأنهم لم يتعلموا 
الدرس من أس��الفهم، ول��م يصغوا لنصائ��ح أصدقائهم 
وخصومه��م »املتغطي بالواليات املتحدة... عريان«... طاش 
س��همهم وخابت رهاناته��م، وليس عليهم اليوم س��وى 
اإلس��راع، وم��ن دون مماطل��ة، وف��ي غضون أس��ابيع وليس 
أش��هر، أن يحسموا أمرهم ويس��لكوا واحداً من طريقني: 
إما انتظار اجلحافل التركية املتحفزة للمنازلة الكبرى مع 
»الكيان اإلرهابي«.وإما فتح األبواب لعودة النظام السوري 
إلى مناطقهم، والوصول إلى تس��وية مع دمش��ق، تسرع 
في نش��ر اجليش السوري في منبج وش��رق الفرات، برعاية 
روس��ية، تنجيهم من »حمى احلسم« التي ترتفع حرارتها 
في صدور األتراك. اخلاس��ر الثاني، هو إس��رائيل، وقد رددت 
القناة الثانية بلس��ان عبري ما سبق لألكراد أن قالوه بلغة 
كردي��ة، في وصف القرار: »خيان��ة« و«صفعة« و«طعنة«... 
اآلن، وبعد القرار، ليس على تل أبيب سوى أن تقلع شوكها 
في س��وريا بيديها، وهي مهمة كانت صعب��ة قبل القرار، 
وباتت أش��د صعوبة بع��ده. أما الئحة الرابح��ني من القرار 
األمريك��ي فتطول... وهي تبدأ م��ن ضاحية بيروت اجلنوبية 
م��روراً بدمش��ق، ويكفي أن اخلارجية الروس��ية هي أول من 
رحب باخلط��وة األمريكية حتى نتعرف عل��ى هوية الرابح 
الراب��ع في هذه الالئح��ة، التي تتربع تركي��ا على صدارتها 
كذل��ك، فقد انزاح عن كاهلها ع��بء ثقيل، وبات مبقدورها 
أن تنته��ي م��رة وإلى األب��د، من حتدي قيام كردي مس��تقل 
أو ش��به مس��تقل، إن من خالل مس��ار أس��تانا وبتنسيق 
تركي مع موس��كو ودمش��ق وطهران، أو من خالل التدخل 
املباش��ر بقواتها وجنودها، أو غير املباشر، عبر جيوش من 
»مرتزق��ة« املعارضات املتعطلة ع��ن العمل، والتي لم يعد 
له��ا من وظيفة س��وى القيام مبهام »دوريات االس��تطالع 
املتقدم��ة« أمام اجليوش التركية. هو تط��ور نوعي، وعامل 
تغيي��ر “Game Changer” مه��م في األزمة الس��ورية، وإذا 
كانت األنظ��ار تتجه صوب مطالعة س��تيفان دميس��تورا 
األخيرة أمام مجلس األم��ن، فإنها تتجه اآلن صوب وجهة 
أخ��رى، بع��د أن فقدت املطالع��ة واجللس��ة قيمتها، وهي 
التي اعتبرها جيمس جيف��ري قبل أيام قالئل فقط، بأنها 
محطة فارقة بني مس��ارين: التسوية على طريقة استانا 

– سوتش��ي، أو العودة ملس��ار جنيف، وبدء العد العكسي 
ملواجهة كبرى مع روسيا وإيران وحتى تركيا... مسكني هذا 
اجليفري، فلم يسبق ملوفد أمريكي أن ُخِذل من رئيسه كما 
حصل له، وأحسب أن أوان استقالة قد حان، إن كانت لديه 

بقية من مهنية واعتداد بالذات.
من ميأل فراغ واشنطن في شمال – شرق سوريا؟

إن ل��م تق��ع املفاج��أة، وتتكش��ف االتصاالت الس��ورية – 
الكردية عن تفاهمات في الس��ر، أكبر وأوسع مما هو ظاهر 
في العلن، كم��ا تقول بعض املصادر املطلعة في دمش��ق 
وبي��روت، ف��إن من املتوق��ع أن تتحول مناطق ش��رق الفرات 
وحوض الف��رات اجلنوبي إلى س��احة مواجهة وتزاحم بني 

أطراف محلية وإقليمية فاعلة وحاضرة بقوة.
مصادر دمشق وحلفاؤها، سبق وأن »سّربت« من املعلومات، 
ما يش��ي بترجيح كف��ة التفاه��م بني احل��ركات الكردية 
من جهة ودمش��ق من جهة ثانية... ليس ل��دى األكراد من 
خيارات واس��عة على أية حال، وكل ما يقال عن »مقاومة« 
و«صم��ود«، ليس س��وى »جعجع��ة بال طح��ني«... لديهم 
واح��د م��ن خيارين اثنني: إم��ا مواجهة »كس��ر عظم« مع 
تركي��ا التي تتوعدهم بالويل والثب��ور وعظائم األمور، وإما 
القبول مبا ميكن التوصل إليه من تس��ويات وحلول وس��ط 
م��ع دمش��ق، تعطي هذه املناط��ق، نوعاً من أن��واع احلكم 
الذات��ي في إطار س��يادة الدولة الس��ورية، كما س��بق وأن 
صرح بذلك وليد املعلم قبل عدة أش��هر... وما ينطبق على 
احل��ركات الكردي��ة ينطبق بالدرجة ذاتها على ميلش��يات 
العش��ائر العربية عل��ى اخت��الف والءاته��ا ومرجعياتها، 
فهذه بعد االنس��حاب األمريكي، س��تبحث عن راٍع جديٍد 
لها، وس��تجده في دمشق أو أنقرة، أيهما أقرب للمصلحة 
وحسابات البيدر. تركيا لن تقف صامتة أو مكتوفة األيدي، 
وه��ي اليوم في وضع أفضل بكثير ما كانت عليه قبل عدة 
أشهر، عالقاتها مع واشنطن في حتسن مّطرد، واالنسحاب 
األمريكي من ش��رق الفرات، جاءه��ا مبثابة هدية على طبق 
من فضة، إن لم يكن قراراً منس��قاً معها، ثم أن واشنطن 
قدم��ت لها مؤخراً رزمة م��ن »التنازالت« التي من ش��أنها 
حتس��ني وضعها التفاوضي قبالة كل من موسكو وطهران 
ودمشق، منها: )1( صفقة الباتريوت من دون اشتراط إلغاء 

صفقة ال� »إس400« الروسية.
 )2( متدي��د فترة الس��ماح واإلعف��اءات املمنوح��ة لها من 

منظومة العقوبات املفروضة على إيران.
)3( إبداء االس��تعداد للش��روع في دراسة تسليم املعارض 

التركي األبرز فتح اهلل غولن ألنقرة.

واألرجح أن تركيا التي تراهن على حاجة واشنطن إلبعادها 
ع��ن موس��كو أو إبقائها ف��ي فل��ك واش��نطن و«الناتو«، 
س��تعمل على فرض سيطرتها على شريط حدودي واسع 
وممتد مع سوريا، يخدمها في إعادة توطني املعارضات التي 
جلأت إليها، أو تلك املرش��حة للجوء في حال حسم ملف 
إدلب من جهة، ومتكنه��ا من التخلص من فائض الالجئني 
الس��وريني على أراضيه��ا من جهة ثاني��ة، واألهم من هذا 
وذاك، ميكنها م��ن التحكم مبصائر احلرك��ة الكردية ومنع 
قيام كردي مس��تقل أو ش��به مس��تقبل، وكسر التواصل 
ما بني أكراد تركيا وأكراد س��وريا، وفي ذلك مصلحة تركية 

استراتيجية من منظور أمنها القومي ووحدتها الترابية.
تركيا ستتحاش��ى االصطدام باجليش السوري أو الوصول 
إل��ى نقطة افت��راق مع موس��كو أو طه��ران، فهي بحاجة 
لهما مثلم��ا هما بحاجة إليها .. وتركيا أطلقت إش��ارات 
دالّ��ة عل��ى اس��تعدادها للتعامل م��ع »األم��ر الواقع« في 
دمشق ، وإن بعد انتخابات رئاسية مقبلة، يفوز بها األسد 

بوالية جديدة.
لك��ن ذلك، ل��ن مين��ع تركيا، كما ل��ن مين��ع خصومها، من 
اللج��وء إلى »ح��رب الوكال��ة« إن اقتضت الض��رورة ذلك، 
ول��دى األطراف اخملتلفة، من الق��وات ما يكفي خلوض حرب 
طويلة األمد عل��ى هذه اجلبهات. ثمة الع��ب ثالث يتربص 
حلظ��ة االنقضاض وإعادة فرض احلض��ور، وأعني به تنظيم 
داعش، الذي وإن فقد معظم اجلغرافيا السورية، إال أنه لم 
يفقد بع��د قدرته على املباغتة وش��ن هجمات نوعية، بل 
واستعادة السيطرة على مناطق واسعة... معارك األشهر 
األخي��ر حول هجني وجواره��ا، أظه��رت أن التنظيم ما زال 
ميتلك القدرة على الهجوم وإعادة التنظيم، مثلما أظهرت 
أنه يتوفر على ع��دد وافر من املقاتلني والقادة، تقدر مصادر 

استخبارية أعدادهم مبا يتراوح ما بني 6 – 10 آالف مقاتل.
األرجح أن روسيا تدرك أن ثمة لغم أمريكي قد زرع في قلب 
الثالثي الضامن ملس��ار أستانا-سوتشي، وأن الصراع على 
ش��رق الفرات قد يغرس املس��مار األخير في نعش »حتالف 
املصال��ح« ه��ذا... واملؤكد أنها ال تري��د لعالقاتها مع تركيا 
أن تعاود مس��ار التدهور واالنهيار... روس��يا س��تكثف دور 
الوس��اطة بني دمش��ق وأنق��رة وطهران، وستس��عى بكل 
جهد من أج��ل الوصول إلى صيغة »خف��ض تصعيد« في 
ه��ذه املناط��ق، متكن النظ��ام من الع��ودة إل��ى معظمها، 
وحتف��ظ لتركي��ا مصاحلها وحس��اباتها في ه��ذه البقعة 

االستراتيجية من سوريا، وإن إلى حني .

*كاتب اردني

محمد محيي املوسوي 

    أثار انس��حاب القوات األمريكية من سوريا جدالً 
واس��عاً خالل االيام املاضية خصوصاً ان القرار جاء   
مفاجأ وس��ريعاً . وزاد هذا اجلدل بع��د قيام امريكا 
بتس��ليم س��وريا لتركيا واعطائها الضوء االخضر 

للدخ��ول ف��ي اراضيه��ا فقد أكد 
الرئي��س األمريك��ي دونالد ترامب 
أن القوات األمريكية س��وف تغادر 
األراض��ي الس��ورية، موضح��ا أن 
تركي��ا س��تتولى مهم��ة القضاء 
على ما تبقى من تنظيم »داعش« 

في سوريا.
وغ��رد عب��ر »تويت��ر«، إن الرئي��س 
التركي رجب طيب أردوغان أبلغه 
بأنه سوف »يقضي على ما تبقى 
م��ن داعش ه��ذه احلقب��ة انتهت 
بالنس��بة للجيش االمريكي بعد 
الدم��ار واخل��راب الذي ح��دث  في 
سوريا وعاد اجليش الى وطنه الذي 
لم يصبه االذى ول��م يتأثر باحلرب 

ال��ذي كان يحارب بها جيش��ه  ، وهذا احلال ينطبق 
عل��ى جميع القوات العس��كرية   التي بقيت على 
مدار االعوام املاضية تتصارع في س��وريا بعيداً عن 

اوطانها مثل »روسيا وايران واسرائيل » وغيرها .
وكذل��ك جميع الدول التي دعم��ت االرهاب او الثوار 
او املعارضة الس��ورية وما قدمته من املال والسالح 

ودع��م اعالمي على مدار الس��نوات املاضية  ها هي 
االن تنعم بلدانها باألمن واالس��تقرار على حساب 
مصلح��ة س��وريا فبع��د املطالبة بأس��قاط نظام 
بش��ار االس��د تراها االن تفتح قن��وات اتصال معه 
وتس��عى الى فتح س��فارتها في دمش��ق فقد اكد 
النائ��ب اللبناني عبد الرحيم مراد أنه أبلغ رس��ميا 
من مس��ؤولني إماراتيني، ب��أن اإلمارات تن��وي إعادة 
العالقات الدبلوماس��ية مع سوريا، وفتح سفارتها 
في دمش��ق وان إن اإلم��ارات تؤيد عودة س��وريا إلى 
اجلامعة العربية، مؤكدا أن خطوة اإلمارات هذه تأتي 
بالتنس��يق مع الس��عودية والتي ال تع��ارض رجوع 
سوريا الى حضن اجلامعة العربية وكذلك البحرين 
والذي عانق وزير خارجيتها الش��يخ خالد بن أحمد 
آل خليف��ة وزير خارجية س��وريا  ولي��د املعلم على 
اجتماع��ات  هام��ش 
العام��ة  اجلمعي��ة 
وذكر  املتح��دة،  ل��ألمم 
أن لق��اءه م��ع املعلم 
احل��راك  ضم��ن  كان 
العرب��ي حل��ل األزم��ة 
السورية و أن األراضي 
أن  يج��ب  الس��ورية 
إل��ى س��يطرة  تع��ود 
وكذل��ك  احلكوم��ة 
والس��ودان  مص��ر 
ال��دول  م��ن  وغيره��ا 
العربية التي تس��عى 
 ، س��فارتها   لفت��ح 
وأنهاء املقاطعة التي 
دام��ت لس��نوات لنظام االس��د الذي بق��ي صامدا 
ول��م يتنازل ع��ن حكمه بالرغم من اخل��راب واحلرب 
والقتل والتش��ريد والنزوح الذي ح��دث جراء احلرب 
الت��ي اجتمعت مصال��ح  الدول املتض��ادة  لتخرج 
سوريا بأضخم ماساة انسانية منذ احلرب العاملية 

الثانية. 

املرجعية العليا ويوم النصر على داعش 
نجاح الربيعي 

املرجعي��ة العلي��ا كان��ت ق��د جعل��ت 
)اإلنتص��ار( املتمخ��ض عن قت��ال داعش 
ال��ذي دام )ثالث س��نوات وس��تة أش��هر 
ويومان( وهي الفترة احملصورة بني انطالق 
الفتوى في 2014/6/13م الى إعالن النصر 
في 2017/12/15م م��ن على منبر جمعة 
كربالء يرتكز على مرتكزات )4( أربع هي:

أوال  � النص��ر. ف��ي الوق��ت ال��ذي دع��ت 
في��ه املرجعية العليا الش��عب العراقي 
للتطوع ورفد القوات املسلحة واألجهزة 
األمنية لقتال داع��ش , كانت قد لوحت 
حينها بالنصر وبّشرت به بنص )الفتوى(. 
فالنصر حسب )الفتوى املقدسة( ضرورة 

حتمية على وذلك لسببني:
� أولهم��ا: أن املرجعية العليا مؤمنة ِمن 
أن )فتوى الدفاع املُقدس��ة( إمنا انطلقت 
من رح��م املفهوم القرآني )ولينُصرن اهلل 
من ينصُره( والفتوى انتصرت هلل بالدفاع 
ع��ن حرماته املتمثلة ب���)األرض والعرض 
ف��ي   � العراقي��ني  جلمي��ع  واملُقدس��ات 
الوطن( فكان حقي��ق على اهلل تعالى أن 

يُنزل النصر املؤزر على َمن ينصره.
� وثانيهم��ا: أنها مؤمن��ة ومطمئّنة ِمن 
اس��تجابة املؤمنني والعراقيني لها وذلك 
لتوفر )مقومات النص��ر( احلتمي لديهم. 
ونلم��س تلك املقومات ُمتسلس��لة في 
ن��ص )الفت��وى( م��ن خ��الل س��رد اآليات 

القرآنية املُباركة اخلمسة تباعا ً وهي:
1 � إع��داد وتهيئ��ة الُع��ّدة والَعدد للعدو 

والصبر واملُصابرة واملرابطة.
2 � طلب اإلس��تعانة من اهلل تعالى على 
الع��دو وبتوط��ني النف��س عل��ى الصبر 

)املوت(.
3 � الطاعة هلل ولرسوله وطاعة من يقوم 
مقامه��م اليوم )في عص��ر الغيبة( وهي 

)املرجعية العليا( وبترك اخلالف.

4 � التمحي��ص من خالل مّس البأس��اء 
 ِ

والضراء والتلويح بالنصر )أال إِنهَّ نصَر اهللهَّ
َقريب(.

5 � وم��ن ثّم قتال الذي��ن يُقاتلوننا وعدم 
ب�)قت��ال(  اإلذن  مبثاب��ة  وه��و  اإلعت��داء. 

داعش.
وإمي��ان  واستبس��ال  وصب��ر  فصالب��ة   �
الش��عب العراقي بقضيته وقف العالم 
أمامها مدهوشا ً حتى )حتقق هذا النصر 
الكبي��ر ال��ذي ظ��ن الكثيرون أن��ه بعيد 
املنال.. فما أعظمكم من ش��عب(. وأمام 
هذه األس��طورة البطولية التي اس��مها 
)الش��عب( العراق��ي أعرب��ت املرجعي��ة 
العلي��ا عن عجزه��ا ِم��ن أن توفي بعض 
حقه حيث قالت بكلمتها بيوم النصر: 
)إننا نعجز عن أن نوفيكم بعض حقكم 
اجل��زاء  تعال��ى س��يوفيكم  ولك��ن اهلل 
األوف��ى، وليس لنا اال أن ندع��وه بأن يزيد 
في بركاته عليك��م ويجزيكم خير جزاء 

احملسنني(.
� ه��ذا املُرتك��ز للذي��ن يتوهم��ون بأنهم 
أصحاب النصر )وكانوا هم س��ببا  بغزو 
داعش للعراق( سواء كانوا زعامات حزبية 
حكومي��ني  مس��ؤولني  أو  سياس��ية  أو 
عاجزين بسبب الفساد املالي واإلداري أو 
باألحرى أن الدولة برمتها كانت مشلولة 

متاما  بسبب نظام احمُلاصصة املقيت.
ثانيا  � أداة النصر. فحينما دعت املرجعية 
العليا بنص )الفتوى( الش��عب العراقي 
للتط��وع للقوات املس��لحة الرس��مية 
فإلنه��ا  لذل��ك  املالي��ني  واس��تجابة   ,
)أداة النص��ر( وإلميانه��ا بالدولة وس��يادة 
الدس��تور والقان��ون. وله��ذا ش��ملتهم 
بالرعاية الفائقة وحبتهم بعنوان س��ام  
ال يُدانيه عنوان بع��د أن أطلقت عليهم 
عب��ارة )أبناؤن��ا( أال وه��و اس��م � الدفاع 
املُق��دس �:)إّن دف��اع أبنائنا ف��ي القوات 
املس��لحة وس��ائر األجه��زة األمنية هو 
دفاع مق��ّدس..(. واختزلت الفتوى الدنيا 
اآلخرة وبشرتهم  واستش��رفت  بأسرها 
بالش��هادة في سبيل اهلل تعالى وقالت: 
)وإّن من يضّحي منكم في سبيل الدفاع 

عن بل��ده وأهله وأعراضه��م فإنّه يكون 
ش��هيدا إن ش��اء اهلل تعال��ى..(. فحقيق 
على املرجعية العليا أن تشيد ببطوالت 
أبنائها من القوات املسلحة وترد اجلميل 
واإلمتنان له��م ُمضاعفا  في نص كلمة 
النص��ر وهي أهل لذل��ك. فتوجهت لهم 
بالقول: )أيها املقاتلون امليامني يا أبطال 
الق��وات املس��لحة مبختل��ف صنوفه��ا 
وعناوينها أن املرجعية الدينية العليا.. ال 
ترى ألحٍد فضالً يُداني فضلكم وال مجدا 
ً يرقى الى مجدكم في حتقيق هذا اإلجناز 
التاريخ��ي املهم.. فالنص��ر منكم ولكم 
واليك��م وأنت��م أهله وأصحاب��ه فهنيئاً 
لكم ب��ه وهنيئا ً لش��عبكم بك��م.. ما 

أسعد العراق وما أسعدنا بكم..(.
� وه��ذا املُرتكز ملن تناس��ى ب��أن القوات 
املس��لحة العراقي��ة كان��ت )حتتضر إن 
ل��م تك��ن ميت��ة حق��ا ً( بفعل تفش��ي 
الفساد والتجاذبات السياسية واحلزبية 
والطائفية. ولوال الفتوى املُقدس��ة التي 
نفخت ب��ه روح احلياة وقدح��ت به هّمة 
البطول��ة واإلس��تجابة للن��داء وتطوع 

العراقيني لصد العدوان.
ثالث��ا  � املنتص��ر. فبع��د حتدي��د النصر 
وأداته ذهبت املرجعية العليا إلى تثبيت 
املُنتصر , وكان بحق )الش��عب( العراقي 
بأكمله. فالش��عب العراق��ي كان محور 
املرتكزي��ن األول والثاني. فبع��د أن نادته 
بنص الفت��وى بأن يقبل التحّدي ومنازلة 
العدو ملا: )ُعِرَف عنه الش��جاعة واإلقدام 
وحتّمل املس��ؤولية الوطنية والش��رعية 
في الظ��روف الصعبة..( ودعته إلى حتمل 
املس��ؤولية ف��ي الوق��ت احلاض��ر وهي: 
)حفظ بلدنا العراق ومقدس��اته من هذه 
اخملاط��ر..( وحفزت��ه للمزيد م��ن )العطاء 
والتضحي��ات..( للصف��ات الت��ي يتحلى 
بها م��ن الصب��ر والش��جاعة والثبات..( 
املُقدس:)وه��ذا  القت��ال  أوجب��ت علي��ه 
الدف��اع واجب عل��ى املواطنني بالوجوب 
الكفائ��ي.. ومن هنا ف��إّن على املواطنني 
الذي��ن يتمّكن��ون م��ن حم��ل الس��الح 
ومقاتل��ة اإلرهابّي��ني دفاعا  ع��ن بلدهم 

وشعبهم ومقدساتهم عليهم التطّوع 
لإلنخ��راط في الق��وات األمنية لتحقيق 

هذا الغرض املقدس(.
ل��ذا نراه��ا تتوج��ه إلي��ه ب��كالم عال��ي 
املضامني وتناديه كش��عب منتصر بنص 
الكلم��ة: )أيه��ا العراقي��ون الش��رفاء.. 
إرهابي��ة  ق��وة  أعت��ى  عل��ى  إنتص��رمت 
اس��تهدفت الع��راق مباضي��ه وحاض��ره 
بإرادتكم  إنتصرمت عليه��ا  ومس��تقبله. 
الصلبة.. إنتص��رمت عليها بتضحياتكم 
ص��ور  أس��مى  فس��طرمت  الكبي��رة.. 
البطولة.. وكتبت��م تاريخ العراق احلديث 
بأح��رف من عّز. ووقف العالم مدهوش��اً  
أمام صالبتكم وصبركم واستبسالكم 
وإميانكم بعدال��ة قضيتكم حتى حتقق 
هذا النص��ر الكبير الذي ظ��ن الكثيرون 
أن��ه بعيد املن��ال.. فحفظتم ب��ه كرامة 

البلد وعزته وحافظتم على وحدته أرضا  
وشعبا  فما أعظمكم من شعب(!.

� ه��ذا املُرتك��ز ملن توهم وم��ا زال يتوهم 
بأنه ُمقاتل  وبطل وهو َمن جلب النصر.

رابعا  � قطب النصر. أن املرجعية الدينية 
العلي��ا صاحب��ة الفتوى املقدس��ة هي 
قطب ومحور النصر برمته. فإليها يرجع 
الفضل كله في حتديد العدو وتسميته. 
وله��ا الفضل في دعوة الش��عب لقتاله 

باإلش��ارة إل��ى أداة النصر وه��ي القوات 
املس��لحة واألجهزة األمني��ة دون غيرها. 
ولها الفضل بوضع يدها الش��ريفة على 
مقومات النصر وبّش��رت به منذ البداية 
حتى حتقق. ويع��ود لها الفضل العظيم 
أيضا  إلى رعاية ومساندة ودعم وُمباركة 
َمن )لّبى( الفتوى على طول اخلط وال تزال. 
لهذا نراها تُب��نّي ذلك وتُثّبته لألمة بنص 
الكلمة حيث تقول: )إن املرجعية الدينية 
العلي��ا صاحبة فتوى الدف��اع الكفائي 
التي س��ّخرت كل إمكاناته��ا وطاقاتها 
في س��بيل إسناد املقاتلني وتقدمي العون 
لهم، وبعثت بخيرة أبنائها من أس��اتذة 
وطالب احلوزة العلمية الى اجلبهات دعماً 
للقوات املقاتلة وقدمت العشرات منهم 

شهداء في هذا الطريق..(!.
� وهذا املُرتكز ملن يريد أن يُصادر دور ومقام 
املرجعي��ة الديني��ة العليا أو تش��ويهه 
فه��ي األول واألخير ف��ي القضية برمتها 

مع أن دورها أكبر وأعظم من هذا بكثير.
� كم��ا وتطرق��ت املرجعي��ة العلي��ا في 
كلمته��ا بيوم النصر لع��دة أمور مهمة 
وواضحة كوضوح الشمس وال حتتاج إلى 
أدنى ش��رح وتفس��ير. وهي في احلقيقة 
الس��ياق تصحي��ح  ذات  عل��ى  وجري��ا  

لتقدي��رات  والتنبي��ه  واهم��ة  ملفاهي��م 
خاطئة وتثبيت ملا تراه ُمناسبا  وضروريا  
للجمي��ع وما على اجلميع إال اإلذعان لها 
إذا ما راموا العبور إلى شاطئ األمان بعد 
أن حتقق النصر الذي بشرت به. ومن هذه 
األم��ور:1� )إن النصر عل��ى داعش ال ميثل 
نهاية املعرك��ة مع اإلره��اب واإلرهابيني 
بل أن هذه املعركة ستستمر وتتواصل..( 
وذلك )يتطلب العمل وفق خطط مهنية 

مدروسة لتأتي بالنتائج املطلوبة(.
2� )إن املنظومة األمنية العراقية ما تزال 
بحاج��ة ماس��ة الى الكثير م��ن الرجال 
االبط��ال الذي��ن س��اندوا ق��وات اجليش 
والش��رطة االحتادي��ة خ��الل الس��نوات 
املاضية..( أي ُملبي الفتوى املُقدس��ة من 
أبناء الش��عب العراق��ي � ولكن � )ضمن 
الت��ي  القانوني��ة  و  الدس��تورية  األط��ر 
حتصر السالح بيد الدولة وترسم املسار 

الصحيح لدور هؤالء األبطال..(.
3� إن معظ��م الذين ش��اركوا في الدفاع 
الكفائ��ي خ��الل الس��نوات املاضية لم 
يش��اركوا فيه لدنيا ينالونه��ا أو مواقع 
يحظ��ون به��ا. فق��د هّبوا ال��ى جبهات 
القتال إس��تجابة لن��داء املرجعية وأداًء 
فكان��ت  والوطن��ي..  الدين��ي  للواج��ب 

مكاس��ب  أي  م��ن  خالص��ة  نواياه��م 
م��ن  الفت��وى  ُملب��ي  إن  دنيوي��ة..(.4� 
املتطوعيني األبطال )أصبح لهم مكانة 
سامية في مختلف األوساط الشعبية 
تي��ار  أو  ح��زب  أي  مكان��ُة  تدانيه��ا  ال 
سياس��ي. ومن الض��روري احملافظة على 
هذه املكانة الرفيعة والسمعة احلسنة 
وعدم محاولة استغاللها لتحقيق مآرب 
سياس��ية يؤدي في النهاية الى أن يحّل 
به��ذا العن��وان املق��دس ما ح��ّل بغيره 
من العناوي��ن احملترمة نتيج��ة لألخطاء 
واخلطاي��ا التي ارتكبها م��ن اّدعوها( من 

ذوي العقول املريضة.
5� )إن املعركة ضد الفساد � التي تأخرت 
طويالً � ال تقّل ضراوة عن معركة اإلرهاب 

إن لم تكن أشد وأقسى.
الذي��ن  الش��رفاء  )العراقي��ون  إّن   �6
استبس��لوا في معركة اإلره��اب قادرون 
� بع��ون اهلل � على خوض غم��ار معركة 
الفساد واإلنتصار فيها أيضاً إن أحسنوا 

إدارتها بشكل مهني وحازم(.
فاحل��ق. أن اجلمي��ع ينتظر عل��ى أحّر من 
اجلم��ر الفص��ل الثاني م��ن املعركة ضد 
داع��ش , وه��ي املعرك��ة ض��د الفس��اد 

والفاسدين.

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

املرجعية العليا مؤمنة 
مِن أن )فتوى الدفاع 
امُلقدسة( إنما انطلقت 
من رحم املفهوم 
القرآني )ولينصُرن اهلل 
من ينصرُه( والفتوى 
انتصرت هلل بالدفاع عن 
حرماته

اإلمارات تنوي إعادة العالقات 
الدبلوماسية مع سوريا وفتح 
سفارتها يف دمشق وان إن 
اإلمارات تؤيد عودة سوريا إىل 
الجامعة العربية
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صنداي تلغراف: بريطانيا ستفتح قاعدتني لتعزيز نفوذها 
العسكري وراء البحار بعد الربيكسيت

تنفرد صحيفة صنداي تلغراف بنشر مقابلة مع وزير الدفاع 
البريطاني، غافني ويليامس��ون، يكش��ف فيها ع��ن أن بالده 

ستفتح قاعدتني عسكريتني جديدتني وراء البحار.
وتقول الصحيفة إن بريطانيا ستفتتح القاعدتني اجلديدتني، 
في الكاريبي وفي جنوب ش��رق آس��يا، في وقت تس��عى فيه 
لتعزيز وجودها العسكري وراء البحار بعد خروجها من االحتاد 

األوروبي )البريكسيت(.
وح��ض ويليامس��ون البريطانيني على التوق��ف عن التقليل 
من ش��أن نفوذ بالدهم الدولي، وعلى إدراك أن بالدهم ستقف 
ش��امخة عل��ى املس��رح الدول��ي بع��د خروجها م��ن االحتاد 

األوربي.
وق��ال وزي��ر الدف��اع البريطاني ف��ي مقابلته م��ع الصحيفة 
“يج��ب علينا أن نكون أكثر تفاؤال بكثير بش��أن مس��تقبلنا 

بعد اخلروج من االحتاد األوربي”.
وأض��اف “ه��ذه حلظتن��ا الكب��رى، كأم��ة، منذ نهاي��ة احلرب 
العاملي��ة الثاني��ة، حي��ث ميكنن��ا أن نعيد صياغة أنفس��نا 
بطريقة مختلفة. ونس��تطيع أن نلعب على املس��رح الدولي 

الدور الذي يتوقعه العالم منا” .
وأوضح “هذه فرصتنا ألن نكون ذلك الالعب الدولي مرة أخرى، 
وأعتقد أن القوات املس��لحة تلعب دورا مهما حقا في سياق 

ذلك” .
ظهره��ا  س��تدير  بريطاني��ا  أن  إل��ى  ويليامس��ون  وأش��ار 
الستراتيجية “شرق السويس” في عام 1968، التي قادت إلى 

انس��حاب بريطانيا من قواعدها العس��كرية في ماليزيا 
وسنغافورة و”اخلليج الفارسي” وجزر املالديف.

وش��دد على القول “يجب أن نوضح أن هذه السياسة قد 
انتهت )ُمزقت( وأن بريطانيا قوة عاملية مرة أخرى” .

وتق��ول الصحيف��ة إن ويليامس��ون يعم��ل عل��ى خطط 
الفتتاح قاعدتني في الكاريبي وفي منطقة احمليط الهادئ 
الهندي مب��ا يعزز إظهار النفوذ العس��كري البريطاني في 

العالم بعد البريكسيت.
وتضي��ف أن ل��دى بريطانيا حاليا قواعد مش��تركة دائمة 
تعم��ل ف��ي قب��رص وجبل ط��ارق وج��زر فوكالن��د ودييغو 

غارسيا في احمليط الهندي.
ونقلت عن مصدر تقول إنه مقرب من ويليامسون قوله إن 
القاعدتني اجلديدتني رمبا تكونان في س��نغافورة أو بروناي 
في بحر الصني اجلنوبي، وفي جزيرة مونتس��يرات أو غيانا 

في الكاريبي، وستفتتحان “خالل عامني مقبلني”.
وتق��ول الصحيف��ة إن الفري��ق القانوني لوزي��ر الدفاع يعمل 
على صياغة مسودة قانون جديد، سُتنشر في الشهر املقبل 
تُعطي إجراءات حماي��ة وحصانة أكبر جلميع عناصر القوات 

املسلحة من املالحقة القانونية .
ويق��ول ويليامس��ون ف��ي ه��ذا الصدد “نري��د أن نق��دم هذه 
العس��كريني خ��الل  لقدام��ى  لي��س  احلمائي��ة  اإلج��راءات 
االضطراب��ات في إيرلن��دا الشمالية،وحس��ب، ب��ل لقدامى 
احملارب��ني في نزاعات قبلها أو في تلك التي جاءت بعدها، كما 

في العراق وأفغانستان”.
وأضاف “نريد أن مننحهم الثقة بأن البالد التي دعموها دائما، 
والبالد الت��ي دافعوا عنها دائما، هي أيض��ا تدعمهم وتدافع 

عنهم”.

األوبزرفر : اختالف الدور الروسي يف سوريا
وتفرد صحيفة األوبزرفر ثالث صفح��ات داخلية فيها لتقرير 
حتليلي في الش��أن السوري وضعت له عنوانا يقول “انتصار: 

لقد حسم األسد الفوز مبعركته.
ويش��ير املقال التحليلي، الذي كتبه حس��ن حسن الباحث 
في معهد التحرير لسياس��ات الشرق األوسط في واشنطن 
العاصمة، إلى أن نهاية هذا العام شهدت ما يسميه “انتصار 
نظام بش��ار األسد”، بعد قرار الرئيس األمريكي دونالد ترامب 
بسحب القوات األمريكية من سوريا الذي فاجأ اجلميع حتى 

قادته العسكريني أنفسهم ودبلوماسييه.

ويبرر الكاتب اس��تنتاجاته مبجموعة اخلطوات األخيرة التي 
ش��هدها امللف السوري األس��بوع املاضي مع إعادة اإلمارات 
افتتاح س��فارتها في دمش��ق، وتبعته��ا البحرين ودول أخرى 
من املتوقع أن تعيد ايضا عالقاتها الدبلوماس��ية ومع سوريا 
مطلع العام املقب��ل، منها بينها الكويت، فضال عن التقارير 
التي تتحدث عن أن جامعة الدول العربية ش��رعت في إعادة 

سوريا إليها بعد سبع سنوات من تعليق عضويتها فيها.
ويق��ول الكات��ب إن اإلم��ارات اقترحت في ع��ام 2016 تطبيع 
العالقات مع دمش��ق كجزء من خطة إلبعاد األسد عن إيران، 
بي��د أن إدارة ترام��ب إزدرت هذه اخلطة. ولكن في وقت س��ابق 
ه��ذا العام ب��دأ مس��ؤولون إماراتي��ون رفيعون بإع��ادة طرح 

فكرة اس��تعادة العالقات الدبلوماسية مع سوريا وشجعوا 
حلفاءهم السعوديني والبحرينيني على أن يحذو حذوهم.

آي : أسئلة بشأن مقتل السائحتني يف املغرب
وتنش��ر صحيفة آي تقريرا حتت عن��وان “املغرب ينفي عالقة 

قتلة السائحتني االسكندنافيتني بتنظيم “.
ويق��ول التقرير إن أس��ئلة جديدة أثيرت بش��أن جرمية القتل 
الوحش��ية التي اس��تهدفت سائحتني اس��كندنافيتني في 
مخيم س��ياحي بجبال األطلس في املغرب منتصف الشهر 

اجلاري .
ويضي��ف أن الس��لطات املغربي��ة�، الت��ي تع��رف جي��دا أن 
الس��ياحة متثل ثاني أكبر مصدر دخل لها، أش��ارت األسبوع 

املاضي إلى أن الهجوم نفذته “ذئاب منفردة” ال صلة مباشرة 
لها بالتنظيم اإلرهابي، عل��ى الرغم من الفيديو الذي يظهر 
فيه املش��تبه بهم األربع��ة يعلنون البيع��ة لتنظيم الدولة 
اإلس��المية، مشيرة إلى أنهم يبدو قد تأثروا بدعاية التنظيم 

على االنترنت.
وق��د ُقتل��ت ماري��ن يوالن��د النرويجي��ة البالغ��ة 28 عام��ا، 
وصديقتها الدمناركية لويزا فيستيرجر َجسبرسن، 24 عاما، 
في 17 ديس��مبر/كانون األول قرب قرية إمليل التي تعد نقطة 
انطالق شهيرة للس��ياح الذين يتسلقون قمة جبل توبقال، 

أعلى قمة جبيلة في شمال أفريقيا.
وتش��ير الصحيف��ة إل��ى أنه ف��ي الفيدي��و الذي ُنش��ر على 
اإلنترنت جلرمية القتل البش��عة يُسمع أحد املهاجمني يقول 
“هذا انتقام ألش��قائنا ف��ي هجني”، في إش��ارة إلى بلدة في 
شرق سوريا كانت معقال قويا ملسلحي التنظيم استعادتها 

قوات مدعومة من قبل الواليات املتحدة من قبضتهم.
وتقول الصحيفة إن مقطع الفيديو أرس��له من تركيا مصدر 
يعتق��د أنه عضو في الفريق الصحفي للتنظيم إلى الباحث 
الدمناركي تور ريفسلوند هامنغ، وأكدت السلطات الدمناركية 

صدقيته .

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

الراحبون واخلاسرون من القرار األمريكياخلاسر األوحد 



تكاد ان جتمع اغلب املواثيق الدولية واملعاهدات املتعلقة بحقوق االنسان وبالذات االعالن العاملي 
حلق��وق االنس��ان الصادر في كان��ون االول من ع��ام 1948 واملعهد الدولي اخل��اص باحلقوق املدنية 
والسياس��ية الصادر ع��ام 1966  والبروتوكول امللح��ق به وكذلك العهد الدول��ي اخلاص باحلقوق 
االقتصادية واالجتماعية والثقافية الصادر عام 1966م ايضا وهي ما تس��مى بالش��رعية الدولية 
عل��ى اهمية هذه احلقوق وتضمينها في دس��اتير الدول املنظمة ال��ى االمم املتحدة. وفي ما يتعلق 
بحق��وق املتهمني الذين تنس��ب اليهم التهم صحيحا او جزافا تب��رز اهمية احملاميني في الدفاع 
عنهم منذ توجيه التهمه حتى االفراج عنهم او احلكم ببرائتهم او اجراء محاكمة عادلة تضمن 
حقوقهم في جميع هذه املراحل والدفاع عنهم من قبل احملامني. وقد تطرقت غالبية الدس��اتير 
دول العال��م املتحض��رة او النامي��ة على حق اي مواط��ن او متهم في توكي��ل محامي يدافع عنه 
وهذا ما جاء في املادة التاس��عة عشر من دس��تور جمهورية العراق لعام 2005 وفي بعض فقراته 
.فالصعوب��ات الت��ي تواجه احملامي او اه��ل املتهم في اماكن احلجز كثيرة جدا. جاء في الدس��تور 
العراقي الدائم وبشكل واضح )ان املتهم بريء حتى تثبت ادانته( نص املادة )19( / خامسا وكذلك 
قان��ون العقوبات العراقي رقم )119( لس��نة 69 املعدل والذي صرح بش��كل ال لبس فيه )تكفيل 
املتهم(. واس��تثنى بعض اجلرائم اخلطرة التي تصل عقوبتها الى االعدام .على املس��ؤولني مراعاة 
احلقوق االنس��انية وفي جميع مراح��ل التحقيق وعدم اغفال روح النص في��ع وتفعيل نص املادة 
130 الفق��رة )ب( الش��طر االخير منه��ا والتي تنص على )ام��ا اذا كانت االدل��ة ال تكفي ال حالته 
فيصدر قرار باالفراج عنه وغلق الدعوى مؤقتا مع بيان اسباب ذلك( ليس فقط ان قاضي التحقيق 
يق��وم بجمع االدلة ويحيل الدع��وى الى محكمة اجلنح او اجلنايات واعطاء دور اكبر لنواب املدعي 
العام في متابعة احوال املتهمني املوقوفني ومالحظة تطبيق القانون وكذلك حماية حقوق هؤالء 

وس��رعة االفراج عنهم او احالتهم 
الى احملكمة اخملتصة.

ما يترتب عل��ى وزارة الداخلية ليس 
بيس��ير اذ عليها مراقب��ة ومتابعة 
بع��ض النف��وس املريض��ة للبعض 

ومعاقبتهم باشد العقوبات.
ارى كذل��ك اس��تثناء اجملرم��ني التي 
تثب��ت جرائمه��م اس��تنادا لقانون 
 )13( رق��م  االره��اب  مكافح��ة 
لس��نة 2005 م��ن مصادقة رئاس��ة 
اجلمهوري��ة عل��ى تنفي��ذ االع��دام 
بحقهم وتطبي��ق العقوبة عليهم 
بعد اكتس��اب قرار احلك��م الصادر 
من احملاك��م اخملتصة درج��ة البتات 

وعدم تطبيق قانون العقوبات العراقي الذي يوجب مصادقة رئيس اجلمهورية على عقوبة االعدام 
الن جرائ��م االرهاب الت��ي قام ويقوم بها اجملرم��ني املنتمني او املتعاطفني م��ع املنظمات االرهابية 
كالقاع��دة وداعش والنصرة او غيرها من املنظمات التي تنتهك مبادئ حقوق االنس��ان الذي ثبت 
للجميع وعلى لسان كبار رؤساء الدول ان امريكا واسرائيل صنعتهم وساندتهم بدعم عسكري 
لوجس��تي ومتويل من دول رجعية عربية تواكب سياس��تها الواليات املتحدة واس��رائيل وضد كل 
محور يقاوم االس��تعماؤ واالرهاب.نرى ان املنظمات الدولية او على وزارة حقوق االنس��ان املدمجة 
م��ع وزارة اخرى وكذلك الرأي الع��ام العراقي املتمثل باالعالم والصحاف��ة الوطنية الضغط على 
احلكوم��ة العراقية لتعويض املتهمني الذين تثبت براءتهم تعويضا ماديا ومعنويا اس��وة بالدول 
املتحض��رة تعويضا ماديا عادال وتعويض معنوي بتوجيه كتب اعتذار الى االبرياء ومن اجلهة التي 
اعتقلتهم دون وجه حق وهذه ابس��ط احلقوق التي تقدمه��ا احلكومة اليهم يعتقد انها طريقة 
انس��انية متحضرة تنس��جم مع مبادئ العدالة ومتماش��ية مع املواثيق الدولية ومبادئ حقوق 
االنس��ان والتي تؤكد عليها االمم املتحدة ودس��تور جمهورية العراق للمواثيق الدولية وتأكيدا ملا 
جاء بدس��تور العراق دائم لعام 2005.فان بهذا التصرف نبني للعال��م احترامنا للمواثيق الدولية 
اخلاصة بحقوق االنس��ان .نتمن��ى ان تتحقق االمنيات ف��ي عراق جديد دميقراط��ي يحترم حقوق 

االنسان ويؤمن بها وبحقوقه .

*دكتوراه قانون دولي

يجب اعطاء دور اكرب 
لنواب املدعي العام يف 
متابعة احوال املتهمني 
املوقوفني ومالحظة 
تطبيق القانون

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

*املحامي / د. شهاب احمد العنبكي

 خارطة طريق

 حقوق االنسان
 العراقي

 *د. ابراهيم الجعفري

ليس من السهل تصّور إنساٍن ما وهو اعتيادي من دون 
قيم رغم تعددها واختالف جذورها ومفاهيمها ألنها 
تش��كل مكوناً أخالقياً ثابت��اً بوجدانه مع االختالف 
الكبي��ر في االجتاه��ات االخالقية م��ن مجتمع آلخر 
فقد يغلب الثأر واالنتقام قيمياً في مجتمع ما فيما 
يتقدم اإليث��ار والتضحية من أجل االخر في مجتمع 

ثاٍن وقد تغلب على وس��ط اجتماع��ي معنّي روحية 
البذل والكرم فيما تتفش��ى ُعَقُد البخل والش��عور 
بالغلبة في وس��ط مجتمع آخر!! وفي كل احلاالت ال 
ميكن تصور إنس��اٍن من دون قيم فه��و في أدائه وفي 
الظروف الصعبة حتركه القيم تارًة ومتنعه ذات القيم 
من اإلقدام على عمٍل مضرٍّ تارة أخرى؛ لقد بدت على 
الس��طح مؤخراً بوادر محاربة القي��م احلقة وتقدمي 
قيٍم بديل��ة وهي مقلوبة عّما انط��وت عليه فطرته 
الس��ليمة وما أودعها اهلل تعالى في��ه بالتكوين من 
حبٍّ للخير ورفٍض لكل انواع الش��رور »َفأَِقْم َوْجهك 
ِللدِّيِن َحِنيًف��ا ِفْطَرة اهللَّ الَِّتي َفَط��رَ النَّاس َعَليها اَل 
تَْبِديل خِلَْلِق اهللَّ َذِلَك الدِّين الَْقيِّم َوَلِكنَّ أَْكَثر النَّاس اَل 
يَْعَلُموَن« أّن ظاهرًة شاّذًة كهذه متوت فيها قيم احلق 
وتس��تبدل بقيٍم مقلوبة يتقدم فيها الفاس��د على 
الصال��ح واملضر على النافع وتتح��ول الى ثقافة في 

أس��واق االع��الم االس��تهالكية يصلح ان نس��ميها 
ظاهرة »يتام��ى القيم« الن أصحابه��ا يفتقدون الى 

ابس��ط ان��واع األخالق واإلنس��ان بال قي��م كالطفل 
»اليتيم« بال والد أو الطفل »اللطيم« بال والدين!!..

ليس من الس��هل تصّور إنس��اٍن ما وهو اعتيادي من 
دون قي��م رغ��م تعددها واخت��الف مفاهيمها لكنها 
تش��كل مكون��اً أخالقي��اً ثابت��اً بوجدان��ه حتى مع 
االختالف الكبير في االجتاهات االخالقية من مجتمع 
آلخ��ر!!.. وفي كل احلاالت ال ميكن عادًة تصور إنس��اٍن 
م��ن دون قيم فهو ف��ي أدائه وفي الظ��روف الصعبة 
حترك��ه القي��م ت��ارًة ومتنع��ه ذات القيم م��ن اإلقدام 
عل��ى عمل آخر مضر تارة أخرى..لم تخلو مجتمعات 
العال��م وف��ي مختلف مراح��ل التاريخ م��ن »ظاهرة 
اليتم« خصوصاً في أجواء احلروب لكن األيتام ليسو 
بالض��رورة من أضعف ش��رائح اجملتمع ف��ي بنيتهم 
الشخصية وما ينعكس منهم من سلوك..فالكثير 
من مش��اهير العال��م تعّرضوا لليت��م دون ان يقعوا 

فريس��ة الفقر والفشل والفساد بل شّقوا طريقهم 
للنج��اح واحتّلوا مواقع الص��دارة في مجتمعاتهم 
بغ��ض النظر عن توجهاتهم الفكرية والسياس��ية 
وم��ا قاموا ب��ه من ممارس��ات.. فمن من��اذج األيتام في 
التاريخ: الش��اعر أبو الطيب املتنبي والشاعر حافظ 
إبراهيم وجورج واشنطن والفنان ليوناردو دافينشي 
وحكيم الص��ني الش��هير كونفوش��يوس والرئيس 
االميرك��ي ابراه��ام لينكول��ن وأدولف هتل��ر  ولينني 
وجوزيف ستالني وجمال عبد الناصر واملهامتا غاندي 
ونلس��ون مانديال ومصطفى كمال أتاتورك.. والكثير 
الكثي��ر غيره��م وه��م مب��ا يتمتعون به م��ن مواهب 
تقاس��متهم اجتاهات اخلير والبناء أو الش��ر والهدم 
وإش��عال احلروب لك��ن املؤكد ان اليتم بح��د ذاته ال 
يشكل -غالباً- عائقاً دون ارتقائهم الى أعلى املراتب 
في س��ّلم املس��ؤولية.. غير أّن ظاه��رة »يُتم القيم« 

تنطوي على مخاطر كثيرة وبالغة التأثير في حتطيم 
البنية االجتماعية في البلد الذي تتواجد فيه..

معش��ر اليتامى يغلب عليهم الق��درة على االنتاج 
وع��ادة ما يكون بّناًء خصوص��اً اذا ما احتضنته بيئٌة 
عائلية صاحلة أو اجتماعي��ة صاحلة.. أما يُتم القيم 
فه��و م��ا ي��ؤدي بأصحاب��ه الى أح��طِّ مس��توى من 
الس��لوك واملمارس��ة!!.. خصوصاً حني تكون القيم 
ثقافة متتد الى قطاعات واس��عة في اجملتمع وتتجذر 
ف��ي نفوس ذوي العاهات ممن اس��تبد بهم اليأس من 
الرجوع أص��ل فطرتهم والتخلي عّم��ا علق بها من 
شوائب االنحراف كما سّجل بعض هؤالء انعطافات 
حادة وانتصارات باهرة بني ما كانوا عليه س��ابقاً وما 

انتهوا اليه الحقاً.. {

*رئيس الوزراء االسبق

 عمر الوزيري

رمب��ا يك��ون من العس��ير على البع��ض أن يَُص��دِّق أن 
الع��راق الذي يحتوي على ثاني أكبر احتياطي للنفط 
ف��ي العالم؛ ما زال��ت فيه حتى اليوم مئ��ات املدارس 
الطيني��ة، التي حتتوي على مقاعد دراس��ية محدودة 
يتكدس فوقها عشرات الطالب من كال اجلنسني منذ 
نش��أة الدولة العراقية احلديثة حتى مجيء االحتالل 
األمريكي؛ لم يس��بق أن وصل التعليم إلى هذا احلال 
املزري، بش��هادات منظم��ات دولية وعربي��ة، وال يدري 
أح��د إلى أين س��يصل هذا التردي، الذي لم تس��تطع 

احلكومات املتعاقبة وضع حلول جذرية له .
ف��ي اآلون��ة  األخيرة  كث��ر الكالم عن جتدي��د املناهج 
الدراس��ية  ووجهت  بني الرف��ض والقبول واالعتراض 
عل��ى األس��لوب اجلديد ف��ي ترتيب املناه��ج وكيفية 
مخاطب��ة عق��ول األطف��ال م��ن حيث وض��ع املنهج 
الدراسي وكيفية قبوله  لدى الطالب واملدرس واألهل 
ف��ي البي��وت هذا االمر ق��د يكون طبيعي��ا وممكن اين 
يحل بلج��ان واجتماعات والوصول الى حلول مرضية 
للجمي��ع  لك��ن الكارث��ة الكب��رى تكمن هن��ا حالة 
جديدة لم نس��مع بها مس��بقا و الت��ي من الصعب 
الس��كوت عنها !  هو املدرس��ة تطال��ب أولياء األمور 
بش��راء مقاعد دراسية  للجلوس في املدرسة لألبناء 
الن��ه ال يتوف��ر لديهم مقاعد ش��اغرة ه��ذا األمر يثير 
االس��تغراب ل��دى الكثير وهو أمر ليس بالس��هل من 
حيث املبدأ واملضمون .سؤالي وما دعاني لكتابه مثل 
هك��ذا موضوع أن العوائل الت��ي ال متتلك ثمن املقعد 
اين سيجلس ابنهم الطالب في املرحلة االبتدائية ؟

احلادث��ة الغريبة تبدأ من هنا : اتصلت بأحد األصدقاء 

وهو منشغل بش��راء مقعد دراسي )رحلة ( البنه في 
الصف الثاني االبتدائي في اح��دى مدارس العاصمة 
بغداد حي��ث ذهب االب ليطمأن  عل��ى وضع ابنه في 
املدرس��ة وهو في بداية عامه الدراسي اجلديد  ليجد 
ابنه يجلس في املقاعد االخيرة وهو يعاني من ضعف 
النظر  مع زحم��ة الطالب في املقاعد األخيرة  عندما 
اس��تنكر االب وض��ع ابن��ه طلبت منه ادارة املدرس��ة 
ش��راء مقع��د خاص البن��ه بزع��م انه��م ال ميتلكون 
مقاعد دراسية ش��اغرة لتس��توعب جميع الطالب، 
الفارق هنا يا س��ادة هذا املوضوع س��وف يخلق فرقا 
بني طبقات اجملتم��ع وخصوصا في مثل هكذا مراحل 

دراسية الفرق هنا هذا ابن فالن وذاك ابن فالن .
نناشد وزارة التربية التدخل والتحقق من هذا املوضوع 
اخلطي��ر  والوقوف على مثل هكذا حاالت  واحلد منها 
ألنه��ا تتعل��ق مبس��تقبل جي��ل كام��ل التربي��ة هي 
املسؤولة  عن توفير كافة املستلزمات الدراسية .من 
الضروري اليوم العمل على اصالح املنظومة التربوية 
والتعليمية في مختلف مراحلها واعتبار هذا القطاع 
م��ن األولويات املهمة وتخصيص املوارد املالية واملادية 
والبش��رية الالزمة له مع توفير مس��تلزمات دراسية  
وف��ق املواصفات العاملية ، واعتماد فلس��فة تربوية – 
تعليمي��ة تقوم على قيم املواطنة وعلى تعزيز الفكر 
التنويري ونقل املعارف املستندة الى أحدث ما توصلت 
إليه العلوم في جميع مجاالت املعرفة وتنمية قدرات 
الطالب على التفكير النقدي وعلى فهم واستيعاب 
منجزات العلم واحلض��ارة املعاصرة، وإعادة النظر في 
نظ��ام ومناهج التعلي��م وطرائق التدري��س مبا يتفق 
وتأم��ني مس��تلزمات التق��دم التقني واملادي وإرس��اء 
قاع��دة تعليمية متطورة وتش��جيع البحث العلمي 
واالبتكار ورب��ط العملية التعليمية بعملية التنمية 
الش��املة في البالد وأهدافها الكب��رى، وإدراج تعليم 
املعلوماتية ضمن املناهج في مرحلة مبكرة وإشاعة 
اس��تخدام وس��ائلها في املدارس. وعلى وضع خطط 
علمية الس��تكمال عملية مكافح��ة األّمية وضمان 
مجانية التعليم في املراحل الدراسية كافة، وتفعيل 
إلزاميت��ه ف��ي الدراس��ة االبتدائية ومعاجل��ة ظاهرة 
التوس��ع املتنامي للتعليم األهلي وآث��اره في النظام 
التعليمي ككل. مع ش��مول مرحلة ري��اض األطفال 
بالسلم التعليمي وإلزامية التعليم على وفق ما جاء 

في الدستور. وضرورة اصالح التعليم .

عدوية الهاللي

س��تبدأ بع��د أي��ام والدة الع��ام اجلديد ، 
وه��ي والدة متوقعة ومعروف��ة املوعد لذا  
ينتظرها الن��اس بالتهيئ��ة لالحتفاالت 
واالس��تعداد اللقاء روزنامة العام املاضي 
وتعلي��ق الروزنام��ة اجلدي��دة ث��م الب��دء 
بحس��اب االوراق املتس��اقطة من العام 
مازال��ت   ، ..باملقاب��ل  وهك��ذا   .. اجلدي��د 
والدة أخ��رى تنتظ��ر االع��الن عنها حتى 

اآلن ألن فت��رة اخمل��اض مازالت مس��تمرة 
وطال��ت مدته��ا أكثر م��ن ال��الزم ..انها 
والدة احلكومة اجلديدة بكامل كابينتها 
الوزاري��ة اذ حتولت والدته��ا املنتظرة الى 
مسلس��ل طويل وممل ومعقد احللقات ، 
وصار علينا أن نس��تقبلها على دفعات.. 
لقد بدا مسلس��ل هذه ال��والدة بتعيني 
الرئاس��ات الث��الث ، وم��رت اي��ام طويلة 
قب��ل أن يتم اختي��ار جزء م��ن الكابينة 
الوزارية، ثم مرت أشهر قبل أن يقرر عادل 
عبد املهدي أخيرا اختي��ار وزراء للثقافة 
والتخطي��ط والتعلي��م العال��ي ، ورمب��ا 
س��تمر اس��ابيع قبل أن يتم اختيار وزراء 
ل��وزارات التربية والهجرة واملهجرين ، أما 
وزارتي الداخلية والدفاع فلن نس��تغرب 
اس��تمرار أزم��ة اختي��ار وزراء لهم��ا الى 
مابعد العام اجلديد ورمبا ملابعد أشهر من 
والدته ..بعد كل هذا ، أال يستحق العراق 

ان يدخل موس��وعة غينيس الطول فترة 
والدة حكومة ؟.

واملش��كلة هنا ليس��ت في طول أو قصر 
فت��رة والدة احلكومة ولكنه��ا تكمن في 
البرنام��ج احلكومي ال��ذي اطلقه رئيس 
ال��وزراء اجلدي��د ع��ادل عبد امله��دي لدى 
تولي��ه احلكم والذي س��يجري العمل به 

بع��د اكتمال تش��كيل احلكوم��ة ..وألنه 
برنام��ج حاف��ل ب��كل مال��ذ وط��اب من 
الوع��ود واملش��اريع الت��ي س��تغير وجه 
العراق وتعيد اليه رونقه وتضمد جروحه 
وتقوي دعائمه ليس��تعيد عافيته ويقف 
عل��ى قدميه م��ن جديد ، فمن املؤس��ف 
ان ينتط��ره العراقي��ون كل ه��ذا الوق��ت 
ويواصل��ون انتظاره ومتابعة املسلس��ل 
اململ لتش��كيل الكابينة الوزارية وحتى 
اش��عار آخر .. لقد وعدنا بتقوية اللحمة 
الوطنية وفرض النظ��ام والقانون وتعزيز 
االم��ن الداخل��ي واخلارج��ي فض��ال ع��ن 
االس��تثمار االمثل للطاقة واملوارد املائية 
وتقوية االقتصاد واستغالل كافة اجملاالت 
الزراعي��ة والصناعية واخلدمي��ة مبا يوفر 
فرص عمل للشباب فهل ستكفي االربع 
سنوات التي ستتآكل سنة كاملة منها 
وهو ينتظ��ر اكتمال حكومت��ه لينطلق 

بتنفي��ذ مش��روعه ..واذا كانت محاوالته 
لتشكيل حكومة غير خاضعة لسلطة 
االح��زاب واحملاصصة قد واجهت كل هذه 
العراقيل والزالت تواجه االمزجة املتنوعة 
ووس��ائل الضغط اخملتلفة التي متارسها 
الكتل واالحزاب على عبد املهدي ليتلكأ 
تشكيل حكومته بهذا الشكل ويضطر 
ال��ى الرض��وخ له��م فكيف س��يمكنه 
تنفي��ذ برنامج��ه ال��ذي تتع��ارض اغلب 
بن��وده حتم��ا م��ع توجهات الفاس��دين 
واملنتفع��ني ومصاحله��م ..س��يتلكأ هو 
اآلخر وس��تمر الس��نوات االرب��ع قبل أن 
نحظى باجناز واحد ميكن أن يضمد جرحا 
عراقي��ا ..املش��كلة اذاً تكم��ن ف��ي اننا 
اعتدنا االنتظ��ار ،وليس امامنا اال مراقبة 
اخملاض��ات العس��يرة الطويل��ة ومتابعة 
املسلس��الت اململة ألن الوق��ت لدينا بال 

ثمن .. وتشكيل احلكومات .. بال أمل .

عيسى بن مريم .. اخر االنبياء والرسل من بين اسرائيل
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فالح الربيعي  

مبناس��بة عب��د املس��يح ، ورأس الس��نة 
امليالدي��ة ف��ي عامه��ا ال���)18( م��ن االلف 
الثالثة على مي��الد معجزة اخللق نبي اهلل 
ورس��وله عيس��ى بن مرمي وهو اخر االنبياء 
والرس��ل من بني اس��رائيل .. كما وان اخر 
االنبياء والرس��ل من بني االنسان جميعا 
محمد رس��ول اهلل )صلوات اهلل وس��المه 
ليه��م اجمع��ني(.. وهنا جتدر االش��ارة الى 
ان عيس��ى بن م��رمي هو عبد اهلل ورس��وله 
وكلمت��ه القاها عل��ى مرمي الع��ذراء وروح 
منه وذكر اس��مه في القران الكرمي بلفظ 
)املس��يح(  تارة وهو لقب وبلفظ عيس��ى 
واسمه باللغة العبرية )يشوع( اي اخمللص 
اشارة الى انه قد خلص الكثير من اثامهم 
وظاللهم اشارة وكنيته ابن مرمي تارة اخرى 
وقد ذكر في القران الكرمي 13 سورة في 33 
اية منها املس��يح عيسى بن مرمي هو عبد 
اهلل ورس��وله وه��و حجة املس��يحيني في 

الهية املسيح .

اما امه مرمي بنت عمران فكان ابوها عمران 
رجال عظيما بني العلماء من بني اسرائيل 
قد حمل��ت امراته فنذرت ال��ى اهلل تعالى 
ان جتع��ل ما في بطنها م��ن احلمل خلدمة 
اهلل تعال��ى فلم��ا وضعت تب��ني ان اجلنني 
الذي انفصل عنها كانت انثى وفي حينها 
كان��ت ترجو ان يكون املول��ود ذكرا ليخدم 
ف��ي بي��ت اهلل فتوجهت ال��ى اهلل معتذرة 
متوسلة قائلة )رب اني وضعتها انثى واهلل 
اعلم مبا وضعت وليس الذكر كاالنثى واني 
س��ميتها م��رمي واعيذها ب��ك وذريتها من 
الش��يطان الرجيم (ولك��ن اهلل تعالى هنا 
تقب��ل تلك املولودة بقبول حس��ن وانبتها 
نباتا حس��نا وبع��د والدتها توف��ي عمران 
وابنته الصغي��رة حتتاج الى م��ن يكفلها 
ويق��وم بنش��أتها فلم��ا قدمته��ا امه��ا 
ال��ى رعاة الهي��كل اختلف��وا فيمن يقوم 
بكفالته��ا والق��وا من خالل ذل��ك قرعة .. 
وكان الكافل لها زكريا والد نبي اهلل يحيى 
عليه السالم وكان زكريا هو زوج خالة مرمي 
وفي اثناء رعايته ملرمي كان يجد عندها رزقا 
كبي��را من رزق اهلل ال وجود ل��ه عند الناس 
في ذلك الوقت فيس��ألها قائال يا مرمي انى 
ل��ك هذا ؟ فتجيبه قائلة ) هو من عند اهلل 
ان اهلل يرزق من يشاء بغير حساب( وكانت 
مالئك��ة اهلل تعالى تاتي الى مرمي وتخبرها 
باصطفاء اهلل واجابته اياها وتطهيرها من 
االرج��اس واالدناس وحتثه��ا على االجتهاد 

في  العبادة والقنوت هلل وحده .
نشأت مرمي بنت عمران نشأة طهر وعفاف 

ومملوكة بعناية اهلل ومحروسة بحراسته 
ومل��ا بلغت مبلغ النس��اء وج��دت وقتا في 
خلوة وحدها ولم ت��رع اال بامللك جبرائيل 
الذي ارسله اهلل تعالى اليها وجاءها على 
ص��ورة فتى .. فاخذها اخل��وف وظنته يريد 

بها س��وءا فاستعاذت منه ووصفته بعدم 
التقوى قائل��ة )اني اعوذ بالرحمن منك ان 
كن��ت تقي��ا( فاعلمها انه رس��ول من اهلل 
تعال��ى ليهب له��ا غالما زكي��ا ، فاخذها 
العجب من ذلك وقالت كيف يكون لي ولد 
واني لم ميسس��ني احد م��ن الناس فهون 

عليها االمر ونفخ فيها فاذا هي حامل . 
واخبره��ا فيم��ا بع��د ان ابنه��ا يس��مى 
املس��يح عيس��ى بن م��رمي يك��ون وجيها 
في الدنيا واالخرة وان��ه يكون من املقربني 

وانه يكلم الناس وهو في املهد وكهال وان 
اهلل س��يعلمه الكتاب واحلكم��ة والتوراة 
ويعطيه االجنيل اي البشارة وانه سيكون 
اية للناس على قدرة اهلل سبحانه ورحمة 
منه لعباده .اذ نصب لهم س��بيل اخلالص 
مم��ا هم فيه م��ن احوال يترك��ون فيها .. اذ 
كان اليهود قد اجتهوا ال��ى املادية وجتاوزوا 
عل��ى حدود اهلل ولم يراع��وا كتابه فاخذوا 
بالتطاول فاحل��وا حرامه وحرموا حالله .. 
فجاء املس��يح عيسى بن مرمي ليقوم على 
هدايته��م وردهم عن ظاللتهم واملس��يح 
هن��ا في العبري��ة يطبق باالش��تراك على 
النب��ي وامللك كما هو احل��ال عند نبي اهلل 
داوود وابن��ه س��ليمان ب��ل هو اس��م كما 
يس��مى االوالد وقد يكون بكونه مس��يحا 
وان��ه يك��ون نبي��ا .. حمل��ت م��رمي عليها 
الس��الم باملس��يح مبجرد نفخ امللك فيها 
انها قد مرت بجميع ادوار احلمل الى ان متت 
والدته وملا حان انفص��ال جنني مرمي اجلأها 
اخمل��اض الى جذع نخلة هن��اك في موضع 
مبدين��ة بيت حلم وهي على بعد بضعة من 
الكيلومت��رات من بي��ت املقدس وكان زمن 
الوالدة في موسم الشتاء والنخلة يابسة 
وكان مجيئها اليها لتس��تتر عليها وهنا 
حس��بت مرمي الف حس��اب وحس��اب ملا 
ه��ي قادم��ة علي��ه م��ن ل��وم الالئمني من 
وقوعها وما س��يرمونها به من الفاحشة 
فقالت )ياليتني مت قبل هذا وكنت نسيا 
منس��يا( فناداها من حتتها وقال ) ال حتزني 
قد جعلنا حتتك س��ريا( واملن��ادي هنا كان 

املل��ك جبرائيل عليه الس��الم في مكان 
يق��ع اس��فل من مكانه��ا وق��د اراد اهلل 
تعال��ى بهذا ان يس��كن روعه��ا ولتعلم 
ان م��ن اوج��د لها امل��اء اجل��اري في تلك 
الهضب��ة التي كانت عليها فانه قادر ان 
ي��رد عنها عيب العائبني وغ��در الغادرين 
فكلي واش��ربي وقري عينا وال يحزنك ما 
يقولون فاذا رايت من البشر واحدا فقولي 
اني نذرت للرحمن صوما عن الكالم فلن 
اكلم اليوم انس��يا وفي ذلك احلني يتولى 
اهلل تعال��ى البرهنة عل��ى براءتها وتعد 
ان امر احلمل ج��اء عجيبا داال على قدرة 
اهلل عز وجل اذ جعل املرأة تأتي بانس��ان 

وتول��ده من دون املس��اس ومباش��رة رجل 
اياه��ا وما فيها من عجائب كل ذلك ناطق 
بانه صنع حكيم قادر عليهم قدرة فائقة 
الوص��ف واهلل س��بحانه وتعالى يقول في 
الق��ران الك��رمي وجعلنا ابن م��رمي وامه اية 
فاذا كان املفت��رض ممن يقول باية اهلل ويقر 
ب��ان اهلل تعالى من��ح العجائ��ب النبيائه 
وغيره��م وان كان مم��ن يق��رون بااليات مع 
االقرار بوجود االله القادر احلكيم من صنع 
اهلل وهو اوج��د ادم من غي��ر اب وام فالذي 
صنع ادم سهل عليه ان ينصع عيسى دون 
اب .. وم��ن خالل هذه املناظرة .. قد قال اهلل 
تعال��ى في كتابه الكرمي ) ان مثل عيس��ى 
عند اهلل كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال 
له كن فيكون( ومن خالل ذلك .. انظر ايها 

القارئ الكرمي .. 
ال��ى عجيب��ة خلق ه��ذا العال��م العلوي 

الفضاء حتديدا بايجاد الكواكب الس��يارة 
والثابتة ويتحرك كل منها في مداره احملدد 
ويق��وم بحركة منتظمة خاص��ة به على 
قان��ون منس��ق ول��كل منها م��ن الفوائد 
والتأثي��ر في هذا العال��م االرضي ما ليس 
في االخ��ر وليس يع��ارض احده��ا االخر .. 
واخيرا .. فان املهمة التي جاء بها املسيح 
)عيس��ى بن مرمي( عليه السالم هي مهمة 
س��امية .. وذلك ان بني اس��رائيل قد طال 
عليه��م االمر فقس��ت قلوبه��م وحرفوا 
شريعة اهلل التي جاءهم بها موسى عليه 
الس��الم وانحرفوا عن الطريق املس��تقيم 
وما اقامه��م علي��ه االنبياء والرس��ل من 
الس��بيل وخرجوا الى االنفراط والتفريط 
في مراع��اة التوراة واخراجه��ا عن روحها 
امل��راد هلل تعال��ى انه��م كان��وا ينحرجون 
من عمل اخلي��ر في يوم الس��بت باعتباره 
ي��وم عطلة وال يجوز العم��ل فيه فادخلوا 

طاع��ات كثي��رة توج��ب الزلف��ى الى اهلل 
تعال��ى بتلك احلجة .. واهلل امنا يريد الكف 
عن االعمال الدنيوية واما مثل اخلير .. فانه 
ال حرج فيه وليس من االمثال املنهى عنها 
لذلك جاء املس��يح عيس��ى بن م��رمي ليرد 
اليهود من ذلك الطابع املنفي الى تعطيل 

اخلير في ذلك اليوم هذه من ناحية . 
ام��ا م��ن الناحي��ة الثانية .. فهن��اك كان 
فري��ق الصدوقيني الذين يقول��ون ال توجد 
قيامة وال حساب فيها وال عقاب وان جزاء 
االعمال الصاحل��ة ان يبارك اهلل لصاحبها 
في الدنيا وجزاء االعمال الرديئة ان يعاقبه 
اهلل في الدنيا فكان من مهمة املسيح ان 
يرد هؤالء الى عقي��دة اليوم االخر وهو يوم 
اجلزاء .. وان يثبت االميان في قلوبهم ويحذر 
الناس من ارتباطهم والزيغ عن سبيل اهلل 

الى سبيلهم . 

كانت مالئكة اهلل تعاىل تاتي 
اىل مريم وتخربها باصطفاء 
اهلل واجابته اياها وتطهريها 
من االرجاس واالدناس 
وتحثها على االجتهاد يف  
العبادة والقنوت هلل وحده

لم تخلو مجتمعات العالم 
ويف مختلف مراحل التاريخ 
من »ظاهرة اليتم« خصوصًا 
يف أجواء الحروب لكن األيتام 
ليسو بالضرورة من أضعف 
شرائح املجتمع يف بنيتهم 
الشخصية

تحولت والدة الحكومة 
الجديدة بكامل كابينتها 
الوزارية املنتظرة اىل 
مسلسل طويل وممل 
ومعقد الحلقات  وصار علينا 
أن نستقبلها على دفعات

امل الياسري

حديث األب ألبنائه وكالم األخ ألخوته، 
كانت تلك هي خطبة اجلمعة )20ربيع 

الثاني1440 للهج��رة، واملصادف 28 
كان��ون األول 2018 للمي��الد( أب��رزت 
فيه��ا مش��كلة إجتماعية خطيرة 
للغاي��ة، م��ع أن وكي��ل املرجعي��ة 
أحم��د  الس��يد  العلي��ا  الديني��ة 
الصاف��ي، أك��د عل��ى أن��ه ال يعمم 
هذه املش��كلة، بل أشار الى ضرورة 
تذكير كل َمْن له عالقة بها، أال وهي 

مشكلة الشباب.
أبرز ما أوضحته اخلطبة هو أن زهرة 
عمر الش��اب يقضيها في املدارس، 
ف��أي عنوان أرقى من عن��وان )املربي( 
ليتصدى لشريحة الشباب، وينمي 
فيه��م روح األمل، ومحب��ة الوطن، 
ووإحت��رام القيم، واملثير للدهش��ة 

أن املرجعي��ة ترج��ت العامل��ني ف��ي 
مج��ال التربية، بأن ال يتنازلوا عن هذا 
العن��وان املقدس، فهال تنبهت الدولة 
له��ذه الفئة التربوي��ة املهمة؟ والتي 
تقف املرجعي��ة الدينية إج��الالً لها، 
ووجهت للمربني الس��ؤال التالي: من 
أين س��نأتي بالعلماء، إن لم تغرسوا 

في أبنائنا حب العلم واملعرفة؟!
سؤال يقفز: هل ستخشى بقية األمم 
منا ونحن نش��يع اجله��ل والتجهيل 
ف��ي أجيالن��ا؟ أليس الش��باب عنوان 
الفت��وة، واحلرك��ة، والتفاعل، ومصدر 

الق��وة، وذخي��رة األمة، وم��ن حقنا أن 
نفتخ��ر به��م؟ أال تق��ع عل��ى املرب��ي 
ومس��ؤولي التربية في الدولة، مهمة 
وطنية، وشرعية، وأخالقية، وإنسانية 
لبناء هذه األجيال، وأن نساعدها على 
قضاء أوقات نافع��ة وإيجابية خلدمة 

اجملتمع والبشرية جمعاء .
الديني��ة  املرجعي��ة  إستفس��همت 
العلي��ا عل��ى لس��ان وكيله��ا، ع��ن 
دور األس��رة الت��ي ه��ي أس��اس قيام 
واألمهات  اآلب��اء  وس��ألت  اجملتمعات، 
عل��ى حد س��واء: هل تعرف��ون كيف 

يقض��ي أوالدك��م أوقاته��م؟ ووجهت 
النداء لألس��رة قائل��ة: أيها األب أقّبل 
يدك، أع��ِط وقتاً لول��دَك، وأيتها األم: 
أقّبُل رأس��ِك من وراء حج��اب، أعطي 
وقت��ِك البنتِك، أيها الوالدان: مارس��ا 
عملي��ة التربية وال تفرطا بهذا الِعقد 
األه��م في حياتن��ا، وبحج��ج فارغة، 
واهي��ة، متبجحة، )العم��ل وهمومه 
ومش��اغل احلياة(، تباً لهذا الش��غل 

الذي يقصيَك عن أبنائَك!
األم��ور تس��ير بطريقة س��يئة ويندى 
له��ا اجلبني، وبيوت الي��وم تكاد تكون 

متفككة مجتمعياً، ألن األب في واٍد، 
واألم في واٍد، واألبناء ضائعون تائهون، 
فالى أين أنتما ذاهبان بش��بابنا، وهم 
في فورة عمرهم الذهبي؟! أين مخافة 
اخلالق اجلبار فيهم؟ أليس من احلكمة 
والتدبر قضاء وقت معهم، أفضل من 
صدي��ق س��وء، أو مصروف مفس��د، أو 

تواصل إباحي؟!
هل مستوى األسر التوعوي والشرعي 
يرضي الطموح اليوم في واقعنا؟ وهل 
باتت األس��رة مج��رد وع��اء، يحتضن 
األبن��اء لي��الً للمبيت فق��ط؟ أين هي 
أين  الروحي��ة واألخالقي��ة؟  التغذي��ة 
تّضيع��ون أوقاتكم أيه��ا اآلباء وأيتها 
األمهات، ف��ال بد لكم م��ن أن تكونوا 
مبستوى هذه األلفاظ، فاألرض ليست 
مفروشة بالورد، كما إننا نضم صوتنا 
وبق��وة الى ص��وت املرجعي��ة الدينية 
الرش��يدة، الت��ي ه��ي بوصل��ة أمننا 
وأماننا، ورغم أنها لم تصرح مبس��اوئ 
بعض األسر واملربني، إال إنها تستشعر 

اخلطر الداهم أمام شبابنا.
م��ن  بع��ض  ه��اَك  األس��رة:  أيته��ا 
الديني،  ال��وازع  مش��اكلِك: ضع��ف 
اإلجتماعي  التواصل  وإنتشار وسائل 
األب  وتن��ازل  اخلليع��ة،  بأس��اليبها 
ع��ن وطيفت��ه، كوال��د وراٍع لش��ؤون 
أبنائ��ه،  أح��وال  ومتابع��ة  األس��رة 
وإنتش��ار املقاهي املضللة، والبطالة، 
اخلاطئة،  السلوكيات  وممارسة بعض 
أو املنحرف��ة م��ن قب��ل بع��ض اآلباء، 
واألمهات، واملربني، ث��م أن في النفس 
كثي��رة،  وقص��ص  كبي��رة  غص��ص 
وإختتم��ت خطب��ة اجلمع��ة بالقول: 
وه��م يحتاجون  الش��باب ذخيرتن��ا، 
لهمة قوية، والى َمْن يتصدى لعملية 
التعل��م: ليك��ن عنوانك��م للمرحلة 
القادمة )الش��باب(، واخيرا نقول: رُبَّ 

همٍة أيقظت أمًة.

هل ستخشى بقية 
األمم منا ونحن نشيع 
الجهل والتجهيل يف 
أجيالنا؟ أليس الشباب 
عنوان الفتوة والحركة 
والتفاعل ؟

تبًا للشغل الذي يقصيَك عن أبنائك

حنن ..وموسوعة غينيس

أب يشرتي مقعدا دراسي البنه يف املرحلة االبتدائية

يتامى القيم



مث��ل  كوش��نر  الواق��ع  ف��ي 
حمي��ه مع العل��م ان ذلك قد 
يُفاجئ��ه فق��د ظل لس��نوات 
طويلة يس��اير ترام��ب دون ان 
يتبنى فعالً افكاره والد جاريد 
»تش��ارلي« يش��به »ْفِرْد« والد 
دونال��د ترامب بش��كل غريب. 
لق��د اس��تخدم كال الرجل��ن 
للسيطرة  وقوتهما  اموالهما 
عل��ى اوالدهما خاضعن لهما 
بالكامل رغم مطالباتهم. في 
كلتا االسرتن جاءت النتيجة 
متطرفة ج��داً: رجال مولعون 
بالن��زاع ال يتنازلون ال يرحمون 
اجنب��وا اوالداً كان��وا مدفوعن 
الى نيل رضا والدهم )ش��قيق 
ترامب االكبر فريدي اخفق في 
هذا اجله��د. ووفقاً للعديد من 
االش��خاص فان��ه كان مثلياً. 
افرط في ش��رب الكحول الى 
ان وافت��ه املنية عام 1981 وهو 
الثالث��ة واالربعن م��ن عمره(. 
خالل اجتماعات العمل الحظ 
املراقب��ون ان تش��ارلي وجاريد 
واحدهم��ا  يحيي��ان  كوش��نر 
اآلخر بقبلة؛ وان جاريد الرجل 
الراش��د ين��ادي وال��ده بعبارة 

»دادي«.
ل��م ينظ��ر دونال��د وال جاري��د 
بغ��ض النظ��ر ع��ن والديهما  
العال��م  ال��ى  املس��تبدين 
م��ن  خفف��ا  لق��د  بتواض��ع. 
احساس��هما بانع��دام الثقة 
بانفسهما من خالل االعتقاد 
بأنهم��ا يس��تحقان االفضل. 
كالهم��ا غريب��ان يتس��ابقان 
ليثبت��ا انفس��هما او يفرض��ا 
مانهات��ن  ف��ي  ش��رعيتهما 
)كان كوش��نر من نيوجيرسي 
وترام��ب م��ن كوين��ز(. معظم 
من عرفهما وجدهما بغيضن 
ومتغطرس��ن.  متعجرف��ن 
حاول كل منهما ان يكتس��ب 
ش��خصية محببة لكن غالباً 
ما كانت تب��دو كوميدية اكثر 
منه��ا الئق��ة. فلم يس��تطع 
اي منهم��ا س��واء باختياره او 
بوعي��ه ان يتجنب ه��ذا االمر. 
املس��ؤولن  اح��د  ق��ال  وق��د 
التنفيذين في احدى وس��ائل 
االع��الم في نيوي��ورك: »بعض 
يتمتع��ون  الذي��ن  الن��اس 
يدرك��ون  كبي��رة  بامتي��ازات 
امتيازاته��م ويتغاضون عنها. 
س��عى كوش��نر عب��ر جميع 
تصرفات��ه الى تأكي��د امتيازه 
لكن��ه كان يبدو وكأنه ال يدرك 
ذل��ك«. كال الرجالن لم يخرجا 
ق��ط م��ن دائ��رة امتيازاتهما. 
كان التح��دي الرئيس��ي الذي 
وضعاه النفسهما هو الدخول 
الى الدائرة املتميزة والتس��لق 

االجتماعي كان عملهما.
كان تركي��ز جاري��د يصب في 
كثير من االحيان على الرجال 
االكب��ر س��ناً. وقض��ى روب��رت 
م��ردوخ وقتاً طويالً ُمس��تغرباً 
مع جاريد الذي كان يستشير 
اقطاب وس��ائل االع��الم حول 
وس��ائل االعالم التجارية التي 
كان الش��اب مصمم��اً عل��ى 

اقتحامه��ا. فعم��د كوش��نر 
ال��ى مصادق��ة رونال��د بيرملان 
املمول املليادي��ر والفنان الذي 
اس��تضاف ف��ي وق��ت الح��ق 
جاريد وايفان��كا في برنامجه 
املناس��بات  خ��الل  اخل��اص 

اليهودية املقدسة.
وبطبيع��ة احلال قام كوش��نر 
بلف��ت انتب��اه ترام��ب ال��ذي 
اصب��ح محب��اً للش��اب وكان 
متسامحاً بشكل غير معهود 

حول حتول ابنته الى اليهودية 
االرثوذكس��ية عندم��ا اصبح 
ذل��ك خط��وة ضروري��ة للزواج 
وباملثل ق��ام ترامب خالل فترة 
ش��بابه بض��م مجموعة من 
املرش��دين االكب��ر س��ناً ال��ى 
مستش��اريه مبا ف��ي ذلك روي 
كوهن احملامي الالمع الذي كان 
اليد اليمن��ى للحزب اليميني 

للسيناتور جو مكارثي.
القاس��ية  ثم جاءت احلقيقة 
مانهات��ن  عال��م  ان  وه��ي 
وبخاصة صوته احلي: وس��ائل 
االع��الم رفضه��م متام��اً. لقد 
حتول��ت وس��ائل االع��الم منذ 
فترة طويلة ضد دونالد ترامب 
ان��ه متعجرف  وصورت��ه على 
وخفي��ف ال��وزن والمت��ه على 
اخلطيئ��ة املميت��ة التي حاول 
من خاللها اس��تمالة وسائل 
االعالم لصاحله اكثر من الالزم. 
فش��هرته بالوضع الذي كانت 
انعكس��ت عليه  ق��د  علي��ه 
بشكل س��لبي فهو مشهور 
النه سيئ السمعة. وكان ذلك 

محط سخرية اجلميع.
لك��ي تفه��م وس��ائل االعالم 
ف��ي  املتع��ددة  ومس��توياتها 
الس��خرية ال شيء افضل من 

متابعة نيويورك اوبزرفر مجلة 
الت��ي  االس��بوعية  مانهات��ن 
اش��تراها كوش��نر عام 2006 
مببلغ 10 مالين دوالر اي تقريباً 
تس��تحق  كان��ت  مم��ا  باكث��ر 
دوالر.عن��د  مالي��ن  بعش��رة 
صدور مجلة نيوي��ورك اوبزرفر 
ع��ام 1987 كان��ت عب��ارة عن 
ن��زوة رجل غن��ي واخفقت في 
مج��ال االعالم كما يحدث في 
مثل هذه احلال��ة. كانت تُصدر 
تقارير اس��بوعية ع��ن اجلانب 
الش��رقي االعلى اي عن اغنى 

حي ف��ي نيويورك. كانت فكرة 
اجملل��ة معامل��ة احل��ي كبلدة 
صغيرة. ولكن ل��م ينتبه احد 

لذل��ك. ام��ا آرثر كارت��ر الراعي 
احملبط الذي جم��ع امواله في 
اجلي��ل االول م��ن انط��الق وول 
س��تريت وتعرف ال��ى غرايدون 
كارتر الذي انشأ مجلة سباي 
وهي تقليد نيويوركي للمجلة 
البريطانية الس��اخرة برايفت 
آي. كانت مجلة س��باي جزءاً 
منش��ورات  مجموع��ة  م��ن 
انك  مانهاتن  الثمانينات مثل 
وهي نسخة اخرى من فانيتي 
فير ونيويورك؛ تلك املنشورات 
االغنياء  التي كان هاجس��ها 
اجلدد في ما بدا انه حلظة حتول 
في نيوي��ورك. كان ترامب رمزاً 
له��ذا العصر اجلدي��د من املال 
واحتفال  واملش��اهير  الفائض 
وس��ائل االعالم بتل��ك االمور. 
واصبح غراي��دون كارتر محرراً 
جمللة نيويورك اوبزرفر عام 1991 

ول��م يكت��ف بجع��ل اهتمام 
الصحيف��ة منصب��اً بش��كل 
اس��بوعي عل��ى ثقاف��ة املال 
الكبير فحس��ب ب��ل جعلها 
قاع��دة تس��تل منها وس��ائل 
االعالم معلوماتها حول ثقافة 
امل��ال وقاعدة ايض��اً الصحاب 
االم��وال الطائلة الذي��ن ارادوا 
ان يظهروا في وسائل االعالم. 
ميكن القول ان ليس��ت هناك 
مجل��ة تعي ما تفعله وتهدف 
ال��ى ان تك��ون مرجعي��ة مثل 

مرجعية نيويورك اوبزرفر.

سعى دونالد ترامب الى جانب 
العدي��د من االغني��اء اآلخرين 
اجل��دد لك��ي تغطيه وس��ائل 

االعالم. وكانت مجلة نيويورك 
الفعل��ي  املس��جل  بوس��ت 
لتلك االرس��تقراطية اجلائعة 
للدعاي��ة اجلدي��دة. اما مجلة 

نيوي��ورك اوبزرفر فكانت تقوم 
بتغطي��ة الطريق��ة التي متت 
بها تغطي��ة ترام��ب اعالمياً. 
كانت القصة ع��ن ترامب هي 

كي��ف ان��ه ح��اول ان يجعل 
من نفس��ه قصًة. كان وقحاً 
متصنع��اً مملي��اً لالوام��ر: اذا 
ان  اس��تعداد  عل��ى  كن��ت 
تخاط��ر ب��أن تتع��رض لل��ذل 
العال��م  يصب��ح  ان  ميك��ن 
ملكك. اصب��ح ترامب املرجع 
املوضوع��ي للجوع املتصاعد 
للشهرة وسوء السمعة. لقد 
اعتق��د انه يع��رف كل االمور 
االع��الم  بوس��ائل  املتعلق��ة 
اي ما حتتاج ال��ى معرفته: ما 
علي��ك ان تتظاهر به وتدعيه 

وم��ا املعلوم��ات الت��ي ميك��ن 
ان تس��تغلها ملصلحت��ك ما 
االكاذيب التي ميكن لوس��ائل 

من��ك.  تتوقعه��ا  ان  االع��الم 
انها  االعالم  واعتقدت وسائل 
تعرف كل ش��يء ع��ن ترامب: 
الغ��رور ، االوه��ام ، االكاذيب ،  

املس��تويات التي لم يسبق له 
مثي��ل في االنح��دار اليها من 
اج��ل ج��ذب اهتمام وس��ائل 

االعالم.

سرعان ما اس��تخدم غرايدون 
اوبزرفر  نيوي��ورك  كارتر مجلة 
ليصل ال��ى مجلة فانيتي فير 
حيث اعتقد انه قد يتمكن من 
الوصول الى املش��اهير االعلى 
مس��توًى م��ن دونال��د ترامب. 
وخل��ف كارتر في االوبزرفر عام 
1994 بيت��ر كاب��الن وهو محرر 

يتسم بالسخرية والضجر.
اتخ��ذ ترامب فجأة بحس��ب 
رواية كابالن شخصية جديدة. 
ففي ح��ن ان��ه كان قبل ذلك 

رمزاً الى النجاح ومع ذلك كان 
يتعرض للسخرية اصبح اآلن 
مع حتول روح العصر )واضطراره 
الى اعادة متوي��ل كمية كبيرة 
من الديون( رم��زا الى االخفاق 
وما ي��زال يتعرض للس��خرية. 
كان ه��ذا انعكاس��اً معق��داً 
لالح��وال لي��س فق��ط في ما 
يتعل��ق بترامب بل في كيفية 
تعاط��ي وس��ائل االع��الم مع 
الصورة اجلديدة عن نفس��ها. 
اصبح دونالد ترام��ب رمزاً الى 
كراهية وسائل االعالم لذاتها. 
فق��د كان االهتم��ام والترويج 
لدونالد ترامب مسألة اخالقية 
في وسائل االعالم. وفي نهاية 
املطاف اعلن كابالن ان ترامب 
ال ينبغ��ي ان تُغط��ى اخب��اره 
بع��د اآلن ألن كل قص��ة عن��ه 

اصبحت كليشيه.

وم��ن اجلوان��ب املهم��ة جملل��ة 
كابالن نيويورك اوبزرفر ووعيها 
بقدرته��ا على احل��اق االذى ان 
الصحيفة اصبحت املدرس��ة 
االساس��ية جلي��ل جدي��د من 
املراس��لن واالعالمي��ن الذين 
يغرقون كل املنشورات االخرى 
في نيويورك في وقت اصبحت 
اكث��ر  نفس��ها  الصحاف��ة 
وعي��اً باهدافه��ا ومبرجعيتها. 
وبالنس��بة الى كل من يعمل 
في وسائل االعالم في نيويورك 
كان دونال��د ترام��ب ميثل العار 
املطل��ق ال��ذي ق��د يش��كله 
االعالم  العم��ل ف��ي وس��ائل 
في نيوي��ورك: فقد تضطر الى 
الكتاب��ة ع��ن دونال��د ترامب. 
ان ع��دم الكتابة عن��ه او عدم 
االخ��ذ بكالمه اصب��ح موقفاً 

اخالقياً.
ع��ام 2006 وبعد ان قام كابالن 
بادارة حتري��ر اجلريدة على مدى 
خمس��ة عش��ر عاماً باع آرثر 
كارت��ر مجلة اوبزرف��ر التي لم 
تع��د حتق��ق ارباحاً لكوش��نر 
البال��غ م��ن العم��ر خمس��ة 
وعش��رين عاماص وه��و وريث 
عق��ارات غي��ر مع��روف مهتم 
باحلصول على مكانة وسمعة 
في املدينة. كان كابالن يعمل 
آنذاك من اجل شخص يبلغ من 
العمر خمس��اً وعشرين سنة 
وهو ش��اب صغير ولس��خرية 
القدر لم يكن سوى مثاال آخر 
على الوصولين الذين يتحتم 

عليه ان يغطي اخبارهم.
ما  بالنسبة لكوشنر سرعان 
اتى امت��الك اجمللة بنتيجة ألن 
ذلك ولس��خرية االق��دار التي 
ل��م يكن يفهمها ق��د امن له 
مكانة في الدائرة االجتماعية 
حيث التقى ابنة دونالد ترامب 
ايفانكا وت��زوج بها عام 2009. 
لكن اجمللة ل��م تدر امواالً على 
كوش��نر م��ا جعل منس��وب 
التوت��ر مع كاب��الن يرتفع. وبدا 
كاب��الن ب��دوره ي��روي حكايات 
ذكي��ة ومدمرة ح��ول ادعاءات 
رئيسه اجلديد وقسوته راحت 
تنتشر من رواية الى اخرى في 
اوساط العديد من الصحفين 
الذي��ن يرتبطون ب��ه؛ وبالتالي 
ف��ي جمي��ع وس��ائل االع��الم 
نفسها.عام 2009 ترك كابالن 
اجملل��ة وارتكب كوش��نر خطأ 
فادح��اً كالعدي��د م��ن االثرياء 
ال��ذي اش��تروا وس��ائل اعالم 
خاصة باملش��اهير؛ اذ حاول ان 
يحقق الربح عن طريق خفض 
التكالي��ف. وس��رعان م��ا راح 
العالم االعالمي يعتبر كوشنر 
الرج��ل الذي ل��م يأخذ مجلة 
بيت��ر كاب��الن من��ه فحس��ب 
بل تس��بب ايضاً ف��ي خرابها 

بقسوته وعدم كفاءته.
االس��وأ م��ن ذل��ك ان كاب��الن 
توفي عام 2013 عن عمر يناهز 
التاس��عة واخلمس��ن مب��رض 
اخلبر  فانضم هذا  الس��رطان. 
الروايات؛ فاتهم كوش��نر  الى 

بالتسبب في موته ايضاً.

9 ملف

حتولت وسائل االعالم منذ فرتة طويلة ضد دونالد ترامب وصورته على انه متعجرف وخفيف الوزن

سعى كوشنر عرب جميع تصرفاته 
اىل تأكيد امتيازه لكنه كان يبدو 

وكأنه ال يدرك ذلك

احللقة )19(

كان تركيز جاريد يصب يف كثري من االحيان على 
الرجال االكرب سنًا وقضى روبرت مردوخ وقتًا 

طوياًل مـُستغربًا مع جاريد

كوشنر
ايفانكا

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 واالربعن 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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مايكل وولف



الكثي��ر   2018 ع��ام  ش��هد 
دون��ت  الت��ي  األح��داث  م��ن 
تفاصيلها بصفحات التاريخ 
البعض  وس��تبقى  الرياضي، 
ويتذكره��ا  خال��دة  منه��ا 
األجيال املقبلة، ال سيما تلك 
التي اقترنت بإجناز سواء على 

املستوى اجلماعي أو الفردي.
ويستعرض  في التقرير التالي 
أب��رز األح��داث ف��ي الرياضة 

العراقية خالل عام 2018:
رفع احلظر

م��ن أهم اإلجن��ازات واألحداث 
الع��ام  ف��ي  حتقق��ت  الت��ي 
احلال��ي هو رف��ع احلظر عن 3 
م��دن عراقي��ة بات��ت مؤهلة 

الستضافة املباريات الدولية، 
وذل��ك بع��د جه��ود مضنية 
م��ن وزارة الش��باب والرياضة 
العراقية واحتاد الكرة، وبدعم 

من الدول الصديقة.
ومتك��ن الع��راق م��ن كس��ب 
ق��رار االحت��اد الدول��ي لك��رة 
الق��دم برفع احلظ��ر عن املدن 
الثالث، ومت استضافة بطولة 
الصداقة الدولية في البصرة 
والت��ي ت��وج به��ا املنتخ��ب 

القطري.
تتويج آسيوي

ش��هد الع��ام احلال��ي تتويج 
ثال��ث عل��ى التوال��ي لفريق 
الق��وة اجلوي��ة بلق��ب كأس 
ولك��ن  اآلس��يوي،  االحت��اد 

اللق��ب األخي��ر كان بنكهة 
مختلف��ة، ألن��ه ج��اء عل��ى 
املالعب العراقي��ة، وبعد قرار 
رف��ع احلظر ع��ن ملعب جذع 

النخلة في مدينة البصرة.

وس��يبقى هذا اإلجن��از خالًدا 
في تاري��خ الرياضة العراقية، 
بع��د أن توج الفري��ق باللقب 
ف��ي 3 م��دن مختلف��ة على 

التوالي.
افتتاح ملعب النجف

ش��هد العام احلال��ي إضافة 
ملع��ب جدي��د للخدمة وهو 
اس��تاد النج��ف ال��ذي يع��د 
ملعًبا حيويًا في مدينة تضم 
مطارا دوليا، وبالتالي سيكون 

مؤهاًل الستضافة الكثير من 
املباريات الدولية.

الع��راق  يس��تضيف  وق��د 
النهض��ة  بع��د  بط��والت، 
الكبيرة على مستوى البنية 
التحتي��ة وبناء مجموعة من 
املالعب املميزة، ال س��يما وأن 
ق��رار رف��ع احلظر أع��اد بعض 

املالعب إلى اخلدمة الدولية.
3 ميداليات

حص��د الع��راق 3 ميدالي��ات 
ف��ي دورة األلعاب اآلس��يوية 
اإلندونيس��ية  بالعاصم��ة 
جاكرتا، حيث أن األولى كانت 
ذهبية عن طريق صفاء راشد 
مبنافسات رفع األثقال، بينما 

حقق زميله س��لوان جاسم 
ميدالي��ة فضية أخ��رى برفع 

األثقال.
وجاءت امليدالي��ة الثالثة عن 
طريق مصطف��ى كاظم داغر 
ال��ذي خط��ف فضي��ة رم��ي 

القرص.
إقامة االنتخابات

متكنت اللجن��ة األوملبية من 
جت��اوز األزم��ة الكبي��رة التي 
حدثت بعد أن أوقفت اللجنة 
واإلداري على  املالي  نشاطها 
خلفية اعتبارها من الكيانات 

املنحلة.
وتداعيات القرار كانت كبيرة 
االحت��ادات  أغل��ب  وعلق��ت 
اخملاطبات  وبعد  نش��اطاتها، 

واملراجع��ات انته��ت األزم��ة 
والتزم��ت اللجن��ة األوملبي��ة 
االحتادات  انتخاب��ات  بإج��راء 

الرياضية.
تنه��ي  أن  األوملبي��ة  وتأم��ل 
العام  ملفها االنتخاب��ي في 
املقب��ل بتنظي��م انتخاب��ات 

املكتب التنفيذي للجنة.
املدرب األفضل

الق��وة اجلوية  ترش��ح مدرب 
باس��م قاس��م جلائزة أفضل 
م��درب في القارة اآلس��يوية، 

وحصل على املركز الثاني.
ويعد تصنيف باس��م قاسم 
كثان��ي أفض��ل م��درب ف��ي 
القارة الصفراء إجنازًا يحسب 

للمدرب وللكرة العراقية.

رئيس االحتاد العراقي: نسعى لتحقيق إجناز آسيوي

اك��د عض��و احتاد الك��رة فالح موس��ى ان االحت��اد يواصل 
ب��ذل جهود كبي��رة من اجل تأم��ن مباراة جتريبي��ة ثالثة 
في معس��كر قطر قبل الس��فر الى االمارات خلوض غمار 

النهائيات االسيوية التي تنطلق يوم السبت املقبل.
وقال موس��ى  معه ان االحتاد يأمل بتأمن هذه املباراة التي 
ح��دد يوم االربع��اء املقبل موعداً لها م��ع احد املنتخبات 

التي تتخذ من الدوحة معس��كراً تدريبياً لها قبل انطالق 
النهائيات االس��يوية من اجل ان تس��هم هذه املباراة في 
ح��ال تأمينها ف��ي رفع درج��ة اس��تعداد املنتخب ووضع 

اللمسات االخيرة قبل بدء رحلته التنافسية الرسمية.
واضاف ان وفد املنتخب سيسافر الى االمارات يوم اجلمعة 
املقبل وسيضم 23 العباً، مؤكداً ان تغيير العب او العبن 
قب��ل موعد الس��فر احتم��ال وارد كما اكد املدي��ر الفني 

للمنتخ��ب كاتانيتش الذي اعطى يوم امس راحة لالعبي 
املنتخ��ب على ان يج��ري املنتخب وح��دة تدريبية له هذا 

اليوم في ملعب املرضية.
وفي معرض حديثه عن اجواء املعس��كر التدريبي بعد ان 
حق��ق املنتخب فوزي��ن متتالين على الصن وفلس��طن 
قال: ان االجواء داخل املعس��كر ايجابي��ة جداً والالعبون 
س��عداء وه��م يظه��رون اندفاع��اً كبي��راً ف��ي الوحدات 

التدريبية ونالحظ تنافس��اً قوياً بينهم من اجل نيل ثقة 
املالك التدريبي والفوز مبكان في التشكيلة التي ستدافع 
ع��ن الوان الك��رة العراقية ف��ي البطولة، وه��ذا ما يبعث 
على االطمئنان على امل ان يوفق اس��ود الرافدين باظهار 
الصورة التي تليق بسمعة الكرة العراقية التي سبق لها 

ان توجت باللقب عام 2007.

يثق عبد اخلالق مسعود رئيس االحتاد العراقي 
على  بالده  منتخب  قدرة  في  القدم،  لكرة 
خالل  العراقية  للكرة  جديدة  طفرة  حتقيق 
النسخة املقبلة من بطولة كآس أمم آسيا، 
املقرر إقامتها في اإلمارات خالل الفترة من 5 

يناير/ كانون ثان إلى أول فبراير/شباط.
التي  الرابعة  اجملموعة  في  العراق  ويلعب 
أسود  وسيبدأ  واليمن،  وفيتنام  إيران  تضم 
مبواجهة  البطولة  في  مبارياتهم  الرافدين 

فيتنام على استاد مدينة زايد الرياضية.
من  صحفية  تصريحات  في  مسعود  وأكد 
هامش  على  الدوحة  القطرية  العاصمة 
استعدادا  اإلعدادي  الفريق  معسكر 
لنهائيات البطولة: »وصلنا ملرحلة متقدمة 

من التحضيرات، وبات الفريق جاهًزا من اآلن 
خلوض التحدي اآلسيوي الذي نتطلع خالله 

لتحقيق إجناز يليق بالكرة العراقية«.
وأضاف مسعود: ان »معسكر الدوحة حقق 
بالنسبة  اآلن  حتى  منه  املرجوة  األهداف 
للجهاز الفني من الناحية الفنية والبدنية 
مع  وديتن  مباراتن  خضنا  حيث  أيضا 
فيهما  وفزنا  وفلسطن  الصن  منتخبي 
عناصر  جميع  على  الفني  اجلهاز  واطمأن 

الفريق«.
وتابع قائال: »طموحاتنا كبيرة جدا في كأس 
آسيا باإلمارات ومثل أي بطولة يشارك فيها 
والوصول  للمنافسة  نهدف  الرافدين  أسود 
طموح  يرضي  إجنازا  لنا  يؤمن  الذي  للموقع 

اجلماهير والشارع الرياضي العراقي«.

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

لكرة القدم.
وذكر النادي في بيان مقتضب أن »عصام حمد مدرباً ألمانة بغداد 

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

موسم 2016/ 2017.
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رمسيًا.. حممد داود بداًل من مهدي كامل يف القائمة النهائية ألسود الرافدين

الوطني،  املنتخب  مدرب  قرر 
ستريشكو كاتانيتش، األحد، إضافة 
القائمة  إلى  داود  محمد  املهاجم 
التي  الرافدين  السود  النهائية 
آسيا  كأس  بطولة  في  ستشارك 

2019 باإلمارات.
وقال املدير االداري للمنتخب الوطني 

باسل كوركيس   إن »مدرب املنتخب 
إضافة  قرر  كاتانيتش،  الوطني 
املهاجم محمد داود، بدالً من متوسط 
القائمة  في  كامل  مهدي  امليدان 
بطولة كأس  في  املشاركة  النهائية 

آسيا باإلمارات«.
كبيرة  مستويات  قدم  داود  أن  يذكر 
اسود  مع  الودية  املباريات  خالل 

الرافدين في اآلونة األخيرة.

 بغداد / 

 إعتدنا في نهاية كل عام أن نكتب ما يشبه األمنيات أو التمنيات ملا 
نريده م��ن رياضتنا في العام اجلديد، أو قد يذهب بعضنا في إجتاه اخر 
عبر إسترجاع مسيرة العام الذي أنقضى أو أوشك على االنقضاء عبر 
تقومي مس��يرة الرياض��ة وأبرز محطاتها من دون أن ننس��ى ما يختلج 
ف��ي النفس م��ن أمنيات كذل��ك، وعل��ى ذات املنوال ولكن ف��ي إيقاع 
مختل��ف يذه��ب البعض في إجتاه إس��تطالعي حملاكاة قل��وب وذاكرة 
الرياضي��ن على إخت��الف مس��مياتهم وعناوينهم ف��ي رحلة تتركز 
أغل��ب محطاتها ف��ي األمنيات التي ل��م تتحقق واألمني��ات احململة 
على أرصفة األنتظار. وبال ش��ك كثيرا ما ترتكز أمنياتنا على مسائل 
أضحت شبه تقليدية وصارت كالسيكا سنويا عبر التمني مبشاهدة 
رياضتنا بكامل عافيتها وصحتها وتألقها من خالل ش��ريط بسيط 
من األحالم التي راودتنا منذ سنوات الصغر عندما بدأنا نسج حكاية 
عشقنا للرياضة، وهذا الشريط الذي ما زال يستنسخ نفسه ويجدد 
حض��وره ف��ي كل املناس��بات خصوصا في رأس الس��نة ق��د إجتازه 
العالم من حولنا, وهو يرتكز بالدرجة األس��اس على األمل مبش��اهدة 
بن��ى إرتكازية حقيقية للرياضة العراقية، وهي بنى تتضمن تفاصيل 
مشاهدة مالعب مكشوفة وقاعات رياضية مغلقة مع كل ما تضمه 
تل��ك املالعب والقاعات من محتويات أساس��ية.. مثلما تقفز من هذا 
الش��ريط صور بس��يطة املالمح لكنها تبقى حبيس��ة الذاكرة بعد 
أن ص��ارت مج��رد أمنيات لم تتحقق على أرض الواق��ع، ومنها التمني 
بحضور مفردة صارت صعب��ة الفهم على أهل القرار كما هي صعبة 
التحقيق لديهم، أس��مها التخطيط الصحي��ح لرياضتنا، وال نقول 
التمني بوضع س��تراتيجيات حقيقية للرياضة العراقية. وتدخل في 
ص��ور األمنيات الضائع��ة أو املؤجلة حتى حن ال يعرف أحد متى يأزف 
موعده هي صورة التمني مبش��اهدة الرياضي العراقي بكامل األهلية 
الفني��ة وقريبا من احلال��ة االعتيادية في الس��لوك واملظهر والتصرف 
في املشاركات اخلارجية، وتتجدد في لغة االمنيات املعتادة في نهاية 
كل عام صورة التمني بعودة الروح الى الرياضات املدرسية واجلامعية 

كان��ت  ألنه��ا  والعس��كرية، 
تنهل منها  مناجم حقيقية 
املواه��ب  رياضتن��ا عش��رات 
التي غرست جذورها أساسا 
في تربة تل��ك الرياضات التي 
أضح��ت ش��يئا م��ن املاضي 
وتراكم عليها غبار الذكريات، 
جتدي��د  ذاك��رة  ال��ى  وتقف��ز 
االمني��ات أو التمني��ات صورة 
األمل بأن يرتقي أهل الرياضة 
الس��لطة  أصحاب  وحتدي��دا 
الرياضي  واملتصدرين املشهد 
سواء باستحقاق أو دونه الى 
ويضعوا  املسؤولية،  مستوى 

اخلالف��ات والتقاطعات والتجاذبات القائمة على صراعات ش��خصية 
وطموح��ات ق��د يكون معظمها غير مش��روع ألج��ل املناصب وجني 

األرباح ولتذهب الرياضة العراقية الى اجلحيم.!
ه��ذه األمني��ات البس��يطة واخملتصرة هي ج��زء صغير م��ن كم كبير 
متراك��م م��ن األمني��ات التي جنتره��ا كلم��ا يقترب عام م��ن محطة 
النهاي��ة، ونبدأ العد أليام عام جديد اخر منتلك في دواخلنا اليقن انه 
سيكون كسابقاته من الس��نوات التي راحت هباء ورياضتنا تسجل 
تقدم��ا مخيفا الى اخلل��ف، لكن تبقى األمنية األكبر والراس��خة في 
ج��دار الذاكرة وفي صمي��م القلب أن جذوة األم��ل بالتغيير واالنتقال 
نح��و األفضل تبقى متق��دة وان طال زمن االنتظار وإجت��رار االمنيات، 

وكما قال الشاعر الطغرائي: ما أضيق العيش لوال فسحة األمل.
السطر االخير

** ال بأس من أن يكون ماضينا أفضل من حاضرنا, ولكن الشقاء الكامل 
أن يكون حاضُرنا أفضل من غدنا.. يا لهاويتنا كم هي واسعة.

كغريها من
 األمنيات

وقفة 

خالد جاسم  

 بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 

وضعوا الخالفات 
والتقاطعات والتجاذبات 
القائمة على صراعات 
شخصية وطموحات قد 
يكون معظمها غري مشروع 
ألجل املناصب وجني األرباح 
ولتذهب الرياضة العراقية 
اىل الجحيم

رفع احلظر والتتويج اآلسيوي أبرز إجنازات العراق يف 2018

أجواء إجيابية يف معسكر األسود  ..إحتاد الكرة يسعى لتأمني مباراة ثالثة .. وحتديد موعد الطريان اىل اإلمارات 

عصام محد مدربًا ألمانة بغداد

العراق  أندية  بطولة  اختتمت 
للعام  والنساء  للرجال  باملبارزة 
أحداثها على  التي جرت    2018
بعد  بغداد  في  املبارزة  قاعة 

منافسات دامت ايّام عدة.
البطولة عدد  وحضر منافسات 
الرسمية  الشخصيات  من 
للعبة  ومحبي  والرياضية 
القنوات  حضور  عن  فضالً 
سلطت  التي  الفضائية 
التي  املنافسات  على  الضوء 

بن  الشديد  بالتنافس  امتازت 
والالعبات.وشكل  الالعبن 

عدة  للمبارزة  العراقي  االحتاد 
والفنية  املسابقات  منها  جلان 

حيث  وإالعالمية  والتحكيمية 
أسهمت في إجناح البطولة.

وبعد ختام الفعاليات لألسلحة 
الثالث استطاع فريق اجليش ان 
االتصاالت  وحل  باللقب  يتوج 
الثالث  واملركز  الثاني  باملركز 
مناصفة بن احلسن واجلنسية.

فاستطاع  السيدات  لدى  أما 
فريق االتصاالت احراز املركز االول 
العدالة  لفريق  الوصافة  تاركاً 
العربي  فريقي  تقاسم  فيما 

واألرمني املركز الثالث.

تتويج رجال اجليش ونساء االتصاالت بلقب دوري 
أندية العراق باملبارزة

فاهم حسن فتاح 

في  ملنتخبنا  جورجيا  من  ميمونة  عودة 
القوقاز  بطولة  في  واملشاركة  املالكمة 
اوسمة  باربعة  بالفوز  وكانت فرحة مكللة 
مشاركة  ودول  برونزية  وخمسة  ذهبية 
في  واالسيوية  االوربية  القارة  على  فاعلة 
في  احلافل  لالستقال  وكان  املالكمة  لعبة 
اللجنة  قبل  من  الدولي  بغداد  مطار  صالة 
االثر  ابلغ  للمنتخب  الوطنية  االوملبية 

باالجناز  العائد  الوفد  نفوس  في  الطيب 
اعضاء  وجميع  املنتخب  يكرم  ان  ونتمنى 
والعبن  مدرب  من  مسمياته  بجميع  الوفد 
واملعالج  للدماغ  االخصائي  والطبيب 
الطبي واالعالمي ان وجد اقول ان وجد وهذا 
جدا  بعيد  زمن  من  اليه  بحاجة  كنا  االجناز 
االخيرة  العقيمة  املشاركات  بعد  وخاصة 
واخلروج  واالسيوية  االوملبية  الدورات  في 
منها في االدوار االولى لكننا في مقابل هذه 
االنتكاسات مازلنا نتذكر االبطال السابقن 
سبتي  وزيرج  جنجون  فاروق  املرحوم  منهم 
وغيرهم  خليل  واسماعيل  البيضاني  وطه 
وحصولهم على بطولة اسيا ملرات وكذلك 
عديدة  لسنوات  العربية  الساحة  تسيد 
بألف  ولو  ضروري  التكرمي  ان  ونقول  ونعود 
وان  فقط  مادي  وليس  معنوي  فهو  دينار 

تسويق  عن  التكرميية  اجلهات  تبتعد 
رئيس  وعد  كما  االبطال  لهؤالء  املكرمة 
االحتاد في املطار مبخاطبة االوملبية واالبتعاد 
اصبح  التقشف  الن  بالتقشف  االدعاء  عن 
بابا للتعكز عليه والذي بات يالزمنا واصبح 
اخا وصديقا وحبذا لو يكون التكرمي سريعا 
الننا على ابواب بطولة العرب للشباب قريبا 
املنصة  الى  الصعود  ان  املسؤولون  وليعلم 
سهل لكن الشباب عليها صعب ولنتوجه 
لهؤالء  الوفاء  مقاصد  وتعضيد  وبااللتفاف 
االبطال وعدم اهمالهم بعد ان انستنا كرة 
اقالمنا  من  واخذت  االخرى  اللعبات  القدم 
الكثير لكنها بخلت علينا اكثر ما نعطيها 
من  لكل  مشجعن  ولنكن  ووفاء  حب  من 
يعطي العراق وساما فنعطي له الف قبلة 
والف دينار ان وجد خارج ادعاءات التقشف. 

  اكرموا منتخب املالكمة 

دعوات  للمالكمة  املركزي  االحتاد  تلقى 
للمشاركة في بطوالت العرب في العام اجلديد 
الناشئة  منتخب  سيشارك  حيث   ،2019

مصر  تضيفها  ان  املقررة  العرب  بطولة  في 
منتخب  يشترك  حن  في  شباط،  شهر  في 
التي تقام في  العربية  البطولة  املتقدمن في 
نيسان. شهر  في  عمان  األردنية  العاصمة 

ان  ربيع،  إيالف  الدكتور  االحتاد،  عضو  وقال 

العراق يتطلع إلى تسجيل نتائج متقدمة في 
الذهبي  بالوسام  فوزه  بعد  سيما  البطولتن، 
فرقياً في بطولة القوقاز الدولية التي اختتمت 
الناشئة  حصل  حيث  اذربيجان،  في  مؤخراً 
في النزاالت النهائية على 4 اوسمة ذهبية و5 

أوسمة برونزية.
لالستحقاقات  التحضير  سيبدأ  واضاف: 
املقبلة، باشراف املالكات التدريبية التي أعلنها 
االحتاد املركزي، إلى جانب املدرب األذري احملترف، 
للمنتخبات  سيكون  حيث  إبراهيم،  جافيد 

الوطنية معسكر تدريبي ينتظم فيه املالكمون 
لشتى  البطوالت  في  االولى  املراكز  اصحاب 
االفضل  التشكيلة  انتقاء  أجل  من  الفئات 
النبيل  الفن  رياضة  الوان  عن  ستدافع  التي 

العراقية في االستحقاقات املقبلة.

قبضــــات املالكمــــــة فـــي نزاالت العـــــرب
 بغداد / 

واصل جيمس هاردن تألقه بوصوله إلى األربعني نقطة 
إلى  روكتس  هيوسنت  ليقود  توالياً،  الثالثة  للمباراة 
الفوز على نيو أورليانز بيليكانز 108-104 في دوري كرة 

السلة األميركي للمحترفني.
 وأنهى هاردن اللقاء بـ41 نقطة مع 6 متريرات حاسمة، 
 1967 عام  روبرتسون  أوسكار  منذ  العب  أول  ليصبح 
يحقق أقله 35 نقطة و5 متريرات حاسمة في 7 مباريات 
عن  دافع  الذي  بروبرتسون  مقارنته  التوالي.وعن  على 
ثم   1970 حتى   1960 من  روييلز  سينسيناتي  ألوان 
بلقب  األخير  مع  )تّوج   1974 حتى  باكس  ميلووكي 
الدوري عام 1971(، أجاب هاردن »هذا ما ألعب من أجله. 

يذكر  أن  أجل  من  اللعبة،  هذه  نلعب  السبب  لهذا 
اسمك بني العظماء«.وواصل »من املؤكد أن الطريق 
أرتدي  أن  ذلك  أجل  من  لكن  أمامي،  طويالً  زال  ما 
)الرياضي  حذائي  أرتدي  أن  السبب  لهذا  القميص، 
أفضل  أكون  وأن  امللعب  إلى  أدخل  لكي  يوم(،  كل 
)االعتزال(،  األمر  ينتهي  وعندما  أكون،  أن  ما ميكنني 
الذين ملسوا  الالعبني  أفضل  كأحد  اسمك  يذكر  أن 
من  األول  الربع  في  نقطة   17 هاردن  الكرة«.وسجل 
اللقاء وجنح في جميع رمياته احلرة الـ14 خالل املباراة 
ودك  القوس.  خارج  من  محاولة   16 أصل  من   7 وفي 
الشوط  خالل  نقطة  بـ26  أورليانز  نيو  سلة  هاردن 
األول الذي انتهى لصالح فريقه 53-50، وذلك في ظل 

معاناة جنم بيليكانز أنطوني ديفيس الذي سدد على 
السلة في خمس مناسبات فقط خالل النصف األول 
داالس  ضد  السابقة  ملباراته  خالفاً  وذلك  اللقاء،  من 

مافريكس التي أنهاها بـ48 نقطة.
زميله  نقطة، فيما سجل  بـ22  اللقاء  ديفيس  وأنهى 
جوليوس راندل 23 مع 11 متابعة، ليلعب دوراً أساسياً 
الربع  إلى  دخل  الذي  من ضيفه  قريباً  فريقه  بقاء  في 
األخير وهو في املقدمة بفارق نقطة فقط 77-76، لكنه 
النقاط  بتسجيله  األخير  الربع  بداية  في  بقوة  ضرب 
 86-101 نقطة   15 إلى  الفارق  ثم وسع  األولى،  السبع 

مع بقاء أقل من 6 دقائق على النهاية.

كرة  في  إفريقيا  أبطال  دوري  ملسابقة  اجملموعات  دور  قرعة  أسفرت   
القدم التي سحبت اجلمعة، عن وقوع الترجي التونسي حامل اللقب 
مهمة  في  نسبيا  سهلتني  مجموعتني  في  املصري  األهلي  ووصيفه 

العبور الى ربع النهائي.
زميبابوي  من  بالتينيوم  بصحبة  الثانية  اجملموعة  في  الترجي  ووقع 
بينما جاء  إفريقي،  اجلنوب  بايرتس  وأورالندو  الغيني  كوناكري  وهورويا 
األهلي حامل الرقم القياسي في عدد ألقاب املسابقة )8( في اجملموعة 
وفيتا  اجلزائري  الساورة  وشبيبة  التنزاني  سيمبا  جانب  الى  الرابعة 

كلوب الكونغولي بطل 1973.
دور  الى  املؤهل  الثاني  التمهيدي  الدور  خوض  من  الترجي  وأعفي 
حل  حيث  لألندية  العالم  كأس  في  مشاركته  نتيجة  اجملموعات، 
خامسا، فيما تخطى األهلي الذي خسر نهائي النسختني املاضيتني 
أمام الوداد البيضاوي املغربي والترجي تواليا، جيما أبا جيفار األثيوبي 

بصعوبة بعد الفوز عليه ذهابا 2-صفر ثم اخلسارة إيابا صفر-1.

وعلى الترجي أن يحذر من هورويا الذي تأهل الى دور اجملموعات بعد أداء 
بطولي، حيث حول خسارته ذهابا أمام النصر الليبي صفر-3 الى فوز 
الثواني  في  سجله  هدف  بفضل  واإلياب  الذهاب  مباراتي  مبجمل   2-6
األخيرة من لقاء اإلياب أطاح به مبنافسه الليبي.ويعود أورالندو بايريتس 
أمام  النهائي  خسر  عندما   2013 منذ  األولى  للمرة  اجملموعات  دور  الى 
األهلي املصري الذي حرمه من لقبه الثاني في املسابقة )بعد 1995(، 
وبالتالي سيحاول االفادة الى أقصى هذا احلد من هذه الفرصة واحلصول 
عربية  الثالثة  اجملموعة  اجملموعة.وستكون  هذه  بطاقتي  إحدى  على 
التونسي، بطل 1991  اإلفريقي  النادي  ثالثة فرق هي  اذ تضم  بامتياز، 
الذي يشارك في دور اجملموعات للمرة األولى منذ 21 عاما، واإلسماعيلي 
املصري وشبيبة قسنطينة اجلزائري، بجانب مازميبي الكونغولي املتوج 

خمس مرات آخرها 2015.
وحل الوداد البيضاوي املغربي بطل 2017، في اجملموعة األولى مع لوبي 
 )2016 )بطل  إفريقي  اجلنوب  صنداونز  وماميلودي  النيجيري  ستارز 
وأسيك ميموزا العاجي.وسيتجدد املوعد بني الوداد وصنداونز للموسم 
منافسه  على  تفوقه  يعزز  أن  املغربي  الفريق  ويأمل  تواليا،  الثالث 
اجلنوبي أفريقي الذي خسر مرتني وتعادل مرة وفاز مرة في املباريات األربع 

السابقة بينهما.
من  اجملموعات  لدور  املؤهل  الـ32  دور  قرعة  أيضا  اجلمعة  وسحبت 
البيضاوي  الرجاء  سيواجه  حيث  األفريقي،  االحتاد  كأس  مسابقة 
الزمالك  يالقي  بينما  الناميبي،  ستارز  أفريكان  اللقب  حامل  املغربي 
املصري، الفائز بتسعة ألقاب قارية، احتاد طنجة املغربي.وأعلن الزمالك 
عن نفسه بقوة ضمن مسعاه للفوز بلقبه القاري األول منذ 2003 حني 
أحرز الكأس السوبر، وذلك من خالل اكتساح اسكوتون التشادي في 
ذهاب الدور السابق 7-صفر )خسر ايابا صفر-2(.لكن احتاد طنجة القادم 
من مسابقة دوري األبطال بعد خروجه من الدور التمهيدي، سيحاول 
اإلطاحة بحلم العمالق املصري بالعودة الى ساحة اجملد القاري حيث 
مرة  الكؤوس  وكأس   )2002 )آخرها  مرات   4 األبطال  لدوري  بطال  توج 

واحدة والكأس السوبر ثالث مرات .

املصنف  ديوكوفيتش  نوفاك  الصربي  احرز 
ظبي  أبو  دورة  في  الرابع  لقبه  عامليا  أوال 
املضرب،  كرة  في  اإلستعراضية  اإلماراتية 
كيفن  أفريقي  اجلنوب  على  السبت  بفوزه 
أندرسون 4-6، 7-5 و7-5. وحسم ديوكوفيتش 
التي  اخلامسة  الفرصة  من  باملباراة  الفوز 

أفريقي  اجلنوب  منافسه  أمام  له  سنحت 
اإلسباني  حساب  على   2017 بلقب  الفائز 

روبرتو باوتيستا آغوت.
رقم  عاما   31 الـ  ابن  الصربي  وعادل 
الفوز  نادال في عدد مرات  رافايل  اإلسباني 
بالدورة، اذ سبق له إحرازها في 2011 و2012 
و2013. وأقر ديوكوفيتش، الساعي الى لقب 
سابع في بطولة استراليا التي تنطلق في 
قليال  »أشعر  أنه  الثاني/يناير،  كانون   14
ساعتني  ألعب  أن  أتوقع  أكن  لم  بالتعب. 
)الرسمي(«. املوسم  انطالق  قبل  ونصف 

املوسم  في  الفائز  ديكوفيتش  ويخوض 
وفالشينغ  وميبلدون  ببطولتي  املنتهي 
من  اعتبارا  القطرية  الدوحة  دورة  ميدوز، 
اليوم، ويلتقي في بداية مشواره البوسني 
أندرسون  يشارك  حني  دزومور.في  دامير 
املصنف سادسا عامليا في دورة مهاراشترا 

الهندية، وقد صنف فيها باملركز األول .
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ــر  وتايل ــوي،  ب ــون  ماديس ــجل  س
ــي دوري  ــرة األولى ف ــون، للم لوينجت
ــمالية  ــد بأمريكا الش ــي اجللي هوك
خالل فوز واشنطن كابيتالز 3-2 على 
ــق انتصاره  ــيناتورز، ليحق ــاوا س أوت
ــي البطولة  ــي ف ــى التوال ــع عل الراب

الليلة املاضية.
وسجل توم ويلسون هدفا وصنع آخر 
ــنطن خالل  ــع لواش في الفوز التاس

ــارس فينكس  ــات وأنقذ احل 10 مباري
كوبلي 31 محاولة.

ــل 62 ثانية  ــرن هدفا قب ــرز آدم اي وأح
ــا باي فوزا  ــى النهاية ليمنح تامب عل

مثيرا 6-5 على مونتريال.
وسجل ماثيو بارزال 3 أهداف متتالية 
ــوط  ــن 8 دقائق في الش ــالل أقل م خ
ــورك أيالندرز للفوز  الثاني ليقود نيوي

4- 0 على تورونتو مابل ليفز.

كابيتالز يواصل صحوته على حساب سيناتورز
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NO. 3096 .                 .  31 .  DCE . 2018MONاالثنني)السنة الثانية عشرة( العدد )3096(               31 / 12 / 2018 

ديوكوفيتش يعادل رقم نادال بلقب رابع يف دورة أبوظيب

الفني  املدير  جوارديوال،  بيب  اإلسباني  قال 
اإلجنليزي،  سيتي  ملانشستر 

من  أمل  بخيبة  يشعر  إنه 
نفسه، بعد ابتعاد فريقه 
الدوري  في  الصدارة  عن 

اإلجنليزي.
نقلتها  تصريحات  في  جوارديوال  وتابع 
صحيفة »ذا صن« البريطانية: »أشعر بخيبة 
نفسي  إلى  أنظر  نفسي،  من  كبيرة  أمل 
أفعل  أن  ميكنني  ماذا  شيء،  كل  قبل  أواًل 

ملساعدة الالعبني؟«
وخسر مانشستر سيتي آخر مباراتني 
كريستال  أمام  الدوري  في  له 
باالس في ملعب االحتاد، 
سيتي،  ليستر  وأمام 
عن  بعيًدا  ليصبح 
بعشر  ليفربول 
بشكل  نقاط 
حتى  مؤقت 
ية  نها
ته  ا ر مبا
م  ما أ

فوزه  حال  وفي  ساوثهامبتون، 
سيعود الفارق إلى 7 نقاط.

كبير  حتٍد  »هذا  جوارديوال:  وأضاف 
أن  يجب  له،  بحاجة  وأنا  لي  بالنسبة 
ال،  أم  بخير  كنت  إذا  ما  للجميع  أظهر 
لكنني  املوقف،  هذا  أحب  إنني  أقول  ال 
أعرف أنه شائع في كرة القدم، سنساعد 

بعضنا جميعا وسنعود«.
واختتم: »لدينا ثقة بأنفسنا، سواء خسرنا 
املباريات  في  الفوز  علينا  لذلك  انتصرنا،  أو 
نشارك  التي  املسابقات  كل  في  والقتال 

بها«.

جوارديوال: أشعر خبيبة أمل من نفسي

الدوري األمريكي للمحرتفني: هاردن يواصل تألقه

الرتجي واألهلي يف مهمة سهلة للعبور اىل ربع نهائي أبطال أفريقيا

أوردت وسائل إعالم صينية بأن الرياضيني الصينيني الذين يلجأون 
جنائية  عقوبات  سيواجهون  أدائهم  لتحسني  املنشطات  إلى 
التخاذ  الدولة  من  محاولة  في  املقبل  العام  من  اعتبارا  والسجن 
بكني  في  الشتوية  األوملبية  األلعاب  دورة  قبل  مشددة  تدابير 
السلطات  بأن  الرسمية  »شينهوا«  وكالة  أوضحت  و   .2022 عام 
القوانني  من  مجموعة  صياغة  صدد  في  والقضائية  الرياضية 
لتطبيق عقوبات جنائية في حاالت التنشط.  ونقلت الوكالة عن 
العقوبات  بأن  الصني  في  الرياضية  الشؤون  مدير  وين  زهونغ  غو 
اجلديدة ستوضع حيز التنفيذ »على األرجح في وقت مبكر من عام 
2019«.وقال زهونغ »إنها رغبتنا للتأكيد للعالم أجمع بأننا جديون 
في مكافحة املنشطات وسنتخذ تدابير ملموسة ملكافحة هذه 
تقارير  تأكيد  الصني  في  الرياضية  الشؤون  إدارة  تشأ  اآلفة«.ولم 
الوكالة الرسمية عندما حاولت وكالة »فرانس برس« االتصال بها.
العقد  الدولية في  الرياضية  احملافل  الصني في  وتلطخت سمعة 
األخير حيث مت جتريد بعض رياضييها من ميدالياتهم الذهبية في 
األلعاب األوملبية. ففي كانون الثاني/يناير 2017، جردت ثالث رباعات 
صينيات من ميدالياتهن الذهبية خالل األلعاب األوملبية في بكني 
إعادة حتليل فحوصات  بعد  تناولهن منشطات  لثبوت   2008 عام 
الكشف عن املنشطات.وفي كانون الثاني/يناير من العام احلالي، 
عاقبت الصني العديد من رياضييها لثبوت تناولهم منشطات من 
نشاط  أي  ممارسة  عن  عامني  وأوقفته  اجلليد  على  متزلج  بينهم 
األلعاب  دورة  في  املشارك  الوطني  املنتخب  عن  وأبعدته  رياضي 
األوملبية الشتوية في بيونغ تشانغ الكورية اجلنوبية. وفي الشهر 
وانغ  املاراتون  احمللية في سباق  بطلتها  الصني  أوقفت  أيضا،  ذاته 
جيالي على مدى ثماني سنوات بعد ثبوت تناولها منشطات وذلك 

للمرة الثانية في مسيرتها .

عقوبات جنائية للرياضيني 
الصينيني املتنشطني

رونالدو،  كريستيانو  البرتغالي  يستعد 
توزيع  حفل  حلضور  يوفنتوس،  هداف 
الذي  العاملية،  سوكر  جلوب  جوائز 

سيقام يوم اخلميس املقبل باإلمارات.
وقالت صحيفة »الجازيتا ديللو سبورت«، 
الوم  رونالدو وصل صباح  إن كريستيانو 
يستهدف  الالعب  أن  مؤكدة  دبي،  إلى 

الفوز باجلائزة خلامس مرة في مسيرته.

الفرنسي  الثنائي  مع  رونالدو  ويتنافس 
أنطوان جريزمان )أتلتيكو مدريد( وكيليان 
على  جيرمان(،  سان  )باريس  مبابي 
جائزة أفضل العب في عام 2018.وسبق 
لرونالدو، أن حصد تلك اجلائزة 4 مرات في 

أعوام 2011 و2014 و2016 و2017.
رونالدو،  باستثناء  العب  ألي  يسبق  ولم 
الفوز بجائزة أفضل العب في العالم من 

جلوب سوكر أكثر من مرة واحدة.

ونالدو يصل اإلمارات حلضور حفل »جلوب سوكر«

أربع  في  التسجيل  عن  صيامه  ميالن  أنهى 
مباريات متتالية وهز املهاجم جونزالو هيغوين 
الفريق  قلب  إذ  شهرين  في  مرة  ألول  الشباك 
تأخره إلى فوز 2-1 على سبال في دوري الدرجة 
املهاجم  القدم.وعانى  لكرة  اإليطالي  األولى 
 28 في  األخير  هدفه  جاء  الذي  األرجنتيني، 
أخرى  محبطة  ليلة  من  األول،  أكتوبر/تشرين 
إلى أن حول هاكان شالهان أوغلو متريرة دافيدي 
بقوة  ليسددها  طريقه  إلى  العرضية  كاالبريا 
64.وانطلق  الدقيقة  في  املرمى  سقف  في 
ويضعه  قميصه  يرفع  كان  الذي  هيغوين، 
في فمه بعد كل هجمة محبطة، نحو بدالء 
ميالن لالحتفال إذ أحاط به الطاقم التدريبي 

هدف  أي  يحرز  لم  الذي  ميالن،  والالعبون.ووقع 
منذ الفوز 2-1 على بارما في الثاني من ديسمبر/

أندريا  منح  عندما  مشكلة  في  األول،  كانون 
13.لكن  الدقيقة  في  لسبال  التقدم  بيتانيا 
صاحب األرض أدرك التعادل بعد ذلك بثالث دقائق 
الفاشلة  فيليبو كوستا  ذهبت محاولة  عندما 
إلبعاد الكرة إلى سامو كاستييخو الذي سددها 
بقوة في الشباك ليضع حدا لصيام ميالن عن 
منذ  فترة  أول  وهي  دقيقة   395 ملدة  التسجيل 
1984. وصمد ميالن أمام نهاية متوترة بعد مرت 
بقليل  املرمى  بجوار  بيتانيا  من  أخرى  تسديدة 
وأبعد  رومانيولي  بأليسيو  اصطدامها  بعد 
ضربة  واحدة  بيد  دوناروما  جيانلوبجي  احلارس 

رأس من محمد فارس.
وقفز ميالن إلى املركز اخلامس برصيد 31 نقطة 

متأخرا بنقطة واحدة عن التسيو الذي يحتل آخر 
يتقدم  أوروبا.لكنه  أبطال  لدوري  املؤهلة  املراكز 
 12 املركز  بارما صاحب  نقاط فقط على  بست 
وسامبدوريا  روما  من  كل  يأتي  بينهما  وفيما 
وأتالنتا وتورينو وفيورنتينا وساسولو. من جانب 
حتقيق  نحو  إضافية  خطوة  ليفربول  خطا  اخر 
األولى  للمرة  اإلنكليزي  الدوري  لقب  احراز  حلم 
بفارق  الصدارة  في  بابتعاده  وذلك   ،1990 منذ 
اكتساحه  بعد  الثاني  توتنهام  عن  نقاط   9
في  »أنفيلد«  ملعب  على   1-5 أرسنال  ضيفه 
األملاني  املدرب  فريق  وأفاد  العشرين.  املرحلة 
التي  اخلدمة  من  وجه  أكمل  على  كلوب  يورغن 
قدمها له ولفرهامبتون باسقاطه توتنهام 1-3 
من أجل االبتعاد عن األخير بفارق 9 نقاط، على 
أول  في  اخلميس  إضافية  خطوة  يقطع  أن  أمل 

مباراة له لعام 2019 حني يتواجه مع مانشستر 
سيتي حامل اللقب وثالث الترتيب على ملعب 
منذ  تواليا  الثامن  بفوزه  ليفربول  األخير.ويدين 
»ستاد  على  ذهابا   1-1 أرسنال  مع  التعادل 
املاضي،  الثاني/نوفمبر  تشرين   3 في  االمارات« 
خاص  بشكل  فيرمينو  روبرتو  البرازيلي  الى 
السنغالي  سجل  كان  فيما  ثالثية،  سجل  إذ 
الهدفني  صالح  محمد  واملصري  مانيه  ساديو 
بتقدم  األول  شوطها  انتهى  مباراة  في  اآلخرين 
»احلمر« 4-1 بعد أن كان الضيف اللندني البادئ 
بالتسجيل. وبقي ليفربول الفريق الوحيد الذي 
دفع  ما  مرحلة،   20 بعد  الهزمية  طعم  يذق  لم 
دايك  فان  فيرجيل  الهولندي  املتألق  مدافعه 
بهذه  )ممكن(.  شيء  »أي  بالقول  التفاؤل،  الى 
املقاربة يجب أن ندخل الى املباريات ونلعب، أي 

سبورتس«  تي  »بي  لشبكة  ممكن«.وتابع  شيء 
البريطانية »إنها لفترة رائعة بأن تكون العبا في 
ليفربول ومشجعا ايضا على ما أعتقد. ما زلنا 
من  لكن  األمور  من  الكثير  حتسني  الى  بحاجة 
نريد  احلالي.  بالوضع  جدا  سعداء  أننا  الواضح 
واحملافظة على  والعمل بجهد  املشوار  مواصلة 
اندفاعنا الكبير من أجل احلرص على االستمرار 
»بي  لشبكة  فرأى  كلوب  أما  اجليد...«.  بالعمل 
أداء  كان  عام،  »بشكل  أنه  ايضا  تي سبورتس« 
التخلف(  )بعد  فعلنا  ورد  قوي،  فريق  ضد  جيدا 
كان رائعا«، مشددا »أريد أن يبقى الفريق كما هو 
حاليا، أن يبقى مركزا وال شيء سوى ذلك« في رد 
منه على مدى تأثير نتيجة توتنهام على اندفاع 
العبيه«. وكان ليفربول الطرف األفضل في بداية 
اللقاء، إذ حاصر ضيفه الذي سافر الى »أنفيلد« 
أوزيل املرجح  دون العب وسطه األملاني مسعود 
رحيله عن النادي خالل فترة االنتقاالت الشتوية 
الشهر املقبل، لكن دون التمكن من الوصول الى 

شباك احلارس األملاني برند لينو.
وفي أول محاولة له على املرمى، كاد أرسنال أن 
البرازيلي  احلارس  لكن  بهدف  مضيفه  يفاجئ 
أليسون أنقذ فريقه بتصديه لتسديدة النيجيري 
أليكس إيوبي )10( الذي عوض الفرصة بعد ثوان 
أينسلي  الشاب  لزميله  متقنة  كرة  بتمريره 
ابعاد  في  خطأ  من  مستفيدا  مايتالند-نايلز، 
الـ21  ابن  فتلقفها  »احلمر«،  دفاع  من  الكرة 
عاما مباشرة في الشباك، مسجال هدفه األول 
املسابقات  جميع  في  »املدفعجية«  بقميص 
فيرمينو  ليفربول جاء سريعا عبر  رد  لكن   .)11(
اخلطأ  طريق  عن  أمامه  الكرة  سقطت  الذي 

املصري  الطريق على  الدفاع قطع  عندما حاول 
اخلالية  الشباك  في  فسددها  صالح،  محمد 

.)14(
فيرمينو  والكمال، وضع  بالتمام  ثانية   90 وبعد 

من  آخر  خطأ  إثر  املقدمة  في  فريقه 
الكرة  بوصول  تسبب  أرسنال  دفاع 
البرازيلي  الى  ومنه  مانيه  الى 
باألملاني  رائع  بشكل  تالعب  الذي 
واليوناني  مصطفي  شكودران 
قبل  باباستاثوبولوس،  سقراطيس 
أن يسدد في شباك لينو )16(.وأضاف 

إثر  الثالث  الهدف  ليفربول 
ركلة ركنية أبعدها الدفاع 

امللعب،  منتصف  حتى 
الى  »احلمر«  فأعادها 

اجلهة اليسرى حيث 
مررها  الذي  صالح 

نحو  بحنكة 
البعيد  القائم 

 ، نيه لسا
عها  د و فأ
خير  أل ا
ك  لشبا )32(.ا

رجال  الشوط وأنهى  كلوب 
الذي  صالح  بفضل   1-4 متقدمني  األول 

الضائع  بدل  الوقت  في  جزاء  ركلة  انتزع 
من سقراطيس ونفذها بنفسه بقوة )45+2(، 

هذا  الدوري  في  عشر  الثالث  هدفه  مسجال 
ليفربول  واصل  املريح،  التقدم  ورغم  املوسم. 

اندفاعه وكان قريبا من اضافة هدف خامس في 

ثانية  انتظر ركلة جزاء  أكثر من مناسبة لكنه 
لتعزيز تقدمه وهذه املرة بعد خطأ من البوسني 
لوفرن،  ديان  الكرواتي  على  كوالشيناتش  سياد 
وانبرى لها فيرمينيو إلكمال ثالثيته في أمسية 

رائعة للبرازيلي وفريقه )65(.

ميالن وهيغوين ينهيان صياما عن التسجيل يف الدوري اإليطالي و ليفربول يكتسح 
آرسنال يف خطوة جديدة السرتجاع لقب طال غيابه



واصل جيمس هاردن تألقه بوصوله إلى األربعني نقطة 
إلى  روكتس  هيوسنت  ليقود  توالياً،  الثالثة  للمباراة 
الفوز على نيو أورليانز بيليكانز 108-104 في دوري كرة 

السلة األميركي للمحترفني.
 وأنهى هاردن اللقاء بـ41 نقطة مع 6 متريرات حاسمة، 
 1967 عام  روبرتسون  أوسكار  منذ  العب  أول  ليصبح 
يحقق أقله 35 نقطة و5 متريرات حاسمة في 7 مباريات 
عن  دافع  الذي  بروبرتسون  مقارنته  التوالي.وعن  على 
ثم   1970 حتى   1960 من  روييلز  سينسيناتي  ألوان 
بلقب  األخير  مع  )تّوج   1974 حتى  باكس  ميلووكي 
الدوري عام 1971(، أجاب هاردن »هذا ما ألعب من أجله. 

يذكر  أن  أجل  من  اللعبة،  هذه  نلعب  السبب  لهذا 
اسمك بني العظماء«.وواصل »من املؤكد أن الطريق 
أرتدي  أن  ذلك  أجل  من  لكن  أمامي،  طويالً  زال  ما 
)الرياضي  حذائي  أرتدي  أن  السبب  لهذا  القميص، 
أفضل  أكون  وأن  امللعب  إلى  أدخل  لكي  يوم(،  كل 
)االعتزال(،  األمر  ينتهي  وعندما  أكون،  أن  ما ميكنني 
الذين ملسوا  الالعبني  أفضل  كأحد  اسمك  يذكر  أن 
من  األول  الربع  في  نقطة   17 هاردن  الكرة«.وسجل 
اللقاء وجنح في جميع رمياته احلرة الـ14 خالل املباراة 
ودك  القوس.  خارج  من  محاولة   16 أصل  من   7 وفي 
الشوط  خالل  نقطة  بـ26  أورليانز  نيو  سلة  هاردن 
األول الذي انتهى لصالح فريقه 53-50، وذلك في ظل 

معاناة جنم بيليكانز أنطوني ديفيس الذي سدد على 
السلة في خمس مناسبات فقط خالل النصف األول 
داالس  ضد  السابقة  ملباراته  خالفاً  وذلك  اللقاء،  من 

مافريكس التي أنهاها بـ48 نقطة.
زميله  نقطة، فيما سجل  بـ22  اللقاء  ديفيس  وأنهى 
جوليوس راندل 23 مع 11 متابعة، ليلعب دوراً أساسياً 
الربع  إلى  دخل  الذي  من ضيفه  قريباً  فريقه  بقاء  في 
األخير وهو في املقدمة بفارق نقطة فقط 77-76، لكنه 
النقاط  بتسجيله  األخير  الربع  بداية  في  بقوة  ضرب 
 86-101 نقطة   15 إلى  الفارق  ثم وسع  األولى،  السبع 

مع بقاء أقل من 6 دقائق على النهاية.

كرة  في  إفريقيا  أبطال  دوري  ملسابقة  اجملموعات  دور  قرعة  أسفرت   
القدم التي سحبت اجلمعة، عن وقوع الترجي التونسي حامل اللقب 
مهمة  في  نسبيا  سهلتني  مجموعتني  في  املصري  األهلي  ووصيفه 

العبور الى ربع النهائي.
زميبابوي  من  بالتينيوم  بصحبة  الثانية  اجملموعة  في  الترجي  ووقع 
بينما جاء  إفريقي،  اجلنوب  بايرتس  وأورالندو  الغيني  كوناكري  وهورويا 
األهلي حامل الرقم القياسي في عدد ألقاب املسابقة )8( في اجملموعة 
وفيتا  اجلزائري  الساورة  وشبيبة  التنزاني  سيمبا  جانب  الى  الرابعة 

كلوب الكونغولي بطل 1973.
دور  الى  املؤهل  الثاني  التمهيدي  الدور  خوض  من  الترجي  وأعفي 
حل  حيث  لألندية  العالم  كأس  في  مشاركته  نتيجة  اجملموعات، 
خامسا، فيما تخطى األهلي الذي خسر نهائي النسختني املاضيتني 
أمام الوداد البيضاوي املغربي والترجي تواليا، جيما أبا جيفار األثيوبي 

بصعوبة بعد الفوز عليه ذهابا 2-صفر ثم اخلسارة إيابا صفر-1.

وعلى الترجي أن يحذر من هورويا الذي تأهل الى دور اجملموعات بعد أداء 
بطولي، حيث حول خسارته ذهابا أمام النصر الليبي صفر-3 الى فوز 
الثواني  في  سجله  هدف  بفضل  واإلياب  الذهاب  مباراتي  مبجمل   2-6
األخيرة من لقاء اإلياب أطاح به مبنافسه الليبي.ويعود أورالندو بايريتس 
أمام  النهائي  خسر  عندما   2013 منذ  األولى  للمرة  اجملموعات  دور  الى 
األهلي املصري الذي حرمه من لقبه الثاني في املسابقة )بعد 1995(، 
وبالتالي سيحاول االفادة الى أقصى هذا احلد من هذه الفرصة واحلصول 
عربية  الثالثة  اجملموعة  اجملموعة.وستكون  هذه  بطاقتي  إحدى  على 
التونسي، بطل 1991  اإلفريقي  النادي  ثالثة فرق هي  اذ تضم  بامتياز، 
الذي يشارك في دور اجملموعات للمرة األولى منذ 21 عاما، واإلسماعيلي 
املصري وشبيبة قسنطينة اجلزائري، بجانب مازميبي الكونغولي املتوج 

خمس مرات آخرها 2015.
وحل الوداد البيضاوي املغربي بطل 2017، في اجملموعة األولى مع لوبي 
 )2016 )بطل  إفريقي  اجلنوب  صنداونز  وماميلودي  النيجيري  ستارز 
وأسيك ميموزا العاجي.وسيتجدد املوعد بني الوداد وصنداونز للموسم 
منافسه  على  تفوقه  يعزز  أن  املغربي  الفريق  ويأمل  تواليا،  الثالث 
اجلنوبي أفريقي الذي خسر مرتني وتعادل مرة وفاز مرة في املباريات األربع 

السابقة بينهما.
من  اجملموعات  لدور  املؤهل  الـ32  دور  قرعة  أيضا  اجلمعة  وسحبت 
البيضاوي  الرجاء  سيواجه  حيث  األفريقي،  االحتاد  كأس  مسابقة 
الزمالك  يالقي  بينما  الناميبي،  ستارز  أفريكان  اللقب  حامل  املغربي 
املصري، الفائز بتسعة ألقاب قارية، احتاد طنجة املغربي.وأعلن الزمالك 
عن نفسه بقوة ضمن مسعاه للفوز بلقبه القاري األول منذ 2003 حني 
أحرز الكأس السوبر، وذلك من خالل اكتساح اسكوتون التشادي في 
ذهاب الدور السابق 7-صفر )خسر ايابا صفر-2(.لكن احتاد طنجة القادم 
من مسابقة دوري األبطال بعد خروجه من الدور التمهيدي، سيحاول 
اإلطاحة بحلم العمالق املصري بالعودة الى ساحة اجملد القاري حيث 
مرة  الكؤوس  وكأس   )2002 )آخرها  مرات   4 األبطال  لدوري  بطال  توج 

واحدة والكأس السوبر ثالث مرات .

املصنف  ديوكوفيتش  نوفاك  الصربي  احرز 
ظبي  أبو  دورة  في  الرابع  لقبه  عامليا  أوال 
املضرب،  كرة  في  اإلستعراضية  اإلماراتية 
كيفن  أفريقي  اجلنوب  على  السبت  بفوزه 
أندرسون 4-6، 7-5 و7-5. وحسم ديوكوفيتش 
التي  اخلامسة  الفرصة  من  باملباراة  الفوز 

أفريقي  اجلنوب  منافسه  أمام  له  سنحت 
اإلسباني  حساب  على   2017 بلقب  الفائز 

روبرتو باوتيستا آغوت.
رقم  عاما   31 الـ  ابن  الصربي  وعادل 
الفوز  نادال في عدد مرات  رافايل  اإلسباني 
بالدورة، اذ سبق له إحرازها في 2011 و2012 
و2013. وأقر ديوكوفيتش، الساعي الى لقب 
سابع في بطولة استراليا التي تنطلق في 
قليال  »أشعر  أنه  الثاني/يناير،  كانون   14
ساعتني  ألعب  أن  أتوقع  أكن  لم  بالتعب. 
)الرسمي(«. املوسم  انطالق  قبل  ونصف 

املوسم  في  الفائز  ديكوفيتش  ويخوض 
وفالشينغ  وميبلدون  ببطولتي  املنتهي 
من  اعتبارا  القطرية  الدوحة  دورة  ميدوز، 
اليوم، ويلتقي في بداية مشواره البوسني 
أندرسون  يشارك  حني  دزومور.في  دامير 
املصنف سادسا عامليا في دورة مهاراشترا 

الهندية، وقد صنف فيها باملركز األول .
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ــر  وتايل ــوي،  ب ــون  ماديس ــجل  س
ــي دوري  ــرة األولى ف ــون، للم لوينجت
ــمالية  ــد بأمريكا الش ــي اجللي هوك
خالل فوز واشنطن كابيتالز 3-2 على 
ــق انتصاره  ــيناتورز، ليحق ــاوا س أوت
ــي البطولة  ــي ف ــى التوال ــع عل الراب

الليلة املاضية.
وسجل توم ويلسون هدفا وصنع آخر 
ــنطن خالل  ــع لواش في الفوز التاس

ــارس فينكس  ــات وأنقذ احل 10 مباري
كوبلي 31 محاولة.

ــل 62 ثانية  ــرن هدفا قب ــرز آدم اي وأح
ــا باي فوزا  ــى النهاية ليمنح تامب عل

مثيرا 6-5 على مونتريال.
وسجل ماثيو بارزال 3 أهداف متتالية 
ــوط  ــن 8 دقائق في الش ــالل أقل م خ
ــورك أيالندرز للفوز  الثاني ليقود نيوي

4- 0 على تورونتو مابل ليفز.

كابيتالز يواصل صحوته على حساب سيناتورز
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ديوكوفيتش يعادل رقم نادال بلقب رابع يف دورة أبوظيب

الفني  املدير  جوارديوال،  بيب  اإلسباني  قال 
اإلجنليزي،  سيتي  ملانشستر 

من  أمل  بخيبة  يشعر  إنه 
نفسه، بعد ابتعاد فريقه 
الدوري  في  الصدارة  عن 

اإلجنليزي.
نقلتها  تصريحات  في  جوارديوال  وتابع 
صحيفة »ذا صن« البريطانية: »أشعر بخيبة 
نفسي  إلى  أنظر  نفسي،  من  كبيرة  أمل 
أفعل  أن  ميكنني  ماذا  شيء،  كل  قبل  أواًل 

ملساعدة الالعبني؟«
وخسر مانشستر سيتي آخر مباراتني 
كريستال  أمام  الدوري  في  له 
باالس في ملعب االحتاد، 
سيتي،  ليستر  وأمام 
عن  بعيًدا  ليصبح 
بعشر  ليفربول 
بشكل  نقاط 
حتى  مؤقت 
ية  نها
ته  ا ر مبا
م  ما أ

فوزه  حال  وفي  ساوثهامبتون، 
سيعود الفارق إلى 7 نقاط.

كبير  حتٍد  »هذا  جوارديوال:  وأضاف 
أن  يجب  له،  بحاجة  وأنا  لي  بالنسبة 
ال،  أم  بخير  كنت  إذا  ما  للجميع  أظهر 
لكنني  املوقف،  هذا  أحب  إنني  أقول  ال 
أعرف أنه شائع في كرة القدم، سنساعد 

بعضنا جميعا وسنعود«.
واختتم: »لدينا ثقة بأنفسنا، سواء خسرنا 
املباريات  في  الفوز  علينا  لذلك  انتصرنا،  أو 
نشارك  التي  املسابقات  كل  في  والقتال 

بها«.

جوارديوال: أشعر خبيبة أمل من نفسي

الدوري األمريكي للمحرتفني: هاردن يواصل تألقه

الرتجي واألهلي يف مهمة سهلة للعبور اىل ربع نهائي أبطال أفريقيا

أوردت وسائل إعالم صينية بأن الرياضيني الصينيني الذين يلجأون 
جنائية  عقوبات  سيواجهون  أدائهم  لتحسني  املنشطات  إلى 
التخاذ  الدولة  من  محاولة  في  املقبل  العام  من  اعتبارا  والسجن 
بكني  في  الشتوية  األوملبية  األلعاب  دورة  قبل  مشددة  تدابير 
السلطات  بأن  الرسمية  »شينهوا«  وكالة  أوضحت  و   .2022 عام 
القوانني  من  مجموعة  صياغة  صدد  في  والقضائية  الرياضية 
لتطبيق عقوبات جنائية في حاالت التنشط.  ونقلت الوكالة عن 
العقوبات  بأن  الصني  في  الرياضية  الشؤون  مدير  وين  زهونغ  غو 
اجلديدة ستوضع حيز التنفيذ »على األرجح في وقت مبكر من عام 
2019«.وقال زهونغ »إنها رغبتنا للتأكيد للعالم أجمع بأننا جديون 
في مكافحة املنشطات وسنتخذ تدابير ملموسة ملكافحة هذه 
تقارير  تأكيد  الصني  في  الرياضية  الشؤون  إدارة  تشأ  اآلفة«.ولم 
الوكالة الرسمية عندما حاولت وكالة »فرانس برس« االتصال بها.

العقد  الدولية في  الرياضية  احملافل  الصني في  وتلطخت سمعة 
األخير حيث مت جتريد بعض رياضييها من ميدالياتهم الذهبية في 
األلعاب األوملبية. ففي كانون الثاني/يناير 2017، جردت ثالث رباعات 
صينيات من ميدالياتهن الذهبية خالل األلعاب األوملبية في بكني 
إعادة حتليل فحوصات  بعد  تناولهن منشطات  لثبوت   2008 عام 
الكشف عن املنشطات.وفي كانون الثاني/يناير من العام احلالي، 
عاقبت الصني العديد من رياضييها لثبوت تناولهم منشطات من 
نشاط  أي  ممارسة  عن  عامني  وأوقفته  اجلليد  على  متزلج  بينهم 
األلعاب  دورة  في  املشارك  الوطني  املنتخب  عن  وأبعدته  رياضي 
األوملبية الشتوية في بيونغ تشانغ الكورية اجلنوبية. وفي الشهر 
وانغ  املاراتون  احمللية في سباق  بطلتها  الصني  أوقفت  أيضا،  ذاته 
جيالي على مدى ثماني سنوات بعد ثبوت تناولها منشطات وذلك 

للمرة الثانية في مسيرتها .

عقوبات جنائية للرياضيني 
الصينيني املتنشطني

رونالدو،  كريستيانو  البرتغالي  يستعد 
توزيع  حفل  حلضور  يوفنتوس،  هداف 
الذي  العاملية،  سوكر  جلوب  جوائز 

سيقام يوم اخلميس املقبل باإلمارات.
وقالت صحيفة »الجازيتا ديللو سبورت«، 
الوم  رونالدو وصل صباح  إن كريستيانو 
يستهدف  الالعب  أن  مؤكدة  دبي،  إلى 

الفوز باجلائزة خلامس مرة في مسيرته.

الفرنسي  الثنائي  مع  رونالدو  ويتنافس 
أنطوان جريزمان )أتلتيكو مدريد( وكيليان 
على  جيرمان(،  سان  )باريس  مبابي 
جائزة أفضل العب في عام 2018.وسبق 
لرونالدو، أن حصد تلك اجلائزة 4 مرات في 

أعوام 2011 و2014 و2016 و2017.
رونالدو،  باستثناء  العب  ألي  يسبق  ولم 
الفوز بجائزة أفضل العب في العالم من 

جلوب سوكر أكثر من مرة واحدة.

ونالدو يصل اإلمارات حلضور حفل »جلوب سوكر«

أربع  في  التسجيل  عن  صيامه  ميالن  أنهى 
مباريات متتالية وهز املهاجم جونزالو هيغوين 
الفريق  قلب  إذ  شهرين  في  مرة  ألول  الشباك 
تأخره إلى فوز 2-1 على سبال في دوري الدرجة 
املهاجم  القدم.وعانى  لكرة  اإليطالي  األولى 
 28 في  األخير  هدفه  جاء  الذي  األرجنتيني، 
أخرى  محبطة  ليلة  من  األول،  أكتوبر/تشرين 
إلى أن حول هاكان شالهان أوغلو متريرة دافيدي 
بقوة  ليسددها  طريقه  إلى  العرضية  كاالبريا 
64.وانطلق  الدقيقة  في  املرمى  سقف  في 
ويضعه  قميصه  يرفع  كان  الذي  هيغوين، 
في فمه بعد كل هجمة محبطة، نحو بدالء 
ميالن لالحتفال إذ أحاط به الطاقم التدريبي 

هدف  أي  يحرز  لم  الذي  ميالن،  والالعبون.ووقع 
منذ الفوز 2-1 على بارما في الثاني من ديسمبر/

أندريا  منح  عندما  مشكلة  في  األول،  كانون 
13.لكن  الدقيقة  في  لسبال  التقدم  بيتانيا 
صاحب األرض أدرك التعادل بعد ذلك بثالث دقائق 
الفاشلة  فيليبو كوستا  ذهبت محاولة  عندما 
إلبعاد الكرة إلى سامو كاستييخو الذي سددها 
بقوة في الشباك ليضع حدا لصيام ميالن عن 
منذ  فترة  أول  وهي  دقيقة   395 ملدة  التسجيل 
1984. وصمد ميالن أمام نهاية متوترة بعد مرت 
بقليل  املرمى  بجوار  بيتانيا  من  أخرى  تسديدة 
وأبعد  رومانيولي  بأليسيو  اصطدامها  بعد 
ضربة  واحدة  بيد  دوناروما  جيانلوبجي  احلارس 

رأس من محمد فارس.
وقفز ميالن إلى املركز اخلامس برصيد 31 نقطة 

متأخرا بنقطة واحدة عن التسيو الذي يحتل آخر 
يتقدم  أوروبا.لكنه  أبطال  لدوري  املؤهلة  املراكز 
 12 املركز  بارما صاحب  نقاط فقط على  بست 
وسامبدوريا  روما  من  كل  يأتي  بينهما  وفيما 
وأتالنتا وتورينو وفيورنتينا وساسولو. من جانب 
حتقيق  نحو  إضافية  خطوة  ليفربول  خطا  اخر 
األولى  للمرة  اإلنكليزي  الدوري  لقب  احراز  حلم 
بفارق  الصدارة  في  بابتعاده  وذلك   ،1990 منذ 
اكتساحه  بعد  الثاني  توتنهام  عن  نقاط   9
في  »أنفيلد«  ملعب  على   1-5 أرسنال  ضيفه 
األملاني  املدرب  فريق  وأفاد  العشرين.  املرحلة 
التي  اخلدمة  من  وجه  أكمل  على  كلوب  يورغن 
قدمها له ولفرهامبتون باسقاطه توتنهام 1-3 
من أجل االبتعاد عن األخير بفارق 9 نقاط، على 
أول  في  اخلميس  إضافية  خطوة  يقطع  أن  أمل 

مباراة له لعام 2019 حني يتواجه مع مانشستر 
سيتي حامل اللقب وثالث الترتيب على ملعب 
منذ  تواليا  الثامن  بفوزه  ليفربول  األخير.ويدين 
»ستاد  على  ذهابا   1-1 أرسنال  مع  التعادل 
املاضي،  الثاني/نوفمبر  تشرين   3 في  االمارات« 
خاص  بشكل  فيرمينو  روبرتو  البرازيلي  الى 
السنغالي  سجل  كان  فيما  ثالثية،  سجل  إذ 
الهدفني  صالح  محمد  واملصري  مانيه  ساديو 
بتقدم  األول  شوطها  انتهى  مباراة  في  اآلخرين 
»احلمر« 4-1 بعد أن كان الضيف اللندني البادئ 
بالتسجيل. وبقي ليفربول الفريق الوحيد الذي 
دفع  ما  مرحلة،   20 بعد  الهزمية  طعم  يذق  لم 
دايك  فان  فيرجيل  الهولندي  املتألق  مدافعه 
بهذه  )ممكن(.  شيء  »أي  بالقول  التفاؤل،  الى 
املقاربة يجب أن ندخل الى املباريات ونلعب، أي 

سبورتس«  تي  »بي  لشبكة  ممكن«.وتابع  شيء 
البريطانية »إنها لفترة رائعة بأن تكون العبا في 
ليفربول ومشجعا ايضا على ما أعتقد. ما زلنا 
من  لكن  األمور  من  الكثير  حتسني  الى  بحاجة 
نريد  احلالي.  بالوضع  جدا  سعداء  أننا  الواضح 
واحملافظة على  والعمل بجهد  املشوار  مواصلة 
اندفاعنا الكبير من أجل احلرص على االستمرار 
»بي  لشبكة  فرأى  كلوب  أما  اجليد...«.  بالعمل 
أداء  كان  عام،  »بشكل  أنه  ايضا  تي سبورتس« 
التخلف(  )بعد  فعلنا  ورد  قوي،  فريق  ضد  جيدا 
كان رائعا«، مشددا »أريد أن يبقى الفريق كما هو 
حاليا، أن يبقى مركزا وال شيء سوى ذلك« في رد 
منه على مدى تأثير نتيجة توتنهام على اندفاع 
العبيه«. وكان ليفربول الطرف األفضل في بداية 
اللقاء، إذ حاصر ضيفه الذي سافر الى »أنفيلد« 
أوزيل املرجح  دون العب وسطه األملاني مسعود 
رحيله عن النادي خالل فترة االنتقاالت الشتوية 
الشهر املقبل، لكن دون التمكن من الوصول الى 

شباك احلارس األملاني برند لينو.
وفي أول محاولة له على املرمى، كاد أرسنال أن 
البرازيلي  احلارس  لكن  بهدف  مضيفه  يفاجئ 
أليسون أنقذ فريقه بتصديه لتسديدة النيجيري 
أليكس إيوبي )10( الذي عوض الفرصة بعد ثوان 
أينسلي  الشاب  لزميله  متقنة  كرة  بتمريره 
ابعاد  في  خطأ  من  مستفيدا  مايتالند-نايلز، 
الـ21  ابن  فتلقفها  »احلمر«،  دفاع  من  الكرة 
عاما مباشرة في الشباك، مسجال هدفه األول 
املسابقات  جميع  في  »املدفعجية«  بقميص 
فيرمينو  ليفربول جاء سريعا عبر  رد  لكن   .)11(
اخلطأ  طريق  عن  أمامه  الكرة  سقطت  الذي 

املصري  الطريق على  الدفاع قطع  عندما حاول 
اخلالية  الشباك  في  فسددها  صالح،  محمد 

.)14(
فيرمينو  والكمال، وضع  بالتمام  ثانية   90 وبعد 

من  آخر  خطأ  إثر  املقدمة  في  فريقه 
الكرة  بوصول  تسبب  أرسنال  دفاع 
البرازيلي  الى  ومنه  مانيه  الى 
باألملاني  رائع  بشكل  تالعب  الذي 
واليوناني  مصطفي  شكودران 
قبل  باباستاثوبولوس،  سقراطيس 
أن يسدد في شباك لينو )16(.وأضاف 

إثر  الثالث  الهدف  ليفربول 
ركلة ركنية أبعدها الدفاع 

امللعب،  منتصف  حتى 
الى  »احلمر«  فأعادها 

اجلهة اليسرى حيث 
مررها  الذي  صالح 

نحو  بحنكة 
البعيد  القائم 

 ، نيه لسا
عها  د و فأ
خير  أل ا
ك  لشبا )32(.ا

رجال  الشوط وأنهى  كلوب 
الذي  صالح  بفضل   1-4 متقدمني  األول 

الضائع  بدل  الوقت  في  جزاء  ركلة  انتزع 
من سقراطيس ونفذها بنفسه بقوة )45+2(، 

هذا  الدوري  في  عشر  الثالث  هدفه  مسجال 
ليفربول  واصل  املريح،  التقدم  ورغم  املوسم. 

اندفاعه وكان قريبا من اضافة هدف خامس في 

ثانية  انتظر ركلة جزاء  أكثر من مناسبة لكنه 
لتعزيز تقدمه وهذه املرة بعد خطأ من البوسني 
لوفرن،  ديان  الكرواتي  على  كوالشيناتش  سياد 
وانبرى لها فيرمينيو إلكمال ثالثيته في أمسية 

رائعة للبرازيلي وفريقه )65(.

ميالن وهيغوين ينهيان صياما عن التسجيل يف الدوري اإليطالي و ليفربول يكتسح 
آرسنال يف خطوة جديدة السرتجاع لقب طال غيابه



12 العدد )3096( االثنين NO.3096 .MON . 31 .DEC .2018  2018 /  12 / 31قضايا

كش��ف النائ��ب ع��ن تي��ار احلكم��ة 
عل��ي العب��ودي ام��س االح��د، اه��م 
املعوق��ات التي تواج��ه موازنة 2019، 
مبيناً ان انخفاض اس��عار النفط اثر 
بش��كل كبير على املوازنة، خاصة ان 
الس��عودية عملت على زيادة االنتاج 
وتخفيض االسعار كمكافئة لترامب 
م��ن اجل غ��ض الطرف ع��ن موضوع 
مقت��ل الصحف��ي واملع��ارض جمال 

خاشقجي.
وقال العبودي في تصريح ان “املعوقات 
االساسية التي تقف في وجه موازنة 
2019 تتعلق بانخفاض س��عر برميل 
النفط خاصة بعد التحركات االخيرة 
للرئيس االميركي دونالد ترامب وقيام 
الس��عودية بزيادة االنت��اج ما ادى الى 
تدن��ي االس��عار بهدف غ��ض الطرف 

االميركي عن مقتل خاشقجي”.
واض��اف ان “املوازن��ة احادي��ة اجلانب 
ول��دى النواب ف��ي البرمل��ان حتفظات 
عليه��ا ولغاية اليوم لم يتم حس��م 
احلكومي��ة  اللجنت��ن  ب��ن  ملفه��ا 
والبرملانية املش��كلتن لغرض تعديل 

املوازنة”.
واشار العبودي الى أن “املوازنة اليوجد 
فيه��ا اي معاجل��ة للبطالة واخلدمات 
واالعم��ار خاصة ف��ي املناطق املدمرة 
واحملروم��ة، ويقابله��ا ع��دم املس��اس 

مبستحقات املوظفن في الدولة”.
ه��ذا واكد النائب ع��ن محافظة بابل 
منص��ور البعيج��ي ام��س األح��د، أن 
نواب احملافظة لن يقبلوا بأي تهميش 
او عدم انصاف حملافظتهم في موازنة 
الع��ام املقبل كما مت تهميش��ها في 
الكابين��ة الوزاري��ة، مش��يرا إل��ى أن 

رئيس الوزراء ع��ادل عبد املهدي على 
دراية تامة مبا تعاينه احملافظة.

وقال البعيج��ي في بيان “إننا نطالب 
رئي��س ال��وزراء بوض��ع آلي��ة جدي��دة 
الختيار الكابينة الوزارية للحكومات 
املقبل��ة ألنه من غي��ر املعقول ان يتم 
اختيار ثالث وزراء من محافظة واحدة 
ومحافظ��ة ل��م يت��م اختي��ار منه��ا 
وال وزي��ر منذ س��قوط النظ��ام البائد 
وال��ى يومنا ه��ذا اضافة ال��ى املوازنة 
العام��ة الت��ي يج��ب ان ت��وزع عل��ى 

محرومية احملافظ��ات وليس الكثافة 
السكانية“.

وأضاف، أن “هن��اك محافظات يوجد 
فيه��ا نف��ط ومنافذ حدودي��ة وتأخذ 
حصتها من البترودوالر واملنفذ احلدودي 
وتأخ��ذ حصته��ا كاملة م��ن املوازنة 
فما هو ح��ال احملافظات التي ال يوجد 
فيها ال نف��ط وال منفذ حدودي فمن 
سينصف محروميتها كمحافظات 

بابل والديوانية واملثنى”.
وش��دد على “ضرورة وض��ع الية في 
توزي��ع املوازن��ة العام��ة للبل��د وان 
تك��ون على نس��بة احملرومية وليس 
الكثافة الس��كانية وه��ذا هو حل 
ناجع جلميع احملافظات س��واء كانت 
منتج��ة للنف��ط او ال يوج��د فيه��ا 
ثروات خصوصا وان الدستور العراقي 
يؤك��د ان الث��روات الطبيعي��ة ح��ق 
العراقي  جلميع احملافظات والشعب 

متساوي باحلقوق والواجبات”، مشيرا 
إل��ى أنه “يأم��ل “خيرا مبوازن��ة العام 
املقب��ل الن��ه عل��ى دراية تام��ة فيما 
تعانيه احملافظة من تدهور في قطاع 
التربي��ة والصحة وكاف��ة القطاعات 
االخ��رى طيلة الفترة الس��ابقة والى 

االن
وأعلنت األمان��ة العامة جمللس الوزراء 
امس األحد، ع��ن تخويل اجمللس لوزير 
املالي��ة ف��ؤاد حس��ن او م��ن يخوله 
بالتوقي��ع عل��ى اتفاقي��ة ق��رض مع 

بنك “س��تاندر جارت��رد” لصالح وزارة 
الكهرب��اء ومببلغ مق��داره 120 مليون 

يورو.
وذكر بيان لألمانة العامة  ان ” مجلس 
ال��وزراء خول وزير املالية فؤاد حس��ن 
او من يخوله صالحي��ة التوقيع على 
اتفاقي��ة ق��رض م��ع بنك “س��تاندر 
جارت��رد” ، و يهدف الق��رض الى متويل 
مش��روع تأهي��ل محط��ات كهرب��اء 
الرميل��ة ف��ي البص��رة والص��در ف��ي 
بغداد وكركوك، مع ش��ركة سيمنس 
األملانية”. واض��اف البيان ان ” القرض 
س��يكون بضمانة مؤسس��ة ضمان 
الصادرات األملانية، سيدفع خالل مدة 
6 س��نوات وش��هر واحد، ومدة امهال 
13 شهرا، ويتم التس��ديد على مدى 
5 س��نوات بأقس��اط نصف سنوية، 
ويتم احتساب الفائدة على مبلغ 85 

مليون يورو مبعدل ثابت قدره %0.51”.
هذا وكش��فت النائب��ة عن محافظة 
البص��رة زه��رة البجاري ام��س األحد، 
عن زي��ادة املوازن��ة االس��تثمارية من 
ترليون الى ترليوني دينار، مشيرة إلى 
أن موازنة 2019 لم تنصف احملافظات 
املنتجة للنف��ط. وقالت البجاري في 
االس��تثمارية  “املوازن��ة  إن  تصري��ح 
ازدادت من 1 ترلي��ون إلى 2 ترليون في 
موازن��ة 2019 وه��ذه الزي��ادة س��يتم 
توزيعه��ا على جمي��ع احملافظات وفق 

النسب السكانية”.
وأضاف��ت، أن “موازن��ة 2019 ليس��ت 
فيه��ا انصاف للمحافظ��ات املنتجة 
للنفط كمحافظة البصرة”، مبينة أن 
“اس��تحقاق البصرة ال يختلف كثيرا 
عن استحقاق احملافظات األخرى التي 

ليست لديها موارد نفطية”.
واش��ارت البج��اري إل��ى أن “موازن��ة  
2019 لم تنصف البصرة بأي ش��كل 
من األش��كال في ظل ارتفاع نس��ب 
الس��رطانية  باألم��راض  اإلصاب��ات 

وشحة املياه .
كم��ا توق��ع وزي��ر الصناع��ة واملعادن 

صالح اجلب��وري ارتفاع حجم التبادل 
التج��اري بن الع��راق واألردن إلى 800 

مليون دوالر.
وق��ال اجلب��وري ف��ي تصري��ح اوردت��ه 
صحيفة “الغد” األردنية إنه “س��يتم 
عقد لقاءات تش��اورية م��ع وفد أردني 
وزارّي كبير برئاسة رئيس الوزراء عمر 
الرزاز، وصل الع��راق اجلمعة، في زيارة 

رسمية”.
وأض��اف اجلب��وري أن “اللقاءات تهدف 
إلى اس��تكمال املباحث��ات املتعلقة 
باجلانب الصناعي واستكمال مشروع 
املدينة الصناعية بن البلدين، إضافة 
إل��ى بح��ث إعف��اء منتج��ات أردنية 

لدخولها إلى األسواق العراقية”.
“يرتف��ع حج��م  أن  اجلب��وري  وتوق��ع 
التب��ادل التج��اري ب��ن األردن والعراق 
إلى الضعف”، مش��يرا إلى أنه “يبلغ 

حاليا حوالي 400 مليون دوالر”.
وق��د اعلن��ت وزارة الكهرب��اء  اب��رام 
مذكرة تفاهم مع وزارة الطاقة والثروة 
املعدني��ة االردني��ة لتب��ادل الطاق��ة 

الكهربائية.
وق��ال املكت��ب االعالم��ي في ال��وزارة 

ف��ي بيان ان��ه “عل��ى هام��ش الزيارة 
الرس��مية لرئيس الوزراء االردني عمر 
ال��رزاز، والوفد املرافق ل��ه، الى العراق، 
وبحضور رئي��س الوزراء العراقي عادل 
عبد امله��دي، مت إبرام مذك��رة تفاهم 
بن وزارة الكهرب��اء العراقية متمثله 

بالوزير ل��ؤي اخلطي��ب، ووزارة الطاقة 
والث��روة املعدني��ة االردني��ة متمثل��ة 
بالوزيرة املهندسة هالة زواتي، لتبادل 
الطاق��ة الكهربائي��ة ب��ن منظومة 
الكهرباء العراقية واالردنية، من خالل 
الربط املباش��رة، وتس��ريع اإلجراءات 

الالزمة بهذا الشأن”.

واض��اف ان “ه��ذا الربط يع��د اللبنة 
األس��اس خللق س��وق واعدة للطاقة 
الكهربائية في املنطقة، كون العراق 
يعمل بهذا االجتاه حتت مظلة األمانة 
العامة للرب��ط الثماني، فضال عن ان 
ومنظومته  اجلغرافي  وموقعه  العراق 

الكهربائية سيكون حلقة الوصل بن 
منظوم��ة الربط الثمان��ي، ومنظومة  
الربط اخلليجي الكهربائية من جهة، 

ودول غرب اسيا من جهة اخرى.

في الوقت الذي تصف في��ه تقارير املنظمات 
احلقوقية واألمم املتح��دة احلرب اليمنية بأنَّها 
»أسوأ كارثٍة إنسانية في العالم«، وتشير إلى 
أنَّ احلصار املتقطع الذي يفرضه الس��عوديون 
وحلفاؤه��م في اإلمارات دف��ع نحو 12 مليون 
شخٍصا في اليمن إلى حافة اجملاعة، وأدى إلى 
قتل نح��و 85 ألف طفٍل، كش��فت صحيفة 
نيويورك تاميز األمريكية في تقريٍر لها فاجعًة 
أخ��رى في تلك احلرب، وهي جتنيد الس��عودية 
ألع��داٍد كبيرة م��ن األطفال الس��ودانين من 
إقلي��م دارفور للقتال عل��ى اخلطوط األمامية 

في اليمن.
تشير الصحيفة إلى أنَّ السعودية استغلت 
حاجة أس��ر اإلقليم للمال بع��د أن أصبحت 
األهلي��ة  احل��رب  س��نوات  نتيج��ة  معدم��ًة 
الطويل��ة. وتوض��ح ذل��ك م��ن خ��الل مقابلٍة 
أجرتها مجموعٍة من اجلنود الس��ودانين ممن 

قاتلوا في اليمن.
أح��د هؤالء اجلنود يُدَعى هاجر ش��ومو أحمد. 
س��افر هاجر للقتال في اليمن حلاجة أسرته 
الش��ديدة للمال بعد أن ُس��رقت ماش��يتها 
وأفقرتها احلرب. ففي نهاية عام 2016، علم أنَّ 
السعودية على اس��تعداٍد لدفع ما يصل إلى 
10 آالف دوالر إن س��افر لالنضم��ام إلى قواتها 

في اليمن، على بعد 1200 ميل من وطنه.
كان هاجر يبلغ حينها من العمر 14 عاًما، ولم 
يكن يعلم موقع اليمن. وش��عرت أمه بالفزع 
الش��ديد من الفكرة، فكيف ميكن لوالديه أن 
يلقي��ا به في ح��رٍب أهلية مروع��ة بعد أن جنا 
من واح��دٍة بالفع��ل؟ لكنَّ العائل��ة كان لها 

رأٌي آخر. والس��بب، حس��بما أوضح هاجر في 
مقابل��ٍة األس��بوع املاض��ي ف��ي اخلرطوم مع 
صحيفة »نيويورك تاميز«، بعد أياٍم من بلوغه 
سن السادسة عش��ر، هو أنَّ »العائالت تعلم 
أنَّ الطريق��ة الوحيدة لتتغي��ر حيواتها هو أن 

ينضم أبناؤها للحرب ويرسلون إليها املال«.
يق��ول الس��عوديون إنَّهم يقاتل��ون في حرب 
اليم��ن التي يقوده��ا ولي العه��د محمد بن 
س��لمان إلنق��اذ اليمن. لكن تش��ير صحيفة 
»نيوي��ورك تاميز« إلى أنَّ الس��عودين جلأوا في 
احلرب إل��ى اس��تغالل ثروتهم الواس��عة من 
عائدات النفط لالس��تعانة بجنوٍد من خارج 
السعودية للقتال، واعتمدت في هذا باألساس 
على جتنيد ما يقول اجلنود السودانيون الذين 
أجرت الصحيفة مقاب��الٍت معهم أنَّهم آالٌف 
من الناجن البائس��ن من الصراع في دارفور، 

ومعظمهم من األطفال.
ووفًق��ا لع��دٍد من ه��ؤالء اجلنود الس��ودانين 
الذين عادوا إلى بالدهم، ومش��رعن سودانين 
يحاول��ون التحقي��ق في املس��ألة، ف��إنَّ عدد 
اجلنود الس��ودانين الذين كانوا يشاركون في 
حرب اليمن طوال الس��نوات األربعة املاضية 
بجانب امليليشيات السعودية كان يصل إلى 
حوال��ي 14 ألف جندي س��وداني. وُقِتل مئاٌت 

على األقل من هؤالء األطفال.
ه��ؤالء  كل  تقريًب��ا  الصحيف��ة،  وبحس��ب 
اجملندي��ن الس��ودانين أت��وا من إقلي��م دارفور 
الذي أفقرت��ه احلرب األهلي��ة وأنهكته. جديٌر 
بالذكر أنَّ تلك احلرب استمرت لنحو 12 سنة، 
وأدت إلى مقتل 300 ألف ش��خص ونزوح نحو 
1.2 مليون، بسبب الصراع على املوارد النادرة 
واألراضي القابلة للزراعة التي كانت تتناقص 

مساحتها مع الوقت.
توض��ح الصحيف��ة أيًض��ا أنَّ معظ��م هؤالء 
اجلن��ود الس��ودانين ينتم��ون لق��وات الدعم 
الس��ريع غي��ر النظامي��ة، وه��ي ميليش��يا 
قبلية س��ودانية كانت تُعرف س��ابًقا باسم 
»اجلنجويد«. هذه القوات اتُهمت باالغتصاب 
املمنهج للنساء والفتيات والقتل العشوائي 
وغيرها من جرائم احلرب خ��الل صراع دارفور، 
واآلن يقود اجلنود اخملضرمون الذين شاركوا في 
هذه الفظائع اجلنود الس��ودانين املنتش��رين 
في اليمن، لكن هذه املرة في حملٍة عسكرية 

نظامية.
ووفًقا لتقرير الصحيفة، بعض عائالت هؤالء 
اجملندين يقدمون الرش��اوى لقادة امليليشيات 
لتجني��د أبنائه��م، الذي��ن يبل��غ معظمهم 
م��ا بن 14 إل��ى 17 عاًما. وف��ي مقابالتهم مع 
»نيويورك تاميز«، قال خمس��ة جنود عادوا إلى 
بالده��م وجندي آخر على وش��ك الس��فر إلى 
هناك إنَّ األطفال يش��كلون عل��ى األقل %20 
من وحداتهم. وقال اثنان إنَّ األطفال يشكلون 

ما يصل إلى %40.
الق��ادة  أنَّ  جميًع��ا  اجلن��ود  ه��ؤالء  وأوض��ح 
الس��عودين واإلماراتي��ن املش��رفن عليهم 
بعي��دة  مس��افاٍت  م��ن  به��م  يتحكم��ون 
للبق��اء آمنن بعي��ًدا عن اخلط��وط األمامية، 
ويوجهونهم للهجوم أو االنسحاب من خالل 
السماعات الالسلكية وأنظمة حتديد املواقع 
التي وفروها للضباط الس��ودانين املسؤولن 

عن الوحدات.
وصرَّح للصحيفة محمد س��ليمان الفاضل، 
وه��و عض��ٌو بقبيلة »بني حس��ن« ع��اد إلى 
الس��ودان في نهاي��ة العام املاض��ي: »يبلغنا 

الس��عوديون باألوامر عبر الهواتف واألجهزة. 
لكنَّهم لم يقاتلوا معنا أبًدا«.

واتفق مع��ه أحمد )25 عاًم��ا(، وهو عضٌو من 
قبيلة أوالد زيد قاتل بالقرب من ميناء احلديدة 
هذا العام، ولم يُرد نشر اسمه كاماًل خوًفا من 
احلكومة الس��ودانية. قال أحمد للصحيفة: 
»يهاتفنا الس��عوديون ثم ينس��حبون. إنَّهم 
يعامل��ون الس��ودانين كما لو كان��وا حطًبا 

يشعلون به النار«.
وتوض��ح الصحيف��ة أنَّ هن��اك بالفعل بضع 
آالٍف م��ن الق��وات اإلماراتي��ة متمرك��زٌة حول 
مين��اء عدن. لكنَّ بقية جن��ود التحالف الذي 
نه الس��عوديون واإلماراتي��ون ال يجمعهم  كوَّ
س��وى االعتماد عل��ى املس��اعدات اخلارجية. 
إذ ش��ارك اجليش الباكس��تاني بإرسال 1000 
داخ��ل  الس��عودية  الق��وات  لدع��م  جن��دي 
اململكة، رغم معارضة البرملان الباكس��تاني 
وتصويته ملن��ع األمر، وأم��دت األردن التحالف 
بطائ��راٍت حربية ومستش��ارين عس��كرين، 
لك��نَّ الدولتن أقدمتا عل��ى ذلك العتمادهما 
الكبير على مس��اعدات ممالك اخلليج. )وأشار 
تقري��ٌر من األمم املتحدة إلى أنَّ إريتريا رمبا تكون 

قد أرسلت 400 جندي(.
لك��نَّ األم��ر يختلف في الس��ودان بحس��ب 
التقري��ر، فامل��ال الس��عودي يذهب مباش��رًة 
للمقاتلن، أو املرتزقة كما يس��ميهم النقاد، 
وال يس��تفيد من��ه االقتص��اد الس��وداني إال 

بصورٍة غير مباشرة.
رح للصحيفة حافظ إس��ماعيل محمد،  وصَّ
واملستش��ار  الس��ابق  الس��وداني  املصرف��ي 
االقتص��ادي الناق��د للحكوم��ة: »الناس هنا 
يش��عرون باليأس. وه��م يقاتلون ف��ي اليمن 

ألنَّهم يعلمون أنَّهم ليس لديهم مس��تقبل 
في الس��ودان. نحن ُنصدِّر اجلن��ود للقتال في 
اليمن كما لو كانوا س��لعًة نقايضها مقابل 

العمالت األجنبية«.
لكنَّ تركي املالكي، املتحدث باسم التحالف 
العس��كري الذي تقوده السعودية، نفى تلك 
االتهام��ات في بيان، وق��ال إنَّ التحالف يقاتل 
إلعادة احلكوم��ة اليمنية املعت��رف بها دولًيا 

إل��ى احلكم، وأنَّ قوات التحالف تلتزم بجميع 
قوانن حقوق اإلنس��ان العاملية، ومن ضمنها 

»االمتناع عن جتنيد األطفال«.
بوج��ود  املزاع��م  »ه��ذه  املالك��ي:  وأض��اف 
أطفال ضمن القوات الس��ودانية املش��اركة 
خيالية وليس لها أس��اس«. وجديٌر بالذكر أنَّ 
املس��ؤولن الس��عودين قالوا إنَّ هناك جنوًدا 
س��عودين ماتوا ف��ي اليم��ن، لكنَّهم رفضوا 

توضيح أعدادهم.
تش��ير »نيوي��ورك تامي��ز« إلى أنَّ ه��ذه القوات 
س��اعدت  بالتأكي��د  البري��ة  الس��ودانية 
الس��عودين واإلماراتي��ن في االس��تمرار في 
ح��رب اليم��ن، فلوالهم ل��كان الس��عوديون 
واإلماراتي��ون قد تكب��دوا خس��ائر كبيرة من 
ش��أنها أن متتحن صبر عائ��الت جنودهم في 

الوطن.
وتواصل��ت الصحيف��ة أيًض��ا م��ع الس��فير 
الس��وداني بابك��ر الصديق األم��ن، املتحدث 
باسم وزارة اخلارجية السودانية. امتنع الوزير 
عن التعليق على أعداد القوات أو الضحايا أو 
املرتبات الت��ي يتلقاها من يقاتلون في اليمن. 

وقال إنَّ الس��ودان يقاتل »لتحقيق االستقرار 
والس��الم اإلقليمين. فيما عدا ذلك ليس��ت 

لدينا أي مصالح في اليمن«.
د وزير الدفاع  ووفًقا لتقرير »نيويورك تاميز«، هدَّ
الس��وداني في مايو )أيار( املاضي باالنسحاب 
من حرب اليم��ن، معلًنا أنَّ اخلرط��وم »تُقيِّم« 
مش��اركتها ف��ي احلرب ف��ي ضوء »اس��تقرار 
ومصالح« السودان. وأش��ار دبلوماسيون إلى 
أنَّ الغ��رض احلقيقي لهذا البيان كان مطالبة 

السعودية واإلمارات بتقدمي مساعداٍت مالية 
أكب��ر. إال أنَّ الدولت��ن اخلليجيت��ن لم تفعال، 
واس��تمرت اضطرابات االقتصاد الس��وداني. 
وبعده��ا تراجع��ت اخلرط��وم، واس��تمرت في 

إمداد اليمن باملقاتلن بحسب الصحيفة.
لكنَّ مشاركة السودان كانت لها فائدٌة كبرى 
أخ��رى. إذ توض��ح الصحيف��ة أنَّها أكس��بت 
الرئيس الس��وداني عمر البشير حلفاء جدد، 
وخفف��ت من عزلت��ه الدولية املس��تمرة منذ 
س��نوات. فألكثر م��ن عقدين كان��ت الواليات 
املتح��دة تعتبر حكومة البش��ير م��ن ممولي 
اإلرهاب، وأص��درت احملكمة اجلنائي��ة الدولية 
بحقه مذك��رات اعتقال عدي��دة، متهمًة إياه 

بإدارة جرائم حرب دارفور.
وف��ي ظ��ل الوض��ع االقتص��ادي املت��ردي في 
الس��ودان، حي��ث وصل مع��دل التضخم إلى 
70%، ويصط��ف الناس للحص��ول على اخلبز 
والوقود وس��حب األموال حتى في العاصمة، 
وحيُث قتل تسعة أشخاص هذا الشهر على 
ي��د قوات األمن في احتجاجاٍت ضد احلكومة، 
أصبحت ه��ذه املدفوع��ات الس��عودية التي 
تصل إلى اجلن��ود ذات أهميٍة كبرى بحس��ب 

الصحيفة.
وتوض��ح الصحيف��ة أنَّ األم��ر ال يقتصر على 
حرب اليمن فقط، فوفًق��ا لتقرير جلٍنة تابعة 
ل��ألمم املتحدة وتقارير أخ��رى، بعض اجلماعات 
املتم��ردة التي واجه��ت ق��وات اجلنجويد في 
الس��ودان ش��اركت ف��ي املعرك��ة ف��ي ليبيا 
بجانب ق��وات اللواء خليف��ة حفتر املعارض 

لإلسالمين.
إال أنَّ أعداد الس��ودانين املش��اركن في حرب 
اليمن أكبر بكثير. فوفًق��ا ملقابالت صحيفة 
»نيوي��ورك تاميز« م��ع اجلنود اخلمس��ة الذين 
ع��ادوا من اليمن، ومقاب��الٍت أخرى أجرتها مع 
أخ��ي مقاتلن ماتا في احلرب، كانت الطائرات 
الس��ودانية ترح��ل م��ن اخلرط��وم أو نياال في 
دارفور إلى السعودية وهي حتمل ألفن أو ثالثة 
آالف جن��دي كل مرة. وكان ه��ؤالء يصلون إلى 
معس��كراٍت باململكة، قال البعض إنَّهم رأوا 

فيها ما يصل إلى 8 آالف جندي سوداني.
ر لهم السعوديون  وبحسب روايات اجلنود، وفَّ
املالب��س واألس��لحة، الت��ي يعتق��دون أنَّه��ا 
أمريكي��ة الصن��ع، ودرَّبوه��م من أس��بوعن 
ألربعة أس��ابيع باألس��اس عل��ى كيفية فك 
��موهم  وتركيب وتنظيف األس��لحة. ثم قسَّ
إلى وح��داٍت تتكون من 500 إل��ى 750 جنديًا، 
وسافروا بًرا إلى اليمن للمشاركة في املعارك 
في صحراء ميدي، أو معسكر خالد بن الوليد 

في تعز، أو بالقرب من عدن وميناء احلديدة.
وق��ال جميعه��م للصحيف��ة إنَّه��م قاتل��وا 
فق��ط من أجل املال، وكانوا يتلقون مرتباتهم 
بالريال السعودي، ما يعادل 480 دوالرًا أمريكًيا 
ش��هريًا للمقاتل عدمي اخلبرة البالغ من العمر 
14 عاًما، و530 دوالرًا امريكًيا شهريًا للضابط 
اخملضرم م��ن قوات اجلنجوي��د. وكانوا يتلقون 
من 185 إلى 285 دوالرًا إضافيًة عن كل ش��هٍر 
يش��اركون فيه ف��ي املع��ارك، وبعضهم كان 

يشارك فيها باستمرار.
ووفًق��ا للصحيفة، تُ��وَدع املدفوعات في بنك 
فيصل اإلس��المي ف��ي الس��ودان، الذي ميلك 
الس��عوديون جزًءا منه. وفي نهاية كل س��تة 
أش��هر، كان املقات��ل الواح��د يتلق��ى مبلًغا 
إضافًي��ا قدره 700 ألف جنيه س��وداني، أي ما 
يصل إلى 10 آالف دوالر أمريكي حس��ب سعر 

الصرف احلالي .
وه��ذا يدفع بع��ض العائالت لدفع الرش��اوى 
للميليش��يات لتجنيد أبنائهم. ففي مقابلٍة 
أجرته��ا الصحيف��ة مع ش��خٍص يدعى عبد 
الرحي��م )32 عاًم��ا( م��ن قبيل��ة الرزيقات في 
الس��ودان، قال عبد الرحيم إنَّ عائلته دفعت 
الع��ام املاض��ي رش��وًة مقداره��ا 1360 دوالر 
أمريكي لقائد إحدى امليليشيات احمللية، حتى 
يس��افر أخوه األكبر عبد الرحمن للمشاركة 
ضابًطا في ح��رب اليمن . لكنَّ أخاه توفي في 
املعارك في فبراير )ش��باط( ه��ذا العام. وعلَّق 
عب��د الرحيم عل��ى وفاته بوجٍه جام��ٍد قائاًل: 

»هكذا هي احلياة« .

كيف أثر مقتل خاشقجي على موازنة 2019؟

العبودي : املعوقات االساسية اليت تقف يف وجه موازنة 2019 تتعلق باخنفاض سعر برميل النفط

املوازنة احادية الجانب ولدى النواب يف الربملان 
تحفظات عليها ولغاية اليوم لم يتم حسم 

ملفها بني اللجنتني الحكومية والربملانية

السعودية عملت على زيادة 
االنتاج وتخفيض االسعار 
كمكافئة لرتامب من اجل 
غض الطرف عن موضوع 
مقتل خاشقجي

نيويورك تايمز: بهذه الطريقة جندت السعودية أطفال السودان للقتال في حرب اليمن

السعودية استغلت حاجة أسر اإلقليم للمال بعد أن أصبحت معدمًة نتيجة سنوات احلرب األهلية الطويلة

/ القسم السياسي

/ القسم السياسي

العبودي حسنالبعيجي

تركي املالكيالبشيرابن سلمان

السعوديون جلأوا يف احلرب إىل استغالل 
ثروتهم الواسعة من عائدات النفط 

لالستعانة جبنوٍد من خارج السعودية للقتال



ترامب: تقدم كبير يتحقق بشأن اتفاق محتمل مع الصين

 ودعا األطراف املشاركة في االجتماع، 
إلى النظر من منطلق وطني ومراعاة 
مصلحة الدول��ة، وليس من منطلق 
سياسي بسيط، ال سيما أن الدولة 
تعيش في وضع جغرافي-سياس��ي 
وإقليم��ي ومالي صع��ب يجب أخذه 
في االعتبار، معرب��اً عن األمل في أن 

يتم جتاوز األزمة الراهنة.
األم��ن  أوق��ف  آخ��ر،  عل��ى صعي��د 
التونس��ي في محافظات سوس��ة 
وصفاق��س وناب��ل 15 مهاج��راً غير 
شرعي كانوا يستعدون للتوجه إلى 
الضف��ة األخ��رى من البح��ر األبيض 

املتوسط.
وأوضحت وزارة الداخلية التونس��ية 
ف��ي بيانن منفصل��ن اول من أمس، 
أنه مت إيق��اف املهاجرين في عمليات 
منفصلة على شواطئ مدينة اكودة 
وش��واطئ  ف��ي محافظة سوس��ة 
محافظ��ة ناب��ل وجزي��رة قرقنة في 
وه��م يس��تعدون الجتياز  صفاقس 
حدود تونس خلس��ة باجتاه األراضي 
اإليطالي��ة، وقد مت خالله��ا مصادرة 
مركب ترفيه��ي مجهز مبحرك وزورق 
مطاطي وس��يارتن. وأشارت إلى أنه 
مت التحف��ظ عل��ى املهاجرين التخاذ 

اإلجراءات القانونية في شأنهم.
ال��ى ذل��ك تواصل��ت االحتجاج��ات 
لليل��ة الثاني��ة عل��ى التوال��ي ف��ي 
محافظ��ة القصري��ن غ��رب تون��س 

وش��ملت مناط��ق أخرى إث��ر انتحار 
مصور صحفي حرقاً في املدينة.

وأفيد بأن االشتباكات جتددت في عدد 
من أحي��اء مدينة القصري��ن )غرب(. 
ورشق احملتجون باحلجارة قوات األمن 
التي ردت باس��تعمال الغاز املس��يل 

للدموع.
ول��م ي��ردد احملتج��ون هتاف��ات ول��م 

يرفعوا شعارات محددة.
وأك��دت وزارة الداخلي��ة ف��ي بيان أن 
قوات األمن تدخل��ت إلعادة األوضاع 
إل��ى نصابها في بع��ض األحياء من 
القصرين وجبنيانة )وس��ط( وطبربة 
)غرب(«. وحتدثت عن »أحداث ش��غب 
متثلت في إش��عال العج��الت وغلق 
دون  باحلج��ارة  والرش��ق  الطرق��ات 

تسجيل إصابات«.
وقال الناطق الرس��مي باسم االدارة 
العامة لألمن الوطني وليد حكيمة 
إن املواجهات أسفرت عن إصابة رجل 
أمن ف��ي جبنيانة وتوقيف خمس��ة 

أشخاص في طبربة.
وتوفي املص��ور الصحفي عبد الرزاق 
زُرق��ي بعد ان أضرم النار في نفس��ه 
احتجاج��اً على البطال��ة واألوضاع 

املتردية في منطقة القصرين.

وق��ال الزرقي في ش��ريط فيديو قبل 
وفاته »من أجل أبناء القصرين الذين 
ال ميلك��ون م��ورد رزق  اليوم س��أقوم 

بثورة، سأضرم النار في نفسي« .

وأوضح��ت الداخلي��ة ان الهدوء عاد 
تدريجي��اً إلى ه��ذه املناط��ق التي ال 
تزال الوحدات األمنية متمركزة فيها 

ملراقبة األوضاع.
القصري��ن  مدين��ة  وش��هدت 
احتجاج��ات متقطع��ة ليل االثنن- 
الثلثاء واستعملت قوات األمن الغاز 
املس��يل للدم��وع بكثاف��ة لتفريق 

املتظاهرين.
الصحفي��ن  نقاب��ة  وأعلن��ت 
التونسين أول من امس اضراباً عاماً 
ف��ي املؤسس��ات االعالمي��ة يوم 14 
كان��ون الثاني )يناي��ر( املقبل. وقالت 
النقابة في بيان إن يأتي على خلفية 
»الوض��ع املت��ردي ال��ذي ب��ات عليه 
ما في القطاع اخلاص  اإلعالم ال س��يّ
من وضعّيات هّش��ة وانعدام الّرقابة 
على املؤسسات التي ال حتترُم احلقوق 

املهنّية للصحفيّن«.
كم��ا كش��فت وزارة الداخلي��ة عن 
توقيف مش��تبه فيه في قضية وفاة 
املص��ور الصحف��ي والت��ي وصفتها 

»بالغامضة«.
والقصري��ن ب��ن امل��دن األول��ى التي 
االحتجاج��ات  فيه��ا  اندلع��ت 
وقتل��ت   2010 اواخ��ر  االجتماعي��ة 
قوات الش��رطة خاللها محتجن 
قبل ان تتس��ع رقع��ة التظاهرات 
في تونس وتطي��ح بنظام الرئيس 

زين العابدين بن علي.
وشهدت طبربة موجة احتجاجات 
بالتش��غيل  مطالبة  اجتماعي��ة 
والتنمية في 8 كانون الثاني )يناير( 
الفائت توفي خاللها ش��خص في 

مواجهات مع قوات االمن.
وعلى رغم التقدم احملرز في االنتقال 
الدميقراطي بعد االطاحة بنظام بن 
علي في 2011 والع��ودة الى النمو 
بعد س��نوات م��ن الرك��ود، تواجه 
السلطات التونسية صعوبات في 
االستجابة للتطلعات االجتماعية 

للمواطنن.
يغذي��ه  ال��ذي  التضخ��م  ويؤج��ج 
الدين��ار  قيم��ة  تراج��ع  خصوص��اً 
والبطال��ة التي ما زال��ت فوق 15 في 

الذي  التملم��ل االجتماع��ي  املئ��ة، 
أدى ال��ى اعمال ش��غب ف��ي كانون 
الثان��ي 2018 ف��ي العديد م��ن املدن 

التونسية.
كما متكنت وحدات الدرك التونسية 
م��ن القض��اء عل��ى عنصر مس��لح 
هجم��ات  ف��ي  باملش��اركة  مته��م 
استهدفت قوات تونسية قبل ثالث 
س��نوات ف��ي اجلب��ال احلدودية غرب 
الب��الد، وذل��ك بعد يوم م��ن تفكيك 

»خلية إرهابية« وس��ط البالد كانت 
تخطط لهجمات تستهدف مقرات 
أمنية مبحافظة سيدي بوزيد وسط 

البالد.
وقال الناطق باس��م احلرس الوطني 

)الدرك( حسام اجلبابلي، في تصريح 
صحف��ي أول من ام��س، إن العملية 
األمنية االستباقية التي قادتها فرقة 
مختصة تابعة للدرك أس��فرت عن 
مقتل »إرهابي خطير« في محافظة 
الكاف ش��مال غرب��ي الب��الد، وذلك 
إثر مكمن نصب جملموعة مس��لحة 
متحصنة بجب��ال »ورغة« املتاخمة 

للحدود التونسية- اجلزائرية.
وما تزال العملي��ة األمنية متواصلة 
احمليطة  واملناط��ق  »ورغ��ة«  بجب��ال 
بها لتعقب عنصري��ن آخرين، حيث 
رصدت الق��وات التونس��ية حتركات 
ملسلحن في املنطقة التي شهدت 
سابقاً هجمات اس��تهدفت أمنين 

وعسكرين .
ووفق املص��ادر األمنية فإن املس��لح 
ال��ذي مت القض��اء علي��ه ش��ارك في 

هجمات مسلحة من بينها الهجوم 
ال��ذي اس��تهدف حافلة عس��كرية 
ف��ي 2014 والتي أس��فرت عن مقتل 
خمس جنود تونسين في أحد أكثر 

الهجمات دموية.

يأت��ي ذلك بعد ي��وم من إع��الن وزارة 
الداخلية التونس��ية اعتقال أعضاء 
يخط��ط  كان  إرهاب��ي«  »تنظي��م 
لتنفي��ذ هجمات تس��تهدف مقرات 
ودوريات أمنية مبحافظة سيدي بوزيد 
غ��رب الب��الد، وقد متكن��ت الوحدات 
األمنية في ه��ذه العملية من حجز 
حزام ناس��ف وقنبلة يدوية تقليدية 

الصنع ومواد أولية لصنع املتفجرات 
وفق بيان ل��وزارة الداخلي��ة. وتتعلق 
العملي��ة بالكش��ف ع��ن »تنظيم 
األدوار  ومقس��م  مهي��كل  إرهاب��ي 
يحمل اسم كتيبة اجلهاد والتوحيد 
بايع زعيم أحد التنظيمات اإلرهابية 
في اخلارج«، ومت إيقاف جميع عناصر 
إحب��اط  م��ن  مك��ن  م��ا  اجملموع��ة 

مخططاتها وفق بيان الداخلية.
وتواج��ه تون��س من��ذ »ث��ورة يناير« 

2011 خط��ر مجموع��ات مس��لحة 
تنشط غالباً في املرتفعات الغربية 
احلدودي��ة م��ع اجلزائر، حي��ث نفذت 
ه��ذه اجملموعات هجمات مس��لحة 
ذه��ب ضحيته��ا عش��رات األمنين 
القوات  قتل��ت  فيما  والعس��كرين 
التونس��ية العش��رات منه��م م��ن 
بينه��م قي��ادات ب��ارزة ف��ي تنظيم 
»جن��د اخلالفة« املوال��ي ل� »داعش«، 
و »كتيب��ة عقبة ابن ناف��ع« املوالية 
املغ��رب  »القاع��دة« ف��ي  لتنظي��م 

اإلسالمي.
ورغم حتسن الوضع األمني في تونس 
في السنتن املاضيتن وتراجع وتيرة 
الهجم��ات املس��لحة إال أن حال��ة 
الط��وارئ ما تزال س��ارية ف��ي البالد 
من��ذ تفجير حافلة األمن الرئاس��ي 
في العاصمة ومقتل 12عنصراً أمنياً 
في تش��رين الثاني )نوفمب��ر( 2015، 
التونس��ية متديد  الرئاس��ة  وأعلنت 
العمل بحالة الط��وارئ مرات آخرها 

مطلع الشهر اجلاري.

وكت��ب ترام��ب ف��ي تغري��دة يقول: 
»جمعني اتصال طويل وجيد للغاية 
برئي��س الصن ش��ي. االتفاق ميضي 
قدما على نحو جيد للغاية. إذا أُبرم، 
س��يكون ش��امال جدا، وس��يغطي 
كاف��ة موضوعات ومج��االت ونقاط 
اخلالف. لك��ن تقدما كبيرا يتحقق«. 
وقالت وسائل اإلعالم الصينية أيضاً 
إن ش��ي وترام��ب حتدث��ا )الس��بت(، 
ونقلت عن شي قوله إن فرق عمل من 
البلدين تعمل عل��ى تنفيذ التوافق 

الذي جرى التوصل إليه مع ترامب.
ونقلت وسائل اإلعالم الصينية أيضا 
عن شي قوله إنه يأمل في أن يتمكن 
الطرفان من عقد لقاء والتوصل إلى 

اتفاق يكون مفيدا للجانبن.
وألغ��ى ترامب خطط��ا للتوجه إلى 
فلوريدا حلضور ُعطلة هناك بسبب 
إغالق احلكومة الذي ب��دأ في الثاني 
والعش��رين من ديس��مبر وق��ال في 
تغريدة: »أنا في البيت األبيض أنتظر 
ق��دوم الدميقراطي��ن وإب��رام اتفاق«. 
وأغل��ق »الكونغرس« الذي يس��يطر 
عليه اجلمهوري��ون في عطلة نهاية 

األس��بوع، وهن��اك ع��دد قلي��ل م��ن 
املشرعن في العاصمة.

وبدأ اإلغالق الذي يؤث��ر على 25 باملئة 
م��ن احلكوم��ة االحتادية، مب��ا في ذلك 
800 ألف موظ��ف أو نحو ذلك، عندما 
انته��ى أجل متويل عدد م��ن الوكاالت 

احلكومية.
ويتع��ن عل��ى »الكونغ��رس« أن مي��رر 
تش��ريعا الس��تئناف التمويل، لكنه 
ل��م يفعل ذلك بس��بب خ��الف حول 
مطالبة ترامب له بأن يشمل مشروُع 
قانون للتمويل خمس��َة مليارات دوالر 
م��ن أم��وال دافعي الضرائ��ب لتمويل 

جدار يريد أن يبني��ه على طول احلدود 
مع املكسيك .

هذا واع��رب وزي��ر الدف��اع البريطاني 
غاف��ن وليامس��ون عن »قلق ش��ديد« 
ملشاركة شركة »هواوي« الصينية في 
نش��ر تقنية اجليل اخلامس لشبكات 
اململك��ة  ف��ي  اخلليوي��ة  االتص��االت 
املتح��دة. تزام��ن ذلك م��ع معلومات 
تفيد ب��أن الرئي��س األميرك��ي دونالد 
ترامب يدرس إصدار أمر تنفيذي إلعالن 
حال ط��وارئ وطني��ة، متن��ع مبوجبها 
الش��ركات األميركية من اس��تخدام 
معدات اتص��االت من إنتاج ش��ركَتي 

هواوي و»زد تي إي« الصينيتن.
ونقل��ت صحيفة »تامي��ز« البريطانية 

ع��ن وليامس��ون قول��ه خ��الل زيارته 
أوكراني��ا: »ل��دّي مخ��اوف كب��رى في 

ش��أن تأم��ن ه��واوي اجلي��ل اخلامس 
من ش��بكات االتصاالت اخلليوية في 
بريطاني��ا. ه��ذا أم��ر س��يترتب علينا 
درس��ه عن كثب. ال بّد لنا م��ن اإلقرار 
ب��أن الدولة الصينية تتص��ّرف أحياناً 

في شكل سيئ النية«.
ويش��تبه مس��ؤولون غربيون بارتباط 
االس��تخبارات  بأجه��زة  »ه��واوي« 
الصينية، فيما تنفي الشركة وبكن 
األمر. وكان رئيس جهاز االستخبارات 
اخلارجية البريطانية )أم آي 6( أليكس 
يانغ��ر انتقد قبل اس��ابيع مش��اركة 
»ه��واوي« في نش��ر تكنولوجيا اجليل 

اململك��ة  ف��ي  لالتص��االت  اخلام��س 
املتحدة، فيم��ا أعلن��ت مجوعة »بي 
ت��ي« البريطاني��ة لالتص��االت أخي��راً 
تخليه��ا ع��ن أجه��زة »ه��واوي« في 

شبكتها للهواتف اخلليوية.
وواجهت اجملموعة الصينية الضخمة 
ق��رارات  املاضي��ة،  األش��هر  خ��الل 
بالعدول عن اس��تخدام أجهزتها في 
الواليات املتحدة وأستراليا ونيوزيلندا 
وفرنس��ا وأملاني��ا، علم��اً ان »هواوي« 
تطم��ح ال��ى أن تصبح رائ��دة عاملية 
في نش��ر اجليل اخلامس من شبكات 
االتص��االت. في الس��ياق ذاته، نقلت 
وكالة »رويت��رز« عن ثالث��ة مصادر إن 
ترامب يدرس إصدار أمر تنفيذي العام 
املقب��ل، إلعالن حالة ط��وارئ وطنية 
متن��ع مبوجبها الش��ركات األميركية 

من اس��تخدام معدات اتص��االت من 
إنتاج »هواوي« و»زد تي إي«.

وس��تكون هذه أحدث خطوة تتخذها 
إدارة ترامب إلغالق الس��وق األميركية 
أمام الش��ركتن اللتن تزعم الواليات 
املتح��دة أنهم��ا تعم��الن بتوجيه من 

اس��تخدام  وأن  الصيني��ة  احلكوم��ة 
معداتهما ممكن في التجس��س على 

األميركين.
وقالت مص��ادر في قط��اع االتصاالت 
واإلدارة األميركي��ة إن األم��ر التنفيذي 
الذي يُناقش منذ أكثر من 8 أشهر، قد 
يصدر الش��هر املقبل وس��يوّجه وزارة 
التجارة إلى منع الشركات األميركية 
م��ن ش��راء مع��دات م��ن الش��ركات 
صن��ع  ف��ي  املتخصص��ة  األجنبي��ة 
معدات االتص��االت التي قد تش��ّكل 

خطراً جسيماً على األمن القومي.
واستبعد مصدر أن يِرد اسم »هواوي« أو 
»زد تي إي« في األمر التنفيذي، مرّجحاً 
أن يفّسره مسؤولو وزارة التجارة على 
أنه تفويض بالعمل للحّد من انتشار 

املعدات التي تصنعها الشركتان.
ويفّع��ل ه��ذا األم��ر التنفي��ذي قانون 
الطارئ��ة  االقتصادي��ة  الصالحي��ات 
الدولي��ة، الذي مينح الرئيس س��لطة 
للتج��ارة  تنظيمي��ة  قواع��د  وض��ع 
اس��تجابة حلال ط��وارئ وطنية تهدد 

الوالي��ات املتح��دة. ويكتس��ب ه��ذا 
األم��ر ضرورة جديدة ملح��ة، في وقت 
تبح��ث في��ه الش��ركات األميركي��ة 
املش��غلة للخدمات الالسلكية، عن 
ش��ركاء في إطار استعدادها لتطبيق 
تكنولوجيا اجليل اخلامس للشبكات 

وقال��ت  الالس��لكية. 
ناطقة باسم اخلارجية الصينية إنها 
ال تري��د التعليق عل��ى األمر التنفيذي 
األميرك��ي، اذ أنه غير مؤكد رس��مياً. 
وأضافت: »من األفضل أن ندع احلقائق 
تتحدث عن نفس��ها، عندم��ا يتعّلق 
األم��ر مبش��كالت أمني��ة. تزع��م دول 
ضمني��اً، من دون أي أدلة وباس��تغالل 

األمن القومي، وجود جرائم لتسييس 
النش��اطات العادية ف��ي مجال تبادل 

التكنولوجيا، وعرقلتها وحجبها«.
الى ذلك، انتق��دت الصن وزير الدفاع 
األميركي املس��تقيل جيمس ماتيس، 
بس��بب »اتهام��ات باطل��ة« وّجهها 

بجه��وده  أش��ادت  لكنه��ا  اليه��ا، 
في تعزي��ز الرواب��ط العس��كرية بن 

البلدين.
وف��ي كت��اب اس��تقالته، رأى ماتيس 
»وج��وب أن نكون حازم��ن وواضحن 
في نهجنا جتاه دول يزداد التضارب بن 
مصاحلها االس��تراتيجية ومصاحلنا«. 
ووصف روس��يا والصن بأنهما دولتان 
»تري��دان تش��كيل عال��م يتوافق مع 

منوذجهما املستبد« .
الدف��اع  وزارة  باس��م  ناط��ق  وق��ال 
الصيني��ة: »نعترض عل��ى االتهامات 
الباطلة في ش��أن الصن في خطاب 
اس��تقالة ماتي��س. في الوق��ت ذاته، 
عندم��ا كان الوزير ف��ي املنصب، بذل 
العالق��ة  لتك��ون  إيجابي��ة  جه��وداً 
العس��كرية ب��ن الص��ن والوالي��ات 
املتحدة عامل اس��تقرار في العالقات 

الثنائية«.
وس��يصبح باتري��ك ش��اناهان، نائب 
وزي��ر الدف��اع، قائماً بأعم��ال ماتيس 

بدءاً من الش��هر املقبل. وقال الناطق 
إن بك��ن تتوقع خالل تولي ش��اناهان 
املنصب أن يس��تمر تطوي��ر العالقات 
العسكرية مع واش��نطن، في شكل 

سليم ومستقر.

13 ما وراء الحدث 

ارسل الرئيس اجلمهوري يف واشنطن تغريدات يهاجم فيها الدميقراطيني 
ويتحدث عن احتمال حتسن العالقات مع الصني

قال الرئيس األمريكي دونالد ترامب على تويتر مؤخرا إن »اتصاال طويال وجيدا للغاية« جمعه بنظيره األمريكي شي جن بينغ وإن اتفاقا محتمال للتجارة بن البلدين يحقق تقدما جيدا. 
ومع دخول اإلغالق اجلزئي للحكومة األمريكية يومه الثامن من دون نهاية س��ريعة في األفق كان الرئيس اجلمهوري في واش��نطن يرس��ل تغريدات يهاجم فيها الدميقراطين ويتحدث عن 
احتمال حتسن العالقات مع الصن. وخاض البلدان حربا جتارية ضد بعضهما البعض معظم العام اجلاري شهدت تعطل تدفق بضائع مبئات املليارات من الدوالرات بن أكبر اقتصادين في 
العالم بس��بب رس��وم جمركية. واتفق ترامب وش��ي على تهدئة احلرب التجارية والكف عن فرض املزيد من الرس��وم اجلمركية ملدة 90 يوما بداية من األول من كانون األول )ديسمبر( بينما 

يتفاوضان على اتفاق إلنهاء النزاع بعد أشهر من تصاعد التوترات.

دعا السبسي األطراف املشاركة يف االجتماع إىل النظر من منطلق وطين ومراعاة مصلحة 
الدولة وليس من منطلق سياسي بسيط

/ القسم السياسي

/ القسم السياسي

أكد الرئيس التونسي الباجي قائد 
السبسي ضرورة مواصلة احلوار 

بن كل األطراف في تونس وإيجاد 
حلول جذريّة كفيلة بتفكيك 

عناصر األزمة الراهنة االقتصادية 
واالجتماعية وما رافقها من 

ارتفاع منسوب االحتقان والتوتر 
السياسي واتّخاذ القرارات 

الشجاعة واجلريئة الكفيلة بإعادة 
األمل للتونسين وصيانة املسار 
الدميوقراطي وحماية الدولة من 

األخطار احملدقة بها.
وأوضح خالل إشرافه على اجتماع 

شارك فيه رئيسي مجلس 
النواب واحلكومة واالمن العام 
لالحتاد العام التونسي للشغل 

ورئيس االحتاد التونسي للصناعة 
والتجارة والصناعات التقليدية 

ورؤساء االحزاب والكتل البرملانية 
الداعمة للحكومة أن الوضع 
الصعب والعسير الذي متر به 

تونس، قد يفرز تداعيات اقتصادية 
واجتماعية وأمنية يخشى منها 

مستقبالً على تونس، بسبب 
النسق التصاعدي لهذا الوضع 

املتأزم

السبسي يؤكد ضرورة مواصلة الحوار لحل األزمة يف تونس

ترامب يف تغريدة له: مجعين اتصال طويل وجيد 
للغاية برئيس الصني شي 

االتفاق ميضي قدما على حنو جيد للغاية إذا ُأبرم

خاض البلدان حربا 
تجارية ضد بعضهما 
البعض معظم العام 
الجاري شهدت تعطل 
تدفق بضائع بمئات 
املليارات من الدوالرات

تويف املصور الصحفي عبد الرزاق ُزرقي 
بعد ان أضرم النار يف نفسه احتجاجًا 

على البطالة واألوضاع املرتدية يف منطقة 
القصرين
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السبسيزرقيوليد حكيمة

ترامب ماي الرئيس الصيني



قراءة يف كتاب )الصبار ميشي حافيًا( للشاعر محيد الساعدي
مجع الذكريات فكانت إشارات يطلقها جبوف الغيم تهطل على أيامه ضحكة طفل

ساميا ابراهيم / لبنان
 نص��وص حتاك��ي احل��ب واحل��رب  
والنه��ر والط��ن ببه��اء ورفع��ة. 
رت��ل م��ع اللي��ل ح��زن الفق��راء، 
إش��ارات  الذكريات فكانت  جمع 
يطلقه��ا بج��وف الغي��م تهطل 
على أيام��ه ضحكة طفل، حلظة 
عش��ق، وه��ذا يدل على الس��ام 

النفس��ي والواقع املتصالح معه 
الش��اعر رغم م��راره، كما الفجر 
ل��ه موعدا”معه وحظ��ا” جميل 
حلل��م الياق��وت وخديع��ة ال��ورد 
حكاي��ة أخ��رى.... ع��اش حلظات 
ف��ي ليال��ي فراتية أجنب��ت أفكار 
العنب��ر، ولعناقي��د اخلريف طعم 
مده��ش ف��ي مواس��م مختلفة، 

شمس األساطير تورق في القلب 
وتضاري��س العتم��ة واخلس��ارات 
عناوين صباح��ات وليال موجعة، 
رسمت علي جدار القلب ندوباً ال 
ميكن أن تُنس��ى.. في مدن أحامه 
يش��اركنا افكاره واألماني وكانت 
األروع )الغواية املس��افرة وغيمة 
قزح( كل ه��ذه العناوين الكبيرة 

سطرها االستاذ حميد الساعدي 
ف��ي كتاب ب��ن جادت��ن احتوت 
عذوب��ة  اللغ��ة ودق��ة  النصوص 
املكتنزة والثرية بلغته الس��هلة 
املمتنعة.. ذائقته الفنية رسمت 
األصيل  بالفكر  مترابطاً  املشهد 
ل��ادب  اجلميل، وأبص��رت الضوء 
على الورق للقارئ. قراءة منوذجية- 

بريئة...  هادئة- سلسة- صادقة- 
ش��فافيتها  فيه��ا  م��ا  أجم��ل 
النابع��ة من جترب��ة ذاتية. حررها 
من فكره النقي... شكرا للكاتب 
والش��اعر حميد الساعدي الذي 
ش��اركنا حرفه مبحب��ة.. مباركة 
إجنازاتك أس��تاذي يلي��ق بك كل 

وصف جميل.
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قصة قصرية

قصيدة

عرفت��ه ع��ن ق��رب، حي��ث التقيته م��رارا في ش��ارع املتنبي 
وف��ي جريدة الزمان. عرف��ت فيه الطيبة والتواضع والس��مو 
االخاقي واملعرفة التامة مبف��ردات احلياه في الريف، وخاصة 
اهوار اجلنوب، وال غرابة فهو ميساني املولد، عراقي الهوى. هو 
قاسم موسى جزيل دلي الفرطوسي, ولد في اهوار الصحن 
ع��ام 1942 متخرجا ف��ي دار املعلمن االبتدائي��ة عام 1962، 
حيث عن معلماً متنقاً بن امل��دارس االبتدائية باالهوار في 
العمارة. وعام 1969 نقلت خدماته الى املدرس��ة املعينية في 

هور رجب في بغداد، وعام 1989، احيل الى التقاعد.
عض��و نقابة املعلمن، وجمعية الش��عراء الش��عبين عرف 
عنه كون��ه كاتبا في تراث االهوار، وص��درت له في هذا اجملال 

خمسة كتب هي:-
1. الصيد في االهوار، .2. قاموس االهوار اجلزء االول، 3. قاموس 

االهوار اجلزء الثاني.
4. مش��اهدات معل��م في االه��وار، 5. االمثال الش��عبية في 

االهوار.. وله عدد من اخملطوطات منها:
1. ديوان شعر شعبي بعنوان )زبد معدان(، 2. الطب الشعبي 
ف��ي االه��وار، 3. اه��وار في جن��وب الع��راق.. كاتب ف��ي تراث 
االهوار في معضم الصحف العراقية. دخل موس��وعة اعام 
وعلم��اء العراق اجل��زء الثان��ي صفحة 121 لاس��تاذ الكبير 
حميداملطبعي. وكتب عنه في كتاب ميسانيون صفحة 410 

للكاتب الكبير االستاذ جبار عبد هلل اجلويبراوي.
زار عددا من البلدان منها:-

بلغاريا- تركيا- ايران- سورية- السعودية واجمل اشعاره بيت 
م��ن االبوذية يرد على االتهامات الباطلة التي تدعي ان اصول 

سكان االهوار هندية.
همومي جبال ما تلمها وال هور 

يگل لي من الهند جيتك والهور )مدينة هندية(
جلجامش أنا جدي واله اور )اله اور(

ونه اول حرف بالكون اليه
رحل فجأه وهو في قمة العطاء.

قاسم الفرطوسي..
الشاعر والرتبوي

a

فنارات

عكاب سالم الطاهر        أنهيت قراءة كتاب، وكان س��روري كبيراً؛ ألنني حصلت عليه عن طريق النت للشاعر األنيق والكاتب الصادق 
االس��تاذ حميد الس��اعدي )الصبار ميش��ي حافياً(: عنوان  مثير للدهش��ة، نصوص نثرية غنية وجداً باالدب 
العرب��ي اجلميل، لغة غير معقدة، هادفة بصورها اجلمالية. رس��الة ش��اعر عاش احلزن ف��ي كل أبعادِه فكان 
يبكي الوطن دمع، وفراق األحبة دعاء يرس��م في أعالي الس��ماء بسمة رضا، كتب بصدق كل مشاعره وترك 

للضوء فسحة كبيرة تدخل النفوس..

1. صدر عن دار املنت للنش��ر والتوزيع - العراق- 
بغداد، كت��اب )عانة القدمية الفردوس املفقود( 
الطبع��ة االولى 3018، للمؤلف االس��تاذ وليد 
مه��دي صال��ح العان��ي، الكتاب م��ن القطع 
الكبير ويقع ب�436 صفح��ة، الكتاب يتحدث 
عن مدينة عانة قدميا وعن تاريخها ومشايخها 

واهله��ا بتل��ك احلقبة التي مرت به��ا املدينة، 
الكتاب متوفر مبكتب املنت للطباعة والنش��ر، 

باب املعظم.
2. صدر عن دار املنت للنشر والتوزيع �� العراق �� 
بغداد ،كتاب )املدونات الوثائقية في السجات 
القضائي��ة( الطبع��ة االول��ى 3018، للمؤلف 

االستاذ س��ليمان صفاء اخلطيب، الكتاب من 
القط��ع الكبير ويقع ب���460 صفحة، الكتاب 
يتح��دث عن احلقب��ة الت��ي مرت به��ا مدينة 
حديثة واس��ماء القضاء الذي��ن كان لهم دور 
مه��م باملدين��ة، الكت��اب متوف��ر مبكتب املنت 

للطباعة والنشر، باب املعظم.

حليمة حقور / 
شاعرة مغربية

أبحث عن شهود
ألطعنك...

إني تركت طفولتي
في صقيع الطرقات
وسحبت شموسي

بجانب ظلي
فرقنت قيدي

في قوائم النسيان
ثم رهنت حريتي
في أمان ناقصة
وفي آخر املطاف

ثمة نقاط أرسلتها

املط��ر  مس��اءات  م��ع 

إليك

كأني أقف وحدي

دون ظل..

فأتذكر أوجاعي

إنها تسري كاخلدر

أحبث عن شهود

بابل/ البينة الجديدة / علي شريف
ضّيف البي��ت الثقافي في محافظة بابل مدير 
النش��اط املدرس��ي في باب��ل اخمل��رج والكاتب 
املس��رحي الفنان غال��ب العمي��دي للحديث 
ع��ن موضوع��ة )اإليثار عند املس��رحين(. وقال 
الفن��ان العمي��دي: إن اإليث��ار ه��و التضحي��ة 
ونكران الذات وهي صفة موجودة لدى اإلنسان 
ولكنه يتوفر لدى املس��رحين أكثر من غيرهم 

مشيرا الى ان اي عمل مسرحي ال ميكن احلكم 
عليه قبل معرف��ة الظروف احمليطة به بدءا من 
اختيار النص وعم��ل البروفات وما يرافقها من 
مصاعب واكتشافات حتى ما قبل يوم العرض. 
ثم اس��تعرض الفنان العميدي عدة حاالت من 
االيث��ار الت��ي ميتاز به��ا املس��رحيون من خال 
جتربته الطويلة في العمل املس��رحي مبينا ان 
العمل املس��رحي بالتحديد يحت��اج الى فريق 

عمل يتعاضد ويتع��اون من اجل اخلروج بعرض 
مسرحي مقبول لدى اجلمهور. مؤكدا ان الفريق 
املس��رحي ومن باب االيثار الذي ميتاز به يتحول 
الى خلي��ة عمل تتماهى فيه��ا االختصاصات 
املس��رحية فيما بينها للوص��ول الى حالة من 
التكامل تنعكس بالنتيجة على جودة العمل 
املسرحي. وشهدت اجللسة عدة مداخات بن 

عدد من فناني ومسرحيي ومثقفي بابل.

أتأمل من خلف زجاج الصباح حصيات األمل 
م��ن قرقرة أمعاء اجلوع، بق��در ما أتذوق حليب 
العصافي��ر اجملف��ف تنتابني فوق الش��بع ردة 
ص��وت محظوظ��ة تس��كن الباط��ن العلوي 
من قنين��ة العط��ر، تنتظر األنام��ل الثلجية 
لتنثَّ ش��ذاها على مرآة الليل، حيث التلويح 
بالصم��ت اجمل��روح كان��ت الكتاب��ة عنها من 
زاوية فردية شخصية أنانية تعاني من إنعدام 
الت��وازن ب��ن الش��عور والس��طور ف��ي عالٍم 

يس��مح لألبكم التحدث بطاقة عن سفينة 
خشٍب غارقة في صحراء رملية غادرتها املياه 
مرغم��ة من ج��ور الّريِح على نظم املس��افة، 
بينما تته��اون األغصان بتحدي��د طول الظّل 
ومساحته حتت وطأة قساوة األعشاش وتغريد 
ال��ورد الص��ارخ بوجه الن��دى الرقي��ق القادم 
بأوان��ي بائعة الفطور لعمال املس��طر قبل أن 
تأخذهم س��يارة املس��تأجر ويبق��ى الرصيف 
مت��روكاً عل��ى قارعة الب��رد الق��ارس يتنفس 

فج��راً تعي��ش في��ه فاتن��ة تتوحم بش��عاع 
أحمق. على أكتاِف قميٍص َسِمٍل يقبع معول 
َد أن يكره اجلذوع، وميقت احلديد، يس��جد  تعوَّ
سجدة القصب األصفر في محراب الضفاف، 
يرتل أنش��ودة الهور األزرق أبان حرب العش��ق 
األخير خارج احلدود، أمام ناصية الّطلع رائحة 
النخي��ل يخنقُه حب��ل )الصاعود( وس��حنة 
اجل��ذع من ريق الرطب اجلني يوم تس��اقط با 
هزة ، على مهٍل ، بحضن املنازل وفي غفلة من 

صرخ��ة رضيع وزغرودة أم الولد بوجه القابلة، 
تلك هي حصيلة النظرة الثاقبة لنوافذ اليوم 
األخير من الس��نة اآليلة الى النهاية ينس��ى 
املتلقي رد الس��ام لقد سلبت فؤاده األضواء 
املرمي��ة حت��ت قدميه وص��دى القواق��ع تصّم 
أذني��ه بينم��ا يضج الكّت��اب مب��ا يعرفون عن 
ق��راءة بواط��ن الفناجن املطلية بس��واد الّب 
املغش��وش بكح��ل الليل احلال��م بوطن نائم 

على سرير الشروق.

اإليثـــار عند املسرحـــــيني يف الـــــبيت الثقـــــايف البابلــي

الليلة األخرية

إصدارات
عبد الزهرة خالد

  ال غ��رو، أن العالم بعد دخ��ول “الفيس بوك” قفز قفزة 
نوعية، والس��يما العالم العربي واإلس��امي على وجه 
اخلصوص. ذلك من خ��ال ما الحظه املراقبون واملعنيون 
بهذا األمر، من الس��يكولوجين وم��ن اخملتصن بالطب 

النفسي وبالتطور وبالنظريات احلديثة.
فم��ن خال من يُنش��ر م��ن كتابات وم��ن مقاطع فيديو 
تتناول بعض القضايا السياسية والدينية، والتاريخية، 
وما ش��ابه ذلك -وس��أقتصر، هنا على القضايا الدينية 
حصراً، وه��ي أيضاً تتعلق بالتاريخ، ألن الدين ال ينفصل 
عن التاريخ كون معظ��م قضايا الدين جاءتنا كمرويات 
تاريخية- فق��د الحظ املراقبون الكثي��ر من الناس وهم 
يعلق��ون عل��ى تلك املقاط��ع، بأنهم رافض��ون أكثر من 
تسعن باملائة وجهة نظر املعلومة الدينية والتي غالباً 
م��ا يبثها اخلطي��ب الديني م��ن على املنب��ر، وهو يحث 
اجلماهي��ر لألخذ باملعلومة التي يرّوج لها، وهو بطبيعة 
احلال، قد حص��ل عليها من التاريخ، ومن بعض مدونات 
احلدي��ث. تل��ك املدونات التي فيها ما فيها من ش��وائب 
حتث عل��ى العن��ف وإه��دار كرام��ة اإلنس��ان ومصادرة 

حقوقه، وبعضها يدعو الى االرهاب والتكفير.
وقب��ل اخت��راع الفي��س ب��وك ال يوجد مثل ه��ذا الوعي 
الناض��ج، وه��ذه الثقاف��ة العالية، وه��ي ثقافة حاولت 
وحت��اول أن تنس��ف املاضي ب��كل بُعده املعرف��ي القدمي، 
والذي ال ينسجم مع ثقافة العصر، ومتطلبات العصر، 

واالنفتاح على اآلخر.
ال��ذي أريد قوله هنا، إن إنس��ان الفيس ب��وك، أو فلنقل 
إنسان التطور التكنولوجي بشكل عام، هو ليس إنسان 
ما قبل مائة عام على أقل تقدير. إنسان ما قبل الفيس 
كان��ت تنطلي عليه كثي��ر من القضاي��ا التاريخية وما 
يتعلق بأمور الدين، وكان يتقبلها برحابة صدر ويأخذها 

على عاتها كحقيقة ال ميس واقعها غبار الزيف.
ثمة رفض قاط��ع للقضايا التاريخية الس��اخنة والتي 
تش��كل نقط��ة تف��رق ب��ن االنس��ان واالنس��ان ذات��ه، 
ب��ن اجملتم��ع واجملتمع اآلخ��ر. وتيقن انس��ان الس��اعة 
هذه- وبحس��ب املراقب��ن- أن هناك أصاب��ع حترك بيادق 
شطرجنية، وأخرى تسعر النار بالهشيم لغاية ولهدف، 
منه��ا املنفعة الش��خصية واخ��رى املنفع��ة الفئوية 
او احلزبي��ة، ولكس��ب ود جماهيره��ا وتثقيفه��م بهذه 
الثقاف��ة املريض��ة الهزيلة.   وأق��ر املراقبون ب��أن الزمن 
والتط��ور التكنولوجي واملعرفي – احلاصل اليوم- كفيل 
بإزاح��ة هك��ذا ثقاف��ة وقل��ع جذورها من س��طح هذا 
اجملتم��ع، بعد أن ادرك هذا اجملتمع س��ر اللعب��ة ورأى بأم 

عينيه مدى زيفها.

العامل يف خضم
 الفيس بوك

a

نافذة

داود السلمان 

الشاعر والرتبوي
قاسم الفرطوسي

 الناصرية / البينة الجديدة/ 
 حسني باجي الغزي

وسط حضور رسمي وجماهيري وبحضور 
النائب الدكتور وليد الس��هاني.. افتتح 
الدكت��ور عل��ي عبداالمي��ر احلمداني وزير 
الثقافة والسياحة واآلثار شارع الثقافة 
في مدينة الش��طرة في محافظة ذي قار 
والذي ضم فعاليات أدبية وثقافية وفنية 
منوع��ة. وق��ال احلمدان��ي خ��ال جتواله 
واطاعه على بعض املعروضات واملعارض 
أن مدينة الش��طرة مدين��ة عريقة بإرثها 
احلضاري والثقاف��ي فهي بوابة الناصرية 
الثقافية ملا لها م��ن تاريخ وإرث حضاري 

موغل بالق��دم، وفيها من نخب املثقفن 
واألدب��اء واالكادميي��ن ما يع��زز مثل هذه 
النش��اطات. وأك��د ان ال��وزارة س��تكون 
داعمة ملث��ل هذة االنش��طة والفعاليات 
الش��عبية والت��ي تنم عن بيئ��ة ثقافية 
جاذبة لكل صور اإلبداع واالجناز والتألق..
خصوص��ا وإنه��ا تأت��ي بع��د انتص��ارات 
ش��عبنا وجيش��نا وحش��دنا عل��ى قوى 
الظ��ام واالره��اب.. والت��ي ملس��ناها في 
بع��ض الصور والبوس��ترات التي عرضت 
.وحضر حفل االفتتاح قائممقام الشطرة 
محمد جهاد وجمه��ور غفير من النخب 

والرموز الثقافية واألدبية واإلعامية.

ميسان / البينة الجديدة/ 
علي قاسم الكعبي 

بحض��ور أكث��ر م��ن ٤٠ ش��خصية 
عراقي��ة وعربي��ة اختتمت  مس��اء 
اجلمع��ة املاض��ي فعالي��ات مؤمت��ر 
العربي التحضيري  الثقافي  القمة 
االول  ال��ذي عق��د ف��ي محافظ��ة 
ميس��ان. وقال رئي��س املؤمتر محمد 
رشيد إن املؤمتر بدأت فعالياته عصر 
يوم اخلميس وانتهت مساء اجلمعة 
على قاع��ة فندق كورمك ميس��ان 
ميس��ان(.  ف��ي  الترك��ي  )الفن��دق 
وأضاف أن عدد املشاركن وصل الى 
أكثر من ٤٠ شخصية من ضمنهم 
ش��خصيات أديبة وفنية عربية من 
السعودية والبحرين ومن العراقين 
خ��ارج الوط��ن، موضح��ا ان املؤمتر 
ناق��ش هم��وم ومش��اكل املثق��ف 
العربي وكيفية مواجهة التحديات 
وس��بل النهوض بالثقافة واملثقف 
مع��ا، الفت��ا ب��أن املؤمت��ر تضم��ن ٣ 
جلس��ات طرحت في��ة ع��دة أوراق 
املثق��ف  أزم��ة  تخ��ص  ودراس��ات 

العرب��ي الت��ي ذاته��ا ف��ي معظم 
بلدان الدول العربية، وأش��ار رشيد 
الى ان املؤمتر أص��در البيان اخلتامي 
متضمن��ا إقامة املهرجان بش��كل 
دوري ووض��ع ع��ددا م��ن التوصيات 
بشأن الثقافة واملثقف. من جانبها 
أعرب��ت الدكت��ورة عالي��ة آل خليل 
االديب��ة م��ن العربي��ة الس��عودية 
ل�)البينة اجلديدة( ع��ن ثنائها على 
املؤمت��ر وجه��ود مؤسس��ة محمد 

رشيد واعربت عن عميق سعادتها 
وهي تزور العراق ومحافظة ميسان 
للمرة األولى متمنية أن يكون العام 
املقب��ل حاما بش��ائر عاقات أكثر 
دافئ��ا م��ن األع��وام الس��ابقة بن 
الدولت��ن الش��قيقتن، موضح��ة 
ب��ان مش��اكل املثق��ف ه��ي ذاتها 
في الوط��ن العرب��ي. داعية املثقف 
إلى أخ��ذ دوره احلقيقي في صناعة 

احلياة.

احلمداني يفتتح شارع الثقافة يف الشطرة 
ويشيد بالفعاليات اجلماهريية

أكثر من ٤٠ شخصية عربية وحملية
خيتتمون مؤمترالقمة الثقايف العربي



صاحل الصحن: كل عام والسينما العراقية خبري .. وسالمًا للوطن الكبري العراق الواحد

حسن قاسم: جئنا ملشاهدة األفالم السينمائية ألننا تواقون إىل أجوائها اخلاصة لنعيش جو دور سينما أيام زمان حيث الصالة املظلمة ونتمنى العودة لتلك السنوات

الفن��ان فؤاد ذن��ون املدير الفن��ي للفرقة 
الوطني��ة للفن��ون الش��عبية: »كان لنا 
حضور مميز وما قدمت��ه الفرقة الوطنية 
للفن��ون الش��عبية م��ن ع��روض نال��ت 
استحس��ان اجلمه��ور وللمهرج��ان هذا 
قيم��ة فنية تص��ب في مصلح��ة الفن 
عموم��اً والس��ينما خاص��ة.. وأمتن��ى أن 
يكون العام املقب��ل عام احملبة والتواصل 
وأن  واالقلي��ات  االطي��اف  كاف��ة  ب��ن 
جتمعنا االلفة والتقارب مع كل ش��عوب 
العالم وسنة س��عيدة يسودها السؤدد 

والسالم«.
الفنان��ة التش��كيلية بس��مة البكري: 
تك��رمي  وكان  ومتمي��ز  رائ��ع  »مهرج��ان 

الفنان��ن الكب��ار داخ��ل وخ��ارج العراق 
ش��يئا مفرحا الهل الفن وم��ا وجدته أن 
هنالك حراكا س��ينمائيا أعاد السينما 
العراقية الى الواجه��ة من جديد وأمتنى 
الدائ��م وللعراق  للس��ينمائين النجاح 
وش��عبه الس��الم واالم��ان وأن يعم اخلير 

ربوع الوطن من الشمال الى اجلنوب«.
الفنان الكردي ميران: »مشاركتي كانت 
في ال��كادر االنتاجي لفيلم )تورن( اخراج 
ن��وزاد ش��يخاني احلائز عل��ى )25( جائزة 
وكان مرش��حا جلائزة االوس��كار لتمثيل 
الع��راق عام 2016 وهذه املناس��بة رائعة 
وتقرب ب��ن بغداد واقليم كردس��تان من 
اج��ل تب��ادل العمل الفن��ي واخلبرات في 

كاف��ة اجمل��االت.. ونتمن��ى للع��ام اجلديد 
أن يك��ون عام تط��ور وتقدم عل��ى كافة 

املستويات«.

الفنان املسرحي ماجد لفتة العابد: »نود 
أن نرى دعم وزارة الثقافة للفن وفي كافة 

محافظات العراق لنضج االنشطة احمللية 
لنكون مس��تعدين لتنظي��م املهرجانات 
العربي��ة.. وأمتن��ى للعراق االمن والس��الم 

وللس��ينما واملس��رح  في البلد النهوض 
مجدداً ونحن نستقبل عامنا اجلديد«.

الفنان سعد عبد اهلل: »مبارك للسينما 
العراقية هذا العرس الرائع ونحن نختتم 
ب��ه عام 2018 ونتمنى أن يكون عام 2019 
ع��ام الرخاء واخلير وأن تنهض الفنون من 
جديد لتكون واجهة ثقافية امام العالم 

أجمع«.
الفن��ان كاظ��م القريش��ي: »مهرج��ان 
س��ينمائي جمي��ل يه��دف ال��ى حتريك 
املش��هد الفني من أجل أن يكون القادم 
لنا أفض��ل مما عان��اه الفن��ان العراق من 
قل��ة االعم��ال وركوده��ا بالكامل خالل 
الس��نوات االرب��ع املاضي��ة.. وع��ام خير 
وس��الم لكل مدننا العراقية اجلميلة إن 

شاء اهلل«.
اخملرج واالعالمي حس��ن قاس��م: »جئنا 
ألنن��ا  الس��ينمائية  االف��الم  ملش��اهدة 
تواق��ون ال��ى أجوائه��ا اخلاص��ة لنعيش 
جو دور س��ينما ايام زم��ان حيث الصالة 
املظلمة ونتمنى العودة لتلك الس��نوات 
اذ كان��ت صاالت العروض الس��ينمائية 
منتشرة ببغداد ولها جمهورها الواسع 
ونق��ول أله��ل الس��ينما أمنياتنا لكم 
بالتج��دد والنج��اح وع��ودة جمهوركم 
ونب��ارك هذه اجلهود الرائعة التي قدمت 
بهذا املهرجان االنيق.. امنياتنا للشعب 
العراقي السالم واالمان والعيش الرغيد 

وعاما سعيدا للجميع«.
الكابنت كرمي نافع العب كرة قدم معروف 
س��ابق ومحلل رياضي حالياً: »بال ش��ك 
هذا املهرجان السينمائي يعكس ثقافة 

مجتم��ع بأكمل��ه وكانت فرص��ة جيدة 
وأنا مع وجوه س��ينمائية نشاهدها وهم 
متفائلون بعودة الس��ينما العراقية الى 
عهدها الس��ابق..امنيتي للع��ام اجلديد 
ان يحفظ العراق وقبلتي ألهلنا واخوتنا 

املسيحين داخل وخارج العراق«.
اخملرج د.حس��ن الس��لمان: »احلديث عن 
السينما شكل من أشكال الفرح املبهر 
ألننا ال نريد املأس��اة والنكسات تستمر 
معنا وهكذا تتمكن الس��ينما العراقية 
م��ن صناعة البهجة للجمه��ور.. وحظاً 
س��عيداً أله��ل الس��ينما وه��م يودعون 
عاما مضى ويس��تقبلون عامهم اجلديد 

بكرنفال عراقي سينمائي خالص«.
د.صال��ح  التدريس��ي  واألس��تاذ  اخمل��رج 
الصح��ن: »الي��وم بناء وحض��ارة جديدة 
الب��د أن نتماش��ى معه��ا وه��ذه االي��ام 
الس��ينمائية العراقية وعلى مدى ثالثة 
ايام هي مفخرة لن��ا جميعاً وهي جرعة 
حب سينمائية واستقطاب جميل لكل 
العامل��ن بهذا اجمل��ال من الش��مال الى 
اجلنوب والس��ينما ه��ي الناقلة للصدق 
والبطول��ة ف��ي الب��الد وتتن��اول االفكار 
الني��رة، وكل ع��ام والس��ينما العراقية 
بخي��ر، وس��الماً للوط��ن الكبي��ر العراق 

الواحد«.

ماذا قالوا عن أيام السينما العراقية؟ .. وماذا يتمنون في العام الجديد؟
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الزميلة املحررة مع كريم نافع الزميلة املحررة تتوسط الصحن والسلمان

الزميلة املحررة مع كريم نافع 

كانت لنا جولة في أروقة املسرح الوطني ونحن نتابع فعاليات أيام السينما العراقية بدورته االولى لعام 2018 ونحن على أعتاب توديعه 
واس��تقبال العام اجلديد 2019 وانتهزنا فرصة االلتقاء ببعض جنوم الفن والرياضة واالعالم للحديث عن مش��اهداتهم لهذا الكرنفال 

السينمائي العراقي وما يودون قوله عن أمنياتهم للعام اجلديد ونحن نطرق أبوابه غداً.. وهذا ما قالوه لصحيفتنا )البينة اجلديدة(..

ال

كاظم القريشي: مهرجان سينمائي مجيل يهدف إىل 
حتريك املشهد الفين من أجل أن يكون القادم لنا أفضل 

مما عاناه الفنان العراقي من قلة األعمال وركودها

متابعة / البينة اجلديدة
في ما يس��عى دائم��اً إلظهار س��عادته مع 
زوجت��ه الفنان��ة س��مية اخلش��اب، اكدت 
الفنان��ة املصري��ة رمي الب��ارودي ان عالقتها 
بطليقها الفنان أحمد سعد مقطوعة منذ 
زواجه، اال انه يواصل مالحقتها عبر التلفون 
من فترة الى اخرى.واشارت في لقاء تلفزيوني 
إلى ان س��عد ال ي��زال يتواصل معها ويبعث 
لها الرسائل عبر هاتفها، لكنها ال ترد على 
رس��ائله وترفض التواص��ل معه.واكدت انه 

من املستحيل ان تعود اليه مهما كانت 
األس��باب ألن العالق��ة بينهم��ا فقدت 
االحت��رام، موضحة »مل��ا االحترام مش 
موجود م��ش هينفع يبق��ى في عالقة 
بأي ش��كل من األش��كال«. ولفتت الى 

أن أهلها وأصدقائها وجمهورها يرفضون 
أن يك��ون بينهم��ا أي عالق��ة، قائل��ة: »ل��و 
رجعت لس��عد أهلي واصدقائي وجمهوري 
هيحطوني ف��ي ميدان التحري��ر ويضربوني 

بالنار، ألنهم قالوا لي لو رجعتي لسعد 
هنقط��ع عالقتنا معك��ي«. من جهة 

ثانية، ينتظر الثنائي فيلمهما االول 

»خطيب مراتي«، ال��ذي انتهى تصويره منذ 
أكثر من عام، وتأجل عرضه أكثر من مرة، إلى 
أن قررت الش��ركة املنتجة عرضه في شهر 
شباط املقبل، وس��يكون العمل االول الذي 

قب��ل يجم��ع  بينهم��ا 
توت��ر العالقة 

بينهم��ا 
ج  و ز و

سعد.

أمحد سعد يالحق ريم البارودي من جديد 

الناصري��ة / البين��ة اجلديدة / 
حسن باجي الغزي

زار الدكت��ور عل��ي عبداالمير 
الثقاف��ة  وزي��ر  احلمدان��ي 
الفن��ان  واآلث��ار  والس��ياحة 
حس��ن نعم��ة ف��ي منزل��ه 
وأش��اد  الناصرية،  في مدينة 
مبنج��زه الفني واالبداعي، في 
ب��ادرة طيبة تنم ع��ن احترام 
واالبداعي��ة  الفني��ة  الرم��وز 
وتثم��ن عطائه��م ونتاجهم 
عبر مس��يرة الف��ن والعطاء.
وقال الفنان حسن نعمة في 
التواصل  حسابة على موقع 
»ش��رفتني  ب��وك(:  )الفي��س 

الي��وم  ه��ذا  واس��عدتني 
زي��ارة االحب��ة ابن��اء مدينتي 
الناصرية. معالي وزير الثقافة 
الدكتور عبد االمير احلمداني. 
ومبعيت��ِه االخ عض��و البرملان 
الس��هالني  ولي��د  الدكت��ور 

ومعهما مجموعة من االخوة 
االكارم من وجه��اء الناصرية 
وه��ذا  كرب��الء.  ومحافظ��ة 
مؤشر ايجابي وبادرة خير ملودة 
واملبدعن.  االب��داع  واحت��رام 
تواجدك��م اعزائي ضيوفاً في 

دار س��كني دليل اهتمامكم 
املباش��رة  ومتابعاتك��م 
الشكر  ملش��اكلنا وهمومنا. 
واالمتنان لكم النكم اوفياء«.
وق��دم الفن��ان نعم��ة لوحة 
تشكيلية من معرضه االخير 
للس��يد احلمداني تعبيرا عن 
شكره وامتنانه لهذه اللفتة 
الكرمي��ة. والزي��ارة  اجلميل��ة 
وص��ل  ق��د  احلمدان��ي  وكان 
امس ملدينة الناصرية وشارك 
بافتت��اح ش��ارع الثقافة في 
مدينة الشطرة وكرنفال )لون 
الشبابي( اجلماهيري  حلمك 

في ذي قار.

احلمداني يزور حسني نعمة ويشيد مبنجزه الفين واإلبداعي

متابعة / البينة اجلديدة
كعادتها تثي��ر الإلعالمية ريهام 
سعيد اجلدل دائما على الشاشة 
م��ن خ��الل برنامجها«صباي��ا«، 

وه��ذه املرة قامت على الهواء 
مباشرة بتصرف غريب 

اجلمه��ور. أم��ام 
ميزاناً  وأحضرت 

ب��وزن  وقام��ت 
نفسها وذلك 
في إطار الوعد 
قطعته  الذي 

نفس��ها  على 
وزنها  بإنق��اص 

 12 حوال��ي 
ف��ي  كيلوغرام��اً 
ريه��ام  ش��هر. 
دع��ت جمهوره��ا 
لالنضمام لها في 

حملته��ا 

وذل��ك حتقيقاً  ال��وزن،  إلنق��اص 
املص��ري  الرئي��س  حلمل��ة 
 100« السيس��ي  عبدالفت��اح 
مليون صحة« والتي أكد فيها أن 
الوزن الزائد يعيق اإلنتاج ودعا 
إل��ى حمل��ة موس��عة 
على مستوى مصر 
للحفاظ  كلها 
صحة  عل��ى 

املصرين.

تصرف غريب من ريهام سعيد 
على اهلواء؟ 

  البينة الجديدة / ليلى مراد

متابعة / البينة اجلديدة
أش��علت املدونة والفاشينيس��تا الكويتية روان حسن مواقع التواصل 

االجتماعي بسبب ظهورها في فيديو مثير للجدل.
فق��د ب��دت فيه وه��ي ترقص وتق��وم بحركات س��ريعة وهس��تيرية في 
أح��د الش��وارع. ورغم أن الفيديو حقق نس��بة مش��اهدة عالي��ة إال أنه 
أطلق موجة واس��عة من االنتقادات.ويش��ار إلى أن اس��م الفاشينيستا 
ذك��ر باعتباره��ا من النج��وم الذين يقومون بغس��ل األم��وال. وقد 
رّدت عل��ى ذلك في فيديو تناقله الناش��طون عب��ر مواقع التواصل 
االجتماع��ي. وقالت: »هقول ش��يء وما تفهموني غلط، ملا ش��فت 
إن غس��يل األموال بيفتح بيوت ويش��تري شقق وسيارات 
وس��اعات قررت إن��ي أغس��ل«. وأضافت »أنا 
أعمل دعاية واحدة في الش��هر وأبيع أحمر 
شفاه عشان أغطي إيجار بيتي 
لذا قررت أغسل عطوني فلوس 
الغسلة بس��رعة«. وجاء ذلك 
بع��د اخلط��وات الت��ي قام��ت 
بها الس��لطات الكويتي��ة ملكافحة 
مواق��ع  عب��ر  الش��هرة  تداعي��ات 
التواصل.وأحال��ت األجه��زة األمني��ة 
بالغات عدة من البنوك احمللية للتحري 
والتحقيق بش��أن أكثر من 10 حسابات 
تعود ملشاهير مواقع تواصل ملعرفة مصادر 

أموالهم التي تضخمت وجتاوزت املالين.

روان حسني ترقص
بطريقة هستريية يف الشارع

الزميلة املحررة مع حسن قاسم 

بغداد / البينة اجلديدة
بحضور وكيل وزير الثقافة والسياحة 
واآلث��ار ف��وزي االتروش��ي ومدي��ر عام 
الدار العراقي��ة لألزياء عقيل إبراهيم 
العراقي��ة  ال��دار  أقام��ت  املن��دالوي، 
لألزياء حفالً مبناس��بة م��رور الذكرى 
األولى الفتتاح قاعة الواسطي للفن 
التش��كيلي، وذلك ي��وم اخلميس 27 
كانون األول 2018 في قاعة أجلواهري 
مبقر الدار. اس��تهل احلف��ل بالوقوف 
دقيق��ة صم��ت ترحم��اً عل��ى أرواح 
شهداء العراق وعزف النشيد الوطني، 
وجرى بعدها تقدمي عرضاَ مميزاَ لألزياء 
للمصممة )س��يرا روماني( إذ تألقت 
العارض��ات بعرض أزي��اء متنوعة من 

الفلكلور الكردي ملناطق كردس��تان 
بأل��وان بهيج��ة متنوع��ة، وتخل��ل 
احلفل قصائ��د وطني��ة تغنت بحب 
السبعاوي،  للشاعر حس��ام  الوطن 
وعرض رائع لفرق��ة كركوك الوطنية 
للفن��ون الش��عبية، كم��ا مت افتتاح 
معرض مجموعة بابلون التشكيلية 
بعنوان )بصم��ة لونية(، ضّم املعرض 
عدداً م��ن اللوحات الفني��ة اخملتلفة 
وأعمال من النح��ت واخلزف والفخار 
ل���60 فنانا تش��كيليا، وم��ن ثم وزع 
مدي��ر ع��ام ال��دار العراقي��ة لألزي��اء 
الشهادات التقديرية على املشاركن 
في إجن��اح احلف��ل وتك��رمي املوظفن 
التقاع��د  عل��ى  احملال��ن  املبدع��ن 

لهذا الع��ام عرفاناً مل��ا قدموه طيلة 
مش��وارهم الوظيفي من أداء متميز 
وعطاء مثم��ر. واختت��م احلفل الذي 
حضره النائبان في البرملان العراقي، 
حسن عرب، احمد الكناني، وممثلن 
ع��ن دوائر ال��وزارة، وحش��ٌد كبير من 

والفني��ة  الثقافي��ة  الش��خصيات 
والقن��وات الفضائي��ة، بع��رض الدار 
العراقية لألزياء )ألوان من الش��مال( 
أخرج��ه محم��ود رجب عل��ى أنغام 
املؤلف املوسيقي املبدع علي حسن 

واملوسيقار الكبير نصير شمة.

الدار العراقية لألزياء حتتفي مبناسبة الذكرى األوىل الفتتاح قاعة الواسطي للفن التشكيلي
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بغداد/ البينة الجديدة 
أكد النائبة عن دولة القانون ليلى مهدي التميمي، 
وج��ود عجز ف��ي موازنة عام 2019 يص��ل الى 113 
باملائة. وقالت في بيان »ان احتس��اب سعر برميل 
النفط 56 دوالرا ال يتناسب مع املؤشرات االقتصادية 
بهب��وط االس��عار فموازنة 2019 تش��ير الى عجز 
يص��ل ال��ى 113% بفارق ع��ن 2018 ف��ي امليزانية، 
مش��يرًة الى ان احلكومة تبرر ذل��ك باالقتراض من 
البنوك الداخلي��ة واخلارجية«. وأضافت «ان وزارات 
الدول��ة اصبح��ت مص��درة للمش��اكل وليس��ت 
واضعة للحلول مب��ا يخص العجز باملوازنة ضغط 
االنف��اق فيم��ا يخ��ص االدوية بنس��بة 53% بفارق 
ع��ن 2018 هو متاج��رة ب��ارواح الفقراء بالس��وق 
الس��وداء«، متس��ائلًة »ه��ل الع��راق بحاجة الى 
اس��لحة اكثر مم��ا هو محت��اج الى م��دارس لكي 
تكون النفقات االس��تثمارية ل��وزارة الدفاع اعلى 
منها للتربية«. وأشارت الى »ان تخفيض النفقات 
حملصولي احلنطة والش��لب لعام 2019 ال يتناسب 
م��ع البرنامج احلكومي في تعظي��م االيرادات غير 
النفطية التي تش��كل نسبة 6% من واردات 2019 
في حني كانت تش��كل نس��بة 10% من 2018 اين 
هي وارداتنا من الضرائب واملنافذ احلدودية». وتقدر 

اي��رادات املوازن��ة مببل��غ )105569686870( )مائ��ة 
وخمس��ة ترليونات وخمس��مائة وتسعة وستني 
مليارا وس��تمائة وس��تة وثمانني مليونا وثمامنائة 
وس��بعني الف دين��ار( وفق��ا الحتس��اب االيرادات 
اخملمنة من تصدير النفط اخلام على اساس معدل 
س��عر 56 دوالرا للبرميل. كما تقدر النفقات مببلغ 
مق��داره )133107616412( )مائ��ة وثالث��ة وثالث��ون 
ترليونا ومائة وس��بعة مليارات وس��تمائة وستة 
عشر مليونا واربعمائة واثنا عشر الف دينار(، فيما 
قد يبلغ اجمالي العج��ز اخملطط )27537929542( 
)س��بعة وعش��رين ترليونا وخمس��مائة وسبعة 
وثالثني مليارا وتسعمائة وتسعة وعشرين مليونا 

وخمسمائة واثنني واربعني الف دينار(.

ليلى التميمي تؤكد وجود عجز
 يف موازنة 2019 يصل إىل 113 %

شركة املشاريع النفطية / هيأة مشاريع الجنوب
إعالن املناقصة رقم )2018/7( 

تجهيز كونكريت ملستودع جديد للمنتجات النفطية يف العمارة 
يستتر شتتركة املشتتاريع النفطية / هيأة مشتتاريع الجنوب دعوة كافة املقاولني من ذوي الخربة واالختصاص لالشتتراك يف املناقصة وفق الوثائق القياسية 

والشروط والتفاصيل أدناه:-
1- يقتتدم العطتتاء يف ظرف مغلق ومختوم مثبت عليه استتم املناقصة ورقمها وكافة التفاصيل الفنية وجداول الكميات مع كافة املستمستتكات املطلوبة 

وكاآلتي:-
1-1/ التأمينات األولية تبلغ )24948000( )أربعة وعشرون مليون وتسعمائة وثمانية واربعون الف دينار عراقي( على شكل صك مصدق أو سفتجة 
أو خطاب ضمان نافذ املفعول ملدة ثالثة أشتتهر من تأريخ غلق املناقصة وباستتم مقدم العطاء حصرًا أو أي من املستتاهمني يف الشركة أو الشركات املشاركة 

بموجب عقد مشاركة وسيهمل العطاء الذي لم ترفق به التأمينات األولية وال تقبل التأمينات املقدمة من املصارف املذكورة أدناه.
أ - مصرف االهلي العراقي. ب – مصرف املتحد لالستتتثمار. ج – مصرف دار الستتالم لالستتتثمار. د- مصرف الرواحل االستتالمي لالستثمار والتمويل. هت 
ت مصرف دجلة والفرات للتنمية واالستتتثمار. و– مصرف البصرة الدولي لالستتتثمار. ز- بنك آستتيا الركي. ح- مصرف الوركاء لالستتتثمار. ط- مصرف 

الشمال. ك – مصرف ايالف االسالمي.
1-2/ كتاب عدم املمانعة من االشراك يف املناقصة صادرمن الهيئة العامة للضرائب. 1-3/ عقد مشاركة مصادق اصوليًا من قبل كاتب العدل يف حالة 
التقديم للعطاء أكثر من مناقص. 1-4/ بطاقة السكن. 1-5/ هوية تسجيل مقاولني نافذة من الدرجة التاسعة كحد ادنى. 1-6/ بيان مؤهالت الجهاز 
الفني للشتتركة واالختصاصيني املتفرغني وغري املتفرغني العاملني لديها عند تنفيذ مشتتاريع املقاوالت بمختلف انواعها. 1-7/ وثائق تأستتيس الشركة 
تشتتمل شتتهادة التأستتيس + عقد تأسيس + النظام الداخلي للشتتركة + كتاب التخويل باملراجعة والتوقيع + اجازة ممارستتة املهنة. 1-8/ وصل شراء 
املناقصة. 1- 9 / تقديم الحستتابات الختامية مصادق عليها من قبل محاستتب قانوني آلخر سنتني ماليتني. 1-10/ قائمة باالعمال املماثلة مصدقة من 

الجهات املستفيدة. 1-11/ جدول تقدم العمل.
2- توضع العطاءات يف صندوق العطاءات يف موعد أقصاه نهاية الدوام الرسمي ليوم 2019/1/16 وهو تأريخ غلق املناقصة وعلى العنوان التالي:-

محافظة البصرة/ شركة املشاريع النفطية/ هيأة مشاريع الجنوب/ قرب مصفى البصرة يف الشعيبة. 
3- يتتتم ملء القستتم الرابع )استتتمارات العطاء( من قبتتل مقدم العطاء الكرونيًا ومن ثتتم يتم طباعته لغرض ختمه بالختم الحي للشتتركة ومن ضمنها 

جداول الكميات املسعرة علمًا بأنه سيهمل اي عطاء لم يتم ختمه بختم الشركة.
4- تشرى العطاءات من الدائرة الوارد عنوانها يف أعاله وبمبلغ )250000( مائتان وخمسون الف دينار فقط غري قابل للرد.

5- على املقاول الذي يقبل عطاؤه الحضور خالل يومني من تأريخ تبليغه بقرار اإلحالة لغرض توقيع العقد. 
6- على املقاول عند توقيع العقد تقديم ضمان التنفيذ بموجب شروط املقاولة وإذا امتنع املقاول عن ذلك فللدائرة حق سحب العمل ومصادرة التأمينات 

األولية دون الحاجة اىل إنذار او أي إجراء قانوني آخر.
7- إن الدائرة غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات أو أي عطاء آخر ولها الحق يف إلغاء املناقصة دون ان يكون ملقدمي العطاءات حق املطالبة بأية تعويضات 

8- إن املناقصة مبنية على أساس التسعري للفقرات الواردة يف جدول الكميات كجزء من وثائق املناقصة. 
9- على مقدم العطاء قبل تقديم عطائه إجراء التحريات الكافية عن طبيعة العمل والظروف املحيطة به. 

10- على مقدم العطاء التوقيع على كل ورقة أو وثيقة يف العطاء املقدم من قبله. 
11- يبقى العطاء نافذًا وملزمًا ملقدم العطاء وملدة )90( يومًا من تأريخ غلق املناقصة. 

12- يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور نشر االعالن. 
13- العقد خاضع للضريبة.

14- يعترب هذا اإلعالن جزءًا من مستندات املقاولة وجزءًا ال يتجزأ من العقد وملزمًا للمقاول بكل فقراته بمجرد تقديم العطاء.
15- إذا صادف موعد غلق املناقصة عطلة رسمية يمدد االعالن اىل اليوم التالي.

16- إن الكلفة التخمينية تبلغ )831600000( )ثمانمائة وواحد وثالثون مليون وستمائة الف دينار عراقي ال غريها(.
17- ملزيد من املعلومات يمكن الرجوع اىل موقع الشركة او الوزارة على األنرنت:ت 

       HTTP://WWW.SCOP.GOV.Oil.IQ
www.oil.gov.iq

E-mail:south.oper@scop.oil.gov.iq
املدير العام

فقدان هوية طالب

فقدت هوية صادرة من كلية الرافدين الجامعة/ قسم طب األسنان، باسم )محمد 
مجيتتد حستتن( املرحلة الرابعة، كتتروب )A3(، على من يعثر عليها تستتليمها إىل 

جهة االصدار.. مع التقدير.

جمهورية العراق 
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت
رقم االضبارة: 2018/2867
التاريخ: 2018/12/24

إعتتتتتتتتتتتتالن 
تبيتتع مديريتتة تنفيذ الكتتوت حصة املدنيتتني يف العقار املرقتتم )3926/2( م 38 الخاجيتتة الواقع يف الكوت العائتتد للمدينات 
)حستتنه خليفتته غالتتي و فضيله درويش عتتكار و هيفاء خليل استتماعيل( املحجوزة لقاء طلتتب الدائن )كرار كاظتتم كريم( البالغ 
)49,999,000( مليتتون دينتتار فعلى الراغب بالشتتراء مراجعة هذه املديرية خالل مدة )30( يوما تبدأ من اليوم التالي للنشتتر 
مستتتصحبا معه التأمينات القانونية عشتترة من املائة من القيمة املقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية 

على املشري.
املنفذ العدل 
علي طالب عزيز الجليلي

املواصفات:- 
1-موقعه ورقمه:- كوت /داموك  رقمه 5346/2 م 29 داموك     

2-جنسه ونوعه :- عرصة ملك صرف مسجل بأسم ورثة املتوفى درويش عكار خدام
3-حدوده واوصافه :- خالية من الشواغل  

4-مشتمالته .
5-مستتاحته :- 228م 2 والحصص املحجوزة تبلغ 96 ستتهم حستتنه خليفه غالي 54 ستتهم  وفضيله درويش عكار 28 سهم 

وهيفاء خليل اسماعيل 14 سهم  
6-درجة العمران :- 

7-الشاغل : املستأجرين 
8-القيمة املقدرة :-  القيمة الكلية للعقار 30,000,000 ثالثون مليون دينار عن حصة املدنيني البالغة 96 سهم

بغداد / البينة الجديدة 
وكال��ة  ع��ن  ص��ادر  مس��ح  كش��ف 
»بلومبي��رغ »ع��ن أن أس��عار النف��ط 
س��تصل إل��ى مس��توى /70/ دوالرا في 
2019، عل��ى الرغم م��ن التدهور الذي 
حل��ق أس��عار اخل��ام م��ع نهاي��ة العام 
احلالي، حيث يظهر املس��ح أن س��وق 
النفط سيش��هد حالة من التش��ديد 
ف��ي الع��ام املقبل م��ع اجت��اه منظمة 
أوبك خلف��ض املعروض واخلس��ائر غير 
املقص��ودة في إي��ران وفنزوي��ال .وقالت 
الوكالة:« إن املس��ح شمل 24 محلال 
في مجال النفط، وتوقعوا أن يس��جل 
متوس��ط س��عر خام برنت نح��و /70/ 
دوالرا ف��ي 2019، مقابل حوالي /53.50/ 
دوالرا، وفقا ألس��عار الس��بت املاضي، 
حيث أش��ارت إلى أن متوس��ط س��عر 
خام برنت بلغ/ 73 / دوالرا في عام 2018.

كما توقع احملللون أن يسجل متوسط 
س��عر خام غرب تكس��اس الوس��يط 
61.13 دوالرا للبرميل في 2019، مقابل 
نح��و 45.50 دوالرا، اخلمي��س املاضي».

من جانبه، اعلن ميش��يل تران محلل 
السعر داخل ش��ركة »آر.بي.سي« بأن 

املعروض العاملي والطلب س��يصل إلى 
مستوى جيد من التوازن في 2019. أما 
أكث��ر وجهات النظر تفاؤال في مس��ح 
»بلومبيرغ» فكانت من جانب محللي 
بنوك »مورجان س��تانلي« و»س��تاندرد 
تش��ارترد« والتي ترى أن متوسط سعر 
خ��ام »برن��ت« س��يصل إل��ى 78 دوالرا 
للبرمي��ل ف��ي الع��ام املقب��ل. وكانت 

للنف��ط  املص��درة  البل��دان  منظم��ة 
»أوب��ك» وحلفائه��ا بقيادة روس��يا قد 
اتفقوا في السابع من كانون اول احلالي 
على خفض إنت��اج النفط مبقدار /1.2/ 
مليون برميل يوميا، على مدار 6 أشهر، 
اعتبارا من مطل��ع يناير/ كانون الثاني 
2019.وعلى صعيد أسعار النفط، فقد 
قفزت أسعار اخلام مرتفعة حوالي %3 

خالل تداوالت أم��س، لتعوض جزءا من 
خسائرها في اجللس��ة السابقة، غير 
أن من��و اخملزون��ات األميركية واس��تمرار 
العامل��ي  االقتص��اد  بش��أن  اخمل��اوف 
أبق��ت األس��واق حتت ضغ��ط». وخالل 
التداوالت، صع��د خام القياس العاملي 
مزيج برنت في العقود اآلجلة 2.26%، أو 
1.18 دوالر، ليبلغ 53.34 دوالرا للبرميل، 
بعدما ارتفع في وقت س��ابق مبا يصل 
إل��ى 3.1%. وهب��ط برن��ت ف��ي العقود 
ليبل��غ  دوالر،   2.31 أو   ،%4.24 اآلجل��ة 
عند التس��وية 52.16 دوالرا للبرميل».

وقف��ز خام غرب تكس��اس الوس��يط 
األميركي في العق��ود اآلجلة 2.26% أو 
1.01 دوالرا بعدما صعد في وقت سابق 
3.6%. وكان اخل��ام األميرك��ي قد أنهى 
املاض��ي منخفضا  الس��بت  تعامالت 
1.61 دوالر، مب��ا يعادل 3.48%، إلى 44.61 
دوالرا للبرميل». وكانت أس��عار النفط 
ق��د هوت ي��وم اخلميس املاض��ي ألدنى 
مستوى في أكثر من عام، بعد يوم من 
حتقيق أكبر مكس��ب يومي في عامني، 
حتت ضغط من اخملاوف بشأن االقتصاد 

العاملي وتخمة املعروض«.
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هموم الناس

التعليم ودوره 
يف نهوض االمم 

من النافذة

    التعلم والتعليم والعلم ضرورة من ضرورات احلياة وهو 
الركيزة األساس��ية ألي  تطور ومن��اء اجتماعي واقتصادي 
وهو اجلس��ر الوحيد ووس��يلة العبور للمس��تقبل الزاهر 
املش��رق .والتعليم العصري إطالل��ة معاصرة على احلياة 
والت��ي بدوره��ا تف��رض نفس��ها كواق��ع مع��اش ويجب 
التعاطي مع��ه واخذ النافع واملفيد من��ه ، وهو الضروري 
واحلتمي لبلوغ شتى مرامي احلياة احلديثة. والتركيز عليه 
يقتضي املسايرة لظروف املدنية املعاصرة ،والتنبيه على 
األخذ بوسائله في مختلف مناحي احلياة ، ومن دون شك 
فان الفالح املتعلم –على س��بيل املث��ال -  اكثر دراية في 
التعامل مع الواقع املوضوعي لزراعة ناجحة وفيرة العطاء 
، النه يجيد التعامل م��ع االرض واملناخ بطرق علمية .من 
هنا تأتي أهمية التعليم بشتى أنواعه اإليجابية وضرورة 
األخذ بنواصي العلم واملعرفة ،والوس��ائل التي تزرع حب 
العل��م فينا والتي يج��ب التركيز عليها هي  : األس��رة ، 
املدرسة ،احمليط االجتماعي ، الشاشة الصغيرة ووسائل 
االتصال عموما .. فالعلم نواة والنواة جذر واجلذور تنساب 
في األرض لتشكل جذعا واجلذع يرتفع في السماء ويورق 
فيصبح ظال وارفا يس��تظل به اجلميع ويأمن به عواصف 
الده��ر العاتية. والعلم كما جاء ف��ي األثر )نور ونور اهلل ال 
يؤتى لعاٍص(. والعلم شعلة متوهجة ال تنطفئ . والعلم 
جذوة تش��علها النخبة املتعلمة لتضيء حياة اآلخرين . 
فبالعلم واملعرفة ميكنك أن ترى العالم من حولك بعيون 

.وبالعلم  مس��تبصرة 
االس��تفادة  ميكن��ك 
م��ن الوق��ت واحلي��اة . 
وبالعل��م وح��ده بن��اء 
الفرد واجملتمع. وبالعلم 
تصن��ع احلي��اة الراقية 
والصحة  امللب��س  في 
وبه   ، والبيئ��ة  واحمليط 
األشياء  مظاهر  تتغير 
نحو األفضل واألجمل. 
وبالعلم يزدان اإلنسان 
ليكون أهال خلالفة اهلل 
على األرض ، ويستنبط 
العلم من بطون الكتب 

ورف��وف املكتبات ووس��ائل اإلعالم وغيره��ا كثير .واألمية 
داء ول��كل داء دواء ،وال��دواء ه��و األخ��ذ بالعل��م واملعرفة 
.واألمية أنواع وصنوف تتهدد العالم بأسره فهناك األمية 
:  أمي��ة الق��راءة وأمية الكتابة ، وهن��اك األمية الدينية ؛ 
حيث يس��ود العالم اآلن الغلو والتط��رف ، وهناك األمية 
الثقافية: حي��ث تغلب األنانية عل��ى املثقفني من الذين 
يقتصر دورهم بالكالم دون العمل ، وهناك األمية املدنية؛ 
حي��ث يعم اجله��ل باحلق��وق والواجبات ، وهن��اك األمية 
االقتصادية ؛ حيث تنتشر أحزمة الفقر والتخلف، وهناك 
األمي��ة احلضاري��ة ؛ تتمثل بعدم  االنس��جام م��ع البيئة 
والقيام باذيتها، واالهتمام بقشور احلضارة دون جوهرها، 
فيأخذ الكثير مبس��اوئها بدل اإلس��تفادة م��ن إجابياتها 
والتركي��ز على لبه��ا أال وهو؛ ض��رورة التعلم والتخطيط 
والتنظي��م والبرمجة والبح��ث العلم��ي والتقني املتاح 
بالوس��ائل املتقدمة واحلديثة . فبالعلم واملعرفة يتجاوز 
اإلنس��ان كل املعوقات والتحدي��ات من اجل حتويل ما في 
الذهن م��ن نظريات ال��ى واقع عملي من أج��ل بناء حياة 
أفضل في محيط أجمل خللق مجتمع متحضريقوم على 

الرقي والتحضر.

بالعلم واملعرفة يتجاوز 
اإلنسان كل املعوقات 
والتحديات من اجل 
تحويل ما يف الذهن من 
نظريات اىل واقع عملي

18

أحمد البياتي

متابعة / البينة الجديدة
لم تش��هد بغداد س��ابقا هذه االعداد 
الهائلة من املتسولني وخملتلف االعمار 
التي أجتاحت شوارعها بالكامل ومن 
الصع��ب أن جتد ش��ارعا او س��احة أو 
م��كان  يخلو منهم فقد بات وجودهم 
منتش��را ومفروض��ا وبطريق��ة معلنة  
وفجة.. نساء طاعنات بالسن وفتيات 
مراهق��ات بعضهن يغط��ني وجوههن 
واالخريات مكش��وفات الوجوه أطفال 
مبختل��ف االعمار من اجلنس��ني وليس 
هنالك من يصده��م حتى بات اجلميع 
يسلك هذه الطريقة النه وجد الساحة 
فارغة من العقاب واملس��اءلة  وهنالك 
من يجد فيها خير وس��يلة للحصول 
على املال في ه��ذه االزمة الراهنة .ولو 

عدن��ا الى املس��ببات لوجدن��ا هنالك 
م��ن يخل��ق الس��بب لينصه��ر بهذه 
املهن��ة ولو عثرنا عل��ى حلول  حتد من 
انتش��ارها لصدمنا بحلول تعجيزية . 
سألنا احدهم عن   سبب ممارسة هذه 
املهنة    فقال : )بيت ماكو عمل ماكو 
أكل ماكو( وهي حجج واهية صنعتها 
الظروف وبات البعض يتمس��ك بان ال 
ليس له بي��ت فقد وجد بيته احلقيقي 
وهو الشارع النه يدر عليه املال الوفير 
مبع��دل 50 ال��ى 100 الف دين��ار يوميا  
املتس��والت خصوص��ا  م��ن  وهنال��ك 
دخله��ن  يك��ون  اجلمي��الت  الفتي��ات 
اليومي يتراوح بني 200 ��300 الف دينار. 
وذل��ك نتيجة تعاملهن الالاخالقي مع 
بعض التجار وميس��وري احل��ال الذين 

يعملون في املناط��ق التجارية وتبقى 
حجج التسول هي الطاغية على كل 
ما يعمله االطفال والكبار في املناطق 
املزدحمة مم��ا يولد املش��اكل الكثيرة 
للناس الذين ضاع��ت عليهم حقيقة 
املتسول حيث يظهر بعض املتسولني 
عاهاتهم اجلس��دية مما يثير التعاطف 

عند الناس . 
من هنا نطالب وزارة العمل والش��ؤون 
االجتماعية التخاذ االجراءات الكفيلة 
ل��ردع ه��ذه الظاه��رة غي��ر احلضارية 
كونه��ا دائ��رة تهت��م بالعاطل��ني عن 
اخلاص��ة  االحتياج��ات  وذوي  العم��ل 
واالطف��ال املتش��ردين ونداؤنا الى وزارة 
الداخلية بااليعاز الى اخملتصني اليقاف 

هذا االنتشار غير املسبوق  .

ظـــاهرة التــســـول تـجــتـــاح شــــوارع بــــغـداد

التالي��ة م��ن  الرس��الة  وردتن��ا 
مواطنة عب��ر البريد االلكتروني 
جلريدتن��ا ننش��رها نص��اً وهذا 
ن��ص الرس��الة:� ان��ي املوظفة 
)ش��يماء يحي��ى حس��ني( ف��ي 
وزارة التجارة / الش��ركة العامة 
واملكائ��ن  الس��يارات  لتج��ارة 
حصل��ت  الش��هداء  ذوي  وم��ن 
على موافق��ة نقل وعدم ممانعة 
م��ن وزارة اخلارجي��ة وكان ذل��ك 
اصولي��اً وم��ن ثم مت��ت موافقة 
وزي��ر التج��ارة بنقلي ال��ى وزارة 
الوظيفية  بالدرج��ة  اخلارجي��ة 
والتخصي��ص املال��ي على ضوء 
قانون الشهداء )57( الصادر في 
س��نة 2016 وأكملت كل االوراق 
وموافقة   والرس��مية  االصولية 
وزيري اخلارجي��ة والتجارة وعند 
عرض االمر ال��وزاري الذي يخص 

وزارة التج��ارة بنقلي ال��ى وزارة 
اخلارجية في تاريخ 2018/10/24 
اخلارجي��ة  وزي��ر  معال��ي  ام��ام 
احلالي )محمد علي احلكيم( لم 
يوقع االم��ر ال��وزاري بالرغم من 
عرضها امامه عدة مرات ، قائالً 
)لس��نا محتاج��ني ملث��ل هكذا 
اختصاصات( علماً اني خريجة 
بكلوريوس ادارة واقتصاد / ادارة 
عامة ولدي ممارس��ة في قس��م 
التدقي��ق واحلس��ابات اكثر من 
خم��س س��نوات ول��دي خدمة 
ال تق��ل عن 19 س��نة ف��ي وزارة  
التجارة ولّدي شهادة في صلب 
العمل في اخلدمة اخلارجية لكن 
السيد الوزير احلالي حرمني من 
النق��ل للوزارة ويق��ول )منو ذوي 
الشهداء( ولم يعترف باملوافقات 
واالوامر االدارية التي صدرت من 

الوزيري��ن الس��ابقني وال بقانون 
مؤسس��ة الش��هداء الذي يلزم 
ال��وزارات واجلهات املعنية بنقل 
املشمولني بأحكام هذا القانون 
بالدرج��ة والتخصي��ص املال��ي 
وحس��ب اخلب��رة واالختص��اص 
لل��وزارة الت��ي يرغ��ب االنتق��ال 
اليها ويل��زم وزارة املالية باجراء 

عملي��ة احل��ذف واالس��تحداث 
ويتعرض الرئيس املباشر للوزارة 
او اجله��ة غي��ر املرتبط��ة بوزارة 
لالح��كام القضائية املنصوص 
عليها في امل��ادة 329 من قانون 
العقوب��ات العراقي رق��م )111( 
لس��نة 1969وتعديالته في حال 
امتناع��ه ع��ن تنفي��ذ اح��كام 
البند رابعاً من هذه املادة.اناشد 
ويوع��ز  ينصفن��ي  ان  دولتك��م 
للس��يد وزير اخلارجي��ة بتوقيع 
االوامر الوزاري��ة الصادرة بنقلي 
ان  ال��ى وزارة اخلارجي��ة .علم��اً 
اجلريدة حتتفظ بالكتب واالوامر 

االصولية.
املوظفة 

شيماء يحيى حسن
والدة شهيدة وابنة شهيدة

موبايل/ 07700082405

   رد قسم االعالم واالتصال احلكومي في وزارة 
العمل والش��ؤون االجتماعية بكتابه املرقم 
املناش��دة  عل��ى    2018/12/11 ف��ي   )20329(
املنش��ورة ف��ي جريدتن��ا بعدده��ا )3079( في 

2018/12/5  ونود ان نبني ما يلي:�
1_العدد املش��ار اليه في ردكم ال يوجد فيه 

صفحة هموم الناس.
2_ يرج��ى التأكد من الع��دد و التاريخ الذي 
مت في��ه نش��ر املوض��وع .. م��ع فائ��ق تقديرنا 

جلهودكم املبذولة.

واالتص��ال  االع��الم  قس��م  رد 
احلكومي في وزارة العمل والشؤون 
االجتماعية بكتابِه املرقم )20330( 
ف��ي 2018/12/11 عل��ى ما نش��رتُه 
جريدتنا بعدده��ا املرقم )3075( في 
2018/11/29 وليس التاريخ الذي ورد 
بكتابك��م 2018/11/23  بخصوص 
الرعاي��ة االجتماعي��ة لكل  رات��ب 

من:�
1_قاسم حسن قاسم
2_محمد عباس أمبيت

3_قاسم فنجان حسني
4_علي شريف عبد احلسني 

5_حيدر جمعة محسن
حيث بينت انه ال ميكنهم استقبال 
طلبات املواطنني املشار اليهم في 
اعاله في الوقت احلاضر لعدم وجود 
التخصيص��ات املالي��ة وعند فتح 
الباب الش��مول س��وف يتم اعالن 
عن ذلك الحق��اً »البين��ة اجلديدة« 
اذ تتقدم لقس��م االعالم واالتصال 
بالش��كر  ال��وزارة  ف��ي  احلكوم��ي 
تنش��رُه  م��ا  ملتابعت��ه  واالمتن��ان 
جريدتنا من هموم ومشاكل ، نرجو 
توخي الدقة في ذكر العدد والتاريخ 

بصورة صحيحة.

وزارة العمل والشؤون 
االجتماعية ترد 

على »                               «

امام انظار دولة رئيس الوزراء د.عادل عبد املهدي

   تلقت )البينة اجلديدة( رسالة بعثها لفيف من الباعة واصحاب 
احمل��ال في س��وق الفواك��ه واخلضر مبنطقة الش��ريعة ف��ي بابل 
يطالبون خاللها بلدية احللة وقيادة شرطة بابل بالتريث بازالة هذا 
الس��وق وذلك لكونه صار مالذا ملعيشة اكثر من )450( بائعا حلني 
ايج��اد مكان بديل لهم من قبل احلكومة احمللية في بابل. )البينة 
اجلديدة( تناشد قيادة شرطة بابل والدائرة البلدية املعنية مبراعاة 
الظروف املعيشية لهذه الشريحة من الباعة والذين اغلبهم من 
اخلريج��ني العاطلني الذين يبحثون عن لقمة خبز لهم ولعيالهم 

في هذا السوق من خالل بيع الفواكه واخلضروات.

حض��رت الى مق��ر جريدتنا املواطنة) س��مر ش��عالن نعمة( وهي 
مم��رض جامعي خريجة كلية التمري��ض جامعة ذي قار تعمل في 
مستش��فى احلس��ني )ع( التعليمي في كربالء املقدس��ة ذكرت 
بانه يوجد كس��ر في يده��ا اليمنى )ويوجد بالتني( وهذا الكس��ر 
مع وجود البالتني تسبب لها باالعاقة في تأدية عملها وترجو من 
معاليكم نقله��ا الى املركز الصحي في احل��ر/ الرعاية الصحية 
االولية كي يتناسب وطبيعة عملها اضافة الى قربه من منطقة 
سكنها .وتناشدكم باسم االنس��انية ان تشملونها برعايتكم 
االبوية وتولوا موضوعها االهتمام وان اهلل ال يضيع اجر احملسنني.

موبايل/07711022750

امام انظار وزير الصحة

للمرة الثانية تعيد 
»                     « نشره

اوقفوا ترحيل سوق الفواكه 
واخلضر يف منطقة الشريعة يف 

بابل  حلني اجياد بديل

الشائعات خماطرها وآثارها السلبية 
البينة الجديدة  / محمد جاسم عبد 

من مصائب مواقع التواصل االجتماعي   
انه��ا تنس��اب ال��ى عقولنا ب��دون فلتر، 
والكثير من ش��بابنا يس��تهلكها بدون 
مراجعة . ونحن هن��ا ، ال نريد ان نناقش 
هذه الظاهرة وفق نظرية املؤامرة بل من 
منظار )احمل اخاك على سبعني محمل 
(. من دون شك فان في كل قضية جانبني 
او ضدين  يجب االس��تماع اليهما معا 
وال نحتك��م الى احده��م دون االخر كما 
يقتض��ي ذل��ك العق��ل واملنط��ق .ومتثل 
الشائعات خطراً شديداً على مجتمعنا 
فهي تستهدف أشخاصاً وفئات وشرائح 
يقعون ضحايا لها، واجملتمع يستطيع أن 
يعبر عن رقيه ووعيه وحضارته من خالل 

حتليل��ه لألحداث، والبح��ث عن احلقائق 
والتعرف على ما ميك��ن أن يكون واقعياً 
وم��ا هو مج��رد ش��ائعات واألش��خاص 
الذي��ن يهدف��ون إلى اإلس��اءة حل��دث أو 
ش��خص أو مجتم��ع ، وان ندق��ق في ما 
هية املقاصد واالهداف املبتغاة من نشر 
هكذا ش��ائعات،  وما علينا نحن كأفراد 
ومؤسسات وتربويني إال احلذر من مروجي 
تل��ك الش��ائعات و عدم املس��اهمة في 
صياغتها أو الترويج لها وعدم املساعدة 
عل��ى نش��رها والبح��ث ع��ن احلقائ��ق 
وطرحها مبوضوعية وواقعية ,لنس��هم 
إس��هاماً فعاالً في بن��اء مجتمعنا بناًء 
س��ليماً وحماية أفراده من عواقب تلك 
الش��ائعات . واصبحت الشائعات التي 

ش��ملت جميع جوانب احلي��اة ، بفضل 
التلقي الس��يئ من البعض لالخبار دون 
التمحيص به��ا حيث صار هذا االمر من 
العادات احملبب��ة لدى البعض وكأنها أمر 
طبيعي يفترض على اجلميع املش��اركة 
فيه واملساعدة على نش��ره.، وأصبحت 
الشائعات من قوة انتشارها تتحول في 
عقول البعض إل��ى حقائق وما هو الفت 
للنظ��ر   أن معظ��م الش��ائعات تك��ون 
مفبرك��ة يطرحه��ا خب��راء متمرس��ون 
 . احل��دث  لتالئ��م  املناس��ب  وبالوق��ت 
ولألس��ف الشديد انتش��رت بقوة تفوق 
قوة احلقائق، وس��بب قوتها يعود لألرض 
اخلصبة التي ترعاها واملتمثلة بالعقول 

اخلاوية.

بــــوابـــــة

    ه��ا نح��ن ن��ودع ع��ام 2018 وما تضم��ن من ح��زن وفرح 
ومس��رات وتخلله الكثير من  الصراع��ات والفوضى ففيها 
حتققت  االنتصارات الكبيرة بس��واعد ابناء العراق الغيارى 
م��ن كل االطياف واغلبهم من الفق��راء والكادحني واالرامل 
وااليت��ام .. حتمل��وا اله��م والصب��ر .. ولكنن��ا نأم��ل خي��را  
باملسؤولني اجلدد الذين تس��نموا مناصبهم واصبح العراق 
قوي��ا باالنتصار الكبير الذي حتقق ونتطلع الى ان يكون عام 
2019 ع��ام البن��اء والتقدم 
وتقدمي اخلدم��ات وفتح باب 
للخريج��ني  التعيين��ات 
وتأمني املاء الصالح للشرب 

والكهرباء.
لق��د م��ر الع��راق بأزم��ات 
االح��داث  م��ن   والكثي��ر 
والتناح��رات  والصراع��ات 
الس��لطوية   واستش��هد 
املئات م��ن ابنائنا من اجل 
ترب��ة الوط��ن واملقدس��ات 
وصيان��ة االرض والع��رض .. 
فه��ل يج��وز يامس��ؤولينا 
تهم��ل  ان  وسياس��يينا 
الشعب   ، الشهداء  عوائل 
ف��ي  الش��رفاء  م��ن  يري��د 
احلكومة اجلديدة التي عقد عليها االمال ان تكون في مقدمة 
اولياته��م تل��ك العوائل املضحي��ة والصابرة رغ��م العيش 
الضن��ك والظل��م ال��ذي يداهمهم وان تك��ون هناك خطط 
موضوعة من قبل املؤسس��ات احلكومية والوزارية  لتطوير 
البلد في جميع النواحي من خدمات وزراعة واس��كان وبناء 
واعم��ار وتعيينات وكهرباء وتش��غيل كل االي��ادي العراقية 
حص��را النه��م  ابن��اء العراق الذي��ن ضحوا الج��ل ان يبقى 

شامخا ومنيعا .
أخيراً :

أمنياتنا في عام 2019 ان يعم األمن واألمان وان يعيش جميع 
العراقي��ني بخير ويس��ر وان نبتعد ع��ن كل املنغصات التي 
جعلتن��ا مفترق��ني وبعيدين عن بعضن��ا ، اليوم يجب على 
اجلميع ان يقفوا صفا واحدا م��ع الدكتور عادل عبد املهدي 
رئيس الوزراء لننتقل الى الضفة االخرى ونغادر كل املآس��ي 

واملنغصات التي مررنا بها.

على الجميع ان 
يقفوا صفا واحدا 

مع الدكتور عادل 
عبد املهدي لننتقل 
اىل الضفة االخرى 
ونغادر كل املآسي 

واملنغصات التي 
مررنا بها

أمنياتنا 
يف عام 2019

حسني السومري

   يطالب اولياء امور اثنني من املعتقلني على خلفية مقتل املوديل 
»تارا فارس« بالعمل على اطالق سراحهما بعد ان اثبتت التحقيقات 
ع��دم صلتهما باحلادث ال من قريب وال من بعيد ومت التنازل من قبل 
والدة اجملني عليها ، ويتطلع اولياء امور  املعتقلني الى  املس��ؤولني 
في وزارة الداخلي��ة ومجلس القضاء االعل��ى بالتعمق بالتحقيق 
وحسم القضية واطالق سراح كل من لم تثبت التحقيقات صلته 

باحلادث واملهم كبير باالستجابة السريعة.

يش��كو اغلب االهالي في عدة محافظات من كث��رة املقاهي التي 
يتعاطى الش��باب فيه��ا االركيلة . حيث تقام ه��ذه املقاهي على 
االرصفة بالتجاوز عليها حيث تكون مرتعا للشباب العاطلني عن 
العم��ل . حيث تتوفر في هذه املقاهي كل س��بل الغواية وااليقاع 
بالش��باب لالنحراف . لذا فاالهالي يناش��دون املس��ؤولني في هذه 
احملافظ��ات االلتفات الى انتش��ار هذه الظاهرة الت��ي ال متت لتراثنا 

واصالتنا الفكرية وديننا احلنيف بشيء. 

املواطن عبد اجلليل هاش��م عريبي ،)مبتور الس��اق( يرجو املوافقة 
عل��ى مقابلتك��م لش��رح مش��كلته الت��ي تتطل��ب تدخلك��م 
الش��خصي »البينة اجلديدة« اذ تضع هذا االمر امام انظاركم لهي 
عل��ى ثقة اكيدة بان جتدوا له احلل الناج��ع النهاء معاناته ونتمنى 
لكم التوفيق والسداد في عملكم وان اهلل ال يضيع اجر احملسنني.

موبايل 07733510631

مناشدة امام انظار وزارة الداخلية وجملس 
القضاء األعلى وكل اخلريين يف العراق

شكوى من كثرة مقاهي االركيلة 
يف اغلب احملافظات 

 مناشدة امام انظار وزير 
العمل والشؤون االجتماعية

NO.3096.mON.31.DEC.2018 العدد )3096( االثنين 12/31/ 2018 

وزارة العمل والشؤون االجتماعية ترد 
على »                               «
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كم��ا ش��هد الش��هر االول م��ن العام 
احلال��ي تصوي��ت البرملان عل��ى موعد 
اج��راء االنتخاب��ات البرملاني��ة في 15 
من ش��هر ايار. وش��هد ش��هر شباط 
املاض��ي احداث��ا عدي��دة اهمها اعالن 
اس��ماء  ع��ن  الس��ابقة  احلكوم��ة 
العشرات من ارهابيي داعش والقاعدة 
واعض��اء البع��ث احملظ��ور املطلوب��ن 
للقضاء.واهم ما ش��هده هذا الشهر 
استضافة الكويت ملؤمتر اعمار العراق 
وتعهد الدول املش��اركة في��ه بتقدمي 
52 ملي��ار دوالر عل��ى ش��كل ق��روض 
ائتماني��ة  وتس��هيالت  واس��تثمارات 
للمس��اهمة في اعادة اعمار املناطق 
احمل��ررة من دن��س االرهاب الداعش��ي.
واهم ما ش��هده ش��هر آذار من العام 
احلال��ي صدور ق��رار حكوم��ي باحلجز 
على ام��وال وممتلكات رئي��س النظام 
السابق صدام حسن واكثر من 4200 
من رم��وز نظامه. وش��هد ايضا بداية 
عودة العالق��ة الطبيعية مع حكومة 
اقليم كردس��تان بقرار حكومي برفع 
احلظر ع��ن الطيران ملط��ارات االقليم 
والذي فرض بسبب تداعيات استفتاء 
االقليم ح��ول اس��تقالله. وايضا رفع 
االحت��اد الدول��ي بكرة الق��دم /الفيفا/ 
بهذا الشهر احلظر عن اجراء املباريات 
الدولي��ة ف��ي املالع��ب داخ��ل العراق.
وشهد ش��هر نيسان من العام احلالي 
ب��دء الدعاية لالس��تحقاق االنتخابي 
املق��رر اج��راؤه ف��ي 12 من ش��هر ايار 
مبشاركة اكثر من سبعة االف مرشح 
للف��وز ب���329 مقع��دا برملاني��ا. وفي 
10 م��ن ش��هر ايار املاضي ب��دأ حوالي 
ملي��ون من رجال االمن والعس��كرين 
التصوي��ت الختيار مرش��حيهم باول 
انتخاب��ات بعد االنتص��ار على داعش 

االرهاب��ي. وبعد يومن ش��ارك املالين 
برابع انتخابات تش��ريعية يش��هدها 
العراق منذ س��قوط النظام الس��ابق 
عام 2003 وبنس��بة مش��اركة اعلنت 
رس��ميا بلغت 45%. وفي 19 من نفس 
الش��هر اعلنت مفوضية االنتخابات 

ف��وز حتال��ف س��ائرون ال��ذي يدعم��ه 
زعي��م التيار الص��دري مقتدى الصدر 
بحصوله على العدد االكبر من املقاعد 
االنتخابية. وعلى اثر ذلك عقد مجلس 
النواب في 6 من ش��هر حزيران املاضي 

جلسة استثنائية قرر فيها اعادة فرز 
االصوات وباش��راف قضائ��ي. وبعدها 
باربعة ايام اي في 10 منه ش��ب حريق 
مبخازن مفوضي��ة االنتخابات بجانب 
الرصاف��ة ومت ايض��ا بعده��ا االع��الن 
ع��ن اعتقال ع��دد من املش��تبه بهم 

ح��ول احلريق. واعلن ف��ي 13 من نفس 
الشهر عن انبثاق حتالف سياسي بن 
س��ائرون بقيادة الصدر والفتح بقيادة 
ه��ادي العام��ري لتش��كيل احلكومة 
اجلديدة. وش��هد 8 من ش��هر متوز بدء 

التظاهرات الش��عبية ف��ي احملافظات 
اجلنوبية احتجاجا على تردي اخلدمات 
وتفش��ي الفس��اد بعده��ا باس��بوع 
وضع��ت احلكوم��ة الق��وات االمني��ة 
بحال��ة تأه��ب قص��وى بع��د تصاعد 
االحتجاج��ات في البص��رة والتي ادت 
في محافظ��ات اخرى لس��قوط عدد 
من الضحايا واملصابن. وفي ظل هذه 
التطورات قتلت ق��وات االمن الكردية 
في 23 من الشهر نفسه 3 مسلحن 
بع��د حتريره��ا مبنى محافظ��ة اربيل 
ال��ذي اقتحم��ه املس��لحون. وفي 19 
من ش��هر آب املاضي صادقت احملكمة 
االحتادية العليا على نتائج االنتخابات 
التشريعية التي جرت في 12 من شهر 
اي��ار. وتط��ورت االح��داث ف��ي البصرة 
لتش��هد قي��ام متظاهرين ف��ي 7 من 
ش��هر ايلول املاضي باض��رام النار في 
القنصلية االيرانية في املدينة ليعلن 
رئيس الوزراء الس��ابق حي��در العبادي 
بع��د يومن رفع احلظ��ر املفروض على 
احملافظ��ة والت��ي ج��اء بالتزام��ن م��ع 
اقال��ة ع��دد م��ن الق��ادة االمنين في 
الن��واب  مجل��س  احملافظة.وانتخ��ب 
اجلديد في 16 من ش��هر ايلول محمد 

احللبوسي رئيس��ا له. كما شهد هذا 
الشهر احداثا متسارعة منها اغتيال 
الناشطة احلقوقية /سعاد العلي/ في 
البص��رة يوم 25 ووصيفة ملكة جمال 
بغ��داد /ت��ارة فارس/ وس��ط العاصمة 

ي��وم 27. واعالن الوالي��ات املتحدة في 
28 منه اغ��الق قنصليتها في البصرة 
س��المة  مس��ؤولية  اي��ران  وحتمي��ل 
رعاياه��ا ف��ي العراق. وفي ي��وم 30 من 
ش��هر ايلول توجه االك��راد في اقليم 
االقتراع الختيار  كردس��تان لصناديق 

برمل��ان ك��ردي بدورته اخلامس��ة واالول 
بعد اس��تفتاء االنفصال ايلول 2017.

وفي 2 من شهر تش��رين االول انتخب 
برهم صالح رئيس��ا جلمهورية العراق 
وبنف��س الي��وم كلف صالح املرش��ح 

عادل عبد املهدي بتش��كيل احلكومة 
اجلديدة وبعدها باسبوع اي في 9 منه 
اطلق عب��د املهدي موقع��ا الكترونيا 
خاص��ا الس��تقبال طلب��ات الراغبن 
باملش��اركة ف��ي احلكوم��ة اجلدي��دة.

وباكبر اتفاق ش��هده العام 2018 وقع 

العراق يوم 21 منه عقدا مع ش��ركتي 
جنرال الكتريك االمريكية وسيمنس 
االملاني��ة بقيمة 15 مليار دوالر لتطوير 
البن��ى التحتية للكهرباء. وفي 25 من 
نف��س الش��هر البرملان يص��وت على 

اختي��ار 14 وزيرا من احلكومة اجلديدة.
وفي 8 من ش��هر تشرين الثاني اختار 
عبد امله��دي 5 وزراء حلكومته اجلديدة 
م��ن بن اكثر من 15 ال��ف متقدم عبر 
املوقع االلكترون��ي الذي اطلقه خالل 
الش��هر الذي س��بقه. وشهد الشهر 
االخي��ر م��ن العام احلال��ي العديد من 
االح��داث اوله��ا في 11 من��ه بالفتح 
ام��ام  اخلض��راء  للمنطق��ة  اجلزئ��ي 
املواطن��ن وباوق��ات مح��ددة واع��الن 
الرئي��س بره��م صال��ح ف��ي 16 منه 
التخل��ي ع��ن جنس��يته البريطانية 
وفي 18 من��ه التصويت النيابي لوزراء 
التخطيط والتعليم العالي والثقافة 
م��ن بن 8 وزارات ش��اغرة وفي 24 منه 
التصويت على وزيري التربية والهجرة 
واملهجري��ن وتأجي��ل التصوي��ت على 
وزراء الداخلية والدفاع والعدل للعام 
املقب��ل. وف��ي 26 من الش��هر احلالي 
الرئي��س االمريكي دونالد ترامب يقوم 
بزيارة س��رية للعراق للقاء جنود بالده 
ومش��اركتهم االحتفال باعياد امليالد 
واعالن��ه ع��دم وجود نيه لس��حبهم 
م��ن العراق. وف��ور االعالن ع��ن الزيارة 
السرية س��ادت االوساط السياسية 
في البالد موجة غضب عارمة، رافضة 
الزي��ارة باعتباره��ا انتهاكا لس��يادة 
العراق. وش��هد الع��ام احلال��ي ايضا 
نادية  االيزيدي��ة  الناش��طة  حص��ول 
مراد على جائزة نوبل للسالم والتبرع 
بقيمتها املالية لبناء مستشفى في 
قضاء سنجار شمال العراق. ومع هذه 
االح��داث املفرحة من جان��ب واحملزنة 
بجانب آخر.. يتطلع العراقيون جميعا 
ب��ان يكون العام املقبل عاما يس��وده 
االمن واالمان واالستقرار بعيدا عن اي 

امور سلبية تعكر صفو حياتهم.

البينة الجديدة / عمر عريم

لم يتبق لنهاية العام احلالي 2018 س��وى يوم واحد فقط  ش��هد فيه العراق احداثا بدأت بعودة مس��تمرة للنازحن الى ديارهم 
بعد القضاء على داعش االرهابي.. وبايام اخيرة الزال املشهد السياسي والشعبي يندد بزيارة الرئيس االمريكي ترامب املظلمة. 
واذا اردنا ان نستعرض االحداث التي شهدها العراق خالل العام احلالي نبدأ منذ الشهر االول لهذا العام واالعالن االممي عن عودة 

اكثر من مليوني نازح الى ديارهم بعد القضاء على داعش االرهابي..

أهم ما شهده شباط املاضي إعالن احلكومة السابقة أمساء العشرات من إرهابيي داعش 
والقاعدة وأعضاء البعث احملظور املطلوبني للقضاء واستضافة الكويت مؤمتر إعمار العراق

العراق عام 2018: انتخابات بمشاركة دون المستوى .. حكومة غير مكتملة .. وترامب بزيارة مظلمة

يف 2 من شهر تشرين األول انتخاب برهم صاحل رئيسًا جلمهورية العراق 
وبنفس اليوم يكلف صاحل املرشح عادل عبد املهدي بتشكيل احلكومة اجلديدة

    وم��ن ه��ذه الصح��ف ه��ي صحيفة 
»نيويورك تاميز« األميركية، التي نش��رت 
خب��را ملفت��ا للنظر، كش��فت فيه بان 
الس��عودية قام��ت بتجني��د اآلالف من 
دارف��ور والس��ودان للقت��ال ف��ي اليمن 
بينهم اطفال، وانها استخدمت ثروتها 
النفطي��ة الهائل��ة لتجنيد العش��رات 
من الناجن اليائس��ن م��ن الصراع في 
دارفور غربي السودان للقتال في اليمن، 
20% إل��ى 40% منه��م أطف��ال«. واكدت 
الصحيف��ة، أن��ه »من��ذ أرب��ع س��نوات 
يقات��ل في اليمن نح��و 14 ألفا من أفراد 
مليشيات سودانية، قتل منهم املئات«، 
مش��يرة إلى أن »معظم ه��ؤالء ينتمون 
إلى مليشيا اجلنجويد التي ألقي باللوم 
على أفراده��ا في ارتكاب فظائع بإقليم 
دارفور«. واوضحت، حس��ب تقريرها، أن 
»بعض األهال��ي التواقن للمال يقومون 
برش��وة ق��ادة املليش��يات ف��ي دارف��ور 
للس��ماح ألبنائهم بالذهاب للقتال في 
اليمن«. وهذا االمر يدخل في اطار القانون 
الدولي، بقيام دولة باالضرار بدولة ثانية 
او مجموع��ة دول، ما يتطلب ان تتحمل 
الدولة املسيئة بدفع تعويضات عن كل 
اخلس��ائر التي احلقتها بالدولة االخرى. 
وعرف اخلبراء القانونين ، التعويض في 
القانون الدولي اإلنساني، بانه، مضمون 
االلتزام الذي يلقى عل��ى عاتق دولة في 
أعق��اب حرب بتق��دمي تعويضات كافية 
عن األض��رار التي أصابت دول��ة أخرى أو 
رعاياه��ا بس��بب احلرب، وقد اس��تخدم 
اللفظ بهذا املعنى في معاهدة فرساي 
لع��ام 1919، كم��ا يقص��د بتعويضات 
احل��رب املبال��َغ املالي��ة الت��ي ي��راد بها 
بالض��رورة تعوي��ض اخلس��ائر الناجمة 
عن احلرب، أو الت��ي حدثت أثناَءها والتي 

يفرضها املنتصر على املهزوم كش��رط 
للعودة إلى حالة السلم، وهو ما تراجع 
العمل به م��ع تقدم القوان��ن الدولية.

وااللتزام التعويض ف��ي القانون الدولي 
اإلنس��اني يترتب نتيجة لإلخالل بأحد 

االلتزامات الواردة ف��ي اتفاقيات جنيف 
األرب��ع، أو أح��د برتوكوالته��ا امللحق��ة، 
وهو م��ا أكدت علي��ه محكم��ة العدل 
الدولية في قضية عام 1927، حيث جاء 
حكمها كاآلتي: »إنه من مبادئ القانون 
الدولي أن انتهاك الدولة ألحد تعهداتها 
يتضم��ن التزاماً بإصالح الضرر بطريقة 
كافي��ة، وأن االلتزام بإص��الح الضرر هو 

املكم��ل الض��روري لإلخ��الل بتطبي��ق 
اتفاقي��ة م��ا، وذل��ك دون حاج��ة للنص 
عليه في االتفاقية نفسها. وفي قرارها 
الص��ادر بتاريخ ال��� 13 م��ن أيلول 1928 
ال��ذي ينص عل��ى ما يل��ي: »إن احملكمة 

تؤكد وفق��اً ملب��ادئ القان��ون الدولي، ال 
بل للمفه��وم العام للقانون، أن أي خرق 
للتعهدات يس��توجب التعويض«، وفي 
اإلطار ذات��ه، فقد أجمع الفق��ه الدولي 
عل��ى أن عدم وف��اء الدول��ة بالتزاماتها 
الدولي��ة يلق��ي عل��ى عاتقه��ا التزاماً 
جديداً يتمث��ل في إص��الح الضرر الذي 
حدث.كما تضمنت جميع املش��روعات 

التأكي��د عل��ى الت��زام الدول��ة بإصالح 
الضرر عند إخاللها بالتزاماتها الدولية، 
وفي ه��ذا الصدد نصت املادة الثالثة من 
مته  مشروع املسؤولية الدولية الذي قدَّ
اللجنة الثالثة إلى مؤمتر الهاي للتقنن 
س��نة 1930 عل��ى ما يلي: »املس��ؤولية 
الدولية لدولة ما تف��رض عليها التزاماً 
بإص��الح الض��رر الناجت عن ع��دم وفائها 
ذك��ر  ي��رد  كم��ا  الدول��ي«.  بالتزامه��ا 
التعوي��ض في املبدأ الثالث والعش��رين 
من مشروع عام 2000، واملتعلق باملبادئ 
األساسية واخلطوط املرشدة حول احلقِّ 
في االنتص��اف، وجبر األض��رار لضحايا 
انتهاكات القانون الدولي حلقوق اإلنسان 
والقان��ون الدول��ي اإلنس��اني، حي��ث مت 
الن��صُّ عل��ى وجوب من��ح تعويض عند 
حدوث أي ضرر ميكن تقدي��ره اقتصادياً.
كم��ا تن��صُّ امل��ادة 75 م��ن نظ��ام روما 
األساس��ي للمحكمة اجلنائية الدولية 
على ما يل��ي: »للمحكمة أن تصدر أمراً 
مباش��راً ضدَّ ش��خص مدان حت��دِّد فيه 

أشكاالً مالئمة من أش��كال جبر أضرار 
هم، مبا في  اجملني عليهم، أو فيما يخصُّ
ذلك ردُّ احلقوق والتعوي��ض ورد االعتبار، 
وللمحكمة أن تأمر حيثما كان مناسباً 
بتنفيذ ق��رار اجلبر عن طري��ق الصندوق 
االس��تئماني املنصوص علي��ه في املادة 
القض��اء  إط��ار  ف��ي  وللتعوي��ض   .»79

الدولي، إن ج��از التعبير، صورتان: األولى 
هي« التعوي��ض العيني؛ أي: إعادة احلال 
إل��ى م��ا كان عليه قبل ارت��كاب العمل 
غير املش��روع، وه��ي الص��ورة األصلية 
إلصالح الضرر، إال أنها تواجه في معرض 
تطبيقها الكثير من الصعوبات، خاصًة 
إذا كنا في صدد مخالفة ملبادئ القانون 
أوَدت ب��أرواح أو حج��زت حري��ات األفراد، 
ل��ذا يت��مُّ اللجوء إل��ى الش��كل الثاني 
م��ن التعويض وهو التعوي��ض مبقابل أو 
التعوي��ض املال��ي، أما الص��ورة األخيرة 
للتعوي��ض فهي تتمثل ف��ي التعويض 
والذي  املناس��بة”  “الترضية  اإلرضائ��ي 
يتبدى باالعتذار الدبلوماسي ومحاكمة 
اجلناة، وغالب��اً ما يترافق مع األش��كال 
الس��ابقة للتعوي��ض. ولتقدي��ر قيم��ة 
التعوي��ض يؤخذ في االعتبار عند حتديد 
ه الدولة،  مقدار التعويض الذي تستحقُّ
قيم��ة املمتل��كات واحلق��وق واملصالح 
التي ميتلكه��ا مواطنوها والتي أصابها 
الضرر، وذلك على اعتبار أن األضرار التي 

أصاب��ت الرعاي��ا تعتب��ر كأنه��ا أصابت 
الدول��ة التي يحملون جنس��يتها، كما 
يدخل في التقدير كذلك ما قد يكون قد 
أصاب الدول��ة وأمنها من أضرار، وكذلك 
م��ا قد تكبدت��ه من نفقات في س��بيل 
الدفاع عن مصالح رعاياها املتضرِّرين أو 
ما ضاع منها من ربح كانت س��تحصل 

علي��ه، أم��ا فيما يخ��صُّ األض��رار التي 
يغطيها التعويض املالي؛ فهي تش��مل 
األض��رار املادية واملعنوية، س��واء كانت 
ه��ذه األضرار مباش��رة أم غير مباش��رة 
مت��ى كان��ت قريب��ة ونتيج��ة طبيعية 
للفعل غير املش��روع. ولع��ل أقرب مثال 
لدف��ع تعويض��ات لل��دول واألف��راد في 
العال��م العرب��ي كان ع��ن طري��ق جلنة 
األمم املتح��دة لتعويض��ات حرب اخلليج 
الثاني��ة، والت��ي قامت مبن��ح تعويضات 
عن اخلس��ائر الناجتة مباشرة عن الغزو 
العراقي للكوي��ت، والتي أنِش��َئت عام 
1991، كهيئة شبه قضائية مكلفة بأن 
تفصل قضائي��اً في الدع��اوى املرفوعة 
ض��د العراق، وهذا بس��بب أية خس��ارة 
أو ض��رر مباش��رين، مب��ا في ذل��ك الضرر 
البيئي واستنفاذ املوارد الطبيعية.يذكر 
أن املطالب��ة بالتعويض��ات للمتضرِّرين 
ال تأت��ي حكم��اً م��ع أيِّ حلٍّ سياس��ي 
أو عس��كري كحال��ة تعويض��ات حرب 
اخلليج، ب��ل تبقى مس��ؤولية املطالبة 

به��ا على عات��ق احلكوم��ات والكيانات 
السياس��ية ومنظمات اجملتم��ع املدني 
املعني��ة بحق��وق اإلنس��ان للمطالب��ة 
بإلزام اخملالف بالتعويض عن اجلرائم التي 
ترتكب بحقِّ املدنين، ولو بعد عش��رات 
الس��نن من ارتكابه��ا عل��ى اعتبار أن 
جرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنس��انية ال 

تخضع للتقادم اس��تناداً التفاقية عدم 
تقادم جرائ��م احلرب واجلرائ��م املرتكبة 
ض��دَّ اإلنس��انية املعتم��دة مبوجب قرار 
اجلمعية العامة لألمم املتحدة املؤرخ في 
26 تش��رين الثاني ع��ام 1968. وبالعودة 
للتقرير ال��ذي اوردته صحيفة »نيويورك 
تاميز« فان هناك شيئا ملفتا ويشير الى 
ان امريكا متقصدة بنشر هذا اخلبر، من 
اجل ابتزاز السعودية وايصال رسائل لها 
بانها حتت رحمته��ا، لتؤهلها البتزازها 
وابتزاز الدول التي على ش��اكلتها.وهذا 
االم��ر بدال من ان تس��تفاد من��ه امريكا 
في ابت��زاز حلفائه��ا »املطيعن«، ميكن 
ان يستفاد منه العراق ، الن هذه االخبار 
هي ادلة ثانية تضاف لالدلة التي ميلكها 
العراق بتورطك الس��عودية في مشروع 

عصابات داعش االرهابية.
وهذا االمر تقره كل الشرائع والقوانن 
والوضعي��ة.  الس��ماوية  الدولي��ة 
ووف��ق كل االدلة الت��ي ميلكها العراق 
ض��د الس��عودية وباق��ي ال��دول التي 
الع��راق ومنه��ا امريكا،  اس��تهدفت 
يستطيع ان يرفع دعوى قضائية دولية 
ضدها ويحملها مسؤولية كل االرواح 
التي س��قطت ظلما، ومسؤولية كل 
االبني��ة الت��ي هدمت، وكذل��ك البنى 
التحتي��ة الت��ي تالش��ت .املضح��ك 
املبك��ي، انه مع كل ه��ذا الدمار الذي 
اص��اب العراق، وب��دال م��ن ان يطالب 
الع��راق الس��عودية وامري��كا والدول 
املتحالفة معهما بتعويضات عن هذا 
الدمار، يظهر الرئيس األمريكي دونالد 
ترامب قبل عام، ويقول: أن واش��نطن 
احتياطي��ات  تأخ��ذ  أن  عليه��ا  كان 
العراقية لتس��ديد تكاليف  النف��ط 

غزو العراق عام 2003.

البينة الجديدة / محمود املفرجي الحسيني
قد يعتبر الناس في كل انحاء العالم، ان التقارير واالخبار امللفتة احلصرية التي تنش��رها الصحف العاملية الكبيرة، هي نتاج جهدها اخلاص، في حن ان 
احلقيقة ليس��ت بهذه الصورة، الن قيام هذه الصحف تعتمد بنش��ر االخبار والتقارير الس��رية التي ال يستطيع كشفها او االحتفاظ بها اال استخبارات 
دول كبرى. وحتصل هذه الصحف على هذه االخبار، بثالث طرائق، االولى: شراء الوثائق االستخباراتية باموال طائلة جدا من شخصيات تعمل في االجهزة 
االستخباراتية، والثانية: هي التعاقد مع شخصيات كانت متنفذة في هذه االجهزة االستخباراتية، واما الطريقة الثالثة فهي: ان تقوم احلكومات التي 

فيها هذه الصحف بتسريب بعض املعلومات االستخباراتية لهذه الصحف عن قصد، لتشكل وسيلة ضغط على اي جهة او دولة البتزازها..

التعويض هو مضمون االلتزام الذي يلقى على عاتق دولة يف أعقاب حرب بتقديم 
تعويضات كافية عن األضرار اليت أصابت دولة أخرى أو رعاياها بسبب احلرب

ماذا ينتظر العراق؟ .. لماذا ال يطالب السعودية وأمريكا بتعويضات؟

جرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية ال ختضع للتقادم استناداً التفاقية عدم تقادم جرائم احلرب واجلرائم 
املرتكبة ضدَّ اإلنسانية املعتمدة مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة املؤرخ يف 26 تشرين الثاني عام 1968
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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

قرار االنسحاب األميركي من شرق سوريا وتخليهم العملي 
ع��ن الفصائ��ل الكردي��ة كان ق��راراً اس��تراتيجياً ال يق��اس 
مبحدودية عدد قوتهم هناك املؤلفة من نحو ألفي عسكري، 
ومن مؤدياته تََغّير املوقف السياس��ي الس��عودي/ اإلماراتي/ 
البحرين��ي جت��اه س��وريا س��ريعا. وميك��ن تلخي��ص املوقف 

واالحتماالت مبا يلي:
1.ل��م يعد أم��ام الفصائ��ل الكردي��ة املس��لحة البالغ عدد 
مس��لحيها نح��و 25,000 مس��لح فرصًة غي��ر التفاهم مع 
دمش��ق والنزول كثيرا عن مطالبهم الس��ابقة، لعدم وجود 

حليف أو قوة دعم لهم. 
2. االنس��حاب األميركي من س��وريا س��يتم حت��ى لو يتأخر 
قليال، وسيتبعه انسحاب من املواقع احلدودية املعزولة غرب 
العراق إلى قاعدة األسد، )التي يستبعد أن تستخدم بشكل 
مثير(، أو خارج الع��راق، وقد يكون من الصعب انتقالهم الى 

أربيل.. دائمياً. 
3. في حالة وضع الفصائل الكردية املس��لحة نفسها بإمرة 
دمش��ق، وه��و وضع س��يتحقق وفق��ا للمعطي��ات احلالية، 
فس��يكون احتفاظها بالسالح ملرحلة انتقالية مع محاولة 

تفادي االحتكاك احلاد بالقوات التركية. 
4. هناك عقدة واضحة تتمحور حول وجود أكثر من عش��رين 
ألف مس��لح من اجلماعات الس��ورية املس��لحة مما يس��مى 
ب�)اجلي��ش الوطن��ي/ احلر( بدع��م تركي، وه��ؤالء كانت تركيا 
تن��وي زجهم في القت��ال ضد الفصائل الكردية املس��لحة.. 
ومثل هذه اخلطوة يرجح أن تكون مس��تبعدة إذا ما تفاهمت 

الفصائل مع دمشق. 
5. عندم��ا تف��رض الق��وات الس��ورية وجوده��ا ف��ي املناطق 
الرئيس��ة شمال وشرق س��وريا س��ينتفي غرض بقاء القوة 
التي حتت س��يطرة تركيا، وهنا تب��دأ مرحلة تعميق التفاهم 

بني دمشق وأنقرة للتغلب على هواجس الطرفني. 
6. ال رغبة واضحة في التصعيد أو تقليل التفاهم بني روسيا 
وإيران من جانب وتركيا من جانب آخر، وهذا سيعزز احتماالت 

التفاهم السوري التركي. 
7. الدور العربي في س��وريا بات منتهياً ملصلحة دمشق، ولن 

يتحرك أي طرف عربي خارج هذا التوجه. 
8. التط��ورات عل��ى الس��احة الس��ورية )لن( تؤثر س��لباً في 
العراق بل العكس، ومن املس��تبعد تدخ��ل القوات العراقية 
)رسمياً/ حكومياً( في القتال داخل األراضي السورية، وهذا ال 
ينفي ضربات الطيران واملدفعية من خارج احلدود ضمن حدود 

التنسيق املستمر من سنوات.
9. ل��ن حت��دث ح��رب إقليمية حتى ل��و حصل��ت احتكاكات 

بسيطة بصوت مرتفع.
10. الدور اإلس��رائيلي محدود ولن يتع��دى النمط احلالي في 

سوريا ولبنان. 
11. املعادالت العسكرية تغيرت فتبعتها املواقف السياسية، 
ول��ن تؤثر اخلطوات اخلليجية اجلديدة في العالقات الس��ورية 
التركية اإليرانية الروسية، وسيكف العرب في احملصلة قريباً 
عن التدخل في الدعم العسكري املضاد في شؤون بعضهم 

البعض، وحتى حرب اليمن سنرى نهايتها.

* خبري أمني

من لندن

وفيق السامرائي*

تطورات املوقف على الساحة 
السورية وأثرها يف العراق

كاريكاتري

مع بداية كل دورة برملانية وتشكيلة وزارية جديدة، عادًة ما أنبري لبث 
تطلعاتنا وأمنياتن��ا ومالحظاتنا بخصوص عم��ل املكاتب اإلعالمية 
في وزارات الدولة اخملتلفة ودوائرها وتشكيالتها سواء أكانت مدنية أم 
عسكرية أم أمنية، بغية استنهاض همم القائمني عليها من الزمالء. 
ومبع��ث حرصنا ه��ذا ينطلق من اعتبارات أساس��ية كوننا نرى فيها 
جس��ر التواص��ل بيننا نحن )البينة اجلديدة( وبني املس��ؤول من جهة، 

وبني املسؤول واملواطن من جهة أخرى..
فاملواطن صاحب الشكوى أو املعاناة أو املناشدة يبث مطلبُه أو لوعته 
عبر السطور التي يرى فيها الرئة التي يتنفس من خاللها األوكسجني 
عالي النقاوة والواسطة التي مبقدورها أن توصل ما يريد إلى من يهمه 
األمر. وباملناس��بة، علينا أن نعترف بأن ليس كل املس��ؤولني في البالد 
هم على درجة متس��اوية من األداء والبذل والعطاء واالستعداد لتبني 
قضاي��ا الن��اس واحتياجاته��م األساس��ية وإن هناك م��ن ليس لديه 
»خلگ« لالس��تماع إلى املذياع أو مش��اهدة التلفاز أو قراءة الصحف 
اليومي��ة، بل هناك صراحًة من ال يعي��ر أهمية ملكتبه اإلعالمي ويّعدُه 
حلق��ة إدارية زائدة طامل��ا بقي »احديدة عن الطنط��ل« أو هو ال يهش 

أدارت  وهك��ذا  ين��ش،  وال 
بعض هذه املكاتب ظهرها 
وأقفل��ت أدراجه��ا وعمدت 
وس��ائل  مقاطع��ة  إل��ى 
اإلعالم حتت ش��عار »ال أرى 
الق��ط وال الق��ط يران��ي«. 
منصف��ني  نك��ون  ولك��ي 
فإن ثمة مكات��ب إعالمية 
نش��طة  وس��تبقى  كانت 
وفّعال��ة ومتواصل��ة معنا 
وه��ي تالح��ق كل صغي��رة 
من��ذ  ننش��رها  كبي��رة  أو 

الصباح الباكر حيث ترن الهواتف بهدف اإليضاح أو االستفهام وحتى 
وصول الرد ونشره. وس��ّر جناح هذه املكاتب صراحًة هو أن من يتصدى 
للمسؤولية فيها إعالميون، مهنيون، وأصحاب قرار شجاع ومدركون 

لعملهم ويستحون أن يقال لهم »فحل التوث بالبستان هيبة«..
أمتنى على السادة الوزراء وكل مسؤول في مؤسسة أو دائرة حكومية 
أن يس��أل عن مكتبه اإلعالم��ي ويبعث الدفء في مفاصله وينّش��ط 
دورت��ه الدموية ك��ي ينهض بكامل مس��ؤوليته في جتس��ير العالقة 
بني املواطن واملس��ؤول ووس��يلة اإلعالم، ألننا عازمون على أن نس��مي 
األشياء مبسمياتها وسوف نشير بإصبع غليظ إلى املكاتب اإلعالمية 

الفاقدة لدورها كي يّطلع عليها الرأي العام..
نعم، عندما ننش��ر ش��كوى أو مالحظة وال يأتي الرد سريعاً سيكون 
كالمن��ا فيه ما فيه من القس��وة وال تأخذنا في ق��ول احلق لومة الئم.. 
واعلم��وا أننا أم��ام مس��ؤولية وطني��ة وأخالقية وصحفي��ة ال تقبل 

املساومة.

عندما ننشر شكوى أو 
مالحظة وال يأتي الرد 

سريعًا سيكون كالمنا فيه 
ما فيه من القسوة وال 

تأخذنا يف قول الحق لومة 
الئم..

عبد الزهرة البياتي*

وجع يومي

*رئيس التحرير التنفيذي

ِميَُّة .. ِجْسُر  املاَكاَاِتُب اإِلْعلاَ
التَّواَاُصِل باَْياَ املُواَاِطِن واَاملاَْسُؤْوِل

)                         ( تهنئ بأعياد امليلد اجمليد للسيد املسيح )عليه السلم( ورأس السنة اجلديدة
كل عام والعراق وشعبه بألف خري وهو يرفل باخلري والربكة والتقّدم واالزدهار ومزهو باالنتصارات 

خاص لـ)                      (

ما أمجل بلدي .. طبيعة جبال بدرة وزرباطية يف حمافظة واسط

  اختفــــاء احلضــــــــارة السومريــــــــة !

بغداد / البينة الجديدة
تهنئ أس��رة حترير )البين��ة اجلديدة(، وف��ي املقدمة الزميل 
رئي��س التحري��ر "عب��د الوه��اب جب��ار"، ش��عبنا العراقي 
ب��كل قومياته وأديان��ه ومذاهبه وطوائف��ه عموماً واإلخوة 
املس��يحيني خصوصاً مبناس��بة احتفاالته��م بعيد امليالد 
اجمليد للسيد املسيح )عليه السالم( ورأس السنة امليالدية 
اجلديدة، متمنني لشعبنا العراقي من أقصاه إلى أقصاه كل 
اخلير والبركة والتقدم واالزدهار وهو مزهو باالنتصارات التي 
حققه��ا األبطال الغيارى رجال جيش��نا العراقي الباس��ل 
وقواتن��ا األمني��ة بكاف��ة صنوفها وتش��كيالتها وبس��الء 
احلشدين الش��عبي والعش��ائري وقوات البيشمركة وكل 
عراقي شريف غيور انتصر لهذا الوطن ويذود عنه بكل إباء 

وشموخ، وكل عام والعراق وشعبه من تقدم الى تقدم.

متابعة / البينة الجديدة
إل��ى أن اجلف��اف  توص��ل علم��اء املن��اخ 
الس��بب  كان��ت  الترابي��ة  والعواص��ف 
ف��ي اختفاء احلض��ارة الس��ومرية بصورة 
مفاجئة قبل 4200 س��نة. وتقول كارولني 
ستاس��ي وفريقه��ا العلمي م��ن جامعة 
 PNAS أكس��فورد في مقال نشرته مجلة
عن اس��تنتاجات العلماء منذ زمن بعيد، 
»كنا نش��ك بح��دوث كارث��ة مناخية في 
ذل��ك الوقت، تس��ببت في انق��راض ليس 

فقط احلضارة الس��ومرية، ب��ل والهندية 
واملصري��ة أيض��ا، ولكن لم يك��ن لدينا ما 
يثبت هذا، باس��تثناء بعض االكتشافات 
على ساحل البحر األحمر وخليج عمان«. 
وتعد احلضارة الس��ومرية ف��ي بالد ما بني 
النهرين وحضارة مص��ر القدمية وحضارة 
وادي السند في الهند، أقدم ثالث حضارات 
عل��ى األرض، ظه��رت قبل حوال��ي 6 آالف 
سنة على شكل مجتمعات كبيرة متارس 

التجارة وتتنافس فيما بينها.

يع��زي بيت احل��اج الراح��ل )جبار 
الزم( وأوالده عائلة املرحوم الشيخ 
طه عب��د الواح��د عطي��ة وأوالده 
لوفاة املغف��ور لها عقيلته. وأقيم 
مجل��س الفاحتة عل��ى روحها في 
مدينة الصدر قطاع )37(، سائلني 
يتغم��د  أن  القدي��ر  العل��ي  اهلل 
وأن  الواس��عة  برحمته  الفقي��دة 
يله��م اجلميع الصبر والس��لوان، 

وإنا هلل وإنا إليه راجعون.

ــن تعزية  م ــا  نقوله ــالمات  س
ــل  الزمي اىل  ــاق  االعم
ــن جمعة«  ــز »حس العزي
رئيس تحرير جريدة النهار 
ــه عملية جراحية  الجرائ
ــت بالنجاح.  يف الهند كلل
ــفاء التام  متمنني له الش
والعودة امليمونة اىل ارض 

الوطن.

ســــلمــــات


