
اعلنت قي��ادة العلميات اخلاصة 
امس الثالثاء تسمية اللواء الركن 
)معن السعدي( قائداً للعمليات 
الثالث��ة ف��ي محافظ��ة البصرة 
والعميد الرك��ن )حيدر العبيدي( 
قائ��داً للعملي��ات الثاني��ة ف��ي 
كركوك واضافت القيادة ان االمر 
تضم��ن منح اجلرحى ف��ي جهاز 
مكافحة االرهاب قدماً عسكرياً 

لعام واحد.
نف��ى  صل��ة  ذي  صعي��د  عل��ى 
ب��در  كتل��ة  باس��م  املتح��دث 
النيابية )وليد الس��هالني( امس 
االنباء التي تتحدث عن ترش��يح 
وزير الداخلية الس��ابق )قاس��م 
االعرج��ي( ملنصب رئي��س جهاز 
االم��ن الوطن��ي بدالً من رئيس��ه 
احلال��ي )فال��ح الفي��اض( وق��ال 
الس��هالني ان قاس��م االعرجي 
لم يرش��ح رس��مياً واالمر مناط 
برئيس ال��وزراء عادل عبد املهدي 
وليس بكتل��ة بدر وجمللس النواب 

اما القبول او الرفض.
على صعيد آخ��ر اكد النائب عن 
حتالف سائرون )رعد املكصوصي( 
امس ان القصور واملنازل الفارهة 
ف��ي املنطقة اخلضراء س��تخلى   
م��ن س��اكنيها م��ن املس��ؤولني 
الس��ابقني في الدول��ة. مبيناً ان 
البرمل��ان لديه توج��ه الخالء تلك 
القص��ور واعادته��ا للدولة خالل 
اجللس��ة املقبلة للبرملان واضاف 

ان مس��ؤولي احلكومة السابقة 
الزال��وا يقطن��ون تل��ك القصور 
االمر الذي يعد خط��أً كبيراً ومن 
املفترض تس��ليمها ال��ى الدولة 

بعد االنتهاء من فترة احلكم.
على صعيد آخ��ر افاد مصدر من 
داخ��ل املنطق��ة اخلض��راء امس 
االول ب��أن اقتح��ام من��زل رئيس 
الوزراء الس��ابق )حي��در العبادي( 
ع��ار ع��ن الصح��ة وان العب��ادي 

موجود م��ع عائلته في س��كنه 
ف��ي الفل��ل الرئاس��ية كم��ا ان 
اه��ل زوجت��ه واحلماي��ة املرافقة 
لهم يس��كنون فيه حتت حماية 

الفرقة اخلاصة.
من جانب آخر اكد عضو اللجنة 
املالي��ة النيابي��ة )احم��د حم��ه 
رش��يد( ان النفق��ات االكب��ر في 
موازن��ة 2019 س��تكون لوزارت��ي 
ان  مبين��اً  والدف��اع  الداخلي��ة 

العجز في املوازنة وصل الى )27( 
تريلي��ون ديناراً ولفت رش��يد الى 
الق��ول بأن موازن��ة 2019 حملت 

وجها حربياً.
وفي التط��ورات ايضاً هبطت في 
موس��كو  الروس��ية  العاصم��ة 
االح��د املاض��ي طائرة تق��ل )30( 
طف��الً من ابن��اء عناص��ر داعش 
كان��وا محتجزي��ن ف��ي الع��راق 
حس��ب ما ذك��رت قناة )روس��يا 
الي��وم( ونقل��ت القن��اة ع��ن )آنا 
الرئيس  مفوض��ة  كوزنتس��وفا( 
الروسي حلقوق الطفل ان الطائرة 
وصلت االحد املاضي وعلى متنها 
)16( طفلة و)14( طفالً اعمارهم 
ماب��ني )3-15( عام��اً واوضحت ان 
)24( من هؤالء االطفال ينحدرون 
من جمهورية داغس��تان و)3( من 
الشيش��ان و)3( م��ن مدينة بنزا 
)غرب روسيا( ومن موسكو وهذه 
اول دفع��ة من ب��ني اجمالي اكثر 
من )120( طفالً كانوا في سجون 
العراق برفقة امهاتهم املتهمات 

باالنتساب لداعش.

وف��ي تط��ور آخ��ر اعلن��ت قيادة 
العمليات املش��تركة عن تنفيذ 
طائ��رات )F16( العراقي��ة ضرب��ة 
اجتماع��اً  اس��تهدفت  جوي��ة 
ل�)30( قيادياً ف��ي تنظيم داعش 
داخ��ل االراضي الس��ورية مبينة 
ان الهدف الذي دمر بالكامل كان 
عبارة عن منزل مكون من طابقني 
لالرهابي��ني  كوك��ر  يس��تخدم 

ولعقد االجتماعات فيه.
وفي ش��أن آخ��ر اعتبر مس��ؤول 
الدميقراطي  مجلس قيادة احلزب 
الكردستاني في كركوك )كرميان 
كم��ال كركوك��ي( ب��أن احملافظة 
معس��كراً  واصبح��ت  محتل��ة 
كبي��راً فيم��ا لفت ال��ى ان حزبه 
ل��ن يعود لكركوك م��ن دون علم 
اجلي��ش  وانس��حاب  كردس��تان 
واحلش��د منها واضاف كركوكي 
ان��ه يج��ب تطبي��ع الوض��ع في 
كركوك وتس��ليم امللفني االداري 
ونش��ر  واالمن��ي فيه��ا الهله��ا 

القوات احمللية بها.

بغداد / 
نف��ت هي��أة التقاع��د العامة، م��ا تتداول��ه مواقع التواص��ل األجتماع��ي من أخب��ار غير صحيحة ع��ن وجود 
إستقطاعات في رواتب املتقاعدين وتداول أحاديث عن قانون التأمينات األجتماعية.وأعلنت الهيأة ، نود التنويه 
جلميع املتقاعدين عدم اإلنصات لهذِه األشاعات ألن الهدف منها عرقلة مسيرة النجاحات املتحققة في كافة 
اجمل��االت وأرباك املواطنني.ونقل البيان عن رئيس هيأة التقاعد أحمد عبد اجلليل الس��اعدي تأكيده ب�عدم وجود 
أي إس��تقطاع حالياً وكذلك في موازنة 2019 وإن الهيأة مس��تمرة بصرف الرواتب التقاعدية بش��كل منتظم.

عل��ى صعيد ذي صلة دعا مصرف الرافدين املواطنني لتحريك حس��اباتهم اخلاملة التي مضى عليها س��نوات 
به��دف تالفي جتميدها وحتويلها حلس��ابات البنك املرك��زي العراقي ، وقال املكتب اإلعالم��ي للمصرف في بيان 
تلقت )البينة اجلديدة ( نس��خة منه إن اإلدارة العامة للمصرف تدعو املواطنني إلى حتريك حس��اباتهم اخلاملة 
التي مضى عليها س��نوات عدة من دون إيداع أو س��حب في حس��اباتهم اجلارية والتوفير، مبينا إن التعليمات 
والقوانني املصرفية السارية تقضي بتجميد احلسابات املتوقفة واخلاملة في التوفير واجلاري التي ميضي عليها 
سبع سنوات وحتويلها إلى البنك املركزي العراقي ، وحث البيان الزبائن على جتنب خمول أرصدتهم واالبتعاد عن 

االكتناز السلبي عبر االحتفاظ بالنقد في األماكن اخلاصة بدال من املصارف املعروفة. 

)                                ( كانت سّباقة بالدعوة اليه.. عبد املهدي يكشف السبب وراء إعادة تشكيل اجمللس االعلى ملكافحة الفساد

»التقاعد« تنفي وجود استقطاعات يف رواتب املتقاعدين و »الرافدين« يدعو املواطنني لتحريك حساباتهم املالية املتوقفة منذ سنوات

مصدر من داخل )املربع االخضر( ينفي اقتحام منزل العبادي.. واملالية النيابية تؤكد: )37( تريليون دينار عجز موازنة 2019
بعد سنوات من “اهليمنة”.. املكصوصي: القصور الرئاسية واملنازل الفارهة يف “اخلضراء” ستخلى من املسؤولني السابقني وتعود للدولة

نصيف تكشف عن فاسدين بدائرة للضريبة.. و مدراء عامون يف التجارة يديرون مافيات فساد

من دون تعليق.. “الدميقراطي الكردستاني”: كركوك حمتلة واصبحت معسكراً كبرياً والبد من تطبيع اوضاعها
طائرة تقل )30( من ابناء الدواعش يف العراق تهبط يف موسكو.. والـ)F16( العراقية تقصف اجتماعًا لـ)30( قياديًا داعشيًا داخل سوريا
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كتب املحرر السياسي

تسمية السعدي قائدًا للعمليات الثالثة في البصرة والعبيدي للعمليات الثانية بكركوك وبدر تنفي ترشيح االعرجي لرئاسة جهاز االمن الوطني

يف الهدف

ش��يء مؤس��ف ان تنقض��ي االع��وام وحتدي��داً من��ذ )2003( وحتى آخر 
س��اعة في العام )2018( من دون ان نس��جل خاللها اجنازات ومش��اريع 
كبرى ف��ي مختلف االصعدة واجملاالت ومن دون ان يقطع ساس��ة البالد 
اش��واطاً نحو االمام جتعل الشعب يش��عر بأن ثمة من يعمل ويجتهد 
ويب��ذل العط��اء كي ميضي قط��ار العراق مس��رعاً لألمام ف��وق قضبان 
س��كة يحرص اجلميع ان تكون راسخة وثابتة على الدوام.. رمبا احدكم 
يعترض ويتس��اءل: هل فعالً ال يوجد باملرة ما يش��ار ل��ه بالبنان؟ ولكي 
جنيب بكل صراحة نقولها بالفم املآلن ان امليزانيات االنفجارية واملبالغ 
الضخمة التي رصدت لوزارات ودوائر حكومية بغية النهوض مبا عليها 
من التزامات لم تداو جرحاً ولم تنِب لنا ماهو ش��امخ وحقيقي يلمسه 
املواطن ملس اليد او يراه واقعاً على االرض كاجملمعات الس��كنية اجملهزة 
باح��دث اخلدم��ات واالبراج الش��اهقة وناطحات الس��حاب واجلامعات 

وامل��دارس الت��ي تلي��ق بأطفالنا 
التي  او املستش��فيات احلديث��ة 
حتت��رم آدمي��ة االنس��ان العراقي 
او املصان��ع واملعام��ل التي تنتج 
لنا كل م��ا نريد او املزارع احلديثة 
التي توفر لنا س��لة الغ��ذاء بدالً 
م��ن  )الش��لغم(  اس��تيراد  م��ن 
خ��ارج احل��دود وكذلك اس��تيراد 
املشتقات النفطية ونحن نطفو 

على بحيرة من نفط..
ان رؤية اجنازات على كل االصعدة 
واالقتصادي��ة  السياس��ية 
واالجتماعية والثقافية والعلمية 

والفني��ة ال يتحق��ق بالتمني ولك��ن تؤخ��ذ الدنيا غالبا وم��ن هنا فإن 
املطلوب من القوى السياس��ية كافة ان ترتقي الى مستوى التحديات 
الوطنية وترك الصراعات السلطوية والركض وراء املنافع واملغامن وعلى 
احلكومة احلالية ان تكون مهنية وقوية وشجاعة في قراراتها وان ترفع 
ش��عار القضاء عل��ى الفس��اد االداري واملالي بكل اش��كاله وان تكون 
حكومة بناء ألن التجربة اثبتت بأن تنابلة الس��لطان ال يشيدون وطناً 
وال يصلحون حاالً.. املنا كبير كصحافة وكشعب ان يكون عام )2019( 
عام القفزات النوعية الكبرى لنخرج من عنق الزجاجة الى فضاء اوسع 
لنبني العراق وليعش هذا الش��عب بكل مكوناته وبكل شرائحه حياة 
مزدهرة وس��عيدة تليق بكرامتهم.. املنا كبير ب��أن يكون عام )2019(.. 
نقط��ة مضيئة في نهاي��ة نفق مظلم اريد لنا ان نبق��ى داخله الى ابد 
اآلبدين وليعلم اجلميع ان اليد الواحدة ال تصفق والبد ان يسهم اجلميع 

بالبناء.. إنه العراق.. إنه العراق يا كل شعب العراق.

* رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

عبد الوهاب جبار 

وليعلم الجميع ان 
اليد الواحدة ال تصفق 
والبد ان يسهم 
الجميع بالبناء.. إنه 
العراق.. إنه العراق يا 
كل شعب العراق

ليكن عام 2019.. 
قفزة عراقية لألمام

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 

ألجل مساع اصوات الناس..)                                  ( تطالب بإعادة احلياة لدائرة شؤون املواطنني يف جملس الوزراء!

هل سينجح الربملان يف مسعاه الخالء القصور واملنازل الفارهة يف الخضراء من شاغليها وتعود للدولة؟ 
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نائب: ختلصنا مــــن حــكـــومـــة الـــضــعــف والـــتــقشــف فـــــي 2018
3من دون تعليق.. االستخبارات اإلسرائيلية :  نفوذ إيران يتزايد يف العراق وخاصة من قبل كتيبة القدس
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2القدو : عدم تسمية رؤساء اللجان واكمال الكابينة حال دون اقرار اي قانون
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االتصاالت تطلق مشروع 
اصدار شهادة الوالدة 

والوفاة الكرتونيا

مّرت 2018 بدون 
انقالبات عسكرية.. هل 
سيستمّر ذلك يف 2019؟

512
لبنان .. الشرعي 

االسالمي حيذر من 
االبتزاز السياسي 

13
رئيس هيئة النزاهة 
القاضي عزت توفيق 
جعفر لـ )                   ( :

18

عمان / 
كش��فت مصادر اردنية إن ش��جاراً عنيفاً اندلع مؤخراً 
ف��ي مجمع النقاب��ات املهنية في مدين��ة أربد األردنية 
ش��مالي االردن على خلفي��ة القاء نقيب املهندس��ني 
االردنيني االس��بق )ليث ش��بيالت( كلمة بذكرى اعدام 
املقبور صدام والتي صادفت ي��وم 30/ 12/ 2018.وافادت 
املصادر ان شبيالت قد بالغ في امتداح الطاغية صدام 
ف��ي الذك��رى ال���)12( العدامه لك��ن احلض��ور فوجيء 
بصرخات تأتي من فئة كانت تس��تمع لكلمته )يعيش 
جاللة امللك( قبل ان يقوم بعضهم بتقاذف الكراس��ي 
والش��تائم واللكم��ات م��ع انص��ار ش��بيالت.»البينة 
اجلدي��دة« تطال��ب احلكوم��ة االردنية باتخ��اذ اجراءات 

س��ريعة لوق��ف كل الفعالي��ات واملهرجان��ات الت��ي 
حتولت الى مناس��بات المتداح نظام صدام الدكتاتوري 
وسياس��ته القمعية. وتؤكد ان من شأن ذلك ان يسيء 
للعالق��ات الثنائي��ة )العراقي��ة – االردني��ة( ونذكر بأن 
رئيس ال��وزراء احلالي عمر منيف ال��رزاز الذي زار العراق 
مؤخراً اكد بأن بغداد رئة االردن االقتصادية خالل مؤمتره 
الصحفي.كما ان »البينة اجلديدة« تثق وتشيد بحكمة 
جاللة ملك االردن عبد اهلل الثاني الذي يسعى لترسيخ 
العالقات الثنائية خلدمة الش��عبني الشقيقني ونأمل 
بأن تخط��و االردن حكومة وش��عباً خط��وات ايجابية 
نح��و االمام وتض��ع حداً لكل من يح��اول تعكير صفو 

العالقات الثنائية.

شجار »بالكراسي« يف االردن على خلفية خطابات متجد الطاغية صدام   بغداد / 
أعلن��ت وزارة النقل، ام��س الثالثاء، موافقة رئي��س الوزراء عادل 
عب��د املهدي على طل��ب وزيرها عبد اهلل لعيب��ي بتمديد خدمة 
طي��اري اخلطوط اجلوي��ة العراقية املقرر إحالته��م الى التقاعد 

بداية عام 2019.
وقال��ت الوزارة ، إن رئيس ال��وزراء وافق على طلب وزير النقل عبد 
اهلل لعيبي بتمديد خدمة طياري اخلطوط اجلوية العراقية املقرر 

احالتهم الى التقاعد بداية عام 2019.
وأض��اف البي��ان، أن ذلك ج��اء تعزيزاً ل��دور الكف��اءات العراقية 
وبهدف االس��تفادة م��ن خبراتهم املتراكمة على مدى س��نوات 
خدمته��م في مجال الطيران، وتثمين��اً جلهودهم وحلاجة البلد 
لتلك الكفاءات والتي تعمل مبستوى عال وخاصة االختصاصات 

النادره كطواقم هذه الشركة العريقة.

عني الصواب.. عبد املهدي يوافق 
على متديد خدمة طياري اخلطوط 
اجلوية املقرر إحالتهم اىل التقاعد

اعلن��ت دائ��رة صح��ة بغ��داد الرصافة 
امس تس��جيل )77( اصابة جراء اطالق 
العي��ارات النارية ليل��ة االحتفال برأس 
الكبي��ر  والس��ؤال  امليالدي��ة  الس��نة 
واخلطير مت��ى يكف هذا النف��ر الضال 
من املس��تهترين الذين ال ي��روق لهم ان 
يحتف��ل الناس بس��الم ويس��تخدمون 
الرص��اص ك��ي تس��يل الدم��اء.. أال تباً 
ملطلقي العي��ارات النارية الذين تفوقوا 
عل��ى الدواع��ش بافعاله��م االجرامية 

القذرة.

متى يتعظ 
املستهرتون؟

بغداد / 
أكد النائب ع��ن القرار هيبت احللبوس��ي، ان 
الروات��ب التقاعدي��ة للنواب س��توازي رواتب 

موظفي الدولة عند اكمالهم اخلدمة.
وقال احللبوسي إن مساواة الرواتب التقاعدية 
العضاء مجلس النواب وجميع العراقيني  جاء 
بعد تنازل رئيس مجل��س النواب في احملكمة 
االحتادي��ة .واضاف ان  تقاع��د اعضاء مجلس 
الن��واب س��يكون موازيا لتقاع��د اي موظف 
ف��ي الدولة عند اكمال اخلدم��ة بعد ان كانت 

درجات خاصة ويس��تلم راتب عشرة اضعاف 
الراتب التقاعدي ملوظف الدولة.

واكد ان اغلبية النواب شجعوا على مساواة 
الرات��ب وايصال رس��الة بان اعض��اء مجلس 
الن��واب بخدمة الش��عب العراق��ي والبعض 
منه��م كان ض��د مس��اواة روات��ب التقاع��د 

ملصاحله ولالنتفاع املادي.
وكان��ت احملكمة االحتادي��ة العليا اكدت، عدم 
دس��تورية الرواتب التقاعدية لرئيس واعضاء 

البرملان.

صدق أو ال تصدق.. 
نائب: الرواتب التقاعدية للنواب 

ستوازي تقاعد أي موظف يف الدولة!
بغداد / 

كشف مصدر امني في محافظة االنبار، 
امس الثالثاء، عن قيام القوات األميركية 
باس��تحداث مكتب لتأشيرات الدخول 
الى العراق من داخل قاعدة عني االس��د 

اجلوية غرب��ي احملافظة.وقال املصدر ، إن 
“القوات االمريكية اس��تحدثت مكتبا 
لتأش��يرات الدخ��ول الى الع��راق داخل 
قاعدة عني االس��د اجلوي��ة غربي االنبار 
في خط��وة ه��ي االولى م��ن نوعها في 

احملافظة”.واض��اف املص��در، أن “القوات 
االمريكي��ة افتتحت مكتب��ا للجوازات 
داخل قاعدة عني االس��د يتم من خالله 
اعط��اء تأش��يرة الدخ��ول للش��ركات 
االمنية والش��ركات التي تتعاقد معها 

القوات االمريكية للعمل في العراق”.
واوضح املصدر، أن “اس��تحداث مكتب 
للج��وازات داخ��ل قاع��دة عني االس��د 
يتيح للش��ركات األميركية العمل في 

مختلف اجملاالت”.  

مصدر : األمريكان استحدثوا مركزاً لتأشريات الدخول يف عني األسد

البصرة / 
أعل��ن مجل��س محافظة البص��رة، امس 
الثالث��اء، ع��ن حج��م مس��تحقاته التي 
بذمة احلكومة االحتادية ، فيما أش��ار إلى 
أنها تتج��اوز 31 تريليون دينار ولم تصرف 
للمحافظ��ة من��ذ ع��ام 2010 وحتى االن.

وق��ال عضو اجمللس احمد عبد احلس��ني ، 

إن “مجلس البصرة لديه مستحقات من 
البترودوالر تصل إل��ى 20 تريليون دينار لم 
يحص��ل عليها من احلكومة االحتادية في 
بغداد منذ عام 2010 وحتى اآلن”، الفتا إلى 
إن “هنالك مستحقات تقدر ب�11 تريليون 
دين��ار من أموال املناف��ذ احلدودية التي لم 
للبصرة”. الس��ابقة  تعطه��ا احلكوم��ة 

وأض��اف أن “الصراع السياس��ي وس��وء 
ممثلي الشعب دفع احلكومة في بغداد إلى 
ع��دم صرف تلك األم��وال للبصرة”، مبينا 
أن “تلك األم��وال بإمكانها أن حتل جميع 
املش��اكل في احملافظة وإكمال املشاريع، 
فضال عن إمكانية احلد من انتشار بطالة 

اخلريجني في احملافظة”.

جملس البصرة:  لدينا 31 تريليون دينار بذمة احلكومة االحتادية يف بغداد
ق��ال النائب كاظ��م الصي��ادي في حوار 
متلفز »انه دخل مبنى البرملان في اليوم 
الثان��ي لزي��ارة الرئيس االمريك��ي دونالد 
ترامب الى قاعدة عني االس��د في االنبار 
فل��م يجد نائباً واحداً« والس��بب ألنهم 
ف��ي إج��ازة فكي��ف اذاً يعق��د البرمل��ان 
جلسة اس��تثنائية ملناقشة  قضية من 

قضايا الوطن؟.. حاول ان تفهم.

حاول ان تفهم
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مبينًا أن هناك اسرتاتيجيات تطرح لتمرير الوزارات املتبقية .. خالطي يقّدم مقرتحًا )مثاليًا( حلسم مرشح حقيبة الداخلية

NO.3097.WED.2.JAN.2019

بغداد / البينة الجديدة
أرج��ع النائ��ب عن حتالف البناء حن��ن القدو، امس الثالثاء، إقرار او تش��ريع اي 
قانون في مجلس النواب لغاية اآلن الى عدم حس��م تس��مية رئاسات اللجان 
النيابية واكمال الكابينة الوزارية، مش��يرا إلى ان أداء البرملان الضعيف أرسل 
رسالة محبطة الى الشعب. وقال القدو إن “عدم اقرار اي قانون وتشريع نيابي 
خالل الدورة احلالية يرجع الى عدم حس��م تس��مية رئاس��ات اللجان النيابية 
وإكم��ال الكابين��ة احلكومية”. وأض��اف أن “االداء الضعي��ف للبرملان يعود الى 
اخلالفات السياس��ية وانشغاله في الكابينة الوزارية دون االلتفات الى تشريع 
القوانن ما تسبب في ارس��ال رسالة محبطة الى اجلمهور«. واشار القدو الى 
ان “اكم��ال الكابينة الوزارية مطل��ع العام احلالي وإقرار قان��ون املوازنة املالية 

يسهم في حتريك الجواء داخل البرملان«.

بغداد / البينة الجديدة
التق��ى رئي��س هيئ��ة النزاه��ة 
القاض��ي ع��زت توفي��ق جعفر، 
ممث��ل املرجعية الديني��ة العليا 
ف��ي كربالء املقدس��ة الش��يخ 
عب��د املهدي الكربالئ��ي وبحثا 
أبرز التحديات التي تواجه عمل 
الرقابية، وس��بل دعم  األجهزة 
ملنظوم��ة  الديني��ة  املرجعي��ة 
مكافحة الفساد الوطنية. وقال 
جعف��ر ، انه ”اس��تعرض خالل 
اللق��اء خطوات عم��ل الهيئة 
واس��تراتيجي�ة  املس��تقبلي�ة 

القادم��ة«،  لألع��وام  عمله��ا 
مشيراً الى ”استكمال مديريات 
الهيئ��ة في  ومكات��ب حتقي��ق 
عموم احملافظات حصر املشاريع 
املتلكئ��ة في تل��ك احملافظات، 
سيش��هد  احلال��ي  الع��ام  وان 
حتدي��د املقصري��ة ومحاس��بة 
املش��اريع  بتلك��ؤ  املتس��ببن 
اخلدمي��ة واالس��تثمارية تلك”.

وأك��د جعف��ر “دع��م املرجعية 
لعم��ل املؤسس��ات الرقابي��ة، 
وال س��يما هيئ��ة النزاه��ة، في 
حربه��ا الضروس ضد الفس��اد 

تس��تند  حصن��ا  واملفس��دين 
إلي��ه الهيئ��ة ودافع��ا  لتق��دمي 
واخلطوات  النجاحات  املزيد من 
غي��ر املس��بوقة ف��ي مكافحة 
الفساد”، موضحا ان “مشروع 
مكافحة الفساد مشروع دولة 
ال يقتصر على األجهزة الرقابية 
فحسب، بل ينبغي ان يشترك 
فيه اجلميع بدءا من مؤسسات 
الدولة والسلطات الثالث مرورا 
ووس��ائل  اجملتمعية  باملنظمات 
ممث��ل  أك��د  ب��دوره  اإلع��الم”. 
املرجعي��ة الديني��ة العلي��ا في 

كربالء املقدس��ة الش��يخ عبد 
امله��دي الكربالئي، خالل اللقاء 
ال��ذي جمعه بوف��د الهيئة في 
احلس��ينية  العتبة  مكتبه في 
املرجعي��ة  دع��م  املقدس��ة، 
جله��ود هيئ��ة النزاه��ة، مبي�نا 
ان “ه��ذا الدعم مس��تمر ومتثل 
في تضم��ن العديد من خطبنا 
ف��ي ص��الة اجلمع��ة املف��ردات 
الس��ليمة ملكافح��ة الفس��اد 
وتأكيدن��ا ض��رورة توف��ر اجلدية 
حملاربت��ه،  الصادق��ة  والني��ات 
ومتكن هيئ��ة النزاهة واألجهزة 
الرقابية األخرى من خالل س��د 
الثغ��رات القانوني��ة التي ينفذ 
الفس��اد م��ن خاللها”. وأش��ار 
الكربالئ��ي إل��ى ان “املرجعي��ة 
وضع��ت األس��س الصحيح��ة 
احلكومة  الختي��ار  والس��ليمة 
واملالحم اإلدارية الناجعة إلدارة 
الدول��ة، وه��و م��ا ميث��ل خطوة 
عملي���ة ملكافح��ة الفس��اد”، 
منبها إلى ان “سوء اإلدارة ووجود 
بع��ض القوانن التي ش��رعنت 
الفس��اد هو جانب من اجلوانب 
التي باتت تنخر جس��د الدولة، 
وتهيئ  العامة  امليزانية  وتنهك 

األرضي�ة اخلصبة للفساد”.

بغداد / البينة الجديدة
ق��دم النائب عن تي��ار احلكمة حس��ن خالطي، امس 
الثالثاء، مقترحاً يعتبره مثالياً حلسم مرشح حقيبة 
الداخلية في حكومة رئيس الوزراء عادل عبد املهدي، 
مبيناً أن املقترح يتضمن استبدال املرشح للمنصب 
فالح الفياض. وقال خالطي، إن احلوارات واملستجدات 
ح��ول الوزارات املتبقي��ة بالكابين��ة الوزارية وخاصة 
الوزارات األمنية تس��تجد بش��كل يوم��ي ورمبا خالل 
س��اعات بنفس اليوم، مبيناً أن هناك س��تراتيجيات 
تطرح لتمرير الوزارات املتبقية ويحصل عليها توافق 
ثم بعده��ا ينخرط عقد االتف��اق. وأضاف خالطي، أن 
م��ا نعتقده أن يتم التوصل إلى صيغة اتفاق حلس��م 
ال��وزارات املتبقي��ة وخاصة وزارة الداخلي��ة بعد أن مت 
اس��قاط مرش��ح وزارة الدف��اع، الفتاً إل��ى أن االتفاق 
املثال��ي ال��ذي نعتق��ده ون��رى ض��رورة املض��ي به هو 
استبدال اسم املرش��ح فالح الفياض رغم احترامنا 
الكبي��ر ل��ه ول��دوره الوطني املمي��ز. وتاب��ع، أن هناك 
ترابطاً واضحاً بن وزارتي الدفاع والداخلية، وطاملا أن 
مرش��ح الدفاع قد تغير فإن مرشح الداخلية ينبغي 
تغييره ك��ي يتم متريرهما بجلس��ة واح��دة وبتوافق 
واح��د، موضحاً أنه من خالل االجتماعات املس��تمرة 
ف��ان هناك ش��به اتفاق رمبا يتم التوص��ل اليه بطرح 
مرشح جديد للداخلية أو تقدمي أكثر من مرشح وترك 

اخليار جمللس النواب الختيار األنسب.

القدو: عدم تسمية رؤساء اللجان وإكمال الكابينة حال دون إقرار أي قانون يف جملس النواب

جملس الوزراء يصّوت على تعديل املوازنة العامة لسنة 2019 ويوافق على متويل مشروع حمطيت السماوة وذي قار

رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

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

أسسها الراحل  

رئيس مكافحة اإلرهاب يفتتح 
مبنى املفتش العام يف مقر اجلهاز

أخبار موجزة
تفجيير .. أعلن مصدر أمني ليبي، إن انتحاريًا فجر 
نفس��ه، امس الثالثاء، أمام مركز للش��رطة ببلدة 
غدوة، جنوب غرب��ي البالد. وأفاد املصدر لوس��ائل 
اع��الم ب��أن “التفجير ال��ذي وقع بغ��دوة )60 كلم 
جنوب مدينة سبها(، لم يسفر عن أي ضحايا؛ ألن 
االنتحاري فجر نفسه أمام املركز”. ويأتي التفجير 
االنتحاري بعد حترير كتيبة خالد بن الوليد، التابعة 
للجيش الليبي، 12 أس��يًرا كانوا محتجزين لدى تنظيم داعش في 

منطقة املشروع التابعة لغدوة، بعد أن اختطفهم قبل شهر.
اقتحييام .. اقتحمت مجموعات من املس��توطنن الصهاينة باحات 
املسجد األقصى من باب املغاربة بحراسة مشددة 
من قوات العدو الصهيوني وقال مدير عام األوقاف 
االسالمية الش��يخ عزام اخلطيب أن نحو 30 ألف 
مس��توطن اقتحموا املس��جد االقصى في العام 
2018 بزيادة 17% عن العام الذي س��بقه. ويش��هد 
املسجد األقصى املبارك اقتحامات يومية من قبل 

مجموعات املستوطنن بأعداد وفترات متفاوتة.

إقاليية .. أعلن��ت وزارة الدف��اع األمريكي��ة إقال��ة 
متحدثته��ا، دان��ا واي��ت، م��ن منصبه��ا، وتعين 
تش��ارلز اي. س��امرز، خلًفا لها، اعتبارًا من مطلع 
كانون الثاني 2019. وذكر بيان للوزارة، أنه “اعتبارًا 
من 1 كانون الثاني 2019 يبدأ تش��ارلز اي. سامرز، 
وظيفته نائباً ملستش��ار وزراة الدفاع املسؤول عن 
العالقات العامة”. ومت��ت إقالة وايت من منصبها 
كمتحدثة للبنتاغون، ومستشارته املسؤولة عن العالقات العامة، 

بعد فترة من استقالة وزير الدفاع جيم ماتيس.
احتالل .. اعتقلت قّوات االحتالل االسرائيلية، امس الثالثاء، ثمانية 
فلس��طينين بينهم طفل بعد اقتحام منازلهم 
مناط��ق مختلفة بالّضفة احملتل��ة. وأفادت مصادر 
محلي��ة باعتقال االحتالل للطفل أحمد يوس��ف 
علقم، إضافة إلى املواطنن كاظم يوسف علقم 
وكرم يوس��ف خليل بعد اقتح��ام منازلهم ببلدة 
بي��ت أمر ش��مال محافظة اخلليل. وتش��هد مدن 

الضفة احملتلة حمالت اعتقاالت يومية.

انتخابييات .. مع مطلع الع��ام 2019، دخلت تركيا 
مرحلة التحضير واالس��تعداد لالنتخابات احمللية 
املقب��ل. وبحس��ب  آذار  ف��ي 31  إجراؤه��ا  املق��رر 
البرنام��ج االنتخاب��ي الصادر عن اللجن��ة العليا 
لالنتخاب��ات، ف��إن مرحلة التحضي��ر لالنتخابات 
احمللي��ة ب��دأت اعتبارًا م��ن األول من كان��ون الثاني 
2019. ووفق��ا للبرنام��ج االنتخابي، ف��إن اللجنة 
العليا لالنتخابات، تعلن اليوم األربعاء، أس��ماء األحزاب السياسية 

املشاركة في االستحقاق املقبل.
زلييزال .. ضرب زلزال بلغ��ت قوته 4 درجات على مقياس ريختر، والية 
بينغول، ش��رقي تركي��ا، فجر ام��س الثالثاء. جاء 
ذلك بحسب بيان نشره املوقع اإللكتروني لرئاسة 
إدارة الطوارئ والكوارث الطبيعية التابعة لرئاسة 
ال��وزراء التركية. وذكر البيان أنه في متام الس��اعة 
ال�05.09 بالتوقيت احمللي التركي )02.09 تغ( وقعت 
هزة أرضية بلغت قوتها 4.2 درجات، ومركزها بلدة 

“يدي صو” بالوالية املذكورة.

»                          « كانت سّباقة يف الدعوة إليه .. عبد املهدي يكشف السبب من إعادة تشكيل اجمللس األعلى ملكافحة الفساد
بغداد / البينة الجديدة

اعتبر رئيس الوزراء عادل عبد املهدي، 
أن اله��دف من اعادة تش��كيل اجمللس 
االعلى ملكافحة الفس��اد هو متكينه 
من اتخاذ  االج��راءات الرادعة وتوحيد 
جهود اجلهات الرقابية، مش��دداً على 
ض��رورة اعتب��ار الفس��اد ع��دوا مث��ل 

داع��ش. وقال عبد املهدي على هامش 
االعل��ى  للمجل��س  االول  االجتم��اع 
ملكافحة الفس��اد، بحس��ب بيان، إن 
اله��دف م��ن اع��ادة تش��كيل اجمللس 
االعلى ملكافحة الفس��اد هو متكينه 
من اتخاذ االج��راءات الرادعة وتوحيد 
جه��ود اجله��ات الرقابية في س��ياق 

عمل جدي��د قادر عل��ى التصدي ألية 
جهة او ش��خص مهم��ا كان موقعه 
وان نتصرف كدولة في كشف الفساد 
وحماية اجملتمع واملواطنن واملال العام 
على حد سواء. واضاف عبد املهدي أن 
هذا االج��راء يأتي تنفيذا مل��ا تعهدنا 
ب��ه ف��ي منهاجن��ا احلكوم��ي ال��ذي 

ص��ادق عليه مجلس الن��واب واصبح 
واج��ب التنفيذ، مش��دداً بالقول امام 
ذل��ك »يجب ان يتمت��ع اجمللس االعلى 
بالصالحي��ات  الفس��اد  ملكافح��ة 
االدارية والقانونية الكافية للسيطرة 
عل��ى ملف الفس��اد ومعرفة مواطنه 
ومكامن اخللل في املتابعة والتنفيذ«.

وأكد ض��رورة املضي مبس��ار واحد من 
اجل حتقيق مخرج��ات واضحة ومنع 
الضرر الفادح ال��ذي اصبح يهز صورة 
الدول��ة واجملتم��ع وس��معة املواطنن 
بش��كل عام، والبد من وضع حد لهذا 
التداع��ي واعتبار الفس��اد عدوا مثل 

عصابة داعش االرهابية.

بغداد / البينة الجديدة
واف��ق مجلس ال��وزراء عل��ى اتفاقي��ة متويل مش��روع محطتي 
السماوة وذي قار لصالح وزارة الكهرباء، فيما صوت على تعديل 
في ج��داول املوازنة العامة لس��نة 2019. وقال املكتب اإلعالمي 
لعب��د امله��دي، إن مجلس الوزراء اص��در عددا من الق��رارات في 
جلس��ته االعتيادية التي عقدت برئاس��ة رئيس مجلس الوزراء 
ع��ادل عبدامله��دي، كما اجرى مناقش��ة تفصيلي��ة للمواضيع 
املعّدة جلدول اعماله. وأضاف املكتب، أن اجمللس وافق على اتفاقية 
متويل مشروع محطتي السماوة وذي قار لصالح وزارة الكهرباء، 
وعلى تخفيض الرس��م الكمركي ملادة احلبيبات البالس��تيكية 
الى احلد الصفري مع االلتزام بش��روط حماي��ة البيئة، مبينا أن 
اجملل��س بحث توصية محضر االجتماع اخلاص بالكش��ف على 
معمل احلدي��د والصلب بهدف دم��ج الهيئ��ات الرقابية الثالث 
بهيئة واحدة واعطاء فرصة اس��بوعن للوزارات املعنية لتوحيد 
ال��رؤى من اجل حتقيق هذا الهدف. وأوضح، أن اجمللس صوت على 
تعدي��ل في جداول املوازنة العامة لس��نة 2019، كما اعاد عرض 
موضوع ايق��اف العمل بق��رارات مجلس ال��وزراء ورئيس الوزراء 
الس��ابقن للفت��رة م��ن 1/ 7 ولغاي��ة 2018/7/24 عل��ى ان تنجز 

الوزارات عملها في سبعة ايام عمل.

بغداد / البينة الجيددة
نف��ت وزارة التربية ما نش��ر في بعض وس��ائل االعالم عن صرف 
مبال��غ مالي��ة الرص��دة الهواتف اجلوال��ة واعتبرته��ا عارية عن 
الصح��ة، الفتة الى ان نش��ر مثل تلك الكت��ب املزيفة ببرنامج 
الفوتوشوب وسيلة للمفلس��ن. وذكر املكتب االعالمي للوزير، 
ان الكتاب املزور الذي مت نش��ره عبر بعض وسائل االعالم احتوى 
الكثير م��ن األكاذيب واملغالطات واالس��ماء الوهمية والتواقيع 
امل��زورة لوكي��ل الوزارة وبقية االس��ماء والهيكلي��ات الواردة في 
الكتاب والت��ي ال توجد في الوزارة وال مكتب الوزير. ودعا املكتب 
وس��ائل االعالم الى الدقة في نقل املعلومة متاش��يا مع رسالة 

اإلعالم النبيلة والهادفة.

الرتبية تنفي ما نشر يف بعض وسائل اإلعالم 
عن صرف مبالغ مالية ألرصدة اهلواتف النقالة

بغداد / البينة الجديدة
أعل��ن مجلس القضاء األعلى تعين خمس��ة قضاة من أعضاء 
محكم��ة التمييز االحتادي��ة وترديدهم اليم��ن القانونية. وقال 
بيان ص��ادر عن املركز اإلعالمي جمللس القضاء األعلى إن ”أعضاء 
محكم��ة التميي��ز االحتادية أدوا اليم��ن القانوني��ة أمام رئيس 
مجل��س القضاء األعلى القاضي فائق زي��دان“. وأضاف البيان أن 
”املرس��وم اجلمهوري املرقم )81( واستنادا إلى أحكام املادتن 47 
ثالثا و48 من قانون التنظيم القضائي عن خمس��ة من القضاة 
ف��ي محكمة التميي��ز االحتادية بع��د تصويت مجل��س النواب 
العراقي باملوافقة عليهم وعلى ضوء ترش��يح مجلس القضاء 
األعلى وه��م كل من )القاض��ي كاظم عب��اس حبيب اخلفاجي 
والقاض��ي محمد قاس��م اجلنابي والقاضي نعم��ان كرمي احمد 
البياتي والقاضي حس��ن فؤاد منعم اخلفاجي والقاضي محمد 

عبد علي شدهان الغامني(«.

مخسة من قضاة حمكمة التمييز 
االحتادية يؤدون اليمني القانونية

بغداد / البينة الجديدة
افتتح الفريق األول الركن الدكتور طالب شغاتي الكناني رئيس 
جهاز مكافح��ة االٍرهاب، مبن��ى املفتش العام ف��ي مقر اجلهاز 
بحضور املفتش العام اجلديد القاضي محمد مهدي مصطفى.
وقال ش��غاتي اثناء حف��ل االفتت��اح: »إننا اليوم فخ��ورون جداً 
بتش��ييد مبنى مس��تقل للمفت��ش العام في جه��از مكافحة 
االٍرهاب دعماً للش��فافية وترسيخاً للنزاهة واحلكومة الرشيدة 
في اإلدارة لعمل جهاز مكافحة االٍرهاب«. وأضاف شغاتي »هكذا 
هي رس��الة جه��از مكافحة االٍرهاب، مثلم��ا كان قتالنا نظيفا 
ف��ي معارك التحرير الكبرى، فإننا نس��عى دوم��ا الى تعزيز قيم 
الش��فافية والنزاهة في كل املفاصل اإلدارية واملالية لفعاليات 

جهاز مكافحة اإلرهاب«.

بغداد / البينة الجديدة
دعت اجلبهة التركمانية امس الثالثاء إلى إعادة األراضي املغتصبة 
ف��ي محافظة كرك��وك ألصحابها، فيم��ا اعتبرت أن هن��اك إرادة 
سياس��ية في بغداد تقف دون حل مش��كلة األراض��ي والنزاعات 
امللكي��ة في احملافظة. حيث أن جمعية املس��تقبل للمهندس��ن 
الزراعين التركمان عقدت في كركوك ندوة موسعة حول مستقبل 
االراضي الزراعية ومشكلة النزاعات امللكية في محافظة كركوك 
بحضور رئيس اجلبهة التركمانية أرش��د الصاحلي ونائبه حس��ن 
توران ونواب عن جبهة تركمان كركوك وأعضاء الكتلة التركمانية 
في مجلس كركوك والش��يخ حبيب سمن مدير الوقف الشيعي 
في كركوك وعدد من مديري الوحدات اإلدارية والنواحي والقانونين 

واصحاب االراضي املغتصبة وشخصيات اجتماعية.

اجلبهة الرتكمانية تدعو إىل إعادة 
األراضي )املغتصبة( يف كركوك ألصحابها

الكهرباء تعلن تضرر جتهيز منطقتني ببغداد
بسبب تعّرض خط لنقل الطاقة إىل االنفصال

بغداد / البينة الجديدة
أعلن��ت وزارة الكهرب��اء، ع��ن تعرض 
خ��ط لنق��ل الطاقة ال��ى االنفصال، 

م��ا ادى ال��ى تضرر جتهي��ز منطقتن 
ف��ي بغداد. وقالت الوزارة إن خط نقل 
الطاق��ة الكهربائية الضغط العالي 

)صمدية- كصيبة( 132 ك. ف، تعرض 
فج��ر االثن��ن الى االنفص��ال نتيجة 
وضع عبوة ناسفة حتت البرج رقم 20. 
وأضافت الوزارة أن العمل االرهابي ادى 
الى خروج اخلط عن اخلدمة، مبينة أن 
منطقة جسر ديالى واالمن في بغداد 
تأثرتا به��ذا العمل. واش��ارت الوزارة 
الى ان مالكات الش��بكة في املديرية 
العام��ة لنق��ل الطاق��ة الكهربائية 
فورا  الوس��طى توجه��ت  للمنطقة 
ال��ى موقع احل��ادث وباش��رت باعمال 
الصيان��ة الع��ادة اخلط ال��ى اخلدمة.
الطاق��ة  النق��ل  وتتع��رض ش��بكة 
الكهربائي��ة بن احلن واآلخر وخاصة 
ف��ي محافظ��ة ديالى ال��ى تفجيرات 
ارهابية مما تودي الى قطع الطاقة عن 

بعض املناطق.



املنافذ احلدودية :  دخول البضائع عرب منفذ طريبيل 
جيري بانسيابية عالية وفق القانون

نصيف تكشف عن فاسدين بدائرة للضريبة
 و مدراء عامون يف التجارة يديرون مافيات فساد

بغداد / البينة اجلديدة
أكد مجلس محافظة االنبار، امس الثالثاء، أن القوات األمريكية املتواجدة 
من  قادمة  عسكرية  شاحنة   50 بدخول  اجمللس  تبلغ  لم  احملافظة  في 
الكويت لقاعدة عني األسد في قضاء البغدادي غربي احملافظة، فيما بني 
نحو  السورية  األراضي  من  مستمرة  بشكل  تتحرك  األمريكية  القوات 
العراق دون إي رادع أو منع من قبل احلكومة االحتادية.وقال عضو اجمللس عيد 
عماش ، أن “50 شاحنة حتمل آليات عسكرية ومعدات أمريكية قادمة من 
احلكومة  إبالغ  دون  االثنني  االول  أمس  األسد   قاعدة عني  دخلت  الكويت 
احمللية بهذا األمر”، الفتا إلى إن “مجلس االنبار ال ميتلك إي صالحيات ملنع 
التحركات املنفلتة للقوات األمريكية في احملافظة”.وأضاف أن “احلكومة 
جتاه  الكاملة  املسؤولية  يتحمالن  النيابية  والدفاع  األمن  وجلنة  االحتادية 
التواجد األمريكي وانتهاك السيادة العراقية”، مبينا أن “القوات األمريكية 
تتحرك بشكل مستمرة من األراضي السورية باجتاه العمق العراقي دون اي 

منع أو رادع حكومي لها”.

 بغداد / البينة اجلديدة
اعلن اجلهاز املركزي لالحصاء، امس الثالثاء، ان املساحة املزروعة مبحصول 
احلنطة بلغت 3154 دومن لسنة 2018 . وقال اجلهاز التابع لوزارة التخطيط 
في احصائية له، ، إن املساحة املزروعة مبحصول احلنطة بلغت 3154 دومن 
لس��نة 2018، مشيرة الى ان متوس��ط الغلة إلجمالي املساحة املزروعة 
للمحص��ول بلغ 690.5 كغم لكل دومن.وأض��اف أن اإلنتاج حملصول احلنطة 
بلغ��ت مليون��ني و 178 الف طن لس��نة 2018.واش��ارت الى ان املس��احة 
املزروعة مبحصول الش��عير لعام 2018 بلغت 601 دومن، مبينة ان متوسط 
الغلة إلجمالي املس��احة املزروعة مبحصول الش��عير بلغت 317.1 كغم 
للدومن الواحد.وتقدر كميات مف��ردات البطاقة التموينية الواجب توفرها 
سنوياً تتوزع بواقع أربع ماليني و400 ألف طن من احلنطة ونحو مليون طن 
رز و800 الف طن من الس��كر و500 ألف طن من مادة حليب األطفال و600 

ألف طن من مادة زيت الطعام.
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الصيادي : أكثر من 1000 داعشي موجود يف القواعد األمريكية بالعراق

جملس االنبار : القوات األمريكية مل تبلغنا بدخول 50 شاحنة عسكرية لقاعدة عني األسد
مكتب احللبوسي : رئيس الربملان ليس لديه علم بعدد الدور اليت يشغلها العبادي واملسؤولون

البين��ة   / بغ��داد 
اجلديدة

النائ��ب  كش��ف 
كاظ��م  املس��تقل 
ع��ن  الصي��ادي، 
وج��ود اكث��ر من الف 
القواعد  في  داعشي 
املوجودة  االميركي��ة 
مبيناً  الع��راق،  داخل 
ان أميركا كانت تقدم 
لوجس��تيا  دعم��ا 
االرهاب��ي. لداع��ش 
وق��ال الصي��ادي ، ان 
ال��ى  ترام��ب  “زي��ارة 
العراق غي��ر اخالقية 
اي��ة  دون  وحصل��ت 
الى  الفتاً  موافقات”، 
ان “رفض زيارة ترامب 
كانت إعالمية فقط”.
واض��اف ان “الق��وات 

األميركية دخلت الى 
الع��راق بقرار انفرادي 
في  اعدادها  وبلغ��ت 
العراق 30 الف جنديا، 
وكان��ت تق��دم دعما 
لوجس��تيا لداع��ش، 
حي��ث يتواج��د ف��ي 
قواعدها اكثر من الف 
ان  جندي”.واوض��ح 
“احلكومة الس��ابقة 
بش��أن  تكذب  كانت 
جن��ود  وج��ود  ع��دم 
أميركان، ومن االفضل 
اليوم تش��كيل جلنة 
لتفق��د  حتقيقي��ة 
قاع��دة عني األس��د، 
اتفاقي��ة  ان  خاص��ة 
االستراتيجية  االطار 
بحك��م  أصبح��ت 

املنتهية”.

)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

بغداد / البينة اجلديدة
أعل��ن املكتب اإلعالم��ي لرئيس مجلس 
النواب محمد احللبوسي، أن األخير ليس 
لدي��ه عل��م بعدد ال��دور التي يش��غلها 
رئيس احلكومة الس��ابقة حيدر العبادي 

أو غيره من املسؤولني.
وقال املكتب ، إن »بعض وس��ائل اإلعالم 
تناقل��ت بيان��ا ص��ادرا عن أح��د قياديي 

ائتالف النصر حول تسليم رئيس مجلس 
ال��وزراء الس��ابق حي��در العب��ادي محل 

إقامته وبعلم رئيس مجلس النواب«.
وأوضح املكت��ب، أن »رئيس اجمللس ليس 
لدي��ه أي علم بعدد الدور التي يش��غلها 
العب��ادي أو غي��ره من املس��ؤولني، والتي 
تفي��د املعلوم��ات بأنه��ا ُوزع��ت خ��الف 
الضواب��ط ف��ي الفت��رة املاضي��ة، فضال 

عن استمرار أش��خاص خارج العمل في 
مؤسس��ات الدول��ة بش��غل العديد من 

تلك الدور«.
وأض��اف املكتب، أن��ه »س��يكون جمللس 
الن��واب موق��ف لضب��ط آليات إش��غال 
عائ��دات   يحق��ق  مب��ا  الدول��ة  عق��ارات 
للخزينة العامة، وأن ال تكون مستباحة 

وفقا حلسابات سياسية«.

املركزي لالحصاء : املساحة املزروعة مبحصول احلنطة بلغت 3154 دومن لسنة 2018

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
كش��فت النائ��ب عالي��ة نصي��ف ، عما 
وصفت��ه باملهزلة في احدى أه��م الدوائر 
الضريبية، مؤكدة ان عدداً من الفاسدين 
الذين اس��تغلوا مناصبهم للكسب غير 
املشروع والبد ان يحاسبوا على خيانتهم 
لألمانة.وقال��ت ف��ي بي��ان صحف��ي ، ان 
العديد من الشكاوى وصلتنا ضد السيدة 
املكلفة بإدارة دائرة ضريبية مهمة والتي 
سبق وأن تكلمنا عن مخالفاتها في بيان 
سابق، ومعظم الشكاوى وصلتنا مرفقة 
باألدل��ة الت��ي تدينها ومن معه��ا وتؤكد 
تورطهم بفس��اد مالي وإداري، مبينة أنه 

اتض��ح بأنه��ا مت تعيينها ف��ي منصبها 
بوساطة وتزكية من املدير العام السابق 

للتغطية على الفساد املوجود بالهيئة.
كما كش��فت نصيف، وجود مدراء عامني 
ف��ي وزارة التجارة يديرون مافيات فس��اد 
من مناصبه��م، داعية وزي��ر التجارة الى 
ابعادهم.واف��ادت نصيف ، إن »الش��رفاء 
ف��ي وزارة التجارة الي��وم رفعوا أصواتهم 
الفاس��دين وسراق  باس��تبعاد  مطالبني 
امل��ال الع��ام م��ن مناصبه��م، خصوصاً 
بع��د ان فق��د ه��ؤالء اللص��وص اجله��ة 
الت��ي حتميه��م وتتعاون معه��م وتغطي 
على فس��ادهم، ولم تعد هن��اك جهة أو 

)زعام��ة( في ال��وزارة قادرة عل��ى تكميم 
أف��واه الش��رفاء«، مبين��ة ان »الي��وم هو 
يوم محاس��بة حيت��ان الفس��اد التابعة 
للعهد الق��دمي ومحاكمتهم وزجهم في 

السجون«.
واوضحت ، ان »هناك مدراء عامني في وزارة 
التج��ارة بعضهم يش��غلون مناصبهم 
بالوكالة هم منوذج على مخلفات فس��اد 
العهد الس��ابق، كم��ا ان بعضهم كانوا 
حتى وقت قريب موظفني درجة سادس��ة 
وأحدهم معاون مدي��ر عام مت تعيينه عام 

2007 بصفة حارس«.
 

كتب محرر الشؤون احمللية
كان ياما كان قبل سنتني او اكثر او اقل 
جمللس  ادارياً  تابعة  دائرة  هناك  كانت 
املواطنني  شؤون  دائرة  اسمها  الوزراء 
ينشر  ما  متابعة  واجباتها  من  وكان 
واملقروءة  املرئية  االعالم  وسائل  في 
في  الزمالء  كان  ولألمانة  واملسموعة 
هذه الدائرة يهاتفوننا بشأن ما ننشره 
ويحاسبون  املواطنني  شكاوى  من 
التابعة  االعالمية  املكاتب  بعض 
حال  في  احلكومية  والدوائر  للوزارات 
الرد  او  االجابة  في  متاهلت  او  تلكأت 
هذه  الهمية  ونظراً  الشكاوى  على 
ونحن  السيما  دورها  وتفعيل  الدائرة 

نتطلع ملرحلة جديدة تعطي مساحة 
اكبر الوجاع الناس وهمومهم اليومية 
رئاسة  تطالب  اجلديدة«  »البينة  فإن 
العمل  باعادة  احملترمة  الوزراء  مجلس 
بوابة  كونها  مجدداً  الدائرة  لهذه 
لسماع اصوات الناس وتعزيزها بكوادر 
ان  علماً  وشجاعة  ملتزمة  اعالمية 
صفحتني  خصصت  اجلديدة«  »البينة 
لنشر شكاوى املواطنني تصدران يومي 
االثنني واخلميس من كل اسبوع.. املنا 
كبير باستجابة سريعة من قبل رئاسة 

مجلس الوزراء.. وللحديث بقية.

ألجل مساع اصوات الناس.. »البينة 
اجلديدة« تطالب بإعادة احلياة لدائرة 

شؤون املواطنني يف جملس الوزراء

بغداد / البينة اجلديدة
أفاد مصدر امني، امس الثالثاء، برفع الكتل 
في  الداخلية  وزارة  مقر  عن  الكونكريتية 

بغداد ومحيط مستشفى اجلملة العصبية. 
ألمن  الهندسي  اجلهد  ان   ، املصدر  وقال 
الكتل  برفع  باشر  الداخلية  وزارة  وسالمة 

لوزارة  االمني  للطوق  التابعة  الكونكريتية 
الرئيس  والباب  اخلارجي  واجلدار  الداخلية 
ملستشفى اجلملة العصبية. واضاف املصدر 

ان  اسمه  عن  الكشف  عدم  طلب  الذي 
عملية رفع الكتل الكونكريتية متت باشراف 

جهات متخصصة تابعة للوزارة.

رفع الكتل الكونكريتية عن وزارة الداخلية وحميط مستشفى اجلملة العصبية

بغداد / البينة اجلديدة
أكدت هيئة املنافذ احلدودية، أن آلية دخول البضائع عبر منفذ طريبيل 

جتري بانسيابية عالية وفق اإلجراءات القانونية املتبعة.
الفضائية من تقرير مصور  القنوات  ان مابثته إحدى   ، الهيئة  وقالت 
منفذ  في  الشاحنات  سائقي  من  بعدد  اللقاء  واملتضمن  وسبتايتل 
تأخير  في  اإلجراءات  على  اعتراضهم  أبدوا  والذين  احلدودي  طريبيل 
الرشى  ودفع  يوما   15 من  أكثر  إلى  تصل  قد  والتي  البضائع  دخول 

لتقليص تلك األيام.
واكدت الهيئة، أن ما ذكر في التقرير ال أساس له من الصحة وان دخول 
املتبعة  القانونية  اإلجراءات  وفق  عالية  بانسيابية  جتري  البضائع 
عبر  واألردنية  السورية  البضائع  دخول  أن  مبينة  ذاته،  الوقت  وفي 
منفذ طريبيل احلدودي سبب زخما واضحا وحتتاج البضائع لشركات 
فاحصة وبالنظر لعدم وجودها في اجلانب السوري ويتم إرسال النماذج 
للجهاز املركزي للتقيس والسيطرة النوعية لغرض فحصها مختبريا 
وللحاجة إلى قيد تخميني للبضائع يتم إرسال مناذج بكتب رسمية 
التخميني  االختصاص  للكمارك لكونها صاحبه  العامة  الهيأة  إلى 

ليتم إطالق البضائع بعد ظهور النتائج اما فيما عدا ذلك يتم اإلجناز 
بانسيابية وبدون تأخير يذكر.

ودعت الهيئة الى، توخي الدقة واملوضوعية في نشر األخبار والتقارير 
واحلصول على املعلومة من مصادرها الرسمية.

وكاالت / البينة اجلديدة
االستخبارات  قائد  اعتبر 
اللواء  اإلسرائيلية  العسكرية 
تامير هيمان، امس االول أن إيران 
كساحة  العراق  إلى  تنظر  قد 
الستغالله  للتمركز  مناسبة 
قواتها.وقال  لتعزيز  كمنطلق 
في  ألقاها  كلمة  في  هيمان، 
ل�روسيا  وفقاً  أبيب،  بتل  مؤمتر 
في  يتزايد  إيران  نفوذ  إن  اليوم، 

كتيبة  قبل  من  وخاصة  العراق 
القدس.

وخاصة  اإليرانيني،  أن  وأضاف، 
األمريكي،   الرئيس  قرار  ظل  في 
املنطقة،  من  االنسحاب  ترامب، 
كساحة  العراق  إلى  ينظرون  قد 
مناسبة للتمركز، مثل ما قاموا 
الستغالله  سوريا،  في  بذلك 
كمنطلق لتعزيز قواتهم ما يهدد 

دولة إسرائيل.

بغداد / البينة اجلديدة
هنأ االمني العام حلركة البشائر النائب ياسر 
امليالدي  العام  بحلول  الثالثاء،  امس  املالكي، 
 ،2018 املاضي  العام  أن  معتبرا   ،2019 اجلديد 
كان مميزا في دحر فلول تنظيم داعش االرهابي، 

والتخلص من حكومة الضعف والتقشف.
مبوقع  حسابه  على  تغريدة  في  املالكي  وقال 

“عام 2018  إن   ، “تويتر”  االجتماعي  التواصل 
ومن  واثاره،  داعش  من  التخلص  عام  كان 
الشرعية  غير  والتقشف  الضعف  حكومة 

التي افقرت العراقيني”.
باالستقرار  “امنياته  عن  املالكي  واعرب 

واالزدهار للعراق وشعبه في عام 2019”.

بغداد / البينة اجلديدة
األمني  اإلعالم  مركز  باسم  الناطق  أعلن 
يحيى  العميد  املشتركة   للعمليات 
لتنظيم  اوكار  ستة  تدمير  رسول،عن 
ناسفة  عبوات  وثالث  االجرامي  “داعش” 
 ، رسول  املوصل.وقال  في  تلعفر  بقضاء 
عمليات  قيادة  ضمن  االمنية  “القوات  ان 
في  نفذتها  عملية  وخالل  الدين  صالح 

غرب  تلعفر  لقضاء  التابعة  السالم  قرية 
املوصل حيث متكنت من تدمير ستة اوكار 
ناسفة”.واضاف  عبوات  وثالث  لإلرهابيني 
وخالل  اخرى  مشتركة  قوة   ” ان  رسول 
على  احلويجة  قضاء  في  تفتيش  عملية 
واملناطق  الدور  قضاء  دجلة  نهر  ضفاف 
اوكار  على  العثور  من  متكنت  له  احملاذية 

لإلرهابيني وقد مت تدميرها بالكامل”.

من دون تعليق.. االستخبارات 
اإلسرائيلية :  نفوذ إيران يتزايد يف 
العراق وخاصة من قبل كتيبة القدس

نائب: ختلصنا من حكومة الضعف 
والتقشف يف 2018

العمليات املشرتكة : تدمري اوكار 
لـ”داعش”  عبوات ناسفة يف املوصل

 طهران / وكاالت / البينة اجلديدة
أصدر املرشد االيراني السيد علي اخلامنئي، حكما عنينّ مبوجبه صادق آملي الريجاني رئيسا جملمع تشخيص مصلحة 
األسبوع  توفي  الذي  شهرودي  هاشمي  ل�محمود  خلفا  ايران  في  الدستور  صيانة  مجلس  لفقهاء  وعضوا  النظام 
املاضي.ونقل االعالم االيراني عن خامنئي قوله، نظرا لرحيل العالم اجملاهد آية اللة هاشمي شاهرودي وضرورة تنظيم 
أسس اجملمع على وجه السرعة، أقوم بتعيينكم رئيسا للمجمع الهام واملؤثر وايضا عضوا لفقهاء مجلس صيانة 
أيضا عضوا في مجلس صيانة  عاما( وجعله   57( الريجاني  إن خامنئي عني  اإليراني  التلفزيون  ر.وقال  املوقنّ الدستور 

الدستور الذي يدقق في القوانني واالنتخابات لاللتزام بالدستور اإلسالمي في إيران.

تعيني آملي الرجياني رئيسا جملمع تشخيص مصلحة 
النظام االيراني خلفا لشهرودي



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

 ان حرب التنويع اليت متارسها الصني  يف السوق املالية 
العاملية يقابلها حراك جيوسرتاتيجي مالي أمريكي

الحرب الباردة الجديدة .. حرب تنويع العملة الصينية

فالص��ن ذاهب��ة ف��ي مواجه��ة احلرب 
التجارية االمريكية باس��تعمال تنويع 
س��لة عمالتها بالذهب النقدي واليورو 
واية عم��الت قائمة تعويضي��ة كبديل 
اخلزان��ة  بس��ندات  االس��تثمار  ع��ن 
ومس��توى  يتناس��ب  ومب��ا  االمريكي��ة 
انخف��اض ميزانها التجاري مع الواليات 
التجاري��ة  احل��رب  بس��بب  املتح��دة 
االمريكي��ة القائمة عليه��ا . اذ ابتدأت 
الوالي��ات  باعتم��اد  التجاري��ة  احل��رب 
املتح��دة نظ��ام مرتف��ع ف��ي التعرفات 
الس��لع  عل��ى  املفروض��ة  الكمركي��ة 
الصيني��ة املصدرة الى الواليات املتحدة 
االمريكي��ة فض��الً ع��ن تضي��ق حركة 
النش��اط  ف��ي  الصين��ي  االس��تثمار 
احلقيقي داخ��ل الواليات املتح��دة .وملا 
كان��ت الصن ف��ي هكذا ح��رب جتارية 
قائم��ة ، فإنها بدأت باس��لحة جديدة 
في مقدمتها حرب التنويع .فممارس��ة 
التنوي��ع املضاد باحتياطياتها الدوالرية 
وبوتي��رة عالي��ة ضم��ن م��ا أس��ميته 
شخصياً في هذه الوقت ب� حرب تنويع 
 currency war( العم��الت 
diversification( ع��د اج��راًء تكييفي��اً 
صينياً مضاداً وِفي ظ��روف مالمح أزمة 
مالي��ة عاملي��ة خطي��رة تهدد أس��واق 
العالم وعلى غرار ماحصل من انهيارات 
إبان أزم��ة الرهن العقاري االمريكية في 

اجلدي��دة  احل��روب  انه��ا   .  ٢٠٠٨ الع��ام 
للقطبي��ة الدولي��ة املتع��ددة ال��رؤوس 
تقوده��ا الص��ن في س��احةحرب باردة 
جديدة مركزها ح��رب التنويع الصينية 
الت��ي تتكأ الي��وم على اس��لحًة مالية 
احل��رب  ملواجه��ة  مس��اعدة  حتوطي��ة 
العمل��ة  ام��ا  االمريكي��ة.  التجاري��ة 
العاملي��ة امل��ؤازرة SDR -وح��دات حقوق 
يعتمده��ا  والت��ي  اخلاص��ة  الس��حب 
صندوق النقد الدولي في دعم السيولة 
العاملي��ة منذ الع��ام ١٩٦٩، فان للصن 
حصة في تنويع س��لة العملة الدولية 
املذك��ورة لدى الصندوق تبلغ نس��بتها 
م��ع  التعام��ل  فآلي��ات   .  ٪١٠ حوال��ي 
وحدات حقوق السحب اخلاصة تقضي 
حتويل تلك العملة العاملية احلس��ابية 
)مل��ن يحصل عليه��ا كتس��هيالت من 
الصندوق من الدول األعضاء (ومبادلتها 

بواحدة من العمالت الرئيس��ة املكونة 
للس��لة املذكورة .اذ تتولى ذلك البنوك 
املركزية للدول املش��اركًة لسلة حقوق 
السحب اخلاصة ذات العمالت الرئيسة 
كالي��ورو والدوالر والفرنك السويس��ري 
وبالرغم من ذلك مازال الدوالر االمريكي 
يهيمن على نس��بة عالية في مكونات 
او أوزان س��لة حقوق الس��حب اخلاصة 
وبنح��و ٤١٪م��ن تنوي��ع وحدات س��لة 
حقوق الس��حب . ان ماتقوم به الصن 
اليوم من ح��رب تنويع في احتياطياتها 
الدولي��ة يعن��ي هنال��ك سلس��لة من 
ح��روب صيني��ة مغري��ة غير مباش��رة 
تتمث��ل عل��ى س��بيل املثال ف��ي آليات 
التحوي��ل م��ن وحدات حقوق احلس��ب 
اخلاصة ال��ى اليوان الصين��ي والتي قد 
جتع��ل الص��ن تتولى اُس��لوب تعظيم 
إغراءاته��ا النقدية من خالل اس��تبدال 
لتعظي��م  كوس��يلة   SDR,s وح��دات 
الدولي��ة  العمل��ة  م��ن  احتياطياته��ا 
نفس��ها وبط��رق اكث��ر ده��اًء . ان حرب 
التنويع التي متارس��ها الصن اليوم في 
الس��وق املالية العاملي��ة يقابلها حراك 
جيوس��تراتيجي مال��ي أمريك��ي الذي 
يس��تخدم أذرعا مضادة مالية ملواجهة 
التنوي��ع الصين��ي تق��وده وزارة اخلزانة 
االمريكي��ة .ويق��وم التوج��ه االمريكي 
املضاد على إيجاد مراكز امتصاص لكل 

ما تلفضه الصن من س��ندات اخلزينة 
االمريكي��ة في ح��رب التنوي��ع ) اي كل 
ماتق��وم به الصن من إج��راءات مضادة 
ذل��ك  االمريكي��ة  التجاري��ة  للح��رب 
مبمارس��ة عملية بيع واس��عة النطاق 
لس��ندات اخلزان��ة االمريكي��ة التي هي 
بحوزتها حالي��اً الغراض التنويع اجلديد 
اس��اس  وخل��ق  الصيني��ة  للعمل��ة 
احتياطي بديل لليوان الصيني وجعله 
عملة دولية تتناسب وتنوعها التجاري 
العاملي( .فالسياسة النقدية االمريكية 

ف��ي اجملال العاملي هي تعمل في مس��ار 
التحوط وإدارة مخاطر محفظة دوالرية 
معوملة ملواجهة حرب التنويع الصينية 
،اذ تعم��ل الواليات املتح��دة على إيجاد 
آلي��ات ومناطق جغرافي��ا مالية عاملية 
تص��د االث��ار الض��ارة الج��راءات الصن 
انخف��اض قيم��ة  لتف��ادي احتم��االت 
الس��ندات االمريكي��ة او حص��ول اث��ار 
ض��ارة مفاجئ��ة قد تس��ببها اس��عار 

يس��يرها  الت��ي  االمريكي��ة  الفائ��دة 
االحتياطي الفيديرال��ي تدريجياً وعلى 
االمريك��ي  املؤش��ر  إيق��اع  حس��ب 
 dual mandate لالس��تخدام والتضخم
الس��ندات  ان قيم��ة  املعل��وم  )اذ م��ن 
تتناس��ب عكس��ياً مع الفائدة( . فضالً 
عن تف��ادي تكريس أزم��ة مالية عاملية 
ح��ادة رمبا س��تنجم عن ح��رب التنويع 
الصينية.بعبارة أخ��رى ان حتريك املركز 
الياباني املالي بكون��ه العدو التقليدي 

للص��ن واملرك��ز االوروبي في بروكس��ل 
وتوليهم��ا  األطلس��ي  أوروب��ا  مرك��ز 
فعالي��ات امتص��اص فائض الس��ندات 
االمريكي��ة )التي هي األس��اس للدوالر 
مازال��ت  دولي��ة  احتياطي��ة  كعمل��ة 
مهيمن��ة عل��ى ٦٠٪ م��ن االحتياطي 
العامل��ي وأكثر م��ن ٨٠٪ م��ن حركتي 
التج��ارة ورأس امل��ال العامليت��ن (يات��ي 
كاس��تراتيجية مالية أمريكية حليفة 
مضادة لتلك التحركات الس��تراتيجية 
الصينية والتحوط م��ن مخاوف انهيار 
ال��دوالر االمريك��ي كعمل��ة احتياطية 
عاملية رئيس��ة والتي هي اس��اس نفوذ 
الواليات املتحدة في العالم بعد املتغير 
العس��كري للنف��وذ ومتغي��ر الطاق��ة 
النفطية ألذي امسكته اميركا مؤخرا 
.ختام��اً اجد ف��ي التح��ركات الصينية 
تنوي��ع  ح��رب  مج��رد  بانه��ا  االخي��رة 
الحتياطي��ات الص��ن ولكنه��ا مقدمة 
لتكريس والدة قطبي��ة مالية جديدة ...   
انها حروب املاركنتالية املالية الصينية 
املض��ادة للح��رب االمريكي��ة التجارية 
على الصن .وتع��د جميعها صراع في 
ظواه��ر العومل��ة املتحولة م��ن القطب 
االح��ادي االمريكي الى تع��دد األقطاب 
ولك��ن بح��روب ب��اردة جدي��دة مالي��ة-
اقتصادية.كما لم يفاجئنى املقال الذي 
اجملل��ة  م��ن صفح��ات  واح��دة  تص��در 
االقتصادية اللندنية »ذي ايكونومست« 
مؤخ��راً وال��ذي تناول مخلف��ات احلركة 
بعن��وان مفاده:مكارثي  وجاء  املكارثية 
في املتح��ف ......انه مع��رض الوغد..!! .
فق��د احت��ل جوزي��ف مكارث��ي )عضو 
مجل��س الش��يوخ االمريكي االس��بق( 
متثال نصفي من معدن البرونز في زاوية 
ثانوية م��ن زوايا متح��ف مدينة ابلتون 
االمريكي��ة  ويسكانس��ن  والي��ة  ف��ي 
مس��قط رأس��ه من دون إهتمام يذكره 
اجلمه��ور .فبن الع��ام ١٩5٠- ١٩5٤ قاد 
مكارث��ي بنفس��ه حملت��ه العقائدية 
املضللة الشهيرة ضد اليسار االمريكي 
وق��واه التقدمية التي ل��م يفلت منها 
حتى عال��م الفيزي��اء البرت إنش��تاين 
اضاف��ة ال��ى الفن��ان الكبير تش��ارلي 
ش��ابلن وداعي��ة احلقوق املدني��ة مارتن 
لوث��ر كن��غ والكاتب الش��هير آرثر ميلر 
واكث��ر م��ن ٢5٠ ش��خصية امريكي��ة 
مختلفة.فاملكارثي��ة هي س��لوك يقوم 
بتوجي��ه االتهامات بالتآمر واخليانة دون 
االهتمام باالدلة ،اذ قادت تلك االتهامات 
الى اعتق��ال العديد من الش��خصيات 
في الواليات املتحدة االمريكية ووضعوا 
جميع��اً ف��ي القائمة الس��وداء وجرت 
احالتهم الى القضاء بدعوى مكافحة 
اخلطر الش��يوعي في الواليات املتحدة 
ذلك إب��ان التوترات الت��ي أفرزتها احلرب 
الكبيري��ن.  املعس��كرين  ب��ن  الب��اردة 
واس��تمرت احلملة املكارثية حتى أصدر 
الكونغرس االمريكي قراره الشهير في 
الع��ام ١٩5٤ بأيقافه��ا وتوجي��ه اللوم 
جلوزي��ف مكارث��ي نفس��ه . ولم يتخط 
املتحدة  للوالي��ات  االقتصادي  التاري��خ 

املهم��ة  أش��هراالحداث  م��ن  واح��دة 
للمكارثية يوم طال��ت احلملة املذكورة 
ب��ول  الش��هير  األكادمي��ي  االقتص��ادي 
س��ويزيSweezy ال��ذي إكتس��ب فكره 

اليس��اري من خالل دراسته العالية في 
والعل��وم  لالقتص��اد  لن��دن  مدرس��ة 
السياسية وتتلمذه في مطلع ثالثينات 
القرن املاضي على يد عالم السياس��ة 

هارولد السكي الذي اصبح زعيماً حلزب 
العم��ال البريطاني بعد احل��رب الثانية 
وعم��و م التي��ار املاركس��ي البريطاني 
اجل��ارف وقت ذاك قبل ان يكمل تعليمه 
هارفرد.وتذك��ر  جامع��ة  ف��ي  العال��ي 
الوقائ��ع التاريخي��ة ماجرى ي��وم دخل 

السناتور جوزيف مكارثي حرم جامعة 
نيو هامش��اير وكان بول س��ويزي يلقي 
محاضرته كزائر ضيف ليطلب مكارثي 
باعلى صوته اوراق ومس��ودات احملاضرة 
الت��ي كان يلقيه��ا بول س��ويزي ، اال ان 
طلبه جوبه بالرفض من جانب احملاضر . 
ذهب مكارثي بنفسه الى حرم جامعة 
هارفرد التي كان س��ويزي اس��تاذاً فيها 
وه��و يص��رخ باعلى صوت��ه قائ��الً: أرى 
رؤوس��اً حمراء قد اينعت وحان قطافها   
م��ا اضط��ر رئي��س اجلامع��ة ال��ى طرد 
مكارث��ي واخراج��ه ال��ى خارج س��ياج 
اجلامعة لكونه خرق احلرم اجلامعي احلر 
وانتهك احلريات االكادميية .وبالرغم من 
ذلك لم يفلت بول سويزي من االعتقال 
الدميوغوغي��ة  نط��اق  ف��ي  ذاك  وق��ت 
املكارثي��ة. كم��ا دفع بول س��ويزي ثمن 
رؤيته في املاركسية اجلديدة عن كتابه 
تط��ور  :نظري��ة  الش��هير  االقتص��ادي 
الراس��مالية الص��ادر في الع��ام ١٩٤٢ 
والت��ي حاك��ى فيه��ا نظري��ة العم��ل 
كمص��در للقيمة وعل��ى وفق معطيات 
الس��وق االمريكية والنظام االقتصادي 
الث��ورة  اب��ان  الس��ائد  الراس��مالي 
الصناعي��ة الثاني��ة وس��يادة رأس املال 
االحتكاري. واس��س س��ويزي في العام 
١٩٤٩ باالش��تراك م��ع زميل��ه هيبرمن 
اجمللة أالقتصادية الشهرية«ذي مونثلي 
ريفيو« ليكون البرت اينشتاين الكاتب 
االول ف��ي الع��دد االول م��ن تل��ك اجمللة 
ومبق��ال النش��تاين كان عنوان��ه :مل��اذا 
االشتراكية؟أصبح سويزي من مناصري 
احل��زب التقدمي االمريك��ي . مرت اليوم 
س��تة عق��ود عل��ى رحي��ل مكارثي في 
الع��ام ١٩57 وه��و العام ال��ذي اغلقت 
الدع��وى القضائي��ة املث��ارة ض��د ب��ول 
سويزي ،إال ان املكارثية ظلت املصطلح 
االق��وى على االي��ذاء .اذ يتح��دث املؤرخ 
االمريك��ي املعاصر جيمس باتيرس��ون 
قائ��الً: لم تتواف��ر وس��يلة كافية وقت 
أكاذي��ب  تتح��دى  ان  تس��تطيع  ذاك 
مكارث��ي وتلفيقات��ه ،وان ش��خصيات 
قوي��ة ق��د اهت��زت لض��راوة هجمات��ه 
الكالمية وقدرته على النقد والتجريح 
الالذعن والتي ال ميك��ن صدهما. فعلى 
س��بيل املفارقة حث الرئيس االمريكي 
ترامب قب��ل اس��ابيع اجلمي��ع بأهمية 
اع��ادة دراس��ة تاريخ احلرك��ة املكارثية 
التحقيق��ات  مهاجم��اً  االمريكي��ة 
املس��ماة جلنًة روب��رت ميل��ر وهي جلنة 
القاض الذي كلفه نائ��ب املدعي العام 
االمريك��ي روزنش��تاين ف��ي أي��ار ٢٠١7 
للتحقيق في موضوع التدخل الروسي 
باالنتخابات االمريكية منذ العام ٢٠١٦ 
واملس��ائل ذات الصلة بن حملة ترامب 
االنتخابية واحلكومة الروس��ية.إذ علق 
الرئيس ترامب بهذا الشأن قبل اسابيع 
قليلة قائ��اَل:إن امريكا تعيش اليوم في 
(جوزي��ف  )صاحبن��ا  حقب��ة  ظ��الل 
مكارثي...!! ختاماً،رمبا س��يظل املعرض 
الصغي��ر جلوزي��ف مكارثي ف��ي مدينة 
ابلتون االمريكية يشرح بوضوح طيش 
ذلك الرجل والس��يما تلك االبتس��امة 
املغلف��ة الت��ي تالعب أطراف ش��فتيه 
والتي أظهرت حملت��ه التحقيقية من 
خالله��ا اجلانب الداكن من التش��كيك 
املرير ف��ي الوطنية االمريكية. انه تاريخ 
لن ينقطع من العداء للثقافة واملثقفن 

على مختلف االزمنة.

تتوىل البنوك املركزية 
للدول املشاركًة 
لسلة حقوق السحب 
الخاصة ذات العمالت 
الرئيسة كاليورو 
والدوالر والفرنك 
السويسري

 بني العام 1950- 1954 قاد مكارثي حملته العقائدية املضللة الشهرية ضد 
اليسار االمريكي وقواه التقدمية التي لم يفلت منها حتى عالم الفيزياء إينشتاين

ترامب

بوتني

الرئيس الصيني

تدور الرؤى املطروحة حول 
ظاهرة تنويع االحتياطيات 
الدولية . فالصن على 
وجه التحديد حتولت من 
مرحلة مواجهة احلرب 
التجارية املباشرة مع 
الواليات املتحدة الى حرب 
غير مباشرة قوامها تنويع 
احتياطياتها الدولية . 
وهي الدولة العظمى التي 
مُتارس حراك عالي التعقيد 
لوضع قواعد وآليات جعل 
عملتها من اليوان الصيني 
واحدة من العمالت العاملية 
الرئيسة القائمة على 
مستوى متويل التجارة 
العاملية واالحتياطي 
الدولي .ان مشكلة الصن 
النقدية الراهنة في حرب 
التنويع هي ان نسبة 
مقدارها بن ٦٠-7٠٪ من 
احتياطياتها األجنبية 
البالغة قرابة ٣،١ تريليون 
دوالر هي ذات اساس دوالري 
جنم من فائض احلساب 
اجلاري للصن مع الواليات 
املتحدة ذلك منذ عهد 
الرئيس ريتشارد نيكسون 
في سبعينيات القرن 
املاضي وحتى مجيء 
الرئيس رونالد ترامب في 
العام ٢٠١7 سواء أكان 
تراكم تلك الفوائض املالية 
)ذات املصدر التجاري 
واالستثماري( بسندات 
خزينة أمريكية او ودائع 
نقدية دوالرية او غيرهما . 

مظهر محمد صالح
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     ل��م يع��د ممكن��ا ان تك��ون دفاعات االنس��ان امللتزم 
باملبادئ ان تصم��د إال القليل ممن حتصن بالعقل وحتلى 
باحلكمة استطاع الفيس بوك ومواقع التواصل االخرى 
اختراق كل احلدود فالتقنية التي من املفترض ان جتمل 
االنس��ان كانت هي وفي ذات الوقت س��ببا في حتطيم 
كل عرى االنسانية واملبادئ . سبق وان تكلمت في هذا 
املوضوع وفي كل يوم تظهر حاالت كثيرة تستلزم منا 
ان نقف عندها ونحللها هن��اك وقت فراغ فعلي وآخر 
مصطنع وكالهما يقفز اليهما الفيس ليحطم احلدود 
العقلي��ة ويبدأ الس��راب وال��كالم والتواص��ل الواهم 
حيث ان اكثر اس��تخدام الفيس هو للهو وبث الفتنة 
ب��ن الناس ومن اكل أكلة يجد له��ا في الفيس مكانا 
ومعلق��ن ومعجبن وم��ن يذهب الى الزي��ارة فالفيس 

يرحب به ليستمطر 
ت  ب��ا عج�������ا ال ا
ت  لتعليق�������ا ا و
البائس��ة . الفي��س 
ال يبن��ي عائل��ة ب��ل 
وه��و  يحطمه��ا 
وحش كاس��ر يدخل 
ال��ى الف��راش وال��ى 
واملطب��خ  احلم��ام 
وفي الش��ارع يطارد 
اينم��ا  املدمن��ن 
االطفال  حتى  كانوا 
على  صفحات  لهم 
الفي��س واذا تكل��م 

احدهم وق��ال ملاذا لهذا الطفل صفح��ة على الفيس 
ثارت الثائرة عندها ويكون السؤال رجعيا وضد التطور 
والتقني��ة والعلم احلدي��ث . الفيس ه��و قائد اجليوش 
االلكترونية االصعب واالش��د فت��كا وألصحاب املبادئ 
والقي��م ان يفصح��وا ع��ن ذل��ك وان يتم اس��تخدامه 
بالش��كل العلم��ي الصحيح قت��ل الف��راغ بالفيس 
وقتل��ت القي��م واالخالق ب��ه وصار املرج��ع الرئيس في 
االخب��ار واملقاب��الت لم يع��د العالم قري��ة صغيرة بل 
منتجعا س��ياحيا صغيرا ال وجود لضابط اخالقي فيه 
وهكذا اس��تطاع الفيس ان يحت��ل االرض بعدما عجز 
ع��ن امتالكها الفاحت��ون بال اراقة قط��رة دم ولكن كان 
الثمن غاليا فعال فلن تعود االسرة كما كانت ولم تعد 

املواعظ تشكل مصدا لفايروس اخلداع والكذب.

واثق الجلبي

جبهة قلم

waljalaby@yahoo.com سكرتري التحرير

اكثر استخدام الفيس هو 
للهو وبث الفتنة بني الناس 
ومن اكل أكلة يجد لها 
يف الفيس مكانا ومعلقني 
ومعجبني ومن يذهب اىل 
الزيارة فالفيس يرحب 
به ليستمطر االعجابات 
والتعليقات البائسة

حــريـــة االنـســــــــان



بغداد / البينة اجلديدة
املنصة  اصدار  مشروع  اطالق  االتصاالت،  وزارة  اعلن 
االلكترونية الصدار شهادة الوالدة والوفاة الكترونيا، 
مبينة ان املشروع سيرفع املعاناة عن كاهل املواطن 
في مالحقة ومتابعة معاملته الورقية.وقالت الوزارة 
منه،  نسخة   ،  ) اجلديدة  البينة   ( تلقت،  بيان  في 
املنصة  اصدار  مشروع  مؤخرا  اطلقت  »الوزارة  إن 
االلكترونية الصدار شهادة الوالدة والوفاة الكترونيا«، 
مبينة ان »املشروع سيرفع املعاناة عن كاهل املواطن 
حيث  الورقية،  معاملته  ومتابعة  مالحقة  في 
سيجري تنفيذها الكترونيا واخباره عن تقدم اجنازها 

النقال«. هاتفه  عبر  اليه  تصل  نصية  رسائل  عبر 
واضافت الوزارة، أن »اهمية املنصة االلكترونية تأتي 
بني  اجراءاتها  وتبسيط  احلكومية  املعامالت  ألمتتة 
املواطن واحلكومة في اطار تطبيقي وألول مرة ضمن 
لتنفيذ  العاملية  املعايير  حتقق  الكترونية  حكومة 
وهو مشروع وطني يتكامل مع مشاريع ستراتيجية 
الياتها«.واوضحت  تفعل  ولم  احلكومة  بها  قامت 
ايصال  الى  يهدف  »املشروع  أن  االتصاالت،  وزارة 
بيانات الوالدات والوفيات الى وزارات التربية والصحة 
لالنتخابات  العليا  واملفوضية  والتجارة  والداخلية 

ومجلس القضاء االعلى«.
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 بغداد / البينة اجلديدة
والبلديات  واالسكان  االعمار  وزارة  تواصل 
املرور  طريق  مشروع  اعمال  العامة  واالشغال 
ذي  السريع ط ٦مقطع سماوة  في محافظة 
قار.  وذكر املركز االعالمي للوزارة ان شركة اشور 
العامة وبأشراف دائرة الطرق واجلسور التابعتني 
طريق  مشروع  اعمال  تنفيذ  تواصالن  للوزارة 
املرور السريع ط ٦مقطع سماوة  في محافظة 
ذي قار , حيث بلغ مجموع املقاطع التي كلفت 
بها الشركة ٣١ كم , مبينا انه مت اجناز  تبليط 

االساس القيري طبقة اولى وثانية بطول ٢١٢ 
م.طول , فضال عن اعمال احلصى اخلابط صنف 
باالضافة   A صنف  اخلابط  احلصى  واعمال   C
الى اعمال تثبيت االكتاف بالنسب اخملطط لها 
اخلابط  وبلغت كمية احلصى  الفقرات  مبوجب 
املنجز اكثر من ٢5000م٣ . يذكر ان شركة اشور 
العامة  تواصل اعمالها  بعدد من املشاريع في 
محافظات )كربالء املقدسة , البصرة , االنبار( 
وشبكة  العمراني  بالواقع  النهوض  اجل  من 

الطرق الرابطة بني احملافظات في البالد .

االعمار واالسكان تواصل اعمال مشروع طريق املرور السريع   
)مساوة - ناصرية(

السكك تطالب املواطنني الكرام بعدم انشاء معابر غري نظامية على خطوطها

 البينة اجلديدة / عبد الستار محسن
االخيرة  الوزراء  مجلس  لتوجيهات  تنفيذا 
املتعلقة بضرورة العمل بالقرار )١54( اخلاص 
مبنع وازالة التجاوزات على االراضي والعقارات 
التابعة للدولة ..وعمال بتوجيهات وزير النقل 

وباشراف  باهض   لعيبي  اهلل  عبد  املهندس 
مباشر من قبل مدير عام السكك املهندس 
سالم جبر سلوم ..  معاون مدير عام  الشركة 
الشعلة  ناحية  مدير   مبمثل  يلتقي   --
بحضور الضباط واخملتارين للتعاون واحلد من 

التجاوزات ..  التقى معاون مدير عام السكك 
االستاذ طالب جواد كاظم  مبمثل مدير ناحية 
الشعلة بحضور بعض من مختاري ووجهاء 
وضباط الناحية واملعنيني في السكك للحد 
من بعض الظواهر السلبية  ميارسها بعض 
ضعاف النفوس والتى استفحلت موخرا عن 
سكة  خط  على  نظامية  غير  معابر  انشاء 
عربات  زجاج  ورمي  /فلوجة  بغداد  حديد 
الصاعدة  القطارات  مرور  أثناء  املسافرين   
والنازلة قرب  الناحية  فقد  تناول املعاون عدة 
محاور مع السادة املسؤولني في الناحية على 
تطبيق املادة 54 اخلاص مبنع وازالة التجاوزات 
احلضور  السادة  وأبدى  الدولة  أراضي  على 
التجاوزات  مبلف  املشترك  بالعمل  رغبتهم 
الذي يتعلق بالناحية  والتنسيق مع املعنيني 
تكون  بان  املعاون  ..ووجه   .. السكك  في 
السكك  مديرية شرطة  من  هناك  مساندة 

بتنفيذ  الناحية   مسؤولي   مع  وبالتنسيق 
التجاوزات  ومعاجلة  لرفع  واسعة  حملة 
واخملالفات على اراضي ومحرمات السكك في 
املنطقة واملناطق االخرى من العاصمة بغداد 
وعلى وجه اخلصوص منطقة الشعلة  وذلك 
القطارات  سير  وانسيابية  سالمة  لضمان 
املارة عبر املنطقة املذكورة .. اجلدير بالذكر ان 
ادارة الشركة سبق وان قامت بعدة مناشدات 
السادة  الى  رسمية   كتب  عدة  توجية  مت  
احملافظني لغرض مساندة جهود الشركة في 
احلد من ظاهرة تشييد املعابر غير النظامية 
احلوادث  بوقوع  تسبب  التي  احلجارة   ورمي 
ومتنوا  ارتياحهم  احلضور  أبدى  وقد  اخلطيرة  
بني  للتنسيق  احليوية   اللقاءات  تلك  تكرار 
للمساهمة  والناحية  الدولة  مؤسسات 
باتخاذ إجراءات حاسمة وفرض القانون  ضد 

اخملالفني.

بغداد / البينة اجلديدة 
اإلرهاب  بقضايا  اخملتصة  احملاكم  إن  األعلى  القضاء  مجلس  أعلن 
أصدرت  إحصاء مفصال لعام ٢0١8 عن عدد املتهمني األجانب باالنتماء 
لتنظيم داعش اإلرهابي خالل فترتي احتالل وحترير محافظة  نينوى.  
وقال القاضي عبد الستار بيرقدار املتحدث الرسمي باسم مجلس 
قضاياهم  مازالت  ممن  األجانب  املوقوفني  إعداد  أن  األعلى  القضاء 
قيد التحقيق من الذكور وصلت إلى ٢4 موقوفا فيما وصلت أعداد 

اإلناث الى ٦7 وأضاف بيرقدار أن القضايا التي مازالت قيد احملاكمة 
كانت إعداد الذكور فيها ٢ وإعداد اإلناث ٦،  مبينا أن أعداد احملكومني 
نسبة  ارتفعت  فيما   ،٣١ إلى  وصلت  )احلدث(  األجانب  الذكور  من 
اإلناث )احلدث( إلى 77 متهمة.وأشار إلى أن إعداد األجانب احملكومني 
من الذكور وصلت إلى 4٢ إرهابيا فيما وصلت نسب اإلناث إلى 4٦٦ 

إرهابية.

بغداد / البينة اجلديدة / صبا كرميالقضاء يكشف أعداد األجانب املتهمني باإلرهاب خالل 2018
دعم  واملعادن  الصناعة  وزارة  تشكيالت  احدى  الصناعية  للتنمية  العامة  املديرية  تواصل 
مشاريعها من خالل تسجيل ومنح اجازات لتطوير العملية اإلنتاجية ، وقال مدير عام الشركة 
املهندس سالم سعيد احمد في تصريح للمكتب اإلعالمي في الوزارة   انه من بني املشاريع  
الصناعية املتميزة واملسجلة واجملازة من املديرية )معمل سوبر املاس للمنظفات ( في محافظة 
أربيل حيث قدمت من خالل مسيرتها االنتاجية التي وصلت الى )١5( سنة من اخلبرة والتميز 
ارقى أنواع املنظفات واملعقمات من الزاهي والقاصر واملساحيق غسول الشعر ومعطرات اجلو 
وتايد وصابون سائل وشامبو املالبس ومنظف وملمع االرضيات  ومناديل الورق الصحي حيث ان 

هذه املنتجات حملت شعار اجلودة ومبواصفات قياسية توازي املواصفات العاملية .

املديرية العامة للتنمية الصناعية تواصل دعم املشاريع  
بتسجيل ومنح اجازات لتطوير العملية اإلنتاجية  

بغداد / البينة اجلديدة 
صادق��ت وزارة الهجرة واملهجرين على 
تعيني ٦٦موظفاً عل��ى مالكها الدائم 
حيث ش��كلت الوزارة جلن��ة مختصة 

بالتعينات اتبعت املعايير والتعليمات 
الت��ي وضعتها األمان��ة العامة جمللس 
الوزراء ضم��ن قرار مجلس ال��وزراء ذي 
الرقم )٢٦٦( لسنة ٢0١8 واستنادا الى 

اح��كام املادة ١١_ ثالث��ا ج من قانون 
املوازنة رقم 9 لس��نة ٢0١8. بحس��ب 
توجيه السيد الوزير شملت التعيينات 
اغلب احملافظات في مقدمتها املناطق 

احملررة ف��ي احملافظ��ات الت��ي تعرضت 
لس��يطرة عصابات داع��ش االجرامية 
)نينوى ،  االنبار ، صالح الدين ، كركوك 

وديالى(.

وزير اهلجرة واملهجرين وكالة يصادق على تعيني )66( موظفًا على املالك الدائم للوزارة

بغداد / البينة اجلديدة
الثالثاء،  امس  الرصافة،  بغداد  صحة  دائرة  أعلنت 
السنة. رأس  احتفاالت  خالل  اصابة   77 تسجيل 
مستشفى  إن   ، الرصافة  صحة  اعالم  مدير  وقال 
من  اصابات  منها  ٢0اصابة  استقبل  زايد  الشيخ 
مستشفى  استقبل  فيما  النارية  االطالقات  جراء 
ان  ناري. وأضاف  باطالق  الكندي ١٣ منها ٣ اصابات 
اصابة ومستشفى   ١١ استقبل  الصدر  مستشفى 
علي  االمام  ومستشفى  اصابات  عشر  الزعفرانية 
ستة  الهيثم  ابن  ومستشفى  اصابات  تسعة  )ع( 
اصابات ومستشفى ضاري الفياض خمسة اصابات 

ومركز صحي النهروان اخلافر ثالث اصابات فقط.

 77 اصابة خالل 
احتفاالت رأس السنة

بغداد / البينة اجلديدة 
التي  االحتفاالت  انتهاء  بعد 
مناطق  مختلف  شهدتها 
العاصمة بغداد، مبناسبة ليلة 
اجلديدة،  امليالدية  السنة  رأس 
على  امنيون  وضباط  قادة  أكد 
عدم وجود اي خرق امني شاب 
افادوا  فيما  االحتفاالت،  تلك 
الطرق  جميع  افتتاح  باعادة 
إن   ، مصادر  وقالت  املغلقة. 
فتح  اعادت  االمنية  »القوات 
في  املغلقة  الطرق  جميع 
االنتهاء  بعد  بغداد  العاصمة 
استمرت  التي  االحتفاالت  من 
متقدمة«،  ساعات  حتى 

الى  الوقت  ذات  في  مشيرة 
اشخاص   ١0 على  »القبض 
يحاولون  كانوا  مخمورين 
من  واثنني  املشاكل،  افتعال 
احملتفلة  بالعوائل  املتحرشني 
العاصمة«.  وسط  ضمن 
وأكدت املصادر أن »االحتفاالت 
امنية،  خروقات  أي  تشهد  لم 
االصابات  بعض  باستثناء 
االلعاب  نتيجة  الطفيفة، 
أن  اوضحت  فيما  النارية«، 
القبض  القت  امنية  »قوة 
قام  واحد  شخص  على 
من    النارية  العيارات  باطالق 
مسدس ضمن منطقة الدورة، 

وبينت  العاصمة«.  جنوبي 
االحتفاالت  »تلك  أن  املصادر 
دون  وانتهت  بسالسة  مرت 
الى  مشيرا  امني«،  خرق  اي 
»عودة احلياة الى طبيعتها في 
بغداد«.واحتفل  مناطق  جميع 
أهالي  من  االالف  عشرات 
اإلثنني  ليلة  بغداد،  العاصمة 
برأس السنة امليالدية اجلديدة، 
اطلقت  الليل،  منتصف  وعند 
واملهرجانات  النارية  االلعاب 
معظم  غطت  التي  الغنائية 
لقطات  في  العاصمة  مناطق 

بثت عبر الهواء مباشرة.

احتفاالت رأس السنة ببغداد.. اعادة فتح الطرق 
بابل / البينة اجلديدة /  علي شريفواعتقال خممورين ومتحرشني والخروقات

الرزاق  عبد  نورس  الدكتور  افتتح 
صحة  دائرة  عام  مدير  الكسبي 
االداري  املعاون  بحضور  بابل  محافظة 
الدكتور محمد قحطان االسدي ومدير 
االطباء0صف  من  وعدد  املستشفى 
تعلم وتدريب النطق لالطفال املتأخرين 
االمام  مستشفى  في  النطق  في 
الصادق)ع( ليقدم خدماته الى االطفال 
دون سن اخلامسة من العمر ممن يعانون 
وذلك  النطق  في  وتأخر  صعوبة  من 
بهدف دعم هذه الشريحة من االطفال 
من  اقرانهم  مع  اسوياء  ليكونوا 
املدرسة0ويأتي  دخولهم  عند  االطفال 
جديدة  تخصصية  مراكز  استحداث 

وفي عدة مجاالت من  املستشفى  في 
السعي احلثيث لدائرة صحة احملافظة 
0وفي  املواطنني  بصحة  االرتقاء  الى 
دائرة  عام  مدير  افتتح  صلة  ذي  سياق 
نورس  الدكتور  بابل  محافظة  صحة 
املعاون  وبحضور  الكسبي  الرزاق  عبد 
اإلداري الدكتور محمد قحطان االسدي 
ومدير مركز التدريب والتطوير الدكتور 
املركز  وأطباء  وإدارة  عجرش  محمد 
التخصصي  املركز  في  اخلاص  اجلناح 
بعد  االسنان  لطب  التتخصصي 
االنتهاء من جتهيزه باالجهزة واملعدات 
واملواد الطبية الالزمة للعمل واستقبال 
املواطنني0 وقال الدكتور الكسبي خالل 
حفل االفتتاح: ان هذه اخلطوة تأتي في 

اطار سعي الدائرة لتقدمي خدمات مميزة 
تضاهي اخلدمات املقدمة في العيادات 
توفير  مع  اقل  وبتكلفة  اخلاصة 
اإلمكانات املهنية واملادية ومستلزمات 
العالج األخرى ولتغطية االقبال الكبير 
التخصصي  املركز  يشهده  الذي 
بفضل املهام التخصصية التي تؤديها 

جديدا  منفذا  ليكون  العاملة  وحداته 
يقدم خدمة صحية جديدة ألهالي بابل 
كما ومت تكرمي املشاركني في هذا اإلجناز 
بعدد من الدروع والشهادات التقديرية 
تثمينا جلهودهم املبذولة في العمل0 

صحة بابل تفتتح صف تعلم النطق يف وحدة السمع والتخاطب

بغداد / البينة اجلديدة
دعوى   ١٣5 حسم  املائية،  املوارد  وزارة  اعلنت 
وقالت  دجلة.  نهر  على  التجاوزات  تخص 
الوزارة   ان وزيرها جمال العادلي ترأس أجتماعاً 
االستثمارية  واملشاريع  التجاوزات  ملناقشة 
محافظة  ضمن  دجلة  نهر  على  املقامة 
وهيئة  القانونية  عام  مدير  بحضور  بغداد 
املهندسني  من  باملوضوع  واملعنني  التشغيل 
والقانونني.واضافت انه تخلل االجتماع عرض 
تقدميي عن أعداد التجاوزات املقامة على نهر 

قضائياً  حسمت  دعوى   ١٣5 والبالغة  دجلة 
جتاوزات  شملت  رسمية  مخاطبات  واخرى 
وانشاء  ومحرماتها  احلجرية  التكسية  على 
االقفاص  وجتاوزات  السكنية  والدور  املطاعم 
العائمة وامللوثات البيئية.واكد الوزير بحسب 
استثمار  من  االستفادة  أهمية  على  البيان، 
املالية  املوارد  لتعظيم  واملطاعم  املراسي 
وتكثيف التنسيق والتعاون مع اجلهد االمني 
ازالة  لغرض  وتخصصاته  صنوفه  بكافة 

التجاوزات على محرمات النهر.

بغداد / البينة اجلديدة
األنواء  هيئة  في  أقدم  منبئني  رئيس  توقع 
اجلوية محمود عبد اللطيف، امس الثالثاء، 
والعمارة  الكوت  مدينتي  سيول  جتتاح  أن 
اللطيف في  وقال عبد  املقبل.  يوم اجلمعة 
هطول  املتوقع  من  إنه   ، صحفي  تصريح 
اخلميس  يوم  إيران  غرب  غزيرة  أمطار 

أن ذلك سوف  اللطيف،  املقبل.وأضاف عبد 
باجتاه  إيران  من  سيول  باجتياح  يتسبب 
الكوت والعمارة وبدرة.يذكر أن موجة سيول 
اجتاحت عدداً من مناطق البالد قبل حوالي 
وإصابة  شهر ونصف، ما أسفر عن مصرع 
حدوث  عن  فصالً  األشخاص،  عشرات 

خسائر مادية.

حسم 135 دعوى ختص التجاوزات على نهر دجلة

االتصاالت تطلق مشروع اصدار شهادة الوالدة والوفاة الكرتونيا

بغداد / البينة اجلديدة 
عن  العلمي،  والبحث  العالي  التعليم  وزارة  أعلنت 
للدراسات  القبول  خطة  توسعة  على  املوافقة 
لدائرة  العام  املدير  ٢0١9.وقال   -  ٢0١8 للعام  العليا 
»وزير  ان  اجمليد  عبد  حميد  غسان  والتطوير  البحث 
خطة  توسعة  على  وافق  السهيل  قصي  التعليم 
القبول للدراسات العليا ٢0١8 -٢0١9، بواقع مقعد 
واحد لقناة القبول العام ومقعد واحد لقناة النفقة 
ان  على  والشهادات  التخصصات  لكل  اخلاصة 
.»٢0٢0-٢0١9 املقبل  الدراسي  للعام  تأجيلهم  يتم 

وجه  العالي  التعليم  »وزير  ان  اجمليد  عبد  واضاف 
طالب  سبعة  الى  اإلشراف  سقف  بزيادة  ايضا 
اجلامعات  بني  ما  املشترك  االشراف  على  وتشديده 
والتكنولوجيا على وفق  العلوم  وزارة  والباحثني من 

مناشدة  بعد  جاء  القرار  هذا  إن  التعليمات«.يشار 
عضو مجلس النواب ماجد الوائلي بكتاب قدم من 
قبله لرئاسة مجلس النواب في )١0 تشرين الثاني 

٢0١8(، بخصوص توسعة مقاعد الدراسات العليا.

التعليم تعلن املوافقة على توسعة خطة القبول 
للدراسات العليا للعام 2019-2018 بغداد / البينة اجلديدة 

دوراً  اإلستثمار  مبنح  احلكومة   توجهات  مع  إنسجاماً 
وعلى  للبالد  شاملة  تنمية  حتقيق  في  وفاعالً  اساسياً 
لكافة  واإلسناد  الدعم  ولتوفير   ، األصعدة  مختلف 
السكنية  العاصمة خصوصاً  في  اإلستثمارية  املشاريع 

املعدل   ٢00٦ لسنة   ١٣ رقم  اإلستثمار  قانون  وفق  منها 
القطاع  لهذا  كبيراً  إهتماماً  بغداد  إستثمار  هيئة  أولت 
الذي   ) اخلدمات  املتكامل  السكني  بغداد  )مجمع  ومنها 
هذا  حظي  إذ  لإلنشاءات  العاملية  سكما  شركة  تنفذه 
املشروع مبتابعة مباشرة من قبل املهندس شاكر الزاملي 
تؤشر  التي  والفنية  الهندسية  الكوادر  و  الهيئة  رئيس 
املشروع  يقع   . فيه  العمل  تطورات  أخر  مستمر  بشكل 
على مساحة )40،000(م٢ وينفذ بإسلوب عمراني مميز في 
إستثماري  مشروع  أول  يعد  إذ  ببغداد  الدولية  املنطقة 
يقام فيها والذي يسير العمل فيه بوتيرة عالية حيث مت 
حفر وصب الركائز في عدد من البنايات التي وصل عددها 
بواقع  بناية   )١٢(  _ املشروع   ويتضمن  ركيزة   )١4١( الى 
)١٢( طابق وكل بناية مكونة من )48( وحدة سكنية شقق 
فندقية _ مالعب _ مسطحات مائية _ بناية جتارية 
روضة_ مهبط طائرات  بناية خدمية _ مدرسة _   _

هليكوبتر _ مساحات خضراء _ مواقف سيارات .

  بإسلوب عمراني مميز.. شركة سكما تواصل 
عملها يف جممع بغداد السكين

بغداد / البينة اجلديدة
بلغ مجموع املبالغ املستردة من املتجاوزين على رواتب االعانة االجتماعية خالل عام ٢0١8 اكثر من )١7( 
مليار دينار.وذكرت مدير عام دائرة صندوق احلماية االجتماعية في الوزارة جاكلني صليوا ان املبالغ املستردة 
الى الصندوق بلغت أكثر من )١7( مليار دينار للمدة من ١/١ ولغاية ١٢/٢8 من عام ٢0١8، مضيفة ان املبالغ 
املستردة لشهر كانون األول احلالي بلغت )١،774،95٢،٣٦4( دينارا، منوهة إلى أن املبالغ املستردة من املتجاوزين 
على رواتب اإلعانة االجتماعية شملت بغداد واحملافظات عدا اقليم كردستان.وبينت املدير العام ان دائرة 
لتوجيهات  تنفيذا  متصاعدة  وبوتيرة  االعانة  على  املتجاوزين  من  االموال  استرداد  في  الصندوق مستمرة 
الوزير الدكتور باسم عبد الزمان القاضية بضرورة االسراع في انهاء ملف استرداد الديون وحسم االيقافات 

للحفاظ على املال العام وايضا اعادة اطالق رواتب االعانة للمتوقفة رواتبهم.

العمل تسرتد أكثر من )17( مليار دينار خالل عام 2018
بغداد / البينة اجلديدة 

الطابوق  معامل  من  عددا  والبيئة  الصحة  وزارة  انذرت 
النهروان  منطقة  في  البيئية  للمحددات  اخملالفة 
حسن  مثنى  بغداد  بيئة  مدير  وقال   . بغداد  مبحافظة 
املعامل  تلك  على  بيئيا  كشفا  اجرت  املديرية  فرق  ان 
للعملية  مصاحبة  كثيفة  انبعاثات  وجود  ولوحظت  
االنتاج ، ومت انذار )4(  معامل النتاج الطابوق  على ان يتم 
التبليغ  تاريخ  من  أيام  عشرة  فترة  خالل  اخملالفة  ازالة 
.واوضح  القانونية  االجراءات  اتخاذ  سيتم  وبخالفه 
حسن ان توجيه األنذارات جاء استناداً الى احكام املادة 
)٢7( لسنة  رقم  البيئة  قانون حماية وحتسني  )٣٣( من 

.  ٢009

الصحة والبيئة تنذر 
معامل طابوق خمالفة يف 

النهروان ببغداد

سيول جديدة ستجتاح الكوت والعمارة يوم اجلمعة املقبل
بغداد / البينة اجلديدة / شريف هاشم 

الدكتورة  املساعد  األستاذ  شاركت 
األمراض  فرع  مقرر  علوش    مؤيد  ميسم 
اجلامعة   / الطب  كلية  في  العدلي  والطب 
)في  الدم   أمراض  – اختصاص  املستنصرية 
 / العليا  الدراسات  طالب  مناقشة  جلنة 
محمود شاكر خزعل ماجستير علم وظائف 

األعضاء)الفسلجة( في كلية الطب / جامعة 
األشكال   ( املوسومة  رسالته  عن  النهرين 
اخملتلفة لنسخ BCR/ABL وعالقتها مبؤشرات 
األخرى  واملؤشرات  الدموية  الفحوصات 
بسرطان  املصابني  العراقيني  املرضى  لدى 
BCR/ املزمن  النقوي  الدم  ابيضاض  الدم 

 ABL transcript varuants in Iraqi chronic

 myeloid leukemia patients:association
 with complete blood cell count and
various demographic features ( وقد كانت 
علوش  مؤيد  ميسم  الدكتورة  مشاركة 
كعضو في جلنة املناقشة ، وكانت الرسالة 
ومت  حمدان  فرقد  الدكتور  األستاذ  بأشراف 

قبول الرسالة بتقدير امتياز .

تدريسية يف كلية طب املستنصرية تشارك يف جلنة مناقشة رسالة 
ماجستري يف كلية الطب جامعة النهرين 
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أمريكا .. انسحاب
أم إعادة انتشار؟

ف��ي الع��ام 1945 وبع��د هزمي��ة الياب��ان وتوقيعه��ا وثيق��ة 
االستسالم، عّينت واشنطن اجلنرال دوغالس ماكارثر حاكما 
عسكريا عليها، عقب انتهاء العمليات العسكرية للحلفاء 
التي انتهت بط��رد اليابانيني من كوريا، ومن ثم ضرب اميركا 
اليابان بالس��الح ال��ذري. وبعد االجتي��اح املفاجئ للكوريني 
الشماليني، الشيوعيني، للجنوب اخلاضع شكلياً إلدارة االمم 
املتح��دة، وفعليا للوالي��ات املتحدة في الع��ام 1950، دخلت 
اميركا احلرب، بقيادة ماكارثر، الذي عاد قائدا عسكريا لقوات 
ب��الده و«القوات الدولية«. لقد ظن الكوريون الش��ماليون، ان 
ق��رار مجلس االم��ن الدولي، حين��ذاك، القاضي بانس��حاب 
الق��وات االجنبي��ة من كوريا ومناطق اخرى ف��ي العالم، بعد 
انتهاء احلرب، مبثابة فرصة لتوحيد البالد حتت العلم االحمر، 
وهك��ذا بدأت احل��رب الكورية التي اس��تمرت ثالث س��نوات، 
وكانت من أس��وأ واشرس احلروب التي ش��هدها العالم بعد 
احل��رب العاملية الثانية. لم يقف االحتاد الس��وفيتي بقوة مع 
الش��ماليني الش��يوعيني، الذين دخلوا معه، من قبل، وعلى 
دبابات��ه لتحري��ر بالدهم من االحت��الل اليابان��ي، الن اجتياح 
اجلنوب لم يكن مبش��ورتهم، بل مت بدفع من القيادة الصينية 
املاوي��ة املنتش��ية بانتص��ار ثورتها الش��يوعية واس��تقالل 
الصني في العام 1949 وبرؤية قادتها التروتسكية في تطبيق 
الش��يوعية ونشرها، فجاء دعم موسكو محدودا، الن الكبار 
اتفق��وا على تقاس��م النفوذ ف��ي العالم، وان ش��به اجلزيرة 
الكورية تقرر تقس��يمها ف��ي مؤمتر يالطا بالق��رم في العام 
1945 والذي جمع روزفلت وستالني وتشرشل، قبيل الهجوم 
الكبير على برلني واطاحة النازية. انتهت احلرب الكورية بعد 
ثالث سنوات، من دون ان تتغير على االرض اخلارطة املرسومة 
من قبل الكبار والى اليوم، الن شيئا من بقايا اللعبة القدمية 
ما زال بني االميركان والروس، وان بعد انهيار االحتاد السوفيتي 

وزوال الشيوعية.
مؤخرا، تابع العالم اخبار االنس��حاب االميركي من س��وريا، 
وايض��ا تابع االس��تقاالت املثيرة، لوزير الدف��اع جيم ماتيس، 
ومبعوث واش��نطن للتحالف الدولي حملارب��ة تنظيم داعش، 
بريت ماكغورك. واعتقد البعض ان اميركا هزمت في سوريا، 
وان الفراغ س��يمأل من قبل خصومها في املنطقة، الس��يما 

ايران وتركيا، او هكذا صّور االمر، بعض احملللني السياسيني.
احلقيقة، ان اميركا لم تنس��حب من س��وريا بشكل كامل، 
وامن��ا جزئي��ا، وتخلت عن »ق��وات س��وريا الدميقراطية« التي 
ارادته��ا ادارة اوباما، قناعا لتقس��يم س��وريا، من خالل ضم 
الش��مال الش��رقي منها الى ش��مالي الع��راق واقامة كيان 
ك��ردي، كانت ق��د عملت الجله بعد اندالع االزمة الس��ورية. 
لكن هذا الهدف، اصطدم بواقع دولي رافض ومبصالح احلليف 
التركي، فحصل بينهما جفاء نتيجة لذلك، وكاد اردوغان أن 
يدير ظهره لواشنطن ويتجه الى روسيا، او لّوح بذلك، فعادت 

اميركا وغّيرت من قواعد اللعبة في املنطقة.

عبد األمري املجر

رأي

وكاالت / البينة الجديدة
قال��ت الكوي��ت مؤخ��را إنها 
تتوقع فتح املزيد من السفارات 
العربية في العاصمة السورية 
املقبلة«،  »األيام  دمشق خالل 
مضيفة أن هذه اخلطوة حتتاج 
إلى ض��وء أخضر م��ن جامعة 
ال��دول العربي��ة الت��ي علقت 
قبل س��بع  عضوي��ة س��وريا 

سنوات.
وتسعى دول عربية منها بعض 
الدول الت��ي كانت في وقت ما 
تدعم املعارضة السورية، إلى 
التصالح مع الرئيس السوري 
بش��ار األس��د بعد املكاسب 
احلاسمة التي حققتها قواته 

في احلرب.
اجله��ود  تل��ك  م��ن  واله��دف 
الدبلوماس��ية هو تعزيز نفوذ 
تلك الدول في سوريا ملواجهة 
التم��دد الترك��ي اإليران��ي في 

سوريا.
وأعادت اإلمارات فتح سفارتها 

اخلمي��س  ي��وم  دمش��ق  ف��ي 
املاضي. كم��ا أعلنت البحرين 
يوم اجلمعة »اس��تمرار العمل 
ف��ي س��فارة مملك��ة البحرين 
العربي��ة  اجلمهوري��ة  ل��دى 
الس��ورية الشقيقة علما بأن 
س��فارة اجلمهوري��ة العربي��ة 
الس��ورية لدى مملكة البحرين 
تقوم بعملها« بحس��ب بيان 

لوزارة اخلارجية البحرينية.
اخلارجي��ة  وزي��ر  نائ��ب  وق��ال 
الكويت��ي خال��د اجل��اراهلل إن 
الكويت ال ت��زال ملتزمة بقرار 
اجلامعة العربية وإنها ستعيد 
فت��ح س��فارتها في دمش��ق 
عندما تسمح اجلامعة بذلك.

ملتزم��ة  »الكوي��ت  وق��ال 
بق��رار اجلامع��ة العربي��ة في 
ه��ذا الش��أن وس��فارتها ل��ن 
تعود لفت��ح أبوابه��ا إال بقرار 
بعودة  العربي��ة  اجلامع��ة  من 

العالقات مع سوريا«.
وذكرت وكالة األنباء الكويتية 

ح��دوث  »توق��ع  اجل��اراهلل  أن 
العالق��ات  ف��ي  انفراج��ات 
م��ع  والعربي��ة  اخلليجي��ة 
اجلمهوري��ة الس��ورية خ��الل 
األيام القليلة املقبلة مبا فيها 
إع��ادة فت��ح الس��فارات ف��ي 

دمشق«.
اجتم��اع  عق��د  املق��رر  وم��ن 
باجلامعة  الدائمني  للمندوبني 

ف��ي  القاه��رة  ف��ي  العربي��ة 
الس��ادس م��ن كان��ون الثاني 
اخللي��ج  دول  وكان��ت   .2019
املعارضة  العربية قد دعم��ت 

السورية املعتدلة.
وعلى خالف ما قامت به الدول 
اجمل��اورة له��ا، أبق��ت الكويت 
س��فارة س��وريا في العاصمة 
مفتوح��ة ورفض��ت تس��ليح 

املعارضة رغ��م أن مانحني من 
جه��ات خاص��ة ف��ي الكويت 
إل��ى جماعات  أمواال  أرس��لوا 
ف��ي  املس��لحة  املعارض��ة 

سوريا.
الكوي��ت حملة  ق��ادت  كم��ا 
جلمع األم��وال لصالح أغراض 
إنسانية في س��وريا وذلك من 

خالل األمم املتحدة.

وق��ال دبلوماس��ي عربي طلب 
عدم نش��ر اس��مه األس��بوع 
املاضي، إن��ه يعتقد أن غالبية 
ال��دول األعضاء ف��ي اجلامعة 
ع��ودة  ق��رار  تدع��م  العربي��ة 

العالقات مع سوريا.
وجرى تعليق عضوية س��وريا 
ف��ي اجلامع��ة ع��ام 2011 ردا 
عل��ى حمل��ة احلكوم��ة على 
احتجاج��ات م��ا ب��ات يع��رف 
بالربي��ع العربي. ويتعني توافق 
الدول األعض��اء إللغاء تعليق 

العضوية.
الس��وداني  الرئي��س  وق��ال 
عم��ر البش��ير إن ب��الده تبذل 
»جه��دا كبيرا ف��ي رأب صدع 
الصف العربي، بعودة س��وريا 
الشقيقة إلى احلضن العربي«. 
ديس��مبر/كانون   16 وف��ي 
الرئيس  التق��ى  األول اجل��اري، 
الس��وري  بنظيره  الس��وداني 
بشار األسد، كأول رئيس عربي 

يزور دمشق منذ 2011.

وكاالت / البينة الجديدة
الش��غب  مكافح��ة  ش��رطة  انتش��رت 
السودانية مؤخرا في ساحات رئيسية في 
اخلرطوم حيث يعتزم املتظاهرون الس��ير 
إلى قصر الرئيس عمر البش��ير ملطالبته 
»بالتنحي« في اعق��اب احتجاجات ضد 

احلكومة أوقعت قتلى.
وطلب البش��ير من الشرطة االمتناع عن 
استخدام القوة املفرطة ضد املتظاهرين 
بعد مقتل 19 ش��خصا بينهم اثنني من 
ق��وات األم��ن، ف��ي صدامات ف��ي أول أيام 
التظاهرات التي بدأت في 19 كانون األول/

ديسمبر.
وخرج املتظاهرون إلى الش��وارع بعد قرار 
احلكومة رفع سعر رغيف اخلبز من جنيه 

سوداني إلى ثالثة جنيهات.
ودعا جتم��ع املهني��ني الذي يض��م أطباء 
ومعلمني واس��اتذة ومهندسني وغيرهم، 

إلى مسيرة من وسط اخلرطوم إلى القصر 
الرئاس��ي بع��د مس��يرة مماثل��ة نظمها 
التجمع في 25 كانون األول/ديس��مبر في 

العاصمة.
وقال التجمع في بيان وزعه على وس��ائل 
اإلع��الم »بع��د النج��اح ال��ذي حققت��ه 
مس��يرتنا الثالثاء املاضي مرة أخرى ندعو 
الس��ودانيني الي مس��يرة يوم االثنني 31 
ديس��مبر )كان��ون األول( الواح��دة ظهرا 
)بالتوقيت احمللي احلادية عشر ت غ( وذلك 
بالس��ير الي القصر اجلمه��وري ومطالبة 

الرئيس عمر البشير بالتنحي«.
ودعت مجموعات معارض��ة وأحد زعماء 
التمرد في إقليم دارفور الذي ميزقه احلرب، 

أنصارها للمشاركة في املسيرة.
وشاهد مراسل الذي جال في اخلرطوم في 
ساعة مبكرة اإلثنني، عشرات من عناصر 
ش��رطة مكافحة الشغب وعناصر األمن 

التابعني جلهاز االستخبارات واملن الوطني 
ينتشرون ملنع جتمع املتظاهرين.

والتقى البشير مع كبار ضباط الشرطة 
ف��ي اخلرط��وم وطل��ب منه��م االمتن��اع 
ض��د  املفرط��ة  الق��وة  اس��تخدام  ع��ن 
املتظاهري��ن، بع��د أن دع��ت األمم املتحدة 
للتحقي��ق ف��ي الوفيات وأعم��ال العنف 

خالل التظاهرات.
وقال البش��ير »نحن حريصون على األمن 
لكن على الش��رطة أن حتافظ على األمن 

ولكن ذلك بأقل قدر من القوة«.
لدين��ا  ب��أن  »نعت��رف  البش��ير  وأض��اف 
مش��كلة في االقتص��اد، والن��اس تعمل 
ليال نهاراً على حلها، ولن حتل بالتخريب 
والتدمي��ر والس��رقة والنه��ب، ول��ن حتل 
بتدمي��ر املمتل��كات العام��ة واخلاص��ة« 
في إش��ارة إلى اح��راق املتظاهرين مباني 

ومكاتب حكومية في العديد من املدن.

دول عربية على خطى اإلمارات يف إعادة فتح سفاراتها يف دمشق

انتشار أمين يف اخلرطوم ملنع احملتجني من الوصول للقصر الرئاسي

وكاالت / البينة الجديدة
خفف الرئي��س األميركي دونالد ترامب 
مؤخ��را م��ن وط��أة تصريحات��ه ح��ول 
خططه لسحب القوات األميركية من 
س��وريا فورا، متحدثا عن خطة للقيام 
بانسحاب »بطيء«، ومعتبرا في الوقت 
نفس��ه أن إجنازاته في النزاع الس��وري 

جتعل منه »بطال قوميا«.
وجاء ذل��ك في تغريدات غ��داة تصريح 
ليندسي غراهام،  للسناتور اجلمهوري 
ق��ال في��ه إن ترام��ب وعد بالبق��اء في 
س��وريا إلنه��اء مهم��ة القض��اء على 

تنظيم الدولة.
وكان ترام��ب فاج��أ حلف��اءه ودفع وزير 
دفاع��ه جي��م ماتيس إلى االس��تقالة 
بعد ما أعلن فجأة أن تنظيم الدولة قد 
ُه��زم وأن القوات األميركية في س��وريا 

مستعدة للعودة لبالدها.
لك��ن في تغري��دة في وقت س��ابق بدا 
ترامب كأنه يشير إلى جدول زمني أكثر 
حذرا لس��حب القوات األميركية التي 

تدعم قوات محلية في سوريا.

وق��ال »نحن نعي��د جنودنا بب��طء إلى 
بالده��م ليكونوا م��ع عائالته��م وفي 

الوقت نفسه نحارب فلول داعش«.
وفي تناقض مع تصريحاته الس��ابقة 
عل��ى  احلاس��م  االنتص��ار  بتحقي��ق 
إن  ترام��ب  ق��ال  املتط��رف،  التنظي��م 

»داعش بات شبه منته«.
لكنه أعرب عن إحباطه من االنتقادات 
املوجهة إليه بسبب إستراتيجيته في 
سوريا وانتقد معارضيه واإلعالم قائال، 

إنه يجب االعتراف بإجنازاته.
وكتب في تغريدة »لو فعل أي ش��خص 
غير دونالد ترامب ما فعلته في س��وريا 
الت��ي كانت في حال��ة فوضى فاقمها 
داع��ش عند ما أصبحت رئيس��ا، لكان 
بطال قوميا«. وأض��اف »النتائج أفضل 
بكثير مما قلت أنها ستكون عليه. لقد 
خضت احلمل��ة االنتخابية وفق أجندة 
معارض��ة للحروب الت��ي ال تنتهي، هل 
تذكرون«. كما أعرب ترامب عن رغبته في 
س��حب نحو نصف القوات األميركية 
من أفغانس��تان والبالغ عددها 14 ألف 

جن��دي يقاتلون مس��لحي طالبان، إال 
أنه لم يعلن رسميا هذه اخلطوة.

وينتش��ر نح��و ألف��ي جن��دي أميركي 
ف��ي س��وريا ملس��اعدة ق��وات س��وريا 
الدميقراطية املؤلفة من مقاتلني أكراد 
وع��رب، ف��ي قت��ال التنظي��م املتطرف 
الذي سيطر على مناطق شاسعة من 

سوريا والعراق قبل أن يطرد منها خالل 
الس��نتني املاضيتني. وال ي��زال موجودا 
في مناطق جبلية حدودية في البلدين 
اجلاري��ن. وش��ن التحالف ال��ذي تقوده 
الواليات املتحدة أولى غارته ضد تنظيم 
الدول��ة في ايل��ول 2014، قبل أكثر من 
عامني م��ن ف��وز ترامب ف��ي انتخابات 

القوات املدعومة  الرئاسة. وس��يطرت 
من الواليات املتحدة على مدينة الرقة 
السورية التي كانت عاصمة »اخلالفة« 
املزعوم��ة للجهادي��ني ف��ي 17 أكتوبر/

تشرين األول 2017.
ومن األس��باب التي س��اهمت في فوز 
ترامب املفاجئ في انتخابات الرئاس��ة 
ف��ي 2016 هو وع��ده بإخ��راج الواليات 
املتحدة من احلروب في الشرق األوسط 
والتي بدأت بعد هجمات 11 س��بتمبر/

ايلول 2001 على الواليات املتحدة.
وخالل زيارة خاطفة للقوات األميركية 
املتمركزة في العراق األس��بوع املاضي، 
قال ترامب إن الواليات املتحدة لن تكون 

»شرطي العالم« بعد اآلن.
 وأض��اف »نحن في دول لم يس��مع بها 
معظم الناس مطلقا« في إش��ارة إلى 
انتشار القوات األميركية القتالية في 
دول بينها أفغانستان والعراق وسوريا.

وتاب��ع »ال نري��د أن تس��تغلنا بعد اآلن 
أي دول تس��تغلنا وتس��تغل جيش��نا 

العظيم حلمايتها«.

تعنت احتاد الشغل يضع احلكومة 
التونسية أمام مهمة مستحيلة

ترامب يراجع تكتيكاته يف سوريا من خروج فوري إىل مغادرة بطيئة

وكاالت / البينة الجديدة
 أعلنت حركة فتح التي يرأسها 
الرئيس محم��ود عباس مؤخرا 
أن أجهزة األم��ن التابعة حلركة 
حماس قامت بحملة اعتقاالت 
واس��تدعاءات طال��ت 500 م��ن 
عناصر فتح وه��و ما نفته وزارة 
الداخلي��ة الت��ي تديرها احلركة 

اإلسالمية في غزة.
وق��ال املتح��دث باس��م حركة 
فتح ف��ي قط��اع غ��زة عاطف 
أبوس��يف »مت اعتق��ال أكثر من 
500 من قادة فت��ح وأبنائها من 
قب��ل األمن في غ��زة الذي تديره 

حماس«. 
وأضاف »تعرض أبناؤنا لالعتقال 
بس��بب إصراره��م عل��ى إحياء 
الرابع��ة  االنطالق��ة  فعالي��ات 
واخلمس��ني لتأس��يس فت��ح«، 
مشيرا إلى أن االعتقاالت طالت 

»كافة األطر التنظيمية«.

كم��ا أك��د أن حم��اس قام��ت 
اإلعالمي��ة  امل��واد  ب�«مص��ادرة 
والدعائية اخلاصة باالنطالقة«.

وذك��ر أن االعتق��االت مت��ت م��ن 
خ��الل »اختطاف من الش��وارع 
ومداهمات للبيوت وتفتيش��ها 
إل��ى  مش��يرا  واس��تدعاءات«، 
تعرض املوقوف��ني إلى »معاملة 
تلي��ق  ال  وتعذي��ب  س��يئة 

بشعبنا«.
وزارة  باس��م  الناط��ق  لك��ن 
الداخلي��ة التابع��ة حلماس في 
قطاع غزة أي��اد البزم نفى ذلك 
قائال »ال يوجد لدينا أي معتقلني 
م��ن حرك��ة فت��ح. نس��تغرب 
االفت��راءات الت��ي تدعيها فتح 
اعتق��االت  بوج��ود  وناطقوه��ا 

لعناصرها في غزة«.
لكنه أش��ار إلى »اس��تدعاء 38 
شخصا من قطاع غزة في إطار 
إجراءات احملافظ��ة على النظام 

والهدوء ومنع تفاقم االحتكاك 
الداخلي بني عناصر حركة فتح 
وأي أعم��ال تخل باألمن العام«، 
مضيفا أنه مت اإلفراج عن هؤالء.
وكان��ت حركة فت��ح قد أعلنت 
ف��ي بي��ان أنه��ا س��تنظم في 
الس��ابع من يناير/كانون الثاني 

2019 مهرجان��ا جماهيري��ا في 
غزة مبناسبة ذكرى تأسيسها، 

يلقي خالله عباس خطابا.
وجتمع بعد ظهر اإلثنني عشرات 
م��ن عناصر تي��ار محمد دحالن 
القيادي الفتحاوي الذي فصله 
عباس م��ن احلركة، ف��ي ميدان 

س��احة اجلن��دي اجمله��ول غرب 
مدينة غزة.

وق��ال مس��ؤول ف��ي التي��ار إنه 
»س��يتم إيق��اد الش��علة ف��ي 
احتفاال  اجملهول  اجلندي  ساحة 

بانطالق حركة فتح 
وسادت مخاوف من حصول توتر 
بني أنصار دحالن والشق املناصر 

حملمود عباس.
إج��راء  مح��اوالت  وفش��لت 
مصاحلة بني حركة فتح وحركة 
حم��اس الت��ي تس��يطر عل��ى 

قطاع غزة منذ 2007.
وشهدت األيام املاضية تصعيدا 
جان��ب  م��ن  الضغ��وط  ف��ي 
الس��لطة الفلس��طينية التي 
تتخذ م��ن رام اهلل ف��ي الضفة 

الغربية مقرا، على حماس.
وقد أعلن عباس في 22 ديسمبر/
»احملكم��ة  أّن  األول  كان��ون 
بح��ّل  قض��ت  الدس��تورية 

اجمللس التش��ريعي والدعوة إلى 
انتخابات تشريعية خالل ستة 
أش��هر«، مؤّك��دا أنّه س��يلتزم 

»تنفيذ هذا القرار فورا«.
وتس��يطر حركة حم��اس على 
مت  ال��ذي  التش��ريعي  اجملل��س 
انتخابه في الع��ام 2006، لكن 
ب��ني حركتي  بس��بب اخلالفات 
فتح وحم��اس تعّطلت أعماله 
من��ذ 2007. وق��د رفض��ت قرار 

عباس.
وتعث��ر تنفي��ذ اتف��اق املصاحلة 
ال��ذي رعت��ه القاهرة ب��ني فتح 
اتهام��ات  وس��ط  وحم��اس، 

متبادلة بني احلركتني.
وألق��ت اخلالفات ب��ني احلركتني 
بظ��الل ثقيل��ة عل��ى اجله��ود 
إلنه��اء  املتواصل��ة  املصري��ة 
االنقسام. وال توجد إلى حد اآلن 
مؤشرات على انتهاء التصعيد 

بني فتح وحماس.

فتح ومحاس أبعد ما تكونان عن املصاحلة

وكاالت / البينة الجديدة
التونس��ية  احلكوم��ة  تب��دو 
أم��ام مهم��ة مس��تحلية في 
حل��ول  إليج��اد   2019 س��نة 
لألزم��ة االقتصادي��ة ف��ي ظل 
متس��ك االحتاد العام التونسي 
للش��غل بزيادة أجور املوظفني 
ميزانية  وإنه��اك  العمومي��ني 
الدولة. ويواجه رئيس احلكومة 
الشاهد  يوس��ف  التونس��ية 
عقب��ات صعب��ة للتغلب على 
األزم��ة احلالية خاص��ة وأن ما 
يق��ارب نصف ميزاني��ة الدولة 
للموظف��ني  كأج��ور  تذه��ا 
العموميني والقطاع العام وهو 

ما يستنزف ميزانية الدولة.
وتق��در ميزاني��ة تون��س لعام 
2019 ب�40 ملي��ار و662 مليون 
دين��ار مقابل 37 ملي��ارا و 666 
مليون دينار )محينة( أي بزيادة 

ب� 8 باملائة.
اإلحصائية  املعطي��ات  وتب��رز 
امليزاني��ة  مبش��روع  اخلاص��ة 
احلكوم��ة  أن   2019 لس��نة 
عج��ز  حص��ر  إل��ى  تطم��ح 
امليزانية في ح��دود 3.9 باملائة 
مقاب��ل 4.9 باملائ��ة ف��ي 2018 
الذاتي��ة  امل��وارد  وس��تحافظ 
للدول��ة عل��ى نفس النس��بة 
أي من حوال��ي 75 باملائة 2019 
وبخصوص نس��بة النمو املراد 

حتقيقها فان احلكومة تطمح 
إل��ى بل��وغ نس��بة 3.1 باملائة 
مقابل 2.6 باملائة لسنة 2018 

بعد حتيينها.
وب��دأ االحت��اد العام التونس��ي 
للش��غل مفاوض��ات جدي��دة 
م��ع احلكومة خالل األس��بوع 
اجلاري ف��ي مس��عى للتوصل 
إل��ى اتفاق بش��أن الزي��ادة في 
األجور في الوظيفة العمومية 
قب��ل اإلضراب العام املقرر بعد 
نح��و أس��بوعني. وق��ال األمني 
العام املس��اعد لالحتاد سامي 
الطاهري إن جلسة مفاوضات 
جديدة ستنطلق بداية كانون 
ثان/يناي��ر حول مل��ف الزيادات 
ف��ي األج��ور، بعد فش��ل آخر 

جلسة مع وفد احلكومة.
 وأوض��ح الطاهري في تصريح 
إذاعي«وفد االحت��اد لم يتوصل 
إلى اتفاق مع احلكومة في آخر 
جلسة ألنها قدمت مقترحات 
مراقب��ون  ويق��ول  هزيل��ة«. 
التونس��ي  االحت��اد  إص��رار  إن 
للش��غل على الزيادة في أجور 
لن ميكن  العموميني  املوظفني 
البالد من جت��اوز أزمتها احلالية 
في ظل النفقات الكبيرة التي 
تص��رف على قط��اع الوظيفة 
مردودي��ة  دون  العمومي��ة 

وإنتاجية كبيرة.



*عصام نعمان

في السياس��ة ميك��ن التوقع ولي��س التنب��ؤ، ذلك أن 
الواقع��ات تتغير وتتطور باس��تمرار عل��ى نحٍو يتعذر 
مع��ه التنبؤ بنتائ��ج موثوقة، بينما ف��ي التوقع تبدو 
التقدي��رات أكثر واقعي��ة وأكثر قابلي��ة للتحقق. في 
ضوء هذه املقاربة، كيف ميكن أن نتوقع مش��هد عالم 

العرب عشيَة إطاللة عام 2019؟
ثمة رهانات سياسية وعسكرية وأمنية نشأت خالل 
الس��نوات املاضية وستمتّد بحركتها ومفاعيلها في 
العام اجلدي��د. كما بزغت حتّوالت ف��ي املاضي القريب 
س��يحتدم بعضها ف��ي الع��ام اجلديد وق��د يتكامل 
في��ه. هذه الرهانات والتحّوالت يتوالها العبون نافذون، 
دولي��ون وإقليميون. وم��ن خالل حركة ه��ؤالء جميعاً 

وتفاعلهم ميكن توقع االحتماالت والظاهرات اآلتية:
اوالً: تراجع رهانات الواليات املتحدة وحلفائها

كان��ت الواليات املتح��دة وما زالت أق��وى الالعبني في 
مالعب عالم العرب. رهاناتها، باإلشتراك مع حلفائها 
اإلقليميني، ش��ملت دوالً عّدة. لعل اخطرها تقس��يم 
س��وريا إل��ى مجموع��ة كيان��ات قائمة على أس��اس 
طائفي أو إثني أو قبلي. لهذه الغاية اس��تغلت أمريكا 
اندالع اضطرابات ما يسمى “الربيع العربي” وحّولتها، 
بالتعاون مع تنظيمات إرهابية ش��تى، أبرزها “داعش” 
و”النص��رة”، إل��ى ح��رٍب ضروس ف��ي س��وريا وعليها 
وكذلك في العراق، ونّس��قت في هذا اجملال مع كلٍّ من 
“إس��رائيل” وتركيا. بعد نحو سبع سنوات من إطالق 
هذا الرهان، ميك��ن القول إنه تراجع، بل هو في طريقه 
إل��ى االنحس��ار، الدليل؟ إع��الن دونالد ترام��ب اخيراً 
اعتزامه سحب القوات االمريكية من سوريا. صحيح 
أنه لم يحدد وقتاً وال برنامجاً لسحبها، لكن يبدو أنه 

أعطى نفسه هامش��اً من حرية العمل للتنسيق مع 
الالعبني الرئيس��يني، روسيا و”إس��رائيل” وتركيا، من 
أجل تقليص األضرار الناجمة عن االنس��حاب واحلؤول 
دون إفادة خصوم امريكا وحلفائها، وال س��يما سوريا 

وإيران، من تداعياته السياسية واألمنية.
ثانياً: تعاظم دور روسيا في غرب آسيا

لم يكن لروس��يا دور مؤثر في دول غرب آس��يا قبل عام 
،2015 لكن بعد تدخلها العسكري املباشر في خريف 
العام املذكور إلى جانب س��وريا، في حربها الدفاعية 
ضد التنظيم��ات اإلرهابية والدول الثمانني املس��اندة 
له��ا، أصب��ح لروس��يا دور مؤث��ر ومتناٍم ف��ي املنطقة 
املذك��ورة املمتدة من ش��واطئ البحر املتوس��ط غرباً 
إلى ش��واطئ بحر قزوين ش��رقاً. بتدخلها العسكري 
املباش��ر، املق��رون بدعم سياس��ي ومالي وعس��كري 
مّكنت س��وريا من صّد التنظيمات اإلرهابية وإجالئها 
ع��ن ثلثي جغرافي��ة الب��الد. األهم من ذل��ك، أفلحت 
روس��يا في خفض دعم تركي��ا للتنظيمات اإلرهابية، 
كما جنحت بتعاونها مع إيران في دفع تركيا إلى اعتماد 
الوسائل السياسية والدبلوماسية إلطفاء احلرب في 
س��وريا وعليها ومعاجلة املش��اكل الناجمة عنها في 
مؤمتر أستانة، ما أدى إلى تطويق التدخالت االمريكية. 
إلى ذلك، قامت روس��يا بإعادة تس��ليح سوريا ومّدها 
مبنظومة للدفاع اجلوي )S-300( مستفيدًة من أخطاء 
جس��يمة ارتكبتها كٌل م��ن تركيا و”إس��رائيل” لدى 
تدخلهم��ا الس��افر، كلٌّ م��ن زاويت��ه وملصلحته، في 
احلرب لتفكيك وحدة سوريا وبعثرة شعبها. إلى ذلك، 
اس��تفادت روس��يا من أخطاء “اس��رائيل” وخطاياها 
بحق الفلسطينيني عموماً، ومن تأييد أمريكا األعمى 
لها، لزيادة دعمها السياسي لهم، والجتذاب حركتي 
“حم��اس” واجلهاد اإلس��المي اليها وإط��الق الدعوة، 
تالياً، إلى عقد مؤمتر فلس��طيني موّسع في موسكو 
ملعاجلة القضية الفلس��طينية في جانبها الداخلي 
)حال االنقس��ام بني غزة والضف��ة( وجانبها اخلارجي 
)ح��ال الصدام م��ع “إس��رائيل” وأمري��كا(. باختصار، 
أصبحت روس��يا الالعب الدولي االول واالكثر نش��اطاً 
وتأثيراً في غرب آس��يا، والس��يما بعدم��ا أخرج ترامب 

امريكا من االتفاق النووي مع ايران.
ثالثاً: ابتعاد تركيا املتدرج عن أمركا وتطلعها شرقاً

تركيا عضو قدمي في حلف ش��مال االطلس��ي )الناتو( 
بع��د وصول رجب طيب اردوغان إلى الس��لطة، أخذت 
أنق��رة تتطلع ف��ي طموحاتها ومصاحلها ونش��اطها 
شرقاً. هذا التوّجه االس��تراتيجي قادها إلى التعامل 
م��ع أمري��كا وأورب��ا وف��ق متطلبات��ه اجليوسياس��ية 
واالقتصادية. حاول أردوغان، ب��ادئ األمر، اعتماد اخليار 
اإلس��المي )اإلخوان املسلمون( للسيطرة على سوريا 
بدع��م التنظيمات اإلرهابية اإلس��الموية التكفيرية، 
التي تقاتل احلكومة الس��ورية. غي��ر أن قيام الواليات 
املتح��دة، بتحريٍض من “إس��رائيل”، بدع��م الفصائل 
الكردية الس��ورية الس��اعية إلى إقام��ة كيان حكم 
ذاتي في ش��مال ش��رق س��وريا، أرعب أردوغان وحمله 
على تعديل سياسته، بش��كٍل قّربه من روسيا وإيران 
ومّكنه من وقف الدعم للتنظيمات اإلرهابية املقاتلة 

في س��وريا والش��روع في محاورة روس��يا وإيران بغية 
التوصل إلى تسوية سياسية لألزمة السورية تخدم، 
بالدرجة األولى، األم��ن القومي التركي. بكلمة، تركيا 

أنشط العب حالّياً في االقليم بعد روسيا وأمريكا.
رابعاً: سقوط رهان “إسرائيل” على تقسيم محيطها 

اجلغرافي وتزايد مخاوفها األمنية
رهان “إس��رائيل” الرئيس كان على تقس��يم س��وريا 

والعراق. هذا الرهان س��قط مع جناح سوريا وحلفائها 
ف��ي ّصد التنظيم��ات اإلرهابية املدعوم��ة من أمريكا 
وتركي��ا وبع��ض دول اخللي��ج، وإجالئه��ا ع��ن ثلث��ي 
جغرافيته��ا. إل��ى ذلك، تزاي��دت مخاوف “إس��رائيل” 
األمني��ة بع��د تدخل روس��يا بفعالية لنصرة س��وريا 
ميدانيا وإعادة تس��ليحها )السيما مبنظومات الدفاع 
اجلوي( وقيام إيران بتسليح فصائل املقاومة اللبنانية 
والفلسطينية، ما جعل أحدها، حزب اهلل، قوة إقليمية 
بق��درات صاروخي��ة متطورة وبعيدة امل��دى. ذلك كله، 
باإلضافة إلى اعتزام أمريكا س��حب قواتها من سوريا 
)ورمبا اضطرارها إلى س��حبها من العراق الحقاً( ضّيق 
هامش املناورة أمام “إسرائيل وأضعف دورها اإلقليمي، 
والسيما رهانها على تطبيع العالقات مع دول اخلليج. 
خامس��اً: تنامي قدرات أطراف محور املقاومة ودورهم 
اإلقليمي م��ن مجمل التطورات س��الفة الذكر ميكن 
االس��تنتاج أن أطراف مح��ور املقاومة، س��وريا وإيران 
وفصائل املقاومة اللبنانية والفلس��طينية، ستكون 
أبرز املس��تفيدين من تراجع وانت��كاس رهانات القوى 
املعادية ألطراف احملور املذك��ور، ما يتيح لهم إمكانية 
تولي��ف حت��ّوالت واع��دة في املش��هد االقليم��ي على 
حس��اب خصومهم الدوليني واالقليمي��ني. ولعل أبرز 
التحدي��ات التي تواجه هذه التح��والت البازغة ثالثة: 
إخراج أمريكا نهائياً من سوريا والعراق، وإخراج تركيا 
م��ن “النات��و” )أو في األقل حتييدها( فال تبقى ش��وكة 
في خاصرة س��وريا والعراق، واس��تعادة وحدة س��وريا 
وس��يادتها مقرون��ًة بالض��رورة بتس��ويٍة دميقراطي��ة 

للمسألة الكردية في ِكال البلدين.
في ضوء ما تقّدم بيانه ميكن االس��تنتاج بأن املشهد 
اإلقليمي م��ا زال مضطرباً، لكن اخل��ط البياني لقوى 
املقاوم��ة العربية عموماً يتصاع��د باطراد، وأن هامش 
العم��ل واملناورة أم��ام اعدائها يضيق باس��تمرار. في 
املقابل يتعّمق االقتن��اع لدى قيادات املقاومة بضرورة 
توس��يع دائرة االش��تباك مع قوى الهيمن��ة اخلارجية 
مبختلف أوصافها وأدوارها، والس��يما الواليات املتحدة 

والكيان الصهيوني.

*كاتب لبناني

علي مارد األسدي

أنقض وبتحريض من زوجت��ه وابنه كالوحش 
الكاس��ر عل��ى ابنت��ُه الوديع��ة، املتعلم��ة، 
املثقف��ة.. والتي جاوزت عقده��ا الثالث ضرباً 
ورم  و  رأس��ها  بيدي��ه وقدمي��ه حت��ى ش��ج 
عينيه��ا وترك اثر الكدمات الزرقاء والس��وداء 
في كل مكان من جس��دها وقلبها وداس من 
دون رحم��ة عل��ى كرامتها وانس��انيتها ألنه 

س��معها تتح��دث بالهات��ف 
مع الرج��ل الذي حتبه ويحبها 
وال��ذي تقدم لطلب يدها أكثر 

من مرة دون جدوى!
فه��و ف��ي كل األح��وال يري��د 
لها زوجا بحس��ب مقاساته، 
وليس لها حق أن تختار شريك 
بنفس��ها كزميالتها  حياتها 
ف��ي الدراس��ة والعمل، حيث 
تعيش في مجتمع دميقراطي 
ح��ر ، لك��ن م��ن س��وء احلظ 
إن أس��رتها تنح��در م��ن بيئة 
شرقية ولم تكفيها السنوات 
الطويل��ة التي مض��ت بعيدا 
عن الشرق في ترويض الوحش 

البدوي الكامن فيها.
املتوح��ش  الوال��د  ان نف��س ه��ذا  والغري��ب 
الغاض��ب ينقل��ب فج��أة ودون س��ابق ان��ذار 
فيتح��ول إل��ى كائن ودي��ع، يفي��ض بالرحمة 
والرقة وأعلى درجات االنس��انية والتفهم مع 

ولده العش��ريني ذو العقلي��ة املراهقة عندما 
يشاهده يدخل ويخرج ويتنزه ويسهر كل يوم 
م��ع فتاة جديدة .. والذي غالبا ما يحرص على 
أن يتسامر مع والديه كي يروي لهما مغامراته 
الكثيرة مع الفتيات ملا يراه ويلمس��ه فيهما 
من حبور وفخر وتش��جيع مباشر أو من طرف 
خف��ي. ه��ذا االمنوذج الش��رقي البش��ع كلنا 
نعرفه ، فهو وليد خبي��ث لثقافتنا الذكورية 
الظامل��ة واعرافن��ا اجملتمعية البدائي��ة ، وهو 
بدرجة أو بأخرى، موجود في كل بيت ش��رقي، 
كفايروس وبائي يحمله الرجال والنساء على 
ح��د س��واء، فهناك مص��اب به تظه��ر عليه 
وهن��اك  األع��راض، 
يدري  ل��ه، ال  حامل 
متى يداهمه املرض 

ويكشر عن أنيابه.
رسالتي للجميع :

ه��ذا  حارب��وا 
ف��ي  الفاي��روس 
داخلكم وفي داخل 
كل م��ن حولك��م ، 
في  فش��لتم  ف��إن 
فعل��ى  اجتثاث��ه، 
اوقف��وا  األق��ل 
وال  انتش��اره 
تس��محوا ل��ه ابدا 
أن يتم��دد وينتق��ل 
إل��ى اجيالك��م الذي��ن نريد لهم أن يعيش��وا 
في قمة الرقي والتحضر والتمدن اإلنس��اني، 
متصاحلون مع أنفسهم، كي تكون لهم حياة 
افض��ل من احلي��اة املعق��دة واملتناقضة التي 

وجدنا أنفسنا فيها .

السعودية: تغيري السياسات وليس األشخاص

د. سعيد الشهابي

اخلط��وة  اكدته��ا  واح��دة  حقيق��ة 
بقيامه��ا  االخي��رة  الس��عودية 
بتعديله��ا ال��وزاري املفاجئ، مفادها 
ان البيت الس��عودي شعر، رمبا للمرة 
االول��ى منذ س��يطرته عل��ى احلكم 
قب��ل اكث��ر م��ن ثمانية عق��ود، بانه 
فقد الكثير من املصداقية وان عليه 
اس��تعادة ش��يء منها اذا اراد البقاء 
كان��ت جرمي��ة  واذا  الس��لطة.  ف��ي 
قت��ل االعالم��ي جم��ال خاش��قجي 
الش��عرة التي قصمت ظهر البعير، 
ف��ان سياس��ات اخ��رى انتهجته��ا 
اململكة في االعوام االخيرة اسهمت 
ف��ي الغض��ب الدول��ي ال��ذي انفجر 
اس��طنبول.تتصدر  حادث��ة  بع��د 
تل��ك القضاي��ا احلرب التي ش��نتها 
السعودية واالمارات والبحرين )وعشر 
دول اخ��رى( على اليم��ن والتي بدأت 
مؤخرا تستثير مش��اعر العالم بعد 
انتش��ار صور املرض واجل��وع والدمار. 
ول��وال الدعم غير احملدود او املش��روط 
من التحالف االنكلو � أمريكي لكان 
الغضب الدولي أش��د وطأة وأوس��ع 
م��دى. فعلى م��دى الس��نوات االربع 
املاضية مارس التحالف العس��كري 
بقيادة الس��عودية سياسة تكميم 
االف��واه ومن��ع ب��ث مش��اهد الدمار 
املادي والبش��ري في بل��د ذي حضارة 
راس��خة وتاريخ انس��اني وإس��المي 
ناص��ع. يض��اف ال��ى ذل��ك ضع��ف 
السياس��ات  صعي��د  عل��ى  االداء 

الداخلية واالقليمية والفشل الذريع 
للدبلوماسية السعودية في قضية 
ف��رض احلص��ار على دول��ة قطر. هذه 
العوام��ل مجتمعة دفع��ت العاهل 
الس��عودي للقيام بالتغيي��ر الوزاري 
ف��ي محاول��ة الح��داث تغيي��ر لدى 
العالم بوجود ديناميكية سياس��ية 
ودبلوماس��ية ل��دى نظام ل��م يعرف 
احت��رام  او  االصالحي��ة  باملب��ادرات 

حقوق االنسان.
الدبلوماس��ية  ان  املؤك��د  وم��ن 
االخي��رة  االع��وام  ف��ي  الس��عودية 
اصبحت اكثر حتررا واقداما وحضورا 
عل��ى الصعي��د االقليم��ي والدولي. 
ولكن هذه الدبلوماسية هي االخرى 
ادت لتراج��ع موق��ع اململك��ة امليزان 
االخالق��ي الدول��ي املعن��ي مبراقب��ة 
التطور الدميقراطي واحلقوقي وقضايا 
العدالة والسالم. هذه الدبلوماسية 
اس��همت ف��ي حماي��ة النظ��ام من 

ضربات كانت ستكون موجعة .
تب��رز بضع قضايا كب��رى حدثت منذ 
وس��اهمت  التس��عينيات  مطل��ع 
العاملي��ة  النظ��رة  تش��كيل  ف��ي 
للجزيرة العربي��ة خصوصا اململكة 
العرب��ة الس��عودية. اوالها االجتياح 
العراق��ي لالراض��ي الكويتي��ة في 2 
آب / اغس��طس 1990 واحل��رب الت��ي 
االجتي��اح  ذل��ك  اظه��ر  اعقبته��ا. 
وعس��كرية  سياس��ية  هشاش��ة 
واضح��ة في اجلس��د اخلليجي الذي 
متثل الس��عودية رأس��ه. فقد فشل 
مجلس التعاون اخلليجي في التنبؤ 
باالجتي��اح او االس��تعداد ل��ه. كما 
فش��ل في التصدي له بع��د وقوعه، 
ووجدت القيادة الس��عودية نفسها 
بالوالي��ات  لالس��تنجاد  مضط��رة 
املتحدة وحليفاتها، ورمبا دفعها ذلك 
للتفكير اجل��اد في انهاء حالة احلرب 
مع قوات االحتالل االسرائيلية والبدء 

»اس��رائيل«.  مع  العالقات  بتطبي��ع 
ان��ه حت��ول كبير ف��ي الدبلوماس��ية 
والسياس��ات اإلسالمية  السعودية 
احملافظ��ة التي اقام امللك عبد العزيز 
ثانيه��ا:  اساس��ها.  عل��ى  مملكت��ه 
حوادث 11 أيلول/ س��بتمبر اإلرهابية 
وما تركته من صورة اصبحت منطية، 
لل��دور الس��عودي ف��ي تل��ك احلادث 
اإلرهاب��ي، خصوصا مع ثب��وت ان 15 
من االش��خاص التسعة عشر الذين 
قاموا بتفجي��ر الطائ��رات كانوا من 
ذوي اجلنسية السعودية. هذه احلادثة 
التي تعتب��ر باكورة اإلره��اب الدولي 
الواس��ع النطاق فتحت اعني العالم 
على الدور الس��عودي في رعاية فكر 
التطرف ونزعة اإلرهاب . وبغض النظر 
عم��ا اذا كان اح��د م��ن رم��وز البيت 
الس��عودي متورطا في التمويل ام ان 
االمر مقتصر على بث الفكر الديني 
املتطرف املؤس��س على فكر الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب، فان االنطباع 
الع��ام ان احلكم يتحم��ل جانبا من 
املس��ؤولية. وبعد س��نوات على تلك 
األمريكي  الكونغ��رس  أق��ر  احلادث��ة 
يس��مح  ال��ذي  »جاس��تا«  قان��ون 
لعائالت ضحايا 11 أيلول / س��بتمبر 
مبقاض��اة احلكومة الس��عودية امام 
احملاك��م املدنية طلب��ا للتعويضات. 
وقد أغض��ب ذل��ك الق��رار احلكومة 
هائل��ة  ام��واال  وبذل��ت  الس��عودية 
ملواجهت��ه بتحري��ك بع��ض اعضاء 
العالق��ات  وش��ركات  الكونغ��رس 
العامة لتجميده على االقل . ويقول 
بعض احملللني ان االموال التي تعهدت 
الري��اض بدفعها لواش��نطن بطلب 
م��ن الرئيس األمريك��ي دونالد ترامب 
تتضم��ن تعويض��ات تدف��ع لعائالت 
الضحايا خارج احملاكم، فتلك صيغة 

مفيدة للطرفني.
ام��ا التطور الثالث فه��و احلرب على 

اليم��ن التي س��تكمل بع��د اقل من 
ثالثة ش��هور عامه��ا الراب��ع. وميكن 
الق��ول انها كان��ت اخملاطرة األس��وأ 
لول��ي العهد الس��عودي. فقد اثارت 
اململك��ة،  ض��د  اليمن��ي  الش��عب 
وحركت الضمي��ر العاملي للتعاطف 
م��ع ضحاياها وش��جب الس��عودية 
واالم��ارات والبحرين بس��بب دور كل 
منها ف��ي الع��دوان، ول��م تبق جهة 
دولي��ة مرموق��ة اال اتخ��ذت موقف��ا 
مطالب��ا بالوق��ف الف��وري للح��رب 
الت��ي ات��ت عل��ى االخض��ر واليابس. 
ولك��ن االخطر من ذل��ك، في املنظور 
السعودي، ان وقفها يساوي اعترافا 
صم��ود  ام��ام  بالهزمي��ة  س��عوديا 
املوق��ف  ولك��ن  اليمن��ي.  الش��عب 

الس��عودي بدأ يتآكل خصوصا بعد 
فش��ل القوات السعودية واالماراتية 
ف��ي الس��يطرة على مين��اء احلديدة 
برغ��م احلش��د العس��كري الكبي��ر 
لفرض حصار عليها من كل اجلهات 
وقط��ع ط��رق االمداد عنه��ا. مع ذلك 
استطاع اليمنيون الصمود والدفاع 
ع��ن املدين��ة وقت��ل العش��رات م��ن 

الس��عوديني واالماراتي��ني، االمر الذي 
اجبره��م على القب��ول بوقف اطالق 
الن��ار. جاء ذل��ك في جول��ة احملادثات 
التي عقدت هذا الشهر في العاصمة 
الس��ويدية، س��توكهولم، بحض��ور 
ممثل��ني ع��ن اليمنيني بقي��ادة حركة 
انص��ار اهلل )احلوثي��ني( واب��داء مرونة 
كبرى في املواضيع التي هي موضوع 
النقاش. وحتت الضغط الدولي ونظرا 
حلض��ور املبعوث اخلاص لليمن التابع 
لالمم املتح��دة وافقت االط��راف على 
وقف اطالق النار ف��ي ميناء احلديدة.

وستس��تمر املفاوض��ات م��ن اج��ل 
التوصل لصيغة توافقية تفضي الى 
تشكيل حكومة وطنية ثم الشروع 
في االنتخاب��ات البرملانية. اليمنيون 
وج��دوا انفس��هم في س��توكهولم 
يتفاوضون مع قوى اجنبية وليس مع 
معارضيهم من اليمنيني، االمر الذي 
اضفى عليهم قيمة سياسية كبرى 
وجعلهم رقم��ا صعبا ف��ي املعادلة 
السياسية اليمنية. وقد كان هذا من 
االمور التي اغاظت الرياض ودفعتها 

لشن العدوان قبل اربعة اعوام.

ف��ي  الس��عودية  الدبلوماس��ية 
السنوات األربع األخيرة التي اعقبت 
رحيل امللك عب��د اهلل بن عبد العزيز 
 2015 /يناي��ر  الثان��ي  كان��ون  ف��ي 
اصبحت اكث��ر حتررا وح��راكا، ولكن 
الس��عودية اصيب��ت ب��داء العظمة 
معتقدة ان بامكانها فعل ما تشاء. 
فم��ا س��بب ه��ذا الش��عور الوهمي 
املفاجئ بالعظم��ة والكبرياء؟. ثمة 
عوام��ل عدي��دة اس��همت ف��ي ذلك 
ومنهاك اوال: ما حققته الس��عودية 
)بالتع��اون مع ق��وى الث��ورة املضادة( 
م��ن اجنازات ذات ش��أن ف��ي تصديها 
للثورات العربية وافش��الها جميعا. 
ثانيه��ا: التوجه لتطبي��ع العالقات 
وبع��ض  االس��رائيلي  الكي��ان  ب��ني 
دول اخللي��ج كالس��عودية واالمارات 
والبحري��ن. البع��د االس��رائيلي ل��ه 
السياس��ة  توجي��ه  ف��ي  كبي��ر  دور 
الس��عودية اجلديدة التي تبناها ولي 
العه��د محمد بن س��لمان وفرضها 
على وال��ده العاجز ع��ن ادارة الدولة 
نظ��را لتقدم��ه ف��ي العم��ر وتداعي 
ه��ذه  والعقلي��ة.  اجلس��دية  ق��واه 

السياس��ة اصبحت تتمح��ور حول 
قضاي��ا ثالث: التص��دي ألية محاولة 
للتغيير السياسي في الدول العربية 
االس��رائيلية  اخلب��رات  باس��تخدام 
املدعومة مب��ا توفره أمريكا وبريطانيا 
من دع��م امن��ي لالنظم��ة العربية. 
ثانيها: التص��دي للنفوذ اإليراني في 
الشرق االوسط خصوصا بعد حدوث 
التغيرات غير املتوقعة ومنها جنوح 
الع��راق نحو االس��تقرار بعد تصديه 
لتنظي��م داعش وكس��ر ظهرها في 
االراض��ي العراقي��ة، وحتط��م اآلمال 
الس��عودية عل��ى صخ��رة الصم��ود 
الت��ي مض��ى  احل��رب  ف��ي  اليمن��ي 
عليها اربعة اعوام، والس��عي النهاء 
القضي��ة الفلس��طينية للتطبي��ع 
م��ع الكيان االس��رائيلي ف��ي مقابل 
خدماته األمنية لهذه االنظمة. هذه 
االس��تراتيجية ال يب��دو لها جناحات 
املصال��ح  ضم��ان  ثالثه��ا:  تذك��ر. 
االوس��ط.  الش��رق  ف��ي  األمريكي��ة 
واقناع واشنطن بضرورة حماية هذه 

االنظمة لتستطيع القيام بذلك .

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

البيت السعودي شعر 
ربما للمرة االوىل منذ 
سيطرته على الحكم 
قبل اكثر من ثمانية 
عقود بانه فقد الكثري 
من املصداقية

النموذج الشرقي البشع 
كلنا نعرفه  فهو وليد خبيث 
لثقافتنا الذكورية الظاملة 
واعرافنا املجتمعية البدائية  
وهو بدرجة أو بأخرى موجود يف 
كل بيت شرقي

رهان إسرائيل الرئيس كان على 
تقسيم سوريا والعراق وهذا 
الرهان سقط مع نجاح سوريا 
وحلفائها يف صـّد التنظيمات 
اإلرهابية املدعومة من أمريكا 
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انســحاب  التايمــز: ترامــب يرجــئ 
القوات األمريكية من سوريا

تراجع اهتمام الصح��ف البريطانية بالقضايا 
اخلارجية إذ طغ��ت قضية احلد من عبور قوارب 
املهاجرين غير الشرعيني القنال االجنليزي على 
اهتمام الصحف إضافة إلى موضوعات أخرى.

البداية م��ن صحيفة التاميز ومقال لريتش��ارد 
سبنس��ر، مراس��ل ش��ؤون الش��رق األوسط، 
الق��وات  انس��حاب  يرج��ئ  “ترام��ب  بعن��وان 
األمريكية من سوريا”. ويقول الكانب إن ترامب 
أرج��أ إعالن��ه املفاجئ باالنس��حاب الس��ريع 
للقوات األمريكية من سوريا، قائال إنه سيطبق 

اخلطة “ببطء”.
وقال ترامب للس��يناتور اجلمهوري البارز لينزي 
غراه��ام إنه س��يعاود التفكي��ر كيفية تنفيذ 

تعهده “بإعادة القوات إلى البالد”.
وقال ترامب في تغريدة أمس إنه سيعيد القوات 
إل��ى املن��زل “ببطء”. وي��رى سبنس��ر أن تغيير 
الرئي��س األمريك��ي موع��د انس��حاب القوات 
األمريكية تس��بب في قلق كبير لقوات سوريا 
الدميقراطي��ة، الت��ي تدربها وتدعمه��ا القوات 
والفرنس��ية.  واألمريكية  البريطاني��ة  اخلاصة 
والعنصر الرئيس في قوات سوريا الدميقراطية 

هو امليليش��يات الكردية، م��ع بعض القوات 
العربية.

وإثر إعالن ترامب قالت امليليش��يات الكردية 
إنها ستنس��حب مدينة منبج ذات األهمية 
للتهدي��د  تتع��رض  الت��ي  االس��تراتيجية، 
م��ن الق��وات احلكومي��ة الس��ورية والقوات 
املدعوم��ة من س��وريا. وقال س��كان املدينة 
لش��عورهم  أمتعته��م”  “يحزم��ون  إنه��م 

بالقلق.
وقال طبي��ب من منبج للصحيف��ة “الناس 
يخش��ون الفوض��ى، اي��ا كان اجلي��ش الذين 
يتعل��ق  ال  األم��ر  املدين��ة.  عل��ى  يس��يطر 
بالسياس��ة، ب��ل باخل��وف. معظ��م الن��اس 

يفضلون أن تبقى األمور على ما هي عليه”.
ويق��ول الكات��ب إن الق��رار الس��ابق لترامب 

باالنسحاب السريع من سوريا، على الرغم من 
تعهده ببقاء القوات األمريكية بالبقاء لهزمية 
تنظي��م الدولة أغضب أيض��ا احلزب اجلمهوري 
ال��ذي أي��د بش��دة مهم��ة اجليش في ش��رقي 

سوريا.
وتق��ول الصحيف��ة إن ترامب أك��د أن “النصر” 
في س��وريا ما زال أمرا س��يحدث، ولكنه أشار 
أيضا إلى أنه مس��تعد للتسوية بشأن كيفية 
االنس��حاب. وق��ال ترامب في تغري��دة “إذا كان 
ش��خص آخر غير دونالد ترامب قد قام مبا قمت 
به ف��ي س��وريا، الت��ي كانت فوضى يس��يطر 

عليها تنظيم داعش عندما أصبحت رئيس��ا، 
ألصب��ح بطال قومي��ا. ُقض��ى اآلن على تنظيم 
الدولة بصورة كبيرة، واآلن س��نعيد قواتنا إلى 

البالد على مهل”.

الضغــوط علــى  زيــادة   : الغارديــان 
كوربني

وننتق��ل إلى صحيفة الغاردي��ان ومقال لهيذر 
س��تيوارت بعنوان “األعض��اء يزيدون الضغوط 
عل��ى كورب��ني لدع��م تصويت جدي��د”. وتقول 
الكاتب��ة إن نش��طاء ح��زب العم��ال يزي��دون 
الضغوط عل��ى زعامة احلزب لدعم اس��تفتاء 

ثان بشأن اخلروج من االحتاد األوربي.
وتقول الكاتب��ة إن زعيم حزب العمال، جيرمي 
كوربني، أغضب بعض مؤيديه الش��هر املاضي 
عندما أكد سياسة حزب العمال التي تسعى 
إعادة التفاوض بشأن اخلروج من االحتاد األوربي، 
وليس الضغ��ط إلجراء تصويت جدي��د، إذا لم 
يواف��ق البرملان على اتفاق رئيس��ة الوزراء تريزا 

ماي بشأن اخلروج من االحتاد األوربي.
وتس��عى جماعة يس��ارية مؤي��دة للبقاء في 
االحت��اد األوربي جاهدة إلى إقن��اع أعضاء حزب 
العمال لتمرير اقتراح يعارض اخلروج من االحتاد 

األورب��ي وحض ح��زب العمال إلى وض��ع إجراء 
اس��تفتاء جديد على جدوله ح��ال الدعوة إلى 

إجراء انتخابات جديدة.

آي: فرصة ســانحة ملزارعي الطماطم 
األتراك

نش��رت صحيف��ة آي وتقري��ر لهانا لوس��يندا 
سميث بعنوان “األزمة األخيرة في سوريا متثل 
أنباء طيبة ملزارع��ي الطماطم األتراك”. وتقول 
الصحيفة إن األزمة في سوريا قد تعطي دفعة 
ملزارعي الطماطم في تركيا بعد أن قالت روسيا 

إنها مستعدة ملضاعفة وارداتها.

وتضي��ف أن اإلع��الن جاء بعد لق��اء وزراء أتراك 
وروس في موسكو ملناقش��ة األوضاع شمالي 
س��وريا.وتقول الكاتب��ة إن روس��يا كانت أكبر 
س��وق للطماطم م��ن تركيا، حيث اس��توردت 
380 أل��ف طن عام 2015، أو ما ميثل 70 في املئة 

من صادرات تركيا من الطماطم.
واس��تمر ذلك حتى أس��قطت تركي��ا مقاتلة 
روسية في س��وريا في نوفمبر/تش��رين الثاني 
املاض��ي، مم��ا أدى إل��ى أزم��ة دبلوماس��ية ب��ني 
البلدين.وإثر ذلك حظر الرئيس السوري فالدميير 
بوتني استيراد 21 منتجا زراعيا تركيا من بينها 
الطماطم. وتق��ول الصحيفة إن احلظر كان له 
تأثير مدمر على مزارع��ي الطماطم في تركيا، 
الذين نظموا مظاهرات للضغط على حكومة 
بالده��م لتس��وية األزمة.وتضي��ف أن تراك��م 
محص��ول الطماط��م أدى إل��ى إغراق الس��وق 
احمللي وانخفاض سعر الطماطم بصورة كبيرة 
في تركي��ا، بينما ح��اول املزارع��ون واملصدرون 
جاهدي��ن إيج��اد أس��واق جدي��دة ف��ي اخلارج 

لتصدير محصول الطماطم.

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
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ومتر السنني بنا تترى، الواحدة منها تلي األخرى، في سيرورة مستمرة، 
ال تع��رف التوقف. وإذا كان الزمن مبفهوم��ه الفيزيائي كما من اآلنات 
املتتالي��ة ، وميكن حس��ابه بالثوان��ي، والدقائق، والس��اعات، وااليام، 
والش��هور، والس��نني، وذلك من خالل ما ابتدعه اإلنس��ان من وسيلة 
قي��اس الزم��ن، والتي هي الس��اعة، الت��ي اعتدناها يدوي��ة، نربطها 
مبعصم اليد ، أو ساعة جيب، أو ساعة حائط، أو ساعة الكترونية ، أو 
رقمية، فإن الزمن ظل عصيا على الفهم، بجوهره، خارج ما اصطلح 
على تسميته زمكان، كبعد رابع في مصطلحات الفيزياء، ومفاهيم 

الفلسفة.
وفي سيرورة حركة الزمن، التي ميكن تخيلها كنهر طويل، يجري من 
أمامنا، فإن ما مر بنا من س��يل تدفق مائه ف��ي اللحظة، وغادرنا، هو 
املاضي، وما قدامنا منه، هو احلاضر، واملنس��اب القادم منه، يكون هو 

املستقبل.
م��ع املاض��ي لنا ذكريات بكل ما مر معنا في��ه، وهي مضت، ولن تعود 
. ومع احلاضر، لنا تواصل جدلي مباش��ر، ينسلخ عنا حلظة بلحظة، 
ليصير ماضيا. وهكذا يكون تطلعنا للمس��تقبل من حلظة احلاضر، 
منظورا نس��بيا، في مداه القريب، وس��رابا مجردا، في ماهو أبعد من 

ذلك .
نتعلق باملاضي، ويش��دنا 
حنني غري��ب إلى ذكريات 
الشباب،  وأيام  الطفولة، 
حي��ث  الصب��ا،  ومراب��ع 
والتطلع  اللهو، واألحالم، 
املفرط ف��ي التفاؤل،الذي 
ح��رق  نتمن��ى  يجعلن��ا 
آن��ات  واخت��زال  الزم��ن، 
أن  ونطم��ح  احلاض��ر، 
نكون مباش��رة في فضاء 
املس��تقبل، وعلى مقربة 
من تخوم ما ف��ي أذهاننا 

من طموحات، وأحالم .
هكذا نس��تعجل، في مقتب��ل العمر، حركة الزم��ن، ونطلب مغادرة 
احلال، في مغامرة صبيانية، يفوتها أن ما ينقضي من الزمن، سيكون 
ماضيا، ولن يعود، وهو ما يعني قضم عقدة من حبل حياتنا، ونكثها، 

وبالتالي االقتراب املتجسد من النهاية احلتمية .
وما أن ميضي بنا قطار الزمن بعيداً في املاضي الس��حيق ونشعر أننا 
ق��د اقتربنا م��ن نهاية رحلة العم��ر  حيث يتحتم علين��ا النزول في 
أي حلظة ، لنكون ش��يئاً من ذلك املاضي، حتى نبدأ التوس��ل بقطار 
العمر، ان يتمهل بحركته رويداً ، قبل أن يصل بنا إلى محطة النزول، 
واملغ��ادرة النهائي��ة ، لعله يفلح في أن يعطينا مزي��داً من أمد، ليس 

باإلمكان أن يتحقق.
عمرن��ا في مس��تقيم س��يرورة الزم��ن إذن  نقطة بني قوس��ني بداية 
ونهاية إنها حقاً مأس��اة اإلنسان في احلياة عاشها برفاه وسعادة ام 

قضاها بشقاء وتعاسة .

عمرنا يف مستقيم سريورة الزمن 
إذن  نقطة بني قوسني بداية 
ونهاية إنها حقًا مأساة اإلنسان 
يف الحياة عاشها برفاه وسعادة ام 
قضاها بشقاء وتعاسة

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

نايف عبوش

 خارطة طريق

 حركة قطار
الزمن ال تتوقف

 ثامر الحجامي

ج��اء أعرابي الى رس��ول اهلل ) صل��وات اهلل عليه وآله ( 
معلنا إس��المه، معاه��دا إياه على الطاع��ة والنصرة، 
طالبا أن يسمح له باخلروج للقتال واجلهاد معه، وبعد 
اإلنتصار في غزوة خيبر تقاس��م املس��لمون الغنائم، 
فرفض هذا األعرابي أخذ نصيبه ِمنها، وعندما س��أله 
الرس��ول عن الس��بب أج��اب بأنه لم يخ��رج من أجل 
الغنائ��م وإمنا طلبا للش��هادة.رد النب��ي عليه قائال : “ 
إن تص��دق م��ع اهلل يصدق��ك اهلل “، أي إن كنت صادقا 
مع رب��ك فيما تتمن��ى، وإتبعت أمنيات��ك بعمل يثبت 
ذلك، فإن اهلل سيعطيك منيتك مبشيئته، وفعال خرج 
األعرابي الى القتال مرة أخرى فقاتل واستشهد، فأتوا 
به الى الرس��ول األكرم فقال عنه : صدق اهلل فصدقه، 
فصلى عليه وشيعه ودعا له، بعد أن قدم مثاال واضحا 
على صدق النية املقترن بالعمل الصادق، فنال ما يريد. 
إتف��ق أغلب العراقيون على ش��خصية رئيس مجلس 
الوزراء، بأنه إنس��ان طيب يتمتع بش��خصية محببة، 
بعي��دة ع��ن التكب��ر وأج��واء الفخام��ة الت��ي يوفرها 
منصبه، يح��اول أن يكون قريبا م��ن الطبقة الفقيرة، 
ويكسر احلواجز التي متنعه من التواصل مع البسطاء، 
وهذا ما شهدناه عند خروجه في ساعات الفجر األولى 
وهو يزور علوة الرش��يد لبيع الفواك��ه واخلضر، أو عند 
زيارته ملنطقة احلس��ينية وجلوسه منفردا في خيمة 
احملتجني املطالبني بتوفير اخلدمات، بل إن البعض أعاب 
عليه تسجيله املالحظات بنفسه في دفتر خاص به! 
معتبرين األمر مخالفا للبروتوكوالت الرس��مية. رئيس 
ال��وزراء عبد امله��دي أعطى امنوذجا مخالف��ا، ملا إعتاد 
العراقي��ون مش��اهدته ف��ي مواكب املس��ؤولني، التي 

تتكون من عشرات السيارات املصفحة ومئات احلراس 
املدجج��ني بالس��الح، وعش��رات األش��خاص الذي��ن 
يرتدون البزات الرس��مية ويضعون النظارات الس��وداء 
يتلفتون ميينا وشماال، يبعدون من يحاول اإلقتراب من 
دولة الرئي��س، الذي يعتلي املنص��ة محدثا احلاضرين 
بإجنازات وهمية، أو متبجحا بزيادة ثالثة آالف دينار على 
مبلغ احلصة التموينية، أو مدعيا أن “ البعض “ يحاول 
عرقلة مس��يرته اجلهادية. غير السيد عبد املهدي من 
أس��لوب رئيس مجلس الوزراء ش��عبيا وإعالميا، وهذا 
ما يالح��ظ من تعامله مع ش��رائح اجملتمع اخملتلفة، أو 
من خ��الل خطابه اإلعالم��ي البعيد عن التش��نجات، 
الدقي��ق في ألفاظ��ه وطرحه للقضاي��ا العراقية، وهو 
بذلك يعطي برهانا عن صدق النوايا التي يتبناها عبد 
امله��دي، في إدارته جمللس ال��وزراء، محاوال إعطاء صورة 
مختلفة عن املراحل الس��ابقة، بعيدا عن الشخصية 
االرس��تقراطية التي كان يعتقد البعض أنها ستكون 
صف��ة رئيس مجلس ال��وزراء اجلديد، س��يما إنه عاش 
بيئ��ة إجتماعي��ة، وظ��روف حياته وعمله السياس��ي 
الس��ابق، جتعله يتصرف كس��ابقيه. كل ذلك ال يعني 
الش��ارع العراقي، الذي ينتظر يدا قوية تنتشله مما هو 
فيه، من مشاكل إقتصادية وبطالة في صفوف شبابه، 
وتدهور في مس��توى اخلدمات املقدمة ، وقرارات حازمة 
تالم��س إحتياجاته املهم��ة، التي عجزت ع��ن اإليفاء 
بها احلكومات الس��ابقة، السيما في قطاع الكهرباء 
واخلدمات، وش��خصية ش��جاعة حتطم قالع الفساد، 
تقطع أيادي املفسدين الذي نهبوا وأهدروا أموال البالد 
وأفقروا العباد، ال تس��اوم عل��ى مصالح الوطن، وترهن 
ثروات��ه وفق��ا ملصاحلها احلزبي��ة، بعيدة ع��ن اإلمالءات 

اخلارجية التي تهدد وحدة الوطن وتفرق بني أبنائه.
ما لم يتحقق اجناز على األرض يالمس طموح املواطن، 
فستبقى النوايا الطيبة حبيسة في صدور أصحابها، 
ال تغني وال تس��من من جوع، وعلى السيد عبد املهدي 
أن يثبت صدق نواياه ويحولها الى مش��اريع جناح على 

أرض الواقع.

علي علي

   لم يفت مشرعي دساتير األمم على وجه 
املعمورة أن يحسبوا ويتحسبوا إلفرازات 
ق��د تطفو عل��ى س��طح مجتمعاتهم، 
في حال انفردت مؤسس��ة ما بتحكمها 
بصناعة قرارات البلد ، او تفردها بتنفيذ 
قوانني مش��رعة من دون رقيب وحسيب، 
س��واء أكان��ت املؤسس��ة تنفيذي��ة أم 
تش��ريعية أم قضائي��ة! ل��ذا فم��ا م��ن 
مؤسس��ة أنش��ئت ف��ي دول العال��م إال 
وأنش��ئ معها ف��ي الرحم ذات��ه جلنة او 
قس��م او هيئ��ة رقابي��ة، وألهمي��ة هذا 
الرك��ن في بن��اء دولة املؤسس��ات، فقد 
أولت��ه اجله��ات التش��ريعية عّلي��ة في 
القرارات والتوصي��ات التي ترفعها رقابة 
املؤسس��ات ال��ى أصحاب الش��أن ، ومن 

يهمهم األم��ر وفق التش��كيل الهرمي 
ونظامها، وجعلها مس��موعة  للدول��ة 
ومعم��وال به��ا ف��ي اجله��ات القانونية 

والقضائية.
ومن املؤسس��ات التي متث��ل أعلى جهة 
رقابي��ة في الدول��ة هو اجملل��س النيابي، 
ودرًءا  ورقابي��ة،  تش��ريعية  فوظيفت��ه 
لفت��ح ثغرات ق��د تنفذ منه��ا اخلروقات 
والتج��اوزات، فق��د عملت كل دس��اتير 
البل��دان املتحضرة على إنش��اء مجلس 
مرادف جمللس النواب، يعمل على مراقبة 

الرقيب ف� “كلنا خطاؤون”.
“الدس��تور”.. هي عبارة أصلها فارس��ي 
مكون��ة م��ن مفردت��ني )َدْس��ت( وتعن��ي 
القاع��دة، و )َور( وتعن��ي صاح��ب، وب��ذا 
يك��ون املعنى صاح��ب القاع��دة. ودأبت 
األمم واحلضارات منذ بدايات نشوئها على 
اعتماده أساس��ا البديل عن��ه في إصدار 
الق��رارات، بش��كل يصب ف��ي مصلحة 
البل��د العام��ة ومراعاة مصلح��ة أفراده 
من دون تفويت صغيرة وكبيرة، او ش��اردة 
وواردة. كذل��ك الرجوع ال��ى بنوده ومواده 

وفقرات��ه ح��ني االخت��الف عل��ى أم��ر، او 
استحداث آخر في الساحة.

  ف��ي عراقن��ا العري��ق الذي أطل��ق عليه 
بع��د ع��ام 2003 )الع��راق اجلدي��د( هناك 
في الدس��تور املقر واملعتم��د حاليا املادة 
)48( الب��اب الثان��ي الفص��ل األول، تنص 
بوض��وح كوضوح ش��مس مت��وز في كبد 
الس��ماء، على اآلتي: ” تتكون الس��لطة 
التش��ريعية االحتادية من مجلس النواب 
ومجل��س االحت��اد”. وفي هذه امل��ادة إقرار 
واضح بأن مجلس الن��واب وحده الميكن 

أن يلد ق��رارات صائبة على الدوام، كذلك 
الميكن��ه الس��يطرة على ش��قي واجبه؛ 
التش��ريع والرقاب��ة ف��ي آن واح��د وآنية 
واحدة، كذل��ك وهو األهم، اليوجد ضمان 
%100 مبن يتبوأ منصب الرئاسة او النيابة 
م��ن الش��طط واخلط��أ واخلط��ل والزلل، 
بل الميك��ن ضمانهم حتى م��ن التواطؤ 
والته��اون، وكلنا نعلم أن اإلنس��ان خلق 
جزوع��ا وهلوع��ا ومنوعا وعج��وال، وأظن 
الصف��ات األخي��رة هذه تنطبق )غس��ل 
ولب��س( عل��ى رؤس��اء برملانن��ا وأعضائه 
عض��وا عضوا.. ف��ردا ف��ردا.. نثية وفحل، 
على مدار دوراته األربع، بل هم زادوا عليها 
صف��ات أخ��رى، فص��ار واحده��م نهابا، 
ش��العا، قالعا -إن صح التعبير- غير آبه 
مبا يحدث ملن ميثلهم. فنرى الش��ق األول 
م��ن املادة 48 س��رعان ما أس��س وصارت 
له األولوية واحلضور ف��ي إصدار القرارات 
التي ينام ويصحو املواطن على أمل البت 

فيها والعمل بها.
 نع��م، لقد ُولد مجلس النواب دون توأمه 
مجل��س االحت��اد، واألخي��ر هذا م��ن أهم 

واجباته الرقابة على شقه األول مجلس 
الن��واب. هنا..! س��ؤال طرح نفس��ه منذ 
الوهلة األولى لتأس��يس الدولة العراقية 
اجلديدة، ومازال مطروحا، س��ؤال يتعمد 
كثيرون إرجاء اإلجابة عنه بشتى الطرق 
والس��بل، وعلى وجه اخلصوص في عراق 
مابع��د ع��ام الس��عد 2003، إذ يعد هذا 
الس��ؤال من احملرمات واحمل��ذورات، وقطعا 
ماه��ذا إال لغاي��ات وأه��داف أول ما يقال 
عنها أنها ضد مصلحة املواطن، السؤال 
هو: أين الش��ق الثاني من امل��ادة )48( من 
الدس��تور..؟ أي��ن مجلس االحت��اد؟ وماذا 
حل مبش��روع إنش��ائه؟ وهل هو كما يراه 
البع��ض )زايد خي��ر(؟ أم ه��و )حديدة عن 
الطنطل(!. ماالشك فيه ان الساعني في 
عرقلة تأسيس مجلس االحتاد طيلة هذه 
الس��نوات، لهم مآرب إذ اجلميع يعلم أن 
أش��د مايخش��اه ال�بعض ه��و الرقيب، 
��س،  ودور مجلس االحتاد لو ُقدر له ان يؤسَّ
س��يكون العني املبصرة ألي قارش ووارش 

او همزة ملزة.

اإلسالم واستغالل الطاقة البشرية
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د . عبد الهادي الطهمازي

يهتم اإلس��الم كثيرا بتنمية قدرات 
أم  روحي��ة  كان��ت  س��واء  البش��ر 
جس��دية أم عقلي��ة، واس��تغاللها 
بأفضل االش��كال التي تعود باخلير 

والنفع على الفرد وعلى اجملتمع.
والطاق��ة البش��رية الت��ي أصبحت 
علم��ا في عصرن��ا احلاض��ر معترف 
ب��ه عاملي��ا وي��درس ف��ي اجلامعات، 
وألفت فيه كت��ب وبحوث ومؤلفات، 
يقص��دون ب��ه –الطاقة البش��رية-: 
القدرة على بذل اجلهد في اجناز عمل 
ما. وقد يعبر عنه��ا باللغة العربية 
بالهمة والعزمية وما شاكل ذلك من 

التعبيرات.
وعل��م الطاقة ال��ذي يتحدثون عنه 
الي��وم موجود في كلم��ات آل البيت 
ع، غاي��ة م��ا في األمر أن التس��مية 
أو املصطلح��ات تختل��ف فالروايات 
تس��ميها ال��روح ب��دال م��ن كلم��ة 

طاقة.
عن جابر اجلعفي عن اإلمام الصادق 
ع، ق��ال: ))ي��ا جاب��ر إن ف��ي األنبياء 
واألوصياء خمسة أرواح: روح القدس، 
وروح اإلميان –ويعبر عنه اآلن بالطاقة 
الروحي��ة-، وروح احلياة –ويعبر عنها 
حاليا بالطاقة احلركية- وروح القوة، 
وروح الش��هوة –يعبرون عنها حاليا 
بالطاقة اجلسمانية-((، وفي املؤمنني 
أربع��ة أرواح -يعن��ي أربع أن��واع من 
واحلي��اة،  اإلمي��ان،  وه��ي  الطاق��ات- 
والق��وة، والش��هوة، والكاف��ر في��ه 
ثالث طاقات، وه��ي: احلياة، واحلركة، 

واجلسمانية.
اليوم يقس��مون  الطاق��ة  وعلم��اء 
الطاق��ة البش��رية بنف��س الترتيب 

تقريبا الى أربعة أقسام مهمة:
األولى: الطاقة الروحّية، والتي عبرت 

عنه الرواية بروح اإلميان.
وه��ي إح��دى أه��م أن��واع الطاق��ة 
البش��رية؛ وذل��ك ألنّه��ا املس��ؤولة 
عن تغذية أش��كال الطاقة األخرى، 

وكلم��ا كانت ه��ذه الطاق��ة أعلى، 
كلما زادت قوُة وقدرة اإلنس��ان على 
القيام بأمور صعب��ة، أو حتمل أعباء 
ش��ديدة ق��د ال يتحملها اإلنس��ان 

العادي، أو من هو في ظروفه.
واألمثل��ة عل��ى اس��تخدام الطاقة 
الروحي��ة التي فجرها اإلس��الم في 
نفوس املس��لمني كثي��رة جدا، وهي 
أش��به باملعجزات حققها املؤمنون 
باهلل تعالى وفي ظروف اس��تثنائية، 

منها على سبيل املثال:
1 -حفر اخلن��دق في غ��زوة األحزاب، 
الذي بلغ طول��ه خمس كيلو مترات 
ونصف، وعرض��ه أربعة أمتار تقريبا، 
وعمق��ه ثالث��ة أمت��ار ونص��ف، هذا 
الش��ق الطويل حفره املسلمون في 

ستة أيام فقط.
2 - ومثال ذلك الصحابي اجلليل زيد 
بن ثابت الذي طلب منه النبي الكرمي 
محمد -صّلى اهلل عليه وآله وسّلم- 
تعّلم اللغة العبريّة، فتعّلَمها خالل 
واحد وعش��رين يوماً فقط، وأتقنها 
متاماً كما ل��و كانت لغته األّم، وذلك 
ي��دّل على قدرة ذهنّية هائلة ال ميكن 
أن تتوّف��ر إال إذا امتلك صاحبها قّوًة 
روحي��ًة قويّ��ًة ج��داً تنبع م��ن إميان 

عميق باهلل سبحانه.
الواضح��ة  األمثل��ة  وم��ن   -  3
والعظيم��ة  الكبي��رة  التضحي��ات 
التي قدمه��ا اإلمام أمير املؤمنني ع، 
بدءا من مبيته على فراش النبي ص 
ليلة الهجرة، مرورا باجلهاد املنقطع 
النظير في معارك اإلس��الم، وصوال 
ال��ى قلع ب��اب خيبر ال��ذي عجز عن 

هزه أربعون رجال.
واإلمام ع نفسه يقول هذه احلقيقة 
في املأثور عنه: ))ما قلعت باب خيبر 
بقّوة جسمانية، ولكن قلعته بقّوة 
ربانّي��ة((، فاإلمام ع يق��ول: لم أقلع 
ب��اب خيب��ر بالطاقة اجلس��دية، بل 

بالطاقة الروحية.
ه��ذه الطاقة يحرص اإلس��الم على 
استغاللها في البشر خلدمة الدين، 
وإقامة الشريعة، ومقاتلة الكافرين، 
االنت��اج  وتنمي��ة  الب��الد،  وإعم��ار 
وغير  والثقافي  والصناع��ي  الزراعي 

ذلك مم��ا يعود بالنفع على اإلس��الم 
واملسلمني،

والغ��ذاء األس��اس له��ذه الطاق��ة 
هو: اإلمي��ان ب��اهلل تعال��ى، والصبر، 

والعبادة.

فاملؤمن��ون رغ��م قلته��م ينتصرون 
على الكفار ليس بالكثرة العددية، 
وال بس��بب ما ميلكونه من ترس��انة 
عس��كرية، ب��ل ملا يتمتع��ون به من 
روح اإلميان، قال تعال��ى: ))َقاَل الَِّذيَن 
ِ َكْم ِمْن ِفَئٍة 

��وَن أَنَُّهْم ُماَلُقو اهللَّ يَُظنُّ
 ِ

َقِليَل��ٍة َغَلَب��ْت ِفَئًة َكِثيَرًة ِب��ِإْذِن اهللَّ
اِبِريَن((. فاإلميان والصبر   َمَع الصَّ

ُ َواهللَّ
ه��و ال��ذي أمدهم بهذه ال��روح التي 

صنعوا بها املعجزات في احلروب.
وله��ذا أيض��ا إذا ضع��ف اإلنس��ان 
املؤمن يحثه القرآن على االستعانة 
بالصبر وبالعبادة ليزداد قوة وعزمية، 
ْبِر  يقول تعال��ى: ))َاْس��َتِعيُنوا ِبالصَّ
َعَل��ى  إاِلَّ  َلَكِبي��َرٌة  َوإِنََّه��ا  ِة  ��الَ َوالصَّ

اخْلَاِشِعنَي((.
فاإلميان والصبر متالزمان لذلك كان 
الصبر م��ن اإلميان مبنزل��ة الرأس من 
اجلسد واإلنس��ان إذا لم يكن مؤمنا 
بعدال��ة قضيته فإنه لن يس��تطيع 
أن يب��دع فيه��ا، وإن لم يك��ن لديه 
صبر ال يس��تطيع أن يؤدي تكاليفه 

الشرعية.
فطاقة اإلمي��ان أو الطاق��ة الروحية 
عندما تكون عالية يصنع اإلنس��ان 

بها املعجزات
ف��ي عصرن��ا  ذل��ك  وم��ن ش��واهد 
احلاض��ر: زيارة األربع��ني حيث ترتفع 

طاق��ة اإلمي��ان ف��ي نف��وس أتب��اع 
البي��ت ع فيواصلون العم��ل الليل 
بالنهار خلدمة الزائرين والسهر على 
راحته��م، وأغلبه��م من الش��باب، 
وهؤالء الشباب هم أنفسهم الذين 
ينام��ون ف��ي األي��ام العادي��ة حتى 

الساعة الواحدة ظهرا.
لكن في أي��ام الزيارة تراه ينهض في 
الس��اعة الرابع��ة فجرا، وس��ر هذا 

التحول هو زيادة الطاقة الروحية.
الروحية  املؤمن��ني طاقته��م  بعض 
أو اإلمياني��ة عالي��ة، فتراه��م رغ��م 
الصلوات  كب��ر س��نهم يحض��رون 
في املس��اجد، ويحض��رون مجالس 
الوعظ واإلرشاد، بينما هناك الكثير 
م��ن ه��م أق��وى منه��م ف��ي صحة 
البدن، ولكن يتعذرون بحجج واهية 
ع��ن عدم احلضور لص��الة اجلمعة أو 
اجلماع��ة، والفرق بني ه��ؤالء وأولئك 
هو وجود الطاقة اإلميانية عند هؤالء، 

وضعفها عند أولئك.
وأما املصدر اآلخر الذي يزود اإلنسان 
بالطاق��ة الروحي��ة أو اإلميانية: فهو 
العب��ادة واالرتب��اط باهلل س��بحانه 
وتعال��ى، ألن العب��ادة متد اإلنس��ان 
بالعزمية، والش��عور بالق��وة والرضا 
عن ال��ذات، كما يش��عر بالقرب من 
مصدر القدرة في ه��ذا الكون أعني 

اهلل عز وجل.
أم��ا مصدر تدمير ه��ذه الطاقة فهو 
الذن��وب، ألن الذن��وب تعم��ل بفعل 
عك��س فع��ل العبادة، حي��ث تبعد 
اإلنس��ان عن مصدر الق��درة والقوة 
في الكون، وحتبط اإلنس��ان معنويا، 
لهذا يقول علماء الطاقة البش��رية 
أن الذن��وب هي مصدر تدمير الطاقة 

الروحية.
وفي الروايات ما يدل على هذا املعنى، 
ففي جرمية الزنا يقول النبي ص: ))إذا 
زن��ى الرجل ذهب من��ه روح اإلميان((، 
فكلما ارتكب اإلنسان ذنبا ضعفت 

طاقته اإلميانية حتى تتالشى.
أو  الذهنّي��ة  الطاق��ة  الثاني��ة: 

الفكرية
وه��ي غي��ر مذكورة ف��ي كالم اإلمام 
الصادق ع املتقدم )األرواح اخلمسة(، 

لكنه��ا مذك��ورة في م��وارد أخرى 
خصوصا في الباب األول من أصول 
الكافي، وس��نذكر بعضها حسب 

احلاجة إن شاء اهلل.
إن اإلنس��ان ال يس��تطيع أن يفعل 
أي ش��يء من دون وج��ود فكرة في 
عقل��ه، ويتخ��ذ الق��رار املناس��ب 
إزائه��ا، ثم تصدر أوام��ر من العقل 
ال��ى العضالت أو الى طاقة احلركة 

بتعبير معاصر للتنفيذ.
فأنا وأنت وكل إنس��ان ال يستطيع 
أن يحرك رجله باملشي ما لم يصدر 

أمر من الدماغ الى ذلك العضو.
فتس��بق كل احلركة عملية تفكير 
ف��ي املوض��وع، ث��م اتخ��اذ الق��رار، 
فعندم��ا يريد أن يأتي ش��خص الى 
املس��جد تدور في رأس��ك فكرة أوال، 
وهي احلضور للصالة واالستفادة من 
اخلطبة مث��ال، هذه الفك��رة تصبح 
موضع إرادة له، ثم تصل الى مرحلة 
التنفي��ذ، فيأم��ر العق��ل العضالت 
واألعض��اء بالتح��رك، وه��ذه احلالة 
حت��دث عندن��ا بش��كل اوتوماتيكي 
ال نش��عر به��ا، فالطاق��ة الذهنية 
أو الفكرية هي الت��ي تعطي األوامر 

للطاقة اجلسمية باحلركة.
فالفك��رة ه��ي التي تغ��ذي احلركة، 
وال ميكن أن يتحرك اإلنس��ان من دون 
وجود فكرة مسبقة، وإال فإن حركته 

تصبح بال هدف وال معنى.
عن الص��ادق ع: ))العام��ل على غير 
بصيرة كالسائر على غير الطريق ال 

يزيده سرعة السير إال بعدا((.
إن في عقل اإلنس��ان أعم��اال جبارة 
ال نش��عر به��ا، فاملخ يحت��وي على 
)150( ملي��ار خلي��ة عقلي��ة ت��ؤدي 
أربعة وظائف: إدراك األشياء، وحتليل 
القضاي��ا، واملقارن��ة ب��ني القضايا، 

واتخاذ القرارات في ضوء الفكرة....
وه��ذه النتيج��ة التي توص��ل إليها 
العلم��اء في عمل العق��ل موجودة 
في كلم��ات آل البيت ع أيضا، يقول 
اإلمام الص��ادق ع: ))خلق اهلل تعالى 
العق��ل م��ن أربع��ة أش��ياء: العلم 
– يعن��ي اإلدراك-، والق��درة والن��ور. 
– يعن��ي حتلي��ل القضاي��ا واملقارنة 

بينه��ا-، واملش��يئة –يعن��ي اتخ��اذ 
القرارات-((.

وف��ي احلديث عن النبي ص: ))العقل 
نور ف��ي القل��ب، يُفرَّق ب��ه بني احلق 
والباطل((، يعني باستطاعة العقل 
أن يعقد مقارنة بني األش��ياء فيفرق 
بذلك بني احل��ق والباطل والصحيح 

والفاسد.
لذلك اعتبر اإلس��الم العقل ش��يئا 
مهما وبل مقدسا ال ينبغي أن يلوثه 
اإلنسان بأمور تافهة أو ال قيمة لها.
وأهم مص��ادر ه��ذه الطاق��ة يعني 
الطاقة الذهنية هي القراءة والعلم، 
وأه��ّم مص��ادر اس��تهالكها ع��دم 
التفّك��ر، وإهم��ال العق��ل، واجلهل 

بأشكاله اخملتلفة، واتباع الهوى.
الثالثة: الطاقة اجلسديّة

وه��ذه الطاق��ة ه��ي املس��ؤولة عن 
القيام باحلركة اجلسديّة التي تعنُي 
اإلنس��ان على حتقي��ِق م��ا يريد من 
 ،

ٍ
أش��كال احلركة اخملتلفة من مشي

ورك��ض، وقي��ام، وجل��وس، والعمل 
وغيرها الكثير.

وه��ذه الطاق��ة مهم��ة أيض��ا ف��ي 
العمل واالنتاج، واإلس��الم يدعو الى 
استغاللها خصوصا عند الشباب، 
وينه��ى ع��ن الكس��ل والتقاع��س، 
فف��ي احلدي��ث ع��ن أب��ي عب��د اهلل 
)عليه الس��الم( قال: ))ع��دو العمل 

الكسل((.
وأه��ّم مصادر ه��ذه الطاق��ة األكل 
لإلنس��ان،  الكافي  والنوم  الصحي، 
وأن يك��ون الطعام من ح��الل ال من 
حرام، ف��إن اس��تهالك امل��ال احلرام 
يبعث على الكس��ل وعلى البطنة، 

واضط��راب احلرك��ة، يق��ول تعالى: 
))الَِّذي��َن يَأُْكُلوَن الرِّبَ��ا اَل يَُقوُموَن إاِلَّ 
ْيَطاُن  َكَما يَُقوُم الَِّذي يََتَخبَُّطُه الشَّ

.)) ِمَن امْلَسِّ

الرابعة: الطاقة العاطفية
وه��ي م��ن الطاق��ات املهم��ة ف��ي 
اإلنسان، والتي يجب أن تستثمر في 
نظر اإلسالم بش��كل صحيح يعود 

بالنفع على الفرد وعلى اجملتمع.
وعل��ى س��بيل املث��ال م��ن أوض��ح 
مصاديق الطاق��ة العاطفية: احلب، 
والذي يأمر اإلس��الم أن يستثمر في 
موارده الصحيحة، ف��ال متنح طاقة 
احل��ب ملن ال يس��تحق، ب��ل يجب أن 
يستثمر احلب في محبة اهلل تعالى، 
ومحبة النب��ي وآل البيت ع، ومحبة 

املؤمنني، ومحبة األعمال الصاحلة.
عن بري��د بن معاوي��ة العجلي قال: 
كنت عند أبي جعفر عليه الس��الم، 
إذ دخ��ل علي��ه ق��ادم من خراس��ان 
ماش��يا، فاخرج رجليه وقد تفلقتا 
وق��ال: أما واهلل م��ا جاءني من حيث 
جئ��ت اال حبكم أه��ل البيت. فقال 
أب��و جعفر علي��ه الس��الم: واهلل لو 
أحبنا حجر حش��ره اهلل معنا، وهل 
الدين اال احل��ب!؟ ان اهلل يقول: ))قل 
ان كنتم حتبون اهلل((. وقال: ))يحبون 
م��ن هاج��ر إليه��م(( وه��ل الدين اال 

احلب((.
فالطاق��ة العاطفية يجب أن توجه 
في نظر اإلسالم الى من يستحقها، 
وال تصرف الى من ال يس��تحقها من 
مطربني والعبني فساق أو كفار وغير 

ذلك.

اإليمان والصرب متالزمان 
لذلك كان الصرب من اإليمان 
بمنزلة الرأس من الجسد 
واإلنسان إذا لم يكن مؤمنا 
بعدالة قضيته فإنه لن 
يستطيع أن يبدع فيها

وُلد مجلس النواب دون 
توأمه مجلس االتحاد 
واألخري هذا من أهم 
واجباته الرقابة على شقه 
األول مجلس النواب

*جاسب جلوب ميزر 

تعتبر الثروة النفطية الشريان الرئيس لإلقتصاد العاملي 
وه��ي حتدد سياس��ات البلدان وق��وة تأثيرها ف��ي اجملتمع 
الدول��ي وهي اس��اس النه��وض االقتص��ادي والتطور في 

مجاالت احلياة كافة للمجتمعات .
نالح��ظ في بلدنا العراق ومنذ ع��ام 2003 وحلد االن غياب 
املش��اريع االس��تراتيجية الكبرى واقتصارها على انشاء 
مصاٍف صغيرة وبسعة عشرة االف برميل يومياً. وان كانت 
هذه املش��اريع مالئمة في الوق��ت احلاضر ملعاجلة األزمات 
اآلني��ة, والتي حتدث بس��بب ش��حة املنتج��ات النفطية 
إال أنه��ا من الناحية االقتصادي��ة ال تلبي الطموح, حيث 
ينت��ج من خاللها ع��دد محدود من املش��تقات النفطية 
وبكمي��ات ال تكفي لس��د حاجة البل��د وتكون في أغلب 
االحي��ان غير مطابقة للمواصف��ات املطلوبة ولها أضرار 
بيئية خطي��رة وتكون عملي��ات الصيانة لها مس��تمرة 

وذات كلفة عالية.
أما املنش��آت النفطية الكب��رى للقط��اع النفطي مثل 
مصفى بيجي والذي خرج عن اخلدمة بصورة تامة بسبب 
أعمال التخريب من قبل عصابات داعش ومت اعادة تشغيل 
بعض الوح��دات جزئياً في��ه وكذلك مصفى ال��دورة فأن 
عمليات الصيانة جتري فيه بصورة دورية مستمرة لغرض 
اس��تمرار العمل وانتاج املش��تقات النفطي��ة وعمليات 
الصيانة هذه ضرورية لكنها تعتبر من الناحية العملية 
اعمال ترقيعيه وس��وف يأتي اليوم ال��ذي تصبح فيه بال 
جدوى بسبب تقادم هذه املنشآت واستهالكها وخروجها 
عن اخلدمة. لذا جند في الوقت احلاضر أن تقوم وزارة النفط 
بأخذ دورها بصورة كاملة وإعداد دراسات و خطط إلنشاء 
مشاريع عمالقة تتمثل بإنشاء ثالثة مصافي على االقل 
وفي ثالث محافظات وبسعة ال تقل عن )150,000( برميل 

يومياً والتعاقد مع شركات رصينة و متخصصة في هذا 
اجملال وبعقود شراكة مع الش��ركات الوطنية وأن يتم زج 
الكوادر الفني��ة العراقية للعمل معه��ا لغرض التنفيذ 
واكتس��اب اخلبرة وأن يتم تخصي��ص مبالغ مالية ال تقل 
عن ) عش��رة مليار دوالر( من امليزانية االحتادية وعلى مدى 
ثالثة س��نوات ويعتبر هذا املبلغ كبيرا جداً, لكنه مقارنة 
مع امليزانيات االنفجارية الس��نوية والتي تصل الى أكثر 

من )مئة مليار( سنوياً يعتبر ال شيء.

ولغرض التغلب على مش��كلة السيولة النقدية إلنشاء 
هذه املش��اريع, نقترح ان يتم طرح بيع اس��هم للقطاع 
اخل��اص م��ن العراقيني حصراً ومبا ال يق��ل )%25( من قيمة 
كل مصف��ى وان تكون االولوية لبيع هذه االس��هم ألبناء 

احملافظة التي يقام فيها املشروع.
ان انش��اء هذه املش��اريع سوف يس��همهم بسد حاجة 
وايق��اف  اخملتلف��ة  النفطي��ة  املش��تقات  م��ن  الع��راق 
اس��تيرادها من دول اجلوار واحلفاظ على العملة الصعبة 
واستخدامها في مجاالت اخرى وتوفير فرص عمل كثيرة 
باإلضافة الى ترش��يق دوائ��ر وزارة النفط والتي تعاني من 
ترهل في الكادر الوظيفي مبا يضمن توزيع األيدي العاملة 

فيها لغرض االس��تفادة منهم وجعلهم عناصر منتجة. 
ونقت��رح ان يتم تفعيل قانون الش��ركة الوطنية للنفط 
وأن يت��م تنفي��ذ هذه املش��اريع ضم��ن برامج الش��ركة 

الوطنية وكما يلي:
1 - انش��اء مصف��ى في محافظة الس��ماوة وذلك لوجود 
اراض شاس��عة غي��ر مأهول��ة وقربه��ا من توف��ر مصادر 
النف��ط اخلام وخل��و هذه احملافظة من أي مش��روع حيوي 

يخدمها.
2 - انش��اء مصفى في محافظة ميس��ان بدال من وجود 

املصافي الصغيرة التي تعمل حاليا في احملافظة.
3 -انش��اء مصف��ى ف��ي مدين��ة الفاو وبنفس الس��عة 
للمصاف��ي أع��اله )150000( برمي��ل يومي��ا يخص��ص 

لتصدير املشتقات النفطية.
4 -إن أعمال الصيانة ضرورية لدميومة القطاع النفطي 
لذا عند التعاقد مع الش��ركات يجب أن يكون املفاوض 
العراقي قويا بحيث يقنع هذه الش��ركات على أنش��اء 
خط��وط انتاجية لصناع��ة املواد االولي��ة املطلوبة في 
انش��اء هذه املش��اريع مثل صناعة االنابي��ب النفطية 
وامللحقات االخرى وهذا االمر بدوره س��وف يسهم بنقل 
التكنولوجي��ا احلديث��ة الى الب��الد وتوفي��ر فرص عمل 
وجع��ل العراق بلدا مصدرا لهذه املواد علما أنه ال يوجد 
في الش��رق االوسط )وهو مركز ثقل الصناعة النفطية 
العاملي��ة( معامل النتاج هذه املواد الضرورية. إن انش��اء 
هذه املش��اريع الكبرى س��يكون له مردود ايجابي كبير 
على االقتصاد وسد حاجة البالد من املشتقات النفطية 
وجع��ل العراق مصدرا للمش��تقات النفطية إن تس��نم 
الس��يد ثامر الغضبان مس��ؤولية وزارة النفط هو عامل 
ايجاب��ي حي��ث أن الس��يد الوزي��ر هو اب��ن ال��وزارة والذي 
يعرف كل اخلبايا واألس��رار فيها وله ب��اع طويل في ادارة 
مفاصلها وميتلك من اخلبرة الفنية والعملية التي تؤهله 
لتنفيذ ما ورد أعاله أو ما يراه مناس��باً مبا يحقق الرفاهية 
والتق��دم لبلدنا وهو مؤه��ل بكل ما تعني��ه الكلمة من 

مسؤولية .

  *رئيس فيزياويني/ الش��ركة العامة للمعدات 
الهندسية الثقيلة

انشاء هذه املشاريع سوف 
يسهم بسد حاجة العراق من 
املشتقات النفطية املختلفة 
وايقاف استريادها من دول 
الجوار والحفاظ على العملة 
الصعبة واستخدامها يف 
مجاالت اخرى

وزارة النفط والتحديات الكربى

ماسر اخلوف من الرقيب؟

النوايا الطيبة وحدها ال تكفي



هو ال يس��تمع الى م��ا يقال له 
وال يركز على ما يجيب به )وهذا 
واحد من االس��باب التي جتعله 
يكرر كالمه(. كذلك لم يعامل 
اي شخص باحلد االدنى املقبول 
من اللياقة. فاذا كان يريد شيئاً 
يك��ون تركيزه ح��اداً واهتمامه 
كبي��راً؛ ولكن اذا اراد ش��خص 
ما ش��يئاً منه فهو مييل الى ان 
امل��زاج ويفقد  يصبح عصب��ي 
بأن  االهتمام بسرعة. يطالبك 
تنتب��ه مل��ا يقوله ثم يق��رر انك 
ضعي��ف الن��ك تتذل��ل. طبعه 
غري��زي مدلل وه��و ممثل ناجح 
جداً. بالنسبة اليه اما ان يكون 
اجلميع تابعني ل��ه ويقومون مبا 
يري��ده او ممثل��ني يحاولون لفت 
انتباه��ه ودفعه ال��ى ان يفعل 
ش��يئاً لهم وذلك دون ان يثيروا 

غضبه او عدوانيته.
ما مييزه هو حماسته وسرعته 
وعفويته. اذا استطاع للحظة 
ان يتوقف عن التفكير بنفسه 
ميكنه ان يجد بسهولة مواطن 
ضع��ف خصوم��ه ورغباته��م 
العميق��ة. تتعث��ر السياس��ة 
بس��بب اعتقاد الذي��ن يعرفون 
الكثي��ر ع��ن ان التغيير يحدث 
بشكل تدريجي وهم مهزومون 
قب��ل ان يب��دأوا عمله��م حتى 
واملصالح  التعقيدات  بس��بب 
يعتق��د  لذل��ك  املتضارب��ة. 
مناص��رو ترام��ب ان��ه مبعرفته 
احمل��دودة ميك��ن ان مين��ح ام��الً 

جديداً للنظام املضطرب.
غّي��ر جاريد كوش��نر ف��ي فترة 
اي  الزم��ن  م��ن  قصي��رة ج��داً 
خالل اقل من س��نة م��ن مبدأ 
الدميقراطية الذي ترعرع عليه 
وحتول الى ُمس��اند للترامبوية 
محي��راً للعديد م��ن االصدقاء 
وباالخص ش��قيقه الذي كانت 
ش��ركة التأم��ني اخلاص��ة ب��ه 
باموال  املؤسس��ة  »اوس��كار« 
ف��ي  لتنه��ار  كوش��نر  اس��رة 
حال الغاء ق��رار اوباما للرعاية 

الصحية )اوباماكير(.
كان  التح��ول  ه��ذا  ان  يب��دو 
نتيح��ة التوجيه املل��ح واملؤثر 
الذي قدمه بان��ون وهو نوع من 
املش��اركة احلقيقية في افكار 
قد تغير العالم كانت قد فاتت 
كوشنر حتى خالل دراسته في 
جامعة هارفرد. ساعده في ذلك 
استياؤه من النخب الليبرالية 
يس��ترضيها  ان  ح��اول  الت��ي 
بش��رائه النيويورك اوبزرفر وهو 
بنتائج عكس��ية  ات��ى  جه��د 

رهيبة.
غام��ر  ان  مبج��رد  علي��ه  كان 
بالدخول في احلملة االنتخابية 
ان يقنع نفس��ه بأن القرب من 
االم��ور العبثية معنى منطقياً 
وان سياس��ة ترام��ب واقعي��ة 
وبعي��دة ع��ن العواط��ف وم��ن 
واضح��ة  تصب��ح  ان  ش��أنها 
للجمي��ع ف��ي النهاي��ة. ولكن 
االه��م من ذلك كل��ه هو انهم 
يول��ي  اال  عازم��اً  وكان  ف��ازوا 
املوض��وع اهمية اكثر من ذلك. 
لقد اقنع نفسه بأنه يستطيع 

ان يصلح كل ما كان سيئاً في 
سياسة ترامب.

االع��الم  وس��ائل  تتن��اول 
موضوعات ش��خصية بل انها 
سلس��لة من االختبارات. فهي 
تقرر في عقلها اجلماعي غالباً 
م��ن ال��ذي س��وف يرتف��ع ومن 
الذي سوف يسقط ومن سوف 
يعي��ش ومن س��يقضى عليه. 
فاذا بقيت لفترة طويلة كافية 
ف��ي ع��ني االع��الم فمصي��رك 

كمصير دكتاتوريي جمهوريات 
امل��وز غالباً م��ا يكون قاس��ياً؛ 
وهذا قانون لم تستطع هيالري 
حول��ه.  االلتف��اف  كلينت��ون 
فوس��ائل االعالم له��ا الكلمة 

االخيرة.
قبل فترة طويلة من ترش��يحه 
كان  اجلمهوري��ة  لرئاس��ة 
ترامب وصهره املرافق كوش��نر 
ق��د اتصفا بالع��ار ب��ل وايضاً 
نتيج��ة  البط��يء  بالتعذي��ب 

السخرية واالزدراء والتهكم.
ه��ؤالء الن��اس ال اهمي��ة لهم. 
انه��م مج��رد حط��ام اعالمي. 

بربكم!
ق��ام ترام��ب في خط��وة ذكية 
االعالمي��ة  س��معته  بتع��ومي 
ذات  نيوي��ورك  م��ن  نقله��ا  اذ 
الس��قف النق��دي العالي الى 
هولي��وود االكث��ر حت��رراً جله��ة 
ليصب��ح  االخالقي��ة  القي��م 
 The« جنم��اً ل��ه عرضه اخل��اص
Apprentice« ويعتن��ق نظري��ة 
من ش��أنها ان تخدمه بشكل 
جيد خالل حملته الرئاس��ية: 
ف��ي بالد الش��خصيات املهمة 
ليس هناك ما يضاهي الشهرة 
قيمة. فأن تكون مش��هوراً هو 
ان تك��ون محبوباً او على االقل 

ُمحبباً لدى اجلميع.
الفظيع��ة  الس��خرية  ام��ا 
الت��ي ال ميك��ن فهمه��ا والتي 
ترامب على  استهدفت اس��رة 
الرغ��م م��ن كراهي��ة وس��ائل 
االعالم املعروفة وكل ما تعرفه 
وتفهمه ونش��رته عن االس��رة 
فقد ارتفعت الى مس��توى غير 
مس��بوق بل الى سقف اخللود 
وحتول��ت الى اكثر م��ن كابوس 
رهيب بل الى مس��خرة كونية. 
ف��ي هذا الظ��رف املزع��ج احتد 
ترام��ب وصهره؛ فهم��ا يدركان 

تتقص��د  االع��الم  وس��ائل  ان 
الس��خرية منهما علماً انهما 
لم يكونا يفهمان السبب. وها 

هما قد اصبح��ا هدفاً لغضب 
وسائل االعالم تلك.

حقيق��ة ان ترامب وصهره كان 
لديهم��ا الكثير من القواس��م 
انهم��ا  تعن��ي  ال  املش��تركة 
يعم��الن ف��ي ميدان مش��ترك 
فكوش��نر وبغ��ض النظ��ر عن 
مدى قربه من ترامب كان عضواً 
في حاشية ترامب وليس لديه 
حظوٌة ل��دى حميه اكثر من اي 
ش��خص آخر يحاول السيطرة 

على ترامب.
ومع ذل��ك فقد ارتكز كوش��نر 
على صعوبة الس��يطرة عليه 
في تبريره الذاتي للسبب الذي 
االس��ري  دوره  يتج��اوز  جعل��ه 
ليحتل وظيفة بارزة في البيت 
االبيض: ممارسة ضبط النفس 
عل��ى حمي��ه ومس��اعدته في 
اكتس��اب املزيد من الوقار. وقد 

بدا ذل��ك خطوة اكب��ر من ذاك 
الشاب العدمي اخلبرة.

فاذا كان بانون س��وف يدش��ن 
عمله في البيت االبيض بتوقيع 
قانون حظر السفر فان كوشنر 
سيجعل اول مهمة قيادية له 
لقاء الرئيس املكس��يكي الذي 
هدده حموه واهانه في حملته 

االنتخابية.
اتصل كوشنر بكسينجر البالغ 
م��ن العمر 93 عام��اً للحصول 
عل��ى االستش��ارة. فع��ل ذلك 
لتمل��ق الرجل العج��وز وايضاً 

ليكون قادراً على ذكر اس��مه. 
لكنه ف��ي الواق��ع كان يبحث 
فعالً عن استشارة. لم يسبب 

ترامب سوى املشكالت لرئيس 
الرئيس  املكس��يك. ان احضار 
البيت االبيض  الى  املكسيكي 
على الرغم من سياس��ة بانون 

التي تس��وق لعدم التراجع عن 
محور القسوة الذي طغى على 
احلمل��ة كان مح��وراً حقيقي��اً 
ينس��به  ان  ميك��ن  لكوش��نر 

الى نفس��ه )علم��اً ان من غير 
املمك��ن اط��الق عب��ارة محور 

على هذا املسعى(.
كوش��نر  اعتق��ده  م��ا  ه��ذا 
ان��ه ينبغ��ي ان يق��وم ب��ه: ان 
ميش��ي وراء الرئي��س بش��كل 
س��لس مضيفاً ملسة خفيفة 
وموضح��اً الني��ات احلقيقي��ة 
للرئي��س ان ل��م نق��ل معيداً 

صياغتها متاماً.
ب��دأت املفاوض��ات الرامية الى 
احض��ار الرئيس املكس��يكي 
انريكي بينيا نييتو الى البيت 

االبيض اثناء الفترة االنتقالية. 
الفرص��ة  كوش��نر  رأى  فق��د 
لتحوي��ل مس��ألة اجل��دار الى 

اتف��اق ثنائ��ي يتن��اول موضوع 
الهج��رة وهو م��ا ميث��ل مناورة 
لترام��ب.  ناجح��ة  سياس��ية 
وقد وصلت املفاوضات احمليطة 

بالزيارة الى اوجها يوم االربعاء 
بع��د حفل التنصي��ب مع وفد 
املس��توى  رفي��ع  مكس��يكي 
وه��ي اول زي��ارة يق��وم به��ا اي 

زعيم اجنبي لترامب في البيت 
االبي��ض ليلتق��ي مع كوش��نر 
وري��س بريبوس. كانت رس��الة 
كوش��نر الى حمي��ه بعد ظهر 
ذلك الي��وم هو ان بيني��ا نييتو 
وافق على االجتماع في البيت 
االبي��ض والتخطي��ط للزي��ارة 

سيبدأ.
ف��ي الي��وم التالي غ��رد ترامب 
لديها  املتحدة  »الواليات  قائالً: 
عج��ز جت��اري بقيم��ة 60 مليار 
دوالر مع املكس��يك. لقد كانت 

صفقة م��ن جانب واح��د منذ 
بداي��ة اتفاقية نافت��ا واالعداد 
هائلة«... وتابع في تغريدة اخرى 
والش��ركات  الوظائف  »اع��داد 
الت��ي خس��رناها. ف��اذا كانت 
املكس��يك ال تريد دفع تكلفة 
اجلدار الذي نحن بامس احلاجة 
الغ��اء  االفض��ل  فم��ن  الي��ه 

االجتماع اآلتي...«
الرئي��س  فعل��ه  م��ا  وه��ذا 
اقت��راح  برف��ض  املكس��يكي 
ترام��ب وتس��بب ف��ي تقويض 
مفاوض��ات كوش��نر وخططه 

للدولة.
نهار  اجلمعة 3 ش��باط / فبراير 
وخ��الل وجبة الفطور في فندق 
فور سيزونز في جورج تاون وهو 
املعتمد  االس��تراتيجي  املكان 
خرج��ت  »املس��تنقع«  ف��ي 
ايفان��كا ترام��ب مرتبك��ة من 

غرفته��ا ودخلت غرفة الطعام 
وه��ي تتح��دث بص��وت مرتفع 
عل��ى هاتفه��ا اخلل��وي: االمور 
س��يئة ج��داً وال اع��رف كي��ف 

ميكن اصالحها...
كان��ت التداعي��ات املس��تمرة 
ملوض��وع الهج��رة ق��د طغ��ت 
عل��ى االس��بوع. ف��االدارة ف��ي 
احملكمة وقد يُصدر بحقها قرار 
قاس��ي. كذلك حدث مزيد من 
التس��ريبات احملرج��ة ملكاملتني 
هاتفيت��ني واحدة م��ع الرئيس 
السيئ«(  )»الرجل  املكسيكي 
ال��وزراء  رئي��س  م��ع  واالخ��رى 
االسترالي )»أسوأ اتصال قمت 
به عل��ى االط��الق«(. واكثر من 
ذلك وفي اليوم السابق اعلنت 
نوردس��تورم انه��ا تتخل��ى عن 
ايفان��كا  مالب��س  مجموع��ة 

ترامب.
فاضطرت الش��ابة البالغة من 
العمر 35 سنة وهي شخصية 
بارزة وس��يدة اعمال الى اجراء 
تغيي��ر مفاج��ئ ف��ي اعمالها. 
مرهق��ة  كان��ت  انه��ا  كم��ا 
بس��بب اجله��د ال��ذي بذلت��ه 
لنق��ل اطفاله��ا الثالث��ة ال��ى 
منزل جديد ف��ي مدينة جديدة 
واالضط��رار ال��ى القي��ام بجزء 
كبي��ر من ذل��ك بنفس��ها. ورداً 
على سؤال حول كيفية تأقلم 
اطفاله في مدارسهم اجلديدة 
بعد عدة اس��ابيع من االنتقال 
قال جاريد انهم كانوا بالفعل 
ف��ي املدرس��ة لكنه ل��م يكن 
يس��تطيع حتدي��د اي مدرس��ة 

على الفور.
بالرغ��م من ذلك اس��تطاعت 
ايفانكا تدب��ر امورها. الفطور 
في فن��دق فور س��يزونس هو 
بالنس��بة  طبيع��ي  م��كان 
اليه��ا. كانت هن��اك محاطة 
باالش��خاص املهم��ني. فف��ي 
املطعم ذلك الصباح كانت مع 
رئيس��ة االقليات في مجلس 
بيلوس��ي  نانس��ي  الن��واب 
التنفي��ذي  الرئي��س  وم��ع 
لشركة بالكس��تون ستيفان 
ش��خصية  وه��و  ش��وارزمان 
بارزة في واش��نطن وعضو في 
مجموع��ة الضغ��ط املقرب��ة 
م��ن كلينت��ون فرنن ج��وردان 
ومع املرشح ملنصب امني سر 
وزير التج��ارة ويلبور روس ومع 
لبلومبرغ  التنفي��ذي  الرئيس 
ميديا جاس��ن س��ميث ومع 
املراسل الوطني في واشنطن 
بوس��ت مارك برم��ان؛ ناهيك 
بطاول��ة اخ��رى تعج بنس��وة 
مجموع��ات  ف��ي  اعض��اء 
املمثلة  الضغط من ضمنهن 
املوسيقى  الرسمية لصناعة 
في واش��نطن هيالري روس��ن 
ماس��ك  ايل��ون  ومسش��ارة 
واش��نطن  العاصم��ة  ف��ي 
والرئيس��ة  غلوف��ر  جوليان��ا 
شركة  لسياس��ة  التنفيذية 
كريس��توف  نيك��ي  اوب��ر: 
واملسؤولة التنفيذية للشؤون 
السياس��ية في مجل��ة تاميز 

كارول ملتون .

9 ملف

قبل فرتة طويلة من ترشيحه لرئاسة اجلمهورية كان ترامب وصهره املرافق كوشنر قد اتصفا بالعار

قام ترامب يف خطوة ذكية بتعويم سمعته 
االعالمية اذ نقلها من نيويورك ذات 

السقف النقدي العالي اىل هوليوود االكثر 
تحررًا لجهة القيم االخالقية

احللقة )20(

ارتكز كوشنر بصعوبة السيطرة عليه يف تربيره 
الذاتي للسبب الذي جعله يتجاوز دوره االسري 

ليحتل وظيفة بارزة يف البيت االبيض

كوشنر
ترامب

هيالري

هيئة التحرير

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

داخل اجلناح الغربي في البيت االبيض وفي اخلتام الكتاب رحلة ممتعة لعالم فيه مافيه من الغموض واالسرار 
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تلقيه  املركزي  املالكمة  احتاد  اعلن 
الوطني  املنتخب  ملشاركة  دعوات 
العربية  البطولة  في  للمتقدمني 
التي ستقام في األردن شهر نيسان 
املقبل، وملنتخبي الناشئني والشباب 
التي  العرب  بطولة  في  للمشاركة 

تضيفها مصر شهر شباط املقبل.
املالكمة  احتاد  عضو  ذلك،  اعلن 
املركزي، الدكتور إيالف ربيع، واضاف: 
حتضيراتهما  املنتخبان  سيبدأ 
بإقامة  املقبلة  لالستحقاقات 
األسبوع  تبدأ  تدريبية  معسكرات 
احلالي في قاعة املدرسة التخصصية 
بالنسبة لفئتي الناشئني والشباب، 
الرياضي  اجليش  نادي  حلبة  وفي 
مبينا:  املتقدمني.  ملنتخب  بالنسبة 

جافيد  األذربيجاني،  املدرب  ان 
إبراهيم، سيكون مشرفا على اعداد 
املالكات  مع  بالتعاون  املنتخبني 
اختارتهم  الذين  املشرفة  التدريبية 
اللعبة  احتاد  في  املدربني  جلنة 

املركزي.
أكدت  العراقية  املالكمة  ان  وذكر: 
جدارة كبيرة في الفوز بلقب بطولة 
على  احلصول  بعد  الدولية  القوقاز 
في  برونزية  و5  ذهبية،  أوسمة   5
ضيفتها  التي  الدولية  البطولة 
البطولة  اسهمت  حيث  أذربيجان، 
دافعاً  الناشئني  مالكمينا  مبنح 
كبيراً على التحضير االفضل لنزاالت 
دعم  هي  حني  في  املقبلة،  العرب 
ترحيلها  مت  التي  للطاقات  متواصل 
من فئة الشباب إلى املتقدمني الذين 

يترقبون املشاركة في نزاالت آسيا.
التي  الفنية  باملؤهالت  ربيع،  واشاد، 
القوقاز  نزاالت  في  العبونا  قدمها 
الدولية، حيث حصل الالعب مسلم 
مالكم  أفضل  لقب  على  حسني 
الناشئني  فئة  وفي  الشباب،  لفئة 
على  الهادي،  عبد  حسني  حصل، 

كأس األفضل.
املركزي  املالكمة  احتاد  عضو  وثمن 
املوهبة  لرعاية  الوطني  املركز  دور 
رافد  الدكتور  مبديره  ممثالً  الرياضية، 
واإلداريني،  املدربني  وجميع  خليل، 
كبيرة  جهود  من  يقدمونه  ملا 
الوطنية  املنتخبات  رفد  في  تسهم 
بالطاقات املؤهلة لتمثيل العراق في 
احملافل اخلارجية. موضحاً: ان العمود 
لفئتي  الوطني  للمنتخب  الفقري 

في  املشارك  والشباب  الناشئني 
عناصر  من  الدولية،  القوقاز  بطولة 
دعماً  يلقى  الذي  الوطني  املركز 
ومتابعة ميدانية من مدير عام دائرة 
طالب  واحملافظات،  األقاليم  شؤون 
حسن،  سوالف  ومعاونه  املوسوي، 
للموهبة  الوطني  املركز  مدير قسم 

الرياضية.
في  التفوق  أوسمة  أن  إلى  يشار 
بطولة القوقاز حصل عليها )حسني 
ومؤمن  كغم   56 لوزن  الهادي  عبد 
علي  وسجاد  كغم   60 لوزن  عقيل 
عامر  الوهاب  وعبد  كغم   69 بوزن 
لوزن 81 كغم والذين توجوا بالذهب، 
في حني حصل على البرونز كل من: 
باقر  وامير  خالد  وعقيل  أنور  محمد 

واحلسني عامر وسيف سعد(.

ب��دأ الع��د التنازل��ي لبطولة 
كأس أمم آس��يا، والتي ستقام 
مطل��ع الش��هر املقب��ل ف��ي 
 24 مبش��اركة  اإلم��ارات، 
منتخًب��ا، ألول مرة ف��ي تاريخ 

القارة الصفراء. 
ووق��ع املنتخ��ب العراقي، في 
اجملموع��ة الرابعة، التي تضم 
إل��ى جانب��ه، اليم��ن وفيتنام 

وإيران.
الس��لوفيني  وحس��م 
سريتشكو كاتانيتش، مدرب 
منتخب الع��راق، خياراته من 
خالل اختيار القائمة النهائية 
التي س��تغادر غ��دا اخلميس   

إلى اإلمارات.
أب��رز   ، هن��ا  وتس��تعرض 
تواج��ه  الت��ي  التحدي��ات 
على  كاتانيتش  سريتش��كو 

النحو التالي:
أزمة الثقة 

األول  التح��دي  س��يكون 
ه��و  الس��لوفيني،  للم��درب 
تبديد مخاوف أزمة الثقة التي 
أحدثه��ا تصريح��ه الس��ابق 
بأن��ه غي��ر مطال��ب بتحقيق 

نتائج جيدة.
وكان كاتانيتش قد أوضح أنه 
يعتبر كأس آس��يا 2019، خير 
إعداد لتصفيات كأس العالم 
2022، مم��ا ترك بع��ض اخملاوف 
لدى جماهير أس��ود الرافدين، 
الت��ي تتطلع إلى تك��رار إجناز 

2007 وحصد اللقب.
استقرار التشكيلة

بات املدرب كاتانيتش، مطالًبا 
باالس��تقرار على تش��كيلة 
ثابت��ة خل��وض املباري��ات مع 
املنتخ��ب الوطني، حيث أنه 
منذ اس��تالمه املهمة وحتى 
مباراة فلسطني، لم يستقر 

على تشكيلة ثابتة.
أكثر األم��ور الضرورية  ولعل 
أمام املدرب السلوفيني، هي 
احلف��اظ على هوي��ة الفريق 
العراق��ي ال��ذي يعتمد على 

مهارات وقدرات العبيه.
التحدي األول

املب��اراة األول��ى أم��ام فيتنام 
ستكون التحدي األول ألسود 
الرافدي��ن، وال ش��ك أن الف��وز 
الع��راق فرصة  بها س��يمنح 
جيدة لبلوغ ال��دور الثاني في 

البطولة القارية.

ويج��ب أن يرت��دي كاتانيتش، 
ويق��ود  املرحل��ة  رج��ل  ث��وب 
الفري��ق ألدوار متقدم��ة ف��ي 
البطولة، بل واملنافس��ة على 

اللقب.
توظيف القائد

تعرض املدرب السلوفيني إلى 
حمل��ة كبيرة م��ن االنتقادات 
من وس��ائل اإلعالم العراقية، 
بعد قرار استبعاد سعد عبد 
األمي��ر، ال��ذي مث��ل املنتخب 
العراق��ي ف��ي آخر نس��ختني 
لبطول��ة آس��يا عام��ي 2011 

و2015.
وال شك أن استبعاد سعد عبد 
األمير، يض��ع كاتانيتش أمام 
مسؤولية إيجاد قائد حقيقي 
ميلك القدرة على خلق التوازن 
والس��يطرة عل��ى انفع��االت 

زمالئه داخل امللعب.

شنيشل يكشف عن اهدافه مع عندليب الفرات

تعاقدت الهيئة اإلداري��ة للطلبة، مع العبني 
محترف��ني، أحدهما س��نغالي واآلخ��ر غاني، 
لتدعيم خط��وط الفري��ق بفت��رة االنتقاالت 

الشتوية.
وقال مدير الفريق حيدر عبد الرزاق،   »اتفقت 

الهيئة اإلدارية بش��كل رس��مي م��ع العبني 
محترفني، حس��ب رغبة اجله��از الفني الذي 
يقوده املدرب يحيى علوان، أحدهما سنغالي 

وآخر غاني لتدعيم خط وسط الفريق.
وأش��ار إل��ى أن اإلدارة أكمل��ت أوراق احلص��ول 
على تأش��يرة الدخول إلى العراق، ومن املؤمل 

أن يصالن في األس��بوع املقب��ل، وإضافتهما 
رس��ميا لقائم��ة الفري��ق بفت��رة االنتق��االت 
الشتوية، التي ستفتح رسميا غدا وتستمر 

ملدة شهر كامل.
وب��ني أن اإلدارة منحت امل��درب الضوء األخضر 
إلب��رام التعاقدات خالل االنتقاالت الش��توية 

حيث إن هن��اك مفاوضات مع بعض الالعبني 
احملليني أيضا من أجل ضمهم للفريق.

يش��ار إلى أن فريق الطلبة س��يواجه الكرخ 
في اخلامس من الش��هر املقبل في ذهاب ثمن 

نهائي بطولة كأس العراق.

نفط  نادي  مدرب  كشف 
الوسط، راضي شنيشل، 
عندليب  مع  اهدافه  عن 
منافسات  خالل  الفرات 

املوسم اجلاري.
وقال شنيشل في تصريح 
الرسمي  املوقع  نشره 
عدة  »تلقيت  للنادي 
وعربية،  محلية  عروض 
مع  العمل  فضلت  لكني 
رغبة  ألن  الوسط،  نفط 
كبيرة  كانت  النادي  إدارة 
أحوال  تغيير  بضرورة 
الوسط  نفط  الفريق، 

البطل،  مؤهالت  ميتلك 
في  الصعب  وضعه  رغم 

الدوري العراقي«.

»مجلس  ان  واضاف 
الثقة  وضع  النادي  إدارة 
أجل  من  قدراتي،  في 
وأعتقد  املسار،  تصحيح 
في  زال  ال  الدوري  لقب  أن 
إعادة  هدفنا  امللعب، 
الفريق،  لالعبي  الثقة 
كما نخطط للتعاقد مع 
يقدمون  محترفني  العبني 

اإلضافة املطلوبة«.
الوسط  »نفط  ان  وتابع 

وملعب  قوية  إدارة  لديه 
التدريبات،  خلوض  جيد 
في  اجلميع  رغبة  بجانب 

ملنصات  الفريق  إعادة 
التتويج من جديد«.

االيراني  احملترف  وصل 
بغداد،  الى  نوري  ميالد 
بغية  قليل،  قبل 
لصفوف  االنضمام 
الزوراء ومتثيل الفريق في 

املوسم اجلاري.
ومن املؤمل ان يوقع نوري 
انضمامه  عقد  على 
اجل  من  رسمياً  للزوراء 

تدريبات  في  االنخراط 
في  ومتثيلهم  النوارس 

االستحقاقات املقبلة.

ومن املؤمل ان يصل احملترف 
االيراني االخر، فرهاد حامتي 

خالل اليومني املقبلني.
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كابـادي الديوانيـة يتغلـب على منتخب لبنان

على  التغلب  من  الديوانية  كابادي  منتخب  متكن 
منتخب لبنان الشقيق وديا بنتيجة )17/112( في املباراة 
التي جرت بينهما، مساء  اجلمعة املاضي، في العاصمة 
رئيس  احلمداني،  نعمة  حميد  .وقال  بيروت  اللبنانية 
االحتاد العربي للعبة وأمني سر احتاد الكابادي العراقي: 
جيدة،  عناصر  ويضم  جيد،  فريق  اللبناني  املنتخب  ان 
لكن تنقصهم اخلبرة واالنسجام، وهم في طور تكوين 
االستحقاقات  وفي  القريب،  املستقبل  في  قوي  فريق 

القارية والعربية املقبلة .
يبارك  للكابادي  العربي  االحتاد  ان  احلمداني:  واضاف 
بانضمامه  للعبة  اللبناني  واالحتاد  اللبناني  للمنتخب 
خلوض  الفرص  له  تتيح  سوف  والتي  للعبة  رسميا 

التجارب واملباريات الرسمية في البطوالت املقبلة .
مشيرا الى: ان املنتخب اللبناني يدخل حاليا معسكرا 
الدوري  بطل  الديوانية  منتخب  مع  مشتركا  تدريبيا 
العراقي في بيروت، واغلب العبي الفريق هم من املنتخب 
الوطني العراقي للكابادي، واستفاد كثيرا من خبرتهم 
ومهاراتهم وأسلوب اللعب كونهم متأهلني إلى بطولة 

يستعد  الديوانية  منتخب  أن  .مبينا:  املقبلة  العالم 
العالم  بطولة  عن  فضال  العراقي،  الدوري  لبطولة 
من  املقبل  شباط  شهر  في  ماليزيا  في  اقامتها  املزمع 
العام اجلديد والتي سيشترك بها أغلب العبي منتخب 

الديوانية املتواجدين ضمن معسكر بيروت.
واالداريني  واحلكام  املدربني  من  وعددا  الفريقني  أن  يذكر 
الدورة  ضمن  اشتركوا  للكابادي  اللبناني  واالحتاد 
اللبناني،  االحتاد  يقيمها  التي  والتدريبية  التحكيمية 
وبإشراف االحتاد العربي للعبة، واستفادوا كثيرا ملعرفة 

قوانني اللعبة نظريا وعمليا.

 بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 

 بخطى مرجتف��ة، وثقة متزعزعة، يس��ير منتخبنا الوطني 
للمش��اركة في بطولة كاس اس��يا التي تضيفها االمارات 
العربي��ة مطل��ع العام املقب��ل، بعد االنتهاء من املعس��كر 
التدريب��ي ال��ذي اقي��م مبكان لي��س ببعيد عن اب��و ظبي، اذ 
اقيم املعس��كر ف��ي الدوحة الت��ي اعتادت على اس��تقبال 
منتخباتن��ا وفرقنا القام��ة املعس��كرات التدريبية اخلاصة 
بها، وتهيئة تلك املنتخبات لالس��تحقاقات التي تنتظرها 
في كل مناسبة، اال ان املالحظ ان املنتخبات االسيوية كافة 
الس��يما من تريد الفوز بكاس اسيا لعبت في معسكراتها 
التدريبية م��ع منتخبات قوية ولها تاري��خ كروي متميز عن 

املنتخبات التي لعب معها منتخبنا الوطني.
وعلى العموم ف��ان منتخبنا الوطني لم يحصل على العدد 
الكاف��ي من املباري��ات الودية، كما ان املباري��ات التي لعبها 
كان��ت م��ع منتخبات هي اقل ش��أناً من منتخبن��ا، وهذا ال 
يص��ب في صالح منتخبنا ابدا، بل رمبا يصب في غير صالح 
املنتخب!، من جانب اخر مت االس��تغناء عن عدد من الالعبني 
املعروفني واملميزين في صفوف املنتخب، ومنهم مثال سعد 
عبداالمير الذي يعد العبا قائدا في وسط الفريق، وهو العب 
اخلب��رة الذي يحتاجه املنتخب في ه��ذا الوقت بالذات، كما 
يعد الالعب الهداف محمد داود واحدا من الالعبني الشباب 
ال��ذي ينتظره��م مس��تقبل باه��ر اذا ما واص��ل طريقه في 
خ��ط تصاعدي في فنون الكرة، وترك بع��ض االمور اجلانبية 
التي تؤثر في مس��تواه العام، وحت��ى مهند عبدالرحيم فان 
مكانه في املنتخب ميكن ان يعطيه اندفاعا اكبر لتسجيل 
االهداف.ولالس��ف حلد اليوم ال اح��د يعرف ما هو الهدف من 
املش��اركة في اقوى واحس��ن البطوالت في اس��يا، هل هي 
فعال مش��اركة استعدادية، ام انها مشاركة من اجل الفوز 
باللق��ب، تضاربت تصريحات املدرب كاتانيتش بهذا الصدد، 

الغلب��ة  كان��ت  م��ا  واذا 
ف��ي املوضوع ال��ى جانب 
االس��تعدادية  املشاركة 
االفض��ل  الط��رح  ف��ان 
ف��ي ه��ذا املوض��وع ه��و 
االس��تعدادية  املشاركة 
اخلليج،  في بطولة كاس 
للتحضير لبطولة اسيا، 
او املشاركة االستعدادية 
في بطولة غرب اسيا من 
ناجحة  اج��ل مش��اركة 
في بطولة اس��يا، وليس 
العك��س ف��ي ان تك��ون 
املشاركة في كاس اسيا 

استعدادا لبطولة اخلليج او غرب اسيا.
كل ذل��ك يؤك��د اخلط��وات امله��زوزة ملس��يرة املنتخ��ب في 
املش��اركة االس��يوية املهم��ة، وب��كل تاكيد ف��ان التدخل 
احلاص��ل في ش��ؤون املدير الفن��ي، واختي��ار الالعبني بعيدا 
ع��ن مذاق املدير الفني، س��واء أكان االختيار من قبل جلنة او 
اش��خاص منفردين، فان لذلك االختيار تاثيره الس��لبي في 
املنتخب، وم��ع ذلك علينا جميعا ان نق��ف خلف منتخبنا 
الوطني في املش��اركة االس��يوية املقبلة، النها مش��اركة 
تهم العراق باجمعه، وتنتظ��ر اجلماهير العراقية الرياضية 
منها وغير الرياضية، تلك املشاركة بفارغ الصبر، وال ننسى 
ان منتخبن��ا في بدء مش��اركته في كاس اس��يا 2007 كان 
مه��زوزا واس��تعد البعض م��ن الالعبني وحزم��وا حقائبهم 
ملغادرة البطولة اال انهم وجدوا انفسهم اخيرا فوق منصات 

التتويج.

منتخبنا ونهائيات آسيا
وقفة 

عادل العتابي

 بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 

لحد اليوم ال احد 
يعرف ما هو الهدف 
من املشاركة يف اقوى 
واحسن البطوالت يف اسيا  
هل هي فعال مشاركة 
استعدادية، ام انها 
مشاركة من اجل الفوز 
باللقب؟

أزمة الثقة تتصدر )4( حتديات أمام أسود الرافدين

الطلبة يدعم صفوفه بالعبني أفارقة

حمرتف ايراني يصل بغداد 
لالنضمام اىل الزوراء

العراق يشارك يف بطوليت العرب مبصر واألردن للمالكمة
احرز منتخب الكيكو شنكاي 4 أوسمة في بطولة 
اقيمت  التي  للمحترفني  املفتوحة  سبايكي  سوبر 
 800 نحو  بإيران مبشاركة  مدينة مشهد  في  مؤخراً 
العب من شتى دول العالم، وحقق العراق في البطولة 
الوسام الذهبي لالعب علي صبري بوزن 92 كغم، في 
حني حصل، علي مرتضى، على الوسام الفضي لوزن 
لوزن  الفضي  الوسام  ونال، حسن بسيم،  35 كغم، 
40 كغم، وإبراهيم حيدر حصل على الوسام البرونزي 
لوزن 50 كغم، وحل منتخبنا بالترتيب الثالث فرقيا 
بعد منتخب إيران ثم أذربيجان، في حني نال منتخب 

أفغانستان املركز الثالث مكرر. 
وقال الالعب، علي صبري: ان وفدنا الذي اشترك في 
ومرتضى  رئيسا،  عبدالكرمي،  ايهاب  مثله،  البطولة، 
نعمة حامت نائباً، فضال عن الالعبني األربعة اصحاب 
األوسمة. موضحا: انه حاليا مسؤول منظمة سوبر 

تسميته  متت  حيث  العراق،  في  العاملية  سبايكي 
بطولة  في  للعراق  الواسعة  املشاركات  ضوء  في 
 : الدولية.وبنينّ املنظمة  عليها  تشرف  التي  احملترفني 
ان منتخبنا تلقى دعوة للمشاركة في بطولة آسيا 

للمحترفني املقررة ان تقام في اذربيجان اواخر شهر 
املشاركة  إلى  الالعبون  يتطلع  املقبل، حيث  شباط 
الكيكو  مقدرة  لتأكيد  التفوق  بأوسمة  والتتويج 

شنكاي العراقية في منافسات احملترفني.

   
ضيفت قاعة املركز التدريبي الحتاد املبارزة في 
نهائيات  أيام،   3 وعلى مدى  الشبابية،  املدينة 
اجلنسني  لكال  باملبارزة  العراق  أندية  دوري 
اجليش  ناديا  تفوق  حيث  الثالثة،  وباالسلحة 

املتقدمة  املراكز  على  بحصولهما  واالتصاالت 
بعد منافسة مثيرة بني األندية املشاركة.

واسفرت النتائج النهائية الفرقية عن فوز فريق 
اجليش باملركز االول في االسلحة الثالثة، تاله 
فريقا  الثالث  املركز  وتقاسم  االتصاالت،  فريق 

النساء،  سباقات  وفي  واجلنسية،  املقدادية 
حلت العبات االتصاالت أوالً ثم العدالة، وباملركز 

الثالث العبات األرمني والعربي.
حسن:  زياد  املركزي،  املبارزة  احتاد  رئيس  وقال 
في  أندية   8 مشاركة  شهدت  النهائيات  ان 

بعد  النهائيات  إلى  تأهلت  حيث  سالح،  كل 
على  اقيمت  التي  التصفيات  من  سلسلة 
الفنية  باملستويات  واشاد   .2018 عام  مدى 
اشتركت  التي  الفرق  جميع  قدمتها  التي 
التطور  ان  مؤكداً:  األندية.  دوري  نهائيات  في 

والالعبات،  لالعبني  الفني  االداء  في  الواضح 
رؤساء  وحرص  املتواصل،  التدريب  إلى  يعود 
االحتادات الفرعية واملدربني على بذل اجلهود من 
أجل االرتقاء باملؤهالت الفنية لالعبي األندية، 

ما توضح بشكل كبير في النهائيات.

اجليش واإلتصاالت يتفوقان يف نهائيات دوري املبارزة
 بغداد / 

العراقي  األوملبي  املنتخب  مدرب  أثنى 
معسكر  على  شهد،  الغني  عبد 
أنه  مؤكدا  قطر،  في  املقام  الفريق 
لزيادة  سعيه  في  مهمة  محطة 

االنسجام بني الالعبني.

 
إن  تصريحات    في  شهد  وقال 
املعسكر يساهم في زيادة االنسجام 
يفتقدون  وأنهم  السيما  الالعبني  بني 
للخبرة ويلعبون كبدالء مع فرقهم في 

الدوري احمللي.
يختلف  احلالي  املعسكر  أن  وأضاف   

متاما عن التجمعات األخرى من حيث 
التكتيكية،  لألفكار  الالعبني  تفهم 
املباراة  في  النتيجة  عن  النظر  بغض 
الودية السابقة أمام الفريق العسكري 
سيخوضها  التي  املباراة  أو  القطري 

املنتخب مع مسيمير.
من  املقبلة  املرحلة  أن  إلى  وأشار   

جدد  العبني  دعوة  ستتضمن  اإلعداد 
حيث  جتريبية،  مباريات   3 وخوض 
نظيره  األوملبي   املنتخب  سيواجه 
بجانب  العراق،  في  مرتني  السوري 

املنتخب السعودي في الرياض.
بحاجة  األوملبي  املنتخب  بأن  وختم   
جتريبية  مباريات   10 يقارب   ما  إلى 

للتصفيات  تامة  جاهزية  في  ليكون 
املؤهلة لكأس أمم آسيا حتت 23 سنة 

التي ستنطلق في مارس املقبل.
دخل  األوملبي  املنتخب  أن  إلى  يشار   
في معسكر تدريبي بقطر في  23 من 
يناير   2 حتى  ويستمر  اجلاري  الشهر 

املقبل.

مدرب األومليب : حنتاج إىل خوض )10( وديات

الكيكو شنكاي حيصد) 4( أومسة يف بطولة سوبر سبايكي للمحرتفني
 حققت سيرينا وليامس عودة موفقة الى املالعب، لكنها لم حتل دون فوز 
لكأس  الثانية  اجملموعة  منافسات  في   1-2 املتحدة  الواليات  على  اليونان 
مدينة  في  مبارياتها  تقام  التي  التنس  في  اخملتلطة  للمنتخبات  هومبان 
األميركي  اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس على  وفاز  األسترالية.  بيرث 
ماريا  على  سيرينا  تغلبت  فيما  و3-6،   )7-3(  7-6  ،3-6 تيافو  فرانسيس 
لبالده  النتيجة  اليوناني  الثنائي  يحسم  أن  قبل  و2-6   )3-7(  6-7 ساكاري 
في مباراة الزوجي بالفوز بها 4-1، 1-4 و4-2. وكانت اليونان خسرت مباراتها 
على  الفردي  مباراة  في  فازت  ساكاري  ان  علما   ،2-1 بريطانيا  أمام  األولى 
يفوز  أن  قبل  نوري،  كاميرون  أمام  تسيتسيباس  خسر  فيما  بولتر،  كايتي 
الثنائي البريطاني مبباراة الزوجي.واحتاجت سيرينا الى ساعة و44 دقيقة 
اجملموعة  انتزاع  فرصة  أهدرت  والتي  عامليا   41 املصنفة  لتخطي ساكاري 
على ارسالها، بعدما بّكرت في كسر إرسال منافستها األميركية. في حني 
إرسال  بضربة  املباراة  وأنهت  الثانية،  اجملموعة  في  قوتها  سيرينا  أظهرت 
ساحقة.وكانت مباراة الفردي عند السيدات، األولى لسيرينا )37 عاما وثالثة 

بطولة  نهائي  خسارتها  منذ  سالم،  الغراند  في  لقبا   23 صاحبة  أشهر(، 
فالشينغ ميدوز أمام اليابانية ناومي أوساكا في الثامن من أيلول/سبتمبر 
سيرينا  بني  كبيرا  جدال  املباراة  تلك  وشهدت  و6-4.   6-2 بنتيجة  املاضي 
واحلكم البرتغالي كارلوس راموس الذي أنذرها بداية على خلفية ما اعتبر 
قبل  املباراة،  خالل  املدرجات  في  اجلالس  مدربها  من  تعليمات  تلقيها  انه 
أن يحسم نقطة من رصيدها والحقا شوطا كامال، على خلفية تصرفها 
الغاضب ونعتها له بـ »اللص« و«الكاذب«. وأقرت سيرينا بعد مباراة اإلثنني 
»ارتكبت الكثير من األخطاء )في بداية املباراة(، وقلت لنفسي ال بأس، انها 
مباراتي األولى )بعد العودة( وسأكون أفضل. ليس من السهل خوض مباراة 
أولى بعد التوقف، وطبيعي ان نرتكب األخطاء. وقد قدمنا معا )مع ساكاري( 
مباراة جيدة«. وأشارت سيرينا الى أن ليست قلقة بشأن كاحليها اللذين 
انطالق  موعد  من  اسبوعني  قبل  وذلك  اإلثنني،  مباراة  خالل  منهما  عانت 

بطولة أستراليا في ملبورن في 14 كانون الثاني/يناير املقبل.
سريينا تحقق املطلوب

وكانت سيرينا أحرزت لقبها الكبير األخير في ملبورن عام 2017، ولم تدافع 
عنه في النسخة املاضية بسبب والدة طفلتها في وقت سابق. وتتطلع الى 
معادلة رقم األسترالية مارغريت كورت بـ 24 لقبا كبيرا، علما انها شارفت 
وميبلدون  بطولتي  نهائي  انها خسرت  اال  املنتهي،  املوسم  في  مرتني  ذلك 
وفالشينغ ميدوز. وكررت رغبتها في لقاء السويسري روجيه فيدرر الثالثاء 
في مباراة بلديهما في الزوجي اخملتلط. وقالت »أتطلع الى املباراة منذ وقت 
فيدرر،  روجيه  ضد  اللعب  به،  أحلم  كنت  شيء  انه  رائع.  أمر  وهذا  طويل 
وهذا احللم سيتحول الى حقيقة«.واملباراة ضد فيدرر هي األولى )واألخيرة 
لفيدرر(.  20( لقبا كبيرا   43 فيدرر( بني جنمني جمعا  الالعبني بحسب  بني 

 20( عامليا   15 املصنف  تسيتسيباس  بني  جمعت  التي  الفردي  مباراة  اما 
سنة( واألميركي تيافو املصنف 39 عامليا، فاستهلها اليوناني بفوز مريح 
اال  الثانية.  بداية اجملموعة  إرسال منافسه في  األولى وكسر  في اجملموعة 
ان األميركي رد بكسر إرسال اليوناني في الشوط السادس وجر اجملموعة 
منافسه  إرسال  كسر  اليوناني  لكن  انتزاعه.  من  متكن  فاصل  شوط  الى 
في اجملموعة الثالثة واستفاد من ارتكاب تيافو الكثير من األخطاء، لينتزع 

الفوز.

ما زال مايكل شوماخر، يحيا في ذاكرة بطولة 
مع  للسيارات،   1 فورموال  لسباقات  العالم 
عاما،   50 مرات   7 العالم  بطل  بلوغ  اقتراب 
وبعد 5 سنوات من حادث تزلج أدى إلصابات في 
الرأس، وأبعد أسطورة فيراري عن أنظار العامة.

األجنح  زال  ما  وهو  األملاني،  السائق  وسيصل 

على صعيد االنتصارات )91( واأللقاب، إلى عامه 
الـ50، يوم غد  3 يناير/كانون الثاني. وستسلط 
ومهارة  على مسيرة  الضوء   ،1 فورموال  أوساط 
الرجل، الذي ذاع صيته ليتجاوز حدود الرياضة 
في  اجلماهير  من  كبير  قطاع  قلوب  وخطف 
األولى  والسنوات  املاضي  القرن  تسعينيات 
في  فيراري  متحف  ويخطط  احلالي.  القرن  من 
مارانيلو بإيطاليا، ملعرض استثنائي، يُفتتح يوم 
ميالده، ويستمر لعدة أشهر من أجل »االحتفال 
تاريخ  في  سائق  ألجنح  االمتنان  عن  والتعبير 
مرسيدس،  وسيعرض  اجلامح«.  احلصان  فريق 
وهو آخر فريق نافس معه شوماخر في فورموال 
شتوجتارت.  في  متحفه  في  سياراته  بعض   ،1
وستخصص إدارة فورموال 1، أسبوعا لشوماخر، 
عبر حساباتها على مواقع التواصل االجتماعي، 
من  العديد  مع  حصرية  مقابالت  بينها  ومن 
الذين كانوا جزءا من قصة جناح السائق األملاني 

في فورموال 1.
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ــي،  ــوس، للتعاقد مع موهبة تولوز الفرنس ــع يوفنت يتطل
ــلونة  ــتوية، والتغلب على برش خالل فترة االنتقاالت الش
ــة »توتو  ــا لصحيف ــب. ووفًق ــم الالع ــا بض ــم أيًض املهت
ــو، مدافع تولوز  ــي جان كلير توديب ــبورت«، فإن الفرنس س
وصاحب الـ19 عاًما، على رأس اهتمامات فابيو باراتيسي، 
ــاب  ــوس، موضحة أن الالعب الش ــر الرياضي ليوفنت املدي
ــري، املدير  ــيميليانو أليج ــون أول هدية ملاس ــن أن يك ميك
ــى أن توديبو رفض التوقيع على  ــارت إل الفني للفريق. وأش

ــي يونيو  ــيكون حًرا ف ــوز، وس ــع تول ــي م ــد مهن أول عق
املقبل، إال أن البيانكونيري يريد اغتنام الفرصة في يناير 
ــو اآلخر للتعاقد  ــلونة يتطلع ه ــاري، خاصة وأن برش اجل
ــت الصحيفة أن يوفنتوس لن ينتظر  مع الالعب.وأوضح
للصيف املقبل لضم الالعب، وسيحاول إغالق العملية 
على الفور من خالل دفع حوالي 3 أو 4 ماليني يورو للنادي 
ــتاء  ــة على رحيل توديبو خالل الش ــي، للموافق الفرنس
ــة مع أندية  ــة شرس ــي. ويواجه يوفنتوس منافس احلال

برشلونة وريال مدريد بجانب نادي اليبزيج األملاني .
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شوماخر.. بطل فريد يعيش يف ذاكرة فورموال 1 رغم االختفاء

أفضل  رونالدو،  كريستيانو  البرتغالي  شدد 
ليس  أنه  على  مرات،  خمس  العالم  في  العب 
تصريحات  في  الفردية،  باجلوائز  »مهووسا« 
صحفية بختام عام غاب فيه عن حفالت هذه 
اجلوائز التي آلت للكرواتي لوكا مودريتش. وغاب 
يوفنتوس  الى  الصيف  هذا  املنتقل  البرتغالي 
عن  يورو،  مليون   100 نحو  مقابل  اإليطالي 
هذا  القدم  كرة  لالعبي  الفردية  اجلوائز  منصة 
العام، وذلك في حدث نادر منذ 2007. وباستثناء 
حلوله خارج الثالثة األوائل جلائزة أفضل العب 
2010، تواجد رونالدو على املنصة كل عام في 
الذهبية  الكرة  جائزة  وتقاسم  املاضي،  العقد 

العب  ألفضل 
مع  بالتساوي 
جنتيني  ر أل ا
ميسي،  ليونيل 
لكل  بخمس 
بني  منهما 
و2017.  2008

اال أن 2018 كان 
ز  متيا با

عام 

مودريتش، زميل رونالدو السابق في ريال مدريد 
الذهبية ألفضل العب  الكرة  نال  اذ  اإلسباني، 
فوتبول  فرانس  مجلة  سنويا  متنحها  التي 
االحتادين  من  العام  العب  واختير  الفرنسية، 
العب  وأفضل  )فيفا(،  والدولي  )ويفا(  األوربي 
في مونديال روسيا 2018.وغاب رونالدو عن كل 
احتفاالت منح اجلوائز، في خطوة عزت التقارير 
املرشحني  بني  اسمه  ورود  عدم  الى  سببها 
في  يفكر  ال  رونالدو  األقل.  على  األوائل  الثالثة 
يفكر  ال  رونالدو  القياسية  األرقام  حتطيم 
اختياره  وبعد  القياسية  األرقام  حتطيم  في 
قبل  من  الرياضية«   2018 العام  »شخصية 
رونالدو في  البرتغالية، قال  صحيفة »ريكورد« 
مهووسا  لست  »أنا  األخيرة  نشرتها  مقابلة 
باأللقاب  الفوز  هو  األهم  الفردية.  باجلوائز 
»الباقي  الفريق«.أضاف  ومساعدة  اجلماعية 
الوقت  طوال  أفكر  ال  طبيعي  بشكل  يأتي 
بتحطيم األرقام القياسية. أعمل قبل أي شيء 
آخر على مساعدة الفريق وأن أكون على أفضل 
مستوى«.وتابع »ال أخفي سعادتي عندما أفوز 
عندما  العام  نهاية  ليست  لكنها  )بجائزة(، 
ريال  قيادة  في  رونالدو  ذلك«.وساهم  أحقق  ال 
مدريد الى سلسلة ألقاب بينها أربعة في دوري 
أسابيع  بعد  الفريق  عن  ورحل  أوروبا،  أبطال 
القارية،  تواليا في املسابقة  ثالث  من لقب 
منضما الى فريق »السيدة العجوز« بطل 
املاضية.   السبعة  املواسم  في  إيطاليا 
إماراتية  صحافية  تقارير  وأشارت 
في  حاليا  متواجد  رونالدو  أن  الى 
»غلوب  جوائز  حفل  حلضور  دبي 
ونال  اخلميس.  املقرر  سوكر« 
اجلائزة  هذه  عاما(   33( رونالدو 
 ،2017 آخرها  مرات  أربع 
العام  هذا  عليها  ويتنافس 
مبابي  كيليان  الفرنسيني  مع 

وأنطوان غريزمان.

رونالدو ليس )مهووسا( باجلوائز الفردية

ريال  مهاجم  أن  فرنسي  صحفي  تقرير  كشف 
مدريد كرمي بنزميا نصح زميله في امليرجني إيسكو 

لتحديد وجهته املقبلة في امليركاتو الشتوي.
نصح  بنزميا،  أن  الفرنسي   »foot01« موقع  وذكر 
العمالق  إلى  باالنتقال  إيسكو  الفريق  في  زميله 
الفرنسي باريس سان جيرمان في فترة االنتقاالت 

الشتوية .
أن  يعتقد  بنزميا  أن  إلى  الفرنسي  املوقع  وأشار 
العاصمة  فريق  مع  جيًدا  سيتأقلم  إيسكو 
األخيرة  السنوات  في  استطاع  الذي  الفرنسية، 

التعاقد مع أفضل الالعبني في العالم. وأوضح 
ويحزم  بنزميا،  نصيحة  يقبل  قد  إيسكو  أن 
ال  جيرمان،  سان  باريس  إلى  وينتقل  حقائبه 
املعجبني  أشد  من  الباريسي  الفريق  وأن  سيما 
مبوهبة الدولي اإلسباني، الذي ال يعيش أحسن 
أيامه الكروية مع »امليرجني«. وتابع نفس املصدر، 
جيرمان،  سان  باريس  رئيس  اخلليفي،  ناصر  أن 
ريال  رئيس  مع  اجليدة  عالقته  استغالل  ينوي 
مدريد فلورنتينو بيريز، من أجل إقناعه بالتخلي 
عن إيسكو في فترة االنتقاالت الشتوية. وأردف 
عائًقا  تكون  لن  للصفقة  املالية  القيمة  أن 

الظفر  أجل  من  جيرمان،  سان  لباريس  بالنسبة 
بخدمات جنم الريال. وال يُعد باريس سان جيرمان 
فقد  إيسكو،  بخدمات  املهتم  الوحيد  الفريق 
أشارت عدة تقارير صحفية سابقة أن إيسكو يثير 
اهتمام عدة أندية أوربية كبيرة على غرار يوفنتوس 
ومانشستر سيتي وبايرن ميونخ. ويعاني إيسكو 
هذا املوسم من تذبذب واضح في مستواه، حيث 
الكروي  بريقه  من  الكثير  اإلسباني  الدولي  فقد 
في  امللكي«  »النادي  بدالء  دكة  حبيس  وأصبح 
أكثر من مرة، كما ال تبدو عالقة الالعب جيدة مع 

مدرب الفريق سانتياجو سوالري .

بنزميا ينصح إيسكو بوجهة جديدة

عودة ناجحة لسريينا يف كأس هومبان للتنس من دون ان تفيد منتخب بالدها

سجل ديريك وايت والماركوس ألدريدج، 32 نقطة، ليفوز سان 
أنطونيو سبيرز، على ضيفه بوسطن سيلتيكس )111-120( 
في دوري السلة األمريكي للمحترفني. وباإلضافة إلى تسجيل 
32 نقطة، استحوذ ألدريدج على 9 كرات مرتدة، ليعدل سان 
أنطونيو تأخره بفارق 12 نقطة بعدما عانى في الشوط األول، 
ملعبه  في  التوالي  على  السابع  فوزه  ويحقق  انتصار  إلى 
لصالح  نقطة   30 براون،  جايلني  وسجل  سيلتيكس.  على 
سيلتيكس الذي لم يفز على أرض سان أنطونيو منذ مارس/
 )109-132( اللقب  وريورز، حامل  أذار 2011.وفاز جولدن ستيت 
على فينكس صنز بفضل تألق ستيفن كوري الذي سجل 34 
نقطة، وأضاف كيفن دورانت 25 نقطة، ليفوز وريورز على صنز 
للمرة 17 على التوالي من بينها 8 مرات في فينكس. وسجل 
بول جورج، 22 نقطة ليقود أوكالهوما سيتي ثاندر للفوز )122-
102( على داالس مافريكس، وثأر ثاندر خلسارته 105-103 قبل 
أرقام مزدوجة  أمام داالس. وحقق جيمس هاردن، 3  24 ساعة 
بتسجيل 43 نقطة، واستحوذ على 10 كرات مرتدة، وقدم 13 
لم  شهرا  روكتس  هيوستون  ليكمل  لزمالئه  حاسمة  متريرة 
يخسر فيه على أرضه بالفوز على ممفيس جريزليز )101-113(.
 40 هاردن  فيها  التي يسجل  التوالي،  على  الرابعة  املرة  وهي 
نقطة، أو أكثر.وسجل فيكتور أوالديبو، ومايلز تيرنر، ودومانتاس 
سابونيس، 62 نقطة، ليقودوا انديانا بيسرز لتحقيق االنتصار 

اخلامس على التوالي بالفوز على أتالنتا هوكس )108-116(.
)123-114( على ضيفه مينيسوتا  بليكانز  أورليانز  نيو  وتفوق 
تيمبروولفر، بفضل تألق جوليوس راندل الذي سجل 33 نقطة 
واستحوذ على 11 كرة مرتدة.وسجل كيمبا ووكر، 24 نقطة 
تفوقه على  تشارلوت هورنتس،  ليواصل  أرباع   3 من  أقل  في 
أمام  التوالي  على   13 االنتصار  حقق  حيث  ماجيك  أورالندو 

منافسه على مدار املواسم األربعة املاضية .

ألدريدج يقود سان أنطونيو للفوز على 
سيلتيكس بدوري السلة األمريكي

قال اإليطالي اخملضرم جانلويجي بوفون، 
رحيل  إن  جيرمان،  سان  باريس  حارس 
عن  مورينيو  جوزيه  البرتغالي  املدرب 
قيادة مانشستر يونايتد، سيصعب من 
الشياطني  الفوز على  في  فريقه  مهمة 

احلمر في ثمن نهائي دوري أبطال أوربا.
أبرزتها  تصريحات  في  بوفون،  وأضاف 
»رمبا  البريطانية:  »ميرور«  صحيفة 

يونايتد  مانشستر  على  الفوز  سيكون 
لكن هذا ال  مورينيو،  بدون  أكثر صعوبة 

يقلل من قيمة املدرب«.
وحتدث عن زميله السابق في يوفنتوس، 
في  للتألق  عاد  والذي  بوجبا،  بول 
جونار  أولى  مع  يونايتد  مانشستر 
مثل  »شخص  قائاًل:  سولسكاير، 
بوجبا لديه شيء يريد إثباته، أعتقد أنه 

سيكون حتديًا معقًدا لنا 

وتابع: »الفوز بدوري األبطال؟ إننا من بني 
الفرق املنافسة على اللقب، لكن الفريق 
يتملك  من  أحيانًا  دائًما،  يفوز  ال  األقوى 

شجاعة أكثر هو من يفوز«.
مع  جيرمان  سان  باريس  وسيلتقي 
مانشستر يونايتد في ذهاب ثمن نهائي 
فبراير/ شهر  خالل  أوربا  أبطال  دوري 

شباط املقبل .

بوفون: رحيل مورينيو يصعب مهمة سان جريمان

يفتتح ليفربول العام اجلديد مبواجهة مفصلية 
حامل  سيتي  مانشستر  معقل  في  اخلميس 
والعشرين  احلادية  املرحلة  في  وذلك  اللقب، 
أن  القدم. صحيح  لكرة  اإلنكليزي  الدوري  من 
املوسم ال يزال في منتصفه تقريبا، وستتبقى 
بعد  الدوري  في  خلوضها  مباراة   17 لليفربول 
لقاء اخلميس مع سيتي، لكن »احلمر« يدركون 
بأن العودة بالنقاط الثالث من »ستاد االحتاد« 
للقب  مضى  وقت  أي  من  أقرب  ستجعلهم 
ابتعد  وبعدما   .1990 عام  منذ  انتظاره  طال 
بفارق تسع نقاط عن توتنهام بفوزه الكاسح 
العبي  وسقوط   1-5 أرسنال  على  السبت 
أمام  بوكيتينو  ماوريسيو  األرجنتيني  املدرب 
توجيه  في  ليفربول  يأمل   ،3-1 ولفرهامبتون 
باللقب،  باالحتفاظ  سيتي  آلمال  ضربة 
وتوسيع الفارق بينهما الى 10 نقاط بحال فوزه 
في ملعب االحتاد للمرة األولى في الدوري منذ 21 
تشرين الثاني/نوفمبر 2015 )4-1(.وتعهد املدرب 
األملاني لليفربول يورغن كلوب بأن يقدم فريقه، 
وهو الوحيد الذي لم يخسر هذا املوسم، كل 
ما لديه في موقعة اخلميس، رافضا في الوقت 
يفصل  الذي  والفارق  اللقب  عن  التحدث  ذاته 
بني فريقه ومالحقيه. وقال كلوب ملوقع النادي 
أن فريقه الذي حقق السبت فوزه التاسع تواليا 
بالفارق،  نفكر  »ال  لكن  متعطش  الدوري،  في 
النقاط  هو  به  نفكر  ما  واحدة.  لثانية  ولو 
ال  أمر  هذا  اآلن(،  حتى  ليفربول  )رصيد  الـ54 
يصدق بصراحة ... كل ما في إمكاننا فعله هو 
االستمرار على هذا املنوال«.ورأى كلوب أن على 
فريقه استعادة لياقته بعد مباراة أرسنال التي 
تألق فيها البرازيلي روبرتو فيرمينو بتسجيله 
املقبلة.  ملباراتنا  التحضير  »ثم  ومن  ثالثية، 

فريق  سيتي  مانشستر  بأن  جميعنا  ندرك 
مذهل سنذهب الى هناك وسنقدم كل شيء 
حملاولة احلصول على نتيجة )إيجابية(«. ويأمل 
سيناريو  بتكرار  ينجح  أن  في  األملاني  املدرب 
االحتاد«  »ستاد  الى  لفريقه  األخيرة  الزيارة 
املاضي بهدفني  املوسم  حني عاد منتصرا 1-2 
للمصري محمد صالح وفيرمينو في إياب الدور 
أوربا، بعدما  أبطال  النهائي ملسابقة دوري  ربع 
أرضه.ولن  بثالثية نظيفة على  أيضا  فاز ذهابا 
تكون املهمة سهلة أمام فريق املدرب اإلسباني 
الفوز  من  قريبا  كان  الذي  غوارديوال  جوسيب 
على  املوسم  هذا  الدوري  في  الذهاب  مبباراة 
محرز  رياض  اجلزائري  إهدار  لوال  أنفيلد  ملعب 
اللقاء  أنهى  ما   ،86 الدقيقة  في  جزاء  ركلة 
التوالي  على  هزميتني  وبعد  السلبي.  بالتعادل 
أمام ضيفه كريستال باالس في معقله )3-2( 
ومضيفه ليستر سيتي )1-2( ، استعاد سيتي 

ساوثمبتون  مضيفه  على  بفوزه  األحد  توازنه 
املركز  واستعاد  العشرين  املرحلة  في   1-3
ضيفا  الثالثاء  يحل  الذي  توتنهام  من  الثاني 
للبقاء  الفوز  عن  باحثا  سيتي  كارديف  على 

ضمن املنافسة.
سيتي ملواصلة الضغط على ليفربول ألطول فرتة 

ممكنة
وبعد فوز فريقه في مباراة األحد، شدد غوارديوال 
بالنقاط سيحسم  أي تفريط إضافي  أن  على 
سيتي  وبقي  ليفربول.  لصالح  عمليا  اللقب 
أن  قبل  األولى،  الـ15  املراحل  في  خسارة  دون 
أتاح  ما  مباريات،  أربع  في  هزائم  ثالث  يتلقى 
لليفربول التصدر واالبتعاد.وقال املدرب السابق 
لبرشلونة اإلسباني وبايرن ميونيخ األملاني بعد 
ليفربول،  ملوقع  »نظرا  ساوثمبتون  على  الفوز 
نعرف أن خسارة املزيد من النقاط تعني أن األمر 
حسم«. قد  اللقب(  نحو  )السباق  أنه  انتهى، 

أضاف »لدينا خصم هو أفضل فريق في أوربا في 

الوقت احلالي، ومن أفضل أربعة فرق في العالم 
لهذا اخلميس املقبل سيكون حتديا وسنحاول 
فترة  ألطول  موقعنا  على  حافظنا  اذا  الفوز. 
ممكنة، ميكننا أن نصل الى نهاية املوسم ونحن 
ال نزال نقاتل من أجل اللقب«. وتابع »هي مباراة 
بني األول والثاني. أعرف ان الفارق كبير - سبع 
نقاط - السيما نظرا ألنهم أقوياء وثابتني )في 
على  مباراة  لكنها  ونتائجهم(.  مستواهم 
في  املشجعون  لنا  يوفر  أن  في  وآمل  أرضنا 

ستاد االحتاد مساعدة إضافية«.
وغاب عن سيتي األحد جنم وسطه البلجيكي 
كيفن دي بروين العائد مؤخرا من إصابة أبعدته 
عن معظم النصف األول من املوسم. وكشف 
مشاركة  تأكيد  بإمكانه  ليس  أن  غوارديوال 
يكن  لم  اليوم  أعلم.  »ال  قائال  البلجيكي، 
كبيرة،  مشكلة  ليست  املشاركة.  بإمكانه 
أمر طبيعي  األمر يتعلق بشيء عضلي، لكنه 
بسبب  أشهر  أربعة  أو  لثالثة  غياب  بعد 

اإلصابة«.
انتفاضة يونايتد وبوغبا

وبعيدا عن صراع اللقب، تتجه األنظار األربعاء 
اخلاص  بارك«  جيمس  »سانت  ملعب  الى 
مانشستر  كان  إذا  ما  لتبيان  بنيوكاسل، 
يونايتد سيواصل بدايته املثالية بقيادة مدربه 
غونار  أولي  النروجي  السابق  مهاجمه  اجلديد 

سولسكاير.
وخرج يونايتد منتصرا في ثالث مباراة له تواليا 
نهاية  حتى  مؤقتا  بديال  النروجي  حلول  منذ 
مورينيو،  املقابل جوزيه  البرتغالي  املوسم من 
الى  وإضافة   .1-4 بورمنوث  على ضيفه  بتغلبه 
يطبع  سولسكاير،  مع  اإليجابية  النتائج 
الوسط  العب  مانشستر  في  الراهنة  احلقبة 
متجددا  العبا  يبدو  الذي  بوغبا  بول  الفرنسي 
منذ رحيل البرتغالي، بتسجيله أربعة أهداف 

الثالث  املباريات  في  حاسمة  متريرات  ثالث  مع 
بإشراف سولسكاير. وعلق الفرنسي على وضع 
عالقة  به  جمعته  الذي  مورينيو  بعد  الفريق 
مبباريات  فزنا  مختلف.  »األمر  بالقول  متوترة 
مع املدرب السابق لكن )اآلن( ثمة أسلوب لعب 
ونخلق  الهجوم  نحو  أكثر  نندفع  مختلف، 
املزيد من الفرص وهذه هي الطريقة التي نريد 

أن نلعب بها«.
واعتبر سولسكاير أن ما قدمه بوغبا هو »أداء 

في القمة لالعب وسط«.
مل  يأ الذي و أرسنال 

صبح  أ
يتخلف 

 5 بفارق 
ط  نقا

عن 
املركز الرابع 

األخير املؤهل الى 
دوري األبطال، في 
توازنه  استعادة 

يالقي  حني  سريعا 
جاره وضيفه فولهام، 

يستضيف  فيما 
الرابع  تشلسي 
ساوثمبتون اليوم األربعاء.

وتفتتح املرحلة األولى لعام 2019 
سيتي،  وليستر  ايفرتون  بلقاء  الثالثاء  ظهر 
أن يلتقي األربعاء وست هام مع برايتون،  على 
ولفرهامبتون مع كريستال باالس، هادرسفيلد 

تاون مع بيرنلي وبورمنوث مع واتفورد .

هل ينجح ليفربول يف العودة من )ستاد االحتاد( بفوز حيسم اللقب الغائب؟



 حققت سيرينا وليامس عودة موفقة الى املالعب، لكنها لم حتل دون فوز 
لكأس  الثانية  اجملموعة  منافسات  في   1-2 املتحدة  الواليات  على  اليونان 
مدينة  في  مبارياتها  تقام  التي  التنس  في  اخملتلطة  للمنتخبات  هومبان 
األميركي  اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس على  وفاز  األسترالية.  بيرث 
ماريا  على  سيرينا  تغلبت  فيما  و3-6،   )7-3(  7-6  ،3-6 تيافو  فرانسيس 
لبالده  النتيجة  اليوناني  الثنائي  يحسم  أن  قبل  و2-6   )3-7(  6-7 ساكاري 
في مباراة الزوجي بالفوز بها 4-1، 1-4 و4-2. وكانت اليونان خسرت مباراتها 
على  الفردي  مباراة  في  فازت  ساكاري  ان  علما   ،2-1 بريطانيا  أمام  األولى 
يفوز  أن  قبل  نوري،  كاميرون  أمام  تسيتسيباس  خسر  فيما  بولتر،  كايتي 
الثنائي البريطاني مبباراة الزوجي.واحتاجت سيرينا الى ساعة و44 دقيقة 
اجملموعة  انتزاع  فرصة  أهدرت  والتي  عامليا   41 املصنفة  لتخطي ساكاري 
على ارسالها، بعدما بّكرت في كسر إرسال منافستها األميركية. في حني 
إرسال  بضربة  املباراة  وأنهت  الثانية،  اجملموعة  في  قوتها  سيرينا  أظهرت 
ساحقة.وكانت مباراة الفردي عند السيدات، األولى لسيرينا )37 عاما وثالثة 

بطولة  نهائي  خسارتها  منذ  سالم،  الغراند  في  لقبا   23 صاحبة  أشهر(، 
فالشينغ ميدوز أمام اليابانية ناومي أوساكا في الثامن من أيلول/سبتمبر 
سيرينا  بني  كبيرا  جدال  املباراة  تلك  وشهدت  و6-4.   6-2 بنتيجة  املاضي 
واحلكم البرتغالي كارلوس راموس الذي أنذرها بداية على خلفية ما اعتبر 
قبل  املباراة،  خالل  املدرجات  في  اجلالس  مدربها  من  تعليمات  تلقيها  انه 
أن يحسم نقطة من رصيدها والحقا شوطا كامال، على خلفية تصرفها 
الغاضب ونعتها له بـ »اللص« و«الكاذب«. وأقرت سيرينا بعد مباراة اإلثنني 
»ارتكبت الكثير من األخطاء )في بداية املباراة(، وقلت لنفسي ال بأس، انها 
مباراتي األولى )بعد العودة( وسأكون أفضل. ليس من السهل خوض مباراة 
أولى بعد التوقف، وطبيعي ان نرتكب األخطاء. وقد قدمنا معا )مع ساكاري( 
مباراة جيدة«. وأشارت سيرينا الى أن ليست قلقة بشأن كاحليها اللذين 
انطالق  موعد  من  اسبوعني  قبل  وذلك  اإلثنني،  مباراة  خالل  منهما  عانت 

بطولة أستراليا في ملبورن في 14 كانون الثاني/يناير املقبل.
سريينا تحقق املطلوب

وكانت سيرينا أحرزت لقبها الكبير األخير في ملبورن عام 2017، ولم تدافع 
عنه في النسخة املاضية بسبب والدة طفلتها في وقت سابق. وتتطلع الى 
معادلة رقم األسترالية مارغريت كورت بـ 24 لقبا كبيرا، علما انها شارفت 
وميبلدون  بطولتي  نهائي  انها خسرت  اال  املنتهي،  املوسم  في  مرتني  ذلك 
وفالشينغ ميدوز. وكررت رغبتها في لقاء السويسري روجيه فيدرر الثالثاء 
في مباراة بلديهما في الزوجي اخملتلط. وقالت »أتطلع الى املباراة منذ وقت 
فيدرر،  روجيه  ضد  اللعب  به،  أحلم  كنت  شيء  انه  رائع.  أمر  وهذا  طويل 
وهذا احللم سيتحول الى حقيقة«.واملباراة ضد فيدرر هي األولى )واألخيرة 
لفيدرر(.  20( لقبا كبيرا   43 فيدرر( بني جنمني جمعا  الالعبني بحسب  بني 

 20( عامليا   15 املصنف  تسيتسيباس  بني  جمعت  التي  الفردي  مباراة  اما 
سنة( واألميركي تيافو املصنف 39 عامليا، فاستهلها اليوناني بفوز مريح 
اال  الثانية.  بداية اجملموعة  إرسال منافسه في  األولى وكسر  في اجملموعة 
ان األميركي رد بكسر إرسال اليوناني في الشوط السادس وجر اجملموعة 
منافسه  إرسال  كسر  اليوناني  لكن  انتزاعه.  من  متكن  فاصل  شوط  الى 
في اجملموعة الثالثة واستفاد من ارتكاب تيافو الكثير من األخطاء، لينتزع 

الفوز.

ما زال مايكل شوماخر، يحيا في ذاكرة بطولة 
مع  للسيارات،   1 فورموال  لسباقات  العالم 
عاما،   50 مرات   7 العالم  بطل  بلوغ  اقتراب 
وبعد 5 سنوات من حادث تزلج أدى إلصابات في 
الرأس، وأبعد أسطورة فيراري عن أنظار العامة.
األجنح  زال  ما  وهو  األملاني،  السائق  وسيصل 

على صعيد االنتصارات )91( واأللقاب، إلى عامه 
الـ50، يوم غد  3 يناير/كانون الثاني. وستسلط 
ومهارة  على مسيرة  الضوء   ،1 فورموال  أوساط 
الرجل، الذي ذاع صيته ليتجاوز حدود الرياضة 
في  اجلماهير  من  كبير  قطاع  قلوب  وخطف 
األولى  والسنوات  املاضي  القرن  تسعينيات 
في  فيراري  متحف  ويخطط  احلالي.  القرن  من 
مارانيلو بإيطاليا، ملعرض استثنائي، يُفتتح يوم 
ميالده، ويستمر لعدة أشهر من أجل »االحتفال 
تاريخ  في  سائق  ألجنح  االمتنان  عن  والتعبير 
مرسيدس،  وسيعرض  اجلامح«.  احلصان  فريق 
وهو آخر فريق نافس معه شوماخر في فورموال 
شتوجتارت.  في  متحفه  في  سياراته  بعض   ،1
وستخصص إدارة فورموال 1، أسبوعا لشوماخر، 
عبر حساباتها على مواقع التواصل االجتماعي، 
من  العديد  مع  حصرية  مقابالت  بينها  ومن 
الذين كانوا جزءا من قصة جناح السائق األملاني 

في فورموال 1.
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ــي،  ــوس، للتعاقد مع موهبة تولوز الفرنس ــع يوفنت يتطل
ــلونة  ــتوية، والتغلب على برش خالل فترة االنتقاالت الش
ــة »توتو  ــا لصحيف ــب. ووفًق ــم الالع ــا بض ــم أيًض املهت
ــو، مدافع تولوز  ــي جان كلير توديب ــبورت«، فإن الفرنس س
وصاحب الـ19 عاًما، على رأس اهتمامات فابيو باراتيسي، 
ــاب  ــوس، موضحة أن الالعب الش ــر الرياضي ليوفنت املدي
ــري، املدير  ــيميليانو أليج ــون أول هدية ملاس ــن أن يك ميك
ــى أن توديبو رفض التوقيع على  ــارت إل الفني للفريق. وأش

ــي يونيو  ــيكون حًرا ف ــوز، وس ــع تول ــي م ــد مهن أول عق
املقبل، إال أن البيانكونيري يريد اغتنام الفرصة في يناير 
ــو اآلخر للتعاقد  ــلونة يتطلع ه ــاري، خاصة وأن برش اجل
ــت الصحيفة أن يوفنتوس لن ينتظر  مع الالعب.وأوضح
للصيف املقبل لضم الالعب، وسيحاول إغالق العملية 
على الفور من خالل دفع حوالي 3 أو 4 ماليني يورو للنادي 
ــتاء  ــة على رحيل توديبو خالل الش ــي، للموافق الفرنس
ــة مع أندية  ــة شرس ــي. ويواجه يوفنتوس منافس احلال

برشلونة وريال مدريد بجانب نادي اليبزيج األملاني .

يوفنتوس يتأهب للتفوق على برشلونة

 وكاالت /

 وكاالت /

 وكاالت / وكاالت /

 وكاالت /

 وكاالت /

 وكاالت /

 وكاالت /
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شوماخر.. بطل فريد يعيش يف ذاكرة فورموال 1 رغم االختفاء

أفضل  رونالدو،  كريستيانو  البرتغالي  شدد 
ليس  أنه  على  مرات،  خمس  العالم  في  العب 
تصريحات  في  الفردية،  باجلوائز  »مهووسا« 
صحفية بختام عام غاب فيه عن حفالت هذه 
اجلوائز التي آلت للكرواتي لوكا مودريتش. وغاب 
يوفنتوس  الى  الصيف  هذا  املنتقل  البرتغالي 
عن  يورو،  مليون   100 نحو  مقابل  اإليطالي 
هذا  القدم  كرة  لالعبي  الفردية  اجلوائز  منصة 
العام، وذلك في حدث نادر منذ 2007. وباستثناء 
حلوله خارج الثالثة األوائل جلائزة أفضل العب 
2010، تواجد رونالدو على املنصة كل عام في 
الذهبية  الكرة  جائزة  وتقاسم  املاضي،  العقد 

العب  ألفضل 
مع  بالتساوي 
جنتيني  ر أل ا
ميسي،  ليونيل 
لكل  بخمس 
بني  منهما 
و2017.  2008

اال أن 2018 كان 
ز  متيا با

عام 

مودريتش، زميل رونالدو السابق في ريال مدريد 
الذهبية ألفضل العب  الكرة  نال  اذ  اإلسباني، 
فوتبول  فرانس  مجلة  سنويا  متنحها  التي 
االحتادين  من  العام  العب  واختير  الفرنسية، 
العب  وأفضل  )فيفا(،  والدولي  )ويفا(  األوربي 
في مونديال روسيا 2018.وغاب رونالدو عن كل 
احتفاالت منح اجلوائز، في خطوة عزت التقارير 
املرشحني  بني  اسمه  ورود  عدم  الى  سببها 
في  يفكر  ال  رونالدو  األقل.  على  األوائل  الثالثة 
يفكر  ال  رونالدو  القياسية  األرقام  حتطيم 
اختياره  وبعد  القياسية  األرقام  حتطيم  في 
قبل  من  الرياضية«   2018 العام  »شخصية 
رونالدو في  البرتغالية، قال  صحيفة »ريكورد« 
مهووسا  لست  »أنا  األخيرة  نشرتها  مقابلة 
باأللقاب  الفوز  هو  األهم  الفردية.  باجلوائز 
»الباقي  الفريق«.أضاف  ومساعدة  اجلماعية 
الوقت  طوال  أفكر  ال  طبيعي  بشكل  يأتي 
بتحطيم األرقام القياسية. أعمل قبل أي شيء 
آخر على مساعدة الفريق وأن أكون على أفضل 
مستوى«.وتابع »ال أخفي سعادتي عندما أفوز 
عندما  العام  نهاية  ليست  لكنها  )بجائزة(، 
ريال  قيادة  في  رونالدو  ذلك«.وساهم  أحقق  ال 
مدريد الى سلسلة ألقاب بينها أربعة في دوري 
أسابيع  بعد  الفريق  عن  ورحل  أوروبا،  أبطال 
القارية،  تواليا في املسابقة  ثالث  من لقب 
منضما الى فريق »السيدة العجوز« بطل 
املاضية.   السبعة  املواسم  في  إيطاليا 
إماراتية  صحافية  تقارير  وأشارت 
في  حاليا  متواجد  رونالدو  أن  الى 
»غلوب  جوائز  حفل  حلضور  دبي 
ونال  اخلميس.  املقرر  سوكر« 
اجلائزة  هذه  عاما(   33( رونالدو 
 ،2017 آخرها  مرات  أربع 
العام  هذا  عليها  ويتنافس 
مبابي  كيليان  الفرنسيني  مع 

وأنطوان غريزمان.

رونالدو ليس )مهووسا( باجلوائز الفردية

ريال  مهاجم  أن  فرنسي  صحفي  تقرير  كشف 
مدريد كرمي بنزميا نصح زميله في امليرجني إيسكو 

لتحديد وجهته املقبلة في امليركاتو الشتوي.
نصح  بنزميا،  أن  الفرنسي   »foot01« موقع  وذكر 
العمالق  إلى  باالنتقال  إيسكو  الفريق  في  زميله 
الفرنسي باريس سان جيرمان في فترة االنتقاالت 

الشتوية .
أن  يعتقد  بنزميا  أن  إلى  الفرنسي  املوقع  وأشار 
العاصمة  فريق  مع  جيًدا  سيتأقلم  إيسكو 
األخيرة  السنوات  في  استطاع  الذي  الفرنسية، 

التعاقد مع أفضل الالعبني في العالم. وأوضح 
ويحزم  بنزميا،  نصيحة  يقبل  قد  إيسكو  أن 
ال  جيرمان،  سان  باريس  إلى  وينتقل  حقائبه 
املعجبني  أشد  من  الباريسي  الفريق  وأن  سيما 
مبوهبة الدولي اإلسباني، الذي ال يعيش أحسن 
أيامه الكروية مع »امليرجني«. وتابع نفس املصدر، 
جيرمان،  سان  باريس  رئيس  اخلليفي،  ناصر  أن 
ريال  رئيس  مع  اجليدة  عالقته  استغالل  ينوي 
مدريد فلورنتينو بيريز، من أجل إقناعه بالتخلي 
عن إيسكو في فترة االنتقاالت الشتوية. وأردف 
عائًقا  تكون  لن  للصفقة  املالية  القيمة  أن 

الظفر  أجل  من  جيرمان،  سان  لباريس  بالنسبة 
بخدمات جنم الريال. وال يُعد باريس سان جيرمان 
فقد  إيسكو،  بخدمات  املهتم  الوحيد  الفريق 
أشارت عدة تقارير صحفية سابقة أن إيسكو يثير 
اهتمام عدة أندية أوربية كبيرة على غرار يوفنتوس 
ومانشستر سيتي وبايرن ميونخ. ويعاني إيسكو 
هذا املوسم من تذبذب واضح في مستواه، حيث 
الكروي  بريقه  من  الكثير  اإلسباني  الدولي  فقد 
في  امللكي«  »النادي  بدالء  دكة  حبيس  وأصبح 
أكثر من مرة، كما ال تبدو عالقة الالعب جيدة مع 

مدرب الفريق سانتياجو سوالري .

بنزميا ينصح إيسكو بوجهة جديدة

عودة ناجحة لسريينا يف كأس هومبان للتنس من دون ان تفيد منتخب بالدها

سجل ديريك وايت والماركوس ألدريدج، 32 نقطة، ليفوز سان 
أنطونيو سبيرز، على ضيفه بوسطن سيلتيكس )111-120( 
في دوري السلة األمريكي للمحترفني. وباإلضافة إلى تسجيل 
32 نقطة، استحوذ ألدريدج على 9 كرات مرتدة، ليعدل سان 
أنطونيو تأخره بفارق 12 نقطة بعدما عانى في الشوط األول، 
ملعبه  في  التوالي  على  السابع  فوزه  ويحقق  انتصار  إلى 
لصالح  نقطة   30 براون،  جايلني  وسجل  سيلتيكس.  على 
سيلتيكس الذي لم يفز على أرض سان أنطونيو منذ مارس/

 )109-132( اللقب  وريورز، حامل  أذار 2011.وفاز جولدن ستيت 
على فينكس صنز بفضل تألق ستيفن كوري الذي سجل 34 
نقطة، وأضاف كيفن دورانت 25 نقطة، ليفوز وريورز على صنز 
للمرة 17 على التوالي من بينها 8 مرات في فينكس. وسجل 
بول جورج، 22 نقطة ليقود أوكالهوما سيتي ثاندر للفوز )122-
102( على داالس مافريكس، وثأر ثاندر خلسارته 105-103 قبل 
أرقام مزدوجة  أمام داالس. وحقق جيمس هاردن، 3  24 ساعة 
بتسجيل 43 نقطة، واستحوذ على 10 كرات مرتدة، وقدم 13 
لم  شهرا  روكتس  هيوستون  ليكمل  لزمالئه  حاسمة  متريرة 
يخسر فيه على أرضه بالفوز على ممفيس جريزليز )101-113(.

 40 هاردن  فيها  التي يسجل  التوالي،  على  الرابعة  املرة  وهي 
نقطة، أو أكثر.وسجل فيكتور أوالديبو، ومايلز تيرنر، ودومانتاس 
سابونيس، 62 نقطة، ليقودوا انديانا بيسرز لتحقيق االنتصار 

اخلامس على التوالي بالفوز على أتالنتا هوكس )108-116(.
)123-114( على ضيفه مينيسوتا  بليكانز  أورليانز  نيو  وتفوق 
تيمبروولفر، بفضل تألق جوليوس راندل الذي سجل 33 نقطة 
واستحوذ على 11 كرة مرتدة.وسجل كيمبا ووكر، 24 نقطة 
تفوقه على  تشارلوت هورنتس،  ليواصل  أرباع   3 من  أقل  في 
أمام  التوالي  على   13 االنتصار  حقق  حيث  ماجيك  أورالندو 

منافسه على مدار املواسم األربعة املاضية .

ألدريدج يقود سان أنطونيو للفوز على 
سيلتيكس بدوري السلة األمريكي

قال اإليطالي اخملضرم جانلويجي بوفون، 
رحيل  إن  جيرمان،  سان  باريس  حارس 
عن  مورينيو  جوزيه  البرتغالي  املدرب 
قيادة مانشستر يونايتد، سيصعب من 
الشياطني  الفوز على  في  فريقه  مهمة 

احلمر في ثمن نهائي دوري أبطال أوربا.
أبرزتها  تصريحات  في  بوفون،  وأضاف 
»رمبا  البريطانية:  »ميرور«  صحيفة 

يونايتد  مانشستر  على  الفوز  سيكون 
لكن هذا ال  مورينيو،  بدون  أكثر صعوبة 

يقلل من قيمة املدرب«.
وحتدث عن زميله السابق في يوفنتوس، 
في  للتألق  عاد  والذي  بوجبا،  بول 
جونار  أولى  مع  يونايتد  مانشستر 
مثل  »شخص  قائاًل:  سولسكاير، 
بوجبا لديه شيء يريد إثباته، أعتقد أنه 

سيكون حتديًا معقًدا لنا 

وتابع: »الفوز بدوري األبطال؟ إننا من بني 
الفرق املنافسة على اللقب، لكن الفريق 
يتملك  من  أحيانًا  دائًما،  يفوز  ال  األقوى 

شجاعة أكثر هو من يفوز«.
مع  جيرمان  سان  باريس  وسيلتقي 
مانشستر يونايتد في ذهاب ثمن نهائي 
فبراير/ شهر  خالل  أوربا  أبطال  دوري 

شباط املقبل .

بوفون: رحيل مورينيو يصعب مهمة سان جريمان

يفتتح ليفربول العام اجلديد مبواجهة مفصلية 
حامل  سيتي  مانشستر  معقل  في  اخلميس 
والعشرين  احلادية  املرحلة  في  وذلك  اللقب، 
أن  القدم. صحيح  لكرة  اإلنكليزي  الدوري  من 
املوسم ال يزال في منتصفه تقريبا، وستتبقى 
بعد  الدوري  في  خلوضها  مباراة   17 لليفربول 
لقاء اخلميس مع سيتي، لكن »احلمر« يدركون 
بأن العودة بالنقاط الثالث من »ستاد االحتاد« 
للقب  مضى  وقت  أي  من  أقرب  ستجعلهم 
ابتعد  وبعدما   .1990 عام  منذ  انتظاره  طال 
بفارق تسع نقاط عن توتنهام بفوزه الكاسح 
العبي  وسقوط   1-5 أرسنال  على  السبت 
أمام  بوكيتينو  ماوريسيو  األرجنتيني  املدرب 
توجيه  في  ليفربول  يأمل   ،3-1 ولفرهامبتون 
باللقب،  باالحتفاظ  سيتي  آلمال  ضربة 
وتوسيع الفارق بينهما الى 10 نقاط بحال فوزه 
في ملعب االحتاد للمرة األولى في الدوري منذ 21 
تشرين الثاني/نوفمبر 2015 )4-1(.وتعهد املدرب 
األملاني لليفربول يورغن كلوب بأن يقدم فريقه، 
وهو الوحيد الذي لم يخسر هذا املوسم، كل 
ما لديه في موقعة اخلميس، رافضا في الوقت 
يفصل  الذي  والفارق  اللقب  عن  التحدث  ذاته 
بني فريقه ومالحقيه. وقال كلوب ملوقع النادي 
أن فريقه الذي حقق السبت فوزه التاسع تواليا 
بالفارق،  نفكر  »ال  لكن  متعطش  الدوري،  في 
النقاط  هو  به  نفكر  ما  واحدة.  لثانية  ولو 
ال  أمر  هذا  اآلن(،  حتى  ليفربول  )رصيد  الـ54 
يصدق بصراحة ... كل ما في إمكاننا فعله هو 
االستمرار على هذا املنوال«.ورأى كلوب أن على 
فريقه استعادة لياقته بعد مباراة أرسنال التي 
تألق فيها البرازيلي روبرتو فيرمينو بتسجيله 
املقبلة.  ملباراتنا  التحضير  »ثم  ومن  ثالثية، 

فريق  سيتي  مانشستر  بأن  جميعنا  ندرك 
مذهل سنذهب الى هناك وسنقدم كل شيء 
حملاولة احلصول على نتيجة )إيجابية(«. ويأمل 
سيناريو  بتكرار  ينجح  أن  في  األملاني  املدرب 
االحتاد«  »ستاد  الى  لفريقه  األخيرة  الزيارة 
املاضي بهدفني  املوسم  حني عاد منتصرا 1-2 
للمصري محمد صالح وفيرمينو في إياب الدور 
أوربا، بعدما  أبطال  النهائي ملسابقة دوري  ربع 
أرضه.ولن  بثالثية نظيفة على  أيضا  فاز ذهابا 
تكون املهمة سهلة أمام فريق املدرب اإلسباني 
الفوز  من  قريبا  كان  الذي  غوارديوال  جوسيب 
على  املوسم  هذا  الدوري  في  الذهاب  مبباراة 
محرز  رياض  اجلزائري  إهدار  لوال  أنفيلد  ملعب 
اللقاء  أنهى  ما   ،86 الدقيقة  في  جزاء  ركلة 
التوالي  على  هزميتني  وبعد  السلبي.  بالتعادل 
أمام ضيفه كريستال باالس في معقله )3-2( 
ومضيفه ليستر سيتي )1-2( ، استعاد سيتي 

ساوثمبتون  مضيفه  على  بفوزه  األحد  توازنه 
املركز  واستعاد  العشرين  املرحلة  في   1-3
ضيفا  الثالثاء  يحل  الذي  توتنهام  من  الثاني 
للبقاء  الفوز  عن  باحثا  سيتي  كارديف  على 

ضمن املنافسة.
سيتي ملواصلة الضغط على ليفربول ألطول فرتة 

ممكنة
وبعد فوز فريقه في مباراة األحد، شدد غوارديوال 
بالنقاط سيحسم  أي تفريط إضافي  أن  على 
سيتي  وبقي  ليفربول.  لصالح  عمليا  اللقب 
أن  قبل  األولى،  الـ15  املراحل  في  خسارة  دون 
أتاح  ما  مباريات،  أربع  في  هزائم  ثالث  يتلقى 
لليفربول التصدر واالبتعاد.وقال املدرب السابق 
لبرشلونة اإلسباني وبايرن ميونيخ األملاني بعد 
ليفربول،  ملوقع  »نظرا  ساوثمبتون  على  الفوز 
نعرف أن خسارة املزيد من النقاط تعني أن األمر 
حسم«. قد  اللقب(  نحو  )السباق  أنه  انتهى، 

أضاف »لدينا خصم هو أفضل فريق في أوربا في 

الوقت احلالي، ومن أفضل أربعة فرق في العالم 
لهذا اخلميس املقبل سيكون حتديا وسنحاول 
فترة  ألطول  موقعنا  على  حافظنا  اذا  الفوز. 
ممكنة، ميكننا أن نصل الى نهاية املوسم ونحن 
ال نزال نقاتل من أجل اللقب«. وتابع »هي مباراة 
بني األول والثاني. أعرف ان الفارق كبير - سبع 
نقاط - السيما نظرا ألنهم أقوياء وثابتني )في 
على  مباراة  لكنها  ونتائجهم(.  مستواهم 
في  املشجعون  لنا  يوفر  أن  في  وآمل  أرضنا 

ستاد االحتاد مساعدة إضافية«.
وغاب عن سيتي األحد جنم وسطه البلجيكي 
كيفن دي بروين العائد مؤخرا من إصابة أبعدته 
عن معظم النصف األول من املوسم. وكشف 
مشاركة  تأكيد  بإمكانه  ليس  أن  غوارديوال 
يكن  لم  اليوم  أعلم.  »ال  قائال  البلجيكي، 
كبيرة،  مشكلة  ليست  املشاركة.  بإمكانه 
أمر طبيعي  األمر يتعلق بشيء عضلي، لكنه 
بسبب  أشهر  أربعة  أو  لثالثة  غياب  بعد 

اإلصابة«.
انتفاضة يونايتد وبوغبا

وبعيدا عن صراع اللقب، تتجه األنظار األربعاء 
اخلاص  بارك«  جيمس  »سانت  ملعب  الى 
مانشستر  كان  إذا  ما  لتبيان  بنيوكاسل، 
يونايتد سيواصل بدايته املثالية بقيادة مدربه 
غونار  أولي  النروجي  السابق  مهاجمه  اجلديد 

سولسكاير.
وخرج يونايتد منتصرا في ثالث مباراة له تواليا 
نهاية  حتى  مؤقتا  بديال  النروجي  حلول  منذ 
مورينيو،  املقابل جوزيه  البرتغالي  املوسم من 
الى  وإضافة   .1-4 بورمنوث  على ضيفه  بتغلبه 
يطبع  سولسكاير،  مع  اإليجابية  النتائج 
الوسط  العب  مانشستر  في  الراهنة  احلقبة 
متجددا  العبا  يبدو  الذي  بوغبا  بول  الفرنسي 
منذ رحيل البرتغالي، بتسجيله أربعة أهداف 

الثالث  املباريات  في  حاسمة  متريرات  ثالث  مع 
بإشراف سولسكاير. وعلق الفرنسي على وضع 
عالقة  به  جمعته  الذي  مورينيو  بعد  الفريق 
مبباريات  فزنا  مختلف.  »األمر  بالقول  متوترة 
مع املدرب السابق لكن )اآلن( ثمة أسلوب لعب 
ونخلق  الهجوم  نحو  أكثر  نندفع  مختلف، 
املزيد من الفرص وهذه هي الطريقة التي نريد 

أن نلعب بها«.
واعتبر سولسكاير أن ما قدمه بوغبا هو »أداء 

في القمة لالعب وسط«.
مل  يأ الذي و أرسنال 

صبح  أ
يتخلف 

 5 بفارق 
ط  نقا

عن 
املركز الرابع 

األخير املؤهل الى 
دوري األبطال، في 
توازنه  استعادة 

يالقي  حني  سريعا 
جاره وضيفه فولهام، 

يستضيف  فيما 
الرابع  تشلسي 
ساوثمبتون اليوم األربعاء.

وتفتتح املرحلة األولى لعام 2019 
سيتي،  وليستر  ايفرتون  بلقاء  الثالثاء  ظهر 
أن يلتقي األربعاء وست هام مع برايتون،  على 
ولفرهامبتون مع كريستال باالس، هادرسفيلد 

تاون مع بيرنلي وبورمنوث مع واتفورد .

هل ينجح ليفربول يف العودة من )ستاد االحتاد( بفوز حيسم اللقب الغائب؟
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اك��د النائب عن حتالف االصالح اس��عد 
البدري امس الثالث��اء، ان مجلس النواب 
يعان��ي التلك��ؤ والتعطي��ل للكثير من 
القوانني بس��بب املش��اكل السياسية 
وخاص��ة مايتعل��ق بتش��كيل الكابينة 

الوزارية.
وق��ال البدري ف��ي تصري��ح ان “مجلس 
الن��واب مكون م��ن الكتل السياس��ية 
التي تتصارع االن على املناصب والوزارات 
فيم��ا بينها وبالتالي فأنه��ا تعيق عمل 

اجمللس”.
واضاف ان “الكثير م��ن القوانني مازالت 
معطل��ة وبحاج��ة ال��ى تش��ريع اال ان 
هيمنة الكتل السياسية والصراع فيما 
بينها ح��ال دون اق��رار القوان��ني املهمة 
للش��عب”، مبين��ا أن “جمي��ع الن��واب 
ينتظرون االنتهاء م��ن الكابينة الوزارية 
وحسم ملف املناصب بني الكتل النهاء 
املش��اكل والتوجه نحو تشريع القوانني 

املعطل��ة” ال��ى ذلك كش��فت صحيفة 
“نيوي��ورك تامي��ز”، ع��ن مص��در مطل��ع، 
ب��أن الرئيس األمريك��ي، دونال��د ترامب، 
واف��ق على متديد فترة انس��حاب اجليش 
األمريكي من س��وريا، إلى 4 أش��هر أثناء 

زيارته األخيرة إلى العراق.
وتؤك��د الصحيفة، أن ترام��ب تطرق إلى 
ذل��ك، أثن��اء زيارت��ه األخيرة إل��ى العراق 
وحتدثه بشكل س��ري هناك مع اجلنرال، 
بول الكاميرا، قائد العملية العس��كرية 

ضد داعش.

ووع��د دونالد ترامب، بتوفير عدة أش��هر 
لتنفي��ذ  األمريكي��ني  للعس��كريني 

االنسحاب من سوريا.
وف��ي وقت س��ابق، أعلن الرئي��س دونالد 
ترامب، أن س��حب قوات بالده من سوريا 
مش��يدا  منخفض��ة،  بوتي��رة  يج��ري 
ب��دوره الش��خصي في محارب��ة تنظيم 

“داعش”.
وكتب ترامب على حس��ابه في “تويتر”: 
“سوريا كانت تشهد فوضى مع انتشار 
داعش في أراضيها عندما توليت مقاليد 
احلك��م”.. ” ول��و فع��ل أحد.. م��ا فعلته 
في س��وريا.. حلص��ل على لق��ب البطل 

القومي”.
وش��دد ترام��ب عل��ى أن ق��راره القاضي 
بس��حب القوات األمريكية من س��وريا 
ج��اء تنفيذا للوع��ود التي قدمه��ا أثناء 
حملت��ه االنتخابية، منتقدا ما وصفه ب� 

“األخبار املزيفة في وسائل اإلعالم”.
وف��ي 19 ديس��مبر املاضي، أعل��ن البيت 
األبيض أن الواليات املتحدة بدأت بسحب 

قواتها من أراضي سوريا
ه��ذا واك��د عض��و املكتب السياس��ي 
لعصائب اهل احلق س��عد الس��عدي ان 
العصائ��ب س��تخرج االمي��ركان بالقوة 
في ح��ال ل��م تكن هن��اك ق��درة على 
اخراجهم، مش��ددا على ض��رورة حترك 

احلكومة النهاء الوجود االميركي.
وقال الس��عدي في تصري��ح متلفز ان 
“سلوك اإلدارة األميركية يعد تكريسا 
لوجودها داخ��ل العراق وعل��ى البرملان 
إلنه��اء  س��ريعا  التح��رك  واحلكوم��ة 

الوجود األميركي داخل العراق”.
واض��اف ان “اإلدارة األميركي��ة ترك��ت 
الع��راق مبفرده اثن��اء مواجه��ة داعش 
اإلرهابي��ة ب��ل كان��ت الداعم��ة لهذه 

العصابات”.
واك��د انه “ف��ي حال عدم الق��درة على 
اخراج االميركان سياس��يا فس��تقوم 

العصائ��ب بإخراجهم بالق��وة، حيث ان 
القواع��د األميركي��ة موج��ودة بش��كل 

واضح في العراق
ال��ى ذل��ك ص��رح  النائ��ب ع��ن حتال��ف 
س��ائرون رعد املكصوصي امس الثالثاء، 
ان القص��ور واملنازل الفارهة في املنطقة 
اخلضراء س��يتم اخالؤها من س��اكنيها 
من املس��ؤولني الس��ابقني ف��ي الدولة، 
مبين��اً ان البرملان لديه توجه الخالء تلك 

القصور واعادتها للدولة.
وقال املكصوصي في تصريح ان “البرملان 

متوجه العادة القص��ور واملنازل الفارهة 
في املنطقة اخلضراء ال��ى الدولة، حيث 
سيطرح املوضوع خالل اجللسة املقبلة 

للبرملان”.
واضاف ان “مسؤولي احلكومة السابقة 
مازال��وا يقطن��ون تل��ك القص��ور، االمر 
ال��ذي يعد خط��أً كبي��را وم��ن املفترض 
تس��ليمها الى الدولة بع��د االنتهاء من 

فترة احلكم”.
واوض��ح املكصوصي، ان “تل��ك القصور 
س��يتم اعادته��ا الى احلكوم��ة، خاصة 
ان االص��الح ماٍض في هذا املش��روع، من 
اجل عدم هيمنة بعض االشخاص على 

مقدرات الدولة”. 
كما اكد عضو اللجن��ة املالية النيابية 
احمد حمة رشيد ان النفقات االكبر في 
موازن��ة 2019 لوزارتي الداخلية والدفاع، 
مبينا ان العجز في املوازنة وصل الى 27 

تريليوناً.
وق��ال رش��يد ف��ي تصري��ح ان “اللجنة 
اجتمعت امس وبحث��ت االجراءات التي 
م��ن املمك��ن اتخاذه��ا م��ن اج��ل اجراء 

التعديالت على موازنة 2019”.
واض��اف ان “اللجن��ة املالي��ة قس��مت 
أعضاءه��ا عل��ى ش��كل جل��ان فرعي��ة 
للتنس��يق مع ال��وزارات املعنية بش��أن 

املوازنة”.
واوض��ح ان “موازن��ة 2019 حملت وجها 
األكب��ر  النفق��ات  وخصص��ت  حربي��ا 
جلان��ب الداخلية والدفاع على حس��اب 

اخلدمات”.
ولف��ت عض��و اللجن��ة املالي��ة ال��ى ان 
“العج��ز في موازن��ة 2019 ارتفع الى 27 

ترليون دينار”
وأعلن مركز اإلعالم األمني عن مقتل 30 
قيادي��ا بداع��ش وتدمير وكره��م بضربة 
جوي��ة لطائ��رات ال���f16 العراقية داخل 

األراضي السورية.
وذك��ر املرك��ز ف��ي بي��ان ان��ه “بتوجي��ه 
م��ن القائ��د الع��ام للق��وات املس��لحة 
وبإش��راف وتخطي��ط قي��ادة العمليات 
املش��تركة، ووفق معلوم��ات من مديرية 
اس��تخبارات ومكافحة اإلره��اب خلية 
الصقور االس��تخباراتية ، نفذت طائرات 
F16 العراقي��ة، ضرب��ة موجع��ة ومؤثرة 

في منطقة “سوس��ه ” داخ��ل األراضي 
السورية”.

وأضاف البيان ان “اله��دف دمر بالكامل 
وكان عبارة ع��ن منزل مكون من طابقني 
ولعق��د  لإلرهابي��ني  كوك��ر  يس��تخدم 
ان  ال��ى  مش��يرا  في��ه”،  االجتماع��ات 
“الضربة جاءت خالل عقد اجتماع ضم 

30 قياديا مهماَ من عصابات داعش”.
وأوض��ح ان “الهدف يبع��د بنحو 8 كيلو 

متر داخل االراضي السورية
كما طالبت النائب عن محافظة واسط 
انتص��ار حس��ن ام��س الثالث��اء، مبن��ح 
احملافظ��ة حصتها من إي��رادات منفذها 
احل��دودي مع اي��ران، باالضافة الى ايصال 

مستحقاتها من حقليها النفطيني.
وقالت حس��ن في تصريح ان “محافظة 
واس��ط لها حق عل��ى احلكومة وحتتوي 
منفذ ح��دودي وعل��ى حقل��ني نفطيني 
وبالتال��ي التق��ل اهمية ع��ن محافظة 
البص��رة”، مبين��ة أن “احلكومة مطالبة 
ميزانيته��ا  وزي��ادة  واس��ط  بانص��اف 
ومنحه��ا مخصصات مالية من منفذها 
احلدودي وإيرادات النفط، كما متنح باقي 

احملافظات املنتجة للنفط”.
وأضافت حسن، أن “واسط تعاني نقصاً 
كبي��راً ف��ي امل��دارس والبن��ى التحتية، 

وبالتال��ي فأن العراق وواس��ط على وجه 
اخلصوص بحاج��ة ال��ى التصويت على 
قانون البنى التحتية داخل البرملان كونه 

يخدم جميع احملافظات”. 
واك��د النائ��ب ع��ن محافظ��ة النج��ف 
االش��رف فاضل الفتالوي ام��س الثالثاء، 
حاج��ة احملافظ��ة ال��ى 500 ملي��ار دينار 

الكم��ال املش��اريع املتوقف��ة والنهوض 
بالواقع اخلدمي للمحافظة.

وق��ال الفتالوي في تصري��ح ان “النجف 
للش��ركات  س��ابقة  دي��ون  لديه��ا 
االس��تثمارية تصل الى 230 مليار دينار، 
وه��ي اليوم بحاجة ال��ى 500 مليار دينار 
للنه��وض بواقعه��ا اخلدم��ي لتكمل��ة 

املشاريع احملالة واملقترحة”.
واض��اف ان “موق��ع النج��ف واهميته��ا 
يتطلب تظافر اجلهود للنهوض بواقعها 
االقتصادي وتفعيل الس��ياحة بش��كل 
اكبر، م��ن اجل املزيد من االي��رادات التي 

تصب في صالح احملافظة”.
واوض��ح الفت��الوي، أن “احملافظ��ة فيها 

الكثير م��ن االمكان��ات ولك��ن مايعيق 
اس��تغاللها، ه��و التقاع��س والفس��اد 
والالمباالة، االمر ال��ذي يحتاج الى وقفة 

جادة لتغيير هذا الواقع.

ق��د تب��دو الس��نة املاضي��ة حافلًة 
باألحداث السياسية الساخنة في 
مختل��ف أنحاء العال��م، وهو ما قد 
يشير إلى أّن الصراعات السياسّية 
في العالم في تزايد مستمّر هذا ما 
اكدت��ه تقارير صحفي��ة  لكن أحد 
املؤّش��رات املهّم��ة في ه��ذا الصدد 
تش��ير إلى أّن هذا غي��ر دقيق؛ إذ لم 
تش��هد س��نة 2018 أيّ��ة انقالبات 
عس��كرية، وهي من األح��داث نادرة 
الوقوع للغاية، فمنذ سنة 1950، لم 
تخُل أّي س��نة تقريًبا من االنقالبات 
العس��كريّة، م��ا عدا س��نة 2007، 

والسنة املنتهية: 2018.
وق��د يتكّون ل��دى البع��ض انطباع 
ب��أن االنقالبات العس��كريّة أحداث 
نادرة الوقوع، وه��ي خاّصة مبنطقة 
أفريقيا  بعينها، كق��ارّة  جغرافّي��ة 
التي ش��هدت خالل اخلمسني سنة 
املاضي��ة 200 محاولة انقالبّية على 
األقل، كما قد يعتقد البعض بأنّها 
محص��ورة بفت��رات زمنّي��ة معّينة، 
كالس��تينيات والس��بعينيات التي 
ش��هدت ذروة ف��ي ع��دد االنقالبات 
الواق��ع يق��ول  العس��كريّة، لك��ن 
عك��س، إذ أن االنقالب��ات حتدث في 

ع��ّدة مناطق م��ن العالم وبش��كل 
شبه مستمّر منذ خمسينات القرن 
املاضي، ولذلك ش��ّكلت سنة 2018 
اس��تثناًءا فريًدا بغياب أيّة محاولة 

انقالبّية جاّدة .
املنتهي��ة  الس��نة  ش��هدت  وق��د 
مخّطط��ات أّولّية حمل��اوالت انقالب، 
لكنها لم تتجّس��د ، من بينها تلك 

الت��ي حدثت ف��ي فينزوي��ال بعد أن 
التقى مسؤولون أمريكيون بقيادات 
ف��ي اجلي��ش الفنزويل��ي م��ن أج��ل 
التخطي��ط النقالب عس��كري ضد 
الرئي��س م��ادورو ، لك��ن اخُلطط لم 
تنّفذ، وقد ص��ّرح األمريكيون بأنّهم 

لم يوافقوا على دعم هذا املسار .

وكان رئي��س الفيليب��ني أيًض��ا ق��د 
كش��ف ع��ن مخّط��ط انقالبي من 
أج��ل إزاحت��ه ع��ن الس��لطة م��ن 
طرف املعارض��ة والثّوار اليس��ارينّي 
حس��ب  مس��ّلحة،  ومجموع��ات 

تصريحاته .
ع��ّدة  املاضي��ة  الس��نة  وش��هدت 
مح��اوالت الغتيال رؤس��اء دول، من 
بينهم الرئي��س الفنزويلي مادورو 
ع��ن طري��ق طائ��رة ب��دون طّي��ار، 
والرئي��س ماك��رون ال��ذي تعّرض 
حملاول��ة طعن بالس��ّكني، ورئيس 
ال��وزراء األثيوبي آب��ي أحمد الذي 
إلقائ��ه  أثن��اء  قنبل��ة  انفج��رت 

خطبة أمام حشد من أنصاره .
تقوي��ة  الس��نة  ش��هدت  كم��ا 
وجوٍد في الس��لطة في كل واجملر 
وسريلنكا ونيكاراغوا وتركيا بعد 
انتقالها إلى النظام الرئاسّي في 
ظل ُحك��م الرئيس رج��ب طّيب 
أردوغ��ان، لكن ال ميكن وصف هذه 

اخلطوات باالنقالب.
املنَقل��ب  الرؤس��اء  آخ��ر  وق��د كان 
عليهم هو الرئيس الزميبابوي روبرت 
موجابي، في نوفمبر )تشرين الثاني( 
2017 البالغ من العمر 94، وذلك بعد 
أن عّمر في السلطة منذ استالمها 
وف��ي  س��نة.   30 أي   ،1987 س��نة 

تاري��خ االنقالبات العس��كريّة منذ 
اخلمس��ينات، شهدت س��نة 1966 
أعلى عدد من مح��اوالت االنقالبات 
العس��كرية ب�18 محاولة، كما كان 
نصيب املنطقة العربّية ب�15 انقالبًا 
ا، إذ تصّدرت سوريا القائمة  عسكريًّ

بخمسة انقالبات عسكريّة .
االنقالب��ات  ظاه��رة  تراجع��ت  مل��اذا 

العسكريّة؟
ظاهرة االنقالبات العسكريّة تشهد 
ا خصوًص��ا منذ  تناقًص��ا مس��تمرًّ
احل��رب الباردة ب��ني الواليات املتحدة 
الس��وفيتي،  واالحت��اد  األمريكي��ة 
فخالل احل��رب الب��اردة بينهما كان 
كّل معس��كر يحاول قلب السلطة 
ف��ي دول املعس��كر اآلخ��ر من خالل 
دع��م أط��راف متحالفة مع��ه، من 
إالّ  اآلخ��ر؛  الط��رف  أج��ل إضع��اف 
أّن ه��ذه املمارس��ات تراجع��ت منذ 

التسعينات بشكل ملحوظ.
باإلضاف��ة إلى ذلك فإن نهاية احلرب 
الباردة أّدت إلى تغّير في املعايير التي 
ينظر من خاللها اجملتمع الدولي إلى 
االنقالب��ات العس��كرية، فقد تبّنت 
عّدة دول ومؤّسسات دولّية سياسة 
االنقالب��ات  م��ع  التس��امح  ع��دم 
العس��كريّة، م��ن بينه��ا »منظمة 
الوح��دة األفريقية« الت��ي أّكدت من 
خالل »إعالن لومي« سنة 2000 عدم 

تس��امحها م��ع ظاه��رة االنقالبات 
العس��كريّة؛ إذ ج��اء ف��ي اإلع��الن 
»نح��ن نعّبر ع��ن قلقن��ا البالغ من 
عودة ظاهرة االنقالبات العس��كريّة 
ف��ي أفريقي��ا. نح��ن نق��ّر ب��أن هذه 
التطّورات تعّد تهديًدا للسلم وأمن 
القارة، كما تش��ّكل توّجًها مقلًقا 

وخطيًرا ضد عملية الدمقرطة التي 
جتري في القارّة«.

وقد أق��ّر االعالن بح��ق املنّظمة في 
معاقبة أيّة دول��ة يجري بها انقالب 
عسكرّي، ويصل ذلك إلى حّد جتميد 
مقعدها في املنّظم��ة. وقد اتّخذت 
املنّظمة ه��ذا اإلجراء ض��د النظام 
املصري بعد إزاح��ة اجليش للرئيس 
ُمرسي وس��يطرته على سلطة في 
س��نة 2013، لكن املنّظمة تراجعت 
ع��ن ه��ذا التجمي��د بعد ذل��ك، إثر 
ضغوط��ات وكوالي��س م��ن بع��ض 

الدول .
هل سنشهد في سنة 2019 انقالبًا 

ا في املنطقة العربّية؟ عسكريًّ
لك��ن م��اذا ع��ن س��نة 2019، ه��ل 
العس��كرية؟  االنقالبات  س��تغيب 
ي��درس مؤّش��ر »coupCast« بيانات 

ووض��ع  باالنتخاب��ات،  متعّلق��ة 
واألوض��اع  والنزاع��ات،  االقتص��اد، 
بتقدي��رات  ليخ��رج  السياس��ّية 
ع��ن احتمالّي��ة وق��وع االنقالب��ات 
تقديراته  ويش��ير في  العس��كريّة، 
لس��نة 2019 إلى أن احتمالّية وقوع 
محاولة انقالب في السنة القادمة 

تصل إل��ى 81%، م��ع احتمالية %56 
لنجاحه.وق��د تواج��دت ف��ي قائمة 
املؤشر ألكثر 60 دولة معّرضة حلدوث 
انقالبات عسكريّة ستُّ دول عربّية: 
م��ن بينه��ا الصومال الت��ي احتّلت 
املرتب��ة الثاني��ة ف��ي املؤّش��ر بع��د 
بوركينا فاس��و، ثم مصر في املرتبة 
اخلامس��ة، والس��ودان ف��ي املرتب��ة 
11، ثم موريتاني��ا في املرتبة 29، ثم 
ليبي��ا في املرتبة 35، ث��م اجلزائر في 
املرتبة 46. وقد استخلصت دراسات 
لنجاح  حتليلّي��ة عوامل أساس��ّية 
أي انق��الب عس��كرّي: العامل األّول 
ه��و التاري��خ الس��ابق لالنقالب��ات 
العس��كريّة ف��ي البلد، ف��إذا كانت 
الدول��ة ق��د تعّرض��ت في الس��ابق 
إل��ى محاول��ة انق��الب ف��إن هنالك 
احتمالّية كبيرة بأن تشهد ُمحاولة 
أخ��رى، خصوًصا إذا جنح��ت احملاولة 
الس��ابقة، وهو ما يُدخ��ل البلد في 
سلسلة من االنقالبات التي حُتاكي 
االنقالب الناجح، ما يُعطي انطباًعا 
لدى الُعصب العس��كريّة باإلضافة 
إلى قطاعات ش��عبّية واس��عة بأن 
االنق��الب العس��كرّي يبق��ى خيارًا 
مطروًح��ا للتغيير السياس��ّي عند 
انحراف السلطة، وقد حدث هذا في 
عّدة بلدان في ستينات وسبعينيات 
الق��رن املاضي مثل س��وريا والعراق 
واألرجنت��ني التي ش��هدت انقالبات 
الثان��ي فهو  العام��ل  متتالّية.أم��ا 
التطور االقتصادّي، إذ يش��ير بعض 
اخلب��راء االقتصاديّ��ني بأنّ��ه مبج��ّرد 
ف��إّن  املعيش��ة  مس��توى  ارتف��اع 

املؤّسس��ات السياس��ّية ستتقّوى 
وت��زداد ثق��ة املواط��ن به��ا، وهو ما 
س��يمنع قيام انقالبات عس��كريّة 
ضّده��ا، إذ إّن القطاعات الش��عبّية 
غالًبا لن تقف مع هذا التغيير كونه 
قد يؤّدي إلى خسارتها ملكتسباتها 
االقتصاديّ��ة التي ح��ازت عليها في 
ظ��ل النظ��ام القائ��م، وه��ذا ما قد 
يفّسر سبب فشل احملاولة االنقالبّية 
ف��ي تركي��ا س��نة 2016. وبس��بب 
انخفاض نس��ب الفق��ر املدقع في 
الكثي��ر م��ن بل��دان العال��م وب��روز 
العديد م��ن االقتصاديّات الصاعدة، 
خصوًص��ا في أمريكا الالتينّية التي 
كانت تش��هد العديد م��ن احملاوالت 
االنقالبّية في ستينيات وسبعينيات 
القرن املاضي؛ فإّن ه��ذا من املمكن 
أن يفّسر سبب تراجع االنقالبات في 
العالم بش��كل ع��ام. باإلضافة إلى 
ذلك فإن تطّور التكنولوجيا ووسائل 
واملراقبة في  والتجّسس  االتصاالت 
أي��دي األجه��زة احلاكمة س��اهمت 
ف��ي إفش��ال اخملطط��ات االنقالبّية 
وكش��فها أصحابه��ا مبّك��ًرا، وهو 
ما ل��م يك��ن متوّفًرا في الس��نوات 
املاضي��ة، فحس��ب الباحث��ني ف��ي 
مي��دان االنقالبات العس��كريّة فإن 
للُمنقلبني  الرئيسة  االستراتيجّية 
هي: الس��ريّة واملُفاجأة، التخطيط 
الدقي��ق والبس��يط، باإلضاف��ة إلى 
احلراك الهجومّي القاس��ي، وهو ما 
تنج��ح التكنولوجيا في الكش��ف 

عنه ُمسبًقا وتفاديه.

البدري: البرلمان يعاني من التلكؤ بسبب المشاكل السياسية

الكثري من القوانني مازالت معطلة وحباجة اىل تشريع اال ان هيمنة الكتل السياسية والصراع فيما بينها حال دون اقرار القوانني املهمة

وافق ترامب على تمديد فرتة انسحاب 
الجيش األمريكي من سوريا إىل 4 أشهر 

أثناء زيارته األخرية إىل العراق

السعدي : ان العصائب 
ستخرج االمريكان بالقوة 
يف حال لم تكن هناك 
قدرة على اخراجهم

االسرتاتيجيّ�ة الرئيسيّ�ة 
للمُ�نقلبني هي السريّ�ة وامُلفاجأة 
والتخطيط الدقيق والبسيط وهو 
ما تنجح التكنولوجيا يف الكشف 
عنه مُ�سبًقا وتفاديه

مرّت 2018 بدون انقالبات عسكرية.. هل سيستمرّ ذلك في 2019؟

ا خصوًصا منذ احلرب الباردة بني الواليات املتحدة األمريكية واالحتاد السوفييت ظاهرة االنقالبات العسكرّية تشهد تناقًصا مستمرًّ

/ القسم السياسي

/ القسم السياسي

املكصوصي رشيدالسعدي

ماكرونمادوروآبي

شهدت 2018 عّدة حماوالت الغتيال رؤساء 
دول منهم الرئيس الفنزويلي والرئيس 

ماكرون ورئيس الوزراء األثيوبي آبي أمحد 



تركيا غاضبة من إعادة واشنطن تقويم خطط االنسحاب من سوريا

واك��د "اجملل��س الش��رعي" ف��ي بي��ان بع��د 
جلسة اس��تثنائية في دار الفتوى، برئاسة 
مفت��ي اجلمهوري��ة الش��يخ عبداللطي��ف 
دري��ان، وحض��ور الرئيس فؤاد الس��نيورة، أن 
"املش��اورات واللقاءات ب��ن الرئيس املكلف 
مع القوى السياس��ية لتش��كيل احلكومة 
يب��دو أنه��ا وصل��ت ال��ى خواتيمه��ا الت��ي 
تبش��ر بوالدة قريبة للحكومة"، وشدد على 
ان "التفاؤل س��يبقى س��يد املوق��ف مهما 
بقي من تفاصيل في توزي��ع احلقائب لوالدة 
احلكوم��ة". وطالب بأن يكون "البيان الوزاري 
في احلكوم��ة العتي��دة مبنيا على أس��س 
واضح��ة املعال��م لتأكي��د س��يادة الدول��ة 
واحترام الدستور والتطبيق الكامل لوثيقة 
الوف��اق الوطني، أي اتف��اق الطائف، والتزام 
والق��وى  وان تتحم��ل احلكوم��ة  القوان��ن 
السياس��ية مس��ؤولياتها الكامل��ة جت��اه 
ذلك، كما يطالب بإطالق ورش��ة املش��اريع 
اإلمنائية واإلصالحية لبناء دولة املؤسس��ات 
والعمل املش��ترك في إطار وحدة اللبنانين 
واالستفادة من مؤمتر "س��يدر" املعول عليه 
ف��ي إنع��اش الوض��ع االقتص��ادي اللبناني، 
اضاف��ة ال��ى نتائج جه��ود الرئيس س��عد 
احلريري في لقاءاته ف��ي املؤمترات واللقاءات 

التي عقدها أخيرا في لندن".
ودع��ا اجملل��س ال��ى "التضام��ن الوطني بن 
جمي��ع اللبنانين وااللتفاف ح��ول الرئيس 

احلري��ري في اجلهود التي يقوم بها، بالتعاون 
مع رئيس اجلمهورية ميش��ال عون، للخروج 
م��ن ه��ذه األزم��ة الت��ي يعيش��ها لبن��ان 
لتحقيق األهداف التي سترسمها احلكومة 

اجلدي��دة ف��ي بيانه��ا ال��وزاري، بالتعاون مع 
اجلميع إلرس��اء كلمة س��واء تنق��ذ وطننا 
وتع��زز وحدتن��ا ملواجه��ة األخط��ار احملدقة 
بنا وخصوص��ا من العدو اإلس��رائيلي الذي 

يتربص بلبنان واللبنانين شرا".
ومتن��ى اجمللس ان "يعود لبن��ان الى لعب دوره 
كما كان س��احة لقاء بن األش��قاء العرب، 
وه��ذا ال ميكن ان يك��ون إال ب��ان ينعم لبنان 
باألمن والس��الم واالس��تقرار ف��ي حكومة 
تنه��ض ب��ه وحتق��ق كل آم��ال اللبناني��ن 

وطموحاتهم".
وكان دري��ان عق��د خلوة ف��ي دار الفتوى، مع 
الرئي��س ف��ؤاد الس��نيورة ال��ذي انضم الى 
جلسة اجمللس الشرعي، بناء لدعوة املفتي. 
وق��ال ردا على س��ؤال: "هن��اك حاجة إلجناز 
التألي��ف والتوجه بس��رعة نح��و املعاجلات 
الكبي��رة الضروري��ة الت��ي يج��ب على هذه 
احلكومة ان تتول��ى القيام بها. محاولة كل 
ي��وم ابتداع أس��باب ال تقنع أحدا". وس��أل: 
"ملاذا كل هذا التأخير س��بعة أش��هر؟ هذا 
مضيعة للوقت وللجه��د، وبالتالي ال تؤدي 

الى أي نتيجة.
هناك اخت��راع وابتداع ملش��كالت من اجل 

التأخير ومحاولة التذاكي على الناس".
واض��اف: "كن��ت أمتن��ى ان تك��ون طبيع��ة 
ه��ذه احلكومة مختلف��ة، ان تكون حكومة 
مصغ��رة وحكوم��ة أقطاب تتول��ى معاجلة 

املش��كالت، وننتهي من كل هذه املشكالت 
الصغي��رة الت��ي نخلقها، من ميث��ل من واي 
مجموع��ة؟ نخل��ق مجموع��ات جديدة لم 
تكن موج��ودة وليس لها مبرر النها لم تقم 

اطالقا باملش��اركة في االستشارات امللزمة 
وال باالستش��ارات مع رئي��س احلكومة على 
أس��اس انها موجودة. على أي حال، أمتنى ان 
يص��ار الى التعجيل في إجن��از هذا املوضوع 
الن حج��م األعم��ال واملش��كالت املوجودة 
كبي��ر ج��دا، واذا ل��م تت��م معاجلت��ه، فهذا 
س��يهدد مبزيد من االنحدار لألمور على اكثر 

من صعيد".
وعما اذا كان من رابح او خاسر في تشكيل 
احلكوم��ة؟ أج��اب: "البل��د كل��ه خس��ران 
بالتأخي��ر وأيضا بعدم التوجه نحو املعاجلة 
الصحيح��ة. نتمن��ى بعد تألي��ف احلكومة 
ان تعطي ش��يئا مما يس��مى توجيه اجلهود 
والتنب��ه ال��ى أهمي��ة اس��تعادة الثقة بن 
املواطن��ن والدولة، وب��ن املواطنن والفئات 
السياس��ية، اذا كان هناك التزام، عودة الى 
الت��زام مبب��ادئ أساس��ية، االلت��زام باحترام 
الدول��ة  ومبصلح��ة  والقوان��ن،  الدس��تور، 
وس��لطتها الكاملة على األراض��ي، وأيضا 
الت��زام باس��تقاللية القضاء، والع��ودة الى 
االلت��زام، ب��ان يول��ى األش��خاص الكفؤين 

واجلديرين بتسلم املسؤوليات في الدولة".
قي��ل له هل س��يرفع اجملتمع��ون في اجمللس 
بتس��ريع  للمطالب��ة  الص��وت  الش��رعي 
تش��كيل احلكوم��ة؟ أج��اب: "طبيع��ي. لن 
أقول ماذا س��يصدر، فهو حتما سينظر في 
ه��ذه األمور، لكن أمتن��ى ان يكون اجمللس من 
األصوات التي تطالب باإلسراع بتشكيل 
احلكومة، حجم املش��كالت التي نعاني 
منه��ا كبي��ر، وال تعال��ج ال باالنكفاء وال 

باالنشغال بالعواصف الفنجانية".
كم��ا خيم اجلم��ود على جه��ود حلحلة 
العقد احلكومي��ة مجددا، فيما أش��ارت 
مصادر سياس��ية واس��عة االط��الع إلى 
أن حتري��ك هذا االتص��االت يتطلب بداية، 
إع��ادة توضيح األم��ور بن فري��ق الرئيس 
ع��ون و"التي��ار الوطني احل��ر" وبن "حزب 
اهلل" بعدم��ا جن��ح الفريقان ف��ي احلد من 
التراش��ق بته��م تعطي��ل احلكومة على 
مواق��ع التواصل االجتماع��ي. وأوضحت 
املص��ادر أن قيادة كل من الفريقن أعطت 

تعليمات بوقف هذا التراشق .
وكان الفت��ا ق��ول محط��ة "أو ت��ي ف��ي" 
الناطقة باسم "التيار احلر" أمس أن "ميشال 
عون، املنطلق في عمله الوطني من تكريس 
األخالق قب��ل التقاليد مدرك أن السياس��ة 
قبل كل ش��يء آخر... قوة: ق��وة في املوقف، 

وقوة في اإلرادة وقوة في التمثيل الش��عبي. 
وه��ذه القوة التي يب��دو أنها أخافت البعض 
منذ اليوم األول للعهد ستثبت مجدداً أنها 
عام��ل اطمئنان ال خوف، إل��ى جانب كونها 
حقيق��ة ال تقبل النقض، وواقع��ا غير قابل 

للتخطي أو اإللغاء" .
وأكد رئيس مجلس النواب نبيه بري تعليقا 
على حديث الرئي��س عون عن محاولة خلق 
أعراف وتقالي��د جديدة في تأليف احلكومة، 
أن "الدس��تور واض��ح ح��ول كيفي��ة تأليف 
احلكوم��ة ومن ين��اط به تألي��ف احلكومة"، 

وقال إن "اإلتصاالت جامدة وأحد ال يقوم بأي 
خطوة في ملف تشكيل احلكومة بعد كّل 
هذه العقد". كما كرر القول إنه "قدم كل ما 
ميكن من تس��هيالت لتأليف احلكومة وانه 

لم ولن يندم على ما فعله في هذا االطار".
وذّك��ر بري خ��الل لقاء األربع��اء النيابي بأنه 

"كان يج��ب ان تتش��كل احلكومة قبل عيد 
الفطر، لكن لألسف لم تتألف حتى اآلن، وال 

اريد ان أحمل طرفا معينا مسؤولية ذلك".
وأعلن وفق ما نقل عنه نواب "قلنا للحريري 
من��ذ الي��وم األول إنن��ا نري��د 6 وزراء كثنائي 
ش��يعي علماً أنه يحق لنا ب�8 وزراء وبضرورة 
متثي��ل النواب الس��ّنة ونخش��ى من قطبة 
مخفية لها عالقة باخلارج". ولفت الى أن "ال 

حل إال بالدول��ة املدنية، فكل املصائب التي 
نعاني منها ناجمة عن الطائفية واملذهبية 

اللتن تستشريان أكثر فأكثر".
ولفت بري الى أن "أولى مهام مجلس النواب 
بعد تشكيل احلكومة هي الضغط لتنفيذ 
م��ا ال يق��ل ع��ن 39 قانون��ا لم تنف��ذ حتى 
اآلن، ومنه��ا القوان��ن املتعلقة بتش��كيل 
الهيئ��ات الناظم��ة ومجال��س االدارة لعدد 
م��ن املؤسس��ات والقطاع��ات كالكهرب��اء 

والطيران املدني".
ونق��ل النائب عل��ي بزي عن ب��ري قوله "إنّنا 

ال نري��د اتهام أح��د في تأخير التش��كيل"، 
معتب��ًرا أنّ��ه "من ح��ق اللبناني��ن أن يكون 
لديه��م حكومة". وأعلن ب��زي أّن االتصاالت 

جامدة حتى من قبل املعنين بالتشكيل.
وبعد انتهاء اللقاء ترأس بري اجتماع كتلة 
"التنمي��ة والتحري��ر" ودع��ا في مس��تهله 

الى اإلس��تمرار في التأهب ش��عباً وجيشاً 
واحل��رب  التحري��ض  مبواجه��ة  ومقاوم��ة 
النفس��ية التي تش��نها اس��رائيل واخلروق 
األج��واء  انته��اك  واس��تمرار  العس��كرية 
واالعت��داء عب��ر أجوائن��ا عل��ى  اللبناني��ة 
الشقيقة س��وريا، مبا يستدعي البحث في 
الوسائل الكفيلة بحماية األجواء اللبنانية 
ودع��وة األمم املتح��دة ال��ى اتخ��اذ اخلطوات 

الضرورية الس��تكمال تنفيذ ق��رار مجلس 
األمن الرقم ١٧٠١ وبسط السيادة اللبنانية 
عل��ى مزارع ش��بعا وتالل كفرش��وبا واجلزء 
اللبناني من بلدة الغج��ر والنقاط احلدودية 
الثالث عش��رة وترس��يم احلدود البحرية مبا 

يضمن للبنان استخراج ثرواته البحرية .
الوطني��ة  "الوقائ��ع  الكتل��ة  وتناول��ت 
ض��وء  عل��ى  واالجتماعي��ة  السياس��ية 
مس��اعي التألي��ف احلكوم��ي والتس��ويف 
اجلاري واستمرار حرق الوقت واالحتجاجات 
والشكوى الشعبية املتصاعدة جراء االزمات 

االجتماعي��ة   - واالقتصادي��ة  السياس��ية 
وعدم معاجلة االثار البيئي��ة ملواقع املكبات 
واس��تمرار التش��وهات الت��ي تتج��اوز على 
التنظي��م املدني واالعت��داءات على مجاري 
وأح��واض ومصب��ات األنهر واملي��اه اجلوفية 

وشاطئ البحر".
وتوقف��ت الكتلة امام "األزمات املعيش��ية 
الت��ي  املرتفع��ة  واألص��وات  واإلقتصادي��ة 
حج��م  م��ن  مش��روعيتها  تكتس��ب 
الضغوط��ات التي يعيش��ها الن��اس والتي 
بدأت تعكس نفس��ها على حركة الشارع. 
وأكدت إنحيازها الكامل الى مطالب الناس 
احملق��ة والتي يج��ب ان تدف��ع املعنين الى 
اإلس��راع في تش��كيل احلكومة واملباشرة 
ف��ي معاجل��ة امللف��ات وإتخ��اذ اإلج��راءات 
اإلصالحي��ة الضرورية لوق��ف اإلنحدار في 

الوضع املالي واإلقتصادي.
واس��تغربت "التنمي��ة والتحري��ر" تعلي��ق 
االتصاالت والفوازير في ما يخص التشكيل 
احلكوم��ي واحمل��اوالت الت��ي ج��رت للتوزي��ر 
واس��تبدال  احلص��ص  وتوزي��ع  العش��وائي 
احلقائب الوزارية واك��دت ان احلل يكمن في 
الدس��تور الذي يضمن عدال��ة التمثيل في 

حكومة وحدة وطنية".

وق��ال الناطق باس��م الرئاس��ة 
التركي��ة، إبراهي��م قال��ن إنه ال 
يكون��وا  أن  لإلرهابي��ن  ميك��ن 
ورداً  املتح��دة.  للواليات  حلف��اء 
الس��يناتور  اس��تخدام  عل��ى 
اجلمه��وري ليدنس��ي غراه��ام، 
عب��ارة »احللف��اء األك��راد«، ف��ي 
تصريحات أدل��ى بها حول إعادة 
اإلدارة األميركية تقومي خططها 
الفوري من  بش��أن االنس��حاب 
سوريا، قال قالن في تغريدة على 
»تويتر«، »إنه ال ميكن لإلرهابين 
وكم��ا  حلفاءك��م.  يكون��وا  أن 
أن »داع��ش« ال ميثل املس��لمن، 
فإن )ب��ي كا كا( )ح��زب العمال 
الكردستاني(، ال ميثل األكراد في 
س��وريا أو أي مكان آخ��ر«، وزاد: 

»أنتم تعرفون الصلة املباشرة بن 
)بي كا كا(، وامتدادها في س��وريا 
تنظي��م )ي ب ك/ ب ي د( وح��دات 

حماية الش��عب، وحزب االحتاد 
الكردي، وعبرمت عن ذلك بشكل 

علني أمام الرأي العام«.
الغض��ب الترك��ي كان متوقعاً 
الس��يناتور  تصريح��ات  بع��د 
غراهام التي تعيد خلط األوراق 
في ش��مال شرقي س��وريا في 
حال نفذت، فف��ي تغريدة على 

»تويتر« ش��دد غراهام أن الرئيس 
س��يتأكد من أن أي انسحاب من 
سوريا »س��يتم بأسلوب يضمن: 
داعش بش��كل  تنظي��م  تدمي��ر 
نهائ��ي، وعدم ملء إي��ران الفراغ، 
وحماي��ة حلفائنا األك��راد«، على 

رغم أن غراهام اس��تدرك بالقول 
إن »ترامب ملتزم بالتأكد من عدم 
اش��تباك تركيا مع قوات وحدات 
حماية الش��عب عقب انسحاب 
القوات األميركية من سوريا وأكد 

لتركي��ا حليف��ة ب��الده في حلف 
شمال األطلس��ي إقامة منطقة 
عازلة ف��ي املنطقة للمس��اعدة 

في حماية مصاحلها«.
أش��د  م��ن  وه��و  غراه��ام،  وكان 
معارض��ي ق��رار س��حب القوات 

األميركي��ة م��ن س��وريا م��ن دون 
واش��نطن  م��ن حتقي��ق  التأك��د 
أهدافها، التقى ترامب في البيت 
األبيض، وقال إن »الرئيس مصّمم 
عل��ى ضم��ان أن يك��ون تنظي��م 

داعش ق��د ُهزم بالكام��ل عندما 
ُنغ��ادر س��وريا«، مش��يراً إل��ى أن 
»الرئي��س قال لي بعض األش��ياء 
التي لم أك��ن أعرفها ما جعلني 
أش��عر باالرتي��اح أكث��ر إل��ى م��ا 
نفعله في س��ورية. ما تزال لدينا 

بعض اخلالفات لكني سأخبركم 
ب��أن الرئيس يفكر ملي��اً وبجدية 
بشأن سورية في كيفية سحب 
قواتن��ا ولكن في الوقت نفس��ه 

نحقق مصالح أمننا القومي«.
ورداً على سؤال عما إذا كان ترامب 
واف��ق عل��ى أي إبط��اء لس��حب 
القوات قال غراه��ام: »أعتقد أن 
الرئيس ملتزم ج��داً بالتأكد من 
هزمية داعش متاماً عند انسحابنا 
م��ن س��وريا. أعتق��د أن الرئيس 
توصل إل��ى خطة م��ع جنراالته 
تب��دو منطقية بالنس��بة إلي«، 

الفت��اً إلى أن زي��ارة ترامب للعراق 
املاضي كانت مفاجأة  األس��بوع 
حقيقية وق��د أدرك ضرورة »إنهاء 

املهمة« مع تنظيم »داعش«.
وقال��ت وزارة الدف��اع األميركي��ة 

)البنتاغ��ون( إنها ت��درس خططاً 
ومدروس«،  مخطط  »النس��حاب 
وكش��ف مصدر مطلع على األمر 
أن أحد اخليارات هو فترة انسحاب 

مدتها ١2٠ يوماً.
بوس��ت«  »فرات  وذكرت ش��بكة 
املتابع��ة ألخب��ار ش��رق الف��رات 
محمل��ة  ش��احنة  نح��و2٠٠  أن 
ومع��دات  وذخائ��ر  بأس��لحة 
لوجستية تابعة لقوات التحالف 
الدول��ي دخل��ت إل��ى محافظ��ة 
احلس��كة شمال ش��رقي سوريا، 
عبر معبر »سيمالكا« النهري مع 

إقليم كردستان العراق.
وف��ي إدل��ب، وعل��ى رغ��م بح��ث 
تركي��ا وروس��يا عل��ى مس��توى 
وزراء اخلارجي��ة والدفاع واخملابرات 
حتوي��ل إدلب إل��ى منطقة تهدئة 
دائم��ة، تصاعد عدد اخلروقات في 
املنطقة منزوعة السالح ومناطق 

الهدن��ة في حم��اة وإدلب وحلب 
والالذقي��ة، وذك��رت وزارة الدف��اع 
الروسية أمس، أن اجلانب الروسي 
الروس��ية-  الهدن��ة  جلن��ة  ف��ي 
التركي��ة في س��ورية رصد خالل 

ال�24 ساعة األخيرة 
48 خرقاً لنظ��ام وقف العمليات 
العسكرية، في حن رصد اجلانب 

التركي ١5 خرقاً.
وذكرت مواق��ع معارضة أن غارات 
جوية روس��ية استهدفت أطراف 
بلدت��ي الزعيني��ة ومرعن��د غرب 

جسر الش��غور بريف إدلب، كما 
قال��ت إن صاروخاً م��ن نوع أرض- 
أرض محم��الً بقناب��ل عنقودي��ة 
سقط على قرية بكسريا في ريف 
جسر الشغور أيضاً، والحقاً أعلن 

الدفاع املدني السوري أن البوارج 
اس��تهدفت  الروس��ية  احلربي��ة 
محيط القرية بصاروخ بالستي، 
ما أدى إلى إصابة الطفل، بالتزامن 
مع قصف جوي لطائرات روس��ية 
اس��تهدفت قرى مرعند والزعينة 

غرب إدلب.
وفي املقابل، قالت وس��ائل إعالم 
إن  الس��وري،  للنظ��ام  موالي��ة 
اس��تهدفت  صاروخي��ة  قذيف��ة 
نقاط��اً لق��وات النظام ف��ي تلة 
رش��و بجب��ل األكراد م��ن املواقع 
التي تسيطر عليها »هيئة حترير 
الش��ام« والكتائب اإلسالمية ما 
أدى ملقت��ل عنص��ر وإصابة أربعة 

آخرين.
وفي شرق الفرات أعلنت »قسد« 
حتري��ر قرية الكش��مة وأجزاء من 
مدينة الش��عفة )١١2 كم ش��رق 
مدين��ة دي��ر ال��زور( من س��يطرة 

»داع��ش« ليل��ة األح��د – االثنن، 
أن  محلي��ة  مص��ادر  وأك��دت 
طائ��رات التحال��ف دعمت قوات 
بغارات استهدفت  »قسد« جوياً 

املنطقة.

13 ما وراء الحدث 

الغضب الرتكي كان متوقعًا بعد تصرحيات السيناتور غراهام اليت تعيد خلط 
األوراق يف مشال شرقي سوريا يف حال نفذت

بعد ساعات على إعالن سيناتور أميركي بارز أن الرئيس دونالد ترامب أعاد تقومي خططه بشأن االنسحاب الفوري من سوريا، وعدم التخلي عن »احللفاء األكراد«، قالت الرئاسة التركية إن »اإلرهابين ال ميكن 
أن يكونوا حلفاء للواليات املتحدة«. وفي تصعيد مفاجئ قالت فصائل املعارضة أن روسيا استهدفت للمرة األولى منذ مدة طويلة بطائرات حربية محيط مدينة جسر الشغور في ريف إدلب الغربي، ورصد 
العس��كريون الروس واألتراك ارتفاعاً كبيراً في عدد اخلروقات في منطقة خفض التصعيد في إدلب. وفي جنوب ش��رقي الفرات ضيقت »قوات سوريا الدميوقراطية« )قسد( ذات الغالبية الكردية اخلناق على 
تنظيم »داعش« في آخر جيوبه في املنطقة بعد حترير بلدة جديدة.وغداة تلميح احلكومة العراقية تدخل أكبر من قواتها املس��لحة في س��وريا مع بدء الواليات املتحدة س��حب قواتها من هنا، قال اجليش 

العراقي في بيان إن مقاتالت من طراز إف-١6 نفذت الغارة في محيط قرية السوسة بشرق سوريا عندما كان »3٠ قيادياً مهماً من عصابات داعش« مجتمعن في املبنى.

دعا اجمللس اىل التضامن الوطين بني مجيع اللبنانيني وااللتفاف حول الرئيس احلريري 
يف اجلهود اليت يقوم بها

/ القسم السياسي

/ القسم السياسي

حذر اجمللس الشرعي 
اإلسالمي األعلى، في لبنان، 

من "أي ابتزاز سياسي من 
البعض على صعيد تبادل 

احلقائب الوزارية او غير ذلك، 
ما يشكل عقبة جديدة 

يتحمل أصحابها مسؤولية 
ذلك مهما كانت الذرائع، 

األمر الذي يوجب إصدار 
مراسيم تشكيل احلكومة 
اليوم قبل الغد، وأي تأخير 

في التشكيل ينعكس 
سلبا على مصلحة 

الوطن ومصالح الناس 
ويتحمله كل من يحاول 

وضع العراقيل بغية حتقيق 
مكاسب إضافية آنوية له 

ولفريقه. من هنا ينبغي 
التوافق السريع ملصلحة 

الناس وهذا أمر واجب وطنيا 
وإنسانيا قبل حلول العام 

اجلديد" .

لبنان .. الشرعي االسالمي يحذر من االبتزاز السياسي 

تصاعد عدد اخلروقات يف املنطقة منزوعة 
السالح ومناطق اهلدنة يف محاة وإدلب 

وحلب والالذقية

غارات جوية روسية 
استهدفت أطراف بلدتي 
الزعينية ومرعند غرب 
جسر الشغور يف ريف 
إدلب

أوىل مهام جملس النواب بعد تشكيل 
احلكومة هي الضغط لتنفيذ ما ال يقل عن 

39 قانونا مل تنفذ حتى اآلن
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قراءة يف جمموعة الشاعر رحيم زاير الغامن “ُلطفًا ُكن وطنًا”
الشاعر رحيم يوثق بكتابة صور شعرية وقصائد نثرية تغوص يف عمق املأساة العراقية 

لتكشف عن صورة الوطن الغائب .. الوطن احُللم

د. علي املرهج

األمه��ات وطن نحنُّ إليه وإلى 
فيافي��ه وأحضان��ه، ونبك��ي 
عليه بعد فقدانه، كما نفعل 
بعد فقدن��ا ألمهاتنا، ولكننا 
حينما ُكَنا في أحضانهن، لم 
نستش��عر قيمة ذاك احلضن 
“الوط��ن”، فنغادره��ن وبع��د 
طول غياب نعود لهن بتمردنا، 
لم نكن نعي أنن��ا بتجاهلنا 
)األثيم( هذا حلنينهَن إمنا ُكَنا 
مُن��ارس أش��د أن��واع الُعنف، 
م��ن  بعض��اً  نه��دم  فنح��ُن 
طاقته��َن ف��ي الصب��ر، هو ذا 
الوطن، هو ذا العراق، ُنخاطبه 
بالقول “ُكَن وطناً”، ولم نتجرأ 
يوماً على نقد أنفسنا وننقد 
ذواتنا السافرة في غيها، ولو 
مبُجرد ُمخاطبة كلِّ واحٍد مَنا 
بالقول:  لنفسه ولو همس��اً 
“ُلطفاً ُكَن بش��راً” واس��تعد 

وطناً.
 )ُحض��ن األرض ُمضطرٌب/ من 

عواء احلروب....
/ال تُقدس احل��رب ليالً/ وتلعن 

ضجيجها في النهار(
هذه الذات تنش��د وطناً، ولم 
ي��درِ في َخَل��ده أن هذا الوطن 
األبن��اء  وف��اء  وينش��د  ي��روم 
“لنُك��ن  فُلطف��اً  لألمه��ات، 
يعرف��ون  حقيقي��ون  أبن��اء” 
معنى الوط��ن )األم(، يعرفون 
معنى )الُيتم( واملوت بال وطن، 

بال أم.
 )أم��ي حينم��ا جتل��ب اجلوع/ 

حتتارُ أي فٍم تفطُم!!(
ُح��زن وألم، ت��وق ومحبة، ندم 
وضي��اع، وحس��رة على وطن، 
ب��ل تأوهات ش��اعر ل��م يحَي 
ه��و وال ع��اش الوط��ن، لكنه 

سيعود:
 )سأعود من احلرب/ إلى بلدتي/ 
ورمبا إلى أٍم/ ما زالت على قيد 

الشوق(
فهام��ت روحه تروم الس��فر، 
سفر لك أن تؤوله وفق طبيعة 
الشجن العراقي الذي عشت 
في��ه وأن��ت ف��ي أي بُقعة من 

أرض العراق، بل:
 )وأنت حتزم روحك / في حقيبة 
بيض��اء،/ وأن��ت تُردد نش��يداً 
للوط��ن،/ تُش��عرني نظراتك/ 

إنك ُمهاجر بالفطرة(
حقيب��ة  ف��ي  روح��ه  يح��زم 
بيض��اء، رمب��ا يك��ون الكف��ن 
ببياضه حقيبة س��فرنا نحو 
هج��رة ال ع��ودة فيه��ا، ورمب��ا 
تكون س��فرنا داخ��ل النفس 
لنلوذ ببياض فطرة اإلنس��ان 
حينم��ا يكون على س��جيته 

أدران اجلس��د  م��ن  ليتخلص 
وملذات احلياة ب��كل ما فيها 
م��ن تباغ��ض وحتاس��د وُكره 

وُعنف.
 )إي��ه أما اكتفيت ي��ا عراك؟/ 
متى تنه��ض/ وتُرج��ع كرامة 
اجلباه الُس��مر/ املُرتَهنة لآلن/ 
في األرض احل��رام/ متى تُعيد 

للشهادة هيبتها(
ُهنا يُرادف الشاعر بني ُمفردة 
)عراك( وعراق ليش��ي لنا بأن 
الع��راق أرض ُكت��ب عليها أن 
تك��ون أرض ع��راك، ُمخاطباً 
األرض وكأنه��ا هي من متتلك 
إرادة احلي��اة أو خيار املوت في 
الشهادة التي فقدت هيبتها 
ومعناه��ا، وذلك ما نتفق فيه 
مع الشاعر، ولكن ال وطن من 
دون مواط��ن، وكل األوطان إمنا 
يرتفع شأنها بقدر ما يُقدمه 
ووف��اء،  أبناؤه��ا م��ن عط��اء 
وس��تكون األوطان رهينة في 
األرض احل��رام حينما يرتضي 
أبناؤه��ا أن يك��ون قادتها من 
األغبي��اء وخيره��م )دعي ابن 

دعي(!.
لم يك��ن الوط��ن أرض��اً )أماً( 
فق��ط، إمن��ا كان ف��ي الوطن 
ف��ي  كان  وإن  عاق��ني  )آب��اء( 
بعضهم وفاء، وه��م قَلة من 
الذين ش��عروا بأنهم شاركوا 
بقص��د أو م��ن دون قصد في 
ضياع وطن، ليكتب الش��اعر 
نصه بوصفه رسالة من األب 

إلى االبن ُمخاطباً له:

 )يؤسفني أنك في قادم األيام/ 
ل��ن تس��مع صوت��اً مقب��والً/ 
أصوات��اً  ستس��مع  لكن��ك 

نشازاً،
بله��اء/  حناج��ٌر  تُصدره��ا 
أن��ك  كذل��ك/  ويؤس��فني 
نش��ازاً/  ُحكام��اً  س��تتقبل/ 
احل��رب/  دوي  يس��تهويهم 
نتاج  ُه��م  اإلنذار/  وصف��ارات 
الالمعنى/ والتأويل األس��ود،/ 
محك��وم  ُمس��تقبلك/  ل��ذا 

بالصدفة(
أي نص هذا ُمكتنز مبعان ثَرة. 
إنه نص األنا ف��ي متاهيها مع 
اقصائي،  خط��اب ش��وفيني 

ل��م يورث من��ه اآلب��اء لألبناء 
س��وى غي��اب الوع��ي وت��رك 
واملُمانع��ة  الرف��ض  س��احة 
وس��دنتهم  احُل��كام  ألراذل 
م��ن الذين ُيعن��ون في خداع 
األبناء كي يكون وقوداً حلروب 
ال ناق��ة لهم فيه��ا وال جمل، 
األعم��ى  انقياده��م  س��وى 
و”التأوي��ل  ل�“الالمعن��ى” 
ل��م يحصد  ال��ذي  األس��ود” 
منه أبناءنا س��وى بقايا األلم 
ورؤية أصدقاء له��م يُحزمون 
حقائبه��م البيض��اء ص��وب 
“الالعودة”، فصار ُمس��تقبل 
األبن��اء الذي لم يُتق��ْن, اآلباء 

توري��ث م��اض قري��ب له��م 
“محك��وم  أق��رب  وحاض��ر 

بالصدفة”.
لك��ن رحي��م زاير الغ��امن لم 
يس��تطْع نس��يان األل��م وال 
نقد احلال الذي نحن فيه، بل 
ونقد كل موجات )األسلمة( 
اإلنس��اني  للضمير  الفاقدة 
ُمعب��رة  ش��عرية  بص��ورة 

بقوله:
 )في بلدتنا مس��جد/ نس��ًي 
أن   / نس��وا  كم��ا  الفق��راء/ 

يُشيدوا له منارة(
وم��ن ش��َدة اس��تغرابه من 
حجم م��ا يحصل م��ن دمار 
وخراب يُشبه الشاعر نفسه 

مثل العصا فيقول:
ُمس��تعيناً   / )س��أقف، 
بوجعي،/ سأقف/ ُمشاكساً 
األرض/ الت��ي ل��آلن تش��كو/ 
توحدها وجسدي/ سأقف...../ 
أتف��ق مع��ي؟/ أم أن��ك عصا 

ُمسجاة/ فَر منها القطيع(
ف��ي قصيدت��ه خ��واء تعبي��ر 
وصور شعرية أخاذة في مرثية 
الوط��ن، ف��ي وصفه لس��حر 
الوطن والهيا ب��ه، يُرافق هذا 
عتب ش��فيف ولكن��ه مليء 
املُرهف  الش��اعر  بإحس��اس 

بقوله:
)إي��ه يا وط��ن/ أيها الس��احر 
أي��ن س��تلقي  إل��ى  الفري��د/ 
بن��ا تعاوي��ذك؟/ بعدما صرنا 
جراراً خاوية/ أ نبقى ُمعلقني 

بحبائل/ أمجاد غابرة؟(.
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قصيدة

كان ف��ي داخلي صوت ضاّج، البد من قل��ب املفاهيم، البد من 
قي��ادة النفس نحو ج��رأة احلديث، وكانت إش��كالية الثقافة 
العراقية في ظل احلصار الداخلي واخلارجي، هي الش��اخصة 
أمامي، واندهش��ت من تنظيراتي، وكان الصوت.. اخرْج يا هذا 
م��ن عرين الصم��ت، حترر من ش��رنقة اخلوف، فاملش��هد بات 
واضحا، س��قط صنم اخل��وف، انبلج الصب��اح، لكني بقيت 
بعوال��م الصم��ت، وتلونت احلرب��اوات من جدي��د وهذا خوف 
جديد، وبدأت تتراقص في نفس الس��احات، وبقي قمر الفرح 
متأرجحا على غيوم رمادية كثيفة، قد اقرر أن أكون في صداقة 
خفية مع احلرف، لكن سقط النصيف في حقولنا الثقافية، 
وصرنا ال نلتف��ت لهاجس اخلوف، س��قط النصيف فرعيناه، 
وتغي��رت احلال واصيبت املفاهيم بالصميم، وصرت العاش��ق 
القريب، وكان احلديث عن ثقافة جديدة تكون عمودية، كافرة 
مبا هو سطحي، حيث االعتراف باحلداثة البكر، لتكون املقولة 
اجلديدة: األبيض هو الوجه اآلخر من املسيرة اجلديدة، وتأكدت 
ه��ذه املقولة بأنهار من دم طه��ور، وكان ديدن الوجه اآلخر، أن 
أك��ون ويكون وتك��ون... حتى امتزجت الكينون��ات وظل دوري، 
كوني مثقفا أضيء احلاالت املشرقة، أرّقع فتوق األعداء الرعناء 
في خارطة احلب العراقي، واردد مع إيف غويو1: )يكننا أن نقرر 
بكل يقني إن الشعب العظيم هو اليوم اعجز منه في كل وقت 
مضى عن االستغناء عن العلم وجملة القول، إن التاريخ قال: 
أن الفن يتغير من حني إل��ى حني وان تغييراته تقابل تغييرات 
األخالق واحلالة االجتماعية وحتى أشكال احلكم السياسية( 
.إذن نحن مقبلون على تغييرات مهمة في البنية االجتماعية 
وفي البنية الثقافية، بعدما تغيرت البنية السياسية وحتولت 
ه��ذا التح��ول .. وكل تغيير كبير ومفاج��ئ، كهذا الذي حدث 
في 2003/4/9 بس��قوط الدكتاتورية “صن��م اخلوف” واعتماد 
آلي��ات محايدة في اختيار األش��خاص األهلن إلى دفة احلكم 
بالتداول الس��لمي للس��لطة، واستقالل الس��لطات الثالث، 
لتعمل في رؤية ش��فافة واضحة، بكل تأكيد هذه التغييرات 
الكبيرة، التستطيع الرؤية الثقافية في استعيابها حلاجتها 
املاسة الى الهدوء والروية بإنتاج ثقافي مشار له، لذا خرجت 
جتارب ثقافية اس��توعبت احلالة ه��ذه، غير أنها جتارب ال زالت 
خجول��ة وح��ذرة، ولم تتحدى التاب��و الذي يحي��ط برقبتها..

ورغم هذا ظهرت مسحة االنفتاح على احلياة واضحة، قافزة 
خط��وات عن الترميز والتلغيز.. فهل تنهض الثقافة دون اذرع 
الدول��ة كراعية ف��ي نظامه��ا الديقراطي ألنش��طة اجملتمع 
كاف��ة؟ الاعتقد.. الن املثقف إنس��ان له احتياجات النغالي إن 
قلن��ا تفوق اإلنس��ان اآلخر بقليل، فهل التفت��ت الدولة لهذا 
القليل..؟؟ قطعا ظل املثقف العراقي نهبا الحتياجات احلياة 

وال زال ممزقا بينها.

حديث مثقٍف 
يف كهِف الَعوز

a

فنارات

  وجدان عبدالعزيز 

في مجموعته الشعرية “ُلطفاً ُكَن وطناً” يكشف لنا الشاعر رحيم احلاج زاير بكتابة صور شعرية وقصائد نثرية تغوص 
في عمق املأساة العراقية لتكشف عن صورة الوطن الغائب، الوطن احُللم، الوطن الذي ُكنا ننشد أغاني وقصائد نتغنى 
به��ا، وطن نكتب عنه قصائد وردية، ُنحيي روحه التاريخية وألقها، لنردمها على صخرة املوت وس��فك الدم, وطن رميناه 

في قاع البئر فتباكينا عليه وصرنا نقول: )من اآلن سنرفع الفتات احلداد,/ نحن الذين فقدنا األمهات ُمبكراً(..

لرؤية مش��هد  تطلعاتن��ا  رغ��م 
ثقاف��ي عراق��ي يرقى ال��ى صورة 
ه��ذا  ان  اال  احلقيقي��ة،  الع��راق 
املش��هد بقي راكدا وغير فّعال.. 
وعلي��ه نريد ان يك��ون عام 2019 

عام التحوالت الكبيرة التي تطال 
كل املش��هد الثقافي لنخرج من 
عنق الزجاجة.. فهل س��نرى ذلك 
أم إنن��ا س��نبقى ن��دور ف��ي ذات 

احللقة املفرغة!!

 ص��در ف��ي مع��رض القاه��رة الدولي 
للكت��اب ف��ي دورة اليوبي��ل الذهبي 
الكت��اب الرابع للكات��ب والصحفي 
 Best Seller( س��امح فاي��ز بعن��وان 
– حكاي��ات ع��ن الق��راءة( ع��ن الدار 
املصرية اللبناني��ة. يرصد الكتاب ما 
شهدته السنوات األخيرة من صعود 
ع��دد م��ن الظواهر األدبي��ة املتعلقة 
أهمه��ا  كان  مص��ر،  ف��ى  بالق��راءة 
انتش��ار نوعية معينة من الكتابات 
مث��ل أدب الرع��ب واخلي��ال العلمي، 
السيرة  وأدب  الرومانسية  والكتابات 
الذاتية، وس��طوة السوشيال ميديا 
التي أثرت بش��كل كبي��ر على حركة 
صناعة الكت��اب والنش��ر في مصر، 
وف��ي كت��اب best seller  - حكاي��ات 
ع��ن الق��راءة، يح��اول املؤل��ف رصد 

جمي��ع الظواه��ر املتعلق��ة بحركة 
الكتاب��ة والق��راءة وتقدمي ق��راءة لها 
بشكل بس��يط بعيدا عن تعقيدات 
الكتاب��ة األكاديية. ويق��دم الكتاب 
ش��رحا وافيا لظاهرة البيست سيلر 
أو الكت��ب األكث��ر مبيع��ا، م��ع رصد 
لصع��ود تلك النوعية م��ن الكتابات 

مع ش��رح حلقيقتها وهل هى األكثر 
مبيعا بالفعل أم ال، بيست سيلر هو 
كتاب مهم ل��كل مهتم بالقراءة في 
محاولة ملعرفة ما الذي حدث للقراءة 
بعد يناي��ر 2011 وحتى اآلن، س��امح 
فاي��ز كات��ب وصحف��ي مص��ري، من 
مواليد 1985. تخرج في كلية احلقوق 
جامع��ة ع��ني ش��مس 2007. عم��ل 
باحملام��اة قب��ل أن يتف��رغ للصحافة 
الثقافية، وعمل بأقسام الثقافة في 
صحف مثل املص��ور وفيتو والتحرير 
واله��الل  والقاه��رة  ني��وز  والبواب��ة 
وحفري��ات. رأس حتري��ر بوابت��ي ُكتب 
الثقافيتني. وصدر  والش��باك  وكتَّاب 
له كتاب جنة اإلخ��وان رحلة اخلروج 
من اجلماعة سيرة ذاتية، ورواية حجر 

السبع، وكتاب رحلة يوسف.

عبد اهلل النائلي 

راِع ولم تَْنَكٍسرْ َر قلُب الشِّ سالٌم عليَك غريَب اخلليِج    تكسَّ
سالٌم وأنَت ترشُّ احلياَة               بفيِض الدِّماِء ونثِّ املطرْ

سالٌم على حافٍر للقبورِ           على مومٍس في سريِر الَقَدرْ
فنَي             مبن ناَم في تُرِْبها واندثرْ يحرُِّك سرَّ احلياِة الدَّ

وتكِشُف تلَك ذئاَب العراِء         إذ اختبأْت في وجوِه البشرْ
يرُّوَن موتى على جسِمها          وقد َوَخزوا الرُّوَح وخَز اإلبرْ
فمن شارٍب دَمها خمرًة            وحاٍس بأوجاعها قد َسَكرْ

وآخَر يحِمُل في كفِّه                  بقايا دِم القلِب ملَّا بُِترْ
وأيٍد جُتاِذبُها خصَرها                  أفاٍع تَقاَفُز بني اجُلُحرْ

سالٌم عليَك, على رمِز جيكورَ        ضاَق به الكوُن ممَّا اختصرْ
لَّ       كيما تُعبَّ نسيَم الّسَحرْ سالٌم على رئٍة خانِت السِّ

ُس َعْبَر جميِع القروِن            وتنَشُق كلَّ هواِء الُعُصرْ تَنفَّ
سالٌم على جسٍد ال يلنُي           وقد ذاَب في ضعفِه وانصهرْ

َهرْ سالٌم على صابٍر ال يُداوي          اجلراَح بغيِر ِضماِد السَّ
على جازٍع ال يخوُن العراَق       اشتياقاً, وقد خاَنه لو َصَبرْ

َع في روحِه وانتَشرْ اِت موٌت      تضوَّ وحيٌد وعطُر املصحَّ
وال َورَد إالَّ وراَء الزُّجاِج              وليَس بِه من حياٍة أثرْ
َن في ِمزهريَّتِه          بعَد ثانيٍة من َضَجرْ بليٌد تغضَّ

يِه    في غرفِة املوِت أْن يَْنَتِظرْ ُه قلُب أنثى يَُرجِّ فما مسَّ
وما بلَُّه دمُع خلٍّ تردََّد صبراً      بعينيِه ثمَّ انهمرْ

هْتُه ُغضوُن الكدرْ وحيٌد يطالُع وجَه اجلدارِ        وقد شوَّ
يصارُِع فوَق الفراِش األخيِر      ذئاَب النُّعاِس و وحَش اخَلَدرْ

يرى القبَر في كلِّ وجٍه غريٍب   وكفٍّ حُتاصرُه كاحلجرْ
يدُّ يداً من وراء البحارِ               ملنء نحَو أحالمِه قد عبرْ

يكاُد اشتياقاً يزُِّق قلَب            القضاِء ويطَعُن روَح الَقَدرْ
ويهتُف بالرِّيِح يا ريح ُهّزي الشراع ألرض العراق وخّلي السهرْ

وخّطي بجيكورَ يا ريح قبري      وِخيطي بها كفني يا أبرْ
قاُم          ليوِم لقاٍء بها يُْنَتَظرْ ويفتُح صدراً طواه السَّ

فهمُس اجلميالِت بني النخيل     وصوُت بُويَب إذا ما هدرْ
تهزُّ دماُه كهزِّ النُّجوِم             إذا نزعْت ُنورَها في َنَهرْ

وحيٌد يُحارُب وحَش الردى           ولم ندرِ أيُّهما املُْنَتِصرْ
َمرْ فبينهما أُلفٌة في األغاني        وطيُب حديٍث بليِل السَّ

غريٌب يفرُّ إلى نفسه             إذا جارَ داٌء وعزَّ املََفرْ
فكم جاَب في الوهِم شطَّ العراِق   بأشرعٍة ُنِسَجْت من ِفَكرْ

ميَك         وقد أبحرْت ُسُفٌن من نظرْ وال بحَر إالَّ اجلدارَ السَّ
حنوٌن يضمُّ حماَم الكالِم         إذا صَدحْت حدأٌة في َسَقرْ

وُيِسُك باألحرِف املُرَهَفاِت         لُتنِقَذ شاعَرها حمُلَْتَضرْ
سالٌم عليَك وأنَت العميُد       األخيُر وربُّ القوافي الُغَررْ

وال زلَت حتُرُث أْفَق اخلياِل          وتزرُع في كلِّ بيٍت قمرْ
وال زاَل مؤمتٌر للّرؤى                     وملَّا تزْل سيََّد املؤمترْ

يف حضرِة 
ياِب  السَّ

البصرة / البينة الجديدة / سعدي السند

آخر جلس��ات اإلبداع لعام 2018 ش��هدها 
قص��ر الثقافة في البصرة احد تش��كيالت 
دائرة العالق��ات الثقافية العام��ة في وزارة 
الثقافة والس��ياحة واآلث��ار بحضور جميل 
واالحتفاء بالكاتب املبدع ضياء جبيلي لفوز 
مجموعته القصصية )ال طواحني هواء في 
البصرة( بجائزة امللتقى في الكويت.اجللسة 
التي أقامتها بالتعاون مع قصر الثقافة دار 
ومكتبة شهريار والتجمع الثقافي العراقي 
احلدي��ث، تضمنت اس��تعراضا للمجموعة 
من قبل مبدعها ضي��اء جبيلي الذي قّدمه 

وأدار اجللس��ة الكاتب صف��اء ذياب، وحتدث 
ف��ي الب��دء ع��ن مجموع��ة جبيل��ي وع��ن 
اجلائ��زة وجلنتها، مش��يرا إل��ى أن االجتماع 
اخلتامي للجنة حتكيم الدورة الثالثة جلائزة 
امللتق��ى للقصة القصيرة )دورة إس��ماعيل 
فهد إس��ماعيل( التي ترأس��تها األكاديية 
والناقدة الكويتية الدكتورة سعاد العنزي، 
وقد وقع التصويت املباشر الختيار اجملموعة 
الفائزة من اجملاميع اخلمس التي مت اختيارها 
لتفوز واحدة منها وقد أجمع األعضاء على 
فوز الكاتب العراق��ي ضياء جبيلي )مواليد 
عام 1977( بجائزة القصة العربية القصيرة 
عن مجموعته )ال طواحني هواء في البصرة( 

الص��ادرة عن دار س��طور للنش��ر والتوزيع، 
لتوّفره��ا على معايي��ر فني��ة ومضمونيه، 
عل��ى غرار جمالي��ة اللغة الس��اردة، وروعة 
أس��لوب أحلكي، وحس��ن اختي��ار املواضيع 
الن��اس،  مبعيش��ة  صلته��ا  ف��ي  احملكي��ة 
إضافة إلى وجود الرؤي��ة الفكرية العميقة 
ف��ي تق��دمي الش��خصيات، وحتقي��ق البعد 
اإلنس��اني ف��ي أغل��ب القص��ص، وتتناول 
اجملموعة موضوعات احلرب بأس��لوب يجمع 
بني الواقعية والفانتازيا، بسرد ساخر حّول 
احل��رب إلى موضوع تس��اؤل كبي��ر بأهمية 
ما يج��ري من عبث وعدمي��ة ورغبة صادقة 

بالنجاة من عبثية املوت.

البينة الجديد محمد جبار 
تصوير: محمد رحيم

 
افتتح وزير الثقافة والسياحة واآلثار 
الدكت��ور علي عب��د األمير احلمداني 
 2018 األول  27كان��ون  اخلمي��س 
معرضاً لن��وادر الكتب ف��ي مكتبة 
املتحف العراقي ال��ذي أقامته دائرة 
الدراس��ات والبح��وث ف��ي الهيئ��ة 
العامة لآلثار والت��راث، ضم املعرض 
الذي حمل ش��عار )خير جليس في 
الزمان كتاب( بعض الكتب الدينية 
املقدس��ة الت��ي كتب��ت وترجم��ت 
ع��ن لغتها األصلية م��ن قبل بعض 
احم��د  كالدكت��ور  اآلث��ار  أس��اتذة 
احم��د ج��واد،  والدكت��ور  سوس��ة 
إضافة إلى مجموعة من الصور لآلثار 
واخملطوط��ات القدي��ة التي احتفظ 
بها بع��د عام 2003 والت��ي تعد ارث 
ثقاف��ي وتاري��خ احلض��ارات القدية. 
كم��ا تفق��د وزي��ر الثقافة أقس��ام 
وتش��كيالت الهيئ��ة العام��ة لآلثار 
والت��راث لإلطالع على س��ير العمل 
فيه��ا، والتقى الدكت��ور عبد األمير 
التفقدية  احلمداني خ��الل جولت��ه 
مبدير عام املتاحف ملى جاسم والتي 
بدورها ش��رحت له سير العمل  في 

املتاح��ف وطريق��ة تنظيمها واهم 
املقتني��ات الت��ي تضمه��ا, واطل��ع 
ايضاً خ��الل زيارته عل��ى العدد )64( 
م��ن مجلة س��ومر الت��ي تصدر عن 
والت��راث,  لآلث��ار  العام��ة  الهيئ��ة 
واخلاصة بانتهاكات عصابات داعش 
للم��وروث احلض��اري العراق��ي. وقال 
وزي��ر الثقافة والس��ياحة واآلثار في 
تصريح له: ان ه��ذه الزيارة تأتي في 
إطار تفقد دوائ��ر الوزارة في محاولة 
إيجاد احلل��ول وان لهيئ��ة اآلثار وقع 
كبي��ر في نفس��ي باعتبارها الدائرة 
األم الت��ي أتش��رف باالنتس��اب لها 
وزيارت��ي الي��وم أيضا للق��اء الزمالء 
واحلدي��ث معهم وبالتأكي��د لهيئة 
اآلثار واملتح��ف العراقي نصيب في 
تفكيري. وأضاف احلمداني: أن هناك 

مشاريع وخططا لتطوير هيئة اآلثار 
ف��ي مج��ال التنقيب بالتع��اون مع 
مؤسسات دولية وجامعات أجنبية 
وف��ي مج��ال الصيانة واملس��احات 
األثري��ة, وان الهيئة وقع��ت العديد 
من االتفاقيات ف��ي مجال التنقيب 
والصيان��ة واملس��ح امليداني  ولدينا 
خطوات ف��ي العام الق��ادم الفتتاح 
العدي��د م��ن املتاحف ف��ي املنطقة 
اجلنوبي��ة وزي��ارات إل��ى محافظ��ة 
املوص��ل وكركوك.م��ن جانب��ه قال 
وكيل وزارة الثقافة لشؤون السياحة 
واآلثار الدكتور قيس حس��ني رشيد: 
أن زي��ارة الوزي��ر الي��وم زي��ارة مهمة 
للق��اء زمالء العمل, ولدينا مش��ايع 
مس��تقبلية في هيئ��ة اآلثار وخطة 

عمل في العام القادم 2019.

البصرة حتتفي بالكاتب ضياء جبيلي لفوزه جبائزة امللتقى يف الكويت

وخزة
عام جديد .. مشهد ثقايف جديد

وزير الثقافة يفتتح معرضًا لنوادر الكتب 
يف اهليئة العامة لآلثار والرتاث

للكتاب الدولي  القاهرة  معرض  يف  فايز  لسامح   Best Seller



أمنييت دعم وزارة الثقافة للفن جبميع جماالته وجلميع مدن العراق بال استثناء
لننضج األنشطة احمللية ونكون مستعدين بتنظيم املهرجانات العربية

* لنتعرف على بطاقتك املهنية؟
� أن��ا فن��ان وإعالم��ي واس��مي الفني 
ماج������د لفت��ة العاب������د وعملت 
بالعديد من مجاالت الفن والصحافة 
واإلع��الم وأنا عضو فاع��ل في العديد 
وغي��ر  احلكومي��ة  املؤسس��ات  م��ن 
نقاب�������������ة  ومنه��ا:  احلكومي��ة 
الفنانني العراقيني ونقابة الصحفيني 
املس��رحيني  واحت���������اد  العراقي��ني 
العراقيني ورئيس مجلس ادارة ورئيس 
حترير مجلة سفن ارت الفنية والفرقة 
الوطنية ملس����رح الطفل والفرق��ة 
وجماعة  للتمثي�����������ل  الوطني��ة 

املسرح التجريبي.

* ما االعمال التي شاركت فيها؟ 
� مس��رحية فوبي��ا ومس��رحية العد 
التنازلي ملكبث باالدارة الفنية واخراج 
احمد حسن موسى ومسرحية كامب 
)camp( ممث��ل ومدي��ر مس��رح/ اخراج 
مهند ه�ادي وعملت مدير مسرح في 
مس��رحية )قلب احلدث( اخراج مهند 
ه���ادي وفي مس��رحية أي��ن. ألهناك- 
مدي��ر مس��رح  م��ن  إخ��راج  صال��ح 
حسن فارس ومبس��رحية )خرجت من 
احلرب س��هوا( للمهرج فالح إيراهيم 
وأنا مدير اإلدارة الفنية.. ومدير مسرح 
مبس��رحية )اح��زان املتنب��ي( إخ��راج 
جب��ار املش��هداني.. وف��ي مس��رحية 

)املوت والعذراء( – ممثل ومدير مس��رح 
إبراهيم حنون..عملت مديرا  للمخرج 
مبس��رحية )جيب امللك جيبه( إخراج 
حي��در منعث��ر.. ومبس��رحية )ص��دى( 
إخراج حامت عودة عملت مدير مسرح.. 
ومبس��رحية حت��ت الصفر – مس��اعد 
محم��د.. عم��اد  للمخ��رج  مخ��رج  

ومبس��رحية )الفي��س ب��وك( للمخرج 
عم��اد محمد  عملت معه  مس��اعد 
مخ��رج ومدير مس��رح.. وف��ي اوبريت 
)بيت األماني( للمخرج سنان العزاوي   

عملت مدير مسرح.
* ما أه��م املهرجان��ات الدولي��ة التي 

شاركت بها؟
الت��ي  املهرجان��ات  ه��ي  كثي��رة   �
القاه��رة  وأهمه��ا:  فيه��ا  ش��اركت 
 2008 التجريب��ي  للمس��رح  الدول��ي 
مس��رحية )حت��ت الصف��ر(.. القاه��رة 
 2009 التجريب��ي  للمس��رح  الدول��ي 
مس��رحية )صدى(.. قرطاج املسرحي 
تونس 2009 مسرحية )حتت الصفر(.. 
فوانيس االردن 2010 مس��رحية )قلب 
احلدث(.. الدولي ملس��رح الهواة/ حمام 
الشط/ تونس 2010 )املوت والعذراء(.. 
املس��رح االردني الدولي دورة 17/ 2010 
camp(..دمش��ق  )كام��ب  مس��رحية 
للفنون املسرحية الدولي دورة 15 2010 
camp(. املس��رح  مس��رحية )كام��ب 
العربي بيروت لبنان 2011 الدور الثالثة 
مس��رحية )كام��ب camp(.. مش��روع 

خطوة املس��تقبل )معهد السويدي( 
للفنان طلعت الس��ماوي مبشاركة 8 
دول عربية ف��ي تونس 2011.. مهرجان 
)املاني��ا مدينة موله��امي( اكتوبر 2011 
مس��رحية )كام��ب camp(.. مهرجان 

)مرا( للمسرح النسائي 2015 تونس.
* م��ا املش��اركة اإلعالمي��ة االهم في 

مجال العمل االعالمي؟
� خ��الل الدع��وات  الت��ي ارس��لت في 
ه��ذا اجلانب قمت بتغطي��ة فعاليات 

املس��رح العرب��ي ف��ي اجلزائ��ر 2017.. 
واملشاركة  بتغطية مهرجان املسرح 
العرب��ي بتونس مبس��رحية )في قلب 
احلدث(  اخراج مهند هادي مع تغطية 
املس��رحية   قرط��اج  اي��ام  فعالي��ات 

لعامي 2017 و2018 إعالمياً.
* ه��ل لديك من األعم��ال التلفزيونية 

والسينمائية؟
� نع��م ف��ي مسلس��ل س��نوات حتت 
الرم��اد /ممث��ل/ اخ��راج ف��ارس طعمة 
التميم��ي 2011.. وعمل��ت مدير إنتاج 
في: برنام��ج ورقة وقلم إع��داد ضياء 

سالم وإخراج طه طارق.. فيلم )حكاية 
زعيم( س��يناريو وإخراج ضياء سالم.. 
فيلم )سليل احلضارتني( إخراج ضياء 
س��الم.. برنامج )نقطة راس السطر( 
اخراج عل��ي دانا..برنامج )ناس وناس( 
اخ��راج طه طارق وفيل��م )زمن الغبار( 
س��يناريو وإخراج ضياء سالم.. فيلم 
)أطفال العراق( إخراج طه طارق عملت 
فيه ممثل...فيلم )صحوة ضمير( إخراج 
عادل داود س��لمان  ش��اركت به ممثالً.. 

فيلم )نساء االهوار( إخراج طه طارق.. 
فيلم )ش��باب االهوار( إخ��راج طارق.. 
برنام��ج )كالم ف��ي الرياض��ة( إخراج 

وسام الشمري.
* ما أهم املشارك���������ات احمللية في 

املهرجانات؟
� عض��و ومق��رر جلن��ة التحكي��م عن 
الع��راق  مبدع��ي  افض��ل  اس��تفتاء 
لألع��وام  2011.. 2012.. 2013.. 2014 
وشاركت عضو جلنة حتضيرية وعضو 
جلنة املؤمترات مبهرجان مسرح الطفل 
األول بغ��������������داد 2004.. الطفل 

الثاني بغ�������������داد 2005.. الطفل 
 ..2006 بغ���������������داد  الثال��ث 
الطفل الرابع بغ�������������داد 2007.. 

الطف��ل اخلام��س بغ��������������داد 
2008 وهنال��ك مش��اركات ف��ي  

األس��بوع الثقاف��ي في طهران 
حت��ت الصفر 2007 واألس��بوع 
الثقافي في طه��ران / خرجت 

من احلرب س��هوا 2007 وافتتاح 
البيت الثقافي ف��ي اربيل/ خرجت 

من احل��رب س��هوا 2008 ومهرجان 
كرب��الء التجريب��ي/ مس��رحية حت��ت 
الصف��ر 2007 وي��وم املس��رح العاملي 

الفرقة الوطنية  للتمثيل بغ���داد 
2009 وعملت عض��و ومقرر جلنة 

التحكيم جلائ��زة عيون لالبداع 
من عام 2010 لغاية 2015 ومن 
واملشاركات  االنش��طة  تلك 
الكثي��ر  عل��ى  حصل��ت 
والش��هادات  اجلوائ��ز  م��ن 
التقديري��ة   ومنها  تونس 
والس��ويد وبغ��داد واربيل 
وبعض محافظات العراق 

احلبيبة. 
* م��اذا ت��ود أن تقول في 

ختام حوارنا هذا؟
أمنيت��ي  أق��ول  أن  أود   �
دعم وزارة الثقافة للفن 

بكافة مجاالت��ه وجلميع 
م��دن العراق بال اس��تثناء 

لننض��ج االنش��طة احمللي��ة ونك��ون 
املهرجان��ات  بتنظي��م  مس��تعدين 
االم��ن  للع��راق  وأمتن��ى  العربي��ة.. 
وللسينما  والسالم 
ف��ي  واملس��رح 
النهوض  البلد 
ونحن  مج��دداً 
نستقبل عامنا 
 2019 اجلدي��د 
العط��اء  ع��ام 

واخلير.
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الزميلة املحررة مع الفنان ماجد العابد

الفنان واإلعالمي ماجد لفتة العابد من العاملني والناش��طني في اجملال الفني بتنوعاته واإلعالمي بكافة مجاالته وآخرها رئيس 
مجلس ادارة ورئيس حترير مجلة س��فن آرت الفنية ويعتبر )العابد( ش��خصية محببة لدى العديد من اجلهات الفنية واالعالمية 
احمللي��ة والعراقي��ة وهو واحد من الوجوه التي يكون لها حضور دائم بالكثير من املهرجانات واملؤمترات واالنش��طة وكان لنا معه 

هذا اللقاء الذي حتدث لنا به عن مشواره في هذين اجملالني..

ال

قمت بتغطية فعاليات املسرح العربي يف اجلزائر 2017 
واملشاركة بتغطية مهرجان املسرح العربي يف تونس 

مبسرحية )يف قلب احلدث( إخراج مهند هادي

البينة اجلديدة /
عباس محمد عمارة 

ملناسبة اليوم العاملي لسالمة 
اللغة العربية، احتضن البيت 
الثقاف��ي في ال��دورة، معرضا 
للخ��ط العرب��ي التش��كيلي 
للخطاط��ني جاس��م حمي��د 
ونوف��ل صف��اء احلديثي وعلي 
الزه��اوي عل��ى قاع��ة منتدى 
الش��باب والرياضة في الدورة، 
بحضور األس��تاذ يحيى طاهر 
االختصاص  املش��رف  احملياوي 
الثاني��ة  الك��رخ  تربي��ة  ف��ي 

ال��دورة جمال  ومدي��ر مكتبة 
أحمد ومدير منتدى الش��باب 
العيث��اوي  حام��د  والرياض��ة 

وجمهور   اجملتمعية  والشرطة 
م��ن املثقف��ني. ض��م املعرض 
أكث��ر م��ن خم��س وعش��رين 

لوح��ة فني��ة من تش��كيالت 
اخلط العربي اخملتلفة فيها من 
احلرفة والتقنية الكثير عبرت 
العربي  اخل��ط  ع��ن جمالي��ة 
بطرق  مبتكرة وجديدة تواكب 
العربي  اخل��ط  تطور  مس��يرة 
وم��دى أصالت��ه وتأصيله في 
الفن العراقي، وفي اخلتام قدم 
مدي��ر البي��ت الثقاف��ي مؤيد 
التقديرية  الش��هادات  جب��ار 
املش��اركني  للخطاط��ني 
جلهوده��م املتمي��زة في جناح 

هذه الفعالية الفنية.

معرض للخط العربي يف ثقايف الدورة
الديوانية  / البينة اجلديدة

 بالتعاون م��ع قصر الثقاف��ة والفنون 
ف��ي الديوانية اح��د تش��كيالت دائرة 
العالق��ات الثقافي��ة العامة ف��ي وزارة 
أق��ام  واآلث��ار،  والس��ياحة  الثقاف��ة 
الفن��ان الش��اب نور احلس��ني معرضه 
األول ف��ي فن النح��ت مؤخرا في قاعة 
الدي��وان.  الثقاف��ي  القص��ر  مس��رح 
افتت��ح املع��رض بحضور مدي��ر قصر 
الثقافة والفنون ف��ي الديوانية صادق 
م��رزوق ونقيب الفنان��ني العراقيني في 

احملافظ��ة الدكت��ور حلي��م هاتف إلى 
جانب عدد من الشخصيات الثقافية 
والفنية واإلعالمية وجمع من الشباب، 
وضم املعرض أكثر من 13 عمل جس��د 
الفن��ان فيها ع��دد من الش��خصيات 
التاريخية والتراثية وشخصيات دينية 
واجتماعية باإلضافة إلى بعض الرموز 
الدينية واملعتقدات الشعبية بطريقة 
فنية متي��زت باإلتقان وامله��ارة العالية 
والف��ن الراق��ي. وأش��ار القائمون على 
أخرى ليبعثوا رسالة حملبي فن النحت املع��رض بأنه سيس��تمر لثالث��ة أيام 

أن الديواني��ة متتل��ك طاق��ات إبداعية 
وفنية ف��ي مجاالت أخرى م��ن اإلبداع 

واملعرفة.

نور احلسني يقيم معرضه النحيت األول يف قصر الثقافة الديواني

متابعة / البينة اجلديدة
ما زالت سما املصري تثير اجلدل في كل ما تفعله وآخر 
م��ا أطلت به عل��ى اجلمه��ور احتفالها بالع��ام اجلديد 

بطريقة غريبة.
س��ما نش��رت فيديو عل��ى قناته��ا اخلاص��ة بيوتيوب 
يصورها وهي ترتدي زي��اً مكونا من بنطال أبيض وبلوزة 
حم��راء وه��و زي يتش��ابه مع زي س��انتا كل��وز وطافت 
الشوارع توزع كلسونات »بناطيل داخلية« على عمال 
النظافة وبعض البائعات املتجوالت في شوارع القاهرة 
حتى تقيهم من البرد.سما بهذا العمل تكون قد متثلت 
في ش��كل بابا نويل الذي يوزع الهداي��ا على األطفال 
إال أنه��ا اخت��ارت أن توزع الهدايا الغريب��ة على العمال 
البس��طاء.وكانت س��ما ق��د أثارت اجلدل ف��ي مهرجان 
القاهرة الس��ينمائي املاضي بحضورها حفل االفتتاح 

وهي ترتدي زي كليوباترا مما عرضها النتقادات كثيرة.

مسا املصري حتتفل برأس 
السنة بطريقة غريبة  متابعة / البينة اجلديدة

أك��د املطرب املصري الش��عبي ش��عبان عبد 
الرحي��م أن األطب��اء منع��وه م��ن الغن��اء في 
احلفلة الت��ي كان مق��رراً أن يحييها في رأس 
الس��نة، وذلك نتيجة م��روره بوعكة صحية 
الفترة املاضية. وأكد ش��عبوال أنه كان يعاني 
من ضيق في التنفس مما أدى به إلى دخول أحد 
املستش��فيات وأن الطبيب ح��ذره من الغناء 

قبل م��رور فترة من الوقت، وله��ذا أجل إحياء 
حفلة رأس الس��نة إلى وقت آخر حتى يسترد 
عافيته ويس��تطيع الغناء مرة أخرى.وقال إنه 
في انتظار عرض فيلم »أفندينا« بطولة أحمد 
عزمي ونيرمني ماهر ويجس��د فيه شخصية 
ميكانيكي، ليكون العمل السينمائي الثاني 
له بعد أن قدم فيلم »مواطن ومخبر وحرامي« 

منذ أكثر من 15 سنة.

ما الذي منع شعبان عبد الرحيم من إحياء حفلة رأس السنة؟

متابعة / البينة اجلديدة
يبدو ان االعالمي��ة مي العيدان تصر على 
طريقته��ا ف��ي مهاجمة الفنان��ني واثارة 
اجلدل بتصريحاتها القاسية وانتقاداتها 
الالذعة، والت��ي غالبا ما تعرضها للكثير 
من الش��تائم. وفي هذا االط��ار، وحتضيرا 
الع��ام اجلدي��د، حس��مت  الس��تقبالها 
العيدان االمر وش��اركت متابغيها بصورة 
عما تفكر به وحتضره للعام القادم، حيث 
كتبت »وانا اس��تقبل عام جديد، اتخذت 
قرار عدم الرد على اي شخص يقوم بسبي 
وس��أكتفي بالقضاء ورفع القضايا على 

م��ن يتطاول علي او على عائلتي مبحاكم 
الكويت والسعودية واإلمارات«. واضافت: 
»ان��ا اكتش��فت ان ال اح��د يس��تحق ان 

ارد علي��ه س��وى اصح��اب الكلم��ات 
اجلميل��ة وليس��وا اصح��اب الكلمات 
البديئة«. وكان��ت العيدان أثارت ضجة 
كبيرة بعد نش��رها صورة للفنانة رانيا 
يوسف مبالبس��ها اخلضراء، وشبهتها 
بالضف��دع، واعتب��رت انه��ا »ق��ررت أن 
تصبح ممثلة بورنو«، ليكون بذلك أقوى 
تعلي��ق على مالب��س يوس��ف اجلريئة 

والتي متاشي من خاللها املوضة العاملية.

مي العيدان تستقبل العام اجلديد 
بالتحدي واالستفزاز

متابعة / البينة اجلديدة
اعتب��ر العدي��د م��ن املش��اهدين 
بولن��د  حليم��ة  اإلعالمي��ة  ان 
تخطت احل��دود واخلطوط احلمراء 
باطاللته��ا اجلريئ��ة التي ظهرت 
أعي��اد  ملناس��بة  مؤخ��راً  فيه��ا 
نهاي��ة الع��ام. واخت��ارت حليمة 
الظه��ور على تطبيق »س��ناب 
حم��راء  بإطالل��ة  ش��ات« 
جريئة مكشوف الكتفني 
والص��در. فكش��ف عن 
جس��مها  من  اج��زاء 
مثي��ر،  بش��كل 
بح��ركات  وقام��ت 
املبالغ  واالثارة  الدلع 
غنائها  خ��الل  به��ا 
وش«،   100« أغني��ة 
االم��ر ال��ذي عرضه��ا 
للكثير م��ن االنتقادات 
القاس��ية والتعليق��ات 
الس��اخرة، الفت��ني ال��ى ان 
وغريبة،  مضحك��ة  حركاتها 
وهي فع��الً مبئة وجه بس��بب 
عم��الت التجميل التي جتريها 
م��ن مالمحها،  وتغي��ر  دائم��ا 

وتبدو مختلفة دائماً.

حليمة بولند تتخطى احلدود..
مالبس مكشوفة وحركات دلع مضحكة!

  البينة الجديدة / ليلى مراد



لالستفســـــار واالعالن االتصـــــــــال باالرقـام التاليــــــة : 07906318109 - 07702872273

albaynanew@yahoo.comalbaynanew@yahoo.com

الستقبال آرائكم ومقرتحاتكم 
الطبية والعلمية وذلك لنشر 
الوعي الصحي يرجى ارسالها 

على الربيد االلكرتوني 

www.albayyna-new.com

العدد )3097( االربعاء 1/2/ 2019

16 استراحة 

عملوا هنا في )                    ( ورحلوا

albaynanew@yahoo.com

املرحوم اخلبير اللغوي
 كرمي توفيق الزبيدي

املرحوم الكاتب اللواء 
ماضي اخلزاعي

املرحوم مـاجد الصكر  
رئيس القسم الرياضي

لهم الذكر الطيب



17اقتصادية

إعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالنات

بغداد / البينة الجديدة
 دع��ا مص��رف الرافدي��ن ام��س الثالث��اء، املواطن��ن لتحري��ك 
حس��اباتهم اخلاملة الت��ي مضى عليها س��نوات بهدف تالفي 
جتميده��ا وحتويله��ا حلس��ابات البنك املرك��زي العراق��ي. وقال 
املكت��ب اإلعالم��ي للمصرف في بي��ان تلقت »البين��ة اجلديدة« 
نس��خة من��ه إن »اإلدارة العام��ة للمصرف تدع��و املواطنن إلى 
حتريك حس��اباتهم اخلاملة التي مضى عليها س��نوات عدة من 
دون إيداع أو س��حب في حس��اباتهم اجلاري��ة والتوفير«، مبينا 
إن »التعليم��ات والقوانن املصرفية الس��ارية تقتضي بتجميد 
احلس��ابات املتوقف��ة واخلاملة ف��ي التوفير واجل��اري التي ميضي 
عليها س��بع س��نوات وحتويلها إل��ى البنك املرك��زي العراقي«.
وحث البيان الزبائن على »جتن��ب خمول أرصدتهم واالبتعاد عن 
االكتناز السلبي عبر االحتفاظ بالنقد في األماكن اخلاصة بدال 

من املصارف املعروفة«.

بغداد / البينة الجديدة
أعلن اجله��از املركزي لالحص��اء التابع ل��وزارة التخطيط، امس 
الثالث��اء، أن 25.4% من العوائل العراقية لديه��ا رواتب تقاعدية.

وقال اجلهاز ف��ي احصائية له اطلعت عليه��ا »االقتصاد نيوز«، 
إن »25.4% م��ن األس��ر لديها راتب تقاعدي«، مبين��اً أن »7.5% من 
األسر تسلمت مساعدات نقدية من احلكومة، وأن 4% من األسر 
تسلمت هدايا ومساعدات من منظمات مجتمع مدني«. وأضاف 
اجلهاز، أن »95% من األس��ر تسلمت حصة متوينية«، الفتاً إلى أن 
»98% من األسر أشاروا إلى أن احلصة التموينية مهمة بالنسبة 
لهم«. ويعتمد اجله��از املركزي لإلحصاء قانون اإلحصاء رقم 21 
لس��نة 1972 املع��دل واملتضمن اجلانب اإللزام��ي جلمع البيانات 
اإلحصائية مع ضمان س��رية املعلومات وحتديد حقوق وواجبات 
املستجيبن واملستفيدين، ويعتبر اجلهاز املرجع اخملتص في كل 

ما يتعلق بعمليات االحصاء اخملتلفة.

بغداد/ البينة الجديدة
أعلنت ش��ركة غاز اجلنوب ان ارتفاع مع��دالت انتاج الغاز اجلاف 
الى أكثر من )950 مقمق( مليون قدم مكعب قياسي باليوم. وقال 
مدير عام ش��ركة غاز اجلنوب حي��ان عبد الغني في برقية رفعها 
لنائ��ب رئيس الوزراء لش��ؤون الطاقة وزير النفط، بحس��ب بيان 
ل��وزارة النفط، أن »العاملن في ش��ركة غاز اجلنوب اس��تطاعوا 
وبفضل اجله��ود الوطنية اخمللص��ة ومواصلة العم��ل على مدار 
اليوم من حتقيق زيادة ملحوظة في معدالت االنتاج باضافة أكثر 
من )100 مقمق( مليون قدم مكعب قياس��ي باليوم على االنتاج، 
م��ا أدى الى رفع طاقة جتهي��ز كميات الغاز املغذي��ة الى معامل 
ش��ركة غاز البصرة الى أكثر من )950 مقمق( مليون قدم مكعب 
قياس��ي باليوم». وأضاف عبد الغني ان »خطة الش��ركة تهدف 
الوصول الى أس��تثمار )1000 مقمق( مليون قدم مكعب قياسي 
باليوم خالل الربع االول من العام 2019، مشيراً الى أن هذه الزيادة 
واالس��تثمار االمثل للغاز املصاحب للعملي��ات النفطية كانت 
م��ن عدد من احلق��ول اجلنوبية، ومنها محط��ة معاجلة الغاز في 
حق��ل بن عمر ومحط��ة معاجلة الغاز في حق��ل مجنون وحقل 
الناصرية ف��ي محافظة ذي قار. من جهته قال املتحدث باس��م 
الوزارة عاصم جهاد ب��ان الزيادة احلاصلة في كميات الغاز اجلاف 
املس��تثمرة س��وف يتم توظيفها ال��ى محطات تولي��د الطاقة 
الكهربائية ما يسهم في خفض النفقات املالية بعد االستغناء 
تدريجياً عن استيراد الوقود البديل لتشغيل هذه احملطات. واكد 
جهاد ان «خطط الوزارة تهدف الى اس��تثمار الغاز املصاحب من 
جميع احلقول النفطية وإيقاف حرق الغاز الى مستويات متدنية 
خ��الل الس��نوات القليل��ة املقبل��ة، وخصوصاً ف��ي محافظات 
البصرة وميس��ان وذي قار من خالل أب��رام عدد من العقود املهمة 
م��ع الش��ركات العاملي��ة الرصين��ة، والتي س��وف تضيف طاقة 
جدي��دة حتقق أهداف الوزارة في تغطية احلاجة احمللية، فضالً عن 
مش��اريع استكشاف وتطوير حقول الغاز احلر في مناطق العراق 

وخصوصاً في املنطقة الغربية وديالى والبصرة«.

شركة غاز اجلنوب تعلن ارتفاع 
الطاقة اإلنتاجية من الغاز 

اجلاف إىل )950( مقمق

الجهاز المركزي لإلحصاء:
25.4% من العوائل

لديها رواتب تقاعدية

الرافدين يدعو املواطنني 
إىل حتريك حساباتهم 

املالية املتوقفة منذ سنوات
بغداد / البينة الجديدة

 كش��فت جلن��ة اخلدم��ات واالعم��ار 
النيابية، عن خطة احلكومة في توزيع 
االراض��ي للفقراء. وقال عضو اللجنة 
وليد الس��هالني ل�»البين��ة اجلديدة« 
ان »جمي��ع املدن العراقي��ة اختلفت 
بالتالي حينما تفرز مس��احة معينة 
وتك��ون مس��احات  احملافظ��ات  ف��ي 
مخدوم��ة بش��كل او آخر م��ن حيث 
البن��ى التحتي��ة املتعلق��ة باجمل��اري 
واملي��اه وتعبي��د الط��رق وت��وزع على 
مختل��ف الش��رائح العراقي��ة يكون 
لها ثم��ن وقيمة«.وأض��اف، ان «توزيع 
األراض��ي يج��ب ان يرتب له��ا خطة 
معين��ة او تأت��ي من خ��الل تخطيط 
معم��اري جي��د«، مؤكداً «ق��درة وزارة 
االعم��ار واإلس��كان والبلدي��ات على 
ذلك وبإمكانه��ا ان تقلص من حجم 
االزمة الس��كنية ف��ي البلد مبختلف 
الش��رائح«. وأشار الس��هالني »تردنا 
شكاوى كثيرة من مختلف الشرائح 
بوق��وع احلي��ف عليه��ا«، الفت��ا الى 
ان «توزي��ع األراض��ي اخملدوم��ة فك��رة 
وأك��د  تنض��ج«.  ان  بحاج��ة  جي��دة 
»دع��م اللجن��ة لفكرة انش��اء البنى 
التحتي��ة قبل توزي��ع االراضي كونها 
ناجحة وإيجابية«. داعياً الى »تفعيل 
دور القط��اع اخل��اص ف��ي موضوع��ة 

السكن«. وكان رئيس مجلس الوزراء 
عادل عبد املهدي طرح مشروع توزيع 
االراضي الس��كنية ال��ذي يهدف حلل 
أزمة الس��كن، ال��ى جانب مش��روع 
لبناء املدارس بط��رق وآليات مختلفة 
لتحقي��ق مطل��ب زيادة ع��دد االبنية 

املدرس��ية في جمي��ع احملافظات وفق 
االحتياج��ات الس��كانية. من جانبه 
واالعم��ار،  االس��كان  وزي��ر  كش��ف 
بنك��ن ريكان��ي، أم��س االول االثنن 
عن خط��ة حكومية مذهلة إلنش��اء 
مدن جديدة ف��ي العراق. وقال ريكاني 

في صفحته على }الفيس��بوك{ انه، 
في اط��ار تنفيذ مب��ادرة رئيس الوزراء 
لتوزيع قط��ع اراض للمواطنن الوزارة 
بصدد اس��تكمال استمالك االراضي 
لغ��رض تخطيطها والب��دء بتوزيعها 
بنظام جدي��د يحقق اكبر اس��تفادة 

للمواطنن وميكن البلديات من توفير 
اخلدم��ات االساس��ية االربع��ة فيها 
عقدن��ا اجللس��ة الثانية ف��ي الوزارة 
ملتابع��ة اجله��د الت��ي بذلته ال��وزارة 
لتوفي��ر اراضي في كاف��ة احملافظات، 
حي��ث عمل��ت 15 جلن��ة خ��الل ثالثة 
اسابيع لغرض دراس��ة توسعة املدن 
وبال��ذات ف��ي مراكز احملافظ��ات. وبن 
ان، خط��ة الوزارة لتنفي��ذ رؤية رئيس 
الوزراء هو التوس��ع في انشاء مدينة 
جديدة موازنة للمدينة احلالية تتوفر 
فيها كافة اخلدمات وتكون بتصاميم 
حديثة بحيث نتمكن فيها من توزيع 
اراض خملتلف الش��رائح، لذوي الدخل 
احملدود والدخل املتوسط وللمواطنن 
املتمكنن الراغبن بش��راء مساحات 
كبيرة م��ع تخطي��ط حض��اري يوفر 
واخلدم��ات  التحتي��ة  البن��ى  كاف��ة 
للمواطن��ن. وغيره��ا  التجاري��ة 
ولف��ت ريكان��ي الى ان ال��وزارة بصدد 
اس��تكمال استمالك االراضي لغرض 
تخطيطه��ا والب��دء بتوزيعها بنظام 
جديد يحقق اس��تفادة ألكبر عدد من 
املواطن��ن ولكي تكون االراض متاحة 
التي يرغبونها  للمواطنن باملساحة 
وايجاد نطام ميكن البلديات من توفير 
اخلدم��ات االساس��ية االربع��ة }املاء، 

اجملاري، الكهرباء، الشوارع{.

متابعة / البينة الجديدة
أكدت منظمة الدول املصدرة للنفط »أوبك«، 
أنه رغم التحديات التي تواجه س��وق النفط 
في األشهر األخيرة، املتمثلة في املوجة احلادة 
لهبوط األسعار، إال أن حالة التفاؤل مبستقبل 
صناع��ة النف��ط اخلام ف��ي العالم م��ا زالت 
متماس��كة. وأش��ار تقرير حديث للمنظمة، 
إلى أن »هذا التفاؤل ميهد الطريق نحو حتقيق 
زيادة في اس��تثمارات النف��ط العاملية العام 
املقب��ل وف��ي الس��نوات املقبل��ة«، مضيف��ا 
إن »كثي��را م��ن زي��ادات االس��تثمار حتدث في 
املش��اريع البرية األمريكية وتقودها شركات 
النف��ط الصخ��ري الزيتي الت��ي قامت خالل 
العام اجل��اري برفع امليزانيات بنس��بة 15 في 
املائة إلى 20 في املائة بسبب ارتفاع األسعار 
الذي وصل إلى ذروته في تشرين األول املاضي«.

واش��ار التقري��ر إلى »وج��ود زي��ادة جيدة في 
مستويات االستثمارات في املناطق البحرية 
عالية اجل��ودة، حيث ما زالت اقتصاديات هذه 
النوعي��ة من املش��روعات تنافس��ية خاصة 
فيم��ا يتعل��ق بإنت��اج الوالي��ات املتحدة من 

النف��ط الضي��ق، موضحا أن أس��عار النفط 
املنخفضة ليس��ت في مصلحة االستثمار، 
إذ تع��د الهاج��س األكب��ر الذي يقل��ق الدول 
املنتجة التي تس��عى إلى االستمرار في ضخ 
مستويات اإلمدادات املالئمة للسوق، مشيرا 
إل��ى أن انخف��اض األس��عار كان ق��د أدى إلى 
انخفاض االس��تثمار في عام��ي 2015 و2016 
بنح��و 345 مليار دوالر وهو ما كان انكماش��ا 
لم يس��بق ل��ه مثيل«. وأش��ار تقرير املنظمة 
الدولية إلى أن« االنخفاضات الس��عرية أدت 
إلى خفض كبير في اإلنفاق على مش��روعات 
املنبع، متوقعا تراجع نش��اط احلفر األمريكي 
في حال اس��تمرار انخفاض األسعار بسبب 
ارتف��اع تكالي��ف اإلنت��اج«. وتاب��ع التقري��ر 
أن«األس��عار املنخفض��ة أدت في ع��ام 2016 
إلى تراجع واس��ع في مستويات اإلنفاق على 
مشروعات املنبع في أمريكا الشمالية حيث 
خس��رت االس��تثمارات م��ا بن عام��ي 2014 
و2016 نحو 180 مليار دوالر، أو بنس��بة 60 في 
املائة بس��بب انخفاض االستثمارات بشكل 

خاص في قطاع النفط الصخري الزيتي«.

أوبك: مستقبل صناعة النفط العاملية متماسك وتراجع األسعار لن يؤثر

بغداد / البينة الجديدة
االثن��ن  ي��وم  التج��ارة،  وزارة  بحث��ت 
املاض��ي، م��ع نائب الس��فير األس��ترالي 
القضاي��ا التجارية بن العراق وأس��تراليا 
وذل��ك ف��ي دائ��رة العالق��ات االقتصادي��ة 
العام��ن  املديري��ن  وبحض��ور  اخلارجي��ة 
لدائرت��ي التخطيط واملتابع��ة والعالقات 

االقتصادية اخلارجية. جاء ذلك في البيان 
الذي أص��دره مكتبها اإلعالم��ي نقالً عن 
املديرين العام��ن للدائرتن تلقت »البينة 
اجلديدة« نسخة منه. وأشار البيان الى ان 
اللقاء تناول عدة محاور منها التباحث في 
موضوع مذكرة التفاه��م التي من املؤمل 
توقيعها بن البلدين فيما يتعلق بتجهيز 

مادة احلنطة فضالً عن مناقش��ة موضوع 
استيراد احلنطة األسترالية للعراق حيث 
سبق وأن أرس��ل اجلانب األسترالي قائمة 
بتوري��د  اخملتص��ة  الرصين��ة  بالش��ركات 
  CBH احلنطة األس��ترالية ومنها ش��ركة
وكذلك التباحث بشأن أمكانية احلكومة 
األس��ترالية تقدمي برنامج حول الفحص, 
والتفاوض وبرامج األم��ن الغذائي وغيرها 
وضرورة أس��تقدام اخلبراء للع��راق لغرض 
تدري��ب اخملتص��ن العراقي��ن. م��ن جانبه 
طرح نائب الس��فير األسترالي العديد من 
األسئلة منها نس��ب جتهيز مادة احلنطة 
م��ن دول كندا وأمريكا واس��تراليا وقابلية 
تغيي��ر تل��ك النس��ب حي��ث مت إعالمهم 
بأن األمر يتعلق بطبيعة األس��عار وجودة 
النوعي��ة املقدمة في عروض التجهيز. أما 
بخصوص نظام توزيع البطاقة التموينية 
أستفسر اجلانب األستراليعن عدد األفراد 
املش��مولن بنظ��ام التموين وم��دى تأثره 
بأوضاع التقشف والفيضانات واألجراءات 
الت��ي تتبعه��ا ال��وزارة ف��ي جتهيز األس��ر 
النازحة واملتضررة. وذك��ر البيان أن العراق 
وأس��تراليا وقع��ا س��ت مذك��رات تفاهم 
بن البلدي��ن خالل زيارة نائ��ب رئيس وزراء 

أستراليا للعراق عام 2009.

التجارة تبحث مع نائب السفري األسرتالي
القضايا التجارية بني العراق وأسرتاليا

اإلعمار النيابية تكشف عن خطة احلكومة يف توزيع األراضي على الفقراء
NO.3097.wed.2.jaN.2019 العدد )3097( االربعاء 1/2/ 2019 

فقدان هوية طالب
الرافدين  كلية  من  صادرة  هوية  فقدت 
)محمد  باسم  األسنان،  طب  قسم  الجامعة 
 ،)A3( كروب  رابعة  مرحلة  حسن(  مجيد 
إىل  تسليمها  عليها  يعثر  من  على  فالرجاء 

جهة اإلصدار.. مع التقدير.

جمهورية العراق 
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت
رقم االضبارة: 2018/2867
التاريخ: 2018/12/24

إعـــــــــــــــالن 
للمدينات  العائد  الكوت  الواقع يف  الخاجية  املرقم )3926/2( م 38  العقار  املدنيني يف  الكوت حصة  تنفيذ  تبيع مديرية 
البالغ  كريم(  كاظم  )كرار  الدائن  طلب  لقاء  املحجوزة  اسماعيل(  خليل  وهيفاء  عكار  درويش  وفضيله  غالي  خليفه  )حسنه 
)49,999,000( مليون دينار فعلى الراغب بالشراء مراجعة هذه املديرية خالل مدة )30( يوما تبدأ من اليوم التالي للنشر 
مستصحبًا معه التأمينات القانونية عشرة من املائة من القيمة املقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية 

على املشرتي.
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 باسم ورثة املتوفى درويش عكار خدام
3- حدوده واوصافه:- خالية من الشواغل  

4-مشتمالته.
5-مساحته:- 228م 2 والحصص املحجوزة تبلغ 96 سهم حسنه خليفه غالي 54 سهم 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.

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة استئناف واسط االتحادية 
محكمة بداءة الكوت 

العدد: 2653/ب/ 2018م
التاريخ: 2018/12/31

اىل / املدعى عليه / علي حسني صائل 
إعــــــــــــالن 

أقام املدعي )سعيد سرحان حاتم( الدعوى البدائية املرقمة 2653/ب/2018 وملجهولية 
واملؤرخ  أعاله  الدعوى  يف  غيابيًا  حكمًا  الكوت  بداءة  محكمة  أصدرت  فقد  إقامتك  محل 
بالعدد  الشهداء  شرطة  مركز  كتاب  حسب  اقامتك  محل  ملجمهولية   2018/12/23 يف 
16082 بتاريخ 2018/11/29 واشعار مختار محلة الحكيم االوىل/ الواسطي )حسني 
حسن ذياب( تقرر تبليغك اعالنا بواسطة صحيفتني محليتني ولك حق االعرتاض على الحكم 
النشر ويف  التالي لتاريخ  اليوم  ايام اعتبارًا من  البالغة عشرة  القانونية  الغيابي خالل املدة 

حالة عدم حضوركم سوف يكتسب القرار الدرجة القطعية.
القاضي 
عمار حسني عبد علي 

فقدان 

حمود  )باسم  باسم  املوظفني  هوية  فقدت 
يف  املشاريع  دائرة  من  صادرة  كريم(  طعمة 
عليها  يعثر  من  على  فالرجاء  بغداد،  أمانة 

تسليمها اىل جهة اإلصدار.. مع التقدير.



حوارات

• حدثنا عن اهم امللفات التي 
تشغل الرأي العام.. وما هي 
حقيقة االسماء التي عرضت 

على هيأة النزاهة اللقاء القبض 
على املفسدين وهدر املال العام؟

• بالنس��بة لن��ا وم��ن اولوياتن��ا 
ف��ي هي��أة النزاهة الت��ي تعكف 
عل��ى التحقي��ق في ملف��ات بني 
املتلكئ��ة  املش��اريع  مزدوج��ني 
والت��ي كانت متث��ل جانبا محوريا 
املتظاهري��ن  لالخ��وة  بالنس��بة 
في احملافظ��ات وبالذات محافظة 
البصرة, هذا املوضوع سبقت وان 
اش��رت اليه الهيأة ونبهت الى ان 
هنالك اش��كاالت كثي��رة تتعلق 
والف��رات  اجلن��وب  مبحافظ��ات 
محافظ��ة  وبال��ذات  االوس��ط 
البص��رة ملا ش��خصته الهيأة من 
للمشاريع  بالنسبة  واضح  تلكؤ 
يتعل��ق  من��ه  كان  م��ا  س��واء 
باجلانب االس��تثماري او املشاريع 
الت��ي  املش��اريع  او  احلكومي��ة 
تنفذها التشكيالت واملؤسسات 
فئة الوزارات غي��ر املرتبطة بوزارة 
الف��ت الهي��أة العديد م��ن الفرق 
وان  له��ا  وس��بق  التحقيقي��ة 
ش��خصت قب��ل التظاه��رات في 
البص��رة بعض االش��كاالت التي 
والفس��اد  االدارة  بس��وء  تتعل��ق 
املستش��ري بالذات في محافظة 
البص��رة وق��د نبهت ال��ى ضرورة 
االحترازي��ة  االج��راءات  اتخ��اذ 
لتلبي��ة بعض متطلب��ات اخلدمة 
في احملافظ��ة اضافة الى مالحقة 
الفاس��دين وق��د كان دور الهي��أة 
ومس��ؤوليات  ادوار  وتش��خيص 
اجلهات واالفراد القائمني على تلك 
املشاريع املتلكئة كأولوية اضافة 
الى حصر املعايي��ر والقضايا ذات 
املتعلق��ة  التحقيقي��ة  اجلنب��ة 
باالولويات او االهمية انطالقا من 
اهمية املنصب او املوظف اخلاضع 
للتحقي��ق,او ك��ون القضية ذات 

اهتمام من قبل الرأي العام.
او انها تتعلق بقطاع اكثر خدمة 
وعلى متاس م��ع املواطنني. الهيأة 
تعمل في اجلانب الردعي او الزجري 
وفق اولوي��ات وما مخط��ط لها.. 
التطورات  انهينا  القريب  باالمس 
االولي��ة للمش��اريع املتلكئة في 
محافظ��ة البص��رة على س��بيل 
ونينوى  املثال ومحافظة واس��ط 
وص��الح الدين وكركوك وان ش��اء 
التطورات  اهلل س��تتكمل بقي��ة 
لواق��ع  االولي��ة  التحقيقي��ة 
املش��اريع املتلكئ��ة ف��ي عم��وم 
احملافظات قب��ل انتهاء هذا العام 
ليك��ون العام 2019 عاما يتس��م 
بجانب م��ن املرونة ف��ي املالحقة 
القانوني��ة للمفس��دين بع��د ان 
نضع النقاط على احلروف ونحدد 
املقصري��ن واملس��ؤوليات وادوارها 
اجله��ات او االفراد املس��ؤولني عن 
ادارة هذه املش��اريع وهذا جزء من 

ستراتيجية الهيأة .
• ما هي االليات التي اعتمدتها 
هيأة النزاهة حول الكسب غري 
املشروع وهل تمت محاسبة 

املسؤولني عن ذلك؟
- الكسب غير املش��روع يعد من 
املوضوع��ات احملوري��ة للهيأة وقد 
اعدت مش��روع قانون استكملت 
باج��راءات التدقي��ق ف��ي االمانة 
العام��ة ومجلس الدول��ة وحاليا 
مسودة هذا القانون وهذا القانون 
ميثل اول قانون في الدولة العراقية 
يتناول الش��أن املتعلق ب� )من اين 

لك هذا( الن��ه ومنذ عام 1958 لم 
يفعل ولم ينفذ وهذا يعتبر لهيأة 
النزاهة انطالقة جديدة وس��يوفر 
للهيأة املزيد من الوقت واالجراءات 
النمطي��ة والروتينية التحقيقية 
وس��يمثل  اختص��ارا ل��كل ه��ذا 
اجلهد ومحاسبة املسؤولني ليس 
في العراق فحس��ب وامنا متابعة   
اث��ر ه��ذه االم��وال الت��ي كان��ت 
في  واملوجودة  للفساد  محصالت 
اخل��ارج, ونأمل من مجلس النواب 
ان يأخذ دوره الريادي في اقرار هذا 
القان��ون ليكون  انعطافة جديدة 
ف��ي مكافحة الفس��اد وانا ازعم 
واعتقد ان البرملان برآسته احلالية 
ورئيس الوزراء لديهم االرادة وهذه 
االرادة صادقة وجادة في مكافحة 

الفساد. 
• حجم الرتهل االداري 

والوظيفي الذي تعاني منه 
االدارة التنموية برأيكم ما هي 
االجراءات التي اعتمدتموها 
للقضاء على هذه الظاهرة؟

- هذا املوضوع يدخل ضمن اجلانب 
الختص��اص  الوقائ��ي  التوع��وي 
الهي��أة ومبوجب قانونها ينفذ في 
محوري��ن اثنني احمل��ور الردعي وهو 
املالحق��ة القانونية واحملور الثاني 
احمل��ور الوقائي فالهيأة س��بق وان 
اش��تركت وترأس��ت العدي��د من 
اللجان التي عمدت على تبسيط 
التره��ل  ومعاجل��ة  االج��راءات 
الوظيف��ي املوج��ود في ال��وزارات 
واجله��ات غي��ر املرتبط��ة بالوزارة 
وف��ي عم��وم تش��كيالت الدول��ة 
ايض��ا اقترح��ت بع��ض املفاهيم 
الترهل  واملعاجل��ات لهذا  واحللول 
لك��ن هذا املوض��وع معقد   وفيه 
جوان��ب عدي��دة وبعض م��ن هذه 
اجلوانب  خارجة ع��ن ارادة الهيأة   
وان حتدثن��ا على موض��وع اجلانب 
القانوني ال��ذي ينظم هذه احلالة 
فهنال��ك العدي��د م��ن القوان��ني 
ينبغ��ي ان تعدل وتش��رع قوانني 
اخرى للتص��دي واملعاجلة اجلذرية 

ملوضوع الترهل.
• متى يبدأ االصالح االداري 
والكف عن هدر املال العام؟ 

-ق��در تعل��ق االمر بهي��أة النزاهة 
لديه��ا جه��ود بش��أن التثقي��ف 
والتوعية للجمهور واالفرد   مرورا 
باملؤسس��ات التربوي��ة ف��ي هذا 
الش��أن ومن خالل املنابر الدينية 

والهيأة تستثمر  وخطب اجلمعة 
وجتته��د وتب��ذل جه��ودا حثيث��ة 
لتعزي��ز ثقاف��ة النزاه��ة وتعزي��ز 
ثقافة احملاسبة واملساءلة  وخلق 
مفاهي��م الض��د م��ن املفاهي��م 
الي��وم  الش��ائعة ف��ي اجملتم��ع.. 
اصب��ح عنوان الفاس��د هو  البارز  
اجتماعي��ا واصبح املفس��د اكثر 
مقبولي��ة الى حد م��ا مع انه غير 
مقب��ول قانونا م��ن الهيأة تعمل 
عل��ى خل��ق اف��كار وبيئ��ة ووعي 
بالضد من هذه املفاهيم السائدة 
بنف��س الوق��ت تع��زز م��ن ثقافة 

النزاهة لدى اجلمهور واملواطن.
• ملاذا ال تكشف هيأة النزاهة 

عن اسماء الرؤوس وكبار السراق 
واملفسدين للرأي العام من 

السياسيني واملتنفذين؟

-الهي��أة بوصفه��ا جه��ة رقابية 
واردة  وبقي��ود  مبح��ددات  تعم��ل 
تس��تثمر  كان��ت  وان  بقانونه��ا 
االع��الم لكنها بعي��دة كل البعد 
عن النيل او القدح بكرامة وآدمية 
اي ش��خص يخض��ع للتحقي��ق 
لديه��ا, وان كان منهم الن املتهم 
ب��ريء حتى تثب��ت ادانت��ه, ولكن 
القضي��ة  اكتمل��ت  م��ا  مت��ى 
ووجدت قرارات اكتس��بت الدرجة 
تت��ردد  ل��م  فالهي��أة  القطعي��ة 
واملناصب  االس��ماء  ف��ي فض��ح 
ف��ي  تورط��ت  الت��ي  الوظيفي��ة 
الفس��اد واملوق��ع االلكتروني هو 
خي��ر ش��اهد ودلي��ل عل��ى وجود 
بعض املسميات واالسماء الواردة 

في احصائيات هي��أة النزاهة في 
الس��نوات السابقة وحتى الوقت 

احلاضر.
»البين��ة  جري��دة  نع��د  ونح��ن 
اجلديدة« عن��د فراغنا من التقرير 
الس��نوي لع��ام )2018( في االيام 
املقبلة  وتكون هناك مس��ميات 
واسماء للمتهمني او املدانيني في 

قضايا الفساد.
• هل هناك احصائية بعدد 

امللفات واهم القضايا ومن هي 
االسماء التي اصدر القانون 

حكما بحقها؟
القضاي��ا  م��ن  العدي��د  -هن��اك 
اجلزائي��ة املعروضة ام��ام القضاء 
والعديد م��ن االخبارات املؤش��رة 
البالغ��ات  وحت��ى  الهي��أة  ل��دى 
املس��جلة لدى الهيأة وقد ذكرت 

ل��ك اننا لم ننته من عامنا احلالي 
على امل العش��رة االي��ام املقبلة 
س��نكون بذلك ق��د اعددنا تقريرا 
اوليا وانا اع��دك باعطائك تقريرا 
حتى قبل صدور التقرير الس��نوي 
بصيغت��ه النهائي��ة, نوضح فيه 
القضاي��ا ونوعيته��ا واالخب��ارات 
وحتى املس��ميات كانت خاضعة 

للتحقيق او املسألة 
• هل تعتقدون ان عمل هيأة 

النزاهة تحول من العمل 
النمطي التقليدي اىل امليداني 
لكشف حاالت الفساد بشكل 

اسرع قبل وقوع هدر املال العام؟
-  بعد ان أسس��ت هي��أة النزاهة 
باملالحق��ة  وب��دأت  ع��ام2004 

واالس��تمرار في االج��راءات وبناء 
القدرات التحقيقية وتطوير هذه 
القدرات البد من الوقوف في فترة 
معين��ة العادة تقيي��م ما اجنز من 
قب��ل الهيأة واي��ن نقاط الضعف 
ف��ي االداء فعال الهيأة ال ازعم في 
واليت��ي ان��ا كرئيس للهي��أة وامنا 
منذ الواليات الس��ابقة للرؤس��اء 
الس��ابقني عمل��وا واجتهدوا في 
تغيي��ر النمطي��ة و الروت��ني الذي 
تعان��ي منه الهي��أة , فعال جنحنا 
ونح��ن نس��تكمل ما بدأن��اه من 
اتخ��اذ االجراءات وااللي��ات وتبني 
باملرون��ة  تتس��م  الت��ي  االدوات 
التطور  واالستفادة من  والعلمية 
التحقيقي..  املي��دان  العلمي في 
اعتقد ان الفرق التي ش��كلت في 
اواخر شهر ايلول وآب املاضي ومن 
خ��الل االليات الت��ي اعتمدت في 
تش��كيلة هذه الف��رق متثل نقلة 
وبالتالي  الهي��أة  لعم��ل  نوعي��ة 
ومنطي��ة  البيروقراطي��ة  جت��اوز 

التحقيقات. 
• ما واجب الفرق التحقيقية 

التدقيقية التي اطلعت بشكل  
فاعل على عمل املؤسسات 

والوزارات؟ 
-  العم��ل امليدان��ي وتش��خيص 
املشاريع عموما والقرب  من محل 
وقائع الفساد والتعاطي مع هذه 

الوقائع بوثائق.

• هل هناك سرتاتيجية وطنية 
ملكافحة الفساد؟

مبوج��ب  مؤسس��ة  الهي��أة  -ان 
قانون وهي هيأة دس��تورية لديها 
قانونها وااللي��ات واالدوات واحدى 
االلي��ات الرئيس��ة لعم��ل الهيأة 

هي وجود اس��تراتيجية متثل هذه 
واخلطط  التطوات  االستراتيجية 
عل��ى امل��دى القريب واملتوس��ط 
ف��ي  عمل��ت  الهي��أة  والبعي��د 
السابق على استراتيجية انتهت 
هذه االس��تراتيجية وه��ي كانت 
ق��د اع��دت واطلق��ت ع��ام 2010 
وكان عمر االس��تراتيجية خمس 
س��نوات انتهى العم��ل بها علم 
2014 بع��د ذلك اقترح��ت الهيأة 

افكارا جديدة    مسودات تضمنت 
مكافحة الفساد االن نعمل على 
اعداد استراتيجية شاملة وعامة 
تتسم باملرونة والواقعية وتتناول 
التحقيقي��ة  مفاهي��م  ابس��ط 
والبراز املظاهر املؤشرة في اجملتمع 
للتص��دي  س��لبية  كمظاه��ر 
للفساد وفق اولويات وبرامج ومدد 
واجراءات معينة على امل ان شاء 
اهلل س��يتم الفراغ من اعداد هذه 
على  وس��تعرض  االس��تراتيجية 
الس��يد رئي��س مجل��س ال��وزراء 

القرارها في مجلس الوزراء.
• البد ان نعرف دور هيأة 

النزاهة حول املشاريع املتلكئة؟
او  املعطل��ة  املش��اريع  -ه��ذه 
املث��ال  س��بيل  عل��ى  املتلكئ��ة 
وال��ذي مت الب��دء به��ا من��ذ ام��د 
بعي��د وهذه املش��اريع هي محط 
حتقيق وحتر م��ن لدن هيأة النزاهة 
ومن خ��الل الفرق التي س��بق وان 
شكلت من قبل السادة احملققني 
واملدقق��ني واخلب��راء ه��ذه الف��رق 
وقب��ل نهاية ه��ذا العام  س��وف 
تك��ون قد اكمل��ت كل اجراءاتها 
في تشخيص وابراز   بإحصائيات 
اهم املش��اريع املتلكئة واجلهات 
ونس��بة  واملس��تفيدة  القائم��ة 
االجناز واجلهات املتسببة في هذا 
التلك��ؤ .. ليكن ع��ام 2019 عاما 
للمحاس��بة واملس��اءلة وحتدي��د 
ادوار ومس��ؤوليات وقصور اجلهات 
او االف��راد املس��ؤولني ع��ن تل��ك 

املشاريع املتلكئة ..
• هل هناك تخوف من 

السياسيني املتنفذين لهيأة 
النزاهة؟

- هيأة النزاهة برؤسائها السابقني 
واحلالي��ني ال اعتقد انها متخوفة 
من السياسيني وال اعتقد ان هناك 
حدا معينا مفروض��ا على الهيأة 
ان ال تتج��اوزه او خطا احمر.. نعم 
هناك ضغوط ومحاوالت للتدخل 
الن هي��أة النزاه��ة حاله��ا ح��ال 
الهيئ��ات الرقابي��ة االخ��رى التي 
تعمل في بيئة غير آمنة  يتفشى 
ف��إن  والفس��اد  االره��اب  فيه��ا 
التح��دي كبير وقائ��م والضغوط 

موجودة لكن لو سألت هل هناك 
استجابة لهذه الضغوط اقولها 
مبلء ص��در كال ولن تخضع الهيأة 
الي ضغوط س��واء من الفاسدين 
او التهدي��دات االرهابي��ة وس��بق 
ان عان��ت هي��أة النزاه��ة من هذه 
التهديدات وما قدمته من ضحايا 
وشهداء ضحايا االرهاب وخسرت 
هيأة النزاهة الكثير من ش��بابها 
الذي��ن كانوا ضحية للفاس��دين 
واالرهابي��ني ومن حصيل��ة هؤالء 
الش��هداء واجلرحى م��ا يزيد على 
مئة ش��خص.. وال يستطيع احد 
ان يكس��ر ارادة مكافحة الفساد 
او ادارة هي��أة النزاه��ة في حتقيق 
مبتغاه��ا وبارادة الن��اس واخليرين 

من ابناء الشعب.
• املسؤولية الشرعية 

والوظيفية تحتم عليكم اظهار 
اسماء املفسدين مهما كانت  

مناصبهم يف الدولة ؟
-قلنا فيما س��بق ان��ه ال يوجد اي 
ح��د لعمل هيأة النزاهة وخطوط 
حمر وليست هناك استجابة الي 
ضغ��وط ومتى ما وصل��ت الهيأة 
ال��ى نقط��ة معينة ال تس��تطيع 
القي��ام بعمله��ا س��تظهر ذلك 
للجمه��ور واقولها ل��ك بصراحة 
كل ه��ذه اجلهود الت��ي بذلت من 
تاريخ تاس��يس الهي��أة وحلد االن 
والس��لبيات  االيجابي��ات  رغ��م 
كله��ا لن حتقق الغاية املنش��ودة 
وااله��داف اخملطط��ة له��ا مال��م 
توج��د هن��اك ارادة صادقة وجادة 

ملكافحة الفساد.
-ما هي اهم املصاعب 

واملعوقات التي تواجهكم يف 
عملكم؟

- بيئ��ة العمل ف��ي الع��راق بيئة 
صعب��ة ج��دا والزال االرهاب يهدد 
الن��اس  واس��تقرار  وأم��ن  وج��ود 
وضرب االرهاب البالد طوال وعرضا 
والتهديد االمني جزء من التحدي 
واالخ��ر ل��م نس��تكمل املنظمة 
بع��د  واملؤسس��اتية  القانوني��ة 
وبقية االلي��ات والبرامج املعهودة 
قد يك��ون اجلان��ب املالي  س��ببا 
مساهما بهذا االخفاق والتحدي 
او  ارادة  تفعي��ل  ع��دم  االكب��ر 
استظهار االرادة صادقة ملكافحة 
الفساد, ونعتقد ان االرادة موجودة 
وهنالك نية للتغير من لدن االخوة 
في مجلس النواب والسيد رئيس 
مجلس ال��وزراء ومتى ما ترجمت 
ه��ذه االرادة ال��ى منه��اج عم��ل 
وش��رعت القوانني الت��ي طلبتها 
الهيأة واستكملت املنظومة بكل 
اشكالها عند ذاك يكون اجلمهور 
واملواطن واملؤسسات واالعالم له 
احلق ان يسأل املؤسسة الرقابية 
مب��ا في ذلك هيأة النزاهة ملاذا هذا 

االخفاق في العمل؟ 
• صف لنا مستوى الرضا عما 
تقدمة هيأة النزاهة من عمل 

طيلة الفرتات املاضية؟
- مس��توى الرض��ا صع��ب ج��دا 
ولدينا االمنيات بتحقيق االفضل 
ولدين��ا م��ن اخلط��ط والتصورات 
م��ا هو مفيد لتق��دمي خدمة اكبر 
ولك��ن حجم التح��دي كبير جدا 
وبعض العقب��ات هي خارجة عن 
ارادة الهي��أة وال��كل من��ا يتمنى 
ان ينه��ض الع��راق ليك��ون بل��دا 
يرتق��ي اعلى مراتب ال��دول نزاهة 
واقل الدول فس��ادا ويك��ون منارا 
للمعرفة والعلم مثلما كان ذلك 

في التاريخ.     

اجرى الحوار/ قاسم حوشي

ف��ي الوقت ال��ذي كانت فيه دول العالم تنفق جزءا كبيرا من دخلها القومي على قطاع��ات مختلفة  كان العراق يوجه اجلزء االعظم من 
ميزانياته وثرواته في مشروعات تكاد تكون وهمية وغلبت عليها كل انواع الفساد وبطرق مبتكرة . املوضوع خطير وال ميكن حصره بحوار 
قصير. وظف البعض مافيات خطيرة تقوم بحماية اموالهم التي يس��رقونها من اموال الش��عب, واقصد املال العام الذي شهدته مرحلة 
ما بعد 2003 والذين اغتنموا فرصة الفوضى ليعيثوا في البالد فس��ادا. حيث انش��أت   )مفوضية النزاهة العامة( مبوجب القانون  الصادر 
عن مجلس احلكم العراقي وفقا للتخويل املمنوح من س��لطة االئتالف املؤقتة املنحلة باالمر )55 لس��نة 2004( وعدها الدستور العراقي 
الدائ��م لعام 2005 احدى الهيئات املس��تقلة وجعلها خاضعة لرقابة مجلس النواب وابدل اس��مها الى )هيئة النزاهة( وهي مس��تقلة 
تخض��ع لرقاب��ة مجلس النواب وتنظيم اعمالها بالقانون..ولتس��ليط الضوء على هذه احلقائق وغيرها التق��ت ))البينة اجلديدة(( برئيس 

هيئة النزاهة القاضي عزت توفيق جعفر فكان هذا احلوار.

هنالك اشكاالت كثرية تتعلق مبحافظات اجلنوب والفرات االوسط  ملا شخصته اهليأة من تلكؤ  واضح  للمشاريع

بيئة العمل يف العراق  صعبة جدا والزال االرهاب يهدد وجود وأمن واستقرار الناس
الفت هيأة النزاهة العديد من الفرق التحقيقية وشخصت بعض االشكاالت قبل تظاهرات البصرة  

الفرق التي  
شكلت  أواخر 
شهر ايلول وآب 
املاضي تمثل نقلة 
نوعية لعمل هيأة 
النزاهة تجاوزت 
البريوقراطية 
ونمطية التحقيقات

مستوى الرضا 
صعب جدا ولدينا 
االمنيات بتحقيق 
االفضل ولدينا من 
الخطط والتصورات 
عما هو مفيد 
لتقديم خدمة اكثر

الزميل احملرر مع رئيس هيئة النزاهة القاضي عزت توفيق جعفر
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قطاع االستخراج والتصدير
• وزارة النف��ط وقعت في كان��ون الثاني 
 )BP( 2018 مذك��رة تفاه��م مع ش��ركة
برت��ش بترولي��وم البريطاني��ة العاملي��ة 

لتطوير حقول كركوك النفطية.
• وزير النفط افتتح في آذار 2018 محطة 
تولي��د الطاق��ة الكهربائي��ة في حقل 

الرميلة بطاقة 235 ميكا واط يوميا. 
• وزي��ر النف��ط أعل��ن ف��ي آذار 2018 عن 
افتتاح وحدة معاجلة النفط الرطب في 
محطة عزل الغاز السادس��ة في حقل 

غرب القرنة /1 بطاقة 50 الف برميل.
• وزارة النف��ط أعلنت في نيس��ان 2018 
عن افتت��اح انبوب تصدي��ر جديد لنقل 
النف��ط اخل��ام 42 عقدة من مس��تودع 
الف��او النفطي الى موان��ئ التصدير في 
راس البيش��ة 2 جنوب الع��راق وافتتاح 
مش��روع انبوب حقن املاء الذي ميتد من 
محطة ض��خ املاء الرئيس��ّية في كرمة 
علي ال��ى حقل الرميلة الش��مالية في 
محافظة البصرة عب��ر تنفيذ مقطعني 
ألنبوبني بحج��م ) 48 -42( عقدة )كرمة 

علي - رميلة الشمالية(.
• ضمن خطط الوزارة لتطوير العمليات 
االنتاجي��ة ف��ي حقل مجن��ون النفطي 
باجله��د الوطن��ي وقع��ت ش��ركة نفط 
عقدي��ن   2018 نيس��ان  ف��ي  البص��رة 
لتش��غيل وصيان��ة حق��ل مجن��ون مع 
ش��ركة »انتون« الصينية وشركة »كي 

بي ار« االمريكية.
• وزارة النف��ط أعلنت في نيس��ان 2018  
عن احالة 6 رقع استكش��افية للتاهيل 
والتطوي��ر خالل جول��ة التراخيص التي 
والتراخي��ص  العق��ود  دائ��رة  نظمته��ا 
البترولي��ة، من اص��ل )11( رقعة، وكانت 
وزارة النف��ط  اعلنت ف��ي آذار 2018 عن 
طرح )11( رقعة استكش��افية حدودية 
للتطوير والتأهي��ل مبوجب عقود خدمة 
مج��ددة، جاء ذلك في املؤمت��ر الترويجي 
ال��ذي نظمته دائرة العق��ود والتراخيص 
البترولية بحضور الوكالء واملستشارين 

واملدراء العامني في الوزارة.
• وزارة النف��ط وقعت ف��ي حزيران 2018 
رق��ع  لث��الث  عق��ودا  االول��ى  باالح��رف 
استكش��افية حدودية مع شركة نفط 
الهالل االماراتية )كالبات - كمر( و)خشم 
االحمر- اجنانة( و)خضر املاي(، كما وقعت 
باالح��رف االول��ى  عق��ود تطوي��ر الرقع 
و)احلويزة(  )نفط خانة(  االستكش��افية 
الصيني��ة   )JEO - JADE( م��ع ش��ركة 
وعق��د تطوي��ر الرقعة االستكش��افية 

)السندباد( مع شركة )UEG( الصينية.
• شركتا نفط البصرة وذي قار وقعتا في 
حزي��ران 2018 مذكرة تعاون مع ش��ركة 
ش��يفرون االمريكية، وش��ركة شيفرون  
وفق املذكرة س��تقوم باعداد الدراس��ات 
النفط��ي   للنش��اط  واملس��وحات  
للحقول واملنشآت العاملة بهدف اعداد  

التقارير الفني��ة واإلدارية تعقبها تقدمي 
التوصيات واملقترح��ات التي تهدف الى 
بن��اء القدرات الوطنية في االدارة الفنية 
الس��ليمة للث��روة واالس��تثمار االمث��ل 
له��ا من خالل وض��ع اخلط��ط والبرامج 
املرحلي��ة واملس��تقبلية وتوظي��ف هذه 
القدرات في امل��كان الصحيح لتحقيق 

النتائج واالهداف.

• وزارة النفط أعلنت عن حتميل اول ناقلة 
نفطي��ة حتمل اس��م »بغ��داد« بالنفط 
اخلام في حزيران 2018 ومغادرتها ملوانئ 
الص��ادرات اجلنوبي��ة  ف��ي طريقها الى 
الوالي��ات املتح��دة بعد توق��ف منذ عام 

.1991
• ش��ركة نف��ط البص��رة وقع��ت عقداً 
ف��ي آب 2018  م��ع ش��ركة  بتروف��اك  
البريطانية إلنش��اء محطة إنتاجية في 
حقل مجن��ون بطاقة 200 ال��ف برميل 

يوميا.
• وزارة النفط أعلنت في ايلول 2018 عن 
اس��تئناف إنتاج حقل القيارة النفطي 
ف��ي محافظ��ة نين��وى مبع��دل 30 الف 
برمي��ل باليوم بعد إعادة إعمار ش��املة 
لآلبار واملنشآت واألنابيب املتضررة جراء 

عمليات التخريب االرهابية.
• وزير النفط افتتحت في تش��رين االول 
 3D Visualization 2018 مرك��ز املرئي��ات
االستكش��افات  ش��ركة  ف��ي   Center
النفطي��ة الذي سيس��هم ف��ي التطور 
االستكش��افية  للدراس��ات  النوع��ي  
والتقيمي��ة ودراس��ات تطوي��ر احلق��ول 
باالعتم��اد عل��ى املعلوم��ات الزلزالي��ة 
املس��تحصلة من عمل الفرق الزلزالية 
واملعاجل��ات اخلاص��ة التابع��ة لش��ركة 
االستكشافات النفطية. باالضافة الى 
ان ه��ذا املركز يعتبر االح��دث في العراق 
من حيث التقنيات واالمكانات التي يتم 
من خاللها احلصول على دراس��ة نوعية 
متقدمة بعيدا عن االس��اليب النمطية 
الت��ي تقلل م��ن عنصر اجملازفة ونس��ب 
اخملاطر في حتديد املواقع االستكشافية 
والتقييمية في اعداد املوديل اجليلوجي 
املكمن��ي املتكام��ل التفاصي��ل والذي 

سيس��اهم بش��كل فع��ال ف��ي تقليل 
الهدر في خطط تطوير احلقول النفطية 

في املستقبل.
• ضم��ن س��عي ال��وزارة لتطوي��ر عمل 
الش��ركات النفطي��ة الوطنية ش��ركة 
احلفر العراقية وقعت في تش��رين االول 
2018 عق��دا م��ع ش��ركة »س��ننكول« 
النفطية حلفر )10( آبار في حقل القيارة 

النفطي.
• وزارة النف��ط أعلنت في تش��رين االول 
2018 عن تأهيل حق��ل عجيل النفطي 
في محافظة صالح واملباش��رة باالنتاج 
منه بطاق��ة 7 آالف برميل باليوم وصوالً 
الى معدل 17 ال��ف برميل برميل باليوم 

قبل نهاية العام 2018 املاضي.
• وزارة النف��ط: توقيع عقدين االول حلفر 
40 بئ��را نفطي��ة في احلقل بني ش��ركة 
ش��لمبرجر،  وش��ركة  البص��رة  نف��ط 
والثان��ي توقي��ع عق��د تنفي��ذ املس��ح 
والبعدي��ن  الثالث��ة  باالبع��اد  الزلزال��ي 
للحقل بني شركة نفط البصرة وشركة 
ويأتي ذلك  النفطي��ة،  االستكش��افات 
ضمن خط��ط ال��وزارة لتأهي��ل وتطوير 
حقل مجنون النفط��ي باجلهد الوطني 

بعد اعالن ش��ركة ش��ل االنسحاب من 
التزاماتها لتطوير احلقل منتصف العام 

2018 املاضي.

قطاع التصفية والتوزيع والخطوط
• وزارة النف��ط أعلنت ف��ي كانون الثاني 
2018 ع��ن املباش��رة بعملي��ات التأهيل 
الش��املة لوحدة االنتاج صالح الدين /2 
في مصفى )الصم��ود( بيجي مبحافظة 

صالح الدين.
• وزارة النف��ط أعلنت ف��ي كانون الثاني 
2018 ع��ن احالة مش��روع مصفى الفاو 
الذي يتضمن مجمع��ا للبتروكيمائيات 
ال��ى ش��ركتي »ب��اور جاين��ه« و»نرك��و 

الصينية«.
• وزارة النف��ط وقعت في ش��باط 2018 
عقدا استثماريا مع شركة رانية الدولية 
النش��اء مصفى كركوك بطاقة 70 الف 
برميل باليوم. وان انشاء مصفى كركوك 
ميثل اخلطوة االولى لالستثمار في قطاع 

التصفي��ة للوصول الى طاق��ة انتاجية 
من املش��تقات النفطية تغطي احلاجة 
احمللية في احملافظ��ة واحملافظات اجملاورة. 
وهذا املشروع يأتي ضمن خطط وبرامج 
ال��وزارة لتغطي��ة احلاج��ة احمللي��ة م��ن 
املش��تقات النفطية ف��ي البالد والعمل 
على تصدير الفائض من خالل مش��اريع 

املصافي االستثمارية.
• وقع��ت وزارة النفط في ش��باط 2018 
محض��ر اجتماع مع ش��ركة »العرفج« 
تضمن تش��كيل جلن��ة تنس��يقية بني 
الطرفني تتولى تبادل املعلومات بش��أن 
تنفيذ املش��اريع في املنطق��ة والعالم، 
وايض��ا تضم��ن احملض��ر رغبة الش��ركة 
باالستثمار في مش��روع استثمار الغاز 
املصاحب وانت��اج امليثان��ول، فضال عن 
دعوة الشركة لوزارة النفط للمساهمة 
ف��ي االس��تثمار ف��ي مش��روع انش��اء 
مصفاة نفطي��ة في الهن��د مع مجمع 

بتروكيمياويات.
• وزارة النف��ط أعلنت في ش��باط 2018 
إجناز منظوم��ة حتميل الوق��ود بالقطار 
في ش��ركة مصافي الوسط واستئناف 
عملي��ات النق��ل. حيث متكن��ت اجلهود 
الوطني��ة في وزارة النف��ط بالتعاون مع 
العاملني في الش��ركة العامة للسكك 
احلديد من استئناف عملية حتميل ونقل 
وتفري��غ املنتج��ات النفطية بحوضيات 
قط��ار ش��بكة الس��كك احلديدي��ة من 
مصفى الدورة في بغ��داد الى محافظة 
البصرة بع��د توقف دام لس��نوات عدة.

واكدت الوزارة ان هذا االجناز  الذي يهدف 

الى نقل كميات من ) 1000 ( متر مكعب 
من زيت الوقود واملشتقات االخرى وصوال 
الى مع��دل )4000( متر مكع��ب باليوم،  
س��وف يحقق فوائد اقتصادي��ة كبيرة، 
منها انسيابية عالية في عملية النقل، 
التقليل م��ن الكلف املالي��ة، والتقليل 
م��ن األض��رار البيئي��ة، والتخفي��ف من 
التأثيرات السلبية على الطرق واجلسور، 
والتخفيف من االزدحامات التي تتسبب 
بها عملي��ة نق��ل املنتج��ات النفطية  
باحلوضي��ات، فض��ال عن اخت��زال الزمن 
واجله��د، ومنع تك��دس زي��ت الوقود في 

املصفى.
• وزي��ر النف��ط افتتح في نيس��ان 2018 
املرحل��ة الثاني��ة م��ن مش��روع اضافة 
الوح��دة الرابعة في مصافي اجلنوب في 

محافظة البصرة بطاقة 70 الف برميل 
بالي��وم. ان هذا املش��روع يهدف الى رفع 
الطاق��ة االنتاجي��ة لش��ركة مصاف��ي 
اجلن��وب من 210 الف برمي��ل باليوم الى 
280 الف برميل باليوم الذي س��تضيفه 
الوح��دة الرابع��ة اجلدي��دة، وهي خطوة 
مهمة واجناز كبير لتعزيز االنتاج الوطني 
م��ن املش��تقات النفطية بش��كل عام 
وانت��اج مصافي اجلنوب بش��كل خاص.

ومت تنفيذ املشروع من قبل شركة )تكنو 
اكس��بورت( اجليكي��ة يش��مل انش��اء 
وحدت��ي انتاج الغ��از الس��ائل ومعاجلة 
املي��اه، فض��ال ع��ن متطلب��ات العملية 

االنتاجية االخرى.
• وزير النفط أعلن في نيس��ان 2018 عن  
ايقاف اس��تيراد )الكاز( الرتفاع معدالت 

انتاجه من املصافي العراقية.
• وزي��ر النف��ط أعل��ن في نيس��ان 2018 
عن اجن��از اعمال اعادة تأهيل وتش��غيل  

مس��تودع حم��ام العلي��ل بطاق��ة 75 
مليون لتر.

• وزارة النف��ط أعلنت في نيس��ان 2018 
عن افتتاح املرحلة الثانية من مش��روع 
اضاف��ة الوح��دة الرابع��ة ف��ي مصافي 
اجلنوب في محافظة البصرة بطاقة 70 

الف برميل باليوم.
• ف��ي حزي��ران 2018 مت تأهيل وتش��غيل  

االنب��وب الس��تراتيجي الناق��ل للنفط 
اخل��ام )16( عق��دة واملمت��د م��ن حقول 
كرك��وك ال��ى بيجي ومن��ه ال��ى بغداد 
بوقت قياس��ي ووف��ق االمكانات واجلهد 

الوطني.
• ال��وزارة وضمن اخلطط والبرامج املعدة 
مسبقا تلبي االحتياجات من مادة الكاز 
حملطات توليد الطاقة الكهربائية سواء 
من خالل توفير كميات من االنتاج احمللي 
او املس��تورد، كم��ا تقوم مناف��ذ التوزيع 
املنتش��رة ف��ي عم��وم الب��الد بتجهي��ز 
املولدات االهلية واملؤسس��ات احلكومة 
وال��وزارات  واملستش��فيات  والنقاب��ات 
اخلدمية وبعض مؤسسات اجملتمع املدني  
باحتياجها م��ن الوقود فضال عن جتهيز 
الوقود للمواك��ب واالف��ران واخملابز اثناء 

الزيارات املليونية في محافظات كربالء 
والنج��ف وبغ��داد وبع��ض محافظ��ات 

الفرات االوسط.
• وزارة النف��ط أعلن��ت في ايل��ول 2018 
عن  إعادة تأهيل مصفى صالح الدين/ 2 
في مصفى )الصمود( في بيجي بجهود 
وطنية خالص��ة و تش��غيله بطاقة 70 

الف برميل.

قطاع الغاز
• وزارة النف��ط وّقعت ف��ي كانون الثاني 
2018 مذك��رة تفاهم مع ش��ركة اوريون 
االمريكي��ة الس��تثمار الغاز ف��ي حقل 
»نهر ب��ن عمر« ف��ي محافظ��ة البصرة 
بحض��ور الس��فير االمريكي ف��ي بغداد 
دوكالس س��يليمان وعدد من املسؤولني 
في الوزارة واالمانة العامة جمللس الوزراء.

• وزي��ر النف��ط افتتح في نيس��ان 2018  
محطة االنتاج املركزية حلقل الس��يبة 
الغازي في محافظة البصرة واملباش��رة 

باالنتاج التجاري االول من احملطة بطاقة 
25 مليون قدم مكعب قياسي باليوم.

• وزي��ر النف��ط افتتح في نيس��ان 2018  
محطة معاجلة الغاز في حقل البزركان 

بطاقة )71( مقمق باليوم.
• وزير النفط أعلن في نيس��ان 2018 عن 
تصدير  9 ش��حنات من م��ادة مكثفات 
الغ��از  و21 ش��حنة م��ن الغاز الس��ائل 

خالل الربع االول من هذا العام.
• وزارة النف��ط وّقعت في نيس��ان 2018  
عقدا مع ش��ركة بيكر هيوز الس��تثمار 
الغ��از املصاح��ب ف��ي حقل��ي الغ��راف 

والناصرية بطاقة 200 مقمق باليوم.
 2018 آب  ف��ي  أعلن��ت  النف��ط  وزارة   •
املباش��رة في مش��روع اس��تثمار الغاز 
املصاحب ف��ي حقلي الغراف والناصرية 

بطاقة 200 مقمق.
• وزارة النف��ط أعلن��ت في ايل��ول 2018 
عن إنت��اج واس��تثمار الغ��از املصاحب 
م��ن حق��ل الناصرية  ف��ي محافظة ذي 
ق��ار ومبع��دل »50«. مليون ق��دم مكعب 

قياسي باليوم.

النشاطات األخرى
• بهدف النهوض بواق��ع النقل البحري 

وتطوي��ر املالكات الوطني��ة وزارة النفط 
أعلنت في ش��باط 2018 انطالق البعثة 
األولى من الطلبة العراقيني للدراسة في 
االكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا 

البحرية في مصر.
• وزير النفط وضع احلجر االساس النشاء 
مجمع سكني للموظفني ودار للضيافة 
في مقر شركة تسويق النفط كما يتم 
توزيع قطع االراضي السكنية للعاملني 
في الوزارة والشركات النفطية وحسب 

الرقعة اجلغرافية ملكان العمل.
• وزارة النف��ط نظمت في ش��باط 2018 
وف��ي كان��ون االول 2018، س��وقا خيرية 

لدعم مرضى السرطان وااليتام.
• شركة تس��ويق النفط نظمت في آذار 
2018 ورش��ة عم��ل ع��ن آليات تس��ويق 
النفط اخلام ومعايير مبادرة الشفافية.

• وزارة النفط أعلنت في آذار 2018 تعيني 
خريجي معاهد التدريب النفطي للعام 

الدراسي 2017-2016.
• وزي��ر النفط وضع احلجر االس��اس في 
نيس��ان 2018 مللع��ب ن��ادي النفط في 

بغداد بسعة 9500 متفرج.
• وزي��ر النفط وضع احلجر االس��اس في 
نيس��ان 2018 ملشروع مركز لتشخيص 
املستش��فى  ف��ي  الس��رطان  ام��راض 

التعليمي بالبصرة.
• استمرارا بنشاطاتها الداعمة لعوائل 
الشهداء فوجت اللجنة املركزية لدعم 
احلشد الش��عبي في وزارة النفط وجبة 
جديدة من عوائل الشهداء لزيارة املراقد 
املقدس��ة في ايران بالتنسيق مع هيئة 

احلشد الشعبي.
• وزارة النف��ط أعلنت ف��ي حزيران 2018 
ع��ن تأهيل وإعادة إعم��ار وصيانة وصبغ 
أبني��ة دار رعاية املس��نني ف��ي منطقة 
الرش��اد، فض��ال ع��ن جتهيزه��ا باألثاث 
واالجهزة الكهربائية واالسرة وغير ذلك 

من االحتياجات الضرورية.
• وزارة النفط قدمت هدية العيد لاليتام 

بعدد من املؤسسات الراعية لاليتام.
• وزارة النف��ط وم��ن خ��الل جلن��ة دع��م 
احلشد الشعبي في وزارة النفط نظمت 
ف��ي آب 2018 احتفالي��ة ع��رس مقاتل 
شملت 300 مقاتل من احلشد الشعبي 

بهدية الزواج. 
 2018 آب  ف��ي  أعلن��ت  النف��ط  وزارة   •
املباش��رة بتنفيذ مشروع جس��ر الزبير 
اجلديد على شط البصرة  في محافظة 

البصرة بطول )805( أمتار مع املقتربات.
• تعزي��ز التع��اون العلم��ي والفن��ي بني 
وزارتي النفط والتعليم العالي والبحث 

العلمي.
• التوقي��ع في أيل��ول 2018 على مذكرة 

للتعاون املشترك.
• ضم��ن جه��ود وزارة النف��ط ف��ي تقدمي 
اخلدمات، في تشرين الثاني 2018 شاركت 
وزارة النف��ط  ف��ي حملة رفع األس��ماك 
النافق��ة في نه��ر الفرات ف��ي محافظة 
باب��ل من خ��الل تس��خير كاف��ة اآلليات 

واملعدات املتخصصة بهذا الشأن.
ش��اركت  احلكوم��ى  اجله��د  ضم��ن   •
التابع��ة  والهندس��ية  الفني��ة  الف��رق 
للتش��كيالت النفطية في وزارة النفط 
خ��الل ش��هر تش��رين الثان��ي 2018 في 
احلمل��ة الوطني��ة للتقلي��ل م��ن اضرار 
مخاطر السيول واألمطار التي تشهدها 

عدد من احملافظات.
• وزارة النف��ط جه��زت االهال��ي والدوائر 
اخلدمية ف��ي احملافظات املتض��ررة جراء 
االمطار والس��يول باملشتقات النفطية 

واملستلزمات الضرورية االخرى.
• دائرة التدريب والتطوير في وزارة النفط 
عقدت مؤمترها االول للكفاءات العلمية 

للفترة من 10 -11 كانون االول.
• وزارة النفط شاركت في معرض اديبك 

للطاقة الذي عقد في ابوظبي.

بغداد / البينة الجديدة / خاص

حققت وزارة النفط العديد من االجنازات املهمة في جميع القطاعات )االستخراج والتصفية واحلفر والتصدير وقطاع صناعة 
الغ��از(، وقد ش��هد العام 2018 ارتفاعا في معدالت االنتاج والتصدير واس��تثمار الغاز املصاحب لعملي��ات انتاج النفط اخلام، 
فضال عن التوقيع على عقود لتطوير الرقع االستكشافية وتطوير احلقول ووضع احلجر االساس للعديد من املشاريع اخلدمية، 
وتأهي��ل مصف��ى الصمود )بيجي( واعادة وح��دات انتاجية منه للعمل بطاقة 70 الف برميل وع��دد من املصافي االخرى بعد ان 
دمره��ا االرهاب، واعادة تأهيل العديد من احلقول واملنش��آت النفطية التي تضررت نتيج��ة اإلرهاب في محافظات صالح الدين 

ونينوى واالنبار، وأدناه أهم اإلجنازات املتحققة في القطاع النفطي للعام 2018..

توقيع مذكرة تفاهم مع شركة )BP( برتش برتوليوم 
الربيطانية العاملية لتطوير حقول كركوك النفطية

أهم إنجازات وزارة النفط للعام 2018

الفرق الفنية واهلندسية التابعة للتشكيالت النفطية يف وزارة النفط خالل شهر تشرين الثاني 2018  
شاركت يف احلملة الوطنية للتقليل من أضرار خماطر السيول واألمطار اليت شهدها عدد من احملافظات

إحالة 6 رقع استكشافية إىل التأهيل والتطوير خالل جولة الرتاخيص 
اليت نظمتها دائرة العقود والرتاخيص البرتولية من أصل )11( رقعة
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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

كاريكاتري

  س��أبتعد عن اجلانب السياس��ي وموقفي مع��روف ومبدئي في 
انتقاد زيارة ترامب وأسلوبها وإدانة النهج االستعالئي املتغطرس 
للرئيس األميريكي في تعامله مع العراق.. وسأركز على التحليل 
االس��تراتيجي مس��تنبطاً األحكام واالس��تنتاجات بتشخيص 
واقع��ي ألبع��اد الزي��ارة وأهميته��ا وتقيي��م تأثيره��ا وتداعياتها 

احملتملة على األمن في العراق واملنطقة وعلى النحو اآلتي:�
مس��توى الزائر )رئيس��اً، وزيراً أو قائداً( يحدد قيمة وأهمية الزيارة 
من حيث )املوقع، ال��دور، اخلطط، املهام واألهداف(، وعندما يكون 
الزائر رئيساً مبستوى ترامب واملوقع عسكرياً )قاعدة عني األسد( 
املنفتح��ة في عم��ق الصحراء العراقية وف��ي منطقة مضطربة 
وخطي��رة وفق��اً )للتصنيف األمريك��ي( فذلك يعن��ي أن القاعدة 
املس��تهدفة بالزي��ارة حتظى باهتمام اس��تثنائي م��ن قبل أعلى 
سلطة سياسية في واشنطن وفقاً لرؤيتها وخططها وبرامجها 
االس��تراتيجية وترتفع األهمية إن كانت القاعدة وتش��كيالتها 
القتالية وأس��لحتها ترتبط مبا يوص��ف )األمن القومي واملصالح 
احليوي��ة للوالي��ات املتح��دة األمريكية(، أم��ا إذا ترافق��ت الزيارة 
بتصريح��ات م��ن قماش��ة 
ف��ي  التدخ��ل  )احتم��ال 
سوريا( كما حدث في )زيارة 
ترامب( األخيرة فإن ذلك يعّد 
ومعنوية  تهيئ��ة نفس��ية 
للجنود األمريكان وقادتهم 
لتنفيذ مهام  باالس��تعداد 
أوسع وأش��مل تنتقل بهم 
ال��دور  م��ن  وبقاعدته��م 
التكتيك��ي عل��ى األراضي 
العراقية إلى االستراتيجي 
عل��ى الصعي��د اإلقليم��ي 
والشرق األوسط، واالستنتاج األولي من وجهة نظري يشير إلى أن 
)قاعدة عني األسد( مرشحة للتوسع في البنى التحتية الستقبال 
املزي��د من املعدات واجلنود ولدور إقليمي أكبر ال يزال غامضاً حتى 
اللحظة وأن االنسحاب منها مستبعد حالياً وفي املدى املنظور 
وأنها س��تصبح جزءا من )كماشة عسكرية مزدوجة( للمنطقة 
تنس��ق عملياتياً مع التحالف الدولي باالش��تراك مع األسطول 
الس��ادس في ع��رض البحر املتوس��ط وكيان العدو اإلس��رائيلي 
ف��ي اجلنوب والغرب مع االس��تفادة من دور إجنرلي��ك التركية في 
الش��مال وبقدر ما تسمح به الظروف السياسية املتقلبة وذلك 
ليس نهائياً ألن املواقف تتغير والثبات مس��تحيل، وفي اعتقادي 
إن ما جرى هو إعادة متوضع وانتش��ار للق��وات األمريكية لتنفيذ 
مهام مس��تجدة على املس��رح االس��تراتيجي في املنطقة! أما 
الع��راق فهو في قل��ب التدابير واخلطط األمريكي��ة ولكنها تتم 
بش��كل منفرد ومبعزل عن )الش��ريك واحلليف العراقي( ولس��نا 
بحاجة إلى بره��ان ألن الرئيس األمريكي قدمه في زيارته األخيرة 

ولكن بطريقة استعالئية متغطرسة استخفت باجلميع.

ما جرى هو إعادة 
تموضع وانتشار للقوات 

األمريكية لتنفيذ 
مهام مستجدة على 

املسرح االسرتاتيجي يف 
املنطقة!

وقفة

ضياء الوكيل

انتبهوا لكماشة مزدوجة 
يف “عني األسد”

على بركة اهلل وبسم اهلل الذي نستمد منه العون والصحة، أدّشن مقالي 
رقم )1( للسنة اجلديدة احلالية )2019( التي أمتنى مخلصاً أن تكون سنة 
خي��ر وبركة وتقّدم وبناء وازدهار على عراقنا احلبيب وش��عبنا األبي الذي 
أظهر وحدته ومتاسكه بأرقى صورها عندما احتفل جميعاً بأعياد ميالد 
الس��يد املسيح )عليه السالم( والس��نة اجلديدة رغماً عن أنوف البعض 
م��ن املأزومني واملهزومني داخل أنفس��هم الذين اس��تمرأوا العيش على 

إيقاد نيران الفنت وصب الزيت عليها متى قاربت على االنطفاء..
لقد احتفل ش��عبنا العراقي ليلة رأس السنة بكل فرح ليوصل رسالة 
بليغة وصريحة بأنه شعب عصي على التمزق وإنه شعب سيبقى دوماً 
ف��وق كل العناوين والفرعيات.. ش��عب اختار وطناً جمي��الً ليعيش فيه 
بكل محبة وتآٍخ وس��الم وتعاون مشترك.. وهذا هو سر االنتصار الكبير 
الذي حققه بفضل تضحيات أبنائه البسالء الغيارى من جيش وشرطة 
احتادي��ة وقوات وأجهزة أمنية وحش��د ش��عبي وعش��ائري وبيش��مركة 
وكل دع��وات األمهات وش��هقات األطفال وابته��االت »احلْديثات« إلى رب 

السماء..
أكت��ب مقال��ي هذا وأم��ام ناظري تتراقص عش��رات العناوي��ن وفي دفتر 

املالحظات سطور مزدحمة 
بقضايا وش��كاوى ال حصر 
له��ا ملواطنني م��ن مختلف 
إل��ى  يتطلع��ون  الش��رائح 
وفورية  إيجاد حلول عاجلة 
له��ا.. وبدوري أق��ول لألحبة 
الق��راء إنني س��أواصل ألنه 
ليس ف��ي قاموس��ي أو في 
الوط��ن  ألج��ل  كتابات��ي 
ولس��ان  والن��اس فواص��ل، 
حالي يقول )أمش��ي واگول 
اوصلت والگنط��رة بعيدة(، 
لكن هذه املرة أملي كبير أن 

يرى ش��عبنا حكوم��ة عراقية )حوك( تنهض بكامل مس��ؤولياتها بكل 
حماس لتعيد ثقة الش��عب بس��لطاته الثالث ولتزي��ح عن كاهله غبار 

وعناء كل السنوات املاضيات املليئة ب�»احلفر والطسات«..
الش��عب يريد حكومة تعمل ليالً ونهاراً لتقدم لهذا الش��عب املزيد من 
اإلجنازات واملش��اريع العمالق��ة، وكفى »تصفي��ط كالم« يتبخر كل عام 
لنعيد االس��طوانة املش��روخة ونحن منض��غ الصبر ال��ذي مللناه لكثرة 

تشبثنا به وتعكزنا عليه..
لق��د بلغ مجموع مقاالتي املنش��ورة فقط في ه��ذه الزاوية خالل العام 
املنص��رم )2018( )220( مقاالً أو عموداً بلغت مجموع كلماتها بحس��ب 
عّداد احلاس��وب )79.444( ألف كلمة تناولت خاللها كل ما يدور وميور في 
حياتنا اليومية ومش��هدنا السياس��ي بكل ما فيه من انتصارات وفرح 
وبكل ما فيه من تعّثر وإحباط وتش��نجات وملفات فس��اد إداري ومالي.. 
وستبقى مسؤوليتي األخالقية والوطنية والصحفية بكل أمانة وإخالص 
ألنني أس��تمد كلماتي وموضوعاتي من نبض الشارع اليومي، وسأبقى 

وفياً لصوت الناس ومدافعاً عن مطالبهم األساسية املشروعة.

ستبقى مسؤوليتي األخالقية 
والوطنية والصحفية بكل 

أمانة وإخالص ألنني أستمد 
كلماتي وموضوعاتي من نبض 

الشارع اليومي، وسأبقى وفيًا 
لصوت الناس..

عبد الزهرة البياتي*

وجع يومي

*رئيس التحرير التنفيذي

َسُنَواِصُل .. َلْيَس 
يِف الِكَتاَبِة َفَواِصُل

خاص لـ)                      (

الساهر يتحدث عن املوصل ويؤكد: الغناء السياسي يعيدنا إىل الوراء

وزير الكهرباء يهنئ العراقيني مبناسبة السنة امليالدية اجلديدة

وكاالت / البينة الجديدة
أطلق��ت الفنانة اللبنانية اليس��ا أغنية "بكرا بتش��رق ش��مس 
العيد" وهي احدى أشهر أغنيات االسطورة اللبنانية صباح. وذلك 
مبناسبة حلول األعياد اجمليدة. كما وجاءت هذه األغنية لزرع األمل 
والفرح بعد معاناة الفنانة مع مرض السرطان. وحتمل هذه األغنية 
كلمات مليئة بالفرح واألمل والتفاؤل خصوصا مبناس��بة األعياد، 
اذ تؤكد أن الغد س��يكون أفضل بكثير مع اشراقة جديدة. وتدعو 
لعيش احلب واالس��تفادة من كل حلظة في احلياة. وتقول األغنية: 
"بكرا بتشرق ش��مس العيد بتبّشر بنهار جديد عيش اليوم حب 

م  لي��و اليوم بإيدك بك��را بعيد... إن كّنا ا
الدنيا كالّ ج��روح دمعاتك ما 
بتفي��دك خّلي املّوال اجملروح 
يغّن��ي بليل��ة عي��دك.. ال 
تخّل��ي األيام ت��روح تروح 
وتفل��ت من إي��دك عيش 
اليوم وحب اليوم اليوم 

بإيدك بكرا بعيد".

رصدت عدس��ة »البينة اجلديدة« عمليات إكس��اء بأسلوب التنفيذ 
املباشر تقوم بها دائرة املشاريع في أمانة بغداد لشوارع محلة )969( 
ح��ي الزهور في الزعفرانية.. فبوركت جهود كل العاملني في الدائرة 

املذكورة ونحثهم على املزيد من األعمال التي تخدم املواطنني.

مبناسبة إطاللة الس��نة امليالدية اجلديدة 
2019، أتقدم بخالص األمنيات مقرونة بأحر 
التهاني للعراقيني بشكل عام ومنتسبي 
وزارة الكهرباء على وجه اخلصوص، مبوفور 
الصحة والعافية والهن��اء، وحتقيق املزيد 
م��ن املنجزات على درب التق��دم واالزدهار. 
وإذ نستحضر ما ميز السنة التي ودعناها 
من أح��داث وتطورات، فإنن��ا نتطلع بكل 
عزم وتفاؤل إلى أن تتضافر جهودنا جميعا 
خالل الس��نة اجلديدة التي استقبلناها، 

لتحقيق تطلع��ات ش��عبنا العراقي إلى 
التنمية املستدامة والرخاء، في عالم أكثر 
إنصاف��اً وتضامناً وإنس��انيًة، تس��ود فيه 
فضائل احلوار والتعايش في ظل التكامل 
والوئ��ام واألمن والس��الم، والس��عي اجلاد 
حل��ل األزمات وتق��دمي اخلدم��ات املتكاملة 
الى مواطني ه��ذا البلد املعطاء. ومن اهلل 

التوفيق.
الدكتور لؤي الخطيب

                          وزير الكهرباء

وكاالت / البينة الجديدة
حتدث الفنان العراقي كاظم الس��اهر، 
ع��ن مدين��ة املوص��ل الت��ي ه��و م��ن 
مواليده��ا، فيما اش��ار ال��ى ان الغناء 
السياس��ي يعي��ده ال��ى ال��وراء. وقال 
الس��اهر في لقاء مع صحيفة عمان، 
ان »مدينة املوصل أضافت لي الكثير، 
ناس��ها  فاملوص��ل ش��يء مختل��ف، 

مختلفون وف��ي قمة الروع��ة«، مبيناً 
»إنه��ا مدينة في قم��ة األصالة حيث 
إن ش��وارعها القدمية التي كنا نس��ير 
فيه��ا تعطي��ك ش��عوراً مختلفاً عن 
غيرها من املدن«. واضاف الس��اهر »أنا 
أحب التاريخ كثيراً«، مس��تائالً »كيف 
إذا كان ذل��ك التاريخ ه��و تاريخ مدينة 

بحجم املوصل«.

بكرا بتشرق مشس العيد لـ)إليسا(

عمليات إكساء لشوارع
بعض مناطق الزعفرانية

ملناسبة العام اجلديد .. باقة ورد لـ)                           ( من احملامي سهيل السراي

عدسة / روكان البياتي

لقط��ة في آخر يوم من ع��ام )2018( يظهر فيها الزميالن 
العزي��زان اخلبي��ر القانوني ط��ارق حرب والكات��ب واخلبير 
اإلعالمي صباح الشيخلي وهما يتجاذبان أطراف احلديث 
ف��ي باحة محكمة اس��تئناف بغداد الرصاف��ة االحتادية 

بشأن قضايا تخص اإلعالم.

لقطة

ملناس��بة حل��ول الع��ام اجلدي��د )2019(، 
تلقت )البينة اجلديدة( باقة ورد مع بطاقة 
جميلة من احملامي "سهيل علي السراي" 
ضّمنها أمنياته ودعواته بالتوفيق جلميع 
الزمالء العاملني في اجلريدة وعلى رأسهم 

الزمي��الن رئي��س التحري��ر عب��د الوهاب 
جب��ار ورئي��س التحري��ر التنفي��ذي عبد 
الزهرة البياتي، ونحن بدورنا نقول شكراً 
ل��ك أيها احملامي الرائع واخمللص س��هيل 

السراي.

متابعة / البينة الجديدة
الفض��اء  وكال��ة  تس��تعد 
الكتش��اف  ناس��ا  األميركي��ة 
أبع��د األجس��ام املعروفة خارج 
نظامن��ا الشمس��ي، وذل��ك في 
وقت مبكر من ليلة رأس السنة 
اجلديدة. واجلس��م الذي تخطط 
ناس��ا الكتش��افه يعرف باسم 
ألتيما ثولي، وهو كوكب غامض 
يقع عل��ى بعد 5 ملي��ارات ميل 
م��ن األرض، على حاف��ة النظام 
ذك��رت  م��ا  وف��ق  الشمس��ي، 

بوس��ت  واش��نطن  صحيف��ة 
عملي��ة  وس��تقود  األميركي��ة. 
االكتش��اف مركبة الفضاء نيو 
هوراي��زون، حي��ث ط��ارت، بع��د 
الس��نة،  رأس  ليل��ة  منتص��ف 
اللتق��اط صور عن ق��رب وتقيس 
اجلس��م. وال يع��رف العلماء عن 
هذا اجلسم، إلى حدود الساعة، 
بعدم��ا  والش��كل،  احلج��م  إال 
اعتمدوا على مقاس الظل، الذي 
ألق��اه اجلس��م حني م��ر بجانب 

إحدى النجوم الصيف املاضي.

تزامنًا مع العام اجلديد .. ناسا تكتشف أسرار اجلسم الغامض


