
المفكر حسن العلوي لـ )                                  ( :
العراق بلد عقيم سياسيًا وال ينجب 

وال اتوقع وجود تغيريات جديدة

ام��س  اإلس��رائيلية،  احلكوم��ة  أعلن��ت 
االثنني، أن ثالثة وفود حزبية عراقية ضمت 
15 ش��خصا، زارت إس��رائيل خ��الل العام 
املاض��ي 2018، وبحث��ت قضاي��ا خاص��ة 
ب إيران والتطبيع. ونقلت روس��يا اليوم عن 
بيان للخارجية اإلس��رائيلية نشرته على 
موقعها الرس��مي في تويتر، قوله إن زيارة 
الوفد العراقي الثالث إلى إس��رائيل جرت 
قب��ل ع��دة أس��ابيع. وأضاف��ت أن الوفود 
وش��يعية  س��نية  ش��خصيات  ضم��ت 
وزعم��اء محليني لهم تأثيرهم في العراق، 
مش��يرة الى ان ه��ذه الش��خصيات زارت 
متحف ياد فاش��يم لتخليد ذكرى احملرقة، 
واجتمعت ببعض األكادمييني واملس��ؤولني 
اخلارجي��ة  ان  وتابع��ت  اإلس��رائيليني. 
اإلسرائيلية تدعم هذه املبادرة دون إيضاح 

الهدف منها.
وعل��ى صعي��د ذي صلة وجه عض��و هيأة 
رئاسة مجلس النواب حسن كرمي الكعبي، 
ام��س االثن��ني، جلن��ة العالق��ات اخلارجية 
بالتحقيق مبا ورد في وس��ائل اعالم غربية 
وصهيونية بش��ان زيارة ثالثة وفود عراقية 
الى الكيان اإلس��رائيلي. وذكر بيان ملكتب 
الكعبي ، أن “الكعبي وجه جلنة العالقات 

اخلارجية النيابي��ة بالتحقيق في حقيقة 
ه��ذه الزي��ارة ومدى دقتها، والكش��ف عن 
اس��ماء املس��ؤولني الذي��ن زاروا اإلراض��ي 
احملتل��ة وباخلص��وص من اعض��اء مجلس 

النواب ان صحت الزيارة”.
وف��ي التطورات كش��ف مص��در امني في 
محافظ��ة االنبار، امس االثن��ني، عن قيام 
ق��وات أميركي��ة مبداهمة صح��راء االنبار 
الغربي��ة لتأم��ني مناطق تواجده��ا. وقال 
مس��نودة  أميركي��ة  “ق��وات  إن  املص��در 
بطائ��رات حربية داهم��ت مناطق صحراء 
قض��اء الرطبة غرب��ي االنبار، ف��ي خطوة 
تهدف ال��ى تأمني كافة مناط��ق تواجدها 

بالقرب من الش��ريط احلدودي مع س��وريا 
من خطر استهدافها”.

ومن جانبه رأى عض��و جلنة االمن والدفاع 
النيابي��ة، كاط��ع الركابي، ام��س االثنني، 
أن��ه ال ميكن اجملازفة بابعاد اجليش العراقي 
واخراج��ه من امل��دن ف��ي الوق��ت الراهن، 
الفتاً ال��ى ان هناك بعض اخلالي��ا النائمة 
الزالت موج��ودة داخ��ل املدن، االم��ر الذي 
يتطل��ب احليط��ة واحلذر من قب��ل القوات 
االمنية. وقال الركاب��ي ، ان “موضوع نقل 
اجلي��ش الى احلدود مت طرح��ه قبل 7 اعوام 
بعد احداث االنبار ومارافقها من مشاكل 
في ذلك الوق��ت، ازدادت املطالبات حينها 

بابعاد اجليش عن املدن.كما نفى املتحدث 
باس��م احلش��د الش��عبي محور الشمال 
علي احلس��يني، امس االثنني، االنباء التي 
تتحدث ع��ن وق��وع خروق��ات امنية على 
طري��ق “بغ��داد – كركوك” خالل س��اعات 
الليل”، مؤك��دا ان الوضع امن ومس��يطر 
علي��ه”. وق��ال احلس��يني ان االنب��اء التي 
تتح��دث ع��ن وق��وع خروقات عل��ى طريق 
“بغ��داد – كرك��وك” هي اخب��ار كاذبة وال 
صح��ة لها”، مبين��ا ان الوض��ع منذ اكثر 
م��ن 5 اش��هر ام��ن بنس��بة 100% خ��الل 
س��اعات اللي��ل والنهار”.وعل��ى الصعيد 
احمللي أصدرت محكمة اس��تئناف الكرخ 

كتابا بتأدية الس��يد فالح اجلزائري اليمني 
الدستورية لشغل منصب محافظ بغداد. 
بيان أصدره املكتب االعالمي حملافظ بغداد 
افاد ان محكمة اس��تئناف الكرخ أصدرت 
كتاب تأدية الس��يد فالح اجلزائري اليمني 
الدس��تورية لش��غل منصب احملافظ بعد 
انقض��اء امل��دة القانوني��ة. وعل��ى صعيد 
آخ��ر أكدت مق��ررة البرمل��ان خديجة علي، 
ام��س االثنني، أن جلس��ة الي��وم تتضمن 
استكمال القراءة األولى للموازنة العامة 
لع��ام 2019، مبين��ة ان إدراج اس��تكمال 
الكابين��ة الوزارية يتوقف على التوافقات 
التي حتصل خالل الساعات املقبلة. وقالت 

علي أن “جلس��ة اليوم الثالثاء ستشهد 
اس��تكمال م��ا تبقى م��ن الق��راءة األولى 
للموازنة لتحول بعدها الى اللجنة املالية 
واملقترحات  التعديالت عليها  الستكمال 

التي تقدم من النواب”.
وفي التط��ورات ايضاً: كش��فت صحيفة 
التليغ��راف البريطانية، ام��س االثنني، أن 
الس��عودية س��تقدم على إعادة عالقاتها 
مع سوريا وافتتاح سفارة لها في دمشق، 
في أوائل العام احلال��ي 2019 أو منتصفه، 
عل��ى األكث��ر، لتك��ون الدول��ة اخلليجية 
الثالث��ة بعد اإلم��ارات والبحري��ن في هذا 
الس��ياق.كما حذر وزير الداخلية االس��بق 
باق��ر الزبيدي م��ن تدهور امن��ي في مصر 
على خلفية كش��ف رئيسها عبد الفتاح 
السيس��ي وجود تنس��يق عس��كري بني 
بالده واسرائيل وقال الزبيدي في تغريدة له 
في ظل تصريحات السيسي حول طبيعة 
العالق��ات مع الكيان الصهيون والتي اكد 
فيها عل��ى وجود تعاون عس��كري مع تل 
ابي��ب ووصفه��ا بالش��ريك ف��ي محاربة 
االرهاب والتطرف يتنامى غضب الش��عب 
املص��ري الذي ينقس��م بني تيار اس��المي 
وقوم��ي والتي��اران يجتمع��ان عل��ى هدف 
واح��د   راف��ض لكل ش��كل من اش��كال 

التطبيع مع اسرائيل.

البصرة / 
أعلن��ت إدارة ناحية س��فوان احلدودية في محافظة البص��رة، أن املزارعني في الناحية تكبدوا خس��ائر كبيرة من جراء ظهور آفة 
زراعية أدت الى تضرر مزروعاتهم، مبينة ان ذلك جاء بالتزامن مع حلول موس��م تس��ويق محصول الطماطة.وقال مدير الناحية 
طال��ب خليل احلصونة ، إن مزارع الطماطة في قضاء الزبير تعرضت الى ظهور آفة س��ريعة االنتش��ار كبدت املزارعني خس��ائر 
فادح��ة، مبين��اً أن املزارعني بحاجة الى دع��م احلكومة في توفير مبي��دات للتخلص من اآلفة واحلفاظ عل��ى محاصيلهم، كما 
نطالب بتعويض املزارعني املتضررين.ولفت احلصونة الى أن كتاباً رسمياً بهذا الصدد قدمته الى احملافظ أسعد العيداني، والذي 
أوعز لقسم التخطيط في ديوان احملافظة بتوفير مبالغ ملديرية الزراعة من أجل جتهيز املزارعني مببيدات.وعلى صعيد اخر أعلنت 
وزارة الزارعة ا امس االثنني عن منع اس��تيراد محصول اخلس لوفرته محليا.وقال املتحدث باس��م الوزارة حميد النايف في بيان 
تلقت ) البينة اجلديدة ( نس��خة منه ، ان املوافقة حصلت على  منع اس��تيراد )اخلس (  ومن جميع املنافذ احلدودية واعتبارا من 
ه/ 1  /2019 لوفرة املنتج احمللي.واوضح  ان القرار منح عش��رة ايام للمس��توردين  احلاصلني  على موافقة  مس��بقة  والذين قاموا 
بإدخال جزءا من االرس��اليات املس��توردة  وذلك ملنحهم الوقت الكافي  الس��تكمال ما تبقى منها.وتابع النايف ان عدد احملاصيل 
املمنوعة من االستيراد  وصل الى عشرة   محاصيل زراعية  وهي ) الطماطة والباذجنان واجلزر والنبق والبطاطا  والشجر واللهانة 

والقرنابيط والذرة الصفراء  واخلس (  لوفرتها محليا.

استجابة ملا نشرته                                     .. املكتب اخلاص للحكيم يرد : املربع الرئاسي مفتوح للجميع وفيه مقرات ألحزاب عديدة وليس حكرا ألحد 

آفة تسبب خسائر ملزراع الطماطة يف البصرة و الزراعة متنع استرياد 10 حماصيل زراعية

األمن النيابية: اخراج اجليش من املدن جمازفة واحلشد ينفي وقوع خروقات امنية يف كركوك
مصدر: قوات عسكرية أمريكية داهمت صحراء األنبار لتأمني مناطق تواجدها

مصادر مطلعة لـ)                                    ( : ملك االردن يف بغداد قريبا .. وصاحل يزور قطر يف وقت قريب

السعودية تعيد فتح سفارتها يف دمشق قريبًا.. ووزير عراقي حيذر القاهرة من تدهور أمين !
 اجلزائري يؤدي اليمني الدستورية حمافظا لبغداد ونائب يؤكد: جلسة اليوم ستشهد استكمال قراءة املوازنة
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كتب املحرر السياسي

من يكشف السر ويحدثنا عن ذلك؟.. زيارة ثالثة وفود عراقية إلسرائيل والبرلمان يوجه بالتحقيق

يف الهدف

من املقرر ان يعقد مجلس النواب جلسته اليوم الثالثاء الثامن 
من كانون الثاني )2019( بعد عطلة عفواً »كسلة طويلة بعض 
الش��يء« ومن املفترض ان يصوت البرمل��ان اليوم على ثالثة وزراء 
متبقني من التش��كيلة الوزارية حلكومة الس��يد رئيس الوزراء 
ع��ادل عبد امله��دي وه��م: )الداخلية والدفاع والعدل( وحس��م 
موضوعة وزي��رة التربية املثيرة للجدل عل��ى خلفية معلومات 
ومقاطع فيديو تتحدث عن انتماء ش��قيقها الى تنظيم داعش 
االرهاب��ي كما م��ن املفترض ان يناقش مجلس النواب مش��روع 
املوازن��ة االحتادية املقررة للع��ام احلال��ي )2019( وبودنا نحن في 
»البين��ة اجلديدة« ان نقول بصوت عال الى كل الس��ادة اعضاء 
البرمل��ان: صوتوا على احلقائب الوزارية املتبقية كي تس��تكمل 

احلكومة كامل تشكيلتها 
باالستناد الى كونكم نوابا 
ثوابتك��م  ل��كل  تنتخ��ون 
الوطنية وواجبكم االساس 
للش��عب وحماة    كممثلني 
عل��ى  ومؤمتن��ني  حقوق��ه 
مشرقاً..  ليكون  مستقبله 
اليوم نريدكم ايها الس��ادة 
تنح��ازوا  ال  ان  الن��واب 
لتوجه��ات ورغبات كتلكم 
كما  السياسية  واحزابكم 
نريدك��م ان تتحرروا من كل 

العقد والثأرات واس��اليب التأزمي التي دمرت املشهد السياسي 
وادخلت الش��عب في دوامة نحتاج، للخالص منها، الى مواقف 
وطني��ة ش��جاعة.. انتخ��وا ايه��ا البرملاني��ون للع��راق حاضراً 
ومستقبالً وضعوا الشعب ومصلحته نصب اعينكم وفوق كل 
املصالح واالعتبارات كما نطالب النواب كافة بحسم مشروع 
املوازنة االحتادية للعام احلالي وانهاء كل اخلالفات واالشكاليات 
بشأنها وثقوا ايها النواب ان الشعب سوف يصفق لكم ان اجنزمت 
اليوم هاتني املهمتني وس��جلتم في دفتر مالحظات كل عراقي 
وف��ي ذاكرة كل وطني غيور مواقف مش��رفة.. ت��رى هل يفعلها 
البرملانيون اليوم ويس��ددون الكرة في املرم��ى الذي نريد؟ ام اننا 
سنش��هد انتكاس��ة برملانية وسياس��ية ال نتمنى حصولها.. 
نكرر ال نريد ما ال يسرنا ابداً ألن الشعب وصل مرحلة ال يحتمل 

فيها املزيد من املآسي.. صار معلوم؟

* رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

عبد الوهاب جبار 

 انتخوا ايها الربملانيون 
للعراق حاضرًا 
ومستقباًل وضعوا 
الشعب ومصلحته 
نصب اعينكم وفوق كل 
املصالح واالعتبارات 

سدد الكرة يف املرمى 
يابرملان.. اليوم

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 

ابتداء من  البصرة ..وزير االعمار واالسكان لـ)                                     ( : توفري قطع أراض جلميع املواطنني !

الجزائريصالحملك االردنريكانيالحكيم

3
النقل الربي تشحن )150( ألف طن من احلنطة لصاحل وزارة التجارة
3عــــالــيــة نصيف: هــــذه حــقيقـــة زيـــارتــــي الــــى »اسرائــيل«
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املهندس : أمريكا اليت ترعى اإلرهاب تريد إدارة األزمات يف املنطقة
3العمل : الكشف عن ٣8٧28 متجاوزاً ومنع هدر واسرتجاع مئات املليارات يف 2018
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اطالق دفعة جديدة من راتب املعني إق
املتفرغ للمدنيني والعسكريني 

املستلمني سابقا يف بغداد 
واحملافظات   

نائبة عن الفتح: عبد 
املهدي مازال مصرا على 
طرح الفياض للداخلية

512
ترامب: لن ننسحب من 

سوريا دون محاية األكراد 13
املخرج التلفازي عدنان هادي 
يتحدث عن الدراما العراقية 
يف حوار خص به »                        «

15

بغداد / 
احل��زب  رئي��س  التق��ى 
الكردستاني،  الدميقراطي 
ام��س  بارزان��ي،  مس��عود 
األمن  االثن��ني، مستش��ار 
الوطن��ي العراق��ي فال��ح 

بحث��ا  حي��ث  الفي��اض، 
الكابينة  استكمال  ملف 
الوزارية لعادل عبد املهدي.

وذكر بيان ملكتب بارزاني، أن 
»رئيس احل��زب الدميقراطي 
مس��عود  الكردس��تاني، 

التقى عصر امس  بارزاني، 
مبحافظ��ة  مكتب��ه  ف��ي 
األم��ن  أربي��ل، مستش��ار 
الفياض«. الوطني  فال��ح 
وأضاف البيان، أن »اجلانبني 
بحث��ا تش��كيل احلكومة 

والتنس��يق  العراقي��ة، 
يتعل��ق  فيم��ا  املش��ترك 
السياس��ية  بالعملي��ة 
وح��ل اخلالفات ب��ني بغداد 

وأربيل«.

الفياض وبارزاني يبحثان تشكيل احلكومة

بغداد / 
اعلن مصرف الرشيد، عن اجرائه تعديالت مهمة لقروض 
إس��كان موظفي الدولة )100 راتب اس��مي(.وقال املصرف 
ان مجل��س إدارة مصرف الرش��يد قرر اج��راء تعديل على 
تعليماته السابقة لقروض إس��كان موظفي الدولة، من 

خالل إعفاء املقترضني الذين صرفت لهم قروض اإلسكان 
)100 راتب اس��مي( سابقا من تقدمي رهن العقار في حالة 
ك��ون املتبق��ي من مبالغ تل��ك القروض ال يتج��اوز ال� )20 
مليون( دينار.واضاف انه س��يتم قبول بدال عن ذلك كفيل 
ثان من موظفي الدولة إضافة إلى كمبيالة حني الطلب.

واش��ار املصرف الى ان التعديل سيسري على املقترضني 
الذين قدموا ضمانة عقاري��ة كرهن للمصرف فباإلمكان 
فك الرهن عند وصول مبل��غ القرض الى )20 مليون( دينار 
س��واء كان الوصول عن طريق التس��ديدات الش��هرية او 

التسديد املبكر.

الرشيد جيري تعديالت مهمة لقروض إسكان موظفي الدولة بـ 100 راتب امسي بغداد /                / خاص

ق��ال املفك��ر املس��تقل حس��ن 
العلوي: ان العراق اآلن بلد عقيم 
سياس��ياً وال ينج��ب وال اتوق��ع 
وجود تغيي��رات او حتوالت جديدة 
ستطرأ على الساحة السياسية 
او تلوح في االفق، واضاف العلوي 

ف��ي اتص��ال هاتف��ي ل�«البين��ة 
اجلدي��دة«: ان العراق اآلن يش��به 
والية من الواليات العثمانية، وهو 
بعي��د عن مرك��ز الق��رار واحلكام 
فيه ليس��ت لديه��م صالحيات، 
فقط  محص��ورة  فالصالحي��ات 
بيد الباب العالي الذي هو البيت 
ان  ال��ى  مش��يراً  اآلن،  االبي��ض 
الرئيس االمريكي ترامب اليحترم 
الع��راق وال العراقي��ني م��ن خالل 
وان  قاس��ية،  بكلم��ات  تفوه��ه 
الشخصيات السياسية صوتها 
خافت وغي��ر مس��موع، والعراق 
والس��ندان،  املطرق��ة  ب��ني  اآلن 
االيراني��ة  الدبلوماس��ية 

والدبلوماسية االمريكية.

بغداد /                 / خاص
ق��ال اخلبير القانوني طارق حرب ان عطلة يوم تأس��يس اجليش التي 
وردت ف��ي قان��ون احتادي  ملزمة في االقلي��م  وأول من بنى اجليش هم 
من أصول كردية  وهما جعفر العس��كري أول وزير دفاع ونوري باش��ا 
الس��عيد أول رئيس أركان جي��ش. وقال حرب ل�) البين��ة اجلديدة ( ان 

م��ن خيرة ضباط اجليش العراقي اللواء عمر علي التركماني اذ يجب 
االحتف��ال طبقاً لقانون العطالت الرس��مية رقم 110 لس��نة 1972 
والزال ضباط اجليش من الك��رد والتركمان من خيرة الضباط ويكفي 
ذكر اللواء فاضل برواري الذي توفي قبل اشهر وما ميتاز به قائد القوة 

اجلوية احلالي وهو من املكون الكردي.

طهران / وكاالت /  
أعلن أمني جلنة تنمية العالقات االقتصادية االيرانية مع العراق وسوريا 
حس��ن دانائي فر، امس االثنني، عن بلوغ حجم الصادرات االيرانية الى 
العراق 11 مليار دوالر سنويا حيث تبوأ العارق املكانة االولى في استيراد 
الس��لع االيرانية.وقال حس��ن دانائ��ي فر في تصريح نقلت��ه “فارس” ، 

إن “حجم تصدير الس��لع ال��ى العراق بلغ 6،4 ملي��ار دوالر خالل العام 
املاضي”، متوقعا “منو حجم الصادرات االيرانية الى العراق خالل العام 
اجل��اري بنس��بة 35 باملئة وبلوغها 8،1 ملي��ار دوالر”.واضاف، ان “حجم 
الصادرات االيرانية الى العراق ش��هد منوا بنسبة تفوق 40 باملئة خالل 

االشهر التسعة من العام اجلاري )االيراني يبدأ في 21 آذار مارس(”. 

خبري قانوني لـ)                                     (: االحتفال بيوم اجليش واجب على اجلميع

إيران : صادراتنا للعراق بلغت 11 مليار دوالر

بغداد / 
افاد مصدر سياس��ي، بان رئيس ائت��الف الوطنية، اياد 
عالوي، طرح مرش��حا جديدا حلقيبة وزارة الدفاع، بعد 
س��قوط املرش��ح فيصل اجلرب��ا ف��ي التصويت خالل 
جلس��ة اس��تكمال الكابين��ة الوزارية.وق��ال املصدر ، 
ان حقيب��ة وزارة الدفاع س��تكون من حص��ة القائمة 
العراقي��ة الوطنية واتفاق اياد ع��الوي مع رئيس الوزراء 
ع��ادل عب��د املهدي عل��ى ذلك.واضاف ان عالوي رش��ح 
ش��خصية عس��كرية للدفاع، مش��يرا الى ان سيرته 
الذاتية تؤكد انه خريج الكلية العسكرية وكان ضمن 
صفوف صنف القوات اخلاصة ومن الضباط االوائل في 

القفز احلر املظلي.

مصدر : عالوي يطرح 
بغداد / مرشحا جديدا للدفاع  

   كش��ف مص��در سياس��ي، ام��س االثن��ني، 
ع��ن احتدام الص��راع بني القوت��ني الكرديتني 
الكبيرتني بش��أن وزارة العدل، فيما اش��ار الى 
ان لالحت��اد الوطني الكردس��تاني احلظ االوفر 
لنيلها.ونقل��ت صحيفة خليجية عن املصدر 

قول��ه ان الص��راع ب��ني القوت��ني الكرديت��ني 
الكبيرتني في اقليم كردس��تان بشأن منصب 
وزارة العدل محتدم، مبينا ان كل طرف منهما 
يس��عى إلقناع اآلخ��ر بالتنازل.واضاف املصدر 
ال��ذي طل��ب عدم الكش��ف ع��ن اس��مه، أن 
لالحت��اد الوطني الكردس��تاني احلظ األوفر في 

نيلها، بعد التوصل إلى اتفاق مبدئي مع كتل 
سياسية بالتصويت لصالح مرشحهم.

وتابع ان اخل��الف الكردي الكردي يتمحور حول 
ترشيح محافظ كركوك واالستحقاق الوزاري، 
يض��اف إلى ذلك، م��ا يتعلق باالس��تحقاقات 

احلزبية للفائزين بانتخابات اإلقليم. 

بغداد / 
رأى النائ��ب ع��ن ائت��الف دول��ة القان��ون عبد 
الس��الم املالك��ي، ام��س االثن��ني، أن تواج��د 
الق��وات األميركية في الع��راق ليس له مبرر، 
مش��يراً إلى ع��زم البرملان إصدار ق��رار يقضي 
بخ��روج الق��وات األجنبية من الب��الد، وفيما 

وص��ف االتفاقية االس��تراتيجية ب��ني العراق 
وأمي��ركا ع��ام 2008 غي��ر متكامل��ة، أكد أن 
رئيس ال��وزراء حينها ن��وري املالكي لم يوقع 

على تلك االتفاقية.
وق��ال املالك��ي ، إن تواجد الق��وات األميركية  
رغ��م أنها حاليا متواجدة ف��ي قواعد عراقية 

اال أن ه��ذا التواجد ال جند ل��ه أي مبرر بالوقت 
احلالي بعد دح��ر قواتنا لزمر داعش االرهابية، 
إضاف��ة إل��ى أن لدينا الق��وة الكافي��ة لدحر 
اإلرهاب بأي وقت أو مكان داخل أراضينا وحتى 
لو استلزم األمر مطاردتهم إلى خارج حدودنا 

بضربات جوية أو عمليات برية.

مصدر : لالحتاد الوطين احلظ االوفر لنيل وزارة العدل

نائب : االتفاقية االسرتاتيجية معاهدة غري متكاملة واملالكي مل يوقع عليها
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بغداد / البينة الجديدة
ح��ذر مصرف الرافدي��ن، امس االثن��ني، املوظفني واملتقاعدي��ن من وجود 
صفحات وهمية ومحتالة على مواقع التواصل االجتماعي. وقال املكتب 
االعالمي للمصرف في بيان تلقت )البينة اجلديدة( نس��خة منه ان هناك 
صفح��ات وهمي��ة ومحتالة عل��ى مواق��ع التواص��ل االجتماعي تدعي 
منحها قروضا وسلفا سريعة للموظفني واملتقاعدين حلاملي البطاقات 
االلكترونية من املصرف، مبينا ان الهدف منها هو سرقة أموال املوظفني 
واملتقاعدي��ن بطريق��ة غير مش��روعة. واض��اف ان اجله��ة الوحيدة ملنح 
السلف والقروض هي فروع املصرف املنتشرة في بغداد واحملافظات، وانه 

بإمكان اي مواطن زيارة تلك الفروع والتقدمي على السلف.

بغداد / البينة الجديدة
ق��ال النائ��ب االول لرئي��س مجل��س النواب 
حس��ن كرمي الكعبي، ان هدفن��ا جميعا اآلن 
هو ان ينعم العراق والعراقيون باألمن واالمان 
والطمأنينة، فتقدم العراق علميا واقتصاديا 
وسياسيا لن يتحقق اال بتحقيق هذا الهدف 
ال��ذي يقع على عاتق اجلمي��ع وليس االجهزة 
االمني��ة لوحده��ا. وق��دم الكعب��ي باقة من 

ال��ورد خ��الل زيارته ام��س االثنني ال��ى قيادة 
جه��از مكافحة االرهاب ممثلة بالفريق الركن 
عبد الوه��اب الس��اعدي، مبناس��بة الذكرى 
ال���98 لتأس��يس اجلي��ش العراقي الباس��ل.
وب��ني الكعب��ي ان اجلي��ش العراق��ي بكاف��ة 
صنوف��ه جن��ودا وضباط��ا وقي��ادات خاضوا 
اش��رس معارك عرفها التاريخ ضد عصابات 
داعش االرهابية، حتى حتق��ق النصر الكامل 

عل��ى هذا الفكر االرهابي الض��ال، وانتم اآلن 
مفخ��رة كل العراقي��ني، وعي��د اجليش لهذا 
العام يختلف عن بقي��ة االعوام كونه تزامن 
مع اعياد النصر. وثم��ن الكعبي اجلهود التي 
بذل��ت من قب��ل قي��ادات اجلي��ش والداخلية 
واحلشد الش��عبي والعشائري والبيشمركة، 
ممن ضحوا بدمائهم وكل ش��يء ألجل حتقيق 

االمن لبلدهم وابناء بلدهم.

بغداد / البينة الجديدة
اك��د رئيس حتال��ف االص��الح والبن��اء عمار احلكي��م، امس 
االثن��ني، ان موقف الع��راق ثابت من القضاي��ا املركزية لالمة 
العربية واالس��المية، فيما دعا الى ض��رورة ابعاد العراق عن 
سياس��ة احمل��اور الدولية واالقليمية. وق��ال املكتب االعالمي 
للحكي��م في بيان تلق��ت )البينة اجلديدة( نس��خة منه، ان 
رئيس حتالف االصالح واالعمار اس��تقبل امس وزير اخلارجية 
العراقي محمد علي احلكيم وبحث معه مستجدات الوضع 
السياسي واالقليمي والدولي. واكد احلكيم ان موقف العراق 
الثاب��ت من القضاي��ا املركزية لالم��ة العربية واالس��المية، 
داعي��ا الى ض��رورة ابعاد العراق عن سياس��ة احمل��اور الدولية 
واالقليمي��ة. وش��دد احلكيم عل��ى ضرورة ان ينطل��ق العراق 
ف��ي عالقات م��ع اجلميع على اس��اس املصالح املش��تركة، 
مؤكدا اهمي��ة العمل اجلاد واحلثيث لع��ودة محورية للعراق 
في املنظمات الهيئات االقليمية الدولية. واش��ار الى ضرورة 
اس��تثمار االنتصارات التي حتققت في تعزي��ر مكانة العراق 
ب��ني دول العال��م، باالضافة ال��ى تفعيل دور الس��فارات في 

اخلارج واالهتمام باجلاليات العراقية.

مصرف الرافدين حيّذر املوظفني واملتقاعدين من صفحات وهمية على مواقع التواصل االجتماعي

وزير النفط: سنعمل على إجياد فرص عمل للشباب وتوفري البعثات الدراسية للخارج

رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

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

أسسها الراحل  

أخبار موجزة
 مناورات .. طالبت كوريا الش��مالية، امس االثنني، 
جارته��ا اجلنوبية بوقف مناوراتها العس��كرية مع 
الواليات املتحدة، مؤكدة أن ذلك من شأنه املساعدة 
ف��ي حتس��ني العالقات ب��ني البلدين بش��كل أكبر.
وقالت صحيفة »رودونغ سينمون« الناطقة باسم 
احلزب احلاكم، س��لطات سيئول على »التوقف عن 
جل��ب أي أص��ول اس��تراتيجية أجنبية إلى ش��به 

اجلزيرة الكورية«.
فش��ل .. أعلنت حكوم��ة الغابون، امس االثن��ني، أن الوضع في البالد 
حتت س��يطرتها، وأن��ه س��يتم اعتق��ال العس��كريني املتورطني في 
محاول��ة االنق��الب التي ش��هدتها الب��الد. ونقلت 
مصادر إعالمية عن وزير االتصاالت واملتحدث باسم 
احلكوم��ة غي برتراند مابانغو قوله، إن “قوات األمن 
ألقت القب��ض على املتمردي��ن، وأن النظ��ام العام 
سيس��تعاد بالكامل خالل س��اعتني أو ثالث”. وفي 
وقت س��ابق، سيطر ضباط في جيش الغابون على 

مبنى اإلذاعة الوطنية.

إن��زال .. نشر موقع Bosphorus Naval News صورة 
 Fort McHenry لسفينة اإلنزال األمريكية الكبيرة
ف��ي البحر األس��ود. ووفق��ا ل�وكالة “س��بوتنيك” 
الروس��ية فقد أك��دت اخلدمة الصحفي��ة التابعة 
للبحري��ة األمريكية في أوروبا أن الس��فينة دخلت 
البح��ر للقيام بدوري��ات. وقالت الي��ز فرانكيتي: إن 
دخول س��فينة فورت ماكهنري إلى البحر األس��ود 
يؤكد التزامنا اجلماعي بأمن البحر األس��ود ويعزز عالقاتنا القوية مع 

حلفاء وشركاء الناتو في املنطقة.
قبض .. اعلنت قوات س��وريا الدميقراطية الكردي��ة في بيان لها أنها 
متكن��ت من الق��اء القب��ض على خمس��ة عناصر 
م��ن “داع��ش” بينه��م اثن��ان يحملون اجلنس��ية 
االمريكي��ة. ونقل��ت صحيفة ذي هي��ل االمريكية 
ع��ن البيان قوله إن ”االمريكيني املنتمني الى داعش 
هما وارن كريس��توفر كالرك وزيد عبد احلميد فيما 
كان اآلخ��رون الثالثة من امللقى القبض عليهم من 

باكستان وايرلندا«.

استنكار .. استنكر زعيم أنصار اهلل في اليمن، عبد 
امللك احلوثي “التباط��ؤ واملماطلة في تنفيذ اتفاق 
ستوكهولم حس��ب املدة الزمنية املتفق عليها”، 
مؤكداً ضرورة البدء بتنفيذ التهدئة في تعز وصرف 
روات��ب املوظفني وفتح املطار واإلفراج عن األس��رى.
ولف��ت الناط��ق باس��م انص��ار اهلل، محم��د عب��د 
الس��الم، إلى أن احلوثي أش��ار خالل اس��تقباله في 
صنعاء مارتن غريفيث إلى العراقيل واإلعاقات واخلروقات التي تواجه 

اتفاق ستوكهولم من قبل أطراف حتالف العدوان.
احتجاج��ات .. أعل��ن وزير الداخلية الس��وداني أحمد ب��الل عثمان، أن 
حصيل��ة االحتجاجات الت��ي اجتاحت البالد مؤخرا 
بلغ��ت 19 قتي��ال، و131 مصابا. وأوض��ح عثمان أن 
مجموع األحداث التي وقعت منذ 19 ديسمبر، بلغ 
381، جرى خاللها اعتقال 816 ش��خصا وتسجيل 
322 بالغ��ا منها 19 وفاة بينها مصرع عنصرين من 
القوات األمنية. وذك��ر أن عدد مصابي األحداث بلغ 

131 من القوات النظامية.

مكتب احلكيم: املربع الرئاسي مفتوح للجميع وفيه مقار ألحزاب عديدة وليس حكرًا ألحد
بغداد/ البينة الجديدة

كنا قد نش��رنا بعددنا الصادر يوم 
امس االثنني مانشيتاً عريضاً على 
صدر الصفحة االولى حمل عنوان 
املروري��ة..  االختناق��ات  )ملواجه��ة 
)البينة اجلدي��دة( تطالب احلكومة 
بفت��ح  احلكي��م  عم��ار  والس��يد 
)املربع الرئاس��ي( ام��ام املواطنني(. 
وكان��ت الغاي��ة من املناش��دة هي 

ح��ث اجله��ات املعني��ة والتم��اس 
عونه��ا حل��ل االختناق��ات املرورية 
التي تش��هدها العاصم��ة بغداد، 
ولعل م��ا يفرح صراح��ًة ويجعلنا 
متيقن��ني أكثر أن هن��اك من يرصد 
ويقرأ بدقة، واملفرح أكثر أن يجيب 
بس��رعة ويوضح احلقائ��ق لتفادي 
اللب��س والغم��وض، وبالفعل فقد 
رد املكتب اخلاص لسماحة السيد 

عم��ار احلكيم رئيس تي��ار احلكمة 
ومن��ذ الس��اعات االول��ى للصباح 
مؤكدا ضرورة نش��ر احلقائق اآلتية 

وكما يأتي:
1. إن املرب��ع الرئاس��ي املقصود هو 
مفتوح أصالً أمام حركة السيارات 
وإن هن��اك مقار عدي��دة فيه تابعة 

ألحزاب وقوى سياسية عديدة.
2. إن آلي��ة دخ��ول املربع الرئاس��ي 

متاح��ة ل��كل مواطن ش��ريطة أن 
يقدم هوية األح��وال املدنية كجزء 
م��ن احت��رازات أمني��ة ضرورية وان 
هن��اك دائ��رة اس��تعالمات خاصة 
باملربع الرئاسي وجدت لهذا الغرض 

وضمان انسيابية الدخول.
3. إن املربع الرئاس��ي لي��س حكراً 
عل��ى جه��ة بعينها ويض��م مقار 

العديد من األحزاب.

4. إن القاع��ة الرئيس��ة ف��ي املربع 
الرئاس��ي مفتوح��ة أم��ام كاف��ة 
املس��ؤولني في احلكومة العراقية 
وكذلك القوى السياس��ية األخرى 
اذا ما رغبت اقامة فعالية او نشاط 
ثقافي او سياسي او حتى مجالس 
الع��زاء او التكرمي وغيرها من األمور 
ألن الفكرة من القاعة تكون خلدمة 

اجلميع وليس طرفاً دون آخر.

بغداد / البينة الجديدة 
أكد وزي��ر النفط ثامر عب��اس الغضبان، امس االثن��ني، ان الوزارة 
ستعمل على ايجاد فرص عمل للشباب وتوفير البعثات الدراسية 
للخ��ارج. وقال مكتبه إن نائب رئيس الوزراء لش��ؤون الطاقة وزير 
النف��ط ثام��ر عباس الغضب��ان اس��تقبل اللجنة التنس��يقية 
خلريجي هندسة النفط مبكتبه لالستماع الى طلباتهم. واضاف 
ان ال��وزارة مهتمة مبوضوع تعيني خريجي هندس��ة النفط وفق 
االس��س والقوانني والتعليمات النافذة، مبين��ا ان الوزارة مقيدة 
بتعليم��ات املوازنة االحتادية والتي لم تقر بعد، وليس لدى الوزارة 
العل��م بالدرج��ات الوظيفية اخملصصة لها ضم��ن املوازنة، لكن 
عل��ى الرغم من ذلك فان الوزارة س��تعمل على ع��دة محاور من 
اجل توفير فرص العمل ومنها اعداد استمارة الكترونية تتضمن 
املعلوم��ات االساس��ية للمتقدم��ني، كذلك مفاحتة الش��ركات 
النفطي��ة لبيان فرص العمل والتخصص��ات املتوفرة. واوضح ان 
الوزارة س��وف تعمل على توفير فرص للبعثات الدراس��ية خارج 
البالد للخريجني في مجال هندسة النفط، وسيتم اعتماد مبدأ 
التنافس بني املتقدمني، فضال عن توفير فرص للتدريب والتطوير 
على االختصاص��ات الدقيقة للعمل في القطاع النفطي. وتابع 
ان املطالب التي يطرحها اخلريجون وتظاهرهم امر مش��روع اقره 
الدستور العراقي، مشددا على ضرورة دراستها من قبل احلكومة 
العراقي��ة والوزارة واوعز الى اجله��ات املعنية في الوزارة باملتابعة 
احلثيث��ة لتنفي��ذ هذه التوجيهات. واش��ار البيان ال��ى ان  اللقاء 
حضره مدير عام الدائرة االدارية ومدير مكتب الوزير ومدير املكتب 

االعالمي ومدير قسم االفراد في الوزارة.

تركيا تؤكد لغرفة جتارة بغداد 
إمكانية استريادها السلع العراقية

بغداد / البينة الجديدة
كش��ف النائب عن ائتالف النصر، حسن البهادلي، سبب عدم تأدية 
رئيس الوزراء الس��ابق حيدر العبادي، اليمني الدستورية في البرملان 
بصفته نائب��اً منتخباً. وقال البهادلي، ان رئيس ائتالف النصر رئيس 
ال��وزراء الس��ابق، حي��در العبادي لم ي��ؤِد اليمني الدس��تورية لغاية 
اآلن  كنائب في البرملان بس��بب انش��غاله في ملفات الذمة املالية 
املتعلقة في املؤسسات األمنية التي تولى ادارتها خالل فترة رئاسته 
جمللس الوزراء. وأشار الى ان من بني امللفات التي مازال لم يجر مراِسم 

تسليم الذمة املالية لها هي هيئة احلشد الشعبي.

السليمانية / البينة الجديدة
م��ن املق��رر ان يعق��د املكتب��ان السياس��يان لالحت��اد الوطن��ي 
الكردس��تاني واحل��زب الدميقراطي الكردس��تاني قريبا اجتماعا 
ملناقش��ة عدة مس��ائل هامة وعلى رأس��ها تش��كيل احلكومة 
اجلديدة بإقليم كردس��تان. وذكرت وسائل االعالم التابعة لإلحتاد 
الوطني إنه تقرر خالل اجتماع املكتب السياسي لالحتاد الوطني 
باشراف كوس��رت رس��ول علي نائب االمني العام، عقد اجتماع 
مشترك بني املكتبني السياسيني لالحتاد الوطني والدميقراطي في 
اقرب وقت. ووفق املعلومات، سيتم خالل اجتماع الطرفني بحث 
عدة مس��ائل هامة ومسألة تش��كيل احلكومة اجلديدة القليم 
كردس��تان. جدير بالذكر أن اإلجتماع��ات بني اإلحتاد والدميقراطي 
املتعلقة بتش��كيل احلكومة اجلديدة، توقفت بس��بب اخلالفات 

والتوترات األمنية التي برزت بني اجلانبني مؤخرا.

االحتاد الوطين والدميقراطي يستأنفان 
اجتماعاتهما لتشكيل احلكومة اجلديدة

البهادلي يكشف سبب عدم تأدية 
العبادي اليمني الدستورية يف الربملان

نصيف  لـ »                  «:سّلمنا ملفًا هليئة النزاهة 
يتضمن منوذجًا من املخالفات يف عمل الضريبة العامة

بغداد / البينة الجديدة
ج��ددت النائب��ة عن كتلة دول��ة القانون 
عالي��ة نصيف أم��س مطالبته��ا رئيس 
التعيين��ات  بع��ض  مبراجع��ة  ال��وزراء 
بالوكال��ة الت��ي مت��ت خ��ارج الضوابط 
القانوني��ة وتس��ببت مبجيء أش��خاص 
وإداري��ة.  مالي��ة  مخالف��ات  يرتكب��ون 
اجلدي��دة(:  ل�)البين��ة  نصي��ف  وقال��ت 
»سبق وأن س��لمنا ملفاً لهيئة النزاهة 
يتضمن منوذجاً من اخملالفات والتسويف 
واملماطلة للضريبة العامة، ونطلب من 
هيئة النزاهة التدقيق في عمل اللجنة 
الفني��ة الت��ي مت تش��كيلها م��ن قب��ل 

السيدة مدير عام الضريبة )وكالة(، فهي 
حتيل الى ه��ذه اللجنة األعم��ال التي ال 

تستطيع تنفيذها بنفسها وتطلب من 
اعضاء اللجنة متش��ية األمور، كقضية 
شركة بيار علي، وذلك خشية ان حتسب 
عليها ه��ذه األمور«. وتابعت نصيف »اذا 
قام��ت هيئة النزاه��ة او رئاس��ة الوزراء 
بسحب قرارات هذه اللجنة الصادرة في 
عامي 2٠1٧ و2٠18 ستجد أموراً مخيفة 
متت متش��يتها، بعضها يخص ش��ركات 
نفط وتخفيضا غير طبيعي«، مش��ددة 
على ضرورة قي��ام اجلهات الرقابية كافة 
بتقص��ي احلقائ��ق ح��ول ه��ذه اللجنة 
ومحاس��بة اخملالف��ني، مع ض��رورة اعادة 

النظر بالتعيينات بالوكالة.

استجابًة لما نشرته »                    «

بغداد / البينة الجديدة
أك��د رئيس غرفة جت��ارة بغداد 
ام��س  احلمدان��ي،  جعف��ر 
االثن��ني، ان إدارة الغرفة وخالل 
اتصالها ولقاءاتها مع التجار 
واألتراك ش��خصت  العراقيني 
تواجهه��م  الت��ي  املش��اكل 
خاص��ة مب��ا يتعل��ق باملناف��ذ 
احلدودية في وق��ت بني اجلانب 
الترك��ي ان هنال��ك إمكاني��ة 
والبضائع  الس��لع  الس��تيراد 
العراقي��ة، معلن��ا عن حجم 
التبادل التج��اري بني البلدين. 
وب��ني احلمداني ف��ي كلمة له 
امام وف��د من التج��ار االتراك 
يتقدمه��م الس��فير الترك��ي 
زيارته��م  خ��الل  يل��دز  ف��احت 
امس ال��ى غرفة جت��ارة بغداد، 
ان الزي��ارة من ش��أنها تقريب 
وجه��ات النظر ب��ني اجلانبني، 
الفتا ال��ى ان غرفة جتارة بغداد 
تتطلع الى مزيد من الشراكة 
مع اجلارة تركي��ا خاصة وانها 
اليوم تشكل مساحة واسعة 

للبضائع والسلع املوجودة في 
السوق العراقية. وتوقع رئيس 
الغرف��ة ان الوفد التركي الذي 
يزور العراق وهو يضم عددا من 
االتراك  والصناعي��ني  التج��ار 
من املمك��ن ان تك��ون هنالك 
لقاءات مع اجلانب العراق ينتج 
عنها عقد عدد من الصفقات 
بالتأكي��د  وه��و  واالتفاقي��ات 
ينعكس إيجابيا على السوق 
العراقي��ة. واك��د احلمداني ان 
هن��اك معوقات تواج��ه اليوم 
التاج��ر العراقي وأيضا التاجر 
التركي ف��ي مقدمتها املنافذ 
الس��لع  وطبيع��ة  احلدودي��ة 
املس��توردة واملصنع��ة، الفت��ا 
الى ان الغرفة ش��خصت هذه 
املعوق��ات وهي بص��دد إيجاد 
احللول لها بالتعاون مع اجلانب 
هنال��ك  وس��تكون  الترك��ي 
نتائ��ج يتم اإلع��الن عنها في 
املستقبل القريب. من جانبه، 
بني الس��فير التركي فاحت يلدز 
ان الع��راق هو اهم الش��ركاء 
لتركي��ا ب��ل ان��ه ف��ي مقدمة 
التركية،  البل��دان للص��ادرات 
الوف��د  زي��ارة  ان  ال��ى  الفت��ا 
التجاري الترك��ي للغرفة هي 
جلل��ب مزيد من االس��تثمارات 
للجانب��ني إضاف��ة الى حل ما 
ميكن حله لكل املعوقات التي 
تواجه التاجر التركي واالطالع 
ميداني��ا ال��ى حاجة الس��وق 

العراقية من سلع وخدمات.



ابتداء من محافظة البصرة  
وزير االعمار واالسكان لـ)                              ( : توفري 

النقل الربي تشحن )150( ألف طن من احلنطة قطع أراض جلميع املواطنني  
لصاحل وزارة التجارة

عالية نصيف: هذه حقيقة زيارتي اىل »اسرائيل«

 بغداد / البينة اجلديدة
أعلن املفتش العام لوزارة العمل والشؤون االجتماعية رائد 
متجاوزاً   ٣٨٧٢٨ عن  الكشف  االثنني،  امس  علي،  حسني 
ومنع هدر واسترجاع مئات املليارات من املتجاوزين خالل عام 
٢01٨.وقال علي ، إنه مت اكتشاف ٣٨٧٢٨ متجاوزاً خالل عام 
احلماية  شبكة  برنامج  على  متجاوزاً   ٣٤٥٧٣ منهم   ،٢01٨
والضمان  التقاعد  رواتب  على  متجاوزاً  و1٥٨٧  االجتماعية 
املعني  رواتب  على  متجاوزاً   1٤٩٥ و  للعمال  االجتماعي 
و10٧٣ متجاوزاً  اخلاصة  واالحتياجات  اإلعاقة  لذوي  املتفرغ 
منع  مت  التي  املبالغ  أن  إلى  علي  القروض.وأشار  برامج  على 
املتجاوزين  من  باستردادها  واملوصى  واملسترجعة  هدرها 

تقدر مبئات املليارات من الدنانير.

بغداد / البينة اجلديدة
عللزا رئيس جماعة علماء العراق الشلليخ خالد املللال، عودة جزء من 
القوات األميركية للعراق إلى أسللباب داخلية وخارجية، فيما هاجم 
دول اخلليج وقوى سياسللية سنية وكردية.وقال املال في لقاء متلفز، 
إن عودة جزء من القوات األميركية إلى العراق ال تتوقف على األحداث 
فللي عللام ٢01٤ أي عند قضية داعش، بللل أن هناك أسللباباً داخلية 
وخارجية.وأوضللح، أن األسللباب الداخليللة تتمثللل بأن هنللاك قوى 
سياسللية سللنية وكردية ال تريد خلو العراق من القللوات األميركية 
ألنها تعتبر )القوات األميركية املتواجدة في العراق( قوة وحصانة اذا 
احتاجتها لتتكئ عليها، والدليللل أنه ملا جاء ترامب في هذه الزيارة 
البائسة بهذه الطريقة لم نر أي تصريح للكتل السنية أو الكردية.
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احلكيم يدعو خالل لقائه العبادي وعالوي مجيع الكتل النهاء حالة االنسداد السياسي

العمل: الكشف عن ٣8٧28 متجاوزاً ومنع هدر واسرتجاع مئات املليارات يف 2018
املهندس: أمريكا اليت ترعى اإلرهاب تريد إدارة األزمات يف املنطقة

 بغداد / البينة اجلديدة
دعا رئيللس حتالف االصالح 
عمللار  السلليد  واألعمللار 
 ، االول  امللس  احلكيللم 
الللى  السياسللية  الكتللل 
حتمل مسللؤولياتها إلنهاء 
حالة االنسداد السياسي، 
مؤكدا على اهمية انفتاح 
واألعمار  االصللالح  حتالللف 
على السللاحة السياسية 
حتالف  السلليما  الوطنيللة 
احلكيللم  وبحللث  البنللاء. 
خالل لقائلله رئيس ائتالف 
حيللدر  الدكتللور  النصللر 
العبللادي و رئيللس القائمة 
ايللاد  الدكتللور  الوطنيللة 
مسللتجدات   ، عللالوي 
السيما  السياسي  الوضع 
ملف اسللتكمال الكابينة 
وضرورة حسمه  احلكومية 

 ، املمكنللة  بالسللرعة 
ودعم احلكومللة في تنفيذ 
التنمللوي  برنامجهللا 
علللى   مشللددا  واخلدمللي، 
وزراء اكفاء  اهمية تكليف 
ميتللازون بالنزاهة والكفاءة 
والقدرة علللى االدارة .وحث 
الكتللل  جميللع  احلكيللم 
السياسللية علللى  حتمللل 
مسللؤولياتها إلنهاء حالة 
السياسللي  االنسللداد 
مؤكدا على اهمية انفتاح 
واألعمار  االصللالح  حتالللف 
على السللاحة السياسية 
حتالف  السلليما  الوطنيللة 
اهميللة  وكذلللك  البنللاء 
توحيد الرؤى حول القضايا 
التللي تصب فللي املصلحة 

الوطنية العليا .

)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 
جتسللد 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

وكاالت / البينة اجلديدة
أكد نائب رئيس هيئة احلشد الشعبي 
ابللو مهدي املهندس, امس االثنني, أن 
أمريكا التي ترعللى اإلرهاب تريد إدارة 
األزمات في املنطقة, فيما أشللار إلى 
أن القوات األمريكية كما خرجت من 
العراق مسبقاً ستخرج الحقاً إن لم 
تخرج عبللر القنوات الدبلوماسللية.

ونقلت قناة “املسلليرة” اليمنية في 
خبر عن املهندس قوللله, إن “االدعاء 
األمريكي بشأن االنسحاب من سوريا 
ونقل القوات إلى العراق لعبة قدمية”, 
مؤكداً أن “الواليات املتحدة تريد إدارة 

األزمللات فللي املنطقة وهي مللن يرعى 
اإلرهاب”.وأضللاف املهندس, أن “ترامب 
أعلن عن فشللل أمريكا، فالتصريحات 
األمريكيللة فيها نبرة فشللل وعجز”, 
مؤكللداً أن “الرئيس األمريكي أعلن أنه 
انفق سللبعة ترليونات في العراق ولم 

يسللتطع القيام بزيارة آمنللة لبغداد”.
وتابع, أنلله “ال ميكن الثقة باألمريكيني 
في املنطقة واألخوة األكراد في سوريا 
يالحظللون ذلللك”, مبينللاً أن “األجهزة 
األمنية والعسكرية األمريكية والسي 
آي أي حتللاول إدارة لعبللة فللي املنطقة 
حذرين”.وأوضللح  نكللون  أن  وعلينللا 

املهندس, أن “املستقبل هو للشعوب 
املقاومة ومسللتقبل الواليات املتحدة 
مبسللتقبل  مرتبللط  منطقتنللا  فللي 
“القللوات  أن  مؤكللداً  الشللعوب”, 
األمريكيللة كمللا خرجللت مللن العراق 
مسللبقاً سللتخرج الحقاً إن لم تخرج 

عبر القنوات الدبلوماسية”.

املال يعزو أسباب عودة جزء من القوات األمريكية للعراق ألسباب داخلية وخارجية

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

أسسها الراحل  
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير

3

بغداد / البينة اجلديدة 
أصللدر املكتب اإلعالمللي للنائبة عللن كتلة 
دولللة القانللون عالية نصيف، امللس االثنني، 
توضيحاً بشأن حقيقة زيارتها الى اسرائيل. 
وذكللر املكتللب اإلعالمي في بيان ورد لشللفق 
نيللوز ان »هناك حسللاباً فللي تويتر اشللتهر 
مؤخللراً، يعمل بأجندة مدفوعة الثمن ويديره 
بعللض ضعاف النفوس، نشللر تغريللدة ادعى 
فيهللا زوراً ان النائبللة عاليللة نصيللف زارت 
إسللرائيل«.وأضاف »رغم ان هللذه التخرصات 
واألكاذيب ال تسللتحق الرد عليها، لكننا في 
مجللرى احلديث عن هذه الزوبعللة التي أثيرت 
اليللوم نود أن نوضح ملن ال يعلللم، بأن النائبة 
نصيف انطالقاً من ثوابتها الوطنية والدينية 

باعتبارهللا  القانونيللة  وحتللى  واألخالقيللة 
محاميللة وحقوقية، ترفض مجللرد التفكير 

يومللاً بزيارة الكيان الصهيونللي اجملرم املنبوذ 
عاملياً وامللطخة أيديه بدماء األبرياء«.

وتابع البيان انه »من املؤسف أن بعض مواقع 
التواصل االجتماعي باتت ساحة للتسقيط 
السياسي واألكاذيب وتصفية اخلصوم، لكن 
هذه الظواهر السلللبية ترافقهللا اليوم زيادة 
في وعي اجملتمع وعدم تصديق هذه الفبركات، 
بدليل أن العديد مللن خصوم النائبة نصيف 
سللارعوا لتكذيب هذه الشللائعات لعلمهم 
بأنهللا مفبركة، علمللاً بأننللا توصلنا ملعرفة 
اجلهات التللي تدير هذه احلسللابات الوهمية 
وراء الكواليللس، واخلزي والعار لهم ولكل من 

يتواطأ مع الصهاينة ويبيع قضيته«.

بغداد / البينة اجلديدة
سياسية  مصادر  ذكرت 
مطلعة  عراقية  ودبلوماسية 
ملك  ان  اجلديدة(  البينة   ( لل 
سيزور  الثاني  اهلل  عبد  االردن 
وفد  رأس  على  قريبا  بغداد 
تتناول  رفيع   ليجري مباحثات 
العالقات الثنائية وبحث قضايا 
آخر  صعيد  على   ، مشتركة 

كشفت املصادر ذاتها عن قيام 
رئيس اجلمهورية الدكتور برهم 
في  دولة قطر  الى  بزيارة  صالح 
ملك  زيارة  وتأتي  قريب  وقت 
الرئيس  وزيارة  بغداد  الى  االردن 
اطار  في  قطر  الى  العراقي 

التطورات االقليمية واحمللية .

مصادر مطلعة لـ)                                    ( : 
ملك االردن يف بغداد قريبا 

وصاحل يزور قطر يف وقت قريب

النجف االشرف / البينة اجلديدة
 دعا ممثلو الكيانات السياسية احلاكمة في النجف الى تغيير 
قانون األنتخابات، مشددين على أهمية حسم ملف تشكيل 
رفض  مع   ، خالفاتها  النهاء  الكتل  وتوجه  الوزارية  الكابينة 
على  والتأكيد  احملافظات،  مجالس  حل  الى  الرامية  الدعوات 
أصالح املفوضية العليا، وضرورة تشكيل معارضة في مجالس 
النواب ومجالس احملافظات تكون كتلة متثل املعارضة تشخص 
مكامن اخللل أمام اجلمهور.جاء ذلك خالل ملتقى حواري أقيم 
من  عدد  وبحضور  االسالمي،  األعلى  اجمللس  مكتب  برعاية 
أعضاء مجلس النواب ، وممثلي األحزاب الرئيسية احلاكمة في 
احملافظة وممثلي احلركات املدنية والعسكرية والتيارات التابعة 
لألحزاب الرئيسية والتي حتمل عناوين مختلفة .وحتدث عضو 
عن  القباجني  صدرالدين  األعلى  للمجلس  القيادية  الهيئة 
واملتضمنة  منها،  حتقق  وماذا  العراق  في  اخلمسة  الثوابت 
األستقالل ، واألستقرار، ووحدة العراق وتقدمه واملوقع اجلغرافي 

للعراق في اجملتمع العربي والدولي .وقال القباجني ، أن شعبنا 
وجتربتنا أستطاعت أن تنجح في الثابت األول والثاني والثالث 
وفي  العراق  متدن  وهو  الرابع  الثابت  في  تخلفا  نشهد  فيما 
والدولي  العربي  اجملتمع  في  املؤثر  املوقع  وهو  اخلامس  الثابت 
فيها  املضي  ويجب  تتكامل  الزالت  املسيرة  ان  مؤكدا  للعراق 
وفي تصحيح اخطائنا بإذن اهلل تعالى .ودعت البرملانية سناء 
 ، الوزارية  الكابينة  الى أهمية حسم ملف تشكيل  املوسوي 
وتوجه الكتل النهاء خالفاتها وتغليب املصلحة العامة على 
.وخلص  الشعب  خلدمة  والتوجه  الضيقة  الفئوية  املصالح 
قانون  تغيير  الى  الدعوة  منها  قرارات  عدة  الى  اجملتمعون 
األنتخابات، ورفض حل مجالس احملافظات، وأصالح املفوضية 
العليا، وضرورة تشكيل معارضة في مجالس النواب ومجالس 
اخللل  مكامن  تشخص  املعارضة  متثل  كتلة  تكون  احملافظات 
 ، الفضيلة  حزب  عن،  ممثلون  االجتماع  اجلمهور.وحضر  أمام 
احلزب الشيوعي ، اجمللس األعلى ، تيار األصالح ، أمة أنصار احلق 

األسالمية  احلركة  الدعوة  الوطني، حزب  املؤمتر   ، ، جتمع كفى 
واحلركات واملنظمات التابعة لتلك األحزاب .

ممثلو الكيانات السياسية يف النجف يدعون اىل تغيري قانون االنتخابات والتوجه حلسم ملف الكابينة الوزارية ورفض حل جمالس احملافظات

 بغداد / البينة اجلديدة
بينت الشركة العامة للنقل البري ، امس االثنني ،  شحن 
)1٥0( ألف طناً من مادة احلنطة االمريكية والكندية الى 

مخازن وزارة التجارة ضمن مفردات البطاقة التموينية 
وقال مدير عام الشركة السيد عماد عبد الرزاق االسدي 
انه  منه  نسخة   ) اجلديدة  البينة   ( تلقت  بيان  في 
لعيبي   عبداهلل  املهندس  النقل  وزير  لتوجيهات  تنفيذا 
اسطول  قام  التموينية  البطاقة  مواد  بنقل  باالسراع 
الشركة بنقل  أكثر من )1٥0( ألف طناً من احلنطة من 
الى   )٣( ام قصر وحتديداً رصيف رقم  على ارصفة ميناء 

مخازن وزارة التجارة.
وتابع فيما تستعد قافلة من شاحنات االسطول لتفريغ 
في  تنتظران  املكيس  بالرز  محملتني  اخريني  باخرتني 
منطقة االدالء ورسوها على ارصفة امليناء محملة بأكثر 

من )60( الف طنا من مادة الرز الفيتنامي.

بغداد / البينة اجلديدة / خاص
واإلسكان  االعمار  وزارة  أوضحت 
التي  األراضي  قطع  ان  والبلديات 
املواطنني  على  توزيعها  سيتم 
ضمن  اجلديدة  السكنية  املدن  في 
البرنامج احلكومي، تشمل ٣ فئات 
واملواطنني  احملدود  الدخل  ذوي  وهي 

فضال عن ميسوري احلال.
واإلسكان  االعمار  وزارة  وقال 
ريكاني  بنكني  السيد  والبلديات 
اجلديدة  البينة  لل)  تصريح  في 
واالسكان  االعمار  وزارة  إن    )
قطع  بتوزيع  ستقوم  والبلديات 
االراضي لذوي الدخل احملدود مجانا 
في  لكل قطعة  متر   1٥0 مبساحة 
بتوفير  ستقوم  فيما  املدن،  تلك 
السكنية  املدينة  في  أراضي  قطع 

مبساحة  املواطنني  جلميع  ذاتها 
على  الواحدة  للقطعة  متر   ٢٥0
اخلدمات  أجور  استيفاء  يتم  أن 
املربع  للمتر  دينار  الف   ٧٥ البالغة 
الثالثة  الفئة  أن  الواحد.وأضاف 
حيث  احلال  ميسوري  شريحة  هي 
سيتم بيع قطع أراض لهم في تلك 
لتغطية  مرتفعة  بأسعار  املدينة 
التي  لألراضي  اخلدمات   مبالغ 
سيتم توزيعها مجانا لذوي الدخل 
واجملاري  باملاء  واملتمثلة  احملدود 
والكهرباء والشوارع لتكون جميع  
ريكاني  واختتم  املناطق  مخدومة 
أن البرنامج احلكومي لوزارة االعمار 
واإلسكان والبلديات اخلاص بل توزيع  
املواطنني  على  السكنية  األراضي 

سيبدأ من محافظة البصرة.

وكاالت / البينة اجلديدة
 أعلنت صحيفة »جيروزاليم بوست«الصهيونية أن زعيما عربيا رفض أية إمكانية لتطبيع 
البشير،  عمر  السوداني،  »الرئيس  أن  الصهيونية  الصحيفة  إسرائيل.وأكدت  مع  العالقات 
السماح  رفض  »البشير،  إن  وقالت  إسرائيل،  مع  العالقات  لتطبيع  إمكانية  أية  يرفض 
إلى كينيا«.وكان البشير، قد كشف  للطائرات املدنية اإلسرائيلية، بعبور اجملال اجلوي لبالده 
إقامته ببيت الضيافة، عن نصائح من جهات  لدى مخاطبته مشايخ الطرق الصوفية مبقر 
بالتطبيع مع  البالد، وقال: »نصحونا  لم يسمها للتطبيع مع إسرائيل حتى تنصلح أحوال 
إسرائيل لتنفرج عليكم، ونقول األرزاق بيد اهلل وليست بيد أحد«.وأثار رئيس الوزراء اإلسرائيلي، 
قريبا.  السودان  التطبيع اجلوي مع  إمكانية  نتيناهو، جدال مؤخرا، بتصريحات حول  بنيامني 
إلى  طريقها  في  السودان  أجواء  فوق  التحليق  من  ستتمكن  بالده  طيران  شركات  أن  وأعلن 
أمريكا اجلنوبية.لكن الناطق الرسمي باسم سلطة الطيران املدنية السودانية، عبد احلافظ 
إن  السودانية  احلكومة  من  املقربة  السوداني  نقلته صحيفة  تصريح  في  قال  الرحيم،  عبد 

»الطائرات اإلسرائيلية لن تعبر أجواء السودان دون إذن«.

صحيفة صهيونية : زعيم عربي رفض 
السماح للطائرات اإلسرائيلية بعبور 

اجملال اجلوي لبالده



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

وجود القوات األمريكية يف سوريا منح تركيا   
نوعًا من التوازن يف مواجهة روسيا

تركيا وتحديات االنسحاب العسكري األميركي من سوريا

تحفظ و تريث
الترك��ي األول عل��ى ق��رار  رد الفع��ل 
التري��ث،  األميرك��ي كان  االنس��حاب 
وتأجيل إطالق عملية عس��كرية ضد 
قوات س��وريا الدميقراطية ش��رق نهر 
الفرات في سوريا.ويبدو القرار التركي 
منسجماً مع ارتياح أنقرة لقرار ترامب 
م��ن جه��ة وع��دم يقينه��ا بتنفي��ذه 
من جهة أخ��رى. فقد س��بق للرئيس 
األميركي أن أعلن عزمه س��حب قوات 
بالده من س��وريا، لكن ذل��ك القرار لم 
يجد طريقه إلى حيز التنفيذ قط.أكثر 
م��ن ذلك؛ ت��درك أنقرة أن الق��رار صدر 
عن ترامب على غير رغبة املؤسس��ات 
االنتق��ادات  بدلي��ل  األميركي��ة 
واالستقاالت، مما يعني أنه قرار معرض 
للمراجع��ات والتراجعات خصوصاً إذا 
تغيرت املعطيات امليدانية في سوريا، 
وه��و أم��ر وارد حتم��اً ومتك��رر دائم��اً. 
ويعن��ي ذلك أن القرار ق��د يُنفذ وقد ال 
ينفذ، وق��د ينفذ جزئياً، وق��د يتأجل، 
وق��د ميتد زمنياً.من جهة أخرى؛ يرتبط 
املوق��ف الترك��ي احل��ِذر باستش��عار 
أنقرة لضرورة التنس��يق م��ع الواليات 
املتح��دة، بحيث يتم االنس��حاب دون 

صدام وبالشكل الذي يحقق مصالح 
روس��يا  م��ع  والتنس��يق  الطرف��ن، 
-وبدرجة أقل إي��ران- لتفادي احتماالت 
الفوضى والف��راغ وتص��ادم املصالح.

وه��و ما بدأت أنقرة في خطواته األولى 
من خالل الوفد الرفيع املس��توى الذي 
ضم وزيرْي الدف��اع واخلارجية، ورئيس 
جهاز االستخبارات الذي زار موسكو، 
واإلعالن عن استقبال مستشار األمن 
القومي األميركي ف��ي أنقرة بعد أيام.

يضع االنس��حاب األميركي مش��روع 
املليش��يات الكردية بسوريا في مهب 
الري��ح بغي��اب الداعم الرئيس��ي لها 
وله، ويكاد يتركها لقمة سائغة أمام 

الق��وات التركيةالت��ي تتأه��ب -من��ذ 
فترة- إلطالق عملية عسكرية ضدها 
في مناطق شرق الفرات، لكن أنقرة ال 
تش��عر باالطمئنان التام للقرار لعدة 

أسباب:
فف��ي املق��ام األول، ورغ��م اخلالف��ات 
الش��ديدة معه��ا؛ فإن وج��ود القوات 
األميركي��ة ف��ي س��وريا من��ح تركي��ا 
دائم��اً نوعاً م��ن التوازن ف��ي مواجهة 
روس��يا، الت��ي تختل��ف معه��ا ف��ي 
ال��رؤى وإن جمعت بينهم��ا تفاهمات 
ومس��ار أس��تانا.إذ طاملا ن��اورت أنقرة 
ف��ي املس��احات الرمادي��ة ومس��ارات 
ف��ي  الروس��ي  األميرك��ي/  التناق��ض 
س��وريا، وه��و م��ا لن يع��ود موج��وداً 
ذل��ك  ويعن��ي  املقبل��ة.  الفت��رة  ف��ي 
تفويضاً أكبر لدور روس��يا السياسي 
والعس��كري هناك، وتقويًة ليدها في 
املل��ف الس��وري عموم��اً وف��ي اإلطار 
الثالث��ي الضام��ن لوقف إط��الق النار 
-املندرجة  على وجه اخلصوص.تركي��ا 
ف��ي اإلطار الثالثي وف��ق معادلة واحد 
مقابل اثنن )روس��يا وإيران(- ستكون 
بالتأكي��د أقل قدرة عل��ى املناورة بعد 
االنسحاب األميركي، وستكون روسيا 

-ومعه��ا إي��ران- أكثر ق��درة على فرض 
بعض املس��ارات والقرارات.ويعني ذلك 
مخاط��ر محتملة بالنس��بة حملافظة 
إدل��ب واتفاق سوتش��ي بخصوصها، 
وال��ذي تري��ده أنق��رة دائم��اً وروس��يا 
مؤقت��اً، وكذلك احلال بالنس��بة ملنبج 
ومناطق شرق الفرات وغيرها.من جهة 

أخ��رى؛ ال يعني االنس��حاب األميركي 
تقويضاً تلقائياً للمشروع االنفصالي 
أو الفدرال��ي ف��ي الش��مال الس��وري، 
فاالنس��حاب ال يعن��ي انتف��اء ال��دور 
والتأثير، فضالً عن دور قوات التحالف 
وس��يناريوهات  املوج��ودة  الدول��ي 
التفاهم مع النظ��ام، وإمكانات عودة 
تلك املليش��يات الكردي��ة إلى احلضن 
الروس��ي.لقد عرفت تركيا -على مدى 

34 عام��اً من مكافحة ح��زب العمال 
تراج��ع للحزب  الكردس��تاني- فترات 
تبعتها فترات إحياء ونش��اط، ولذلك 
فهي ال تطمئن وال تعّول على أي سياق 
غير ذاتي في مواجهته، وتريد استثمار 
اإلجنازات التي حققتها في مكافحته 

خالل األعوام القليلة املاضية لتقضي 
على آفاق مشروعه السوري متاماً.

سيناريو التقاسم
بغض النظ��ر عن موقفها م��ن القرار 
األميرك��ي؛ تهي��ئ مختل��ف األطراف 
أنفس��ها مللء الفراغ الذي س��تتركه 
الق��وات األميركي��ة في س��وريا، وهي 
ه��ي  امليداني��ة  الس��يطرة  أن  ت��درك 
مفت��اح التأثير على طاول��ة التفاوض 
ومس��ار احلل السياس��ي، الذي يُتوقع 
له أن يَس��ُخن ويتس��ارع ف��ي املرحلة 
املقبلة.ه��ذا املنطق هو م��ا دفع قوات 
دخ��ول  حملاول��ة  )الس��وري(  النظ��ام 
منبج -أو عل��ى األقل اإلعالن عن ذلك- 
اس��تباقاً لدخول ق��وات تركية إليها، 
وهو أمر يشير بالضرورة إلى احتماالت 
التس��رع ومخاط��ر الص��دام إذا غاب 
التنس��يق واحلوار، كما يش��ير كذلك 
حلساس��ية املوقف وأهمية الوقت في 
اخلطوات املستقبلية خملتلفة األطراف.
ثم��ة خش��ية تركية حقيقي��ة من أن 
يح��اول النظ��ام وحلفاؤه م��لء فراغ 
واش��نطن ف��ي مناطق ش��رق الفرات 
مبفرده��م وتركها خ��ارج املعادلة. أمر 
كهذا س��ُيخّل بالتوازن��ات داخل إطار 

أس��تانا أكثر فأكث��ر، ويحمل مخاطر 
طرح النظام مس��ألة الوجود التركي 
ف��ي عفرين ومناط��ق درع الفرات على 
الطاولة مس��تقبالً، وبالتالي املطالبة 
بخروجها، وهما مس��اران ال تريد أنقرة 
التعام��ل معهم��ا حالياً.لك��ن -ف��ي 
املقاب��ل- ثمة أس��باب ثالثة الطمئنان 

تركيا نس��بياً إلى موقف روسيا منها 
ومن دورها في سوريا: األول، أن مناطق 
شرق الفرات واسعة جغرافياً )حوالي 

ومعق��دة  الس��ورية(  األراض��ي  ثل��ث 
دميغرافي��اً، مما يعني صعوبة س��يطرة 
النظ��ام مبف��رده -أو حت��ى مبس��اعدة 
املليش��يات اإليرانية- عليه��ا، بعد ما 

تعرضت له مؤسسته العسكرية من 
ضع��ف على مدى الس��نوات الفائتة.

الثاني، حساس��ية روس��يا جت��اه متدد 
النف��وذ الروس��ي ف��ي س��وريا ضم��ن 
التنافس��ات الضمني��ة داخل »حلف 

داعم��ي النظ��ام«. وف��ي ظ��ل غي��اب 
ق��وات بري��ة قادرة عل��ى م��لء الفراغ 
األميرك��ي؛ س��ترغب موس��كو -وفق 
الق��راءة التركي��ة- في دور ترك��ي مواٍز 
وموازن لل��دور اإلقليمي هناك، حتى ال 
تصل إل��ى مرحلة تس��تطيع فيها أن 
تكون شريكة حقيقية لها في القرار 
الس��وري بفعل املعطي��ات امليدانية.    
»ثمة خش��ية تركي��ة حقيقية من أن 
يح��اول النظ��ام وحلفاؤه م��لء فراغ 
واش��نطن ف��ي مناطق ش��رق الفرات 
مبفرده��م وتركها خ��ارج املعادلة. أمر 
كهذا س��ُيخّل بالتوازن��ات داخل إطار 
أس��تانا أكثر فأكث��ر، ويحمل مخاطر 
طرح النظام مس��ألة الوجود التركي 
ف��ي عفرين ومناط��ق درع الفرات على 
الطاولة مس��تقبالً، وبالتالي املطالبة 
بخروجها، وهما مس��اران ال تريد أنقرة 
التعامل معهما حالياً«.الثالث، توسع 
ومنو املصالح الروسية مع تركيا بشكل 
ملحوظ مؤخراً، مبا في ذلك املش��اريع 
االقتصادي��ة الضخمة مثل مش��روع 
الطبيعي  للغ��از  الترك��ي«  »الس��يل 
ومحطة »أك كوي��و« للطاقة النووية، 
وصفق��ات األس��لحة النوعي��ة وف��ي 
مقدمته��ا منظوم��ة S400 الدفاعية 
الصاروخي��ة. وه��ي مصال��ح ال تتيح 
ملوسكو إمكانية جتاهل مصالح أنقرة 
ومخاوفه��ا في س��وريا، وجتعلها أكثر 
حرصاً على إش��راكها في »الكعكة« 
السورية خالل فترة ما بعد االنسحاب 
األميركي.وفق ما س��بق، وفي ظل عدم 
رغب��ة تركي��ا وال قدرتها عل��ى التمدد 
عل��ى كام��ل مناطق ش��رق الف��رات، 
وبالنظر لتفرد روس��يا بامللف السوري 
وحضور النظام وإيران أكثر من أي وقت 
مضى؛ يبدو س��يناريو التقاس��م وارداً 
وبقوة.ووف��ق هذا الس��يناريو؛ ميكن أن 
تكتفي أنقرة بضبط ش��ريط حدودي 
بعم��ق تتواف��ق علي��ه م��ع موس��كو 
وواش��نطن، ويش��مل بع��ض البلدات 
احلدودية املهمة مثل منبج وتل أبيض 
ورأس الع��ن، بينم��ا يس��يطر النظام 
على عم��ق مناطق ش��رق الفرات، في 
ظ��ل حتديد حج��م ودور قوات س��وريا 
الدميقراطي��ة، والتوافق مع موس��كو 
على كيفي��ة إعادة هيكلته��ا، وإبعاد 
قي��ادات العم��ال الكردس��تاني عنها 
ورفدها بعناص��ر إضافية.هذه األفكار 
وغيرها س��تكون مطروح��ة بالتأكيد 
عل��ى طاولة احل��وار التركي/الروس��ي، 
وكذل��ك التركي/األميرك��ي على مدى 
األي��ام القليل��ة املاضية.لك��ن الصور 
والتصريح��ات الصادرة بش��كل أولي 
عن اجتماع الوف��د التركي مع نظيره 
الروس��ي في موس��كو توحي بحرص 
على التنسيق والتعاون وتراجع خملاطر 
التص��ادم واالفت��راق، وه��ي انطباعات 
أولية س��نتابع مدى انعكاس��ها على 
املي��دان في األيام املقبلة، ولعل مصير 
منب��ج س��يكون االختب��ار األول لهذا 

التنسيق بن الطرفن.

* كاتب وباحث يف الشأن الرتكي

يبدو القرار الرتكي 
منسجمًا مع ارتياح 
أنقرة لقرار ترامب 
من جهة وعدم 
يقينها بتنفيذه من 
جهة أخرى

رد الفعل الرتكي األول على قرار االنسحاب األمريكي كان الرتيث 
وتأجيل إطالق عملية عسكرية ضد قوات سوريا الديمقراطية

ترامب

االسد

بوتني

لن يختلف اثنان 
في أن قرار الرئيس 
األميركي دونالد 
ترامب بسحب 
قوات بالده من 
سوريا مكسب 
حقيقي لتركيا، 
باعتبار أن القوات 
األميركية هي 
الداعم الرئيسي 
لقوات سوريا 
الدميقراطية إحدى 
األذرع العسكرية 
حلزب االحتاد 
الدميقراطي، الذي 
تصنفه أنقرة 
منظمة إرهابية 
وتعتبر مواجهة 
مشروعه في 
سوريا أولويتها 
هناك؛ لكن هذا 
املكسب ال يخلو 
بالتأكيد من 
حتديات حقيقية 
تقف أمامه.

* سعيد الحاج
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    تناقلت وكاالت االنباء زيارة رئيس مجلس الوزراء السيد 
عادل عبداملهدي فجر امس االثنن شارع الرشيد وسط 
بغ��داد حيث اطلع على االعمال اجلارية العادة احلياة الى 
الش��ارع ورفع اجل��دران الكونكريتية  والتق��ى بعدد من 
املواطن��ن الذين عبروا عن ارتياحه��م جلهود فتح املزيد 
من الطرق وتنش��يط العمل وإحياء املناطق التراثية في 
العاصم��ة بغ��داد . اكيد ان هذه الزي��ارة جيدة ولكن في 
العراق أماكن كثيرة تدعو الى ذهاب السيد رئيس مجلس 
الوزراء اليها هذا من جانب ومن جانب آخر ماذا عن ملفات 
الفساد ؟ هل هناك ملفات فساد في شارع الرشيد ؟ مع 
جل احترامي وتقديري لش��خص الس��يد رئيس مجلس 
الوزراء وهو هادئ بطبعه ميال الى االستماع وهذا شيء 
جيد ولكن ما هو الشيء الذي استفدناه من زيارة رئيس 

مجل��س ال��وزراء الى 
شارع الرشيد او الى 
قض��اء احلس��ينية ؟ 
ه��ل صنعنا صاروخا 
أو  للق��ارات  عاب��را 
انتجنا سالحا ندافع 
؟  ب��ه ع��ن انفس��نا 
هل مت حل مش��كلة 
امل��اء او الكهرب��اء او 
بيننا  التائهة  احلدود 
وبن اجلي��ران ؟ هل مت 
حل جميع مشاكلنا 

حت��ى نلتقط صورا هن��ا وصورا هناك تارك��ن املواضيع 
االكثر عمقا وتأثيرا ؟ حتية حب صادقة للسيد عبد املهدي 
ولو توجه الى املش��اكل الرئيسة كي نشعر باالطمئنان 
ولو توج��ه الى قل��ب العراقين النازف دم��ا وحزنا لكان 
اج��دى، البناء متوقف واخلراب يس��ود البالد العراق على 
ش��فا جرف س��حيق من السقوط في مس��تنقع حرب 
جدي��دة قلموا أظفار االعداء ابن��وا مدارس وبيوت للناس 
الفقراء اطلقوا السلف وخففوا وطأة الفقر الذي ركبنا 
اقضوا على الفس��اد انهضوا بواق��ع التعليم والصحة 
وما الى ذلك وبعدها س��أمضي معك الى ش��ارع املتنبي 
والى شارع الرشيد ونأكل من كبة )ابو علي( والى جسر 
الس��نك لنقص حكايات وط��ن اتخم بال��كالم والصور 

التي لم تقدم له شيئا .. حتياتي.

حكاييت مع رئيس الوزراء

واثق الجلبي

جبهة قلم

waljalaby@yahoo.com سكرتري التحرير

هل صنعنا صاروخا عابرا 
للقارات أو انتجنا سالحا 
ندافع به عن انفسنا  
هل تم حل مشكلة املاء 
او الكهرباء او الحدود 
التائهة بيننا وبني الجريان؟
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بغداد / البينة اجلديدة 
االسمدة  لصناعة  العامة  الشركة  اعلنت 
الصناعة  وزارة  شركات  احدى  اجلنوبية 
واملعادن  في محافظة البصرة عن جتهيز وزارة 
الزراعة بآالف األطنان من مادة سماد اليوريا.  
وذكر مدير عام الشركة السيد عباس حيال 
في  االعالمي  للمكتب  تصريح  في  لكن 
الشركة  بتجهيز  قامت  الشركة  ان  الوزارة 
لوزارة  التابعة  الزراعية  للتجهيزات  العامة 

الزراعة بكميات من مادة سماد اليوريا بلغت 
في شهر كانون االول من العام املاضي اكثر من 
سبعة وعشرين الف طن فيما بلغت الكمية 
اجملهزة لشهر تشرين الثاني من العام املاضي 
سماد  من  طن  الف  وعشرين  ثالث  من  اكثر 

اليوريا ، مؤكدا أن كوادر الشركة بذلت جهودا 
كبيرة واستثنائية لتجهيز الكميات املذكورة 
لتلبية  اجلهود  من  املزيد  بذل  تواصل  وأنها 

احتياجات وزارة الزراعة ودعم املزارعني.

شركة األمسدة اجلنوبية: جتهيز وزارة الزراعة 
بأكثر من )50( ألف طن من مساد اليوريا 

الساعدي يتفقد مرآب الكرخ اجلنوبي  لإلطالع على تنفيذ محلة التطوير ميدانيًا
بغداد / البينة اجلديدة

تفقد السيد مدير عام الشركة العامة 
إلدارة النقل اخلاص األستاذ عبد العظيم 
الساعدي مؤخرا مرآب الكرخ في  بغداد 
مراحل  على  ميداني  بشكل  لإلطالع 
إجناز مشروع تطوير املرآب .حيث التقى 
احلملة  املشرف على  الهندسي  الكادر 

سير  عن  وافية  شروحات  قدم  والذي 
تنفيذ العمل وتفاصيل تخص املراحل 
املتبقية ، من جانبه أوعز السيد املدير 
إنهاء  أجل  اجلهود من  بتكثيف  العام 
نتائج  وأفضل  وقت  بأسرع  العمل 
السابق  من  أعلى  أداء  تقدمي  بغية 
تزامناً مع توجيهات السيد وزير النقل 

أفضل  وتقدمي  األداء  مبستوى  باالرتقاء 
أوعز  ، كما  الكرام  اخلدمات للمواطنني 
وتطوير  املرآب  إنارة  بزيادة  الساعدي 
منظومته ليكون بحلة أبهى  خصوصاً 

مع زيادة حركة املركبات والركاب  .

  واسط / البينة اجلديدة 
اعلنت مديرية املوارد املائية في محافظة 
واسط، امس االثنني، عن املباشرة بتنفيذ 
واالستعداد  السيول  معاجلة  أعمال 
حال  في  فيضانية  موجات  الستقبال 
ورودها بهدف االستفادة من مياه السيول 

واألمطار لتعزيز اخلزين الستراتيجي.
ان “العمل تضمن    ، للمديرية  بيان  وذكر 
بدرة  وكالل  ترسخ  كالل  اكتاف  تقوية 
سداد  في  واخلرور  التآكالت  ومعاجلة 

الشويجة وملسافة 180كم وإنشاء اكتاف 
قامت   املديرية  مضيفا  اجلباب،  ملهرب 
بالتنسيق مع مديرية صيانة مشاريع الري 
والبزل بتسليك موجات السيول بشكل 
نهر  الى  ثم  الشويجة  هور  الى  انسيابي 
الفيضانية”. املهارب  طريق  عن  دجلة 

تعزيز  نفذت  املديرية   ” ان  البيان  واضاف 
لدفع  البصرة  محافظة  باجتاه  االطالقات 
ميسان  محافظتي  والى  امللحي  اللسان 

وذي قار لتغذية وإنعاش االهوار.

املوارد املائية تباشر بأعمال معاجلة 
السيول يف واسط

 مدير عام دائرة شهداء ضحايا اإلرهاب  يؤكد على 
بذل اجلهود خلدمة ذوي الشهداء

بابل / البينة اجلديدة / علي شريف
قسم  بابل  محافظة  شرطة  قيادة  نظمت 
مع  والتعاون  بالتنسيق  واالعالم  العالقات 
توعية  محاضرة  احملافظة  تربية  مديرية 
واالبتزاز  اخملدرات  حول  املدارس  لطلبة 
على  السلبي  وأثرها  وخطرها  األلكتروني 

اجملتمع وكيفية معاجلتها0وقال مدير القسم 
العقيد احلقوقي عادل العناوي احلسيني:، أن 
عقد هذه احملاضرة جاء بتوجيه من ِقبل قائد 
شرطة احملافظة اللواء احلقوقي علي حسن 
التوعية  برامج  تندرج ضمن  وهي  الزغيبي  
لتعزيز  القسم  أطلقها  التي  التثقيفية 

وترسيخها  األمنية  الثقافة  مفهوم  ونشر 
بني الطلبة0واضاف العقيد احلسيني خالل 
املهنية  الفرات  إعدادية  لطلبة  محاضرته 
أن الهدف من احملاضرة تعريف  وسط احللة: 
الطلبة مبدى خطورة اخملدرات واثرها السلبي 
اإلشاعات  بث  و  واجملمع  االنسان  على 
الهادم  وأثرها  االلكترونية  االبتزاز  وجرائم 
قدر  على  يكونوا  حتى  اجملتمع   أوساط  بني 
من املسؤولية في التعامل معها وتوعيتهم 
اخلطرة  الظواهر  تلك  مع  التعاطي  بعدم 
الظواهر  هذه  من  احلد  كيفية  الى  واشار   0
واحلد من إنتشارها في اجملتمع  واآللية التي 
الهجمة   هذه  بوجه  للوقوف  إتباعها  يجب 
فضالً عن املواد القانونية النافذة التي تنظم 
والعقوبات  مرتكبيها  مع  التعامل  كيفية 

املفروضة عليهم0

شرطة بابل تنظم حماضرة توعية
 حول املخدرات وخطرها يف املدارس

كركوك / البينة اجلديدة 
الشهداء  مؤسسة  رئيسة  برعاية 
السيدة ناجحة عبداالمير الشمري، 
وبحضور ممثلها السيد أيوب قاسم 
ضحايا  شهداء  دائرة  عام  مدير 
مديرية  اقامت  البعث،  حزب  جرائم 
لتوزيع  احتفالية  كركوك  شهداء 

الصكوك اخلاصة بالتعويضات لذوي 
العمليات  جراء  واجلرحى  الشهداء 
داخل  الشهداء  قاعة  في  االرهابية 
كبير  حضور  وسط  املديرية  مبنى 
عبروا  الذين  الشهداء  عوائل  من 
املديرية  بسعي  سعادتهم  عن 

الستحصال حقوقهم .

مديرية شهداء كركوك توزع مبالغ  
تعويض ضحايا العمليات االرهابية

 بغداد / البينة اجلديدة
ضحايا  شهداء  دائرة  عام  مدير  بحث 
مديري  مع  املندالوي  طارق  السيد  اإلرهاب 
أقسام ضحايا اإلرهاب في مديريات شهداء 
الشهداء  معامالت  إجناز  نسب  بغداد 
واملعوقات  املشكالت  وطرح  واملصابني 
التي تواجه األقسام واملقترحات التي متثل 
تبسيط اإلجراءات وتذليلها .وقدم احلضور 

وآليات  االجناز  نسب  عن  مفصال  شرحا 
تواجههم  التي  املعوقات  وأهم  العمل 
أقسام  دعم  على  املندالوي  السيد  .وأكد 
لتطوير  عمل  ورشة  وتشكيل  املديريات 
هيئة  مع  بالتعاون  املوظفني  مهارات 
التقاعد الوطنية وحتت اشرافها، ليتسنى 
اخلدمة  لتقدمي  املعامالت  إجناز  للمديريات 

لذوي الشهداء واملصابني واملتضررين .

بغداد / البينة اجلديدة 
االعاقة  ذوي  رعاية  هيئة  اعلنت 
العمل  وزارة  في  اخلاصة  واالحتياجات 
دفعة  اطالق  عن  االجتماعية  والشؤون 
حملافظة  املتفرغ  املعني  راتب  من  جديدة 
بغداد للمدنيني والعسكريني املستلمني 
من   19/2 املادة  وفق  واملشمولني  سابقا 
قانون الهيئة رقم )38( لسنة 2013 ابتداء 
 2019/1/9 املوافق  األربعاء  غد  يوم  من 
صفحة  في  االسماء  قوائم  وستنشر 

الهيئة والوزارة وموقعها الرسمي الحقا. 
املعني  براتب  املشمولني  عدد  بلغ  حيث 
بلغ  بغداد  حملافظة  املدنيني  من  املتفرغ 
العسكريني فقد  اما  5804( مستفيدا   (
بواقع  مستفيدا   )  1502  ( عددهم  بلغ 
راتب لثالثة أشهر األخيرة من عام 2018 
وهي تشرين األول وتشرين الثاني وكانون 
األول مببلغ 510 الف لكل مستفيد ابتداء 
من يوم غد األربعاء 9/ 1 / 2019 وملدة شهر 
و250  مدنيا  450 مستفيدا  بواقع  كامل 

الساعة  من  يوميا  عسكريا  مستفيدا 
الساعة  وحتى  صباحا  والنصف   8
التوزيع  وسيكون  ظهرا.  والنصف   1
وزارة  مقر  في  املدنيني  للمستفيدين 
العمل والشؤون االجتماعية على قاعة 
الساعة  من  الكوري   – العراقي  املركز 
الواحدة  الى  صباحا  والنصف  الثامنة 
مستفيدا   450 بواقع  ظهرا  والنصف 
جلب  مع  فقط  املعني  وبحضور  يوميا 
واملصورة  االصلية  املدنية  االحوال  هوية 

ان  املوحدة  البطاقة  او  الطرفني  لكال 
وجدت . اما املستفيدون من العسكريون 
مقر  في  دفعاتهم  توزيع  فسيكون 
الهيئة اجلديد في الوزيرية / مقابل معهد 
يوميا  مستفيدا   250 بواقع   ، النفط 
هوية  جلب  مع  فقط  املعني  وبحضور 
لكال  واملصورة  االصلية  املدنية  االحوال 
وجدت.  ان  املوحدة  البطاقة  او  الطرفني 
الكلي  اجملموع  أن  إلى  اإلشارة  جتدر 
املتفرغ  املعني  راتب  من  للمستفيدين 

بلغ  حيث   28463 هو  سابقا  املستلمني 
 24501 واملدنيني   3962 العسكريني  عدد 
كردستان  إقليم  عدا  محافظة   15 في 
املعني  لراتب  املرصودة  املالية  املبالغ  وان 
احملافظات  في  للمستفيدين  املتفرغ 
جاهزة وسوف يعلن عن مواعيد توزيعها 
في  مباشرة  بغداد  محافظة  بعد 

األسبوع القادم. 

اطالق دفعة جديدة من راتب املعني املتفرغ للمدنيني والعسكريني املستلمني سابقا يف بغداد واحملافظات   

بغداد / البينة اجلديدة 
ناقشت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اختبارات الرصانة العلمية 
في الكليات واجلامعات األهلية ومدى تطابقها للمعايير العلمية املعمول 
خالل  الشويلي،  املنعم  عبد  الدكتور  األهلي  التعليم  دائرة  مدير  بها.وقال 
ضمن  تضع  الوزارة  إن  األهلية،  والكليات  اجلامعات  رابطة  اجتماع  ترؤسه 
سلم أولوياتها تعزيز املقومات العلمية الرصينة التي يستند إليها التعليم 
اجلامعي األهلي مبا يجعله رديفا مهما للتعليم احلكومي.وأضاف الشويلي، 
أن العمل جار على ترصني مستوى اجلامعات والكليات األهلية مبا يتوافق 
القبول  آلية  اجملتمعون  العمل.وناقش  سوق  وحاجة  الوزارة  توجهات  مع 
اإللكتروني للدراستني الصباحية واملسائية وحسب الطاقة االستيعابية، 
وامتحانات الدراسات العليا وفق قانون التعليم األهلي، واألجور الدراسية 

واختبارات الرصانة العلمية.

التعليم تناقش اختبارات الرصانة 
البينة اجلديدة /عبد الستار محسنالعلمية يف الكليات واجلامعات األهلية

اجليش  لتأسيس  العطرة   الذكرى  مع  تزامنا 
عام  مدير  االثنني  امس  الباسل..التقى  العراقي 
عام  مدير  سلوم  جبر  سالم  املهندس  السكك 
استعراض  ومت   الدورة   في  الوسط  مصافي 
معدالت  لزيادة  املشترك  التعاون  آفاق  اهم 
شاحنات  بواسطة  النفطية  املشتقات  نقل  
الدورة  FZB  من مصافي  التخصصية  السكك 
واستئناف النقل من مصطفى بيجي إلى الدورة   
مصفى  قطار  محطة  الزيارة  شملت  بينما  
الدورة ومعاينة خطوط التحميل بتقلده  قاطرة 
املناقلة 153 للكشف املوقعي على خط السكة 
قطار  ومحطة  املصافى  بني  الواصل  الفرعي 
اخلطوط  باستبدال  8كم(.ووجه  بطول)  الدورة 
جديدة  بأخرى  املواقع  بعض  في  كليا  املتضررة 

بانسيابية  السرعة  وزيادة  اخلط  كفاءة  لرفع 
لزيادة  النفطية  املشتقات  نقل  قطارات  سير 
االطالع على  الزيارة  ..وتضمنت  االيرادات  حجم 
مراحل  الخر  والكشوفات  والتصاميم  البيانات 
التى  الدوره  قطار  محطة  بناية  في  العمل 
عمدت ادارة الشركة بتاهيلها واضفاء اجلمالية 
للبناية واوعز القائمني على العمل ببذل قصارى 
استمع  بالذكر  .واجلدير  البناية  إلجناز  اجلهود 
التشغيلي  الكادر  ومقترحات  آراء  العام  املدير 
في موقع العمل وقام بتذليلها ووجه على توفير 
للعاملني على هذا  املطلوبه  املستلزمات  كافة 
ببدالت  تزويدهم  على  مشيرا  احليوي  املفصل 
مدير  باجلولة  العام  املدير  ورافق  كاملة  جديدة 
نقل  شعبة  ومدير  املدنية  الهندسة  قسم 

وتشغيل الوسطى .

مدير عام السكك يلتقي مدير عام مصايف الوسط ويتفقد منصات التحميل وخطوط السكك يف الدورة 

 بابل / البينة اجلديدة 
بابل   في  التدريبي  االرشادي  املركز  أقام 
االرشاد  دائرة  الزراعة  وزارة  من  بتوجيه 
)االمراض  ندوة بعنوان  الزراعي  والتدريب 
والوقاية  اجلاموس  تصيب  التي  املعدية 
منها( في املزرعة االرشادية في القاسم 
البيطري  الطب  كلية  مع  بالتعاون 
جامعة القاسم اخلضراء واحتاد اجلمعيات 
القاسم.جاءت  زراعة  وشعبة  الفالحية 
الندوة ضمن البرنامج االرشادي لتنمية 
قدرات مربي اجلاموس في مناطق االهوار 

واملسطحات املائية على زيادة انتاج احلليب 
االلبان.تناولت  وتصنيع  العجول  وتسمني 
الندوة مواضيع عدة كان اهمها التطرق الى 
تسبب هالكات  التي  املعدية  االمراض  اهم 
منها،  الوقاية  وطرق  اجلاموس  في  كبيرة 
وكيفية  الوبائية  االمراض  انتشار  واسباب 

اجليدة  احليوانات  ايواء  واماكن  منها،  احلد 
واالعالف املركزة ودورها في احلد من االصابة 
وتناولت  اجلاموس،  تصيب  التي  باألمراض 
اعطاء  كيفية  الندوة  شرحا مفصال حول 
الوبائية  االمراض  ضد  واللقاحات  االعالف 

واالرشادات الصحية املهمة للوقاية.

املركز االرشادي يف بابل يقيم ندوة حول االمراض 
املعدية اليت تصيب اجلاموس و الوقاية منها

بغداد / البينة اجلديدة
لها  البصرة  ان  العلوان  الدين  عالء  الدكتور  والبيئة  الصحة  وزير  أكد 
التي  اجلدية  للتحديات  حلول  اليجاد  احلكومة  سعي  في  االولوية 
فريق  مع  العلوان  اجتماع  خالل  ذلك  جاء   . العراقية  البيئة   تواجهها 
منظمة اليونيسف التابع لألمم املتحدة ومندوبته السيدة سليفياگابا  ، 

مؤكدا ضرورة تشديد التعاون واملشاركة لهذه املنظمة الدولية الفاعلة 
على أرض الواقع وضرورة  تكثيف تعاونها مع جهود احلكومة االحتادية 
واحلكومة احمللية في إجناز مشاريع  عاجلة وآخرى  مستقبلية  ، الهدف 
منها احلد من امللوثات التي حتصل في مدينة البصرة ال  سيما مايحصل 
من تلوث في املصادر املائية ، واشراك فريق من منظمة اليونسيف مع 

الفريق الفني عالي املستوى والذي وجه السيد الوزير بتشكيله العداد 
تقييم صحي بيئي حملافظة البصرة برئاسة وكيل شؤون البيئة لتوفير 
ما ميكن توفيره من االحتياجات الالزمة وإيجاد احللول  للمشاكل البيئية  
الدوائر  الى  إضافة  البصرة  و محافظة  احمللية  احلكومة  مع   وبالتنسيق 

الصحية والبيئية والبلدية العاملة هناك .

وزير الصحة والبيئة: البصرة هلا االولوية يف اجناز املشاريع  لتحسني الواقع البيئي 

واسط / البينة اجلديدة 
التقى الدكتور محمد جميل املياحي محافظ واسط مدير 
اللقاء  ومت خالل  البلدية  في  االقسام  ومدراء  الكوت  بلدية 
تتفيذها  يجري  التي  واملشاريع  األعمال  واقع  مناقشة 
حاليا في مناطق مختلفة مبدينة الكوت؛ حيث أكد السيد 
افضل  بصورة  اخلدمي  الواقع  تفعيل  أهمية  على  احملافظ 
بالواقع  للنهوض  املتاحة  والطاقات  املوارد  كل  واستثمار 

اخلدمي وتقدمي ماهو أفضل.

حمافظ واسط  يلتقي مدير بلدية الكوت
  ومدراء األقسام يف البلدية 

بغداد / البينة اجلديدة 
زيدان  فائق  القاضي  االعلى  القضاء  مجلس  رئيس  السيد  استقبل 
الدكتور  العمل والشؤون االجتماعية  وزير  صباح امس االثنني السيد 
باسم عبد الزمان  .وذكر بيان صادر عن املركز اإلعالمي جمللس القضاء 
األعلى أن القاضي فائق زيدان استقبل وزير العمل والشؤون االجتماعية 
الدكتور باسم عبد الزمان ، مشيراً الى ان  اجلانبني بحثا اجلهد املشترك 

ملعاجلة سرعة حسم قضايا اللجان العليا للحماية االجتماعية .

رئيس جملس القضاء االعلى يبحث مع وزير العمل والشؤون 
االجتماعية قضايا اللجان العليا للحماية االجتماعية

/ قاسم  البينة اجلديدة   / بغداد 
حوشي 

جواد  الدكتور  النائب  افتتح   
عضو  املوسوي  الكاظم  عبد 
في  والبيئة  الصحة  جلنة 
مجلس النواب  شعبة الطوارئ 
)ع(  علي  االمام  في مستشفى 
وأعمارها.  تأهيلها   اعادة  بعد 
نور  ميثم  الدكتور  وبحضور 
الشرع معاون املدير العام لدائرة 
وعدد  الرصافة    / بغداد  صحة 
  . محافظة  مجلس  اعضاء  من 
باسم  مصطفى  الدكتور  وبني 
املستشفى   مدير  السعدي 
من  مت  الطوارئ  تأهيل  ان 
حدود  بال  اطباء  منظمة  قبل 
تعاون  وكذلك   ، البلجيكية 

الدائرة   في  الهندسية  املالكات 
الى  يعود    املهم  الدور  وكان 
ومدير  املوسوي   جواد  النائب 
الدكتور  الرصافة  صحة  عام 
الساعدي  سعدون  الغني  عبد 

و ان العمل في شعبة الطوارئ 
يسير  التأهيل  بعد  حاليا 
نظام  ضمن  وهو  جيد  بشكل 
دولي  هو االحدث من نوعه  في 

الدول املتقدمة .

افتتاح شعبة الطوارئ يف مستشفى االمام علي )ع( العام

بغداد / البينة اجلديدة
بسرقة  قاموا  متهمني  اقوال  االحتادية  الكرخ  استئناف  محكمة  لرئاسة  التابعة  الكرخ  حتقيق  محكمة  صدقت 
حقائب نسائية في منطقة املنصور.وذكر مراسل املركز االعالمي جمللس القضاء االعلى أن املتهمني سرقوا حقيبة في 
منطقة املنصور وتخلصوا منها بعد صراخ املشتكية ومت القاء القبض عليهم من قبل القوات االمنية في منطقة 
اثناء تدوين اقوالهم اعترفوا على عدة عمليات حدثت من قبلهم في منطقة  املنصور.واضاف املراسل أن املتهمني 
املنصور، مبينا أنهم يستخدمون الدراجات الهوائية لتنفيذ تلك اجلرمية.واشار الى أن احملكمة صدقت اقوالهم وفقا 

ألحكام املادة 446 من قانون العقوبات العراقي وبصدد إحالتهم على محكمة املوضوع لينالوا جزاءهم العادل.

حمكمة حتقيق الكرخ تصدق أقوال متهمني 
سرقوا حقائب نسائية يف املنصور
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قنابل 
وكنائس

مل��اذا يختار اإلرهابيون في مصر أيام األعياد واملناس��بات لتنفيذ 
جرائمه��م ضد األبرياء واملس��املني مس��لمني أو أقباطاً؟ اإلجابة 
معروف��ة، فهم يكرهون أن يفرح الناس أو أن يحتفلوا، كما أنهم 
يدركون أن وس��ائل اإلعالم الغربية وقنوات «اإلخوان«، التي تُبث 
من تركيا واآللة اإلعالمية الضخم��ة التي تنفق عليها الدوحة، 
تنتظ��ر ف��ي هكذا أوق��ات كي حتتف��ي معهم بنج��اح العملية 
اإلرهابية بتفجير هذا املقر، أو ذاك املس��جد، أو تلك الكنيس��ة. 
مؤكد أن اإلرهابيني يعيش��ون حزناً كبيراً بعد فشل محاولتهم 
تفجير كنيسة »أبوس��يفني« أول من أمس في حي مدينة نصر، 
ش��رق العاصم��ة املصرية، وإن اسُتش��هد ضاب��ط وُجرح جندي 
أثناء محاولة إبطال مفعول قنبلة وضعت في أجواء الكنيس��ة، 
فاملؤك��د أن الهدف كان قت��ل أكبر عدد من املس��يحيني وتدمير 
الكنيس��ة ليكون اخلبر األول في كل وس��ائل اإلعالم وخصوصاً 
الغربي��ة بالطب��ع. ومن تاب��ع صفح��ات «اإلخوان« عل��ى مواقع 
التواص��ل االجتماعي ومواق��ع اجلماعة على اإلنترنت، وش��اهد 
قنوات دعم اإلرهاب التي تُبث من تركيا أو الدوحة أو لندن، الحظ 
اإلحب��اط الذي غل��ف طريق��ة التعاطي مع احل��ادث وخيبة أمل 
أصابت وجوهاً كانت تس��تعد لتحتف��ى أياماً عدة بالكوارث في 

مصر وفشل احلكم في احلفاظ على حياة املصريني.
لم يس��عد اإلرهابيون بكون الضابط الشهيد مسلماً، بل كانوا 
يتمنون مقتل قبط��ي أو أكثر، ويأملون في ضحايا أكثر لو كانت 
الكنيسة هدمت على أكبر عدد من املوجودين داخلها، وصدمهم 
ردود فعل املواطنني الذين أبرزوا مسألة استشهاد ضابط مسلم 
يحمي أبناء شعبه من األقباط. وبعد حادثة السياح الفيتاميني 
ج��اءت محاول��ة تفجير الكنيس��ة، لتش��ير إل��ى أن اإلرهابيني 
فقدوا مواقعهم في س��يناء وأن حملة اجليش هناك قضت على 
غالبيتهم في شبه اجلزيرة ووقضت على مخطط كان «اإلخوان« 

وعدوا الشعب املصري بتحويل سيناء إلى إمارة إسالمية. 
لي��س مهماً اس��م التنظي��م الذي نف��ذ العملية ف��ال فرق لدى 
املصريني بني «اإلخوان« والقاعدة وداعش وأي تنظيم إرهابي آخر، 
فكالهما لدى الش��عب املصري في س��لة واحدة ال يأتي منها أي 
خير، أما دعاية «اإلخوان« وأكاذيب تركيا، وأموال قطر التي تنفق 
حملاول��ة تبييض صورة «اإلخوان« والطرمخة على إرهاب اجلماعة، 
فرمبا تنطلي على وسائل إعالم غربية أو منظمات حقوقية، لكن 

املصريني صاروا يسخرون منها.
واعت��ادت مص��ر عل��ى التعاطي مع هك��ذا أحداث ب��ل صار لدى 
املصريني خبرات واس��عة في إفس��اد فرح��ة اإلرهابيني وإحباط 
وس��ائل اإلع��الم القطري��ة، وبع��د س��اعات م��ن احل��ادث كانت 
االس��تعدادات تتم في مص��ر كي يحتفل األقب��اط بعيد امليالد، 
حت��ى وس��ط احلراس��ة أو اإلج��راءات األمني��ة، ويتدفق��ون إلى 
العاصم��ة اإلدارية اجلديدة، حيث جرى االنتهاء من تش��ييد أكبر 
كاتدرائية في مصر، بينما اإلرهابيون يبحثون عن أسباب الفشل، 
و«اإلخوان« وحلفاؤهم يطرحون مبررات العنف، واإلعالم الغربي 
يس��عى إلى تثبي��ت نظريات مفادها، أن القنابل تنفجر بس��بب 
السيس��ي، متاماً مثلما تسقط السيول في مصر ألن «اإلخوان« 

ليسوا في احلكم.

محمد صالح 

رأي

وكاالت / البينة الجديدة
واإلم��ارات  باكس��تان  ق��ررت 
لتعزيز  فري��ق عم��ل  تش��كيل 
العالقات التجارية بني البلدين.

جاء ذلك خالل لقاء جمع رئيس 
الوزراء الباكستاني عمران خان، 
الش��يخ  أبوظبي  وول��ي عه��د 
محمد ب��ن زايد آل نهي��ان، في 

إسالم أباد.
ال��وزراء  رئي��س  مكت��ب  وق��ال 
ف��ي بي��ان إن »اجلانب��ني أك��دا 
عل��ى أهمية املتابع��ة الفعالة 
خملتلف املبادرات املتخذة لتعزيز 
العالق��ات االقتصادية الثنائية 
اإلس��تراتيجية مب��ا ف��ي ذل��ك 
العمل على إطار اتفاق استثمار 

طويل األجل«.
وبحس��ب البيان، فإن الطرفني 
أعربا عن رضاهم��ا عن التعاون 
األم��ن  مج��ال  ف��ي  املس��تمر 
والدفاع، وف��ي هذا اإلطار اتفقا 
على استش��راف آف��اق التعاون 
ف��ي مجاالت التدري��ب واإلنتاج 

املشترك.
وخالل اللقاء، قدم خان ش��كره 
لإلم��ارات لدعمه��ا باكس��تان 

مببلغ 3 مليارات دوالر.
وف��ي 21 ديس��مبر/ كانون األول 
املاض��ي، أعلنت اإلم��ارات أنها 
ستودع 3 مليارات دوالر في بنك 
الدول��ة الباكس��تاني )املصرف 
املرك��زي( لدعم اقتص��اد البالد 
وتعزيز الس��يولة واالحتياطات 

النقدية للعمالت األجنبية.
ورحب خ��ان باهتم��ام اإلمارات 
باالستثمار في قطاعات النفط 
والغ��از والبن��اء في باكس��تان. 
وأطل��ع خان ولي عه��د أبوظبي 
على جهود إس��الم أب��اد لدعم 
املصاحل��ة  عملي��ة  وتس��هيل 

األفغانية.
ووصل ولي عهد أبوظبي محمد 
ب��ن زاي��د آل نهيان، إلى إس��الم 
أب��اد، صباح األح��د، برفقة وفد 
رفيع املستوى، في زيارة رسمية 
تستغرق يوما واحدا، بدعوة من 

رئيس وزراء باكستان.
وأعلن��ت اإلمارات في ديس��مبر 
 3 مبل��غ  إي��داع  ع��ن  املاض��ي 
مليارات دوالر في البنك املركزي 
عاجل،  كإج��راء  الباكس��تاني 
لكّنها تس��عى إلى مس��اهمة 
أوس��ع نطاق��ا وأبعد م��دى في 
االقتصادي��ة  ال��دورة  تنش��يط 
التنموي��ة  العملي��ة  ودف��ع 

بباكس��تان من خالل توس��يع 
التعاون مع  الشراكة ومجاالت 
البلد اآلسيوي ذي املئتي مليون 

نسمة.
وأجرى الشيخ محمد مباحثات 
في إس��الم آباد مع عمران خان، 
ترك��زت على تطوي��ر العالقات 
الثنائي��ة بني البلدي��ن، إضافة 
إلى تطورات األوضاع اإلقليمية 

والدولية الراهنة.
الطريق ممّهدة  باكس��تان  وجتد 
ومتع��ّددة  مثم��رة  لش��راكة 
األوجه مع دول��ة اإلمارات ليس 
واس��تقرارها،  لثرائه��ا  فق��ط 
بفع��ل منظورها  أيض��ا  ولكن 
السياس��ي القائ��م على ربط 
واالزده��ار  التنموي��ة  احلرك��ة 
باالس��تقرار  االقتص��ادي 

االجتماعي واألمني والسياسي. 
وقال الش��يخ محّمد بن زايد إن 
دول��ة اإلم��ارات تول��ي اهتماما 
بالغ��ا لدع��م جه��ود حتقي��ق 
التنمي��ة واألمن والس��لم على 
والدولي  اإلقليم��ي  الصعيدين 
البّناءة  مبادراته��ا  م��ن خ��الل 
والهادفة إلى حتقيق االستقرار 
واالزدهار جلميع شعوب العالم 
إل��ى جانب دعواتها املس��تمرة 
لتعزي��ز قيم التس��امح واحلوار 
ف��ي  والتع��اون  والتعاي��ش 
مواجه��ة مختل��ف التحديات 

اإلقليمية والدولية.
ومن جانبه أثن��ى رئيس الوزراء 
الدع��م  عل��ى  الباكس��تاني 
ال��ذي قدمت��ه دول��ة اإلم��ارات 
للبن��ك املركزي الباكس��تاني، 
مش��يرا إلى املبادرات ومشاريع 
البنية التحتية واخلدمية التي 
لتحس��ني  اإلم��ارات  تنفذه��ا 
اخلدمات ف��ي مختلف األقاليم 

الباكستانية.

وكاالت / البينة الجديدة
قال الس��فير األميركي في إس��رائيل 
ديفيد فريدمان مؤخرا إنه من املتوقع 
أن تط��رح خط��ة الرئي��س األميركي 
دونال��د ترامب املنتظرة للس��الم في 
األش��هر  »خ��الل  األوس��ط  الش��رق 
املقبل��ة«، في إش��ارة إل��ى املزيد من 
التأخير في الكشف عن اخلطة التي 
لم تتض��ح مالمحها بعد.وأثنت إدارة 
ترامب م��رارا على اخلط��ة التي باتت 
معروف��ة ب�«صفقة الق��رن«، إال أنها 
أحاطته��ا في الوقت ذات��ه باملزيد من 
األميرك��ي  الرئي��س  الغم��وض.وكان 
ق��ال ف��ي س��بتمبر/أيلول املاضي إن 
خطة ما أطلق عليه »صفقة القرن« 
سُيكش��ف عنه��ا خالل ش��هرين أو 
أربع��ة أش��هر، بينما صرح الس��فير 
اإلس��رائيلي لدى األمم املتحدة الحقا 

أن��ه يتوقع صدور اخلطة مطلع 2019. 
وبع��د ذل��ك أعلن��ت إس��رائيل ع��ن 
إج��راء انتخابات مبكرة ف��ي 9 ابريل/
نيس��ان، فيما يرى العديد من احملللني 
أن طرح خطة الس��الم ميك��ن أن يؤثر 
فريدم��ان  وق��ال  االنتخاب��ات.  عل��ى 
ملستش��ار  املرافق��ني  للصحافي��ني 
األمن القوم��ي األميركي جون بولتون 
بعد وصولهم إلى إس��رائيل السبت 
»أعتقد أن الكشف عن اخلطة سيتم 
خالل األشهر املقبلة«، بحسب بيان 

أصدرته األحد السفارة األميركية.
وأضاف »نريد أن نكش��ف عن اخلطة 
فرص��ة  أفض��ل  متنحه��ا  بطريق��ة 
للحص��ول على قبول جيد«، مش��يرا 
إلى أن االنتخابات اإلس��رائيلية »هي 
أحد العوامل، لكنها ليست العامل 
الوحيد« وأن اخلطة »شبه مكتملة« 

باستثناء »صياغة بعض التعابير«.
وكش��ف أن »التحدي أمام أية خطة 
سالم هو أن تتضمن تقييما صحيحا 
بالق��در املمك��ن للوقائ��ع ف��ي ه��ذه 

املنطقة«.
وتابع »آخر مرة مت فيها إبرام اتفاق مهم 
ب��ني اإلس��رائيليني والفلس��طينيني 
كان��ت في عام 1993« في إش��ارة إلى 
اتفاقيات أوس��لو التاريخية، مضيفا 

»أمور كثيرة حصلت منذ 1993«.
واعت��رف ترام��ب ف��ي الس��ادس من 
ديس��مبر/كانون األول 2017، بالقدس 
عاصمة إلس��رائيل. وُنقلت السفارة 
األميركي��ة من تل أبي��ب إلى القدس 
تُعل��ن  أن  قب��ل  مايو/أي��ار   14 ف��ي 
غواتيم��اال وبنم��ا أنهما س��تحذوان 
حذو واش��نطن، لكّن بنم��ا تراجعت 

وأعادت سفارتها إلى تل أبيب.

دعم إماراتي يعزز االستقرار السياسي واالقتصادي لباكستان

واشنطن ترجئ طرح خطة السالم للشرق األوسط

وكاالت / البينة الجديدة
اعتمد الرئيس السوداني عمر البشير 
لعضوي��ة  ش��خصيات   9 ترش��يح 

مفوضية االنتخابات.
وق��ال وزي��ر اإلع��الم املتحدث باس��م 
احلكوم��ة جمعة بش��ارة، إن«اللجنة 
التنس��يقية العلي��ا ملتابع��ة تنفيذ 
مخرج��ات احل��وار الوطن��ي اعتمدت 
ف��ي اجتماعها األحد برئاس��ة رئيس 
أعض��اء  ترش��يحات  اجلمهوري��ة 
لوكالة  مفوضية االنتخاب��ات«، وفقاً 
السودان الرسمية لألنباء )سونا( ولم 
تشر الوكالة إلى أسماء الشخصيات 

التي اعتمدها االجتماع.
وأض��اف بش��ارة أن »االجتماع اعتمد 
أيضاً ترشيح 9 أعضاء مجلس شؤون 

األحزاب السياسية«.
ومجلس ش��ؤون األحزاب السياسية  
معني بتسجيل األحزاب السياسية 
ف��ي الب��الد واعتماده��ا، وأيضا  بفض 

النزاعات داخل تلك األحزاب.
وأشار بشارة إلى أن »رئيس اجلمهورية 

املرش��حني  بأس��ماء  س��يدفع 
للمفوضية واجمللس للبرملان للموافقة 
عليها«، دون حتديد موعد محدد. ووفق 
املتحدث باسم احلكومة السودانية، 
ف��إن اللجن��ة وافقت على تش��كيل 

مفوضية ملكافحة الفساد.
ناقش��ت  »اللجن��ة  أن  إل��ى  وأش��ار 
باألوض��اع  اخلاص��ة  اإلج��راءات 
بالب��الد،  واالقتصادي��ة  السياس��ية 
الت��ي حت��اك  ل�«املؤام��رات  وتطرق��ت 
ض��د الس��ودان«. وتش��كلت اللجنة 
التنس��يقية العلي��ا ملتابع��ة تنفيذ 
مخرجات احل��وار الوطني ويترأس��ها 

رئيس البالد.
وأطلق البشير مبادرة للحوار الوطني 
ف��ي 27 يناير / كان��ون الثان��ي 2014، 
وتق��ول احلكوم��ة إن ع��دد األح��زاب 
املش��اركة في��ه تتج��اوز 100 ح��زب 
احل��وار  وقاط��ع  مس��لحة.  وحرك��ة 
الوطن��ي، ق��وى سياس��ية ذات ثقل، 
وح��ركات مس��لحة. وأضاف بش��ارة 
أن االجتم��اع »أكد عل��ى املضي قدماً 

في احل��وار الوطني حت��ى االنتخابات 
املقبلة في 2020«.

واعتب��ر أنه »ال بدي��ل لواقع البالد غير 
احلوار، وأي حديث خالفه تهديد لألمن 
الوطني ومرفوض«. ويش��هد السودان 
منذ 19 ديسمبر/ كانون األول املاضي، 
احتجاج��ات منددة بتده��ور األوضاع 

املعيش��ية عم��ت ع��دة م��دن بينها 
أعم��ال  اخلرط��وم، وش��هد بعضه��ا 

عنف. 
والسبت، دعا البش��ير، من يطالبونه 
بالتنحي عن السلطة، إلى االستعداد 
املقبل��ة   2020 انتخاب��ات  خل��وض 

للوصول إلى احلكم. 

وأث��ار إع��الن تكت��ل سياس��ي من 23 
حزب��اً س��ودانياً، غالبيتها مش��اركة 
ف��ي احلكومة، اعتزام��ه تقدمي مذكرة 
تطال��ب الرئي��س عمر البش��ير بحل 
احلكومة والبرملان بغرفتيه، و تشكيل 
مجلس انتقالي لتسيير شؤون البالد، 
جدالً واس��عاً في الب��الد، حول جدوى 
تلك املذكرة في اخلروج من األزمة التي 

تشهدها البالد.
األح��زاب املوقعة عل��ى املذكرة والتي 
تكتلت حتت مسمى »اجلبهة الوطنية 
للتغيير« وتضم 23، بينها حزب األمة، 
تع��ادل ف��ي عددها نحو رب��ع األحزاب 
التي شاركت في مؤمتر احلوار الوطني، 
وال��ذي أفضى إلى تش��كيل حكومة 

الوفاق الوطني في مايو/ آيار 2017.
وأطلق البشير مبادرة للحوار الوطني 
27 يناي��ر/ كانون الثان��ي 2014، قالت 
احلكومة إن عدد األحزاب التي شاركت 
فيه جتاوز 100 حزب وحركة مسلحة، 
فيم��ا قاطعته ق��وى سياس��ية ذات 

ثقل، وحركات مسلحة أخرى.

احلزب احلاكم يف تايوان 
ينتخب رئيسًا جديدًا

البشري يتحرك على أكثر من جبهة من دون فاعلية سياسية

وكاالت / البينة الجديدة
اعتبر مص��در لبناني رس��مي أن 
»النقاش الدائر ف��ي بيروت حول 
دع��وة أو ع��دم دعوة س��وريا إلى 
االجتماعية  االقتصادي��ة  القمة 
التنموية في بيروت غير مطروحة 
إال في وس��ائل اإلع��الم اللبنانية 
وعلى لس��ان بعض السياسيني 
املموالني للقيادة السورية، ألنها 
غير ممكنة إال بق��رار من اجلامعة 
العربية التي لم تتخذ قرارا بعد، 
برف��ع تعلي��ق عضوي��ة س��ورية 

فيها«.
وكان��ت اجلامع��ة العربي��ة على 
مستوى املندوبني اجتمعت أمس 
وسط أنباء عن إمكان بحث عودة 

دمشق إلى اجلامعة. 
ويقول املصدر اللبناني الرس��مي 
أن هذا األم��ر لم يطرح على كبار 
املسؤولني في ش��كل جدي، وإذا 
تصري��ف  حكوم��ة  رئي��س  كان 

األعم��ال س��عد احلري��ري معنيا 
في ش��كل رئيس��ي به��ذا األمر 
فإن أيا من املس��ؤولني من رئيس 
اجلمهورية إلى الوزراء لم يفاحته 
بهذه اخلطوة ألن اجلميع يدرك أن 
هذا أمر تق��رره اجلامعة العربية، 
كم��ا قال وزي��ر اخلارجي��ة جبران 
باسيل في تصريحه في بكركي 
قب��ل يوم��ني. وهو تك��رار ملا قاله 
رئيس اجلمهورية العماد ميشال 
ع��ون قب��ل أكثر من أس��بوع عن 
أن الق��رار ف��ي هذا الش��أن يعود 
إل��ى اجلامعة وليس إل��ى الددولة 

املضيفة.
يبع��ث  »ح��ني  املص��در:  وس��أل 
النظام السوري برسالة واضحة 
عبر الئحة اتهامية فاقعة تتهم 
الرئي��س احلريري ورئي��س »احلزب 
ولي��د  االش��تراكي«  التقدم��ي 
جنب��الط ورئيس ح��زب »القوات 
اللبنانية« سمير جعجع، ونواب 

سابقني وسياس��يني ورجال دين 
بتموي��ل اإلره��اب، كي��ف ميك��ن 
للبن��ان أن يب��ادر إلى دع��وة رأس 
النظام إلى املش��اركة في القمة 
عالق��ة  يفت��ح  أو  االقتصادي��ة 
سياس��ية مع��ه إذا افترضنا أنه 
ميكنه ذلك فيما الواقع القانوني 

ال يسمح به«؟
كل  »ف��ي  املص��در:  ويضي��ف 
األح��وال، ال ميكن ال للرئيس عون 
وال للرئيس احلري��ري وال لغيرهما 
أن يقررا في مس��ألة عودة سوريا 
إل��ى اجلامع��ة. فحت��ى الرئي��س 
الس��وداني عمر البشير الذي قرر 

اجمليء إلى دمش��ق، ال يس��تطيع 
أن يقرر عودة س��وريا إلى اجلامعة 
وهذا أمر يتخذ القرار في ش��أنه 

في شكل جماعي«.
ويضيف املصدر: »حتى الدول التي 
قررت فتح س��فاراتها في دمشق 
أو عودة ديبلوماسييها إليها متيز 
بني هذه اخلطوة وبني عودة سورية 
إلى اجلامع��ة باعتباره��ا خطوة 
س��تأخذ املزيد من الوقت«. إال أن 
مصادر مطلعة لم تس��تبعد أن 
يكون الوض��ع العربي والعالقات 
العربية - الس��ورية م��دار نقاش 
ف��ي االجتماع��ات الثنائية التي 
ستعقد على هامش القمة حني 
يج��ري تناول الوضع السياس��ي 
في عدد من الدول. وقالت مصادر 
معنية بهذه التحضيرات إن ما من 
دولة عربية اعت��ذرت عن احلضور 
حت��ى اآلن، ب��ل أن جميعها أكد 
احلض��ور، والزعماء الع��رب الذين 

تبلغ لبنان بحضورهم حتى اآلن 
هم: الرئيس املصري عبد الفتاح 
السيسي، أمير الكويت الشيخ 
الصباح،  السالم  األحمد  صباح 
الرئي��س التونس��ي الباجي قائد 
السبس��ي، أمي��ر قط��ر متيم بن 
حمد آل ثاني والرئيس املوريتاني 
محمد ولد عبد العزيز ولد أعلية. 
وتنتظ��ر الدوائ��ر املهني��ة تأكيد 
زعماء آخري��ن حضورهم القمة، 
خصوصا أنه جرت العادة أن يؤكد 
بعض الزعماء العرب مشاركتهم 
في األس��بوع األخير الذي يسبق 
انعقاد القم��ة. ورجحت املصادر 
أن ميث��ل اجلزائ��ر رئي��س ال��وزراء 
أحم��د أويحي، وس��لطنة عمان 
املمث��ل الش��خصي للس��لطان 
قاب��وس. كما أن وف��ود دول كثيرة 
قامت نفذت حجوزات في فنادق 
لبنانية ع��دة وهي��أت اإلجراءات 

اللوجستية لتنقالتها.

قرار عودة سوريا إىل اجلامعة العربية »ما زال مبكرًا« 

وكاالت / البينة الجديدة
ب��دأ احل��زب احلاك��م ف��ي تايوان 

بانتخ��اب رئيس جدي��د له أمس، 

بعد اس��تقالة الرئيس��ة تساي 

انتخابية  إنغ-وين نتيجة هزمي��ة 

الثان��ي  تش��رين  ف��ي  محلي��ة 

)نوفمب��ر( املاض��ي، فيم��ا ترصد 

الص��ني والوالي��ات املتح��دة هذا 

التصويت من كثب.

وحزبه��ا  تس��اي  وف��ازت 

التقدم��ي«  »الدميوقراط��ي 

باالنتخابات العام 2016، ملحقني 

هزميًة باحلكومة الس��ابقة التي 

بنت عالق��ات تقارب نس��بي مع 

الص��ني خ��الل العق��د املاض��ي. 

وأزعج��ت تل��ك النتيج��ة بكني، 

بس��بب موق��ف تس��اي الرافض 

لالعتراف ب��أن اجلزيرة ذات احلكم 

الذاتي، هي جزء من الصني.

وقطع��ت بك��ني العالق��ات م��ع 

املؤسسات احلكومية التايوانية 

خالل رئاسة تس��اي، كما عززت 

تدريباته��ا العس��كرية وتقربت 

الدبلوماسيني  تايوان  من حلفاء 

القليلي الع��دد وبدأت بالضغط 

اقتصادي��اً على اجلزي��رة. وتعرض 

ب��ي«  ب��ي  »دي  تس��اي  ح��زب 

لسلسلة من الهزائم املتكررة في 

االنتخابات احمللية، كما تعرضت 

تس��اي النتقادات ش��ديدة على 

خلفي��ة إصالحاته��ا الداخلي��ة 

املتده��ورة مع الصني  وعالقاتها 

التي تشّكل السوق االقتصادية 

األكب��ر لتاي��وان. ونتيج��ة ذلك، 

اس��تقالت تس��اي م��ن رئاس��ة 

احلزب مع بقائها في الس��لطة. 

ويق��ول احملللون إن انتخاب رئيس 

جديد للحزب س��يمّهد الختيار 

الرئاس��ية  لالنتخابات  مرش��ح 

الع��ام املقب��ل. ورأى الباحث في 

مرك��ز الدراس��ات الصينية لدى 

ماي��كل  نوتنغه��ام،  جامع��ة 

كول أن انتخ��اب الرئيس اجلديد 

»مهم ألن اجملتمع الدولي والصني 

س��يرصدون ذلك«. وتاب��ع أن »أي 

ابتعاد من سياس��ة تاي��وان في 

ظل رئاسة تساي سيكون مبثابة 

ومينح  الدوليني  للش��ركاء  حتذير 

بك��ني حصان��ة ملمارس��ة مزيد 

من القم��ع عل��ى تاي��وان«. وبدأ 

االقتراع الختي��ار الرئيس اجلديد 

أم��س صباح��اً، ويتوق��ع إع��الن 

النتائج مس��اء. وال ت��زال الصني 

تنظ��ر إلى تايوان عل��ى أنها جزء 

م��ن أراضيها، رغ��م أن الكيانني 

حكم��ا بش��كل منفص��ل منذ 

انفصالهم��ا الع��ام 1949 بع��د 

حرب أهلية. ومن بني املرش��حني 

لرئاس��ة احل��زب، ي��و يينغ-لونغ، 

خبي��ر إحصاءات منتقٌد بش��ّدة 

لتس��اي. واي��د يو دع��وة وجهها 

اخيرا أربعة أعض��اء مهمني في 

احلزب إلى تس��اي بعدم السعي 

إلعادة انتخابها ف��ي عام 2020، 

علماً بأنه ق��ال إن هذا القرار هو 

بالنهاية بيد الرأي العام.



منري عزيب

صرح الرئي��س األمريكي دونالد ترامب 
بقرار صادم املتمثل في سحب القوات 
األمريكي��ة من س��وريا بذريعة انتهاء 
مهمة التواجد األمريكي في املنطقة 
واملتمثل��ة باحل��رب على داع��ش، وهو 
الق��رار الذي وصفه حلف��اء ترامب من 
األك��راد باخليانة، بحيث إنه��م كانوا 
جنًبا إل��ى جنب مع القوات األمريكية 
ف��ي املع��ارك ض��د »تنظي��م الدول��ة 
اإلرهاب��ي« وك��ذا ص��دم كل احللف��اء 

التقليديني ألمريكا.
ل��م يك��ن الق��رار األمريك��ي مفاجًئا 
للغاية، فق��د لوح الرئي��س األمريكي 
دونالد ترامب للس��عودية بهذا القرار 
على شاكلة ابتزاز في أغسطس 2018 
حينما ص��رح مبقولة »ادفع��وا مقابل 
احلماي��ة« وكان يقص��د به��ا الق��وات 
األمريكي��ة ف��ي س��وريا الت��ي جتع��ل 
الس��عودية محاطة باخملاط��ر من كل 
جانب وأقصد به النف��وذ اإليراني وهو 
العدو احلقيقي الذي يحيط باململكة 
الس��عودية، وهو م��ا يدفعنا إلى طرح 
تس��اؤل ملاذا لم تدفع السعودية هذه 

املرة؟
عل��ى اخللفي��ة االقتصادي��ة الرئي��س 

األمريك��ي إن التواج��د األمريك��ي في 
املنطقة مكل��ف جًدا ودعم الكرد في 
إطار مش��روع ش��رق أوس��طي القائم 
على إقامة دولة كردية س��يحتم على 
أمري��كا تكالي��ف حمايته��ا إلى األبد 
من أربع دول فيه��ا أقليات كردية وهي 
س��وريا، العراق، تركيا وإيران وهي دول 
منافس��ة ألمريكا في الشرق األوسط 
وه��ي دول ذات صل��ة وثيق��ة بروس��يا 

املتحالفة مع الصني ضد الغرب.
إن تداعي��ات الق��رار على الس��عودية 
كما سلف الذكر خطيرة على النظام 
السعودي الذي أصبح يتخبط كالناقة 

العمياء ويئن حت��ت التهديدات 
اخلارجي��ة الت��ي تطال��ب بعزل 
ول��ي العه��د مث��ل الكوجنرس 
 CIA األمريكي وجه��از اخملابرات
اخملابرات البريطانية والفرنسية 
ه��ذا مبوج��ب »اتفاقي��ة دارين« 
اخملابرات  باستش��ارة  القاضية 
البريطاني��ة ث��م األمريكية في 
مس��ألة تنصيب أو ع��زل ملك 
أو أمير س��عودي، وك��ذا النظام 
الترك��ي وخاص��ة بع��د قضية 
الس��عودي  الصحفي  اغتي��ال 
املع��ارض »جمال خاش��قجي« 
ولم تكن احلادثة أولى من نوعها 
الس��عيد  ناصر  فق��د س��بقه 
آل  »تاري��خ  كت��اب  صاح��ب 

سعود« بأمر من امللك »فهد« واعتقال 
س��لمان عودة واحلكم عليه باإلعدام 
والقائم��ة تط��ول، وإضاف��ة األزمة مع 
دول��ة قط��ر التي ب��دأت س��نة 2017م 
إلى يومن��ا هذا على خلفية دعم قطر 
لإلرهاب واجلماعات املتطرفة في حني 
أن وزي��ر اخلارجي��ة القط��ري »حمد بن 

جاسم« صرح في التلفزيون الرسمي 
إن قطر والس��عودية صرفتا 137 مليار 
دوالر من أجل تخريب س��وريا، وإضافة 
إل��ى احل��رب الظاملة عل��ى اليمن التي 
ا  جعلت من السعودية منبوذة إقليميًّ
وال تعك��س أفعالها ش��عاراتها، وكذا 
��ا ل��م يل��ق ولي العه��د محمد  داخليًّ
ب��ن س��لمان ترحيًبا من قب��ل العائلة 
امللكية فقد اش��تد معارضوه وكثروا 
وهو ما دفع بولي العهد إلى سياس��ة 
االعتقال والسجن بذريعة التهرب من 
دفع اخلوة الواجبة م��ن الثروة، وهو ما 
ينبئ بانقالب سيحدث داخل العائلة 

احلاكمة مستقباًل.
ا ومنذ تأسيس اململكة العربية  تاريخيًّ
الس��عودية إثر التزاوج بني السياسة 
السعودية والوهابية يحظى كل ملك 
سعودي بشرعية ودعم ديني وخاصة 
بع��د تأس��يس »هيئة األم��ر باملعروف 
والنهي عن املنكر« العاملة على ذلك 

النح��و س��نة 1940م، ومبجيء محمد 
بن س��لمان اس��تغنى عن الش��رعية 
بالش��رعية  واس��تبدلها  الديني��ة 
الوظيفي��ة ف��ي إط��ار برنام��ج 2030 
القائمة  الترفيه«  واس��تحدث »هيئة 
على حتديث القطاع االقتصادي بدعم 
الدولي داخل  التنافس��ي  االس��تثمار 
اململكة العربية الس��عودية متاش��ًيا 
م��ع الرؤي��ة املس��تقبلية 2030 وهذا 
مؤش��ر آخر لتهور ولي العهد الشاب 
لتبنيه مش��اريع أضخ��م من حجمه 
أواًل والتحول م��ن املنطق الديني الذي 
ثبت أركان احلكم في الس��عودية إلى 
املنطق االقتصادي غير املفهوم في 
مسألة التنافسية في ظل الغياب 
الت��ام للحري��ة في كل أش��كالها. 
وك��ذا م��ن املؤش��رات الت��ي تب��ني 
مدى انعزال الس��عودية عن احمليط 
مجموع��ة  رف��ض  ه��و  اإلقليم��ي 
من ال��دول العربية اس��تقبال ولي 
العهد وأبرزها تونس بعد الضغوط 
الش��عبية والنقابات بحيث دامت 
الزيارة س��اعتني والرف��ض القاطع 

من اململكة املغربية .
ختاًم��ا نطرح تس��اؤاًل ه��ل وصلت 
السعودية اليوم إلى ما أسماه ابن 
خلدون مرحلة اجليل الثالث ونهاية 
الدولة السعودية؟ في ظل األحداث 
الدولية السارية لم يبق للسعودية 
إال وس��يلة واحدة للبق��اء وهي الدفع 
أو  إم��ا ألمري��كا م��ن أج��ل احلماي��ة 
تعويض��ات للدول الت��ي أججت فيها 
األزمة وس��عت بكل جه��د لتخريبها 
وخاص��ة القريبة م��ن محيطها وهي 
س��وريا والعراق واليم��ن وليبيا ولبنان 

كمشروع املصاحلة مع اجلوار .

*تيريي ميسان

ق��رر الرئيس ج��ورج ب��وش األب، إبان ح��ل االحتاد 
الس��وفيتي تس��ريح ملي��ون من جن��وده، ووقف 
ترسيخ موارد البالد للحرب، وتخصيصها لالزدهار 
االقتص��ادي. وهكذا تخلى عن مخطط الهيمنة، 
لينصب الوالي��ات املتحدة زعيم��ة لعالم أحادي 

القطب.
لهذا الس��بب نظ��م عملية عاصف��ة الصحراء، 
لي��س ملس��اعدة الكويت ب��كل تأكي��د، بل جلمع 
أضخ��م حتال��ف دولي ممكن حت��ت قيادت��ه، وضم 

االحتاد السوفيتي إليه.
وهكذا أيضاً، أطلقت واشنطن العنان للرأسمالية 
منذ ذلك احلني. لكن هذا ليس مشروعاً سياسياً، 
ب��ل منط��ق لكس��ب امل��ال. بع��د ذل��ك، حتالفت 
الش��ركات املتع��ددة اجلنس��يات األميركي��ة مع 
الص��ني الش��عبية، الت��ي انفتحت لتوه��ا على 

الغرب، لتمتعها بأرخص يد عاملة في العالم.
وف��ي غض��ون ثالث��ني عام��اً، كان الغ��رب خاللها 
يتراجع صناعياً، على حني كانت تنهض املصانع 

في الصني أوالً، ثم في جميع أنحاء آسيا.
وبينم��ا كان العدي��د م��ن الطبق��ات الوس��طى 
يتش��كل في الش��رق األقصى، كان��ت الطبقات 
الوس��طى الغربي��ة ذاهب��ة نح��و االضمح��الل، 
آخ��ذة معه��ا النظام السياس��ي الذي جتس��ده 

الدميقراطية .
أحاط الرأس��ماليون الكبار في الغرب أنفس��هم 
بطبقة متفوقة جديدة، تس��كن امل��دن الكبرى، 

على حني ألقوا نصف اجملتمع في الفقر، ودفعوهم 
نحو ضواحي تلك املدن.

كانت الوالي��ات املتحدة، قلب الرأس��مالية، أولى 
ال��دول املتضررة. والدولة الت��ي حاولت اخلروج من 
ه��ذا الدهليز احللزوني اجلهنم��ي، كانت اململكة 
املتح��دة بلجوئه��ا إل��ى بريكزي��ت ف��ي حزيران 
2016. لكنها لس��وء الطالع، لم تتوصل إلى إبرام 
االتفاق الذي كانت تتمناه مع الصني، وتواجه اآلن 

صعوبات في إيقاظ الكومنولث.
أم��ا ف��ي الوالي��ات املتح��دة، فقد أدرك الش��عب 
أن��ه لم يعد يأم��ل خيراً م��ن الدميقراطيني وال من 
اجلمهوري��ني على حد س��واء، وأنهم ف��ي الواقع 
انتخب��وا مرش��حاً كان��ت حظوظ��ه ف��ي الفوز 

ضعيفة في أيلول 2016، أي دونالد ترامب.
إب��ان تف��كك احت��اد  كان يب��دو دونال��د ترام��ب، 
رج��الً  الس��وفيتية،  االش��تراكية  اجلمهوري��ات 
طائش��اً، يقف وح��ده مدافع��اً عن الرأس��مالية 
اإلنتاجية، في وجه مش��روع العوملة املالية. وظل 
يس��عى منذ ذلك احل��ني إلى التش��كيك بجدوى 
جميع االتفاقات التجاري��ة املبرمة خالل الثالثني 
سنة املاضية، مبا يؤدي إلى عودة فرص العمل إلى 

بل��ده. لهذا، يق��ود صراعاً مريراً من��ذ وصوله إلى 
البيت األبيض ض��د كبار املس��ؤولني، واجلنراالت، 

وحتى أعضاء في حكومته.
وف��ي إيطالي��ا، الت��ي تراجع��ت فيه��ا الصناعة 
الوطني��ة إل��ى ح��د كبير، ص��وت الش��عب ضد 
الطبقة التقليدية احلاكمة، ما س��مح لتحالف 
حكوم��ي مناوئ للنظ��ام الس��ائد بالوصول إلى 

السلطة، في شهر آذار من العام اجلاري 2018.
حت��اول احلكوم��ة اإليطالي��ة اآلن وضع سياس��ة 
اجتماعية جديدة، صحيح أنها لن حتل املشكالت 
العميقة في هذا القطاع، ولكنها كفيلة بس��د 
رمق الطبقة الفقيرة. بيد أن االحتاد األوربي يعترض 

بشدة على ذلك.
وأخيراً في فرنسا، التي لم يعد هناك أي حضور 
ملقاول��ني صناعيني فيها، حيث ت��ذوب الطبقة 
الوس��طى كالثلج حتت أشعة الشمس، حيث 
أصبحت الهيئات السياسية معطلة بالكامل، 

نزل الناس فجأة إلى الشوارع .
الرئيس إميانويل ماك��رون ليس رجل املرحلة بال 
أدن��ى ش��ك، كما أن��ه ليس مس��ؤوالً عن نظام 
ُمعولم موجود قبله، ألنه ببساطة، هو نفسه، 

من مفرزات هذا النظام.
وبينما كانت باريس تش��هد أعمال ش��غب لم 
يس��بق لها مثيل منذ قرن م��ن الزمان، خاطب 
الرئي��س ماك��رون مواطنيه من مق��ر مجموعة 
العش��رين املنعقدة ف��ي بيونس آي��رس، قائال: 
إنه راض عن نتائ��ج أعمال القمة، وإنه واثق من 
قدرته على املضي ُقدماً بش��كل أس��رع، وأكثر 
فعالية في الطريق املس��دود، الذي ترفضه كل 
من بريطاني��ا، والوالي��ات املتح��دة، واإليطاليون، 
وحت��ى الفرنس��يون.من املؤكد أن ه��ذه الظاهرة 
الت��ي انطلق��ت ش��رارتها األولى من فرنس��ا، لن 
تتوقف طوال العقد القادم، ولن يكون بوسع أحد 

إيقافها.

*كاتب ومحلل سياسي فرنسي

كيف تقيِّم العقلية اإلسرائيلية امليل العربي حنوها؟
    

*بشار طافش

الع��رب  اليه��ود  دّج��ن  أن  بع��د 
كٌل  أقف��اص،  ف��ي  ووضعوه��م 
حس��ب وظيفته احمل��ددة، ها هم 
يلتفت��ون أخي��را كم��ا يب��دو إلى 
فلس��طني، كنا نظن ط��وال تلك 
العقود أن مبلغ نظرهم هو حدود 
السايكسبيكية، غير  فلسطني 
أن فلس��طني لم تعدو بالنس��بة 
له��م كونها موطئ ق��دم ال أكثر، 
وهم يدركون متاما اليوم كما ندرك 
نح��ن، أن هذا املوطئ كان أس��وأ 
اختيار. كنا نظن أيضا أن القضية 
األول��ى بالنس��بة لدول��ة الكيان 
هي أرض فلس��طني ومقدساتها 
والعقل الفلسطيني، وكنا نظن 
العرب��ي  الص��راع  مصطل��ح  أن 
الصهيون��ي س��احته هناك على 
أرض فلس��طني، حت��ى تب��ني لنا 
أن اليه��ود كانوا يعمل��ون طويال 
على الوص��ول إلى مفتاح بوصلة 
العق��ول العربي��ة واللع��ب بها، 
والتي كانت تعتبرها دولة الكيان 
إع��الن  من��ذ  األول��ى  قضيته��ا 
تأسيس��ها س��نة 48 م��ن القرن 

الفائت.
لكن بالفعل راهن أيضا قادة احلرب 
والسياسة الصهاينة على العقل 
الفلسطيني طويال منذ سبعون 

عام��ا جنبا إلى جنب مع رهانهم 
عل��ى باقي العق��ول العربية، وها 
هم يُصدمون للتو حني يواجهون 
الفلس��طينيني الذي��ن ولدوا في 
األلفين��ات، يواجهونه��م الي��وم 
عل��ى س��احة املعرك��ة وداخ��ل 
املعتقالت، وعل��ى احلواجز وخالل 
الع��ودة  ومظاه��رات  املظاه��رات 
الغزية، ليكتشفوا أنهم خسروا 
احلرب ضد الذاكرة الفلسطينية 
ع��اد  لذل��ك  عظيم��ا،  خس��رانا 
العق��ل العرب��ي الرس��مي للت��و 
أيض��ا من جدي��د كم��ا كان قبل 
س��بعني س��نة، ح��ني ق��ال عنه 
»إي��دي  الصهيون��ي  الصحف��ي 
كوهني« عاد ليحاول غسل أدمغة 
الفلسطينيني والعرب من جديد، 
مع ف��ارق بس��يط وه��و العلنية 
املفرط��ة ه��ذه امل��رة ف��ي الدعوة 
للحض��ن اليهودي هناك في دولة 

الكيان الصهيوني.
مخ الكي��ان الصهيوني اليهودي 
الي��وم ي��درك متام��ا فش��ل تلك 
العلني��ة بالتأثي��ر عل��ى الذاكرة 
والعربي��ة  ب��ل  الفلس��طينية، 
أيض��ا، فاحلرب التي ُش��نت طوال 
السبعون سنة املاضية، لم جتدي 
أي نف��ع باملرة، وما تل��ك العلنية 
الغريب��ة علينا الت��ي نراها اليوم 
إال ورقة أخي��رة، الظاهر للجميع 
داخل دولة الكيان وباقي األنظمة 
احمليطة بها أنه��ا محروقة، إال إذا 
الفلس��طيني على  الفرد  حصل 
أضعاف ما كان يحلم به أي زعيم 
عربي حارب س��بعني سنة ألجل 
نظام��ه وبق��اء س��لطة عائلته، 

وهذا غير منطق��ي، بعض القادة 
اليه��ود داخل دولة الكي��ان باتوا 
يدركون ذلك اآلن مثل وزيرة العدل 
املتطرف��ة ف��ي دول��ة االحت��الل، 
الت��ي اعتبرت  إيالي��ت ش��اكيد، 
ب��أن اخلط��ة األمريكية للس��الم 
والتي  الفلسطيني-اإلس��رائيلي 
يطلق عليه��ا، صفقة القرن، هي 

مضيعة للوقت.
كانت صدم��ة اليهود جت��اه الرد-
الغ��زّي  الفلس��طيني  ال��ردع 
عل��ى العملي��ة االس��تخباراتية 
العسكرية اإلس��رائيلية األخيرة 
الفاشلة في غزة خلطف القيادي 
ف��ي حرك��ة اجله��اد »ن��ور بركة« 

كانت صدمة هائلة
وقبلها بأسابيع حني صرح رئيس 
بنيام��ني  االحت��الل،  دول��ة  وزراء 
نتنياه��و، قب��ل زيارت��ه األخي��رة 
ب��أن  فرنس��ا،  إل��ى  املنقطع��ة 
حكومته تس��عى لتعزيز س��بل 
التهدئة والسالم مع غزة حماس، 
ما هذا التحول في عقل نتنياهو 
ع��ارض  لق��د  اجمل��رم؟  املتط��رف 
الش��عب اليه��ودي داخ��ل دول��ة 
الكيان الهدنة ووقف إطالق النار 
غي��ر املش��روط اللت��ان أعلنهما 
نتنياهو عقب العملية الفاشلة، 
مدركاً نتنياهو حينها أن التطرف 
واإلج��رام ال��ذي لطاملا س��وَّق في 
الس��ابق الق��ادة الصهاين��ة في 
االنتخابات إلى الناخبني، لم يعد 
هو احلل السحري، فهم يتطلعون 
اليوم لتس��ويق أنفسهم كقادة 
يه��ود يجب أن يث��ق بهم املواطن 
العربي كش��ريك لسالم مفترض 

متاشيا مع سياس��ة العلنية في 
العالق��ات الرس��مية العربية مع 
دولة االحت��الل، الت��ي يَظهر اآلن 
أنها لم تعد تكف��ي رغم إقرارها 

منذ الربيع العربي .
لذل��ك كانت صدم��ة اليهود جتاه 
الغزّي  الفلس��طيني  الرد-ال��ردع 
عل��ى العملي��ة االس��تخباراتية 
العسكرية اإلس��رائيلية األخيرة 
الفاشلة في غزة خلطف القيادي 
ف��ي حرك��ة اجله��اد »ن��ور بركة« 
كان��ت صدم��ة هائل��ة بع��د هذا 
الش��وط الكبي��ر م��ن العلني��ة 
الرسمية العربية للتوق للحضن 
يش��اهدون  وه��م  الصهيون��ي 

التفاع��ل العرب��ي العريض الذي 
امت��د م��ن احملي��ط إل��ى اخلليج، 
كان��ت صدمة هائل��ة وقوية األثر 
عل��ى اليهود األمر ال��ذي دفع وزير 
احلرب في دولة االحتالل »أفيغدور 

ليبرمان« إلى االستقالة، تلك 
واحلقيق��ة أنه��ا أزم��ة تُعّب��ر عن 

ش��رخ كبي��ر ب��ات يض��رب ف��ي 
عمي��ق بن��اء اجملتم��ع التصرفات 
اليهودي��ة معّبرة ج��دا وعاطفية 
جتاه الصدمة من هذا الفشل في 
حتوي��ل العقل العربي الش��عبي 
عن القضي��ة األولى متاما كما هو 
حال اجلانب الرس��مي، رغم مئات 
آالف تغري��دات الذباب اإللكتروني 
العرب��ي الت��ي تدف��ع جت��اه قبول 
دول��ة الكيان بينن��ا كعرب ودعم 
التطبي��ع ومقت الفلس��طينيني 
وقضيته��م، وال��ذي تََب��ني أن هذا 
الذب��اب ال يع��دو كونه ذب��اب قذر 
قم��ئ ال يعي��ش طوي��ال، معروف 
لدين��ا وحتى ل��دى اليه��ود أنه ال 

يجتمع إال على القذارة.
لك��ن رغم ذل��ك َفَنَف��س اليهود 
كيانه��م  داخ��ل  الصهاين��ة 
طوي��ل، وس��يظلوا يراهنون على 
يعتقدون  الت��ي  العربية  العلنية 
بأنه��ا س��تزيد من اإلحب��اط بني 
العربي وستنخر جسم  الشباب 
الكي��ان الفلس��طيني التاريخي 
ف��ي النهاي��ة، لكن هن��اك أمثلة 

ال��ذي  الفش��ل  عل��ى  ش��اهدة 
ب��ات يدرك��ه اجلميع، اآلن يس��أل 
اليهود أنفس��هم، من نحن، هل 
نح��ن نازيون بعد هذه الس��بعني 
س��نة وأكث��ر؟ كما ق��ال الكاتب 
ليئ��ور« في  »إس��حاق  اليه��ودي 
مق��ال له ف��ي صحيف��ة هآرتس 
العبرية قب��ل أيام، ح��ني يتحول 
نتنياهو إلى حش��رة فإن الشعب 
ال��ذي يحبه مير بالتحول نفس��ه 
ويصبح حشرات، وحني استيقظ 
نتنياه��و ذات صباح م��ن أحالمه 
الوردية ليكتش��ف أن��ه حتول إلى 
حش��رة كبيرة »حشرة إسرائيل« 
ولم يش��أ أن ينهض من فراش��ه 
قبل أن ترتاح نفسه ويرى كل من 
حول��ه وق��د حتولوا إلى حش��رات 
واس��تفاقوا أخي��را. وف��ي اللي��ل 
اتصل رئي��س األركان ببيبي وقال 
له: أنا مستقيل، يا بيبي، عندما 
اس��تيقظُت ف��ي الصب��اح م��ن 
أحالم��ي الوردية اكتش��فُت أنني 
حتولُت إلى حش��رة كبي��رة، بيبي 
ه��دأه وقال ل��ه، صديق��ي: هكذا 

الش��اباك  ورئيس  اخل��الص،  يأتي 
أيض��ا اتصل وق��ال أن��ه يجب أن 
يستقيل، بيبي س��أله: كم رِْجالً 
لك؟ في أعقاب ذلك الشعب كله 
مر بتحول وزحف في أعقاب بيبي 
رئي��س احلكومة، لقد كان كاْفَكا 

ُمباِلغاً لَيِحل السالم علينا.
السؤال احلاضر اليوم أعزائي، هل 
ينج��ح العرب في هزمي��ة الذاكرة 
الفلس��طينية الت��ي فش��ل في 
اليهود طوال س��بعون  هزميته��ا 
س��نة م��ن االحت��الل، م��ن خالل 
انفتاحهم ونهمه��م نحو إقامة 
عالق��ات م��ع دولة االحت��الل، من 
خ��الل الذب��اب اإللكترون��ي؟ في 
احلقيقة اجلواب يعلمه جيدا كالً 
م��ن ليئ��ور، وش��اكيد، ونتنياهو، 
الذي  وليبرمان، ويعلمه شعبهم 
َقِب��ل أن يتح��ول إل��ى حش��رات، 
وأعتق��د أن��ه يعلمه أنت��م أيضا 
إل��ى  تتحول��وا  ل��م  إذا  أعزائ��ي 

حشرات بعد.
*كاتب أردني

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

راهن أيضا قادة الحرب 
والسياسة الصهاينة على 
العقل الفلسطيني طويال 
منذ سبعون عاما جنبا إىل 
جنب مع رهانهم على 
باقي العقول العربية

أطلقت واشنطن العنان 
للرأسمالية منذ ذلك 
الحني لكن هذا ليس 
مشروعًا سياسيًا بل 
منطق لكسب املال

التواجد األمريكي يف املنطقة 
مكلف جدًا ودعم الكرد يف 
إطار مشروع شرق أوسطي 
القائم على إقامة دولة 
كردية سيحتم على أمريكا 
تكاليف حمايتها إىل األبد
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التايم��ز: األكراد يلجأون لألس��د وس��ط 
مخاوف من غزو تركي

تناول��ت الصح��ف البريطانية عددا م��ن القضايا 
العربية والش��رق أوس��طية من بينها اإلعمار في 
بغداد ومخاوف األكراد في س��وريا من غزو تركي مما 
دفعهم للجوء للرئيس الس��وري بشار األسد. وما 
زالت القضايا املتعلقة بخروج بريطانيا من االحتاد 

األوروبي طغى على اهتمام الصحف..
البداي��ة م��ن صحيف��ة التامي��ز ومقال لريتش��ارد 
سبنس��ر، مراسل شؤون الش��رق األوسط، وتقرير 
بعن��وان “األك��راد يلجأون لألس��د وس��ط مخاوف 
من غ��زو ترك��ي”. ويق��ول الكات��ب إن املس��ؤولني 
األمريكي��ني تعهدوا مبس��اندة األكراد الس��وريني، 
حتى في الوقت الذي كان القادة األكراد يخططون 
مع نظام األسد لتسليم السيطرة في مناطقهم 
للقوات احلكومية الس��ورية في ضوء االنس��حاب 

املتوقع للقوات الغربية.
وق��ال جون بولتون، مستش��ار الرئي��س األمريكي 
لألمن الوطني، إن القوات األمريكية لن تنس��حب 
بعد احلصول على ضمانات بش��أن سالمة األكراد 
م��ن تركيا، الت��ي تصفها الصحفي��ة بأنها العدو 

الرئيسي للفصيل الكردي الرئيس في سوريا.
ويس��تدرك الكات��ب قائ��ال إن��ه عل��ى الرغ��م من 

تطمين��ات بولتون، فإن الرئيس األمريكي دونالد 
ترام��ب أكد أمس أن القوات األمريكية س��تعود 
للوط��ن، وعندما ُس��ئل عن موعد ذل��ك، أجاب 

“قريبا”.
ويق��ول الكات��ب إن وح��دات حماي��ة الش��عب 
الكردي��ة، امليليش��يات الكردي��ة الرئيس��ة في 
س��وريا، أقامت منطقة تتمت��ع باحلكم الذاتي 
شرقي س��وريا بعد التغلب على تنظيم داعش 
مبساعدة الغرب. ويرى أن مصير هذه املنطقة في 
شرقي س��وريا أصبح اختبارا رئيسا للسياسة 
اخلارجية األمريكية بعد إعالن ترامب االنسحاب 

الوشيك لقوات بالده .
وكان��ت تركيا قد تعهدت باحليلولة دون خلق ما 
س��مته “دولة حزب العمال الكردستاني” على 
حدوده��ا، وتص��ف الصحيف��ة وح��دات حماية 

الش��عب الكردي بأنه��ا “الذراع الس��ورية” حلزب 
العم��ال الكردس��تاني، ال��ذي يقاتل الس��لطات 
التركي��ة جنوب ش��رقي تركي��ا على م��دى أربعة 

عقود.
وق��ال زعم��اء وح��دات حماي��ة الش��عب الكردية 
للصحيفة إنه في حال انسحاب القوات األمريكية 
لن يكون لديهم خيار إال التفاوض للتوصل التفاق 
مع النظام الس��وري حلماية املناط��ق الكردية من 
الهجم��ات التركي��ة. وتق��ول الصحيف��ة أنه لم 
يتض��ح حتى اآلن م��ا إذا كان النظام الس��وري قد 
قبل الطلب الكردي، عل��ى الرغم من وجود تقارير 

عن أن النظام الس��وري قد وافق على منح األكراد 
قدر معني من االستقاللية.

الغارديان : “مدينة األحالم”
وف��ي صحيف��ة الغاردي��ان نطال��ع حتقيق��ا لبيتر 
بومونت من بغداد بعنوان “أحالم كبيرة: مؤشرات 
اس��تقرار بينما تقترب بغداد من أن تصبح مدينة 
ضخمة”. ويقول الكاتب إنه بعد رحلة مضنية عبر 
ضواحي بغ��داد الضخمة التي يكس��وها الغبار، 
تلوح في األفق مدينة بس��ماية اجلدي��دة بألوانها 

الرقيقة ويسبق مدخلها بوابتها األنيقة.
ويق��ول الكاتب إن األب��راج في ه��ذه املدينة، التي 

أصب��ح بعضها مش��غوال بالس��كان بينما ما زال 
البعض اآلخر ش��اغرا، تأتي مبثابة تغيير صادم في 
األج��واء الفوضوية لبغداد. ويضيف أن بس��ماية، 
امللقبة مبدينة األحالم، من إنش��اء ش��ركة كورية، 
وإنها عن��د إمتام بنائها، ستتس��ع لنحو مئة ألف 

شخص.
ويقول الكاتب إن بس��ماية، التي تهدف إلى إقامة 
عائالت الطبقة املتوس��طة، تق��دم رؤية محتملة 
ملس��تقبل بغداد، التي تستعد لدخول نطاق املدن 
الضخم��ة، حي��ث يقارب عدد س��كانها عش��رة 

ماليني شخص.

ويرى الكاتب إن بغداد تتغير، فبعد هيمنة العنف 
على املدين��ة طوال 15 عاما، عن��ف صاحب الغزو 
األمريكي ع��ام 2003 ثم أعوام م��ن أعمال العنف 
الطائفية، الت��ي تراجعت ليح��ل محلها العنف 

الذي تسبب فيه تنظيم الدولة اإلسالمية.
ويرى الكانب إن تقويض تنظيم الدولة اإلسالمية 
س��مح للمدين��ة ان تلتقط أنفاس��ها، وأصبحت 
بغ��داد تب��دو طبيعية ومليئ��ة باحلي��اة. ويقول إن 
حديقة الزه��راء ومتنزهها لأللع��اب أصبح مليئا 
باملتنزهني والعائالت، كما أن املناطق األكثر ثراء في 

املدينة مثل الكرادة واجلادرية أصبحت منتعشة.

ديلي تلغراف : “تصور املصوتني”
وفي صحيفة ديلي تلغ��راف نطالع مقاال لغوردون 
بعن��وان  السياس��ية،  الش��ؤون  مح��رر  راين��ر، 
“جونس��ون: اخلروج بال اتفاق هو م��ا صوت ألجله 

املؤيدون لترك االحتاد األوروبي”.
ويقول الكاتب إن بوريس جونس��ون، وزير اخلارجية 
البريطاني الس��ابق، ي��رى أن اخلروج ب��ال اتفاق من 
االحتاد األوروبي ه��و التصور األقرب ملا يريده من من 

صوتوا لصالح االنفصال عن أوروبا.
ويقول الكاتب إن تعليقاته جاءت ضمن مس��عاه 
لدع��وة ال��وزراء للتحلي ب “تفاؤل وثقة الش��عب 
البريطاني” بسيناريو اخلروج بال اتفاق الذي أصبح 

محتمال بصورة كبيرة.
ويضيف أن رئيس��ة ال��وزراء البريطاني��ة تريزا ماي 
أمامها نحو أس��بوع إلنقاذ خطته��ا للخروج من 
االحت��اد األوروبي، ولكن مع إق��رار مجلس الوزراء أن 
“ال أح��د” يتوقع موافق��ة البرملان عليه��ا، ويقول 
جونس��ون إن الوق��ت ق��د ح��ان لتقيي��م “واقعي 

ومنطقي” للخروج من االحتاد.

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

االنسحاب األمريكي من سوريا ومسار العزلة الدولية للسعوديةنهاية الغرب



زهري الربقعاوي

ق��ال تعالى )) يا أيها 
اجتنبوا  آمنوا  الذين 
كثي��را م��ن الظن إن 
بع��ض الظ��ن إثم (( 
العل��ي  اهلل  ص��دق 

العظيم
الن��اس  أغل��ب  إن 
تقييمه��م  ف��ي 
لألشخاص يعتمدون 
عل��ى الق��ول، ولكن 
)عليه السالم(  علياً 

يقول 
)أيه��ا الن��اس! م��ن 

عرف من أخيه وثيقة في دين، وس��داد 
طريق, فال يسمعن فيه أقاويل الرجال 
،أم��ا إن��ه ق��د يرم��ي الرام��ي وتخطئ 
الس��هام، ويحيل ال��كالم وباطل ذلك 

يبور، واهلل سميع وشهيد..

أما إنه ليس ب��ن الباطل واحلق إال أربع 
أصاب��ع، وجمع أصابع��ه ووضعها بن 
أذنه وعينه، ثم ق��ال: الباطل أن تقول 
سمعت واحلق أن تقول رأيت ليس معنى 
ذل��ك أن الن��اس كلهم فس��قة،ولكن 
عندما يس��مع من أخيه كلمة سيئة 
أن يعمل بهذه الروايات: ورد عنه ولكن 

)السيف قد ينبو، واجلواد قد يكبو(.
ملخص ه��ذا احلديث أن الش��خص ال 
يحك��م إال إذا كان��ت هن��اك ش��واهد 
ذل��ك  ف��ي  وأدل��ة 
اجملام��الت  والتك��ون 
عل��ى حس��اب احلق  
ولك��ن هناك الكثير 
من الناس ولالس��ف 
يحكمون  الش��ديد 
رأيه  من  الناس  على 
ال ع��ن دراي��ة ومتعن 
واعط��اء كل ذي حق 
حقه وهناك شواهد 
ذل��ك  ف��ي  كثي��رة 
كالم  وخي��ر  اجملتمع 
ب��ه هو  نستش��هد 
كالم اه��ل البيت عليهم الس��الم في 
تقيي��م الناس ومؤازرته��م في العمل 
واألخ��ذ بالي��د الت��ي يب��ارك به��ا اهلل 

ورسوله واهل بيته عليهم السالم .

*د. خالد عليوي العرداوي

ع��اش العراق بع��د ع��ام 2003 م مرحلة صعبة م��ن القطيعة مع 
محيط��ه العرب��ي، فعل��ى الرغم مما احلق��ه نظام ص��دام من ضرر 
جس��يم في العالقات العراقي��ة – العربية بعد غ��زو الكويت عام 
1990م وصل��ت ال��ى ح��د العداء الس��افر م��ع بعض ال��دول، اال ان 
س��قوط هذا النظام لم يفتح الباب لصفحة جديدة من العالقات 
معها، بل على العكس زادت القطيعة مصحوبة بالش��ك والريبة 

والتدخ��ل العدائي بالش��أن الداخل��ي لتغيير مع��ادالت العملية 
السياس��ية بعد سقوط البعث. ان عدم تطور العالقات العراقية-

العربية بش��كل إيجابي فتح وما زال الباب لكثير من التس��اؤالت 
حول األس��باب الكامنة وراء ذلك. اإلجابة عن هذه التس��اؤالت لن 
تكون في هذا املقال بعن عراقية، وامنا بعيون العرب أنفسهم، من 
خ��الل آراء عدد من األكادميين الذين جمعتهم الندوة التخصصية 
التي عقدت في كربالء يوم الثالثاء املوافق للس��ابع والعشرين من 
ش��هر تش��رين الثاني-نوفمبر املنصرم للخروج بتصورات تساعد 
صانع القرار العراقي واملهتمن باملوضوع على إدراك األمور بشكل 
صحي��ح واتخاذ خط��وات جدية لط��ي صفحة طويل��ة مؤملة من 
العالقات املتش��نجة واملتوت��رة بن الطرفن، وب��دء مرحلة جديدة 

قوامها التفهم واحلكمة وعدم ارتكاب األخطاء. 

نظرة العرب لعراق ما بعد عام 2003 
يرى الدكت��ور عمر محمود أعمر )عميد كلي��ة القانون في جامعة 
العل��وم التطبيقية األردني��ة( أن الفتور والقطيعة الش��عبية مع 

عراق ما بعد عام 2003 م تعود الى “الصورة القامتة املرسومة حول 
العراق فيما يتعلق باألمن واالس��تقرار فيه، فضال عن عدم معرفة 
م��ن يحكم العراق في هذه املدة . وتش��اركه في هذه الرؤية طالبة 
املاجس��تير التونس��ية خولة اجلاب��ري، ودكتورة القان��ون املغربية 
أس��عيدة العثماني، اذ عبرت االخيرة عن ذل��ك بالقول: أن “اخلوف 
واجلهل باآلخر” سيطرتا على مخيلة االنسان العربي فيما يتعلق 
بالش��أن العراقي. م��ن جانبه محم��د أكديد )أس��تاذ في جامعة 
احلس��ن الثاني املغربية( يعتقد بأن هناك مش��كلة عربية تتعلق 
بالوضع العراقي “فصدام حس��ن قبل ع��ام 2003م جرى تصويره 
عل��ى أن��ه بطل قومي وأس��د العرب وه��ذا االمر لم تت��م معاجلته 
بش��كل صحيح من قبل القيادات العراقية اجلديدة”، ويضيف الى 
ذلك س��ببا آخ��ر يتمثل في “رعب األنظم��ة العربية من فكرة حترر 
الشعب العراقي من الدكتاتورية، لذا عملت بكل السبل إلفشال 
الدميقراطية في هذا البلد. فضال عن تكريس اخلطاب الطائفي في 
العالقات العربية –العربية من خالل نشر اخلطاب الديني املتطرف 

وادواته احملركة”. اما أستاذ العلوم السياسية الدكتورة التونسية 
منيرة الهاشمي فتجد ان االحتالل األمريكي للعراق جرى تسويقه 
عل��ى انه “خيانة قومية . ثم جاءت ثورات الربيع العربي مصحوبة 
بتنام��ي الفكر املتطرف لتزيد من قتام��ة الصورة وحتطم املزيد من 
اجلس��ور بن الع��راق ومحيطه العربي”. هذا الفك��ر املتطرف الذي 
جت��ده الدكتورة زينة املير )مدي��ر املركز الدولي لعلوم االنس��ان في 
بيروت( نابعا من “خلل في العقول قبل أن يكون أداة بيد التنظيمات 
اإلرهابي��ة”. لقد حمل الكثير من األكادميين العرب االعالم العربي 
والعراق��ي جانب��ا كبي��را من املس��ؤولية عن ه��ذه القطيعة. كما 
حمل البعض وزارة اخلارجية العراقية جزء من املس��ؤولية ومنهم 
الدكت��ور األردني ضياء جعفر احلس��ن، بس��بب “صعوبة احلصول 
على التأش��يرة العراقية”، وضعف أداء “ الس��فارات والقنصليات 
العراقية في اخلارج، والس��يما امللحقيات الثقافية” وعدم قدرتها 

على توضيح حقيقة ما جرى ويجري في بلدها. 
ام��ا النخ��ب العراقي��ة والعربية ف��كان له��ا نصيبه��ا أيضا من 

املسؤولية، فالدكتور التونسي بشير العواني )رئيس املركز العربي 
للتربي��ة الوالدي��ة( يعتق��د “أن النخب العراقية تواجه مش��كلة 
ف��ي ع��دم متكنها من الوصول ال��ى محيطها العرب��ي والدولي، ما 
يضع��ف اندماج الع��راق في هذا احمليط”. ويش��اركه نفس املوقف 
أستاذ العلوم السياس��ية األردني الدكتور جمال محمد الشلبي، 
الذي يجد أن دور النخ��ب العربية والعراقية “ضعيفا في التواصل 
بينها”، وهذا يوس��ع الفجوة الشعبية بن العراق والدول العربية. 
وم��ن مظاهر ضعف النخ��ب هو الغموض األكادمي��ي العربي حول 
“قيمة اجلامعات العراقية، ومج��االت اهتمامها، وتصنيفها، وأين 

وصلت؟”. 

كيف نطوي صفحة املاضي؟
ُطرح��ت الكثي��ر م��ن اآلراء ح��ول حتديد الس��بل الكفيل��ة بوضع 
ح��د للقطيعة بن الع��راق ومحيطه العربي، منه��ا: انهاء منهج 
ش��يطنة اآلخر وعدم قبوله ف��ي العالق��ات العربية-العربية، ألنه 
منهج عقيم ال يخدم ش��عوب املنطقة، ويساعد على زيادة التوتر 

غير املبرر فيها. والس��عي اجلاد الى فت��ح املزيد من فرص التواصل 
والتع��اون النخبوي ب��ن البلدان العربية، وعدم الس��قوط في فخ 
الثنائيات املقيتة، كثنائية “ شيعة-س��نة” وغيرها، ملا تنتجه من 
أزمات تهدد الس��لم واالمن االجتماعي. وان يعتمد اإلعالم العربي 
أسلوبا جديدا في العمل اإلعالمي يتخطى الضغط السياسي مبا 
يس��اعد على تعزيز الفهم واالدراك لواق��ع األمور في العراق، وعدم 
االجنرار وراء اغراء السياسات التي تقطع أواصر الثقة بن الشعوب 

العربية وترفع مستوى العداء والكراهية بينها، هذا من جانب. 
ومن جان��ب آخر، على القي��ادات العراقية ب��ذل الكثير من اجلهود 
إلجناح جتربة الدميقراطية في بلدها، وتوسيع مجاالت التواصل بن 
العراق والدول العربية، وهذا س��يتطلب تفعيل دور وزارة اخلارجية، 
ووزارة التعليم العال��ي والبحث العلمي، واعتماد منطق التصالح 
واملصال��ح ف��ي العالق��ات اخلارجية، فض��ال عن تعزي��ز الفعاليات 

الشعبية الهادفة الى زيادة الشراكات اإلقليمية والدولية. 

*مدير مركز الفرات للتنمية والدراسات االسرتاتيجية

يوج��د أناس لهم مواقف إصيلة يذكرها التاريخ, بأحرف من نور, وأناس 
الموق��ف لهم اليس��معون وال يق��رؤون, وكثي��ر ال يري��دون أن يتحملوا 
املس��ؤولية, فأزم��ة الوع��ي واإلخ��الص واملس��ؤولية, لتك��ون األفعال 

مصدقة لألقوال من أشد األزمات التي تعصف بأحوالنا.
احلضارة واحلرية والدميقراطية, واإلنسياق وراء التطور والغطاء املتشدق 
بحق��وق اإلنس��ان أمور كلها جعل��ت العراق يعيش حال��ة من الوضى 

واإلرتباك.
اخلط��ر األكبر الذي يهدد بلدن��ا اآلن, هو محاوالت األع��داء حملو ثقافته 
الدينية, والوطنية حتت ذرائع ش��تى, وقد أش��ار الس��يد السيستاني 
)دام ظله الوارف( مؤكداً على أن العزوف عن حتمل املسؤولية, والتعاون 
لبن��اء الدولة العادلة, ألي س��بب كان, س��يمنح الفرصة لالخرين, في 

حتقيق مآربهم غير املشروعة, والت حن مندم
اإلهم��ال والالمباالة هما من مخلفات النظ��ام البائد, وكانت لهما آثار 
عميقة في تنش��ئة األجيال سلبيا, وبن أزمنة نتقلب فيه ذات اليمن 
وذات الش��مال, تس��تيقظ حكايات األج��داد وهي تروي صراع��اً دامياً, 
ال ق��رار في��ه وال هوادة وال إس��تكانة, فقد تكون بضع كلمات بلس��ماً 

للجراح.
تقف��ز عبارات احلكمة الى أذهان األجي��ال, وتختصر كثيراً من املواقف, 
لتعطي دروساً عظيمة بكلمات قليلة, ليوضع الساعد فوق الساعد, 

ع��ن  الكبي��ر  وليعف��و 
وليتس��امح  الصغي��ر, 
بينه��م,  فيم��ا  األخ��وة 
ولننس��ى املاض��ي األليم, 
ونعي��ش احلاضر ونرس��م 
ولينف��ض  املس��تقبل, 
غبار الطائفي��ة والعداوة, 
دينن��ا  لتعالي��م  إمتث��اال 
الناس  ليحظ��ى  احلنيف, 

برضا اخلالق املعبود.
والفالح  اإلص��الح  طري��ق 
ل��ن ينج��ح, اال باإلخالص 
والوع��ي وحتم��ل األعب��اء 
بني��ة صادقة, وص��والً الى 

حتقي��ق الطموحات, فما أجمل أن يكون النج��اح حليفنا, يوم ال ينفع 
فيه إال صالح األعمال, فمقومات النجاح تبدأ بتحرير العقل من أنواع 
اجلهل, مبس��يماته الزائفة, مث��ل تهميش احلريات, وإش��اعة اإلبتذال, 
ونش��ر سياس��ات مناهضة للعدال��ة, والكرامة املس��لوبة, والتطرف 

والعصبية .
اإلرهاصات املارة الذكر, هي التي ساعدت في أحباط معنويات إجيالنا, 
وقللت من حتملهم للمسؤوليات امللقاة على عاتقهم, ألنهم مشاريع 
املس��تقبل, وهم ال يدركون معنى للمس��ؤولية أص��الً!. اجملتمع الذي ال 
يعترف بإنس��انية الش��خص املس��ؤول الطم��وح, ذو الني��ة الصافية 
النقي��ة الداعية الى اإلس��تقامة والنزاهة, هي ما يجب األش��ارة إليه 
ألن اإلس��تقرار يعن��ي مجموع��ة متداخلة, م��ن التعاون والتس��امح, 
والتخطي��ط والتنظيم, لتحمل املس��ؤولية بش��كل واقعي ومعتدل 
وشجاع, لنصل الى ذروة التكامل والثبات, في مجتمعنا املعاصر, الذي 
ينادي بإحترام حقوق اإلنس��ان واملواطنة وحرية ال��رأي واملعتقد, حتى 
يكون العراق مالذاً آمنا ومصدراً للعطاء والدميقراطية املس��تقرة, وهذا 

ما نبتغيه من رجال السياسة الوعي واإلخالص, وزرعه في أجيالنا.

الخطر األكرب الذي يهدد 
بلدنا اآلن هو محاوالت 
األعداء ملحو ثقافته 
الدينية والوطنية تحت 
ذرائع شتى

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

أمل الياسري

 خارطة طريق

 أجيالنا بني
الوعي والالوعي

 

محمود الهاشمي

يؤكد علماء نش��أة امل��دن وتكونها ،ان وراء 
تك��ّون املدن عدة أس��باب منه��ا قربها من 
مصادر املياه الصاحلة للس��قي والش��رب، 
ومنه��ا الوق��وع عل��ى طريق جت��اري ،فيما 
هن��اك مدن تتكون وتتس��ع لس��بب ديني 
حيث قدسية هذا املكان او ذاك، فتبدأ من 
تقدمي اخلدمات للزوار ثم تتحول الى مناطق 

استراحة فأسواق فمدن عامرة.
الذين يعمدون الس��كن في هذه املدينة او 
تلك يدرك��ون معنى التأس��يس ،ويتبوءون 
م��ع واقعه��ا حت��ى وان قدموا م��ن أماكن 
والتقالي��د  الع��ادات  م��ن  فيه��ا  اخ��رى، 
والثقاف��ة وامللب��س م��ا اليش��به حاضرة 

املسكن اجلديد.
ان املدن املقدس��ة حتمل طابعها الثقافي 
واالجتماعي والدين��ي وتعبر عنه وفق هذه 
املنظومة سواء في طريقة البناء والعمران 
واألزي��اء  االجتماع��ي  الس��لوك  ف��ي  او 
والثقافة العامة وغيره��ا ،وعندما نقصد 
اي مدينة مقدسة س��واء كانت تتفق مع 
عقيدتن��ا او لم تتفق الب��د ان نراعي طابع 
اهلها وال نحاول ان من��س معتقداتهم وال 
طريق��ة حياتهم ،وهي واح��دة من القيم 
احلضارية واألخالقي��ة العامة ألهل االرض 

عموما من الواجب ان يتحلوا بها .
ارض النجف التصلح للس��كن فهي ارض 
غير صاحلة للزراع��ة ، وقبل ان يدفن فيها 
جثم��ان االمام عل��ي عليه الس��الم ليس 
فيها من سكن ، وشاء اهلل ان يكون القبر 
الشريف س��ببا ان تهوي لها القلوب ،وان 
تكبر وتتس��ع وتضم مقبرة هي االكبر في 
العالم ،وكذلك محافظة كربالء املقدسة 
، لم تسكن ولم تكن لها هذه املنزلة حتى 
حدثت بها واقعة الطف التي استش��هد 
فيها االمام احلس��ن ع وعدد من اهل بيته 
واصحاب��ه الغ��ر امليامن ،ليبن��ى الضريح 

الش��ريف وبقية األضرحة الش��ريفة وتزار 
،وتتحول الى مدينة بش��وارعها واسواقها 
ومنتزهاته��ا ،حت��ى بات��ت األكث��ر م��زارا 

بالعالم سنويا !! 

هذه املدن ومن امثالها )املقدس��ة (حملت 
إرثه��ا التاريخي والديني والب��د انها كانت 

احد دعائم املش��اعر الدينية واالجتماعية 
واحلضاري��ة للبلد ، واحلف��اظ على وجودها 
وتراثها وعادات اهلها جزء مهم من احلفاظ 
على تراث ه��ذه االمة وتاريخه��ا ، وعندما 
حتاول اجي��ال رمبا جاءت الحقا للعيش بها 
ان تتمرد على قيمها وقدسيتها إمنا هو مترد 
عل��ى قيم وتاريخ هذه االم��ة بعيدا عن اي 
نوع من االنحياز او التزمت ،وعندما تواجه 
هذه الدعوات ردة فعل قاس��ية ، فذلك أمر 

طبيعي وعلى االخر ان يتقبله .
الحظ عندما جاءت سفيرة بلجيكا لزيارة 
مرقد االمام علي )ع( وهي ليست مسلمة، 
ارتدت زي احملافظة من حجاب وسواه ، وأدت 
املراسيم مثلما يؤديها املسلمون ،مع انها 
بعد مغادرتها محافظة النجف عادت الى 

زيها وحياتها اخلاصة .
ح��االت الرقص واحتس��اء اخلم��ور والغناء 
في األماكن العامة التي حاول البعض من 
أبن��اء املدين��ة )كربالء( القي��ام بها بدعوى 

انها )حرية شخصية(
هذا صحي��ح ضمن املفهوم العام للحرية 
لكنها حرية تتقاطع مع حرية االخرين ومع 
للمحافظة  واالجتماعية  الديني��ة  القيم 

وقدس��يتها ، وممارس��تها التصب بصالح 
املدينة النها س��تحدث حالة من التش��ّوه 
والتجاوز ومخالفة القيم العامة السائدة 
ثم الضرر بهيبة املدينة وقدس��يتها ،ومن 
أراد ان مي��ارس املوبق��ات خ��ارج احملافظ��ة 
فليس هنالك من يحاس��به االّ نفسه وما 

يُْؤِمن به فقط .
اما من الناحية الدينية كمسلمن فنحن 
نعتق��د ان االرض التي حتتض��ن قبر االمام 
احلس��ن وأخي��ه العب��اس وم��ن جوارهم 
من ابنائه��م وأحفاده��م وأصحابهم كل 
مافيه��ا مق��دس ، ومح��ط إج��الل كبي��ر 
جلميع املس��لمن ونأمل ان النسمع صوت 
منب��ه العج��الت وال حتى أص��وات الباعة 
في اسواقها وش��وارعها ومن يزعجه ذلك 
ف��أرض اهلل واس��عة ول��ه ان ينتق��ل حيث 

يرغب 
،ل��ذا نق��ف م��ع القان��ون ب��كل تفاصيله 

وتداعياته 
وِف��ي ذل��ك حف��اظ عل��ى تاري��خ املدين��ة 
وإرثها الديني واحلضاري وقدس��يتها التي 
حفظتها من يوم ديف ترابها بدم احلس��ن 

الطاهر وحتى يومنا هذا .

قيد املورد املالي يتحدى احلكومة يف العراق
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د. أحمد ابريهي علي

أحدث ما اطلعت عليه ان سعر نفط برنت 
لش��هر يناير، كانون الثان��ي، عام 2019 في 
سوق CME 58.75 دوالر للبرميل، ونفط غرب 
تكس��اس WTI في نطاق 50 دوالرا للبرميل. 
واعتمدت موازنة ع��ام 2019 لتقدير ايرادات 
النف��ط 56 دوالرا للبرمي��ل وبهذا اصبحت 
تلك اإلي��رادات عند تقديره��ا األقصى بعد 
هب��وط الس��عر. وللنظ��ر ف��ي آف��اق املورد 
النفط��ي ع��ام 2019 نراج��ع بيان��ات تقرير 
ش��هر نوفمبر، تش��رين الثاني، الصادر عن 

منظمة OPEC ونالحظ:
- يق��در مجم��وع الطلب عل��ى النفط عام 
2019 في العال��م 100.08 مليون برميل في 
الي��وم؛ وف��ي ع��ام 2018 كان 98.79 مليون 

برميل في اليوم.
- تصل الزيادة في الطلب على النفط 1.290 
ملي��ون برميل في اليوم عام 2019، حس��ب 
التنبؤات احلالية، بينم��ا كانت تلك الزيادة 

1.500 مليون برميل في اليوم عام 2018.
- تق��در الزي��ادة في عرض النف��ط اخلام من 
خ��ارج OPEC 2.230 مليون برميل في اليوم 
عام 2019، وكانت تلك الزيادة 2.310 مليون 

برميل في اليوم عام 2018.
 OPEC يقدر انت��اج النفط اخلام من خارج -
مضاف��ا اليه الغاز املس��يل، بدي��ل النفط 
اخلام، م��ن OPEC 68.540 مليون برميل في 
اليوم عام 2019 وفي عام 2018 كان 66.200 

مليون برميل في اليوم.
- بقي��ة الطل��ب املتج��ه الى النف��ط اخلام 
املنتج من OPEC اعتمادا على البيانات آنفا 
31.540 مليون برميل ف��ي اليوم عام 2019، 
بينم��ا كان 32.590 ملي��ون برميل في اليوم 

عام 2018.
تواج��ه دول OPEC س��وقا اضي��ق لنفطها 
ألن الزيادة الس��نوية ف��ي الطلب العاملي ال 
تتجاوز 1.5 مليون برميل في اليوم، وهي أدنى 
من زيادة اإلنتاج في ال��دول خارج املنظمة. 
وفي اجململ يكاد س��وق النف��ط يقترب من 
فائض مزمن في حدود ما تسمح به دراسة 
الوقائ��ع الى اآلن. وتبق��ى التكهنات ظنية 
بطبيعته��ا، لك��ن من الض��روري ان توليها 
الس��لطة املالي��ة عنايتها. ولذا يس��تنتج 
ان الس��وق ال يس��مح باملراهن��ة على زيادة 
معتبرة في س��عر النفط، وم��ن احملتمل ان 
يبق��ى س��عر برن��ت دون 60 دوالرا للبرمي��ل 
وس��عر النفط العراقي أدن��ى منه بهامش 

متغير.

 لق��د اعدت موازن��ة ع��ام 2019 بعجز يزيد 
على 20 ترليون دينار وعند اس��تبعاد فوائد 
واقساط الديون الداخلية واخلارجية يبقى 
العجز في حدود سبعة ترليون دينار تقريبا 

وهو العجز االساسي.
 ميول العجز باألرص��دة النقدية االفتتاحية 
للموازنة في املص��ارف وقروض جديدة. ومن 
احملتم��ل ازدي��اد العج��ز عند هبوط س��عر 
النف��ط نح��و 50 دوالرا، م��ع احتمال قصور 
اإليرادات غير النفطية عن املبلغ املقدر لها 

وهو 12 ترليون دينار تقريبا. 
 اخملصص ملش��اريع االستثمار 25 باملائة من 
االنفاق اخملطط وأكثر من نصف االس��تثمار 
ف��ي قط��اع النف��ط والكهرب��اء، والباق��ي 
ال يكف��ي الح��داث اجن��ازات ملموس��ة في 

تقلي��ص عجز البني��ة التحتية، وحتس��ن 
وضع املدين��ة العراقية، وفي ابنية التعليم 
ومش��اريع املاء والصرف الصحي... وسواها 

مما ينتظره العراقيون من مدة طويلة. 
 وس��وف لن جت��د احلكوم��ة م��ا يكفي من 
الوس��ائل للتغل��ب على قيود امل��ورد املالي 
إذا ما بقي��ت ادارتها ضمن مف��ردات وثيقة 
املوازنة املالية العامة، التي هي مرآة للتعثر 
االقتصادي. وتتمثل اخلط��وة األولى لتجاوز 
اخلل��ل، والعجز عن االجناز، في االس��تعداد 
للتع��رف بالتفصيل عل��ى الكيفيات التي 
تزاول به��ا اجه��زة الدول��ة عملياتها. لقد 
حتولت املمارسة في املدة املاضية الى ثقافة 
عم��ل وقي��م ومعايي��ر حاكمة للس��لوك، 
وفق��دت منظم��ات الدولة الق��درة الذاتية 
عل��ى التغيي��ر ومزاولة ما ي��ؤدي الى تطوير 
يؤت��ي ثماره ف��ي االقتصاد ورفاه الش��عب، 
وس��يادة القان��ون، ب��ذكاء ويقظ��ة ضمير، 
إلقام��ة العدل وانص��اف املظل��وم وحماية 
احلقوق ورعاية الضعفاء.  ان االنش��غال في 
حذف بع��ض النفقات على حس��اب األداء 
واملناق��الت ب��ن املواد واألبواب ق��د ال تفلح، 
هذه امل��رة، في تأجيل املواجهة احلتمية مع 
احلقيقة. ومن األفض��ل ان يتحمل مجلس 
الوزراء والس��لطة التش��ريعية املسؤولية 
كاملة واملباش��رة الفورية إلع��ادة تصميم 

انظمة العمليات في كافة خاليا الدولة.
التجهي��زات  عق��ود  ودوائ��ر  اقس��ام  ان 
واملش��اريع  احلكومي��ة  واملش��تريات 

االس��تثمارية بحاجة ماس��ة ال��ى اعادة 
بناء على اس��س اخ��رى. وال ب��د ان يتخذ 
لتش��كيل  خط��وات  ال��وزراء  مجل��س 
ش��ركات في القطاع اخلاص والعام قادرة 
على اس��تكمال وتطوير البنية التحتية، 
وعدم الس��ماح مبواصلة ه��در املال العام 
بالطريقة التي ل��م تعد مالئمة باي حال. 
وايضا، م��ن الضروري اس��تحداث وحدات 
الرقابة عالية التخصص والتأهيل إلنهاء 
التجهي��زات احلكومية  ف��ي  التج��اوزات 
املش��اريع،  ومواصف��ات  وتصامي��م 
وللس��يطرة عل��ى التكالي��ف وخفضها 

على نحو منتظم، واالرتقاء بالكفاءة دائما 
ألنه��ا املورد األول وال��ذي ال يعوض كما دلت 
على ذلك دراس��ة جترب��ة العالم في التقدم 
منذ بداية القرن الثامن عشر. وهذه مطالب 
ممكنة بشرط اإلخالص للحقيقة وترسيخ 
مب��ادئ التعامل مع الش��أن العام بش��رف 
ونب��ل، وادان��ة مي��ول االنتهازي��ة واالرت��زاق 
واالحت��راف السياس��ي املش��ن.  ال بد من 
مركزي��ة ف��ي املس��ؤولية يزاوله��ا مجلس 
ال��وزراء ومجل��س الن��واب وتأكي��د وح��دة 
نظ��ام الدول��ة ومغ��ادرة فوض��ى التفكي��ر 
واخلطاب الى وضوح واتس��اق يتناس��ب مع 
متطلبات النهوض الشامل. ويشار هنا الى 
السياس��ة االقتصادية املبعث��رة في وثائق 
ش��تى ال يجتمع فحواها نظاميا في اذهان 
شاغلي املواقع القيادية. وقد دلت التجربة 
بان االستراتيجيات، واخلطط والسياسات، 

تبق��ى ب��ال مضم��ون ما ل��م ترتب��ط وثيقا 
وان  احلكوم��ي،  العم��ل  وتنظي��م  ب��إدارة 
يك��ون هذا االرتباط ماثال مؤثرا في نش��اط 
ال��وزراء ورئيس��هم ومجل��س الن��واب. ملاذا 
ه��ذا االنفصام ب��ن توليد الدخ��ل وتوزيعه 
ومراكم��ة الث��روات، م��ن جه��ة، والضرائب 
املالي��ة  اإلدارة  حتاوله��ا  الت��ي  واملس��اعي 
لتنمي��ة اإليرادات، من جه��ة ثانية، بحجج 
ل��م تعد مقبول��ة. وفي جان��ب النفقات ان 
األولويات مع اتس��اع عجز األبنية التحتية 
وتأجي��ل املباش��رة بالتصنيع وس��واها مما 
يقوم عليه حاضر ومستقبل األجيال. وهل 
من املناس��ب للعراق عدم التزام سياس��ة 
استثمار عام واضحة وحاسمة. وما معنى 
استمرار اجلدل حول ادارة العملة األجنبية 
وس��عر الصرف وسوق الصرف ودور املصارف 
واإلئتمان .. لس��نوات طويلة في دوران يعود 

دائما الى حلظة البدء . 

الوثائ��ق املكتوب��ة بلغة رنانة ليس��ت هي 
الت��ي تتخ��ذ الق��رار ب��ل ذوي الصالحي��ات 
القيادي��ة،  املواق��ع  وش��اغلي  والنف��وذ 
واملؤسسات ليس��ت موجودة بعيدا هناك 
إمن��ا هي القيم وقواع��د العمل احلاضرة في 
اذهانهم واحلاكمة لوجدانهم، فعليهم ان 

يكتشفوا بأنفسهم طريق النجاح. 
إذا ارادت التش��كيلة احلاكمة، ومن معهم 
ف��ي قي��ادة اجله��از البيروقراط��ي، ش��حذ 
الهمم من اجل التنمية واالزدهار، فعليهم 
مفاج��أة الش��عب بإج��راءات تع��زز الثقة 
بإمكاني��ة النزاهة والكفاءة والتطور. وذلك 
يقتضي اوال اثبات ان الدولة ليست غنيمة 
ب��ل هي فرص��ة خلدمة الناس، والسياس��ة 
ليس��ت حرفة مثل التجارة... بدليل... ليبدأ 

العراق مرحلة جديدة فعال.
والدراس��ات  للتنمي��ة  الف��رات  مرك��ز   *

اإلسرتاتيجية

التكهنات ظنية بطبيعتها 
لكن من الضروري ان توليها 
السلطة املالية عنايتها ولذا 
يستنتج ان السوق ال يسمح 
باملراهنة على زيادة معتربة 
يف سعر النفط

املدن املقدسة تحمل 
طابعها الثقايف واالجتماعي 
والديني وتعرب عنه وفق 
هذه املنظومة سواء يف 
طريقة البناء والعمران او يف 
السلوك االجتماعي واألزياء 
والثقافة العامة

هناك الكثري من الناس 
ولالسف الشديد 
يحكمون على الناس من 
رأيه ال عن دراية وتمعن 
واعطاء كل ذي حق حقه

يف ضوء تفعيل قانون قدسية حمافظة كربالء

العراق والعرب بعد عام ٢٠٠٣ نظرة عربية حول اسباب القطيعة وسبل تالفيها

 

*هاشم مهدي السوداني

بانتهاء احلرب العاملية االولى )1918-1914( انتهى 
العه��د العثمان��ي في الع��راق وب��دأ البريطانيون 
احملتل��ون يحكمون البالد خالفا لطموح العراقين 
وكفاحهم من اجل احلرية واالس��تقالل الس��يما 
التصريح��ات والوع��ود الرس��مية الت��ي اصدرها 
الق��ادة البريطانيون خ��الل وبعد احل��رب اال انهم 
اخلف��وا ذل��ك. ف��زداد س��خط الش��عب العراقي 
وبدأ االحرار باالنتفاضات واجلهاد ضد الس��لطات 
البريطانية حتى جاءات الش��رارة االولى عندما مت 
اعتقال الش��يخ )ش��عالن ابو اجلون( شيخ قبيلة 
الظوال��م من بن��ي حجيم عندما هبت العش��ائر 
وح��ررت الش��يخ بالقوة وعل��ى اثر ذل��ك اندلعت 
ث��ورة )-30 حزيران- 1920( وقد ب��رز دور رجال العراق 
به��ذه االح��داث وغيره��ا م��ا اح��رج االس��تعمار 
البريطان��ي فجلس مضطرا للتف��اوض.. وفي )25 
– تش��رين االول- 1920( مت تش��كيل رئاسة الوزراء 
املؤقتة برئاس��ة الس��يد عب��د الرحم��ن النقيب 
وضم��ت حكومته اول وزير للدف��اع الفريق)جعفر 
مضطفى العس��كري(.. وهكذا ش��رع بتأس��يس 
اجلي��ش العراقي في يوم )-6 كان��ون الثاني- 1921( 
وعق��د اول اجتماع رس��مي ومت فتح دوائ��ر الوزارة 
وكان )املق��ر الع��ام للجي��ش العراق��ي قصر عبد 
القادر باش��ا اخلضي��ري( وفي البداية مت تش��كيل 
الدوائر وه��ي )احلركات- االدارة- الل��وازم- الطبابة- 
احملاس��بات(.. وقد تولى اول منصب لرئاس��ة اركان 
اجلي��ش )الفري��ق ن��وري س��عيد( وقد كان��ت نواة 
تاس��يس اجليش بعشرة عراقين كانوا في جيش 
احلجاز والذين حاربوا الدولة العثمانية بعد اعالن 
ال��دول العربية ع��ام 1916 وبع��د ان امتلكت هذه 

املؤسس��ة خبرة ه��ؤالء الضب��اط وغيرهم خطة 
خط��وات كبي��رة ورصين��ة ابتدات بتش��كيل اول 
فوج في اجليش العراقي وكان باس��م )فوج االمام 
موس��ى الكاظم( )ع(.. وتال ذلك تش��كيل االفواج 
والتش��كيالت وقيادات الفرق ليخط��ط باكتمال 
الق��وات الث��الث )البري��ة- واجلوي��ة- والبحري��ة(.. 
وكانت للجيش صوالت وج��والت في االنتفاضات 
والث��ورات واحل��رب ض��د الصهاينة مما ترس��خ في 
العقلية العراقية مش��روعية االستعانة باجليش 
بام��ور كثيرة ليتم حس��مها.. حتى ج��اءات ثورة 
14 مت��وز 1958 املباركة التي انه��ت احلكم امللكي 
واع��الن )اجلمهوري��ة العراقي��ة( وبتأييد ش��عبي 
واس��ع اال ان هذه التطلعات التي حققتها الثورة 
للكادحن من عمال وفالحين بل ولكل الش��عب 
العراقي لم تدم بعد ان طالتها املؤمترات الرجعية 
والدكتاتورية لتقود انقالب مش��بوه في )8 شباط 
1963( وجترأ اجملرمون من اعدام قائد الثورة )الزعيم 
الوطني الش��هيد عبد الكرمي قاسم( ليمر العراق 
مبحنة س��وداء ومما )زاد الطن بلة( استالم احلكم 
من ع��ام 1963 وطيلة اكثر م��ن )اربعة عقود( من 
قبل زمرة م��ن القتلة واجملرمن لتق��ع البالد مبحن 
واحزان وح��روب جراء التصرف��ات الصدامية التي 
ادخلت الب��الد واجملتمع العراق��ي بجميع طوائفه 
واديان��ه وقوميات��ه باملزيد من املأس��ات الس��يما 
دوامة احل��روب مع دول اجلوار والت��ي راح ضحيتها 
خي��رة الضب��اط واجلنود والش��باب حي��ث كانت 
اوام��ر الس��لطة اجلائ��رة حتك��م الب��الد )باحلديد 
والن��ار( حتى انهار اجملتمع باكمل��ه والكل يبحث 
عن مالذا هربا من املتس��لطن الذي��ن اباحوا الدم 
العراق��ي وكان اجلي��ش العراق��ي الضحية االولى 
عندما اجبر عن االنحراف من مهنيته العسكرية 
حت��ى تدن��ت املس��تويات واملعنوي��ات وطمر كل 
نف��س وطني بس��بب حكوم��ة جائ��رة .. وتوالت 
ق��رارات االمم املتحدة التي اث��رت على لقمة عيش 
الش��عب العراقي ليفقد كل امل بعد ذلك.. وفي 

اذار ع��ام 2003 ش��نت القوات متعددة اجلنس��ية 
حربه��ا الش��املة على الب��الد وادت ال��ى احتالل 
العراق وس��قوط النظ��ام.. وبتاري��خ 26 ايار 2003 
اص��در احلاك��م االمريكي على الع��راق )بول برامير( 
قراره س��يئ الصي��ت والذي مبوجب��ه )حل اجليش 
العراقي( .. هذا القرار الذي عرض البالد الى اخلراب 
وفت��ح احلدود عل��ى مصراعيه��ا ام��ام االرهابين 
واملفس��دين واذن��اب النظام الس��ابق ال��ذي طال 
خرابهم جميع مؤسس��ات الدول��ة لتدخل البالد 
بدوام��ة فقدان االمن والتخري��ب املتعمد والنهب 
والسلب والقتل.. وهنا دعت احلاجة العادة اجليش 
وف��ق عقيدة تعتم��د الدفاع عن الوط��ن واحترام 
دول اجل��وار وبناء افضل العالقات لترس��يخ االمن 
والس��الم في املنطقة والعالم.. وف��ي مطلع عام 
2004 فتحت ابواب التطوع الس��تيعاب الشباب 
واعادة منتس��بي اجليش االصالء لالس��تفادة من 
خبرتهم لبناء بلدنا وجيشنا والتصدي للمعتدين 
واالرهابين بعد ان مت اعادة هيبة اجليش وترس��يخ 
عقيدته الوطنية بدماء تضحيات اجليش العراقي 
ال��ذي ارتق��ى بتصديه ال��ى العملي��ات االرهابية 
وه��و يقاتل اجملرم��ن صناع املوت حت��ى اصبحت 
تضحياته��م امنوذج��ا يفتخ��ر ب��ه كل العراقين 
ويعي��د جيش��نا مكانت��ه وهيبت��ه ب��ن جي��وش 
العالم.. الس��يما بعد ان ح��رر االرض والعرض من 
دنس الدواعش ودحر ارهابهم ومبس��اندة شعبية 
واس��عة من قبل الق��وات البطلة م��ن )مكافحة 
االره��اب والش��رطة االحتادي��ة والتدخل الس��ريع 
تتقدمه��م  والعش��ائرية(  الش��عبية  واحلش��ود 
جحاف��ل اجليش العراقي االب��ي صاحب الصوالت 
والبطوالت واالنتص��ارات والتضحيات حتى حتقق 
النص��ر ورفرف العل��م العراقي على رب��وع ارضنا 
احلبيب��ة عراق املآثر والتاريخ املش��رق واملش��رف...

والي��وم نحتف��ل بالذك��رى )98( عام��ا لتأس��يس 
اجليش العراقي الباسل.

*عضو نقابة الصحفيني العراقيني

اجليش العراقي يف ذكراه الــ)98(  أمحل  اخاك على  سبعني حممال



اخ��رى  نظري��ة  هن��اك  ولك��ن 
معاكس��ة متاماً مفادها ان توازنه 
ق��د اختل كلياً هنا ألن كل ش��يء 
في عامله املنظم قلب رأس��اً على 
عقب. بحس��ب هذه النظرية كان 
ترام��ب البالغ من العمر س��بعني 
عام��اً كائن��اً منظماً ال��ى درجة ال 
االش��خاص  يتخيله��ا  ان  ميك��ن 
الذين ال يتمتعون بسيطرة كاملة 
على ظروفهم. لقد عاش في املنزل 
الفس��يح نفس��ه في برج ترامب 
من��ذ ان اجنز املبنى عام 1983. وفي 
كل صب��اح من��ذ ذلك احل��ني كان 
يقوم برحلته نفسها الى مكتبه 
الكائن حتت��ه ببضعة طوابق على 
اح��دى زواي��ا املبن��ى وكان املكتب 
اشبه بكبس��ولة زمنية من عقد 
املراي��ا ذات احل��واف  الثمانين��ات: 
الذهبي��ة نفس��ها اغلفة مجالت 
ت��امي نفس��ها وه��ي تبه��ت على 
اجلدار. اما التغي��ر الكبير الوحيد 
فقد متثل في اح��الل كرة قدم توم 
بريدي محل كرة جو ناماث. وخارج 
اب��واب مكتب��ه واينم��ا نظ��ر كان 
الوجوه نفسها املوظفني  يشاهد 
انفس��هم من خ��دم وعناصر امن 
ومرافقني »وهم االش��خاص الذين 
ال يقول��ون ال« الذين رافقوه بصفة 

شبه دائمة.
قال صديق قدمي لترامب باندهاش: 
ك��م  تتخي��ل  ان  ميكن��ك  »ه��ل 
س��ترتبك اذا كن��ت تق��وم باالم��ر 
نفس��ه كل يوم ثم وجدت نفسك 
فجأة في البيت االبيض؟«. قال ذلك 
وارتس��مت على وجهه ابتس��امة 
عريضة ج��راء اللعبة التي لعبها 
القدر ان لم نقل القصاص العادل 

الذي احله القدر.
وج��د ترام��ب البي��ت االبيض وهو 
مبن��ى قدمي ال يحظ��ى اال بصيانة 
تدريجية  واعمال جتديد  متقطعة 
اضاف��ة ال��ى مش��كلة صراصي��ر 
وقوارض شهيرة مزعجاً بل مخيفاً 
بعض الش��يء. تساءل االشخاص 
املعجبون مبهارات��ه كمالك فنادق 
ملاذا لم يحس��ن امل��كان لكنه بدا 
وكأن��ه العي��ون املراقب��ة املعلقة 

عليه قد طوعته.
اس��تغربت كيليان كون��واي التي 
ظل��ت اس��رتها في نيوجيرس��ي 
وكان��ت تتوق��ع انه��ا ق��ادرة على 
الذهاب الى املنزل لدى عودة الرئيس 
الى نيويورك م��ن ان نيويورك وبرج 
ترام��ب ُحذف��ا فجأة م��ن برنامج 
عمله. ظن��ت كون��واي ان الرئيس 
كان يقوم بجهد واٍع ليكون »جزءاً 
من ه��ذا البيت العظي��م« اضافة 
الى ادراكه للعداء املوجه ضده في 
)لكنها اضافت معترفًة  نيويورك. 
بالصعوب��ات الكامن��ة ف��ي تغير 
ظروف��ه وتأقلم��ه مع من��ط احلياة 
الرئاس��ية: »ك��م م��رة س��يذهب 
ال��ى كامب ديفي��د؟« وهو املنتجع 
البس��يط  الش��جري  الرئاس��ي 
الكائن في حديقة جبل كاتوكتني 
في ميرالند. »م��ا رأيك اذا قلت: وال 

مرة(.
في البيت االبيض كان ينس��حب 
الى غرفة نوم��ه اخلاصة وهي املرة 
االولى منذ عه��د الرئيس كينيدي 

الت��ي ميتل��ك فيها ثنائي رئاس��ي 
غرف نوم منفصلة )رغم ان ميالنيا 
كانت تقضي وقتاً ضئيالً في البيت 
االبيض ذلك احلني(. في االيام االولى 
امر بجلب شاش��تي تلفاز اضافة 
الى الشاش��ة املوج��ودة من قبل 
وقف��ل للباب ما تس��بب مبواجهة 
وجيزة مع عناصر اخلدمة الس��رية 
الذين اصروا على امتالك امكانية 
الدخ��ول الى الغرف��ة. وبخ ترامب 
موظفي ادارة شؤون املنزل بسبب 

رفع قميصه عن االرض قائالً لهم: 
»اذا كان قميصي على االرض فهذا 
ألنن��ي اريده على االرض«. ثم فرض 
مجموع��ة من القواعد اجلديدة: ال 
احد يلم��س اي ش��يء وخصوصاً 
فرشاة اس��نانه. )لديه خوف قدمي 
من التع��رض للتس��مم وهو احد 
اس��باب حب��ه تن��اول الطعام في 
مطع��م مكدونال��د اذ ال احد كان 
يعل��م ان��ه ق��ادم والطع��ام كان 
مجهزاً مسبقاً بامان(. اضافة الى 
ذل��ك س��ُيعلم طاق��م ادارة املنزل 
عندما يريد كي قمصانه وسينزع 

اغطية سريره بنفسه.
واذا ل��م يك��ن يتناول عش��اءه في 
والنص��ف  السادس��ة  الس��اعة 
م��ع س��تيف بان��ون فان��ه – وهذا 
يالئمه اكثر – س��يكون في سريره 
م��ع وجب��ة تش��يزبيرغر يش��اهد 
شاش��اته الثالث ويجري اتصاالت 
نقط��ة  الهات��ف  )كان  هاتفي��ة 
اتصال��ه احلقيقية مع العالم( مع 
مجموعة صغيرة من االصدقاء من 
بينهم توم باراك الذي كان الرئيس 
يتصل ب��ه دوماً وال��ذي كان يتابع 
مس��تويات توت��ر ترامب م��ع مرور 
املساء ويتشارك معه املالحظات.

الصعب��ة  البداي��ة  بع��د  ولك��ن 
راحت االمور تبدو بش��كل افضل 

وبحس��ب البع��ض اصبحت تبدو 
رئاسية.

في يوم الثالث��اء 31 كانون الثاني/ 
يناير اعل��ن الرئي��س ترامب بثقة 
حس��نة  مراس��م  وف��ي  وتف��اؤل 
التنظيم في وقت الذروة ترش��يح 
قاضي االس��تئناف الفيدرالي نيل 
غورستش للمحكمة العليا. كان 
غورستش يتمتع بتوليفة مثالية 
مؤلف��ة م��ن س��معٍة محافظ��ٍة 
واس��تقامة  ش��ائبة  تش��وبها  ال 
مثيرة لالعجاب ومؤهالت قانونية 
وقضائي��ة من الدرج��ة االولى. لم 

يكن الترش��يح ميثل ايف��اًء بوعد 
وللمؤسس��ة  للقاع��دة  ترام��ب 
احملافظ��ة فحس��ب بل ب��دا ايضاً 

بأنه خيار رئاسي محض.
وكان ترش��يح غورس��تش ايض��اً 
املس��اعدين  لطاقم  انتصاراً  ميثل 
الذي��ن رأوا ترام��ب يت��ردد م��رة تلو 
امل��رة ف��ي اختيار الش��خص الذي 
سيسلمه تلك الوظيفة املرغوبة 
واملصحوبة مبكافأة عالية. مسروراً 
بالوقع اجليد الذي خلفه الترشيح 
وخصوص��اً بقل��ة العي��وب الت��ي 
متكنت وسائل االعالم من ايجادها 
فيه اصبح ترامب لفترة وجيزة احد 
معجبي غورس��تش. لكنه قبل ان 
يس��تقر على غورس��تش تساءل 
بشأن س��بب عدم اعطاء املنصب 
لصدي��ق او مواٍل. م��ن وجهة نظر 
ترامب كان منح املنصب لشخص 

ال يعرفه ميثل نوعاً من الهدر.
في مراحل متنوعة في سياق هذه 
العملي��ة فكر ترامب ف��ي جميع 
اصدقائ��ه احملامني تقريب��اً: كلهم 

يش��كلون خيارات غي��ر محتملة 
ان ل��م نقل غريبة وكله��م تقريباً 
لم يكونوا ميلكون فرصة للنجاح 
سياس��ياً. واخلي��ار غي��ر احملتم��ل 
والغري��ب والفاقد لفرصة النجاح 
ال��ذي ظ��ل يع��ود الي��ه ه��و رودي 

جولياني.
كان ترام��ب مدين��اً جلوليان��ي. وال 
يعني هذا انه كان شديد االهتمام 
بديونه غي��ر ان هذا الدي��ن لم يرد 
بالتأكيد. لم يكن جولياني مجرد 
ولك��ن  ق��دمي  نيويورك��ي  صدي��ق 
عندما قدم القليل من اجلمهوريني 

دعمه��م الى ترامب ول��م يكن اي 
منهم تقريباً يتمتع بشهرة وطنية 
تقدم جولياني ملساندته وبطريقٍة 

ظه��ر  وق��د  وعني��دٍة.  مجابه��ٍة 
ذلك بش��كل خ��اص خ��الل االيام 
افص��اح محادثته  بع��د  الصعبة 
م��ع بيل��ي ب��وش عندم��ا اعتق��د 

اجلميع مبن فيهم املرش��ح نفسه 
وبانون وكون��واي واوالده ان احلملة 
االنتخابية س��ُتمنى بالفشل. لم 
مينح جولياني نفس��ه اس��تراحة 

من الدفاع املس��تمر واحلماس��ي 
والواثق عن ترامب.

كان جوليان��ي يري��د ان يكون وزير 
اخلارجي��ة وكان ترام��ب قد عرض 
عليه املنصب مراٍت عديدة. وكانت 
مقاومة احمليطني بترامب جلولياني 
ناجمًة عن الس��بب نفسه الذي 
دفع ترامب ملنحه املنصب؛ كانت 
كلمته مسموعة عند ترامب ولم 
يك��ن ليتخل��ى عن ه��ذا االمتياز 
كم��ا تهام��س مس��اعدو ترامب 
بش��أن صح��ة جوليان��ي وتوازنة 
وحت��ى دفاع��ه املس��تميت ع��ن 

فضيح��ة التس��ريبات اجلنس��ية 
»pussygate« كان قد بدأ يش��كل 
علي��ه  ُع��رض  وعقب��ة.  احراج��اً 

منصب املدعي الع��ام ووزارة االمن 
االس��تخبارات  ومدي��ر  الوطن��ي 
الوطني��ة لكن��ه رفضه��ا كله��ا 
مواصالً اصراره على وزارة اخلارجية 

او احملكم��ة العليا وه��و ما اعتبره 
املوظفون اقصى درجات العجرفة 
او محاول��ة للترقي. مب��ا ان ترامب 
لم يكن في وس��عه وضع شخص 

مناصر علناً لالجهاض في احملكمة 
من دون تش��ظية قاعدته واجملازفة 
بهزمية مرشحه فإنه كان مضطراً 
بالطبع ال��ى منح جوليان��ي وزارة 

اخلارجية.
وعندما اخفقت هذه االستراتيجية 
حي��ث حص��ل ريكس تيليرس��ون 
عل��ى وظيف��ة وزي��ر اخلارجية كان 
يجب ان ينتهي االمر عند هذا احلد 
بيد ان ترامب ظ��ل يعود الى فكرة 
وض��ع جولياني ف��ي احملكمة. وفي 
الثام��ن م��ن ش��باط/ فبراير خالل 

الترش��ح  املصادقة على  عملي��ة 
اعرب غورستش عن استيائه علناً 
من اس��تخفاف ترام��ب باحملاكم؛ 
فق��رر ترام��ب ف��ي حلظ��ة غضب 
سحب ترشيحه. وخالل محادثات 
مع املتصلني به بعد العش��اء عاد 
الى مناقشة وجوب منح الترشيح 
الوحيد.  لرودي الش��خص اخمللص 
لكن بان��ون وبريبوس كانا هما من 
اضط��را الى تذكيره م��راراً وتكراراً 
بأن احلمل��ة االنتخابية في واحدة 
من سياس��اتها البارع��ة القليلة 
املتعلقة بحل املشكالت وفي تودد 
مثالي للقاعدة احملافظة سمحت 
ملنظمة »اجملتمع الفيدرالي« بتقدمي 
الئحٍة للمرشحني. وكانت احلملة 
قد وعدت بأن املرش��ح سيأتي من 
الالئح��ة وال حاجة ال��ى القول ان 

جولياني لم يكن فيها. 
ام��ا غورس��تش ف��كان موج��وداً 

سينس��ى  م��ا  وس��رعان  فيه��ا. 
ترامب انه كان يريد أي ش��خص إال 

غورستش.
ف��ي 3 ش��باط/ فبراير اس��تضاف 
البي��ت االبيض اجتماع��اً منظماً 
بعناي��ة الح��د مجال��س االعمال 
املشكلة حديثاً هو منتدى الرئيس 
الذي  السياس��ي واالس��تراتيجي 
يتضم��ن مجموع��ة م��ن املديرين 
التنفيذي��ني الكبار ورجال االعمال 
املتنفذين ُجمعت بواسطة رئيس 
بالكس��تون س��تيفن ش��وارزمان. 
وكان الفض��ل ف��ي تنظيم احلدث 
ال��ذي تضمن برنام��ج عمل دقيقاً 
وتنظيم��اً الماك��ن اجللوس وتقدمي 
الش��خصيات وتوزيع هدايا قيمة 
يع��ود ال��ى ش��وارزمان اكث��ر مم��ا 
كان يع��ود ال��ى البي��ت االبي��ض. 
لكن ترام��ب ابلى به بالء حس��ناً 
واس��تمتع به كثيراً. وس��رعان ما 
س��تبدأ كيليان كون��واي بتذمرها 
ضع��ف  م��ن  وباالخ��ص  املتك��رر 
اهتمام وسائل االعالم بهذا النوع 
من االح��داث اي جلوس ترامب مع 
رج��ال جديني والبح��ث عن حلول 
ملش��كالت االمة رغم انه ميثل روح 

بيت الرئيس ترامب االبيض.
اجتماع��ات  اس��تضافة  كان��ت 
استشارية تتعلق باالعمال واحدة 
من خطط كوشنر وكانت مقاربًة 
مس��تنيرة تُلهي ترام��ب عما كان 
كوش��نر يعتب��ره اجن��دة مييني��ة 
جاهل��ة. اما بانون ال��ذي كان يزداد 
ازدراًء لكوش��نر فق��د كان ي��رى ان 
الغاي��ة احلقيقي��ة منه��ا اتاح��ة 
للقاء  الفرصة لكوش��نر نفس��ه 

باملديرين التنفيذيني.
اظه��ر ش��وارزمان اجنذاب��اً نحو 
ترام��ب ب��دا ص��دوره ع��ن رج��ل 
اعمال من وول س��تريت مدهشاً 
م��ن  قل��ة  ان  رغ��م  ومفاجئ��اً. 
املديري��ن التنفيذيني للش��ركات 
الكب��رى ق��د دعم��وه علن��اً وان 
الكثي��ر م��ن الش��ركات الكبرى 
ان لم يك��ن كلها كانت تخطط 
النتصار هيالري كلينتون وكانت 
تستخدم مسبقاً فرقاً مختصة 
بالسياس��ة العام��ة على صلة 
وج��ود  ع��ن  فض��الً  بكلينت��ون 
اعتقاد واسع من وسائل االعالم 
بأن انتصار ترامب كان سيضمن 
ح��دوث حال��ة ذعر في الس��وق؛ 
مفاجئ��ة  ثم��ة حماس��ة  ف��إن 
نشأت بني ليلة وضحاها. بيد ان 
معارضة البيت االبيض للتنظيم 
احلكومي والوعد باصالح ضريبي 
ق��د رجحا عل��ى الفوض��ى التي 
قد يثيرها ترامب عب��ر تغريداته 
منذ التاس��ع من تشرين الثاني/ 
نوفمبر الي��وم التالي لالنتخاب. 
ع��الوة عل��ى ذل��ك كان املديرون 
االجتماع��ات  ف��ي  التنفيذي��ون 
الثنائية يتحدثون عن شعورهم 
ترام��ب  اط��راء  حي��ال  الطي��ب 
الفياض والبارع وارتياحهم لعدم 
االضط��رار ال��ى التعامل مع فرق 
)ماذا ميكنكم  العنيدة  كلينتون 
ان تفعل��وا من اجلنا اليوم؟ وهل 

ميكننا استخدام خطتكم؟(.

9 ملف

لدى ترامب خوف قديم من التعرض للتسمم وهو احد اسباب حبه تناول الطعام يف مطعم مكدونالد

بعد البداية الصعبة لرتامب راحت 
االمور تبدو بشكل افضل وبحسب 

البعض اصبحت تبدو رئاسية

احللقة )22(

وبخ ترامب موظفي ادارة شؤون املنزل بسبب رفع 
قميصه عن االرض قائاًل لهم: اذا كان قميصي 

على االرض فهذا ألنني اريده على االرض

كينيدي
ميالنيا

ترامب

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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في  االسباني  فالنسيا  نادي  دخل 
على  للحصول  قوية  مفاوضات 
الوطني  منتخبنا  العب  خدمات 
اسامة رشيد قائد فريق سانتا كالرا 
االنتقاالت  فترة  خالل  البرتغالي 

الشتوية احلالية.
ويتواجد رشيد مع منتخبنا الوطني 
خلوض  يستعد  الذي  القدم  بكرة 
نهائيات آسيا في اجملموعة الرابعة 
وفيتنام  ايران  منتخبات  جانب  إلى 
االول  اللقاء  وسيخوض  واليمن، 

اليوم الثالثاء امام منتخب فيتنام.
البرتغالية(  )ابوال  صحيفة  وذكرت 
دخل  االسباني  فالنسيا  نادي  أن 
في مفاوضات قوية مع نادي سانتا 
على  للحصول  البرتغالي  كالرا 
“العراقي  الفريق  قائد  خدمات 
حسم  وبأنتظار  رشيد”،  اسامة 

الصفقة خالل االيام املقبلة.
عقد  ان  إلى  الصحيفة:  وأشارت 
 ،2021 لعام  ميتد  رشيد  الالعب 
البرتغالي قد يسمح  الفريق  ولكن 
لرحيل قائده العراقي إلى فالنسيا 

على  حصل  حال  في  االسباني 
وهذا  يورو،  مليون  ونصف  مليون 

االسباني  النادي  يدفعه  سوف  ما 
خط  العب  خدمات  عل  للحصول 

الوسط العراقي.
الـ)26(  صاحب  الالعب  وساهم 
املمتاز  إلى دوري  عاما بتأهل فريقه 
املاضي،  املوسم  خالل  البرتغالي 
وقادهم إلى نتائج مميزة في املوسم 
خمسة  تسجيله  بعد  احلالي 
بأربعة، كما حصل  أهداف وساهم 
بالدوري  هدف  أجمل  جائزة  على 
االول  تشرين  لشهر  البرتغالي 

املاضي.

ــق مفعم  ــى فري ــاده عل ــل اعتم ــي ظ ف
ــن  م ــد  العدي ــاد  ابتع ــد  بع ــباب،  بالش
ــاب اخلبرة، لم يكن  النجوم الكبار أصح
ــى تدرجا أفضل  ــب العراقي يتمن املنتخ
ــتوى املباريات  من هذا التصاعد في مس
ــة الرابعة في  ــا باجملموع ــي يخوضه الت
ــيا 2019. ــة كأس آس ــدور األول لبطول ال

ــود  )أس ــي  الوطن ــب  املنتخ ــتهل  ويس
ــي البطولة بلقاء  ــيرته ف الرافدين( مس
ــوم الثالثاء، على  ــره الفيتنامي، الي نظي
إستاد »مدينة زايد الرياضية« بأبو ظبي، 
ــة التالية نظيره  ــي اجلول ــا يلتقي ف فيم
اليمني، قبل أن يختتم مباريات اجملموعة 

ــة أمام نظيره  مبواجهة في غاية الصعوب
ــي إلى  ــب العراق ــح املنتخ اإليراني.ويطم
ــرا قبل  ــدور الثاني مبك ــم تأهله لل حس
مواجهة االختبار اإليراني الصعب.ولهذا، 
ــة بداية  ــود الرافدين عن ضرب ــث أس يبح
ــالل حتقيق فوز  ــي البطولة من خ ــة ف قوي
ــن على املنتخب الفيتنامي،  كبير ومطمئ
في مباراة هي األسهل، للفريق على األقل 
ــب  ــدرك املنتخ ــة النظرية.وي ــن الناحي م
العراقي أن سهولة املواجهة متثل سالحا 
ــلوفيني  ــى الس ــث يخش ــن، حي ذا حدي
سريتشكو كاتانيتش املدير الفني ألسود 
ــدى العبيه،  ــن الثقة الزائدة ل ــن م الرافدي
ــر  ــن العناص ــم م ــيما وأن معظمه ال س
ــكو خالل  ــابة.ولهذا، عكف سريتش الش
ــة العبيه إلى  ــة على توعي ــرة املاضي الفت

ــل بكل جدية مع املباراة  ضرورة التعام
ــز التام في  ــس والتركي ــرام املناف واحت
ــاء، من أجل الفوز بأكبر عدد ممكن  اللق
ــب العراقي  ــن األهداف.وفاجأ املنتخ م
ــام 2007،  ــدم العالم كله ع ــرة الق لك
ــاكل الداخلية  بعدما تغلب على املش
في بالده وانتزع لقب كأس آسيا 2007، 
ــي تاريخه.وميتلك  وذلك للمرة األولى ف
املنتخب العراقي مقومات العودة بقوة 
ــب القاري في  ــة على اللق إلى املنافس
النسخة احلالية لكن بشرط التعامل 

ــديد مع املباريات التي يخوضها،  بحذر ش
على أن يسعى العبوه تدريجيا الكتساب 
ــدي في  ــدرج التصاع ــذا الت ــرة مع ه اخلب
مستوى مباريات الفريق بالدور األول.وميتلك 
ــش اخلبرة الكبيرة التي متتد ألكثر  كاتانيت

ــرات تدريبية مع  ــملت فت ــن عقدين وش م
ــلوفينيا ومقدونيا واإلمارات  منتخبات س
ــا يدعم  ــوس اليوناني.كم ــادي أوملبياك ون
ــخة اجلديدة من  ــف الفريق في النس موق
ــابة مثل عالء  البطولة، ظهور مواهب ش
ــن  عباس ومهند علي وصفاء هادي وحس

علي وأمين حسن، أضيفت إلى عدد قليل 
ــة من الالعبن القدامى مثل حارس  للغاي
ــن علي  ــد واملدافع ــى محمد كاص املرم
ــي حصني،  ــد إبراهيم وعل ــان وأحم عدن
الذي عاد لتوه من اإلصابة ويجرى جتهيزه 

للمشاركة في املباراة.

ــاركات  ــم املش ــى رغ ــل، وعل ــي املقاب وف
ــرة املتواضعة للمنتخب الفيتنامي  واخلب
ــيوية  ــن الذهبي( في البطولة األس )التن
ــة هائلة قبل  ــق دفعة معنوي ــال الفري ، ن
ــخة  ــام على خوض هذه النس أقل من ع
ــى  ــه عل ــك بحصول ــة، وذل ــن البطول م
ــيوية  ــي البطولة اآلس ــي ف ــز الثان املرك
ــا(  ــت 23 عام ــة )حت ــات األوملبي للمنتخب
ــام 2018 .ونال  ــع ع ــت مطل ــي أقيم والت
ــرى، حيث قاده  ــق دفعة معنوية أخ الفري
ــيو  ــوري اجلنوبي بارك هاجن س املدرب الك
للفوز بلقب بطولة كأس سوزوكي الحتاد 
جنوب شرق آسيا وذلك للمرة األولى منذ 
ــوري على فريق  ــد املدرب الك 2008.ويعتم
ــابة مثل جنوين  ــن املواهب الش ــع ب يجم
ــان دوك فان،  ــاي ودوان فان هاو وف كواجن ه
ــان الم وكوي  ــاب اخلبرة مثل داجن ف وأصح
جنوك هاي.ورغم االنتفاضة اجليدة للكرة 
ــة في 2018 ، تبدو فرص الفريق  الفيتنامي
في العبور إلى الدور الثاني مرهونة بقدرته 
على تفجير مفاجأة، وهو ما يسعى إليه 
ــام العراق.  ــي مواجهته غدا أم ــق ف الفري
من جانب اخر أعرب عبد اخلالق مسعود، 
ــرة القدم، عن  ــاد العراقي لك ــس االحت رئي
ثقته في قدرة املنتخب على الوصول إلى 
ــيا،  ــة لبطولة كأس آس ــل النهائي املراح
والتي سيفتتحها اليوم الثالثاء   مبواجهة 
ــعود، ، إن  ــب الفيتنامي.وقال مس املنتخ
ــداد مثالية  ــواء وظروف إع ــاد وفر أج االحت
للمنتخب، وهناك تفاؤل كبير بأن يتأهل 

ــة بالبطولة. ــى األدوار النهائي ــراق إل الع
وأضاف: »كاتانيتش يؤدي دوره على أكمل 
ــب بالتصريحات املتوازنة  وجه، وأنا معج
ــا يدل على  ــا املدرب، وهو م ــي يطلقه الت
احترافيته وقدرته على ضبط تصريحاته 
ــع: »الفريق جاهز  ــكل املثالي«.وتاب بالش
ــكر قطر منح املدرب  ــا، كما أن معس متاًم
ــتوى الفريق بشكل  رؤية كاملة عن مس
ــة البدنية  ــة إلى احلال ــي، باإلضاف جماع
ــد صفاء هادي،  ــب«. الى ذلك أك لكل الع
العب املنتخب العراقي، أن الفريق يعيش 
ــة الكأس  ــدء رحل ــة قبل ب ــواء مثالي أج
ــيوية ومواجهة منتخب فيتنام يوم  اآلس
الثالثاء املقبل.وقال هادي، في تصريحات 
ــراق يعيش أجواء مثالية منحت  ل، إن الع
ــل االنطالقة  ــة قب ــة معنوي ــق دفع الفري
ــيوية ومواجهة فيتنام، حيث خرج  اآلس
ــة بفوائد  ــكر الدوح ــب من معس املنتخ
ــي  ــتقرار فن ــق اس ــت الفري ــرة منح كثي
ــز ملباراة  ــق جاه ــاف: »الفري ومعنوي.وأض
فيتنام واجلميع عازم على حتقيق النقاط 
ــًدا، كما أن  ــد مهمة ج ــالث والتي تع الث
ــال  ــؤولية إلدخ ــعرون مبس ــن يش الالعب
ــر العراقية. ــى قلوب اجلماهي الفرحة عل

وأمت: »فيتنام منتخب جيد، لكننا عازمون 
على حتقيق بداية طيبة واملضي قدما في 
ــة املباراة  ــا وأن نتيج ــة خصوص البطول
ــج  نتائ ــق  لتحقي ــة  الفرص ــتمنحنا  س

أفضل في املباريات املقبلة«.

رابطة الدوري االسباني تدعم اسود الرافدين يف كأس آسيا

ناشد وزير الشباب والرياضة الدكتور احمد العبيدي، دعم 
القدم  بكرة  امم اسيا  نهائيات كاس  الوطني في  املنتخب 
العربية  االمارات  دولة  في  السبت  انطلقت  التي   2019
وطنية  مهمة  يؤدي  املنتخب  ان  العبيدي:  املتحدة.وقال 
لتحقيق  ومؤازرته  معه  الوقوف  اجلميع  على  ويتوجب 
الهدف األسمى لهذه املهمة، ونأمل من رئيس اجلمهورية 

ورئيسّي مجلس الوزراء والنواب وجميع الوزراء واملسؤولن 
وأعضاء البرملان الوقوف معه ودعمه مادياً ومعنوياً سعياً 
في  عالياً  العراق  اسم  ورفع  االيجابية  النتائج  لتحقيق 
احملافل الدولية، مبينا ان الوزارة لن تألوا جهداً إال ووضعته 
الفيتنامي  نظيره  سيواجه  الذي  املنتخب  خدمة  في 
اولى مبارياته ضمن منافسات نهائيات  الثالثاء في  اليوم 
واالندية في  املنتخبات  تدعم جميع  الوزارة  ان  اسيا.وبن: 

النتائج  على  إيجاباً  ينعكس  ما  اخلارجية،  مشاركاتها 
والرياضة  الشباب  وزير  الوطن.ودعا  متثل  جميعاً  كونها 
مع  الوقوف  الى  أيضاً  االعالم  ووسائل  الرياضية  اجلماهير 
ما  لتحقيق  معنوياتهم  ورفع  هممهم  وشحذ  الالعبن 
منتخب  امام  األولى  املباراة  في  سيما  ال  منهم  مطلوب 
الى  للوصول  مفتاحا  الذي سيكون  الفوز  وحتقيق  فيتنام 

الدور الثاني.

في  حتمل  والدعوة  املناشدة  هذه  ان  العبيدي:  وأوضح 
التكاتف  اجل  من  واألحالم  اآلمال  من  الكثير  مكنونها 
البطولة،  نهائيات  في  متقدمة  مراحل  إلى  والوصول 
وتعزيز  الوطنية  الهوية  لتأكيد  مثالية  فرصة  وستكون 
يأملون  الذين  الواحد  الوطن  ابناء  بن  والتكاتف  االنتماء 
بالفوز بكأس آسيا  التي حصلت  الفرحة  تكرار مثل تلك 

2007 وكلنا ثقة بـأسود الرافدين.

الرسمية  الصفحة  دعمت 
القدم  لكرة  االسباني  للدوري 
الوطني  املنتخب  ليجا«،  »ال 
املنتخبات  وبقية  العراقي 
ب كأس  مشوارهم  في  العربية 
آسيا 2019.ونشرت الرابطة عبر 
صفحتها على موقع التواصل 
»فيسبوك«:  االجتماعي 
للمنتخبات  التوفيق  »كل 
بطولة  في  املشاركة  العربية 
اإلمارات   :2019 آسيا  كأس 

السعودية،  املتحدة،  العربية 
لبنان،  قطر،  البحرين،عمان، 
اليمن  األردن،  سوريا،  العراق، 

اسود  ان  فلسطن«.املعروف  و 
ملواجهة  يتأهبون  الرافدين 
كأس  في  الذهبية  النجوم 

آسيا واملنتخب الوطني يكتفي 
وفلسطن  الصن  بوديتي 
ويستهل  آسيا  لكأس  حتضيراً 

مشواره  الوطني  املنتخب 
الثالثاء  اليوم  آسيا  كأس  في 

مبواجهة املنتخب الفيتنامي.

االسيوي  االحتاد  قرر 
استبعاد  القدم،  لكرة 
أدهم  االردني  احلكم 
طاقم  من  مخادمه 
كوريا  مباراة  قيادة 
في  والفلبن  اجلنوبية 

كأس آسيا.
االسيوي  االحتاد  واعتبر 
في  أخطأ  مخادمه  بأن 
جزاء  ركلة  احتساب 
البحرين،   أمام  لالمارات 
السبت املاضي، حيث اثر 
اخلطأ على نتيجة املباراة 
بالتعادل  انتهت  التي 

االيجابي بهدف ملثله.
االسيوي  واستبدل 
اخملادمه باحلكم العراقي 
وتسميته  قاسم،  مهند 
كحكم إضافي ثاني في 
اجلنوبية  كوريا  مواجهة 

والفلبن  .
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أندية املقدمة تعـــــزز مسريتهــــا يف الدوري املمتاز بكرة اليد
في  مسيرتها  تعزيز  املقدمة  فرق  واصلت 
الدوري املمتاز بكرة اليد بعد ان حققت النتائج 
السادسة  اجلولة  مباريات  في  االيجابية 
متكن  املاضي.وقد  اجلمعة  يوم  جرت  التي 
فريق  على  الكبير  الفوز  من  الشرطة  فريق 
املباراة  في  هدفاً   18-44 بنتيجة  السليمانية 
التي جرت بينهما في قاعة السليمانية، كما 
 16-30 الكوت  فريق  على  الفوز  الكرخ  حقق 

هدفاً في املباراة التي ضيفتها قاعة محافظة 
واسط، في حن انتزع فريق بلدية البصرة فوزه 
الثمن من فريق املسيب بنتيجة 24-21 هدفاً 
في املباراة التي جرت بينهما في قاعة البصرة. 
واسفرت مباريات اليوم التالي عن فوز اجليش 
هدفاً،   17-35 بنتيجة  املوصلي  الفتوة  على 
وديالى على النجف 19-18 هدفاً، وكربالء على 

السماوة 33-21 هدفاً.

 بغداد / 

 بغداد / 

   
ــرة القدم  ــات ك ــتهن بخصمه، في منافس ــم يعد احد يس ل
ــر وال صغير اال  ــائدة ان ال كبي ــت ثقافة س ــة، اذ اصبح العاملي
ــق او ذاك، ولهذا ينبغي  ــي امللعب، وبقدر ما يقدمه هذا الفري ف
ــي، عند املدرب  ــذه الثقافة، في امليدان العراق ــود مثل ه ان تس
والالعب واالداري واالعالمي واملتفرج املتابع، وعلى وفق ذلك فان 
ــام يجب ان ينظر  ــا الوطني امام منتخب فيتن مباراة منتخبن
اليها بهذه الرؤية ايضاً، وقد اصبح معلوماً متاماً ان منتخبات، 
ــات ملنتخبات اخرى،  ــيا، كانت حقل جتارب وبروف ومنها في آس
ــتويات متواضعة جداً، اصبحت على غير ذلك احلال..  وذات مس
ــتخفاف بها، ومنها منتخب فيتنام على  تطورت، ال ميكن االس
ــبيل املثال، وحيث نواجهه غداً، ولن يشفع تاريخنا الكروي،  س
والعادة اننا نتغنى به، عند كل مناسبة او استحقاق خارجي، 
ــدر ما يقدمه هؤالء  ــود الرافدين، في املباراة، بق ــفع الس لن يش
ــود من جهد وحرص وفن كروي ورغبة، تترجم في امللعب،  االس
للفوز على املنافس الفيتنامي اليوم في نهائيات أمم آسيا، ونحن 
ــيا 2007 ان يستحضر  عند اخلطوة االولى، ينبغي لبطل أمم آس
كامل الصورة الفنية والنفسية التي احرز فيها اللقب الرفيع 
آنذاك، وال يتكئ على االجناز كإجناز مجرد، يجب ان يلعب بروحه 
ــي هو االخر  ــه الفيتنام ــب املباراة، ومنافس وقوته لكي يكس
ــتحضر روحاً مضادة، وهو يواجه بطل آسيا، وسيحاول  سيس
ــوازي مكانة اخلصم، لكي  ــيئاً كبيراً، ي بكل تأكيد ان يقدم ش
ــب املباراة اوالً ولكي يستمتع بلقب سيفاخر به وهو انه  يكس

فاز على منتخب له تاريخ وهو بطل سابق للقارة.
ــيرة منتخبنا الوطني فيها  ــاراة مدخل للبطولة وآفاق مس املب
ــا مطلقاً، اذ  ــال للتفريط بنقاطه ــة اذ ال مج ــب اهمي وتكتس
ــوز على فيتنام ومن  ــابات الواقعية تقول ان نقاط الف ان احلس
ــي الكفيلة وحدها للتقدم خطوة مهمة في  ثم على اليمن ه
ــاراة ايران، وعلى  ــل الى الدور التالي، وتبقى مب البطولة والتأه
ــذات، وفيها ميكن التنويه  ــم من صعوبتها مباراة اثبات ال الرغ
ــى اننا فزنا على ايران اكثر من مرة، وتبعاً لذلك، فالفوز وحده  ال

ــا  جماهيرن ــد  عن ــول  مقب
وكل  ــي،  الرياض ــا  واعالمن
ــة، وغيره  ــات الرياضي اجله
ــابات  حس ــي  ف ــا  يدخلن
ــدة والدخول في عنق  معق
ــرج منها  ــة، لم نخ زجاج

مرات مشابهة!.
ــول ان ال عذر  هنا ميكن الق
للجهاز الفني وعلى رأسه 
ــش بعد ان  ــدرب كاتانيت امل
توفرت له كل املستلزمات 
ــبة،  املناس ــواء  واالج
ــي  ــول ف ــر والدخ للتحضي
ــيا احلالية،  نهائيات أمم آس
ــل هدفاً  ــة متث ــي بطول وه

ــا، جميعاً، ولهذا ينبغي  ــراً.. كبيراً جداً في اهميتها عندن كبي
ــك متاماً، بان  ــو مدرب محترف وهو يدرك ذل ــدرك املدرب، وه ان ي
ــة احلالية هي  ــا الوطني في البطول ــتوى منتخبن نتائج ومس
ــم بعد ان  ــه، وهو االمتحان امله ــي تقومي عمل ــول عليها ف املع
خاض اختبارات عدة، وال مكان للتجريب واجملازفة في اختيارات 
ــة، خصوصاً وقد متتع الرجل بحرية اختيار الالعبن..  غير دقيق
واالستبعاد والدعوة، والتغيير في التشكيلة طيلة مدة عمله، 
ــة، وهنا ينبغي على  ــلم املهمة التدريبي ومنذ اليوم االول لتس
العبينا االبطال ان يكونوا عند مستوى املسؤولية، وهم كذلك 

طبعاً.
ــوم اولى  ــد املوحد يخوض الي ــراق الواح ــب العراق.. الع منتخ
ــؤازرة والدعم،  ــن معه.. في امل ــيا وكل العراقي ــات أمم آس مباري

وبانتظار فرحة الفوز.

منتخبنا الوطين.. اخلطوة 
األوىل املهمة

وقفة 

سعدون جواد 

 بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 

/ هشام الدلفي 

هنا يمكن القول ان ال 
عذر للجهاز الفني وعلى 
رأسه املدرب كاتانيتش 
بعد ان توفرت له كل 
املستلزمات واالجواء 
املناسبة للتحضري 
والدخول يف نهائيات أمم 
آسيا الحالية

عبد اخلالق مسعود : سنتأهل لــألدوار النهائية فـــي كـــــأس آسيا
صفاء هـــــادي : لــقـــاء فيتنــام مــفــتـــاح التألـــق اآلسيوي للـــعــــراق

منتخب العراق يسعى الستغالل االختبارات المتدرجة في أمم آسيا

وزير الشبـــــاب والرياضة يناشــد الرئاســــات الثــــالث  لدعم االسود يف النهائيات االسيوية

  استبدال حكم أردني بعراقي لقيادة مباراة 
كوريا اجلنوبية والفلبني

أسامة رشيد مطلوب يف فالنسيا 
   

للمبارزة  املركزي  االحتاد  اعلن 
العالم  كأس  بطولتي  في  مشاركته 
اآلسيوية  واجلولة  عاما   20 حتت 
اجلنسن  لكال   2002 تولد  للبراعم 
للمدة من 16 لغاية 22 كانون الثاني 

اجلاري في البحرين.
ذكر ذلك، رئيس االحتاد املركزي للمبارزة، 
زياد حسن، مبينا: ان التدريبات جترى 
بإشراف املدربن اإليراني حامد الصياد 
واملالكات  مودريان،  كوريك  واألرميني 
في  االحتاد،  لدى  املعتمدين  التدريبية 
التدريبي لالحتاد بحلتها  املركز  قاعة 

اجلديدة بعد حملة االعمار والترميم 
واستقدام االجهزة احلديثة املواكبة 
ملنافسات االحتاد الدولي والتجهيزات 
القاعة  وتزويد  متميزة،  مناشئ  من 
األخرى  اللوجستية  واألمور  باإلنارة 
التي أسهمت في احياء قاعة املركز 
املدينة  في  املبارزة  الحتاد  التدريبي 

الشبابية.
وتابع حسن: ان احتاده سيفتح باب 

ابتداًء  األندية  في  لالعبن  االنتقاالت 
من يوم 10 كانون الثاني اجلاري لغاية 
20 من شهر شباط املقبل استعداداً 
احتاده  ان  مبينا:  اجلديد.  للموسم 
يسعى الفتتاح املوسم بإقامة بطولة 

السنة  نصف  عطلة  في  تنشيطية 
جانب  إلى  احلالي،  الدراسي  للعام 
بإشراف  املوهوبن  بطولة  تنظيم 
مع  بالتعاون  للمبارزة  الوطني  املركز 

االحتاد املركزي.

   
مباريات  املاضي،  اجلمعة  يوم  انطلقت، 
لبطولة  الثانية  املرحلة  من  االول  الدور 
الدوري املمتاز بكرة السلة، حيث جرت 
والتي  االولى،  في  متكن  مباريات،   3
نوري  حمزة  الشهيد  قاعة  في  اقيمت 

مواصلة  الكرخ  نادي  بابل،  مبحافظة 
جدد  ان  بعد  للبطولة،  صدارته  مشوار 
املباراة،  وانتهت  احللة،  نادي  على  الفوز 
وبهدين  ادارها احلكام هوار حسن  التي 
لصالح  عبداحلسينن  وعدي  شكري 
فريق نادي الكرخ بنتيجة 95-71 نقطة.. 

نادي  فريق  النفط  نادي  فريق  هزم  فيما 
نقطة   73-107 بنتيجة  البصري  امليناء 
التي جرت بينهما في قاعة  املباراة  في 
البصرة،  مبحافظة  االوملبية  اللجنة 
سموم  علي  الدوليون  احلكام  وادارها 
وفي  علي..  ونزار  عبدالرحمن  ومحمد 

املباراة الثالثة التي ضيفتها قاعة زاخو، 
وسمير  جرجيس  منير  احلكام  بقيادة 
محمد علي وصفوان غامن، سجل فريق 
نادي  فريق  على  الثمن  فوزه  زاخو  نادي 

االعظمية بنتيجة 111-88 نقطة.
الثانية،  املرحلة  من  االول  الدور  وضمن 

سجل نادي الكهرباء فوزه الثمن على 
 65-72 بنتيجة  النجفي  التضامن  نادي 
بينهما  جرت  التي  املباراة  في  نقطة 
وادارها  النجف،  قاعة  في  االول  امس 
احلكام نائل طالب ووهران حبيب ومهند 

جواد.

  إنطالقـ مباريات املرحلة الثانية لدوري السلة والكرخ جيدد فوزه على احللة والنفط يهزم امليناء وزاخو يتخطى األعظمية
 بغداد / 

مبارزونا يف بطوليت كأس العامل واجلولة اآلسيوية

في  القدم  لكرة  السعودي  املنتخب  يأمل 
ضمن  االفتتاحية  مبارياته  مع  عقدته  فك 
عندما  الثالثة،  األلفية  في  آسيا  كأس 
الثالثاء  اليوم  الشمالية  كوريا  يواجه 
على استاد راشد في دبي، ضمن اجملموعة 
التي  القارية  البطولة  من  اخلامسة 
تستضيفها اإلمارات حتى األول من شباط/

في  السعودية  مشوار  بداية  فبراير.كانت 
كأس آسيا رائعة منذ 1984، فأحرزت ألقاب 
1984 و1988 و1996، وحلت ثانية في 1992 
األخيرة  األربع  النسخ  في  لكنها  و2000، 
في  األول  الدور  من  مرات  ثالث  باكرا  ودعت 
ظل بداية بطيئة.ففي نسخة لبنان 2000 
اليابان 1-4، تعادلت  سقطت افتتاحا أمام 
املتواضعة  تركمانستان  مع   2004 في 
 ،2007 في   1-1 اجلنوبية  كوريا  مع  ثم   ،2-2
خسرت أمام سوريا 1-2 في 2011، ثم أمام 
الصني 1-2 في 2015.لكن »الصقور اخلضر« 
يعولون على جيل جديد تأهل الى مونديال 
بفوز  وأنهاه  غياب،  طول  بعد   2018 روسيا 
بداية مخيبة،  بعد   1-2 على مصر  معنوي 
املاضية  النسخة  في  الكبير  فوزهم  إلى 

على كوريا الشمالية 1-4.
حيث  اإلمارات  بدولة  األخضر  ويتفاءل 
 1996 آسيا  بكأس  أراضيها  على  توج 

عام   )»12 )»خليجي  اخلليجية  والبطولة 
خوان  االرجنتيني  املدرب  1994.واستقر 
الوجوه  من  مزيج  على  بيتزي  أنطونيو 
مستبعدا  تشكيلته،  في  واخلبرة  الشابة 
على  املونديال  قائمة  من  العبني  تسعة 
اجلاسم  وتيسير  السهالوي  محمد  غرار 
املدافع  اعتزل  فيما  عسيري،  ومهند 
أسامه هوساوي ويغيب املدافع اآلخر معتز 
هوساوي بسبب اإلصابة.وأبقى بيتزي على 
محمد  واملدافعني  العويس  محمد  احلارس 
البليهي  وعلي  الشهراني  وياسر  البريك 
ويحيى  املقهوي  حسني  الوسط  والعبي 
الدوسري  سالم  واملهاجمني  الشهري 

وفهد املولد، كما شهدت القائمة انضمام 
في  احلزم  مع  تألقه  بعد  الصيعري  محمد 
االحتاد  قال  اخر  جانب  احمللي.من  الدوري 
التايالندي مدرب منتخبه الصربي ميلوفان 
رايفاتش بعد اخلسارة الكبيرة أمام الهند 
1-4، االحد في اجلولة األولى من منافسات 
اجملموعة األولى لكأس آسيا 2019 في كرة 
القدم في أبو ظبي.وأعلن االحتاد التايالندي 
من  أقيل  عاما(   65( رايفاتش  أن  االثنني 
مساعده  منه  بدال  وسيحل  منصبه 
مواجهة  في  يودياردثاي  سيريساك 
البحرين اخلميس املقبل.وقال رئيس االحتاد 
بيان  في  بومبامنونغ  سوميوت  التايالندي 
املنتخب  من  النتيجة  هذه  نتوقع  »لم 
أنا  جمهورنا.  يستحقها  وال  التايالندي 
جميع  غرار  على  النتيجة  هذه  من  خائب 
البالد. لكن كرئيس لالحتاد  مشجعينا في 
ما  حيال  متفرجا  أبقى  أن  ميكنني  ال 
تعادلت  عينها  اجملموعة  حصل«.وضمن 
السبت اإلمارات املضيفة مع البحرين 1-1 
الترتيب بثالث  الهند  أبوظبي، لتتصدر  في 
 2017 في  مهامه  رايفاتش  نقاط.واستلم 
واجلزائر   )2011( قطر  منتخبي  تدريب  بعد 
)2016(، كما برز اسمه عندما قاد غانا الى 
ربع نهائي مونديال 2010.وكان رايفاتش في 
نهائي  نصف  من  خروجه  بعد  اخلطر  دائرة 

كأس سوزوكي في جنوب شرق آسيا أمام 
رايفاتش بعد  املاضي.وقال  ماليزيا الشهر 
كثيرا.  نتحسن  ان  »يجب  الهند  خسارة 
كرة القدم ال تتمحور فقط حول التقنيات، 
نلعب  عدوانية،  أكثر  نكون  أن  يجب 
للنتيجة وليس فقط جلمالية اللعبة«.الى 
ذلك عجزت سوريا عن ترجمة استحواذها 
فلسطني  مع  فتعادلت  العددية  وزيادتها 
صفر-صفر، األحد في الشارقة في اجلولة 
الثانية في  األولى من منافسات اجملموعة 
وسيطر  القدم  كرة  في   2019 آسيا  كأس 
املنتخب السوري على الكرة طوال املباراة 

العبني،  بعشرة  املواجهة  خصمه  واكمل 
في  صالح  محمد  دفاعه  قلب  طرد  بعد 
آخر ثلث ساعة دون أن ينجح بالتسجيل.

في  نقطة  الى  رصيدهما  الفريقان  ورفع 
فوزا  حقق  الذي  االردن  وراء  الثاني  املركز 
مفاجئا االحد على أستراليا حاملة اللقب 
ملنتخب  رسمية  بطولة  أول  1-صفر.وهذه 
البالد  النزاع الدامي في  سوريا منذ اندالع 
يزال  ال  بأنه  علما  أعوام،  ثمانية  نحو  قبل 
أرضه. على  مباريات  استضافة  من  ممنوعا 

من  متقدمة  مرحلة  بلغت  سوريا  وكانت 
العالم 2018  التصفيات املؤهلة الى كأس 
في روسيا، وخرجت بصعوبة أمام أستراليا 
وتشارك  اآلسيوية.  التصفيات  ملحق  في 

من  النهائيات  في  السادسة  للمرة  سوريا 
اول  الثاني.وهذا  الدور  الى  تتأهل  ان  دون 
تعادل لسوريا في 14 مباراة في النهائيات 
بعد 5 انتصارات و8 هزائم.في املقابل، هذه 
املشاركة الثانية لفلسطني في النهائيات 
القارية، بعد خروجها من الدور األول دون أي 
فحصدت   ،2015 نسخة  في  تعادل  أو  فوز 

نقطتها األولى.
شتانغه  برند  األملاني  سوريا  مدرب  وترك 
عثمان  ومحمد  ميداني  عمرو  الالعبني 
معوال  البدالء،  مقاعد  على  قلفا  ويوسف 
وعبد  أومري  واسامة  امليداني  زاهر  على 
الوسط.  وخط  الدفاع  في  عنيزان  امللك 
أفضلية  مع  متوسطا  األول  الشوط  وجاء 
فرص  دون  من  لسوريا  واضحة  استحواذ 

أول  على  قاسيون«  »نسور  كثيرة.وحصل 
الذي  السومة  فرصة عبر مهاجمهم عمر 
فشل  رأسية  بكرة  القائد،  شارة  حمل 
)2(.لكن  مبتابعتها  خريبني  عمر  املهاجم 
عرضية  من  جاءت  لسوريا  فرصة  أخطر 
رأسية مبضايقة من  لعبها خريبني  ألومري 
رامي  احلارس  ،صدها  املدافع محمد صالح 
العب  بعدها  أصيب   .)29( ببراعة  حمادة 
اليمنى  بركبته  اومري  النشيط  الوسط 
)39(.وشهد  منه  بدال  قلفا  يوسف  فدخل 
الشوط رقابة لصيقة على السومة، هداف 
النادي  مع  مرت  ثالث  السعودي  الدوري 
األهلي، عبر عبد اللطيف البهداري ومحمد 

صالح.

جناح  صالح،  محمد  املصري  النجم  فاز 
ليفربول، بجائزة أفضل العب 
في البرميييرليج خالل شهر 
واملقدمة  املاضي،  ديسمبر 
الالعبني  رابطة  من 
اإلجنليزية.  احملترفني 
الرسمي  للموقع  ووفقا 
أعلنت  فقد  لليفربول، 
عن  امس،  الرابطة 
فوز صالح باجلائزة 
تفوقه  بعد 
تصويت  في 
هيـــــر  جلما ا
إيدين  على 
العب  هازارد 

 ، كني تشيلسي وهاري 
مهاجم توتنهام، وريكاردو بيريرا العب ليستر 
سيتي، وبول بوجبا وماركوس راشفورد، ثنائي 
من  صالح  محمد  ومتكن  يونايتد.  مانشستر 
ليفوز  املاضي،  الشهر  خالل  أهداف   6 إحراز 
هذا  خالل  خاضها  مباريات   7 بـ  ليفربول 
جدول  صدارة  اعتالء  من  ليتمكن  الشهر، 
ترتيب الدوري اإلجنليزي متفوًقا على مانشستر 
ليفربول  ثالث العب في  ويعتبر صالح  سيتي. 
باملوسم احلالي، يتمكن من الفوز بجائزة العب 
الشهر في البرميييرليج، بعد السنغالي ساديو 
فيرجيل  والهولندي  أغسطس،  شهر  في  ماني 

فان ديك، في شهر نوفمبر.
جدول  صدارة  حالًيا  يحتل  ليفربول  أن  يذكر   
مقابل  نقطة،   54 برصيد  اإلجنليزي  الدوري  ترتيب 

50 نقطة ملانشستر سيتي صاحب املركز الثاني.

املتحدثة  فرينجر  كارين  قالت 
فيينا  مستشفى  باسم  الرسمية 
عالم  بطل  الودا،  نيكي  إن  العامة 
نقله  مت   ،1 فورموال  لسباقات  سابق 
لوحدة الرعاية املركزة؛ بسبب إصابته 
قليلة  أشهر  بعد  اإلنفلونزا،  بعدوى 
من خضوعه لعملية زرع رئة.وأضافت 
نشرته  لتقرير  مؤكدة  فرينجر، 
صحيفة »كرونني تسايتوجن« أن الودا، 
69 عاًما، ال يُعاني من أية مضاعفات، 
بسبب  للمستشفى؛  نقله  مت  لكن 
رئيس  الودا،  األخيرة.كان  اجلراحة 
بفريق  التنفيذي  غير  الرقابي  اجمللس 
مرسيدس، أصيب مبرض األنفلونزا مع 

أحد أفراد أسرته.وتابعت فرينجر، أنه 
املستشفى  الودا  يغادر  أن  املقرر  من 
الودا  وخضع  اجلاري،  األسبوع  خالل 
آب/أغسطس  رئة مطلع  زرع  لعملية 
اجلراحية،  العملية  املاضي.وعقب 
خرج الودا من املستشفى في تشرين 
أول/أكتوبر، وظل في عيادة إعادة تأهيل 

حتى كانون أول/ديسمبر املاضي.
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ــى النجم اإلجنليزي واين  ــرطة األمريكية القبض عل ألقت الش
ــي يونايتد األمريكي، لدى وصوله إلى  روني، مهاجم فريق دي س

مطار »واشنطن«.
وقال املتحدث باسم روني، أسطورة مانشستر يونايتد السابق، 
في تصريحات بحسب صحيفة »ميرور«: »مت القبض على واين 
ــعودية،  ــي واحتجازه في املطار عقب رحلة طويلة من الس رون

بعد رحلة عمل ترويجية استمرت ليوم واحد«.

وأضاف انه »خالل الرحلة، أخذ روني كمية من األقراص املنومة 
تناولها أثناء شرب الكحول، وبالتالي كان مرتبًكا لدى وصوله، 

وقررت الشرطة اعتقاله بتهمة جنحة بسيطة«.
ــراحه بعد وقت قصير من  ــرض واين روني لغرامة وأطلق س وتع
ــمه ان »روني يريد أن  املطار. وفي هذا الصدد صرح املتحدث باس
يسجل تقديره للطريقة التي عومل بها من قبل جميع األطراف 

املعنية. لن تصدر أي تعليقات أخرى حول هذا املوضوع«. 

املتحدث باسم روني يكشف تفاصيل القبض عليه

 وكاالت /

 وكاالت /

 وكاالت /

 وكاالت /

 وكاالت /

 وكاالت /

 وكاالت /
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الودا بطل العامل السابق لفورموال 1 
يدخل الرعاية املركزة

حممد صالح حيصد جائزة جديدة

لقب  ثانيا  املصنف  نيشيكوري  كي  الياباني  أحرز   
األحد  بفوزه  التنس،  في  األسترالية  بريزبني  دورة 
بينما  الرابع،  ميدفيديف  دانييل  الروسي  على 
فردي  بلقب  بليسكوفا  كارولينا  التشيكية  توجت 
السيدات على حساب األوكرانية ليسيا تسورينكو.

وفاز نيشيكوري املصنف تاسعا عامليا، على منافسه 
الروسي بنتيجة 6-4، 3-6 و6-2، ليحقق الالعب البالغ 
الثاني عشر في مسيرته  اللقب  العمر 29 عاما  من 
عام  األميركية  ممفيس  دورة  منذ  واألول  االحترافية، 
اإلصابات،  من  مسيرته  خالل  الياباني  2016.وعانى 
كما خسر تسع مباريات نهائية شارك بها منذ لقبه 

نتيجة  حتقيق  هو  »األهم  نيشيكوري  األخير.وقال 
بطوالت  )أولى  املفتوحة  أستراليا  بطولة  في  جيدة 
الغراند سالم التي تنطلق في 14 كانون الثاني/يناير 
في ملبورن(، لكنني سعيد فعال ألنني لعبت بشكل 
جيد هذا األسبوع«.أضاف »حتى لو كنت قد خسرت 

اليوم، أعتقد أنني كنت واثقا جدا«.
خسر  ساعتني،  نحو  امتد  الذي  امس  نهائي  وفي 
ما  األولى،  اجملموعة  في  األول  إرساله  نيشيكوري 
متكن  الياباني  أن  اال  3-صفر.  التقدم  ملنافسه  أتاح 
ليفوز  والسابع(  )اخلامس  مرتني  اإلرسال  كسر  من 
 48 امتدت  التي  الثانية  اجملموعة  باجملموعة.أما 

من  كل  ومتكن  كبير،  حد  الى  متقاربة  فأتت  دقيقة، 
نيشيكوري وميدفيديف من احلفاظ على إرساله حتى 
الشوط الثامن حينما نال الروسي األفضلية 5-3 وفاز 
احلاسمة،  اجملموعة  واجملموعة.وفي  التالي  بالشوط 
إرسال  كسر  بينما  مرة،  إرساله  نيشيكوري  خسر 
منافسه املصنف 16 عامليا ثالث مرات.وقال الروسي 
»شعرت في اجملموعة الثانية انني أنتظر طويال وكنت 
)الى  لي  أتيحت  التي  الفرصة  حتويل  على  قادر  غير 
عدة،  فرص  على  »حصلت  مضيفا  لصاحله(«،  نقاط 

واعتقدت أنني قادر على الفوز مبجموعتني«.

كي نيشيكوري يعانق لقب دورة بريزبني للتنس

السعودية تأمل فك حنس املباريات االفتتاحية يف البطولة وحتاول الظهور بشكل جيد  
مدرب تايالند أول ضحايا البطولة  و تعادل سليب بني سوريا وفلسطني يف كأس آسيا

في دوري المجموعات لكأس االمم االسيوية 

ريال  في  الغضب  موجة  تزال  ال 
مدريد مستمرة، بعد هزمية الفريق 
أمس امام ريال سوسييداد بهدفني 
سانتياجو  ملعب  على  نظيفني 
وبني  بينه  الفارق  واتساع  برنابيو، 

برشلونة املتصدر إلى 10 نقاط.
 وشهد اللقاء جدال حتكيميا كبيرا 
امللكي،  الفريق  العبو  طالب  حيث 
لصالح  جزاء  ركلة  باحتساب 
قرار  أن  إال  جونيور،  فينيسيوس 
وعدم  اللعب،  احلكم كان استمرار 
وذكرت   .VAR الـ  تقنية  إلى  العودة 
أن  ديبورتيفو«  »موندو  صحيفة 
النادي امللكي سوف يقدم شكوى 
فيها  يطلب  اإلسباني،  االحتاد  إلى 
في  حدث  ملا  التوضيحات  بعض 
من  يعتبرها  والتي  اللقطة،  تلك 

املواقف غير العادلة.
العودة  مدريد  ريال  بإمكان  وكان   
على  بنقطة  واخلروج  املباراة  إلى 
ركلة  احتساب  حالة  في  األقل 
امليرجني  ويحتل  وتسجيلها.  اجلزاء 

نقطة   30 برصيد  اخلامس  املركز 
بفوزه  وذلك  جولة،   18 مرور  بعد 
 3 في  والتعادل  مباريات   9 في 
مواجهات.ن   6 وخاسرة  بينما 
مانشستر  فريق  يقدم  اخر  جانب 
منذ  مبهًرا،  أداًء  اإلجنليزي،  يونايتد 
وصول املدرب النرويجي أولي جونار 
للبرتغالي  خلًفا  سولسكاير، 
جوزيه مورينيو، الذي أعلنت اإلدارة 
النتائج  من  سلسلة  بعد  إقالته 
أول  سولسكاير،  اخمليبة.وأصبح 
مدرب في تاريخ يونايتد، يفوز بأول 5 
مباريات له مع الفريق، وذلك بعدما 
كل  أمام  متتالية  انتصارات  حقق 
وهيدرسفيلد  سيتي،  كارديف  من 
في  ونيوكاسل،  وبورمنوث،  تاون، 
كأس  في  ريدينج  على  ثم  الدوري، 
بيع  في  الرائد  موقع  االحتاد.وقال 
البطوالت  أبرز  حلضور  التذاكر 
حدثت  التي  الطفرة  إن  العاملية، 
أيقظت  احلمر،  الشياطني  أداء  في 
الشرق  في  الفريق  مشجعي 

األوسط والعالم.
في  كبيرة  زيادة  هناك  أن  وكشف  

املباريات  تذاكر  شراء  على  اإلقبال 
في  يونايتد،  ملانشستر  املقبلة 
ألهب  بعدما  اإلجنليزي،  الدوري 
مشجعيه.كما  حماس  الفريق 
تذاكر  شراء  على  أيضا  اإلقبال  زاد 
مباراة الشياطني احلمر أمام باريس 
سان جيرمان، في دور الـ16 من دوري 
مشاهدة  أوروبا.وميكنكم  أبطال 
مباشرة  والالعبني  الفرق  أفضل 
العاملية  املالعب  وأعرق  أهم  من 
املباريات  بطاقات  حجز  خالل  من 
األبطال على موقع:  بدوري  اخلاصة 
في  الرائدة  املواقع  من  ويعتبر 
من  لعدد  التذاكر  حجز  عمليات 
وفي  العالم،  حول  البطوالت  أهم 
مقدمتها »الليجا«، و«البرمييرليج«، 
الدوري  بطوالت  من  وغيرها 
أوروبا.كما  في  الكبرى  والكؤوس 
يقدم موقع 1تذاكر خاصة ملتابعة 
مثل  األوروبية،  الفرق  أكبر  مباريات 
برشلونة، وريال مدريد، ومانشستر 
ومانشستر  وتشيلسي،  يونايتد، 
سان  وباريس  ويوفنتوس،  سيتي، 
إلى  املوقع  خدمات  جيرمان.ومتتد 

الشعبية  ذات  األخرى،  الرياضات 
التنس،  بطوالت  مثل  الكبيرة، 
وسباقات   ،1 الفورموال  وسباقات 
واملالكمة  السلة،  وكرة  اخليل، 
من  وغيرها  القتالية،  والفنون 
الرياضية،  والبطوالت  األلعاب 
تتوقف  كبير.وال  بشكل  املطلوبة 
مجاالت عند الرياضة فقط، بل متتد 
التي  األخرى،  الترفيه  مجاالت  إلى 

املوسيقى،  لعشاق  الفرصة  توفر 
املفضلة  والفرق  الفنانني  ملشاهدة 
لديهم، على الهواء مباشرًة، من أي 
مكان في العالم، من خالل احلفالت 

املوسيقية واملسرح.
اجلوالت  تنظيم  إلى  إضافة  هذا 
واألزياء،  السينما  وعروض 
واألنشطة في جهات  واملهرجانات 

عديدة.

تذاكر  بتقدمي  شركة  وتقوم 
والتي  األحداث،  ألهم  مضمونة، 
شبكتها  خالل  من  حجزها  يتم 
قطاع  في  بها  املوثوق  العاملية، 
بأسعار  العالم،  حول  الترفيه، 

مناسبة للجميع.

ريال مدريد يتقدم بشكوى لالحتاد اإلسباني بعد واقعة فينيسيوس
وانتفاضة مانشسرت يونايتد تلهب محاس املشجعني العرب

حقق نورمان باول، أفضل حصيلة له من النقاط، خالل مباراة 
هذا املوسم بعد حلوله بدياًل، ليقود تورونتو رابتورز الذي لعب 
بدون كواي ليونارد، للفوز على الضيف أنديانا بيسرز 105-121، 
ضمن منافسات دوري كرة السلة األمريكي للمحترفني، الليلة 
املاضية.وعاد كايل لوري للتشكيلة، ليسجل 12 نقطة، وأرسل 
8 متريرات حاسمة عقب غيابه عن 6 مباريات متتالية بسبب شد 
في الظهر.وسجل سيرجي إيباكا 18 نقطة، وأضاف داني جرين 
السبت  باكس في ميلووكي  فاز على  الذي  لرابتورز،  15 نقطة 
فاز مينيسوتا متبروولفز على لوس  املباريات،  بقية  املاضي.وفي 
أجنلوس ليكرز 108-86، في ظل غياب ليبرون جيمس عن صفوف 

األخير.وجاء االنتصار قبل وقت قصير من إقالة توم ثيبيدو مدرب 
املوسم  خالل  مدته  منهًيا  السلة،  كرة  عمليات  ومدير  الفريق 
املباراة،  القرار عقب  الفريق عن  الثالث له مع مينيسوتا.وأعلن 
وتولى املساعد رايان ساوندرز، مسؤولية تدريب الفريق بشكل 
على  ليفوز  جيدة  مباراة  كليبرز،  أجنليس  لوس  مؤقت.وخاض 
برادلي بيل 25 نقطة،  أورالندو ماجيك بنتيجة 106-96.وسجل 
ليقود واشنطن ويزاردز للفوز على أوكالهوما سيتي، على الرغم 
من تألق راسل وستبروك وتسجيله 22 نقطة واستحواذه على 
-117 بولز  شيكاغو  على  نيتس  بروكلني  مرتدة.وتغلب  كرة   15

100، وفاز تشارلوت هورنتس على فينكس صنز 113-119.

رابتورز يتخطى بيسرز يف دوري السلة األمريكي



في  القدم  لكرة  السعودي  املنتخب  يأمل 
ضمن  االفتتاحية  مبارياته  مع  عقدته  فك 
عندما  الثالثة،  األلفية  في  آسيا  كأس 
الثالثاء  اليوم  الشمالية  كوريا  يواجه 
على استاد راشد في دبي، ضمن اجملموعة 
التي  القارية  البطولة  من  اخلامسة 
تستضيفها اإلمارات حتى األول من شباط/

في  السعودية  مشوار  بداية  فبراير.كانت 
كأس آسيا رائعة منذ 1984، فأحرزت ألقاب 
1984 و1988 و1996، وحلت ثانية في 1992 
األخيرة  األربع  النسخ  في  لكنها  و2000، 
في  األول  الدور  من  مرات  ثالث  باكرا  ودعت 
ظل بداية بطيئة.ففي نسخة لبنان 2000 
اليابان 1-4، تعادلت  سقطت افتتاحا أمام 
املتواضعة  تركمانستان  مع   2004 في 
 ،2007 في   1-1 اجلنوبية  كوريا  مع  ثم   ،2-2
خسرت أمام سوريا 1-2 في 2011، ثم أمام 
الصني 1-2 في 2015.لكن »الصقور اخلضر« 
يعولون على جيل جديد تأهل الى مونديال 
بفوز  وأنهاه  غياب،  طول  بعد   2018 روسيا 
بداية مخيبة،  بعد   1-2 على مصر  معنوي 
املاضية  النسخة  في  الكبير  فوزهم  إلى 

على كوريا الشمالية 1-4.
حيث  اإلمارات  بدولة  األخضر  ويتفاءل 
 1996 آسيا  بكأس  أراضيها  على  توج 

عام   )»12 )»خليجي  اخلليجية  والبطولة 
خوان  االرجنتيني  املدرب  1994.واستقر 
الوجوه  من  مزيج  على  بيتزي  أنطونيو 
مستبعدا  تشكيلته،  في  واخلبرة  الشابة 
على  املونديال  قائمة  من  العبني  تسعة 
اجلاسم  وتيسير  السهالوي  محمد  غرار 
املدافع  اعتزل  فيما  عسيري،  ومهند 
أسامه هوساوي ويغيب املدافع اآلخر معتز 
هوساوي بسبب اإلصابة.وأبقى بيتزي على 
محمد  واملدافعني  العويس  محمد  احلارس 
البليهي  وعلي  الشهراني  وياسر  البريك 
ويحيى  املقهوي  حسني  الوسط  والعبي 
الدوسري  سالم  واملهاجمني  الشهري 

وفهد املولد، كما شهدت القائمة انضمام 
في  احلزم  مع  تألقه  بعد  الصيعري  محمد 
االحتاد  قال  اخر  جانب  احمللي.من  الدوري 
التايالندي مدرب منتخبه الصربي ميلوفان 
رايفاتش بعد اخلسارة الكبيرة أمام الهند 
1-4، االحد في اجلولة األولى من منافسات 
اجملموعة األولى لكأس آسيا 2019 في كرة 
القدم في أبو ظبي.وأعلن االحتاد التايالندي 
من  أقيل  عاما(   65( رايفاتش  أن  االثنني 
مساعده  منه  بدال  وسيحل  منصبه 
مواجهة  في  يودياردثاي  سيريساك 
البحرين اخلميس املقبل.وقال رئيس االحتاد 
بيان  في  بومبامنونغ  سوميوت  التايالندي 
املنتخب  من  النتيجة  هذه  نتوقع  »لم 
أنا  جمهورنا.  يستحقها  وال  التايالندي 
جميع  غرار  على  النتيجة  هذه  من  خائب 
البالد. لكن كرئيس لالحتاد  مشجعينا في 
ما  حيال  متفرجا  أبقى  أن  ميكنني  ال 
تعادلت  عينها  اجملموعة  حصل«.وضمن 
السبت اإلمارات املضيفة مع البحرين 1-1 
الترتيب بثالث  الهند  أبوظبي، لتتصدر  في 
 2017 في  مهامه  رايفاتش  نقاط.واستلم 
واجلزائر   )2011( قطر  منتخبي  تدريب  بعد 
)2016(، كما برز اسمه عندما قاد غانا الى 
ربع نهائي مونديال 2010.وكان رايفاتش في 
نهائي  نصف  من  خروجه  بعد  اخلطر  دائرة 

كأس سوزوكي في جنوب شرق آسيا أمام 
رايفاتش بعد  املاضي.وقال  ماليزيا الشهر 
كثيرا.  نتحسن  ان  »يجب  الهند  خسارة 
كرة القدم ال تتمحور فقط حول التقنيات، 
نلعب  عدوانية،  أكثر  نكون  أن  يجب 
للنتيجة وليس فقط جلمالية اللعبة«.الى 
ذلك عجزت سوريا عن ترجمة استحواذها 
فلسطني  مع  فتعادلت  العددية  وزيادتها 
صفر-صفر، األحد في الشارقة في اجلولة 
الثانية في  األولى من منافسات اجملموعة 
وسيطر  القدم  كرة  في   2019 آسيا  كأس 
املنتخب السوري على الكرة طوال املباراة 

العبني،  بعشرة  املواجهة  خصمه  واكمل 
في  صالح  محمد  دفاعه  قلب  طرد  بعد 
آخر ثلث ساعة دون أن ينجح بالتسجيل.
في  نقطة  الى  رصيدهما  الفريقان  ورفع 
فوزا  حقق  الذي  االردن  وراء  الثاني  املركز 
مفاجئا االحد على أستراليا حاملة اللقب 
ملنتخب  رسمية  بطولة  أول  1-صفر.وهذه 
البالد  النزاع الدامي في  سوريا منذ اندالع 
يزال  ال  بأنه  علما  أعوام،  ثمانية  نحو  قبل 
أرضه. على  مباريات  استضافة  من  ممنوعا 
من  متقدمة  مرحلة  بلغت  سوريا  وكانت 
العالم 2018  التصفيات املؤهلة الى كأس 
في روسيا، وخرجت بصعوبة أمام أستراليا 
وتشارك  اآلسيوية.  التصفيات  ملحق  في 

من  النهائيات  في  السادسة  للمرة  سوريا 
اول  الثاني.وهذا  الدور  الى  تتأهل  ان  دون 
تعادل لسوريا في 14 مباراة في النهائيات 
بعد 5 انتصارات و8 هزائم.في املقابل، هذه 
املشاركة الثانية لفلسطني في النهائيات 
القارية، بعد خروجها من الدور األول دون أي 
فحصدت   ،2015 نسخة  في  تعادل  أو  فوز 

نقطتها األولى.
شتانغه  برند  األملاني  سوريا  مدرب  وترك 
عثمان  ومحمد  ميداني  عمرو  الالعبني 
معوال  البدالء،  مقاعد  على  قلفا  ويوسف 
وعبد  أومري  واسامة  امليداني  زاهر  على 
الوسط.  وخط  الدفاع  في  عنيزان  امللك 
أفضلية  مع  متوسطا  األول  الشوط  وجاء 
فرص  دون  من  لسوريا  واضحة  استحواذ 

أول  على  قاسيون«  »نسور  كثيرة.وحصل 
الذي  السومة  فرصة عبر مهاجمهم عمر 
فشل  رأسية  بكرة  القائد،  شارة  حمل 
)2(.لكن  مبتابعتها  خريبني  عمر  املهاجم 
عرضية  من  جاءت  لسوريا  فرصة  أخطر 
رأسية مبضايقة من  لعبها خريبني  ألومري 
رامي  احلارس  ،صدها  املدافع محمد صالح 
العب  بعدها  أصيب   .)29( ببراعة  حمادة 
اليمنى  بركبته  اومري  النشيط  الوسط 
)39(.وشهد  منه  بدال  قلفا  يوسف  فدخل 
الشوط رقابة لصيقة على السومة، هداف 
النادي  مع  مرت  ثالث  السعودي  الدوري 
األهلي، عبر عبد اللطيف البهداري ومحمد 

صالح.

جناح  صالح،  محمد  املصري  النجم  فاز 
ليفربول، بجائزة أفضل العب 
في البرميييرليج خالل شهر 
واملقدمة  املاضي،  ديسمبر 
الالعبني  رابطة  من 
اإلجنليزية.  احملترفني 
الرسمي  للموقع  ووفقا 
أعلنت  فقد  لليفربول، 
عن  امس،  الرابطة 
فوز صالح باجلائزة 
تفوقه  بعد 
تصويت  في 
هيـــــر  جلما ا
إيدين  على 
العب  هازارد 

 ، كني تشيلسي وهاري 
مهاجم توتنهام، وريكاردو بيريرا العب ليستر 
سيتي، وبول بوجبا وماركوس راشفورد، ثنائي 
من  صالح  محمد  ومتكن  يونايتد.  مانشستر 
ليفوز  املاضي،  الشهر  خالل  أهداف   6 إحراز 
هذا  خالل  خاضها  مباريات   7 بـ  ليفربول 
جدول  صدارة  اعتالء  من  ليتمكن  الشهر، 
ترتيب الدوري اإلجنليزي متفوًقا على مانشستر 
ليفربول  ثالث العب في  ويعتبر صالح  سيتي. 
باملوسم احلالي، يتمكن من الفوز بجائزة العب 
الشهر في البرميييرليج، بعد السنغالي ساديو 
فيرجيل  والهولندي  أغسطس،  شهر  في  ماني 

فان ديك، في شهر نوفمبر.
جدول  صدارة  حالًيا  يحتل  ليفربول  أن  يذكر   
مقابل  نقطة،   54 برصيد  اإلجنليزي  الدوري  ترتيب 

50 نقطة ملانشستر سيتي صاحب املركز الثاني.

املتحدثة  فرينجر  كارين  قالت 
فيينا  مستشفى  باسم  الرسمية 
عالم  بطل  الودا،  نيكي  إن  العامة 
نقله  مت   ،1 فورموال  لسباقات  سابق 
لوحدة الرعاية املركزة؛ بسبب إصابته 
قليلة  أشهر  بعد  اإلنفلونزا،  بعدوى 
من خضوعه لعملية زرع رئة.وأضافت 
نشرته  لتقرير  مؤكدة  فرينجر، 
صحيفة »كرونني تسايتوجن« أن الودا، 
69 عاًما، ال يُعاني من أية مضاعفات، 
بسبب  للمستشفى؛  نقله  مت  لكن 
رئيس  الودا،  األخيرة.كان  اجلراحة 
بفريق  التنفيذي  غير  الرقابي  اجمللس 
مرسيدس، أصيب مبرض األنفلونزا مع 

أحد أفراد أسرته.وتابعت فرينجر، أنه 
املستشفى  الودا  يغادر  أن  املقرر  من 
الودا  وخضع  اجلاري،  األسبوع  خالل 
آب/أغسطس  رئة مطلع  زرع  لعملية 
اجلراحية،  العملية  املاضي.وعقب 
خرج الودا من املستشفى في تشرين 
أول/أكتوبر، وظل في عيادة إعادة تأهيل 

حتى كانون أول/ديسمبر املاضي.
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ــى النجم اإلجنليزي واين  ــرطة األمريكية القبض عل ألقت الش
ــي يونايتد األمريكي، لدى وصوله إلى  روني، مهاجم فريق دي س

مطار »واشنطن«.
وقال املتحدث باسم روني، أسطورة مانشستر يونايتد السابق، 
في تصريحات بحسب صحيفة »ميرور«: »مت القبض على واين 
ــعودية،  ــي واحتجازه في املطار عقب رحلة طويلة من الس رون

بعد رحلة عمل ترويجية استمرت ليوم واحد«.

وأضاف انه »خالل الرحلة، أخذ روني كمية من األقراص املنومة 
تناولها أثناء شرب الكحول، وبالتالي كان مرتبًكا لدى وصوله، 

وقررت الشرطة اعتقاله بتهمة جنحة بسيطة«.
ــراحه بعد وقت قصير من  ــرض واين روني لغرامة وأطلق س وتع
ــمه ان »روني يريد أن  املطار. وفي هذا الصدد صرح املتحدث باس
يسجل تقديره للطريقة التي عومل بها من قبل جميع األطراف 

املعنية. لن تصدر أي تعليقات أخرى حول هذا املوضوع«. 

املتحدث باسم روني يكشف تفاصيل القبض عليه

 وكاالت /

 وكاالت /

 وكاالت /

 وكاالت /

 وكاالت /

 وكاالت /

 وكاالت /

NO. 3100 .                 .  8 .    JAN . 2019TUEالثالثاء)السنة الرابعة عشرة( العدد )3100(               8 / 1 / 2019 

الودا بطل العامل السابق لفورموال 1 
يدخل الرعاية املركزة

حممد صالح حيصد جائزة جديدة

لقب  ثانيا  املصنف  نيشيكوري  كي  الياباني  أحرز   
األحد  بفوزه  التنس،  في  األسترالية  بريزبني  دورة 
بينما  الرابع،  ميدفيديف  دانييل  الروسي  على 
فردي  بلقب  بليسكوفا  كارولينا  التشيكية  توجت 
السيدات على حساب األوكرانية ليسيا تسورينكو.

وفاز نيشيكوري املصنف تاسعا عامليا، على منافسه 
الروسي بنتيجة 6-4، 3-6 و6-2، ليحقق الالعب البالغ 
الثاني عشر في مسيرته  اللقب  العمر 29 عاما  من 
عام  األميركية  ممفيس  دورة  منذ  واألول  االحترافية، 
اإلصابات،  من  مسيرته  خالل  الياباني  2016.وعانى 
كما خسر تسع مباريات نهائية شارك بها منذ لقبه 

نتيجة  حتقيق  هو  »األهم  نيشيكوري  األخير.وقال 
بطوالت  )أولى  املفتوحة  أستراليا  بطولة  في  جيدة 
الغراند سالم التي تنطلق في 14 كانون الثاني/يناير 
في ملبورن(، لكنني سعيد فعال ألنني لعبت بشكل 
جيد هذا األسبوع«.أضاف »حتى لو كنت قد خسرت 

اليوم، أعتقد أنني كنت واثقا جدا«.
خسر  ساعتني،  نحو  امتد  الذي  امس  نهائي  وفي 
ما  األولى،  اجملموعة  في  األول  إرساله  نيشيكوري 
متكن  الياباني  أن  اال  3-صفر.  التقدم  ملنافسه  أتاح 
ليفوز  والسابع(  )اخلامس  مرتني  اإلرسال  كسر  من 
 48 امتدت  التي  الثانية  اجملموعة  باجملموعة.أما 

من  كل  ومتكن  كبير،  حد  الى  متقاربة  فأتت  دقيقة، 
نيشيكوري وميدفيديف من احلفاظ على إرساله حتى 
الشوط الثامن حينما نال الروسي األفضلية 5-3 وفاز 
احلاسمة،  اجملموعة  واجملموعة.وفي  التالي  بالشوط 
إرسال  كسر  بينما  مرة،  إرساله  نيشيكوري  خسر 
منافسه املصنف 16 عامليا ثالث مرات.وقال الروسي 
»شعرت في اجملموعة الثانية انني أنتظر طويال وكنت 
)الى  لي  أتيحت  التي  الفرصة  حتويل  على  قادر  غير 
عدة،  فرص  على  »حصلت  مضيفا  لصاحله(«،  نقاط 

واعتقدت أنني قادر على الفوز مبجموعتني«.

كي نيشيكوري يعانق لقب دورة بريزبني للتنس

السعودية تأمل فك حنس املباريات االفتتاحية يف البطولة وحتاول الظهور بشكل جيد  
مدرب تايالند أول ضحايا البطولة  و تعادل سليب بني سوريا وفلسطني يف كأس آسيا

في دوري المجموعات لكأس االمم االسيوية 

ريال  في  الغضب  موجة  تزال  ال 
مدريد مستمرة، بعد هزمية الفريق 
أمس امام ريال سوسييداد بهدفني 
سانتياجو  ملعب  على  نظيفني 
وبني  بينه  الفارق  واتساع  برنابيو، 

برشلونة املتصدر إلى 10 نقاط.
 وشهد اللقاء جدال حتكيميا كبيرا 
امللكي،  الفريق  العبو  طالب  حيث 
لصالح  جزاء  ركلة  باحتساب 
قرار  أن  إال  جونيور،  فينيسيوس 
وعدم  اللعب،  احلكم كان استمرار 
وذكرت   .VAR الـ  تقنية  إلى  العودة 
أن  ديبورتيفو«  »موندو  صحيفة 
النادي امللكي سوف يقدم شكوى 
فيها  يطلب  اإلسباني،  االحتاد  إلى 
في  حدث  ملا  التوضيحات  بعض 
من  يعتبرها  والتي  اللقطة،  تلك 

املواقف غير العادلة.
العودة  مدريد  ريال  بإمكان  وكان   
على  بنقطة  واخلروج  املباراة  إلى 
ركلة  احتساب  حالة  في  األقل 
امليرجني  ويحتل  وتسجيلها.  اجلزاء 

نقطة   30 برصيد  اخلامس  املركز 
بفوزه  وذلك  جولة،   18 مرور  بعد 
 3 في  والتعادل  مباريات   9 في 
مواجهات.ن   6 وخاسرة  بينما 
مانشستر  فريق  يقدم  اخر  جانب 
منذ  مبهًرا،  أداًء  اإلجنليزي،  يونايتد 
وصول املدرب النرويجي أولي جونار 
للبرتغالي  خلًفا  سولسكاير، 
جوزيه مورينيو، الذي أعلنت اإلدارة 
النتائج  من  سلسلة  بعد  إقالته 
أول  سولسكاير،  اخمليبة.وأصبح 
مدرب في تاريخ يونايتد، يفوز بأول 5 
مباريات له مع الفريق، وذلك بعدما 
كل  أمام  متتالية  انتصارات  حقق 
وهيدرسفيلد  سيتي،  كارديف  من 
في  ونيوكاسل،  وبورمنوث،  تاون، 
كأس  في  ريدينج  على  ثم  الدوري، 
بيع  في  الرائد  موقع  االحتاد.وقال 
البطوالت  أبرز  حلضور  التذاكر 
حدثت  التي  الطفرة  إن  العاملية، 
أيقظت  احلمر،  الشياطني  أداء  في 
الشرق  في  الفريق  مشجعي 

األوسط والعالم.
في  كبيرة  زيادة  هناك  أن  وكشف  

املباريات  تذاكر  شراء  على  اإلقبال 
في  يونايتد،  ملانشستر  املقبلة 
ألهب  بعدما  اإلجنليزي،  الدوري 
مشجعيه.كما  حماس  الفريق 
تذاكر  شراء  على  أيضا  اإلقبال  زاد 
مباراة الشياطني احلمر أمام باريس 
سان جيرمان، في دور الـ16 من دوري 
مشاهدة  أوروبا.وميكنكم  أبطال 
مباشرة  والالعبني  الفرق  أفضل 
العاملية  املالعب  وأعرق  أهم  من 
املباريات  بطاقات  حجز  خالل  من 
األبطال على موقع:  بدوري  اخلاصة 
في  الرائدة  املواقع  من  ويعتبر 
من  لعدد  التذاكر  حجز  عمليات 
وفي  العالم،  حول  البطوالت  أهم 
مقدمتها »الليجا«، و«البرمييرليج«، 
الدوري  بطوالت  من  وغيرها 
أوروبا.كما  في  الكبرى  والكؤوس 
يقدم موقع 1تذاكر خاصة ملتابعة 
مثل  األوروبية،  الفرق  أكبر  مباريات 
برشلونة، وريال مدريد، ومانشستر 
ومانشستر  وتشيلسي،  يونايتد، 
سان  وباريس  ويوفنتوس،  سيتي، 
إلى  املوقع  خدمات  جيرمان.ومتتد 

الشعبية  ذات  األخرى،  الرياضات 
التنس،  بطوالت  مثل  الكبيرة، 
وسباقات   ،1 الفورموال  وسباقات 
واملالكمة  السلة،  وكرة  اخليل، 
من  وغيرها  القتالية،  والفنون 
الرياضية،  والبطوالت  األلعاب 
تتوقف  كبير.وال  بشكل  املطلوبة 
مجاالت عند الرياضة فقط، بل متتد 
التي  األخرى،  الترفيه  مجاالت  إلى 

املوسيقى،  لعشاق  الفرصة  توفر 
املفضلة  والفرق  الفنانني  ملشاهدة 
لديهم، على الهواء مباشرًة، من أي 
مكان في العالم، من خالل احلفالت 

املوسيقية واملسرح.
اجلوالت  تنظيم  إلى  إضافة  هذا 
واألزياء،  السينما  وعروض 
واألنشطة في جهات  واملهرجانات 

عديدة.

تذاكر  بتقدمي  شركة  وتقوم 
والتي  األحداث،  ألهم  مضمونة، 
شبكتها  خالل  من  حجزها  يتم 
قطاع  في  بها  املوثوق  العاملية، 
بأسعار  العالم،  حول  الترفيه، 

مناسبة للجميع.

ريال مدريد يتقدم بشكوى لالحتاد اإلسباني بعد واقعة فينيسيوس
وانتفاضة مانشسرت يونايتد تلهب محاس املشجعني العرب

حقق نورمان باول، أفضل حصيلة له من النقاط، خالل مباراة 
هذا املوسم بعد حلوله بدياًل، ليقود تورونتو رابتورز الذي لعب 
بدون كواي ليونارد، للفوز على الضيف أنديانا بيسرز 105-121، 
ضمن منافسات دوري كرة السلة األمريكي للمحترفني، الليلة 
املاضية.وعاد كايل لوري للتشكيلة، ليسجل 12 نقطة، وأرسل 
8 متريرات حاسمة عقب غيابه عن 6 مباريات متتالية بسبب شد 
في الظهر.وسجل سيرجي إيباكا 18 نقطة، وأضاف داني جرين 
السبت  باكس في ميلووكي  فاز على  الذي  لرابتورز،  15 نقطة 
فاز مينيسوتا متبروولفز على لوس  املباريات،  بقية  املاضي.وفي 
أجنلوس ليكرز 108-86، في ظل غياب ليبرون جيمس عن صفوف 

األخير.وجاء االنتصار قبل وقت قصير من إقالة توم ثيبيدو مدرب 
املوسم  خالل  مدته  منهًيا  السلة،  كرة  عمليات  ومدير  الفريق 
املباراة،  القرار عقب  الفريق عن  الثالث له مع مينيسوتا.وأعلن 
وتولى املساعد رايان ساوندرز، مسؤولية تدريب الفريق بشكل 
على  ليفوز  جيدة  مباراة  كليبرز،  أجنليس  لوس  مؤقت.وخاض 
برادلي بيل 25 نقطة،  أورالندو ماجيك بنتيجة 106-96.وسجل 
ليقود واشنطن ويزاردز للفوز على أوكالهوما سيتي، على الرغم 
من تألق راسل وستبروك وتسجيله 22 نقطة واستحواذه على 
-117 بولز  شيكاغو  على  نيتس  بروكلني  مرتدة.وتغلب  كرة   15

100، وفاز تشارلوت هورنتس على فينكس صنز 113-119.

رابتورز يتخطى بيسرز يف دوري السلة األمريكي
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أكدت النائبة ع��ن حتالف الفتح ميثاق 
احلامدي امس االثن��ن، ان رئيس الوزراء 
عادل عب��د امله��دي مازال مص��را على 
ط��رح فالح الفي��اض كمرش��ح لوزارة 
الداخلية، مش��يرة ال��ى ان حتالفها مع 

اخليار الدميقراطي داخل البرملان
وقال��ت احلامدي ف��ي تصريح ان “رئيس 
ال��وزراء عادل عب��د املهدي ل��م يبحث 
م��ع أي طرف اس��تبدال فال��ح الفياض 
كمرشح لوزارة الداخلية وهو عازم على 

طرحه في اجللسات النيابية املقبلة”.
واضاف��ت ان “الفت��ح يؤيد خي��ار عبد 
املهدي ويقب��ل بالنتائ��ج الدميقراطية 
داخل قبة البرملان سواء كان بالرفض او 

القبول للفياض” .
ولفت��ت احلام��دي إل��ى أن “املفاوضات 
مازال��ت جارية لغاي��ة اللحظة اال انها 
ل��م تخ��رج باي جدي��د س��واء كان في 
املوق��ف الس��ني م��ن وزارة الدف��اع او 

حتالف سائرون من الفياض.
كم��ا اكدت جلن��ة العالق��ات اخلارجية 
ف��ي مجلس النواب ام��س االثنن, أنها 
ستفتح حتقيقا لالطالع على حقيقة 
ما كش��فته مصادر إس��رائيلية بشان 
زيارة وف��ود عراقية لتل ابي��ب مبينا ان 
املوضوع لن يترك س��دى وسنكش��ف 

عن الشخصيات التي زارت الكيان.

وقال عض��و اللجنة النائب عامر الفايز 
ف��ي تصريح إن “اللجن��ة اطلعت على 
ما ذكرته وس��ائل وصفحات الكترونية 
إس��رائيلية والت��ي تتعلق بقي��ام وفود 
رسمية عراقية بضمنهم نواب الى تل 

ابيب” .
واض��اف الفاي��ز، ان “اللجنة س��تتحق 

بش��كل ج��دي ول��ن تترك االمر س��دى 
لك��ون االمر يتعلق مبش��اعر الش��عب 
العراق��ي ويخال��ف املنه��اج احلكومي 
ال��ذي يرف��ض التطبي��ع م��ع الكي��ان 
الصهيوني”, مش��يرا ال��ى ان “اللجنة 
س��تصدر بيانا رسميا حال االنتهاء من 

عملية التحقيق” .
وكانت صفح��ة “إس��رائيل بالعربية” 

على الفيس��بوك كش��فت، ع��ن قيام 
ثالثة وفود من العراق بزيارة إلى اسرائيل 
خالل العام األخير بصفة غير رسمية، 
مبينة أنه متت زي��ارة الوفد الثالث قبل 

عدة أسابيع.
وبحس��ب الصفحة، فإن الوفود ضمت 
ببع��ض  واجتمع��ت  ش��خصية   15
اس��رائيلين،  ومس��ؤولن  األكادميين 
مؤكدة أن وزارة اخلارجية اإلس��رائيلية 

تدعم هذه املبادرة.
موق��ف  او  تعلي��ق  اي  يص��در  ول��م 
عراقي رس��مي لغاية االن بشأن تلك 

املعلومات
الى ذلك أك��دت عضو مجلس النواب 
اقبال عبد احلسن املاذي امس االثنن، 
وجود توجه لدى السلطة التشريعية 
واحلش��د  العراق��ي  اجلي��ش  لدع��م 

الشعبي خالل املرحلة املقبلة.
وقال��ت امل��اذي ف��ي بي��ان إن “القوات 
املس��لحة التي احتفل��ت امس بعيد 
تأسيس��ها ال���98 خاضت عش��رات 

احلروب اخلارجي��ة والداخلية والتي كان 
اخرها احلرب الشرس��ة ض��د عصابات 
“داع��ش” االجرامي��ة والت��ي احتلت 3 
محافظات ع��ام 2014، وهجرت وقتلت 
واعدمت بطرق بش��عة املئات من ابناء 
تلك املناطق فضالً عن تدمير املؤسسات 

ودور العبادة واالماكن االثارية،”.
وأضاف��ت، أن “اجلي��ش ب��كل صنوف��ه 

وجه��از مكافح��ة االرهاب والش��رطة 
االحتادية وبتعاون احلش��دين الش��عبي 
والعشائري اتبسلوا في حرب خاضوها 
بالنيابة ع��ن كل العالم واس��تطاعوا 
طرد تلك العناصر وتطهير ارض العراق 
من براث��ن تلك الش��رذمة،واعادة احلياة 

الى تلك احملافظات”.
وتابعت أن “ل��دى مجلس النواب توجه 
لدعم اجليش واحلشد الشعبي بتوفير 
االس��لحة ووس��ائل التدري��ب احلديثة 
واالهتم��ام بعوائل الش��هداء واجلرحى 

خالل املرحلة املقبلة
وأكد امن اجمللس االعلى لالمن القومي 
االيراني علي شمخاني امس االثنن، أن 
تدخل الواليات املتح��دة األميركية في 
العراق لم يس��فر إال ع��ن زعزعة األمن 
وتأجي��ج الطائفية، الفتا إلى أن اميركا 
ارغم��ت عل��ى االنس��حاب من س��وريا 

والعراق وأفغانستان
وقال شمخاني في كلمة القاها خالل 
افتتاح امللتقى الدولي ل�”السياس��ات 
الدفاعي��ة واالمني��ة املش��تركة ونهج 
األربعن  بالذك��رى  “نحتفل  التع��اون” 
النتص��ار الث��ورة االس��المية ف��ي ايران 
بفش��ل السياسات الرامية الى زعزعة 
األمن ف��ي املنطقة، وهذه ليس��ت املرة 
األول��ى الت��ي تف��رض فيه��ا الوالي��ات 
اذ جل��أ  اي��ران،  املتح��دة احلظ��ر عل��ى 
الرئيس األميركي الس��ابق باراك اوباما 
ال��ى التفاوض م��ع اي��ران عندما وصل 
ال��ى قناعة بفش��ل احلظ��ر الذي فرض 

عليها”.
وأض��اف، أن��ه “عندما عج��زت الواليات 
املتح��دة ف��ي الس��يطرة عل��ى العراق 
أجج��ت احل��رب الطائفي��ة وبع��د ذلك 
أوج��دت داع��ش”، مؤك��دا أن “تدخ��ل 
الواليات املتحدة في العراق لم يس��فر 

إال عن زعزعة األمن في هذا البلد”.
وأك��د ش��مخاني أن��ه “لم يك��ن لدى 
الواليات املتحدة خيار سوى االنسحاب 
وس��وريا”،  والع��راق  أفغانس��تان  م��ن 
مش��يرا إلى أن “الرئيس السوري بشار 

األس��د بقى في الس��لطة ألن الشعب 
السوري يريد أن يبقى

وحذر القي��ادي البارز في اجمللس االعلى 
االس��المي العراقي باق��ر الزبيدي امس 
االثن��ن، م��ن أن مص��ر مقبل��ة عل��ى 
عملي��ات إرهابية واس��عة بالتزامن مع 
حال��ة من الغضب الش��عبي بس��بب 

إرتفاع معدالت البطالة والفقر.
وق��ال الزبي��دي ف��ي بيان إن��ه “في ظل 
 )CBS( لقن��اة  السيس��ي  تصريح��ات 
األمريكي��ة حول طبيع��ة العالقات مع 
الكي��ان الصهيون��ي، والت��ي أكد فيها 
على وجود تعاون عسكري مع تل ابيب 
ووصفها بالشريك في محاربة اإلرهاب 
والتطرف، يزداد تنامي الغضب الشعبي 
املصري الذي ينقس��م بن تيار إسالمي 
وقومي والتي��اران يجتمعان على هدف 
واحد وهو رفض إي ش��كل من إش��كال 

التطبيع”.
التي��ار  ان   املعل��وم  “م��ن  أن  وأض��اف 
الس��لفي انتش��ر ف��ي مص��ر وبدع��م 
لإلخ��وان  العس��كري  التنظي��م  م��ن 
املس��لمن وانتقل نش��اطه م��ن ليبيا 
ال��ى مص��ر وس��يناء ليض��رب القاهرة 

واإلس��كندرية ومناط��ق أخ��رى عل��ى 
غرار التنظيم الس��ري الذي اسهم في 
األربعينيات واخلمس��ينيات في اغتيال 
الزبيدي  شخصيات سياس��ية”.ولفت 
إل��ى أن “مؤش��رات اعت��راف العناص��ر 
اإلرهابية ف��ي العراق وس��وريا تؤكد إن 
مص��ر مقبل��ة عل��ى عملي��ات إرهابية 
واس��عة يرافق ذلك حال��ة من الغضب 

مع��دالت  إرتف��اع  بس��بب  الش��عبي 
البطالة والفقر،  وهو أمر يش��كل بيئة 
خصبة لتنامي التطرف واإلرهاب، وعلى 
الرغ��م ان أغل��ب القيادات الس��لفية 

و اإلخواني��ة تقب��ع في الس��جون، إلى 
إن ه��ذه احلالة مش��ابهه مل��ا تعرضت 
ل��ه ه��ذه التنظيمات في الس��تينيات 
لتغادر مجاميع منهم الى الس��عودية 
لتنظي��م نفس��ها والع��ودة بق��وة الى 
الس��احة مدعوم��ة بامل��ال والفكر في 
حن ستش��هد الس��احة املصرية ردة 
فع��ل للم��ارد القومي الناص��ري والذي 

يعرف عنه ان محور حراكه السياس��ي 
هو العداء مع إس��رائيل الغاصبة ألرض 

فلسطن”.

غداة يوم تعبئة جديد في فرنسا 
ش��هد مواجهات، ظ��ل محتجو 
»السترات الصفر« على موقفهم 
أمس ف��ي مواجه��ة حكومة قد 

تعمد الى التشدد في إجراءاتها.
وتظاه��ر نح��و 50 ألف ش��خص  
ف��ي جمي��ع أنح��اء فرنس��ا في 
حلرك��ة  الثام��ن  التعبئ��ة  ي��وم 
»الس��ترات الصف��ر«، أي م��ا فاق 
عدد املش��اركن األسبوع املاضي 
في جناح ال يس��تهان به بالنسبة 
للحرك��ة الت��ي تراجع��ت نهاية 

العام املاضي.
وأع��رب أحد وجوه احلركة البارزين 
آريك درويه عن س��روره عبر موقع 
»فيس��بوك«، إذ كت��ب: »إن ذل��ك 
يذك��ر )مب��ا حدث( في 17 تش��رين 
الثان��ي )نوفمب��ر( املاض��ي« ف��ي 
إشارة إلى يوم التعبئة األول والذي 
شارك فيه 282 ألف شخص، وفق 

السلطات.
لك��ن العنف الذي ش��اب احلركة 
وخصوصاً ف��ي باريس وبوردو كما 
في تول��وز حجب الرس��الة التي 
أطلقته��ا احلرك��ة ل��دى بدئه��ا 

وتتعل��ق بارتفاع أس��عار الوقود، 
وب��ات يوح��ي أن املطال��ب جتاوزت 

هذا السقف.
فف��ي باري��س، مت حتطي��م مدخل 
مق��ر املتح��دث باس��م احلكومة 
بنجام��ن غريف��و بواس��طة أداة 
بناء. وفي ديجون )وس��ط ش��رق(، 
تضررت ثكن��ة تابع لل��درك، وفي 
ري��ن )غ��رب( حطم��ت مجموعة 
صغيرة من »الس��ترات الصفراء« 
باب��اً زجاجي��اً عند مدخ��ل مبنى 

البلدية.

إح��دى  م��ورو  جاكل��ن  وقال��ت 
ناش��طات احلرك��ة: »كان علين��ا 
أن نش��هد تظاه��رة س��لمية في 

باريس، لكن األكثر تطرفاً تدخلوا 
مرة أخرى لإلض��رار بهذه التعبئة 

املشروعة« .
أم��س،  احلكوم��ة  وج��ددت 
مطالبتها بإنه��اء أعمال العنف 
الت��ي هاجمها الرئي��س اميانويل 
ماكرون، وذلك بعدما كانت نددت 
عش��ية التحرك الثامن ب�»مثيري 

الشغب« .
وقال وزي��ر االقتص��اد برونو لومير 
إلذاع��ة »أورب��ا 1«: »أمتن��ى عل��ى 
جميع من يؤمنون بالدميوقراطية 
الس��يادي للشعب  وبالتمثيل 
الفرنسي أن يتجمعوا ويقولوا 

هذا يكفي«.
وأكد وزير التربية جان ميشيل 
بالنكيه في برنامج إذاعي »إننا 

نسيء إلى صورة فرنسا«.
وانتق��د األم��ن الع��ام ألكب��ر 
نقابة في الب��الد لوران بيرجيه 
اقتحام مكتب املتحدث باسم 
احلكوم��ة ف��ي لقاء م��ع إذاعة 
»ه��ذا  وق��ال:  انت��ر«  »فران��س 
تخري��ب، إنن��ا أمام أش��خاص 

يريدون إسقاط الدميوقراطية«.
لك��ن ه��ذه التحفظات ل��م تؤثر 
في تصميم »السترات الصفراء« 

الذين لم يأبهوا لتنازالت احلكومة 
م��ن  ال��ذي  الوطن��ي  وللح��وار 
املتوق��ع أن يبدأ منتص��ف كانون 
الثان��ي )يناير( اجل��اري بهدف إبراز 

مطالبهم .
مئات  األح��د  وتظاه��رت صب��اح 
النس��اء من »الس��ترات الصفر« 
رسمن ألوان العلم الفرنسي على 
وجوههن في باريس ومونسو ليه 
من )وسط ش��رق( وتولوز )جنوب 
غرب(. وقالت كارين )42 سنة( وهي 
ممرضة أتت من مرسيليا: »نسعى 
ألن يكون لدينا قناة تواصل أخرى 
غي��ر العن��ف م��ن خ��الل تنظيم 
أول تظاه��رة للنس��اء، ألن كل ما 
ينش��ر ف��ي وس��ائل اإلع��الم عن 
احلرك��ة ينحصر بأعم��ال العنف 
في حن ننسى جوهر املشكلة«. 
ف��ي  النس��اء  مئ��ات  وتظاه��رت 
مونسو ليه من وحملت بعضهن 
الفت��ات كت��ب عليها »م��ن أجل 
فرنس��ا وأطفالن��ا«. وف��ي تولوز، 
خرج��ت نح��و 300 محتج��ة من 
»السترات الصفراء« وهن يهتفن 
»ماك��رون انتهى أمرك... النس��اء 

نزلن إلى الشوارع«.
وج��ددت النقابة األبرز للش��رطة 
األحد مطالبته��ا بإعداد »ملف« 
باملتظاهرين الذين ارتكبوا اعمال 

عنف.
للنقاب��ة  الع��ام  األم��ن  وق��ال 

فريديري��ك الغاش: »إننا نس��مع 
تصريح��ات تطال��ب بح��زم أكبر. 
إنن��ا نطالب من��ذ أكثر من عامن 
باتخاذ إج��راءات أكثر حزماً حيال 

من يعتدي على رجال األمن«.
وقال وزير الدولة للشؤون الداخلية 
لوران نونيز: »يت��م البحث حالياً 

باحت��واء  تس��مح  وس��ائل  ع��ن 
ألى احتمال  التظاهرات«، مشيراً 
إعداد »امللف« املذكور، و»تش��ديد 

القانون اجلنائي«.
نح��و 50 أل��ف ش��خص تظاهروا 
في جميع أنحاء فرنس��ا في يوم 
التعبئة الثامن حلركة »السترات 

الصفراء«.
كما وقع��ت صدام��ات بعد ظهر 
أمس في باريس بن محتجن من 
»الس��ترات الصف��ر« وعناصر من 

قوى األمن.
وكانت االحتجاج��ات بدأت أمس 
سلمية، قبل ان يلقي متظاهرون 
كان��وا عل��ى أرصفة نهر الس��ن 
قرب مق��ر البلدية مقذوفات على 
الق��وى األمنية الت��ي رّدت بإطالق 
قنابل مس��يلة للدموع. وأشارت 
»فرانس ب��رس« الى أن الصدامات 
أدت الى تباط��ؤ تقدم املتظاهرين 

الذي��ن كانوا يتجه��ون نحو مقر 
اجلمعية الوطني��ة في العاصمة 
إال أن عدداً من املتظاهرين واصلوا 
تقدمهم، فقطعوا نهر السن في 
اجتاه حي س��ان ميش��ال واجتهوا 

نحو البرملان.
وكانت حركة »السترات الصفر« 

دع��ت إلى يوم تعبئ��ة ثامن أمس 
بعد اعتقال أحد قادتها املعروفن 
في اإلع��الم، في حت��د للحكومة 
الت��ي بات��ت تص��ف التح��رك ب� 
بع��ودة  وتطال��ب  »العصي��ان« 

النظام.
وانطلقت هذه احلركة في السابع 
عشر من تشرين الثاني )نوفمبر( 
املاض��ي، وضم��ت فرنس��ين من 
والوسطى  الش��عبية  الطبقتن 
بالسياس��ات  التندي��د  أرادوا 
املالي��ة واالجتماعي��ة للحكومة 
الت��ي يعتبرونها ظاملة، واملطالبة 
بتحس��ن الق��وة الش��رائية في 

البالد.
و اعتبر الرئيس الفرنسي إميانويل 
ماكرون في رسالته ملناسبة العام 
اجلدي��د أّن احلكوم��ة الفرنس��ّية 
القيام بعم��ل أفضل«  كنه��ا  »ميمُ
وذلك  املواطنن،  لتحس��ن حياة 
ترات  بعد أس��ابيع من حتّرك »السمُ
الصف��ر« احتجاجاً على األوضاع 

االجتماعّية.
وق��ال ماكرون في خط��اب متلفز 
من قص��ر اإلليزيه مس��اء أول من 
كنن��ا القي��ام بعم��ل  أم��س: »ميمُ
أفض��ل، وعلين��ا أن نق��وم بعمل 
الفرنسّين  أفضل«، لكّنه طالب 

ب� »قبول الواقع«.
ع��ن  نتوّق��ف  »دعون��ا  وأض��اف: 
تشويه صورتنا وعن التظاهر بأّن 
فرنسا بالد ال يوجد فيها تضامن 
وحيثمُ يجب دائم��اً إنفاق املزيد«، 
وذل��ك ف��ي وق��ٍت كان��ت هن��اك 
جتّمعات ل� »السترات الصفر« في 
باريس ومدن أخ��رى. وعّبر ماكرون 

ع��ن اآلمال مبزي��د م��ن »احلقيقة 
والكرامة واألمل« في العام 2019. 
وق��ال: »نح��ن نعيش ف��ي واحدة 
من أكب��ر االقتصادات في العالم، 
)ولدين��ا( بن��ى حتتّية ه��ي من بن 
األفضل ف��ي العالم«. وتابع: »إنّنا 
ندفع القليل أو ال ش��يء من أجل 
ونتلّق��ى طبابة  أوالدن��ا،  تعلي��م 
عل��ى أي��دي أطّب��اء ممتازي��ن بأقّل 

التكاليف«.
غي��ر أّن ماكرون أق��ّر باحلاجة إلى 
حتسن اخلدمات العاّمة، ال سّيما 

في املناطق الريفّية.
وبينما كان الرئيس يمُلقي كلمته، 
جتّمع متظاهرون يرتدون س��ترات 
صفر في باريس ومدن كبيرة أخرى 
للمطالب��ة مبزي��د من اإلج��راءات 

ملصلحة الفقراء العاملن.
وانضّم عش��رات املتظاهرين إلى 
الذي��ن  الس��ّياح  آالف  عش��رات 
جتّمع��وا في ج��اّدة الش��انزليزيه 
الش��هير في باريس الذي كان قد 
ش��ّكل في وقت س��ابق مسرحاً 
املتظاهري��ن  ب��ن  ملواجه��ات 

والشرطة.
وكان محتّجو »السترات الصفر« 
وّجهوا دعوة عبر »فايسبوك« إلى 
جتمع »احتفالي وغير عنيف« في 
الشانزيليزيه الس��اعة 20:00 ت 
غ ملناس��بة االنتقال إلى الس��نة 
»الت��ي س��تكون غنية  اجلدي��دة 
بالتح��والت واالنتص��ارات«. وق��د 
أعلن حوالى عشرة آالف شخص 
أنه��م سيس��تجيبون لدعوت��ن 

مختلفتن صدرتا بهذا الشأن .

نائبة عن الفتح: عبد المهدي مازال مصرا على طرح الفياض للداخلية

الفتح يؤيد خيار عبد املهدي ويقبل بالنتائج الدميقراطية داخل قبة الربملان سواء كان بالرفض او القبول للفياض

الفايز : لجنة العالقات الخارجية ستتحق 
بشكل جدي ولن ترتك االمر سدى لكون االمر 

يتعلق بمشاعر الشعب العراقي ويخالف 
املنهاج الحكومي

أكدت املاذي وجود توجه 
لدى السلطة التشريعية 
لدعم الجيش العراقي 
والحشد الشعبي خالل 
املرحلة املقبلة

العنف الذي شاب الحركة 
وخصوصًا يف باريس وبوردو 
كما يف تولوز حجب الرسالة 
التي أطلقتها الحركة لدى بدئها 
وتتعلق بارتفاع أسعار الوقود

»السترات الصفر« على موقفهم والحكومة الفرنسية قد تتشدد في إجراءاتها

مورو : كان علينا أن نشهد تظاهرة سلمية يف باريس لكن األكثر تطرفًا تدخلوا مرة أخرى لإلضرار بهذه التعبئة املشروعة

/ القسم السياسي

/ القسم السياسي

الفياض املاذيالفايز

غريفوماكرونمورو

وزير االقتصاد الفرنسي برونو 
لومري: أمتنى على مجيع من يؤمنون 

بالدميقراطية وبالتمثيل السيادي للشعب 
الفرنسي أن يتجمعوا ويقولوا هذا يكفي



ترامب: لن ننسحب من سوريا دون حماية األكراد

وق��ال احلب��ر األعظم أم��ام آالف 
املصلني املتجمعني في س��احة 
القدي��س بولس »منذ ع��دة أيام، 
انقذته��م  ينتظ��ر 49 ش��خصاً 
ف��ي البحر املتوّس��ط س��فينتا 
إغاث��ة تابعت��ان ملنظمت��ني غير 
حكوميتني، براً آمناً يرسون فيه. 
إنن��ي اوجه ن��داء عاج��اً للقادة 
األوربي��ني لك��ي يب��دوا تضامن��اً 
ملموساً جتاه هؤالء األشخاص«.

وج��اء كام الباب��ا ع��ن اخل��اف 
الدبلوماسي بني إيطاليا ومالطا 
أثن��اء عظت��ه الت��ي ألقاه��ا في 
حضور عشرات اآلالف في ساحة 

القديس بطرس.
وقال��ت وكال��ة حماي��ة احل��دود 
األوربية )فرونتيكس( إن تقديراتها 
تش��ير إلى أن 150 ألف ش��خص 
دخلوا ال��دول األعضاء في االحتاد 
األورب��ي ف��ي رحات هج��رة غير 
ش��رعية في ع��ام 2018 وهو أقل 
ع��دد يصل إلى دول االحتاد األوربي 
منذ خمس س��نوات وأقل بكثير 
م��ن ع��ام 2015 عندم��ا بلغ عدد 

املهاجرين ذروته بأكثر من مليون 
مهاجر.

وانخفض ع��دد املهاجرين الذين 

وصلوا إلى إيطاليا، التي اتخذت 
إج��راءات ملنع دخ��ول املهاجرين 
الذين تنقذهم سفن اإلغاثة في 
البحر املتوس��ط، بنسبة 80 في 
املئة إل��ى نحو 23 أل��ف مهاجر، 

وهو األقل منذ عام 2012.
وف��ي الوق��ت نفس��ه تضاع��ف 
ع��دد املهاجرين الذين وصلوا إلى 
إس��بانيا إلى 57 ألف مهاجر، ما 
جعل طريق الهج��رة من املغرب 
إلى ش��به جزي��رة أيبيري��ا األكثر 

نشاطاً في أوربا.
وارتف��ع ع��دد املهاجري��ن الذي��ن 
وصل��وا إلى اليون��ان وقبرص عبر 
ما يس��مى طري��ق ش��رق البحر 
املتوسط إلى 56 ألفاً معظمهم 

من أفغانستان وسوريا والعراق.
ال��ى ذلك اف��اد خفر الس��واحل 
التركي في بيان أمس، إنه مت إنقاذ 
44 مهاجراً قبال��ة قرية ألتينوفا 
التركي��ة بع��د محاولة فاش��لة 
لإلبح��ار إل��ى جزيرة ليس��بوس 
اليونانية. فيما قال رئيس بلدية 
نابولي أمس إن املدينة مستعدة 

لتحدي وزي��ر الداخلية اإليطالي 
تقل  بدخول س��فينة  والسماح 
طقس��اً  وتواج��ه  مهاج��راً   32

عاصفاً في البحر املتوسط.
وأض��اف البيان خفر الس��واحل 
التركي أن املهاجرين، ومعظمهم 
قادمون من دول أفريقية، اتصلوا 
بخط املس��اعدة في وقت متأخر 
أول م��ن أمس بعد غ��رق قاربهم 
لكس��ر  بحاج��ز  وتعلقه��م 

األمواج.
وف��ي ع��ام 2015، أصبحت تركيا 
اإلنط��اق  نق��اط  م��ن  واح��دة 
الرئيسية ألكثر من مليون مهاجر 
ينتقل��ون عبر البح��ر إلى أراضي 
االحت��اد األورب��ي، كثي��رون منهم 
يف��رون م��ن الصراع��ات والفق��ر 
ف��ي الش��رق األوس��ط وأفريقيا.

وخفضت تركيا في ش��كل كبير 
موج��ات الهجرة في ع��ام 2016 
مبوج��ب اتفاق مع االحت��اد األوربي 
بعدما مات املئات أثناء العبور إلى 
جزر يونانية تقع على بعد بضعة 

أميال من الشاطئ التركي.
وبلغ ع��دد القادمني عب��ر البحر 
األبيض املتوسط إلى التكتل، مبا 
في ذلك الاجئون الذين يقطعون 
املعبر األط��ول واألكثر خطورة 
من شمال أفريقيا إلى إيطاليا، 
172 ألف��اً و301 ف��ي عام 2017 
نزوالً من 362 ألفاً و753 في عام 
2016 وملي��ون و15 ألفاً و78 في 
عام 2015 ، وفق��اً لبيانات األمم 

املتحدة.
رئي��س  ق��ال  الس��ياق،  وف��ي 
بلدية نابولي أم��س، إن املدينة 
مستعدة لتحدي وزير الداخلية 
س��الفيني  ماتي��و  اإليطال��ي 
س��فينة  بدخ��ول  والس��ماح 
تديرها منظمة خيرية وتقل 32 
مهاجراً وتواجه طقساً عاصفاً 

في البحر املتوسط.
التحدي��ات  م��ن  ويزي��د عرض��ه 
املتنامية من جانب السياسيني 

املعارضني حلزب الرابطة اليميني 
الذي ينتمي له س��الفيني والذي 
تعهد مبنع املهاجرين من الدخول 
والتضييق على أولئك املوجودين 

في الباد بالفعل.
وترفض كل م��ن إيطاليا ومالطا 
)س��ي- للس��فينية  الس��ماح 

ووت��ش 3( الت��ي تديره��ا منظمة 
أملانية غير حكومية بالرسو في 

موانئهما وإنزال املهاجرين الذين 
جرى إنقاذهم قبالة ليبيا يوم 22 

كانون األول املاضي.
وقال رئيس بلدية نابولي لويجي 
دي ماجيستريس املنتمي ليسار 

الوسط إن س��الفيني يستخدم 
أرواح الناس في ممارس��ة أالعيب 
»ت��رك  وأض��اف  السياس��ة. 
أش��خاص وأطفال وس��ط البحر 
العاصف والطقس البارد جرمية.. 
لي��س فقط مجرد عمل غير الئق 

وغير أخاقي ومقزز«.

وحظ��ر س��الفيني، ل��دى توليه 
الس��لطة العام املاض��ي، دخول 
الزوارق التي تديرها منظمات غير 
املوان��ئ اإليطالية  إلى  حكومية 
واجته ملس��اعدة ليبي��ا على منع 
املهاجرين من مغادرة شواطئها.

وتش��ير بيانات حكومي��ة إلى أن 
حوال��ى 12977 مهاج��راً دخل��وا 
إيطاليا في عام 2018 على زوارق 

تديرها منظم��ات غير حكومية 
من ليبيا بانخفاض بنسبة 87.9 
في املئة عن 2017 وبنسبة 92.85 

في املئة عن 2016.
وذكرت الصحف البريطانية أمس 

أن سفينة تابعة لساح البحرية 
للقي��ام  مس��تعدة  البريطان��ي 
بدوري��ات في بح��ر املانش للحد 
م��ن مح��اوالت عب��ور املهاجرين 
على م��ن زوارق صغي��رة، بطلب 

من وزارة الداخلية البريطانية.
وبدأت س��فينة الدورية »اتش ام 

اس ميرس��ي« عملها اعتباراً من 
أمس، بع��د طلب خطي تقدم به 
وزير الداخلية س��اجد جاويد إلى 

وزير الدفاع غافني وليامسون.
وق��ال مص��در ف��ي وزارة الدف��اع 
لوكال��ة األنباء البريطانية »برس 
الس��فينة  إن  اسوسييش��ن« 
»بات��ت جاهزة ومس��تعدة« لبدء 

املهمة.

وس��ائل  أن  صح��ف  وذك��رت 
أن  ميك��ن  أخ��رى  عس��كرية 
تس��تخدم بعد ذل��ك وخصوصاً 
مراقبة جوية، لكن املفاوضات ما 
زال��ت جارية لتحديد الوزارة التي 

ستتحمل كلفة ذلك.
واكتفى ناطق باسم وزارة الدفاع 
املس��لحة  »قواتن��ا  إن  بالق��ول 
وس��ائل  لتق��دمي  مس��تعدة 
إضافية وخبرتها ملس��اعدة وزارة 
الداخلية في التصدي لعمليات 
العبور«. وأضاف أن »سفن ساح 
البحري��ة تواصل القيام بدوريات 
حلماي��ة أم��ن املي��اه اإلقليمي��ة 

البريطانية«.

ووصف وزير الداخلية البريطاني 
تدفق املهاجرين على الس��واحل 
بأنه »ح��ادث كبير«،  البريطانية 
دوري��ات  تعزي��ز  اإلثن��ني  وأعل��ن 
بريطانيا  الشرطة على سواحل 

.
واضاف: »ترامب أشار إلى أنه لن يسمح 
لتركي��ا بقت��ل األك��راد . ه��ذا م��ا قاله 
الرئيس: هؤالء حاربوا معنا«، مشيراً إلى 
أن الواليات املتحدة طلبت من حلفائها 
األكراد »التوقف واالمتناع بشكل سريع 
اآلن ع��ن طل��ب احلماي��ة من روس��يا أو 

حكومة الرئيس السوري بشار األسد«.
مفاوض��ي  كبي��ر  أب��دى  الري��اض،  ف��ي 
احلري��ري  نص��ر  الس��ورية  املعارض��ة 
اندهاش��ه لق��رار بعض ال��دول العربية 
اس��تئناف العاقات مع حكومة رئيس 
النظام بش��ار األس��د وحثها على إعادة 
النظر فيه، آماً من جميع القادة العرب 

أالّ يتخلوا عن السوريني .
إن  أم��س،  صحف��ي  مؤمت��ر  ف��ي  وق��ال 
املعارض��ة الس��ورية ال متل��ك س��لطة 
منع هذه املصاحل��ة وأنها تأمل أال يكون 

التصالح دون مقابل.
وأش��ار إل��ى أن اللجنة الدس��تورية يجب 
أن تك��ون حتت رعاية األمم املتحدة، ملمحاً 
إلى »مح��اوالت من أطراف دولي��ة لتجاوز 

النقاط اإلشكالية في جلنة الدستور«.
ف��ي س��ياق آخ��ر، أعلن��ت قوات س��ورية 

خمس��ة  أس��ر  أم��س،  الدميقراطي��ة، 
عناص��ر م��ن تنظيم »داع��ش« في آخر 
جيوب��ه بريف دير الزور عل��ى احلدود مع 

العراق .
بي��ان صحف��ي  ف��ي  الق��وات  وقال��ت 
أمس، إن األس��رى »كانوا يحاولون شن 
هجمات ضد املدني��ني الفارين من تلك 
املناطق«، مش��يرة إلى أنها »متكنت من 

القبض على 5 إرهابيني في 30 كانون األول 
)ديس��مبر( املاضي«. والعناصر اخلمس��ة 
األميركي��ة  اجلنس��يات  م��ن  ينح��درون 
واأليرلندية والباكستانية، وفق مصدر في 

قوات سورية الدميقراطية.
كما اكد وزي��ر اخلارجي��ة األميركي مايك 

بومبيو أن ق��رار الرئي��س األميركي دونالد 
ترام��ب س��حب الق��وات األميركي��ة من 
سوريا »لن يغير ش��يئاً« بالنسبة للدعم 

واحلماية األميركيني إلسرائيل.
فيم��ا قتل نح��و 20 ش��خصاً غالبيتهم 

من املقاتلني، أول من أمس في اشتباكات 
عنيفة ب��ني الفصائل الس��ورية املقاتلة 
و»هيئ��ة حتري��ر الش��ام« غ��رب محافظة 
حلب ش��مال الباد، وفق ما أف��اد املرصد 

السوري حلقوق اإلنسان.
وجاء تصري��ح بومبيو أثن��اء لقائه رئيس 
الوزراء اإلس��رائيلي بنيام��ني نتنياهو في 

برازيليا أول من أمس، على هامش تنصيب 
الرئيس البرازيلي اجلديد جاير بولسونارو.

وق��ال بومبي��و إن »قرار الرئيس في ش��أن 
س��وريا ال يغير ش��يئاً تعم��ل عليه هذه 
اإلدارة مع إس��رائيل«. وأض��اف إن »احلملة 

ضد داعش مس��تمرة، وجهودنا ملواجهة 
والتزامن��ا  اإليران��ي مس��تمرة،  الع��دوان 
وحماي��ة  األوس��ط  الش��رق  باس��تقرار 
إسرائيل مستمر بالطريقة نفسها التي 
كان عليه��ا قبل القرار«. وتش��ير حقيقة 
أن هذه هي املسألة الرئيسة في احملادثات 

بني بومبيو ونتنياهو.

وقال نتنياهو: »هناك الكثير من القضايا 
التي علينا مناقشتها. سنناقش التعاون 
املكثف بني إس��رائيل والواليات املتحدة، 
الق��رار  عل��ى  ترتب��ت  الت��ي  واالس��ئلة 

األميركي في شأن سوريا«.
وأض��اف أن احملادث��ات س��تبحث »كيفية 
االس��تخباراتي  تعاونن��ا  تكثي��ف 
والعمليات��ي بش��كل أكب��ر في س��وريا 
وغيره��ا م��ن املناط��ق لوق��ف الع��دوان 

اخلارجي في الشرق األوسط«.
وذكر مس��ؤول أميركي يراف��ق بومبيو أن 
الرجلني »ناقش��ا التهديد غي��ر املقبول 
الذي ميثله العدوان واالستفزاز االقليمي 
إلي��ران وعمائه��ا عل��ى إس��رائيل وأمن 

املنطقة«.
وق��ال إن بومبي��و »أك��د الت��زام الوالي��ات 
املتح��دة بأم��ن إس��رائيل وحقه��ا غي��ر 

املشروط بالدفاع عن النفس«.
م��ن  باالنس��حاب  ترام��ب  ق��رار  وفاج��أ 
سوريا السياس��يني والقادة العسكريني 

األميركي��ني الذين أعربوا عن دهش��تهم 
م��ن اإلعان عن مثل هذا القرار املهم بعد 
مش��اورات مس��بقة قليلة رغم نصيحة 
مستش��اري ترامب األمني��ني. وأدى القرار 
إلى اس��تقالة وزير الدفاع األميركي جيم 

ماتيس من منصبه.
 عل��ى صعيد آخر، قتل نحو 20 ش��خصاً 
غالبيتهم م��ن املقاتلني، أول من أمس في 
اش��تباكات عنيفة بني الفصائل املقاتلة 
و»هيئ��ة حتري��ر الش��ام« غ��رب محافظة 
حلب في شمال الباد، وفق ما أفاد املرصد 
الس��وري حلقوق اإلنسان.وتسيطر »هيئة 
حتري��ر الش��ام« )جبه��ة النصرة س��ابقاً( 
وفصائ��ل مقاتلة منضوية ف��ي »اجلبهة 
الوطني��ة للتحرير« عل��ى محافظة إدلب 
)ش��مال غ��رب( وأج��زاء م��ن محافظ��ات 
محاذي��ة له��ا، بينها ريف حل��ب الغربي. 
وطاملا شهدت املنطقة اقتتاالً داخلياً بني 

الفصائل املتنافسة في ما بينها.
واتهم��ت هيئة حترير الش��ام امس االثنني 
حرك��ة »ن��ور الدي��ن زنك��ي«، أح��د أب��رز 
مكونات »اجلبهة الوطنية« واملدعومة من 

أنقرة، بقتل خمسة من عناصرها، لتشن 
مباش��رة هجوماً ضد مواقعه��ا في ريف 

حلب الغربي احملاذي إلدلب.
وق��ال مدير »املرصد« رام��ي عبد الرحمن: 
»أس��فرت االش��تباكات أول من أمس عن 
مقت��ل 17 مقات��اً، بينهم 12 م��ن هيئة 

حتري��ر الش��ام وخمس��ة 
م��ن زنكي، فضاً عن مدنيني اثنني بينهم 
ممرض. كما أسفرت االشتباكات املستمرة 
أيضاً عن إصابة نحو 35 عنصراً بجروح«.

وس��يطرت »الهيئة« خال هجومها على 
حرك��ة »ن��ور الدي��ن زنك��ي«، الناش��طة 
بشكل أساس��ي غرب حلب، على قريتني 
ثم اقتحمت بل��دة دارة عزة التي تتواصل 

فيها املعارك، وفق املرصد.
وانضم��ت فصائل أخرى ضم��ن »اجلبهة 
الوطنية للتحري��ر« إلى القتال إلى جانب 
»ن��ور الدي��ن زنك��ي«، وف��ق املرص��د الذي 
أش��ار إلى إرس��ال فصائل موالي��ة ألنقرة 
في ش��مال ش��رقي حلب أيض��اً تعزيزات 

عسكرية ملواجهة »هيئة حترير الشام«.
وتش��هد إدلب واملناطق احملاذي��ة لها منذ 
عام��ني توت��راً بني »هيئ��ة حترير الش��ام« 
وفصائل أخرى على رأس��ها حركتا »أحرار 

الشام« و»نور الدين زنكي«.
وعلى وقع اقتتال داخلي تكرر في العامني 
2017 و2018، متكن��ت »الهيئ��ة« كونه��ا 
األكث��ر ق��وة وتنظيماً من ط��رد الفصائل 
من مناطق واس��عة، وبسطت سيطرتها 
على املس��احة األكبر م��ن املنطقة، فيما 
باتت الفصائل األخرى تنتشر في مناطق 

محدودة.
وتعد محافظ��ة إدلب ومحيطها منطقة 
نفوذ تركي، وتنتش��ر فيه��ا نقاط مراقبة 

تركية.
وتوصل��ت روس��يا وتركي��ا ف��ي 17 أيلول 
)س��بتمبر( ال��ى اتف��اق بإقام��ة منطقة 
منزوعة الس��اح فيها بعم��ق 15 إلى 20 

كيلومتراً.
وأعلن��ت أنق��رة بع��د أس��ابيع ع��ن امتام 
أن  إال  الثقي��ل منه��ا،  س��حب الس��اح 

املرحل��ة الثانية من االتفاق لم تطبق بعد 
إذ كان يفترض أن ينسحب املقاتلون وعلى 
رأسهم »هيئة حترير الشام« من املنطقة.

13 ما وراء الحدث 

بولتون: أمريكا ستنسحب من سوريا لكنها ستحمي قواتها خالل فرتة 
االنسحاب والرئيس األمريكي يريد تدمري داعش

أكد الرئيس األميركي دونالد ترامب، مؤخرا أنه لن ينفذ قرار سحب القوات األميركية من سوريا سريعا، في وقت شدد فيه على أن االنسحاب من سورية لن يحدث دون اتفاق حلماية األكراد، بحسب ما قاله 
مستشاره لألمن القومي جون بولتون. وأعلن مستشار الرئيس األميركي في تصريحات للصحفيني خال زيارته إلسرائيل أمس، أن واشنطن ال ترغب بأي حترك عسكري تركي في سوريا دون التنسيق معها، 
قائا: »سنناقش االنسحاب من سوريا مع إسرائيل وتركيا خال جولة إقليمية«.وأضاف بولتون: أميركا ستنسحب من سوريا لكنها ستحمي قواتها خال فترة االنسحاب مبيناً أن الرئيس األميركي »يريد 
تدمير داعش«.وتابع: »ان انس��حاب اجليش األميركي من ش��مال ش��رق سوريا مش��روط بهزمية فلول تنظيم داعش، وضمان تركيا س��امة املقاتلني األكراد املتحالفني مع الواليات املتحدة«.وفيما أشار إلى أنه 

سيوجه حتذيرا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان هذا األسبوع، قال: »ال نعتقد أن على األتراك القيام بعمل عسكري لم يتم تنسيقه بالكامل مع الواليات املتحدة واملوافقة عليه«

دعا البابا فرنسيس أمس القادة األوربيني إىل إبداء »تضامن ملموس« مع 49 
مهاجراً ما زالوا عالقني على منت سفينيت إغاثة

/ القسم السياسي

/ القسم السياسي

أظهرت تقديرات لاحتاد األوربي 
نشرت مؤخرا أن معظم 

املهاجرين غير الشرعيني الذين 
عبروا البحر املتوسط إلى أوربا 

في العام املاضي وصلوا عبر 
إسبانيا وأن إيطاليا وصل إليها 

أقل عدد من املهاجرين منذ 
خمس سنوات. فيما دعا البابا 
فرنسيس أمس القادة األوربيني 
إلى إبداء »تضامن ملموس« مع 

49 مهاجراً ما يزالون عالقني 
على من سفينتي إغاثة 

تابعتني ملنظمتني إنسانيتني 
وينتظرون موافقة دول على 

استقبالهم.
ودعا البابا فرنسيس أمس 

القادة األوربيني إلى إبداء 
»تضامن ملموس« مع 49 

مهاجراً ال يزالون عالقني على 
من سفينتي إغاثة تابعتني 

ملنظمتني إنسانيتني وينتظرون 
موافقة دول على استقبالهم، 
وبعضهم ينتظر منذ أكثر من 

أسبوعني.

االتحاد األوربي: إسبانيا تحل محل إيطاليا وجهة للمهاجرين

انسحاب اجليش األمريكي من مشال شرق سوريا 
مشروط بهزمية فلول تنظيم داعش وضمان تركيا 

سالمة املقاتلني األكراد املتحالفني مع الواليات املتحدة

اكد بومبيو  ان قرار الرئيس 
األمريكي دونالد ترامب 
سحب القوات األمريكية 
من سوريا لن يغري شيئًا 
بالنسبة للدعم والحماية 
األمريكيني إلسرائيل

جاء كالم البابا عن اخلالف الدبلوماسي 
بني إيطاليا ومالطا أثناء عظته اليت 

ألقاها يف حضور عشرات اآلالف يف ساحة 
القديس بطرس
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البابا فرنسيسجاويدسالفيني

ترامب اردوغانبولتون



)سواقي القلوب( .. العرقنة منهجية وتأصيل
تعد سواقي القلوب من الروايات الالحقة حسب تصنيف جريار جينت أي إنها كتبت بعد احلدث الرئيس
لكن الزمن الفاصل بينهما غري حمدد لذا فهي تعد موقفًا إيديولوجيًا من الكاتبة جتاه ثوابت آمنت بها

قراءة / احمد عواد الخزاعي

القل��وب(  )س��واقي  رواي��ة  ف��ي 
الصادرة س��نة 2005 وهي باكورة  
األعم��ال الروائي��ة ألنع��ام كجه 
عل��ى  اش��تغلت  جنده��ا  ج��ي.. 
التأس��يس ومن ث��م التأصيل ملا 
ميك��ن أن نطلق علي��ه )العرقنة( 
أي التج��ذر بعراقيتها، من خالل 
التأكيد على هذا املنهج السردي 
في أكثر من ن��ص لها فيما بعد، 
وق��د أوغلت في نصه��ا هذا على 
ترسيخ عرقنة النص من العتبة 
األول��ى ل��ه، وه��و العن��وان الذي 
أضف��ت عليه حميمي��ة مفرطة 
باس��تلهامه م��ن مثل ش��عبي 
أي  س��واقي(،  )القل��وب  عراق��ي 
إنه��ا تلتقي وتتواص��ل بالفطرة، 
يدفعها احلب واحلن��ن واالنتماء، 
ه��ذه العتب��ة الس��ردية الهادئة 
مفت��اح  اال  ه��ي  م��ا  والدافئ��ة، 
ومدخل لنص غل��ب عليه، احلب 
ونهاي��ات  واالش��تياق،  والزج��ل 
مأس��اوية وأح��داث دراماتيكية، 
عالئ��ق  عب��ر  أبطال��ه  به��ا  م��ر 
ايجابية نامية، س��اهمت الغربة 
في رب��ط وش��ائجها وتعميقها، 
فكان كل من )الس��ارد الضمني 
احملوري وصديقه زمزم وعشيقته 

سراب وصديقته العجوز اخلاتون 
وساري( ما هم إال أدوات مطواعة 
الن��ص،  ثيم��ة  إلب��راز  للكاتب��ة 
وصاريت��ه، وه��ي )الغرب��ة(، فقد 
استطاعت بخبرتها األدبية  من 
خلق شخصيات متيزت بتفردها، 
ب��دء م��ن املاضي ال��ذي انطلقت 
من��ه، والظ��روف الصعب��ة التي 
مرت بها ، وصقلتها، وس��اهمت 
ف��ي بلورته��ا وحتديد مس��اراتها 
النفسية والسلوكية، فقد وضع 
ه��ؤالء األبط��ال في إطار س��ردي 
محكم، جمعتهم رابطة الغربة 
كثيمة رئيس��ية، توحدت عليها 
وهمومهم،  ومعاناته��م  رؤاه��م 
لكنه��م ف��ي نف��س الوق��ت لم 
يكون أبطاال باملعنى السينمائي 
أو األس��طوري، فق��د غل��ب على 
إيق��اع حركته��م داخ��ل النص، 
الهدوء، وعدم االكتراث باألحداث 
احمليط��ة به��م، ومتي��زوا بنوع من 
النرجس��ية الس��لبية، والتم��رد 
عل��ى الواق��ع، كإف��راز طبيع��ي 
لتأثير الغربة عل��ى صناعة مثل 
هكذا أبطال  إش��كالين، فكان 
البطل الس��ارد، يساري هرب من 
العراق نهاية س��بعينيات القرن 
اجلبه��ة  انهي��ار  بع��د  املاض��ي، 
فرنس��ا،  إل��ى  وجل��أ  التقدمي��ة، 
يعيش ثورة من احلنن والتش��تت 
والهذي��ان الفكري، وس��راب فتاة 
يسارية هي األخرى كانت ضحية 
واغتص��اب،  تعذي��ب  لعملي��ات 
مورست بحقها من قبل األجهزة 
األمني��ة لنظ��ام البع��ث احلاكم 
آنذاك، كانت تعيش على هاجس 
إخفاء شخصيتها، كي يتسنى 

لها نس��يان وجتاوز ه��ذه اجلزئية 
واملؤمل��ة م��ن حياته��ا،  احلزين��ة 
لينتهي به��ا املطاف ميتة مبرض 
أحد مستشفيات  السرطان في 
باريس، س��اري الش��اب العراقي، 
الذي عانى عقدة انتماء مزدوجة، 
األولى ش��خصية، متس كينونته 
ووج��وده وصورت��ه التي ح��اول أن 
يواج��ه بها احلياة، كونه )خنثى(، 
وع��اش عل��ى أم��ل أن يواجهه��ا 
الذك��وري،  ال  األنث��وي  بنصف��ه 
وعقدة االنتماء الثانية التي كان 
يعانيه��ا، هي انتماؤه القس��ري 
لوطن��ه وجملتمع��ه، ال��ذي أحس 
ومنذ طفولته بأنه غريب عنهما، 
بسبب ميله األنثوي في مجتمع 
شرقي ملتزم، لم يألف مثل هكذا 
ظواه��ر اجتماعية.. هذا الرس��م 
الدقيق للش��خصيات جعل من 
النص بانوراما س��ردية، متظهرت 
فيها كل إرهاصات وإش��كاليات 
اإلنس��ان املعاصر، إنسان ما بعد 
احلداث��ة  وهي )االنتم��اء، الهوية، 
الوطني��ة، املعتق��د....( وه��ذا ما 
أش��ار إلي��ه ل��وكاش بقول��ه )إن 
البطولة ليست لألفعال اخلارقة، 
ب��ل للش��خصيات الت��ي تعطي 
الش��خصي  التف��رد  لنفس��ها 
)س��واقي  كان��ت  املتمي��ز(.. 
القل��وب( اق��رب إل��ى مجموع��ة 
من الس��ير الذاتي��ة، حتكى على 
لس��ان حكوات��ي س��ارد ضمني، 
مثل��ه البطل الرئيس��ي للرواية، 
وأخرى تروى على لس��ان األبطال، 
اس��تخدمت فيها انعام جه جي 
تقنية )السرد املمسرح الظاهري( 
وهي أن تقوم ش��خصيات الرواية 

بس��رد األح��داث لش��خص آخر 
داخ��ل منت الن��ص، كم��ا فعلت 
كاشانية خاتون، العجوز االرمنية 
العراقية، حن قصت جزءا مهما 
من حياتها وتاريخ العراق احلديث 
إل��ى صديقها الطال��ب العراقي 

)زمزم(.
الس��ارد  الرواي��ة مبش��هد  تب��دأ 
م��ع اخلات��ون، وهم��ا يصطحبان 
جثمان )ساري( الفتى الذي حاول 
أن يتح��ول إل��ى فتاة مبس��اعدة 
احلكومة العراقية آنذاك، فقضى 
مقتوال ف��ي إحدى حدائق باريس، 
بعد أن حتول فعال إلى فتاة، ورفض 
التع��اون مع اخملاب��رات العراقية.. 
الذي��ن جمعتهم  الثالثة  ه��ؤالء 
الغرب��ة ف��ي باري��س، جعلته��م 
عراقيته��م يقف��ون عل��ى بوابة 
طريبيل ينتظرون اإلذن لدخولهم 
ارض الوط��ن، القابع حت��ت وطأة 
الدكتاتوري��ة، كال منه��م يبحث 
عن ضالته هنا.. البطل الس��ارد 
ج��ازف بالعودة من اجل أن يرى أم 
س��اري الذي كانت تربطه معها 
عالقة ح��ب، قب��ل أن يهاجر إلى 
فرنس��ا، في محاول��ة تعويضية 
من��ه للملم��ة ش��تات نفس��ه، 
والتقليل من خسائره.. كاشانية 
املس��يحية  العج��وز  خات��ون 
االرمني��ة، الت��ي ترب��ت ف��ي بيت 
مح��الت  إح��دى  ف��ي  مس��لم، 
املوصل القدمي��ة، لتصبح بعدها 
زوجة ملستش��رق فرنسي، عادت 
إل��ى الع��راق مصطحب��ة رف��ات 
زوجه��ا، لتحق��ق رغبت��ه، والذي 
متن��ى أن يصبح عراقيا ويدفن في 
تربة العراق، وأما س��اري او سارة، 

فدخوله بهذه الطريقة إلى ارض 
الوطن هو إشارة إلى انتماء قسري 
ح��اول التملص منه واالنس��الخ 
عنه بشتى الطرق، إال إن عراقيته 
حتمت علي��ه أن يوارى في تربته، 
وحتت سمائه.. )دخلت إلى الوطن 
ذات ضحى نيس��اني ساخن، في 
س��يارة أجرة تنقل ثالث��ة ركاب، 
جالس��ا إلى جوار سائقها، وفي 
املقعد اخللفي تكومت كاشانية 
خاتون على نفسها.. ثالثة أحياء 
في الداخل وفوق رؤوس��هم يقبع 
على س��قف الس��يارة تاب��وت...( 
ه��ذا املدخ��ل الس��ردي املش��وق 
الروائية  والذي اس��تخدمت فيه 
يب��دأ  أن  أي  )االس��تباق(  تقني��ة 
الن��ص مبش��هد ميث��ل خامتت��ه.. 
يدخلنا في ن��ص مثل مجموعة 
من األنساق احلكائية املتداخلة، 
الت��ي ترت��د فيها األح��داث نحو 
املاض��ي القري��ب وتتش��ابك مع 
احلاضر وإسقاطاته، عبر تداعيات 
حرة مي��ر بها أبطال النص نتيجة 

اآلن��ي،  احلاض��ر  م��ع  تفاعله��م 
الكاتبة بتقنيات  استعانت فيه 
واالس��ترجاع   )االس��تذكار 
واالرتداد( فكان نصها ديناميكيا 
متفاعال مع نفسه ومع عنصري 
الزمان واملكان، تن��اول بعضا من 
التاري��خ، فقد وفق��ت أنعام جه 
جي ف��ي تس��ليط الض��وء على 
جزء من تاريخ العراق السياس��ي 
واحلض��اري واالجتماعي املعاصر، 
خات��ون  كاش��انية  بواب��ة  عب��ر 
فكانت أيقون��ة عراقية محضة، 
بذكرياته��ا، ولغته��ا، وتركيبتها 
النفس��ية واالجتماعي��ة، كم��ا 
فعلت الحقا في رواية طش��اري، 
العالم��ات  إل��ى  أش��ارت  ح��ن 
املضيئة في تاريخ العراق احلديث، 
وردي��ة.. الدكت��ورة  بواب��ة  عب��ر 
منطلقة من السرد نحو التاريخ 

وليس العكس.
تَعد سواقي القلوب من الروايات 
الالحقة، حس��ب تصنيف جيرار 
جينت أي إنها كتبت بعد احلدث 
الرئيس��ي، لكن الزم��ن الفاصل 
بينهما غير محدد، لذا فهي تعد 
موقف��ا إيديولوجيا م��ن الكاتبة 
جت��اه ثواب��ت أمنت بها، وس��عت 
إل��ى جتس��يدها، عب��ر مجموعة 
من األحداث واحلكايات واألنساق 
الس��ردية احملبوكة، كما عبر عن 
ذلك الناقد محم��ود أمن بقوله 
الروائ��ي،  اخلط��اب  )إيديولوجي��ا 
ال تتمث��ل ف��ي اخلط��اب الروائي 
السياسي واالجتماعي فحسب، 
ب��ل ق��د تتمظه��ر بش��كل آخر، 
من خ��الل قصة ح��ب أو حكاية 

شعبية أو أسطورة(.
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� )امل��وت هو امل��الك االبيض الذي يقضي عل��ى آخر ذرات 
العذاب االنساني(..

هكذا يفهم وايتمان املوت.. ألنه بالنسبة للشاعر يعني 
بل��وغ العزل��ة املطلقة صوب الس��كون وك��زار حنتوش 
الش��اعر � االنس��ان � العذاب اليومي تفرد من الشعراء 
الصع��اليك الذين تأبطوا خيرا ومتيز كونه عرف رس��الة 
الشاع���ر وعاش لها ولم يرتد سوى وجه��ه الذي كشف 
عن بساطته وروح انساني���ة, انغمس في الهموم حتى 
الثمالة فكان ناطق��ا رسميا للحل��م واخلوف واألل��م.. 
فهجر التغزل واملديح واالنحناء امام حضرة الس��لطان..

لهذا ضمن اخللود في الضميراجلماهري النه تركه امانة 
في الوجدان الذي عاش��ره.. ل�قد وظف ك���زار حنت��وش 
ف��ي شعره لغ��ة الكالم اليومي النه���ا عدة الي��وم م�ن 
مستلزمات الشعرومن خص�ائصه االسلوبي�ه وغايت�ه 
من ذل��ك ان يك����ون ش��عره مفهوما.. س��ريع الوصول 
ال��ى متلقيه والكش��ف عن قدرته عل��ى ان ميس اكث���ر 
مناط����ق الواق��ع. كزار حنتوش.. يعب���ر عن وجوده دون 
تزويق فكان نش��يدا صاخبا يرتف��ع عل�ى اصوات احلروب 
والقناب�ل والبؤس. فض��ل مدافع��ا ع�ن وجوده املك�تظ 
بالصعلك��ه واخلم��ر والدروب وتفرد في ش��ارع الرش��يد 

واحتاد االدباء وزنزانات املراكز والفنادق..
لو كان شارع الرشيد يدري باجمل�اوره
الشتكى من وقع خطاه��م الطروب

لو كان احتاد االدباء يقوم على ساقي��ن
النطلق بعيدا عن اشعارهم وشجارهم ونقارهم

وهرولته�م بن املوائ�د كأنه�م الن��دل
وكأمنا الندل ضيوف ..

 من يصاحبهم مفقود.. من يفارقهم مولود
ك�زار حنتوش مخلوق شعري نقيض للواق��ع والعق��ل 
التاريخ�ي.. انه كائن ملعون مقدس اذ انه ش��اعر رفضي 
وهذا يجعله غريبا عما يحيط�ه.. وصدق املع���ري حي��ن 

ق��ال: )انا انسي املنشأ وحش��ي الطب���ع(..
وحنت��وش املث��ال عل��ى وحش��ية املب��دع ورغبت���ه في 
التدمي��ر والتغي�����ر كرامبو الذي ميثل اخملتصر الكثيف 
للفنان وتفرده.. اننا نلم�ح روح كزار في التيارات العدمية 
والتدميرية بس��بب حساسيته الش��ديدة بواق��ع مرير 

اخذ ينهش روحه..
قصائ��ده رغم بس��اطتها ووضوحه��ا جنده��ا مكتنزة.. 
مكتظة باملعان��ي واملضامن االنسانية.. تنساب هادئة 
ص��وب النبع فتف��رش روحه��ا عل��ى الس��طح وتبعث 
النش��وة لقارئه��ا لكونه��ا تركي��زا مزدحم��ا ف��ي ركام 
التناقضات ومجمل العالق��ات وخاصة العالقة اجلدلية 
بن الشعر واحلياة. بن الكلمة والفعل.. فالكلمة عنده 
دوي الفع��ل وهذا ما جع��ل قصائده تتمت����ع بصدقها 
العاطف��ي م��ع قدر كبيرة م��ن الوع�����ي للحال��ة التي 

يعيشه������ا.
وقلوبه��م تق��رع حناجره��م وينس��قون مع الس��حب 

واملساء والرياح
ألنهم ال ميلكون املظالت والنقود واملعاطف
ينصبون الكمائن بن امليدان واحت�اد االدب�اء

وزعيمهم وجه الف�ار يستنجد بيسوع
ومساعده وجه االرنب يطلب العون من علي

فالكلمة الشعرية عنده مشحونة بالوعي الذي مينحها 
احليوية واالقن�اع مع س��هولة معبرة بدقة عن داللتها.. 
كذا جند االنس��جام بينها واالسلوب في التعبير وعرض 
التجرب���ة واضح��ة في قصائ��ده فهو يح�اور نفس����ه 

مبنولوج رائع إليقاع هرموني 
ك��زار حنتوش طائ��ر الصعلكة االخير كم��ا يقول علي 
الس��وداني رحل اخيرا وتوارى عن سماء ممتدة بال حدود.. 
بعد ان ابى اال يكون اال عراقيا فضل شاعرا يرى ان اخلراب 

تلتمع فيه اضاءة عالم جديد.

آخر الصعاليك ـ
  )كزار حنتوش(

a

فنارات

علوان السلمان

ارتبطت معظم روايات أنعام كجه جي بالوعي العام ملفهوم الغربة واحلنن إلى العراق،  وتداعيات هذا الشعور وانعكاساته على 
اإلنس��ان واجملتمع، فشكلت الغربة هاجسا الحق أبطال نصوصها وكانت البوصلة التي توجه دفة حياتهم اآلنية، وموقفهم من 
احلياة واآلخر، لذلك جند إن البنية الداللية  لنصوصها تنطلق من هذا املفهوم، نحو فضاءات اشمل وأوسع تغطي الوجع العراقي 
املزمن، وهذا ما عبر عنه غولدمان بقوله )إن البنية الداللية ألي نص أدبي مرتبطة بشكل وثيق مع بنى اكبر وأوسع، متثل نظرتنا ملا 

حولنا كالبنى الذهنية واالقتصادية والسياسية واالجتماعية، التي تنتجها حقبة تاريخية معينة(..

 
  هادي يوسف العبودي

ماعاد لي غير الندم.

وصدري ماع��اد يحتمل هذا 
السقم 

قسماً بِك الف الف احبِك.
ولن احنف بهذا القسم.

***********
حلقة الصمت حتاصرني.

تخنقني.
الرف��ض  م��ن  وخوف��ي 

يعذبني.
احبِك.

امال��ي  ج��دران  عل��ى 
نقشتها.

بدخان سكائري كتبتها.
حتى ادمنتها.

وادنو منها فتهجرني.
********

خطت على وجه املرايا.
انه��ا  الش��فاه  بأحم��ر 

تهواني.
فاضع��ت عل��ى مراياه��ا 

اسمي.
وعنواني.

*******
كان الليل طويل القامة.

وأرقي من يالزمني.
الجن��وم تط��رز س��ماواتي 

املعتمة.
اتشحت بالسواد.
وقد غادرها القمر.

يا للقدر.

عن منش��ورات االحت��اد الع��ام لالدباء 
والكتاب في العراق ص��درت اجملموعة 
الش��عرية )قذائ��ف ورقية( للش��اعرة 
منى السبع وهي من القطع املتوسط 
جاءت ب� )72( صفح��ة وتضمنت )22( 

نصا نثريا.
سيرة شخصية للكاتبة:

- بكالوريوس هندسة كهربائية
- عضوة االحت��اد العام لالدباء والكتاب 

في العراق
- عض��وة ف��ي منت��دى ن��ازك املالئكة 

االدبي
- عضوة نقابة الصحفين العراقين

صدرت لها اجملاميع التالية:
1 -  االمل اجلريح 2002
2 - عراء الوسائد 2012

3 - تغريدات سنونوة 2015
مجموع��ة   /2012 الثري��ا  رفي��ف   -  4

مشتركة
5 - انانا/ مجموعة مشتركة

مجموع��ة   /2018 رابس��وديات   -  6
مشتركة.

الهندية / البينة الجديدة /
 علي شريف

أق��ام البي��ت الثقاف��ي ف��ي قضاء 
الهندي��ة بالتع��اون مع مؤسس��ة 
االب��داع الفكري للثقاف��ة واإلعالم 
اصبوح��ة ثقافية بعن��وان )قراءات 
شعرية للشاعر غني هادي العنزي( 
أدار احل��وار فيه��ا األدي��ب والباحث 
عيس��ى  عبي��د  حس��ن  االس��تاذ 
الذي اس��تهل الندوة ببيت الشعر 
املعروف للش��اعر ابو متام )كْم منزل 
ف��ي األرِض يألف��ه الفت��ى وحنيُنه 
أبداً ألوِل منزِل( في إش��ارة إلى تعلق 
الش��اعر الضيف بوطن��ه ومدينته 
الهندية. ثم حتدث الش��اعر العنزي 

عن مشواره الطويل في مجال نظم 
القصيدة الكالس��يكية العمودية 
وم��دى تعلقه وحنين��ه الى مدينته 
طويريج مسقط رأسه والتي اكمل 
فيها دراس��ته الثانوية وهو يس��ير 
بخط��ى الواثق من ص��واب منهجه 

نحو أروقة الكلية في قس��م اللغة 
العربي��ة ع��ام ١٩٦٨. مضيف��ا ان��ه 
يجب على الشاعر ان يكون ملتزما 
بقضي��ة مجتمعه وأمت��ه ومبادئه 
الوطني��ة. وق��د ألقى الش��اعر عدد 
من ابي��ات القصائ��د تنوعت مابن 

قصائ��د في حب احلس��ن وآل بيته 
االطهار عليهم السالم إلى قصيدة 
للرد على اإلساءة للرسول االعظم 
محم��د )ص( وقصائ��د تغنت بحب 
الوط��ن وقصائد غزلي��ة .منوها إلى 
أنه يراد من الشعر ان يعبر عن حالة 
اجملتم��ع كما أن الش��عر الش��عبي 
يعبر ع��ن ذات ومواه��ب ومكنونات 
الش��اعر مبق��دار م��ا يس��تطيع أن 
يعبر ع��ن وطن��ه ومجتمع��ه وعن 
كلم��ة  الن��دوة  وتخلل��ت  حيات��ه. 
ترحيبية لالس��تاذ ميثم السيالوي 
مدي��ر البي��ت الثقافي الذي أش��اد 
بدور احلض��ور الكرام م��ن املثقفن 
والشعراء في دعم املشهد الثقافي 

في القضاء.

حسن البغدادي
أيتها الوجوه املتش��حة في 

مالمح أمي
منديله��ا  دع��ي  متهل��ي 

يواسيها
جتاعي��د  عكازته��ا  ف��ي 

شتوية
تتكئ عليها شيبتها
لتسير معا بال مصير 

انها صغيرة على موتها 
هالهل النساء تعلو وتهوي

في حضرة الدفن
يواس��يِه  صي��ف  صقي��ع 

شتاء 
امهاٌت  في حناِجرنا رعشُة 

تائهات
أجنبنني أكفاناً للموِت

لتحيك بها القبور
للقادمات من بعيد

رؤوُسهنَّ أسرى للجسد
موت يبحث عن مغفرة

كم طِن اغتصَب مائها؟
كٌل في الوجود من ورق

أال انِت من طن وماء
نعوم��ة  الظ��ل  يقت��ل  م��ا 

الضوء
اطراف  في  اخلوف  وخشونة 

اجلسد
ال وقت للوقت

عمر أمي داهمت خطاها
 في اعماقها 

جنازة بال بصر 
نامت في عيونها 

دمعة دون أثم ...
ليس لها وقت عند الوالدة

كلم��ا  تول��د  كالش��مس 

أجهضت نورها
رحلة مع الذنب

مرايا تعك��س حقيقتها ان 
رأينا وجوهها

أنتظرها مع الهروب
على مائدٍة

فمي وجثُة لساني
متبددين كاملتعثرين

في نصف كأس منتحر
زارني ماٍض كان مرتدياً 

رماد جدتي
من��ذ بق��اء أب��ي ف��ي جوف 

ُعمرْه
يتأرجح��ون أخوتي في ظل 

عشٍب قصير
يبنون عشهم من ضباب

هجر الصدى أفواهِهم
كيف أس��تحق البقاء وهنا 

لم ار اال انا ؟
متب��دد  الوج��ِه  مقط��وع 

اللحى
ضري��ح  اكم��ل  عندم��ا 

اجسادنا
أرمم بقايا اختي التي اجنبها 

اجلزع
فمتى تكوني كالشجر؟

متى تكوني كاحلجر ؟
كوني كالبندقية مس��لوبة 

الهوية
نعم لقد دونت

قضية اجس��اد الى احلاكم 
الشرعي القلم

عذراً لم أكمل بعد
أياٌت من الصمت

ببطٌئ شديد تتبدد تفاسير 
الوجود 

جنازة
 بال بصر

بغداد / البينة الجديدة /
مريفت هاشم طه

اختتمت دار املأمون للترجمة والنش��ر 
التحريري��ة  الترجم��ة  دورة  مؤخ��را 
االنكليزية مبستواها املتقدم على قاعة 
مرك��ز الع��راق للتدريب عل��ى الترجمة 
التحريرية والفورية، حاضرت فيها كل 
م��ن زينب عب��د اللطيف صال��ح مديرة 
املركز، وس��ناء املشهداني مديرة قسم 

الترجم��ة الفورية، واملترجمة س��ميرة 
جبار عنبر، واستمرت الدورة ملدة شهرين 
عل��ى م��دار ثالث��ة أي��ام في األس��بوع.

تضمن��ت ال��دورة ع��دة مح��اور وه��ي: 
تعليم املترادفات واملتالزمات اللفظية، 
خطوات الترجمة الصحيحة، التدريب 
على ترجمة النصوص م��ن والى اللغة 
االنكليزي��ة )الصحفي��ة والسياس��ية 

والقانونية واملالية والتجارية واألدبية(.

اختتام دورة )الرتمجة التحريرية 
باللغة اإلنكليزية( يف دار املأمون

ترانيم

قــراءات شعريــــــة يف ثقـــــايف اهلنديــــــة

إصدار 



عملت مع كبار الفنانني والدراميني منهم )عمانوئيل رسام( الذي أعده شخصية مميزة 
وثروة فنية للبلد ألنه واع لعمله كونه رجاًل متخصصًا أكادمييًا وعلميًا

• حبذا لو تعطينا فكرة موجزة عن عدنان هادي؟
- في عام 1974 شاركت بدورة ملساعدي االخراج من خريجي 
اكادميي��ة الفنون اجلميلة وكانت بعن��وان )دورة الصمود( ومت 
قبول )18( شخصا من املتقدمني وكنت واحدا منهم وكانت 
دورة تدريبية قوية واالس��اتذة احملاضرين كان��وا من القاهرة 
ومنهم س��عد لبيب وابراهيم عبد اجللي��ل وقاموا بتدريبنا 
نظري��ا وعمليا, وكان��ت مدة ال��دورة )3( ثالثة اش��هر وبعد 
انتهائها, كان املس��ؤولني عن املؤسس��ة العام��ة لالذاعة 
والتلفزيون يبحثون عن كوادر ووجوه جديدة يطعمون فيها 
املؤسس��ة من مختلف االختصاصات الفني��ة, ومت توزيعنا 
عل��ى جمي��ع االقس��ام, ومنها الدرام��ا واملنوعات وقس��م 
اخلدم��ات )تنمية(, وكان نصيبي قس��م الدراما وعملت مع 
كب��ار الفنانني والدراميني ومنهم )عمانوئيل رس��ام( والذي 
اعتبره ش��خصية ممي��زة وثروة فنية للبلد الن��ه واع لعمله 
كونه رجال متخصصا اكادمييا وعلميا, وعملت مع االستاذ 
ابراهي��م عبد اجلليل ملدة س��نتني كمس��اعد مخرج, ومن 
زمالئي عماد بهجت الذي س��بقني قبل عام وجمال محمد 
وف��ردوس مدح��ت ورج��اء انطوان فه��ذه ال��دورة كانت هي 
النش��طة في االذاع��ة والتلفزيون في ذل��ك الوقت كونهم 

دربونا على االستوديوهات 
املباش��ر, وعملنا  والب��ث 
ف��ي كل االعم��ال ضم��ن 
اختصاصن��ا, وبع��د ذلك 
اخل��ارج  ال��ى  ارس��النا  مت 
لالش��تراك ب��دورات وكان 
ال��ى  ارس��الي  نصيب��ي 

)جيكوس��لفاكيا( مل��دة س��تة اش��هر وكان اله��دف منها 
التدريب وزيادة اخلبرة وعند عودتي الى البلد عملت كمخرج 
مساعد ومت اعطائي اعمال فنية الثبات وجودي فيها وفعال 

مت ذلك.
• م��ن خ��الل حديث��ك كان��ت ه��ذه ه��ي البداي��ة ونقط��ة 

انطالقك؟
- نعم ه��ذه هي البداي��ة وكانت قوية النني اس��تطعت ان 
احقق ش��يئا واس��تفيد من ه��ذا االجناز وهن��ا كانت اخلبرة 
املتراكم��ة حاضرة  ومميزة حي��ث مت تكليفي بعمل منوعات 
بعم��ل اغ��ان, وكان��ت باس��لوب ول��ون جديد حي��ث كانت 
بصمتي واضحة في التغيير واس��تحداث اساليب جديدة 
لم يتم التطرق اليها من قبل, وكانت اغنية سفير االغنية 

العراقي��ة كاظم الس��اهر )غزال وما يصيدون��ه( حيث قال 
حينه��ا اخملرج كارلوهارتيون كونه خبيرا في الدراما: عدنان 
انت اول من اوجد الكليب في العراق, وبذلك اس��تطعت ان 
اعمل ش��يئا في بداية مش��واري الفني في مجال االخراج, 
وامتن��ى عل��ى اجلي��ل اجلديد ان يتدرب بش��كل جي��د لتزداد 
خبرت��ه ومهنيت��ه, وعليهم ان يك��ون اهتمامهم بالعملي 
اكث��ر من النظري, الن التعلي��م االكادميي وحده ال يكفي وال 

يفجر الطاقات.
• ما اآلليات التي تنتجها في عملك؟

- ان��ا بصراح��ة احببت املنوع��ات لفترة والس��بب النه كل 
ش��يء اكون مشرفا عليه السيناريو والفكرة حتى حركات 
امل��ؤدي كاليد والع��ني واملالبس والديكور والفك��رة انا الذي 
ابينه��ا على الن��ص ويكون لي فيها رأي واضع ملس��اتي اما 
الدرام��ا اس��هل فلقد اجن��زت الكثير من االعم��ال في هذا 
اجملال اذ يوجد نص وكاميرات وما علي سوى التوزيع بشكل 
صحيح وبذلك يتحقق النجاح للعمل الدرامي. وانا اسعى 
لق��راءة النص واس��تمع لالغني��ة اكثر من م��رة  وافكر بها 

واس��توعبها, اذ تتغي��ر عندي الفكرة وح��ني تكتمل اكون 
جاهزا لتنفيذ العمل.

• مع َمن ِمن الكتاب تعاملت؟
- احلقيقة كثيرون منهم االس��تاذ ش��ريف الراس اذ عملت 
مع��ه مسلس��ال وكذل��ك الكاتب صب��اح عط��وان وفاروق 
محمد قدمت له نص��ا وبعدها ابتعدت عن الدراما واجتهت 
ال��ى املنوعات فتعاملت مع مطربني م��ن اخلط االول منهم 
ياس خضر وحسني نعمة وسعدون جابر, اما الفنان سفير 
االغنية كاظم الس��اهر فق��د جاء بعدهم لكن��ي التزمت 
بالعم��ل معه ملدة ثالث س��نوات وبخاصة في تس��عينات 

القرن املاضي. 
• ه��ل هن��اك اختالف بني كاظ��م الس��اهر واملطربني الذين 

سبقوه في عملية تعاملك معهم؟

- كاظم الس��اهر عمل على التجديد في االغنية العراقية 
وه��ذا ما ش��دني وش��جعني للتعام��ل معه, فه��و ملحن 
وموس��يقار ممتاز, ال يأخذ من اآلخري��ن ويعمل بنفس ادواته 
بالش��كل الصحي��ح فهو صاح��ب خلق ع��ال وادب ولديه 
قابلي��ة مميزة ف��ي االداء, ومتمكن كونه يبقى غير مش��تت 
وكان تواصل��ي مع��ه بش��كل ق��وي اذ اتابع ل��ه العمل من 
البداية واس��تمع الى موس��يقاه ونتفاعل في الس��يناريو 
والفك��رة من اجل ان تكون رصينة وهنا احب هذه الطريقة 
في التعامل. س��أروي حالة حدثت, كان س��عد البزاز مديرا 
عاما للمؤسس��ة العامة لالذاعة والتلفزيون, قال للساهر 
مل��اذا انت تتعامل مع اخملرج عدنان فق��ط فهناك مخرجون 
آخ��رون موج��ودون, اجاب��ه: ان��ا ال اف��رط به فه��و لديه رؤى 
اخراجية عميق��ة يفتقر لها اآلخرون ولذلك انا متمس��ك 
ب��ه, وف��ي احدى امل��رات جل��ب لي الفن��ان كاظم ش��ريطا 
اس��تمعت له فقلت له: ال هذه االغنية ليس��ت جيدة ولم 
استس��غها, انا حريص دائما على ان اس��مع االغنية واقرأ 
الن��ص ومن بعده��ا اقرر قب��ول العمل او االعت��ذار, وبعدها 

اتاني بكاسيت آخر استمعت له وقلت له اريد هذه االغنية 
)غزال وم��ا يصيدونه( فقمت بتصويرها واخراجها فتعجب 
كثيرا وقال لم اتوقع ان تظهر بهذا الشكل الراقي, حتى ان 
االس��تاذ البزاز قال لي اين انتم اراكم بعيدين فارس��لت له 
الشريط فاعجب به وارسل الينا في حينها مكافأة مالية 
)50( خمسني دينارا لي ولكاظم الساهر, ولقد حققت هذه 

االغنية انتشارا واسعا وحظيت باعجاب املستمعني.
• ما ابرز االعمال التي اخرجتها للتلفزيون؟

- بصراح��ة اخرجت الكثير م��ن االعم��ال للتلفزيون منها 
برنامج عدس��ة الف��ن الذي كان��ت تقدمه خيري��ة حبيب 
وبعدها برنام��ج ما يطلبه املش��اهدون, وبعدها قررت ان ال 
اخرج اي عمل اال بعد ان اعده ش��خصيا وباشرافي وكذلك 
برنامج ستوديو )2000( قدمته متارا محمود واعقبتها جنالء 
فهم��ي وبعدها اخرج��ت برنامج طاولة عراقي��ة اذ يتواجد 
في��ه اربع مقدم��ات لضيف واحد. وكذل��ك عملت لتفزيون 
الش��باب اعم��اال كثيرة وجلس��ات عديدة بحي��ث اطلقوا 
علّي اخملرج الش��امل ولكني ركزت كثيرا على اغاني كاظم 
الس��اهر النني عملت كثيرا معه حيث بدأت كما اسلفت 
س��ابقا باغاني غزال وي��ا العزيز, تبجي م��ا تبجي متحرك 
احساس��ي، وعملت دراما برنامج خالدون لش��ريف الراس 
وش��اركت فيها بتول عزي��ز وتناولت ش��خصيات تاريخية, 
وكان برنام��ج ل��دورة كامل��ة, وعمل��ت مع الكات��ب صباح 
عطوان )س��هرة( وكان بطلها الفنان قاس��م املالك وكذلك 
عملت مسلس��ل منوعات ولكن كان ضعيف والسبب الن 
املنت��ج رحمه اهلل اتفق مع الذي يش��تري العمل يكون ملدة 
ساعة تلفزيونية بينما املشهد هو لدقيقتني ومدة االغنية 
)12( دقيق��ة ويريد ان يظهرها كلها فأبدي��ت رأيا بان يكون 
زم��ن البرنامج ملدة نصف س��اعة وم��ن دون ان تضاف اليها 
اغ��ان قدمية الن��ه فيها زيادات تضعف العم��ل وكذلك كان 
االيقاع هابط ومؤخرا عملت للفنان حسني نعمة اغنيتني 
وكذل��ك الفنان ياس خضر اغنيت��ني والفنان حميد منصور 
اغني��ة, ونال��ت االستحس��ان من قب��ل اجلمه��ور وانا االن 
مس��تمر باعمال جديدة منهم محمد الس��امر وان الفن ال 

ينتهي.
• كلمة اخيرة تقولها ل�)البينة اجلديدة(؟

- اش��كركم على هذا اللقاء الش��يق وحقيق��ة انا ال اجري 
لقاءات ولكنك اس��تاذ احمد صديق عزي��ز لي وافقت على 

اجراء اللقاء وامتنى لكادر اجلريدة كل التطور واالزدهار.

المخرج التلفازي عدنان هادي يتحدث عن الدراما العراقية في حوار خص به »                        «
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الزميل املحرر مع املخرج عدنان هادي

انتهزنا فرصة وجوده في مقهى )أبو ناطق( الكائن في منطقة الصاحلية والذي يرتاده االدباء واالعالميون والفنانون 
للحديث عن التلفزيون والدراما وما آلت اليه االمور بعد عملية التغيير حيث شاهدنا نتاجات ليست باملستوى 

املطلوب والتي لم تعد الفن العراقي االبداعي الى سابق عهده فكان لنا معه هذا احلوار:

ال

أسعى إىل قراءة النص وأستمع لألغنية أكثر من 
مرة وأفكر بها وأستوعبها إذ تتغري عندي الفكرة 

وحني تكتمل أكن جاهزاً لتنفيذ العمل

متابعة / البينة اجلديدة
بعد ج��دل كبي��ر وتكذيبها 
التواص��ل  مواق��ع  عب��ر 
االجتماعي، كشفت الفنانة 
الس��بب  اجلزائري��ة  فل��ة 
خ��الل  لبكائه��ا  احلقيق��ي 
أجرتها  تلفزيوني��ة  مقابل��ة 
مؤخ��راً، وق��ل بأنه��ا تأث��رت 
بس��بب حديثها عن العالقة 
ربطته��ا  الت��ي  العاطفي��ة 
خال��د. الش��اب  بالفن��ان 

واعادت فلة نشر املقطع في 
»تويتر«،  تغريدة على موق��ع 
وعلق��ت علي��ه »توضيح من 
بع��د املق��االت الت��ي أثي��رت 
حول الفيديو الذي بث خالل 
برنامج مع فري��دة على قناة 
اجلزائري��ة وأن��ا أود أن أؤكد أن 
بكائي كان بسبب أوالً احلنني 
لتلك الس��نوات نظًرا لصغر 

س��ني ومروري أمام برنامج 
ضخم مثل تاراتاتا لقناة 

دولية فرنسية واللوك 
رد  وجاء  والص��وت«. 
فل��ة احل��ازم لتنهي 
ب��ه اجل��دل احلاصل 
بعدما حاول الفنان 

ي  ئ��ر ا جلز ا

تكذيبها بنشر صورة لزوجته 
س��ميرة، مؤك��دا أنه��ا حّبه 
وزواج��ه األّول واالخي��ر، نافيا 
أن يك��ون هن��اك عالقة حب 
جمعت��ه بالنجمة اجلزائرية.
وجاء هذا ال��ّرّد بعدما علقت 
فلة على مقط��ع فيديو لها 
ق��دمي، وه��ي تغني م��ع جنم 
الراي، مش��يرة ال��ى انه كان 
هن��اك عالق��ة ح��ب جتم��ع 
بينهما في تلك الفترة وبكت 
متأثرة من الذكريات وحنينها 

لشهرتها خالل ذلك الوقت.

بعد بكائها على اهلواء..
فلة يف أقوى رد على الشاب خالد بغداد / البينة اجلديدة

استقبل وزير الثقافة والسياحة واآلثار الدكتور علي عبد األمير 
احلمدان��ي وفد نقابة الفنانني العراقيني برئاس��ة الدكتور جبار 
جودي. وقدم الوفد تهانيه الى وزير الثقافة مبناس��بة تس��نمه 

مهام منصبه اجلديد متمنني له النجاح في مهمته اجلديدة.
وجرى خ��الل اللقاء البحث ف��ي الواقع الفني العراقي وس��بل 
االرتق��اء ب��ه. من جانبه ش��كر الوزي��ر الوفد متمني��اً للجميع 

النجاح واملوفقية.

متابعة / البينة اجلديدة
قامت الفنان��ة املغربية دنيا بطمة 
بتقلي��د نظيرتها الس��ورية أصالة 
ببراع��ة ش��ديدة، خ��الل حلوله��ا 
ضيف��ة ف��ي برنام��ج »معكم منى 
الش��اذلي«، حي��ث غّنت له��ا »قد 
احلروف اللي في هوا العاش��قني أنا 
بحبك«. وفي سياق منفصل، نشرت 

مقاط��ع  بطم��ة 
فيديو من داخل 

 ، فيلته��ا

عارض��ة الديكور الفخ��م في عش 
الزوجي��ة ال��ذي يجمعه��ا باملنتج 
وال��د  الت��رك  محم��د  البحرين��ي 
الفنان��ة ح��ال الترك.وكانت بطمة 
طرحت مؤخراً عبر قناتها الرسمية 
مبوق��ع »يوتي��وب« أح��دث أعمالها 
أغنية »الزمن بيدور«، التي صورتها 
وحتم��ل طابع األغنيات الش��عبية.

واألغنية من كلمات هيثم شعبان، 
وأحلان هيثم الزيات، وتوزيع أس��امة 
س��امي، والكليب م��ن إخراج 
أحمد جيالني. وصورت دنيا 
الكليب في مدينة اإلنتاج 
بالقاه��رة،  اإلعالم��ي 
ف��ي  خالل��ه  وظه��رت 
مبهرة،  ش��عبية  أجواء 
زفاف  وكأنها في حفل 
كش��فت  و . شعبي
بطم��ة،  الفنان��ة 
أخيرا ع��ن حتضيرها 
لعمل غنائي جديد 
يجمعه��ا بالفنان 
إيه��اب  املغرب��ي 
أن  دون  م��ن  أمي��ر، 
تفاصيله،  عن  تفصح 
ومن املق��رر طرحه خالل 

الفترة املقبلة.

دنيا بطمة تقّلد أصالة... 
وتستعرض فخامة منزهلا

حاوره / أحمد البياتي

وزير الثقافة يستقبل وفد نقابة الفنانني العراقيني

البينة اجلديدة/ حمودي عبد غريب
ش��هد ن��ادي الصي��د العراق��ي حفالً 
كبي��راً أقي��م بقاع��ة بغ��داد التي لم 
تتس��ع للمدعوي��ن احلاضري��ن في��ه 
بالف��رح  مفعم��ة  االج��واء  وكان��ت 

والس��رور وس��ط االغاني واالناش��يد 
م��ع عي��د  تزامن��ت  الت��ي  الوطني��ة 
جيشنا الباسل األغر وإيقاد الشمعة 
الثاني��ة لتجم��ع البصم��ة الوطنية 
الذي يترأس��ه الش��يخ فيص��ل عبد 

احلف��ل  تخل��ل  وق��د  الزبي��دي.  اهلل 
فعالي��ات فنية متنوعة ش��ارك فيها 
ع��دد من الفنانني حيث قدم مش��هد 
مس��رحي بعن��وان )البصم��ة( تأليف 
وإخ��راج وائل زكري��ا مصطفى ومتثيل 

سلوى اخلياط وزمن العبيدي وحسني 
الصحفي كما قدم قارئ املقام )خالد 
الس��امرائي( وصلة غنائي��ة لعدد من 
أغاني املقامات العراقية االصيلة مع 
فرقته املوسيقية وكان للشعر حضور 

للشاعر )أبو يقني( وقراءاته الشعرية 
الوطنية وختامها مت تكرمي العديد من 
الشخصيات التي ساهمت بتأسيس 
واملش��اركني في  والقائمني  التجم��ع 

االحتفالية هذه.

تزامنًا مع عيد جيشنا الباسل .. احتفالية كبرية بإيقاد الشمعة الثانية لتجمع البصمة الوطنية 

بغداد / البينة اجلديدة
لدائ��رة  الع��ام  املدي��ر  افتت��ح 
الفن��ون العام��ة الدكت��ور علي 
عويد العب��ادي صباح يوم األحد 
املاضي ٦ كانون الثاني، املعرض 
)حكاي��ة في  األول  الش��خصي 
بغداد( للفنان وس��ام عبد جزي، 
ال��ذي أقي��م ف��ي قاع��ة ح��وار 
التابع��ة إلى جمعي��ة الفنانني 
ف��ي  العراقي��ني  التش��كيليني 
العام  املدي��ر  الوزيرية.  منطق��ة 
الدكتور علي عويد، أبدى اعجابه 
الفني��ة  واللوح��ات  باملع��رض 
التي عكس��ت رؤي��ة الفنان في 
جتس��يد املس��اواة ب��ني الرج��ل 
وامل��رأة، مبين��اً النض��ج الفن��ي 

ال��ذي صورته األعم��ال بقصص 
بصري��ة جميلة حتاك��ي مخيلة 
املتلق��ي. وأك��د الدكت��ور عويد، 
عل��ى دور وري��ادة دائ��رة الفن��ون 

ف��ي احتض��ان الف��ن والفنانني، 
بأعتبارها القل��ب النابض للفن 
عامة، وللفن التش��كيلي بوجه 
والبرامج  اخلط��ط  خاص. مبيناً 

الت��ي رس��متها دائ��رة الفن��ون 
والت��ي ستس��هم  لع��ام 2019 
ف��ي النه��وض بالواق��ع الفن��ي 
الفنان  العراق��ي.  والتش��كيلي 
وس��ام جزي قال: ف��ي معرضي 
هذا حاول��ت ان اخت��زل املالمح 
والف��وارق التكميلية للش��كل 
ف��ي رؤية وتصور لذلك اإلنس��ان 
الذي يتساوى فيه الرجل واملرأة. 
هذا وتضمن املعرض الذي حضره 
نقيب الفنان��ني العراقيني جبار 
جودي ورئي��س جمعية الفنانني 
العراقيني قاسم  التش��كيليني 
س��بتي وعدد غفير من الفنانني 
بالشأن  واملهتمني  التشكيليني 

الثقافي ووسائل اإلعالم.

دائرة الفنون التشكيلية تؤكد ريادتها يف احتضان الفن والفنانني
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الستقبال آرائكم ومقرتحاتكم 
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على الربيد االلكرتوني 

www.albayyna-new.com

العدد )3100( الثالثاء 8 /1/ 2019

16 استراحة 

عملوا هنا في )                    ( ورحلوا

albaynanew@yahoo.com

املرحوم اخلبير اللغوي
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املرحوم مـاجد الصكر  
رئيس القسم الرياضي

لهم الذكر الطيب
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         جمهورية العراق
   محافظة كربالء املقدسة                                                                                        العدد: 36541

مديرية بلدية كربالء املقدسة                                                                                   التاريخ: 2018/12/31
          الشعبة القانونية 

إعـــــــــــــــالن
بالنظر لوجود قطع شاغرة ضمن التصميم )642 أ غذائية ونسيجية( تعلن مديرية بلدية كربالء املقدسة 
ــن تاريخ )2019/1/5(  ــهرين اعتبارا م ــن بالتقديم لتقديم طلباتهم خالل مدة ش ــن الراغب للمواطن
ولغاية )2019/3/5( متضمنة إجازة التأسيس سارية املفعول من املديرية العامة للتنمية الصناعية 

ويتم إهمال أي طلب يقع خارج املدة أعاله أو يف حالة إجازة التأسيس غري سارية املفعول.
                                                                                             م.ر. مهندسن

                                                                                             أنمار صالح ابراهيم الرفيعي
مدير بلدية كربالء املقدسة/ وكالة

 
 

 ع:ـــــــــــــــــــــــــــــــطـام القـــــــــــــارق
 المساحة رقم القطعة ت
 ٢م٣٥١ أ غذائية٦٤٢جزء من تصميم  ٨١/٣ ١
 ٢م٢٩٧ أ غذائية٦٤٢جزء من تصميم  ٨١/٨ ٢
 ٢م٣٥١ أ غذائية٦٤٢جزء من تصميم  ٨١/٦ ٣
 ٢م٣٥٠ أ غذائية٦٤٢جزء من تصميم  ٤/٢ ٤
 ٢م٣٥٠ أ غذائية٦٤٢جزء من تصميم  ٤/١ ٥
 ٢م٣٥٠ أ غذائية٦٤٢جزء من تصميم  ٢/٢ ٦
 ٢م٣٥٠ أ غذائية٦٤٢جزء من تصميم  ٢/٥ ٧
 ٢م٥٠٠ أ نسيجية٦٤٢جزء من تصميم  ٣٠/١ ٨
 ٢م٥٠٠ أ نسيجية٦٤٢جزء من تصميم  ٣٠/٢ ٩

 ٢م٥٠٠ أ نسيجية٦٤٢جزء من تصميم  ٣٠/٣ ١٠
 

جمهورية العراق 
ديوان محافظة واسط 

مديرية الزراعة يف محافظة واسط
لجنة بيع وإيجار أموال الدولة 

العدد: 235
التاريخ: 2019/1/7

م/ إعـــــــــــالن 
ــار اموال الدولة  ــتهلك( وفق قانون بيع وايج ــط عن بيع )مولد مس ــن مديرية زراعة واس تعل
ــتجرى يف  ــن الحضور يف موعد املزايدة التي س ــنة 2013 املعدل فعلى الراغب ــم 21 لس رق
ــاعة العاشرة صباحًا بعد )30( يومًا ابتداًء من اليوم التالي لنشر  مركز املديرية يف تمام الس
ــر االعالن وأجور لجنتي  ــو عليه املزايدة أجور نش اإلعالن يف الجريدة أعاله ويتحمل من ترس
ــون املزايدة يف اليوم الذي  ــمية تك ــع والتثمن ويف حال مصادفة يوم املزايدة عطلة رس البي

يليه.
مع التقدير.

م.ر مهندسن زراعين
أركان مريوش حسن
مدير الزراعة يف محافظة واسط

إعــــــــالن
بناًء على الدعوى املقامة من قبل املدعي )عبد الصاحب هامل سكران( 
ــي( فعلى من لديه  ــن )الالمي( اىل )الوائل ــب )تبديل لقبه( م ــذي يطل ال
اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل مدة أقصاها )15( يومًا وبعكسه 
سوف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق أحكام املادة )22( من قانون 

البطاقة الوطنية رقم )3( لسنة )2016(.
اللواء

هيثم فاضل عباس
مدير االحوال املدنية والجوازات 

واالقامة العامة / وكالة

م/ إخطار
من/ محكمة قوى األمن الداخلي الثانية/ املنطقة الثالثة/ بغداد

اىل/ املتهم الهارب ر.ع )جعفر غانم زغري فرج البيضاني(
يسكن/ بغداد/ الحسينية م/209 ز/23 د/18

ــعبة التعاميم ذي العدد  ــداد/ مديرية ج.ح ش ــرطة بغ ــب كتاب مديرية ش ــل اىل جهة مجهولة حس واملرتح
ــره إذا كنت  12567 يف 2017/3/22 اقتضى حضورك هذه املحكمة خالل مدة )30( يومًا من تاريخ نش
ــوف نتخذ  ــه س ــندة إليك وفق املادة )307( ق.ع وبعكس ــراق أو خارجه لإلجابة عن الجريمة املس ــل الع داخ

االجراءات القانونية ضدك وتنطبق بحقك أحكام املادة )69( ق.أ.د واملتضمنة ما يلي:ـ
1- الحكم عليك بالعقوبة املقررة لجريمتك.

2- إعطاء املوظفن العمومين صالحية إلقاء القبض عليك أينما وجدت.
3- إلزام املواطنن على محل اختفائك.
4- حجز أموالك املنقولة وغري املنقولة. 

اللواء الحقوقي 
سعد علي شميس

رئيس محكمة قوى األمن الداخلي/ الثانية
/ املنطقة الثالثة

تبليغ
إىل: زيد عبد الكريم أحمد صادق البياتي

ــس التحقيقي يف  ــام املجل ــورك أم ــرر حض تق
ــتتم  ــن االتحادي، وبخالفه س ــر وكالة األم مق
إحالتك غيابيًا إىل محكمة قوى األمن الداخلي 

املختصة.

وزارة الداخلية 
مديرية األحوال املدنية والجوازات واإلقامة

مديرية أحوال بغداد الرصافة 
قسم شؤون أحوال بغداد/ الرصافة

العدد: 91
التاريخ: 2019/1/7

إعـــــــــــالن
ــفند( بداًل من )فراغ(  ــهراب فتاح( دعواه القضائية لـ)إضافة لقب( وجعله )أمهوس قدم املواطن )حيدر س
ــر يومًا من تاريخ النشر وبعكسه سوف  ــة عش فعلى من لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل خمس
تنظر هذه املديرية طلبه استنادًا اىل أحكام املادة )22( من قانون البطاقة الوطنية رقم )3( لسنة 2016 

املعدل على ان يكون النشر باسم مدير عام الجنسية املحرتم.. مع التقدير.
اللواء 
هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام/ وكالة

فقدان وثيقة مدرسية 

فقدت وثيقة مدرسية باسم 
ــد(  راش ــت  رأف اهلل  ــد  )عب
صادرة من مدرسة الطليطلة 
ومعنونة  ــن  للبن ــة  االبتدائي
ــة الرصافة  ــة تربي اىل مديري
ــة، على من يعثر عليها  الثاني
تسليمها اىل جهة اإلصدار.. 

مع التقدير.

إعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالنات

ماذا قال في المقابلة التي لم ترغب الحكومة المصرية في بثها وأقيل بسببها رئيس شبكة CBS؟

السيسي: ثالثون مليون مصري نزلوا إىل الشوارع للتعبري
عن رفضهم حكم اإلخوان فكان جيب علينا أن نستجيب لرغبتهم

متابعة / البينة الجديدة
بث��ت ش��بكة س��ي ب��ي إس 
األمريكية مقابلة، أجرتها مع 
الرئي��س املصري عب��د الفتاح 
بأنها  ووصفته��ا  السيس��ي، 
املقابلة التي ال ترغب احلكومة 
إذاعتها.وكانت  ف��ي  املصري��ة 
الش��بكة األمريكي��ة قد بثت 
من��ذ أي��ام عدي��دة مقتطفات 
من اللقاء وعلق��ت قائلة إنها 
أج��رت احل��وار مع السيس��ي 
أثن��اء زيارت��ه ملدين��ة نيويورك 
آواخ��ر أيلول املاض��ي، ولكنها 
فوجئ��ت بعد وق��ت قصير من 
إجراء احلوار بإبالغهم من قبل 
الس��فير املص��ري ع��دم رغبة 
احلكوم��ة املصري��ة بإذاعت��ه.
لكن الشبكة اإلخبارية قررت 
إذاع��ة احلوار. واس��تهل مذيع 
احللقة، سكوت بيلي، مبقدمة 
قال فيه��ا إن الواليات املتحدة 
تقدم مساعدات ملصر أكثر من 
أي دولة أخ��رى في العالم عدا 
الوقت  إس��رائيل، مضيفا في 
ذاته إن هذه املساعدات تذهب 
إل��ى نظ��ام مته��م بارت��كاب 
أس��وأ انته��اكات ف��ي تاري��خ 

مص��ر احلدي��ث. وع��ّدد مقدم 
االتهامات املوجهة  البرنام��ج 
للسيس��ي قائ��ال إن معارضي 
السيس��ي معتقل��ون باآلالف 
كم��ا أن��ه قض��ى عل��ى حرية 
التعبير وقتل��ت قواته األمنية 
املتظاهري��ن. وق��ال بيل��ي إنه 
م��ن املع��روف أن السيس��ي ال 
يجري مقاب��الت لذا فقد فاجأ 
باملوافقة  األمريكية  الشبكة 
على إجراء اللقاء ولكنه فوجئ 

باألس��ئلة الت��ي وجهناها له. 
ثم ق��دم البرنام��ج معلومات 
عن أحد املعتقلني الس��ابقني 
في الس��جون املصرية ويدعى 
ووصفت��ه  س��لطان،  محم��د 
الشبكة بأنه مواطن أمريكي 
حك��م عليه بالس��جن املؤبد 
بتهم��ة نش��ر أخب��ار كاذب��ة.
يذك��ر أن الس��لطات املصرية 

أفرجت عن س��لطان، وهو جنل 
قي��ادي ف��ي جماع��ة اإلخوان 
املس��لمني، في أيار 2015، بعد 
تدخ��ل اإلدارة األمريكي��ة إث��ر 
تده��ور حالت��ه الصحي��ة في 
السجن، وتنازله عن اجلنسية 
املصرية. ثم وجه مذيع احللقة 
س��ؤاال إلى السيس��ي بشأن 
املعتقل��ني السياس��يني ف��ي 
مص��ر، ونف��ى السيس��ي في 
املنظم��ات  تقاري��ر  إجابت��ه 

نحو  وج��ود  احلقوقية بش��أن 
60 ألف معتقل سياس��ي في 
مصر، قائال ال أعرف من أين أتوا 
مبثل هذه األرقام، نحن ال يوجد 
لدين��ا معتقلون سياس��يون. 
عندم��ا تك��ون هن��اك أقلي��ة 
أيديولوجيتها  حتاول أن تفرض 
نتعامل  أن  املتطرفة، فيج��ب 
ع��ن  النظ��ر  بغ��ض  معه��ا 

عدده��م. وقال السيس��ي ردا 
على س��ؤال حول ما إذا كانت 
عالق��ة ب��الده بإس��رائيل ف��ي 
أفضل حاالتها »هذا صحيح.. 
بالفع��ل هن��اك تع��اون كبير 
بيننا«. وأض��اف »قواتنا اجلوية 
حتت��اج أحيانا دخ��ول األجواء 
اإلس��رائيلية، ولذل��ك فهناك 
وتساءل مقدم  تنسيق جيد«. 
وراء  الس��بب  ع��ن  البرنام��ج 
عدم القضاء على املتش��ددين 

في س��يناء رغم تلق��ي مصر 
مساعدات عسكرية أمريكية 
بقيم��ة ملي��ار ونص��ف دوالر، 
فأجاب السيسي بسؤال قائال 
الواليات  ل��م تس��تطع  »وملاذا 
املتح��دة القضاء على اإلرهاب 
في أفغانستان طوال 17 عاما 
تريلي��ون دوالر  أنفق��ت فيه��ا 
أمريكي؟«. وحول االحتجاجات 

يوني��و ع��ام 2013 ض��د  ف��ي 
الرئيس محمد مرسي،  حكم 
االخ��وان  جلماع��ة  املنتم��ي 
السيس��ي  ق��ال  املس��لمني، 
»إن الش��عب املص��ري رف��ض 
ه��ذا احلكم الديني املتش��دد، 
فمن ح��ق الش��عب أن يختار 
شكل احلكومة التي حتكمه«.
تك��ون  أن  السيس��ي  ونف��ى 
احلكوم��ة قد أعلن��ت جماعة 
االخوان تنظيم��ا إرهابيا ألنها 

السياس��ية،  املعارضة  تق��ود 
موضح��ا أن ب��الده تتعامل مع 
تيار إس��الم سياسي متشدد.

بالديكتات��ور،  وح��ول وصف��ه 
سخر السيس��ي من السؤال 
مجيبا »ال أعلم مع من حتدثت، 
ولك��ن ثالث��ني ملي��ون مصري 
نزل��وا إل��ى الش��وارع للتعبير 
عن رفضه��م للنظام احلاكم، 

ف��ي ذل��ك الوق��ت كان يج��ب 
علينا أن نستجيب لرغبتهم، 
وكان أيضا من الضروري اتخاذ 
لضم��ان  اإلج��راءات  بع��ض 
بع��د  االس��تقرار  اس��تعادة 
ذلك«. وأوضحت الش��بكة في 
برنامجه��ا أن اإلج��راءات التي 
حتدث عنها السيسي تضمنت 
م��ا وصفت��ه ب�مذبح��ة رابعة 
الت��ي قتل فيها 800 ش��خص 
على األقل م��ن أنصار جماعة 

مرس��ي.  والرئي��س  االخ��وان 
ورفض الرئيس املصري اإلجابة 
عند س��ؤاله عم��ا إذا كان قد 
رابع��ة  أم��ر بف��ض اعتص��ام 
بالق��وة فق��ال »ه��ل تس��مح 
لي بأن أس��الكم هل تتابعون 
الوض��ع جيدا في مص��ر؟ َظّل 
آالف املس��لحني في الش��ارع 
أكثر من أربع��ني يوما وحاولنا 

اتباع كل الوس��ائل السلمية 
لتفريقهم، ولكن أنت تتعامل 
م��ع تقاري��ر منظم��ات حقوق 
حقيق��ة  وكأنه��ا  اإلنس��ان 

خط��أ،  وه��ذا  به��ا،  ُمس��ّلم 
فالش��رطة حاولت فتح ممرات 
املواطنني  آمنة لضمان ع��ودة 
س��املني إل��ى منازله��م«. هذا 
وأعلنت ش��بكة س��ي بي إس 
االثنني،  أم��س  األمريكية  نيوز 
إعفاء رئيس��ها ديفي��د رهودز، 
من منصبه، وذلك بعد ساعات 
على ب��ث مقابلة م��ع الرئيس 

املصري عبد الفتاح السيسي 
)طلبت احلكومة املصرية عدم 
بثه��ا(. وع��زت الش��بكة قرار 
اعف��اء رئيس��ها، ال��ى  تراجع 
نس��بة املش��اهدة عالوة على 
تورط��ه ف��ي حتقيق��ات حترش 
جنس��ية وقع��ت خ��الل فترة 
رئاسته. وقالت CBS إن سوزان 
زرينس��كي، س��تخلف ديفيد 
ره��ودز، ف��ي منصب��ه رئيس��ا 
وه��ي  اإلخباري��ة،  للش��بكة 
منت��ج تنفي��ذي وتدي��ر مجلة 
تس��مى 48 س��اعة ألكثر من 
20 عاما. وس��تكون زرينسكي 
)66 عاما( أول امرأة ترأس قسم 
األخبار في ش��بكة س��ي.بي.
إس، والثانية فق��ط لقيادة أي 
من أقس��ام األخبار اإلخبارية، 
بعد ديبورا تورنس، التي كانت 
رئيسة شبكة إن بي سي نيوز 
في الفترة من 2013 إلى 2017.

نفى السيسي أن تكون احلكومة قد أعلنت مجاعة اإلخوان تنظيمًا إرهابيًا
ألنها تقود املعارضة السياسية وإن بالده تتعامل مع تيار إسالم سياسي متشدد
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ويتكّون الدم من بالزما الدم التي 
هي عبارة عن سائل يحتوي على 
كريات الدم احلمراء، وكريات الدم 
البيض��اء والصفائ��ح الدمويّة.
وميكن تعريف زيادة نس��بة الدم 
بأنّها الزيادة غير الطبيعّية التي 
تطرأ على خاليا الدم احلمراء في 
ال��دم، حيث ميك��ن أن تصل إلى 
أكث��ر من 52% عند الرجال أي ما 
يعادل 17 غراماً لكّل ديس��يلتر، 
وأكث��ر م��ن 47% أي م��ا يع��ادل 
15 غرام��اً ل��كّل ديس��يلتر عند 
النس��اء، مما يؤدي إل��ى اإلصابة 
بزيادة لزوجة الدم. ترتفع نسبة 
اإلصابة بني الرجال بزيادة نسبة 
ال��دم مقارنة بالنس��اء، ويُطلق 
عليه��ا في الكثير م��ن األحيان 
اس��م ف��رط احلم��ر، أو احم��رار 

الدم.

اهم انواع زيادة الدم يف 

الجسم
تختلف األسباب وراء زيادة الّدم 
ف��ي اجلس��م باخت��الف نوع��ه، 

وهي:
•زياّدة الّدم األولي )ارتفاع كريات 
الدم احلمراء األولي(: يحدث هذا 
االرتفاع بس��بب خلل في تكون 
خالي��ا ال��ّدم احلمراء ف��ي نخاع 

العظم. 
)ارتفاع  ال��ّدم النس��بي  •زي��ادة 
كريات الّدم النس��بي(: في هذه 
احلال��ة ال يك��ون هن��اك ارتفاع 

حقيقي ف��ي أعداد خالي��ا الّدم 
احلم��راء، وإمن��ا تق��ل مكون��ات 
البالزما،  وخاّص��ة  األخرى،  الّدم 
وبالّتال��ي ترتف��ع نس��بة خاليا 
ال��ّدم احلمراء نس��بة إل��ى باقي 
مكونّات الّدم، ويحدث ذلك عند 
تناول مّدرات البول، أو في حاالت 

اجلفاف. 
•زي��ادة ال��ّدم الثان��وي )ارتف��اع 
كريات ال��دم احلم��راء الثانوي(: 
يحدث هذا الّنوع بس��بب إنتاج 
وه��ذا  اإلريتروبويت��ني،  هرم��ون 
الهرمون مس��ؤول عن تنشيط 

نخاع العظم إلنت��اج املزيد من 
كري��ات ال��ّدم احلم��راء، ويحدث 
بع��ض  تعان��ي  عندم��ا  ذل��ك 
خاليا اجلس��م من نقص وصول 
أس��باب  وهن��اك  األكس��جني، 
ع��ّدة تقف وراء إنت��اج املزيد من 
ه��ذا الهرم��ون، وه��ي: العيش 
ف��ي أماك��ن مرتفع��ة، كاجلبال 
أّن  املع��روف  فم��ن  الش��اهقة، 
املرتفع��ات يحتوي  الهواء ف��ي 
على كمّية أقل من األكسجني. 
الّتدخني. أمراض الكلى. أمراض 
القلب. السرطان، مثل سرطان 

الكبد، والكلى، والدماغ.

اهم االعراض الناتجة
ميك��ن التع��رف و التنب��ؤ مبرض 
زي��ادة الدم ف��ي اجلس��م، بكل 
س��هولة، فأعراض��ه تتكون من 
ش��عور املري��ض بصوت يش��به 
الطن��ني ف��ي األذن، إضاف��ة إلى 
الش��عور املس��تمر بالص��داع، 
نتيج��ة ارتف��اع مع��دل الدم و 
ارتفاع ضغط الدم في اجلسم، 

كما أنه يصاحب هذه األعراض، 
ع��دم متك��ن املريض م��ن الرؤية 
املع��دة  إصاب��ة  م��ع  بوض��وح، 
مبرض احلموضة، و مع الش��عور 
في أل��م و أوج��اع ش��ديدة في 
منطقة اليس��رى م��ن البطن، و 
اجلدي��ر بالذكر أنه هناك العديد 
األخ��رى ملرض  املضاعفات  م��ن 
زيادة الدم في اجلسم مصاحبة 
لألع��راض الس��ابقة، إال أن هذه 
األعراض تكون عند تفاقم احلالة 
باملريض  املرضية، فتصل احلالة 
إلى تعرض��ه إلى جلطات قلبية 

على سبيل املثال.

 مضاعفات زيادة الدم
يف الجسم

 تؤدي زيادة الدم في اجلسم إلى 
العدي��د من املضاعف��ات واآلثار 
اجلانبّي��ة التي قد تكون خطيرة 
ف��ي بع��ض األحيان، وم��ن هذه 
املضاعف��ات: النزي��ف املفاجئ، 
حي��ث يتعّرض الش��خص الذي 
لدي��ه زي��ادة في ق��وة ال��دم إلى 
األن��ف  م��ن  املفاج��ئ  الن��زف 
م��ن دون التع��ّرض ألّي إصاب��ة. 
اإلحس��اس بالتع��ب واالجهاد، 
بالدوخة  إلى الشعور  باإلضافة 
والغثي��ان. تش��وش ف��ي الرؤية 
الصباح  ف��ي  وص��داع خاّص��ة 
بثقل فوق  الباك��ر. اإلحس��اس 

الص��در، وضرب��ات متزاي��دة في 
دقات القل��ب. قد ت��ؤدي الزيادة 

في ال��دم إلى ح��دوث نزيف في 
الدماغ، األمر الذي قد يتس��ّبب 
في حدوث السكتات الدماغية. 
تسّبب زيادة الدم آالماً في اجلهة 
اليمن��ى م��ن البط��ن والكب��د، 
كم��ا تس��ّبب أيض��اً قرحة في 
املع��دة وما يرافقها من ش��عور 

باحلموضة والرغبة في التقيؤ.

العالج
1.عالج زيادة كريات الدم احلمراء 
النسبي: يتم العالج عن طريق 
معرفة األس��باب أوالً، ففي حال 
كان الس��بب اجلف��اف، نتيج��ًة 
لإلسهال املتكّرر أو القيء، أو غير 

ذلك يتم إعطاء املريض السوائل 
عب��ر الوريد، لتعوي��ض النقص 
احلاص��ل، أّم��ا إذا كان الس��بب 
م��درّات الب��ول، فيت��م تعدي��ل 
اجلرعة، أو وقف أخذ الدواء، بناًء 

على توصيات الطبيب. 
2.عالج زيادة كريات الدم احلمراء 
الثان��وي: اإلقالع ع��ن التدخني 
أمراض  بش��كل كامل. معاجلة 
النفس.  وانقطاع  املزمنة،  الرئة 
التبّرع بالدم، لس��حب الفائض 
من كريات الدم احلمراء من الدم. 
لزي��ادة  األس��برين،  اس��تعمال 
ميوع��ة ال��دم، وتقلي��ل خط��ر 
اإلصابة بتجلط الدم. استعمال 
الي��ود املش��ع، للتخل��ص م��ن 
اخلالي��ا الزائدة في الدم. ش��رب 
املاء بش��كل منتظم، وبكمّيات 
كافي��ة. التقلي��ل أو ت��رك أكل 

اللحوم احلمراء.

ماجستري احياء 
مجهرية طبية

كلية الطب  / جامعة بابل

زيادة نسبة الدم يف جسم اإلنسان .. أهم أسبابها وأعراضها وعالجها وكيفية الوقاية منها

األعراض تتكون من شعور املريض بصوت يشبه الطنني يف األذن إضافة إىل الشعور املستمر 
بالصداع نتيجة ارتفاع معدل الدم وارتفاع ضغط الدم يف اجلسم

يق��وم الدم بوظيف��ة نقل املواد الغذائّية واألكس��جني إلى اخلالي��ا وأخذ ثاني 
أكس��يد الكربون و الفضالت والس��موم م��ن هذه اخلاليا للتخّل��ص منها إلى 
خارج اجلس��م، ويعم��ل على تنظيم درجة حرارة اجلس��م من خ��الل توزيعها 
على أعضاء اجلسم اخملتلفة، كما يقوم الدم بتوزيع اإلنزميات بعد إنتاجها إلى 
األعضاء املتخّصصة للقدرة على القيام بعملّيات الهدم والبناء، كّل ذلك عن 

طريق سريانه داخل األوردة والشرايني والشعيرات الدموية.

نزار علي شريف

أشياء ال جيب فعلها على معدة فارغة
تناول مضادات اإللتهاب

ال ميكن تناول مضادات االلتهاب على معدة خاوية. 
فهي ال تقلل من فعاليتها فقط ولكنها تس��بب 
مشاكل صحية خطيرة، مثل نزيف املعدة. وميكن 
للحلي��ب أن يقل��ل من اآلث��ار الس��لبية ملضادات 
اإللته��اب، وإذا ل��م يك��ن متوف��راً ينصح بش��رب 

الكثير من املياه. 

شرب القهوة
حتى القه��وة منزوعة الكافيني، فإنّها حتفز إنتاج 
احلمض الذي قد يس��بب حرقة املعدة واملس��الك 
الهضمية األخرى إذا ُشربت على معدة فارغة. قد 
يؤدي تخطي الفط��ور حتى بعد تناول القهوة إلى 

نقص السيروتونني واملزاج العكر لبقية اليوم.

شرب الكحول
بدون تناول الطعام، يزيد معدل إمتصاص الكحول 
مرتني وهذا يشبه حقن الكحول في الوريد. يُضاف 
ال��ى ذلك إحل��اق امل��ادة الكحولية أضراراً س��ريعة 

ومباشرة بالكبد والقلب والكليتني.

مضغ العلكة
إن حمض الهضم املنتج أثناء مضغ العلكة يدمر 
بطانة املعدة الفارغة. كم��ا ثبت علمياً أن الناس 
الذين ميضغونها يفضلون الوجبات السريعة بدالً 

من الفواكه واخلضروات.

ال تقاوم الجوع بالنوم 
مينعنا اجلوع وإنخفاض مستويات 
»اجللوك��وز« م��ن النوم ويس��بب 
األرق والتقلب فوق الس��رير. ومن 
املثير لالهتمام أن قلة النوم تزيد 
م��ن مس��توى هرمون��ات اجلوع، 
وهذا هو الس��بب ف��ي أننا نأكل 
أكثر في الي��وم التالي إلمتناعنا 

عن تناول وجبة العشاء.

الرياضة

هن��اك رأي أن ممارس��ة الرياضة عل��ى معدة فارغة 
حت��رق املزي��د م��ن الس��عرات احلراري��ة، ولكن في 
احلقيقة ق��د يؤدي ذل��ك الى فق��دان »العضالت« 
وإنهاك األنس��جة، نظًرا الى أن اجلسم يفتقر إلى 

الطاقة.

التسوق
كلن��ا نعلم أن اجلوع يجعلنا نش��تري أغذية أكثر 
مما نحتاجه بالفع��ل. في الواقع، فإن معدة فارغة 
جتعلنا أكثر شراهة حتى في املتاجر غير الغذائية. 
ووفًق��ا ألح��د األبح��اث، ف��إن الرس��الة الداخلية 
في أدمغتن��ا »أريد الغذاء« تتقلص ببس��اطة إلى 
»أريد«، والش��خص اجلائع يطيع تلك الرسالة عن 

طريق شراء املزيد من األشياء.

شرب العصائر الحامضة
تتسبب األلياف احلمضية والقاسية املوجودة في 
احلمضي��ات ف��ي تهيج معدتك الفارغ��ة، وهو أمر 
خطير على وجه اخلصوص بالنسبة ألولئك الذين 

يعانون من التهاب املعدة.

الجدل والنقاش الحاد 
لق��د أثبت الباحثون أن اجل��وع يجعلنا أقل مرونة، 
يحدث ذلك ألن ضبط النفس يتطلب طاقة، وهذا 

ما لن يجده جسمك في معدة فارغة.

- وضع قواعد:
ال يج��ب أن نعاقب الطفل قبل وضع القواعد , وال 
تلومه على ش��يء بعد الس��ماح له بفعل تصرف 

معني.
- القليل من األوامر:

يجب التقليل من إعطاء األوامر و محاولة التكلم 
مع األبناء ومناقشتهم.

- عدم إجبار الطفل:
يج��ب أن ال جنبر الطفل على أن يكون نس��خة من 

األب و األم و إعطائه حرية ليكون مختلفاً .
- التحدث معه:

يج��ب التحدث معه و إخباره مبا يس��تطيع فعله 
أو التكل��م فيه و مبا اليس��تطيع إن يتكلم فيه أو 

فعله.

- القدوة:
يجب أن يكون األبوين قدوة و أن تتس��ق أفعالهم و 

أقوالهم حيث يتعلم أطفالهم منهم .
- الشكوى منه:

ال يجب الشكوى منه أو ذكر مساوئه أمام االخرين 
و خاصة في وجوده.

- الثناء الدائم:
يج��ب أن يكون الثناء مح��دداً أي يكون على فعل 
معني  مثل مس��اعدته لك في املنزل أو مس��اعدة 

إخوته ولكن ال نقول أنت رائع.
- وضع جدول زمني :

يجب وضع روتني يومي لإلستيقاظ و تناول الطعام 
و املذاكرة و حتى اللعب حتى يعتاد على النظام.

- التحدث عن األب بشكل جيد.

نصائح  لرتبية طفلك تربية صحيحة نفسيًا وبدنيًا

   ع��ادًة م��ا يتوج��ه الذي��ن يعان��ون من 
مش��اكل في النظ��ر، مثل ط��ول النظر 
والعيوب االنكس��ارية مثل قصر النظر، 
ومرض الالبؤرية، للقيام بعملية الليزك؛ 
للتخلص م��ن ارت��داء النظ��ارة ولعالج 
النظ��ر، فعملية الليزك للعيون تعد من 
أح��دث الطرق لتصحي��ح النظر، وهي ال 
تعد من العمليات الضرورية طبًيا، فمن 
املمكن عالج مشاكل النظر بالعدسات 

الطبية، ولكن غالًبا ما يختارها املريض 
ألغراٍض جمالية.

عملية الليزك
عادًة م��ا يس��تغرق إج��راء العملية بني 
س��اعة و50 دقيقة، باإلضافة إلى ما بني 
ربع س��اعة إلى نصف ساعة، بعد إجراء 
العملي��ة للراح��ة، فبع��د تخدير العني 
تخديًرا موضعًيا، تزال اخلاليا السطحية 
للقرنية يدويًا، بعدها تسلط الليزر على 

س��طح القرني��ة اخلارج��ي، ولتخفيف 
اآلالم يق��وم الطبي��ب بوض��ع عدس��ة 
الصقة لينة، وتزال بع��د عدة أيام، ويبدأ 
النظر بالتحسن خالل أسبوع، ويستقر 
النظر بش��كٍل نهائي بعد ش��هرين إلى 

ثالثة أشهر.

االستعداد لعملية الليزك
أواًل يج��ب ع��رض احلالة عل��ى الطبيب، 
وبعده��ا يق��رر الطبي��ب إج��راء عملية 

اللي��زك بناًء على احلال��ة، ويقوم ببعض 
الفحوص��ات قبل إج��راء العملية، مثل 
فحص اجملال البص��ري، وقياس الضغط 
داخل العني، وح��دة البصر وفحص قاع 
الع��ني، كما يج��ب استش��ارة الطبيب 
ف��ي ح��ال كان املريض يتن��اول أي أدوية، 
كما يجب االمتناع عن وضع العدس��ات 
الالصق��ة قب��ل إج��راء العملي��ة لعدة 
أس��ابيع، باإلضاف��ة إل��ى االمتن��اع عن 
وض��ع الكرمي��ات واملكياج عل��ى الوجه 
مل��دة أس��بوع قب��ل العملي��ة، وكذل��ك 
يجب الصوم ملدة 8 س��اعات قبل موعد 

العملية.

إيجابيات عملية الليزك
-تعد عملية الليزك آمنة، ومضاعفاتها 
وآثارها اجلانبية قليلة نس��بًيا، كما أنها 

أقل أملًا مقارنًة مع الليزر السطحي.
-عدم الش��عور بألم أثناء العملية؛ ألنه 
يتم وض��ع اخمل��در املوضعي، قب��ل البدء 

باجلراحة.
-أكثر سرعة بالتئام اجلروح.

سلبيات عملية الليزك
-تأثيرها ال يستمر على املدى البعيد، فال 
يوجد إلى اآلن دراس��ات تؤكد بقاء تأثير 

العملية طوال العمر.
-جف��اف الع��ني، خصوًص��ا ف��ي الفترة 

األولى بعد إجراء العملية.
-صعوبة الرؤية في الليل.

مخاطر مروعة كشفت عنها دراسة 
ضخمة أوردتها كبرى وسائل اإلعالم 
البريطاني��ة، وتش��ير النتائ��ج إل��ى 
أن الشيش��ة ال تقض��ي فق��ط على 
جهازك التنفس��ي بل تتس��بب في 
إصابتك بداء السكري والسمنة بل 
أم��راض أخرى جد خطيرة.الدراس��ة 
التي أعدها خبراء من كلية الطب في 
»Brighton and Sussex« ببريطاني��ا 
كش��فت أن من يدخنون الشيش��ة 
هم أكث��ر عرض��ة ليصاب��وا بالنوع 
الثاني من داء السكري، مقارنة بغير 
املدخنني، موضحة أن جلسة واحدة 
من استنشاق الشيشة أسوأ بكثير 
من تدخني علبة كاملة من السجائر.
نش��رتها صح��ف  الت��ي  الدراس��ة 
 The و Daily Mail بريطانيا على غرار
Telegraph ش��ملت عينة من 9840 
مش��اركاً يضمون 6742 شخصاً من 
غي��ر املدخن��ني، إلى جان��ب 976 ممن 

دخنوا في وقت سابق، فضالً عن 864 
من مدخني السيجارة سابقاً و1067 
من مدخني الشيشة سابقاً و41 من 

مدخني الشيش��ة والس��جائر.لقد 
ارتبطت السمنة، ومتالزمة التمثيل 
الغذائ��ي، والس��كري، وداء الده��ون 

في الدم بش��كل إيجابي مع تدخني 
الشيش��ة، بينم��ا ترتب��ط بش��كل 
سلبي بتدخني السجائر.البروفيسور 
Gordon Ferns، وهو أحد املشاركني 
في الدراس��ة، أكد أن جلسة واحدة 
من تدخني الشيش��ة تعادل تدخني 
علب��ة كامل��ة م��ن الس��جائر، كما 
تدخ��ل  الت��ي  الس��موم  حج��م  أن 
أكب��ر. بع��دد  تك��ون  ق��د  الصح��ة 

ويقول اخلبراء أيضاً إن الس��بب الذي 
يجعل الشيشة تتسبب بالسمنة 
والسكري ناجم عن إحداثهاً تفاعالً 
التهابي��اً ف��ي اجلس��م، وي��ؤدي هذا 
التفاعل في اجلسم إلى جعل بعض 
األنس��جة مقاومة للمفع��ول الذي 
يؤديه هرمون األنسولني املسؤول عن 
ضبط السكر في الدم، ومن احملتمل 
أيض��اً أن تك��ون النرجيل��ة مرتبطة 

بعادات تؤدي إلى زيادة الوزن.

مسنة وسكري .. خماطر الشيشة ال تقتصر على اجلهاز التنفسي

تـــصـــحـيـــح الـبـصــــــــــــــــــر )الـلـيــــــــــــــــــــزك(
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振华石油控股有限公司 
ZhenHua Oil Co.,Ltd. 

 
 

Prequalification Announcements for Tender No: 013/SC/18 2nd announcement 
Provision of Project Management Consultancy Service for EBS Oilfield Surface Facility 

Construction 
Tender by: China ZhenHua Oil  Co.,  Ltd. ,  a company  as the Contractor and Operator cooperating with Midland 

Oil Company, Ministry of Oil, Iraq for the execution of Development and Production Service Contract (DPSC) 
signed on May 24th, 2018. At present, oilfield exploration and development, production and surface engineering 
construction are carried out in Iraq. 

 
Tender Title: Provision of Project Management Consultancy Service for EBS Oilfield Surface 

Facility Construction 
Tender NO: 013/SC/18 2nd announcement 
Tender Information: 
Scope of Work 
ZhenHua Oil is to seek a company who have the qualified professional experience and can Provide Project Management 
Consultancy Service for EBS Oilfield Surface Facility Construction. CONTRACTOR shall, in accordance with international 
petroleum industry standards and practice and generally accepted engineering and project management principles, manage the 
EBS Oilfield Projects on behalf of ZhenHuaOil, prepare schedule of implementation, assist in the technical proposal evaluation of 
procurement activities for long lead items, supervise the EPC Contractors for quality, progress, and materials ordered by EPC 
Contractors, supervise the pre-commissioning, commissioning and test run, assist in handover and close out of each project. 
Part1: Participants should provide relevant pre-qualification documents according to the following 

requirements, ALL THE DOCUMENTS MUST BE IN ENGLISH: 
1． General introduction of the participants 

 Company Profile (including relevant information on size of business, company introduction, scope of 
business etc.) and Qualification certificate. 

2. Professional qualification documents of the participants 
 Supporting documents on domestic or international authenticated professional qualifications 

3． Introduction to the service capacity of the participants 

4． Similar historical performance of participant company service in recent 5 years 
5．Audit reports and financial statements audited by a third-party professional audit agency in recent three 

years and Bank credit certificates 
6． Other materials should be supplemented if needed 

7． According to Iraqi Laws, the bidding winners should afford the fees for public announcement. And It will 
be deducted from the contract payment directly. 

Part 2: Prequalification document submitted time and address: 
 All prequalification documents should be submitted before 17th January, 2019, AM 11:00 

 Prequalification document submission format: 

(1) ORIGINAL- PREQUALIFICATION DOCUMENTS COPY- PREQUALIFICATION DOCUMENTS 

(2) ONE USB flash OF PREQUALIFICATION DOCUMENTS THAT CAN BE READ AND COMPILE 
Important Notice: All participants shall submit one (1) original in sealed envelopes and MUST clearly marked Tender 
Name and contact method including the mobile phone number and E-mail address and Tender No. 

 Prequalification document submission address: 
China ZhenHua Oil Co., Ltd. 
EBS project, Nahrawan S2-1 Camp. 

Mr. Yang Guang 0781 730 1932   E-Mail: yangguang@ebspetroleum  & ebscp@zhenhuaoil.com 

You can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of above prequalification announcement. 
 
 
 
 
 

 

振华石油控股有限公司 
China ZhenHua Oil Co., Ltd. 

 

Prequalification Announcements for Tender No: 005/SC/19 
Provision of EPC Project for No. 2 Camp in Main Camp 

Tender by: China ZhenHua Oil Co., Ltd., a company as the Contractor and Operator cooperating with Midland Oil Company, 
Ministry of Oil, Iraq for the execution of Development and Production Service Contract (DPSC) signed on May 24th, 2018. At 
present, oilfield exploration and development, production and surface engineering construction are carried out in Iraq. 

 
Tender Title: Provision of EPC Project for No. 2 Camp in Main Camp 

Tender No.: 005/SC/19 
Tender Information: Scope 

of Work 
ZhenHua Oil is to seek a company who have the qualified professional experience and can Provide EPC Project for No.2 Caravan Camp in Main 

Camp by Engineering, procurement and construction. The project includes land preparation; diesel generator and cabling, lighting; water tank, 

pump and piping; sewage system; roads, BRC and gate, etc. Caravan, light steel building will be supplied by ZhenHua. 

Part1: Participants should provide relevant pre-qualification documents according to the following 
requirements, ALL THE DOCUMENTS MUST BE IN ENGLISH: 

1． General introduction of the participants 

 Company Profile (including relevant information on size of business, company introduction, scope of business 
etc.) and Qualification certificate. 

2. Professional qualification documents of the participants 
 Supporting documents on domestic or international authenticated professional qualifications 

3． Introduction to the service capacity of the participants 

4． Similar historical performance of participant company service in recent 5 years 

5．Audit reports and financial statements audited by a third-party professional audit agency in recent three years and 

Bank credit certificates 

6． Other materials should be supplemented if needed 

7． According to Iraqi Laws, the bidding winners should afford the fees for public announcement. And It will be deducted 

from the contract payment directly. 

Part 2: Prequalification document submitted time and address: 

 All prequalification documents should be submitted before 17th January, 2019, AM 11:00 

 Prequalification document submission format: 

(1) ORIGINAL- PREQUALIFICATION DOCUMENTS COPY- PREQUALIFICATION DOCUMENTS 

(2) ONE USB flash OF PREQUALIFICATION DOCUMENTS THAT CAN BE READ AND COMPILE 
Important Notice: All participants shall submit one (1) original in sealed envelopes and MUST clearly marked Tender Name and 

contact method including the mobile phone number and E-mail address and Tender No. 

 Prequalification document submission address: 

China ZhenHua Oil Co., Ltd. 
EBS project, Nahrawan S2-1 Camp. 

Mr. Yang Guang 0781 730 1932   E-Mail: yangguang@ebspetroleum  & ebscp@zhenhuaoil.com 

You can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of above prequalification announcement. 
 
 
 
 
 

 

振华石油控股有限公司 
China ZhenHua Oil Co.,Ltd. 

Announcements for Provision of EPCC Service for Simplified Oil Treatment Facility 
Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification 

Tender No: 004/SC/19 
Tender by: China ZhenHua Oil Co., Ltd., a company as the Contractor and Operator cooperating with Midland Oil Company, Ministry of 
Oil, Iraq for the execution of Development and Production Service Contract (DPSC) signed on May 24th, 2018. At present, oilfield exploration 
and development, production and surface engineering construction are carried out in Iraq. 
 
Tender Title: Provision of EPCC Service for Simplified Oil Treatment Facility 

Tender No.: 004/SC/19 

Tender Information:  

China ZhenHua Oil Co., Ltd. would like to announce the tender above named for first time. All the specialist companies 
who have the ability and experience can participate in this tender, to contact with China ZhenHua Oil Co., Ltd.\ C&P Dept, 
starting from this announcement date, to get the bidding documents by paying the tender fee (100$) after fill and sign 
Bidding Documents Purchase Request. 
 
Part One: Scope of Work:  

To seek a Contractor to Provision of EPCC Service for Simplified Oil Treatment Facility that cover Engineering, 
Procurement, Construction and Commissioning. 
 

Part Two:  
1. If the bidder is willing to participate in this project, please submit USD100 to purchase ITB documents before 11:30 

AM on 13-Jan-2019 at Nahrawan S2-1 Camp 

 

Part Three:  
1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed separately before 

4:00 PM on 20th Jan 2019 based on the ITB documents . 
2. The bidders shall submit the Proposals in English language to China ZhenHua Oil Co., Ltd. EBS Project, 

Nahrawan S2-1 Camp before the deadline of tender. Bidder's Proposals shall consist of: 

A. Technical proposal (with one USB flash for the technical offer that can be read and compile). 

B. commercial proposal  

C. and 1% bid bond. 

3. The above requirements should be in three different stamped and sealed envelopes, and shall be submitted 
strictly in accordance with the ITB documents and the project name and tender number should be clearly on the 
envelop. 

4.  In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please inform the 

C&P Dept. before the date of 18-Jan-2019 by Email: yangguang@ebspetroleum.com /  

baoxiaofang@ebspetroleum.com / ebscp@zhenhuaoil.com, for the purpose of answering as soon as possible before 

the bidding date. 

5.  The winner company of the tender should pay the announcement fee. 

 
 
 
 

 

振华石油控股有限公司 
China ZhenHua Oil Co.,Ltd. 

Announcements for Provision of EPC Service for Oil Pipeline from FPF to Tie-in Point 
Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification 

Tender No: 003/SC/19 
Tender by: China ZhenHua Oil Co., Ltd., a company as the Contractor and Operator cooperating with Midland Oil Company, Ministry of 
Oil, Iraq for the execution of Development and Production Service Contract (DPSC) signed on May 24th, 2018. At present, oilfield exploration 
and development, production and surface engineering construction are carried out in Iraq. 
 
Tender Title: Provision of EPC Service for Oil Pipeline from FPF to Tie-in Point  

Tender No.: 003/SC/19 

Tender Information:  

China ZhenHua Oil Co., Ltd. would like to announce the tender above named for first time. All the specialist companies 
who have the ability and experience can participate in this tender, to contact with China ZhenHua Oil Co., Ltd.\ C&P Dept, 
starting from this announcement date , to get the bidding documents by paying the tender fee (100$) after fill and sign 
Bidding Documents Purchase Request. 
 
Part One: Scope of Work:  

To seek a Contractor to Provision of EPC Service for Oil Pipeline from FPF to Tie-in Point that cover Engineering, 
Procurement and Construction. 
 

Part Two:  
1. If the bidder is willing to participate in this project, please submit USD100 to purchase ITB documents before 11:30 

AM on 13-Jan-2019 at Nahrawan S2-1 Camp 

 

Part Three:  
1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed separately before 

4:00 PM on 20th Jan 2019 based on the ITB documents . 
2. The bidders shall submit the Proposals in English language to China ZhenHua Oil Co., Ltd. EBS Project, 

Nahrawan S2-1 Camp before the deadline of tender. Bidder's Proposals shall consist of: 

A. Technical proposal (with one USB flash for the technical offer that can be read and compile). 

B. commercial proposal  

C. and 1% bid bond. 

3. The above requirements should be in three different stamped and sealed envelopes, and shall be submitted 
strictly in accordance with the ITB documents and the project name and tender number should be clearly on the 
envelop. 

4.  In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please inform the 

C&P Dept. before the date of 18-Jan-2019 by Email: yangguang@ebspetroleum.com /  

baoxiaofang@ebspetroleum.com / ebscp@zhenhuaoil.com, for the purpose of answering as soon as possible before 

the bidding date. 

5.  The winner company of the tender should pay the announcement fee. 

 
 
 

 

振华石油控股有限公司 
China ZhenHua Oil Co.,Ltd. 

 
 

Prequalification Announcements for Tender No: 002/SC/19 
Provision of EPCC project of CPF Power Substation for EBS Oil Field 

Tender by: China ZhenHua Oil Co., Ltd., a company as the Contractor and Operator cooperating with Midland Oil Company, 
Ministry of Oil, Iraq for the execution of Development and Production Service Contract (DPSC) signed on May 24th, 2018. 
At present, oilfield exploration and development, production and surface engineering construction are carried out in Iraq. 

Tender Title: Provision of EPCC project of CPF Power Substation for EBS Oil Field 

Tender No.: 002/SC/19 
Tender Information:  

Scope of Work 
China ZhenHua Oil is to seek a company who has the professional experience and qualified ability to implement the EPCC project of CPF 

power substation for of EBS Oil Field. 

Part1: Participants should provide relevant pre-qualification documents according to the following 
requirements, ALL THE DOCUMENTS MUST BE IN ENGLISH: 

1． General introduction of the participants 

 Company Profile (including relevant information on size of business, company introduction, scope of business, 
similar historical project list, electricity construction company classification certification with first class, etc.) 
and Qualification certificate. 

 Bidder shall issue a Compliance Letter with pre-qualification document to ensure that they have the ability to 
complete above mentioned project after contractor award. 

2.    Professional qualification documents of the participants 

 Supporting documents on domestic or international authenticated professional qualifications 

 Domestic should be electricity construction 1st class company with experienced electricity engineering 
capability of MV, HV power substation. 

3． Introduction to the service capacity of the participants 

4． Similar historical performance of participant company service in recent 5 years 

5．Audit reports and financial statements audited by a third-party professional audit agency in recent three years and 

Bank credit certificates. 

6． Other materials should be supplemented if needed. 

7． According to Iraqi Laws, the bidding winners should afford the fees for public announcement. And It will be deducted 

from the contract payment directly. 

Part 2: Prequalification document submitted time and address: 
 All prequalification documents should be submitted before 17th January, 2019, AM 11:00 

 Prequalification document submission format: 
(1) ORIGINAL- PREQUALIFICATION DOCUMENTS ; 

(2) ONE USB FLASH OF PREQUALIFICATION DOCUMENTS THAT CAN BE READ AND COMPILE 

Important Notice: All participants shall submit one (1) original in sealed envelopes and MUST clearly marked Tender Name and contact 

method including the mobile phone number and E-mail address and Tender No. 

 Prequalification document submission address: 

China ZhenHua Oil Co., Ltd. 
EBS project, Nahrawan S2-1 Camp. 

Mr. Yang Guang 0781 730 1932   E-Mail: yangguang@ebspetroleum  & ebscp@zhenhuaoil.com 

You can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of above prequalification announcement. 
 
 

 

 

振华石油控股有限公司 
China ZhenHua Oil Co., Ltd. 

 
 

 

Prequalification Announcements for Tender No: 001/PC/19 
Provision of Supplying Tubing Head Spool for Horizontal Well without Valve 

 
Tender by: China ZhenHua Oil Co., Ltd., a company as the Contractor and Operator cooperating with Midland Oil Company, 

Ministry of Oil, Iraq for the execution of Development and Production Service Contract (DPSC) signed on May 24th, 2018. 
At present, oilfield exploration and development, production and surface engineering construction are carried out in Iraq. 

 
Tender Title: Provision of Supplying Tubing Head Spool for Horizontal Well without Valve 

Tender No.: 001/PC/19 
Tender Information: Scope 

of Work 
China ZhenHua Oil Co.,Ltd. is to seek a company who have the qualified professional experience and can supply Tubing Head 

Spool for Horizontal Well without the valve (13-5/8"5MX11"5M,FF-NL,U,PSL3,PR2),and the contractor should provide the 

related well site service. 

Part1: Participants should provide relevant pre-qualification documents according to the following 
requirements, ALL THE DOCUMENTS MUST BE IN ENGLISH: 

1． General introduction of the participants 

 Company Profile (including relevant information on size of business, company introduction, scope of business 
etc.) and Qualification certificate. 

2. Professional qualification documents of the participants 
 Supporting documents on domestic or international authenticated professional qualifications 

3． Introduction to the service capacity of the participants 

4． Similar historical performance of participant company service in recent 5 years 

5．Audit reports and financial statements audited by a third-party professional audit agency in recent three years and 

Bank credit certificates 

6． Other materials should be supplemented if needed 

7． According to Iraqi Laws, the bidding winners should afford the fees for public announcement. And It will be deducted 

from the contract payment directly. 

Part 2: Prequalification document submitted time and address: 
 All prequalification documents should be submitted before 17th Jan ,2019, AM 11:00 

 Prequalification document submission format: 

(1) ORIGINAL- PREQUALIFICATION DOCUMENTS COPY- PREQUALIFICATION DOCUMENTS 

(2) ONE USB flash OF PREQUALIFICATION DOCUMENTS THAT CAN BE READ AND COMPILE 

Note: All participants shall submit one (1) original and one (1) copy of each package in separate envelopes marked Tender 
Name and Tender No. 

 Prequalification document submission address: 

China ZhenHua Oil Co., Ltd. EBS Project , Naharawan Area,S2-1 Camp Baghdad Iraq . 
Mr. Yang Guang    0781 730 1932  yangguang@ebspetroleum.com & ebscp@zhenhuaoil.com  

You can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of above prequalification announcement. 
 
 

NO.3100.tue.8.jaN.2019 العدد )3100( الثالثاء 1/8/ 2019 



ألول مرة من مسؤول عراقي.. 
وزير الثقافة يدعو قحطان العطار إىل زيارة العراق
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جريدة 
يومية 
سياسية 
عامة
)السنة الرابعة عشرة( العدد )3100( - الثالثاء - 8 - كانون الثاني - 2019مستقلة

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

حمل رئي��س الوزراء د. عادل عبد املهدي، كرم أصل��ه، إرثاً عن أجداده 
ووال��ده عبد املهدي املنتفج��ي.. بطل ثورة العش��رين، الذي نفي الى 
جزيرة كنجكهام.. مع سبعة آخرين من نظرائه في التاريخ اجمليد؛ مت 
نفيهم بغية إخماد لهيب الثورة، التي ما زالت تستعر في النفوس.. 
تأملياً.. حتى ه��ذه اللحظة، لكنها تتمظهر عمق��ا برؤية حضارية 
ومعرفة علمية وس��لوك جمعي بالتش��اور مع االس��رة االنس��انية 
دبلوماسيا، على اعتبارنا شركاء واعني على كوكب احلضارة احلديثة. 
هذا اإلرث رس��الة من املاضي، ترجمها عبد املهدي، إجراءات تس��هم 
بتشكيل املستقبل، من حيث يقف على دفة القرار العراقي املعاصر 
رئيس��ا للوزراء. ش��رف املواطن��ة يؤديه عادل عبد امله��دي، من موقع 
رئاسة الوزراء، امتثاال للحديث النبوي الشريف: »كلكم راٍع وكلكم 
مسؤول عن رعيته« مواطن بدرجة رئيس وزراء.. منتخب.. بإرادة شعبية 
خالصة... بدءاً من الفرد ترتقي الى مرضاة اهلل والوالء للعراق والتفاني 
في خدمة ش��عبه، ال��ذي بانت مؤش��راته من فتح الط��رق وتفعيل 

القوانني واملؤسسات التي 
وترسخ  الفاسدين  تالحق 
املكفولة  النزاه��ة،  ثقافة 
قانونيا في نفوس اجلميع.. 
من أدن��ى درجات الس��لم 

الوظيفي الى أعالها.
عل��ى ه��ذا الفه��م، وفوق 
تل��ك االرضية وحت��ت هذا 
الث��رى، فلنؤس��س منهج 
عم��ل نتوخ��اه م��ن ل��دن 
د. عب��د امله��دي، يب��دأ من 
الفس��اد  عل��ى  القض��اء 

بعص��ا س��حرية، قضاًء تام��اً وليس مكافح��ة توارب.. ب��ني اإلصابة 
واإلخفاق، إمنا نس��توفي مبدأ »أعذر من أنذر« والفساد ال عذر له؛ ألنه 
فعل يتقصد اخليانة وقبول احلرام إختالسا من سطوة القانون. تبعا 
إلرساء مقومات النزاهة، تتوطد اخلدمات تلقائيا، وتعتمد الكفاءات 
فعليا، في جو اجتماعي صحيح.. يبس��ط النزهة س��بيال الى بنية 
مؤسساتية في دولة راقية.. شكال ومضمونا. وإذ يقبل العام متوجا 
بعيد اجليش االغر، في كل مستهل؛ ال بد من استعراض جذر الدولة 
العراقية احلديثة، التي نش��أت على اعتاب ثورة العش��رين، كواحدة 
من معطياتها.. بالنتيجة اس��تجابة لتلك الثورة التي أسهم فيها 
وال��د وأعمام عادل عبد املهدي، تأس��س العراق احلديث، ونش��أ فوج 
»موس��ى الكاظم« نواًة للعس��كرية العراقية املعاصرة. لذلك حني 
نبارك لعادل عبد املهدي، مبناسبة عيد اجليش، فإننا نستحضر الدور 
العائلي له، كوريث شرعي لشيمة البطولة.. يوم أحرق لهيب الغيرة 
العراقي��ة، كل ما طاله من س��كونية اخلنوع.. و«ف��ار التنور« في 30 
حزي��ران 1920. وهي الغي��رة ذاتها التي حتثه اآلن عل��ى العمل جديا؛ 
ف��ي توضيب اخلراب وإنعاش اجلثة الوطنية املوات. مبارك عيد اجليش 
لعادل عبد املهدي.. مرتني، بصفته الوظيفية اآلن.. رئيسا للحكومة، 

ولكونه وريثا جملد الثورة التأسيسية للعراق احلديث.. مبارك.

مبارك عيد الجيش لعادل 
عبد املهدي مرتني بصفته 

الوظيفية اآلن رئيسًا 
للحكومة ولكونه وريثًا ملجد 

الثورة التأسيسية 
للعراق الحديث 

القاضي منري حداد

وقفة
يف عيد اجليش األغر

عادل عــــبد املهدي .. 
رجل آت من زمن بعيد

بغداد / البينة الجديدة
وجه وزير الثقافة والس��ياحة واآلثار الدكتور 
عبد األمير احلمداني الدع��وة للفنان الكبير 
قحط��ان العط��ار لزي��ارة بلده الع��راق. وقال 
احلمدان��ي في بي��ان تلقت )البين��ة اجلديدة( 

نس��خة من��ه، أن ه��ذه الدعوة تأت��ي تقديراً 
وتثمين��اً ل��دور العط��ار ومس��يرته احلافل��ة 
بالعط��اء واإلب��داع، وه��ي ج��زء بس��يط مما 
ميك��ن أن تقدم��ه ال��وزارة جت��اه رم��وز العراق 
الفني��ة والثقافية وتكرميهم ملا قدموه خالل 

مسيرتهم الفنية. وأضاف احلمداني »إن ذلك 
أح��د واجباتنا لرعاية الفنانني كما إنها تأتي 
للتعرف عن قرب على احلالة الصحية للفنان 
قحط��ان العطار وتقدمي الرعاي��ة الالزمة له، 

وستتحمل الوزارة تكاليف سفره وإقامته«.

أثناء متابعتي برنامج )بتوقيت القش��لة( الذي يقدمه ويش��رف 
عليه اإلعالمي املبدع علي اخلالدي صباح اجلمعة املاضية لفتت 
انتباه��ي إقامة جامعة النهرين قس��م )هندس��ة ط��ب احلياة( 
معرضاً ملصنوعات واختراعات الطلبة، في باحة شارع املتنبي، 
حاز على اعجاب رواد الشارع، وقد توقفُت امام حالة عدم الدعم 
لهذه االختراعات، من خالل حديث مس��ؤولني في القس��م الى 
االعالمي اخلالدي.. وتساءلت مع نفسي ترى ماذا سنرى لو طلبت 
جه��ة عليا من اجلهاز املرك��زي للتقييس والس��يطرة النوعية، 
القي��ام بجرد جميع براءات االخت��راع املمنوحة للعراقيني خالل 
املدة املنصرمة، كون اجلهاز املذكور هو اجلهة املسؤولة عن منح 

هذه البراءات؟ 
أغلب الظن أننا سنصاب بالدهشة، للكم الهائل لهذه البراءات 
وتنوعها، ودهشتنا تتضاعف عندما نعرف أن جميع هذه البراءات 
لم تر النور كتصنيع او اس��تفادة من قبل الدوائر الرس��مية ذات 
العالقة، فنحن ولسنوات طويلة، نقرأ في صحافتنا ونشاهد في 
التلفزيون أنباء وتقارير ولقاءات مع مبدعني عراقيني حصلوا على 
ب��راءات اختراع في مجال احلياة كاف��ة لكنها بقيت مجرد انباء 
طواها النسيان وداهم اضابيرها التراب، وان اخملترعني انفسهم 
عزف��وا عنه��ا، واغمضوا اعينهم، وفي س��رهم قال��وا ليتنا لم 
نتعب انفس��نا ونش��غل فكرنا وعوائلنا في )اختراع( قدم ورقا.. 
وبقي ورقا! البد من اصدار قرار، يلزم الوزارات بتشكيل شعبة او 
مديرية مهمتها تنفيذ الب��راءات العراقية، فذلك، كفيل بوضع 
اللبنات االولى خللق قاعدة سليمة على طريق تشجيع العقول 
العراقية إلبداع اوس��ع وافكار اعمق، وينبغي لهذا الش��عب او 
املديري��ات املس��تحدثة، ابداء االحترام والتس��هيالت للس��ادة 
اخملترعني ودراس��ة جدوى هذه البراءات، والس��عي إلظهارها الى 

الواقع.. 
فاخملترع هو مشروع عالم حتى لو كان في بداية حياته الدراسية 
والعلمي��ة ث��م تطور حت��ى اخذ ش��كله املعروف. ان تش��جيع 
العلم��اء العراقي��ني، وخاصة احلاصل��ني على ب��راءات االختراع 
يعني اننا قهرنا التخلف والظالم واجلهل، فما ابعد االنسان عن 
االنسان ان كان منفعال وليس بفاعل، مقلدا وليس مببدع، متبعا 
وليس بناقد، ان مثل هذا االنس��ان يتلبس��ه اخلوف من التقدم، 
فيرت��د الى اخللف هرب��ا، ان االمن��اء العلمي ال يتم في اس��تيراد 
االدمغة، بل بتنمية الطاقات البش��رية العلمية وتعزيزها، لقد 
حان أن نش��ارك في صنع العالم وننتقل من مرحلة االستهالك 
الى مرحلة العط��اء. واجدد القول.. ان رعاية اخملترعني واجب في 
اعناق الغيارى، فاخملترع ينظر الى احلياة بعني استش��رافية، وما 
احوجنا الى مثل هذه العيون والعقول املبدعة في زمن التحدي 
حيث يح��اول عدون��ا ان تتجمع في��ه الغيوم الس��ود لتحجب 
العي��ون عن الرؤية. رح��م اهلل رائد الرعاية العلمي��ة في العراق 

كامل الدباغ، الذي ”ماتت” الرعاية العلمية مبوته!.

وجهة نظر

زيد الحلي

بتوقيت القشلة
يذّكرنا بكامل الدباغ

رئيس جملس الوزراء السيد عادل عبد املهدي يتجول يف شارع الرشيد وسط املواطنني
بغداد / البينة الجديدة

زار رئي��س مجل��س الوزراء 
املهدي،  السيد عادل عبد 
فجر أمس االثنني، ش��ارع 
بغ��داد  وس��ط  الرش��يد 
واطلع على األعمال اجلارية 
إلعادة احلياة إلى الش��ارع 
ورفع اجلدران الكونكريتية، 
والتقى عدداً من املواطنني 
الذين عبروا عن ارتياحهم 
جله��ود فت��ح املزي��د م��ن 
الط��رق وتنش��يط العمل 
وإحي��اء املناط��ق التراثية 

في العاصمة بغداد.

خاص ب�)                       (

وكاالت / البينة الجديدة
تق��دم احملام��ي املص��ري س��مير صب��ري بب��الغ »عاجل« 
للنائ��ب العام ضد الفنانة ش��يرين عبدالوه��اب متهًما 
إياه��ا ب�«التطاول على مصر واإلس��اءة إليه��ا«. وجاء في 
بالغ احملامي: »إن ش��يرين تتطاول وتخطئ ثم تبكي بكاء 
اخملادعني وتلتمس الصفح والسماح«، موضًحا أنه »أثناء 

االحتف��ال بأعياد رأس الس��نة امليالدية بأح��د الفنادق 
الكب��رى وأمام جم��ع هائل من احلض��ور، ظهر واضًحا 
أنه��ا لم تتعل��م م��ن درس تصريحاتها املثي��رة التي 
قادتها إلى س��احات احملاكم من قب��ل بعد انتقادها 
لزمالئها ت��ارة، ولبلدها تارة أخ��رى، لتخرج بعد كل 
واقعة وتعلن اعتذارها على املأل بعد أن طالها سيل 

من االنتقادات والهجوم«.

أعلن��ت مديري��ة األن��واء اجلوي��ة 
قض��اء  ف��ي  الزلزل��ي  والرص��د 
العمادي��ة مبحافظ��ة دهوك، عن 
تس��اقط  نس��بة  ارتف��اع 
الثل��وج مقارن��ة م��ع 
الع��ام املاض��ي. وقال 
املديري��ة  مس��ؤول 

ش��م  ها
يحيى إن الثلوج 
قطت  تس��ا
اليومني  خالل 
ضي��ني  ملا ا

بش��كل 
 ، كثي��ف
وخاصة ف����ي 

ناحية كان�ي ماسي، موضحا ان 
س��ماكة الثلوج وصلت الى 118 
س��م. واض��اف يحيى، ان نس��بة 
تس��اقط الثلوج أكبر مقارنة مع 
العام املنصرم، مرجحاً بدء موجة 
جدي��دة م��ن الثل��وج منتص��ف 

االسبوع املقبل.

بغداد / البينة الجديدة
أف��اد مرك��ز االع��الم الرقمي 

DMC بتص��در هاش��تاك 
_ جل���ي��ش ا _ عيد #
املواضي��ع  ال��عراق��ي 
العراق  ف��ي  املتداولة 
فري��ق  وق��ال  أم��س. 
الرص��د ف��ي املرك��ز، 

ان هاش��تاك عي��د اجليش العراقي س��جل حالة من 
التفاعل بني املغردين العراقيني، حيث مت رصد آالف 
التغريدات حول هذا الهاش��تاك. ون��ّوه الفريق 
الى ان هذا الهاش��تاك هو الهاشتاك الوحيد 
واحلقيق��ي الذي تصدر املواضي��ع املتداولة في 
#عريان_السيد_خلف  بعد هاشتاك  العراق 
الذي مت تداوله قبل فترة تزامنا مع وفاة الشاعر 

العراقي عريان السيد خلف.

ــويعدي(  ــاج الراحل )جبار الزم الس يعزي بيت الح
ــيت  ــوم الحاج )أبي قيد كاظم عطا بش عائلة املرح
ــويعدي(، لوفاة املغفور له والدهم، سائلني اهلل  الس
ــعة  ــي القدير أن يتغمد الفقيد برحمته الواس العل
ــلوان. وأقيم مجلس  ــم الجميع الصرب  والس وأن يله
ــة على روحه يف بغداد مدينة الصدر قطاع  الفاتح

9 خلف جامع املحسن بدءاًً من أمس االثنني.

أتقدم بالش��كر اجلزي��ل واالمتن��ان الوافر للم��الك التعليمي 
ملدرس��ة املس��تنصرية االبتدائية على ما يبذله من جهد مميز 
ف��ي إيصال املادة بسالس��ة ويس��ر للتالميذ، وه��ذا دليل على 

مهنيته واهتمامه بالطلبة.
فطوبى لكل من قّدم جهداً مميزاً ومخلصاً للوطن والشعب: 

1. مديرة املدرسة منال عباس علي.
2. املعلمة انتصار خضير عباس.

3. املعلم أحمد يساو. 

ثائر عبد الخالق

شكر و تقدير

تـــعـــزيـــــة

اتهام شريين بـ)اإلساءة ملصر(

)#عيد_اجليش_العراقي( يتصدر تويرت

اختفاء مدينة عراقية .. والسبب!


