
 عبداملهدي خماطبا أمينة بغداد:هلله هلله بالباعة اجلوالني

الكويت تسحب اجلنسية من شخص 
تبني انه ضابط بفدائيي صدام

فش��ل مجل��س الن��واب ام��س بعقد 
جلسته ال�)24( من الفصل التشريعي 
احلال��ي بامتي��از وقررت رئاس��ة اجمللس 
تأجيل اجللس��ة الى ي��وم غد اخلميس 
وق��ال النائب عن حتال��ف البناء )عباس 
تأجي��ل جلس��ة  ان  العطاف��ي(  ياب��ر 
االم��س ال��ى اخلمي��س ال عالق��ة له��ا 
باخلالف اجلاري عل��ى الكابينة الوزارية 
واض��اف ان اجللس��ة اجل��ت لنص��ف 
س��اعة لع��دم حتقق النص��اب ومن ثم 
اوعز رئيس اجمللس )محمد احللبوس��ي( 
بدخ��ول االعض��اء الى قاعة اجللس��ة 

لكن لم يتحق��ق النصاب.. ونحن في 
»البين��ة اجلدي��دة« نقول للش��عب: 
اش��بع مس��كنات وحقن مورفني واذا 
بقي العم��ل بهذه الوتي��رة املتلكئة 

فان االمور ستكون عواقبها وخيمة.
عل��ى صعيد آخ��ر اعلن عض��و مجلس 
محافظ��ة كرب��الء )محم��د الطالقاني( 
امس ان اجمللس صوت على اقالة احملافظ 
)عقيل الطريحي( من منصبه وان االقالة 
متت باالغلبية املطلقة وان سبب االقالة 
بحس��ب الطالقاني يعود الى مجموعة 
من اخملالفات منها ادارية وقانونية ومالية 

تسببت بهدر املال العام.
عل��ى صعي��د ذي صل��ة قال مص��در في 
ائت��الف دولة القان��ون ان اقالة الطريحي 
من املنصب هي بارادة من االئتالف نفسه 
 )3( ورود ش��كاوي عدي��دة م��ن  بس��بب 
جهات ضد الطريحي متثل��ت بالعتبتني 
احلسينية والعباس��ية ومواطني كربالء 
فضالً عن قوى سياس��ية فيها بس��بب 
العدي��د م��ن اخملالف��ات دون ان يكش��ف 

عن طبيعتها ويش��ار ال��ى ان )14( عضواً 
صوت��وا عل��ى العودة ال��ى الق��رار )305(  
اخل��اص بع��دم القناعة باجوب��ة احملافظ 
بجلسة استجواب سابقة وان االعضاء 
ذاتهم صوت��وا على اقالة احملافظ )عقيل 
كمحاف��ظ  منصب��ه  م��ن  الطريح��ي( 

لكربالء.
وف��ي ش��أن امن��ي عق��د مجل��س االمن 
الوطني امس اجتماعه االسبوعي االول 

في العام )2019( برئاس��ة رئيس مجلس 
الوزراء القائ��د العام للقوات املس��لحة 
عادل عبد املهدي وان اجمللس بحث جهود 
تأمني احلدود العراقية – السورية ونتائج 
املباحثات املشتركة مع اجلانب السوري 
واالج��راءات الواج��ب اتخاذه��ا لتعزي��ز 
القدرات واالستعدادات العراقية الالزمة 
كما ناقش جه��ود نقل امللف االمني من 
وزارة الدف��اع ال��ى وزارة الداخلية واجرى 

تقييم��اً لتحركات بقاي��ا عصابة داعش 
االرهابي��ة ف��ي محافظة االنب��ار اضافة 
الى عدد من القضاي��ا االمنية املطروحة 
ف��ي جدول اعمال��ه واملس��تجدة واتخاذ 

التوصيات الالزمة بشأنها.
وف��ي تط��ور آخ��ر وتأكي��داً مل��ا نش��رته 
»البين��ة اجلدي��دة« ف��ي خبر اس��تباقي 
ذك��رت صحيفة خليجية ام��س ان زيارة 
رئيس اجلمهورية )برهم صالح( الى قطر 
ستكون يوم غد اخلميس وتستغرق  يوما 
واح��دا. ونقل��ت الصحيفة ع��ن القائم 
باالعمال العراقي في السفارة العراقية 
ف��ي الدوح��ة )عب��د الس��تار اجلنابي( ان 
الزي��ارة الت��ي ستس��تغرق يوم��اً واحداً 
س��يجري خاللها بحث تطوير العالقات 
الثنائي��ة ب��ني البلدين وجدي��ر بالذكر ان 
رئيس اجلمهورية ومنذ تس��نمه منصبه 
ف��ي الثاني من تش��رين االول املاضي قام 
بزيارات رس��مية الى كل من الس��عودية 
واي��ران والكوي��ت واالم��ارات فض��الً عن 
ايطاليا وتركيا ضمن مس��اعيه لتطوير 

عالقة العراق اقليمياً ودولياً.
عل��ى صعي��د ذي صلة تناقل ناش��طون 
عبر مواق��ع التواص��ل االجتماعي صورا 
قال��وا انها لش��وارع قطري��ة وهي تتزين 
العراقي  الرئيس  اس��تعداداً الس��تقبال 

)برهم صالح( في زيارة رسمية للدوحة.
وفي ش��أن آخر اكد مسؤول منظمة بدر 
ف��رع الش��مال )محمد مه��دي البياتي( 
محافظ��ة  ف��ي   )K1( قاع��دة  ان  ام��س 
كركوك ش��هدت تواج��داً امريكياً كبيراً 
واصبح��ت ش��بيهة بع��ني االس��د ف��ي 
االنبار فيما بني ان القاعدة تضم )4 االف( 
جن��دي امريكي قتالي م��ع عدد كبير من 
اآلليات العس��كرية الضخمة واملتطورة 
والطائ��رات القتالي��ة الفتاً ال��ى ان تلك 
الق��وات دخل��ت محافظ��ة كركوك عن 

طريق اربيل.
وفي ش��أن ذي صلة اكد عضو جلنة االمن 
والدف��اع البرملانية )كرمي عليوي( امس ان 
زي��ارة ترامب االخيرة لقاعدة عني االس��د 
في االنبار كش��فت عن وج��ود )15 الف( 
مقاتل امريكي فيها واضاف ان هناك آراء 
وتوجهات عدي��دة داخل البرملان للخروج 
بقرار مل��زم للقوات االمريكي��ة باخلروج 
م��ن اراضين��ا كونه��ا ق��وات متواج��دة 
بطريق��ة غي��ر ش��رعية وغي��ر قانوني��ة 
مبيناً ان االتفاقية االستراتيجية املبرمة 
ب��ني الع��راق وامري��كا تنص عل��ى وجود 
مستش��ارين محدودي��ن لتدريب القوات 

العراقية والدعم اللوجستي لقواتنا.

بغداد / 
اك��د مص��رف الرافدين، امس الثالث��اء، عن اس��تمراره مبنح قروض 100 راتب اس��مي 
لشراء وحدات سكنية في املشاريع االستثمارية.وقال املكتب االعالمي للمصرف في 
بيان تلقت ) البينة اجلديدة (  نس��خة منه انه مس��تمر مبنح قروض ش��راء الوحدات 
السكنية في املشاريع االس��تثمارية حسب الضوابط على اساس 100 راتب اسمي 
وان اليتجاوز حده االعلى 75 مليون دينار للموظفني املوطنة رواتبهم و 40 مليون دينار 
للمواطنني. واضاف ان املصرف مينح هذه القروض في املش��اريع االس��تثمارية وبفائدة 
4% سنويا، اضافة الى ذلك منح قرض البناء للمواطنني يصل الى 50 مليون بعد تقدمي 
سند مداينة الرض سكنية التقل عن 200 م2.واشار املكتب الى ان توقف منح قروض 
املئة راتب ملوظفي دوائر الدولة، جاء بس��بب حتقيق مخاطر عالية على املصرف وعدم 

حتقيق الهدف منه من قبل املستفيدين.

مسؤول اسرائيلي:ال نستطيع كشف هويات العراقيني العشرة الذين زارونا الشهر املاضي

الرافدين لـ )                                   (  : منح قروض )100( راتب امسي لشراء وحدات سكنية يف املشاريع االستثمارية

جملس االمن الوطين يبحث جهود تأمني احلدود العراقية - السورية واالجراءات الواجب اختاذها 
دولة القانون: حنن من اطاح مبحافظ كربالء بـ”االغلبية املطلقة” والسبب خمالفات وشكاوى )3( جهات ضده

الصيادي يفتح النار: قانون العفو العام بيع يف املزاد العلين واليكم تفاصيل املخفي واملستور من صفقات و “كومشنات”

بدر: قاعدة )K1( يف كركوك تضم )4 االف( جندي امريكي.. والدفاع النيابية: زيارة ترامب كشفت وجود )15 الف( مقاتل امريكي يف عني االسد
تأكيداً ملا استبقته                                        .. شوارع قطر تتزين بأعالم العراق استعدادا لزيارة صاحل للدوحة.. غدا 
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كتب املحرر السياسي

إشبع “مسكنات” وحقن “مورفين”.. البرلمان يفشل في تحقيق “النصاب” ويؤجل جلسته الى الغد

يف الهدف

في املقال االفتتاحي لعددنا الصادر امس الثالثاء  الذي 
حمل عنوان »س��دد الكرة في املرم��ى يابرملان.. اليوم« 
عولن��ا كثيراً عل��ى الس��ادة اعضاء مجل��س النواب 
ليلعبوا دورهم التش��ريعي والرقابي وكل ما يقتضيه 
الواج��ب الذي انتخب من اجله البرملاني والس��يما ما 
يتعلق بحسم ما تبقى من احلقائب الوزارية حلكومة 
الس��يد رئي��س ال��وزراء عادل عب��د امله��دي وانتخينا 
باعض��اء البرمل��ان ألن يرتقوا الى مس��توى التحديات 
الوطني��ة وذلك م��ن خالل جتاوز اخلالفات السياس��ية 
ومغ��ادرة االصطفافات التي باتت تعرقل التوجه نحو 
بن��اء حكوم��ة قوية قادرة عل��ى بناء الع��راق واعماره 

باملس��توى  والنه��وض 
لش��عبه  االقتص��ادي 
الس��طور  عبر  وقلناها 
يااخ��وان..  »ميعودي��ن.. 
هلله.. هلله بالش��عب 
وبالعراق« وكان يحدونا 
امل كبير مبوقف يرتقي 
لتلبية ما نتمناه ولكن 
مع االسف ظلت االمور 
مب��ا ال تش��تهي  جت��ري 
املتطلع��ة  س��فننا 
للرس��و على شواطيء 

االمان بكل سالم!!
ان ما حصل في جلس��ة امس الثالثاء ورفع اجللس��ة 
ال��ى يوم غٍد اخلميس حالة تثي��ر الغثيان في النفوس 
وكان عدم اكتم��ال النصاب للبرملان رغم مناش��دات 
رئي��س مجل��س الن��واب محم��د احللبوس��ي للنواب 
بدخول اجللس��ة وتوس��الته بهم اس��تهانة صريحة 
ومخجلة ملش��اعر العراقيني كافة.. ونقولها مبرارة ان 
عدم اكتمال النصاب هي رس��الة للشعب بأن ممثليه 
ال يعي��رون وال يكترث��ون  مل��ا يحيق به م��ن مخاطر وال 
يريدون له حتى جتاوز احملن واملصائب التي يعيشها.. ما 
حصل امس انتكاس��ة برملانية وانتكاسة سياسية 
س��تجعل الش��عب ف��ي حالة ي��أس س��يولد بركان 

الغضب.. فحذار.. حذار من انفجار البركان.

* رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

عبد الوهاب جبار 

ما حصل امس انتكاسة 
برملانية وانتكاسة 
سياسية ستجعل 
الشعب يف حالة يأس   
سيولد بركان الغضب 
فحذار حذار من انفجار 
الربكان

ملصلحة من تستمر لعبة 
»النصاب« يف الربملان؟

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 

املالية النيابية تعلن عن استضافة اغلب مسؤولي الوزارات قبل إقرار املوازنة!

شوارع قطر تتزين بأعالم العراق استعدادًا الستقبال صالح

3
العمل االستخبارتي على اشده واحلكومة متتلك املبادرة حلفظ االمن ونراقب بدقة اجليب الذي يستوطن فيه داعش على حدودنا مع سوريا 

رئيس الوزراء يؤكد في مؤتمره الصحفي االسبوعي : 

ال

3
مل استلم اي معلومات بشان متركز جديد للقوات االمريكية وهناك اخنفاض مستمر يف عددها 

ارسلنا قائمة باملرشحني لبقية الوزارات للحصول على موافقة الكتل السياسيةومستوى زيارات الوفود  االجنبية للعراق ارتفع بشكل كبري 
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البنك املركزي حيدد إق
20 مصرفًا للقضاء 

على الفضائيني

اإلصالح يرفض التوزيع 
املذهيب للجان النيابية 

ويدعو إلقالة  وزراء
512

اجلميل من بكركي: ال بديل 
من حكومة اختصاصيني 13

 أسود الرافدين تفرتس منور 
االدغال الفيتنامية يف افتتاح 

مشوارها بكأس امم آسيا
10

  بغداد / 
طاب حتالف س��ائرون، امس الثالثاء، رئيس 
ال��وزراء عادل عب��د املهدي بالكش��ف عن 
اجلهة الت��ي فرضت معاون رئيس س��لطة 
الطي��ران املدن��ي، داعي��ة اي��اه ال��ى ع��دم 

السكوت عن تلك اجلهة مهما كانت. 

وق��ال النائ��ب ع��ن حتال��ف س��ائرون عالء 
الربيعي، نطالب رئيس مجلس الوزراء عادل 
عبد املهدي بالكشف عن هوية اجلهة التي 
ضغط��ت من اجل تس��مية مع��اون رئيس 
س��لطة الطيران املدني، داعيا عبد املهدي 
الى عدم الس��كوت عن تلك اجلهات مهما 

كانت وال��ى اي طرف تنتم��ي وعدم القبول 
والسماح لها بابتزاز مؤسسات الدولة.

وأك��د ان هنال��ك توجها من قبل س��ائرون 
التنق��الت  جمي��ع  ومتابع��ة  ملراقب��ة 
والتعيينات وحركة الدرجات اخلاصة سواء 
اكان��ت في املطارات ام أماك��ن اخرى بغية 

عدم الس��ماح لط��رف مع��ني بإخضاعها 
ملصاحل��ه اخلاصة كما كان ف��ي احلكومات 
السابقة، محذراً في الوقت ذاته ان اي حترك 
او توجه من اي جهة سياس��ية تريد ابتالع 
او الهيمنة على مقدرات البلد لن نس��مح 

بها مطلقاً. 

سائرون تطالب بكشف اجلهة اليت فرضت معاون رئيس سلطة الطريان املدني

طهران / 
أكد املرجع الديني اإليراني الش��يخ ناصر مكارم شيرازي، 
امس الثالثاء، ان الوهابية والتكفير يلفظان انفاس��هما 
االخيرة ويقتربان من نهايتهما، داعيا إلى ضرورة مواجهة 

مخططاتهما بشكل جهادي.

ونقلت قن��اة “العالم” عن ش��يرازي قول��ه، إن “الوهابية 
والتكفير وبأموال الس��عودية يستمران مبزاولة حياتهما 
القذرة وتنفيذ مخططاتهما اخلبيثة”، مؤكدا في الوقت 
نفس��ه، أن “الوهابي��ة والتكفي��ر يلفظ��ان انفاس��هما 

االخيرة ويقتربان من نهايتهما”.

وأض��اف ش��يرازي، أن “االع��داء يتلق��ون الضرب��ات م��ن 
املرجعية الدينية وعاشوراء االمام احلسني عليه السالم، 
فه��م اعلنوها وبصراحة بأنهم اليس��تطيعون مواجهة 
اتباع اهل البيت عليهم الس��الم والش��يعة ما دام هذان 

املبدءان موجودان”.

مــــرجع إيـــرانــــي: الـــوهابــيـــة تلفظ انفاسهـــا األخرية

الكويت / وكاالت / 
اعل��ن امني س��ر جلن��ة النظر في 
اعادة اجلناس��ي املسحوبة نايف 
العجمي، انه مت س��حب جنسية 
شخص تبني انه ضابط بفدائيي 
ال��راي  صحيف��ة  صدام.ونقل��ت 
الكويتي��ة نق��ال ع��ن قن��اة الرأي 
خالل حواره��ا م��ع العجمي أنه 
متت دراس��ة جمي��ع امللفات التي 
مت س��حب جنس��ياتهم بشكل 
معمق ومرك��ز وموضوعي، والتي 
تقدم بها 186 رب أسرة بطلباتهم، 
مس��حوبة   33 بينه��م  م��ن 
جنس��ياتهم قبل اح��داث 1991.

واض��اف العجمي ان م��ن احلاالت 
الغريب��ة التي م��ّرت على اللجنة 
أثن��اء بح��ث طلب��ات املتقدمني، 
جنس��يته،  س��حبت  ش��خص 

بعد أن تبني انه عس��كري عراقي 
م��ن فدائيي ص��دام، مش��يرا الى 
ان ه��ذا الش��خص منح��ت ل��ه 
اجلنس��ية الكويتية قبل سقوط 
نظ��ام ص��دام حس��ني.وتابع انه 
النظ��ام وصل��ت  بع��د س��قوط 
للكوي��ت مجموعة م��ن الوثائق 
فحصه��ا  وبع��د  واملس��تندات، 
ظهر اس��م هذا الش��خص الذي 
منح اجلنس��ية واتض��ح أنه كان 
عسكرياً من فدائيي صدام برتبة 
مق��دم، موضحا ان��ه كان له أدوار 
أثن��اء الغ��زو ف��ي حماي��ة بعض 
للجي��ش  التابع��ة  القطاع��ات 
العراق��ي، وهناك خط��اب تعزية 
من صدام حسني له، كما ان لديه 
أعم��ال ف��ي 1999، ومتصل بهم 

حتى العام 2001.

بغداد / 
  قال رئيس الوزراء السيد عادل عبد املهدي 
مخاطبا أمينة بغداد السيدة ذكرى علوش 
بالقول بالقول وباللهجة الشعبية احملببة..

)هلله هلله بالباعة اجلوالني ( وال تطاردوهم 
الن ه��ذه الش��ريحة من اجملتم��ع تكابد من 
اج��ل لقم��ة العي��ش وتأم��ني االحتياجات 
االساس��ية لعوائله��م. واكد عب��د املهدي 

خ��الل جولت��ه الصباحي��ة املبك��رة ام��س 
االول الى ش��ارع الرشيد وسط بغداد والتي 
رافقت��ه فيها امينة بغداد ان��ه يجب اعادة 
احلياة لش��ارع الرش��يد، وأمر برف��ع الكتل 

الكونكريتية من الشارع ومتابعة االعمال 
اجلارية. واستمع خالل الزيارة الى مالحظات 
ع��دد م��ن املواطنني الذي��ن التقاه��م على 

هامش الزيارة .

بغداد /  
ل�«البين��ة  مطلع��ة  تس��ريبات  كش��فت 
اجلدي��دة« بأن ثمة حراك يج��ري اآلن من اجل 
من��ح حقيب��ة وزارة الداخلية للس��يد فالح 

الفي��اض مقابل منح وكالة الوزارة للش��ؤون 
االدارية لش��خصيتني هما حاك��م الزاملي او 
ستار البياتي.. ولم توضح التسريبات طبيعة 

مايجري بالضبط حتت الكواليس.

تسريبات: الفياض للداخلية مقابل منح وكالتها 
للشؤون االدارية للزاملي أو البياتي

تت��داول مواق��ع اخباري��ة ومواق��ع التواص��ل االجتماعي من��ذ ايام 
انباء عن قيام الس��لطات الرس��مية املصري��ة واالردنية مبنع دخول 
العراقي��ني الى اراض��ي الدولتني في حالة وجود تأش��يرة دخول الى 

ايران في جوازاتهم.. فهل من ايضاح ياوزارة خارجيتنا؟

هل من ايضاح ياوزارة خارجيتنا؟

بغداد / 
أف��اد مصدر ف��ي مكت��ب رئي��س ال��وزراء، امس 
الثالث��اء، بأنه ل��م يصدر كتابا رس��ميا يتضمن 
تقدمي اسماء مرش��حني للوزارات املتبقية. وقال 
املص��در ، إن »ماذكره احد اعضاء مجلس النواب 

بشأن صدور كتاب رسمي يتضمن ترشيح ثالثة 
اس��ماء للوزارات املتبقية ع��ار عن الصحة وغير 
دقي��ق«، نافيا »صدور اي كتاب رس��مي موقع من 
رئي��س ال��وزراء به��ذا الش��أن«. وكان النائب عن 
ائت��الف دول��ة القانون عبد الس��الم املالكي قال 

ان رئي��س ال��وزراء عادل عبد امله��دي اصدر كتابا 
رس��ميا يتضمن ترش��يح فالح الفي��اض لوزارة 
الداخلية وس��ليم اجلبوري ل��وزارة الدفاع ورزكار 
محم��د امني ل��وزارة الع��دل، ورجح ع��رض هذه 

االسماء بجلسة غد اخلميس.

مصدر يف مكتب رئيس الوزراء: مل يصدر كتاب يتضمن تقديم امساء للوزارات املتبقية

انــفجـــار سيارة مفخخة فــــي تــكــريــــت 
صالح الدين / 

كشف مركز اإلعالم األمني، امس الثالثاء، تفاصيل 
انفج��ار الس��يارة املفخخة في تكري��ت، مؤكداً أن 
القوات األمنية اكتش��فت العجلة ما دفع اإلرهابي 
الذي يقودها ال��ى تفجيرها.وقال املرك��ز إن القوات 
األمني��ة وخ��الل عملي��ة التفتي��ش في س��يطرة 
االقواس مبدينة تكريت اكتشفت العجلة املفخخة 

وهي من ن��وع بيك اب ما دفع اإلرهابي الذي يقودها 
الى تفجيرها وهو بداخلها.وأضاف أن احلادث اسفر 
عن استشهاد مواطنني اثنني وإصابة 6 آخرين.وكان 
مص��در امني افاد في وقت س��ابق من امس الثالثاء 
بأن ثالثة اشخاص قتلوا واصيب 10 اخرون بانفجار 
سيارة مفخخة في سيطرة االقواس مبدينة تكريت 

شمالي صالح الدين.
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بغداد / البينة الجديدة
اعل��ن عدد من ن��واب محافظة صالح الدين ، عن تش��كيل جتم��ع نيابي يتابع 
أوض��اع احملافظ��ة، مبينني ان ع��دد اعضاء التجم��ع يبلغ 12 نائب��ا. وقال بيان 
للنواب ان نوابا عن محافظة صالح الدين عقدوا امس، في مكتب النائب مثنى 
الس��امرائي اجتماعاتهم عش��رة نواب من مجموع نوابه��ا البالغ 12 عضوا، 
مبين��ا ان النواب اصدروا بيانا أك��دوا فيه أن الوضع األمني يحتاج الى املتابعة.

وتاب��ع ان النواب ش��ددوا على ض��رورة تكثيف اجلهود األمنية مب��ا مينع حصول 
املزي��د من اخلروقات، مش��يرا الى ان من ابرز مطالبهم كش��ف مصير املغيبني، 
وزي��ادة تخصيصات احملافظة في املوازنة، وإع��ادة النازحني ملناطقهم وتعويض 
املتضررين وعوائل الش��هداء، والتعاون مع العتبة العس��كرية لفتح أس��واق 

املنطقة احمليطة باملرقد الشريف.

بغداد / البينة الجديدة
القان��ون  دول��ة  ائت��الف  أش��ار 
النيابية, امس الثالثاء, إلى دعم 
أمري��كا حل��زب البع��ث املنح��ل 
مبين��اً  ملؤمترات��ه,  واحتضانه��ا 
أن ذل��ك يؤك��د نواي��ا واش��نطن 
اس��تقرار  زعزع��ة  ف��ي  املريب��ة 
بالعراق. السياس��ية  العملي��ة 
وق��ال املتحدث باس��م االئتالف 
به��اء الدي��ن الن��وري, إن��ه “في 
اآلون��ة األخيرة ُعق��دت مؤمترات 
عدة ف��ي بعض ال��دول لتمجيد 
البعث املقبور واملطالبة بعودته 
للواجهة السياسية في العراق، 
وقد احتضنت هذه املؤمترات دوال 
تنادي بدعم الدميقراطية وسالم 
الشعوب من أمثال أمريكا, وهذا 
األم��ر يجعلن��ا في ائت��الف دولة 
القان��ون نضع مؤش��رات كثيرة 
عل��ى ال��دور األمريك��ي في دعم 
عودة البع��ث، وهو ما يؤكد نوايا 
واش��نطن املريب��ة ف��ي زعزع��ة 
اس��تقرار العملية السياس��ية 
بالع��راق”. وأضاف النوري, ”نؤكد 
اليوم, موقفنا الرافض لعقد هذه 
املؤمترات، رغم أنها ال ميكن أن تؤثر 
على س��ير العملية السياسية 
الع��ودة  م��ن  البع��ث  مُتك��ن  او 

العراقية  السياس��ية  للواجهة 
من جدي��د، لكن احتض��ان هذه 
املؤمت��رات م��ن قب��ل واش��نطن 
وغيرها من الدول، هو ما نرفضه 
جملة وتفصيال، وعلى واشنطن 
أن حتترم سيادة العراق والعملية 
السياس��ية الدميقراطي��ة فيه، 
ال أن حتتض��ن هك��ذا مؤمت��رات”.

ولفت إلى أن “هناك ما هو اخطر 
م��ن عق��د ه��ذه املؤمت��رات، وهي 
محاولة إعادة شخصيات بعثية 
للواجهة السياسية من جديد، 

كما حص��ل ف��ي وزارة اخلارجية 
العراقي��ة، وه��و أمر مؤس��ف ان 
يطلب الوزير من هيئة املساءلة 
والعدالة اس��تثناء ش��خصيات 
بعثي��ة لعودتهم لل��وزارة، وهذا 
فضالً عن الشخصيات البعثية 
الس��فارات  ف��ي  املتواج��دة 
األج��در  كان  إذ  والقنصلي��ات، 
بالوزير تطهير الوزارة من البعثية 
م��ن  للواجه��ة  يعيده��م  أن  ال 
جديد”. وأكد الن��وري, أن “الدول 
التي تريد السالم وتّدعي دعمها 

للدميقراطي��ة عليه��ا أن حتت��رم 
الع��راق وتاريخ ش��عبه ونضاله 
ض��د الديكتاتورية، ال أن حتتضن 
مؤمت��رات حت��اول إع��ادة الع��راق 
للمرحل��ة املظلمة م��ن تاريخه، 
فكل الدم��اء الزكية التي أريقت 
البع��ث، يج��ب  إلنه��اء حك��م 
واإلج��الل  باالحت��رام  تقاب��ل  أن 
واحلفاظ على ما حتقق من تغيير 
ج��ذري بالعملي��ة السياس��ية 
وتطويره��ا، وليس إع��ادة احلكم 

الدموي من جديد”.

البصرة / البينة الجديدة
أعلن��ت إدارة ناحي��ة الدي��ر ف��ي محافظ��ة البصرة، 
ام��س الثالث��اء، أن وزارة التخطيط صادقت رس��مياً 
على حتوي��ل الناحية الى قض��اء منفصل عن قضاء 
القرن��ة، وتوقع��ت أن ينعكس ذلك بش��كل ايجابي 
عل��ى الوضع اخلدمي في القضاء. وقال مدير الناحية 
عدنان حسني إن طلباً رس��مياً قدمناه قبل خمسة 
أعوام الى مجلس محافظة البصرة لتحويل الناحية 
الى قضاء، واجمللس رفع الطلب الى وزارة التخطيط، 
وبعد سلسلة اجراءات طويلة تضمنت اعداد خرائط 
وتوفير معلومات تفصيلية عن األوضاع في الناحية 
أصدرت الوزارة مع بداية العام اجلديد قرارها بتحويل 
الناحية الى قضاء منفصل عن قضاء القرنة، مبيناً 
أن القض��اء املس��تحدث يح��ده من الش��مال مركز 
قضاء القرنة، ومن الش��رق ناحية النشوة في قضاء 
ش��ط العرب، ومن الغ��رب والش��مال الغربي ناحية 
اإلم��ام الص��ادق، ومن اجلن��وب قض��اء الهارثة.ولفت 
حس��ني الى أن قضاء الدير بح��دوده اإلدارية املصادق 
عليه��ا يتكون من املقاطع��ات التالي��ة الدير )مركز 
القض��اء(، احلمرة، الش��رتة، أم الصنادي��ق، املدهون، 
أبو بطة، الش��افي والش��نانة، هور احلمار، نهر عمر، 
الزوين، اجلراحي، أم مسجد، طالع نهر عمر، خضابو، 
طالع الزوين، اجلدمة، املدبج والعس��رة، خيط احلاج، 
أبو عسر، مضيفاً أن  حتويل الناحية الى قضاء سوف 

ينعكس بشكل ايجابي على الوضع اخلدمي.

نواب عن صالح الدين يعلنون تشكيل جتمع نيابي يتابع أوضاع احملافظة

الساعدي يكشف عن خطوات الربملان املقبلة إلخراج األمريكان من العراق

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
رف��ض .. رفض��ت )البنتاغون(، ام��س الثالثاء وضع 
اي ج��دول زمني خلطة نهائية لعملية انس��حاب 
القوات االمريكية من سوريا. ونقلت عن املتحدث 
الرس��مي باسم البنتاغون ش��ون روبرتسون قوله 
في بيان له إنهتمت املوافقة على االنس��حاب في 
اطار عملية احلل املتأصل وتقوم الواليات املتحدة 
حاليا بتنفيذه. واضاف أن هذه االطار يستند على 
ش��روط ولن يضع انس��حاب القوات  في اطار جدول اعتباطي حيث 

سيتأثر بعدد من العوامل من ضمنها الطقس.
احت��ال .. أفادت صحيفة “هآرتس” اإلس��رائيلية، امس الثالثاء، بأن 
احلكومة خصصت 1200 دومن، لبناء حي استيطاني 
جديد، في مس��توطنة “إفرات” جنوب مدينة بيت 
حلم جن��وب الضفة الغربية. وق��ال الصحيفة، إن 
احلي اجلديد سيوسع املساحة املبنية في الكتلة 
االستيطانية املس��ماة “غوش عتصيون”، لتصل 
إلى ضواح��ي مدينة بيت حلم الفلس��طينية من 

الناحية اجلنوبية.

إحصائي��ات .. كش��ف وكيل وزارة حقوق اإلنس��ان 
اليمنية علي تيسير، امس الثالثاء عن إحصائيات 
جديدة بإعداد الضحايا ج��راء احلرب التي تقودها 
الس��عودية عل��ى اليمن من��ذ أربعة اع��وام، فيما 
أك��دت تس��جيل مليون حال��ة كوليرا ف��ي البالد.
وقال تيسير إن وزارته “سجلت استشهاد 25 الف 
مدني ج��راء ضربات العدوان الس��عودي اإلماراتي 

األميركي جوا وبحرا«.
مقتل ..  متكن اجليش السوري, امس الثالثاء, من قتل العشرات من 
اإلرهابيني في محافظة إدلب. وذكرت وكالة أنباء “س��انا” الس��ورية 
الرس��مية, إن “وحدة من اجليش متمركزة في ريف 
حماة الشمالي حلماية املدنيني في القرى والبلدات 
اآلمنة ردت باألس��لحة املناسبة على مجموعات 
إرهابية تسللت عبر محور وادي الدورات شرق بلدة 
اللطامنة )نحو 35 كم ش��مال غرب حماة( باجتاه 
نقطة عس��كرية ف��ي املنطقة م��ا أدى إلى إيقاع 

قتلى ومصابني في صفوفها.

ثل��وج .. اعل��ن رئي��س منظم��ة االغاث��ة واالنقاذ 
االيراني��ة مرتض��ى س��ليمي، ام��س الثالث��اء، عن 
اجتي��اح موجة م��ن الثلوج والعواص��ف الثلجية 
11 محافظ��ة ايراني��ة. وقال س��ليمي في تصريح 
اوردته “ف��ارس” إن “الثل��وج والعواصف الثلجية 
اجتاحت 11 محافظة في البالد خالل الس��اعات 
ال��� 48 املاضية وهي؛ مازن��دران واحملافظة املركزية 
)وسط( وكهكيلوية وبوير احمد وكردستان وكرمانشاه وجهارمحال 

وبختياري وقزوين وزجنان واذربيجان الشرقية واذربيجان.
زيارة .. أفادت وكالة “يونهاب” الكورية اجلنوبية لألنباء، بأّن الزعيم 
الكوري الش��مالي كي��م جون��غ-أون وصل صباح 
ام��س الثالثاء عل��ى منت قطار خ��اص إلى محطة 
القط��ارات ف��ي بك��ني، ف��ي زي��ارة تس��تمر حتى 
اخلمي��س. وأّك��دت كوريا الش��مالية، الثالث��اء، أّن 
زعيمها كيم جونغ-أون ب��دأ امس اإلثنني زيارة إلى 
الصني تس��تمر ثالثة أيام ويلتقي خاللها الرئيس 

الصيني شي جينبينغ.

مسؤول إسرائيلي: ال نستطيع كشف هويات العراقيني العشرة الذين زارونا الشهر املاضي
البينة الجديدة / وكاالت

اكد مدير متحف ياد فاشيم في اسرائيل، امس 
الثالثاء، ان عش��رة عراقيني زاروا املتحف الشهر 
املاض��ي، مبينا انه ال يس��تطيع كش��ف هويات 
هؤالء الس��باب امنية. ونقلت صحيفة الش��رق 
االوس��ط عن املدير قوله ان مجموعة من عشرة 
عراقي��ني قاموا بزيارة املتحف ف��ي نهاية كانون 
األول املاض��ي. وأض��اف ال ميكننا كش��ف هويات 
ومناصب ه��ؤالء العراقيني، الس��باب امنية. من 

جانبها وصف��ت قن��اة التلفزيون اإلس��رائيلية 
اخلاصة حداشوت بحسب الصحيفة، العراقيني 
الذين زاروا إسرائيل بأنهم من املسؤولني احملليني، 
مؤك��دة أنهم ش��ددوا على أن زيارتهم ليس��ت 
رس��مية، وال ب��د أن تبقى س��رية لتجنب غضب 
ف��ي العراق. وأعلن��ت احلكومة اإلس��رائيلية، أن 
ثالثة وف��ود حزبية عراقية ضمت 15 ش��خصا، 
زارت إسرائيل خالل العام املاضي 2018، وبحثت 

قضايا خاصة ب�إيران والتطبيع.

بغداد / البينة الجديدة
أعلن القيادي البارز في حتالف س��ائرون النائب صباح الساعدي، 
ام��س الثالثاء، عن وجود حتضي��رات لتنظيم قانون الجالء كامل 
القوات األميركي��ة واألجنبية من الع��راق، وفيما بني أن مجلس 
النواب س��يطالب احلكومة بتقرير فصلي عن تواجد األميركان، 
شدد على رفضه القاطع ألي تواجد عسكري أجنبي في العراق.

وقال الس��اعدي إن “موض��وع التواجد األميرك��ي واألجنبي في 
العراق يجب ان يأخ��ذ حيزه داخل مجلس النواب من اجل وضع 
حل��ول معينة للقوات األميركية واخراجها من البالد”، مش��يرا 
إل��ى أنه “إذا كان��ت هناك حاجة للمدربني العس��كريني فيجب 
ان يطل��ع البرملان على تعدادهم وح��دود تواجدهم”. وأضاف، ان 
“على احلكومة تقدمي تقرير كل ثالثة اش��هر او س��تة اشهر عن 
طبيعة الق��وات األجنبي��ة املتواجدة على األراض��ي العراقية”، 
مش��ددا على أن “التواجد االجنبي مرفوض رفضا قطعا”. وأكد 
الس��اعدي أن “هن��اك عملي��ة لتنظي��م قانون الج��الء القوات 
األميركية واألجنبية من الع��راق”، داعيا رئيس الوزراء عادل عبد 
املهدي إلى “عدم نسيان ان القوات األميركية ارتكبت جرائم في 

العراق ابسطها جرمية أبو غريب”.

بغداد / البينة الجديدة
دعت كتلة النهج الوطني، ام��س الثالثاء، الى مراجعة الفوائد 
الت��ي تفرضه��ا املص��ارف احلكومية عل��ى الس��لف املمنوحة 
للمواطن��ني، واصف��ة اياها بانها فوائد فاحش��ة. وق��ال النائب 
ع��ن الكتلة جمال احملمداوي في مومت��ر صحفي عقده، امس مع 
اعض��اء الكتلة، ف��ي مبنى البرمل��ان اكدنا اكثر من م��رة ضرورة 
مراجعة الدولة للفوائد الفاحش��ة املفروضة على املواطنني من 
قب��ل املصارف، مبينا ان الس��لف التي متن��ح للمواطن من اجل 
مس��اعدته تزيد كاهله.واشار احملمداوي الى ان سلفة 10 ماليني 
املمنوح��ة ال��ى املواطن تصل الفوائد املضاف��ة اليه     45 %، الفتا 
الى ان سلفة 100 راتب تسدد من قبل املواطن بنسبة 60  %  فوق 
السلفة.وطالب احملمداوي بإدراج فقرة في موازنة 2019 تتضمن 
تقليل الفوائد على الس��لف املمنوحة عل��ى املواطنني، مؤكدا 
باش��رنا بجم��ع التواقي��ع لتقدميها على هيئ��ة مجلس النواب 
الضافت��ه ضمن املوازن��ة. وتعلن املصارف احلكومي��ة في العراق 
)الرشيد والرافدين(، بني فترة واخرى عن منح سلف الى موظفي 
الدول��ة واملواطنني، وتض��وح الية صرفها عب��ر بيانات صحفية 

تصدر بشكل يومي.

كتلة نيابية: سلف املصارف احلكومية 
تزيد من كاهل املواطن وفوائدها فاحشة

بغداد / البينة الجديدة
أكد رئيس كتلة احمل��ور الوطني النيابية أحمد عبد اهلل اجلبوري، 
ام��س الثالثاء، أن كتلته س��وف ترش��ح وزير الداخلية الس��ابق 
قاس��م األعرجي لتولي وزارة الدفاع في حال ترشيح شخصية 
من غير املكون السني للمنصب أو ترشيح شخصية من خارج 
املؤسس��ة العس��كرية لتولي املنص��ب. وقال اجلب��وري إن وزارة 
الدفاع من اس��تحقاق املكون الس��ني، ويجب أن يكون املرشح 
لتولي الوزارة من املؤسسة العسكرية. وأضاف اجلبوري، إذا دعم 
أي طرف غير ذلك فس��وف يكون قاس��م األعرجي هو مرشحنا 

لتولي وزارة الدفاع.

البينة الجديدة / سماح الصبيحاوي
اص��در رئي��س مجلس ال��وزراء ع��ادل عبد امله��دي ام��را ديوانيا 
بترقية الضباط االعوان منتسبي جهاز مكافحة االرهاب. وذكر 
التلفزيون الرس��مي ف��ي خبر عاج��ل ان رئيس مجل��س الوزراء 
القائ��د العام للقوات املس��لحة عادل عبد امله��دي اصدر امس، 
ام��را ديوانيا بترقية الضباط االعوان منتس��بي جهاز مكافحة 

االرهاب جدول 6 كانون الثاني 2019.

بغداد / البينة الجديدة
أك��د النائب الس��ابق عن محافظة نينوى عب��د الرحمن اللويزي، 
ام��س الثالثاء، ان االنتش��ار األخير لقوات احلش��د الش��عبي في 
مناط��ق غرب��ي نينوى أنه��ت تهدي��د العصابات الداعش��ية في 
تل��ك املنطقة. وقال اللويزي ان “االنتش��ار األخير لقوات احلش��د 
الش��عبي ف��ي مناطق ت��ل عبط��ة وقض��اء البع��اج وغيرها في 
غرب نينوى  أس��همت ف��ي إنهاء  خطر العصاب��ات اإلرهابية في 
املنطقة”.وأضاف ان ” قبل نش��ر تلك القوات كان التهديد حتمي  
من قبل عصابات داعش س��يما في املناطق اجملاورة لس��وريا اال ان 
نشر احلش��د قلب املوازين وأعاد استقرار املنطقة”. وتابع اللويزي 
ان “مناطق غربي نينوى بحاجة الى تكثيف اجلهد االس��تخباري 
ملنع  عناصر “داعش” اإلجرامي من التسلل عبر احلدود املشتركة 

مع سوريا واالستقرار في مجاميع داخل املدن العراقية«.

اللويزي: انتشار احلشد الشعيب غربي نينوى 
أنهى خطر )داعش(

عبد املهدي يصدر أمرًا ديوانيًا برتقية الضباط 
األعوان منتسيب جهاز مكافحة اإلرهاب

احملور الوطين: سنرشح قاسم األعرجي 
لوزارة الدفاع يف هذه احلالة

جملس األنبار خياطب احلكومة احمللية بشأن القواعد األمريكية اجلديدة

مفتشية الداخلية تعلن القبض على عصابة تتاجر باملخدرات يف كركوك

األنبار / البينة الجديدة
أعل��ن مجل��س محافظة األنب��ار، امس 
الثالث��اء، عن مخاطبة احلكومة بش��أن 
القواع��د العس��كرية الت��ي انش��أتها 
الق��وات األميركي��ة، مؤكدا ع��دم وجود 

ابالغ رسمي من القوات األميركية بهذا 
الصدد. وقال عضو اجمللس فهد الراشد، 
إن “احلكوم��ة احمللي��ة لم تبلغ بش��كل 
رسمي بإنش��اء قواعد امريكية جديدة 
س��وآء في املناط��ق الصحراوية القريبة 

من الشريط احلدودي مع سوريا او مناطق 
اخ��رى داخ��ل احملافظة وان ما نس��معه 
حول ه��ذا املوضوع من االع��الم فقط”.

واضاف الراش��د ان “احلكومة احمللية لم 
تصلها أية تأكيدات رس��مية من اجلانب 

االمريك��ي حول موض��وع افتتاح قواعد 
عس��كرية جديدة ف��ي احملافظة كون ان 
هذا املوض��وع من اختص��اص احلكومة 
املركزي��ة ونح��ن غي��ر مطلع��ني عل��ى 
االتفاقي��ة املبرمة بني اجلانب��ني”. وتابع، 

أن “احلدي��ث ع��ن وجود قواع��د أميركية 
جدي��دة ووصول ارتال لم نعلم به اال عبر 
وس��ائل االعالم، مؤكدا ع��دم مخاطبة 
احلكوم��ة احمللية بش��أن انش��اء قواعد 

عسكرية امريكية جديدة في االنبار«.

بغداد / البينة الجديدة
أعل��ن مكت��ب املفتش الع��ام ل��وزارة الداخلية، 
امس الثالثاء، إلقاء القبض على عصابة مكونة 
م��ن أربعة عناصر تتاجر باخمل��درات في محافظة 
كركوك.وذكر بي��ان للمكتب, إن “عملية القبض 
متت بناًء على معلومات ومراقبة من قبل عناصر 
مكت��ب املفتش الع��ام للش��بكة، حيث رصدت 
حتركاته��ا وطبيع��ة عمله��ا، وبعد جم��ع األدلة 
والبراه��ني والتحق��ق م��ن قيامه��ا بنش��اطات 

مخالفة للقانون والشرع نفذت مفرزة تفتيشية 
خاصة من مفتش��ية الداخلي��ة مهمة مداهمة 
وك��ر العصاب��ة وضبطته��م متلبس��ني بحيازة 
كميات من اخملدرات والكرس��تال والتريات فضالً 
ع��ن احلبوب اخملدرة”. وأض��اف أن “مكتب املفتش 
الع��ام نظ��م محض��ر ضب��ط باخمل��درات واملواد 
املضبوط��ة ودون إف��ادة املتهم��ني وأحاله��م الى 
القض��اء وال زالت التحقيق��ات جارية بالقضية 

ملعرفة املتورطني معهم”.

بغداد / البينة الجديدة
أعلن��ت امانة بغ��داد، امس الثالث��اء، ان خطتها 
احمل��الت  اكس��اء جمي��ع  تتضم��ن   2019 لع��ام 
الس��كنية املكتمل��ة اخلدم��ات ف��ي العاصم��ة 
بغ��داد . وقالت مديرية العالقات واالعالم باالمانة 
، إن دائرة املش��اريع احدى تشكيالت امانة بغداد 
أعدت خط��ة متكاملة إلكس��اء جمي��ع احملالت 

الس��كنية هذا العام بدءاً باحمل��الت االكثر تضرراً 
واملكتمل��ة اخلدم��ات باالعتم��اد عل��ى جهودها 
الذاتية ومالكاتها الهندس��ية. وأضافت ان دائرة 
املش��اريع اجن��زت اعم��ال تطوير عدد م��ن احملالت 
بجانب��ي الك��رخ والرصافة بالكام��ل فضال عن 
صيان��ة االجزاء املتض��ررة في عدد من الش��وارع 

املهمة بالعاصمة.

أمانة بغداد: خطة 2019 تتضمن إكساء مجيع احملالت السكنية



ترامب : لن حنارب عن أحد باجملان

حقوق اإلنسان اليمنية تكشف عن إحصائيات جديدة لضحايا احلرب

الصيادي يفتح النار: قانون العفو العام بيع يف املزاد العلين واليكم تفاصيل 
املخفي واملستور من صفقات و »كومشنات«

نينوى  / البينة اجلديدة
قررت جلنة تقصي احلقائق املشكلة بشأن تقييم االوضاع في محافظة 
فالح  الشعبي  احلشد  هيئة  رئيس  استضافة  الثالثاء،  امس  نينوى، 
إستضافة  على  اللجنة  أعضاء  أجمع  فيما  االربعاء،  اليوم   الفياض 
 . القادمة  االيام  خالل  البرملان  في  باحملافظة  األمنية  والقيادات  احملافظ 
إن جلنة تقصي احلقائق عقدت  الدوبرداني،  اللجنة شيروان  وقال عضو 
اجتماعا صباح امس في بغداد ملناقشة التقرير األولي للجنة، مبينا أن 
اللجنة واستكماال لتقريرها األولي قررت إستضافة القيادات األمنية في 
نينوى واحملافظ في البرملان خالل االيام القادمة.وأكد أنه عقب اللقاءات 
التي أجراها أعضاء من اللجنة مع احملافظ والقيادات األمنية في نينوى، 
واستكماال للتقرير األولي، أجمع أعضاء اللجنة على إستضافة احملافظ 
والقيادات األمنية بنينوى في البرملان خالل االيام القادمة، مشرا الى عزم 
اللجنة على إستضافة رئيس هيئة احلشد الشعبي فالح الفياض اليوم 
األربعاء. وأوضح الدوبرداني، أن اجلميع يهدفون إلى معاجلة املشكالت التي 
تعاني منها نينوى ووضع حد ملا يجري فيها، الفتا الى أن هذه اللجنة ال 
تستهدف أحدا إمنا توصل صوت أهالي نينوى و تنقل صورة واقعية عما 
تعيشه احملافظة.وأضاف نتمنى أن يساهم اجلميع في النهوض بنينوى 
و الدفع باجتاه األمن واالستقرار والبناء واألعمار وتوفير فرص عمل وإعادة 
النازحني. يذكر ان نوابا عن محافظة نينوى شكلوا جلنة تقصي احلقائق 
باشراف رئيس مجلس النواب، وقد جرى إنتخاب اسامة النجيفي رئيسا 
للجنة وبشار الكيكي نائبا له واحمد اجلبوري مقررا للجنة، فيما جرى 

انتخاب النائب عبدالرحيم الشمري متحدثا باسم اللجنة.

البصرة / البينة اجلديدة 
أف��اد مص��در مالحي في محافظ��ة البصرة، بأن س��فينة جتارية غي��ر عراقية 
غرق��ت قبل أي��ام بالقرب من مدخ��ل ش��ط العرب.وقال املصدر ، إن س��فينة 
أجنبية صغيرة لشحن البضائع اسمها )نسيم دريا( تعرضت قبل أيام للغرق 
بالق��رب م��ن منطقة املعام��ر عند مدخل ش��ط العرب عندما كانت تس��لك 
اجملرى املالحي، مبيناً أن الس��فينة غرقت بسبب مشاكل عرضية، ولم يسفر 
احلادث عن خس��ائر في األرواح.يش��ار الى أن قناة شط العرب وجميع القنوات 
واملمرات املالحية العراقية نادراً ما تش��هد حوادث غرق س��فن وزوارق بس��بب 
خلو املس��ارات واملمرات املالحية من األلغام والقطع البحرية الغارقة، إضافة 
ال��ى عدم تعرض املنطقة الى ظروف مناخية س��يئة ج��داً إال في حاالت نادرة، 
وحوادث الغرق القليلة التي حصلت خالل األعوام السابقة معظمها ناجمة 

عن أعطال ميكانيكية وحتميل بضائع بكميات تفوق الطاقة االستيعابية.

NO . 3101 . WED .   9 . JAN . 2019السنة الرابعة عشرة العدد )3101( االربعاء 9 / 1  / 2019

اجلنابي ينفي ترشيح أية شخصية للدفاع من دون وجود تواقيع نواب الوطنية

جلنة تقصي احلقائق يف نينوى تستضيف فاحل الفياض .. اليوم 
مكتب نصيف يكشف اهلدف من تغريدة إعالمي إسرائيلي بشأن مزاعم زيارتها ونواب إلسرائيل

بغداد / البينة اجلديدة
كتل��ة  رئي��س  نف��ى 
املدن��ي  التجم��ع 
لإلص��الح املنضوية في 
ائت��الف الوطني��ة زي��اد 
اجلنابي، ام��س الثالثاء، 
أية شخصية  ترش��يح 
لتول��ي وزارة الدفاع في 
الوزراء  رئي��س  حكومة 
املهدي، من  عادل عب��د 
غير وجود تواقيع لنواب 
الوطنية.وق��ال  ائت��الف 
اجلناب��ي ، إن أي كت��اب 
ترش��يح  بش��أن  يصدر 
وزي��ر للدف��اع ال يحمل 
تواقي��ع ن��واب الوطنية 
صحي��ح.  غي��ر  ه��و 
الوطني��ة  أن  وأض��اف، 
وق��ت  ف��ي  أرس��لت 
س��ابق كتاباً إلى رئيس 

ال��وزراء يحم��ل توقي��ع 
17 نائب��ا م��ن االئت��الف 
ويتضمن ترش��يح ثالث 
شخصيات للوزارة.وأكد 
اجلنابي، أن م��ا يدور من 
كت��ب ووثائ��ق غير ذلك 
ه��و ع��ار ع��ن الصحة.

الن��واب  وكان مجل��س 
ص��وت بجلس��ته التي 
عق��دت امس االول على 
وزارتي  متري��ر مرش��حي 
والتربية فيما  الهج��رة 
وزارة  مرش��ح  اس��قط 
الدفاع فيصل فنر اجلربا 
ولم يتم عرض مرشحي 
وزارتي الداخلية والعدل 
لعدم اكتم��ال النصاب 
القانوني للتصويت بعد 
انس��حاب ن��واب كتلة 

االصالح واالعمار.

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

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

بغداد / البينة اجلديدة
اعتب��ر املكت��ب اإلعالمي للنائبة ع��ن ائتالف دولة 
القان��ون عالي��ة نصيف، امس الثالث��اء، أن الهدف 
األساس��ي من تغريدة اإلعالمي اإلس��رائيلي إيدي 
كوه��ني يزعم فيه��ا أن نصيف ونواب��اً آخرين زاروا 
إس��رائيل هو التش��هير بنصي��ف واالنتقام منها، 
فيم��ا اتهم��ت إعالمي��ة كويتي��ة باعت نفس��ها 
للعدو الصهيوني بالوقوف وراء نشر التغريدة.وقال 
املكت��ب ، إنه في الوقت ال��ذي تفاجأ فيه عدد من 
النواب بذكر أسمائهم في تغريدة نشرها إعالمي 
صهيوني يزع��م أنهم زاروا إس��رائيل، ومن بينهم 
النائب��ة عالي��ة نصي��ف، اعتقدنا للوهل��ة األولى 
أن احلس��اب ال��ذي نش��ر التغريدة حس��اب مزيف 
مخصص للتس��قيط والتش��هير، ولك��ن اتضح 
فيما بعد أن هذا احلس��اب بالفعل يعود لإلعالمي 
الصهيوني النك��رة املدعو إيدي كوهني.وأضاف، أن 

الن��واب الواردة أس��ماؤهم في التغري��دة صدموا إزاء 
تعرضه��م له��ذا التش��هير الذي ميس بس��معتهم 
ويطع��ن بش��رفهم، ألن من يزور الكي��ان الصهيوني 
الغاصب فقد باع قضيته وانسلخ عن دينه وعروبته 
ومبادئ��ه، وبالتالي اتهموا ع��دة جهات بالقيام بهذا 
الفعل الش��نيع كمحاولة لتس��قيطهم سياسياً، 
ف��ي حني انهم ال يعلمون بأن أس��ماءهم أدرجت في 

تغريدة ي��راد منها التش��هير بالنائبة عالية نصيف 
التي جاء اس��مها ف��ي نهاية التغري��دة فيما جاءت 
أس��ماؤهم ف��ي البداي��ة، وه��ذا التسلس��ل لي��س 
اعتباطي��اً، فأس��ماؤهم مت إدراجها فق��ط للتغطية 
عل��ى الهدف األساس��ي وه��و االنتقام م��ن النائبة 
نصي��ف، وبالتال��ي فقد دفع��وا ثمن ع��داء ال عالقة 
له��م به.وتابع، أنه في الوق��ت الذي ندرك فيه حجم 
الضرر الذي تعرض له األخوة النواب الذين اليشكك 

أح��د بوطنيتهم ومتس��كهم بثوابته��م األخالقية 
واإلنس��انية، فإننا نوضح لهم وللجميع أن ما قامت 
به ه��ذه اإلعالمية الكويتية املدعوة فجر الس��عيد 
من فع��ل دنيء ومنح��ط كان الهدف منه املس��اس 
بسمعة النائبة نصيف لالنتقام منها شخصيا، أما 
الصهيون��ي القذر فهو صديق مق��رب من اإلعالمية 
الكويتية بدليل احل��وارات احلميمة املوجودة بينهما 

علناً في تويتر، 
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بغداد / البينة اجلديدة
قال النائب املستقل )كاظم الصيادي( ان 

قانون العفو العام بيع في املزاد العلني.
واضاف في حوار متلف��ز ان هناك الكثير 
من اخملفي واملس��تور الذي يجب كش��فه 
ليطلع عليه الش��عب وين��دى له اجلبني 
ومن ذلك ان نائباً – دون االشارة الى اسمه 
– كسب ملياري دينار من خالل استجواب 

وزيرين في الدورة البرملانية السابقة.
واك��د الصي��ادي انه س��يتم قريب��اً فتح 
ملف��ات عدي��دة لتبرئ��ة بع��ض املقربني 
به��دف  لي��س  واملفس��دين  وال��ذوات 
محاسبتهم بل لغرض تبرئتهم وتبييض 

وجوههم.

واش��ار الصي��ادي ان اح��دى البرملاني��ات 
اغلق��ت ملف��ات فس��اد اداري ومالي في 

وزارة االتص��االت مببل��غ )3( مالي��ني دوالر.. 
»عوافي خاتون«.

عل��ى صعي��د ذي صل��ة اش��ارت مصادر 
ل�«البين��ة اجلدي��دة« ب��أن ما ص��ار يعرف 
ب�«فضيحة سيد محمود« هي في االصل 
اش��ارة ال��ى بع��ض الكتل السياس��ية 
املتحكم��ة باملش��هد السياس��ي والتي 
راحت متنح نس��باً من االموال املتحققة 
من الصفقات املشبوهة الى بعض زعماء 
االح��زاب بغرض اس��تمالتهم وكس��ب 

رضاهم وضمان حمايتهم.
في حني اشار الس��يد سعيد ياسني بأن 
العديد من االحزاب تقوم بتمويل نفسها 

عبر »كومشن« عقود الوزارات.

بغداد/ البينة اجلديدة
النيابية،  املالية  اللجنة  قررت 
اغلب  الثالثاء، استضافة  امس 
والهيئات  الوزارات  مسؤولي 
موازناتها  ملناقشة  والرئاسات 
بسلسلة اجتماعات قبل عرض 
املوازنة للتصويت عليها، مبينة 
ان سعر النفط الزال مثبتا ب� 56 

دوالرا للبرميل.
سهام  اللجنة  عضو  وقالت 
املالية  إن”اللجنة  العقيلي 
اجتماعا امس ملناقشة  عقدت 
املقترحة  والتعديالت  املوازنة 

عليها”.
قررت  “اللجنة  أن  وأضافت 
مسؤولي  غالبية  استضافة 
والهيئات  الدولة  وزارات 
موازناتها  ملناقشة  والرئاسات 
بواقع وزارتني في كل اجتماع”، 

امس  “اجتماع  ان  الى  مشيرة 
استضاف وزير الثقافة ملناقشة 
وميزانيتها  الوزارة  مخصصات 

وإجراء التعديالت املطلوبة”.
“االجتماعات  ان  وأفادت 
استضافة  ستشهد  املقبلة 
الداخلية  وزارات  مسؤولي 
والنفط  والكهرباء  والدفاع 
اإلعالم  وهيئة  والنقل  والتجارة 
واالتصاالت ورئاستي اجلمهورية 

والوزراء”.
وتابعت ان “سعر برميل النفط 
ب�  مثبتا  الزال   2019 موازنة  في 
حصة   %12 وبواقع  دوالرا   56
اللجنة  ان  مبينة  اإلقليم”، 
الزالت تدرس املقترحات املقدمة 
من األعضاء والكتل التعديالت 

التي تقدموا بها”.

املالية النيابية تعلن عن استضافة اغلب 
مسؤولي الوزارات قبل إقرار املوازنة

وكاالت / البينة اجلديدة 
قام رئيس املعارضة اإلسرائيلي آڤي غباي بزيارة سرية ل  أبو 
ظبي، والتقى عدد من املسؤولني في احلكومة اإلماراتية.

وكشفت القناة العاشرة اإلسرائيلية عن تفاصيل الزيارة 

حزب  رئيس  بأن  تقريرها  في  وقالت  االول  امس  مساء 
سراً  زار  غباي  آفي  العمل(  )حزب  اإلسرائيلية  املعارضة 
مع  والتقى  أبو ظبي   2018 عام  أول  كانون  من  الثاني  في 
وأضافت  املتحدة.  العربية  اإلمارات  في  املسؤولني  كبار 

القناة بأن اجتماعات غباي باملسؤولني اإلماراتيني تناولت 
في  ترامب  وخطة  الفلسطيني،  اإلسرائيلي-  الصراع 
املنطقة املعروفة ب�)صفقة القرن( والوضع السياسي في 

إسرائيل بشكل عام

زيارة إسرائيلية سرية لعاصمة عربية ولقاءات مع مسؤولني

وكاالت / البينة اجلديدة
اليمنية  اإلنسان  حقوق  وزارة  وكيل  كشف    
إحصائيات  عن  الثالثاء  امس  تيسير،  علي 
تقودها  التي  احلرب  الضحايا جراء  بإعداد  جديدة 
فيما  اعوام،  أربعة  منذ  اليمن  على  السعودية 
أكدت تسجيل مليون حالة كوليرا في البالد.وقال 
الف   25 استشهاد  “سجلت  وزارته  إن   ، تيسير 
اإلماراتي  السعودي  العدوان  ضربات  جراء  مدني 
ربع  عن  يزيد  “ما  أن  مبينا  وبحرا”،  األميركي جوا 
اجلوي  احلصار  لقوا حتفهم جراء  مليون شخص 
أربع  منذ  اليمن  على  املفروض  والبحري  والبحري 
في  العالج  تلقي  من  متكنهم  لعدم  سنوات 
اخلارج”.وأضاف أن “هناك قرابة اربعة ماليني نازح 
عدد  في  وانتشروا  وقراهم  بيوتهم  من  خرجوا 
طفل”،  مليونا  منهم  اجلمهورية  محافظات  من 
عدد  في  كوليرا  مليون حالة  من  “أكثر  أن  مؤكدا 
من احملافظات”.واوضح تيسير، أن “جميع اجلرائم 

واجملازر التي ارتكبتها قوى العدوان موثقة ويجري 
الوطني  القضاء  إلى  احالتها  على  العمل  حاليا 
ومحكمة  الدولي  القضاء  الى  لتحويلها  متهيدا 

اجلنايات الدولية”.

 واشنطن / وكاالت / البينة اجلديدة
دونالد  األمريكي  الرئيس  أعرب 
ترامب عن عزم بالده وقف العمليات 
ال  التي  املناطق  في  العسكرية 
املتحدة  الواليات  فيها  تتلقى 
مساعدات مالية وعسكرية كافية 
من  واملستفيدة  الغنية  الدول  من 
على  تغريدة  في  ترامب  ذلك.وقال 
التي  احلروب  إن  تويتر،  في  حسابه 
شنت  التي  السيما  لها،  نهاية  ال 
بسبب قرارات خاطئة اتخذت منذ 
نحصل  ال  والتي  عديدة،  سنوات 
أو  مالية  مساعدات  على  فيها 

البلدان  من  كافية  عسكرية 
مما  كثيرا  تستفيد  التي  الغنية 
املطاف  نهاية  نفعله، ستصل في 

إلى نهاية مجيدة.
وتطرق ترامب في تغريدة أخرى إلى 
صحيفة نيويورك تاميز قائال كتبت 
صحيفة نيويورك تاميز الفاشلة عن 
قصد أخبارا غير دقيقة تشكك في 
نيتي في سوريا. ليس هناك اختالف 
سنغادر  األولى،  تصريحاتي  في 
في  نواصل  بينما  مناسبة  بوتيرة 
الوقت ذاته محاربة داعش والقيام 

بكل ما هو حكيم وضروري.

  بغداد / البينة اجلديدة
امس  الذكية،  التطبيقات  عبر  بالنقل  اخملتصة  كرمي  شركة   أعلنت 
في  االٍرهاب  من  احملررة  املناطق  في  أستثمارها  بدء  قرب  الثالثاء، عن 
العراق. وقال املدير العام للشركة في العراق محمد احلكيم ان خطتنا 
مبنية على التوسع في جميع املدن العراقية خالل العام احلالي 2019. 
 ولفت احلكيم إلى أن شركة كرمي تعتزم إطالق خدماتها   في املناطق 
توفير  أجل  من   ) األنبار   - الدين  صالح   - نينوى   ( االٍرهاب  من  احملررة 
اخلدمات في مشاريع النقل الداخلي للمواطنني في تلك احملافظات، 
مبيناً أن الشركة تنظر عن كثب صوب املدن احملررة من االٍرهاب. وتابع 
ان كرمي ستكون حاضرًة في تلك املدن خالل الفترة القليلة املقبلة 
بعد إكمال التحضيرات واألمور اللوجستية والفنية اخلاصة بتطبيق 
سيارات  بطلب  اخلاص  الرقمي  النظام  على  الكباتن  وتدريب  كرمي 
التكسي، مشيرا الى ان شركة كرمي اطلقت شركة كرمي خالل االيام 

القليلة املاضية خدماتها النقلية في محافظة النجف.

شركة أجنبية تعتزم تنفيذ خططها 
يف املدن احملررة قريبًا

وكاالت / البينة اجلديدة 
بعد  املالي  الرئاسي  احلرس  من  جندي   200 اختفى 
وصولهم إلى كندا في تشرين الثاني املاضي، للتدرب 
إعالم  وسائل  اإلرهاب.ورجحت  محاربة  فنون  على 
محلية في مالي أن اجلنود الذوا بالفرار خشية العودة 
لها  يخضعون  التي  التدريبات  نهاية  بعد  مالي  إلى 
في  أطلقت  السلطات  إن  املصادر  كندا.وقالت  في 

الذين مر على  اجلنود  مالي عملية بحث موسعة عن 
شديد. إعالمي  تعتيم  وسط  أسابيع  عدة  اختفائهم 

وذكرت أن 80 جنديا من املئتني سبق وأن تقدموا بطلبات 
للحصول على اللجوء السياسي في كندا، مؤكدين أن 
وأن حياتهم في خطر ألنهم  يعاني من احلرب  بلدهم 

في الصفوف األمامية في مواجهة اإلرهابيني.

اختفاء 200 جندي من احلرس الرئاسي املالي يف كندا
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استثمرت امريكا 6 تريليون دوالر يف حروب الشرق األوسط ُحطم 
فيها توازن القوى يف املنطقة وشجع التطرف يف العامل العربي

هيمنة أمريكا في الشرق األوسط أوشكت على النهاية

مبا في ذلك وزير الدفاع املتقاعد جيمس 
ماتي��س. بع��د أط��ول حرب ف��ي التاريخ 
ال  عاًم��ا،   15 دام��ت  والت��ي  األمريك��ي، 
ي��زال اجلن��ود األمريكي��ون عالق��ن ف��ي 
احل��روب  مهندس��و  واآلن  أفغانس��تان 
الفاشلة في الشرق األوسط، وخططهم 
الرامي��ة إلى تغيير األنظمة، وبناء الدول، 
وإرس��اء الدميقراطية في الع��راق وليبيا، 
يحاولون س��حب الوالي��ات املتحدة من 
مجازفة عس��كرية جديدة في س��وريا.
رفض احل��روب ليس متواجًدا في قاموس 
السياس��ية األمريكي��ة إذ يصف كاتب 
العم��ود أن��درو س��وليفان ف��ي مقال��ه 
املنشور مبجلة »نيويورك« مشهد نهاية 
العالم الذي سيطر على واشنطن، بعد 
أن قرر األمريكيون تودي��ع الكرد، والدروز، 
والشيعة والسنة، والقبائل والعصابات 
ف��ي ب��اد املش��رق. أن الوالي��ات املتحدة 
اس��تثمرت 6 تريلي��ون دوالر ف��ي ح��روب 
الشرق األوسط ُحطم فيها توازن القوى 
في املنطقة، وشجع التطرف في العالم 
العرب��ي، ترام��ب ال يختلف ع��ن أوباما، 
رفض نصيحة اس��تكمال ونقل ما جرى 
في العراق إلى سوريا، والذي كان ميكن أن 
يؤدي إلى صراعات عس��كرية مع الروس 
واإليراني��ن.أن ترامب وأوباما يُ��دركان أن 
احلرب الب��اردة انتهت منذ زمن بعيد، وأن 
روس��يا لم تكن مثل االحتاد السوفيتي، 

وأن الوالي��ات املتحدة كان��ت أكبر منتج 
للنف��ط ف��ي العال��م، ولي��س اململك��ة 
العربية السعودية، وأن نتائج الصراعات 
ب��ن القبائ��ل والطائفي��ة ف��ي العال��م 
اإلس��امي س��يكون لها تأثير هامشي 
عل��ى مصالح األم��ن القوم��ي للواليات 
املتح��دة. ملاذا يحت��اج األمريكي��ون إلى 
االهتم��ام ملن يفوز بالنضال الش��يعي – 
الس��ني، أو ملاذا يجب على واش��نطن أن 
تس��تثمر موارده��ا في محاول��ة إطاحة 
بش��ار األس��د، أو البحث عن حل يقبله 
عب��اس  ومحم��ود  نتنياه��و  بنيام��ن 
وحم��اس، عندما يكون ف��ي قمة أجندة 
الواليات املتحدة كبح القوة العسكرية 
واالقتصادي��ة للص��ن الت��ي تطورت في 

الوق��ت ال��ذي كانت فيه أمري��كا عالقة 
في الشرق األوس��ط.أن املشكلة تكمن 
ف��ي نظ��رة العالم ألولئك الذي��ن يديرون 
اإلس��رائيلية  اخلارجي��ة  السياس��ة 
وتفس��يرها؛ حيث إن في العقود األخيرة 
تطورت سياس��اتهم ف��ي وقت كان فيه 
من الشائع االعتقاد بأن األمريكين ليس 
لديهم خيار س��وى »فعل شيء« عندما 
يحدث »ش��يء ما« في الش��رق األوسط.
إذا ل��م يتخل الرئي��س األمريكي عن كل 
مشاكله الداخلية واخلارجية وركز على 
حل األزمة األخيرة في املنطقة، فإن حربًا 
نووية س��تندلع بن واشنطن وموسكو، 
سوف يفرض السعوديون حظًرا نفطًيا، 
وس��يختفي وجود الدولة اليهودية، ورمبا 
ح��ان الوقت بالنس��بة لألوروبين، متويل 
االقتصاد في سوريا، أو زيادة ميزانياتهم 
العس��كرية رًدا عل��ى التهدي��د النووي 
اإليراني، ويتساءل هادار هل سيكون األمر 
مرعًبا إذا كان الروس هم من س��يغرقون 
في املستنقع الس��وري، بينما يحاولون 
اإلس��رائيلين  مصال��ح  ب��ن  املوازن��ة 
واإليرانين واألسد، بداًل عن األمريكين؟.
يتوجب على صانعي القرار اإلسرائيلين 
مواجه��ة التغيرات املتوقع��ة في وضع 
الوالي��ات املتحدة في الش��رق األوس��ط 
وفهم أن سياسة ترامب، ليست »مؤيدة 
إلس��رائيل« أو »ض��د إس��رائيل«، لك��ن 

أساس��ها موالي��ة الوالي��ات املتحدة.أن 
حكومة حزب العم��ال البريطاني كانت 
تش��ن حملة ض��د إقامة دولة إس��رائيل 
بعد احلرب العاملية الثانية ليس ألن وزير 
اخلارجية البريطاني إرنس��ت بيفن كان 
معاديًا للسامية، ولكن بسبب سياسات 
متقدمة تهدف إلى احلفاظ على املصالح 
البريطانية في الش��رق األوسط واحتواء 

توس��ع االحتاد الس��وفييتي التوسع، إذ 
يجب على إس��رائيل أن تس��تعد عندما 
تك��ون ق��درة واش��نطن عل��ى التروي��ج 
للمصالح اإلس��رائيلية مح��دودة، حتى 
ل��و كان الرئي��س األمريك��ي ميل��ك ذكاء 
آينش��تاين.متاًما كما يجب على اليسار 
اإلس��رائيلي ومؤيدي��ه في واش��نطن أال 
يعيش��وا في وه��م أن أمريكا »س��تنقذ 
إس��رائيل من نفس��ها« وتفرض تسوية 
سياسية عليها، على اليمن اإلسرائيلي 
وأصدقائ��ه األمريكين إدراك أن الهيمنة 

األمريكية في الشرق األوسط قد انتهت، 
وأن إسرائيل وس��وف حتل مشاكلها مع 
س��وريا وإي��ران وتركيا وروس��يا – ناهيك 
عن الفلس��طينين – مبفردها.ذكر احمللل 
السياس��ي، ومدي��ر برنامج الدراس��ات 
العسكرية واألمنية في معهد واشنطن 
ماي��كل  األدن��ى،  الش��رق  لسياس��ة 

آيزنش��تات، أنَّ هن��اك مخ��اوف عدة، قد 
تتحول إل��ى توقعات ح��ول اندالع حرب 
في الش��رق األوسط في عام 2019، وهي 
احل��رب الت��ي أطلقا عليها اس��م »حرب 
الش��رق األوس��ط الكبرى«، والتي توقعا 
أن تكون بن إس��رائيل وحزب اهلل، طرفن 
رئيس��ين، مع انضمام أطراف مختلفة 
وفاعلن آخرين إل��ى كل منهما؛ إذ قد ال 
تقتصر احلرب على املش��اركن األصلين 
فحس��ب، بل قد تش��مل مجموعة من 
املليشيات الشيعية وحتى نظام األسد 
نفسه، كما ميكن أن متتد إلى كافة أرجاء 
املنطقة.وأكد احمللل سباستيان باين، أن 
زعيم املعارضة، جيرمي كوربن، جنح في 
حتس��ن صورته العامة أم��ام املواطنن 
اإلجنليز، مش��يًرا إلى أنه قد تكون هناك 
انتخابات عامة في بريطانيا خال العام 
اجلاري، لكن من غير املؤكد من س��يفوز 
بها. إال أن اس��تطاعات ال��رأي العام في 
بريطانيا تش��ير إل��ى أن كورب��ن، برغم 
حتس��ن صورت��ه، فش��ل ف��ي الوص��ول 
إل��ى عدٍد م��ن املؤيدين من خ��ارج قاعدة 
مؤيدي حزب العم��ال البريطاني، فأداؤه 
احلالي، بالرغم من أنه أداء جيد، إال أنه ال 
يستطيع إقناع الناخبن بأنه قادر على 
رئاس��ة احلكومة البريطاني��ة في حالة 
إجراء انتخابات جديدة.وليس ببعيٍد عن 
بريطاني��ا، فإن هناك انتخاب��ات البرملان 
��ع إجراؤها هذا  األوروب��ي التي م��ن املتوقَّ
الع��ام أيًض��ا؛ إذ يتنبَّأ احملل��ل في جريدة 
»فاينانشيال تاميز« البريطانية، جدعون 
راشمان، أن الش��عبوين والقومين هم 
األق��در عل��ى الف��وز به��ذه االنتخابات؛ 
وذلك بسبب معارضتهم لقضية دخول 
ق الاجئن إلى أوروبا، وهي القضية  وتدفُّ
التي تشغل بال معظم البلدان األوروبية 
في الوقت احلالي. ويش��ير راش��مان أنه 
حتى ف��ي حالة صمود البرمل��ان األوروبي 
الداعم لدخول الاجئن إلى أوروبا، إال أنه 
من املؤكد أنه سيكون هناك انقسامات 
كبي��رة ف��ي البرمل��ان اجلديد.وتنبَّ��أ جون 
ل��ي بوتيلير، احملل��ل السياس��ي وعضو 
الكونغرس األمريكي الس��ابق عن والية 
نيويورك، واملنتمي إلى احلزب اجلمهوري، 
الذي ينتمي إليه الرئيس األمريكي دونالد 
ترامب. ويرى بوتيلير أن جميع املؤش��رات 
احمليط��ة بترام��ب تش��ير إل��ى أن فت��رة 
رئاس��ته س��تنتهي قريًبا، وسيتم على 
إثره��ا إزالة العش��رات من السياس��ين 
األمريك��ي. السياس��ي  املش��هد  م��ن 

وأرَج��ع عض��و الكوجنرس الس��ابق عزل 
ترامب إلى عدة أس��باب؛ أبرزها س��لوك 
ترامب الغريب، والذي يغضب الكثيرين، 
باإلضاف��ة إل��ى أنانيت��ه والعزل��ة الت��ي 
يفرضها على نفسه، ورفضه االستماع 
إلى مستش��اريه اجليدين، ما س��يقوده 
إلى الهاوية.ومن املتوقَّع بحس��ب عضو 
الكونغرس أيًضا أن يقل الدعم املادي من 
كبار رج��ال األعمال من احلزب اجلمهوري 

لترامب، وذلك بسبب التذبذب احلادث في 
أس��عار األسهم بس��بب قرارات ترامب، 
وهو ما قد ي��ؤدي إلى انس��حاب العديد 

من املس��تثمرين واملانحن واملمولن من 
احلزب اجلمهوري؛ ما سيغضب الكثيرين 
من كبار رجال احلزب، وهو ما قد يدفعهم 
إلى إجبار ترامب على اخلروج من املشهد 

السياس��ي متاًما خال ع��ام 2019، لتتم 
إع��ادة هيكلة تام��ة وش��املة للحزب، 
مثلما حدث بعد فترة حكم نيكس��ون 
ف��ي ع��ام 1974؛ إذ إن »ترام��ب أفس��د 
احل��زب اجلمه��وري« كم��ا ي��رى بوتيلير، 

ولذل��ك ف��إن معرك��ة ترش��يح احل��زب 
اجلمهوري ملرش��ح رئاسي في انتخابات 
2020 س��تكون وحش��ية للغاي��ة، كما 
��ع أن ينتهي روبرت  يرى احمللل.م��ن املتوقَّ
مول��ر، احملق��ق اخل��اص املكلف م��ن قبل 
وزارة الع��دل األمريكي��ة للتحقي��ق في 
مزاعم التدخل الروس��ي في االنتخابات 
الرئاس��ية األمريكي��ة ع��ام 2016، م��ن 
حتقيقات��ه خ��ال ع��ام 2019؛ إذ يتنب��أ 
احمللل بوكالة »رويت��رز« اإلخبارية، دانيال 
ديبتري��س، أن يق��وم مولر بع��د االنتهاء 
من التحقيق��ات بإرس��الها إلى املدعي 
الع��ام األمريكي، م��ات ويتاكر.إال أن هذه 
اخلطوة لن تثمر عن ش��يء؛ وذلك بسبب 
عدم تأييد ويتاكر للتحقيق من األساس، 
وباس��تخدام صاحياته بصفته املدعي 
العام، سيقوم مبنع الكشف العلني عن 
تفاصيل حتقيقات مولر، ومنع الكش��ف 
عن أي تورُط بن حملة ترامب واحلكومة 
الدميقراطين  ما س��يغضب  الروس��ية، 
كثيًرا، وعلى إثره س��يقوم مولر بكشف 
نتيجة التحقيقات بنفسه؛ ومن املتوقَّع 
أن يق��ول مولر  بعلم ترام��ب باالجتماع 
الذي جرى في التاسع من يونيو )حزيران( 
2016، وال��ذي جمع بن مس��ؤولن روس، 
وعدد من رجال حملة ترامب الرئاس��ية، 
وم��ن هنا س��يتبن للش��عب األمريكي 
أن ترام��ب ك��ذب عليه��م م��رارًا وتكرارًا 
بتأكي��ده ع��دم علم��ه باالجتماع.وم��ن 
��ع أيًض��ا أن يكش��ف حتقيق مولر  املتوقَّ
ع��ن ت��ورط دول خليجي��ة مث��ل قط��ر، 
بتمويات غير  واإلم��ارات،  والس��عودية، 
مش��روعة حلملة ترامب الرئاس��ية عام 
2016، وهو ما قد يكون سبًبا كبيًرا أيًضا 
لعزله.من جانبه، يرى ج��ون لي بوتيلير، 
الكونغرس  السياس��ي وعض��و  احملل��ل 
األمريك��ي الس��ابق عن والي��ة نيويورك، 
واملنتمي إلى احلزب اجلمهوري، أن أسباب 
اإلطاحة بترامب ال تتعلَّق فقط بتورطه 
ف��ي التدخ��ل الروس��ي ف��ي االنتخابات 
الرئاس��ية األمريكي��ة لصاحله، وال حتى 
بسلوكه األناني فقط، بل إن للمؤشرات 
االقتصادية دور في ذل��ك أيًضا؛ إذ تراجع 
االقتصاد األمريك��ي والعاملي خال فترة 
حك��م ترام��ب، وذل��ك بس��بب احل��روب 
التجاري��ة غي��ر الضرورية الت��ي يقودها 
ترامب ض��د حلف��اء س��ابقن للواليات 
املتحدة، مثل كن��دا، وغيرها من احللفاء 
األوروبين، فض��اً عن احل��روب التجارية 
ضد الصن؛ إذ تساءل بوتيلير مستنكًرا: 
»ألن يك��ون من األفضل أن يك��ون لدينا 
حلفاء جتارين مثل كندا وأوروبا، بداًل عن 
الناحية  جعلهم خصوًم��ا لنا؟!«.وم��ن 
الش��عبية، يرى احملل��ل األمريكي أن ثقة 
في  انخفض��ت  األمريك��ي  املس��تهلك 
اقتصاد باده، مش��يًرا إل��ى أن االقتصاد 
األمريك��ي س��يتباطأ بش��كٍل ملحوظ 
ع أن تش��هد  ف��ي ع��ام 2019، ومن املتوقَّ
الب��اد ركوًدا اقتصاديً��ا خال عام 2020.

ميكن لألمريكين اس��تخدام سلطتهم 
الدبلوماس��ية للمس��اعدة في التوصل 
إلى اتفاق م��ع الفلس��طينين وقوتهم 
العسكرية ملس��اعدة إسرائيل لكن في 

النهاية إسرائيل وحدها!.

* صحفي امريكي

مهندسو الحروب 
الفاشلة يف الشرق 
األوسط وخططهم 
الرامية إىل تغيري 
األنظمة يحاولون 
سحب امريكا من 
مجازفة عسكرية 
جديدة يف سوريا

ترامب وأوباما يدركان أن الحرب الباردة انتهت وأن روسيا لم تكن مثل االتحاد 
السوفيتي وأن امريكا كانت أكرب منتج للنفط يف العالم وليس السعودية

ترامب

غيتس

اوباما

من املمكن فهم ردود 
الفعل الهستيرية 
بن أعضاء املؤسسة 
السياسية 
اإلسرائيلية ووسائلها 
اإلعامية على قرار 
الرئيس األمريكي 
دونالد ترامب بإجاء 
2000 جندي أمريكي 
من سوريا، لقد 
خذل األمريكيون 
األكراد؛ إذ إن هذا كان 
فوزًا لدول وانتصارًا 
لروسيا؛ مما سيؤدي 
إلى تفكك سوريا 
والفوضى في الشرق 
األوسط، سوف 
تُترك إسرائيل اآلن 
وحدها بدون حماية 
أمريكية ومن املمكن 
أن تؤثر القرارات 
السياسية األمريكية 
على وضع إسرائيل 
وغيرها من مناطق 
الشرق األوسط. 
حتى الفرنسيون 
قلقون، والبنتاغون، 
وزارة اخلارجية، 
ومراكز القوة األخرى 
للسياسة األمريكية 
اخلارجية والدفاعية.

* ليون هادار
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    م��ن االمور التي يؤس��ف له��ا هي عدم ذك��ر دور االب في 
الكثير م��ن احملافل االجتماعية واملنص��ات )الفيس بوكية( 
وحت��ى داخل االس��رة ونحن نعلم ما م��دى تأثير غياب االب 
عن عائلته فالتقومي االجتماعي يس��تلزم وجود هذا الكائن 
املغيب متاما عن االعام فبرامج التلفاز تركز على االم فقط 
ون��درك متاما دورها في االس��رة واجملتمع ولكن ملاذا التجاهل 
املتعم��د لدور االب يا ت��رى ؟ االب هو احلاضر الغائب فما من 
يذكره وان  ذكر فعلى خجل واستحياء متناسن دوره املهم 
في االس��رة واجملتم��ع حتى أصبح بعض اآلب��اء فائضن عن 
احلاج��ة لكثرة االمتناع عن االش��ادة باجليدي��ن منهم ومن 
ضحى بنفس��ه وجهده وعمره خدمة لعائلته . هناك مثل 
عراقي جميل عن االب يقول ) االب خيمة( ولكن بعض االسر 
يحاول��ون هدم اخليمة على رؤوس��هم بعناد وكبرياء فلماذا 

االمور  التص��رف؟  هذا 
متشعبة والكل يرمي 
اآلخر  عل��ى  باخطائه 
ينف��رط عق��د  حت��ى 
االس��رة وتتج��ه ال��ى 
أمور  بس��بب  االنهيار 
االب  عم��ل   . تافه��ة 
وجهده وتعبه ال يؤخذ 
بنظ��ر االعتب��ار ل��دى 
الكثيرات من الزوجات 
اللواتي حتدد رغباتهن 
حياته��ن  مس��يرة 
وبحثهن ع��ن املاديات 
بشكل مفرط عندها 

يب��دأ احلاج��ز النفس��ي بالتمثل ويظه��ر جليا ع��ن االبناء 
احملتاري��ن بن موقفن فت��رى النشء متذبذبا ف��ي تصرفاته 
وال ميلك قرارا واحدا حيث تتجاذبه النوازع واالهواء بس��بب 
ع��دم توحيد وجهات النظر وأغل��ب املتعلمات يكون خراب 
بيوته��ن على أيديهن لنظرة التعال��ي وحجة الذمة املالية 
املس��تقلة . نصيحة للزوجات ان يهتمم��ن بعوائلهن بدال 
م��ن االنش��غال بتنفي��ذ رغبات زائل��ة وال تخ��دم مصلحة 
العائلة فاالس��رة العراقية ضربت بفايروسات كثيرة منها 
الفي��س ومواقع التواصل االجتماع��ي وزرع بذور التمرد من 
اس��رة الزوجة لتحطيم نواة االسرة ألس��باب طويلة جدا . 
لقد فق��دت بعض النفوس مصداقيتها م��ع التعامل اجلاد 
مع الذات ولهذا ضاع��ت الكثير من املفاهيم التي لن تعود 

مطلقا.

الـحـاضــر الـغــائــــب

واثق الجلبي

جبهة قلم

waljalaby@yahoo.com سكرتري التحرير

أصبح بعض اآلباء 
فائضني عن الحاجة لكثرة 
االمتناع عن االشادة 
بالجيدين منهم ومن 
ضحى بنفسه وجهده 
وعمره خدمة لعائلته
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بغداد / البينة اجلديدة
اعترافات  الكرخ  حتقيق  محكمة  صدقت 
شبكة من املتهمني بترويج اخملّدرات واملؤثرات 
العقلية، فيما لفتت إلى ضبط حبوب مخدرة 
بأنواع مختلفة مع أسلحة كانت بحوزتهم.

األعلى  القضاء  جمللس  االعالمي  املركز  وقال 
أمام محكمة  اعترفوا  إن »متهمني  بيان،  في 
حتقيق الكرخ بقيامهم ببيع اخملدرات واملتاجرة 
بها باالضافة الى مواد تسهيل استخدام تلك 
احلبوب فضال عن أسلحة ضبطت بحوزتهم«، 
مشيرا الى ان »املتهمني القي القبض عليهم 
في   بغداد«.وأضاف، أن »احملكمة استكملت 
اخملدرات  قانون  من   28 املادة  وفق  إجراءاتها 
وسيتم   ،2017 لسنة   50 رقم  واملؤثرات 

إحالتهم على احملاكم اخملتصة«.

حتقيق الكرخ: تصديق اعرتافات شبكة 
من مروجي املخّدرات

حمافظ واسط يزور عائلة الشهيد الفريق الركن عبدالرمحن حنظل ابو رغيف  مبناسبة عيد اجليش العراقي الباسل
واسط / البينة اجلديدة

محمد  الدكتور   ، واسط  محافظ  زار 
جميل املياحي عائلة الشهيد الفريق 
رغيف  ابو  حنظل  عبدالرحمن  الركن 
وذلك  االنبار  عمليات  قائد  نائب 
مبناسبة عيد اجليش العراقي الباسل  
وقراءة سورة الفاحتة على روح الشهيد 

ابو رغيف وكل شهداء جيشنا األبرار 
والعرض  األرض  عن  دافعوا  الذين 

واملقدسات. 
ومت استذكار بعض البطوالت والقصص 
الفريق  وبسالة  شجاعة  عن  املعبرة 
ابو رغيف ورفاقه الشجعان في الذود 
عن تراب العراق الطاهر ضد عصابات 

داعش اإلرهابية.
رغيف  ابو  الفريق  عائلة  وشكرت 
الزيارة  هذه  على  واسط  محافظ 
بالتزامن مع عيد جيشنا  التي جاءت 
كانون  من  السادس  في  الباسل 

الثاني.

بغداد / البينة اجلديدة / قاسم حوشي
السيد  العدل  لوزارة  العام  املفتش  أعلن 
كرمي الغّزي عن متكن جلنة تابعة للمكتب 
إبطال  طريق  عن  مالي،  هدر  منع  من 
املالية  لوزارة  مملوك  لعقار  وهمي  قيد 
بأوليات  التالعب  مت  نينوى  محافظة  في 
املكتب  تسّلم  الغّزي:  إضبارته.وأضاف 
معلومات من مكتب املفتش العام لوزارة 
بإضبارة  تالعب  حدوث  بخصوص  املالية 
نينوى  محافظة  في  العقارات  أحد 
مبساحة جتاوزت )55( دومناً وبقيمة تقديرية 
تصل الى مليارين و)475( مليون دينار.وبنّي 

املفتش العام، أن اللجنة أجرت حترياً عن 
إفادات عدد  ودّونت  العقار،  إضبارة  أوليات 
من املوظفني، ليتبنّي لها حدوث عمليات 
تالعب من خالل تخصيص العقار بصورة 
أثنني،  مواطنني  الى  للقانون  مخالفة 
باسمهما.وأكد  ملكية  سند  وإصدار 
مكتب  من  املشكلة  اللجنة  أن  الغّزي 
القيد،  هذا  بإبطال  أوصت  العام  املفتش 
وإزالة األثر املترتب عليه، وإعادة تسجيله 
إحالة  الى  إضافة  املالية،  وزارة  بأسم 
النزاهة  هيأة  الى  املقصرين  املوظفني 

التخاذ الالزم بشأنهم.

وزارة العدل: مكتب املفتش العام مينع هدرا 
ماليًا يف نينوى بقيمة مليارين و475 مليون دينار

فريق هندسي من جامعة الكوفة يصنع سيارة 
تعمل بالطاقة النظيفة

النجف االشرف / حيدر فرمان 
جتولت في شوارع مدينة الكوفة   سيارة 
املارة  يدرك  ان  دون  ركاب  لستة  تتسع 
وانها  النظيفة،  بالطاقة  تعمل  انها 
املهندسني  من  فريق  بذله  جهد  ثمرة 
من  متكن  والذي  الكوفة  جامعة  في 
الطاقة  على  تعمل  سيارة  صناعة 
الكوفة  جامعة  الشمسية.رئيس 
صناعة  فكرة  عن  الظاملي  محسن 
محليا؟   صنعها  وكيف    السيارة  هذه 
ذاتية  وبجهود  هندسيا  فريقا  إن«  قال 
سيارة  صناعة  من  متكن  داخلي  ومتويل 
مبينا   ،« الشمسية  بالطاقة  تعمل 
على  االن  يعمل  الهندسي  أن«الفريق 
بنجاح«. جتربتها  بعد  السيارة  تطوير 
وبشأن فكرة املشروع التي تعتبر االولى 
محمد  التدريسي  أوضح  العراق  في 

حسني علي  أحد اعضاء الفريق املصنع 
لالستفادة  جاءت  الفكرة  ان«  للسيارة 
في  الشمسي  االشعاعي  مصدر  من 
البيئي  التلوث  نسبة  خلفض  العراق 
املنبعث من احملروقات اذ مت وضع تصاميم 
تعتمد على الطاقة النظيفة  معدومة 
التصاميم  »تلك  أن  مبينا  التلوث«، 
تعتمد على االلواح الشمسية«.واضاف 
قدرة  تطوير  على  جار  العمل  أن«  علي 
طاقتها  مع  تتناسب  لكي  السيارة 
االستيعابية من احلمولة للحفاظ على 
اجلودة  وبدون تسجيل اي تراجع«.وكانت 
وقت  في  اعلنت  قد  الكوفة  جامعة 
سابق عن عدة براءات اختراع من بينها 
انتاج مصل مضاد ملرض انفلونزا الطيور 
من قبل كادر تدريسي في كلية العلوم.

بغداد / البينة اجلديدة
صباح  نوري  التخطيط،  وزير  أعلن   
الدليمي، أن موعد التعداد العام للسكان 
2020.وأكد  عام  نهاية  به  البدء  سيتم 
تلقت  للوزارة  بيان  بحسب  الدليمي 
»وزارة  أن  منه  نسخة  اجلديدة{  }البينة 
املقبل  متوز  في شهر  التخطيط ستقدم 
االجتماع  خالل  الطوعي  العراق  تقرير 
سيعقد  الذي  املستوى  رفيع  السياسي 
سيتضمن  والذي  املتحدة،  االمم  في 
في  احلكومة   تواجهها  التي  التحديات 

املستدامة،  والتنمية  التنمية  حتقيق 
واألهداف املتحققة برغم هذه التحديات، 
الدولي  التعاون  بتعزيز  الكفيلة  والسبل 
تواجهها  التي  الصعوبات  جميع  لتجاوز 
اجلهات التنفيذية في احلكومة«.ولفت إلى 
»توجيهه مبباشرة االستعدادات الفعلية 
احمللية  اإلمكانات  جميع  وتوفير  للتعداد، 
خالل  الدليمي  إلجناحه«.وثّمن  والدولية 
وزارة  في  املسؤولني  من  بعدد  اجتماعه 
تقوم  التي  اخمللصة  اجلهود  التخطيط، 
مالكات الوزارة بتنفيذها، مشدداً في ذات 

الوقت على أهمية التطوير العملي جلميع 
اجلهاز  مقدمتها  وفي  الوزارة،  تشكيالت 
النوعية؛  والسيطرة  للتقييس  املركزي 
يضطلع  التي  املهمة  مبستوى  ليكون 
سكان  عدد  ان  الى  تقديرات  بها«.وتشير 
يبلغ  كردستان  اقليم  فيها  مبا  العراق 
نسمة.واكدت  مليون   38 من  أكثر  حالياً 
وزارة التخطيط والتعاون االمنائي، في متوز 
ب العراق  السكاني  النمو  ان نسبة   ،2018
انخفض الى 2.6%، مشيرة الى ان سكان 
العراق يزدادون سنويا مبعدل 850 الف الى 

إقليم  وزير تخطيط  مليون شخص.وكان 
أكد في 12 من  السندي،  كردستان، علي 
سياسي  توافق  »وجود  املاضي  الشهر 
وفي  االحتادية  احلكومتني  بني  واضح 
عام  السكاني  التعداد  لتنفيذ  االقليم 
2020 الذي ستسهم مؤشراته في تقدير 
األهداف اإلمنائية توفير بيانات وإحصاءات 
التي  التغييرات  وتقييم  حتليل  أجل  من 
تعداداً  العراق  يجر  البلد«.ولم  في  حتدث 

حقيقاً منذ العام 1987 .

وزير التخطيط: التعداد السكاني سيكون نهاية ٢٠٢٠

بغداد / البينة اجلديدة
التابعة  الهندسي  والتأهيل  للفحص  العامة  الشركة  اعلنت 
املرحلة  باعمال  الثالثاء، مباشرتها  امس  واملعادن،  الصناعة  لوزارة 
مدير  الكاظمية.وقال  اطفال  مستشفى  وصيانة  بتأهيل  الثانية 
عام الشركة املهندس عصام كاظم جباره في بيان تلقت »البينة 
اجلديدة« نسخة منه، ان »كوادر قسم املشاريع في الشركة باشرت 
مستشفى  في  البويلر  وصيانة  بتأهيل  الثانية  املرحلة  باعمال 
التالفة  االجزاء  جميع  استبدال  مت  حيث  الكاظمية  اطفال 
ان  الى  الكهربائية«.واشار  البوردات  وتصنيع  املضخات  وصيانة 
بعد  الفنية  املواصفات  وفق  متت  الكهربائية  التأسيسات  »اعمال 
كافة  مع  البويلر  اجزاء  تفكيك  التي تضمنت  االولى  املرحلة  اجناز 

ملحقاته امليكانيكية والكهربائية«.

الصناعة تباشر بتأهيل وصيانة 
بغداد / البينة اجلديدةمستشفى الكاظمية

توطني  إن  العراقي،  املركزي  البنك  اعلن   
على  يقضي  مهم  إجراء  للموظفني  الرواتب 
راتب  من  أكثر  يستلمون  والذين  الفضائيني 
من الدولة ويعيد الثقة بني املواطن والقطاع 
في  الرواتب  توطني  مسؤول  املصرفي.وذكر 
تصريح  في  حسني،  غيث  املركزي  البنك 
صحفي ان »إجراء توطني الرواتب يتم مبوافقة 
بها  املعترف  املصارف  على  املركزي  البنك 
سواء احلكومية أو اخلاصة ووفق شروط البنك 
االختيار  املوظف حق  وعلى  وقانونه،  املركزي 
في توطني راتبه حسب قناعته باخلدمة التي 
»البنك  أن  حسني،  املصرف«.وأضاف  يقدمها 

حكومياً  مصرفاً   20 على  وافق  املركزي 
احلكومي  القطاع  ملوظفي  الرواتب  لتوطني 
سيقضي  اإلجراء  »هذا  ان  واخلاص«.وتابع 
على الفضائيني في الدوائر احلكومية والذين 
الدولة،  دوائر  من  راتب  من  أكثر  يستلمون 
املوظف  سيجنيها  التي  الفوائد  جانب  إلى 
من  لديه  التوطني  سيتم  الذي  املصرف  من 
املصرفية«. والتسهيالت  والقروض  السلف 

رواتبهم  بتوطني  »املوظفني  حسني  وطالب 
لتطلعاتهم،«  مناسبا  يرونه  مصرف  أي  في 
مشيرا إلى أن« هذا اإلجراء سيفعل العالقة 
الثقة  بناء  وسيعيد  واملصارف  املواطن  بني 

للقطاع املصرفي.

البنك املركزي حيدد ٢٠ مصرفًا للقضاء على الفضائيني

بغداد / البينة اجلديدة
عبد  املهندس  النقل  وزير  السيد  من  بتوجيه 
الشركة  عام  مدير  والسيد  باهض  لعيبي  اهلل 
العامة الدارة النقل اخلاص االستاذ عبد العظيم 
السيد  قبل  من  مباشر  وبإشراف  الساعدي 
صادق املوسوي مدير قسم كربالء للنقل اخلاص 
افتتح صباح امس خط نقل من مركز املدينة 
هذا  بأن  املوسوي  .وبني  اإلسالة  باجتاه منطقة 
اخلط سينطلق من مركز املدينة مرورا مبنطقة 
مبنطقة  إنتهاء  واملوظفني  واجلامعة  التعليب 
.وأكد  الغدير  حي  أطراف  في  الواقعة  اإلسالة 

السيد املوسوي على أن الشركة ماضية بتقدمي 
افضل اخلدمات للمواطنني وتعزيز دور النقل في 
املؤسسات  كافة  مع  اجلهود  وتوحيد  احملافظة 
للتوسع  مستفيضة  دراسات  إجراء  خالل  من 
رسمت  حيث  املتزايدة  واحلركة  السكاني 
حاجة  الستيعاب  ستراتيجية  سياسات 
أجرى  الصدد  هذا  وفي   ، وسكانها  احملافظة 
ولقاءات  زيارات  السيد مدير قسم كربالء عدة 
خطوط  تصلها  لم  التي  املناطق  سكان  مع 
النقل حيث من املؤمل افتتاح خطوط جديدة 

لهم بغية استيعاب احلاجة لها .

النقل اخلاص تفتتح خطوط نقل جديدة 
داخل كربالء املقدسة

علي   / اجلديدة  البينة   / بابل 
شريف

حصل األستاذ املتمرس الدكتور 
اخلفاجي  احمد  كرمي  جليل 
هندسة  كلية  في  التدريسي 
جائزة  على  بابل  بجامعة  املواد 
 MARQUIS( العاملية  ماركوس 
WHO>S WHO ( للسنة الثانية 
االستاذ  التوالي0وقال  على 
تصريح  في  الدكتوراخلفاجي 
جريدة)البينة  مندوب  به  خص 
رسالة  تسلم  أنه  اجلديدة(: 
األميركية  املؤسسة  من  نصية 
لنيل  تأهل  أنه  فيها  أعلمته 
هذا  ويعتبر   2019 لعام  اجلائزة 
بحصول  احلدوث  نادر  شيئا 
شخص بعينه على هذه اجلائزة 
لسنتني متتاليتني وقد حصلت 
هذه  2018من  لعام  اجلائزة  على 
خيرة  تضم  التي  املؤسسة 
العالم0مؤكدا  في  العلماء 

بالنظر  اختارته  املؤسسة  ان 
املبذولة  وجهوده  عمله  لدقة 
العلمي  البحث  حركة  في 
ان  العاملي0كما  املستوى  على 
هذه  على  الشخص  حصول 
في  املشاركة  تخوله  اجلائزة 
باحث  بصفة  العاملية  املؤمترات 
وتشجع  ومقيم  منظم  أو 
القائمني على تنظيمها بتوجيه 
الدعوات الرسمية لذلك0واشار 
الى ان الرسالة التي وصلته من 

املؤسسة األميركية جاء فيها ) 
تهانينا على قبولك على جائزة 
ونحن   )2019 لسنة  ماركوس 
العلمية  حياتك  أن  نعلمك 
قبلت في جائزة مدى احلياة   التي 
في  االختصاصات  من   %3 تضم 
وأخبارك  نشاطاتك  وأن  العالم 
محركات  على  توزع  سوف 
املكتبات  على  العلمي  البحث 
تسليم  وسيتم  واجلامعات 

الشهادة للفائزين 0   

للسنة الثانية على التوالي أستاذ متمرس من جامعة بابل 
حيصل على جائزة ماركوس العاملية

اتقدم بالتهنئة والتبريكات الى ولدي )ماهر باقر( حيث رزقه اهلل 
ابناء السالمة وأقر   الباري من  مبولود اسماه )علي رضا( جعله 

به عيون عائلته .متمنيا له موفور الصحة والعافية .
جد املولود/ ابو جعفر

تهنئة 

البينة اجلديدة / عبد الستار محسن
اهلل  عبد  املهندس  النقل  وزير  من  بتوجيه 
املواطن  حكومة  لتفعيل  باهض  لعيبي 
السكك  عام  مدير  ..استقبل   االلكترونية 
مجموعة  سلوم  جبر  سالم  املهندس 
إلى  لالستماع  واملواطنني  املوظفني  من  
بها   تقدموا  التي  واملقترحات  الشكاوي 
لطلباتهم   واالستجابة  لتذليلها  ملقابلته 
حسب  والقانونية   االدارية  االجراءات  عبر 

املواضيع   ان  السيما   . واالصول  الضوابط 
املطروحة من قبل احلضور متت معاجلتها  مع  
شعبة  ان  يذكر  االنساني..  اجلانب   مراعاة 
متواصل  بشكل  تعمل  املواطنني  شكاوى 
على استقبال ورصد كافة الشكاوى املقدمة 
لهم لعرضها الى املدير العام الحالة البعض 
املعنية  لالقسام  السرعة  وجه  على  منها 
للنظر بها فضال عما يقدم لهذه الشعبة من 
شكاوى واستفسارات عبر املوقع االلكتروني 

الستقبال  اخملصصة  الهواتف  طريق  وعن 
مكتب  العام  املدير  وجه  وقد  الشكاوى  
الشكاوى واالقسام جميعا بان تكون  ابواب 
الشركة مفتوحة على مصراعيها الستقبال 
الطلبات ومعاجلتها  وقد حضر املقابلة مدير 

القسم القانوني ومدير مكتب الشكاوي.

مدير عام السكك  يستقبل شكاوي املوظفني واملواطنني  

الديوانية / البينة اجلديدة
منتسبي  من  العشرات  تظاهر   
املواد  لتجارة  العامة  الشركة 
الغذائية التابعة لوزارة التجارة/ 
الثالثاء  امس  الديوانية،  فرع 
حقوق.وطالب  بعدة  للمطالبة 
على  احلوافز  بتوزيع  املتظاهرون 
قطع  وتوزيع  الشركة  موظفي 
اراض لهم ورفع الغنب والتسكني 
اإلستحقاق. تاريخ  من  اعتباراً 
سلم  بتوحيد  طالبوا  كما 
 23 رقم  قانون  حسب  الرواتب 
لسنة 2008 املعدل، وإستحداث 

للموظفني  وظيفية  عناوين 
مشغلي  عنوان  وخاصة 

احلاسبات.

منتسبو شركة جتارة املواد الغذائية 
يتظاهرون يف الديوانية.. وهذه مطالبهم

اوالد الزناكني بحدايقهم غفوا 
           بس انا ادك جوبية

العزيز  عمودنا  الى  عدنا  قد  ها 
املرض  بسبب  االنقطاع  وكان 

املزمن الذي ألم بنا .
اوال: وبادئ ذي بدء اتقدم بالتعزية 
للزميل العزيز عبد الزهرة البياتي 

لوفاة  التنفيذي  التحرير  رئيس 
من  املرض  منعني  حيث  شقيقه 

حضور مجلس العزاء.
ثانيا: اليكم هذه احلكاية

ان  يوما  للثعلب  قيل  انه  يحكى 
املاء قد زاد وارتفع فابتسم قائال: 
طبقة   ، نقص  او  زاد  ان  لكه  هي 

الشعب  من  واملظلومني  الفقراء 
سعر  زيادة  من  استفادوا  ماذا  
البترول او نقصه اما اوالد الزناكني 
فقد  ذلك  عن  غنى  في  فهم 
كل  لهم  العراقية  االموال  وفرت 
اسباب الرفاهية .. ونرجع ونسأل 
وبالضبط ال اعرف من نسأل ماذا 

استفاد الفقراء حلد االن؟ سكان 
بثالثة  يقدرون  العشوائيات 
الكثير  وغيرها  مواطن  ماليني  
حجيت  ما  وبعدني  هذا  وكل 
القضية  احجي  اخاف  اشصار 

من طوري خاف اطلع .
طالب العقابي

أمنيات مشروعة 
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االجنذاب حنو 
القضايا املهجورة

كم وكم من القضايا واملسائل واملشكالت واألفكار التي ال تتربع 
في بؤرة اهتمام العقل العربي واإلسالمي على أهميتها القصوى. 
ف��إن كان تاريخ الهوي��ة الثقافية العربية يعد ش��اهداً على ما 
تعرضت له من هجمات خالل أحقاب مختلفة من جانب ثقافات 
أخ��رى لكنها صم��دت وصع��دت واحتفظت بكاف��ة مقوماتها 
وظلت داخل بوتق��ة التفاعل واالحتكاك إث��راًء لذاتها ومقاومة 
لآلخر، لكنها اليوم البد أن تس��تعيد تلك اإلرادة التاريخية التي 
كتبت له��ا البقاء ألن الصراعات الثقافية احملتدمة منذ أكثر من 
عقدين إمنا جاءت دعماً ملشاريع ما بعد االستعمار وتأصيالً لقيم 

الثقافة السائدة املتغلبة.
ولي��س هناك من دالل��ة لتلك الصراع��ات أكبر م��ن كونها متثل 
اختالالً وظيفياً لنظام كوني يردد كلمات عن األسطورة احلداثية 
وما بع��د احلداثية والعومل��ة والليبرالية اجلدي��دة لكن ما يعنيه 
بالفع��ل ه��و الصدام باعتب��ار أن نتائجه تعد محس��ومة، لكن 
ذلك رمبا يخالف مس��يرة التاريخ اإلنس��اني في حملات عديدة. من 
ثم فقد صارت التنش��ئة الثقافية أخط��ر املتغيرات اجملتمعية، 
ال س��يما في هذه اللحظة املعاصرة ذات اخلصوصية التاريخية 
التي تستوجب الوقفة الواعية كما تستوجب طرح العديد من 
التساؤالت باعتبارها تعد إحدى املواجهات الذهنية والسلوكية 
لألف��راد، إذ ق��د تغي��رت مرتكزاتها إل��ى مرتكزات أخ��رى أنتجت 
العديد من اإلش��كاليات على صعيد الفكر واملمارس��ة، من ثم 
فالقضي��ة إزاء هذا املعنى إمنا تكمن في التغير النس��بي حملتواه 
والتغي��ر الكلي في مرتكزاته. وانطالقاً من ذلك تظل التنش��ئة 
الثقافي��ة من أهم التحدي��ات املطروحة مجتمعي��اً، وعلى ذلك 
تتجلى العديد من التس��اؤالت الكاش��فة على غرار: ما هي آثار 
التغير املعلوماتي الكوني على التنشئة الثقافية العربية؟ وألي 
مدى كانت درجة استجابة األفراد في اجملتمعات الشرقية لكافة 
املتغي��رات احلادثة؟ وما ه��و أثر العوملة الثقافي��ة على املفاهيم 
واملدركات وضمنا مفهوم التنش��ئة الثقافية؟ وألي مدى خضع 
هذا املفهوم آلليات التغريب؟ وكيف تس��تقيم أصول التنش��ئة 
الثقافي��ة في ظل طغيان تيار ما بعد احلقيقة الباعث على إثارة 
وتكري��س األكاذيب والش��ائعات وغيرها من املوبق��ات الثقافية 
والفكري��ة؟، وهل تأثرت أس��اليب التنش��ئة الثقافية باإلعصار 
االجتماعي املشحون بس��رعة التحوالت ال سيما الشاذة منها 
أخالقي��ا وفكريا؟ وهل متث��ل صورة الوج��ود االجتماعي املعاصر 
س��وى أثر من آثار التنش��ئة الثقافية؟ وكيف ميكن أن متثل فكرة 
رؤى العالم بعداً جديداً أو منطلقاً حداثياً في مفهوم التنش��ئة 

الثقافية؟
لكن مهما متحورت أبعاد التنش��ئة الثقافية فإنها تظل أسيرة 
للعدي��د م��ن املس��لمات، أوله��ا: إن الثقافة تعد ه��ي اخلريطة 
العقلية التي تساعدنا على خلق عالقات سوية مع اآلخر وكذلك 
عالقات منطقية مع األش��ياء. ثانيها: إن اجملتمعات تختلف في 
أمناط حياته��ا اختالفاً جذرياً. من ثم فإن كل مجتمع في حاجة 

ماسة إلى منط ثقافي مييزه ويكون مجسداً ملالمح هويته.
ثالثه��ا: إن مواكبة التغيرات املس��تقبلية ال تتأتى إال عن طريق 

التنشئة الثقافية وهو ما يضفي عليها أهمية كبرى.
رابعه��ا: إن التصاع��د اللحظي ملوجات الث��ورة الرقمية أدى إلى 

تغير مباشر في املنظومة املفاهيمية.

 محمد حسني أبو العال 

رأي

وكاالت / البينة اجلديدة

قال الرئي��س الترك��ي رجب طيب 

التخطي��ط  إن  مؤخ��را  أردوغ��ان 

لالنس��حاب األميركي من س��وريا 

يجب أن يتم بعناية ومع الشركاء 

املناس��بني وإن تركي��ا ه��ي البل��د 

الوحيد الذي ميلك »القوة وااللتزام 

ألداء هذه املهمة«.

وأضاف أردوغان في مقال بصحيفة 

نيويورك تاميز، قبل يوم من لقائه مع 

األميركي  القومي  األمن  مستشار 

ج��ون بولت��ون، أن تركي��ا ملتزم��ة 

بهزمي��ة تنظيم داعش »واجلماعات 

اإلرهابية األخرى« في سوريا.

وكتب أردوغان »الرئيس ترامب وجه 

الدعوة الصحيحة لالنسحاب من 

سوريا. ومع ذلك، يجب التخطيط 

النسحاب الواليات املتحدة بعناية 

وتنفي��ذه بالتع��اون مع الش��ركاء 

املناسبني حلماية مصالح الواليات 

املتحدة واجملتمع الدولي والش��عب 

»تركي��ا،  قائ��ال  الس��وري«.وتابع 

التي لديه��ا ثاني أكب��ر جيش في 

حلف ش��مال األطلسي، هي البلد 

الوحيد الذي ميل��ك القوة وااللتزام 

ألداء ه��ذه املهمة«.وأضاف بولتون 

شرطا جديدا لالنسحاب األمريكي 

من س��وريا، قائال إن تركيا يجب أن 

توافق على حماية حلفاء الواليات 

املتحدة األكراد الذي��ن تنظر لهم 

أنقرة على أنه��م أعداء.وفي األيام 

األخيرة أوضح مسؤولو إدارة ترامب 

أن االنس��حاب لن يحدث س��ريعا. 

لك��ن البي��ت األبيض س��عى مرة 

أخ��رى االثنني لتوضي��ح أن ترامب 

لم يغير موقفه بشأن االنسحاب.

ومنيت داع��ش بهزائم في مناطق 

حت��ت  يوم��ا  كان��ت  شاس��عة 

سيطرتها في س��وريا لكن إعالن 

ترام��ب املفاج��ئ س��حب القوات 

من سوريا ترك اجملال مفتوحا أمام 

الكثير من التس��اؤالت، ال س��يما 

ما إذا كان املقاتل��ون األكراد الذين 

ينشطون في شمال سوريا بدعم 

من القوات األميركية سيصبحون 

اآلن مس��تهدفني من تركي��ا التي 

تناصبهم العداء منذ فترة طويلة.

كما ح��ذر أردوغ��ان من أن��ه يجب 

على اجملتم��ع الدولي جتنب ارتكاب 

نف��س األخطاء الت��ي ارتكبها في 

العراق.

وكتب أردوغ��ان يقول »يتمثل درس 

العراق، حيث نشأت هذه اجلماعة 

اإلرهابية ف��ي أن إعالنات االنتصار 

الطائش��ة  واألعم��ال  املبك��رة 

الت��ي مييل��ون إلى حتفيزه��ا تخلق 

مشكالت أكثر مما حتل«.

وأضاف »تتمث��ل اخلطوة األولى في 

إنشاء قوة استقرار تضم مقاتلني 

من جميع أطراف اجملتمع السوري. 

أن  لهيئ��ة متنوع��ة  إال  وال ميك��ن 

تخدم جميع املواطنني الس��وريني 

وتطبق القانون والنظام في ش��تى 

مناطق البالد«.

وكاالت / البينة اجلديدة

أط��ل تنظيم داعش مجددا في الرقة معقله 

الرئيسي السابق في سوريا، بهجوم انتحاري 

عل��ى ق��وات س��وريا الدميقراطي��ة، معلن��ا 

عب��ر وكال��ة أعم��اق التابعة ل��ه أن هجومه 

اس��تهدف مبنى عاما تسيطر عليه القوات 

التي يش��كل األكراد عمودها الفقري وال تزال 

حتظى بدع��م م��ن التحالف الدول��ي بقيادة 

الواليات املتح��دة. وقال التنظيم املتطّرف إن 

عدة أش��خاص ُقتل��وا إثر تفجي��ر أحد أفراده 

نفس��ه االثنني ف��ي مبنى عام مبدين��ة الرقة 

الس��ورية الت��ي يس��يطر عليه��ا الفصيل 

السوري الكردي. وجاء في البيان الذي نشرته 

وكال��ة أعم��اق أن الهجوم اس��تهدف »أحد 

مقرات االنتساب« للجماعة في الرقة وأن 17 

سقطوا بني قتيل وجريح. ولم تذكر الوكالة 

املزي��د من التفاصي��ل. ولم يرد حت��ى اآلن أي 

رد فعل من ق��وات س��وريا الدميقراطية التي 

يقودها أكراد والتي بس��طت سيطرتها على 

املدينة الواقعة في ش��مال شرق سوريا بعد 

طرد الدولة بدعم حاس��م من ضربات جوية 

قادته��ا الواليات املتحدة ف��ي عام 2017 بعد 

قتال اس��تمر ش��هورا.وقال اثنان من سكان 

الرقة، إنهما س��معا دوي انفجار في منطقة 

بوس��ط املدين��ة يوج��د بها مكات��ب لقوات 

س��وريا الدميقراطي��ة. وأضاف��ا أن أف��راد هذه 

اجلماعة طوقوا املنطقة والش��وارع احمليطة 

به��ا بع��د االنفج��ار.وكان املرصد الس��وري 

حلقوق اإلنس��ان الذي يتابع تط��ورات الوضع 

في س��وريا، قال إن خمس��ة أش��خاص على 

األقل أغلبهم من املدني��ني قتلوا في تفجير 

انتحاري اس��تهدف مكاتب قوات كردية في 

الرقة الواقعة شمال سوريا.وسيطرت قوات 

س��وريا الدميقراطي��ة وه��ي حتال��ف فصائل 

كردي��ة وعربي��ة تدعم��ه واش��نطن ف��ي 17 

أكتوبر/تش��رين األول عل��ى مدينة الرقة التي 

كان��ت تعد املعق��ل األب��رز لتنظي��م الدولة 

اإلس��المية ف��ي س��وريا بع��د أربعة أش��هر 

من املع��ارك والغارات الكثيفة. واس��تهدف 

تفجير االثن��ني املكاتب الرئيس��ية لوحدات 

حماي��ة الش��عب الكردية، املك��ّون األبرز في 

قوات س��وريا الدميقراطية الت��ي تخوض مع 

واشنطن حملة ضد التنظيم املتطرف. وذكر 

املرصد الس��وري حلقوق اإلنسان »أن انتحاريا 

كان يرت��دي حزاما ناس��فا فجر نفس��ه في 

أحد مراكز وحدات حماية الش��عب الكردية 

بعد أن أطل��ق النار على احلاج��ز األمني عند 

املدخل«. وأفاد مدير املرصد رامي عبدالرحمن 

إن احلصيلة مرش��حة لالرتفاع بسبب وجود 

إصابات »بجروح بليغة«.وأوضح أن االنتحاري 

فتح نار رشاشه قبل أن يفجر نفسه، بحسب 

البيان الذي نشره التنظيم على حسابه في 

تطبيق التراس��ل »التلغرام«. وبعدما سيطر 

على أراض واس��عة في سوريا في عام 2014، 

تعرض تنظيم الدولة اإلس��المية للعديد من 

االنتكاس��ات ف��ي العامني املاضي��ني نتيجة 

الهجم��ات الت��ي نفذه��ا اجلي��ش الس��وري 

وحلفاؤه وكذلك قوات س��وريا الدميقراطية. 

وال ي��زال التنظيم يحتفظ بوجود في ش��رق 

س��وريا وبع��ض اجليوب في الصح��راء ويظل 

قادرا على ش��ن هجم��ات قاتلة ف��ي جميع 

أنحاء العالم.ويأتي الهجوم االنتحاري بعيد 

ق��رار الرئيس األميركي دونالد ترامب املفاجئ 

بسحب قوات بالده من سوريا، وسط حتذيرات 

من أن ذلك سيسّرع عودة تنظيم الدولة.ومن 

املتوق��ع أن يع��ّزز الهجوم على قوات س��وريا 

الدميقراطية في الّرق��ة اآلراء التي حّذرت من 

إضعاف احلملة على داعش.

أردوغان يضخم دور تركيا يف عملية انسحاب أمريكا من سوريا

داعش يطرق أبواب الرّقة بهجوم مباغت

وكاالت / البينة اجلديدة
أعل��ن وزي��ر الداخلي��ة التونس��ي 
هش��ام الفوراتي ع��ن وضع خّطة 
أمني��ة جدي��دة ملكافح��ة اإلرهاب 
على احلدود الغربي��ة على خلفية 
التي  اإلرهابي��ة األخيرة  العمليات 
القصري��ن  محافظ��ة  ش��هدتها 

)غرب(.
وج��اء ذلك خ��الل مؤمت��ر صحفي 
مبقر البرملان مؤخرا عقب جلس��ة 
سريّة بلجنة األمن والدفاع لبحث 
الهجمات اإلرهابي��ة األخيرة التي 

شهدتها تونس.
وأوضح وزي��ر الداخلية التونس��ي 
أن اخلط��ة اجلدي��دة يب��دأ تنفيذها 
)غ��رب(،  القصري��ن  مبحافظ��ة 
وس��يتم تدريجي��ا تنفيذه��ا ف��ي 
الش��ريط  بقي��ة احملافظ��ات على 

احلدودي الغربي م��ع اجلزائر، بينها 
جندوبة والكاف وستش��مل أيضا 

محافظات أخرى.
وترتكز هذه اخلطة األمنية، بحسب 
الفورات��ي، عل��ى إم��داد منظوم��ة 
مكافح��ة اإلره��اب بق��وة أمني��ة 
)الش��رطة(  األمن  ب��ني  مش��تركة 
دوره��ا  يك��ون  )ال��درك(  واحل��رس 
مكافح��ة اإلره��اب عب��ر التدخل 
باملعلومات والتدخ��ل امليداني مع 

توفير التجهيزات الضرورية لها.
ومن بني عناصر اخلطة »عدم تقيد« 
الوحدات األمني��ة بضرورة الرجوع 
إل��ى القي��ادة وله��ا حري��ة املبادرة 
وتق��وم مب��ا عليه��ا من أعم��ال ثم 
تراجع القي��ادة، وفق وزير الداخلية 

التونسي.
ولفت الفوراتي إل��ى أنه »مت اختيار 

قيادات ذات كفاءة عالية في مجال 
مكافح��ة اإلره��اب لتنفي��ذ هذه 

اخلطة«.
األول  أكتوبر/تش��رين   29 وف��ي 

املاض��ي، أصي��ب 20 ش��خصا، 15 
م��ن عناص��ر األم��ن و5 مدنيني في 
تفجي��ر انتحاري نفذت��ه فتاة قرب 
دوري��ة أمنية قارة بش��ارع احلبيب 

بورقيبة.
األول  ديس��مبر/كانون   14 وف��ي 
إرهابي��ون س��طوا  املاض��ي، نف��ذ 
مس��لحا على ف��رع بن��ك مبدينة 
القصرين  س��بيبة من محافظ��ة 
واستولوا على مبالغ مالية كبيرة، 
قب��ل أن يقتل��وا مدنيا هو ش��قيق 
عس��كري س��ابق قتل في عملية 

إرهابية.
واخلميس املاضي، أعلنت الداخلية 
التونس��ية ع��ن مقت��ل عنصرين 
يتبعان »كتيبة التوحيد واجلهاد«، 
»جن��د  جماع��ة  ع��ن  املنش��قة 
اخلالف��ة« التابع��ة لتنظيم داعش 
اإلرهابي، بعد أن فّجرا نفس��يهما 
خالل اش��تباك مع قوات األمن في 
مدين��ة جلم��ة مبحافظة س��يدي 

بوزيد )وسط(.

816 موقوفًا يف السودان
منذ بداية االحتجاجات

صالحيات أوسع لألمن يف خطة تونسية ملواجهة اإلرهاب

وكاالت / البينة اجلديدة

 قب��ل ثالثة أش��هر م��ن االنتخابات 

التش��ريعية املبكرة، ينشغل رئيس 

الوزراء اإلس��رائيلي بنيامني نتنياهو 

بحق��ه  التحقيق��ات  باس��تهداف 

بتهم الفس��اد والتي تشكل خطرا 

عليه يفوق تهدي��د أي من خصومه.

وأعل��ن نتنياه��و في عطل��ة نهاية 

األس��بوع في ش��ريط فيديو نش��ر 

على وس��ائل التواص��ل االجتماعي 

معارضت��ه الحتم��ال إع��الن املدعي 

قراره  أفيش��اي ماندلبلي��ت  الع��ام 

بشأن ما إذا كان سيوجه إليه الئحة 

اته��ام أم ال قبل انتخابات التاس��ع 

القادم.وتتوق��ع  أبريل/نيس��ان  م��ن 

كل اس��تطالعات ال��رأي تقدم حزب 

الليك��ود بزعامة نتنياهو على بقية 

األحزاب خ��الل االنتخاب��ات املبكرة 

املقبلة رغم التحقيقات، ما سيتيح 

له تش��كيل احلكومة مجددا، لكن 

توجي��ه االته��ام ل��ه متهي��دا لعقد 

جلس��ة اس��تماع قد ي��ؤدي إلى هز 

حملته االنتخابية.ونظرا لذلك فقد 

دعا نتنياهو املدع��ي العام علنا إلى 

تأجيل اإلعالن وهو ما أدى إلى موجة 

من االنتقادات بأن تصريحاته تعدت 

الشريط، شّبه  احلدود.وعقب نش��ر 

إلياهو ماتس��ا القاضي املتقاعد من 

احملكمة العليا اإلسرائيلية، خطاب 

نتنياه��و ب�«خطاب رئي��س عصابة 

إجرامية«.وفي شريط الفيديو، يقف 

نتنياهو أمام خريطة الشرق األوسط 

ويبتس��م كم��ا لو كان ي��روي نكتة، 

ويشير إلى بتر األطراف كعقوبة في 

بعض البلدان، قائ��ال إن الرجل الذي 

تقطع يده عقب إدانته بالس��رقة ال 

ميكن أن يعيدها إذا فاز باالس��تئناف 

براءت��ه.وكان يلمح بذلك  واتضحت 

تتض��رر  الت��ي  االنتخاب��ات  أن  إل��ى 

م��ن جلس��ة اس��تماع ف��ي قضايا 

الفساد ضده ال ميكن إصالحها.وقال 

»أنت ال تبدأ جلس��ة اس��تماع قبل 

االنتخابات إذا لم تتمكن من إمتامها 

جلس��ة  االنتخابات«.وتع��د  قب��ل 

خط��وة  االته��ام  قب��ل  االس��تماع 

رئيس��ية ف��ي العملي��ة القضائية 

اإلسرائيلية، فإذا أعلن املدعي العام 

ماندلبلي��ت نيته توجيه االتهام إلى 

نتنياهو، فإن رئي��س الوزراء يحصل 

على فرصة أخيرة للدفاع عن نفسه 

ف��ي جلس��ة اس��تماع قب��ل تقدمي 

الئح��ة االتهام إل��ى احملكمة. ويؤكد 

رئيس الوزراء اإلسرائيلي الذي يواجه 

اته��ام محتمل في ثالث��ة حتقيقات 

منفصلة، أنه ال ينوي االس��تقالة إذا 

مت��ت دعوت��ه إلى مثل هذه اجللس��ة 

قبل التصويت.وس��عى نتنياهو إلى 

ابريل/نيس��ان  إجراء االنتخابات في 

قبل سبعة أشهر من موعدها، ألنه 

ي��ود أن يكاف��ح االتهام��ات احملتملة 

بتفوي��ض انتخاب��ي جدي��د، وفق��ا 

لكثير من احملللني.

اإلس��تراتيجية  ه��ذه  ش��أن  وم��ن 

أن تس��مح لنتنياه��و ال��ذي ينف��ي 

جمي��ع الته��م ضده، ب��أن يقول بأن 

التحقيق��ات ه��ي نتيج��ة مؤام��رة 

سياسية أعدها أعداؤه إلجباره على 

ت��رك منصب��ه ض��د إرادة الناخبني.

ولهذا السبب، فإن مطلبه بأن ينتظر 

املدع��ي الع��ام إلى ما بعد التاس��ع 

م��ن ابريل/نيس��ان غي��ر مب��رر، كما 

قال روف��ن حازان من قس��م العلوم 

العبرية. السياس��ية في اجلامع��ة 

مضحك��ة  حج��ة  »إنه��ا  وأض��اف 

متاما ألن نتنياه��و دعا إلى انتخابات 

مبكرة من أج��ل محاولة جتنب قرار 

في خضم احلملة االنتخابية«.وتابع 

»إذا مت الس��ماح لنتنياهو بأن يلقي 

بإسرائيل في حملة انتخابية بهدف 

محاولة االلتفاف على املدعي العام، 

فإن الت��زام املدعي الع��ام بالقواعد 

القانوني��ة ليس أم��را ينتقده عليه 

املدع��ي  عل��ى  نتنياهو«.والضغ��ط 

الع��ام هائ��ل. وقد امتنع ع��ن اإلدالء 

بالتصريح��ات واكتف��ى بالق��ول أن 

مكتبه يعمل على إنهاء التحقيقات 

بالس��رعة املمكنة.ومؤخ��را ظهرت 

كتاب��ات عل��ى اجل��دران في ش��مال 

إس��رائيل ضد املدعي العام وصفته 

ب�«العمي��ل«. كم��ا مت تخري��ب قب��ر 

أبيه، على الرغم م��ن أنه لم يتضح 

م��ا إذا كان احلادثان منفصلني، وفقا 

لوسائل اإلعالم اإلسرائيلية.وال يزال 

حلف��اء نتنياهو يدافع��ون عنه، في 

ح��ني تص��ر ش��خصيات معارض��ة 

ووزير واح��د على األقل في حكومته 

التنح��ي  علي��ه  أن  عل��ى  احلالي��ة 

االتهامات.ولك��ن  إلي��ه  إذا وجه��ت 

رئيس الوزراء اإلس��رائيلي غير ملزم 

بالتنح��ي إذا وجهت إليه االتهامات 

رس��ميا ول��ن يك��ون ملزم��ا إال ف��ي 

ح��ال إدانت��ه واالنته��اء م��ن جميع 

عمليات االستئناف.وفي حالة إعادة 

انتخابه، سيكون نتنياهو أول رئيس 

وزراء يتج��اوز الفت��رة الت��ي أمضاها 

األب املؤس��س إلس��رائيل ديفيد بن 

غوريون، ف��ي املنصب ألكث��ر من 13 

عاما، بني 1948 و 1963.

نتنياهو يضغط لتأجيل حتقيقات الفساد إىل ما بعد االنتخابات

وكاالت / البينة اجلديدة
الداخلية السوداني  وزير  أعلن 
أحم��د ب��الل عثم��ان مؤخ��را 
 816 أوقف��ت  الس��لطات  أن 
ش��خصا خ��الل 381 تظاهرة 
األس��ابيع  خ��الل  حصل��ت 
املاضي��ة في م��دن س��ودانية 
ع��دة بينه��ا اخلرط��وم. وق��ال 
الوزي��ر في كلم��ة ألقاها أمام 
اجملل��س الوطن��ي )البرمل��ان( إن 
»جمل��ة االح��داث التي وقعت 
األول/ديس��مبر  19 كانون  منذ 
بل��غ حتى اآلن 381، ومت القبض 
على 816 ش��خصا«. وهي املرة 
األولى التي يكش��ف فيها عن 
ع��دد املوقوفني في التظاهرات 
الت��ي ب��دأت احتجاج��ا عل��ى 
اخلبز.وكان��ت  أس��عار  زي��ادة 
الس��لطات أعلن��ت مقتل 19 
ش��خصا بينهم عنص��را أمن 
ف��ي مواجه��ات حصلت خالل 
منظم��ة  أن  إال  التظاه��رات، 
العف��و الدولية أش��ارت الى أن 
ع��دد القتلى 37. وق��ال عثمان 
إن��ه »متّ تدمي��ر س��يارة بينها 
تخص منظم��ات دولية« خالل 
إح��راق  و«مت  االحتجاج��ات، 
118 مق��را حكومي��ا وحزبي��ا، 
للش��رطة«. مق��ار  منه��ا   18

واتهم أش��خاصا لم يسمهم 
التظاه��رات  باس��تغالل 

بأعم��ال  للقي��ام  الس��لمية 
»األوض��اع  وأض��اف  نه��ب. 
واليات  هادئة ومس��تقرة بكل 
حاليا.جت��ددت  الس��ودان« 
االحتجاجي��ة،  التظاه��رات 
مرك��ز  بورتس��ودان،  مبدين��ة 
والي��ة البح��ر األحمر، ش��رقي 
الس��ودان، وفق ش��هود عيان.

وأف��اد الش��هود أن املئ��ات من 
املتظاهرين، جتمعوا لتس��ليم 
مذكرة حلكومة الوالية تطالب 
بتنحي الرئيس عمر البش��ير.

وأضاف الشهود، أن »الشرطة 
بالغاز  للمتظاهري��ن  تص��دت 
املس��يل للدموع ف��ي منطقة 
الس��وق الكبير، التي شهدت 
الطرف��ني«.  ب��ني  وف��ر  ك��ر 
»الق��وات  أن  إل��ى  وأش��اروا 
األمني��ة اعتقلت العش��رات« 
ه��ذه  املتظاهرين.ومتث��ل  م��ن 
االحتجاج��ات املتواصلة أكبر 
يواجهه��ا  معارض��ة  حرك��ة 
البش��ير منذ توليه الس��لطة 
في انق��الب دعمه إس��الميون 
قب��ل نح��و 30 عاما.ويش��هد 
الس��ودان حتّركات احتجاجّية 
األّول  ديس��مبر/كانون   19 منذ 
عقب قرار احلكومة رفع س��عر 
اخلبز، لكّنها سرعان ما حتّولت 
الرئيس  احتجاجات ض��ّد  إلى 

عمر البشير.

وكاالت / البينة اجلديدة
الكورية  “يونهاب”  وكالة  أفادت 
اجلنوبية لألنباء، بأّن الزعيم الكوري 
وصل  جونغ-أون  كيم  الشمالي 
صباح امس الثالثاء على منت قطار 
في  القطارات  محطة  إلى  خاص 
بكني، في زيارة تستمر حتى يوم غد 
الشمالية،  كوريا  وأّكدت  اخلميس. 

كيم  زعيمها  أّن  الثالثاء،  امس 
جونغ-أون بدأ امس زيارة إلى الصني 
الصيني  الرئيس  خاللها  ويلتقي 
شي جينبينغ. وقالت وكالة األنباء 
إّن  الرسمية،  الشمالية  الكورية 
كيم “يزور الصني من السابع ولغاية 
 … الثاني/يناير  كانون  من  العاشر 
وقالت  جينبينغ”.  شي  من  بدعوة 

اجلنوبية  كوريا  في  اخلارجية  وزارة 
كيم  بزيارة  علم  على  كانت  إنها 
أحدث  تساهم  أن  وتأمل  املقررة، 
حتقيق  في  وشي  كيم  بني  قمة 
املشترك  االستراتيجي”  “الهدف 
اخلاص بإخالء شبه اجلزيرة الكورية 
وحتقيق  النووية  األسلحة  من 

السالم الدائم.

بزيارة تستمر حتى الغد .. زعيم كوريا الشمالية يف الصني



حميد الكفائي

يعتبر الرئيس األميركي دونالد ترامب حالة 
فريدة في السياس��ة العاملية ورمبا مدرسة 
جديدة ف��ي السياس��ة، من ي��دري؟ فمنذ 
تولي��ه الرئاس��ة وحت��ى اليوم وه��و يخلق 
خصوما كي يحاربهم وينتصر عليهم، ولم 
يترك دول��ة حتى اآلن لم يغضبها، مبا فيها 
أقرب حلفاء أمريكا في أوربا وآس��يا. وتقوم 
سياس��ة ترامب أساسا على إهانة الطرف 
املقاب��ل وإخافته وجعله يذعن له كي يبدو 
منتصرا أمام جمهوره، لكن ذلك يأتي دائما 
على حساب قوة الواليات املتحدة وريادتها 

العالم احلر.
وم��ن أوائل الذي��ن حاربهم ترام��ب مذ كان 
مرش��حا ه��م الصحفي��ون األميركيون إذ 
دأب يش��ير إلى وسائل اإلعالم بأنها »إعالم 
بأنه��م  والصحفي��ن  الكاذب��ة«  األخب��ار 
»مروج��و األخبار الكاذبة« وس��بب ذلك هو 
أن الصحافة احلرة ال تس��تطيع أن تصمت 
أزاء أخط��اء ترام��ب وأقوال��ه املنفلتة، وألن 
سلطته على الصحافة معدومة، فقد أخذ 
يصمها بالكذب واختالق األخبار كي يوهم 
أتباعه بأنه يتعرض حلملة تش��هير بسبب 
تبنيه مبدأ »أمريكا أوال«. وفي خضم حربه 
م��ع الصحافة، فإن��ه يخوض أيض��ا حربا 
م��ع خصومه في احل��زب الدميقراطي الذين 
اتهمهم بكل التهم املتاحة لديه وبطريقة 
غي��ر مألوف��ة ف��ي السياس��ة األميركية. 
��خ خصومته مع الدميقراطين  وبعد أن رسَّ
والصحاف��ة، انتق��ل بسالس��ة وس��هولة 
بالغتن إلى حلفائ��ه اجلمهورين، فأصبح 
كل م��ن يختلف معه في ال��رأي، مثل وزراء 

خارجيته ودفاعه وعدله الس��ابقن، رِكس 
تيالرسون وجيمز ماتيس وجيف سيشنس، 
ومستش��اريْه لألم��ن القومي الس��ابقن، 
ماي��كل فل��ن وهرب��رت ماكماس��تر، فإنه 
يصبح ش��خصا غبيا أو كسوال أو متعاليا 

أو جاهال باملصلحة األميركية.
أما مبعوثه إلى العراق، برت ماكغورك، الذي 
استقال بعد قراره املفاجئ االنسحاب من 

سوريا، فقد ادعى عدم معرفته!
وق��د تكون ح��روب ترام��ب اخلارجية األكثر 
خطورة إذ بدأها مع املكس��يك عبر خطته 
املبتكرة لبناء جدار عل��ى حدودها متوقعا 
م��ن املكس��يك أن يدفع الكلف��ة! وأعقب 
ذل��ك تش��جيعه بريطاني��ا عل��ى مغ��ادرة 
املتش��ددين  واحتضان��ه  األورب��ي  اإلحت��اد 
بوري��س  أمث��ال  املناهض��ن لالحت��اد، م��ن 
جونس��ون ونايجل فراج، وإطالق��ه الوعود 
بأن التجارة األميركية مع بريطانيا س��وف 
تزدهر بع��د مغادرة األخيرة االحت��اد األوربي، 
ورمبا س��اهم ذلك في ترجيح كفة املنادين 
باالنس��حاب من االحتاد في اس��تفتاء عام 
2016 والذي أح��دث تراجعا اقتصاديا حتى 

قبل االنسحاب.
من العوامل التي عززت الثقة بإدارة ترامب 
هي تولي جون ماتيس وهربرت ماكماس��تر 
أه��م منصبن أمنين في البلد ألن الرجلن 
خبي��ران متميزان في هذا اجمل��ال ويحظيان 
مغادرتهم��ا  لك��ن  األميركي��ن،  بثق��ة 
منصبيهما قد أفقدت الرئيس أهم عوامل 
الثق��ة بإدارت��ه. كما إن س��بب اس��تقالة 
ماتي��س، وهو ازدراء الرئي��س للحلفاء، أكد 
للكثيرين بأن ترامب يسير في طريق خطير 
س��وف يدفع حلف��اء أمريكا إل��ى التفكير 
بجدية برسم مس��ار مستقل لهم، سواء 
أو  العس��كري  أو  االقتص��ادي  اجمل��ال  ف��ي 

السياسي.
الش��راكة التجاري��ة األميركي��ة الصينية 
متر بأصع��ب مراحلها في عهد ترامب الذي 
يبحث عن انتص��ارات متكنه من البقاء في 
البي��ت األبيض ل��دورة ثانية، وه��و أمر يبدو 

مستبعدا حاليا، بل أن هناك من يستبعد 
إكم��ال الرئي��س واليت��ه األول��ى، خصوصا 
مع التحقيقات اجلارية ف��ي قضايا كثيرة، 
وممارس��اته  بصدقيت��ه  يتعل��ق  بعضه��ا 
الش��خصية، واآلخ��ر يتعل��ق بدور روس��ي 

مزعوم في فوزه بالرئاسة.
لقد ط��ورت الصن منوذجا اقتصاديا جديدا 
جعله��ا ق��وة عظم��ى تتح��دى الهيمنة 
األميركي��ة على االقتصاد العاملي، وال ميكن 
الوالي��ات املتح��دة أن تع��ارض تنام��ي قوة 
الص��ن االقتصادية أو تنتقص من منوذجها 
االقتص��ادي الناجح، ولكنها ال تس��تطيع 
أن تراق��ب بصمت ه��ذا النم��و الصاروخي 
خصوصا وأن الصن تنتهك بعض القوانن 
ومت��ارس  الفكري��ة،  كامللكي��ة  الدولي��ة 
القرصن��ة الس��ايبرية، وجتب��ر الش��ركات 
العاملة فيها على نقل التكنولوجيا إليها 
وتفرض قي��ودا جتارية غير تعرفية. وقد هدد 
ترام��ب مبضاعفة التعرفات اجلمركية على 
البضائ��ع الصيني��ة إن لم تعال��ج الصن 
ه��ذه االختراقات. ال ميكن الص��ن التخلي 
عن الس��وق األميركية، لذل��ك أعلنت أثناء 
زيارة ترامب عن تنازالت جتارية لواش��نطن، 
فاتخ��ذت إج��راءات للحد من نش��اطاتها 
غي��ر القانونية، مجري��ة تعديالت للقوانن 
مهل��ة  طلب��ت  لكنه��ا  به��ا،  املتعلق��ة 
لتنفيذه��ا فواف��ق ترامب عل��ى منحها 3 
أش��هر، وفي خالف ذلك فإنه س��يضاعف 
املنتج��ات  عل��ى  اجلمركي��ة  التعرف��ة 

الصينية.
يدرك الصيني��ون أن ترامب محاصر داخليا 
وأنه يبحث عن أي نصر ولو كان شكليا كي 
يرفع مكانته أمام جمهوره. هناك اس��تياء 
الوس��طى  فالطبق��ة  الرئي��س،  أداء  م��ن 
متذم��رة م��ن رك��ود إيراداته��ا، بينم��ا ثقة 
الش��باب في النخب السياسية تتناقص، 
لذلك ف��إن مثل هذه )التنازالت( س��تجعل 
ترام��ب يبدو منتصرا، لكنه��ا في احلقيقة 
ضرورية للصن أيض��ا، ألنها بلغت مرحلة 
متقدمة م��ن النمو االقتصادي ال تس��مح 

باالس��تمرار في انتهاك القوان��ن الدولية، 
وإن كانت مس��تفيدة من ذلك س��ابقا، فإن 

األضرار الناجتة عنه ستكون أكثر ضررا.
لن تخاطر القي��ادة الصينية بحرب جتارية 
واس��عة النط��اق م��ع الوالي��ات املتح��دة 
الثق��ة  أن  ألنه��ا س��تتضرر منه��ا، كم��ا 
باحلكوم��ة، ومعه��ا الضب��ط االجتماعي، 
قد تختل بس��هولة إذا ما حصل أي تراجع 
اقتصادي، لذلك فإن الصن س��وف تتعاون 
م��ع الواليات املتحدة لكنها س��وف متاطل 
من أجل كس��ب الزمن. بقاء ترامب رئيس��ا 
س��وف ينفع الصن ألنه يبح��ث دائما عن 
انتصارات س��ريعة وقصيرة األمد وال ميتلك 
خططا استراجتية ميكن أن تعرقل التوسع 

االقتصادي الصيني.
لقد اس��تطاع ترامب الوصول إلى الرئاسة 
بأعجوبة، وقد خدمت��ه ظروف كثيرة منها 
النظام االنتخابي الذي جعله رئيس��ا رغم 
أن هي��الري كلنت��ون تفوق��ت علي��ه بثالثة 
مالي��ن صوت، والتوج��ه اليمين��ي املتزايد 
عند ش��رائح كبيرة من الش��عب األميركي 
بس��بب الهجرة من املكسيك، والسخط 
من اإلنفاق الهائل على السياسة اخلارجية 
أفغانس��تان  العس��كرية في  واملغام��رات 
والعراق، لك��ن هذا ال يكفي إلدامة زعامته. 
ومع س��يطرة الدميقراطي��ن على مجلس 
النواب، لن يتمكن ترامب من حتقيق أي من 
وعوده، خصوصا بناء اجلدار مع املكس��يك 

بكلفة تقارب 40 بليون دوالر.
اإلنكف��اء على النفس بالنس��بة للواليات 
املتح��دة لي��س خي��ارا حكيم��ا أو عمليا، 
فهي تس��تمد قوته��ا من نفوذه��ا العاملي 
الواس��ع وتقدمها العلم��ي والتكنولوجي 
املذهل، ونظامه��ا املالي الذي يعتمد عليه 
العالم كله، وتنوعها الس��كاني والثقافي 
الفريد الذي يربطها ب��كل ثقافات العالم، 
وأخيرا التزامها بالدميقراطية ومبادئ اآلباء 
املؤسسن. تخلي أمريكا عن دورها الريادي 
مها اقتصاديا ويضعفها  العاملي س��يحجِّ

سياسيا وعسريا .

د. عبد الحسني نوري الحكيم

لم يبق لنا شيء من حياتنا وثقافتنا اخلاصة بنا 
واملتوارثة من األجيال التي س��بقتنا في احلياة  
فكل ما يحيط بنا وما نتصرف به مستورد من 
اخلارج، حتى ثقافتنا ل��م تعد عربية أو عراقية 
تنق��ل  الفضائي��ات  إس��المية، فشاش��ات  أو 
لنا م��ن الثقافة ما ي��راد لن��ا أن منتلكها، تغزو 
عقولنا وتناف��س عاداتنا وقيمنا في كل دقيقة 
نفتح فيها التلفاز، إنتصرت على خصوصيات 
حياتنا، اس��تطاعت حتقي��ق أهدافها فلم تعد 
القيم األخالقية واملثل العليا والتربية األسرية 
متثل ش��خصيتنا كأمة له��ا قواعدها العربية 
واإلسالمية، شبابنا بدل تسريحة شعره ليكون 
ش��بيهاً باملمثلن و املغنن األجانب، ونس��اؤنا 
يركض��ن وراء »املوضات« للممثالت األمريكيات 
واألوربيات، يتبعن تصرفاتهن ويقلدن حركاتهن 
وحياتهن. إنظر حواليك وانت تقضي س��اعات 
راحتك في البيت، أو تعمل في دائرتك، أو تسهر 
م��ع خالنك في املقهى أو النادي، كل ش��يء لم 
يصنع في العراق، مالبسك املستوردة من تركيا 
أو الصن أو من خ��ارج العراق عموماً، وإذا كنت 
تغطي رأس��ك »بالغترة« أو »اليشماغ« فتأكد 

من مكان نس��جها، ستجد العديد منها صنع 
ف��ي الصن أو ف��ي دول أخرى، س��يكارتك التي 
تدخنها، إذا كانت قد صنعت في العراق، فورقها 
وتبغها مستوردة من خارج العراق، »النركيلة« 
التي أصبحت جزءاً من متطلبات سمر شبابنا 
وبعض نس��ائنا مستوردة من خارج احلدود  هي 
وتبغه��ا، نتباهى بأن احلذاء الذي نلبس��ه صنع 
ف��ي إيطاليا، الس��بحة الت��ي ت��الزم أصابعنا 
ليست جيدة إذا لم تكن »حباتها« »سندلوس« 
أملان��ي أو »كهرب« روس��ي حتى ) االس��تكان ( 
الذي نش��رب فيه الش��اي والقدح الذي نشرب 
في��ه امل��اء والقوري ال��ذي نخدر فيه مش��روبنا 

املفض��ل وحتى الش��اي الذي نخدره لنش��ربه 
هي كلها مستوردة من خارج العراق.ليس ذلك 
فحس��ب فإن بذور الطماطة  واخليار والشلغم 
والباذجن��ان والرقي والفلفل واخلضراوات األخرى 
وتقاوي البطاطا وبذور الذرة الصفراء الهجينة 
والتركيبية هي كلها مس��توردة والهجن منها 
تس��تورد كل عام ألن البذور املنتجة من الهجن 
تتغي��ر صفاته��ا وتنخف��ض إنتاجيته��ا عند 

زراعتها، أما مس��تلزمات انتاجها من أس��مدة 
ومبيدات ومكائ��ن وآالت زراعي��ة  وغيرها فهي 
من صنع خل��ق اهلل غير العراقي��ن، أما أبقارنا 
فهي مس��توردة من بقاع األرض: هولندا، أملانيا 
أس��تراليا، أمريكا، إذ إن أبقارنا ال تس��تطيع أن 
تناف��س »الهولش��تاين أو الفري��زر«، تعودنا أن 
نس��تورد حليب أطفالنا واحتياج��ات غذائنا و 
إفطارنا من جنب وزبد وقشطة ومربى ومعجون 
وبه��ارات .. الخ م��ن اخلارج ونرم��ي مليارات من 
الدوالرات في أس��واق العالم للحصول عليها، 
وبذل��ك أصبحت لقمة عيش��نا بي��د األجانب، 
يس��تطيعون متى ما ش��اؤوا أن يقطعوها من 
أفواهن��ا وأفواه أطفالنا، وس��يأتي اليوم الذي 
ال نس��تطيع في��ه ش��راء طن م��ن احلنطة أو 
البذور والتق��اوي مبئات أو أل��وف البراميل من 
النف��ط. ألي��س املوضوع يس��تحق وقفة من 
التأمل والتفكير لنسلخ أنفسنا من اصفاد 
إرتباطاتن��ا احلياتية باخل��ارج، أن نطور برامج 
تلفزيوني��ة تتماش��ى م��ع حياتن��ا العربي��ة 
واإلس��المية؟ أن ننم��ي صناعاتن��ا ابتداًء من 
صناع��ات وس��ائل اإلنت��اج ولغاي��ة صناعة 
»البرغي« واملس��مار واألب��رة؟ أال ميكن مثالً أن 
نشرب شاي وشربت الكوجرات وهو محصول 
ينت��ج محلياً، ب��دالً من الش��اي الس��يالني 
املستورد؟ أال نس��تطيع اإلستفادة من التمر 
الزه��دي لننتج الس��كر الس��ائل واحللويات 
أال نس��تطيع حتس��ن  الصحي��ة؟  املغذي��ة 
الصف��ات الوراثي��ة ألبقارن��ا احمللي��ة املقاوم��ة 
لألمراض املس��توطنة في العراق؟ أال يستطيع 
علماؤن��ا من إنت��اج البذور والتق��اوي املضاهية 
نوعا لتلًك املس��توردة منها؟ كل ش��يء متاح 
لدينا، علينا فقط أن نغير سياساتنا الثقافية 
واإلنتاجية والتصنيعي��ة والتغذوية والتجارية 
وجنن��د علماءنا باجتاه صن��ع طريقنا اخلاص بنا 

في مسيرة احلياة .

الركود االقتصادي يف العراق .. رؤية حتليلية

مظهرمحمد صالح

1- تاريخ الس��لوك النقدي ب��ن التضخم 
واالنكماش

ثم��ة مظاهر ثالثة اش��رت حال��ة الركود او 
االنكم��اش االقتص��ادي في الع��راق خالل 
النم��و  فمع��دالت   .2016  /2014 االع��وام 
ف��ي الناجت احملل��ي االجمال��ي احلقيقي غير 
النفط��ي ظل��ت تق��در باق��ل م��ن 1% وان 
البطال��ة االجمالي��ة ه��ي بنح��و 28% من 
اجمالي ق��وة العمل الس��يما بن صفوف 
الش��باب، اما التضخم فهو االكثر غرابة، 
اذ ظ��ل التضخم الس��نوي االس��اس دون 
نس��بة 2%عل��ى الرغ��م م��ن تقلب س��عر 
الصرف ال��ذي زاد هبوطه على 12% مقارنة 
باملعدل الرسمي املس��تقر والثابت لسعر 
الص��رف ذل��ك الس��باب تقيدي��ة فرضتها 
املادة 50 من قان��ون املوازنة االحتادية للعام 
2015 والت��ي الزمت البنك املركزي العراقي 
بتقيي��د مبيعات��ه م��ن العمل��ة االجنبية 
وبس��قف مح��دد اليزي��د عل��ى 75 مليون 
دوالر ف��ي كل يوم عمل. وقد ازي��ل اثر املادة 
50 آنفاً بقرار احملكم��ة االحتادية الذي صدر 
في العام نفسه االمر الذي ادى الى ارتفاع 
س��عر ص��رف الدين��ار العراق��ي وحتس��نه 
ليصبح على مقربة من س��عره الرس��مي 
وبف��ارق اليتع��دى 3% ف��ي س��وق الص��رف 
والس��يما خالل االس��بوع االخير من شهر 
متوز 2015. وازاء التالزم الواس��ع بن مظاهر 
الركود ومتغيراته الث��الث )ارتفاع البطالة 
وانخف��اض النمو وانكماش االس��عار( فان 

االقتص��اد العراق��ي صار محاط��اً بظاهرة 
نقدي��ة ش��ديدة الغراب��ة وه��ي اق��رب الى 
ظاه��رة فخ الس��يولة Liquidity trap الذي 
يؤش��ره س��لوك الطلب النقدي الش��ديد 
عل��ى الدينار وال��دوالر معا، م��ا ولد عالقة 
ارتباط بن س��عر الصرف واملس��توى العام 
لالس��عار من خالل ال��دور اجلديد الذي اخذ 
يؤديه س��عر الفائدة احلقيقي املوجب وهي 
عالقة انكماش��ية تتعاك��س مع ما كانت 
علي��ه املتغي��رات في ازمنة التس��عينيات 

التضخمية.
فالعالق��ة ب��ن س��عر الصرف واملس��توى 
العام لالسعار هي ش��ديدة الغرابة وتكاد 
تك��ون حتوطي��ة Hedge ف��ي التعبي��ر عن 
تطور س��لوك س��وق النق��د نفس��ها ازاء 
االنتقال املرن من فخ س��يولة بالدينار الى 

فخ سيولة بالدوالر.
فالرج��وع ال��ى االزم��ة االقتصادي��ة التي 
ش��هدتها الب��الد ف��ي تس��عينيات القرن 
اجل��اري  احلس��اب  تده��ور  وإب��ان  املاض��ي 
النفطي يوم كان��ت املوازنة تتغذى برافعة 
مالي��ة بديل��ة قوامه��ا االص��دار النق��دي 
التلقائي )عبر توسيع الدين العام الداخلي 
املم��ول بح��واالت اخلزينة مقاب��ل االصدار 
النق��دي ومن ث��م ارتفاع مع��دالت الطلب 
الكلي( فان توافر الس��يولة احمللية بافراط 
املدة1٩٩02003(ق��د ع��ززت  )اي  ذاك  وق��ت 
م��ن حالة الهروب من النقد صوب الس��لع 
خوفا م��ن حتمل فائ��دة حقيقية س��البة 
وه��و ماميكن تس��ميته بالتزاحم الداخلي 
Crowding in. وبه��ذا فان القوى الهيكلية 
املول��دة للتوقعات التضخمية )والس��يما 
قوى فائ��ض العمليات - واقص��د الربحية 
والريعية( متلكت س��لوكا مؤثرا في حتريك 
تلك العربة او الواس��طة النقدية املتمثلة 
بتس��يير املالية العامة على متويل املوازنة 
بالتضخ��م او ع��ن طريق االص��دار النقدي 
الفائق ملواجهة او تعويض االثار التضخمية 
الناجم��ة عن تدهور س��عر ص��رف الدينار 
العراقي كقيمة خارجية للنقود وانتقالها 

املباشر الى االس��عار النسبية من السلع 
االساسية وغيرها كافة )والسيما الغذائية 
التي كانت تشكل 62 % من نفقات ميزانية 
االس��رة(. وبهذا فان التوقعات التضخمية 
الت��ي ولدها س��وق الصرف حتول��ت حينها 
ال��ى قوى تضخمية فعلية أش��رها ارتفاع 
املستوى العام لالسعار مبجرد منو معدالت 
السيولة العامة احمللية من خالل االقتراض 
احلكوم��ي الرخي��ص )اي اتب��اع سياس��ة 

النقد الرخيص(.
ف��اذا كانت ظ��روف التضخ��م اجلامح في 
اق��ل  عل��ى  املاض��ي  الق��رن  تس��عينيات 
تقدي��ر هي نتاج قوى هيكلي��ة متتلك ادارة 
س��عر الص��رف كدال��ة مول��دة للتوقعات 
التضخمية بتفاعل سوق الصرف وهيمنة 
دور العمل��ة االجنبية عل��ى حث النمو في 
مناسيب الس��يولة وعد التمويل بالعجز 
عن طري��ق االصدار النق��دي مبثابة عربة او 
واس��طة تضخمي��ة تق��ود ال��ى انخفاض 
القيم��ة الداخلية للنقود وم��ن ثم ارتفاع 
املس��توى العام لالسعار )اي حالة الهروب 
من النقد الى الس��لع( فان حالة الكس��اد 
التي عاشها االقتصاد العراقي في االعوام 
2014-2016 بتنامي ازمة السيولة النقدية 
وامليل نحو فخ الس��يولة، ق��د جعلت من 
اش��ارة س��عر الفائدة احلقيقي��ة املوجبة 
النقيض الش��ارة املس��توى العام لالسعار 
ف��ي ايج��اد العالق��ة الترابطي��ة واثاره��ا 
االرجتاعية ب��ن التوقعات التضخمية وبن 

سعر صرف الدينار العراقي. 
لذا بات التخلص من فخ الس��يولة يحمل 
كلف��ة باهض��ة تتمث��ل بارتف��اع معدالت 
الفائدة احلقيقية باستمرار حتى وان كانت 
الفائدة هي الكلفة الفرضية في االنتقال 
الى فخ س��يولة اخ��ر بالعمل��ة االجنبية.

فما حص��ل ف��ي االع��وام 20142016 كان 
هروب��اً نس��بياً من الس��لع ال��ى النقود اي 
التخل��ي النس��بي عن متلك املوج��ودات او 
االص��ول املادية الس��لعية احمل��دودة املردود 
والعائ��د االقتص��ادي الت��ي يتح��وط به��ا 

االفراد بالغال��ب كمخزن للقيمة والتحول 
ال��ى االحتف��اظ بالنقد نفس��ه كأصل ذي 
 wealth effect مردود عال يحمل اثرا للثروة
متس��ربا من س��عر فائدة حقيقي موجب 
ومتصاعد باستمرار. فحتى ظاهرة ارتفاع 
قيمة الدوالر ازاء الدينار على س��بيل املثال 
في ظروف انكماش��ية هو ف��ي جانب منه 
قد ج��اء كثمن تعويضي للتخلي عن عائد 
مرتفع من الفائدة احلقيقية املتوقعة على 
الس��يولة النقدية ازاء تنامي ارتفاع درجة 
فخ السيولة بالدينار )والسيما بعد غياب 
التوقع��ات التضخمية التي حلت محلها 
هن��ا توقعات الفائ��دة احلقيقي��ة املوجبة 
املرتفعة(. وهكذا امست القوى الهيكلية 
املول��دة للتوقعات التضخمي��ة في غياب 
ت��ام )ومعظمه��ا يتال��ف من ق��وى فائض 

العمليات التي تقدر نسبتها 83% من قوى 
الدخل االجمال��ي( وانتهت تلك القوى الى 
وضع فق��دت في��ه قدرتها عل��ى ان متتلك 
دال��ة مؤثرة مولدة للتوقع��ات التضخمية 
كم��ا كان يحصل في الظروف التضخمية 
الس��ابقة في عقد التس��عينيات املاضي 
)ذل��ك طامل��ا ان عرب��ة الس��يولة الفائضة 
امست شبه غائبة(. اذ وفرت عربة السيولة 

في الظرف االنكماشي الراهن )دالة بديلة 
مول��دة ه��ذه امل��رة لتوقعات ارتفاع س��عر 
الفائ��دة احلقيق��ي املوجب(. وان ج��زءاً من 
احلركة االرجتاعية في تذبذب سعر الصرف 
للدينار ازاء العملة االجنبية تاتي المحالة 
من كلفة حتصيل الس��يولة الش��حيحة 
بالدينار لش��راء العملة االجنبية نفسها.

وطاملا ان هذه احلركة االرجتاعية مس��تمرة 
في صورة س��عر فائدة )ومتث��ل كلفة متويل 
شراء النقد االجنبي بالدينار العراقي( فان 
االنكماش في املس��توى العام لالسعار قد 
اس��تمر الى آماد اطول وامت��دت آثاره حتى 
الوقت احلاضر. كما ان ظاهرة تقلب س��عر 
الص��رف الفعلي ظ��ل قلق��ا وخضع لفخ 
الس��يولة احمللي��ة وارتفاع س��عر الفائدة 
احلقيق��ي وهي احلالة التي متت تس��ميتها 
مجازا باملزاحم��ة الفائقة ملعدالت الفائدة 
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واستقطابها.
فمع هبوط االيرادات النفطية من متوسط 
ش��هري زاد عل��ى 8 ملي��ار دوالر في مطلع 
الع��ام 2014 ال��ى متوس��ط ش��هري ل��م 
يتعدى 4 مليارات دوالر خالل سنوات احلرب 
عل��ى االره��اب الداعش��ي واالزم��ة املالية 
التي عصف��ت باالقتصاد، االم��ر الذي اعاد 
هيكل��ة املصروف��ات احلكومية وبش��كل 

اكثر انضباط��اً مبا يؤمن املوازنة اجلارية في 
االس��اس ازاء تعثر املش��اريع االستثمارية 
ج��راء ع��دم اقرار موازن��ة الع��ام 2014 في 
حن ارتهنت املوازنة االستثمارية للعامن 
2015 -2016 باتفاقيات القروض او التمويل 
عن طريق الدفع االجل ولو بش��كل متويلي 
محدود، ناهيك عن توقف غالبية املشاريع 
املس��تمرة وتعث��ر مس��تحقات املقاول��ن 
واملتعاقدين. وازاء هذه الضائقة املالية قدم 
البنك املرك��زي العراقي برنامج��ا حتفيزيا 
بنح��و 17 تريلي��ون دينار اس��هم من خالل 
عمليات الس��وق املفتوحة من فض جانب 
مه��م من اختناق��ات الس��يولة املصرفية 
ومك��ن املوازن��ة عل��ى االقت��راض بحواالت 
اخلزين��ة والق��روض االخرى عبر الس��وق. اذ 
بل��غ رصيد الدين الع��ام الداخلي بنحو 35 

تريليون دينار وقت ذاك.
وبالرغم من ذلك، فان ظاهرة فخ الس��يولة 
اس��تمرت عالي��ة اذ انخفضت مؤش��رات 
االنفاق االس��تهالكي اخلاص او االهلي عن 
معدالتها العالي��ة البالغة 14 % من الناجت 
احمللي االجمالي الى مستويات متدنية من 
ذلك الناجت. ما يعني ان االفراد ظلوا يترقبون 
وض��ع مدخوالتهم النقدي��ة باالمتناع عن 
الصرف والتمسك بدالة طلب نقدي عالية 
انتقل��ت الى مس��توى مرتفع آخ��ر متاثرة 
بارتف��اع الفائ��دة االس��مية الت��ي ولدها 
عامل التزاحم اخلارجي في اسعار الفائدة 

ورافقها في الوقت نفسه ارتفاع التوقعات 
الالتضخمية او االنكماشيةوبنسب اعلى 
ك��ي تتعز ظاهرة س��عر الفائ��دة احلقيقي 

املوجب مرة ثانية.
ان النظر هنا الى س��لوك االرصدة النقدية 
لالفراد )فخ الس��يولة( جندها وكأنها غدت 
تراك��م لفائ��ض مس��تهلك غي��ر منف��ق 
ومت التح��وط بذل��ك الفخ ملواجه��ة حالة 
الاليق��ن ازاء الدخ��ل املس��تقبلي الدائم 
وعدم اس��تقراره ومن ث��م تعاظم االرصدة 
النقدية لالفراد من خالل الفائدة احلقيقية 

االفتراضية املتوقعة.
وهن��ا ميكنني ان اطلق عل��ى هذه الظاهرة 
مج��ازاً )مبقل��وب كلف��ة الرفاهي��ة ج��راء 
التضخ��م والتي تناولها اس��تاذ االقتصاد 
مارتن بيل��ي في بحثه الش��هير في العام 
1٩56(.في ح��ن عظمت حال��ة االنضباط 
املالي العالي التي خضع��ت اليها املوازنة 
العامة وعل��ى مدار عامن او اكثر، يرافقها 
توقعات فخ السيولة في االقتصاد. وظلت 
النفق��ات العام��ة مالزمة ملس��توى الناجت 
احملل��ي االجمال��ي و ل��م تقل ه��ي االخرى 
ع��ن 55 % من ذل��ك الناجت عل��ى الرغم من 
انخفاض��ه. ام��ا اجلهاز املصرف��ي العراقي 
فهو االخر قد خضع لس��لوك حاد ومرتفع 
في الطلب النقدي ومن ثم الدخول في فخ 

سيولة مختلف. 

يتبع 

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

بات التخلص من فخ السيولة 
يحمل كلفة باهضة تتمثل 
بارتفاع معدالت الفائدة 
الحقيقية باستمرار حتى 
وان كانت الفائدة هي الكلفة 
الفرصية يف االنتقال اىل فخ 
سيولة اخر بالعملة االجنبية

أليس املوضوع يستحق 
وقفة من التأمل 
والتفكري لنسلخ أنفسنا 
من اصفاد إرتباطاتنا 
الحياتية بالخارج؟
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الغارديان: إسرائيل حولت غزة إىل “أكرب 
سجن يف العالم”

تناول��ت الصح��ف البريطانية عددا م��ن القضايا 
املتعلق��ة بالعالم العربي والش��رق األوس��ط ومن 
بينها األوضاع في غزة وكيفية حماية األكراد حال 

انسحاب القوات األمريكية من سوريا.
نبدأ من صفحة الرأي في صحيفة الغارديان ومقال 
آلفي ش��ليم، املؤرخ االسرائيلي البريطاني وأستاذ 
العالق��ات الدولية في جامعة أكس��فورد، بعنوان 
“بع��د عش��رة أعوام على غ��زة، ما زالت إس��رائيل 

تخطط الستخدام قوة وحشية ال تنتهي”.
ويقول الكاتب إنه في هذا الشهر “متر عشرة أعوام 
على احلملة االس��رائيلية املوس��عة على مليوني 
فلس��طيني في قطاع غزة. وبعد انس��حابها من 
غزة عام 2005، حولت إسرائيل قطاع غزة إلى أكبر 

سجن على األرض”.
ويق��ول الكاتب إن��ه منذ ذلك احلن متثل أس��لوب 
إسرائيل في التعامل مع غزة في الكذب والوحشية 
القص��وى إزاء املدنين. وفي ديس��مبر/كانون األول 
2008 شنت إسرائيل ما سمته بعملية “الرصاص 
املصبوب”، التي واصل��ت فيها قصف القطاع ذي 
الكثافة الس��كانية العالية ج��وا وبرا وبحرا على 

مدى 22 يوما.

ويص��ف الكات��ب عملية “الرص��اص املصبوب” 
بأنها لم تكن حربا، بل “مجزرة من جانب واحد”، 
فمن اجلانب اإلسرائيلي قتل 13 شخصا، بينما 
قتل من اجلانب الفلس��طيني 1417 ش��خصا، 
م��ن بينه��م 313 طفال، كما أصي��ب من اجلانب 
الفلس��طيني 5500 ش��خص، ووفقا للتقديران 
فإن 83 ف��ي املئة من الضحايا الفلس��طينين 

من املدنين.
وي��رى الكات��ب إن عملية “الرص��اص املصبوب” 
توج��ز كل أخط��اء إس��رائيل ف��ي تعاملها مع 
غزة، فالصراع اإلس��رائيلي الفلسطيني خالف 
سياسي ال ميكن حله عسكريا. ولكن إسرائيل 
تص��ر عل��ى اس��تبعاد الدبلوماس��ية، وتعتمد 
على استخدام “القوة العسكرية الوحشية”. 
ويضي��ف الكاتب أن إس��رائيل ترى أن��ه “إذا لم 

تنجح القوة، استخدم قوة أكبر منها”.
ويقول إن إسرائيل تشير إلى العمليات العسكرية 
املتكررة في غزة على أنها “تقليم للعش��ب”، وهو 
ما يعني أنها عملية يجب أن تتم بصورة منتظمة 
وميكانيكي��ة دون نهاي��ة. كم��ا أنه��ا تعني قتل 
املدنين وإحلاق خس��ائر ش��ديدة بالبنية التحتية 

املدنية يستغرق إصالحها أعواما.
ويختتم الكاتب قائال إنه وفقا للمنطق اإلسرائيلي 
“ال ميكن أن يوجد حل س��لمي دائم قط، وأن احلرب 

املقبلة دائما على بعد خطوات” .

التايمز : “األكراد بمفردهم”

وج��اءت افتتاحية صحيفة التاميز بعنوان “األكراد 
مبفرده��م: االنس��حاب األمريك��ي الس��ابق ألوانه 
من س��وريا س��يحول حليف��ا وفيا ض��د الغرب”. 
وتقول الصحيفة إن إلق��اء القوة الكردية القبض 
على مقاتلن أجانب يش��ير إل��ى أن تنظيم الدولة 
اإلس��المية م��ا زال ق��وة يحس��ب حس��ابها في 
س��وريا، وأن األكراد ما زالوا حليفا قويا للغرب في 

هذه املعركة.
وتس��تدرك الصحيف��ة قائل��ة إن “األك��راد وجدوا 
أنفس��هم فجأة محاط��ن باألع��داء دون أن يقدم 
لهم حلفاؤهم احلماية الكافية”. وترى الصحيفة 

أن ذلك ما أكده قرار الرئيس األمريكي دونالد ترامب 
انسحاب القوات األمريكية من سوريا، في خطوة 
متعجل��ة تخل��ق فراغا أمنيا ستش��غله روس��يا 

وإيران وقوات الرئيس السوري بشار األسد.
وتقول الصحيفة إنه ال ميكن النظر إلى أي من هذه 
القوى البديلة احملتملة على أنها حليف محتمل، 
ب��ل ميك��ن اعتبار حله��ا مح��ل الق��وات الكردية 

مكافأة على أعوام من القتل والقصف.
وتقول الصحيفة إن القرار األمريكي باالنس��حاب 
ال يأخذ في احلس��بان موقف األكراد، الذين شغلوا 
في الواقع دور القوات البرية للدول الغربية العازفة 

عن اس��تخدام قواتها البرية في الصراع الذي راح 
ضحيته نصف مليون شخص.

وتق��ول الصحيفة إن الكثير م��ن املقاتلن األكراد 
الذين يقاتلون تنظيم الدولة اإلسالمية في سوريا 
ينتمون لوح��دات حماية الش��عب الكردية، التي 
تعتبرها أنقرة عدوا للنظام التركي، وإن االنسحاب 
املتعجل وترك األكراد عرضة للهجمات التركية قد 
يؤدي إل��ى اضطرار األكراد للتحالف مع جانب آخر 

غير موال للغرب لضمان احلصول على احلماية.

آي: “ترامب اختطف البيت األبيض”
وف��ي صحيف��ة آي نطال��ع مق��اال لرون كريس��تي 

بعن��وان “كي��ف اختطف ترامب البي��ت األبيض”. 
ويقول الكاتب إن الرئي��س األمريكي دونالد ترامب 
ال يح��ب الكثيري��ن وال يث��ق في الكثيري��ن، ولهذا 
فإن لقاء ش��خص يحب��ه ترامب ويث��ق فيه، حتى 
إن كان ق��د أقاله من منصب��ه، يعلمنا الكثير عن 

شخصية ترامب.
أنتون��ي  ع��ن  ترام��ب  إن  الكات��ب  ويضي��ف 
سكاراموش��ي ف��ي منص��ب مدير االتص��االت في 
البيت األبيض وأقاله بعد ذلك بعش��رة أيام فقط، 
ولكن سكاراموش��ي م��ا زال يعد نفس��ه حليفا 
لترام��ب. ويقول الكاتب إنه ميكن عبر ش��خصية 

سكاراموشي فهم الكثير عن ترامب.
فسكاراموش��ي ح��ن يتح��دث، ينظ��ر مباش��رة 
إلى محدث��ه وإلى عيني��ه، وعندما يري��د أن يلفت 
انتباهك إلى أهمية نقطة معينة،فإنه يربت على 
ظهر محدثه أو ينكزه مبرفقه. وهو مبتس��م دائما 
وعادة ما يحرك يديه أثناء احلديث، وميكن عند تأمل 
سكاراموش��ي معرفة ملاذا يحبه ترامب، فكالهما 

له شخصية كبيرة وإحساس متضخم بالذات.

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

حروب ترامب واإلنكفاء األمريكياحلياة املستوردة

الحلقة االوىل 



مارد عبد الحسن الحسون

العراقية  بالشرطة  االحتفاء  يعد  لم   
على وفق النسق السنوي العام، اقول لم 
مير  رتيباً  تقليداً سنويا  االحتفاء  يعد هذا 
الوطني  الواجب  و منر عليه حتت وطأة  بنا 
املؤسسة  هي  الشرطة  باعتبار  فحسب 
عنها  االستغناء  ميكن  ال  التي  األمنية 
الشرطة  مهمات  ان  ذلك  الى  يضاف  وامنا 
واحد،  توجه  من  بأكثر  صارت  العراقية 
االمني  بالضبط  يتعلق  االول  التوجه 
االعتيادي العام الذي يحتاجه اجملتمع على 
مدار الساعة و ما يترتب عليه من واجبات 
الشرطة  بني  عالقات  و  قوانني  و  حقوق  و 
واجملتمع املدني، اما التوجه الثاني فيتعلق 
توسعت  و  تعقدت  الشرطة  مهمات  بأن 
االمن االخالقي  واصبحت مبيادين متتد من 
الى االمن االقتصادي الى االمن االجتماعي 
هذا  يكون  وبذلك  النفسي  االمن  الى 
من عناوين مهمات  مهماً  التوسع عنواناً 
عند  نتوقف  ان  لنا  و  العراقية.  الشرطة 
التوجه الثالث و هو األهم بنسخة املرحلة 
الزمنية احلالية التي منر بها، اذ ان شرطة 
البالد  تاريخ  في  مرة  ألول  و  تصدوا  العراق 

احلاق  ارادت  شرسة  ارهابية  هجمة  الى 
حكم  اقامة  و  تفتيته  و  بالبالد  الهزمية 
الضاللة والتخلف و االصولية املقيتة. لقد 
حتولت مهمة الشرطة العراقية الى مهمة 
الدواعش  لالرهابيني  التصدي  في  صعبة 
الوطني  االنحناء  تستحق  مهمة  هي  و 
العاصمة  مجاالت  يكفي   و  لها  العام 
بغداد و كل املدن العراقية، و لعل ما يعزز 
للشرطة  التقدير  و  االمتنان  و  الفخر  هذا 
انه ال توجد  العراقية ميكن ان نقول بثقة 
ليس فيها شهداء  قرية  او  بلدة  او  مدينة 
ان  استطيع  بل  العراقية  الشرطة  من 
اضيف الى ذلك ليس هناك اسرة عراقية 
واحدة او عشيرة او حي من االحياء في كل 
شهداء  فيه  يوجد  ال  العراق  محافظات 
مهم  حتول  ذلك  في  أليس  الشرطة،  من 
الفصيل  لهذا  العام  الوطني  املوقف  في 
االمني األصيل ثم اذا كانت هذه الكواكب 
انحاء  كل  زينت  قد  الشرطة  شهداء  من 
االخالق  و  املنطق  من  فأليس  العراق 
والقيم ومبادئ االحترام والتقدير ان يكون 
احتفالنا بعيد الشرطة العراقية احتفاال 
منتسبني  و  ضباطاً  علينا  و  تقليدي  غير 
ومدنيني و وزراء و برملانيني و كل العراقيني 
تقديراً  ينحنوا  ان  كانت  وظيفة  اي  في 
ملواقف الشرطة العراقية سواء كانوا من 
،او  النجدة  شرطة  او  االحتادية،  الشرطة 
الشرطة احمللية، او شرطة حماية املنشآت 
،او شرطة حماية الشخصيات العامة، او 
اي شرطة عراقية اخرى في عنوان آخر. ان 
ما قدمته الشرطة العراقية على الطريق 
الوطني هو في حقيقة االمر سجل ناصع 

بالبطوالت و االمجاد و االصرار على املواقف 
املعلومات  من  الكثير  لدي  و  املبدئية 
شرطة  رجال  ان  تفيد  التي  امليدانية 
متاريسهم  في  مرابطني  ظلوا  عراقيني 
في مواجهة االرهاب و كل اشكال العنف 
من  حلظة  في  يفكروا  ان  دون  من  املسلح 
هؤالء  ملثل  فلنضمن  بالتراجع  اللحظات 
ألنهم  شكر  و  عرفان  معالم  الشجعان 
النخوة  و  النبل  مبستوى  مازالوا  و  كانوا 
من  فإن  ايضا  هنا  من  و  اجلأش  رباطة  و 
املعيب املعيب ان يبني احدا على مواقف 
تصرفات فردية لعدد من الشرطة و يطلق 
القدمية  الشبهة  اطار  وصمات عليها في 
املؤسسة  هذه  عن  سائدة  كانت  التي 
املناسبة  لهذه  اقترحه  الذي  إن  االمنية. 
ان  العراقية  للشرطة  تقديرا  الوطنية 
يصار الى اعتماد هذه املناسبة ليس فقط 
في االطار االمني و السياسي العام للبالد 
و امنا في اطار مواقف النخب و املؤسسات 
االكادميية و املدارس و الهيئات التعليمية 
اخلدمية  و  الزراعية  الهيئات  و  الصحية  و 
تقدير  مواقف  لها  تكون  ان  الصناعية  و 
اذا  و  العراقية  للشرطة  شكر  و  احترام  و 
يتواصل مع هذا  ان  يريد  ال  كان هناك من 
اكثر  في  يتجول  ان  فقط  فعليه  املقترح 
من شارع من شوارع بغداد و يرى النجوم 
اعني  اجلدران  على  املتأللئة  العراقية 
اجليش  ظهير  و  اخوة  الشرطة  شهداء 
نكون  وهكذا  الشعبي  احلشد  و  العراقي 
قد اعلنا انتماءنا الوطني اسوة مبا نعمله 
في اطار العناوين االخرى من هذا االنتماء.

 فوزي فارس جرص

ان اوضاعه��م  العراقي��ني  ي��درك معظ��م 
والسياس��ية  واالقتصادي��ة  املعيش��ية 
تتراج��ع يوماً بعد يوم نحو اخلراب لكن هل 
يدرك بعض السياس��يون ذل��ك وهم أصل 

البالء؟
 ان اع��داداً كبي��رة من املواطن��ني اصبحوا 
عل��ى قناعة تام��ة بعدم ج��دوى احلوار بني 
بعض الكتل السياسية  فاحلوار بني بعض 
السياسيني حول تكملة الكابينة الوزارية 
ال يجدي نفعا. لم اكن سياس��ياً أو ناشطاً 
حزبي��اً أو مدني��اً وم��ن أي اجتاه آخ��ر ولكن 
كون��ي عراقياً أمتلك احساس��اً وش��عوراً 
وطني��اً صادقاً جت��اه بل��دي لدعوتهم كما 
أدعو نفسي أوال الى مقاومة عامة وشرسة 
وشاملة ملواجهة البؤس والتخلف والشقاء 
الذي وصلنا اليه بفعل الفاسدين العابثني 
مبصير البالد والعباد بخفة ال تغيب عن بال 
أي مواطن وبفضلهم غّير الكثير من الناس 
والءه��م الوطني ال��ى والءات أخ��رى. بالدنا 
بحاج��ة الى مقاومة ال ترح��م لتريح البالد 
م��ن عبث بعض السياس��يني مبصير اهلنا 

وندعوه��م الى كلمة س��واء ليرحموا ابناء 
شعبهم ولنكن كلنا مقاومني حتى النصر 
لنش��ن حرباً ضروساً على اجلهل والتخلف 
واالس��تغالل والفس��اد فلوال هذه االمراض 
م��ا احتلت الب��الد وال س��اء عي��ش العباد 
وال ظه��ر الدواع��ش وال انتهكت سياس��ة 
البالد وال جترأ احد على مس��ح حدود البالد. 
البلد بحاجة الى مقاومة وطنية ش��ريفة 
نزيهة صادقة ومخلصة مع ربها وش��عبها 
لكشف املستور وفضح املتالعبني مبقدرات 
البالد لترفع ش��عار العراقيون أوالً. مقاومة 
حتارب سياسة التجهيل وحتد من الشحن 
الطائفي والعش��ائري والقومي واملناطقي 
من أولوياتها س��يادة الع��راق. ووحدته خط 
أحمر ال يجوز املساس به نحميها بالسالح 
وما استطعنا من قوة ومن رباط اخليل. لكن 
هن��اك عدو ال يقل شراس��ة ووقاحة يحتل 
الب��الد من الداخل كلنا الهني عنه صامتني 
بشأنه هو التخلف والبؤس والفساد االداري 
واملال��ي والوظيف��ي واالخالق��ي والترب��وي 
والسياسي واالجتماعي. قاوموا هذا العدو 
وارفعوا رايات للقضاء على اجلهل وحتطيم 
الش��عارات الس��ائدة التي تعبث بقولكم 
وجيوبكم واجعل��وا همكم األمر باملعروف 
والدع��وة ال��ى التعاي��ش وحاربوا الفس��اد 
والس��رقات وأنهوا التملق والنفاق واتركوا 
السياسة الى حني وعودوا الى ضمائركم. 

العراقي��ون س��اخطون متعب��ون يائس��ون 
يس��تغيثون بك��م فهل من مغي��ث يرحم 
ه��ذا الش��عب ويحمي��ه من عب��ث بعض 

السياسيني.

منذ تولي الدكتور عادل عبد املهدي رئاس��ة مجلس الوزراء قبل اكثر 
من ش��هرين واألزم��ات لم تهدأ ب��ني مختلف االطراف السياس��ية، 
وبال��ذات في مل��ف اختيار ال��وزراء عام��ة والوزراء االمنيني بش��كل 

خاص.
وان كان رئيس مجلس الوزراء ينأى بنفس��ه عن هذا اخلالف بتحميل 
الكتل السياسية مسؤولية ترش��يح الشخصيات واالتفاق عليها 
حتت قبة البرملان ، فانه وفق هذا املنظور لن تنتهي املهمة في جلسة 

البرملان املقبلة لعدة اسباب ، منها:
1.  ان كال الطرف��ني البن��اء واإلصالح متمس��ك مبواقفه ومبرش��حه 

بالنسبة للداخلية.
2. ان أي��ة ب��وادر او حوار حلل األزمة بني الطرف��ني لم تظهر للعلن حلد 

االن.
3. ان الرئاس��ات الثالث تنأى بنفسها عن التدخل في األزمة ألسباب 

مجهولة.
4. غياب أية مبادرات حلل األزمة من كافة األطراف بش��كل غريب ولم 

يسبق له مثيل.
إذن نحن امام احتمالني يسبقان جلسة البرملان املقبلة اما حوار في 
العلن او اتفاق في الس��ر بني مختلف األطراف لتمرير الوزراء املتبقني 
وموازن��ة الع��ام اجلدي��د ، وهذا ان ل��م يحدث فممكن ان مت��ر املوازنة 

املقبل��ة  اجللس��ة  ف��ي 
ولكن تبقى أزم��ة الوزراء 

معلقة.
والس��ؤال ما م��دى تأثير 
ه��ذه األزمة عل��ى الواقع 
احلال��ي  السياس��ي 
احلكوم��ة  ومس��تقبل 
الدولة  مؤسس��ات  وبناء 
اخلدم��ات  ومس��توى 
للمواطن��ني؟  املقدم��ة 
الدكت��ور  اختي��ار  عن��د 
عادل عبد املهدي تفاءلنا 
كثي��را باتف��اق الكتلتني 
والبناء  االص��الح  االكب��ر 

عل��ى ان العراق هو الكتلة االكب��ر ، وزاد التفاؤل عندما قدم الدكتور 
عبد امله��دي برنامجه احلكومي ضمن خطة مرس��ومة ومدد زمنية 
مح��ددة ، لكن كل ذلك ق��د يذهب إدراج األزم��ات ان لم تتوقف أزمة 
اختي��ار ال��وزراء االمني��ني وتوضع آلي��ة عملية بني الكتلت��ني االكبر 
لتالفي أية خالف��ات بينهما ومحاصرتها داخ��ل األروقة والكواليس 
السياس��ية واحلوارات اجلانبي��ة بعيدا عن االعالم وقب��ة البرملان الن 
هذه اخلالفات تؤثر س��لبا على احلكومة ورئيس��ها اوال؛ وعلى عملها 
واخلدمات املقدمة للمواطن ثانيا؛ وشكلها امام اجلمهور ثالثا؛. وتؤثر 
في اجلانب اآلخر على بناء الدولة وهيبتها اوال؛ ومس��تقبل العملية 

السياسية والدميقراطية ثانيا.
وكل م��ا تق��دم ما زال ضم��ن اط��ار الدميقراطية واالخت��الف الذي ال 
يفسد في الود قضية ، لكن اخلطر كل اخلطر ان يكون هذا االختالف 
فرص��ة املتصيدي��ن بامل��اء العكر واملتربص��ني بالعراق الش��ر ، او انه 
يكون الشرارة التي تفتح بركان الغضب اجلماهيري الناقم من سوء 
األوضاع االقتصادية واخلدمية والتي شهدنا بعضا من تداعياتها في 

مظاهرات البصرة الصيف املاضي... ونأمل ان ال تتكرر ثانية.

نحن امام احتمالني يسبقان 
جلسة الربملان املقبلة اما 
حوار يف العلن او اتفاق يف 
السر بني مختلف األطراف 
لتمرير الوزراء املتبقني 
وموازنة العام الجديد

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

جواد العطار

 خارطة طريق

 احذروا استمرار
اخلالف

سجاد العسكري

الكثير هي الظواهر اجملتمعية التي برزت 
خالل فترة ليس��ت بالطويلة , قد يكون 
لها جذور عميقة ملرحلة سابقة حتركها 
باجت��اه معني لتحقيق اه��داف معد لها 
مس��بقا من قب��ل جهات حت��اول النيل 
خل��رق النس��يج اجملتمع��ي القائم على 
اساس االحترام والثقة بني افراده , واثارة 
النزع��ات واخلالفات عبر اصطناع صراع 
مستمر تغذيه متى ما ارادت مترير اشياء 
مخالفة للضوابط القانونية او مرفوضة 
اجتماعي��ا وجعله��ا واقع��ا مفروض��ا.

فحني نتكلم عن ح��دود عملية الهتك 
والتسقيط نلحظ ال حد له , بل تتحرك 

وفق مخطط مرس��وم بشكل احترافي 
تظه��ر كأنها حال��ة رض��ا مجتمعية, 
ألنه��ا متثل ما تكنه الص��دور الواهمة , 
وتتلذذ بفضح ش��خصية او جهة او ... , 
وفي الغالب تفتقد الى املنطق والعقل 
عند تناوله��ا لبيانات غي��ر دقيقة يتم 
استعراضها من منظور اعالمي مفبرك 
محترف في ايهام املتلقي وايصالها له 
مباش��ر او يلمح به -غير مباشر- ؛ لكن 
باملقاب��ل س��وف يحقق اله��دف احملدد 
له. ان سياس��ة الطاب��ور اخلامس كما 
يعبر عنه يحاول وبش��تى االش��كال ان 
يحرف مس��ار احلقيقة لتكون مبهمة , 
وال يسمح او يشوش وال يعطي اجملتمع 
احلقيق��ة الواضح��ة , فخل��ط االوراق 
والتش��ويه والترويج لبرامج او مقاالت.. 
فيعمل على ضرب س��معة اجلميع عبر 
منه��ج التهري��ج في مواق��ع التواصل 
وعبر  الفضائية  والقن��وات  االجتماعي 
الوسائل املس��موعة واملقروءة ؛ليوصل 
املتلق��ي ال��ى حالة م��ن الي��أس وعدم 

الثقة باجلميع , وضياع املوقف والصوت 
الصحيح ليحشر مع مسمى )اجلميع( 
او كم��ا يعب��ر عنه م��ن قب��ل اجلماهير 

)كلهم نفس الشيء( .

فبع��ض اجله��ات السياس��ية ه��ي من 
تتحم��ل حمل��ة التس��قيط بالدرج��ة 

االساس��ية , وهي التي فس��حت اجملال 
عبر تدخالت خارجية او تدخالت حاقدة 
عل��ى احلكومة مابع��د 2003م خارجية 
ألكتروني��ة  مرتزق��ة  انش��اء  ليت��م   ,
هدفه��م التس��قيط تب��دأ م��ن الرموز 
الديني��ة فالش��خصيات الوطني��ة ثم 
ف��ي  الديني��ة  الثقاف��ة  مايرس��خ  كل 
اجملتم��ع الت��ي تدع��و ال��ى لم الش��مل 
والتع��اون والتكاف��ل ليزي��د م��ن روابط 
اجملتمع. فاملرتزقة االلكترونية ومن يقف 
خلفها حتاول تلقني التسقيط لالطفال 
والكبار ليكون ثقافة ومنهج يومي في 
س��لوكهم وحديثهم , وس��نعرفه من 
خ��الل الرفض لكل مايط��رح من حلول 
للمش��اكل التي ته��م البل��د واجملتمع 
سواء سياسي او اقتصادي .. وال يقتصر 
عل��ى الرفض بل تتحول الى ظاهر تنقم 
وترفض ومتدح فت��رة مظلمة من الظلم 
واحلرم��ان والرعب- البعث اجمل��رم - الذي 
كان س��ائد ابسط مثال هو ال تستطيع 
كان  الت��ي  املظلومي��ة  ع��ن  التعبي��ر 

يعيش��ها الفرد وامام عائلت��ه او اقاربه 
وجيران��ه ,فعندما تع��دم ألنك تكلمت 
باحلقيقة يؤخذ من عائلة املعدوم نقود 
العي��ارات النارية الت��ي اطلقها النظام 
اجملرم في اعدام االالف ممن تكلم باحلق؟! 
فعليكم ان تساهموا في رفع بالدكم ال 

ان حتنوا للظاملني !
ان الرج��وع ال��ى ما تدعو له الش��ريعة 
االس��المية م��ن من��ع هت��ك احلرم��ات 
ب��ال دلي��ل ميينا وش��ماال , هو م��ن ينقذ 
اجملتمع من اخلوض في صراعات ونزاعات 
والتناحرات التي ل��و تأملنا قليال فانها 
فق��ط وفق��ط مت��زق اوص��ال النس��يج 
االجتماع��ي وتكري��س اختالف وضعف 
البنية االجتماعي��ة وتفككها وتهديد 
وح��دة الش��عب, فعلين��ا الرج��وع الى 
دينن��ا واخالقنا وتربية مجتمعنا امللتزم 
باحلف��اظ على الع��ادات والتقاليد التي 
جتم��ع وال تفرق ,فالفارق كبير جدا مابني 

الفضيلة والرذيلة .

اجليش العراقي البطل.. الذي ال يقهر
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فالح الربيعي

اجليش العراقي الباس��ل, واملعروف 
بتاريخه الطويل وهو ال يقهر يوما 
ويقف صام��دا, عازما في الذود عن 
ارض الوطن بوج��ه االعداء اجليش 
العراق��ي البط��ل صاح��ب الرايات 
البيض في السلم واحلرب, وصاحب 
الصوالت البطولية املشهودة التي 
يتقدم بها فرسان احلق الشجعان 
ف��ي املع��ارك الضاري��ة, الوطني��ة 

والقومية..
ف��ي الس��ادس م��ن كان��ون الثاني 
عام 1921 تش��كلت الن��واة االولى 
للجي��ش العراقي الباس��ل, وجرى 
في ذلك اليوم اجمليد اختيار, وتعيني 
بعض من الضباط لتش��كيل دوائر 
.. وش��رع  وزارة الدف��اع العراقي��ة 
العراقيني  الضباط  منها تسجيل 
الذي��ن ج��اءوا  الع��رب  والضب��اط 
ال��ى العراق م��ن س��وريا, واحلجاز, 
وتركي��ا .. ومن��ذ ذلك التاري��خ.. بدأ 
اجليش يتطور ش��يئا بعد ش��يء.. 
مدرس��ة  اول  افتت��اح  مت  حت��ى 
عس��كرية ف��ي متوز من ع��ام1924 
تق��وم بواجباته��ا عل��ى التدريس 
في )العلوم العس��كرية( , وتوحيد 
العس��كري,  التدري��ب  مناه��ج 
وتهيئة الضباط العراقيني في اداء 
الواجبات العس��كرية, وتقس��يم 
ومهاراته��م,  اختصاصاته��م, 
تقني��ة  والعم��ل فيه��ا بطريق��ة 

ومهنية.

اما اخلطوة الثانية , التي ولدت من 
ظهير اجليش العراق��ي, عام 1934 
ص��در قانون الدف��اع الوطني الذي 
يقضي وين��ص بوج��وب )التجنيد 
االلزام��ي( عل��ى كل مواطن عراقي 
اجلنس��ية ان يكون خاضع��ا الداء 
اخلدم��ة االلزامي��ة.. وق��د مت تنفيذ 
هذا القانون في 12 حزيران من عام 
1935.. ودون هذا اليوم في صفحات 
التاري��خ العراق��ي اخلال��دة .. وكان 
يوما مش��هودا, ومخل��دا في حياة 
اجليش, والشعب العراقي, ونتيجة 
لتنفي��ذ )قانون اخلدم��ة االلزامية( 
فق��د تقرر ف��ي ع��ام 1936, باعادة 
تنظي��م اجلي��ش على هيئ��ة )فرق 

عسكرية( .
ومن خ��الل ذلك.. فقد مت تش��كيل 
الفرقت��ني املش��اة االول��ى والثانية 
كامل��ة بتاري��خ 15 نيس��ان ع��ام 

.1936
وفي الي��وم االول من تش��رين االول 
عام 1938 تشكلت الفرقة الثالثة 
وفي 3 كان��ون الثاني من عام 1940 

تشكلت الفرقة الرابعة .
فأصب��ح اجليش العراق��ي في ذلك 
الوق��ت , مؤلف��ا م��ن )4( ارب��ع فرق 
مش��اة, وق��وة آلي��ة, وق��وة جوية, 
ناهيك عن وج��ود بعض القطعات 
اجليش  م��ن صن��وف  العس��كرية 

االخرى . 
وظل اجليش العراقي الباسل يقف 
ضد نوايا االستعمار والعمالء دوما.. 
وبق��ي ط��ول الس��نني, يناصبهم 
الع��داء حتى بعد قي��ام ثورة 1941 
الت��ي قاده��ا اجلي��ش العراقي ضد 
االس��تعمار البريطان��ي ف��ي ذلك 
الع��ام.. وقدم فيه��ا ضحايا كبيرة 

في االرواح الغالية.
وبع��د ج��الء   1948 اي��ار   15 وف��ي 
وانس��حابها  البريطانية..  القوات 
من فلسطني, دخل اجليش العراقي 
)املعركة القومية( وفي عمقها, دون 

ان يكون مس��تعدا لها, الن احلكام 
اصح��اب النف��وذ الرجع��ي, وم��ن 
اخلونة بعد ان عرفهم التاريخ وهم 
كانوا يخشون دائما من االنتفاضة 
الشرس��ة التي يق��وم بها اجليش 
ويحس��بون  الش��جاع,  العراق��ي 
له.. الف حس��اب, وم��ن خالل ذلك 
اخلوف, والرعب ال��ذي اصاب هؤالء 

تس��ليح  اهمل��وا  فق��د  اخلون��ة.. 
اجلي��ش, واوق��ف جتهي��زه, وخاصة 
بعد قيام ثورة1941.. حتسبا لقيامه 
ف��ي اي صول��ة قتالية يق��وم بها, 
وعم��ل اخلونة املأجوري��ن من عبيد 
االس��تعمار )قصدا( عل��ى متزيقه, 
وعدم السماح له في تأدية واجبه 
القوم��ي, ودوره الفعال في القضاء 
الصهيوني��ة  العصاب��ات  عل��ى 
آنذاك, ولكن عزمية اجليش العراقي 
العراقي  الشعب  يسانده  البطل.. 
االبي الذي يتحلى بالروح املعنوية 
العالي��ة بع��د ان جع��ل اجلن��دي 
باالخط��ار,  يس��تهني  العراق��ي 

واستخفافه املوت.
ه��ذه الروح املمزوجة بني الش��عب 
واجلش, جعلت��ه يندفع الى االمام.. 
بالرغ��م من الصعوب��ات التي كان 
يالقيه��ا ومنها ضعف تس��ليحه, 
ولكن��ه ممي��زا ف��ي ثب��ات العقيدة 
احلقيقي��ة الت��ي ميتاز به��ا اجليش 

العراقي اجلبار, بع��د ان اذاق العدو 
الصهيوني م��رارة املعارك منذ عام 
1948.. وحت��ى ه��ذا الي��وم. وبع��د 
ع��ودة اجليش العراق��ي البطل من 
االجتماع��ات  ب��دأت  فلس��طني.. 
االح��رار  الضب��اط  ب��ني  الس��رية 
ومت تش��كيل اخلالي��ا الس��رية في 
صف��وف اجلي��ش العراق��ي متهيدا 
للتخطي��ط م��ن اج��ل قي��ام ثورة 
وطنية ضد احلكم امللكي الفاسد, 
وضد االستعمار البريطاني احلاقد.

وجاءت ثورة 14 متوز 1958 اجمليدة.. وما 
كاد يبزغ فجر الرابع عش��ر من متوز 
عام 1958.. حت��ى تقدمت الطالئع 
العس��كرية الثوري��ة م��ن وحدات 
اجليش العراقي الباس��ل املتكونة 
من ابط��ال اللواء املش��اة/19 الذي 
ق��اده الزعي��م عبد الكرمي قاس��م 
, مصحوب��ا بفوج��ني م��ن الل��واء 
/20 ودخل��ت هذه التش��كيالت من 
اجلي��ش البطل بغ��داد العاصمة.. 
قادم��ة م��ن )منصوري��ة اجلبل( في 
بعقوبة, واطاحت باحلكم امللكي.. 
العراقي��ة  اجلمهوري��ة  اع��الن  ومت 
االولى من خالل البيان رقم )1( الذي 

اذيع عبر اذاعة بغداد 
تلك اجلمهورية االولى التي اظهرت, 
وانعشت وجه العراق احلر الناصع.. 
وقد جرت بعد هذا التاريخ العظيم 
مح��اوالت عدي��دة لتحويل اجليش 
العراقي عن مهمته االساسية في 
الدف��اع عن كرامة الع��راق, واالمة 

العربية.
ولك��ن هن��ا .. ان اجلي��ش العراقي 
املؤم��ن, وه��و ينتف��ض دوم��ا ومرة 
بعد اخرى, فيفس��د على املتآمرين 
خططهم املشبوهة وما كانت لهذه 
الثورة الفتية اجمليدة.. اال تعبيرا عن 
نزعته��ا العربية االصلي��ة.. واميانا 
برس��التها التاريخي��ة, ف��ي نصرة 
العراق, وتصحيح مس��ار االوضاع 
واالخط��اء التي ارتكبها , وقام بها 

العهد امللكي, الذي اعاق مس��يرة 
الع��راق واخرت وثبت��ه.. واملعلوم ان 
ف��ي طليع��ة االهداف الت��ي ركزت 
عليها الثورة العظيمة في نهجها 
الصريح.. هو الدفاع بكل مالديها 
م��ن اجل فلس��طني, وكذل��ك ردع 
اجلبه��ة اخلارجي��ة املتمثل��ة م��ن 
كان  ال��ذي  الغرب��ي  االس��تعمار 
يتربص على البلدان العربية عامة 
.. والع��راق خاص��ة, لكون��ه البلد 
االول املن��ادي من اجل فلس��طني .. 
من جهة, وتطهير اجلبهة اخللفية, 
والداخلي��ة من ش��بكات العمالة 
والتجس��س , والتخريب من جهة 

اخرى .
وعندما حاول االستعمار, وعمالؤه 
الش��رق  منطق��ة  ف��ي  املنتش��رة 
االوسط )حصرا( ومنها االقليمية.. 
بل احلدودية م��ع العراق بعد ان اراد 
هذا االس��تعمار مع هؤالء العمالء, 
وقيامه��م الضع��اف الع��راق الذي 
كان يق��وده الزعي��م عب��د الك��رمي 
قاس��م وخوفا من جيشه املقدام.. 
وب��ادر الزعيم اخلال��د الى خنق كل 
املؤامرات اخلبيثة وهي في مهدها, 
وكش��ف كل اخملططات, وشبكات 
التجس��س املمتدة من كل صوب, 

وطمره��ا ف��ي حلدها, هك��ذا ظلت 
ثورة 14 متوز 1958 اجمليدة وجيشها 
الباس��ل وفي��ة الهدافه��ا.. امينة 
مبنطلقاتها  مس��توحية  مببادئها, 
الوطني��ة والقومي��ة, والتي افاقت 
بال��روح العالية في صفوف اجليش 
العراق��ي, وجعلت��ه م��ن اجلي��وش 
املتقدم��ة ف��ي العال��م.. منذ ذلك 
احل��ني ان النض��ال البطول��ي الذي 
قام ب��ه اجليش الطالئع��ي الثوري 
العراق��ي.. كان, ومازال, وس��يبقى 
مفخرة في صفح��ات التاريخ وهو 
تاجا ذهبيا في جبني العراق, واالمة 
العربي��ة.. وذل��ك بفض��ل )الفك��ر 
التقدم��ي الني��ر( ال��ذي يتمتع به 
ضب��اط, وضب��اط ص��ف , ومراتب 
الواع��ي, واميانهم  اجليش العراقي 
في انتصار الثورة العربية الكبرى..

)ثورة 14 متوز اجمليدة( التي اكس��بت 
ف��ي  احلمي��دة  الصف��ات  كل 
التضحي��ة, والف��داء , والتصميم 
في انت��زاع النصر وتزداد مناعة في 
هذا اجلي��ش العري��ق بتالحمه مع 
جماهير الش��عب تالحما مصيريا 
نابع��ا م��ن ذات العقي��دة, واملب��دأ 
ال��ذي ضحى من اجله عبر كفاحه 
الطوي��ل في ميادي��ن القتال دفاعا 

ع��ن تربة العراق م��ن دنس االعداء, 
اك��دت  والغرب��اء وق��د  والدخ��الء, 
االحداث ف��ي االونة االخي��رة, ومن 
سير النتائج بعد االعالن البطولي 
ف��ي القض��اء على تنظي��م داعش 
اجمل��رم واعالن النصر عليه .. وهزمية 
فلوله من االراضي العراقية, وهذه 
املهمة التي قادها اجليش العراقي 
البطل, هي ليست جديدة على ما 
قامت ب��ه قيادات ومنتس��بي هذا 
اجلي��ش العم��الق وخاص��ة )جهاز 
مكافحة االرهاب( الذي زلزل االرض 
حتت اق��دام ج��رذان تنظيم داعش 
االرهاب��ي.. حت��ى اصبح��ت االرض 
العراقية في مدينة املوصل )مقبرة 
العصاب��ات  له��ؤالء  مكش��وفة( 
الق��ذرة.. وفرار املتبق��ي منهم دون 
رجع��ة. هكذا خرج��ت البقايا من 
قي��ادات , وعناصر تنظي��م داعش 
اجملرم من ارض الع��راق. بعد اخلراب 
الذي حل مبحافظ��ة نينوى, واجملازر 
التي ارتكبها هذا التنظيم بأهلها, 
والدم��ار ال��ذي خلفه وعل��ى مدى 
اكثر من )3( ثالث سنوات, وترك في 
جسد كل عراقيا جرحا لم ينقطع 

نزيفه حتى هذا اليوم .

الجيش العراقي البطل 
صاحب الرايات البيض يف 
السلم والحرب وصاحب 
الصوالت البطولية املشهودة 
التي يتقدم بها فرسان الحق 
الشجعان

الطابور الخامس كما يعرب 
عنه يحاول وبشتى االشكال 
ان يحرف مسار الحقيقية 
لتكون مبهمة  وال يسمح او 
يشوش وال يعطي املجتمع 
الحقيقة الواضحة

 مرتزقة الكرتونية ..الصراع االفرتاضي

اليوم السنوي للشرطة العراقية عناوين النخوة و الفداء و البطوالت الوطنية  كلنا مقاومة ضد اجلهل والفساد



وم��ن اجلان��ب اآلخر ورغ��م وجود 
مشاعر تزداد دفئاً لدى مجموعة 
املديرين التنفيذي��ن جتاه ترامب 
كان هن��اك ايض��اً قل��ق متن��ام 
العالم��ات  م��ن  الكثي��ر  ل��دى 
التجارية الكبرى من وجهة نظر 
مس��تهلكيها. لق��د اصبح��ت 
عالم��ة ترام��ب التجاري��ة فجأة 
املارك��ة الكبرى ف��ي العالم. آبل 
اجلديدة لكن عل��ى النقيض من 
آبل كانت ُمزدراة من اجلميع )على 
االقل بن الكثير من املستهلكن 
الذين تس��عى معظ��م املاركات 

الكبرى خلطب ودهم(.
له��ذا الس��بب وفي صب��اح يوم 
موظفو  اس��تيقيظ  التنصي��ب 
ش��ركة اوبر )Uber( وهي ش��ركة 
النقل التي كان مديرها التنفيذي 
آنذاك ترافيس كاالنيك قد انضم 
ال��ى مجلس ش��وارزمان ليجدوا 
بالب��اب  ملتصق��ن  اش��خاصاً 
الش��ركة  ادارة  ملق��ر  االمام��ي 
في س��ان فرانسيس��كو. كانت 
التهم��ة ه��ي ان اوب��ر وكاالنيك 
كانا يتواطآن على امر ما يعاكس 
متاماً صورة الشركة التي تتطلع 
ال��ى حضور منتدي��ات جدية مع 
الرئي��س كوس��يلة للتأثي��ر في 
احلكومة. كان احملتجون يعتقدون 
انهم ينظرون الى عالقة الشركة 
بترام��ب م��ن منظ��ار سياس��ي 
لكنهم في حقيق��ة االمر كانوا 
ينظرون اليها من منظار تقليدي 
يتمح��ور ح��ول الرس��الة الت��ي 
حتملها عالمٌة جتاريٌة ما مركزين 
عل��ى مدى ع��دم تواف��ق اوبر مع 
ترام��ب. ان قاعدة زبائن اوبر فتية 
الى حد بعي��د ومدنيٌة وتقدميٌة؛ 
وه��ي لهذا الس��بب متنافرة مع 
قاع��دة ترام��ب. لقد نظ��ر جيل 
بالعالم��ات  املهت��م  االلفي��ة 
التجارية ال��ى هذا االمر على انه 
يتج��اوز املس��اومة السياس��ية 
وان��ه ج��زء م��ن ص��دام ملحمي 

حول الهوية. 
لم يكن بيت ترامب االبيض ميثل 
احلكوم��ة واملصالح املتنافس��ة 
وتطوير السياسات بقدر ما كان 
ميث��ل في عالم م��درك للعالمات 
ثابت��اً  ثقافي��اً  رم��زاً  التجاري��ة 

ومكروهاً.
اس��تقال كاالني��ك م��ن املنتدى 
وادعى املدير التنفيذي لش��ركة 
ديزني بوب ايغز انه كان منشغالً 
االول  االجتم��اع  عق��د  عن��د 

للمنتدى.
بيد ان معظم اعضاء اجمللس عدا 
واملبتكر  ايلون ماسك املستثمر 
واملؤسس لش��ركة تيسال )الذي 
سيس��تقيل الحقاً( ل��م يكونوا 
او  االعالمي��ة  الش��ركات  م��ن 
التكنولوجية التي تتحلى مبيوٍل 
ليبرالي��ة بل من ش��ركات اجليل 
الق��دمي احملافظة واملتح��درة من 
زمٍن فيه امي��ركا عظيمة. وكان 
م��ن ضمنهم م��اري ب��ارا املديرة 
التنفيذية جلنرال موتورز؛ وجيني 
وداك  إم؛  ب��ي  آي  م��ن  روميت��ي 
وال��ش املدير التنفيذي الس��ابق 
الكتروني��ك؛  جن��رال  لش��ركة 

وجيم ماكنيرني املدير التنفيذي 
الس��ابق لش��ركة بوينغ؛ واندرا 
نووي من شركة بيبسي. اذا كان 
اليم��ن اجلدي��د هو م��ن انتخب 
ترامب ف��إن املديري��ن التنفيذين 
االه��م بحس��ب مجل��ة  املئ��ة 
فورتش��ن كانوا هم من يُدخلون 

السرور الى قلبه.
حضر ترامب االجتماع مع كامل 
حاشيته الدائرة التي بدت تنتقل 
مع��ه كظل��ه مب��ن فيه��ا بانون 

وس��تيفن  وكوش��نر  وبريب��وس 
ميلر ورئيس اجملل��س االقتصادي 
الوطني ج��اري كوهن؛ لكنه ادار 
بنفس��ه كامل االجتماع. حتدث 
كل ش��خص من اجلالسن حول 
دقائ��ق متناوالً  الطاولة خم��س 
نقط��ة اهتمام معين��ة ومن ثم 
طرح ترامب اسئلة تفصيلية. بد 
انه ل��م يكن متحضراً على نحو 
خ��اص ان لم نقل كلي��اً ألي من 
املوضوع��ات الت��ي بُحثت لكنه 
ط��رح اس��ئلة مرتبطة باش��ياء 
اراد معرف��ة املزيد عنها ما جعل 
االجتماع نقاش��ياً وسلساً. وقد 
الحظ احد املديري��ن التنفيذين 
ان ذلك ب��دا وكأنه الطريقة التي 
يفضلها ترام��ب للحصول على 
املعلوم��ات حي��ث يتح��دث عن 
االمور التي تهمه ويجعل اآلخرين 

يتحدثون عن اهتماماته.
اس��تمر االجتماع س��اعتن من 
جهة نظ��ر البي��ت االبيض كان 
ترام��ب هن��ا في افض��ل حاالته. 
درج��ات  بأقص��ى  يش��عر  كان 
االرتياح حيال االش��خاص الذين 
بدورهم  ويحترمون��ه  يحترمهم 
على ما يب��دو وكانوا اولئك اكثر 
الناس احتراماً في البلد في نظر 

ترامب .

طاق��م  ه��دف  ذل��ك  واصب��ح 
املوظف��ن اي ايجاد ظروف يكون 
فيها مرتاحاً وانش��اء ش��يء من 
فقاعة حتميه م��ن عالم خبيث. 
وحاول��وا تك��رار ه��ذه الصيغ��ة 
البي��ت  ف��ي  ترام��ب  بعناي��ة 
البيض��اوي او ف��ي قاعة احتفال 
اوس��ع ف��ي اجلناح الغرب��ي امام 
جمه��ور مطي��ع وودي مع فرصة 
دعائية اللتقاط الصور. غالباً ما 
كان ترامب مدير مسرحه اخلاص 
ف��ي ه��ذه املناس��بات موجه��اً 

الناس على سجيته.

متل��ك وس��ائل االع��الم مصفاة 
ح��ذرة وانتقائية عندم��ا يتعلق 
االمر بتصوير احلياة احلقيقية في 

البيت االبيض. ال يتعرض الرئيس 
للن��وع  ع��ادة  االول��ى  واالس��رة 
نفس��ه من مالحق��ة الباباراتزي 
الت��ي تُنت��ج في وس��ائل االعالم 
املشاهير صوراً سيئة او محرجة 
او ساخرة او تخمينات ال تنتهي 
حول حياتهم اخلاصة. حتى في 
اس��وأ الفضائح ما يزال الرئيس 
مُين��ح املظه��ر الرس��مي لرج��ل 
اعمال ببدلة وربطة عنق. بيد ان 
املشاهد الهزلية الرئاسية التي 
تُع��رض ف��ي برنامج »س��تارداي 
 Saturday Night( ناي��ت الي��ف« 
Live( تبدو مضحكة جزئياً ألنها 
تعلب على اعتقادنا بأن الرؤساء 
الواقع اشخاص منضبطون  في 
ومحافظون ومتشي اسرهم على 
بعي��دة خلفهم  مس��افة غي��ر 
بانضب��اط وبرود. تق��ول الطرفة 
ع��ن نيكس��ون ان��ه كان متوتراً 

على نحو مثير للش��فقة وحتى 
في ذروة فضيحة ووترغيت ورغم 
افراطه في الش��رب ظ��ل مرتدياً 
معطف��ه وربط��ة عنق��ه راكعاً 
يصلي. وب��دا جيرالد ف��ورد الذي 
تعثر ل��دى خروجه م��ن الطائرة 
Air Force One ف��ي  الرئاس��ية 
ص��ورة مضحك��ة بعي��دة ع��ن 
الوضعية الرئاس��ية الرس��مية. 
ام��ا رونالد ريغان فق��د ظل ميثل 
الص��ورة احل��ذرة الت��ي تعك��س 
الهدوء والثق��ة حتى في خضم 
بداي��ة معاناته مع مرض الزهامير 

وص��ور بيل كلنت��ون وبالرغم من 
التص��دع االعظ��م ال��ذي حل��ق 
باللياق��ة الرئاس��ية ف��ي عصره 

دائماً كرجل ممسك بزمام االمور. 
وسمحت وس��ائل االعالم جلورج 
بوش االب��ن رغم افتقاده لاللتزام 
ب��أن يُق��دم كرجل مس��ؤول الى 

ح��د بعيد. اما ب��اراك اوباما فقد 
ص��ور على نحو دائ��م ولعل ذلك 
لم يك��ن في صاحله كش��خص 
متفكر وجدي وعاقد العزم. يعود 

ذلك جزئياً الى التحكم املفرط 
بالص��ورة لكن��ه ن��اجت ايضاً عن 
االعتقاد ب��أن الرئيس هو الرجل 
التنفيذي االول او ألن االسطورة 
الوطنية تتطل��ب منه ان يكون 

كذلك.
ف��ي الواق��ع كان ه��ذا ه��و نوع 
دونال��د  عم��ل  الت��ي  الص��ورة 
ترام��ب عل��ى اظهاره��ا خ��الل 
معظم حياته املهنية. وصورته 
متث��ل رج��ل اعم��ال مثالي��اً من 
اخلمس��ينات. إن��ه يطم��ح الى 
ان يب��دو كوالده او ف��ي اي حال 

اال يؤث��ر على ص��ورة وال��ده. من 
الصع��ب تخيل��ه م��ن دون بدلة 
وربطة عن��ق باس��تثناء االوقات 

الت��ي يك��ون فيه��ا مرتدي��اً زي 
الغولف ألنه في معظم االوقات 
ال يظهر من دونهم��ا. إن اللياقة 
الشخصية اي القامة املنتصبة 

واملظهر الالئ��ق هي احدى نقاط 
هوسه. ال يشعر ترامب باالرتياح 
الرج��ال حول��ه  يك��ون  عندم��ا 
م��ن دون ب��دالت وربط��ات عن��ق. 

الرس��مية والتقاليد متثالن جزءاً 
اساسياً من شخصيته فقبل ان 
يصبح رئيساً كان اجلميع تقريباً 
مم��ن ال يتمتعون بش��هرة كبيرة 
او ميتلك��ون ملي��ار دوالر ينادونه 
»الس��يد ترام��ب«. العفوية عدو 
التكلف. ومظهره املتكلف كان 
يعني ان اس��م ترام��ب يرمز الى 

السلطة والثروة والبروز.
ف��ي اخلامس من ش��باط/ فبراير 
نش��رت النيوي��ورك تامي��ز قصة 
من داخ��ل البي��ت االبيض تقول 

ان الرئي��س بع��د اس��بوعن من 
بدء واليت��ه كان ميش��ي بغضب 
في س��اعة متأخ��رة م��ن الليل 
مرتدي��اً رداء احلمام غير قادر على 
تش��غيل مفاتي��ح االن��وار؛ لقد 
انهار ترام��ب. اعتبر الرئيس ذلك 
وكان مصيباً في اعتقاده طريقًة 
يفق��د  كش��خص  لتصوي��ره 
اعصابه مث��ل نورما ديزموند في 
فل��م »ج��ادة غ��روب الش��مس« 
تكون  Sunset Boulevard حيث 
جنم��ة آفل��ة ب��ل خرف��ة تعيش 
ف��ي عالم خيال��ي. )كان هذا هو 
تفس��ير بانون لصورة التاميز عن 
ترامب. وسرعان ما تبنى اجلميع 
في البيت االبيض تفس��ير هذا(. 
الش��ك في ان ذلك كان مس��ألة 
اعالمية. لقد كان يُعامل بطريقة 

لم يلقها اي رئيس من قبل.
وهذا لم يكن مجافياً للحقيقة. 

كانت النيويورك تاميز في س��ياق 
رئاس��ة  لتغطي��ة  جهوده��ا 
كانت جتدها بصراحة ش��اذة قد 
اضاف��ت ال��ى متابعته��ا للبيت 
االبيض ش��كالً جدي��داً الى حد 
م��ا م��ن التغطية. فإل��ى جانب 
الضوء على تصريحات  تسليط 
البيت االبيض فاصلًة الغث عن 
الس��من ابرزت الصحيفة ايضاً 
)غالباً في الصفحة االولى( مدى 
عبثي��ة وتفاه��ة الوض��ع وكونه 
يعب��ر عن مجرد طبيعة بش��رية 
صرف��ة. حول��ت ه��ذه القصص 
ترامب الى اضحوكة. وسيصبح 
املراس��الن الصحفيان املرتبطان 
بهذا النوع من التغطية ارتباطاً 
شبه دائم ماغي هابيرمان وجلن 
ث��راش ج��زءاً م��ن الزم��ة ترامب 
املتك��ررة حول محاولة وس��ائل 
االعالم النيل منه. بل س��يصبح 
ف��ي  ثابت��ة  ش��خصية  ث��راش 
نايت  برنامج »ساترداي  مشاهد 
اليف« التي تس��خر من الرئيس 
واوالده ومسؤوله الصحفي شون 
سبايس��ر ومستش��اريه بان��ون 

وكونواي.
ف��ي  الرئي��س خيال��ي  ان  رغ��م 
وصفه للعال��م كان واقعياً جداً 
ف��ي نظرته ال��ى نفس��ه ولهذا 
السبب دحض تلك الصورة عنه 
كشخص نصف خرف او متجول 
مش��وش وغاض��ب ف��ي البي��ت 
االبيض منتصف الليل من خالل 
االصرار على ان��ه لم يكن ميتلك 

رداء حمام.
»هل اب��دو كواح��د م��ن الرجال 
حم��ام  رداء  يلبس��ون  الذي��ن 
حقاً؟«. هذا م��ا قاله ملعظم من 
حت��دث معه��م خالل الس��اعات 
الثماني واالربعن التالية. »جدياً 
هل ميكن��ك ان تتخيلني في رداء 

حمام؟«.
من سرب هذه القصة؟ يرى ترامب 
ان تفاصيل حياته الش��خصية 
مس��ألة  فج��أة  اصبح��ت  ق��د 
تستحق اهتماماً اكبر بكثير من 
جميع انواع التسريبات االخرى.

وسرب مكتب النيويورك تاميز في 
واش��نطن الواقعي بدوره والقلق 
بش��أن احتمال عدم وج��ود رداء 
حم��ام ان بان��ون كان هو مصدر 

القصة.
وكان بان��ون الذي ول��د انطباعاً 
عن نفس��ه بأنه صم��ٌت للغاية 
قد اصب��ح ايضاً صوت��اً عميقاً 
اجلمي��ع  حنج��رة  للغاي��ة: 
وح��اداً  ذكي��اً  كان  العميق��ة. 
ومعبراً يتيح له ح��ذره النظري 
اطالق تعليقات مستمرة وشبه 
علنية تفض��ح ادعاءات معظم 
االش��خاص اآلخرين ف��ي البيت 
االبي��ض وغباءه��م وفقدانه��م 
االس��بوع  وبحل��ول  للجدي��ة. 
الثان��ي من رئاس��ة ترام��ب بدا 
جمي��ع من ف��ي البي��ت االبيض 
انهم ميلكون الئحتهم اخلاصة 
من املس��ربن احملتملن ويبذلون 
الى  للمب��ادرة  اقصى جهودهم 
التسريب قبل ان ينال التسريب 

منهم .
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اليمني اجلديد هو من انتخب ترامب و املديرون التنفيذون املئة االهم حبسب جملة فورتشن كانوا هم من ُيدخلون السرور اىل قلبه

معظم اعضاء املجلس عدا ايلون ماسك 
املستثمر واملبتكر واملؤسس لشركة 

تيسال لم يكونوا من الشركات االعالمية 
التي تتحلى بميول ليربالية

احللقة )23(

تملك وسائل االعالم مصفاة حذرة وانتقائية 
عندما يتعلق االمر بتصوير الحياة الحقيقية 

يف البيت االبيض

جيني
بارا

ماسك

هيئة التحرير

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

داخل اجلناح الغربي في البيت االبيض وفي اخلتام الكتاب رحلة ممتعة لعالم فيه مافيه من الغموض واالسرار 
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مايكل وولف



االحتاد  في  املسابقات  جلنة  حددت 
اجراء  مواعيد  اليد  لكرة  املركزي 
الدوري  من  السابعة  اجلولة  مباريات 
والسبت  اجلمعة  يومي  وذلك  املمتاز 
عبدالرضا  حسام  واعلن  املقبلني. 
املنسق االعالمي في االحتاد ان 3 مباريات 
ستجري يوم اجلمعة املقبل االولى بني 
في  البصرة  وبلدية  الشرطة  فريقي 
وزارة  في  التخصصية  املدرسة  قاعة 

الشباب والرياضة، والثانية بني فريقي 
احلكيم  قاعة  في  واملسيب  كربالء 
فريقي  بني  والثالثة  كربالء،  مبحافظة 
قاعة  في  والكوت  املوصلي  الفتوة 
مباريات   3 ان  وقال:  اربيل.  محافظة 
املقبل  السبت  يوم  ستجري  اخرى 
االولى بني فريقي النجف والسليمانية 
فريقي  بني  والثانية  النجف،  قاعة  في 
الكرخ وديالى في قاعة الكرخ، والثالثة 
بني فريقي اجليش والسماوة في قاعة 
الشرطة  فريقي  ان  علماً  السماوة، 

 18 برصيد  الدوري  يتصدران  والكرخ 
في  فوزهما  بعد  منهما  لكل  نقطة 

في  خاضاها  التي  املباريات  جميع 
اجلوالت الست السابقة.

حق��ق املنتخب الوطني فوزا قاتال 
أم��ام نظي��ره الفيتنام��ي بثالث��ة 
أهداف لهدفني، عصر امس الثالثاء 
على ملعب مدينة زايد الرياضية، 
ضمن اجلولة األول��ى من اجملموعة 
الرابعة لكأس أمم آسيا بنسختها 
السابعة عشرة املقامة باإلمارات.
س��جل ثالثي��ة منتخ��ب الع��راق   
مهن��د علي وهم��ام ط��ارق وعلي 
و90؛  و59    35 بالدقائ��ق  عدن��ان 
فيما أحرز هدفي فيتنام علي فايز 
باخلطأ في مرماه وجنوين كوجن فوجن 

بالدقيقتني 24 و42.
ليحق��ق املنتخ��ب العراق��ي فوزا 
ثمين��ا حاص��دا ث��الث نق��اط في 
املتص��در  خل��ف  الثان��ي  املرك��ز 
اإليران��ي بف��ارق األه��داف بنفس 
الرصي��د النقطي؛ فيم��ا تكبدت 

فيتنام اخلسارة األولى.
)اخط��اء دفاعي��ة تكل��ف العراق 

التأخر بهدفني( 
الدفاعي��ة  األخط��اء  كلف��ت 
املنتخ��ب العراق��ي التأخر بهدف 

أول أمام فيتنام، عن طريق علي فايز 
عطي��ة باخلطأ في مرماه بالدقيقة 
24 وس��ط حس��رة م��ن الكتيب��ة 
الع��راق  ان يح��اول  العراقية.قب��ل 
على املرم��ى الفيتامي، ويس��تغل 
الالعب الصاع��د املميز مهند علي 
خطأ مدافع فيتنام ويراوغ ويس��دد 

ك��رة رائعة باملرمى مس��جال هدف 
التعادل العراقي بالدقيقة 35.

ولك��ن الدفاع العراق��ي الضعيف، 
تس��بب ف��ي ه��دف ث��ان لفيتن��ام 
بالدقيق��ة 42 عبر جنوين كوجن فوجن 

بتسديدة بالشباك العراقية.
بتف��وق  األول  الش��وط  لينته��ي 

فيتنام على العراق بهدفني لهدف.
) عودة وحسم عراقي وال أروع(

دخ��ل منتخبنا  برغب��ة قوية وروح 
قتالي��ة عالية وح��اول على مرمى 
فيتن��ام منذ بداية الش��وط الثاني 
ولكن الدفاع وحارس فيتنام كانوا 
ف��ي املوعد.قبل أن حتم��ل الدقيقة 

59 هدف التعادل  الثاني بواس��طة 
هم��ام ط��ارق مس��تغال اخللخل��ة 
الدفاعي��ة لفيتن��ام ويس��دد ك��رة 
متقنة قوية سكنت املقص األيسر 
وس��ط فرحة كبيرة من العراقيني.

تواص��ل الضغط العراق��ي الكبير 
والسريع على مرمى فيتنام، ولكن 

الرعونة الشديدة وغياب الدقة في 
إنه��اء الهجم��ات ح��ال دون دخول 
الك��رة الش��باك، وكذل��ك حضور 
الدف��اع وح��ارس فيتنام بش��كل 
جيد.وكادت فيتنام تس��جل هدف 
ثال��ث بالدقيقة 71 ولك��ن احلارس 
العراقي تصدى للتس��ديدة القوية 

وابعدها لضربة ركنية.
حمل��ت الدقيق��ة األخي��رة؛ هدف 
الف��وز الثالث للمنتخ��ب العراقي 
عب��ر جنمه عل��ي عدنان م��ن ضربة 
حرة مباشرة بطريقة رائعة باملقص 
األيسر؛ لينتهي اللقاء بفوز العراق 
على فيتنام بثالثة أهداف لهدفني.

طائرة الصقور تواصل النتائج املميزة بفوزه على غاز اجلنوب

س��لط ن��ادي أتالنت��ا االيطال��ي، 
الض��وء عل��ى  املاض��ي،  االثن��ني 
مشاركة علي عدنان مع املنتخب 
الوطني العراقي في كأس آس��يا 

ب االمارات 2019.

وذكر النادي عبر موقعه الرسمي 
أن »مغامرة علي عدنان مع العراق، 
س��تبدأ  في املرحلة النهائية من 
كأس آسيا 2019 في دولة اإلمارات 

العربية املتحدة«.
وأضاف أن »الالعب العراقي يلعب 

الرابعة وس��يبدأ   ف��ي اجملموع��ة 
مباراته األولى ضد فيتنام، واملباراة 
الثانية س��تكون يوم السبت 12 
كانون الثاني ض��د اليمن، وأخيرا 
املب��اراة الثالثة ي��وم األربعاء، 16 

كانون الثاني ضد إيران«.

ومن املؤمل أن يبدأ عدنان املواجهة   
منذ الدقيق��ة األولى ف��ي املباراة 
التي جتم��ع اس��ود الرافدين على 
إس��تاد مدينة زاي��د الرياضية في 
والنصف  الرابع��ة  الس��اعة  متام 

بتوقيت بغداد.

واصل فريق القوة اجلوية لكرة 
الطائرة نتائجه املميزة والرائعة 
بالدوري املمتاز املؤهل الى الدور 
النهائي ضمن اجملموعة االولى 
في  حالياُ  املقامة  اجلنوبية 
العاصمة بغداد، بعد فوزه على 
فريق غاز اجلنوب بثالثة اشواط 
التي  املباراة  في  واحد  لشوط 

أقيمت على قاعة الشعب.
وجنح القوة اجلوية لكرة الطائرة 
للنسخة  الدوري  بطل  بهزمية 
املاضية واكثر من توج بالدوري 
والذي  املاضية،  املواسم  خالل 
يضم بصفوفه نخبة من العبي 

بعد  الطائرة،  لكرة  املنتخب 
اشواط  بثالثة  عليه  التفوق 
لشوط بنتيجة )22/25()25/23(

القوة  ليتصدر   .)23/25()23/25(

بأربع  االولى  اجلوية مجموعته 
انتصارات.

مباريات  اجلوية  القوة  واختتم 
بلقاء  الثالثاء  امس  اجملموعة 

نفط ميسان في اجملموعة التي 
والقاسم  الغراف  اندية  تضم 

والصناعة وغاز اجلنوب.

تأجل حسم مباراة الديوانية 
العودة،  لقاء  إلى  واحلدود، 
بعد أن انتهت مباراة الذهاب 
بهدف  اإليجابي  بالتعادل 
كأس  نهائي  ثمن  في  ملثله،  
العراق، مساء امس، في ملعب 
بالديوانية. احمللية  اإلدارة 

من  سريعة  املباراة  وكانت 
احلدود، وسجل عباس  جانب 
أياد هدف التقدم في الدقيقة 
قوية  بتسديدة  العاشرة، 

استقرت في الشباك.
وعاد الديوانية إلى املباراة في 
حرة  ركلة  من   ،39 الدقيقة 
لينتهي  عصام،  علي  نفذها 

الشوط األول بالتعادل.
الثاني  الشوط  يرتق  ولم 
ملستوى الطموح، ولم يجازف 
كل منهما، لتنتهي املواجهة 
اإليجابي.وسيكون  بالتعادل 
العاشر  في  العودة،  موعد 
من الشهر اجلاري، في ملعب 

التاجي بالعاصمة بغداد.
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جبار هاشم: التكهن ببطل آسيا يعد ضرًبا من اخليال

التنبؤ  هاشم،  جبار  العراقي  املدرب  وصف 
التي  آسيا،  كأس  بلقب  الفائز  بهوية 
فبراير/ من  األول  حتى  اإلمارات  تستضيفها 

شباط املقبل، ضربًا من اخليال، بعد املفاجآت 
التي شهدتها البطولة .

على   )0-1( الفوز  في  األردن  منتخب  وجنح 
اكتسحت  كما  اللقب،  حاملة  أستراليا، 
خطف  إلى  باإلضافة   ،)1-4( تايالند  الهند، 

سوريا  من  نقطة  الفلسطيني،  املنتخب 
بالتعادل معها سلبًيا.

يومها  في  أفرزت  »البطولة  ان  هاشم   وقال   
ستشهد  النسخة  هذه  أن  حقيقة  الثاني 
ظهور بعض املتغيرات على خارطة املنتخبات، 
ثمن  الدور  مواجهات  مسار  ستغير  التي 

النهائي«.
وأضاف »منتخب العراق ال يزال مبهًما بالنسبة 
ملستوى  مرآة  تكون  أن  ميكن  ال  والوديات  لنا، 
مستقبل  على  واحلكم  احلقيقي،  الفريق 

الرسمية  مباراته  خالل  من  سيكون  الفريق، 
ظروف  أنَّ  إلى  «.وأشار  فيتنام،    أمام  األولى 
األعداد كانت مثالية بالنسبة للفريق، ونأمل 
العبي  غيابات  ورغم  البطولة،  في  يوفق  أن 
اخلبرة، إال أن القائمة املوجودة مميزة وقادرة على 

التأهل على األقل لربع نهائي البطولة«.
يذكر أن املنتخب العراقي، يلعب في اجملموعة 

الرابعة مع فيتنام، واليمن، وإيران.

 بغداد / 

 بغداد / 

م��ن إش��كاليات الع��راق اجلديد التي ت��كاد تكون الزم��ة تلتصق 
باملس��ؤول العراق��ي ورمب��ا العرب��ي ف��ي كل م��كان )دكتات��وري 
ودميقراطي( انهم ال يكرمون وال يحتفون برموزهم، اال عند موتهم 
او اثناء االنتخابات او في أي مناسبة يستفيدون من توظيف الرمز 
ملصاحله��م اخلاصة .. قبل أيام مت االحتفاء بذك��رى مرور عام على 
ذكرى رحيل جنم الك��رة العراقية، علي كاظم، الذي لطاملا تغنت 
ب��ه اجلماهي��ر أيام زمان وه��ي تهتف ) هداف ال��دورة علي كاظم ( 
صاحب التس��ديدة األشهر التي ما زال اخلليجيون قبل العراقيني 

من ضحايا قدمه اليسرى حتديدا .
االخوة في ملتقى القشلة الرياضي وهم مجموعة من الرياضيني 
االوفي��اء اخذوا على عاتقهم اس��تذكار رموزنا ورياضيينا االحياء 
واالموات -رحمهم اهلل- القامة احتفاليات خاصة معبرة مطعمة 
بالوفاء برغ��م بس��اطتها وتلقائيتها وجماهيريته��ا، وقد كانوا 
امت��دادا لزمالئهم في ملتق��ى أصدقاء عبد كاظ��م الذين اقاموا 
الكثي��ر من النش��اطات املهمة، فيما تواص��ل االخوة في ملتقى 
القشلة الرياضي بحلتهم اجلميلة وعفويتهم وطيب انفاسهم 

الطوعي الرياضي والوطني .
في يوم ش��تائي بغ��دادي جميل، ازدانت قاع��ة اجلواهري في احتاد 
االدب��اء بضيوف كرام، وه��م يقيمون اس��تذكارية أولى للمرحوم 
الراح��ل علي كاظم، وكان��ت املفاجأة كبيرة من اس��رته الكرمية 
حينما حضر ابنه وس��ام مبالبس ابيه حتى بدا وكأنه علي كاظم 
حيا بيننا لدرجة بكينا جميعا حينما اعتلى وسام املنصة يشكر 
احلضور، وينعى والده ويسلم علينا باسم والدته )ام وسام( حيث 
قال : )ان امي فتحت صباح اليوم ) كنتور ( الوالد وقالت لي البس 
مالبس��ه واذهب الخوته، وسلم عليهم باسمي، وكن كأنك ابيك 
وهو حي بينهم (.. دموع دموع دموع .. لن تنضب ونحن نس��تمع 
لكلم��ات عذبة المس��ت وج��دان احلضور.. فيما ضمير املس��ؤول 
العراق��ي الذي لم يع��رف الرياضيني اال أي��ام االنتخابات، جزء من 

ويالتنا ونكباتنا.
فيم��ا حت��دث احلضور الك��رام كل بطريقته اخلاص��ة، وتناول علي 
كاظ��م بصفح��ة او زاوي��ة ما ، أتيح ل��ي الكالم لدقائ��ق معدودة 

اعددته��ا من العم��ر، حيث 
الوج��وه  ان ه��ذه   (  : قل��ت 
تعودن��ا  احلاض��رة  الكرمي��ة 
ان نراه��ا ب��كل املناس��بات 
الرياضيني  واح��زان  بأف��راح 
، لكن��ي س��عيد اليوم حقا 
األس��تاذ  بحضور ش��خص 
الزامل��ي، ممث��ال عن  غال��ب 
االحتاد ونادي الش��رطة.. في 
تطور ل��م نألفه س��ابقا، اذ 
الرياضي��ة  املؤسس��ات  ان 
اغلبها ان لم تكن جميعها 
لم تق��م وتس��تذكر الرموز 
وال��رواد اال ما ن��در ، وحضور 
اعط��ى  الزامل��ي  الس��يد 

انطباع��ا جدي��داً، ونأم��ل ان يك��ون إيذان��ا مبرحل��ة تختلف عما 
اش��رناها.. كما متني��ت ان يبادر االخ��وة االحتاديني، وف��ي األوملبية 
وال��وزارة القطاعية وكذا األندية، بضرورة اس��تذكار روادهم ليس 
عب��ر البيانات والنعي فقط ، بل يتمثل ذلك بتش��كيل وفد لزيارة 
قب��ر املرحوم ووضع اكليل من الزهور وقراءة الفاحتة ، كذلك تفقد 
عوائله��م وقضاء احتياجاتهم، وامكانية تعيني احد أبنائهم في 
املؤسس��ة للش��عور باالنتماء والتوصل والفخر، وهذا لالسف ما 
تفتقر اليه اغلب مؤسساتنا .. كذلك اقترحنا ان تسمى املالعب 
وقاع��ات االحتاد واملؤسس��ات باس��م الراحلني من النج��وم وفاًء 
واس��تذكاراً لهم(.للحق فإن األس��تاذ الزاملي نهض بعد كلمتي 
واخ��ذ الالقطة، وقال امام اجلميع باحلرف الواحد : )اتعهد بتنفيذ 
جمي��ع ما ذك��ر بخصوص الرواد وسنش��كل جلنة لذل��ك، ونتابع 
ونسمي القاعات ونؤدي ما يرفع من شأن املؤسسة ويضعها على 

الطريق الصحيح ( .

وسام يتوسم ...
يف ذكرى علي كاظم !

وقفة 

حسني الذكر

 بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 

/ هشام الدلفي 

ازدانت قاعة الجواهري يف 
اتحاد االدباء بضيوف كرام 
وهم يقيمون استذكارية 
أوىل للمرحوم الراحل علي 
كاظم وكانت املفاجأة كبرية 
من اسرته الكريمة حينما 
حضر ابنه وسام بمالبس 
ابيه  

 أسود الرافدين تفرتس منور االدغال الفيتنامية يف افتتاح مشوارها بكأس امم آسيا
االخطاء الدفاعية كانت وراء عدم حسم اللقاء مبكرا وعلى كاتنيش تصحيحها 

دوري المجموعات في كأس آسيا في االمارات 

أتالنتا يسلط الضوء على مشاركة علي عدنان مع العراق يف كأس آسيا

الديوانية واحلدود 
يكتفيان بالتعادل

األسبـــوع املقبـــل.. إنطـــالق مباريــــات اجلولـــة 
السابعة لدوري اليد

الكرة  احتاد  في  التراخيص  جلنة  مدير  أعلن 
أن جلنة  املاضي،  االثنني  القصاب،  سيف عادل 
القدم  لكرة  االسيوي  االحتاد  في  التراخيص 
احلالي،  العام  من  آذار  في شهر  بغداد  ستزور  
على  زيارتها  في  ستركز   اللجنة  أن  مبيناً 
اجلوية  والقوة  الزوراء  أندية  تراخيص  ملفات 
التراخيص  »جلنة  إن  القصاب   والشرطة.وقال 
إلى  تفتيشية  زيارة  بإجراء  ستقوم  االسيوية 
العراق خالل الفترة من 11-15 اذار 2019، وذلك 
لغرض تدقيق االمتثال وتدقيق املعايير النوعية، 
وحسب لوائح نظام تراخيص االندية االسيوية 
واحمللية، لذلك سوف يتم التدقيق على جميع 

وتطبيقها  التراخيص  بنظام  اخلاصة  امللفات 
امللف  تدقيق  مع  املرخصة،  األندية  واقع  على 
املالعب  زيارة  وكذلك  املرخصة،  لألندية  املالي 
مطالباً  التراخيص«،  متطلبات  مع  ومقارنتها 
ب�«تواجد مسؤولي االندية كافة وذوي العالقة 
ستكون  »الزيارة  أن  التدقيق«.وأضاف،  خالل 
بالدرجة  اآلسيوي  االحتاد  قبل  من  مركزة 
األولى على أندية الزوراء والقوة اجلوية والنفط 
والشرطة، كون أن هذه االندية قد حصلت على 
املشاركة  لها  متنح  التي  اآلسيوية  الرخصة 
في البطوالت اآلسيوية، لذلك يجب االهتمام 
التي  الالزمة  وامللفات  املتطلبات  كل  بتهيئة 
تخص تراخيص األندية، وباالخص امللف املالي، 

حيث سيتم تدقيقه من قبل اللجنة بشكل 
مفصل ومقارنته مع الواقع املالي لكل ناد«.

مشاكل الرياضة عندنا منها الكثير وفيها من االختالف 
عن مشاكل الرياضة في العالم فعندنا تهدمي وتهميش 
االخر وعدم اتاحة الفرصة لالخر وحلملة الشهادة والكفاءة 
على  تنافس  وجدت  ان  املشكلة  اسباب  العالم  وعند 
الصحيح  موقعها  في  والكفاءة  الشهادة  ووضع  البناء 
وملن  يطرح  ملا  بها  االخذ  مت  لو  الكثير  احللول  من  وعندنا 
يريد ان يطرح موضوع يخص الرياضة بصورة عامة وليس 
جهتان  عندنا  فهنالك  سواها  دون  لعبة  على  االقتصار 
متنفذتان وفي نفس الوقت قانونيتان الغبار عليهما من 

واللجنة  الشباب  وزارة  وهما  بها  والتقيد  القوانني  سن 
الرياضة اصبحت  اليوم  الصورة عندنا  االوملبية وحقيقة 
معرفة  او  اجتاهها  تعرف  ال  وباتت  الكراسي  عن  البحث 
بوصلتها قياسا الى بلدان اجلوار وليس العالم فتخلفنا 
عند  معروفة  واالسباب  املتابع  للجمهور  الصورة  واضح 
اجلمهور واالعالم الرياضي وجمهورنا متشوق الجناز اوملبي 
واحد وخاصة الرؤية الواضحة بعد االنفتاح على شبكات 
الرياضية  التلفاز  وبرامج  العديدة  االجتماعي  التواصل 
بكافة  الرياضة  مسؤولو  يتحمله  االجناز  وفقر  وتخلف 

احتاد  ورئيس  االوملبية  اللجنة  ورئيس  وزير  من  املسميات 
بالذات  االوملبية  الزمن على الساحة  ولفترات طويلة من 
وبطوالت  االوملبية  اسيا  كبطوالت  وملحقاتها  حتديدا 
دول  ومنها  العربية  الدول  اغلب  الن  وجدت  ان  العرب 
اجملال  والى  للعاملية  تتوجه  وباتت  ومصر  العربي  املغرب 
االوملبية  للدورات  استعدادا  والتدريبي  االكادميي  العلمي 
اللجنة  قدرة  من  مؤكد  وهو  عادة  ينبع  رياضتنا  وتطور 
احلكومية  بصفتها  الشباب  وزارة  تساندها  االوملبية 
التي تقع حتت مسؤوليتها  الوطنية  باالحتادات  لالهتمام 

وان ال تكون هي محطة الستالم الرواتب لالحتادات وتدقيق 
سنوات  ثماني  وطيلة  لالسف  وهذه  فقط  الصرف  اوامر 
وقبلها حتملها اللجنة االوملبية احلالية من تأخير عقيم 
جدت ومردوده السلبي على الواقع الرياضي فال محاسبة 
الي مقصر من اللجنة االوملبية  عقب كل مشاركة ولم 
احتاد  الي  املشاركة  لتقييم  بعد كل مشاركة  دعوة  تتم 
ومحاسبته واصبحت اللجنة جامدة ال حترك ساكنا ابدا 
وكانها تعيش في مخاض طال امده والكل ينتظر االجناز 
والسلة  والطائرة  القدم  وكرة  والسياحة  املالكمة  في 

والدرجات وال نعلم كما هم ال يعلمون في اي وقت ستقف 
االجناز  حققوا  االبطال  هؤالء  وتقول  االوملبية  اللجنة 
نتمنى وندعو الى ادخال االكادمييني واالساتذة في العراق 
ومن كليات التربية الرياضية وكذلك الكفاءات التدريبية 
ان يكون لهم دور في االنتخابات القادمة وان يركن جانبا 
العمل في  لهؤالء  وليفسح  االوملية  اللجنة  في مناصب 

حتقيق ما نصبو اليه.

العابنا يف تراجع كبري .. فمن يعيد هلا بريقها ؟

النوارس والصقور والقيثارة حتت جمهر الرتاخيص اآلسيوية

فاهم حسن فتاح

والفليبني  اليمن  منتخبات  خسرت   
وقرغيزستان، املشاركة في نهائيات كأس 
مبارياتها  تاريخها،  في  األولى  للمرة  آسيا 
دور اجملموعات  األولى من  اإلثنني في اجلولة 
األول  اإلمارات حتى  في  املقامة  للنهائيات 

من شباط/فبراير.
أمام  خسارة  بأقسى  اجلريح  اليمن  ومني 
إلى  رابع  لقب  إلضافة  املرشحة  إيران 
سجلها بخماسية نظيفة، فيما خسرت 
كل  أمام  بصعوبة  وقرغيزستان  الفليبني 

من كوريا اجلنوبية )صفر-1( والصني )2-1(.
على ملعب محمد بن زايد في نادي اجلزيرة 
نحو  كبيرة  خطوة  إيران  خطت  بابوظبي، 
الرابعة مؤقتا  اجملموعة  وتصدرت  الـ16  دور 
بانتظار مواجهة العراق بطل 2007 وفيتنام 
الثالثاء على ملعب مدينة زايد في ابوظبي.
وبرغم غياب جنمها علي رضا جهانبخش 
املشاركة  ايران،  حسمت  اإلصابة،  بسبب 
تواليا  عشرة  الرابعة  للمرة  البطولة  في 
اخلبير  البرتغالي  املدرب  عليها  ويشرف 
شوطها  من  املباراة  كيروش،  كارلوس 
صريحة.بدوره،  ثالثية  بتسجيلها  األول 
أربع  منذ  الدوري  توقف  ثمن  اليمن  دفع 
 2014 منذ  املستمر  النزاع  بسبب  سنوات 
ربه  عبد  للرئيس  املوالية  القوات  بني 
تقوده  حتالف  من  واملدعومة  هادي  منصور 
القريبني  احلوثيني  واملتمردين  السعودية، 

من إيران.

وقال مدرب اليمن السلوفاكي يان كوسيان 
الناحية  من  وقويا  خبيرا  فريقا  »واجهنا 
 10 غضون  في  املباراة  خسرنا  البدنية. 

دقائق في الشوط االول«.
حاملة  استراليا  خسارة  ان  كيروش  ورأى 
اجلنوبية  كوريا  وفوز  االردن  أمام  اللقب 
بأن  العبيه  ذكرا  الفيليبني  على  الضيق 
صريحا  »ألكون  نزهة  ليست  آسيا  كأس 
الالعبني  بافهام  النتائج  هذه  ساهمت 
قلت  حلوى.  قالب  ليست  آسيا  كأس  ان 
االولى  املباراة  في  التركيز  ينبغي  انه  لهم 

واستفادوا من تلك الدروس«.
كولومبيا  لتدريب  املرشح  املدرب  وتابع 
»حلسن احلظ سجلنا باكرا فحصلنا على 
املباراة.  على  السيطرة  وسهولة  الثقة 

للتنفس«.وبعد  الوقت  اليمن  مننح  لم 
وعبد  السروري  ألحمد  واعدتني  محاولتني 
الواسع املطيري، رد عليهما مهدي طارمي 
سعود  احلارس  أبعدها  قوية  بتسديدة 
اإليراني  التهديف  بدأ مسلسل  السوادي، 
فسجل »تيم ميلي« ثالثية في غضون 13 
السوادي  احلارس   )12( طارمي  عبر  دقيقة 
)23 عن طريق اخلطأ( وطارمي مجددا )25(.

الثاني،  الشوط  تكرر في  السيناريو عينه 
الرابع  أزمون  سردار  الهجوم  جنم  فأضاف 
اخلامس  قدوس  سامان  البديل  ثم   ،)53(
)78(.وتفنن العبو إيران بعدها بإهدار الفرص 
لقب  حلامل  كاسح  بفوز  املباراة  لتنتهي 
فك  عن  إيران  و1976.وتبحث  و1972   1968
النهائي في النسخ  ربع  نحس اخلروج من 
الثالث األخيرة، معتمدة على خبرة كيروش 
في قيادة ثالثة منتخبات إلى كأس العالم 
جانب  إلى  والبرتغال  إفريقيا  جنوب  وهي 
رغم  فخور  و2018.إريكسون   2014 إيران 

خسارة فريقه الفلبيني
النسخة  وصيفة  اجلنوبية  كوريا  وفرضت 
واقعيتها  مرتني  اللقب  وحاملة  املاضية 
بهدف  بصعوبة  وتخطتها  الفليبني  على 
ضمن  دبي  في  مكتوم  آل  استاد  في  يتيم 
اجملموعة الثالثة، في ظل غياب جنم توتنهام 
اإلنكليزي سون هيونغ مني الذي سيلتحق 
بـ«محاربي تايغوك« بدءا من اجلولة الثالثة.

إريكسون  غوران  سفن  السويدي  واعتمد 
مدرب الفيليبني على الدفاع احملكم، وجنح 

املنافذ كافة على العبي كوريا  في إغالق 
اجلنوبية الذين عانوا كثيرا في املباراة رغم 
سيطرة مطلقة على اجملريات بلغت 81,8 
باملئة وهي األعلى ملشارك في كأس آسيا 
منذ 2011.وترجم هوانغ اوي جو مجهوده 

بتسجيل هدف املباراة الوحيد )67(.
وأبدى إريكسون فخره مبا قدمه أمام كوريا 
املشجعني  ماليني  »رأى  وقال  اجلنوبية، 
مضيفا  فعلناه«،  ما  اللقاء  تابعوا  الذين 
»لم أكن أتوقع أن نخلق هذا الكم الكبير 
واآلن  اجلنوبية،  كوريا  أمام  الفرص  من 
في  املقبلة  للمباراة  نتطلع  ان  علينا 
البرتغالي  قال  الصني«.بدوره،  مواجهة 
»يجب  اجلنوبية  كوريا  مدرب  بنتو  باولو 

أداء  نقدم  كي  لعبنا  طريقة  نحسن  أن 
اخلصم.  بحسب  نغيرها  ولن  أفضل، 
لياقة الالعبني لن تكون مشكلة لنا وهي 
في  وهم  اوربا  في  احملترفني  بني  مختلفة 
منتصف املوسم واحملترفني في اسيا حيث 
انتهى املوسم«.ولم تخسر كوريا اجلنوبية 
نسخة   11 آخر  في  االفتتاحية  مباراتها 
األخير  سقوطها  يعود  إذ  آسيا،  كأس  من 
ينقذ  قرغيزستان  1964.حارس  العام  إلى 
اجلديدة  الوافدة  مرمى  حارس  ليبيوارتكب 
الصني  منحا  فادحني  خطأين  قرغيزستان 
ليبي  مارتشيلو  اإليطالي  مدربها  بقيادة 
فوزا ضيقا 2-1 ضمن اجملموعة عينها على 

ملعب خليفة بن زايد في مدينة العني.
افتتح  آسيا  وسط  من  القادم  املنتخب 

األول  الشوط  انتهاء  قبل  التسجيل 
اسرائيلوف  ألخيلدين  جميلة  بتسديدة 
محبطة  صينية  بداية  بعد  وذلك   ،)42(
اضطر فيها ليبي الجراء تبديل في الدقيقة 
24.بيد أن احلارس بافل ماتياش حول الكرة 
غير  عرضية  كرة  اثر  شباكه  الى  بغرابة 
منطقته  من  يخرج  أن  قبل   ،)50( خطيرة 
تسجيل  داباو  يو  البديل  للمهاجم  وميهد 
غاب  الذي  األحمر«  »التنني  لـ  الفوز  هدف 
عنه قائده اخملضرم جنغ جي بداعي االيقاف 
الصني  تفوز  تواليا  الرابعة  املرة  )78(. وهذه 
النهائيات  في  االفتتاحية  مباراتها  في 
العالم 2006 مع  القارية. وقال ليبي، بطل 
بالده »خالل الشوط األول لم نلعب بشكل 
جيد، واعتقدت أنه في حال واصلنا اللعب 
املباراة«،  سنخسر  الشكل،  هذا  على 

بها  قام  التي  الفعل  ردة  »بعد  مضيفا 
الالعبون في الشوط الثاني، أنا سعيد ألننا 

متكنا من نيل النقاط الثالث«.
وتشارك الصني للمرة الثانية عشرة تواليا 
وتعد  اللقب  حترز  لم  لكنها   ،1976 منذ 
افضل نتيجة لها بلوغ النهائي في 2004 
اليابان  أمام  خسرت  عندما  أرضها  على 

.3-1
قرغيزستان  مدرب  رفض  املقابل،  في 
ألكسندر كريستينني حتميل حارس مرماه 
عن  نتحدث  »لن  قائال  اخلسارة،  مسؤولية 
هو  ككل  املنتخب  واحد.  العب  من  خطأ 
من خسر املباراة أضعنا فرصا في الشوط 
األول، اال أن هذه هي كرة القدم في البطوالت 

الكبرى، ونحن ندرك ذلك«.

بوكيتينو،  ماوريسيو  األرجنتيني  أعرب 
البقاء مع توتنهام لفترة  عن رغبته في 
آرسني  الفرنسي  فعل  مثلما  طويلة، 

فينجر مع آرسنال.
على  احلفاظ  في  بوكيتينو  ويرغب 
ملعب  بناء  ظل  في  توتنهام  قوة 
فينجر  فعل  مثلما  اجلديد،  الفريق 
ملعب  بناء  مت  عندما  آرسنال  مع 

اإلمارات والتخلي عن »هايبري«.
تصريحات  في  بوكيتينو،  وقال 
»ميرور«  صحيفة  نقلتها 
حدث  »ما  البريطانية: 
كان  النهاية  في  لفينجر 
خاصة  عادل،  غير  أمًرا 
إذا  آلرسنال،  قدمه  ما  بعد 
للتحدث  الفرصة  لي  سنحت 
معه سأسأله هل كان األمر يستحق 
ذلك؟«.وأضاف: »آمل وأمتنى أن أكون 
هنا ملدة 20 عاًما ثم أقرر املغادرة أو 
إنهاء مسيرتي هنا، لكنني ال أعرف 
ذلك؟.. ألن من خالل  هل سيحدث 
الناس  معاملة  كانت  رأيته  ما 

لفينجر غير عادلة«.
مطلوب  األرجنتيني  أن  يذكر 
األندية  من  العديد  لتدريب 
مثل  املقبل،  الصيف  في  األوربية 
اإلجنليزي  يونايتد  مانشستر 

وريال مدريد اإلسباني

لقاء  العمانية،  اجلماهير  تنتظر 
مسقط  ناديي  يجمع  الذي  القمة 
جملمع  الرئيسة  بالصالة  وعمان، 
ببوشر،  الرياضي  قابوس  السلطان 
ضمن منافسات دوري عام السلطنة 
ديربي خاص  واملباراة هي  اليد.  لكرة 
بني الفريقني، حيث سبق وأن التقيا 
الفريقني من  في لقاء السوبر، كون 
الدوري،  بلقب  للفوز  املرشحني  أبرز 
نظرا للمستويات التي يقدمها العبو 
الفريقني.وهذه هي املباراة الرسمية 
بعدما  املوسم،  في  لهم  الثانية 
كأس  مباراة  في  الفريقان  التقى 
نوفمبر/  في  أقيمت  والتي  السوبر، 
وحسمها  املاضي  الثاني  تشرين 
لقاء  إلى  وعودة  ملصلحته.  مسقط 
القمة، فإن نادي عمان يدخل املباراة 

برصيد  برصيد  الدوري  متصدر  وهو 
في  فاز  مباريات،   9 من  نقطة   27
فيحتل  مسقط  أما  جميعها، 
املركز الثالث برصيد 18 نقطة من 6 

مباريات فقط.
كمال  اجلزائري  املدرب  عمان  ويقود 
مادون، حيث يفتقد نادي عمان اليوم، 
3 من أبرز العبيه وهم احملترف محمد 
وعبدالعزيز  احلارثي  وبدر  البقلوطي 
لإلصابة  تعرضوا  الذين  الدغيشي، 
والتي  صحار  أمام  مباراتهم  في 
صفوف  عن  يغيبوا  بأن  املتوقع  من 

الفريق لفترات طويلة.
مسقط  نادي  فإن  آخر  جانب  من 
مييزه  وما  تقريبا  الصفوف  مكتمل 
طويلة،  لسنوات  الفني  االستقرار 
للفريق  الفني  اجلهاز  في  وخاصة 

وأيضا الالعبني.
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يحضر ريال مدريد اإلسباني عرًضا ضخًما، من أجل التعاقد مع جنم توتنهام، الصيف املقبل.
ــوات األولية للتعاقد مع  ــة، إن ريال مدريد بدأ باخلط ــت صحيفة »إندبندنت« البريطاني وقال
ــتيان إريكسن، جنم وسط توتنهام اإلجنليزي. وأفادت الصحيفة البريطانية  الدمناركي كريس
ــر بخدمات  ــترليني، من أجل الظف ــى 100 مليون إس ــا يصل إل ــد رصد مبلغ ــأن ريال مدري ب
ــني الفريق  ــم الثالث املاضية لتحس ــب الصيف املقبل.ويخطط أبطال أوربا في املواس الالع
ــي،  ــب توتنهام، وإيدين هازارد جنم تشيلس ــن الع ــي الصيف املقبل، ووضع النادي إريكس ف
ــازارد في صيف عام 2020،  ــن وه ــرز أهدافه الصيف املقبل.وتنتهي عقود كل من إريكس كأب
ــيكون توتنهام أكثر مياًل لبيع العبه الصيف املقبل، خوًفا من فقدانه مجانًا بعد نهاية  وس
ــارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد أجرى اتصاالت مع وكالء أعمال الالعب، خاصة  عقده. وأش

ــير إلى أن  ــام من عدة أندية أوربية بضمه الصيف املقبل.وكانت التقارير تش ــاك اهتم وأن هن
توتنهام سوف ميدد عقد الالعب براتب أسبوعي يصل إلى 200 إلى 250 ألف إسترليني، لكن 
ــباب رياضية وليست مالية.وأكدت الصحيفة أن إريكسن يشعر  الالعب يفكر بالرحيل ألس
بأنه في مرحلة يجب أن يخوض فيها جتربة جديدة في كرة القدم، وأحد طموحاته هو اللعب 
ــارت مصادر مقربة من الالعب أنه في حال فشل انتقاله إلى ريال  ــباني. وأش في الدوري اإلس
ــدرك ريال مدريد صعوبة  ــوف يبقى في توتنهام. وي ــلونة، فإنه على األرجح س مدريد أو برش
التفاوض مع دانييل ليفي رئيس توتنهام، لكنه يشعر أن مبلغ 100 مليون إسترليني سوف 

يسهم في تسهيل املفاوضات مع النادي اللندني.
ــة تبادلية مع  ــكو في صفق ــتخدم إيس ــت الصحيفة بتأكيد أن ريال مدريد قد يس واختتم

إريسكن أو هازارد، وذلك للتقليل من املبلغ املالي الذي سيدفعه.

ريال مدريد يبدأ التحرك صوب جنم توتنهام
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عمان ومسقط يف قمة دوري اليد

مصري فينجر يهدد حلم بوكيتينو

كفيتوفا  بترا  التشيكية  صعدت 
أمريكا  بطلة  ستيفنز  سلون  واألمريكية 
إلى  بارتي  آشليه  واألسترالية  املفتوحة 
الدولية  سيدني  ببطولة  الثاني  الدور 

للتنس.
أمام  مبجموعة  تأخرها  ستيفنز  وحولت 
الروسية إيكاترينا ألكسندروفا إلى الفوز، 
مع  تلتقي  حيث  الثاني  الدور  إلى  لتتأهل 

جوليا بوتينتسيفا .
أما بارتي صعدت للدور الثاني بالفوز على 

فرنسا  بلقب  الفائزة  أوستبنكو  إيلينا 
 ،  2017 عام  جاروس(  )روالن  املفتوحة 

بنتيجة 6-3 و3-6.
من  معاناة  أوستبنكو،  الالتفية  وأبدت 
بارتي  قالت  بينما  احلرارة،  درجات  ارتفاع 
إنها تستمتع بالطقس، مؤكدة أن لديها 
أستراليا  بطولة  في  القوي  الطموح 

املفتوحة املقبلة.
الدور  في  صعبة  مهمة  بارتي،  وتواجه 
تلتقي  حيث  سيدني،  لبطولة  الثاني 
هاليب  سيمونا  الرومانية  النجمة  مع 

املصنفة األولى على العالم، والتي تستهل 
مشوارها في البطولة من الدور الثاني.

للصحفيني  تصريحاتها  في  بارتي  وقالت 
من  أفضل  حتديات  هناك  ليس  »بالتأكيد 
بطوالت  خوض  قبل  سيمونا  مواجهة 

اجلراند سالم«.
بالفوز  الثاني  الدور  إلى  وصعدت كفيتوفا 

على أرينا سابالينكا بواقع 6-1 و5-7.
املقبلة،  مباراتها  في  كفيتوفا  وستلتقي 
أمام التايوانية سو وي هسي، التي تأهلت 

بالفوز على دانييال كولينز.

كفيتوفا تتجاوز سابالينكا يف بطولة سيدني

الوافدون اجلدد يفتقرون لعامل اخلربة ويصطدمون يف كبار القارة الصفراء 
كوريا اجلنوبية تفوز بهدف يتيم واريكسون فخور رغم خسارة فريق الفلبيين 

كاس االمم االسيوية دور المجموعات 

اإلنكليزي  ليفربول  هداف  يبدو   
القدم  لكرة  املصري  املنتخب  جنم 
جائزة  لنيل  مرشحا  محمد صالح 
الثاني  للعام  إفريقي  العب  أفضل 
تواليا خالل احلفل السنوي لالحتاد 
العاصمة  في  الثالثاء  القاري 
صالح  ويتنافس  دكار.  السنغالية 
على اجلائزة مع زميله في ليفربول 
مانيه  ساديو  السنغالي  الدولي 
ومهاجم أرسنال اإلنكليزي الدولي 

الغابوني بيار-إمييريك أوباميانغ.
وحصد صالح جائزة فردية أولى عن 
عام 2018، وذلك بنيله جائزة أفضل 
التي  السمراء  القارة  في  العب 
البريطانية  اإلذاعة  هيئة  متنحها 
لنيل  األقرب  ويبدو  سي«،  بي  »بي 
أي  حتصل  لم  ما  االحتاد  جائزة 
مفاجأة في دكار. وفي حال اختياره 
»الفرعون  سيصبح  جديدة،  مرة 
املصري« أول العب من شمال القارة 
ينال اجلائزة مرتني متتاليتني. وأصبح 
املاضي  العام  عاما(   26( صالح 
منذ  اجلائزة  هذه  ينال  مصري  أول 

عام  احلالي  بالشكل  منحها  بدء 
ثانية  مرة  إلحرازها  ويتطلع   ،1992
حققه  الذي  االجناز  ليعادل  تواليا 
 2001( ضيوف  احلاجي  السنغالي 
إيتو  و2002(، والكاميروني صامويل 
توريه  يايا  والعاجي  و2004(   2003(

)2011 و2012(.
ونال توريه اجلائزة أربعة أعوام تواليا 
قياسي  رقم  وهو   ،)2014-2011(
بها  توج  الذي  إيتو  مع  يتقاسمه 

ولكن ليس ملرات متتالية.
وسجل صالح 44 هدفا في مختلف 

املوسم  لليفربول  املسابقات 
املاضي وهو األول له في أنفيلد بعد 

انتقاله من نادي روما اإليطالي.
املوسم  في  بطيئة  بداية  وبعد 
اإلنكليزي  الدوري  ضمن  احلالي 
 13 األمين  اجلناح  سجل  املمتاز، 
متصدري  من  أقل  بهدف  هدفا، 
أوباميانغ  الدوري،  هدافي  ترتيب 
ومهاجم توتنهام الدولي اإلنكليزي 
أيضا  صالح  وسجل  كاين.  هاري 
نابولي  مرمى  في  الفوز  هدف 
اإليطالي في أنفيلد الشهر املاضي 

الدور  إلى  ليفربول  به  قاد  والذي 
أبطال  دوري  النهائي ملسابقة  ثمن 
املاضي  العام  اسهم  بعدما  أوربا، 
النهائية  املباراة  فريقه  بلوغ  في 
للمسابقة القارية، قبل أن يخسر 

أمام ريال مدريد اإلسباني.
النهائي إلصابة  وتعرض صالح في 
أثرت  األول  الشوط  في  الكتف  في 
على مشاركته في مونديال روسيا 
أداء  على  سلبا  انعكس  ما   ،2018
املنتخب املصري الذي كان يشارك 
في النهائيات للمرة األولى منذ 28 
عاما.وغاب صالح عن املباراة األولى 
يخوض  أن  قبل  األوروغواي،  ضد 
والسعودية،  روسيا  ضد  املباراتني 
دون  كليهما  في  هدفا  وسجل 
اخلسارة  بالده  منتخب  يجنب  أن 

واخلروج من الدور األول.
ماسيمليانو  اقترب  اخر  من جانب 
ليوفنتوس،  الفني  املدير  أليجري، 
من حتديد مصيره مع البيانكونيري، 
اإلدارة  رأس  على  بالبقاء  سواء 
حتديات  خلوض  الرحيل  أو  الفنية 
»توتو  صحيفة  وذكرت  جديدة. 

الشائعات  بعض  أن  سبورت«، 
عن  أليجري  رحيل  إلى  أشارت 
في  ليوفنتوس  الفنية  القيادة 
وأن  خاصة  اجلاري،  املوسم  نهاية 
ينتهي في عام  أن  املقرر  عقده من 
الرحيل عن  قرار  أن  وأضافت   .2020

بحث  أجل  من  جاء  يوفنتوس 
أليجري عن حافز جديد مع فريق 
وصول  تأثير  أن  وأوضحت  آخر. 
والتغييرات  رونالدو  كريستيانو 
يوفنتوس  إدارة  على  طرأت  التي 

أليجري نحو  غيرت من تفكير 
الصحيفة  وأشارت  الرحيل. 
أليجري،  مستقبل  أن  إلى 
بشكل  حتديده  سيتم 
مارس/ شهر  في  نهائي 
أن  موضحة   ، املقبل  آذار 
سيجري  اإليطالي  املدرب 
الوقت  ذلك  في  محادثات 

رئيس  أنيلي،  أندريا  مع 
بافل  املديرين  بجانب  النادي، 

نيدفيد وفابيو باراتيسي.

صالح مرشح لالحتفاظ جبائزة أفضل العب إفريقي و رونالدو يساعد 
يوفنتوس للحفاظ على أليجري

أعلن فريق فيراري اإليطالي املنافس في بطولة العالم لسباقات 
سيارات فورموال1،  تعيني ماتيا بينوتو، املدير التقني في منصب 
املقبل. املوسم  في  أريفابيني  ملاوريتسيو  خلًفا  الفريق،  مدير 

وذكر فيراري في بيان عبر موقعه الرسمي: »بعد 4 سنوات من 
االلتزام والتفاني سُيغادر ماوريتسيو أريفابيني الفريق«.وأضاف 
مناقشة  بعد  للشركة  العليا  اإلدارة  مع  القرار  اتخاذ  متّ  »لقد 
مطّولة تتعّلق مبصالح أريفابيني الشخصية على املدى الطويل 

باإلضافة إلى اهتمامات الفريق نفسه«.
زيادة  في  القّيمة  ملساهمته  شكره  فيراري  »توّد  البيان  وأكد 
تنافسّية الفريق على مدى السنوات القليلة املاضية، وتتمنى 

له األفضل ملستقبله«.
منصب  بينوتو  ماتيا  سيتولى  فورّي،  »وبشكل  البيان  وختم 
مدير فريق فيراري، وسيستمر الطاقم التقني في تقدمي التقارير 
مباشرًة إليه«.وتأتي خطوة تغيير مدير الفريق بعد فشل الفريق 
اعتبرها  ألسباب  العالم،  بطولة  بلقب  الفوز  في  اإليطالي 

البعض تتعلق باألخطاء اإلداريّة.
وشغل بينوتو منصب املدير التقني مع فيراري منذ 2016 خلفا 

جلاميس أليسون. 
وبدأت مسيرة بينوتو مع فيراري في 1995 كمهندس محّركات 
في فريق التجارب حينها، قبل أن يضطلع بدوٍر مماثل مع الفريق 

األساسي بني عامي 1997 و.2003

بينوتو خيلف أريفابيين يف منصب مدير فريق فرياري



والفليبني  اليمن  منتخبات  خسرت   
وقرغيزستان، املشاركة في نهائيات كأس 
مبارياتها  تاريخها،  في  األولى  للمرة  آسيا 
دور اجملموعات  األولى من  اإلثنني في اجلولة 
األول  اإلمارات حتى  في  املقامة  للنهائيات 

من شباط/فبراير.
أمام  خسارة  بأقسى  اجلريح  اليمن  ومني 
إلى  رابع  لقب  إلضافة  املرشحة  إيران 
سجلها بخماسية نظيفة، فيما خسرت 
كل  أمام  بصعوبة  وقرغيزستان  الفليبني 

من كوريا اجلنوبية )صفر-1( والصني )2-1(.
على ملعب محمد بن زايد في نادي اجلزيرة 
نحو  كبيرة  خطوة  إيران  خطت  بابوظبي، 
الرابعة مؤقتا  اجملموعة  وتصدرت  الـ16  دور 
بانتظار مواجهة العراق بطل 2007 وفيتنام 
الثالثاء على ملعب مدينة زايد في ابوظبي.

وبرغم غياب جنمها علي رضا جهانبخش 
املشاركة  ايران،  حسمت  اإلصابة،  بسبب 
تواليا  عشرة  الرابعة  للمرة  البطولة  في 
اخلبير  البرتغالي  املدرب  عليها  ويشرف 
شوطها  من  املباراة  كيروش،  كارلوس 
صريحة.بدوره،  ثالثية  بتسجيلها  األول 
أربع  منذ  الدوري  توقف  ثمن  اليمن  دفع 
 2014 منذ  املستمر  النزاع  بسبب  سنوات 
ربه  عبد  للرئيس  املوالية  القوات  بني 
تقوده  حتالف  من  واملدعومة  هادي  منصور 
القريبني  احلوثيني  واملتمردين  السعودية، 

من إيران.

وقال مدرب اليمن السلوفاكي يان كوسيان 
الناحية  من  وقويا  خبيرا  فريقا  »واجهنا 
 10 غضون  في  املباراة  خسرنا  البدنية. 

دقائق في الشوط االول«.
حاملة  استراليا  خسارة  ان  كيروش  ورأى 
اجلنوبية  كوريا  وفوز  االردن  أمام  اللقب 
بأن  العبيه  ذكرا  الفيليبني  على  الضيق 
صريحا  »ألكون  نزهة  ليست  آسيا  كأس 
الالعبني  بافهام  النتائج  هذه  ساهمت 
قلت  حلوى.  قالب  ليست  آسيا  كأس  ان 
االولى  املباراة  في  التركيز  ينبغي  انه  لهم 

واستفادوا من تلك الدروس«.
كولومبيا  لتدريب  املرشح  املدرب  وتابع 
»حلسن احلظ سجلنا باكرا فحصلنا على 
املباراة.  على  السيطرة  وسهولة  الثقة 

للتنفس«.وبعد  الوقت  اليمن  مننح  لم 
وعبد  السروري  ألحمد  واعدتني  محاولتني 
الواسع املطيري، رد عليهما مهدي طارمي 
سعود  احلارس  أبعدها  قوية  بتسديدة 
اإليراني  التهديف  بدأ مسلسل  السوادي، 
فسجل »تيم ميلي« ثالثية في غضون 13 
السوادي  احلارس   )12( طارمي  عبر  دقيقة 
)23 عن طريق اخلطأ( وطارمي مجددا )25(.

الثاني،  الشوط  تكرر في  السيناريو عينه 
الرابع  أزمون  سردار  الهجوم  جنم  فأضاف 
اخلامس  قدوس  سامان  البديل  ثم   ،)53(
)78(.وتفنن العبو إيران بعدها بإهدار الفرص 
لقب  حلامل  كاسح  بفوز  املباراة  لتنتهي 
فك  عن  إيران  و1976.وتبحث  و1972   1968
النهائي في النسخ  ربع  نحس اخلروج من 
الثالث األخيرة، معتمدة على خبرة كيروش 
في قيادة ثالثة منتخبات إلى كأس العالم 
جانب  إلى  والبرتغال  إفريقيا  جنوب  وهي 
رغم  فخور  و2018.إريكسون   2014 إيران 

خسارة فريقه الفلبيني
النسخة  وصيفة  اجلنوبية  كوريا  وفرضت 
واقعيتها  مرتني  اللقب  وحاملة  املاضية 
بهدف  بصعوبة  وتخطتها  الفليبني  على 
ضمن  دبي  في  مكتوم  آل  استاد  في  يتيم 
اجملموعة الثالثة، في ظل غياب جنم توتنهام 
اإلنكليزي سون هيونغ مني الذي سيلتحق 
بـ«محاربي تايغوك« بدءا من اجلولة الثالثة.

إريكسون  غوران  سفن  السويدي  واعتمد 
مدرب الفيليبني على الدفاع احملكم، وجنح 

املنافذ كافة على العبي كوريا  في إغالق 
اجلنوبية الذين عانوا كثيرا في املباراة رغم 
سيطرة مطلقة على اجملريات بلغت 81,8 
باملئة وهي األعلى ملشارك في كأس آسيا 
منذ 2011.وترجم هوانغ اوي جو مجهوده 

بتسجيل هدف املباراة الوحيد )67(.
وأبدى إريكسون فخره مبا قدمه أمام كوريا 
املشجعني  ماليني  »رأى  وقال  اجلنوبية، 
مضيفا  فعلناه«،  ما  اللقاء  تابعوا  الذين 
»لم أكن أتوقع أن نخلق هذا الكم الكبير 
واآلن  اجلنوبية،  كوريا  أمام  الفرص  من 
في  املقبلة  للمباراة  نتطلع  ان  علينا 
البرتغالي  قال  الصني«.بدوره،  مواجهة 
»يجب  اجلنوبية  كوريا  مدرب  بنتو  باولو 

أداء  نقدم  كي  لعبنا  طريقة  نحسن  أن 
اخلصم.  بحسب  نغيرها  ولن  أفضل، 
لياقة الالعبني لن تكون مشكلة لنا وهي 
في  وهم  اوربا  في  احملترفني  بني  مختلفة 
منتصف املوسم واحملترفني في اسيا حيث 
انتهى املوسم«.ولم تخسر كوريا اجلنوبية 
نسخة   11 آخر  في  االفتتاحية  مباراتها 
األخير  سقوطها  يعود  إذ  آسيا،  كأس  من 
ينقذ  قرغيزستان  1964.حارس  العام  إلى 
اجلديدة  الوافدة  مرمى  حارس  ليبيوارتكب 
الصني  منحا  فادحني  خطأين  قرغيزستان 
ليبي  مارتشيلو  اإليطالي  مدربها  بقيادة 
فوزا ضيقا 2-1 ضمن اجملموعة عينها على 

ملعب خليفة بن زايد في مدينة العني.
افتتح  آسيا  وسط  من  القادم  املنتخب 

األول  الشوط  انتهاء  قبل  التسجيل 
اسرائيلوف  ألخيلدين  جميلة  بتسديدة 
محبطة  صينية  بداية  بعد  وذلك   ،)42(
اضطر فيها ليبي الجراء تبديل في الدقيقة 
24.بيد أن احلارس بافل ماتياش حول الكرة 
غير  عرضية  كرة  اثر  شباكه  الى  بغرابة 
منطقته  من  يخرج  أن  قبل   ،)50( خطيرة 
تسجيل  داباو  يو  البديل  للمهاجم  وميهد 
غاب  الذي  األحمر«  »التنني  لـ  الفوز  هدف 
عنه قائده اخملضرم جنغ جي بداعي االيقاف 
الصني  تفوز  تواليا  الرابعة  املرة  )78(. وهذه 
النهائيات  في  االفتتاحية  مباراتها  في 
العالم 2006 مع  القارية. وقال ليبي، بطل 
بالده »خالل الشوط األول لم نلعب بشكل 
جيد، واعتقدت أنه في حال واصلنا اللعب 
املباراة«،  سنخسر  الشكل،  هذا  على 

بها  قام  التي  الفعل  ردة  »بعد  مضيفا 
الالعبون في الشوط الثاني، أنا سعيد ألننا 

متكنا من نيل النقاط الثالث«.
وتشارك الصني للمرة الثانية عشرة تواليا 
وتعد  اللقب  حترز  لم  لكنها   ،1976 منذ 
افضل نتيجة لها بلوغ النهائي في 2004 
اليابان  أمام  خسرت  عندما  أرضها  على 

.3-1
قرغيزستان  مدرب  رفض  املقابل،  في 
ألكسندر كريستينني حتميل حارس مرماه 
عن  نتحدث  »لن  قائال  اخلسارة،  مسؤولية 
هو  ككل  املنتخب  واحد.  العب  من  خطأ 
من خسر املباراة أضعنا فرصا في الشوط 
األول، اال أن هذه هي كرة القدم في البطوالت 

الكبرى، ونحن ندرك ذلك«.

بوكيتينو،  ماوريسيو  األرجنتيني  أعرب 
البقاء مع توتنهام لفترة  عن رغبته في 
آرسني  الفرنسي  فعل  مثلما  طويلة، 

فينجر مع آرسنال.
على  احلفاظ  في  بوكيتينو  ويرغب 
ملعب  بناء  ظل  في  توتنهام  قوة 
فينجر  فعل  مثلما  اجلديد،  الفريق 
ملعب  بناء  مت  عندما  آرسنال  مع 

اإلمارات والتخلي عن »هايبري«.
تصريحات  في  بوكيتينو،  وقال 
»ميرور«  صحيفة  نقلتها 
حدث  »ما  البريطانية: 
كان  النهاية  في  لفينجر 
خاصة  عادل،  غير  أمًرا 
إذا  آلرسنال،  قدمه  ما  بعد 
للتحدث  الفرصة  لي  سنحت 
معه سأسأله هل كان األمر يستحق 
ذلك؟«.وأضاف: »آمل وأمتنى أن أكون 
هنا ملدة 20 عاًما ثم أقرر املغادرة أو 
إنهاء مسيرتي هنا، لكنني ال أعرف 
ذلك؟.. ألن من خالل  هل سيحدث 
الناس  معاملة  كانت  رأيته  ما 

لفينجر غير عادلة«.
مطلوب  األرجنتيني  أن  يذكر 
األندية  من  العديد  لتدريب 
مثل  املقبل،  الصيف  في  األوربية 
اإلجنليزي  يونايتد  مانشستر 

وريال مدريد اإلسباني

لقاء  العمانية،  اجلماهير  تنتظر 
مسقط  ناديي  يجمع  الذي  القمة 
جملمع  الرئيسة  بالصالة  وعمان، 
ببوشر،  الرياضي  قابوس  السلطان 
ضمن منافسات دوري عام السلطنة 
ديربي خاص  واملباراة هي  اليد.  لكرة 
بني الفريقني، حيث سبق وأن التقيا 
الفريقني من  في لقاء السوبر، كون 
الدوري،  بلقب  للفوز  املرشحني  أبرز 
نظرا للمستويات التي يقدمها العبو 
الفريقني.وهذه هي املباراة الرسمية 
بعدما  املوسم،  في  لهم  الثانية 
كأس  مباراة  في  الفريقان  التقى 
نوفمبر/  في  أقيمت  والتي  السوبر، 
وحسمها  املاضي  الثاني  تشرين 
لقاء  إلى  وعودة  ملصلحته.  مسقط 
القمة، فإن نادي عمان يدخل املباراة 

برصيد  برصيد  الدوري  متصدر  وهو 
في  فاز  مباريات،   9 من  نقطة   27
فيحتل  مسقط  أما  جميعها، 
املركز الثالث برصيد 18 نقطة من 6 

مباريات فقط.
كمال  اجلزائري  املدرب  عمان  ويقود 
مادون، حيث يفتقد نادي عمان اليوم، 
3 من أبرز العبيه وهم احملترف محمد 
وعبدالعزيز  احلارثي  وبدر  البقلوطي 
لإلصابة  تعرضوا  الذين  الدغيشي، 
والتي  صحار  أمام  مباراتهم  في 
صفوف  عن  يغيبوا  بأن  املتوقع  من 

الفريق لفترات طويلة.
مسقط  نادي  فإن  آخر  جانب  من 
مييزه  وما  تقريبا  الصفوف  مكتمل 
طويلة،  لسنوات  الفني  االستقرار 
للفريق  الفني  اجلهاز  في  وخاصة 

وأيضا الالعبني.
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يحضر ريال مدريد اإلسباني عرًضا ضخًما، من أجل التعاقد مع جنم توتنهام، الصيف املقبل.
ــوات األولية للتعاقد مع  ــة، إن ريال مدريد بدأ باخلط ــت صحيفة »إندبندنت« البريطاني وقال
ــتيان إريكسن، جنم وسط توتنهام اإلجنليزي. وأفادت الصحيفة البريطانية  الدمناركي كريس
ــر بخدمات  ــترليني، من أجل الظف ــى 100 مليون إس ــا يصل إل ــد رصد مبلغ ــأن ريال مدري ب
ــني الفريق  ــم الثالث املاضية لتحس ــب الصيف املقبل.ويخطط أبطال أوربا في املواس الالع
ــي،  ــب توتنهام، وإيدين هازارد جنم تشيلس ــن الع ــي الصيف املقبل، ووضع النادي إريكس ف
ــازارد في صيف عام 2020،  ــن وه ــرز أهدافه الصيف املقبل.وتنتهي عقود كل من إريكس كأب
ــيكون توتنهام أكثر مياًل لبيع العبه الصيف املقبل، خوًفا من فقدانه مجانًا بعد نهاية  وس
ــارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد أجرى اتصاالت مع وكالء أعمال الالعب، خاصة  عقده. وأش

ــير إلى أن  ــام من عدة أندية أوربية بضمه الصيف املقبل.وكانت التقارير تش ــاك اهتم وأن هن
توتنهام سوف ميدد عقد الالعب براتب أسبوعي يصل إلى 200 إلى 250 ألف إسترليني، لكن 
ــباب رياضية وليست مالية.وأكدت الصحيفة أن إريكسن يشعر  الالعب يفكر بالرحيل ألس
بأنه في مرحلة يجب أن يخوض فيها جتربة جديدة في كرة القدم، وأحد طموحاته هو اللعب 
ــارت مصادر مقربة من الالعب أنه في حال فشل انتقاله إلى ريال  ــباني. وأش في الدوري اإلس
ــدرك ريال مدريد صعوبة  ــوف يبقى في توتنهام. وي ــلونة، فإنه على األرجح س مدريد أو برش
التفاوض مع دانييل ليفي رئيس توتنهام، لكنه يشعر أن مبلغ 100 مليون إسترليني سوف 

يسهم في تسهيل املفاوضات مع النادي اللندني.
ــة تبادلية مع  ــكو في صفق ــتخدم إيس ــت الصحيفة بتأكيد أن ريال مدريد قد يس واختتم

إريسكن أو هازارد، وذلك للتقليل من املبلغ املالي الذي سيدفعه.

ريال مدريد يبدأ التحرك صوب جنم توتنهام

 وكاالت /

 وكاالت /

 وكاالت /
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 وكاالت /
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عمان ومسقط يف قمة دوري اليد

مصري فينجر يهدد حلم بوكيتينو

كفيتوفا  بترا  التشيكية  صعدت 
أمريكا  بطلة  ستيفنز  سلون  واألمريكية 
إلى  بارتي  آشليه  واألسترالية  املفتوحة 
الدولية  سيدني  ببطولة  الثاني  الدور 

للتنس.
أمام  مبجموعة  تأخرها  ستيفنز  وحولت 
الروسية إيكاترينا ألكسندروفا إلى الفوز، 
مع  تلتقي  حيث  الثاني  الدور  إلى  لتتأهل 

جوليا بوتينتسيفا .
أما بارتي صعدت للدور الثاني بالفوز على 

فرنسا  بلقب  الفائزة  أوستبنكو  إيلينا 
 ،  2017 عام  جاروس(  )روالن  املفتوحة 

بنتيجة 6-3 و3-6.
من  معاناة  أوستبنكو،  الالتفية  وأبدت 
بارتي  قالت  بينما  احلرارة،  درجات  ارتفاع 
إنها تستمتع بالطقس، مؤكدة أن لديها 
أستراليا  بطولة  في  القوي  الطموح 

املفتوحة املقبلة.
الدور  في  صعبة  مهمة  بارتي،  وتواجه 
تلتقي  حيث  سيدني،  لبطولة  الثاني 
هاليب  سيمونا  الرومانية  النجمة  مع 

املصنفة األولى على العالم، والتي تستهل 
مشوارها في البطولة من الدور الثاني.

للصحفيني  تصريحاتها  في  بارتي  وقالت 
من  أفضل  حتديات  هناك  ليس  »بالتأكيد 
بطوالت  خوض  قبل  سيمونا  مواجهة 

اجلراند سالم«.
بالفوز  الثاني  الدور  إلى  وصعدت كفيتوفا 

على أرينا سابالينكا بواقع 6-1 و5-7.
املقبلة،  مباراتها  في  كفيتوفا  وستلتقي 
أمام التايوانية سو وي هسي، التي تأهلت 

بالفوز على دانييال كولينز.

كفيتوفا تتجاوز سابالينكا يف بطولة سيدني

الوافدون اجلدد يفتقرون لعامل اخلربة ويصطدمون يف كبار القارة الصفراء 
كوريا اجلنوبية تفوز بهدف يتيم واريكسون فخور رغم خسارة فريق الفلبيين 

كاس االمم االسيوية دور المجموعات 

اإلنكليزي  ليفربول  هداف  يبدو   
القدم  لكرة  املصري  املنتخب  جنم 
جائزة  لنيل  مرشحا  محمد صالح 
الثاني  للعام  إفريقي  العب  أفضل 
تواليا خالل احلفل السنوي لالحتاد 
العاصمة  في  الثالثاء  القاري 
صالح  ويتنافس  دكار.  السنغالية 
على اجلائزة مع زميله في ليفربول 
مانيه  ساديو  السنغالي  الدولي 
ومهاجم أرسنال اإلنكليزي الدولي 

الغابوني بيار-إمييريك أوباميانغ.
وحصد صالح جائزة فردية أولى عن 
عام 2018، وذلك بنيله جائزة أفضل 
التي  السمراء  القارة  في  العب 
البريطانية  اإلذاعة  هيئة  متنحها 
لنيل  األقرب  ويبدو  سي«،  بي  »بي 
أي  حتصل  لم  ما  االحتاد  جائزة 
مفاجأة في دكار. وفي حال اختياره 
»الفرعون  سيصبح  جديدة،  مرة 
املصري« أول العب من شمال القارة 
ينال اجلائزة مرتني متتاليتني. وأصبح 
املاضي  العام  عاما(   26( صالح 
منذ  اجلائزة  هذه  ينال  مصري  أول 

عام  احلالي  بالشكل  منحها  بدء 
ثانية  مرة  إلحرازها  ويتطلع   ،1992
حققه  الذي  االجناز  ليعادل  تواليا 
 2001( ضيوف  احلاجي  السنغالي 
إيتو  و2002(، والكاميروني صامويل 
توريه  يايا  والعاجي  و2004(   2003(

)2011 و2012(.
ونال توريه اجلائزة أربعة أعوام تواليا 
قياسي  رقم  وهو   ،)2014-2011(
بها  توج  الذي  إيتو  مع  يتقاسمه 

ولكن ليس ملرات متتالية.
وسجل صالح 44 هدفا في مختلف 

املوسم  لليفربول  املسابقات 
املاضي وهو األول له في أنفيلد بعد 

انتقاله من نادي روما اإليطالي.
املوسم  في  بطيئة  بداية  وبعد 
اإلنكليزي  الدوري  ضمن  احلالي 
 13 األمين  اجلناح  سجل  املمتاز، 
متصدري  من  أقل  بهدف  هدفا، 
أوباميانغ  الدوري،  هدافي  ترتيب 
ومهاجم توتنهام الدولي اإلنكليزي 
أيضا  صالح  وسجل  كاين.  هاري 
نابولي  مرمى  في  الفوز  هدف 
اإليطالي في أنفيلد الشهر املاضي 

الدور  إلى  ليفربول  به  قاد  والذي 
أبطال  دوري  النهائي ملسابقة  ثمن 
املاضي  العام  اسهم  بعدما  أوربا، 
النهائية  املباراة  فريقه  بلوغ  في 
للمسابقة القارية، قبل أن يخسر 

أمام ريال مدريد اإلسباني.
النهائي إلصابة  وتعرض صالح في 
أثرت  األول  الشوط  في  الكتف  في 
على مشاركته في مونديال روسيا 
أداء  على  سلبا  انعكس  ما   ،2018
املنتخب املصري الذي كان يشارك 
في النهائيات للمرة األولى منذ 28 
عاما.وغاب صالح عن املباراة األولى 
يخوض  أن  قبل  األوروغواي،  ضد 
والسعودية،  روسيا  ضد  املباراتني 
دون  كليهما  في  هدفا  وسجل 
اخلسارة  بالده  منتخب  يجنب  أن 

واخلروج من الدور األول.
ماسيمليانو  اقترب  اخر  من جانب 
ليوفنتوس،  الفني  املدير  أليجري، 
من حتديد مصيره مع البيانكونيري، 
اإلدارة  رأس  على  بالبقاء  سواء 
حتديات  خلوض  الرحيل  أو  الفنية 
»توتو  صحيفة  وذكرت  جديدة. 

الشائعات  بعض  أن  سبورت«، 
عن  أليجري  رحيل  إلى  أشارت 
في  ليوفنتوس  الفنية  القيادة 
وأن  خاصة  اجلاري،  املوسم  نهاية 
ينتهي في عام  أن  املقرر  عقده من 
الرحيل عن  قرار  أن  وأضافت   .2020

بحث  أجل  من  جاء  يوفنتوس 
أليجري عن حافز جديد مع فريق 
وصول  تأثير  أن  وأوضحت  آخر. 
والتغييرات  رونالدو  كريستيانو 
يوفنتوس  إدارة  على  طرأت  التي 

أليجري نحو  غيرت من تفكير 
الصحيفة  وأشارت  الرحيل. 
أليجري،  مستقبل  أن  إلى 
بشكل  حتديده  سيتم 
مارس/ شهر  في  نهائي 
أن  موضحة   ، املقبل  آذار 
سيجري  اإليطالي  املدرب 
الوقت  ذلك  في  محادثات 

رئيس  أنيلي،  أندريا  مع 
بافل  املديرين  بجانب  النادي، 

نيدفيد وفابيو باراتيسي.

صالح مرشح لالحتفاظ جبائزة أفضل العب إفريقي و رونالدو يساعد 
يوفنتوس للحفاظ على أليجري

أعلن فريق فيراري اإليطالي املنافس في بطولة العالم لسباقات 
سيارات فورموال1،  تعيني ماتيا بينوتو، املدير التقني في منصب 
املقبل. املوسم  في  أريفابيني  ملاوريتسيو  خلًفا  الفريق،  مدير 
وذكر فيراري في بيان عبر موقعه الرسمي: »بعد 4 سنوات من 
االلتزام والتفاني سُيغادر ماوريتسيو أريفابيني الفريق«.وأضاف 
مناقشة  بعد  للشركة  العليا  اإلدارة  مع  القرار  اتخاذ  متّ  »لقد 
مطّولة تتعّلق مبصالح أريفابيني الشخصية على املدى الطويل 

باإلضافة إلى اهتمامات الفريق نفسه«.
زيادة  في  القّيمة  ملساهمته  شكره  فيراري  »توّد  البيان  وأكد 
تنافسّية الفريق على مدى السنوات القليلة املاضية، وتتمنى 

له األفضل ملستقبله«.
منصب  بينوتو  ماتيا  سيتولى  فورّي،  »وبشكل  البيان  وختم 
مدير فريق فيراري، وسيستمر الطاقم التقني في تقدمي التقارير 
مباشرًة إليه«.وتأتي خطوة تغيير مدير الفريق بعد فشل الفريق 
اعتبرها  ألسباب  العالم،  بطولة  بلقب  الفوز  في  اإليطالي 

البعض تتعلق باألخطاء اإلداريّة.
وشغل بينوتو منصب املدير التقني مع فيراري منذ 2016 خلفا 

جلاميس أليسون. 
وبدأت مسيرة بينوتو مع فيراري في 1995 كمهندس محّركات 
في فريق التجارب حينها، قبل أن يضطلع بدوٍر مماثل مع الفريق 

األساسي بني عامي 1997 و.2003

بينوتو خيلف أريفابيين يف منصب مدير فريق فرياري
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دعا حتال��ف اإلص��اح واالعم��ار امس 
الثاثاء، رئيس الوزراء عادل عبد املهدي 
إلى اقالة الوزراء الذين سجلت عليهم 
مؤش��رات قانوني��ة، فيما أك��د رفضه 

التوزيع املذهبي للجان النيابية.
وذك��ر بي��ان ملكت��ب رئي��س التحالف 
الس��يد عم��ار احلكي��م أن “الهيئ��ة 
السياسية لتحالف االصاح واالعمار 
عق��دت اجتماعه��ا ال��دوري ، حي��ث 
ناق��ش اجملتمعون مس��تجدات الوضع 
التش��ريعية  وامللف��ات  السياس��ي 

والتنفيذية”.
ودع��ا التحالف رئيس مجل��س الوزراء 
عادل عبد امله��دي الى “اقال��ة الوزراء 
مؤش��رات  عليه��م  س��جلت  الذي��ن 
“مراع��اة  عل��ى  مش��ددا  قانوني��ة”، 
النظام الداخلي جمللس النواب وضرورة 
اع��ادة النظر في آلي��ة التصويت الذي 
ج��رى عل��ى وزي��ري الدف��اع والتربي��ة 

كونه يعد مخالف��ة للنظام الداخلي 
جمللس النواب، واقام��ة دعوى قضائية 
أم��ام احملكمة االحتادي��ة للطعن بآلية 

التصويت اخملالفة النظام”.
املذهبي  “التوزي��ع  التحال��ف  ورف��ض 
في رئاس��ة اللجان النيابي��ة واعتباره 
تهدي��دا للمش��روع الوطن��ي وضرورة 
ان يك��ون التوزي��ع مبنيا على أس��اس 

التوزان بني التحالفات النيابية
واته��م ائت��اف دولة القانون برئاس��ة 
نوري املالك��ي امس الثاث��اء حكومة 
رئيس الوزراء الس��ابق حي��در العبادي 
بإهمال تطبيق اتفاقية اخراج القوات 
االمريكية، عازيا ذلك لكونها جرت في 

العهد املالكي.

وقال املتحدث الرسمي باسم االئتاف 
عباس املوس��وي في بي��ان : إن “هناك 
قوات اجنبي��ة حلد ه��ذه اللحظة في 
الع��راق بالرغ��م م��ن وج��ود اتفاقي��ة 
لس��حب الق��وات االمريكي��ة والت��ي 
وقعها زعيم االئتاف نوري املالكي في 

عام 2011”.
وأض��اف ان “االتفاقي��ة الت��ي ابرم��ت 

إلخراج الق��وات االمريكية اهملت من 
احلكومة السابقة وحلد هذه اللحظة 
ل��م تطب��ق االتفاقية وتتابع بش��كل 
صحيح”، مش��يرا إلى أن��ه “لم تأخذ 
اتفاقية خروج الق��وات االمريكية من 
العراق صدى اعامي وترحيب سياسي 

ألنها جرت في عهد  املالكي”.
وأك��د ان “الق��وات االمريكية دخلت 
العراق بحجة تدريب القوات العراقية 
ولكن الزيارة االخي��رة كانت واضحة 
وصريح��ة بتواج��د ق��وات امريكي��ة 
احلكوم��ة  كبي��ر”، مطالب��ا  وبع��دد 
العراقية ب�”تطبي��ق االتفاقية وعدم 
الته��اون مبوض��وع اخ��راج الق��وات 

االمريكية من العراق”.
الى ذلك حذر احمللل السياس��ي حازم 
الباوي امس الثاثاء من سعي بعض 
الوزارية  الكابين��ة  االط��راف البق��اء 
منقوصة من اجل اس��تغال غضب 
الش��ارع خ��ال الصيف ض��د رئيس 

الوزراء عادل عبد املهدي .

وق��ال الب��اوي ف��ي تصري��ح ان “هناك 
اطراف��ا يروق له��ا اس��تمرار الكابينة 
احلكومي��ة منقوص��ة حت��ى الصيف 
املقب��ل كونه��ا تع��ول عل��ى غض��ب 
الش��ارع لتحريك ملف الكهرباء ضد 
رئيس الوزراء عادل عبد املهدي”، مبينا 
أن “تل��ك االطراف منحت لعبد املهدي 
مهلة زمنية ال تتجاوز ال� 6 اشهر وفي 

حال ل��م تكتم��ل احلكومة س��يبقى 
البرنامج احلكوم��ي يعيش الركود في 
ظل موازن��ة مالية تعم��ل العديد من 

الكتل على عرقلتها”.
ودع��ا الب��اوي رئيس ال��وزراء عادل عبد 
الش��ارع  “مصارح��ة  إل��ى  امله��دي 
بحقيقة من يتعمد كسر النصاب حتت 
قبة البرملان لعرقلة التصويت على ما 
تبق��ى م��ن التوليفة احلكومي��ة، ومن 
املؤك��د أن املصارحة بحقيقة واس��م 
الط��رف الذي يعرقل اكم��ال الكابينة 
سيخفف الضغط السياسي عليه”.

واكد أن “االعام احمللي واالقليمي وحتى 
الدولي سيتناول مكاشفة عبد املهدي 
االعتبار وس��يحمل  بع��ني  ويضعه��ا 
الطرف املعرقل كامل املس��ؤولية امام 
الش��عب، حيث ان مصارحة الشعب 
من قبل رئيس الوزراء كفيلة بكس��به 

عطف الشعب
ودعا القي��ادي في ح��زب تركمان ايلى 
علي املفتي األحزاب الكردية الرئيسية 
إل��ى ض��رورة التواف��ق السياس��ي مع 
اجله��ات التركماني��ة واإلس��راع ف��ي 
تشكيل إدارة موس��عه تشترك فيها 

جميع مكونات كركوك.
وق��ال املفتي ف��ي تصري��ح إن “املكون 
التركمان��ي يدع��و من��ذ س��نوات إلى 
تشكيل إدارة مش��تركة, لكن كل من 
يتس��نم الس��لطة في كركوك يعمل 

وفق أجندات حزبية وفئوية”.
القوم��ي  “االس��تحقاق  أن  وأض��اف 
مهم��ش ف��ي كركوك بش��كل واضح 
املعني��ة  اجله��ات  وعل��ى  للعي��ان 
اناطة منص��ب محاف��ظ كركوك الى 

التركمان”.
وأوضح املفتي, أن “التركمان لم يديروا 
هذا املنصب قبل وبعد سقوط النظام 
الس��ابق, واآلن األج��واء مهي��أة لذلك 
وستكون بادرة جيدة في اعمار كركوك 

وتشكيل ادارة حقيقية مشتركة
كم��ا اجرت فرق مكافح��ة املتفجرات 
ف��ي هيئ��ة احلش��د الش��عبي، امس 

الثاثاء، عملية مس��ح ميداني لتأمني 
قاطع شمال غربي املوصل.

وذكر بيان ملوقع احلش��د الش��عبي ان 
“مف��ارز مديرية مكافح��ة املتفجرات 
ضمن قاطع عمليات نينوى للحش��د 
الشعبي اجرت عملية مسح ميداني 
لتأم��ني ق��رى ومناط��ق ش��مال غربي 
“العملي��ة  ان  ال��ى  الفت��ا  املوص��ل”, 
اس��فرت عن رفع عش��رات املقذوفات 
احلربي��ة و تفكي��ك ٧ عبوات ناس��فة 

بشكل آمن “.
وأض��اف البي��ان ان “عملي��ة تنظي��ف 
بهدف  املس��ؤولية متواصل��ة  قاط��ع 
تأمني املناطق الزراعية و عودة املزارعني 

إليها
الى ذلك اعلن امني سر جلنة النظر في 
اعادة اجلناسي املسحوبة في الكويت 
العجم��ي، س��حب جنس��ية  ناي��ف 
ش��خص تبني ان��ه ضاب��ط “بفدائيي 

صدام”.
الكويتي��ة  ال��راي  صحيف��ة  وذك��رت 
نقا ع��ن قناة الرأي خ��ال حوارها مع 
العجمي، “متت دراس��ة جميع امللفات 
التي مت س��حب جنس��ياتهم بشكل 

معمق ومرك��ز وموضوعي، والتي تقدم 
به��ا 186 رب أس��رة بطلباته��م، م��ن 
بينهم 33 مس��حوبة جناسيهم قبل 

احداث 1991”.
وأض��اف العجم��ي، أن “م��ن احل��االت 
الغريب��ة التي مرت عل��ى اللجنة أثناء 
بح��ث طلب��ات املتقدم��ني، ش��خص 
س��حبت جنس��يته، بع��د أن تبني انه 

عس��كري عراقي م��ن فدائيي صدام”، 
مش��يرا الى ان “هذا الشخص منحت 
له اجلنس��ية الكويتية قبل س��قوط 

نظام صدام حسني”.

وتاب��ع، “بعد س��قوط النظ��ام وصلت 
الوثائ��ق  م��ن  مجموع��ة  للكوي��ت 
واملستندات، وبعد فحصها ظهر اسم 
ه��ذا الش��خص الذي منح اجلنس��ية 
واتضح أنه كان عس��كرياً من فدائيي 
صدام برتبة مقدم”، موضحا انه “كان 
ل��ه أدوار أثن��اء الغ��زو وهن��اك خطاب 
تعزي��ة من صدام حس��ني ل��ه، كما ان 

لدي��ه أعمال ف��ي 1999، ومتصل بهم 
حتى عام 2001”.

انطلق��ت أم��س جولة جدي��دة من 
منازلة رئيس��ة ال��وزراء البريطانية 
بش��أن  البرمل��ان  م��ع  م��اي  تيري��زا 
بريكزيت حيث يناق��ش النواب، مع 
عودته��م م��ن عطل��ة عي��د املياد، 
اتفاق انس��حاب باده��م من االحتاد 
التوقع��ات  ترج��ح  بينم��ا  األورب��ي 

رفضهم إياه.
وتبدو أم��ور كثيرة على احملك مع بدء 
العد التنازلي لّلحظة التي تنفصل 
فيها خام��س أكبر ق��وة اقتصادية 
في العال��م عن ش��ريكها التجاري 

الرئيس في 29 آذار )مارس( املقبل.
وتوصل��ت ماي م��ع قادة بقي��ة دول 
االحت��اد األورب��ي ال���2٧ إلى مس��ودة 
اتفاق في تش��رين الثان��ي )نوفمبر( 
عملي��ة  إلبق��اء  صمم��ت  املاض��ي 
االنس��حاب منظمة ومن دون أضرار 

بقدر اإلمكان.
واس��تغرق التف��اوض عل��ى االتفاق 
نح��و عامني لكنه فش��ل في إرضاء 
جميع الفرقاء تقريباً في الس��احة 

السياسية البريطانية.
وجنت م��اي من حترك ق��ام به حزبها 
لس��حب الثقة منها لكنها أجبرت 

عل��ى إرجاء جلس��ة تصويت كانت 
مرتقب��ة في مجل��س العم��وم في 
املاض��ي  )ديس��مبر(  األول  كان��ون 
بعدم��ا أق��رت ب��أن الغالبي��ة كانت 
االتفاق. وهناك  س��ترفض مس��ودة 
مؤش��رات قليلة على حصول تغيير 
يذك��ر م��ذاك. وع��ادت م��اي خالية 
الوف��اض من قم��ة الحق��ة عقدها 
االحت��اد األوربي في ديس��مبر وكانت 
تأمل ب��أن يتعاطى التكتل فيها مع 
بواعث قل��ق ش��ركائها اإليرلنديني 
الش��ماليني في االئتاف احلكومي. 

وما يزال الن��واب املؤيدون لبريكزيت 
ف��ي حزبه��ا احملافظ في حال��ة ثورة 
مفتوح��ة بينم��ا ميي��ل ق��ادة حزب 

العمال املعارض إلى إجراء انتخابات 
جديدة. وذكرت شبكة »بي بي سي« 
أم��س، أنه مت حتدي��د تاريخ 15 كانون 
الثان��ي )يناي��ر( اجل��اري للتصوي��ت 
عل��ى مش��روع اتف��اق بريكزيت في 
البرمل��ان. ورفض��ت رئاس��ة ال��وزراء 
تأكيد املوعد لكن ماي أصرت األحد 
عل��ى أنه لم يت��م تأجيل��ه مجدداً.
وتنطلق جلس��ات مناقشة االتفاق 
في مجل��س العموم رس��مياً اليوم 
األربع��اء. وحذرت ماي من أن فش��ل 
»ف��ي  ببريطاني��ا  س��يزج  االتف��اق 
اجمله��ول حيث ال أعتق��د أن أحداً 
س��يكون ق��ادراً على التب��ؤ متاماً 
مب��ا سيحدث«.وس��رت إش��اعات 
في ش��أن الكيفية التي تنوي من 
خالها ماي جتنب خروج لندن من 
االحت��اد األورب��ي م��ن دون التوصل 
إل��ى ترتيبات جتارية أو غيرها، وهو 
أم��ر يعارضه كثي��ر م��ن النواب.
وتلقت رئيس��ة الوزراء رسالة من 
209 ن��واب دعوه��ا »للتوصل إلى 
آلية تضمن عدم تنفيذ بريكزيت 
دون اتف��اق«. وب��ني اخلي��ارات التي 
اقترحها املستشارون إلجبار النواب 
عل��ى مترير اتف��اق ماي إع��ادة تقدمي 
النس��خة ذاتها من املسودة مرة تلو 

األخرى.
وف��ي هذا الس��ياق، ق��ال مصدر في 
رئاسة احلكومة ملوقع »بازفيد نيوز«: 
»إذا كان علينا تك��رار التصويت 30 
مرة، فس��نقوم بذلك«. ورفضت ماي 
استبعاد إمكانية إجراء تصويت ثان 
أو ثالث لدى س��ؤالها ع��ن ذلك في 

مقابلة مع »بي بي سي« .
وس��تجتمع بالنواب من حزبها في 
جلس��ات خاصة في األيام القليلة 
املقبلة في مسعى إلقناع املترددين.
ذل��ك م��ع حمل��ة  وس��يترافق كل 
جديدة للحكومة تهدف إلى حتضير 
البريطاني��ني للتداعي��ات الكامل��ة 
لس��يناريو االنس��حاب من التكتل 
دون اتفاق. ويتول��ى ميناء دوفر اجلزء 
األكب��ر م��ن التج��ارة ب��ني بريطانيا 
وأورب��ا ويتوقع أن يتعرض الختناقات 
س��ريعاً ما ل��م يتم وض��ع ترتيبات 

جمركية.
ونقل��ت صحيف��ة »ديل��ي تلغراف« 
عن وزي��ر اخلارجي��ة الس��ابق املؤيد 
لبريكزي��ت بوريس جونس��ون قوله 
إن مغ��ادرة التكت��ل م��ن دون اتفاق 
س��يكون في الواقع احلل »األقرب ملا 

صوت الناس لصاحله«.
وح��ددت م��اي خطة حترك رس��مية 
إعط��اء  احتم��ال  ش��ملت  األح��د 
البرملان مش��اركة أوس��ع في جولة 
جديدة م��ن احملادث��ات التجارية مع 
بروكسيل التي ستبدأ مباشرة بعد 

29 مارس املقبل.
وقالت: »ندرس الطرق العديدة التي 
ميكننا م��ن خالها معرف��ة كيفية 
متكني البرملان من االنخراط بشكل 

أكبر في املستقبل«.
املفاوضات كذلك  وستس��عى هذه 
حل��ل امللف الش��ائك املتعلق بإبقاء 

الش��مالية  إيرلن��دا  ب��ني  احل��دود 
إيرلن��دا مفتوح��ة مع  وجمهوري��ة 
الس��وق  س��امة  عل��ى  احملافظ��ة 

األوربية املوحدة.
وال يناس��ب االتفاق املؤقت الذي ورد 
في مسودة اتفاق االنسحاب احلزب 
اإليرلن��دي  الوح��دوي  الدميقراط��ي 
الشمالي الذي يدعم حكومة ماي.

دودز  نايج��ل  رئيس��ه  نائ��ب  وق��ال 
إن احل��زب ل��م يش��هد أي تغيي��رات 
ملموسة في االقتراح منذ ديسمبر 
املاض��ي. وأض��اف أن بن��د »ش��بكة 
األمان ما يزال السم الذي يجعل أي 
تصويت على اتفاق االنسحاب على 

قدر عال من اخلطورة«.
ويطالب احل��زب بضمان��ة ملزم من 
بروكس��يل بأن ال تكون التجارة بني 
أراضي  وبقي��ة  الش��مالية  إيرلن��دا 
بريطانيا عرضة ألي نوع من عمليات 

التدقيق .

وقض��ت ماي ش��طراً م��ن عطلتها 
جتري اتصاالت مع قادة االحتاد األوربي 
في مسعى للحصول على تنازالت. 
لكن بروكسيل أوضحت أنها ليست 

بصدد ذلك.
إال أن رئيس��ة ال��وزراء قال��ت ل� »بي 
بي س��ي« إنها س��تواصل الس��عي 

للحصول على »مزيد من التطمينات 
من االحتاد األوربي« بش��أن مس��ألة 
احلدود قبل جلسة تصويت البرملان.

كم��ا ح��ذر وزي��ر التج��ارة الدولي��ة 
البريطان��ي لي��ام فوك��س أمس من 
أن ف��رص خ��روج بريطانيا من االحتاد 
األوربي من عدمه ستكون باملناصفة 
في حال رفض أعضاء البرملان اتفاق 
بريكزيت الذي توصلت إليه رئيس��ة 

الوزراء تيريزا ماي مع االحتاد األوربي.
وق��ال فوك��س، الذي كان من أش��د 
املدافعني عن بريكزيت أثناء استفتاء 
الع��ام 2016، مخاطباً النواب الذين 
يعتزم��ون التصويت ضد خطة ماي 
إن االتف��اق الذي أبرمته هو الطريقة 
الوحي��دة »للتأكد مئ��ة باملئة« من 
أن بريطانيا س��تغادر التكتل. وقال 
تامي��ز«:  صن��داي  »ذي  لصحيف��ة 
»إذا ل��م نص��وت ألجل ذلك، لس��ت 
متأك��داً إن كنت س��أعطي )إمكان 
االنس��حاب من االحتاد األوربي( أكثر 
م��ن 50/50«. وحت��اول حكوم��ة ماي 
البريطاني املش��كك  البرملان  إقناع 
في جهودها بدعم االتفاق الشامل 
في شأن االنسحاب الذي أبرمته مع 
قادة االحتاد األوربي الش��هر املاضي. 
لك��ن إق��رار االتفاق أمر غي��ر مؤكد، 
اذ اضط��رت ماي إلى إرجاء جلس��ة 
تصوي��ت كان��ت هزميته��ا مؤك��دة 
خالها، لتعيد جدولتها لألس��بوع 
ال��ذي يب��دأ ف��ي 14 كان��ون الثان��ي 

)يناير(.
ويب��دي أنص��ار بريكزي��ت قلقه��م 
حتديداً في شأن بند »شبكة األمان«، 
والذي قد يبق��ي بريطانيا في االحتاد 
اجلمركي مع التكت��ل لتجنب قيام 

حدود »فعلية« بني إرلندا الشمالية 
وجمهوري��ة  لبريطاني��ا  التابع��ة 

إرلندا.
لك��ن فوك��س ح��ض زم��اءه على 
»تنحية كبريائه��م جانباً« والقبول 
الطاولة.  املط��روح عل��ى  بالع��رض 
»النتيج��ة  إن  للصحيف��ة  وق��ال 
األس��وأ املمكن��ة له��ذه العملي��ة 
س��تكون ع��دم حتق��ق بريكزي��ت«. 
وأض��اف: »بالنس��بة إلّي، س��ينتج 
ذلك ش��عوراً بأننا خدعنا الش��عب 
ال��ذي ص��وت ملصلحة االس��تفتاء. 
ما ميكنكم التيق��ن منه هو أنه في 
حال صوتنا ملصلحة اتفاق رئيس��ة 
الوزراء فسيكون من املؤكد بنسبة 
مئة ف��ي املئة أننا س��نغادر )االحتاد 
األوربي( ف��ي 29 آذار )مارس( املقبل«. 
وفي السياق، حض رئيس املفوضية 
األوربّية جان كل��ود يونكر بريطانيا 
عل��ى »ترتيب أموره��ا بفعالية« في 
ش��أن بريكزي��ت، رافض��اً االتهامات 
ب��أن ل��دى التكت��ل أجن��دة خفي��ة 
إلبقاء بريطانيا فيه. وقال لصحيفة 
»فيل��ت إم تس��ونتاغ« األملانية »من 
غي��ر املنطق��ي أن يبدو أن ج��زءاً من 
الش��عب البريطاني يعتقد أن األمر 
يع��ود إل��ى االحت��اد األورب��ي لتقدمي 
ح��ل جلمي��ع مش��كات بريطاني��ا 
املستقبلّية«. وأضاف: »أدعوهم إلى 
ترتيب أمورهم بفعالية. قولوا لنا ما 
الذي تريدون��ه. اقتراحاتنا مطروحة 

على الطاولة منذ شهور« .
وقال يونكر »لدي انطباع بأن معظم 
النواب البريطانيني ال يثقون باالحتاد 

األوربي والسّيدة ماي«.

اإلصالح يرفض التوزيع المذهبي للجان النيابية ويدعو إلقالة هؤالء الوزراء

دعا التحالف رئيس جملس الوزراء عادل عبد املهدي اىل اقالة الوزراء الذين سجلت عليهم مؤشرات قانونية

رفض التحالف التوزيع املذهبي يف رئاسة 
اللجان النيابية واعتربه تهديدا للمشروع 

الوطني ومن الضروري ان يكون التوزيع مبنيا 
على أساس التوزان

هناك اطراف يروق لها 
استمرار الكابينة الحكومية 
منقوصة حتى الصيف 
املقبل كونها تعول على 
غضب الشارع

بني الخيارات التي اقرتحها 
املستشارون إلجبار النواب 
على تمرير اتفاق ماي إعادة 
تقديم النسخة ذاتها من 
املسودة مرة تلو األخرى

برلمان بريطانيا يستأنف جلساته قبيل التصويت على مسودة بريكزت

استغرق التفاوض على االتفاق حنو عامني لكنه فشل يف إرضاء مجيع الفرقاء تقريبًا يف الساحة السياسية الربيطانية

/ القسم السياسي

/ القسم السياسي

املوسوي عبد املهدياملفتي

مايفوكسجونسون

توصلت ماي مع قادة بقية دول االحتاد 
األوربي الـ27 إىل مسودة اتفاق صممت 

إلبقاء عملية االنسحاب منظمة ومن دون 
أضرار بقدر اإلمكان



الجميل من بكركي: ال بديل من حكومة اختصاصيين

وتع��ّرض ترام��ب إلى ضغ��وط قوية 
داخ��ل ب��اده وف��ي عواص��م ال��دول 
احلليفة له بعد تصريحاته السابقة 
التي أش��ار فيه��ا إلى أن��ه يعتبر أن 
تنظي��م »داع��ش« ق��د مت القض��اء 
عليه، وأنه يرغ��ب في خروج القوات 

األميركية من سوريا فوراً.
زي��ارة  غ��داة  تصريحات��ه  وتأت��ي 
مستش��اره لألم��ن القوم��ي ج��ون 
بولت��ون، إلى إس��رائيل، أبلغ خالها 
بنيامني  اإلس��رائيلي  ال��وزراء  رئيس 
نتانياه��و أن االنس��حاب األميرك��ي 
ل��ن يح��دث قب��ل »هزمي��ة داع��ش، 
وعدم قدرته على إحياء نفس��ه مرة 
أخرى«. وفي تركيا يبحث بولتون مع 
األتراك، ملف االنسحاب  املسؤولني 
األميركي من سوريا، ومصير األكراد 
الس��وريني، وس��ط مصاعب تعتري 
املفاوض��ات، خصوص��اً بع��د النبرة 
األميركية احملذرة ألنقرة من أي عمل 
عسكري في سوريا من دون تنسيق 

كامل معها.
وأث��ارت تصريح��ات بولت��ون ب��أن أي 
انسحاب من س��وريا رهن بالتوصل 
إل��ى اتف��اق مع أنق��رة لضم��ان أمن 
األكراد وحمايتهم، استياء املسؤولني 

األتراك، الذين ش��نوا هجوماً مضاداً 
على دفعتني، وأعلن املتحدث باسم 
الرئاس��ة التركية إبراهيم كالني، أن 
اتهام تركيا باستهداف األكراد »أمر 

ال يتقبله عقل«.
ف��ي غضون ذلك، أعل��ن رئيس هيئة 
التف��اوض ف��ي املعارضة الس��ورية 
نص��ر احلري��ري، أن املعارض��ة تدعم 
انس��حاب جميع الق��وات األجنبية 

من سوريا 
إلى ذلك، وّجه املبعوث األممي اجلديد 
اخل��اص إل��ى س��وريا غير بيدرس��ن، 
الذي حّل محل س��لفه ستيفان دي 
ميستورا، رسالته األولى في املنصب 

بشأن مهمته .
ونش��رت البعثة األممية اخلاصة إلى 
س��ورية على حس��ابها في »تويتر« 
ن��ص رس��الة بيدرس��ن، ال��ذي ب��دأ 
أم��س،  رس��ميا  منصب��ه  مهم��ات 
باللغت��ني اإلنكليزية والعربية. وقال 
فيها: »يشرفني أن أستهل مهمتي 
م��ن أجل خدمة الش��عب الس��وري 

وتطلعاته من أجل السام« .
بالقيام ب�»مساٍع  وتعهد بيدرس��ن 
حمي��دة«، والعمل م��ن أجل حتقيق 
احلل الس��لمي وتطبيق قرار مجلس 

األمن الدولي رقم 2254.
وأك��د تطلعه إل��ى »التش��اور على 
نطاق واسع مع كل األطراف املعنية 

داخل سوريا وخارجها«.

كما اتفق الرئي��س األميركي دونالد 
ترام��ب م��ع نظي��ره الترك��ي رجب 
طيب أردوغان على أن تتحمل تركيا 
مسؤولية القتال ضد »داعش«، وإدارة 

األراضي التي مت االستياء عليها من 
اجلماع��ات املس��لحة. ونقل مصدر 
مطل��ع عل��ى الوضع، أن مستش��ار 
الرئي��س األميرك��ي لش��ؤون األم��ن 
القومي ج��ون بولتون، ثب��ت كتابياً 
هذه السياسة اجلديدة، في الوثيقة 
السرية املتعلقة بانسحاب اجليش 
وتس��ليم  س��ورية  م��ن  األميرك��ي 
األراض��ي املذكورة لألتراك. وأش��ارت 
الصحيفة، إلى أن بولتون سيناقش 
التفاصيل خال زيارت��ه املقبلة الى 

تركيا .
وق��ال بولتون على م��ن طائرة تقله 
إل��ى إس��رائيل: »ال يوج��د أي تغيير 
عل��ى اإلطاق ف��ي موق��ف الواليات 
الس��تخدام  املع��ارض  املتح��دة 
األسلحة الكيماوية من قبل النظام 

السوري«.
وتابع: »كم��ا ال يوجد أي تغيير على 
اإلطاق ف��ي موقفنا القاضي بأن أي 
الكيمياوية  لألس��لحة  اس��تخدام 
س��ُيقابل برد قوي. وق��د فعلنا هذا 

مرتني من قبل«.
وتطال��ب أنق��رة، اجلان��ب األميركي، 
الس��وريني  األك��راد  س��اح  بن��زع 
وضمان الدعم اللوجيس��تي واجلوي 
للجيش التركي وفصائل املعارضة 
الس��ورية املتحالف��ة معه. ولكن 
املسؤولني في اخلارجية األميركية 
والبنتاغون يش��ككون في مقدرة 
الترك��ي عل��ى مقارع��ة  اجلي��ش 

»داعش« والتغلب عليه.
وأعل��ن ترامب في 19 ديس��مبر أن 
األميركي��ني هزم��وا »داع��ش« في 
سوريا وأعلن بدء انسحاب اجليش 
األميركي من هذه الدولة. بعد ذلك 
قال أردوغ��ان إن العملية التركية 
في األراضي الس��ورية، التي أعلن 
عنها قبل فترة وجيزة، مت تأجيلها 

لألشهر املقبلة.
الى ذلك، ش��ّدد القي��ادي الكردي 
البارز في »قوات سوريا الدميقراطية« 
ريدور خلي��ل في مقابل��ة مع وكالة 
»فران��س برس« عل��ى أن »ال مفّر من 
التوص��ل ال��ى حل« مع دمش��ق إزاء 

مس��تقبل اإلدارة الذاتي��ة الكردية، 
مش��دداً على أن ه��ذا االتفاق يجب 
أن يش��مل بقاء املقاتلني األكراد في 
مناطقهم م��ع إمكانية انضوائهم 

في صفوف اجليش السوري.
وبع��د عقود م��ن التهمي��ش، متكن 
األكراد خال سنوات النزاع السوري 
من بناء إدارتهم الذاتية والس��يطرة 
عل��ى نح��و ثل��ث مس��احة الباد. 
وحصل��وا خ��ال احل��رب عل��ى دعم 

عسكري كبير من الواليات املتحدة. 
لكن قرار واشنطن املفاجئ بسحب 
جنوده��ا من س��وريا دفعهم إلعادة 

حساباتهم.
وقد وجهوا قبل أسبوعني دعوة الى 

الس��لطات السورية لنش��ر قواتها 
ف��ي مدينة منب��ج )محافظة حلب، 
ش��مال( الت��ي كانت حتت س��يطرة 
قوات سوريا الدميقراطية حلمايتهم 
م��ن تهدي��دات أنق��رة الت��ي أعلنت 
نيتها تنفيذ عملية عس��كرية ضد 
األك��راد تش��مل منبج. وعل��ى االثر، 
انتش��ر املئ��ات م��ن جن��ود اجلي��ش 

الس��وري ف��ي منطقة منب��ج على 
ب��ني  الفاصل��ة  التم��اس  خط��وط 
»ق��وات س��وريا الدميقراطي��ة« م��ن 
جه��ة والفصائل الس��ورية املوالية 
ألنق��رة من جه��ة ثانية. ث��م أعلنت 
دمشق انسحاب املئات من املقاتلني 
األكراد من املنطقة. وأشار خليل الى 
احلكومة  »مفاوضات مس��تمرة مع 
للتوصل ال��ى صيغة نهائي��ة إلدارة 
ش��ؤون مدينة منبج«، مضيفاً: »في 

حال التوصل الى حّل واقعي يحفظ 
حق��وق أهله��ا، فبإمكانن��ا تعميم 
جترب��ة منب��ج عل��ى بقي��ة املناطق 
شرق الفرات«، في إشارة الى مناطق 
سيطرة قوات سوريا الدميقراطية في 

محافظة دير الزور في ش��رق سوريا.
وحتدث خليل عن »بوادر إيجابية« في 
هذه املفاوض��ات، موضحاً أن »دخول 
جيش النظام الى احلدود الشمالية 
م��ع تركي��ا لي��س مس��تبعداً ألننا 
ننتمي الى اجلغرافيا السورية، لكن 
األمور ما زالت بحاج��ة الى ترتيبات 
معين��ة تتعلق بكيفي��ة احلكم في 

ه��ذه املناطق«. وتاب��ع: »لدينا نقاط 
خ��اف مع احلكوم��ة املركزية حتتاج 
الى مفاوضات بدعم دولي لتسهيل 
التوص��ل ال��ى حل��ول مش��تركة«، 
مرّحب��اً بإمكاني��ة أن تلعب روس��يا 
دور »الدول��ة الضامنة« كونها »دولة 
عظمى ومؤثرة في القرار السياسي 

في سوريا«.
وق��ال إن األكراد يرفضون انس��حاب 
مقاتليه��م من مناطقه��م. وأوضح 

»رمبا تتغير مهام هذه القوات، لكننا 
لن ننس��حب من أرضن��ا، ويجب أن 
يكون لها موقع دس��توري، سواء أن 
تكون ج��زءاً من اجليش الس��وري أو 
إيج��اد صيغة أخ��رى تتناس��ب مع 

موقعها وحجمها وتأثيرها«.
حلق��وق  الس��وري  »املرص��د  وأف��اد 
اإلنس��ان« بأّن »هيئة حترير الش��ام« 
)جبهة النصرة س��ابقاً( س��يطرت 
على مناطق كان��ت خاضعة حلركة 
»ن��ور الدي��ن الزنك��ي« في ش��مال 
س��وريا بعد معارك استّمرت أربعة 
أيّ��ام وأّدت إلى مقتل أكث��ر من مئة 
مقاتل. وس��يطرت »الهيئ��ة« على 
أكث��ر م��ن 20 بل��دة وقري��ة كان��ت 
خاضعة لس��يطرة فصائ��ل أخرى، 
وف��ق املرصد.وأعل��ن »املرص��د« ف��ي 
بي��ان أّن »الهيئة« متّكنت من »فرض 
س��يطرتها عل��ى مناطق س��يطرة 
حركة نور الدين الزنكي في القطاع 

الغربي من ريف حلب«.

كام اجلمي��ل جاء بعد زيارته البطريرك املاروني 
بش��ارة الراع��ي ف��ي بكرك��ي، يرافق��ه نائ��ب 
الرئيس الوزير الس��ابق س��ليم الصايغ وعضو 
املكتب السياس��ي فرج كرباج، وكان بحث في 
التط��ورات، واس��تهل اجلميل اللق��اء بالقول: 
»يدنا بيدك، ونتكلم الكام نفس��ه ونحن على 

املوجة نفسها«.
وبعد اللقاء قال اجلميل: »أتينا ملعايدة س��يدنا 
البطريرك لتبقى بكركي مرجعية وطنية حتمل 
هم��وم اللبناني��ني جميعا وخصوص��ا في هذا 
الظرف الصعب الذي مير به البلد، ونحن بحاجة 
ألصوات عادل��ة وواعية تتمتع باحلكمة والترفع 
ال��ازم للتفكير مبصلحة اللبنانيني والبلد قبل 

املصلحة اخلاصة«.
وأس��ف ألن »املصالح اخلاصة هي التي تتحكم 
بالبلد،من هنا نكرر موقفنا املشترك مع سيدنا 
وهو موق��ف ش��جاع وصحيح، ونك��رر دعوتنا 
في ظل فش��ل مح��اوالت تش��كيل حكومات 

محاصصة، إلى ان تشكل حكومة اختصاصيني 
مصغ��رة تض��م افض��ل الناس ف��ي البل��د إلدارة 

وانتشال لبنان من الواقع املرير الذي وصل اليه«.
واض��اف: »احملاصص��ة وتقس��يم قال��ب اجلبن��ة 
يتع��رض لصعوب��ات كبي��رة، ويجب الع��ودة الى 
مصلحة اللبنانيني اوال وتش��كيل حكومة تنقذ 
لبن��ان من الوضع االقتصادي واملعيش��ي الذي منر 

ب��ه. هذا الطرح يكرره حزب الكتائب منذ أكثر 
من خمسة أشهر، وبالنسبة لنا ال يوجد خيار 
آخ��ر، وحتى اذا تش��كلت حكومة محاصصة 
ستكون معطلة ولن تتمكن من القيام بدورها 

حتى إذا اتفقوا اليوم على احلصص«.
وزاد: »رحمة بالناس اتركوا احلكومة تتشكل. 
الرئي��س املكل��ف ورئيس اجلمهوري��ة لديهما 
الصاحية للتش��كيل ونتمنى منهما القيام 
بذل��ك، وعلى اجمللس النيابي حتمل مس��ؤولية 

التصوي��ت وإعط��اء ثق��ة حلكوم��ة حتم��ل آمال 
اللبنانيني«.

واعتب��ر أن »الن��داء اليوم يج��ب ان يوجه الى من، 
بحس��ب النص، لدي��ه القدرة ومس��ؤولية طرح 
حكومة على اجملل��س النيابي اي الرئيس املكلف 
ورئيس اجلمهورية، والنداء يوجه لهما ألن لديهما 
القدرة على إنقاذ اللبنانيني ووضع كل احلسابات 

االخرى جانبا والتفكير فقط مبصلحة اللبنانيني 
والبل��د وإنقاذ لبن��ان من الواقع ال��ذي وصل اليه 

بأسرع وقت« .
وتاب��ع: »ل��دى ط��رح الكتائب تش��كيل حكومة 
اختصاصي��ني كن��ا لوحدن��ا، وم��ن ثم س��معنا 
البطري��رك الراعي واملط��ران الياس ع��ودة ونواب 
م��ن كتل نيابي��ة مختلف��ة يطالب��ون بحكومة 

اختصاصي��ني اي ان كرة الثلج تكبر، وكل يوم مير 
سيلتف الناس حول هذا الطرح ألن ال بديل منه، 

وإذا كان هناك من بديل فليطرحوه«.
وع��ن وجود قرار دول��ي بعدم تش��كيل احلكومة، 
ق��ال: »إذا كان األمر صحيحا، هذا يعني ان هناك 
عم��اء ف��ي الداخ��ل يتجاوب��ون مع ه��ذا القرار، 
لكنني أشك بأن يكون هذا الواقع، لهذا السبب، 

إذا كن��ا اح��رارا بقرارنا ولدينا الق��درة على فرض 
القرار األنس��ب للبلد فاملس��ؤولية تقع على من 
يس��تلم امللف وال يس��تطيع التقدم به، ومن هو 
غي��ر مقتن��ع بحكومة اختصاصي��ني فليقل لنا 
ما هو البدي��ل، أما إبقاء الوض��ع على حاله فهو 

جرمية«.
وكان الراعي اس��تقبل نائب رئيس احلكومة وزير 

الصحة غس��ان حاصباني الذي أمل »تش��كيل 
حكوم��ة قادرة عل��ى اتخاذ الق��رارات اجلريئة من 
الناحية االقتصادية واملالية والسياسية بشكل 

عام«.
وقال: »عل��ى احلكومة التي ستش��كل أن تتخذ 
ق��رارات جريئ��ة وبش��كل س��ريع، أوال بتطبي��ق 
املتطلبات الت��ي لبنان بحاجة إليه��ا من ناحية 

تعزيز الشفافية والعمل اإلداري وتنظيم القطاع 
الع��ام لكي تس��تطيع احلكومة أن تس��تقطب 
س��تنهض  الت��ي  الكب��رى  املش��اريع  وتنف��ذ 
باالقتصاد، وه��ذه اخلطوات نحن في حاجة إليها 
بدءا م��ن تش��كيل احلكوم��ة وانطاقها بعمل 
جدي بتطبيق القوانني القائمة حاليا واملوجودة، 
وباإلس��راع بتنفي��ذ العم��ل الذي س��يؤدي الى 
االس��تفادة من االس��تثمارات الكبرى وحتس��ني 
الوضع االقتصادي الذي سيكون أولوية بالنسبة 

للحكومة العتيدة« .
كما أك��د رئي��س اجلمهورية اللبنانية ميش��ال 
ع��ون، ان "خافات ف��ي اخليارات السياس��ية ما 
تزال تعرقل تش��كيل احلكوم��ة اجلديدة"، داعيا 
جميع االطراف املعنيني الى "حتمل مسؤولياتهم 
الوطني��ة وتس��هيل عملية التش��كيل". وقال: 
"لقد حافظنا على االمان واالس��تقرار في لبنان 
ف��ي زمن احلروب احلارة، فمن غير اجلائز اضاعة ما 

حتقق من خال احلروب الداخلية الباردة".
وهذه تعتبر امل��رة االولى التي يتحدث فيها رئيس 
اجلمهوري��ة عن اخلاف في اخليارات السياس��ية. 
وكان ق��ال ف��ي بكرك��ي في عي��د املي��اد: "عدم 

تشكيل احلكومة سببه معركة سياسية".
ولف��ت عون خ��ال اس��تقباله مجل��س القضاء 

االعلى برئاسة القاضي جان فهد، الى ان "نسبة 
اجلرائ��م ق��د تدنت خ��ال الع��ام 2018 بش��كل 
ملح��وظ قياس��ا باالع��وام الس��ابقة م��ا يؤكد 
جن��اح اجلي��ش والق��وى االمنية في حتقي��ق االمن 
في الباد، والس��تكمال ذلك ال ب��د من تعاون بني 
القضاء واالجهزة االمنية بحيث ال تؤدي القرارات 
القضائي��ة عل��ى انواعه��ا الى احلد م��ن فعالية 
االج��راءات املتخذة". كما ش��دد "على االس��راع 
ف��ي اصدار االحكام"، معتبرا ان "قانون العقوبات 
يحتاج الى تعديات اساس��ية س��تكون موضع 
بحث في املؤمتر الذي س��ندعو اليه بعد تشكيل 
احلكومة ونيله��ا الثقة، ويض��م جميع املعنيني 
بالقض��اء من قضاة ومحامني ورجال قانون". ودعا 
ال��ى "تصنيف اجلرائم التي يحاكم املتهمون بها 
ام��ام محكمة املطبوعات للتمييز بني ما تنطبق 
علي��ه قواعد احلرية م��ن نقد سياس��ي بناء في 
اط��ار احلرية املصانة بالدس��تور، وبني الش��تيمة 
والس��باب والتجريح وانتهاك االعراض واحلرمات 

والكرامات والتي ال عاقة لها باحلرية".
واذ ج��دد ع��ون دعوت��ه ال��ى اجلس��م القضائ��ي 
للمحافظ��ة على املناقبية والتجرد واحلياد والتي 
يفترض ان تتوافر بالقاض��ي في مختلف اجملاالت 
التي يعمل فيها. اش��ار الى ان "االهتمام بقصور 
العدل والس��جون س��يكون م��ن اولوي��ات عمل 

احلكومة املقبلة".
وكان القاضي فهد سلم رئيس اجلمهورية تقريرا 
موجزا عن وضع القض��اء العدلي وعمل القضاة 
العدلي��ني البال��غ عددهم 524 قاضي��ا، الفتا الى 
ان حرك��ة العمل ف��ي احملاكم اظه��رت ان فصل 
الدوائر املدني��ة واجلزائية عل��ى انواعها للدعاوى 

اليها في  الواردة  والش��كاوى 
الع��ام القضائ��ي 2017-2018 اي من��ذ االول م��ن 
ايلول )س��بتمبر( 2017 ولغاية 31 آب )أغسطس( 
2018 بلغ 85.77 في املئة. كما وردت اليها 198863 
دعوى وشكوى، ومتت معاجلة 170572 منها، ومن 
املفيد االش��ارة الى ان العام املنصرم ش��هد ورود 
48512 دعوى وش��كوى زيادة عن العام القضائي 
دع��وى   150351 ال��ورود  بل��غ  ح��ني   2017-2016
وش��كوى، وقد بلغ الورود 157588 دعوى وشكوى 

في العام القضائي 2016-2015.
واش��ار ال��ى ان مجل��س القضاء االعلى ش��كل 
ف��ي العام 2018 جلنة خاصة لدراس��ة احصاءات 
احملاك��م بغي��ة حتديد مكام��ن اي خل��ل ميكن ان 
يعتري س��ير العمل في اية دائرة قضائية واقتراح 
احلل��ول ملعاجلت��ه كم��ا تعمي��م اي��ة تطبيقات 
عملية فضلى تؤدي الى تسريع العمل في الدوائر 

القضائية.
والتق��ى عون، في حض��ور اللبناني��ة االولى ناديا 
الش��امي، محافظ مدين��ة بي��روت القاضي زياد 
شبيب ومدير املعهد الفني االنطوني االب شربل 
راج��ي بو عب��ود مع وفد من املعهد حيث تس��لم 
رئي��س اجلمهورية فسيفس��اء العل��م اللبناني 
ال��ذي مت رص��ف حجارته في س��احة الش��هداء 
ملناس��بة الذكرى ال��� 75 لاستقال. ووضع عون 
واللبنانية االولى آخر حجرين في مجسم العلم 
 240x املرص��وف على لوحة فسيفس��اء قي��اس
138 س��نتم. وش��كر ع��ون للوفد مبادرت��ه وقال: 
"ه��ي هدية ثمينة، ورمز كل الوط��ن وكل لبناني. 
فه��ذا العم��ل الفن��ي الرائع يجس��د الش��عب 
اللبناني الذي يش��ّبهونه باملوزاييك كونه متعدد 
الطوائف، إضافة الى االعداد اخملتلفة للش��عوب 
التي س��كنته". واعتبر أن "لبن��ان بحاجة الى أن 
يك��ون كلوح��ة الفسيفس��اء اجلامع��ة خملتلف 
احلجارة امللتصقة ببعضها بعضا التي متثل كل 

مكونات الشعب اللبناني" .
واذ اش��ار الى أن "العلم اللبناني رموزه عديدة، وال 
ميك��ن أن حتصى، من دم الش��هداء، م��رورا باالمل 
بأرزته اخلض��راء الى ثلجه الناص��ع". اعطى عون 
توجيهاته بوضع فسيفساء العلم اللبناني في 

القصر اجلمهوري.

وتلق��ى رئيس اجلمهورية برقي��ات تهنئة باالعياد 
من رئيس دولة االم��ارات العربية املتحدة خليفة 
ب��ن زايد آل نهي��ان، رئيس اجلمهورية التونس��ية 
الباج قايد السبسي ورئيس جمهورية اذربيجان 

الهام علييف .

13 ما وراء الحدث 

احملاصصة وتقسيم قالب اجلبنة يتعرض لصعوبات كبرية وجيب العودة 
اىل مصلحة اللبنانيني

دعا رئيس حزب »الكتائب اللبنانية« النائب سامي اجلميل إلى »تشكيل حكومة متجانسة تضع مصلحة البلد أوال وتكون متحررة من احملاصصة واحملسوبيات ويكون 
همه��ا تطبي��ق القانون وإنقاذ البلد، ومبوازاة ذلك يجب فتح حوار بالعمق حتت قبة مجلس النواب يجمع كل الفرقاء الذين هم على خصام اليوم للبحث في املواضيع 
السياس��ية اخلافية إذ ال يجوز تأجيلها الى أجل غير مسمى«.وش��دد على »ضرورة معاجلة امللفات اخلافية لكن ليس على حس��اب تش��كيل احلكومة، فلنش��كل 
حكومة اختصاصيني وفي الوقت عينه نفتح حوارا في امللفات السياس��ية، ألن الش��عب لم يعد يحتمل وال أعرف ماذا ينتظر املس��ؤولون، وهناك تخوف من أن يكون 

الاعبون السياسيون ميارسون عملية اعصاب ومن يسقط منهم قبل اآلخر. أريد ان اطمئنهم إلى أن من سيسقط هو الشعب والبلد«.

يف االزمة السورية ال مفّر من التوصل اىل حل مع دمشق إزاء مستقبل اإلدارة 
الذاتية الكردية

/ القسم السياسي

/ القسم السياسي

سعى الرئيس األميركي 
دونالد ترامب إلى تبديد 

اخملاوف من انسحاب 
سريع للقوات األميركية 

من سوريا، حيث أكد 
أن االنسحاب سيتم 

»بطريقة حذرة«، مشيراً 
إلى أن املعركة ضد 

تنظيم »داعش« لم تنتِه 
بعد.

وقال عبر حسابه في 
»تويتر« أمس الثاثاء: 

»سنغادر )سوريا( بوتيرة 
مائمة، على أن نواصل 
في الوقت نفسه قتال 

تنظيم داعش، والتصرف 
بحذر والقيام مبا هو 

ضروري بالنسبة لباقي 
األمور«.

ترامب: انسحابنا من سوريا سيكون »بطريقة حذرة« وسنواصل قتال »داعش«

عون : حافظنا على االمان واالستقرار يف لبنان يف 
زمن احلروب احلارة فمن غري اجلائز اضاعة ما حتقق 

من خالل احلروب الداخلية الباردة

اللبنانيون يأملون يف 
تشكيل حكومة قادرة 
على اتخاذ القرارات 
الجريئة من الناحية 
االقتصادية واملالية 
والسياسية بشكل عام

اتفق الرئيس األمريكي دونالد ترامب مع 
نظريه الرتكي رجب طيب أردوغان على أن 
تتحمل تركيا مسؤولية القتال ضد داعش
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ترامببيدرسنبومبيو

عون جنبالطفهد



الكتابة حرفة وموهبة وليست صناعة ومللمة إنها مجع وليست جتميعًا كل هذا يف كتاب )كالم 
ليس يسّرُكم( للشاعر والكاتب اللبناني بالل شرارة صرخة ذاتية من واقع مؤمل

ظلت  فضاءات الكلمات يف خميلته باقية متشبثة بأنها هي احملرك األساس للبناء والتغيري

قراءة / قاسم ماضي / ديرتويت

ك��م أوُد ل��و أني ال ش��يء “!“ هل 
أنت؟

 حتى  أطلَق قلمه احلر الش��ريف 
ليغني عن لياله وليل اآلخرين في 
هذا الكتاب، عب��ر صهيل جواده 
الداخلي ليقول لنا أشياَء كثيرة 
احلي��اة، حتى  بلوعة  مغموس��ة 
أدخلن��ي في حمل��ات م��ن صيرورة 
الت��ي ه��ي هوي��ة  ه��ذه احلي��اة 
وجودنا. وبتنا نخاف األش��ياء من 

مسمياتها.
“عندم��ا كنت حي��ا تطوعت مع 

الثورة“ 
وأن��ا أجد ذلك الش��اعر والكاتب  
لبن��ان،  م��ن  الق��ادم  “ش��رارة“ 

وه��و منهم��ك بتوزي��ع إصداراته 
اخلمس��ة لع��ام 2017 ف��ي قاعة 
بنت جبي��ل، أراد أن يقوَل الكثيَر، 
ألن��ه ميل��ك إحساس��ا متفوق��ا 
بالناس واألمكنة، وهو قريب إلى 
أحبت��ه من مدينة “ديربورن“ وهم 
من الفاري��ن من عذاب��ات الوطن  
“ورأيُت املوَت م��راٍت ومرات“ يا ما 
“طاردن��ي القص��ف والرص��اص“ 

ص17.
فوجدتُه يشكو عبر توقيع هذه 
الكت��ب وكأنه يحمُل في صدره 
الكثي��َر الكثي��َر م��ن الهم��وم 
واملآسي، ليس ألنه شاعر بل هو 
صاحُب قضي��ة وصاحِب القلم 

احلر.
“أن��ا مقتن��ع متاما مب��ا أفتى به 
األس��تاذ“  الصدي��ق  الش��اعر 
حس��ن العب��د اهلل  “م��ن أني ال 

أحتاج أن يقدمني أحد“ ص7
هذا الكتاُب يقع في 215 صفحة 
من القطع املتوسط، ومن نشر 
دار عالم الفك��ر في لبنان، هذه 
املقاالت التي يط��لُ من خاللها 
“ش��رارة“ ه��ي دروس معرفي��ة 

واضحة لكل م��ن يتابعه فيها 
م��ن العت��اب مل��ن يعرف��ه، وهو 
يرس��ل لنا رسائله وكأنه يقّلب 
صفح��اِت حياته التي عاش��ها 
في لبن��ان بلغٍة رش��يقة فيها  
الكثي��ر من الش��فافية، وكأنه 
يُفلس��ُف حياته التي ش��يّدها 

بآهاِت احلزن واأللم. 
“أن��ا متعٌب من حمِل كل عمري  

على كتفي“ ص207
والكثي��ر م��ن مالمس��ة ال��روح 
العاجة بالص��ور احلياتية، وكان 
ميكن أن يتَم تطويع مادة الكتاب 
الى نص روائي، ألن الرواية متتلك 
طاقتها في  السرد أو ما يسمى 
ه��ي  وش��خوصه  “باحلك��ي“ 
األمكنة واألزمن��ة، والرواية هي 
س��رد نثري يصف ش��خصيات 
خيالي��ة أو واقعية واحداثاً على 
ش��كل قصة،  فهي كالشريط 
الس��ينمائي فيها بداية وعقدة 
ورمب��ا حت��ى حل��ول ملش��كالت 
العص��ر، أو رمب��ا احل��ل مت��روك 

للقارئ كما شرارة في مقاالته.
  يقول الدكتور ”وجيه فانوس” 

س��ر وجود بالل ش��رارة في هذه 
املقاالت كم��ا جوهر تعبيره عن 
هذا الوجود يكمنان في االنطالق 
ال��دؤوب واملصر م��ن صدقية ما 
يكشفه بالل شخصي وآني في 
حياته. ص12 كما يضيف قائالً 
“ م��ع م��ا يعانيه ب��الل ويعانيه 
ويعب��ر ب��ه ،فع��ل انط��الق إلى 

حقيقة كبرى للوجود ص13
ومن هنا فهو”ش��رارة “الشاعر 
عال��م  م��ن  يه��رب  والكات��ب  
اإلنس��ان الذي أوصله إلى ما هو 
عليه اآلن. وهو يستصرخ الوادي 
الذي يتأمله يوميا كثيرا فيجد 
اإلنس��ان اآلن ق��د تغي��ر كثيرا، 
الكلم��ات  فض��اءات  فظل��ت 
ف��ي مخيلت��ه باقية متش��بثة 
بأنه��ا ه��ي احمل��رك األساس��ي 
للبن��اء والتغيير، فكان للكلمة 
ف��ي  بن��اء اجملتمع��ات  ف��ي  دور 
املواق��ف العصيب��ة واألزم��ات، 
فهو  يخاطبه��م واحدا واحدا، 
فه��و األدي��ب الذي ميل��ك عقالً 
واعيا متس��لحا بالوعي واإلميان 
بالهدف. ولهذا يصرخ بالذهاب 

ال��ى احلج��ر والش��جر ليق��ول 
هن��اك كلمات��ه رمب��ا يج��د لها 
صدًى واس��عا لتحقيق أهدافه 
اإلنسانية  “ أنا سأذهب اآلن إلى 
الوادي ، وأدعو أشجاري وأطياري 
إلى املشاركة في إستفتاء عام 
على االنفصال عنكم “ ص208

فتتح��ول الكتاب��ة عن��ده كما 
خالب��ة  ممارس��ٍة  إل��ى  تلقاه��ا 
األس��ماء  تداع��ي  لعفوي��ة 
والدالالت،ضم��ن  واملوج��ودات 
اإلنفت��اح  ش��ديدة  إمكاني��ات 

لتش��كالت رؤيوية ومضمونية، 
حت��ى جتده ه��و املتصف��ح إلى 
أوراق حياتن��ا نحن أبناء البش��ر 

الذين نعيش هذا القرن.
“عاطفة متالش��ية حلب عتيق 
يتك��ور ف��ي الظل والس��كت“ 

ص50.
الثيمات  الكثي��ر م��ن  فهن��اك 
القيّم��ة التي عاجلها “ش��رارة” 
ولبنان،  منها قضية فلسطني، 
اآلخ��ر   ح��ب  الوطني��ة،  األم، 
الوح��دة ل��دى الكات��ب، الغربة 
وغيرها من املشكالت واألزمات.

لعل األش��د روعة في“املقاالت“ 
وق��د يكون منطلق س��ر الروعة 
اإلنس��ان  ش��رارة  ب��الل  عن��د 
وحت��ى  واملناض��ل  والكات��ب 
املواط��ن، أن تبقى “فلس��طني“ 
و“األم“ في كتابته، مباش��رة أو 

مداورة، صنوان ال يفترقان.
بق��ى أن نذك��ر أن الكت��اب يقع 
ف��ي 214 صفح��ة م��ن القطع 
املتوس��ط ،وكان قد صدر من دار 

نشر عالم الفكر في بيروت.

بغداد / البينة الجديدة
هن��أ وزير الثقافة والس��ياحة واآلثار الدكتور 
عل��ي عب��د االمي��ر احلمدان��ي ابن��اء اجليش 
العراقي الباس��ل مبناس��بة الذك��رى ال�)98( 

لتأسيسه. وجاء في نص برقية التهنئة:
)نتق��دم بأح��ر التهان��ي والتبري��كات البناء 

اجليش العراقي الباس��ل وهم يحتفلون ومن 
خلفه��م ابناء الش��عب العراقي مبناس��بة 
الذكرى ال���)98( لتأسيس��ه والت��ي تصادف 
ذكراه��ا في الس��ادس من كان��ون الثاني من 
كل عام، إن ه��ذه الذكرى العط��رة متر علينا 
وجيشنا س��طر ويسطر اروع املالحم بدحره 

قوى الظ��الم واالره��اب الداعش��ي وقد حرر 
االرض العراقي��ة من دنس��هم ومعه صنوف 
القوات االمنية وحش��دنا العراقي الشعبي 
املق��دس. فهنيئا لهذا اجلي��ش ذلك الصمود 
وذلك التحدي وكل ذكرى وجيش��نا اقوى في 

عراق عزيز موحد(.
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قصيدة

اخملتصون في اجلانب السردي قالوا ان القصة اجليدة 
ه��ي ذات مقدم��ة تقود القارئ الى االحس��اس بانه 
ازاء عم��ل حي وج��و فني متكامل، وم��ن عناصرها 
البداي��ة والنهاية، فالبداية الناجحة هي التي حتدد 
جناح القص��ة او اخفاقها، اما النهاية ففيها ميكن 
التنوي��ر النهائ��ي للقصة وه��ي اللمس��ة األخيرة 
التي متنح الكشف عن الش��خصية او السلوك او 
املعنى وفيها املفاجأة التي قد تثير الى السخرية او 
اإلبتسام او اإلرتياح او حتى القلق والتساؤل. ولذلك 
ف��ان كاتب القصة احتاج الى اإلتصال بغيره َس��َرَد 
وروى وأش��رك غيره في معرفة ماجرى له ولغيره من 
بني جنسه، ومنذ ان اكتشف قدراته على اإلبتكار 
األدبي أنش��أ القصة وابدع احلكايات، فنقل الوقائع 
وح��ّورَ فيه��ا واختل��ق األح��داث وأحكم نس��جها 
متفنن��اً في حوار الن��اس الذين صنعوه��ا واقعيني 

كانوا أم غير واقعيني.
أس��وق هذه املقدم��ة ألبني مكن��ة وق��درة ومهنية 
القاص الذي يترنو لتحقي��ق حلمه في هذا اجلنس 
االدبي وهو يدلي بدل��وه في كتابة القصة القصيرة 
مح��اوال ان يضع اقدامه عل��ى ارض صلبة من خالل 
اس��لوبه املميز ويأخذ مس��احته احلقيقية.. يقول 
)المبرت(: )القصة القصيرة هي عبارة عن سرد نثري 
موج��ز يعتمد على خيال قص��اص فرد، برغم ما قد 
يعتم��د عليه اخليال من أرض الواقع، فللحدث الذي 
يقوم به اإلنس��ان يتألف من سلس��لة من الوقائع 
املتشابكة في حبكة، حيث جند التوتر واإلسترخاء 
في ايقاعه��ا التدريجي من اجل اإلبقاء على يقظة 
الق��ارئ، ث��م تك��ون النهاي��ة مرضية م��ن الناحية 
اجلمالي��ة(. والقاص يجب ان يس��توعبت بش��كل 
مكث��ف ان القص��ة القصيرة ف��ن قول��ي أو كتابي 
يق��وم على ح��دث ويتخلله وصف يط��ول أو يقصر 
وقد يش��وبه حوار أو ال يشوبه، ويبرز فيه شخصية 
أو أكثر محورية أو ثانوي��ة، فهي تقدم حالة لعائلة 
او ش��خصية او موق��ف قصير او حلظ��ة مختزلة او 
فكرة او احس��اس او لعزيز موقف، لذا فإن املباشرة 
الصريحة والتقريرية الفّجة تضعف نسيج القصة 
وتهله��ل بناءه��ا وتص��دع دعائمها، وم��ن عناصر 
القصة القصيرة ايضا العنوان إذ ميثل عنصرا هاما 
من عناصر تش��كيل الداللة فيها، وجزءاً من اجزاء 
اس��تراتيجية أي ن��ص أدب��ي، وتتن��وع العناوين من 
حيث وظيفتها في القصة، فثمة عناوين حتيل الى 
مضمون القصة أو تس��تمد م��ن مغزاها، وتختلف 
العناوي��ن من ناحية البناء اللغ��وي، فبعضها يأتي 
كلمة واحدة وبعضها كلمتني او ثالثة بدءاً تنس��ج 
احلبك��ة القصصية من اليومي املتكرر ومن املعاش 
الراه��ن، والق��اص الب��د ان يكون ف��ي تفاعل عميق 
مع الواقع لينقل بنس��ق س��ردي التتابع في تقدمي 
اش��كال متعددة للتجلي الزمني م��ن خالل املبنى 
احلكائ��ي، ألن القرين��ة النصّية ينفت��ح بها املبنى 
احلكائ��ي والتي حتيل ال��ى احداث متع��ددة، تتمثل 
ببل��وغ اله��دف، كم��ا ان الش��خصية القصصية 
تتنوع م��ن حيث انتماؤه��ا الى عالم م��ن العوالم 
اخملتلفة، فهي قد تكون انس��اناً أو حيواناً أو ش��يئاً 
جام��داً أو مج��رداً خلع عليه الق��اص صفة األحياء 
من نطق واحساس وخيال. ان ما تقتضيه مقومات 
القص��ة القصيرة هو حلظة التنوير والكش��ف غير 
املتوقعة التي جتعل املتلق��ي من حيث ال يرتقب أن 

يرى اإلقتضاب واإلختزال في العرض والتعبير.

القصة سرد  نثري 
a

فنارات

أحمد حسني 

“انتابتن��ي موج��ة من احلزن والقلق، ورحت أق��رأ هذه املقاالت بتأمل، وته��ُت في إزدحام الرؤى الكثي��رة التي يحملها هذا 
الكاتب والش��اعر الوطني ”شرارة“ واملتش��بث بقضايا األمة التي انحدرت إلى الدرك األسفل.. من هذا التاريخ املرير نحو 
مزيد من االنكس��ارات واالنقالبات واحلريات األس��يرة“ ص207 مقاالت لها صدى واس��ع على قلبي وعقلي املغلف من عدة 
طبق��ات انكس��ارية، حتى المس��ُت ما كنُت أحلم ب��ه منذ نعومة أظافري ، ويبدو أن “ش��رارة “ قرأ كثيرا عن الفالس��فة 

والشعراء الذين سبقوه والذين عاصروه.

بابل / البينة الجديدة /
 علي شريف

صدر حديث����ا لالس�����تاذ 
عم��ران  عام��ر  الدكت��ور 
كلي��ة  عمي��د  اخلفاج��ي 
بجامعة  االسالمية  العلوم 
باب��ل كت��اب )الواف��ي ف��ي 
وعلوم��ه(  الق��رآن  تاري��خ 
 2019 الثاني��ة  الطبع��ة 
ع��ن مؤسس��ة دار الصادق 
الكتاب  الثقافي��ة. وتضمن 
كل  وف��ي  فص��ول  تس��عة 

املباحث  م��ن  العديد  فصل 
التي تس��لط الض��وء على 
تاريخ القرآن الكرمي وعلومه 
بأس��لوب  املؤل��ف  كتبه��ا 
شيق وسهل يساعد القارئ 
وطالب العلم واملعرفة على 
حس��ن الفهم واالستيعاب 
ملعرفة عل��وم القرآن الكرمي.

لقد اثرى املؤلف بكتابه هذا 
املكتب��ة العراقية والعربية 
فضال ع��ن عدد من مؤلفاته 
االخرى التي تهت��م بالقرآن 

الكرمي وعلوم��ه نذكر منها 

ف��ي علوم  البي��ان  )اض��واء 

الق��رآن – اثر الق��رآن الكرمي 

في مكافح��ة االنحراف في 

العقيدة والسلوك – منهج 

ابن اجلوزي في تفسير القرآن 

الكرمي(. واحلمد هلل الذي علم 

بالقلم علم االنسان ما لم 

يعلم والصالة والسالم على 

نبيه املصطفى االكرم وعلى 

آله املعصومني سادة األمم.

البينة الجديدة / احمد املختار 
تصوير: مبسم مؤيد / مشتاق باسم

ف��ي  والبح��وث  الدراس��ات  دائ��رة  أقام��ت 
الهيئة العامة لالث��ار والتراث بوزارة الثقافة 
بعن��وان  تدريبي��ة  دورة  واالث��ار  والس��ياحة 
)النقود وثائق تاريخية مهمة( حاضرت فيها 
الدكتورة جنان خضير منصور مديرة قس��م 
الس��يطرة اخملزنية في دائرة املتاحف العامة 
وتضمن��ت محاضراتها ش��رحا مفصال عن 
بداية نش��أة النقود وطرق س��كها واملعادن 
الت��ي اس��تخدمت ف��ي س��ك ه��ذه النقود 
ومراح��ل التط��ور والتعريب الت��ي مرت بها 
ال��ى نهاية العصر األموي س��نة ١٣٢هجرية 

ثم تطرقت الى اهمي��ة هذه النقود كوثيقة 
تاريخية توضح مراحل النشاط االقتصادي 
والتج��اري والسياس��ي واالجتماع��ي لهذه 
الفترة.كما حاضرت في الدورة الدكتورة اميان 

عدنان جاسم مدير قسم املسكوكات والتي 
تضمن��ت محاضراته��ا ش��رحا مفصال عن 
النق��ود في العصر العباس��ي واملراحل التي 
م��رت بها وتطوره��ا واهميتها ف��ي توضيح 
ودراس��ة االحداث السياسية التي مرت بها 
فضال عن عكسها حلالة االزدهار االقتصادي 
التي ش��هدها العصر العباس��ي االول واهم 
امل��دن التي س��كت فيها النق��ود. وتضمنت 
احملاضرات جول��ة ميدانية في اروقة املتحف 
املس��كوكات  بن��وادر  للتعري��ف  العراق��ي 
واالط��الع عل��ى قيمتها التاريخي��ة كوثائق 
مهم��ة توثق حقبة زمنية ب��ارزة من التاريخ 

االسالمي.

حميد عمران الشريفي
جلس في املقع��د املقابل لي، في 
املقه��ى، كان يرتدي ثوباً مخططاً 
من الواضح أن��ه من اجملانني الذين 

أفلتوا م��ن مستش��فى األمراض 
النفس��ية، فقد كثروا في شوارع 
املدين��ة ه��ذه األي��ام، م��ع دخول 
الدبابات األمريكي��ة إلى املدينة... 
نظر إل��يَّ بعينني ذابلت��ني.. طلب 
)س��يجارة( .. أعطيتها له بعد أن 
أش��علتها.. أطفأه��ا حاملا أخذها 
.. ووضعه��ا عل��ى أذنه اليس��رى.. 
ث��م وق��ف متطلع��ا ال��ى وج��وه 
اجلالس��ني.. جل��س .. التفت مييناً 

ويساراً .. ثم سألني:
-  أين شابلن؟

 - نعم؟!
-  شارلي شابلن، أين هو ؟!

متعن��ت إل��ى اجل��دران لعل��ي أجد 
صورة معلقة له، أوحت للمجنون 
بهذا الس��ؤال.. لكن ال توجد!.. ال 
أعرف ماذا س��أقول ل��ه؟ هل أقول 
ل��ه؛ إن صاحب��ك يا ه��ذا قد مات 
منذ رب��ع قرن؟.. فقلت ل��ه:  وماذا 

تريد منه؟!
 - أريد أن أحتج .

- حتتج؟!
-  نع��م ! .. أحت��ج .. فأن��ا مواطن 
، وه��ذا حق��ي، لق��د رأيت��ه قب��ل 
حوالي أربعني س��نة يرسل صبياً 
معه يحطم زجاج من��ازل الناس 
باحلجارة من أجل أن يبيع زجاجاته 

البائ��رة!.. وه��ا هو اآلن قد أرس��ل 
صبيان��ه إلين��ا بع��د أن ضحكنا 
زجاجن��ا  ليحطم��وا  وضحكن��ا 
ك��ي نبك��ي دموع��اً من ش��ظايا 
االنكسارات.. لقد رأيت كل زجاج 
البناي��ات محطم��اً بع��د ان كان 
جميال.. فلم أجد في ذاكرتي غيره، 

فأين هو؟ أريد أن أحتج!..
وضع س��يجارته في فمه، وتركني 
دون أن يشعلها وخرج راكضاً حاملا 
رأى رت��الً من الناق��الت األمريكية، 
م��رت على الش��ارع أمامن��ا، وهو 

يصيح :
- أنا أحتج! .. أنا أحتج!..

 إسماعيل حقي
دم���ك الّن��دي أم الّن��دى املسفوح 

                                وصدى الّسيوف أم املدى املبحوح
أم قلبك املنزوع من جسد الّضحى

                                ب���اد على رم���ح  الغزاة  يل���وح 
أم تل���كم األسم�اء ، وس��ُم أهل��ٍّة

                                أم رج���ع صمت���ك للنسيم يب��وح 
اهلل ، كم تغضي ، وكم بك أسرفوا

                                سفها ، وك���م يدمي ب���ك الّتجريح 
ول���كم ويا هلل حتتس���ب الض��نى

                                وه���و احتس���ابك ما أطلت قري��ح 
سف���ح الّدعاة ندي ظل��ك وادعوا

                                ص��لفا علي��ك بأن��ك املس���ف���وح 
زََمنا تشدُّ على اجلراح جراحها

                                 وت�فر من وج��ع  إلي��ك ج��روح 
ترنو ملرفأك البعيد .. مراكب 

                                 تغ�������دو و ركبك الوحيد يروح 
ذبلت مطالعك انتظارا لم تعد

                                عين���اك م���ن عينيك تن���وح 
كم أوقفوك وأوثقوك وصّلبوا

                                 فيك املسيح فقام منك مسيح 
هم حاصروا فيك احلسني وأوصدوا

                                 شطآنهم فجرى عليك ضريح 
وطني ولست بناكث وعدا ولو

                                ه��ادنت أفراسي وهن جموح 
فأفض رياحك إن وعدك موتهم

                                وزئي��ر غضبتك البتول فت��وح 
وأطل .. إما واهلل لو كل الورى

                                حملوا عليك وأثخنتك جروح 
ألقمت نصرك راية ً مضرية

                                بيضاء، يسبغها الّدم التسبيح 
كم كنت وحدك حينما صفق الّردى

                               جنحيه فوق سماك وهو يلوح 
يا طول صبرك يا حللمك هل ترى

                                 قمرا يطوف األرض وهو كسيح
فأف���ض رياح���ك ثم عويلهم

                             للن���ادبات ي���ؤزّها الت��بريح 
اهلل ك���م أشتاق ف����يك تعذبي

                             وي������ودُّ قلبي أنّ���ه املذب��وح 
فبمن ساكفل غلة حمى 

                             أم م�ن سيش��في غلتي ويريح
واليوم وحدك مستراب ظله

                             ف�������ردا وأسراب اجلراد جنوح
طوفانك الدامي وما من مركب

                           مأوى وقد أرسى السفينة نوح 
العاصم يأويوحال املوج بي�

                           نكما ف���كم وعدا عليك يصيح 
اآلن ألق عصاك ياوطني وال

                           تف������زع فواحدة لديك ال���ّروح 
وطني أرى مقال حتدق في الّسرى

                           بب������يارق خ��لل الضباب تلوح 
وأرى جنوما قد تألأل نورها

                           وس����نا الكوكب فوقهن يسيح 
وأرى مراكبك القصية تغتدي

                           وه������وى األكف يزّفها الّتلويح 

طوفانك الّدامي

بغداد / البينة الجديدة
حتت شعار )الكتاب نبراس يضيء دروب 
املعرف��ة( وبرعاية األس��تاذ حميد فرج 
حمادي / مدير عام دار الشؤون الثقافية 
العام��ة نظم��ت ال��دار ن��دوة ثقافي��ة 
حوارية بعنوان )صناعة الكتاب الواقع 
والطموح(. حاضر فيها د. عبد الوهاب 
الراض��ي/ رئيس احت��اد الناش��رين وأ. د. 
عب��د األمي��ر الفيصل / أس��تاذ اإلعالم 
الرقم��ي ف��ي كلي��ة اإلع��الم / جامعة 
بغ��داد واألس��تاذ الناقد علي حس��ن 
الف��واز وبحض��ور نخبة م��ن املبدعني 
في  املتخصصني  واالكادميي��ني  واألدباء 
صناع��ة الكتاب وأصحاب دور النش��ر. 
أدارَ الندوة اإلعالمي طالب كرمي حس��ن 

حيث قال في مقدمة الندوة: )ش��هدت 
صناعة الكتاب العراق��ي في العقدين 
األخيرين قفزة كبيرة نتيجة لتخلصها 
من القوانني والتعليمات السابقة األمر 
ال��ذي يؤكد نزعة الفرد العراقي للقراءة 
واإلطالع والبحث ع��ن املعرفة كما هو 
عهده دائماً ويبقى سوق الكتاب العراقي 

محط أنظار دور النشر العربية الكبرى 
واالنتش��ار  والبيع  للتوزي��ع  وتطلعه��ا 
بعد النج��اح امللحوظ الذي س��جلته 
ال��دورة األخيرة ملع��رض بغ��داد الدولي 
الواسعة  العربية  واملش��اركة  للكتاب 
في��ه واألصداء الطيب��ة التي تركها في 

األوساط الثقافية واالكادميية(.

متيز يف صناعة الكتاب
 وإبداع متواصل

إصدار جديد .. الوايف يف تاريخ القرآن وعلومه

احتجاج إىل شابلنقصة قصرية

وزير الثقافة يهنئ اجليش العراقي الباسل يف ذكرى تأسيسه

دائرة الدراسات والبحوث تقيم دورة تدريبية عن النقود وأهميتها كوثائق تارخيية



لوحاتي هي »أنا« وأطلق العنان جلميع األفكار واالجتاهات يف الرسم
 ومل أتقّصد تغييب »الرجل« يف لوحاتي

* كي��ف اس��تطعِت اقتح��ام فض��اء الف��ن 
التشكيلي رغم أن دراستك األكادميية كانت 

في جتارة األعمال وليس الفن التشكيلي؟ 
-  موهبة الرس��م كانت مع��ي منذ الطفولة 
واله��وس ف��ي األل��وان والفرش��اة، أم��ا فيما 
يخص تخصصي الدراس��ي فق��د كان بعيداً 
عن موهبتي لكني اس��تطعت أن أدخل عالم 
الف��ن مبوهبت��ي ك��ون الف��ن ال يعلَّ��م بل هو 

موهبة من عند اخلالق. 
* آخ��ر معارض��ك الفنية الش��خصية حمل 
اس��م )س��قط س��هواً(.. م��ا ال��ذي س��قط 

سهواً؟ 
ه��ذه  نع��م  »الب��راءة« س��قطت س��هواً!   -
حقيقي��ة دون أي��ة مبالغ��ة، فعندم��ا يكبر 
اإلنس��ان يبدأ تدريجياً بفقد براءته دون وعي 

وتب��دأ صفة األنانية تتمّلكه وتس��يطر على 
تصرفات��ه، لكنها تختلف من ش��خص آلخر 

حس��ب تكوينه والبيئة التي ينتمي اليها، 
ل��ذا حاولت أن س��لط الضوء ف��ي معرضي 
على هذا املوضوع املهم الواقعي النتش��ال 
الب��راءة م��ن التش��ويه االجتماع��ي رغ��م 
صعوب��ات احلي��اة، إال أن الطفول��ة النقي��ة 

تبقى قابعة في عمق روحنا.  
* أرى أن معارض��ك الفني��ة ظّلت حبيس��ة 
داخل أسوار وزارة الثقافة.. ملاذا؟ هل لكونك 

موظفة في تلك الوزارة أم ماذا؟    
- وزارة الثقاف��ة وّف��رت ل��ي مكان��اً أقيم فيه 
معارض��ي الش��خصية واحتضن��ت جمي��ع 
نشاطاتي منذ معرضي األول )أحالم باالنتظار( 
والى )سقط س��هواً(، لذا اعتبر أن الوزارة هي 

نقط��ة انطالق��ي األول��ى في 
الفن التشكيلي ولها األولوية 
في ذلك كوني موظفة فيها، 
فقد تبّن��ت اعمالي وعّرفتني 
باجلمه��ور، لكن��ي عازمة، إن 
شاء اهلل، على إقامة معرضي 
الرابع خارج الوزارة ليكون له 

فضاء أوسع. 
* م��ن خالل تتبع��ي للوحاتك 
أرى غياب جتس��يد الرجل في 

أعمالك الفنية.. ملاذا؟  
غي��اب  أتقّص��د  أك��ن  ل��م   -
جتس��يد الرجل ف��ي لوحاتي، 
ب��ل كن��ت أنف��ذ ما ي��دور من 
أف��كار بداخل��ي، ولم أخطط 
بل  لتجنب مواضي��ع معينة 
األفكار  العنان جلمي��ع  أطلق 

واالجتاهات في الرسم. 
* هل أنت مع الفنان الذي مييل 
الى جميع املدارس الفنية في 
لوحات��ه أم التخص��ص ف��ي 

مدرسة واحدة فقط؟ 
- نع��م، جميل جداً أن مييل الفنان الى جميع 

املدارس الفنية ويعكسها في لوحاته، لكنه 
باملقاب��ل يحتاج الى إمكاني��ة عالية ومهارة 
ف��ي األداء، أما بالنس��بة لي فأن��ا أنتمي الى 

املدرسة التعبيرية التي أجد نفسي فيها.  

* ه��ل تعك��س لوحاتك م��ا ف��ي داخلك من 
انفعاالت وضغوط؟ 

- نع��م بالتأكيد، لوحاتي هي »أنا« التي تعبر 
عن ذات��ي من انفعاالت وضغ��وط وأفكار، لذا 

فإن لوحاتي ليست بعيدة عني. 
* برأيك.. هل الرسم موهبة أم مهنة؟

- االثنان معاً، فال ضير على الفنان التشكيلي 
في أن يكس��ب رزقه من خ��الل موهبته التي 

هي ثمرة جهده اليومي. 
* ه��ل وقفت محظ��ورات اجملتم��ع عائقاً أمام 

املرأة الرسامة؟ 
- نعم، كثير من الرس��امات يرسمن بطريقة 
مبهرة، لكنهن ال يستطعن أن يخرجن لوحة 
واحدة خارج البيت بسبب العادات والتقاليد 
الت��ي تفرض من قبل بعض األس��ر العراقية، 
لذا جتد نسبة األناث من الرسامات العراقيات 

قالئل باملقارنة مع الرسامني الرجال. 
* ما احللم الذي ضاع منك؟

- كثي��ر من األحالم ضاعت من��ي، كنت أمتنى 
أن أقض��ي أيام��ي في ظروف أفض��ل من التي 
عش��تها ف��ي الع��راق، ه��ذه الظ��روف التي 
سرقت كثيراً من األحالم والطموح في حياة 

الكثيرين. 
 *

من أول شخص حترصني على أن يرى لوحاتك 
حال إكمالها؟ 

- زوجي )حس��ان العزاوي( الذي له نظرة فنية 
عميق��ة، لذا كثيراً ما ألتجئ اليه وآخذ برأيه 

في لوحاتي، فهو س��ندي وش��جعني 
كثي��راً ف��ي دخول��ي الفن، 
فلواله رمبا لم أصبح فنانة 

تشكيلية. 
* ل��و أعطيت ل��ك لوحة 
جتس��د األمل »ض��وء في 

نهاي��ة النف��ق«.. فماذا 
بجان��ب  سترس��مني 

ذلك الضوء؟
مل��اذا  أعل��م  ال   -
ف��ي  ل��ي  يت��راءى 
اللحظ��ة  ه��ذه 
العل��م العراق��ي 
الذي م��ن املمكن 

أن أرس��مه بجانب 
ذلك الضوء. 

أن��ك  أرى   *
كثيراً  تهتم��ني 
 ، لت��ك طال بإ
ف��ي  الس��يما 
 ، ت س��با ملنا ا
تل��ك  وراء  م��ن 

اإلطاللة؟
- ه��ذا صحيح، 
اهتم��ام  ل��دي 
بإطاللتي،  كبير 
وذل��ك الفض��ل 
ال��ى  يع��ود 
الفن��ان صاحب 
ت  للمس��ا ا
اخلياط  الفني��ة 
ال��ذي  )صف��اء( 

يصمم فساتيني بطريقة 
مبهرة.    

* كم مرة رسمِت وجهك؟
- مرتني 

* وزوجك؟
- وال مرة ! 

* ملاذا؟
- ال أعل��م، رمبا أرى أنه 
أكبر من أرسمه في 
أجمل  ألن��ه  لوحة 

في الواقع.
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albaynanew@yahoo.com
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الزميل املحاور مع التشكيلة دينا القيسي 

فنانة شابة طموح اتخذت من موهبتها الفنية في الرسم التشكيلي مالذاً لها في جتسيد كل ما يدور من حولها من مواضيع شتى لتنثرها على الورق من خالل 
همسها مع فرشاتها التي تلبي لها ما تريد وتعبر عن خلجاتها. تعشق التحدي ما جعلها تخوض غمار عالم الفن التشكيلي رغم أنها لم تدرسه، إال أن موهبتها 
اس��تنفرت قبل أوانها لتمتزج مع األلوان في تكوين لوحاتها في املدرس��ة التعبيرية، تطمح ألن تدخل موس��وعة غينيس لألرقام القياسية من خالل لوحتها التي 

تعتزم إنشاءها مستقبالً بحجم 400 متر مربع. حيث حتدثت عن جتربتها الفنية الفتية في عالم الفن التشكيلي:   

ال

موهبة الرسم كانت معي منذ الطفولة واهلوس يف األلوان 
والفرشاة أما فيما خيص ختصصي الدراسي فقد كان بعيداً 
عن موهبيت لكين استطعت أن أدخل عامل الفن مبوهبيت

حوار/ أحمد سميسم / تصوير/ حسني طالب

بغداد / البينة اجلديدة
ملناس��بة الذكرى الثامنة والتس��عني لتأس��يس اجليش العراقي البطل، 
اقامت وزارة الدفاع/ رئاس��ة اركان اجليش، احتفاالً باملناس��بة قدمت فيه 
ال��دار العراقية لألزياء عرضا لألزياء الفلكلورية مع فرقة كركوك الوطنية 
للفنون الشعبية، كما قدمت القصائد التي تتغنى بحب الوطن وبسالة 
اجلن��دي العراقي في الدفاع ع��ن الوطن. حضر االحتفالي��ة، التي اقيمت 
بتوجيه من رئيس اركان اجليش، قائد القوة اجلوية ومدير اعالم وزارة الدفاع 
وع��دد من ضب��اط اجليش العراق��ي ومجموعة من عوائل ش��هداء اجليش 

االبطال.

دار األزياء تشارك يف احتفال عيد اجليش
الديوانية  / البينة اجلديدة

الثقاف��ي  القص��ر  مدي��ر  افتت��ح 
اح��د  م��رزوق  ص��ادق  الديوان��ي 
تشكيالت دائرة العالقات الثقافية 
العامة في وزارة الثقافة والسياحة 
واآلثار معرضا تش��كيليا ألكثر من 
30 متدرب��ا ومتدرب��ة ي��وم اجلمعة  
املاض��ي 1/4/ 2019. زينت اللوحات 
فض��اءات قاع��ة تش��كيل القصر 
الثقافي وبحضور عدد من الفنانني 
واملهتمني بالش��أن الثقافي، وضم 
املعرض الذي أقيم برعاية مؤسسة 
أل��وان للثقافة واإلع��الم على أكثر 
م��ن )100( لوحة كان��ت ثمار الدورة 
التي قدمها الفنان التشكيلي رائد 
محمد للمتدربني على مدى شهر، 
فيما جس��دت لوحات املش��اركني 
الطبيعة واجلم��ال والوطن والتراث 
ومكامن احلب والسالم واألمل. وقال 
مدي��ر القصر صادق م��رزوق: جاءت 

هذه املب��ادرة بعد افتتاح مش��غل 
الفنون التش��كيلية ب��إدارة الفنان 
رائد محم��د، واقترحنا إقامة دورات 
رس��م للش��باب حظي��ت الفكرة 
بإقبال واسع من العوائل الديوانية 
وش��عورهم بسعادة كبيرة بتواجد 
أبنائه��م في هذا الص��رح الثقافي 
الفن��ي اإلبداع��ي كونه��م يتلقون 

التدريبات األساس��ية التي تصقل 
الرس��م،  مج��ال  ف��ي  مواهبه��م 
وسنستمر بهكذا نشاطات تخدم 
الثقاف��ة واملثقف��ني ف��ي ديوانيتنا 
احلبيب��ة لتش��مل اكب��ر ع��دد من 
أبنائها الطيبني، ش��اكرا مؤسسة 
أل��وان للثقافة واإلع��الم لدعمهم 
الفعالي��ات  اغل��ب  ورعايته��م 

الت��ي  الثقافي��ة  والنش��اطات 
يقدمها القص��ر بطريقة إيجابية، 
ومدروس��ة وهادفة خدمة للجميع. 
م��ن جانبه أعرب رئيس مؤسس��ة 
ألوان أس��امة النعماني عن شكره 
مبدي��ا  الثقاف��ي،  القص��ر  إلدارة 
اس��تعداده لدعم مب��ادرات القصر 
الثقافي��ة واإلعالمية، مش��يرا إلى 
الكثي��ر  س��تنظم  مؤسس��ته  أن 
م��ن ال��دورات الفني��ة ف��ي مجالي 
املسرح والتش��كيل باإلضافة إلى 
دورات إعالمي��ة بالتعاون م��ع إدارة 
القص��ر ورعاية األكادميي��ة األملانية 
واململك��ة املتحدة في املس��تقبل 
القري��ب، في اخلتام، وزع��ت اجلوائز 
والشهادات على املشاركني قدمها 
مدير القص��ر الثقافي م��ع ورئيس 
مؤسس��ة ألوان أس��امة النعماني 

والفنان التشكيلي رائد محمد.

معرض تشكيلي ملتدربي ورشة الرسم يف قصر الثقافة والفنون الديواني

متابعة / البينة اجلديدة
بعد االعالن عن انتقالها إلى عاصمة السينما العاملية هوليوود، شاركت النجمة 
أم��ل عرفة متابعيها عب��ر تطبيق »انس��تغرام« وهي ترقص داخ��ل املطبخ خالل 
حتضيره��ا الطعام.وتظه��ر الفنانة الس��ورية وه��ي ترقص بطريق��ة طريفة حتت 

ادارة ابنتها التي تقوم بتصوير املقطع، حس��ب تعليقها، وبدت أمل في غاية 
الس��عادة وراحت تتحرك في مطبخها بعفوية االطفال مبالبس »كاجوال« 
عبارة عن جينز وتيش��رت، مع قليل م��ن املكياج.ونال املقطع اعجاب االالف 
م��ن متابعيه��ا الذين اثن��وا عل��ى حركاتها، ومتن��وا لها الس��عادة الدائمة 
والنجاح في خطواتها القادمة في هوليوود.وكان مدير أعمال عرفة كش��ف 

عب��ر موقع »تويت��ر« أنها تقوم مبفاوضات خالل هذه الفت��رة من أجل خوض جتربة 
عاملية مبشاركة مجموعة من جنوم هوليوود في عمل ضخم.

رقص هستريي من أمل عرفة داخل منزهلا
متابعة / البينة اجلديدة

اس��تضافت اإلعالمية وفاء الكيالني ببرنامجها »حفلة 11« 
النجم��ة فيفي عبده التي حتديت عن بدايتها في الفن وكيف 
أرغم��ت والديه��ا على قب��ول اجتاهه��ا للرقص. فيف��ي أكدت 
أنه��ا لكي جتبر والديها على قب��ول احترافها الرقص اضطرت 
إل��ى اللجوء للتس��نني لك��ي تثبت أنها بلغت س��ن الرش��د 
واستخرجت بطاقة شخصية تثبت ذلك.وأضافت: »وصل بنا 
األمر إلى قس��م الش��رطة وهناك رفض الضابط أن يسلمني 
لهم��ا ألن أوراقي كانت س��ليمة، وبعدها ل��م يتركاني في أي 
م��كان أذهب إليه للتصوير أو العم��ل«. وقالت: »كانت بدايتي 
في فيلم »الرسالة في دور الراقصة التي يطلق وحشي احلربة 
جتاهه��ا لتخترق احللقة فوق رأس��ها، ولقد فوجئت باالهتمام 
ال��ذي يولوني به وأحسس��ت أنن��ي ملكة وكن��ت وقتها فتاة 

صغيرة، لكن اآلن أدرك ذلك«.

فيفي عبده تعرتف: بسبب الرقص 
ذهبت بأمي وأبي لقسم الشرطة

متابعة / البينة اجلديدة
خ��الل  كثي��رة  أخب��ار  ت��رددت 
الفت��رة املاضية أن حال ش��يحة 

ستعود إلى الساحة الفنية من 
خالل عملني، األول مع عادل إمام 
والثاني مع محمد سعد، ولكن 
ح��ال اختارت في النهاية محمد 
رمضان للعودة معه إلى الفن بعد 
اعتزال استمر لسنوات طويلة.

ح��ال وافق��ت بش��كل مبدئ��ي 
»زلزال«  على بطولة مسلس��ل 
واملقرر  رمض��ان،  للنجم محمد 
عرضه مبوسم الدراما الرمضاني 
الق��ادم. وكانت ح��ال قد أثارت 
ج��دالً كبي��راً بع��د خلعه��ا 
عودته��ا  وإعالنه��ا  احلج��اب 
للف��ن بع��د اعت��زال اس��تمر 
ملدة عش��ر س��نوات، وتباينت 
اآلراء ح��ول قرار عودتها للفن، 
وأصبحت أخبارها الشخصية 
والصور التي تنشرها من خالل 

عل��ى حسابها 
م  ا نستغر إ

مح��ل 
م  هتم��ا إ

الكثير.

أول عمل حلال شيحة
بعد العودة من االعتزال
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املرحوم اخلبير اللغوي
 كرمي توفيق الزبيدي

املرحوم الكاتب اللواء 
ماضي اخلزاعي

املرحوم مـاجد الصكر  
رئيس القسم الرياضي

لهم الذكر الطيب
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بغداد / البينة الجديدة
كش��ف تقرير الحت��اد املصارف العربي��ة أن تقدي��رات املوجودات 
اجملمعة للقط��اع املصرفي العربي تخط��ت 3.4 ترليون دوالر في 
نهاي��ة الفصل الثالث م��ن العام 2018، بزي��ادة حوالي 2.5% عن 
نهاية الع��ام 2017. وأوضح التقري��ر أن الودائع اجملمعة للقطاع 
املصرفي العربي بلغت حوالى 2.2 ترليون دوالر، محققة نس��بة 
من��و حوالى 2.9%، وبلغت قاعدة رأس املال للبنوك العربية حوالى 
397.5 ملي��ار. كم��ا بل��غ حجم اإلئتم��ان الذي ضخ��ه القطاع 
املصرفي ف��ي اإلقتصاد العربي حتى نهاي��ة الفصل الثالث من 
الع��ام 2018 حوالى 1.9 ترليون دوالر، محققاً نس��بة منو حوالى 
3.2% ع��ن نهاية الع��ام 2017. وتدل هذه األرقام على املس��اهمة 
الكبيرة التي يقوم بها القطاع املصرفي العربي في دعم ومتويل 
اإلقتصادات العربية. وأش��ار التقرير إلى أن عام 2019 من املتوقع 
أن تتبنى البن��وك العربية عموماً واخلليجية خصوصاً املزيد من 
التح��ّول الرقمي والتقني��ات املالية اجلديدة، حي��ث من املرتقب 
دث التكنولوجيا املالي��ة )Fintech( ثورة في تقدمي اخلدمات  أن حتحُ
املالية التقليدية وتحُعيد تشكيل املشهد املالي. ومن املرتقب أن 
تبدأ املصارف العربية بالتحضير واإلس��تعداد لتنفيذ متطلبات 
)ب��ازل 4(، وه��ي مصطل��ح يحُس��تخدم لوصف التعدي��ات التي 
أصدرته��ا جلنة بازل للرقابة املصرفي��ة، والتي تحُرّكز على عدد من 
النقاط الرئيس��ية. أوالً، تسعى اإلصاحات اجلديدة بشكل عام 
 Risk Weighted( إلى مراجعة إحتساب األصول املرجحة باخملاطر
Assets( وحتس��ن قابلي��ة املقارنة ب��ن البن��وك، باإلضافة إلى 
معاجلة جديدة للمخاطر التش��غيلية، واعتماد نس��ب جديدة 
إلحتس��اب مخاطر االئتمان تس��تند بش��كل أكثر واقعية إلى 
التصني��ف االئتمان��ي. وم��ن املتوقع أن يكون له��ذه اإلصاحات 
أث��راً إيجابياً كبيراً على املصارف، حيث ت��ؤدي إلى إجبار البنوك 
العربية على زيادة رأس��مالها، مما سيحد من اخملاطر االئتمانية، 

وتأثير األزمات اإلقتصادية على القطاع املصرفي العربي.

البينة الجديدة / وكاالت
أكد وزیر النفط االیراني، بیجن زنكنة، توفر إمكانیة تصدیر منتوجات 
البتروكیمیاویات في محافظات غرب ایران الى العراق. وأش��ار زنكنة 
وخ��ال ملتقى اقیم فی مدینة كرمانش��اه، الى »وجود 10 مجمعات 
للبتروكیمیاوی��ات ذات طاق��ة انتاجیة إجمالي��ة بنحو 5 مایین طن 
س��نویا ف��ي محافظ��ات كرمانش��اه وایام ولرس��تان وكردس��تان«.
وأكد »إمكانی��ة تصدیر منتوجات ه��ذه البتروكیمیاویات الى العراق 
واالس��تفادة م��ن ه��ذه الطاقة لتوفی��ر ف��رص العم��ل وتنمیة هذه 
احملافظات«.وأش��ار زنكنة الى »حاجة العراق م��ن البتروكیمیاویات« 
مضيفاً، ان »منتوجات احملافظات الغربیة یمكن تصدیرها الى العراق 
عبر املم��رات االقتصادیة«.ودعا الى »إعداد خطة لتكون كرمانش��اه 
مح��ور التنمية في غ��رب الباد«.وأض��اف، ان »محافظات غرب الباد 
مكملة إحداها لاخرى من حيث االمكانيات وان قرب مركز محافظة 

كرمانشاه من مراكز هذه احملافظات يعتبر ميزة ممتازة بالنسبة له«.

إیران تدرس تصدیر 
برتوكیمیاویات إىل العراق

بغداد / البينة الجديدة
 قفزت أس��عار النفط بأكثر من 1.5 باملئ��ة، مدفوعة بحالة من 
التف��اؤل ب��أن محادث��ات تحُعقد في بك��ن ميك��ن أن تنهي احلرب 
التجارية ب��ن الواليات املتحدة والصن، فيم��ا تلقى اخلام أيضا 
دعما من تخفيضات في إمدادات عدد من كبار املنتجن. وبحلول 
الس��اعة 0635 بتوقي��ت جرينت��ش، بلغت العق��ود اآلجلة خلام 
القياس العاملي برنت 57.93 دوالر للبرميل، مرتفعة 87 س��نتا أو 
1.5 باملئة مقارنة مع اإلغاق السابق.وبلغت العقود اآلجلة خلام 
غرب تكس��اس الوس��يط األمريك��ي 48.76 دوالر للبرميل بزيادة 
قدرها 80 س��نتا أو 1.7 باملئة. وشهدت أسواق املال موجة صعود 
اليوم االثنن بفضل توقعات بأن تؤدي مفاوضات جتارية مباشرة 
ب��ن مندوبن من واش��نطن وبكن، تبدأ يوم االثن��ن، إلى تهدئة 
التوترات بن أكبر اقتصادين في العالم. ودخلت الواليات املتحدة 
والص��ن في خاف جت��اري متنام من��ذ مطل��ع 2018، وزادت كل 
منهما رس��وم االستيراد على س��لع األخرى. ويؤثر اخلاف سلبا 
على النمو االقتصادي.وقال جولدمان س��اكس في مذكرة اليوم 
إنه خفض توقعاته ملتوس��ط سعر خام برنت لعام 2019 من 70 
دوالرا للبرمي��ل إل��ى 62.50 دوالر للبرميل بس��بب ”أقوى عوامل 
معاكس��ة متعلقة باالقتصاد الكلي منذ 2015“. وكان جيه.بي 
مورجان قال في مذكرة األس��بوع املاضي إن ”وتيرة النمو العاملي 
البالغ��ة ثاثة باملئة الت��ي نتوقعها للربعن القادمن تش��كل 

حتديا بصفة متزايدة على ما يبدو“.

بغداد / البينة الجديدة
تداول��ت س��وق الع��راق ل��أوراق املالية، ام��س الثاث��اء اكثر من 
419 مليون س��هم. وذكر بيان للس��وق تلق��ت »البينة اجلديدة«  
نس��خة منه امس انه »بلغ عدد االسهم املتداولة 419,923,511 
سهما، فيما بلغت قيمة االسهم 267,004,497 دينارا». واضاف 
»واغلق مؤشر االس��عار ISX 60 في جلسة امس على }509.97{ 
نقطة مرتفعا بنس��بة 0.27 عن اغاقه في اجللس��ة الس��ابقة 
البال��غ }508.62{ نقط��ة«. واش��ار البيان الى »تداول اس��هم 27 
ش��ركة من اصل 104 ش��ركات مدرجة في السوق، واصبح عدد 
الش��ركات املتوقفة بقرار من هيئة االوراق املالية لعدم التزامها 
بتعليم��ات االفص��اح املال��ي }30{ ش��ركة«.واوضح » وبلغ عدد 
االسهم املشتراة من املستثمرين غير العراقين 320 الف سهم 
بقيم��ة بلغ��ت 1,116 مليون دينار من خ��ال تنفيذ صفقة على 
اس��هم ش��ركة واحدة». ونوه الى ان «عدد االس��هم املباعة من 
املستثمرين غير العراقين بلغ 2,400 مليون سهم بقيمة بلغت 
8,398 ملي��ون دين��ار من خ��ال تنفيذ }8{ صفقة على أس��هم 

شركة واحدة فقط«.

سوق األوراق املالیة تتداول 
أكثر من 419 ملیون سهم

قفزة بأسعار النفط
بأكثر من 1.5 باملئة

احتاد املصارف العربیة: 2.2 
ترلیون دوالر حجم الودائع 

بالقطاع املصريف العربي
بغداد / البينة الجديدة

كشفت غرفة جتارة بغداد، عن توجه 
ترك��ي الس��تيراد الس��لع والبضائع 
العراقي��ة. واش��ار رئي��س غرفة جتارة 
بغ��داد جعف��ر احلمدان��ي ف��ي بيان، 
تلقت »البينة اجلديدة«نس��خة منه، 
ال��ى ان« إدارة الغرفة وخال اتصالها 
العراقي��ن  التج��ار  م��ع  ولقاءاته��ا 
واألت��راك ش��خصت املش��اكل التي 
تواجههم خاص��ة مبا يتعلق باملنافذ 
احلدودي��ة في وقت بن اجلانب التركي 
ال��ى انه هنال��ك إمكانية الس��تيراد 
العراقية«، معلنا  والبضائع  الس��لع 
ع��ن« حج��م التب��ادل التج��اري بن 
البلدي��ن«. وبن احلمدان��ي في كلمة 
ل��ه ام��ام وف��د م��ن التج��ار االتراك 
يتقدمهم الس��فير التركي فاحت يلدز 
خ��ال زيارتهم امس ال��ى غرفة جتارة 
بغداد، ان« الزيارة من ش��انها تقريب 
وجه��ات النظر ب��ن اجلانب��ن، الفتا 
الى ان غرفة جتارة بغ��داد تتطلع الى 
مزيد من الش��راكة مع اجل��ارة تركيا 
خاصة وانها اليوم تش��كل مساحة 
واس��عة للبضائع والس��لع املوجودة 
في الس��وق العراقي��ة«. ولفت الى ان 

»الوفد التركي ال��ذي يزور العراق وهو 
يضم عدد م��ن التج��ار والصناعين 
االت��راك من املمك��ن ان تكون هنالك 
لقاءات مع اجلانب العراق ينتج عنها 

عقد ع��دد من الصفقات واالتفاقيات 
وهو بالتأكي��د ينعكس إيجابيا على 
الس��وق العراقي��ة«. واك��د احلمداني 
«وجود معوقات تواج��ه اليوم التاجر 

العراق��ي وأيض��ا التاج��ر التركي في 
وطبيعة  احلدودية  املناف��ذ  مقدمتها 
الس��لع املس��توردة واملصنعة، الفتا 
ه��ذه  ش��خصت  الغرف��ة  ان  ال��ى 

املعوق��ات وهي بصدد إيج��اد احللول 
له��ا بالتع��اون م��ع اجلان��ب التركي 
وس��تكون هنالك نتائج يتم اإلعان 
عنه��ا في املس��تقبل القري��ب«. من 
جانبه بن السفير التركي ان« العراق 
ه��و اهم الش��ركاء لتركيا بل انه في 
التركية«،  للصادرات  البلدان  مقدمة 
الفتا ال��ى ان «زي��ارة الوف��د التجاري 
الترك��ي للغرف��ة هو جلل��ب مزيد من 
االس��تثمارات للجانب��ن إضافة الى 
ح��ل م��ا ميكن حل��ه ل��كل املعوقات 
التي تواج��ه التاجر التركي واالطاع 
ميدانيا الى حاجة الس��وق العراقية 
من س��لع وخدمات«.ونوه يل��دز الى« 
باس��تيراد  الترك��ي  الس��وق  توج��ه 
الس��لع والبضائ��ع العراقية فهي ال 
تق��ل اهميه م��ن الس��لع والبضائع 
التركية«، الفتا الى ان «حجم التبادل 
بن العراق وتركيا ممكن ان يزداد خال 
الع��ام احلال��ي ليص��ل ال��ى نحو 20 
مليار دوالر وهو رقم يستحق الوقوف 
عليه«.واكد يلدز انه« ورغم ك الظروف 
واملعوقات التي تواجه التاجر التركي 
والعراق��ي اال ان ذل��ك لم مينعهم من 

االستمرار وهذا دليل النجاح«.

بغداد / البينة الجديدة
 أعلن مدير مطار السليمانية الدولي، طاهر 
عب��داهلل، قيم��ة اخلس��ائر بس��بب تعليق 
الرح��ات اجلوي��ة التركية من وإل��ى املطار. 
وقال عب��داهلل في مؤمتر صحف��ي ان »309 
االف شخص سافروا عبر مطار السليمانية 

الدولي خال العام املاضي«، مبيناً أن »قرار 
تركي��ا بإيقاف الرح��ات اجلوية إلى مطارنا 
تس��بب بخس��ائر تق��در ب�5 ماي��ن و400 
ألف دوالر«. وحمل مدير مطار السليمانية 
الس��لطات العراقية مس��ؤولية انخفاض 
معدل الرحات، وأوضح أن »عدد املسافرين 

الذين ج��اءوا إلى الس��ليمانية عبر املطار 
انخفضت بنسبة 73% فيما انخفض عدد 
املغادرين بنس��بة 82%«. وأشار عبداهلل إلى 
أن 5 آالف و700 س��ائح زاروا املركز الصحي 
في مطار السليمانية خال العام املاضي.
يذك��ر أن تركيا أعلنت ف��ي 24 كانون األول، 
2018، متدي��د حظر الرحات اجلوية من وإلى 
مطار السليمانية الدولي ملدة ثاثة أشهر 
إضافية.يذك��ر ان احلكوم��ة التركية قررت 
في 24 من أيلول املاضي، قررت متديد احلظر 
اجل��وي املفروض عل��ى مطار الس��ليمانية 
لثاثة أش��هر أي حتى الرابع والعشرين من 
ش��هر كانون األول 2018. يذكر أن احلكومة 
العراقية فرضت مجموع��ة من العقوبات 
على إقليم كردس��تان، إثر إجراء اس��تفتاء 
االس��تقال، ومنها حظر الرحات الدولية 
م��ن مطاري أربي��ل والس��ليمانية وإليهما 
ف��ي 29 أيل��ول املاض��ي، قب��ل أن يت��م رفع 
احلظ��ر بقرار م��ن رئي��س الوزراء الس��ابق، 
حيدر العبادي في 15 آذار 2018، لكن تركيا 
امتنعت عن استئناف الرحات اجلوية إلى 
مطار الس��ليمانية ملا قالت إنها »أس��باب 

أمنية«.

بغداد / البينة الجديدة
أعلن مدير عام شركة توزيع املنتجات 
النفطية كاظم مس��ير ياسن خطة 
جتهيز الش��ركة للمولدات السكنية 
من منتوج زيت الغاز }الگاز{ في كافة 
احملافظات. وقال مسير في بيان تلقت 
»البين��ة اجلديدة« نس��خة منه امس 
»جهزنا محافظ��ات }بغداد – النجف 
األش��رف –كرباء املقدسة - البصرة - 
ميس��ان - ذي قار– املثنى – الديوانية- 
باب��ل - ديال��ى - واس��ط – كرك��وك{ 
بحصة ش��هر كانون الثاني اجلاري من 
امل��ادة املذكورة وبكمية 10 لترات لكل 
kva ومقابل ثمن». وكشف املدير العام 
ع��ن الكميات اجملهزة م��ن منتوج زيت 
الغاز للمول��دات العائدة لدوائر الدولة 
في جميع احملافظات املذكورة حيث مت 
 kva جتهيزها بكمية }5{ لت��رات لكل
وبالسعر الرسمي»، مضيفاً بأنه »يتم 
أيض��اً جتهيز مول��دات القطاع اخلاص 
واخملتلط لتلك احملافظات من الراغبن 
بكمي��ة }5{ لترات ل��كل kva من زيت 

الغاز بالس��عر التج��اري البالغ }700{ 
دين��ار لكل لت��ر. من جانب��ه ذكر مدير 
هيأة التجهيز التابعة لشركة التوزيع 
ب��أن »األقضي��ة والنواحي احمل��ررة في 
محافظات املنطق��ة الغربية }نينوى، 

ص��اح الدي��ن واألنبار{ تق��رر جتهيزها 
بكمية }15{ لتر لكل kva من مادة زيت 
الغاز للمولدات السكنية في املناطق 
التي الجتهز بالكهرباء الوطنية، و}10{ 
لت��ر ل��كل kva للمولدات الس��كنية 

ف��ي املناطق التي جتهز مبع��دل }5 الى 
10{ س��اعات كهرب��اء وطني��ة، و }5{ 
لت��ر ل��كل kva للمولدات الس��كنية 
في املناطق الت��ي جتهز مبعدل من }15 
الى 20{ س��اعة كهرباء وطنية». وبن 

 kva جهزن��ا أيض��اً }10{ لت��رات لكل»
لدوائر الدولة وحس��ب الضوابط ، أما 
عن املولدات العائدة لدوائر الدولة التي 
فيه��ا كهرب��اء وطنية أوضح موس��ى 
هز حس��ب س��اعات القطع  بأنه��ا جتحُ
».وفي ذات الس��ياق كش��فت ش��ركة 
توزيع املنتجات النفطية عن جتهيزها 
للمول��دات الس��كنية اخلاضع��ة الى 
نظام اخلصخصة في محافظة بغداد 
بكمي��ة }5{ لتر ل��كل kva من منتوج 
زيت الغاز للش��هر اجل��اري مقابل ثمن 
ألغراض جتهي��ز الطاق��ة الكهربائية.
وفي س��ياق متصل افتت��ح مدير عام 
مس��ير  كاظ��م  املهن��دس  الش��ركة 
ياس��ن س��احة غاز ونفط االعام في 
محافظة بغ��داد بعد اع��ادة تأهيلها 
بش��كل كامل حيث جهزت الساحة 
بستة مضخات لتوزيع النفط األبيض 
إضاف��ًة ال��ى الغ��از، وم��ن املؤم��ل أن 
تعاود الس��احة تقدمي اخلدمات ألحياء 
االعام والرسالة واملواصات والشباب 

والشرطة الرابعة واخلامسة.

املنتجات النفطیة جتّهز املولدات حبصصها من »الكاز« مع بدایة العام اجلدید

مطار السلیمانیة یكشف عن خسائر مهولة بسبب تركیا

تـوّجـه تـركـي السـتـیـراد الـسـلــع والـبــضـائـع الـعـــراقـــیـــــــــــــة

رئاسة محكمة استئناف البصرة االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف البصرة

العدد: 4684/ش/2019
التاريخ: 8 / 1 /2019

إعـــــــالن
اىل / املدعى عليه/ يونس والي تقي

ــد الخالق( الدعوى املرقمة  أقامت املدعية )ود رائد عب
ــا )التفريق للهجرة(  ــب فيه 4684/ ش /2019 تطل
وقد لوحظ من الشرح الوارد من املجلس البلدي ملنطقة 
ــك مرتحل  ــم بالتبليغ ان ــس( والقائ ــة واالندل )الجنين
ــرر تبليغك  ــة. عليه ق ــة وغري معلوم ــة مجهول اىل جه
ــن بالحضور صباح  ــن يوميتن محليت ــًا بصحيفت اعالن
ــة وعند عدم   ــام هذه املحكم ــوم 2019/1/20 ام ي

حضورك سوف يجري بحقك غيابيا وفق القانون.
القاضي/ رابح عبد الكريم نيشان

تنويه
ورد سهوًا يف اإلعالن املنشور يف العدد )3095( بتاريخ 2018/12/30 فقدان الوصل املرقم )23076( 

ورد سهوًا تاريخ الوصل 2018/12/19 خطأ، والصحيح هو بتاريخ 2018/2/19 لذا اقتضى التنويه.

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة استئناف واسط االتحادية 
محكمة بداءة الكوت 

العدد: 2682/ب/2018م
التاريخ: 2019/1/8

اىل / املدعى عليه / يوسف جدعان فهيد  
إعالن 

اقام املدعي )غزوان علي عبد عون( الدعوى البدائية املرقمة 2682 
ــة بداءة  ــد اصدرت محكم ــل اقامتك فق ــة مح /ب/2018 وملجهولي
ــؤرخ يف 2018/12/9  ــوى اعاله وامل ــا غيابيا يف الدع ــوت حكم الك
تقرر الحكم بالزامك بتسديد مبلغ قدره )50,000,000( خمسون 
مليون دينار عراقي ملجمهولية محل اقامتك حسب كتاب مركز شرطة 
ــعار مختار   ــخ 2018/12/23 واش ــدد 17319 بتاري الكوت بالع
ــطة صحيفتن محليتن ولك حق االعرتاض  تقرر تبليغك اعالنا بواس
ــرة ايام اعتبارا  ــم الغيابي خالل املدة القانونية البالغة عش على الحك
من اليوم التالي لتاريخ النشر ويف حالة عدم حضوركم سوف يكتسب 

القرار الدرجة القطعية.
القاضي عمار حسن عبد علي

جمعية الهالل األحمر العراقي
)إعالن(

تعلن جمعية الهالل االحمر العراقي عن عرض دار مشيدة 
على قطعة االرض املرقمة )267/171( تسعن/ محافظة 
كركوك لالستئجار، فعلى الراغبن مراجعة جمعية الهالل 
ــر العراقي الكائنة يف املنصور مقابل نقابة االطباء/  االحم
ــي واالمالك من تاريخ النشر واالعالن يف  ــم الهندس القس
الصحف املحلية لغرض تقديم طلبات االستئجار ودراستها 

من قبل الجمعية.
جمعية الهالل االحمر العراقي
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• ماهي اهم النشاطات التي تقوم 
بها مديرية النجدة العامة؟

النجدة عملها انس��اني وخدمي 
اضاف��ة الى ذل��ك توف��ر احلماية 
وكاف��ة  للمواطن��ن  الالزم��ة 
وال��وزارات  الدول��ة  مؤسس��ات 
والكنائ��س  الصاغ��ة  ومح��الت 
واملؤسس��ات التربوية من مدارس 

وجامعات وقنوات فضائية. 
• ماهو الدور الذي تقوم به مديرية 
العام��ة م��ع االجه��زة  النج��دة 
االمنية ف��ي عملية حفظ االمن؟ 
-النج��دة تعمل حتت ظ��ل قيادة 
عملي��ات بغ��داد وحاله��ا ح��ال 
االجهزة االمنية االخرى تشاركها 
في كافة املمارسات والنشاطات 
واجبه��ا  ال��ى  االمنيةباالضاف��ة 
االس��اس اخلدمي واالنساني جتاه 

املواطنن. 
• لوحظ ف��ي االونة االخيرة وجود 
اجه��زة احلاس��وب )الالبتوب( في 
دوريات النجدة ضمن التقاطعات 

الرئيسة كيف يتم العمل بها؟ 
ان مفارز اجهزة احلاس��وب  مزودة 
ببرنامج��ن ) برنام��ج الس��يارت 
القي��ود  وبرنام��ج  املس��روقة 
اجلنائية لألشخاص( وقد برز هذا 
العمل بشكل مميز وفعال   وهذه 
البرامج حتدث باستمرار بالتعاون 
مع مديرية املرور العامة  واالجهزة 
االمنية االخرى. مبصاف ما موجود 
في الدول اجملاورة وباقي دول العالم 
مل��ا له  من أهمية  ومتاس مباش��ر 

مع املواطن. 
• ه��ل هناك ارق��ام مح��ددة غير 
الرقم )104( ميكن اتصال املواطن 
عليه لدى سيطرة مديرية النجدة 
عند طلب املساعدة او االخبار عن 
حاالت معينة وماهو الوقت الذي 

تصل به دورياتكم حملل احلادث؟ 
-اضاف��ة الى هذا الرق��م املعروف 
لدى جميع املواطنن هناك ارقام 
اتصال  وعن��د  مباش��رة  موباي��ل 
لطل��ب  بالس��يطرة  مواط��ن  أي 
املس��اعدة أو االخب��ار ع��ن حالة 
ما فإن وص��ول دورياتنا الى مكان 
احل��ادث اليتجاوز االرب��ع دقائق او 

اكثرقليال.
• ه��ل هن��اك وع��ي ثقاف��ي لدى 

منتسبيكم؟ -
 ان الوع��ي الثقاف��ي متوف��ر لدى 
منتسبينا، اال انه ليس باملستوى 
املطل��وب الذي نطم��ح له، حيث 
اننا نتمنى ان يكون هناك ضابط 
لكل دورية شرطة، علما ان هناك 
مقترح، بان يخصص في املرحلة 
الثاني��ة لكلية الش��رطة ضباط 
ف��ي الدوائر التي تك��ون في متاس 
مباش��ر مع املواطن، مثل النجدة 
واملرور، فيفترض ان يتم تهيئتهم 
خالل املرحلة الثانية من الدراسة 
الت��ي تتأل��ف م��ن ث��الث مراحل، 
ام��ا املرحل��ة الثاني��ة فتخصص 
ف��ي طبيعة عم��ل ه��ذه الدائرة، 
ولذلك يتم اعطاؤهم دروس��ا في 
التقدي��ر والتعام��ل م��ع اجملتمع 

عل��ى اختالف طبقاته��م ودروس 
في علم االجتماع.

• ه��ل تقوم��ون بزي��ارات وجوالت 
مختل��ف  عل��ى  ميداني��ة 

قواطعكم؟.
اجل��والت  م��ن  بالعدي��د  نق��وم   
اخملتلف��ة لقواطعن��ا والت��ي م��ن 
العدي��د من  خالله��ا نكتش��ف 

الس��لبيات والتي يت��م حلها من 
خالل التوجيه، فان لم يستجيب 
املنتس��ب للتوجيه��ات املتكررة، 
فانن��ا نضطر ال��ى معاقبته وفق 

القانون.
متعاون��ون  املواطن��ن  ان  ه��ل   *

معكم؟
اجلمي��ع   مس��ؤولية  االم��ن   
ترتب��ط  االمني��ة  فاملس��ؤوليات 
والتوجيه ملنع  والتربية  بالتوعية 
واحلفاظ  انواعها  اجلرمية بش��تى 
على ام��ن الفرد واجملتم��ع فاالمن 
اجله��ود  بتضاف��ر  اال  اليتحق��ق 

مؤسس��ات  لكاف��ة  الوطني��ة 
اجملتم��ع ف��ي مواجه��ة وجتفيف 
مناب��ع االج��رام والقض��اء عل��ى 
اس��بابه وتعقب اجملرم��ن اخمللن 
باالم��ن الن املس��ؤولية جماعية 
ف��ردا كان ام جماع��ة ام هيئة ام 
س��لطة ويجب علينا جميعا ان 
لتحقيق  اس��تعداد  عل��ى  نكون 
والس��بل  والس��ائل  ب��كل  االمن 
حتى نتمكن من ابالغ الراي العام 

عن اهميتة واجراءات الوقاية ملنع 
املشكالت من ان تتفاقم فتتحول 
ال��ى صراع��ات وبعب��ارة )الدول��ة 
االجتماعية(  الهيئات  الس��لطة 
املعل��م املرب��ي االجه��زة االمنية 
باعتباره��ا تعن��ي كل  وغيره��م 
اف��راد اجملتمع ومن ث��م اصبح من 
الالزم اشتراك كل هيئات اجملتمع 

الرسمية واالهلية في دعم مسيرة 
االجه��زة االمني��ة ولبل��وغ تل��ك 
الغايات واالهداف االمنية البد من 
غرس القيم في عق��ول االحداث 
والش��باب من خالل املؤسس��ات 
االجتماعي��ة والتربوي��ة والدينية 
االس��رة  م��ن  ب��دءا  واالعالمي��ة 
ووس��ائل  واملس��جد  واملدرس��ة 
االعالم واجملتمع احمللي وغيرها من 
املؤسسات والهيئات ذات الصلة 
بالتربية الوطنية من اجل تكوين 
املواط��ن الصالح وحتص��ن افراد 
اجملتمع لضم��ان التزامهم بنظم 

وقي��م وضوابط اجملتم��ع الدينية 
واالخالقية واجملتمعية والقانونية 
وحتفيزهم للمشاركة في حتقيق 
كل  مبش��اركة  الش��امل  االم��ن 
الن��اس )اف��رادا وجماع��ات( تبعا 
للتوجيهات اجملتمعية واالقليمية 
تترس��خ  ب��دأت  الت��ي  والدولي��ة 
يوما بع��د يوم والت��ي تؤكد على 
ض��رورة االس��هام اجلماهيري في 
اجملال االمن��ي ، للمواطن دور كبير 

في اجن��اح عملن��ا والقبض على 
اجملرمن، ومن اجل ازالة اخلوف من 

نفوس املواطنن، 
 - هناك كثير من احلاالت واملواقف 
االنسانية التي قام بها املنتسبون 
ملساعدة املواطنن، ومنها اصالح 
سيارة احد  املواطنن العاطلة  ، 
كما ان��ي وخالل جوالتي امليدانية 

في الشوارع، ارى كثير من احلاالت 
التي حتتاج الى املساعدة، فأقوم 
القريب��ة منه  دورياتن��ا  بتوجي��ه 
البداء كل ان��واع اخلدمة املمكنة 
الواجب��ات  ال��ى  باالضاف��ة  ل��ه، 
االعتيادية الت��ي نقوم بها يوميا، 
مث��ل ف��ك املش��اجرات واحلوادث 

االخرى.
• متى يتم اغالق ملف الفضائين 

بشكل نهائي؟
 - ه��ذا املل��ف مت اغالق��ه لدين��ا 
بش��كل نهائ��ي، حي��ث ال يوجد 
االن اي فضائ��ي ف��ي دائرتنا، الننا 

قمنا في اغلب مفاصل مديريتنا 
بنش��ر جه��از البصم��ة، الذي ال 
يتقب��ل اي غ��ش، فان ل��م يبصم 
الضابط او املنتس��ب ف��ي بداية 
الدوام ونهايته، ال يتم تثبيته في 
اجلهاز، علما ان ه��ذه العملية ال 
ميك��ن التالعب بها اب��دا، كما ان 
مديريتنا كانت سابقا من بن اقل 
املديريات التي تضم فضائين، اما 
االن فت��م القضاء عليه بش��كل 

نهائي��ا، ولكنن��ا م��ا زلن��ا نقوم 
بالعديد من االجراءات االحترازية 
في س��بيل ذل��ك، مث��ل املتابعة 
وجه��از البصمة ومحاس��بة كل 

الدوائر واالقسام التابعة لنا.
• م��ا ه��ي اه��م االجن��ازات الت��ي 

حققتموها خالل هذا العام؟ 
- هن��اك كثير من االجن��ازات التي 

حققناه��ا، ومنها الق��اء القبض 
عل��ى العدي��د م��ن العصاب��ات، 
مث��ل عصابات اخلطف وعصابات 
وعصاب��ات  املس��لح  الس��طو 
التس��ليب، مما ادى الى انخفاض 
مع��دل اجلرائ��م ف��ي العاصم��ة 
بغ��داد بنس��بة كبيرة ج��دا عن 

الفترة السابقة.
• م��ا ه��ي اب��رز التحدي��ات التي 

تواجهكم؟
 - ان التحدي االكبر الذي نواجهه 
ه��و الوضع االمني، وان ش��اء اهلل 
واملنتس��بن  الضب��اط  بجه��ود 

الذين ميتلك��ون الهمة واالندفاع 
باملس��ؤولية،  العال��ي  واحل��س 
الذي س��اهم في تذليل كثير من 
املعوق��ات، علما ان��ه ال يخلو اي 
عمل من مشاكل او معوقات، اال 

اننا قادرون على حلها وجتاوزها.
• ه��ل ان الضب��اط واملنتس��بن 
بالكف��اءة  يتمتع��ون  لديك��م 

واملهنية في اداء عملهم؟ 
- بالتأكيد، حيث ان اغلب ضباط 

الش��رطة لدينا لديهم شهادات 
وخاضوا غمار العمل التحقيقي 
اجلنائ��ي، وميتلك��ون االختصاص 
وعل��ى ق��در ع��ال م��ن الكف��اءة 
واملس��ؤولية، وق��د س��اهموا في 
الكش��ف عن الكثير من اجلرائم، 
فجميع الضباط مؤهلن للعمل 
وتخرجوا م��ن العديد من الدورات 

التأهيلي��ة ف��ي مج��ال عملهم 
كان��ت  س��واء  واختصاصه��م، 
ال��دورات داخل الع��راق أو خارجه 

ويتميزون بامكانياتهم العالية.
• هل تقومون باعمال اس��تباقية 
الكتشاف اجلرائم والتصدي لها؟

يتضم��ن  الش��رطة  ان عم��ل   -  
التصدي للجرمية قبل وقوعها او 
اكتش��اف اجلرمية قبل حصولها، 
فبالتأكيد ان العمل االس��تباقي 
مطل��وب على مس��توى مديريات 
الش��رطة، س��واء أكانت مديرية 
ش��رطة الكرخ او الرصافة، حيث 

تقوم بجهد اس��تخباري وتتحرى 
عن اماكن اجملرمن ونش��اطاتهم 
ومحاول��ة الق��اء القبض عليهم 
قب��ل قيامه��م بالتج��اوز عل��ى 
االم��الك العام��ة وارواح وام��وال 

املواطنن.
• كيف تقيمون الوضع االمني في 

العاصمة بغداد؟ 
- احلم��د هلل، عل��ى الرغ��م من ان 
قاطع مسؤوليتنا كبير جدا، اال ان 

الوضع االمني جيد ومس��تقر، وال 
توجد هناك اية مش��اكل امنية، 
ولك��ن ه��ذا ال مينعن��ا م��ن احلذر 
واالحتي��اط م��ن وق��وع عمليات 
ارهابي��ة، لذلك فانن��ا دائما على 
اهبة االستعداد الي حالة طارئة.

• ه��ل هن��اك عمل مش��ترك مع 
مديري��ة ش��رطة بغ��داد وم��ا هو 

الفرق بينكما؟
 - ان عملن��ا في ش��رطة النجدة  
ه��و الدوري��ات االلي��ة، الت��ي هي 
الناري��ة  والدراج��ات  الس��يارات 
عل��ى  نهري��ة  زوارق  ودوري��ات 
نه��ر دجل��ة، اضاف��ة ال��ى وجود 
مفارز )K9( وس��ريتي ط��وارئ في 
منطقتي الكرخ والرصافة والتي 
تخرج في واجبات ومهام خاصة، 
والسيما في املناس��بات الدينية 
والوطني��ة، ام��ا مديرية ش��رطة 
بالش��رطة  فنس��ميها  بغ��داد 
التحقي��ق  فواجباته��ا  احمللي��ة، 
مع اجملرمن الذي��ن نلقي القبض 
عليهم ونس��لمهم لهم، وهناك 
تعاون مشترك بيننا وبينهم، الن 
واجباتنا متش��ابكة، ومستمرون 

بالتعاون معهم.
*كلمة اخيرة تود البوح بها؟ 

- هدفنا الذي نطم��ح لتحقيقه 
ه��و خلق جي��ل واع يق��دم للبلد 
كل ما هو مفي��د وجتنيب اجملتمع 
م��ن   املمارس��ات اخلاطئ��ة التي 
تض��ر بصح��ة املتعاط��ن وتترك 
اث��ارا س��لبية على اجملتم��ع, ومن 
خ��الل منبرك��م اتوج��ه بجزي��ل 
الشكر واالمتنان لوزارة الداخلية 
عل��ى كل م��ا قدم��وه ويقدمونه 
من ارش��ادات وتوجيهات لالرتقاء 
بواجبن��ا نحو االفضل .. الش��كر 
والعرف��ان لصحيفتك��م الغ��راء 
))البينة اجلديدة(( على هذا احلوار 
وال��ذي م��ن خالل��ه مت تس��ليط 
ابن��اء  ب��ارك إلخوانن��ا   . الض��وء 
اجليش العراقي بكافة صنوفهم 
الذكرى  مبناس��بة  وتشكيالتهم 
الس��نوية98 لتأس��يس اجلي��ش 
العراق��ي ال��ذي اثب��ت م��ن خالل 
محاربت��ه لالرهاب وانتصاره على 
عصاب��ات داع��ش االرهابي��ة انه 
سور منيع للوطن وحصن الدفاع 
عن وحدة العراق وسيادته وحتقيق 
امن اراضيه. ان مناسبة االحتفال 
باجليش العراقي تدعونا الى املزيد 
من التكاتف واملزيد من العمل من 
اجل احلفاظ على االنتصارات التي 
حتققت بتضحي��ات وصمود ابناء 
قواتنا املسلحة وبدماء الشهداء 
الذي��ن روت دماؤهم الطاهرة ارض 
الع��راق ليبق��ى حرا س��يدا امنا 
م��ن كل مايتربص ب��ه من االعداء 
الذي��ن فش��لت كل محاوالته��م 
الشريرة لتمزيق وحدته والتناحر 
بن مكونات��ه واطيافه. والرحمة 
اجلي��ش  لش��هداء  والرض��وان 
العراقي والجهزتنا االمنية كافة.

  مفارز النجدة توفر احلماية الالزمة للمواطنني وكافة مؤسسات 
الدولة والوزارات

مدير شرطة النجدة العام  العميد محمد خالد الربيعي في حوار صريح لـ )                    (:

هناك الكثري من احلاالت واملواقف االنسانية اليت قام بها املنتسبون
 ملساعدة املواطنني ومنها اصالح سيارة احد املواطنني  

 األمن مسؤولية اجلميع  فاملسؤوليات االمنية ترتبط بالتوعية والرتبية والتوجيه ملنع اجلرمية 

حققنا الكثري من االجنازات منها القاء القبض على العديد من العصابات 
مثل عصابات اخلطف وعصابات السطو املسلح وعصابات التسليب
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 تعد مديرية النجدة من املفاصل املهمة في وزارة الداخلية لتماس��ها املباش��ر مع املواطن وعلى مدار الس��اعة, اطلق عليها 
جه��از رق��م )1( باعتباره��ا اجلهاز االول الذي ظهر في الش��ارع العراقي بعد س��قوط النظام باالضافة الى الواجب االنس��اني 
واخلدمي الذي تقدمة للمواطن س��اهمت مع األجهزة األمنية في حفظ األمن والتصدي للعناصر اإلرهابية. وملعرفة املزيد عن 
مديري��ة النج��دة العامة كان لنا ه��ذا اللقاء مع العميد محمد خالد الربيعي مدير النجدة الع��ام ليتحدث لنا عن دور مديرية 

النجده واهم االعمال التي تقوم بها.

حاورة / وسام نجم

الزميل املحاور مع مدير النجدة



19مناسبات و تقارير

الفًت��ا ف��ي الوق��ت عينه إل��ى أّن 
ّت��م على عدٍد  ه��ذه التط��ورّات تحُ
من الق��ادة الصهيونيني التفكير 
ملًيا قبل إطالقهم التصريحات، 
ووزير  ال��وزراء  رئي��س  وخصوًص��ا 
احلرب األسبق، إيهود باراك، الذي 
قال في نهاية العام 2001 إّن أيّام 
األس��د باتت معدودًة في احلكم، 
شّدًدا على أّن األمر قد يستغِرق  محُ
عّدة أسابيع على األكثر، على حّد 
تعبيره. في الس��ياق عينه، وتت 
ٍب، قالت  عنوان األس��د، قص��ة ححُ
حلّلة ش��ؤون الش��رق األوسط  محُ
في صحيف��ة )يديعوت أحرونوت( 
العبريّة، س��مدار بي��ري، ألحد أّن 
ش��يرًة  الربيع الس��ورّي قد بدأ، محُ
في الوقت عينه إلى أّن دوالً عربّيٍة 
أخ��رى ع��ادت لفت��ح س��فاراتها 
في العاصمة الس��وريّة دمش��ق، 
ونقلت عن مصادرها في تل أبيب، 
أّن إع��ادة فت��ح س��فارة اململكة 
العربّية الس��عوديّة في س��وريّة 
ش��ّدّدًة  بات أم��ًرا واقعًي��ا جًدا، محُ
عل��ى أّن الوط��ن العرب��ّي عاد من 
جدي��د ملحُعانق��ة الرئيس األس��د. 
الصهيوني��ة،  لّل��ة  املحُ وأضاف��ت 
املص��ادر  عل��ى  اعتم��دت  الت��ي 
نفس��ها، على أّن إعادة العالقات 
كان��ت  ودمش��ق  الري��اض  ب��ني 
لزيارة  الرئيس��ّي  الس��بب  مبثابة 
البشير،  السودانّي، عمر  الرئيس 
املاضي،  إل��ى دمش��ق األس��بوع 
وضحًة أّن البش��ير، املحُقّرب جًدا  محُ
من الس��عوديّة، وصل إلى دمشق 

العالقات  إعادة  إمكانية  لفحص 
س��وريّة  ب��ني  أْي  البلدي��ن،  ب��ني 
والسعوديّة، وفق تعبيرها.وتابعت 
قائل��ًة إّن التغييرات األخيرة التي 

جرت في السعوديّة، وعلى رأسها 
إزاحة وزي��ر اخلارجّية، عادل اجلبير 
م��ن منصب��ه، وتعي��ني إبراهي��م 
ل��ه، واألخي��ر  العّس��اف، خلًف��ا 

ينتم��ي إلى م��ا أس��مته “اجليل 
الق��دمي”، م��ن ش��أنهما أْن يؤديا 
إلى إع��ادة العالقات بني دمش��ق 
والرياض، على الرغم من أّن امللك 

الس��عودّي، امللك س��لمان وجنله 
ولّي العهد محمد بن سلمان، لم 
يحُعقبا حتى اللحظة على التقارير 
الت��ي تؤّكد ذلك، كما قالت بيري، 

التي أضافت أّن الرئيس األسد أبلغ 
نظيره السودانّي بأنّه ال مشكلًة 
لدى س��وريّة بإعادة العالقات مع 
الرياض ومع جميع الدول العربّية. 
لّل��ة الصهيونية عن  ونقل��ت املحُ
مصادره��ا في تل أبي��ب قولها إّن 
األمريكّي،  الرئي��س  محُستش��اري 
ّناع القرار  دونالد ترامب، أقنعوا صحُ
في السعوديّة بأّن تواجد اململكة 
في س��وريّة هو أمٌر ضروريٌّ للجم 
ف��ي  اإليرانّي-الش��يعّي  التم��ّدّد 
املنطق��ة، عل��ى ح��ّد تعبيره��ا، 
الفت��ًة إل��ى تصري��ح ترامب حول 
إعادة إعم��ار س��وريّة، والذي أّكد 
فيه على أّن الس��عوديّة ستدفع 
األموال إلمتام املش��روع ب��دالً من 
أمريكا.ع��الوًة على ذلك، أش��ارت 
إلى الزيارة التي قام بها األسبوع 
املاضي رئيس اخملابرات الس��وريّة، 
القاه��رة  إل��ى  اململ��وك  عل��ى 
نظي��ره  م��ع  هن��اك  واجتماع��ه 
وضحًة  املصرّي، عّباس كام��ل، محُ

أّن مصر تعمل ب��دون كلٍل أوْ ملٍل 
على إعادة س��وريّة إل��ى جامعة 
الدول العربّية، واألخيرة هي التي 
كانت قد علّقت عضوية س��وريّة 
فيه��ا. على صلٍة مبا س��لف، قال 

إن  عب��رّي  اس��تخباراتّي  موق��ع 
الرئيس الس��ورّي بّش��ار األس��د، 
حق��ق ثالثة جناح��ات باهرة خالل 
األس��بوع املاض��ي فق��ط. وذك��ر 

االستخباراتّي  اإللكترونّي  املوقع 
العبري )ديبكا(، صباح الس��بت، 
حق��ق  الس��ورّي،  الرئي��س  أّن 
جناح��اٍت كبي��رٍة خ��الل أس��بوٍع 

باالنس��حاب  بدأت  واحٍد فق��ط، 
األمريكّي من بالده، وتبعها إعادة 
العربّية  اإلمارات  افتتاح س��فارة 
للم��ّرة  دمش��ق،  ف��ي  املحُتح��ّدة 

األولى منذ س��بع س��نوات. وعدد 
الصهيوني  االستخباراتي  املوقع 
جناحات األس��د، مضيًفا أّن دخول 
القوات السوريّة مدينة منبج هو 

جناح آخر للرئيس األسد، وكذلك 
اس��تمرار تعاون الرئيس الروسي 
س��اندته  فالدميي��ر بوتني، معه ومحُ
له في مواجهت��ه ضّد اإلرهابيني، 
الصهيونية  الغارات  وكذلك ضّد 
األخيرة على سوريّة، وأفاد املوقع 
أيًضا أّن اإلمارات جّدّدت العالقات 
الدبلوماس��ّية مع س��وريّة، على 
األمريكّي من  االنسحاب  خلفية 
س��وريّة، في الوقت ال��ذي كانت 
تنت��وي اإلم��ارات إرس��ال ق��واٍت 
عسكريٍّة إلى سوريّة، حيث عزت 
إلغ��اء إرس��ال ه��ذه الق��وات إلى 
الق��رار األمريكي املفاجئ بخروج 
الق��ّوات األمريكّي��ة العاجل من 
سوريّة.باإلضافة إلى ذلك، أوضح 
الذي  العبرّي،  اإللكترون��يّ  املوقع 
يزع��م أنّه يعتِمد على مصاِدر في 
أّن  الصهيوني��ة،  االس��تخبارات 
الس��عودية س��تتبع اإلمارات في 
افتتاح سفارة بالدها في دمشق، 
متاش��ًيا م��ع السياس��ة اجلديدة 
للرئيس األمريك��ي دونالد ترامب 
ضيًف��ا أّن إع��الن  ف��ي س��وريّة، محُ
ترام��ب، االنس��حاب الكامل من 
س��وريّة، متّ بالتنسيق مع الرئيس 
أردوغ��ان. الترك��ّي رج��ب طي��ب 

وخلحُ��ص املوق��ع العب��رّي،، وثي��ق 
الصل��ة باملؤسس��ة األمنّية في 
كيان االحت��الل، خلحُص إلى القول 
إّن بعثًة عسكريًّة تركّيًة، رفيعة 
املس��توى، ت��زور روس��يا، لبح��ث 
األمريكّي  االنس��حاب  تداعي��ات 

من سوريّة أيًضا، على حّد قوله.

متابعة / البينة الجديدة

اِول عن طريق املصادر السياسّية واألمنّية ال�”رفيعة”  تحُتاِبع وتحُواِكب وسائل اإلعالم العبريّة آخر املحُستجّدات على الساحة السوريّة، وتحُ
حّلل الشؤون  في تل أبيب التقليل من بدء عودة العرب إلى دمش��ق بعد غياٍب اس��تمّر أكثر من س��بعة أعواٍم.في هذا السياق قال محُ
العربّية في القناة العاش��رة بالتلفزيون العبرّي، حيزي س��يمانطوف، إّن الرئيس الس��ورّي، بّش��ار األسد، س��جّل هذا األسبوع عّدة 

ا ونهائًيا عن األجندة.. ّدة احلكم اختفت كليًّ جناحاٍت سياسّيٍة وعسكريٍّة، الفًتا في الوقت عينه إلى أّن املحُطالبة برحيله عن سحُ

هذه التطورات حتتم على عدد من القادة الصهيونيني التفكري مليًا قبل إطالقهم 
التصرحيات وخصوصًا رئيس الوزراء ووزير احلرب األسبق إيهود باراك

اإلعالم الصهيوني يعترف بانتصار الرئيس األسد

تصريح ترامب عن إعادة إعمار سورّية أّكد فيه
أّن السعودّية ستدفع األموال إلمتام املشروع بداًل من أمريكا

في عام 1922 مت تعيني عدد من العراقيني 
كضباط في الش��رطة العراقية وبوشر 
االنكلي��ز  الضب��اط  ع��ن  باالس��تغناء 
واليه��ود ف��ي ه��ذا املرف��ق احلي��وي في 
واح��الل  العراقي��ني  املواطن��ني  حي��اة 
ضباط عراقي��ني بدالً عنهم في واجبات 
وخدمات الش��رطة. وف��ي 9 كانون ثاني 
1922 تشكلت مديرية الشرطة العامة 
ونسب لقيادتها العقيد نوري السعيد 
باألس��تانة.  احلربي��ة  الكلي��ة  خري��ج 
وف��ي عام 1924 أص��درت وزارة الداخلية 
العراقي��ة حينذاك تعليمات الش��رطة 
حلني ص��دور أول قانون خلدمة الش��رطة 
هو قانون خدمة الش��رطة وانضباطها 
رقم 7 لس��نة 1941 والذي أعقبه قانون 
خدمة الش��رطة رقم 40 لس��نة 1943 
وتعديالت��ه. لق��د كان للرجال الوطنيني 
الذين تسلموا مهام قيادة وزارة الداخلية 
ومديرية الش��رطة العام��ة مآثر وطنية 
حافل��ة س��جلها له��م تاري��خ العراق، 
باملواقف اخمللص��ة والنزيهة جتاه الوطن 
والش��عب ووضعوا احلجر األساس لقوة 
الش��رطة ومعها مختلف التشكيالت 
الوطنية مثل األمن العامة واجلنس��ية 
واملرور والدفاع املدني وكلية الش��رطة، 
كي تقدم اخلدم��ات للمواطنني وتفظ 
وممتلكاتهم  أرواحهم  أمنهم وس��المة 
والدف��اع ع��ن القيم والقوان��ني. وظلت 
عل��ى م��دى عقود كثي��رة تس��ير بفكر 
وطن��ي والت��زام أخالق��ي وش��عوٍر عاٍل 
واألخالقي��ة. القانوني��ة  باملس��ؤولية 

وق��د قاوم��ت الش��رطة الوطني��ة كل 
مح��اوالت البع��ض ف��ي تويله��ا ال��ى 

جه��از لقم��ع اجلماهي��ر، فكان��ت دوما 
األقرب ال��ى اجلماهير. واندمج في جهاز 
الشرطة وسائر األجهزة األمنية األخرى 
غايته��م  مخلص��ون..  أكف��اء..  رج��ال 

خدم��ة الوط��ن قلوبهم مش��دودة الى 
وطنه��م.. وفي��ة لش��عبها.. ال تع��رف 
االنحياز والتكت��ل والوالءات الطائفية.. 
وخ��الل ِس��ْفِرها املمتد م��ن 1922 حتى 
2019كانت الش��رطة العراقية حارسة 
للش��عب، قريب��ة م��ن آالم��ه وأفراحه، 
وساهمت في الواجب الوطني، واحلضور 
حيثم��ا يقتض��ي داعي الوط��ن ومنادي 
اجله��اد، وقدمت كواكب من الش��هداء 

على طريق حرية الع��راق واحلفاظ على 
امنه واستقراره.

وتألف��ت ق��وة  الش��رطة العراقي��ة في 
بادئ آمرها مبوجب بيان رقم )72( لسنة 

واخليال��ة  املش��اة  صف��وف  م��ن   1920
والهجانة و)2( ضابط��ني عراقيني و)92( 
مفوض من الهن��ود والعراقيني وغيرهم  
و)71( موظف��ا« بريطاني��ا«و)22( ضابط 
بريطاني. كان ع��ام 1921 عندما تألفت 
احلكومة  العراقية حي��ث أصدرت وزارة 
الداخلية العراقية آمرا« بتش��كيل قوة 
من الش��رطة وبذلك  أول نواة للشرطة 

العراقية في العراق.

2. ف��ي  ع��ام 1922 ع��ني ألول م��رة مدير 
ش��رطة  لكل ل��واء م��ن ألوي��ة العراق 
مع ع��دد من املعاونني ل��ه وكان التعاون 
العراقي��ني  الضب��اط   ب��ني  متواص��ل 
والبريطانيني بشأن تدريب القوة وتعيني 
واجباتها وتديد املسؤوليات حتى  عام 

.1927
3. ف��ي  ع��ام 1924 ع��ني أول مدي��ر عام 
للش��رطة بعد تولي املسؤولني من قبل 
الضب��اط العراقي��ني وح��ددت  واجبات 
مدير الش��رطة العام ومديرية الشرطة 
ف��ي األلوي��ة ومس��ؤولياتهم  أمامهم 
مدير الش��رطة العام وح��ددت واجبات 
معاوني مديري الشرطة ومأموري املراكز  
ومفتش الش��رطة العام وهيئة ضباط 
التفتي��ش التابع��ني ل��ه وعالقاته مبدير 
الشرطة العام  ومديري شرطة االلوية.

4 .  بعده��ا  أخ��ذت األعم��ال اإلداري��ة 
إل��ى  تدريجي��ا«   تنتق��ل  والتنفيذي��ة 

أيدي الضب��اط العراقي��ني وبعد انعقاد 
معاهدة عام 1930 بني العراق وبريطانيا  
التنفيذية بكاملها  انتقلت املسؤولية 
إل��ى أي��دي الضب��اط العراقي��ني وبقي 
عددمن الضباط  البريطانيني انحصرت 
أعماله��م ف��ي النواحي االستش��ارية 

والتفتيشية.
5 . في عام  1931 اس��تحدث نظام فتح 
ال��دورات التدريبي��ة املؤقت��ة للضب��اط 

-املعاونني  واملديرين - والتحق  املفوضني 
وضباط الصف وانخرط في تلك الدورات 
ع��دد غي��ر قلي��ل م��ن خريج��ي كلي��ة 
احلق��وق  العراقية واملدرس��ة العراقية 
حي��ث مت احلصول على عدد من الضباط 

والعناصر ذوي الكفاءات  املمتازة.
ص��درت   1941  -1931 ع��ام  م��ن     .  6
مجموع��ة قوانني ذيل األص��ول لتغيير 
الس��لطات القانونية اخملول��ة من  قبل 
التوقي��ف  وف��ي  العراقي��ة  الش��رطة 
والتحقي��ق والتفتي��ش ونياب��ة  االدعاء 

العام.
7 .  ع��ام  1932 أرس��لت بعث��ات م��ن 
الضب��اط ف��ي كل وجب��ة للتدريب في  
كلية الش��رطة في لندن لرفع الكفاءة 

ودراسة شؤون إدارة الشرطة.
8 .  ف��ي  عام 1940 ص��در  قانون خدمة 
الشرطة وانضباطها رقم 7 لسنة 1941 
حيث الغي بيان البوليس رقم 72 لسنة  

1920 ونظ��ام البوليس العثماني النافذ 
واالحتفاظ بأحكام التعليمات س��ارية 
املفعول ثم  صدر قانون خدمة الشرطة 
وانضباطها رقم 40 لس��نة 1943 وصدر 
قانون تعديله رقم 61 لسنة  1950 وكان 
تعديل��ه الثان��ي رق��م 39 لس��نة 1951 
واش��تمل  على شروط التعيني ودرجات 
الضباط  واملفوض��ني وتثبيت الصنوف 
والدرج��ات والرواتب وش��ؤون التفتيش 

وال��دورات ون��وط الش��رطة  واملكافآت 
والرتب والعالمات واألزياء والترفيع.

9.  ف��ي  الفترة املصورة بني  عام 1944- 
1953 ص��درت مجموع��ة م��ن األنظمة 
تخ��ص ش��ؤون الش��رطة وأدارتها وهي 

كما يلي:�
أ - نظام مدرس��ة الشرطة العالية رقم 

21 لسنة 1944.
ب - نظ��ام تعيني رواتب أفراد الش��رطة  
وضب��اط الصف رق��م 40 لس��نة 1941 

وتعديالته.
ج - نظ��ام ترفيع ضباط الص��ف وأفراد 

الشرطة  رقم 39 لسنة 1941.
د- نظام تفتيش الشرطة رقم 30 لسنة 

.1952
ه� - نظام نوط الشرطة  رقم 43 لسنة 

.1952
و- نظام املدرسة املتوسطة واالبتدائية 
لتخريج ضباط الصف  وأفراد الشرطة 

رقم 24 لسنة 1953.
10- الواجبات  التي أوكلت إلى الشرطة 
عند تشكيلها  حيث ارتبطت بالنظام 
امللك��ي العام ال��ذي أصب��ح فيما بعد 
وزيرا« للداخلية بعد تشكيل  احلكومة 

العراقية عام 1921 وهي:�
أ - إطاعة مأمور الش��رطة جميع األوامر 
الصادرة  له مبا اقتضى القانون من هيئة 

ذات صالحية.

ب - جم��ع األخبار املاس��ة باألمن العام  
وتبليغها.

ج - منع ارتكاب اجلرائم واألفعال املكدرة 
للسالم.

د - التح��ري ع��ن اجملرم��ني  وتقدميه��م 
للعدالة.

ه��� - القبض عل��ى جميع األش��خاص 
الذي يأذن القانون بالقبض عليهم.  

الش��رطة  مديري��ة  اس��تمرت    -11
ف��ي  رئيس��ي  كتش��كيل  العام��ة 
حف��ظ األمن الع��ام العراق��ي وتتبع  
أليه��ا معظم التش��كيالت األمنية 
مث��ل مديري��ة األم��ن العام��ة كانت 
الس��رية(   الش��رطة  تسمى)قس��م 
كان��ت  العام��ة  اخملاب��رات  ومديري��ة 
قس��م من أقسام الش��رطة العامة 
ومبرور الزمن انفصلت  معظم الدوائر 
األمنية عن تشكيل الشرطة العامة 
لتوس��ع أعمالها وواجباتها وتوس��ع 
ش��ؤون  الدولة عموم��ا« حتى توالت 
احلكومات في الدول��ة العراقية منذ 

عام 1958- لغاية 2003/4/9.
الش��رطة  تش��كيل  أعي��د  بعده��ا 
وأف��راد  ضب��اط  بدع��وة  العراقي��ة 
الش��رطة وااللتح��اق إل��ى دوائره��م  
جدي��د  تغيي��ر  وح��دث  الس��ابقة 
بتشكيالت الشرطة العراقية ولكن 
بنفس الواجبات واملهمات  السابقة 
وارتبطت الش��رطة ب��وزراء الداخلية 
الذين توالوا على هذا املنصب اعتبارا  
م��ن 2003/9/1 حي��ث ش��كلت وزارة 
الداخلي��ة م��رة أخرى بعد س��قوط 

النظام السابق في 2003/4/9.

اعداد / البينة الجديدة

في التاسع من كانون الثاني عام 1922 تشكلت قوات الشرطة العراقية، لتنهض مع شقيقها جيش العراق الباسل مبهمة حماية 
امن الوطن واملواطنني، واللذين كان لهما عبر التاريخ مواقف وبطوالت ترس��خت في تاريخ حافل مجيد امتد عقوداً من الزمن، قّدم 
فيها كل من اجليش والشرطة مبختلف تشكيالتهما أمثلة رائعة في التضحية والفداء وااليثار واحلرص على أمن الوطن. ففي عام 

1920 صدر بيان رقم 72 لسنة 1920 لغرض تنظيم وتديد واجبات وصالحيات الشرطة بعد انشاء دولة العراق احلديثة آنذاك..

تشكلت مديرية الشرطة العامة يف 9 كانون ثاني 1922 ونسب 
لقيادتها العقيد نوري السعيد خريج الكلية احلربية باألستانة

»                   « تهنئ الشرطـــة العراقـــية بعيدها الوطني الــ )97(

بعد انعقاد معاهدة عام 1930 بني العراق وبريطانيا  انتقلت املسؤولية التنفيذية بكاملها إىل أيدي الضباط العراقيني
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أو  يصوِّب  أن  يريد  من  لكل  مكفول  الرَّد  حق  إن    

ح معلومة وردت في خبر أو مقال ويعتقد أن  يصحِّ

فيها جتنيا او مغالطة إذا رغب في ذلك، وإن ديدننا 

هو احترام الرأي والرأي اآلخر.

تنويـــــه

كاريكاتري

خاص بـ)                       (

بغداد / البينة الجديدة
ــة القانون والقضاء  صدرت عن مكتب
ــة )2019( من كتاب  ــة اخلامس الطبع
ــراق(، ملؤلفه القاضي  )القضاء في الع
مدحت احملمود رئيس احملكمة االحتادية 
العليا. وتتضمن هذه الطبعة، اضافة 
ــتعراضية لتاريخ  ــة االس الى الدراس
ــات  التعدي ــراق،  الع ــي  ف ــاء  القض
ــلطة  ــرأت على مكونات الس التي ط

ــى  ال ــة  اضاف ــة،  االحتادي ــة  القضائي
ــزة  االجه ــي  ف ــة  احلاصل ــورات  التط
ــاً  إداري ــة  املرتبط ــر  غي ــة  القانوني
بالسلطة القضائية االحتادية، ومنها 
ــارة الى ان  ــع االش ــس الدولة. م مجل
ــف  ــذا املؤل ــن ه ــة م ــة الرابع الطبع
ــا الى اللغتني  ــت قد متت ترجمته كان
ــا تقع  ــية، فيم ــة والفرنس االنكليزي

الطبعة اخلامسة في 328 صفحة.

طبعة خامسة من )القضاء يف العراق( للقاضي مدحت احملمود

بغداد / 
ــرطة العراقية  ــرى الـ)97( لعيد الش ــبة االحتفال بالذك ملناس
ــي(، بعثت )البينة  ــع من كانون الثان ــذي يوافق اليوم )التاس ال
اجلديدة( باقات ورد عطرة إلى الفريق الدكتور موفق عبد الهادي 
توفيق وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة والفريق أحمد طه 
أبو رغيف. وقد قام زميلنا الكاتب واإلعامي صباح الشيخلي 
ــؤون الشرطة حيث قدم باقات الورد مصحوبة  بزيارة وكالة ش
ــلحة الدكتور  بالتهاني والتبريكات للقائد العام للقوات املس
عادل عبد املهدي وجلميع منتسبي وزارة الداخلية قادًة وآمرين 
ــن جهود كبيرة في حفظ األمن  ــاً ومراتَب ملا يبذلونه م وضباط
ــتتباب  ــني واس ــكات املواطن ــة أرواح وممتل ــتقرار وحماي واالس

االستقرار في ربوع البلد.
ــكيات وزارة الداخلية  ــأت )البينة اجلديدة( جميع تش كما هن

بهذه املناسبة.

ملناسبة االحتفال بعيد الشرطة الـ )97( ..»                         « تبعث باقات ورد إىل الفريق الدكتور موفق عبد اهلادي توفيق وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة
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يف البــدء اســمحوا لي أن أوجــه خالص الشــكر والتقدير لكل 
القــراء األعزاء الذي واســوني بوفاة شــقيقي، داعيًا اهلل العزيز 

القدير أال يريهم كل مكروه.
ــيناريوهات التآمر املكشوف أو اخلفي التي تستهدف  يبدو أن س
ــيء في هذا الوطن  ــا وثروتنا احليوانية وكل ش ــا وزراعتن صناعتن
ستبقى مستمرة وفاعلة طاملا ال توجد دفاعات قوية ملواجهتها 
أو إجهاضها، وطاملا ال توجد خطط استباقية وضعت أصاً لهذا 
ــؤولة  ــت مازماً اجلهات املعنية املس ــرض، وطاملا ظل الصم الغ
ــف عن األسباب التي تقف وراء كل محاولة  والتي ترفض الكش

غرضها إحلاق الضرر بنا..
ــماك( التي أودت بحياة آالف األطنان من هذه  فبعد )مجزرة األس
ــي محافظة بابل نفاجأ ثانيًة  ــروة الغذائية املهمة وحتديداً ف الث
بـ)وباء مجهول( ينال من )4000( مزرعة للطماطم في محافظة 

البصرة، حيث كشف رئيس 
ــام للجمعيات  ــاد الع االحت
)حيدر  التعاونية  الفاحية 
العصاد العبادي( عن إصابة 
آالف املزارع في قضاء الزبير 
واللحيس وأم النعيج بوباء 
بخسائر  ــبب  تس مجهول 
ــني جراء  ــيمة للفاح جس
الطماطم  ــول  محص تلف 
ــذا الوباء الذي تزامن مع  به
ــع  ــة من ــان وزارة الزراع إع
ــتيراد هذه املادة من دول  اس
ــا ومبا  ــراً لوفرته ــوار نظ اجل

يؤّمن احتياجات السوق احمللية..
قدمياً قالوا »إذا ُعرف السبب بطل العجب«، وألن السبب معروف 
للقاصي والداني ولكل من يجيد قراءة األشياء على أرض الواقع 
ــا اآلالف من مزارع  ــذي أتلف لن ــاء اجملهول( ال ــن هنا فإن )الوب وم
الطماطم ليس هو السبب بحد ذاته بل اجلهات التي تقف وراءه 
والتي تريد من وراء ذلك شل قدرتنا على إنتاج احملاصيل الزراعية 
ــواقنا احمللية..  ــي حتتاجها أس ــة والنوعية الت ــا بالكمي وتوفيره
ــذي أعلنت فيه وزارة  ــذا الوباء في الوقت ال ــر توقيت ه وإال ما س
ــي املاضي )2018(، املوافقة  ــرين الثان الزراعة، وحتديداً في 18 تش

على منع استيراد الطماطم من خارج احلدود؟!
وفي اخلتام، نناشد احلكومة والبرملان وكل صاحب قرار، على أعلى 
املستويات، عدم الصمت إزاء ما حصل و)طمطمة( ما جرى على 
ــكتت احلكومة  ــكتنا وس ــماك.. وإذا ما س غرار ما جرى مع األس
ــماع قرار  ــارة، ونأمل س فإن قابات األيام حبلى مبفاجآت غير س
ــأن الناطور ليس  ــل ويجعلنا مطمئنني ب ــجاع يعيد لنا األم ش

نائماً وأن الثعالب لن تستمر بالعبث في حقولنا إلى األبد.

   نناشد الحكومة، 
على أعلى املستويات، 

عدم الصمت إزاء ما 
حصل و)طمطمة( 

ما جرى على غرار ما 
جرى مع األسماك

عبد الزهرة البياتي*

وجع يومي

*رئيس التحرير التنفيذي

ُْهْوُل.. الوجَبجَاُء املجَ
ب بجَب يجَا رجَججَ ُهنجَا يجَْكُمُن السَّ

   من املعروف أن النظرة السائدة عن اداء بعض السادة النواب في 
البرملان العراقي يشوبها الكثير من عدم الرضا والقبول من عامة 
ــس كونه ال يامس الواقع وبعيدا عن  الناس على ادائهم في اجملل
هموم وحاجات الناس اليومية الذين كانوا مينون النفوس بأن تكون 
ــغل بالهم  ــريعة ألنها باتت تش لقضاياهم املعروفة معاجلات س
ــا اخلريجني أصبحت  ــباب وخصوص وتؤرق افكارهم فبطالة الش
ــائعة من دون حلول وانتشار العشوائيات التي شوهت  ظاهرة ش
ــاريع البنى  جمال وجه بغداد وبقية احملافظات وعرقلة إكمال مش
ــني اصحاب العقود  ــة فضا عن عدم تعي ــة مازالت قائم التحتي
ــور اليومية رغم الوعود الكثيرة لكنها باقية دون حل وعدم  واألج
ــائدة  تفعيل قانون مجلس اخلدمة الذي جعل احملاصصة هي الس
ــى درجة وظيفية  ــر موظف الى اعل ــني ابتداء من اصغ ــي التعي ف
ــير وباعجاب  ــر، لكن هذا ال مينع من ان نش ــا الكثير الكثي وغيره
ــه الى من يعمل وبصمت  ــديد ومن باب إعطاء كل ذي حق حق ش
ــواب ويترك  ــادة الن من الس
عمله يتحدث عنه ويجبرنا 
ــال الصحافة ان  ــن رج نح
ــه من  ــن أعمال ــدث ع نتح
ــة الكرمية  ــاع اآلي ــاب اتب ب
ــم(،  ــكرمت ألزيدنك ــن ش )لئ
ــى  ــبحانه وتعال ألن اهلل س
ــكرنا وإمنا  غير محتاج لش
ــكر اآلخرين  يعلمنا أن نش
ــا  ــة لن ــون خدم ــن يقدم مم
ــا اذا كانت خدمة  خصوص
ــي مصلحة الناس  تصب ف
وتسعى لقضاء حوائجهم 
ــن  ــدرت م ــا اذا ص خصوص
ــل النائب مع  ــاهد على تفاع ــي البرملان وان تكون خير ش نائب ف
ــديد من النائب وجيه  قضايا الناس وهمومهم. ونظراً لقربي الش
ــن خدمة  ــكل يومي م ــوم به وبش ــى ما يق ــي عل ــاس واطاع عب
ــواء في مجلس النواب او في الدوائر  الناس ومتابعة قضاياهم س
والوزارات املعنية كونه صحفيا وإعاميا سابقا ونائبا في البرملان 
حاليا فكما هو معروف ان الصحفي واالعامي هو املرآة العاكسة 
ــاكل الناس ونقلها للسادة املسؤولني حللها فكيف  لهموم ومش
ــة اصواتهم.  ــل امان ــن الناس ويحم ــا منتخبا م ــح نائب اذا اصب
ــل من أجلهم  ــوات الناس ويعم ــب يتحمل أمانة أص ــا النائ فكم
ــاة الناس كما ينقل  ــي يحمل تلك األمانة وينقل معان فالصحف
ــكرهم وتقديرهم واعتزازهم ملن يسعى حلل مشاكلهم وهذا  ش
ما دعاني الى ان اكتب عمودي االسبوعي عن النائب وجيه عباس 
الذي واصل الليل بالنهار من اجل إيجاد احللول املناسبة ملشاكل 
ــذا نائب يكون  ــكل تام. فما احوجنا لهك ــمها بش الناس وحس

قريبا من ناسه يتابع شكاواهم ومشاكلهم حلني حسمها.

مــوقـــف

د. ناظم الربيعي

وجيه عباس نائبًا وإنسانًا

بطالة الشباب أصبحت 
ظاهرة شائعة من 

دون حلول وانتشار 
العشوائيات وعرقلة 

إكمال مشاريع البنى 
التحتية ما زالت قائمة

البصرة / البينة الجديدة
ــاعر بدر شاكر  ــائعة مجهولة املصدر عن تعرض متثال الش أثارت ش
ــل مجهولني  ــى اطاق نار من قب ــة البصرة ال ــياب في محافظ الس
ــل االجتماعي، فيما  ــع التواص ــاض عبر مواق ــخط وامتع موجة س
ــائعة. وقال  ــدت مصادر متعددة أن ما مت تداوله ال يتعدى كونه ش أك
ــلمان كاصد، إن متثال  ــاء والكتاب في البصرة د. س ــس احتاد األدب رئي
ــياب لم يتعرض الى أي اطاق نار، مبيناً أن ما مت تداوله  ــاعر الس الش

بهذا الشأن مجرد شائعة ال أساس لها في الواقع.

بغداد / البينة الجديدة
احتفل كادر مؤسسة باسل مهدي الرحيم اخليرية، اخلميس املاضي، 
ــينية. وقال  ــع اطفال دار الطفل العراقي لايتام في منطقة احلس م
ــل )البينة اجلديدة( انه »مت توزيع لعب وهدايا لاطفال وتخللت  مراس
االحتفالية نصب شجرة عيد املياد«. وافاد مراسلنا بأن »مدير الدار 
ــة في رعاية االيتام،  ــتاذ قحطان السوداني اشاد بدور املؤسس االس
ــام جديد مع  ــام وبداية ع ــة هذه الع ــل ان حتتفل بنهاي ــن اجلمي وم

اطفالنا فلذات اكبادنا«.

مؤسسة باسل اخلريية حتتفل 
مع األطفال مبناسبة أعياد رأس السنة

هل تعّرض السياب إلطالق نار؟

وكاالت / البينة اجلديدة
ــًة  ــرا اللوزي انتعاش ــة يس ــش الفنان تعي
ــث تأكدت  ــرة احلالية. حي ــة خال الفت درامي
ــا الرمضانية ببطولة  ــاركتها في الدرام مش
ــة  ــة املصري ــون الفنان ــن لتك ــني جديدي عمل
ــي عملني  ــل بالبطولة ف ــدة التي تط الوحي
ــرة املقبلة  ــال الفت ــا خ ــري تصويرهم يج
ــهر رمضان. وبذلك تكون  للعرض في ش
ــمي  ــكٍل رس ــوزي قد انضمت بش الل
لفريق عمل مسلسل »قمر هادي« 
الذي يقوم بكتابته إسام حافظ 
ــد العزيز،  ــه رؤوف عب ويخرج
ــركة سينرجي.  وتنتجه ش
ــتقوم ببطولته  وهي وس
ــائية أمام الفنان  النس
هاني سامة مع عدد 
من الفنانني منهم 
ــار،  اجلي ــادي  ه
ــماحة،  س آية 
ــر  آخ ــدد  وع
الفنانني  من 

الشباب.

يف رمضان املقِبل.. 
وكاالت / البينة الجديدةاللوزي ُتِطل بعملني

الفاخرة  ــة  التجاري ــة  العام أصدرت 
ــل صورة  ــدا يحم ــرا جدي ــدرز عط لي
ــر بوتن، مما  ــي فادميي ــس الروس الرئي
ــاه إلى  ــني ودع ــة الكرمل ــار حفيظ أث
ــاق رد حتذيري. ونقلت وكالة ربتلي  إط
ــون  ــد يتك ــر اجلدي ــية أن العط الروس
ــون والبرغموت  ــن الليم ــج م من مزي
ــة إلى  ــود باإلضاف ــمش األس والكش
ــوب  والتن ــر،  والصنوب األرز  ــب  خش

ــة التجارية  ــت العام ــك. وكان واملس
ــمبر  ــت أول إصداراتها في ديس أطلق
ــكو.  ــي متجر GUM في موس 2015 ف
ويقول مؤسس شركة ليدرز التجارية 
ــيوف »بدأت صناعة  مكسيم فومش
ــن التفاني لبعض  العطور للتعبير ع
ــرة والرجال األقوياء.  القياصرة واألباط
ــي بتخصيص  ــاءت فكرت ومن هنا ج
عطر لفادميير بوتن. العطر هو منتج 

فائق التكنولوجيا حقا«.

بوتني على زجاجة عطر

متابعة / البينة الجديدة
في مفاجأة من العيار الثقيل، وضعت صحفية 
ــها امللكة  بريطانية العائلة املالكة وعلى رأس
ــة بريطانيا، في موقف  ــث الثانية، ملك إليزابي
ــرقة أحد  ــا بس ــد اتهامه ــه بع ــد علي ال حتس
ــني. وفجرت  ــة لصدام حس ــكات القيم املمتل
جاكي بيرد الصحفية املعروفة بعدائها لألسرة 
ــابها  ــافها عبر حس املالكة البريطانية اكتش
ــع التدوين املصغر تويتر حيث  اخلاص على موق
ــرد الى أن  ــارت بي ــورة للملكة. وأش ــرت ص نش
ــو املغطى بالذهب اخلالص تعود ملكيته  البيان
ــيرة الى أنه كان أعلن عن  ــني، مش لصدام حس
اختفائه من القصر الرئاسي العراقي إبان الغزو 
ــي للعراق عام 2003. بدورها  االميركي البريطان
نفت رغد بنت صدام أن يكون “البيانو” الذهبي 
الذي شوهد خلف امللكة إليزابيث في قصرها 

ببريطانيا يعود لوالدها صدام حسني.

البيانو الذهيب .. بني صدام حسني وامللكة إليزابيث


