
وصل وزي��ر اخلارجي��ة االمريكي )ماي��ك بومبيو( امس 
االربعاء الى بغداد في زيارة مفاجئة وكان في استقباله 
رئيس مجلس النواب )محمد احللبوس��ي( برفقة جلنة 
العالق��ات اخلارجية النيابية، في وقت كش��ف مصدر 
سياس��ي مطل��ع ب��أن زي��ارة بومبي��و تس��تغرق يوماً 
واح��داً وهي زيارة مبهمات محددة بهدف االس��هام في 
تلطيف االجواء بع��د زيارة الرئي��س االمريكي )دونالد 
ترام��ب( احملرجة للعراق مؤخراً وبحس��ب املصدر الذي 
طل��ب عدم الكش��ف عن اس��مه انه م��ن املرجح ان 
يبح��ث بومبيو خالل الزي��ارة ثالثة ملف��ات بارزة هي: 

العقوبات االمريكية على ايران الس��يما طلب العراق 
مجدداً اس��تثناءه م��ن العقوبات فيم��ا يتعلق بالغاز 
والكهرباء على وجه التحديد وملف الوجود االمريكي 
العس��كري في العراق فيما س��يكون املل��ف الثالث 
هو تثبيت اس��تقرار املدن العراقي��ة احملررة من تنظيم 
داع��ش وبرنامج اع��ادة تأهيله��ا وضمان ع��دم عودة 

العنف اليها.
وف��ي التطورات ايضاً اكد اخلبير القانوني )طارق حرب( 
ام��س ان الدس��تور والقانون العراقيان ل��م مينعا زيارة 
املواط��ن العراق��ي الى اس��رائيل او اي م��كان آخر في 
العالم مش��يراً الى ان��ه كان االولى باعض��اء البرملان 
بصفتهم ش��خصيات معنوية وعامة ومتثل الشعب 

العراقي ان تبلغ رئاس��ة مجلس الن��واب بتلك الزيارة 
قب��ل الذهاب العتبارات وطنية وقال حرب للتفريق بني 
احل��ال اآلن وقبل س��قوط النظام الس��ابق حيث كان 
س��ابقاً يت��م اخلتم على اجل��واز بالس��ماح لزيارة كل 
الدول باس��تثناء اسرائيل اما بعد عام 2003 فال يوجد 
هذا الش��يء مبيناً ان الدستور العراقي اباح للمواطن 
الس��فر والتنقل والس��كن ب��كل املناطق كم��ا انه ال 
يوجد قان��ون يعاقب على هذا الفع��ل واجلدير بالذكر 
ان احلكومة االس��رائيلية اعلنت ف��ي 7 كانون الثاني 
احلالي ان ثالثة وفود حزبية عراقية ضمت )15( شخصاً 
زارت اسرائيل خالل العام املاضي 2018 وبحثت قضايا 

خاصة بايران والتطبيع.

عل��ى صعيد آخر اعلنت وزارة املالية االردنية امس عن 
مطالب��ة العراق بديون تصل الى اكث��ر من مليار دوالر 
فيما طالبت اللجنة املالية في البرملان العراقي االردن 
بودائ��ع مجمدة في عمان ونقل��ت صحيفة خليجية 
عن مس��ؤول في الوزارة قوله ان امللف املالي بني االردن 
والعراق مازال عالقاً مش��يراً ال��ى ان هناك مطالبات 
مالي��ة لكل ط��رف عل��ى اآلخ��ر منذ س��قوط نظام 
ص��دام  لم تتم تس��ويتها حتى اآلن واض��اف املصدر 
ان املطالب��ات االردني��ة تتضمن ديون��اً للبنك املركزي 
االردني على نظيره العراقي باكثر من مليار دوالر فيما 
اكد مقرر اللجنة املالية في البرملان العراقي )هوشيار 
عب��د اهلل( ان البيانات املتوفرة تش��ير ال��ى ان للعراق 
مابني )3 - 5( ملي��ارات دوالر مودعة في االردن منذ زمن 

صدام وال توجد مكاشفة اردنية حقيقية.
وفي الش��أن احمللي اعلنت الدائ��رة االعالمية للبرملان 
امس عن ج��دول اعمال اجللس��ة ال���)24( والتي من 
املق��رر ان تعقد اليوم اخلميس فيم��ا خال اجلدول من 
التصويت على اس��تكمال الكابين��ة الوزارية بينما 

يتضمن اس��تمرار مناقش��ة مش��روع قان��ون املوازنة 
املالي��ة للعام احلال��ي والق��راءة االولى ملقت��رح قانون 

اخلدمة والتقاعد العسكري رقم )3( لسنة 2010.
وفي الشأن ذاته اكد النائب عن كتلة البناء البرملانية 
)عباس الزاملي( ان االمور في جلس��ة اليوم س��تكون 
اسهل قياساً للجلسات السابقة ومن املتوقع ان يتم 
التصويت على استكمال الكابينة الوزارية فيها هذا 
اليوم.في وقت اكد النائب عن ائتالف س��ائرون )صباح 
طلوب��ي العكيلي( ان البرملان يعتزم التحقيق بش��أن 
هدم املدارس في بغداد باعذار غير قانونية وهي باب من 
ابواب الفساد وانه سيتم استدعاء اللجنة املدرسية 
في محافظة بغداد للتحقيق في اس��باب توجيههم  
للتربية بالهدم تلك املدارس ملعرفة من املستفيد من 
هذا القرار والسؤال هل سيتجاسر البرملان لفتح هذا 

امللف ام انه مجرد ذر الرماد في العيون؟
وفي التطورات االمنية كش��ف مصدر امني في االنبار 
عن عزم القوات االمريكية انشاء )4( قواعد عسكرية 
ثابتة جديدة في مناطق )معس��كر طارق في الفلوجة 
وقاعدة سن الذيب شمالي ناحية البغدادي واخلسفة 
في قض��اء حديث��ة ومطار جني��ف الواقع ب��ني حدود 
قض��اء راوة وبيجي غربي مدينة الرمادي( مبيناً ان هذه 
القواعد ستكون مجهزة بانظمة عسكرية متقدمة.
م��ن جانبه اك��د رئيس ائت��الف الوطنية )اي��اد عالوي( 
ان عيدية الش��رطة تكمن باالس��راع في تسمية وزير 
جديد للداخلية مشيداً بالتضحيات التي قدمها ابناء 
الش��رطة واضاف ع��الوي انني اقف اكب��اراً للبطوالت 
والتضحي��ات الكبيرة التي تقدمها الوزارة وماتزال في 
مقارع��ة قوى االرهاب وعصابات اجلرمية والفس��اد دون 
ان ننسى الدور الكبير لالخ )قاسم االعرجي( في ادارة 

الوزارة السابقة مبهنية وحرفية قل نظيرها.
وفي التطورات اعتبر حزب االحتاد الوطني الكردستاني 
امس اع��ادة رفع علم اقليم كردس��تان عل��ى مقراته 
احلزبية في كركوك حقاً قانونياً ودس��تورياً مؤكداً انه 
لن يكون س��بباً باستفزاز مكونات كركوك وفيما دعا 
االجهزة االمنية في احملافظة للتعاطي مع هذا املوقف 
وفقاً للقانون شدد على ان القضاء هو اجلهة اخملتصة 

بالبت في امكانية رفع العلم من عدمه.
في وقت اصدرت اجلبهة التركمانية امس بياناً طالبت 
فيه اجلميع باالبتعاد عن سياسة خلق االزمات وفرض 
االم��ر الواقع في كركوك الن في ذلك مخالفة للقانون 
والق��رارات القضائية من خالل رفع عل��م االقليم في 
احملافظ��ة واعتبرت اجلبه��ة رفع العلم بأن��ه محاولة 
لتأجيج الوضع وخلق مش��كلة جدي��دة بني مكونات 

احملافظة املتعايشة سلمياً.

بغداد / 
اكد وزير االعمار واالس��كان والبلديات العامة  االس��تاذ بنَكني ريكاني خالل ترؤس��ه 
اجتماعا موس��عا ف��ي اطار تنفيذ مبادرة الس��يد رئي��س الوزراء لتوزي��ع قطع اراض 
للمواطنني، على ضرورة اختيار مواقع املدن اجلديدة قريبة من املدن في مراكز احملافظات 

لتكون جاذبة للسكن من قبل املواطنني وجتنب العزوف عنها .
ووجه الس��يد الوزي��ر بأن تكون تصاميم امل��دن اجلديدة تصاميم حديث��ة تأخذ بنظر 
االعتبار توفر كافة االحتياجات واخلدمات املس��تقبلية املطلوبة وان تكون الش��وراع 
فيه��ا واس��عة بتصاميم حديثة و مس��احات الوحدات الس��كنية فيها مبس��احات 
مختلف��ة لتلبي��ة احتياجات كافة الش��رائح االجتماعي��ة للمواطن��ني و تتوفر في 
تصامي��م هذه املدن مس��احات خضراء واماك��ن ترفيهية وغيرها من االس��تعماالت 

املطلوبة ...                                                                                      تتمة ص3

    تطالب بتعيني ناطق رمسي باسم احلكومة شريطة ان يكون من الوسط الصحفي ومستقال ومعروفا مبهنيته

تنفيذاً ملبادرة رئيس الوزراء بتوزيع قطع أراض سكنية للمواطنني.. ريكاني يؤكد لـ)                                     ( : جيب ان تكون املدن اجلديدة قريبة من مراكز احملافظات

الربملان يعقد جلسته اليوم.. هل ينجح باستكمال الكابينة الوزارية وهل سيتجاسر بفتح حتقيق بشأن هدم املدارس يف بغداد؟
حرب: الدستور والقانون العراقيان مل مينعا زيارة اسرائيل.. واالردن تطالب العراق بأكثر من مليار دوالر كديون.. فماذا حنن فاعلون؟

نائب: الفياض مازال مرشحًا للداخلية واجلبوري والدراجي األوفر حظًا لتولي الدفاع

على خلفية رفع علم كردستان يف كركوك.. الرتكمان يعرتضون وحزب  طالباني يؤكد رفع العلم الكردي باحملافظة حق قانوني ودستوري 
مصدر: واشنطن تعتزم انشاء )4( قواعد عسكرية جديدة يف االنبار.. وعالوي يؤكد: عيدية الشرطة هي االسراع بتسمية وزير للداخلية
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كتب املحرر السياسي

لتلطيف األجواء بعد “عجاجة” ترامب.. وزير الخارجية االمريكي في بغداد بزيارة مفاجئة.. هذا ما سيبحثه بومبيو؟

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 

الكعيب يعلن موافقة ديوان الرقابة املالية على صرف تعويضات شهداء الدفاع بشكل فوري!

رئيس الوزراء عادل عبد املهدي يستقبل وزير الخارجية االمريكي   

3
السجن 11 عاما لوزير إسرائيلي سابق بتهمة التجسس لصاحل إيران
3الزراعة تصدر بيانا بشأن اصابة حقول الطماطة يف البصرة بوباء جمهول

3بالوثيقة.. رئاسة اجلمهورية تطلب من جملس بغداد انتظار امر القضاء لتعيني احملافظ33

االردن / وكاالت / 
اص��درت احلكوم��ة االردني��ة، امس 
االربع��اء، توضيحا بش��أن حقيقة 
يحمل��ون  عراقي��ني  دخ��ول  من��ع 
املتح��دث  ايرانية.وق��ال  س��مات 
اخلارجي��ة  وزارة  باس��م  الرس��مي 

وش��ؤون املغترب��ني الس��فير ماجد 
القطارن��ة، ان م��ا تناقلت��ه بع��ض 
وسائل االعالم حول منع السلطات 
العراقي��ني مم��ن يحملون  االردني��ة 
س��مات دخول إيرانية على جوازات 
الس��فر اخلاصة بهم م��ن الدخول 

للمملكة، عار عن الصحة.
واض��اف القطارن��ة ان ه��ذا اخلب��ر 
إشاعة وعار عن الصحة وال أساس 
له، مشيرا الى ان األردن ال يضع أية 
قيود على األش��قاء العراقيني عند 

زيارتهم بلدهم الثاني.

ومايؤس��ف ل��ه ان وزارة اخلارجي��ة 
العراقي��ة مازال��ت تلت��زم الصمت 
ازاء ه��ذا املوضوع رغم مناش��دتنا 
لها امس ببي��ان املوقف الذي صرنا 
نسمعه من اآلخرين اما نحن فيبدو 

آخر من يتكلم.

االردن توضح حقيقة منع دخول عراقيني حيملون مسات ايرانية.. وخارجيتنا »صامتة«

بغداد / 
أكد نائب رئيس هيئة احلش��د الش��عبي 
أب��و مه��دي املهن��دس، امس األربع��اء، أن 
قوات الشرطة االحتادية كانوا نعم السند 
والعون للحش��د الش��عبي واجليش خالل 
مع��ارك التحري��ر ض��د تنظي��م “داعش” 
اإلرهابي.وق��ال املهندس ، “مت��ر علينا هذا 
الي��وم ذكرى تأس��يس الش��رطة البطلة، 
ومبناس��بة عيد البواس��ل واالش��اوس من 
رج��ال الداخلي��ة االبطال الذين س��طروا 
اروع املش��اهد واإلجن��ازات خ��الل مع��ارك 

النصر ضد االٍرهاب والتكفريني”.

املهندس : الشرطة كانت نعم 
بغداد / السند والعون للحشد الشعيب

اص��در مجل��س ال��وزراء، عدة 
قرارات في جلسته االعتيادية 
الت��ي عق��دت برئاس��ة رئيس 

مجل��س ال��وزراء ع��ادل عب��د 
االعالمي  املكتب  املهدي.وذكر 
لرئي��س ال��وزراء، ، ان “مجلس 
الوزراء صوت على منح شركة 

نف��ط ذي ق��ار س��لفة مالية، 
كما واف��ق اجمللس على إعطاء 
األولوية لإليت��ام بتوفير فرص 

العمل”.

جملس الوزراء مينح األولوية لإليتام بتوفري فرص العمل

  بغداد / 
اصدر ائت��الف النص��ر، امس االربع��اء، توضيحا 
بش��أن اس��تدعاء القوات االميركية الى العراق، 

مبينا ان ذلك مت من قبل حكومة نوري املالكي.
وقال االئتالف ان القوات االميركية مت استدعاؤها 

الى الع��راق بتاريخ ال�24 من حزي��ران عام 2014، 
م��ن قبل حكومة نوري املالكي اثر دخول عصابة 
داعش االرهابية واسقاطها للمحافظات، مبينا 
ان ذل��ك مثبت ف��ي وثائق االمم املتح��دة والوثائق 

املتبادلة بني الدولتني.                  تتمة ص3

النصر : حكومة املالكي هي من استدعت االمريكان للعراق ودولة القانون 
يرد: ائتالف العبادي حياول اخلروج من مأزقه بتسويق االتهامات

بغداد / 
 ج��دد متنبئ جوي، حتذيره م��ن موجة البرد 
الش��ديدة القادمة الى الع��راق. وقال صادق 
عطية في صفحته على الفيسبوك، امس 
االربع��اء، ان املوجة الب��اردة تتعمق، إعتباراً 
من اليوم اخلميس، وتستمر لغاية يوم األحد 

املقبل.وأش��ار الى س��حب ممط��رة تتواجد 
في عم��وم مدن ش��مال الب��الد اضافة الى 
شمال صالح الدين وش��مال ديالى، وبعض 
مدن اجلنوب البصرة وذي قار وميس��ان، ومن 
املتوق��ع ان تنتهي فرص االمطار في اجلنوب 
قبل منتص��ف النه��ار بقليل.ولفت الى ان 

فرص االمط��ار تس��تمر في مدن الش��مال 
مصحوب��ة بالب��رق والرعد احيان��ا وهطول 
ثلج��ي على املناط��ق املرتفعة نه��ار اليوم 
لتنته��ي تدريجي��ا خالل س��اعات املس��اء 
والليل، وتتحول الرياح الى ش��مالية غربية 

باردة في أغلب املدن. 

حتذير .. موجة الربد الشديدة تتجه اىل العراق
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يف عيد الشرطة .. عبد املهدي يتعهد ببذل أقصى اجلهود لدعم وزارة الداخلية

2

ما أهداف زيارة صاحل لقطر اليوم؟ .. وهل هي للتوازن بني الدول واحملاور الفاعلة يف املنطقة؟

NO.3102.THU.10.JAN.2019

بغداد / البينة الجديدة
ط��رح النائب عن كتلة تيار احلكمة البرملانية حس��ن خالطي، امس االربعاء، ثالثة مقترحات 
حلسم قضية مرشح وزارة الداخلية. وقال خالطي ، إن اخلالفات حول الوزارات املتبقية وخاصة 
الدفاع والداخلية مازال مس��تمرا، لكنه تركز بالدرجة االساس على وزارة الداخلية، مبينا ان 
التصلب املواقف من ش��انه ان يزيد ش��دة اخلالفات. واضاف خالط��ي، ان مترير اي وزارة بوجود 
خالفات ش��ديدة قد يؤدي الى حصول انقس��ام داخل مجلس النواب وقد ينعكس على امور 
اخرى ايضا، الفتا الى ان احلل املثالي الذي نعتقد به ان يكون هنالك طريق اخر الن السياسة 
اليوج��د فيها مواقف ثابتة بل متغيرة وبحس��ب الظروف واملعطيات. واكد خالطي، ان هناك 
عدم قبول ملرش��ح معني، موضحا أن الرفض ليس الس��مه او كفاءته او شخصه بل من اجل 
اتفاق سابق بعد استيزار اي نائب حالي او وزير سابق. اشار خالطي الى ان احلل ينحصر بثالثة 
خيارات اما استبدال اسم املرشح، او ان يصار للتصويت السري، او طرح اكثر من خيار ، مبينا 

ان الكتل السياسية قادرة على اخلروج مبوقف توافقي حلسم باقي الوزارات.

بغداد / البينة الجديدة
 تعه��د رئيس ال��وزراء القائ��د الع��ام للقوات 
املس��لحة ع��ادل عبد امله��دي مبناس��بة عيد 
الش��رطة امس ببذل اقص��ى جهد لدعم وزارة 
الداخلي��ة واجهزته��ا ومديرياته��ا وتزويده��ا 
باالجهزة واملع��دات والتدريب. وذكر في كلمته 
خالل حضوره احتفالية عيد الشرطة العراقية 
والتس��عني لتأسيس��ها   بالذكرى الس��ابعة 
لقد استبس��ل افراد الشرطة وفاجأوا االرهاب 
وقدم��وا مثال رائعا ف��ي التضحي��ة دفاعا عن 
وطنهم ، ان الشرطة احمللية واالحتادية تساهم 
مع بقية القوات املس��لحة واحلشد الشعبي 
والعش��ائري والبيش��مركة ف��ي تعزي��ز حالة 
االمن واالستقرار بعد مشاركتها الفاعلة في 
هزمي��ة داعش .. وس��تبقى عيونكم الس��اهرة 
وس��واعدكم القوي��ة باملرص��اد ألي��ة محاولة 
خائب��ة م��ن الع��دو االرهاب��ي .. فأنت��م احلماة 
الس��اهرون على امن الوط��ن واجملتمع .واضاف  
نحن اليوم على اعتاب مرحلة جديدة تتطلب 
تركيز اجله��ود على تهيئة االرضية املناس��بة 
إلطالق مشاريع العمل والبناء وحتفيز االقتصاد 
وتوفير فرص العمل، وان مش��اركتكم في هذا 
اجلهد الوطني تتمثل بتنفيذ القانون والنظام 
واالمن الع��ام للبالد. وتابع عب��د املهدي نحث 
اخلط��ى عل��ى ان تتحم��ل اجهزة وق��وى االمن 
الداخلي مهمتها االساسية بدل قوات اجليش 
الت��ي ابلت احس��ن البالء ف��ي مهمات حفظ 
االم��ن والدف��اع واالنتصار. وأكد ان مس��تقبل 

هذه البالد امانة ف��ي اعناقكم، وكل ابناء هذا 
الشعب يثقون بكم وببقية تشكيالت قواتنا 
املسلحة، وندرك جسامة املهام التي تؤدونها 
ف��ي خدم��ة ش��عبكم، وانك��م ق��ادرون على 
تنفيذ املهام اجلس��ام بعون اهلل وكفاءة القادة 
والضب��اط واملراتب كل من موقعه.واس��تطرد 
بالقول  التفرقوا بني ارهابي ومجرم يس��تبيح 
احلرمات فعصابات اجلرمية واخلطف والتزوير تريد 
ان تكمل مافشلت به داعش. وبني ان  الفساد 
ع��دو آخر اليقل شراس��ة عن االره��اب وهدفه 
تخريب العراق وتبديد امل��ال العام ومن واجبنا 
جميع��ا حكوم��ة وش��عبا واجه��زة قضائية 
وامنية التصدي له ومالحقة اجملرمني املطلوبني 
للعدالة وس��ارقي قوت الش��عب، ومن جهتنا 
فقد جمعنا كل اجلهود واالمكانيات واالجهزة 

الرقابي��ة حتت مظلة اجملل��س االعلى ملكافحة 
الفس��اد وسنس��خر ل��ه كل م��ا نس��تطيع 
للنجاح في هذه املنازلة الكبيرة. وش��دد عبد 
املهدي  نعاهدكم على بذل اقصى جهد لدعم 
وزارة الداخلية واجهزتها ومديرياتها وتزويدها 
باالجهزة واملع��دات والتدريب وحتديث االنظمة 
واآللي��ات التي تس��ّرع جه��ود اخلدم��ات التي 
تقدمونها في ش��تى اجمل��االت املتعلقة باالمن 
واملرور والتحقيق��ات واالدلة اجلنائية واجلوازات 
والوثائ��ق والدف��اع املدن��ي وكل التش��كيالت 
.واش��ار ال��ى ان  اجهزة الش��رطة ف��ي العالم 
قطعت شوطا كبيرا وبلغت مستويات عالية 
ف��ي االداء ، ونحن نريد الجهزة الش��رطة بلوغ 
اعلى الدرجات واملستويات في االداء والكفاءة 

والسرعة والدقة في التنفيذ.

بغداد / البينة الجيددة
 استش��رف محل��ل سياس��ي، األه��داف املتبادلة من 
زي��ارة رئي��س اجلمهوري��ة، برهم صال��ح، املق��ررة الى 
دولة قطر اليوم اخلميس. وقال إحس��ان الش��مري في 
صفحت��ه على الفيس��بوك امس األربع��اء، انها زيارة 
توازن بني الدول واحملاور الفاعلة في املنطقة، لتأكيد ان 
العراق يقف على مس��افة واحدة من اجلميع، وتثبيت 
العالق��ة العراقي��ة - القطري��ة عل��ى أس��س جديدة 
وط��ي صفحة املاضي. وأش��ار الى ان م��ن بني األهداف 
مش��اركة قطر في إعادة إعمار العراق، واحلصول على 
الغاز القطري للتعويض عن اي نقص قادم ألس��تمرار 
الطاقة الكهربائية، ودخول الش��ركات ورؤوس األموال 
القطرية لغرض االس��تثمار في العراق. وبني الشمري 
أما االهداف القطرية، فهي تفعيل العالقة مع العراق 
في كافة املس��تويات خللق ش��ريك جدي��د، والتفاوض 
عل��ى أنبوب الغاز القطري املار عب��ر اخلليج ثم العراق 
ثم تركيا ومنها الى اوروبا، واإلستثمار في قطاع الغاز 
في احلقول اجلنوبي��ة، وإعتماد العراق منطقة ترانزيت 
للبضائع التركية باجتاة قط��ر }ابراهيم اخلليل، ميناء 
أم قص��ر وميناء حم��د{، وتقدمي منح ومس��اعدات في 
قطاع��ات الصح��ة والتعليم والقطاعات االنس��انية 
األخ��رى. يذكر، ان الرئيس برهم صالح س��يتوجه الى 
الدوحة، اليوم اخلميس، في زيارة رسمية تلبية لدعوة 
تلقاه��ا م��ن أمير دول��ة قطر متي��م بن حم��د آل ثاني، 

وسيجرى استقبال رسمي له.

خالطي يطرح ثالثة مقرتحات حلسم قضية مرشح وزارة الداخلية

املالية النيابية تكشف عن مشروع جديد لزيادة وخفض نفقات الوزارات واهليئات

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
حاجز .. طلب الرئي��س األميركي دونالد ترامب في 
خط��اب له “إلى األّمة” م��ن املكتب البيضاوي في 
البي��ت األبيض، ام��س األربعاء، متوي��الً بقيمة 5.7 
مليارات دوالر لبناء “حاجز فوالذي” على احلدود مع 
املكس��يك، مش��يراً إلى أن الهجرة غير الشرعية 
تتس��بب في ضرر جلمي��ع األميركيني.وقال ترامب، 
إنه “بناًء على طلب الدميقراطيني سيكون حاجزاً 

فوالذياً بدالً من جدار أسمنتي”.
تمرير .. فش��ل مجلس الش��يوخ األميركي، في إقرار تش��ريع يعيد 
التأكيد على الدعم األميركي للحلفاء في الش��رق األوسط، مبا في 
ذل��ك إجراء ملعاقب��ة األميركيني الذي��ن يقاطعون 
إس��رائيل، وذلك بس��بب خالف سياس��ي داخلي 
متخض عن إغالق جزئي للحكومة االحتادية. وجاء 
تصويت مجلس الش��يوخ بواق��ع 56 صوتا مقابل 
44 لصال��ح “قان��ون تعزي��ز األم��ن األميرك��ي في 
الش��رق األوس��ط”، لكنه يقل عن الس��تني صوتا 

الالزمة إلقراره.

إرس��ال .. أعلنت الش��رطة االحتادية األس��ترالية، 
ام��س األربعاء، أن عدة طرود مثيرة للريبة أُرس��لت 
إل��ى س��فارات وقنصليات ف��ي كانبي��را وملبورن.
وقال��ت الش��رطة، في بي��ان، إّن “أجه��زة الطوارئ 
تعكف على فحص التحقيق جار في املالبس��ات 
احمليطة بهذه الوقائع”. ولم حتدد الش��رطة أيا من 
الس��فارات أو القنصليات التي وصلت إليها هذه 
الطرود.لكن وسائل إعالم محلية أفادت، في وقت سابق، بأّن الطرود 

أُرسلت إلى ما ال يقّل عن تسع بعثات دولية في ملبورن
تعليق .. أعلن مس��ؤولون في مطار هيثرو بلندن، إيقاف الرحالت من 
املط��ار امس االربعاء بعد رؤية طائرة بال طيار حتلق 
بالقرب من أكثر املطارات اس��تقباال للمس��افرين 
في بريطانيا.وذك��رت إدارة  املطار في بيان “اتخذنا 
ه��ذا اإلجراء بعد رؤية طائرة مس��يرة ف��ي هيثرو.. 
كإج��راء احت��رازي أوقفنا رح��الت املغ��ادرة وجنري 
حتقيقا. نعتذر للمسافرين عن أي إزعاج قد ينجم 

عن ذلك.

مواصلة .. التزم الرئيس الس��وداني عمر البش��ير 
مبواصلة اجلهد لبناء قوات بالده املس��لحة لتكون 
قوة رادعة لكل من يفكر باالعتداء على السودان.

وعبر البش��ير خ��الل التمري��ن اخلتام��ي ملهرجان 
الرماي��ة العس��كري الع��ام)55( ال��ذي أقي��م في 
املعس��كر التدريبي ش��مال ش��رق مدينة عطبرة 
شمالي البالد، عن سعادته ورضاه التام باملستوى 
الذي وصلت إليه القوات املس��لحة من حيث التدريب والتأهيل وما 

متتلكه من معدات.
صواريخ .. كش��ف مصدر في اجملمع الصناعي الدفاعي الروس��ي، أن 
العمل ج��ار في الوقت الراهن عل��ى تطوير أحدث 
مناذج م��ن صواريخ “كاليبر” اجملنح��ة مبداها الذي 
يصل إلى أكثر من 4.5 ألف كيلومتر.وأشار املصدر، 
إل��ى أن الصواري��خ اجلديدة س��تتزود به��ا القوات 
البحرية الروسية وس��يتم تركيبها على السفن 
والغواص��ات. وأض��اف أن النم��اذج اجلدي��دة م��ن 

الصواريخ ال تزال قيد التصميم.

»                         « تطالب بتعيني ناطق رمسي باسم احلكومة شريطة أن يكون من الوسط الصحفي ومستقاًل ومعروفًا مبهنيته
بغداد / البينة الجديدة

حت��رص كل احلكوم��ات ف��ي العالم 
املتمدن��ة واملتقدم��ة منه��ا عل��ى 
وجه اخلص��وص على تعي��ني ناطق 
رس��مي او متحدث باس��مها ووفق 
اش��تراطات اهمه��ا ان يك��ون م��ن 

املهتمني بصناعة الرأي العام وملماً 
باالع��الم واالهم ان يكون مس��تقالً 
ومعروف��اً مبهنيته كيما يس��تطيع 
نقل وجهة نظر احلكومة باالحداث 
كافة واصدار البيانات او االيضاحات 
بصددها وما يؤسف له صراحة انه 

ومنذ تشكيل احلكومة احلالية التي 
يرأسها الس��يد رئيس الوزراء عادل 
عب��د املهدي وحلد اآلن لم يتقرر بعد 
تعيني ناطق رسمي باسم احلكومة 
وه��ذا خلل كبي��ر البد م��ن تداركه 
وتالفي آث��اره الس��لبية. ان »البينة 

اجلدي��دة« تطالب حكومة الس��يد 
رئي��س ال��وزراء ع��ادل عب��د املهدي 
بالعم��ل على تعيني ناطق رس��مي 
االه��داف  لك��ي يحق��ق  باس��مها 
املتوخاة من وراء مهمته. ان وس��ائل 
االعالم والسيما الصحافة بحاجة 

لوج��ود ه��ذا املنصب وقد ش��غله 
اعالم��ي او صحفي مم��ن نعرفهم او 
يعرفنا ليمد جسور التعاون خدمة 
للمصلح��ة العامة.. فهل نس��مع 
عن قرار س��ريع بهذا اخلصوص أم ان 

عقدة املنشار ستكون حاضرة؟!

بغداد / البينة الجديدة
حذر رئيس ائت��الف النصر حيدر العبادي، من 
س��يطرة مافي��ات ومجاميع مس��لحة على 
مق��درات الدولة، فيما اكد وج��ود بوادر لهذا 
االمر.وق��ال مكتب العب��ادي ان رئيس ائتالف 
النص��ر حي��در العب��ادي عق��د اجتماعا مع 
نواب س��ائرون والنصر بحضور رئيس الهيئة 

السياس��ية للتيار الصدري نص��ار الربيعي، 
مبين��ا ان��ه جرى خ��الل االجتماع مناقش��ة 
واالمني��ة  السياس��ية  االوض��اع  مجم��ل 
واالقتصادي��ة واخلدمات وتوفي��ر فرص العمل 
وغلق منافذ الفس��اد واحلفاظ على املنجزات 
املتحقق��ة وتنس��يق املواق��ف ب��ني النص��ر 
وس��ائرون وكت��ل حتال��ف االص��الح واالعمار 

والكت��ل االخ��رى لتش��ريع القوان��ني الت��ي 
تخدم املواطنني اضافة الى تش��كيل اللجان 
البرملاني��ة. واضاف ان االجتماع ش��هد طرح 
نواب النصر وس��ائرون العديد م��ن املواضيع 
واملس��تجدات عل��ى الس��احة السياس��ية 
وايج��اد احلل��ول احلقيقية مل��ا مير ب��ه البلد، 

وباالخص مع البدايات املتعثرة للحكومة.

العبادي حيّذر من سيطرة مافيات ومسلحني على مقدرات الدولة ويؤكد وجود بوادر لذلك

بغداد / البينة الجديدة
كشفت اللجنة املالية النيابية، امس األربعاء، عن مشروع جديد 
يتم من خالله زيادة وخفض نفقات الوزارات والهيئات املستقلة 
بع��د اجللوس مع الوزارات على طاول��ة واحدة ومعرفة ماحتتاجه 
من ام��وال. وقال��ت عضوة اللجن��ة النائب س��هام العقيلي ان 
“اللجن��ة املالية النيابية اجتمعت امس في دار الضيافة اخلاص 
برئاس��ة الوزراء وق��ررت اجللوس على طاولة واح��دة مع الوزارات 
ملعرفة ميزانيتها وم��ا حتتاجه من اموال”. واضافت العقيلي، أن 
“اللجنة س��تجتمع يومياً مع وزارت��ني احدهما صباحاً واالخرى 
مابع��د الظهر، وذلك بهدف تخفي��ض بعض امليزانيات املرتفعة 
لل��وزارات، واضاف��ة ام��وال لل��وزارات الت��ي حتتاج الى زي��ادة في 
ميزانيتها”. واوضحت ان “اللجنة ستركز برنامجها اجلديد على 
الوزارات السيادية وبعض الهيئات املستقلة التي تتسلم مبالغ 
كبي��رة ضمن املوازنة مثل الداخلية والدفاع والكهرباء والتجارة 
والنقل والنفط ورئاس��ة ال��وزراء واجلمهوري��ة ومجلس القضاء 

االعلى وهيئة االعالم واالتصاالت واحلشد الشعبي”.

البينة الجديدة / سماح الصبيحاوي
اكد رئيس الوزراء عادل عبد املهدي، امس االربعاء، العراق يتطلع 
ملرحلة اس��تقرار وتنمية تتطلب تعزيز قدرات قواته املس��لحة، 
فيما اكد مستش��ار الدفاع االقدم البريطاني للش��رق االوسط 

جون لورمير استعداد بالده لتلبية احتياجات القوات العراقية.
وقال مكت��ب عبد املهدي ، إن »رئيس مجل��س الوزراء عادل عبد 
املهدي اس��تقبل، امس مستش��ار الدف��اع االق��دم البريطاني 
للش��رق االوس��ط ج��ون لورمي��ر«، مبينا أن��ه »جرى اس��تعراض 
العالقات ب��ني البلدين وباألخص في ش��ؤون الدفاع واحلرب ضد 
االرهاب«.وأكد عبد املهدي، بحس��ب البي��ان، أن »العراق يتطلع 
ملرحلة اس��تقرار وتنمية تتطلب تعزيز قدرات قواته املس��لحة 
واقامة افض��ل العالقات وتب��ادل املصالح م��ع محيطه العربي 
واالقليمي«، مش��يرا الى »موقف احلكوم��ة البريطانية الداعم 
للعراق نحو ترس��يخ االمن واالستقرار واحلاجة لتوسيع التعاون 

املشترك في مجال مكافحة االرهاب«. 

مسؤول بريطاني يؤكد لعبد املهدي 
االستعداد لتلبية احتياجات القوات العراقية

اجلزائري يصدر توضيحًا للرئاسات الثالث والقوى السياسية وأهالي بغداد بشأن ما حصل يف حمافظة بغداد
بغداد / البينة الجديدة

نود ان نبني للسادة في الرئاسات الثالث 
)رئاس��ة اجلمهوري��ة، مجل��س النواب، 
مجل��س ال��وزراء(  والقوى السياس��ية 
وأهال��ي بغ��داد الكرام عن م��ا يحصل 

اليوم في محافظة بغداد.
1. بتاري��خ 2018/12/22 ص��وت مجلس 
محافظ��ة بغ��داد باألغلبي��ة املطلقة 
بانتخابي محافظا لبغداد بعد تس��لم 
استقالة احملافظ السابق السيد عطوان 
العطواني وقبوله��ا من قبل اجمللس ومت 

إرس��ال كتاب ال��ى رئاس��ة اجلمهورية 
بذل��ك، وباش��رت  بعمل��ي كمحاف��ظ 
لبغداد بع��د تأدي��ة اليم��ني القانونية 
ام��ام مجلس القضاء األعلى/ محكمة 
استئناف بغداد الكرخ االحتادية بتاريخ 

2019/1/7 مبوجب كتابها املرقم 19/4. 
2. ان الس��ادة ف��ي رئاس��ة اجلمهوري��ة 
يتطرقون الى جلسة 12/12 امللغاة وقد 
بينا في اكثر من مناس��بة ان اجللس��ة 
انف��ة الذك��ر م��ع مقرراته��ا مت إلغاؤها 
بالكامل بقرار من مجلس احملافظة في 

جلس��ة 12/22 وقد أرس��ل الى رئاس��ة 
اجلمهورية كتاب إيضاح بهذه املسائل 
بالكامل وهذا ما لم تتطرق له رئاس��ة 
اجلمهورية ولدينا على هذا االمر الكثير 

من االستفهامات؟
٣. كما ان رئاس��ة اجلمهورية اس��تندت 
ال��ى كت��اب موقع م��ن عض��و مجلس 
محافظ��ة منته��ي العضوي��ة بحكم 
القان��ون وص��در ام��ر اداري بذل��ك، وقد 
ب��ني رئيس مجل��س احملافظة ب��ان هذا 
الكت��اب لم يصدر ع��ن مكتب الرئيس 

ومت إحلاق��ه بكتاب اخر اوضح فيه كافة 
اإلشكاليات.

4. على القوى السياس��ية اس��تيعاب 
حجم اخلطر احلاصل عن فرض اإلرادات 
ف��ي  الي��وم  يحص��ل  م��ا  وان  بالق��وة 
محافظة بغ��داد من ف��رض إرادة جهة 
سياسية معينة في عدم االمتثال الى 
الق��رارات واألوامر اإلداري��ة الصادرة عن 
مجل��س احملافظة واجلهات ذات العالقة 
سيؤدي الى فقدان هيبة الدولة وهذا ما 
ال يرتضيه اح��د، ونطلب تدخل اجلهات 

ذات العالقة في إيقاف هذه الفوضى.
5.ان��ي كمحاف��ظ لبغ��داد اؤك��د على 
اس��تمراري ف��ي املنص��ب واداء مهامي 
األوام��ر  بكاف��ة  والتزامن��ا  القانوني��ة 
الديوانية واإلدارية الصادرة عن احملافظة 
او اجمللس ممثال برئيس مجلس محافظة 

بغداد.
6. بإم��كان م��ن يج��د الغ��ن او الضرر 
من الس��ادة أعضاء اجمللس اللجوء الى 
احملاكم اخملتصة وسنلتزم مبا يصدر عن 

القضاء العادل.

وكاالت / البينة الجديدة
كش��فت صحيف��ة “األخب��ار” اللبناني��ة، ام��س األربع��اء، عن 
كواليس مباحثات مستش��ار األمن الوطن��ي فالح الفياض مع 
الرئيس السوري بشار األسد، مشيرة إلى أن العراق اقترح مسك 
األرض من قبل “حشد عشائري” عقب االنسحاب األميركي من 
س��وريا. وقالت الصحيفة في تقرير له��ا إن ”اللقاء بني الفياض 
واألس��د، والذي نتج منه منح العراق اإلذن بالشروع في عمليات 
ضد »داعش« داخل األراضي الس��ورية، تطّرق إلى مرحلة ما بعد 
االنسحاب األميركي، وتهيئة األرضية لإلمساك بها في املرحلة 
املقبل��ة”، مبينة أن “االقتراح العراقي، وال��ذي لقي ارتياحاً أولياً 
لدى دمش��ق نص على أن األرض مُتَس��ك من أبنائها عبر حش��د 
عش��ائري، أو تعبئة محلي��ة، من دون أي تدّخل أجنبي، بش��رط 
أن تك��ون تل��ك الق��وى محص��ورة القرار بي��د الدولة الس��ورية 
وجيشها”. وأضافت أن “بغداد ودمشق تعد مشروعاً آخر لشرق 
الف��رات، بالتعاون مع الدول��ة والبنية العش��ائرية االجتماعية 
هناك، واصفًة ذلك ب�)املش��روع املهم جداً… قوامه نقل التجربة 
العراقية إلى املقلب الس��وري(”. ونقل��ت الصحيفة عن مصدر 
عراقي ش��ارك ف��ي اللقاءات األمني��ة قوله، إن “األت��راك يريدون 
منطق��ة صغيرة، ويتخوفون من مقاومة ضدهم يش��ترك فيها 
الس��وريون واألكراد والعراقيون بغطاء إيراني وعدم رضى روسي، 
وعليه س��يكتفون بح��زام أمني محصور ف��ي املناطق الكردية، 
والقريبة من املثلث احلدودي )التركي، العراقي، الس��وري( لتأمني 

أي تهديد من منطقة سنجار”.

بغداد / البينة الجديدة
ح��ذر النائب عن حتالف البناء منص��ور البعيجي، امس األربعاء، 
من ان تأخر حس��م احلقائب الوزارية س��يعقد الوضع في البلد 
ويأزم املشهد خصوصا واننا بحاجة ماسة الى تسمية ماتبقى 
من الوزارات باس��رع وقت، مش��يرا إلى أن تأخر حس��م الوزارات 
املتبقية س��ينعكس س��لبا على الوضع االمن��ي وماحصل من 
تفجي��ر في محافظة صالح الدين ه��و خير دليل على ذلك.وقال 
البعيجي في بيان صحفي عنه “يجب تقدمي اس��ماء املرشحني 
خالل جلس��ة الي��وم اخلميس ام��ام مجلس الن��واب حتى يتم 
حس��م هذا االم��ر من خالل التصويت املباش��ر م��ن يتم منحه 
الثقة ميضي ومن يرفضه مجلس النواب يجب استبادله باسرع 

وقت وهذا هو احلل  جلميع الكتل السياسية«.

البعيجي: تأخر حسم احلقائب الوزارية 
سينعكس سلبًا على الوضع األمين

الفياض يقرتح على األسد إنشاء )حشد 
عشائري سوري( مللء الفراغ األمريكي



الكعيب يعلن موافقة ديوان الرقابة املالية على 
نائب: الفياض مازال مرشحًا للداخلية واجلبوري والدراجي صرف تعويضات شهداء الدفاع  

األوفر حظًا لتولي الدفاع

  بغداد / البينة اجلديدة
إيداع  شهادات  بيع  عن  األربعاء،  امس  العراقي،  املركزي  البنك  أعلن 

إسالمية مببلغ 38 مليار دينار، مشيراً إلى أن مصرفني فازا باالصدارية.
وقال البنك في بيان تلقت ) البينة اجلديدة( نسخة منه، إنه أقر إجراء 
مت  أنه  مبيناً  دينار،  مليار   50 ومببلغ  اسالمية  ايداع  شهادات  لبيع  مزاد 
بيع شهادات مببلغ 38 مليار من هذه االصدارية وبأعلى سعر للمزادات 
التنافسية.وأضاف البيان، أن عدد املشاركني الذي شاركوا في املزاد شمل 
مصرفني، فازا باالصدارية.ويتجه البنك املركزي الى اصدار شهادات ايداع 

اسالمية على منوذج املرابحة لتكون اداة مالية اسالمية فاعلة .

بغداد / البينة اجلديدة
، كتاب��ا  تنش��ر »البين��ة اجلدي��دة« 
رس��ميا صادرا عن رئاسة اجلمهورية 
ام��س االربع��اء التاس��ع م��ن كانون 
الثان��ي 2019، وموجه��ا الى رئاس��ة 
مجل��س محافظ��ة بغ��داد، بش��أن 
تعيني محافظ بغداد. وطلب رئاسة 
اجلمهورية رس��ميا بحسب الكتاب 
من رئاس��ة مجلس محافظة بغداد 
انتظار ص��دور امر قضائ��ي يبت في 
تعيني محافظ بغداد، ومن ثم صدور 

مرسوم جمهوري بذلك.
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البنك املركزي يعلن بيع شهادات ايداع اسالمية مببلغ 38 مليار دينار

تنفيذا للمتابعة امليدانية  لوزير االتصاالت..اصالح قابلو هاتفي واعادة اخلدمة لعدد من الدوائر احلكومية واملواطنني يف االعظمية
عبد املهدي: احلكومة  متلك املبادرة حلفظ األمن يف عموم البالد

بغداد / البينة اجلديدة
أك��د رئي��س ال��وزراء ع��ادل 
عب��د امله��دي، أن احلكوم��ة 
املب��ادرة  متتل��ك  االحتادي��ة 
ف��ي عم��وم  األم��ن  حلف��ظ 
الب��الد. وق��ال عب��د امله��دي 
خالل املؤمتر األس��بوعي ، أن 
“العمل االستخباراتي على 
اش��ده واحلكوم��ة االحتادية 
متتلك املبادرة حلفظ األمن”، 
الفت��ا إلى إن “احلكومة تأمل 
نق��ل مل��ف األمن م��ن وزارة 
الدف��اع للداخلية في بعض 

احملافظات”.
وأض��اف أن “احلكومة تراقب 
بدقة اجليب الذي يس��توطن 
في��ه داع��ش اإلرهاب��ي على 
الس��ورية  العراقية  احل��دود 
ومتكن��ت من تنفي��ذ ضربات 

جوية استهدفته”.

)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 
اجن��زت املالكات الفنية والهندس��ية في 
الشركة العامة لالتصاالت واملعلوماتية 
احدى تش��كيالت وزارة االتصاالت اعمال 
اص��الح قابلو هاتف��ي رئيس ف��ي بدالة 
االعظمي��ة ،حي��ث مت��ت اع��ادة خدمات 
االتصاالت لع��دد من الدوائ��ر احلكومية 
واحمل��الت التجاري��ة ودور املواطن��ني بعد  
جتاوز   الصعوبات واملعوقات التي رافقت 
سير العمل نتيجة التداخالت في البنى 
التحتي��ة لدوائر خدمية اخ��رى .واكدت 
الش��ركة ان إص��الح هذا املس��ار املغذي 
لع��دد م��ن الدوائر احلكومي��ة كاحملكمة 
ودائرة التسجيل العقاري في االعظمية 
، أضافة إل��ى بريد االعظمي��ة واجلامعة 
العراقية ومستشفى النعمان وعدد من 
احمل��الت التجاري��ة ودور املواطن��ني ضمن 
محل��ة 308 ف��ي منطق��ة رأس احل��واش 
.كم��ا مت اص��الح قابل��و رئيس��ي س��عة 

٦00 مش��ترك في بدالة الضباط املغذي 
لوزارت��ي النف��ط وامل��وارد املائي��ة ودوائر 
حكومي��ة أخرى ومن املؤم��ل دخول هذا 
املس��ار إلى اخلدمة خالل الفترة املقبلة ، 
حيث تاتي هذه االعمال في سياق تهيئة 
الش��بكة االرضية النحاس��ية ملشروع 
ال��� )idsl (.الى ذلك مت اع��داد خطة إلزالة 
جميع التجاوزات على مش��روع الكابل 
الضوئي في بغداد خ��الل الفترة املقبلة 
بدءاً بعقد اجتماع موسع بني املسؤولني 
ف��ي مديرية اتص��االت الرصاف��ة وممثلي 
ش��ركة IQ إلع��داد خط��ة إزال��ة جميع 
تلك التج��اوزات ضمن الرقعة اجلغرافية 
للمديري��ة املذكورة خالل االي��ام املقبلة 
بالتع��اون مع قي��ادة عملي��ات بغداد.من 
خالل مناقش��ة موض��وع التجاوزات في 
جان��ب الرصافة واخلط��ة املعدة إلزالتها 
وطرق معاجلتها تنفيذاً لتوجيهات معالي 
وزير االتصاالت الدكتور نعيم ثجيل يسر 

الربيعي ، فضال عن تشخيص التحديات 
واملعوق��ات التي تواج��ه العمل مثل رفع 
الضوئي��ة على  والكاب��الت  الكابين��ات 

أعم��دة الكهرباء واملبان��ي وعلى أعمدة 
التقاسيم الثانوية للشبكة النحاسية 

والتي مت ربطها من قبل املتجاوزين.

بالوثيقة.. رئاسة اجلمهورية تطلب من جملس بغداد انتظار امر القضاء لتعيني احملافظ

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

أسسها الراحل  
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير
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تتمة ص1

تتمة ص1

واضاف ان ذلك اس��تند ال��ى اتفاقية االطار 
الس��تراتيجي بني العراق واميركا، مش��يرا 
الى ان حي��در العبادي حني نال ثقة مجلس 
النواب بتاريخ الثامن من ايلول 2014، كانت 
الق��وات االميركية متواجدة في العراق قبل 
استالمه مسؤولية رئاسة الوزراء باكثر من 

شهرين.
واك��د االئتالف ان العب��ادي هو الذي جعلها 
ق��وات متع��ددة وليس��ت ق��وات امريكي��ة 
فقط، داعيا القوى السياس��ية الى االلتزام 
باملصداقي��ة واالبتع��اد ع��ن تضلي��ل الراي 

العام.
وتاب��ع ان العبادي كان وم��ا زال حريصا على 
اس��تقالل الع��راق وس��يادته، موضح��ا ان 
جميع اخلطوات الت��ي اتخذها كانت تصب 
مبصلحة وحدة واستقالل وس��يادة العراق، 
ولن تن��ال م��ن اص��راره ومواقف��ه الوطنية 
مح��اوالت االقص��اء والتش��ويه والتضليل 

التي متارسها نخب غير مسؤولة. 
على صعي��د ذي صلة رد املكت��ب اإلعالمي 
ن��وري  القان��ون  دول��ة  ائت��الف  لرئي��س 
املالكي،ام��س األربع��اء، على بي��ان ائتالف 
النص��ر برئاس��ة حيدر العب��ادي الذي اتهم 
املالكي بادخال القوات األميركية إلى العراق 
في حزيران 2014، وفيما اش��ار إلى أن البيان 
تضم��ن “مغالط��ات كثي��رة”، اعتبر موقف 
االئتالف محاولة للخ��روج من “املأزق” الذي 

يعيشيه وتالفيا للحرج الذي وقع فيه.
وقال مدير املكتب هشام الركابي ، إنه “من 
املؤس��ف ان يصدر موقف من ائتالف النصر 
به��ذه الطريق��ة التي تضمن��ت الكثير من 
املغالطات”، مشيرا إلى أن “املالكي يشهد 
له اجلميع بانه تصدى الخراج األميركان، وان 
الكثير من القيادات العس��كرية األميركية 
حتدث��ت جه��ارا نهارا ب��أن املالكي ش��ريك 

وحليف صعب ألنه مهووس بالسيادة”.

وأض��اف الركاب��ي، ان “دخ��ول داع��ش ال��ى 
العراق كان بس��بب تخلي الواليات املتحدة 
االط��ار  اتفاقي��ة  تنفي��ذ  ع��ن  األميركي��ة 
االس��تراتيجي وتلبي��ة احتياج��ات العراق 
العسكرية”، معتبرا أن “بيان ائتالف النصر 
محاول��ة للخروج م��ن املأزق الذي يعيش��ه 
االئتالف بسبب التركة الثقيلة التي اوجدها 
نتيج��ة تواجد الق��وات األميركية وانش��اء 
قواعد خارج اتفاقية االطار االس��تراتيجي، 
وه��ذا يتحملها العبادي كون��ه كان القائد 

العام للقوات املسلحة”.
وتس��اءل الركاب��ي “إذا كان املالك��ي هو من 
ادخ��ل األميركان فمن ادخ��ل االتراك وجعل 
قواتهم تصول وجتول؟”، مشيرا إلى أن “هذا 
املوقف الئتالف النص��ر نابع من احلرج الذي 
اوقتعه��م فيه حكومة عب��د املهدي لذلك 
يح��اول تبرئة رئيس��ه )حيدر العب��ادي( من 

هذه املسؤولية وحتميلها لغيره”.

واكد ريكاني ل�) البينة اجلديدة( 
على اعادة النظر باحكام قرار 
ال��وزراء املرق��م 252  مجل��س 
لس��نة 201٧ وذل��ك من خالل 
اقت��راح آلي��ة جدي��دة تضمن 
توزيع قطع االراضي السكنية 
ألكبر ع��دد ممكن من ش��رائح 
اجملتم��ع ومنه��ا ش��ريحة ذوي 
الدخل احملدود بعد استحصال 
موافق��ة مجلس ال��وزراء على 

ذل��ك  وتاب��ع الس��يد الوزي��ر، 
نطمئ��ن املواطنني ب��أن مبادرة 
رئي��س الوزراء س��تنفذ وهناك 
مرحل��ة جدي��دة في توس��عة 
امل��دن بش��كل حض��اري ومب��ا 
الطم��وح للمواطنني  يحق��ق 
واحلص��ول عل��ى قطع��ة ارض 
تناس��ب دخله��م ووضعه��م 

االجتماعي.

تنفيذاً ملبادرة رئيس الوزراء لتوزيع قطع  
اراض سكنية للمواطنني.. ريكاني يؤكد 

لــ)                                     ( : جيب ان تكون املدن 
اجلديدة قريبة من مراكز  احملافظات

بغداد / البينة اجلديدة
البصرة  في  الطماطة  حقول  اصابة  بشأن  بيانا  الزراعة،  وزارة  اصدرت 
مازالت متقدمة.وقال  الطماطة  انتاج  ان كميات  بوباء مجهول، مبينة 
بعض  تناقلتها  التي  االنباء  ان  النايف  حميد  الوزارة  باسم  املتحدث 
وسائل االعالم بشأن اصابة حقول الطماطة في البصرة بوباء مجهول 
غير دقيقة، مبينا ان ما حدث من اصابة لهذه احلقول اسبابه التغييرات 
املناخية والتي رافقتها امطار كثيفة مع ارتفاع كبير في نسبة الرطوبة، 
فضال عن سوء االدارة من قبل مزارعي هذه احلقول وعدم تهوية اال نفاق 
باللفحة  مبرض  اصابتها  الى  ادى  مما  واالخر  احلني  بني  البالستيكية 
املتأخرة وهذا املرض مشخص من قبل دائرة وقاية املزروعات وهو يصيب 
الطماطة والبطاطا على حد سواء اذا ماتوافرت اسباب االصابة ولكن 

هذا العام ظهرت االصابة نتيجة االسباب التي ذكرت انفا.
واضاف ان اعداد احلقول التي ذكرتها وسائل االعالم  غير دقيقة، مشيرا 
الى ان اعداد حقول الطماطة املسجلة لدى مديرية الزراعة في محافظة 
البصرة هي )2٦00( حقل وماظهر من اصابة العداد منها بشكل كامل 
فاالصابات  احلقول  باقي  اما  االعالم  وسائل  ماذكرته  الى  قياسا  قليلة 

في  االصابة  ونسبة   )%٧0 الى  وصل  وبعضها   %40%  20.%10( متفاوته 
مناطق الزبير وصلت الى %25.

صالح  الزراعة  وزير  اوعز  االصابة  انباء  سماعها  فور  الوزارة  ان  وتابعت 
احلسني بتشكيل فريق متخصص لغرض الذهاب الى محافظة البصرة 
هذه  الحتواء  الالزمة  االجراءات  اتخاذ  لغرض  االمر  استيضاح  اجل  من 
الدقيق  بالتشخيص  اخملتص  الوفد  زيارة  نتائج  ان  موضحا  االصابة، 

اظهرت االصابة مبرض اللفحة املتأخرة.
املزروعات    وقاية  دائرة  من  املعتمدة  املبيدات  بتوفير  االيعاز  مت  انه  واكد 
للحد من استفحال هذه االصابة وانهائها في االيام القادمة، الفتا الى 
ان كميات انتاج الطماطة مازالت متقدمة حيث وصل االنتاج هذا اليوم 
انتاج  موسم  وان  سيما  االيام،  قادم  في  االنتاج  وسيزداد  1٧00طن  الى 
الرابع من  الطماطة في مناطق صفوان والزبير سيستمر حتى الشهر 
هذا العام.وبني النايف ان عملية منع استيراد هذا احملصول ستستمر من 
اجل حماية املنتج احمللي، داعيا وسائل االعالم الى توخي الدقة واحلذر 

واخذ املعلومات من مصادرها الرسمية.

الزراعة تصدر بيانا بشأن اصابة حقول الطماطة يف البصرة بوباء جمهول

بغداد / البينة اجلديدة
عبد  البرملانية  البناء  كتلة  عن  النائب  أكد 
األمير تعيبان، امس األربعاء، أن فالح الفياض 
وزارة  مرشح  هو  اللحظة  حتى  يزال  ما 
اكثر من 10  ان هنالك  الى  الداخلية، مشيرا 
هما  حظا  اوفرهم  الدفاع  ل وزارة  مرشحني 

سليم اجلبوري وهشام الدراجي.
حتى  زال  ما  الفياض  فالح  إن   ، تعيبان  وقال 
أن  كما  الداخلية،  وزارة  مرشح  هو  اللحظة 
الدفاع  لوزارة  مرشحني   10 من  أكثر  هناك 
وهشام  اجلبوري  سليم  هما  حظاً  أوفرهم 
لم  الكرد  زال  فما  العدل  وزارة  أما  الدراجي، 

يتوافقوا على شخصية محددة.

وأشار تعيبان، إلى أن التمسك بالفياض جاء 
كونه تنطبق عليه شروط الترشيح وال معنى 
ألعضاء  اخليار  وترك  للتصويت  طرحه  لعدم 
البرملان ملنحه الثقة من عدمها وحينها ممكن 

استبداله بحال عدم حصوله على االصوات 
كتلة  اعتراض  أن  تعيبان،  الكافية.وأضاف 
االصالح على الفياض ليس سياسياً أو لعدم 
وبحال  شخصية،  أسباب  هي  بل  كفاءته 
قدمنا لهم  اسم مرشح دون متييز باستثناء 

الفياض فسيوافقون عليه فوراً.
مرشح  على  الكرد  ممثلي  خالفات  أن  وتابع، 
مرشح  على  السني  املكون  وممثلي  العدل 
النصاب  اختالل  أسباب  من  كانت  الدفاع 
وبحال  املرشحني،  على  التصويت  بجلسات 
املمكن  فمن  األطراف  تلك  خالفات  حسمت 
املتبقية  الوزارات  ومترير  النصاب  استكمال 

بكل سهولة.

  بغداد / البينة اجلديدة
لرئيس  األول  النائب  أعلن 
الكعبي، امس  البرملان حسن 
ديوان  موافقة  عن  األربعاء، 
تعويضات  صرف  على  الرقابة 
بشكل  الدفاع  وزارة  شهداء 

فوري.
اجتماع  عقب  الكعبي  وقال 
الرقابة  ديوان  برئيس  جمعه 
املالية صالح نوري خلف، ، إنه 
جرى التداول في قضية تأخير 
شهداء  تعويضات  تسليم 
وزارة الدفاع والبالغة 40 مليار 

دينار   املصروفة اصال الى وزارة 
الرقابة  ايعاز  وبانتظار  الدفاع 

املالية.
الرقابة  أن  الكعبي،  وأضاف 
فوري  وبشكل  وافقت  املالية 
على البدء بصرفها دون تأخير 
التقاعد  هيئة  دوائر  عبر 
صرف  أن  إلى  مشيراً  العامة، 
هذه التعويضات ستتم دون ان 
املتعلقة  بالتعليمات  تشمل 
وايضا  التقاعدية  بالتوقيفات 
وستصرف   ، الدخل  ضريبة 
بشكل تام الى ذوي الشهداء.

تل أبيب / وكاالت / البينة اجلديدة
أصدرت محكمة إسرائيلية حكما يقضي بسجن وزير الطاقة اإلسرائيلي السابق 
غونني سيغيف 11 عاما، بعد إدانته بتهمة التجسس لصالح إيران.وحسب القناة 
على  السابق  الكنيست  وعضو  السابق  الوزير  وقع  فقد  العاشرة،  اإلسرائيلية 
صفقة مع القضاء، اعترف مبوجبها بارتكابه جرمية ضد أمن دولة إسرائيل، وبإجراء 
اتصاالت مع مخبري دول معادية.وبعد ستة أشهر من إلقاء القبض عليه، حكمت 
إيران. لصالح  التجسس  بتهمة  عاما   11 سيغيف  بسجن  اإلسرائيلية  احملكمة 

وقال محامي املتهم إنه مت تعديل الئحة االتهام بشكل كبير، حيث مت وفق الصفقة 
إزالة جرمية اخليانة من الئحة االتهام.وحسب مصادر إسرائيلية فقد بدأ سيغيف 
التعاون مع اإليرانيني عام 2012 وقدم لهم معلومات في مجاالت األمن والطاقة.
وجرى جتنيد سيغيف من قبل طاقم السفارة اإليرانية في نيجيريا، وزار إيران مرتني 

على األقل حيث التقى مبمثلي اخملابرات اإليرانية.
ال  أنه  حيث  طبيبا  وعمل  نيجيريا  في  األخيرة  السنوات  في  سيغيف  وعاش 
يستطيع مزاولة هذه املهنة في إسرائيل بعد منعه من ذلك على خلفية محاولته 

الفاشلة لتهريب عشرات اآلالف من احلبوب اخملدرة من هولندا.

السجن 11 عاما لوزير إسرائيلي سابق 
بتهمة التجسس لصاحل إيران

النصر : حكومة املالكي هي اليت استدعت االمريكان للعراق ودولة القانون 
يرد: ائتالف العبادي حياول اخلروج من مأزقه بتسويق االتهامات



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

واجهت إدارة ترمب مقاومة شديدة من جانب السلطة القضائية 
وأجهزة اإلعالم وكل منهما مل يسلم من هجماته املتكررة

شــعــبــويــــــــــون فــــــاســـــــــــــــــــدون

سلس��لة  إل��ى  بولس��ونارو  ينض��م 
متنامي��ة م��ن الق��ادة القادري��ن على 
التحويل، افتراضا �� مبا في ذلك ترمب، 
ورئيس ال��وزراء اجملري فيكت��ور أوربان، 
والزعيم البولندي بحكم األمر الواقع 
ياروس��واف كاتشينسكي �� الذي فاز 
بالسلطة عن طريق شجب املؤسسة 
بإنهاء  والتعه��د  واالحتج��اج عليها 
الفساد اجلهازي. ولكن ترى هل ينضم 
بولس��ونارو أيض��ا إلى ترم��ب وأوربان، 
وكاتشينس��كي بدرج��ة أق��ل، ف��ي 
اإلشراف على انتشار أنواع جديدة من 
الفساد، في خضم محاوالته الرامية 
إلى إعادة تش��كيل احلكم وترس��يخ 
سلطته؟.على الرغم من تعهد ترمب 
املتكرر بتجفيف املس��تنقع على حد 
تعبيره فإنه عمل على متكني مستوى 
من الفساد غير مس��بوق في التاريخ 
األميرك��ي، وال��ذي أثر عل��ى قطاعات 
ضخمة من البيروقراطية الفيدرالية. 
فقد فشل في شغل مناصب شاغرة، 
وعم��ل على خف��ض امليزانيات، وجتاوز 
اإلجراءات والبروتوكوالت البيروقراطية 
الدبلوماس��يني.  وأهمل  بها،  املعمول 

والواق��ع أن��ه ل��م مي��س باملؤسس��ة 
العس��كرية إل��ى حد كبي��ر، وإن كان 
هن��ا أيضا ل��م يكف ع��ن إهانة خبرة 
قادة املؤسس��ة العس��كرية لصالح 
مش��اعره الغريزية.عندما حترم أجهزة 
الدول��ة من صالحياتها يُصِبح احلكم 
أقل رس��مية وتصبح السياسة أكثر 
شخصنة والس��لطة التنفيذية أكثر 
هيمنة ويصبح ال��والء للزعيم األكثر 
أهمي��ة. وقد عمل ترم��ب على تعيني 
أفراد أس��رته كمستش��ارين رسميني 
وغير رسميني، ووضع كبار مساعديه 
في الهيئ��ات اخملتلفة ملراقب��ة الوالء، 
وأصدر من األوامر التنفيذية في سنته 

األولى في السلطة أكثر من تلك التي 
أصدرها أي رئيس ط��وال نصف القرن 
األخير.إلى جانب محاباة األقارب على 
نح��و ص��ارخ، واحملس��وبية، فضال عن 
استغالل املناصب من ِقَبل من عينهم 
ترمب، تس��بب ه��ذا في خل��ق فرص 
جدي��دة ملا يس��مى »جماعات ضغط 
الِظل«، من ذوي النفوذ غير املسجلني 
الذي��ن ميتنع��ون ع��ن اإلفص��اح ع��ن 
صالتهم بالشركات أو حتى احلكومات 
األجنبي��ة. عل��ى س��بيل املث��ال، كان 
مستش��ار ترمب غير الرس��مي نيوت 
الضغوط لصالح  جينجريتش ميارس 
ش��ركات الرعاي��ة الصحي��ة وعمالق 
الرهن العقاري فاني ماي. كما حصل 
الس��ابق ماي��كل  ترم��ب  مستش��ار 
كوهني على أجر في مقابل »املشورة« 
من ش��ركات مث��ل AT&T ونوفارتيس. 
كم��ا تبني أن كال من مستش��ار األمن 
القومي الس��ابق مايكل فلني ورئيس 
حملة ترمب ب��ول مانافورت كان على 
اتص��ال بجماع��ات ضغ��ط أجنبي��ة 
مرتبط��ة بروس��يا وتركيا.ثم هناك ما 
أس��ميه »النخبة الظل«، التي تتألف 

م��ن العب��ني ينتم��ون إلى املؤسس��ة 
متش��ابكة  ب��أدوار  ويضطلع��ون 
وغامضة وليس��ت ش��فافة بش��كل 
كامل عبر اجملالني العام واخلاص. على 
س��بيل املثال، من املمكن أن يس��اعد 
اجلن��راالت وقادة البحري��ة املتقاعدون 
الذين يش��غلون مناصب استشارية 

في الهيئ��ات الدفاعية احلكومية في 
صياغة األجن��دات الدفاعية في حني 
يس��تخدمون قدرتهم عل��ى الوصول 
ومعلوماتهم إلبرام عقود عس��كرية 
مع ش��ركات استش��ارية ميلكونها أو 
ش��ركات دفاعية يعمل��ون لصاحلها.

عل��ى نح��و مماث��ل، كثي��را م��ا يتمتع 

املس��ؤولون املعين��ون م��ن ِقَبل ترمب 
الت��ي  بالصناع��ة  عميق��ة  بص��الت 
يفترض أنهم يتولون اإلش��راف عليها 
�� مبا ف��ي ذل��ك التعلي��م، والتمويل، 
وبشكل خاص قطاع الطاقة �� أو رمبا 
يظهرون العداء الصريح جتاه الهيئات 

التي يتولون املس��ؤولية عنها. وحتى 
الرئيس ذاته ق��ام بالدمج بني أعماله 
اخلاصة ومنصبه، مخفقا في التجرد 
بش��كل كامل م��ن أعمال��ه اخلاصة، 
حت��ى عندم��ا يتخذ قرارات )رس��مية 
أو غي��ر رس��مية( تؤث��ر بوض��وح على 
أرباحه.بطبيع��ة احل��ال، ال  حصيل��ة 
تزال الدميقراطية األميركية راس��خة 
نسبيا وقد واجهت إدارة ترمب مقاومة 
شديدة من جانب السلطة القضائية 
وأجهزة اإلعالم )وكل منهما لم يسلم 
م��ن هجماته املتكررة(. وهذه ليس��ت 
احل��ال متاما ف��ي اجملر في عه��د أوربان، 
ال��ذي كان األول ب��ني ِقل��ة م��ن زعماء 
العاَل��م الذي��ن أيدوا ترش��ح ترمب، أو 
في بولندا حتت حكم كاتشينسكي. 
بتس��هيل  ترم��ب  ق��ام  ح��ني  فف��ي 
الفس��اد من خالل إضعاف احلكومة، 
ركز أوربان وكاتشينسكي على فرض 
الس��يطرة، وتغيير القواع��د، وحتويل 
مؤسسات احلكم إلى ملك خاص.في 
اجملر، ُوِضع املوالني ألوربان في مناصب 
املس��ؤولية ع��ن العدي��د م��ن هيئات 
مراقب��ة احلكوم��ة املس��تقلة، كم��ا 

تكدس القضاء بهم، األمر الذي مكن 
أوربان من إعادة كتابة الدس��تور على 
النحو الذي رآه مناسبا. وفي ظل ِقلة 
من القيود املؤسسية املتبقية، أنشأ 
أورب��ان م��ا وصفته مؤسس��ة فريدوم 
هاوس بأنه فس��اد »واسع النطاق دون 
أي خوف من عقاب«.عندما حقق حزب 

»فيدز« بقي��ادة أوربان نصرا حاس��ما 
في ع��ام 2010، أعلن أوربان ذلك اليوم 
»يوم ثورة« ألن الش��عب اجملري »أطاح 

بحكم الِقلة الذين أساءوا استخدام 
الس��لطة«. وم��ع ذلك، أش��رف أوربان 
عل��ى رعاي��ة جي��ل جديد م��ن الِقلة 
احلاكم��ة، كم��ا ق��ام بالتنس��يق مع 

ساس��ة مطلعني الس��تغالل سلطة 
الدول��ة وموارده��ا لصال��ح أصدق��اء 
ش��خصيني وحلفاء سياسيني.تشير 
تقديرات منظمة الش��فافية الدولية 
إل��ى أن 70% م��ن املش��تريات العام��ة 

في اجملر أصبح��ت اآلن مصابة بعدوى 
الفساد، ورمبا تكلف البالد ما قد يصل 
إلى 1% من الناجت احمللي اإلجمالي. وإلى 
ل أوربان لرفاقه  جانب موارد اجملر، َح��وَّ
املقرب��ني ملي��ارات الي��ورو م��ن االحتاد 
األوروب��ي، ال��ذي يطال��ب اآلن بس��داد 
جزئ��ي عل��ى األقل.ولكن م��ن منظور 
أوربان، كان اله��دف دائما ضمان بقاء 
أصح��اب الس��لطة والنف��وذ في اجملر 
ف��ي صف��ه. وكان��ت اخلط��ة ناجحة. 
عل��ى س��بيل املث��ال، جنح��ت الِقلة 
املتصلة بأوربان في تأمني »الس��يطرة 
س��وق  عل��ى  والهيمن��ة  الكامل��ة 
الصحف اإلقليمية«.على نحو مماثل، 
ش��رع حزب القانون والعدالة احلاكم 
ف��ي بولندا، بقي��ادة كاتشينس��كي 
ال��ذي ال يش��غل أي منص��ب رس��مي 
ف��ي احلكوم��ة، ف��ي ض��رب احلص��ار 
ومثله  احلكوم��ة.  ح��ول مؤسس��ات 
كمثل حزب فيدز، ق��دم حزب القانون 
والعدالة نفس��ه بوصف��ه ترياقا ضد 
الفساد، األمر الذي ساعده في حتقيق 
نصر انتخابي حاس��م في عام 2015. 
ولكن برغم أن احلكومة الحقت بعض 
املبادرات الشرعية املناهضة للفساد، 
مثل احلملة ضد التهرب من الفساد، 
االتهام��ات  أيض��ا  فإنه��ا اس��تغلت 
بالفس��اد كس��الح ض��د املعارض��ني 
السياس��يني، مما جعل قس��ما كبيرا 
من أجندته��ا في مكافحة الفس��اد 
تبدو أش��به بخطة الستيالء حكومة 
س��لطوية على الس��لطة.من ناحية 
أخرى، ح��اول حزب القان��ون والعدالة 
تأكيد س��يطرته على اخلدمة املدنية، 
والسلطة القضائية، ووسائط اإلعالم 
التي تسيطر عليها الدولة. كما عمل 
ح��زب القان��ون والعدالة عل��ى تغيير 
قانون اخلدمة املدنية بحيث يس��مح 
بإبعاد املهنيني احملترفني ووضع العديد 
م��ن املوال��ني في محله��م، فضال عن 
استبدال العديد من رؤساء الشركات 
اململوكة للدول��ة.واآلن، يتخذ املوالون 
الذي��ن يحظون بثقة كاتشينس��كي 
قرارات مهم��ة في بولندا، مع أقل قدر 
من املس��اءلة. وعل��ى ه��ذه اخللفية، 
تش��ير الفضيحة املصرفي��ة احلالية، 
الت��ي ت��ورط فيها مس��ؤول تنظيمي 
كبير يبدو أنه طلب رشوة من مصرفي 
كبي��ر، إلى تورط مؤسس��ي م��ن ِقَبل 
والعب��ني  والعدال��ة  القان��ون  ح��زب 
مرتبطني بكاتشينس��كي كما تؤكد 
على الضرر املؤسس��ي الذي أحدثوه.
عل��ى بُع��د س��تة أالف مي��ل، نصبت 
البرازيل للتو بولس��ونارو، الذي حاكى 
ه��ؤالء القادة في وعدهم بأن »اإلدارات 
احلكومي��ة ل��ن يقوده��ا أي ش��خص 
أدي��ن بالفس��اد«. ولك��ن إذا حكمن��ا 
من خالل تصرفات نظراء بولس��ونارو 
من الش��عبويني في أماكن أخرى، فال 
ينبغي للبرازيليني أن ينتظروا أي خير.

* عاملة أنثروبولوجيا 
وأستاذة جامعية

على الرغم من 
تعهد ترمب املتكرر 
بتجفيف املستنقع 
على حد تعبريه فإنه 
عمل على تمكني 
مستوى من الفساد 
غري مسبوق يف 
التاريخ األمريكي

عندما تحرم أجهزة الدولة من صالحياتها يصِبح الحكم أقل رسمية وتصبح السياسة 
أكثر شخصنة والسلطة التنفيذية أكثر هيمنة ويصبح الوالء للزعيم  أكثر أهمية

ترامب

اوربان

جايري

كانت االنتخابات 
سببا في االنقسام 
العميق الذي أصاب 
الدولة األكبر في 
العاَلم بعد أن انتهت 
إلى تسليم الرئاسة 
لرجل مثير للفنت، 
ُمِحب للمؤسسة 
العسكرية، متنمر 
على األقليات، مولع 
بتوبيخ وسائط 
اإلعالم، والذي وعد 
بسحق املؤسسة 
الفاسدة. أنا ال أحتدث 
عن االنتخابات 
الرئاسية األميركية 
في عام 2016 التي 
وضعت دونالد ترمب 
على رأس السلطة، 
بل انتخابات عام 
2018 في البرازيل، 
التي فاز بها الرجل 
امللقب ب�«ترمب 
االستوائي«، جايير 
بولسونارو، الذي جرى 
تنصيبه رسميا في 
األول من كانون الثاني.

* جانني ر. وديل
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   لوجه االنس��ان كما للقمر اش��كال تختل��ف كل فترة 
غضبية او عندما يفرح االنسان او يخادع او مياطل او يحزن 
فأي وجه يستخدم االنسان يبقى يحمل هذه املفردة لكن 
بصيغ��ة اعتبارية مختلفة عن اخواته��ا .. الصراحة في 
تعدد الوجوه من حيث الشعور وتغير التقاسيم املرتسمة 
عليها وليس في االصل االعتباري للوجه .. وجه الطفولة 
والش��باب والش��يخوخة واله��رم وما الى ذل��ك من عمل 
الس��نني يختصره االنس��ان بوصف كئيب في الغالب او 
سعيد .. ليس االشراق وجها واحدا وليست العتمة مجرد 
وصف لوجه كئي��ب .. ان الوجوه عوالم وذوات متداخلة .. 
ال تفصل بكلم��ة انتقائية وال بتعبير غي��ر مدروس وذلك 
الن االنس��ان مجبول عل��ى االختالف الذاتي واالنش��طار 
الداخلي .. وجه االرض ووجه االنسان ووجه السماء ووجه 

أخرى  ووج��وه  الغيم 
وهناك  هن��ا  مرمي��ة 
لها تعابيرها اخلاصة 
بقيمة  االحتفاظ  مع 
حي��ث  م��ن  الوج��ه 
الكلمة واحلروف لكن 
التي  الكلمة  مداليل 
اش��ياء  على  تطل��ق 
تبتع��د  مختلف��ة 
وتقترب م��ن الوصف 
للش��يء  احلقيق��ي 

.. مل��اذا نقول وجه النه��ر وكفاه وحزام��ه ؟ اليس في هذا 
اس��قاطا منا على االشياء التي حولنا ؟ اذا كان للشجرة 
وجه فلماذا ال يكون لها لس��ان ؟ االنس��ان مهووس بذاته 
فيس��قطها ال��ى االش��ياء التي م��ن حوله .. للن��ار وجه 
واخلوف من وجهها جعله��ا إلها يعبد لدى البعض .. هل 
تستطيع الوجوه ان حترق ؟ هل تستطيع الوجوه أن جتوع 
فت��أكل املالم��ح ومجم��ل التفاصيل ؟ نعم تس��تطيع .. 
البعد الفلسفي للوجوه متعٍد كبعض االفعال في اللغة 
العربية وبعض��ه مضمر وبعضه فاع��ل وبعضه مفعول 
ب��ه او يكون نائبا للفاع��ل .. للوجوه البش��رية حتديات ال 
تتقبلها احليوانات التي تكون صاحبة مالمح ثابتة تقريبا 
وه��ذه مي��زة ال تتوفر في معظم البش��ر .. رغم ان احليوان 
يحب ويكره ويغضب ويجوع ويتناسل إال ان ثبات املالمح 
وتقاس��يم الوجه لديه تكون واح��دة تقريبا .. وجه الناس 
محتقن ضارع الى الس��ماء يتوسل الرحمة فليس على 

هذه االرض من رحمة متتلكها السياسة.

وجـــوه سـيــاسـيـــــة

واثق الجلبي

جبهة قلم

waljalaby@yahoo.com سكرتري التحرير

وجه الناس محتقن 
ضارع اىل السماء 
يتوسل الرحمة فليس 
على هذه االرض من 
رحمة تمتلكها السياسة
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بغداد / البينة اجلديدة 
بنكني  االستاذ  الوزير  السيد  من  بتوجيه 
لدولة  احلكومي  البرنامج  وضمن  ريكاني 
للوزارة  الفني  الوكيل  ترأس  الوزراء،  رئيس 
املهندس جابر احلساني اجتماعاً موسعا مع 
الشركات  ومعاوني  العامني  املدراء  السادة 
التابعة للوزارة للبدء بعملية اكمال املشاريع 
املتوقفة والتي مت انهاء عقودها بالتراضي مع 
اكمالها  بهدف  السابقة  املنفذة  الشركات 
كال  االسكان  وزارة  شركات  قبل  من  واجنازها 
حسب اختصاصها.واستعرض الوكيل الفني 
واستئناف  بتنفيذها  املباشرة  املراد  املشاريع 
واملاء  اجملاري  مشاريع  وخاصة  فيها  العمل 
على  توزيعها  مت  حيث  احملافظات  عموم  في 
الشركات التابعة للوزارة استعدادا للمباشرة 

للمواطنني  متاحة  لتكون  واجنازها  بتنفيذها 
وحفاظا عليها من االندثار الذي يصيبها جراء 

توقفها.

احلساني يرتأس اجتماعًا موسعا الستئناف العمل يف 
مشاريع املاء واجملاري املتوقفة يف عموم احملافظات

 الكهرباء: سيتم إطفاء خط نقل الطاقة )مشال  - غرب بغداد( ملدة أربعة أيام  
هيثم   / اجلديدة  البينة   / بغداد 

مجيد 
إطفاء  عن  الكهرباء  وزارة  أعلنت 
الكهربائية  الطاقة  نقل  خط 
 ٤٠٠( بغداد(  غرب   - بغداد  )شمال 
متتالية،  ايام  أربعة  ملدة  ك.ف(، 
االربعاء  امس  صباح  من  اعتباراً 

املوافق ٩ /١/ ٢٠١٩، الدخال محطة 
التحويلية  بغداد  غرب  شمال 
منظومة  الى  ك.ف،   )٤٠٠( اجلديدة 
وسيتم  الوطنية،  الكهرباء 
 )٢٥٠( بحدود  االحمال  تخفيض 
ميكاواط، سيتأثر به جتهيز مناطق 
االنبار. محافظة  من  وجزء  الكرخ 

الكهرباء  وزارة  إعالم  مدير  وأكد 
ان  املدرس،  مصعب  الدكتور 
اخلدمة  الى  احملطة  هذه  ادخال 
االحمال  تخفيض  في  سيسهم 
الطاقات  ونقل  االختناقات،  وفك 
العاصمة  الى  اإلضافية  التوليدية 

بغداد.

البينة اجلديدة / عبد الستار محسن
العامة  الشركة  في   العاملني  بجهود 
مادة  نقل  مت  العراقية،  احلديد  للسكك 
إلى  الدورة  مصافي  من  األسود  النفط 
التفريغ  منصات  عند  العراقية  املوانيء 
للبواخر  اليصالها  رقم٩  رصيف  على 
كوادر  قبل  من  العراق  خارج  لتصديرها 
هذه  أن  .السيما  البصرة  منطقة 
املدير  متابعة  احلصيلة جاءت من خالل 
العام املهندس سالم جبر سلوم واشراف 
األستاذ طالب جواد  العام  املدير  معاون 
منطقة  في  العاملني  وجهود  كاظم 
اثمر  ما  هذا  البصرة   وسكك  بغداد  
النفط  مادة  )3٥36( حوضا من  نقل  عن 
االسود بواسطة األحواض التخصصية

العمل كان   ان  باالشارة   واجلدير   .   FZB
على قدم وساق لاليفاء بالعقداملبرم بني 
على  الفردوس  جنة  وشركة  السكك 
ان  يذكر   . يوميا  مكعب  ٢٠٠٠متر  نقل 
هذه األعمال االستثنائية جاءت بجهود 
من  قبل املسؤولني واملساهمني ملنطقتي  
سكك بغداد والبصرة   لضمان انسيابية 
سير قطارات التحميل  وتأمني وصولها 
حيث  للشركة  املالية  املوارد  لتعظيم 
سنة  خالل  املتحققة  االيرادات  بلغت 
دور  لتعزيز  مليار   )٢/6٢٠/١6٠/٠٠٠(  ٢٠١8
الشركة  وجعلها من الشركات الرابحة   
علما ان النقل في السكك يؤمن وصول 

املواد بوقتها احملدد.

السكك احلديد تنقل ) 3536(حوضا 
من   النفط االسود عرب املوانئ العراقية 

اللجنة االمتحانية يف كلية طب املستنصرية 
تكمل استعداداتها الجراء امتحانات نصف 

السنة للعام الدراسي 2019-2018

بغداد / البينة اجلديدة / شريف هاشم

كلية  في  االمتحانية  اللجنة  تواصل 
العمل  املستنصرية  اجلامعة   / الطب 
املستمر الجناز مهامها  استعداداً الجراء 
الدراسي  للعام  السنة  امتحانات نصف 
٢٠١8-٢٠١٩ والتي ستبدأ يوم األحد املوافق 
 ،  ١-٢٠١٩-3١ لغاية  وتستمر   ١-١-٢٠١٩3
األيام  طيلة  اللجنة  أعضاء  عمل  حيث 
املاضية على تهيئة متطلبات االمتحانات 
قاعات  وتنظيم  وأسئلة  قرطاسية  من 
الطلبة  بأسماء  وقوائم  االمتحانات 
اللجنة  رئيس  وقال   ، أدائهم  ومراقبة 

 : حسن  محمد  سعد  الدكتور  املدرس 
باستمرار  يعملون  اللجنة  أعضاء  ان 
وبالتعاون مع األساتذة التدريسيني الجناز 
تهيئة الدفاتر االمتحانية وتوزيع السادة 
االمتحانية  القاعات  على  املراقبني 
الدكتور  األستاذ  من  مباشر  وباشراف 
 ، الكلية  علي اسماعيل عبد اهلل عميد 
العمل  ان  اللجنة  أعضاء  من  عدد  وأكد 
املهام  الجناز  الساعة  مدار  على  يتواصل 
الجراء  الطلبة  الستقبال  واالستعداد 
ينعكس  ما  وهذا  راحة  بكل  االمتحانات 
تأديتهم  خالل  الطلبة  نفسية  على 

االمتحانات ، 

بغداد / البينة اجلديدة / وسام جنم
معامل  لتجهيز  خطة  النفط  وزارة  اعدت 
األسمدة والطابوق والسمنت والبتروكيمياويات 
مؤكدة  الوطنية  الصناعة  لتشجيع  بالغاز 
باستثمار  القاضي  هدفها  بتحقيق  مضيها 
وكيل  .وقال  امثل  بشكل  واحلر  املصاحب  الغاز 
الوزارة لشؤون الغاز الدكتور ]حـــامد يــونــس 
تهدف  خطة  اعدت  النفط  وزارة  ان   ] صــالح 
عموم  في  الغاز  استثمار  بواقع  النهوض  الى 
االول  يشمل  محاور  ثالثة  واملتضمنة  البالد 
تسهم  التي  السريعة  املشاريع  تنفيذ  منها 
احملور  ان  واردف  الغاز  استثمار  حجم  بزيادة 

املواقع  او  احملطات  وبناء  بتأهيل  يقضي  الثاني 
ضمن  وتضاف  انابيب  ومد  صيانة  تتطلب  التي 
احملطات القائمة فيما يشمل احملور الثالث انشاء 
املعامل الكبيرة ضمن خطة االستثمار للمواقع 
او احلقول التي لم يتم استثمارها من قبل.واشار 
صالح الى ان تنفيذ هذه احملاور ،يسير بالتزامن مع 
استثمار  بواقع  للنهوض  الهادفة  الوزارة  خطة 
عن  )٢٠١٩-٢٠٢3(كاشفا  واحلر  املصاحب  الغاز 
احلالي  للعام  البالد  الغاز في  انتاج  بلوغ حجم 
يوميا،متوقعا  قياسي  مكعب  قدم  ١٥7٠مليون 
قياسي  مكعب  قدم  ١78٠مليون  الى  وصوله 
هذه  ان  الى  ٢٠٢٠ولفت  العام  بحلول  يوميا 

قدم  3٠٠مليون  يقرب  ملا  ستضاف  الكمية 
العام  سيشهد  ٢٠٢١فيما  العام  خالل  مكعب 
قياسي  قدم مكعب  ٢٥٥٠مليون  ٢٠٢٢استثمار 
يوميا،وصوال الى هدف الوزارة بانتاج ٢8٥٠مليون 
٢٠٢3وبذلك  علم  بحلول  قياسي  مكعب  قدم 
تكون الوزارة قد حققت خطتها املوضوعة سلفا 
في  االمثل  بالشكل  الغاز  الستثمار  والهادفة  
عموم البالد .وافصح وكيل الوزارة لشؤون الغاز 
وضعت وزارة النفط ضمن اولويتها جتهيز معامل 
األسمدة والطابوق واالسمنت والبتروكيمياويات 
تشجيع  بهدف  كبيرا  اهتماما  ومنحها  بالغاز 
ذات  املعامل  الى  ،اضافة  الوطنية  الصناعة 

التي  الكهربائية  واحملطات  املتعددة  الصناعات 
تعتمد في تغذيتها على الغاز كوقود نظيف مبا 
يسهم بزيادة مو ثوقيتها اثناء العمل وشدد بأن 
وزارة النفط تعمل بطاقتها القصوى الستثمار 
وتوفير  البالد  في  املتوفر  الغاز  كميات  كامل 
بدائل  ايجاد  خالل  من  فيه  احلاصل  النقص 
لتوفيره للمنشآت الصناعية والكهربائية على 
تعمل  بأنها  منوهاً   ، االقتصادية  اجلدوى  وفق 
على توفيره مبوجب اخلطط املعدة وضمن بدائل 
الصناعات  واستمرار  دميومة  لغرض  متعددة 

وانتاج الكهرباء.

ضمن أولويات احلكومة لتشجيع الصناعة الوطنية  جتهيز معامل األمسدة والطابوق والسمنت والبرتوكيمياويات بالغاز 

الكوت / البينة اجلديدة  
جالل  للشاب  قطعه  الذي  للوعد  جتسيدا 
كامل اخلفاجي باملشاركة بزفافه وحجز قاعة 
الدكتور  واسط  محافظ  شارك  االحتفال.. 
محمد جميل املياحي يوم امس االربعاء بحفل 
.حيث  احلي  اخلفاجي في قضاء  الشاب  حناء 

شارك السيد احملافظ مبراسيم احلناء املتعارف 
الشاب جالل  زفاف  اليوم  عليها فيما سيتم 
اخلفاجي على وفق وعد احملافظ له.وولدت هذه 
املبادرة ارتياحا كبيرا بني الشباب وعززت الثقة 
تكون  تكاد  حالة  وهي  املسؤول،  وبني  بينهم 

فريدة حتصل ألول مرة بهذه الكيفية .

حمافظ واسط يشارك حبفل حناء 
سعد الشاب اخلفاجي يف قضاء احلي  / اجلديدة  البينة   / بغداد 

االبراهيمي
الطبية  العيادات  دائرة  قررت 
السريرية  السعة  زيادة  الشعبية 
مستشفى  في  اخلاص  للجناح 
دائرة  ضمن  التعليمي  الصدر 
ماتقتضيه  وحسب  البصرة  صحة 
عام  مدير  وقال   . العامة  املصلحة 
الرزاق  عبد  حازم  الدكتور  الدائرة 
الى  استنادا  دائرتنا  قررت  اجلميلي 
التخطيط  دائرة  الصحة  وزارة  بيان 
وتنمية املوارد زيادة السعة السريرية 
لردهة اجلناح اخلاص في مستشفى 

الصدر التعليمي ضمن دائرة صحة 
البصرة . واشار الى ان عدد االسرة في 
الردهة يصبح76 سريرا بعد اضافة 
اجلناح  الى  جديدة  اسرة  عشرة 
خدمة  املذكور  املشفى  في  اخلاص 
) ردهات  أن  . وأوضح  العام  للصالح 
بأحدث  مجهزة  اخلاصة  األجنحة 
الطبية  واملستلزمات  األجهزة 
والتشخيصية إضافة إلى اخلدمات 
الفندقية املميزة وبأسعار مناسبة 
املستشفيات  في  باألجور  قياسا 

األهلية واملراكز الطبية اخلاصة (.

العيادات الطبية الشعبية تزيد السعة السريرية للجناح اخلاص يف مستشفى الصدر بالبصرة

بغداد / البينة اجلديدة 
تواصل الشركة العامة للصناعات النحاسية 
الصناعة  وزارة  شركات  إحدى  وامليكانيكية 
البراميل  من  منتجاتها  تسويق  واملعادن 
املعدنية وملحقات اسطوانة غاز الطبخ.وذكر 
عطاهلل  مثنى  املهندس  الشركة  عام  مدير 
في  االعالمي  للمكتب  تصريح  في  وهيب 
الوزارة ان الشركة سوقت دفعتني من البراميل 
 )٥٠٠( بلغت  بكمية  لتر   )٢٢٠( سعة  املعدنية 
ضمن  دفعة  لكل  برميل   )٢٥٠( وبواقع  برميل 
املعتمد  الوكيل  مع  التعاقدية  التزاماتها 

لشركة فوكس للزيوت ، مؤكدا حرص الشركة 
املستفيدة  اجلهات  مع  التعاون  تعزيز  على 

لضمان استمرار التجهيز.
 
 

الشركة العامة للصناعات النحاسية وامليكانيكية تسوق 
منتجاتها من الرباميل املعدنية وملحقات اسطوانة غاز الطبخ

قاسم   / اجلديدة  البينة   / بغداد 
حوشي

شعبة  في  طبي  فريق  جنح 
االمام  القسطرة في مستشفى 
علي »عليه السالم« بإنقاذ حياة 
 76 العمر  من  يبلغ  مسن   رجل 
في  تام  انقطاع  من  يعاني  عاما 
احلزمة الناقلة لكهربائية القلب 
مدير  السيد  به  صرح  ما  هذا 
مصطفى  الدكتور  املستشفى 
الفريق  وقال:أن  السعدي  باسم 
الطبي املؤلف  من الدكتور شاكر 
أمراض  دقيق  اختصاص  خضير 
رسن  حاجم  والدكتور  قلب 
أمراض  دقيق  اختصاص  خليفة 
شعبة  كادر   مع  بالتعاون  قلب 
إنقاذ حياة  القسطرة متكنوا من 
وصل   حيث  د(  ح.  )و.  املريض  
وهو   الطوارئ  شعبة  إلى  املريض 
كان  حيث  جدا  حرجة  بحالة 

يعاني من تباطوء نبضات القلب 
الدم  ضغط  في  حاد  وانخفاض 
في  باآلالم  شعوره   إلى  إضافة 
منطقة الصدر.وعلى الفور ادخل 
القسطرة  صالة  إلى  املريض 
نابض  زرع  عملية  إجراء   ومت  
الدكتور  قبل  من  مؤقت  قلب 
حالته  وبعد حتسن  رسن  حاجم 
إجراء  ومت  اإلنعاش  ردهة  ادخل 
أخرى  مرة  للمريض  فحوصات 
الالزمة  التحضيرات  وأكملت 

صالة  إلى  املريض   إلدخال 
أخرى  مرة  القسطرة  عمليات 
لزرع نابض قلب دائم له من قبل 
الدكتور خضير شاكر بدوره منح 
السيد املدير-كتاب شكر وتقدير 
بهذا  ساهم  الذي  الكادر  إلى 
املبذولة  جلهودهم  تثمينا  اإلجناز 
أن ثمن  املريض.علما  إلنقاذ حياة 
اجلهاز الذي مت زرعه للمريض تبلغ 
تكلفته عشرة ا الف دوالر تقريبا.

 

ألول مرة في مستشفى االمام علي )عليه السالم( العام 

  بغداد / البينة اجلديدة 
لوزارة  التابعة  املزروعات  وقاية  دائرة  أجرت 
ملكافحة  واسعة  مجانية  حملة  الزراعة 
الزراعي  للموسم  احلنطة  محصول  أدغال 
زيادة  بغية  احملافظات  اغلب  في  احلالي 
اخملتصة  الفنية  الفرق  .ونفذت  اإلنتاج 
مع  وبالتعاون  الوقاية  لدائرة  التابعة 
حملة  للمحافظات  الزراعة  مديريات 

مكافحة أدغال احملصول بنوعيها العريضة 
والرفيعة األوراق باستخدام مبيدات حديثة 
 ، البالس   ، االتلنتس   ( منها  ومسجلة 
الكونيكيور ، السبوت اليت ، الكولدكس( 
على  مجاناً  وتوزيعها  الوزارة  وفرتها  التي 
املزارعني والفالحني وحسب اخلطة الزراعية 
والتعليمات الصادرة .وأن الغرض من احلملة 
هو احلد من انتشار األدغال املرافقة حملصول 

احلنطة ملا تسببه من أضرار وخسائر كبيرة 
وزارة  تسعى  حيث   ، اإلنتاج  كمية  في 
اإلنتاجية  الغلة  وزيادة  إلى حتسني  الزراعة 
خالل  من   ، اإلستراتيجية  للمحاصيل 
واعتماد  الزراعية  املستلزمات  توفير كامل 
بالواقع  للنهوض  العلمية  الوسائل 
الزراعي ودعماً لالقتصاد الوطني باإلضافة 

إلى تأمني األمن الغذائي .

الزراعة تنفذ محلة جمانية ملكافحة أدغال احلنطة يف اغلب احملافظات

اىل وزارة العمل والشؤون 
االجتماعية مع التقدير 

تنشره  ملا  مشكورة  متابعتكم 
والفقراء  الناس  احوال  من  جريدتنا 
بعض  هناك  ولكن   ، واملظلومني 
سبيل  فعلى  باالجوبة  الغموض 

املناشدات  بعض  احلصر؛  ال  املثال 
جاء اجلواب فيها عند فتح الشمول 
وبعد  باملنحة  هؤالء  سيشمل 
امر  فهذا  لذلك  امليزانية  تخصيص 
سيقدمون  هل  ولكن   وجيد  حق 
مناشدات جديدة ام انكم تعتمدون  

بها  ليشملوا  السابقة  املناشدات 
اصحاب  مايسألنا  وكثيرا  ماذا؟  ام 
فنحار  امرهم  عن  املناشدات 
باعالمنا  التفضل  يرجى   .. باالجابة 
املعروف  املوقر  االعالم  مكتب  يا 
بنشاطه ومتابعته لقضايا الفقراء 

واملظلومني هل يقدمون مناشدات 
جديدة ام يعتمدون على املناشدات 

القدمية ؟
ورحم اهلل امرءا عمل عمال فأتقنه 

.

طالب العقابي

أمنيات مشروعة 

زراعة نابض قلب ملريض يبلغ من العمر ٧6 عاما يعاني من 
انقطاع تام يف احلزمة الناقلة لكهربائية القلب

بغداد / البينة اجلديدة
زارت رئيسة مؤسسة الشهداء السيدة ناجحة عبد األمير الشمري, 
دائرة شهداء ضحايا االرهاب لالطالع على االعمال املوكلة للدائرة 
ومتابعة اخلدمات التي تقدم لذوي الشهداء واملصابني .والتقت خالل 
زيارتها بعدد من ذوي الشهداء واملصابني واملتضررين, واستمعت إلى 
اهم املشكالت واملعوقات ووجهت بحلها بالسرعة املمكنة, ووزعت 
رئيسة مؤسسة الشهداء الوصوالت اخلاصة مبراجعة دائرة التقاعد 
االستثناءات  من  وعدداً  التقاعدية  معامالتهم  أجنزت  ممن  الوطنية 
ملن  وكذلك  واملرضى  السن  لكبار  االجراءات  تسهيل  تخص  التي 
كافة  وتذليل  وحل  االجراءات  لتبسيط  شهيد  من  أكثر  لديهم 
الصعوبات لتنفيذ فقرات القانون .ودعت رئيسة املؤسسة اجلهات 
ليتم  الشهداء  املالية ملؤسسة  التخصيصات  زيادة  إلى  احلكومية 
توزيعها على املستفيدين من أجل توفير عيش حياة كرمية تستحق 
طارق  السيد  الدائرة  عام  مدير  جانبه  الكبيرة.ومن  تضحياتهم 
املندالوي أكد على ان هذه الزيارة من قبل رئيسة املؤسسة ستكون 
مبثابة محفز جلميع موظفي الدائرة ملضاعفة اجلهود املتميزة خلدمة 
ذوي الشهداء. وثمنت رئيسة مؤسسة الشهداء جهودهم املبذولة 

في خدمة ذوي الشهداء .

خالل زيارتها دائرة ضحايا االرهاب  
رئيسة مؤسسة الشهداء تدعو اجلهات 
املعنية اىل زيادة التخصيصات املالية
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قال حكيم »عندما تصلي للمطر سيتحتم عليك التعامل مع السيول«. 
ويب��دو ان الرئي��س دونالد ترام��ب قد اغ��رق إدارته في بحر من الس��يول. 
ففلس��فة هذا الرئيس مبهمة عند اجلميع، لذلك متثل اجلولة املكوكية 
لكل من وزير اخلارجية مايكل بومبيو ومستش��ار الرئيس لألمن القومي 
ج��ون بولتون محاولة احتواء تبعات اس��تقالة وزير الدفاع جيم ماتيس 
وإلقناع حلفاء الواليات املتحدة برؤيته املعدلة للس��ام واالس��تقرار في 

الشرق االوسط القائمة على مواجهة إيران اوال.
جون بولت��ون هو رجل الرئيس القوي االن، لذلك أوكل اليه امر إس��رائيل 
وتركيا. اال ان املهمة ستكون في حكم املستحيلة فيما يتعلق ببومبيو 
عل��ى ضوء ما متخض عنه املؤمتر الصحفي املش��ترك ي��وم األحد املاضي 
للمستش��ار بولتون ومضيفه رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامني نتنياهو، 
خصوصا بعد حتديد األخير ان اجلوالن س��يكون ثمن موافقته على النظر 
في امر القبول بتعديل مس��ار عملية السام في الشرق االوسط وليس 
فيما يخص احتواء إيران. فمن وجهة نظر نتنياهو، فأن اي قرار ستتخذه 
ادارة ترام��ب االن س��يكون مح��دود األض��رار باملقارنة مع ق��رار اعترافها 
بالقدس عاصمة إس��رائيل. وقياس��اً على ذلك، ميكننا تصور ما س��وف 
تش��ترطه انقرة لانخراط في مشروع ترامب املعدل، فهل من املمكن ان 
تقب��ل تركيا بعمق اقل م��ن منبج على ضفتي الفرات لتحيد كل اخملاطر 
احملتمل��ة في ظل وجود كردس��تان العراق املاثل أمامه��ا. وحتى في حال 

مت االتف��اق على ذلك، س��تبقى 
قضية تقنني أمر ذلك التواجد 
الترك��ي الطوي��ل األم��د على 
األراضي السورية في حال تعذر 
اتف��اق الثاثة الكبار على ذلك 
)واش��نطن، موس��كو، وبكني(. 
اما اوروبا، فانها قد ادركت بعد 
ف��وات األوان ان دورها التاريخي 
في الش��رق االوسط قد حّجم 
ح��ني اخت��ارت ه��ي لع��ب دور 
الرديف للوالي��ات املتحدة منذ 
2003. ب��ل قد يتجاوز االمر ذلك 
ليط��ال مصاحلها ف��ي حوض 

املتوسط .
وبالع��ودة ملس��ار جولة وزير اخلارجي��ة مايك بومبيو م��ن منظور الرئيس 
ترامب، فأنه سوف يتعامل مع أصدقاء اكثر من كونهم حلفاء حقيقيون 
من املنظور االس��تراتيجي االميركي. لذلك سيتوجب عليهم رؤية األمور 
استنادا للواقعية السياسية خصوصا بعد تقدميه اكبر هدية سياسية 
بإخ��راج الواليات املتحدة من االتفاق الن��ووي مع إيران. واالن قد جاء الدور 
عليهم لرد اجلميل واملوافقة غير املش��روطة على مشروع الناتو العربي 
بكل ما ميثله ذلك املشروع من خدمة للمصالح االستراتيجية االميركية 
واوله��ا انهاء العزلة املفروضة على قطر باالضافة للموافقة على الرؤية 
املعدلة للسام في الشرق االوسط. التحدي األكبر االن يكمن في شكل 
املوقف الذي س��تعتمده الدول العربية التي تقع ضمن إطار جولة الوزير 
بومبيو، فهل س��يوفر التباين احملتمل ف��ي بعض امللفات البوابة اخللفية 
ليل��ج من��ه بومبيو كما حقق ذل��ك الوزير جون كيري اب��ان والية الرئيس 
باراك اوباما. نحن ندرك كلف السياسة ان توجب دفعها، بشرط ان تدفع 
في مقابل حتقيق أهداف اس��تراتيجية، ويج��ب ان نكون نحن من يحدد 

تلك األهداف.

عبد اهلل الجنيد

رأي

وكاالت / البينة الجديدة
يزي��د اس��تمرار االحتجاجات في 

السودان من تعقيدات احلل املأمول 

حكوميا لوض��ع نهاية ملظاهرات 

غاضبة دخلت أس��بوعها الثالث، 

وهي األضخم التي تواجه الرئيس 

الس��وداني، عم��ر البش��ير، من��ذ 

توليه السلطة، عام 1989.

 19 ف��ي  االحتجاج��ات  ب��دأت 

ديس��مبر/ كان��ون أول املاضي، من 

الش��مال وحتديدا مدين��ة عطبرة 

ث��م عمت مدنا أخرى تنديدا بعدم 

توافر اخلبز وش��ح الوق��ود ونقص 

الس��يولة املالية واألدوية، في ظل 

موجة غاء ش��ديدة يشكو منها 

السودانيون.

لكن س��ريعا جت��اوز احملتجون هذه 

ورفع��وا  االقتصادي��ة،  املطال��ب 

س��قف دعواتهم إلى رحيل نظام 

البش��ير، وحلق��ت به��م معظ��م 

وأح��زاب  املهني��ني  جماع��ات 

املعارضة ومنظمات اجملتمع املدني، 

في وقت بلغت فيه االحتجاجات 

العاصمة اخلرطوم.

في كل مراحل تطور االحتجاجات، 

ف��ي  تبح��ث  احلكوم��ة  ظل��ت 

خياراته��ا عن ح��ل لألزم��ة، وهو 

م��ا تبلور في اس��تخدام »معاجلة 

رباعية«.

أزم��ة  بوج��ود  احلكوم��ة  تق��ر 

اقتصادي��ة، ومبصداقي��ة املطالب 

الراهن  وتُرجع الوضع  الش��عبية، 

إلى حصار اقتصادي أميركي عانى 

منه السودان ملدة عشرين عاما.

دونالد  الرئي��س األميرك��ي  ورف��ع 

ترامب في الس��ادس م��ن أكتوبر/ 

عقوب��ات   ،2017 أول  تش��رين 

كان  جتاري��ا  وحظ��را  اقتصادي��ة 

مفروضا على السودان منذ 1997.

لكنه لم يرفع اس��م السودان من 

قائمة ما تعتبرها واش��نطن »دول 

راعي��ة لإلره��اب« امل��درج عليه��ا 

منذ ع��ام 1993، إثر تواجد الزعيم 

الراحل لتنظيم القاعدة أس��امة 

بن الدن في السودان.

في خطابه، نهاية 2018، مبناسبة 

ذك��رى اس��تقال الس��ودان، قال 

البش��ير إن »الس��ودان مير بظروف 

أض��رت  ضاغط��ة  اقتصادي��ة 

بش��ريحة واس��عة م��ن اجملتم��ع 

ألسباب خارجية وداخلية«.

وتابع: »نق��در هذه املعاناة ونحس 

بوقعه��ا، ونش��كر ش��عبنا على 

صبره اجلميل إنن��ا على ثقة بأننا 

نوش��ك على جت��اوز ه��ذه املرحلة 

الصعب��ة والعاب��رة والع��ودة إلى 

مسار التنمية الشاملة«.

ألس��نة  عل��ى  تك��رر  م��ا  وه��و 

مسؤولني س��ودانيني آخرين، أقروا 

باألزمة ووعدوا بحلها قريبا، لكن 

دون طرح حلول آنية وهو ما يُرجح 

أن  اس��تمرار االحتجاج��ات طاملا 

س��تتكرر  االقتصادي��ة  األزم��ات 

بحسب خبراء سودانيني .

وق��ال الصحفي الس��وداني عبد 

احلمي��د ع��وض الك��رمي إن عج��ز 

احلكومة عن تقدمي حلول مقنعة 

لألزمة االقتصادية يجعل استمرار 

املظاهرات »متوقعا بشكل متكرر 

أو متزايد«.

وأض��اف أن »االحتجاج��ات الت��ي 

ب��دأت م��ن أش��خاص عادي��ني ال 

قابلة  بالسياس��ية  له��م  عاقة 

لاس��تمرار أو التجدد كلما حلت 

أزمة، طاملا أنه ال يوجد حل جذري 

للتدهور االقتصادي«.

ويقول مراقبون إن احلل االقتصادي 

املطروح من جانب احلكومة يقوم 

على دعم خارجي من دول عربية.

ه��و أول خيار جل��أت إليه احلكومة 

ف��ي بداي��ة االحتجاج��ات حي��ث 

حاولت احلد من امتدادها إلى املزيد 

م��ن املدن، عب��ر توجي��ه اتهامات 

عديدة.

لكن ه��ذا اخليار لم يُجد نفعا في 

ظ��ل دخ��ول فعاليات سياس��ية 

ومهنية على خ��ط االحتجاجات 

مما رفع من سقف مطالبها وأدخل 

عليها عامل التنظيم .

وص��ف  إل��ى  احلكوم��ة  عم��دت 

والتدمير  بالتخريب  االحتجاجات 

لك��ن ذلك، وفق��ا ملتابعني لم يثن 

احملتج��ني ول��م يتك��ون رأي ع��ام 

سلبي جتاهها.

وعلى عك��س املأمول حكوميا زاد 

باالحتجاجات  الشعبي  االهتمام 

وامتداده��ا  تنوعه��ا  ظ��ل  ف��ي 

إلى م��دن مث��ل اخلرط��وم، مدني، 

بورتس��ودان والقضارف، وهي مدن 

مرتفع��ة  س��كانية  كثاف��ة  ذات 

وأهمية اقتصادية معتبرة.

بالواق��ع  احلكوم��ة  إق��رار  ورغ��م 

االقتصادي املأزوم، إال أنها وصفت 

بعض احملتجني بأنهم »مندس��ني 

يعملون وف��ق مخططات وأجندة 

خارجية« .

وكان  الدف��ع بقوات األمن لتفريق 

حمل��ة  إل��ى  إضاف��ة  احملتج��ني 

اعتقاالت ش��ملت ق��ادة وأعضاء 

وصحفي��ني  ونش��طاء  أح��زاب 

األكث��ر  وغيره��م ه��و األس��لوب 

استخداما من جانب احلكومة.

ويصف البش��ير تعام��ل األجهزة 

االحتجاج��ات  م��ع  احلكومي��ة 

والتخري��ب بأنه يق��وم على مبدأ 

»أقل قوة ممكنة«، لتجنب التدمير 

ولتخفيف األضرار.

وكاالت / البينة الجديدة
دعا وزير اخلارجية املصري سامح شكري، 
مؤخ��را النظ��ام الس��وري عل��ى اتخاذ 
إجراءات من أجل العودة ملقعدها اجمُلّمد 

في اجلامعة العربية منذ 7 سنوات.
وقال شكري في مؤمتر صحفي مشترك 
مع وزي��ر خارجية املغ��رب ناصر بوريطة 
بالقاه��رة إن��ه لي��س هناك جدي��د وأنه 
لي��س لديه علم أن هناك توجها حلضور 
سوريا للقمة االقتصادية التي ستعقد 

20 كانون ثان/ يناير اجلاري في بيروت .
ورغم خفض متثيلها الدبلوماس��ي في 
دمش��ق، حافظت القاهرة على تنسيق 
أمن��ي وثي��ق معه��ا. وزار رئي��س مكتب 
األم��ن الوطني الس��وري عل��ي اململوك 
القاه��رة الش��هر احلالي في ثان��ي زيارة 

معلنة إليها.
وأض��اف ش��كري أن األمر مره��ون بقرار 

العربي��ة  اجلامع��ة  مجل��س  يتخ��ذه 
وتعتم��ده القم��ة العربي��ة ف��ي تونس، 
مؤك��دا أنه حت��ى اآلن ال يوجد تغير في 
املوقف. وأش��ار إلى أن الظ��روف الراهنة 
تش��ير لعدم إقدام احلكومة الس��ورية 
التخ��اذ خط��وات للحف��اظ عل��ى أمن 
سوريا مما يجعل األمر على ما هو عليه.

وأعرب ش��كري عن أمله أن تتطور األمور 
ف��ي س��وريا خاص��ة أن كل الش��واهد 
تؤك��د أن الص��راع العس��كري لم يأت 
بنتيجة إيجابية  قائا »نأمل اس��تعادة 
سوريا للس��يطرة على كافة أراضيها و 

مبسؤولياتها«.
بعد نحو ثماني س��نوات من نزاع مدمر، 
تقترب دمش��ق اليوم أكثر م��ن أي وقت 
مضى من إحكام قبضتها على الصعيد 
امليدان��ي م��ع ب��دء تعاونها م��ع األكراد 
ش��ماالً، ومن كس��ر جلي��د عزلتها مع 

عودة السفارات العربية إليها تباعاً.
وُس��ّجلت مؤخ��راً مؤش��رات ع��دة الى 
ب��دء موجة انفت��اح عربي نحو س��وريا، 
بع��د قطيعة من��ذ س��نوات، جتلت في 
زي��ارة مفاجئة للرئيس الس��وداني عمر 
البش��ير، ه��ي األولى لرئي��س عربي الى 
دمش��ق منذ اندالع النزاع. تاها افتتاح 
اإلم��ارات والبحري��ن لس��فارتيهما في 
دمش��ق م��ع تأكي��د حرصهم��ا عل��ى 

»تفعيل الدور العربي« فيها.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2011، عّلقت 
اجلامعة العربية عضوية سوريا وفرضت 
عليه��ا عقوبات سياس��ية واقتصادية. 
وبعد ثاثة أش��هر، طلب��ت دول مجلس 
التعاون اخلليجي من س��فرائها مغادرة 

دمشق.
بعدما قدم��ت دول خليجية عدة أبرزها 
السعودية وقطر، دعماً كبيراً للمعارضة 

السياس��ية منها واملقاتلة بعد اندالع 
الن��زاع، تتطلع غالبيته��ا اليوم للعودة 

الى دمشق، وفق محللني.
وتش��كل القم��ة العربي��ة ف��ي تونس 
نهاية آذار/مارس محطة رئيسية إلعادة 
تطبي��ع العاق��ة مع األس��د. ويش��كل 
رفع تعليق عضوية س��وريا في اجلامعة 

العربي��ة مح��ور اتص��االت راهن��ة على 
مستويات عدة. ويُتوقع أن تثار في القمة 
التنموي��ة االقتصادية واالجتماعية في 
بي��روت الش��هر املقبل، على أن حُتس��م 
الع��رب  اخلارجي��ة  وزراء  اجتم��اع  ف��ي 

التحضيري لقمة تونس .

استمرار االحتجاجات يعصف حبلول احلكومة السودانية

مصر تطالب سوريا باختاذ إجراءات للعودة للجامعة العربية

جولتا بومبيو وبولتون 
يف الشرق األوسط 
مثال على التخبط 
االسرتاتيجي لإلدارة 
األمريكية ال األعداء 
خافوا وال الحلفاء كانوا 
راضني وكاالت / البينة الجديدة

اتّهمت رئيس��ة مجلس الن��ّواب األميركي 
الدميقراطي��ة نانس��ي بيلوس��ي الرئي��س 
دونال��د ترامب مؤخرا باحتج��از األميركيني 
»رهائن« بواسطة »اإلغاق احلكومي« الذي 
يش��ّل منذ أكثر من أس��بوعني قس��ماً من 

اإلدارات الفدرالّية.
وبعيد دقائق من خط��اب وّجهه ترامب إلى 
األّم��ة واعتبر في��ه أّن الوضع عل��ى احلدود 
مع املكس��يك ميّثل »أزمة إنسانية وأمنية 
متزايدة« قالت بيلوس��ي »يجب أن يتوّقف 
الرئي��س ترام��ب ع��ن احتج��از األميركيني 
رهائن ويج��ب أن يتوّقف عن تصعيد األزمة 

ويجب أن يعيد فتح احلكومة«.
وأضاف��ت في خط��اب ب��ّث مباش��رة على 
الهواء وقد وق��ف إلى جانبها زعيم األقلّية 
الدميوقراطية في مجلس الش��يوخ تشاك 
ش��ومر أّن »الرئيس اس��تخدم لتّوه املكتب 

البيض��اوي لفبرك��ة أزمة وإش��اعة اخلوف 
وص��رف االنتب��اه ع��ن الفوضى الت��ي تعّم 

إدارته«.
وأتى رّد بيلوس��ي بعد طل��ب ترامب في أّول 
خطاب له إل��ى األّمة من املكتب البيضاوي 
متوياً بقيمة 5.7 مليارات دوالر لبناء »حاجز 

فوالذي« على احلدود مع املكسيك.
وقال ترامب »بن��اء على طلب الدميقراطيني 
س��يكون حاج��زاً فوالذي��اً ب��دالً م��ن جدار 
اس��منتي«، مش��يراً إل��ى أّن الوض��ع على 
احلدود اجلنوبية لباده ميّثل »أزمة إنس��انية 

وأمنية متزايدة«.
وبحس��ب بيلوس��ي فإّن »احلقيق��ة هي أّن 
النس��اء واألطفال على احلدود ال يش��ّكلون 
خط��راً عل��ى األم��ن، ب��ل يش��ّكلون حتدياً 
إنسانياً، وهو حتّد زادته استفحاالً سياسات 

الرئيس القاسية وغير املثمرة«.
وحّم��ل الرئي��س اجلمه��وري ف��ي خطاب��ه 

أخصام��ه الدميقراطي��ني املس��ؤولية ع��ن 
»اإلغاق احلكومي« الذي يشّل منذ أكثر من 
أس��بوعني قسماً من اإلدارات الفدرالية في 
الباد، مّتهماً هؤالء بأنّهم »يرفضون متويل 

أمن احلدود«.
لك��ّن ش��ومر رّد عل��ى ترام��ب بالق��ول »ال 
تخطئن الظّن أبداً: الدميقراطيون والرئيس 
يري��دون جميعاً تعزي��ز األمن عل��ى احلدود، 

لكّننا ف��ي الوق��ت نفس��ه مختلفون في 
العم��ق م��ع الرئيس عل��ى الطري��ق األكثر 

فعالية لفعل ذلك«.
وم��ن املقرر أن ي��زور ترامب احل��دود اجلنوبية 
الغربي��ة غدا اخلميس، ول��م يتضح بعد ما 
إذا كان م��ا يزال س��يعلن حال��ة الطوارئ 

الوطنية.
وتأتي تعليقات ترامب بعد 18 يوما من إغاق 
احلكومة جزئيا بس��بب طلبه متويل إنشاء 
اجلدار الذي قال إنه ضروري إلبعاد املهاجرين 

غير الشرعيني ومنع دخول اخملدرات.
وكان الدميقراطيون ومعارضون آخرون لبناء 
اجلدار احلدودي ه��ددوا باتخاذ إجراء قانوني 
إذا أصدر ترامب األمر، قائلني إنه يس��تخدم 
مزاعم زائفة ويفتع��ل أزمة لتنفيذ تعهده 
االنتخابي ببن��اء اجلدار الذي ق��ال في ذلك 
الوق��ت إن املكس��يك س��تموله. ورفضت 

احلكومة املكسيكية ذلك.

ظريف يتهم اوربا 
بإيواء إرهابيني

بريطانيا ..هل يبدد قرار اللحظة 
األخرية غيوم الشك خبصوص بريكست؟

اإلغالق احلكومي يعمق االنقسامات بني الدميقراطيني وترامب

وكاالت / البينة الجديدة
أنك��رت تركيا مؤخ��را أن تكون 
قد تعه��دت للرئيس األميركي 
األكراد  بحماية  ترام��ب  دونالد 
في س��وريا، مطالبة واشنطن 
الت��ي  األس��لحة  باس��ترداد 
حماي��ة  لوح��دات  قدمته��ا 
الش��عب الكردية. كما رفضت 
بشّدة شروطا كان قد طرحها 
القوم��ي  األم��ن  مستش��ار 
األميرك��ي ج��ون بولت��ون الذي 
الواليات  أنق��رة، لس��حب  يزور 

املتحدة قواتها من سوريا .
ونف��ت تركيا أن يك��ون الرئيس 
التركي رجب طيب اردوغان قد 
تعهد لنظيره األميركي دونالد 
ترام��ب ب�«حماي��ة« املقاتل��ني 
األكراد في س��وريا كم��ا أعلن 
وزير اخلارجي��ة األميركي مايك 

بومبيو .
ورد اردوغان بق��وة على املوقف 

األميرك��ي الداعي إل��ى ضمان 
الكردي��ة  الق��وات  حماي��ة 
املسلحة في شمال سوريا لدى 

انسحاب القوات األميركية.
وتتعلق اخلاف��ات بني الدولتني 
حول وحدات حماية الش��عب 
الكردي��ة، ففي ح��ني تعتبرها 
أنق��رة قوات »إرهابي��ة«، تدافع 
عنها واش��نطن لدورها الكبير 

في قتال تنظيم داعش 
وتابع اردوغان »في حني أن هؤالء 
الن��اس هم إرهابي��ون، البعض 
يق��ول ال تقترب��وا منهم، إنهم 
أك��راد. قد يكون��وا أيضا أتراكا 
أو تركمان��ا أو عرب��ا. إن كان��وا 
إرهابيني فسنقوم بالازم بغض 
النظ��ر م��ن أين أت��وا«، مضيفا 
إل��ى  قريب��ا  ننتق��ل  »س��وف 
الفعل للقضاء على اجلماعات 

اإلرهابية في سوريا«.
ومن ش��أن ه��ذه التط��ورات أن 

تبطئ االنسحاب األميركي من 
س��وريا وهو أم��ر ال ترغب أنقرة 
ف��ي حدوثه، حيث تس��تعجل 
تركيا خروج القوات األميركية 
م��ن الس��احة الس��ورية حتى 
يس��هل عليها تنفيذ خطتها 
عل��ى  هج��وم  أوس��ع  بش��ن 

الوحدات الكردية.
وقال اردوغان إن تركيا ال ميكنها 
بأن  بولت��ون  قب��ول تصريحات 

عل��ى  املوافق��ة  أنق��رة  عل��ى 
حماية حلفاء واشنطن األكراد 

في سوريا.
كان  ال��ذي  اردوغ��ان  وأض��اف 
يتح��دث أم��ام أعض��اء حزب��ه 
العدال��ة والتنمية في البرملان، 
»خط��أ  ارتك��ب  بولت��ون  إن 
بش��رط  باملطالب��ة  فادح��ا« 
األميركي  لانس��حاب  جدي��د 
م��ن س��وريا، مش��ددا على أن 

تركي��ا ال ميك��ن أن تتن��ازل في 
قضية وحدات حماية الشعب 
إن  وق��ال  الس��ورية.  الكردي��ة 
تركيا استكملت بدرجة كبيرة 
عس��كري  لهجوم  التحضي��ر 
على تنظيم الدولة في سوريا.

وقال الناطق باس��م الرئاس��ة 
كال��ني  إبراهي��م  التركي��ة 
للصحفي��ني »ف��ي م��ا يتعلق 
بتصريح��ات بومبي��و م��ن غير 
الوارد على اإلطاق أن تكون مثل 
ه��ذه الضمان��ة أعطيت خال 
اردوغ��ان وترامب  محادثات بني 
أو عبر قنوات أخرى«. كما أعلن 
أن باده لن تسعى إلذن بتنفيذ 
وإن  س��وريا  ف��ي  عملي��ة  أي 
كانت مس��تعدة للتنسيق مع 
احللف��اء. وتاب��ع أن أنقرة تتوقع 
من الواليات املتحدة أن تسترد 
األس��لحة التي س��لمتها إلى 
املقاتل��ني األك��راد في س��وريا 

حملارب��ة االرهابي��ني. وقال كالني 
خال مؤمت��ر صحافي بعد لقاء 
القومي  األم��ن  مع مستش��ار 
األميرك��ي ج��ون بولت��ون »م��ا 
كل  اس��ترداد  ه��و  نتوقع��ه، 
األس��لحة التي مت تسليمها«.

وأش��ار في الوق��ت ذاته إلى أنه 
ليس هناك تباطؤ في انسحاب 
القوات األميركية من س��وريا، 
مضيفا أن أنق��رة تركز على ما 
األميركية  للقواعد  س��يحدث 
واألس��لحة التي حصل عليها 
املقاتلون األك��راد.وكان اردوغان 
ق��د وجه انتق��ادا ش��ديدا إلى 
بولت��ون ف��ي وقت س��ابق ألنه 
طال��ب تركي��ا بعدم املس��اس 
األكراد في س��وريا  باملقاتل��ني 
الذين تعتبرهم أنقرة إرهابيني.

تركيا تعيد خلط أوراق االنسحاب األمريكي من سوريا

وكاالت / البينة الجديدة
اتهم وزير اخلارجية اإليراني، جواد 
ظريف، أوربا بإيواء عناصر إرهابية، 
األورب��ي  االحت��اد  ف��رض  عل��ى  ردا 
عقوبات على جهاز االستخبارات 
اإليرانية مؤخ��را  وقال ظريف، في 
تغريدة على “تويتر” “األوربيون، مبا 
في ذلك الدمنارك وهولندا وفرنسا، 
يأوون عناصر من حركة مجاهدي 
خل��ق، الذين قتل��وا 12000 إيراني 
ص��دام  جرائ��م  عل��ى  وحرض��وا 
ضد أك��راد الع��راق، باإلضافة إلى 
إرهابي��ني آخري��ن يقوم��ون بقتل 

إيرانيني أبرياء من أوربا”.
وأضاف ظري��ف: “اته��ام إيران لن 
يعف��ي أوربا م��ن مس��ؤولية إيواء 
وقت س��ابققال  وفي  اإلرهابيني”. 
وزير اخلارجي��ة الدمناركي، أندريس 
سامويلس��ن، إن االحت��اد األورب��ي 
واف��ق عل��ى ف��رض عقوب��ات ضد 
اإليراني��ة.  االس��تخبارات  جه��از 
وعل��ل سامويلس��ن ذل��ك القرار، 
االس��تخبارات  بس��بب تخطيط 
اإليراني��ة حمل��اوالت اغتي��ال عل��ى 

أراض أوربية.

وكاالت / البينة الجديدة
تدخل بريطانيا حالة من الترقب 
مع استعدادات ملواجهة عواقب 
ق��د تك��ون س��لبية ف��ي ح��ال 
خروجها من دون اتفاق مع أوروبا.

اس��تحضارات بريطاني��ا تتمثل 
بخل��ق بيئ��ة مش��ابهة حلاالت 
س��احة   ، املتوقع��ة  الط��وارئ 
عش��رات  الس��تيعاب  كبي��رة 
االالف م��ن طوابي��ر الش��احنات 
التجاري��ة ذهاب��ا وإياب��ا ملنع أي 
ازدحام��ات مرورية قد تنش��أ من 
إغاق احل��دود م��ع أورب��ا. موانئ 
بريطاني��ا ه��ي األخ��رى وضعت 
البحري��ة  أرصفته��ا  وأفرغ��ت 
ال��ذي  الي��وم  اس��تعدادا له��ذا 
يترقب��ه البريطاني��ون .مواطنون 
بريطانيون أعربوا عن قلقهم من 
اجلم��ود في مواقف السياس��ني 
تق��ول كلودي��ا ب��اري«.. آم��ل أن 
يتم إعادة النظر ف��ي الفقرة 50 
م��ن القرار ليكون للش��عب قرار 
اخ��ر ».بينم��ا يقول ت��وم رافيل« 
تري��زا م��اي تواج��ه موقف��ا هو 
األصعب على مدى عشرين عاما 

مضت..« .وترى الصحافة احمللية 
حت��اول   .. م��اي  ان  البريطاني��ة 
كس��ب االصوات ف��ي اللحظات 
االخيرة قبيل يوم احلسم.. فيما 
تؤك��د م��اي أن » األم��ر ال يتعلق 
فقط باملوقف من االحتاد األوربي 
، هن��اك قضاي��ا داخلي��ة يجب 
إعادة النظر فيها، ومنها املوقف 
من تس��وية احل��دود م��ع ايرلندا 
وتوسيع صاحيات البرملان وبعد 
ذلك االس��تمرار مبفاحتة البرملان 
األوربي للحصول على تطمينات 
إضافي��ة«. إال أن نائبة البرملان انا 
سوبري« تؤكد انه« على رئيسة 
ال��وزراء ان حتصل عل��ى موافقة 
البرمل��ان وبط��رق أصولي��ة ، في 
األي��ام املقبل��ة س��يكون هناك 
جدل كبير ف��ي البرملان من اجل 
متدي��د فترة التصوي��ت غير ذلك 
س��ندخل في متاه��ات صعبة«. 
التوقع��ات حي��ال املوق��ف م��ن 
 ، البركس��ت مات��زال متأرجحة 
وق��رار اللحظة االخيرة ، قد يبدد 

الغيوم .



*روبرت موغاه

ينبغ��ي لن��ا أن نأم��ل أن يك��ون 2019 الع��ام ال��ذي 
يتحول في��ه املد التاريخي. في عام 2018، تزايد عمق 
االنقس��امات داخ��ل البل��دان وبني بعضه��ا بعضا. 
وفي ح��ني أفضت التوترات اجليوسياس��ية والَقَبلية 
السياس��ية إلى حتول العالقات الدولية والسياس��ة 
الوطني��ة، تأت��ي تكنولوجي��ات جديدة لك��ي تهدم 
افتراض��ات قدمية حول األمن والسياس��ة واالقتصاد. 
وما يزيد األم��ور تعقيدا تزايد عم��ق الترابط املتبادل 
ال��ذي بات ميي��ز مجتمعاتنا. فق��د أصبحنا جميعنا 
خاضعني على نحو متزايد لقوى خارجة عن سيطرة 
أي كي��ان منف��رد س��واء كان دول��ة أو مدين��ة أو فردا، 

وخاصة عندما يتعلق األمر بتغير املناخ.
ي��ا له م��ن فارق ذل��ك ال��ذي أحدثته ثالث��ة عقود من 
الزمن. في ع��ام 1989، بدا األم��ر وكأن انهيار الكتلة 
الس��وفييتية يبش��ر بانتص��ار مب��ادئ الدميقراطية 
الليبرالية وقيمها. كما َوَعد تطوير ش��بكة اإلنترنت 
العاملي��ة في ذل��ك العام بعص��ر جديد م��ن االزدهار 
اإلنس��اني والتع��اون العاملي. وحتى ف��ي العقد األول 
من القرن احلادي والعشرين، انتشرت عبارات شهيرة 

مثل »موت املسافات« و«العالم مكان مستو«.
لك��ن العومل��ة لم جتع��ل العاَلم أرضا مس��توية، بل 
جعلت��ه عام��را باجلب��ال والتضاريس الوع��رة. وأكثر 
م��ن أي وقت مض��ى، أصبح الرم��ز البري��دي للمكان 
ال��ذي يعيش فيه امل��رء يحدد منظ��وره، ودورة حياته، 
ومصي��ره. وبدال من االس��تعاضة عن املث��ل الوطنية 
بالقيم املشتركة، أدت العوملة إلى منافسة جشعة 
ضاري��ة، وانحدار دول��ة الرفاه��ة االجتماعية، وتآكل 
املؤسس��ات الدولية. وعلى الرغم من وجود عدد أكبر 
م��ن الدميقراطيات اليوم م��ن الناحية الفنية مقارنة 

بع��ام 1989، فإن العديد منه��ا أصبحت دميقراطيات 
أقل ليبرالية.

ليس من املستغرب أن يتضاءل الدعم العام للعوملة. 
وم��ن املؤكد أن هجمات احلادي عش��ر من س��بتمبر/

أيل��ول 2001 و«احل��رب عل��ى اإلره��اب« الت��ي جتاوزت 
تكاليفها حتى اآلن 5.6 تريليون دوالر أميركي لم تكن 
م��ن العوامل املس��اعدة. كما أدت األزم��ة املالية في 
عام 2008 إلى تفاقم األمور س��وءا، بعد أن كش��فت 
ع��ن فش��ل اخلب��راء واملؤسس��ات ف��ي إدارة الترابط 
املتبادل والتغير التكنولوجي. وأدى االنقسام املتزايد 
احِلدة بني النخب وكل م��ن »تخلفوا عن الركب« إلى 
تس��ميم السياس��ة جليل كامل. ومع ذلك، لم تكن 
خيب��ة األمل في العومل��ة محصورة ف��ي األغلب في 
دول أمي��ركا الش��مالية وأورب��ا الغربي��ة. ففي نهاية 
املط��اف، ارتفع��ت ثروات القوى الناش��ئة في ش��رق 
وجن��وب ش��رق آس��يا، وأصب��ح معظ��م الن��اس في 
مختلف أنح��اء العاَل��م في حال أفض��ل موضوعيا 
ف��ي اإلجمال مقارن��ة مبا كانت علي��ه أحوالهم قبل 
ثالثني عاما. وخارج الغرب، تضاعف متوسط الدخل 
منذ س��قوط سور برلني �� وتضاعف إلى ثالثة أمثاله 
في الصني. وزاد متوس��ط العمر املتوق��ع في العديد 
من الدول النامية بنحو خمس��ة عشر عاما، وتعلم 
ثالث��ة مليارات ش��خص آخرين حول العاَل��م القراءة 
والكتابة.ولكن على الرغ��م من كل هذا، ليس هناك 
ما يضمن اس��تمرار هذا »التنوير اجلديد« كما أسماه 
ستيفن بينكر من جامعة هارفارد في حتقيق التقدم. 
جاء عصر التنوير في القرنني الس��ابع عشر والثامن 
عش��ر في أعقاب عصر النهضة، التي لم تكن مجرد 
فترة من الثورة العلمية والفنية فحس��ب، بل كانت 
أيضا فترة شهدت قدرا متصاعدا من عدم التسامح 
والتعص��ب، واحل��روب الديني��ة، واضطه��اد العلماء 
واملفكري��ن. كان العن��ف الرجع��ي أثن��اء وبعد عصر 
النهض��ة راجع��ا إل��ى حد كبي��ر إلى فش��ل النخب 
في إدارة التغير الس��ريع واتس��اع فج��وات التفاوت 
الناجم��ة عن ث��ورة الطباعة. وينبغ��ي للنخب اليوم 
أن تنتب��ه إلى هذه احلقيقة. كانت التداعيات املذهلة 
الناجم��ة عن غ��زو الع��راق بقيادة الوالي��ات املتحدة 
واألزمة املالية في عام 2008 من األسباب التي أدت إلى 
إحل��اق الضرر العميق بالثقة في الس��لطات واخلبراء. 
وما يوحد الش��عبوية اليمينية واليسارية اليوم هو 

فك��رة مفادها أن احلرس القدمي خذلوا الناس في حني 
أحاطوا أنفسهم بشرنقة من االمتياز واحلصانة.

وه��م محق��ون. فق��د خذلتن��ا السياس��ات املعيبة 
التي كان الهدف منها تش��جيع العوملة واس��همت 
في اتس��اع فجوات التفاوت بني الن��اس. واآلن، يهدد 
)األمتت��ة(  اآلل��ي  والتش��غيل  االصطناع��ي  ال��ذكاء 
بإزاح��ة الوظائف الروتينية وزيادة حدة االنقس��امات 
االجتماعي��ة. تُرى ه��ل يتمكن القادة السياس��يون 
واملواطنون من حشد القدر الالزم من اإلرادة للتصدي 
للتهدي��دات املش��تركة، أو أننا نتجه إل��ى املزيد من 
التفتت والتش��ظي؟ سوف يتوقف قس��م كبير من 
األم��ر عل��ى اخلطوات التي س��تتخذ في ع��ام 2019. 
فاآلن، أكثر من أي وقت مضى، يتعني علينا أن نتصارع 

مع محركات التغيير املتسارعة واملتزايدة الترابط.
لتحقيق هذه الغاية، يتعني على صناع السياس��ات 
أن يتخ��ذوا خطوات حقيقية حلماي��ة الفئات األكثر 

ضعف��ا. اآلن يجري خفض وتقليص ش��بكات األمان 
االجتماعي في وقت حيث أصبح الناس في مسيس 
احلاجة إليها. فبعد أن اس��تنزفت األزمة املالية موارد 
احلكومات وأنتجت ديونا ُمَعوَِّقة، تس��ببت حكومات 
مثل حكومة الواليات املتحدة في تفاقم األمور سوءا 

على سوء من خالل خفض الضرائب.
عل��ى نط��اق أوس��ع، نحن ف��ي احتي��اج جميعا إلى 

التشمير عن السواعد والسيطرة على العوملة. وهذا 
يعن��ي التخلي عن منوذج القرن العش��رين الذي عفا 
عليه الزمن والذي يقس��م كل السياس��ة إلى يسار 
وميني، اش��تراكية ورأس��مالية. إن سياسة عام 2019 
تس��تند إلى القيم، ولهذا الس��بب تنج��ح األحزاب 
التي تستهوي املشاعر الوطنية وخياالت احلنني إلى 

املاضي في تطويق األحزاب السياسية التقليدية.
كانت مشاعر الغضب واإلحباط من العالمات الفارقة 
التي ميزت ثورة اليوم السياسية حتى اآلن. لكن هذه 
املشاعر ميكن تسخيرها، بل يجب تسخيرها، خلدمة 
ه��دف التغيير البّن��اء. ولتحقيق العوملة الش��املة، 
يتع��ني علين��ا أن نعال��ج فج��وة التف��اوت املتزايدة 
االتس��اع، وأن نحتض��ن التن��وع ونعمل عل��ى إنقاذ 
التعاون الدولي من شبح األحادية.احلق أن اخملاطر في 
عام 2019 س��تكون بالغة اجلس��امة. فعندما تكون 
السياسة مدفوعة بالتطرف، واخلوارزميات، واألخبار 
الكاذب��ة، والتالعب اخلارج��ي، تصب��ح الدميقراطية 
ذاته��ا مه��ددة. وف��ي غياب مش��اركة أكث��ر فعالية 
من ج��اب صناع السياس��ات والقادة السياس��يني، 
يصبح األمل في املس��تقبل ضئي��ال للغاية. والواقع 
أن وتيرة التغيير املتس��ارعة، جنبا إلى جنب مع تزايد 
التراب��ط الدول��ي عمقا، جتع��ل التوصل إل��ى حلول 
مشتركة أمرا أشد صعوبة، وليس أكثر سهولة. من 
املغري أن نحاول إيق��اف الزمن والتراجع في مواجهة 
االختيارات الصعبة. لكن التغييرات اجلارية س��تؤثر 
علينا جميعا، بصرف النظر عن كوننا مشاركني في 
احملادثة أو لم نكن. وعلى هذا فإن السبيل الوحيد إلى 
األمام هو حتسني معارفنا وتوسيع مداركنا والتعامل 
م��ع أفكار معقدة. أما القيام بخ��الف ذلك ولعب دور 
الضحي��ة فهو دع��وة صريحة للكارث��ة. فمن خالل 
تشكيل املس��تقبل بأنفس��نا نصبح أقل خوفا من 
املستقبل. وما لم يتحرك الشجعان من البشر، فلن 
ينحني قوس التاريخ نحو العدالة أو النتائج احملسنة.
بعد مرور ثالثة عقود من الزمن منذ سقط سور برلني، 
نع��ود م��رة أخرى إلى مفت��رق الطرق، وتس��تعر نيران 
معركة األف��كار. وتف��رض اجلدران واألس��وار اجلديدة 
التي تبنى داخل وبني اجملتمعات تهديدا بالغ اخلطورة 
ملس��تقبلنا اجلمعي. والبد أن يك��ون عامنا هذا وقت 

إسقاط كل هذه األسوار. 

* أستاذ العوملة والتنمية ومدير برنامج أكسفورد 

عباس خالد

التحلي��الت  كان��ت 
والتصريحات والكتابات اخلبر 
األول ف��ي اإلع��الم اخلليجي 
والعرب��ي  والغرب��ي ،واإلعالم 

غرب وشرق 
والسوشل ميديا غردت وكان 
الربي��ع اإلعالني للش��ركات 
مربح بج��د على هذه املواقع 
وانش��غلت مراكز الدراسات 
التحليل��ي  بالس��بق 

والتقارير. 
الس��يلفي كان ه��و  ه��دف 
أمريكا  إلى حلف��اء  رس��الة 
من الدول اخلليجية نحن لن 
نت��رك املنطقة ورس��الة إلى 
إيران نحن نستطيع التجوال 

وسط العاصمة بغداد .
أخف��ى  املفب��رك  اإلع��الم 
س��يلفي  س��عر  حقيق��ة 
إل��ى  يش��ير  ول��م  املتنب��ي 
الق��وات العس��كرية الت��ي 

أمنت املوقع احملمي.
يأتي الس��يلفي ف��ي ظروف 
لوض��ع   أمري��كا  س��عي  
الضغط على  اس��تراتيجية 
العراقي��ني وف��رض حلفائها 
م��ن أيت��ام البع��ث وبع��ض 
الش��خصيات من احملافظات 

الغربي��ة التي ترك��ت أهلها 
لتوح��ش داعش م��ن تهجير 
واغتص��اب وته��دمي البي��وت 
ومحو حضارة اشور ونينوى .

امريكا تريد تصفية  حسابات 
م��ع اجل��ارة إي��ران وحلفائها 
ف��ي العراق  وحتاول تس��ميم 
الش��عبني  ب��ني   العالق��ات 
واإلع��الم  أمري��كا  لك��ن 
تناس��ى واخفى موسم زيارة 
األربعني واملاليني اإليرانيني مت 
استقبالهم وضيافتهم  من 
املناف��ذ احلدودية بكل كرامة 

وقياداتهم  مس��ؤوليهم  مع 
من أعلى الهرم في السلطة 
وكان��وا وس��ط احلش��ود من 
الس��يلفي  واخذوا  الزائري��ن 
ب��كل أريحي��ة ول��م يدفعوا 

س��نتا واحدا أثن��اء دخولهم 
إلى العراق ولم يجلبوا دبابات 
أو طائرات أو فرق خاصة كما 
حدث في ش��ارع املتنبي من 
إستعراض ومناورة عسكرية 
م��ن أج��ل س��يلفي ردا على 
تصريح��ات الس��يد روحاني 

ضد ترامب. 
ما أود قوله العالقة مع اجلارة 
سياس��ية  عقائدي��ة  اي��ران 
ومش��تركات  إقتصادي��ة 
ومواق��ف ومصي��ر مش��ترك 
ف��ي  واضح��ا  ذل��ك   وكان 
التصدي لداع��ش يوم ترك 
لوح��وش  وحي��دا  الع��راق 
دربته��ا  أمريكا وإس��رائيل  
واس��توردتها م��ن ش��تات 
اآلفاق  للنهش في اجلس��د 
والدول  العراق��ي  والكي��ان 
التي لها عالقة وحلف مع 

إيران. 
يجب اإلع��الن عن املواقف  
دول��ة  أمري��كا  بصراح��ة 
وته��دمي  وتدمي��ر  هيمن��ة 
وأم��ن  أوال،  مصلحته��ا 
إس��رائيل وكل من يعارض 
هذه اإلس��تراتيجية حتاربه 
بكل قوته��ا لذلك أنفقت  8 
ترليون دوالر من أجل الهيمنة 

لتكون النتيجة   سيلفي .

الركود االقتصادي يف العراق .. رؤية حتليلية

مظهرمحمد صالح

اما االقت��راض احلكومي العال��ي الذي امتص 
معظم تدفقات البرنام��ج التحفيزي للبنك 
املرك��زي املش��ار الي��ه آنفا وهيم��ن على جل 
السيولة املصرفية املتاحة، قد حول املصارف 
احلكومي��ة ال��ى مس��تثمر كبير ف��ي االوراق 
احلكومي��ة مقاب��ل مي��ل ضعي��ف ف��ي منح 
االئتم��ان النق��دي حت��ى وان كان��ت الفائدة 
املصرفية تتناس��ب والفائدة احلقيقية والتي 
تخض��ع كما ذكرنا ف��ي ارتفاعه��ا الى حالة 
االنكماش او الالتضخم في االس��عار. وبهذا 
فقد غ��دت كلف��ة االئتمان مرتفعة بس��بب 
ارتف��اع الفائ��دة االس��مية ج��راء )التزاح��م 
اخلارجي( في حني انكمشت املصارف االهلية 
وحافظ��ت على مع��دالت س��يولتها العالية 
وبنحو فائق وهي سيولة ظلت معدة ملواجهة 
طلبات التحوي��ل اخلارجي ومتويل التجارة ولو 
بش��كل مقنن.كم��ا يلح��ظ ان الطلب على 
العمل��ة االجنبي��ة عبر ناف��ذة البنك املركزي 
ق��د انخفض بنس��بة ل��م تقل ع��ن ٤0٪ من 
معدالته العالية في الس��نوات ما قبل االزمة 
املالي��ة، وان اش��ارة الفائدة وكلف��ة احلصول 
عل��ى العمل��ة االجنبي��ة ص��ار يقتضي نقل 
كلفة الفائ��دة املصرفية احلقيقي��ة بالدينار 
ال��ى العمل��ة االجنبي��ة كثم��ن للتخلي عن 
فخ الس��يولة بالدينار العراقي اي بنقله الى 
فخ س��يولة آخر ولك��ن بالعمل��ة االجنبية، 
في حني اضاف��ت املصارف االمانات الضريبية 
املس��توفاة مقدماً في العام 2015 على ارباح 
املس��توردي والبالغة 8 ٪ م��ن قيمة التحويل 
اخلارجي املمول للتجارة اخلارجية )والتي عدت 
في حينها مبثاب��ة ضريبة حتويل خارجي على 
غرار ضريبة توبن )Tobin Tax(( لتكون جزءاً ال 

يتجزأ من مكونات س��عر الصرف املوازي وهو 
اجراء حتوطي باالس��اس في سلوك املضاربني 
النقدي من موزعي اخملاطر قبل الغائها بفترة 

وجيزة.
في ض��وء ماتقدم، فان ثالثة افخاخ س��يولة 
Liquidity traps تعرض اليها االقتصاد الكلي 
وهو يتعامل بدالة طلب نقدي ش��ديدة التاثر 

بتوقعات الفائدة احلقيقية املوجبة وهي:
ا-فخ س��يولة االف��راد وتعاظ��م الطلب على 
النق��ود ب-فخ س��يولة املص��ارف احلكومية 

كقوة تتمتع بالسيولة السيادية.
ج- فخ س��يولة املصارف االهلية،التي متتعت 
ع��ادة بالس��يولة العائلي��ة للق��وى املالك��ة 

املصرفية اوغيرها.
-آلية االنتقال السعري والتوقعات:

تظهر حالة التعايش مع طورين مختلفني من 
االطوار االقتصادية )واعني الركود االقتصادي 
في امل��دة القليل��ة املاضية ال��ذي هو نقيض 
التضخ��م اجلام��ح ف��ي العقد التس��عيني 
الس��ابق( ثالث��ة ظواه��ر عكس��ها اقتص��اد 
العق��د التس��عيني التضخمي ع��ن الوضع 
االنكماش��ي الراه��ن: اولهما يتمث��ل بتوافر 
عربة او واس��طة من الس��يولة احمللية عملت 
على نقل توقعات هب��وط العائد على النقود 
بصورة معدالت فائدة حقيقية سالبة بسبب 
التضخ��م والتوقع��ات التضخمية التي كان 
يولده��ا الطلب الفعال الناج��م عن االصدار 
النقدي. وثانيهما ف��ان غياب االصدار النقدي 
املرافق ألزمة السيولة او تقلصها حاليا، اخذ 
يولد توقعات فائ��دة حقيقية موجبة تعظم 

من فخ السيولة احمللية.
وثالثهما، فان التخلي عن فخ السيولة احمللية 
ص��وب العمل��ة االجنبي��ة يتطل��ب تعويضا 
مس��تقبليا يتمثل بنقل الفائ��دة احلقيقية 
املوجب��ة الى س��عر الصرف في ه��ذه املرة اي 
تخفي��ض الدينار حتت تاثي��ر تعويض الفائدة 
)وكامن��ا نقترض بفائدة لكي نش��تري الدوالر( 
وهن��ا تتح��ق حال��ة مزاحمة خارجي��ة على 
العملة االجنبية ميكن تس��ميتها باملزاحمة 

.)Super crowding out(اخلارجية الفائقة
فإن طور انفالت الس��يولة النقدية وتوليدها 
املرن عبر سياس��ة النق��د الرخيص والتمويل 
بالتضخم في تس��عينيات القرن املاضي قد 
اوجد رابطة قوية ب��ني التوقعات التضخمية 

واداتها الس��يولة املتولدة عب��ر االنفاق العام 
م��ن جهة وارتفاع املس��توى العام لالس��عار 
م��ن جه��ة أخ��رى و باث��ار ارجتاعي��ة تداخلت 
فيها االس��باب بالنتائج. حيث ظلت اش��ارة 
الفائدة احلقيقية الس��البة ترسل توقعاتها 
التضخمية من خالل املستوى العام لالسعار 
وحت��ت تاثي��ر االداة الناقلة او العرب��ة الناقلة 
وهي ق��وة االص��دار النقدي وتط��ور منو عرض 
النق��د والتموي��ل بالعج��ز ازاء دوال للطل��ب 
النقدي املتجهة نحو التخلي عن الس��يولة 
وتعظيم سرعة دوران النقود واملضاربة بسعر 
الص��رف الذي ادى ال��ى هبوط ال��دوالر مبقدار 
ارتف��اع التوقع��ات التضخمي��ة او مع��دالت 
الفائدة احلقيقية السالبة. وبعبارة اخرى فان 
تعاظ��م االنفاق او الطلب الكل��ي لالفراد مع 
تعاظ��م التمويل باالصدار النقدي او التمويل 
بالتضخم ف��ي املوازنة العام��ة، برزت ظاهرة 
تزاحم داخلي Crowding in متمثلة بالتخلي 
ع��ن النقد ملصلح��ة الس��لع وحيازتها. وهي 
حالة اضحت تناس��ب س��لوكا نقديا يكون 
الطلب النقدي فيها عكس��يا مع التوقعات 
التضخمية بس��بب الدور الذي تؤديه اش��ارة 
)الفائ��دة احلقيقي��ة الس��البة( ف��ي كازين��و 
املضارب��ات على تدهور اش��ارة س��عر الصرف 
املس��تمرة وهو س��لوك وتصرف يعد ش��كال 
من اش��كال املضاربة وميك��ن ان نطلق عليه 
 Super crowding( بالتزاحم الداخل��ي الفائق

 )in
ام��ا حال��ة االنكم��اش الراهنة فق��د اوجدت 
عالق��ة اقتصادية مختلفة متام��ا عن مرحلة 
انفالت السيولة والتمويل بالتضخم، اذ يؤدي 
س��لوك الطلب النقدي )املتمثل بارتفاع فخ 
الس��يولة( واملقترن بعالقة موجبة مع س��عر 
الفائدة احلقيقي الى نقل منافع تلك االشارة 
بص��ورة فائ��دة حقيقية متوقع��ة ومن خالل 
الس��يولة املتاحة م��ن مجال س��عر الصرف 
الى س��لوك النقد اي فخ الس��يولة بالعملة 
االجنبي��ة. اخذي��ن باالعتب��ار ان الفائ��دة قد 
امست جزءاً اليتجزأ من تركيب سعر الصرف. 
وانها عنصر متسبب بانخفاض سعر الصرف 
للدينار العراقي نفسه، فاالنتقال من العملة 
احمللية الى العمل��ة االجنبية )ضمن احلركات 
االرجتاعي��ة الالحق��ة( يعن��ي التضحية بفخ 
الس��يولة احمللية، وان ثمن التضحية هو نقل 

اش��ارة س��عر الفائدة احلقيقية املوجبة الى 
س��عر الص��رف وباجت��اه معاك��س اي من فخ 
الس��يولة احمللي��ة بالدينار الى فخ الس��يولة 
بالعمل��ة االجنبي��ة ليك��ون بف��ارق يتمث��ل 
بنسبة خصم حتوطية قيمتها تساوي معدل 
الفائ��دة احلقيقي��ة املوجب نفس��ه )اي ثمن 
التخلي عن فخ السيولة احمللية ملصلحة فخ 

السيولة االجنبية.
وان ثم��ن الفائدة احلقيقية املوجبة وانتقالها 
الى س��عر الص��رف هو ثم��ن التخلي عن فخ 
السيولة احمللية. انه تزاحم خارجي فائق كما 
ذكرنا انفاً في ظروف انكماش اقتصاد شديد 
الريعية، اذ تبدلت فيه االشارات السعرية )من 
فائدة حقيقية متوقعة س��البة ابان االفراط 
النقدي الى فائ��دة حقيقية متوقعة موجبة 
ف��ي زمن االنكماش النقدي( محققة العالقة 
السببية بني سعر الصرف وتوقعات املستوى 
العام لالس��عار. بعبارة اٌخ��رى، فمثلما حلت 

توقع��ات الفائ��دة احلقيقي��ة املوجب��ة محل 
التوقعات التضخمي��ة )اي الفائدة احلقيقية 
الس��البة ابان مرحل��ة االف��راط النقدي( فان 
اختف��اء عرب��ة الس��يولة او النق��د الرخيص 
)الس��نيوريج( وازدهار فخ الس��يولة وشيوع 
االنكماش في هذه املرة مع بقاء البنك املركزي 
مستقالً عن احلكومة والتمسك بكونه ليس 
هو الرافع��ة املالية في متوي��ل املوازنة بالنقد 
الرخي��ص او البدي��ل ف��ي متويل الدي��ن العام 

الداخل��ي دون املرور بالس��وق النقدية، اكدها 
ثبات منو النقود و بطء تكاثرها )نسبة الى ناجت 
محلي( وهي صورة أخرى مختلفة في سلوك 
املدرس��ة النقودية في االقتص��اد عند وصف 

ميكانيكية االنكماش كمقلوب للتضخم.
3-االستنتاجات

ثم��ة اس��تنتاجات اساس��ية افرزه��ا ميدان 
العمل االقتصادي عند تش��خيصه مرحلتني 
مختلفتني من مراح��ل التضخم واالنكماش 
الت��ي م��ر به��ا التاري��خ االقتص��ادي القريب 
للع��راق. فقد اظه��رت املرحل��ة التضخمية 
االول��ى ابان احلصار )االقتص��ادي( على العراق 
ف��ي تس��عينيات الق��رن املاضي والس��نوات 
الفائ��دة  اش��ارات  ان  الالحق��ة،  القليل��ة 
احلقيقي��ة الس��البة )املتوقع��ة( التي كانت 
ترس��لها الس��وق النقدية وخصوصا س��وق 
الصرف تتحول ح��االً ومن خالل عربة االصدار 
النق��دي )املس��تمر( الى توقع��ات تضخمية 
حادة )يش��هدها املس��توى العام لالس��عار( 
بع��د ان تتخللها تغييرات حادة في االس��عار 
النسبية. كما تتحق اثار ارجتاعية فورية تتجه 
م��ن )ارتفاع( ف��ي الفائدة الس��البة الفعلية 
الى حال��ة )انخفاض( فعلي في س��عر صرف 
الدين��ار العراقي، اي ان س��عر الصرف يتقلب 
ف��ي انخفاضه او ف��ي ارتفاعه عكس��يا مع 
التقلبات الفعلية في مس��توى الفائدة وهو 
شكل من اشكال املضاربة السعرية الناجمة 
عن توقع انخفاض س��عر الص��رف تصاعديا.
وهكذا ش��هدت البالد قفزات تضخمية حادة 
بلغت باملتوسط مرتبتني عشريتني على مدار 
اكث��ر من عقد من الزمن وبواقع 50 ٪ س��نوياً. 

اما مرحلة الكس��اد الراهن،وف��ي ظل ظاهرة 
تعاظم فخ الس��يولة، فان دور العربة الناقلة 
قد اختلف كثيرا وحتولت البالد من التضخم 
ال��ى االنكماش. فس��وق النقد ترس��ل اليوم 
اشارات لسعر فائدة حقيقي موجب )متوقع( 
ال��ذي يتح��ول الى توقع��ات انكماش��ية في 
االسعار )والسيما على صعيد املستوى العام 
لالس��عار( فكلما يتزايد فخ الس��يولة ترتفع 
كلف��ة التمويل بالدين��ار العراقي، وهي حالة 
تقاوم حدوث ارتفاعات سعرية بسبب شحة 
الس��يولة النقدية نفسها ولكن جتد داللتها 
في ارتفاع الفائدة احلقيقية املوجبة. وان االثر 
االرجتاعي )الفعلي( الشارة الفائدة احلقيقية 
املوجب��ة س��تتحول ال��ى س��وق الص��رف، اذ 
يُخصم س��عر ص��رف الدينار بالنس��بة التي 
ترتف��ع فيها الفائ��دة جراء التخل��ي عن فخ 
الس��يولة احمللي��ة ونقل��ه الى فخ الس��يولة 
بالعملة االجنبية وهو في هذه احلالة ش��كل 
من اش��كال التح��وط Hedge، ولكن من دون 
ان يشهد املس��توى العام لالسعار اي تقلب 
يذكر باجتاه االرتفاع. فكلفة انخفاض س��عر 
ص��رف الدينار ف��ي املرحلة االنكماش��ية هي 
ثمن التخلي عن الس��يولة بالدينار واحلصول 
عل��ى س��يولة بالعمل��ة االجنبي��ة محملة 
بفائدة س��يولة بالدينار. اي ان س��عر الصرف 
ع��اٍل  لعائ��د  فرصي��ة  تكالي��ف  س��يحمل 
محتمل او متوقع ميثله س��عر فائدة حقيقي 
موجب انتقل اثره من الدينار الى الدوالر كفخ 
س��يولة آخر بالعمل��ة االجنبي��ة يضاف الى 
قيمة الدوالر املتحصل وهذا مامتت تس��ميته 
بالتزاحم اخلارجي الفائق الذي يس��اوي سعر 

فائدة السياس��ة النقدية البالغة يومها ٪6 
مط��روح منه التضخم االس��اس البالغ ٪1.6 
وال��ذي ع��ادل متاماً فروقات س��عر الصرف بني 

السوق املركزية والسوق املوازية. 
ختام��ا، اذا كان س��عر الص��رف ف��ي اوق��ات 
التضخ��م اجلام��ح ه��و م��ن يبع��ث اش��ارة 
التوقعات التضخمية )بشكل فائدة حقيقية 
سالبة( من خالل عربة الكتلة النقدية وتزايد 
االص��دار النقدي ومتويل املوازن��ة بالعجز ومن 
ث��م تدهور س��عر الصرف، فان س��عر الصرف 
في ازمن��ة االنكماش االقتصادي والتمس��ك 
بفخ الس��يولة، سيرس��ل اش��ارات سعرية 
مختلفة عن املرحلة الس��ابقة وهي اش��ارة 
)اس��عار الفائدة احلقيقية املوجبة املتوقعة( 
وهو االمر الذي يعظم من فخ السيولة احمللية 
ويقوي الطلب على االرصدة النقدية لتحقيق 
مايس��مى مجازاً بفائض املستهلك احملتمل 
او املتوق��ع )حس��ب نظرية مارت��ن بيلي( وهو 
س��لوك فردي يأتي لتعظيم شيء من االزدهار 
جراء التمتع بالس��يولة املتوقع ارتفاع قوتها 
الش��رائية وقيم��ة العائد عليه��ا. اي ان واقع 
احلال االنكماش��ي يؤش��ر بل��وغ مثلت حالة 
هي )مقل��وب( نظري��ة مارتن بيل��ي )القائمة 
على احتس��اب كلفة الرفاهية الناجمة عن 
التضخ��م( واملقلوب هن��ا من وجه��ة نظرنا 
ميك��ن تس��ميته في ه��ذه احلالة )مبكاس��ب 
الرفاهي��ة املؤقت��ة الناجمة ع��ن االنكماش( 
كس��لوك مختلف في الطلب النقدي لالفراد 
)وهو عك��س كلف��ة الرفاهي��ة الناجمة عن 
التضخم في االدبيات االقتصادية السائدة( .

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

امريكا تريد تصفية 
حسابات مع الجارة 
إيران وحلفائها يف 
العراق  وتحاول تسميم 
العالقات بني  الشعبني

التداعيات املذهلة الناجمة 
عن غزو العراق بقيادة امريكا 
واألزمة املالية يف عام 2008 من 
األسباب التي أدت إىل إلحاق 
الضرر العميق بالثقة يف 
السلطات والخرباء
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ديل��ي تلغراف: “ال يمكن للغ��رب التخلي عن 
األكراد فنحن بحاجة إليهم”

نق��رأ ف��ي صحيفة ديل��ي تلغ��راف مقاالً لك��ون كوغلني 
بعن��وان “ال ميك��ن للغ��رب التخلي ع��ن األك��راد، فنحن 

بحاجة إليهم”.
وقال كاتب املقال إن املقاتلني األكراد لهم دور أساسي في 
القضاء بش��كل كامل على ما يع��رف بتنظيم الدولة إال 

أنهم يخشون اليوم هجوماً من قبل تركيا.
وأضاف أن األكراد أثبتوا للغرب خالل الفترة الطويلة التي 

قاتل فيها التنظيم بأنهم من أكثر احللفاء والء.
وتاب��ع بالق��ول إن��ه ف��ي الوق��ت ال��ذي كانت تت��ردد فيه 
احلكومات الغربية على جانبي األطلس��ي بإرس��ال عدد 
كبير م��ن جنوده��م لقت��ال التنظيم عل��ى األرض، أبدى 
األكراد استعدادهم للقيام بهذا الدور احليوي والسيطرة 
على األراضي الذي كان التنظيم يبسط سلطته عليها، 
األم��ر الذي اس��هم في جن��اح منقطع النظي��ر للعملية 
العسكرية التي قادها التحالف بقيادة الواليات املتحدة 

ضد التنظيم .
وأردف أن تعاون األكراد مع األمريكيني والقوات البريطانية 
اخلاصة اسهم في حترير أكثر من 99 في املئة من األراضي 
التي كان يس��يطر عليه��ا التنظيم في ش��مالي العراق 

وسوريا.
وأشار إلى أن اجلنديني البريطانيني - اللذين أصيبا اصابات 

بالغ��ة جراء ضربة جوية من قبل التنظيم في س��وريا 
- كانا يش��اركان في عملية مش��تركة مع األكراد، وقد 

قتل فيها أحد املقاتلني األكراد.
وق��ال كاتب املقال إن هناك الكثي��ر الذي يجب القيام 
به للحول دون إعادة ترتيب التنظيم أوراقه واس��تعادة 
نش��اطه، مضيف��اً أن للجماعات الكردي��ة دورا مهما 

وحيويا في التصدي لبقايا التنظيم.
وأوض��ح أن األت��راك يخش��ون أن يتج��رأ األك��راد بع��د 
جناحه��م عل��ى أرض املعرك��ة بالعم��ل عل��ى إحي��اء 
حملتهم للمطالبة باالستقالل بعد انسحاب وانتهاء 
مهمة قوات التحالف - م��ن بينها القوات البريطانية 

اخلاصة.
وخت��م بالقول إن تنظيم الدولة س��يكون املس��تفيد 
األول م��ن ت��ردي العالق��ات بني واش��نطن وأنق��رة، ألن 
أولولية املقاتلني األكراد ه��ي الدفاع عن أراضيهم في 

حال شعروا بأنهم مهددين من اجليش التركي .

الغارديان: فشل الحكومة
وج��اءت افتتاحية صحيف��ة الغارديان بعنوان “فش��لت 

احلكومة - لقد حان الوقت للعودة إلى الناس”.
وقالت الصحيفة إن مجلس العموم س��يصوت األسبوع 
املقبل على أكثر الق��رارات تأثيراً في عصرنا، مضيفة أنه 
ف��ي حال أصيبت احلكوم��ة مرة أخرى باإلحب��اط وفقدان 
احلم��اس، فإن ذلك س��ينعكس على اجلوانب الرئيس��ية 
للنم��وذج االقتصادي لهذا البلد والتماس��ك االجتماعي 
واملس��تقبل الدولي فيما يس��مى ب� “التصويت الهادف” 

على صفقة خروج بريطانيا من االحتاد األوربي.

وأش��ارت الصحيفة أنها تريد رؤية إصالحات في بريطانيا 
ضم��ن إصالح��ات االحت��اد األورب��ي، موضحة أن��ه لن يتم 
حتقيق أي جزء من هذا بشكل أفضل إذا خرجت بريطانيا 

من االحتاد األوربي.
وأردف��ت أن املعضلة التي تواجه البالد ليس البريكس��ت 
بكل بس��اطة ، بل وضع بريطانيا ف��ي أوربا بعد خروجها 
منه، ولهذا الس��بب يجب على جميع األطراف التصويت 
إلجراء اس��تفتاء ثان يس��لط الضوء في��ه على االقتصاد 
السياسي ويعمل على احلد من عدم املساواة بني املناطق 

واجملتمعات ولديه حل عملي بشأن الهجرة.
وختمت بالقول إن إصالح العالقات مع أوربا مرتبط بشكل 

وثيق باحلاجة إلى االستثمار في الصناعات والعمل كأمة 
واحدة في توزيع كامل االستثمارات في كافة أنحاء البالد 

في إنكلترا وويلز وإسكتلندا وإيرلندا الشمالية .

التايمز “منافسة نيتفليكس”
من صحيفة فاينانشال تاميز نقرأ مقاال ملراسل الصحيفة 
في دبي ساميون كير بعنوان “السعودية تسعى ملنافسة 
نيتفليك��س بخدمة جدي��دة ضمن احل��رب الدعائية في 

املنطقة”.
ويق��ول التقري��ر إن أكب��ر خدم��ة تلفزيونية في الش��رق 
األوسط قررت توسيع خدمة البث املباشر بها في محاولة 
ملنافس��ة توس��ع نتفليكس في املنطق��ة العربية وذلك 

ضمن خطة س��عودية الس��تخدام امكانياتها اإلعالمية 
في معاركها اإلقليمية.

وأض��اف أن اخلطوة التي قامت بها مجموعة ام بي س��ي 
السعودية، التي تتخذ من دبي مقرا لها، تأتي ضمن جهود 

الرياض لشن حرب دعائية شرسة ضد قطر وإيران.
وأصبح��ت وس��ائل اإلع��الم واألص��ول اإلعالمي��ة األخرى 
مث��ل األقمار الصناعي��ة وحقوق بث مباري��ات كرة القدم 
من وس��ائل القوى الناعمة الرئيس��ية التي تستخدمها 
الس��عودية وحليفتها اإلمارات في املنطقة منذ ما يعرف 

بالربيع العربي في 2011.
وقال��ت الصحيف��ة إن ام ب��ي س��ي س��توظف جوان��س 

الرش��ر املدي��ر التنفي��ذي الس��ابق خلدمة هول��و العاملية 
ليصبح مسؤوال عن توسيع خدمة البث املباشر التابعة 
للمجموع��ة التي حتمل اس��م “ش��اهد” ف��ي ظل خطة 

موازية لتطوير احملتوى العربي.
وتضمنت اخلطة الس��عودية، بحسب الصحيفة، العمل 
عل��ى دعم احملتوى العرب��ي بانتاج أعمال تاريخية وس��ير 
ذاتي��ة لش��خصيات عربية إضافة إلى ش��راء محتوى من 

جميع أنحاء العالم .
وتقول الصحيفة إن استجابة نتفليكس لطلب سعودي 
بس��حب حلقة كوميدي��ة انتقد فيها املمث��ل األمريكي 
حسن منهاج ولي العهد محمد بن سلمان ودوره في قتل 
الصحفي جمال خاش��قجي جددت اخملاوف بش��أن حرية 

التعبير في املنطقة.
وتعتم��د اخلط��ة الس��عودية بش��كل أساس��ي وفق��ا 
للصحيف��ة على مجموعة أم بي س��ي الس��عودية التي 
تأسس��ت عام 1991 وكانت دائما تدار حتت عني احلكومة 
الس��عودية لكنها تقدم محتوى أكث��ر انفتاحا من الذي 
يقدم ف��ي التلفزيون الرس��مي مع احلفاظ عل��ى الطابع 

العائلي للترفيه الذي يقدم عبر مجموعة القنوات .

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

عام العمل احلقيقيسيلفي املتنيب قيمته 8 ترليون دوالر 

الحلقة االخيرة 



*املهندس املدني / مهدي جاسم حسون 
املعاوي

يوجد في العراق نظام ري شبه متكامل وخصوصا 
من ناحية التحكم بجريان االنهر والفروع واملبازل 
الكبيرة  السدود  بواسطة  املياه  خزن  وكذلك 
والصغيرة والنواظم والبحيرات الطبيعية و االهوار, 
ان  بها  يؤخذ  وان  تناقش  ان  امتنى  مالحظات  ولي 
مواردنا  على  السيطرة  الستكمال  صاحلة  كانت 
املائية واالستفادة القصوى منها ولتحسني بيئة 

العراق وتقليل التلوث في االنهار.
املالحظات :

1. اكمال حتريات وتصاميم انشاء سد في منطقة 

وجنوب  6 كم  بـ  بيجي  الفتحة شمال مصفى 
رغم  كم,   22 بـ  دجلة  نهر  مع  الزاب  نهر  التقاء 
تراكيب  فيها  النهر  قعر  حتت  االرض  بان  علمي 
جبسية قابلة للذوبان مع ارتفاع عمود املاء عند 
انشاء السد وتوجد حلول هندسية كثيرة لهذه 
املشكلة ومنها انشاء ستارة حتشية على طول 

السد.
ان لهذا السد مزايا كثيرة منها السيطرة التامة 
انشاء  وكذلك  االعلى  الزاب  نهر  فيضان  على 
لتوليد  عمالقة  كهربائية  هيدرو-  توليد  محطة 
مستدام  حل  في  وتسهم  النظيفة  الطاقة 
مائي  خزين  لتوفير  اضافة  الكهرباء,  الزمة 
السد  هذا  وسيكون  املطر  الشحيحة  لالوقات 
بادوش  سد  عن  بدال  املوصل  لسد  صد  سد  هو 

غير املنجز.
2. انشاء سد غاطس شمال ميناء ابو فلوس عند 
قرية جيكور جنوب ابو اخلصيب على شط العرب 
امللحي  اللسان  وقف  تشمل  السد  هذا  مزايا  و 
البصرة,  محافظة  بيئة  حتسني  دائمية,  بصورة 
البصرة من خالل  التلوث في مدينة  القضاء على 
ربط كافة االنهر الفرعية ميني شط العرب مبهرب 
مستوى  وبنفس  فلوس  ابو  ميناء  جنوب  يصب 

العرب  شط  في  املالحة  وتنظيم  الغاطس  السد 
في  والسياحة  الزراعة  تنشيط  الى  اضافة 
التصاميم  مع  املقترح  )هذا  البصرة  محافظة 
بتاريخ  املائية  املوارد  وزارة  االولية قدم للسادة في 
2018/2/18(, ونوقش في ندوة مشكورة وزارة النفط 

في مدينة البصرة.
على  مالحية  حجرة  مع  غاطس  سد  انشاء   .3
العربي  اخلليج  على  املصب  في  العرب  شط 

مبشاركة ايران بالتصميم, واالنشاء واالتفاق على 
وميكن  وايران  العراق,  من  القادمة  املائية  احلصة 
لهذا املشروع ان يأخذ مدى ابعد زمنيا من السد 

الغاطس املقترح في فقرة )2(.
نهر  موارد  بخصوص  اتفاقية  وتوقيع  التفاوض   .4
كانت  لو  حتى  وايران  تركيا  من  القادمة  دجلة 
مجحفة الن هذه املوارد تتناقض باستمرار, سواء 
بقلة املوارد احيانا وفي احيان كثيرة بسبب انشاء 

جائرة  وبصورة  السدود  وخصوصا  الري  مشاريع 
ومشاريع  اجلارتني  قبل  من  الواقع  االمر  وفرض 

اما  اليسو.  سد  واخرها  تركيا  جنوب  الكاب 
بالنسبة اليران فان نهر الكارون ومنابع نهر ديالى 

والزاب والوند والكرمة خير امثلة على ذلك.
توزيع  نسبة  ان  فباعتقادي  للفرات  بالنسبة  اما 

ابرام  واملفروض  عادلة  والعراق  سوريا  بني  املياه 
جهة  ومن  والعراق(  )سوريا  البلدين  بني  اتفاقية 
اخرى اجلارة تركيا لضمان تدفق عادل للمياه عند 

احلدود التركية السورية.
جنوب  الكلفة  واطئة  غاطسة  سدود  انشاء   .5
املدن الرئيسة على نهر الفرات لرفع منسوب املياه 
الغراض محطات املياه وحتسني البيئة )من اقفاص 

الكابيون او رمي احلجر على سبيل املثال(.
6. تخويل صالحية للمحافظات لغرض السيطرة 
الغرض  لهذا  خاص  قسم  وانشاء  التلوث  على 
مديريات  مع  بالتعاون  املائية  املوارد  مديريات  في 
زوارق  وتوفير  والشرطة في كل محافظة  الصحة 
للدوريات في االنهر لتعقب املتسببني في التلوث 
او  العام  القطاع  في  كانوا  سواء  ومحاسبتهم 
القضاء  مجلس  من  قاٍض  يخصص  وان  اخلاص, 
في  القضايا  هذه  مثل  في  الفوري  للنظر  االعلى 

كل محافظة ايضا.
اخملتصني  عناية  املوضوع  هذا  ينال  ان  راجني 
واجلهات واصحاب العالقة االهتمام الالزم ملا فيه 

خير العراق .

احم��د  د.ش��هاب  *املحام��ي 
العنبكي

دعوى االستحقاق: هي الدعوى التي 
تقدم للمحكمة على مال منقول او 
ــار او تكون دعوى مختلطة  على عق
ــخصي وحق  ــى حق ش ــتند عل تس

عيني معا.
ــي الدعوى  ــيوع: ه دعوى ازالة الش
او  ــركاء  الش ــا  فيه ــب  يطل ــي  الت
ــيوع  الش ــة  ازال ــاء  انه ــم  احده
بالقسمة او بالبيع وتوزيع بدل البيع 
ــركاء كال حسب حصته.  على الش
ــل في اختصاص محكمة  وهي تدخ
او  ــار  بعق ــت  تعلق ــواء  ــداءة س الب

منقول.
ــال او  ــو امل ــا ه ــا هن ــذي يهمن ان ال
ــاط  ارتب او  ــار  بعق ــق  املتعل ــق  احل
ــة  ــوى ازال ــتحقاق بدع ــوى االس دع
ــتحق  ــا يكون املس ــيوع عندم الش
ــى العقار او هو  ــن اجنبيا عل او الدائ
ــار وموقف  ــركاء في العق ــد الش اح
ــابق  محكمة التمييز االحتادية الس

واحلالي واخيرا تقييم هذا املوقف.
اوال: اذا كان املستحق )الدائن( اجنبي 
ــص املادة  ــار ومثال ذلك ن على العق

ــى )البناء  ــي عل ــي عراق )1121( مدن
على ملك الغير( البد من التطرق الى 

عدة فروض في هذا املوضوع وهي:-
الفرض االول: اذا كان املستحق دائنا 

الحد الشركاء او اكثر.
ونكون امام احد احللول االتية:

ــديد املدين للدين الذي عليه  1- تس
وهذا هو االصل.

2- شراء حصة هذا الشريك من قبل 
ــار واحللول  ــركاء في العق ــد الش اح
محله في العقار لتزداد بذلك سهام 

املشتري او حصته في هذا العقار.
3- شراء حصة هذا الشريك من قبل 
شخص اجنبي وتسديد قيمة الدين 
ــن واحللول محل املدين في هذا  للدائ

العقار بعدد سهامه 
ــي: اذا كان الدين على  ــرض الثان الف
ــذا الفرض  ــركاء, وفي ه جميع الش
ــتحق  ــديد الدين املس ــب تس يتوج
ــريك حسب  عليهم للدائن وكل ش
ــذا هو االصل  ــه في العقار وه حصت
ــا فيباع  ــن ثابت ــا يكون الدي وعندم
ــق مديرية  ــن طري ــار تنفيذا ع العق
ــة او عن  ــدة العلني ــذ وباملزاي التنفي
ــي  ــار ف ــيوع العق ــة ش ــق ازال طري

محكمة البداءة مثال على ذلك:
ــيدات او  ــخص باحداث مش قام ش
بناء على ارض تعود ملكيتها للغير 
ــك لالرض وقد  ــك مبوافقة املال ومت ذل
ــه ورثة..  ــب االرض وترك ل مات صاح
ــرد على  ــن االمثلة التي ت ــا م وغيره

الفرضني اعاله.

ــن(  ــتحق )الدائ ــا: اذا كان املس ثاني
ــام  ــار وق ــي العق ــركاء ف ــد الش اح
ــراء  ــام باج ــيدات او ق ــاء املش بانش
حتسينات جوهرية او ترميمات على 
ــت  ــه وكان ــي حيات ــم ف ارض مورثه
ــات من  ــيدات او الترميم ــذه املش ه
ــورث رغم  ــاص ومبوافقة امل ــه اخل مال
ــركاء في هذا العقار ومنهم  ان الش
الدائن كانوا جانب على العقار عند 

حياة مورثهم.
ــورث دون  ــل عند وفاة امل ــا هو احل فم
ــاع  امتن او  ــن  الدي ــذا  له ــديده  تس
ــذا الدين  ــديد ه ــن تس ــركاء ع الش
املستحق عليهم واملترتب على هذا 
ــاة مورثهم  ــوت او وف ــار بعد م العق
ــل اليهم بحكم القانون  والذي انتق

واصبحوا شركاء فيه؟
ــؤال.. فانه  ــذا الس ــة على ه واالجاب
ــال دون  ــا ح ــا ادبي ــد مانع ــد يوج ق
ــن املورث  ــه م ــن بدين ــة الدائ مطالب
ــم يتم االتفاق بني  )االب واالم( فاذا ل
ــريك مع باقي الشركاء  الدائن والش
ــتحق عليه  ــن املس ــني فالدائ املدين
ــتحقاق على هذا  ــوى اس ــة دع اقام
ــداءة وفي  ــي محكمة الب ــار ف العق
ــتصدار قرار  محل موقع العقار واس
حكم مكتسب درجة البتات الثبات 
ــيوع  ــتطيع ازالة ش ــه وهنا يس دين
ــع  البي او  ــمة  بالقس ــار  العق ــذا  ه
ــتنادا الحكام املادة )1062( مدني  اس
عراقي الستيفاء حقه من الشركاء 
ــريك في هذا  ــب حصة كل ش وحس

ــيوع هذا  ــل ش ــه ال يزي ــار او ان العق
العقار وحسب رغبته.

ــة  محكم ــف  موق كان  ــا  م ــذا  وه
ــابقة حيث  ــة الس ــز االحتادي التميي
ــتحقاق  االس ــوى  لدع ــر  تنظ ــا  انه
ــوى ازالة  ــن دع ــتقلة ع ــوى مس دع
ــن اقامتها في  ــيوع ومن املمك الش
ــذا الدين  ــتحق له اي وقت وان املس
اثبات ما يدعيه بجميع طرق االثبات 

ــتصدار حكم  القانونية ومن ثم اس
بات للمطالبة به من باقي الشركاء 
ــتيفاء  ــي حالة عدم اس ــني وف املدين
هذا الدين يقوم بازالة شيوع العقار 
في دائرة التنفيذ او احملكمة اخملتصة 
ــديد الدين  ــة لتس ــم فرص او مينحه
ــه مخير في ذلك. اما موقف  حيث ان
ــز االحتادية احلالية..  محكمة التميي
ــوى  دع ــني  ب ــل  الفص ــدم  ع ــم  فه
الشيوع,  ازالة  ودعوى  ــتحقاق  االس
ــار اوالً  ــيوع العق ــد من ازالة ش فالب
ــة  الدرج ــة  االزال ــرار  ق ــاب  واكتس

ــا اقامة  ــة فمن املمكن هن القطعي
ــراءات  ــتحقاق عند اج ــوى االس دع
ــار واثبات دين  ــد على العق وضع الي
الدائن على العقار والذي يستوجب 
ــراءات التنفيذية االخرى  ايقاف االج
ــن بيع في  ــار او االعالن ع ببيع العق
ــنكون  ــمية, وهنا س الصحف الرس
ــراءات بيع العقار  امام تأخير في اج
ــتمر  ــتحقاق س حيث ان دعوى االس
ــداءة ومن  ــن ب ــي م ــل التقاض مبراح
ــداءة الى محكمة  ثم يحال قرار الب
ــة  االصلي ــا  بصفته ــتئناف  االس
ــادر قد يطعن به  وكذلك القرار الص
ــام محكمة التمييز االحتادية وقد  ام
يذهب الى تصحيح القرار التمييزي 
ــيتطلب وقتا طويال وجهدا  وهذا س
ــا عدة  ــورد هن ــرة. ن ــف كثي ومصاري
ــف محكمة  ــى موق ــات عل مالحظ
ــتحقاق  التمييز احلالي لدعوى االس

وربطها لدعوى ازالة الشيوع وهي:
ــوى الدين او  ــة االولى: ان دع املالحظ
االستحقاق على عقار تقام من اجل 
اثبات هذا الدين وقد يثبت هذا الدين 
ــاء  ــب اعط ــه فيج ــت وعلي او ال يثب
الفرصة للمدعي الدائن باثبات ذلك 
فما هي احلاجة الزالة شيوع العقار 
خاصة اذا خسر املدعي الدائن دعواه 

على هذا العقار؟
ــة: ان القرار الصادر  املالحظة الثاني
ــوى  ــي دع ــداءة ف ــة الب ــن محكم م
البتات  ــة  درج )الدين(  ــتحقاق  االس
ــاب  الذه ــا  ــن هن الدائ ــتطيع  فيس

ــيوع  ــوى ازالة الش ــة دع ــى اقام ال
ــمة او البيع او استيفاء دينه  بالقس
ــني دون حاجة  ــركاء املدين ــن الش م
ــار وبالتالي قد  ــيوع العق ــة ش الزال
ــركاء في  نحافظ هنا على بقاء الش
عقار مورثهم لرغبة الدائن الشريك 
ــة  والعالق ــر  باالواص ــاظ  لالحتف
ــركائه في  االخوية والعائلية مع ش
ــار املوروث  ــار واالحتفاظ بالعق العق

كونه ميثل تاريخ عائلته.
ــه .. ارى صحة موقف محكمة  وعلي
ــذي يفصل بني  ــابق ال ــز الس التميي
ــة  ــوى ازال ــتحقاق ودع ــوى االس دع
ــيوع  ــة ش ــث ان ازال ــيوع , حي الش
العقار واكتساب قرار احلكم الدرجة 
ــو  القطعية واحيانا بيع العقار ورس
ــتري اجنبي عن  ــى مش ــدة عل املزاي
ــتحصال دين  ــركاء مينع من اس الش
ــتحقاق  ــي دعوى االس ــتحق ف املس
ــم  باس ــار  العق ــجل  ــث سيس حي
ــا  يوم  30 ــالل  خ ــد  اجلدي ــتري  املش
ــن  ــه م ــريك مبلغ ــتلم كل ش ويس
ــب حصته من العقار  احملكمة حس
ــتقرار املعامالت  ــه ولغرض اس وعلي
ــري امام احملكمة  في البيع الذي يج
ــك اختصارا  ــذ وكذل ــر التنفي او دوائ
ــد فان موقف محكمة  للوقت واجله
ــف  املوق ــو  ه ــابق  الس ــز  التميي

السليم.     

*دكتوراه قانون دولي

راودتني كثير من املواضيع التي تتعلق بالظواهر السلبية التي 
نعاني منها جميعا وخاصة وسط هذه الظروف التي نعيشها 
ــديد  ــف الش ــواء املفعمة بأريج الدميقراطية التي ولالس واألج
ــلبية  ــتغلها في اجلوانب الس ــم يفهمها الكثير ورمبا من اس ل
ــور رموز و  ــر حتمت ظه ــة التعبي ــة وحري ــواء الدميقراطي ،  فاج
ــا قدموه من  ــار لهم بالبنان مل ــأن ويش ــخصيات كان لها ش ش
إجنازات تخدم اجملتمع على مختلف األصعدة ، ومن أبرز املشاكل 
التي نعاني منها كانت مشكلة التسقيط ، التي نخرت أشالء 
ــتفحل عند الغالب ، فال يكاد  اجملتمع  واصبحت داء عظيما اس
ــخصية لها واقعها في اجملتمع  ــلم منه فريق أو تيار او ش ال يس
ــاف النفوس ،  ــن هؤالء ضع ــة لم تخلو م ــى الرموز الديني وحت
ــا قائمة على تدمير  ــداء ، لقد صارت  ثقافتن ــني بهذا ال واملصاب
ــم ، وهدفهم ، بأن تخرج  ــة في تدمير أفكاره ــوز ، للمحاول الرم
ــنة ، ألن كل رمز كان يتصدى   ــة عارية من هذه القدوة احلس األم
ــيرته وسريرته كذبا وبهتانا ، بعد  ملن يشوه صورته ويفضح س
ــن هيبة الناس وحرماتها مكانتها االجتماعية . إن  االنتقاص م
ــقيط واحلذف بلغ بهم حدا كبيرا بحيث لم يعد يتحمل  التس
نفسيا اسم شخص أو رمز خرج لنا بفكرة معينة تنسب اليه ، 

كان لها بصمة واضحة 
ــدم اجملتمع بحيث  وتخ
ــن  م ــاوز  التج ــح  أصب
بهذا  ــني  املصاب ــؤالء  ه
املرض املزمن يبحث في 
كتبه ومقاالته وكلماته 
ــقطت  س ــوة  هف ــن  ع
ليبعثر ما بناه ، ويشوه 
ما صنعه . والغريب في 
ــا نالحظ كأنه  االمر انن
يريد أن يصفي حسابه 
ــوم  فيق ــاء  األحي ــع  م

ــقط األحياء التابعون لهم تبعا  بتدمير حرمات األموات كي يس
ــكار ، ألن  ــعون لتدمير بعض األف ــل أحيانا يس ــقوطهم ، ب لس
ــن تدمير اخلصوم ، ولهذا  ــي وجودها منفعة اخلصوم فال بد م ف
ــهم  ، هذه مأساة حقيقية  تدمر تلك األفكار التي تقوم عروش
ــتفيد من هذا  ــؤال هنا من هو املس ــي األمة . والس ــة ف وعظيم

التسقيط وما هو الدافع ؟؟
بالتأكيد ان لهذا الفعل القبيح دوافع قوية ومن جهات ساندة 
ــواء كانت من الداخل ألهداف شخصية أو حزبية أو كتلوية  س
ــن اخلارج لتدمير اجملتمع و إعادته  ــة و قد يكون الدافع م او نفعي
ــد يكون حقدا متجذرا  ــرقته و نهب خيراته .. وق الى الوراء و س

وعن الال شيء ؟؟
ــا يجب ان يكون للمثقف احلقيقي صاحب النفس الوطني  وهن
دور في ذلك من خالل التوعية واإلرشاد و التصدي بحزم و قوة ألي 
شائعة هدفها تدمير ركن من أركان مقومات اجملتمع الصالح.  

التسقيط والحذف بلغ بهم 
حدا كبريا بحيث لم يعد 
يتحمل نفسيا اسم شخصا 
أو رمزا خرج لنا بفكرة معينة 
تنسب اليه  كان لها بصمة 
واضحة وتخدم املجتمع

ــة واإلمالئية،  ــاء النحوي ــوع في األخط ــدف تالفي الوق به
واحلفاظ على سالمة املادة فكريا، نأمل من اخواننا الكتاب 
ــلوا الينا ابداعاتهم مطبوعة على قرص )سي دي(،  ان يرس

وليست مكتوبة بخط اليد. 
مع اإلعتزاز واحملبة

تنويــه..إلى كتابنا األعزاء

ابراهيم الدهش 

 خارطة طريق

 داء التسقيط

أمل الياسري

ــاء في ملحمة  احلضور املتميز للنس
ــة  واضح ــورة  ص ــي  يعط ــالء،  كرب
ــال للمرأة،  ــدور الفع ــدة، عن ال وخال
ــباب ثورة اإلمام احلسني  في بيان أس
ــخصية  ــالم(، وفضح ش )عليه الس
ــف القناع  يزيد عليه اللعنة، وكش
عن قبح أفعال العدو، حني أقدم على 
قتل أبناء قوم زكاهم الباري عز وجل، 
ــم  ــس وطهره ــم الرج ــب عنه وأذه
تطهيراً، ولهذا عاشت كربالء بوجود 
عقائل الوحي، ومخدرات الرسالة مبا 
قبلها وما بعدها.املرأة حتملت كثيراً 

ــام الطف من  ــاة واآلالم أي ــن املعان م
ــبي وحزن وفراق ومشاهد لرؤوس  س
ــتمدت  ــم فاس ــة للضي ــة رافض أبي
ــني، ألن  ــذه القراب ــجاعة من ه الش
ــه،  ــت قضية امليت نفس املوت ليس
ــدر ماهي قضية الباقني، حيث أن  بق
ليلة املكاشفة التي جرت بني اإلمام 
وأصحابه،  ــالم(  الس )عليه  احلسني 
ــن  ــدي م ــوالء احملم ــق ال ــت عم أثبت
فداء  ــم  أرواحه ــوا  ليقدم ــم،  قبله
ــدة، وال فرق بهذا عند  للدين والعقي

الرجال والنساء.
ــه اإلمام  ــرأة منح ــق للم ــم ح أعظ
احلسني )عليه السالم( حق اإلختيار، 
ــاء البيت الهاشمي  ــأل نس بأنه س
ــاب  الذه ــاء،أو  بالبق ــن  بقراره
ــر بيت النبوة  ــن، لكن حرائ لقبائله
ــن مابدأَن من رحلة  أبنَي، إال أن يكمل
الصبر واإلباء، فقد شاركت إحداهن 

ــت ولديها )عبد  بهذا املصاب، وقدم
ــد األصغر(، فداء  ــر ومحم اهلل األصغ
ــه  )علي ــني  احلس ــام  اإلم ــا  ألخيهم
السالم(، إنها ليلى بنت مسعود، بن 

ــلم التميمي  خالد بن ربعي، بن مس
من بني دارم.

ــعود، إحدى  ــيدة ليلى بنت مس الس
ــالم(،  ــات اإلمام علي )عليه الس زوج
ــيدة فاطمة  ــد وفاة الس تزوجها بع
ــيدة  ــالم(، والس الزهراء )عليها الس
ــت حزام، أم البنني )عليها  فاطمة بن
ــف،  ــة الط ــهدت واقع ــالم(، ش الس
اهلل  ــد  )عب ــا  ولديه ــع  م ــرت  وحض
ومحمد(، اللذين إستشهدا بكربالء 
ــا الكبير،  ــم جتزع، ومتيزت بصبره فل
ــاء أهل  ــس بغريب على نس وهذا لي
ــالم(، فهي تدرك  البيت )عليهم الس
ــادة، وكرامتهم من  أن القتل لهم ع

اهلل الشهادة.
ــى  ليل ــة  اجلليل ــيدة  الس ــرت  عاص
التميمية الدارمية، زمن اإلمام علي، 
واحلسن، واحلسني، وعلي بن احلسني 
ــني(، فبرزت  ــالم أجمع )عليهم الس
ــاء زمانها، وقد روت  مكانتها بني نس
ــم، وكانت ممَْن  ــرة عنه ــث كثي أحادي

ــى املضايقات،  ــاج عل ــرزَن لإلحتج ب
ــن  ــام احلس ــا اإلم ــرض له ــي تع الت
ــة، وصرحت  ــه مع معاوي بعد صلح
ــة بعد أبيه  ــه أحق باخلالف كثيراً بأن
ــالم(، فكانت نعم  ــه الس علي )علي
ــي الرحمة  ــبط نب ــة عن س املدافع

)صلواته تعالى عليه وعلى آله(.
ــمها بعلي  متيمية علوية إرتبط اس
بن أبي طالب )عليهما السالم( حني 
تزوجها، ويقيناً أن َمْن تكون زوجة ألبي 
احلسنني، فال بد أن تكون على مقدار 
كبير، من النجابة والفصاحة، لتروي 
ــن )عليهما  ــا وابنه احلس عن زوجه
ــالم(، أحاديث مهمة في أحكام  الس
ــالم عليِك  الدين وأحوال الدنيا، فس
أيتها الصابرة احملتسبة، عند الباري 
ــهاد ولديك أمامك  عز وجل الستش
ــى الصابرون  ــا يوف ــالء، وإمن ــي كرب ف

أجرهم بغير حساب .

العيون الساهرة يف ذكراها ومتطلبات النهوض وافاق املستقبل
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رياض هاني بهار  

نحتفل بذكرى مرور ثمانية وتسعني عاما 
املوافق  العراقية  الشرطة  تشكيل  على 
أصبح  الذي  الثاني1922  كانون   /9 في 
تقليدا سنويا، وبالوقت الذي أحيي فيها 
اليوم  هذا  في  الشرطة  رجال  اخواني 
، ظلت  اخلدمة  وخارج  باخلدمة  كانوا  ممن 
الشرطة العراقية وعبر مسيرتها الطويلة 
متثل  عام  مئة  من  يقرب  ما  امتدت  التي 
صمام االمان وخط الدفاع االول في حفظ 
واليد  العراقي  املواطن  وممتلكات  حياة 
االمينة التي عملت دوماً على بسط هيبة 

نستقبل  ونحن   . القانون  وإنفاذ  الدولة 
في  اليوم  هذا  واستقر  الغالية  الذكرى 
متجدًدا  رمًزا  وأصبح  ووجداننا  ضميرنا 
الذي  األوفياء  الشرطة  رجال  لبطوالت 
خاللها  وجادوا   ، املعارك  أشرس  خاضوا 
وكرامة  عزة  أجل  من  الطاهرة  بأرواحهم 
وطنهم واستقالل وسالمة شعبه وأمانه 
قوى  شهداء  نستذكر  ان  اال  واليفوتنا   ،
االمن الداخلي العراقية الذين دفعوا أغلى 
عام  من  عددهم  بلغ  والذين  التضحيات 
عدا   )25550( احلاضر  الوقت  لغاية   2003
ضحوا  الذين   2003 قبل  االبرار  شهدائنا 
بارواحهم عند ادائهم لواجبهم املقدس، 
عدا   )29520( عددهم  بلغ  الذين  وجرحانا 
تثبت  لم  خفيفة  اصاباتهم  كانت  من  
اعلى  تعتبر  االرقام  وهذه   ، ارقامهم 
بالعالم  الشرطة  اجهزة  في  التضحيات 
في  مناضلني  الشرطة  رجال  كان  لقد   ،
جسارة  بكل  واإلرهاب  اجلرمية  مواجهة 
أجل  من  واجبهم  عن  يوًما  يتخلفون  لم 
وطن ينعم بالسالم، واحدى االجهزة التي 
يستلهم  ببسالة،  اإلرهاب  خلطر  تصدت 
وانتمائهم  وطنيتهم  من  الشرطة  رجال 

لهذه االرض يهتدون به في أدائهم لعهد 
وطنية  بإرادة  أنفسهم  على  قطعوه 
الوطن  هذا  أرض  على  للشر  تقوم  ال  بأن 
قائمة، وهم في ذلك يتخذون بإميان راسخ 
الوطن وحماية  أمن  بأن  واقعهم مدركني 
مقدراته ومكتسباته هي رسالة تتواصل 
مهما  أدائها  في  الشرطة  أجيال  مسيرة 
بلغت التحديات ، وسط أحداث تتعاظم 
التحديات  فيها  وتتنامى  اخملاطر  فيها 
األوفياء  الشرطة  رجال  من  جتد  ال  والتي 
إال كل إصرار على التصدي بكل حسم ملا 
ميس أمن الوطن وسالمة أراضيه ويبذلون 
في سبيل ذلك أرواحهم فداًء للوطن، ما 
تزال  وما  وروت  شجاعتهم،  أبًدا  خانتهم 
ربوعه  بامتداد  الوطن  هذا  تراب  دمائهم 
وفي   . واستقراره  أمنه  تعضيد  أجل  من 
اليوم تبرز من جديد اخلدمة الكبيرة  هذا 
التي يجب ان تؤديها املؤسسة الشرطوية 
متغيرات  مع  التعامل  وعلينا  العراقية، 
االمن  قوى  عمل  فإن   ، وحتدياته  العصر 
الداخلي بأسلوب عصري وحديث يشكل 
أجل  من   ، اجملال  هذا  في  مهمة  وسيلة 
أحوالنا،  بإصالح   ، التقدم  بركب  اللحاق 

،بتطبيق  املهام  أداء  في  الرؤي  ووضوح 
والراسخة،  الثابتة  األمنية  السياسات 
واتباع نهج العقيدة األمنية القائمة على 
احترام حق املواطن بالتعبير عن رأيه وفقاً 
للقوانني .ان ظروف العنف السابقة التي 

 ، مؤهلة  غير  قيادات  افرزت  بالعراق  مرت 
قيادات  احلالية  الظروف  مع  تتناسب  ال 
عسكرية كانت املرحلة تتطلبها افقدت 

الشرطة مهامها ووظيفتها األساسية ، 
اَي  مثل  لألرض  ماسكه  قوة  الى  وحتولت 
قيادات  تعاد  ان  األوان  ان   ، عسكرية  قوة 
مبمارسة  والعودة  مدنيتها  الى  الشرطة 
االجراءات  ومغادرة  احلقيقة  مهامها 
العنف  فترة  فرضتها  التي  واملمارسات 
تظافر  يتطلب  وهذا   ، داعش  ومحاربة 
جهود وطنية لدعم اخلدمة الكبيرة التي 
الشرطوية  املؤسسة  تؤديها  ان  يجب 
متغيرات  مع  التعامل  وعلينا  العراقية، 
االمن  قوى  عمل  فإن   ، وحتدياته  العصر 
الداخلي بأسلوب عصري وحديث يشكل 
أجل  من   ، اجملال  هذا  في  مهمة  وسيلة 
أحوالنا،  بإصالح  التقدم  بركب  اللحاق 
،بتطبيق  املهام  أداء  في  الرؤي  ووضوح 
والراسخة،  الثابتة  األمنية  السياسات 
القائمة  األمنية  العقيدة  نهج  واتباع 
عن  بالتعبير  املواطن  حق  احترام  على 
وجوبا على  واصبح   . للقوانني  وفقاً  رأيه 
االمور  دفة  تدير  التي  الشرطوية  قيادات 
بتحديد اخملاطر احلقيقية القادمة، وحتديد 
السعي  وضرورة  بناء  إلعادة  األولويات 
خالل  من  القدرات  ودعم  االداء  لتطوير 

بأحدث  واالستعانة  العلمي  التخطيط 
وعلى  احلديثة  والتكنولوجيا  النظم 
االرتقاء بالعنصر البشري باعتباره ركيزة 
العمل األمني واالرتقاء باخلدمات األمنية 
في كافة املرافق الشرطية واملنا باصالح 
لتتناسب  االدارات  بعض  هيكلة  واعادة 
لغرض  املرحلة  مع  وتتجانس  العصر  مع 
اجلنائية  بأبعاده  املهام  بكل  النهوض 
لنحفظ جبهتنا الداخلية في إطار احترام 
الدستور والقانون وااللتزام مبعايير حقوق 
اإلنسان وفي اخلتام وملا كان حتقيق األمن 

الداخلي من أولى أولويات الدولة احلديثة ، 
فإننا نطمح ان يؤدي جهاز الشرطة عمله 
بأسلوب عصري وحديث ، يشكل وسيلة 
مهمة الداء مهام االمن ، ال سيما ان كافة 
واصبح  متاحة،  والبشرية  املادية  املوارد 
لزاما على احلكومة احلالية ، وضع خطة 
متكاملة الصالح وتطوير جهاز الشرطة، 
املؤسسة  وتزويد  الوسائل  وعصرنة 
باملعدات واألجهزة التكنولوجية احلديثة، 

وابعاد اجليش عن مهام االمن الداخلي .

كان رجال الشرطة 
مناضلني يف مواجهة 
الجريمة واإلرهاب بكل 
جسارة ولم يتخلفون يومً�ا 
عن واجبهم من أجل وطن 
ينعم بالسالم

املرأة تحملت كثريًا من 
املعاناة واآلالم أيام الطف 
من سبي وحزن وفراق 
ومشاهد لرؤوس أبية 
رافضة للضيم فاستمدت 
الشجاعة من هذه القرابني

اكمال تحريات 
وتصاميم انشاء سد يف 
منطقة الفتحة شمال 
مصفى بيجي ب� 6 
كم وجنوب التقاء نهر 
الزاب مع نهر دجلة

شراء حصة  الشريك 
من قبل احد الشركاء 
يف العقار والحلول 
محله يف العقار لتزداد 
بذلك سهام املشرتي او 
حصته يف هذا العقار

 صرب ليلى بنت مسعود ليس بغريب

العالقة بني دعوى االستحقاق ودعوى ازالة الشيوع يف الدعوى املدنية

نــــظـــام الــــري فـــــــي الــــعـــــــــراق



ولك��ن لع��ل ترام��ب نفس��ه كان 
مص��دراً محتم��اً آخر للتس��ريب 
ح��ول حالت��ه القلقة ف��ي البيت 
االبيض. ففي اتصاالته خال النهار 
ومن س��ريره ف��ي الليل غالب��اً ما 
حتدث مع اشخاص لم يكن لديهم 
اي سبب حلفاظ على اسراره. وكان 
نهراً من الش��كوى واالمتعاض مبا 
ف��ي ذلك ش��كواه من م��دى قذارة 
البي��ت االبيض عن��د معاينته عن 
ُقرب. وقد نشر مسقبلو اتصاالته 
امثلة عن ش��كاويه فوراً في عالم 
الشائعات العدمي الرحمة واملتنبه 

على الدوام.
 في 6 ش��باط/ فبراير اجرى ترامب 
واح��داً م��ن اتصاالت��ه الهاتفي��ة 
الغاضب��ة والراثية لل��ذات من دون 
االنتباه الى مدى موثوقية شخص 
يعرف��ه معرفة عابرة من وس��يلة 
اعامي��ة ف��ي نيوي��ورك. ولم يكن 
اخرى  لاتص��ال غاي��ة مفهوم��ة 
سوى التعبير عن مشاعره احلانقة 
حي��ال االزدراء املتواصل لوس��ائل 

االعام وعدم اخاص موظفيه.
كان املس��تهدف االول��ي لغضب��ه 
تامي��ز  النيوي��ورك  صحيف��ة  ه��و 
ماغ��ي  الصحفي��ة  ومراس��لتها 
ب���  وصفه��ا  الت��ي  هابيرم��ان 
نع��ت جاي��ل  »املعتوه��ة«. كم��ا 
عم��وداً  كتب��ت  الت��ي  كولين��ز 
قارنت فيه بطريق��ة غير ايجابية 
ترام��ب مع نائ��ب الرئي��س بينس 
ب�«الغبية«. لكن��ه حتول بعد ذلك 
مواصاً احلديث عن وسائل االعام 
التي يكره الى الس��ي. إن. إن وعدم 
اخاص رئيس��ها جيف زاكر الذي 
»صنع��ه ترام��ب« )هك��ذا حت��دث 
ترامب عن نفسه بصيغة الغائب( 
والذي صادق على برنامج »املتدرب« 
)The Apprentice( بصفته رئيس��اً 
حملط��ة إن. ب��ي. س��ي. كان ترامب 
»ش��خصياً« ه��و م��ن من��ح زاكر 
وظيفته في السي. إن. إن »اجل انا 

فعلت ذلك«.
ثم كرر قصة اخبرها بهوس ملعظم 
من حتدث معهم. تقول القصة انه 
ذهب الى عشاء لم يكن يتذكر اين 
وانه جلس الى جانب »سيد لطيف 
يُدع��ى كين��ت« ال ش��ك ان��ه فيل 
كينت الرئيس التنفيذي الس��ابق 
برودكاستينغ فرع  تيرنر  لش��ركة 
»تامي وورنر« الذي كان يش��رف على 
محطة الس��ي. إن. إن »وكان ميلك 
الئح��ة م��ن اربعة اس��ماء«. ثاثة 
منه��م لم يس��بق ان س��مع بهم 
ترامب لكنه كان يعرف جيف زاكر 
م��ن خ��ال برنامج املت��درب. »كان 
زاكر الرقم اربعة على الائحة لذا 
اقنعت��ه بأن يصبح الرق��م واحداً. 
رمبا لم يك��ن يجدر ب��ي فعل ذلك 
ألن زاكر ليس ذل��ك الذكي لكنني 
اح��ب ان اظه��ر ان بوس��عي فعل 
مثل هذا النوع من االشياء«. لكن 
زاك��ر »وهو رجل س��يئ ج��داً قام 
بعمل فظيع ج��داً« انقلب بعد ان 
منح��ه ترامب الوظيف��ة وقال انه 
ف��ي الواق��ع »امر مق��زز على نحو 
غير معقول« قاصداً بذلك »امللف« 
الروس��ي وقصة »ال��ُدش الذهبي« 
اتهمت��ه  الت��ي  املمارس��ة  وه��ي 
الس��ي. إن. إن باملشاركة فيها في 
جناح فندق مبوسكو مع مومسات 

متنوعات.
وبع��د االنته��اء م��ن زاك��ر انتقل 

الرئي��س ال��ى التخمي��س بش��أن 
»ال��دش الذهبي« وكي��ف كان كل 
ذلك مجرد جزء من حملة اعامية 
لن تنج��ح اب��داً ف��ي اخراجه من 
البي��ت االبي��ض. فألنه��م كان��وا 
فاشلني حاقدين ويكرهونه بسبب 
انتصاره عمدوا الى نش��ر اكاذيب 
صرفة اش��ياء ُمختلف��ة مئة في 
املئة غير صحيحة كلياً مثل غاف 
مجلة تامي في ذلك االس��بوع )وقد 
ذكَر ترامب مس��تمعيه بأنه ظهر 
على غاف تامي اكثر من أي شخص 

آخر في التاريخ( الذي اظهر ستيف 
بانون وهو شخص طيب يقول انه 
هو الرئيس احلقيقي فسأل ترامب 
مس��تمعيه: »ما هو حجم التأثير 
ال��ذي ميلكه باعتقادكم س��تيف 
بانون علّي؟«. وبعد تكرار الس��ؤال 
»صف��ر!  االجاب��ة:  ك��رر  مج��دداً 
صف��ر!« وكان ه��ذا ينطب��ق على 
صهره ايضاً الذي كان بحاجة الى 

تعلم الكثير.
وقال ترامب ال��ذي لم يكن يبحث 
عن تأكيد او حتى عن رد ان وسائل 
االع��ام ل��م تكن تؤذيه فحس��ب 
بل كان��ت تؤذي قدراته التفاوضية 
ايض��اً االمر الذي كان يُلحق الضرر 
باالمة. واالمر نفس��ه ينطبق على 
ناي��ت اليف«  برنام��ج »س��اترداي 
الذي ق��د يظن ان��ه كان مضحكاً 
جداً لكنه في واقع االمر كان يؤذي 
كل من ف��ي البلد. ورغ��م تفهمه 
حقيق��ة ان البرنامج املذكور ُوجد 
ليكون لئيم��اً مع��ه اال درجة لؤم 
العامل��ني ف��ي البرنام��ج حيال��ه 
كان��ت غي��ر معقول��ة. كان ذل��ك 
»مس��رحية هزلية مزيف��ة«. وكان 
ترام��ب ق��د راج��ع املعامل��ة التي 
تلقاه��ا جمي��ع الرؤس��اء اآلخرين 
في وس��ائل االعام لكنه لم يجد 
شيئاً شبيهاً بهذه املعاملة حتى 
مع نيكس��ون الذي عومل بشكل 

بعي��د ج��داً ع��ن االنص��اف. »لقد 
وثقت كيليان وهي نزيهة جداً كل 

هذا. بوسعكم االطاع عليه«.
ومض��ى ترامب ف��ي كام��ه قائاً 
انه ف��ي ذلك اليوم بالذات وفر 700 
ملي��ون دوالر على ش��كل وظائف 
كان��ت س��تذهب الى املكس��يك. 
لكن وسائل االعام كانت تتحدث 
عنه في رداء احلمام الذي »ال املكه 
ألنن��ي ل��م ارت��د يوم��اً رداء حمام. 
ول��ن ارت��دي واحداً منه اب��داً ألنني 
لست ذلك النوع من االشخاص«. 
وما كانت وس��ائل االع��ام تفعله 
ه��و تقويض ه��ذا البي��ت املبجل 

و«الكرامة فائق��ة االهمية«. لكن 
م��ردوخ »الذي لم يتصل به وال مرة 
واح��دة« اصب��ح يتصل ب��ه طوال 

الوقت. وهذا يجب ان يشي للناس 
بشيء ما.

اس��تمر االتصال س��تاً وعش��رين 
دقيقة.

الفصل السابع
روسيا

حت��ى قب��ل وج��ود س��بب وجيه 
لاش��تباه بس��الي بيت��س كانت 
الش��كوك ت��دور حولها فق��د ورد 
في تقري��ر االنتقال ب��أن ترامب لن 
يُحب��ذ قرار تس��لق هذه الس��يدة 
)ذات الس��نوات اخلمس والس��تني 
والت��ي ولدت ف��ي اتانتا وتخرجت 
محامي��ة ف��ي جامع��ة جورجي��ا 
وعمل��ت في وزارة العدل( الس��لم 
لتتدرج ال��ى منصب مدعية عامة 
بالوكال��ة. هن��اك س��مات معينة 
الذي��ن يعملون  متي��ز االش��خاص 
مع اوباما س��مات تظهر من خال 
طريق��ة س��يرهم وتصرفهم نوع 

من الفوقي��ة يتمتعون به��ا. انها 
من النس��وة اللواتي يثرن اعصاب 
وميلك��ن معلومات س��رية  ترامب 
وهن مختلفات عن النسوة اللواتي 
يتوافق��ن مع هياري. علماً انه في 
مرحلة الحقة سيصار الى تعميم 
هذا الرفض ليش��مل كل النسوة 

العامات في وزارة العدل.
كانت هن��اك فجوة اساس��ية ما 
بني ترام��ب واملوظفني احلكوميني. 
فق��د كان ترامب ق��ادراً على فهم 
السياس��يني لكن��ه كان يواج��ه 
صعوبة في التعامل مع املوظفني 
وطباعه��م  البيروقراطي��ني 

ودوافعهم. لم يس��تطع ان يفهم 
م��ا ال��ذي يريدونه. ِلم ق��د يرغبون 
ش��أنهم ش��أن اي امرئ ان يكونوا 

دائميني. »ما  موظفني حكومي��ني 
املبل��غ االقصى ال��ذي ميكنهم ان 
يتقاضوه؟ الفا دوالر؟« س��أل بنوع 

من االستغراب.

كان باالم��كان التغاضي عن منح 
بيت��س منص��ب املدعي��ة العامة 
بالوكال��ة ومنحه للمرش��ح لهذا 
املنصب جيف سيش��نز حتى ولو 

للحصول  االنتظار  ذلك  اس��تلزم 
عل��ى موافقة مجلس الش��يوخ. 
ول��م مي��ِض وق��ت طوي��ل حت��ى 
استش��اط ترامب غيظ��اً النه لم 
يج��ر جتاهله��ا. ولكنه��ا كان��ت 
املدعية العامة الفعلية؛ وقد وافق 
عليها مجلس الشيوخ وال بّد وان 
يحظى الش��خص الذي يش��غل 
ه��ذا املنص��ب مبوافق��ة مجلس 
الشيوخ وبالرغم من ان بيتس قد 
ش��عرت وكأنها مسجونة ضمن 

ارض عدوة قبلت هذه الوظيفة.
وفي هذا االط��ار وجراء املعلومات 
الافتة التي قدمتها الى مستشار 

البيت االبي��ض دون ماكغان خال 
االسبوع االول من عملها في هذه 
االدارة وقب��ل ان ترف��ض ف��وراً بدت 

وكأنها مشبوهة وغير مرغوبة.
وقد انكر مستش��ار االمن القومي 
فل��ني  ماي��كل  حديث��اً  املعتم��د 
التقاري��ر الت��ي وردت في صحيفة 

واشنطن بوست عن حوار دار بينه 
وبني الس��فير الروس��ي س��يرجي 
تبادلن��ا  لق��د  وق��ال  كيس��لياك. 
التحي��ة فحس��ب. واك��د للفريق 

االنتقالي ولنائب الرئيس املنتخب 
»بينس« وسواهم عدم التطرق الى 
موضوع العقوب��ات التي فرضتها 
حكوم��ة اوباما على ال��روس وهو 

تأكيد لطاملا رّدده بينس علناً.
اطلع��ت بيت��س البي��ت االبي��ض 
عل��ى ان احل��وار ال��ذي دار بني فلني 
وكيسلياك كان جزءاً من مجموعة 
غي��ر مقص��ودة من التس��جيات 
املسموحة أي ان محكمة مراقبة 
االستخبارات االجنبية السرية قد 
س��محت بالتنصت على السفير 

الروس��ي؛ وقد س��جلت ع��ن غير 
قصد االتصال ال��ذي دار بينه وبني 

فلني.
وق��د س��اءت س��معة محكم��ة 
االجنبية  االس��تخبارات  مراقب��ة 
ادل��ى  الت��ي  التصريح��ات  بع��د 
به��ا ادوارد س��نودن والتي جعلت 
احملكم��ة تب��دو ولفت��رة مقتضبة 
اش��به بوح��ش مفترس مس��لط 
عل��ى الليبرالي��ني الذين اس��تاءوا 
من انتهاكات اخلصوصية. اما اآلن 
فقد كان��ت هذه احملكمة تش��هد 
حلظة حس��م اخرى ولكنها باتت 
صديق��ة لليبرالي��ني الذي��ن املوا 
في ان يس��تخدموا التس��جيات 
الصوتي��ة »غي��ر املقص��ودة« تلك 
كطريق��ة لربط معس��كر ترامب 

مبؤامرة شاملة مع روسيا.
باختص��ار ف��إن كا م��ن ماكاغن 
وبريب��وس وبانون الذين كانت لهم 
ش��كوكهم ح��ول صدقي��ة فلني 

وامانته – واخفاقه بحسب ما قال 
بانون – قد حتدث عن الرسالة التي 
نقلتها بيتس ُس��ئل فلني مجدداً 
ع��ن ه��ذه املكامل��ة الهاتفي��ة مع 
كيس��لياك وقيل له انه قد يكون 
هن��اك تس��جيل له��ذه املكامل��ة. 
ومجدداً سخر من هذا الكام واكد 
ان احلديث الذي دار كان محادثة لها 

دالالت حول اي موضوع مطروح.
ففي اح��دى وجهات النظ��ر التي 
عمت البيت االبيض بدت تصريحات 
بيتس وكأنها »اكتش��فت ان زوج 
صديقتها يخونها فقررت ان تشي 

عماً مببدأ رفض اخليانة«
وما اخاف البي��ت االبيض اكثر هو 
الكيفي��ة التي متكن��ت بيتس من 
خالها م��ن التق��اط اتصال فلني 
ب��كل مه��ارة وبش��كٍل انتقائ��ي 
مائ��م هذا م��ع العلم ان اس��ماء 
املواطن��ني االميركي��ني يُفترض ان 
تبق��ى »مخفية« ف��ي مجموعات 
التنص��ت غير املقص��ودة وبالرغم 
م��ن ان عملي��ات الكش��ف ع��ن 
م��ن  بسلس��لة  مت��ر  االس��ماء 
االج��راءات املعقدة. ومن هنا يؤكد 
تقريرها ان التسريبات التي وصلت 
الى صحيفة البوس��ت حول هذه 
التس��جيات ص��ادرة ايض��اً ع��ن 
مكت��ب التحقيق��ات الفيدرال��ي 
)FBI( او ع��ن وزارة العدل او مصادر 
اوبام��ا داخل البي��ت االبيض وهي 
جزء من نهر التس��ريبات املنساب 
وال��ذي يب��دو ان��ه يح��ب التوجه 
نح��و كل م��ن صحيفت��ي التاميز 

والبوست.
وفي تقييم للرسالة التي قدمتها 
بيت��س رأى البي��ت االبيض ان هذه 
املشكلة تصب في اطار املشكات 
مع فل��ني والتي غالب��اً ما يصعب 
حلها اكثر من كونها مشكلة مع 
بيتس او تهديد م��ن قبلها. فوزارة 
العدل وطاقمه��ا الكبير واملدعون 
العامون الذين مييل��ون نحو اوباما 

يتنصتون على فريق ترامب.
هذا غي��ر عادل قالتها كيليان 
ف��ي  جتل��س  وه��ي  كون��واي 
ف��ي  املؤث��ث  غي��ر  مكتبه��ا 
الطاب��ق الثان��ي متحدثة عن 
اجملروح��ة:  الرئي��س  مش��اعر 
»هذا غير عادل. هذا غير عادل 
البتة. لقد خسروا. لم يربحوا. 
هذا غير عادل لذا ال يريد رئيس 
الوالي��ات املتح��دة االميركية 

التحدث عن املوضوع«.
لم يكن في البيت االبيض من 
يود التحدث عن املوضوع ولم 
للحديث  اي ش��خص  يفوض 
عن روس��يا. فاملوض��وع الذي 
كان م��ن ش��أنه وحت��ى قبل 
الدخول الى البيت االبيض ان 
يستحوذ على العام االول من 
ادارة ترام��ب كان مرفوضاً. لم 
يكن احد مس��تعداً للتعامل 

معه.
»م��ا م��ن داع للتح��دث ع��ن 
ه��ذا املوض��وع« قالها ش��ون 
يجل��س على  وهو  سبايس��ر 
االريكة في مكتبه وقد شبك 
يديه بحزم. قال مجدداً وبعناد: 
»ما م��ن داٍع للتحدث عن هذا 

املوضوع«.

9 ملف

ذّكَر ترامب مستمعيه بأنه ظهر على غالف تايم اكثر من أي شخص آخر يف التاريخ 

قال ترامب الذي لم يكن يبحث عن 
تأكيد او حتى عن رد ان وسائل االعالم 
لم تكن تؤذيه فحسب بل كانت تؤذي 

قدراته التفاوضية

احللقة )24(

كانت الشكوك تدور حول سالي بيتس فقد 
ورد يف تقرير االنتقال بأن ترامب لن يـُحبذ قرار 

تسلق هذه السيدة

سالي
ترامب

كينت

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 اطاع 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 االعام واالعمال 
السياس��ية باختص��ار هذا الكتب هز العال��م وحاول ترامب منعه بش��تى الطرق واعتبر قنبل��ة القيت في وجه 
الرئيس االمريكي اخلامس واالربعني في الكتاب تس��ليط ضوء س��اطع على صراعات عنيفة ودسائس وتسريبات 

داخل اجلناح الغربي في البيت االبيض وفي اخلتام الكتاب رحلة ممتعة لعالم فيه مافيه من الغموض واالسرار 
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اعلن النجم الكروي السابق، خليل ياسني، خوضه االنتخابات على منصب النائب 
الثاني لرئيس اللجنة االوملبية، متسلحا باخلبرة االدارية التي ميتلكها من خالل عمله 
التنفيذي للجنة  اللجنة االوملبية في مدينة الصدر، وعضو املكتب  رئيسا ملمثلية 
االوملبية خالل الدورة احلالية.وقال ياسني: انه سيدخل غمار االنتخابات على منصب 
النائب الثاني لرئيس اللجنة االوملبية عبر بوابة اخلبراء. مؤكدا: ان املكتب التنفيذي 
للجنة االوملبية، وخالل اجتماعه االخير، حدد السادس عشر من شهر شباط املقبل 
موعدا ألجراء املمارسة الدميقراطية التي تنتظرها االوساط الرياضية النبثاق مكتب 
تنفيذي جديد يتحمل اعباء العمل للسنوات االربع املقبلة.واضاف: ان ثقته عالية 
باجلمعية العمومية للجنة االوملبية الختيار االكفأ في االنتخابات املقبلة. متمنيا 
التوفيق للجميع بخوض االنتخابات بشكل شفاف لغرض حتمل املهمة واملسؤولية 

بأمانة بغية االرتقاء بواقع رياضة االجناز العالي.

الثالثاء  االنضباط   جلنة  اجتمعت، 
القدم،  كرة  احتاد  مقر  في  املاضي 
لالحداث  القرارات  ببعض  وخرجت 
التي شهدتها الساحة الكروية في 

األسابيع القليلة املاضية.
مشرف  استدعاء  اللجنة  وقررت 
الرزاق،  الطلبة، حيدر عبد  فريق كرة 
بسبب األحداث االخيرة التي رافقت 
ضمن  الكرخ  فريق  مع  مباراتهم 
ذهاب منافسات بطولة الكأس لدور 

الـ16.
رابطة  رئيس  استدعاء  قررت  وايضا 

جماهير نادي الطلبة بعد التجاوزات 
قبل  من  املباراة  بعد  حدثت  التي 
الطاقم  على  الطلبة  جماهير 
ومحاصرته  للمباراة  التحكيمي 

بعدم اخلروج.

اللجنة فريق شباب املصافي  وعدت 
بنتيجة  التاجي  فريق  على  فائزا 
بسبب  الشيء،  مقابل  اهداف  ثالثة 
في  تزوير  حالة  عن  الكشف 

مستمسكات احد الالعبني.
ناشئي  فريق  اللجنة  واعتبرت 
اجلنسية خاسرا بسبب التزوير امام 

فريق اجليش، الذي كسب ثالث نقاط 
االعتراض  جناح  بعد  اهداف،  وثالثة 

الذي قدمه في مقر احتاد كرة القدم.

اسفرت انتخابات االحتاد املركزي للقوة البدنية 
عن فوز كل من مناضل جاسم وصالح فتاح 
ونبراس علي واحمد حمزة وصباح صالح وعلي 
وجرت  كاظم،  ورمزي  احمد  وجنكيز  عباس 
االنتخابات، صباح امس االول الثالثاء في مقر 
شارع  في  الكائن  الوطنية  االوملبية  اللجنة 
الهيئة  ميثلون  عضوا   39 وبحضور  فلسطني 
شخصا.  51 عددهم  البالغ  لالحتاد،  العامة 

وحصل كل من مناضل جاسم وصالح فتاح 
ونبراس علي على 39 صوتا، فيما حصل كل 
من احمد حمزة و صباح صالح وعلي عباس 

رمزي كاظم على 35  على 38 صوتا، وحصل 
صوتا، وجنكيز احمد على 34 صوتا، وسيتم 
االول  الرسمي  االجتماع  في  املناصب  توزيع 
يوما.  15 اقصاها  زمنية  مدة  وخالل  لالحتاد، 
للشركات  املركزي  االحتاد  انتخابات  واسفرت 
عن فوز كل من اكرم حامت وعبدالكرمي صالح 
عبداهلل  وصالح  كرمي  وعلي  عبداهلل  ومنار 
وجرت  مجيد،  وعبداحملسن  شامل  ووميض 
االوملبية  اللجنة  مقر  في  االنتخابات،   
الوطنية الكائن في شارع فلسطني وبحضور 
20 عضوا ميثلون الهيئة العامة لالحتاد، البالغ 
عددهم 26 شخصا.وحصل كل من اكرم حامت 
وعبدالكرمي صالح ومنار عبداهلل على 20 صوتا 

لكل منهم، وعلي كرمي على 19 صوتا، وصالح 
على  شامل  ووميض  صوتا،   18 على  عبداهلل 
14 صوتا، وعبداحملسن مجيد على 13 صوتا، 
فيما لم يحصل منتظر حسم على االصوات 
االدارية  الهيئة  مقاعد  بأحد  للفوز  املطلوبة 
في  املناصب  توزيع  وسيتم  الشركات،  الحتاد 
مدة  وخالل  لالحتاد،  االول  الرسمي  االجتماع 
انتخابات  يوما.واسفرت   15 اقصاها  زمنية 
فوز كل  عن  بوكسنغ  للكيك  املركزي  االحتاد 
من قاسم الواسطي واسماعيل مكوطر واياد 
جميل وازاد محمد وميثم حسن وعبدالزهرة 
ابراهيم وحسن خيون وحسني خلف، وجرت 
االنتخابات  في مقر اللجنة االوملبية الوطنية 

 40 وبحضور  فلسطني  شارع  في  الكائن 
البالغ  لالحتاد،  العامة  الهيئة  ميثلون  عضوا 
قاسم  من  كل  شخصا.وحصل   40 عددهم 
الواسطي على 39 صوتا، واسماعيل مكوطر 
جميل  اياد  من  كل  وحصل  صوتا،   35 على 
حسن  وميثم  صوتا،   31 على  محمد  وازاد 
لكل  صوتا   29 على  ابراهيم  وعبدالزهرة 
منهما، وحسن خيون على 27 صوتا، وحسني 
املناصب  توزيع  خلف على 27 صوتا، وسيتم 
وخالل  لالحتاد،  االول  الرسمي  االجتماع  في 

مدة زمنية اقصاها 15 يوما.

أكد رئيس االحتاد العراقي لكرة القدم، 
ــب  ــعود، أن املنتخ ــق مس ــد اخلال عب
العراقي قدم مباراة كبيرة أمام فيتنام، 
مشيرا إلى أن املدرب كاتانيتش متكن 
ــف  ــاء ليخط ــح األخط ــن تصحي م
ــاط الثالث من  ــن النق ــود الرافدي أس
ــعود   »لم  ــال مس ــب عنيد.وق منتخ
ــا وأن  ــهلة خصوص ــاراة س ــن املب تك
منتخبنا تأخر مرتني وعاد إلى املباراة 
ــا بهدف  ــف نتيجته ــم خط ــن ث وم
ــح أن كاتانيتش جنح في  ثالث«.وأوض
ــح األخطاء التي  قراءة املباراة، وصح
ــوط األول،  ــق في الش ــع بها الفري وق
ــوط الثاني  ــود املنتخب في الش ليع
ويحقق فوزا مهما في بداية املشوار.

ــدرب والالعبني باتوا  ــار إلى أن امل وأش
ــتويات املنتخبات  على دراية تامة مبس
األخرى في اجملموعة، و«تنتظرنا مباراة 
ــب اليمن  ــام منتخ ــل أهمية أم ال تق
ــق إلى الدور  ــتنقل الفري ونتيجتها س
ــا  ــد »علين ــن البطولة«.وأك ــي م الثان
ــذي  ــس األداء ال ــب بنف ــة اللع مواصل
ــي أمام  ــوط الثان ــه بالش ــا علي ظهرن
فيتنام، وبنفس الروح واالندفاع«.وأثنى 
ــس اللجنة  ــعود، على مبادرة رئي مس
ــد حمودي، مبباركته الفوز  األوملبية، رع
ــح الالعبني  ــق كونه مين ــرمي الفري وتك
ــة االنتصارات. ــة ملواصل دفعة معنوي

ــراق حقق  ــب الع ــى أن منتخ ــار إل يش

ــى فيتنام  ــال، باألمس، عل ــوزا قات ف
ــيوي،  اآلس ــواره  مش ــاح  افتت ــي  ف
ــك قال العب  ــة )3-2(. الى ذل بنتيج
ــن،  ــار رس ــي، بش ــب العراق املنتخ
ــوط األول أمام  ــي الش ــر ف إن التأخ
ــام   يرجع إلى التكتيك اجلديد  فيتن
الذي سار عليه املدرب السلوفيني 
كاتانيتش.وجنح منتخب العراق في 
قلب الطاولة أمام فيتنام واالنتصار 
ــتهل مشوار  بنتيجة 3-2، في مس
املنتخبني ببطولة كأس آسيا.وأكد 
ــن  ان »العبي املنتخب العراقي  رس

ــتوعبوا التكتيك اجلديد الذي  لم يس
ــي بداية األمر، وبالتالي  جلأ له املدرب ف

»األهم  األخطاء«.وتابع  ــض  بع حدثت 
ــق الفوز،  ــودة بالنتيجة وحتقي هو الع
أظهرنا شخصية أسود الرافدين خالل 

ــوط الثاني«.وأوضح ان »الفوز في  الش
ــة كبيرة  ــا راح ــى منحن ــاراة األول املب
ــدور  ــل لل ــيا، والتأه ــتقرارا نفس واس

ــن حديثه  الثاني بات قريًبا«.وختم رس
ــون  ــراق حريص ــي الع ــه ان »العب بقول
ــات اجلماهير التي  على حتقيق طموح
ــاندت الفريق بقوة« على صعيد ذي  س
صلة اعتبر مدرب املنتخب الفيتنامي 
بارك هانغ سيو، أن التعب الذي اصاب 
ــبب  ــي الدقائق االخيرة تس ــه ف العبي
بخسارة فريقه امام العراق في اجلولة 
ــيو في  ــيا، وقال س ــكأس آس االولى ب
ــب املباراة:  ــر الصحفي الذي عق املؤمت
ــني  ــرنا   إال أن الالعب ــا خس ــم أنن »رغ
ــوا أقصى  ــتوى جيدا وبذل ــوا مس قدم
ــدرك أن املنتخب  ــعهم.. كنا ن ما بوس
ــة البدنية  ــي أفضل من الناحي العراق
ــام قدمنا  ــكل ع ــة، ولكن بش والفني
مستوى جيدا«.واوضح: »كنا نخطط 
ــدة على  ــة واح ــى نقط ــول عل للحص
ــاراة، املباراة املقبلة  ــل من هذه املب األق
ــي تعتبر من  ــران الت ــام إي ــتكون أم س
أقوى الفرق في البطولة، ورغم قوتهم 
ــم  ــل قدراته ــنقوم بتحلي ــا س إال أنن
ــتعداد لتقدمي أفضل  ــنحاول االس وس
ــاف أن »منتخب  ــتوى ممكن«.واض مس
ــدا  ، فقد  ــتوى جي ــدم مس ــراق ق الع
صنع  الكثير من الفرص  وقد استحق  
ــراق  الع ــب  ملنتخ ــمحنا  س ــوز..  الف
ــرة  ــى ضربة حرة مباش ــول عل باحلص
ــجل  ــي الوقت القاتل من املباراة وس ف
ــا هدف الفوز، في الدقائق األخيرة  منه
ــبب تعب العبينا بفقدان التركيز،  تس

ــارس مرمانا لم يتمركز  وكذلك فإن ح
ــن أجل التصدي  ــب م في مكان مناس
ــو:  ــرة«.وتابع س املباش ــرة  احل للركلة 
ــكر العبي فريقي على  »كمدرب أود ش
املستوى الذي قدموه اليوم، وأنا فخور 
ــتوى الذي قدموه أمام  بالالعبني واملس
ــن جهته  ــراق القوي«. م ــب الع منتخ
ــي، املتألق  ــب املنتخب الوطن أكد الع
مهند علي »ميمي«، أن منتخب اسود 
ــاً في  ــاً صعب ــيكون رقم ــن س الرافدي
ــيا، مبيناً أن املنتخب يسعى  كأس آس
إلى بلوغ األدوار النهائية في البطولة.

وقال »ميمي« في تصريح متلفز عقب 
املباراة   إن »مواجهة فيتنام كانت قوية 
ــا اول مباراة للمنتخب  وصعبة، كونه
الوطني في كأس آسيا«.وأكد بالقول: 
ــذا  به ــي  العراق ــعب  الش ــعدنا  »أس
االنتصار، ألنه يستحق الفرحة ونهدي 
ــل  الفوز لهم وللجيش العراقي الباس

والى شهدائنا األبطال«.
ــم  رق ــراق  »الع ان  ــي«  »ميم ــاف  وأض
ــعى إلى  ــيا ونس ــب في كأس آس صع
ــيء  ــة، فال ش ــأدوار النهائي ــور ل العب
ــب العراقي واملباراة  يصعب على الالع
ــا فوزاً  ــني حققن ــر دليل ح ــت خي كان
ــوط األول«. ثميناً بعد تأخرنا في الش

ــب الوطني على نظيره  وتغلب املنتخ
الفيتنامي بنتيجة 3-2 في اللقاء الذي 
أقيم على إستاد مدينة زايد الرياضية، 

مساء امس االول الثالثاء.

»فيفا« معلقًا على هدف علي عدنان: هل ميكنك مسك أعصابك يف الدقيقة 90؟

ــة كاس العراق إلياب  ــات بطول تنطلق منافس
ــتحتضن  ــس، حيث س ــوم اخلمي ـــ16 الي دور ال
ــاءات، اذ  ــبعة لق ــب بغداد واحملافظات س مالع
سيحل فريق السماوة ضيفا على فريق النفط 
ــت مباراتهما  ــث انته ــر، حي ــي ملعب األخي ف
ــني مقابل  ــط بنتيجة هدف ــوز النف ــى بف االول

ــيء، فيما يالعب فريق الطلبة فريق الكرخ  الش
ــاراة الذهاب  ــة، يذكر ان مب ــي ملعب الصناع ف
ــي بهدفني لكل فريق،  انتهت بالتعادل االيجاب
ــق نفط  ــان فري ــط ميس ــق نف ــتقبل فري ويس
ــت مباراة  ــة، وانته ــي ملعب امليمون ــوب ف اجلن
ــوب بهدف  ــط اجلن ــق نف ــح فري ــاب لصال الذه
ــدود والديوانية في  ــي فريق احل ــيء، ويلتق لالش

ــاراة الذهاب  ــى ان مب ــار ال ــب التاجي، يش ملع
ــدف لكل فريق،  ــادل االيجابي به انتهت بالتع
ــيحتضن ملعب أمانة بغداد لقاء أهل الدار  وس
ــط، حيث سيطر  مع ضيفهم فريق نفط الوس
التعادل السلبي على نتيجة مباراة الذهاب بني 
ــق اربيل فريق الزوراء في  الفريقني، ويضيف فري
ــوا حريري، يذكر ان مباراة الذهاب  ملعب فرانس

ــم مباريات  ــلبي. وتختت ــت بالتعادل الس انته
ــاب لبطولة الكاس غدا اجلمعة بلقاء فريق  اإلي
ــي ملعب أمانة  ــرطة مع فريق الكهرباء ف الش
ــاب انتهت لصالح  ــداد، علما ان مباراة الذه بغ

فريق الكهرباء بهدف. 
ــتقام عند  ــات س ــع املباري ــى ان جمي ــار ال يش

الساعة الواحدة والنصف ظهرا.

القدم  لكرة  الدولي  االحتاد  علق 
»فيفا«، على هدف املنتخب الوطني 
الفيتنامي،  نظيره  مرمى  في  الثالث 
على  الفريقني  جمع  الذي  باللقاء 
إستاد مدينة زايد الرياضية في إطار 
كأس  من  األولى  اجلولة  منافسات 

آسيا باإلمارات 2019.
الرافدين على منتخب  وتغلب اسود 
3-2، حيث  بنتيجة  الذهبية  النجوم 
مهند  من  األسود كل  أهداف  سجل 
وعلي   60 د  طارق  وهمام   35 د  علي 

عدنان د 90.
تسجيل  بطريقة  أعجب  »فيفا« 
عن  الثالث  الرافدين  اسود  هدف 

االيطالي،  أتالنتا  نادي  مدافع  طريق 
علي عدنان، بعدما سجل هدفاً رائعاً 
في  من  كل  حركت  حرة  ركلة  من 
كانت  حني   90 الدقيقة  في  امللعب 

تشير النتيجة إلى التعادل االيجابي 
بهدفني لكال الفريقني.

 
الرسمي  حسابه  عبر  »فيفا«  وغرد 
 ..90 الدقيقة  »إنها   : »تويتر«  على 
هل   ..  2-2 عند  مقفلة  النتيجة 
متسك أعصابك عندما حتني الفرصة 
لتحقيق الفوز في املباراة؟ .. العراقي 
تأكيد،  بكل  ذلك  فعل  عدنان  علي 
سمعته  أكد  احلرة  الركالت  مختص 

وأطلق الفوز ضد فيتنام«.
وعلق عدنان على هدفه في تصريح 
الكرة،  أسدد  أن  »قبل  قائالً:  متلفز 
عراقي  مليون   38 هناك  أن  تذكرت 
شاشات  عبر  الفرحة  ينتظرون 

التلفاز«.

الرياضي،  اربيل  نادي  أعلن 
ضم  املاضي،  الثالثاء 
محترف سوري إلى صفوفه 
الفريق  ألوان  عن  للدفاع 
االنتقاالت  فترة  خالل 

الشتوية اجلارية.
إن   ، بيان  في  النادي  وذكر 
عالء  السوري  »احملترف 
الشبلي، وقع مع نادي اربيل 
النجف  نادي  من  قادما 
إكمال  ومت  الفريق  لتمثيل 

جميع إجراءات انتقال«.
ان  الى  االشارة  جتدر 

على   حصل  الشبلي 
من  االستغناء  بطاقة 
حراً  وأصبح  النجف،  نادي 
اربيل  الى صفوف  لالنتقال 

في امليركاتو الشتوي.
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التجمع الثاني لدوري الكرة الطائرة 
القوة اجلوية حيقق املفاجأة بفوزه على بطل الدوري غاز اجلنوب 

مفاجأة  الطائرة  بالكرة  اجلوية  القوة  فريق  حقق 
لفرق  الثاني  التجمع  منافسات  ضمن  كبيرة 
اجملموعة االولى للدوري املمتاز بفوزه الثمني على 
فريق غاز اجلنوب بطل دوري املوسم املاضي بثالثة 
اشواط  وانتهت  واحد.  شوط  مقابل  اشواط 

التوالي  واالثارة، على  بالقوة  التي حفلت  املباراة، 
 )22-25( ثم  اجلوية  القوة  لصالح  نقطة   )20-25(
لصالح  نقطة   )23-25( ثم  اجلنوب  غاز  لصالح 
الشوط  في  نفسها  وبالنتيجة  اجلوية،  القوة 
الرابع، وبهذا الفوز تقدم القوة اجلوية الى املرتبة 
الثالثة في الئحة البطولة. كما حقق فريق نفط 

ميسان فوزا على الصناعة بثالثة اشواط مقابل 
شوطني. وبالنتيجة نفسها، تغلب فريق الغراف 
على فريق القاسم، بعد ان كان االخير هو املتقدم 
ثم  شيء،  ال  مقابل  بشوطني  املباراة  بداية  في 
تصاعد اداء الغراف، ليتمكن من كسب االشواط 

الثالثة االخرى على التوالي.

 بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 

ــدا ملعرفة  ــر كان مفيدا ج ــكر قط ــا متفائلني بأن معس كن
ــة توظيفهم  ــدرب كاتانيش وكيفي ــرب للم ــني عن ق الالعب
ــيوي ، لكن ماظهر به  بالصورة الصحيحة في املعترك االس
ــوار االسيوي يجعلنا  منتخبنا في انطالقته االولى  في املش
ــكيلة نهائية حتى  نقلق كثيرا ألن املدرب  لم يثبت على تش
اآلن وكاد ان يضيع الـ)3( نقاط املهمة امام فيتنام لوال براعة 
ــام طارق اللذين  ــول )داينمو( الفريق هم املهاجم مهند ودخ
ــب ان يعي هذا الدرس جيدا  صححا وضع الفريق، لكنه يج

وتصحيح االخطاء . 
كان املنا الوصول الى االمم االسيوية بفريق جاهز لكن ماحدث 
في مباراة فيتنام جعلنا نتساءل هل ان غياب القائد بالفريق 
هو السبب؟ نعم عندما طالبنا بالعبي اخلبرة كان املغزى ان 
ــاك الكثير ممن لم يلعبوا في هكذا بطوالت ووجود العبي  هن

اخلبرة امر ضروري للفريق، 
اما طريقة لعب املنتخب 
الوطني فليست واضحة 

بـ 4- 3- 3  ام 
ــان  والطريقت  1  -5-  3  
التناسبان العبينا والوضع 
االنسب لفريقنا هو 3-4-3 
ــني للضغط  ــر العب وتوفي
ــم  اخلص ــق  مناط ــي  ف
ــات  امكاني ــم  يالئ ــذا  وه
منتخبنا   ــا  راين ــا.  العبين
ــي  ف ــة  وخاص ــا  متخبط
واالخطاء  الدفاعي  الشق 
ــرة القدم  ــة في ك البدائي
ــا  فريقن ــت  جعل ــي  الت

ــة املرمى فكانت  ــف امام الفرق االسيوية اما حراس ينكش
سيئة جدا وعدم حسم الكرات واخلروج اخلاطئ  فجميع ما 
ــدرب وعليه ان يضع في  ــدث في مباراة فيتنام يتحمله امل ح
احلسبان انه سيالعب اقوى منتخبات البطولة ومن ضمنها 
ــوف نواجه  ــي واذا تأهلنا لالدوار االقصائية س ــق االيران الفري
ــل الصعود فال ميكننا ان جناري املنتخبات  فرقا تقاتل من اج
ــذا خطة لعب لذا عليه ان يختار الالعبني اجليدين وهم  بهك
ــتبدال العبني كيف  ــر في منتخبنا ورأينا عندما قام باس كث

تغيرت النتيجة . 
ــوار لكن  ــدرب في بداية املش ــد ان نتكلم عن امل ــن النري نح
ــه ان يتوخى احلذر في  ــكوت عنه وعلي ــدث ال ميكن الس ماح
باقي املباريات ونتمنى ان يفرح جمهورنا الرياضي وال يجعله 
ــدود االعصاب طيلة الـ90 دقيقة وان يكون الفوز ببقية  مش
املباريات ونسيان مباراة فيتنام وتغيير خطة اللعب باالدوات 
ــي املباراة ونحن  ــه واليجعل اجلمهور يتعذب ف املوجودة لدي

باالمكان ان نقدم افضل من هذا املستوى  . 

اسود الرافدين تفرتس 
النجوم الذهبية 

وقفة 

هشام كاطع الدلفي 

 بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 

 / خاص 

نحن النريد ان 
نتكلم عن املدرب 
يف بداية املشوار 
لكن ماحدث اليمكن 
السكوت عنه وعليه 
ان يتوخى الحذر يف 
باقي املباريات

رئيس االحتاد العراقي: علينا املواصلة بنفس الروح واالندفاع.. و بشار رسن يربر تراجع العراق أمام فيتنام
مدرب فيتنام: التعب أفقدنا الرتكيز وتسبب خبسارتنا .. و »ميمي«: العراق رقم صعب يف آسيا ونسعى لبلوغ األدوار النهائية

دوري المجموعات في كأس األمم االسيوية 

اليوم.. إنطـــالق إيـــاب كـــأس العـــراق لــــدور ١٦ 

رمسيًا.. اربيل يضم 
حمرتفًا سوريًا لصفوفه

جاسم والعوادي والواسطي حيتفظون برئاسة إحتادات 
القوة البدنية والشركات والكيك بوكسنغ 

يوضح  بياناً  الرياضي،  الشرطة  نادي  اصدر 
إدارة النادي من اخبار االنتقاالت  فيه موقف 
في  النادي  الكروي.وذكر  للفريق  الشتوية 
الكروي  املوسم  انتهاء  »بعد  أنه  بيان  
حتقيق  حلم  ضياع  شهد  والذي  السابق 
اللقب الكروي جلست الهيئة االدارية لنادي 
املستديرة  الطاولة  على  الرياضي  الشرطة 
اجل وضع  اإلخفاق من  ومت مناقشة اسباب 

ال  ولكي  املسار  لتصحيح  الناجعة  احللول 
املوسم  في  األخطاء  نفس  في  الفريق  يقع 
احلالي ومت اتخاذ جملة من القرارات«.واوضح 
املبدأ  وفق  العمل  كان  القرارات  »اهم  أن 
الذي يستند على القاعدة التي تقول »كثير 
العمل ... قليل الكالم«، وهو ما اتضح جلياً 
مع  النادي  ادارة  اجرتها  التي  التعاقدات  في 
عدد مميز من النجوم سواء احملليني او الالعبني 

احملترفني وكانت أولى ثمار هذه االستراتيجية 
وتقدمي  الدوري  ترتيب  لقائمة  الفريق  تصدر 

مستويات مميزة نالت استحسان اجلميع«. 
واضاف أنه »في اآلونة األخيرة دأبت جماهير 
النادي على مطالبة الهيئة االدارية واملكتب 
االعالمي للنادي بني يوم وآخر على املطالبة 
بنشر توضيح بشأن الشائعات التي تثار هنا 
وهناك حول االستغناء عن العب او التعاقد 

في  اللعب  احدهم  رغبة  عدم  او  اخر  مع 
صفوف الفريق وهو االمر الذي ال ميت للواقع 
مرتبطني  الالعبني  جميع  ان  كّون  بصلة 
عن  االستغناء  ميكن  وال  النادي  مع  بعقود 
اال  العب  اَي  مع  التعاقد  او  بيع  او  خدمات 
أعلن  الذي  للفريق  الفني  اجلهاز  طريق  عن 
ولن  الالعبني  من  اداواته  بجميع  متسكه 

يفرط بأي منهم«.

يلتفتوا  ال  ان  النادي  جماهير  »على  وتابع: 
لهذه الشائعات وان يضعوا ثقتهم في ادارة 
سبيل  في  جهداً  تدخر  ولن  لم  التي  النادي 
إجناح مهمة الفريق وحتقيق الهدف املنشود 
بتحقيق لقب الدوري ، وان ال يهتموا بأي خبر 
واملنسق  للنادي  اخلبري  املركز  من  يخرج  ال 

االعالمي لفريق الكرة«.

إدارة الشرطة تصدر توضيحًا بشأن انباء مريكاتو الفريق

قرارات جديدة للجنة االنضباط باحتاد كرة

خليل ياسني يتنافس على منصب 
النائب الثاني لرئيس اللجنة األوملبية

فوز  أول  السعودية  حققت 
افتتاحي لها في كأس آسيا لكرة 
القدم منذ 1996، بتغلبها السهل 
4-صفر  الشمالية  كوريا  على 
الثالثاء على استاد راشد في دبي، 
اجملموعة  من  األولى  اجلولة  ضمن 
التي  القارية  للبطولة  اخلامسة 
تستضيفها اإلمارات حتى األول من 
للسعودية  شباط/فبراير.سجل 
آل  ومحمد   )28( باهبري  هتان 
 )70( الدوسري  وسالم   )37( فتيل 
كوريا  أن  علما   ،)87( املولد  وفهد 
بعشرة  املباراة  أكملت  الشمالية 
وفك   .44 الدقيقة  منذ  العبني 
مع  عقدته  السعودي  املنتخب 
النسخ  في  االفتتاحية  مبارياته 
األخيرة، اذ خسر في نسخة لبنان 
وتعادل في  اليابان 4-1،  أمام   2000
املتواضعة  تركمانستان  مع   2004
 1-1 اجلنوبية  كوريا  مع  ثم   ،2-2
 2-1 سوريا  أمام  وخسر   ،2007 في 
1-2 في  الصني  أمام  ثم   ،2011 في 
ترتيب  السعودية  وتصدرت   .2015

قطر  مواجهة  بانتظار  اجملموعة 
مكررة  العني،  في  األربعاء  ولبنان 
 1-4( الشمالية  كوريا  على  فوزها 
وكانت  املاضية(.  النسخة  في 
بداية مشوار السعودية في كأس 
فأحرزت   ،1984 منذ  رائعة  آسيا 
وحلت  و1996،  و1988   1984 ألقاب 
لكنها  و2000،   1992 في  ثانية 
ودعت  األخيرة  األربع  النسخ  في 
األول  الدور  من  مرات  ثالث  باكرا 
جس  بطيئة.وبعد  بداية  ظل  في 
طرق  استحواذ،  وأفضلية  نبض 

وهتان   )13( البيشي  العزيز  عبد 
الكوري  املرمى  باب   )24( باهبري 
الشمالي. وأتت احملاوالت املستمرة 
حركة  من  بثمارها  األجنحة  عبر 
فنية لباهبري على احلافة اجلانبية 
أطلقها  للمنطقة،  اليسرى 
جميلة لولبية في الزاوية البعيدة 
غوك  ميونغ  ري  اخملضرم  للحارس 
األرقام  األخضر  وضاعف   .)28(
تابعها  للمقهوي  حرة  ضربة  من 
آل  محمد  الدفاع  قلب  املدافع 
 ،)37( الشباك  في  بكعبه  فتيل 

املولد  فهد  املهاجم  يهدر  أن  قبل 
صدها  قوية  تسديدة  من  الثالث 
احلارس )43(. وتعمقت جراح كوريا 
الشمالية بعد طرد العب الوسط 
هان كوانغ سونغ خلطأ أرعن على 
ثانيا  إنذارا  اثره  على  نال  املقهوي 
)44(، لينتهي الشوط االول بتقدم 
استحواذ  ونسبة  مريح  سعودي 
الثاني،  الشوط  وفي   .%74 بلغت 
وكادت  عينه  السيناريو  استمر 
السعودية تضيف الثالث من متريرة 
الدوسري  سالم  للقائد  مقشرة 
عن  بعيدة  املولد  فهد  أهدرها 
القائم األيسر )64(، غامرت بعدها 
فوقف  الفارق  لتقليص  كوريا 
بوجه  العويس  محمد  احلارس 
الدوري  في  احملترف  جيك  يونغ  ري 
الياباني )67(. وجنى الدوسري ثمار 
باب  على  كرة  مستلما  جهوده 
املنطقة فهيأها لنفسه وسدد في 
مسجال  البعدية  اليمنى  الزاوية 
املولد  وفك   .)70( الثالث  الهدف 
مهاجم االحتاد نحسه باستغالله 
بقوة  بيسراه  فسدد  دفاعيا  خطأ 

في قلب الشباك هدفا رابعا )87(، 
سعودي  بفوز  املباراة  لتنتهي 
نصف  امتألت  ملعب  أمام  رباعي 
الف   18 )سعته  تقريبا  مدرجاته 
اجلماهير  متفرج(، معظمهم من 
منتخب  ويعول  السعودية. 
جيل  على  اخلضر«  »الصقور 
روسيا  مونديال  الى  تأهل  جديد 
2018 بعد طول غياب، وأنهاه بفوز 
معنوي على مصر 2-1 بعد بداية 
بدولة  األخضر  ويتفاءل  مخيبة. 

أراضيها  على  توج  حيث  اإلمارات 
والبطولة   1996 آسيا  بكأس 
عام   )»12 )»خليجي  اخلليجية 
العبي  السعودية  وافتقدت   .1994
وعبداهلل  الفرج  سلمان  الوسط 
اخليبري الستبعادهم عن البطولة 
املدرب  دفع  فيما  اإلصابة،  بسبب 
بيتزي  أنطونيو  خوان  االرجنتيني 
كوبا  لقب  الى  تشيلي  قاد  الذي 
العبي  من  بخمسة   ،2016 أميركا 
االساسية. التشكيلة  في  الهالل 
رصيدا  الشمالية  كوريا  متلك  وال 
تشارك  اذ  املسابقة،  في  عريقا 

رابعة  فحلت  اخلامسة  للمرة 
 1992 في  باكرا  وودعت   1980 في 
آخر  جانب  من  و2015.  و2011 
استهل املنتخب الياباني، مشواره 
اآلسيوية،  األمم  كأس  بطولة  في 
املقامة حالًيا في اإلمارات، بانتصار 
بنتيجة  تركمانستان  على  مثير 
ملعب  على  األربعاء،  اليوم   ،2-3
األولى  آل نهيان، في اجلولة  استاد 

من مباريات اجملموعة السادسة.
أمانوف  مايرات  أرسالن  افتتح 
تركمانستان  ملنتخب  التسجيل 
املنتخب  رد  ثم   ،26 الدقيقة  في 

يويا  سجلهما  بهدفني  الياباني 
و60.  56 الدقيقتني  في  أوساكو 

وأضاف ريتسو دوان الهدف الثالث 
الدقيقة  في  الياباني  للمنتخب 
أتاييف  أحمد  يختتم  أن  قبل   ،71
التسجيل بالهدف الثاني ملنتخب 
 79 الدقيقة  في  تركمانستان 
املنتخب  وتصدر  جزاء.  ضربة  من 
 3 برصيد  اجملموعة  بذلك  الياباني 
املباراة  نتيجة  انتظار  في  نقاط، 
منتخبي  اليوم  املقررة  األخرى 
ملعب  على  وُعمان  أوزبكستان 

الشارقة.

بدأ نادي ريال مدريد اإلسباني، بقيادة 
من  العمل  بيريز،  فلورنتينو  رئيسه 
أجل عودة البرتغالي جوزيه مورينيو 
جديد. من  امللكي  الفريق  لتدريب 
ريال  إن  صن«،  »ذا  صحيفة  وقالت 
مورينيو،  مع  اتصاالته  بدأ  مدريد 

مدربًا  يق ليكون  للفر

خالل الفترة املقبلة، في ظل النتائج 
سانتياجو  قيادة  حتت  السلبية 
أمام   2-0 اخلسارة  وآخرها  سوالري، 
ريال  ويحتل  سوسييداد.  ريال 
مدريد، املركز اخلامس بجدول ترتيب 
بفارق  نقطة،   30 برصيد  الليجا 
برشلونة،  املتصدر  عن  نقاط   10
وأوضحت  جولة.   18 مرور  بعد 
بيريز  فلورنتينو  أن  الصحيفة 
لتدريب  مورينيو،  جوزيه  عودة  يريد 
وتواصل  أخرى،  مرة  امللكي  الفريق 
أعمال  وكيل  مينديز  خورخي  مع 
إمكانية  لبحث  البرتغالي،  املدرب 
مدريد. اإلسبانية  للعاصمة  عودته 

أن  يرى  »بيريز  الصحيفة  وأضافت 
مورينيو هو الشخص الوحيد 
ريال  أزمة  حل  على  القادر 
الصحيفة  مدريد«.وأشارت 
البريطانية، إلى أن مورينيو 
ال زال يحاول تسوية أموره 
مانشستر  مع  املادية 
من  حيث  يونايتد، 
املدرب  يحصل  أن  املقرر 
البرتغالي على 15 مليون 
بعد  إسترليني  جنيه 
مينديز  أن  ونوهت  إقالته. 
مع  االجتماع  طلب 
مانشستر  في  املسؤولني 
املسألة  هذه  حلل  يونايتد، 

في أقرب وقت ممكن.

أعلن حسن صالح حميديتش، املدير 
امس  ميونخ  بايرن  لنادي  الرياضي 
البافاري  صفقات  أولى  عن  األربعاء، 

في صيف 2019.
حسابه  عبر  البافاري،  النادي  ونشر 
تصريحات  »تويتر«  موقع  على 
خاللها  أعلن  التي  حميديتش، 
تعاقد البايرن مع الظهير الفرنسي 

بينيامني بافارد، العب شتوجتارت.
التأكيد  »ميكنني  حميديتش:  وقال 
الذي  بافارد،  مع  تعاقدنا  أننا  على 
بداية  وقع على عقد ملدة 5 سنوات 

من أول يوليو/متوز املقبل«.
خطة  ضمن  الصفقة،  هذه  وتأتي 
النادي بإبرام مجموعة من التعاقدات 
إلعادته  بالفريق،  دماء جديدة  لضخ 
إلى مكانته بعد تراجع مستواه هذا 

املوسم.

النادي  رئيس  هونيس،  أولي  كان 
سابق،  وقت  في  كشف  البافاري، 
سوق  في  ثورة  إحداث  نيته 
هائلة  مجموعة  بإبرام  االنتقاالت، 

من الصفقات.
ميونخ،  بايرن  أنظار  بافارد،  وجذب 
فرنسا،  منتخب  مع  تألقه  بعد 
العالم،  الذي توج معه بلقب كأس 
بروسيا  أقيمت  التي  البطولة  في 

الصيف املاضي.
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ل��م تتمكن أنس جابر، من مواصلة املغامرة في بطولة هوبارت األس��ترالية 
للتنس، بعدما ودَّعت امس األربعاء، من الدور ثمن النهائي.

وخس��رت الالعبة التونس��ية املصنف��ة 58 عاملًيا، أم��ام األمريكية صوفيا 
كين��ني، املصنفة 56، مبجموعتني دون رد بعد س��اعة و24 دقيقة من اللعب، 
)7-6(، و)6-3(. كان��ت أنس تأهلت للدور الثاني من بطولة هوبارت، بعد فوزها 
على الرومانية آنا بجدان مبجموعتني )7-6(، و)6-2(. يُذكر أن أنس جابر، كانت 
قد قفزت مركزين ف��ي التصنيف العاملي اجلديد، وأصبحت حتتل املرتبة 58، 

وهو أفضل ترتيب عاملي لها في مسيرتها االحترافية.

أنس جابر تغادر بطولة هوبارت األسرتالية

 وكاالت /

 وكاالت /

 وكاالت /

 وكاالت /

 وكاالت /

 وكاالت /

 وكاالت /
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رمسيًا .. بايرن ميونخ يعلن تعاقده مع بطل العامل

ريال مدريد يبدأ التحرك لعودة مورينيو

الفرنسي  للراليات  السابق  العالم  بطل  أحرز 
سيباستيان لوب على منت بيجو املرحلة الثانية 
من النسخة ال�41 لرالي دكار الصحراوي، والتي 
امتدت ملسافة 553 كم بني بيسكو وسان خوان 
دي ماركونا البيروفيتني، بينها 342 كم خاضعة 
العالم  بطل  بلقب  املتوج  لوب،  للتوقيت.وفاز 
)رقم قياسي(، مبرحلته احلادية  للراليات 9 مرات 
الرالي،  هذا  في  له  مشاركة  رابع  في  عشرة 
في   2004 بطل  على  ثوان   8 بفارق  تقدم  بعدما 
السيارات  فئة  في  و2014  النارية  الدراجات  فئة 
على  دقيقة  و1.20  )ميني(،  روما  ناني  اإلسباني 

الهولندي برنهارد تن برينكه )تويوتا( الثالث.
وبحلوله في املركز الرابع بفارق 1.31 دقيقة عن 
لوب، انتزع اجلنوب أفريقي جينييل دي فيلييرز 
)تويوتا( صدارة الترتيب العام من زميله القطري 
ناصر العطية وصيف بطل العام املاضي وبطل 
باملركز  األخير  اكتفاء  بعد  وذلك  و2015،   2011
احلادي عشر بفارق 7.37 دقيقة عن املركز األول.

وبعد أن اكتفى باملركز الثالث عشر في مرحلة 
األحد، رأى لوب أن »استراتيجية السبت كانت 
جيدة ألننا وجدنا أنفسنا في موقع جيد اليوم 
بني  املسار  على  وموقعه  االنطالق  حيث  )من 
بعض  بعيدين  نكون  قد  األخرى(.  السيارات 

الشيء )عن املستوى الالزم(، لكن خضنا مرحلة 
جيدة«.وتابع »كان يتوجب علي أن أجد الشعور 
الالزم )وتيرة التسابق(، لم أخض سوى قرابة 100 
كيلومتر من التجارب منذ دكار العام املاضي...«.

وجاء السعودي يزيد الراجحي )ميني( في املركز 
 2.33 بفارق  تواليا،  الثانية  للمرحلة  اخلامس 
دقيقة عن لوب، فيما اكتفى الفرنسي ستيفان 
بيترهانسل )ميني(، املتوج ب� 13 لقبا )7 في فئة 
السيارات و6 في فئة الدراجات(، باملركز السادس 
عشر بفارق 16.09 دقيقة عن الصدارة وذلك بعد 

أن حل سابعا أيضا في املرحلة االفتتاحية.

املرحلة الثانية من رالي دكار من نصيب لوب

السعودية تفك عقدتها االفتتاحية على حساب كوريا الشمالية
اليابان تنجو من مفاجآت تركمانستان يف افتتاح مباريات جمموعتها بنتيجة) 2-3(

في دور المجموعات بكأس األمم اآلسيوية

تغلب توتنهام على تشلسي 
1-صفر في ذهاب الدور نصف 
كأس  مسابقة  من  النهائي 
االنكليزية  االندية  رابطة 
وميبلي  ملعب  على  احملترفة 
كاين  هاري  وسجل  الثالثاء. 
من  الوحيد  املباراة  هدف 
 .27 الدقيقة  في  جزاء  ركلة 
على  االياب  مباراة  وتقام 
بريدج  ستامفورد  ملعب 
على  ويتعني  احلالي.   24 في 
تشلسي الفوز بفارق هدفني 
النتيجة،  عن  النظر  بغض 
ال  األهداف  فارق  نظام  الن 
من  الدور  هذا  في  يطبق 
البطولة في املوسم احلالي، 
تساوى  حال  في  بأنه  علما 
نهاية  في  اهدافا  الفريقان 
سيخوضان  اإلياب،  مباراة 
الترجيح مباشرة من  ركالت 
دون اللجوء الى وقت إضافي. 
املباراة، خاض  ونظرا ألهمية 
بكامل  املباراة  الفريقان 
املفاجأة  أما  جنومهما، 
الشاب  مشاركة  فكانت 

بدال  هادسون-أودوي  كالوم 
موراتا  ألفارو  اإلسباني  من 
املقدمة  خط  في  أساسيا 
شغل  لكنه  تشلسي،  عند 
اليمنى،  اجلبهة  على  مركزا 
البلجيكي  لعب  حني  في 
زائف.  كمهاجم  هازار  ادين 
أكثر  تلقى  تشلسي  وكان 
ميونيخ  بايرن  من  عرض  من 
هادسون-أودوي  عن  للتخلي 
لكي يكون خليفة الهولندي 
رفضها  لكنه  روبن  أريني 
وكانت  اآلن.  حتى  جميعها 
لتوتنهام  األولى  الفرصة 

عندما سدد هاري كاين كرة 
مقصية اثر متريرة عرضية من 
تريبيير سيطر عليها  كيران 
االسباني  تشلسي  حارس 
كيبا أريسابالغا )5(. ورد عليه 
بتسديدة  هادسون-أودوي 
احلارس  يدي  بني  مباغتة 
غازانيغا  باولو  االرجنتيني 
ركلة  واحتسب احلكم   .)10(
جزاء بعد اللجوء الى تقنية 
أيه  )في  بالفيديو  املساعدة 
آر( لصالح توتنهام اثر إعاقة 
للمهاجم  تشلسي  حارس 
لها  فانبرى  كاين،  هاري 

مفتتحا  بنجاح  األخير 
كاين  وبات   .)27( التسجيل 
تاريخ  في  هداف  أفضل  رابع 
هدفا   160 برصيد  توتنهام 
في 243 مباراة. وتصدى قائم 
توتنهام لكرة ماكرة سددها 
من  كانتي  نغولو  الفرنسي 
مستغال  قريبة  مسافة 
متريرة من اإلسباني ماركوس 
الونسو )40(. وانقذ كازانيغا 
مرماه من هدف أكيد عندما 
كرة  هادسون-أودوي  مرر 
املنطقة  داخل  عرضية 
وكانت  روز  بداني  ارتطمت 

تتهادى  لكي  طريقها  في 
احلارس  لكن  الشباك  داخل 
تصدى لها بأطراف أصابعه، 
وخرجت  القائم  من  فارتدت 
من  الضائع  بدل  الوقت  في 
الرغم  وعلى  االول.  الشوط 
تشلسي  سيطرة  من 

في  اللعب  مجريات  على 
الثاني،  الشوط  مطلع 
األخطر  الفرصة  فإن 
كانت لكاين الذي أطلق 
 25 من  صاروخية  كرة 
حارس  لها  تصدى  مترا 
الى  وأبعدها  تشلسي 
وتدخل   .)52( ركنية 
النقاذ  مرتني  غازانيغا 
فرصتني،  من  مرماه 
من  بتسديدة  األولى 
هازار ومرة ثانية محبطا 
على  كانتي  محاولة 
 ،)55( قليلة  ثواني  مدى 
أبرز  أحد  نفسه  فارضا 
جنوم املباراة. ويلتقي في 

اآلخر  النهائي  نصف 
مانشستر  األربعاء 
سيتي حامل اللقب 

مع بورتون البيون.

توتنهام ينتزع فوزاً مهمًا من تشلسي يف كأس الرابطة

عامليا  أولى  املصنفة  هاليب  سيمونا  الرومانية  عودة  تتكلل  لم   
بالنجاح بعد غياب منذ أشهر عن املالعب بداعي اإلصابة، بخسارتها 
أمام األسترالية أشلي بارتي 4-6 و4-6 في الدور الثاني من دورة سيدني 
في  إصابة  من  هاليب  وعانت  األربعاء.  امس  التنس  في  األسترالية 
الظهر أبعدتها عن املالعب منذ تشرين األول/أكتوبر املاضي، وخاضت 
اليوم مباراتها األولى في سيدني بعدما أعفيت من الدور األول لكونها 
أنها ستخوض  املبكر  هاليب  ويعني خروج  الدورة.  في  أولى  مصنفة 
الكبرى  األربع  البطوالت  أولى  املفتوحة،  أستراليا  بطولة  غمار 
للموسم والتي تنطلق في 14 كانون الثاني احلالي، وقد لعبت مباراة 
تنافسية واحدة فقط.وكانت هاليب قد بلغت نهائي بطولة ملبورن 
العام املاضي، قبل أن تخسر أمام الدمناركية كاروالين فوزنياكي. أما 

بارتي التي بدأت تشق طريقها نحو املراكز األولى في التصنيف العاملي 
)15 حاليا(، فقد حصدت ضحية أخرى في الدور السابق هي الالتفية 
يلينا أوستابنكو الفائزة ببطولة روالن غاروس 2017. وفي مباراة امس 
إرسال  كسر  بعد  لصاحلها  األولى  اجملموعة  بارتي  حسمت  األربعاء، 
منافستها  إرسال  الثانية بكسر  في  هاليب  وردت  مرتني.  منافستها 
والتقدم 5-3، لكن بارتي قلبت األمور مجددا لصاحلها وفازت باملباراة.

وقالت الفائزة »كانت األجواء املناخية صعبة والرياح قوية على أرضية 
امللعب. أنا سعيدة خلروجي فائزة. لعبت بحرية ألنه لم يكن لدي شيء 
أحرزت  التي  هاليب  وكانت  الفوز«.  بقدرتي على  أشعر  أخسره. كنت 
أول ألقابها الكبيرة على مالعب روالن غاروس الفرنسية العام املاضي، 
قد أقرت أواخر األسبوع املاضي بأن إصابتها في الظهر كانت »مخيفة 

جدا« لكنها اعربت عن جاهزيتها للعودة للمنافسات.

هاليب تودع بطولة سيدني للتنس من الباب الضيق



فوز  أول  السعودية  حققت 
افتتاحي لها في كأس آسيا لكرة 
القدم منذ 1996، بتغلبها السهل 
4-صفر  الشمالية  كوريا  على 
الثالثاء على استاد راشد في دبي، 
اجملموعة  من  األولى  اجلولة  ضمن 
التي  القارية  للبطولة  اخلامسة 
تستضيفها اإلمارات حتى األول من 
للسعودية  شباط/فبراير.سجل 
آل  ومحمد   )28( باهبري  هتان 
 )70( الدوسري  وسالم   )37( فتيل 
كوريا  أن  علما   ،)87( املولد  وفهد 
بعشرة  املباراة  أكملت  الشمالية 
وفك   .44 الدقيقة  منذ  العبني 
مع  عقدته  السعودي  املنتخب 
النسخ  في  االفتتاحية  مبارياته 
األخيرة، اذ خسر في نسخة لبنان 
وتعادل في  اليابان 4-1،  أمام   2000
املتواضعة  تركمانستان  مع   2004
 1-1 اجلنوبية  كوريا  مع  ثم   ،2-2
 2-1 سوريا  أمام  وخسر   ،2007 في 
1-2 في  الصني  أمام  ثم   ،2011 في 
ترتيب  السعودية  وتصدرت   .2015

قطر  مواجهة  بانتظار  اجملموعة 
مكررة  العني،  في  األربعاء  ولبنان 
 1-4( الشمالية  كوريا  على  فوزها 
وكانت  املاضية(.  النسخة  في 
بداية مشوار السعودية في كأس 
فأحرزت   ،1984 منذ  رائعة  آسيا 
وحلت  و1996،  و1988   1984 ألقاب 
لكنها  و2000،   1992 في  ثانية 
ودعت  األخيرة  األربع  النسخ  في 
األول  الدور  من  مرات  ثالث  باكرا 
جس  بطيئة.وبعد  بداية  ظل  في 
طرق  استحواذ،  وأفضلية  نبض 

وهتان   )13( البيشي  العزيز  عبد 
الكوري  املرمى  باب   )24( باهبري 
الشمالي. وأتت احملاوالت املستمرة 
حركة  من  بثمارها  األجنحة  عبر 
فنية لباهبري على احلافة اجلانبية 
أطلقها  للمنطقة،  اليسرى 
جميلة لولبية في الزاوية البعيدة 
غوك  ميونغ  ري  اخملضرم  للحارس 
األرقام  األخضر  وضاعف   .)28(
تابعها  للمقهوي  حرة  ضربة  من 
آل  محمد  الدفاع  قلب  املدافع 
 ،)37( الشباك  في  بكعبه  فتيل 

املولد  فهد  املهاجم  يهدر  أن  قبل 
صدها  قوية  تسديدة  من  الثالث 
احلارس )43(. وتعمقت جراح كوريا 
الشمالية بعد طرد العب الوسط 
هان كوانغ سونغ خلطأ أرعن على 
ثانيا  إنذارا  اثره  على  نال  املقهوي 
)44(، لينتهي الشوط االول بتقدم 
استحواذ  ونسبة  مريح  سعودي 
الثاني،  الشوط  وفي   .%74 بلغت 
وكادت  عينه  السيناريو  استمر 
السعودية تضيف الثالث من متريرة 
الدوسري  سالم  للقائد  مقشرة 
عن  بعيدة  املولد  فهد  أهدرها 
القائم األيسر )64(، غامرت بعدها 
فوقف  الفارق  لتقليص  كوريا 
بوجه  العويس  محمد  احلارس 
الدوري  في  احملترف  جيك  يونغ  ري 
الياباني )67(. وجنى الدوسري ثمار 
باب  على  كرة  مستلما  جهوده 
املنطقة فهيأها لنفسه وسدد في 
مسجال  البعدية  اليمنى  الزاوية 
املولد  وفك   .)70( الثالث  الهدف 
مهاجم االحتاد نحسه باستغالله 
بقوة  بيسراه  فسدد  دفاعيا  خطأ 

في قلب الشباك هدفا رابعا )87(، 
سعودي  بفوز  املباراة  لتنتهي 
نصف  امتألت  ملعب  أمام  رباعي 
الف   18 )سعته  تقريبا  مدرجاته 
اجلماهير  متفرج(، معظمهم من 
منتخب  ويعول  السعودية. 
جيل  على  اخلضر«  »الصقور 
روسيا  مونديال  الى  تأهل  جديد 
2018 بعد طول غياب، وأنهاه بفوز 
معنوي على مصر 2-1 بعد بداية 
بدولة  األخضر  ويتفاءل  مخيبة. 

أراضيها  على  توج  حيث  اإلمارات 
والبطولة   1996 آسيا  بكأس 
عام   )»12 )»خليجي  اخلليجية 
العبي  السعودية  وافتقدت   .1994
وعبداهلل  الفرج  سلمان  الوسط 
اخليبري الستبعادهم عن البطولة 
املدرب  دفع  فيما  اإلصابة،  بسبب 
بيتزي  أنطونيو  خوان  االرجنتيني 
كوبا  لقب  الى  تشيلي  قاد  الذي 
العبي  من  بخمسة   ،2016 أميركا 
االساسية. التشكيلة  في  الهالل 

رصيدا  الشمالية  كوريا  متلك  وال 
تشارك  اذ  املسابقة،  في  عريقا 

رابعة  فحلت  اخلامسة  للمرة 
 1992 في  باكرا  وودعت   1980 في 
آخر  جانب  من  و2015.  و2011 
استهل املنتخب الياباني، مشواره 
اآلسيوية،  األمم  كأس  بطولة  في 
املقامة حالًيا في اإلمارات، بانتصار 
بنتيجة  تركمانستان  على  مثير 
ملعب  على  األربعاء،  اليوم   ،2-3
األولى  آل نهيان، في اجلولة  استاد 

من مباريات اجملموعة السادسة.
أمانوف  مايرات  أرسالن  افتتح 
تركمانستان  ملنتخب  التسجيل 
املنتخب  رد  ثم   ،26 الدقيقة  في 

يويا  سجلهما  بهدفني  الياباني 
و60.  56 الدقيقتني  في  أوساكو 

وأضاف ريتسو دوان الهدف الثالث 
الدقيقة  في  الياباني  للمنتخب 
أتاييف  أحمد  يختتم  أن  قبل   ،71
التسجيل بالهدف الثاني ملنتخب 
 79 الدقيقة  في  تركمانستان 
املنتخب  وتصدر  جزاء.  ضربة  من 
 3 برصيد  اجملموعة  بذلك  الياباني 
املباراة  نتيجة  انتظار  في  نقاط، 
منتخبي  اليوم  املقررة  األخرى 
ملعب  على  وُعمان  أوزبكستان 

الشارقة.

بدأ نادي ريال مدريد اإلسباني، بقيادة 
من  العمل  بيريز،  فلورنتينو  رئيسه 
أجل عودة البرتغالي جوزيه مورينيو 
جديد. من  امللكي  الفريق  لتدريب 

ريال  إن  صن«،  »ذا  صحيفة  وقالت 
مورينيو،  مع  اتصاالته  بدأ  مدريد 

مدربًا  يق ليكون  للفر

خالل الفترة املقبلة، في ظل النتائج 
سانتياجو  قيادة  حتت  السلبية 
أمام   2-0 اخلسارة  وآخرها  سوالري، 
ريال  ويحتل  سوسييداد.  ريال 
مدريد، املركز اخلامس بجدول ترتيب 
بفارق  نقطة،   30 برصيد  الليجا 
برشلونة،  املتصدر  عن  نقاط   10
وأوضحت  جولة.   18 مرور  بعد 
بيريز  فلورنتينو  أن  الصحيفة 
لتدريب  مورينيو،  جوزيه  عودة  يريد 
وتواصل  أخرى،  مرة  امللكي  الفريق 
أعمال  وكيل  مينديز  خورخي  مع 
إمكانية  لبحث  البرتغالي،  املدرب 
مدريد. اإلسبانية  للعاصمة  عودته 

أن  يرى  »بيريز  الصحيفة  وأضافت 
مورينيو هو الشخص الوحيد 
ريال  أزمة  حل  على  القادر 
الصحيفة  مدريد«.وأشارت 
البريطانية، إلى أن مورينيو 
ال زال يحاول تسوية أموره 
مانشستر  مع  املادية 
من  حيث  يونايتد، 
املدرب  يحصل  أن  املقرر 
البرتغالي على 15 مليون 
بعد  إسترليني  جنيه 
مينديز  أن  ونوهت  إقالته. 
مع  االجتماع  طلب 
مانشستر  في  املسؤولني 
املسألة  هذه  حلل  يونايتد، 

في أقرب وقت ممكن.

أعلن حسن صالح حميديتش، املدير 
امس  ميونخ  بايرن  لنادي  الرياضي 
البافاري  صفقات  أولى  عن  األربعاء، 

في صيف 2019.
حسابه  عبر  البافاري،  النادي  ونشر 
تصريحات  »تويتر«  موقع  على 
خاللها  أعلن  التي  حميديتش، 
تعاقد البايرن مع الظهير الفرنسي 

بينيامني بافارد، العب شتوجتارت.
التأكيد  »ميكنني  حميديتش:  وقال 
الذي  بافارد،  مع  تعاقدنا  أننا  على 
بداية  وقع على عقد ملدة 5 سنوات 

من أول يوليو/متوز املقبل«.
خطة  ضمن  الصفقة،  هذه  وتأتي 
النادي بإبرام مجموعة من التعاقدات 
إلعادته  بالفريق،  دماء جديدة  لضخ 
إلى مكانته بعد تراجع مستواه هذا 

املوسم.

النادي  رئيس  هونيس،  أولي  كان 
سابق،  وقت  في  كشف  البافاري، 
سوق  في  ثورة  إحداث  نيته 
هائلة  مجموعة  بإبرام  االنتقاالت، 

من الصفقات.
ميونخ،  بايرن  أنظار  بافارد،  وجذب 
فرنسا،  منتخب  مع  تألقه  بعد 
العالم،  الذي توج معه بلقب كأس 
بروسيا  أقيمت  التي  البطولة  في 

الصيف املاضي.
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ل��م تتمكن أنس جابر، من مواصلة املغامرة في بطولة هوبارت األس��ترالية 
للتنس، بعدما ودَّعت امس األربعاء، من الدور ثمن النهائي.

وخس��رت الالعبة التونس��ية املصنف��ة 58 عاملًيا، أم��ام األمريكية صوفيا 
كين��ني، املصنفة 56، مبجموعتني دون رد بعد س��اعة و24 دقيقة من اللعب، 
)7-6(، و)6-3(. كان��ت أنس تأهلت للدور الثاني من بطولة هوبارت، بعد فوزها 
على الرومانية آنا بجدان مبجموعتني )7-6(، و)6-2(. يُذكر أن أنس جابر، كانت 
قد قفزت مركزين ف��ي التصنيف العاملي اجلديد، وأصبحت حتتل املرتبة 58، 

وهو أفضل ترتيب عاملي لها في مسيرتها االحترافية.

أنس جابر تغادر بطولة هوبارت األسرتالية
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رمسيًا .. بايرن ميونخ يعلن تعاقده مع بطل العامل

ريال مدريد يبدأ التحرك لعودة مورينيو

الفرنسي  للراليات  السابق  العالم  بطل  أحرز 
سيباستيان لوب على منت بيجو املرحلة الثانية 
من النسخة ال�41 لرالي دكار الصحراوي، والتي 
امتدت ملسافة 553 كم بني بيسكو وسان خوان 
دي ماركونا البيروفيتني، بينها 342 كم خاضعة 
العالم  بطل  بلقب  املتوج  لوب،  للتوقيت.وفاز 
)رقم قياسي(، مبرحلته احلادية  للراليات 9 مرات 
الرالي،  هذا  في  له  مشاركة  رابع  في  عشرة 
في   2004 بطل  على  ثوان   8 بفارق  تقدم  بعدما 
السيارات  فئة  في  و2014  النارية  الدراجات  فئة 
على  دقيقة  و1.20  )ميني(،  روما  ناني  اإلسباني 

الهولندي برنهارد تن برينكه )تويوتا( الثالث.
وبحلوله في املركز الرابع بفارق 1.31 دقيقة عن 
لوب، انتزع اجلنوب أفريقي جينييل دي فيلييرز 
)تويوتا( صدارة الترتيب العام من زميله القطري 
ناصر العطية وصيف بطل العام املاضي وبطل 
باملركز  األخير  اكتفاء  بعد  وذلك  و2015،   2011
احلادي عشر بفارق 7.37 دقيقة عن املركز األول.

وبعد أن اكتفى باملركز الثالث عشر في مرحلة 
األحد، رأى لوب أن »استراتيجية السبت كانت 
جيدة ألننا وجدنا أنفسنا في موقع جيد اليوم 
بني  املسار  على  وموقعه  االنطالق  حيث  )من 
بعض  بعيدين  نكون  قد  األخرى(.  السيارات 

الشيء )عن املستوى الالزم(، لكن خضنا مرحلة 
جيدة«.وتابع »كان يتوجب علي أن أجد الشعور 
الالزم )وتيرة التسابق(، لم أخض سوى قرابة 100 
كيلومتر من التجارب منذ دكار العام املاضي...«.

وجاء السعودي يزيد الراجحي )ميني( في املركز 
 2.33 بفارق  تواليا،  الثانية  للمرحلة  اخلامس 
دقيقة عن لوب، فيما اكتفى الفرنسي ستيفان 
بيترهانسل )ميني(، املتوج ب� 13 لقبا )7 في فئة 
السيارات و6 في فئة الدراجات(، باملركز السادس 
عشر بفارق 16.09 دقيقة عن الصدارة وذلك بعد 

أن حل سابعا أيضا في املرحلة االفتتاحية.

املرحلة الثانية من رالي دكار من نصيب لوب

السعودية تفك عقدتها االفتتاحية على حساب كوريا الشمالية
اليابان تنجو من مفاجآت تركمانستان يف افتتاح مباريات جمموعتها بنتيجة) 2-3(

في دور المجموعات بكأس األمم اآلسيوية

تغلب توتنهام على تشلسي 
1-صفر في ذهاب الدور نصف 
كأس  مسابقة  من  النهائي 
االنكليزية  االندية  رابطة 
وميبلي  ملعب  على  احملترفة 
كاين  هاري  وسجل  الثالثاء. 
من  الوحيد  املباراة  هدف 
 .27 الدقيقة  في  جزاء  ركلة 
على  االياب  مباراة  وتقام 
بريدج  ستامفورد  ملعب 
على  ويتعني  احلالي.   24 في 
تشلسي الفوز بفارق هدفني 
النتيجة،  عن  النظر  بغض 
ال  األهداف  فارق  نظام  الن 
من  الدور  هذا  في  يطبق 
البطولة في املوسم احلالي، 
تساوى  حال  في  بأنه  علما 
نهاية  في  اهدافا  الفريقان 
سيخوضان  اإلياب،  مباراة 
الترجيح مباشرة من  ركالت 
دون اللجوء الى وقت إضافي. 
املباراة، خاض  ونظرا ألهمية 
بكامل  املباراة  الفريقان 
املفاجأة  أما  جنومهما، 
الشاب  مشاركة  فكانت 

بدال  هادسون-أودوي  كالوم 
موراتا  ألفارو  اإلسباني  من 
املقدمة  خط  في  أساسيا 
شغل  لكنه  تشلسي،  عند 
اليمنى،  اجلبهة  على  مركزا 
البلجيكي  لعب  حني  في 
زائف.  كمهاجم  هازار  ادين 
أكثر  تلقى  تشلسي  وكان 
ميونيخ  بايرن  من  عرض  من 
هادسون-أودوي  عن  للتخلي 
لكي يكون خليفة الهولندي 
رفضها  لكنه  روبن  أريني 
وكانت  اآلن.  حتى  جميعها 
لتوتنهام  األولى  الفرصة 

عندما سدد هاري كاين كرة 
مقصية اثر متريرة عرضية من 
تريبيير سيطر عليها  كيران 
االسباني  تشلسي  حارس 
كيبا أريسابالغا )5(. ورد عليه 
بتسديدة  هادسون-أودوي 
احلارس  يدي  بني  مباغتة 
غازانيغا  باولو  االرجنتيني 
ركلة  واحتسب احلكم   .)10(
جزاء بعد اللجوء الى تقنية 
أيه  )في  بالفيديو  املساعدة 
آر( لصالح توتنهام اثر إعاقة 
للمهاجم  تشلسي  حارس 
لها  فانبرى  كاين،  هاري 

مفتتحا  بنجاح  األخير 
كاين  وبات   .)27( التسجيل 
تاريخ  في  هداف  أفضل  رابع 
هدفا   160 برصيد  توتنهام 
في 243 مباراة. وتصدى قائم 
توتنهام لكرة ماكرة سددها 
من  كانتي  نغولو  الفرنسي 
مستغال  قريبة  مسافة 
متريرة من اإلسباني ماركوس 
الونسو )40(. وانقذ كازانيغا 
مرماه من هدف أكيد عندما 
كرة  هادسون-أودوي  مرر 
املنطقة  داخل  عرضية 
وكانت  روز  بداني  ارتطمت 

تتهادى  لكي  طريقها  في 
احلارس  لكن  الشباك  داخل 
تصدى لها بأطراف أصابعه، 
وخرجت  القائم  من  فارتدت 
من  الضائع  بدل  الوقت  في 
الرغم  وعلى  االول.  الشوط 
تشلسي  سيطرة  من 

في  اللعب  مجريات  على 
الثاني،  الشوط  مطلع 
األخطر  الفرصة  فإن 
كانت لكاين الذي أطلق 
 25 من  صاروخية  كرة 
حارس  لها  تصدى  مترا 
الى  وأبعدها  تشلسي 
وتدخل   .)52( ركنية 
النقاذ  مرتني  غازانيغا 
فرصتني،  من  مرماه 
من  بتسديدة  األولى 
هازار ومرة ثانية محبطا 
على  كانتي  محاولة 
 ،)55( قليلة  ثواني  مدى 
أبرز  أحد  نفسه  فارضا 
جنوم املباراة. ويلتقي في 

اآلخر  النهائي  نصف 
مانشستر  األربعاء 
سيتي حامل اللقب 

مع بورتون البيون.

توتنهام ينتزع فوزاً مهمًا من تشلسي يف كأس الرابطة

عامليا  أولى  املصنفة  هاليب  سيمونا  الرومانية  عودة  تتكلل  لم   
بالنجاح بعد غياب منذ أشهر عن املالعب بداعي اإلصابة، بخسارتها 
أمام األسترالية أشلي بارتي 4-6 و4-6 في الدور الثاني من دورة سيدني 
في  إصابة  من  هاليب  وعانت  األربعاء.  امس  التنس  في  األسترالية 
الظهر أبعدتها عن املالعب منذ تشرين األول/أكتوبر املاضي، وخاضت 
اليوم مباراتها األولى في سيدني بعدما أعفيت من الدور األول لكونها 
أنها ستخوض  املبكر  هاليب  ويعني خروج  الدورة.  في  أولى  مصنفة 
الكبرى  األربع  البطوالت  أولى  املفتوحة،  أستراليا  بطولة  غمار 
للموسم والتي تنطلق في 14 كانون الثاني احلالي، وقد لعبت مباراة 
تنافسية واحدة فقط.وكانت هاليب قد بلغت نهائي بطولة ملبورن 
العام املاضي، قبل أن تخسر أمام الدمناركية كاروالين فوزنياكي. أما 

بارتي التي بدأت تشق طريقها نحو املراكز األولى في التصنيف العاملي 
)15 حاليا(، فقد حصدت ضحية أخرى في الدور السابق هي الالتفية 
يلينا أوستابنكو الفائزة ببطولة روالن غاروس 2017. وفي مباراة امس 
إرسال  كسر  بعد  لصاحلها  األولى  اجملموعة  بارتي  حسمت  األربعاء، 
منافستها  إرسال  الثانية بكسر  في  هاليب  وردت  مرتني.  منافستها 
والتقدم 5-3، لكن بارتي قلبت األمور مجددا لصاحلها وفازت باملباراة.

وقالت الفائزة »كانت األجواء املناخية صعبة والرياح قوية على أرضية 
امللعب. أنا سعيدة خلروجي فائزة. لعبت بحرية ألنه لم يكن لدي شيء 
أحرزت  التي  هاليب  وكانت  الفوز«.  بقدرتي على  أشعر  أخسره. كنت 
أول ألقابها الكبيرة على مالعب روالن غاروس الفرنسية العام املاضي، 
قد أقرت أواخر األسبوع املاضي بأن إصابتها في الظهر كانت »مخيفة 

جدا« لكنها اعربت عن جاهزيتها للعودة للمنافسات.

هاليب تودع بطولة سيدني للتنس من الباب الضيق
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حذر النائب عن حتالف البناء منصور 
البعيج��ي امس األربعاء من ان تأخير 
الوزارية س��يعقد  حس��م احلقائ��ب 
الوض��ع ف��ي البل��د وي��أزم املش��هد 
خصوص��ا وانن��ا بحاجة ماس��ة الى 
تس��مية ماتبقى من الوزارات باسرع 
وق��ت، مش��يرا إل��ى أن تأخر حس��م 
الوزارات املتبقية س��ينعكس س��لبا 
عل��ى الوض��ع االمن��ي وماحصل من 
تفجير في محافظة صالح الدين هو 

خير دليل على ذلك.
وق��ال البعيج��ي ف��ي بي��ان صحفي 
“يجب تقدمي اسماء املرشحني خالل 
جلس��ة اليوم اخلميس امام مجلس 
الن��واب حتى يتم حس��م ه��ذا االمر 
من خالل التصويت املباش��ر من يتم 
منح��ه الثق��ة ميض��ي وم��ن يرفضه 
الن��واب يج��ب اس��تبادله  مجل��س 
باس��رع وق��ت وهذا هو احل��ل  جلميع 

الكتل السياسية”.
واض��اف البعيجي ان “تأخير حس��م 
مس��الة الوزرات االمنية هو بس��بب 
تزمت الكتل السياسية بأرائها وكل 
كتلة ال تقدم اي تنازل للكتلة االخرى 
االمر الذي عقد املش��هد السياس��ي 
وادى الى تاخير حس��م ال��وزارات الى 
االن لذلك عل��ى رئيس الوزراء احلضور 

في جلس��ة الي��وم اخلمي��س وتقدمي 
االس��ماء وت��رك االم��ر ال��ى اعض��اء 
مجل��س الن��واب حلس��م ه��ذا االمر 
الذي ط��ال واملتضرر الوحيد هم ابناء 

الشعب العراقي”.
كما انتق��د عضو مجلس النواب عن 
كتلة اجليل اجلديد املعارضة سركوت 

ش��مس الدين، امس األربع��اء، االدارة 
“غير املوفقة” لهيئة رئاس��ة البرملان 
والت��ي  اجملل��س  ادارة جلس��ات  ف��ي 

اصابته ب�”الشلل التام”.
وقال شمس الدين في بيان ، إن “ادارة 
هيئ��ة رئاس��ة مجل��س الن��واب غير 
موفقة متاماً في ادارة اجللسات،مؤكداً 
ان هذا النوع السيئ من االدارة اصاب 

مجلس النواب بالشلل التام”، مبينا 
وتعم��د ط��رح  الغياب��ات  أن “كث��رة 
املداخالت بقصد الظهور التلفزيوني 
بع��ض  ف��ي  الفوض��ى  وافتع��ال 
االحيان،ح��ال دون قي��ام باقي اعضاء 
واجباتهم”.  ب��أداء  الن��واب  مجل��س 
وأضاف أن “مهمة مجلس النواب هو 
مراقب��ة عمل احلكومة واداءها إال ان 
مجلس النواب يفتقر جلهات تراقب 
عمل��ه وتقيمه��ا”، داعي��اً وس��ائل 
االع��الم ومنظم��ات اجملتم��ع املدني 
ال��ى “مراقبة عمل مجل��س النواب 
وتقييم��ه وتقدمي تل��ك التقارير الى 
اللج��ان ذات العالقة بذل��ك، وبدون 
هذا الن��وع من املراقب��ة والضغوط 

فأننا نقرأ السالم على البرملان”.
واوضح ش��مس الدي��ن أن “مجلس 
الن��واب صرف ماليني ال��دوالرات دون 
تق��دمي اي ش��يء يذكر للبل��د، فقد 
اوش��ك الفص��ل التش��ريعي االول 
عل��ى االنته��اء دون انتخاب رؤس��اء 

اللج��ان البرملاني��ة او التصويت على 
قوانني مهمة املركون��ة على الرفوف 
والتي ميكن ان تنهض بواقع احلكومة 

او الشعب او اخلدمات”.
كما اصدر االحتاد الوطني الكردستاني 
ام��س االربعاء، بياناً بش��أن أزمة رفع 

“العلم الكردي” في كركوك.
وذكر بي��ان لالحتاد ان ” االحتاد الوطني 

الكردس��تاني حزب مسجل بشكل 
قانوني في املفوضیة العلیا املستقلة 
لالنتخابات ومبوجب القانون فان لكل 
حزب  شعاره وعلمه اخلاص ومن هذا 
املنطل��ق وحی��ث ان علم كردس��تان 
الع��راق هو احدی س��مات هذا احلزب 
فق��د مت اعادة رف��ع ه��ذا العلم علی 
وبجان��ب  حص��را  احلزبی��ة  مقراتن��ا 
العل��م العراق��ي في كرك��وك كحق 
قانون��ي ودس��توري في رف��ع العلم”. 
واض��اف البيان انه ” بعد وفاة زعیمنا 
م��ام ج��الل نؤك��د اننا عل��ی نهجه 
ماضون ولن نكون سببا في استفزاز 
مكونات كرك��وك وفرض امر الواقع ” 
مبيناً اننا ” نعتبر هذا احلق القانوني 
الذي كفله الدستور لنا  فاننا نعطي 
كامل احلق ملكونات كركوك واحزابها 
في رفع مایش��یر الی اه��داف ورمزیة 

احزابهم ومكوناتهم.
واوض��ح البي��ان ان” االحت��اد الوطني 
يناش��د ممثل��ي املكونات وش��ركاءنا 
السیاسیین في كركوك  ان یتفهموا 
موقفنا وحقنا ف��ي رفع العلم، وكما 
نناش��د  االجهزة االمنیة في كركوك 
ان تتعاط��ی م��ع ه��ذا املوق��ف وفقا 
اخت��الف  هن��اك  كان  واذا  للقان��ون، 
ف��ي امكانی��ة رفع العلم م��ن عدمه 
فان الس��لطة القضائی��ة هي اجلهة 
اخملتصة بالبت في االمر “.وتابع البيان 
ان ” االحت��اد الوطني س��يكون داعما 
لل��كل االج��راءات الت��ي تس��تهدف 
حمای��ة ام��ن احملافظ��ة س��واء م��ن 
تهدیدات االرهابیني او اخلارجین علی 
القانون كما كش��ف ائتالف الوطنية 
برئاسة اياد عالوي، امس األربعاء، عن 
ترش��يح مهند البيات��ي مدير مكتب 
رئيس جبه��ة احلوار صال��ح املطلك 
ملنص��ب وزي��ر الدف��اع. وق��ال رئيس 
الكتل��ة النيابي��ة لالئت��الف كاظ��م 
الشمري في تصريح اوردته صحيفة 
“الش��رق األوس��ط” واطلعت عليه /
املعلومة/، إن “مهند البياتي واحد من 

بني عدة مرشحني الئتالف الوطنية”.
وأضاف الش��مري، أن “األهم في األمر 
أننا ننتظر نتيجة الطعن الذي تقدم 
ب��ه الس��يد فيص��ل اجلربا، مرش��ح 
)الوطنية( الذي فش��ل ف��ي البرملان، 

بشأن طريقة احتساب األصوات”.
وكان النائ��ب عن حتالف البناء فاضل 
الفت��الوي أكد في تصريح س��ابق أن 
رئيس البرملان السابق سليم اجلبوري 
الس��تيزار  باملقبولي��ة  يحظ��ى  ل��ن 
الدف��اع وس��يرفض من قب��ل البرملان 

كفيصل اجلربا.
وب��ني اخلبي��ر االمن��ي كاظ��م احل��اج 
ام��س االربعاء، ان الق��وات االميركية 
ل��ن جت��ازف م��رة اخ��رى ف��ي الدخول 
ف��ي مواجه��ة املقاومة الفت��اً الى ان 
فصائل املقاومة متكن��ت من القوات 
االميركي��ة ع��دة وع��دداً والكتروني��اً 
وباستطاعتها الوصول الى قواعدها 
البعي��دة خ��ارج املدن.وق��ال احلاج ان 
“اميركا تنتهز الف��رص في فرض امر 
واقع على احلكومة والبرملان العراقي 
من خالل املواق��ف الهزيلة والصمت 
املطب��ق من الس��لطة التنفيذية في 
ع��دم التعام��ل مبس��ؤولية م��ع هذه 
االختراقات للس��يادة وحت��رك القوات 

االميركية على االراضي العراقية”.
واضاف احل��اج، ان “القوات االميركية 
غير مس��تعدة للدخول مبواجهة مع 
فصائ��ل املقاومة اإلس��المية خاصة 
انها كلفت امي��ركا الكثير وحققت 

انتصارا كبيراً فيما مضى”.
واوض��ح ان “فصائ��ل املقاوم��ة قادرة 
على مواجهة القوات االميركية على 
الرغ��م من ان تل��ك الق��وات اختارت 
اماكن وقواعد بعيدة على املدن ولكن 
فصائل املقاوم��ة متلك القوة والقدرة 

عل��ى ايص��ال ماتريد ال��ى قلب تلك 
القواعد، حيث تتغلب املقاومة على 
القوات االميركية ف��ي العدة والعدد 

واجلانب االلكتروني

كم��ا أك��د رئيس ال��وزراء ع��ادل عبد 
املهدي، الثالثاء، أن احلكومة االحتادية 
متتلك املب��ادرة حلفظ األمن في عموم 

البالد.
املؤمت��ر  خ��الل  امله��دي  عب��د  وق��ال 
أن “العمل االستخباراتي  األسبوعي 
على اشده واحلكومة االحتادية متتلك 
املب��ادرة حلف��ظ األمن”، الفت��ا إلى إن 
“احلكومة تأمل نق��ل ملف األمن من 
وزارة الدف��اع للداخلي��ة ف��ي بع��ض 
احملافظ��ات”. وأض��اف أن “احلكوم��ة 

تراقب بدق��ة اجليب الذي يس��توطن 
في��ه داع��ش اإلرهاب��ي عل��ى احلدود 
العراقية السورية ومتكنت من تنفيذ 

ضربات جوية استهدفته.

اخل��روج  سياس��ة  أن  يب��دو 
األوربي  االحت��اد  م��ن  البريطان��ي 
تنزلق بس��رعة إلى الفوضى هذا 
م��ا اكدت��ه التقاري��ر االعالمي��ة  
فاالحت��اد األورب��ي يتف��كك إل��ى 
قبائل ش��مالية، وأخرى جنوبية، 
ب��ات  واآلن،  وغربي��ة.  وش��رقية، 
الزواج الفرنسي األملاني في قلب 
املش��روع األورب��ي معرضا خلطر 

االنهيار.
في مايو/أيار 2017، عندما التقت 
املستشارة األملانية أجنيال ميركل 
املنتخ��ب  الفرنس��ي  والرئي��س 
إميانويل ماكرون للمرة األولى، كان 
كثيرون يأملون في جتديد العهود. 
وكانت احلش��ود م��ن ذوي امليول 
املؤيدة ألوربا تس��تحث الزعيمان 
وتدفعهم��ا إل��ى األم��ام. وبدا أن 
الوج��ه  ذا  ماك��رون، اإلصالح��ي 
اجلديد ، يتمتع بلمسة سياسية 
أشبه بلمسة ميداس األسطوري 
ال��ذي كان كل م��ا تلمس��ه يده 
يتح��ول إلى ذهب. وكانت ميركل 
ف��ي أوج قوته��ا على الس��احة 
الدولي��ة بعد اعتباره��ا »زعيمة 

العاَلم احلر« اجلدي��دة، في محل 
»العبقري الشديد الرسوخ« في 

البيت األبيض، دونالد ترمب.
الحظ��ت مي��ركل أن كل بداية ال 
تخلو من س��حر لكنها أضافت 
إال  ي��دوم  ال  الس��حر  مح��ذرة: 
عندم��ا تك��ون هن��اك نتائ��ج«. 
وبعد مرور ثمانية عش��ر ش��هرا، 
لم ي��دم الس��حر قطع��ا. فاآلن، 
ح��زب  قي��ادة  مي��ركل  س��لمت 
االحتاد الدميقراطي املسيحي ولن 
تسعى للحصول على فترة والية 

أخرى كمستش��ارة. أما ماكرون، 
فل��م يعد قادرا على اس��تعراض 
قدراته على املشي على املاء، بل 

بات يح��اول أن ال يغ��رق في بحر 
من احملتج��ني من ذوي الس��ترات 

الصفراء.
م��ع أف��ول جن��م القائدي��ن على 
تضاءلت  السياس��ية،  الساحة 
العالق��ة  جتدي��د  احتم��االت 
وبينم��ا  األملاني��ة.  الفرنس��ية 
كان ماك��رون يعل��ق آمال��ه على 
ق��درة ميركل عل��ى القيادة على 
املس��توى األوربي كانت قبضتها 
الداخ��ل  ف��ي  الس��لطة  عل��ى 
تزداد ضعف��ا. وبع��د االنتخابات 
ف��ي  األملاني��ة  الفيدرالي��ة 
ظل��ت   ،2017 س��بتمبر/أيلول 
مي��ركل تناض��ل طوال س��تة 
حكوم��ة.  لتش��كيل  أش��هر 
ول��م تكن راغبة في تش��كيل 
حكومة أقلي��ة، كما لم تكن 
أحزاب املعارضة راغبة بشكل 

خاص في مشاركتها احلكم.
لك��ن الض��رر احلقيق��ي الذي 
حلق بس��لطة ميركل جاء من 
الداخ��ل. فق��د هاج��م كب��ار 
الساس��ة ف��ي ح��زب االحت��اد 
)الشقيق  املسيحي  االجتماعي 
البافاري حلزب االحتاد الدميقراطي 
املس��يحي( القرار ال��ذي اتخذته 

الالجئ��ني  باس��تقبال  مي��ركل 
الس��وريني في ع��ام 2015، حتى 
أنه��م متلق��وا بعض��ا م��ن أل��د 
أعدائه��ا، وخاصة رئي��س الوزراء 
اجملري فيكتور أوربان، واملستشار 
كيرتز،  سيباس��تيان  النمساوي 
وماتي��و س��الفيني نائ��ب رئيس 
وزراء إيطالي��ا ووزي��ر داخليته��ا. 
واس��تخدم ه��ؤالء الش��عبويون 
واملتعاطف��ون معه��م من حزب 
االحت��اد االجتماع��ي املس��يحي 
ملهاجم��ة  كس��الح  الهج��رة 

ميركل.
من ناحية أخرى، س��عى ماكرون 
إل��ى جع��ل التجديد الفرنس��ي 
مرادف��ا للتجدي��د األورب��ي ومنذ 
وصوله إلى الس��لطة سعى وراء 
صفقة كبرى جدي��دة مع أملانيا. 
ففي مقابل حتكم فرنس��ا أخيرا 
وإص��الح  املالي��ة  موارده��ا  ف��ي 
القط��اع الع��ام وس��وق العمل، 
تدع��م أملانيا مقترح��ات ماكرون 
بش��أن تعمي��ق تكام��ل االحت��اد 
األورب��ي ومنطقة الي��ورو، مبا في 
ميزانية مش��تركة  إنش��اء  ذلك 
وزارة  وإنش��اء  الي��ورو،  ملنطق��ة 
مالي��ة لالحتاد األوربي، وترس��يخ 
سياس��ات موحدة ف��ي التعامل 
مع الشؤون اخلارجية والدفاعية.

وعلى الرغ��م من موافقة ميركل 
مؤخ��را على ميزانية مش��تركة 

م��ن حي��ث املب��دأ، ف��إن كثيرين 
في فرنس��ا يش��كون اآلن في أن 
ماكرون وقع فريسة للخداع. في 
مستهل رئاس��ته، تقدم ماكرون 
بسلس��لة من التدابي��ر التي لم 
حتظ بشعبية كبيرة، والتي متثلت 
في خفض ضريبة الثروة وتقليص 

الفوائ��د االجتماعي��ة. وفي وقت 
أق��رب إل��ى الزمن احلاض��ر، طرح 
علن��ا زيادة ضريبة الوقود لإلبقاء 
على العجز هذا العام دون 3% من 
الناجت احملل��ي اإلجمالي، وفي هذه 
العملية أطل��ق العنان لبحر من 
أصحاب السترات الصفراء الذين 

يحاصرون إدارته اآلن.
ف��ي ال��رد على ه��ذا، ل��م تعرض 
أملاني��ا عل��ى ماكرون أي ش��يء. 
ب��ل كان��ت متثاقلة ف��ي إكمال 
االحتاد املصرفي وتقدمي س��ندات 
اس��تثمار منطق��ة الي��ورو، ولم 
تق��دم س��وى كالم ش��فوي في 
دع��م فكرة امليزانية املش��تركة. 
وحتى في ما يتصل بالسياس��ة 
الدفاعي��ة، والت��ي ق��د تش��كل 
عائق��ا ألي إصالح��ات اقتصادية 
املقاومة،  أملاني��ا  أبدت  حقيقية، 
وعملت على تخفيف مقترحات 

االحت��اد األوروب��ي بش��أن إنش��اء 
جتمع »طليع��ي« ورفضت مبادرة 
التدخ��ل األوربي الت��ي اقترحها 

ماكرون.
يكاد يكون من املؤكد أن األشهر 
القليلة املقبل��ة حتمل املزيد من 
خيب��ة األم��ل ملاك��رون، ب��ل ورمبا 

حتى انهيار العالقة الفرنس��ية 
األميركي��ة. ف��ي اجتم��اع عقد 
مؤخرا لوزراء مالية االحتاد األوربي، 
وجهت أملانيا ضربة أخرى ملاكرون 
م��ن خ��الل إضع��اف وتخفي��ف 
اقتراح��ه بفرض ضريب��ة رقمية 
جديدة على عمالقة التكنولوجيا 
مثل جوج��ل وفيس��بوك. وعلى 
الواس��ع  التأيي��د  م��ن  الرغ��م 
النطاق ال��ذي حظي به االقتراح، 
فق��د أعرب األملان ع��ن تخوفهم 
من رد انتقام��ي من ِقَبل الواليات 
املتحدة ضد صناعة الس��يارات 

األملانية.
عالوة على ذل��ك، هناك تكهنات 
بأن تستعيض القوات املسلحة 
األملاني��ة ع��ن طائ��رات التورنادو 
بطائ��رات  العتيق��ة  املقاتل��ة 
أميركي��ة م��ن ط��راز ف-35 ب��دال 
من املكاف��ئ األوربي الصنع. ومع 
إش��ارة الق��وات اجلوي��ة األملانية 
بالفع��ل إل��ى أن الطائ��رة ف-35 
هي اختيارها املفضل، فقد حذر 
املدير التنفيذي لش��ركة ايرباص 
ديرك هوك مؤخ��را قائال: »مبجرد 
أن تصبح أملانيا دولة تس��تخدم 
مي��وت  فس��وف  ف-35،  الطائ��رة 
كل تع��اون م��ع فرنس��ا ف��ي ما 
يتصل بقضايا الطائرات النفاثة 

املقاتلة«.
الواق��ع أن العالق��ة تس��وء ب��ني 
فرنس��ا وأملاني��ا في وق��ت حيث 
تتق��ارب الق��وى املناهضة ألوربا. 
فمع اقتراب موعد عقد انتخابات 
البرمل��ان األورب��ي ف��ي مايو/أي��ار، 
يعكف أوربان وسالفيني بنشاط 

على إنش��اء احتاد شعبوي يضم 
للتقش��ف  املناه��ض  اليس��ار 
للهج��رة.  املناه��ض  واليم��ني 
ويتلخص هدفهم��ا في احلصول 
على ثلث املقاعد البرملانية على 
األقل، فضال ع��ن حجب األقلية 

في اجمللس األوربي.
إن خصوم املتش��ككني في أوربا 
الرئيس��يني ليسوا الساسة في 
بلدانهم، ب��ل ماك��رون وميركل. 
ومش��كلة ماك��رون وميركل هي 
االعتم��اد  ميكنهم��ا  ال  أنهم��ا 
بالض��رورة عل��ى دع��م الناخبني 
لهم��ا في  واألمل��ان  الفرنس��يني 
قي��ادة إصالحات االحت��اد األوربي. 
بل وبعي��دا متاما ع��ن النظر إلى 
مي��ركل بوصفه��ا الس��بب وراء 
كب��ح التكام��ل األعم��ق، ينظر 
العديد من األملان إليها باعتبارها 
مؤي��دة ألوروب��ا بإف��راط. أما عن 
ماك��رون، فرمب��ا يك��ون الرئي��س 
الفرنسي األكثر تأييدا ألوربا منذ 
عق��ود من الزم��ن، لكنه قد يجد 
نفس��ه في موق��ف املضطر إلى 
معارضة ميزاني��ة االحتاد األوربي 
التي حتول دونه متكينه من فرض 

إصالحاته الداخلية.
مكمن اخلطر اآلن هو أن يستسلم 
ماكرون وميركل إلغراء االنسياق 
وراء توجهات س��الفيني وأوربان. 
وتتلخ��ص مهمتهم��ا في جتنب 
هذا الفخ وإيج��اد طريقة إلعادة 
اختراع الوسط السياسي، قبل 

أن يفوت األوان.

البعيجي: تأخير حسم الحقائب الوزارية سينعكس سلبا على الوضع األمني

تأخري حسم مسالة الوزرات االمنية هو بسبب تزمت الكتل السياسية بارائها وكل كتلة ال تقدم اي تنازل للكتلة االخرى

االتحاد الوطني سيكون داعما لكل االجراءات 
التي تستهدف حمایة امن املحافظة سواء من 
تهدیدات االرهابينی او الخارجنی علی القانون

فصائل املقاومة تمكنت من 
القوات االمريكية عدة وعددًا 
والكرتونيًا وباستطاعتها 
الوصول اىل قواعدها البعيدة 
خارج املدن

سعی ماكرون إىل جعل 
التجدید الفرنسي مرادفا 
للتجدید األوربي ومنذ وصوله 
إىل السلطة سعی وراء صفقة 
كربى جدیدة مع أملانيا

أوربا والنزاع الفرنسي األلماني المقبل

الحظت مريكل أن كل بداية ال ختلو من سحر لكنها أضافت حمذرة ان السحر ال يدوم إال عندما تكون هناك نتائج

/ القسم السياسي

/ القسم السياسي

شمس الدين البعيجيعبد املهدي

كيرتزسالفينياوربان

بينما كان ماكرون يعلق آماله على 
قدرة مريكل على القيادة على املستوى 
األوربي كانت قبضتها على السلطة يف 

الداخل تزداد ضعفا



بومبيو من األردن.. يطمئن الحلفاء على ثبات استراتيجية واشنطن في المنطقة

وأش��ارت الكتلة في بيانها إث��ر اجتماعها 
الدوري أمس برئاس��ة النائب بهية احلريري، 
إلى أن "الفرصة أتيحت مجدداً قبيل حلول 
الس��نة اجلدي��دة، بع��د التوص��ل ال��ى حل 
االشكالية املتعلقة بتمثيل النواب الستة، 
وكان بع��د ذلك م��ا كان من العودة مبس��ار 
التألي��ف الى مرب��ع التجاذب��ات التي باتت 
تفاصيله��ا ف��ي متناول جمي��ع اللبنانيني، 
ول��ن تنفع معها احمل��اوالت املتج��ددة لرمي 
املس��ؤولية على الرئيس املكل��ف وحتميله 

تبعات التأخير في تشكيل احلكومة".
"ف��ي  النيابي��ة،  "املس��تقبل"  كتل��ة  ورأت 
التصريح��ات الت��ي صدرت في هذا الش��أن 
محاولة مكشوفة حلرف األنظار عن املكامن 
احلقيقي��ة لألزم��ة احلكومية، به��دف نقل 
االش��تباك من معسكر سياس��ي الى آخر، 
وتس��ويق اقتراحات يدرك أصحابها س��لفاً 
انه��ا منتهية الصالحية من��ذ األيام األولى 
للتكلي��ف". وأوضحت مصادر ف��ي الكتلة 
" أن من ب��ني املقصود به��ذه االقتراحات ما 
طرحه "ح��زب اهلل" بتوس��يع احلكومة إلى 

32 وزير .
وأكدت الكتلة على "املسؤولية الدستورية 
املش��تركة بني فخام��ة رئي��س اجلمهورية 
ودول��ة رئي��س احلكومة املكلف ف��ي إصدار 
مراسيم تشكيل احلكومة"، معتبرة أن "أي 
أعراف يُعمل على إسقاطها خالف ذلك تقع 
في خانة الِبَدع السياس��ية التي ال وظيفة 
لها سوى مخالفة الدستور وتعطيل املسار 

الطبيع��ي للحي��اة السياس��ية واآللي��ات 
احملددة في اتفاق الطائف".

وتوقف��ت الكتل��ة عن��د االقت��راح الرام��ي 
لتفعي��ل حكومة تصريف االعمال واحلاجة 

إلعداد مش��روع املوازنة وإحالته إلى اجمللس 
النيابي )الذي طرح��ه رئيس اجمللس النيابي 
نبيه ب��ري وأيده ح��زب "الق��وات اللبنانية" 
ورئي��س "احل��زب التقدمي االش��تراكي وليد 
جنبالط(، وأكدت أن "هذا االقتراح س��يكون 
محل دراس��ة ومتابعة للتوص��ل إلى القرار 
الدس��تور  مقتضي��ات  م��ع  يت��الءم  ال��ذي 
واملصلح��ة العام��ة، الس��يما م��ع رئي��س 
حكوم��ة تصريف األعم��ال املعني بتحديد 

وجهة القرار قي هذا الشأن" .
أن اتخاذ قرار في شأن تفعيل عمل حكومة 
تصريف األعمال من أجل إقرار املوازنة متروك 
ملش��اورات احلري��ري م��ع رئي��س اجلمهورية 
العماد ميشال عون باإلضافة إلى اتصاالته 
م��ع الرئيس بري وس��ائر القي��ادات. وكانت 
أوس��اط في "التيار الوطني احلر" أبدت عدم 
حماس��ة لهذا االقتراح باعتباره يوحي بأن 
هناك تس��ليم بع��دم تألي��ف احلكومةفي 
املرحل��ة املنظورة املقبل��ة. وتابعت الكتلة 
وقائع االضرار التي نتجت عن العاصفة في 
مختلف املناط��ق اللبنانية و"باركت مبادرة 
رئيس اجلمهورية ورئي��س احلكومة املكلف 
الطل��ب م��ن الهيئ��ة العليا لالغاث��ة ببذل 
أقصى اجلهود في معاجلة آثارها وأثنت على 
خطوات حكومة تصري��ف األعمال وتفاني 

أجهزة الدولة في هذا الصدد" .
وعل��ى رغ��م اس��تمرار االتص��االت حللحلة 
امللف احلكوم��ي، وخصوصا في ظل املبادرة 
الت��ي يقوم به��ا الوزير جبران باس��يل، عبر 

لقاءات علنية أو اتصاالت بعيدا من االضواء، 
لم يسجل حتى اآلن أي خرق جدي في جدار 
ازمة تأليف احلكومة اللبنانية العتيدة، وال 
ي��زال امللف يراوح مكان��ه، اذ ليس هناك أي 

تق��دم يذكر، على ما قال��ت مصادر مواكبة 
لعملي��ة التألي��ف ل��� "احلي��اة"، واش��ارت 
ال��ى ان األف��كار التي طرحها باس��يل على 
الرئيس املكلف سعد احلريري، لم تلق قبوال 
خصوصا جلهة توس��يع احلكومة ألكثر من 
30 وزي��را. فيم��ا العقدة الوحي��دة املتبقية 
هي موضوع متثيل "اللقاء التشاوري" بوزير، 
حي��ث البح��ث يتمح��ور ح��ول التموض��ع 
السياس��ي للوزير الس��ني الذي س��يمثل 
ه��ذا اللق��اء. وف��ي الس��ياق اوض��ح نائب 
رئي��س اجملل��س النيابي ايل��ي الفرزل��ي "ان 
الطرف الوحيد الذي ل��م يتجاوب او لم يبِد 
حماس��ة جتاه إقتراح تأليف حكومة من 32 
وزيراً هو الرئيس املكّل��ف". وقال: "إذا كانت 
هن��اك ني��ة للح��ل فحكوم��ة ال���32 وزيراً 
ح��ل منطق��ي، ويس��تطيع ان يتعاطى مع 
املرحل��ة في ظل سياس��ية تق��ول بإحضار 
مجلس النواب ووضعه في مجلس الوزراء"، 
مضيفاً "الرئاس��ة س��تجري بعد 4 سنوات 
وستس��بقها إنتخابات نيابي��ة، والقول ان 
إنتخابات الرئاسة تتقرر اليوم غير صحيح 
الرئاس��ي  باإلس��تحقاق  ورب��ط احلكوم��ة 
هو لإلس��اءة إلى الوزير باس��يل". ولفت إلى 
"ان الط��رف املعن��ي بالتش��كيل هو رئيس 
احلكومة، واقتراحات باس��يل دليل حس��ن 
نّية الى ان��ه يريد تش��كيل حكومة". ودعا 
وزير السياحة اواديس كيدانيان الى "الكف 
عن اضاعة الفرص في مس��اعي تش��كيل 
ع��دم  ينعك��س  "ان  متوقع��ا  احلكوم��ة"، 
تش��كيل احلكومة على مس��توى متثيل 
القادة العرب في القمة االقتصادية التي 
تعقد في بيروت"، ومس��تبعدا "ان تكون 
هناك نية ان يطلب لبنان تأجيل القمة"، 
الفت��ا ال��ى "ان اجلمي��ع يري��دون حكومة 
لكنهم يريدونها على ش��اكلتهم وهذه 

هي املشكلة" .
وغ��رد عضو "اللق��اء التش��اوري" النائب 
عبدالرحيم مراد عبر "التويتر": "مطلوب 
ملعاجل��ة  احلكوم��ة،  تش��كيل  س��رعة 
املش��اكل املتع��ددة الت��ي يعان��ي منها 
الوط��ن. ونحن ن��رى ب��أن املب��ادرة االولى 
معنا كلقاء تش��اوري قد توقفت ألسباب 
معروف��ة. وما زلن��ا عند موقفن��ا بتقدمي 
ثالثة أسماء )حسن مراد، عثمان اجملذوب 
وط��ه ناج��ي( كذلك س��تة ن��واب، ميكن 
اختيار أحد األعضاء التسعة ليمثل اللقاء 

التشاوري حصرا".
واش��ار عض��و كتل��ة "التنمي��ة والتحرير" 
النائ��ب ميش��ال موس��ى، ال��ى "أهمية ان 

جتتم��ع احلكومة م��ن أجل أه��داف محددة 
وأهمها إقرار املوازنة خصوصا وان احلكومة 

ما تزال معطلة".
ولفت عض��و الكتلة ذاته��ا النائب محمد 
خواجه )حركة أم��ل( الى أن "املنطق يفرض 
ان م��ن يس��مى من قب��ل اللقاء التش��اوري 
يك��ون ممثال ل��ه ف��ي احلكومة ولي��س كما 
يفكر البعض بضمه الى كتلة لبنان القوي 
أو غيره��ا من الكتل، ويب��دو ان هذا البعض 
يجري حس��ابات بعيدة تتخطى تش��كيل 

احلكومة".

وأض��اف: "اذا كان��ت قضي��ة وزي��ر اللق��اء 
التش��اوري مرتبطة بحس��ابات لها عالقة 
باحلص��ول عل��ى الثل��ث الضام��ن، فيهمنا 
أن نؤك��د أن هذا االمر ال يصرف في مس��ألة 
اإلستحقاق الرئاس��ي املقبل الذي تتحكم 

فيه��ا معادالت وعناصر عدي��دة في اوانها". 
وقال: "من يطلع على تاريخ االس��تحقاقات 
الرئاس��ية منذ اإلستقالل حتى اليوم يدرك 

هذا األمر جيدا".
وأع��رب عضو تكت��ل "اجلمهوري��ة القوية" 
النائ��ب ماج��د إدي أبي اللمع عن تش��اؤمه 
مبوض��وع تش��كيل احلكومة، مش��يرا الى 
"أن اته��ام رئي��س احلكوم��ة املكل��ف كالم 

مجحف في حقه". ورأى "أن العقدة السنية 
أس��بابها داخلي��ة وخارجي��ة"، معتبرا "أن 
طروحات أع��داد الوزراء لالس��تهالك احمللي 
وليس��ت اقتراحات جدية وهي لالبتعاد عن 
العق��دة الفعلي��ة". واش��ار ال��ى "ان القوى 
السياس��ية التي متيل إلى 14 آذار ضد دعوة 
الرئيس السوري)بش��ار األس��د( الى القمة 
االقتصادية في لبنان". وقال: "لسنا بحاجة 
لقرار أح��د للبت بهذا املوضوع، ال أحد يريد 
املواجه��ة وأعتقد ان هذا هو س��بب التريث 
في تش��كيل احلكومة، اجلامعة العربية لم 

تبت باملوضوع السوري وعندما تبت ننتقل 
عنده��ا للموق��ف اللبنان��ي من مش��اركة 

سوريا في القمة".
وفي املقابل قال عضو تكتل "لبنان القوي" 
النائب س��ليم عون ردا على تصريح للنائب 
فيص��ل كرام��ي، الذي أعل��ن ع��ودة اللقاء 

التشاوري إلى املطالبة بتوزير أحد أعضائه: 
"إن العق��دة لم تعد إلى املربع األول، فاللقاء 
التش��اوري يق��ول أال أح��د يتص��ل ب��ه هذا 
صحيح ألن الرئيسني ميشال عون واملكلف 
هما املعنيان بالتش��كيل وعندما يتوصالن 
إل��ى صيغ��ة للعق��دة يعرضانه��ا علي��ه". 
واوضح "أن التش��اوري ليس هو من يشكل 
احلكوم��ة، واملش��كلة ه��ي ف��ي التمثي��ل 

الس��ني واملعن��ي األول بها أيض��ا هو رئيس 
احلكومة النه ميثل الشريحة األكبر من هذه 

الطائفة".
وأك��د نائ��ب األم��ني الع��ام ل�"ح��زب اهلل" 
الشيخ نعيم قاسم ان "حزب اهلل" يعتبر ان 
املسؤول االول عن هندسة احلكومة وتقدمي 
التش��كيلة لها هو رئيس احلكومة املكلف 
س��عد احلريري هو عليه ان يسعى ويفاوض 
اجله��ات ويعمل على تذلي��ل العقبات ويرى 
النتيج��ة املناس��بة الت��ي تق��ّدم لرئي��س 
اجلمهورب��ة حتى يوقع وتذه��ب الى اجمللس 

النياب��ي". ولفت إل��ى "اننا من الي��وم االول 
كح��زب اهلل دعون��ا الى تش��كيل احلكومة 
بأسرع وقت ولم يكن لنا اي مطلب خاص... 
ولك��ن نش��أت مش��كلة ان القاع��دة التي 
وضعها رئيس احلكومة من اجل التشكيل 
والت��ي لها عالق��ة بتمثيل االط��راف الذين 
جنح��وا في االنتخاب��ات النيابي��ة لم يلتزم 
بهذه النسبة للسنة للمستقلني او اللقاء 
التشاوري. نحن طالبنا بحق اللقاء ولكننا 
ل��م نتدخ��ل بكيفي��ة ترجم��ة ه��ذا احلق، 
يعني ما يرضى به اللقاء التش��اوري س��واء 
بالتمثيل املباش��ر او باختيار من ميثلهم او 
بأي طريق��ة من الطرق نح��ن نرضى به الن 
املس��ألة تتعلق برضاهم ع��ن متثيلهم في 
داخل احلكومة املتوقعة". وأكد ان "العالقة 
اجلمهوري��ة  ورئي��س  اهلل  كح��زب  بينن��ا 
العماد ميش��ال عون عالق��ة جيدة ومتينة 
ومع "التي��ار الوطني احلر" عالقة مس��تمرة 
ومس��تقرة وجيدة وم��ن اراد ان يلعب بيننا 
ه��ذه  تنفع��ك  ل��ن  املكاس��ب  لتحقي��ق 
االالعي��ب، اما زم��ن تش��كيل احلكومة فال 
ميكنن��ا ان نح��دد زمناً، نتمنى ان تتش��كل 
بأسرع وقت واملسؤولية في التشكيل تقع 
عل��ى عاتق رئي��س احلكومة ال��ذي عليه ان 

يذلل العقبات ليقدم التشكيلة".

وفي الطائرة الت��ي أقلته إلى األردن 
كان بومبيو قد قال للصحفيني إنه 
يريد التأكي��د أن الوالي��ات املتحدة 
»م��ا ت��زال معني��ة ب��كل املهمات 
الت��ي انخرط��ت بها في الس��نتني 
املاضيت��ني«. وفاجأ ترام��ب اجلميع 
قبل عيد امليالد عندما أعلن سحب 
الق��وات األميركي��ة املنتش��رة في 
س��وريا حملارب��ة تنظي��م »داع��ش«. 
وأث��ار ه��ذا الق��رار مخ��اوف حلفاء 
واش��نطن  لكن  املتحدة،  الوالي��ات 
حتاول منذ ذلك احلني تبديد مخاوف 
احللفاء وباتت تتحدث عن انسحاب 
»بط��يء« يتّم »على م��دى فترة من 

الزمن«.
وإضاف���ة إل��ى األردن س��يزور بومبيو 
وقط��ر  واالم��ارات  والبحري��ن  مص��ر 
والسعودية وسلطنة عمان والكويت 
وفق��اً ل��وزارة اخلارجي��ة االميركي��ة. 
وأش��ار البي��ت االبيض إل��ى احتمال 

توجهه إلى بغداد لكن هذه احملطة 
لم تؤكد .

واالثن��ني كت��ب الرئي��س االميركي 
ف��ي تغري��دة »س��نغادر )س��وريا( 
بوتي��رة مالئم��ة، عل��ى أن نواص��ل 
ف��ي الوقت نفس��ه قت��ال تنظيم 
الدولة االسالمية، والتصّرف بحذر 
والقيام مبا هو ضروري بالنسبة الى 

باقي األمور« .
وكثفت احلكومة االميركية في اآلونة 

االخيرة رسائل الطمأنة .
البنتاغ��ون  باس��م  ناط��ق  وق��ال 
امليج��ور ش��ون روبرتس��ون إن قوات 
التحال��ف املناهض��ة ل��� »داع��ش« 

بقيادة واش��نطن مستمرة في تقدمي 
مساعدة »للشركاء السوريني بدعم 
ج��وي وضرب��ات مدفعي��ة ف��ي وادي 

الفرات« .
ويس��اعد التحال��ف »قوات س��وريا 
الدميقراطي��ة«، وه��ي حتال��ف كردي 

عربي مدع��وم من التحال��ف الدولي 
بقيادة الوالي��ات املتحدة، في قتالها 
ض��د »داع��ش« ف��ي ه��ذه املنطق��ة 

احلدودية مع العراق.
وكدليل عل��ى أن »داع��ش« لم يهزم 

بعد في مناطق نفوذه في سوريا، شن 
أخيراً هجم��ات مضادة ض��د »قوات 
س��ورية الدميقراطية«، ما أسفر عن 
مقتل أكثر من 30 ش��خصاً، وفقاً ل� 

»املرصد السوري حلقوق اإلنسان«.
ق��ال  االك��راد،  املقاتل��ني  ولطمأن��ة 

بومبي��و ان تركيا وع��دت بحمايتهم 
م��ع ذل��ك، يب��دو أن ه��ذه الكلم��ات 
تتناق��ض م��ع التهدي��دات املتك��ررة 
للرئيس التركي رج��ب طيب أردوغان 
ال��ذي قال أم��س إن تركي��ا مصممة 

على »حتيي��د« اجلماعات »اإلرهابية«، 
مبا في ذلك »وحدات حماية الش��عب 
الكردية«، العم��ود الفقري ل� »قوات 
س��وريا الدميقراطي��ة«، وهي حتالف 
ك��ردي عرب��ي مدعوم م��ن التحالف 

الدولي بقيادة الواليات املتحدة.
وأج��رى مستش��ار األم��ن القوم��ي 
األميرك��ي ج��ون بولت��ون محادثات 
في تركي��ا تركزت على االنس��حاب 
أنق��رة  تعت��زم  ال��ذي  األميرك��ي 

استخدامه للعب دور قيادي.
م��ن أجل طمأن��ة احللف��اء الغربيني 
املنخرط��ني ف��ي التحال��ف الدولي 
املناه��ض ل��� »داعش«، أك��دت وزارة 

اخلارجي��ة االميركي��ة أن��ه ال يوج��د 
»جدول زمني« لالنسحاب العسكري 
وال��ذي س��يكون »منس��قاً للغاية« 
حت��ى ال »نت��رك أي فج��وات ميكن أن 

يستغلها اإلرهابيون«.

وتسعى إدارة ترامب إلى تعزيز مفهوم 
حتالف الشرق االوسط االستراتيجي 
ملواجهة نفوذ إيران في املنطقة على 

غرار حلف االطلسي.
وقال بومبيو للصحفيني في الطائرة 
»إنه ائتالف ل��درء التهديدات الكبرى 
-اإلره��اب ه��ي أم��ور ينبغ��ي علين��ا 
العمل بها بش��كل مش��ترك والتي 
س��نعمل من خاللها على جمع كل 

املوارد«.
وعلى جدول أعم��ال محادثات الوزير 
والري��اض  أبوظب��ي  ف��ي  االميرك��ي 
ومس��قط والكويت أيض��اً احلرب في 
اليمن حيث دخل وق��ف إلطالق النار 
حيز التنفيذ ف��ي مدينة احلديدة بني 
املوالية  والق��وات  احلوثيني  املتمردين 
للحكوم��ة اليمني��ة إث��ر محادث��ات 

سالم جرت في السويد.
هذا وأع��رب وزير اخلارجي��ة األميركي 
ماي��ك بومبي��و ع��ن تفاؤل��ه بش��أن 

إمكانية عقد قمة ثانية بني الواليات 
املتح��دة وكوريا الش��مالية في وقت 
قري��ب إال أن��ه اس��تبعد أن تثمر عن 

توقيع اتفاق تاريخي.
وكش��ف الرئي��س األميرك��ي دونالد 

ترامب الذي عقد قمة 
تاريخية مع نظيره الكوري الشمالي 
كي��م جون��غ أون في س��نغافورة في 
حزي��ران )يوني��و( املاضي، أن��ه تلقى 

»رسالة رائعة« من األخير.
وقال بومبيو لش��بكة »فوكس نيوز« 
أول م��ن أم��س، إن��ه »ما ي��زال هناك 

الكثي��ر من العمل الذي يجب أن يتم 
إجن��ازه، لكنني واثق من أنه س��تكون 
هناك فرصة إلج��راء لقاء مجدداً بني 
الرئي��س ترام��ب والزعي��م كي��م في 

الفترة القصيرة املقبلة«.

وأفاد أن القمة س��تعمل على »جعل 
أميركا أفضل وأكثر أماناً مع تخفيف 
خطر انتشار األسلحة النووية وليس 
فقط خط��ر تعرضن��ا إل��ى )اعتداء( 

باألسلحة النووية«.
ولدى س��ؤاله إن كانت القمة املقبلة 
س��تؤدي إلى اتفاق طوي��ل األمد، قال 
بومبيو »س��أتفاجأ لو متكنا من إجناز 
كل ش��يء في هذا االجتماع، رغم أن 

القيام بذلك سيكون أمراً رائعاً«.
وفي أول قم��ة بينهم��ا، اتفق ترامب 
ن��زع  باجت��اه  العم��ل  عل��ى  وكي��م 
األس��لحة النووية في ش��به اجلزيرة 
الكورية. لكن ذل��ك جاء في اتفاقية 

مبهمة لم تتطرق إلى التفاصيل.
املتح��دة عل��ى  الوالي��ات  وتضغ��ط 
كوري��ا الش��مالية لنزع أس��لحتها 
النووية قبل أي تخفي��ف للعقوبات 

االقتصادية املفروضة عليها.
ب��دوره، يطال��ب كيم، ال��ذي حكمت 

عائلت��ه كوري��ا الش��مالية بي��د من 
حديد على م��دى 70 عاما، باحلصول 
على امتي��ازات اقتصادية فورا وإنهاء 
احلرب ب��ني الكوريتني الت��ي دارت بني 

العامني 1950 و1953 رسمياً .
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يف رسالة طمأنة جديدة قال بومبيو إن قرار الرئيس األمريكي بسحب 
جنودنا من سوريا ال يؤثر بأي حال على قدرتنا على حتقيق ذلك

ب��دأ وزير اخلارجية األميركي مايك بومبيو أمس من عمان جولة في الش��رق األوس��ط، تهدف خصوصاً الى طمأنة حلفاء واش��نطن الى أن الوالي��ات املتحدة ما تزال منخرطة في 
سوريا بعد اإلعالن املفاجئ عن سحب قواتها من هذا البلد.وقال بومبيو خالل مؤمتر صحفي مع نظيره األردني أمين الصفدي في عمان، إن أهم التهديدات التي تواجه املنطقة هي 
»داعش«. وأكد أن »املعركة مستمرة«، مشيراً أيضاً إلى أن »التحالف في مواجهة ايران فعال اليوم  كما كان باألمس، وكلي أمل بأنه سيستمر بفعاليته وحتى أكثر فعالية «.وفي 
رسالة طمأنة جديدة قال بومبيو إن »قرار الرئيس األميركي )دونالد ترامب( بسحب جنودنا من سوريا ال يؤثر بأي حال على قدرتنا على حتقيق ذلك«.وأضاف وزير اخلارجية األميركي 

الذي التقى ايضاً ملك االردن عبداهلل الثاني أنه »في األيام واألسابيع املقبلة سترون أننا نضاعف جهودنا الدبلوماسية والتجارية لتشكيل ضغط حقيقي على إيران«.

العالقة بني حزب اهلل ورئيس اجلمهورية العماد ميشال عون عالقة جيدة 
ومتينة ومع التيار الوطين احلر عالقة مستمرة ومستقرة

/ القسم السياسي

/ القسم السياسي

ردت كتلة "املستقبل" 
النيابية أمس االربعاء 

على حملة بعض القادة  
اللبنانيني في األيام 

املاضية التي حملت 
الرئيس املكلف تأليف 
احلكومة سعد احلريري 

مسؤولية تأخير والدة 
احلكومة، فأعلنت أن 

األخير "حتمل كامل 
مسؤولياته الدستورية 
والسياسية في سبيل 

التوصل الى حكومة وفاق 
وطني، اتيحت الفرصة 

لالعالن عن والدتها عشية 
عيد االستقالل في تشرين 

الثاني املاضي ، قبل ان 
تتم االطاحة بالصيغة 

املقترحة ورهن املشاركة 
فيها بتوزير مجموعة 

النواب الستة" .

االزمة اللبنانية .. املستقبل تحمل الحريري مسؤولية تأخري الحكومة هدفه تسويق اقرتاحات منتهية الصالحية

إضافـة إىل األردن سيزور بومبيو مصر والبحرين 
واالمارات وقطر والسعودية وسلطنة عمان والكويت 

وفقًا لوزارة اخلارجية االمريكية

أجرى مستشار األمن 
القومي األمريكي جون 
بولتون محادثات يف تركيا 
تركزت على االنسحاب 
األمريكي الذي تعتزم أنقرة 
استخدامه للعب دور قيادي

توقفت الكتلة عند االقرتاح الرامي 
لتفعيل حكومة تصريف االعمال 

واحلاجة إلعداد مشروع املوازنة وإحالته 
إىل اجمللس النيابي
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الحريريبريجنبالط

بومبيو بيرتاردوغان



اإلنسانية يف قصص كريم صبح دراسة نقدية للمجموعة القصصية )فياجرا(
وقفت عند العنوان )فياجرا( فماذا يريد أن خيربني العنوان؟ وماذا سيقابلين بالداخل؟

وملاذا الفياجرا؟ تلك احلبة الزرقاء اليت تساعد على استمرار احلياة الطبيعية حال تعذرها

أمل رفعت/ ناقدة – 
جمهورية مصر العربية

    أنا ش��خصًيا أتب��ُع مفهوم املتلقي 
وال��ذي يك��ون أوس��ع وأش��مل قليًل، 
فالق��ارئ ال يعني��ه التصنيف��ات قدر 
م��ا يعنيه احملت��وى، وحينما يق��رأ أنها 
قصصا قصيرة جًدا، م��اذا يتوقع؟ إنه 
يتوقع متعة تصل إلى القلب س��ريعا 
وتعطيه ما يحتاج من القراءة، وتشبع 
رغبته، وماذا تفعل القصص القصيرة 
ج��دا غير ذلك، باإلضاف��ة لبهارات من 
صنع القاص تتش��كل من مهاراته في 
الوضع الفكرة في قطعة شيكوالتة؟ 
وبالنس��بة للس��ارد )كرمي صبح( فهو 
يع��رف كي��ف يص��ل لقل��ب غالبي��ة 
القراء فهو يكتب للقارئ العام وليس 
للنق��اد، أولزمرة من يح��ب حل األلغاز 
باس��تخدام الش��فرات، وهذا جزء من 
جن��اح أي مجموع��ة، وال مين��ع هذا من 
التجري��ب خاص��ة ف��ي لغ��ة القصة 
القصي��رة ج��دا والنهايات الداهش��ة 
التي تبهر القارئ الذي ينجح بالتوقع 
أحيانا في معرفة خيوط النهاية وهذا 

يعد احتراما لذكاء املتلقي.
 ف��ي البداي��ة وقف��ت عن��د العن��وان 
يخبرن��ي  أن  يري��د  فم��اذا  ”فياج��را”، 
العن��وان، وماذا س��يقابلني بالداخل؟ 

وملاذا الفياجرا؟ تلك احلبة الزرقاء التي 
تساعد على استمرار احلياة الطبيعية 
ح��ال تعذرها، ه��ل س��تعني أكثر من 
هذا ف��ي الداخل عندما تقابلني عتبة 

جديدة أو قد يتغير اجتاه تفكيري.
    قصة “إرس��تقراطي” بني الفلسفة 
والفانتازي��ا، ب��رع الس��ارد ف��ي حتديد 
هدفه وتركن��ي كقارئ إلع��ادة القراءة 
أكث��ر من م��رة وق��د اكتفي��ت كقارئ 
متواض��ع بفهم م��ا توارد إل��ى عقلي 
ووقر ف��ي قلبي من س��حر عالم املوت 
والتق��اط  ل��ب إرس��تقراطية القبور، 
فق��د خدعني م��ن أوهمن��ي أن الناس 

سواسية عند املوت.
    وف��ي قص��ة البطل احلائ��ر واحلامل 
مهم��ة البح��ث ع��ن صاحب��ة الت��اء 
املربوطة ف��ي هذا اجل��و العاصف، وأنا 
ش��خصيا في القصص القصيرة جدا 
مث��ل كل الق��راء م��ن ه��واة محاول��ة 
الوص��ول إل��ى فك��ر الس��ارد، أتوق��ع 
وأندهش عند ثب��وت توقعي وقد أحزن 
مرات عندما يخي��ب توقعي، والبطلة 
ف��ي القصة ل��م تنتظر البط��ل، فلها 
ش��ريك وهي الدهش��ة التي تنسيني 

خيبة التوقع.
    وها أنا قد وصلت إلى القصة صاحبة 
العتبة الرئيسة للمجموعة”فياجرا”، 
وه��ي قص��ة القه��ر بإح��دى الص��ور 
اإلجتماعي��ة، فالبطل يفك��ر بالزواج 
مج��رد تفكي��ر واملفارق��ة أن��ه وص��ل 
للس��تني ويلعن ال��زواج جلنوح الزوجة 
للتس��لط، م��ن ه��ذا املنطل��ق يلعب 
السارد على أرجوحة التمني واإللتزام 
كاإللت��زام عل��ى ال��دوام واخل��روج منه 
مبجرد انقش��اع الشباب والوصول إلى 

سن الستني. 
     قصة “مذكرات”، تلك القصة املمتلئة 
مبفارقات املوت والغياب واخليانة، تقص 
علينا العديد من املوضوعات في بضعة 

كلمات بحبكة قاص ونهاية داهش��ة، 
ق��د تتوق��ف نهايتها عن��د اجلملة قبل 
األخي��رة، في جملة”طلقه��ا في تاريخ 
قري��ب”، لك��ن هن��اك احتمال الس��فر 
واحتمال الغياب واحتمال اخليانة فهي 

نهاية مفتوحة جديدة.
     قص��ة “لدغ��ة”، قم��ة اإلنس��انية 
تتجس��د في فقر الش��عوب العربية، 
تتعدد األس��باب والفقر واح��د، وغالًبا 
في قص��ص األديب التعبير عن اجملتمع 
العراقي وصورته نتاج احلروب والتمزقات 
السياس��ية، فاحلرب تصنع كل ش��ئ 
وال يص��ح أن نخج��ل م��ن ذكره��ا بل 
نحت��اج إلى أقراص “الفياجرا” لوصف 
حال اجملتمعات، وه��ذه القصة بالذات 
جعلتني أقتن��ع متاما بعنوان اجملموعة 
”فياجرا”، حتى نتمكن من احلديث عن 
التمزق في العلقات اإلنس��انية نتاج 
سفور السياسات وفجور التحكمات! 
ه��ذا وضح متاًما في قصة “عاهرة”، بل 
أكد نظري��ة العهر السياس��ي، أليس 
هذا أدعى إلى احتياجنا إلى الفياجرا؟ 
كذا قصة “بني حلمني”، فالسياس��ة 
ال تن��ادي للبناء بع��د كل خراب، ويظل 

حلم البناء بل احللم ذاته جناة.
    وف��ي قصة “احلائط” ينفرد الس��ارد 
بإش��ارة الى أن السياس��ة ال تنفصل 
عن احلي��اة، فإن كنا نس��ير إلى جانب 
احلائط فاحلائط يس��ير، ف��ل إنفصال 
ب��ني السياس��ة واحلي��اة اإلجتماعية 

مهما حاولنا.
    في قصة خفان، عبر السارد بسخرية 
عالي��ة وتناًص��ا م��ن احلك��م واألمثال 
”خف��ي حنني”، عن احل��ال اإلقتصادي، 
لتحم��ل الكثي��ر م��ن القص��ص تيارًا 
ال��دول  إقتصادي��ا معب��ًرا ع��ن ح��ال 
العربية، ومن هذه القصص التي يجب 
أن نقف عندها  وهي متوالية لقصص 

أخرى في نفس السياق اإلقتصادي.

     قصة “فرصتان” منوذج بلغي ناجح 
للعب باألضداد ليؤكد معنى الفرصة 
التي ضاعت والفرصة املتاحة، وتتجلى 
اإلختي��ارات م��ن بني الس��طور بإبداع 
محق��ق جلي يدفعن��ا للق��راءة مرات 
لنتحق��ق من الص��واب فيم��ا وصلنا 

إليه، هذه القصة أحجية رائعة.
     ف��ي قص��ة “نزيلة” حت��دث فانتازيا 
اجملتم��ع غي��ر املرئ��ي ع��ن نفس��ه، أال 
وهي احلقيق��ة الصادقة م��لء العالم 
“امل��وت”، يأخذنا الق��اص إلهالة الثرى 
وف��راق األحب��اب بإش��ارة إل��ى حي��اة 
برزخي��ة جديدة؛ فماذا يق��ول لنا؟ هل 
ما زال األمل مس��تمرا؟ هناك فلسفة 
تتس��رب إلين��ا عبر أب��واب األقاصيص 

تخبرنا بفكر عميق للحياة واملوت.
   قصة “نزال” تلك األقصوصة املوجزة 

واحلدث فيه��ا رحلة بح��ث عن جواب 
لس��ؤال ل��م نعرف��ه، ويع��ود الق��اص 

للمراوغة اللفظية املشوقة.
   نع��ود لإلث��ارة ف��ي قضية الس��رقة 
وقصة “ش��اعر”، جرمية بل أكثر ألنها 
نت��اج الرذائل والتش��وهات اجملتمعية 
اخملتلف��ة، فنج��د تصارع أح��داث بني 
س��رقة ومغافل��ة وعجز لس��اني في 
بضعة جمل متلحقة متقنة احلبكة 
والدهش��ة في رسم مكملت املشهد 
املرئ��ي كذلك احلال ف��ي قصة “زوجة” 

و”عصر الوهم”.
   ال تخل��و اجملموع��ة م��ن الس��خرية 
ع��ن  الغط��اء  ترف��ع  الت��ي  الراقي��ة 
الس��لبيات اجملتمعية املنحنية للفت 
النظر. فق��د ميكن تصحيح اإلعوجاج 
في اجملتم��ع الش��رقي ككل، هو جلي 

واض��ح ف��ي قص��ة “س��كرة احلياة”، 
وقصة “عاملان”، وقصة “ركود”، وقصة 
“ج��وع”، وقص��ة “تع��ارف” و”ثرث��رة 
فوق ال��رأس” وغيرها، أما الس��خرية 
في قصة “س��طر لم يكتمل”، فهي 
من نوع التلع��ب باأللفاظ الذي يجر 
املتلقي معه ليركب صهوة التشويق 
فيص��ل إلى عم��ق املعنى بسلس��ة 
وطلقائي��ة، وب��ني الس��طور تبط��ني 
كالعادة في  وإس��قاطات مجتمعية 
قص��ص كرمي صبح لكنه��ا ملظومة 
جميعها في خيط إنساني ال تنسل 

عنه.
    نعود للعب بالكلمات والفوازير في 
قصة في غاي��ة اإلبداع اللفظي وهي 
قص��ة “ق��دران”. أما قصة “ع��ذراء”، 
وقصة “ضربة أخيرة”؛ دعوات الشراك 
املتلقي ف��ي البحث والتفكير؛ ليجد 
مفتاحه هو اآلخ��ر مختبئا مبكان ما 

بني السطور.
   ج��اءت العناويني مكملة للقصص 
ملئمة ومشوقة ومرتبطة باملنت مثل 
قص��ة “مصاحل��ة مع س��بق اإلصرار”، 
وقص��ة “عل��ى هامش ال��ورق”، وقصة 
“س��ؤال جتريب��ي”، وقص��ة “انطفاء”، 

وقصة “صانع”.
   التأثير املكاني وظه��ور البيئة بأعرافها 
أثي��ري  بن��اء  وإنس��انيتها  ومقوماته��ا 
للمجموع��ة، كم��ا أن اإلغراق ف��ي احمللية 
رفع ش��أنها وجودتها وصلحيتها لبيئات 
عربية متشابهة وأزمنة متقاربة األحداث، 
إنها الكرة األرضية في قصص صبح التي 
ي��ؤدي التواصل ب��ني أقطابها الش��مالية 
متاس��ا  والش��رقية  والغربي��ة  واجلنوبي��ة 
عجيبا، فأش��عر أن الع��راق في احلي اجملاور 
للذي أسكنه مبصر، وهكذا هو شعور كل 
من س��يقرأ اجملموعة، أال وهو التماهي مع 
األحداث والتحليق فوق كل ش��بر من أرض 

العراق.
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قصيدة

ليلة البارحة.. قبل ان انام، قرأُت مطلع منشور للكاتبة 
املبدعة.. اس��ماء محمد مصطفى.. حتت عنوان: نوارس 
الذكري��ات.. وتعامل��ت الصديقة ام س��ماء م��ع قرائها 
مبهني��ة عالية حني اش��ارت ف��ي مطلع املق��ال الى انه 
مطول، وانها ستنش��ره ايضا على شكل مقاطع ملن ال 
يستطيع او ال يحبذ قراءة املقاالت املطولة.. وقليلون من 
الكتاب من يعترف بذل��ك )اي عدم حتبيذ قراءة املقاالت 
املطولة من قبل قط��اع ليس بقليل من القراء..(. وحني 
قرأُت هذه االشارة.. برزت امامي جملةمناذج وملحظات..
اع��رف عن نفس��ي انني م��ن الكتاب قصي��ري النَفس 
بالكتاب��ة. واش��عر ان الع��دد الواس��ع من الق��راء مييل 
للكتابة املركزة اخملتصرة. وهناك قاعدة كتابية صحفية 
تقول: القراء س��مك ف��ي محيط. وعلين��ا ان نضع في 
السنارة ما يعجب السمك ال ما يعجبنا نحن. وعندما 
نصطاد الس��مك نطبخه كما نشاء. ومنذ ايام، اتصل 
بي االعلمي الصديق الدكتور رعد اليوس��ف العبيدي، 
متس��ائلً عن توقفي عن ارس��ال مقاالتي الى ش��بكة 
االعلم في الدامنارك، التي يش��رف عليها. والواقع انني 
لم اتوقف عن النش��ر في الشبكة. ذلك انني اعتز بها 
وبكادرها وباملشرف عليها. لكني ابرمج نشر مقاالتي. 
وام��ام اتصاله االخوي عمدُت الى ارس��ال مقال لي الى 
الشبكة.. وكنُت قد كتبُتُه للنشر في صحيفة يومية.
وكان املقال مطوالً نوعاً ما. ونفسياً لم اكن مرتاحاً الى 
م لي عرضاً   ح��دٍّ معني. لك��ن الصديق رعدالعبيدي ق��دَّ
كتابي��اً مغري��اً ال يقاوم.. ونش��ر الصحف��ي اللمع رعد 
اليوسف العبيدي مقالي في شبكة االعلم بالدامنارك 

على الفور. وكان ذلك موقفا اسجله له.
ومن��ذ اي��ام كنُت ف��ي كرب��لء م��ع الصدي��ق الدكتور 
زهي��ر الزيدي ف��ي مهمة ثقافية. وزرن��ا مكتبة القدس 
لصاحبها التربوي گاني ياسني.. صديق الطفولة.وكنُت 
ق��د زودُت الصديق گاني بنس��خة من كت��اب الصديق 
عادل العرداوي )اهلل باخلير(. ووجدُت الكتاَب امامه على 
الطاولة. وسررُت حني اخبرني الصديق گاني )ابو عمار(  
بانه ق��رأ الكتاب من الغلف الى الغ��لف، قائلً: كانت 
موضوعات��ه مختص��رة ومركزة. والواق��ع ان الصحفي 
ع��ادل الع��رداوي قد كت��ب موضوعات كتاب��ه بحرفية 
عالية. دون ش��ك، تف��رض بعض املوضوع��ات االطالة.
وذلك ليس نقطة ضعف. ولكن على الكاتب ان ينتقي 
وسيلة النش��ر امللئمة. واخيراً: شكراً للديبة املبدعة 
الباحثة أس��ماء محم��د مصطفى )ام س��ماء االمير(، 
حني اش��ارت ملوضوع االطالة ف��ي الكتابة. ولكن: هل 

اطلت؟ رمبا!

عن الكتابة 
املطولة

a

فنارات

عكاب سالم الطاهر

   عندم��ا يصنف الس��ارد مجموعت��ه بقصص قصيرة جًدا؛ تكون لديه مس��احة من اجلرأة في تقبل ال��رأي النقدي حول 
القصة القصيرة جًدا ومش��كلت تعريفها، ومس��احات من الثقة فيما يقدمه للمتلقي. وتتعدد التس��اؤالت عن ماهية 
القصة القصيرة جدا، فهل هي السهم الذي يصل للمعنى بدون أي تفصيلت؟ هل هي ايجاز كامل؟ هل يجب أن تتضمن 
التلغي��ز؟ هل هناك ض��رورة ترك مفتاح للقارئ ليصل إلى مقصد الس��ارد؟ ه��ل العنوان ضرورة؟ هل وه��ل وهل.. وتتعدد 

اإلجابات أيضا على كل سؤال..

البينة اجلديدة / خاص
برعاي��ة األس��تاذ حميد ف��رج حمادي 
مدير عام دار الشؤون الثقافية، حتتفي 
ال��دار بالروائ��ي العراق��ي الكبير عبد 
الرحمن مجيد الربيعي بتوقيع كتابه 
)س��ر املاء( اليوم اخلمي��س على قاعة 
مصطفى جمال الدين في مقر الدائرة 

الساعة 11 صباحاً.

الديوانية / البينة اجلديدة /  علي شريف
اقام قصر الثقافة والفنون ف��ي محافظة الديوانية 
امسية اس��تذكارية للش��اعر الراحل كزار حنتوش 
بالتع��اون م��ع احتاد االدب��اء والكت��اب حضرها جمع 
غفير من املثقفني والشعراء واألصدقاء وذوي الراحل. 
ادار االمسية الشاعر كاظم الزيدي حيث استذكروا 
فيها حياة حنت��وش احلافلة بالعطاء واالبداع والذي 
وصفه البعض باإلنس��ان الوديع احملب الذي ال يبغض 

أح��دا وال يبغض��ه احد ع��اش ش��فافا واضحا طيبا 
ت��رك برحيله اث��را جميل الهله واصحاب��ه ومحبيه. 
ثم انطلقت حناجر الش��عراء واملبدع��ني الذين رثوا 
الراحل بقصائد وكلمات نابع��ة من وجدانهم وكان 
اوله��م الش��اعر هاتف الع��ذاري. ثم كلم��ة لرئيس 
احتاد االدباء والكتاب ف��رع الديوانية ثامر امني حتدث 
فيها عن ش��ذرات م��ن حياة كزار حنت��وش وعطائه 
الثر ثم الش��اعر جواد الرميثي بعده كلمة للدكتور 

باس��م االعس��م والقاص فاض��ل الفت��لوي وحتدث 
رياض محسن عن الصعلكة في الشعر ذاكرا بعض 
الش��عراء الذين اقتربت منهم قصائد كزار حنتوش 
أمث��ال عروة بن ال��ورد وغيره من الش��عراء وعدد آخر 
من الشعراء ليختم االمسيةالشاعر قيصر الوائلي 
بكلمات ش��عرية اس��تذكر فيها حنتوش االنس��ان 
والش��اعر الذي وان مات جس��دا اال انه لم ميت روحا 

وعطاء وابداعا.

حسني نهابة

غابت أمنيات  
وتكسرْت عند واحات النهار 

حقيقة مبتورة وجريحة
لغٍد كان سيأتي،

ما عساها حتمُل لي االيام؟
ما عساني أعطيها؟

وانا هنا، كالصنم
اغمُض عيني دون أن انام

واشتهي قربان
فأسلخ من حلائي،

واغرف من دمي
ألحيا ساعة او ألف عام

ترى:
ما قيمة السنني في عصر الظلم؟

مجرٌد أنا من كل شيء 
مييزني كإنسان

أريُد ان استوعَب ما حصل
كيف صارَ الوطن قبعة، 

وشعٌر مستعار؟
كيف لم يعد شكلُه 

يشبه رسم قلب؟
وكيف لم يعد وقَع اسمه 

يشبه نبض قلب؟
وكيف لم يعد حجمُه 

يساوي حجم قلب؟
قبل ضفتني وموجة، 
أو أقرب من شفة النهر

كنت أسمُع نساَء القرية يغنني،
وكن يعرفن أن ثمة محبوب 

قريب يتنصت، 
وكنُت صبياً ذكياً، 

أجس نبض العاشق بخفقة قلب،
كنت ال اخطأ عاشقاً قط

ألنهم كانوا حني يعشقون، 
يشمخون كصارية علم
ويرفرُف القلب فيهم  

ُمبتهجاً وعالياً
يُعلن في رايته 

وجه احلبيبة، وطن.

وجه احلبيبة 
وطن 

بغداد / البينة اجلديدة
أطلق��ت وزارة الثقافة والس��ياحة واآلثار جائزة 
اإلب��داع العراقي ع��ام 2015, لتمثل وعلى مدى 
األربع سنوات املنصرمة تقليدا سنويا يحتفى 
ب��ه على غ��رار اجلوائز األخ��رى ف��ي دول العالم 
)البوكر, البولتيزار( ومتنح للفائز بحفل تكرميي 
يلي��ق باملبدع��ني وتقدمي مبلغ اجلائ��زة مع عمل 
نحت��ي ميث��ل رم��ز اجلائزة يحم��ل عن��وان )أمل 
اإلب��داع( املصنوع من مادة البرونز على ش��كل 
)زه��رة( تصميم الفنان زيد عدن��ان تبلغ قيمته 
)1,100,000( ملي��ون ومائ��ة ألف دين��ار عراقي.

وعن اجلائزة حتدث مدير قس��م اإلعلم واالتصال 
احلكومي واجلماهيري عمران جاسم العبيدي: 

انطلقت جائ��زة اإلبداع العراقي بدورتها األولى 
ع��ام 2015 وكانت ب� )5( حق��ول ثقافية وفنية 
ومعرفية ومببلغ )5000( دوالر، وسعت الوزارة إلى 
توس��يع اجلائزة س��نويا من ناحية احلقول ومن 
الناحية املادية إلى أن وصلت في دورتها الرابعة 
إل��ى )9( حقول ومببلغ مادي ق��درة )10,000,000( 
عش��رة مليني دينار عراقي، إضافة إلى النحت 
التجري��دي والذي هو م��ن مادة البرون��ز ووثيقة 
اجلائزة.وأض��اف العبي��دي: للجائ��زة جلنة عليا 
برئاسة معالي وزير الثقافة تقدم بإقرار احلقول 
واآللي��ات واملتطلب��ات والش��روط، وأيضا تقوم 
بترش��يح واختيار اخلبراء اخملتصني للحقول من 
اجل فحص النتاجات املقدمة للتنافس، وهؤالء 

جميعا س��واء اللجن��ة العلي��ا أو الفرعية من 
خ��ارج الوزارة، وهن��اك )3( فاحصني لكل حقل 
من احلقول من اخملتصني، وان عمل هذه اللجنة 
منفصل عن عم��ل اللجنة العلي��ا وال تتدخل 
األخيرة بعملها على اإلطلق، وش��ددت اللجنة 
العلي��ا على س��رية أس��ماء اللج��ان الفرعية 
لضمان الش��فافية في العمل وإبعاد التأثيرات 
اخلارجي��ة عنها، وأيضا كان الق��رار في اللجان 
العليا الس��ابقة أن تتغير حق��ول اجلائزة لكل 
ع��ام ألجل إتاح��ة الفرصة أمام اكب��ر عدد من 
احلق��ول التي تكررت كونه��ا فاعلة ومهمة في 
الوس��ط الثقافي وهي الش��عر والنقد والسرد 

والتشكيل بفروعه اخملتلفة.

رأيُت أصابعِك بني أصابعه، عينيه في 
عينيك، شفتيِك تهمسان لشفتيه، 
عيني��ه تغرقان في بح��ر عينيك، من 

أين لي أن أحتمل هذا املوقف؟! 
ة ألقف على  أرج��وِك امنحيني الق��وَّ

قدم��ي دون أن أترنَّ��ح. امنحيني قلباً 
يحتم��ل كل هذه الش��ماتة، أوقفي 
رعش��ة يدي ورعدة مفاصلي أرجوِك 
ف��ي  احملتبس��ة  الش��هقة  أوقف��ي 
أعماق��ي. الن��اس يتفرج��ون، الناس 
فضولي��ون، ينتظ��رون من��ي موقف��اً 
رجولياً أحسُم به األمر ينتظرون مني 
أن أصفعِك، أو أكس��ر أنف العاش��ق 
اجلديد. ملَّا طاَل األمد.. رموني بنظرات 
النادل الذي  االحتقار واالس��تهجان. 
كان ينحني لي كلم��ا مرَّ بقربي، أراه 

اآلن ينظر نحوي ويهزُّ يده ساخراً.. 
م بثباِتِ مصطنع  ال أملُك غير أن أتقدَّ
ف��وق  فيه��ا  مب��ا  الطاول��ة  وأقل��ب 
رأسيكما. ةس��أفعلها ثأراً لكبريائي 
وكرامت��ي أيتها اخلائنة.قب��ل أن أهمُّ 
بقلب الطاول��ة، نهضِت من مكانك، 
ابتس��مِت وأن��ِت تقول��ني ل��ي بكل 
م ل��ك الدكت��ور أمجد..  ثق��ة:_ أقدَّ
املقيم في هولندا.. نسيُت أن أخبرك 
بقدومه إلى بغداد ليلة البارحة.. إنه 

شقيقي التوأم!

جائزة اإلبداع العراقي تقييم ملبدعي العراق

الشؤون الثقافية حتتفي بالروائي عبد الرمحن جميد الربيعي

قصة قصرية قصر الثقافة والفنون الديواني يقيم أمسية استذكارية للشاعر الراحل كزار حنتوش

والتصميم,  للطباعة  العاملية  عن 
صدرت  السماوة  املثنى-  العراق– 
التاليتان  الشعريتان  اجملموعتان 
للشاعر حسني آل سعودي, من القطع 

املتوسط:
عراقية  قصائد  الندى/  أفئدة   .1
تضمنت )200( قصيدة وجاءت ب�)250( 

صفحة.

شعرية  روافد  سعودي/  آل  بستان   .2
تضمنت )202( قصيدة وجاءت ب�)211( 

صفحة.
ومن اجلدير بالذكر ان الشاعر سبق له 
وان اصدر العديد من اجملاميع الشعرية, 
واسلوبه الشعري ميتاز برصانة اللغة 
وقوة املفردة الشعرية التي تدلل على 

سعة خياله الشعري.

إصـــــــــــــدار 

 موقف

عادل املعموري

البينة اجلديدة / حمودي غريب
االمير  عبد  علي  الدكتور  الثقافة  وزير  برعاية 
احلمداني يقام صباح يوم السبت املقبل املصادف 
التاسعة  الساعة  في   2019 الثاني  كانون   12
املهرجان  الوطني  املسرح  بقاعة  والنصف 
خلف  السيد  عريان  الراحل  للشاعر  املركزي 
الذي تقيمه جمعية األدباء الشعبيني في العراق 
والذي يتزامن مع أربعينية الراحل، والدعوة عامة 
للجميع. وأعلنت اللجنة التحضيرية للمهرجان 
التي استكملت حتضيراتها لهذه املناسبة التي 
دعت فيها احلضور وفاًء ملبدعي العراق في مجال 

الشعر والثقافة.

السبت املقبل .. مجعية األدباء الشعبيني تقيم
املهرجان املركزي للراحل عريان السيد خلف



حصل التشكيلي إبراهيم السبع على ذهبية كأفضل تشكيلي عربي بالعامل
يف اختصاص الفن السريالي

ويع��ود الفضل في هذا الف��وز الكبير إلى 
أدباء وش��عراء فلس��طن ممثل��ن بنجوى 
)مآب( أبو الهيجاء التي فازت بلقب )أفضل 
ش��اعرة عربية في العال��م في إختصاص 
الش��عر النثري(, س��لوى الطريفي )أفضل 
كاتب��ة عربية ف��ي العالم ف��ي النصوص 
األدبي��ة املفتوح��ة( وس��ندس نظير دنون 
)أفض��ل كاتب��ة عربي��ة ف��ي العال��م في 
مج��ال األبحاث و الدراس��ات( كما أضاف 
الفلسطيني هشام بن أحمد أبو طعيمة 
ذهبية أخرى لفلسطن حيث فاز بجائزة 
أفض��ل مخت��رع و محل��ل نفس��ي عربي 
ف��ي العالم ع��ن إختراعه ملقي��اس دولي 
لتحليل الش��خصيات م��ن خالل العيون 
ليضمن بذلك لفلس��طن الص��دارة في 
هذه البطولة العاملية. ّحل كل من العراق 
و املغ��رب ف��ي املركز الثان��ي وبرصيد ثالث 
ميدالي��ات ذهبي��ة ل��كل منهم��ا. حصد 

ميداليات الذهب عن العراق كل من قاسم 
ع��واد )أفضل مخترع عربي في العالم عن 
إختراع��ه لعالج لداء الص��داف و األكزما(, 
ع��ادل أصغ��ر )أفضل فنان 
ف��ي  عرب��ي  تش��كيلي 
العال��م ف��ي إختص��اص 

الف��ن الواقع��ي( وزي��اد العبي��دي )أفضل 
ش��اعر عربي ف��ي العالم ف��ي اختصاص 
الش��عر النثري(. حص��د ميداليات الذهب 

الثالثة عن املغرب كل من يوسف بن بوعزة 
)إختصاص الفن التش��كيلي اإلنطباعي(, 
محمد الرعاد )إختصاص الفن التشكيلي 
ب��ن ك��ران ف��ي  ال��رزاق  الفط��ري( وعب��د 
إختص��اص التصوي��ر الفوتوغرافي. حلت 
كل من اململكة العربية السعودية ومصر 

في املركز الثالث للبطولة 
وبرصيد ميدالييتي ذهبيتن لكل منهما. 
الس��عوديتن  للتش��كيليتن  الفض��ل 

أم��ل عل��م الت��ي حصل��ت عل��ى لق��ب 
أفضل تش��كيلية عربية ف��ي العالم في 
إختصاص الفن الس��ريالي وزهور املنديل 
الت��ي نال��ت الذهبية في مج��ال اإلبتكار 
في الف��ن. عن مصر فازت نورا احلس��يني 
بلق��ب أفضل إعالمي��ة عرببة في العالم 
وهبه جبر بلقب أفضل تشكيلية عربية 
في العالم في إختصاص الفن التعبيري. 
حّلت س��وريا في املركز الراب��ع للبطولة 
برصي��د ذهبي��ة و فضي��ة. ن��ال امليدالية 
الذهبي��ة وائل محم��ود احلميد )كأفضل 
ش��اعر عربي ف��ي العالم ف��ي إختصاص 
الش��عر املوزون( و الفضية نالتها الفنانة 
نهى جبارة كثاني أفضل تشكيلية عربية 
في العالم في إختصاص الفن التعبيري.  
تقاس��مت كل من اإلمارات, لبنان وتونس 
املرتبة اخلامس��ة للبطولة وبرصيد ذهبية 
لكل منها. عن اإلمارات نالت الفنانة هدى 
الريامي لقب أفضل تش��كيلية عربية في 
العالم في إختصاص الف��ن الواقعي. عن 
لبنان حصل التشكيلي إبراهيم السبع 
على ذهبية كأفضل تش��كيلي عربي في 
العالم ف��ي إختصاص الفن الس��ريالي. 
أما ميدلي��ة تونس الذهبي��ة فكانت من 
نصي��ب الفنان عبد الرحم��ن دلدول الذي 
ن��ال لقب أفض��ل تش��كيلي عرب��ي في 
العالم ف��ي إختصاص الف��ن التجريدي. 
حلت اجلزائر عل��ى غير عادتها في املرتبة 
السادس��ة وبرصيد فضية واحدة نالتها 
س��مية معاش��ي كثاني أفضل ش��اعرة 
عربية في العالم في إختصاص الش��عر 
التاس��عة  الس��نة  ه��ي  ه��ذه  النث��ري. 
لتأس��يس هذه املس��ابقة العاملية التي 

يقبل فيها مبدعن عرب )في إختصاصات 
هام��ة( مقيمن في جميع أنح��اء العالم 
ومن هنا جاء إسم البطولة )كأس العالم 
للمبدع��ن الع��رب(. ومبناس��بة الذك��رى 
السنوية التاسعة على تأسيس اجملموعة 
العربية فازت قصيدة الشاعرة التونسية 
ه��دى بن الش��يخ كريد كأفض��ل قصيدة 
ألقيت في اجملموعة العربية. شارك في هذه 
الدورة التاس��عة مبدعون عرب من معظم 
الدول العربية و حول العالم.تكونت جلنة 
التحكيم الدولية م��ن العديد من اخلبراء 
الع��رب واألجان��ب و عددهم يق��ارب املئة 
حيث مت إستدعاء بعضهم هذه الدورة من 
أمثال )األديب األردني األستاذ محمد عارف 
مْشه, الشاعرة اللبنانية الدكتورة هويدا 
ناصيف, الناقدة األدبية اجلزائرية الدكتورة 
زينب ل��وت, القاضية الفرنس��ية بالندين 
مارت��ن, املصمم��ة األملاني��ة دوروث��ي زبلن, 
اآلس��يوي تد أوتغون بي��ار, واخملترع الليبي 
ج��الل النقاص��ة( حض��ر احلف��ل اخلتامي 

ممثل��ون دبلوماس��يون عن ال��دول الفائزة, 
بعض قض��اة اجملموعة العربي��ة الدولين 
)الفرنسية بالندين مارتن, األملانية دوروثي 
زبلن, اآلس��يوي تد أوتغون بيار و اللبنانية 
هويدا ناصيف(, مندوبو بعض الش��ركات, 
بعض من أش��هر الفنانن التش��كيلين 
الطاه��ري  )املغرب��ي  األجان��ب  و  الع��رب 
البش��ير, الكويتي��ة إبتس��ام بوعب��اس, 
املصري��ة هب��ه جب��ر, املغربي��ة بنلعل��ى 
فطيمة,  اللبنانية سامية خوري, املغربية 
بشرى ضرضار, الفرنسية بالندين مارتن, 
األملانية دوروثي زبلن, اآلس��يوي تد أوتغون, 
الكازخس��تانية  املغربية هاجر فحصي, 
كاتي��ا كان, املغربي كرمي ثاب��ت, العماني 
املغربي��ة  الكعب��ي,  اهلل  عب��د  س��الم 
نادي��ة امل��واق, املغربية نعيمة أش��ركوك, 
الفلس��طينية خزمية حامد و السعودية 
بدور اليافع��ي( باإلضافة إلى رجال أعمال 
و بع��ض املش��اهير م��ن العامل��ن العربي 

واألجنبي(.

)                      ( تنفرد بتغطية نتائج المسابقة العالمية لبطولة كأس العالم للمبدعين العرب لعام ٢٠١٨
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إن��ه القلم الفلس��طيني. احلاجة أم اإلختراع و من رحم املعاناة يتولد اإلبداع. في س��ابقة من نوعها فازت فلس��طن باملرتبة األول��ى في بطولة كأس العالم 
للمبدعن العرب )أو ما يعرف مبس��ابقة أفضل العرب في العالم( لعام ٢٠١٨ والتي أقيم حفلها اخلتامي في العاصمة البريطانية لندن برعاية وتنظيم ش��ركة 
اجملموعة العربية The Arabs Group التي تعتبر أهم وأش��هر ش��ركة منظمة للجوائز اإلبداعية للعرب حول العالم وذلك يوم األربعاء املاضي ٢ كانون الثاني 

٢٠١٩. اجلدير بالذكر أنه هذه هي املرة األولى التي تفوز بها فلسطن في هذه املسابقة العاملية حيث حصدت أربع ميداليات ذهبية..

ال

حصد ميداليات الذهب عن العراق كل من قاسم عواد أفضل 
خمرتع عربي يف العامل عن اخرتاعه عالج داء الصداف 

واألكزما وعادل أصغر أفضل فنان تشكيلي عربي يف 
العامل يف اختصاص الفن الواقعي

البينة الجديدة / هويدا ناصيف / لندن  

متابعة / البينة اجلديدة 
بع��د جن��اح أغنيته��ا األخيرة 
تس��تعد  عيون��ك«  »ب��دي 
الفنانة بس��يم إلطالق س��ت 
أغني��ات بلغات مختلفة على 
أن تطل��ق أغني��ة خاص��ة بها 
دون اإلفصاح عنها حاليا. وفي 
كش��فت  خاصة  تصريح��ات 

بس��يم عن أن مشروع الغناء 
ع��ن  ن��اجت  متع��ددة  بلغ��ات 
إقامته��ا في ايطاليا مبينة أن 
كل أغنية من األغنيات الست 
س��تتركب من لغت��ن واحدة 
أجنبية.واعتب��رت أنه لكونها 
ترعرع��ت ف��ي ايطالي��ا من��ذ 
صغره��ا فقد ارت��أت مع فريق 
عمله��ا أن تنش��ط ف��ي هذا 
الن��وع املركب م��ن األغنيات.
وفضلت أن تكون من الفنانن 
الع��رب الذين يؤدون هذا النوع 
الغنائ��ي ملا فيه م��ن دمج بن 
الثقافات وحوار بن احلضارات 
وفق تعبيرها. وعبرت عن ذلك 
بالق��ول إنه��ا ترغ��ب بتق��دمي 
شيء مختلف، مستفيدة من 
دراستها في ايطاليا وإجادتها 
الرئيسية. األجنبية  اللغات 
وكمثال عل��ى أغنية مركبة 
من لغتن أشارت إلى جناح 
امل��زج ب��ن » ال بأحالم��ك« 
دق«. وقلب��ي  و»حبيب��ي 
حقق��ت  بس��يم  وكان��ت 
جناحا ف��ي أغنيتها األخيرة 
»ب��دي عيونك« وس��تطلق 
أغنية أخرى في الصيف 
املقبل لم تكشف عن 

تفاصيلها.

بسيم تطلق ست أغنيات
بلغات عاملية

بغ��داد / البينة اجلدي��دة / اآلالء اخليرو / 
تصوير: وسام سامي/ عامر اسماعيل

افتتح وزي��ر الثقافة والس��ياحة واآلثار 
الدكت��ور عب��د األمي��ر احلمدان��ي، يوم 

املع��رض   ،٢٠١٨/١/٨ املاض��ي  الثالث��اء 
الش��خصي الس��ابع للفن��ان الدكتور 
محم��ود عجم��ي عل��ى قاع��ة دائ��رة 
الفنون التش��كيلية ف��ي مبنى الوزارة.
وق��ال احلمداني: يعد الع��راق الرائد في 
مجال األعمال التش��كيلية فهو ليس 
غريب عليه ولوحاته تش��هد حضورها 
املعارض العاملية، وهذا يدل على دميومة 
الفن التش��كيلي وإمكانية اس��تمرار 
الفنون الذاتية، فالفن ليس حصراً على 
وزارة الثقاف��ة وإمنا هو قري��ن باالحتادات 
الثقافة، ميثل  وزي��ر  والنقابات.وأض��اف 
ه��ذا املع��رض قف��زة نوعي��ة وه��ي أن 
تس��تثمر احلجر والطبيعة وتقدم هذه 
التكوينات التش��كيلية، محمود فنان 

أصيل هو مش��ابه في منهجه أسلوب 
قدمي برؤية جديدة، مبعنى هو حاكى األثر 
العراقي القدمي بتكوينات حديثة، لذلك 
وحس��ب اعتق��ادي هو وم��ا يقدمه من 
فن اس��تمرار للفن العراقي القدمي، وأنا 
س��عيد بوجودي بهذا املعرض وأمتنى له 
املزيد من النجاح ولهذه الدائرة وأدارتها 
املزيد من التألق والنجاح..من جانبه قال 
مدير عام دائرة الفن��ون العامة الدكتور 
علي عويد العب��ادي: يعد معرض اليوم 
للفنان محمود عجم��ي معرضا نوعيا 
م��ن ناحي��ة اختياراته في اس��تحضار 
مواد الطبيع��ة البالية وق��ام بإعادتها 
بش��كل جديد ومهم، ويعد ه��ذا الفن 
ه��و صدي��ق للطبيعة م��ن ناحية قيام 

الفن��ان بالتع��اون م��ع الطبيع��ة ف��ي 
تكوين قطع فني��ة نحتية مهمة تليق 
بالف��ن العراقي. وعن ه��ذا املعرض قال 
الفنان الدكت��ور محمود عجمي: يضم 
املع��رض )6٨( قطع��ة فني��ة، ويعد هذا 
املعرض باكورة هذا العام الذي إن ش��اء 
اهلل س��يكون عام خير وثقافة حقيقية 
عل��ى الع��راق فعمل��ت هذه امل��رة على 
املهمل من الطبيعة من أمثال الصخور 
واحلص��ى واجللمود والطاب��وق املصقول 
وجيرت��ه لتكون أعمال فنية اش��تركت 
م��ع الطبيعة ف��ي نحت ه��ذه اخلامات 
وخرجت منه��ا بهذه التجرب��ة الفنية 
وأمتن��ى أن تالق��ي استحس��ان املتلقن 

والنقاد.

خالل افتتاحه المعرض الشخصي السابع للفنان محمود عجمي 
وزير الثقافة: الفن التشكيلي هو املعرب احلقيقي للثقافة العراقية

بغداد / البينة اجلديدة 
افتت��ح مدير عام ال��دار العراقية لالزياء 
املع��رض  املن��دالوي  ابراهب��م  عقي��ل 
الس��نوي املركزي الثالث لتجمع روافد 
للفن املعاصر بحضور معاون مدير عام 
التربي��ة الرياضية للنش��اط املدرس��ي 
ف��ي وزارة التربي��ة الس��يد احمد خالد 
الش��ويلي ورئي��س جتم��ع رواف��د للفن 
املعاص��ر عص��ام ناج��ي، ي��وم الثالثاء 
املاضي ٢٠١٩/١/٨ على  قاعة  الواسطي 

في  مبنى الدار.
ض��م املع��رض م��ا يق��ارب )١٠٠( لوحة 
فني��ة وعدد من األعمال النحتية  الكثر 
م��ن )٥٠( فنانا تش��كيليا عب��روا خالل 
أعماله��م ع��ن انتمائهم ال��ى مدارس 
فنية متعددة وهناك حضور للمدرس��ة 
التعبيري��ة، الرمزي��ة، ومدرس��ة ألف��ن 

العرب��ي،  واخل��ط  )التجري��د(،  احلدي��ث 
للمدرس��ة  ال��ى بصم��ات   باالضاف��ة 
الواقعية التي كانت واضحة في اعمال 
الفنانن ومنه��م الفنانة زينب محمود 
والفنان حس��ن الكيف اخلفاجي التي 
حاكت لوحاته��م الطبيع��ة العراقية 
بأس��لوب اكادمي��ي فن��ي حدي��ث. هذا 

باالضافة ال��ى االعم��ال النحتية التي 
القت بظاللها في املعرض للفنان عدي 
العنزي الذي حاور  الفن النحتي بطريقة 
متميزة ف��ي عمله ال��ذي يحمل عنوان 
)الصرخ��ة( الت��ي  تعب��ر ع��ن انتفاضة  
النفس البش��رية وحتمل فلسفة تامل 

للفنان العراقي املبدع.

املندالوي يفتتح املعرض الثالث لتجمع روافد الفن املعاصر

متابعة / البينة اجلديدة 
يب��دو أن االعالمي��ة مي العي��دان تصّر 
وانتقادها  على اس��تكمال هجومها 
للفنانة فرح اله��ادي وزوجها عقيل 
الرئيس��ي بعد حفل الزف��اف الثاني 
الذي أقاماه ملناس��بة ذكرى زواجهما 

منتق��دي  عل��ى  العي��دان  األول.وردت 
تدخلها في حياه الثنائي الش��هير على 
مواق��ع التواصل االجتماع��ي واتهامها 
بإثارة اجلدل واهانتهما من أجل احلصول 

على الشهرة، وقالت من خالل مقطع 
فيديو نش��رته على صفحتها على 

تطبيق »انستغرام« إنها »ناقدة، 
وليست فانز تؤيد من حتبه بكل 

شيء بحب أعمى«.

بعد هجومها على فنانة خليجية وزوجها..
مي العيدان تستكمل انتقادها بتصرحيات نارية
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البينة الجديدة / هيثم مجيد

الس��ل،  ومكافح��ة  اجللدي��ة،  األم��راض 
والوعي الصح��ي، والتحص��ن الروتيني، 
ومراقبة النم��و وإدارة األم��راض املزمنة... 
وغيرها م��ن االحتياجات غي��ر امللباة في 
حين��ه, لق��د متكن��ت املنظم��ة الدولية 
للهج��رة م��ن ان جتع��ل  م��ن ع��ام 2018 
عاما متميزا حاف��ا بتقدمي ما يقارب  من 
)345،190( عناي��ة صحية اولية و)22،304( 
استشارة طبية ملرضى االطفال و)11،973( 
النس��ائية  ملرض��ى  طبي��ة  استش��ارة 
و)79،007( توعي��ة صحية ح��ول االمراض 
االنتقالية وكذلك تقدمي اكثر من )2،230( 
فحص��ا طبيا اوليا ملرض��ى العيون ومنح 
اكث��ر م��ن )929( نظ��ارة طبي��ة لاطفال 
املصابن بح��دة النظر. بع��د تراجع اجتاه 
األزمة، انتقل��ت أولوية اخلدمات الصحية 
للمنظم��ة الدولي��ة للهج��رة نح��و بناء 
القدرات م��ع التركيز عل��ى مناطق عودة 
النازحن حي��ث يوجد ضعف في املعدات 
وامل��وارد الطبية باإلضافة إلى األدوية. وقد 
رص��دت املنظم��ة املؤسس��ات الصحية 
التي تعرضت بنيتها التحتية ومقوماتها 
األساسية ألضرار كبيرة مبا في ذلك تدمير 
املستش��فيات واملراك��ز الصحية. وعاوة 
عل��ى ذل��ك، تخط��ط املنظم��ة الدولية 
للهج��رة ملواصلة اخلدم��ات الصحية في 
إعدادا العي��ادات اخمليمي��ة باإلضافة إلى 
اإلحالة حل��ن عودة س��كان اخمليمات إلى 
مواقعه��م األصلي��ة. وقد اوج��ز الدكتور 

نضال ع��ودة ما قدمت��ه املنظمة الدولية 
للهجرة بقوله لقد شملت اخلدمات التي 

قدمتها املنظمة مبا يلي:�
1. مستش��فى ميدان��ي مبنطق��ة حمام 
العلي��ل من خ��ال عملية غ��رب املوصل 
املرض��ى  مجم��وع  وكان  العس��كرية. 
استش��ارات  م��ن   )9503( املس��تفيدين 
طبية، عمليات جراحية صغيرة، تضميد، 
أم��راض  ف��ي  متخصص��ة  استش��ارات 
العظ��ام/ األوعي��ة الدموي��ة، اإلحالة إلى 
املراف��ق الصحية األخ��رى...( ومت ادخال ما 
يق��ارب 576 مريض��ا وإج��راء 510 عملية 

جراحية.
 )MMTs( فريقا طبيا متنقا )2. توفي��ر )26
حي��ث قدم��ت دع��م الرعاي��ة الصحي��ة 
األولية للنازحن ف��ي مختلف احملافظات 
املتض��ررة من األزمة. جتدر اإلش��ارة إلى أن 
املنظم��ة الدولي��ة للهجرة ه��ي الوكالة 
الوحيدة التي قدمت خدمة طبية متنقلة 
للنازحن على الطرق بن النجف وكرباء  
ث��م مت دعم عيادة مخي��م كرباء في وقت 
الحق في توفي��ر الرعاية الصحية األولية 
مب��ا في ذل��ك أم��راض األطف��ال واألمراض 

املزمنة.
3. )4(عي��ادات طبية متنقلة مت التبرع بها 

إلى وزارة الصحة.
2. تنفي��ذ خمس ورش��ات عم��ل لاطباء 
االستش��ارين واالختص��اص ف��ي مجال 
االم��راض الصدري��ة والتنفس��ية وط��ب 
االطفال الع��داد ثاثة ادلة علمية خاصة 
ببرنامج مكافحة التدرن حيث مت طبعها 

و العمل على توزيعها حاليا. 
3. مت تنفيذ )60( ندوة مجتمعية للتوعوية 
ع��ن مرض التدرن بن الس��كان املعرضن 
للخطر في مخيمات النازحن واملهجرين 

والس��جون واجملمع��ات املضيف��ة مت م��ن 
خالها تعريف املش��اركن مب��رض التدرن 
وتوزي��ع املطبوع��ات والرس��ائل الصحية 
على املش��اركن حيث مت مشراكة )1800( 
عامل مجتمعي من عموم العراق واختيار 
عل��ى  للعم��ل  مجتمعي��ن  متطوع��ن 

برنامج التوعية الصحية.
اخملتب��ر  مج��ال  ف��ي  مدرب��ن  اع��داد   .4
جلمي��ع  نف��ذت  واالحص��اء  والصيدلي��ة 
العامل��ن في احملافظات ف��ي تلك اجملاالت 

وكما يلي:

• اخملتبر: مت تنفيذ ست دورات في احملافظات 
)الس��ليمانية- البصرة– بغداد– النجف– 
كركوك- كرباء( لتدريب املاكات اخملتبرية 
حول املس��تجدات والتط��ورات في اجراء 
الفحوص��ات اخملتبري��ة ع��دد املش��اركن 
في ه��ذة ال��دورات )90( مش��اركا من كل 

محافظات العراق.
• الصيدلي��ة: مت اعداد مدرب��ن في مجال 
التنظي��م الدوائي نفذت ث��اث دورات في 
)كرب��اء – بغداد – اربيل( عدد املش��اركن 

)50( مشاركا من كل محافظات العراق.
• االحص��اء: مت اع��داد مدربن ف��ي مجال 
الرص��د الوبائ��ي نف��ذت ف��ي )كرب��اء – 
كركوك – اربيل – بغداد( عدد املش��اركن 
)50( مش��اركا بتدريب مرك��زي ومن ثم مت 
تنفيذ دورات من قبل املدربن في دوائرهم 
لتدريب العاملن في مجال الرصد الوبائي 
عدد ال��دورات )10( دورات عدد املش��اركن 

)100( احصائي.
5. طباعة )60000( من املنشوات الصحية 
اخلاص��ة مب��رض الت��درن و )3500( عدد من 

امللصقات التعريفية.
6. توفي��ر س��يارات نق��ل ف��ي محافظات 
الع��راق ويكون الغاية منه��ا نقل احلاالت 
املش��تبه باصابتهم مبرض الت��درن ونقل 
مناذج القشع وايضا تنفذ زيارات اشرافية 
من املركز الى القطاعات واملنس��قيات ومت 
تنفيذ ذلك في جميع محافظات العراق. 

7. توفير )200( سلة غذائية ملرضى التدرن 
ت��وزع ش��هريا كنوع م��ن الدع��م املادي 
للمرضى وق��د مت توزيع ما يق��ارب )2000( 
س��لة غذائية على مرضى التدرن والتدرن 

املقاوم. 
8. تنفي��ذ زي��ارات اش��رافية مركزية على 
مستوى محافظات العراق لاطاع على 
تنفيذ فعالي��ات برنامج مكافحة التدرن 
في احملافظات ومخيمات النازحن يتكون 
الفري��ق من طبي��ب ومختب��ري وصيدلي 
واحصائي او ش��عاعي حيث مت القيام في 
)22( زيارة لتش��مل جمي��ع دوائر الصحة 

في عموم العراق. 
9. برنامج ال�DOTS )برنامج متابعة تناول 
الع��اج اليوم��ي( حي��ث مت حتدي��د )152( 

عاما صحيا من اجملتمع واملراكز الصحية 
ملتابع��ة مرضى الت��درن وايص��ال العاج 
ذات  واملناط��ق  اخمليم��ات  ف��ي  للمرض��ى 
اخلط��ورة العالية ومرضى الت��درن املقاوم 
ومت تنفيذ الفعالية باشراف فرق املنظمة 
الدولي��ة للهج��رة ودوائ��ر صح��ة )بغداد 
الكرخ – بغداد الرصافة – اربيل – نينوى– 

كركوك – دهوك(.

10. تش��كيل فرق طبية من قبل املنظمة 
الدولي��ة للهجرة ف��ي )14( محافظة من 
اه��م واجباته��ا التع��اون والتنس��يق مع 
العيادات االستشارية لامراض الصدرية 
والتنفس��ية في متابعة احلاالت التدرنية 
وتسهيل نقل حاالت التدرن ومناذج القشع 
للحاالت املشتبة اصبتها بالتدرن وتنفيذ 
احلمات الصحية ف��ي اخمليمات واملناطق 
ذات اخلطورة العالية في كش��ف احلاالت 

التدرنية و متابعة العاج.
11. تنفي��ذ مس��ح ميدان��ي للتحري عن 

مرض التدرن بن النازحن والعش��وائيات 
واملناطق ذات اخلطورة العالية للكش��ف 
عن احلات التدرنية وباس��تخدام عيادات 
االش��عة املتنقلة وجمع القش��ع وتوزيع 
الرس��ائل الصحية والتوعوية مبش��اركة 
فرق طبي��ة وصحية من عيادات مكافحة 
 14 ف��ي  الصدري��ة  واالم��راض  الت��درن 

محافظة في العراق.

12. توفير ادوية اخل��ط االول واخلط الثاني 
وال XDR  ملرض��ى الت��درن وكان��ت االدوية 
من مصادر معتمدة لدى منظمة الصحة 
العاملي��ة )  WHO ( وقد مت اس��تام اغلبها 
من قبل املركز الوطني لامراض الصدرية 

و التنفسية في بغداد. 
13. جتهي��ز اخملتبر املرجعي باملس��تلزمات 
 Gene Expert( اخلاصة بالفحص وتوفي��ر
Cartilages + TST( وجتهيز مواد ش��عاعية 
رص��اص  وب��دالت  ومحالي��ل  اف��ام  م��ن 
باالضاف��ة الى جتهيز 25 جهاز حاس��وب 

وزعت الى دوائر الصحة ومراكز التدرن. 
14. توفير خطوط انترنيت جلميع العيادات 

االستشارية في محافظات العراق. 
15. جتهيز العيادات االستشارية لامراض 
باملس��تلزمات  والتنفس��ية  الصدري��ة 
الضروري��ة م��ن قب��ل املنظم��ة الدولي��ة 
للهجرة من خال اعضاء ارتباط املنظمة 
ف��ي احملافظات )قرطاس��ية – كهربائية – 

انشائية – تنظيفية(.
واختت��م الدكت��ور نض��ال ع��ودة حديثه 
بالق��ول: لق��د قدم��ت املنظم��ة الدولية 
للهج��رة تقري��ر االجن��از  ل��وزارة  الصحة  
من خ��ال قس��م الصحة الدولي��ة, ومن 
اجلدي��ر باالش��ارة ان البرنام��ج الوطن��ي 
جراء التطبيق املش��ترك مع ادارة القسم 
الصحي باملنظمة والفريق التنسيقي في 
بغ��داد والفرق الطبية ف��ي احملافظات قد 
حق��ق جناحا متميزا لي��س على الصعيد 
الوطن��ي ب��ل عل��ى املس��توى االقليم��ي 
قياسا بالبرامج املماثلة له في دول اجلوار 
الت��ي تقع في اط��ار اهتمام��ات املنظمة 
ودعمها واش��رافها. وتعتب��ر جتربة العراق 
يحت��ذى به��ا عل��ى صعي��د التخطي��ط 
والتنفيذي والتقيي��م ارتكازا على قياس 
االهداف بالنتائج. وتس��عى املنظمة الى 
تطوير وتوسيع الش��راكة واملشاركة مع 

وزارة الصحة مبختلف االجتاهات.

وسعت املنظمة الدولية للهجرة قدرتها طوال عامي 2015 و 2016 حتى وصلت إىل أعلى مستوى 
من تقديم اخلدمات مبا يف ذلك مجيع أساليب األنشطة يف عامي 2018/2017

رئيس الفريق الصحي بالمنظمة الدولية للهجرة واألنشطة األساسية في العراق يتحدث عن أهم منجزاتها:

NO.3102.thu.10.jaN.2019 العدد )3102( الخميس 1/10/ 2019 

فقدان وصل قبض
فق��د وص��ل القب��ض املرق��م 1694451 يف  
2017/11/20 باس��م/ رائ��د كريم حس��ن   
ص��ادر م��ن مديرية بلدي��ة تاج الدي��ن، املبلغ/  
450000 ال��ف دين��ار، فعلى م��ن يعثر عليه 

تسليمه لجهة االصدار.

فقدان وصل قبض 
فق��د وص��ل القب��ض املرق��م 1694315 يف  
2017/10/22 باس��م/ مالك اس��عيد كريم   
صادر م��ن مديري��ة بلدية ت��اج الدي��ن املبلغ/  
60000 ال��ف دين��ار فعل��ى م��ن يعث��ر عليه 

تسليمه لجهة االصدار.

وزارة املالية 
شركة التأمن العراقية العامة

إعالن
تعل��ن لجنة البيع وااليجار يف ش��ركة التأم��ن العراقية العامة عن 
اجراء املزايدة العلنية لتأجري )بناية االعظمية( الواقعة يف محافظة 
)بغ��داد( ومل��دة )س��نتان( طبق��ًا ألح��كام قان��ون بيع وايج��ار اموال 
الدولة رقم 21 لس��نة 2013 املعدل وكم��ا مبن يف الجدول ادناه 
فعلى الراغبن باالش��راك يف املزايدة مراجعة مقر الش��ركة/ قسم 
االس��تثمار يف بغ��داد الكرادة خارج/ ش��ارع خالد ب��ن الوليد قرب 
ساحة التحريات او فرع الشركة يف االعظمية لتقديم املستمسكات 
الرسمية وتسديد التأمينات القانونية البالغة 20% عن كل سنة من 
س��نوات التأجري ويتحمل من ترس��و عليه املزايدة اجور نشر االعالن 
وكافة املصاريف االخرى علما ان املزايدة ستجري يف )االحد املصادف 

.)2019/2/10

مالحظة:�
اذا صادف يوم املزايدة عطلة رسمية فتؤجل اىل يوم الدوام الرسمي 

التالي.
ملزي��د م��ن املعلوم��ات االتص��ال عل��ى الرق��م / قس��م االس��تثمار 

07717852069
او مراسلة القسم على الربيد االلكروني:�

investment@iq-insurance.com
الربيد االلكروني لشركة التأمن العراقية العامة:�

 info@iq-insurance.com
 www.iq-insurance.com �:او زيارة املوقع االلكروني

املدير العام

فقدان هوية موظف
فقدت هوية باسم )هادي محمد ساهر( صادرة من 
مديرية محطة كهرباء سد املوصل، على من يعثر 
عليه��ا تس��ليمها اىل جه��ة االص��دار او االتصال 

بالرقم 07512637703 
مع فائق الشكر

فقدان وصل قبض 
فق��د وص��ل القب��ض املرق��م 1387200 يف  
2017/5/2 باسم/ عادل حافظ كاظم صادر 
م��ن مديري��ة بلدية ب��درة املبل��غ/ 500000 
الف  دينار فعلى من يعثر عليه تس��ليمه لجهة 

االصدار.

فقدان وصل قبض 
يف    054686 املرق��م  القب��ض  وص��ل  فق��د 
2018/10/7 باس��م/ حس��ن ثام��ر عطي��ه    
صادر م��ن مديري��ة بلدية ت��اج الدي��ن املبلغ/  
450000 ال��ف دين��ار فعل��ى من يعث��ر عليه 

تسليمه لجهة االصدار.

فقدان وصل قبض 
فق��د وص��ل القب��ض املرق��م 1387199 يف  
كاظ��م   حاف��ظ  ع��ادل  باس��م/   2017/5/2
وش��ريكه ثامر خيون صيوان صادر من مديرية 
بلدية بدرة املبلغ/ 625000 الف دينار فعلى 

من يعثر عليه تسليمه لجهة االصدار.

فقدان وصل قبض 
يف    753238 املرق��م  القب��ض  وص��ل  فق��د 
2017/2/5  االسم حميد شعيبث طعمه صادر  
من مديرية بلدية ا لح��ي املبلغ 16.100.000 
س��تة عش��ر مليون ومئة الف دينار ال غريها فعلى 

من يعثر عليه تسليمه لجهة االصدار.

مديرية بلديات واسط
لجنة البيع وااليجار 

العدد : 3
التاريخ : 2019/1/2

م/ إع�����������������الن
تعل��ن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلديات واس��ط ع��ن تأجرياالمالك املدرجة اوصافها 
يف ادن��اه والعائ��دة اىل مديرية بلدية ناحية واس��ط وفق قانون بيع وايج��ار اموال الدولة 
رق��م 21 لس��نة 2013 فعل��ى الراغبن باالش��راك يف املزايدة العلني��ة مراجعة مديرية 
بلدية ناحية واس��ط خالل فرة )30( ثالثون يوما تبدأ من اليوم التالي لنشرها يف الصحف 
اليومية مستصحبن معهم التأمينات القانونية البالغة )30%( من القيمة التقديرية بصك 
مص��دق او نقدا ولكام��ل مدة االيجار وس��تجري املزايدة يف اليوم االخ��ري من مدة االعالن 
يف مقر مديرية البلدية اعاله يف تمام الس��اعة )العاش��رة صباحا( ويتحمل من ترسو عليه 
املزايدة اجور النش��ر واالعالن وكافة املصاريف االخرى وعلى املستأجر جلب هوية االحوال 
املدنية مصورة واصلية ويتم االلتزام بكافة التعليمات والضوابط الصادرة من البلدية بهذا 

الصدد.
املهندس األقدم
علي عبد صيوان
مدير بلديات واسط
رئيس لجنة البيع وااليجار

ف��ي حديث خ��اص ب�)البين��ة اجلديدة( حت��دث الدكتور نض��ال عودة رئي��س الفريق 

الصح��ي باملنظمة الدولية للهجرة )IOM( احدى تش��كيات منظمة االمم املتحدة 

العامل��ة في الع��راق، وقد ترك��ز حديثه حول منج��زات املنظم��ة الدولية للهجرة 

ف��ي العناية الصحية االولي��ة في العراق قائ��ا: »بدأت املنظم��ة الدولية للهجرة 

باكورة نش��اطها في العراق في عام 2014 تأسيس��ا على االحتياج احلاد للخدمات 

الطارئ��ة، من خال توفير خدمات الرعاي��ة الصحية األولية ومكافحة مرض التدرن 

عب��ر جهود الفرق الطبية املتنقلة )MMT( وبس��بب األزمة املس��تمرة واالحتياجات 

الضخمة، وس��عت املنظمة الدولية للهجرة قدرتها طوال عامي 2015 و2016 حتى 

وصلت إلى أعلى مس��توى من تقدمي اخلدمات مبا في ذلك جميع أس��اليب األنشطة 

ف��ي عام��ي 2018/2017 والتي تتك��ون من الف��رق الطبية اجلوالة، العي��ادة الثابتة، 

املستشفى امليداني، اإلحالة )الطوارئ وغير الطوارئ(. دعم املرافق الصحية، ترقية 

املستشفيات، التدريب على األمراض السارية ودعم مراكز مرض التدرن )الرئيسية 

والفروعي��ة(، في 12 محافظة في العراق ومن خ��ال الطرائق املذكورة أعاه، قدمت 

املنظمة الدولية للهجرة خدمات مختلفة مثل الرعاية الصحية.. د.نضال عودة

متكنت املنظمة الدولية للهجرة من أن جتعل 2018 عامًا متميزاً حافاًل بتقديم ما يقارب
من )345،190( عناية صحية أولية واستشارة طبية للمرضى األطفال



هموم الناس

التعلم يف الصغر  
كالنقش على احلجر 

من النافذة

    ان ه��ذا املث��ل هو تش��بيه بلي��غ ويقصد من��ه ان العلم 
ف��ي الصغ��ر يبق��ى  ويخلد ويط��ول امده ، كم��ا هو احلال 
بالنق��ش عل��ى احلج��ر ، وهي مقول��ة صحيح��ة الى حد 
كبي��ر » فالطفل كالوعاء الف��ارغ« وان امتأل علما  اصبح 
ن��ورا ومنارا ، ان��ه مثل يحث على طل��ب العلم في الصغر 
ويشبه العلم في الصغر بالنحت في الصخر ولذلك يبقى 
وال يختفي أما العلم في الكبر فهو أش��به بالكتابة على 
امل��در وهو صفح املاء )املكان الذي ت��دور فيه املياه(.. العلم 
يبن��ي بيوتاً ال عماد له��ا واجلهل يهدم بي��وت العز والكرم 
انها حقيقة صحيحة وواقع عملي الن الذاكرة حني يكون 
االنس��ان صغيرا يجمع ويفهم ولكن جرب شيخ كبير فى 
الس��ن ال يفقه وال يس��تطيع احلفظ  مثل االنسان عندما 
يكون صغي��را فتبقى املعلومة فى ذاكرت��ه ، عقل الطفل 
صفحة بيضاء بامكانك ان تغرس فيه كل ما اردت  و ليس 
م��ن الناحية التعليمية فقط بل ف��ي كل اجملاالت فالرجل 
او امل��رأة الت��ي تريد ان تصنعها مس��تقبال ميكنك ذلك في 
السنوات االولى من العمر و هذه هي الشخصية القاعدية 
الت��ي تبنى . تعتب��ر مرحلة الطفولة مرحل��ة مهمة ويقع 
عليها عبء كبير في جانب التربية إذ إن كل ما يتم غرسه 
وبذره في هذه املرحلة وإن كان املربي يجد صعوبة في ذلك 
إال أن النتائ��ج تكون مجدية ومثمرة  وتنس��ي املربي مرارة 
التعب واجلهد وتذيقه حالوة الثمرة والسبب في الصعوبة 
التي قد يجدها املربي في التعليم في هذه املرحلة أن مدى 

االستيعاب لدى املتربي 
ملا يراد منه يكون قليال 
ومع ه��ذا يقال: )العلم 
ف��ي الصغ��ر كالنقش 
فبالرغم  احلج��ر(  على 
م��ن صعوب��ة النق��ش 
على احلجر إال أن النقش 
ويبق��ى  يصم��د  ه��ذا 
وهك��ذا  طوي��ال  زمًن��ا 
حال املتعل��م واملتربي. 
وهن��اك من يق��ول : أن 
الدماغي��ة  الق��درات 
تعقيداتها  ستزداد في 
وتتط��ور قدراته��ا على 

اإلبداع والتفكير بل ويتفوق ذو األربعني عاما على الش��اب 
ذو العش��رين عاما في كل شيء، الفرق أن الشاب الصغير 
ق��د ميلك نقاء في الفكر وقابلية أكبر، ولكن الرجل الكبير 
إذا اس��تطاع أن ينقي تفكي��ره وميلك تل��ك القابلية فهو 
األقدر عل��ى التعلم . ان بعض اآلباء يوفر ألبنائه وألس��رته 
املال لش��راء كاف��ة طلباتهم من األجه��زة احلديثة بغرض 
الرفاهي��ة )وإنه��م ال يري��دون أن يحرموهم من ش��يء( دون 
أن يحس��بوا حس��ابا لس��لبيات هذه األجهزة وخطورتها 
خاصة األطفال منهم الذين قد يلجأون إلى استخداماتها 
الس��يئة خاصة عند غي��اب آبائهم, وبالطبع االنش��غال 
لفترات طويلة بهذه األجه��زة تلهيهم عن أداء واجباتهم 
املدرسية وقد جتعلهم سلبيني ومهملني لدراستهم, فمن 
الظواهر الس��لبية التي أصابت بعض شبابنا وفتياتنا في 
ه��ذا العصر, األغاني التي تس��مى )فيدي��و كليب( املعبأة 
في أقراص )ال س��ي دي( واملنتش��رة في الش��رائط العادية 
وعبر مواقع األنترنت, حتى أصبح الكثير من الناس يعطي 
اهتمام��ا بالغا مبا يس��مى أهل الفن م��ن مطربني وممثلني 
ويحرص��ون على متابع��ة واقتناء كل جدي��د من أعمالهم 
الفني��ة, فضال ع��ن القنوات الفضائي��ة الغنائية و قنوات 
األف��الم والدرام��ا العربي��ة والفضائي��ات األجنبية األخرى 
التي يوفره��ا البعض في بيوتهم , كل ه��ذه املواد وغيرها 
لها مردود عكس��ي على تربية النشء وتساعد على فساد 
األبناء وانحرافهم بصورة مباش��رة , ل��ذا يجب على اآلباء 
أن يعوا متاما أن أبناءهم أمانة في أعناقهم, حتى نس��تمد 

قوتنا من نور إمياننا , ونساعد على خلق جيل قوي.

بعض اآلباء يوفر ألبنائه 
وألسرته املال لشراء كافة 
طلباتهم من األجهزة الحديثة 
بغرض الرفاهية دون أن 
يحسبوا حسابا لسلبيات هذه 
األجهزة وخطورتها
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أحمد البياتي
عباس كريم العلياوي

من أهم مقومات عواصم الدول 
أن تكون ذات موقع استراتيجي 
غرافية  مهم ومميز بالنس��بة جلجَ
أي بل��د  وخاص��ة عندما يكون 
ذا  مس��احة واس��عة ويشترط 
ف��ي ذل��ك خط��وط املواصالت 
وبطبيع��ة  االنه��ر  ح��اذاة  ومبجَ
احلال أن يك��ون اجملتمع حضرياٌ 
وتتمت��ع  ثقافي��ا  متجانس��ا 
مبس��احات خض��راء بداخله��ا 

وحتيط بها البساتني والواحات 
انطباع��ا  لتعط��ي  اخلض��راء 
ايجابي��ا للزائرين له��ا من دول 
والعال��م  األقليم��ي  احملي��ط 
وه��ذا ينطب��ق بطبيع��ة احلال 
عل��ى مدين��ة بغ��داد احلبيب��ة  
عاصم��ة العراق منذ تأس��يس 
احلك��م الوطن��ي الع��ام ١٩٢١ 
وفقا للتصميم األس��اس املعد 
لها م��ن قبل خب��راء دوليني ومت 
تطويره على ع��دة مراحل عند 
قيام ثورة الرابع عش��ر من متوز 
١٩٥٨ للضب��اط األح��رار وبع��د 
تش��كيل اول حكوم��ة وطنية 
بقي��ادة الزعي��م اخلال��د عب��د 
الكرمي قاسم رحمه اهلل أعطٰى 

التوجيهات بضرورة جرد املناطق 
الدقيقة  واإلعداد  العش��وائية 
للعوائ��ل القاطن��ة ف��ي بيوت 
التي تتكون  في��ح  الطني والصجَ
منها تلك العشوائيات والتي ال 
تتجاوز عددها أربع عش��وائيات 
اكرية  كالشجَ سكنية  كمناطق 
والوش��اش ف��ي جان��ب الكرخ 
والعاصم��ة وامليجَ��زرة في جانب 
م��ن  وغالبيته��م  الرصاف��ة 
الفالح��ني والفق��راء واملعدمني   
نزح��وا من محافظ��ات اجلنوب 
اول  وف��ي  األوس��ط  والف��رات 
خط��وة اتخذته��ا احلكومة ان 
ذاك إج��راء تعدي��ل بالتصميم 
الرقع��ة  وتوس��يع  األس��اس 

اجلغرافي��ة للعاصم��ة بغ��داد 
ومس��ح الكثي��ر م��ن األراضي 

ف��ي محيطه��ا وتوزيعها على 
العش��وائيات  تل��ك  اصح��اب 

ومت توزيعه��ا ب��دون اي مقاب��ل 
مادي وبواق��ع قطعة ارض لكل 
صاحب عائلة   وبذلك اصبحت 
العاصمة خالية من اي عرصه 
واس��تمر  تذك��ر  عش��وائية  او 
احل��ال ال��ى ما هو قب��ل ٱحتالل 
وإنهي��ار   ٢٠٠٣ الع��ام  الع��راق 
الدول��ة بالكامل مم��ا جعل كل 
شيء محظور أصبح مباحا مما 
ش��جع ضعاف النف��وس وغير 
على  باالس��تحواذ  املنضبطني 
جمي��ع األراض��ي والفض��اءات 
الفارغة داخل املناطق واإلحياء 
الس��كنية وشمل ذلك غالبية 
األراض��ي اخملصص��ة كاجَملراف��ق 

واملؤسسات اخلدمية.

الـعــاصــمــــــة بـغـــــــــــداد و الـعـشـــــوائـيــــــــــــــــــــــــات

   حض��ر ال��ى مقر جريدتن��ا املواطن) فرحان 
س��الم صالح العباس( وذكر ب��ان والده كان 
منتمي��ا الى احل��زب الش��يوعي العراقي في 
اربعين��ات الق��رن املنص��رم وف��ي ١4 / ١١ / 
١٩6٣مت اغتياله على يد ازالم النظام البعثي 
البائ��د )احل��رس القومي( ورمي��ت جثته في 
قناة اجليش وذكر انه كان   من سكنة قضاء 
احملمودي��ة في حينها وانه من ضمن العوائل 
زوجت��ه  وان  االب��ادة  بضحاي��ا  املش��مولة 
مصاب��ة بالته��اب االذن الوس��طى ومهددة 
بالسرطان وابنه البالغ من العمر )١٢( سنة 
يعاني م��ن فتحة في لس��ان املزمار ويخرج 
الطع��ام م��ن انفه وطرش ف��ي االذن اليمنى 
اما هو فمصاب بعدة ام��راض مزمنة معززة 
بالتقارير الطبية الرسمية ، عجز في القلب 
، وتصلب الش��رايني التاجية ، ضمور وقصور 
في القل��ب ، ذبحة صدرية قلبي��ة ، وارتفاع 
ضغط الدم الش��رياني والربو القصبي احلاد 
املزمن وداء السكري .وافاد بان هناك اختالف 
في اس��ماء العائلة وتولداته��ا ويرجو اعادة 
السجل املدني )النفوس( الى مدينة الصدر 

اذ مت تصحيح اسم شقيقته من فاطمة الى 
كرمية بحس��ب قرار احملكمة الش��رعية في 
االعظمية ويناشدكم ايضا بتصحيح لقب 
العائلة من )احلالف( ال��ى )احلالق(, وذكر بانه 

االن يس��كن في العش��وائيات في بيت من 
الصفيح في س��احة عامة ،علما ان اجلريدة 

حتتفظ بكافة املستمسكات الثبوتية.
موبايل / 07735258340

امام انظار وزير الداخلية ..  نقل نفوس وتصحيح لقب

عز الدين املانع
حتية طيب��ة .. وعام مب��ارك مكلل باخلير 
واألم��ان وحتقي��ق اآلم��ال بع��ون اهلل. لقد 
استبش��ر الطلبة املرقنة قيودهم وأولياء 
أمورهم خيرا خالل االحتفاالت بأعياد رأس 
السنة امليالدية مبوافقتكم املباركة على 
إعادتهم إلى مقاعدهم الدراسية وإعادة 
نظ��ام التحميل وغيرها م��ن التوجيهات 
الطلب��ة  بش��ؤون  املتعلق��ة  الس��ديدة 
الذين حرموا من مواصلة الدراس��ة برغم 
وصوله��م إلى مراحل متقدمة , بس��بب 
الظ��روف العس��يرة واخلطي��رة التي أملت 
بالب��الد نتيجة األعمال اإلرهابية التي لم 
تنقطع خالل الس��نوات الس��ت األخيرة 
وتدف��ق الزم��ر الداعش��ية عب��ر احل��دود 
واحت��الل العدي��د م��ن امل��دن والقصبات 
ون��زوح اآلالف من العوائ��ل من مناطقهم 
السكنية قس��را , واستشهاد املئات من 
األبرياء وهج��رة العديد إلى خ��ارج البالد 

للنجاة بأنفس��هم ..وأود أن يعلم السيد 
الوزي��ر احملترم بأن الس��يد الوزير الس��ابق 
أص��در ع��دة ق��رارات مماثلة ملعاجل��ة مثل 
هذه احل��االت , ولكنها ل��م تنفذ من قبل 
مجالس اجلامعات املعنية بسبب التذرع 
بالضوابط الصادرة ع��ن هيئة الرأي التي 
تق��ف بع��ض فقراته��ا حجر عث��رة أمام 
تنفيذها , أو من خالل العقبات الروتينية 
واإلجراءات البطيئة جدا التي تكون سببا 
آخر في عدم إفادة معظم الطلبة املعنيني 
من القرارات املذكورة ..وهذا ما حتدثنا عنه 
أكث��ر من مرة وأش��رنا إلى ح��االت تتعلق 
بعدد من طلبة كليات الطب الذين رقنت 
قيودهم وهم على وشك إنهاء دراستهم 
س��واء في املرحل��ة اخلامس��ة أو الرابعة 
وغيره��ا من املراحل .. كما أصدر الس��يد 
الوزير الس��ابق قرارات ) استثنائية ( لعدد 
من الطالب وتش��ير نصوصها إلى اإللزام 
بالتنفي��ذ , إال إن اإلج��راءات املعقدة التي 

تنتقل ب��ني مجالس الكلي��ات ومجالس 
اجلامع��ات ببطء ش��ديد ج��دا حالت دون 
اإلفادة منه��ا أيضا ..كما حصل لعدد من 
طلبة املرحلتني الرابعة واخلامسة بكلية 

طب بغداد , حيث متت اإلجابة على كتاب 
) عاجل ج��دا ( من مكتب الس��يد الوزير 
بعد مرور س��بعة أشهر بالتمام والكمال 
.. ومرة أخرى أجيب املكتب اخلاص للسيد 

الوزي��ر بع��د ) 47 ( يوما عل��ى كتاب مماثل 
..وله��ذا نأمل من الس��يد الوزي��ر أن يأخذ 
ذل��ك باالعتب��ار ويكون أكث��ر حرصا على 
تنفي��ذ أوامره – وهو كذلك أن ش��اء اهلل – 
ويصدر أمرا بتعديل عاجل للضوابط التي 
تضم أكث��ر من ) ١7 ( فق��رة , التي تتذرع 
به��ا بعض اجلامعات وينهي معاناة هؤالء 
الطلب��ة ) املش��ردين ( حتى ل��و كان ذلك 
بنقلهم إلى كليات مماثلة أو مقاربة وإلزام 
اجلامع��ات املعني��ة بالتنفي��ذ قبل فوات 
األوان , وب��دون وضع ) الكتل الكونكريتية 
( أمام حتقي��ق هذه املكرمة التي ينتظرها 
الطلب��ة وأهاليهم بفارغ الصب��ر .. وهذا 
ال يؤث��ر مطلقا على رصانة الدراس��ة في 
اجلامعات العراقية ومعمول به في أغلب 
جامع��ات العالم املتقدم��ة التي فتحت 
اذرعها الحتضان الطلبة )التاركني ( حتى 
ل��و كانوا بأعمار متقدم��ة .. واهلل من وراء 

القصد.

رسالة عاجلة جدا .. أمام أنظار السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي

ليكن قراركم حامسا وملزما بإنهاء حمنة الطلبة املرقنة قيودهم

امام انظار من يعنيهم األمر
تلقت »البينة اجلديدة« عدة مناش��دات عب��ر بريدها االلكتروني 
م��ن اولي��اء ام��ور اخلريج��ات املتعينات ف��ي دوائر الدول��ة خارج 
محافظاتهن وحلد االن لم يتقاضني رواتبهن ، راجني اعادة النظر 
مبوضوعهن وجعل اماكن عملهن في محافظاتهن وتخليصهن 

من هذه املعاناة  .
احد اولياء االمور / 07700086373

   تلق��ت )البينة اجلديدة( رس��الة من املواطنة زه��راء عبد الرزاق 
جب��ار الزم مرفق��ة بالوثائق تقول فيه��ا ان الس��يد وزير العمل 
والش��ؤون االجتماعية السابق محمد ش��ياع السوداني سبق 
وان هم��ش بتاري��خ ٢٠١٨/6/4 عل��ى اصل مذكرة قس��م االعالم 
واالتص��ال احلكومي واملتضمن��ة طلبات عدد م��ن املواطنني وان 
اس��مها من بني ه��ذه الطلبات ..وتؤكد املواطن��ة وهي ام الربعة 
اطفال ايتام انها س��بق ان حضرت الى قس��م االعالم واالتصال 
احلكوم��ي في ال��وزارة املذكورة ووع��دت باجن��از معامالتها نظرا 
حلالتها التي تس��توجب ذلك . )البينة اجلديدة( اذ تنشر شكوى 
املواطنة زهراء عبد الرزاق جبار الزم فانها تتوس��م خيرا بالسيد 
وزير العمل والشؤون االجتماعية الن يولي هذه الشكوى اهمية 
استثنائية واملنا كبير باجراء انساني سريع وهذا ليس بعسير 

على السيد الوزير احملترم.

   رد مكت��ب العالق��ات واالعالم ف��ي دائرة املفتش الع��ام لوزارة 
الداخلي��ة بكتاب��ه املرقم 4 ف��ي ٢٠١٩/١/٣ بخصوص مناش��دة 
املنتسب )علي حسن هاش��م( حيث اوضح بان السيد املفتش 
الع��ام اطل��ع على فحوى مناش��دة املش��ار اليه املنش��ورة في 
جريدتن��ا بعدده��ا املرق��م )٣٠٩٣( ف��ي ٢٠١٨/١٢/٢6 الصفح��ة 
اخلامس��ة وامر مكتبه اخلاص مبتابعة املوضوع وتقدمي العون له 
ضمن السياقات القانونية املعمول بها.هذا ما اوضحه العقيد 
عل��ي اخلياط مدير مكت��ب املفتش العام ف��ي االتصال الهاتفي 
الذي اج��راه مع جريدتن��ا .))البينة اجلديدة(( اذ تتقدم بالش��كر 
اجلزي��ل والثن��اء للمكتب عل��ى تواصله في متابعة ما تنش��ره 
جريدتن��ا م��ن هموم ومش��اكل املواطنني واالجاب��ة عليها لهي 
دليل عال على تفانيهم في اداء واجباتهم على اكمل وجه.وفق 

اهلل اجلميع خلدمة البالد والعباد.

حسني علي غالب / بريطانيا
م��ررت اليوم بالق��رب من أحدى الس��فارات التي يق��دم اجلميع 
عليه��ا لغ��رض إكم��ال أوراق معامل��ة الهج��رة ، كان املش��هد 
يش��عرني بالرع��ب واالس��تغراب ، لقد رأيت حش��ودا ال تعد وال 
حتص��ى ، واألغلبي��ة   من فئة الش��باب وكل واحد منهم يحمل 
حقيبة  مليئة باألوراق واملس��تندات .وقامت السفارة مشكورة 
بوضع يافطة كبيرة عل��ى أحدى جدرانها و فيها أدق التفاصيل 
، متلكني حب االس��تطالع وتقدمت نحو اليافطة لقراءتها رغم 
معرفتي مبعلومات كثيرة عن الهجرة ، إال أنني قلت في نفس��ي 
ق��د تكون القوان��ني قد تغي��رت وأصبحت أكثر س��هولة ولهذا 
جاءت ه��ذه احلش��ود الش��بابية .حقيقة أنا صدمت فش��روط 
القبول للهجرة ش��روط مكلفة للغاية مثل وضع مبلغ كوديعة 
، أو فتح مشروع مببلغ مبير ، أو شراء عقار  من دون ذكر الشروط 
األخرى وكأن الس��فارة أب ويضع ش��روط تعجيزية لتزويج أبنته 
الوحي��دة ، والغريب في األمر ان الكل ميل��ك هذا املبلغ الضخم 
وكل م��ا يري��ده ويتمن��اه هو االس��تعجال في اكم��ال معاملته 
والهجرة اليوم قبل الغد .كنت أس��مع منذ طفولتي في نشرات 
األخبار االقتصادية عن سياسات جلب االستثمارات وتسهيلها 
وسرعة املعامالت وحتطيم العقبات ،وكان الوزراء يقصون شريط 
افتتاح مصنع أو معمل أو مشروع ملستثمر أجنبي بسيط  وهم 
يتبادلون االبتسامات محاطني بالصحفيني واملصورين   ، لكني 
لم أسمع أو أقرا عن رؤوس األموال املهاجرة التي رأيتها هنا وكل 
منه��م قد يعادل ثالثة أو أربعة مس��تثمرين أجانب يريدون فتح 
مش��اريع بس��يطة .ش��باب  يتقنون عدة لغات ويحملون أعلى 
الدرجات العلمية ومعهم مخزون مادي ال يس��تهان به وهم في 
بداية حياتهم ، لكنهم يقدمون أنفس��هم على طبق من ذهب 

إلى برامج الهجرة في هذه الدولة أو تلك.

رؤوس األموال املهاجرة 

مواطنة تناشدكم بشموهلا 
بإعانة احلماية االجتماعية 

وزارة الداخلية ترد على »                       «

امام معالي وزير العمل والشؤون االجتماعية 

فقراء يفرتشون االرض ويعانون من الربد القارص  بال مأوى
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انهما جاءا لعرض خدمة انسانية 
تخ��ص البؤس��اء وانهم��ا يريدان 
عرضها على سمو الوصي لتكون 
حت��ت رعايت��ه فس��ألتهما ما هي 
قاال: انهما يريدان مع بعض االخيار 
من ابناء الوطن تش��كيل جمعية 
ملكافحة السل للعناية بالفقراء 
املصاب��ن به��ذا امل��رض اخلطي��ر. 
وطلب��ا ان يك��ون الوصي رئيس��ا 
فخري��اً وان يك��ون رئي��س الديوان 
عضوا في اجلمعية وبعد ان قدمت 
طلبهم��ا للوصي وحصل��وا على 
موافقات اصولية بدأ التحرك نحو 
اجملتمع جلمع مال وبناء مستشفى 
ومنتجع خاص بالتدرن خارج بغداد 

ملعاجلة املرضى بدال من ارس��الهم 
الهيئ��ة  فاجمع��ت  لبن��ان  ال��ى 
املؤسس��ة وانتخبت حتسن علي 
رئيس��ا والدكتور س��امي شوكت 
ابراهيم  نائبا للرئي��س والدكت��ور 
عاكف االلوسي معتمدا والدكتور 
عام��ا.  مفتش��ا  محم��ود  جني��ب 
مس��احة االرض خمسة وعشرون 
دومنا مطلة عل��ى نهر دجلة، تبرع 
بها، دون مقابل السيد عبداملنعم 
اجلمعي��ة  نصب��ت  اخلضي��ري. 
مش��روع امل��اء مجه��زاً باملكائ��ن 
والتعقي��م  التصفي��ة  واح��واض 
وواف��ق مدير الكهرب��اء على ان ميد 
الكهرب��اء م��ن مدخل معس��كر 

الرشيد فنصبت محولة واالعمدة 
وكان ع��دد االعمدة حوال��ي املائة 
والثمانن عمودا فرست املناقصة 
على كل من السيد محمود الدره 
وش��ريكه محمد الطريحي وقاما 
به��ذا العم��ل على احس��ن وجه 
واالس��منت جّهزه السيد سيمون 
كريبي��ان التاج��ر االرمن��ي بثلثي 
سعر السوق والش��يلمان السيد 
كريبيان قام بجلب الشيلمان من 
بلجي��كا على حس��اب اجلمعية 
بدون ربح ومئات الشبابيك شركة 
داود ساس��ون االنكليزية بس��عر 
اربعة عش��ر باملئة اقل من س��عر 
والطابوق اصحاب معامل  اجلملة 

تبرعوا بخمس��ة مالين  الطابوق 
طابوق��ة مجاناً ورده��ة من ثالثن 
س��ريرا تب��رع به��ا الس��يد ناجي 
اخلضيري وردهة من ثالثن س��ريرا 
تبرع بها السيد نوري فتاح السيد 
عبد الهادي الدامرجي تبرع بستة 
االف دينار تبرعت مديرية السكك 
احلديدية العامة مببلغ سبعة االف 
دينار النشاء ردهة خاصة لعمالها 
البغدادي��ة  العوائ��ل  تبرع��ت 
املعروف��ة ببن��اء رده��ات باس��ماء 
عوائله��ا افتتح��ت املستش��فى 
ف��ي اوائ��ل س��نة 1951 وع��ن له 
االطب��اء م��ن جراح��ن وغيره��م 
واملمرض��ن  املمرض��ات  وكذل��ك 
واملوظف��ن  والطباخ��ن  واخل��دم 
االدارين من كتبة ومحاس��بن. ان 
هذا املستش��فى العتيد ذو االربع 
وعش��رين ردهة والتي يتسع أللف 
س��رير م��ع جمي��ع ملحقاته من 
غرف خصوصي��ة للمرضى وصالة 
عمليات جراحية وصالة استقبال 
كبيرة وصالة للسينما والتسلية 
واجنح��ة االدارة واالش��عة وبيوت 
وجن��اح  واملمرض��ات  االطب��اء 

املطاب��خ واخملازن ومش��روعي املاء 
والكهرباء وغيرها من املستلزمات 
ل��م يكل��ف اجلمعي��ة اكث��ر م��ن 
ثالثمائة الف دينار ش��اهدوا كيف 

كان االغني��اء يهتم��ون بالفق��راء 
واملرض��ى ويس��اعدوهم وعن اهل 
اخلير ومش��اريع اخلير الت��ي كانوا 
يقدمون��ه للعراقي��ن ف��ي بداي��ة 

االربعيني��ات. ودلون��ي االن عن اي 
مش��روع خيري واح��د قدمه اهل 
خير او اهل مروءة او حتى من ذئاب 

اليوم ممن سرقوا اموال الشعب.

19من الماضي
نصبت اجلمعية مشروع املاء جمهزاً باملكائن وأحواض التصفية والتعقيم ووافق مدير الكهرباء على مده بالطاقة

تولى أهل اخلير مبادرة تأسيس املشروع وبنائه وجتهيزه.. يقول السيد حتسن 
علي رئيس الديوان امللكي آنذاك: في شهر حزيران من سنة 1944 دخل علي 
كل من معالي محمد حسن كبة وكان وزيراً للشؤون االجتماعية والسيد 

ابراهيم عاكف اآللوسي املدير العام للوزارة املذكورة وبعد السالم قاال..

د.عبد الرضا العباسي

سالفة من عهد الرجعية .. مستشفى التويثة لألمراض الصدرية في بغداد

عبد الزهرة خالد
أثن��اء اخلدمة اإللزامية بع��د التخرج من 
اجلامعة، في أواس��ط السبعينات، وقبل 
حلول ليلة رأس السنة امليالدية نشاطنا 
الراعي أليام ش��بابنا والنشوة الساكنة 
ف��ي أوق��ات فراغن��ا وعط��ر اللحظ��ات 
تتغلغ��ل بن اخلطوات، ل��م تنفك القوة 
أب��داً ف��ي البحث ع��ن أس��اليب جديدة 
لزيادة املرح والفرح وإن أقتضى السير في 
منتصف الليل حتت زخ��ات املطر الباردة 
تقش��عر له��ا املعاط��ف وتصب��ب له��ا 
األنوف خج��اًل من طرقات ش��به خالية 
م��ن أق��داٍم كانت ترق��ص ح��ول مدافئ 
الفحم واخلشب. كان صحبتي يعتمدون 
على هّمتي ونش��اطي في احلصول على 
اإلج��ازة من عمل مض��ٍن وثاني��ا غرفتي 
املؤج��رة في بداي��ة الش��ارع القريب من 
الوكاالت لبيع قنان وزجاجات اس��تطيع 
أن أحص��ل عل��ى بعضه��ا بع��د االلتزام 
بالطاب��ور اخملص��ص للرج��ال، كم متنيت 

ل��ي صديقة تقف ف��ي الطابور اخملصص 
للنساء لسهول حصول املراد. ما أصعب 
اللحظات حينما يصل دورك ويأسف لك 
صاحب الوكالة بنف��اد الكمية املتوفرة 
معنى ذل��ك تس��عى مهروالً ال��ى وكيل 
آخ��ر  . كان حتضي��ر املس��تلزمات واجباً 
ومن أساس��يات احلياة وأعتق��د أنه أهم 
من نف��ط التدفئة وعلب املعجون وطبق 
بيض املائدة.كانت املسؤولية كبيرة على 
عاتقي في توفير كل ما يطلبه أصحابي 
وعل��ّي تهيأت الغرفة بف��رش )بطانيات( 
وم��ا عن��دي م��ن مس��تلزمات اخلاص��ة 
بالضيوف . جهاز التس��جيل )املسجل( 
وعدد من األشرطة )الكاسيتات( ألغاني 
وعبداحللي��م  وعبدالوه��اب  كلث��وم  أم 
وحتى شيخ إمام وتتبدل األغاني حسب 
طلبات املس��تمعن لكل خمسة دقائق 
لكن حتما بعد ساعة أو ساعتن ينتهي 
الوجه األول من الكاسيت ولم يكترث أي 
منا بتبديل الوجه اآلخر إلكمال األغنية. 

قد حتتدُم النقاش��ات بح��ذر تام خاصة 
جميعنا نكره النظام لكن لن نبوح ذلك، 
أما جانب الن��كات والطرائف املضحكة 
له��ا متخصص م��ن أصدقائن��ا ويتبادل 

الدور في ذكر الغياب الذين لم يحالفهم 
احل��ظ في احلض��ور حلفلتنا البس��يطة.

تنتهي ليلة رأس السنة مبشاريع عديدة 
)ف��ي الس��نة القادم��ة( والفأل احلس��ن 

يتض��ح من هذه الليل��ة إذا كان بها مرح 
وضح��ك معن��ى ذلك مي��ّر العام بس��الم 
وخير أما إذا انتاب جلسة السمر خصام 
وب��كاء وعويل معنى ذلك اهلل يس��تر من 
هذه الس��نة. لم يكن مبحظورنا أن نذكر 
خط��ة ال��زواج وم��ْن هي صاحب��ة احلظ 
السعيد ، خاصة عندما نستمع بحديث 
صديقنا عن محبوبت��ه التي أحبها منذ 
الص��ف الثالث املتوس��ط ليومن��ا هذا، 
ولم يصدق أحد منا حينما س��معنا أنه 
طلق حبيبته بعد شهر واحد من الزواج 
.احلديث قد يبدو فيه ذكريات لكنه جهاز 
مقياس يشبه مقياس درجات احلرارة في 
الطقس حيث أختلف كّل ش��يء منهم 
يصف االختالف إيجاباً ومنهم من يذكر 
سلبياته على الفور لكن خالصة املقالة 
ه��و أن هذا الطاب��ور أختف��ى والوكاالت 
املتخصصة انتهت ونزع ش��ارع الرشيد 
حلت��ه القدمية بحلة جدي��دة منهم من 

يعجبه ومنهم من ال يعجبه.

عبد السالم علي السليم
اق��ام   لرحيل��ه  الس��نوية  الذك��رى  ف��ي 
امللتق��ى الرياضي في القش��لة بالتعاون 
مع املنظم��ة العراقية للتنمية الرياضية 
حف��الً تأبيني��اً يليق مبق��ام ه��ذا النجم 
الك��روي الكبير الذي قدم كل ما ميلك من 
اج��ل متثيل ب��الده خير متثيل ف��ي احملافل 
الدولية فالنجم الكروي علي كاظم رحمه 
اهلل ه��و واحد من أش��هر املهاجمن التي 
أجنبته��م الكرة العراقية من��ذ انطالقها 
ليومن��ا ه��ذا فله ص��والت وج��والت على 
املس��توى احمللي والعربي واآلس��يوي ومن 

مميزاته هو اللعب بكلت��ا قدميه ولقدمه 
اليس��رى متيز خاص فهو رحمه اهلل ميتلك 
تصويبات صاروخي��ة من الصعوبة مبكان 
مقدرة اَي حارس مرمي مهما تكن قدراته 
وإمكانيات��ه الفني��ة والبدني��ة صدها أو 
الوق��وف أمامها وهذه واح��دة من قدراته 
الفني��ة والتكتيكية و وللحقيقة اقولها 
لم تتمكن الس��احة الرياضية من تكرار 
هذا النجم الذي سطع جنمه في مالعبنا 
وه��و كذلك هداف من ط��راز قل نظير فال 
تخل��و مب��اراة اال وكان مس��جالً أهدافها 
ونال ه��داف البطوالت التي اش��ترك بها 

العراق اس��يوياً وعربياً وكذلك مشاركاته 
في بطولة الدوري املمتاز ضمن فريق نادي 
ال��زوراء حيث نال جمي��ع األلقاب كهداف 
للدوري وكان يش��كل م��ع زميله الالعب 
ف��الح حس��ن ثنائي فني ميت��ع جميع من 
حضر مبارياته س��وى كانت مع املنتخب 
أو ناديه األم الزوراء العريق والزال الوس��ط 
ف��ي  الرياضي��ة  رواد  وبالتحدي��د  الفن��ي 
القش��لة  وعل��ى رأس��هم االس��تاذ رزاق 
كش��كول والكاب��ن صب��ار وغيره��م من 
األعض��اء احملترمن يول��ون اهتماماً خاصاً 
بس��يرة حي��اة الكاب��ن عل��ي كاظ��م ملا 

ميتلكه من تاريخ مشرف وسمعة رياضية 
فكان مثال األدب واالخالق الرفيعة فضالً 
عن تواضعه وس��يرته احلس��نة فشكرا. 
جلمي��ع اإلخ��وة الرياضين الذي��ن عقدوا 
الع��زم ألقامة هذا احلف��ل التأبيني ولهذا 
االهتمام وعلى القائمن على الرياضية ان 
ميدوا يد املساعدة لرواد الرياضة ملا قدموه 
من جهد ومثابرة أفن��وا بها أعمارهم من 
اجل خدم��ة وطنهم وعلى وجه التحديد 
عائل��ة  كابتننا الفذ املرحوم علي  كاظم 
رحم��ه اهلل واس��كنه فس��يح جناته انه 

نعم املولى ونعم اجمليب.

عــلــي كـاظــــــــم أســــطـــــــورة الـهـدافـيـــــــــــن

ما أصعب اللحظات حينما يصل دورك ويأسف لك صاحب الوكالة بنفاد الكمية املتوفرة معنى ذلك تسعى مهرواًل إىل وكيل آخر
الحصة التموينية والطابور المختفي

كهرمانة القلب النابض إذا اشتعلت 
أضواؤه ونزلت املياه يف اجلرار

متابعة / البينة الجديدة
كهرمانة فتاة تتربع وس��ط أربعن جرة في نصب عراقي يقع في 
س��احة دائرية وس��ط بغداد تسمى س��احة كهرمانة، وتفصل 
ب��ن منطقة الكرادة وش��ارع الس��عدون. نص��ب كهرمانة أزيح 
عنه الس��تار عام 1971، وصنعه النح��ات محمد غني حكمت، 
أم��ا كهرمانة بطلة هذه احلكاية فه��ي »قهرمانة« بالقاف التي 
أصب��ح بع��د ذلك الكاف، وه��ي طفلة ذكية وش��جاعة ألب كان 
ميلك ما يش��به الفندق اليوم، ويدعى »اخلان« إليواء املس��افرين، 
وميتل��ك عربة يض��ع فوقها عددا من اجل��رار التي ميلؤه��ا بالزيت 
صباح كل يوم ليبيعه في الس��وق.وفي ليلة شتاء باردة، نهضت 
كهرمانة من فراشها بعد سماعها أصواتاً غريبة، لتشاهد عددا 
م��ن الغرباء الذين اختب��ؤوا في اجلرار الفارغة وأطلوا برؤوس��هم 
ملراقبة رجال الش��رطة الذين أحاطوا املكان، فأسرعت كهرمانة 
إلخب��ار والدها، واتفقا على إحداث ضج��ة في اخلان لكي يخفي 
اللصوص رؤوس��هم ومت لهما ما أرادا، وهن��ا قامت كهرمانة مبلء 
أحد األوان��ي بالزيت، وراحت تصبه في اجلرار الواحدة تلو األخرى، 
فأخ��ذ اللص��وص بالص��راخ والعويل؛ مم��ا أوقعهم ف��ي يد رجال 
الش��رطة.وال بد من التأكيد هنا على أن��ه ال عالقة لهذا النصب 
بقص��ة »علي باب��ا واألربعن حرام��ي« كما يعتق��د البعض.يعد 
نصب كهرمانة من األماكن احملبب��ة للعراقين، خاصة الفنانن، 
حي��ث ش��ّكل لوحة متكاملة م��ن حيث الص��ورة والصوت عند 
الوقوف بالقرب منه وسماع خرير املاء، لكن لونه الذهبي اختفى 
اليوم، ومت صبغه في السنوات األخيرة باللون األخضر؛ األمر الذي 
ذهب بجمال كهرمانة.لكن رمز كهرمانة يبقى جزءا ال يتجزأ من 
بغداد، القلب النابض باحلياة خاصة إذا اش��تعلت أضواؤه ونزلت 
املياه في اجلرار لتدل على اس��تمرار احلي��اة في هذا البلد العريق، 

رغم كل الظروف التي مير بها.

ما قصة كهرمانة بغداد .. وكيف اختفت؟
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وزارة النقل
الشركة العامة لنقل املسافرين والوفود

إعالن
تعلن الش��ركة العامة لنقل املسافرين والوفود احدى تش��كيالت وزارة النقل عن اجراء مزايدة علنية يف مقر الشركة 
يف املهندس��ن على محالت الش��يخ عمر بالرمز 74/241/5/151أ مع ساحة بال مشيدات واملبينة تفاصيلها ادناه 
وفقا لقانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لس��نة 2013 املعدل فعلى الراغبن باالش��راك باملزايدة الحضور اىل 
مقر الش��ركة الكائن يف بغداد/ ش��ارع فلس��طن/ حي املهندس��ن مجاور نادي القوة الجوية الس��اعة 10 من صباح 
الثالثن تبدأ من اليوم التالي لنشر االعالن مستصحبن معهم التأمينات القانونية والبالغة 20% من القيمة املقدرة 
اضافة اىل املستمس��كات الش��خصية اصلية ومصورة ويف حالة مصادفة اليوم الثالثن عطلة رسمية تجري املزايدة 
يف اليوم التالي للعطلة ويتحمل من ترس��و عليه املزايدة اجور نش��ر االعالن واملصاريف وكافة الرس��وم ويسدد بدل 

االيجار السنوي خالل مدة )ثالثن يوما( من تاريخ االحالة القطعية وبخالفه يعترب ناكال.
املهندس كريم كاظم حسن 
املدير العام/ وكالة
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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)                       (

البينة الجديدة / شهد عبد الستار
أقام البيت الثقافي الفيلي إحدى تشكيالت 
ــة في وزارة  ــات الثقافية العام ــرة العالق دائ
ــالً تأبينياً  ــار حف ــياحة واآلث ــة والس الثقاف
للشاعر الراحل عريان السيد خلف بحضور 
ــماوي ورائد األسدي،  ــاعرين ناظم الس الش
ومدير اجمللس البلدي لقاطع الرصافة جمال 
ــأن الثقافي،  هليب، وعدد من املهتمني بالش
ــاروق بابان الذي حتدث  ــل الباحث ف وأدار احلف

ــيرة الراحل اإلبداعية، وما رافقها من  عن س
ــي وما مر به من معاناة، الذي  نضال سياس
ــعرية وثقافية أسهم في بناء  ميثل قامة ش
رصيد كبير من املهتمني بتجربته الشعرية.

ــدد من الفنانني  ــى صعيد ذي صلة زار ع وعل
ــاعر الراحل  ــني قبر الش ــعراء العراقي والش
ــني يوماً  ــرور أربع ــوادي في ذكرى م ــاض ال ري
ــالم مبدينة  ــه في مقبرة وادي الس على وفات
ــرف. واستذكر الفنانون بينهم  النجف األش

ــني وكاظم مدلل ورحيم مطشر،  ماجد ياس
ــوادي، وعبروا  ــم ال ــل زميله ــاعر الراح الش
ــدوا رحيله  ــم العميق لفراقه وع ــن حزنه ع
ــعري إذ كان  ــط الفني والش ــارة للوس خس
ــا ميتلكه من روح  ــة فارقة بني زمالئه مل عالم
ــلوب  ــة وإدخالها على قصائده بأس الفكاه
ــاعر على قبره  رائع وجميل. وكتب زمالء الش
ــاك( تعبيراً عن  ــت الضحكة وي ــارة )راح عب

حزنهم وأملهم لفراقه.

بغداد / البينة الجديدة
ــات وزارة الداخلية، أمس  ــتعرضت قطع اس
ــون الثاني 2019،  ــن كان ــع م األربعاء، التاس
مبناسبة مرور الذكرى 97 لتأسيس الشرطة 

ــوات  ــام للق ــد الع ــر القائ ــة. وحض العراقي
ــة  ــدي احتفالي ــد امله ــادل عب ــلحة ع املس
واستعراض عيد تأسيس الشرطة العراقية. 
ــن ابطال  ــتعراض كراديس م ــن االس وتضم

ــذي أقيم  ــف صنوفها، وال ــة مبختل الداخلي
ــهيد في  ــي باحة نصب الش صباح أمس ف
ــطني ببغداد، بحضور مسؤولي  شارع فلس

الوزارة والقادة األمنيني.

حبضور عبد املهدي .. العيون الساهرة حتتفل بعيدها الـ97

ماذا كتب الفنانون على قرب الوادي؟
السيد خلف في البيت الثقافي!
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ــداد كبيرة من  ــة أن وجود أع ــي حقيق ــان ف ــف اثن     ال يختل
ــني أو الفضائيني -وهو  املصطلح الذي صار  املوظفني الوهمي
ــكلة تؤرق اجلهات احلكومية  ــيوعاً- في العراق مش األكثر ش
ــرية( من  ــا وجود )كتلة بش ــباب عديدة أهمه ــؤولة ألس املس
ــغل لهم أو مشغلة سوى تسّلم رواتب  )التنابلة( الذين ال ش
ــاً، وليس هذا  ــاً وأخالق ــرعاً وقانون ــة أصالً ش ــهرية محّرم ش
ــر من املال العام  ــتنزف الكثي ــب بل إن وجود هؤالء يس فحس
ــرة، ففي الوقت الذي  ــّكل مفارقة خطي ناهيك عن كونه يش
م )دبل راتب(  ــلّ يوجد آالف اخلريجني العاطلني هناك من يتس
ــعبي العراقي  ــي آن واحد، أو كما يقول املثل الش ــني ف أي راتب

)ياكلون على الفكني ومنني ما ملتي غرفتي(..
ــحت احلرام  وفي خطوة جريئة لقطع الطريق على أكلة الس

ــك  ــدم البن ــالة أق والنش
ــى  عل ــي  العراق ــزي  املرك
توطني الرواتب للموظفني 
ــى  عل ــاء  القض ــدف  به
الفضائيني ممن يتسّلمون 
ــب من الدولة  أكثر من رات
ــة بني املواطن  ويعيد الثق
حيث  املصرفي،  والقطاع 
ــني  توط ــؤول  مس ــول  يق
الرواتب في البنك املركزي 
ــني(،  حس )غيث  ــيد  الس
ــي  ف ــه  وأعان اهلل  ــه  أغاث
هذه  ــة،  املقدس ــه  مهمت
ــراء توطني الرواتب  إن »إج

ــواء  يتم مبوافقة البنك املركزي على املصارف املعترف بها س
ــك املركزي  ــروط البن ــة، ووفق ش ــا أم اخلاص ــة منه احلكومي
ــيد غيث-  ــكالم ما زال للس ــى املوظف -وال ــه.. وإن عل وقانون
ــب قناعته باخلدمة التي  ــار في توطني راتبه حس حق االختي

يقدمها املصرف.
ولضمان سير العمل وضمان االنسيابية في هذا الشأن وافق 
ــاً حكومياً لتوطني  ــاد )20( مصرف ــزي على اعتم البنك املرك
الرواتب ملوظفي القطاعني العام واخلاص وإن من ثمار أو فوائد 
ــّلم من دون وجه حق أكثر  هذه اخلطوة التصدي لكل من يتس
من راتب من دوائر الدولة ويكون مبقدور املوظف االستفادة من 
ن راتبه فيه،  السلف والقروض والتسهيالت من املصرف املوطِّ
ــادة بناء الثقة بني )املواطن – املوظف(  والنقطة األهم هي إع
ــك إال أن نقول  ــالد..وال منلك إزاء ذل ــاع املصرفي في الب والقط

بوركت جهود كل من يطاردون الفضائيني حيثما وجدوا.

أقدم البنك املركزي 
العراقي على 

توطني الرواتب 
للموظفني بهدف 

القضاء على 
الفضائيني..

عبد الزهرة البياتي*

وجع يومي

*رئيس التحرير التنفيذي

»َ « ُيَطاِرُد »الَفَضاِئيِّينْ َكِزيُّ »امَلرنْ
ِ َن َعَلى الَفكَّينْ ِمَّننْ َيأنُْكُلونْ

أتقدم بخالص شكري واحرتامي إىل كل الذين هاتفوني أو حضروا شخصيًا أو من ينوب عنهم إىل مجلس العزاء الذي 
أقيم على روح فقيدنا الغالي شقيقي )عامر البياتي( وأخص بالذكر كل أبناء ووجهاء قبيلة البيات يف بغداد وميسان 
ويف املقدمة الشيخ )وسام سامي البياتي( شيخ عام قبيلة البيات وكل أهالي مدينة الصدر والحبيبية الكرام وكافة 
مناطق بغداد ورابطة قبيلة البيات/ فرع ميسان وممثلي الحزب الديمقراطي الكردستاني )الفرع الخامس- بغداد( 
ــوان محمد طه ونقيب الصحفيني العراقيني رئيس اتحاد الصحفيني العرب الزميل مؤيد  ــتاذ ش ــهم األس وعلى رأس
ــم حسن واإلخوة الضباط يف وزارتي الدفاع والداخلية  الالمي وعميد كلية اإلعالم يف جامعة بغداد الدكتور هاش
ــاء تحرير الصحف: عبد الوهاب  ــرطة الحبيبية ومكافحة اإلجرام والزمالء رؤس وبالخصوص ضباط ومراتب مركز ش
جبار رئيس تحرير جريدة البينة الجديدة، والدكتور أحمد عبد املجيد رئيس تحرير جريدة الزمان، وحسن جمعة 
ــول زيارة رئيس تحرير  ــويلي رئيس تحرير جريدة كل األخبار، وعبد الرس رئيس تحرير جريدة النهار، وعقيل الش
ــادي الطائي والدكتور  ــيد ه ــف ثورة 14 تموز الس ــرق، وكافة الصحفيني واالعالميني والكتاب ومؤرش جريدة الش
ــب االعالمية لوزارات الكهرباء والنفط والصحة ويف  ــكر موصول لعدد من الزمالء يف املكات حكيم جمعة البنا، والش
ــعودي وسعد االبراهيمي وكافة االخوة  ــاعدي وقصي املس مقدمتهم الزمالء عاصم جهاد والدكتور صالح غازي الس
ــفيات بغداد وأساتذة الكليات والجامعات العراقية وكافة املدرسني واملعلمني يف مدارس مدينة  االطباء يف مستش
ــادة القضاة واملحامني.. وكل األصدقاء واألحبة والجريان. دعواتي للجميع  ــكر موصول للس الصدر والحبيبية، والش

أن يحفظهم ويرعاهم بعينه التي ال تنام.
عبد الزهرة البياتي / رئيس التحرير التنفيذي

شـــكـــــــر عـلـــــى تـعـزيـــــــــــــــــــة 

*عضو نقابة الصحفيني العراقيني

صباح الشيخلي*

لنَْماِء  َلِة الظَّ َوِف الَلينْ
ُر  َتَقُد الَبدنْ ُيفنْ

بال مجاملة

ــون العديد من  ــاش العراقي ــود املاضية، ع ــنوات والعق ــداد الس ــى امت    عل
ــيمة من  ــببها فواتير جس ــن والكوارث واحلروب واألزمات التي دفعوا بس احمل
الضحايا واملال العام الذي أهدر بسبب ذلك.. ومع كل ما عاشه العراقي من 
ــذة يطل من خاللها الى يوم  ــي واألحزان ظل يتطلع ملن يفتح ناف هذه املآس
ــن خاللها باألمل ويودع  ــعر م ــرق ومضيء فيه آمال كبيرة وعريضة يش مش

الظالم وكوابيسه الى األبد.
ــي طوال الزمن املاضي واحلاضر يردد القول املأثور »في الليلة  لقد ظل العراق
ــن اليأس وصعوبة  ــبب ذلك أنه وصل مرحلة م ــاء يفتقد البدر«، وس الظلم
ــاك الرواتب التقاعدية  ــية والضرورية، فهن العيش وغياب اخلدمات األساس
التي ال تكفي لسداد معيشة املتقاعد جراء ارتفاع تكاليف املعيشة ابتداًء 
ــة الصحية الواجب  ــتلزمات الرعاي ــار وانتهاًء مبس ــن ارتفاع بدالت اإليج م
توفرها، ناهيك عن فقدان األدوية الضرورية للعالج ال سيما في املستشفيات 
ــرب، وهناك فواتير  ــراء املاء الصالح للش احلكومية، وصار املواطن ملزماً بش
ــا قيل عن اخلصخصة  ــا الى صاحب املولدة األهلية برغم م ــد من دفعه ال ب
ــوى  ــض منها س ــم نقب التي ل
اجلعجعة من دون طحني، إضافة 
الى مفردات البطاقة التموينية 
ــت أضحوكة ألنها  التي أصبح
ــاس وضروري  ــرت ملا هو أس افتق
ــة، وهناك أزمة  للعائلة العراقي
ــم تعاَلج حتى  ــكن التي ل الس

اآلن.
ــا صرنا  ــي أنن ــك املبك واملضح
ــمع من جميع وزارات الدولة  نس
ــاً  ــة كالم ــاتها اخملتلف ومؤسس
ــل ال توجد تخصيصات  من قبي
ــن  املواط ــا  أن ــي  لكنن ــة،  مالي
ــأل: أين ذهبت تلك  العراقي أس
امليزانيات االنفجارية الضخمة؟ وأين ذهبت صادرات النفط منذ أكثر من 15 
سنة حتى اآلن؟! والعجيب الغريب أن وزارات خدمية ذات صلة بحياة الناس 
ــرر أنه ال توجد تخصيصات مالية  ــة صارت تردد عبارات ممجوجة وتك اليومي
ــني  ــيعي والس كالصحة وأمانة بغداد والتجارة وحتى ديواني الوقفني الش
ــواالً كبيرة انخرطا مع الدوائر األخرى  ــن ميتلكان أمالكاً وعقاراٍت تدر أم اللذي
ــا للخدمات الواجب  ــذه اإليرادات في تبرير عدم تقدميه ــا ال توجد لديها ه مم

تقدميها بدعوى عدم وجود تخصيصيات مالية من احلكومة.
ــل كفيل بأن  ــكل األفض ــياحة الدينية بالش ــيط الس وبودي القول إن تنش
ــف أن هناك  ــن لنا إيرادات مالية تعادل ما نصّدر من نفط، ولكن ما يؤِس يؤّم
ــذا اجلانب. ومن هنا من حقنا أن نبحث  ــاً مفجعاً في ه خلالً كبيراً وتقاعس
ــا نحن فيه من ضياع وتخبط..  ــن البدر في الليلة الظلماء، كي ينقذنا مم ع
ــجاعة قادرة على أن تضع  نعم نحتاج إلى حكومة قوية وصاحبة قرارات ش
ــاط على احلروف وتزيل عن كاهلنا أحماالً وأثقاالً ننوء بحملها منذ زمن  النق

طويل.
ــاه في ليلة  ــدر الذي افتقدن ــًة: هل نرى الب ــأل ثانيًة وثالث ــام، نس ــي اخلت وف
ــوالً للخير  ــس طريقنا وص ــر أمرنا لكي نتلم ــّهل ويّس ــاء؟.. اللهم س ظلم

والتقدم واالزدهار، وأنت القادر على كل شيء.

ــدة البينة  ــرة تحرير جري ــا أس ــالمات تقوله   س
ــها الزميل رئيس التحرير  الجديدة، وعلى رأس
)عبد الوهاب جبار(، إىل السيد صالح ماهود مدير 
عام اإلدارية واملالية يف البنك املركزي العراقي، 
لتعرضه إىل حادث عرضي أثناء إشرافه ميدانيًا 
على رفع الكتل الكونكريتية أمام واجهة البنك 
أمس، متمنني له الصحة والعافية وإداء مهامه 

بكل اقتدار ومهنية طاملا عرف بها.

سالمات .. سالمات 

تنشيط السياحة الدينية 
كفيل بأن يؤمن لنا 

إيرادات مالية تعادل ما 
نصدر من نفط ولكن 

هناك خلاًل كبريًا وتقاعسًا 
مفجعًا يف هذا الجانب..


