
العمل تدعو االسر املستفيدة 
املوقوفة رواتبها اىل مراجعة 

احلماية االجتماعية

ح��ذر النائ��ب ع��ن حتال��ف البن��اء )عب��د 
عون ع��اوي( امس من اس��تمرار تعطيل 
جلس��ات البرملان مبيناً ان العراق يس��ير 
نح��و اجمله��ول مطالب��اً الن��واب لالتزام 
باليم��ن الدس��تورية وحضور اجللس��ات 
خدم��ة للمواطن وقال ع��اوي ان احلضور 
ال��ى البرملان يع��د واجباً وطنياً مقدس��اً 
اال ان جلس��ات البرمل��ان االخي��رة تأجلت 
بس��بب عدم اكتمال النص��اب حيث من 
املفترض ان يحضر اجلميع جللسة االثنن 
املاضي خاصة ان جدول اعمالها يتضمن 
)5( فقرات خدمية وليست سياسية حتى 
تتم مقاطعتها. واكد ان عدم احلضور الى 
جلس��ات البرملان يع��د مخالفة اخاقية 

بالدرجة االساس قبل ان تكون قانونية.
م��ن جانب آخر كش��ف املتحدث باس��م 
رئاس��ة اجلمهورية )لقمان فيلي( امس ان 
العراق واالردن اتفقا على قضايا اساسية 
مثل الكهرب��اء واملنافذ احلدودية واملناطق 
الصناعية وقال الفيلي انه مت االتفاق على 
اس��تمرار احلوار بش��أن قضايا اساس��ية 
باالضافة الى تقريب وجهات النظر بشأن 
قضايا السياس��ة اخلارجية في املنطقة 

خصوصاً املسألة السورية.

م��ن جانبه اك��د النائب عن تي��ار احلكمة 
)حس��ن خاط��ي( ام��س ان الع��راق ليس 
بحاج��ة لتش��ريع قانون جدي��د لتنظيم 
العاق��ة االمني��ة بين��ه وب��ن الوالي��ات 
ان  ال��ى  مش��يراً  االمريكي��ة  املتح��دة 
االتفاقي��ة الس��تراتيجية الت��ي وقع��ت 
س��ابقاً مازالت س��ارية املفعول وواضحة 
وينبغي تطبيقها مب��ا موجود فيها والتي 
اوجبت ان يك��ون تواجد القوات االجنبية 
الغراض التدريب واملش��ورة ومنعت تواجد 
ق��وات قتالية ولم تس��مح ببن��اء قواعد 
عسكرية اجنبية كما لم تسمح بتحرك 

القوات االجنبية داخل اراضينا.

عل��ى صعي��د ذي صل��ة بين��ت اللجن��ة 
القانوني��ة النيابي��ة ام��س اس��باب عدم 
عرض مس��ودة اخ��راج الق��وات االجنبية 
)التركية واالمريكية( من الباد للتصويت 
داخل البرملان وقال عضو اللجنة )س��ليم 
حم��زة( ان اللجنة القانوني��ة لم تناقش 
حتى اآلن مسودة اخراج القوات االجنبية 
م��ن الب��اد وعلى وجه اخلص��وص القوات 
القتالي��ة االمريكية ورغ��م وصولها منذ 
عدة اي��ام لقبة مجلس الن��واب الفتاً الى 
ان عدم مناقش��ة مس��ودة اخراج القوات 
االجنبي��ة حص��ل نتيج��ة ع��دم اختيار 
رئي��س للجنة القانوني��ة النيابية ومبيناً 

ان قرار اخ��راج القوات االجنبية من الباد 
ام��ر يحتاج الى ش��جاعة وق��وة من قبل 

احلكومة العراقية.
وف��ي التط��ورات ايض��اً اك��د النائ��ب عن 
حتالف احمل��ور )عبداهلل اخلربي��ط( امس ان 
حقيبتي الداخلية والدفاع ال تعني شيئاً 
لتحالف��ه ام��ام التحدي��ات الت��ي تواجه 
الع��راق واف��اد اخلربي��ط انه عل��ى رئيس 
الوزراء تس��نم وزارتي الدف��اع والداخلية 
بالوكال��ة على غرار ماح��دث في حكومة 
نوري املالكي وااللتف��ات الى موازنة 2019 
وضرورة االس��راع بتمريرها فضاً عن مترير 

القوانن املعطلة داخل قبة البرملان.

ف��ي وقت ح��دد مجلس محافظ��ة االنبار 
امس موقع القواعد االمريكية والثكنات 
العس��كرية املنش��أة حديثاً في احملافظة 
وقال عضو اجمللس )عيد عماش( ان القوات 
االمريكية تنتش��ر وتتواجد في قواعدها 
الت��ي تبعد ع��ن نهر الفرات مبس��افة )30 
كم( ش��رقاً وجنوباً فضاً ع��ن تواجدهم 
في قاعدة عن االس��د العس��كرية الفتاً 
الى ان مناطق ش��رق الفرات وجنوبه تعد 
مواق��ع للقواع��د االمريكي��ة والثكن��ات 

العسكرية القتالية.
وف��ي التط��ورات ايض��اً كش��فت مصادر 
صحفية نقاً عن مس��ؤول محلي عراقي 

العراقي��ة س��تقدم  احلكوم��ة  ان  قول��ه 
خ��ال الفت��رة املقبل��ة حزم��ة مغري��ات 
وتسهيات لتش��جيع املستثمر االجنبي 
واحملل��ي على حد س��واء مبين��اً ان اخلطة 
تهدف ال��ى تخفيف الضغط على الدولة 
في مل��ف االعم��ار والتطوي��ر خاصة في 
امل��دن احمل��ررة الت��ي تعرضت لدم��ار كبير 
واكد املس��ؤول ان من بن ه��ذه االمتيازات 
والتس��هيات شمول املستثمرين باعفاء 
ضريب��ي وتعه��دات بتوفير اج��واء امنية 
مائم��ة وتوجيه الدوائ��ر احلكومية بعدم 
تأخي��ر اجن��از اي معاملة تتعل��ق باعمال 
املستثمرين احمللين واخرى للمستثمرين 

االجانب على وجه التحديد.
على صعيد آخر نفت هيئة الكمارك امس 
االنباء الت��ي حتدثت عن اس��تثناء العراق 
س��لعاً ايراني��ة م��ن الرس��وم الكمركية 
وقال��ت الهيئ��ة انه ال توج��د اي اعفاءات 
من الرسوم الكمركية الي دولة وان الكل 
مش��مول بقان��ون التعريف��ة الكمركية 
رقم 22 لس��نة 2010 وكان��ت وكالة انباء 
ارن��ا االيرانية قد نقلت عن رئيس��ة غرفة 
التج��ارة في محافظ��ة االه��واز االيرانية 
)ش��ها عموري( قولها ان العراق استثنى 
)25( م��ن الس��لع املنتجة ف��ي محافظة 

خوزستان من الرسوم الكمركية.

بغداد /  
ق��ررت رئاس��ة مجلس الن��واب، ام��س الثاثاء، 
ايقاف اجازات وايفادات النواب حلن اقرار موازنة 
2019. وقال��ت الدائ��رة البرملاني��ة ف��ي مجلس 
النواب، ، إن رئاسة اجمللس وجهت بايقاف جميع 
االج��ازات وااليفادات حل��ن اقرار موازن��ة 2019.
وأض��اف البيان أن التوجيه تضمن كذلك ايقاف 
عمل جميع اجتماع��ات اللجان الفرعية وجلان 
تقصي احلقائق حلن االنتهاء من مشروع قانون 

املوازنة العامة االحتادية.

مصدر من كربالء: الطرحيي يفشل يف العودة اىل منصبه وهناك ملفات هدر مال عام ستطيح به

القرار الصحيح يف اللحظة الصعبة.. رئاسة الربملان توقف اجازات وإيفادات النواب حلني اقرار موازنة 2019

خالطي: االتفاقية السرتاتيجية مع واشنطن سارية ولسنا حباجة لتشريع اتفاقية جديدة.. والقانونية النيابية توضح سبب عدم عرض مسودة بشأنها
الكهرباء واملنافذ احلدودية واملناطق الصناعية.. اهم امللفات اليت ناقشها برهم صاحل والعاهل االردني

تسريبات لـ)                                   (: توافق سياسي اولي قد يفتح النفق .. الوائلي للداخلية ورزكار للعدل والدفاع مل حتسم بعد

مصادر: هذه ابرز االمتيازات والتسهيالت اليت ستقدمها احلكومة للمستثمر.. والكمارك تنفي استثناء سلع ايرانية من الرسوم
اخلربيط: حقيبتا الداخلية والدفاع ال تعين شيئًا امام حتديات تواجه البالد.. وجملس االنبار حيدد موقع القوات االمريكية اجلديدة
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كتب املحرر السياسي

تحذيرات من استمرار تعطيل جلسات البرلمان.. والعراق يسير نحو المجهول

يف الهدف

قريب��اً جداً س��يكون في حس��ابات الزم��ن قد مرت 
)100( ي��وم عل��ى تش��كيل احلكومة احلالي��ة التي 
يرأسها الس��يد رئيس الوزراء عادل عبد املهدي في 
ظل مؤش��رات تؤكد بأن جلس��ة البرملان السادسة 
والعش��رين واملقرر عقدها اليوم االربعاء تخلو متاماً 
من اية مناقش��ة او عزم على اس��تكمال الكابينة 
الوزارية التي »التف��ت عليها حية« كما يقول املثل 
الش��عبي العراقي وازاء هذا الطريق املسدود واملأزق 
املس��تعصي ال يفعل من يعنيه االمر ما ميكن فعله 
لتجاوز اخلوان��ق والعقبات التي حت��ول دون التوصل 
ال��ى حلول ترضي جميع االطراف السياس��ية التي 

ب���  انه��ا تص��ر  يب��دو 
التمسك  على  »عناد« 
واحلقائ��ب  باملناص��ب 
املتبقي��ة  الوزاري��ة 
بوصفها استحقاقات 
مف��روغ  سياس��ية 

منها..
الكابين��ة  ابق��اء  ان 
او  معلق��ة  الوزاري��ة 
غي��ر مس��تكملة من 
شأنه ان يضعف االداء 

احلكومي ويدخل الباد في متاعب ال مبرر او مسوغ 
له��ا.. ومن هن��ا فإننا نناش��د كل الق��وى واالطراف 
السياس��ية ان تتخل��ى ع��ن عناده��ا السياس��ي 
املبني اصاً على اس��اس رفض مرش��حن بعينهم 
والتمس��ك بآخري��ن بغي��ة متريرهم وليعل��م الكل 
ومن دون اس��تثناء ب��أن العراقين وصل��وا حالة من 
املل��ل والتذم��ر والغضب ال��ذي يغلي ف��ي الصدور.. 
الشعب يريد بناء ويريد اجنازات ويريد تقدما وعمرانا 
وخدمات اساس��ية وحياة فيها خبز وكرامة وكفى  
انتظ��ار لآلتي الذي ق��د ال يأتي ابداً.. الش��عب يريد 
اشياًء ممسوكة باليد وليس عصفوراً على الشجرة 

واملعنى في قلب الشاعر.

* رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

عبد الوهاب جبار 

الشعب يريد اشياء 
ممسوكة باليد 
وليس عصفورًا على 
الشجرة واملعنى يف 
قلب الشاعر

العناد السياسي 
ملصلحة من؟

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 

الدفاع النيابية تستضيف مسؤول التصاريح بوزارة الداخلية بشأن مستحقات الفالحني والرواتب املتأخرة!

الوائليخالطيرزكار الطريحي الخربيط

3
احملكمة االحتادية العليا تصدر حكمًا بشأن االداء الرقابي للربملان
3اجليل اجلديد : سياسات كردستان خاطئة حبق األكراد ولن نشرتك يف حكومة حتكمها العوائل
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3
وزير االتصاالت : عازمون على انهاء الشراكة مع بعض الشركات
3حملل سياسي :  ترامب يسعى للحصول على )1500( مليار دوالر من العراق
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)                     (   تسلط إق
الضوء على ديربي آسيا 

وحسم الصدارة 

هيل: نوع احلكومة املختارة يهم 
اجملتمع الدولي ونشجع »تصريف 

االعمال« على املضي قدما
1012

هل ترامب هو نقيض 
أوباما يف الشرق األوسط 

أم أنه أوباما الثاني؟
13

وكيل وزارة النفط د.حامد 
يونس الزوبعي يف حوار 

صريح لـ »                  «:
18

اربيل /
عق��د مس��عود بارزان��ي، امس 
وزي��ر  م��ع  اجتماع��اً  الثاث��اء، 
اخلارجية الفرنس��ي، جان إيف 
لودري��ان ف��ي أربي��ل، ف��ي إطار 
الزيارة التي يجريها األخير إلى 

إقلي��م كردس��تان.كما اجتمع 
الفرنس��ي، مع  اخلارجية  وزي��ر 
مستش��ار مجلس أم��ن إقليم 
بارزان��ي  مس��رور   كردس��تان، 
لبح��ث جمل��ة م��ن املس��ائل 
وخاص��ة فيما يتعل��ق بجهود 

وزير  اإلرهاب”.ووصل  “محارب��ة 
اخلارجي��ة الفرنس��ي، والوف��د 
املراف��ق له، مس��اء أم��س إلى 
أربيل حيث كان في اس��تقباله 
رئيس حكومة إقليم كردستان 

نيجيرفان  بارزاني.

 بارزاني جيتمع مع وزير اخلارجية الفرنسي

  بغداد /  
أعل��ن قائ��د عملي��ات األنبار للحش��د الش��عبي 
قاس��م مصل��ح، امس الثاث��اء، عن من��ع القوات 
األميركي��ة من إجراء اس��تطاع مري��ب لقطعات 

أمنية مرابطة على احلدود العراقية السورية، عاداً 
ذلك االس��تطاع انتهاكا للسيادة العراقية. وقال 
مصلح، بحس��ب بيان لهيئة احلشد الشعبي ، إن 
االستفزازات األميركية وصلت لكشف معلومات 

س��رية لقواتن��ا املرابط��ة عل��ى احل��دود, مبيناً أن 
الق��وات األميركي��ة تعمل عل��ى اخ��ذ معلومات 
دقيقة وحساسة من القوات االمنية املرابطة على 

احلدود العراقية السورية.

احلشد يعلن منع القوات األمريكية من إجراء استطالع مريب يف األنبار

بغداد / 
دع��ت وزارة العم��ل والش��ؤون 
االجتماعي��ة , ام��س الثاث��اء 
, االس��ر املس��تفيدة املوقوفة 
رواتبه��ا الى مراجع��ة احلماية 

االجتماعية.
وقالت مدير عام دائرة الصندوق 
جاكل��ن  العم��ل،  وزارة  ف��ي 
صلي��وا ، ان “املقصود باإليقاف 
البطاقة  قف��ل  االحت��رازي هو 
رات��ب  وع��دم ص��رف  الذكي��ة 
مؤقت��ا  االجتماعي��ة  االعان��ة 

لوجود نقص ف��ي املعلومات او 
عدم حتديث بيانات املستفيدين 

وليس الغاء لراتب االعانة”.
س��يعاد  “الرات��ب  ان  واض��اف 
اطاق��ه بعد عش��رة اي��ام من 
النق��ص  واكم��ال  التحدي��ث 
بالبيانات”.ودعا البيان ”  االسر 
رواتبها  املوقوف��ة  املس��تفيدة 
الى “مراجعة اقس��ام احلماية 
بياناتها  لتحديث  االجتماعية 
واس��تكمال اي نقص من اجل 

معاودة اطاق رواتبها”.

وخزة
في اغلب الدوائر احلكومية يوجد موظف واحد 
لتمشية الصكوك االمر الذي يؤدي الى تأخرها 
عدة سنوات مايلحق ضرراً بالكثير من اجلهات 
الرسمية وغير الرس��مية فهل معقولة تبقى 

هذه الدوائر تشتغل ب�«تك« يد؟!.

بغداد /  
اس��تقبل رئيس ائت��اف دولة القانون الس��يد ن��وري املالكي 
مبكتبه امس الثاثاء وفد كتلة احلزب الدميقراطي الكردستاني 
في مجلس النواب برئاس��ة السيد اوميد صباح . وجرى خال 
اللقاء بحث األوضاع السياس��ية واألمني��ة الراهنة في الباد 

.  واك��د املالك��ي على أهمية تنس��يق املواقف داخ��ل البرملان 
والعمل على تفعيل جلس��ات اجمللس واللجان النيابية وتعزيز 
ال��دور التش��ريعي والرقاب��ي للبرمل��ان ، مش��ددا عل��ى ضرورة 
املش��اركة الفاعلة لنواب اقليم كردس��تان في حل اخلافات 

واملشاكل العالقة بن بغداد واربيل مبوجب الدستور . 

املالكي يؤكد   ضرورة املشاركة الفاعلة لنواب اقليم كردستان يف حل اخلالفات

بغداد / 
أعل��ن البن��ك املركزي، ام��س الثاثاء، عن 
إلغائه اس��تيفاء عمولة 2% ع��ن فئة 20 
دوالر واق��ل. وق��ال البن��ك ، إن��ه ألغ��راض 
تنظيمي��ة تق��رر إلغاء العمل باس��تيفاء 

عمولة 20% عن فئة 20 دوالر فما دون على 
االيداعات األجنبية للمصارف لدى البنك 
املرك��زي. وأضاف البنك، أن القرار س��يتم 
تنفي��ذه اعتب��اراً من 20 من ش��هر كانون 

الثاني احلالي.

املركزي يلغي استيفاء عمولة 2% عن فئة 20 دوالر واقل

 بغداد / 
احتلت الزيارات الدبلوماسية للعراق خال اليومن املاضين، 
صدارة كبيرة في وسائل االعام الفرنسية، عن اهمية العراق 
وموقعه الستراتيجي في الشرق االوسط، بعد حترير مناطقه 

عسكريا من تنظيم داعش.
فكتبت مجلة بوا عنواناً »العراق مسرح باليه الدبلوماسية«، 

مشيرًة الى زيارة ملك االردن عبداهلل الثاني، ل بغداد.
واوضحت اجمللة أن العراق ش��هد زيارات دبلوماس��ية حلليفيه 

االميركان وااليرانين، وكذلك من االردن وفرنسا.
ام��ا موقع اذاع��ة rfi فعنون��ت زيارات ال��دول لبغ��داد، العراق 
يؤسس لنفس��ه محورا ال غنى عنه في الشرق االوسط. وبن 
املوقع االذاعي أن العراق أصبح وجهة ش��عبية للدبلوماسية 

الدولية، فبعد 10 سنوات ملك األردن يزور بغداد. 

الصحف الفرنسية : 
العراق مسرح  باليه الدبلوماسية 

يف الشرق االوسط

بغداد / 
أعلن��ت وزارة النف��ط عن إيق��اف منح 
موافق��ات إلنش��اء معامل االس��فلت 
والصفوة وم��زج وتعبئة الزيوت. وقالت 
ال��وزارة إن��ه مت إيق��اف من��ح موافقات 

جديدة إلنشاء معامل انتاج االسفلت 
املؤكسد والصفوة ومزج وتعبئة الزيوت 
والش��عار اخ��ر خدمة للصال��ح العام. 
وأضافت، أن القرار يأتي نظراً للتوس��ع 
ف��ي ع��دد املعامل األهلي��ة النتاج هذه 

امل��واد ومبا يغط��ي احلاج��ة احمللية في 
الوقت احلاضر.

وتق��وم وزارة النف��ط مبن��ح املوافق��ات 
الرس��مية للقط��اع اخل��اص النش��اء 

معامل االسفلت وتعبئة الزيوت .

النفط : إيقاف منح موافقات النشاء معامل االسفلت والصفوة ومزج وتعبئة الزيوت
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النجف االشرف / البينة الجديدة 
دعا محافظ النجف لؤي الياسري، امس الثالثاء، الشركات الفرنسية إلى االستثمار 
في احملافظة مبختلف اجملاالت. وقال مكتب الياسري إن األخير استقبل وزير خارجية 
فرنسا جان إيف لودريان والوفد الفرنسي املرافق له في جولته املعدة في محافظة 
النجف. وأكد الياسري، وفقاً للبيان، النجف مدينة ذات طابع ديني وتاريخي وثقافي 
عري��ق ولها دور كبير في حفظ امن العراق واس��تقراره ومتابعة العمل السياس��ي 
فيه وهي حت��رص من خالل املرجعية الدينية العليا على العبور بالعراق والش��عب 
العراقي الى بر األمان وإصالح الواقع لالحس��ن واألفضل.ودعا الياسري، املؤسسات 
العلمية واالقتصادية الفرنس��ية لإلس��هام في تطوير مؤسساتها املشابهة في 
النجف، كما وجه الدعوة للشركات الفرنسية الكبرى لالستثمار في احملافظة في 

مجاالت الصناعة والتجارة والزراعة والتعليم والسياحة وغيرها من القطاعات.

بغداد / البينة الجديدة
ق��ال رئيس حتال��ف اإلصالح واإلعمار، الس��يد 
عمار احلكيم، مللك األردن عبد اهلل الثاني، خالل 
زيارته العاصمة بغ��داد ان العراق غادر مرحلة 
اإلصطف��اف الطائف��ي، مؤك��دا ان اس��تقرار 
العراق اس��تقرار للمنطق��ة وان أي خلل امني 
س��يعود س��لباً على اجلميع. وقال ان اجلانبني 
“ناقش��ا مس��تجدات الوضع السياس��ي في 
الع��راق واملنطق��ة والعالق��ات الثنائي��ة ب��ني 
البلدين على املس��تويات كافة”. وبني السيد 
عم��ار احلكيم ملل��ك األردن “طبيعة املتغيرات 
الت��ي يش��هدها الع��راق بانتخ��اب احلكومة 

وتكليف شخصية مستقلة الدارتها” مشيراً 
ال��ى “املتغير اآلخر بتش��كيل حتالف االصالح 
واالعمار وحتال��ف البن��اء باعتبارهما حتالفني 
كبيري��ن بصبغ��ة وطنية” مؤك��داً ان “العراق 
غ��ادر مرحلة االصطف��اف الطائف��ي ويتطلع 
الى حتقيق العيش الرغي��د البنائه واعادة بناء 
العراق واعمار املدن احملررة ومدن احملررين”. وجدد 
رئيس حتال��ف اإلصالح خالل اللق��اء “موقفه 
املبني على أساس ان استقرار العراق استقرار 
للمنطق��ة وان أي إخت��الل أمن��ي ف��ي العراق 
س��يعود س��لباً على اجلميع”. وف��ي القضايا 
العربية واالقليمية جدد السيد عمار احلكيم 

“قناعت��ه مبحوري��ة القضية الفلس��طينية” 
مؤك��داً “أهمية احلل السياس��ي في س��وريا 
وفي اليم��ن، وان العقوبات األحادية املفروضة 
م��ن قب��ل الوالي��ات املتح��دة االمريكية على 
اجلارة ايران متثل س��ابقة خطيرة في العالقات 
ب��ني الدول«.كم��ا ب��ني، ان “احللول سياس��ية 
مهم��ا طال الزمن او قصر وضرورة العمل على 
تخفيف االحتق��ان اإلقليمي وحل املش��اكل 
القائمة عبر احلوار”. وع��ن العالقة بني العراق 
واالردن دعا السيد عمار احلكيم الى “استثمار 
االمكانات االقتصادية واالرتقاء بالعالقات بني 

البلدين من منطلق املصالح املشتركة«.

بغداد  / البينة الجديدة
رح��ب النائب عن حتال��ف البناء منص��ور البعيجي  
ام��س الثالث��اء، بالزي��ارات املكوكي��ة لرؤس��اء دول 
العال��م ووزرائهم الى العراق وبدون اس��تثناء مؤكدا 
ان جمي��ع هذه الزيارات هي مح��ط ترحاب واهتمام 
م��ن قبل العراق لبناء عالقات جديدة مع عراق جديد 
منفتح على اجلميع، مش��يرا الى ان العراق يس��عى 
ال��ى بناء عالقات قوية ومتين��ة مع جميع دول اجلوار 
والعالم وفق الس��ياق الدبلوماس��ي وحس��ن اجلوار 
بعيدا ع��ن اي تدخالت داخلية في الش��أن العراقي 
اخلاص وانن��ا نعامله باملثل وفق احت��رام هذا املبدأ.
وق��ال النائب منص��ور البعيجي في بي��ان صحفي، 
ان الع��راق اجلديد يرحب باالنفت��اح على دول العالم 
ونس��عى الى تطويرها بعيدا ع��ن اجواء اخلالفات او 
االزم��ات الت��ي كان يعاني منها البل��د طيلة الفترة 
الس��ابقة للنظام املقبور الذي كان يس��عى جاهدا 
الى توتير العالقات خصوصا مع دول اجلوار، مؤكدين 
ان هذه احلقب��ة انتهت والبلد نهض من جديد لبناء 
عالق��ات جديدة. واضاف البعيجي اننا نش��دد على 
متتني العالقات خصوصا مع دول اجلوار حيث تربطنا 
بهم عالقات اقتصادية وجتاري��ة بالوقت الذي نؤكد 
فيه احترام س��يادة البلد وف��ق االحترام املتبادل بني 
الدول اجملاورة ونامل من اجلميع االلتزام من اجل بناء 
عالقات قوية ومتينة بني العراق وجميع الدول سواء 

كانت اجملاورة او غيرها.

حمافظ النجف يدعو الشركات الفرنسية إىل االستثمار يف احملافظة مبختلف اجملاالت

عبد املهدي ووزير الدفاع االسرتالي يبحثان دعم قدرات القوات العراقية وتلبية احتياجاتها

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
تج��ارة .. اعتبر رئيس احلكومة الروس��ية دميتري 
مدفيدي��ف, ام��س الثالث��اء, ابتع��اد روس��يا ع��ن 
استخدام الدوالر في جتارتها اخلارجية جاء بسبب 
السياس��ة العدائي��ة التي تتبعها أمري��كا. وقال 
مدفيدي��ف عل��ى هامش مش��اركته ف��ي منتدى 
“غايدار” االقتصادي املنعقد حاليا في موس��كو ، 
إن “بالده قلصت بنحو ملحوظ اس��تثماراتها في 

سندات اخلزانة األمريكية«.
دستور .. طالب وزير اخلارجية الروسي سيرغي الفروف، امس الثالثاء, 
نظيره األردن��ي أمين الصفدي، بإطالق عمل اللجنة الدس��تورية في 
س��وريا من أجل إطالق التس��وية السياسية في 
الب��الد. وذك��رت اخلارجي��ة الروس��ية إن “الف��روف 
ش��دد امس, أثن��اء مكاملة هاتفية م��ع الصفدي, 
على ض��رورة توحيد جهود جميع األطراف املعنية 
به��دف إطالق العملية السياس��ية في س��وريا”.

وأعتب��ر الفروف, خالل االتصال, ب��دء عمل اللجنة 
الدستورية في أسرع وقت ممكن.

مجاميع .. اعت��رف رئيس اركان اجليش الصهيوني 
املنتهي��ة واليت��ه غ��ادي ايزنكوت ف��ي مقابلة مع 
صحيف��ة )ذي صن��داي تامي��ز( أن جي��ش الكي��ان 
الصهيون��ي ق��دم اس��لحة خفيف��ة للجماعات 
االرهابي��ة املس��لحة ف��ي س��وريا عب��ر مرتفعات 
اجلوالن م��ن اجل ما اطلق عليه تس��مية )الدفاع 
عن النفس( بحس��ب قوله. وذك��رت الصحيفة أن 
“هذه ه��ي املرة االولى الت��ي يعترف بها النظ��ام الصهيوني بتقدمي 

امدادات االسلحة لالرهابيني الذين يقاتلون في سوريا.
عقوبات .. تسبب اخلالف على اجلدار احلدودي مع ترامب، في معارضة 
الدميقراطيني مبجلس الشيوخ األمريكي، ملشروع 
قانون يفرض عقوبات على روس��يا وسوريا وإيران.
وصوت على القانون 50 نائبا لصاحله، فيما عارضه 
43، وبالتالي متكن احلزب الدميقراطي من منع مترير 
مش��روع القانون ه��ذا. وق��ال الدميقراطيون إنهم 
“ل��ن يصوتوا لصالح أي مش��اريع قوانني ال تتعلق 

باستئناف عمل احلكومة الفيدرالية«.

مناورات .. أعلن الرئيس الفنزويلي نيكوالس مادورو 
ع��ن نية بالده إجراء مناورات عس��كرية كبيرة في 
الش��هر القادم.وقال مادورو أثناء كلمة ألقاها في 
جلس��ة خاصة للجمعية الوطنية التأسيس��ية 
“إن املناورات العس��كرية املدني��ة اخلاصة بإحياء 
ذك��رى بوليفار والذك��رى ال�200 ملؤمتر أنغوس��تور 
س��تجري في الفترة ما بني 10 و15 ش��باط. وعقد 
مؤمتر أنغوستور في فبراير عام 1819 مببادرة من سيمون بوليفار الذي 

كان يقود النضال ضد السيطرة اإلسبانية في أمريكا الالتينية.
انت��اج ..  أعل��ن رئي��س منظمة الطاق��ة الذرية اإليراني��ة علي أكبر 
صاحلي أن طه��ران تتخذ اخلطوات املبدئية األولية 
لتصميم وقود يورانيوم للمفاعالت بدرجة نقاء 20 
باملئة، بدال من نس��خ التصميمات األجنبية. وقال 
صاحلي في كلمة له: “أحرزنا تقدما في الصناعة 
والعل��وم النووية، وه��و يتيح لنا تصمي��م الوقود 
اجلديد بأنفس��نا ب��دال م��ن التقليد واس��تخدام 

تصميمات جهات أخرى«.

مصدر من كربالء: الطرحيي يفشل يف العودة إىل منصبه وهناك ملفات هدر مال عام ستطيح برأسه
كربالء املقدسة / البينة الجديدة

اكد مصدر موثوق في محافظة كربالء 
املقدسة أن )عقيل الطريحي( محافظ 

كرب��الء املق��ال فش��ل ام��س الثالث��اء 
وبعض انصاره في عقد جلس��ة بهدف 
عودت��ه للمنص��ب وانه ل��م ينجح في 

عقد اجللس��ة له��ذا الغ��رض. واضاف 
املص��در ان مجلس احملافظة اثبت قوته 
ف��ي اقال��ة الطريحي وذل��ك من خالل 

عدم وجود انس��حاب أي م��ن اعضائه 
املصوتني عل��ى اقال��ة الطريحي الذي 
س��تتم محاس��بته بقضايا هدر املال 

العام بعد تسليم ملفات بهذا الصدد 
الى هيئة النزاهة تتضمن ادانة صريحة 

له، بحسب املصدر.

بغداد / البينة الجديدة
كش��ف النائب عن محافظة األنبار فيصل 
العيساوي، امس الثالثاء، عن حقيقة األنباء 
الت��ي حتدث��ت ع��ن وج��ود حت��ركات للقوات 
األميركي��ة داخ��ل م��دن محافظ��ة األنبار، 
مؤك��داً أن تلك الق��وات ال تتدخل في امللف 
األمني باحملافظة وواجبها الوحيد هو تدريب 
قوات الشرطة احمللية واحلشد وتقدمي الدعم 

للق��وات العراقية في املناط��ق الصحراوية 
حصراً. وقال العيساوي، إن القوات األميركية 
حالياً ال يوجد لها أي حترك داخل املدن، لكن 
ما يحصل من حني آلخر أن القوات األميركية 
لديها بع��ض املناطق خارج نطاق االس��ناد 
اجل��وي إلنزال املع��دات واألغذي��ة وغيرها، ما 
اس��تلزم حترك قوات برية بشكل دوري لنقل 
تلك املعدات لهم. وأش��ار العيساوي، إلى أن 

ما حصل مؤخراً هو عملية استبدال للفرقة 
العس��كرية األميركي��ة املوج��ودة ب الع��راق 
بأخ��رى وكم��ا ه��و معروف ف��ان اس��تبدال 
الفرقة يكون بش��كل كام��ل جلميع أفرادها 
وآلياته��ا ومعداتها. وأضاف العيس��اوي، أن 
دخول ق��وات أجنبية كندي��ة وأميركية إلى 
الفلوج��ة كان للمش��اركة باحتفالية عيد 
الش��رطة ف��ي القض��اء، الًفت��ا إل��ى أن هذه 
املش��اركة كانت على أساس أن تلك القوات 
كانت تش��رف على تدريب أفواج الش��رطة 
احمللي��ة ف��ي الفلوجة بع��د حتري��ر املناطق.

وأك��د، أن القوات األميركية ال تتدخل بامللف 
األمن��ي باحملافظة وتلك الق��وات ال تقوم بأي 
واج��ب داخل املدن أو الط��رق أو حول محيط 
قواعدهم باس��تثناء املناط��ق الصحراوية، 
وواجبها الوحيد هو تدريب الش��رطة احمللية 
واحلش��د وبعض ق��وات اجلي��ش العراقي مع 
تقدمي بعض االس��ناد للقوات العراقية حني 
تق��وم بتنفيذ واجب��ات بالصح��راء حصرا.

وكانت وسائل اعالم محلية حتدثت عن قيام 
ق��وات أمريكي��ة بدخول صح��راء محافظة 

االنبار بهدف تأمني مناطق تواجدها.

نائب عن األنبار يكشف حقيقة أنباء حتركات
 القوات األمريكية داخل مدن احملافظة

البينة الجديدة / سماح الصبيحاوي
بح��ث القائد العام للقوات املس��لحة عادل عب��د املهدي، امس 
الثالثاء، مع وزير الدفاع االس��ترالي كرس��توفر باين دعم قدرات 
الق��وات العراقية وتلبي��ة احتياجاتها. وق��ال املكتب االعالمي 
لعبد املهدي، إن رئيس مجلس الوزراء استقبل مبكتبه الرسمي 
وزير الدفاع االس��ترالي كرستوفر باين والوفد املرافق له. واضاف 
املكتب، أن اللقاء ش��هد اس��تعراض النجاح��ات التي حتققها 
الق��وات العراقي��ة في بس��ط االمن واالس��تقرار واس��تمرارها 
بجه��ود تخليص العراق من بقايا االره��اب وعصابة داعش، الى 
جانب بحث تعزيز التعاون ب��ني البلدين في مجال الدفاع ودعم 
قدرات القوات العراقية وتلبية احتياجاتها لالس��لحة واملعدات 

العسكرية والتدريب.

بغداد / البينة الجديدة
رجح عضو كتلة النهج الوطني حسني العقابي، امس الثالثاء، تأجيل 
اس��تكمال الكابينة الوزارية إلى الفصل التشريعي املقبل، عازياً ذلك 
إلى ع��دم وجود مالمج النفراج األزمة. وق��ال العقابي إن هناك حتديات 
كثي��رة يواجهها البرمل��ان والش��عب العراقي وعلينا العمل بش��كل 
كبير لدعم احلكومة واستكمال الكابينة الوزارية التي تأخرت كثيرا، 
مبيناً أن بقاء أربع وزارات دون حس��م حتى اللحظة هو عدد كبير جداً 
وسيكون له اثر س��لبي على عمل احلكومة باملرحلة احلالية واملقبلة.

وأض��اف العقابي، أن املش��هد العام يجعلن��ا نتوقع تأجي��ل الوزارات 
املتبقي��ة للفصل التش��ريعي املقب��ل نتيجة لعدم وج��ود أي مالمح 
النفراج األزمة وتقدمي االس��ماء، الفتاً إلى أن القوى السياسية لم تكن 

مبستوى طموح الشارع والوضع مخيب لآلمال ومؤسف جداً.

بغداد / البينة الجديدة
رأى عضو مجلس النواب مثنى السامرائي، امس الثالثاء، أن زيارة امللك 
األردن��ي عبد اهلل الثان��ي إلى بغداد منحت العالقة ب��ني البلدين زخماً 
استثنائياً هائالً، داعياً إلى استثمار تلك الزيارة باالجتاه الصحيح. وقال 
الس��امرائي، إن عالقات العراق مع أشقائه العرب والدول اجملاورة تشهد 
تطورا ملحوظا في األونة األخيرة، مبيناً أن اللقاءات والزيارات املتبادلة 
تص��ب في صال��ح تطوير هذه العالق��ات مبا يعود بالنف��ع على العراق 
وش��عوب املنطقة. وأض��اف، أننا إذ نرح��ب بزيارة العاه��ل األردني إلى 
بغ��داد والتي منحت العالقة بني العراق واململكة األردنية الهاش��مية 
زخما استثنائيا هائال، فإننا ندعو إلى استثمارها باالجتاه الصحيح مبا 

يحقق مصالح البلدين الشقيقني على جميع األصعدة.

السامرائي: زيارة امللك األردني لبغداد منحت 
العالقة بني البلدين زمخًا استثنائيًا هائاًل

نائب متحدثًا عن استكمال الكابينة 
الوزارية: ال مالمح النفراج األزمة

اربيل / البينة الجديدة
وصل وزي��ر اخلارجية اإليراني، محمد ج��واد ظريف، صباح امس 
الثالثاء، إلى أربيل في زيارة رسمية على رأس وفد إيراني رفيع. وكان 
في اس��تقبال ظريف في مطار أربيل الدولي عدد من املس��ؤولني 
وعلى رأس��هم رئيس وزراء إقليم كردستان، نيجيرفان البارزاني.

واجرى رئي��س حكومة االقلي��م مباحثات ثنائي��ة متهيدا للقاء 
رئي��س االقليم مس��عود البارزاني ورئيس احلكومة ومستش��ار 
أمن االقليم لبحث امللفات السياس��ية واألمني��ة واالقتصادية 
ذات االهتمام املش��ترك. وتعد هذه الزيارة هي الثانية حملمد جواد 
ظري��ف إلى إقليم كردس��تان من��ذ توليه مهامه وزي��راً خلارجية 

إيران.

نيجرفان بارزاني جيري مباحثات ثنائية 
مع ظريف متهيدًا للقاء رئيس اإلقليم

البينة الجديدة / محمد شاهني
التقت نقيب احملامني العراقيني احملامية أحالم الالمي، أمس الثالثاء، 
املفت��ش العام لوزارة التجارة مؤيد الس��اعدي، للتباحث معه حول 
أهم القضايا التي تخص عمل احملامني في الوزارة ودوائرها، والسعي 
حللح��ة أهم مش��اكلهم. وباركت الالمي ملدير عام دائرة تس��جيل 
الش��ركات اجلديدة فريال أكرم عبد اهلل، لتس��نمها املنصب، داعية 
ألن تفت��ح صفح��ة جديدة ف��ي بناء العالق��ة الطيبة ب��ني دائرتها 
و احملام��ني. وتباحث��ت الالمي مع الس��يد املفتش الع��ام حول أهم 
الش��كاوى التي يوردها احملامون بخصوص عملهم في دوائر الوزارة، 
مش��ددة على ضرورة تقدمي التسهيالت كافة للمحامني، وتبسيط 
إج��راءات مراجعاته��م، طبقاً لإلمتي��از املقرر له قانون��اً. من جانبه 
رحب الس��اعدي بالس��يدة النقيب، معبراً عن ٱس��تعداده الكامل 
للنظر بأهم ما طرحته من شكاوى، واعدا بحلها بأسرع وقت. وفي 
معرض حديثها عن الزيارة أك��دت الالمي »إلعالم نقابة احملامني« أن 
أي مديٍر أو مسؤول حكومي يتعّمد عرقلة عمل احملامي أو تأخير إجناز 
معاملته، س��يكون خصماً لنقابة احملامني، وس��نتخذ بحقه كافة 
اإلج��راءات القانونية، اتباع��اً لنصوص القانون. يذكر أن ٱس��تبدال 
مدير دائرة تس��جيل الش��ركات، جاء على إثر عدة شكاوى قدمتها 
نقاب��ة احملام��ني العراقيني لوزير التجارة وإل��ى األمانة العامة جمللس 

الوزراء، بسبب عرقلة أعمال احملامني من قبل املدير السابق.

اربيل  / البينة الجديدة
وصف احلزب الدميقراطي الكردستاني، امس الثالثاء،  مفاوضاته 
م��ع االحت��اد الوطني الك��ر دس��تاني بااليجابية، مش��يرا الى ان 
الطرفني اختلفا على آلية إيجاد احلل لتش��كيل احلكومة. وقال 
النائب الس��ابق عن احل��زب ماجد ش��نكالي إن “مفاوضات قادة 
احلزب��ني االحت��اد والدميقراطي كانت ايجابية للغاي��ة“. وأضاف أن 
“احلزبني بحاجة إلى مزيد من الوقت للخروج باتفاق شامل بشأن 
تش��كيل احلكوم��ة وادارة محافظة كركوك”، مبين��ا ان “االحتاد 
الوطن��ي يح��اول ربط جميع املش��اكل مب��ا فيه��ا ادارة كركوك 

وتشكيل حكومتي اإلقليم واملركز معنا«.

الدميقراطي: املفاوضات مع االحتاد مستمرة 
واخلالفات حول كركوك هي األبرز

كل من يعرقل عمل احملامي سيكون خصمًا 
للنقابة وسنتخذ حبقه اإلجراءات القانونية 

نقيب المحامين العراقيين:



الدفاع النيابية تستضيف مسؤول 
التصاريح بوزارة الداخلية بشأن 

مستحقات الفالحني والرواتب املتأخرة
املاذي : زيارات مرتقبة ملسؤولني يف دول كانت هلا 

مواقف ضد العراق

حملل سياسي :  ترامب يسعى للحصول على )1500( مليار 
دوالر من العراق

بغداد / البينة اجلديدة
امس  الشيخ,  علي  النائب  اإلصالح  حتالف  في  القيادي  طالب 
موقفه  بتوضيح  املهدي  عبد  عادل  الوزراء  مجلس  رئيس  الثالثاء, 
في  الشعبي  واحلشد  املقاومة  فصائل  حلل  األمريكي  الطلب  من 
فضالً  أمريكية  حتركات  وجود  عن  “احلديث  إن  الشيخ  العراق.وقال 
العراق  في  املقاومة  فصائل  ضد  األمريكية  الدعوات  تصاعد  عن 
من  توضيحي  موقف  أمام  املهدي  عبد  عادل  الوزراء  رئيس  تضع 
اللغط الكبير بخصوص هذه امللفات”.وطالب النائب عن اإلصالح, 
على  االخرى  الدول  جتاوز  وعدم  الدولة  سيادة  بـ”حفظ  احلكومة 
سمعة العراق والعراقيني”, داعياً إلى “رد واضح ووطني من مكتب 
الداخلي”.وكانت  العراقي  الشأن  في  يتدخل  من  إزاء  املهدي  عبد 
من  التأكد  يتم  لم  تقريراً  نشرت  قد  اللندنية  “العرب”  صحيفة 
صحته مفاده, أن واشنطن قّدمت قائمة بـ67 فصيالً من املقاومة 
عبد  عادل  الوزراء  مجلس  رئيس  إلى  الشعبي  واحلشد  اإلسالمية 

املهدي, تطالب بحلها.

  بغداد / البينة اجلديدة
اعلنت امانة بغداد، امس الثالثاء، عن تعرض كوادرها الى 89 اعتداًء خالل عامي 
ــات البليغة والطعن  ــداءات اختلفت بني اإلصاب ــة أن االعت 2017 و2018، موضح
بآالت حادة والعيارات النارية.وقالت االمانة ، إن كوادرنا تعرضت لتسعة وثمانني 
اعتداًء في السنتني 2017 - 2018 وتوزعت بني 55 اعتداًء في سنة 2017 و 34 في 
سنة 2018.وأضافت أن االعتداءات اختلفت بني اإلصابات البليغة والطعن باالت 
حادة والعيارات النارية وهي مثبتة مبحاضر رسمية باالضافة الى اعتداءات اخرى 
ــاوزات رغم صعوبة املهمة، مبينة أن  ــبه يومية.وأكدت االمانة تصديها للتج ش
ــاف النفوس الذين  ــع التجاوزات والتصدي لضع ــات التي تواجهنا في رف املعوق
ــا وزارة الزراعة والقوات  ــتيالء على االراضي باالضافة الى مفاحتتن يحاولون االس

االمنية من اجل مسانداتنا للتصدي لظاهرة جتريف البساتني.
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عبد املهدي يؤكد اهتمام احلكومة بتطوير تكنولوجيا االتصاالت لدخوهلا بعمل مجيع الوزارات

قيادي باالصالح يطالب عبد املهدي بتوضيح موقفه من الطلب األمريكي حبل فصائل املقاومة واحلشد
نائب : ختصيصات الدفاع باملوازنة تعادل) 19( ضعف ما مت ختصيصه لتنمية األقاليم

  بغداد / البينة اجلديدة
ــوزراء عادل عبد  اكد رئيس ال
املهدي، امس الثالثاء، اهتمام 
احلكومة بتطوير تكنولوجيا 
ــا بعمل  ــاالت لدخوله االتص
ــات  ــوزارات وقطاع ــع ال جمي
ــال  واجملتمع.وق ــة  الدول
إن   ، ــدي  امله ــد  عب ــب  مكت
ــوزراء عادل  ــس مجلس ال رئي
مبكتبه  استقبل  عبداملهدي 
الرسمي االمني العام لالحتاد 
زاو. الدولي لالتصاالت هولني 
ــدي اهتمام  ــد امله ــد عب وأك
احلكومة بتطوير تكنولوجيا 
االتصاالت لدخولها في عمل 
ــات  ــوزارات وقطاع ــع ال جمي
ــرورة  وض ــع  واجملتم ــة  الدول
ــذا  ه ــهده  مايش ــة  مواكب
ــور  ــن تط ــم م ــاع امله القط
ــتمر.واعرب  مس ــث  وحتدي

ــب  ــي، بحس ــؤول الدول املس
ــره جلهود  ــن تقدي ــان، ع البي
ــال تطوير  ــة في مج احلكوم
االتصاالت ومتنياته بأن يحقق 
ــن التطور في  العراق املزيد م
اجملاالت كافة، مبينا انه اطلع 
للعراق  ــى  االول ــه  زيارت خالل 
على تفاصيل التطور احلاصل 
واعرب  االتصاالت،  في مجال 
ــتعداد االحتاد الدولي  عن اس
تكنولوجيا  ــر  وتطوي ــم  لدع
الفائدة  ــم  وتعمي االتصاالت 
ــف اجملاالت. ــا في مختل منه
ــى أنه جرى  ــان ال ــت البي ولف
ــع  ــث واق ــاء بح ــالل اللق خ
ــراق  الع ــي  ف ــاالت  االتص
ــي  الدول ــر  املؤمت ــات  ومجري
ــادرة )دوم( لهيئة  ــالق مب إلط

اإلعالم واالتصاالت.

)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 
ــد أمله اليومي، وعلى هذا األساس لن يهمنا زعل  جتس
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
ــن  ــن تيار احلكمة حس ــد النائب ع أك
مت  ــا  م أن  ــاء،  الثالث ــس  ام ــم،  فدع
ــوزارة الدفاع  ــه في املوازنة ل  تخصيص
ــات تنمية  ــادل 19 ضعف تخصيص يع
ــات العراقية، الفتا  االقاليم للمحافظ
ــروض في  ــه اللغاء الق ــى وجود توج ال
ــى  ــاد عل ــا واالعتم ــة او تقليله املوازن
ــة النفقات.وقال  ــي تغطي ــواردات ف ال
فدعم  إن مجلس النواب يعمل بشكل 
مستمر بغية استكمال املوازنة خالل 
ــتمرار  ــه باس ــهر ومت التوجي ــذا الش ه
ــات للبرملان حلني اقرارها، مبينا  اجللس

ــات حول  ــد من املالحظ ــاك العدي ان هن
ــعب داخل  ــو الش ــل ممثل ــة ويعم املوازن
ــة تقدمي  ــتها بغي ــان على مناقش البرمل
ــاف فدعم، أن  ــبة لها.وأض ــول مناس حل
ــتها ما  ــور التي يتم مناقش من بني األم
ــة  ــاع باملوازن ــوزارة الدف ــه ل مت تخصيص

ــا لتنمية  ــون دينار يقابله ــو 19 تريلي وه
االقاليم تريليون دينار فقط، اي ما معناه 
ان موازنة الدفاع تعادل كل تخصيصات 
ــر  ــعة عش تنمية محافظات العراق تس
ــذا االمر فيه غنب كبير  ــرة، معتبراً أن ه م
ــة  ــات وتنمي ــاف للمحافظ ــدم انص وع
االقاليم.ولفت فدعم الى ان هناك توجها 

لتقليل القروض او الغائها بشكل كامل 
ــة  ــات املوازن ــى تخصيص ــاد عل واالعتم
ــط، موضحا ان  ــواردات فق ــدة من ال املع
ــي طرحت  ــن الرؤى الت ــاك العديد م هن
ــن 45 مالحظة يتم  والتي جتاوزت اكثر م
ــكل مهني بني احلكومة  مناقشتها بش

والبرملان.

امانة بغداد : كوادرنا تعرضت لـ 89 اعتداًء خالل عامي 2017 و2018

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

أسسها الراحل  
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير

3

بغداد / البينة اجلديدة
ــم الكندي،  ــي هاش اكد احمللل السياس
امس الثالثاء، ان الرئيس االميركي دونالد 
ترامب يسعى جلعل العراق كالسعودية، 
ــته الى احلصول على  اذ يهدف في سياس
ــن العراق، بعد  ــار دوالر م ــغ 1500 ملي مبل
ــى اموال  ــعودية عل ــن الس ــل م ان حص
ــال الكندي  ــة حمياتها.وق ــرة بحج كبي
ــام  ــي ت ــى وع ــي عل ــعب العراق ان “الش
ــادف الى زعزعة  ــروع االميركي اله باملش
ــات واعادة  ــراق واثارة النزاع ــتقرار الع اس
ــي  العراق ــعب  الش ــل  جلع ــة،  الطائفي
ــوات االميركية لتهدئة  ــودة الق ــركا تعاني من يطلب ع ــاف ان “امي االوضاع”.واض

وعي العراق وشعبه في مختلف اجملاالت، 
ــس  ــو لي ــنطن ه ــده واش ــث ان ماتري حي
ــكرية للعراق فحسب، بل  العودة العس
ــابهاً لقرار  ــي مش جعل القرار السياس
ــعود، حيث يرسلون االموال لترامب  آل س
ــح ان  ــم ذلك”.واوض ــب منه ــى ماطل مت
ــح العبارة ان العراق  “ترامب قالها بصري
يجب ان يدفع مبلغ 1500 مليار دوالر، كما 
ــلعة وطالب الدول  انه حول االمن الى س
ــوال لقاء  ــعودية بدفع االم ــة الس وخاص
حمايتهم، وهو امر الميكن ان يسري على 

الشعب العراقي”.

بغداد / البينة اجلديدة
مصادر  من  تسريبات  تفيد 
توافقا  بأن  مطلعة  سياسية 
شأنه  من  كامل  شبه  سياسيا 
عبور اخلانق ويضمن االنفراج بشأن 
املتبقية.  الثالث  الوزارية  احلقائب 
حقيبة  فإن  التسريبات  وبحسب 
حصة  من  ستكون  الداخلية 

مرشح البناء )شروان الوائلي( الذي 
اطراف سياسية  يحظى مبقبولية 
العدل  حقيبة  اما  مختلفة 
فستكون من حصة القاضي )رزكار 
محمد امني( وهو شخصية كردية 
الدفاع  وزارة  حقيبة  اما  مستقلة 
فانها مازالت مثار خالف سياسي 

لم يحسم بعد.

تسريبات لـ)البينة اجلديدة(: توافق سياسي 
اولي قد يفتح النفق .. الوائلي للداخلية 

ورزكار للعدل والدفاع مل حتسم بعد

بغداد / البينة اجلديدة
ثجيل  نعيم  الدكتور  االتصاالت  وزير  أكد 
الربيعي ، امس الثالثاء ، على سبل تطوير 
العالقات بني العراق واستراليا في قطاع 
االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات واهمية 
مشاركة الشركات االسترالية لالستثمار 
في اجناز املشاريع املقبلة لوزارة االتصاالت 
لتقدمي  رصينة  شركات  الى  حتتاج  والتي 

خدمات افضل .
االتصاالت  لوزارة  االعالمي  املكتب  وقال 
في بيان ، تلقت ) البينة اجلديدة ( نسخة 
السفير  استقبل  الربيعي  ان    ، منه 
االسترالي في بغداد السيدة جوان لندس 
عمل  ورشة  اقامة  حول  الطرفان  وبحث 

مشتركة بني البلدين .

خدمة  رداءة  سبب  ان   الربيعي  وبني 
تلكؤ  الى  يعود  العراق  في  االنترنت 
الشركات املتعاقدة مع وزارة االتصاالت في 
العمراالفتراضي  وانتهاء  املشاريع  تنفيذ 
مراجعة  على  ونعمل  واملعدات,  لالجهزة 
كافة العقود مع الشركات النها ليست 
انهاء  على  وعازمون  املطلوب  باملستوى 
رداءة  بسبب  منها  بعض  مع  الشراكة 

خدمة االنترنت.
مشاريع  لدينا  انه   الربيعي  واضاف 
عديدة بحاجة الى االستثمار ومن بينها 
بالعراق  اخلاص  الصناعي  القمر  مشروع 
) االلكتروني  )الدفع  املصرفي  واحلساب 
الضوئي  الكيبل  تأهيل  اعادة  مشاريع  و 
الوزارة  الوحدات السكنية ملوظفي  وبناء 

مركز  وانشاء  والصيرفة  البريد  وخدمات 
لنادي  ومقر  محافظة  كل  في  ثقافي 
البنى  مشاريع  الى  باالضافة  االتصاالت 
التفاصيل  وسنعلن  وغيرها  التحتية 

املوقع  عبر  مشروع  لكل  الكاملة 
االلكتروني للوزارة ولدينا انفتاح للتعامل 
الشركات  ومنها  العاملية  الشركات  مع 

االسترالية .

وزير االتصاالت : عازمون على انهاء الشراكة مع بعض الشركات

بغداد  / البينة اجلديدة
اعلنت عضو جلنة العالقات اخلارجية في مجلس النواب اقبال 
ملسؤولني  مرتقبة  زيارات   ، الثالثاء  ،امس  املاذي  احلسني  عبد 
ضد  سياسية  مواقف  لها  كانت  دول  في  املستوى  رفيعي 
اعتى  على  انتصاره  وبعد  العراق  ،ان   املاذي  .وقالت  العراق 
 ، الدول  لكل  قبلة  اصبح  داعش  العالم  في  ارهابي  تنظيم 
املستقبل  في  واالقتصادية  السياسية  مصاحلها  ولضمان 
عن  للحديث  العراق  بزيارة  املستوى  رفيعي  مسؤولون  بدأ 

مستقبل العالقات بني البلدين.وعدت املاذي  الزيارات احلالية 
واالجانب لضمان  العرب  اخلارجية  ووزراء  املسؤولني  لعدد من 
مصالح دولهم السياسية واالقتصادية . وتوقعت املاذي  زيارة 
كانت  التي  تلك  خصوصاً  املسؤولة  الشخصيات  من  املزيد 
لدولها مواقف سلبية من العراق خالل املرحلة املقبلة لفتح 
االعمار  اعادة  في  واملشاركة  العالقات  من  جديدة  صفحة 
سواء  العراق  مناطق  معظم  في  التحتية  والبنى  واخلدمات 

تلك التي تأثرت بالعمليات االرهابية او غيرها.

بغداد / البينة اجلديدة
والدفاع  االمن  جلنة  عضو  كشف 
الشمري،امس  نايف  النيابية 
استضافة  اللجنة  عزم  الثالثاء، 
بوزارة  االمنية  التصاريح  مسؤول 
الداخلية لبيان اسباب التأخر مبنح 
ما  واملوظفني  للفالحني  التصاريح 
تسبب بتأخر الرواتب واملستحقات 

منذ عامني.
تعتزم  اللجنة  إن   ، الشمري  وقال 
التصاريح  مسؤول  استضافة 

لبيان  الداخلية  بوزارة  االمنية 
التصاريح  مبنح  التلكؤ  اسباب 
سوقوا  ممن  للفالحني  االمنية 
عامني،  منذ  الزراعي  محصولهم 
يستلموا  لم  الفالحني  ان  مبينا 
ما  الوقت  ذلك  منذ  مستحقاتهم 
وضعهم  على  مباشر  بشكل  اثر 
تاثيرات  الى  اضافة  املعاشي 
الزراعي  الواقع  استمرار  على 

باحملافظات. 
 

بغداد / البينة اجلديدة
أن موقف  الثالثاء,  رؤوف, امس  القيادي في حركة اجليل اجلديد محمد  أكد 
احلركة واضح من سياسة إقليم كردستان اخلاطئة بحق الشعب الكردي, 

مشدداً أننا لن نشترك في حكومة حتكمها عوائل محددة.
منهج حكومة  من  متاما  واضح  اجلديد  اجليل  موقف حركة  إن”  رؤوف  وقال 

االقليم التي يشوبها الكثير من اللغط واألخطاء”.
ندخل في حكومة  لن  فاننا  اإلقليم,  العائالت حتكم  دامت  “ما  أنه  وأضاف 

تقودها هذه العائالت, ولن نشارك في حكومة اإلقليم اجلديدة”.
وحّمل القيادي في حركة اجليل اجلديد, حكومة اإلقليم احلالية “مسؤولية 

تردي األوضاع االقتصادية والفساد املستشري في دوائر اإلقليم”.

بغداد / البينة اجلديدة
أكدت احملكمة االحتادية العليا صدور حكم يخص قانون مجلس النواب 
وتشكيالته رقم )13( لسنة 2018، يدعم االداء الرقابي جمللس النواب. 
االحتادية  احملكمة  إن   ، الساموك  إياس  احملكمة  باسم  املتحدث  وقال 
قانون  في  مواد  دستورية  بعدم  الطعن  دعوى  نظرت  عندما  العليا 

مجلس النواب وتشكيالته كانت احداها هي املادة )30 ثانياً(. واضاف 
أن تلك املادة حددت موعدا اقصاه شهر لتحديد موعد االستيضاح من 
مجلس الوزراء أو احدى الوزارات من تاريخ تقدميه. وأشار إلى احملكمة 
وجدت أن الطعن في تلك املادة ال يستند إلى سند من الدستور كون 

نصها تنظيميا لتأمني حسن سير العمل في مجلس النواب.

احملكمة االحتادية العليا تصدر حكمًا بشأن االداء الرقابي للربملان
اجليل اجلديد : سياسات كردستان 
خاطئة حبق األكراد ولن نشرتك يف 

حكومة حتكمها العوائل



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

يتنامى الوجود الرتكي يف دول ساحل البحر األمحر 
األمر الذي ترفضه اإلمارات وحتاول طرده بكل طريقة

الصراع التركي اإلماراتي في البحر األحمر.. كيف انتصر أردوغان

 يتنامى الوجود التركي في دول س��احل 
البحر األحمر، األمر الذي ترفضه اإلمارات 
وحت��اول ط��رده ب��أي طريق، حي��ث حتاول 
تركيا أن تس��تثمر ف��ي ال��دول العربية 
واإلفريقية التي متتلك ميزة نسبية مثل 
جيبوتي والصومال والسودان والتي تقع 
على خلي��ج عدن ومضيق ب��اب املندب، 
ال��ذي يعتبر م��ن أهم ش��رايني التجارة 
العاملية بس��بب م��رور خم��س التجارة 
العاملية في تل��ك البقعة احليوية، بدون 
عائ��د مادي ملموس يعود على ش��عوب 
تل��ك الدول التي تعاني الفقر الش��ديد. 
بعكس جزيرة صغيرة مثل س��نغافورة 
التي تطل على مضي��ق ملقا، والذي مير 
منه ربع جتارة العالم، حيث حتولت ألكبر 
مقدم خدمات لوجيس��تية في العالم، 
وانعك��س ذل��ك عل��ى الدخ��ل القومي 
للبالد. حي��ث ترغب احلكوم��ة التركية 
ف��ي االس��تفادة م��ن منطق��ة مضي��ق 
ب��اب املندب في إنش��اء قاع��دة خدمات 
لتكون  اقتصادية  ومنطقة  لوجيستية 
قاعدة انط��الق لألس��واق األفريقية في 
حوض نهر النيل وشرق إفريقيا، اعتمادا 
على العالق��ات التاريخي��ة املتميزة مع 
ش��عوب تلك املنطقة من��ذ أيام اخلالفة 

العثمانية.

التهديد االقتصادي مليناء دبي
وفي اخللي��ج العربي حي��ث يقبع ميناء 
جبل علي ال��ذي يعتبر واح��دا من أكبر 
موان��ي املنطق��ة، والذي يق��دم خدمات 
لوجس��تية في منطقة اخلليج العربي 
وجنوب أسيا، إال أن موقعه داخل اخلليج 
يصعب من اس��تمرار تقدميه للخدمات 
اللوجس��تية بنف��س املع��دل، بس��بب 
وجود بدائ��ل محتملة في املنطقة مثل 
مين��اء جوادر الباكس��تاني في منطقة 
بحر العرب، ووج��ود موانئ أقرب للخط 
التج��اري ف��ي البحر األحمر ف��ي اليمن 
والصومال وجيبوتي وأريتريا والس��ودان. 
مما دفع إمارة دبي لفكرة إدارة وتش��غيل 
موانئ في محيطها احليوي وفي مناطق 
أكثر نش��اطا، اعتمادا على خبرتها في 

إدارة مين��اء جبل على ف��ي دبي صاحب 
الس��معة العاملية.حيث بدأت حكومة 
اإلمارات في التوس��ع في نش��اطها في 
مج��ال إدارة املوان��ئ فدخل��ت في عقود 
طويلة األمد لتش��غيل موان��ئ دوراليه 
ف��ي جيبوت��ي ع��ام 2004 ومين��اء عدن 
اليمن��ي ومين��اء الع��ني الس��خنة في 
مص��ر ع��ام 2008، كم��ا حصل��ت على 
امتياز لتشغيل ميناء عصب في إريتريا 
موان��ئ  إدارة  أن  املش��كلة   .2015 ع��ام 
دب��ي كان��ت تتعمد التباطؤ ف��ي تطوير 
خدمات الش��حن والتفري��غ، ألن تطوير 
تل��ك املوان��ئ احليوي��ة الت��ي تطل على 
البح��ر األحمر وباب املن��دب ينقل جتارة 
اخلدم��ات من ميناء جب��ل على إلى تلك 
املوانئ لوقوعها مباش��رة على خطوط 
التجارة العاملية، األمر الذي يترتب عليه 
تقليل النشاط االقتصادي للميناء، وهو 

ما تخشاه إمارة دبي.

طرد اإلمارات من اليمن 
وجيبوتي

كان��ت تركي��ا تخطط إلنش��اء منطقة 
اقتصادي��ة ف��ي جيبوت��ي أواخ��ر ع��ام 
تنطل��ق منه��ا  قاع��دة  لتك��ون   ،2017

لش��رق إفريقيا، وفي س��بيل ذلك قامت 
بتعبي��د طريق تاج��ورة ال��ذي يربط بني 
جيبوتي وأثيوبيا األم��ر الذي دفع اليمن 
في 2012 إلى إلغاء عقد ش��ركة موانئ 
دبي املشغلة مليناء عدن بسبب التراجع 
الكبي��ر ف��ي أدائ��ه، حي��ث تراج��ع عدد 
احلاوي��ات قبل العقد ف��ي عام 2008 من 
492 أل��ف حاوي��ة إل��ى 146 أل��ف فقط 
ف��ي 2012. ذلك اإلجراء ش��جع حكومة 

جيبوت��ي لطرد ش��ركة موان��ئ دبي من 
ميناء دوراليه فبراير 2018 بعد رفضهم 
توسعة امليناء أو إقامة أي منشآت عليه، 
األمر الذ اعتبرت��ه جيبوتي انتقاصا من 

سيادتها.

التواجد اإلماراتي يف إثيوبيا
عم��ت االضطرابات السياس��ية أثيوبيا 

ف��ي أخر 3 س��نوات، والتي أس��فرت عن 
اس��تقالة رئيس ال��وزراء وانتخ��اب أبي 
أحم��د م��ن عرقي��ة األورومو ف��ي مارس 
2018، وبع��د تنصيبه مباش��رة منحت 
اإلم��ارات مس��اعدات ألثيوبي��ا بقيم��ة 
3 ملي��ار دوالر، مقاب��ل حتوي��ل التج��ارة 
اإلثيوبي��ة من مين��اء دورالي��ة اجليبوتي 
الذي ط��ردت منه اإلم��ارات، إلى مينائي 
عصب اإلرت��ري وبرب��رة الصومالي الذي 

يق��ع حتت اإلدارة اإلماراتية. وفي س��بيل 
ذل��ك أعطت خم��س أرباح مين��اء بربرة 
دون  األثيوبي��ة  للحكوم��ة  الصومال��ي 
الرج��وع للحكوم��ة الصومالية، والتي 
ردت بإلغاء عقد إدارة ميناء بربرة بسبب 
حتويل جزء من األرباح إلثيوبيا، األمر الذي 
يعك��س رغب��ة انتقامية م��ن حكومة 
جيبوتي دون األخذ ف��ي االعتبار احلقوق 

املالية للحكومة الصومالية املركزية.

التواجد الرتكي االقتصادي
 يف جيبوتي وأثيوبيا

علي اجلانب األخ��ر كانت تركيا تخطط 
إلنش��اء منطقة اقتصادية في جيبوتي 
أواخر عام 2017، لتك��ون قاعدة تنطلق 
منها لش��رق إفريقيا، وفي س��بيل ذلك 
قامت بتعبيد طري��ق تاجورة الذي يربط 
ب��ني جيبوت��ي وأثيوبي��ا، كم��ا جت��اوزت 
اس��تثماراتها في أثيوبي��ا 3 مليار دوالر 
تشمل مد خطوط سكك حديد وإنشاء 
العديد من املصانع، حيث تعتبر أثيوبيا 
م��ن النمور األفريقية في ش��رق أفريقيا 
وبتعداد س��كان يقترب م��ن 100 مليون 
نسمة،  تعتبر س��وقا كبيرا للمنتجات 

التركية.

التواجد الرتكي يف الصومال
بادرت تركيا بدعم احلكومة الصومالية 
األمن��ي  الوض��ع  برغ��م   2011 من��ذ 
واالقتص��ادي اله��ش حينه��ا وقدم��ت 
خدمات صحية وتعليمية في العاصمة 
مقديش��و، كما س��اهمت في مشاريع 
حلفر اآلبار وتعبيد الطرق الرئيس��ية في 
العاصم��ة. كما قام��ت اخلطوط اجلوية 
باملط��ارات  الصوم��ال  برب��ط  التركي��ة 
األوروبية حيث تدير ش��ركة تركية مطار 
مقديشو منذ 2014، وفي نفس السياق 
قامت أحد الشركات التركية باحلصول 
على عقد إلدارة ميناء مقديشو القريب 
م��ن خطوط التج��ارة العاملية، كما قام 
الرئيس الترك��ي أردوغان بافتتاح قاعدة 
عس��كرية تركية في عام 2017، لتامني 
املصال��ح التركي��ة في الق��رن اإلفريقي 

ولتدريب القوات األمنية الصومالية.

التواجد الرتكي يف السودان
وقعت تركيا مع الس��ودان في ديسمبر 
2017 عق��دا لتأجي��ر جزي��رة س��واكن 
الواقعة في البحر األحمر إلعادة ترميمها 
على الطراز العثماني ألغراض سياحية، 
إال أن زيارة وزير الدف��اع التركي للجزيرة 
في أواخر 2018 عززت التكهنات بإقامة 
قاعدة عس��كرية بها لتأم��ني املصالح 
التركية، وحلماية الس��ودان من الغارات 
اجلوية اإلسرائيلية املتكررة من القاعدة 
العس��كرية اإلس��رائيلية ف��ي أرخبيل 
دهلك اإلريتري، حيث مت قصف السودان 
في عامي 2012 و2015 من قبل الطائرات 
اإلس��رائيلية حت��ت زعم ض��رب مخازن 
س��الح حلماس ف��ي اخلرط��وم. كما قام 
أردوغان بتوقيع عقد إلنش��اء أكبر مطار 

في أفريقيا في اخلرطوم مقابل حق اإلدارة 
ملدة 30 عاما، ف��ي إطار خطط احلكومة 
التركية القتحام الس��وق اإلفريقية في 

مجال اخلدمات اجلوية والبحرية. يعتمد 
املشروع التركي على االستغالل األمثل 
لطاق��ات وإمكاني��ات تلك ال��دول التي 
متلك موقعا اس��تراتيجيا متميزا، األمر 

الذي يعود بالنفع على شعوب املنطقة 
وعل��ى املس��تثمرين األت��راك ف��ي نفس 
الوقت، في إط��ار املنافس��ة القوية مع 

التغلغل الصيني في املنطقة.

استحواذ اإلمارات 

على قناة السويس
ف��ي إط��ار الص��راع اإلماراتي م��ع تركيا 
عل��ى الوجود في البح��ر األحمر أعلنت 
احلكومة املصرية في ديسمبر 2018، عن 
اتف��اق بني هيئة قناة الس��ويس وموانئ 
دب��ي الس��تحواذ األخي��رة عل��ى نصف 
مش��اريع املنطقة االقتصادية حملور قناة 
الس��ويس، في ما يش��به رد اعتبار أمام 
تركي��ا بعد ط��رد اإلمارات م��ن جيبوتي 
وإح��الل تركيا محلها لتكون الش��ريك 

االقتصادي للحكومة اجليبوتية.

ملاذا انتصر أردوغان 
على اإلمارات؟

وبالرغم من التشبث اإلماراتي بالوجود 
في الصوم��ال وتدخل املال السياس��ي 
والذي نت��ج عن��ه اس��تمرار موانئ دبي 
في ميناء بربرة وإقامة قاعدة عس��كرية 
أن ذل��ك الوج��ود ال  إال  بج��وار املين��اء، 
يش��كل تهديدا لالس��تثمارات التركية 
ف��ي منطق��ة الق��رن اإلفريق��ي والبحر 
األحم��ر، والت��ي مت التخطي��ط لها منذ 
سنوات، حيث تعمل عشرات الشركات 
في مجاالت الطرق واملوانئ واملطارات في 
السودان والصومال، وفي مشاريع تعبيد 
الط��رق وإمداد س��كك حديدي��ة وتوليد 
الطاقة الكهربائية في أثيوبيا، ومشاريع 
إلنش��اء طرق وس��دود في جيبوتي.كما 
أن القواع��د العس��كرية التركي��ة ف��ي 
الصومال والسودان، باإلضافة للمنطقة 
االقتصادية في جيبوتي تؤسس لرسوخ 
الوج��ود الترك��ي اقتصاديا وسياس��يا 
وعس��كريا، وه��و األم��ر الذي تخش��اه 
اإلم��ارات في إطار حربها على اإلس��الم 
السياس��ي ف��ي املنطق��ة. وم��ع توقيع 
قطر عقدا مع اجلانب السوداني إلنشاء 
أكبر ميناء للحاويات على البحر األحمر 
في الس��ودان ف��ي نوفمب��ر 2017، األمر 
ال��ذي أظهر التنس��يق التركي القطري 
املش��ترك ف��ي التوج��ه نح��و الس��وق 
اإلفريقية الواعدة، مم��ا يجعل من فكرة 
ط��رد التحال��ف القط��ري الترك��ي من 
البحر األحمر حلما بعيد املنال.مما سبق 
يتضح أن التواج��د اإلماراتي في خليج 
عدن والق��رن اإلفريقي كان من أجل منع 
وتثبيط أي مش��روع خدمات لوجستية 
ف��ي موانئ البحر األحم��ر وخليج عدن، 
م��ن أجل احلف��اظ على اس��تمرار تدفق 
احلاويات إلى ميناء جبل علي، دون مراعاة 
لطموحات وآمال ش��عوب تلك املنطقة 
الت��ي تئ��ن م��ن الفق��ر وال ينظ��ر لتلك 
املنطق��ة إال كمنطق��ة إلقام��ة قواعد 
عسكرية للحماية من القرصنة. بينما 
يعتمد املشروع التركي على االستغالل 
األمث��ل لطاقات وإمكاني��ات تلك الدول 
التي متلك موقعا اس��تراتيجيا متميزا، 
األم��ر الذي يع��ود بالنفع على ش��عوب 
املنطقة وعلى املس��تثمرين األتراك في 
نفس الوقت، في إطار املنافس��ة القوية 
م��ع التغلغ��ل الصين��ي ف��ي املنطقة، 
حيث تعتب��ر إفريقيا أرض��ا بكرا حتتوي 
على ثروات غير مستغلة وأسواق كبيرة 

مع فرص كبيرة للنمو.

 
* باحث عربي يف الشؤون 

السياسية

تحاول اإلمارات فرض 
نفوذها وسيطرتها على 
منطقة البحر األحمر 
إلفشال أي محاولة إلنشاء 
ميناء يقدم خدمات 
لوجستية للسفن الرتكية

بادرت تركيا بدعم الحكومة الصومالية منذ 2011 رغم الوضع األمني 
واالقتصادي الهش حينها وقدمت خدمات صحية وتعليمية يف العاصمة مقديشو

اردوغان

محمد بن زايد

ابي احمد 

ميتد الصراع 
السياسي 
واالقتصادي في 
منطقة الشرق 
األوسط بني تركيا 
واإلمارات، حيث 
ترغب تركيا في 
استثمار النجاح 
االقتصادي الكبير 
التي حققته 
منذ وصول حزب 
العدالة والتنمية 
للحكم عام 
2002 ومن ثم 
توسعة دائرة 
نفوذها االقتصادي 
والسياسي، لشرق 
ووسط أفريقيا. 
على اجلانب األخر 
حتاول اإلمارات فرض 
نفوذها وسيطرتها 
على منطقة 
البحر األحمر 
إلفشال أي محاولة 
إلنشاء ميناء يقدم 
خدمات لوجستية 
للسفن ويقلل من 
تنافسية ميناء 
جبل على بدبي.

* معتز علي

   الوج��ه العراقي ال ب��د أن يكون حزينا ف��ي الغالب ففيه 
من املس��ائل املعقدة ما يعجز عن حله��ا امهر الرياضيني 
الصراح��ة ف��ي تع��دد الوج��وه من حي��ث الش��عور وتغير 
التقاس��يم املرتس��مة عليها وليس في االص��ل االعتباري 
للوجه .. وجه الطفولة والشباب والشيخوخة والهرم وما 
الى ذلك من عمل السنني يختصره االنسان بوصف كئيب 
في الغالب او س��عيد .. ليس االشراق وجها واحدا وليست 
العتمة مجرد وصف لوجه كئيب .. ان الوجوه عوالم وذوات 
متداخلة .. ال تفصل بكلمة انتقائية وال بتعبير غير مدروس 
وذلك الن االنسان مجبول على االختالف الذاتي واالنشطار 
الداخلي .. وجه االرض ووجه االنس��ان ووجه السماء ووجه 
الغيم ووجوه أخرى مرمية هنا وهناك لها تعابيرها اخلاصة 
مع االحتفاظ بقيمة الوجه من حيث الكلمة واحلروف لكن 

التي  الكلمة  مداليل 
تطل��ق عل��ى اش��ياء 
تبتع��د  مختلف��ة 
الوصف  م��ن  وتقترب 
 .. احلقيق��ي للش��يء 
مل��اذا نقول وجه النهر 
وكفاه وحزامه ؟ اليس 
في هذا اس��قاط  منا 
عل��ى االش��ياء الت��ي 
كان  اذا  ؟  حولن��ا 
فلماذا  وجه  للشجرة 

ال يكون لها لس��ان ؟ االنس��ان مهووس بذاته فيسقطها 
الى االشياء التي من حوله .. للنار وجه واخلوف من وجهها 
جعله��ا إلها يعبد ل��دى البعض .. هل تس��تطيع الوجوه 
ان حت��رق ؟ هل تس��تطيع الوج��وه أن جتوع فت��أكل املالمح 
ومجم��ل التفاصيل ؟ نعم تس��تطيع .. البعد الفلس��في 
للوجوه متعٍد كبعض االفع��ال في اللغة العربية وبعضه 
مضم��ر وبعض��ه فاعل وبعض��ه مفعول به او يك��ون نائبا 
للفاعل .. للوجوه البش��رية حتدي��ات ال تتقبلها احليوانات 
الت��ي تكون صاحبة مالمح ثابتة تقريبا وهذه ميزة ال تتوفر 
في معظم البش��ر .. رغ��م ان احليوان يحب ويكره ويغضب 
ويجوع ويتناسل إال ان ثبات املالمح وتقاسيم الوجه لديه 
تكون واحدة تقريبا .. اذن االنسان ال يرتدي وجها ؟ لو ارتدى 
االنس��ان وجها لكانت مالمحه ش��به مس��تقرة فوجهه 
احلزين يطغى على سعادته مهما فعل ألن التعاسة حصة 

الفرد منذ آالف السنني.

حـــزن عــراقـــي

واثق الجلبي

جبهة قلم

waljalaby@yahoo.com سكرتري التحرير

هكذا هي حال العراقي 
اليوم فوجهه الحزين 
يطغى على سعادته مهما 
فعل ألن التعاسة حصة 
الفرد منذ آالف السنني
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رئيسة مؤسسة الشهداء تستقبل النائب رائد فهمي
 

بغداد / البينة اجلديدة 
اسقبلت رئيسة مؤسسة الشهداء السيدة 
البرملان    عضو  الشمري  االمير  عبد  ناجحة 
النائب رائد فهمي، وجرى خالل اللقاء مناقشة 
الثالث  الشرائح  تخص  التي  املوضوعات 
التي  اخلدمات  بينها  ومن  الشهداء  ذوي  من 

وانها  لهم،  املؤسسة  تقدمها 
ال تتناسب مع حجم تضحيات 
النائب  السيد  وابدى  الشهداء. 
ملساندة  التام  استعداده 
صندوق  دعم  ومنها  املؤسسة 
ثمنت  جانبها  من   . الشهداء 
الزيارة  هذه  املؤسسة  رئيسة 

ضـــت  ستعر ا و
التحديات  أهم 
واجهتها  التي 
في  املؤسسة 
انعدام  ظل 
التخصيصـــات 
الالزمة  املالية 

لذوي  القانون  كفلها  التي  احلقوق  اليصال 
قدمتها  التي  االجنازات  بينت  ، كما  الشهداء 
املؤسسة لهم، داعية كل اجلهات التشريعية 
الشهداء  مؤسسة  مع  بالوقوف  والتنفيذية 

من اجل انصاف ذوي الشهداء .

بغداد / البينة اجلديدة 
أمس  القضائي  املعهد  استضاف   
االثنني املاضي احتفالية املصادقة على 
منهج رعاية األحداث في التشريعات 
والدليل  الدولية  واملواثيق  الوطنية 

االسترشادي للقضاة واالدعاء العام.
جمللس  اإلعالمي  املركز  مراسل  وقال 
القضائي  املعهد  إن  األعلى  القضاء 
على  املصادقة  احتفالية  استضاف 
منهج رعاية األحداث في التشريعات 

الوطنية واملواثيق الدولية.

وأضاف املراسل أن االحتفالية نظمت 
برعاية وإشراف مجلس القضاء األعلى 
الهارتالند  منظمة  مع  وبالتعاون 
رئيس  ممثل  وبحضور  الدولية  الالينس 
سفير  ونائب  األعلى  القضاء  مجلس 
عن  وممثلني  العراق  في  األوربي  االحتاد 
االجتماعية  والشؤون  العمل  وزارة 
ووزارة الداخلية وممثلي املنظمة  وعدد 
من السادة القضاة واخملتصني في اجملال 

القانوني.

املعهد القضائي يستضيف احتفالية 
املصادقة على منهج رعاية األحداث يف 
التشريعات الوطنية واملواثيق الدولية

بغداد / البينة اجلديدة / شريف هاشم
الكندية  احلديثة  العلوم  مجلة  نشرت 
)Modern applied science – Canada ( بحثاً 
ملتالزمة  حالة  أول  )تسجيل  بعنوان  علمياً  
واالحشاء  الدماغ  )تشوه  جروبر  ميكل 
 Dysencephalia العراق  في   ) الكيسي 
 Splanchnocystica, AKA Meckel–Gruber
 syndrome: A Systematic Review and
في   )    the First Case Report from Iraq
أعده  والذي    )Vol. 13, No. 2 )2019 العدد 
حسني  محمد  الدكتور  املساعد  املدرس 
فرع  في  التدريسية  الهيئة  عضو   ( عاصي 
التشريح البشري في كلية الطب / اجلامعة 
املستنصرية - أستاذ مادة الوراثة الطبية في 
األطفال  أطباء  كلية  وعضو  التشريح  فرع 
امللكية البريطانية( ، حيث ان متالزمة ميكل 
أحد  نتيجة خللل في  وراثي  جروبر هي مرض 
اجلينات ينتقل بالوراثة املتنحية فيكون كال 

األبوين يحمالن املرض وقد ينقالنه إلى بعض 
أطفالهم ، ويصيب املرض كال اجلنسني وهو 
 ، الكامل  شكله  في  مميت  العادة  في  مرض 
اإلصابة  نسبة  وتختلف  نادر  املرض  ان  كما 
بهذا املرض حول العالم مبعدل 1 من 13000 
أعراض  أما   ، والدة  حالة   140000 من   1 إلى 
جروبر  ميكل  متالزمة  تسبب  فقد  املرض 
في  وخاصة  متفرقة  خلقية  تشوهات 
الدماغ والكلى والعينني واألطراف من أهمها 
قيلة دماغية Encephalocele ظهور فتق في 
ورم فيخرج خاللها  مؤخرة اجلمجمة كأنها 
في  وخلل  املخ  لتجويف  الدماغ  من  جزء 
 Polycystic الكلى  تكيس   - اخمليخ   تكوين 
على  أكياس  عدة  تظهر  حيث   Kidneys
في  زيادة   - والعدد   احلجم  متفاوتة  الكلية 
أما   ،   polydactyly واليدين  القدمني  أصابع 
املرض  على  التعرف  فيمكن  التشخيص 
السابقة  األعراض  من  أكثر  أو  اثنني  بوجود 

طريق  عن  أو  الوالدة  بعد  الفحص  خالل  من 
األشعة الصوتية ولكن ليس قبل 10 أسابيع 
خللل  نتيجة  املرض  وأسباب   ، احلمل  من 
)طفرة( في أحد اجلينات وهو ينتقل بالوراثة 
املتنحية ولذلك فهو يحدث عن طريق انتقال 
أحدهما  من  ليس  و  معا  األبوين  من   املرض 
فقط ، ويهدف البحث الى زيادة الوعي حول 
هذا املرض كما ويأمل الباحث بعمل دراسة 
املسبب  اجلني  ملعرفة  لألبوبني  جيني  حتليل 
للمرض،  ويعتقد الباحث أن متالزمة ميكل 
جروبر موجودة في العراق لكن غالباً ما يتم 
عن  ناجتة  تشوهات  أنها  على  تشخيصها 
ان  الى  االشارة  وجتدر   ، فايروسية  التهابات 
  Modern applied science – Canada مجلة 
تعد من اجملالت العاملية داخلة في تصنيفات 
 ERA و   AISI وال  فاكتور  سايت  مثل  عديدة 

وغيرها .

تدريسي يف كلية طب املستنصرية يقوم بتسجيل أول حالة ملتالزمة ميكل 
جروبر  )تشوه الدماغ واالحشاء الكيسي ( يف العراق يف جملة عاملية رصينة

بغداد / البينة اجلديدة 
بحث وزير العمل والشؤون االجتماعية 
مجلس  مع  الزمان  عبد  باسم  الدكتور 
مع  التعامل  آلية  البصرة  محافظة 
تنفيذ  يضمن  مبا  العمل  عن  الباحثني 
مع  تشغيلهم،  بخصوص  الوعود 
بـ)املشروع  احملافظة  شمول  امكانية 
والصمود  االستقرار  لدعم  الطارئ 
تعانيه  ملا  نظرا  احملررة(  املناطق  في 
وقدم  استثنائي.  وضع  من  احملافظة 

واعضاء  برئيس  اجتماعه  خالل  الوزير 
وافيا  شرحا  البصرة  محافظة  مجلس 
احلملة  بخصوص  الوزارة  اجراءات  عن 
النفطية  الشركات  ملواقع  التفتيشية 
الزام تلك  في اجلنوب، مع التأكيد على 
العمالة  من   %  50 بتشغيل  الشركات 
كما  العمل.  مواقع  في  الوطنية 
الشمول  آلية  الزمان  عبد  استعرض 
وتوجه  االجتماعية  احلماية  باعانة 
الشمول  هذا  في  التوسع  نحو  الوزارة 

الالزمة  التخصيصات  اطالق  بعد 
مبينا  العامة،  املوازنة  في  امللف  لهذا 
البصرة  محافظة  ستولي  الوزارة  ان 
لوضعها  نظرا  املوضوع  بهذا  اهتماما 
اخلاص. واوضح ان الوزارة تسعى لتفعيل 
االجتماعي  والضمان  التقاعد  صندوق 
تنفيذ  في  امواله  واستثمار  للعمال 
العمل  الباحثني عن  مشاريع لتشغيل 
املشاريع  على  والتركيز  احملافظة  في 
اخلدمية ، مبديا استعداد الوزارة لتقدمي 

تضمن  التي  املشاريع  جلميع  الدعم 
تشغيل الباحثني عن العمل. من جانبه 
البصرة  محافظة  مجلس  رئيس  اثنى 
على جهود الوزير والوزارة حلل مشكلة 
نحو  وتوجهها  احملافظة  في  البطالة 
سبيل  في  النفطية  الشركات  مواقع 
تشغيل عمالة وطنية من ابناء احملافظة، 
القروض  منح  لتفعيل  طلبا  قدم  فيما 

امليسرة بشكل اوسع حملافظة البصرة.

وزير العمل يبحث مع جملس حمافظة البصرة امكانية مشول احملافظة باملشروع الطارئ لدعم االستقرار 

بغداد / البينة اجلديدة
اجليش  قناة  مشروع  إحالة  عن  الثالثاء،  امس  بغداد،  امانة  كشفت   
في جانب الرصافة  الى جهة أخرى بأمر من جلنة مشكلة من رئاسة 
الوزراء.وذكر الناطق باسم االمانة حكيم عبد الزهرة  انه »في األشهر 
تشكيل  مت  العبادي  حيدر  السابق  الوزراء  رئيس  حكومة  من  األخيرة 
من  بجملة  خرجت  حيث  املشروع  لدراسة  الوزراء  رئاسة  في  جلنة 
مع  للمشروع  تسوية  بعملية  بغداد  امانة  تقوم  ان  وهي  التوصيات، 
الشركة املنفذة له وحصر نسبة اإلجنازات والديون املترتبة على املشروع 
وغيرها من األمور املالية«.وأضاف ان »اللجنة قررت إحالة املشروع الى 
استثمارية  من جديد كفرصة  ليتم عرضه  الوطنية  االستثمار  هيأة 
الكماله«، مبينا ان »امانة بغداد مستمرة بإجناز عملية التسوية«.وأكد 
عبد الزهرة انه »على جلنة رئاسة الوزراء متابعة تسلم هيأة االستثمار 

للمشروع الذي اجنز منه اكثر من 60 %«.

أمانة بغداد تكشف عن إحالة مشروع قناة 
بغداد / البينة اجلديدة اجليش اىل هيأة االستثمار الوطنية

برئيسها  متمثلة  بغداد  استثمار  هيئة  شاركت 
املهندس شاكر الزاملي في فعاليات امللتقى االقتصادي 
الذي أقامه العراق بالتعاون مع اجلمهورية االسالمية 
اإليرانية في فندق املنصور ميليا مساء   االثنني املاضي 
اإليراني محمد جواد  اخلارجية  وزير  زيارة  بالتزامن مع 
الى  رسمي  إيراني  إقتصادي  وفد  رأس  على  ظريف 
العراق .وقد تخلل امللتقى بحث للعالقات اإلقتصادية 
إليران  إسناده  العراق  أكد  حيث  البلدين  بني  الثنائية 
املتحدة  الواليات  فرض  بعد  اجملاالت   بكافة  وجتارتها 
االمريكية عقوبات إقتصادية ضدها مؤخراً .من جانبه 
أكد ظريف إستعداد بالده لتقدمي كافة الدعم والتعاون 
واإلستثمار  واإلعمار  البناء  مجاالت  في  العراق  مع 
لرجال  املمكنة  التسهيالت  كافة  توفير  عن  فضالً 
األعمال واملستثمرين العراقيني وبضمنها رفع تأشيرة 

وحضر  .هذا  إيران  الى  زياراتهم  أثناء  عنهم  الدخول 
الوزراء  رئيس  نائب   ، العراقي  املالية  وزير  امللتقى  
التجارة  ،وزير  العراقي  اخلارجية  وزير  نائب   ، لإلقتصاد 
الغرف  احتاد  رئيس   ، العراقي  وزير اإلسكان   ، العراقي 
التجارية العراقية ، رئيس الهيئة الوطنية لإلستثمار 
و بعض من أعضاء مجلس  العراقيني  ،نقيب احملامني 
عدد  و  ومستثمرين  أعمال  ورجال  العراقي  النواب 
كبير من وسائل اإلعالم .وقد شهد امللتقى مشاركة 
البلدين  في  الرائدة  الشركات  كبرى  من  واسعة 
اللذين يتمتعان بعالقات إقتصادية وجتارية مميزة وهو 
التعاون  آواصر  لتوطيد  كبيرة  فرصة  سيحقق  ما 
مع  بينهما  التجاري  التبادل  ورفع مستوى  مستقبالً 
محاولة توفير كافة السبل لإلرتقاء بواقع اإلستثمار 
وإثراء القطاع التجاري واإلقتصادي باخلبرات الرصينة 

للبلدين الشقيقني .

شاكر الزاملي يشارك يف امللتقى اإلقتصادي العراقي _اإليراني ببغداد

بغداد / البينة اجلديدة
تساقطاً  البالد  تشهد  أن  الثالثاء،  امس  اجلوية،  االنواء  هيئة  توقعت 
لألمطار مع تصاعد للغبار وانخفاض بدرجات احلرارة دون الصفر املئوي 
املنطقة  في  سيكون  الطقس  إن   ، الهيئة  اخلميس.وقالت  غد  يوم 
بتساقط  مصحوباً  احياناً  غائم  الى  جزئياً  غائماً  غد  ليوم  الوسطى 
اماكن  في  الغبار  يتصاعد  كما  الشدة  متوسطة  إلى  خفيفة  أمطار 
متعددة, مبينة ان درجات احلرارة ستنخفض عدة درجات عن اليوم السابق 
الهيئة،  املئوي.وأضافت  الصفر  دون  الصغرى  احلرارة  درجات  وتنخفض 

بتساقط  غائماً مصحوباً  الشمالية سيكون  املنطقة  في  الطقس  أن 
أمطار متوسطة الشدة وفرصة لتساقط الثلوج في أماكن متعددة كما 
يتشكل الضباب صباحا, مشيرة الى ان درجات احلرارة ستنخفض عدة 
درجات عن اليوم السابق وتنخفض درجات احلرارة الصغرى دون الصفر 
البالد  من  اجلنوبية  املنطقة  في  الطقس  ان  الى  الهيئة  املئوي.واشارت 
وفرصة  متعددة  اماكن  في  الغبار  يتصاعد  كما  جزئياً  غائماً  سيكون 
درجات  ان  احيانا, موضحة  رعدية  تكون  زخات مطر خفيفة  لتساقط 

احلرارة ستنخفض عدة درجات عن اليوم السابق.

األنواء اجلوية: أمطار وغبار و درجات حرارة دون الصفر املئوي يوم غد اخلميس 

واسط / البينة اجلديدة 
قام محافظ واسط الدكتور محمد جميل املياحي بجولة ميدانية 
في مدينة الزبيدية شملت منطقة السوق والتقى احملافظ بعدد 
من املواطنني واستمع الى مالحظاتهم وقضاياهم اخملتلفة سواء 
كانت  التي  تلك  ام  الناحية  في  اخلدمي  باجلانب  تعنى  كانت 
وفقا  املناسبة  واملعاجلات  احللول  بوضع  خاص.ووعد  شأن  ذات 
السيد  واسط  مجلس  عضو  احملافظ  املتاحة.ورافق  لالمكانيات 

هاشم العوادي ومدير ناحية الزبيدية السيد سالم عگل .

بغداد / البينة اجلديدة 
افتتحت الشركة العامة لصناعات النسيج 
الصناعة  وزارة  شركات  احدى  واجللود 
واملعادن معرضا للبيع املباشر ملنتجاتها في 
الثالث عشر  للفترة من   الثقافة  وزارة  مقر 
من شهر كانون الثاني اجلاري ولغاية السابع 
الثقافة  وزير  املعرض  افتتح  وقد  عشر منه. 

السيد علي عبداالمير احلمداني. 
رياض  املهندس  الشركة  عام  مدير  وقال 
للمكتب  تصريح  في  شاغي  عبداحلسني 
بدعم  وجه  الثقافة  وزير  ان  االعالمي 
ابواب  فتح  خالل  من  الوطنية  الصناعة 
 ، احمللي  املنتج  وتسويق  لعرض  الوزارة 
يأتي  املعرض  هذا  افتتاح  أن  الى  مشيرا 
التي  التسويقية  املعارض  لسلسة  مكمال 
افتتحتها الشركة في عدد من وزارات ودوائر 

الدولة لبيع مختلف منتجاتها من السجاد 
اخملتلفة  واملالبس  والبطانيات  واملفروشات 
فضال عن املنتجات اجللدية بأنواعها ، مؤكدا 
في  ستسهم  املعارض  هذه  مثل  اقامة  أن 
توسيع املنافذ التسويقية للشركة وايصال 
فضال  اجملتمع  شرائح  كل  الى  منتجاتها 
قدرتها  وبيان  الشركة  امكانات  عرض  عن 
ومؤسسات  وزارات  احتياجات  سد  على 

وبأسعار  املعتمدة  املواصفات  ضمن  الدولة 
 22 باملادة  جاء  ما  على  والتأكيد  تنافسية 
من املوازنة االحتادية لعام 2018 والتي الزمت 
املنتجات  بشراء  الدولة  مؤسسات  جميع 
املعرض  ان  الى  شاغي  .ولفت  الوطنية 
شهد اقباال واسعا من قبل موظفي الوزارة 

والقنوات االعالمية.

الشركة العامة لصناعات النسيج واجللود تفتتح معرضا 
للبيع املباشر  يف وزارة الثقافة

بغداد / البينة اجلديدة
لالتصاالت  العامة  الشركة  اطلقت 
شركة  مع  وبالتعاون  واملعلوماتية 
الشركات  احدى  نتوركس  كيو  آي 
النفاذ  ملشروع  واملشغلة  الشريكة 
والديوانية  الضوئي في بغداد وكركوك 
احلديثة  الضوئية  اخلطوط  لتسويق 
ملشروع شبكة النفاذ الضوئي للمنازل 
في كل من احلبيبية واالورفلي والبلديات 
في جانب الرصافة ببغداد البالغة عدد 
خط  الف  عشر  سبعة   17 خطوطه 
االتصاالت  خدمات  بها  تتوفر  ضوئي 

واالنترنت .

اطالق تسويق اخلطوط الضوئية ملناطق 
االورفلي واحلبيبية والبلديات

بغداد / البينة اجلديدة / قاسم حوشي
اعلن مدير مستشفى الشهيد الصدر العام الدكتور فالح حسن العنبكي 
ان وحدة االشعة من الوحدات املهمة واملميزة في املستشفى حيث بلغت 
اعداد مراجعي قسم االشعة )11310( مراجعا في الشهر الواحد .واشار 
الفحوص في  الدكتور علي طالب اخلفاجي عدد  االشعة  مسؤول وحدة 
وحدة االشعة )8480( ووحدةالسونار )1203( وان عدد فحوصات وحدة الرنني 
املغناطيسي )743( في حني استقبلت وحدة املفراس احللزوني)884( .وهذه 
االعداد في تزايد مستمر شهريا لكثرة املراجعني للمستشفى ومايقدمه 
من خدمات طبية وصحية وخدمات ساندة مميزة والمتالكه اجهزة طبية 
حديثة ومتطورة ومن مناشئ عاملية رصينة .وفي اخلتام اوضح العنبكي 
ان املستشفى مستمر بتقدمي افضل اخلدمات الطبية والصحية خدمة 

للصالح العام.

قسم االشعة يف مستشفى الشهيد الصدر 
العام يستقبل اكثر من )١١٣١٠( مراجعا 

خالل شهر كانون األول 

بغداد / البينة اجلديدة / حسن املوسوي 
إحدى  العامة  الزوراء  شركة  اعلنت   
بأنها  واملعادن   الصناعة  وزارة  تشكيالت 
عالم  في  جديدة  بصمة  وضعت  قد  
منظومة  بتشغيلها  املتجددة  الطاقة 
مع  املبرم  العقد  ضمن  الريادية   الطاقة 
منظومة  تشغيل  مت  حيث  بابل  جامعة 
ضخمة ذات قدرة 100KW لصالح جامعة 

الكهرباء  وزارة  من  وفد  وبحضور  بابل 
وجامعة بابل وعلى صعيد منفصل صرح 
االستاذ املهندس رائد خليل املشرف على 
ان  قائال  الريادية   احملطات  مشاريع  تنفيذ 
املستمرة  املتابعة  نتيجة  االجناز جاء  هذا 
للمهندس جاسب عبد الزهرة ياسني مدير 
الغيارى  العامة  وهمة  الزوراء  عام شركة 
الزوراء  شركة  لكوادر  الدؤوب  والعمل 

املنصور  موقع  مع  الشركة  )مقر  العامة 
الشمسية(  االلواح  جتهيز  عن  املسؤول 
مزعل(  )فليح  املهندس  االستاذ  ودعم 
االولى  احملطة  وانها  العام  املدير  معاون 
يوما   )60( امده  قياسي  بوقت  اجنزت  التي 
متجاوزين  سوء االحوال اجلوية ومعرقالت 

العمل والعطل الرسمية.

شركة الزوراء العامة تنجز منظومة الطاقة الريادية لصاحل جامعة بابل 

بابل / البينة اجلديدة /  علي شريف
رعد  بابل  محافظة  مجلس  رئيس  بحث 
دائرة  كوادر  مع  اجلبوري  علوان  حمزة 
املعوقات  اهم  احملافظة  في  املائية  املوارد 
عملهم0جاء  تواجه  التي  والصعوبات 
جميع  وبحضور  للدائرة  زيارته  خالل  ذلك 
مدراء الشعب واالقسام في الدائرة0وقال   
الدائرة شرحا  اجلبوري  لقد قدم لنا مدير 
الداخلة  املائية  احلصص  عن  مفصالً 
التي  واالمطار  السيول  وتأثير  للمحافظة 

لم تؤثر على االطالقات املائية لنهر الفرات 
حيث ان نهر دجلة كانت له احلصة االكبر 
وميكن  الفيضانات  و  السيول  مياه  من 
االستفادة من بحيرة الثرثار  وسد املوصل 
0كما  الفرات  لنهر  املياه  شحة  حال  في 
مع  اتصاال  اجلبوري  اجمللس  رئيس  اجرى 
التنسيقية  الهيئة  وسكرتير  النفط  وزير 
بكتاب  اياهما  مخاطبا  للمحافظات 
املائية  املوارد  دائرة  جتهيز  تضمن  رسمي 
الدفع  بطريقة   ) )الگاز  الغاز  زيت  مبادة 

باآلجل لضمان استمرارية عمل املضخات 
الفرات  ونهر  احللة  شط  على  العاملة 
للمديرية  التابعة  واالليات  واملولدات 
بسبب عدم توفر تخصيصات مالية كافية 
للدائرة0مؤكدا  وجود استجابة من اجلهات 
ان  الفتا  املوضوع0  بخصوص  املذكورة 
الشريان  تعد  والفالحني  املزارعني  شريحة 
العراق  العصور  الن  مر  للبلد على  احليوي 
احلياة  شريان  املائية  وموارده  زراعي  بلد 

النابض فيه0

جملس بابل يبحث املعوقات والصعوبات 
اليت تواجه دائرة املوارد املائية

بغداد / البينة اجلديدة
املدنيني  املتقاعدين  سلف  من  جديدة  وجبة  صرف  عن  الرافدين  مصرف  اعلن 
والعسكريني التي تتراوح مابني 3 و5 و 8 و 10ماليني دينار عن طريق أدوات الدفع 
االلكتروني .وقال املكتب االعالمي للمصرف في بيان انه مت صرف دفعة جديدة من 
ان  البيان  سلف املتقاعدين املدنيني والعسكريني بنحو  2215 متقاعدا. وأوضح 
صرف تلك السلفة مت عن طريق ابالغ املتقاعد عبر  رسالة نصية تخطره مبنحه 
السلفة وذلك بعد ان يستكمل كافة اإلجراءات القانونية ملنحه اياها وصرفها 

عن طريق أدوات الدفع االلكتروني والتي متت تعبئة الرصيد املالي اليها .

الرافدين يعلن صرف دفعة جديدة من سلف 
املتقاعدين املدني والعسكري

حمافظ واسط يقوم جبولة ميدانية يف مدينة 
الزبيدية 

وزارة الداخلية
املفتش العام
مديرية تفتيش بغداد

إىل/ كافة اعضاء الضبط القضائي
م/ مذكرة قبض

الى اعضاء الضبط القضائي وافراد الشرطة كافة انكم مأذونون بالقبض على املتهم املدرجة اوصافه 
ادناه:

1- الرتبة العسكرية: ر ع.
2- االسم الرباعي واللقب: )مفيد جناح حسن لفته الدراجي(.

3- اسم االسم: كرمية علوان عزيز.
4- التولد 1982.

5- محل االقامة: مدينة الصدر / قرب مستشفى الشهيد الصدر.
6- نوع اجلرمية: اختالس.

7- املادة القانونية: وفق احكام املادة )32 اوال/ ثانيا( ق ع د رقم 14 لسنة 2008 
واحضاره امام سلطة اجمللس التحقيقي في احلال كونه متهم في اجمللس التحقيقي املشكل بحقه 
/ الكائن في منطقة البلديات / معسكر  في وزارة الداخلية / املفتش العام / مديرية تفتيش بغداد 
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التحوالت الفلسطينية 
بني االنقسام والصفقة

تواجه القيادة الفلسطينية استحقاقاً مفصلياً تتشابك فيه 
ثالثة مؤث��رات: صفقة الرئيس األميركي دونال��د ترامب والتوازن 
الدولي املرافق لها، اإلنقسام الداخلي وأبعاده املرتبطة بالصراع 
اإلقليمي، وإع��ادة بناء منظمة التحرير واملؤسس��ات الداخلية 

املرتبطة باخليارات املصيرية.
ولعل الس��ؤال عن قواس��م مش��تركة ميك��ن أن يتوّحد حولها 
املوقف الفلس��طيني في ظل تلك التحدي��ات أصبح يرتبط مبا 
ستؤول إليه نتائج املسارات اإلقليمية والدولية واملوقف العربي 
من كل ذلك. وفي العنوان العام فقد توّحد الفلس��طينيون في 
مواجهة مش��روع ترامب كٌل بطريقته وأدواته، لكن فعلياً ذلك 

بقي في حدود العجز عن ترجمته داخلياً.
وبالعكس فنجاح الفلس��طينيني في مواجهة مشروع ترامب 
قابله فش��ل في إنهاء اإلنقس��ام وانتقال التركي��ز إلى احتواء 
تداعيات ذل��ك بعدما كان النق��اش الداخلي ي��دور حول جدوى 
اخليارات املتاحة والبحث عن اس��تراتيجيات جديدة بعد تراجع 
ف��رص حّل الدولت��ني. وكان املوقف من »أوس��لو« يقع في القلب 
م��ن هذا النق��اش، أتعّلق األمر مبكاس��ب تآكلت م��ع الوقت أم 
بخس��ائر متثلت بانس��داد أفق احل��ل وتفاقم االس��تيطان الذي 
غّي��ر معال��م االتفاق. لك��ن كل ه��ذا النقاش أبعدته شراس��ة 
التحدي��ات التي تع��ّرض لها الفلس��طينيون وتفاُق��م الصراع 
د اخليارات املُتاحة أمام استعادة وحدة املؤّسسات  الداخلي وتبدُّ

الفلسطينية.
 وال ش��ك أن مح��اوالت مصر املتكررة إلنت��اج مصاحلة حقيقية 
ب��ني حركت��ي »فتح« و»حم��اس« ما زال��ت تصط��دم بكثير من 
العوائ��ق التي تعك��س جزءاً من مش��هد االصطفاف اإلقليمي. 
وقد افترضت مقارب��ة ترامب وصهره في البداية أن املصاحلة قد 
ر لهم مترير الصفقة وعلى أثر ذلك تقّدمت اجلهود املصرية  تَُيسِّ
وصوالً إل��ى إبرام اتفاق القاه��رة )12 أكتوبر/تش��رين أول 2018(، 
لكن رفض الرئيس أبو مازن للصفقة وذهابه بعيداً في رد الفعل 
على نقل الس��فارة األميركية إلى القدس أعادت حتويل املقاربة 
األميركية اإلسرائيلية نحو تعزيز االنقسام وتوظيفه في خدمة 

الصفقة.
استعصاء املصاحلة يعني أن يصبح التعايش مع هذا االنقسام 
مبثابة األمر الواقع الذي تستغله إسرائيل في مصلحتها البعيدة 
املدى، واألخطر من هذا كّله أن ذلك يعطي إشارة قوية النقسام 
جيو سياس��ي ُمستدام يتكفل بإنهاء معالم القضية برّمتها، 
وذل��ك ألن فصل غزة ع��ن الضفة هو املدخل األساس��ي لفرض 
صفقة ترامب، أو أي تسوية تشبهها، على الفلسطينيني وإنهاء 
حق الالجئني بالعودة وتصفية مس��ألة القدس، وأيضاً كسياق 
يتماهي مع تشظي الوقائع اجليوسياسية في كل املنطقة. من 
هنا تبرز احلاجة إلى إنهاء االنقس��ام باعتب��اره املعبر الطبيعي 
للتص��دي لتجزئة احل��ل ولعدم حتويل غزة إل��ى دولة فعلية ذات 
شرعية مستقلة عن منظمة التحرير، أو صاحبة قرار منفصل 
عن الضفة الغربية، وذلك في ظل اس��تمرار إس��رائيل والواليات 
املتح��دة في تقوي��ض وإضعاف مقوم��ات الدولة هن��اك مبوازاة 

تسويق احلل اإلقتصادي واألمني في غزة .

بهاء أبو كروم 

رأي

وكاالت / البينة الجديدة
 ق��ال الرئيس األميرك��ي دونالد 
ترامب ف��ي تغريدة مؤخ��را إنه 
لتوس��يع  »إمكانية كبيرة  يرى 
نطاق« التنمية االقتصادية بني 
الواليات املتحدة وتركيا بعد أن 
هدد األحد بتدمير اقتصاد تركيا 
إذا هاجم��ت حلفاء واش��نطن 

األكراد في سوريا.
وق��ال ترام��ب، الذي حت��دث مع 
الرئي��س رج��ب طي��ب أردوغان، 
إنهم��ا بحث��ا »النجاحات التي 
حتقق��ت في آخر أس��بوعني في 
محاربة فل��ول تنظي��م الدولة 
وإقام��ة منطقة آمن��ة عرضها 

20 ميال« في سوريا.
وهدد ترامب في تغريدة بتدمير 
هاجم��ت  إذا  تركي��ا  اقتص��اد 
األكراد. وقال إن الواليات املتحدة 
بدأت االنسحاب العسكري من 
سوريا الذي أعلنه في ديسمبر/
كان��ون األول لكن��ه ق��ال إنه��ا 
س��تواصل اس��تهداف مقاتلي 

داعش هناك.
الش��عب  حماي��ة  ووح��دات 
الكردي��ة هي حلي��ف للواليات 
ض��د  املعرك��ة  ف��ي  املتح��دة 
عل��ى  وتس��يطر  املتش��ددين 
مس��احات كبي��رة من ش��مال 
س��وريا. وتعهد أردوغان بسحق 
الفصيل في أعقاب قرار ترامب 

سحب القوات.
وتعتب��ر أنق��رة وح��دات حماية 
الش��عب امتدادا حلزب العمال 
الكردستاني احملظور الذي يشن 
متردا من��ذ عقود عل��ى األراضي 

التركية.
وتؤكد واش��نطن ضرورة حماية 
االكراد ملشاركتهم الفعالة مع 
القوات االميركي��ة في محاربة 

تنظيم داعش.
وأعلنت تركيا انها »ال تخشى« 
وأكدت  االميركية،  التهدي��دات 
عزمه��ا عل��ى مواصل��ة حربها 
ضد القوات الكردية في شمال 

سوريا .

وأعلن��ت الرئاس��ة التركية في 
بي��ان أن اتصاال هاتفيا جرى بني 
ترام��ب واردوغ��ان »بحثا خالله 
فك��رة إنش��اء منطق��ة أمنية 
يتم تطهيرها م��ن اإلرهاب في 

شمال البالد«.
وال يكش��ف البي��ان الكثير من 
التفاصيل عن هذه املنطقة، إال 
أن ترام��ب كان تطرق االحد الى 
العمل عل��ى إنش��اء »منطقة 
أمنية« في شمال سوريا بعمق 

30 كيلومترا.
وكان وزي��ر اخلارجي��ة األميركي 
ماي��ك بومبي��و أعلن ف��ي وقت 
س��ابق االثنني في خت��ام زيارته 
املنطقة  تل��ك  أن  للس��عودية، 
االمني��ة س��تمتد عل��ى ط��ول 
وتركي��ا  س��وريا  ب��ني  احل��دود 
حلماية وحدات حماية الشعب 
الكردية، واحل��دود التركية على 

حد سواء .
وق��ال بومبيو ف��ي ه��ذا االطار 
»نريد حدودا آمنة ومن دون عنف 

لكل االطراف«.
م��ن جهته، قال وزي��ر اخلارجية 
التركي مولود تشاوش اوغلو ان 
تركيا »ال تعارض« مش��روعا من 
هذا النوع، وذكر بأن تركيا سبق 
الس��نوات  وان طالب��ت خ��الل 
القليلة املاضية بإقامة منطقة 
بعمق ثالث��ني كيلومترا حلماية 

حدودها مع سوريا .
وح��دات  مس��تقبل  ويعتب��ر 

الكردي��ة  الش��عب  حماي��ة 
م��ن اب��رز مواضيع اخل��الف بني 
واشنطن وأنقرة، مع أن الدولتني 
احلل��ف  داخ��ل  متحالفت��ان 

االطلسي.
البيت  باس��م  املتحدثة  وقالت 
األبيض سارة ساندرز أيضا عن 
احملادثة بني الرئيسني االميركي 
والترك��ي »أع��رب الرئي��س عن 
رغبته في العم��ل معا ملعاجلة 

اخمل��اوف األمني��ة التركي��ة في 
وأك��د  س��وريا،  ش��رق  ش��مال 
في الوق��ت ذاته أن��ه من املهم 
بالنسبة للواليات املتحدة أن ال 
تسيء تركيا إلى األكراد وغيرهم 
في ق��وات س��وريا الدميقراطية 
الذي��ن قاتلن��ا معه��م الحل��اق 

الهزمية بداعش«.
وكانت تركيا رحبت باالنسحاب 
العسكري األميركي من سوريا 
ال��ذي يضع��ف وض��ع املقاتلني 
األكراد، وه��ي ال تخفي رغبتها 
وح��دات  عل��ى  ب�«القض��اء« 
حماي��ة الش��عب الكردية ملنع 
أي احتم��ال لقي��ام ن��واة دول��ة 
كردية على حدودها قد تشجع 
النزعات االنفصالية لدى االكراد 

في تركيا.
املهم بالنس��بة لنا أال تس��يء 
تركي��ا إلى األك��راد وغيرهم في 
الدميوقراطي��ة  س��وريا  ق��وات 
الذي��ن قاتلن��ا معه��م الحل��اق 

الهزمية بداعش

وكاالت / البينة الجديدة
غادر الرئيس الغابون��ي علي بونغو 
املغرب مؤخرا متوجها إلى ليبرفيل 
حيث سيترأس الثالثاء مراسم أداء 
اليمني للحكومة اجلديدة بعد أكثر 
من ش��هرين من الغياب ع��ن بالده، 

كما افادت اوساطه.
وتابعت املصادر ذاتها »اعتبر األطباء 
أن ه��ذه الرحلة ال تش��كل أي خطر 
عل��ى صحت��ه«، بع��د ش��هرين من 
النقاه��ة اث��ر اصابت��ه بجلطة في 
الدم��اغ اواخر تش��رين االول/اكتوبر 
الرئي��س  صح��ة  وبات��ت  املاض��ي. 
الغابوني تثي��ر التكهنات في بالده، 
وس��ط غي��اب معلوم��ات رس��مية 
مفصل��ة حول ه��ذه املس��الة منذ 
دخوله املستش��فى في 24 تشرين 
االول/أكتوبر ف��ي الرياض ونقله إلى 

مستش��فى عس��كري بالرباط ثم 
الى مقر س��كني خاص بالعاصمة 
املغربي��ة. وقد ظه��ر الرئيس في 31 
كان��ون االول/ديس��مبر في ش��ريط 
فيدي��و قصير مس��جل ف��ي الرباط 
لتق��دمي التهان��ي ملواطني��ه بالعام 
اجلدي��د. واالثن��ني املاض��ي، وقع��ت 
محاولة انقالب في الغابون، وقد برر 
االنقالبي��ون حتركهم بني امور اخرى 
باحلال��ة الصحية لبونغ��و وتاثيرها 

على إدارة البالد.
ومت اإلع��الن ع��ن تش��كيل حكومة 
جديدة ومكتب جديد للرئاس��ة في 
الغابون مس��اء السبت في مقاطع 

فيديو مسجلة في املغرب.
وف��ي وق��ت س��ابق ع��نّي الرئي��س 
رئيس��اً  بيكالي  الغابون��ي جوليان 
جديداً للوزراء. وجوليان بيكالي )60 

عاماً( شغل منصب رئيس احلكومة 
ع��دة م��رات في ظ��ّل رئاس��ة علي 
بونغو، وكذلك ف��ي عهد والده عمر 

بونغو الذي توفي عام 2009.
وفي 2016، أعيد انتخاب علي بونغو 
رئيسا في انتخابات فاز فيها بفارق 

ضئيل وأثارت جدال واسعا.
ودع��ت أح��زاب املعارض��ة واجملتمع 
املدني باستمرار احملكمة الدستورية 
إلى إعالن فراغ السلطة، معتبرة أن 
الرئي��س أصبح في حال��ة عجز عن 
احلكم.  ويج��ب على ال��وزراء تأدية 
رئي��س اجلمهوري��ة،  أم��ام  اليم��ني 
بحسب الدستور اجلديد. لذا، ينبغي 
أن يك��ون االحتف��ال املق��رر الثالثاء 
مناس��بة ألول ظهور رسمي لبونغو 
)59 عاما( امام املواطنني بعد عودته 

إلى بلده.

تدمري وتنمية اقتصاد تركيا يف تغريدتني لرتامب!

عودة رئيس الغابون بعد نقاهة طويلة يف املغرب

وكاالت / البينة الجديدة
ش��دد عقيلة صال��ح رئي��س البرملان 
الليب��ي ال��ذي يحظى باعت��راف دولي 
ويتخذ من مدينة طبرق مقرا له، على 
ض��رورة اختي��ار رئيس مؤق��ت للبالد 
يتمت��ع بصالحيات تنفيذية واس��عة 
ف��ي ح��ال رف��ض الناخبون مس��ودة 
دس��تور للب��الد س��يجري التصوي��ت 

عليها في استفتاء مزمع.
وق��ال صالح »ألننا نري��د االتفاق علي 
دستور توافقي، هذا األمر يأخذ بعض 
الوق��ت. إنن��ا بحاج��ة إل��ى س��لطة 
تنفيذية واح��دة وال مناص من اختيار 
رئيس مؤقت للبالد إذا رُفض الدستور«، 
لكنه لم يأت على ذكر موعد محتمل 

لالنتخابات.
وأض��اف ف��ي مقابلة م��ع رويت��رز في 
مطل��ع األس��بوع ف��ي بلدت��ه القبة 
الواقع��ة بش��رق ليبيا إن عل��ى بالده 
املض��ي قدما ف��ي تنظي��م انتخابات 
وطني��ة حت��ى وإن رف��ض الناخب��ون 
مسودة دس��تور س��يجري التصويت 

عليها في استفتاء مزمع.
وقد تساعد تصريحات عقيلة صالح 
املتح��دة  األمم  مخ��اوف  تبدي��د  ف��ي 
والغرب من أن يح��اول مجلس النواب 
تقوي��ض جه��ود تنظي��م انتخاب��ات 
تس��اعد عل��ى إنه��اء الص��راع الدائر 
ف��ي ليبي��ا منذ س��نوات. وتأم��ل األمم 
املتح��دة وق��وى غربية أن جت��ري ليبيا 
االنتخاب��ات الوطنية بحل��ول يونيو/

حزيران بعد إجراء استفتاء على إطار 
عمل دس��توري يحدد مسارا للخروج 
من الصراع ال��ذي اندلع بعد اإلطاحة 
مبعمر القذافي في ع��ام 2011. ودعت 
خط��ة فرنس��ية مدعوم��ة م��ن األمم 
املتح��دة، ف��ي ب��ادئ األمر إل��ى إجراء 
االنتخابات الوطنية في العاش��ر من 
ديسمبر/كانون األول، لكن األمر أصبح 
مستحيال بسبب أسابيع من القتال 
بني جماع��ات متنافس��ة بالعاصمة 
طرابل��س وإخف��اق البرملان ف��ي إقرار 
قان��ون لالنتخابات. وتوج��د في ليبيا 
حكومتان: واحدة في طرابلس وأخرى 

مؤقت��ة في الش��رق يدعمه��ا اجليش 
الوطني الليبي بقيادة املشير خليفة 
حفتر. ويعتبر حفتر منافسا محتمال 
ف��ي االنتخاب��ات الرئاس��ية املقبلة، 
فيم��ا أكدت تقارير دولية على أنه بات 
رقم��ا صعبا ف��ي معادلة االس��تقرار 
واحلك��م في ليبيا وأن��ه لم يعد ممكنا 

لسلطة حكومة الوفاق املنبثقة عن 
الصخيرات في ديسمبر/كانون  اتفاق 
األول 2015، جتاهل��ه. وقالت املفوضية 
الوطني��ة العليا لالنتخابات الش��هر 
املاضي إن بإمكانها تنظيم استفتاء 
في فبراير/ش��باط إذا تلقت متويال من 
احلكوم��ة املدعومة م��ن األمم املتحدة 

والتي تتخذ من طرابلس مقرا لها.
وقال صالح إنه مبقدور مجلس النواب، 
إذا لزم األم��ر، تأمني املال من احلكومة 
املرتبط��ة بحفتر في الش��رق إلتاحة 
عل��ى  االس��تفتاء  إج��راء  إمكاني��ة 

مسودة الدستور.
وق��د يكون إقن��اع الناخبني باملوافقة 
على مسودة الدستور صعبا جدا في 
بلد منقس��م بش��دة ب��ني حكومتني 
جان��ب  إل��ى  متنافس��ني  وبرملان��ني 

االنتماءات القبلية.
وق��ال صال��ح إن��ه ف��ي حال��ة رفض 
الناخبني للدس��تور، ينبغي أن تعمل 
جلن��ة خاصة عل��ى صياغة نس��خة 
جدي��دة. وتنص املس��ودة احلالية على 
العمل بنظام برملاني من مجلس��ني، 

لكن مع رئاسة قوية أيضا.
وترغ��ب األمم املتح��دة ف��ي عقد مؤمتر 
وطني لليبيني ف��ي أوائل العام اجلاري 
للتغلب على االنقس��امات وحتديد ما 
إذا كانوا يري��دون انتخابات برملانية أو 

رئاسية.

أبو الغيط: حرق علم ليبيا يف 
بريوت غري مقبول وال مربر له

برملان طربق يطالب برئيس قوي لليبيا يف غياب الدستور

وكاالت / البينة الجديدة
السوداني عمر  الرئيس  شارك 
البش��ير مؤخرا في جتمع عام 
في دارفور غ��داة أول تظاهرات 
ش��هدها هذا اإلقليم في غرب 
الس��ودان من��ذ ب��دء احلرك��ة 

االحتجاجية ضد حكمه.
وأك��د الرئي��س الس��وداني ان 
»احلكومة لن تغّير باملظاهرات« 
ف��ي رس��الة واضح��ة بأنه لن 
يتخل��ى ع��ن احلك��م إال عب��ر 

صناديق االقتراع.
واظه��رت مش��اهد للتلفزيون 
يحي��ي  حش��دا  الرس��مي 
البشير في نياال عاصمة والية 
جنوب دارفور، بعدما ش��هدت 
مناهض��ة  تظاه��رة  االح��د 
للحكوم��ة هي االولى منذ بدء 
االحتجاج��ات ف��ي الس��ودان 
منتصف كانون االول/ديسمبر.

وجت��ددت االحتجاج��ات، في 6 

مدن س��ودانية، بينه��ا مدينة 
بح��ري بالعاصم��ة اخلرط��وم، 

مطالبة بإسقاط النظام.
في  االحتجاج��ات  وانطلق��ت 
م��دن بح��ري، والف��او )ش��رق(، 
والفاشر)غرب(، وأمري )شمال(، 
ث��م م��ا لبث��ت أن حلق��ت بها 
ومدن��ي  )ش��رق(  بورتس��ودان 

)وسط(.
وأفاد ش��هود عيان أن عشرات 
احملتجني خرجوا في بورتسودان، 
مطالب��ني بإس��قاط النظ��ام، 
وفرقتهم قوات الشرطة بالغاز 

املسيل للدموع.
وف��ي مدين��ة »مدن��ي«، فرقت 
احملتج��ني  مئ��ات  الش��رطة 

املنددي��ن بالغ��الء واملطالب��ني 
بإس��قاط النظام، وفق شهود 
عي��ان. وكان ش��هود عيان قد 
أطلق��ت  الش��رطة  أن  أف��ادوا 
الغاز املسيل للدموع بكثافة، 
ف��ي  املتظاهري��ن  لتفري��ق 

»بحري«.
وذكر الشهود أن املئات خرجوا 

ف��ي التظاه��رة االحتجاجي��ة 
التي دعت لها أحزاب معارضة 
الس��ودانيني  املهنيني  وجتم��ع 
)مستقل يضم أطباء ومعلمني 
أطلق��ت  فيم��ا  ومهندس��ني( 
عليه »أس��بوع انتفاضة املدن 

والقرى واألحياء«.
 وأضاف الشهود أن التظاهرات 
انطلقت وس��ط انتشار أمني 
كثيف، واعتقل العشرات من 
احملتج��ني. وت��داول ناش��طون 
على مواق��ع التواص��ل صوراً 
عش��رات  خلروج  وفيديوه��ات 
املتظاهرين في مدينة الفاشر 
بوالي��ة ش��مال دارفور)غ��رب( 

ومدينة أمري.
واندلعت احتجاجات ألول مرة 
في »أمري« إح��دى املدن التي 
تضم مهجرين جراء تش��ييد 
سد ش��مالي الس��ودان. كما 
خرج املئات من مواطني الفاو 

بوالي��ة القض��ارف، وفق جتمع 
املهنيني السودانيني.

السودانية  السلطات  أعلنت 
في وقت س��ابق أن عدد قتلى 
االحتجاج��ات بالبالد بلغ 24، 
فيم��ا تق��ول آخ��ر إحصائية 
ملنظم��ة العف��و الدولي��ة إن 

عددهم 40.
فيما أعلن��ت أحزاب معارضة 
الس��ودانيني،  املهنيني  وجتمع 
أس��بوع  إط��الق  اجلمع��ة، 
والق��رى  امل��دن  »انتفاض��ة 
الب��الد؛  بعم��وم  واألحي��اء« 
حتى  واالحتج��اج  للتظاه��ر 

إسقاط النظام.
 19 من��ذ  الب��الد  وتش��هد 
األول 2018،  ديس��مبر/ كانون 
بتدهور  من��ددة  احتجاج��ات 
عم��ت  املعيش��ية  األوض��اع 
ع��دة م��دن بينه��ا العاصمة 

اخلرطوم.

البشري يستخف باالحتجاجات: لن تغري احلكومة

وكاالت / البينة الجديدة
أعرب األمني العام جلامعة 
أحم��د  العربي��ة  ال��دول 
أب��و الغيط ع��ن انزعاجه 
الش��ديد إزاء واقع��ة حرق 
عل��م ليبيا ف��ي العاصمة 
اللبنانية بيروت، مؤكداً أنه 
من غير املقبول في أي حال 
أو تأسيس��اً  األح��وال  من 
على أية حجة أن يتم حرق 
علم أي��ة دولة عربية، على 
ف��ي  وآخ��ذاً  أرض عربي��ة، 
االعتبار أن وجود اختالفات 
بواع��ث  أو  ال��رؤى  ف��ي 
معينة  تاريخية  سياسية 
ال يب��رر ح��رق عل��م عربي 
ميثل ف��ي حقيقة األمر رمز 
واملعبر  وواجهته��ا  الدولة 
ووحدة ش��عبها.  إرادة  عن 
ودعا أبو الغيط س��لطات 
الدولة اللبنانية، في ضوء 
والتزاماته��ا  تعهداته��ا 
الدولة املضيفة  باعتبارها 
للقم��ة العربية التنموية: 
واالجتماعية،  االقتصادية 
ضم��ان  عل��ى  بالعم��ل 
تواف��ر االحت��رام الكام��ل 
لوفود ال��دول األعضاء في 
اجلامعة املقرر أن تش��ارك 
القم��ة،  اجتماع��ات  ف��ي 
هن��اك  بأن��ه كان  مذك��راً 
ترحيب من مختلف الدول 

األعضاء باجلامعة بالطلب 
اللبناني باس��تضافة هذه 
القم��ة، وأن��ه هن��اك ف��ي 
ذات الوق��ت رغب��ة كبي��رة 
في إجن��اح القم��ة بالنظر 
إلى أهمي��ة املواضيع التي 
تناقش��ها والتطل��ع إل��ى 
نتائ��ج  عنه��ا  تخ��رج  أن 
ملموسة تؤدي إلى إعطاء 
دفعة قوية للعمل العربي 
اجمل��االت  ف��ي  املش��ترك 
واالقتصادي��ة  التنموي��ة 

واالجتماعية.
واستقبل أبو الغيط أمس 
ل��أمم  الس��امي  املف��وض 
املتحدة لش��ؤون الالجئني 
فيليب��و غران��دي، وص��رح 
الناطق باسم األمني العام 
للجامعة السفير محمود 
عفيف��ي ب��أن اللقاء بحث 
س��بل تطوي��ر التعاون بني 
األمانة العام��ة للجامعة 
ومكتب املفوض الس��امي 
مذك��رة  م��ن  انطالق��اً 
الت��ي  احملدث��ة  التفاه��م 
وقعها أبو الغيط واملفوض 
ف��ي  بنيوي��ورك  الس��امي 
 ،2017 )س��بتمبر(  أيل��ول 
بخاص��ة ف��ي م��ا يتعل��ق 
احتياج��ات  مبخاطب��ة 
الالجئ��ني الع��رب، داخ��ل 

وخارج املنطقة العربية .



*ر. فيزياويني /جاسب الشريفي

ال��دول  م��ن  الع��راق  يعتب��ر 
النفطي��ة الكب��رى م��ن حيث 
االنت��اج واالحتياط��ي الهائ��ل 
م��ن النفط اخلام. وه��ذه الثروة 
العظيمة البد من اس��تغاللها 
بصورة أمثل لتحقيق النهوض 
وفت��ح  االقتص��ادي  بالواق��ع 
اف��اق جدي��دة للمس��تقبل مبا 
يضمن الرفاه والتطور للشعب 
الذاتي جلميع  وحتقيق االكتفاء 
املنتجات النفطية وسد حاجة 
الس��وق احمللية منها من جهة 
وتوفير فرص العمل واستيعاب 
االع��داد الكبي��رة م��ن االي��دي 
البطالة  القضاء على  العاملة 

من جهة ثانية.
  نالح��ظ أن االس��واق احمللي��ة 
تعج بعدد هائ��ل من املنتجات 
النفطية ومن مختلف املناشئ 
الس��يارات  زي��وت  وخصوص��اً 
واحمل��ركات اخملتلف��ة والت��ي من 
تك��ون صناعتها  ان  املف��روض 
محلية صرفة. لكون العراق بلد 
نفطي كبير. وبالرغم من انتاج 

مصافي النفط الن��واع عديدة 
م��ن الزي��وت اخملتلف��ة واجلهود 
العاملون  التي يبذلها  الكبيرة 
في هذا القطاع لتطوير االنتاج 
ال  انه��ا  اال  نوعيت��ه  وحتس��ن 
تس��تطيع ان تلب��ي متطلبات 
واقتصارها  العراقي��ة  الس��وق 
عل��ى انواع مح��دودة ونوعيات 
زي��وت ال تت��الءم م��ع التط��ور 
احلاص��ل في صناع��ة احملركات 

على مستوى العالم.
   م��ن املفارق��ات العجيب��ة أن 
الع��راق كان ينت��ج اكث��ر م��ن 

الزي��وت  م��ن  نوع��ا   80
ومبختلف درجات اللزوجة 
القرن  ف��ي خمس��ينيات 
يص��در  وكان  املاض��ي. 
خ��ارج  ال��ى  معظمه��ا 
بس��بب  لك��ن  الع��راق, 
ال��ذي عانى منه  االهمال 
وعبثية  النفطي  القطاع 
واحلروب  الس��ابق  النظام 
املدم��رة ادت ال��ى تده��ور 
الزي��وت  تكري��ر  صناع��ة 
وتقليصها بنسبة كبيرة 
وهذا االم��ر القى بضالله 
الواق��ع  تراج��ع  عل��ى 

االقتصادي. 
  تعتب��ر صناع��ة تكري��ر 

احلاض��ر  الوق��ت  ف��ي  الزي��وت 
ان  اي  احتكاري��ة  صناع��ة 
الشركات العاملة في هذا اجملال 
حتتفظ باس��رارها وخبراتها وال 
تبيح بها. حيث تقوم بانش��اء 
وحدات مس��تقلة في مصافي 
النفط لتكري��ر الزيوت أو تقوم 

بإنشاء معامل مستقلة خارج 
املصافي وتستلم املواد االولية 
م��ن املصافي وه��و املعمول به 
حاليا في معظ��م دول العالم. 
ل��ذا يج��ب العمل عل��ى اعداد 
دراس��ات و ف��رص تفاهم قابلة 
للتنفي��ذ لغ��رض اب��رام عقود 
ش��راكة مع الشركات العاملية 
املتخصص��ة إلنش��اء خطوط 
الزي��وت  لتكري��ر  انتاجي��ة 
وعق��د مؤمتر علم��ي اقتصادي 
الصناع��ة  به��ذه  للتعري��ف 
ف��ي الع��راق. اضافة ال��ى دعوة 

الشركات العاملية املتخصصة 
للمش��اركة وذلك لالس��تفادة 
من خبراتها وتقدمي التسهيالت 
واالجراءات االدارية واقرار بعض 
القوانن إن تطلب األمر. واقناع 
الشركات بأن السوق العراقية 
لتنفيذ  ورائج��ة  آمنة  س��احة 

ه��ذه املش��اريع وخصوصاً في 
ظل وجود )5000000( خمس��ة 
مالي��ن س��يارة باالضاف��ة الى 
االالت  م��ن  االالف  عش��رات 
واملعدات واملكائ��ن في املعامل 
واملصانع االنتاجية التي حتتاج 

الى زيوت احملركات اخملتلفة.
  وان تعذر حصول فرص تفاهم 
م��ع الش��ركات املتخصصة ان 
يتم العمل واالعداد لعقد ندوات 
و مؤمترات محلية باشراف أهل 
اخلبرة واالختصاص من العاملن 
في مجال صناعة تكرير الزيوت 
وبحض��ور التج��ار واصحاب 
االموال من العراقين والذين 
يس��توردون ه��ذه املنتج��ات 
وحثهم بان يقوموا باستيراد 
لتكري��ر  انتاجي��ة  خط��وط 
ب��ان  واقناعه��م  الزي��وت 
ه��ذه املش��اريع ذات ج��دوى 
اقتصادي��ة و مضمون ربحي 
عاٍل. وهذا االمر س��وف يؤدي 
الى خلق ف��رص عمل كثيرة 
و نق��ل التكنولوجيا احلديثة 
ال��ى الب��الد وتوفي��ر العملة 
النش��اط  وزي��ادة  الصعب��ة 

االقتصادي.
وفي اخلتام ف��ان وزارة النفط 
بكل كوادرها هي احملور احليوي 
للنه��وض بالواق��ع االقتصادي 
وخل��ق فرص التنمية مبا يحقق 
التق��دم والتطور لغ��د افضل. 

واهلل ولي التوفيق.

عبداالمري املجر 

في العام 1912 وبعد رحلة نضال اس��تمرت نحو 
عشر سنوات، اطاح الزعيم صن يات صن، باسرة 
تش��ينج التي حكمت االمبراطورية الصينية من 
العام 1644 حتى العام 1911، وقام بتش��كيل اول 

حكومة وطنية.
ينقل عن الرجل، انه كان فيلسوفا ومنظرا وقائدا 
سياس��يا، وايض��ا كان مناض��ال صاح��ب قضية 
كب��رى، احبه الصينيون ومنح��وه لقب )ابو االمة( 
.. وف��ي الع��ام 1913 اعل��ن ع��ن قي��ام )جمهورية 
الصن الدميقراطية املوحدة(، وامس��ك بالبالد من 
خالل حزبه القومي املعروف ب�)الكومنتاج(، وبدات 

الصن رحلة جديدة. 
في العام 1921 تاسس احلزب الشيوعي الصيني، 
الذي شارك من قبل في اجتماعات االممية الثالثة 
في العام 1919 في روسيا، بصفته حزب اشتراكي، 
قبل ان تنبثق عن تلك االممية، منظمة الشيوعية 
الدولية )الكومنترون( ويتحول احلزب االش��تراكي 
الصين��ي الى حزب ش��يوعي، يتبنى املاركس��ية 
اللينينية، اسوة باالحزاب االخرى املشاركة .. لقد 
كان هدف احلزب االخير تاس��يس نظام ش��يوعي 
في الص��ن، لكن العقبة الت��ي امامه هي، احلزب 
القوم��ي الدميقراط��ي )الكومنتاج(، ال��ذي يقوده 
صن ي��ات صن، الزعي��م القوي واحملب��وب من قبل 
الش��عب.. والن من غير املمكن ان يستقر سيفان 
ف��ي غمد واحد، كم��ا يقول املث��ل العربي القدمي! 
فكان البد من اطاحة احد احلزبن باالخر واالنفراد 
بحكم هذا البلد الكبير، او هذا ما حصل الحقا. 

ف��ي الع��ام 1925 توف��ي الزعي��م صن ي��ات صن، 
وتسلم مقاليد احلزب والدولة، خلفه، شياجن كاي 
شيك، بينما كان احلزب الشيوعي )حزب الشعب( 
يتم��دد وتتعاظم قدرات��ه، لك��ن )الكومنتاج( لم 
يك��ن باقل ق��وة او نفوذ. وفي الع��ام 1927 انفجر 
اخلالف بينهم��ا وحتول الى حرب اهلية. ولكن بعد 
غزو اليابان ملقاطعة منشوريا الصينية، في العام 
1931 ،اوعز الزعيم الس��وفيتي س��تالن، لرفاقه 
الصيني��ن بايق��اف قتاله��م ض��د )الكومنتاج( 
واالس��هام معهم ف��ي حتري��ر منش��وريا، النهما 
بات��ا في مواجه��ة عدو مش��ترك. لكن س��تالن 
تعرض النتقادات ش��ديدة، بسبب نصيحته تلك، 
بعد ان اس��تثمر الزعيم ش��ياجن كاي ش��يك تلك 
الظروف، الضعاف حزب الشعب وتصفية الكثير 
من اعضائ��ه، وحتول��ت تلك احل��رب الوطنية ضد 
الغ��زاة الياباني��ن الى بداية حل��رب مؤجلة قادمة 
ب��ن احلزبن .. في نهاي��ة احلرب العاملي��ة الثانية، 
ومبس��اعدة الس��وفيت، حتررت منش��وريا، وخرج 
احلزب الش��يوعي، او حزب الش��عب، ه��و االقوى، 
طبع��ا، لتبدا احلرب االهلية م��ن جديد، وهذه املرة 
س��تكون حاس��مة، والغال��ب ه��و من س��ينفرد 
بحك��م الصن. لقد بدات احل��رب االهلية الثانية، 
ان ج��ازت تس��ميتها، في العام 1946 واس��تمرت 
الى العام 1949 وحس��مت بش��كل ش��به نهائي 
في العام 1950 لصالح حزب الش��عب بقيادة ماو 
تس��ي تونغ، وهرب ق��ادة احلزب القوم��ي الصيني 
)الكومنتاج( ال��ى جزيرة تايوان الصينية، ليعلنوا 
ب��ان الذي حصل ه��و انقالب على الش��رعية، وان 
عودته��م رهين��ة باس��قاط االنقالب، وه��و ما لم 
يحص��ل حتى اليوم!! لقد وقف الغرب مع النظام 
املنه��ار وقياداته الهاربة جلزي��رة تايوان، بصفتهم 
املمثل��ن الش��رعين للدولة الصيني��ة، ومنحت 
اجلزيرة عضوية الصن ف��ي االمم املتحدة ومجلس 
االمن، وب��ات لها حق النقض فيه ايضا الى جانب 
االربع��ة الكب��ار االخري��ن. بينم��ا كان��ت القيادة 
الش��يوعية مت��ارس مس��ؤوليتها ف��ي العاصمة 
بيج��ن او بك��ن، ويعترف بها العالم الش��يوعي 
واالش��تراكي، وظل االمر معلقا حتى العام 1971 
حيث اعيدت الشرعية الى النظام الشيوعي، الن 

من غير املعقول، اس��تمرار حكوم��ة هاربة جلزيرة 
صغي��رة اليتج��اوز عدد نفوس��ها بضع��ة مالين 
وقت��ذاك، بتمثي��ل ش��عب يتج��اوز الس��بعمائة 

مليون انسان، وهو فعليا خارج سلطتها. 
مؤخ��را، س��معنا حديث��ا ع��ن محاول��ة تاي��وان 
االس��تقالل متاما عن الصن، بع��د ان باتت )دولة( 
راس��مالية ونفوس��ها اكثر من 23 مليون نسمة، 
وتك��رس فيه��ا منط م��ن احلياة يختل��ف عن منط 
احلي��اة الت��ي عرفه��ا الصيني��ون طيل��ة العقود 
الطويلة التي مرت، وسمعنا ايضا بتهديد صيني 
باس��تخدام القوة ملنع ذلك .. لكن الشيء الالفت 
في االمر، هو ان ق��ادة تايوان الذين ظلوا يتحدثون 
عن ض��رورة ع��ودة الدميقراطية للص��ن املوحدة، 
وبضمنها تاي��وان طبعا، ويدافعون عن عقيدتهم 
تل��ك، كي��ف ميك��ن ان يجعلوا م��ن تاي��وان دولة 
مس��تقلة، ويس��لخونها عن الص��ن، البلد االم، 
وكيف س��تكون عقيدة )الكومنت��اج( اجلديدة اذا 
ما استقلت اجلزيرة وباتت دولة مجاورة للصن، او 

يفصلها عنها البحر فقط؟! 
الدول��ة الصيني��ة الش��يوعية لم تغ��ادر روحها 
القومي��ة بل عملت على مللم��ة اجزائها املبعثرة 
مث��ل هون��غ كون��غ، الت��ي ع��ادت الى س��يادتها 
ف��ي الع��ام 1997 بع��د ان كانت حتت الس��يطرة 
البريطانية منذ الع��ام 1842 ومن ثم عودة جزيرة 
ماكاو في العام 1999 بعد ان كانت حتت السيطرة 
البرتغالية. ولم يبق سوى تايوان التي يبدو ان حلم 
عودة الص��ن الدميقراطي��ة الراس��مالية، غادرت 
عقول الكثيري��ن فيها، ساس��ة ومواطنن، وبات 
هن��اك حلم جديد يعي��ش معه��م، اال وهو حلم 
االستقالل التام عن الوطن االم. وهو حلم يصعب 
توقع حتققه، ويصعب ايضا حلم الصينين بعودة 
االبن التايواني الض��ال، بعد تلك الرحلة اخلالفية 

الطويلة. 
نع��م، تعي��ش االمم قصص��ا غريبة وتت��رك وراءها 
تواري��خ من الك��وارث اخملتلف��ة، اذا م��ا حكمتها 
عقائ��د حادة متناش��زة، وان اخلاس��ر االكبر دائما 
وباس��تمرار، ه��ي الش��عوب الت��ي يبق��ى الرابط 
الوطن��ي بينها هو االق��وى، وهو ايض��ا الضحية 

االكبر!

قراءة يف اسرتاتيجية واشنطن اجلديدة يف الشرق األوسط

*مثنى عبد اهلل

قبل عش��رة أعوام وق��ف الرئيس 
األمريكي السابق باراك أوباما على 
مس��رح جامعة القاه��رة، معلنا 
اس��تراتيجية واش��نطن للشرق 
األوس��ط. كان اخلط��اب موجه��ا 
للعاملن العربي واإلس��المي، دعا 
في��ه إلى إط��الق احلري��ات العامة 
واحترام حقوق اإلنسان، والتأكيد 
على الدميقراطية كأسلوب حكم 
ناج��ع لهذه املنطقة. أيضا كانت 
فيه دعوة لالنس��حاب األمريكي 
التدريجي م��ن املنطقة واالنتقال 
إلى آس��يا واحمليط اله��ادئ، لكن 
بع��د تنفيذ خطة إدماج إيران في 
نظام إقليمي جديد في املنطقة، 
من خ��الل توقيع اتف��اق يحد من 
طموحاته��ا النووية. وثبت في ما 
بع��د ب��أن األخيرة اس��تفادت من 
هذا االتفاق مادي��ا لتعزيز نفوذها 

في املنطقة.
قب��ل أي��ام قالئ��ل وف��ي القاهرة 
أيض��ا، لكن هذه املرة في اجلامعة 
األمريكي��ة، يقف وزي��ر اخلارجية 
األمريكي معلنا عن استراتيجية 
واش��نطن اجلديدة ف��ي املنطقة، 
الت��ي يتب��ن م��ن خ��الل خطابه 
بأنها تقوم على إصالح ما أفسده 
أوال،  أوبام��ا  الس��ابق  الرئي��س 

والتخلي عن سياسة التردد جتاه 
األعداء واخملاطر الظاهرة والباطنة 
ثانيا، وأن إيران هي العدو املشترك 
األول ل��دول املنطق��ة ثالثا، ودعم 
عملية السالم بن الفلسطينين 
واالسرائيلين رابعا، ودعم وتعزيز 
التقارب احلاص��ل بن دول اخلليج 
العربية وإس��رائيل خامس��ا. ثم 
يلخ��ص الدور االمريك��ي بجملة 
واحدة فيق��ول »إنها قوة من أجل 

اخلير في الشرق االوسط«.
بص��ورة  النظ��ر  أمعن��ا  ول��و 
تفصيلي��ة في اخلطاب س��نجد 
األمريكي��ة  االس��تراتيجية  أن 
اجلدي��دة اعتم��دت أدوارا واضحة 
العربي��ة، تق��وم على  لالنظم��ة 
تكليفها بإنه��اء الصراع العربي 
االس��رائيلي. فهو يش��ير إلى أنه 
»ح��ان الوقت إلنه��اء اخلصومات 
القدمي��ة«، وينتقل فج��أة ويقول 
»م��ن كان يُص��ّدق أن ي��زور رئيس 
الوزراء اإلس��رائيلي مسقط«، ثم 
يُعّرج إلى التذكير بعزف النشيد 
اإلمارات.  اإلسرائيلي في  الوطني 
وهذه كلها إش��ارات واضحة إلى 
وهو  لألنظمة،  اجلدي��د  التكليف 
اتخ��اذ اخلطوات االخ��رى الالزمة 
للتطبي��ع النهائي مع إس��رائيل. 
لكن إجن��از هذا العم��ل لن يكون 
األمريك��ي  الراع��ي  ث��واب  ب��دون 
األنظم��ة، فف��ي اخلطاب  له��ذه 
تركي��ز واض��ح وطمأن��ة ال لب��س 
فيه��ا له��م، وه��ي أن املصلح��ة 
االمريكي��ة الي��وم تتطل��ب عدم 
التذكي��ر  بالدميقراطية املطلوبة 
ع��ن  والتخل��ي  املنطق��ة،  ف��ي 

ش��عارات حق��وق اإلنس��ان التي 
كان��ت تؤكد عليه��ا، وأنها تقبل 
وتس��عى إلى سياسة االستقرار 
في ظل أنظمة استبدادية، وعدم 
االعتم��اد عل��ى الق��وى الفاعلة 
ف��ي اجملتمع��ات العربي��ة في هز 
عروش األنظم��ة العربية. ولزيادة 
تق��ول  ه��ذه  االطمئن��ان  حال��ة 
االستراتيجية االمريكية اجلديدة 
»نحن الصديق الوفي والقدمي في 
ه��ذه املنطق��ة، ونحن ق��وة خير، 

ونحن نفي بوعودنا«.
أم��ا التكلي��ف اآلخ��ر املطل��وب 
ف��ي  ج��اء  ال��ذي  تنفي��ذه، 
االستراتيجية اجلديدة على لسان 
وزير اخلارجي��ة األمريكي، فهو أن 
»إدارة الرئي��س ترامب تعمل على 
تأسيس حتالف استراتيجي شرق 
أوسطي. هدفه مجابهة األخطار 
األكثر جدية في املنطقة. وتعزيز 
الطاق��ة  مج��ال  ف��ي  التع��اون 
واالقتص��اد. وه��ذا اجله��د يجمع 
التع��اون  مجل��س  أعض��اء  ب��ن 
واألردن. ونطلب  اخلليجي ومص��ر 
من جمي��ع الدول اتخ��اذ اخلطوة 
التالية ملس��اعدتنا في تعزيز هذا 
التحال��ف«. املالحظ هن��ا هو أن 
التحالف ش��رق أوس��طي وليس 
عربي��ا، لكن��ه يذكر أس��ماء دول 
عربية فقط، في حن كان يفترض 
أن يق��ول إن��ه حتالف عرب��ي. وقد 
يظن البع��ض بأن هنالك تناقضا 
ف��ي املوضوع، لك��ن احلقيقة هو 
أن��ه ربط بن قيام ه��ذا التحالف 
وإنهاء اخلصومات القدمية، واتخاذ 
اخلطوات الالزمة للمس��اعدة في 

تعزي��ز التحال��ف، أي أنه أراد عدم 
اإلش��ارة بوضوح إلى أن التحالف 
املطلوب سيكون بوجود إسرائيل 
أيض��ا، لذلك وردت اإلش��ارة إليها 
ضمنيا. وهنا عندما يعلن الرئيس 
األمريك��ي عن انس��حاب القوات 
األمريكي��ة، ف��إن معن��ى ذلك هو 
أن��ه يع��د الع��دة كي يأخ��ذ هذا 
التحالف الش��رق أوسطي مكان 
القوات االمريكية املنسحبة من 
املنطقة، ألن اخلطاب األمريكي في 
القاهرة، يش��ير إل��ى دعوة ملحة 
إلى بقاء الوالي��ات املتحدة فيها. 
لكن ه��ذا التحالف لن تكتب له 
احلي��اة ألن أي حتال��ف يحتاج إلى 

دول ذات مصال��ح مش��تركة، وأن 
اخلط البيان��ي خلالفاتها في أوطأ 
نقط��ة ممكن��ة، وهذا م��ا ال جنده 
حت��ى ب��ن دول مجل��س التعاون 
اخلليجي التي تشترك في روابط 

كثيرة.
إن م��ن أه��م األش��ياء التي يجب 

التذكير بها، هو أن االستراتيجية 
االمريكي��ة اخلاصة بوضع قواتها 
ف��ي العال��م قائمة على أس��اس 
وأن  والطاق��ة،  الث��روة  مناط��ق 
املنطق��ة العربي��ة ت��كاد تك��ون 
أهم هذه املناط��ق. فهم يعلمون 
جيدا أن خروجه��م يعني فقدان 
حصصهم في هذه الثروات، كما 
أن روس��يا والصن ستكونان في 
وض��ع أكثر تأثي��را ف��ي املنطقة، 
الرئي��س  إع��الن  ورغ��م  لذل��ك 
االنس��حاب من املنطق��ة، جند أن 
خطاب االستراتيجية من القاهرة 
كان يحمل في ثناياه دعوة ملحة 
إل��ى بق��اء الواليات املتح��دة، وأن 
ع��دم بقائه��ا يعن��ي الفوض��ى. 
هن��ا لي��س هنال��ك تناق��ض في 
االمر، بل يش��ير وبوض��وح إلى أن 
املؤسس��ات األمريكية العميقة 
الرئيس،  توج��ه  حتاول تصحي��ح 
ال��ذي اتخذ قرار االنس��حاب بناء 
على حس��ابات انتخابية، بهدف 
التي  إرض��اء قاعدته الش��عبية، 
أتت به إلى البي��ت االبيض. وهذه 

املؤسسات اليوم تركز على البقاء 
بشكل اخر أكثر تركيزا من قبل، 
وأن ينحصر االهتمام العس��كري 
األمريكي بنقاط جوهرية مهمة، 
بدال من تشتيت القوات واجلهود. 
ويبرز ف��ي هذا اجملال فريق أمريكي 
االمن  م��ن ضمنه��م مستش��ار 
القوم��ي، وكذلك وزي��ر اخلارجية، 
ق��در  احلف��اظ  يحاول��ون  الذي��ن 
االمكان، في ظ��ل تخبط ترامب، 
على ما ميك��ن احملافظة عليه من 
حتالفات ف��ي املنطق��ة، من أجل 
تطوي��ق إيران .اخلط��اب االمريكي 
االخير من القاهرة يشير وبوضوح 
إل��ى مح��اوالت أمريكي��ة لتغيير 
العالقات واملع��ادالت القائمة في 
أولها معادلة  االوس��ط.  الش��رق 
الصراع العربي االسرائيلي. فهم 
يس��عون اليوم إلى جر الش��عب 
العربي من صف العداء السرائيل 
إلى صف التطبيع معها، وكانت 
ه��ذه احملاول��ة واضح��ة ج��دا في 
اخلطاب من خالل سحب إسرائيل 
من قمة قائمة االعداء، والتثقيف 

بأنها ليس��ت الع��دو االول لالمة 
العربي��ة، ب��ل إن إيران ه��ي العدو 

األول. 
إن الوالي��ات املتح��دة االمريكي��ة 
ليس��ت معني��ة مبش��اكلنا، بل 
هي تس��عى جاهدة وعلى الدوام 
لإلمساك بكل األزمات واملشاكل 
في املنطقة، إلدارتها فيما يصب 
في مصاحله��ا وليس في مصالح 
املنطقة. يساعدها في ذلك عدم 
وجود رؤية خاصة بكل دولة، كما 
ال توجد رؤية عامة تش��ترك فيها 
الدول العربية جميعها كي تواجه 
التحديات التي تعصف باالقليم. 
لذل��ك جن��د أقطارنا تتع��رض إلى 
أكبر عملية ابتزاز دولية فتس��رق 
أمواله��ا وثرواته��ا بحج��ة توفير 
احلماية. إذن اخلطاب ال يش��ير إلى 
جديد، بل هو تأكيد من املؤسسة 
االمريكي��ة بأن البق��اء مهم، وأن 
اخل��روج معناه اإلض��رار باملصالح 

األمريكية.
يف  وأس��تاذ  عراق��ي  *كات��ب 

العالقات الدولية

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

االسرتاتيجية األمريكية 
الجديدة اعتمدت 
أدوارا واضحة لالنظمة 
العربية تقوم على 
تكليفها بإنهاء الصراع 
العربي االسرائيلي

تعترب صناعة تكرير الزيوت 
يف الوقت الحاضر صناعة 
احتكارية اي ان الشركات 
العاملة يف هذا املجال 
تحتفظ باسرارها وخرباتها 
وال تبيح بها
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فايننش��يال تايمز: ترامب والتخبط 
القاتل حيال الشرق األوسط

البداي��ة من صحيف��ة فايننش��يال تاميز التي 
جاءت حتت عنوان “تش��وش ترام��ب “القاتل” 
عل��ى سياس��ة الش��رق األوس��ط”. وقال��ت 
الصحيف��ة إن واش��نطن تعاني من إش��ارات 

متضاربة وتشدد متزايد.
وقالت الصحيفة إنه قد يغفر للرئيس التركي 
رجب طي��ب أردوغان، ش��عوره باالرتباك، ففي 
ي��وم األح��د تعهد الرئي��س األمريك��ي دونالد 
ترام��ب بتدمي��ر تركي��ا اقتصادي��اً ف��ي ح��ال 
اس��تهدفت قوات أردوغان األكراد في س��وريا 
)حلف��اء الوالي��ات املتح��دة(� وفي األس��بوع 
املاض��ي، جتاه��ل الرئيس الترك��ي، تصريحات 
مستش��ار ترام��ب لألم��ن القومي الت��ي قال 
فيها إن “الواليات املتحدة لن تس��حب قواتها 
من س��وريا حتى تضمن تركيا سالمة مغادرة 

األكراد.
وأضافت أن ترام��ب صرح قبل ذلك أن الواليات 
املتحدة س��تغادر سوريا “بس��رعة شديدة”، 
وه��و الق��رار ال��ذي أدى إل��ى اس��تقالة جيم 
ماتي��س، وزي��ر الدف��اع األمريكي واس��تقالة 
بري��ت ماكغ��ورك، املبعوث اخل��اص للتحالف 

الدول��ي ضد تنظيم داعش، مش��يرة إلى أن 
ذل��ك حدث قب��ل تصريحات وزي��ر اخلارجية 
األمريك��ي مايك بومبيو الذي ق��ال فيها إن 
“الواليات املتحدة ستنس��حب من س��وريا 

ببطء تبعاً للظروف على األرض”.
وتابع��ت الصحيفة بالق��ول إن أردوغان في 
وضع جيد، إذ أن الواليات املتحدة نفسها ال 
تعرف إذا ما كانت س��تأتي أم ستغادر ببطء 
أو بس��رعة، وذلك بناء على ش��روط مرنة أو 
من دون ش��روط فكيف يفترض على الشرق 

األوسط التعامل مع هذا الوضع؟
وأشارت الصحيفة إلى أن اإلدارات األمريكية 
املتعاقبة أرس��لت إش��ارات متضاربة حول 
الشرق األوسط فعلى سبيل املثال في عهد 
الرئيس األمريكي جورج دبليو بوش كان من 

املفت��رض أن يؤدي الغ��زو األمريكي للعراق في 
ع��ام 2003 إلى اندالع دميقراطي��ة إقليمية إال 

أنه اسهم في تعزيز حكم املاللي في ايران.
وأحمل��ت الصحيف��ة إلى أن��ه يتع��ن على دول 
الشرق األوسط أن تستعد لألسوأ: مستقبل 

من دون استقرار أو حرية.

الغارديان : “كابوس بريكست”
وننتق��ل إلى صحيف��ة الغاردي��ان التي جاءت 
افتتاحيته��ا حت��ت عنوان “ليس هن��اك اتفاق 
عل��ى خ��روج بريطانيا م��ن االحت��اد األوربي قد 

يساعد على التئام جراح األمة املنقسمة”.

وقال��ت الصحيف��ة إن��ه ال ينبغ��ي أن يعتقد 
أي ش��خص ب��أن املوض��وع س��ينتهي قريباً، 
ألنه فقط س��يكون بداي��ة النهاية في “حرب 

البريكست التي ستستمر ألجيال”.
وتابع��ت بالقول إنه ال يوج��د نهاية في األفق، 
أو ح��ل ميكن التوصل إليه مهما كانت نتيجة 

تصويت الثالثاء .
وأش��ارت الصحيفة إلى أن خروج بريطانيا من 
االحت��اد األوربي من دون اتفاق س��يكون أس��وأ 
النهاي��ات املمكن��ة والت��ي وصفت م��ن قبل 
دومنيك غريف بأنها س��تكون مبثابة “انتحار 

وطني”.
وتساءلت الصحيفة إذا ما كان منوذج النرويج 
مناسباً، لكنها اس��تطردت قائلة إن األمر لن 
يكون بس��يطاً ألن االحت��اد األورب��ي يرفض أي 

اتفاق شبيه بالنرويج.
وتابع��ت بالق��ول إن��ه في ح��ال واف��ق النواب 
ف��ي مجل��س العموم عل��ى اتفاق بريكس��ت 
إلنهاء الكابوس، عل��ى حد وصف الصحيفة، 
فإن الناس س��يأملون أن تق��وم هذه احلكومة 
املش��لولة مبعاجل��ة املش��اكل املتراكمة التي 
واخلدم��ات  االجتماعي��ة  الرعاي��ة  تتضم��ن 

الصحي��ة الوطنية وامل��دارس والتلوث البيئي 
والسجون والقطارات والتشرد .

وختم��ت بالقول إن��ه لو ربح فري��ق البقاء في 
االحتاد األوربي، فإن الضجيج س��وف يستمر� 
مش��يرة إلى أن إجراء استفتاء جديد سيكون 

جحيماً من نوع آخر.

آي: “التجسس مقابل الحرية”
م��ن صحيف��ة آي نق��رأ موضوع��ا ملراس��لة 
الصحيف��ة للش��ؤون الدبلوماس��ية كاثرين 
فيلي��ب عن تط��ورات قضي��ة نازان��ن زاغاري 
إيران��ي،  أص��ل  م��ن  البريطاني��ة  راتكلي��ف، 

املعتقلة في طهران بتهمة التجسس .
وقالت الصحيفة إن نازان��ن بدأت في اضراب 
ع��ن الطعام أم��س اعتراضا عل��ى منع دخول 
االدوية التي س��مح بها أطباء الس��جن إليها 
،وعلى ممارس��ة الس��لطات االيرانية لضغوط 
عليها لتصبح جاسوسة في بريطانيا مقابل 

اطالق سراحها.
ونقلت الصحيفة عن ريتشارد راتكليف، زوج 
نازانن، قوله إن محقق��ا من احلرس الثوري زار 
زوجت��ه ف��ي 29 ديس��مبر/كانون األول املاضي 
بعد م��رور 1000 ي��وم عل��ى احتجازها وطلب 
منها التجس��س لصالح طه��ران وقال لها إن 
ذلك س��يجعلها في أمان هي وأس��رتها حال 

موافقتها .
وقال��ت الصحيف��ة إن نازان��ن تعي��ش حالة 
م��ن الذعر منذ ذلك الوق��ت، مضيفة أن لندن 
اس��تدعت سفير إيران لديها وطالبته بضرورة 
أن تس��مح الس��لطات بإدخال أدوية حتتاجها 
لعالج أورام اكتش��فت اخيرا ف��ي صدرها في 

أسرع وقت .

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

صناعة تكرير الزيوت النفطية بني الواقع والطموحالصني .. الطريق الطويلة اىل تايوان



اثري الشرع

داخل  العسكرية  املواجهة  أن  يبدو 
مبحيطها،  أو  العراقية  األراضي 
قائمة ال محالة؛ وأن الشرق األوسط 
سيشهد توترات جديدة رمبا ستكون 
األشد خطورة من احلروب واملواجهات 
املواجهة  ستكون  رمبا  السابقة؛ 
األخيرة، التي ستفضي إلى تغييرات 
دويالت  ووالدة  واضحة،  دميوغرافية 
وتطبيع  جديدة  وسياسة  جديدة 

قادم مع العدو األزلي للعرب.
لتغيير  الُعدة  تَعد  املتحدة  الواليات 
في  ونفوذها  حلفائها  خارطة 
اإلرهاب  محاربة  ذريعة  وأن  املنطقة، 
األوسط،  الشرق  في  والتطرف 
وتشكيل حتالف ضد طهران سيسود 
على املشهد القادم، وسيتم العرض 

اخلتامي بعد أشهٍر قليلة.
األمريكي  اخلارجية  وزير  جولة  إن 
األوسط،  الشرق  في  بومبيو  مايك 
بالده  شركاء  طمأنة  منها  الهدف 
بأن  لهم،  رسالة  وتوجيه  العرب،  من 
نفوذها  على  احلفاظ  تنوي  واشنطن 
الدفاع  وستواصل  املنطقة؛  في 

من  نستدل  مصاحلها،  وعن  عنهم 
ترامب  دونالد  األمريكي  الرئيس  قرار 
أحد  بأن  سوريا؛  من  قواته  بسحب 
شملت  التي  بومبيو  رحلة  أهداف 
العراق هي العمل على إنشاء حتالف 
ودوالً  اخلليج  دول  يضم  إليران،  معاٍد 
إسرائيل  عن  فضالً  وأوربية،  آسيوية 
بومبيو  كررها  اإلستراتيجيات  وهذه 
خالل مباحثاته في عّمان والدول التي 

زارها.

املنطقة  في  أمريكا  شركاء  بعض 
وإسرائيل،  السعودية  رأسهم  وعلى 
يفضل  فيما  إيران  من  يتخوفون 
الطبيعي بني  آخرون إستئناف احلوار 
واشنطن وطهران من جهة وواشنطن 
قادة  بعض  أخرى،  جهة  من  ودمشق 
لهم  تصريحات  عبر  شددوا  العراق 
حدود  برسم  ألمريكا  السماح  بعدم 
كركوك؛  من  إنطالقاً  للعراق  جديدة 

قاسيا،ً  سيكون  الرّد  بأن  ونوهت 
لن  بأنها  أكدت  واشنطن  بدورها 
تنسحب من الشرق األوسط؛  وغيرت 

إستراتيجياتها في املنطقة.
تزال  ما  وأفغانستان  العراق  جتربة 
تكبدتها  التي  الهزمية  على  شاهداً 
ترامب  وخطاب  األمريكية  القوات 
عن تغيير إستراتيجيته في املنطقة 
متحور حول حماية األراضي األمريكية 
من تهديدات أسلحة الدمار الشامل، 
واألنظمة املعادية ألمريكا، أن السبب 
القوات  إنسحاب  لعدم  الرئيسي 
إلمتالك  يرجع  العراق؛  من  األمريكية 
في  نفطي  مخزون  أكبر  األخير، 
نتجاهل  ال  أن  وعلينا  حالياً،  العالم 
قوة  أكبر  هي  املتحدة،  الواليات  بأن 
العالم،  في  وإقتصادية  عسكرية 
مبختلف  عسكرية  قواعد  ومتتلك 

أنحاء العالم .
إستراتيجية؛  عن  يبحث  اآلن  ترامب 
متكنه من خلط أوراق العالم بأسره، 
من  إنسحابه  مسألة  فإن  وبالتالي 
غايات  لها  مناورة  إال  هي  ما  سوريا، 
ورسائل موجهة، قد يفهمها البعض 
تغيير  وأن  ترامب،  ينوي  ما  عكس 
اإلستراتيجية األمريكية ال تعني أنها 
ستعمد  و  إسرائيل  عن  ستتخلى 
اإلسرائيلية-  العالقات  تعزيز  على 
ما  وهذا  استطاعتها،  قدر  العربية 
الشرق  دول  من  العديد  في  شهدناه 
أحد  سيكون  العراق  ورمبا  األوسط، 

تلك الدول .

القاضي / منري حداد

رد عادل عبد املهدي، على التقوالت التي يطلقها 
من  متقدما  كالم..  دون  من  باالفعال  املغرضون، 
تاريخها  يطمئن  الراصد،  عني  عن  غافلة  زوايا 
املاضي، بحاضر يصب في املستقبل، وفق نظرة 
لنبض  أصغى  التأمالت،  متمعنة  ستراتيجية 
قلبها يتدفق نسغا صاعدا إلرواء شارع الرشيد، 
الى  الوزراء  رئيس  أحاله  الذي  لإلهمال  كإمنوذج 
السياسية  اإلدارة  أولويات  في  قصوى  أهمية 
لنبض العراق.تتوزع إهتمامات رئيس الوزراء عادل 
عبد املهدي، بني ميادين احلياة العراقية التي يريد 
الطني  الى  نزوال  الواقع..  النهوض، من عمق  بها 
احللول،  وتأمني  الناس،  معاناة  تفهم  في  احلري، 
أقصى  الى  يذهب  إمنا  باحلل،  االكتفاء  عدم  بل 
من املشكلة، بتوفير سبل الرفاه تأسيسا على 

املعاناة املوروثة من إهمال سابق.
اجلاثمة  الكونكريتية  الكتل  برفع  الطرق  فتح 
خانق  جيثوم  كابوس..  مثل  بغداد،  صدر  على 
أشباح..  مدينة  الى  السالم  عاصمة  أحال 
إبتهجت وفاح عطر املدنية من أركانها، واملقبل 
حسب  بأعيننا  قريبا  أراه  نلمسه..  نكاد  أبلغ... 
إستقراءات املنطق الهندسي جملريات السياسة.
برؤية  يتحرك  املهدي،  عبد  عادل  الوزراء  رئيس 
امليدانية  حلولها  حامال  للمعضلة  واضحة 

األمراء  هدأة  مثل  ووقور،  واقعي  فاعل..  بصمت 
ووجود  التاريخية..  املنجزات  على  يقدمون  حني 
التنفيذية،  السلطة  رأس  على  املهدي  عبد 
منجز وطني يحسب حسن إختيار من الشعب 
حضارتها  بهاء  تستعيد  بغداد  بدأت  لقيادته. 
رويدا رويدا ولسوف يعطيها الرب فترضى، جاعال 

من عبد املهدي سببا لفتح سبيل املعروف.
فتوارب  ونظيراتها،  كالثورة  الشعبية،  املدن  أما 
متفهمة  الرضا،  وجرف  القناعة  حدود  عند 
احلسجة،  الشعبية  وباللهجة  آت،  اخلير  أن 
على  تشجيعا  مابينهم..  في  الناس  يتطامن 
الصبر وحتفيزا على حيثيات الوالء »بيت اهلل ما 
فعادل  وسديد،  صائب  منطق  وهذا  بيوم«.  إنبنا 
عبد املهدي، يحمل وزرا موارا ينوء بثقل تركة من 
والـ...  واالهمال  الفساد  على  تعاقبت  حكومات 
التباكي  بدل  إن شاء اهلل،  ان احلل قريب  فلنقل 
التفكير  أطلنا  إن  بقيوده  يأسرنا  ماٍض  على 
باحللول،  الوثاب  العقل  عبقرية  نشغل  ولم  به، 
حيويا. مدن فارهة في بغداد، إستضاءت وملفات 
أسرها  من  استفاقت  األحزاب  عب  في  مخبأة 
وأخذت طريقها الى حيث يجب ان توضع األمور 
في نصابها، ولن يبقى ملف في أدراج النزاهة، إال 

ورآه اجلاني منشورا على صفحة القضاء...
عبد  إلتزموا  إذن  الباطل..  سوى  احلق  أفبعد 
املناطة  الشعب  تطلعات  مع  وتآزروا  املهدي، 
ورؤاه  بأصله  الناس  وثقة  ومنهجه  بشخصه 
إستوثقوا  الفقراء  الدولة.  إدارة  في  السياسية، 
من صحة صدور طروحات عبد املهدي، حني رأوه 
يعيد لشارع الرشيد كرامته، ويزيح عن كاهله 
لعنة الكونكريت.. تبا لالرهاب وقد ولى، ومرحى 
رئيس  مقدم  مع  أقبل  وقد  احلضاري  باالنفتاح 

الوزراء د. عادل عبد املهدي.

ان لكل امة وعصر نزعة اخالقية واذا نعتنا شخصاً بانه خلوق قصدنا 
ــي وال ياكل حقوق  ــك انه رجل حليم ال يغضب وال يعتدي وال يرتش ذل
االنسان قنوع ال يطمع متواضعا ال يتكبرا ال يعاند وال يكذب وان يكون 
ــلبيات الى االيجابيات  مفيداً ومعطاء ويلزم ان نحول انظارنا من الس
ــد يندفع ابخل الناس  ــدع باالندفاعات الفورية والعواطف ق وال ننخ
ــان بتاثير عوامل وقتية ولكنه ال  في بعض االحيان الى الكرم واالحس
ــيمته االصلية وان االخالق والفضائل احلقيقية  يلبث ان يعود الى ش
ــل الباطنية ،  ــي تتم في القوى والعوام ــى اال في االفعال الت ال تتجل
ــجية  ــان االخالقية تتجلى في قوة الس ــم واثمن ميزات االنس وان اه
ــه دافع قوى  ــل الفرد في اجليش ل ــاالرادة والعواطف مث ــي تظهر ب الت
ــتمرة حتملة القيام بواجباته بشجاعة ورباطه  وعاطفة وطنية مس
جاش فمكانه االخالق هي محبة الوطن وشيمة التضحية في احلياة 
ــم مجتمع كقنبلة  ــالل االخالق يعني تدهور وحتط ــكرية وانح العس
موقوتة ومحافظة االنسان على انسانيته يحتاج الى نظام اخالقي 
ــان عن طريق نظام اخالقي  ــالم جاء لتوجيه حركة االنس متزن واالس
ــام يقود الى الظلم وال  ــل الى التطرف وانعدام هذا النظ ــي ال ميي مثال
حتقق العدالة وتختل املوازين وال توضع االمور في مواقعها الصحيحة 
ــوة وانتشارها في مجتمع تنهار  فينهار اجملتمع واذا اخذنا مثالً الرش

ــس العدالة وان  ــه اس في
ــمل  تش ــالق  االخ ــرة  دائ
ــان واالسالم  افعال االنس
ــان  ــد ان يوصل االنس يري
ــتقامة  ــة االس ــى حال ال
وعدم االجنراف وراء غرائزه 
فيكون عبداً لها وبالتالي 
يهبط الى الدرك االسفل 
النفس  ــزم تزكية  يل ولذا 
ــون  القان وان  ــا  وتطهيره
ــدد  يح ــذي  ال ــي  االخالق
ــلوك في احلياة وهذا  الس

ال يتحقق اال اذا وجهه النظام العبادي الذي يتكفل بصياغة االنسان 
ــب ان نربي اجيالنا  ــف االمور ويج ــة ربانية ويبتعد عن سفاس صياغ
ــة ان تقوم  ــوره وعلى الدول ــم املنبثقة من ن ــاهلل والقي ــى االميان ب عل
ــد الوجود  ــا في تربية االمة على االخالق الفاضلة النها جتس بواجبه
ــاني في مراحل تطوره ورقيه وتظهر املواهب وتنمو  االجتماعي االنس
ــعادة واالمن  ــرد املظالم وتوفر الس ــؤوليات وت ــات وتتوزع املس الطاق
والسالم لبني االنسان اذن مسؤولية الدولة عن االخالق وعدم الفصل 
ــا اجتماعياً  ــانا مضبوط ــلوكه ليصبح انس ــا لتتحكم بس بينهم
ــم احلديث لتكوين افراد  ــالمية احلقه اقرها مبادئ العل واملبادئ االس
ــاد اجملتمع باالعتداء  ــة متنعهم من افس صاحلني ذوي ضمائر حساس
ــالم قادر على  ــم وليس هناك نظام اخالقي كاالس على حقوق غيره
تكوين الضمير الفعال فكانت هذه التنمية االخالقية صنعت اجياالً 
متثل اعمق جذور اخلير واحلق في مجتمع االنسان وصنع مناذج بشرية 

متثل اعالها وارقاها في الفضائل االنسانية جميعاً.

اهم واثمن ميزات االنسان 
االخالقية تتجلى يف قوة 
السجية التي تظهر باالرادة 
والعواطف مثل الفرد يف 
الجيش له دافع قوي وعاطفة 
وطنية مستمرة

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

الحقوقي ماجد الحسناوي

 خارطة طريق

 التنمية
االخالقية

ابراهيم الدهش

ــط عتمة الليل من احدى الليالي الشتوية  وس
ــرة من بعد منتصف  ــاعة متأخ الباردة ، وفي س
ــارات متقطعة  ــمع دوي انفج ــل ، كنا نس اللي
ــدة وميض البرق  امتزجت مع أصوات الرعد و ش

املرعب .
ــق  ــوبة باحلذر ، كان تراش ومع هذه األجواء املش
ــر املصحوبة بالعواصف التي جرفت  زخات املط
ــيطة التي يحتاجها  ــا بقايا اللوازم البس معه
ــاء التوجه الى املعركة،  ــل في اجلبهة واثن املقات
ــات التي  ــوزام واحلاج ــذه الل ــوع ه ــرة وتن ولكث
نحتاجها لم نستطع إدخال بعض منها داخل 
البيت الذي نسكنه مؤقتا واثناء انتظار األوامر 
ــكرية اجملتمعة،  التي تصلنا من القيادات العس
ــد  ــة ، فق ــة بالرهب ــواء املفعم ــذه األج ــع ه وم
ــذت حصتها وانقطعت  ــت الكهرباء قد اخ كان

ــن  ــاب حس ــت الرؤية .. واذا بصوت الش وانعدم
ــنه الذي لم  ــوني لصغر س ــى بحس وكان يكن

يتجاوز عامه الثاني عشر او اكثر بقليل..
ــت تعلم ان دورة  ــي اريد ان اريق املائية ، وان - عم

املياه خارج البيت ..
ــاك واحدة أخرى  ــارج ولكن هن ــم ، هي باخل - نع

موجودة داخل البيت ..
ــواء واالصوات  ــن هذه االج ــت انه خائف م علم

ويريد أن يكون بقربي .
ناديته ..

- تعال هنا 
واصطحب وسادتك والغطاء ..

ــن الغرفة  ــرعا م ــرورا لذلك وهرع مس كان مس
التي تبعد امتار عن مكان تواجدي ..

ــوم الثاني وبعد أن هجعنا للنوم  وفي صباح الي
ــت مرعوبا من  ــر ، نهض ــال بعد صالة الفج قلي
ــوني فلم اجده  ــم مزعج !! ونظرت الى حس حل
ــه عندما وجدت  ــوف علي ــي الذهول واخل أصابن

فراشه خاليا ..
ناديته فلم يجب خرجت مسرعا واذا بحسوني 
ــة صغيرة ويلف حول البيت  يركب دراجة هوائي

وبحركات بهلوانية صبيانية .. سألته:
ــة الهوائية  ــن لك هذه الدراج ــوني من أي - حس

ونحن االن نستعد ملواجهة العدو ..
ــوف العب بها  ــت اجملاور ، س ــا في البي - وجدته

قليال ثم اعيدها إلى مكانها ..

- ابتسمت قليال 
وحتدثت مع نفسي ما هذه ) الورطة و املسؤولية( 
ــوع للدفاع عن  ــو متط ــر الزهور وه ــاب بعم ش
ــبحان اهلل . هذا  ــات البلد ‘ وياللعجب ، س حرم

احلديث كنت احتدثه مع نفسي .. ناديته:
- حسوني ، تعال بقربي اريدك حاال

فعال جاء مسرعا ووقف امامي بدراجته ، واضعا 
ــة قريبة من  ــى األرض واآلخرى مرفوع ــا عل قدم

سرج الدراجة .  . كان سائقا ماهرا ..
- حسون ، كيف تطوعت للقتال .

- قال ..
ــا واهلل رزقهم  ــي ايض ــن و أم ــر الس ــدي كبي وال
ــت الولد  ــاف فكن ــة املط ــي نهاي ــوني ف بحس
ــتني  ــة والس الوحيد الب عمره االن في اخلامس
ــتون وقد  ــا و أم عمرها احدى او اثنان و س تقريب

توقف اإلجناب ، مبعنى انا اول واخر العنقود ..
علما ان اإلجناب كان متوقفا وال نعرف السبب

- يا عجبا ، وكيف ذهبوا بك إلى هنا 
هل تعلم ان هنا شهادة وجراح ؟؟

ــوا لي ، ان اهلل رزقنا بك من  ــدي و والدتي قال - وال
ــك اجلنة وانت من  ــترزق من خالل رزقه ولكي نس

طيورها ان شاء اهلل ..
- سبحان اهلل .

ــه للقتال واتخذوا  ــداء ، عليكم  بالتوج و إذا بن
ــارات  ــك كان دوي انفج ــاء ذل ــم ، واثن مواقعك

وأصوات رصاص البنادق ..
ــل المة  ــذ كل مقات ــال اخ ــع للقت ــرع اجلمي  ه
ــب  ــكان اخملصص له ، حس ــه إلى امل ــة واجت حرب

التوجيهات واألوامر العسكرية .
ــدة اصوات البنادق واالنفجارات  ــتمرت وبش اس
وكثافة النيران العالية وعند تواجدي مع اخوتي 

ــتباك ،  املقاتلني في املكان املقرر لنا وأثناء االش
ــمت ، قلت من املؤكد  ــوني ، وابتس تذكرت حس
ــور او خلف احد  ــد الصخ ــى وراء اح ــه اختف ان
ــكان امن يحميه من رصاص  البيوت او الذ في م

البنادق والهاونات .
واذ اسمع صوت احد املقاتلني يتعالى .. 

اهلل اهلل اهلل اكبر
الرحمة لشهداء العراق 

ــا ملعرفة من  ــي الرهبة ، هرعت متوجه أصابتن
ــي اخليال أن  ــل ولم يأتني ف ــهيد البط ذاك الش
ــوني فعال  ــهداء املعركة كان ولدي حس أول ش

أحببته مثل ابني ..
ــوال على اكتاف  ــاهدته محم وخاصة عندما ش

مقاتلينا االبطال وهو مضرجا بدمائه ..
ــري كاالنهار لكي  ــوع جت ــرعت إليهم والدم أس
ــول امتنى ليس  ــهاده ، تارة اق ــد من استش اتأك
حسوني وتارة اشكر اهلل على هذه النعمة وهي 

نعمة الشهادة ..
نظرت إليه و الدماء قد غطت معالم وجهه ، لم 

اميز ذاك الشهيد البطل ..
ــة هوائية وهي تتدلى  ــة مفتاح دراج واذا مبيدالي

من جيب بنطلون حسوني البطل الشهيد .

الريع .. ايرادات سهلة وخيارات صعبة
8 NO.3106 .WED . 16 .JAN .2019  2019 /  1 / 16  المقاالت المنشورة تعبر عن آراء اصحابها وليس بالضرورة ان تعبر عن رأي الصحيفةشؤون عراقيةالعدد)3106( االربعاء

*فراس زوين

ــي  ف ــائد  الس ــاد  االعتق كان  ــد  لق
خمسينيات القرن املاضي وخصوصاً 
ــات النمو  ــي نظري ــني ف ــني الباحث ب
ــل األكبر الذي  ــادي ان املعرق االقتص
ــة التنموية في الدول  يواجه العملي
ــوق احمللية  ــئة هو ضعف الس الناش
ــيولة املالية الالزمة  والذي يوفر الس
لهذه  ــوي  التنم ــع  بالواق ــوض  للنه
ــدول، واالعتقاد اجلازم ان التدفقات  ال
ــا املوارد  ــي ميكن ان توفره املالية الت
الطبيعية املكتشفة في هذه الدول 
ــذه القضية،  ــل له ــل األمث متثل احل
وماتزال طبقة واسعة من الناس في 
ــدان تنظر الى الوفرة املالية  هذه البل
املتحققة من ذلك الطريق على انها 
اسهل الطريق واقصر املسافات لبناء 
ــو االقتصادي  ــم وحتقيق النم بلدانه

واالجتماعي املنشود .
ــة هناك نظرة مغايرة  ومن جهة ثاني
ــاتذة واخلبراء  تبناها العديد من األس
ــني ترى خالف  ــني االقتصادي والباحث
ــدى فاعلية  ــول م ــه ح ــك التوج ذل
اإليرادات التي تدرها املوارد الطبيعية 
ــة  ــة االقتصادي ــق التنمي ــي حتقي ف
ــوع هذه  ــن من وق ــودة، محذري املنش
ــرة  ــذ فت ــراق ومن ــا الع ــدول )ومنه ال
ليست بالقصيرة( في فخ هذه املوارد 
الطبيعية والتي اطلق عليها )الريع( 
ــا  ــق عليه املطل ــاد  االعتم ــبب  بس
ــاً الى قيد  ــا تدريجي ــكل حّوله وبش
قصم ظهر االقتصاديات احمللية لهذه 
الدول خالل عقود طويلة بالرغم من 
ــن قبل غالبية  ــال التي عقدت م اآلم

الناس ورهانهم على هذه املوارد .

ولعل من املناسب اإلشارة السريعة 
ــة والدولة  ــى الريع من جه ــى معن ال
ــرى والذي قد  ــن جهة أخ ــة م الريعي
يكون خافياً على العديد من الناس، 
وقد عرفت النظرة الكالسيكية الريع 
بأنه اجلزء الذي يدفعه املستأجر الى 
املالك من غلة األرض نظير استغالل 
قواها الطبيعية. اما النظرة املعاصرة 
فقد اعتبرت الريع هو منط اقتصادي 
ــوارد الطبيعية دون  ــى امل ــد عل يعتم
احلاجة الى االهتمام بتطويرها، ومن 
ــادن، واملياه،  ــوارد املع ــذه امل امثلة ه
والنفط، والغاز، اما االقتصاد الريعي 
ــي اقتصادها  ــه اعتماد دولة ما ف فأن
ــتخرج  ــي مس ــدر طبيع ــى مص عل
ــك االقتصاد  ــن األرض فيصبح بذل م
ــادل التجاري الذي  معتمداً على التب
يؤدي الى ظهور مجتمع استهالكي 
مرتبط باالستيراد وال يهتم بالزراعة 
ــة. ويعود الفضل في بيان  او الصناع
ــيس املعنى االصطالحي للريع  وتأس
ــدوي في بحثه  ــني مه للباحث حس
ــاكل التنمية االقتصادية  )منط ومش
ــة( عام 1970 والذي  في الدول الريعي
ــار ال مفهوم الدولة  يعد اول من أش
الريعية على انها الدولة التي تعتمد 
ــل ريعي  ــى دخ ــى عل ــة األول بالدرج
ــادة أولية، في حني عمل  يتأتى من م
ــني وتطوير  حازم البيبالوي على حتس
ــن خالل حتليل الدولة  هذا املفهوم م
ــية  ــمات رئيس ــة الى أربع س الريعي

هي -
1. ان يكون الدخل الرئيس للدولة هو 
ــع املتأتي من مورد طبيعي )نفط  الري

او غاز(.
ــكل االيدي العاملة املنخرطة  2. تش
ــبة ضئيلة من القوى  في اإلنتاج نس

القادرة على العمل.
ــن الريع يتأتى من  ــل الناجت ع 3. الدخ

اخلارج.
ــي اجلهة املتلقية  ــون الدولة ه 4. تك
ألموال الريع وهي املسؤولة عن أوجه 

انفاقه .
وقد عرف األستاذ صبري زاير السعدي 

االقتصاد الريعي بانه االقتصاد الذي 
ــد من انتاج  ــد على الريع املتول يعتم
النفط او الغاز اململوك كلياً للدولة، 
ــهلة  ــوال الس ــن األم ــية م ان اخلش
ــة  الطبيعي ــوارد  امل ــا  توفره ــي  الت
ــن االقتصاديني وان  رافقت العديد م
ــد اختلفت  ــية ق ــذه اخلش ــت ه كان
ــة  االقتصادي ــة  التجرب ــالف  باخت
ــني الدكتور  ــة كما ب ــة الريعي للدول

ــور مانع حبش  ــل والدكت عامر جمي
ــكالية  ــوم )إش ــي بحثهما املوس ف
التناقض بني الريع النفطي والتنمية 
ــتدامة في العراق( حيث أشاروا  املس
ــت في بداية  ــى ان هذه اخملاوف متثل ال
خمسينات القرن املاضي من التبادل 
ــة  ــارة اخلارجي ــئ للتج ــر املتكاف غي
ــة والدول النامية،  بني الدول املتقدم
ــة  الصناعي ــلع  الس ــارة  جت ــني  ب أي 
ــارة املواد األولية ، اما في  املنتجة وجت
سبعينات القرن املنصرم فان اخملاوف 
كانت من الفشل االقتصادي لبلدان 
ــي صارت حتال  ــوارد الطبيعية والت امل
الى تأثير تذبذب الصادرات النفطية 
ــدان املصدرة للنفط ، وبعد  على البل
ــي الثمانينات  ــاوف ف ذلك كانت اخمل
ــرض الهولندي  ــول امل ــت تدور ح كان
ــاكله االقتصادية والذي يشير  ومش
ــة احمللية  ــة العمل ــاع قيم ــى ارتف ال
بسبب تدفق العوائد املالية الكبيرة 
ــة نتيجة ازدهار  من العملة االجنبي
املوارد الطبيعية ، ثم حتولت اخلشية 

ــلوك االجتماعي  ــة الس ــى مراقب ال
ــات النفطية  ــي للحكوم والسياس
وكبح  الديكتاتوريات  ــو  نح وحتولها 
احلريات العامة نتيجة توفر السيولة 

املالية في تلك الدول .
ــاوف  اخمل ــتمرار  اس ــظ  املالح ــن  وم
ــار  االث ــن  م ــة  املتواصل ــية  واخلش
الطبيعية بسب  للموارد  ــلبية  الس
ــرط واالنغماس في  ــتغالل املف االس
الفخ الريعي الذي وقع به العديد من 
الدول النفطية ومن ضمنها العراق، 
وميكن حصر واختزال االثار السلبية 
ــن  ــة م ــهلة املتحصل ــوال الس لألم
املوارد الطبيعية مبحورين رئيسيني -

ــي تتمثل  ــة  والت ــار االقتصادي • االث
ــات اإلنتاجية  ــاد عن القطاع باالبتع
اخملتلفة واهمالها، واالكتفاء باملوارد 
الطبيعية والتركيز عليها مبا يضمن 
املزيد من اإليرادات، وان كان ذلك يؤدي 
ــوق األجيال  ــى حق ــى التجاوز عل ال
ــوارد الطبيعية التي  ــة من امل القادم
ــرط  مف ــكل  بش ــتنزافها  اس ــم  يت
ــات االنية، مع غض  لتغطية االلتزام
ــواق  ــي أس ــات ف ــن التقلب ــر ع النظ
ــلبية  الطاقة العاملية وتأثيراته الس
ــات الصناعة  ــع واهمال قطاع وتراج
ــارة  والتج ــياحة  والس ــة  والزراع
اخلارجية وغيرها من القطاعات التي 
ــة ألي اقتصاد  ــر القاعدة املتين تعتب
ــي الى  ــول التدريج ــي، والتح حقيق
ــوم بانفاق  ــتهالكي يق ــع اس مجتم
ــتهالك  ــة على اس ــه الطبيعي ثروات
السلع واخلدمات املستوردة وبشكل 
ــاف الى ارتفاع  ــي نهاية املط يؤدي ف
ــب البطالة بني أبناء البلد، ومن  نس
ــبة البطالة في  املالحظ ارتفاع نس
معظم الدول الريعية مثل السعودية 
ــة فيها  ــدل البطال ــذي وصل مع وال
ــت  % 6 و  ــارات  % 14 والكوي  % 12 و االم
ــن  % 8 ، وهذا حتديداً ما  عمان والبحري
ــن ثمانينات  ــراق ابتداء م حصل للع
القرن املاضي وجتلى بكل وضوح بعد 
ــة االن حيث هجرت  عام 2003 ولغاي
الصغيرة  ــع  واملصان ــل  املعام االالف 

ــة  ــع الزراع ــع تراج ــطة م واملتوس
ــوت االف الدومنات من  وتخلفها وم
ــبب توقف  ــة بس ــي الزراعي األراض
ــاد املطلق  ــي واالعتم ــاج احملل اإلنت
ــول البالد الى  ــتيراد، وحت على االس
ــر كل همها  ــة كبي ــب صيرف مكت
ــع النفط وتوزيع ايراداته على  هو بي
ــن خالل موازنات هزيلة  املواطنني م
ــا  ــغيلي فيه ــب التش ــل اجلان يص
ــن القيمة الكلية  الى قرابة  % 79 م
ــة  خط أي  ــن  ع ــدا  بعي ــة  للموازن

ــة او الية  ــة وتطويرية حقيقي تنموي
ــع االقتصادي  ــل للنهوض بالواق عم
ــبة  املتهاوي منذ عقود، وارتفاع نس
البطالة فيه لقرابة  % 22.6 كما اعلن 
اجلهاز املركزي لإلحصاء التابع لوزارة 
التخطيط في 23/8/2018 في الوقت 
ــد الدولي  ــدوق النق ــذي اعلن صن ال
ــة  ــدل البطال ــار 2018 ان مع ــي أي ف
ــن  % 40 ، مع  ــغ اكثر م ــي العراق بل ف
ــي خللق  ــط احلكوم ــاب التخطي غي
ــزه عن  ــل للعاطلني وعج ــرص عم ف
ــتيعاب مئات االالف من خريجي  اس
ــبب ضعف  ــات واملعاهد بس اجلامع
ــه  ــة التوج ــاص وهيمن ــاع اخل القط
ــي، واالعتماد على  ــادي الريع االقتص
ترقيعي  التعيينات احلكومية كحل 
ــكلة املتجذرة في اجملتمع  لهذه املش
فشلت في توفير فرص عمل جديدة 

تضمن ألبنائها احلياة الكرمية
ــن اخطر  ــة  ان م ــار االجتماعي • االث
ــج االقتصاد الريعي هو االعتماد  نتائ
ــق من قبل احلاكم على األموال  املطل
السهلة التي توفرها املوارد الطبيعية 
ــي القطاعات  ــن باق ــتغناء ع واالس
ــياحية  والس ــة  والزراعي ــة  اإلنتاجي
وغيرها  ــتخراجية  واالس والتحويلة 
ــي هذه  ــل ان احلاكم ف ــا، ب واهماله
ــق الرئيس  ــا العائ ــد يجده ــدول ق ال
ان  ــث  حي ــلطة  بالس ــرده  تف ــام  ام
ــات وتطورها  ــذه القطاع ــاط ه نش
ــه أصابع  ــن توجي ــن م ــن املواط ميك
النقد التحليلي للخطط احلكومية 
ــى  وحت ــة  الداخلي ــاتها  وسياس

اخلارجية، لكون املواطن سيكون هو 
ــرادات احلكومية  املصدر الرئيس لإلي
ــوم التي  ــالل الضرائب والرس ــن خ م
ــو املصدر  ــا الدولة عليه وه تفرضه
ــي مللئ اخلزينة املركزية من  االساس
ــب التي  ــع الضرائ ــه داف ــالل كون خ
ــات وتوفير  ــة باخلدم ــه املطالب تخول
ــة متكنه من دفع  فرص عمل حقيقي
ــة عليه،  ــات املالية املفروض االلتزام
ولن يكتفي بالوعود الزائفة ، لذا فأن 
ــاد واالكتفاء  ــج الريعي لالقتص النه
ــق  ــة بخل ــهلة كفيل ــوال الس باألم
نظام ديكتاتوري يعمل على تسخير 
ــتخبارية  واالس ــة  األمني ــزة  األجه
والعسكرية خلدمة احلاكم وطبقته 
ــراء الناس بعد  احلاكمة ومحاولة ش
ــن أموال  ــن الدولة م ــض خزائ ان تفي
ــى طبقة من  ــع االعتماد عل الريع، م
املرتزقة والفاسدين ومحترفي التملق 
لتدعيم أساس احلكم وتثبيت جذور 
ــيئاً  ــيئاً فش احلاكم الذي يتحول ش
ــتلهم قوته من  ــور يس ــى ديكتات ال
الطبيعية السهلة، فليس  الواردات 
من مصلحته ظهور طبقة صناعية 
ــتقل تصبح  ــة ذات نفوذ مس وزراعي
فيما بعد منافساً له، واالمثلة على 
هذا النموذج التعد وال حتصى وتكفي 
ان نفتح اعيننا على ما يحيطنا من 
ــار االجتماعية  ــم االث ــى لنفه فوض

للريع في ماضيها وحاضرها .
ان التجربة االقتصادية واالجتماعية 
التي عاشتها معظم الدول النفطية 
ومنها العراق اثبتت من خالل الواقع 
ــهلة املتحصلة من  ــوال الس ان االم

ــذه الدول والتي  املوارد الطبيعية له
ــة  ــة املركزي ــا للخزين ــذ طريقه تأخ
ــباب في تدهور  كانت احد اهم األس
ــب  نس ــاع  وارتف ــي  احملل ــاده  اقتص
البطالة بني أبنائها وقد تكون احلافز 
الديكتاتوريات  ــوء اعتى  األكبر لنش
ــلطا كما كان احلال في  وأكثرها تس
ــعودية وفينزويال  العراق وليبيا والس
ــدول  ال ــن  م ــد  والعدي ــيك  واملكس
ــعوبها  ش ــت  عان ــي  الت ــة  النفطي
ــبب هذه األموال التي لم  االمرين بس
ــتثمارها او استغاللها  ــن اس يحس
ــا فقط مع  ــر نحو انفاقه ــرك االم وت
ــتهالك  االس ــو  نح ــع  اجملتم ــه  توج
ــاد متني  ــن بناء اقتص ــل ع والتكاس
ــه احمللية  ــه من صناعت ــتمد قوت يس
ــة  ــل ان التجرب ــي، ب ــه الذات واكتفائ
ــا العديد من  ــة التي خاضته العاملي
ــج وماليزيا اثبتت  ــل النروي الدول مث
ان النمو االقتصادي املنشود ال يكون 
ــن األموال  ــاد ع ــالل االبتع ــن خ اال م
السهلة واعتبار إيرادات الريع ضمانا 
ــيس  لألجيال القادمة من خالل تأس
ــيادي يوضع فيه الفائض  صندوق س
من هذه األموال بعد استقطاع جزء 
يسير منه اما باقي االلتزامات املالية 
ــغيل  ــة فتتم من خالل تش احلكومي
ــة األراضي  ــل وزراع ــع واملعام املصان
ــات التي  ــي القطاع ــام بباق واالهتم
ــي ألي اقتصاد  تعتبر العماد احلقيق

حر وسليم.
*باحث اقتصادي

الخشية من األموال 
السهلة التي توفرها املوارد 
الطبيعية رافقت العديد من 
االقتصاديني وان كانت هذه 
الخشية قد اختلفت باختالف 
التجربة االقتصادية للدولة 
الريعية

هرعت متوجها ملعرفة 
من ذاك الشهيد البطل 
ولم يأتني يف الخيال 
أن أول شهداء املعركة 
كان ولدي حسوني فعال 
أحببته مثل ابني

تجربة العراق وأفغانستان ما 
تزال شاهدًا على الهزيمة التي 
تكبدتها القوات األمريكية 
وخطاب ترامب عن تغيري 
إسرتاتيجيته يف املنطقة

 من وحي االنتصار

املواجهة األخرية ال يكتفي باحلل.. ذهابا اىل أقصى املشكلة



الفصل الثامن
الهيكل التنظيمي

أدرك ضابط البحرية الس��ابق 
ستيف بانون وبعد مرور بضعة 
اس��ابيع ان البيت االبيض هو 
في احلقيقة قاعدة عس��كرية 
بواجه��ة  حكوم��ي  ومكت��ب 
منزل وعدد من الغرف الرسمية 
القائم��ة ضمن منش��أة آمنة 
قي��ادة عس��كرية. كان  حت��ت 
الت��درج  مذه��اً:  التراص��ف 
الهرمي والتراتبية العسكرية 
املدنيني  في اخللفية وفوض��ى 

املؤقتني في املقدمة.
من الصع��ب جداً ان جتد كياناً 
عل��ى خ��اف م��ع االنضب��اط 
العسكري اكثر مما هي منظمة 
ترامب. لم يكن هناك من بنية 
واضح��ة وتراتبي��ة ب��ل مجرد 
ش��خص ف��ي االعلى يس��عى 
اجلمي��ع الى ني��ل انتباهه. لم 
تكن االمور تسير على اساس 
املهمات بل على اس��اس لفت 
االنتباه. ف��كل ما يلفت انتباه 
الرئيس يج��ذب انتباه اآلخرين 
ايضاً. هكذا كان��ت االمور في 
برج ترامب متاماً كما هي عليه 

اآلن في بيت ترامب االبيض.
فاملكت��ب البيض��اوي حتدي��داً 
قد اس��تخدم في السابق من 
قبل الرؤس��اء السابقني على 
انه رمز الق��وة العظمى وقمة 
احتفالي��ة. ولكن م��ا ان وصل 
ترامب الى سدة الرئاسة حتى 
ال��ى مجموعة  حت��ول املكتب 
من رايات احلروب حتيط به حني 
يجل��س عل��ى مكتب��ه وحتول 
املكتب البيضاوي الى س��احة 
تش��هد يومياً عل��ى اخفاقات 

ترامب.
وم��ن املرج��ح ان يك��ون ع��دد 
االش��خاص الذي��ن دخلوا هذا 
املكتب ف��ي عهد ترامب يفوق 
عدد االش��خاص الذين دخلوه 
في عهد أي رئيس آخر. فمعظم 
االجتماعات التي حصلت في 
الرئيس  البيضاوي مع  املكتب 
كان��ت محاطة ومقطوعة من 
قب��ل عدد من اخل��دم. في حني 
كان اجلميع يتوقون ان يكونوا 
يتج��ول  اجتم��اع.  كل  ف��ي 
مسترقون للنظر والسمع في 
ارجاء املكتب من دون ان يكون 
هناك مبرر لتجوالهم. ولطاملا 
ليجلس  بان��ون حج��ة  وج��د 
الزاوي��ة  ف��ي  اوراق��اً  ويطال��ع 
وليق��ول الكلم��ة الفصل من 
ثم؛ م��ن جهت��ه كان بريبوس 
يس��لط الض��وء عل��ى بانون؛ 
يراق��ب  كوش��نر  كان  فيم��ا 
احمليط. فق��د كان ترامب يحب 
ان يكون حوله كل من هيكس 
القدمي  تلميذه  وكونواي وحتى 
وصديقه اوماروسا مانيجولت 
فكي��ف باحلري اآلن وقد اصبح 
رئيس��اً للجمهورية؟ كما هي 
احلال دوماً كان ترامب يحب ان 
يك��ون حوله حض��ور متلهف 
الى رؤيته؛ فكان يش��جع اكبر 
قدر من الناس ان يقدموا على 
ع��دد م��ن احمل��اوالت ليكون��وا 
اقرب ما يكون اليه. مع الوقت 
كان يتخ��ذ ق��رارات متهكمة 
بح��ق الذين يب��دون متلهفني 

لتملقه.
االدارة احلسنة حتد من الكبرياء 
لك��ن في بيت ترام��ب االبيض 
غالباً م��ا تبدو االم��ور وكأنها 
لم حتدث ويب��دو الواقع وكأنه 
ال وجود ل��ه اذا كان ال يتضمن 
ب��كل بس��اطة. كانت  ترامب 
ه��ذه املنهجية تقل��ب االمور 
رأساً على عقب: فإذا حدث امر 
ما ولم يكن حاضراً ملشاهدته 
ل��م يك��ن يكترث ل��ه وال يكاد 
يلحظ��ه بل يكتف��ي بتوجيه 

نظرة فارغ��ة. كان يعمل ايضاً 
وفق��اً لنظري��ة جعلت عملية 
التوظي��ف في اجلن��اح الغربي 
وعلى امتداد اجلناح التنفيذي 
بطيئة جداً فملء مراكز االدارة 
كان آخ��ر ما يفكر فيه ولذا لم 
يكن يكت��رث له. وبدورهم كان 
زوار اجلن��اح الغربي يش��عرون 
باالرتب��اك ل��دى زيارتهم جراء 
النق��ص ف��ي ع��دد املوظفني؛ 
فبع��د ان يجري الترحيب بهم 
بتحي��ة عس��كرية ذكي��ة من 
باللب��اس  العس��كريني  قب��ل 
الرس��مي الكامل عند مدخل 
اجلناح الغربي يكتش��فون ان 
هذا اجلناح غالباً ما يفتقر الى 
موظفة اس��تقبال سياس��ية 
يبحث��ون  ال��زوار  يجع��ل  م��ا 
بأنفس��هم ع��ن امل��كان الذي 
يقصدون��ه ف��ي اروق��ة املكان 
ال��ذي كان فيم��ا مض��ى ذروة 

القوة في العالم الغربي.
الضاب��ط  تلمي��ذ  فترام��ب 
السابق وان لم يكن متحمساً 
له��ذا املنصب رغب ب��أن يعود 
الى عه��د القيم العس��كرية 
اراد  الواق��ع  فف��ي  واخلب��رة. 
احلفاظ على حقه الشخصي 
بأن يتحدى منظمته اخلاصة او 
يتجاهله��ا. كان هذا التصرف 

ع��دم  ان  إذ  ايض��اً  منطقي��اً 
امتاك منظمة ه��و الطريقة 
االكثر فاعلي��ة لتجنب الناس 
ف��ي منظمتك  يعملون  الذين 
واملثي��ر  والس��يطرة عليه��م. 
للس��خرية هو ان اعضاء هذه 
القافلة من الوجوه العسكرية 
الت��ي يج��ري التحب��ب اليها 
امث��ال جيمس ماتيس، هربرت 
وج��ون  ماكماس��تر،  راميون��د 
انفس��هم  وج��دوا  كيل��ي، 
ادارة معادية  يعمل��ون ضم��ن 
القيادة  بأدق تفاصيلها ملبادئ 

االساسية.

من��ذ البداية جرت ادارة اجلناح 
مخال��ف  بش��كل  الغرب��ي 
للتوجيه��ات ش��به اليومي��ة 

التي كان يعطيها الش��خص 
املس��ؤول ع��ن ادارت��ه رئي��س 
املوظفني راينس بريبوس والذي 
اوش��ك ان يخس��ر وظيفت��ه. 
والش��يء الوحي��د ال��ذي كان 
وظيفته  دون خس��ارته  يحول 
هو انه لم ميِض بعد وقتاً طوياً 
في منصبه لُيط��رد منه. لكن 
لم يكن احد في الدوائر املقربة 
من ترامب يشك للحظة بأنه 
سيخس��ر وظيفته قريباً حني 
لن يعود طرده يس��بب الكثير 
من االحراج للرئيس. فبريبوس 
املرحل��ة  خ��ال  ش��ك  ال��ذي 
االنتقالية بأنه س��يتمكن من 
الصمود حتى التدشني ومن ثم 
تس��اءل ان كان سيتمكن من 
حتمل ه��ذا العذاب لعام كامل 
على االقل )وهو ما كان يعتبره 
الفترة االقص��ر التي ينبغي ان 
يتحم��ل خالها( عاد فخفض 

هذه املدة الى ستة اشهر.
فالرئيس بح��د ذاته غافٌل عن 
اي��ة صرام��ة تنظيمي��ة وق��د 
تص��رف دوماً كرئيس املوظفني 
او مبعن��ى آخ��ر رفع م��ن مرتبة 
املسؤول االعامي الى موظف 
ث��م عم��ل كس��كرتير  اول��ي 
فأضح��ى  لنفس��ه  اع��ام 
يراج��ع البيان��ات الصحفي��ة 
ويقدم االق��وال املأثورة ويتصل 
بالصحفي��ني عب��ر الهاتف ما 
جعل مسؤول االعام الفعلي 
ف��داء.  وكب��ش  تابع��اً  يب��دو 
وباإلضافة الى ما سبق تصرف 

اقرب��اء ترام��ب كما ل��و انهم 
مديرون عام��ون على مختلف 
ان  اخت��اروا  الت��ي  النواح��ي 

وهناك  يكونوا مديرين عليها. 
بانون ايض��اً الذي يقود عملية 
الدولي��ة  بالعملي��ة  اش��به 
التزام��ات  فيطل��ق  البديل��ة 

بعيدة االم��د ال يعرف بها احد 
س��واه. اما بريب��وس وبصفته 
مدي��ر العملي��ات التي ال مركز 
له��ا فوجد ان ما م��ن داٍع كي 

يبقى في منصبه.
في الوقت عينه ب��دا الرئيس 
وكأن��ه بدأ يحب بريبوس اكثر 
قابٌل لاس��تنفاد.  فأكثر ألنه 
فقد ب��ادل االس��اءة اللفظية 
الت��ي وجهه��ا ترام��ب الي��ه 
او  بعذوب��ة  طول��ه  بس��بب 
باالح��رى بصب��ر كان اش��به 
مس��تعد  ماكم��ة  بكي��س 
لتلق��ي الضربات حني تس��وء 
االم��ور كما انه لم يرد لترامب 
اساءته ما اثار بهجة الرئيس 

واشمئزازه.
م��ن  بقلي��ل  الرئي��س  ق��ال 

الثناء: »انا اح��ب راينس فمن 
سواه يس��تطيع القيام بهذه 

الوظيفة؟«.

كان التحفي��ز املش��ترك الذي 
يتعرض له الرجال الثاثة الذين 
يتبوأون مناصب متاسوية في 
اجلناح الغربي، بريبوس، وبانون 

الوحي��د  العام��ل  وكوش��نر، 
الذي مينعهم من التمايز فيما 

بينهم.
لتول��ي  االول��ى  االي��ام  فف��ي 

ترام��ب الرئاس��ة ب��دت االمور 
واضحة للجمي��ع: كان هناك 
ثاثة رج��ال يتنافس��ون على 
ادارة البي��ت االبي��ض ليك��ون 
واح��د منهم رئي��س املوظفني 
وصاح��ب الس��لطة في عرش 
هن��اك  كان  وطبع��اً  ترام��ب. 
ترام��ب بح��د نفس��ه الذي ال 
يرغب في التنازل عن السلطة 

ألي كان.
وفي هذه املعمعة برزت كايتي 
وال��ش ابنة االثنت��ني والثاثني 

عاماً.
رئي��س  نائب��ة  وال��ش  كان��ت 
بالنس��بة  اقله  املوظفني متثل 
اليه��ا مثاالً جمهوري��اً معيناً: 
نظامي��ة  رش��يقة،  نزيه��ة، 
وفّعالة. انها موظفة حكومية 
لكنه��ا  جميل��ة  مس��تقيمة 
حتاف��ظ عل��ى تعابي��ر حازمة. 
كانت وال��ش خير مثال للكثير 
من السياسيني احملترفني الذين 
تف��وق كفاءته��م ومهاراته��م 
التنظيمي��ة عل��ى عقيدتهم. 
)بعبارة اخرى: »افضل ان اكون 
ج��زءاً من منظمة له��ا تراتبية 
واضح��ة ف��ي اص��دار االوامر ال 
اتفق معها على ان اكون ضمن 
منظمة فوضوية تعكس آرائي 
بش��كل افضل«(. كانت والش 
كل  عل��ى  مطلع��اً  ش��خصاً 
للسياسيني  املهمة  املس��ائل 
متح��ور مج��ال عمله��ا ح��ول 

السياس��يني  اه��داف  ترتي��ب 
بحس��ب االولوي��ات وتنس��يق 
عمل املوظفني وتنظيم املوارد. 
كان��ت ترى نفس��ها ش��خصاً 
يجي��د ح��ل املس��ائل بصمت 

وبعيداً عن الهراء.
قالت: »في كل مرة يدخل فيها 
شخص ما للقاء الرئيس ال بّد من 
اجناز نحو خمسة وستني امراً. 
ال بّد من حتدي��د الوزير الواجب 
الش��خص  بحض��ور  اعام��ه 
املع��ني م��ن ه��م االش��خاص 
الواجب استش��ارتهم. يحتاج 
الرئي��س الى توصي��ات يرفعها 
للضي��ف فم��ن س��ينجز هذه 
ال��ى  ويقدمه��ا  التوصي��ات 
ب��د  وال  املعني��ني؟  املوظف��ني 
ايض��اً من التدقيق ف��ي بيانات 
الشخص... بعدها يفترض بك 
ان حتيل خبر اللقاء الى املكتب 
االعامي ليقرروا إن كان يشكل 
خب��راً محلياً او خب��راً اقليمياً 
وبعده��ا ننش��ر مقال��ة حوله 
او نتحدث عنه ف��ي التلفزيون 
احملل��ي... كل هذا قب��ل التطرق 
ال��ى املس��ائل السياس��ية او 
ال��ى أي  العام��ة... وبالنس��بة 
ش��خص يلتقي الرئي��س ال بّد 
م��ن التوضي��ح له مل��اذا هناك 
آخرون لن يلتقوه واال فسيخرج 
ويس��يء ال��ى الش��خص الذي 

قابله«.
م��ا  ال��ى  رم��زاً  وال��ش  كان��ت 
يفت��رض بالسياس��ة ان تكون 
او كان��ت عليه: عم��اً تدعمه 
الطبق��ة السياس��ية احملترفة 
السياس��ة  وجتل��ه.  وتق��دره 
رتي��ب  بفس��تاٍن  الش��بيهة 
وص��ارم م��ن واش��نطن ش��يء 
مناقض للموض��ة بكل تأكيد. 
السياس��ة ترتب��ط باالجراءات 
وامل��زاج. الصرع��ات مت��ّر. هي ال 

تبقى ابداً في اللعبة.
مدرس��ة  م��ن  وال��ش  ج��اءت 
كاثوليكية للبنات في س��انت 
لويس )مازالت ترتدي صليباً من 
املاس حول رقبته��ا( وتطوعت 
للعمل في حمات سياس��ية 
محلي��ة. بعدها ارتادت جامعة 
ج��ورج واش��نطن. فجامع��ات 
العاصمة واشنطن من افضل 
اجلامعات في تخريج اشخاص 
موثوق��ني ف��ي مج��ال العم��ل 
)فالسياس��ية  السياس��ي 
ف��ي  يدخ��ل  كم��ن  ليس��ت 
رابط��ة Ivy الرياضي��ة(. ذلك ان 
معظ��م املنظم��ات احلكومية 
يديره��ا  ال  والسياس��ية 
ش��هادة  يحمل��ون  اش��خاص 
ماجس��تير بل ش��بان وشابات 
وبنظرتهم  بجديتهم  يتميزون 
املثالي��ة ال��ى القط��اع الع��ام 
ش��وائب  )م��ن  وطموحه��م. 
السياس��ة اجلمهورية ان يجد 
الش��بان املتحمس��ون للعمل 
ف��ي القطاع العام انفس��هم 
يعمل��ون للح��د م��ن القطاع 
ف��ي  يتط��ور  فامل��رء  الع��ام(. 
مهنته بحس��ب م��دى اتقانه 
لها ومس��توى اتفاقه مع بقية 
ممارس��ته  وطريق��ة  اجملموع��ة 

للعبة .

9 ملف

من الصعب جداً ان جتد كيانًا على خالف مع االنضباط العسكري اكثر مما هي منظمة ترامب 

معظم االجتماعات التي حصلت 
يف املكتب البيضاوي مع الرئيس كانت 

محاطة ومقطوعة من قبل
 عدد من الخدم

احللقة )28(

ما ان وصل ترامب اىل سدة الرئاسة
 حتى تحول املكتب االبيض اىل مجموعة من 

رايات الحروب تحيط به

ترامب
اوباما

بانون

هيئة التحرير

تستعرض كتاب نار وغضب الذي كشف فضائح البيت االبيض والذي سعى دونالد ترامب جاهدا ملنعه
ظل وسيظل هاجسنا وديدننا هو البحث عن اجلديد وعن املعلومة واالسرار واالشياء املثيرة والساخنة والتي نرى 
ضرورة 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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»جراند  في  ذهبية  ميدالية  العزاوي،  عشتار  العراقية  الالعبة  حصدت 
سالم« ابو ظبي للعب اجليوجيستو في أبو ظبي.وقالت عشتار في   »متكنت 
من حصد ميدالية ذهبية للعراق في الوزن الثقيل ببطولة جراند سالم ابو 
ظبي للجيوجيستو«.واضافت: »حصدت امليدالية بفوزي على منافستي 
البحرينية «، الفتة إلى أنها »سبق وان واجهت املنافسة البحرينية في 
البطوالت السابقة«.واوضحت عشتار: »كثفت من تدريباتي اليومية من 
»تطورت  أنها  مبينة  اخملتلفة«،  للبطوالت  جاهزيتي  على  احلفاظ  اجل 
كثيراً عن السابق بفضل املران الشاق«.وشهدت البطولة جولة »أبوظبي 
غراند سالم – طوكيو« مشاركة أكثر من 400 العب والعبة من 23 دولة 

حول العالم.

)                     (   تسلط الضوء على ديربي آسيا وحسم الصدارة 

يوسف فعل 
يدخ��ل اس��ود الرافدي��ن مباراتهم مع اي��ران على 
صدارة اجملموعة، بطموحات متجددة ورؤى مختلفة 
وهواجس متباينة تتمثل بتخطي املنافس والتربع 
عل��ى قمة اجملموعة االمر الذي يجعلنا نس��ير في 
االجتاه االس��هل واالقرب لالنتقال الى دور الثمانية، 
لذلك على املدرب كاتنيتش ان يدرك جيدا ان نقاط 
الي��وم هي بغاي��ة االهمي��ة الن املب��اراة مفصلية 
وقد تس��هم بكتاب��ة  تاريخ ذهبي جدي��د لكرتنا 
في السجالت االس��يوية، يدوم في الذاكرة طويال، 
لذلك فان التأهل ليس اهم من مباراة ايران وحصد 

نقاطها الذهبية.
الفوز على ايران يفتح االبواب مشرعة امام االسود 
القتحام دور ال��� 16 بعزمية قوية وبعنفوان األبطال 
وبإصرار كبير على مواصلة مشوار التفوق والنجاح، 
الن املناف��س ال��ذي نالقيه س��يكون م��ن اصحاب 
املركز الثال��ث في مجموعته  قد يكون س��وريا او 
فلس��طني او تركمانس��تان او كوريا الشمالية او 
لبنان، تل��ك املنتخبات مواجهتها اس��هل بكثير 
من قط��ر او الس��عودية، في ح��ال التعث��ر مبباراة 
الي��وم امام ايران الذي يعلم ه��و االخر بحقيقتها     
يتطل��ب م��ن ادارة الوف��د ورئاس��ته ان تتعام��ل 
مبنته��ى االحترافي��ة، والنظرة البعيدة ،مبناقش��ة 
املدرب  كاتانيتش عن افكاره وخططه وطموحاته 
عن��د مالقاة املنتخ��ب االيران��ي ،وان ال تترك احلرية 
الكاملة للمدرب ف��ي التعامل الكيفي مع املباراة   
الت��ي قد تدفعن��ا خياراته ال��ى املواجهة االصعب 
وتتعق��د مهمة االس��ود ف��ي املعترك االس��يوي ، 
بق��راءة متفحصة ومتأنية  لتصريحات كاتانيتش 
،جن��ده يردد دائما ، ان التأه��ل الى دور ال�16 اهم من 
الفوز على ايران، واننا اجنزنا، ما نصبو اليه بجدارة    
م��ا يخالف املنطق والعقل ، وميك��ن قراءة تصريح 
كاتانيتش من جانب��ني االول، انه مخادعة تدريبية 
وف��ي يوم اللق��اء تت��م مباغتة املنتخ��ب االيراني، 
وانتهاج االسلوب الذي يقربنا من الفوز والصدارة، 
والقراءة االخرى لتصريحه، انه التفكير الذي يراود 
كاتانيت��ش ويجعله يلعب بطريقة دفاعية ،بعيدا 
عن الش��ق الهجومي ،على اعتبار انه اجنز مهمته 
بنج��اح، وعندها س��نقع باحملظور، وس��نكون في 

املركز الثاني، ونالقي اقوى املنتخبات القارية في 
االدوار االقصائي��ة، التي ال ترح��م والفيها مجال 

للتعويض.
ووفقا لتل��ك املعطيات واخملططات، ف��ان مباراة 
ايران اهم من التأهل  ،النها  بوابة العبور الى كنز 
البطولة ،ونحتاج فيها من كاتانيتش   التحلي 
بالشجاعة ،واالحترافية من رئاسة الوفد ،وضخ 
الالعب��ني بال��روح املعنوي��ة العالي��ة ،وجرعات 
احلماس��ة ،وتوضي��ح االم��ر له��م، ان فوزك��م 
يقربكم لكتابة س��يناريو يحاكي  امجاد جيل 
2007 ،وعليك��م انتزاع الفوز ،بتطبيق الواجبات 
وااللتزام بالتعليم��ات التدريبية بكفاءة عالية، 
وهن��ا يأتي دور اجلانب االداري الذي عليه ان يعرف 

كي��ف يتصرف بالوق��ت املناس��ب، الن الفرص في 
البط��والت الكبيرة حتتاج ال��ى رؤية ناضجة ،وانها 
متر كالس��حاب وعلين��ا اغتنامه��ا بتحقيق الفوز 

على ايران وعدم الندم مستقبال.

جواد الخرساني 
بحس��ب املعطيات في أوائل انطالق��ة فريقنا في 
مش��واره اآلس��يوي لكرة الق��دم تؤك��د أن فريقنا 
العراق��ي قد جتاوز كل الصعوبات التي واجهته في 
رحل��ة اعداده لهذه املنافس��ات من قل��ة املباريات 
التجريبي��ة واملعس��كرات ذات اإلمكانية العالية 
فضال عن اإلش��كاالت ف��ي دعوة بع��ض الالعبني 
وتهمي��ش البعض، وهذا ما انعك��س على الفريق 
ف��ي مباراته األول��ى أمام فيتنام الت��ي كثرت فيها 

األخط��اء إال أن الفري��ق صححه��ا أم��ام الفري��ق 
اليمني أضعف الفرق اآلسيوية املشاركة وهذا ما 

أعاد االمل في مواصلة املشوار اآلسيوي . 
املباراة املقبلة لنا أمام املنتخب اإليراني الفريق األول 
اس��يويا والذي خاض مباراتيه بكل س��هولة أمام 
فيتنام واليمن وهو يسير مبستوى ثابت ومتصاعد 
ويع��رف ان قيمة مباراته م��ع منتخبنا ذات أهمية 
النها ستحسم الصدارة وخوض مباراة سهلة في 

دور ال���16   عل��ى املنتخب الوطن��ي العراقي يعني 
له الكثير لذلك س��يدخل املبارة بقوة ، أما فريقنا 
الذي يلعب بخيار الفوز فعليه اثبات ذلك من خالل 
الفوز على فريق ايران وان حصل ذلك فعال فس��وف 
يذه��ب بعي��دا في املنافس��ات وق��د يبل��غ املباراة 
النهائي��ة ، لكن في حالة اخلس��ارة أمام املنتخب 
اإليراني فس��تكلف هذه اخلس��ارة دخول دور ال�16 
وخوض مباراة غاية في الصعوبة ورمبا ستكون مع 
الفريق املونديالي منتخب الس��عودية وهي مباراة 

غير مضمونة الفوز.
لذلك فإن الفوز على املنتخب اإليراني مفتاح بلوغ 
الدور رب��ع النهائي ونصف النهائ��ي وحتى املباراة 

النهائية.  كل التوفيق  ألسود الرافدين.

سيف املالكي 
اعتق��د ان منتخبنا الوطني ل��ن يذهب بعيدا بعد 
دوري ال���16 اذا خس��رنا ام��ام اي��ران س��وف تكون 
مواجهتن��ا ام��ا قطر او الس��عودية وهم��ا فريقان 
كبيران ال ميك��ن ان يتجاوزهما الع��راق رغم فوزيه 
االخيري��ن عل��ى اليمن وفيتن��ام لكنه ل��م يظهر 

بش��خصية البطل ف��ي هذه البطول��ة واعتقد ان 
مسيرة منتخبنا سوف تتوقف عند دور ال�16 لكن 
باملقاب��ل نامل ان يظهر املنتخ��ب العراقي عكس 
التوقعات. اما مبارتنا امام ايران فمنتخبنا س��وف 
يلعب م��ن اجل الف��وز ال غيره ليتص��در اجملموعة 

ويتجنب مالقاة السعودية وقطر.

نور نزار 
اعتق��د ان املنتخ��ب الوطن��ي قادر عل��ى حتقيق 
نتائج جيدة وس��يظهر مبس��توى فن��ي افضل ... 
وتوقعات��ي ان املنتخب قادر عل��ى الوصول ملراحل 
متقدمة في البطولة بحال مت اختيار التش��كيل 
املناس��ب ل��كل مب��اراة وتعام��ل اجله��از الفني 
تكتيكي��ا بص��ورة مدروس��ة وعل��ى الالعبني ان 
يكون��وا بافضل حاالتهم .... باعتق��ادي ان مباراة 
اي��ران فيها الكثير م��ن اجلوانب املهمة ففي حال 
حتقيق الفوز يعني  صدارة اجملموعة والذهاب لدور 
ال���16 ملالقاة ثوالث اجملموع��ات وهذه افضلية ولو 
كانت على ال��ورق ...اجلانب االخر املهم هي احلالة 
النفس��ية والذهنية لالعب بعد الفوز على ايران 
ستختلف كليا وستكون الثقة عالية للمنتخب 
الوطني سواء  للجهاز الفني او الالعبني ... لذلك 
س��تكون مباراة ايران نقلة نوعية واحملك احلقيقي 
الس��ود الرافدين مع االمنيات لهم بتحقيق الفوز 

وصدارة اجملموعة .

عمر قحطان 
منتخبن��ا حتى االن كان مقنع��ا نوعا ما لكنه لم 
يظهر بش��خصية البطل، فهناك بعض األخطاء 
والثغ��رات الواضح��ة، لذا ق��د تكون املب��اراة أمام 
إيران مبثابة اختبار حقيقي، يس��تطيع من خاللها 
الالعبون تأكيد جدارتهم وكس��ب الثقة املطلقة 
من قبل اجلماهير والوس��ط الرياض��ي، على الورق 
املنتخ��ب االيراني أفضل وأجهز وأق��در، بالعبيهم 
الكبار مثل س��ردار آزمون ومهدي طارمي وس��امان 
قدوس واحلارس علي رضا، وبخبرة مدربهم املستقر 
في ايران منذ س��نوات كارلوس كي��روش، لكن في 
كثير م��ن املرات يقف منتخبنا كالند أمامهم ولم 
ال يك��ون هذه املرة أيضا، لتك��ون اإلنطالقة القوية 
احلقيقية للمدرب كاتانيتش والعبيه في البطولة، 

ولسلك الطريق األسهل في األدوار القادمة...
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اللجنة الشاطئية تبحث مع ممثل »فيفا« انشاء مالعب خاصة باللعبة
في  الشاطئية  اللجنة  رئيس  نائب  اجتمع 
االحتاد العراقي لكرة القدم، علي حمدان، مع 
ممثل االحتاد الدولي »فيفا« مهرداد مسعودي 
اللجنة  سر  امني  بحضور  قطر،  دولة  في 
واملدرب  احلسني،  عبد  ضياء  الشاطئية، 
مع  تواجدهم  اثناء  مقدم،  كرمي  االيراني، 
املنتخب الوطني للشاطئية في معسكره 

التدريبي في الدوحة.

ان  الكرة  الحتاد  بيان  في  حمدان  علي  وقال 
»اللقاء مع ممثل »فيفا« جاء من اجل الوقوف 
على واقع كرة القدم الشاطئية في العراق، 
تدريبية  دورات  اقامة  خالل  من  وتطويرها 

وحتكيمية، وبناء مالعب خاصة للعبة«.
مبساعدة  رغبته  ابدى  »مهرداد  ان  واضاف 
وامكانية  العراقية،  الشاطئية  الكرة  جلنة 
باللعبة  خاصة  مالعب  خمسة  إنشاء 
عن  فضال  واحملافظات،  بغداد  بني  موزعة 

لالشراف  للعراق  دوليني  محاضرين  ارسال 
على الدورات اخلاصة باملدربني واحلكام«.

3 مالعب مخصصة  العراق ميتلك  ان  يذكر 
الكرة  احتاد  ملعب  وهي  الشاطئية،  للكرة 
ونادي اجليش، واالخير في البصرة، لكنه من 
)الزميج(، وليس من الرمال اخلاصة املوجودة 
باملواصفات  وليس  العاملية،  املالعب  في 

القانونية للعبة.

 بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد /  بغداد / 

 بغداد / 

منتخبنا حتى االن كان 
مقنعا نوعا ما لكنه 
لم يظهر بشخصية 
البطل، فهناك بعض 
األخطاء والثغرات 
الواضحة

الفوز على املنتخب 
اإليراني مفتاح بلوغ 
الدور  ربع النهائي 
ونصف النهائي وحتى 
املباراة النهائية

الفوز على ايران يفتح االبواب مشرعة امام االسود القتحام دور الـ16 بعزمية قوية وبعنفوان األبطال
احلالة النفسية والذهنية لالعبني بعد الفوز على ايران ستختلف كليا وستكون الثقة عالية للمنتخب

اجرت »البينة اجلديدة« استطالعا عن مباراة اليوم احلاسمة والتي سيكون قطب الرحى فيها اسود الرافدين   
على ملعب النصر في دبي ..في هذا االستطالع تباينت االراء لكنها كلها التقت في نقطة جوهرية وهي ان 

ال بديل للفوز ملنتخبنا.. فماذا قال عدد من  الصحفيني الرياضيني بهذا الشان ؟

/  هشام كاطع الدلفي

عمر قحطان سيف املالكي نوار نزار جواد الخرسانيوسف فعل 

الناصرية/ البينة الجديدة / كاظم العبيــدي
اختتمت في  ذي قار بطولة العراق بألعاب القوى 
برعاية مدير عام شركة  نفط ذي قار، علي وارد 
حمود، وبالتعاون مع االحتاد املركزي للعبة والتي 
احملافظات  مختلف  من  عداء   500 بها  شارك 
االنشطة  لكل  داعمة  الشركة  ان  وارد  وقال   .
خدمة  في  تصب  التي  الرياضية  والفعاليات 
املصلحة العامة وتطور االلعاب اخملتلفة لألندية 
 ، العمرية  والفئات  الشعبية  والفرق  واالحتادات 
وان دعمنا أللعاب القوى كونها رياضة شعبية 
وان  واملرأة  والرجل  والصغير  الكبير  بها  يشارك 
احملافظات  مختلف  من  العدائني  مئات  حضور 
كل  وتنهي  الكل  جتمع  الرياضة  ان  على  دليل 
البطولة  ان  الى  .مشيراً  اجملتمع  بني  الفوارق 
اغلب  به  شاركت  كبيراً  رياضياً  عرساً  كانت 
وحدة  الشركة  لدى  ان   : .واضاف  العراق  اندية 
رياضية تهتم وتشارك بكل الرياضات الرسمية 
التي  الوحدة  لهذه  داعمون  واننا  والشعبية 

سابق  وقت  في  العراق حققت  بطولة 
ت  ال لصا ت با كا للشر

في بغداد .
جهته  من 

اشرفنا  اننا   : اجلنديل  كرمي  االعالم  مدير  اكد 
بشكل مباشر ورعاية كبيرة لهذه البطولة بناًء 
على توجيهات املدير العام الذي يؤكد دائما على 
دعم كل شرائح اجملتمع ومنهم الرياضيني .واشار 
الناصرية  مركز  من  انطلقت  البطولة  ان  الى 
ابراهيم )ع(  اور االثارية مرقد النبي  باجتاه زقورة 
حيث قطع املتسابقون مسافة 10 كم ومن ثم 
الذي  املقدس  املكان  هذا  في  الفائزين  تكرمي  مت 

يزوره الناس من كل بقاع العالم .

فيما اشار محمد خالد لطيف مسؤول الوحدة 
الرياضية في الشركة الى ان هذه البطولة تقام 
املركزي  االحتاد  مع  بالتعاون   2019 عام  مرة  الول 

وقد وفرت الشركة كافة مستلزمات جناحها .
وقد حضر البطولة الدكتور طالب فيصل رئيس 
نفط  بدوره مدير عام شركة  الذي شكر  االحتاد 

ذي قار لدعمه الكبير لهذه البطولة .

اختتام بطولة العراق بألعاب القوى برعاية شركة نفط ذي قار
الكرة  جنم  أكرم،  نشأت  أكد 
املنتخب  أن  السابق،  العراقية 
االستقرار  في طريق  بدأ يسير 
من  منسجم  بشكل  ويظهر 
آسيا. كأس  في  ألخرى  مباراة 
تصريحات  في  أكرم،  وقال 
األخطاء  »جتنب  ان  صحفية: 
اجلولة  خالل  التشكيلة  في 
نشعر  يجعلنا  أمر  الثانية 
بالتفاؤل، قبل مباراة املنتخب، 
في  إيران  مع  األربعاء،  اليوم 

ان  الثالثة«.وأضاف:  اجلولة 
يتصاعد  أداء منتخبنا  »مؤشر 
في  الالعبني  أغلب  وجنح 
حيث  املطلوبة،  الصورة  تقدمي 
جتنبت أغلب األسماء في لقاء 
ارتكبت  التي  األخطاء  اليمن 
ميكن  »ال  فيتنام«.وتابع:  ضد 
بطبيعة احلال مقارنة املنتخب 
مع  واليمن  بفيتنام  اإليراني 
املنتخبات«. جلميع  احترامنا 

الالعبني  »جناح  ان  وواصل: 
عقب  القيود  من  التحرر  في 

انتصارهم على فيتنام واليمن 
كبيرة  إيجابية  خطوة  ميثل 

وسيشكل حافًزا معنويًا مهًما 
ياتي  أن  »أمتنى  إيران«.وأمت:  أمام 
للمنتخب  األفضل  الظهور 
مسيرة  ملواصلة  إيران،  أمام 
الصدارة«. وحسم  التألق 

العراقي  املنتخب  ويحتل 
في  الرابعة  اجملموعة  وصافة 
نقاط،   6 برصيد  آسيا  كأس 
إيران  منتخب  مع  بالتساوي 
يتفوق  األخير  ولكن  املتصدر، 

بعدد األهداف.

نشأت أكرم: مؤشر العراق يتصاعد يف كأس آسيا

العراقي  النجم  زال  ما 
من  ال�18  في  كاظم،  مهند 
عمره، لكنه لعب دورا بارزا مع املنتخب 
2019.وأثبت  آسيا  كأس  بطولة  في  العراقي، 
في  القوي  األداء  أن  املوهوب،  الشاب  الالعب 
يرتبط  ال  آسيا،  مثل كأس  الكبيرة  البطوالت 
بقدر اخلبرة التي يستحوذ عليها الالعب، وإمنا 
على  والقدرة  واحلماس  باملوهبة  يرتبط    قد 
االنخراط مع عناصر اخلبرة والشباب بالفريق.

أصعب  العراقي  املنتخب  يخوض  واليوم 
اختبار له في البطولة احلالية حتى اآلن، حيث 

الثالثة  اجلولة  في  اإليراني،  املنتخب  يلتقي 
بالدور  الرابعة  اجملموعة  مباريات  من  األخيرة، 
العراقي  املنتخبان  للبطولة.وضمن  األول 
واإليراني التأهل املبكر للدور الثاني )دور ال�16( 
صدارة  ستحسم  اليوم  بينهما  املباراة  لكن 
اجملموعة، فيما بينهما حيث يكفي املنتخب 
التعادل، لتفوقه بفارق األهداف فيما  اإليراني 
الالعب  للفوز.وهز  العراقي  املنتخب  يحتاج 
الفريق  مباراتي  من  كل  في  الشباك،  الشاب 
إلى  الرافدين  واليمن ليقود أسود  أمام فيتنام 
الفوز، في املباراتني ومزاحمة املنتخب اإليراني 

على صدارة اجملموعة.

اليافع مهند كاظم يتفوق على اخلرباء يف أمم 

العراق،  منتخب  مرمى  حارس  حسن،  جالل  د  أكَّ
أنَّ مواجهة إيران، اليوم األربعاء، ضمن منافسات 

كأس آسيا، ستكون بعيدة عن الضغوطات.
وقال حسن  ان  »املنتخب العراقي أكمل حتضيراته 
للمواجهة  وسنخوض املباراة بدون ضغوطات بعد 
الثاني«.لكنه  الدور  إلى  التأهل  الطرفان  أن ضمن 
أوضح »سنلعب من أجل الفوز، وإسعاد جماهيرنا 
املتواجدة لدعم الفريق، كما أن تصدرنا اجملموعة 

سيؤكد قوة العراق، وقدرته على املنافسة«.
اليوم،  مباراة  على  ينصب  اآلن  »التفكير  ان  وبنيَّ 
الذي  الفريق  أو  املقبل،  بالدور  االنشغال  دون 
سنواجهه في ثمن النهائي؛ ألننا نلعب كل مباراة 
العراقي«. الفريق  قدرات  وإثبات  عالية،  بهمة 
وأضاف »الفريق جاهز واملدرب شاهد مباراتي إيران، 
سنعمل  والتي  املهمة،  النقاط  بعض  ص  وشخَّ
عليها في مباراة اليوم، ونتمنى أن نخرج بنتيجة 

تسعد اجلماهير املساندة لنا«.

حارس منتخب العراق: 
سنلعب للفوز على إيران

عشتار تروي تفاصيل فوزها بذهبية 
»جراند سالم« ابو ظيب للجيوجيستو

اليافع مهند كاظم يتفوق على اخلرباء يف أمم آسيا
 4 الى  الفارق  سيتي  مانشستر  قلص 
ضيفه  على  بفوزه  ليفربول  عن  نقاط 
ولفرهامبتون  بثالثية نظيفة في ختام 
بطولة  من  والعشرين  الثانية  املرحلة 

إنكلترا لكرة القدم االثنني.
املركز  في  مؤقتا  ابتعد  ليفربول  وكان 
الصعب  فوزه  اثر  نقاط   7 بفارق  األول 
السبت،  برايتون 1-صفر  على مضيفه 
 23 مقابل  نقطة   57 املتصدر  وميلك 
البرازيلي  املهاجم  وواصل  لسيتي. 
التهديفية  هوايته  جيزوس  غابريال 
في اآلونة االخيرة وسجل هدفني. وكان 
جيزوس سجل رباعية في مرمى بورتون 
بفوز  انتهت  التي  املباراة  في  البيون 
ساحق لفريقه 9-صفر في ذهاب نصف 
االنكليزية  االندية  رابطة  كأس  نهائي 

احملترفة، وهدفا واحدا في مرمى روثرهام 
)فاز فريقه  انكلترا  في مسابقة كأس 
من  رصيده  جيزوس  ورفع  7-صفر(. 
مباريات   8 آخر  في   12 الى  األهداف 
خاضها على ملعب االحتاد في مختلف 
جيزوس  وقال  املوسم.  هذا  املسابقات 
بعد املباراة »عندما العب أريد مساعدة 
الفريق وهذه حال سيرخيو أغويرو الذي 
كثيرا«. ويساعدني  رائعا  العبا  يعتبر 
اآلونة  في  »ألعب بشكل جيد  وأضاف 
الي  بالنسبة  جدا  املهم  ومن  األخيرة 
اما  مهاجم«.  ألنني  األهداف  تسجيل 
نونو  البرتغالي  ولفرهامبتون  مدرب 
احلال  »بطبيعة  فقال  سانتو  ايبيريتو 
الطرد،  حادثة  بعد  مهمتنا  تعقدت 
افتتاح  لدى  خطأ  ارتكبنا  ايضا  لكن 
الفريق املنافس التسجيل الننا فشلنا 
في التعادل مع متريرة من 30 مترا«. ورفع 

سيتي رصيده الى 99 هدفا منذ مطلع 
املوسم احلالي في مختلف املسابقات 
اربع  على  يحارب  يزال  ال  بانه  علما 
احمللي،  الدوري  الى  اضافة  هي  جهات 

الكأسأن احملليتان ودوري أبطال أوروبا.
ضاغطا  املباراة  سيتي  مانشستر  بدأ 
حقق  الذي  منافسه  مرمى  على 
الكبار  مواجهة  في  ايجابية  نتائج 
ذهابا   1-1 اليوم  منافسه  ضد  وحتديدا 
والنتيجة ذاتها ضد مانشستر يونايتد 
ايضا في حني تغلب على توتنهام 1-3 
في عقر داره. ومتكن سيتي من افتتاح 
طويلة  أمامية  متريرة  بعد  التسجيل 
البورت  امييريك  الفرنسي  مدافعه  من 
باجتاه اجلناح األملاني لوروا سانيه الذي 
سار بها على اجلهة اليسرى متخطيا 
عرضية  ميررها  ان  قبل  املدافعني  أحد 
داخل  املرمى  أمام  من  جيزوس  تابعها 

شباك احلارس البرتغالي روي باتريسيو 
العب  طرد  حادثة  جاءت  )10(.ثم 

بولي  ويلي  ولفرهامبتون 
تدخله  اثر   19 الدقيقة  في 

العنيف على البرتغالي 
لتعقد  برناردو سيلفا 

الضيوف،  مهمة  من 
سيتي  فأضاف 
الثاني  الهدف 
إثر  جزاء  ركلة  من 
رحيم  مخاشنة 

ستيرلينغ داخل املنطقة فأنبرى لها 
جيزوس )39(. وهبط إيقاع املباراة في 

مدرب  واشرك  نسبيا  الثاني  الشوط 
غوارديوال  جوزيب  اإلسباني  سيتي 
دي  كيفن  البلجيكي  ألعابه  صانع 
سيلفا  دافيد  اإلسباني  من  بدال  بروين 

في الدقيقة 62.

وبعد دقائق من دخوله 
قوية  كرة  سدد 
تصدى لها باتريسيو 

واب.

إلى  والبحرين  تايالند  تأهلت 
 2019 آسيا  كأس  من  الـ16  دور 
مع  األولى  تعادل  بعد  القدم  لكرة 
الثانية  وفوز   1-1 املضيفة  اإلمارات 
القاتلة  اللحظات  في  الهند  على 
الثالثة  اجلولة  في  االثنني  1-صفر، 

االخيرة من دور اجملموعات.
 5 مع  الترتيب  االمارات  وتصدرت 
الثانية  لتايالند   4 مقابل  نقاط 
عن  املباشرة  املواجهات  بفارق 
تأهلت ضمن افضل  التي  البحرين 
اربعة منتخبات حتصل على املركز 
الثالث، فيما ودعت الهند )3 نقاط( 
الدور  الى  التأهل  عن  وعجزت 
االقصائي للمرة االولى في تاريخها 
ستيفن  االنكليزي  مدربها  ليقدم 
من  استقالته  كونستانتاين 
منصبه.في املباراة االولى في مدينة 
هدافها  لإلمارات  سجل  العني 
ثيتيبان  ولتايالند   )7( علي مبخوت 
في  الثانية  )41(.وفي  بوانغتشان 
حتى  البحرين  انتظرت  الشارقة، 
هدف  لتخطف  االخيرة  اللحظات 

الفوز من ركلة جزاء ترجمها جمال 
 12 اآلن  حتى  )90+1(.وضمن  راشد 
منتخبا تأهله هي اإلمارات املضيفة، 
الصني،  األردن،  البحرين،  تايالند، 
كوريا اجلنوبية، إيران، العراق، قطر، 
واليابان.  أوزبكستان  السعودية، 
الـ16  دور  في  االمارات  وتلعب 
ضد  اجملموعة  متصدرة  بصفتها 
ثالث اجملموعة الثالثة او الرابعة او 
اخلامسة، في حني يلعب الوصيف 
الثالثة.ويتأهل  ثاني  مع  تايالند 
كل  ووصيف  بطل  الـ16  دور  الى 

الى  اضافة  الست  اجملموعات  من 
في  حلت  منتخبات  اربعة  افضل 
الشارقة  استاد  الثالث.على  املركز 
من  معظمه  متفرجا   11417 وأمام 
اجلالية الهندية في اإلمارات، كانت 
لتأكيد  نقطة  الى  بحاجة  الهند 
العبور فيما أرادت البحرين النقاط 
بحرينية  بداية  للتأهل.بعد  الثالث 
واعدة، استلمت الهند زمام املبادرة 
واستحوذت على الكرة دون احلصول 
على فرص خطيرة على مرمى سيد 
االول  الشوط  لينتهي  علوي،  شبر 
الثاني،  في  لكن  سلبي.  بتعادل 

فسدد  للبحرين  األفضلية  دانت 
من  قوية  يسارية  االسود  كميل 
خارج املنطقة علت العارضة )61(، 
راشد  جمال  من  حرة  ضربة  ثم 
سينغ  غوربريت  احلارس  التقطها 

ساندو )63(.
سوكوب  املدرب  دفع  وبعدما 
وعبداهلل  مرهون  محمد  بالثنائي 
القائم  األول  أصاب  هالل،  يوسف 
الهندي األمين برأسه )71(، ثم سدد 
القائم  من  بالقرب  أرضية  هالل 
راشد  جمال  وأهدر   ،)73( األيسر 
داخل  من  مباشرة  غير  حرة  ضربة 
.)74( الصد  حائط  في  املنطقة 
انكفأ الهندي نحو الدفاع حفاظا 
على نقطة مؤهلة، وارتفع منسوب 
الضغط البحريني برأسية خطيرة 
أبعدها  الطول  الفارع  لهالل 
احلارس ببراعة )85(. ومن ركلة جزاء 
بعد  القاتل  الوقت  في  بحرينية 
ترجم  شمسان  حمد  على  عرقلة 
الكرة  راشد  جمال  الوسط  العب 
في قلب املرمى مسجال هدف الفوز 

.)1+90(
اإلمارات غري مقنعة

حققت  الثانية،  املباراة  وفي 
اإلمارات التي كانت ضمنت تأهلها 
الثانية، تعادال مخيبا  بعد اجلولة 
هزاع  استاد  في   1-1 تايالند  مع 
وسارت  العني.  مدينة  في  زايد  بن 
عرضيها  منوال  على  االمارات 
والهند   1-1 البحرين  امام  اخمليبني 
)2-صفر(، حيث لم تقدم املستوى 
الهدف  وماعدا  منها،  املتوقع 

املبكر غابت الفرص اخلطرة متاما.
لصالح  قوية  البداية  وكانت 
االمارات التي افتتحت التسجيل 
من  متريرة  اثر  دقائق  سبع  بعد 
اسماعيل  الى  صالح  احلسن 

اصابت  كرة  سدد  الذي  احلمادي 
الى علي مبخوت  وارتدت  العارضة 
الشباك  الى  برأسه  اعادها  الذي 
اديسون  تايالند  مدافع  حاول 
برومراك ابعادها بيده دون ان ينجح 

في ذلك.
وسجل مهاجم اجلزيرة هدفه الثاني 
في  والسابع  احلالية  النسخة  في 
هدافا  توج  كان  بعدما  البطولة 
برصيد  استراليا  في   2015 لنسخة 
خطأ  تايالند  واستغلت  اهداف.   5

دفاعيا لصنع فرصتها االولى بعدما 
احمد  االمارات محمد  فشل مدافع 
في السيطرة على الكرة ليخطفها 
عن  مر  الذي  كرايسورن  اديساك 
لكن  بقوة  سدد  ثم  حسن  ماجد 
كان  عيسى  خالد  املرمى  حارس 
.)23( ببراعة  كرته  البعاد  حاضرا 
واضطر سيريساك يودياردثاي مدرب 
شاليمبونغ  باملدافع  للدفع  تايالند 
شناونسي  مليكا  بديال  كردكاو 
الدفاعي  اخلطأ  وكان   .)31( املصاب 
لالمارات  مكلفا  احمد  حملمد  الثاني 

للتعادل  تايالند  بادراك  وتسبب 
تشاناثيب  من  متقنة  متريرة  اثر 
مبدافع  اصطدمت  سونفكراسني 
الذي  بوانغشان  امام  وتهيأت  العني 
مر عن خالد عيسى وسدد في مرماه 
زاكيروني  البرتو  االيطالي  وقام   .)41(
محمد  الوسط  العب  باشراك 
عبدالرحمن مكان املدافع االمين بندر 
االحبابي )45(، ثم احمد خليل مكان 
واسماعيل   )74( احلمادي  اسماعيل 
مطر مكان خلفان مبارك) 84( لكن 

دون تغيير في االداء والنتيجة.

سيقرر الدولي البلجيكي إيدين هازارد مصيره مع ناديه 
تشيلسي، بنهاية املوسم اجلاري، وسط رغبة كبيرة 
وكشفت  معه.  التعاقد  في  مدريد  ريال  جانب  من 
أبلغ  »البلوز«  أن  البريطانية  )تيليجراف(  صحيفة 
إدارة امللكي، بأنه حال قرر هازارد الرحيل فلن يقبلوا 
بأقل من 112 مليون يورو، وهو سعر في متناول الريال، 
علما بأن عقد املهاجم البلجيكي مع النادي اللندني 
األبرز في  النجم  مستمر حتى 2020.ويعد هازارد هو 
حتديد  في  يرغب  الذي  تشيلسي،  صفوف 
مع  خاصة  وقت،  أقرب  في  مستقبله 

ت  يحا مدرب الفريق، تصر
لي  يطا إل ماوريسيو ا

 ، ي ر سا
لتي  فيها ا قال 

لست  »أنا 
وال  الرئيس 
بسوق  أتكفل 
أنا  االنتقاالت، 
التحدث  وأريد  املدرب 
يفعله  ملا  )هازارد(  عنه 
داخل امللعب، لكن علينا أن نحل 
املشكلة«.وأكد ساري استمرار هازارد 
املوسم  هذا  الفريق  مع  عاما(   28(
االنتقاالت  سوق  في  رحيله  وعدم 
سيبقى  »هازارد  اجلاري  الشتوية 
هنا«.وحتسبا لرحيل هازارد، قرر 
اجلناح  مع  التعاقد  تشيلسي 
كريستيان  الشاب  األمريكي 
يناير/كانون  في  بوليسيتش 
الى  إعارته  قبل  اجلاري،  ثان 
دورمتوند  بوروسيا  صفوف 

لنهاية املوسم.
لصفوف  هازارد  وانضم 
تشيلسي في صيف 2012 قادما 

من ليل الفرنسي.

الهند  ملنتخب  االنكليزي  املدرب  قدم 
ستيفن كونستانتاين استقالته من 
بالتأهل  فريقه  فشل  بعد  منصبه 
الى دور الـ16 من كأس آسيا 2019 في 
كرة القدم، اثر خسارته امام البحرين 
الشارقة  استاد  على  االثنني  صفر-1 
في  كونستناين  وقال  االماراتي. 
»ستيفن  املباراة  بعد  صحافي  مؤمتر 
بعد  منصبه  سيترك  كونستانتاين 
هذه املباراة. أنا هنا منذ اربع سنوات. 
كأس  الى  التأهل  كان  االول  هدفي 
بعض  وحطمت  ذلك  حققت  اسيا. 
عاما   56 البالغ  املدرب  وتابع  االرقام«. 
االحتاد  اشكر  بالالعبني،  فخور  »انا 
الهندي للدعم الذي قدمه لي في آخر 

اربع سنوات«.
بالفوز  رائعة  بداية  الهند  وحققت 

امام  تخسر  ان  قبل   1-4 تايالند  على 
اجلولة  في  صفر-2  املضيفة  االمارات 

الثانية.
وأردف »اعتقد ان دورتي انتهت. قدمت 
حان  ذلك.  من  واكثر  مني  طلب  ما 
الوقت لالنتقال بعد اربع سنوات في 

الهند«.
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 أكد املدرب اإلسباني ألرسنال اإلنكليزي أوناي إميري أن العبيه يحتاجون 
ــوظ النادي  ــهم وتعزيز حظ ــترجاع ثقتهم بأنفس ــن أجل اس للفوز م
ــم  ــى دوري ابطال أوروبا املوس ــات التأهل إل ــل إحدى بطاق ــي بني اللندن
ــى دوري األبطال بعد غيابه  ــادم. ويأمل فريق »املدفعجية« أن يعود إل الق
ــبت  ــارة الس عنها في العامني األخيرين، غير أن آماله اصطدمت باخلس
ــرين  ــي افتتاح املرحلة الثانية والعش ــت هام )صفر-1( ف أمام جاره وس
ــة في املركز  ــنال عند 41 نقط ــدوري اإلنكليزي.وجتمد رصيد ارس ــن ال م
ــي الفائز  ــاط عن صاحب املركز الرابع جاره تشلس ــس بفارق 6 نق اخلام

ــرة جديدة صانع  ــتبعد م ــل )2-1(. واعترف إميري، الذي اس على نيوكاس
االلعاب االملاني مسعود أوزيل عن التشكيلة على الرغم من تعافيه من 
ــتبعد  ــة في الركبة، بأن الثقة ضعيفة عند العبيه، ولكنه لم يس إصاب
ــنال على استعادة اندفاعه وحماسه في حال  في الوقت ذاته قدرة ارس
فوزه على تشلسي السبت في املرحلة الثالثة والعشرين.وعندما ُسئل 
عما إذ ا كان بامكان أرسنال أن ينهي الدوري ضمن املراكز االربعة االولى، 
ــذا واضح«، مضيفا »أعتقد أن األهم  ــاب »اآلن األمور باتت أصعب، وه أج
ــتعادة ثقتنا وأن نكون منافسني أكثر. نحتاج الى  ــبة لنا هو اس بالنس

الثبات )في اداء الفريق( خالل 38 مباراة«.

إميري يتوق لتأهل أرسنال لدوري األبطال

 وكاالت /

 وكاالت /

 وكاالت /

 وكاالت /

 وكاالت /

 وكاالت /

 وكاالت /
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كونستانتاين يتخلى عن تدريب اهلند

مثن هازارد يف متناول ريال مدريد

على  بيترهانسل  ستيفان  الفرنسي  عوض 
لـ20 دقيقة االحد  منت سيارة ميني فقدانه 
خالل املرحلة السادسة، وتوج بطال للمرحلة 
السابعة من رالي دكار التي امتدت على 387 
كم في سان خوان دي ماركونا االثنني. وتقدم 
بيترهانسل بفارق 4.33 دقائق على االسباني 
االسباني  دقائق عن  و9.28  )ميني(  روما  ناني 
بيترهانسل  وقال  )ميني(.  ساينز  كارلوس 
بعد الفوز »كانت مرحلة صعبة للغاية، رمبا 
لكننا  الرالي.  بداية  منذ  االن  حتى  االصعب 

االن...في  حتى  مثالية  مرحلة  نحقق  لم 
النهاية حققنا نتيجة جيدة«.

)بيجو(،  لوب  سيباستيان  الفرنسي  وكان 
اكبر  للراليات،  السابق  العالم  بطل 
فقد  النه  السابعة  اجلولة  في  اخلاسرين 
سيارته  تعرض  اثر  دقيقة  االربعني  قرابة 
في  املرحلة  انهى  حيث  كهربائي  لعطل 

املركز الـ 28.
)تويوتا(  العطيه  ناصر  القطري  واحتفظ 
بصدارة  االثنني  جولة  في  رابعا  حل  الذي 
دقيقة  بفارق 29.16  العام متقدما  الترتيب 

عن بيترهانسل، و37.59 دقيقة عن روما.
الرابع  الى  الثاني  املركز  اما لوب فتراجع من 

بفارق 54.12 دقيقة عن املتصدر.
من  الفوز  كان  النارية،  الدراجات  فئة  وفي 
)كاي  سندرالند  سام  البريطاني  نصيب 
اينياسيو  خوسيه  التشيلي  امام  ام(  تي 
جاء  حني  في  )هوندا(،  فلورمينو  كورنيخو 
لينتزع  ثالثا  )هوندا(  برابيك  ريكي  االميركي 
حساب  على  العام  الترتيب  في  االول  املركز 
الى  تراجع  الذي  كوينتانيا  بابلو  التشيلي 

املركز اخلامس.

بيرتهانسل بطل املرحلة السابعة من رالي دكار

اإلمارات تتصدر جمموعتها وتأخذ معها تايالند والبحرين إىل دور الـ 16
البحرين حتصل على املركز الثالث وتلتحق مع املنتخبات العربية يف دوري الـ16

في دور المجموعات لكأس األمم اآلسيوية

سيرينا  األميركية  عودة  كانت 
املنافسات  الى  وليامس 
وانهت  بنزهة  أشبه  الرسمية 
من  األول  الدور  في  مباراتها 
املفتوحة  استراليا  بطولة 
للتنس، بفوز سريع الثالثاء على 
6-صفر  ماريا  تاتيانا  األملانية 

و6-2 في 49 دقيقة.
 37( لسيرينا  ظهور  آخر  وكان 
مطلع   ،16 املصنفة  عاما(، 
في  املاضي  أيلول/سبتمبر 
ميدوز  فالشينغ  بطولة  نهائي 
األربع  البطوالت  آخر  األميركية، 
في  باقيا  يزال  ال  والذي  الكبرى، 
الذاكرة ملا رافقه من جدل، وهي 
تأمل بإنهاء اول بطوالت الغراند 
القياسي  الرقم  مبعادلة  سالم 

في عدد األلقاب الكبيرة املوجود 
مارغريت  األسترالية  بحوزة 

كورت )24 لقبا(.
الرئيسي،  رود اليفر  على ملعب 
بلباسها  األميركية  أحرزت 
األولى  اجملموعة  املميز  األخضر 
في 18 دقيقة، في حني أن ماريا 
)مصنفة 73(، إحدى أربع العبات 
في  يشاركن  سيرينا--  --مثل 
البطولة ولدى كل منهن طفل، 
واحدة  ضربة  في  إال  تنجح  لم 

رابحة.
اجملموعة  في  سيرينا  تبذل  ولم 
إلنهاء  كبيرا  جهدا  الثانية 
املباراة في 49 دقيقة، وقالت عن 
البطولة التي احرزت فيها قبل 
الـ  الكبيرة  ألقابها  آخر  عامني 
23، »أحتفظ بذكريات طيبة من 
أخر مرة قدمت فيها الى هنا. لقد 

مسيرتي«  في  فوز  أجمل  كان 
األكبر  شقيقتها  حساب  على 

فينوس )6-4 و4-6(.
املصنفة  سيرينا  وخاضت 
حينها  سابقا  العالم  في  أولى 
بداية  في  وهي  النهائية  املباراة 
بطفلتها  أسابيع(   8( حملها 
الصدد  هذا  في  وقالت  أوملبيا 
الثالثاء  مباراة  في  فوزها  بعد 
»املرة االخيرة التي خضت فيها 
هذه الدورة كنت حامال وهو أمر 
جنوني«. وتابعت »كان مستواي 
اخطاء  ارتكب  ولم  مستقرا 
مباشرة. لدي شعور بأني اسير 

في االجتاه الصحيح«.
الى  دائما  »أتطلع  واوضحت 
آخر  شيء  أي  ألن  القمة  بلوغ 
جهودا  بذلت  لقد  يكفيني.  ال 
األخيرة  الفترة  خالل  كبيرة 

لهذه  متاما  جاهزة  أكون  لكي 
البطولة«.

وتلتقي سيرينا في الدور الثاني 
مع السويسرية يوجيني بوشار 
الصينية  على  الفائزة   79 ال 
ببطاقة  املشاركة  شواي  بينغ 

دعوة 6-2 و1-6.
األخرى،  املباريات  أبرز  وفي 
فيكتوريا  البيالروسية  خرجت 
مرتني  باللقب  الفائزة  ازارنكا 
أولى  واملصنفة  أستراليا  في 
عامليا سابقا، مبكرا بخسارتها 
أمام األملانية الورا سيغموند 6-7 

)7-5( و4-6 و6-2.
وهي أسوأ خسارة للبيالروسية 
من  خروجها  منذ  ملبورن  في 
علما   2006 عام  األول  الدور 
بانها احرزت اللقب عامي 2012 
النسختني  عن  وغابت  و2013، 

احلمل  بسبب  االخيرتني 
السابق  زوجها  مع  وخالفها 

على حضانة الطفل.
وفي أبرز مباريات اليوم الثاني من 
التشيكية  تغلبت  األول،  الدور 
السابعة  بليسكوفا  كارولينا 
كارولينا  مواطنتها  على 

موتشوفا 6-3 و6-2، والبلجيكية 
عشرة  الثانية  مرتنز  إيليز 
كارولينا  آنا  السلوفاكية  على 
والالتفية  و5-7،   2-6 شميدلوفا 
 13 الـ  سيفاستوفا  أناستازيا 
 3-6 بارثل  منى  األملانية  على 

و1-6.

سريينا حتّذر منافسيها يف بطولة اسرتاليا املفتوحة للتنس

مانشسرت سييت يواصل الضغط على ليفربول املتصدر



 4 الى  الفارق  سيتي  مانشستر  قلص 
ضيفه  على  بفوزه  ليفربول  عن  نقاط 
ولفرهامبتون  بثالثية نظيفة في ختام 
بطولة  من  والعشرين  الثانية  املرحلة 

إنكلترا لكرة القدم االثنني.
املركز  في  مؤقتا  ابتعد  ليفربول  وكان 
الصعب  فوزه  اثر  نقاط   7 بفارق  األول 
السبت،  برايتون 1-صفر  على مضيفه 
 23 مقابل  نقطة   57 املتصدر  وميلك 
البرازيلي  املهاجم  وواصل  لسيتي. 
التهديفية  هوايته  جيزوس  غابريال 
في اآلونة االخيرة وسجل هدفني. وكان 
جيزوس سجل رباعية في مرمى بورتون 
بفوز  انتهت  التي  املباراة  في  البيون 
ساحق لفريقه 9-صفر في ذهاب نصف 
االنكليزية  االندية  رابطة  كأس  نهائي 

احملترفة، وهدفا واحدا في مرمى روثرهام 
)فاز فريقه  انكلترا  في مسابقة كأس 
من  رصيده  جيزوس  ورفع  7-صفر(. 
مباريات   8 آخر  في   12 الى  األهداف 
خاضها على ملعب االحتاد في مختلف 
جيزوس  وقال  املوسم.  هذا  املسابقات 
بعد املباراة »عندما العب أريد مساعدة 
الفريق وهذه حال سيرخيو أغويرو الذي 
كثيرا«. ويساعدني  رائعا  العبا  يعتبر 

اآلونة  في  »ألعب بشكل جيد  وأضاف 
الي  بالنسبة  جدا  املهم  ومن  األخيرة 
اما  مهاجم«.  ألنني  األهداف  تسجيل 
نونو  البرتغالي  ولفرهامبتون  مدرب 
احلال  »بطبيعة  فقال  سانتو  ايبيريتو 
الطرد،  حادثة  بعد  مهمتنا  تعقدت 
افتتاح  لدى  خطأ  ارتكبنا  ايضا  لكن 
الفريق املنافس التسجيل الننا فشلنا 
في التعادل مع متريرة من 30 مترا«. ورفع 

سيتي رصيده الى 99 هدفا منذ مطلع 
املوسم احلالي في مختلف املسابقات 
اربع  على  يحارب  يزال  ال  بانه  علما 
احمللي،  الدوري  الى  اضافة  هي  جهات 

الكأسأن احملليتان ودوري أبطال أوروبا.
ضاغطا  املباراة  سيتي  مانشستر  بدأ 
حقق  الذي  منافسه  مرمى  على 
الكبار  مواجهة  في  ايجابية  نتائج 
ذهابا   1-1 اليوم  منافسه  ضد  وحتديدا 
والنتيجة ذاتها ضد مانشستر يونايتد 
ايضا في حني تغلب على توتنهام 1-3 
في عقر داره. ومتكن سيتي من افتتاح 
طويلة  أمامية  متريرة  بعد  التسجيل 
البورت  امييريك  الفرنسي  مدافعه  من 
باجتاه اجلناح األملاني لوروا سانيه الذي 
سار بها على اجلهة اليسرى متخطيا 
عرضية  ميررها  ان  قبل  املدافعني  أحد 
داخل  املرمى  أمام  من  جيزوس  تابعها 

شباك احلارس البرتغالي روي باتريسيو 
العب  طرد  حادثة  جاءت  )10(.ثم 

بولي  ويلي  ولفرهامبتون 
تدخله  اثر   19 الدقيقة  في 

العنيف على البرتغالي 
لتعقد  برناردو سيلفا 

الضيوف،  مهمة  من 
سيتي  فأضاف 
الثاني  الهدف 
إثر  جزاء  ركلة  من 
رحيم  مخاشنة 

ستيرلينغ داخل املنطقة فأنبرى لها 
جيزوس )39(. وهبط إيقاع املباراة في 

مدرب  واشرك  نسبيا  الثاني  الشوط 
غوارديوال  جوزيب  اإلسباني  سيتي 
دي  كيفن  البلجيكي  ألعابه  صانع 
سيلفا  دافيد  اإلسباني  من  بدال  بروين 

في الدقيقة 62.

وبعد دقائق من دخوله 
قوية  كرة  سدد 
تصدى لها باتريسيو 

واب.

إلى  والبحرين  تايالند  تأهلت 
 2019 آسيا  كأس  من  الـ16  دور 
مع  األولى  تعادل  بعد  القدم  لكرة 
الثانية  وفوز   1-1 املضيفة  اإلمارات 
القاتلة  اللحظات  في  الهند  على 
الثالثة  اجلولة  في  االثنني  1-صفر، 

االخيرة من دور اجملموعات.
 5 مع  الترتيب  االمارات  وتصدرت 
الثانية  لتايالند   4 مقابل  نقاط 
عن  املباشرة  املواجهات  بفارق 
تأهلت ضمن افضل  التي  البحرين 
اربعة منتخبات حتصل على املركز 
الثالث، فيما ودعت الهند )3 نقاط( 
الدور  الى  التأهل  عن  وعجزت 
االقصائي للمرة االولى في تاريخها 
ستيفن  االنكليزي  مدربها  ليقدم 
من  استقالته  كونستانتاين 
منصبه.في املباراة االولى في مدينة 
هدافها  لإلمارات  سجل  العني 
ثيتيبان  ولتايالند   )7( علي مبخوت 
في  الثانية  )41(.وفي  بوانغتشان 
حتى  البحرين  انتظرت  الشارقة، 
هدف  لتخطف  االخيرة  اللحظات 

الفوز من ركلة جزاء ترجمها جمال 
 12 اآلن  حتى  )90+1(.وضمن  راشد 
منتخبا تأهله هي اإلمارات املضيفة، 
الصني،  األردن،  البحرين،  تايالند، 
كوريا اجلنوبية، إيران، العراق، قطر، 
واليابان.  أوزبكستان  السعودية، 
الـ16  دور  في  االمارات  وتلعب 
ضد  اجملموعة  متصدرة  بصفتها 
ثالث اجملموعة الثالثة او الرابعة او 
اخلامسة، في حني يلعب الوصيف 
الثالثة.ويتأهل  ثاني  مع  تايالند 
كل  ووصيف  بطل  الـ16  دور  الى 

الى  اضافة  الست  اجملموعات  من 
في  حلت  منتخبات  اربعة  افضل 
الشارقة  استاد  الثالث.على  املركز 
من  معظمه  متفرجا   11417 وأمام 
اجلالية الهندية في اإلمارات، كانت 
لتأكيد  نقطة  الى  بحاجة  الهند 
العبور فيما أرادت البحرين النقاط 
بحرينية  بداية  للتأهل.بعد  الثالث 
واعدة، استلمت الهند زمام املبادرة 
واستحوذت على الكرة دون احلصول 
على فرص خطيرة على مرمى سيد 
االول  الشوط  لينتهي  علوي،  شبر 
الثاني،  في  لكن  سلبي.  بتعادل 

فسدد  للبحرين  األفضلية  دانت 
من  قوية  يسارية  االسود  كميل 
خارج املنطقة علت العارضة )61(، 
راشد  جمال  من  حرة  ضربة  ثم 
سينغ  غوربريت  احلارس  التقطها 

ساندو )63(.
سوكوب  املدرب  دفع  وبعدما 
وعبداهلل  مرهون  محمد  بالثنائي 
القائم  األول  أصاب  هالل،  يوسف 
الهندي األمين برأسه )71(، ثم سدد 
القائم  من  بالقرب  أرضية  هالل 
راشد  جمال  وأهدر   ،)73( األيسر 
داخل  من  مباشرة  غير  حرة  ضربة 
.)74( الصد  حائط  في  املنطقة 
انكفأ الهندي نحو الدفاع حفاظا 
على نقطة مؤهلة، وارتفع منسوب 
الضغط البحريني برأسية خطيرة 
أبعدها  الطول  الفارع  لهالل 
احلارس ببراعة )85(. ومن ركلة جزاء 
بعد  القاتل  الوقت  في  بحرينية 
ترجم  شمسان  حمد  على  عرقلة 
الكرة  راشد  جمال  الوسط  العب 
في قلب املرمى مسجال هدف الفوز 

.)1+90(
اإلمارات غري مقنعة

حققت  الثانية،  املباراة  وفي 
اإلمارات التي كانت ضمنت تأهلها 
الثانية، تعادال مخيبا  بعد اجلولة 
هزاع  استاد  في   1-1 تايالند  مع 
وسارت  العني.  مدينة  في  زايد  بن 
عرضيها  منوال  على  االمارات 
والهند   1-1 البحرين  امام  اخمليبني 
)2-صفر(، حيث لم تقدم املستوى 
الهدف  وماعدا  منها،  املتوقع 

املبكر غابت الفرص اخلطرة متاما.
لصالح  قوية  البداية  وكانت 
االمارات التي افتتحت التسجيل 
من  متريرة  اثر  دقائق  سبع  بعد 
اسماعيل  الى  صالح  احلسن 

اصابت  كرة  سدد  الذي  احلمادي 
الى علي مبخوت  وارتدت  العارضة 
الشباك  الى  برأسه  اعادها  الذي 
اديسون  تايالند  مدافع  حاول 
برومراك ابعادها بيده دون ان ينجح 

في ذلك.
وسجل مهاجم اجلزيرة هدفه الثاني 
في  والسابع  احلالية  النسخة  في 
هدافا  توج  كان  بعدما  البطولة 
برصيد  استراليا  في   2015 لنسخة 
خطأ  تايالند  واستغلت  اهداف.   5

دفاعيا لصنع فرصتها االولى بعدما 
احمد  االمارات محمد  فشل مدافع 
في السيطرة على الكرة ليخطفها 
عن  مر  الذي  كرايسورن  اديساك 
لكن  بقوة  سدد  ثم  حسن  ماجد 
كان  عيسى  خالد  املرمى  حارس 
.)23( ببراعة  كرته  البعاد  حاضرا 

واضطر سيريساك يودياردثاي مدرب 
شاليمبونغ  باملدافع  للدفع  تايالند 
شناونسي  مليكا  بديال  كردكاو 
الدفاعي  اخلطأ  وكان   .)31( املصاب 
لالمارات  مكلفا  احمد  حملمد  الثاني 

للتعادل  تايالند  بادراك  وتسبب 
تشاناثيب  من  متقنة  متريرة  اثر 
مبدافع  اصطدمت  سونفكراسني 
الذي  بوانغشان  امام  وتهيأت  العني 
مر عن خالد عيسى وسدد في مرماه 
زاكيروني  البرتو  االيطالي  وقام   .)41(
محمد  الوسط  العب  باشراك 
عبدالرحمن مكان املدافع االمين بندر 
االحبابي )45(، ثم احمد خليل مكان 
واسماعيل   )74( احلمادي  اسماعيل 
مطر مكان خلفان مبارك) 84( لكن 

دون تغيير في االداء والنتيجة.

سيقرر الدولي البلجيكي إيدين هازارد مصيره مع ناديه 
تشيلسي، بنهاية املوسم اجلاري، وسط رغبة كبيرة 
وكشفت  معه.  التعاقد  في  مدريد  ريال  جانب  من 
أبلغ  »البلوز«  أن  البريطانية  )تيليجراف(  صحيفة 
إدارة امللكي، بأنه حال قرر هازارد الرحيل فلن يقبلوا 
بأقل من 112 مليون يورو، وهو سعر في متناول الريال، 
علما بأن عقد املهاجم البلجيكي مع النادي اللندني 
األبرز في  النجم  مستمر حتى 2020.ويعد هازارد هو 
حتديد  في  يرغب  الذي  تشيلسي،  صفوف 
مع  خاصة  وقت،  أقرب  في  مستقبله 

ت  يحا مدرب الفريق، تصر
لي  يطا إل ماوريسيو ا

 ، ي ر سا
لتي  فيها ا قال 

لست  »أنا 
وال  الرئيس 
بسوق  أتكفل 
أنا  االنتقاالت، 
التحدث  وأريد  املدرب 
يفعله  ملا  )هازارد(  عنه 
داخل امللعب، لكن علينا أن نحل 
املشكلة«.وأكد ساري استمرار هازارد 
املوسم  هذا  الفريق  مع  عاما(   28(
االنتقاالت  سوق  في  رحيله  وعدم 
سيبقى  »هازارد  اجلاري  الشتوية 
هنا«.وحتسبا لرحيل هازارد، قرر 
اجلناح  مع  التعاقد  تشيلسي 
كريستيان  الشاب  األمريكي 
يناير/كانون  في  بوليسيتش 
الى  إعارته  قبل  اجلاري،  ثان 
دورمتوند  بوروسيا  صفوف 

لنهاية املوسم.
لصفوف  هازارد  وانضم 
تشيلسي في صيف 2012 قادما 

من ليل الفرنسي.

الهند  ملنتخب  االنكليزي  املدرب  قدم 
ستيفن كونستانتاين استقالته من 
بالتأهل  فريقه  فشل  بعد  منصبه 
الى دور الـ16 من كأس آسيا 2019 في 
كرة القدم، اثر خسارته امام البحرين 
الشارقة  استاد  على  االثنني  صفر-1 
في  كونستناين  وقال  االماراتي. 
»ستيفن  املباراة  بعد  صحافي  مؤمتر 
بعد  منصبه  سيترك  كونستانتاين 
هذه املباراة. أنا هنا منذ اربع سنوات. 
كأس  الى  التأهل  كان  االول  هدفي 
بعض  وحطمت  ذلك  حققت  اسيا. 
عاما   56 البالغ  املدرب  وتابع  االرقام«. 
االحتاد  اشكر  بالالعبني،  فخور  »انا 
الهندي للدعم الذي قدمه لي في آخر 

اربع سنوات«.
بالفوز  رائعة  بداية  الهند  وحققت 

امام  تخسر  ان  قبل   1-4 تايالند  على 
اجلولة  في  صفر-2  املضيفة  االمارات 

الثانية.
وأردف »اعتقد ان دورتي انتهت. قدمت 
حان  ذلك.  من  واكثر  مني  طلب  ما 
الوقت لالنتقال بعد اربع سنوات في 

الهند«.

11

زوروا موقعنا على االنرتنت:الرياضــــة العاملية 

WWW.albayyna-new.com

 أكد املدرب اإلسباني ألرسنال اإلنكليزي أوناي إميري أن العبيه يحتاجون 
ــوظ النادي  ــهم وتعزيز حظ ــترجاع ثقتهم بأنفس ــن أجل اس للفوز م
ــم  ــى دوري ابطال أوروبا املوس ــات التأهل إل ــل إحدى بطاق ــي بني اللندن
ــى دوري األبطال بعد غيابه  ــادم. ويأمل فريق »املدفعجية« أن يعود إل الق
ــبت  ــارة الس عنها في العامني األخيرين، غير أن آماله اصطدمت باخلس
ــرين  ــي افتتاح املرحلة الثانية والعش ــت هام )صفر-1( ف أمام جاره وس
ــة في املركز  ــنال عند 41 نقط ــدوري اإلنكليزي.وجتمد رصيد ارس ــن ال م
ــي الفائز  ــاط عن صاحب املركز الرابع جاره تشلس ــس بفارق 6 نق اخلام

ــرة جديدة صانع  ــتبعد م ــل )2-1(. واعترف إميري، الذي اس على نيوكاس
االلعاب االملاني مسعود أوزيل عن التشكيلة على الرغم من تعافيه من 
ــتبعد  ــة في الركبة، بأن الثقة ضعيفة عند العبيه، ولكنه لم يس إصاب
ــنال على استعادة اندفاعه وحماسه في حال  في الوقت ذاته قدرة ارس
فوزه على تشلسي السبت في املرحلة الثالثة والعشرين.وعندما ُسئل 
عما إذ ا كان بامكان أرسنال أن ينهي الدوري ضمن املراكز االربعة االولى، 
ــذا واضح«، مضيفا »أعتقد أن األهم  ــاب »اآلن األمور باتت أصعب، وه أج
ــتعادة ثقتنا وأن نكون منافسني أكثر. نحتاج الى  ــبة لنا هو اس بالنس

الثبات )في اداء الفريق( خالل 38 مباراة«.

إميري يتوق لتأهل أرسنال لدوري األبطال
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كونستانتاين يتخلى عن تدريب اهلند

مثن هازارد يف متناول ريال مدريد

على  بيترهانسل  ستيفان  الفرنسي  عوض 
لـ20 دقيقة االحد  منت سيارة ميني فقدانه 
خالل املرحلة السادسة، وتوج بطال للمرحلة 
السابعة من رالي دكار التي امتدت على 387 
كم في سان خوان دي ماركونا االثنني. وتقدم 
بيترهانسل بفارق 4.33 دقائق على االسباني 
االسباني  دقائق عن  و9.28  )ميني(  روما  ناني 
بيترهانسل  وقال  )ميني(.  ساينز  كارلوس 
بعد الفوز »كانت مرحلة صعبة للغاية، رمبا 
لكننا  الرالي.  بداية  منذ  االن  حتى  االصعب 

االن...في  حتى  مثالية  مرحلة  نحقق  لم 
النهاية حققنا نتيجة جيدة«.

)بيجو(،  لوب  سيباستيان  الفرنسي  وكان 
اكبر  للراليات،  السابق  العالم  بطل 
فقد  النه  السابعة  اجلولة  في  اخلاسرين 
سيارته  تعرض  اثر  دقيقة  االربعني  قرابة 
في  املرحلة  انهى  حيث  كهربائي  لعطل 

املركز الـ 28.
)تويوتا(  العطيه  ناصر  القطري  واحتفظ 
بصدارة  االثنني  جولة  في  رابعا  حل  الذي 
دقيقة  بفارق 29.16  العام متقدما  الترتيب 

عن بيترهانسل، و37.59 دقيقة عن روما.
الرابع  الى  الثاني  املركز  اما لوب فتراجع من 

بفارق 54.12 دقيقة عن املتصدر.
من  الفوز  كان  النارية،  الدراجات  فئة  وفي 
)كاي  سندرالند  سام  البريطاني  نصيب 
اينياسيو  خوسيه  التشيلي  امام  ام(  تي 
جاء  حني  في  )هوندا(،  فلورمينو  كورنيخو 
لينتزع  ثالثا  )هوندا(  برابيك  ريكي  االميركي 
حساب  على  العام  الترتيب  في  االول  املركز 
الى  تراجع  الذي  كوينتانيا  بابلو  التشيلي 

املركز اخلامس.

بيرتهانسل بطل املرحلة السابعة من رالي دكار

اإلمارات تتصدر جمموعتها وتأخذ معها تايالند والبحرين إىل دور الـ 16
البحرين حتصل على املركز الثالث وتلتحق مع املنتخبات العربية يف دوري الـ16

في دور المجموعات لكأس األمم اآلسيوية

سيرينا  األميركية  عودة  كانت 
املنافسات  الى  وليامس 
وانهت  بنزهة  أشبه  الرسمية 
من  األول  الدور  في  مباراتها 
املفتوحة  استراليا  بطولة 
للتنس، بفوز سريع الثالثاء على 
6-صفر  ماريا  تاتيانا  األملانية 

و6-2 في 49 دقيقة.
 37( لسيرينا  ظهور  آخر  وكان 
مطلع   ،16 املصنفة  عاما(، 
في  املاضي  أيلول/سبتمبر 
ميدوز  فالشينغ  بطولة  نهائي 
األربع  البطوالت  آخر  األميركية، 
في  باقيا  يزال  ال  والذي  الكبرى، 
الذاكرة ملا رافقه من جدل، وهي 
تأمل بإنهاء اول بطوالت الغراند 
القياسي  الرقم  مبعادلة  سالم 

في عدد األلقاب الكبيرة املوجود 
مارغريت  األسترالية  بحوزة 

كورت )24 لقبا(.
الرئيسي،  رود اليفر  على ملعب 
بلباسها  األميركية  أحرزت 
األولى  اجملموعة  املميز  األخضر 
في 18 دقيقة، في حني أن ماريا 
)مصنفة 73(، إحدى أربع العبات 
في  يشاركن  سيرينا--  --مثل 
البطولة ولدى كل منهن طفل، 
واحدة  ضربة  في  إال  تنجح  لم 

رابحة.
اجملموعة  في  سيرينا  تبذل  ولم 
إلنهاء  كبيرا  جهدا  الثانية 
املباراة في 49 دقيقة، وقالت عن 
البطولة التي احرزت فيها قبل 
الـ  الكبيرة  ألقابها  آخر  عامني 
23، »أحتفظ بذكريات طيبة من 
أخر مرة قدمت فيها الى هنا. لقد 

مسيرتي«  في  فوز  أجمل  كان 
األكبر  شقيقتها  حساب  على 

فينوس )6-4 و4-6(.
املصنفة  سيرينا  وخاضت 
حينها  سابقا  العالم  في  أولى 
بداية  في  وهي  النهائية  املباراة 
بطفلتها  أسابيع(   8( حملها 
الصدد  هذا  في  وقالت  أوملبيا 
الثالثاء  مباراة  في  فوزها  بعد 
»املرة االخيرة التي خضت فيها 
هذه الدورة كنت حامال وهو أمر 
جنوني«. وتابعت »كان مستواي 
اخطاء  ارتكب  ولم  مستقرا 
مباشرة. لدي شعور بأني اسير 

في االجتاه الصحيح«.
الى  دائما  »أتطلع  واوضحت 
آخر  شيء  أي  ألن  القمة  بلوغ 
جهودا  بذلت  لقد  يكفيني.  ال 
األخيرة  الفترة  خالل  كبيرة 

لهذه  متاما  جاهزة  أكون  لكي 
البطولة«.

وتلتقي سيرينا في الدور الثاني 
مع السويسرية يوجيني بوشار 
الصينية  على  الفائزة   79 ال 
ببطاقة  املشاركة  شواي  بينغ 

دعوة 6-2 و1-6.
األخرى،  املباريات  أبرز  وفي 
فيكتوريا  البيالروسية  خرجت 
مرتني  باللقب  الفائزة  ازارنكا 
أولى  واملصنفة  أستراليا  في 
عامليا سابقا، مبكرا بخسارتها 
أمام األملانية الورا سيغموند 6-7 

)7-5( و4-6 و6-2.
وهي أسوأ خسارة للبيالروسية 
من  خروجها  منذ  ملبورن  في 
علما   2006 عام  األول  الدور 
بانها احرزت اللقب عامي 2012 
النسختني  عن  وغابت  و2013، 

احلمل  بسبب  االخيرتني 
السابق  زوجها  مع  وخالفها 

على حضانة الطفل.
وفي أبرز مباريات اليوم الثاني من 
التشيكية  تغلبت  األول،  الدور 
السابعة  بليسكوفا  كارولينا 
كارولينا  مواطنتها  على 

موتشوفا 6-3 و6-2، والبلجيكية 
عشرة  الثانية  مرتنز  إيليز 
كارولينا  آنا  السلوفاكية  على 
والالتفية  و5-7،   2-6 شميدلوفا 
 13 الـ  سيفاستوفا  أناستازيا 
 3-6 بارثل  منى  األملانية  على 

و1-6.

سريينا حتّذر منافسيها يف بطولة اسرتاليا املفتوحة للتنس

مانشسرت سييت يواصل الضغط على ليفربول املتصدر
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افاد مصدر حكومي امس الثالثاء، بأن 
رئيس الوزراء، عادل عبد املهدي، توجه 
الى العاصم��ة اللبنانية بيروت ليمثل 
الع��راق في القمة االقتصادية العربية 
التي س��تعقد ف��ي 18 كان��ون الثاني 

اجلاري ولغاية 20 منه.
وق��ال املص��در ان “عب��د امله��دي غادر 
بغداد متوجها الى بيروت للمش��اركة 
باعم��ال القم��ة االقتصادي��ة العربية 
والتي ميث��ل فيها العراق على رأس وفد 

رفيع املستوى”.
واض��اف املصدر ان “زي��ارة عبد املهدي 
الى بيروت هي األولى له، خلارج العراق، 

منذ تسنمه منصب رئيس الوزراء.
ورح��ب حتالف البن��اء ام��س الثالثاء , 
بالزي��ارات الت��ي يقوم بها رؤس��اء دول 
العال��م ووزرائهم الى الع��راق مبينا ان  
جمي��ع هذه الزيارات هي محط ترحاب 
واهتم��ام من قبل العراق لبناء عالقات 

جديدة م��ع عراق جدي��د منفتح على 
اجلميع .

وق��ال عضو التحال��ف النائب منصور 

البعيج��ي ف��ي بي��ان ل��ه ان ” العراق 
بس��عى الى بناء عالقات قوية ومتينة 
م��ع جمي��ع دول اجل��وار والعال��م وفق 
الس��ياق الدبلوماسي وحس��ن اجلوار 
بعي��دا ع��ن اي تدخ��الت داخلي��ة في 
الش��ان العراقي اخلاص وانن��ا نعامله 
باملث��ل ” . واض��اف ان ” الع��راق اجلديد 

يرح��ب باالنفت��اح عل��ى دول العال��م 
ونسعى الى تطويرها بعيدا عن اجواء 
اخلالف��ات او االزمات الت��ي كان يعاني 

منه��ا البلد طيل��ة الفترة الس��ابقة 
للنظ��ام املقب��ور ال��ذي كان يس��عى 
جاه��دا التى توت��ر العالقات خصوصا 
م��ع دول اجلوار للبلد واننا نؤكد ان هذه 
احلقب��ة انتهت والبلد نهض من جديد 

لبناء عالقات جديدة ” .
مش��يرا ال��ى ” اننا نش��دد على متتني 
العالق��ات خصوص��ا م��ع دول اجلوار 
حيث تربطنا بهم عالقات اقتصادية 
وجتاري��ة بالوق��ت ال��ذي نؤك��د في��ه 
احت��رام س��يادة البلد وف��ق االحترام 
املتب��ادل بني الدول اجمل��اورة ونامل من 
اجلمي��ع االلتزام من اجل بناء عالقات 
قوية ومتينة بني العراق وجميع الدول 

سواء كانت اجملاورة او غيرها”
كما توقعت جلنة العالقات اخلارجية 
في مجلس النواب ع��ن وجود زيارات 
مرتقبة ملس��ؤولني رفيعي املس��توى 
ف��ي دول كان��ت لها مواقف س��لبية 

ضد العراق.
وقال��ت عض��و اللجنة اقب��ال املاذي 

ف��ي بي��ان ان ”  العراق وبع��د انتصاره 
على اعتى تنظي��م ارهابي في العالم 
داعش اصبح قبلة لكل الدول لضمان 

مصاحلها السياسية واالقتصادية مع 
الع��راق , حيث بدأ مس��ؤولون رفيعي 
املستوى بالقدوم الى العراق للحديث 
عن مستقبل العالقات بني البلدين” , 
متوقعة زيارة املزيد من الش��خصيات 
املس��ؤولة خصوصاً تل��ك التي كانت 
لدوله��ا مواق��ف س��لبية م��ن العراق 

خالل املرحلة املقبلة ” .
واضاف البيان  ان ” هذه الدول تس��عى 
خ��الل املرحل��ة املقبلة فت��ح صفحة 
واملش��اركة  العالق��ات  م��ن  جدي��دة 
في اع��ادة االعم��ار واخلدم��ات والبنى 
التحتية ف��ي معظم مناط��ق العراق 
س��واء تل��ك الت��ي تأث��ر بالعملي��ات 

االرهابية او غيرها
مس��عود  الرئي��س  عق��د  ذل��ك  ال��ى 
البارزان��ي امس الثالث��اء، اجتماعاً مع 
وزي��ر اخلارجية الفرنس��ي، ج��ان إيف 
لودريان في أربيل، في إطار الزيارة التي 

يجريها األخير إلى إقليم كردستان.
كم��ا اجتمع وزير اخلارجية الفرنس��ي 
م��ع مستش��ار مجل��س أم��ن إقليم 
كردس��تان، مس��رور البارزان��ي لبحث 
جمل��ة م��ن املس��ائل وخاص��ة فيما 

يتعلق بجهود “محاربة اإلرهاب”.
الفرنس��ي،  اخلارجي��ة  وزي��ر  ووص��ل 
والوفود املرافق له، مس��اء اإلثنني، إلى 
أربيل حيث كان في اس��تقباله رئيس 
حكومة إقليم كوردس��تان نيجيرفان 

البارزاني
كما اكد وزير اخلارجية االيراني محمد 
جواد ظريف ان امن االقليم مهم اليران 
وعالقتنا الميكن الح��د التاثير عليها , 
واصفا التعاون بني ايران واالقليم مهم 

جدا لكال الطرفني .
وق��ال ظري��ف خ��الل كلم��ة ل��ه ف��ي 
مؤمتر جت��اري في اربي��ل “ان امن اقليم 

كردس��تان مهم الي��ران، والعالقة بني 
اجلانبني الميكن الحد التأثير عليها”.

واضاف نحن”  واقليم كردستان نتقدم 
وننج��ح، فنح��ن نحت��اج كردس��تان، 
  ” ان  مؤك��دا  يحتاجن��ا”,  واالقلي��م 
بالده س��تعمل على تذلي��ل العقبات 
وانه��اء  االقلي��م  تواج��ه جت��ار  الت��ي 

مشاكلهم”.
يش��ار الى ان وزي��ر اخلارجي��ة االيراني 
وصل مؤخرا الى اربيل ضمن وفد رفيع 

املستوى قادما من بغداد
كما كش��ف املتحدث باس��م رئاسة 
اجلمهورية لقمان فيلي، امس الثالثاء، 
إن الع��راق واألردن اتفق��ا عل��ى قضايا 
واملناف��ذ  الكهرب��اء  مث��ل  أساس��ية 

احلدودية واملناطق الصناعية.
وق��ال الفيلي في تصري��ح صحفي إن 
” النقطة األساس��ية التي مت التركيز 
رئي��س  ب��ني  املباحث��ات  ف��ي  عليه��ا 

اجلمهورية برهم صالح ورئيس الوزراء 
ع��ادل عب��د امله��دي من جه��ة وامللك 
عبداهلل الثاني من جه��ة اخرى أمس، 

هي تكمل��ة امللفات التي جرى بحثها 
س��ابقاً، س��واء خ��الل زي��ارة الرئيس 
صال��ح إلى األردن، أو خ��الل زيارة رئيس 

الوزراء األردني عمر الرزاز إلى العراق” .
وأض��اف أنه ” مت االتفاق على اس��تمرار 

احل��وار بش��أن قضايا أساس��ية، مثل 
الكهرب��اء واملنافذ احلدودي��ة واملناطق 
تقري��ب  إل��ى  باإلضاف��ة  الصناعي��ة، 

وجهات النظر بشأن قضايا السياسة 
اخلارجي��ة في املنطق��ة؛ خصوصاً في 
املسألة السورية” .وكان الرئيس برهم 
صالح التقى العاهل االردني امللك عبد 

اهلل الثاني االثنني، في بغداد.

اخلارجي��ة  وزي��ر  وكي��ل  وج��ه 
األميركية السفير ديفيد هيل 
رس��ائل عدة خ��الل لقائه كبار 
املس��ؤولني اللبنانيني أمس في 
بيروت، م��ا أضفى عل��ى زيارته 
لبن��ان أهمية خاص��ة، بدءاً من 
تقصده إعالن��ه بيانه املكتوب 
من دارة رئيس حكومة تصريف 

األعمال سعد احلريري .
ورأت مصادر متابعة ملستجدات 
املوقف األميركي أن واش��نطن 
تب��دي تش��ددا حي��ال الوض��ع 
ملراعاته��ا  خالف��ا  اللبنان��ي 
الس��ابقة للمعادل��ة الدقيقة 
باملش��هد  تتحك��م  الت��ي 
بعدم��ا  في��ه،  السياس��ي 
استفس��ر عن أسباب تعطيل 
تأليف احلكومة والعراقيل التي 
حتول دون والدته��ا. كما أن هذه 
املصادر اس��تنتجت بأن تشدد 
واشنطن حيال االندفاعة التي 
يسعى فريق التحالف السوري 
الروسي من خاللها إلى كسب 
مزيد م��ن النفوذ ف��ي املعادلة 
الداخلية، يدفع بها إلى تفضيل 
بقاء حكومة تصريف األعمال، 
بحيث أن قول فريق »املمانعة« 

و«ح��زب اهلل« إن ال حكومة من 
دون متثي��ل حلفائ��ه بحجة أن 
مي��زان الق��وى تغّي��ر لصاحله، 
يقابل��ه اقتناع ب��أن ال حكومة 
واحل��زب  املمانع��ني  بش��روط 
ونتيجة ضغوط هذا الفريق، ما 

يعزز حظوظ تصريف األعمال.
التأكي��د  عل��ى  هي��ل  ح��رص 
الذي��ن  املس��ؤولني  لبع��ض 
أن لي��س صحيح��ا  التقاه��م 
أن ق��رار االنس��حاب األميركي 
من س��وريا هو انهزام أميركي، 
وه��و معروف منذ م��دة الرتباط 
الوج��ود العس��كري مبحارب��ة 
»داعش«، وأن م��ا يروج عن ترك 

الس��احة إليران فيها يخالفه 
إصرار واش��نطن على مواجهة 
دورها في سوريا عبر التحالف 

الذي دعت الجتماع بولندا من 
أجل بلورت��ه، وأن على لبنان أن 
يأخذ ذلك في االعتبار . كما أن 
هيل ترك انطباع��ا بأن القوات 
األميركي��ة لن تترك الس��احة 
للنظام الس��وري ال عس��كريا 
االنفت��اح  وأن  سياس��يا،  وال 
العرب��ي على األخي��ر لن يكون 
كما يروج له، ألن هناك مبالغة 
ف��ي تقدير املوق��ف عند بعض 
األوس��اط بس��بب تزامن إعالن 
األميرك��ي  االنس��حاب  ق��رار 
م��ع التروي��ج لفتح س��فارات 
عربي��ة في دمش��ق، ال يبدو أنه 
سيتم بالوتيرة التي تظهر في 

اإلعالم.
وكان رئيس اجلمهورية العماد 
ميش��ال عون أبلغ الس��فير 
هيل، خالل استقباله له في 
الرئاسي، في حضور  القصر 
السفيرة االميركية اليزابيث 
أنه »كلما دعمت  ريتش��ارد، 
عملي��ة  املتح��دة  الوالي��ات 
السالم العادل والشامل في 
ارتاح  االوسط، كلما  الشرق 
الوض��ع ف��ي لبنان وترس��خ 
الهدوء على احلدود اجلنوبية«، 
وأكد »ان عملية ترسيم احلدود 
في اجلنوب تأخرت، لكننا نأمل 

ان تستأنف قريبا«.

ال��ذي  »الدع��م  وش��كر ع��ون 
املتح��دة  الوالي��ات  تقدم��ه 
اللبناني  للجي��ش  األميركي��ة 
ال��ذي يقوم ب��دوره ف��ي حفظ 
األمن واالس��تقرار ف��ي لبنان«، 
الفت��ا ال��ى »أن األس��باب التي 
جعلت لبن��ان يواجه صعوبات 
اقتصادي��ة ومالي��ة م��ن بينها 
واحل��روب  العاملي��ة  األزم��ة 
ف��ي اجل��وار وال س��يما احل��رب 
النازح��ني  وتدف��ق  الس��ورية، 
الس��وريني إليه«، وقال: »لبنان 
في صدد اجراء اصالحات مالية 
واقتصادي��ة لتعزيز القطاعات 
االنتاجي��ة إضاف��ة الى تفعيل 

مكافحة الفساد«.
وأطل��ع هيل عون عل��ى أهداف 
االميركية  اخلارجية  وزير  جولة 
مايك بومبيو ف��ي عدد من دول 
املنطق��ة، وش��رح موقف بالده 
م��ن التط��ورات وخصوصا في 
س��وريا، مؤك��دا »دع��م ب��الده 

للبنان في اجملاالت كافة«.
الس��فارة  اعلن��ت  والحق��ا 
االميركية في بي��روت أن »هيل 
شّدد في اجتماعه مع الرئيس 
ع��ون عل��ى الدع��م االميركي 
آمن  بلبن��ان  وااللت��زام  الق��وي 

ومستقر ومزدهر«.
والتقى هيل ترافقه ريتش��ارد، 
رئيس اجمللس النيابي نبيه بري، 
وجرى ع��رض ع��ام للوضع في 

لبنان واملنطقة.
وتوق��ف ب��ري أم��ام »التم��ادي 

اإلسرائيلي باخلروق واإلنتهاكات 
اليومي��ة للق��رار 1701، وجتاوزه 
لق��وات »يونيفي��ل« واللجن��ة 
الثالثي��ة باإلعت��داء على اخلط 
اللبناني��ة«.  واألراض��ي  األزرق 
وش��دد على »احلل السياس��ي 
في س��وريا، وضرورة إس��تعادة 

العالقات اللبنانية - الس��ورية 
الصع��د  عل��ى  لطبيعته��ا 

كافة«.

والس��فيرة  هي��ل،  زار  كم��ا 
املراف��ق،  والوف��د  االميركي��ة، 
رئيس احلكومة املكلف س��عد 
احلري��ري ف��ي »بيت الوس��ط«، 
في حضور الوزير غطاس خوري 
وتن��اول اللقاء اس��تعراض آخر 
املس��تجدات السياس��ية في 
والعالق��ات  واملنطق��ة  لبن��ان 

الثنائية بني البلدين.
واستكملت احملادثات الى مادبة 
غداء، حت��دث بعده��ا هيل الى 
الصحفي��ني، وفق ن��ص وزعته 
األميركي��ة، فق��ال:  الس��فارة 
» طل��ب من��ي وزي��ر اخلارجي��ة 
االميركي ماي��ك بومبيو أن أزور 
لبنان ملناقش��ة االستراتيجية 
اإلقليمي��ة للوالي��ات املتح��دة 
وأهمي��ة عالقاتن��ا م��ع الدولة 
وتصميمنا  اللبناني،  والشعب 

على تهيئ��ة الظ��روف الالزمة 
لضمان قدرة لبنان على الوفاء 
بالتزامات��ه الدولي��ة. وكما قال 
الوزي��ر بومبيو ف��ي خطابه في 
القاهرة، س��نواصل العمل مع 
حلفائن��ا وش��ركائنا م��ن أجل 
حتقيق ش��رق أوس��ط مستقر 

ومزده��ر، مبا في ذلك لبنان. لقد 
رأيتم جميعا إجنازاتنا كائتالف، 
مبا في ذلك في لبنان، لتفكيك 

داعش. مع اكتمال مهمة حترير 
األراض��ي التي يس��يطر عليها 
داع��ش، س��نعمل عل��ى إعادة 
القوات األميركية إلى الوطن من 
سوريا. لكننا سنبقى ملتزمني 
العمل م��ع الش��ركاء لضمان 
تفكيك داع��ش بالكامل، متاما 
أهدافنا  ملتزمني  كما سنبقى 

العامة في سوريا«.
وتاب��ع: »إن الوالي��ات املتح��دة 
تلتزم العمل مع ش��عب لبنان 
ومؤسس��ات الدولة الشرعية، 
مب��ا في ذلك القوات املس��لحة 
اللبنانية وقوى األمن الداخلي، 
املشتركة.  التحديات  ملواجهة 
نح��ن ندع��م جه��ود الق��وات 
وق��وى  اللبناني��ة  املس��لحة 
األم��ن الداخلي لتأم��ني حدود 
لبن��ان وضم��ان س��يادة الدولة 
اللبناني��ة، واحلف��اظ على أمن 
لبن��ان الداخل��ي. وإنن��ا منضي 
ف��ي جهودن��ا ملواجهة  قدم��ا 
األنشطة اخلطيرة اإليرانية في 
جميع أنح��اء املنطقة، وبينما 
يحق للبنان الدفاع عن نفسه، 
ه��ذا ح��ق للدول��ة اللبناني��ة 
وحده��ا. وأش��ار هي��ل ال��ى أن 
»اجملتم��ع الدول��ي يراق��ب ع��ن 
كثب وضع احلكومة اللبنانية. 
إن اختي��ار احلكوم��ة أمر يعود 
للبناني��ني وحده��م، لكن نوع 
احلكومة اخملتارة يهمنا جميعا 
نحن املهتمني بلبنان مس��تقر 
ومزدهر، وكذلك هو احلال حيال 
ع��دم الق��درة عل��ى االختي��ار. 

اقتصادي��ة  إصالح��ات  هن��اك 
حاسمة تتراجع، فيما العوائق 
تثق��ل على االقتص��اد وتعرض 

البالد للخطر. نحن نثق بقدرة 
ق��ادة لبن��ان عل��ى ادارة الب��الد 
خالل ه��ذه االوق��ات الصعبة، 
تصري��ف  حكوم��ة  ونش��جع 
االعم��ال عل��ى املض��ي قدم��ا 
حيث ميكنه��ا، وخصوصا على 
لتجنب  االقتص��ادي،  الصعيد 
املزيد من الض��رر واحلفاظ على 

الثقة الدولية«.
والتقى هيل ايضا وزير اخلارجية 
واملغتربني في حكومة تصريف 
االعم��ال جبران باس��يل لنحو 
أف��ق  وكان��ت جول��ة  س��اعة، 
لألوضاع في منطقة  ش��املة 
الشرق األوس��ط. وأبلغ اجلانب 
اللبنان��ي اجلان��ب االميركي أن 
»لبن��ان مهتم باالنخ��راط في 
اع��ادة اعمار س��وريا، وال بد من 
مراع��اة ذل��ك. وفي م��ا يخص 
التط��ورات عل��ى احل��دود م��ع 
أن لبنان متمس��ك  اس��رائيل، 
بح��دوده«. وأبلغ االميركيني أنه 
»ال يف��رط ب��ذرة منه��ا، لكنه 
يعتبر أن التطورات قد تش��كل 
فرص��ة للتوص��ل ال��ى اتف��اق 
بإش��راف األمم املتح��دة يعي��د 
للبن��ان كام��ل حقوق��ه ومينع 

تدهور االوضاع على احلدود«.
االميرك��ي  املس��ؤول  وكان 
التقى وزي��ر املالية في حكومة 
تصري��ف االعمال علي حس��ن 
العامة  األوضاع  خليل، لعرض 
في لبنان واملنطقة مع التركيز 
االقتص��ادي  الوضع��ني  عل��ى 

واملالي .

عبد المهدي يغادر الى بيروت للمشاركة في القمة االقتصادية العربية

زيارة عبد املهدي اىل بريوت هي األوىل له خلارج العراق منذ تسنمه منصب رئيس الوزراء

البعيجي : العراق يسعى اىل بناء عالقات قوية 
ومتينة مع جميع دول الجوار والعالم وفق 

السياق الدبلوماسي وحسن الجوار

العراق وبعد انتصاره على 
اعتى تنظيم ارهابي يف 
العالم )داعش( اصبح قبلة 
لكل الدول لضمان مصالحها 
السياسية واالقتصادية

واشنطن تبدي تشددا 
حيال الوضع اللبناني خالفا 
ملراعاتها السابقة للمعادلة 
الدقيقة التي تتحكم 
باملشهد السياسي فيه

هيل: نوع الحكومة المختارة يهم المجتمع الدولي ونشجع »تصريف االعمال« على المضي قدما

ترك هيل انطباعا بأن القوات األمريكية لن ترتك الساحة للنظام السوري ال عسكريا وال سياسيا

/ القسم السياسي

/ القسم السياسي

البعيجي املاذيالبارزاني

جنبالطبومبيواليزابيث

شكر عون الدعم الذي تقدمه الواليات 
املتحدة األمريكية للجيش اللبناني الذي 

يقوم بدوره يف حفظ األمن واالستقرار 
يف لبنان



طرابلس تنزع فتيل الشارع بمقاطعتها قمة بيروت وتداعيات داخلية وعربية ألزمة حرق العلم الليبي

اتهم وزي��ر اخلارجي��ة األمريكية أوباما 
–الذي سعى منذ 10 أعوام في القاهرة 
إلى حتقيق »بداية جديدة« بني الواليات 
املتحدة واملسلمني الذين يزيد عددهم 
على مليار نس��مة- بالتقليل بش��كل 
فادح من الفكر اإلس��امي الراديكالي 
وجتاهل اخملاط��ر عن عمد وأنه حول عن 
طريق اخلطأ الواليات املتحدة إلى »قوة 
تدعم أسباب معاناة الشرق األوسط«. 
وأض��اف ف��ي خطاب��ه الذي ألق��اه في 
اجلامعة األمريكية بالقاهرة أن ذلك قد 
أضر باملايني من األشخاص في جميع 
أنح��اء املنطقة والعال��م؛ حيث قامت 

داعش »باالغتصاب والنهب والقتل« 
وأضاف بومبيو: »لقد تعلمنا أنه عندما 
تتراج��ع أمري��كا فغالًبا م��ا يتبع ذلك 
فوض��ى«، وهذا تزامًنا مع قرار رئيس��ه 
املفاجئ بس��حب الق��وات األمريكية 
من سوريا. لكنه أشار إلى أنه بالقضاء 
على تنظيم الدولة في سوريا والعراق 
وباخل��روج م��ن االتفاق الن��ووي اإليراني 
وباالنتقام مرتني ضد اس��تخدام بشار 
ف��إن  الكيماوي��ة  لألس��لحة  األس��د 
إدارة ترامب تعي��د التأكيد على »الدور 
التقليدي للوالي��ات املتحدة باعتبارها 
ق��وة داعمة للخير« ف��ي املنطقة على 

حد تعبيره.
لكن ما يثير الدهشة أن املراقبني على 
جانب��ي طي��ف السياس��ة اخلارجي��ة 
األمريكي��ة رأوا أوجه تش��ابه وجهات 
يتعل��ق  فيم��ا  وترام��ب  أوبام��ا  نظ��ر 
باحل��دود الصارمة لب��ذل الدماء والثروة 
األمريكية في الش��رق األوس��ط. وكما 
أخبر مستش��ار أوباما السابق لشؤون 
الش��رق األوس��ط فيليب جوردون فإن 
ترام��ب بطريق��ة م��ا ال ميث��ل »نقيًضا 
ألوباما« وإمنا هو »تكرار ألوباما«. وباملثل 
وص��ف م��ارك دوبويت��ز من مؤسس��ة 
الدفاع عن الدميقراطيات وأحد مؤيدي 
السياس��ات املتش��ددة إلدارة ترام��ب 
جتاه إي��ران وصف ترامب بأنه »أوباما 2« 

في رغبته باالنس��حاب عس��كريًا من 
الشرق األوس��ط رغم أنه استثنى من 

ذلك آراء ترامب حول إيران.
أوص��ل بومبي��و رس��الة طمأنينة إلى 
إس��رائيل والش��ركاء الع��رب للواليات 
املتح��دة ف��ي وض��ع الس��يطرة عل��ى 
األض��رار خ��ال جولت��ه في تس��ع دول 
من دول الش��رق األوسط. رغم أنه منذ 
بضع��ة أس��ابيع أزعج رئيس��ه هؤالء 
احللف��اء باإلع��ان ع��ن خط��ط إخراج 
الق��وات األمريكي��ة من س��وريا وترك 
الدول األخرى تتخلص من بقايا داعش 
هناك مشيًرا إلى أن اإليرانيني ميكنهم 
»فعل ما يريدون« في الباد وأنه قد حان 

الوق��ت لك��ي تنهي الوالي��ات املتحدة 
»حروبه��ا الت��ي ال نهاية له��ا« ولكي 
»نعود إلى الوطن لنعي��د بناءه«. ومنذ 
ذلك احلني لم يقدم بومبيو ومستشار 
األمن القومي ج��ون بولتون معلومات 
بخص��وص اجل��دول الزمن��ي والظروف 
اخلاص��ة ملغ��ادرة الق��وات األمريكي��ة 
لس��وريا على افتراض أن الرئيس لديه 

طريقة.
وف��ي دالل��ة أخ��رى عل��ى أن الرئي��س 
غير منش��غل إطاًق��ا بتأكي��د »الدور 
التقليدي« للواليات املتحدة في الشرق 
األوس��ط فإنه ال يوجد سفير أمريكي 
في أكثر من نصف البلدان التي يزورها 
بومبي��و خال جولته ه��ذه مبا في ذلك 

مصر.

وما تزال هناك مؤشرات أخرى: فبينما 
كان بومبي��و يتح��دث؛ توج��ه الرئيس 
إل��ى تكس��اس باعتبار ذلك ج��زًءا من 
محاوالت��ه إلغاق احل��دود اجلنوبية من 
خ��ال إيق��اف احلكوم��ة. وف��ي الوقت 
ال��ذي كان في��ه بعض املس��ؤولني في 
اخلارجي��ة مس��افرين ملس��اعدة  وزارة 
بومبي��و في رحلته يعمل��ون بدون أجر 
كان ترام��ب يص��رح بأن��ه يس��تطيع 
متويل اجلدار الفاصل بجزء بس��يط مما 
تنفق��ه الوالي��ات املتح��دة على احلرب 
ف��ي أفغانس��تان )في إش��ارة منه إلى 
أن االنس��حاب األمريك��ي العس��كري 

الكبير التالي قد يتم قريًبا(.

تبنى ترامب فكرة أنه »ميكننا بناء جدار 
حول الواليات املتحدة وميكننا بذلك أن 
نتخل��ص من كافة التهديدات س��واًء 
كانت تأت��ي على ش��كل مهاجرين أو 
تأتي على ش��كل إرهابيني« حسب ما 
قاله دوبويت��ز. وفي الوق��ت ذاته يقول 
وزير خارجيته حللفاء الش��رق األوسط 
أن »الواليات املتح��دة ال تتراجع خلف 
اجل��دران، لكننا في الواقع س��نصبح 
أكث��ر مش��اركة بش��كل عمي��ق في 

املنطقة وفي العالم«.
لق��د كان خط��اب أوباما ف��ي القاهرة 
ع��ام 2009 طموًحا للغاية، حيث كان 
محاول��ة لتضمي��د اجل��راح العميقة 
الت��ي خلفتها حرب جورج دبليو بوش 
في العراق. لقد أعرب الرئيس األمريكي 

اجلدي��د وقته��ا ف��ي قاع��ة مكتظ��ة 
باحلضور وفي خط��اب تخللته جوالت 
م��ن التصفي��ق وصيح��ات »نحب��ك« 
أعرب عن تصميمه على سحب اجلنود 
األمريكي��ني م��ن الع��راق أواًل ث��م م��ن 
أفغانس��تان، وحل النزاع اإلس��رائيلي 
والدخول في مفاوضات  الفلسطيني، 
نووية ورمبا إقامة عاقات أكثر إيجابية 
مع إيران، وتعزي��ز الدميقراطية وحقوق 
اإلنس��ان والتنمي��ة االقتصادي��ة ف��ي 
املنطقة. لقد كانت رؤية واس��عة غير 
قائم��ة عل��ى الس��اح ل��دور الواليات 

املتحدة ووجودها في الشرق األوسط.
ثم جاء الربيع العربي وتبعاته السيئة 
-بحس��ب التقرير- والتي ق��ادت أوباما 
إلى إس��قاط ديكتاتور في ليبيا وإعادة 
نش��ر القوات األمريكية حملاربة داعش 
والتص��ارع حول ما إذا كان سيس��مح 
بتدخل عس��كري مباشر في سوريا أم 
ال. )ورفض في النهاي��ة أن يفعل ذلك(. 
لقد أب��رم أوباما اتفاًق��ا نوويًا مع إيران، 
لكن��ه ل��م ينجح ف��ي التخل��ص من 
الوجود العسكري األمريكي في العراق 
وأفغانس��تان بش��كل دائ��م أو إح��راز 
تق��دم كبير في الس��ام اإلس��رائيلي 
الفلسطيني أو حتسني صورة الواليات 
املتحدة أم��ام الرأي العام ف��ي العالم 

اإلسامي.
يق��ول التقري��ر: عندما س��أل جوردون 
–كبير مستش��اري أوباما في الش��رق 
األوس��ط من عام 2013 إلى عام 2015- 
كيف أثر خطاب أوباما في القاهرة في 
صياغة السياس��ة األمريكية بحلول 
الوق��ت الذي وص��ل فيه ج��وردون إلى 
البي��ت األبيض أجاب: »ليس بش��كل 
كبير ف��ي احلقيقة«، وأض��اف جوردون 
أن عب��ارات أوباما »عب��رت عن تطلعات 

أوبام��ا ح��ول املنطق��ة وع��ن رغباته. 
لكنن��ي أعتق��د أن��ه س��يكون أول من 
يعترف بأنه لم يتمكن من حتقيق تلك 

»البداية اجلديدة«.
في نهاية فترته الرئاس��ية كان أوباما 
ق��د أصي��ب بخيب��ة أم��ل عميقة من 
الش��رق األوس��ط. وقد وصف املنطقة 
بح��زن جليف��ري جولدبيرج م��ن مجلة 
ذي أتانتي��ك بأنه��ا اس��تنزاف حلي��اة 
األمريكي��ني ولق��وة أمري��كا وتركيزها 
عل��ى أج��زاء أخرى م��ن العال��م )مثل 
للمصال��ح  حيوي��ة  أكث��ر  آس��يا( 
أمريكية، وأن التحالفات فيها ضخمة 
التكلفة وأنها تعج بالقبلية اخلطيرة 

والصراعات املعقدة واملستعصية .
أن احلدي��ث عن فك االرتب��اط بني أوباما 
والش��رق األوس��ط مبال��غ في��ه. إال أن 
أوباما كان بالفع��ل عازًما على تقليل 
الوالي��ات  الواقع��ة عل��ى  التكالي��ف 
املتحدة والتزاماتها في املنطقة وعلى 
ع��دم »الس��قوط ف��ي براث��ن الش��رق 
األوس��ط«. أما ما فاجأ جوردن بش��أن 
انتخاب��ات ع��ام 2016 ه��و أن البندول 
السياس��ي ل��م يتح��رك إل��ى االجت��اه 
املعاك��س كم��ا يح��دث ع��ادة عندما 
يس��يطر اجتاه ما عل��ى البيت األبيض، 
وبداًل من ذلك حت��رك البندول أكثر نحو 

فك االرتباط مع املنطقة.
أشار فيصل عيتاني -اخلبير في شؤون 
الشرق األوس��ط في مؤسسة اجمللس 
األطلس��ي- إلى وجود اخت��اف جذري 
ب��ني الرئيس��ني، وه��و م��ا أك��د عليه 
بومبيو أيًضا في القاهرة: عودة ترامب 
إلى املفهوم التقليدي حللفاء الواليات 
املتح��دة وخصومه��ا اإلقليمي��ني في 
كان��ت  –وإن  أوبام��ا  جه��ود  أعق��اب 

محدودة- لتغيير تلك الديناميات .

أوبام��ا  أن  إل��ى  عيتان��ي  وأش��ار 
ومستش��اريه كانوا في بعض األحيان 
ينتق��دون ش��ركاءهم م��ن العرب مثل 
ول��م  الس��عودية  العربي��ة  اململك��ة 
يرغبوا في تقدمي دعم ش��امل لهم في 
صراعهم م��ع إيران. وعلى النقيض من 
ذل��ك تعهد بومبيو ف��ي مصر بعبارات 
حاس��مة وواضحة املعنى »بالشراكة 
م��ع أصدقائنا ومعارض��ة أعدائنا بكل 
ق��وة«، مش��يًرا إل��ى أن إدارة ترامب قد 

»عززت تفاهًما مشترًكا مع احللفاء
ق��ال دوبويت��ز: »أعتق��د أنه إذا س��ألت 
اخلليجي��ني واإلس��رائيليني الي��وم رمبا 
صديًق��ا  يفضل��ون  أنه��م  يخبرون��ك 
فوضويً��ا )قاص��ًدا ترامب( عل��ى عدو/

صديق بارد ومنهجي« مثل أوباما.
وأض��اف دوبويت��ز أن��ه تب��ني ل��ه م��ن 
مناقشاته مع املس��ؤولني خال رحلة 
إل��ى الش��رق األوس��ط ف��ي ديس��مبر 
)كانون األول( أنه��م ينظرون إلى أوباما 
وترامب باعتبارهما جزًءا من »مس��ار« 
ناشئ عن »إجماع بني احلزبني على أنه 
يفت��رض بالواليات املتح��دة اخلروج من 
الش��رق األوس��ط« نتيجًة لإلرهاق من 
احلروب في الواليات املتحدة وتزايد حدة 
املنافس��ة مع الق��وى العظم��ى. )هو 
يعزو خطوات الدول العربية اجلادة –وإن 
كانت صغيرة- للتقارب مع إسرائيل إلى 
إدراك تلك الدول أن إسرائيل وجيشها 
القوي لن يرحا كما قد تفعل الواليات 

املتحدة وتخرج من املنطقة(.
كما يش��ير التقري��ر إلى أن ق��ادة عربًا 
أخب��روه أنه��م يفهم��ون أن��ه »ق��د ال 
الوالي��ات  عل��ى  االعتم��اد  ميكنه��م 
املتح��دة ف��ي املض��ي قدًم��ا«. »إنهم 
ق��ادرون على قراءة اس��تراتيجية األمن 
القومي واستراتيجية الدفاع القومي 
بقدر قدرتنا على ذلك. فهم يش��عرون 
أنها تتعلق بالصني والصني وال ش��يء 

غير الصني«.
أما بالنسبة لترامب فاألمر قد يكون: 
اجلدار فاجل��دار ثم اجل��دار ورمبا الصني 
بعد ذلك. لقد ق��ال ترامب قبل وصول 
بومبي��و إلى الش��رق األوس��ط بفترة 
قصي��رة: »ال أري��د البق��اء في س��وريا 
إلى األبد. ال ش��يء هناك سوى الرمال 
وامل��وات« بينم��ا كان يتباهى بكيفية 
فتكه بداع��ش وأنه أصب��ح بإمكانه 
اآلن ترك إيران وسوريا ينهيان املعركة، 
وأض��اف: »أري��د أن أنف��ق أموالن��ا في 

بلدنا« .

وكان رئي��س حرك��ة "أم��ل"، رئيس 
البرمل��ان اللبنان��ي نبي��ه ب��ري دع��ا 
إلى تأجي��ل انعقاد القم��ة العربية 
االقتصادية في بي��روت بحجة عدم 
دع��وة س��وريا إليه��ا، فيم��ا ش��دد 
مناصروه عل��ى رفضه��م انعقادها 

بسبب دعوة ليبيا إليها.
واس��تنكر اجمللس األعلى للدولة في 
ليبيا، بحس��ب صحيفة "الوسط" 
الليبي��ة، "إهان��ة حركة أم��ل علم 
الدول��ة الليبي��ة ف��ي مق��ر القم��ة 
املزمع عقدها  االقتصادي��ة  العربية 
في بي��روت، مطالب��ا وزارة اخلارجية 
بتجميد العاقات الدبلوماسية بني 

البلدين".
الروسية  "وكالة سبوتنيك"  وأفادت 
أن مجل��س الدول��ة الليب��ي طال��ب 
بقط��ع العاق��ات م��ع لبن��ان، على 

خلفي��ة "إهانة العل��م"، الفتا إلى أن 
هذه األعمال ال متثل الشعب اللبناني. 
وأع��رب عن أس��فه "لتعام��ل الدولة 
املضيف��ة معه��ا على نح��و "ال يليق 
بتاريخه��ا العريق"، مذكرا بقيام ثورة 

شعبية ضحى من أجلها اآلالف".
وطالب بيان اجمللس األعلى "جامعة 
الدول��ة العربية مبوق��ف واضح من 
الواقع��ة واس��تبعاد لبن��ان  ه��ذه 
م��ن أي حدث عرب��ي إلى حني حتمل 
مسؤوليتها  اللبنانية  الس��لطات 

وااللتزام باألعراف الدبلوماسية".
الوف��اق  حكوم��ة  رئي��س  وأعل��ن 

الوطني الليبية فايز السراج ان باده 
قررت "مقاطعة" القم��ة االقتصادية 
العربي��ة الت��ي يس��تضيفها لبنان ، 
مبديا اس��فه ل�"افعال سلبية" بدرت 
من الدولة املضيفة ودفعت احلكومة 

الليبية الى اتخاذ هذا القرار .

واعلن��ت وزارة اخلارجي��ة في حكومة 
القمة  "مقاطع��ة"  الوطن��ي،  الوفاق 
االقتصادية العربية التي يستضيفها 
ل�"أفع��ال  األس��ف  مبدي��ة   ، لبن��ان 

سلبية" بدرت من الدولة املضيفة".

"االمتناع  الليبية  اخلارجي��ة  وأعلنت 
عن املشاركة في أعمال املؤمتر بعدما 
تب��ني له��ا أن الدول��ة املضيف��ة ل��م 
توفر املناخ املناس��ب وفق التزاماتها 
واألعراف والتقاليد املتبعة لعقد مثل 

هذه القمم".
وطال��ب البي��ان احلكوم��ة اللبنانية 

"بتوضي��ح عاج��ل ملوقفه��ا في هذا 
الشأن"، كما دعا األمني العام جلامعة 
ال��دول العربية "إل��ى توضيح موقف 
اجلامعة م��ن التصرف��ات التي قامت 
به��ا اجلمهوري��ة اللبناني��ة كدول��ة 

مس��تضيفة للقمة جت��اه دولة عضو 
في جامعة الدول العربية".

وع��ددت اخلارجي��ة الليبي��ة مواق��ف 
دفع��ت طرابل��س ال��ى االمتن��اع عن 
املش��اركة في القمة االقتصادية في 
بيروت، وهي "املس��اس بالعلم الليبي 
وإنزال��ه ومتزيقه حتت أنظ��ار اجلميع"، 

و"منع وفد رجال األعم��ال الليبي من 
دخول األراضي اللبنانية"، و"الهجمة 
لبناني��ة  أط��راف  م��ن  املب��ررة  غي��ر 
الدول��ة  مس��ؤولة عل��ى مش��اركة 
الليبي��ة ف��ي أعمال القم��ة بحجج 
ومب��ررات جتاف��ي املنط��ق"، و"غي��اب 
اجلدية ف��ي وضع الترتيب��ات األمنية 

الازمة لضمان سامة الوفد".
وك��رر وزير خارجية ليبيا في حكومة 
الوف��اق محمد س��يالة ف��ي حديث 
صحفي، اإلش��ارة إلى منع سلطات 
األم��ن في مطار بي��روت رجال أعمال 
ليبي��ني مش��اركني ف��ي القم��ة من 
الدخ��ول، واحتجاج��ا عل��ى إهان��ة 

العلم الليب��ي الذي أحرق��ه مناصرو 
أمل في بيروت.

التج��ارة  غرف��ة  رئي��س  أن  كم��ا 
والصناعة في طب��رق ابراهيم اجلرارى 
بعث برس��الة إلى األمني العام الحتاد 
غرف التجارة العربية خالد حنفى ردا 

على دعوة األول له، إلى حضور منتدى 
القط��اع اخلاص العرب��ى التحضيري 
لقم��ة بي��روت )يتح��دث في��ه رئيس 
حكوم��ة تصري��ف األعم��ال س��عد 
احلريري( "ونظًرا مل��ا تعرضت له بادى 
من إهانة بتمزيق.علم الدولة الليبية 
ذات الس��يادة، ومنع الوفد الليبي من 
املشاركة ومنع دخول احتاد املصنعني 
ورج��ال  التجاري��ة،  الغ��رف  ورؤس��اء 
االعم��ال من دخ��ول لبن��ان والتهديد 
والوعيد للوفد الليبي من قبل أطراف 
بدول��ة لبنان، لن نرضى بذلك أبدا ولن 
نش��ارك في أي قم��ة أو منتدى يعقد 
عل��ى أرض لبنان مس��تقبا، ونطالب 
بنق��ل مقر احتاد غ��رف التجارة للباد 
العربي��ة م��ن بيروت إل��ى القاهرة في 
أس��رع وقت، ردا على تصرفات الدولة 

اللبنانية".
ووجه الوزير باسيل رسالة إلى نظيره 
الليب��ي محمد س��يالة، عبر خالها 
عن أس��فه لعدم مش��اركة ليبيا في 
أعمال القمة في بيروت، كما عبر عن 

رفضه املطلق "لألم��ور واألعمال التي 
طالت دولة ليبيا ومشاركتها والتي ال 

تعبر عن موقفه وموقف لبنان".
وأكد باس��يل حرصه على "العاقات 
ب��ني البلدين وض��رورة وضعه��ا على 
السكة الصحيحة من دون أن يتخلى 

لبنان إطاقا عن واجبه 
الوطني مبعرفة مصير سماحة اإلمام 
املغيب موسى الصدر ورفيقيه، وحل 
هذه املسألة التي عّكرت العاقات بني 
البلدين ألكثر من أربعة عقود". وسأل 
باس��يل نظيره الليبي مجددا "تقدمي 
كل م��ا يل��زم م��ن مس��اعدة ملعرفة 
مصير سماحة االمام "، مكررا أسفه 

ملا حصل ومؤكدا وجوب معاجلته.
أوضح س��فير لبنان في ليبيا محمد 
س��كيني في إتص��ال أجرت��ه معه " 
الوكالة الوطني��ة لاعام "ما حصل 
عند مدخ��ل الس��فارة اللبنانية في 
طرابل��س الغرب. وق��ال "إن مجموعة 

من الشباب الليبي الغاضب، حضرت 
فج��ر أمس إل��ى مبنى الس��فارة في 
طرابل��س الغ��رب، ونزع��وا " الافتة " 
املدون عليها اسم السفارة اللبنانية، 
ولفوا علم الثورة الليبية عند البوابة 
احلديدية الرئيس��ة للسفارة ردا على 

إنزال علم بادهم في بيروت.
وأكد الس��فير سكيني "أن ما حصل 
ه��و ردة فعل على ما حدث في بيروت، 
واستنكارا لنزع العلم الليبي وليس 
اس��تنكارا وال احتجاج��ا عل��ى عدم 

حضور ليبيا القمة االقتصادية".
أضاف: نحن عل��ى قناعة تامة، أن ما 
حصل سواء في بيروت او في طرابلس 
ليس موجها ال ضد الش��عب الليبي 
وال ضد الش��عب اللبنان��ي، و املدخل 
الصحيح والسليم ورمبا الوحيد، من 
أجل إقامة عاقة طيبة بني الشعبني 
الش��قيقني اللبنان��ي والليبي، هو أن 
الليبي��ة اخملتصة  تق��وم الس��لطات 
في املس��اعدة لتحرير االم��ام الصدر 

ورفيقي��ه الش��يخ محم��د يعق��وب 
والصحف��ي عباس بدر الدي��ن، الذين 
يبقون قامات وطنية وليس��ت قامات 

مذهبية او طائفية".

13 ما وراء الحدث 

طالب جملس الدولة اللييب بقطع العالقات مع لبنان على خلفية إهانة العلم 
الفتا إىل أن هذه األعمال ال متثل الشعب اللبناني

وّفر إعان الدولة الليبية مقاطعتها القمة التنموية االقتصادية االجتماعية التي انعقدت في بيروت يومي الس��بت واألحد، على الداخل اللبناني حتركات حلركة "أمل" ومناصريها في الش��ارع احتجاجا على احلضور الليبي، كانت 
ذروتها أول من أمس بحرق هؤالء العلم الليبي في بيروت. لكن هذه اخلطوة تركت تداعيات زادت في تظهير اخلافات اللبنانية الداخلية حول انعقاد القمة بدليل إبداء وزير اخلارجية جبران باس��يل أس��فه للغياب الليبي، ووضعت 
لبنان في مواجهة الدولة الليبية ومس��ؤولني عربا، أبرزهم األمني العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط جراء ما حصل. فأصداء إنزال علم ليبيا في بيروت دفعت بليبيني إلى رفع العلم الليبي على مبنى الس��فارة اللبنانية في 
طرابلس.وكان مناصرون حلركة "أمل" أنزلوا العلم الليبي الذي رفع إلى جانب أعام الدول العربية املشاركة في القمة، في عدد من شوارع بيروت وأحرقوه ليا في وسط بيروت على مقربة من مدخل مقر القمة، ورفعوا علم احلركة 
مكانه، احتجاجا على دعوة ليبيا إليها بحجة عدم تعاون مس��ؤوليها في مصير مؤس��س "أمل" ورئيس اجمللس اإلس��امي األعلى السابق اإلمام موس��ى الصدر الذي أخفاه نظام معمر القذافي، حني كان في زيارة إلى طرابلس عام 

1978 بدعوة منه، يرافقه الشيخ محمد يعقوب والصحفي عباس بدر الدين.

ترامب : ال أريد البقاء يف سوريا إىل األبد فال شيء هناك سوى الرمال واملوت

/ القسم السياسي

/ القسم السياسي

قام وزير اخلارجية األمريكي 
مارك بومبيو في خطابه 

بالقاهرة بالتعبير عن وجود 
اختاف تام بني الرئيسني. 

لكنهما غير مختلفني كما 
يبدو.

أعلن مايك بومبيو خال زيارته 
التي قام بها يوم اخلميس 
املاضي إلى »مركز العالم 
العربي وقلبه النابض« أن 

التقارير التي حتدثت عن رحيل 
أمريكا عن الشرق األوسط في 

ظل قيادة ترامب مبالغ فيها 
إلى حد كبير، وأن باراك أوباما 

هو من تخلى عنها مؤديًا بذلك 
إلى تأثيرات مدمرة.

لكن املفارقة هي أنه في حني 
أن سلوك ترامب في الشرق 
األوسط يختلف عن سلوك 

أوباما اختاًفا جذريًا إال أن 
األمر قد انتهى بهما وهما 

يشاركان في نفس املعاناة: 
محاولة انتزاع الواليات املتحدة 

من مستنقع الشرق األوسط. 
هكذا قال يوري فريدمان في 
مستهل مقاله الذي نشره 

على موقع مجلة »ذي أتانتك«.

هل ترامب هو نقيض أوباما يف الشرق األوسط أم أنه أوباما الثاني؟

مناصرون حلركة أمل أنزلوا العلم اللييب الذي رفع 
إىل جانب أعالم الدول العربية املشاركة يف القمة يف 

عدد من شوارع بريوت وأحرقوه ليال يف وسط بريوت

أعلنت الخارجية الليبية 
االمتناع عن املشاركة يف 
أعمال املؤتمر بعدما تبني 
لها أن الدولة املضيفة لم 
توفر املناخ املناسب وفق 
التزاماتها واألعراف والتقاليد

سلوك ترامب يف الشرق األوسط خيتلف 
عن سلوك أوباما اختالًفا جذرًيا إال أن 
األمر قد انتهى بهما وهما يشاركان يف 

نفس املعاناة 
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البيت الثقايف يف النجف األشرف يشارك يف احتفالية ذكرى تأسيس جامعة الكوفة

وزير الثقافة: الوزارة تسعى الختاذ دورها يف دعم الشخصية العراقية
 وإعادة اهلوية الوطنية وإحياء الثقافة العراقية

ديوان عرفان باجلميل للكاتب  د.عبداحلسني شعبان
عبداحلسني شعبان..دكتوراه فلسفة )مرشح علوم( يف العلوم القانونية من أكادميية العلوم التشيكوسلوفاكية، براغ، 

معهد الدولة والقانون .. أكادميي ومفكر .. باحث يف قضايا اإلنسانيات واحلقوق واألديان والفكر السياسي

عكاب سالم الطاهر

من هو املحتفى به؟
عبداحلسيين  الدكتييور  هييو 
فلسييفة  دكتييوراه  شييعبان.. 
العلوم  )مرشييح علييوم( فييي 
القانونية من اكادميية العلوم 
بييراغ،  التشيكوسييلوفاكية، 
والقانييون.  الدوليية  معهييد 
أكادميييي ومفكيير، باحييث في 
قضايييا االنسييانيات واحلقوق 
السياسييي.  والفكر  واالديييان 
استاذ في القانون الدولي وفي 
فلسييفة الالعنييف. لييه نحو 
60 كتاباً في الفكيير والقانون 
والسياسيية والنقد والثقافة. 
نود االشييارة الييى ان ما ذكرناه 
مختصر ومركز جداً من سيرة 

حافلة بالعطاء املتنوع.
تونس..و..عرفانها..

ايدينييا،  بيين  الييذي  الكتيياب 

ميين اصييدار » دار الفارابييي « 
اللبنانييية.. ومن اعداد: املعهد 
وغطى  للدميقراطية.  العربييي 
القطييع  ميين  صفحيية   366
الكبير.صييدرت طبعتُه االولى 

في أيلول 2018...
مشروع الحضارة

وفييي تقدميييه للكتيياب، يقول 
التونسي،  الكاتب والصحفي 
خالد شييوكات: »هذا الكتاب، 
هييو ديييوان عرفييان باجلميييل، 
تقدمه تونس للمفكر العربي 
الدكتييور  الكبييير  العراقييي 
عبداحلسن شعبان، الذي قدم 
العربي  احلضيياري  للمشييروع 
املعاصر ما يزيد عن نصف قرن 
من العطاء الفكري واحلقوقي 

والسياسي واالنساني...«.
ومضى يقييول: »تعتبيير رحلة 
شعبان،  عبداحلسن  الدكتور 
مييع الفكيير العربييي املعاصر، 
رحلة احد املفكرين الكبار، ممن 
آثيير اجلمع على الطرح، وفضل 
املراكمة على القطيعة، ودعا 
للبحث عن املشترك ال التركيز 
على اخملتلف، وميين هنا يصح 
القول بانييه من بناة اجلسييور 
الروافد والتيارات واملدارس  بن 

الفكرية....« .

وقائع حفل التكريم
ميين   13 الصفحيية  وعلييى   
الكتيياب، وحتت عنييوان: وقائع 
حفل التكرمي.. ادرجت الكلمات 
التي القيت في حفل التكرمي، 
او التييي ارسييلت للمشيياركة 
فيه لتعذر وصييول اصحابها، 
بتثبيتها حسب  الناشر  وقام 
احلروف االبجدية.. ساعمد الى 
االنتقاء كنماذج، فهي تشترك 
بالدكتييور  االشييادة  بسييمة 
شييعبان.. فييي كلمتييه، قييال 
الدكتور جورج جبور، بروفسور 
السياسيية،  العلييوم  فييي 
العليا  للدراسييات  ومحاضيير 
بكلتي احلقوق واالداب بجامعة 
دمشييق وحلب »عبداحلسيين 
شييعبان اسييم مشييرف فييي 
سييوريا.لدى مثقفيهييا علييى 
تنييوع آرائهييم. ولييدى قيييادي 
عيين  ومسييؤوليها  دولتهييا 
الشييؤون الثقافييية...«.. وميين 
املغييرب، قييال الدكتييور جمال 
بندحمييان، االسييتاذ اجلامعي 
ان  املغربييية  اململكيية  فييي 
الدكتور عبداحلسيين شعبان 
ميثييل الفكيير املركييب واالفييق 

االنساني.
عطر الكتب

وميين الكويييت، قييال الدكتور 
حامد حمود العجالن »تعرفت 
عليييه أكثر ميين خييالل كتبه 
والتي تزيد على خمسن كتاباً 
ومنشييوراً. فميين خييالل كتبه 
نتعرف الى رهافة احساسييه 
السياسييية  وجتربته  وثقافته 
وجرأته على نقد الذات بنقده 
لاليديولوجيا التي تشرب بها 
منذ صغييره..«. وقال االسييتاذ 
مدييير  وهييو  نائييل،  حجيياج 
البرنامييج العربييي لنشييطاء 
حقوق االنسان في مصر: »واذا 
كان لي شرف نيل صداقة هذه 
الشخصية الفذة في عشرات 
وحتى  واالحييداث  املناسييبات 

االنساني، فقد  املستوى  على 
وجدتُييه بحييق، احلقوقي االول 
الذي يستحق التكرمي«..وقالت 
السيدة رندا سيينيورة، املديرة 
العاميية ملركييز املرأة لالرشيياد 
واالجتماعييي،  القانونييي 
احملتلة  القييدس   -- فلسييطن 
»لقد جمع شييعبان في عمله 
النضالي بن الفكر واملمارسة، 
امتاز  جريئيياً،  فييكان مفكييراً 
افكاره  بالشييجاعة في طرح 
والدفاع عنهييا..«.. ومن اجلزائر 
فييي  االجتميياع  عالييم  قييال 
جامعة اجلزائيير الدكتور الزبير 
عييروس: »حيياول شييعبان دون 
تكلييف او افتئات على عصره، 
ان يجعل من انتمائه الثقافي 
االصل واملكتسب، من معارفه 

العاملية املتعددة اجلذور....«.
العراقيون

العراقيييون  املثقفييون  وادلييى 
بدلوهم، وهم: االستاذ حميد 
الياسييري.. الدكتييور املهندس 
االسييتاذ  املعينييي..  خالييد 
زيييد احللي.. االسييتاذ شييبيب 
شيييرزاد  املالكي..الدكتييور 
احمييد امن النجييار.. الدكتور 
الدكتييور  عبداجمليييد..  احمييد 
االسييتاذ  الكيالنييي..  صائييب 

االسييتاذ  السييعدي..  ضييياء 
الدكتييور  احلمدانييي..  ليييث 
عامر حسيين فياض... الدكتور 
عبداحلميد الصائح.. االسييتاذ 
عبدالرحمن مجيييد الربيعي.. 
الدكتور علي كاظم الرفيعي.. 
القيسييي..  عمييران  الدكتييور 
االستاذ نصير شمة.. االستاذ 

وثاب شاكر..
تقييم

الدكتييور  بحييق  الشييهادات 
كثيرة..  عبداحلسن شييعبان 
بهييا  االحاطيية  ال نسييتطيع 
انتقينييا  جميعاً..لكننييا 
عينات منها.. هذه الشهادات 
يجمعهييا قاسييم مشييترك، 
بالسييمات  االقييرار  وهييو 
االيجابييية العديييدة للمفكر 
الدكتور  االنسيياني  العراقييي 
ما  شييعبان.وهو  عبداحلسن 
يجعلنييا - كعراقين - نفتخر 
ونعتييز ونقيييم عالييياً، عطاء 
الدكتور عبداحلسن شعبان.. 
حتييية لتونس اخلضييراء، وهي 
تفصييح عيين عرفانها..العمر 
اليسيياري.. للمفكيير  املديييد 

الصديق الدكتور عبداحلسن 
شعبان.
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قصيدة

الرواييية حتاكييي مختلف الظييروف واملالبسييات املوجودة حيث 
تداخلييت املييدارس الفنية فيما بيين الرومانسييية والطبيعية 
والواقعييية، والروائييي كي يبقى البييد له ان يظييل مقيما على 
ضفاف نهر الواقعية يأخييذ منه ويعطيه متفاعال مع جزيئات 
احلياة في حوار جدلي مستمر يرتبط بدقائق اللحظة ومفرداتها 
على جميع املستويات واالداب والفنون، في كل العصور تتحدد 
مسيياراتها واجتاهاتها معادال جملريات االمور في احلياة املعاشة، 
فاالديييب والفنان يريان ان احلييياة دائمة العطاء ملن لديه بصيرة 
التطلع  نحو املستقبل، لذلك اصبحت هناك ضرورة في عملية 
ربييط الفن واالدب بحياة االنسييان وآمالييه وطموحاته، لذا فإن 
الرواييية اجليدة هي التي حتتوي فييي بنائها على الوحدة الفنية 
التييي تعطيهييا التميز، والروائييي القدير هو ميين امتلك النظر 
الثاقب فييي رصد مختلف التطورات والتحوالت التي حتدث في 
اجملتمع كخلفية العماله الفنييية. وعملية اخللق الفني تعتبر 
عملية شييديدة التعقيد على قدر بساطتها التي قد يحسها 
املتلقييي ففييي النهاية هي نتيياج تفاعالت داخلييية في نفس 
املبييدع، بيين املعطيات االساسييية للواقع املعيياش مع جميع 
القيييم الفكرية والفنييية الداخلية التي تكييون مبثابة املعيار 
االساس لعملية االبداع من اجل نغيير الواقع في النهاية الى 
الشييكل الذي يجب ان يكون عليه من وجهيية نظره النه اثناء 
اجرائهييا تكون مرتبطة بشييخص املبدع وليسييت بعيدة عن 
طبيعة التراث الفني اخلاص بفنه الذي ميارسييه شييعرا كان ام 
قصة ام رواية او مسييرحا. اجلميع يعلم ان الفن يدور في نفس 
االفالك التي يدور فيها االنسييان في صراعييه الدائم مع القوى 
التي تريد ان جتعله في مسييتوى القهيير، لذا تعتبر الرواية احد 
االشييكال الفنية التي ابتكرها االنسييان والتييي تعتبر املعادل 
املوضوعي حلياة البشيير في مرحلة معينة ومختلفة في طرق 
بنائهييا ونوعية اجلوانب التي يتعرض لهييا الروائي في املعاجلة 
داخل العملية وتكتسييب الرواية اجلديييدة تفردها النها لوحة 
جميلة تخلييط الواقعييية باالنطباعييية بالرمزييية، فاحلقائق 
اجلديدة البد لها من معادل مسيياو لهييا في املقدار ومقابل لها 
في االجتاه، هذا املعادل يصل في اجتاهات تطور اشكال التعبير 
حتييى تتواءم مييع املتعلقات العصرية واحلاجييات اجلديدة التي 

ميكن ان تلبي ضرورات االنسان اجلديد.

الفن واألدب
يف حياة اإلنسان

a

فنارات

أحمد البياتي

في الثامن من شهر كانون اول 2018.. وصلُت العاصمة اللبنانية بيروت، حلضور معرض الكتاب الدولي بدورته 62. 
وعلييى هامش املعرض حصلُت على كتاب »تونس والعرفان .. وقائع حفل تكرمي ومسيييرة فكرية وثقافية رائدة..«..

الكتاب صدر عن جهات ثالث: املعهد العربي للدميقراطية.. منتدى اجلاحظ.. اجلامعة اخلضراء.

النجف االشرف / 
البينة الجديدة /  علي شريف

شارك البيت الثقافي في محافظة 
النجييف االشييرف بالتعيياون مييع 
أمانة مسجد الكوفة املعظم في 
احتفالية الذكرى احلادي والثالثن 
وعلى  الكوفة  لتأسيييس جامعة 
حدائق كلية اآلداب بحضور رئيس 
اجلامعة األستاذ الدكتور محسن 
الظاملي واالسييتاذ حيدر املوسوي 
ممثل األمن العام ملسجد الكوفة 
واملييزارات التابعيية له. وقييال مدير 

البيييت الثقافييي النجفي رشيييد 

جلامعيية  أبييارك  جباركشييكول: 

بالذكييرى  احتفالهييا  الكوفيية 

لتأسيسييها  والثالثيين  احلادييية 

هييذا الصرح األكادميييي واحلضاري 
العريييق وهييي تنافييس اجلامعات 
العاملييية السيييما حصولها على 
األديان  اليونيسييكو حلوار  كرسي 

حكومييية  كمؤسسيية  ونحيين 
ثقافية نقدم الدعم لكل املبدعن 
واملثقفيين واألكادميييين من خالل 
اقامة الندوات واألنشطة الثقافية 
ذات العناوييين املتنوعة0ثم حتدث 
عميييد كلييية االداب الدكتور عالء 

الرهيمي قائال: حتتفل كلية اآلداب 
في كانون الثاني من كل عام بيوم 
اجلامعة وذكرى تأسيسها وذكرى 
تخصيص الكوفة عاصمة الدولة 
العربية واإلسييالمية في حكومة 
االمام علييي )ع( وجعل هذا العام 
هييو عام لالمييام علييي )ع( بذكرى 
1400عام على استشييهاده.  مرور 
وتخلييل االحتفال اقاميية معرض 
للرسم احلر والصور الفوتوغرافية 
للبيييت الثقافييي النجفييي وفييي 
ختييام احلفل قدم رئيييس جامعة 
الكوفة شييهادات تقديرية للبيت 
الثقافي شيياكرا جهييوده املبذولة 

إلجناح هذا االحتفال.

بغداد / البينة الجديدة
التقى وزير الثقافة والسييياحة واآلثار 
الدكتييور علي عبييد األمييير احلمداني 
القطييري  والرياضيية  الثقافيية  بوزييير 
صييالح بيين غييامن العلي يييوم اخلميس 
10/1/2019 فييي مقيير وزارة الثقافة في 
دوليية قطيير على هامييش زيييارة رئيس 
اجلمهورييية الدكتور برهييم صالح إلى 
دوليية قطر. وفي بداية اللقاء هنأ الوزير 
القطييري الدكتور عبد األمير احلمداني 
مبناسييبة تسييلمه مهام عمله مبديا 
اسييتعداد قطيير الكامييل للتعاون بن 
البلدييين، حيييث جييرى خييالل اللقيياء 

بحث أوجييه التعاون بيين البلدين في 
اجملاالت الثقافية والرياضية، والسييبل 
الكفيليية بتطويرهييا. ميين جانبه أكد 
وزير الثقافة الدكتييور علي عبد األمير 
احلمدانييي توجهات الييوزارة باالنفتاح 
ومنحهييم  واألدبيياء  الفنانيين  علييى 
مساحة كبيرة من احلرية والتقليل من 
البيروقراطية، وان الوزارة متجهة نحو 
صيانة وجتديد املسييارح املهمة، منها 
مسييرح الرشيييد، واملسييرح الوطني، 
مشيييراً إلى أن الوزارة تسييعى التخاذ 
دورهييا في دعم الشييخصية العراقية 
وإعادة الهوية الوطنية وإحياء الثقافة 

العراقييية. فيمييا أبييدى وزييير الثقافة 
القطري اسييتعداد وزارته لدعم إعادة 
تشييد مسرح الرشيييد بالطراز الذي 
بنييي عليييه بطريقيية تعكييس عراقة 
التراث العراقييي، مؤكييداً أهمية دعم 
دار اخملطوطييات والوثائييق العراقية من 
خالل اإلمكانيييات املتوفرة لييدى دولة 
قطر، كما مت االتفاق على رفد املكتبات 
العامة ومكتبييات اجلامعات بالكتب، 
وعلى طباعيية املنجز اإلبداعييي ألدباء 
العييراق في قطيير، وتفعيييل االتفاقية 
الثقافييية املوقعة بن البلدين سيينة 

.1978

شالل عنوز

يستبّد بهم نهم املوت 
 تأكلهم رحى اجلدب

تستبيحهم سطوة املنايا
ممتلئيية  الييدروب  وهييذي 

بالتافهن؟
مليياذا متييوت النييوارس فييي 

بالدي
وينعييق فييي سييمائنا نزق 

الغربان؟ 
ملاذا كتب علينا الرحيل 

 قبل أوان املواسم؟
ملاذا نواح الفقد  يعانق 

دمييوع البكاء فييي صمت 
الوحشة؟

اني ألعجب كيييف ينتحر 
ربيع الطفولة

 في دروب احملنة
وكيييف للقييدر أن يصييادر 

ابتسامة 
بفييم  الشييباب  براعييم   

اجلفاف
يوم أمس...

كانييت ذكرى وداعك األبدي 
يا مصطفى

فميين لييي والطاقيية على 
رثائك

 وأنا األولى بالرثاء منك؟
املبتلى  وأنييا  أرثيييك  كيف 

بشهقات الوداع؟
ماذا أخبرك يا مصطفى؟

ملكييوت  فييي  اآلن  أنييت   
الفردوس 

دجييل  وال  نفيياق  ال  حيييث 
هناك

 تصلييك احلقيقة كما هي 
بال تسويف

ورمبا علمت أني احملب
الذي ال ينسى حبيبه

وحتمييا علمييت ألن بريييد 
اجلنة ال يخطئ 

أن  احلبيييب  أيهييا  أخبييرك 

القلوب تغّيرت  
والطرق ترمّلت 

عيياث بهييا هييوس الظنون 
الظالم

وغادرتنا بهجة احملبة

اجتاحتنا أعاصير الكره

وما عادت املشاوير 

تلملم دفء األرواح

بعبق أزاهير احلنان

يييا أيها الطائيير املمهور 

بشغف احلب 

الذي رحييل ولم يغّرد في 

ارجوحة عرسه

ايها احلبيييب القابع في 

ثنايا الروح

أيها الغائب احلاضر على 

الدوام

هواييية  أمييارس  مازلييت 

النسيان كي أنسى

لكني فشلت

فأنت مازلييت متتلك كل 

ذاكرتي 

مازالت محطات األماني

الهالهل  برائحيية  تضّج 

اخلرساء

ومازال الوقت مفجوعا 

تطّوقه جيوش السواد 

وكل نّداهات احلزن 

متجمهرة تبكيك 

على شجر الذكرى

ملاذا يرحل 
األنقياء؟ 

طالب زعيان

هاجس
كان يبحث عن وظيفة سييالكا 
كل الطييرق، لكن بقى السييؤال 
الذي يزعجه كثيرا ما شهادتك؟ 
رافقه هذا السييؤال حتى نهاية 
حياتييه، لييم يتخلييص ميين هذا 
الهاجييس إال بعد أن حصل على 

شهادة الوفاة..
مساعدة

حيين صدتييه راقصيية تسييكن 
في حيييه حث أهاليييه بطردها.. 
بعييد ايام اسييتغرب ميين توقف 
املسيياعدات التييي كان يوصلها 

إليه جاره.
ألوان

بعد أن سييقط فييي احلفرة على 
الطريق، سييأله شييرطي  جانب 
املرور: ألييم تر العالميية احلمراء؟ 
اجابييه: مازلت في زميين األبيض 

واألسود. 
انفجار

صرخييت جزعيية حيين أخبرتها 
انفجيير  خطيبهييا  أن  ابنتهييا 
اليوم: يييا الهي ما حالتييه.. بأي 
مستشييفى هو؟ يا أمييي انفجر 

حباً حن قلت له أحبك.
خصام

لييم تعييد املمحيياة تعمييل حن 
خييان  قييد  القلييم  أن  علمييت 

األمانة..
بال

كل الكتب لها خامتة
سوى أمي

كتاب بال خامتة
إنقاذ

إحييدى  تنتشييل  رآهييا  أن  بعييد 
السمكات التي لفظت أنفاسها 
بلطف  الشيياطئ سييألها  على 
عيين عملها أجابتييه بأنها حتاول 
إنقاذ السمك الغارق، وهل يغرق 
السمك؟ أجل.. حن ينام البحر.

قصص قصرية جدًا
بغداد / البينة الجديدة

صدر عيين دار الشييؤون الثقافية “دراسيية 
مقارنة في الفلسييفة” بعنييوان )املوت في 
الفكر الفلسييفي( للدكتورة غسق حسن 
ألكعبييي، بواقييع )128( صفحة من القطع 
املتوسييط، جاء فييي مقدمتهييا، أن الفكر 
الفلسفي اإلسالمي بشكل عام يتفق على 
أن املوت هو حترر النفس من سييجن اجلسد 
وهذا التحررهو أمر بيد اهلل لذلك لم تخضع 
فكييرة املييوت عند الفالسييفة املسييلمن 
لذاتييية فييي الرأي بييل انطلقييت أفكارهم 
وكان  والشييرع  العقييل  علييى  باالعتميياد 
الفالسفة املسلمون حريصن على تدعيم 
آرائهم باآليات القرآنية الكرمية واألحاديث 

النبوية الشريفة، تناولت الدراسة تفسير 
املييوت بالفلسييفة اليونانية والفلسييفة 
الوسيييطة واإلسييالمية واملتصوفة وأخرى 
بالفلسييفة احلديثة واملعاصرة والوجودية 

وخامتة بان اإلنسان يعيش في عالم مليء 
بالتهديد وضربات القدر وعوامل الصدفة 
واألخطييار التي يواجه معهييا املوت ولكن 
ال يسييتطيع أن يعييي نفسييه إال باعتباره 
حيا وال يرضى لذاته العزيزة أن تكون نهبا 
للفنيياء كون املييوت من األحداث السييرية 
الغامضة التي جتعله ينقطع عن التفاعل 
مييع الوجود املرئي وحتييى العالم اآلخر إذا 
كان يؤمن بوجوده فهو عالم ال يعرف عنه 
شيييء لذلك احتل املوت أهمية كبيرة في 
الفكيير الفلسييفي حيييث مت ربطه مببحث 
الوجود واملعيياد وعالقة النفس باجلسييم، 
وفهييم الفالسييفة بتغييير ضييروري وعودة 

لألصول األولى بتفكك مصدر احلياة.

صدور دراسة مقارنة بعنوان )املوت يف الفكر الفلسفي( الى روح ابن شقيقي 
) مصطفى( في الذكرى الثانية لرحيله

الراحل مصطفى



الفنان واجهة حضارية للوطن وقدوة للشعب داخل وخارج بلده

* لنتعرف على املطرب الزم اجلبوري؟
� اس��مي الزم أحم��د اجلبوري م��ن مدينة كركوك 
مازل��ت في بداي��ة الطريق وعملت بعال��م الغناء 
كون��ي احببت هذا اجملال منذ الصغر وعضو فاعل 
في العديد من املؤسسات الفنية والثقافية وغير 
متزوج وأطمح بأن يكون لي حضور في كافة املدن 

العراقية ألني أطمح للوصول الى االذواق كافة.
* ما اهم أعمالك الفنية؟

� لدي العديد من االعمال الفنية في مجال الغناء 

واملوسيقى وأتعامل مع ش��عراء االغنية وكتابها 
امللتزم��ن بالغناء االصيل وعلى مس��توى الوطن 
وخارج��ه وش��اركت ف��ي الكثير م��ن املهرجانات 
احمللية  والعربية ومن اهم اعمالي سيكون هنالك 
عم��ل جديد على قناة )مي��وزك الرمياس( من احلان 
ماهر احمد  وكلمات قصي عيس��ى واخراج رأفت 

البدر.
* مبن تأثرت من املطربن واملوسيقين؟

� تأث��رت بصوت االرض )ياس خضر( والفنان كاظم 

الساهر عراقياً، وعربياً استمع الى كوكب الشرق 
أم كلث��وم ومط��رب احللبي��ات صب��اح فخري ومن 
املوس��يقين من العراق وليد الشامي ومن العرب 

محمد عبد الوهاب وفريد االطرش.
* هل لك هوايات تزاولها بعيدا عن الغناء؟

- هوايتي رياضة املشي ألنها تفيد احلركة اجلسدية 
وتنمي قدراتنا على التحمل نتيجة اجلهد املبذول 

منا يومياً ورياضة السباحة وركوب اخليل.
* كي��ف تص��ف دور الف��ن ف��ي مدينت��ك بتوعية 

الناس؟
- الف��ن لغة الناس في كل انح��اء العالم والبد أن 
يكون للفن دور مه��م ورئيس في مدينتنا كركوك 
بالس��ينما واملس��رح والتلفزيون والفنون االخرى 
النه��ا تعك��س املش��هد الفن��ي والثقاف��ي امام 
اجملتمعات االخ��رى واجلميع يج��ب أن يعمل على 

تقدمي اإلبداع الفني االصيل دون أن تقييده بالقيود 
احمليط��ة بنا م��ن اجل احلفاظ على س��معة الفن 
وتراثه الثر واالصيل الذي يش��ير الى أننا من الدول 
املتقدمة بالفن��ون منذ احلضارات االولى واش��يد 

بدور فنانينا في محافظتنا العزيز على اجلهود 
البذولة من أجل االرتقاء بالفن والفنانن.

* من جمهورك الذي يتابعك؟
� لي جمه��ور كبير وعريض من أبناء مدينتي 
من خالل إحياء احلفالت لهم في املناس��بات 

الوطنية ومناس��بات االعراس واقامة احلفالت 
ف��ي اجلامع��ات واملهرجان��ات الت��ي تق��ام هنا 
وهناك وأتعامل مع املؤسسات احلكومية وغير 

احلكومي��ة من خالل دعواتها لي دعماً للمش��هد 
الفن��ي والثقافي وأكون مش��اركاً فيه��ا بصوتي 
وقدرات��ي التي تتطلب أن أك��ون حاضراً فيها ومع 
جمهوري وهذا ما يزيدتي فخراً بأن اجلميع يدعوني 
ش��خصياً للمش��اركة في جميع مناس��باتهم 

الوطنية واالحتفاالت اخملتلفة.
* كي��ف جتد الفن��ان اليوم وما دور مؤسس��ات 

الدولة جتاهه؟
� مع شديد االسف لم يكن الدعم باملستوى 
املطل��وب والب��د من اع��ادة النظ��ر في هذا 
املوض��وع والقول وتأكيد أن الفنان واجهة 
حضاري��ة للوطن وقدوة للش��عب داخل 

وخارج بلده.

* ماذا تود أن تقول في ختام حوارنا معك؟
� أود أن أق��ول أمنيت��ي دع��م وزارة الثقاف��ة للفن 
بكافة مجاالته وجلميع مدن العراق بال اس��تثناء 
احمللي��ة  االنش��طة  لننض��ج 
ونك��ون مس��تعدين بتنظيم 
العربية.. وأمتنى  املهرجانات 
والس��الم  االم��ن  للع��راق 
والنه��وض مجدداً ونحن 
اجلدي��د  عامن��ا  دخلن��ا 
العط��اء  ع��ام   2019

واخلير.

فنان مدينة الذهب األسود المطرب الزم الجبوري في حوار خاص بـ)                    (:

albaynanew@yahoo.com
جريدة يومية سياسية عامة  

ال ترتبط بحزب أو حركة
 أو أية جهة دينية أو سياسية
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هنالك العديد من املواهب الفنية التي حتظى بحب الناس واالماكن التي يتواجدون فيها وهم يؤدون منجزهم الفني ولكنهم بعيدون عن االضواء واإلعالم 
وهذا ال يؤثر على مسيرتهم الفنية الن حبهم للفن وتفانيهم له باستمرار هو الهدف املنشود بتقدمي ما يليق مبسيرتهم وابداعهم على الدوام ومن بن 
تلك الوجوه فنان من مدينة الذهب االس��ود وصوت ش��جي يحظى بحب الناس وله جمهور واس��ع هناك إنه املطرب الشعبي )الزم اجلبوري( الذي التقيته 

في حفل زفاف قريبي )صفاء إبراهيم البياتي( بكركوك ليتحدث عن مشواره الغنائي ويفتح لنا قلبه ويجيب عن أسئلتنا..

ال

يزيدني فخراً أن اجلميع 
يدعونين شخصيًا للمشاركة 

يف مجيع مناسباتهم الوطنية 
واالحتفاالت املختلفة

البينة اجلديدة / عمران العبيدي
تصوير: وسام سامي

اس��تقبل وزير الثقاف��ة الس��ياحة واالثار 
الدكت��ور عل��ي عب��د األمي��ر احلمداني يوم 
مكتب��ه  ف��ي   2019/1/13 املاض��ي  األح��د 
الرس��مي اخمل��رج محم��د ش��كري جميل 
والفنان��ة فاطم��ة الربيع��ي حي��ث قدم��ا 
تهانيهما للوزير مبناسبة تسنمه منصبه 
وزي��راً للثقافة وجرى خ��الل اللقاء احلديث 
ع��ن آف��اق تطوير الف��ن العراقي والس��بل 
الكفيلة لنهوض به وض��رورة إدامته ودعم 
تواج��د الفنان��ن العراقي��ن ف��ي احملاف��ل 
العربي��ة والدولي��ة م��ن اج��ل دع��م الفن 
العراق��ي واحلف��اظ عل��ى تاريخ��ه. وكم��ا 
مت احلدي��ث ع��ن إمكاني��ة النه��وض بالفن 
العراقي وتقدمي أعمال جديدة توثق مرحلة 
حتري��ر األراض��ي العراقية من داع��ش. وعبر 
احلمداني عن س��عادته بهذا اللقاء مؤكداً 
حرص��ه عل��ى تق��دمي الف��ن االصي��ل وهي 

الرس��الة التي تس��عى الوزارة إليها حيث 
قال: »نحن مع الفن الرصن وهي الرس��الة 
التي تس��عى ال��وزارة إليه��ا ويكفينا الفن 
الهاب��ط الذي يغ��زو الس��احة الفنية وإن 
رسالتنا هي التركيز على اجلوانب املشرقة 
للش��خصية العراقية التي استطاعت إن 
حت��رر األرض وإنتاج اجملد احلضاري وهي قادرة 
على اإلنت��اج من جديد«. وأض��اف الوزير إن 
جتهيل الشخصية العراقية والتركيز على 
اجلوانب الس��لبية غير صحي��ح وعلينا إن 
نس��تثمر مرحل��ة االنتص��ارات وتوثيقه��ا 
س��ينمائيا وغايتن��ا تس��ليط الضوء على 
الش��خصية العراقي��ة وجوانبها اجلميلة 
الوثاب��ة. وأك��د الوزي��ر إن ال��وزارة منفتحة 
على جميع املنظمات واالحتادات والنقابات 
وضرورة مس��اهمتها مع الوزارة في رس��م 
املش��هد الثقافي والفني.وفي ختام اللقاء 
ش��كر الوزير اخملرج محمد ش��كري جميل 

والفنانة فاطمة الربيعي على هذه الزيارة.

وزير الثقافة يستقبل املخرج حممد شكري مجيل 
والفنانة فاطمة الربيعي السماوة / البينة اجلديدة

اس��تضاف البيت الثقافي في الس��ماوة احد تشكيالت 
دائ��رة العالق��ات الثقافي��ة العام��ة ف��ي وزارة الثقاف��ة 
والس��ياحة واآلث��ار، الفن��ان واخمل��رج الس��ينمائي هادي 
ماهود عصر يوم الس��بت املاضي 2019/1/12في أمس��ية 
س��ينمائية تخلله��ا ع��رض فيلم��ن من إخراج��ه وهما 
)س��ائق اإلس��عاف، وس��وق س��فوان( بحضور نخبة من 

املثقفن والفنانن، وأدار األمس��ية الكات��ب والقاص امنار 
رحمة اهلل الذي تطرق في بدايتها إلى جانب من الس��يرة 
الفنية والسينمائية للمخرج، ومشاركاته الدولية، فيما 
أثنى احلضور على اإلمكانية الكبيرة واملبدعة التي يتمتع 
بها اخملرج ماهود، والذي بدوره اس��تعرض جانبا من قصة 
الفيلمن احلقيقية، والظروف التي رافقت عملية اإلخراج 

لهما.

متابعة / البينة اجلديدة
نش��رت الفنان��ة نيلل��ي ك��رمي من 
عل��ى  اخل��اص  حس��ابها  خ��الل 
فايس��بوك ص��ورة م��ن طفولته��ا 
أثناء مش��اركتها ف��ي أحد عروض 
الباليه، وعلقت عليها قائلة: »من 
طفولتي«، لتنهال عليها عش��رات 
التعليقات التي تؤكد أن ش��كلها 
لم يتغي��ر رغم مرور أكثر من ثالثن 
عاًم��ا على التق��اط ه��ذه الصورة 
لها. وكانت كرمي واجهت ش��ائعات 
كثيرة خالل الفت��رة املاضية تزعم 
بوج��ود عالق��ة عاطفي��ة 
عمرو  باخملرج  جتمعها 
ولكنه��ا  س��المة 
عليها  تعل��ق  لم 
بالتأكيد  س��واء 
ونيللي  النفي.  او 
ل��م تعل��ن حتى 
اللحظ��ة  ه��ذه 
م��ن  موقفه��ا 
الدرام��ا  س��باق 
ن��ي  مضا لر ا
لم  حيث  القادم، 
عل��ى  تتعاق��د 
مسلس��ل  أي 

جديد بعد.

نيللي كريم تنشر صورتها يف 
مرحلة الطفولة.. مل تتغيرّ أبدًا

حاوره / روكان البياتي 

أمسية سينمائية يف البيت الثقايف السماوي

صباح رحيمة
من��ذ أن صور اخملرج الك��ردي من آموبيك 
نازري��ان فلم��ه )زاريا( ع��ام 192٦ متناوال 
حي��اة الكرد ف��ي عاداته��م وتقاليدهم 
طقوس��هم وأديانه��م من خ��الل قصة 
حب لفتاة فقيرة اس��مها )زاريا( وجسد 
الص��راع ب��ن إقطاع��ي وراع فقير وكان 
مبثاب��ة أول فل��م ك��ردي تبعته��ا أف��الم 
أرميني��ة  )ك��رد  مث��ل  أخ��رى  وثائقي��ة 
السوفيتية( و)نحن أمميون( و)نحن الكرد( 
كانت هنالك أفالم وثائقية بعدها وثقت 
الكثير من احلي��اة الكردية في أفراحها 
وأتراحه��ا وم��ا الفل��م الذي س��جل لنا 

مج��ازر االنفال وم��ا تعرض ل��ه الكرد 
من ظلم واضطه��اد وكذلك فقد قدم 
اخملرجون الكرد أفالم��ا روائية إعتمدت 
عل��ى املوروث من احلكاي��ات والقصص 
الكردي��ة حتى توج��ت باحلصول على 
الس��عفة الذهبية ف��ي مهرجان كان 
للمخرج يلمازغوناي عن فلم )الطريق( 
مخرج��ن  ع��دة  وظه��ر   19٨2 ع��ام 
مثل بخم��ن قي��ادي صاحب س��ينما 
عل��ي  وحس��ن  اله��ادئ(  )االحتج��اج 
محمود الذي قدم فلمه الش��هير )حي 
الفزاعات( و)شيرين( واخملرج هونر سليم 
واخملرج شوكت أمينكورلي الذي اخرج 

فلمه الروائي الطويل )ضربة البداية( وقد 
ش��اركتا األفالم الكردية في مهرجانات 
في فينا وهامبورغ وبرلن لندن وباريس... 
وغيرها إضافة ملهرجانات في كردستان 
وحص��دت  الع��راق  محافظ��ات  وِف��ي 
العديد من اجلوائ��ز واثبتت قدرتها على 
التناف��س والفوز في نصه��ا ومعاجلتها 
وأدائه��ا من خالل من تخ��رج من كليات 
ومعاه��د فنية داخ��ل الع��راق وخارجه 
وم��ن عم��ل وتعل��م ف��ي أورب��ا وأمريكا 
االنطالقة  التس��عينات  ليك��ون عق��د 
احلقيقية لسينما كردية بفعل الظروف 
املس��تجدة وبدعم احلكوم��ة واملبادرات 

فردية كانت أم جماعية وال ننسى ممدوح 
ي��وم الذيب ال��ذي أخرج فلم )أس��طورة 
جب��ل آكري( ع��ام 19٧٥ واخمل��رج بيلكي 
اولكاج وقلمه )سيجيء يوم( عام 19٧٦ 
وخمل��رج أرون كي��رون وفلم��ه )فص��ل في 
ه��كاري( عام 19٨2 وهن��ا علينا أن نذكر 
رواد الس��ينما من الكرد أمثال أحمد بدر 
خان ف��ي مصر وكاميران حس��ني َوعبد 
اجلبار ولي وحكم��ت لبيب ويحيى فائق 
ويوس��ف جرجيس.. وغيره��م. ومع هذا 
وإن الس��ينما الكردية حتتاج الى الدعم 
والتشجيع وفتح إرشيف غني وتوصيات 

أخرى لها مجالها مستقبال.

السينما الكردية حتتاج إىل الدعم والتشجيع

بغداد / البينة اجلديدة
تثمن دائرة الفنون املوس��يقية التي 
تتولى إدارة ش��ؤون قطاع املوسيقى 
ف��ي الع��راق املتمث��ل باملؤسس��ات 
والغنائي��ة  املوس��يقية  والف��رق 
واملعاهد وامل��دارس التربوية لتعليم 
الدكت��ور )علي  املوس��يقى مب��ادرة 
عب��د االمير احلمدان��ي( وزير الثقافة 
واآلث��ار والس��ياحة بدع��وى الفنان 

قحطان العط��ار لزيارة وطن��ه العراق 
بعد س��نوات م��ن االغتراب وتس��هيل 
إقامت��ه وتنظيم احلف��الت الغنائية له 
مبا يساهم في تشجيع باقي الفنانن 
واملثقفن بالدعوة إلى أحضان وطنهم 

واملش��اركة في بناء نهضته الثقافية. 
وإذ يبارك األس��تاذ عماد جاسم معاون 
مدي��ر ع��ام دائ��رة الفنون املوس��يقية 
خط��وات الس��يد وزي��ر الثقاف��ة التي 
تتج��ه نحو اص��الح البني��ة الثقافية 

ودعم قامات اإلبداع في جميع اجملاالت 
فإن��ه يأم��ل أن تتطور ه��ذه اخلطوات 
لتشمل إعادة األلق للقاعات و املسارح 
الفنية التي كانت حتتضن األنش��طة 
املوس��يقية واملس��رحية والتي عانت 
اإلهمال وغي��اب الرعاية خالل األعوام 
املاضية كقاعة الشعب وقاعة الرباط 
ومس��رح املنصور ومس��رح الرش��يد. 
ويذك��ر أن دائ��رة الفن��ون املوس��يقية 
كانت قد أقامت مهرجاناً فنياً احتفاء 
باملط��رب قحطان العط��ار حتت عنوان 
)قحطان العطار..الق االغنية العراقية( 
وذل��ك يوم اخلميس املواف��ق 2٥/ كانون 

الثاني/201٨.

دائرة الفنون املوسيقية تثمن مبادرة وزير الثقافة بدعوة الفنان 
قحطان العطار

الزميل املحاور مع الفنان الزم الجبوري 
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وزارة الدفاع / دائرة املستشار القانوني العام/ املحكمة العسكرية الثانية
)رزمة 13/ 2018(

إعالن
اىل املتهمني الغائبني املدرجة اسماؤهم ادناه والساكنني يف العناوين املؤشرة ازاءهم ملا كنتم متهمني وفق املواد املبينة ازاء اسم كل منكم من قانون العقوبات العسكري رقم )19( لسنة 
2007 املعدل يف القضايا املؤش��رة ازاء اس��مائهم وبما ان محل اقامتكم مجهول لذا اقتضى تبليغكم يف الصحف املحلية على ان تحضروا امام املحكمة العس��كرية الثانية خالل مدة 
ثالثني يوما من تاريخ نش��ر هذا االعالن يف الصحف وعند عدم حضوركم س��وف تجري محاكمتكم غيابيا واعطاء الحق للموظفني العموميني بالقاء القبض عليكم والزام كل ش��خص 

يعلم بمحل اختفائكم ان يخرب الجهات العسكرية بذلك استنادا للمادة )81( من قانون اصول املحاكمات الجزائية العسكرية رقم )30( لسنة 2007.
العميد الحقوقي
رئيس املحكمة العسكرية الثانية

محافظة بغداد
لجنة البيع واإليجار األوىل

املوضوع: إعالن ثاني
تعلن لجنة البيع وااليجار االوىل يف محافظة بغداد عن 
اج��راء مزايدة علنية يف مقر ديوان محافظة بغداد وفق 
احكام قان��ون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لس��نة 
2013 املعدل إليجار القطعة املرقمة 21/14/658 
و القطع��ة املرقم��ة 21/14/659 الس��الم من امالك 
االدارة املحلية بمساحة 200م2 لكل قطعة كمساطحة 
ملدة ال تقل عن 25 س��نة إلنش��اء مجمع سكني عليها، 
علم��ًا ان مبلغ تقدير بدل االيجار الس��نوي لكل قطعة 
هو 11.000.000 )احد عش��ر مليون دينار( ال غريها 
والواقع��ة ضمن الح��دود االداري��ة لقائممقامية قضاء 
الكاظمي��ة. فعلى الراغبني الدخول يف املزايدة مراجعة 
دي��وان محافظ��ة بغداد بعد م��رور 15 يوم��ًا من اليوم 
التالي لنشر االعالن يف تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا 
مستصحبني معهم وصل قبض صادر من محافظة بغداد 
بالتأمين��ات القانونية الالزمة والبالغة 20% من القيمة 
التقديرية من بدل االيجار لكامل مدته واملستمسكات 
الثبوتية.. ويف حال مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية 

فستجري يف اليوم الذي يليه.
جمهورية العراق 

اتحاد الناشرين العراقيني
بغداد

إعالن

يعل��ن اتح��اد الناش��رين العراقيني 
عن/ اجتماع ألعضاء الهيئة العامة 
لدورت��ه  إداري��ة  هيئ��ة  النتخ��اب 
االنتخاب��ات  وس��تكون  الس��ابعة 
الس��اعة الثالث��ة م��ن عص��ر ي��وم 
 2019/2/14 املواف��ق  الخميس 
ويف حال��ة ع��دم اكتم��ال النصاب 
القانوني يؤجل اىل اليوم الذي يليه 
 2019/2/15 ي��وم  س��يكون  اي 
م��ع  وتزامن��ًا  امليع��اد  نف��س  ويف 
انعقاد دورة مع��رض بغداد الدولي 
للكت��اب س��تكون االنتخاب��ات على 
ارض معرض بغداد الدولي للكتاب 
لذا نهي��ب بجميع اعض��اء االتحاد 

الحضور يف نفس الزمان واملكان.

د.عبد الوهاب الراضي
ر.اتحاد الناشرين العراقيني

جمهورية العراق
وزارة الداخلية 

وكالة الوزارة لشؤون الشرطة 
مديرية شرطة محافظة بغداد
مديرية شرطة بغداد الرصافة 

مديرية شرطة حسينية املعامل 
مركز شرطة الخنساء 

العدد: 456
التاريخ: 2019/1/15

اىل/ مدرسة العصر الذهبي االبتدائية للبنني
م/ فقدان

تنفي��ذًا لقرار الس��يد قاضي تحقي��ق محكمة بغداد الجدي��دة امل��ؤرخ يف 2019/1/7 واملتضمن حضر مركزنا املخرب )جاس��م منري 
جاس��م( مدعيًا بفقدان املستمس��كات املدرجة ادناه والتي فقدت منه قضاء وقدر يف منطقة )العبيدي( عرضت الكيفية على السيد 
قاض��ي تحقي��ق محكمة بغداد الجديدة وقرر تعميم االوصاف وإش��عار جهة االص��دار للتفضل باالطالع واتخاذ م��ا يلزم من قبلكم 

مع التقدير.
املقدم روكان ندمان فليح
ضابط املركز

فقدان وصل
فقد وصل باس��م )زهراء حيدر حس��ن( صادر من 
كلي��ة الرافدين/ ش��ارع فلس��طني، بمبل��غ قدره 
25.000 خمس��ة وعشرون الف دينار ال غريها، 
على من يعثر عليه تس��ليمه اىل جهة االصدار.. 

مع التقدير.

فقدان وثيقة مدرسية 

فقدت وثيقة مدرس��ية باس��م )صفاء دوحي جرب( 
صادرة من إعدادية الصناعة امليكانيكية املسائية، 
على من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار.. 

مع التقدير.

فقدان هوية
فق��دت هوي��ة مرقم��ة )73324381( بتاريخ 
ج��رب(  حام��د  )حس��ني  باس��م   2011/8/14
ر.مالحظ��ني فن��ي، ص��ادرة م��ن وزارة الكهرب��اء، 
فالرج��اء عل��ى م��ن يعثر عليه��ا تس��ليمها لجهة 

االصدار.. مع التقدير.
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•اعل��ن وزير النفط مؤخرا  املباش��رة 
بالعديد من املشاريع اجلديدة؟

-ان الكالم الذي جرى حول املشاريع 
هي من اجل احل��د من عمليات حرق 
الغاز وتقليصه ال��ى ادنى حد والتي 

اشار اليها معالي الوزير.
•عملت دول عديدة السيما النفطية 
منها على اس��تثمار الغاز وايصاله 
ال��ى املن��ازل الس��كنية ومحط��ات 
الكهرباء واملعامل اخلاصة باالسمدة 
والطاب��وق، فم��اذا فعلن��ا نحن في 

العراق؟
-ان ه��ذا املوض��وع يتضم��ن محاور 
عدة ف��ان عمليات اس��تهالك الغاز 
في اجلانب املنزلي للسكان واجلانب 
واملستشفيات  والتجاري  الصناعي 
جميعا، حيث ان وزارة النفط تعمل 

على هذا االمر منذ فترة.
•هل مت التعميم الى كافة الوزارات؟

-نعم بالتأكي��د، مت تعميم االمر الى 
كافة الوزارات، حيث جرى التنسيق 
مع وزارة االسكان  وهيئة االستثمار 
جلعل عملية استهالك الغاز ونصب 
منظومات االس��تهالك ف��ي جميع 
الوح��دات الس��كنية الت��ي تنش��أ 
حديثا، اضافة الى ذلك، لدينا االن 5 
او 6 مواقع تعمل كوحدات سكنية 
على الغاز بواسطة شبكة انابيب  ،  
احدها في ش��ارع حيفا والثاني في 
الس��كني  اجملمع  وكذلك  الصاحلية 
لش��ركة االخ��اء واجملمع الس��كني 
في حافظ القاضي / ش��ارع اخللفاء 
اضافة الى مجمع بسمايه السكني 
والذي مت فيه انش��اء وح��دات جتهيز 
الغاز السائل الى الوحدات السكنية 
في اجملمع، وق��د وصل العدد االن الى 
5 االف وحدة س��كنية جته��ز بالغاز 
الس��ائل، ومن املع��روف للجميع ان 
بس��ماية هو مجمع س��كني كبير 
يض��م 100 ال��ف وح��دة س��كنية، 
واالن تتواص��ل عملي��ات نصب هذه 
املنظوم��ات اخلاصة بتجهي��ز الغاز 
الس��ائل للوح��دات الس��كنية مع 

تقدم اجنازها في املشروع.
مضيف��ا: انه عل��ى اجلان��ب املنزلي 
يوج��د لدين��ا خط��ان للتعامل، من 
خالل شبكات انابيب تزود الوحدات 
الس��كنية بالنس��بة للمجمع��ات 
بالنسبة  اما  العمودية،  الس��كنية 
االفقي��ة،  الس��كنية  للمجمع��ات 
فلدين��ا خ��ط لنص��ب منظوم��ات 
م��ن خ��الل نص��ب خ��زان صغي��ر او 
حسب حجم االستهالك للوحدات 
وتوصل منظومة صغيرة  السكنية 
داخل املنزل مل��ن يرغب من املواطنني 
لنص��ب منظومة الس��تهالك الغاز 

من خالل خزان خاص.
•هل هناك جلان تخرج لهذا الغرض؟

-نعم هناك جلان خاصة في الشركة 
العام��ة لتعبئ��ة الغاز تخ��رج لهذا 
الغ��رض بعد ان يتم تق��دمي الطلب، 
ومس��تقبال بعد ان يت��م نصب هذه 
املنظومات، يتصل بالشركة لغرض 
ايصال الغاز اليه اما بشكل شهري 

او حسب استهالكه.
•كيف يتم استيفاء االجور؟

-يت��م ه��ذا االم��ر م��ن خ��الل ذهاب 
املواطن الى الشركة العامة لتعبئة 
الغاز ويقوم بدفع اجور اخلزان اخلاص 
به وحس��ب حجمه، علما ان عنوان 
الشخص معروف لدى الشركة التي 

قام��ت بتثبيت املنظوم��ة ومنحته 
االذن باالس��تخدام بع��د اس��تيفاء 
والس��المة، فتذهب  االمان  ش��روط 
ال��ى  بالش��ركة  اخلاص��ة  املركب��ة 
املنزل لغ��رض تزويد املواط��ن بالغاز 
الس��ائل، وكذل��ك احلال بالنس��بة 
واملراف��ق  واملستش��فيات  للفن��ادق 
الصناعية، فكل م��ن ميتلك وحدات 

محطات خاصة للتزود او استخدام 
الغاز الس��ائل كوقود، مثل الشركة 

العامة للصناعات الزجاجية.
مضيفا: ان مصانع االسمدة ومصانع 
الس��منت التابعة ل��وزارة الصناعة 
واملع��ادن يتم تزويده��ا بالغاز اجلاف 
من خالل شبكة الغاز اجلاف لغرض 
متش��ية اعمالها بالوق��ود املطلوب، 
مس��تعدة  النف��ط  وزارة  ان  علم��ا 

املصان��ع  ان��واع  كاف��ة  لتجهي��ز 
واملعامل بالغاز املطلوب.

موضحا: ان وزارة النفط قد ش��رعت 
الغراض بيئي��ة واقتصادية لتحويل 
معام��ل  ف��ي  املس��تخدم  الوق��ود 
الطابوق من النفط االسود الى الغاز، 
وهذا االم��ر يتضم��ن محورين، االول 
ان يت��م جتهي��ز هذه املعام��ل بالغاز 

اجلاف من خالل الشبكة اخلاصة به 
الداء اعماله��ا عبر نصب املنظومات 
واحملطات من قب��ل اصحاب املعامل، 
ام��ا املعام��ل البعي��دة عن ش��بكة 

الغاز اجلاف فقد قمنا بفتح منفذ 
  لغرض تزويدهم والتعامل مع حالة 
نصب محطة للغاز الس��ائل لغرض 

تزويد معامل الطابوق بالغاز السائل 
لغرض اس��تخدامه بدال من النفط 
االس��ود، وهذا االمر ل��ه فوائد بيئية 
وصحية مهم��ة اضافة الى اجلوانب 
االقتصادية ونوعية الطابوق نفسه 

املنتج والذي يكون اكثر كفاءة.
•هل هن��اك دع��م مق��دم الصحاب 

املعامل فيما يخص االسعار؟

ه��ي  الس��ائل  الغ��از  اس��عار  -ان 
اساس��ا مدعوم��ة للجميع س��واء 
كان للمن��ازل او املعام��ل، بحيث ان 
س��عر الغاز الواصل عبر الش��بكة 
للمواطن يعادل س��عر اس��طوانات 
الغ��از التي يعاني كثيرا في احلصول 
عليه��ا، حيث ان ه��ذا االمر يتضمن 
جانبا اقتصاديا له، في حني ان الغاز 
الواص��ل للمنازل يجنب��ك كل هذه 

املش��قة والذهاب والتكاليف، االمر 
االخر ان هذا االم��ر يتضمن مردودات 
ك��ون  للدول��ة  مهم��ة  اقتصادي��ة 
اسطوانة الغاز تكلف الدولة اعباء 
مادي��ة كثيرة، منها اعب��اء الصيانة 

والنقل والتعبئة وغيرها من االمور.
•س��معنا ان هناك مشروعا تسعون 
لتنفيذه وهو اضافة منظومات الغاز 

الس��ائل للس��يارات ال�)ال بي جي( 
كوقود للسيارات؟

-ان ه��ذا املش��روع مت تنفي��ذه االن، 
حي��ث باش��رت وزارة النف��ط من��ذ 
س��نتني الضاف��ة منظوم��ات الغاز 
الس��ائل ال��ى الس��يارات، حيث ان 
هذا املش��روع يتطلب انش��اء ورش 

الضافة هذه املنظومات واالمر االخر 
تهيئة هذه املنظومات وكذلك نصب 
محطات لتعبئة وقود الغاز السائل   
للسيارات بعد اضافة منظومة الغاز 
السائل، اي ان السيارة سوف تعمل 
بنظامني، نظام البنزين ونظام الغاز 
الس��ائل، وقد متت املباش��رة بانشاء 
هذه الورش وع��دد العاملة منها 23 

ورشة لغرض نصب هذه املنظومات 
للسيارات، وهي منتشرة في جميع 
ورش  وهن��اك  الع��راق،  محافظ��ات 
اضافي��ة ايض��ا لغرض رف��ع طاقات 
عملية اضافة املنظومات، و)8( منها 
قي��د االجناز لكي تكون ع��دد الورش 

الكلي )31(.
•هل تعتقد ان هذا املشروع ناجح؟

-نعم بالتأكيد، هذا املش��روع ناجح 

مئ��ة باملئة، الن��ه يوفر ل��ك عاملني 
مهم��ني، االول هو اجلانب االقتصادي 
والثان��ي اجلان��ب البيئ��ي، حي��ث ان 
كلف استخدام  وقود الغاز السائل 
في الس��يارة يوفر 50% م��ن الكلف 
اخملصصة النواع الوقود االخرى مثل 
البنزين، واالمر االخر ان الغاز السائل 
ل��ه م��ردودات ايجابية عل��ى محرك 

الس��يارة، وكلفة الصيانة ستكون 
اقل، اضافة الى االقتصاد بالزيوت.

•هل تقصد ان هناك دراس��ة كاملة 
للمشروع متت من قبل الوزارة؟

-لقد قمنا بدراسة كاملة للمشروع 
من كل اجلوانب قبل سنتني، وحتتوي 
على كافة االرقام واحلس��ابات بكل 

دقة، ولم نباش��ر باملش��روع اال بعد 
التأك��د م��ن فائدة اس��تخدام الغاز 
السائل من كافة النواحي اخملتلفة، 
اضافة ال��ى ذلك فان )االوكتاين منبر( 
افضل من اجود انواع البنزين احملسن 
بنسبة كبيرة جدا لعملية تشغيل 
احمل��رك، وبالتال��ي فان عمره س��وف 
يك��ون اط��ول، والس��يارة س��تكون 

اكثر قوة وبنف��س الوقت اقل كلفة 
للصيانة.

•م��ا هو ع��دد احملطات املوج��ودة في 
بغداد للغاز السائل واحملافظات؟

-عدد احملطات العاملة في العاصمة،  
هناك محطات في الدورة والكيالني 
ومحطة وق��ود املثنى وبوب الش��ام 
والتاجي واملنصور ومنفذ وزارة النفط 
ومحط��ة الرافدي��ن في القادس��ية، 

وكذلك محطة ريحانة ميس��ان في 
العمارة، وكذلك في ذي قار، مبجموع 
كلي يصل الى 38 محطة في جميع 
الب��الد لكي نس��تطيع تأم��ني الغاز 
الت��ي تعم��ل  الس��ائل للس��يارات 

بالنظامني.
•ه��ل هن��اك اعالن��ات ترويجي��ة او 

دعائية للتعريف بفوائد املشروع؟

بحمل��ة  قمن��ا  لق��د  -بالتأكي��د، 
اعالنية كبيرة ف��ي مختلف املواقع 
االلكتروني��ة كالفيس ب��وك اضافة 
ال��ى القنوات الفضائي��ة، علما اننا 
نقوم في موقعن��ا على الفيس بوك 
بنش��ر كل النش��اطات واملش��اريع 
والتوجيه��ات والتعليم��ات اخلاصة 

بعملنا.
مضيفا: ان البلد االن يقوم باستيراد 
البنزي��ن م��ن دول اجل��وار ولذلك فان 
التوج��ه الى الغاز الس��ائل س��وف 
يك��ون ل��ه م��ردود اقتص��ادي مهم 
من خ��الل توفي��ر العمل��ة الصعبة 
للع��راق التي نح��ن بام��س احلاجة 
اليه��ا، ولذل��ك نحتاج ال��ى توعية 

اعالمية للمواطنني من قبل وسائل 
االعالم لك��ي يتم توضي��ح الفوائد 

وااليجابيات واملردود االقتصادي.
•ما هي عدد السيارات التي مت نصب 

منظومة الغاز السائل فيها؟
-العدد وصل الى حوالي 2000 سيارة 
تعم��ل بالوق��ود املزدوج، وملا س��ألنا 
املواطن��ني ع��ن هذه التجرب��ة، ابدى 
وس��عادتهم،  ارتياحه��م  اجلمي��ع 

عل��ى  وحس��رتهم  امله��م  ويب��دون 
تأخرهم في التحوي��ل لهذا النظام 
كن��ا  »اي��ن  متس��ائلني  احلدي��ث، 

سابقا؟«.
•ما السبب؟

-لع��دة اس��باب، منها ان الس��يارة 
اصبحت اكثر قوة   ومريحة، اضافة 
ال��ى االس��تخدام االفض��ل للوقود، 

واصبحت اكثر كف��اءة واقل صيانة 
وادنى تلويثا للبيئة واوطأ كلفة.

•واح��دة من املش��اكل التي واجهت 
العراق مؤخرا هي اس��تيراد الغاز من 

ايران، فهل يعقل ذلك؟
-ان اس��تخدام الغاز ه��و افضل من 
بقية املنتج��ات االخرى فيما يتعلق 

باحملط��ات الكهربائي��ة وغيره��ا من 
املنشآت الصناعية واملعامل، ولكن 
كمي��ات الغ��از املوجودة ف��ي البلد 
قيد االستثمار، فبدال من استخدام 
املش��تقات  م��ن  اخ��رى  منتج��ات 
الكهربائية،  النفطية في احملط��ات 
ف��ان اس��تخدام الغ��از يك��ون اكثر 
فائدة اقتصادي��ة واقل كلفة، حيث 
ان سعر الغاز عامليا ال يتجاوز ال�%10 
من س��عر النفط اخلام، ولذلك فاننا 
بدال من اس��تخدام النفط اخلام في 
تش��غيل احملطات الكهربائية وباقي 
املصانع، نقوم بتصديره واستخدام 

الغاز بدال منه.
مضيفا: ان عملية استثمار الغاز 
الطبيع��ي ل��م تكن م��ن اولويات 
اهتمامات الدولة منذ فترة طويلة 
جدا، علما ان الغاز العراقي يكون 
النف��ط،  الس��تخراج  مصاحب��ا 
االولوية االستثمارية  لذلك تكون 
لعملي��ة  النظ��ر  دون  للنف��ط 
اس��تثمار الغاز، ولكن الوزارة االن 
ش��رعت باس��تثمار الغ��از ورف��د 
محطات الطاق��ة الكهربائية به، 
ولك��ن ال يوجد ضير من اس��تيراد 
الغاز لسد حاجة احملطات بدال من 

استهالك وقود بديل اخر.
•كيف يت��م التعامل م��ع االزمات 
الت��ي ق��د حتص��ل ف��ي فت��رة من 

الفترات؟
-حالي��ا ال توج��د لدينا اي��ة ازمة 
ولكن س��ابقا كانت توج��د لدينا 
ازمة في الغاز السائل عندما كنا 
نس��تورده من بعض الدول، ولكن 
بتاري��خ 1/ 1/ 2016 حتولنا من بلد 
مس��تورد للغاز الس��ائل الى بلد 
مص��در له، وبذل��ك انتهت جميع 
ازم��ات الغاز بش��كل نهائي، وهو 

االن متوفر لسد احلاجة احمللية.
•املواطنون يش��تكون م��ن ارتفاع 

سعر اسطوانة الغاز السائل؟
-ان سعر االس��طوانة مدعوم من 
قب��ل الدولة بش��كل كبي��ر جدا، 
ويبل��غ 5 االف دينار، ولكنها تصل 
الى املواطنني بسعر اعلى، لكونها 
تضاف اليه��ا اجور خدمات، علما 
ان اي مواط��ن يس��تطيع الذهاب 
ال��ى اي��ة س��احة او معم��ل غ��از 
ويش��تري اس��طوانة الغ��از مببلغ 
5 االف دين��ار، ولك��ن ان لم يفعل 
املواطن ذل��ك، فان هناك من يقوم 
بخدمة املواط��ن ويوصل القنينة 

اليه.
• ه��ل تقومون مبنح االجازات لبيع 

الغاز؟
- نعم، نحن نق��وم مبنح االجازات 
للوكالء اجلوال��ني للغاز، علما اننا 
نقوم بالس��يطرة عليه ومراقبته، 
النه يقوم بش��راء القنينة مببلغ 5 
االف دينار  ويقدم اخلدمات بنقلها 
الى املواطنني مقابل اجور خدمة.

•كلمة اخيرة؟
ال��ى  جاهدي��ن  ونس��عى  -نأم��ل 
خدم��ة بلدنا بكل ما يتيس��ر لنا 
من جه��ود، ونتمنى ان تكون اولى 
اولويات احلكومة املباشرة بعملية 
بكل  للغاز وسنعمل  االس��تثمار 
قوتنا من اجل  حتقيق هذا الهدف 
ف��ي الس��نوات القادم��ة وحتقيق 
االقتصادي��ة  واجل��دوى  الفائ��دة 

الكبيرة للعراق.

حوار / وسام نجم

تع��د وزارة النف��ط من أهم الوزارات   في العراق حي��ث تعتبر العماد االقتصادي الرئيس للع��راق بوصفه دولة تعتمد على 
النف��ط ومش��تقاته. ارتأت »البينة اجلديدة« ان جتري حوارا موس��عا مع وكيل وزارة النفط  الدكت��ور حامد يونس الزوبعي 
لتس��ليط الضوء على املش��اريع املستقبلية وعن عمل الوزارة الواس��ع ودخول النفط في مفاصل احلياة وطبيعة عملها 

مع بقية وزارات الدولة فكان هذا احلوار.

استخدام الغاز  يفضل على بقية املنتجات فيما يتعلق باحملطات 
الكهربائية وغريها من املنشآت الصناعية واملعامل

وكيل وزارة النفط د.حامد يونس الزوبعي في حوار صريح لـ »                  «:

جرى التنسيق مع وزارة االسكان واالعمار وهيئة االستثمار الستعمال الغاز 
ونصب منظومات االستهالك يف مجيع الوحدات السكنية اليت تنشأ حديثا

البلد االن يقوم باسترياد البنزين من دول اجلوار ولذلك فان التوجه اىل الغاز السائل 
سوف يكون له مردود اقتصادي مهم من خالل توفري العملة الصعبة للعراق

مصانع االمسدة ومصانع السمنت التابعة لوزارة الصناعة واملعادن يتم تزويدها بالغاز اجلاف
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ف��ي  جتول��ت  اجلدي��دة(  )البين��ة 
بعض م��دارس بغداد ف��ي جانب 
الك��رخ ومديريات التربية والتقت 
املسؤولني اذ يقول االستاذ سالم 
محمد علي   مدير احدى املدارس 
ف��ي قاطع الكرخ  هن��اك مدارس 
انشأت مطلع األربعينات ومازالت 
حتتضن التالميذ ولكنها تهالكت 
لالغ��راض  تع��د صاحل��ة    ول��م 
الدراس��ية وحتتاج بغداد الى نحو 
»3«  االف مدرس��ة ، واش��ار ال��ى 
ان  اس��اس التعليم ه��و الكوادر 
املدرس��ية  واالبني��ة   ، البش��رية 
، واملناه��ج الدراس��ية ، وتعان��ي 
م��ن عقبات  والتعلي��م  التربي��ة 
كثي��رة منه��ا تغيي��ر املناه��ج  ، 
وانع��دام االبنية املدرس��ية فيما 
ال��ى  البش��رية  الك��وادر  حتت��اج 
تدريب وتطوير للمهارات ومواكبة 
اخلطط احلديثة  والبرامج املتطورة 
في البل��دان املتقدمة  وخصوصا 
ما يخص التقنيات واإللكترونيات 
املستخدمة في التربية و التعليم 
املناه��ج  مش��كلة  ان  وب��ني     .
وتغييرها باس��تمرار ،  ونقص في 
التجهيز ، وش��حة في االس��واق 
احمللية للبعض منها ، واستعانة 
بامل��الزم وهي مببالغ مالية باهظة 

ومكلفة خصوص��ا على العوائل 
الفقي��رة ،   وتبقى ه��ذه الدوامة 
مطل��ع كل ع��ام دارس��ي جديد 
.  ويطالب مختص��ون واكادمييون 

االلتفات  ال��وزراء  رئي��س  تربويون 
ال��ى ه��ذا املل��ف امله��م للغاية 
وتوفير اخلدمات ، اما الست هناء 
جاس��م عل��ي  مدي��رة  مدرس��ة   
فقال��ت :   م��ن املفت��رض أن يعي 
قياس��ه  املطل��وب  م��ا  املعل��م 
بالتحديد، م��ن أجل جناح اجملهود 
نفس��ه، وعدم إجح��اف الطالب 
حلق��ه، ه��ل يقي��س ال��ذكاء؟ أم 
اجلاذبية، أم الفهم، هل يقيس منو 
شخصيته، أم املفاهيم اإلدراكية 
للطال��ب ما تعلم ف��ي الصفوف 
للتالمي��ذ  وبالنس��بة  االخ��رى 
الصغ��ار  ما تعلم��وه في الروضة  
داخ��ل  اخملتلف��ة؟.  العل��وم  ف��ي 

مدرس��تها  كيف يت��م التعليم 
والشرح ومش��اركة التالميذ في 
الدروس ونح��ن امام )60(   تلميذا 
او يزيد  للصف الواحد . فيما قال 
الس��يد عبد احملس��ن  املوس��وي 
مدي��ر ع��ام تربية الك��رخ الثالثة   
لقد كان هذا العام الدراسي مميزا 
ع��ن االع��وام الس��ابقة مت توزيع 
القرطاسية مبكرا بنسبة )%98( 
عل��ى التالميذ وم��دارس الثانوي 
واإلعدادي )86%( ، مع تهيئة بعض 
املستلزمات الضرورية . واشار الى 
عدم السماح  ملدراء املدارس ترك 
التالميذ والطالب جالسني  على 
االرض ب��دون رح��الت مدرس��ية  ، 
اعالمنا  االعالم  ونطالب وس��ائل 
داخ��ل  املش��اكل  تل��ك  بوج��ود 
امل��دارس ف��ي قاطعن��ا  . وبني انه 
عل��ى الرغم من وج��ود الضائقة 
املالية ، ولكن احلمد اهلل استلمنا 
ومت تس��ديد  التكميلية  املوازن��ة 
مستحقات املوظفني للترفيعات 
ال��ى  .  ذهبن��ا  الس��نوات  ل��كل 
الس��يد احملاف��ظ وقلنا ل��ه نحن 
نكم��ل البناء، فق��ال ال هي بذمة 
املق��اول،  وعليه اجناز ما تبقى من 
البناء ،  وهناك عش��رات املدارس 
متوقف العمل فيها بسبب هذه 

املش��كلة وه��ذا االج��راء املعقد 
، ورف��ض املقاول ب��ان ننجز نحن 

البناء  جاء بس��بب وجود مديونة 
ل��ه م��ن قب��ل احملافظ��ة واكمال 
البن��اء حاليا ال يحت��اج اال ملبالغ 
قليل��ة جدا، ومث��ال لذلك نكمل 
نح��ن البن��اء مبل��غ   ) 10( ماليني 
ولكن املقاول يطلب )100( مليون 
دين��ار ، ومتوق��ف العم��ل له��ذه 
االس��باب . الس��ؤال االخي��ر كان 
ح��ول نقل الصالحي��ات من وزارة 
التربية ال��ى محافظ��ة بغداد اذ 
قال املوس��وي ه��ذا حديث طويل 
، وزارة التربي��ة له��ا جتربة عريقة 
جدا بنحو »100« سنة وهي تدير 
ه��ذا امللف ، مجل��س احملافظة ال 
ميلك اخلبرة في االدارة ، ولم ينجح 

ولدين��ا االن كارث��ة بس��بب نقل 
الصالحي��ات  ويق��ع على اجلهات 
احلكومية العليا بوضع الدراسة 
بنق��ل  القي��ام  احلقيقي��ة قب��ل 
ه��ذه الصالحي��ات م��ع اخملتصني 
وان تض��ع احلل��ول الصحيح��ة . 
الدكتور  فالح القيسي مدير عام 
تربية الكرخ االولى قال  : ترأسنا 
اجتماع��ا موس��عا ض��م مديري 
امل��دارس الثانوية للك��رخ االولى 
تن��اول االس��تعدادات التكميلية 
المتحانات نصف الس��نة وجدنا 
الهم��ة  واجلدي��ة ل��دى الك��وادر 
التعلمي��ة الجن��اح ه��ذه املهمة 
، ودع��ا  ال��ى تهيئة مس��تلزمات 
لطلب��ة  فرص��ة  ومن��ح  أدائه��ا، 
الصفوف املنتهية للتأهل خلوض 
اإلمتحان ال��وزاري وهم أكثر ثقة 
وع��زم بالنجاح، وإح��راز املعدالت 
العليا ومواكب��ة التطور احلاصل 
مبجال العلم واملعرفة .  واستمع 
القيسي  الى  شروحات مفصلة 
قدمه��ا  له  اخملتص��ون بالعملية 
التحضي��رات  بص��دد  التربوي��ة  
اخلاص��ة باإلمتحان��ات النص��ف 
س��نوية وتس��عى ه��ذه املديرية  
ال��ى ان يكون هذا الع��ام للتفوق 

والنجاح.

مازالت معاناة التالميذ واالس��رة التعليمية قائمة  لقلة املدارس واندثار البنى التحتية ألغلب مدارس البالد وبس��بب شبهات 
الفساد وعدم جدية وزراء التربية ومشكلة فك الصالحيات مع مجالس احملافظات وعدم متابعة انشاء املدارس وترميم البقية 
لغرض تقدمي افضل اخلدمات لطلبتنا االعزاء .  ماذا يعني اكتظاظ الصفوف وقلة احلمامات وانهيار االسيجة واالبواب والنوافذ، 
انع��دام احلدائ��ق ، نقص املكتبات؟   اضاف��ة الى الدوام املزدوج والثالثي وهناك اكثر من) 60 ( تلميذا في الصف الواحد بس��بب 

شحة االبنية املدرسية.

هناك مدارس انشأت مطلع األربعينات ومازالت حتتضن التالميذ ولكنها تهالكت  
 ومل تعد صاحلة لالغراض الدراسية وبغداد حتتاج  اىل حنو »3«  آالف مدرسة 

 نقص االبنية المدرسية  واالستعداد المتحانات نصف السنة 

البينة الجديدة  / زهري عبد الزهرة  

يطالب مختصون 
واكاديميون تربويون 
رئيس الوزراء  
االلتفات اىل هذا 
امللف املهم للغاية 
وتوفري ما تحتاجه  
العملية الرتبوية

توزيع القرطاسية 
بوقت مبكر   على 
التالميذ ومدارس 
الثانوي واإلعدادي  
مع تهيئة بعض 
املستلزمات الضرورية 

جمهورية العراق 
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت
رقم االضبارة: 806 /2018 
2018/ 602
التاريخ: 2019/1/15

اعـــــــــــــــــالن 
تبيع مديرية تنفيذ الكوت حصة املدين يف   العقار املرقم )2817/1( م 39 الهورة الواقع  يف الكوت العائد للمدين )فالح هادي غضيب( املحجوزة لقاء طلب الدائن )صالح 
هادي غضيب( البالغ )2641000( مائتا مليون وستمائة وواحد واربعون الف  دينار فعلى الراغب بالشراء مراجعة هذه املديرية خالل مدة )30( يوما تبدأ من اليوم التالي 

للنشر مستصحبا معه التأمينات القانونية عشرة من املائة من القيمة املقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية على املشرتي.
املنفذ العدل 
علي طالب عزيز الجليلي 

املواصفات :- 
1-موقعة ورقمه :- حصة املدين يف العقار املرقم 1 /2817 م 39 الهورة      

2-جنسه ونوعه :- كوت  14 تموز عرصة 
3-حدود واوصافه :- 

4-مشتمالته .
5-مساحته :-  300م 2   

6-درجة العمران :- 
7-الشاغل : 

8-القيمة املقدرة :-  225000000 مائتان وخمسة وعشرون مليون دينار

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة استئناف واسط االتحادية 
محكمة بداءة الكوت

العدد : 2730/ب/ 2018 
التاريخ:        2019/1/13  

اىل / املدعى عليها / منال طاهر سمرمد  
اعالن 

اقامت املدعية ) قسمه طاهر سمرمد ( الدعوى  املرقمة اعاله والتي تطلب فيها دعوتك للمرافعة والحكم 
بالزامك بتسديد مبلغ اربعون مليون دينار عن قيمة بناء مشيدات على العقار املرقم 7557/2 م 29 داموك 
على  املحكمة  هذه  امام  بالحضور  محليتني  صحيفتني  بواسطة  اعالنا  تلبيغك  تقرر  اقامتك  محل  وملجهولية 
موعد املرافعة املوافق 2019/1/24 الساعة 10 صباحًا ويف حال عدم حضورك او من ينوب عنك قانونًا 

سوف تجري املرافعة بحقك غيابيًا وعلنا وفقا للقانون.
القاضي محمد عبدالرضا الزيدي

اعـــــــــــــــــالن
اىل املتهم الغائب/ )املفوض سعد سوادي مخيلف سعد( 
املنسوب اىل/ مديرية شرطة محافظة ميسان واملنشآت 

العنوان/ محافظة ميسان – حي االسكان
الختالسك   2008 لسنة   14 رقم  ق.ع.د  من   /316/ املادة  وفق  متهم  انك  بما 
االسلحة واملربزات واالعتدة من مستودع املرية )2578( بندقية كالشنكوف و )40( 
 BKC مسدس و )30( بندقية نوع سمنوف   و)101( بندقية صيد و )116( رشاش
و )4( قاذفة بازوكة ومدفع هاون عيار )82( ملم و )1931710( عتاد خفيف عيار 
)7,62( ملم و )101( عتاد جي سي و )5( صاعق قنبله ( ملجهولية اقامتك اقتضى 
تبليغك بهذا االعالن على ان تحضر امام محكمة قوى االمن الداخلي االوىل/ املنطقة 
الخامسة البصرة خالل مدة ثالثون يوما من تاريخ نشر هذا االعالن يف صحيفة محلية 
يومية وتعليقه يف محل اقامتك ومقر دائرتك وتجيب عن التهمة املوجه ضدك وعند 
عدم حضورك سوف تجري محاكمتك غيابيا استنادا الحكام املواد )65و68و69( من 

قانون اصول املحاكمات الجزائية لقوى االمن الداخلي رقم 17 لسنة 2008.
اللواء الحقوقي

رئيس محكمة قوى االمن الداخلي االوىل
املنطقة الخامسة



متابعة / البينة الجديدة
تس��ببْت عاصف��ة قبالة الس��احل الش��مالي 
الغرب��ي ألملانيا في فقدان واحدة من أكبر س��فن 
احلاوي��ات ف��ي العالم م��ا يقرب م��ن 300 حاوية. 
وذك��رت س��كاي نيوز ان الس��فينة إم إس س��ي 
زوي واجهت عاصف��ة قوية أثناء اإلبحار في بحر 
الش��مال، بالق��رب م��ن جزيرة 
بوركوم األملاني، مما أدى إلى 
سقوط 270 حاوية في 
املياه. وقال موقع ذيس 
إنسايدر إن العشرات 
م��ن احلاوي��ات طفت 
في اجلن��وب الغربي، 
فيم��ا وصل��ت أخرى 
إل��ى اجل��زر الهولندية 

اجملاورة.

البحر يقذف أجهزة كهربائية

دب قطيب يرّوع غواصة نووية!

احلمداني يستقبل سامي قفطان وعدداً من الفنانني

هيئة التحرير: 07901195815ــ 07707011113لإلعالن يف الجريدة: 07906318109 ــ 07707011114رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني العراقيني )134(رقم االيداع يف دار الكتب والوثائق ) 970 ( لسنة 2007 لالتصال باالدارة: 07830780748

20 العنوان:بغداد-شارع فلسطني-مقابل وزارة النقل-خلف مسبح حي املهندسني

Email :albaynanew@yahoo.com راسلونا عرب الربيد االلكرتوني:ـ
WWW.albayyna-new.net زوروا موقعنا على االنرتنت:ـ

جريدة 
يومية 
سياسية 
عامة
مستقلة

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

)السنة الرابعة عشرة( العدد )3106( - االربعاء - 16 - كانون الثاني - 2019

فق��راء في بالد النفط.. لي��س عنواناً لرواي��ة أو قصة أو كتاب 
حتت الطبع أو فيلم س��ينمائي يعرض حالياً في دور السينما 
العاملي��ة، ب��ل ه��ي احلقيق��ة الصادم��ة والواق��ع املعيش في 

العراق..
الفق��ر لي��س عيباً، فمذ ُوج��دت اخلليقة على وج��ه أرض اهلل 
الفس��يحة كان هن��اك أغنياء وفقراء، لك��ن العيب في غياب 
العدال��ة وعدم توزي��ع الثروة على أبناء الش��عب بالتس��اوي، 
والعيب ع��ادًة ما يكون مضاعفاً عندما يس��ود الفقر في بلد 
يطفو على بحيرة من نف��ط، وإن الثروة النفطية التي مازالت 
حتت أرض��ه تقدر قيمتها بأكثر من )15( ترليون دوالر بحس��ب 
تصري��ح املستش��ار االقتص��ادي في رئاس��ة ال��وزراء الدكتور 

مظهر محمد صالح..
إذن، أصل الفقر هو في األنظمة التي تتصدى ملسؤولية قيادة 
البالد وفي اس��تثمار تلك الث��روة النفطية وتوجي��ه اإليرادات 

م��ن  املتحقق��ة  املالي��ة 
تصديره��ا إل��ى األس��واق 
العاملية بالش��كل األمثل 
والعقالن��ي..  والصحي��ح 
وما يؤس��ف له صراحة أن 
ثروتن��ا النفطي��ة الهائلة 
وأُه��درت طوال  بُ��ددت  قد 
العق��ود املاضية في متويل 
احلروب العبثية واملغامرات 
الت��ي لم جتلب لنا س��وى 
اخل��راب والدم��ار، وم��ا زاد 
الط��ن بل��ة ب��روز مافيات 
تعبث  وعصاب��ات ص��ارت 

باملال العام وتتالعب بالثروة التي توجهها ملا يحقق مصاحلها 
ومنافعها وليس مصلحة الوطن والشعب.

وكم��ا يقولون تكلم ومعك ش��اهدك.. وش��اهدي في ذلك ما 
كش��فه وزير العمل والشؤون االجتماعية السيد )باسم عبد 
الزمان( قبل يومن بالقول وعبر بيان رسمي صادر من الوزارة بأن 
17% من اجملتمع العراقي ما بن فقير أو معاق أو باحث عن عمل 
وأن هن��اك )6( محافظات عراقية تعاني تدنياً في مس��تويات 
املعيش��ة وهي بحاجة إلى خطط وبرامج اجتماعية جديدة، 
وطالب السيد الوزير بأن يعي مجلس النواب حجم ما تعانيه 
أو تواجهه��ه وزارت��ه من حتديات كبي��رة إزاء أع��داد كبيرة من 

الفقراء أو املعاقن أو الباحثن عن عمل..
ال غراب��ة إذاً أن جت��د فق��راء في بالد النف��ط، وال غرابة أن تكون 
هناك قطاعات واس��عة م��ن اجملتمع تعيش حت��ت خط الفقر 
بينما املتخمون واللصوص والسماسرة والعابثون باملال العام 

يعيشون في أجواء مخملية وحيل فايخن!! تره واهلل عيب!!

ال غرابة إذًا أن تجد 
فقراء يف بالد النفط 

وال غرابة أن تكون 
هناك قطاعات واسعة 

من املجتمع تعيش 
تحت خط الفقر

عبد الزهرة البياتي*

وجع يومي

*رئيس التحرير التنفيذي

ِد اٌء ِف ِبلاَ ُفقاَراَ
 النِّْفِط!!

رئيس جهاز مكافحة اإلرهاب الفريق األول الركن طالب شغاتي يلتقي مقاتليه األبطال الذين وصفهم باأُلسود

البينة الجديدة / 
عمران العبيدي

الثقاف��ة  وزي��ر  اس��تقبل 
والسياحة واآلثار الدكتور عبد 
األمي��ر احلمداني ف��ي مكتبه 
الرس��مي أمس الفنان سامي 
قفطان وعدداً من السينمائين. 
وقدم الوف��د تهاني��ه إلى وزير 
تس��نمه  مبناس��بة  الثقاف��ة 
منصب��ه وزيراً للثقاف��ة. وأكد 
الوزي��ر خ��الل اللق��اء س��عي 
الوزارة لالعتناء باإلنتاج الفني 
واألدبي وخصوصاً الرصن منه 
مع ضرورة أن يت��م التركيز في 

هذه املرحلة على إبراز اجلوانب 
الش��خصية  ف��ي  املش��رقة 

الش��خصية  ألن  العراقي��ة 
العراقي��ة ش��خصية منتجة 

وثابة. وأض��اف احلمداني خالل 
ال��ذي  »العراق��ي  أن  حديث��ه 
بنى ه��ذه احلض��ارة العظيمة 
ويه��زم  يدح��ر  أن  واس��تطاع 
داعش قادر عل��ى إنتاج وتقدمي 
املزيد«. مؤكداً عزم الوزارة على 
دعم املشهد الفني والثقافي. 
مش��يراً الى إن »أب��واب الوزارة 
مفتوحة أمام جميع الفنانن 
بالش��أن   املعني��ن  واألدب��اء 
الثقافي ألنه��ا وزارتهم«. كما 
وج��رى التط��رق خ��الل اللقاء 
ال��ى أهمية االعتن��اء بالعمل 

الدرامي العراقي.

حينم��ا أنش��ئ صن��دوق االس��كان كان��ت الغاية منه 
مس��اعدة املواطنن لغرض انشاء وحدات ودور سكنية 
له��م للقضاء على أزمة الس��كن والت��ي الزالت قائمة 
حلد اآلن، وفعال فقد قام صندوق االس��كان التابع لوزارة 
اإلعم��ار واالس��كان والبلديات بإق��راض آالف املواطنن 
وبشروط ميس��رة وبفائدة بسيطة ال تتجاوز 2 % ومببلغ 
يصل الى 35 مليون دينار وبغية منح املواطنن تسهيالت 
م��ن الصن��دوق فق��د مت التعاقد مع ش��ركة الكي كارد 
لغرض تسديد االقساط الش��هرية للقروض املمنوحة 
للمواطن��ن عب��ر منافذ ش��ركة الك��ي كارد ووكالئها 
املعتمدين لديها واستبشر املواطنون بهذا اإلجراء خيرا 
بغية تخفيف مش��قة الوصول الى صندوق االس��كان 
لغ��رض دفع االقس��اط بفرعي��ه في الك��رخ والرصافة 
وق��د تفاج��أ املقترضون  
بداية الع��ام احلالي عند 
الصن��دوق  مراجعته��م 
ب��أن معظ��م االقس��اط 
كانت  الت��ي  الش��هرية 
تس��دد من قبله��م عبر 
مناف��ذ الك��ي كارد ل��م 
حس��ابات  ال��ى  تص��ل 
الصن��دوق بالرغ��م م��ن 
تس��ديدها عبر وصوالت 
تعطى  كانت  الكترونية 
له��م، وعن��د إب��راز تلك 
لصن��دوق  الوص����والت 
اخبره��م  االس��ك���ان 
الصندوق بأن مبالغه��ا لم تصل ولم تدخل في أضابير 
االقت��راض اخلاصة بهم بل األدهى واالمر ان وزارة اإلعمار 
واالس��كان والبلديات قد ألغت ف��رع الكرخ وأصبحت 
املراجعة ل��كل أهالي بغ��داد من املقترض��ن لصندوق 
االس��كان ف��ي الرصافة حصرا ومت مطالب��ة املقترضن 
بتسديد االقساط املدفوعة من قبلهم عبر الكي كارد 
مع فوائد تأخيرية، والس��ؤال امله��م هو أين ذهبت تلك 
املبالغ املسددة عبر وكالء الكي كارد وما هو دور صندوق 
االس��كان في ذلك خصوصا ان هناك عقدا قانونيا بن 
صندوق االس��كان وش��ركة الكي كارد بهذا اخلصوص. 
نأمل من الس��يد وزير البلدي��ات ان يعالج هذا املوضوع 
وبسرعة وان يحفظ حقوق املواطنن املقترضن ويعيد 
ف��رع الك��رخ للعمل م��ن جديد لغ��رض تخفيف عبء 
الوص��ول الى منافذ الصندوق ألهال��ي بغداد بجانبيها 

الكرخ والرصافة.

مطلوب تخفيف 
عبء الوصول اىل 
منافذ الصندوق 

ألهالي بغداد 
بجانبيها الكرخ 

والرصافة

صندوق اإلسكان 
ف امليزان

الدكتور ناظم الربيعي

وقفة

وكاالت / البينة الجديدة
أره��ب دبي قطب��ي غواصة نووية روس��ية، 
رغ��م جبروتها، وأجبر أف��راد طاقهما على 
البقاء في الداخل حفاظا على سالمتهم. 
وكان عدد من أفراد طاقم الغواصة النووية 
قام��وا بإلق��اء النفاي��ات في مي��اه احمليط 
املتجمد الشمالي بعد أن صعدت الغواصة 
إلى السطح. وبالقرب من الغواصة لوحظ 
وج��ود دب قطبي كان يبدي بعض الفضول 

جتاه اجلس��م الغريب العمالق الذي اقترب 
من��ه، وذهب به األمر أن قفز على الغواصة، 
يب��دو بداف��ع البحث ع��ن طع��ام. وعندما 
الحظت قي��ادة الغواصة أن الدب قفز على 
متنه��ا، طلبت م��ن جميع أف��راد الطاقم 
البالغ عددهم 120 بح��ارا البقاء بالداخل 
حفظا لس��المة واألمن، وإل��ى حن فقدان 
ال��دب االهتمام بالغواص��ة واالنصراف من 

املوقع.

ج��رت يوم أمس الثالث��اء 2019/1/15 املناقش��ة العلنية لطالب 
املاجس��تير )فيصل فال��ح مجيد خليفة الدراج��ي( على قاعة 
الش��هيد الدكتور كاظ��م صالل في كلية التربية األساس��ية/ 
اجلامع��ة املس��تنصرية/ قس��م اإلرش��اد النفس��ي والتوجيه 
التربوي، عن رسالته املوسومة )فاعلية برنامج إرشادي مستند 
إل��ى نظري��ة االختيار في خف��ض التلكؤ األكادمي��ي لدى طالب 

املرحلة اإلعدادية(. وتألفت جلنة املناقشة من األساتذة:
أ.د. محمد كاظم جاسم / رئيساً. 

أ.د. ناسو صالح سعيد / عضواً. 
أ.م. د. حيدر جليل عباس / عضواً.

أ.د . نشعة كرمي عذاب / عضوًة ومشرفًة.
وقد ُمنح الطالب ش��هادة املاجستير بدرجة )امتياز(، ونبارك له 
من األعماق حصوله على املاجس��تير ونتمنى له احلصول على 

شهادة الدكتوراه. 

الصحفي 
هشام كاطع الدلفي

من األعم��اق والوجدان، 
بالتهنئ���ة  أتق������دم 
والتبريكات مع الدعوات 
الصادقة بزواج س��عيد 
البن خالتي الش�����اب 

)صفاء إبراهيم البياتي( 
وبالرفاه والبنن.. مبارك 
وعلى  صفاوي..  عرسك 

اخلير والبركة.

روكان البياتي

نبارك من األعماق 
للضابط )مهند 

مازن فالح 
العريبي(، ملناسبة 

ترقيته إلى رتبة 
رائد، متمنن 
له النجاح 

واملوفقية في 
عمله.

تهنئــة مبارك عرسك  صفاوي

تهنئة

كهرباء الكرخ تناقش االسرتاتيجية الوطنية للرتشيد

خاص ب�)                    (

سّجلت الفنانة أنغام أغنيتها اجلديدة 
»هب��دأ م اآلخ��ر« التي س��ُتطلقها في 
ألبومها الذي س��يصدر بتوقيع شركة 
روتانا.  وهي من كلمات عصام حس��ني 
وأحل��ان مصطفى العس��ال وتوزيع كرمي 
أس��امة. علماً أنها تواصل اختيار باقي 
أغان��ي االلب��وم لتحديد موع��د طرحه 
بش��كٍل نهائي. خاصة وأنها انشغلت 
خالل الفت��رة املاضي��ة باحلفالت فضالً 
عن حالة احلزن التي عاش��تها بعد وفاة 
أخته��ا غن��وة. وفيما تش��ير التوقعات 
لص��دور ألبومها خالل فص��ل الصيف 
املقب��ل على أقص��ى تقدير، يب��دو أنها 
س��تحدد األغان��ي املص��ورة من��ه بعد 

اختيارها جميعاً.

أنغام ُتسّجل )هبدأ م اآلخر(

الدكتور ص��الح غازي  ت��رأس 
املس��ؤول اإلعالم��ي ملديري��ة 
اجتماع��ا  الك��رخ  كهرب��اء 
الش��عبة  موظفي  بحض��ور 
اإلعالمية ملناقشة متطلبات 

بتنفي��ذ  والش��روع  العم��ل 
االس��تراتيجي����ة  مف��ردات 
الوطنية للترشيد بالتنسيق 
مع املنظمات واجملالس احمللية 

واملنتديات الشبابية.


