
انهى مجلس النواب، امس االربعاء، جلسته 
ال�)26( من فصله التش��ريعي االول برئاسة 
رئيس��ه )محمد احللبوس��ي( وحضور )196( 
نائب��اً وبغي��اب )133( م��ن اص��ل )329( نائباً 
القراءة االولى ملش��روع قان��ون تعديل قانون 
الش��ركات وقد قررت رئاس��ة البرمل��ان ابقاء 
اجللس��ة مفتوحة واستئنافها يوم السبت 
املقبل جاء ذلك بعدما انهى البرملان القراءة 
االولى ملش��روع قانون التعديل االول لقانون 
صندوق استرداد اموال العراق والقراءة االولى 

ملشروع قانون تعديل قانون الشركات.

على صعي��د آخر اكد مصدر ف��ي اخلارجية 
العراقي��ة ف��ي تصري��ح الح��دى القن��وات 
الفضائي��ة احمللي��ة بان��ه ال صح��ة مل��ا يتم 
تداوله من ان وزير اخلارجية االمريكي )مايك 
بومبيو( قد س��لم احلكومة العراقية خالل 
زيارت��ه االخي��رة لبغ��داد قائم��ة بالفصائل 
املطلوب جتميدها وجتريدها من الس��الح وان 
كل ما يدور بش��أن هذا املوضوع هو محض 
ش��ائعات واكاذي��ب ال صحة له��ا في وقت 
اشارت مصادر ذات صلة بأن هذه الشائعات 
مبعثها واصلها  من املنزعجني واملضغوطني 
من انتصارات احلشد الشعبي التي حققها 
ف��ي معركته ض��د تنظيم داع��ش االرهابي 

ووجود فصائل املقاومة العراقية التي اثبتت 
انها بندقي��ة عراقية تدافع عن الوطن بكل 

شرف ورجولة.
من جانبه كش��ف النائب عن كتلة النهج 
الوطن��ي )حس��ني العقابي( عما اس��ماها 
نقاط��اً تثير الش��كوك وتس��تلزم املعاجلة 
في مس��ودة مش��روع املوازنة العامة للبالد 
)2019( محذراً من وجود حيتان فساد تبتلع 
مق��درات الدولة. واض��اف ان حجم االيرادات 
غي��ر النفطية بلغت نحو )12( تريليون دينار 
فقط وه��و مبلغ غير دقي��ق وبعيد جداً عن 

حجم االيرادات الواقعية للدولة.
عل��ى صعي��د آخ��ر ولك��ي يطل��ع ش��عبنا 

كشفت عضو جلنة التربية النيابية )سعاد 
جب��ار الوائل��ي( ام��س ان املالي��ة النيابي��ة 
ابلغت اعضاء جلنة التربية بعدم تخصيص 
درجات وظيفي��ة لقطاع التربية في املوازنة  
لع��ام )2019( حيث ال توجد ابنية مدرس��ية 
تتناسب مع حجم القطاع التربوي وقضية 
املناهج املدرسية التي اصبحت عبئاً ثقيالً 
ال يج��د اس��تحقاقه ف��ي املوازن��ة العامة 
فضالً عن عدم تطبيق قانون منحة الطلبة 
والتالمي��ذ الت��ي اقره��ا البرملان ف��ي الدورة 

السابقة.
م��ن جانبه اك��د النائ��ب عن تي��ار احلكمة 
)حسن خالطي( امس ان هناك )110( قوانني 
لم تش��رع من الدورة الس��ابقة وعادت الى 
احلكوم��ة فيما اش��ار الى احلاج��ة للتغلب 
عل��ى العق��دة الثالثي��ة املتمثل��ة بالدفاع 
والداخلي��ة والعدل واك��د ان الوقت قد حان 
للتركي��ز عل��ى ه��ذه القوانني وتش��ريعها 

كونها ذات مساس بحياة الناس اليومية.
على صعيد آخر اثنى وزير اخلارجية الفرنسي 
)ج��ان اي��ف لودري��ان( على فت��وى املرجعية 
الديني��ة العليا عام )2014( فيما اش��ار الى 

ان بالده ممتنة لروح االعتدال التي تتمتع بها 
مرجعيات النج��ف وقال لودري��ان في مؤمتر 
صحفي عقب لقائه باملرجع )محمد سعيد 
احلكيم( ان فرنسا ممتنة جداً لروح االعتدال 
التي تتمتع بها مرجعيات النجف االش��رف 

ونح��ن نثني عل��ى فتوى املرجعي��ة الدينية 
التي متكنت م��ن خاللها حش��د العراقيني 
للتصدي ضد اره��اب داعش واضاف لودريان 
ان��ا اول وزير خارجية فرنس��ي ي��زور النجف 

االشرف.

بغداد / 
أك��د رئيس مجل��س الوزراء عادل عبد امله��دي، امس االربع��اء، ان جميع اصحاب 
العقود س��يكون لهم تقاعد دون استقطاعات سابقة، مش��يرا الى ان االجازات 

وقطع االراضي واخلدمة والتدرج ستمنح للمتعاقدين اسوة باملالك الدائم.
وقال عبد املهدي في كلمة له خالل املؤمتر االسبوعي، إن الوزارات واجلهات االخرى 
س��تتولى تكيي��ف اوضاعها لضم��ان جميع حق��وق املتعاقدين اس��وة مبوظفي 
املالك.واض��اف عبد املهدي، أن االجازات وقطع االراضي واخلدمة والتدرج س��تمنح 
للمتعاقدين اس��وة باملالك الدائم، مشيرا الى ان جميع اصحاب العقود سيكون 
لهم تقاعد دون اس��تقطاعات س��ابقة.وتابع عبد امله��دي، ان احلكومة قررت رفع 

السرية عن تقرير ديوان الرقابة املالية حول االستقطاعات التقاعدية كافة.

)                                  (تنشر تفاصيل القرارات املهمة اليت اختذها جملس الوزراء

رئيس الوزراء:مجيع اصحاب العقود سيكون هلم تقاعد دون استقطاعات سابقة

مؤكداً ان موازنة )2019( عليها عالمات استفهام.. نائب: حيتان فساد تبتلع مقدرات الدولة دون حساب
للمنزعجني واملضغوطني من انتصارات احلشد الشعيب.. مصدر: “ال” صحة المالءات امريكية على احلكومة  بتجميد وجتريد فصائل عراقية من السالح

صادقون لعبد املهدي: طالبنا العبادي بضرب الفاسدين بيد من حديد ومل يستجب واليوم نعيدها مرًة ثانية

وزير خارجية فرنسا يطلقها من النجف: باريس ممتنة لروح االعتدال وتثين على فتوى املرجعية الدينية  ضد ارهاب داعش
ليطلع شعبنا.. برملانية تكشف: “ال” ختصيص لدرجات وظيفية يف موازنة )2019( وبرملاني يؤكد: )110( قوانني مل تشرع من الدورة السابقة
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كتب املحرر السياسي

اسطوانة مشروخة تتكرر.. البرلمان يستأنف جلسته السبت المقبل وكالعادة جعجعة بال طحين

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 

! بينما املتخمون يتهربون منها... نصيف حتذر من استقطاع برواتب املوظفني كضريبة دخل

منتخبنا الوطني يحرج نظريه االيراني بالتعادل السلبي يف موقعة دبي.. تفاصيل ص10
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مفتشية الداخلية تلقي القبض على عصابة متخصصة بسرقة وتهريب األسالك الكهربائية يف األنبار
3االعالم واالتصاالت تفاتح الربملان إلصدار قرار ملعاجلة الديون املرتتبة على املؤسسات االعالمية
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عبد املهدي : العراق سيشارك يف املؤمتر االقتصادي ببريوت .. قريبا
3جملس العموم الربيطاني يصوت برفض خطة ماي للخروج من االحتاد األوروبي
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  بغداد / 
اعلن��ت وزارة النف��ط، امس االربع��اء، عن اطالق البطاق��ة الوقودية املرقم��ة 5 لتجهيز 
العوائل في بغداد مبادة النفط االبيض، مبينة ان اطالقها مت قبل موعدها بسبب موجات 
البرد.وقال وكيل الوزارة لشؤون التوزيع معتصم اكرم ان الوزارة قررت اطالق البطاقة رقم 
5 قبل موعدها املقرر بس��بب موج��ات البرد التي تتعرض لها الب��الد في الوقت احلاضر. 
مش��يرا الى اس��تمرار التجهيز بالبطاقة الس��ابقة رقم 3 وحتى اش��عار اخر. يذكر ان 
منافذ ش��ركة توزيع املنتجات النفطية جه��زت املواطنني في بغداد بكمية 150 لتر من 

مادة النفط االبيض من خالل اطالق البطاقتني 10 ، 3 .

النفط تطلق البطاقة الوقودية رقم )5( 
لتجهيز النفط االبيض يف بغداد

  وكاالت / 
خليجي��ة،  صحيف��ة  ذك��رت 
املعلوماتي��ة  قان��ون جرائ��م  ان 
القبول  عل��ى  املواطن  س��يجبر 
باعالم الس��لطة فق��ط، مبينة 
انه تضم��ن عقوبات بالس��جن 

وفرض غرامات مالية كبيرة.
ونقلت الصحيفة عن مس��ؤول 
سياس��ي رفيع قول��ه إّن جهات 
سياسية تس��عى لتمرير قانون 

جرائ��م املعلوماتي��ة، حي��ث إنّ��ه 
س��يقّدم لها خدمة كبي��رة جداً، 
بتنفي��ذ أجنداته��ا السياس��ية، 
س��يكون  القان��ون  أّن  موضح��اً 
السياس��ية  التصفي��ة  مبثاب��ة 
قانون��ي.  وبش��كل  للخص��وم 
وأض��اف أّن العقوب��ات والغرامات 
الكبيرة وإمكانية تأويل النصوص 
س��تجعل  الش��هية،  بحس��ب 
من أي منش��ور أو معلومة تنش��ر 

س��واء على احملط��ات اإلعالمية أو 
على مواق��ع التواصل االجتماعي 
عرضة ملساءلة صاحبها، وعرضة 
والغرام��ات  الس��جن  لعقوب��ات 
املالية الطائلة، مبيناً أّن هذا يعني 
أّن املواطن العراقي س��يجبر على 
القب��ول بإعالم الس��لطة فقط، 
وأال يقدم على نشر أي رأي له، وإاّل 
للمساءلة  فإنّه سيعّرض نفسه 
حت��ت طائل��ة القان��ون. وتضم��ن 

قانون جرائم املعلوماتية 23 مادة 
اندرجت حتتها فقرات عّدة، نصت 
جميعها على عقوب��ات متفاوتة 
تصل إلى الس��جن لثالث��ني عاماً 
وغرامات تصل إلى 50 مليون دينار 
عراقي، ورّكزت تلك الفقرات على 
وجعلتها  اإللكترونية،  املعلومات 
ف��ي دائ��رة اخلطر واملس��اس بأمن 

الدولة، بحسب الصحيفة.

صحيفة :  قانون جرائم املعلوماتية سيجرب املواطن على القبول 
بإعالم السلطة فقط

 بغداد / 
اعل��ن وزي��ر النقل املهن��دس عبد 
مجل��س  موافق��ة   ، لعيب��ي  اهلل 
الش��ركة  تعاق��د  عل��ى  ال��وزراء 
العامة للمالحة اجلوية مع خبراء 
منظم��ات دولي��ة لتطوي��ر النقل 

اجلوي.

وق��ال لعيب��ي ان مجلس ال��وزراء 
وافق على مشروع تعاقد الشركة 
العامة للمالحة اجلوية مع خبراء 
اإليكا  للطيران  الدولي��ة  املنظمة 
اجلوي��ني  الناقل��ني  واحت��اد   ICAO
الدولي االيات��ا IATA  لتطوير واقع 
النق��ل اجل��وي ومطابقة س��لطة 

الطيران املدن��ي للمعايير الدولية 
.USOAP وفق برنامج ال

وأوض��ح ان مجل��س ال��وزراء ق��رر 
تخصي��ص مبالغ من ايرادات عبور 
األجواء لغ��رض التعاقد مع االحتاد 
الدول��ي الس��تقدام ثمانية خبراء 

في تخصصات النقل اجلوي.

وزير النقل: جملس الوزراء يوافق على التعاقد مع خرباء منظمات 
دولية لتطوير النقل اجلوي

وكاالت / 
طال��ب القي��ادي ف��ي االحت��اد الوطني 
الكردس��تاني غياث السورجي, امس 
األربع��اء, بع��دم تصعي��د املواقف في 
كركوك بعد األحداث األمنية األخيرة.
وقال الس��ورجي ، إن “تصعيد املواقف 
ف��ي محافظة كرك��وك بع��د أحداث 
العل��م واالح��داث االخيرة تس��تدعي 

موقف��ا موحدا من قب��ل جميع القوى 
“اجلمي��ع  أن  السياس��ية”.وأضاف 
مطال��ب باالحتكام للح��وار وتغليب 
املصال��ح  عل��ى  الع��راق  مصلح��ة 
إلى  الس��ورجي,  الشخصية”.وأش��ار 
أن “مل��ف محافظ��ة كركوك يجب أن 
يكون ضمن حس��ابات وملفات القوى 

السياسية في املرحلة املقبلة”.

الوطين الكردستاني يطالب بعدم 
تصعيد املواقف يف كركوك
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الكشف عن أبرز املناقالت باملوازنة وترجيح بتمريرها مبوعد أقصاه اخلامس والعشرين من الشهر اجلاري
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مفتشية الداخلية تلقي القبض على عصابة متخصصة بسرقة وتهريب األسالك الكهربائية يف األنبار

NO.3107.thu.17.JAN.2019

بغداد / البينة الجديدة
اعلن��ت وزارة التعلي��م العال��ي والبحث العلم��ي، امس االربعاء، ع��ن اجرائها 
مباحث��ات مع ممثلي البنك الدول��ي تأهيل اجلامعات العراقي��ة ومراكز البحوث 
والتطوير والتوظيف واملالكات التدريس��ية. وقال وكيل الوزارة لش��ؤون البحث 
العلمي فؤاد قاسم محمد، إن الوزارة تعمل على تعزيز أسس التعاون مع البنك 
الدولي من خالل تأهيل اجلامعات ومراكز البحث والتوظيف مبا يس��هم في رفد 
س��وق العمل بالكفاءات والطاقات العلمية والعملية للخريجني اجلدد، فضال 
عن تأهيل املالكات التدريس��ية لالفادة من تلك البرامج وادخالها ضمن مناهج 
التعليم اجلامعي. واضاف محمد، أن إعادة اعمار جامعات احملافظات احملررة التي 
تض��ررت نتيج��ة االعمال االرهابية س��تكون لها االولوية مبا يع��زز فرص تطوير 

مقومات العملية التعليمية واالرتقاء بها.

 بغداد / البينة الجديدة
كش��ف عضو اللجن��ة املالي��ة البرملانية 
احمد حمة رش��يد، امس االربعاء، عن ابرز 
املناقالت التي حصل��ت باملوازنة االحتادية 
للس��نة املالية 2019، فيما رج��ح متريرها 
مبوع��د اقص��اه اخلام��س والعش��رين م��ن 
الش��هر اجلاري.وق��ال رش��يد ، ان احلوارات 
واملناقش��ات مازالت مس��تمرة وبش��كل 
يومي ولس��اعات متاخرة من الليل بش��أن 
املوازن��ة االحتادية للس��نة املالي��ة احلالية 
بغي��ة اس��تكمالها باس��رع وق��ت النن��ا 
نعتقد ان الدولة الميكنها االس��تمرار دون 

موازنة احتادية، مبينا ان هنالك العديد من 
املناق��الت والتعديالت الت��ي حصلت على 
املوازن��ة احلالية.واضاف رش��يد ان املوازنة 
بصيغته��ا االصلية وقبل اج��راء تعديالت 
عليه��ا كانت تخصيصاته��ا 132 تريليون 
دين��ار، لكنها ارتفع��ت بحوال��ي تريليون 
دين��ار، الفت��ا الى ان اع��ادة جدول��ة املبالغ 
ادى ال��ى زيادات في بع��ض االبواب.وتابع ان 
هنالك زيادة بتخصيصات اقليم كردستان 
حوالي 481 مليار دينار وزيادة لتخصيصات 
احلشد الش��عبي بحوالي 466 مليار دينار، 
وزيادة المانة مجلس ال��وزراء بحوالي 110 

ملي��ار دين��ار وزي��ادة للمحكم��ة االحتادية 
بحوالي س��ت مليارات دين��ار، موضحا ان  
مجمل هذه املبالغ التي مت تعديلها اضافة 
الى مناق��الت اخرى يتم القي��ام بها لكن 
بش��كل طفيف وبحاجة لنق��ل اموال من 
وزارات اخرى.واكد رش��يد ان هنالك لقاءات 
جت��ري م��ع بع��ض ال��وزارات بغي��ة تقليل 
تخصيصاته��ا وحتويلها ال��ى ابواب اخرى 
وخاص��ة املناطق احمل��ررة واملنتجة للنفط، 
مشددا على ان اللجنة املالية تسعى الى 
متري��ر املوازنة باالس��بوع املقبل في الفترة 

مابني 20-25 من الشهر اجلاري.

بغداد / البينة الجديدة
القى مكتب املفتش الع��ام لوزارة الداخلية في محافظة 
األنبار القبض على عصابة مكونة من 6 أفراد متخصصة 
بسرقة وتهريب األسالك الكهربائية وضبطت بحوزتها ما 
يقرب من 20 طن االس��الك الكهربائية وصفائح النحاس 
واالملنيوم. ومتت العملية بناًء على معلومات مصادر مكتب 
املفت��ش العام اخلاصة ووفق أمر قضائ��ي صادر عن قاضي 
حتقيق محكمة الرمادي، حيث متكن مكتب املفتش العام 
من نص��ب كمني للعصابة وضبطهم متلبس��ني باجلرمية 
وبحوزتهم أس��الك كهربائية وصحائف نحاسية واملنيوم 
تق��در بحوالي 20 طناً في إحدى الس��احات الواقعة بحي 
سكني في مدينة الرمادي، وقد اعترف املتهمون بجرميتهم 
وافادوا بأنهم يقومون بتجميع األسالك في هذه الساحة 
وم��ن ثم تهريبها الى ش��مال العراق.الى ذلك نظم مكتب 
املفتش العام محضر ضبط  ودون افادة واعتراف املتهمني، 
وع��رض أوراق القضية أمام قاضي حتقيق محكمة الرمادي 

الذي قرر توقيفهم على ذمة القضية للتحقيق معهم.

التعليم تبحث مع البنك الدولي تأهيل اجلامعات العراقية ومراكز البحوث والتوظيف واملالكات التدريسية

عبد املهدي: ال أملك جنسية غري العراقية ومل يرد أي طلب بسحب السالح من فصائل

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
جرحى ..  أفادت وسائل إعالم سورية, امس األربعاء, 
مبقتل تسعة أش��خاص بينهم جنديني أميركيني 
وإصابة 20 آخرين بانفجار وس��ط منبج السورية.
وذكرت الوس��ائل في أخبار عاجل��ة إن “احلصيلة 
األولي��ة لضحايا تفجير منبج الذي وقع امس، في 
مطعم “قصر األمراء” وس��ط منبج بلغت تسعة 
قتلى, بينهم جنديني أميركيني”. وأضافت, أنه “مت 
نقل الضحايا من املنطقة باستخدام مروحية أميركية بعد سقوط 

أربعة مصابني أمريكان”. 
حمل��ة .. أعلنت وزارة النقل اليمنية، امس األربعاء، عن اطالق حملة 
دولي��ة لرف��ع احلص��ار عن مط��ار صنع��اء الدولي، 
داعية املنظمات الدولية ووسائل اإلعالم الوطنية 
ال��ى الوقوف م��ع تل��ك احلملة لكش��ف ادعاءات 
وزي��ف “دول العدوان”. وقال وكي��ل الوزارة عبد اهلل 
الس��ويدي إن “دول العدوان السعودية وحليفتها 
اإلمارات وم��ن ورائها الواليات املتح��دة األميركية 

مستمرة في محاصرة املوانئ واملطارات«.

اعتق��ال .. اعلن��ت قن��اة )ب��رس تي ف��ي ( االيرانية 
الناطق��ة باللغ��ة االنكليزي��ة، ام��س االربعاء، أن 
الشرطة األميركية اعتقلت مراسلة تعمل لديها 
م��ن مواليد الواليات املتحدة لكن دون توجيه تهم 
محددة إليه��ا. وذكرت القناة أن “مراس��لة القناة 
والت��ي تدع��ى مرضية هاش��مي ق��د اعتقلت في 
س��انت لويس وأرس��لت إلى احلجز في واش��نطن، 

لكن لم توجه ضدها اي اتهامات رسمية«.
تق��دم .. أعل��ن وزير اخلارجية الفلس��طيني رياض املالك��ي، أن بالده 
تعت��زم تقدمي طلب رس��مي للحصول على العضوي��ة الكاملة في 
األمم املتحدة.جاء ذلك في تصريحات أدلى بها وزير 
اخلارجية للصحافيني، عقب تولي دولة فلسطني 
.2019 لع��ام  والص��ني”   77“ مجموع��ة  رئاس��ة 
وق��ال املالكي إن ب��الده تدرك أن الوالي��ات املتحدة 
األميركية س��وف تستخدم حق النقض “الفيتو” 
ض��د طلبه��ا العضوي��ة الكامل��ة، إال أن ذلك لن 

يثنيها عن عزمها.

اتف��اق .. رف��ض البرمل��ان البريطاني، بف��ارق كبير 
االتف��اق ال��ذي أبرمته رئيس��ة ال��وزراء تيريزا ماي 
للخ��روج من االحت��اد األوروب��ي، مما يثي��ر اضطرابا 
سياس��يا قد يؤدي إلى خروج البالد من االحتاد دون 
اتفاق أو حتى عدم اخل��روج. ووفقا لوكالة “رويترز” 
فقد دعا جيرميي كورب��ني زعيم حزب العمال على 
الفور إلى تصويت في البرملان على س��حب الثقة 
م��ن ماي اليوم األربع��اء، بعدما صوت 432 نائبا ض��د االتفاق مقابل 

202 فقط.
صناع��ات .. أف��اد تقرير نش��رته وزارة الدفاع األميركي��ة، بأن الصني 
ش��ارفت على االنتهاء من صناع��ة بعض أنظمة 
األسلحة األكثر تطوراً في العالم، وهي في بعض 
اجمل��االت تفوقت بالفعل على منافس��يها. ونقلت 
قناة س��كاي نيوز عن تقرير وكالة االس��تخبارات 
الدفاعية االمريكية قوله إن ” بكني حققت قفزات 
عسكرية هائلة في السنوات األخيرة، ويعود ذلك 

بشكل جزئي إلى قوانني صينية«.

بغداد / البينة الجديدة
اص��در مجلس ال��وزراء ع��دة قرارات 
في جلس��ته االعتيادية التي عقدت 
برئاس��ة رئيس مجلس الوزراء عادل 
عب��د املهدي. وق��دم خالل اجللس��ة 
ش��رحا ع��ن زي��ارات املس��ؤولني من 
مختل��ف دول العال��م ال��ى الع��راق 
واحل��راك السياس��ي الذي ش��هدته 
بغ��داد خ��الل االيام املاضي��ة. واطلع 
رئي��س مجل��س ال��وزراء عل��ى تقرير 
لديوان الرقابة املالي��ة عن الفروقات 
لرؤس��اء  التقاعدي��ة  الروات��ب  ف��ي 
واعض��اء مجلس احلكم  اجلمهورية 
ومجلس الن��واب والوزراء، ووجه برفع 
السرية عنه تأكيدا ملبدأ الشفافية 

وبتس��ديد املسؤولني ما بذمتهم من 
مبال��غ مالية وتدقي��ق التقرير. ووجه 
رئيس مجل��س الوزراء مبتابعة تنفيذ 
الوزارات ملهامها ضمن املنهاج الوزاري 
واعط��اء هذا االمر االهمي��ة البالغة.
وقرر مجلس ال��وزراء اعادة املفوضية 
العليا املس��تقلة لالنتخابات ملزاولة 
عمله��ا. ووافق اجمللس عل��ى توحيد 
املناف��ذ  ف��ي  الكمركي��ة  الرس��وم 
انسيابية  وتس��هيل  احلدودية كافة 
حركة دخول البضائع الى احملافظات 
كافة.وحول موضوع املعينني بعقود 
او اجور يومية في ال��وزارات واجلهات 
غي��ر املرتبط��ة ب��وزارة، ق��رر مجلس 
ال��وزراء حتويل كاف��ة اصحاب االجور 

اليومية الى عق��ود وتكييف اوضاع 
املتعاقدين ملس��اواتهم مع املوظفني 
على املالك الدائم من حيث احلصول 
الس��كنية  االراض��ي  قط��ع  عل��ى 
واالج��ازات  وااليف��ادات  والس��لف 
ومنحه��م االولوي��ة بالتثبي��ت عند 
حص��ول الش��واغر ، والعم��ل عل��ى 
زيادة احلدود الدنيا لالجور واحتساب 
فترة العمل السابقة واالنقطاع عن 
العم��ل، وامتي��ازات اخ��رى تضمنها 
ه��ذه  ينص��ف  ال��ذي  الق��رار  ه��ذا 
الشريحة. واقر اجمللس توصيات جلنة 
االمر الديواني 45 لسنة 2018 بشأن 
مشروع إنشاء املستشفيات العامة 
سعة 400 سرير في محافظة البصرة 

وذي قار وميس��ان وكربالء املقدس��ة 
وبابل والنجف االش��رف. املنفذة من 
الش��ركتني التركي��ة واالملانية. كما 
مت��ت املوافق��ة على اس��تثناء عقود 
جتهيز االدوية واالجهزة واملستلزمات 
الطبية ملدة 6 اش��هر م��ن تعليمات 
تنفيذ العقود احلكومية وضوابطها 
وتعليمات تنفيذ املوازنة العامة. واقر 
مجلس الوزراء توصية اجمللس الوزاري 
لشؤون الطاقة بشأن االسمنت نوع 
جي لتس��ميت اآلب��ار النفطية. وقرر 
اجملل��س اع��ادة النظر بق��رار مجلس 
الوزراء بش��أن اعتب��ار دائرة العالقات 
اخلارجية واالعالم في وزارة االتصاالت 
دون مس��توى دائ��رة وجعلها مديرية 

عامة. ومت��ت املوافقة على مش��روع 
نظ��ام التعدي��ل لنظ��ام دور رعاي��ة 
ضحايا االجتار بالبش��ر رقم 7 لسنة 
2017. كما اقر اجمللس مشروع قانون 
انضمام الع��راق لالتفاقي��ة الدولية 
للبحث واالنقاذ لعام 1979 لتنظيم 
املالحة البحرية. ووافق مجلس الوزراء 
عل��ى تعديل قرار مجلس الوزراء 126 
لس��نة 2014 بشأن مشروع اتفاقية 
النق��ل اجلوي ب��ني الع��راق وبولونيا.
وق��رر اجملل��س تخصي��ص مبالغ من 
اي��رادات عبور االجواء لغرض التعاقد 
مع االحتاد الدولي الس��تقدام ثمانية 

خبراء في تخصصات النقل اجلوي.

بغداد / البينة الجديدة
اعل��ن رئي��س جلن��ة اخلدم��ات واالعمار 
النيابي��ة النائب ع��الء الربيع��ي، امس 
خط��ة  جلنت��ه  وض��ع  ع��ن  االربع��اء، 
الهيئات  ال��وزراء ورؤس��اء  الس��تضافة 
بالنقل واخلدمات واالتصاالت والبلديات.
وق��ال الربيعي ان جلنة اخلدمات واالعمار 
رئي��س  برئاس��ة  اجتمع��ت  النيابي��ة 
اللجن��ة النائب ع��الء الربيعي وحضور 
اعضائها، ملناقش��ة اعداد خطة جلدول 
اعم��ال جلنة اخلدم��ات واالعم��ار خالل 
الفصل التشريعي احلالي، ووضع اسس 
الت��ي  للملف��ات  مش��تركة  ملتبني��ات 

تتابعه��ا وتراقبها اللجنة واس��تضافة 
وزي��ر التخطي��ط للوقوف عل��ى جدول 
واحص��اءات دقيقة وعلمية للمش��اريع 
املنجزة واملتلكئة، ومتابعة قانون جرائم 
املعلوماتي��ة مع جلن��ة االم��ن والدفاع، 
وتسمية وتقسيم اللجان الفرعية التي 
تنبثق عن اللجنة. واضاف ان النائبة هدى 
س��جاد بينت خالل مداخلته��ا اهمية 
تضم��ني فقرة في املوازن��ة الدارة ايرادات 
البلديات لتمويل املش��اريع التي جتاوزت 
نس��بة اجنازه��ا ال��� 90% باملئ��ة، عطفا 
عل��ى النقاش ال��ذي دار ح��ول تعظيم 
االي��رادات احمللية مع النائب محمود املال 

طالل وس��بل صرفها وادارة هذه االموال 
بشكل نزيه مبا يرفد اجناز املشاريع التي 
تخ��دم املواطن ف��ي احملافظات.واكد انه 
مت تق��دمي مقترحا لدراس��ة تقارير ديوان 
الرقابة املالية اخلاصة باحملافظات ووضع 
االولوية ألس��تضافة وزي��ر النقل ومدير 
النق��ل اخل��اص ملتابع��ة ومراقبة خطة 
عم��ل ال��وزارة لثالث��ة اش��هر القادمة، 
الفت��ا الى ان اللجن��ة صوتت على وضع 
خط��ة العمل يتضمن ج��دول اعمالها 
استضافة كل من وزير النقل والبلديات 
واالتصاالت وامان��ة بغداد خالل الفصل 

التشريعي احلالي.

خطة الستضافة الوزراء ورؤساء اهليئات بالنقل واخلدمات واالتصاالت والبلديات

بغداد / البينة الجديدة
ش��دد رئيس مجلس الوزراء عادل عب��د املهدي، على عدم امتالكه 
جنسية اخرى غير العراقية، وفيما اشار الى احلكومة تعمل على 
توحيد الرسوم اجلمركية في جميع املنافذ احلدودية، أكد عدم ورود 
اي طلب بس��حب السالح من فصائل مسلحة. وقال عبد املهدي 
في كلمة له خالل املؤمتر االسبوعي، إن جميع املسؤولني اليوم هم 
حتت الرقابة واملس��اءلة مبن فيهم الرئاس��ات الثالث. واضاف عبد 
املهدي، نعمل على توحيد الرس��وم اجلمركية ف��ي جميع املنافذ 
احلدودية.وتاب��ع رئيس الوزراء، أن احلديث عن زيادة القوات االجنبية 
في العراق غير صحيح.واعتبر عب��د املهدي ان التعددية العراقية 
مصدر قوة ميكن اس��تثمارها لصالح البالد، الفتا الى ان العراق هو 
الدولة الوحيدة التي تستطيع االتصال مع اجلميع من دون خطوط 
حمراء.وش��دد عب��د املهدي، ال امتلك جنس��ية س��وى اجلنس��ية 
العراقية، موضحاً أن احلديث عن مهلة حلل احلش��د الشعبي غير 
صحيح وهذا امر عراقي بحت.وفي رده على س��ؤال بش��أن االنباء 
التي تش��ير الى وجود طلب اميركي بس��حب الس��الح من بعض 
الفصائل املس��لحة، ق��ال عبد امله��دي، لم يرد اي طلب رس��مي 

بسحب اي سالح من الفصائل املسلحة وهذا امر عراقي.

البينة الجديدة / محمد شاهني
اس��تقبل وزير النق��ل املهندس عبد اهلل لعيب��ي، امس األربعاء، 
رئيس هيئة احلج والعمرة الش��يخ خالد العطية لبحث تضافر 
اجله��ود املش��تركة وتق��دمي أفضل اخلدم��ات في مل��ف تفويج 
احلج��اج واملعتمرين خالل هذا العام. وأكد: أن الوزارة مس��تمرة 
بتقدمي الدعم إلى الهيئة، بش��أن تفويج احلجاج واملعتمرين عن 
طريق اجلو والبر، وتقدمي تسهيالت مادية كي تخدم شرائح أكبر 
من اجملتمع العراقي، وتذليل كافة العقبات املتعلقة باملتعهدين 
املتعاقدين مع هيئة احلج والعمرة. واكد: س��يتم توقيع اتفاقية 
ب��ني هيئة احل��ج  والعمرة والش��ركة العامة للخط��وط اجلوية 
العراقي��ة  تتضم��ن عملي��ة النقل وتش��كيل غرف��ة عمليات 
مش��تركة لنج��اح عملية تفوي��ج احلجاج واملعتمري��ن وتفادي 

وقوع اي معوقات او تأخير بنقلهم.

النجف االشرف / البينة الجديدة
أفاد مصدر محلي في محافظة النجف، امس االربعاء، بأن محكمة 
القض��اء االداري أجلت النطق بقضية اقال��ة محافظ النجف الى 
االس��بوع املقبل. وق��ال املصدر ، إن محكمة القض��اء االداري قررت 
تأجيل النطق بقضية اقالة محافظ النجف لؤي الياسري الى يوم 
االثنني املصادف 21 كان��ون الثاني2019. يذكر ان مجلس محافظة 
النجف عقد في ) 19 كانون االول املاضي( جلسة خاصة الستجواب 
احملافظ لؤي الياس��ري على خلفية قضايا فساد، وصوت بالغالبية 
عل��ى اقالته، فيم��ا اتهم الياس��ري اعضاء في مجل��س احملافظة 

بتزوير تواقيع الستجوابه، وتوعد مبقاضاتهم قانونيا.

* الرئاس��ات الث��الث تؤك��د االس��راع باق��رار املوازن��ة العام��ة 
وبالتعديالت املطلوبة.

****************
* اخلارجية األميركية: سنبدأ باالنسحاب من معاهدة الصواريخ 

املتوسطة والقصيرة املدى يوم 2 شباط.
****************

* ظري��ف م��ن كرب��الء: الوالي��ات املتحدة غي��ر قادرة عل��ى ادارة 
العالم.

****************
* مجل��س األم��ن الدول��ي يواف��ق باإلجم��اع على مش��روع قرار 

بريطاني بشأن اليمن.

أخــبــار باملختصر

حمكمة القضاء اإلداري تؤجل النطق بقضية 
إقالة حمافظ النجف إىل األسبوع املقبل

وزير النقل يبحث مع رئيس هيئة احلج والعمرة السبل 
الكفيلة بتنظيم عملية نقل املعتمرين واحلجاج هلذا العام 

»                 « تنشر تفاصيل القرارات املهمة اليت اختذها جملس الوزراء



جملس العموم الربيطاني يصوت 
برفض خطة ماي للخروج من 

بينما املتخمون يتهربون منها.. نصيف حتذر من االحتاد األوروبي
استقطاع برواتب املوظفني كضريبة  دخل

صادقون لعبد املهدي: طالبنا العبادي بضرب الفاسدين 
بيد من حديد ومل يستجب و اليوم نعيدها مرًة ثانية

االنبار / البينة اجلديدة
امس  الهايس  حميد  االنبار  إنقاذ  مجلس  رئيس  أعلن 
االنبار  في  للمخدرات  املتعاطني  نسبة  ارتفاع  عن  االربعاء، 
 200 على  القبض  مت  انه  مبينا  األخيرة،  السنتني  خالل 
الهايس  2018.وقال  خالل  احملافظة  في  للمخدرات  متعاط 
لتعاطي  واسع  وبشكل  رواجا  االنبار تشهد  “محافظة  إن   ،
أن  األخيرة”.وأضاف  اآلونة  خالل  اخملدرة  واحلبوب  اخملدرات 
السنتني األخيرة سجلت اعلى معدالت التعاطي للمخدرات 
في محافظة االنبار”، مشيرا الى ان “تلك املواد يتم إدخالها 
الواردات”.وأوضح  عبر عناصر بداعش يتاجرون فيها لكسب 
أكثر من 200 متعاطي للمخدرات  انه “عام 2018 مت اعتقال 
للحد  الى “جهود حثيثة  داعيا  األعمار”،  وخملتلف  االنبار  في 

من انتشارها بني صفوف املراهقني بشكل أوسع”.

  بغداد / البينة اجلديدة
قض��ت احملكم��ة اجلنائي��ة املركزية في رئاس��ة محكم��ة اس��تئناف الرصافة 
االحتادية، امس األربعاء، حكما باإلعدام ش��نقا على مدان اعترف بالهجوم على 
س��جن بادوش.وقال املرك��ز اإلعالمي ل مجلس القضاء األعل��ى ، إن املدان اعترف 
بالهجوم على س��جن بادوش في املوصل وقيامه بتهريب الس��جناء واالستيالء 

على ممتلكات السجن.
وأض��اف البي��ان، أن امل��دان انتمى إل��ى تنظيم داع��ش اإلرهابي ودخ��ل في دورة 
عسكرية نس��ب بعدها الى لواء العسرة واشترك باملعارك ضد القوات األمنية 
في س��نجار وزمار، وقتل الس��جناء على أس��اس طائفي.وأش��ار البي��ان، إلى أن 
احملكم��ة وج��دت األدلة كافية إلدانة املتهم وفق إحكام امل��ادة الرابعة من قانون 

مكافحة اإلرهاب.
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نائب : آفة الطماطة تورطت فيها جهات خارجية وداخلية وهي امتداد لنفوق األمساك

اهلايس : القبض على 200 متعاط للمخدرات يف االنبار خالل 2018 مبختلف االعمار
العراقيون األكثر شراًء للعقارات يف تركيا خالل عام 2018

  بغداد / البينة اجلديدة
اعتب��ر عض��و جلن��ة الزراعة 
واملياه واألهوار البرملانية علي 
أن  األربع��اء،  امس  البدي��ري، 
اآلفة الت��ي ضربت محصول 
الطماط��ة امت��داد لقضي��ة 
متهم��اً  األس��ماك،  نف��وق 
جه��ات داخلي��ة وخارجي��ة 
ال تخدمه��ا تقوي��ة احملصول 
بالت��ورط  احملل��ي  واملنت��وج 
بذلك.وق��ال البدي��ري ، إن ما 
يجري االن واحلدي��ث عن آفة 
الطماطة  تصيب محص��ول 
هو س��يناريو مكرر ملا حصل 
في نف��وق األس��ماك، مبينا 
أنه كلما ينمو ويزدهر منتوج 
املس��تورد  ويه��دد  محل��ي 
يتعرض لضربة من جهات ال 
الناجت احمللي. تخدمها تقوية 
وزارة  إج��راءات  أن  وأض��اف، 

الزراعة بهذا الشأن نعتبرها 
غي��ر مجدي��ة أو ذات منفعة 
ترتق��ي ملس��توى  ال  كونه��ا 
الض��رر الذي أص��اب احملصول 
واالقتصاد احمللي  والفالح��ني 
لتغطي��ة  مح��اوالت  وه��ي 
الفش��ل فق��ط، الفت��ا ال��ى 
ان عملي��ات التغطي��ة على 
مس��ببات ماحصل س��ابقاً 
والي��وم  األس��ماك  بنف��وق 
الت��ي ضربت  بقضي��ة اآلفة 
ه��ي  الطماط��ة  محص��ول 
اس��تهداف ممنه��ج ومدروس 
احمللي.ومض��ى  للمنت��وج 
البدي��ري إل��ى الق��ول إن م��ا 
جرى ويج��ري هو أمر مقصود 
متورطة فيه جهات خارجية 
وداخلية ال يخدمها إضعاف 
عملي��ة االس��تيراد وتقوي��ة 

احملصول واملنتوج احمللي.

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

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

البينة اجلديدة / وكاالت
اظه��رت بيان��ات احصائية تركي��ة، امس 
األربع��اء، أن العراقي��ني جاءوا ف��ي املرتبة 
االولى من حيث ش��راء األجانب للعقارات 
ب تركي��ا في عام 2018.وأوضح��ت البيانات 
التي أصدرتها مؤسسة االحصاء التركية 
ان املواطن��ني العراقيني تص��دروا القائمة 

بشراء 3805 عقارات ليحتلوا املرتبة االولى 
ف��ي حني ج��اء الس��عوديون ثانيا بش��راء 
3345 عق��ارا ث��م ال��روس 1331 واألفغ��ان 
1078 عقارا.وأوضحت البيانات أن مبيعات 
العق��ارات لألجان��ب ف��ي تركيا س��جلت 
ارتفاع��ا في الع��ام املاضي بنس��بة 4ر78 
باملئة مقارنة بع��ام 2017 مبينة ان العدد 

االجمالي للمبيعات بلغ 39663 عقارا في 
ع��ام 2018.واضافت ان مدينة اس��طنبول 
كان��ت اكثر املدن التركي��ة بيعا للعقارات 
لألجانب ف��ي 2018 اذ بلغ ع��دد العقارات 
املبيعة 14270 عقارا تلتها )أنطاليا( بعدد 
7938 ث��م )بورص��ا( بع��دد 2720 ث��م أنقرة 

بعدد 2133 عقارا.

اجلنايات املركزية : اإلعدام ملدان قام باهلجوم على سجن بادوش وقتل السجناء

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

أسسها الراحل  
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير
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  بغداد / البينة اجلديدة
طال��ب نائ��ب ع��ن ائت��الف صادقون،امس  
االربع��اء، رئيس ال��وزراء ع��ادل عبداملهدي 
بضرب الفاسدين وتدمير عروشهم، مشيرا 
الى أنه طالب رئيس الوزراء الس��ابق حيدر 

العبادي بذلك ولم يستجب. 
وقال النائب حس��ن س��الم، في تغريدة له 
على موقع تويتر ، كما طالبنا رئيس الوزراء 
الس��ابق بضرب الفاس��دين بيد من حديد 
ول��م يس��تجيب لذلك، الي��وم نعيدها مرًة 

ثانية. 
واضاف مخاطب��ا رئيس الوزراء احلالي عادل 

عبداملهدي حان الوقت لضرب الفاس��دين، 
وتدمير عروش��هم الت��ي ش��يدوها بأموال 
الش��عب، ونخروا جس��د الدول��ة بأمراض 
الرش��ا والصفقات الس��وداء، مشددا حان 
الوق��ت ليتعافى هذا اجلس��د ال��ذي طاملا 
أستشرى به املرض طويالً ، وليزج الفاسدون 
بالس��جون، ولنرى كباره��م قبل صغارهم 

ورؤسهم قبل ذيولهم. 
وأكد النائب موجها كالمه الى رئيس الوزراء 
سترى حجم التأييد الشعبي والسياسي 

الداعم لك والصادقون في طليعتهم.

بغداد / البينة اجلديدة

السابق  بغداد  محافظ  ادى 
امس  العطواني،  عطوان 
الدستورية  اليمني  األربعاء، 
وقال  النواب.  مجلس  في  نائباً 
مصدر نيابي إن “محافظ بغداد 
ادى  العطواني  عطوان  السابق 

النواب،  مجلس  جلسة  خالل 
في  نائباً  الدستورية  اليمني 
النواب  مجلس  وكان  البرملان”. 
جلسته  األربعاء،  امس  عقد، 
التشريعي  فصله  من  ال�26 
محمد  رئيسه  برئاسة  األول 

احللبوسي وحضور 196 نائبا.

عطوان العطواني يؤدي 
اليمني الدستورية نائبًا

  بغداد / البينة اجلديدة
قررت هيئة االعالم واالتصاالت، امس االربعاء، 
الديون  ملعاجلة  قرار  الصدار  البرملان  مفاحتة 

املترتبة على املؤسسات االعالمية.
وقالت الهيئة إن مجلس امناء هيئة االعالم 
التنفيذية  االدارة  بحضور  ناقش  واالتصاالت 
موازنة  باعداد  املتعلق  املالية  الدائرة  تقرير 

ان  منها  يتطلب  والتي   2019 للعام  الهيئة 
بتنظيم  املتعلقة  املشاريع  حجم  تغطي 
وفقا  واالتصاالت  االعالم  قطاعي  وتطوير 

لصالحيات الهيئة.
عند  ملياً  توقف  اجمللس  أن  البيان  وأضاف 
وسائل  بذمة  املترتبة  الديون  قضية  معاجلة 
طويلة  سنوات  عليها  مضى  والتي  االعالم 

ومع نفاد املدد التي منحتها الهيئة لتسوية 
االمناء  مجلس  قرر  الديون  هذه  ومعاجلة 
النواب  مجلس  رئاسة  مفاحتة  وباالجماع 
ملعاجلة  تشريعي  قرار  باصدار  املضي  لغرض 
هذه الديون التي رتبت اعباًء ماليا على وسائل 

االعالم ومتكينها فنيا ومهنيا.
الوسائل  هذه  أن  الى  الهيئة  بيان  ولفت 

دعم  في  الفاعل  الدور  لها  كان  االعالمية 
القضايا  ودعم  االرهاب  ضد  العراق  معركة 
لها  سبق  الهيئة  أن  الى  مشيراً  الوطنية، 
هذه  تسوية  فترات  بتمديد  قرارا  اتخذت 
وقت  في  انتهت  سنوات  خمس  ملدة  الديون 
سابق من هذا العام وتطلب معاجلة وضعها 

نهائيا.

االعالم واالتصاالت تفاتح الربملان الصدار قرار ملعاجلة الديون املرتتبة على املؤسسات االعالمية

  بغداد / البينة اجلديدة
حذرت النائبة عالية نصيف، امس االربعاء، من غياب العدالة في 
ضريبة الدخل التي تستقطع بشكل مباشر من املوظفني، مشيرة 
الى ان األغنياء وأصحاب الدخل املرتفع يتهربون منها.وقالت نصيف 
من املؤسف عدم وجود عدالة في ضريبة الدخل التي يسددها ذوو 
الدخل احملدود ويتهرب منها األغنياء، مبينة انه يتم استقطاعها 
رواتب املوظفني بشكل مباشر بينما يتهرب منها العديد من  من 
يتهربون  الشركات، فهؤالء  وأصحاب  املرتفع  الدخل  وذوي  األغنياء 
منهم  والبعض  واخلداع  كالرشوة  الوسائل  مبختلف  الضريبة  من 

يتحدى الدولة ويقلل من شأن سلطة القانون.واضافت ان الرشاوى 
من  هل  متسائال  اخلاص،  القطاع  في  الضريبي  التهرب  سهلت 
املعقول ان طبيباً يدون في كشف الضرائب أجرة املعاينة ثالثة آالف 
دينار ويدعي أن عدد املرضى الذين يزورون عيادته في اليوم اليتعدى 

اخلمسة؟ مع اعتزازنا الكبير باألطباء امللتزمني مببادئهم.
الدخل  ضريبة  استيفاء  في  العدالة  حتقيق  ان  نصيف  وأكدت 
سيساهم في سد العجز في املوازنة، داعية اجلهات الرقابية الى 

متابعة اخملمنني ومحاسبة ضعاف النفوس املتالعبني باألرقام.

البينة   / وكاالت   / لندن 
اجلديدة

العموم  مجلس  صوت 
خطة  برفض  البريطاني، 
االحتاد  من  للخروج  ماي 
ذكرته  ما  وبحسب  األوروبي. 
املصوتني  ان  اعالمية  وسائل 
ماي  خطة  على  باملوافقة 
األوروبي  االحتاد  من  للخروج 

والرافضني  عضو   202 بلغ 
لذلك 432. من جانبها قالت 
رأيه  عن  عبر  البرملان  أن  ماي 
واحلكومة ستستمع. ووعدت 
اخلطوات  خطة  بتقدمي  ماي، 
االحتاد  من  للخروج  التالي 
القادم،  اإلثنني  يوم  األوروبي، 
البرملان  لم يسحب  في حال 
التي  احلكومة  من  الثقة 

تترأسها.

البينة اجلديدة / وكاالت
أن إعادة إعمار  أزوالي،  أودري  اليونسكو  اعتبرت املديرة العامة ملنظمة 
مدينة املوصل  ستكون صعبة خصوصا بسبب انتشار األلغام. وقالت 
خالل زيارة قامت بها الى مدريد إنه مشروع طموح جدا لكنه صعب، 
مضيفة نعلم أن ذلك سيستغرق وقتا طويال جدا. وتابعت أن مشروع 
إعادة اإلعمار ال يزال في بداياته العمالنية، مشيرة الى احلاجة الستخدام 
الطائرات املسيرة لتقييم األضرار بسبب وجود األلغام. وكانت منظمة 
اليونسكو أطلقت في ايلول املاضي مبادرة جلمع األموال من أجل إعادة 
إعمار املوصل. وقالت في هذا الصدد لقد جمعنا أكثر بقليل من 100 
مليون دوالر لهذه املبادرة، واملبلغ كبير على مستوى اليونيسكو، معربة 

عن االرتياح لهذه النتيجة. 

بغداد / البينة اجلديدة
عادل  الوزراء  مجلس  رئيس  اكد 
سيشارك  العراق  ان  املهدي،  عبد 
عقده  املزمع  االقتصادي  املؤمتر  في 

وقال  املقبل.  االسبوع  لبنان  في 
خالل  له  كلمة  في  املهدي  عبد 
املؤمتر االسبوعي ، إن هناك اهتماما 
مناخ  في  وتغييرا  بالعراق  متزايدا 

التعامل من الدول القريبة والبعيدة، 
في  سيشارك  العراق  ان  مبينا 
في  عقده  املزمع  االقتصادي  املؤمتر 
وبالنسبة  املقبل.  االسبوع  لبنان 

اوضح  البلد،  في  العمراني  للواقع 
ست  اجناز  نعتزم  املهدي،  عبد 
سرير   400 سعة  مستشفيات 
املقبلة. اشهر  الستة  غضون  في 

واضاف عبد املهدي، سنفتح شارع 
فتحنا  كما  كامل  بشكل  الرشيد 

املنطقة اخلضراء.

عبد املهدي : العراق سيشارك يف املؤمتر االقتصادي ببريوت .. قريبًا

اليونسكو : إعادة إعمار مدينة 
املوصل  ستكون صعبة  بسبب انتشار 

األلغام

البينة اجلديدة / وكاالت
هناك  أن  اإلسرائيلي،  اجليش  أعلن 
باجتياز  قام  شخص  حول  شبهات 
الشريط احلدودي من اجلانب اإلسرائيلي 
املتحدث  وأكد  اللبنانية.  األراضي  إلى 

أفيخاي  اإلسرائيلي  اجليش  باسم 
أدرعي في حسابه على تويتر أن اجليش 
احلدود  على  السياج  في  فتحة  رصد 
مع لبنان، وأن هناك عالمات تشير إلى 
للشريط  إسرائيل  من  شخص  اجتياز 

حاليا  يجري  أنه  احلدودي.وأضاف 
تقارير  وذكرت  احلادث.  في  التحقيق 
زي  يرتدي  شخصا  أن  لبنانية  إعالمية 
اجليش اإلسرائيلي يحمل صندوقا مع 
الى  دخل  العبرية  باللغة  مستندات 

اللبنانية.وذكرت  الشعب  عيتا  قرية 
مستوطن  الشخص  هذا  أن  التقارير 
من  وفر  الصندوق  ألقى  إسرائيلي 
اللبناني  اجليش  عناصر  وأن  املكان، 

يبحثون عنه.

أنباء عن تسلل إسرائيلي إىل داخل األراضي اللبنانية



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

العراق أكثر أهمية للواليات املتحدة من سوريا 
من حيث استقراره وتطوره ودوره يف هزمية داعش

العراق وإيران والخليج وتركيا والمستقبل

ولهذا الس��بب يجب أن يوض��ع النقاش 
احلالي حول تصري��ح الرئيس ترامب غير 
املؤكد بأنه سينسحب فجأة من سوريا 
ف��ي منظور اس��تراتيجي. ل��م يعد األمر 
س��خًيا أو ال معنى له من التركيز املاضي 
ح��ول  املناقش��ات  م��ن  العدي��د  عل��ى 
السياس��ة األمريكية جتاه س��وريا. كما 
أنه ليس أكث��ر افتقارًا إل��ى األهمية من 
ح��ول  الس��ابقة  املناقش��ات  جمي��ع 
األوس��ط  الش��رق  ف��ي  االس��تراتيجية 
واخلليج منذ ع��ام 2001. إنه نقاش حول 
مس��تويات اجلهود في بلد واحد ليس له 
هدف اس��تراتيجي واضح، ويفش��ل في 
التعام��ل مع أي م��ن القضاي��ا العديدة 
الت��ي يج��ب أن تش��كل اس��تراتيجية 
الواليات املتحدة في املنطقة. إن القضايا 
االستراتيجية احلقيقية في سوريا ليس 
له��ا أي عالقة تقريباً باملناقش��ة اجلارية 
بالنس��بة إلى كل ما يتعلق باملناقشات 
واملناقشات حول بيان انسحاب الرئيس 
ترامب، فإن مس��توى الق��وات األمريكية 
في س��وريا ليس قضية حرجة حتى في 
ذلك البلد الواحد. لقد س��قطت سوريا 
اآلن ف��ي ح��رب أهلي��ة ألكثر م��ن نصف 
عقد. وتش��ير آخر تقدي��رات األمم املتحدة 
إل��ى أن س��وريا به��ا أكثر م��ن 13 مليون 
شخص محتاج، و5.6 مليون الجئ خارج 

البالد )معظمها يؤثر على الدول اجملاورة(، 
و6.6 مليون ش��خص ن��ازح داخلياً. تقدر 
وكالة االس��تخبارات املركزية أن اقتصاد 
س��وريا يبلغ فقط ثل��ث حجمه في عام 
2011، وأن ناجته��ا احملل��ي اإلجمال��ي اآلن 
يحتل املرتبة 194 فقط من بني 228 دولة 
في العالم. إن مستقبل األكراد السوريني 
ه��و مصدر قلق إنس��اني خطي��ر. حتتاج 
الوالي��ات املتح��دة إل��ى التركي��ز عل��ى 
تفكي��ك بقايا خالفة داع��ش، واحلصول 
على نوع م��ن وقف إطالق الن��ار الكامل 
في القتال. لكن القضايا االستراتيجية 
احلقيقي��ة لس��وريا مختلف��ة متاًما. هم 
انهم:كي��ف ميك��ن للوالي��ات املتحدة أن 
حت��اول خلق ش��كل من أش��كال احلكم 
املس��تقر والفع��ال عندم��ا يك��ون لدى 
األغلبي��ة الس��نية ف��ي س��وريا س��بب 

للخوف والكراهية لألسد، وعندما يكون 
هناك العديد من العناصر املتطرفة غير 
التابع��ة لداع��ش؟ كي��ف ميك��ن حتقيق 
اس��تقرار أوس��ع ف��ي س��وريا عندم��ا ال 
يس��تطيع أحد حت��ى اآلن تنفيذ برنامج 
مس��اعدات إنس��انية فع��ال بالكام��ل، 
توقع��ات  أو  توج��د خط��ط  ال  وعندم��ا 
موثوقة إلعادة بناء سوريا كدولة ولوضع 
سوريا على مسار مستقر نحو التنمية 
ميك��ن أن يوحد البل��د وتوفي��ر مواجهة 
مس��تقرة للتطرف؟م��ا ه��ي بالضب��ط 
أهمية ترك في 30 يوما الى أربعة أش��هر 
مقاب��ل البقاء إلى أجل غير مس��مى؟ ما 
أهمية نش��ر أي رقم يتراوح من صفر إلى 
2000 جندي أمريكي عندما ال يكون لدى 
اس��تراتيجية  أي  املتح��دة  الوالي��ات 
للتعام��ل م��ع كل جان��ب ذي مغزى من 
االس��تراتيجية؟ األهم من ذلك، ملاذا هذا 
القدر من التركيز على س��وريا؟ إنها اآلن 
واحدة من أقل املش��اكل اإلستراتيجية 
أهمية ف��ي املنطقة - حي��ث أنها قريبة 
م��ن االس��تقرار الداخل��ي للبن��ان ف��ي 
األولوي��ات الش��املة للوالي��ات املتحدة.

اخللي��ج والعراق له أهمية اس��تراتيجية 
أكثر بكثير من س��وريا م��ا هي األولويات 
اإلس��تراتيجية األعلى؟ تواجه إسرائيل 
حدوده��ا  عل��ى  جدي��دة  مش��اكل  اآلن 

الش��مالية، ول��م تظهر أي خطة س��الم 
والفلس��طينيني بعد  ترامب إلس��رائيل 
عام��ني، ويب��دو أن هن��اك فرص��ة ش��به 
معدومة لنجاح أي خطة سالم مقترحة. 
يبدو أن اس��تقرار وتط��ور حلفاء الواليات 
املتح��دة الرئيس��يني مثل مص��ر واألردن 
أكث��ر أهمي��ة، كما ه��و احلال بالنس��بة 
للعالق��ات األمريكية مع تركيا.ومع ذلك، 
ف��إن اخللي��ج ككل ه��و التح��دي األكثر 
إحلاًحا لسياسة الواليات املتحدة، وحيث 

يك��ون ع��دم وج��ود مزي��ج موث��وق م��ن 
االس��تراتيجيات األمريكية في التعامل 
مع ال��دول األخ��رى ه��و األكث��ر أهمية .  
العراق أكث��ر أهمية للواليات املتحدة من 
سوريا من حيث اس��تقراره وتطوره ودوره 
ف��ي هزمي��ة داع��ش وصع��ود التهديدات 
املتطرف��ة اجلدي��دة، ودوره في تش��كيل 
التدفق اآلمن للنف��ط اخلليج وأثره الناجت 
والتج��ارة  العامل��ي  االقتص��اد  عل��ى 

األمريكية.تظهر دراس��ات حديثة للبنك 
الدول��ي أن الع��راق اآلن مفلس بش��كل 
فع��ال، ويصن��ف عل��ى أن��ه م��ن أس��وأ 
مس��تويات احلك��م ف��ي العال��م. لقد مت 
تصنيف العراق في املرتبة احلادية عشرة 
من بني أكثر احلكومات فسادا في العالم 
من قب��ل منظم��ة الش��فافية الدولية، 
وه��ي تعان��ي بش��كل س��يئ م��ن ثاني 
انتخاب��ات وطني��ة مثي��رة للج��دل على 

التوال��ي. حت��ى اآلن فش��لت احلكوم��ة 
العراقية في تلبية احتياجات أهلها في 
التعاف��ي م��ن القت��ال ضد داع��ش وفي 
إيجاد حل لتوحيد عربها. العراق مفلس 
فعلي��اً، ينف��ق حوال��ي 10٪ أو أكث��ر من 
ناجت��ه احملل��ي اإلجمال��ي عل��ى الق��وات 
العسكرية واألمن، وسيحتاج إلى مئات 
املليارات من الدوالرات للعودة إلى مس��ار 
مس��تقر نح��و التنمية.تش��ير تقديرات 
االس��تخبارات األمريكية إل��ى أن العراق 
لديه من مقاتل��ي داعش في غرب العراق 
أكث��ر من س��وريا. على نطاق أوس��ع، من 
الواضح أن العراق ال ميكن تأمينه إذا كان 
ش��رق س��وريا غير آم��ن. م��ن الواضح أن 
الق��وة االقتصادي��ة اإلجمالي��ة للع��راق 
العس��كرية س��تكون  وقواته  ووحدت��ه 
حاسمة في ردع واحتواء الدول االقليمية 
وحتقيق االس��تقرار في اخلليج. ولكن من 
الواض��ح بنفس الق��در أن العراق يحتاج 
إلى جه��د إمنائي كبي��ر لتوحيد فصائله 
املقس��مة، وأن قطاعه احلكومي مصدر 
هائل للنفايات االقتصادية غير الفعالة، 
وأن قطاعه الزراعي واس��تخدامه للمياه 
يتطلب إصالحاً هائالً.حقيقة أن الواليات 
املتحدة تخبطت بش��دة في العراق منذ 
ع��ام 2003 هي إدانة قوي��ة لبوش، أوباما، 
وإدارة ترامب. كذل��ك حقيقة أن الواليات 
املتحدة ال متلك اآلن استراتيجية واضحة 
أو خطة مس��اعدة للتعامل مع القضايا 
الرئيسية التي تؤثر على استقرار العراق 
ودوره في تأمني اخلليج. في نفس الوقت، 
هو إدانة متساوية للفيض املتواصل من 
واملقاالت  التحري��ر، واألعم��دة،  مق��االت 
الت��ي تهاجم سياس��ات الرئيس ترامب 
قصيرة املدى في س��وريا، والتي تفش��ل 
األولوي��ات  ف��ي معاجل��ة  ذريع��اً  فش��الً 
اإلس��تراتيجية احلقيقي��ة ألمي��ركا في 
العراق - ناهيك ع��ن اهمية التعامل مع 
األدوار والتركية والروس��ية والصينية في 
هذا البلد.ومع ذلك، فإن كل هذه القضايا 
ال حتص��ل إال عل��ى القلي��ل من وس��ائل 
اهتم��ام  وعل��ى  الش��عبية،  اإلع��الم 
الكونغرس واملراك��ز الفكرية املوثوق به، 
من منتق��دي إدارة ترامب. ومييل االهتمام 
الذي يتلقونه أيضاً إلى عكس اجتاه آمال 
اإلدارة في انتصار األمل على اخلبرات. قد 
ال يكون تاريخ انهيار النظام سيًئا، إال أن 
النظ��ام  لتط��ور  التاريخي��ة  الفوائ��د 
الداخل��ي التي كانت تفتق��ر إلى الدعم 
والتوجي��ه اخلارج��ي ل��م تك��ن أفض��ل.

احلاجة إلى استراتيجية أمريكية فعالة 
للتعامل مع ش��ركائها اإلس��تراتيجيني 
العرب ف��ي اخلليج أخيراً، هن��اك الكثير 
من أوجه التش��ابه مع ه��ذا النقص في 
التركيز على األولويات اإلستراتيجية، أي 
التركي��ز احلالي على مقتل خاش��قجي 
واحل��رب في اليم��ن. يقدم كالهم��ا دليالً 
آخر على عدم االهتمام باالس��تراتيجية 
األمريكية املوثوقة للمنطقة، والش��عور 
االس��تراتيجية  باألولوي��ات  الصحي��ح 
الرئيس��ية للواليات املتحدة.إن القضايا 
الت��ي تهيمن اآلن على النقاش��ات حول 

سياس��ة الواليات املتح��دة في التعامل 
مع شركائها اإلستراتيجيني في اخلليج، 
مهمة للغاية من حيث حقوق اإلنس��ان، 
وسيادة القانون، واالحتياجات اإلنسانية 

األساس��ية. لكنه��م ال يهيمن��ون على 
األمريكي��ة  اإلس��تراتيجية  املصال��ح 
الرئيسية في جلب األمن واالستقرار إلى 
املنطقة. فه��ي ال تعالج احلاجة إلى ردع 

إي��ران دون خلق صراعات خطي��رة، واحلد 
من تهديد التطرف واإلرهاب على املديني 
ش��ركاء  وبن��اء  والطوي��ل،  املتوس��ط 
عس��كريني اس��تراتيجيني عرب فعالني، 
وضمان إمدادات الطاقة لشركاء أمريكا 
التجاريني الرئيس��يني في أمريكا.. يجب 

أن تعي��ش الوالي��ات املتح��دة أيًض��ا مع 
حقيقة أنها يج��ب أن تتعامل مع الدول 
بالفع��ل.  املوج��ودة  واألنظم��ة 
االس��تراتيجية القائم��ة عل��ى أنظم��ة 
اخلي��ال ليس��ت أكثر واقعية من إنش��اء 
ف��رق اخليال في ك��رة القدم.ارتكبت إدارة 
ترام��ب أخط��اء حقيقي��ة. وق��د لفت��ت 
التنمي��ة  مش��اكل  إل��ى  اهتمامه��ا 
يواجهه��ا  الت��ي  املدني��ة  االقتصادي��ة 
ش��ركاؤها في منطقة اخللي��ج العربي، 
وتأثي��ر النم��و الس��كاني، واحلاج��ة إلى 
وظائف جديدة للشباب من األهالي. لقد 
عاجل��ت التط��رف واإلرهاب كم��ا لو كان 
خلق مؤسس��ات عربية جدي��دة جوفاء 
في الواق��ع، وكما لو أنه ال يوجد س��بب 
لإلره��اب  املدني��ة  األس��باب  ملعاجل��ة 
والتطرف.لم تس��اعد اإلدارة في التقليل 
من شأن قضية خاش��قجي وتأثير الدور 
األمريك��ي في اليمن. في البداية، أس��اء 
بش��كل كبير مقاطعة اململكة العربية 
الس��عودية لدولة قطر، وفشل حتى اآلن 
في اتخاذ موقف ق��وي لدفع دول اخلليج 
العربي إلى التراجع. لقد فش��لت فشالً 
ذريع��اً في وضع خطط فعالة لتحس��ني 
التع��اون العس��كري للوالي��ات املتحدة 
والعرب حتى ف��ي اجملاالت الواضحة مثل 
الدف��اع الصاروخي وتلبي��ة في مواجهة 
التهديد اإليراني غير املتماثل في اخلليج.

كما هو احلال مع حلف شمال األطلسي 
وآس��يا، فإن تركي��ز اإلدارة عل��ى »العبء 
الثقي��ل« دون االهتم��ام مبا يش��ترى من 
اإلنفاق العس��كري، وما حتتاجه القوات 
وم��ا  اجلدي��دة،  والق��درات  العس��كرية 
حتتاج��ه الوالي��ات املتح��دة وش��ركاؤها 
بالفع��ل ه��و أمر س��خيف. كذل��ك هو 
التركي��ز على مبيعات األس��لحة بغض 
النظر عن قيمتها االس��تراتيجية، وعلى 
النسب املئوية من الناجت احمللي اإلجمالي 
تنفق عل��ى الدفاع بغ��ض النظر عن ما 
يش��ترونه. )عل��ى الرغ��م م��ن هن��ا، في 
اإلنصاف، كان الرئيس أوباما هو الذي بدأ 
أوالً في انتقاد الش��ركاء اإلستراتيجيني 
ف��ي اخللي��ج العرب��ي لعدم ب��ذل اجلهود 
عندما كان العديد منه��م ينفقون أكثر 
من ثالث��ة أضع��اف النس��بة املئوية من 
الناجت احملل��ي اإلجمالي للواليات املتحدة، 
وكان معظمه��م ينفق��ون م��ا يقرب من 
ثالث��ة أضعاف.لك��ن مرة أخ��رى، ما مدى 
االهتم��ام ال��ذي منح��ه منتق��دو اإلدارة 
له��ذه القضايا؟ إلى أي مدى يتم التركيز 
عل��ى خاش��قجي وح��ده، ولي��س عل��ى 
احلاجة األوس��ع لتقليص القمع كسبب 
لإلرهاب والتطرف؟ ملاذا التركيز بش��كل 
ش��به كامل على احلملة ض��د احلوثيني، 
واالحتياج��ات اإلنس��انية العاجل��ة في 
اليمن، هل يس��اعد في جلب االستقرار 
واألمن على املدى الطويل لس��كانه؟ ما 
هي النصيحة االستراتيجية ذات املغزى 
الت��ي يقدمها هذا النقد إل��ى الرئيس أو 
إلى الوزي��ر بومبيو في زيارته القادمة إلى 
املنطقة؟.ونقل��ت الصحيف��ة ع��ن وزير 
الدفاع السابق ماتيس قوله إن واشنطن 
»منطق��ة ح��رة اس��تراتيجية«. يبدو أن 
هن��اك تناس��قاً بني كل اجله��ود احلزبية 
األوس��ط  الش��رق  لتحوي��ل  واخلب��راء، 

واخلليج إلى منطقة استراتيجية حرة.

* رئيس أرلني بورك 
يف مركز الدراسات بواشنطن

يجب أن يوضع النقاش 
الحالي حول تصريح 
الرئيس ترامب غري املؤكد 
بأنه سينسحب فجأة 
من سوريا يف منظور 
اسرتاتيجي

كيف يمكن تحقيق استقرار أوسع يف سوريا عندما ال يستطيع 
أحد حتى اآلن تنفيذ برنامج مساعدات إنسانية فعال بالكامل؟

بوش

االسد

اوباما

ال يوجد شيء 
جديد حول الواليات 
املتحدة في 
مضاعفة جهودها 
في الشرق األوسط 
بعد أن غابت عن 
أهدافها. هناك 
أقل من جديد حول 
الواليات املتحدة، 
مع بذل نفس 
اجلهود عاًما بعد 
عام بدون وجود 
أي إستراتيجية 
فعالة. زعمت 
الواليات املتحدة 
أنها تخوض »حرباً« 
ضد اإلرهاب منذ 
عام 2001، وهي 
تخوض حروباً 
حقيقية في 
منطقة اخلليج 
منذ عام 2003. 
كما أنها تتخبط 
في سوريا منذ عام 
.2011

* أنتوني كوردسمان

   مع االس��ف الشديد ان تتحول الكلمات الى سراب 
فال تستقبله االذن اليمنى حتى يستفرغ من اليسرى 
بال تأن وال مكوث كتبنا وصرخنا ولكن بال جدوى سؤال 
كبي��ر جدا : أين العراق ؟ اي��ن صروحه وبناه التحتية؟ 
أي��ن مبدعوه ؟ فالع��راق البلد الوحيد ال��ذي ال ميتلك 
ساس��ة بامكانه��م ان يقدم��وا للبلد ش��يئا. هل ما 
نكتبه هواء في جريدة ؟ مع االعتذار للشباك فقد صار 
املثل قدميا ولكن تطالب الش��باك )كعدة عش��ائرية( 
ألنن��ا اس��تبدلناها بكلم��ة اخ��رى ؟ اخل��راب امللتف 
حول اخلصور طافح باملعان��اة حتى أردية الصبر باتت 
جترجر أنفاس��ها من اخليبة املعتقة في اعناق الزجاج 
االس��طوري فالعراق الي��وم بال امل له بش��يء الفقر 
مصنوع ومجهز ويوزع بشكل مجاني على الناس إال 

من كان للس��لطان 
خلي��ال وحبيب��ا وما 
الس��الطني  اكث��ر 
كل  االي��ام  ه��ذه 
دفعا  يدف��ع  ش��يء 
انتش��اال  وينتش��ل 
حت��ى  الق��اع  م��ن 
حني��ت واحدودب��ت 
كانت  التي  الظهور 
ف��ي  مس��تقيمة 
يوم م��ن االيام فاهلل 

تعالى خلق االنس��ان في احس��ن تقومي وجاء البعض 
ليقصم��وا ظهورن��ا بايق��اد الفتنة وحمل مش��اعل 
التفرقة والتقس��يم . اال يستحي البعض عندما يرى 
بعينيه ان وزير دولة ما او رئيس جمهوريتها قام باجناز 
ما لبلده وهو قاب��ع يتلقف إيفادا من هنا ومنصبا من 
هن��اك وعقدا ميرر ف��ي الدهاليز املظلمة ؟ يا حس��رة 
على ابناء هذا البلد وعلى االحفاد وعلى االجيال التي 
سيضرب مستقبلهم باالحذية كما ضرب مستقبل 
الذين سبقوهم حيث ال آثار ملا يكون مستقبال سوى 
الوهم والس��راب والعبثي��ة فلله در الذي��ن لم يولدوا 
ف��ي هذا الزمن ولكن لن يفلت مس��قبل أحد إال وكان 
ح��ذاء جديد ينتظ��ره ليدمغه ويس��حق كل احالمه 
وطموحاته التي ل��ن تنهض ولن تولد حتى متوت وهي 
في باطن االمل . حتية للهواء وللش��بك ولكل من يريد 

ان يعمل بصدق من اجل قيام العراق مرة أخرى.

اخلراب يف بلدي 

واثق الجلبي

جبهة قلم

waljalaby@yahoo.com سكرتري التحرير

يا حسرة على ابناء هذا البلد 
وعلى االحفاد وعلى االجيال 
التي سيضرب مستقبلهم 
باالحذية كما ضرب 
مستقبل الذين سبقوهم
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حمافظ البصرة يبحث مع قائد القوة البحرية اجناز مشروع مقر جديد للقيادة
البصرة / البينة اجلديدة

املهندس  البصرة  محافظ  ناقش 
امس  يوم  العيداني  عبداالمير  أسعد 
الفريق  البحرية  القوة  قائد  االربعاء مع 
بحضور  معارچ  جاسم  أحمد  الركن 
مشروع  اجناز  القيادة،  ضباط  من  عدد 

في  البحرية  القوة  لقيادة  اجلديد  املقر 
محافظ  الزبير.وأبدى  خور  منطقة 
التنفيذية  احلكومة  استعداد  البصرة 
املوازنة  إقرار  فور  املشروع  هذا  إلكمال 
االحتادية لعام ٢٠١٩،« واشار احملافظ إلى 
األبنية اخلاصة  تأهيل كافة  إعادة  دعم 

واصفاً  جديد،  من  البحرية  بالقيادة 
من  يتجزأ  ال  جزء  بأنها  البحرية  القوة 
تاريخ البصرة. من جانبه عبر قائد القوة 
احلكومة  لرئيس  شكره  عن  البحرية، 
التنفيذية ملواقفه املساندة بعودة الروح 

إلى هذا املفصل احليوي في احملافظة.

الكوت/ البينة اجلديدة 
واسط  محافظة  مجلس  قرر 
الفيضانات  ضحايا  شمول 
البلدية  عمال  من  واملتوفني 
مبنحة األربعة ماليني دينار.وقال 
الزاملي  مازن  اجمللس  رئيس 
يعامل  ان  قرر  اجمللس  ان   
نتيجة  املواطنني  من  املتوفني 
عمال  وكذلك  الفيضانات 
واجبهم  اداء  خالل  البلدية 

الشهداء  معاملة   ، الرسمي 
باالستحقاقات  وشمولهم 
 . بالشهيد  اخلاصة  املالية 
واضاف : ان عمال البلدية دائما 
مميتة  حلوادث  يتعرضون  ما 
خالل اداء عملهم ، وهم بذلك 
 ، وخدميا  رسميا  واجبا  يؤدون 
وتستحق عوائلهم واطفالهم 
ملواجهة  مجزيا  ماليا  تعويضا 

صعوبات احلياة .

جملس واسط يقرر احتساب ضحايا 
الفيضانات وعمال البلدية بدرجة الشهداء

املوصل / البينة اجلديدة
عقد البنك املركزي العراقي في محافظة نينوى ورشة 
.وذكر  حول املبادرات االئتمانية لعموم القطاع اخلاص 
مبالغ  القراض  مبادرات  تضمنت  ان«الورشة  مصدر  
والعقاري  واإلسكان  والصناعة  الزراعة  لقطاعات 
وكذلك  السكن  أزمة  على  القضاء  منها  الغاية 
إيجاد فرص عمل مباال يقل عن ٢٥٠ ألف للقضاء على 
البطالة.واوضح الدكتور محمود محمد داغر مدير عام 
دائرة العمليات املالية وادارة الدين الذي ترأس الورشة 
ان متويل املشاريع سيكون حسب مبادرة البنك املركزي 
الزراعية مببلغ  للتمويل حيث سيكون متويل املشاريع 
قرض مبا اليزيد عن ٥٠مليون دينار لكل حالة افتراضية 
اعلى  كحد  سنوات  خمسة  فائدة  املقترض  ويتحمل 

باقساط شهرية ضمن  القرض  يتم استعادة  ان  على 
مبلغ  فسيكون  العقاري  املشروع  »اما  احملددة  املدة 
افتراضية  حالة  لكل  دينار  مليون   ٥٠ ايضا  القرض 
تبلغ  بنسبة  سنوية  فائدة  املقترض  ايضا  ويتحمل 

واحد  ملرة  ادارية  وحتميالت  املركزي  البنك  ٢%لصالح 
تبلغ ١%ومدة القرض عشر سنوات كحد اعلى على ان 
واضاف   ،« متساوية  شهرية  باقساط  استعادته  يتم 
اما مشروع صندوق االسكان سيكون هو االخر قرضه 
الفائدة  وقيمة  افتراضية  حالة  لكل  دينار  مليون   ٥٠
ستكون ٢%لصالح البنك املركزي وحتميالت ادارية ملرة 
تسديد  يتم  وبعد  سنوات  عشرة  ١%ملدة  تبلغ  واحدة 
الصغيرة  املشاريع  ان«متويل  »الفتا  شهريا  االقساط 
قرض  بقيمة  املركزي  البنك  قبل  من  متويلها  ستكون 
للمستفدين  اعلى  4%كحد  وبفائدة  دينار  مليون   ٥٠
يتم  بعدها  سنوات   ٥ ملدة  القرض  استعادة  وسيتم 
بدء التسديد الشهري للمستفيدين من هذه املشاريع 
التي يقدمها البنك العراقي والغاية منها اتاحة فرص 

العمل لكافة الشباب داخل العراق ».

البنك املركزي يعقد ورشة حول املبادرات االئتمانية للقطاع 
اخلاص يف حمافظة نينوى

بغداد / البينة اجلديدة
أعلنت زين العراق، إحدى شركات مجموعة 
زين الرائدة في خدمات االتصاالت والبيانات 
األوسط  الشرق  منطقة  في  املتنّقلة 
خاص  مؤمتر  اقامة  عن  إفريقيا،  وشمال 
بتمكني املرأة ملوظفاتها في بغداد، والذي 
مقرات  كافة  من  واسعة  مشاركة  شهد 
احلدث  وهو  العراق،  انحاء  في  الشركة 
نحو  خطواتها  تعزيز  منه  تهدف  الذي 
األعمال،  بيئة  في  اجلنسني  بني  التنوع 

وفق  املرأة  لتمكني  املوجهة  اجلهود  ودعم 
األهداف العاملية للتنمية املستدامة.حيث 
اكد السيد علي الزاهد الرئيس التنفيذي 
» وفقا آلخر االحصائيات  انه  العراق  لزين 
نسبة  ان  التخطيط  وزارة  اجرتها  التي 
سياق  وفي   ،%4٩,٥ هي  العراق  في  االناث 
اخلامس  الهدف  لتطبيق  الشركة  نهج 
املستدامة في متكني  التنمية  اهداف  من 
املرأة واملساواة بني اجلنسني بادرنا بإقامة 
والدورات  والنشاطات  الفعاليات  من  عدد 

ضمن  تندرج  والتي  والتطويرية  التدريبية 
بان:   الزاهد  واضاف  السياق«.كما  هذا 
ما  الى  يصل  العراق  زين  في  املرأة  متثيل 
يقارب ٢٩% من عدد املوظفني ويتوزعن بني 
والقيادية  والتنفيذية  االدارية  املناصب 
بصدد  ونحن  الشركة،  هيكلية  ضمن 
اقامة  طريق  عن  املرأة  متثيل  زيادة  يتم  ان 
الدورات وورش العمل التي من شانها زيادة 
امكانات سيدات زين العراق«.يذكر ان زين 
من  عددا  اقامت  وان  لها  قد سبق  العراق 

الدورات وورش عمل لسيداتها اضافة الى 
اقامة عدد من البازارات واملعارض، اضافة 
اجلدد  للخريجني  تدريبية  دورة  اقامة  الى 
االوائل لعدد من اجلامعات العراقية وكان 
من   %6٠ فيها  النسوي  العنصر  متثيل 
روضة  العراق  زين  وفرت  كما  املشاركني، 
من  موظفاتها  تتمكن  لكي  لألطفال 
اثناء  رمزية  وبأسعار  ابنائهن  تسجيل 

ساعات العمل الرسمية.

زين العراق تقيم مؤمتراً خاصا ملوظفاتها من مجيع حمافظات العراق 

بغداد / البينة اجلديدة
في  اخلاصة  واالحتياجات  االعاقة  ذوي  رعاية  هيئة  أطلقت 
راتب  من  جديدة  دفعة  االجتماعية  والشؤون  العمل  وزارة 
محافظات. تسع  في  والعسكريني  للمدنيني  املتفرغ  املعني 

وقال النائب االداري لرئيس الهيئة علي جعفر احللو في بيان 
املشمولة  احملافظات  ان  منه  اجلديدة« نسخة  »البينة  تلقت 
وكربالء  وبابل،  وديالى،  وكركوك،  الدين،  }صالح  هي  بالتوزيع 
بعد  واملثنى{  قار،  وذي  وميسان،  االشرف،  والنجف  املقدسة، 
جميع  واكمالهم   ٢٠١3 لسنة   38 رقم  بالقانون  شمولهم 
االجراءات املطلوبة للشمول«.وبني ان »الهيئة باشرت بتوزيع 
دفعة جديدة من راتب املعني املتفرغ لـلمدنيني والعسكريني 
الطبية  اللجان  قبل  من  واملعاينة  الفحص  اجراء  بعد 
املعتمدة من قبل الهيئة وشمولهم براتب املعني املتفرغ وفق 
القانون«.وأوضح احللو، ان »آلية توزيع الرواتب بني املستفيدين 

املشمولني براتب املعني املتفرغ هي نفس االلية السابقة في 
من  فقط  املعني  بحضور  املراجعة  تكون  إذ  بغداد  محافظة 
دون احلاجة حلضور املعاق مستصحبني معهم هوية االحوال 
املدنية االصلية واملصورة للطرفني }املعني واملعاق{ وصورة عن 
التقرير الطبي وحسب االسماء املنشورة في املوقع االلكتروني 
االجتماعية  والشؤون  العمل  لوزارة  الرسمية  والصفحات 
وموقع هيئة رعاية ذوي االعاقة واالحتياجات اخلاصة«.يذكر ان 
الهيئة باشرت توزيع الدفعة اجلديدة من راتب املعني املتفرغ 
سابقا  املستلمني  والعسكريني{  }املدنيني  بغداد  حملافظة 
توجيهات  ٢٠١٩/١/٩،حسب  املوافق  االربعاء  يوم  من  ابتداء 
الزمان  الدكتور باسم عبد  والشؤون االجتماعية  العمل  وزير 
العدالة  الدفعة اجلديدة لتحقيق مبدأ  الذي اعلن عن إطالق 
القانون  اقرها لهم  التي  وامتيازاتهم  واستحصال حقوقهم 

رقم }38{ لسنة ٢٠١3«.

العمل تطلق دفعة جديدة من راتب املعني املتفرغ يف 9 حمافظات

بغداد/ البينة اجلديدة
 ِ ُؤوَلنينْ َمسنْ ضبط   ، النزاهة  هيئة  في  التحقيقات  دائرة  اعلنت   
اثننِي  ُمَتَلبِّسنِي بجرمية الرشوة في الدِّيَواِنيَّة.وقال بيان للهيئة 
ان: الدائرة، أكدت ضبط مدير فرع مصرف الرافدين - اجلانب األمين، 
ننْت في الوقت ذاته من ضبط  متلبساً بجرمية الرشوة، فيما مَتَكَّ
ِليِميِّ الذي كان حاضراً  مدير حسابات مستشفى الدِّيَواِنيَّة التَّعنْ

في مسرح اجلرمية«.وأشارت إلى أن« مالكات مكتب حتقيق الهيئة 
متلبساً  املصرف(  فرع  )مدير  األول  املُتََّهم  احملافظة ضبطت  في 
حتريات  قادت  حني  في  جيبه«،  »في  الرشوة  مبلغ  ضبط  بعد 
املستشفى(  حسابات  الثاني)مدير  املُتََّهم  ضلوع  إلى  املكتب 
باالشتراك في اجلرمية، إذ اتفقا على أخذ مبلغ الرشوة من أحد 

املقاولني مقابل صرف ُمستحقاٍت َعاِئَدٍة له«.

ِ اثنني متلبسنِي  ُؤوَلنينْ النزاهة تضبُط َمسنْ
يَواِنيَّة وة يف الدِّ شنْ جبرمية الرَّ

بغداد/  البينة اجلديدة 
أطلقت وزارة الصحة والبيئة حملة ملنع الصيد اجلائر في نهر 
دجلة في محافظة واسط وبالتنسيق مع الشرطة النهرية 
.وبني مدير بيئة واسط صباح فليح  واملوارد املائية والزراعة 
قامت  للمديرية  التابعة  الفنية  الفرق  ان  بيان  في  عباس 
بجوالت ميدانية مكثفة على طول نهر دجلة ومت رصد قيام 
بعض من صيادي األسماك  باستخدام الصعق الكهربائي 
السمكية  الثروة  على  يؤثر  مما  األسماك  )النتالة( في صيد 
واألحياء املائية في النهر. واضاف ان فرق مديرية بيئة واسط 
باشرت بحملة ملنع تكرار هذه احلاالت وقامت بتسيير دوريات 
على  القبض  وإلقاء  الصيادين  ملتابعة  مستمر  بشكل 

مرتكبي هذه املمارسات ليتم إحالتهم للقضاء.

بغداد / البينة اجلديدة
كشفت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة عن تنفيذ مالكات مديريَّاتها ومكاتبها 
عدداً من عمليَّات الضبط التي أسفرت عن إعادة ملكيَّة عقارات في محافظات 
البصرة وبابل وكربالء إلى الدولة، ُمبيِّنًة أن تلك العمليَّات تأتي في إطار اهتمام 
ته من  الهيأة مبتابعة ملفِّ العقارات العائدة للدولة في بغداد واحملافظات الذي عدَّ
ة جردها والتحقيق في التجاوزات احلاصلة  أولويَّاتها، وتأليفها جلنة تتولَّى مهمَّ
دت دائرة النزاهة في بيان للهيأة تلقت »البينة اجلديدة«  نسخة منه،  عليها.وأكَّ
إعادة  من  منفصلتني  عمليَّتني  في  نت  متكَّ البصرة  حتقيق  مديريَّة  »مالكات  أن 
في بلدية  ملكيَّة عقارين للبلدية متَّ االستيالء عليهما بالتواطؤ مع عدٍد من ُموظَّ
البصرة وجلنة رفع التجاوزات في احملافظة، ُموضحًة أنَّ العقارين الواقعني في مركز 
املدينة متَّ استغاللهما؛ إلنشاء محالٍت جتاريٍة ومحطٍة لغسل السيارات«.وأشارت 
ن من كشف عمليَّات التالعب والتزوير احلاصلة  إلى أنَّ »مكتب حتقيق كربالء متكَّ
املاليَّة،  وزارة  إلى  العائد  دومناٍت،   }7{ قرابة  مساحته  البالغة  العقارات  أحد  في 
، مبينة أنَّ فريق عمل مكتب حتقيق كربالء، الذي  ص جلهاز اخملابرات الوطنيِّ واخمُلصَّ
ن من كشف التزوير في معاملة العقار الذي متَّ  قام بإجراء حترِّياٍت وحتقيقاٍت متكَّ
الذي  »العقار  أنَّ  للقانون«.وأوضحت  خالفاً  آخرين  أشخاٍص  إلى  ملكيَّـته  تغيير 
رُ قيمته بأكثر من 3 مليارات و١٥٠ مليون ديناٍر  يقع في مركز مدينة كربالء، وتُقدَّ
متَّ تسليمه إلى دائرة عقارات الدولة ومديريَّة جهاز اخمُلابرات في احملافظة مبوجب 
عمل  فريُق  ن  متكَّ بابل،  محافظة  »وفي  انه  الى  «.وأشار  أصوليٍّ تسليٍم  محضر 
مكتب حتقيق الهيأة في احملافظة من ضبط إضبارة وأوليات أحد العقارات الذي 
متَّ االستيالء عليه من قبل مجموعة من األشخاص خالفاً للقانون، وإصدار سنٍد 
له وتسجيله بأسمائهم، إذ متَّت إعادة تسجيل العقار البالغة مساحته ١3دومناً، 
وقيمته التقديرية أكثر من 7 مليارات ديناٍر باسم وزارة املالية«.وأكدت دائرة النزاهة، 
أن »عمليَّات الضبط التي ُنفَِّذت في احملافظات الثالث لعمليات التالعب والتزوير 
مذكرات ضبٍط  على  بناًء  متَّت  ديناٍر،  مليار   ١١ قيمتها  ناهزت  التي  العقارات  في 
الدولة{  }عقارات  حتديداً  امللفِّ  هذا  وضمن  النزاهة  هيأة  أنَّ  الى  قضائيٍة«.يشار 
كشفها  بعد  الدولة  إلى  واألراضي  العقارات  عشرات  ملكيَّة  إعادة  من  نت  متكَّ
عمليات التالعب والتزوير احلاصلة في سجالتها، وناهزت األقيام التقديريَّة لتلك 

العقارات املُسترجعة خالل العام املاضي ٢٥٠ مليار دينار«.

إعادة ملكية عقارات للدولة يف ثالث 
حمافظات بقيمة خيالية

بغداد / البينة اجلديدة
 طالب وزير الهجرة واملهجرين نوفل بهاء موسى 
العودة«. مبنحة  املتعلقة  املالية  بالتخصيصات 
وذكر بيان الوزارة » ان الوزير زار  مبنى البرملان والتقى 
االجتماعية  والشؤون  العمل  جلنتي  بأعضاء 
نظام  برفقة  املالية  واللجنة  النيابية  واملهجرين 
علي كاكا املدير العام للدائرة اإلدارية واملالية في 

ضمن  املالية  التخصيصات  زيادة  لبحث  الوزارة 
الكفيلة  والسبل  احلالي  للعام  الوزارة  موازنة 
لتقدمي افضل اخلدمات لفئات عناية الوزارة ودعم 
البرنامج احلكومي الذي اقره رئيس مجلس الوزراء 
زيادة  إلى  الوزير  .ودعا  املهدي  عبد  عادل  الدكتور 
فئات  وأعداد  يتناسب  مبا  املالية  التخصيصات 
كون   واملهاجرين  والعائدين  النازحني  من  العناية 

لدعم  كافية  غير  احلالية  املالية  التخصيصات 
البرنامج احلكومي الذي من اولوياته عودة النازحني 
اخلاصة  املنحة  عن  فضال   ، وقراهم  مدنهم  الى 
جلنتا  أكدت  جانبها  .من  الناجيات  بااليزيديات 
واملالية  واملهجرين  االجتماعية  والشؤون  العمل 
التي  خطتها  إلجناح  للوزارة  دعمهما  النيابيتني 

تخدم فئات عنايتها .

وزير اهلجرة يطالب بالتخصيصات املالية املتعلقة مبنحة عودة النازحني

بغداد / البينة اجلديدة
اشد  النجف  وشرطة  العام  االدعاء  فرض 
قدسية  على  املتجاوزين  على  العقوبات 
احملافظة«.وذكر بيان صادر  من املركز اإلعالمي 
صباح  عقد  انه   « األعلى  القضاء  جمللس 
النجف  محافظة  في  اجتماع  امس  يوم  
زيد  جبار  عدنان  القاضي  العام  املدعي  بني 
اللواء عالء  وقائد شرطة محافظة النجف 
على  باحملافظة  التوجيه  وتضمن   ، الزبيدي 
األمنية  األجهزة  وتوجيه  املدينة  قدسية 
يحاول  من  لكل  حديد  من  بيد  للضرب 
صفة  كانت  مهما  املدينة  لهذه  اإلساءة 
االجتماع   « آن  البيان  .وتابع  اخملالف  ومركز 
واملراكز  املقاهي  موضوع  متابعة  على  أكد 
الترفيهية بصورة مستمرة للحد من ظاهرة 
التي  العراقي  اجملتمع  غزت  التي  االنحراف 
للقانون الفتا  اخملالفة  الظواهر  متارس فيها 
وإغالقها  لفتحها  أوقات  حتديد  ضرورة  إلى 

وتشديد الرقابة على مرتاديها ».وأكد البيان 
القبض  صالحية  اعطى  القانون  أن   « على 
واملشروبات  اخملدرة  للحبوب  املتعاطني  على 
كونها  مباشرة  أالماكن  هذه  في  الروحية 
بعد  تعرض  ثم  املشهودة  اجلرائم  من 
وتناول  .كما  القضاء  على  قضاياهم  ذلك 
القبض  وضرورة  التسول  ظاهرة  االجتماع 
قانون  إلحكام  طبقا  املتسولني  على 
العقوبات كونها مسيئة إلى قدسية املدينة 
إلى مراقبة مقبرة  وتوجيه األجهزة األمنية 
مخالفات  من  فيها  يحدث  وما  السالم  دار 
ملعاقبتهم  للقضاء  اخملالفني  وإحالة 
الى  االجتماع   وخلص   . العقوبات  بأشد 
لضبط  التفتيش  نقاط  لكافة  التاكيد 
املتاجرين باحلبوب اخملدرة واملشروبات وكافة 
املمنوعات وكذلك مطلقي العيارات النارية 
في املناسبات و فرض أشد العقوبات بحق 

اخملالفني«.

اشد  تفرضان  النجف  وشرطة  العام  االدعاء 
العقوبات على املتجاوزين على قدسية احملافظة

بغداد/ البينة اجلديدة 
اعلنت مفوضية حقوق اإلنسان، ان عدد حاالت االنتحار في محافظة ذي قار عام 
. وقال عضو مفوضية حقوق اإلنسان فاضل الغراوي في  ٢٠١8 بلغت )٥٩( حالة 
بيان« إن املفوضية أشرت ارتفاع حاالت االنتحار في محافظة ذي قار لعام)٢٠١8( 
والغرق«.وأضاف  واحلرق  والشنق  الناري  الطلق  تباينت بني  )٥٩( حالة  حيث بلغت 
)3٠( شكوى  إن املفوضية ومن خالل مكتبها في ذي قار تلقت أكثر من  الغراوي 
بإدعاءات تعذيب بينها )١6( شكوى من نزالء سجن الناصرية املركزي وتسجيل 
املسجلة  اجلنائية  القضايا  ضمن  الضحايا  مقتل  إلى  أدت  اغتيال  محاولة   )١٢(
كقضايا عشائرية وتسجيل )6( حاالت وفاة من جراء اطالق املقذوفات العشوائية 

و )3٥7( حالة وفاة من جراء احلوادث املرورية.

مفوضية حقوق اإلنسان: أكثر من)50( حالة انتحار 
يف ذي قار خالل العام املاضي

الصحة والبيئة تطلق محلة ملنع 
الصيد اجلائر يف نهر دجلة

املسائية  التجارية  التأميم  اعدادية  ادارة  تنعى 
متمثله مبديرها االستاذ عبدالرسول كاظم جاسم 
االستاذ  الفاضل  املدرس  رحيل  بالغ  بأسف  العتابي 
حامد عباس علوان بعد صراع طويل مع املرض تغمده 
اهلل برمحته الواسعة  واسكنه الفسيح  من جناته .

تـــعــزيــــــــة 
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تونس رغم الداء 
واألعداء

ل��ن أنظر س��وى إلى نصف الكأس املآلن، بل وق��د يكون املآلن أكثر من 
النص��ف قليال هكذا قررت عن س��ابق إص��رار أن أكتب ه��ذه املرة عن 

تونس في عيد ثورتها الثامن.
ك��تب الكثير طوال هذه الس��نوات الثماني عن أن تونس حققت كذا 
وك��ذا ولك��ن ينقصها كذا وكذا، وكت��ب الكثير كذلك ع��ن أن الثورة 
التونس��ية جنحت هنا ولكنها أخفقت هن��اك وكل ذلك حقيقي. مع 
ه��ذا، قررت أال أكتب ه��ذه املرة إال عم��ا يدخل البهج��ة إلى النفوس 
ويغيظ أعداء كل تغيير دميقراطي. لقد استطاع هؤالء، وإعالمهم في 
الداخل واخلارج، عن حسن نية أو بدونها، أن يضخ من عناصر اإلحباط 

التي تريد أن تقول، وقد قالت فعال: ليتكم تركتم بن علي وجماعته.
هناك من حتدث عن السلبيات من باب احلرص على جمالية استكمال 
مش��هد االنتق��ال الدميقراطي في تل��ك الربوع، لك��ن غيرهم فعلها 
م��ن باب تثبيط العزائم والقول لش��عوب كثيرة رزحت، وما زالت حتت 
نير االستبداد والفس��اد، أن ظلوا على خنوعكم واحمدوا ربكم على 

ذلك.
م��ن باب رد كيد الكائدين وإغاظة املش��ككني، ال احلريصني الغيورين، 
أقول إن لتونس الكثير مما يجعلها تزهو به في هذه السنوات الثماني. 

ولنبدأ:
� أول ما ظفر به التونس��يون هي نس��ائم احلرية الت��ي تهب على كل 
الب��الد بطولها وعرضه��ا. حرية الصحافة وال��رأي والتعبير والضمير، 
احلرية التي دفع ثمنها السوريون مئات اآلالف من الشهداء أن يظفروا 
بها لألسف. حرية أن تقول رأيك في رئيس الدولة والوزراء والسياسات 
والثقاف��ة والدين واملرأة واجلنس دون أن تخش��ى املالحقة والتش��هير 
والس��جون. احلرية التي يتمناها كل شعب سئم النظر إلى والة أموره 

على أنهم أنصاف آلهة.
� انتخاب��ات غير مزورة تش��رف عليها هيئة مس��تقلة أمنت التداول 
الس��لمي على الس��لطة بكل حتضر، جاء رئيس وذهب آخر، فاز حزب 
باالنتخاب��ات األولى ثم تراجع مركزه في االنتخابات التي تلتها، تداول 
الرؤس��اء ومعهم رؤساء احلكومات على املنصب دون أن يقول حزبه أو 
جماعته: فالن أو نحرق البلد. هذه االنتخابات التي يتمناها كل شعب 
عرب��ي دون أن يظف��ر بها، وإن ج��رت فهي ال معنى لها طاملا س��تؤمن 

للرئيس وحزبه ال��� 90 ٪ املعهودة.
� جيش ملتزم ثكناته حريص على سالمة البالد وأمنها دون أن يسيل 
لعابه لألدوار السياس��ية ودخول معترك لي��س مؤهال له. وحتى حني 
س��ئم التونس��يون من بعض املمارس��ات السياس��ية وم��ن فوضى 
طبع��ت بعض مناحي احلياة وبدأت بعض األصوات تلمز أو تس��تدعي 
املؤسسة العس��كرية للتدخل، مس��تقوية بأطراف عربية تدفع في 
ه��ذا االجتاه، على غرار ما حصل في مصر، باءت محاوالتهم بالفش��ل 
وتاه��ت صرختهم في ال��وادي. وعي مجتمعي متزاي��د بضرورة حتقيق 
العدالة االجتماعية بني مختلف مناطق البالد وإنصاف مناطق وفئات 
لم حتظ س��وى بالن��زر القليل من أي تنمية وطنية طوال س��تني عاما 

من االستقالل.
� مجتم��ع مدني حي وحي��وي بأحزابه واحتادات��ه ونقاباته وجمعياته 
اخملتلفة بحيث لم يعد باإلمكان تشكيل اجملتمع على هوى السلطة 
كم��ا تريد. لم يعد اجملتمع صدى ملا يريده احلاكم، وكأنه كورال أطفال، 
وإمنا حتول إلى سلطة قائمة بذاتها تتفاعل بالقبول والرفض والتصدي 
لكل قرارات الش��أن العام التي لم تعد محتك��رة من قبل فئة قليلة 

ترى نفسها امللهمة والوحيدة املهتدية.

محمد كريشان

رأي

وكاالت / البينة الجديدة
بعد 18 عاما ف��ي احلكم وبعد 
االقتص��اد  طف��رة  انحس��ار 
أن  ميك��ن  أزمت��ه،  وتصاع��د 
يخسر حزب العدالة والتنمية 
رج��ب  الرئي��س  يق��وده  ال��ذي 
طي��ب أردوغان الس��يطرة على 
مجال��س بعض امل��دن الكبيرة 
البلدي��ة التي  ف��ي انتخاب��ات 
س��تجرى ف��ي تركي��ا ي��وم 31 

مارس/آذار.
وبينما سيواصل أردوغان متتعه 
تنفيذية كاس��حة  بس��لطات 
يخوله��ا له منصبه الرئاس��ي 
فإن أداء ضعيف��ا حلزب العدالة 
والتنمية سيكون مبثابة ضربة 
رمزي��ة ل��ه وس��يبني كي��ف أن 
اإلحباط الناج��م عن االقتصاد 
أض��ر بسياس��ي ظ��ل الن��اس 
ينظ��رون إلي��ه لفت��رة طويل��ة 

باعتباره ال يُقهر.
وقال مصدران في احلزب إن اثنني 
الداخلي��ة  اس��تطالعاته  م��ن 

الش��عبي  التأيي��د  أن  أظه��را 
و35   32 ب��ني  م��ا  إل��ى  تراج��ع 
في املئة قبل حس��اب نس��بة 
الثالث��ني باملئ��ة م��ن الناخبني 
الذين لم يحس��موا إلى اآلن ملن 

سيصوتون.
وف��ي االنتخاب��ات البلدية التي 
أجريت ع��ام 2014 حصل حزب 
 43 عل��ى  والتنمي��ة  العدال��ة 
في املئة من األص��وات متقدما 
بفارق كبير عل��ى أقرب منافس 
له وهو حزب الشعب اجلمهوري 
العلماني الذي حصل على أقل 

من 25 في املئة من األصوات.
وقال املص��دران إن م��ن املمكن 
اآلن أن يخس��ر ح��زب العدال��ة 
والتنمي��ة العاصمة أنقرة كما 
يواج��ه منافس��ة شرس��ة في 

اسطنبول.
وسيطر حزب العدالة والتنمية 
أو سلفه )حزب الرفاه اإلسالمي( 
عل��ى املدينت��ني وعل��ى معظم 
اجملال��س البلدي��ة الكبي��رة في 

تركيا ملدة زادت على 20 عاما.
وكان أردوغان قد برز في الساحة 
السياس��ية التركي��ة وهو في 
منصب رئيس بلدية اسطنبول. 
ومع��روف عنه أن��ه يولي أهمية 
خاص��ة النتخاب��ات البلدي��ات 
ويعتبرها أساس��ية في موقف 
الناخبني من احلكومة. ورغم أنه 
ليس مرش��حا ف��ي االنتخابات 
البلدي��ة ف��إن نتيجته��ا تع��د 

استفتاء على حكمه.
وم��ن ش��أن تراج��ع ح��اد ف��ي 
شعبية حزب العدالة والتنمية 
أن يس��بب إزعاجا ش��ديدا ألن 
احلاكم  االئت��الف  ش��ريكه في 
وه��و ح��زب احلرك��ة القومي��ة 
اليمين��ي لن يطرح مرش��حني 

في بعض اجملالس البلدية.
وق��ال جاري��ث جينكين��ز وه��و 
للش��ؤون  مخض��رم  محل��ل 
التركي��ة »بالنس��بة ألردوغ��ان 
أيض��ا.  هيب��ة  مس��ألة  األم��ر 
كان علي��ه أن يش��كل ائتالفني 

االنتخابيتني  املناس��بتني  ف��ي 
املاضيت��ني وهو م��ا لم يكن في 

حاجة إليه فيما مضى.
»إذا خس��ر أنقرة أو اسطنبول 
التحال��ف،  رغ��م  امل��رة  ه��ذه 
أن مستقبله  ذلك  فس��يعني 
يتراج��ع. من املمك��ن أن يكون 
لكنه  وبطيئا  التراجع طوي��ال 

تراجع في نهاية املطاف«.
العدال��ة  ح��زب  اكتس��ح 

والتنمي��ة، وهو حزب إس��المي 
اجل��ذور، انتخاب��ات ع��ام 2002 
ببرنامج وعد مبكافحة الفساد 
وبناء االقتصاد ومساعدة ماليني 
الفقراء واملتدينني األتراك الذين 
كانوا محل جتاهل من الصفوة 

التركية.
وحق��ق احل��زب من��وا اقتصادي��ا 
الدي��ون  مولت��ه  مدوي��ا 
وهو  اإلنش��ائية،  واملش��روعات 

من��و ح��ذر اقتصادي��ون م��ن أنه 
االقتصاد  واهتز  غير مس��تدام. 
في العام املاضي بس��بب أزمة 
العمل��ة الت��ي جعل��ت معدل 
التضخم يقفز إلى 25 في املئة 

وأضعفت النمو.
ف��ي الوقت احلال��ي يطبق حزب 
العدالة والتنمية إجراءات حتفيز 
 - الفقراء  الناخبني  تس��تهدف 
رفع احلد األدنى لألجور، وخفض 
بعض الضرائ��ب على الواردات، 
وإع��ادة هيكل��ة دي��ون بطاقات 
االئتمان، لكن يب��دو أن أثر ذلك 
محدود وأن االقتصاد في طريقه 

إلى الركود.
وقال مس��ؤول كبي��ر في حزب 
لروي��رز  والتنمي��ة  العدال��ة 
»التأيي��د حلزبن��ا ب��ني 32 و35 
ف��ي املئة.. من الواضح أنه أقل 
م��ن توقعاتن��ا. لكننا م��ا زلنا 
في بداية احلمل��ة االنتخابية، 
وس��نعمل في اجتاه إقناع من 

لم يحسموا موقفهم بعد«.

وكاالت / البينة الجديدة
 سيطرت قوات س��وريا الدميقراطية 
وه��ي حتال��ف فصائ��ل عربية-كردية 
ام��س  م��ن  اول  واش��نطن  تدعم��ه 
الثالثاء على بلدة السوسة الواقعة 
في شرق البالد حيث تقتصر سيطرة 
التنظيم على جيب صغير، بحسب 
م��ا أعل��ن املرص��د الس��وري حلقوق 

اإلنسان.
وكان��ت ق��وات س��وريا الدميقراطية 
أطلق��ت ف��ي س��بتمبر/أيلول 2018 
هجوما ضد آخر معاقل التنظيم في 
القطاع الش��رقي من ري��ف دير الزور، 
عند احلدود مع العراق، بإس��ناد جوي 
م��ن التحال��ف الدول��ي ال��ذي تقوده 

الواليات املتحدة.
ورغم الهجمات املضادة التي شّنها 
التنظي��م املتط��رف، متّك��ن حتال��ف 

والكردي��ة م��ن  العربي��ة  الفصائ��ل 
الس��يطرة على القس��م األكبر من 
معاقل��ه. والثالث��اء أعل��ن املرصد أن 
ق��وات س��وريا الدميقراطي��ة متّكنت 
م��ن »الس��يطرة عل��ى كام��ل بلدة 
السوس��ة ومحيطه��ا«، مضيفا أن 
س��يطرة التنظيم باتت تقتصر على 
»بلدة الباغوز فوقان��ي«، وعلى »قرى 
وجتمعات س��كنية متصل��ة معها، 
تبل��غ مس��احتها مجتمعة نحو 15 

كلم مربع«.
وق��ال مدير املرصد رامي عبدالرحمن، 
الدميقراطي��ة  س��وريا  ق��وات  إن 
سيطرت على البلدة »بعد انسحاب 
عناص��ر التنظي��م إلى م��ا تبقى من 

سيطرته«.
وأوض��ح عبدالرحمن أن »السوس��ة 
بل��دة حت��ت س��يطرة  أكب��ر  كان��ت 

التنظي��م« وأن »120 مقاتال س��لموا 
أنفسهم وأدت املعارك منذ سبتمبر/
أيلول 2018 إل��ى مقتل أكثر من ألف 
مقات��ل في صف��وف اجلهاديني وأكثر 
م��ن 600 في صف��وف قوات س��وريا 
الدميقراطي��ة، بحس��ب املرصد الذي 
تش��ير تقديرات��ه إل��ى س��قوط 360 

مدنيا جراء املعارك.
وبعد صع��وده في 2014 وس��يطرته 
على مس��احات شاسعة في سوريا 
أراض��ي  رقع��ة  انحس��رت  والع��راق 
»اخلالف��ة« املزعوم��ة الت��ي أعلنه��ا 
تنظيم داع��ش وبات��ت تقتصر على 

مساحات صغيرة.
لك��ن وعل��ى الرغ��م م��ن انحس��ار 
املنطقة اخلاضعة لسيطرته يواصل 
تنظيم الدولة  شّن اعتداءات في دول 

املنطقة وفي اخلارج.

تدهور االقتصاد يعصف حبزب أردوغان قبل االنتخابات البلدية

داعش يتلقى ضربة قاصمة يف آخر أكرب معاقله يف دير الزور

وكاالت / البينة الجديدة
هز انفجار ضخم مجمعاً يضم فندقاً 
ومكات��ب ف��ي أح��د أحي��اء العاصمة 
الكينية نيروبي، وس��ط إطالق رصاص 
كثيف، حس��بما قال ش��هود ومصادر 
أمنية أمس. وأظهرت لقطات للتلفزيون 
احملل��ي دخان��اً يتصاعد م��ن املنطقة، 
حي��ث قال ش��اهد يعمل ف��ي مكاتب 
فندق »دوس��يت«: »كانت هناك قنبلة، 
وهناك إطالق نار كثيف«. وأبلغ الناطق 
باس��م »حرك��ة الش��باب« املتش��ددة 
ف��ي الصومال عبد العزي��ز أبو مصعب 
وكالة »رويترز« بأن احلركة مسؤولة عن 

الهجوم.
وق��ال: »نحن وراء الهج��وم في نيروبي، 
والعملية مستمرة وسنعلن التفاصيل 

الحقا«.
ونقل��ت الوكال��ة ع��ن ام��رأة كيني��ة 
تعم��ل في مبنى مج��اور قولها إن دوي 
انفجاري��ن ُس��معا في مجم��ع فخم 
وأضاف��ت:  ومكات��ب.  فندق��اً  يض��م 
»س��معت دوي أعي��رة ناري��ة ث��م رأيت 

يرفع��ون  وه��م  يركض��ون  أش��خاصاً 
أياديه��م وكان بعضه��م يدخل البنك 
لالحتماء«، في حني قال ش��خص آخر: 

»نتعرض للهجوم« ث��م أنهى املكاملة. 
وقال قائد شرطة نيروبي فيليب ندولو: 
»مت إغ��الق منطق��ة ريفرس��ايد درايف 

لالش��تباه في وقوع جرمية س��طو«، إال 
أن املش��اهد التلفزيونية تشير إلى ما 
يعتقد أنه هج��وم ارهابي كبير، بينما 

أعلن الناطق باس��م الش��رطة تشارلز 
أوين��و إنه��م ال يس��تبعدون أن يك��ون 

هجوماً ارهابياً.
وشوهدت ألسنة النار وسحب الدخان 
األس��ود تتصاعد من موقف السيارات 
ف��ي اجملم��ع، حي��ث اندلع��ت الني��ران 
ف��ي العديد م��ن الس��يارات فيما كان 
عش��رات األش��خاص يف��رون والبعض 

منهم تعرض إلصابات.
 وتعي��د مش��اهد األح��داث ف��ي ح��ي 
النيروبي��ني  أذه��ان  إل��ى  ويس��تالندز 
الهج��وم اإلرهاب��ي الدامي ع��ام 2013 
عندما اقتحم مسلحون مركز التسوق 
»ويس��تغيت« م��ا أدى إل��ى مقت��ل67 

شخصاً على األقل.
وتعرض��ت كينيا لعدد م��ن الهجمات 
بعدما أرسلت جيش��ها إلى الصومال 
في تش��رين األول )أكتوبر( 2011 حملاربة 
»حركة الشباب« املرتبطة ب�«القاعدة«. 
ف��ي 2 نيس��ان )أبري��ل( 2015، قتل��ت 
احلركة 148 ش��خصاً ف��ي هجوم على 

»جامعة غاريسا« شرق كينيا.

حمادثات سعودية إماراتية عمانية 
إلنشاء شبكة غاز إقليمية

انفجار ضخم يهز نريوبي و»حركة الشباب« الصومالية تتبناه

وكاالت / البينة الجديدة
أعلن متحدث رسمي باسم 
وزارة اخلارجية األردنية مؤخرا 
إن ب��الده وافق��ت على طلب 
األمم املتحدة استضافة عمان 
الجتم��اع حول اتف��اق تبادل 
األس��رى املبرم ب��ني اجلانبني 

املتقاتلني في اليمن.
وق��ال املص��در ف��ي بي��ان إن 
»ال��وزارة ق��د وافق��ت عل��ى 
املقدم م��ن مكتب  الطل��ب 
املبعوث اخلاص لالمني العام 
ل��ألمم املتح��دة إل��ى اليم��ن 
الستضافة عمان لالجتماع 
ال��ذي س��يعقد ب��ني ممثل��ي 
اليمنية وجماعة  احلكوم��ة 
ملناقش��ة  اهلل،  أنص��ار 
بن��ود اتف��اق تبادل األس��رى 

واملعتقلني«.
وأض��اف »إنن��ا ف��ي اململكة 
األردني��ة الهاش��مية نق��ف 

إل��ى  إمكانياتن��ا  ب��كل 
جانب أش��قائنا ف��ي اجلهود 
املس��تهدفة وضع حد لهذه 
والتي  الت��ي طال��ت  األزم��ة 

ال ب��د م��ن التوص��ل إلى حل 
سياسي لها وفق املرجعيات 
املعتم��دة«. وأوض��ح املصدر 
أن »حتدي��د موع��د االجتماع 

والترتيب��ات اخلاص��ة باألمور 
واإلعالمي��ة  اللوجس��تية 
اختص��اص  م��ن  س��يكون 
مكت��ب مبعوث األمني العام 

لألمم املتحدة في اليمن«.
وكان وزير خارجية األردن أمين 
الصفدي أكد اخلميس خالل 
مش��ترك  صحاف��ي  مؤمت��ر 
م��ع نظي��ره اليمن��ي خال��د 
اليمان��ي في عم��ان أن موفد 
اليم��ن  إل��ى  املتح��دة  األمم 
مارت��ن غريفي��ث طل��ب من 
اجتم��اع  اس��تضافة  األردن 
حول اليم��ن، وأن بالده تدرس 
الطل��ب. وعم��ان ه��ي مق��ر 
مكت��ب بعث��ة األمم املتحدة 

اخلاصة باليمن.
وكان مص��در أممي فضل عدم 
أوضح  الكشف عن اس��مه 
لوكال��ة فرانس برس أن »هذا 
االجتم��اع مصغر ولم يحدد 
له موعد، وهو للجنة خاصة 
م��ن أط��راف األزم��ة مكلفة 
اتف��اق  تطبي��ق  مبتابع��ة 
ومبوج��ب  األس��رى«.  تب��ادل 

ه��ذا االتف��اق، دخ��ل وق��ف 
إلط��الق الن��ار حي��ز التنفيذ 
في الثامن عش��ر من كانون 
األول/ديس��مبر ف��ي مدين��ة 
احلدي��دة الواقع��ة ف��ي غرب 
اليم��ن على البح��ر األحمر، 
املقاتل��ون  يلت��زم  أن  عل��ى 
االنسحاب من املنطقة التي 
مراقب��ة  بعث��ة  س��تدخلها 
وكان  املتح��دة.  ل��ألمم  تابعة 
غريفيث طالب طرفي النزاع 
لتحقيق  بالدف��ع  اليمن  في 
االتفاقات  »تقدم كبير« بعد 
الت��ي مت التوص��ل إليه��ا في 
الس��ويد. وقال غريفيث أمام 
مجل��س األم��ن عب��ر الدائرة 
املغلق��ة، إنه ال ب��د من إحراز 
»تق��دم كبي��ر« قب��ل جولة 
مفاوضات جديدة. إال انه لم 
يحدد بعد ال مكان وال موعد 

اجلولة اجلديدة من احملادثات.

األردن يقبل استضافة احملادثات اليمنية بشأن األسرى

وكاالت / البينة الجديدة
كشف وزير الطاقة السعودي 
خالد الفالح عن أن السعودية 
ب��دأت إج��راء محادث��ات م��ع 
ملدة  اإلمارات وسلطنة عمان 
ش��بكة غاز إقليمية، مشيراً 
إلى أن��ه مت اكتش��اف الكثير 
من الغاز في الس��عودية، وأن 
»أرامكو تسعى لتطوير موارد 
الغ��از ف��ي اململك��ة لتلبية 
احلاجات احمللية م��ع احتمال 

التصدير في املستقبل«.
ودع��ت الس��عودية إلى حتول 
»عادل« وتدريج��ي في مجال 
الطاق��ة العاملية، وكش��فت 
ع��ن برنام��ج محل��ي طموح 

للطاقة املتجددة.
وذك��ر تقرير نش��رته الوكالة 
الدولي��ة للطاق��ة املتج��ددة 
)ارينا( أخيراً، أن النمو السريع 
في مص��ادر الطاقة املتجددة 
يه��دد باحللول م��كان الوقود 
سيتس��بب  األحف��وري، 
بتحوالت كبيرة في السياسة 

العاملية.
السعودي  الطاقة  وزير  ولكن 
خ��الل  أك��د  الفال��ح  خال��د 
لالس��تدامة  أبوظبي  معرض 
أم��س، أن االنتق��ال يج��ب أن 
يت��م تدريجي��اً به��دف جتنب 

»الفوضى«.
وقال الفالح إن حتقيق »التوازن 
في انبعاثات الغازات الدفيئة 

سيستغرق عقوداً«.
وبحس��ب الوزير الس��عودي، 
فإن األمر »لن يحدث في ليلة 
وضحاه��ا. وفي ه��ذه األثناء، 
س��تكون هن��اك حاج��ة إلى 
توفير مص��ادر طاق��ة كافية 
وموثوقة مثل النفط والغاز«.

أبوظبي  الفال��ح ف��ي  وق��دم 
برنامج��اً س��عودياً للطاق��ة 
املتجددة، مؤك��داً أن اململكة 
تس��عى ألن تصب��ح »مرك��زاً 
الطاق��ة  لق��درات  عاملي��اً 
املتجددة« في العقود املقبلة، 
وتنت��ج م��ا يزي��د عل��ى 200 

غيغاواط. 
قائمة  اس��تراتيجية  واقترح 
على حتسني تدريجي لنوعية 
به��دف  األحف��وري،  الوق��ود 
الغ��ازات  انبعاث��ات  خف��ض 
زيادة  م��ع  بالتزامن  الدفيئ��ة 

استهالك الطاقة املتجددة.
وأوض��ح: »نح��ن ف��ي حاجة 
ح��ول  تواف��ق  إل��ى  ماس��ة 
انتقالي��ة  اس��تراتيجية 
للطاقة تكون واقعية وعادلة 
عل��ى  تعتم��د  وبراغماتي��ة، 
والتكنولوجي��ا  االقتص��اد 

وليس أيديولوجية عمياء«.
ولفت الفال��ح إلى أن الرياض 
ستطرح عشرات من مشاريع 
الطاقة املتجددة كل عام، مع 
12 مشروعاً على األقل مقررة 

للعام 2019.



املاني��ا فرض��ت عقوبة  ف��ي 
تأديبية على قاض النه نش��ر 
مق��اال داف��ع في��ه ع��ن رجل 
تعلي��م اقي��ل النتمائه الحد 
وق��د  السياس��ية  االح��زاب 
الفدرالي��ة  احملكم��ة  اي��دت 
االملاني��ة العقوب��ة معتب��رة 
واج��ب  خ��رق  القاض��ي  ان 
ال��ذي يجب  والتجرد  احلي��اد 
ان يتمت��ع به واقحم نفس��ه 
يلي��ق  ال  سياس��ي  بنق��اش 
بحي��اد واس��تقالل القض��اء 
وازاء ذل��ك يث��ار نق��اش مهم 
في الوسط القضائي خاصة 
عام��ة  القانون��ي  والوس��ط 
عن حق القض��اة في التعبير 
ع��ن آرائهم وح��دود هذا احلق 
علي��ه  املفروض��ة  والقي��ود 
لهذا  القانوني��ة  واالس��انيد 
احل��ق وما يف��رض علي��ه من 

قيود..
القضائي  الس��لوك  مدونات 
ال��دول كمص��ر  اغل��ب  ف��ي 

واملغ��رب واجلزائ��ر والكوي��ت 
واملاني��ا قيدت حق  وبلجيكا 
القاضي في التعبير عن رأيه 
بوجوب ان يك��ون ذلك برزانة 
وحي��اد يحف��ظ م��ن خالل��ه 
كرام��ة الوظيف��ة القضائية 
واحترام الناس الستقالليتها 
اكدت  م��ا  بالتحدي��د  وه��ذا 
علي��ه مب��ادئ بنغال��ور التي 

اق��رت ف��ي الهن��د عام 
تتعل��ق  والت��ي   2001
القضائ��ي،  بالس��لوك 
صحيح ان ه��ذه املبادئ 
اعط��ت للقاض��ي ح��ق 
ع��ن  التعبي��ر  وحري��ة 
قي��دت  لكنه��ا  رأي��ه 
التحفظ  بوج��وب  ذلك 
واحلف��اظ عل��ى احلي��اد 
واالبتع��اد عن اب��داء رأي 
في مواضيع يثار حولها 
نقاش ولالس��باب ذاتها 
الس��لوك  ف��ان مدونات 
في اغل��ب الدول منعت 
القضاة من انشاء موقع 

للتواص��ل االجتماع��ي ف��ي 
الفيس ب��وك والتويتر بداعي 
منع القضاة م��ن االدالء باراء 
او  سياس��ية  جنب��ات  ذات 
اجتماعي��ة م��ن املمك��ن ان 
امامه��م  تع��رض قضاياه��ا 
مستقبال مما يفقدهم جانب 
اخلص��وم  ويجع��ل  احلي��اد 
واخل��وف  بالقل��ق  يش��عرون 

القاضي  راي  يعرفون  كونهم 
مس��بقا في املوض��وع الذي 

ادلى حوله برأي مسبق.
ورغم ان هناك دوال منع فيها 
القض��اة صراحة من انش��اء 
بصفاتهم  للتواص��ل  مواقع 
مجل��س  ف��ان  القضائي��ة 
العراق  القض��اء االعلى ف��ي 
دع��ا  اعمامات��ه  اح��د  وف��ي 

القضاة الى النأي بانفسهم 
عن نش��ر الصور الشخصية 
الت��ي ال تليق بهيب��ة ورفعة 
القض��اء وحب��ذ االبتعاد عن 
للتواص��ل  مواق��ع  انش��اء 
االجتماع��ي لالس��باب التي 

ذكرتها آنفا في املقال.
من ذل��ك اخلص ال��ى ان حق 
القض��اة ف��ي التعبي��ر مقيد 

بقيود كثيرة اغلبها ينشأ من 
طبيعة املهام والوظائف التي 
يضطلعون بادائه��ا وان ابداء 
اآلراء املس��بقة يجعلهم في 
حرج من قضايا قد ينظرونها 
مس��تقبال وانه يفترض بهم 
وحت��ى في ح��ال الظهور في 
مواق��ع  او  االع��الم  وس��ائل 
ع��ن  يبتع��دوا  ان  التواص��ل 
نقاش��ات السياس��ة واالمور 
التي تش��هد شدا هنا وجذبا 
هناك حفاظ��ا على حيادهم 
واستقاللهم الن الناس حتترم 
الس��لطة القضائي��ة وتث��ق 
به��ا طامل��ا بقي��ت محافظة 
على حيادها واس��تقالليتها 
واحلف��اظ على ه��ذا االحترام 
ض��روري  ام��ر  الثق��ة  وتل��ك 
لالبق��اء عل��ى ثق��ة املواطن 
بنظ��ام العدال��ة م��ع ضرورة 
ان جت��د كل س��لطة قضائية 
تض��ع  وان  مح��ددة  وس��ائل 
آليات مناس��بة للتعامل مع 
االع��الم وتزوي��ده باملعلومات 
عن القضايا التي تهم الشأن 
الع��ام حيث ال بد م��ن ايجاد 
الزم��ن القضائي  عالقة ب��ن 
والعم��ل  االعالم��ي  والزم��ن 
عل��ى ان يلتقيا ف��ي صناعة 
حلظ��ة مضيئ��ة جتم��ع ب��ن 
احترام خصوصية الس��لطة 
القضائي��ة وبن ح��ق االعالم 

في احلصول على املعلومة.

 

د.عبدالحسني العطواني

نص الدستور العراقي على أن اإلسالم دين الدولة 
, وين��ص القانون على أن ال يتناقض برنامج الدولة 
م��ع التقاليد والقي��م الدينية , ويقين��ا أن تفرض 
التط��ورات العامة وقضايا العصر نفس��ها على 
اجلميع .وال ش��ك أن من أولويات األديان السماوية 
تنظيم الش��ؤون والعالقات املدنية وتقدمي احللول 
واألدوات التي تس��اعد اجملتمع املدني على ممارسة 
نشاطه احلضاري والعمراني والتعايش بن أفراده 
على اختالف أطيافه��م ومنطلقاتهم العقيدية 
عل��ى أس��س العدالة واملس��اواة والس��الم واخلير 
والتكام��ل .كم��ا إن احلرية الكاملة ف��ي التفكير 
وف��ي االختبار وفي االعتقاد وفي املمارس��ة يجب 
أن تك��ون مكفول��ة وإال تعك��ر اجتاه ذل��ك اإلميان 
وحتول��ه إلى نف��اق والى ري��اء والى ادع��اء كاذب ال 
يقبله اهلل ,  وتطبيق الدين بناء على هذه القاعدة 
الثقافية والريائية  يصب��ح ضربا من خداع الفرد 
وحتايل��ه عل��ى مجتمعه .وعل��ى هذا تب��رز اليوم 
ف��ي املش��هد العراق��ي مواق��ف وآراء وتوجه��ات 
متضارب��ة ومتصارع��ة في ش��أن بعض ممارس��ة 
الطقوس االجتماعية والدينية , تس��يرها األهواء 
والنفس��يات اخملتلة واإلس��قاطات  الش��خصية 
التاريخية اخلاطئة والتأثيرات الثقافية  لدرجة أن 
الدين العلمي الرصن وامللتزم الذي يجد ما يؤيده 
م��ن احلقائق العلمية والعقالني��ة ومن البدهيات 
املنطقية والفلس��فية  بات عن��د هؤالء املصابن 

مبرض اجلهل وانطفاء الهوية شيئا خطير ومنبوذا 
ومناوئ��ا للدين ومتناقضا م��ع جوهره  ومفاهيمه 
األخالقي��ة  ووظائف��ه  ومقاص��ده  ومضامين��ه 
واحلياتية . لذلك فان ضرر اجلهل الذي ال يستند إلى 
أرضية علمية أو الى مبررات أخالقية أو مس��ببات  
منهجي��ة في القيم واملبادئ أو املصالح بان هؤالء 
عل��ى ح��ق وان ما يقع خ��ارج مزاجهم النفس��ي 
والعقل��ي واإلدراكي على باط��ل , ال بدافع البحث 
ع��ن الصواب واالنحياز إلى جان��ب احلق , بل متاديا 
ف��ي ارتكاب أي فعل أو تبن��ي أي موقف يتصادم أو 
يتع��ارض م��ع القواعد واملبادئ الت��ي يجهلها وال 

يريد أن يحول جهله بها إلى معرفة فقط .
وعلي��ه فان ه��ذه اإلمراض ال تك��ون أمراضا وآفات 
وأوبئة عادية ألنها ال تصيب البناء اجلسدي للفرد 
, ب��ل تصيب تكوينه العقلي والنفس��ي والروحي 
, وتصي��ب منط اجملتم��ع الثقافي وخط��ه الفكري 
والثقافي .ما نريد أن نشير إليه من هذه االمراض أو 
احلاالت املوبوءة ظاهرة احتفاالت الشعب العراقي 
مبا يسمى بأعياد رأس السنة امليالدية التي جتاوزت 
الالمعق��ول في الس��لوكيات وف��ي التصرف دون 
أن يك��ون هنال��ك وازع أخالق��ي أو دين��ي أو وطني 
وباحل��د األدن��ى إنس��اني يح��ول دون ذل��ك , فقد 
كانت االطالقات  النارية تطلق  بش��كل عشوائي 
ومكث��ف راح ضحيته��ا العدي��د م��ن األبري��اء , 
وأصوات األلعاب النارية سببت االستياء واإلزعاج 
آلالف من املرضى واملصابن وكبار السن , رافقتها 
حاالت غريبة وغير مألوفة نقتلها بعض وس��ائل 
اإلعالم ومواقع التواص��ل االجتماعي , منها قيام 
احد احملتفلن بتقدمي اخلمر إلى طفله وتشجيعه 
باحتس��ائه أمام حش��د غفير م��ن املواطنن في 
كيفية غريبة من نوعها ونافية ومخالفة ألبسط 
قواعد الس��لوك واألعراف والتقاليد االجتماعية 
, وتعاليم الديانات الس��ماوية , اإلس��المية وغير 
اإلس��المية , واألخرى قيام النائبة وحدة اجلميلي 
بإط��الق العي��ارات النارية ف��ي اله��واء , بتصرف 
يوحي باس��تخفاف بل اخت��راق متعمد لألنظمة 
والقوانن التي يفترض عليها كممثلة للش��عب 

أن تكون  منوذجا لاللتزام بها وتطبيقها.
لذل��ك ف��ان هذه احل��االت مت��ارس منطه��ا احلياتي 

اجلدي��د ف��ي قوالبه��ا املش��وهة الالمنتمية إلى 
جذورها وأصولها العقيدية والثقافية والش��روع 
في نقل العدوى لس��ائر أفراد اجملتمع , كما ال نريد 
اخل��وض ببع��ض  األم��راض واآلف��ات االجتماعية 
والتربوية والس��لوكية , التي تأخذ ش��كل نش��ر 
اجلرمي��ة والتحريض على العنف والترويج لإلباحة 
وللفاحش��ة ولالنح��الل واالس��تهزاء باخالقيات 
العفة والش��رف واألمانة وااللت��زام , ومن أعراضه 
اعتبار االس��رة أو البيت سجنا إراديا , والتحريض 
على انتزاع السلطة األبوية واعتبار األبوين مجرد 

آلتن غيبيتن وظيفتهما زيادة افراد االسرة .
وهك��ذا أصبح��ت الضواب��ط والقي��ود األس��رية 
واالجتماعي��ة ف��ي اجملتم��ع العراق��ي ش��يئا من 
خراف��ة املاضي الغابر, واضحى العرض والش��رف 
الرفي��ع يباع ويش��ترى بالش��هرة واملنصب واملال 
, وأصبح بيت األس��رة فندقا ي��أوي أفرادا متناثرين 
ال رباط بينهم إال س��جل الهوية , وتفتت األس��رة 
الكبيرة إلى أشباح ترتبط وتتواصل وجتتمع ولكن 
بالعناص��ر التي تألفها في األس��واق , وفي أماكن 
العمل واللهو , أكثر مما تتواصل وجتتمع بأعضائها 

الذين ترتبط بهم بصلة الدم والرحم والقربى .
ومع ذلك فأن أزمة االنحطاط متادت إلى ماهو ابعد 
من ذلك , فأصبح املدني يتبنى أي أفكار أو منتجات 
يس��توردها من اجملتمعات الغربية , ال ألنها أفكار 
أو منتج��ات حضاري��ة تناس��ب البيئ��ة العراقية 
وتدفعه��ا إل��ى الصعود , ب��ل انحرافا ع��ن الدين 
الذي لم يتم احلفاظ على مكتس��باته العاطفية 
والوجدانية , ومنتجاته وأس��اليبه التي تداخلت 
في كثي��ر من األحيان مع ماهو اق��رب إلى اخلرافة 
والشعوذة  , ومنها االحتفاالت املشار إليها والتي 
يظن البعض بأنها ش��يئا في التحول االجتماعي 
, ال وفق��ا إلرادة وطني��ة , وال تفاع��ال م��ع قي��م 
اجتماعي��ة , األمر ال��ذي أدى إلى إحداث تصدعات 
خطي��رة في البيئة االجتماعية وانس��حبت على 
قيم التراحم والتكامل واملس��اواة , وعلى طريقة 
أزياء وملبوس��ات بعض النساء العراقيات بحيث 
أصب��ح من الصعوب��ة مبكان التميي��ز بينها  وبن 

غيرها من الشعوب األخرى.

مستقبل إيطاليا

*هارولد جيمس

ان ايطالي��ا كمه��د االمبراطوري��ة 
الروماني��ة والنهض��ة كانت تعتبر 
من��ذ فت��رة طويل��ة ف��ي طليع��ة 
اوروب��ا  الثقافي��ة ف��ي  التط��ورات 
واوراس��يا الغربي��ة ولكنها كانت 
تعتب��ر ولفت��رة طويلة مث��اال على 
االنحدار السياسي. ان كتاب ادوارد 
انحدار  تاريخ  الكالسيكي  جيبون 
وس��قوط االمبراطوري��ة الرومانية 
كان يهدف في واق��ع الى االمر الى 
حتذير معاصري الكاتب الذين كانوا 

يريدون بناء االمبراطوريات .
االيطالي  االقتصادي  االنكماش  ان 
بعد فترة اوائل القرن السابع عشر 
كان يعتب��ر كذلك قص��ة حتذيرية 
لق��د ناش��د الناقد االجنلي��زي من 
القرن التاس��ع عشر جون راسكن 
اعضاء مجتم��ع التجار البريطاني 
ان يفكروا مليا في مآسي مدينتي 
وص��ف  لق��د  والبندقي��ة.  ص��ور 
البندقي��ة »في الفت��رة االخيرة من 
انحدارها« حيث كتب »شبح على 
رم��ال البحر، ضعيفة جدا – هادئة 
ج��دا –حيث فقدت كام��ل روعتها 
تقريب��ا ولدرجة انه بينما نش��اهد 
انعكاس��ها اخلاف��ت ف��ي س��راب 
البحي��رة، يصعب علين��ا التفريق 

بن املدينة والظل« .

وبعد ذلك جاءت فترة ما بعد احلرب 
العاملية الثانية وذلك عندما كانت 
ايطالي��ا الطفل املدل��ل لإلندماج 
األورب��ي اخمللص. لقد ط��ورت البالد 
طرازا ثقافيا ما يزال مؤثرا بش��كل 
فري��د حت��ى يومن��ا ه��ذا وخاصة 
في مج��ال االزياء حي��ث اصبحت 
ايطالي��ا حتدد التوجه��ات في هذا 
اخلص��وص على املس��توى العاملي 
علما ان اجملمعات التجارية الراقية 
واملط��ارات  التجاري��ة  والش��وارع 
االلبس��ة  اصبحت مليئة مبحالت 
والت��ي تبيع التصامي��م االيطالية 
)وحت��ى ل��و ل��م تك��ن منتج��ات 

ايطالية(.
قص��ة  اصبح��ت  ايطالي��ا  لك��ن 
حتذيرية مرة اخرى فمنذ االنتخابات 
العام��ة في م��ارس املاض��ي، أذهل 
املشهد السياسي للبالد املراقبن 
ف��ي العال��م وأرعبهم فتش��كيل 
حكوم��ة ش��عبوية م��ن اليس��ار 
واليم��ن جعل العديد يتس��اءلون 
عن ما اذا كان ه��ذا االئتالف ضربة 
حظ أو عارض لإلفالس السياس��ي 
الليبرالي��ة  للعومل��ة  والفك��ري 

اجلديدة.
لق��د كان يق��ال دائم��ا ان انحراف 
ايطالي��ا ع��ن بقي��ة اورب��ا )فيم��ا 
يتعل��ق بنصيب الف��رد من الدخل( 
ب��دأ أم��ا بالتصديق عل��ى معاهدة 
ماس��ترخت س��نة 1993 أو تبن��ي 
ه��ذا  ولك��ن   1999 س��نة  الي��ورو 
التسلس��ل الزمن��ي يخف��ي حتوال 
أكثر عمقا ف��ي ايطالي��ا احلديثة. 
إن فت��رة اوائ��ل التس��عينات ه��ي 
الفترة التي ش��هدت تفكك نظام 

احلزبن الق��دمي ف��ي ايطاليا حيث 
تضرر احلزب املسيحي الدميقراطي 
الذي ينتمي ليمن الوسط واحلزب 
االش��تراكي ال��ذي ينتمي ليس��ار 
الوسط من فضيحة الفساد التي 

تعرف باسم مدينة الرشوة.
لق��د ظه��رت م��ن خل��ف عناوين 
االخبار الرئيسة املتعلقة بالفساد 
حقيق��ة ان االف��كار القدمي��ة عن 
املس��ؤولية املش��تركة ل��م تع��د 
مطبق��ة وهك��ذا فإن ح��ل احلزبن 
الرئيسن في ايطاليا قاد الى املزيد 
واملزي��د من الفس��اد املؤسس��اتي 
والذي مثله رئيس الوزراء الس��ابق 
سيلفيو بيرلس��كوني. لقد جمع 
كان مط��ور  وال��ذي  بيرلس��كوني 
عق��ارات وميل��ك ش��بكة تس��لية 
واعالم ضخمة بن مشهد اخليانة 
والش��ابات  املتك��ررة  الزوجي��ة 
الفاتنات والسياس��ات الشعبوية 
القائم��ة على اس��اس التخفيض 
الدول  الضريب��ي والتعاط��ف م��ع 
السلطوية النفطية مثل روسيا. ان 
االسلوب السياسي لبيرلسكوني 
–خليط من النرجسية التهريجية 
والفس��اد بدون حدود– يتطابق مع 

اسلوب ترامب.
ان الثورة السياسية االيطالية لم 
تأتي مبحض الصدفة ولكن بسبب 
التطورات االجتماعية احملددة والتي 
يطل��ق عليه االيطاليون »س��نوات 
الس��بعينيات.  ف��ي  الرص��اص« 
عل��ى  وأبعاده��ا  الفت��رة  تل��ك  ان 
احلاض��ر هي مواضيع رواي��ة ادواردو 
البيناتي الطويلة واملتعرجة والتي 
حقق��ت جناح��ا مذهال » املدرس��ة 

الكاثوليكية« والتي س��وف تنشر 
باللغة االجنليزية هذا العام.

ان البيناتي يجمع الوصف الدقيق 
العميق  التحلي��ل االجتماعي  مع 
وكمعلم سابق في السجون فإنه 
قادر عل��ى ان يعتم��د على مخزون 
كبير م��ن اللقاءات الت��ي جمعته 
مع اناس ميثل��ون قطاعات عريضة 
من اجملتمع االيطالي وفي واقع االمر 
فإن روايته هي تشبه روايات السير 
الذاتي��ة ألنها تتركز ح��ول قضية 
مجزرة سيريكو س��نة 1975 وهي 
جرمي��ة اغتص��اب وقتل وحش��ية 
والت��ي ضم��ت بع��ض م��ن زم��الء 
الكاتب م��ن ايام املدرس��ة والذين 

املتوس��طة  الطبقة  ال��ى  ينتمون 
العليا التي ينتمي الكاتب اليها.

البينات��ي يس��تخدم ه��ذه احللقة 
اج��ل  م��ن  الصادم��ة  التاريخي��ة 
حتليل تفكك البرجوازية االيطالية 
وانحدار ال��دور التقليدي للدين. ان 
قصته هي قصة تتعلق بان الرجال 

وجدوا أنفسهم في اجملتمع احلديث 
بدون فائ��دة ففي معظ��م التاريخ 
االنس��اني كانت القوة اجلس��دية 
وعدائيته��م  للرج��ال  االكب��ر 
القت��ال تترجم  وش��جاعتهم في 
الى هيمنة اجتماعية وسياس��ية 
ال ميك��ن التص��دي له��ا ولكن في 
العالم احلديث لسياسات املكاتب 
واملناصب فإن اولئك الذين يتمتعون 
باإلب��داع والقدرة على التعامل مع 
العالقات االجتماعية املعقدة هم 

الذين سيفوزون .
ان التحول االجتماعي العميق جعل 
الرجال يش��عرون انه��م يتعرضون 
للهج��وم طيلة الوق��ت باإلضافة 
ال��ى محاولتهم اليائس��ة إلظهار 
رجولته��م. ان هؤالء الرجال والذين 
ترعرع��وا على املزاي��ا االجتماعية 
حلقبة ما بع��د احلرب، وجدوا فجأة 
انه لم يعد لهم فائدة حيث ش��به 
البينات��ي اجلن��س الذك��وري بذيل 
الس��حلية ال��ذي يتح��رك لبعض 
الوق��ت بع��د ان يتم قطع��ه. لقد 
كانت ردة الفعل للعديد من هؤالء 

الرج��ال عنيفة وغاضب��ة الى حد 
كبير وسعى البعض الى االنضمام 
الفاشستية اجلديدة  الى احلركات 
وذلك م��ن اج��ل تفري��غ الذكورية 
العدائي��ة بينما انض��م اخرون الى 
احزاب اقصى اليس��ار والتي تضم 

كذلك مجموعات تتبنى العنف.
ان امل��ال ف��ي العالم ال��ذي يصفه 
اجتماعية.  اهمية  البيناتي يحتل 
ان متتع مجموعة اكب��ر من الناس 
بحري��ات جدي��دة يوح��ي ب��إن اي 
ش��يء ممكن ولك��ن فقط ل��و كان 
لدى املرء الوس��ائل لذل��ك. يعترف 
البيناتي عل��ى مضض ان »جراثيم 
املاركس��ية« جعلته يتوصل لهذه 
النتيجة ولكن مهما يكن من االمر 
فإن احلقيق��ة التي ال ميكن الهروب 
منها هي ان املال يخلق وهم وجود 
املزي��د م��ن احلري��ات حي��ث أصبح 
وبش��كل متزاي��د يعك��س عاملن��ا 
الي��وم وعلى الرغم م��ن ان احداث 
رواية البيناتي حصلت في ايطاليا، 
اال ان العالم ه��و موضوعها حيث 
تط��رح الرواية س��ؤاال مفتوحا عن 

ما اذا كان م��ن املمكن الهروب من 
ه��ذا الس��عي غي��ر املنضبط من 
اجل املكاس��ب الشخصية والتي 
االجتماعي��ة  املش��اكل  تعك��س 

والسياسية السائدة اليوم.
لق��د كان م��ن املس��تحيل انق��اذ 
بع��د  الروماني��ة  االمبراطوري��ة 
س��قوطها ولق��د اس��تغرق االم��ر 
حوال��ي ال��ف عام قب��ل ان تتمكن 
ش��به اجلزيرة االيطالي��ة من اعادة 
ان  الكالسيكي.  تراثها  اكتش��اف 
رس��الة البيناتي والتي تستحق ان 
يتم النظر فيه��ا جديا هي انه من 
اج��ل ان يكون لدينا نهضة جديدة 
الي��وم فإن االم��ر س��يتطلب ازالة 
الغموض عن عب��ادة احلرية وتعزيز 
املش��تركة  املس��ؤولية  معايي��ر 
في السياس��ة واالقتص��اد واحلياة 

االجتماعية .
* أستاذ التاريخ والشؤون الدولية 

بجامعة برينستون 

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

اصبحت ايطاليا قصة 
تحذيرية مرة اخرى 
فمنذ االنتخابات العامة 
يف مارس املاضي أذهل 
املشهد السياسي للبالد 
املراقبني يف العالم 
وأرعبهم

الناس تحرتم 
السلطة القضائية 
وتثق بها طاملا 
بقيت محافظة 
على حيادها 
واستقالليتها
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ديل��ي تلغراف: ماي قد تنج��و من التصويت 
بحج��ب الثق��ة عنه��ا، إال أن��ه يتوج��ب عليها 

الرحيل

نطال��ع ف��ي صحيف��ة الديل��ي تلغ��راف مقاالً 
لفيليب جونس��تون بعنوان “تيريزا ماي فشلت 
في كل موق��ف واتخذت قرارات خاطئة.. عليها 

الرحيل”
وقال كاتب املقال إن رئيس��ة الوزراء البريطانية 
مفاوضة س��يئة وقد فش��لت في توحيد حزب 
احملافظ��ن، مضيف��اً أنه بع��د أيام مع��دودة من 
االنتخاب��ات العام��ة في ع��ام 2017، ألقت ماي 
كلمة في البرملان أمام النواب كرئيس��ة للوزراء 
إال أنها من دون أغلبية نيابية، وقالت حينها “أنا 
الش��خص الذي أوصلتكم له��ذه النتيجة، وأنا 

الكفيلة بإصالح ذلك”.
وأض��اف أنه بع��د الهزمية في مجل��س العموم، 

فإنه يحق لهم سؤالها “ كيف حدث هذا؟”.
وأردف أن هزمي��ة ماي تعد أكب��ر إذالل في التاريخ 
لرئي��س وزراء بريطان��ي ويج��ب عليه��ا ع��دم 
االستمرار في منصبها، مشيراً إلى أن ال سلطة 
لها إال أنها مازالت تعتقد أن بإمكانها التوصل 
إلى طريق��ه للخروج من الفوض��ى التي كانت، 

بحسب الكاتب، هي أحد أسبابها.
وأش��ار جونس��تون إل��ى أن عملي��ة خ��روج 
بريطانيا من االحت��اد األوربي حتتاج قائداً قادرا 
على رأب الصدع وليس مس��اهما في تعميق 

الهوة.
وتط��رق املقال إلى تصريحات ماي التي لطاملا 
أك��دت فيه��ا عل��ى “بن��اء الوح��دة”، إال أنه 
للتوصل إلى ذلك في قضية مثيرة لالنقسام 
ف��إن ذلك يحت��اج إل��ى مقومات ش��خصية 
ال تتمت��ع به��ا ماي ب��كل بس��اطة، على حد 

تعبيره.
وتابع بالقول إن االنتخابات املبكرة التي جرت 
في ع��ام 2017 كانت من أكب��ر األخطاء التي 
ارتكبته��ا، فح��زب احملافظن كان��وا األغلبية 

ف��ي البرمل��ان، موضح��اً أن ماي لطامل��ا اتخذت 
الق��رارات اخلاطئ��ة كم��ا أنه��ا أثبت��ت بأنها ال 
تس��تطيع التفاوض ألنها منحت االحتاد األوربي 
“األفضلي��ة” ف��ي االتفاق ال��ذي توصل��ت إليه 
بالرغم من أن بريطاني��ا متتلك الورقة األقوى أال 
وهي املال، إال أنها لم تس��تطع اس��تخدام ذلك 

بشكل فعال.
وخت��م بالقول إننا نواجه اآلن أزمة، وتنحي ماي 
عن منصبها لن يحل املش��كلة، إال أن الش��لل 

سيس��تمر، وقد تنجو اليوم من التصويت برفع 
الثق��ة عنه��ا إال أنه م��ن أجل مصلح��ة البالد 

يتوجب عليها االستقالة.
آي : “بريطانيا واالنتخابات العامة”

نقرأ في صحيفة “آي” مقاالً لكاتي بولز بعنوان 
“بات��ت االنتخاب��ات العام��ة أقرب م��ن أي وقت 

مضى”.
وقالت كاتبة املقال إن رئيسة الوزراء البريطانية 
دخل��ت التاري��خ أم��س لك��ن ليس كم��ا كانت 
تتمنى، فعوضاً ع��ن تأمن خروج آمن لبريطانيا 

م��ن االحت��اد األوربي فإنه��ا منيت بأس��وأ هزمية 
حلكوم��ة ف��ي التاريخ وذل��ك بخس��ارتها 230 

صوتاً.
وأضاف��ت أنه ف��ي الوق��ت الذي كان��ت الهزمية 
متوقع��ة ملاي في مجلس العموم إال أن نس��بة 
األصوات التي صوتت ضدها فاقت أكبر كابوس 

ألي رئيس وزراء.
وتابعت بالقول إن��ه من الصعب التفكير كيف 
بإم��كان ماي االس��تمرار بخطتها ح��ول اتفاق 
بريكس��ت، مش��يرة إلى انه في حال جناتها من 

التصوي��ت بحج��ب الثق��ة عنها ف��ي البرملان 
األربعاء، فإنها ستضطر إلى إجراء محادثات مع 
حزبها لالتفاق عل��ى صيغة خلروج بريطانيا من 

االحتاد األوربي.
وختمت بالق��ول إنه في الوقت ال��ذي يبدو فيه 
أن مس��تقبل بريكست غير واضح، إال أن برفض 
النواب لالتفاق الذي أبرمته فإنهم سيتوصلون 
إلى النتيجة التي يفضلونها -اتفاق أفضل أو ال 
اتفاق، وس��يربح فريق واح��د منهما أما الباقون 

فيصابون بخيبة أمل.

االوبزرفر: “أدوية الجلطة والزهايمر”
ونش��رت صحيفة االوبزرف��ر مقاالً لت��وم بودين 
بعن��وان “عقاقي��ر اجللط��ات الدماغي��ة توقف 

أعراض مرض الزهامير”.
وتوص��ل علم��اء أمريكيون إلى نتيج��ة مفادها 
أنه بإم��كان عقار يعال��ج اجللط��ات الدماغية 
اس��تخدامه إليق��اف أع��راض م��رض الزهامي��ر، 
بحس��ب كاتب املقال. وأض��اف أن العالج الذي 
س��اهم في احلد من فقدان الفئ��ران لذاكرتهم 
تضمن تعديالً وراثيا للبروتن في الدماغ، مشيراً 
إل��ى أن الدراس��ة أجري��ت ف��ي جامع��ة جنوب 
كاليفورني��ا وتوصل��ت إلى نتيج��ة حمت فيها 
أدمغ��ة الفئران من ظهور أعراض الزهامير. وأردف 
أن العالج عبارة عن تعديل لبروتن دم اإلنسان مما 
يقلل االلتهاب ويحمي اخلاليا العصبية واخلاليا 
عل��ى جدار األوعية الدموية من االنحالل. وختم 
بالق��ول إن العق��ار مت تطوي��ره لع��الج اجللطات 

الدماغية وهو دواء ناجح وفعال“.

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

التواصل االجتماعي للقضاةعندما تنحرف االحتفاالت والتقاليد االجتماعية عن مسارها

القاضي اياد محسن ضمد



الجديدة  البينة  جريدة  نشرت 
للكاتب  مقاال   2018/12/24 بتاريخ 
فالقى  الدراجي  حسون  فالح 
الكرام  القراء  من  واسعا  ترحيبا 
وقد رد على ما جاء يف املقال االخ 
عبد  منفي  طارق  الكريم  القارئ 
البينة  تنشره  مشكورا  العباس 

الجديدة يف نفس الصفحة 
 )التعقيب(

الهادي  عبد  موفق  الدكتور   .. نعم 
مرشح )املواطنني( العراقيني مبنصب وزير 
الداخلية.. شكرا فالح حسون الدراجي.. 
واخللوق  والسياسي  واالديب,  الشاعر 
احملبوب.  والرياضي  املهيوب,  واالعالمي 
اعدمه  الذي  املناضل  الشهيد  شقيق 
اجلنوبية  العائلة  ابن  اجلائر..  الديكتاتور 

املعروفة بالوطنية واملأثر..
املقالة  الدراجي..  حسون  فالح  شكرا 
بحق  قدمتها  التي  واملثيرة  الرائعة 
الدكتور  الفريق  الداخلية(  )جوهرة 
مشكورة-  ونشرتها-  الهادي  عبد  موفق 
 2018/12/24 بتاريخ  اجلديدة(  )البينة 
باالحترام..  جديرة  تاريخية  )وثيقة(  تعد 
من  ومزيدا  اجلميع,  اعجاب  نالت  لقد 
العقل  وحي  من  انطلقت  لعها  التأييد 
والشرف والضمير, ومن الشعور العميق 
مهمة  قضية  حلسم  باملسؤولية 
مللئ  القائم  اجلدل  مع  تزمنا  وحساسة 
حقيبة الداخلية في هذا الظرف بالذات..
ما   .. الدراجي  حسون  فالح  شكرا 
تعزز  انها  اجلريئة  )املقالة(  تلكم  مييز 
الطموحات الوطنية املشروعة للعراقيني 
بالشخصية املطلوبة للمنصب صاحب 

الكفاءة املهنية والقانونية والعلمية ..

هذا  سياق  في  ممكنة  مالحظة  وفي 
اختيار  تقرير  حال  وفي  انه  املوضوع 
يكون  ان  نأمل   2018 لعام  شخصية 
)املواطنني(  مرشح  الدكتور  الفريق 
من  شخصية  كاول  اولهم  العراقيني 
بهذا  جديرة  العراقية  الداخلية  وزارة 

االستحقاق ..
اختيارك  الدراجي..  حسون  فالح  شكرا 
الفورية  واستجابتها  اجلديدة(  )البينة 
موفقا  اختيارا  كان  املقال  ذلك  لنشر 
وسليما وفي محله وتوقيته, لعلمك بانها 
املطلوبة في صباحات  االولى  الصحيفة 
اخلير للعاصمة بغداد واحملافظات وفي كل 
مدينة وقرية ومؤسسة عامة وخاصة في 

بالدنا احلبيبة ..
ومادام الشيء بالشيء يذكر فمن العدل 
ان نستذكر  املناسبة  واالنصاف في هذه 
في  املفقودة  )اخلضراء(  الفارقة  العالمة 
فالح  االعالمي  ونسأل  الصحافة.  شارع 
هو  وما  )احلقيقة(..؟  هي  اين  الدراجي: 
اال  وباسف:  نقول  االن..؟  حلد  مصيرها 
لعنة اهلل على )االزمة املالية( التي عطلت 
استصدارها الداء دورها املطلوب وبخاصة 
في هذا الظرف االستثنائي وغير املسبوق 
املوقرة  االميرة  عوضتك  هلل  واحلمد   ..
واالخت الكبيرة )البينة اجلديدة( حفظها 

اهلل.
شكرا فالح حسون الدراجي . نشير في 
وكرمية  طيبة  ظاهرة  الى  اللحظة  هذه 
سيادة  ان  االخالق  مكارم  اجمل  بني  من 
والقائد  الرائع  االنسان  الدكتور(  )الفريق 
املتواضع يتميز باملروءة والعدل واالنصاف.. 
ويؤكد  يوجه  احلياة  ضغوطات  ووسط 
شكاوي  استيعاب  ضرورة  على  دائما 
مع  بشفافية,  واستقبالها  املواطنني 
معهم  والتعامل  السن(  )كبار  مراعاة 

باحترام, واالهتمام بقضاياهم ومتابعتها 
القوانني  من  وباملتيسر  االمكان  قدر 
ذلك  على  وبناء  والضوابط  والتعليمات 
واالخ  واالب  القائد  بانه  اجلميع  له  ينظر 
الشرطة  لشؤون  االول  والراعي  الكبير 
االبطال امليامني النجباء رجال التضحية 
العراقي  الشعب  اصدقاء  واملنجزات 
اجمليد  عيدهم  في  التحية  لهم  االوفياء 
الـ )97( وكل عام وقوى االمن الداخلي بعز 

وخير وسالم.
اجلديدة(  )البينة  تعلم  ان  ارجو   .. ختاما 
هذه  كاتب  بان  الكرمي  والقارئ  الغراء 
امليول  فوق  عراقي  مواطن  الرسالة 
ورسالته  الواقع  صميم  من  واالجتاهات 
انها  مزايدات.  او  مبالغة  اية  من  خالية 
مع  ومتواضعة  بريئة  مشاركة  فقط 
حسون  فالح  الغيور  والصحفي  الكاتب 
الدراجي وملصلحة وطنية وحبا بالعراق..

وقطعا ان سيادة الفريق يرفض املديح وال 
يلتفت للمزايدات وال يسمه لغير الكالم 
ملموسة  حقائق  وعبر  واملفيد  اخملتصر 
ودائما  جدا  حريص  وانه  واضحة.  وادلة 
عنه  قال  هكذا   .. الثوابت  بهذه  للعمل 
العاملني معه في الوزارة واملواطنني على 
ونحن  اقول  ان  عساي  فماذا  سواء..  حد 
)للضرورة  ان  تقول:  التي  باحلكمة  نؤمن 
في  وحرية  بثقة  منضي  فهل  احكام(.. 
التعبير عن واحدة من الظواهر االيجابية 
ام  الزمن!  هذا  في  )معجزة(  تعد  التي 

نتوقف..!
التحية للجميع مع فائق االحترام..

دمتم للعراق..

التوقيع
مواطن عراقي

)79( عاما مستقل  

 

عمار عليوي الفالحي

عن  عبارٍة  السياسِة  إن  ينكر  أحٍد  ال 
بحٍر متراميٍة إطرافِه، فمن الطبيعي لم 
تتوقف بوصلتها صوَب إجتاٍه معني، حيث 
انها تتحرك بوفق ماتقتضيه املصلحة، 
دائمٍة،حتى  تقلباٍت  في  انها  ترى  لذلك 
فأحياناً  وعلمائنا.  قادتنا  مستوى  على 
وأحياناً  التقيِة.  مبدأ  مع  يتماشون 
بوجه  الصعيد  طرق  يسلكون  أخرى 

السلطات.
السياسة  ماتقدم من ضروريات  أن  غير 
“اإلقصاء  مفهوم  تبيح  أن  الميكن 
السلوكان  تلكم  في  الن  والتشهير” 
واضح  خروج  معهما،  يتشابُه  من  او 
وصريح، عن اللياقة املطلوبة في “عالم 
السياسة” وما نقصُد به من السياسة 
نهجهم  ألن  البعض   سياسة  هي 
“القذف  سياسات  أن  كما  يعنينا، 
عند  متداولٍة  كانت  والتسقيط”وان 
هذا  عن  مبنأى  لكننا  وغيرهم،  الغرب 

النمط املقرف من السياسة.
السياسة  العملية  أكتنفته  ما  واقعاً 
اجلديدة بالعراق من مفهوم “التسقيط 
عهٍد،  بحديِث  يكن  لم  السياسي” 

من  الساسة  بعض  يتداوله  وبدأ  لكنه 
السياسي  النفوذ  ساحة  إفراغ  أجل 
بدأت ضاهرة  اليوم  لكنما  ممن سواهم، 
جنبات  في  تنتشر  “التسقيط”بدأت 
إنتشارها  يشبُه  السياسية،  العميلة 
افاقُه.  توسعت  حيث  بالهشيم،  النار 
وباتت  اجملتمع،  من  قسم  وباؤه  وسرى 
جتند  السياسية.  القوى  من  قسم 
خلف  االلكترونية.  اجليوش  من  االالف 
الكيبوردات، همها القدح ، بحيث الجتد 
االستقصاء  على  انتقاداتهم مشتملة 
يجعل  ما   ، املنطقي  والتحليل 
النقد  معاير  من  اي  عن  عاٍر  انتقادهم 
السياسيني  ألن  ممكن  غير  وهذا  البناء، 
بالتالي  هم  القذف.  عليهم  الواقع 
اإلستغراق  وجمهور،  عوائل  ولهم  بشر 
التسقيط،  واعتماد   ، التهم  بتبادل 
اجلديدة،  السياسية  العملية  اليخدم 
بينها  فيما  الواضحة  الفروق  رغم 
الن   ، اإلستبدادية  األمس  سياسة  وبني 
النفور  اسلوب االحتقان يولد حالة من 
السياسة  العملية  ارباب  من  اجملتمعي 
اليوم. وهذا النفور يصب حتماً مبصلحة 
حالياً  يتحرك  الذي  العاملي،  اإلستكبار 
للمنظومة  بنسف  توحي  حتركات 
السياسية ، نعم النتمنى ذلك، لكنما 
وتبشر  اخلطر،  حجم  تبني  املعطيات 
ترجع  السياسية،  باخلارطة  بتغيرات 
العراق الى املربع األول. ومايقف مبقدمة 
التي  الفجوة  هو  االسباب.  تلكم 
احدثها التسقيط وأوجدت أجندة احلرب 

الناعمة لهذه االرض اخلصبة .

محاوالت إلفراغ املرجعية من محتواها الوطني, ووضعها في إطار طائفي, ولم 
ــماحة السيد علي  ــلون, أن املرجعية املتمثلة بس ــذج الفاش يفكر هؤالء الس
السيستاني )دام ظله الوارف(, أكدت على أن السنة هم أنفسنا, وندافع عنهم 
ــالح, أو نتساهل مع  ــمح بفرض اإلرادات بقوة الس بال متييز, كما ال ميكن أن نس
ــار )صلوات الباري  ــج النبي وآل بيته األطه ــة, فأننا بذلك نتخلى عن نه اخلون
ــي أراض أخرى وما زالوا  ــة جربوا وطنيتهم ف ــم أجمعني( .بعض الساس عليه
ــد  ــي ينخر اجلس ــم الذاتية وهو بحد ذاته جهل سياس ــزون في دوائره يتمرك
ــي, فهؤالء الضائعون أحدثوا كارثة دفع ثمنها األبرياء, ألنهم لم يدركوا  العراق
واجبهم جتاه الوطن والشعب.اليوم ال وقت لإلنقالبات العسكرية, ولإلتهامات 
ــة, واملرجعية )حفظها  ــب والغايات الفئوي ــن من أجل حتقيق املكاس والتخوي
الباري( أكدت على أن العراق واحد, سنة وشيعة, عرباً واكراداً, وتركماناً وصابئة 
ــتهون, فاألقوال ال تغير احلقيقة, وسيخرج  وايزيدية, وليفسر التائهون مبا يش
ــة اجلديدة, لن  ــة الصعاليك على طريق اجلاهلي ــة منتصراً, فمجموع من احملن

تثني أفواج املتطوعني لتلبية النداء, وقد أخرست هذه املواريث العفنة.
ــات, واملفقودين, واملغدورين, والنازحني, والالجئني,  العراق أول دولة في عدد الرف
ــريط األخبار بلهفة, لنعرف خبراً عن أرضنا املغتصبة  ولكننا مازلنا ننتظر ش
ــي, ألن الفكر الذي  ــت ضغط الفكر اجلاهلي الوثن ــا, فهم يلتهبون حت وأخوانن
ــاجد  ــلحتهم, ألن فكرهم األهوج تربى في مس ــش أخطر من أس ــه داع يحمل
ــرعية, فهي بنيان اسس على التطرف والتكفير, كما أن  ــت لها ش ملوثة ليس

ــد خطورة  الغزو الثقافي أش
من إحتالل املدن.

في وصية لإلمام علي )عليه 
ــالم(, ملالك األشتر حني  الس
ــك  قلب ــعر  وأش ــر,  مص واله 
ــة واحملبة لهم  الرحمة للرعي
ــداً  أس ــن  تك وال  ــف,  والعط
ــم أكلهم فهم  ضارياً, فتغن
إثنان, إما أخ لك في الدين, وإما 
ــق, فاحتضن  أخ لك في اخلل
ــتثناء,  إس ــدون  ب ــع  اجلمي
ــيد  ــرت روح الس ــا ظه ومنه
ــتاني )دام ظله(, في  السيس
خطاباته املوجهة للعراقيني, 

ألنه ينتمي ألشرف نسل في الوجود, وهي الساللة احملمدية الطاهرة. اإلعالنات 
ــرة, وقد القت نقداً  ــرات صارخة متناح ــات اجلماعية مألت اجملتمع بنب واخلطاب
ــم املظلومية كبير جداً, جعل العراق  ــتهجاناً, وبعضهم لم يدرك أن حج واس
ــرون بادعاءات  ــذا ما خطط له املتآم ــي والديني, وه ــاحة لإلقتتال السياس س
زائفة, فسلب اللصوص أرضنا, واشغلت األمة بالطائفية, والعراقيون يودعون 
ــي املتطرف. إن  ــهداء, من رجال املرجعية, وضحايا اإلرهاب الداعش قوافل الش
التقرب الى اخلالق طريق معاكس لطبيعة النفس األمارة بالسوء, وهذه قضية 
ــارَ عليها املرجع, بيد إنها جعلت من هذا  ــت على مزاج اإلنسان, فقد س ليس
التقارب إرتباطاً مقدساً مع اجلماهير, وجماالً اليدركه إال الراسخون في العلم. 
ــادت بالتغيير وإعادة  ــخصت األخطاء, ون ــكل علني وش ــة حتدثت بش املرجعي
التأهيل, ودعت الى وحدة اخلطاب ونبذ التطرف, ورص الصفوف, رغم محاوالت 
ــة وطائفية,  ــرد جماعات متطرف ــة الى مج ــل نداء املرجعي ــلني بتحوي الفاش
ــلحة!, لكنهم سرعان ما  ــتاني هو قائد العام للقوات املس ــيد السيس والس
ــدرء اخلطر عن باقي  ــاً, ل ــك, بان النداء كان مدروس ــد لهم مبا ال يقبل الش تاك

األراضي واملقدسات, فكانت اإلستجابة على قدر النداء.

بعض الساسة جربوا 
وطنيتهم يف أراض أخرى وما 
زالوا يتمركزون يف دوائرهم 
الذاتية وهو بحد ذاته جهل 
سياسي ينخر الجسد العراقي

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

قيس النجم

 خارطة طريق

 السيد السيستاني..
 ال تدركه األحزاب

وهو يدركها
 د. عبد علي عوض

ــنَحت الفرصة لتوفير  ــد 2003، س   بع
ــة  ــة الصعب ــن العمل ــر م ــد كبي رصي
 143 ــط  النف ــعار  أس ــت  بلَغ ــا  عندم
ــل، تكفي لتغطية كل ما  دوالرا للبرمي
ــال النهوض  ــراق في مج ــه الع يحتاج
ــروع االقتصاد العراقي واالبتعاد  بكل ف
ــوارد النفط. لكن  ــن االعتماد على م ع
ــك الفرصة،  ــتَغل تل ــم تُس ــف ل لألس
وبقي العراق كسوق إستهالكي لترويج 
املنتجات اخلارجية بتأثير طبقة التجار 
ــم داعش  ــَر تنظي ــني ثّم ظه الطفيلي
ــة في مجال  ــد الطني بّل ــي لُيزي االرهاب
ــدالً من تعميم  ــكري .. وب االنفاق العس

ــة ترشيد االنفاق في ظل هكذا  سياس
ــاد  ــة، حّلْت ظاهرة الفس ــروف حرج ظ
ــل البعض...  ــال العام من ِقب ــر امل وتبذي
ــة الهوجاء،  ــك السياس ــة لتل ونتيج
ــرين  ــراق َمدينا لثالث وعش ــَح الع أصب
ــة وخارجية، ولذلك جند أن  جهة داخلي
ــة 2019 قد بلَغ 113%،  العجز في موازن
ــن ايجادها  ــبة عجز ال ميك وهكذا نس
ــن دول العالم!... وما يزال  في أي دولة م
ــة العام  ــداد موازن ــى إع ــون عل القائم
ــذ القروض  ــيرون باجتاه أخ ــادم، يس الق
ــد العجز الكبير احلاصل في  لغرض َس
ــيبقى  املوازنة.. وهذا يعني أّن العراق س

ُمكّبل بالديون لعقود طويلة. 
في خالل وزارة السيد حيدر العبادي، زار 
العراق رئيس وزراء األردن السابق – هاني 
امللقي-، ووقَع مجموعة من اإلتفاقيات 
اإلقتصادية مع اجلانب العراقي، أهمها 
كانت هي إعفاء ثالثمائة سلعة أردنية 
ــو متَّ اإلتفاق  ــة اجلمرَكية/ ل ــن التعرف م
ــى  عل  5% ــبة  نس ــتحصال  اس ــى  عل

ــى العراق،  ــة الواردة إل ــع األردني البضائ
ــزر القليل  ــبة الن ــك النس ــت تل لكّون
ــي  ــاجت احملل ــن الن ــي تكوي ــدات ف كعائ

ــنوي! واإلتفاقية األخرى  اإلجمالي الس
ــروع َمد أنبوب إليصال النفط  هي مش
ــة... ثّم قِدَم  ــى ميناء العقب العراقي إل
ــي – عمر الرزاز-  ــس وزراء األردن احلال رئي
من أجل تفعيل اإلتفاقيات التي وقعها 

سالفه – امللقي. 
ــتثمارية  ــركات اس ــَدت عدة ش لقد أب
ــط  ــوب النف ــروع انب ــتعدادها مش إس

العراقي إلى ميناء العقبة وفي البداية 
ــة مبقدار  ــت التكاليف التخميني قّدم
ــي أّن العراق  ــار دوالر... وهذا يعن 18 ملي
سيدفع مبلغ 4 دوالرات لنقل كل برميل 
ــة النقل  ــد تكلف ــد، أي تزي ــط واح نف
ــتخراج برميل  بأربعة أضعاف على اس
ــد فترة،  ــن األرض!.. وبع ــن باط واحد م
ــف التخمينية  جرى تخفيض التكالي
ــل حاصل،  ــار دوالر، وحتصي ــى 12 ملي إل
إنخفَضت تكلفة نقل البرميل الواحد 
ــنتاً(... هنا  ــى 2,8 ) دوالرين وثمانني س إل
نلفت االنتباه إلى جشع وإبتزاز اجلهات 
ــروع إقامة  ــتثِمرة. ويتضّمن املش املس
ــل العراق  ــي داخ ــخ/ ف ــات الض محط
ــاء  ــرة/، إضافة إلى إنش ــزة ومتوف جاه
مستودعات التخزين في ميناء العقبة 
ــنتاً واحداً  .. واجلانب األردني لن يدفع س
من تكاليف إجناز ذلك املشروع، إمنا يريد 

قطف ثماره من دون أية نفقات. 
ــروع في العادة يبنى في العراق  إن املش
ــغ التعاقدية  ــدى الصي ــق اح ــى وف عل

التالية: 
BOTالبناء والتشغيل والتحويل

ــغيل ومن ثم  ــاء والتملك والتش أو البن
BOOTالتحويل

BOOأو البناء والتملك والتشغيل
ــيوعا  ــة انواع هي األكثر ش هذه الثالث
ــتعماال في العراق، وهي شكل من  واس
ــاريع ، حيث حتصل  أشكال متويل املش
ــاز من الدولة او  جهة خاصة على امتي
القطاع اخلاص لتمويل وتصميم وبناء 
ــورة في  ــأة مذك ــغيل منش ومتلك وتش
ــتثمر   ــاز. يتيح ذلك للمس عقد االمتي
ــترداد نفقات االستثمار والتشغيل  اس
ــروع. أي  ــة اخلاصة به في املش والصيان
ــيدفع  ــاف أن العراق س ــي نهاية املط ف
ــة إلى كلف  ــروع إضاف كلف هذا املش
ــة املطاف،  ــغيله وأرباحه في نهاي تش
وفي هذا املشروع بالذات جند أن الكلفة 
عالية جدا وقد ال يكلف املشروع نصف 

هذا املبلغ . 
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علي حسني عبيد

ــد  جه أو  ــة  حرك كل  ــو  ه ــل  العم
ــلعة  ــي يبذله الفرد إلنتاج س عضل
ــادي ملموس،  ــا، أو حتقيق منجز م م
وهناك نوعان من العمل، أحدهما ال 
يتطلَّب مهارة بعينها، وإمنا العنصر 
ــوع هو اجلهد أو  ــس في هذا الن الرئي
ــة املبذولة، أما النوع  القوة العضلي
ــي  ــل التخصص ــو العم ــي فه الثان
الذي ال ميكن إجنازه إال بوجود مهارات 
ــل وفي  ــا العام ــددة يتحلى به مح
ــا فإن إجناز  ــال ضعفها أو فقدانه ح
ــلعة أو العمل ال يتحقق، لذلك  الس
ــدي العاملة  ــاك وفرة باألي تكون هن
ــي النوع الثاني  ــر املاهرة، وندرة ف غي
من العمالة التي يتم تدريبها نظريا 

وعمليا في دورات متخصصة .
ــارة  ــون امله ــاء اخملتّص ــّرف العلم يع
ــة  ــاز مهم ــن اجن ــن م ــا التمك بأنه
ــة متناهية  ــددة وبدق ــة مح بكيفي
ــل  ــذ. إذاً العام ــي التنفي ــرعة ف وس

املاهر ميكنه إنتاج سلعة مبواصفات 
محددة وفق أدق املواصفات املطلوبة 
ويقترن ذلك بجانب مهم هو سرعة 
ــلعة من هذا النوع ووفق  اإلجناز، وس
ــات ال ميكن إنتاجها إال  هذه املواصف
ــاطة عامل ماهر أتقن صنعته  بوس
باكتساب مهارات معينة مت إتقانها 

بالتدريب وخبرات العمل املتراكمة.
هناك مهارات العمالة املدرَّبة، ومنها 
ــة كالبناء  ــارة يدوي ــبيل مه على س
والنجارة واحلدادة وغيرها، وهذه املهن 
ــروع باحترافها إال بعد  ــن الش ال ميك
تعّلم مهارات معينة تسمح للعامل 
ــاًء أو حّددا وغير  ــأن يكون جّنارا أو بّن ب
ذلك مما ميكن أن يخوض فيه العمال 
ــال ومهن، ويوجد نوع  املَهَرة من أعم
ــد به املهارة  ــر من املهارات ونقص آخ
العقلية وتكمن أهميتها في توجيه 
ــارة اليدوية نحو األفضل وتوجد  امله
ــوع،  ــذا الن ــن ه ــة م ــكال معين أش
ــارة  ــة، وامله ــارة اإلبداعي ــا امله منه
التنظيمية، واملهارة الوصفية، وهذه 
ــت يدوية أو  ــة وليس ــارات فكري امله
ــن للعامل أن  ــك ال ميك ــة، لذل حركي
ــم يزاوج بني املهارة  يكون ماهراً ما ل

العقلية والعملية.
مشكلة العمالة املاهرة في العراق

أما ما يخص تعريف القوى العاملة، 
ــي مجتمع ما، فهي  أو قوة العمل ف
ــن يعملون  الذي ــخاص  ــداد األش تع

ــن عمل مدفوع  ــن يبحثون ع أو الذي
ــن بداية  ــك اجملتمع م ــي ذل ــر ف األج
ــن التقاعد،  ــباب إلي س مرحلة الش
ــوة العاملة،  ــب ضمن الق وال يحتس
ــات البيوت  ــة واملتقاعدين ورب الطلب
ــون عن  ــن ال يبحث ــني )الذي والعاطل
ــوع  ــجون، مجم ــزالء الس ــل( ون عم
ــاوون قوة  ــراد الذين يعملون يس األف
ــم إلى قسمني األول  العمل، وتنقس

ــي العمالة  ــرة، والثان ــة املاه العمال
التقليدية أو تلك التي ميكن للجميع 

القيام بها واجنازها.

ــكلة  في العراق هل توجد لدينا مش
ــرة؟، يجيب الواقع  في العمالة املاه
ــد اخملتصون  ــن باإليجاب، ويؤك الراه

ــي  ــي تعان ــر الت ــكلة األكب أن املش
ــراق،  ــل في الع ــة العم ــا حرك منه
ــر املاهرة وندرة  ــي وفرة العمالة غي ه
القادرة  املدرَّبة  املتخصصة  العمالة 
ــلع وأشياء، حتتاج إلى  على إنتاج س
ــة خاصة  ــة عملي ــات عقلي مواصف
ميكن اكتسابها بالدورات التدريبية، 
واكتساب  بالعمل  ــتمرار  االس وعبر 
ــذه  ــة، ه ــارات متراكم ــرات ومه خب
ــكالت  ــرع منها مش ــكلة تتف املش
ــائر  ــبب بخس ــرة ميكن أن تتس كثي

اقتصادية هائلة.
إن خبراء االقتصاد العامليون واحملليون 
ــركات الربحية ترى في العراق  والش
كدولة ذات ثروات كبيرة، مقدرة على 
أن تقفز إلى مصاف الدول الصناعية 
ــر العناصر الداعمة لهذا  نظرا لتواف
ــن  ميك ــة  الالزم ــوال  فاألم ــدف،  اله
توفيرها، وميكن التعاقد مع شركات 
ــاريع  متخصصة لبناء مصانع ومش
إنتاجية حتّول العراق من دولة ريعية 
وحيدة املورد، إلى دولة متعددة مصادر 
املوارد، ولكن هناك مشكلة ال ميكن 
ــريع ألنها  ــي أو س ــكل آن حّلها بش
ــارات العمل،  ــاب مه تتعلق باكتس
هذه املشكلة حتى هذه اللحظة لم 
ــؤولية  تنظر إليها الدولة بعني املس
وال احلكومات املتعاقبة، لذلك هناك 
ــتقبلية معا،  حاجة لرؤية آنية ومس
تعالج مشكلة املهارات التي تفتقد 

ــباب  ــا العمالة وخصوصا الش له
في العراق .

تخصصي��ة  دورات  فت��ح 
للمهارات

ــارة  امله ــة  العمال ــة  قّل ــبب  تتس
مبشكالت أخرى منها كثرة البطالة 
ــدرات العمل  ــبب عدم تنوع ق بس
فالعامل غير  التخصصات،  وتعدد 
املاهر ميكن أن نعثر عليه بسهولة 
ــه الكثير،  ــر، وميكن أن جند من ويس
ــذي يجعل  ــبب ال ــو الس ــذا ه وه
ــي معانيا من  ــباب العراق من الش

البطالة، أما العمال املاهرون فإنهم 
مطلوبون دائما، وأنهم ال يعانون من 
ــم مطلوبون دائما  ــدرة العمل ألنه ن
ــت، لذلك  ــس الوق ــي نف ــون ف وقليل
ــال غير املاهرين  ــاطر( العم جتد )مس
ــرة تفيض عن احلاجة،  متوفرين بكث
ــر املاهر(  ــاء )غي ــى أن عامل البن حت
ــت، ألنه  ــل ثاب ــى عم ــل عل ال يحص
يعمل اليوم وقد ال يجد من يحتاجه 
ألسبوع أو أكثر، ما يتسبب مبصاعب 

اقتصادية وفقر وبطالة وفراغ مؤٍذ.
ــل  ــذا اخلل ــة ه ــن معاجل ــف ميك كي
إن  ــدة،  املعق ــات  التبع ذي  ــاري  امله
اخلطوة احلاسمة في هذا اجملال وضع 
ــة لتحويل  ــة مدروس ــط علمي خط
األيدي العاملة في العراق إلى عمالة 
ــن ذلك من  ــرة متخصصة، ميك ماه
ــة للمعاجلة يضعها  خالل تقدمي رؤي

ــات  وإحصائي ــة  بعلمي ــون  مختص
ــباب  ــرة بإدخال الش دقيقة، واملباش
دورات  ــي  ف ــم  وغيره ــني  والعاطل
ــاج، ويتم  ــب االحتي ــة حس منتظم
ــم  ــا، ويت ــا دقيق ــا تنظيم تنظيمه
ــمية  الرس ــات  اجله ــن  م ــا  متويله
ــل وزارة العمل أو اجلهات  اخملتصة مث
ــاص، على أن  ــاع اخل ــة بالقط املعني
ــة  قابل ــة  املوضوع ــط  ــون اخلط تك
ــروع بها متهيدا  للتطبيق ويتم الش
لتكوين عمالة ماهرة يتم زّجها في 
ــاريع إنتاجية  معامل ومصانع ومش
تكون قادرة على املشاركة في تعدد 
ــدم االعتماد على  ــوارد وع مصادر امل
النفط كمصدر وحيد كما هو احلال 
اآلن، حيث يعّد العراق من الدول التي 

تعاني من الطابع الريعي األحادي.
ــتلزمات  إن البدء بوضع وتطبيق مس
ــوف حتّل  ــة املاهرة، س ــع العمال صن

ــي يعاني  ــكالت الت الكثير من املش
منها العراق، مثل امتصاص البطالة، 
تفوق العمالة املاهرة على نقيضها، 
ــاد  االقتص ــن  م ــا  تدريجي ــّول  التح
األحادي املصدر، الريعي، إلى اقتصاد 
ــوارد، التقليل من العمالة  متعدد امل
ــة  صناعي ــدة  قاع ــاء  بن ــدة،  الواف
ــة املاهرة،  ــتوعب العمال رصينة تس
انكماش  ــاص،  اخل ــاع  القط ــار  ازده
ــاد في القطاع العام،  حلقات الفس
ــي  ــي يعان ــكالت الت ــف املش تخفي
ــيس  منها االقتصاد العراقي، التأس
ــي الصحيح لألجيال القادمة  العمل
التي ستجد أمامها خبرات ومهارات 
ــدة صناعية ضخمة  كبيرة، مع قاع
ــروع  تنمو تباعا، وهكذا يصبح مش
ــة  ــزا لصناع ــارات حاف ــر امله تطوي
متقدمة بعمالة ماهرة، تنقذ العراق 

من شبح االقتصاد األحادي املورد.

يعرّف العلماء املختصّ�ون 
املهارة بأنها التمكن 
من انجاز مهمة بكيفية 
محددة وبدقة متناهية 
وسرعة يف التنفيذ

واإلتفاقية األخرى هي 
مشروع مَ�د أنبوب 
إليصال النفط العراقي 
إىل ميناء العقبة

هل ستصب اإلتفاقيات االقتصادية مع األردن يف مصلحة االقتصاد العراقي؟

حـــــــــــــق الـــــــــرد الِسياسُة بنَي الفن واإلقصاِء

مارد عبد الحسن الحسون

ــؤولية  ــف املس ــد لتعري ــوم واح ــن مفه ــر م ــاك أكث هن
ــؤولية  ــا ترى في هذه املس ــن جميعه ــارية و لك اإلستش
ــة خاصًة إذا ارتبطت  ــي في أية مؤسس الواجب األساس

مهماتها بإنتاج األفكار و اخلطط للحاضر و للمستقبل، 
ــع في بعض  ــف تخض ــة مع األس ــذه الوظيف ــع أن ه و م
ــخصية و تقع حتت طائلة تكوين  األحيان لإلعتبارات الش
ــؤول أو ذاك، و هكذا فإن ما نشاهده  احلاشيات لهذا املس
ــارين ال ميثل في  ــر من املستش ــن وجود عدد كبي ــوم م الي
ــؤولية اإلستشارية  حقيقة األمر الوجه الصحيح للمس
إذ أن بعض املسؤولني يلجأون إلى تعيني أشخاص معينني 
ــذه الوظيفة  ــاب قيمة ه ــارين لهم على حس كمستش
ــارية فعلية  التي يجب من يتوالها أن يكون برؤية استش
ــة التي هو فيها، و بقدر  ــك من حقه أن ميأل املؤسس و بذل
ــارية اختصاصية في أعلى  ــؤولية اإلستش ما تكون املس
درجات اإلختصاص فإنها بالتأكيد حتقق الكثير من االجناز 
ــك جند تعابير أكادميية  ــح هذا املوضوع أو ذاك و لذل لصال

ــاري أو الطبيب  ــدس االستش ــول املهن ــة كأن نق و مهني
ــى مضاف أن  ــاري و مبعن ــي االستش ــاري أو احملام االستش
ــتيعاب  ــى مرتبة عالية من الفهم و االس ــؤالء وصلوا إل ه
واملعلوماتية و الرؤية الثاقبة في املهنة التي يتولون تقدمي 
ــؤال هنا ما الذي ينبغي ان يتوفر  االستشارة فيها. و الس
ــون على دراية  ــاري:- اوالً: البد ان يك ــل االستش في العق
ــعة في الوظيفة التي مت وضعه فيها و مبعنى مضاف  واس
ان يلم املاما موضوعيا مبا يجري حوله و تلك هي القاعدة 
االساسية لعمل املستشار. ثانيا: ان ال يبقى ضمن دائرة 
املعلومات و احلقائق التي ميلكها بل عليه أن يطور نفسه 
ــى معارفه  ــف معارف جديدة إل ــا يجري و يضي ــع م و يتاب
ــن املعارف  ــون لديه خزين مهم م ــك يتك ــابقة و بذل الس
ــون قدوة لآلخرين  ــاص الذي هو فيه لكي يك في اإلختص

ــاري يكون  ــك أن الطبيب االستش ــة على ذل ــن األمثل و م
ملجأ لالطباء املقيمني او الذين تولوا مهنة الطب حديثا 
حيث يقصدونه الستشارته في هذه القضية أو تلك و إذا 
ــاريني يتولون  كان الطبيب او املهندس او احملامي االستش
ــق ملا هو حاصل  ــن خالل الفحص الدقي ــؤولياتهم م مس
ــاري في املهمات السياسية  وما هو مطلوب فإن اإلستش
ــب املوقف منه ان  ــة و غيرها يتطل ــة و املدني و اإلجتماعي
ــي. ثالثا: ليس من جناح  ــون على درجة عالية من الوع يك
للمستشار في اي قضية من القضايا التي يتوالها اذا كان 
ــت بها فبهذا يكون عمله  ــر ان حتال إليه قضايا للب ينتظ
رتيباً بانتظار أن حتال إليه ملفات معينة يدرسها و يعطي 
ــوب ان يتجاوز هذا احليز  ــاري فيها، بل املطل رأيه االستش
ــوم له مبا يجعله راصدا لسير العمل منبها  اإلداري املرس

لالخطاء قبل وقوعها و ان يكون صاحب مبادرات لتطوير 
العمل أو أي نشاط إذ عليه ان يقدم بني احلني و اآلخر قراءة 
موضوعية ملا يجري في املؤسسة التي يعمل بها و بذلك 
يكون قد سبق املوظفني التقليديني في التنبيه لالخطاء 
ــطة  ــاريع واالنش ــل وقوعها و هذا يوفر ضمانة للمش قب
ــار أن يكون  ــدم.و من القوة للمستش ــات التي تق و اخلدم
ــى اخملاطر  ــاالت و أن ينبه ال ــكل االحتم ــتقراء ل لديه اس
وعندها يكون عمله عمال وقائياً بالدرجة األساس و ليس 
ــاً و هذه من مميزات صحة الوظيفة في كل األحوال  عالجي
ــس الوزراء او  ــس النواب او في مجل ــاً أننا في مجل ويقين
ــة اجلمهورية او في أية مؤسسة من املؤسسات  في رئاس
ــؤولية املستشار متقدمة في عرض التوجهات  تظل مس
ــد  ــة ان العدي ــي املتواضع ــب معلومات ــة و حس املطلوب

ــي أثبتت قدرة  ــركات الناجحة الت ــات و الش من املؤسس
ــابقني بعد  ــي ال تفرط مبوظفيها الس ــي امليدان هي الت ف
إحالتهم على التقاعد و هذا من أجنح الوسائل للحفاظ 
ــة من  على اخلبرة و التمرس و القدرة الفذة إذ كل مؤسس
ــارية  ــات الناجحة تضمن لها هيئة استش هذه املؤسس
ــا أن تختار من أجنح  ــون عددها كبيرا و إمن ــس في أن يك لي
ــابقني ألن يكونوا مستشارين فيها  واكفأ موظفيها الس

في إطار عمل تطوعي بدون رواتب.
و ختاماً فإن قيمة الوظيفة االستشارية تنطلق أصالً من 
ــورى بينهم( و لذلك  نص القرآن لقوله تعالى )و أمرهم ش
فإن من االساسي ان يعاد تقييم وظيفة املستشارين على 
االسس التي جتعل من هذه الوظيفة مصدراً اساسياً من 

مصادر جناح املؤسسة و تطورها و اضافاتها النوعية .

املهمة االستشارية ..فرص لتعزيز املؤسسات و دعم قدرتها التنفيذية



في العام 2008 أضحت والش 
املدي��رة املالي��ة القليم الغرب 
االوس��ط ف��ي حمل��ة ماكني. 
ال��ى تخصصها في  فبالنظر 
مج��ال التس��ويق وامل��ال في 
جامعة واشنطن اوكلت اليها 
مس��ؤولية االمساك بالدفاتر. 
بعده��ا اصبحت نائب��ة املدير 
الوطنية  اللجن��ة  ف��ي  املالي 
الش��يوخ  مجل��س  العض��اء 
املدي��ر  ونائ��ب  اجلمهوري��ني  
املالي ث��م املدير املالية للجنة 
الوطني��ة للح��زب اجلمهوري 
ال��ى ان اصبحت اخي��راً وقبل 
االبيض  البي��ت  ال��ى  دخولها 
اللجن��ة  موظف��ي  مدي��رة 
الوطني��ة للح��زب اجلمهوري 

ورئيسها راينس بريبوس.
وفي ع��ودة الى احداث املاضي 
نذك��ر ان اخلطوة االساس��ية 
الت��ي كان لها اش��د االثر في 
انق��اذ حملة ترام��ب لم تكن 
فقط اخلط��وة التي ق��ام بها 
ميرس��ر وفرض بانون وكونواي 
آب/  ش��هر  منتص��ف  ف��ي 
املنظمة  ان  قبول  اغس��طس 
الت��ي تعتم��د على ش��خص 
واحد س��تضطر الى االعتماد 
على حج��م اللجنة الوطنية 
فه��ذه  اجلمه��وري  للح��زب 
اللجن��ة تس��يطر عل��ى ارض 
امللعب ومتلك البنية التحتية 
للبيان��ات. ق��د ال تثق احلمالت 
االخرى باللجنة احمللية بوجود 
ع��دد كبي��ر م��ن افاعيها بني 
االعش��اب إال ان حملة ترامب 
اختارت اال تس��تثمر في االمر 
اللجن��ة  عل��ى  تعتم��د  وان 
الوطني��ة للح��زب اجلمهوري. 
آب/  ش��هر  نهاي��ة  فف��ي 
اغس��طس قام كل من بانون 
وكون��واي ومبوافق��ة كوش��نر 
بعقد صفقة مع »املستنقع« 
الوطني��ة  للجن��ة  العمي��ق 
بالرغم من  للحزب اجلمهوري 
ترامب املس��تمر على  اص��رار 
انه��م وصلوا الى هذه املرحلة 
من دون دعم اللجنة الوطنية 
للحزب اجلمهوري فِلم الزحف 

باجتاهها اآلن؟
باتت  وبش��كل ش��به ف��وري 
ف��ي  وال��ش العب��اً اساس��ياً 
اجن��از  عل��ى  تعم��ل  احلمل��ة 
مختلف املهم��ات في الوقت 
احملدد شخصية يصعب على 
املنظم��ات ان تُدار م��ن دونها. 
كان��ت وال��ش تنتقل م��ا بني 
للحزب  الوطنية  اللجنة  مقر 
اجلمهوري في واش��نطن وبرج 
ترام��ب وكانت املس��ؤولة عن 
السياس��ية  امل��وارد  توفي��ر 

والوطنية للحملة.
ف��ي  اداري  خل��ل  ح��دث  اذا 
حمل��ة ترامب خالل االش��هر 
االخي��رة م��ن الس��باق وخالل 
فالس��بب  االنتقالية  املرحلة 
ف��ي ذلك ه��و خي��اره الوحيد 
كان ان يندمج بشكل سلس 
مع اللجن��ة الوطنية للحزب 
تعتبر  الت��ي كانت  اجلمهوري 
منظمة اكثر جتاوباً ووحدة من 

حملة هي��الري كلينتون على 
س��بيل املث��ال مبواردها االكبر 
واجه��ت  ان  فبع��د  نس��بياً. 
الظاه��ر  واالذالل  الكارث��ة 
متاس��كت حملة ترامب وقام 
كل م��ن بريبوس وبان��ون باداء 
ادواره��م بنج��اح. إال ان ه��ذه 
صم��دت  بال��كاد  الصداق��ة 
اجلن��اح  ف��ي  اي��ام  لبضع��ة 

الغربي.
بالنس��بة ال��ى كايت��ي والش 

ب��ات واضحاً متام��اً ان الهدف 
املش��ترك للحمل��ة وض��رورة 
اج��راء عملي��ة االنتق��ال ق��د 
فري��ق  دخ��ول  ل��دى  تالش��يا 
ترامب الى البيت االبيض. فقد 
انتقلوا من مرحلة كانوا فيها 
يديرون ترامب الى مرحلة بات 
ه��و يديرهم فيه��ا او اقله من 
خالله��ا ولغايات في نفس��ه 
فقط. وبالرغم من ذلك وفيما 
االنس��حاب  الرئي��س  اقت��رح 
االكث��ر جذري��ة م��ن املعايي��ر 
على  والسياس��ية  احلاكم��ة 
امتداد اجي��ال فلم يكن ميلك 
اف��كاراً محددة ح��ول كيفية 
الالذع  ونق��ده  اف��كاره  حتويل 
الى سياسة وال فريقاً متحداً 

ميكنه االعتماد عليه.
الرئاس��ة  في معظ��م قصور 
واالعمال  السياس��ة  تنساب 
من اعل��ى الهرم الى اس��فله 
فيما يح��اول طاقم املوظفني 
تنفيذ رغب��ات الرئيس او على 
الرئيس بحسب  رغبات  االقل 
رئي��س  اليه��م  ينقله��ا  م��ا 
املوظف��ني. لك��ن وف��ي بي��ت 
ترام��ب االبيض ب��دأت عملية 
وضع السياسات من االسفل 
الى اعلى وذل��ك من اللحظة 

االولى الت��ي بادر فيه��ا بانون 
ال��ى اط��الق االم��ر التنفيذي 
اخلاص بالهجرة. كانت عملية 
اقت��راح وف��ق االس��لوب الذي 
يقض��ي بانه��اء الش��يء ث��م 
الرئيس بش��أنه  التحدث الى 
عل��ى امل ان يعتقد فيما بعد 
انه توص��ل الى ه��ذه الفكرة 
ترافقت مع  )نتيجة  بنفس��ه 
اقت��راح بأن��ه قد س��بق له ان 

فكر بذلك(.
اضاف��ت  االط��ار  ه��ذا  وف��ي 
وال��ش ان ترامب كان��ت لديه 

املعتق��دات  م��ن  مجموع��ة 
واحملركات الراس��خة في ذهنه 
منذ سنوات بعضها متناقض 

اآلخ��ر  وبعضه��ا  بوض��وح 
التشريعية  واالطر  يتناس��ب 
هن��ا  وم��ن  السياس��ية.  او 
كان��ت هي وآخ��رون يترجمون 
الرغب��ات  م��ن  مجموع��ة 
ال��ى برنام��ج وهذه  واحلواف��ز 
عملية اس��تلزمت الكثير من 
التكهن. اضافت والش: »كان 
االمر اش��به مبحاول��ة ملعرفة 

ماذا يريد الطفل«.
التق��دم  عملي��ة  لك��ن 
باقتراح��ات كان��ت غاي��ًة في 
التعقي��د. وهن��ا كانت تكمن 
املسألة االساسية في رئاسة 
ترام��ب أي في مش��اركة كل 
نواحي سياس��ة  م��ن  ناحية 
ترام��ب وطريق��ة قيادته؛ فهو 
لم يكن يعالج املعلومات بأي 
شكل تقليدي؛ مبعنى آخر لم 
يكن يعاجلها بأي ش��كل من 

االشكال.
ل��م يكن ترامب يق��رأ لم يكن 
كان��ت  واذا  يتصف��ح.  حت��ى 
فق��د  مطبوع��ة  املعلوم��ات 
يعتبره��ا غي��ر موج��ودة. وقد 
ظن البعض ان��ه فيما يخص 
العملية  االقتراح��ات  بع��ض 
كان ش��به امي. )كان البعض 
يق��ول ان��ه يس��تطيع ق��راءة 
الت��ي  واملق��االت  العناوي��ن 
تتح��دث عن��ه او عل��ى االقل 
عناوي��ن املقاالت التي تتحدث 
عنه وصفحة الشائعات التي 

تنشر في الصفحة السادسة 
م��ن النيويورك بوس��ت(. ظن 
البع��ض انه يعاني من عس��ر 

القراءة ذل��ك ان فهمه لالمور 
مح��دود بعض الش��يء. فيما 
اس��تنتج آخرون بأن��ه ال يقرأ 
ألنه وبكل بساطة غير مضطر 

الى ذلك. وقد كانت هذه احدى 
كشخص  االساسية  سماته 
ش��عبي.  فقد كان ش��خصاً 
لم يعد يهتم باملطالعة – بل 

يصب اهتمامه بالكامل على 
التلفاز.

ولم تقف املس��ألة عند هذه 
احل��دود. فترام��ب ال��ذي ل��م 
يك��ن يق��رأ لم يك��ن يصغي 
ايض��اً. كان يفض��ل ان يكون 
املتكل��م دوماً. وق��د كان يثق 
دوم��اً بخبرت��ه اخلاص��ة اكثر 
م��ن خب��رة أي ش��خص آخر 
بغ��ض النظ��ر ع��ن ضآلتها 
باملوضوع.  ارتباطه��ا  وع��دم 
وباالضافة الى ما سبق كانت 
قدرته عل��ى التركيز محدودة 

ج��داً حتى ح��ني كان يظن ان 
الشخص الواقف امامه جدير 

باهتمامه.

وم��ن هن��ا كان��ت املؤسس��ة 
بحاجة الى نوع من العقالنية 
الداخلية التي من ش��أنها ان 
تفسح اجملال امام منح الثقة 

لرجل يعرف القليل لكنه واثق 
متاماً ب��أن حدس��ه وآراءه هما 
الصحيح��ان. غي��ر ان افكاره 

تتغير بشكل مستمر.

ومن املبادئ التي كانت سائدة 
في بيت ترام��ب االبيض املبدأ 
القائل بأن اخلبرة هذه السمة 
الت��ي يتمتع به��ا الليبراليون 
ال اهمي��ة فعلي��ة له��ا. ففي 
النهاية وفي كثير من احلاالت 
يخطئ االش��خاص حتى ولو 
كان��وا ق��د بذل��وا الكثير من 
معرفته��م  ليكون��وا  اجله��د 
ويتخذون ق��رارات خائطة. قد 
يك��ون احل��دس ه��و الطريقة 
ل��ّب  ال��ى  للوص��ول  املثل��ى 

املس��ألة وه��ي طريقة افضل 
م��ن االعتم��اد عل��ى اليبانات 
غي��ر الثابت��ة وبالنتيجة عدم 
الق��درة عل��ى رؤية املش��كلة 
بص��ورة كلية وهي املش��كلة 
التي لطاملا ارقت عملية صنع 
السياسة االميركية. فلنأمل 

بأن يكون ذلك صحيحاً.
وبالرغم من كل ذلك فإن االميان 
الراس��خ الذي يتعدى طيشه 
وغرابة اطواره وقاعدة  معارفه 
احمل��دودة كان��ت فح��واه ان اي 
ش��خص ال ميكن��ه ان يصبح 
للوالي��ات املتحدة ما  رئيس��اً 
ل��م يك��ن يتمتع ب��ذكاء فريد 
م��ن نوع��ه ومكر ألي��س ذلك 
صحيحاً؟ ففي بدايات البيت 
االبيض كانت ه��ذه الفرضية 
االساس��ية الت��ي كان يُجمع 
عليه��ا كبار املوظف��ني والتي 

تُواِفق عليها والش واجلميع: ال 
بّد من ان ترامب يعرف ما الذي 
يقوم به ، ال بّد من ان حدس��ه 

عميق.
لكن كان هن��اك الوجه اآلخر 
لهذا التبص��ر والفهم املتميز 
وكان م��ن الصعب ج��داً عدم 
مالحظته: في غالبية االحيان 
كان يُظهر ثقة بالنفس لكنه 
كان يب��دو ف��ي احي��ان اخرى 
وفاق��ٍد  مش��لول  كش��خص 
اخ��رق  مث��ل  مثل��ه  ل��الدراك 
يتآكله ش��عوره بع��دم االميان 
فيتص��رف كما لو ان��ه يعمل 
وف��ق م��ا يقول��ه له حدس��ه 
الق��وي والواضح بغض النظر 
عن م��دى ارتباك ه��ذا احلدس 

في احلقيقة.
االنتخابي��ة  احلمل��ة  خ��الل 
اضحى ش��خصية متبجحة 
فري��ق  وكان  احلرك��ة.  كثي��رة 
عمل��ه يُدهش م��ن رغبته في 
االس��تمرار باحلرك��ة ورك��وب 
الطائ��رة والن��زول منه��ا ومن 
ث��م الصع��ود اليه��ا مج��دداً 
واالنطالق وتنظيم التجمعات 
الواح��د تلو اآلخر  االنتخابية 
ينظ��م  ان��ه  ف��ي  والتباه��ي 
احتفاالت اكثر من اي شخص 
آخ��ر وه��و ضع��ف م��ا كانت 
تق��وم به هي��الري! حت��ى انه 
كان يسخر من منط خصومه 
دوره.  ي��ؤدي  كان  البط��يء 
»ه��ذا الرج��ل ال يتع��ب اب��داً 
م��ن التصرف على ان��ه دونالد 
بنوع  بان��ون  قاله��ا  ترام��ب« 
من الثن��اء املعقد بعد بضعة 
اس��ابيع م��ن انضمام��ه الى 
احلمل��ة والعمل فيه��ا بدوام 
كامل. خالل جلسات االستماع 
االس��تخبارات عقب  م��ع  االولى 
تسميته ملنصب املرشح للرئاسة 
بدأت اجراس االن��ذار تقرع ما بني 
موظفي حملته اجلدد. بدا وكأنه 
يفتقر القدرة على اخذ املعلومات 
م��ن طرف ثال��ث او لعله لم يكن 
يهتم به��ذا املوضوع. ف��ي كلتا 
احلالت��ني كان يب��دو وكأنه يعاني 
م��ن خوف ش��ديد حي��ال توجيه 
مطالب رس��مية الي��ه. فقد كان 
يتس��مر امام كل ورق��ة مكتوبة 
تق��دم الي��ه ويتقاع��س عند كل 
تفكير. وهو في هذا االطار: »رجل 
كان يكره املدرسة كثيراً ولن يبدأ 

بحبها اآلن« بحسب بانون.
وبالرغم من ك��ون الطريقة التي 
ينتهجها ترامب لتس��يير االمور 
ش��كلت  فق��د  للقل��ق  مثي��رة 
طريقته هذه فرصة لالش��خاص 
مقرب��ة  عل��ى  يعمل��ون  الذي��ن 
منه: فمن خ��الل فهمه ومراقبة 
عادات��ه وردود فعل��ه الت��ي تعلم 
خصوم��ه في العمل االس��تفادة 
منها لصاحلهم قد يس��تطيعون 
التالعب به او تس��ييره. وبالرغم 
م��ن ذل��ك وفيما ق��د يك��ون من 
املمك��ن حتريك��ه الي��وم فال احد 
مب��دى  االس��تخفاف  يس��تطيع 
صعوبة تسييره في االجتاه نفسه 

في اليوم التالي.

9 ملف

باتت والش العبًا اساسيًا يف احلملة تعمل على اجناز خمتلف املهمات يف الوقت احملدد شخصية يصعب على املنظمات ان ُتدار من دونها

الخطوة االساسية التي كان لها اشد االثر 
يف انقاذ حملة ترامب اعتمدت على شخص 
واحد اضطر اىل االعتماد على حجم اللجنة 

الوطنية للحزب الجمهوري

احللقة )29(

الهدف املشرتك للحملة وضرورة اجراء عملية 
االنتقال قد تالشيا لدى دخول فريق ترامب 

اىل البيت االبيض

راينس
ترامب

ماكني

هيئة التحرير

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

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



في مباراة ترّقبها العراقيون والعالم باهتمام وشغف 
10

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

زوروا موقعنا على االنرتنت:

WWW.albayyna-new.com الر ياضــــة

NO. 3107 . THU . 17 . JAN .2019 العدد )3107( الخميس  17 / 1/ 2019   

ســــــالم عــــــواد يعلــــــن ترشيحــــــه جمــــــددا لعضويــــــة 
املكتــــــب التنفيــــــذي

   
اليد عضو  لكرة  املركزي  اإلحتاد  رئيس  اوضح 
الوطنية  االوملبية  باللجنة  التنفيذي  املكتب 
مجددا  الترشيح  عزمه  عواد  سالم  العراقية 
االنتخابات  في  التنفيذي  املكتب  لعضوية 
املقبل.جاء  الشهر  منتصف  تقام  ان  املقررة 

ذلك في تصريح  أكد فيه ان تشريع القوانني 
اخلاصة باللجنة االوملبية واالحتادات الرياضية 
مشتركة  وبرامج  خطط  وضع  الى  اضافة 
بني وزارة الشباب والرياضة واللجنة االوملبية 
التنفيذي  املكتب  اولويات عمل  من  سيكون 
على  بالتاكيد  تصريحه  عواد  املقبل.واختتم 

التنفيذي وفي  مساندته لزمالئه في املكتب 
واالمينان  حمودي  رعد  الكابنت  مقدمتهم 
كونه  املقبلة  االنتخابات  في  واملالي  العام 
اللجنة  في  العمل  قيادة  على  قدرتهم  ملس 
التي  الصعبة  الظروف  من  بالرغم  االوملبية 

حتيط الواقع الرياضي بشكل عام.

 بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 

األسود تسود وجترب املنتخب اإليراني على التعادل السليب بعد استحواذ وفرص ضائعة ويتأهل ثاني اجملموعة
الالعبون العراقيون أدوا املباراة بروح عالية ومبستوى عاٍل أظهروا من خالله أنهم منافس قوي يف البطولة

الوطنية وحب الوطن ليس��ت سلعة تباع وتش��ترى وفقا ملقتضيات سوق املزايدات، واحلرص 
على الوطن وس��معته واعالء ش��أنه في كل مناسبة ال يتطلب اس��تعراض عضالت وتهريج 
على الهواء، ألن الوطنية اكس��ير حياة، متاما كالدم الذي يس��ري في العروق، ومثل املاء الذي 
ال حي��اة بدون��ه، وكالهواء ال��ذي يحفظ دورة حي��اة الطبيع��ة والكائنات، هذه مس��لمات أو 
بديهيات معروفة وليس��ت مقتصرة علينا فقط، فكل انس��ان س��وي في هذا العالم عاشق 
ومحب لوطنه ويتمنى له اخلير والفالح دائما من دون أن يس��تغل حب الوطن وش��عار الدفاع 
عنه س��يفا دعائيا فارغ املضمون، ويش��هره البعض لألنتقاص من االخرين وتسقيطهم هنا 
وهن��اك، وبقدر تعلق األمر بنا وكما هو حال الكثير من املش��اهد والصور النش��از التي صارت 
طبيعي��ة الظهور في واقعنا احلالي، س��يما في امليدان الرياض��ي، صارت كرة القدم واملنتخب 
الوطني على وجه اخلصوص ساحة للمزايدات واخلطابات التي يصنف الكثير منها في خانة 
التس��قيط والتش��هير وتصفية احلس��ابات، أكثر منها قضية حرص على اللعبة ودفاع عن 
الس��معة وبكاء على اللنب املسكوب. ولألسف انساق كثيرون وبسبب غياب الرؤى األعالمية 
الرصين��ة الى معارك - فضائي��ة - في بعض القنوات التي أس��تثمرت األمر حتقيقا لألثارة من 
دون حس��اب ما تفرزه املعارك والتصريحات األعالمية ونش��ر غسيلنا بكل ما يحتويه من اثار 

ونتائج جعلت منا مصدر تندر وسخرية 
االخري��ن. وبق��در تعلق األم��ر باملنتخب 
الوطن��ي كنت أمتن��ى أن يبعد هذا امللف 
ع��ن س��وق املزاي��دات والفوض��ى، ليس 
على اعتبار ما ينتظره من استحقاقات 
وف��ي مقدمتها املباراة املرتقبة مع ايران، 
ب��ل وألن املنتخب الوطني ه��و ملك لنا 
جميع��ا وليس من حق أحد أن يس��تغل 
ه��ذا املل��ف ف��ي صراعات��ه وطموحاته 
ومصاحل��ه اخلاص��ة، وليس م��ن املنطق 
بشيء أن يتحول هذا املنتخب الى ورقة 
لعب على طاول��ة املتصارعني واخملتلفني 
بالوطن  واملتخاصمني وكلهم يتحدثون 
والوطنية، لكن بعضهم يتمنى خسارة 
هذا املنتخب في مب��اراة اليوم ألعتقاده 
على وفق منطق مريض ورؤية مريضة، ان 

اخلسارة هي خسارة أو هزمية أو ضربة قاصمة لعبداخلالق مسعود وزمالئه أو للمدرب األجنبي 
ومن معه، ومن املؤس��ف جدا أن تصل احلال بالبعض الى هذا املس��توى من الضحالة ولن أزيد 
أكثر.نتمنى كلنا الفوز على ايران والتحليق بصدارة اجملموعة الرابعة وحس��م مش��وار قصير 
لكنه متعب، بل ومزعج جدا عش��ناه جميعا برغم الفوز مرتني على فيتنام واليمن، والتفاؤل 
بنجاح اسود الرافدين في املهمة كبير ومتوقد، مع أننا على وفق كل املقاييس لسنا األفضل 
من املنتخب االيراني الذي ال ميكن األنتقاص من قدراته وأمكاناته كما هو مثلنا ميتلك الطموح 
في الظفر ببطولة اجملموعة وجتنب خيارات أصعب في دور الس��تة عش��ر, وأمتنى على السيد 
كاتانيت��ش كم��ا صرح بعد مباراتنا مع اليمن أن يكون قد ش��خص فعال نقاط الضعف التي 
أش��ار أليها في املنتخب االيراني، ليتمكن من خاللها من وضع التوليفة املناسبة والتكتيك 
الفعال, وعلى وفق ه��ذه املقاييس علينا أعتبار هذه املواجهة وبقدر أهميتها مباراة اعتيادية 
من الواجب علينا عدم الشحن الزائد لالعبني واملالك التدريبي وللراي العام، ونصورها وكأنها 
مسألة حياة أو موت، علينا جتديد الثقة مبنتخبنا الوطني ومده مبا هو طبيعي من التشجيع 
والدع��م واملؤازرة، وكلن��ا ثقة بخروجه غامنا بالفوز كما هي متنياتنا على من أش��رنا اليهم أن 
تك��ون ردود أفعالهم طبيعية بعد انتهاء املباراة وما يليها، وليس أن يتجدد املش��هد البائس 

في سوق املزايدات الرخيصة حتت شعار الوطن والوطنية.
السطر االخير

** إقبل التحديات، لكي تتمكن من الشعور بنشوة النصر.          جورج باتون

ليست جمرد 
مباراة

وقفة 

خالد جاسم

املنتخب الوطني هو ملك لنا 
جميعا وليس من حق أحد أن 
يستغل هذا امللف يف صراعاته 
وطموحاته ومصالحه الخاصة، 
وليس من املنطق بشيء أن يتحول 
هذا املنتخب اىل ورقة لعب على 
طاولة املتصارعني واملختلفني 
واملتخاصمني

واصل فريق الكرخ صدارته للدوري 
املمتاز بكرة السلة بفوزه الكبير 
-118 بنتيجة  زاخو  فريق  على 

جرت  التي  املباراة  في  نقطة   95
بينهما امس االول في قاعة الكرخ 
املرحلة  من  الثاني  الدور  ضمن 
الثانية بادارة احلكام جواد حسن 

ووهران حبيب وعمار حسني.
من  اجلنوب  نفط  فريق  ومتكن 

بنتيجة  اخلطوط  فريق  هزمية 
التي  املباراة  في  نقطة   66-83
الشعب،  قاعة  في  بينهما  جرت 
بتحكيم نائل طالب ومهند جواد 
تغلب  فيما  عبدالرضا،  وفاضل 
فريق امليناء على فريق االعظمية 
املباراة  في  نقطة   62-85 بنتيجة 
قاعة  في  بينهما  جرت  التي 
الشعب بتحكيم منير جرجيس 

واحمد رافد ونورالدين علي.

الكرخ يواصل الصدارة ونفط 
اجلنوب يهزم اخلطوط وامليناء 

يغلب األعظمية
الوطني  للمنتخب  الفني  اجلهاز  اعلن 
االيراني  بقيادة  الشاطئية،  القدم  بكرة 
العبني  خلمسة  استدعاءه  مقدم،  كرمي 
االستغناء  بعد  املنتخب  لصفوف  جدد 
في  شاركوا  ممن  العبني  اربعة  عن 
يومني  قبل  اختتم  الذي  قطر  معسكر 
كرمي  االسيوية.ودعا  للبطولة  حتضيرا 
وزين  منصور  علي  الالعبني:  مقدم 
ابراهيم  وحسني  احلسني  عبد  العابدين 
علي،  مهيمن  واحلارس  كامل،  ومرتضى 
الذي  املنتخب  مترينات  في  لالنخراط 

في  اخلميس،  اليوم  تدريباته،  سيعاود 
متام الساعة 12 ظهرا، على ملعب احتاد 

مقدم  استبعد  الشاطئية.فيما  الكرة 
عبد  علي  احلارس  هم:  العبني،  اربعة 
النبي، ومصطفى محمد بدر وعلي احمد 

حسني وحسني جبار.
الوطني  املنتخب  قائمة  تكون  وبهذا 
 : هم  العبا،   16 من  مكونة  النهائية 
ومهيمن  سعد  ومحمد  سامي  محمد 
علي حلراسة املرمى، وعلي جودة ومهند 
مهدي  وعلي  ابراهيم  وسالم  محمود 
ومحسن  قاسم  ومرتضى  رضا  ومحمد 
وعلي  حسن  وصالح  جبار  وعلي  معن 
احلسني  عبد  العابدين  وزين  منصور 

وحسني ابراهيم ومرتضى كامل .

بعد اختتام معسكر وطني الشاطئية في قطر
مقدم يدعو مخسة العبني جدد بعد االستغناء عن اربعة 

ودية  مباراة  الدولي  كربالء  ملعب  احتضن 
جمعت منتخبنا األوملبي مع شقيقه األوملبي 
السوري، وانتهت بفوز املنتخب العراق بهدفني 
دون رد ، وقادها احلكم الدولي يوسف سعيد .

هدف وحيد .. واداء رتيب.
من  الطموح  مبستوى  يكن  لم  االول  الشوط 
برغم   ، املنتخبني  ولكال  الفني  االداء  ناحية 
الواضحة لالعبي املنتخب األوملبي  السيطرة 
هذا  دقائق  اغلب  في  املباراة  على  العراقي 
الشوط ، لكن ابرز ما لوحظ فيه هي الرغبة 
اجلامحة للمنتخبني في السيطرة على وسط 
امللعب، وهو مارافقه التدخالت العنيفة والتي 
اضطر فيها يوسف سعيد الى إطالق صفارته 

في كثير من املرات،
املنتخب  تقدم  شهدت   34 الدقيقة  لكن 
ناجح  توغل  بعد  االول  بالهدف  العراقي 
للمدافع مصطفى محمد، حول كرة بالعرض 
لم  السوري،  املنتخب  جزاء  منطقة  داخل 
بالشكل  السوري  املدافع  معها  يتعامل 
عبود  علي  محمد  لالعب  لتصل  الصحيح 
الذي جنح في إسكانها الشباك، ليعلن تقدم 
بعدها  ليعلن  االول،  بالهدف  العراقي  االوملبي 
هدف  وقع  على  األول  الشوط  نهاية  احلكم 

عبود .
االسود حتكم سيطرتها وتضاعف النتيجة 

فيه،  املباراة  مستوى  اختلف  الثاني  الشوط 
فيه  فرضوا  مميزا  اداًء  العراقي  املنتخب  وقدم 
سيطرتهم على جميع اجزاء امللعب ، وسيطر 
على  عبود  علي  ومحمد  العاني  لؤي  الثنائي 

واضحا  نشاطا  وملسنا  العمليات؟  منطقة 
ومصطفى  حسن  احمد  الهجوم  لثنائي 
ركلة  على  احلصول  في  االخير  لينجح  علي، 
احمد  زميله  63ترجمها  الدقيقة  في  جزاء 
االسود  كتيبة  تقدم  معلنا  هدف،  الى  حسن 
بالهدف الثاني، وواصل مصطفى علي إزعاجه 
للدفاعات السورية ليتسبب بالدقيقة 74في 
طرد العب من املنتخب السوري ، وكاد البديل 

احمد عبد الرزاق ان يحقق الثالثية للمنتخب 
العراقي، لكن احلارس السوري متكن من إنقاذ 
مرماه ليتواصل ضغط العبي غني شهد على 
النتيجة،  في  تغيير  إحداث  دون  لكن  املرمى، 
املنتخب  بفوز  املواجهة  نهاية  احلكم  ليعلن 

االوملبي العراقي بهدفني نظيفني .
يشار الى ان املنتخبني سيجددان مواجهتهما 
املنتخب  سفر  قبيل   ، املقبل  اجلمعة  يوم 

منتخبها  ومقابلة  السعودية،  الى  العراقي 
األوملبي في مباراتني حتضيريتني .

الى ذلك صرح مدرب املنتخب االوملبي السوري  
العراقي  املنتخب  نواجه  ان  طيبة  فرصة 
كبيرة  مكانة  من  العراق  ميتلكه  ملا  االوملبي 

على الساحة الكروية االسيوية .
خاللها  من  وشخصنا  مفيدة،  كانت  املباراة 
التي  والسلبية  االيجابية  احلاالت  من  العديد 

سنعمل على تالفيها قبل الدخول في معترك 
التصفيات .

- حكم املباراة لم يكن موفقا، وساهم بشكل 
كبير في افسادها .فريقنا لم يدخل في اجواء 
املباراة بشكل جيد بسبب اخلشونة الكبيرة 
ولألسف  العراقي،  الفريق  من  تلقاها  التي 
جيد،  بشكل  معها  يتعامل  لم  احلكم 
تعرض  الذي  الالعبني  احد  خسرنا  ونتيجتها 
.نحن  اثرها  على  امللعب  ترك  قوية  إلصابة 
ميكن  وال  املنتخب،  لبناء  التجريب  طور  في 
الالعبني  جميع  عن  كامال  حكما  نعطي  ان 
بكل  العراقي  االحتاد  يقدمه  .ما  املتواجدين 
اآلن  لغاية  املعسكر  ان  نقول  يجعلنا  امانة 
 ، طعام   ، سكن  النواحي،  جميع  من  مثالي 
مالعب، كل سبل الراحة متوفرة، وبالتالي كل 
هذه العوامل ولدت لدينا االطمئنان على جناح 

املعسكر لتحقيق االهداف املرسومة .
اهم ما جاء على لسان مدرب منتخبنا االوملبي.. 
بعد  الصحفي  املؤمتر  في  شهد..  الغني  عبد 

املباراة الودية امام املنتخب االوملبي السوري :
يخوضها  التي  االولى  املباراة  هذه  جانبه  من 
املباريات  وجميع  اوملبي،  منتخب  ضد  الفريق 
عكس  على  اندية،  ضد  كانت  لعبناها  التي 
اربع  لعب  الذي  السوري  االوملبي  املنتخب 
تشخيص   . اوملبية  منتخبات  ضد  مباريات 
سيتحدد  فريقنا  في  والقوة  الضعف  نقاط 
السعودي  املنتخب  امام  املباراتني  بعد  اكثر 
االوملبي اللتني ستجريان نهاية الشهر احلالي 
جتميع  صعوبة  هي  عملنا  يعرقل  ما  اهم   .
مباريات  استئناف  بعد  خصوصا  الالعبني، 

الذي  الوطني،  منتخبنا  عودة  بعد  الدوري، 
نتمنى له التوفيق في بطولة اسيا . حتدثت مع 
العمل  يتبلور  ان  اردنا  اذا  فيما  االحتاد  اعضاء 
لنحصد ما زرعناه، فيجب تفريغ الالعبني خالل 
معهم  العمل  لنا  ليتسنى  القادمة  الفترة 
بصورة مكثفة . اقدر وضع االندية التي ميثلها 
في  بدالء  هم  الالعبني  اغلب  لكن  الالعبون، 
انديتهم باستثناء اربعة الى خمسة العبني .  
مثال من معاناتنا مع الالعبني في هذا التجمع 
يكن  لم  ومن  منهكا،  الينا  جاء  يلعب  من  ان 
اساسيا مع ناديه جاءنا محبطا، فتطلب منا 
تهيئتهم  اجل  من  مضاعف  بشكل  العمل 
نبخس  ان  ميكن  ال   . الوديتني  سوريا  ملباراتي 
املالحظات  بعض  مع  العراقي  الدوري  حق 
من  التنظيمية  الناحية  من  خصوصا  عليه، 
واالهتمام  والتوقفات،  املباريات  جلدول  ترتيب 
هذه  كل  التحكيم،  الى  باإلضافة  باملالعب، 
االمور تنتج لنا نوعية جيدة من الالعبني لرفد 
ان  نتحدث عن  ما  دائما   . الوطنية  املنتخبات 
الفترة  في  خصوصا  بطيئة،  العراقية  الكرة 
توفر  مع  اختلف  االمر  اآلن  لكن  السابقة، 
يأتي  وهنا  اجلودة،  من  كبيرة  بدرجة  مالعب 
التأخير،  دور التحكيم بالتشديد على حاالت 
 ، املتكرر  بالسقوط  لالعبني  السماح  وعدم 
يتصنع  لنراه  الفريق  يتقدم  ان  بعد  خصوصا 
املباراة  رمت  قتل  اجل  من  والسقوط  االصابات 
اجملموعة،  اول  بتأهل  تكمن  املهمة  صعوبة   .
بطاقة  حسم  بكيفية  التفكير  علينا  وهنا 
احلسابات  انتظار  دون  مباشر  بشكل  التأهل 

االخرى .

بثنائية نظيفة المنتخب االولمبي العراقي يجتاز شقيقه السوري .. وديا
مدرب منتخب سوريا االومليب.. حسني عفش : املنتخب العراقي االومليب سيصبح من الكبار يف اسيا 

شهد : تشخيص نقاط الضعف والقوة يف فريقنا سيتحدد اكثر بعد املباراتني امام املنتخب السعودي االومليب

وإيران  الوطني  منتخبنا  تعادل 
التي  املباراة  في  وذلك  سلبيا 
االربعاء  أمس  مساء  أقيمت 
بنادي  مكتوم  آل  ستاد  على 
مباريات  في ختام  وذلك  النصر 
الرابعة  باجملموعة  الفريقني 
ببطولة كأس أمم آسيا واملقامة 
العربية  اإلمارات  في  حاليا 
املتحدة وتستمر حتى اآلول من 
وبهذه  املقبل.  شباط  فبراير/ 
النتيجة ارتفع رصيد املنتخبان 
املنتخب  وتصدر  نقاط   7 إلى 
اإليراني اجملموعة بفارق األهداف 
الثاني.  املركز  العراق  واحتل 
كان  قويا  عرضا  الفريقان  قدم 
في  سيطرة  األكثر  اإليراني 
سيطر  والعراق  األول  الشوط 
الفرص  بعض  وأهدر  الثاني  في 
املؤثرة في اللقاء، وتألق احلارس 
الذود  في  رضا  علي  اإليراني 
فرص  أخطر  وأنقذ  مرماه  عن 
عباس  عالء  البديل  من  اللقاء 
ساعة.جاء  بربع  النهاية  قبل 
الشوط األول متوسط املستوى 
باستثناء  املنتخبني  جانب  من 
خالل  الفردية  الفرص  بعض 
بركلة  املطالبة  وكذلك  اللقاء 

عدا  وفيما  إيران  ملصلحة  جزاء 
ذلك كانت الكفة متساوية من 
بالنسبة  املرمى  تهديد  حيث 
املنتخب  سيطر  للمنتخبني. 
فترات  معظم  على  اإليراني 
خطورة  دون  االول  الشوط 
العراق  مرمى  على  حقيقية 
جالل حسن هاشم، حيث دافع 

جيد  بشكل  العراقي  املنتخب 
امللعب. في  األخير  الثلث  في 
على  كتانيتش  املدرب  واعتمد 
امللعب  وسط  في  كثافة  عمل 
من أجل تقليل املساحات أمام 
وأن  السيما  اإليراني  املنتخب 
االخير يعتمد على نقل الكرات 
بسرعة من أجل الوصول ملرمى 

يحفل  لم  والتسجيل.  العراق 
العديدة  بالفرص  الشوط  هذا 
حقيقية  فرصة  أول  ان  حيث 
كانت  الفريقني  شباك  صوب 
وهي   42 الدقيقة  في  إيرانية 
رضا  علي  من  قوية  تسديدة 
حارس  قائم  فوق  مرت  بيسراه 
من  تسديدة  وسبقتها  العراق 

املدافع أحمد إبراهيم امسكها 
احلارس اإليراني بسهولة. وشهد 
احلاالت  بعض  الشوط  هذا 
تعرض صفاء هادي  املؤثرة مثل 
العراقي  املنتخب  وسط  العب 
جانب  من  كرة  بدون  للضرب 
املنتخب  العب  قدوس  سامي 
بانذاره  احلكم  واكتفى  اإليراني 
تستحق  اللعبة  وكانت  فقط 
الضرب  ألن  احلمراء  البطاقة 
كان بدون كرة وذلك في الدقيقة 
العبي  مطالبة  وكذلك   .39
جزاء  بضربة  اإليراني  املنتخب 
في كرة اصطدمت بقدم ثم يد 
صفاء هادي ولكن احلكم اشار 
قرارا  وكان  اللعب  باستمرار 

صحيحا من جانب احلكم.
الشوط الثاني

ومع بداية الشوط الثاني أجرى 
املدرب العراقي تغييرا مبشاركة 
أحمد  من  بدال  راسان  بشار 
ياسني وذلك لتنشيط الناحية 
الهجومية بحثا عن التسجيل 
تصدر  أجل  من  باللقاء  للفوز 
األمر  يتغير  لم  ولكن  اجملموعة. 
نفس  على  األداء  استمر  حيث 
املنتخبني  جانب  من  املنوال 
إيراني  ودفاع  عراقية  سيطرة 

قوي السيما في الدقائق األخيرة 
املقابل  وفي  الشوط.  هذا  من 
العراق  دافع  الشوط  بداية  في 
الثنائي  طريق  عن  قوي  بشكل 
مع  إبراهيم  وأحمد  فايز  علي 
ظهيري اجلنب وكذلك املساندة 
من العبي الوسط مع االعتماد 
على السرعة في نقل الهجمة.

وكاد مهند علي يسجل الهدف 
األول عندما استلم الكرة أمام 
املرمى وهيأها لنفسه وسددها 
اإليراني  احلارس  قوية امسكها 
الدقيقة  في  بثبات  رضا  علي 
التقدم  فرصة  لتضيع   67
 77 الدقيقة  وشهدت  للعراق. 
اللقاء  في  العراق  فرص  أخطر 
البديل  لعبها  قوية  كرة  من 
بدال من  الذي لعب  عالء عباس 
احلارس  واخرجها  علي  مهند 
ركنية  ضربة  ببراعة  رضا  علي 
منقذا هدفا محققا للمنتخب 
بشدة  العراق  وهاجم  العراقي. 
بحثا  األخيرة  الدقائق  في 
وتصدر  االنتصار  حتقيق  عن 
اجملموعة، ولكن احلارس اإليراني 
عن  الذود  في  جنح  رضا  علي 
لتنتهي  جيدة  بصورة  مرماه 

املباراة بالتعادل السلبي.

تقرير : انتفاضة مبابي تنذر 
خبطف حذاء ميسي

فاز نيوكاسل يونايتد 4-2 على بالكبرن 
روفرز بعد وقت إضافي فيما فرط ستوك 
ليسقط  بهدفني  تقدمه  في  سيتي 
3-2 أمام شروسبيري تاون املنافس في 
في  إعادة  مباراتي  في  الثالثة  الدرجة 
القدم  لكرة  اإلنكليزي  االحتاد  كأس 
نيوكاسل  جماهير  الثالثاء.وحصلت 
على دفعة معنوية من فريقها املتعثر 
في الدوري املمتاز بانتصار ضد بالكبرن 

باستاد  مرات  ست  باللقب  الفائز 
رفائيل  املدرب  فريق  بارك.وتقدم  إوود 
شون  بتسديدة  ثانية   56 بعد  بنيتز 
من  روبرتس  كالوم  وعزز  لونغستف 
تقدم الفريق في ظهوره الثاني بعد أربع 
سنوات من أولى مبارياته مع نيوكاسل.
لكن بالكبرن عدل النتيجة بثنائية ادم 
الشوط  في  لنيهان  ودارف  أرمسترونغ 
منح  فرصة  داك  برادلي  األول.وأهدر 
اإلضافي  الوقت  في  لبالكبرن  التقدم 
بيريز  وأيوزي  خوسيلو  يحسم  أن  قبل 

سيواجه  الذي  نيوكاسل  انتصار 
واتفورد منافسة في الدوري املمتاز في 
الدور الرابع.وبدا أن شروسبيري املتعثر 
الدرجة  في   18 املركز  يحتل  والذي 
الثالثة لن يستطيع اللحاق بنيوبورت 
وبارنت  أثليتيك  وأولدهام  كاونتي 
مستضيفه  أمام  بهدفني  تأخره  بعد 
الشباك  كامبل  تاريز  ستوك.وهز 
لكن  األول  الشوط  في  لستوك  مرتني 
آخر  أهداف في  أحرز ثالثة  شروسبيري 
20 دقيقة ليحقق املفاجأة.وبدأ جيمس 

بولتون العودة بتسديدة من 20 مترا في 
الدقيقة 71 ثم أدرك فغيري أوكنابيري 
التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 81 
الثالثية. لورنت  غوش  يكمل  أن  قبل 
الرابع  الدور  في  شروسبيري  وسيلعب 
املنتمي  واندرارز  ولفرهامبتون  ضد 
وينزداي  شيفيلد  املمتاز.وفازت  للدوري 
املتعثر في الدرجة الثانية 1-صفر على 
لوتون تاون املنافس في الدرجة الثالثة 
ليحل ضيفا على تشيلسي في الدور 

الرابع.

لكأس  األول  الدور  من  سوريا  ودعت    
آسيا 2019 في كرة القدم بعد خسارتها 
بصعوبة وبهدف في الوقت القاتل أمام 
الثالثاء   3-2 اللقب  حاملة  أستراليا 
املاضي في العني، فيما ينتظر منتخب 
لبلوغه  صعبة  احتماالت  فلسطني 
بعد  تاريخه  في  األولى  للمرة  الـ16  دور 

تعادله سلبا مع األردن في أبوظبي.
بعد  نقطة  عند  سوريا  رصيد  وجتمد 
تعادلها مع فلسطني سلبا وخسارتها 
ترتيب  لتتذيل  صفر-2،  األردن  أمام 
اجملموعة الثانية، فيما ضمنت أستراليا 
على  فوزين  من  نقاط  بست  الوصافة 

فلسطني وسوريا.
صدارة  ضِمَن  كان  الذي  األردن  وعزز 
رصيده  الثانية،  اجلولة  بعد  اجملموعة 
اجملموعات  دور  وأنهى  نقاط  سبع  إلى 
برقم خاص بعدما حافظ حارس مرماه 
على  عاما(   36( شفيع  عامر  اخملضرم 
تواليا  الثالثة  للمباراة  شباكه  نظافة 
ألول مرة في مشاركتها األربع منذ 2004.

واحتلت فلسطني املركز الثالث برصيد 
نقطتني مبقية على آمالها بالتأهل من 
بني افضل اربعة منتخبات حتتل املركز 
الثالث، في حال لعبت نتائج اجملموعات 
مهاجم  لصاحلها.وقال  األخرى  اخلمس 
ان  »بي  لشبكة  خريبني  عمر  سوريا 

كثيرا  »تأخرنا  املباراة  بعد  سبورتس« 
حتى  بالبطولة  نشعر  لم  بصراحة، 
اللوم  اليوم. فريقنا جيد جدا. لن أضع 
دوما«. تقصير  هناك  املسؤولني،  على 
وعن تبديل املدرب األملاني برند شتانغه 
بعد خسارة االردن باحمللي فجر ابراهيم، 
إلى  الصفر  من  األمر  »اختلف  أضاف 
كان  )ابراهيم(  الشخص  هذا  املئة. 
كثيرة  خفايا  هناك  ويفهمنا.  مظلوما 
شرح  عنها«.بدوره،  احلديث  أريد  وال 
تنازل  الذي  السومة  عمر  املهاجم 
وحملها  املباراة  قبل  القائد  شارة  عن 
»امتلكنا  الصالح  أحمد  املدافع 
الدقائق  في  لكن  البداية،  منذ  املباراة 

ونسينا  امللعب  وسط  فتحنا  األخيرة 
ما  ثالثا  هدفا  فسجلوا  التعليمات 

حرمنا نقطة قد تؤهلنا«. 
السعودية  تأهل  قلص  اخر  جانب  من 
حساسية  الـ16  دور  إلى  وقطر 
في  أبوظبي،  في  اخلميس  مواجهتهما 
آسيا  كأس  من  اجملموعات  دور  ختام 
2019 في كرة القدم، وذلك على خلفية 
اخلليجية.خاض  الدبلوماسية  األزمة 
منتخب قطر في اإلمارات أولى مبارياته 
بالفوز  وجنح  املقاطعة  دول  أرض  على 
كوريا  اكتساح  ثم  2-صفر  لبنان  على 
بنقاطه  فضمن  6-صفر،  الشمالية 
الست بلوغ الدور اإلقصائي، على غرار 

السعودية الفائزة بسهولة على كوريا 
بثنائية. لبنان  ثم  برباعية  الشمالية 
ستغيب  تواليا  الثالثة  وللمباراة 
اجلماهير القطرية عن مدرجات املالعب 
وأبوظبي  الرياض  قطع  بعد  اإلماراتية، 
واملنامة، إضافة الى القاهرة، عالقاتها 
 2017 حزيران/يونيو  في  الدوحة  مع 
بدعم  األخيرة  اتهامها  خلفية  على 
تنفيه  ما  وهو  املتطرفة،  التنظيمات 

قطر.
فليكس  اإلسباني  قطر  مدرب  وقال 
االخير على كوريا  الفوز  سانشيز بعد 
هنا  ليست  »جماهيرنا  الشمالية 
الالعبون  قطر..  من  تشجعنا  لكنها 
دون  من  ارضهم  اللعب خارج  معتادون 
آسيا«.فيما  ابطال  دوري  في  جماهير 
أشار جنم وسطه أكرم عفيف لفرانس 
برس »بالطبع كنا نأمل في اللعب أمام 
جمهورنا، بالنسبة لنا ال مشكلة، في 

النهاية هناك 11 العبا ضد 11«.
قدوم  على  انسحبت  األزمة  تداعيات 
رئيس  نائب  املهندي  سعود  القطري 
عشية  اإلمارات  الى  اآلسيوي  االحتاد 
اإلعالم  وسائل  زعمت  إذ  البطولة، 
باإلضافة  البالد  دخول  منعه  القطرية 
ما  وهو  الرسمي،  اإلعالمي  الوفد  إلى 
الحقا  ليظهر  احملليون  املنظمون  نفاه 
مباريات  خالل  املنظمة  اللجنة  رئيس 

علي  املعز  تسجيل  »العنابي«.وبعد 
الشمالية  كوريا  مرمى  في  رباعية 
كتذكار،  بالكرة  االحتفاظ  وطلبه 
للمنتخب  اإلعالمي  املنسق  أشار 
حديث  في  الصالت  علي  القطري 
لقناة »الكأس« ان العب نادي الدحيل 
عليها.في  احلصول  من  حرم  الشاب 
للمباراة،  املقابل، يحشد السعوديون 
»تسيير  القدم  كرة  احتاد  أعلن  وقد 
القطيف  محافظة  من  حافالت 
جماهيريا  الوطني  املنتخب  ملؤازرة 
أمام منتخب قطر« وفتح أبواب مقره 
السعودية  للجماهير  دبي  مدينة  في 
احلصول  في  الراغبة  واإلماراتية 
الدوسري،  محمد  التذاكر.وأكد  على 

أن  اجملانية،  التذاكر  توزيع  عن  املسؤول 
احتاد كرة القدم رصد تسعة آالف تذكرة 
السعودية  اجلماهير  تشمل  للقاء، 

واإلماراتية.
بني  كبيرة  الفوارق  تبدو  تاريخيا، 
مشوار  بداية  كانت  إذ  الطرفني، 
منذ  رائعة  آسيا  كأس  في  السعودية 
و1988   1984 ألقاب  فأحرزت   ،1984
و2000،   1992 في  ثانية  وحلت  و1996، 
لكنها في النسخ األربع األخيرة ودعت 
في  األول  الدور  من  مرات  ثالث  باكرا 
وصيفة  حلت  كما  بطيئة  بداية  ظل 
أفضل  يبقى  املقابل،  2007.في  في 

مرتني  النهائي  ربع  بلوغها  لقطر  إجناز 
هذه  متصدر  و2011(.ويلتقي   2000(
الرابعة  اجملموعة  وصيف  مع  اجملموعة 
متصدر  مع  ووصيفها  العراق(  أو  )إيران 
أوزبكستان(.فنيا،  أو  )اليابان  السادسة 
انتصارات  حصد  عن  املنتخبان  يبحث 
االولى  للمرة  اجملموعات  دور  في  كاملة 
في  السعودية  تاريخهما.وحققت  في 
لها  افتتاحي  فوز  اول  البطولة  هذه 
كوريا  أمام  سهلة  برباعية   1996 منذ 
الشمالية حملت توقيع العب الوسط 
فتيل،  آل  محمد  املدافع  باهبري،  هتان 
أن  قبل  املولد،  وفهد  الدوسري  سالم 

لبنان  ضد  مستحقة  ثنائية  تضيف 
عبر املولد واملقهوي.وتابعت السعودية 
أنهت  فبعدما  التصاعدي،  مسارها 
على  الفوز  بنقاط  الروسي  املونديال 
بدايتها  معوضة  صالح،  محمد  مصر 
أمام  اخلماسية  وخسارتها  اخمليبة 
روسيا، سحبت أريحيتها إلى البساط 
أنتويو  خوان  األرجنتيني  القاري.وقال 
متأكد  »أنا  السعودية  مدرب  بيتزي 
نوعية  بنفس  االحتياط  العبي  أن  من 
الالعبني االساسيني. سنحاول أن نفوز 
في مباراة قطر ولن نفكر بباقي النتائج 

بل بادائنا«.

قدم كيليان مبابي نفسه للعالم بأداء قوي وعروض 
باريس  فريقه  أو  فرنسا  منتخب  مع  سواء  مبهرة 
سان جيرمان الذي دفع مسؤولوه 180 مليون يورو، 
لضمه من نادي موناكو.في أول مواسمه مع النادي 
الدوري  محلية،  ألقاب  بـ3  مبابي  فاز  الباريسي 
الفرنسية،  احملترفني  رابطة  وكأس  فرنسا  وكأس 
كما ساهم بقوة في اإلجناز األكبر بتتويج منتخب 
تاريخه  في  الثانية  للمرة  العالم  بكأس  الديوك 

في  أهداف   4 ل بإحراز  يا ند مو
روسيا.

مبابي  ة نال  عد
فردية  على جوائز 
املميز  في عطائه 
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خطى  على  للسير  ترشيحه  ومت  الكثيرين  إشادة 
الذي  بيليه  البرازيلية  األيقونة  بحجم  أساطير 
فاز بكأس العالم ألول مرة ببلوغه 17 عاما، وقال 
الالعب  رفع  بعدما  له  شبيها  مبابي  يعتبر  إنه 
 19 ببلوغه  الذهبية  الكأس  الشاب  الفرنسي 
مونديال  في  حققه  مبا  كيليان  يكتف  سنة.لم 
حتت  كثيرا  التهديفي  معدله  تطور  بل  روسيا، 
قيادة املدرب األملاني توماس توخيل، وجنح املهاجم 
من  أكثر  أهداف  تسجيل  في  الشاب  الفرنسي 
كافاني.سجل  وإدينسون  جونيور  نيمار  زميليه 
الدوري  من  األول  الدور  اقتراب  مع  هدفا   14 مبابي 
إس  بي  مهاجم  ليفرض  االنتهاء،  من  الفرنسي 
جي نفسه بقوة على انتزاع جائزة احلذاء الذهبي 
مهاجم  ميسي  ليونيل  األرجنتيني  النجم  من 

برشلونة اإلسباني.
حقق ميسي جائزة احلذاء الذهبي املوسم املاضي 
»البرغوث«  وواصل  للبارسا،  هدفا   34 بتسجيله 
اجلائزة  على  احلصول  سباق  وتصدره  تفوقه 
سجل  حيث  تاريخه،  في  السادسة  للمرة 
الدور  بانتهاء  الكتالوني  للفريق  هدفا   17
األول من الليجا.سجل ميسي حصيلته 
خالل مشاركته في 17 مباراة، حيث لم 
مباراتي  في  سوى  فريقه  عن  يتخلف 
إصابته  بعد  فايكانو  ورايو  مدريد  ريال 
القوية في املرفق، علما بأنه هز شباك 
املنافسني في 11 لقاء بينما اختفت 
أخرى  مواجهات   6 في  بصمته 
ريال  ليجانيس،  الوليد،  بلد  أمام 
بيلباو،  أتلتيك  سوسيداد، 
وفياريال،  مدريد  أتلتيكو 
حاسته  استعاد  فيما 
 5 آخر  في  التهديفية 
بالدوري  جوالت 

اإلسباني.

رقمني  وريورز،  ستيت  جولدن  حقق 
قياسيني عندما سجل 51 نقطة و10 
ليمهد  األول  الربع  في  ثالثية  رميات 
الطريق أمام فوز ساحق 142-111، على 
مستضيفه دنفر ناجتس في مواجهة 
والثاني في  األول  املركزين  بني صاحبي 
السلة  كرة  دوري  في  الغربي  القسم 
املاضية. الليلة  للمحترفني،  األمريكي 

وواصل ميلووكي باكس وإنديانا بيسرز 
وفيالدلفيا سيفنتي سيكسرز مطاردة 
تورونتو رابتورز متصدر القسم الشرقي 

بعدما حققوا انتصارات كبيرة.
تاريخ  في  فريق  أول  وريورز  وأصبح 
 51 يسجل  اإلطالق  على  البطولة 
نقطة في الربع األول.لكنه ليس العدد 

إذ  واحد  ربع  في  النقاط  من  األكبر 
أحرز بافالو بريفز، الذي حتول إلى لوس 
نقطة   58  ،1984 في  كليبرز  أجنليس 
بوسطن  أمام   118-126 هزميته  في 
تشرين  أكتوبر   20 في  سيلتيكس 
اللقب  حامل  وريورز  1972.وأنهى  األول 
 21 مسجال  املباراة  موسمني  آخر  في 
رمية ثالثية من بينها عشر رميات في 
الربع األول وهو رقم قياسي للفريق في 
القسم  صدارة  وريورز  واحد.وانتزع  ربع 
اخلامس  فوزه  حقق  بعد  ناجتس  من 
مباراة.  44 في   30 ورقم  التوالي  على 

في  هزمية  و14  فوزا   29 ناجتس  وميلك 
طومسون  كالي  الثاني.وتصدر  املركز 
وستيفن كوري قائمة مسجلي وريورز، 
وأضاف كيفن  ولكل منهما 31 نقطة 

دورانت 27 نقطة.
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ــول اإلجنليزي، أفضل العب في  ــط ليفرب اختار جيمس ميلنر، العب وس
ــم احلالي حتى اآلن، متجاهالاً املصري محمد صالح،  الفريق خالل املوس
ــون  ــان ديك.ويرى ميلنر أن احلارس البرازيلي أليس ــدي فيرجيل ف والهولن
ــبب التأثير الذي  ــم، بس بيكر، هو الالعب األفضل في الفريق هذا املوس

أضافه لدفاع الريدز منذ وصوله من روما في الصيف املاضي.
وحافظ بيكر على نظافة شباكه خالل 13 مباراة من أصل 22 في الدوري 
ــم، ولم يستقبل الفريق إال 10 أهداف كأقوى  اإلجنليزي املمتاز هذا املوس

دفاع في البرمييرليج.

ــرو« البريطانية: »من  ــات أبرزتها صحيفة »مت ــال ميلنر، في تصريح وق
الصعب اختيار العب واحد، ألن اجلميع حققوا نتائج جيدة وليس فقط 
ــة أن االنضمام لدوري  ــون، خاص ــا، أعتقد أن األفضل كان أليس 11 العباً

.» جديد ليس سهالاً
ــياء أخرى  وأضاف: »لقد جاء إلى منط حياة جديد مع تغير الطقس وأش

ا في امللعب وميرر لنا الكرة بشكل جيد«. جديدة، لكنه كان رائعاً
ــى تؤدي إلى  ــاء حارس املرم ــئ، أحياناًا أخط ــب يخط ــم: »كل الع واختت
استقبال األهداف، ولكن أليسون إذا ارتكب خطأ فهذا ال يزعجه كثيراًا، 

ويستمر باللعب كما لو أن شيئاًا لم يحدث وهذا أمر مهم للغاية«.

ميلنر خيتار أفضل العب يف ليفربول.. ويتجاهل صالح
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فوز ساحق لوريورز.. وهزمية مفاجئة 
لثاندر بدوري السلة األمريكي

يافان بنتيجة 2-6  وانغ  بارتي على  فازت أشلي 
و6-3 في مواجهة من جانب واحد امس األربعاء 
بطولة  في  الثالث  الدور  في  بالدها  آمال  لتقود 
للتنس.وبارتي، املصنفة 15  املفتوحة  استراليا 
أعلى  صاحبة  هي  السيدات،  منافسات  في 
تصنيف عاملي بني العبي والعبات استراليا في 
الفردي  في  براعتها  عنها  يعرف  كما  البطولة 

باإلضافة إلى إجنازاتها في الزوجي.
وأبلغت بارتي الصحفيني »شعرت أن اليوم كان 
جيدا ما عدا بعض األشواط اكتفيت فيها برد 

العمر    من  البالغة  الالعبة  الفعل«.وستواجه 
ساكاري  ماريا  اليونانية  منافستها  عاما   22
االستثناء  هي  بارتي  الثالث.وكانت  الدور  في 
خرجوا  الذي  احملليني  الالعبني  مجموعة  في 
جناحا  استراليا  حتقق  لم  إذ  البطولة  من 
رغم  أرضها  على  املقامة  املسابقة  في  كبيرا 
وبات  هيويت  وليتون  ستوسر  سامنثا  حصد 
منذ  الكبرى  األربع  البطوالت  في  ألقابا  رافتر 
أو  العب  أي  يفز  املاضي.ولم  القرن  تسعينات 
العبة استرالية بلقب الفردي على أرضهم منذ 
سبعينات القرن املاضي وكانت ويندي ترنبول 

 1980 في  السيدات  نهائي  لعبت  من  آخر  هي 
فيما خسر هيويت نهائي الرجال في 2005 أمام 
مارات سافني.وخرج نيك كيريوس من الدور األول 
ثالث  في  هزميته  بعد  املاضي  الثالثاء  للبطولة 
بشأن  التساؤالت  لتزيد  متتالية  مجموعات 
إلمكاناته. عاما   23 عمره  البالغ  الالعب  إدراك 

ويلعب أليكس دي مينور صاحب أعلى تصنيف 
لالعبي استراليا في منافسات فردي الرجال ضد 
السويسري هنري الكسونن في الدور الثاني في 

وقت الحق من يوم امس األربعاء.

بارتي تتألق يف بطولة اسرتاليا املفتوحة للتنس مع تعثر مواطنيها

سوريا تودع كأس آسيا بشرف احملاربني  وفلسطني تنتظر هدايا اآلخرين لتحقق االجناز 
االزمات اخلليجية تنعكس على من يتصدر اجملموعة وجيعل مواجهة السعودية وقطر  على اشدها 

مباريات الحسم في دوري المجموعات والتأهل لدور الـ16

 سجل الفرنسي سيباستيان 
إتش  بي  ـ   3008 )بيجو  لوب 
في  توقيت  اسرع  سبور( 
متقدما  الثامنة،  املرحلة 
على متصدر الترتيب القطري 
)تويوتا  العطية  صالح  ناصر 
قاب  بات  الذي  هايلوكس( 
احراز  من  أدنى  أو  قوسني 
دكار  رالي  في  الثالث  لقبه 
الصحراوي، بينما شهدت فئة 
املتصدر  انسحاب  الدراجات 
برابيك  ريكي  االميركي 

وتسلم األسترالي توبي برايس 
قبل  االمور  زمام  أم(  تي  )كاي 
مرحلتني من النهاية.واقيمت 
امتدت  التي  الثامنة،  املرحلة 
منها  كيلومترا،   575 ملسافة 
للتوقيت،  خاضعة  كم   360
ماركونا  دي  خوان  سان  بني 
العالم  بطل  وجنح  وبيسكو، 
لوب،  مرات  تسع  للراليات 
توقيت  أسرع  تسجيل  في 
دقيقة   7.27 بفارق  متقدما 
باللقب  الفائز  العطية  على 
)فولكسفاكن(   2011 عامي 
و2015 )ميني(. في وقت أكمل 

للراليات  العالم  كأس  حامل 
ياكوب  البولندي  الصحراوية 
)ميني(املراكز  بشيغونسكي 
 15.15 بفارق  األولى  الثالثة 
»بيجو  سائق  عن  دقيقة 

.»3008
في  الرابع  فوزه  لوب  وسجل 
دكار،  من  احلالية  النسخة 
في  الثالث  للمركز  وتقدم 
الترتيب العام بفارق 16 ثانية 
عن الوصيف اجلديد للعطية 
روما  ناني  خوان  االسباني 
)ميني(.وعوض السعودي يزيد 
في  تأخره  )ميني(  الراجحي 

بوصوله  السابقة  املراحل 
دقيقة   22.51 بفارق  سادسااً 
عن لوب، ليحافظ على مركزه 
العام  الترتيب  في  الثامن 
احتالل  له  سبق  كان  بعدما 
املراحل  في  الثاني  املركز 

االولى من النسخة 41.
ووصل »مستر دكار« الفرنسي 
في  بيترهانسيل  ستيفان 
 31.41 بفارق  الثامن  املركز 
لوب،  مواطنه  عن  دقيقة 
في  الرابع  للمركز  وتراجع 
سائق  العام.واعتبر  الترتيب 
 13 باللقب  الفائز  »ميني«، 

و6  السيارات  فئة  في   7( مرة 
في فئة الدراجات( أنه يحتاج 
رالي  في  للفوز  أعجوبة  إلى 

من  الكثير  خالله  »ارتكبت 
االخطاء«.

الفرنسي لوب األسرع يف املرحلة الثامنة من رالي دكار

نيوكاسل حيقق فوزا مثينا يف كأس االحتاد

أكد املدرب السوري عماد خانكان، أن منتخب 
احملليني  الالعبني  نخبة  يضم  قاسيون  نسور 
البالد،  تاريخ  في  األفضل  وهو  واحملترفني 
احتاد  أسوأ  ظل  في  جاء  »لكنه  مستدركا 
للكرة«.وكان املنتخب السوري، ودع أمس  االول 
األول،  الدور  من  آسيا  كأس  بطولة  الثالثاء، 

مع  تعادله  من  واحدة  نقطة  على  باحلصول 
فلسطني، وهزميتني أمام األردن )2-0(، وأستراليا 
وما  متوقعة،  »النتائج  ان  خانكان   )3-2(.وقال 
خاطئة،  نتيجته  ستكون  خطأ  على  يبنى 
الكرة  احتاد  ومخجل.  معيب  املنتخب  خروج 
الذي  دباس  فادي  من  أكبر  الرئاسة  ومنصب 
القدم  كرة  ميارس  لم  وهو  بكل شيء  يتحكم 
مؤهال  كان  دباس  ان  »هل  حياته«.وتابع:  في 

إرضاء  أجل  من  هل  واملنتخب،  االحتاد  لقيادة 
الرجل  السورية،  القدم  كرة  ندمر  أشخاص 
املناسب،  املكان  في  يكون  أن  يجب  املناسب 
 8 من  أصعب  كان  والقاسي  املذل  واخلروج 
السوري،  الشعب  التي عاشها  احلرب  سنوات 
منتخبه«.وواصل:  ونتائج  بأداء  انصدم  الذي 
أمتنى  املنتخب،  على  انعقدت  كبيرة  »آمال 
باحملاسبة  البدء  في سوريا  القيادات  أعلى  من 

الشديدة وفي مقدمتها رئيس االحتاد الرياضي 
وكذلك  املقصرين  مع كل  وفتح حتقيق  العام، 
إقالتهم بشكل فوري، وكذلك حل احتاد الكرة 
وهي  االحتاد  بقيادة  السورية  اخلبرات  وتكليف 
أفضل«. نتائج  حتقيق  على  وقادرة  مؤهلة 

وتساءل: »هل يعقل أن يتم اإلبقاء على مدرب 
احلراس، وهو غير مؤهل ليتم االستعانة مبدرب 

آخر بصفة ممرن للحراس«.

خانكان يهاجم احتاد الكرة السوري 



تقرير : انتفاضة مبابي تنذر 
خبطف حذاء ميسي

فاز نيوكاسل يونايتد 4-2 على بالكبرن 
روفرز بعد وقت إضافي فيما فرط ستوك 
ليسقط  بهدفني  تقدمه  في  سيتي 
3-2 أمام شروسبيري تاون املنافس في 
في  إعادة  مباراتي  في  الثالثة  الدرجة 
القدم  لكرة  اإلنكليزي  االحتاد  كأس 
نيوكاسل  جماهير  الثالثاء.وحصلت 
على دفعة معنوية من فريقها املتعثر 
في الدوري املمتاز بانتصار ضد بالكبرن 

باستاد  مرات  ست  باللقب  الفائز 
رفائيل  املدرب  فريق  بارك.وتقدم  إوود 
شون  بتسديدة  ثانية   56 بعد  بنيتز 
من  روبرتس  كالوم  وعزز  لونغستف 
تقدم الفريق في ظهوره الثاني بعد أربع 
سنوات من أولى مبارياته مع نيوكاسل.

لكن بالكبرن عدل النتيجة بثنائية ادم 
الشوط  في  لنيهان  ودارف  أرمسترونغ 
منح  فرصة  داك  برادلي  األول.وأهدر 
اإلضافي  الوقت  في  لبالكبرن  التقدم 
بيريز  وأيوزي  خوسيلو  يحسم  أن  قبل 

سيواجه  الذي  نيوكاسل  انتصار 
واتفورد منافسة في الدوري املمتاز في 
الدور الرابع.وبدا أن شروسبيري املتعثر 
الدرجة  في   18 املركز  يحتل  والذي 
الثالثة لن يستطيع اللحاق بنيوبورت 
وبارنت  أثليتيك  وأولدهام  كاونتي 
مستضيفه  أمام  بهدفني  تأخره  بعد 
الشباك  كامبل  تاريز  ستوك.وهز 
لكن  األول  الشوط  في  لستوك  مرتني 
آخر  أهداف في  أحرز ثالثة  شروسبيري 
20 دقيقة ليحقق املفاجأة.وبدأ جيمس 

بولتون العودة بتسديدة من 20 مترا في 
الدقيقة 71 ثم أدرك فغيري أوكنابيري 
التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 81 
الثالثية. لورنت  غوش  يكمل  أن  قبل 

الرابع  الدور  في  شروسبيري  وسيلعب 
املنتمي  واندرارز  ولفرهامبتون  ضد 
وينزداي  شيفيلد  املمتاز.وفازت  للدوري 
املتعثر في الدرجة الثانية 1-صفر على 
لوتون تاون املنافس في الدرجة الثالثة 
ليحل ضيفا على تشيلسي في الدور 

الرابع.

لكأس  األول  الدور  من  سوريا  ودعت    
آسيا 2019 في كرة القدم بعد خسارتها 
بصعوبة وبهدف في الوقت القاتل أمام 
الثالثاء   3-2 اللقب  حاملة  أستراليا 
املاضي في العني، فيما ينتظر منتخب 
لبلوغه  صعبة  احتماالت  فلسطني 
بعد  تاريخه  في  األولى  للمرة  الـ16  دور 

تعادله سلبا مع األردن في أبوظبي.
بعد  نقطة  عند  سوريا  رصيد  وجتمد 
تعادلها مع فلسطني سلبا وخسارتها 
ترتيب  لتتذيل  صفر-2،  األردن  أمام 
اجملموعة الثانية، فيما ضمنت أستراليا 
على  فوزين  من  نقاط  بست  الوصافة 

فلسطني وسوريا.
صدارة  ضِمَن  كان  الذي  األردن  وعزز 
رصيده  الثانية،  اجلولة  بعد  اجملموعة 
اجملموعات  دور  وأنهى  نقاط  سبع  إلى 
برقم خاص بعدما حافظ حارس مرماه 
على  عاما(   36( شفيع  عامر  اخملضرم 
تواليا  الثالثة  للمباراة  شباكه  نظافة 
ألول مرة في مشاركتها األربع منذ 2004.
واحتلت فلسطني املركز الثالث برصيد 
نقطتني مبقية على آمالها بالتأهل من 
بني افضل اربعة منتخبات حتتل املركز 
الثالث، في حال لعبت نتائج اجملموعات 
مهاجم  لصاحلها.وقال  األخرى  اخلمس 
ان  »بي  لشبكة  خريبني  عمر  سوريا 

كثيرا  »تأخرنا  املباراة  بعد  سبورتس« 
حتى  بالبطولة  نشعر  لم  بصراحة، 
اللوم  اليوم. فريقنا جيد جدا. لن أضع 
دوما«. تقصير  هناك  املسؤولني،  على 
وعن تبديل املدرب األملاني برند شتانغه 
بعد خسارة االردن باحمللي فجر ابراهيم، 
إلى  الصفر  من  األمر  »اختلف  أضاف 
كان  )ابراهيم(  الشخص  هذا  املئة. 
كثيرة  خفايا  هناك  ويفهمنا.  مظلوما 
شرح  عنها«.بدوره،  احلديث  أريد  وال 
تنازل  الذي  السومة  عمر  املهاجم 
وحملها  املباراة  قبل  القائد  شارة  عن 
»امتلكنا  الصالح  أحمد  املدافع 
الدقائق  في  لكن  البداية،  منذ  املباراة 

ونسينا  امللعب  وسط  فتحنا  األخيرة 
ما  ثالثا  هدفا  فسجلوا  التعليمات 

حرمنا نقطة قد تؤهلنا«. 
السعودية  تأهل  قلص  اخر  جانب  من 
حساسية  الـ16  دور  إلى  وقطر 
في  أبوظبي،  في  اخلميس  مواجهتهما 
آسيا  كأس  من  اجملموعات  دور  ختام 
2019 في كرة القدم، وذلك على خلفية 
اخلليجية.خاض  الدبلوماسية  األزمة 
منتخب قطر في اإلمارات أولى مبارياته 
بالفوز  وجنح  املقاطعة  دول  أرض  على 
كوريا  اكتساح  ثم  2-صفر  لبنان  على 
بنقاطه  فضمن  6-صفر،  الشمالية 
الست بلوغ الدور اإلقصائي، على غرار 

السعودية الفائزة بسهولة على كوريا 
بثنائية. لبنان  ثم  برباعية  الشمالية 
ستغيب  تواليا  الثالثة  وللمباراة 
اجلماهير القطرية عن مدرجات املالعب 
وأبوظبي  الرياض  قطع  بعد  اإلماراتية، 
واملنامة، إضافة الى القاهرة، عالقاتها 
 2017 حزيران/يونيو  في  الدوحة  مع 
بدعم  األخيرة  اتهامها  خلفية  على 
تنفيه  ما  وهو  املتطرفة،  التنظيمات 

قطر.
فليكس  اإلسباني  قطر  مدرب  وقال 
االخير على كوريا  الفوز  سانشيز بعد 
هنا  ليست  »جماهيرنا  الشمالية 
الالعبون  قطر..  من  تشجعنا  لكنها 
دون  من  ارضهم  اللعب خارج  معتادون 
آسيا«.فيما  ابطال  دوري  في  جماهير 
أشار جنم وسطه أكرم عفيف لفرانس 
برس »بالطبع كنا نأمل في اللعب أمام 
جمهورنا، بالنسبة لنا ال مشكلة، في 

النهاية هناك 11 العبا ضد 11«.
قدوم  على  انسحبت  األزمة  تداعيات 
رئيس  نائب  املهندي  سعود  القطري 
عشية  اإلمارات  الى  اآلسيوي  االحتاد 
اإلعالم  وسائل  زعمت  إذ  البطولة، 
باإلضافة  البالد  دخول  منعه  القطرية 
ما  وهو  الرسمي،  اإلعالمي  الوفد  إلى 
الحقا  ليظهر  احملليون  املنظمون  نفاه 
مباريات  خالل  املنظمة  اللجنة  رئيس 

علي  املعز  تسجيل  »العنابي«.وبعد 
الشمالية  كوريا  مرمى  في  رباعية 
كتذكار،  بالكرة  االحتفاظ  وطلبه 
للمنتخب  اإلعالمي  املنسق  أشار 
حديث  في  الصالت  علي  القطري 
لقناة »الكأس« ان العب نادي الدحيل 
عليها.في  احلصول  من  حرم  الشاب 
للمباراة،  املقابل، يحشد السعوديون 
»تسيير  القدم  كرة  احتاد  أعلن  وقد 
القطيف  محافظة  من  حافالت 
جماهيريا  الوطني  املنتخب  ملؤازرة 
أمام منتخب قطر« وفتح أبواب مقره 
السعودية  للجماهير  دبي  مدينة  في 
احلصول  في  الراغبة  واإلماراتية 
الدوسري،  محمد  التذاكر.وأكد  على 

أن  اجملانية،  التذاكر  توزيع  عن  املسؤول 
احتاد كرة القدم رصد تسعة آالف تذكرة 
السعودية  اجلماهير  تشمل  للقاء، 

واإلماراتية.
بني  كبيرة  الفوارق  تبدو  تاريخيا، 
مشوار  بداية  كانت  إذ  الطرفني، 
منذ  رائعة  آسيا  كأس  في  السعودية 
و1988   1984 ألقاب  فأحرزت   ،1984
و2000،   1992 في  ثانية  وحلت  و1996، 
لكنها في النسخ األربع األخيرة ودعت 
في  األول  الدور  من  مرات  ثالث  باكرا 
وصيفة  حلت  كما  بطيئة  بداية  ظل 
أفضل  يبقى  املقابل،  2007.في  في 

مرتني  النهائي  ربع  بلوغها  لقطر  إجناز 
هذه  متصدر  و2011(.ويلتقي   2000(
الرابعة  اجملموعة  وصيف  مع  اجملموعة 
متصدر  مع  ووصيفها  العراق(  أو  )إيران 
أوزبكستان(.فنيا،  أو  )اليابان  السادسة 
انتصارات  حصد  عن  املنتخبان  يبحث 
االولى  للمرة  اجملموعات  دور  في  كاملة 
في  السعودية  تاريخهما.وحققت  في 
لها  افتتاحي  فوز  اول  البطولة  هذه 
كوريا  أمام  سهلة  برباعية   1996 منذ 
الشمالية حملت توقيع العب الوسط 
فتيل،  آل  محمد  املدافع  باهبري،  هتان 
أن  قبل  املولد،  وفهد  الدوسري  سالم 

لبنان  ضد  مستحقة  ثنائية  تضيف 
عبر املولد واملقهوي.وتابعت السعودية 
أنهت  فبعدما  التصاعدي،  مسارها 
على  الفوز  بنقاط  الروسي  املونديال 
بدايتها  معوضة  صالح،  محمد  مصر 
أمام  اخلماسية  وخسارتها  اخمليبة 
روسيا، سحبت أريحيتها إلى البساط 
أنتويو  خوان  األرجنتيني  القاري.وقال 
متأكد  »أنا  السعودية  مدرب  بيتزي 
نوعية  بنفس  االحتياط  العبي  أن  من 
الالعبني االساسيني. سنحاول أن نفوز 
في مباراة قطر ولن نفكر بباقي النتائج 

بل بادائنا«.

قدم كيليان مبابي نفسه للعالم بأداء قوي وعروض 
باريس  فريقه  أو  فرنسا  منتخب  مع  سواء  مبهرة 
سان جيرمان الذي دفع مسؤولوه 180 مليون يورو، 
لضمه من نادي موناكو.في أول مواسمه مع النادي 
الدوري  محلية،  ألقاب  بـ3  مبابي  فاز  الباريسي 
الفرنسية،  احملترفني  رابطة  وكأس  فرنسا  وكأس 
كما ساهم بقوة في اإلجناز األكبر بتتويج منتخب 
تاريخه  في  الثانية  للمرة  العالم  بكأس  الديوك 

في  أهداف   4 ل بإحراز  يا ند مو
روسيا.

مبابي  ة نال  عد
فردية  على جوائز 
املميز  في عطائه 
 ،2 0 1 ل 8 نا و

خطى  على  للسير  ترشيحه  ومت  الكثيرين  إشادة 
الذي  بيليه  البرازيلية  األيقونة  بحجم  أساطير 
فاز بكأس العالم ألول مرة ببلوغه 17 عاما، وقال 
الالعب  رفع  بعدما  له  شبيها  مبابي  يعتبر  إنه 
 19 ببلوغه  الذهبية  الكأس  الشاب  الفرنسي 
مونديال  في  حققه  مبا  كيليان  يكتف  سنة.لم 
حتت  كثيرا  التهديفي  معدله  تطور  بل  روسيا، 
قيادة املدرب األملاني توماس توخيل، وجنح املهاجم 
من  أكثر  أهداف  تسجيل  في  الشاب  الفرنسي 
كافاني.سجل  وإدينسون  جونيور  نيمار  زميليه 
الدوري  من  األول  الدور  اقتراب  مع  هدفا   14 مبابي 
إس  بي  مهاجم  ليفرض  االنتهاء،  من  الفرنسي 
جي نفسه بقوة على انتزاع جائزة احلذاء الذهبي 
مهاجم  ميسي  ليونيل  األرجنتيني  النجم  من 

برشلونة اإلسباني.
حقق ميسي جائزة احلذاء الذهبي املوسم املاضي 
»البرغوث«  وواصل  للبارسا،  هدفا   34 بتسجيله 
اجلائزة  على  احلصول  سباق  وتصدره  تفوقه 
سجل  حيث  تاريخه،  في  السادسة  للمرة 
الدور  بانتهاء  الكتالوني  للفريق  هدفا   17
األول من الليجا.سجل ميسي حصيلته 
خالل مشاركته في 17 مباراة، حيث لم 
مباراتي  في  سوى  فريقه  عن  يتخلف 
إصابته  بعد  فايكانو  ورايو  مدريد  ريال 
القوية في املرفق، علما بأنه هز شباك 
املنافسني في 11 لقاء بينما اختفت 
أخرى  مواجهات   6 في  بصمته 
ريال  ليجانيس،  الوليد،  بلد  أمام 
بيلباو،  أتلتيك  سوسيداد، 
وفياريال،  مدريد  أتلتيكو 
حاسته  استعاد  فيما 
 5 آخر  في  التهديفية 
بالدوري  جوالت 

اإلسباني.

رقمني  وريورز،  ستيت  جولدن  حقق 
قياسيني عندما سجل 51 نقطة و10 
ليمهد  األول  الربع  في  ثالثية  رميات 
الطريق أمام فوز ساحق 142-111، على 
مستضيفه دنفر ناجتس في مواجهة 
والثاني في  األول  املركزين  بني صاحبي 
السلة  كرة  دوري  في  الغربي  القسم 
املاضية. الليلة  للمحترفني،  األمريكي 
وواصل ميلووكي باكس وإنديانا بيسرز 
وفيالدلفيا سيفنتي سيكسرز مطاردة 
تورونتو رابتورز متصدر القسم الشرقي 

بعدما حققوا انتصارات كبيرة.
تاريخ  في  فريق  أول  وريورز  وأصبح 
 51 يسجل  اإلطالق  على  البطولة 
نقطة في الربع األول.لكنه ليس العدد 

إذ  واحد  ربع  في  النقاط  من  األكبر 
أحرز بافالو بريفز، الذي حتول إلى لوس 
نقطة   58  ،1984 في  كليبرز  أجنليس 
بوسطن  أمام   118-126 هزميته  في 
تشرين  أكتوبر   20 في  سيلتيكس 
اللقب  حامل  وريورز  1972.وأنهى  األول 
 21 مسجال  املباراة  موسمني  آخر  في 
رمية ثالثية من بينها عشر رميات في 
الربع األول وهو رقم قياسي للفريق في 
القسم  صدارة  وريورز  واحد.وانتزع  ربع 
اخلامس  فوزه  حقق  بعد  ناجتس  من 
مباراة.  44 في   30 ورقم  التوالي  على 

في  هزمية  و14  فوزا   29 ناجتس  وميلك 
طومسون  كالي  الثاني.وتصدر  املركز 
وستيفن كوري قائمة مسجلي وريورز، 
وأضاف كيفن  ولكل منهما 31 نقطة 

دورانت 27 نقطة.
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ــول اإلجنليزي، أفضل العب في  ــط ليفرب اختار جيمس ميلنر، العب وس
ــم احلالي حتى اآلن، متجاهالاً املصري محمد صالح،  الفريق خالل املوس
ــون  ــان ديك.ويرى ميلنر أن احلارس البرازيلي أليس ــدي فيرجيل ف والهولن
ــبب التأثير الذي  ــم، بس بيكر، هو الالعب األفضل في الفريق هذا املوس

أضافه لدفاع الريدز منذ وصوله من روما في الصيف املاضي.
وحافظ بيكر على نظافة شباكه خالل 13 مباراة من أصل 22 في الدوري 
ــم، ولم يستقبل الفريق إال 10 أهداف كأقوى  اإلجنليزي املمتاز هذا املوس

دفاع في البرمييرليج.

ــرو« البريطانية: »من  ــات أبرزتها صحيفة »مت ــال ميلنر، في تصريح وق
الصعب اختيار العب واحد، ألن اجلميع حققوا نتائج جيدة وليس فقط 
ــة أن االنضمام لدوري  ــون، خاص ــا، أعتقد أن األفضل كان أليس 11 العباً

.» جديد ليس سهالاً
ــياء أخرى  وأضاف: »لقد جاء إلى منط حياة جديد مع تغير الطقس وأش

ا في امللعب وميرر لنا الكرة بشكل جيد«. جديدة، لكنه كان رائعاً
ــى تؤدي إلى  ــاء حارس املرم ــئ، أحياناًا أخط ــب يخط ــم: »كل الع واختت
استقبال األهداف، ولكن أليسون إذا ارتكب خطأ فهذا ال يزعجه كثيراًا، 

ويستمر باللعب كما لو أن شيئاًا لم يحدث وهذا أمر مهم للغاية«.

ميلنر خيتار أفضل العب يف ليفربول.. ويتجاهل صالح
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فوز ساحق لوريورز.. وهزمية مفاجئة 
لثاندر بدوري السلة األمريكي

يافان بنتيجة 2-6  وانغ  بارتي على  فازت أشلي 
و6-3 في مواجهة من جانب واحد امس األربعاء 
بطولة  في  الثالث  الدور  في  بالدها  آمال  لتقود 
للتنس.وبارتي، املصنفة 15  املفتوحة  استراليا 
أعلى  صاحبة  هي  السيدات،  منافسات  في 
تصنيف عاملي بني العبي والعبات استراليا في 
الفردي  في  براعتها  عنها  يعرف  كما  البطولة 

باإلضافة إلى إجنازاتها في الزوجي.
وأبلغت بارتي الصحفيني »شعرت أن اليوم كان 
جيدا ما عدا بعض األشواط اكتفيت فيها برد 

العمر    من  البالغة  الالعبة  الفعل«.وستواجه 
ساكاري  ماريا  اليونانية  منافستها  عاما   22
االستثناء  هي  بارتي  الثالث.وكانت  الدور  في 
خرجوا  الذي  احملليني  الالعبني  مجموعة  في 
جناحا  استراليا  حتقق  لم  إذ  البطولة  من 
رغم  أرضها  على  املقامة  املسابقة  في  كبيرا 
وبات  هيويت  وليتون  ستوسر  سامنثا  حصد 
منذ  الكبرى  األربع  البطوالت  في  ألقابا  رافتر 
أو  العب  أي  يفز  املاضي.ولم  القرن  تسعينات 
العبة استرالية بلقب الفردي على أرضهم منذ 
سبعينات القرن املاضي وكانت ويندي ترنبول 

 1980 في  السيدات  نهائي  لعبت  من  آخر  هي 
فيما خسر هيويت نهائي الرجال في 2005 أمام 
مارات سافني.وخرج نيك كيريوس من الدور األول 
ثالث  في  هزميته  بعد  املاضي  الثالثاء  للبطولة 
بشأن  التساؤالت  لتزيد  متتالية  مجموعات 
إلمكاناته. عاما   23 عمره  البالغ  الالعب  إدراك 
ويلعب أليكس دي مينور صاحب أعلى تصنيف 
لالعبي استراليا في منافسات فردي الرجال ضد 
السويسري هنري الكسونن في الدور الثاني في 

وقت الحق من يوم امس األربعاء.

بارتي تتألق يف بطولة اسرتاليا املفتوحة للتنس مع تعثر مواطنيها

سوريا تودع كأس آسيا بشرف احملاربني  وفلسطني تنتظر هدايا اآلخرين لتحقق االجناز 
االزمات اخلليجية تنعكس على من يتصدر اجملموعة وجيعل مواجهة السعودية وقطر  على اشدها 

مباريات الحسم في دوري المجموعات والتأهل لدور الـ16

 سجل الفرنسي سيباستيان 
إتش  بي  ـ   3008 )بيجو  لوب 
في  توقيت  اسرع  سبور( 
متقدما  الثامنة،  املرحلة 
على متصدر الترتيب القطري 
)تويوتا  العطية  صالح  ناصر 
قاب  بات  الذي  هايلوكس( 
احراز  من  أدنى  أو  قوسني 
دكار  رالي  في  الثالث  لقبه 
الصحراوي، بينما شهدت فئة 
املتصدر  انسحاب  الدراجات 
برابيك  ريكي  االميركي 

وتسلم األسترالي توبي برايس 
قبل  االمور  زمام  أم(  تي  )كاي 
مرحلتني من النهاية.واقيمت 
امتدت  التي  الثامنة،  املرحلة 
منها  كيلومترا،   575 ملسافة 
للتوقيت،  خاضعة  كم   360
ماركونا  دي  خوان  سان  بني 
العالم  بطل  وجنح  وبيسكو، 
لوب،  مرات  تسع  للراليات 
توقيت  أسرع  تسجيل  في 
دقيقة   7.27 بفارق  متقدما 
باللقب  الفائز  العطية  على 
)فولكسفاكن(   2011 عامي 
و2015 )ميني(. في وقت أكمل 

للراليات  العالم  كأس  حامل 
ياكوب  البولندي  الصحراوية 
)ميني(املراكز  بشيغونسكي 
 15.15 بفارق  األولى  الثالثة 
»بيجو  سائق  عن  دقيقة 

.»3008
في  الرابع  فوزه  لوب  وسجل 
دكار،  من  احلالية  النسخة 
في  الثالث  للمركز  وتقدم 
الترتيب العام بفارق 16 ثانية 
عن الوصيف اجلديد للعطية 
روما  ناني  خوان  االسباني 
)ميني(.وعوض السعودي يزيد 
في  تأخره  )ميني(  الراجحي 

بوصوله  السابقة  املراحل 
دقيقة   22.51 بفارق  سادسااً 
عن لوب، ليحافظ على مركزه 
العام  الترتيب  في  الثامن 
احتالل  له  سبق  كان  بعدما 
املراحل  في  الثاني  املركز 

االولى من النسخة 41.
ووصل »مستر دكار« الفرنسي 
في  بيترهانسيل  ستيفان 
 31.41 بفارق  الثامن  املركز 
لوب،  مواطنه  عن  دقيقة 
في  الرابع  للمركز  وتراجع 
سائق  العام.واعتبر  الترتيب 
 13 باللقب  الفائز  »ميني«، 

و6  السيارات  فئة  في   7( مرة 
في فئة الدراجات( أنه يحتاج 
رالي  في  للفوز  أعجوبة  إلى 

من  الكثير  خالله  »ارتكبت 
االخطاء«.

الفرنسي لوب األسرع يف املرحلة الثامنة من رالي دكار

نيوكاسل حيقق فوزا مثينا يف كأس االحتاد

أكد املدرب السوري عماد خانكان، أن منتخب 
احملليني  الالعبني  نخبة  يضم  قاسيون  نسور 
البالد،  تاريخ  في  األفضل  وهو  واحملترفني 
احتاد  أسوأ  ظل  في  جاء  »لكنه  مستدركا 
للكرة«.وكان املنتخب السوري، ودع أمس  االول 
األول،  الدور  من  آسيا  كأس  بطولة  الثالثاء، 

مع  تعادله  من  واحدة  نقطة  على  باحلصول 
فلسطني، وهزميتني أمام األردن )2-0(، وأستراليا 
وما  متوقعة،  »النتائج  ان  خانكان   )3-2(.وقال 
خاطئة،  نتيجته  ستكون  خطأ  على  يبنى 
الكرة  احتاد  ومخجل.  معيب  املنتخب  خروج 
الذي  دباس  فادي  من  أكبر  الرئاسة  ومنصب 
القدم  كرة  ميارس  لم  وهو  بكل شيء  يتحكم 
مؤهال  كان  دباس  ان  »هل  حياته«.وتابع:  في 

إرضاء  أجل  من  هل  واملنتخب،  االحتاد  لقيادة 
الرجل  السورية،  القدم  كرة  ندمر  أشخاص 
املناسب،  املكان  في  يكون  أن  يجب  املناسب 
 8 من  أصعب  كان  والقاسي  املذل  واخلروج 
السوري،  الشعب  التي عاشها  احلرب  سنوات 
منتخبه«.وواصل:  ونتائج  بأداء  انصدم  الذي 
أمتنى  املنتخب،  على  انعقدت  كبيرة  »آمال 
باحملاسبة  البدء  في سوريا  القيادات  أعلى  من 

الشديدة وفي مقدمتها رئيس االحتاد الرياضي 
وكذلك  املقصرين  مع كل  وفتح حتقيق  العام، 
إقالتهم بشكل فوري، وكذلك حل احتاد الكرة 
وهي  االحتاد  بقيادة  السورية  اخلبرات  وتكليف 
أفضل«. نتائج  حتقيق  على  وقادرة  مؤهلة 
وتساءل: »هل يعقل أن يتم اإلبقاء على مدرب 
احلراس، وهو غير مؤهل ليتم االستعانة مبدرب 

آخر بصفة ممرن للحراس«.

خانكان يهاجم احتاد الكرة السوري 
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ربط ائتالف النصر، امس األربعاء، تسمية 
رئاس��ات اللجنة النيابي��ة باالتفاق على 
إكم��ال الكابين��ة لوزاري��ة، مش��يرا الى 
تسمية رئاسات اللجنة سيرحل الى ما 
بعد العطلة التشريعية بسبب انشغال 

الكتل في مترير املوازنة.
وقال��ت النائب��ة ع��ن النصر ندى ش��اكر 
ج��ودت ف��ي تصريح إن “اخلالفات بش��ان 
الوزراء املتبقني عكست على أداء البرملان 
في املادة املاضية س��يما بش��أن حس��م 

تسمية رئاسات اللجان النيابية”.
وأضاف��ت ج��ودت، أن “تس��مية اللج��ان 
واالتف��اق عل��ى الوزراء املتبقني س��يرحل 
إلى ما بعد العطلة التش��ريعية بسبب 
انش��غال جمي��ع الكت��ل بتمري��ر قانون 

املوازنة”.
وتابع��ت أن “فت��رة العطلة التش��ريعية 
كافي��ة حلس��م موق��ف الكت��ل بش��أن 
الوزراء املتبقني وتوزيع الرئاس��ات مشيرا 
إل��ى ان “االداء البرملان��ي محبط في املدة 

املاضية”
كم��ا ارج��ع النائ��ب ع��ن حتال��ف البناء 
أحمد األس��دي، امس األربعاء، نشر انباء 
ومزاع��م عن وج��ود مهل��ة أميركية حلل 
احلش��د الش��عبي ال��ى محاول��ة التأثير 
على العملية العسكرية التي من املقرر 
ان تنطل��ق قريبا عل��ى احل��دود العراقية 

السورية.
وق��ال األس��دي ف��ي تصري��ح إن “اجليش 

العراقي واحلش��د الش��عبي يس��تعدان 
الس��ورية  احلكوم��ة  م��ع  بالتنس��يق 
لعملية تطهير لضب��ط احلدود العراقية 
الس��ورية”، مش��يرا إلى أن “ما ُنشر عن 
وجود مهلة أميركية بش��أن حل احلشد 
ته��دف للتأثير على مث��ل هذه العمليات 

وضرب املؤسسة األمنية”.
وأض��اف االس��دي، أن��ه “ال ميك��ن لرئيس 

ال��وزراء ع��ادل عب��د املهدي ال��ذي رفض 
اللق��اء بالرئيس األميرك��ي دونالد ترامب 
في قاعدة عني األس��د ان يقبل مبثل هذه 

الشروط األميركية”.
وكان رئيس الوزراء عادل عبد املهدي أكد، 
خالل مؤمتره الصحف��ي امس الثالثاء، أن 
احلديث عن مهلة حلل احلش��د الش��عبي 
غير صحيح، مؤكدا أنه امر عراقي بحت

هذا واك��د حتالف البناء ، ام��س االربعاء، 

ان مناف��ع مالية تقف وراء متس��ك بعض 
احملافظ��ني في مناصبهم وع��دم التوجه 
نح��و البرمل��ان بع��د فوزه��م بعضويته ، 
مش��يرا الى وجود ضبابية ل��دى البرملان 
لعدم اتخ��اذه القرارت , بش��أن الذين لم 

يؤدوا اليمني الدستوري.
وق��ال عض��و التحال��ف النائب حس��ني 
“التمس��ك  ان  تصري��ح  ف��ي  اليس��اري 
باملنصب وعدم ترك احملافظني ملناصبهم 
والتوجه نحو البرمل��ان، يوضح حقيقة 
بح��ث ه��ؤالء االش��خاص ع��ن املنافع 

املادية”.
واضاف ان ” ل��دى البرملان ضبابية بعدم 
اتخاذه قرارات تل��زم احملافظني الفائزين 
بعضويته الى ايضاح موقفهم النهائي 
م��ن البق��اء مبنصبه��م كمحافظني او 

االلتحاق كنواب
واته��م عضو مجل��س محافظة األنبار 
قص��ي األنب��اري امس األربع��اء، القوات 
األميركية املتواجدة في احملافظة بتأمني 
ممرات آمنة لتنظيم “داعش” اإلجرامي، 
مؤك��دا ان التواجد األميرك��ي بدأ يزداد 

داخل قاعدتي عني األسد والرمانة.
وق��ال االنب��اري ف��ي تصري��ح إن “هن��اك 
حتركات مريبة تقوم بها القوات األمريكية 
على الش��ريط احلدودي من خالل تكثيف 
أعداده��ا وتأمني ممرات آمن��ة للدواعش”، 
مبديا استغرابه من “تواجد تلك القوات 
وباعداد كبيرة رغم انتفاء احلاجة لتواجد 
أي قوات أجنبية داخل محافظة األنبار”.

وأض��اف أن “مه��ام التحال��ف الدولي هو 

العمل عل��ى تأمني غطاء ج��وي للقوات 
العراقي��ة ولي��س ق��وات بري��ة مدججة 
بااللي��ات والس��الح”، مؤك��دا أن “اعداد 
تلك القوات آخذة بالتزايد داخل قاعدتي 
عني االس��د وقاعدة الرمان��ة وغيرها من 

القواعد األخرى”.
التشريعية  وطالب األنباري الس��لطتني 
والتنفيذي��ة ب�”ضرورة االس��راع في اقرار 
مش��روع اخ��راج الق��وات االجنبي��ة من 

البالد”.
وأكد عضو جلن��ة االمن والدفاع النيابية، 
ك��رمي عليوي، ام��س األربع��اء، ان القوات 
االميركي��ة جت��ري مح��اوالت للبحث عن 
طرق ومنافذ الدخال قواتها بعد سحبها 
من س��وريا باالضافة جملامي��ع من داعش 

الى االنبار.
وق��ال عليوي في تصريح ل��ه ان “القوات 
األميركي��ة تس��تطلع املنطق��ة الغربية 
وحتاول معرفة ماميتلكه اجليش واحلش��د 
الشعبي من قوات وسالح وعتاد باإلضافة 
الى مناطق ونق��اط متركزهم وعددها من 
اجل تنفيذ مخطط لس��حب قواتها من 

سوريا باجتاه العراق”.
واض��اف ان “اخملط��ط االس��تطالعي جاء 
من اجل البحث عن ط��رق ومنافذ متر من 
خاللها القوات االميركية بعد انسحابها 
من س��ورية، خاص��ة ان امي��ركا تدرك ان 
الع��راق وخاص��ة فصائ��ل املقاومة تقف 

بالضد من عودة قواتها الى العراق” .
االس��تطالعي  “اخملط��ط  ان  واوض��ح 
االميرك��ي يه��دف الى ايجاد مم��رات امنة 
الدخ��ال داع��ش ال��ى الع��راق قادم��ا من 
س��ورية الس��تخدامه في ارب��اك الوضع 

االمني في البالد”
وأكد مجلس محافظ��ة البصرة، ان %95 
من س��اكني العش��وائيات في احملافظة 
هم م��ن احملافظات األخرى، كاش��فا عن 
مس��اعي إلصدار قرار يوقف مبوجبه نقل 

البطاقة التموينية للبصرة.
وقال��ت عض��و اجملل��س أن��وار مدل��ل إن 
“العش��وائيات والهج��رة ال��ى البص��رة 
من احملافظات األخرى أس��همت بش��كل 
كبير بتردي واق��ع احملافظة اخلدمي وعدم 
اس��تقرارها” .وأضاف��ت أن “أكثر من %95 

من ساكني العش��وائيات في محافظة 
األخ��رى  احملافظ��ات  م��ن  ه��م  البص��رة 
وانتقل��وا الى البص��رة”، مش��يرة الى ان 
“بعظه��م مطلوب��ني عش��ائريا وآخرين 

بقضايا جنائية”.
وتابع��ت ان “احملافظ بص��دد إصدار قانون 
يوق��ف مبوجبه نقل البطاق��ة التموينية 
م��ن احملافظات االخرى الى البصرة كونها 
اث��رت خ��الل الفت��رة األخيرة عل��ى كافة 

مفاصل حياة محافظة البصرة
واعتبر عضو جلنة الزراعة واملياه واألهوار 
البرملانية عل��ي البديري، ام��س األربعاء، 
أن اآلف��ة التي ضربت محص��ول الطمامم 
امت��داد لقضية نفوق األس��ماك، متهماً 
جه��ات داخلي��ة وخارجي��ة »ال تخدمها 
تقوية احملص��ول واملنتوج احمللي« بالتورط 
بذلك.وق��ال البدي��ري في حدي��ث إن »ما 
يج��ري االن واحلدي��ث ع��ن آف��ة تصي��ب 
محص��ول الطماطم هو س��يناريو مكرر 
ملا حصل في نفوق األس��ماك«، مبينا أنه 
»كلم��ا ينمو ويزدهر منتوج محلي ويهدد 
املس��تورد يتع��رض لضربة م��ن جهات ال 

يخدمها تقوية الناجت احمللي«.
الزراع��ة  وزارة  »إج��راءات  أن  وأض��اف، 
به��ذا الش��أن نعتبره��ا غي��ر مجدية أو 

ذات منفع��ة كونه��ا ال ترتق��ي ملس��توى 
الض��رر الذي أصاب احملص��ول والفالحيني 
واالقتص��اد احمللي وهي محاوالت لتغطية 

الفش��ل فق��ط«، الفتا ال��ى ان »عمليات 
التغطية على مسببات ماحصل سابقاً 
بنف��وق األس��ماك واليوم بقضي��ة اآلفة 
الت��ي ضرب��ت محص��ول الطماطم هي 
اس��تهداف ممنه��ج وم��دروس للمنت��وج 

احمللي«.
ومض��ى البدي��ري إلى الق��ول إن »ما جرى 
ويج��ري ه��و أمر مقص��ود متورط��ة فيه 
جه��ات خارجي��ة وداخلي��ة ال يخدمه��ا 
إضعاف عملية االستيراد وتقوية احملصول 

واملنتوج احمللي«.
وأعلنت إدارة ناحية سفوان احلدودية في 
محافظ��ة البص��رة، في 6 كان��ون الثاني 

2018، أن املزارع��ني في الناحي��ة تكبدوا 
خسائر كبيرة من جراء ظهور آفة زراعية 
أدت الى تضرر مزروعاتهم، مبينة ان ذلك 
جاء بالتزامن مع حلول موس��م تس��ويق 

محصول الطماطم.
وكان وزي��ر الزراعة صالح احلس��ني اكد، 
ان محص��ول الطماط��م العراقية بخير، 
مبينا ان االصابات فيها قليلة، فيما اشار 
الى تش��كيل فريق فني التخاذ االجراءات 

الحتواء املرض.

إميانويل  الفرنس��ي  الرئي��س  أطل��ق 
ماكرون من النورماندي أمس، »نقاشاً 
كبيراً« يُعتبر س��ابقة على املستوى 
الوطني، س��عياً الى احت��واء حركة 

»السترات الصفر«.
وب��دأ هذا النقاش ف��ي منطقة غران 
بورترود غرب البالد، علماً أن مرسوماً 
أصدرت��ه اإلدارة احمللية حظر التظاهر 
في املنطقة أمس. واس��تمع ماكرون 
إلى رؤس��اء بلديات مدن من املنطقة 
طرحوا شكاوى س��كان مناطقهم، 
ال��ى  أن 600 مس��ؤول دع��وا  علم��اً 

املشاركة في إطالق النقاش.
وباتت البلدة التي يقطنها 3500 فرد 
وال حتظ��ى مبواص��الت عام��ة، احملطة 
األولى من جولة على فرنسا يستمع 
الرئي��س خاللها إلى رؤس��اء بلديات 
كل املناطق الفرنسية، أثناء نحو 10 

لقاءات مشابهة.
ومن��ذ هاجم��ه متظاهرون الش��هر 
املاض��ي ف��ي بل��دة وس��ط فرنس��ا، 
ل��م يتواص��ل ماك��رون مباش��رة مع 
الفرنسيني باس��تثناء زيارة خاطفة 
إلى س��وق ميالدية في ستراسبورغ 
ش��هدت هجوماً أوقع 5 قتلى في 14 

كانون األول )ديس��مبر( املاضي. لكن 
مصدراً حكومياً لفت الى أن »الوقت 
لي��س وق��ت اختب��اء«، وزاد: »يج��ب 
اخل��روج، الناس ال يرغب��ون في رئيس 

قابع في اإلليزيه«.
وأكدت الرئاس��ة أن »الكالم سُيترك 
»ينقل��وا  ك��ي  البلدي��ات«  لرؤس��اء 
مش��اغل مواطنيهم«. وق��ال رئيس 
جمعية رؤس��اء بلديات أرياف فرنسا 
إن  اإلليزي��ه  ف��ي  بربيري��ان  فاني��ك 
ماكرون »قال لنا إنه ال ينوي التكلم، 

إال في نقاط محددة. إنه باألحرى في 
مرحلة إصغاء«.

وحترص الرئاس��ة على تبديد انطباع 

ب��أن احلكوم��ة تف��رض قي��وداً على 
النق��اش وهذا ما يتهمها به جزء من 
»السترات الصفر« واملعارضة. وليس 
وارداً أن يحس��م الرئيس أي موضوع، 
قبل انتهاء املناقش��ات منتصف آذار 
)مارس( املقبل. وأعرب جان مارس��يل 
بوغورو من صحيفة »ال ريبوبليك دي 
بيرينيه« عن خشيته من أن »الفشل 
في هذه املرحلة« سيؤدي الى »أضرار 
جس��يمة ل��ه )ماك��رون( وللبالد في 

آٍن«.
وتتصدر ملفات العدالة الضريبية 
التي ُجمعت، وحتديداً  الش��كاوى 
إعادة فرض الضريب��ة على الثروة، 
وه��ذا أمر وضع��ه ماك��رون خارج 
الش��رائية  والق��درة  النق��اش، 
للمتقاعدي��ن. ولكن على الرئيس 
ب��ذل جهود كبرى إلقن��اع كثيرين 
من الفرنس��يني الذي��ن ال يرون أي 
جدوى ف��ي النقاش س��واء أكانوا 
من مؤيّديه أم من أنصار احملتجني.

ويعت��زم حوالى ثلث الفرنس��يني 
املشاركة في النقاش الكبير، لكن 
31 ف��ي املئ��ة منهم يعتب��رون أنه 
س��يتيح اخلروج من أزمة »الس��ترات 
الصفر«.كما جمعت مئات النس��اء 
من »الس��ترات الصفر« في س��احة 

الباستيل وسط باريس لتقدمي صورة 
»غير مسبوقة« للحركة، وذلك غداة 
االحتجاج��ات الت��ي متي��زت بأعمال 
عنف جديدة.غنت النس��اء، اللواتي 
جتمعن على مدخل أوبرا الباس��تيل، 
النش��يد الوطن��ي الفرنس��ي، وهن 
يحملن بالونات صف��راء. وبعد ذلك، 
قم��ن بتطوي��ق الس��احة م��ا عرقل 
حركة الس��ير قب��ل ان يتوجهن الى 
ساحة اجلمهورية. وقالت كارين )42 
سنة( وهي ممرضة أتت من مرسيليا: 
»نس��عى ألن يكون لدين��ا قناة أخرى 
للتواص��ل غي��ر العن��ف م��ن خ��الل 
للنس��اء، ألن  تظاه��رة  أول  تنظي��م 
كل ما ينش��ر في وسائل اإلعالم عن 
احلرك��ة ه��و أعمال العنف وننس��ى 
جوه��ر املش��كلة«. وأضاف��ت ه��ذه 
الس��يدة وه��ي إح��دى مؤسس��ات 
مجموعة »نساء السترات الصفراء« 
عل��ى موق��ع »فايس��بوك«، »إن هذا 
احلدث ليس نسوياً ولكنه يهدف إلى 
إعطاء صورة غير مسبوقة للحركة«. 
وتظاهر حوالى 50 ألف ش��خص أول 
من امس في جميع أنحاء فرنسا في 
يوم التعبئة الثامن حلركة »السترات 
الصفر« منذ تشرين الثاني )نوفمبر( 
املاضي، والتي شابتها احياناً اعمال 
عن��ف. وانطلقت حركة »الس��ترات 
الصف��راء« ف��ي الس��ابع عش��ر من 
تش��رين الثاني املاض��ي، وقد ضمت 

الفقيرة  فرنس��يني م��ن الطبقت��ني 
بالسياس��ات  ين��ددون  والوس��طى 
التي  املالية واالجتماعية للحكومة 
يعتبرونها ظاملة، ويطالبون بتحسني 

القدرة الشرائية في البالد.
ولم يأبه هؤالء للتنازالت التي قدمها 
الرئي��س اميانويل ماك��رون عبر الغاء 

زي��ادة عل��ى اس��عار الوق��ود واتخاذ 
اجراءات لتحس��ني القدرة الشرائية 
بلغ��ت كلفتها على اخلزينة عش��رة 
مليارات يورو،الى ذلك ُقتل إطفائيان 
وسائحة إس��بانية، وأُصيب نحو 50 
شخصاً، بعضهم جروحهم خطرة، 
بع��د انفج��ار ضخم ف��ي مخبز في 
باري��س، حصل إثر تدخ��ل إطفائيني 

لوقف تسّرب للغاز فيه.
وطغى االنفجار على التظاهرات التي 
ش��هدتها فرنسا ، في اليوم التاسع 
»الس��ترات  حرك��ة  الحتجاج��ات 
الصفر« املناهض��ة للرئيس إميانويل 
ماك��رون. وأغلقت ش��رطة مكافحة 
الشغب أجزاء ضخمة من العاصمة، 
واس��تخدمت خراطي��م مي��اه وغازاً 
لتفريق متظاهرين  للدموع  مس��يالً 
في محيط ق��وس النصر، جل��أوا إلى 
العنف ورش��قوا رجال األمن بحجارة 
وطالء.كذل��ك نظم آالف من احملتجني 

مس��يرة صاخب��ة، ولك��ن س��لمية، 
في منطق��ة ش��مال باري��س قريبة 
من االنفج��ار في اخملبز. واحتش��دت 
مجموع��ات في جادة الش��انزيليزيه 
في العاصمة، ورددت هتافات تطالب 
باس��تقالة الرئي��س. وكت��ب محتج 

على الفتة »ماكرون سُنسقطك«.

واعتقل��ت الش��رطة أكث��ر م��ن 50 
ش��خصاً في باري��س، بعضهم كان 
يحمل أش��ياء ميك��ن أن تُس��تخدم 
بوصفها سالحاً. كما نظم آالف من 
احملتجني مس��يرات في ب��وردو وتولون 

وستراسبورغ وبورجيه.
الفرنس��ية  الس��لطات  ونش��رت 
أكث��ر م��ن 80 ألف ش��رطي ملواجهة 
الش��رطة  وأغلق��ت  االحتجاج��ات، 
وس��ط باريس حتّس��باً لعن��ف، كما 
نصبت حواج��ز أمام مباٍن رس��مية، 
مث��ل البرملان وقص��ر اإلليزي��ه. يأتي 
ذل��ك قبل 3 أيام من »حوار كبير« دعا 
إلي��ه ماك��رون، في محاول��ة لتهدئة 

»السترات الصفر«.
عل��ى صعي��د آخ��ر، أعلن��ت النيابة 
العام��ة في باريس مقت��ل إطفائَيني 
كانا في موقع حادث اخملبز، وجرح 47 
ش��خصاً، 9 منهم في ح��ال حرجة. 
وأك��دت اخلارجية اإلس��بانية مقتل 
س��ائحة م��ن مواطنيها كان��ت تزور 
باريس مع زوجها، فيما ُجرح إسباني 

آخر .
وأش��ار وزي��ر الداخلي��ة كريس��توف 
كاستانير إلى حصول »انفجار هائل 
مرتب��ط بتس��ّرب غير متعم��د لغاز 
تفّجرت كميات ضخم��ة منه، فيما 
كان اإلطفائيون داخل املبنى يبحثون 
ع��ن مص��دره والناس في الش��ارع«. 
وحتدث عن »حصيلة بش��رية خطرة 
وضخمة«، ل��دى زيارته مكان احلادث 
إلى جانب رئيس ال��وزراء إدوار فيليب 

ورئيسة بلدية باريس آن هيدالغو.
وفتح مكتب املدعي العام في باريس 
حتقيقاً ُعهد به إل��ى املدير اإلقليمي 
للشرطة القضائية، لتحديد أسباب 

احلادث.
وذكر مصدر في الشرطة أن االنفجار 
دّمر مخبزاً في شارع تريفيز السياحي 
وس��ط باريس، قرب متحف غريفان. 
وأشار شهود إلى أن قوة االنفجار أدت 
إلى حتطي��م واجهات متاج��ر قريبة 
وهزت مباني على بع��د مئات األمتار 
م��ن م��كان االنفج��ار. وانض��ّم أكثر 
من 200 إطفائ��ي إلى عملية اإلنقاذ، 
وهبطت مروحيتان في ساحة قريبة 
س��يارات  لك��ن  الضحاي��ا.  إلج��الء 
اإلس��عاف واجه��ت صعوب��ات ك��ي 
تصل إلى منطق��ة االنفجار، نتيجة 
حواجز نصبتها الشرطة الحتواء أي 
عنف قد يرتكبه محتجو »السترات 

الصفر«.
وامتأل الشارع بزجاج مهّشم وركام، 
وحتّطم��ت واجه��ات متاج��ر وأبني��ة 
محيط��ة، كم��ا انقلبت س��يارات أو 
ُدم��رت كلياً. وقال��ت فتاة مقيمة في 
الشارع: »كنا نائمني وفجأة سمعنا 
زل��زاالً  ب��أن  اعتقدن��ا  قوي��اً،  صوت��اً 

حصل«.
وقالت فرنس��ية مقيمة ف��ي املبنى 
ال��ذي يقع في��ه اخملبز: »كن��ت نائمة 
واس��تيقظت بفعل الدوّي. مش��يت 
إل��ى باب الغرفة وكان أوالدي في حال 
هل��ع غي��ر قادري��ن على اخل��روج من 
غرفتهم. نصحنا اإلطفائيون مبغادرة 
امل��كان، لك��ن املصع��د تض��ّرر وكان 
الدخ��ان يتصاعد من��ه. لذلك هرعنا 
لالختباء في منزل اجليران في الطابق 
األول، ثم س��اعدنا رجال اإلطفاء في 
النزول بواس��طة س��ّلم. وف��ي منزل 
اجلي��ران، ُدّم��رت غرفتان كلي��اً وحتّول 

احلمام إلى حفرة« .

النصر: اكمال الحكومة وتسمية رؤساء اللجان سيرحالن الى الفصل التشريعي الثاني

اخلالفات بشان الوزراء املتبقني عكست على أداء الربملان يف املادة املاضية سيما بشأن حسم تسمية رئاسات اللجان النيابية

فرتة العطلة التشريعية كافية لحسم 
موقف الكتل بشأن الوزراء املتبقني 

وتوزيع الرئاسات كما ان االداء 
الربملاني محبط يف املدة املاضية

الجيش العراقي والحشد 
الشعبي يستعدان بالتنسيق 
مع الحكومة السورية 
لعملية تطهري لضبط 
الحدود العراقية السورية

على الرئيس بذل جهود 
كربى إلقناع كثريين من 
الفرنسيني الذين ال يرون 
أي جدوى يف النقاش سواء 
أكانوا من مؤيـّديه أم من 
أنصار املحتجني

ماكرون يبدأ »اإلصغاء« إلى شكاوى الفرنسيين

استمع ماكرون إىل رؤساء بلديات مدن من املنطقة طرحوا شكاوى سكان مناطقهم

/ القسم السياسي

/ القسم السياسي

البديري  عبد املهدياالسدي

فانيكماكرون

حترص الرئاسة على تبديد انطباع بأن 
احلكومة تفرض قيوداً على النقاش وهذا 
ما يتهمها به جزء من »السرتات الصفر« 

واملعارضة



الصين تحذر مواطنيها من أخطار السفر إلى كندا

حفيظ��ة  الق��رار  ذل��ك  أث��ار 
البع��ض، ف��ي ح��ن أيَّ��ده آخرون. 
)والعدي��د  الدميقراطي��ون  أدان  إذ 
اس��تراتيجية  اجلمهوري��ن(  م��ن 
بالهدية  االنس��حاب، ووصفوه��ا 
ألعداء أمريكا، ما دفع وزير الدفاع 
م  السابق جيمس ماتيس إلى التقدُّ
باستقالته احتجاًجا على القرار، 
وتبعه بريت ماكج��ورك، املبعوث 
الرئاسي اخلاص للتحالف الدولي 
ملكافحة تنظيم )داعش(، وكيفن 

سويني، رئيس أركان البنتاجون.
وعل��ى اجلانب اآلخ��ر، أثنت بعض 
الب��ارزة عل��ى خط��وة  األص��وات 
روب��رت  ش��بَّه  إذ  االنس��حاب، 
كاب��ان احلمل��ة في أفغانس��تان 
عل��ى صفح��ات »نيوي��ورك تاميز« 
ب�»العض��و الضام��ر ف��ي جس��د 
الوق��ت  وح��ان  اإلمبراطوري��ة، 

للتخلِّي عنه«.
لكن ترى مجل��ة »ذي أتانتك« أنَّ 
ُنق��اد ق��رار ترامب يش��تركون مع 
املُدافعن عنه في أمٍر واحد؛ أال وهو 
واش��نطن ستنسحب  بأنَّ  الظن 
وأفغانس��تان،  ا من س��وريا  فعليًّ
وهو األمر الذي ال تعتقد اجمللة أنَّه 

سيتحقق.
تُش��ير اجملل��ة إل��ى أنَّ الوضع في 
سوريا وأفغانس��تان يختلف عن 
احل��روب التقليدي��ة، الت��ي توجد 
فيه��ا ح��دوٌد واضحة ب��ن احلرب 
باستس��ام  وتنته��ي  والس��ام، 
املنه��زم، ويعود عل��ى إثرها اجلنود 

إلى أرض الوطن. فالقوى العظمى 
مثل الوالي��ات املتحدة في العصر 
احلدي��ث ال تغ��ادر مناط��ق احلروب 
مكافح��ة  وعملي��ات  األهلي��ة، 

دة. اإلرهاب املُعقَّ
ولهذا ترى ف��ي تقريرها أنَّ عملية 
االنسحاب من سوريا وأفغانستان 
س��تجري بوتي��رٍة أبط��أ بكثيٍر مما 
زعم ترام��ب في أول األمر. ويتضح 
هذا في ش��روط االنس��حاب التي 
أعلنه��ا ترام��ب بعد فت��رٍة وجيزٍة 
كت��ب  إذ  الص��ادم،  إعان��ه  م��ن 

عل��ى تويتر ف��ي 23 ديس��مبر أنَّه 
ناقش م��ع الرئي��س التركي رجب 
طي��ب أردوغان »اخلط��ة البطيئة 
وعالية التنس��يق لسحب اجلنود 
األمريكي��ن من املنطق��ة«. وقال 
للمراسلن يوم األحد املاضي: »أنا 
لم أُقل ُمطلًقا إنَّنا سننفِّذ اخلطة 

بتلك السرعة«.
ش��ملت الش��روط التي أعلنتها 
اإلدارة األمريكية لانس��حاب من 
الواليات  س��وريا: حماية حلف��اء 
املتح��دة مثل األكراد الس��ورين، 
وطرد داعش من آخ��ر معاقلها. إذ 

ا  قال ترامب: »لن ننس��حب نهائيًّ
حتى تختفي داعش من الوجود«. 
وزعم جون بولتون، مستشار األمن 
ب��أنَّ »اجلدول  القوم��ي األمريكي، 
الزمني لانسحاب سُيستقى من 
القرارات السياس��ة التي نحتاج 

لتطبيقها«.
وفي حالة طبقت الواليات املتحدة 
تلك الش��روط، تعتق��د اجمللة بأنَّ 
بداية عمليات االنس��حاب داخل 
س��وريا س��تتأخر كثيًرا. فداعش 
لن تختف��ي من الوج��ود ُمطلًقا، 

املتفرع��ة  اجلماع��ات  وكذل��ك 
منه��ا. إذ مُيكن ملُس��لَّحي داعش 
أن يتخلوا ع��ن دولة اخلافة التي 
زعم��وا إقامته��ا ويختف��وا حتت 
أنفس��هم  لُيعيدوا تقدمي  األرض، 

في صورة ُمتمرِّدين أو إرهابين.
أما بالنس��بة لألكراد الس��ورين، 
فتوضح اجمللة أنَّهم سيحتاجون 
إل��ى احلماية ألجٍل غير مس��مى، 
الت��ي  التهدي��دات  إل��ى  نظ��ًرا 
يتلقونها من َعُدوَّيْن نافذين، وهما 
تركي��ا، التي تعتبره��م إرهابين، 

ونظام بشار األسد .

وحتى لو جتاهل ترامب تلك املعايير 
أو تخلَّ��ى عنه��ا متاًما، ف��إنَّ إعادة 
ا إلى أرض الوطن هي  اجلن��ود فعليًّ
عملية بالغة الصعوبة. إذ توضح 
اجمللة أنَّ االنسحاب ميثل كابوًسا 
ا. إذ يتعنَّ على اجليش  لوجيستيًّ
تفكيك وشحن عدٍد من القواعد 
الهامفي،  العسكرية، وس��يارات 
وأكش��اك  اله��واء،  ومكيف��ات 
الوجبات السريعة. ويجب شحن 
كل األسلحة والذخائر، أو منحها 
للحلفاء، أو تدميرها، لضمان عدم 
وقوعه��ا في أيدي األع��داء. ولهذا 
يس��تغرق س��حب س��ريٍة واحدٍة 
قوامها من ألفن إلى 5 آالف جندي 
من مناطق القتال بضعة أسابيع 
أو أش��هر ف��ي بعض األحي��ان. مما 
ا أكبر  يعن��ي أنَّ تواجًدا عس��كريًّ
أعواًما.  ورمبا  سيستغرق ش��هورًا 
وفي حالة س��وريا وأفغانس��تان، 
س��يتعنَّ على القوات األمريكية 
أن تُغادر عبر أراٍض محظورٍة وسط 
منطقة حرٍب نش��طٍة، دون وجود 

ميناٍء قريب.
وأفادت »ذي أتانتك« بأنَّه حتى لو 
انسحبت القوات األمريكية، فهي 
عل��ى األرج��ح س��تضطر للعودة 
سريًعا. فما يحدث داخل منطقة 
ِّر  الش��رق األوسط س��رعان ما يُؤث

ف��ي املصالح والِقَي��م األمريكية، 
وسط عالٍم تس��وده العوملة، وهو 
م��ا اضط��ر الرؤس��اء األمريكين 
للتدخل في صراعات  الس��ابقن 
املنطقة؛ حلماي��ة األمن واملصالح 

األمريكية رغم نفورهم من ذلك.
وضرب��ت اجمللة مث��ااًل على ذلك مبا 
حدث في أعق��اب الغزو األمريكي 
للعراق عام 2003، حن كان الرئيس 
ًس��ا  ُمتحمِّ االب��ن  ب��وش  ج��ورج 
لتجنُّب املشاركة في بناء الدولة، 
وس��عى إلى تنفيذ اس��تراتيجية 
خروج، ارتك��زت على تدريب قوات 
أمٍن عراقيٍة، وخفض أعداد اجلنود 
األمريكين في أس��رع وقٍت ممكن. 
لك��نَّ بوش أمر بإرس��ال عش��رات 
اآلالف من قوات الدعم إلى العراق 
حن تزايدت حدة العنف. وتطرَّقت 
»ذي أتانتي��ك« إل��ى مث��اٍل آخ��ر، 
حن س��حب الرئيس باراك أوباما 
القوات األمريكية من العراق عام 
2011، لكنَّ��ه أع��اد إرس��ال بعض 

اجلنود عام 2014 لقتال داعش.
وس��حب أوباما اجلنود األمريكين 
من أفغانستان أيًضا، لكنَّه أبقى 
على قوٍة تابع��ٍة قوامها قرابة 10 
آالف جن��دي. وفي ع��ام 2017، إثر 
إح��راز حرك��ة طالبان مكاس��ب 
عل��ى  ترام��ب  واف��ق  عس��كرية، 

إرس��ال 3 آالف جن��دي إضافي إلى 
أفغانستان، ليصل اجملموع الُكلي 
إل��ى قراب��ة 14 ألف جن��دي. وترى 
اجمللة أنَّ قرار سحب نصف اجلنود 
من أفغانس��تان سيكون محاولًة 
للخ��روج من ح��رٍب خرجت منها 

الواليات املتحدة بالفعل.
وتعتق��د »ذي أتانتك« نظ��ًرا إلى 
هذا التاريخ، أنَّ القتال ضد داعش 
ف��ي ش��كلها اجلدي��د، أو حرك��ة 
طالبان س��ُيؤدي إلى ج��ر القوات 
األمريكية مرًة أخرى إلى الصراع، 
فترام��ب حس��بما ترى ل��ن يكون 
مس��تعًدا لرؤية كاب��ول تقع حتت 

سيطرة طالبان.
واس��تناًدا إلى كل تلك املعطيات، 
تستبعد اجمللة انسحاب الواليات 
املتح��دة م��ن البلدين بالس��رعة 
احل��رب،  أنص��ار  الت��ي يخش��اها 
ويأمله��ا دع��اة الس��ام. وجت��ادل 
بأنَّ��ه حتى في حالة االنس��حاب، 
س��تظل واش��نطن طرًف��ا فاعًا 
س��تحتفظ  إذ  الصراع��ن؛  ف��ي 
النف��وذ،  وس��ائل  م��ن  بالكثي��ر 
مثل: العملي��ات اجلوية، ومهمات 
واملس��اعدات  اخلاص��ة،  الق��وات 
والتأثير  والعسكرية،  االقتصادية 

الدبلوماسي.

واعتقل��ت بك��ن الش��هر املاض��ي 
كنديَن، هما الديبلوماسي السابق 
األعم��ال  ورج��ل  كوفري��غ  ماي��كل 
مايكل سبافور، واتهمتهما بتهديد 

أمنها القومي.
وربط محلل��ون اعتقالهما بتوقيف 
مين��غ علم��اً انه��ا ابن��ة مؤس��س 
ونقل��ت  ف��ي  تش��نغ  رن  »ه��واوي« 
صحيف��ة »فايننش��ال تامي��ز« ع��ن 
رن إن��ه يفتق��د ابنته كثي��راً، وجدد 
رفضه مزاعم بأن شركته تتجّسس 
ملصلحة احلكومة الصينية. وأضاف: 
»م��ا زلت أح��ب بلدي وأدع��م احلزب 
الش��يوعي، ولكن لن أفعل ما يؤذي 

أي دولة في العالم«.
وأشار الى أن ال قانون في الصن يلزم 
أي شركة استخدام برمجيات ميكن 
أن تُس��تخدم في التجسس مشدداً 

على أن »هواوي« لم تواجه »أي حوادث 
أمنية خطرة«.

يش��ار الى ان رئي��س ال��وزراء الكندي 
جاس��ن ترودو اتّهم الص��ن بانتهاك 
ملواطن��ه  الديبلوماس��ية  احلصان��ة 

ماي��كل كوفري��غ، إذ حتتج��زه من��ذ 
شهر لاشتباه في جتّسسه.

واستفاد كوفريغ من إجازة تفّرغ من 
وزارة اخلارجّي��ة الكنديّة، كي يعمل 
م��ن هون��غ كون��غ م��ع »مجموعة 
األزمات الدولية« )مقرها بروكسيل(. 
واعتقلته الس��لطات الصينية في 
10 كان��ون األول )ديس��مبر( املاضي، 

بع��د توقي��ف كن��دا املدي��رة املالي��ة 
لش��ركة »ه��واوي« الصيني��ة مين��غ 
وانتش��و، بن��اًء لطل��ب م��ن القضاء 
األميركي، اذ تشتبه الواليات املتحدة 
في انتهاكها العقوبات التي تفرضها 

على إيران.

واعتقل��ت بك��ن ايض��اً في الش��هر 
ذات��ه الكن��دي مايكل س��بافور، وهو 
استش��اري مرتبط بكوريا الشمالية، 
نف��ذا  وكوفري��غ  أن��ه  ف��ي  وتش��تبه 
نش��اطات »تُهّدد األمن القومي«، وهو 

تعبي��ر غالب��اً م��ا تس��تخدمه بكن 
لوصف ش��كوك حول جتّس��س. وقال 
ترودو: »مؤس��ف أن حتتجز الصن في 
ش��كل تعّس��في ومجحف مواطَنن 
��ن، احلصانة  كنديَّن. وف��ي أحد امللفَّ
الديبلوماس��ية ل��م حُتت��رم. نحن اآلن 
في اتص��ال مع الس��لطات الصينية 

ه��ذا  ح��ول  الدولي��ن  وش��ركائنا 
املوضوع«.

وتفي��د اتفاقية فيين��ا بتمّتع حاملي 
دبلوماس��ية بحصانة،  جوازات سفر 
عندما يكون��ون خارج باده��م. وذكر 

ت��رودو أن كوفري��غ كان يحم��ل ج��واز 
سفر مش��ابهاً، على رغم أنه كان في 
إجازة تفّرغ، وهذا أمر ممكن إذا أذنت به 

وزارة اخلارجية.
واش��ار رئيس ال��وزراء الكن��دي الى أن 
مينغ وانتشو »مُثلت فوراً« أمام قاٍض 
ف��ي فانكوفر، حي��ث اعُتقل��ت في 1 

ديسمبر. وأضاف: »كان األمر مفتوحاً 
وفقاً لتقاليد الش��فافية في نظامنا 
القضائي. ُمنحت إطاقاً مش��روطاً« 
في 12 ديس��مبر، ف��ي انتظار مثولها 
مجدداً مطلع ش��باط )فبراير( املقبل 
أم��ام القاض��ي الذي يج��ب أن يصدر 
حكمه في ش��أن الطل��ب األميركي 
لتس��ليمها. وتابع ت��رودو: »هذه هي 
الطريق��ة الت��ي نحترم م��ن خالها 
نظامن��ا القضائي. كندا بلد س��يادة 
القان��ون. ه��ذا أم��ر نعرفه ونق��ّدره. 
لدينا نظ��ام عدالة ال يخضع لتدخل 

سياسي«.
وكان الس��فير الصين��ي ل��دى كندا 

ل��و ش��اي كتب مق��االً ف��ي صحيفة 
»هيل تامي��ز« )مقّرها أوتاوا(، ورد فيه أن 
مطالب كندا بإطاق الرجلن تعكس 
»الكيل مبكيالن« الناجم من »الغرور 
الغربي وفكرة تف��ّوق العرق األبيض«. 
وتؤّك��د الص��ن أّن اعتق��ال الكنديَّن 

ليس مرتبطاً بتوقيف وانتش��و، لكن 
مراقبن يعتبرونه انتقاماً من بكن.

الى ذل��ك، أعلن مس��ؤولون أميركيون 
ريتشاردس��ون،  ج��ون  األمي��رال  أن 
قائ��د العمليات البحري��ة األميركية، 
س��يلتقي في بكن األس��بوع املقبل 
نظي��ره الصيني نائب األميرال ش��ن 

جن لونغ.
ال��ى ذل��ك ك��ررت الوالي��ات املتح��دة 
حتذيراته��ا ملواطنيه��ا الذي��ن ي��زورون 
الصن، بس��بب ما قالت إنه التطبيق 
»التعس��في« للقوان��ن، عل��ى ضوء 

اعتقال الصن كندين.
ويؤك��د التحذي��ر ال��ذي نش��رته وزارة 
اخلارجية األميركي��ة أول من امس، أن 
على األميركين الذي��ن يزورون الصن 
»زي��ادة حذرهم«، من دون اإلش��ارة إلى 
جتنب التنقل في الباد. وش��دد اجلهاز 
الدبلوماس��ي األميرك��ي عل��ى وجود 
خط��ر »تطبي��ق تعس��في للقوان��ن 
احمللي��ة«، وخطر من��ع األميركين في 
شكل مفاجئ من مغادرة البلد. وحّذر 

أيضاً مما رأى أنها مضايقات قد يتعرض 
لها األميركيون من أصل صيني.

ويتضمن ه��ذا التحذير اجلديد كذلك 
»تفاصي��ل إضافي��ة في ش��أن خطر 
االعتق��االت التعس��فية واملن��ع م��ن 
الس��فر«، وف��ق م��ا قال مس��ؤول في 

اخلارجي��ة األميركي��ة. 
وتاب��ع: »في حاالت عديدة، يكتش��ف 
املواطن��ون األميركي��ون منعه��م من 
الس��فر في اللحظ��ة التي يغ��ادرون 
فيه��ا الصن، وال توجد طريقة ملعرفة 
مدة هذا املنع«. وعند سؤاله حول هذا 
املوضوع، قال وزير اخلارجية األميركي 
ماي��ك بومبي��و إن اخلارجي��ة تريد من 

األميركي��ن »أن يفهم��وا اخلطر، لكن 
الص��ن  إل��ى  بالس��فر  أن يس��تمروا 
عندم��ا يكون ذل��ك مائم��اً«. وأضاف 
ف��ي حديث لقن��اة »فوكس ني��وز« أن 
»اخلط��ر األكب��ر هو على م��ن يذهبون 
إلى هناك ويحرمون من اإلذن للعودة«. 

ورّد الناطق باس��م اخلارجية الصينية 
لو كانغ بالق��ول إن »الصن منفتحة 
دائم��اً الس��تقبال مواطن��ن أجانب، 
وتضمن لهم أمنهم وحقوقهم، ومن 
بينها اخل��روج والدخول م��ن األراضي 
الصينية«. وتاب��ع في حديث صحفي 
»بالتأكي��د ننتظ��ر أن يحت��رم ه��ؤالء 
املواطنون األجانب في املقابل القوانن 

الصينية«.
واعتبر أن التحذير األميركي ال يتوافق 
م��ع الواق��ع، مش��يراً إل��ى 2.3 مليون 
أميركي قدموا إل��ى الصن بن كانون 
الثاني )يناير( وتشرين الثاني )نوفمبر( 
2018. وف��ي املقاب��ل، تاب��ع كانغ، فإن 
»األميركي��ون وضع��وا عوائ��ق عديدة 
أمام س��فر الصيني��ن إل��ى الواليات 

املتحدة من دون مبررات واقعية«.
واعتقلت السلطات الصينية الشهر 
املاضي كندين، هما دبلوماسي سابق 
ورج��ل أعم��ال، اتهمتهم��ا بالقي��ام 
بأعمال تهدد »األمن القومي«. ويعتبر 

العديد من املراقبن أن تلك االعتقاالت 
هي لل��رد عل��ى توقيف كن��دا املديرة 
املالي��ة لش��ركة »ه��واوي« الصينية 
منغ وان��ز هو، واملطلوبة م��ن القضاء 
األميركي بتهمة خرق العقوبات على 

إيران.

13 ما وراء الحدث 

انتقد ترودو حكمًا أصدره القضاء الصيين بإعدام الكندي روبرت لويد شلنربغ 
إثر ادانته بتهريب خمدرات

حذرت الصن مواطنيها من أخطار الس��فر إلى كندا، ونددت بتصريحات »غير مس��ؤولة« أدلى بها رئيس وزرائها جاس��ن ترودو، بعدما قضت محكمة صينية بإعدام كندي دين بتهريب مخدرات. وَورََد في بيان 
اصدرته اخلارجية الصينية: »احُتجزت في كندا أخيراً مواطنة صينية في ش��كل تعس��في، بناًء على طلب من دولة ثالثة« وحّضت املواطنن على التزام »احلذر أثناء السفر«.ويش��ير البيان إلى احتجاز أوتاوا 
املديرة التنفيذية لشركة »هواوي« مينغ وانتشو بطلب من واشنطن التي تتهمها بانتهاك العقوبات املفروضة على طهران.وجاء التحذير بعدما حّضت ناطقة باسم الوزارة ترودو على »احترام دولة القانون 
والس��يادة القضائية للصن، وتصحيح أخطائه ووقف إدالئه بتصريحات غير مس��ؤولة«.وكان ترودو انتقد حكماً أصدره القضاء الصيني بإعدام الكندي روبرت لويد شلنبرغ إثر ادانته بتهريب مخدرات. وقال: 

»خيار الصن أن تبدأ تطبيقاً تعسفياً لعقوبة اإلعدام، كما هو احلال في هذا امللف، يثير قلقاً بالغاً لنا، كما يجب أن يكون كذلك جلميع أصدقائنا وحلفائنا الدولين«.

أدان الدميقراطيون والعديد من اجلمهوريني اسرتاتيجية االنسحاب ووصفوها باهلدية 

/ القسم السياسي

/ القسم السياسي

تسبَّب الرئيس 
األمريكي دونالد 

ترامب في عاصفٍة 
سياسية حن أعلن 
في ديسمبر )كانون 
األول( سحب اجلنود 

األمريكين كافة 
من سوريا، والبالغ 

عددهم ألفي 
جندي في أسرع 
وقت، فضًا عن 

سحب نصف جنود 
الواليات املتحدة في 

أفغانستان، البالغ 
عددهم 14 ألف 

جندي.

أمريكا قد ال تنفذ قرارها باالنسحاب من سوريا وأفغانستان

جاء التحذير بعدما حّضت ناطقة باسم 
الوزارة ترودو على احرتام دولة القانون 

والسيادة القضائية للصني

ال قانون يف الصني يلزم أي 
شركة استخدام برمجيات 
يمكن أن تـُستخدم يف 
التجسس مشددًا على 
أن هواوي لم تواجه أي 
حوادث أمنية خطرة

شبَّه روبرت كابالن احلملة يف أفغانستان 
بالعضو الضامر يف جسد اإلمرباطورية 

وحان الوقت للتخلِّي عنه
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ماتيسكابالناردوغان

ترودو مينغالرئيس الصيني



إصدار 
التمثيل السردي يف النقوش اآلشورية احلديثة

دار الشؤون الثقافية العامة .. أفق يتسع وإبداع يتجدد

ماذا حيمل درويش ناهي العامري لأليام املقبلة يف روايته )نذير الدراويش(؟
بنى املؤلف األحداث على إصابة صحفي مبرض نفسي

وهو شعوره باالستهداف من قبل أطراف مهمة لغرض تصفيته

قراءة / عبد السادة جبار

في الواقع رواي��ة )نذير الدرويش( 
للكاتب ناهي العامري والصادرة 
عن دار امل قبل نهاية عام 2018 
هي من هذا الن��وع. وعلى الرغم 
من كونه��ا احملاولة االول��ى اال ان 
الكات��ب متكن م��ن ناحية اللغة 
الرصينة ان يتدرج باسلوب جيد 
في وصف االحداث والشخصيات 
ومنح الرواية صفتها وجنس��ها 
متجنب��ا الس��قوط ف��ي ش��رك 
تقس��يم  خ��ال  م��ن  احلكاي��ة 
الفصول واتخ��اذ جانب التداعي 
للبطل ملعرفة عقدته النفسية..

ف��كان موفق��ا ف��ي اخل��روج الى 
الذاتي��ة،  بعي��دا ع��ن  احليادي��ة 

اجلانب االيجابي االخر. هو فكرة 
الرواية او مايسمى ب�)الثيمة(. اذ 
بنى املؤلف االحداث على اصابة 
وه��و  نفس��ي  مب��رض  صحف��ي 
باالس��تهداف من قبل  ش��عوره 
اط��راف مهمة لغ��رض تصفيته 
ولم يتجنب املؤلف تس��ميتهم 
بش��كل مباش��ر )رئي��س. زعيم. 
فت��اة تدعى س��حر( ليكون ذلك 
س��ببا في رقودة في مستشفى 
الع��اج النفس��ي )اب��ن رش��د( 
وانا ارى االش��ارة بشكل مباشر 
)رئي��س.. ش��خصيتني  لهك��ذا 

وزعيم( هو نوع م��ن اجلرأة حيث 
ل��م ي��ن املؤل��ف الفاع��ل على 
اجمله��ول ومن��ح روايت��ه صبغ��ة 
وثائقي��ة خصوص��ا ح��ني يحدد 
امكن��ة ومؤسس��ات حقيقي��ة 
مث��ل مستش��فى )اب��ن رش��د( 
و)امان��ة  الصحفي��ني(  و)نقاب��ة 
بغداد( و)احملافظة( وغيرها ليكون 
اكث��ر واقعي��ة.. اضاف��ة لتناوله 
موضوعا يتعلق مبش��كلة كبيرة 
تل��ك  الس��كن  بازم��ة  تتعل��ق 
العقدة. التي عج��زت عن حلها 
الس��ابقة  احلكوم��ات  اغل��ب 

وادت بع��د التغيي��ر الى انتش��ار 
كبي��ر.. بش��كل  العش��وائيات 

وفشلت احلكومات املنتخبة من 
معاجل��ة تل��ك املش��كلة.. ورغم 
واقعية الرواية اال انه اس��تخدم 
ف��ي فص��ول معين��ة االس��لوب 
الش��اعري البس��يط.. خصوصا 
الرومانسية، حافظ  املواقف  في 
وح��دة موضوعه  املؤل��ف عل��ى 
ولم يش��تت انتباه القارئ لعقد 
اخرى خارج تص��ورات وانفعاالت 
عل��ى  الرئيس��ية  الش��خصية 
الرغ��م م��ن وج��ود ش��خصيات 
اخرى اال انه��ا كانت تدور بنفس 
الرئيس��ية. الش��خصية  فل��ك 

لكن الفكرة التي اشتغل عليها 
الكات��ب وه��ي )وه��م الصحفي 
والش��عور بعدواني��ة خارجي��ة( 
ل��م يطوره��ا او يوظفه��ا بابعاد 
عميقة ..اذ طفت فوق الس��طح 
ولم تغص في اعماق )الاشعور( 
ليك��ون التداعي قريب��ا من لغة 
االدب  متميزة لصحفي يعش��ق 
مع طبيب نفساني.. عوم املؤلف 
اس��اس املش��كلة هو الش��عور 
بالفق��ر والطم��وح نحو االفضل 

خصوصا  العاطف��ي..  واحلرم��ان 
ان عق��دة الش��خصية ناجم��ة.
من اخلوف من شخصيات مهمة 
ان  ميك��ن  كان  وزعي��م(  )رئي��س 
يتوغ��ل ف��ي اجلانب السياس��ي 
والتغيي��رات اجلوهري��ة في البلد 
مبش��كلة  االكتف��اء  م��ن  ب��دال 

الس��كن فقط ويعتبرها اساس 
املاحظة االخرى اس��هب كثيرا 
ف��ي وص��ف بع��ض االح��داث او 
االفع��ال وهي ليس��ت جوهرية..
خصوص��ا  اختزاله��ا  ميك��ن  اذ 
فيما يتعلق بدخ��ول البطل الى 
الطبيب  وفح��ص  املستش��فى 

وزرق االبرة وكتابة العاح وغيرها 
تفاصي��ل ال تضيف للرواية امورا 

جوهرية.
املاحظ��ة الثالثة ل��م تبد لنا 
اجللس��ات النفس��ية مقنعة 
)اعتراف��ات(..  س��ماها  وق��د 
حيث ب��دت عبارة عن مذكرات 
غي��ر داعم��ة لفك��رة  العقدة 
النفس��ية..بل س��رد طبيعي 
متام��ا  ناض��ج  ش��خص  م��ن 
وغي��ر مص��اب كأن��ه يحكي 
قصة حيات��ه متناوال موضوع 
)مش��كلة الس��كن واجلان��ب 
العاطف��ي( ول��م نلم��س من 
النفس��ي اي جهد  الطبي��ب 
ف��ي  واض��ح  )س��ايكلوجي( 
معاجل��ة العق��دة، املاحظ��ة 
ف��ي  اخلي��ال  اي��ن  االخي��رة.. 
السرد..؟ الثيمة التي اختارها 
الكات��ب )العقدة النفس��ية( 
وه��ي تصلح كحق��ل خصب 
ل��م يس��تفد من��ه  للخي��ال 
املؤلف بش��كل جيد.. الرواية 
محاول��ة جي��دة.. وم��ا كتبته 
ه��و ق��راءه انطباعي��ة.. امتنى 

للمؤلف التوفيق والنجاح..
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قصيدة

ظل��ت األمم حتتفي بحضاراتها وإنتاجها الفكري عبر خطوط عديدة، 
وظل��ت اللغات احلية هي لس��ان حال هذه احلض��ارات، ومنها اللغة 
العربي��ة بحرفها املتوهج واخلاضع مله��ارة التكوينات اخلطية، خللق 
بنية وإيقاع معبرين عن وهج املعنى وإيصال الفكرة كمهارة للتواصل 
االجتماعي بني اجلماع��ات الناطقة بها.. يقول الدكتور جواد الزيدي 
ف��ي كتابه )بنية اإليقاع في التكوينات اخلطية(: )يُعد احلرف العربي 
م��ن القي��م التش��كيلية المتاكه مقومات��ه اخلاصة الت��ي تتعدى 
أبعاد التدوي��ن واملقروئية، وخاصة اخلط الكوفي وخط الثلث اللذين 
ينفردان تقريب��ا في التراكيب والتكوين اخلط��ي(، لينطلق في هدف 
محدد حاول بجهد الباحث املتبصر أن يجلي جوانبه ويقدم دراس��ة 
متيزت باجلدية واحلداثة في االهتمام بالظواهر الفنية واجلمالية وهو 
يتابع تشريح احلرف وتطوره اجلمالي )وصوال إلى التكوينات اخلطية(، 
وك��ي يصل إلى نتيجة اهتم الباحث الدكتور الزيدي باألبعاد الثاثة 
للحرف: وه��ي القرائية واجلمالية والداللية، كي يظهر جل اهتمامه 
مبفهوم التكوين اخلطي عبر مس��اره التاريخي، الن )التكوين عاقات 
ب��ني مف��ردات احل��روف أي مكونات الن��ص وبني خصائص املس��احة 
والنص الكتابي(، )وبوالدة ظاه��رة التصميم التركيبي برزت اجتاهات 
تصميمية وعاقات جديدة أغنت املس��ار اجلمال��ي للخط العربي(..
وعد أنواع التراكيب بالتراكيب املفردة واخلفيفة والثقيلة وااليقونية، 
أي التكوينات التش��خيصية، والظاهر إن التراكي��ب االيقونية، هي 
مس��احة البحث اجلمالية في هذا الكتاب، حيث تكون بخط الثلث 
او الكوفي ودل الدكتور الزيدي بقوله: )إذ ال ميكن مبجرد جتميع حروف 
معينة غير خاضعة لنظام أن نس��مي ذلك تكوينا خطيا، بل يجب 
توفي��ر الش��روط واخلصائص األولى للمهمة االتصالي��ة / التدوينية( 
يعني محاوالت الباحث إظهار الص��ورة البصرية للنصوص اللغوية 
ف��ي التكوينات التش��كيلية الت��ي تتواف��ر فيها األبع��اد اجلمالية 
مبقاب��ل قراءتان: األولى قراءة اخلط��اط، والثانية قراءة املتلقي الفردي 
بذاكرة جمعية، بعد ذلك يس��تنتج الباحث في هذا الفهم الشامل 
للنص )كون��ه ميثل مرجعي��ة ثقافية واجتماعي��ة ومعرفية لاثنني 
عل��ى الس��واء(،ثم قال عن اإليقاع: انه يقف ف��ي مقدمة اخلصائص 
اجلمالي��ة، إذ اليق��اس مبقايي��س، ولكنه يتحقق باحلركة والش��كل 
وأنواع��ه ه��ي: إيقاع احلركة/إيق��اع الش��كل/إيقاع الفضاء وضبط 
الباح��ث العاقات التي حتكم هذا من خ��ال التأصيل العلمي آلراء 
مجموعة من الباحثني حيث حتققت كتحصيل حاصل ش��خصية 
الباحث الزيدي في بحثه وأعطانا معلومة تخفت كثيرا لوال نباهته 
في محاولة اس��تالها.. ومن ثم جاءت احلركة والتكرار واالستمرارية 

)تتضافر جميعا إلنتاج البنية اإليقاعية الشاملة(.

وهج املعلومة وبنية اإليقاع 
يف التكوينات اخلطية

a

فنارات

  وجدان عبد العزيز

لست ممن يدلي برأيه على اي كتاب يهدى الي.. النني اتردد احيانا بسبب انزعاج البعض، اال انني ابني بصراحة ما ينتج عن تفاعلي 
اذا رغ��ب املؤل��ف باالس��تماع لرأيي.. بعض املؤلفات قد جتلب انتباه��ي واجد فيها جانبا ايجابيا وفي نف��س الوقت اجد فيها )من 
وجهة نظر قارئ وليس ناقدا( بعض الهفوات فا اخفي هذا وقد اكون مخطئا في التقومي او التقييم.. ألنها وجهة نظر انطباعية 
وليست حتليلية.. وفي كل االحوال انا اعتبر اي محاولة للكتابة هو جهدا ايجابيا مادام الغاية منه اضافة ثقافية لغرض الفائدة 

او املتعة االيجابية واملثمرة.. ورمبا ما اراه انا يراه غيري عكس ذلك..

صدر عن دار املأمون للترجمة 
تش��كيات  إحدى  والنش��ر 
والس��ياحة  الثقاف��ة  وزارة 
بعن��وان  كت��اب  واآلث��ار 
ف��ي  الس��ردي  )التمثي��ل 
النقوش األش��ورية احلديثة( 
بواق��ع 336 صفح��ة، إعداد 
ال��رزاق كامل،  وترجمة عبد 
الدكتور  اللغوي��ة  املراجعة 
الكت��اب  دروي��ش.  محم��د 
الذي تضع��ه دار املأمون بني 

أي��دي الق��راء واملتخصصني 
مقارب��ة  عل��ى  ينط��وي 
حديث��ة ف��ي دراس��ة بعض 
اجلوان��ب االثاري��ة للحضارة 
منه��ا  ونخ��ص  األش��ورية 
بالذكر التمثيل السردي في 
احلديثة  األش��ورية  النقوش 
باللوحات احلجرية  املتمثلة 
النق��وش  ذات  الضخم��ة 
الس��ردية الب��ارزة التي تزين 
احلديثة  األش��ورية  القصور 

ف��ي حقب��ة زمني��ة هي من 
التاريخي��ة  احلق��ب  أغن��ى 
ف��ي مي��دان النح��ت البارز، 
الكت��اب  ه��ذا  بح��وث  إن 
تبتعد ع��ن الرؤى االختزالية 
املعم��ول به��ا حالي��ا ف��ي 
الدراس��ات األكادميي��ة التي 
حت��اول أن تطب��ق مفاهي��م 
ونظري��ات جمالية غرب عن 
فن��ون غي��ر غربي��ة مثل فن 

النحت اآلشوري احلديث. 

البينة الجديدة / إسراء يونس
الثقافي��ة  الش��ؤون  دار  قام��ت 
وبرعاي��ة مديره��ا العام األس��تاذ 
حميد فرج حمادي بتنظيم حفل  
لتوقيع كتاب )س��ر املاء( للكاتب 
مجي��د  “عبدالرحم��ن  الروائ��ي 
املاضي  اخلمي��س  يوم  الربيع��ي” 
10/1/ 2019 وعلى قاعة مصطفى 
نخب��ة  بحض��ور  الدي��ن  جم��ال 
م��ن االدب��اء والنق��اد واالكادمييني 
واملثقفني. أدارَ اجللس��ة اإلعامي 
طالب كرمي حس��ن ليق��دم قراءة 
موجزة عن س��يرة االديب القاص 
احملتفى به حيث استطاع الربيعي 
ان يحطم كل املوروثات ويؤس��س 
ملا ه��و مغاير له��ذا احتفت الدار 
بتوقيع هذا املنجز اإلبداعي “سر 
الربيع��ي قصص  واس��رار  امل��اء” 

قصيرة وروايات استطاعت ان جتد 
لها الكثير م��ن التاثير الوجداني 
ليس في العراق فحس��ب بل في 
عموم باد الض��اد.. من ثم اعتلى 
املنص��ة قامة نقدي��ة مائزة الذي 
عاصر جيل الستينات هو الناقد 
“فاض��ل ثام��ر”. حتدث ع��ن جتربة 
احلداثة القصصي��ة والروائية في 
الس��تينات في الع��راق في غياب 
والروائ��ي  الق��اص  ع��ن  احلدي��ث 
املب��دع “عبد الرحم��ن الربيعي” 
الذي ش��كلت جتربته القصصية 
اجلريئ��ة املبك��رة والت��ي جمعها 
الحقا في مجموعته القصصية 
األولى”الس��يف والسفينة” فهو 
معلم��اً مهما م��ن معالم حركة 
التجدي��د األدبي ف��ي العراق وفي 
تاثيره��ا  وله��ا  العرب��ي  الوط��ن 

العميق ف��ي حفر مج��رى جديد 
لإلبداع واحلداثة في أدبنا العربي، 
اما الكاتب والروائي ش��وقي كرمي 
حس��ن فقال: كن��ت اقرأ قصص 
الربيع��ي القدمه��ا في س��يناريو 
وهذا ش��رف لي، كثي��ر من الناس 

اليعرف��ون )جنيب محفوظ( اال عن 
طريق السينما لهذا عملت على 
ان أترج��م )املنج��ز الثقافي( الى 
السينما واحوله الى دراما. فنحن 
نحتاج الى قراءة جديدة للربيعي 
م��ن خال اإلذاع��ة وتقدميها على 

شكل مسلسات في التلفزيون 
متمني��ا ل��ه البق��اء ف��ي وطن��ه 
الناقد علوان  العراق.ام��ا  احلبيب 
سلمان قدم  إشارات بسيطة عن 
الروائي والشاعر والقاص والفنان 
التش��كيلي والذي م��ارس مهنة 
التعليم في الرس��م لينتقل الى 
عال��م الرواي��ة. ب��دأ التجريب في 
العراقي منذ الستينات  الش��عر 
وشكل عند عبد الرحمن هاجسا 
ومؤسس��ا فضا عن متثله جمال 
السرد واالهتمام باملكان بصفته 
والقص��ة  مؤث��رة  ثقافي��ة  ب��ؤرة 
القصي��رة عن��ده )فت��رة نقاه��ة( 
كون الكاتب يعيش معها ش��داً 
وانفع��اال فيكتبها.وق��دم خضير 
فليح الزيدي شهادة محبة واعتزاز 
للمحتفى به قائا: ان هذا الرجل 

قدم للس��ردية العراقية الش��يء 
الكبير واخملتلف متمنيا  من الدار 
ان جتمع دراساته األدبية والنقدية 
وتقدمها للباحث��ني في ادب عبد 
الرحمن الربيعي، وانا اعده جنيب 
وعل��ى هامش  الع��راق.  محفوظ 
االحتف��ال كان��ت كلم��ة موجزة 
للروائ��ي )الربيع��ي( مليئة باحملبة 
والتقدير  وحتمل كلمات الش��كر 
له��ذه الدارالتي قدمت دليا على 
محبتها له، وسعيدا بالشهادات 
الت��ي قدمت عنه، قائ��ا: انا اجد 
نفس��ي في هذا البلد الذي ولدت 
فيه وعش��ت فيه وطرح إس��مي 
في��ه، فنحن نش��تغل باجتهادنا 
وفي مج��ال الكتابة ونقدم ماهو 
مختلف ونضيف وال نكرر بعضنا، 

جتربتي انا من مدينة شاعرة.

مريم السعيدي /  تونس الخضراء

جيوش ذكراك سطوت مبخدعي

أشهرت بوجهي ساحها وبدأت بالعد

توّسلتها عتقي ..وتركي بحال سبيلي

كّلما تقّلبت على اجلانبني حتاصرني بتشّدد

طيفك حاصرني أراك بكّل أركان غرفتي

سلبت قّوتي جّردت من اي ساح بتهّدد

فشلت في طردك غزوت كّل أفكاري 

تهّدلت رموشي حاضنة طيفك 

وبعتمة نفسي خنقت شهقة وّد

رأيتك ترقص بني نبضات وجداني

تتحّسس أنامل الهمس بفؤاد

فؤاد ذاب عشقا بعواطفي

مد خجلي يصرخ بي يلقيني بعيد االاْ

أتلّضى برحيق نشوتي 

المستني أنفاسك فتسارعت دّقات قلبي

مجرى أنهارك جترفني بعيدا 

بزواياي أسمع صوتك يرّدد

أسافر بذاكرتي بعيدا وحنينك يتبعني

ذكريات رميتها خلفي لن تعاد 

يلبسني رداًء القلق في زمني 

أعاني من وفائي من جديد

أصابتني سهام اشتياقي

فزعت أنشد نبضا بعد رقاد

تيّقنت أنّك تسكن فؤادي

جلبت طيفك مبنامي حتّسسته بارد

حتّسست بأطرافك نبض االكتفاء

حتّول جدار عاقتنا حلجارة صّماء

خمد صهيل أنفاسنا بعد لهاثنا 

بلحظة هوى متأّججة مترجح فلبي

نحبت الهوس امللتهب لااْبد

ذات ليلة
حالكة الّسواد

حسن املوسوي

وج��وه  ف��ي  تصفح��ت 
وكأنه��ا  احلاضري��ن 
العط��ف،  تس��تجدي 
العاث��ر  حظه��ا  لعن��ت 
مرافقة  منها  الذي جعل 
لفنانة مس��رحية كبيرة، 
احتواه��ا احلس��د، ل��م ال 
تأخ��ذ فرصتها كي تكون 
فنانة مشهورة؟ خصوصا 
وانها متتلك كل مقومات 

النجاح حسب رأيها، 
م��ن  مرآته��ا  اخرج��ت 
تتطلع  واخذت  حقيبتها 

في وجهها .
تل��ك  م��ن  اجم��ل  أن��ا   -
الفنانة املغرورة قالت في 
ان��ا أصغر  س��رها كذلك 

منها بكثير.
املس��رح،  كواليس  خلف 
ب��دأت تبحث ع��ن مخرج 
املس��رحية، وم��ا أن حملته 

م��ن بعي��د حت��ى هرولت 
باجتاهه كي تكون امامه، 
العل��وي  ال��زر  فتح��ت 

لقميصها.
مقص��ودة  وبحرك��ة 
اصطدم��ت به ك��ي تثير 

اهتمامه 
تناثرت االوراق من يديها

انحنى ارضا كي يساعدها 
في جمع االوراق

نظ��ر اليها مليا، س��حره 
جمالها، لم يس��تطع ان 
مينع نفسه من النظر الى 

صدرها املكتنز
ابتسم وسألها

- من أنت
وم��اذا تفعلني هن��ا، أنت 
مقوم��ات  كل  متتلك��ني 
ان  بإمكان��ي  النج��اح، 
فنان��ة  من��ك  اجع��ل 

مشهورة
ل��م تس��تطع أن تخف��ي 
فرحته��ا وه��ي تس��تمع 

ملديح اخملرج و ثناءه .
امس��ك بيدها محاوال ان 
يساعدها على النهوض، 

لم تعترض على ذلك 
املعجب��ات  م��ن  أن��ا   -
املس��رحية،  بأعمال��ك 

قال��ت ذل��ك وه��ي تنظر 
إليه 

مس��اء كانت في شقة 
اخمل��رج ال��ذي ل��م يك��ن 
يص��دق كي��ف تط��ورت 
االم��ور بهذه الس��رعة ، 
بعد ان ش��اركته اطراف 
اليها دورا  السرير اسند 
في املس��رحية اجلديدة، 
ودعت��ه بعد أن س��لمها 
بخ��ط  مكتوب��ا  دوره��ا 

اليد 
صباح اليوم التالي كانت 
على خشبة املسرح كي 
تتمرن عل��ى دورها كذلك 
إلظهار التح��دي للفنانة 
التي تعمل معها، لم جتر 
االم��ور كم��ا ارادت فلقد 

بدت مضطربة وخائفة
صديقته��ا  إل��ى  نظ��رت 
الفنان��ة بارتب��اك وكأنها 

تطلب املساعدة
ابتسمت الفنانة وقالت: 
كان عليك أن تتطهري من 
ادران��ك قب��ل ان تصعدي 
ف��دور  املس��رح،  ال��ى 
الناس��كة يتطل��ب امرأة 
متتل��ك العف��ة والطهارة 

وتركتها ومضت.

جتارة رخيصة 
قصة قصرية

بغداد / البينة الجديدة
تفقد وزير الثقافة والسياحة واالثار 
الدكت��ور علي عبد األمي��ر احلمداني 
ي��وم  الثاثاء املاض��ي 2019/1/15 دار 
وكان  العام��ة.  الثقافي��ة  الش��ؤون 
باس��تقبالِه مدير عام ال��دار ورئيس 
مجل��س اإلدارة حميد ف��رج حمادي 
والدكتورة رهبة أسودي حسني معاون 
املدي��ر العام مدير التأليف والترجمة 
والنش��ر وتفق��َد وزي��ر الثقافة خال 
زيارته عددا من أقسام الدار وأستمَع 
الى شرح مفصل عن طبيعة العمل 
فيه��ا ومهامه��ا في إيص��ال املنجز 
اإلبداعي للق��ارئ العراق��ي والعربي 

م��ن خ��ال تس��ويق املطب��وع م��ن 
اإلصدارات، إضافة الى اجملات الدورية 
التي تصدرها الدار. وقدم املدير العام 
ش��رحا لوزير عن أهم املعوقات التي 

تعان��ي منها دار الش��ؤون الثقافية 
العامة. وبدوره تبنى الوزير دعم الدار 
في املش��اركة في املعارض العربية 
والدولي��ة لض��رورة إيص��ال املطبوع 
العراق��ي والتعري��ف ب��ِه، كما جتوَل 
الوزير في مطابع الدار لإلطاع على 
اخلط��وط األنتاجي��ة العاملة فيها.
وق��دَم املهندس طارق عزيز حس��ني 
مدير املطبعة ش��رحا ع��ن طبيعة 
عمل املطابع ف��ي الدار وأمكانياتها 
في العم��ل، كما وجه وزي��ر الثقافة 
بضرورة احلرص عل��ى إيصال الكتاب 
بالشكل الذي يليق باملنجز اإلبداعي 

العراقي.

وزيـــــــر الثقافــــة يتفقـد دار الشـــؤون الثقافيــة العامـــة



سرقوا مين براءة اخرتاعي مع كافة امتيازاتي علنًا ويف وضح النهار
وعلى اجلهات املعنية األخذ بنظر االعتبار أهمية الفن والفنانني  يف املرحلة املقبلة

* بداية حدثنا عن أبرز بصماتك في عالم 
الطرب واملوسيقى؟

- حقيق��ًة ل��دّي العديد م��ن االبتكارات 
واالكتشافات في مجال علم املوسيقى 
وكلها بصمات ابداعية متميزة حاصل 
ف��ي قس��م منه��ا عل��ى ش��هادات اما 
بش��كل رس��مي او خّطي��ة وم��ن كبار 
اس��اتذة وخبراء املوس��يقى في العراق  
لم يس��بقني به��ا اي فنان س��واء كان 
او عاملي��اً.. أم��ا اه��م بحوث��ي  عراقي��اً 
فه��ي طريق��ة )ك��رمي دي��وان( لكتاب��ة 
وق��راءة النوتة املوس��يقية وهي طريقة 
مختزلة م��ن الطرق العاملي��ة املتداولة 
حالي��ا  فهي س��هلة احلفظ وس��ريعة 
التعلم جداً قياس��ا بالطريقة العاملية 
كونها تكتب وتقرأ عل��ى خط ومفتاح 
واحد وب� 7 درجات موس��يقية فقط في 
مج��ال التدوين املوس��يقي حيث قمت 
من خاللها بتغيير اس��س وقوانني وجه 
املوس��يقى العاملية.. حيث ان الطريقة 
العاملي��ة تكت��ب وتق��رأ عل��ى 19 خطا 
و18 فراغ��ا وم��ن 5 مفاتيح موس��يقية 
مختلف��ة الش��كل والطبق��ة ومن 49 
درجة صوتية هي درجات االوكتافات ال�7 
في آل��ة البيانو.. ومن هن��ا يظهر الفرق 
الكبير ج��داً بني الطريقتني. وهي بديلة 

متام��اً للطريق��ة العاملية املس��تخدمة 
حالي��ا.. ومؤي��دة من قبل كبار اس��اتذة 

وخبراء املوسيقى في العراق.
* م��ا املظلومية احلقيقية التي تعرضت 

لها عبر مسيرتك الفنية؟
-  املظلومي��ة احلقيقي��ة والكبيرة التي 
تعرض��ت له��ا والتي ال 

تغتفر هي تهميشي واضطهادي واحملاولة 
الدائم��ة إلبعادي عن عمل��ي في مجال 
علم املوس��يقى من قبل اكثر مسؤولي 
املوس��يقى ممن كانت لديهم السلطة..

سياس��ية  ش��بهات  بس��بب  وذل��ك 
افتعالية وحق��د اعمى افتعلوها ضدي 
من قبل مس��ؤولي املوس��يقى على اني 

معارض لذل��ك النظام في العام 1981..
بسبب اعتقالي وس��جني حيث كانت 
هذه واقعة حقيقي��ة حيث وضعت في 
زنزانة انفرادية في ذاك النظام الس��ابق 
على اني سياس��ي معارض للنظام وانا 
ل��م اكن كذل��ك. حتى بع��د ان خرجت 
من الس��جن ب��راءة. اال انهم اس��تمروا 

باقصائ��ي كون لدي ايضا  
ابت��كارات متمي��زة س��ببت لهم حقدا 
اعمى ض��دي ففعلوا ما فعل��وه به من 
ظلم ال يغتفر. تسبب بتدمير مستقبلي 

الكثر من 30 عاما ظلماً .
* ه��ل اليوم عال��م املوس��يقى بخير أم 
يحتاج لالرتقاء مبس��تواه مبا يتماش��ى 

وطموحاتكم؟
- ال، الفن لم يك��ن بخير وبصورة عامة 
وباالخص املوس��يقى وال اعتقد ستعاد 
عافيتها اال بتغيير افكار اكثر مسؤولي 

الدولة عن الفن وبشكل عام حالياً.
* ه��ل ان��ت مس��تعد للوق��وف بوج��ه 
التحديات التي يواجهها املوسيقيون؟

- نع��م ان��ا من اش��د املعارض��ني لهذا 
التعس��ف الذي مي��ر بالف��ن والفنانني 
ولكن املش��كلة ه��ذه توجيهات اكثر 

مسؤولي الدولة لالسف.
* حدثنا عن ب��راءة االختراع التي حتمل 
إسمك وقصة دراماتيكية انت وعدتنا 

بفتح تفاصيلها.
-  الذي س��رق مني احد ابتكاراتي  وهو 
الس��لم املوس��يقي الذي ابتكرته عام 
1991 )سلم مقام صبا ديوان(  واحلاصل 
علي��ه على ش��هادة رس��مية وكذلك 
حصدت على اثر هذا االختراع مكافأة 
حواف��ز املبدع��ني. وه��ي جنب��ة مالية 
ومعنوية كبيرة كان��ت تعطى للعلماء  
ف��ي ذاك النظام الس��ابق اال اني حرمت 
منها وحجبت عني ألس��باب سياسية 
وحقد اعمى. وهذا هو أكبر ظلم تاريخي 
في حياتي وما زال يش��كل املا في قلبي  

.

* م��ا الرس��الة التي ت��ود توجيهها عبر 
البينة اجلديدة وإلى من حتديدا؟

� الرسالة التي احب ان اوجهها للسيد 
وزي��ر الثقافه احلال��ي د. علي عبد االمير 
احلمداني وملن س��يأتي بعده ان يهتموا 
بالف��ن األصيل والش��خصيات املبدعة 
ووضع الش��خص املناس��ب ف��ي املكان 
املناسب.. ولكل مؤسسات الدولة التي 
تهت��م بح��رص بالثقافة والف��ن واألدب 
وان تعم��ل ب��كل اخالص ف��ي دعم هذه 
االختصاصات الهام��ة جدا في اجملتمع 
للنه��وض به��ا وحتري��ك واق��ع حركتنا 

الثقافي��ة لإلرتق��اء بها ضم��ن مصاف 
الدول املتقدمة؟ 

* عالقاتك في الوس��ط الفن��ي يقولون 
بعضها حميمية وبعضها ساخنة. ما 

تعليقك على ذلك؟
- ان��ا عمري ل��م اكن حادا جت��اه أحد اال 
باحل��ق واملصلح��ة العام��ة وان اخوتي 

الفنانني املبدعني سواسية عندي.
* ما العمل األبرز واألقرب إلى نفسك وما 

جديدك مستقبال؟
- ل��دي العدي��د م��ن األعم��ال الغنائية 
واألناشيد الوطنية او احلسينية وغيرها 
التي حلنتها حيث ب��دأت التلحني ومنذ 
السبعينات ايام الشباب اال اني اصبحت 
ملحناً وبش��كل رس��مي ومعتمدا في 
اإلذاع��ة والتلفزي��ون ف��ي الع��ام 1992 
ومطرب��اً ايضاً .. واتذكر اني بعت قطعة 
ارض لي وقمت بثمنها بتسجيل اغنية 
عاطفي��ة كانت م��ن كلمات��ي واحلاني 
وغنائي.. اال انه ولألسف بثت مرة واحدة 
ومنعت السباب سياسية وحقد اعمى.
بعدها اخذ مس��ؤولو املوس��يقى سواء 
ف��ي اإلذاعة او دائرة الفنون املوس��يقية 
مبحاربتي بش��كل ال يصدق مما تس��بب 
بعدم ظهوري كمطرب وملحن مشهور 

ألسباب سياسية.

الفنان والخبير الموسيقي د. كريم ديوان في حوار خص به )                        (:

albaynanew@yahoo.com
جريدة يومية سياسية عامة  
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املوسيقي الدكتور كريم ديوان

فنان و خبير موس��يقي إس��تطاع خالل فترة الش��باب و عند الذروة ان يصنع عودا يحمل عنوان )عشتار( كما ابتكر براءة اختراع مميزة 
عبارة عن سلم موسيقي حتت مسمى )صبا ديوان( نسبة إلى اسمه كرمي ديوان، تعرض إلى أكبر ظلم تاريخي في حياته ما زال يوجعه 
بع��د أن حرمه زمر ومرتزقة مقربون من النظام البائد مم��ن وصفهم ب�)احلاقدين( من امتيازات براءة االختراع هذه حتى اختفت متاما عن 
األنظار حتت ظل صمت اجباري ألكثر من عقدين. ميلك رؤية فنية نالت رضا واستحسان الكثير. واسس مؤخرا رابطة املبدعني العراقيني للفنون 

اجلميلة.. يحمل قصة دراماتيكية انفردت )البينة اجلديدة( بنشر تفاصيلها عبر سطور احلوار التالي:

ال

أعشق املوسيقى والطرب األصيل حد الوله 
منذ نعومة أظفاري وتوغلت يف أعماقها حتى 

توأمت نفسي معها

حاوره / حسني الفيلي  

متابعة / البينة اجلديدة
فاج��أت الفنانة ياس��مني عبد 
العزي��ز جمهوره��ا م��ن خ��الل 
حس��ابها اخل��اص عل��ى موقع 
»إنستغرام«، بنش��ر صورة من 
مش��هد له��ا جمعه��ا مبحمد 
رجب بفيلم »متن دستة أشرار« 
مصح��وب بعبارة تق��ول: »انت 
م��ش ع��ارف اني س��ينجل واال 
ايه... اوعى تك��ون مش عارف«.
البعض فسر ماكتبته ياسمني 
بأنه س��خرية م��ن طالقها من 
رجل األعمال محمد حالوة بعد 
زواج استمر لس��نوات طويلة.
ويعد طالق ياسمني عبد العزيز 

األعم��ال  رج��ل  م��ن 
محم��د ح��الوة من 

الفنية  األح��داث 
التي اثارت جدالً 

خالل  كبي��راً 
ع��ام 2018، 

لي��س 
ع  ق��و لو

ا  ه��ذ

الط��الق بع��د زواج طوي��ل متيز 
واخلصوصي��ة،  باإلس��تقرار 
ولكن خلروج شائعات تزعم بأن 
ياس��مني انفصلت ع��ن زوجها 
بعد أن اكتش��فت وجود عالقة 
بالفنان��ة  جتمع��ه  عاطفي��ة 
ريه��ام حجاج.ولكن حتى هذه 
اللحظة ل��م يخرج أحد منهم 
للحديث عن هذه الضجة التي 
أثيرت، ولم تكش��ف ياس��مني 
الطالق  أسباب 

حتى اآلن.

كيف سخرت يامسني
متابعة / البينة اجلديدة عبد العزيز من طالقها؟

اعل��ن مهرجان »ش��تاء طنطورة« في 
الس��عودية مفاجأة كبرى وهي إقامة 
حف��ل غنائي ضخ��م ي��وم 25 كانون 
الثان��ي احلال��ي، ل�«كوك��ب الش��رق« 
أم كلث��وم، وذل��ك باس��تخدام تقنية 
»الهولوغرام« مع االستعانة بالنجمة 
صابري��ن لتجس��يد أم كلث��وم عل��ى 
املس��رح، وه��و احلفل األول م��ن نوعه 
بع��د 45 عاماً من وف��اة أم كلثوم، و20 
عام��اً من تقدمي صابرين للش��خصية 
على الشاشة فى املسلسل الشهير.

وقال��ت صابري��ن ع��ن املش��روع منذ 
عرض��ه عليه��ا: »عندم��ا حتدثت مع 
الش��ركة املنفذة للمش��روع، فكرت 
ف��ي أن أم كلثوم بعدم��ا توفيت ب�25 
س��نة قدمنا عنها مسلس��الً، وبعد 
45 سنة من وفاتها نقيم لها حفلة، 
وهذا يثبت أن الفنان احلقيقي ال ميوت 
ويظ��ل موجوداً م��ع اجلمه��ور بفنه، 
ووافق��ت وب��دأت العمل عل��ى احلفل 
أول ش��هر كانون األول املاضي وسط 
سرية تامة وتكتم شديد«. وأوضحت 
صابرين: »حقيقة أن��ا قلقة جداً من 

ه��ذا املوض��وع، ألن أم كلث��وم فنان��ة 
ليس��ت عادية، وعندما عرض��وا عليَّ 
فك��رة إقامة حف��ل ألم كلثوم تذكرت 
كالم اإلذاعية الكبيرة آمال فهمي لي 
بعدما قدمت مسلس��ل »أم كلثوم«، 
حي��ث قالت لي: ممك��ن أطلب منك أن 
ترتدي مالبس أم كلثوم مع تس��ريحة 
ش��عرها وتقيم��ي حفلة كل ش��هر، 
خاص��ة أن اإلذاعي��ة الراحل��ة كان��ت 
صديقة مقربة لكوكب الش��رق، وبعد 
كل ه��ذه الس��نوات تتحق��ق رغبتها 

ويقام حفل ضخم لها«.

صابرين: أنا مرعوبة وهذا ما كدت أفعله يف سرية تامة

متابعة / البينة اجلديدة
بع��د احلك��م ال��ذي أصدرت��ه 
مس��تأنف  جن��ح  محكم��ة 
مل��دة  بحبس��ها  اله��رم 
إس��بوعني، جتاهل��ت الفنان��ة 
التعلي��ق  حس��ني  ميريه��ان 
عل��ى االم��ر. وقام��ت احملكمة 
بتخفي��ف احلك��م ب��دالً م��ن 
عام��ني ونص��ف الع��ام، وذلك 
في قضي��ة كمني الهرم، والتي 

واجه��ت من خالله��ا اتهامات 
اخلم��ر  تأثي��ر  حت��ت  بالقي��ادة 
والتع��دي عل��ى موظ��ف أثناء 
تأدي��ة وظيفته. ورغ��م إهتمام 
الكثي��ر من متابع��ي ميريهان 
به��ذه القضي��ة إال أنه��ا ل��م 
تعق��ب عليه��ا رغ��م حرصها 
عل��ى التواصل م��ع جمهورها 
بإس��تمرار من خالل حسابها 
على موقع »إنس��تغرام«. وأكد 

محاميه��ا عاص��م قندي��ل إنه 
س��يتقدم بالطعن على احلكم 
أمام محكمة النقض، وكشف 
عن س��بب غي��اب ميريهان عن 
حضور جلس��ة احملكمة، حيث 
أكد أن تدهور حالتها الصحية 
لم يس��مح لها باحلضور، كما 
تقدم بتقارير طبية تكشف عن 
عدم س��ماح احلال��ة الصحية 

مليريهان للتواجد باحملكمة.

ماذا فعلت مريهان حسني بعد احلكم بسجنها؟

بغداد / البينة اجلديدة
م��ن ب��ني 6 آالف عمل صوري ل� ُمصوري��ن من 77 دولة.. خط��ف الفوتوغرافي 
الِعراقي “تيسير مهدي” ثالثة جوائز في مسابقة “آندريه ستينني” الروسّية 
الدولية. فيما كانت اجلائزة الرابعة والكبرى، هي مبادرة “احلكومة الروسية” 
من خالل إستضافة الطفل في روسيا، ل� تقدمي العالج والعناية له، وتنظيم 

زيارة له ل� أحد أندية ُكرة القدم.

تيسري مهدي خيطف ثالثة جوائز
يف )آندريه ستينني(الروسّية الدولية

متابعة / البينة اجلديدة
ش��اركت االعالمية مي حلم��ي متابعيها على 
تطبيق انس��تغرام مبقاطع فيدي��و طريفة وهي 
تغن��ي وتتمايل عل��ى انغام االغاني الش��عبية.
وقدمت اغني��ة يتداولها س��ائقو التوكتوك في 

مصر، وتقول »شبح احلتة يا محمد«، االمر الذي 
ارجع��ه متابعيه��ا الى خطيبها محمد رش��اد. 
وبدت مي بكام��ل عفويتها والراحة النفس��ية 
واضح��ة عل��ى مالمحه��ا فراحت تغن��ي حملمد 
وتقوم بحركات طريفة بوجهها وش��عرها، ونال 

املقطع اعج��اب االالف من متابعيها الذين اثنوا 
عل��ى طرافته��ا وعفويتها.وتتزامن هذه املقاطع 
مع اع��الن جنم »اراب ايدول« االم��ور الى نصابها 
بينهم��ا، وانتصار حبهما ف��ي وجه كل من كان 

يصطاد باملاء العكرة ويحاول التفريق بينهما.

مي حلمي تغين حملمد بطريقة مضحكة

متابعة / البينة اجلديدة
توفي املمثل السوري البارز، أسعد فضة عن عمر يناهز 
81 عاما، بحسب »روسيا اليوم«.وقد ولد فضة في قرية 
الالذقية وهو خريج املعهد العالي للفنون املس��رحية، 
وتعددت أعماله ما بني التلفزيون والس��ينما واملس��رح. 
وقد ش��ارك خ��الل مش��واره الفني الطويل ف��ي أعمال 
مس��رحية عديدة م��ن بينه��ا: األخوة كارام��ازوف، دون 

جوان، امللك العاري، امللك هو امللك، وغيرها.

وفاة الفنان السوري أسعد فضة عن 
متابعة / البينة اجلديدةعمر يناهز 81 عاما

أطلت الفنانة اللبنانية مايا دياب ليلة 
أمس االول بجرأة كبيرة على املسرح اذ 
ش��اركت ببرنامج »ديو املشاهير« الذي 
يعرض على احدى الشاشات اللبنانية 
مس��اء كل أح��د. وغّن��ى إل��ى جانبها 
مجموعة من املش��اهير اللبنانيني في 
إط��الالت متع��ددة لدياب. وب��دت دياب 
بكامل األناق��ة والتألق واجلرأة اذ ارتدت 
فس��اتني متّي��زت بالبايي��ت البراقة من 
توقيع املصمم اللبناني نيكوال جبران. 

ف��ي اإلطاللة األول��ى، اخت��ارْت الفنانة 
متع��ّددة  بأل��وان  جامبس��وت  دي��اب 
كق��وس الق��زح بقم��اش ب��ّراق، فبدت 
متألق��ة جدا.ه��ذا وخطف��ت األنظ��ار 
ف��ي اطاللتها الثانية بفس��تان باللون 
األس��ود بصيح��ة الكت��ف الواح��دة، 
وفتحتني في األس��فل. وغّطت الباييت 
قماش الفستان، ليضفي عليها مزيدا 
من األناقة.وخالل ظهورها الثالث على 
املسرح، ارتدت فس��تانًا قصير وجريء 
وردّي الّلون بدون كمني، ونّس��قْت معه 

حذاء يعك��س ألوان الفس��تان.أما في 
االطاللة الرابعة، فأطلت دياب بفستان 
بالل��ون األحمر ذات األكم��ام الطويلة.
وف��ي االطالل��ة األخي��رة أطل��ت ماي��ا 
بطريقة عفوية و«مجنونة« حتت املطر، 
واختارت فستانًا قصير باللون األسود. 
واجلدير بالذكرانها اعتمدْت تس��ريحة 
ش��عر مماثل��ة ف��ي جمي��ع اطالالته��ا 
تعتمد على فارق ف��ي منتصف الرأس، 
ليبدو شعرها ممّوج في النهاية، وزيّنْت 

إطاللتها بأقراط طويلة.

مايا دياب ختطف األنظار بـ 5 إطالالت جريئة



لالستفســـــار واالعالن االتصـــــــــال باالرقـام التاليــــــة : 07906318109 - 07702872273

albaynanew@yahoo.comalbaynanew@yahoo.com

الستقبال آرائكم ومقرتحاتكم 
الطبية والعلمية وذلك لنشر 
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في بي بدرة نفت غازبروم شركة  GAZPROM NEFT BADRA B.V. 
المناقصة إعالن  TENDER ANNOUNCEMENT 

  

 مقدمي(" شركات عقد بدرة منطقة وإنتاج الخدمة تطوير عقد المشغل") بموجب("في  بي بدرة نفت غازبروم تدعو شركة
:التالية المناقصة في ةللمشارك") العطاءات  

Gazprom Neft Badra B.V., the Operator under the Development and Production Service Contract for the 
Badra Contract Area (the “Operator”), hereby invites the companies (the “Bidders”) to participate in the 
following Tender: 

  
 
 TENDER No.  1141 

 TENDER NAME:  PROVISION OF MEDICAL SERVICES 
  

 يقدم( خطي طلب تقديم عند المناقصة هذه بموجب المناقصة وثائق على الحصول يمكنهم العطاءات مقدمي نود اعالمكم بأن
 والهاتف العطاء لمقدم ملالكا االسم المخول) والذي يحتوي على الممثل قبل من وموقعة رسمية لدي الشركة ورقة على

 عن المسؤول الشخص ومنصب الكامل واالسم المناقصة وثائق إلرسال اإللكتروني البريد عنوان البريد، وعنوان والفاكس
بالمشغل:  الخاص اإللكتروني التالي البريد عنوان إلى االتصال  

Please be informed that the Bidders may receive the Tender Documentation under this Tender upon 
submission of a written request (made on the Bidder’s letterhead and signed by the authorized 
representative) indicating the full name of the Bidder, phone, fax, post address, e-mail address for 
sending the Tender Documentation and full name and position of the contact person to the following 
Operator’s e-mail address: 

  
Tenders-Services@gazpromneft-badra.com Tenders-Services@gazpromneft-badra.com. 

  
 اإللكتروني البريد طريق عن العطاء مقدم إلى المناقصة وثائق المشغل سيرسل العطاء، مقدم من خطي طلب استالم عند
.التسليم في التأخر أو الخسارة عن مسؤولية أي دون  

Upon receipt of a written request from the Bidder, the Operator will send the Tender Documentation to 
such Bidder by e-mail without any responsibility for loss or late delivery. 

  
بموجب هذه ان يتم اعتباره للتقييم الالحق  اجل من التالية االدنى الحد معايير تلبية العطاء مقدم على أنه المالحظة يرجى

 المناقصة:
Please note that in order to be considered for further evaluation under this Tender, the Bidder as a 
minimum shall:  

  
؛العراق جمهورية في الخدمات/  األعمال ألداء من قبل وزارة الصحة يكون مقدم العطاء مرخصاان يجب   - - be authorized by Ministry of Health for performance of the services in the Republic of Iraq; 

هذه المناقصة؛ بموجب المشغل الخدمات المماثلة والتي يطلبها/  األعمال تجهيز في يجب ان يتمتع بخبرة  - - be experienced in provision of the services, similar to the services required by the Operator under 
this Tender; 

 ؛الطبي الخدمة لجودة ISO 9001 بشهادة مرخص -
؛هذه المناقصة بموجب المطلوبة الخدمات/  األعمال جميع تنفيذ في وراغبا مستعدا يكون ان بيج  - 

 
- be certified with ISO 9001 for the quality of medical service; 
- be ready and willing to perform all services required under this Tender; 

 
 دوالر أمريكي؛ 100.000.00  قدره ) بمبلغالمصرفي الضمان بخطا( تأمينات االوليةالتقديم  -
 ؛العقد منح حالة في العقد، سعر من٪ 10 بمبلغ) األداء كفالة( البنكي الضمان لتقديم استعداد على تكون -
 

 - provide the bank guarantee (bid bond) in the amount of USD 100,000.00; 
 -  be ready to provide the bank guarantee (performance bond) in the amount of 10% of the contract 

price, in case of contract award; 

 
 

 ;have Medical Facilities in Iraq - ؛العراق في طبية بمرافق تمتعي -
 ;be able to provide Air Medical Evacuation arrangements from Iraq - ؛العراق من الجوي الطبي اإلجالء ترتيبات توفير على قادر -
 بطالقة، اإلنجليزية ونثيتحد( المناقصة ويلبون متطلبات المؤهلين االجانب الموظفين من عدد وتجهيز امتالك - 

  ؛)الذاتية السيرة قديم مع
- have and provide number of qualified Expatriate personnel complied with tender requirements 

(fluent Russian and English speaking, CV's submitted); 
 قديم مع بطالقة، اإلنجليزية ونثيتحد( المناقصة ويلبون متطلبات المؤهلين المحليين الموظفين من عدد وتجهيز امتالك -

 ؛)الذاتية السيرة
- have and provide number of qualified Local personnel complied with tender requirements (fluent 

English speaking, CV's submitted); 
هذه المناقصة؛  بموجب الخدمات/  األعمال أداء يجب عليه ان يكون رصينا من حيث االموال وقادرا على تمويل  -  - be financially stable and capable to finance the performance of the services under this Tender; 

 be able to provide Remote Medical Support for the site Medical Personnel (second opinion/ call - االتصال)؛ مركز/  الثاني االحتمال( الطبي المجال في للموظفين بعد عن الطبي الدعم توفير على قادراً  يكون أن -
centre); 

 .accept key terms and conditions of the draft contract provided by the Operator under this Tender - .هذه المناقصة بموجب المشغل من المقدمة لعقدا مسودة شروط واحكام يجب عليه قبول -
  

 من المناقصة عالنمقابل ا المناقصة وثائق في مذكور مبلغ باستقطاع المشغل يقوم سوف العراقية للضوابط والتعليمات وفقا
 الفائز العطاء مقدم مع الموقع العقد بموجب األولى الفاتورة

In accordance with the Iraqi regulations, the Operator will deduct an amount specified in the Tender 
Documentation for tender announcement from the first invoice under the contract signed with the 
successful Bidder. 

  

العقد دون  احالةفي أي وقت قبل  المناقصةإلغاء او ، المناقصةبموجب  له الحق في قبول أو رفض أي عطاء شغلن الما
 تحمل أية مسؤولية تجاه اي شركة او شركات مقدمة او اية مسؤولية في ابالغ مقدمي العطاءات عن اسباب ذلك.

The Operator reserves the right to reject any bid submitted by the Bidder under this Tender, or 
terminate this Tender, at any time prior to award of the contract, without incurring any liability towards 
any Bidder submitted the bid or justifying the grounds for such actions. 

  
ناقصة (تاريخ ووقت استحقاق العطاء هو الساعةباطشلنهائي لتقديم العطاءات بموجب هذه المالموعد ا  

 (UTC/GMT+3:00) 17:00 يوم  14  
The deadline for submission of bids under this Tender (Bid Due Date & Time) is 17:00 (UTC/GMT+3:00) 
February 14, 2019. 

  
 Gazprom Neft Badra B.V. Contracts and Procurement Department والمشترياتقسم العقود   /.فيبدرة بي ازبروم نفت شركة غ
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وزارة الزراعة – الجهة القطاعية 
الشركة العراقية إلنتاج البذور 

مساهمة مختلطة 
إعالن 

تعل��ن الش��ركة العراقية إلنتاج الب��ذور )م . م( عن تأهي��ل وتأجري محطة تعبئة وق��ود عبد الرحمن 
الداخ��ل / املج��اورة ملعمل تنقية الب��ذور يف الحويجة / قضاء الحويج��ة  / محافظة كركوك وذلك وفقًا 
للشروط املعدة للتأجري والتي يمكن الحصول عليها من مقر الشركة / قسم القانونية الكائن يف بغداد/ 
حي حطني – قرب محطة وقود الريموك – محلة ) 618( زقاق )2( دار )17( لقاء مبلغ قدره )100( 
ألف دينار غري قابلة للرد. فعلى الراغبني بالتأجري الحضور إىل معمل تنقية البذور يف الحويجة الساعة 
)11( م��ن صباح يوم االثنني املوافق 2019/2/11 مس��تصحبني معهم التأمين��ات القانونية البالغة 
)5( ماليني دينار لغرض املش��اركة يف املزايدة وس��يتم الس��ماح بدخول املزايدين الذين قاموا بش��راء 
الش��روط حصرًا وعدم الس��ماح لغريهم بالدخول يف املزايدة مع اس��تيفاء مبلغ قدره )5( آالف دينار 

من املزايد ويلتزم من ترسو عليه املزايدة اآلتي:- 
- تس��ديد ب��دل اإليجار الس��نوي صفقة واح��دة وخالل م��دة )30( يوم��ًا اعتبارًا من تاري��خ اإلحالة 

)املصادقة(.
- يتحمل املستأجر أجور نشر اإلعالن وكافة املصاريف.

د. عالء ناصر حسني 
املدير املفوض

فقدان

فقد دفرت اخراجية املركبة املرقمة )8530( بغداد خصوصي نوع رانج روفر موديل 2013 
اس��ود اللون العائدة للس��يد )محمد عبد الكريم علي( الرجاء على من يعثر عليه تسليمه 

اىل الجهة املعنية او االتصال على الهاتف )07711113690( مع التقدير.
جمهورية العراق 

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت
رقم االضبارة: 434 / 2018
التاريخ: 2019/1/16

إع�����������الن 
تبيع مديرية تنفيذ الكوت اس��هام املدين يف ش��ركة ايزو للمقاوالت العامة املحدودة الواقعة يف الكوت العائدة للمدين 
)حميد س��لمان منصور( املحجوزة لقاء طلب الدائن )فراس عباس حس��ن( البالغ )75.650.000( مليون دينار فعلى 
الراغ��ب بالش��راء مراجعة هذه املديرية خالل م��دة )10( ايام تبدأ من اليوم التالي للنش��ر مس��تصحبا معه التأمينات 

القانونية عشرة من املائة من القيمة املقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية على املشرتي.
املنفذ العدل 
عقيل خليل الخرسان 

املواصفات :- 
1-موقعه ورقمه:- يقع مكتب الشركة يف منطقة الخاكية مقابل ملعارض السيارات طريق كوت – بدرة.

2-جنسه ونوعه :- 
3-حدوده واوصافه:- اسهام املدين يف شركة ايزو للمقاوالت العامة املحدودة.

4-مشتمالته :�
5-مساحته :-  

6-درجة العمران :- 
7-الشاغل :�

8-القيمة املقدرة:-  100.000.000 مائة مليون دينار قيمة االسهام العائدة للمدين.

جمهورية العراق 
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت
رقم االضبارة: 3648 / 2018
التاريخ: 2019/1/16

اىل / املنفذ عليه )زاهد ناصر ابراهيم(
لق��د تحق��ق لهذه املديرية من جه��ة ذات اختصاص انك مجهول مح��ل االقامة وليس لك 
موطن دائم او مؤقت او مختار يمكن اجراء التبليغ عليه استنادا اىل املادة )27( من قانون 
التنفي��ذ تقرر تبليغك اعالنا بالحظر يف مديرية التنفيذ الكوت خالل خمس��ة عش��ر يوما 
تبدأ من اليوم التالي للنشر ملباشرة املعلومات التنفيذية بحضورك يف حالة عدم حضورك 

ستباشر هذه املديرية باجراءات التنفيذ الجربية وفق القانون.
املنفذ العدل 
عقيل خليل الخرسان 

اوصاف املحرر:�
قرار محكمة )نفقة(.

جمهورية العراق 
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت
رقم االضبارة: 806 /2018
2018/ 602
التاريخ: 2019/1/15

إعالن 
تبي��ع مديري��ة تنفيذ الكوت حصة املدي��ن يف العقار املرقم )2817/1( م 39 الهورة الواق��ع يف الكوت العائد للمدين 
)فالح هادي غضيب( املحجوزة لقاء طلب الدائن )صالح هادي غضيب( البالغ )216.645.000( مائتان وس��تة عش��ر 
مليون وستمائة وخمسة واربعون الف دينار. فعلى الراغب بالشراء مراجعة هذه املديرية خالل مدة )30( يوما تبدأ من 
اليوم التالي للنش��ر مس��تصحبا معه التأمينات القانونية عش��رة من املائة من القيمة املقدرة وشهادة الجنسية العراقية 

وان رسم التسجيل والداللية على املشرتي.
املنفذ العدل 
علي طالب عزيز الجليلي 

املواصفات :- 
1-موقعه ورقمه:- حصة املدين يف العقار املرقم 1 /2817 م 39 الهورة      

2-جنسه ونوعه :- كوت  14 تموز عرصة 
3-حدوده 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
محكمة بداءة الكرخ

رقم الدعوى 2593 / ب/ 2018
التاريخ 2019/1/14

املدعي: املدير العام لشركة االستكشافات النفطية / اضافة لوظيفته 
املدعى عليه: جنان محمد صالح

اص��درت هذه املحكمة بحقك حكما غيابي��ا يف الدعوى املرقمة )2593/
ب/2018( بتاري��خ 2018/8/30 يقض��ي في��ه الزام��ك )بتأديتك اىل 
املدع��ي اعاله مبلغ مقداره عش��رة مالي��ني ومائتان واربعة وس��تون الف 
وثالثة دنانري عن املبال��غ التي ترتبت بذمتك للفرتة من 2003/11/13 
ولغاي��ة 2007/3/4 وتحميل��ك الرس��وم واملصاري��ف( وملجهولي��ة محل 
اقامتك حس��ب ش��رح املبلغ القضائي وتأييد املجلس البلدي وانتقالك اىل 
جه��ة مجهولة لذا تقرر تبليغ��ك اعالنا بصحيفتني محليت��ني بقرار الحكم 
اعاله ويف حال عدم حضورك او االعرتاض س��وف يكتسب القرار الدرجة 

القطعية وفق االصول.
القاضي



س��ألته، متى بدأ التعامل بالدينار 
والدرهم االسالمي؟ فأجاب

-ب��دأ التعام��ل بالدين��ار والدرهم 
االس��المي في عه��د االمويني بدال 
عن العمل��ة البيزنطينية ، وكانت 
عل��ى ش��كل مس��كوكات قريبة     
للعمل��ة البيزنطية، فكان الدينار 
فض��ة  والدره��م  خال��ص  ذه��ب 
خالص��ة ، وكانت تس��ك في عدة 

مدن منها دمشق وحلب .
واض��اف: عندم��ا تعاظمت الدولة 
في عهد العباس��يني، كان للدينار 
دول  ف��ي  كبي��ر  مق��ام  والدره��م 
العالم اجملاورة للدولة العباس��ية 
اذ كان الدين��ار العباس��ي عمل��ة 
تصرف في جميع بقاع العالم وله 
ش��أن كبير في صياغ��ة االقتصاد 
العاملي، وكان يس��ك في عدة مدن 
منها دار السالم)بغداد( ،والبصرة، 
واملوصل، والكوف��ة، وكانت وحدة 
ه��ي  العباس��ي  الدين��ار  قي��اس 
الصنجة)الصنج��ة هي عبارة عن 
كتلة م��ن الزجاج ،ملنع الغش ،الن 
الزجاج غير قابل للحك أو اخلصم 

او االضافة(
وكانت ل��ه ع��دة اوزان)4.2،4.5،5.5 

)8،12،

واشار الى:انه عندما احتلت الدولة 
العثمانية الع��راق تبدلت العملة 
م��ن الدينار الذهب��ي والفضي الى 
الليرة العثمانية) ذهبية واجزاؤها 
من الفض��ة( ، كان يطل��ق عليها 
الربي��ة واالج��زاء الصغي��رة منها 
البارة، وفي اواخر العهد العثماني 
ظه��رت العمل��ة الورقي��ة) وه��ي 
عبارة عن اوراق نقدية حتمل شعار 
الدولة العثمانية ومبالغها كانت 

تتراوح)10،5،1،0،0.5(.

العراقي��ة  الدول��ة  ع��ن  وم��اذا 
امللكي،املل��ك  احلديثة)العه��د 
وفيص��ل  وغ��ازي  االول  فيص��ل 

الثاني(؟
-في عهد امللك فيصل االول)1921( 
اعتم��دت الربي��ة الهندي��ة الت��ي 
جلبها االنكليز في اثناء احتاللهم 
للع��راق،اذ كان التعام��ل بالربي��ة 
الورقية)5،10،20، 100،( كما كانت 
هن��اك روبية من الفضة مرس��وم 
ج��ورج  االنكلي��ز  مل��ك  عليه��ا 

اخلامس والسادس، وفي سنة 1931 
مت اص��دار قانون العمل��ة العراقية 
للحكوم��ة  كام��ل  قان��ون  وه��و 
العراقية ،يتضم��ن قيمة االصدار 
ونوع��ه وكمية ومكان الطبع وكل 
وقيمته  الدين��ار  مايتعلق بحفظ 
ف��ي االقتصاد العراق��ي والعاملي ، 
وكانت العمل��ة حتمل صورة امللك 
فيص��ل االول، وبعد اصدار القانون 
باش��رت حكوم��ة فيصل بس��ك 
الري��ال الفض��ي بدال ع��ن الربيات 

الهندية املتداولة في العراق وكان 
الري��ال وقته��ا يس��اوي 200فلس، 
بعده��ا مت طب��ع الدين��ار الورق��ي 
العراقي)رب��ع دين��ار، نص��ف دينار، 
خمس دنانير،عش��رة دنانير، مائة 
دين��ار(، وكان مكت��وب عل��ى هذه 
العملة انها تع��ادل  قيمة الدينار 
من الذه��ب، ومكتوب في وس��ط 
العملة )مالحظة الدينار يس��اوي 
1000 فلس(، وكانت في زمن امللك 
فيصل االول طبع��ة واحدة فقط، 

وقامت بطبعها شركة بريطانية.
وبني:ان��ه ف��ي عه��د املل��ك غازي 
احلك��م  مقالي��د  تس��لم  ال��ذي 
العملة  بقي��ت  بنح��و مفاج��يء 
املتداول��ة في عهد املل��ك فيصل 
االول، ولك��ن بع��د فت��رة وجيزة مت 
طب��ع عمل��ة جديدة حتم��ل صورة 
املل��ك غازي)ربع دينار، نصف دينار، 
دينار،خمسة دنانير، عشرة دنانير، 
مائة دين��ار(، وقد بقي التعامل مع 
الري��ال  والعمالت املعدنية االخرى 
)فل��س ،  فلس��ان ،اربع فلس��وس 
،عشرة فلس��وس ،عشرين فلسا 
، خمس��ني فلس��ا ،مائ��ة فلس (

في عه��د امللك غازي، وطبعت في 
شركة بريطانية ايضا.

وتابع:بعد وفاة امللك غازي  تسلم 
مقاليد احلكم الوص��ي عبد االله 
ك��ون امللك فيص��ل الثاني صغيرا  
وبقي��ت عمل��ة املل��ك غ��ازي هي 
املتداول��ة لفترة وجي��زة ،بعدها مت 
طب��ع عملة جدي��دة م��ن  الدينار 
ورقيا،100فلس  ورقي��ة)50 فلس��ا 
دين��ار،  نص��ف  دين��ار،  ورقي،رب��ع 
دينار(،ث��م بعده��ا مت طب��ع دين��ار 
للت��داول في الهند، ث��م بعد ذلك 
طبع��ت عملة حتمل ص��ورة امللك 

فيص��ل الثان��ي وه��و صغي��ر في 
بريطانيا)رب��ع دينار، نص��ف دينار، 
عش��رة  دناني��ر،  خمس��ة  دين��ار، 
دنانير، مائ��ة دينار( ،ث��م بعد ذلك 
طبعت عملة حتمل شعار املصرف 
العراق��ي ف��ي عهد املل��ك فيصل 
الثاني، لكن هذه املرة رفعت عملة 
املائة دينار، ثم اعيد طبعها لكنها 
هذه املرة كانت حتمل شعار البنك 

املركزي العراقي.
وماذا عن العهد اجلمهوري؟

 عندم��ا تغي��ر النظام ف��ي العراق 
مت  جمه��وري  ال��ى  ملك��ي  م��ن 
طبع عمل��ة جديدة حتمل ش��عار 
الشمس السومرية بدال من صورة 
امللك)ربع دينار، نصف دينار، دينار، 
خمس��ة دناني��ر، عش��رة دنانير(، 

للدينار مصنوعة  واجزاء صغي��رة 
من الفضة اخلالصة، وكان الدينار 
العراق��ي قوي��ا ومدعم��ا بالذهب 
وغير قابل للن��زول والصعود، وفي 
تلك الفت��رة الزمنية حاولت الدول 
ق��وة  ان حت��د م��ن  االس��تعمارية 
الدين��ار العراق��ي اذ مت طبع عملة 
م��ن الدينار مزورة، لك��ن احلكومة 
ان��ذاك كانت مس��يطرة بنحو تام 
عل��ى ه��ذا املوض��وع، واس��تمرت 
عملة الدينار الذي يحمل ش��عار 

الس��ومرية في عهدي  الش��مس 
عبد الس��الم عارف وعبد الرحمن 

عارف.
* وم��اذا ع��ن   فت��رة م��ا بع��د عام 
1968ماذا حدث للعملة العراقية؟

- ف��ي تل��ك الفت��رة طبع��ت عدة 

طبعات االولى س��ميت على اسم 
والثانية  دنانير(  دوكان)عشرة  سد 
ايض��ا س��ميت على اس��م س��د 
دوكان ولكن هذه املرة كان الس��د 
يتوس��ط العمل��ة ، وق��د طبعت 
م��ن دون اطار، كما حملت العملة 
ص��ورا عن تأميم النف��ط، وعندما 
جاء صدام حس��ني للحكم  طبع 
عملة جديدة بعضها كان يحمل 
واغلبه��ا  الش��خصية،  صورت��ه 

طبعات محلية او في دول فقيرة.

* وماذا عن فترة التغيير؟ اجاب
-  مت طبع عملة جيدة لكن بكمية 
اضع��اف  عش��رة  تع��ادل  كبي��رة 
م��ا طبع ف��ي حكم ص��دام، ومتت 
السيطرة على سعر صرف الدينار، 
وجرت تغييرات عديدة منها حدث 
الول م��رة في العراق يكتب اس��م 

احملافظ على العملة.
* ماذا ل��و ملكت مائة دينار ملكي 

من عهد فيصل االول)االن(؟
- اذا كن��ت متل��ك هذا املبل��غ االن 
فبامكان��ك بيع��ه في امل��زاد مبائة 
ال��ف دوالر ، وهذا يعني ان احوالك 
س��تكون مختلفة،ولكن اين جتده 
وهو طبع بنسخ معدودة في زمان 
امللك؟،كما اؤكد لك ان 50 فلس��ا 
م��ن عه��د املل��ك فيص��ل الثاني 
بيعت في احد امل��زادات ب60 الف 
العمل��ة  كان ح��ال  دوالر، هك��ذا 
العراقية، ومن يدري بكم س��يباع 
الدينار العراقي لو مرت علية مئة 

سنة.

18من الماضي
بدأ التعامل بالدينار والدرهم االسالمي يف عهد االمويني بدال عن العملة البيزنطية وكانت على شكل مسكوكات

اجزم ان العديد من املواطنني في العراق ال يعرفون اسرار العملة العراقية 
حتى  عديدة  بتقلبات  مرت  النها  االن،  وحلد  العراقية  الدولة  تاسيس  منذ 
استقر بها احلال مؤقتا بعد التغيير الذي حدث في البالد، هناك تساؤل لدى 
العديد من الناس ، متى بدأ استخدام العملةسواء اكانت ورقية ام معدنية 
في العراق؟، وكيف وصل الدينار العراقي الى هذا احلال؟ وما هي التقلبات 
التي مر بها، وما هو اغلى دينار عراقي في التاريخ؟ كل هذه االسئلة قدمتها 
العمالت  جلمع  والهاوي  ناجي  صالح  ثامر  بغداد  في  القدمي  الصراف  الى 

العراقية  ،فكانت اجاباته فيها الفا ئدة واملتعة معا.

البينة الجديدة / علي غني

كيف ولدت العملة العراقية؟ وما هو اغلى دينار عراقي منذ تاسيس الدولة العراقية؟

اعداد / البينة الجديدة
ِف��ي منتص��ف الثالثين��ات م��ن القرن 
املاض��ي رفّع��ت وزارة املرح��وم ياس��ني 
الهاشمي الى مجلس النواب مقترحا 
روات��ب  تخصي��ص  يتضم��ن  بقان��ون 
شهرية لألميرات شقيقات امللك غازي 
قدره )خمسة عشر دينارا( شهريا لكل 
واح��دة منهن لغرض تالف��ي نفقاتهن 
املقت��رح  مناقش��ة  الش��خصية.لدى 
من قبل اللج��ان القانونية واملالية في 
مجلس الن��واب وبحضور وزي��ر املالية 
املرح��وم رؤوف الكبيس��ي، اعترض��ت 
اللجنة القانونية على ما جاء باملقترح 
مبين��ة ف��ي اعتراضه��ا أن مس��ؤولية 
حّتم��ل النفقات تقع عل��ى عاتق امللك 
غازي باعتباره أخوهم واملسؤول عنهم 
ش��رعا وقانون��ا وه��ذا ما تن��ص عليه 
القوانني الناف��ذة وعليه ال ميكن جمللس 
الن��واب ان يش��رع القان��ون املقت��رح.
أحرج موقف وزير املالية ممثل احلكومة 
في مناقش��اته مع أعضاء اللجنة في 
مجل��س الن��واب ول��م تع��د طروحاته 
ومبررات��ه مقنعة أمامهم.. س��ارع الى 
الهات��ف متصال برئيس ال��وزراء عارضاً 
عليه املصاعب التي يواجهها في إقناع 
اللجنة للموافقة على املقترح، بعد ان 

اس��تمع عبر الهاتف على التفاصيل، 
طلب من الوزي��ر ان ينتظر حضوره الى 
اجمللس لت��دارك املوقف.كانت دار رئيس 
ال��وزراء قريبة من بناي��ة اجمللس وخالل 
وق��ت قصير حضر ال��ى اجمللس وانضم 
ال��ى الوزير في مناقش��ة جل��ان اجمللس 
ح��ول املوضوع..أع��اد أعض��اء اللجنة 
عرض رأيهم املتمثل بأن املسؤولية في 
حتمل نفقات األمي��رات تقع على عاتق 
شقيقهم امللك غازي باعتباره مسؤوال 

عن ذلك ش��رعا وقانونا ومقترح الوزارة 
بهذا اجملال يتقاط��ع ويخالف القوانني 
الش��رعية واملوضوعية به��ذا الصدد، 
بعد ان اس��تمع رئيس ال��وزراء الى رأي 
اللجن��ة عق��ب عليه قائ��ال.. انه يتفق 
من حي��ث املبدأ وما جاء ب��رأي اللجنة 
الش��رعية  النواح��ي  عل��ى  املس��تند 
والقانوني��ة ولك��ن طرح املش��روع من 
قبل الدولة انطلق من جوانب إنسانية 
واملتمثل مبعاناة األميرات من قصور في 

نتيجة  الش��خصية  نفقاتهن  تالف��ي 
عدم مق��درة امللك على حّتملها بحكم 
التزامات��ه املتفرع��ة والتي تس��توجب 
عليه االلت��زام بها مما أدى الى التقصير 
في االس��تجابة ملتطلبات ش��قيقاته 
بهذا اجملال.. وعق��ب رئيس الوزراء دعما 
أعض��اء  ضمائ��ر  مناش��دا  للمقت��رح 
اللجن��ة قائال:األمي��رات بن��ات املل��ك 
فيص��ل وفضل��ه  يجب اال ينس��ى في 
بناء هذه اململكة وما حّتمله من متاعب 
لوض��ع أس��س أركانها، له��ذا أرجو ان 
تنظ��روا الى املوضوع من ه��ذه الزاوية.. 
بنات مؤس��س الدولة العراقية يعانني 
من املصاع��ب والواجب املفروض علينا 
جميعا ان نتكات��ف ونقف صفا واحدا 
لتالفي هذه الظاهرة..عند هذه النقطة 
اقتن��ع أعض��اء اللجن��ة بتوضيح��ات 
رئيس الوزراء وأقّر مشروع القانون الذي 
يتضمن تخصيص مبلغ )خمسة عشر 
دينارا( ش��هريا لكل من االميرات بنات 
امللك فيصل األول.الحظ عزيزي القارئ 
ان احلادث��ة حصل��ت ف��ي ظ��ل النظام 
قائم��ا حين��ذاك،  كان  ال��ذي  امللك��ي 
واملوضوع الذي نحن بصدده له مساس 
مباش��ر بالعائلة احلاكم��ة آنذاك لكن 
ذلك لم يكن له تأثير من قريب أو بعيد 

عل��ى م��ا دار من مناقش��ة مت��ت حوله 
وكان��ت املوضوعي��ة هي الس��ائدة في 
تلك املناقش��ة بدون التأثر باالعتبارات 
اخلارجية واملواقف التي رافقت دراس��ة 
مش��روع القان��ون واعت��راض أعض��اء 
اللجنة القانونية ف��ي مجلس النواب 
كان صائب��ا ويتفق مع القوانني املرعية 
س��واء منه��ا الش��رعية او القانونية، 
وموق��ف احلكوم��ة كان منطقي��ا عند 
طرح االس��باب املوجبة التي تستدعي 
تش��ريعه برغم تقاطعه مع املسببات 
التي اس��تند اليها أعضاء اللجنة في 
البرملان وحس��م االمر اخيراً عندما برزّ 
دور املل��ك فيصل االول ف��ي بناء الدولة 
اذ وق��ف اجلمي��ع خش��وعا ام��ام ذلك 
الدور ولم يعد هن��اك من اعتراض على 
القانون..وهك��ذا يكون الوف��اء للرجال 
الذين يقدم��ون خدماتهم للوطن بدون 
النظر حلس��اب املصالح الش��خصية 
اذ ان التاري��خ ينصفهم ويقدر ادوارهم 
مهم��ا كان اإلجح��اف الذي ق��د يطال 
تل��ك األدوار ف��ال يصح ف��ي النهاية اال 
الصحي��ح وي��ا ليتنا نتع��ض من هذه 
العب��ر ونأخذ منها دروس للتاريخ تأخذ 
طريقها للعل��ن مهما طال الزمن على   

حدوثها.

متابعة / البينة الجديدة
الزورخان��ة كلمة مركبة م��ن كلمتني 
هما »زور« وتعني القوة، و«خانة« وتعني 
البيت، ومعناها بيت القوة، وهي عبارة 
عن فعالي��ات رياضية تقليدية تختتم 
ه��ذه  احلرة.دخل��ت  باملصارع��ة  ع��ادة 
الرياضة العراق منتص��ف القرن ال�19، 
ثم انتقلت إل��ى جميع محافظاته في 
بدايات القرن العشرين لتصبح رياضة 
فلكلورية مبرور الوقت.ويذكر مؤرخون أن 
»بيت الزورخانة« عبارة عن قاعة كبيرة 
يكون مدخلها عب��ر باب صغير وتكون 
بوس��طها حفرة تس��مى اجلفرة، وهي 
مكان اللع��ب والتمري��ن وتكون بعمق 
ثالثة أمتار وقطر س��تة أمتار، تواجهها 
من جهة السقف فتحة مزججة أحيانا 
لدخول الضوء وتنتشر فتحات صغيرة 
تس��مى »الروزاين« لتغير الهواء وتكون 
بالعادة مظلمة.وأهم أدوات اللعب هي 
»الس��نك«، وهي عب��ارة عن قطعة من 
اخلشب طولها 125 سنتيمترا وعرضها 
تس��عون ووزنها خمس��ون كيلوغراما، 
الالعبون  بوصت��ني، يحمله��ا  بع��رض 
واالس��تعراض.إضافة خلشبة  للتمرين 
»الش��ناو« بطول س��بعني س��نتيمترا 

وترتفع عن األرض عش��رة سنتيمترات 
ملمارس��ة التماري��ن ملنطق��ة الص��در، 
و«األميال« هي آلة خشبية أشبه بثمرة 
»الكمث��رى« وهي ذات مقبض على قدر 
كف الذراع وله��ا أوزان مختلفة تصل 
لعشرات الكيلوغرامات يتم تطعيمها 
بالرصاص.ويحمل الالعب اثنني أو أكثر 
من األميال ويبدأ برميها كما في ألعاب 
اخلف��ة، و«الكب��ادة« هي آل��ة حديدية 
ش��بيهة بخش��بة الق��وس حتيط بها 
سلس��لة حديدية حتوي حلقات يلعب 
بها املصارع احملترف فقط بجعلها تدور 
حول رأس��ه بس��رعة فائق��ة بحركات 
ش��به دائري��ة خطرة.الزورخان��ة تب��دأ 
فعالياتها بصورته��ا التقليدية بقراءة 
املرشد القرآن الكرمي، ثم يتبعها بدقات 
التواش��يح  وينش��د  املنتظمة  الطبل 
بعده��ا  العراق��ي،  واملق��ام  الديني��ة 
يهرول الكابنت )امل��درب( هرولة خفيفة 
لإلحم��اء ث��م تبدأ ح��ركات )الش��ناو( 
يليه��ا رفع األميال من قب��ل )الالعيني( 
وتنته��ي ع��ادة بنوع��ني من الن��زاالت: 
األول يس��مى »احللواني«، وه��و نزاالت 
ن��زاالت »اخلصماني«  والثاني  جتريبي��ة 
وه��ي حتديات ب��ني أبطال ف��ي اللعبة.

بعد عام 1951 تش��كل احتاد املصارعة 
العراق��ي فأصبحت رياض��ة الزورخانة 
جزءا ال يتجزأ م��ن املصارعة العراقية، 
لكنها اكتس��بت طابعا استعراضيا، 
وبقيت على حالها ضمن جلنة صغيرة 
في االحتاد حتى ع��ام 2013 حيث أعلن 
عن تش��كيل احتاد رس��مي لها يعمل 
حتت مظل��ة اللجنة األوملبية العراقية.
أن ه��ذه الرياضة ذات طاب��ع ديني تربي 
الناس عل��ى األخالق الفاضلة من صبر 
واألدعي��ة  للمواع��ظ  وإيث��ار وس��ماع 
والتواش��يح، لكنها حرفت عن هدفها 
خالل السنوات املاضية لتصبح عبارة 

عن اس��تعراضات جتارية أساءت لهذه 
الرياضة »املقدس��ة«، حس��ب تعبيره.

أكد البطل العاملي السابق باملصارعة 
كم��ال عب��دو نائ��ب رئي��س االحت��اد أن 
الزورخان��ة بعث��ت من جدي��د كرياضة 
ال  املنافس��ة  عل��ى  تق��وم  مس��تقلة 
االس��تعراضات التجارية، فغايتها هي 
التربية والقوة قبل أي ش��يء آخر.وبني 
عب��دو أن رياض��ة الزورخان��ة انتش��رت 
بعد عام 2004 ف��ي دول العالم وأصبح 
له��ا قان��ون وأوزان إضافة إل��ى العرض 
رس��ميا  الع��راق  وانض��م  التقلي��دي، 
لالحتادين اآلسيوي والعاملي بعد اعتراف 

اللجن��ة األوملبية الدولي��ة بها كلعبة 
تراثي��ة ال ب��د م��ن احملافظ��ة عليها.وال 
يخفي كابنت منتخب الشباب حتت 19 
عاما ياس��ر املنكوش��ي ولعه وشغفه 
بهذه اللعبة الت��ي يقول إنه تعلق بها 
وهو صغير، واختص بامليل بازي »جرخ« 
إحدى األلعاب األساسية فيها.ويرى أن 
الزورخان��ة لعبة ت��زرع األخالق الدينية 
وتع��زز التربي��ة الصحيح��ة القائم��ة 
على احترام النف��س واآلخرين. وأوضح 
املنكوشي -الذي نال ميداليتني ذهبية 
وفضية في بطولة آس��يا للشباب في 
طاجيكس��تان- أن هذه الرياضة تقوي 
اجلس��م بس��بب التماري��ن القاس��ية 
التي ميارس��ها الالع��ب، وتقوي النفس 
ألنها تعلم االنضب��اط وعدم االنفعال 
والدقة ب��أداء احلركات.يذكر أن لرياضة 
الزورخان��ة تقالي��د أخالقي��ة يجب أن 
يتبعها الالع��ب، منها أن يكون نظيفا 
وذا أخالق فاضل��ة ونبيلة وعلى وضوء، 
ويتمتع بروح التواضع، وأال يكون مغترا 
بقوت��ه ويك��ون أمين��ا ومحب��ا ألهله. 
وتتوق��ف فعاليات ه��ذه الرياضة خالل 
فص��ل الش��تاء لتس��تأنف ثاني��ة في 

فصل الربيع من كل عام.

بيت الزورخانة عبارة عن قاعة كبرية يكون مدخلها عرب باب صغري و بوسطها حفرة تسمى اجلفرة
الزورخانة .. رياضة تجمع بين األخالق والقوة

رواتب األميرات في العهد الملكي

عبد الزهرة خالدأقّر مشروع قانون ملكي  يتضمن ختصيص مبلغ )مخسة عشر دينارا( شهريا لكل من االمريات بنات امللك فيصل األول
أثن��اء اخلدم��ة اإللزامية بع��د التخرج من اجلامعة ، في أواس��ط 
الس��بعينات ، وقبل حلول ليلة رأس الس��نة امليالدية نش��اطنا 
الراعي أليام شبابنا والنشوة الس��اكنة في أوقات فراغنا وعطر 
اللحظات تتغلغل بني اخلطوات ، لم تنفك القوة أبداً في البحث 
عن أس��اليب جدي��دة لزيادة املرح والفرح وإن أقتضى الس��ير في 
منتص��ف الليل حتت زخ��ات املطر الباردة تقش��عر لها املعاطف 
وتصب لها األنوف خجالً من طرقات شبه خالية من أقداٍم كانت 
ترق��ص حول مداف��ئ الفحم واخلش��ب . كان صحبتي يعتمدون 
على هّمتي ونش��اطي في احلصول على اإلج��ازة من عمل مضٍن 
وثاني��ا غرفت��ي املؤجرة في بداية الش��ارع القريب م��ن الوكاالت 
لبي��ع قناني  وزجاجات  اس��تطيع أن أحصل عل��ى بعضها بعد 
االلتزام بالطابور اخملصص للرج��ال ، كم متنيت لي صديقة تقف 
في الطابور اخملصص للنساء لس��هولة حصول املراد. ما أصعب 
اللحظات حينما يصل دورك ويأس��ف لك صاحب الوكالة بنفاد 
الكمية املتوفرة معنى ذلك تس��عى مهروالً الى وكيل آخر  . كان 
حتضي��ر املس��تلزمات واجباً ومن أساس��يات احلي��اة وأعتقد أنه 
أهم من نفط التدفئة وعلب املعج��ون وطبق بيض املائدة.كانت 
املس��ؤولية كبيرة على عاتقي في توفير كل ما يطلبه أصحابي 
وعلّي تهيئة الغرفة بفرش ) بطانيات ( وما عندي من مستلزمات  
خاص��ة بالضي��وف . جه��از التس��جيل  وع��دد م��ن األش��رطة 
)الكاس��يتات( ألغاني أم كلث��وم وعبدالوهاب وعبداحلليم وحتى 
ش��يخ إم��ام وتتب��دل األغاني حس��ب طلبات املس��تمعني لكل 
خمس��ة دقائق لكن حتما بعد س��اعة أو ساعتني ينتهي الوجه 
األول م��ن الكاس��يت ول��م يكترث أي من��ا بتبدي��ل الوجه اآلخر 
ألكمال األغنية . قد حتتدُم النقاش��ات بحذر تام خاصة جميعنا 
نكره النظام لكننا لن نبوح بذلك ، أما جانب النكات والطرائف 
املضحك��ة فلها متخصص من أصدقائن��ا ويتبادل الدور في ذكر 
الغياب الذين لم يحالفهم احلظ في احلضور حلفلتنا البسيطة 
.تنتهي ليلة رأس السنة مبش��اريع عديدة ) في السنة القادمة ( 
والفأل احلس��ن يتضح من هذه الليل��ة إذا كان بها مرح وضحك 
معنى ذلك ميّر العام بس��الم وخير أما إذا انتاب جلس��ة الس��مر 
خص��ام وبكاء وعوي��ل معنى ذلك اهلل يس��تر من هذه الس��نة . 
ل��م يكن مبقدورنا أن نذك��ر خطة الزواج ومْن ه��ي صاحبة احلظ 
السعيد ، خاصة عندما نستمتع بحديث صديقنا عن محبوبته 
التي أحبها منذ الصف الثالث املتوسط ليومنا هذا ، ولم يصدق 
أح��د منا حينما س��معنا أنه طلق حبيبته بعد ش��هر واحد من 
ال��زواج .احلديث قد يبدو فيه ذكريات لكنه جهاز مقياس يش��به 
مقياس درجات احلرارة في الطقس حيث أختلف كّل شيء منهم 
يصف االختالف إيجاباً ومنهم من يذكر سلبياته على الفور لكن 
خالصة املقالة هو أن هذا الطابور أختفى والوكاالت املتخصصة 
انتهت ونزع شارع الرشيد حلته القدمية بحلة جديدة منهم من 

يعجبه ومنهم من ال يعجبه.

الطابور املختفي 
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كان الدينار العباسي عملة تصرف يف مجيع بقاع العامل وله شأن كبري يف صياغة االقتصاد العاملي



هموم الناس

عالقة الفقر بالبطالة

من النافذة

   الفقر ظاهرة عاملية عرفتها كل شعوب االرض وال تخلو 
منها دولة من ال��دول, فعندما يتم احلديث عن الفقر فانه 
غالبا ما يقترن مبعدالت البطالة باعتبار ان العالقة بينهما 
اشبه بعالقة النتيجة بالس��بب, فعندما ترتفع معدالت 
البطال��ة فان مع��دالت الفق��ر ترتفع والعك��س صحيح. 
ولغ��رض معاجل��ة الفقر الب��د من برام��ج ومنه��ا املعونة 
النقدية املتك��ررة للمحتاجني ومنح املش��اريع التنموية 
للمش��اريع للقطاع اخلاص واملؤسس��ات واجلمعيات غير 
املرتبط��ة ب��وزارة ورعاي��ة املعاق��ني وااليتام وكبار الس��ن 
واملتسولني كل هذا سيسهم في مكافحة الفقر وتأمني 
حزم��ة قوي��ة م��ن احلماي��ة االجتماعية من خ��الل تنويع 
مص��ادر دخل الفقراء وزي��ادة فرصهم في تأمني مورد مالي 
يس��تطيعون فيه مواصلة حياتهم هذا من جانب اما من 
جانب اخر فهو س��يصب ف��ي صلب العملي��ة التنموية 
للبلد ستكون هناك زيادة في حجم االستثمارات وارتفاع 

في معدالت النمو وتشغيل االيادي العاملة.
لالسف الشديد ان من نتائج الفقر ان الفقراء في غالبية 
االحوال يلجأون الى احللول الس��هلة م��ن وجهة نظرهم 
وهو اخراج ابنائهم من التعليم وزجهم في اعمال شاقة 
او جعلهم يتس��كعون في الشوارع لغرض التسول حتى 

يس��اعدوهم في تدبير 
امور معيش��تهم التي 
وحده��م  يق��وون  ال 
عليها وه��و االمر الذي 
نتائج��ه  ل��ه  تك��ون 
من  ولي��س  الس��لبية 
شك ان املواطن الفقير 
لن يتمكن من ممارس��ة 
كما  الطبيعية  حياته 
ميارس��ها الغن��ي, ب��ل 
س��يواجه العدي��د من 
والعقبات  الصعوب��ات 
الت��ي قد جتعل��ه ينظر 

الى التعليم باعتباره آخر اهتماماته.
ان للفق��ر آثاره االجتماعية اخلطيرة على اجملتمع, التي من 
اهمها تفش��ي االمراض وانتش��ارها, ال��ذي يكون نتيجة 
للتغذية الس��يئة وعدم القدرة على توفير الدواء املناسب 
ل��كل م��رض, وهو االم��ر الذي ينتش��ر في ال��دول النامية 
بش��كل كبير. ان الس��بب االول للفقر هو س��وء التغذية 
وه��و من اآلثار الس��لبية ولذلك نرى كث��رة معدل الوفيات 
في الدول التي تعاني من الفقر اضافة الى نقص اخلدمات 
الصحية وعدم تطورها وكذلك نقص اخلدمات االساسية 
من املياه الصاحلة للش��رب والسكن املناسب فهذه كلها 
آثار ناجمة عن الفقر الذي يجب محاربته ولعل الس��الح 

الوحيد القادر على مواجهته هو التعليم.
الش��ك ان الفقر ه��و الداء االعظ��م واآلفة الكب��رى التي 
تعاني منه��ا اجملتمعات, كما ان تأثي��رات الفقر ال تقتصر 
على ناحي��ة واحدة او تكون محدودة ف��ي اطار معني وامنا 
متتد تأثيرات الفقر الى كل ما ميكن ان تتقدم اجملتمعات من 
خالل��ه وتزدهر, فال تقتصر تأثيراته على احلالة االقتصادية 
او احلالة االجتماعية, وامنا تكون مجموعة متشابكة من 

التأثيرات, قد تكون كافية لتدمير اجملتمع بالكامل.
ختام��ا: الفقر يع��د العائق االكب��ر امام تنمية االنس��ان 

الفقير ويحرمه من الرفاهية التي يتمتع بها الغني.

الفقر يعد العائق 
االكرب امام تنمية 
االنسان الفقري 
ويحرمه من 
الرفاهية التي 
يتمتع بها الغني
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أحمد البياتي

كن��ا نش��رنا بعددن��ا املرق��م 
)3095( ف��ي 2018/12/30 وعلى 
ص��در الصفح��ة االول��ى م��ن 
)البينة اجلديدة( تس��اؤال حتت 
عن��وان )حتويل��ة امل��وت.. ه��ل 
م��ن ح��ل؟( وهي من االس��اس 
شكوى نقلها لنا مواطنون من 
مشكلة خطيرة يعانون منها 
وباتت تؤرقهم جراء نزيف الدم 
املتواص��ل جراء وج��ود حتويلة 
تقع في ش��ارع القن��اة املؤدي 
الى تقاطع )صليخ – الشعب( 
وقد ناش��دت )البينة اجلديدة( 
بالتحرك  االم��ر  يعنيه��م  من 
له��ذه  ح��د  لوض��ع  الف��وري 
التحويلة الت��ي حتصد االرواح 
البريئ��ة.. وق��د قام مش��كورا 
العمي��د عم��ار ولي��د الناطق 
باس��م مديري��ة امل��رور العامة 
)مق��دم برنامج وقف��ة مرورية( 

بصحبة الرائد فادي عماد نافع 
م��ن مديرية اعالم امل��رور بزيارة 
املوقع ميدانيا ف��ي 2019/1/3، 
وق��د اكد العمي��د )عمار وليد( 
خالل الزيارة امليدانية التفقدية 
ان  املث��ارة  الش��كوى  ملوق��ع 
امل��رور العامة ق��د طرحت هذا 
املوض��وع )3( م��رات عل��ى من 
يعني��ه االمر وه��و امانة بغداد 
التي س��نوجه لها كتابا بهذا 
اخلصوص وان املشكلة قائمة 
طامل��ا ل��م حتس��م او تس��وى 
االمور ب��ني االمانة والش��ركة 
واه��اب  للمش��روع.  املنف��ذة 
العمي��د )عم��ار ولي��د( بامانة 
بغ��داد بان تق��وم بواجبها من 
خالل وض��ع عالم��ات حتذيرية 
ضوئي��ة وغير ضوئي��ة لتفادي 
حص��ول احل��وادث املؤس��فة..
لكن من حقنا ان نس��أل نحن 

ف��ي )البينة اجلديدة( بش��كل 
مش��روع: هل عجزت العقول 
العراقية اجلبارة عن ان تعالج 
الواق��ع  ف��ي  ه��ي  مش��كلة 
بس��يطة لو متت مقارنتها مع 
اشياء كبيرة؟.. هل فعال نحن 
ال نقوى على معاجلة نفق فيه 
ماء وبع��ض الكيبالت؟ وملاذا ال 
تردم هذه احلف��رة اللعينة كي 
نتفادى حتويلة تذهب ضحيتها 
ارواح بريئ��ة؟ والس��ؤال االهم 
من املس��ؤول االول عن االرواح 
التي تزهق في حوادث مؤسفة 
ت��كاد تك��ون يومي��ة؟.. وف��ي 
اخلتام نقول ان��ه من اخلطأ ان 
تلق��ي كل جهة بالالئمة على 
االخرى وتبقى حتويلة املوت مع 
مالحظ��ة قضية هام��ة وهي 
ض��رورة اع��ادة ربط الش��عبة 
الهندس��ية باملرور العامة بدال 

م��ن امانة بغداد بع��د ان ثبت 
انها بال عمل اآلن!! وما يفرحنا 
صراح��ة ان تتح��رك النائب��ة 
عضوة جلنة اخلدمات واالعمار 
املس��اري  عائش��ة  النيابي��ة 

بصدد )حتويلة املوت( واالشراف 
على اعمال انهاء معاناة اهالي 
بغ��داد من خالل رف��ع احلواجز 
طري��ق  عل��ى  الكونكريتي��ة 
القن��اة الس��ريع ش��رق بغداد 

ومعاجلة احلفرة بعد تسببها 
بحوادث سير ووفيات وحصد 
ارواح املواطنني. واكد منشور 
على صفحة النائبة املساري 
في الفيس بوك انها اتخذت 
ع��دة اج��راءات س��ريعة من 
خ��الل التنس��يق م��ع قيادة 
عمليات بغ��داد وامانة بغداد 
م��ن اج��ل معاجل��ة احلف��رة 
املوج��ودة على طري��ق القناة 
الس��ريع قب��ل نف��ق جس��ر 
الشعب قرب منفذ الصليخ 
وقد اس��تجابت امانة بغداد 
فري��ق  ارس��ال  خ��الل  م��ن 
لكشف املوقع حيث باشرت 
دائرة املش��اريع بالعمل على 
رفع الصب��ات وتعديل احلفرة 
االس��فلت  مبادة  واكس��ائها 
))التبليط(( مبستوى الشارع 

القدمي.

املرور العامة تزور املوقع ميدانيًا والنائبة عائشة املساري تتحرك وتعد بإنهاء املعاناة

تتق��دم اس��رة حتري��ر )البينة 
اجلديدة( وعلى رأسها الزميل 
رئيس التحري��ر )عبد الوهاب 
ال��ى املق��دم احلقوقي  جبار( 
)حيدر س��امي عب��د الهادي( 
اف��راد  ام��ن  ش��عبة  مدي��ر 
املنطقة اخلضراء في مديرية 
ام��ن االفراد مل��ا يقدم��ه من 
خدم��ات جليل��ة للمواطنني 
املراجع��ني واملنتس��بني على 
ح��د س��واء وتس��هيل اجناز 
معامالته��م بوقت قياس��ي 
بالتع��ب  اش��عارهم  دون 

والتذم��ر، وه��ذا ان دل عل��ى 
ش��يء فامنا هو دالل��ة اكيدة 
واخالصه في  على مهنيت��ه 
اداء املهام املناطة به وهذا ما 
شهد به كل من عمل مبعيته 

او اثناء مراجعته. 
وتأم��ل )البين��ة اجلديدة( من 
والقائد  ال��وزراء  رئي��س  دولة 
املس��لحة  للق��وات  الع��ام 
الدكتور عادل عبد املهدي ان 
مينحه قدما ممتازا ملدة )سنة( 
لتفانيه في اداء واجباته وهذا 

اقل شيء يستحقه.

بوركت اجلهود املخلصة

م/ راتب رعاية اجتماعية
املواطن )علي حس��ن جبر( مت��زوج وله ثالثة اطفال ومريض حيث 
يعان��ي من مرض الس��رطان وحالي��ا عاطل عن العم��ل وال يوجد 
لديه س��كن إذ يس��كن مع اخي��ه احلارس في اح��دى املدارس في 
غرف��ة ضيقة مع عائلته وكذلك ال يس��تطيع تأمني ثمن عالجه. 
يضع ه��ذا االمر ام��ام معاليكم وراجيا ش��موله برات��ب الرعاية 
االجتماعية كي يس��تطيع تأمني قوته وقوت عائلته وكذلك ثمن 
الدواء. ويناشدكم باسم االنسانية ان تشملوه برعايتكم االبوية 

ملا عرف عنكم من شهامة واباء.
املواطن علي حسن جرب // موبايل / 07818385441

ناش��د املرضى الثالس��يميا احلكومة بتوفير العالجات واالدوات 
التي تبقيهم ))على قيد احلياة((، بعد قطعها من املستشفيات 
احلكومي��ة واضاف��وا في رس��الة ارس��لوها جلريدتنا عب��ر البريد 
االلكتروني »نحن ش��ريحة مرضى الثالسيميا نعاني ومنذ فترة 
ليست بالقصيرة من غياب العالجات واالدوات في املستشفيات 
احلكومي��ة التي تبقينا على قيد احلياة, فكما هو معلوم نحتاج 
ال��ى نقل الدم املس��تمر مدى احلي��اة من املتبرع��ني ومع صراعنا 
املس��تمر مع امل��وت مت قط��ع ادوات انقاذنا من االم��راض املعدية 
املنقول��ة عبر الدم املتمثلة ب�)الفالتر( اضافة الى العالجات التي 
تقلل نس��بة احلديد في اجس��امنا ما يضطرنا الى ش��رائها من 
اخلارج باموال ليست بالقليلة شهريا او اسبوعيا لبعض احلاالت 
املرضية املتقدمة«. ويناش��د املرضى رئيس مجلس الوزراء ووزارة 
الصحة ب�»توفير العالجات الالزمة )الدسفرال والفالتر( وانقاذهم 
س��ريعا من فكي املوت«, مس��تطردين بالق��ول: »خصوصا واننا 
ش��هدنا حاالت وفيات كثيرة قد حصلت بيننا في االونة االخيرة 

بسبب نقص االدوية«.

راجع مقر جريدتنا لفيف من املواطنني ذكروا ان هناك مش��كلة 
في عملية اجناز واس��تالم س��نويات الس��يارة اذ افادوا بان هناك 
تأخيرا في عملية تسليم هذه السنويات وتتجاوز فترة من الزمن 
غير طبيعية قد تصل الى اكثر من ش��هرين وهذا مؤش��ر خطير 
عل��ى ان هنالك اهماال متعمدا من اجل ع��دم اراحة املواطن في 
اجناز معاملته. نتوخى من الس��يد مدير امل��رور العام اللواء عامر 
الع��زاوي ان يولي هذا املوضوع اهتمامه اخلاص ويتأكد بنفس��ه 

من اجراءات سير العمل فيما يخص اصدار سنويات السيارات.

حضرت الى مقر جريدتنا املواطنة )انتصار حس��ن حنش( وقالت 
انها ارملة ولديها )4( اطفال وتس��كن جتاوز في حي النصر وليس 
لديها اي مورد مالي تس��تطيع فيه ان تؤمن معيشتها واطفالها 
وتناش��دكم باس��م االنس��انية ان تنظ��روا اليها بع��ني العطف 
وتش��ملوها براتب ش��بكة احلماي��ة االجتماعية لتس��تطيع ان 
تواصل معيش��تها ولو بالكفاف. وفقكم الباري وس��دد خطاكم 

ملا فيه خير البالد والعباد.
موبايل/ 07726675947

مناشدة أمام أنظار وزير العمل 
والشؤون االجتماعية

   حض��ر ال��ى مقر جريدتنا املوظف في مق��ر وزارة النفط )نصير 
موف��ق محم��ود مخيل��ف البيات��ي( يطل��ب نقل نفوس��ه من 
محافظة االنبار / قضاء حديثة الى بغداد كون مس��قط رأس��ه 
بغ��داد/ الك��رخ/ احلرية الثالث��ة. وافاد بان��ه يعان��ي كثيرا عند 
مراجعت��ه ال��ى دائرة نفوس حديث��ة راجيا فيها م��ن معاليكم 
النظر في موضوعه واصدار ما ترونه مناس��با الى اجلهة املعنية 

وفق القانون املعمول به.
املوظف نصري موفق محمود

بغداد/ الريموك/ م616 ز22 د 1  /// موبايل 07726035727

م/ سلفة العاطلين عن العمل
حضر الى مقر جريدتنا املواطن )حسني احمد حسني( وذكر بانه 
عاط��ل عن العم��ل وليس له اي مورد مال��ي ويرجو من معاليكم 
ش��موله بس��لفة العاطلني عن العمل كي يس��تطيع ان يؤمن 
له مش��روعا يس��تطيع من خالل��ه ان يؤمن معيش��ته وزوجته.
ويناشدكم باس��م االنسانية ان تش��ملوه برعايتكم االبوية ملا 

عرف عنكم من انسانية ونزاهة. 
املواطن حسني احمد حسني  //  07704730465

أمام أنظار وزير العمل والشؤون االجتماعية

مرضى الثالسيميا صراع مع الموت 

أمام أنظار رئيس جملس الوزراء 
ووزير الصحة

مناشدة أمام أنظار مدير املرور العام

أمام أنظار وزير الداخلية .. نقل نفوس

أمام أنظار وزير العمل والشؤون 
االجتماعية احملرتم

   لق��د اصبح��ت ظاهرة تك��دس النفايات وانتش��ار القمامة في 
اغلب االزقة والش��وارع والتقاطعات في بغ��داد وبقية احملافظات 
مما تؤثر س��لبا على البيئة وصحة املواطن وتكون عامال مساعدا 
النتش��ار االوبئة واالمراض الفتاكة، فهل املسؤولون لم يلحظوا 
ذلك وبخاصة املعنيني بهذا االمر ام انهم يتجاهلون هذا الوضع؟ 
كث��رت الصرخ��ات وتعال��ت الصيح��ات واالس��تغاثات، فهل من 

مجيب كي ينقذنا من هذا الوضع البائس واملزري؟

تلق��ت »البين��ة اجلديدة« رس��الة 
عب��ر بريده��ا االلكترون��ي بعثه��ا 
لفيف م��ن جرحى اجليش العراقي 
الس��ابق يقولون فيها انهم رّوجوا 
معامالته��م التقاعدي��ة حس��ب 
الس��ياقات املرعية م��ن قبل دائرة 
ش��ؤون احملاربني وال زالت عالقة في 
هيئة التقاعد الوطنية حيث مضى 
اكثر من )7( سنوات وهي تنام على 

الرف��وف بالرغ��م من اس��تيفائها 
كاف��ة الضوابط واملستمس��كات 
اجلدي��دة«  »البين��ة  القانوني��ة.. 
الوطنية  التقاع��د  هيئ��ة  تطالب 
باجناز ه��ذه املعامالت خدمة لهذه 
الشريحة واملنا كبير ان يأتي الّرد 
س��ريعا م��ن قبل من يعني��ه األمر 
واهلل ف��ي عون العبد م��ادام العبد 

في عون اخيه.

إىل متى تكدس النفايات رّوجوا املعامالت التقاعدية جلرحى اجليش السابق يا تقاعد!
وانتشار القمامة؟

NO.3107.thu.17.jaN.2019 العدد )3107( الخميس 1/17/ 2019 

اخلرجيون العاطلون عن العمل.. متى  تضع احلكومة حداً ملعاناتهم وجتد هلم الوظائف املناسبة حبسب ختصصاتهم؟

»            «تعيد السؤال ثانيًة: من المسؤول عن إزهاق األرواح في تحويلة الموت؟



يف ذكرى رحيلك الثانية عشرة
أيها الشهيد النقيب املهندس وليد .. انهض فأبوك يرقد جبوارك
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أو  يصوِّب  أن  يريد  من  لكل  مكفول  الرَّد  حق  إن    

ح معلومة وردت في خبر أو مقال ويعتقد أن  يصحِّ

فيها جتنيا او مغالطة إذا رغب في ذلك، وإن ديدننا 

هو احترام الرأي والرأي اآلخر.

تنويـــــه

كاريكاتري

)السنة الرابعة عشرة( العدد )3107( - الخميس -17 - كانون الثاني - 2019

يب��دو أن املواجهة العس��كرية داخل األراضي العراقي��ة أو مبحيطها، قائمة ال 
محالة؛ وأن الش��رق األوس��ط سيش��هد توترات جديدة رمبا س��تكون األش��د 
خطورة من احلروب واملواجهات الس��ابقة؛ رمبا ستكون املواجهة األخيرة، التي 
س��تفضي إلى تغييرات دميوغرافي��ة واضحة، ووالدة دويالت جديدة وسياس��ة 

جديدة وتطبيع قادم مع العدو األزلي للعرب.
الوالي��ات املتحدة تَعد الُع��دة لتغيير خارطة حلفائه��ا ونفوذها في املنطقة، 
وأن ذريع��ة محاربة اإلرهاب والتطرف في الش��رق األوس��ط، وتش��كيل حتالف 
ضد طهران سيس��ود على املشهد القادم، وسيتم العرض اخلتامي بعد أشهٍر 

قليلة.
إن جول��ة وزي��ر اخلارجية األمريكي مايك بومبيو في الش��رق األوس��ط، الهدف 
منها طمأنة ش��ركاء بالده من العرب، وتوجيه رسالة لهم، بأن واشنطن تنوي 
احلف��اظ على نفوذها في املنطقة؛ وس��تواصل الدف��اع عنهم وعن مصاحلها، 
نس��تدل من قرار الرئيس األمريكي دونالد ترامب بسحب قواته من سوريا؛ بأن 
أح��د أهداف رحلة بومبيو التي ش��ملت العراق هي العمل على إنش��اء حتالف 

مع��اٍد إلي��ران، يض��م دول اخلليج 
ودوالً آس��يوية وأوروبية، فضالً عن 
إس��رائيل وهذه اإلس��تراتيجيات 
كررها بومبيو خالل مباحثاته في 

عّمان والدول التي زارها.
بعض شركاء أمريكا في املنطقة، 
الس��عودية  رأس��هم  وعل��ى 
وإس��رائيل، يتخوف��ون م��ن إيران 
واألذرع املوالية لها؛ فيما يفضل 
الطبيعي  احلوار  إستئناف  آخرون 
بني واش��نطن وطه��ران من جهة 
وواش��نطن ودمش��ق م��ن جه��ة 
أخرى، بعض قادة العراق ش��ددوا 

عبر تصريحات لهم بعدم السماح ألمريكا برسم حدود جديدة للعراق انطالقاً 
من كركوك؛ ونوهت بأن الرّد س��يكون قاس��ياً، بدورها واشنطن أكدت أنها لن 

تنسحب من الشرق األوسط؛ وغيرت استراتيجياتها في املنطقة.
جتربة العراق وأفغانس��تان، ال تزال ش��اهداً على الهزمية التي تكبدتها القوات 
األمريكية، وخطاب ترامب عن تغيير اس��تراتيجيته ف��ي املنطقة متحور حول 
حماي��ة األراضي األمريكية من تهديدات أس��لحة الدمار الش��امل، واألنظمة 
املعادية ألمريكا، أن الس��بب الرئيسي بعدم إنس��حاب القوات األمريكية من 
العراق؛ يرجع المتالك األخي��ر، أكبر مخزون نفطي في العالم حالياً، وعلينا أن 
ال نتجاهل بأن الواليات املتحدة، هي أكبر قوة عسكرية وإقتصادية في العالم، 

ومتتلك قواعد عسكرية مبختلف أنحاء العالم.
ترام��ب اآلن يبح��ث عن إس��تراتيجية؛ متكنه م��ن خلط أوراق العالم بأس��ره، 
وبالتالي فإن مس��ألة إنسحابه من سوريا، ما هي إال مناورة لها غايات ورسائل 
موجهة، قد يفهمها البعض عكس ما ينوي ترامب، وأن تغيير اإلس��تراتيجية 
األمريكية ال يعني أنها س��تتخلى عن إسرائيل وستعمد على تعزيز العالقات 
اإلس��رائيلية- العربية قدر استطاعتها، وهذا ما ش��هدناه في العديد من دول 

الشرق األوسط، ورمبا العراق سيكون إحدى تلك الدول.

ترامب اآلن يبحث عن 
اسرتاتيجية تمكنه من خلط 
أوراق العالم بأسره، وبالتالي 

فإن مسألة انسحابه من 
سوريا ما هي إال مناورة لها 

غايات ورسائل..

أثري الشرع

وقفة

املواجهة األخرية

برعاية املرجع األعلى السيد السيستاني .. افتتاح مستشفى أمري املؤمنني )ع( التخصصي يف النجف األشرف 

متر اليوم الذكرى الثانية عشرة 
لرحيلك املفجع أيها الشهيد 
)وليد عامر  املهن��دس  النقيب 
البيات��ي( ال��ذي أزهقت روحك 
ف��ي  بارئه��ا  إل��ى  وصع��دت 
)2007/1/17( بعد أن نالت منك 
القتلة..  اإلرهابي��ني  رصاصات 
أب��ث إليك لوع��ًة وغص��ًة في 
القل��ب كاجلمر نيران��ه تتقد.. 
ف��ي كل مرة أحتدث إليك بوجع 
كام��ن ف��ي الصدر، لك��ن هذه 
امل��رة وجع��ي هّدن��ي وآملني أن 
أهمس إليك ألخبرك بأن والدك 

))عامر(( الذي ربّاك وسهر عليك 
ورآك فت��ى أنيق��اً تزين كتفيك 

جن��وم ث��الث م��ن كل جان��ب..
وكان يتطلع إليك كما الفالح 
ف��ي حقل��ه بانتظ��ار الثم��ار 
اليانع��ة.. ها هو ي��ا وليد أبوك 
يرقد بجوارك من��ذ )2019/1/5( 
فانه��ض م��ن رق��ادك وانفض 
عنك تراباً ع��الك لتطبع قبلة 
الوّض��اح وعانقه  على جبينه 
عناق األحبة بع��د طول فراق.. 
واملفارق��ة أيها الش��هيد وليد 
أنكما تفارقان احلياة في كانون 
الثاني.. فهل ه��ي الصدفة أم 

ماذا؟! 

أبكيكم��ا والدمع مي��أ مقلتّي 
راح  األل��م..  يطوي��ه  والظه��ر 
األحب��ة ف��ي اللحود وأن��ا هنا 
أش��كو س��واداً يغل��ف كل ما 
حول��ي.. أمض��غ صب��ري لعلي 
أرت��اح بعض الش��يء وأتضرع 
إلى الرب العظيم أن يغمركما 
بطوف��ان رحمت��ه وأن يجع��ل 
قبريكما روضًة من رياض اجلنة 

وإنا هلل وإنا إليه راجعون.
 

عمك / عبد الزهرة البياتي 
رئيس التحرير التنفيذي

خاص ب�)                    (

املاء هبة احلياة وأساس��ها، وال ميك��ن أن يَُتصّور قيام حياة 
م��ن دون وج��ود ماء، ويكف��ي أن املاء لدى الش��خص البالغ 
يشّكل نسبة )70-90%( من حجم جسمه الكلي.. ويكفي 
أيضاً أن املاء يش��كل ثالثة أرب��اع الكرة األرضية، وفوق هذا 
وذاك إن اهلل تعال��ى ذكر املاء في محكم كتابه املبني القرآن 
الكرمي في أكثر من آية ألهميته في دميومة احلياة، حيث قال 
((، وقال تعالى أيضاً  ٍء َحيٍّ تعالى ))َوَجَعْلَنا ِمَن امْلَاِء ُكلَّ َش��يْ

َماِء َماًء َطُهورًا((. ))َوأَنَزلَْنا ِمَن السَّ
وق��د حبانا اهلل بنهرين عظيمني هما دجلة والفرات، ولكن 
ما يؤس��ف أنه رغم كل هذه النعمة املوفرة إال أن اإلنس��ان 
العراقي ظل يعاني ويشكو تارة من الظمأ وأخرى من شح 
املياه الس��تخداماته اليومية الس��يما الزراعة، حتى صرنا 
في ليلة وضحاها نستورد املياه املعلبة من اخلارج وحتديداً 

من دول جوار ليس فيها أنهار، وتلك هي الطامة الكبرى..
وإذا ما تركنا موضوعة املاء جانباً فإننا سنجد أن قطاعات 
واس��عة م��ن الش��عب العراق��ي تعيش ش��ظف العيش 
وأن  واحلرم��ان  والفاق��ة 
الطبق��ة الفقي��رة ه��ي 
م��ا  وزر  تتحم��ل  دائم��اً 
تقش��ف  م��ن  يحص��ل 
أو كس��اد أو ارتف��اع في 
واملواط��ن  األس��عار.. 
ص��ار يعان��ي األمرين في 
احلياة  مجابهة حتدي��ات 
ومتطلباتها  املعيش��ية 
اليومي��ة  األساس��ية 
إلى  املتزاي��دة كاحلاج��ة 
الدواء والتطبب واحلاجة 
إلى الس��كن الالئق وإل��ى كل ما من ش��أنه أن يخفف من 
معاناته ويجعله يعيش حياته بوصفه إنساناً شأنه شأن 

كل شعوب األرض املرفهة ولسان حاله يقول:
      كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ 

                                   واملاء فوق ظهورها محمول
لكن العراقي س��يبقى متش��بثاً بآماله وطموحاته برؤية 
حكومية قوية وقادرة على أن تزيح عن ظهره أثقاالً تراكمت 
ط��وال الس��نوات املاضية.. كما إن العراق��ي يطمح أن يرى 
ك��وة الضوء في نهاي��ة النفق بع��د طول انتظ��ار وأن اهلل 
وه��ب هذا الوطن خيراً كثيراً وِنَعماً ال تعد وال حتصى، منها 
املوقع اجلغراف��ي واألرض اخلصبة املعطاء واملعادن والنفط 
واألضرحة واملزارات لأنبياء واألئمة واألولياء الصاحلني الذين 
نتبارك بهم ونلوذ بحماه��م، وغير ذلك كثير، وإن املطلوب 

ف خلدمة اإلنسان العراقي. أن تُستثمر هذه اخليرات وتوظَّ

*عضو نقابة الصحفيني العراقيني

َحاِمل َعَلى َظْهِري املَاي
َلِكْن َداميًا َعْطَشان

بال مجاملة

العراقي يطمح أن يرى 
كوة الضوء يف نهاية النفق 

بعد طول انتظار وإن اهلل 
وهب هذا الوطن خريًا كثريًا 

ونعمًا ال تعد وال تحصى

صباح الشيخلي*

مت مؤخراً افتتاح مستشفى أمير املؤمنني 
)ع( التخصص��ي ف��ي النج��ف األش��رف 
برعاية املرجع األعلى السيد السيستاني 
دام ظله حيث س��عر احلجز 10 آالف دينار، 
وأج��ور العملي��ات مخفضة ج��داً، أطباء 
أجانب وأجهزة طبي��ة تدخل ألول مرة في 
العراق. تبلغ مس��احة بناية املستشفى 
2225 مت��راً مربع��اً وبواق��ع طاب��ق أرضي 
بن��اًء  م2   1٤،000 مبس��احة  أدوار  وس��تة 
وحتت��وي عل��ى 110 أس��ّرة منه��ا للعيون 
وأخ��رى للقل��ب واجلراحة العام��ة وأيضاً 
ست صاالت عمليات، ثالث للعيون وثالث 

للقلب واجلراحة العامة..

شكراً أقولها من األعماق إلى كل منتسبي مستشفى الكندي 
الع��ام من األطب��اء واملمرضني وفي املقدم��ة الدكتورة )فينوس 
عب��د الواحد( اختص��اص ايكو القل��ب، والس��يدة )اميان ياس( 
رئيسة فيزياويني أقدم، واملعاون الطبي السيد )رعد عبد الودود(، 
وكذلك لإلخوة العامل��ني في املركز الطبي 1٤ متوز في جميلة/
قطاع الصدر، وعلى رأسهم األستاذ )باسم فليح ياسر( رئيس 
مالحظني أقدم، والس��يدة منتهى عبد الرزاق ابراهيم )فاحصة 
بصر(، والس��يد )عبد الرحيم هامل سلمان( معاون مدير العوز 
املناعي، لكل هؤالء أقول مرة ثانية شكراً ملا يبذلونه من جهود 

في خدمة املرضى واملراجعني، فبارك اهلل بهم.
الزميلة / إقبال عبد الرزاق

وزير خارجية 
فرنسا »جان إيف 
لودريان« خالل 
زيارته العراق 

يزور ضريح اإلمام 
»علي بن أبي طالب 
)عليه السالم(« يف 

النجف األشرف

شكراً جلهودكم

وكاالت / البينة الجديدة

أث��ارت النجم��ة نادي��ن جني��م 
ضج��ة واس��عة عل��ى مواقع 
وذلك  االجتماع��ي  التواص��ل 
بس��بب الصورة األخيرة التي 
نش��رتها على حسابها على 
التفاصيل  وف��ي  إنس��تغرام. 

أّن نادين نش��رت ص��ورة مثيرة، 
حيث أطلت بأحمر شفاه صارخ. 

املتابعني،  أذهلت الصورة  وقد 
إذ حقق��ت أكث��ر م��ن 232 
أل��ف إعجاب ف��ي أقل من 
على  وتعليقاً  واح��د.  يوم 
الص��ورة كتبت نادين مود 
األحمر. الش��فاه  أحم��ر 

املتابعني،  آراء  واختلف��ت 
فيما أشاد كثيرون بجمال 
آخ��رون  واعتب��ر  نادي��ن، 

تغي��ر كثي��راً  أن ش��كلها 
وأنه��ا كان��ت في الس��ابق 

أكث��ر جم��االً. كم��ا انتق��د 
البع��ض مبالغتها في تكبير 

إذ كت��ب أحده��م  ش��فتيها، 
الفيلر بشفايفك أوڤر. 

نادين جنيم
 تثري الضجة !

وكاالت / البينة الجديدة
أف��اد مرك��ز االع��الم الرقم��ي ب��ان 
ص��ورة لبيض��ة دجاج��ة حطم��ت 
رقم��اً قياس��ياً بع��دد االعجاب��ات 
عل��ى منصة االنس��تغرام. واوضح 
املرك��ز ان ع��دد االعجاب��ات بصورة 
البيضة وصل ل���25 مليون اعجاب 
حت��ى صباح امس، وهو الرقم الذي 
جتاوز عدد اعجابات صورة س��ابقة 
لعارضة االزي��اء كايلي جينر البالغ 
كان  حي��ث  اعج��اب،  ملي��ون   18

يعتبر اكثر منش��ور من حيث عدد 
االعجاب��ات عل��ى املنصة. واش��ار 
املركز الى ان الصورة مت نش��رها في 
 World_record_egg@  حس��اب
يتابع��ه  وال��ذي  انس��تغرام  عل��ى 
حوال��ي 2.5 ملي��ون، وفيه منش��ور 

واحد فقط.

متابعة / البينة الجديدة
املصري��ة،  اآلث��ار  وزارة  ط��ورت 
احمليط��ة  املنطق��ة  مش��روع  
مبعبد دندرة مبدينة قنا جنوبي 
البالد، متهي��دا لتحويلها إلى 
متحف مفت��وح، وفق ما ذكر 
األمني  وذك��ر  لل��وزارة.  بي��ان 
العام للمجلس األعلى لآلثار 
مصطفى وزيري، إن املشروع 

ال��ذي يأت��ي بالتع��اون م��ع البعثة 
األثري��ة الفرنس��ية، انتهت املرحلة 
وتضم��ن  اآلن.  من��ه حت��ى  األول��ى 
املش��روع وضع 9 مصاطب حجرية 
في اجلهة اليسرى من بوابة الدخول 
الرئيس��ية للمعبد، ليعرض عليها 
بع��ض التماثي��ل. وق��ال مدي��ر عام 

معبد دن��درة، عبد احلكيم الصغير، 
إن القطع التي سيتم عرضها على 
املصاطب موج��ودة مبنطقة املعبد، 
أعم��ال  نت��اج  كان��ت  ومعظمه��ا 
حفري��ات أثري��ة س��ابقة باملنطقة، 
وكانت ملق��اة على أرض املعبد منذ 

اكتشافها.

 تظه��ر العديد من مقاط��ع الفيديو، أمطاراً 
م��ن العناك��ب ف��ى البرازيل، حيث س��جل 
املواطن��ون لقط��ات آلالف العناك��ب تب��دو 
وكأنها تس��قط م��ن الس��ماء. ووفقا ملوقع 
»يوكوتان« املكس��يكى، فإن مدينة ميناس 
جيراي��س، وه��ي بلدة ف��ى جن��وب البرازيل، 

تشهد وجود آالف العناكب الكبيرة املعلقة 
في الهواء، كما لو كانت تسقط من السماء. 
وتس��ببت مقاطع الفيديو في ضجة كبيرة 
على الشبكات االجتماعية، ووفقا للخبراء 
فإن ه��ذه الظاهرة منوذجية متاما في املناطق 

الريفية حيث الطقس احلار والرطب.

بيضة 
تصبح 
األكثر 
شعبية!

 منطقة أثرية تتحول إىل متحف مفتوح!

السماء متطر عناكب  


