
بغداد /
افتت��ح وزي��ر االتص��االت الدكتور 
نعيم ثجيل الربيعي امس السبت 
 )FTTH( مش��روع الهاتف االرض��ي
وال��ذي يش��مل خدم��ة االنترن��ت 
واالتصال بشبكات الهاتف  النقال 
مناسبةللمش��تركني.  وبأس��عار 
ودش��ن وزير االتصاالت اول مكاملة 
هاتفي��ة من احد الدور الس��كنية 
في ح��ي احلارثي��ة ف��ي العاصمة 
بغداد وس��ط حضور اعالمي لعدد 
من القن��وات الفضائية والوكاالت 
االخبارية.وق��ال  والش��بكات  
الربيع��ي على برك��ة اهلل  نفتتح 

الي��وم مش��روع الهات��ف االرضي 
للكيب��ل الضوئي في بغداد والذي 
ب��دأ العمل به في ع��ام 2015 عبر 
الق��رض الياباني  ولكن املش��روع 
تع��رض الى تلكؤ وتوقف  بس��بب 
الظ��روف االمني��ة والتخري��ب من 

قبل بع��ض اجلهات املتضررة من 
جن��اح املش��روع.،حيث  يتضمن 
املشروع 150 الف خط في بغداد 
و 5 االف خ��ط ف��ي احملافظ��ات 
االخرى وانه واحد من املش��اريع  
التي اتخذها  دولة رئيس الوزراء 
الدكت��ور عادل عب��د املهدي في 
منهاج تقدمي  اخلدمات امللموسة 
وزارة االتص��االت  للمواطن��ني. وان 
جادة في تنفيذ املش��اريع االخرى 
ومن بينه��ا اعادة التأهيل والعمل 
باملناطق احملررة  َومشروع احلكومة 
وزي��ر  وغيرها.ودع��ا  االلكتروني��ة 
االتص��االت امان��ة بغ��داد ودوائ��ر 

ال��ى  احملافظ��ات   ف��ي  البلدي��ات 
التعاون  والتنسيق مع وزارتنا اثناء 
عمليات احلفر واملش��اريع اخلدمية 
القط��ع  تتجن��ب  لك��ي  االخ��رى 
االتص��ال  وش��بكات  للكيب��الت 
والتي تضر بالقطاع العام وخدمة 
االهالي. فيما  عبر عدد من االهالي 
الهات��ف  مبش��روع  املش��تركني 
االرضي عن  ش��كرهم وتقديرهم 
وس��عادتهم  االتص��االت  ل��وزارة 
بعودة الهاتف االرضي الى العمل 
وبتقنية ممي��زة وخدمة ممتازة تتيح 
االتص��ال باس��عار  له��م فرص��ة 

زهيدة.

بغداد /
أك��د وزي��ر التجارة محم��د هاش��م العان��ي، ان القمة 
االقتصادي��ة واالجتماعية العربية املق��رر انعقادها في 
العاصم��ة اللبنانية بيروت مهمة للعراق، فيما عبر عن 
أمله ب��ان تخرج هذه القم��ة بقرارات مؤث��رة على واقع 

االقتصاد العربي.
وقال العاني ، إن العراق يشارك في اجتماع مؤمتر القمة 
االقتصادي��ة واالجتماعي��ة في بيروت، وه��ذا االجتماع 
مهم للعراق النه س��بق وان ترأس االجتماع االستثنائي 
للمجل��س االقتص��ادي ف��ي القاهرة قبل ش��هر والذي 
اتخ��ذت فيه ع��دة قرارات ت��ؤدي الى تفاعل ب��ني الدول 
العربي��ة وتكامله��ا اقتصاديا،.واضاف، نأم��ل ان تكون 
ق��رارات القمة االقتصادية في بي��روت مؤثرة على الدول 
العربية ويكون لها ناجت على الوضع االقتصادي العربي،.
ومن املقرر انعقاد القمة االقتصادية االجتماعية يومي 
19 و20 من كانون الثاني اجل��اري في العاصمة البنانية 

بيروت، مبشاركة زعماء العرب

بغداد /  
حذرت مفوضية حقوق االنسان من عدم ايفاء احلكومة املركزية 
بتعهداتها ازاء البصرة. وقال��ت املفوضية في بيان انها تتابع 
بقل��ق األوضاع اإلنس��انية في البصرة وحرك��ة االحتجاجات 
فيه��ا ، محذرة من تداعيات معاناة هذه احملافظة وتضحياتها 
في إيج��اد فرص العمل وع��دم التعامل اجل��دي مع موضوعة 
العمالة في ش��ركات التراخيص النفطية واالس��تمرار بغض 
النظ��ر عن العمل باملش��اريع االس��تراتيجية اخلدمية النهاء 
أزمة املي��اه والطاقة ، ودعا البي��ان، مجلس محافظة البصرة 
الى عقد جلس��ة طارئة بحضور ممثل��ي احملافظة في مجلس 
النواب ، وكان متظاهرون غاضبون قد احرقوا في وقت س��ابق   
اجلمعة املاضي، كرفانات للشرطة قرب بناية احلكومة احمللية 

وسط محافظة البصرة.

تركيا تعتزم افتتاح 
قنصلياتها يف أربع مدن عراقية

اف��اد مصدر برملاني بأن مجلس النواب 
رفع )5( فقرات من جدول اعمال جلسته 
الت��ي عقدها امس حيث كان مقرراً ان 
تكون )12( فقرة لكنها قلصت الى )7( 
فقرات وبحس��ب املصدر فأن الفقرات 
الت��ي رفعت هي: تقري��ر جلنة االقاليم 
واحملافظات غير املنتظمة بإقليم حول 
مجل��س محافظة بغ��داد كما مت رفع 
القراءة االولى ملش��روع قانون التعديل 
العراقي��ة  اجلنس��ية  لقان��ون  االول 
رقم 26 لس��نة 2006 والق��راءة االولى 
ملشروع قانون تعديل قانون الغرامات 
ال��واردة بقان��ون العقوب��ات رقم 111 
لسنة 1969 املعدل والقوانني اخلاصة 
االخرى رق��م 6 لس��نة 2008 والقراءة 
االولى ملش��روع امل��دن الصناعية لكن 
رئي��س اجملل��س )محم��د احللبوس��ي( 
قرر رفع اجللس��ة االعتيادي��ة الى يوم 
الثالثاء املقبل الساعة الواحدة ظهراً 
بعد ان ش��هدت جلس��ة االمس انهاء 
الق��راءة االولى ملش��روع قان��ون املرور 
وانهاء الق��راءة االولى ملش��روع قانون 
الطعن ملصلحة القانون في االحكام 
والقرارات اخلاص��ة بامللكية العقارية.

وفي شأن آخر افاد مصدر برملاني امس 
ب��أن هناك حراكاً سياس��ياً ملنع تولي 
اية ش��خصية غي��ر بغدادية منصب 
ام��ني بغ��داد وبحس��ب املص��در فان 
اجتماعاً جرى بني نواب عن محافظة 
بغداد ملنع تولي )عبد احلسني عبطان( 
ه��ذا املنصب ويش��ار ال��ى ان عبطان 
تقدم باس��تقالته من عضوية البرملان 
قبل يومني فيما يرى مطلعون بأن هذا 
القرار يأتي متهيداً لتوليه منصب امني 
بغداد خلفاً لذكرى علوش.وفي ش��أن 
ذي صلة دعا القيادي في حتالف الفتح 
)عب��د االمير الدبي( الرئاس��ات الثالث 

الى تس��ليم منصب ام��ني بغداد الى 
)س��ني( من البغداديني االصليني على 
حد وصفه عاداً ذلك انصافاً للعاصمة 
وان يكون ش��خصية ذات خبرة ادارية 
ال تقل ع��ن )15( عاماً.وف��ي التطورات 
ذاتها كشف مصدر سياسي ان رئيس 
هيئة خدمات بغداد )علي احلميداوي( 
س��يكون هو البديل عن عبد احلسني 
عبطان في حال قبول اس��تقالته.وفي 
التطورات االمنية كشف مصدر امني 
ف��ي محافظ��ة االنبار امس ع��ن قيام 
القوات االمريكية بعملية اس��تطالع 
في الرمادي وش��رقي الفلوجة وحتديداً 

في موق��ع املزرعة العس��كري متهيداً 
النش��اء قاعدة عس��كرية جديدة من 
دون معرفة الدواعي احلقيقية من وراء 
ه��ذا االجراء كما ان القوات االمريكية 
اس��تطلعت ايضاً مواق��ع في مناطق 
مختلف��ة من مدينة الرمادي بانش��اء 
مقر للقوات االمريكية في تلك املناطق 
ضمن خطة غير واضحة املعالم لتلك 
القوات في اعادة انتشارها في مناطق 
مختلفة من م��دن االنبار.على صعيد 
ذي صلة حذر النائب عن حتالف البناء 
)كرمي عليوي احملم��داوي( من محاوالت 
اس��تهداف احلش��د املتكررة من قبل 

امري��كا بذرائ��ع مختلفة واكد 
حت��اول  امري��كا  ان  احملم��داوي 
اختالق الذرائع م��ن اجل اعادة 
الع��راق بحجة  هيمنتها على 
ان احلش��د الش��عبي يش��كل 
خط��راً عل��ى البالد متناس��ية 
ه��ي  احلش��د  مؤسس��ة  ان 
رس��مية وتعم��ل وف��ق قان��ون 
العراقي وحتت  البرملان  ش��رعه 
االحتادية.وفي  احلكومة  سلطة 
التط��ورات ايض��اً اف��اد مصدر 
امني في محافظ��ة االنبار بأن 
قوات عس��كرية عراقية نفذت 
امس قصفاً مدفعياً استهدف 
مواق��ع تنظيم داعش داخ��ل االراضي 
الس��ورية واظه��رت ص��ور ان وحدات 
املدفعية والراجمات العراقية املرابطة 
على الش��ريط احل��دودي نفذت قصف 
اه��داف لتنظيم داعش داخل االراضي 
الس��ورية ملنعهم من استغالل سوء 
االح��وال اجلوي��ة والتقرب م��ن احلدود 
الق��وات  نف��ذت  وق��ت  العراقية.ف��ي 
عملي��ة  ام��س  املش��تركة  االمني��ة 
اس��تباقية ف��ي بادي��ة النج��ف م��ن 
قبل اللواء الثاني للحش��د الش��عبي 
ومديري��ة  الط��وارئ  اف��واج  ومديري��ة 

مح��ور  ش��ملت  النج��ف  مخاب��رات 
بادية النجف باجتاه الش��مال الغربي 
وبعمق )75( كم في الصحراء استناداً 
الى معلومات اس��تخبارية.وفي شأن 
آخ��ر نف��ى النائب عن س��ائرون )رياض 
املس��عودي( امس ما نس��ب له بشأن 
لق��اء زعي��م التي��ار الصدري الس��يد 
)مقت��دى الص��در( بنائ��ب رئيس هيئة 
احلشد الشعبي )ابو مهدي املهندس( 
فيم��ا اك��د مقاضاته للجه��ات التي 
روجت لذلك مبيناً ان مامت نش��ره عني 
ع��ار عن الصحة ودعا املس��عودي الى 
حت��ري الدق��ة ف��ي نق��ل التصريحات 
نقلت صحيفة  وق��ت  واملعلومات.في 
خليجي��ة عن مص��در برملان��ي عراقي 
مطل��ع قوله ان هناك خالفات عميقة 
بش��أن بعض فق��رات مش��روع قانون 
املوازنة ابرزها حصة اقليم كردس��تان 
مبين��اً ان قوى كردية تريد اعادة حصة 
االقلي��م الى 17% في ح��ني يصر نواب 
آخ��رون عل��ى ابقائه��ا 12% كم��ا ورد 
ف��ي مس��ودة املوازنة وان تل��ك القوى 
الكردية لوحت بع��دم التصويت على 
املوازن��ة االحتادي��ة ف��ي ح��ال طرحت 

بشكلها احلالي.

بغداد /  
كش��ف عض��و اللجن��ة املالية النيابي��ة النائب احم��د مظهر ع��ن ادراج مكافأة 
نهاي��ة اخلدمة تبلغ 10 ماليني دينار ملنتس��بي اجليش الس��ابق باملوازنة ، مبينا ان 
هذه اخلطوة تأتي ل�”انصاف” ش��ريحة واس��عة من الشعب العراقي.وقال مظهر ، 
أن “املوازن��ة العامة لعام 2019 مت تضمني فقرة فيه��ا بالزام هيئة التقاعد العامة 
ص��رف مكاف��أة نهاي��ة اخلدمة ملنتس��بي اجليش الس��ابق على ان ال تزي��د عن 10 
مالي��ني دينار” ، مضيفا انه “في حال جت��اوز املنحة املبلغ احملدد ووجود تخصيصات 
لس��نة 2019 فسيتم صرف ما تبقى من املكافأة حسب النسب املئوية من املبلغ 
الكلي املتبقي”.وتابع مظهر، ان “التوجه نحو هذه اخلطوة يأتي النصاف ش��ريحة 
واسعة من الشعب العراقي وان هيئة التقاعد العامة ستكون ملزمة بصرف هذه 
املس��تحقات بعد املصادق��ة على املوازنة العامة”.وس��تبقى البينة اجلديدة تتابع 

هذا املوضوع نظرا الرتباطه بشريحة مهمة من اجملتمع حتى يصبح امرا واقعا. 

ليطلع الشعب على احلقيقة.. )                                   (تطالب احلكومة بتقديم كشف برواتب وخمصصات املسؤولني كافة 

)                                    (ستبقى تتابع حتى التنفيذ.. )10( ماليني دينار مكافأة نهاية اخلدمة ملنتسيب اجليش السابق باملوازنة

مصدر: القوات االمريكية تنفذ استطالعا يف الرمادي والفلوجة متهيدا النشاء قواعد عسكرية جديدة وحتذيرات من استهداف احلشد
حراك ملنع تولي عبطان منصب امني بغداد.. قيادي يف الفتح يدعو ألن يكون األمني سنيا من “البغادلة” ونواب: ال نريده من خارج العاصمة

للفت انظار العامل .. جلنة نيابية تدعو لعقد مؤمتر عاملي خبصوص خماطر السدود الرتكية على العراق

املسعودي ينفي تصرحيًا نسب له بشأن لقاء الصدر باملهندس.. وخالفات عميقة خبصوص املوازنة وقوى كردية تلوح بعدم التصويت عليها
عملية استباقية يف بادية النجف بعد معلومات استخباراتية ومدفعيتنا تقصف مواقع داعش داخل سوريا
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كتب املحرر السياسي

بعد رفعه )5( فقرات من جلسة األمس.. البرلمان يعقد جلسته الثالثاء المقبل

يف الهدف

تفيد ترجيحات ش��به مؤكدة بأن تأجيل حس��م الوزارات 
املتبقي��ة ال��ى الفص��ل التش��ريعي املقب��ل للبرمل��ان بات 
ام��راً مفروغ��اً منه في ظ��ل تفاقم اخلالف��ات مابني القوى 
السياس��ية حول احلقائب الوزاري��ة املتبقية وهي )الدفاع 
والداخلي��ة والعدل( فاالطراف الس��نية غير متوافقة وغير 
مجمعة على اس��م محدد للدفاع وهكذا احلال بالنس��بة 
للمكون الش��يعي جتاه حقيب��ة الداخلية يقاب��ل ذلك ان 
املك��ون الكردي ه��و اآلخر مازال��ت مواقف��ه متباينة جتاه 
مرش��ح وزارة العدل وازاء هذه الصورة املتناقضة واملواقف 

املتشظية ميكن تخيل حجم املأزق الذي نحن فيه..
برملانيون يرون ان الفترة املتبقية من عمر الفصل التشريعي 

االولوية  للبرملان واعط��اء 
الق��رار املوازن��ة االحتادي��ة 
 )2019( احلال��ي  للع��ام 
املوازنة  الى  جتعل احلاجة 
االولوي��ة  له��ا  االحتادي��ة 
اعطي��ت  ل��و  مم��ا  اكث��ر 
الكابين��ة  الس��تكمال 
الوزارية لكننا في »البينة 
اجلديدة« نقولها لكل من 
يعنيه االم��ر إن من تهمه 
مصلحة الشعب والعراق 

علي��ه ان يواصل الليل والنه��ار وان يجعل دوام البرملان في 
حالة انذار )ج( وكفى عطالً وكفى تأجيل جلس��ات وكفى 
العرقل��ة بعدم اكمال النص��اب.. ايها الس��ادة البرملانيون 
إمنحونا من زمنكم لو سمحتم بعض الشيء كي تنجزوا 
ما عليكم من واجب��ات وأدوار.. ونعتقد ان من يريد ان يقدم 
اجنازاً لهذا الوطن فهو قادر عليه ولكن شريطة ان يتخلى 
ع��ن مصاحله اوالً.. ولو كان االم��ر بيدنا واهلل واهلل ألمرنا بأن 
تس��تمر جلسات البرملان ليل نهار ومن دون حتى استراحة 
اللتق��اط االنفاس ولو كان االمر بيدن��ا ألمرنا يبقى البرملان 
في حالة )انذار ج( وهي اقصى حالة االستنفار في اجليوش 
ك��ي يتواصل العمل من دون انقط��اع.. ها اخوان ماذا انتم 

قائلون.. وماذا انتم فاعلون؟ 

* رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

عبد الوهاب جبار 

 لو كان االمر بيدنا 
واهلل واهلل ألمرنا 
بأن تستمر جلسات 
الربملان ليل نهار ومن 
دون حتى اسرتاحة 
اللتقاط االنفاس

فليكن الربملان يف 
حالة انذار )ج(

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 

حرب يوضح لـ)                                     (اسباب عدم ترويج وتشريع قانون جديد لبغداد العاصمة وليس بغداد احملافظة وماذا عن امينها؟!
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وزير االسكان والبلديات يرتأس إق
اجتماعا موسعا مع الفرق الفنية 

املكلفة باختيار قطع اراض سكنية 
لتوزيعها على املواطنني 

ترامب يؤجج صراعه مع 
خصومه الدميقراطيني 512

مرض وصمت بوتفليقة 
يغرقان اجلزائر يف 

متاهة الوالية اخلامسة
13

بشار رسن : مستوى املنتخب يف 
تصاعد  ونقطة ايران مهمة و 

همام طارق : نقلت صورة واضحة 
للمدرب كاتانيتش

18

انقرة / وكاالت / 
اعلن املتحدث باس��م اخلارجية 
إن  أقص��وي،  حام��ي  التركي��ة 
ب��الده تخط��ط إلع��ادة تفعيل 
ف��ي  العامت��ني  قنصليتيه��ا 
وفت��ح  والبص��رة،  املوص��ل 
قنصليتني في كركوك والنجف 

خالل العام اجلاري.
ج��اء ذل��ك ف��ي مؤمت��ر صحفي 
عقده، أقص��وي، في مق��ر وزارة 

اخلارجية بالعاصمة أنقرة.

تطوي��ر  تري��د  ب��الده  إن  وق��ال 
العراق، مستذكرا  العالقات مع 
تق��دمي تركي��ا أكبر تعه��د قدره 
5 ملي��ارات دوالر م��ن أجل إعادة 

إعمار العراق. 
وأضاف أقصوي أن اجلهود جارية 
من أجل افتت��اح معبر أوفاكوي 
احل��دودي م��ع الع��راق، مبينا أن 
العالق��ات التجارية بني البلدين 
س��تتأثر بش��كل إيجاب��ي عند 

افتتاح املعبر.

مفوضية حقوق االنسان 
حتّذر من عدم ايفاء احلكومة 

بتعهداتها ازاء البصرة

بغداد / وكاالت / 
كش��ف مس��ؤول امن��ي، ع��ن س��ور العراق 
الرقم��ي ال��ذي اق��ره مجلس االم��ن الوطني 
مؤخرا. ونقلت صحيفة الش��رق االوسط عن 

املس��ؤول قوله ان س��ور الع��راق الرقمي هو 
مجاز لفظ��ي كناية عن مجموع��ة إجراءات 
تقنية حلماية العراق من أي هجوم س��يبراني 
يستهدف املؤسس��ات الرسمية أو قطاعات 

العم��ل أو مج��االت اس��تخدام العملي��ات 
اإللكتروني��ة ف��ي احلياة.واض��اف ان الع��راق 
ل ما باتت تسمى الشرطة اإللكترونية،  شكَّ
وه��ي نقلة نوعي��ة لبن��اء تقني��ات متطورة 

كهذه.وواف��ق مجلس االم��ن الوطني، في 16 
كانون الثاني احلالي، على إقرار مشروع سور 
العراق الرقمي وعلى س��تراتيجية مكافحة 

التطرف العنيف املؤدي لالرهاب.

ما هو سور العراق الرقمي الذي اقره جملس االمن الوطين ؟

وزير التجارة: قمة بريوت االقتصادية مهمة 
عاملون على ما يعرف وظيفياً  نظام القطعة وخاصة ممن مضى على عملهم سنوات للعراق ونأمل أن تكون قراراتها مؤثرة

طويل��ة في ش��بكة االعالم العراق��ي يطالبون مجل��س الوزراء بش��مولهم باحلقوق 
واالمتي��ازات اس��وة بزمالئهم العق��ود ويأمل��ون ان تلقى تطلعاتهم املش��روعة هذه 

استجابة سريعة من لدن املسؤولني املعنيني.

العاملون على نظام القطعة.. انصفوهم رجاًء

وزير االتصاالت يفتتح مشروع اهلاتف االرضي ويدشن املكاملة االوىل يف احد احياء بغداد

اجلديدة«  »البينة  تنشر 
ف��ي عدده��ا لي��وم غد 
م��ع  موس��عا  ح��وارا 
النائ��ب الثان��ي لرئيس 
مجلس النواب العراقي 

السيد بشير احلداد 

غدا يف )                         (
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نائب: جلسات الربملان املقبلة ستشهد إقرار قانون إخراج القوات األجنبية من العراق
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الربيفكاني يطالب بإلغاء قرار جمللس الوزراء يستثين عقود جتهيز األدوية من التعليمات

NO.3108.suN.20.JAN.2019

املثنى / البينة الجديدة
أطل��ق لواء أنص��ار املرجعية املنضوي ضمن هيئة احلش��د الش��عبي، امس 
الس��بت،  مش��روعا إلسكان عوائل شهداء احلش��د في املثنى مجاناً بدعم 
من املرجعية الدينية وميس��وري احلال م��ن داخل وخارج احملافظة. وقال ممثل 
املرجعية ف��ي قضاء الرميثة حملافظة املثنى فاضل املوس��وي، في بيان على 
هامش تس��ليم دارين من تلك الدور إن “املش��روع يهدف إلى إس��كان عوائل 
الش��هداء من خالل بناء دور س��كنية جدي��دة إكرام��اً لتضحياتهم، مبينا 
أن الفت��رة املاضي��ة ش��هدت تس��ليم 14 دارا فيما يتم حاليا تش��ييد الدور 
املتبقية”. واضاف املوسوي، ان “اللواء اعتمد على املتطوعني ضمن صفوفه 
لتوفير األيدي العاملة فيما يتم تأمني تكلفة البناء والتجهيزات األخرى من 

املرجعية الدينية واملتبرعني”.

ببغداد / البينة الجديدة
كش��ف النائب ع��ن حتالف البن��اء منصور 
البعيجي، عن سعي مجلس النواب خالل 
جلساته املقبل تشريع قانون اخراج القوات 
االجنبية من العراق، مشيرا الى أن القانون 
يتضمن ايضا اخالء القواعد العس��كرية، 
والس��يما املتواجدة في اقليم كردس��تان. 
وق��ال البعيج��ي، إن قانون اخ��راج القوات 
االجنبي��ة من االراض��ي العراقية يش��هد 
اللمس��ات االخيرة وس��يقدم الى رئاس��ة 
مجلس النواب إلدراجة على جدول االعمال 

من اجل متريره داخل قبة البرملان باسرع وقت 
ممك��ن. وأَضاف البعيج��ي، أن اغلب الكتل 
السياس��ية س��تصوت على ه��ذا القانون 
امله��م الذي ميثل الس��يادة للع��راق وهناك 
اجم��اع وتوافق بني اجلميع عل��ى مترير هذا 
القان��ون بدون اي تأخير لقطع الطريق امام 
كل من يحاول املساس بالسيادة العراقية، 
مؤكدا أن القانون سيتضمن اخراج اي قوة 
اجنبي��ة داخ��ل االراضي العراقي��ة واخالء 
القواعد العس��كرية املتواج��دة حتى في 
اقليم كردس��تان التي تعتبر قوات قتالية 

امريكي��ة، الن��ه ال يوجد س��بب لبقاء هذه 
الق��وات على االراض��ي العراقي��ة مطلقا. 
وتاب��ع، أن القان��ون ش��رع بكتابت��ه خبراء 
وقادة عس��كريون وهو يش��هد اللمس��ات 
االخيرة وس��يقدم عند صياغته النهائية، 
ول��ن تبقى هنال��ك اي قوات عل��ى اراضينا 
س��واء كانت متواجدة او قادمة من سوريا 
الى الع��راق، واننا نس��تطيع حماية بلدنا 
من خالل قوات احلش��د الش��عبي واجليش 
العراقي ولن نس��مح ببق��اء جندي اجنبي 

واحد وحتت اي مسمى كان.

بغداد / البينة الجديدة
انتقد نائب رئيس جلنة الصح��ة والبيئة النيابية 
فارس البريفكاني، قرار مجلس الوزراء باس��تثناء 
عقود جتهي��ز األدوي��ة واملس��تلزمات الطبية ملدة 
ستة أشهر من تعليمات تنفيذ العقود احلكومية 
وضوابطه��ا وتعليم��ات تنفي��ذ املوازن��ة العامة. 
وقال البريفكاني، نتحفظ على هذا القرار لكونه 
س��يفتح الب��اب عل��ى مصراعي��ه أمام الفس��اد 
وخصوص��اً في مث��ل هذه الظروف، ألنه س��يكون 
هناك اس��تيراد مباشر وبش��كل فوضوي لألدوية 
واملس��تلزمات الطبي��ة وإغ��راق البل��د بالنوعيات 
الرديئة من األدوية ويغيب عنصر املنافسة ويجعل 
معيارها األساس��ي هو الس��عر األقل، في حني ان 
هذه مواد تتعلق بحياة الناس وصحتهم وليست 
س��لعاً عادية. وشدد البريفكاني على ضرورة قيام 
وزير الصحة واملفتش الع��ام بالوزارة مبتابعة هذه 
القضي��ة والضغط على مجلس ال��وزراء للتراجع 
ع��ن هذا الق��رار املتس��رع وغير امل��دروس. وأضاف 
وبدورنا في جلنة الصحة والبيئة النيابية سنتابع 
بح��رص كل عمليات جتهيز األدوية واملس��تلزمات 
الطبي��ة والتأك��د م��ن س��يرها وفق الس��ياقات 
القانونية انطالقاً من دورنا الرقابي ملنع أي شبهة 
فس��اد ممكن ان حتصل جراء ه��ذه اخلطوة. وطالب 
مجل��س ال��وزراء بإعادة النظ��ر في ه��ذا القرار ملا 

ينطوي عليه من تداعيات سلبية.

)أنصار املرجعية( يطلق مشروعًا إلسكان عوائل شهداء احلشد الشعيب يف املثنى جمانًا

اإلعالم األمين: اإلطاحة خبلية تابعة لداعش مكونة من أربعة متهمني يف كركوك

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
هجوم .. قتل سبعة عناصر من الشرطة األفغانية 
وأصيب س��تة آخرون بج��روح، امس الس��بت، إثر 
هجوم حلرك��ة طالبان على مقر للش��رطة بوالية 
“ف��رح” غربي الب��الد. وق��ال نائب رئي��س مجلس 
داد اهلل كان��ي ف��ي تصريح��ات  الوالي��ة  ش��ورى 
صحفية، إن مس��لحي طالبان شنوا هجوما على 
مخفر ش��رطة “كاريز ش��يخا” وس��ط فرح، دون 
ذكر التوقيت. وأضاف كاني أن الهجوم أس��فر عن مقتل 7 وإصابة 6 

آخرين من الشرطة.
صواريخ .. حذر جنرال إس��رائيلي بارز، امس السبت، من أن مقر وزارة 
احلرب في تل أبيب وقواعد س��الح اجلو اإلسرائيلي 
س��تكون أهدافاً حلزب اهلل في أّي مواجهة مقبلة.

وتوق��ع عام��وس يادلني، القائد األس��بق لش��عبة 
العمليات العسكرية “أمان”، في مقابلة مع راديو 
“أف م 103«، أن يح��اول “ح��زب اهلل” املس بقواعد 
س��الح اجلو اإلس��رائيلي، لتقليص دوره في احلرب، 

إلى جانب ضرب محطات توليد الكهرباء.

إنق��اذ ..  متكن��ت وحدات تابع��ة للجيش املغربي، 
امس الس��بت، من إنقاذ نحو ثالثني صيادا مغربيا 
كان��وا عالق��ني بع��رض البح��ر بس��واحل مدينة 
طرفاي��ة جنوب املغ��رب. ونقلت مص��ادر اعالمية 
عن مصدر عس��كري قوله في بيان إن “وحدات من 
البحرية امللكية )تابعة للجيش( متكنت من إنقاذ 
ثالثني صي��ادا، كانوا على منت ق��ارب صيد مغربي 
اصط��دم بأحد الش��عاب البحرية بع��رض س��احل طرفاية جنوب 

املغرب.
تس��لح .. أك��دت وزارة اخلارجي��ة الروس��ية اس��تعدادها للحوار مع 
الوالي��ات املتحدة في القضاي��ا املتعلقة بالرقابة 
على التس��لح، وتعزيز األمن واالستقرار الدوليني.
وقال بيان لوزارة اخلارجية الروس��ية ان ”موس��كو  
ترى من الض��روري التأكيد بش��كل خاص على أن 
ظهور وثيقة مثل استعراض السياسة األمريكية 
ف��ي مجال الدف��اع الصاروخي وهذا م��ا يدعو مرة 

أخرى للحوار الروسي األمريكي.

مقتل .. أعلنت الس��لطات املكسيكية مقتل 20 
ش��خصا على األق��ل وإصابة العش��رات بانفجار 
خ��ط أنابي��ب لنقل البنزي��ن بوالي��ة هيدالغو في 
املكس��يك. وقال عمر فياض حاكم والية هيدالغو 
هناك تقارير أولية تفيد مبقتل 20 شخصا وإصابة 
أكث��ر من 54 بح��روق ف��ي انفجار خ��ط األنابيب.

وأض��اف فارغاس أغيالر لتوفير املس��اعدة الالزمة 
ألس��ر الضحايا. ونحن نتلقى الدعم م��ن احلكومة الفيدرالية بكل 

ما هو ضروري حلل هذا الوضع.
ع��ودة .. دعا وزي��ر اخلارجية في حكومة تصري��ف األعمال اللبنانية 
جبران باس��يل إلى عودة سوريا إلى جامعة الدول 
العربية. وقال باس��يل ف��ي قمة ل��وزراء اخلارجية 
واالقتص��اد الع��رب تس��تضيفها بيروت ”س��وريا 
يجب أن تعود إلينا لنوقف اخلس��ارة عن أنفس��نا 
قب��ل أن نوقفها عنها”. واضاف ان ”س��وريا يجب 
أن تك��ون ف��ي حضننا بدل أن نرميه��ا في أحضان 

اإلرهاب” على حد تعبيره.

بغداد / البينة الجديدة
دعا املرجع الديني محمد مهدي اخلالصي، 
احلكوم��ة العراقي��ة الى تش��كيل جلان 
عسكرية تعمل على استالم االسلحة 
من التنظيمات املس��لحة، فيما ش��دد 

على ضرورة العمل عل��ى اخراج القوات 
االجنبية من العراق. وقال املرجع الديني 
محم��د مهدي اخلالص��ي، خالل خطبة 
اجلمعة، في مدينة الكاظمية، انه على 
احلكومة العراقية تشكيل جلنة رسمية 

عسكرية الستالم االسحلة طوعيا من 
التنظيمات املس��لحة، داعيا الى ضرورة 
حصر السالح بيد الدولة لغرض احلفاظ 
عل��ى وح��دة البالد واحل��د م��ن االعمال 
التخريبي��ة. واضاف انن��ا نرفض تواجد 

الق��وات االجنبي��ة ف��ي الب��الد كونه��ا 
س��تؤثر بش��كل كبير على وح��دة ابناء 
الع��راق، معتب��را أن هذه الق��وات تعمل 
على تخريب وتهدمي املصير السياس��ي 

واالقتصادي في البالد.

بغداد / البينة الجديدة
الوطن��ي  االحت��اد  ع��ن  النائب��ة  اعتب��رت 
الكردس��تاني املاس فاضل، امس السبت، 
ان رفع علم اقليم كردس��تان في محافظة 
كرك��وك حق دس��توري. وقال��ت فاضل في 
بي��ان صحفي انه بعد لقائنا االخير برئيس 
الوزراء عادل عبد املهدي ناقش��نا مشكلة 
كرك��وك واملواضيع الت��ي تتعلق باحملافظة 
م��ن خروق��ات قانوني��ة واداري��ة ومس��ألة 
رف��ع علم اقلي��م كردس��تان ف��وق املباني 

احلكومي��ة في احملافظة. واضاف��ت النائبة 
رأي  ع��ن محافظ��ة كرك��وك كان هن��اك 
بالذهاب الى احملكم��ة االحتادية حلل جميع 
االش��كاالت ف��ي احملافظ��ة ونح��ن كنواب 
من كركوك لنا القناع��ة التامة برفع علم 
كردس��تان في احملافظة حي��ث ان هذا االمر 
يعتبر حق دس��توري ومش��روع. وتابعت ان 
اخلالف��ات السياس��ية يجب ان ال تس��تمر 
في محافظة كركوك ويجب االحتكام الى 

الدستور واحملكمة االحتادية حللها.

نائبة كردية: رفع علم اإلقليم يف كركوك )حق دستوري(

بغداد / البينة الجديدة
كش��ف مصدر برملاني، امس 
الس��بت، عن موافقة رئاسة 
مجلس النواب عن استضافة 
املواط��ن املوصلي ال��ذي عبر 
ع��ن معان��اة اهال��ي نين��وى.
وقال املصدر ان رئاسة البرملان 
اس��تضافة  عل��ى  وافق��ت 

مواطن موصلي قام بالتعبير 
عن املعاناة التي طالت اهلي 
املوص��ل. واض��اف ان املواطن 
خ��رَج ف��ي اح��دى الوس��ائل 
االعالمية وق��ام بنقل معاناة 
اهل��ي املوص��ل س��يما خالل 
س��طوة داعش االرهابي على 

احملافظة.

البملان يوافق على طلب استضافة مواطن موصلي عبرّ عن معاناة أهالي نينوى

بغداد / البينة الجديدة
أعلن مركز اإلعالم األمني، امس الس��بت، ع��ن اإلطاحة بخلية 
تابع��ة لتنظيم داعش مكونة م��ن أربعة متهمني في محافظة 
كرك��وك، مبين��اً أن عناص��ر اخللية كان��وا يعملون عل��ى تزويد 
اإلرهابي��ني مبعلومات عن القوات األمنية املاس��كة لألرض. وقال 
املتح��دث باس��م املركز العميد يحيى رس��ول إن مف��ارز مديرية 
اس��تخبارات ومكافح��ة إره��اب كركوك العامل��ة ضمن وكالة 
االس��تخبارات والتحقيقات االحتادية ف��ي وزارة الداخلية تطيح 
بخلية تابعة لعصابات داع��ش اإلرهابية مكونة من 4 متهمني 
في قرية قرة تبة ناحية يايجي. وأضاف رسول، أن املتهمني كانوا 
يعمل��ون على تزوي��د اإلرهابي��ني مبعلومات عن الق��وات األمنية 
املاسكة لألرض، مشيراً إلى أن عملية إلقاء القبض متت استنادا 

ملعلومات استخباراتية دقيقة من خالل تسخير املصادر.

بغداد / البينة الجديدة
أعلن املتحدث الرس��مي باس��م القمة العربي��ة التنموية رفيق 
ش��الال، امس السبت، أن الرئاسة اللبنانية تبلغت بأن أمير قطر 
متيم بن حمد سيش��ارك ف��ي القمة املنعقدة ف��ي بيروت. وقال 
املتحدث رفيق ش��الال إن الرئاسة اللبنانية تبلغت بأن أمير قطر 
الش��يخ متيم بن حمد بن خليفة آل ثان��ي يصل إلى لبنان اليوم 
األح��د لترؤس وفد بالده إلى القمة. وكان أمير قطر متيم بن حمد 
آل ثان��ي قد تلقى اتص��اال هاتفيا من الرئيس اللبناني ميش��ال 
عون، جرى خالله استعراض أبرز املوضوعات املدرجة على جدول 
أعم��ال القمة العربية التنموي��ة االقتصادية واالجتماعية التي 
تعقد في مدينة بيروت اليوم األحد مرحبا مبشاركة األمير حمد 
ف��ي القمة. كما جرى خالل االتصال بحث العالقات الثنائية بني 
البلدين وآف��اق تطويرها في مختلف اجمل��االت، إضافة إلى تبادل 
وجهات النظر حيال القضايا اإلقليمية والدولية محل االهتمام 

املشترك.

بغداد / البينة الجديدة
اعلن قائد عمليات االنبار للحش��د الش��عبي قاس��م مصلح، 
ع��ن قتل واصابة 35 عنصرا من داعش داخل االراضي الس��ورية.
ونقل موقع احلش��د الش��عبي عن مصلح قوله إن��ه مبعلومات 
اس��تخبارية دقيقة متكنت مدفعية احلشد الشعبي من حتقيق 
ضرب��ات دقيق��ة جملموعة داعش��ية كان��ت تروم الهج��وم على 
قطعاتنا في منطقة سوسة داخل االراضي السورية، مبينا انه 
بعملية استباقية مت قتل وجرح 35 ارهابيا.واضاف مصلح ان من 
ب��ني القتلى ق��ادة ارهابيون منهم )ابو وض��اح و ابو حمزة( وقائد 
اجملموع��ة )ابو فطوم(، مش��يرا ال��ى ان الوضع االمني مس��يطر 
عليه سيطرة تامة وقوات احلشد الشعبي ترصد حتركات العدو 

باجلانب السوري.

احلشد الشعيب يعلن قتل وإصابة )35(
عنصرًا من داعش داخل األراضي السورية

كتب محرر الشؤون املحلية
اتس��اقاً م��ع دعوات صارت تص��در من هنا أو هناك ف��إن »البينة 
اجلدي��دة« وانطالقاً م��ن واجبها الصحف��ي والوطني واالخالقي 
تطالب احلكومة التي يرأس��ها الس��يد رئيس الوزراء عادل عبد 
املهدي بتقدمي كشف برواتب ومخصصات املسؤولني والنواب في 
البالد منذ العام )2003( وحلد اآلن كي يعرف الش��عب كيف يوزع 
ويهدر املال العام ومن هو الذي يستحوذ على الثروة من دون وجه 
حق بينما حترم قطاعات واسعة من الشعب من ابسط احلقوق.
انن��ا إذ نطالب بذلك فألننا نهدف الى ان تكون احلكومة احلالية 
ق��د خطت اخلط��وة الصحيحة ف��ي االجتاه الصحي��ح ويحدونا 
امل كبير أن تس��ارع احلكومة بنش��ر كل ما يتعلق برواتب كبار 
املس��ؤولني والنواب وهذا ليس بعس��ير اذا ما ارادت احلكومة ان 

تصارح شعبها بكل احلقائق.

بغداد / البينة الجديدة
اك��د النائب ع��ن ائت��الف دول��ة القانون عب��د اله��ادي موحان 
الس��عداوي، اس��تمرار اخلالف��ات السياس��ية ح��ول منصب��ي 
الداخلي��ة والدفاع. واوضح الس��عداوي ف��ي تصريح صحفي، 
إن املناكفات السياس��ية وعدم التوافق وكس��ر اإلرادات وقفت 
حائال دون حسم وزارتي الدفاع والداخلية حتى اآلن، مشيرا إلى 
أن ع��دم التصويت على مرش��حي هاتني الوزارتني خالل الفصل 
التشريعي احلالي سيفتح الباب واسعا أمام إدارتهما بالوكالة 

لألربع سنوات املقبلة.

السعداوي: املناكفات السياسية سبب 
عدم حسم وزارتي الدفاع والداخلية

املتحدث باسم القمة العربية يف بريوت
 يعلن مشاركة أمري قطر فيها

مرجع ديين يدعو احلكومة إىل تشكيل جلان عسكرية تتسلم األسلحة من التنظيمات املسلحة

»                          « تطالب احلكومة بتقديم 
كشف برواتب وخمصصات املسؤولني كافة 

ليّطلع الشعب على الحقيقة..



للفت انظار العامل .. جلنة نيابية تدعو لعقد مؤمتر 
عاملي خبصوص خماطر السدود الرتكية على العراق

واشنطن / وكاالت / البينة اجلديدة
جميع  بوقف  يطالب  جديد  قانون  مشروع  األمريكيني،  املشرعني  من  مجموعة  طرحت 
على  ردا  فورا  للرياض  األسلحة  وبيع  للسعودية  األمريكية  األمنية  املساعدات  أشكال 
عن  األمريكي  النواب  مجلس  عضو  خاشقجي.واتهم  جمال  السعودي  الصحفي  مقتل 
احلزب الدميقراطي جيمس ماكغوفيرن، الذي قدم مشروع القانون اجلديد ودعمه 20 مشرعا 
من كال احلزبني اجلمهوري والدميقراطي، في بيان نشر على صفحته اإللكترونية الرسمية، 
أن  على  ماكغوفيرن  بارد.وشدد  بدم  خاشقجي  جمال  قتلت  بأنها  السعودية  احلكومة 
بل  فحسب  الدولية  للمعايير  إهانة  ليس  للتعذيب  كغرفة  دبلوماسي  موقع  استخدام 
أيضا لألخالق اإلنسانية األساسية، معبرا عن أسفه لعدم اتخاذ إدارة )الرئيس األمريكي 
السعودية.وأكد  احلكومة  ومحاسبة  قيمنا  عن  للدفاع  حقيقية  إجراءات  ترامب  دونالد( 
النائب األمريكي أنه حان الوقت للواليات املتحدة أن توقف جميع مبيعات األسلحة وتقدمي 
املساعدات العسكرية للسعودية، مشيرا إلى أن قيمنا الدميقراطية على احملك هنا ويجب 

علينا أن نخطو خطوة إلى األمام ونفعل الشيء الصحيح.

بغداد /البينة اجلديدة
اكد وزي��ر اخلارجية ، محمد علي احلكيم س��عي العراق 
إلع��ادة س��وريا إلى مقعده��ا باجلامعة العربي��ة إذ جترى 
اتص��االت ثنائية وثالثية ورباعية في ه��ذا االجتاه.واضاف 
احلكي��م في تصريح صحفي إن املش��اركة العراقية في 
قمة بيروت االقتصادية كبيرة وفاعلة مبديا تأييد بغداد 
إلقام��ة االحتاد اجلمرك��ي العرب��ي املوحد وإعف��اء رجال 
األعم��ال من التأش��يرات وإنش��اء الس��كك احلديد  بني 
الدول العربية ، واعرب احلكيم عن “أسفه لغياب سوريا 
وليبي��ا عن القم��ة التنموية واالقتصادي��ة العربية التي 

ستنطلق اليوم األحد في بيروت مبشاركة عراقية .
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تسريبات ترامب تفسد رحلة سرية لرئيسة جملس النواب االمريكي اىل افغانستان

ردا على خاشقجي .. مشرعون أمريكيون يطالبون حبرمان السعودية من كافة املساعدات العسكرية
نائب يكشف عن حتركات حنو شخصيات وقوى سنية لرفض الوجود األمريكي

واشنطن / البينة اجلديدة / وكاالت
اعل��ن درو هاميل املتحدث باس��م رئيس��ة 
مجلس النواب األمريكي نانسي بيلوسي، 
إن تسريبات الرئيس األمريكي دونالد ترامب، 
أفس��دت س��رية رحلتها إلى أفغانس��تان.
وقال هاميل ان تس��ريبات ترامب أفس��دت 
خطة بديلة كانت تعدها بيلوسي، للسفر 
عبر اخلطوط التجارية إلى أفغانستان، ألنه 
فضح وجهتها وأفش��ى س��ريتها، مشيرا 
ال��ى انه بع��د أن ألغى ترامب اس��تخدامنا 
للطائ��رات العس��كرية ف��ي الس��فر إل��ى 
أفغانس��تان، كان الوف��د عل��ى اس��تعداد 
للس��فر عن طريق الرحالت التجارية، ألننا 
نعل��م مدى أهمي��ة تلك الرحل��ة وخطورة 
املعلوم��ات الت��ي س��نحصل عليه��ا م��ن 
جنودن��ا عل��ى اخلط��وط األمامي��ة والقادة 
عندم��ا  لك��ن  هناك.وتاب��ع  العس��كريني 
علمنا أن اإلدارة األمريكية سربت ذلك األمر 
للجميع، بات األمر يش��كل تهديدا خطيرا 
عل��ى الوف��د، وحت��ى ال تتع��رض قواتنا وال 
أمنن��ا القومي للخطر، أو حتى املس��افرين 
على منت تلك الرح��الت التجارية التي كنا 

رئيسة  باس��م  املتحدث  سنس��تقلها.ورد 
مجلس النواب األمريكي نانسي بيلوسي، 
عل��ى قرار الرئيس األمريك��ي دونالد ترامب، 
تأجيل جولتها املقررة إلى بروكس��ل ومصر 
وأفغانس��تان.وقال درو هاميل في تغريدات 
عبر حس��ابه عل��ى موقع تويت��ر ان الرحلة 
الت��ي كان��ت م��ن املق��رر القي��ام به��ا إلى 
أفغانستان، كانت س��تهبط في بروكسل 
س��يتم  وكان  فق��ط،  الطياري��ن  لراح��ة 
خاللها لقاء بيلوس��ي مع كبار قادة الناتو، 
والقادة العس��كريني األمريكي��ني واحللفاء 
الرئيس��يني، لتأكيد الت��زام أمريكا الصارم 
بتحال��ف الناتو.وتابع لم تك��ن الرحلة إلى 
أفغانس��تان تتضم��ن أي زي��ارة إل��ى مصر. 
ومض��ى الغرض م��ن الرحل��ة، التعبير عن 
التقدير والشكر إلى رجالنا ونسائنا الذين 
يقاتلون ويخدمون الب��الد، وللحصول على 
معلومات وتقارير عن األمن القومي وتقارير 
اس��تخباراتية هامة من أولئ��ك املوجودين 
على اخلطوط األمامية في املعارك.واختتم 
بقوله الرئي��س )ترامب( س��افر إلى العراق، 

خالل فترة اإلغالق احلكومي.

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

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

بغداد / البينة اجلديدة
كش��ف احد اعض��اء البرمل��ان، ان هناك 
حتركات نحو ش��خصيات وقوى س��نية 
لرفض الوجود األميركي، فيما اشار الى 
ان بع��ض الش��خصيات اقتنعت بذلك.
ونقلت صحيفة عربية عن النائب قوله 
ان هناك حتركات نحو ش��خصيات وقوى 
عربية س��ّنية مبدن األنب��ار وصالح الدين 
ونين��وى وديال��ى وبغداد وكرك��وك على 
وج��ه التحدي��د، به��دف حش��دها ضّد 
الوج��ود األميركي في الع��راق، ولإلعالن 
عن رفضه��ا لهذا الوجود والدعوة حلمل 
الس��الح ضدها واعتبارها قوات احتالل 

إذ م��ا تطلب األمر، الفتاً إلى أنه مت التوصل 
فعلي��ا مع قوى س��ّنية معروف��ة برفضها 
للوجود األميركي ومقاومته خالل سنوات 
)2003 �� 2011(.واضاف النائب الذي فّضل 
عدم الكش��ف عن اس��مه، أّن كتال عربية 
س��ّنية وعدت بالتصويت لصالح املشروع 

الذي س��يتم تقدميه للبرملان بشأن إخراج 
الق��وات األجنبي��ة ومنه��ا األميركية من 
الع��راق، الفتا الى انه يج��ري اإلعداد لهذا 
املش��روع حالياً م��ن قبل فريق سياس��ي 
مؤلف من عدد من النواب.وينص مش��روع 
القانون على إخراج القوات األجنبية كافة 
من العراق، مبا فيه إقليم كردستان العراق، 

ودعم القوات العراقية، وتش��كيالت وزارة 
النظامي��ة وفصائ��ل احلش��د  الداخلي��ة 
الش��عبي، وتعزيز قدرات س��الح اجلو وبناء 
منظوم��ات دفاع ج��وي ق��ادرة على تأمني 
البالد، وتوقيع اتفاقيات عسكرية للدفاع 
مع دول اجلوار ودول صديقة، من دون أن يتم 

ذكرها.

العراق يكشف عن اتصاالت ثنائية وثالثية ورباعية إلعادة سوريا إىل مقعدها العربي

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

أسسها الراحل  
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير

3

بغداد / البينة اجلديدة
اخلارجي��ة  العالق��ات  أعلن��ت جلن��ة 
النيابية، امس الس��بت، ع��ن إكمال 
صياغة مقترح قانون اجمللس الوطني 
للمي��اه، داعيًة إلى عق��د مؤمتر عاملي 
التركية  الس��دود  بخصوص مخاطر 

على العراق.
وق��ال عضو اللجنة وليد الس��هالني 
في مؤمتر صحفي مشترك مع أعضاء 
جل��ان نيابي��ة أخرى، عق��ده في مبنى 
البرمل��ان ، إن اللجن��ة أكمل��ت إعداد 
مقترح قان��ون اجمللس الوطني للمياه 
ليك��ون خارط��ة طري��ق للحكوم��ة 
بحماي��ة املي��اه العراقي��ة والتفاوض 

بشأنها.
وأضاف، أن املقترح سيقدم إلى هيئة 
رئاسة مجلس النواب ليأخذ مساره 

والتصويت  للمناقش��ة  التش��ريعي 
مطلع الفصل التشريعي املقبل، الفتاً 
إلى دعوة اجلانب التركي للدخول في 
مفاوضات جادة م��ع العراق للتوصل 

إلى حل عادل.
وأشار السهالني، إلى ضرورة االسراع 
بتش��كيل الوفد التفاوضي حس��ب 
االس��س املهني��ة عب��ر االس��تعانة 
باملنظم��ات الدولية واخلب��رات االممية 
وال��وكاالت الدولية اخملتصة بش��ؤون 
املي��اه، والتحضير ملؤمت��ر عاملي للفت 
انظار اجملتمع الدولي خملاطر الس��دود 

التركية على العراق.

البينة   / وكاالت   / االشرف  النجف 
اجلديدة

مكتب  في  مسؤول  مصدر  كشف 
محمد  السيد  الكبير  الديني  املرجع 
سعيد احلكيم عن تفاصيل لقاء املرجع 
الكبير مع وزير اخلارجية الفرنسي جان 
النجف  محافظة  زار  الذي  لودريان  إيف 
االشرف يوم الثالثاء املاضي .وذكر املصدر 
مبوقف  الفرنسي  الوزير  أشاد  أن  بعد 
الدينية  املرجعية  و  العراقي  الشعب 
داعش  االشرف في مقارعة  النجف  في 
ثقافة  نشر  في  املرجعية  ودور  واإلرهاب 
ليشكر  جاء  وانه  والتعايش  االعتدال 
الديني    املرجع  ، بني  املرجعية على ذلك 
االعتدال  موقف  ان  احلكيم  السيد 
لم  لنا  مبدئيا  موقفا  ميثل  واملنطق 
أئمة  عليه  ثقفنا  وامنا  نحن،  نرسمه 
ميثل  والذي  السالم  عليهم  البيت  أهل 
هو  وليس  اإلسالم،  تعاليم  نظرنا  في 
موقفا آنيا و ال تكتيكيا، وقد استشهد 
علي  االمام  مواقف  و  بأقوال  سماحته 
أن  نعتقد  إننا  مضيفا    ، }ع{  واألئمة 
مبدأ  يكون  أن  يجب  السلمي  التعايش 
يعتمد  ال  ان  مجتمع،و  كل  في  عاما 
بالقوة  الواحدة  النظر  وجهة  فرض 
أن  مؤكدا  البرهان،  و  املنطق  عن  بعيدا 
بلد. هذه هي مسؤولية اجلميع في كل 

كما أكد املرجع السيد احلكيم بحسب 
املصدر ان موقفنا املبدئي هو الذي منع 
العنف  و  اإلرهاب  انتهاج  من  الشيعة 
مظلوميتنا  أوج  فترة  في  املدنيني  ضد 
اجلماعية  اإلبادة  حلملة  تعرضنا  عندما 
في عهد النظام السابق وفترات سابقة 
القتلة.  املتطرفني  و  الطغاة  جانب  من 
السيد  املرجع  ان  الى  املصدر  واشار 
من  مناذج  و  مفردات  استعرض  احلكيم 
االضطهاد  و  اجلماعي  القتل  عمليات 
عليهم  البيت  اهل  ائمة  عاناه  الذي 
السالم و شيعتهم،وباملقابل متاسكهم 
و صبرهم و سعة صدرهم في التعامل 
القيام  وجتنبهم  مخالفيهم،  مع 
استعرض   كما   ، مماثلة  ثأرية  بأعمال 
فترة  في  الدينية  املرجعية  موقف 
كتابة الدستور حيث أكدت على حفظ 
حقوق كل العراقيني .وفي نهاية اللقاء 
السيد  مخاطبا    الفرنسي  الوزير  قال 
نستفيد  أن  إلى  نحتاج  إننا  احلكيم  
املرجع  .وكان  حكمتكم  من  أكثر 
الديني   السيد محمد سعيد احلكيم  
وزير  املاضي  الثالثاء  ظهر  استقبل،  قد 
لودريان  إيف  جان  الفرنسي  اخلارجية 
والوفد الفرنسي املرافق له، مبكتبه في 

النجف األشرف .

بالتفاصيل .. هذا ما دار بني املرجع 
احلكيم ووزير اخلارجية الفرنسي

بغداد / البينة اجلديدة
القانوني طارق حرب في  قال اخلبير 
اجلديدة«  »البينة  ل�  خاص  تصريح 
ان سبب عدم ترويج وتشريع قانون 
جديد لبغداد العاصمة وليس بغداد 
التي  بغداد  محافظة  أي  احملافظة 
تكمن  احملافظات  قانون  يحكمها 
سريان  منها  كثيرة  أسباب  وراءه 
ومجلس  بغداد  محافظ  سلطة 
استثمار  وهيئة  بغداد  محافظة 
بغداد على العاصمة بغداد خالفاً ملا 
قرره الدستور من ان بغداد بحدودها 
القانون  وأوجب  العاصمة  البلدية 
تشريع قانون لبغداد العاصمة التي 

ينفذ  لم  حيث  بغداد  قلب  تشمل 
املادة )124( من الدستور ولم  حكم 
يصدر قانون العاصمة بغداد السباب 
معروفة أولها منع تدخل محافظة 
بغداد ومجلسها وهيئة استثمارها 
وخاصة  العاصمة  بغداد  امالك  في 
في  العاصمة  بغداد  عقارات 
واملنصور  كاجلادرية  بغداد  قلب 
فلسطني  وشارع  والكاظمية 
من  وسواها  واالعظمية  والدورة 
من  الدستور  اعتبرها  التي  املناطق 
من   وليس  العاصمة  بغداد  امالك 
والتي حددها  أمالك بغداد احملافظة 
الدستور باحلدود االدارية أي سلمان 

والراشدية  والتاجي  واحملمودية  باك 
ولكن  االدارية  احلدودية  واالماكن 
بحدودها  بغداد  اعتبر  الدستور 
التفريق  وهذا  العاصمة  البلدية 
بقانون  تنظم  التي  العاصمة  بني 
خاص وبادارة خاصة وتنظيم خاص 
العاصمة  واشنطن  في  موجود 
بغداد  فأن   لذك  وسواها  ولندن 
لم  بغداد  محافظة  أي  احملافظة 
قانون  صدور  الدستور  يشترط 
معاملة  تعامل  النها  لها  خاص 
عليها  ويطبق  االخرى  احملافظات 
لسنة   )21( رقم   احملافظات  قانون 
تشريع  لسرعة  دعوة  وهي   2018

قانون بغداد العاصمة تنفيذا حلكم 
التدخالت  امام  وللوقوف  الدستور 
ولتقدمي  االخرى  اجلهات  من  فيها 
وحتديد  للمواطنني  اخلدمات  أفضل 
أمني  فيه شروط  مبا  العاصمة  ادارة 
أمانة  قانون  ألن  بغداد  العاصمة 
ال   1995 لسنة   )16( رقم  بغداد 
مع  ولكن  الدستور  قرره  وما  يتالءم 
ذلك يبقى اختيار أمني بغداد ملن ولد 
فيها  االقامة  على  واستمر  ببغداد 
للرعاية  للمنصب  الترشيح  حتى 
باملادة  الواردة  اخلاصة  واالحكام 
)124( من الدستور للعاصمة بغداد.

حرب يوضح لـ »البينة اجلديدة« اسباب عدم ترويج وتشريع قانون 
جديد لبغداد العاصمة وليس بغداد احملافظة وماذا عن امينها؟  واشنطن / وكاالت / البينة اجلديدة

بوست  واشنطن  صحيفة  ذكرت 
حتمل  مزيفة  ورقية  أعدادا  إن  األمريكية، 
العاصمة  في  توزيعها  يتم  اسمها 
مغادرة  إلى  تشير  واشنطن،  األمريكية 
األبيض.وذكرت  البيت  ترامب  الرئيس 
مزيفة  نسًخا  أن  األمريكية  الصحيفة 
مبحاوالت  علمها  بجانب  توزيعها،  يتم 
مشابه  إلكتروني  موقع  الستنساخ 
ليست  هذه  أن  من  محذرة  ملوقعها، 
األمر.وذكرت  في  ونبحث  منتجاتنا، 
مزيفة  نسخ  من  نشر  ما  أن  الصحيفة 
املنصرم،  للعام  أيار  من  األول  بتاريخ  هو 
وهي نسخة تبدو قريبة جدا من النسخة 
واشنطن  ذاتها  للصحيفة  األصلية 
مناهضة  وصور  بقصص  املليئة  بوست، 
ترامب.ونشر  دونالد  األمريكي  للرئيس 

الصحيفة  في  العامة  العالقات  قسم 
الرسمي  حسابها  على  بيانا  األمريكية 
نسخا  هناك  ان  فيه  جاء  تويتر،  على 
مزيفة من صحيفة واشنطن بوست يتم 
توزيعها في جميع أنحاء وسط العاصمة، 

ونحن ننظر في هذا.وكتبت الصحيفة 
األمريكية أن تكلفة الصحيفة املزيفة 
وصل إلى 40 ألف دوالر، مت جمع 36 ألف 
دوالر من القائمة البريدية ملنظمة نعم 
ومت  نسخة،  ألف   25 طبع  ومت  للرجال، 
فقط،  نسخة  آالف   10 حوالي  توزيع 
حتى اآلن. وهي النسخ التي مت توزيعها 
ومحيطها. واشنطن،  العاصمة،  في 

املزيفة  األمريكية  الصحيفة  وجاءت 
أو  رئيسا،  يعد  لم  ترامب  عنوان  حتت 
البيت  من  يستقيل  أو  يغادر  ترامب 
ورق  على  مطبوع  اخلبر  وبأن  األبيض، 
جرائد حقيقي وبنفس احلجم والشكل، 
ولكن اخلبر نفسه مزيف.يشار إلى أن هناك 
الرئيس  على  املستمر  الهجوم  من  حالة 
وصف  حيث  األمريكي،  اإلعالم  من  ترامب 

في إحدى املرات بأنه عدو الشعب.

بغداد / البينة اجلديدة
ان  السهالني،  وليد  الفتح  حتالف  عن  النائب  اكد 
والتربية  والتجارة  الصناعة  قطاعات  تخصيصات 
مقارنة  ضعيفة  كانت  احلالية  باملوازنة  والتعليم 
ان  الى  مشيرا  االمنية،  الوزارات  بتخصيصات 
فيها  واالستثمارات  تشغيلية  مبجملها  املوازنة 

شبه مفقودة.
، إن املوازنة خالل هذه الفترة متثل  وقال السهالني 
مبينا  النواب،  مجلس  تركيز  ضمن  لدينا  االولوية 
وليس فيها  املوازنة مستنسخة عن سابقاتها  أن 
شيء جديد يعمل على حتريك البنية االستثمارية 
واالقتصادية للبلد، واالستثمارات فيها كانت شبه 

تشغيلية.واضاف  مجملها  في  وكانت  مفقودة 
أن القطاعات اخلدمية احليوية واملهمة  السهالني، 
والصحة  والتعليم  والتربية  والتجارة  كالصناعة 
احلاجة  يغطي  الذي  استحقاقها  على  حتصل  لم 
الفعلية، حيث خصص لقطاع الصناعة والتجارة 
للتربية   %3 تخصيص  مت  كما  املوازنة  من   %1

والتعليم، اما احلصة االكبر فكانت للوزارات االمنية 
التي كانت حصتها اكثر من 19% مبا يعادل تقريبا 26 
تريليون دينار.واكد السهالني، أن احلراك واملباحثات 
ومؤسسات  النيابية  املالية  اللجنة  بني  مستمرة 
اضافة  منها،  واحدة  كل  تخصيصات  حول  الدولة 
ايجاد  بغية  احملافظات  تخصيصات  مناقشة  الى 

نوعا  يعطي  مناخا  تخلق  باملوازنة  طيبة  بصمة 
من االمل البناء الشعب العراقي، موضحا أن الرؤية 
باملستوى  تكن  لم  احلالية  باملوازنة  الستراتيجية 
ووضوحا  نضوجا  اكثر  تكون  ان  ونتوقع  املطلوب 
الضوء  لتسليط  محاولة  في  املقبلة  بالسنوات 

باملوازنات على القطاع اخلاص ونافذة االستثمار.

نائب : املوازنة احلالية مبجملها تشغيلية واالستثمارات فيها شبه مفقودة

صحيفة امريكية : ترامب يغادر منصبه واحتفاالت عارمة يف عواصم العامل

دمشق / وكاالت / البينة اجلديدة
قال وزير النقل السوري علي حمود، إن ربط سوريا والعراق وإيران بسكك 
رؤيتها  وفي  وزارته،  عليها  تعمل  التي  األولويات  ضمن  يعتبر  احلديد 
استقباله  خالل  السوري  الوزير  العالقات.وأوضح  لتطوير  االستراتيجية 
رئيس وأعضاء إدارة الشركة السورية العراقية، الذي يزور سوريا هذه األيام، 
أن عملية الربط ستتم عبر منطقة الشالمجة احلدودية، مشيرا إلى ضرورة 
إنشاء 32 كيلومترا من سكك احلديد في األراضي العراقية لالتصال بخط 
سكك البصرة املرتبطة مع بغداد وكربالء والكاظمية وشمال العراق.وبني 
أن عملية الربط ستمكن العراقيني من السفر إلى مختلف مناطق ايران 

سكك  شبكة  أن  حمود  البضائع.وذكر  وتبادل  سوريا  إلى  العبور  وكذلك 
احلديد املزمع تنفيذها ترتبط مع شبكات آسيا الوسطى املرتبطة بدورها 
مع سكك الصني وروسيا، منوها بأن عملية الربط ستمكن العراق من نقل 
مواطنيه وسلعه إلى روسيا والصني عبر إيران، ومنها إلى سوريا.وأشار إلى 
أن شبكة سكك احلديد هذه ستكون جزءا من منظومة طريق احلرير الذي 

تسعى دمشق لتمريره عبر األراضي السورية.
وقال حمود إن السكك احلديدية ستمكن زوار العتبات املقدسة في العراق 
وسوريا عبر التنقل السككي، ومن ثم االتصال بالسكك السورية وصوال 

إلى ميناء الالذقية.

سوريا : ربط السكك احلديد مع العراق وإيران من اولوياتنا



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

يتوقع املراقبون أن تكون حرب السنوات الثمان املاضية يف سوريا 
جمرد نزهة إذا ما قيست أحداثها مبا حتمله األيام املقبلة

»داعش« مرشح لملء فراغ اميركا في سوريا

ومن أج��ل إرضاء رئيس��ه في البيت 
األبي��ض، كان ال ب��د للوزي��ر بومبيو 
من انتقاد السياس��ة اخلارجية التي 
مارسها الرئيس السابق باراك اوباما 
حيال سوريا. وذّكر بالتراجع املفاجئ 
الذي اتخذه اوباما عقب اس��تخدام 
بشار األس��د األس��لحة الكيماوية 
احملّرمة ض��د معارضي��ه. كذلك ملّح 
الى فشل كل التعهدات التي رددها 
اوبام��ا بحض��ور الرئي��س الس��ابق 
حسني مبارك وشيخ األزهر السابق 
محمد س��يد طنط��اوي. وج��اء في 
مق��دم تلك التعه��دات حرصه على 
الفلس��طينية بني  القضي��ة  جعل 
أولوي��ات القضايا التي س��يطرحها 
مع الزعماء العرب. وخّص في كلمته 
مدين��ة القدس الت��ي وصفها بأنها 
مدين��ة التعايش بني أبن��اء ابراهيم، 
مؤك��داً العم��ل ال��دؤوب لتحقي��ق 
»مبادرة السالم العربية«.هذه املبادرة 
طرحها العاهل الس��عودي عبداهلل 
ب��ن عبدالعزي��ز في القم��ة العربية 
الت��ي عق��دت ف��ي بي��روت. وكان��ت 

تتلخ��ص بالدع��وة ال��ى انس��حاب 
اسرائيلي شامل من األراضي احملتلة 
وتطبي��ق ق��رارات األمم التح��دة، في 
مقابل التطبيع الش��امل بني العرب 
واسرائيل.وخّص بومبيو في اتهاماته 
الدميوقراط��ي  الرئي��س  القاس��ية 
تتعل��ق  أخ��رى  ألس��باب  الس��ابق 
باالتف��اق النووي املبرم ب��ني ايران من 
جهة والدول اخلمس الكبرى واملانيا 
من جهة أخرى س��نة 2015. وقال إن 
الرئيس ترامب ينتظر اآلثار السلبية 
الت��ي أحدثه��ا ق��راره بإلغ��اء ذل��ك 
االتفاق.وفي نهاية جولته لم يحسم 
بومبيو مس��ألة املدة الت��ي ميكن أن 

تبقي اميركا قواتها في سوريا. وإمنا 
ربط كل ذلك بقدرة الدول اخلليجية 
على ص��ّد الزح��ف االيران��ي، وعلى 
نتائج اخلالف��ات احملتدمة بني األتراك 
واألك��راد ف��وق األراض��ي الس��ورية.
من جه��ة أخرى، أعلن ج��ون بولتون 
مستشار األمن القومي أن انسحاب 
القوة االميركية نهائياً من س��ورية 
مشروط بتعهد الرئيس رجب طيب 
اردوغان عدم االعتداء على »حلفائنا 
األك��راد.« وكان��ت االدارة االميركي��ة 
حليف��ني  اس��ترضاء  ال��ى  تتطل��ع 
مهمني لتحقي��ق أهدافه��ا: تركيا، 
العضو في احللف األطلسي، وكل ما 
ميثل��ه اجلدار الواقي من زحف الجئي 
املنطقة الى اوروبا. إضافة الى أحزاب 
األك��راد الذين س��اهموا حتت غطاء 
القوات االميركية ف��ي حرب اقتالع 
نظ��ام »داعش« من العراق وس��وريا.
قادة احل��زب الدميوقراط��ي االميركي 
تساءلوا في الكونغرس عّما إذا كان 
ألفا جندي سيقلبون التوازنات ضد 
اي��ران وتركيا ونظام بش��ار األس��د، 

أم أن مس��اعدة روس��يا كان��ت وراء 
تل��ك اخلط��وة املرجتلة. وعلي��ه يرى 
العس��كريون الذي��ن ميثله��م وزي��ر 
الدفاع املس��تقيل جيمس ماتيس، 
أن تركيا س��تتقدم مللء الفراغ الذي 
االميركي��ني  بانس��حاب  س��يحدث 
تس��اندها بالطبع الغالبية السنّية 

املوزع��ة على مختل��ف املدن والقرى 
اإلنق��الب  ه��ذا  ومث��ل  الس��ورية. 
الداخلي سيفتح الباب أمام اندالع 
حرب جديدة بني نظام األسد والقوى 
اخلارجية الت��ي تؤيد من جهة نظام 
اردوغ��ان املصّر على احتالل ش��ريط 

عرضه 30 كلم داخل س��وريا يعينه 
عل��ى إبع��اد امليليش��يات الكردية. 
ومن املؤك��د أن تغيي��ر مواقع القوى 
اخلارجية املرابطة في سوريا بغرض 
حماي��ة النظام، س��تجد نفس��ها 
غارقة في مس��تنقع ح��رب جديدة. 

ويتوق��ع املراقب��ون أن تك��ون ح��رب 
السنوات الثماني املاضية في سوريا 
مجرد نزهة، إذا ما قيست أحداثها مبا 
حتمله األيام املقبلة.وس��ط هذا اجلو 
املتوتر، أعلن مستشار األمن القومي 
بولتون أن قرار االنس��حاب املفاجئ 
ال��ذي حت��دث عن��ه الرئي��س ترامب 
مرتبط بتعهد أنقرة أال تعادي األكراد 
ألنه��م حلف��اء اميركا ف��ي املاضي 
واحلاضر. وعلى الفور رّد عليه الرئيس 
اردوغ��ان بلهج��ة قاس��ية مح��ذراً 
من اس��تخدام أس��لوب السياس��ة 
تركي��ا  معامل��ة  وم��ن  املش��روطة، 
كم��ا تعام��ل واش��نطن دول العالم 
الثالث.وبدالً من اس��تعمال أسلوب 
مهدئ مع اردوغان، سارع ترامب الى 
تهدي��د الرئيس التركي بش��ّن حرب 
اقتصادية شبيهة بحربه على ايران، 
وقد ج��اءت ه��ذه املقارن��ة للتدليل 
على قناع��ة الرئي��س االميركي بأن 
حرك��ة التغيير في اي��ران ال تأتي إال 
م��ن الداخل، متام��اً مثلم��ا وصفها 
أثناء حكم الش��اه مستش��ار األمن 
القومي آنذاك زبغنيو بريجينسكي. 
لذلك جلأ ترامب الى أس��لوب احلصار 
االقتصادي على أمل زعزعة أس��س 
النظ��ام هن��اك الذي يتع��ب الغرب 
تقريباً.ويس��تمد  م��كان  كل  ف��ي 
احل��زب االميرك��ي اجلمه��وري ه��ذه 
النظرية من مهندس متاعب العالم 
وزي��ر اخلارجي��ة االميرك��ي الس��ابق 
هنري كيس��نجر. وأفضل مثل على 
تطبي��ق نظري��ة إرس��اء االس��تقرار 
عن طري��ق زعزعت��ه كان في انقالب 
تشيلي الذي نفذه الدكتاتور اجلنرال 
اوغس��تو بينوش��يه ض��د املنتخب 
بالغالبية سلفادور الليندي.وامللفت 
أن املعامل��ة الس��يئة الت��ي قابلت 
الق��وات  خدم��ات  واش��نطن  به��ا 
تكن  ل��م  )البيش��مركة(،  الكردي��ة 
في حس��اب رئيس اقليم كردستان 
مسعود بارزاني. ذلك أنه أثناء إعالن 
األخير نتائج االس��تفتاء للمطالبة 
الع��راق،  ع��ن  اإلقلي��م  باس��تقالل 
تصدت له واشنطن بعنف وانضمت 
الى قائمة الدول املعارضة. والسبب 
الذي تذرعت به الواليات املتحدة في 
حينه، كان يتمث��ل في مخاوف عدة 
دول اوروبي��ة أربكت وحدتها حركات 
انفصالية تدعو الى االس��تقالل عن 
الدولة األم ف��ي مناطق وأقاليم عدة 
بينها: كتالونيا والباسك )اسبانيا(، 
املتح��دة(،  )اململك��ة  واس��كتلندا 
واقليم��ا لومبارديا وفينيتو )ش��مال 
ايطاليا(، واقليم الفالندرز )بلجيكا(، 
)فرنس��ا(.لهذا  وجزي��رة كورس��يكا 

الس��بب تذرع��ت واش��نطن بالقلق 
االوروب��ي م��ن والدة »دويل��ة« كردي��ة 
مس��تقلة متاخم��ة لتركي��ا وايران 

وس��وريا والعراق.خالل مرحلة بالغة 
اخلطورة أثار قرار اإلنسحاب املفاجئ 
م��ن س��وريا عل��ى لس��ان الرئي��س 
ترامب، سلس��لة من األسئلة احمليرة 

طرحتها عملية خ��روج وزير الدفاع 
جيم��س ماتيس من اإلدارة. وكان من 
املنطقي أن تثار مثل هذه األس��ئلة، 
خصوصاً أن ماتي��س كان أعلن قبل 
مدة أن الواليات املتحدة لن تس��حب 

س��وريا.  م��ن  العس��كرية  قواته��ا 
وب��رر ذل��ك بالق��ول: »لق��د تعلمنا 
درس��اً من الع��راق، ألن االنس��حاب 
املبك��ر قبل وجود حكومة ش��رعية 
ومس��تقرة ق��د يدف��ع الب��الد ال��ى 
الفوض��ى والالإس��تقرار، األمر الذي 
ِّ��ن جماعات أصولي��ة متطرفة  ميك�
من اس��تغالل الوضع لبن��اء موطئ 
قدم، متاماً مثلما حصل س��نة 2013 
عندم��ا جنح »داعش« في اس��تغالل 
انس��حاب الق��وات االميركي��ة م��ن 
الع��راق إلعالن خالفته م��ن املوصل.
وّج��ه »معه��د هوف��ر« ف��ي جامعة 
ستانفورد االميركية سؤاالً الى وزير 
اخلارجية الس��ابق ريكس تيلرسون 
يتعلق بسياس��ة الوالي��ات املتحدة 
حي��ال س��وريا. واعت��رف الوزير، بعد 
هزمي��ة »داع��ش«، بأن املطل��وب من 
بالده العم��ل على إزال��ة كل تهديد 
محتم��ل قد متثل��ه كل من »داعش« 
االميركية.  و«القاعدة« عل��ى األرض 
ونّبه الوزير السابق الى ظهور هذين 
التنظيمني اإلرهابيني حتت مسميات 
أخرى.واختار لعملية احلل الصحيح 
القي��ام بخطوات سياس��ية بقيادة 
األمم املتح��دة حس��ب ق��رار مجلس 
األم��ن الرقم 2254 بحي��ث يؤدي الى 
س��وريا موحدة، مستقرة ومستقلة 
حت��ت قي��ادة جدي��دة تخلف بش��ار 
األسد.وعندما سئل عن دور القواعد 
الروس��ية في احلل املقت��رح، قال إن 
الدور الروسي في س��وريا دور موقت 
ينتهي بانتهاء مهمته العس��كرية. 
بينما حتاول بعض ال��دول االقليمية 
أن يكون وجودها الدائم جزءاً من حل 
املش��اكل العالقة في لبنان والعراق 
واليم��ن وغزة.ي��وم األربع��اء املاضي 
إث��ر إع��الن الرئي��س دونال��د ترام��ب 
عن س��حب قوات��ه من س��وريا، ألن 
مهمته��ا قد انته��ت بالقضاء على 
تنظيم »داعش«... فاجأه »التنظيم« 
بتفجي��ر ف��ي أح��د مطاع��م منبج 
قضى على أربعة جنود اميركيني من 
أصل 19، م��ع إعالن يؤكد اس��تمرار 
وج��وده ف��ي س��وريا والع��راق وعدة 
النظر  أماكن أخرى.وتباينت وجهات 
داخل الواليات املتحدة بالنسبة الى 
اخليارات املطروحة بعد هذا التحدي 
الس��افر: ه��ل يعود ترام��ب عن قرار 
االنس��حاب به��دف إثب��ات موق��ف 
يحتاج الى مراجعة... أم أنه يسقط 
م��ن حس��ابه كل اهتم��ام مبنطقة 
الش��رق األوس��ط، مع احملافظة على 
أمن اس��رائيل فقط؟!.وكل ما فعله 
»داع��ش« م��ن وراء حض��وره الدموي 
ه��و التذكير بأنه أع��اد اندماجه مع 
التنظيمني يعيدان  وأن  »القاع��دة«، 
حالياً جتميع صفوفهما في س��وريا 
ح��رب  لش��ن  اس��تعداداً  والع��راق 
اس��تنزاف مرهقة قد ال يسلم لبنان 

من تداعياتها.

* كاتب وصحفي لبناني

كانت استقالة وزير 
الدفاع جيمس ماتيس 
بمثابة اعرتاض علني 
أطلقه الوزير بإسم القيادة 
العليا التي تجاهلها 
الرئيس

أعلن بولتون أن قرار االنسحاب املفاجئ الذي تحدث عنه ترامب مرتبط 
بتعهد أنقرة أال تعادي األكراد ألنهم حلفاء امريكا يف املاضي والحاضر

ترامب

ماتيس

ريكس

زار املنطقة قبل 
أسبوعني وزير خارجية 
الواليات املتحدة 
مايك بومبيو بهدف 
تصحيح اخلطأ الذي 
ارتكبه الرئيس دونالد 
ترامب بإعالنه سحب 
القوات االميركية 
من سوريا.وكانت 
استقالة وزير الدفاع 
جيمس ماتيس مبثابة 
اعتراض علني أطلقه 
الوزير بإسم القيادة 
العليا التي جتاهلها 
الرئيس. لذلك اعُتِبرت 
عملية الترميم التي 
كلف وزير خارجيته 
بضرورة تنفيذها 
معاجلة سريعة حرصاً 
على استمرار الدور 
االميركي في سوريا.
وكما باشر الرئيس 
السابق باراك اوباما 
إطاللته على العالم 
العربي واإلسالمي 
عبر جامعة القاهرة 
منتصف 2009، هكذا 
فعل بومبيو الذي قلد 
تلك اإلطاللة وإمنا من 
فوق منبر اجلامعة 
االميركية في القاهرة.

* سليم نصار

    في اآلونة االخيرة برزت الى الس��طح مشاكل 
االسرة وبشكل الفت للنظر وغير مسبوق حيث 
ال جت��د احدهم ينظر بع��ني الرضا على اآلخر فال 
ال��زوج راض ع��ن زوجت��ه وال الزوج��ة راضية عن 
زوجها وال اآلباء راضني عن االبناء وال األبناء راضني 
عن اآلباء . ما هو اخللل واملش��كلة احلقيقية في 
ذلك؟ امل��ال يقع دائم��ا ف��ي رأس القائمة حيث 
يكدح االب وال ترضى بعض الزوجات وفي نهاية 
املطاف تقول له )انت شسويتلي( ففالنة تسافر 
ال��ى دول اجلوار م��ع زوجها وفالن��ة ترتدي احللي 
وهلك جرا اما بعض االزواج فتكون الزوجة مجرد 
اداة للتفريخ والغس��ل واجملهود . االنترنت العدو 
الهائل اآلخر حيث صنع طبقة عازلة بني االزواج 

وبني االسرة حيث 
ح��االت  ال��ى  ادى 
عدي��دة  ط��الق 
اس��ر  وانه��ارت 
االطفال  واصب��ح 
ضحاي��ا الفي��س 
ومواق��ع التواصل 
 . االجتماع��ي 
السبب االكبر في 
هو  املتواضع  رأيي 
في عدم التصالح 
م��ع ال��ذات فان مت 

هذا التصالح لكبحت ش��هوات ولعزلت رغبات 
االبوين من أجل س��ير الس��فينة وإال ملاذا قبلت 
امل��رأة ان تتزوج رجال فقير احل��ال بقي على فقره 
لتعي��ره بعده��ا ب��أن ظرفه س��يئ وانه س��بب 
مرضها ووجع رأس��ها وان بعض االزواج يقيمون 
عالقات خارجية ضاربني كل القيم االجتماعية 
ع��رض احلائط منتهزين فرصة عدم زواج معظم 
الفتي��ات. املش��كلة مش��تركة وحله��ا يكمن 
بالقناع��ة والتصال��ح م��ع ال��ذات فلق��د دمرت 
اجيال كثيرة وفككت عرى االسرة وبيعت القيم 
الديني��ة بابخس االثمان إال ما رحم ربي كل هذا 
ولم يفكر احد بجدية بحل ازمات العائلة واجته 

القرار الى ترميم صور االحزاب.

مشـاكـل أسـريـــة

واثق الجلبي

جبهة قلم

waljalaby@yahoo.com سكرتري التحرير

اكرب االسباب هو يف عدم 
التصالح مع الذات فان تم 
هذا التصالح لكبحت شهوات 
ولعزلت رغبات االبوين من 
أجل سري السفينة
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العمل تناقش إعادة رسم السرتاتيجية االدارية هليئة ذوي االعاقة مبا يسهم يف تقديم خدمة فضلى للمعاقني
بغداد / البينة اجلديدة / نادية البياتي

ذوي  رعاية  هيئة  لرئيس  اإلداري  النائب  ناقش 
العمل  وزارة  في  اخلاصة  واالحتياجات  اإلعاقة 
إعادة  احللو  جعفر  علي  اإلجتماعية  والشؤون 
دراسة الستراتيجية اإلدارية للهيئة مبا يسهم 
للمعاقني  متميزة  انسانية  خدمات  بتقدمي 
ما  وفق  االجتماعية  والعدالة  املساواة  مبنظور 
بغية   2013 لسنة   )38( رقم  القانون  في  جاء 

حتقيق اإلدماج اإليجابي لهذه الفئة في اجملتمع. 
جاء ذلك خالل اجتماع عقده مع النائب الفني 
لرئيس الهيئة ومدير عام دائرة التأهيل عصام 
التخطيط  دائرة  عام  ومدير  اللطيف  عبد 
واملتابعة إسماعيل موسى جعفر ومعاون مدير 
بحضور  احلسني  عبد  طه  االدارية  الدائرة  عام 
احللو  مؤخرا.وأكد  الهيئة  في  االقسام  مديري 
بني  التعاون  تعزيز  أهمية  االجتماع على  خالل 

اخلاصة  االحتياجات  ذوي  رعاية  ودائرة  الهيئة 
الوظيفية  املالكات  من  االستفادة  خالل  من 
النهوض  لغرض  واالختصاص  اخلبرة  ذوي  من 
إيجابا  سينعكس  الذي  االداري  العمل  بواقع 
على اخلدمات املقدمة لالشخاص ذوي االعاقة، 
مشيرا الى ربط دائرة االحتياجات بدائرة التأهيل 
في الهيئة على ان تكون إدارتها من قبل النائب 
الدائرة  يخص  فيما  اما  الهيئة،  لرئيس  الفني 

املباشر  ارتباطها  فيكون  والتخطيط  اإلدارية 
بالنائب االداري.

وشدد على اهمية العمل وفق خطط متكاملة 
تقدمي  على  تعمل  التي  اجلوانب  بكل  تعنى 
واالحتياجات  االعاقة  لذوي  متميزة  خدمات 
الهيئة  وأقسام  دوائر  بني  بالتنسيق  اخلاصة 
 )38( رقم  القانون  بنود  جلميع  تطبيقاً  كافة 

لسنة 2013.

علي   / اجلديدة  البينة   / ميسان 
قاسم الكعبي 

كشف املتحدث الرسمي لدائرة 
قاسم  محمد   ، ميسان  صحة 
عملية  جناح  ،عن  الكناني  
عالج العقم الثانوي باستخدام 
 . ميسان  في  مرة  ألول  الناظور 
اجلديدة    للبينة  الكناني   وقال 
ان فريقا طبيا  برئاسة الدكتورة 
اجراء  من  متكن   اهلل  خير  وسن 
الثانوي  العقم  عالج  عملية  
بالناظور  املتكررة  واإلسقاطات 
أهالي  من  ملريضة  وبنجاح 
وألول  انه  إلى  .مشيرا  احملافظة 
استخدام  مت  احملافظة  في  مرة 

األجهزة  من  وهو  الناظور  جهاز 
أدخلت  والتي  واملتطورة  احلديثة 
اجلهاز  وهذا  مؤخراً  للخدمة 
الطب  في مدينة  موجود حصراً 
.وأوضح  ميسان  ومحافظة 
املالكات  متكن  الى  الكناني  
مستشفيات  في  الطبية 
عمليات  أجراء  من  احملافظة 
جناح  وبنسب  ومعقدة  نادرة 
الطبية  األجهزة  بفضل  عالية 
من  بدعم  حديثا  أدخلت  التي 
واحلكومة  والبيئة  الصحة  وزارة 
إلدارة  املستمرة  واملتابعة  احمللية 
العام  ومديرها  ميسان  صحة 

الدكتور العالق . 

ألول مرة يف ميسان 
 عالج العقم الثانوي باستخدام الناظور  

بغداد / البينة اجلديدة / قاسم حوشي
الدكتور  الواسطي  مدير مستشفى  أعلن 
جناح  عن  النصراوي  صحن  محمد  عباس 
فريق طبي بأجراء عملية نوعية ونادرة وهي 
حتوير اصبع اإلبهام إلى سبابة)استعاضة 
ابهام اليد بالسبابة( ملريضة تبلغ من العمر 
)11( سنة تعاني من تشوه والدي في اليدين 
والذراعني واملتضمن فقدان كلي لالبهامني.

وبني النصراوي ..ان الفريق الطبي تكون من 
البياتي/استشاري  فاضل  أ.د.محمدعلي 
وأ.د.صباح  والكسور  العظام  جراحة 
حسن ناجي /استشاري اجلراحة التقوميية 
وعدد  عبدالوهاب  د.ندوة  التخدير  وطبيب 
التقوميية  اجلراحة  في  البورد  طلبة  من 

والكسور .وأوضح رئيس الفريق ان املريضة 
إجراء  وبعد  االستشارية  العيادة  راجعت 
للعمل  االتفاق  مت  السريرية  الفحوصات 
في  االستشاريني  األطباء  بني  املشترك 
اجراء  ومت  والكسور  التقوميية  اجلراحة 
لعمل  السبابة  اصبع  )حتوير  عملية 
لألبهام  املهمة  للوظيفة  وذلك  االبهام( 
والتي تشكل ما يقارب ٦0% من اليد بينما 
ان  مضيفآ   %10 يشكل  السبابة  اصبع 
الطبي  الفريق  من  استغرقت  العملية 
ساعتني متتاليتني أخرجت بعدها املريضة 
متابعة  وسيتم  وبصحة جيدة  متحسنة 
الطبيعي  العالج  إجراء  لغرض  حالتها  

وإمتام الشفاء التام..

فريق طيب يف مستشفى الواسطي ينجح 
بإجراء عملية نوعية ونادرة )استعاضة 

ابهام اليد بالسبابة(

بغداد / البينة اجلديدة
ترأس الوزير االستاذ بنَكني ريكاني ، اجلمعة 
املاضية، اجتماعا موسعا في مقر الوزارة 
مع الفرق الفنية اخملتصة املكلفة باختيار 
قطع اراض سكنية لتوزيعها على املواطنني 
في بغداد وعموم احملافظات تنفيذاً ملبادرة 
بحضور  الوزراء،  مجلس  رئيس  السيد 
السيد  ومستشار  الوزارة  وكالء  السادة 
لـمديريتي  العامني  املدراء  والسادة  الوزير 
العمراني(  التخطيط  العامة،  )البلديات 
اخملتصة  والفرق  اللجان  واعضاء  ورؤساء 

بيان  في  االعالمي  املكتب  املكلفة(.وقال 
) البينة اجلديدة  ( نسخة منه انه  تلقت 
»مت بحث واستعراض اخملططات ومناقشة 
الفرق  قبل  من  املتخذة  واإلجراءات  الرؤى 
املشكلة حلصر األراضي وفرزها على ارض 
واختيار عدد  »مت حتديد  انه  الواقع«، مبيناً 
فيما  احملافظات  عموم  في  املساحات  من 
سيتم خالل األسبوع القادم عرض محاضر 
الواقع بنظام  اخملططات مثبتة على ارض 
في  العالقة  ذات  اجلهات  من  موقعة   GIS
» ستكون  بانه  الوزير  احملافظات«.وكشف 

وجادة  عملية  وإجراءات  خطوات  هناك 
احملافظات  عموم  في  الفعلية  للمباشرة 
وباقرب وقت ممكن«، مؤكدا بان«تكون تلك 
الوفرة في قطع  املواقع مبساحات تضمن 
في  الفعلية  احلاجة  لتغطية  األراضي 
سيتم  فيما  واملستقبل  احلاضر  الوقت 
منوذجية  تصاميم  واعتماد  اختيار  الحقا 
وفق الطراز العراقي لبناء الدور السكنية 
االراضي اخملصصة للسكن  في مساحات 
».وبني الوزير ان » الهدف من اختيار وانشاء 
مساحات  لتوفير  هو  جديدة  ملدن  مواقع 

وفق  للمواطنني  السكنية  األراضي  من 
تصاميم حديثة تأخذ بنظر االعتبار توفر 
املستقبلية  واخلدمات  االحتياجات  كافة 
املدن  مراكز  وإصالح  جانب،  من  املطلوبة 
فرصة  توفير  خالل  من  احملافظات  في 
انتقال املواطنني الى تلك املدن اجلديدة من 
جانب اخر، داعيا الى بذل جهودا اضافية 
ألكمال واجناز هذا املشروع الوطني والعمل 
بضمير وطني خالص لتحقيق هذا الهدف 

االسمى«.

وزير االسكان والبلديات يرتأس اجتماعا موسعا مع الفرق الفنية املكلفة باختيار قطع اراض سكنية لتوزيعها على املواطنني 

بغداد / البينة اجلديدة
    بدأت دائرة العيادات الطبية الشعبية بتجهيز عياداتها في 
بغداد واحملافظات بأدوية األمراض املزمنة والعامة  وهي حصة 
شهر كانون الثاني .وقال مدير عام الدائرة الدكتور حازم عبد 
الرزاق اجلميلي  بدأت الدائرة ومن خالل قسم الصيدلة واخملازن  
بغداد  واالستشارية في  الشعبية  الطبية  بتجهيز عياداتها 
واحملافظات بأدوية األمراض املزمنة والعامة وهي حصة شهر 
زمني   جدول  وفق  يتم  التجهيز  أن  2019.وذكر  الثاني  كانون 

وموعد  العيادات  أسماء  ويضم  املاضي  اخلميس   يوم  بدأ من 
االستالم إضافة إلى أعداد قائمة بنسبة جتهيز كل مادة من 

املواد الدوائية.
ودعا اجلميلي املراجعني إلى  زيارة العيادات واستالم حصصهم 
الدوائية وان اغلب األدوية نسبة جتهيزها جيدة وتصل إلى 100 
باملئة ومنها األنسولني اخلاص بعالج مرضى السكري بأنواعه 
الدم  ضغط  ارتفاع  وأدوية  واخمللوط  والصافي  اخلابط  الثالث 

والصرع وغيرها من أدوية األمراض املزمنة.

العيادات الطبية الشعبية جتهز عياداتها بأدوية األمراض املزمنة والعامة لشهر كانون الثاني

  بغداد / البينة اجلديدة / منى خضير عباس
بجهود   2018 عام  خالل  جهودها  تكثيف  اجلوفية  للمياه  العامة  الهيأة  اكدت 
الهيأة  تعتبر  حيث  بلدنا  محافظات  اغلب  على  املوزعة  فروعها  لكوادر  استثنائية 
اجلهة املنفذة الوحيدة واملسؤولة عن حتديد امكانية حفر االبار املائية  وفقاً لدراسات 
هيدروجيولوجية مسبقة سعيا لتوفير املياه جلميع احملافظات ولكافة القرى واملناطق 
البعيدة عن املياه السطحية للقضاء على ظاهرة شحة املياه التي عانت منها اغلب 
محافظاتنا العزيزة خالل فصل الصيف وخاصة اجلنوبية منها واستخدام مياه االبار 
لالغراض الزراعية ودعم الفالحني في توفير احلصص املائية الكافية الراضيهم الزراعية 
مما يؤدي الى دعم احملاصيل الزراعية في االسواق احمللية وجعلها في متناول املواطنني 
واليومية  املنزلية  اجلوفية لالغراض  املياه  الى استغالل  باالضافة   , وباسعار مناسبة 
اخملتلفة وارواء احليوانات , وكذلك دعم القطاع الصناعي من خالل اجناز عدد من ابار 
املنجزة خالل عام  اآلبار  ان  عدد  الهيئة    أكد املصدر اإلعالمي في  العام كما  النفع 
2018 في عموم احملافظات )10٦1( بئرا وباالضافة الى نصب ) 124( طاقم ضخ وصيانة 
)37 ( طاقم ضخ وفحص )88٦( بئرا . وقد كان لهذه االبار املنجزة االثر الواضح في سد 
النقص من املياه ومحاربة اجلفاف وتوسيع الرقعة اخلضراء في العديد من احملافظات 

واعادة احلياة للكثير من املناطق التي تعاني من التصحر. 

بغداد / البينة اجلديدة
أعلن وزير النقل املهندس عبد اهلل لعيبي , إكتمال تبليط الشوارع الرئيسة 
للفرق  االيعاز  مت  وقال:   شوارعه.  من    %  90 وتبليط  الكبير  النهضة  ملرآب 
 ، املوحد  النهضة  مرآب  الجناز  العمل  ساعات  عدد  زيادة  بضرورة  الهندسية 
باسرع وقت ممكن.واضاف: ان جهود العاملني تتواصل ليالً ونهاراً من اجل إمتام 
العمل في الوقت احملدد مؤكدا ان من املؤمل إمتام اجنازه خالل األشهر القادمة 
وإفتتاحه رسميا الداء وظفيته اخلدمية ، يذكر ان مرآب النهضة املوحد كان من 
(املتروكة ومعدومة اخلدمات بشكل نهائي وفي عام  2012-2013   )الكراجات 
ان اجنازه  الى  بالتعاون مع جامعة  بغداد.  يشار  مت اعداد دراسات للتصميم 
يكون  العراق  في  مشروع  اول  النه  النقل  عملية  في  نوعية  قفزة  سيشكل 
املتقدمة  بالدول  اسوة  حديثة  مسافرين  عمل  محطة  اي   ) )تيرمنل  بشكل 

ويحوي على  ثالثة دور وبناية لراحة السائق وباركات متعددة الطوابق  .

وزير النقل : اكتمال بناء ارصفة مرآب 
النهضة املوحد وتبليط 90  %  من شوارعه 

بغداد / البينة اجلديدة
صالح  الدكتور  الزراعة  وزير  السيد  يشارك 
عشر  احلادي  املؤمتر  اجتماعات  في  احلسني 
االملانية  العاصمة  في  املنعقد  الزراعة  لوزراء 
تهدف  واسعة    ودولية  عربية  مبشاركة  برلني 
احملاصيل  وتوفير  الزراعي  بالعمل  للنهوض 
السيد  حضر  عاملي.وقد  نطاق  وعلى  اخملتلفة 

تفعيل  بهدف  املذكور  املؤمتر  اجتماعات  الوزير 
زيادة  بغية  زراعيا  املتقدم  العالم  التواصل مع 
احلضور  بني  وقد   ، اخلبرات  وتبادل  التفاعل 
سيما  الزراعي  للقطاع  البالغة  االهمية 
للبلدان  واملعاشية  االقتصادية  اجلوانب  في 
باجتاه  اجلهود  زيادة  بحث  مت  اخملتلفة.كما 
مكافحة التصحر والتغيرات واملناخية وزحف 

الرمال جتاه االراضي الزراعية باعتبار ان التصحر 
مشكلة دولية يتوجب ايجاد تعاون دولي واسع 
العلمية  اجلوانب  منها فضال عن بحث  للحد 
اخلاصة بتطوير واستنباط االصناف والسالالت 
االنتاج  زيادة  في  منها  االستفادة  ميكن  التي 
الزراعي بشقيه النباتي واحليواني والعمل على 

استمرار التواصل الدولي في اجملاالت الزراعية.

وزير الزراعة حيضر اجتماعات املؤمتر احلادي عشر لوزراء الزراعة يف املانيا

بغداد / البينة اجلديدة
التي  متكني  ملبادرة  العليا  اللجنة  صادقت 
ميولها عدد من املصارف وشركات الصرافة 
البنك  ويشرف عليها  العراق.  في  العاملة 
املركزي العراقي على دعم عدد من املشاريع 
في مناطق مختلفة من العراق إضافة الى 
مساعدات عينية لعدد من املواطنني، وتأتي 
يؤديه  الذي  الدور  من  انطالقاً  اخلطوة  هذه 
اجملتمعية  املشاريع  دعم  في  البنك  هذا 

واخلدمية واإلنسانية.
اللجنة  لهذه  األول  االجتماع  وخالل 
مشاريع  متويل  على  صادقت   2019 للعام 

العذراء  مرمي  كنيسة  وتطوير  اعمار  أبرزها 
الكلدانية في البصرة، واعادة تأهيل بوابة 
 14 ملتنزه  ستكون  كما  الشمالية،  بغداد 
متوز في مدينة الكاظمية املقدسة حصة 
اعادة  عن  فضال  والتطوير،  التأهيل  من 
في  رئيسة  وتطوير خمسة جسور  تأهيل 
متكني  ملبادرة  العليا  اللجنة  بغداد.وتود 
قيد  اخرى  مشاريع  هنالك  بان  تؤكد  ان 
من  مختلفة  مناطق  على  تتوزع  الدراسة 
العراق لتنفيذها بعد املصادقة عليها من 
قبل هذه اللجنة بالتعاون مع اجلهات ذات 

العالقة.

اللجنة العليا ملبادرة )متكني( تصادق 
على متويل عدد من املشاريع

بشرى   / اجلديدة  البينة   / بغداد 
الساعدي 

نظم مرضى الثالسيميا في العراق 
ومنظمات اجملتمع املدني وناشطون 
في  احتجاجية  وقفة  واعالميون 
شارع املتنبي يوم اجلمعة  املاضي 
ووزارة  املعنية  اجلهات  مطالبني 
العالج  بتوفير  والبيئة   الصحة 
حقوقهم  من  جزء  وهو  الالزم 
النقاذهم  الدستور  كفلها  التي 
مسؤول  وقال   ، البطيء  املوت  من 
منظمة  السالم  رسل  حملة 
احملمداوي  صادق  األبيض  انتصار الهالل  الوقفة  هذة  تنظيم  ان 

في  املظلومة  الشريحة  لهذه 
العالجات  كافة  وتوفير  مجتمعنا 
)الدسفرال  خصوصا  لهم  الالزمة 

االوردة  وجهاز كشف   ،  ) والفالتر   -
، وتعيني اخلريجني من املرضى بهذا 
املرض ، وتوفير عالج التهاب الكبد 
دفايات  عدد  وزيادة   ، الفايروسي 
ذوي  بقانون  وشمولهم   ، الدم 
اإلعاقة واالحتياجات اخلاصة ضمن 
األجتماعية  الرعاية  رواتب  شبكة 
عمل  اي  ميلكون  ال  أغلبهم  كون 
احملتجون  أكد  كما   ، وظيفة  أو 
العالج  توفير  عدم  حالة  في  انه 
واألستجابة  ملطاليبهم سيقومون 
بوقفات أحتجاجية أكبر  أمام وزارة 

الصحة والبيئة .

مرضى الثالسيميا وناشطون ومنظمات جمتمع مدني 
ينظمون وقفة احتجاجية  يف املتنيب

اهليأة العامة للمياه اجلوفية تنجز 
)1061( بئرا خالل عام 2018

بغداد / البينة اجلديدة
لصناعات  العامة  الشركة  تواصل 
وزارة  شركات  احدى  واجللود  النسيج 
الدفاع  وزارة  جتهيز  واملعادن  الصناعة 
 . العسكري«  »البسطال  من  بانتاجها 
رياض  املهندس  الشركة  عام  مدير  وقال 
عبد احلسني شاغي الربيعي في تصريح 
للمكتب اإلعالمي في الوزارة ان الشركة 

لها  التابع  اجللدية  مصنع  خالل  ومن 
السابعة  بالدفعة  الدفاع  وزارة  جهزت 
عسكري  بسطال  زوج   )٦000( والبالغة 
الطرفني،  بني  املبرم  للعقد  استكماال 
باقي  لتجهيز  مستمر  العمل  ان  مؤكدا 
الدفعات وحلني استكمال كامل الكمية 
عليها  واملتعاقد  املطلوبة  االجمالية 
ان  الى  الفتا   ، زوج  الف   )300( والبالغة 

في  انتاجها  يجري  اجملهزة  الكميات 
وابدى  الدباغة.  موقع  اجللدية  مصانع 
لتجهيز  الشركة  استعداد  الربيعي 
مؤسسات ودوائر الدولة كافة مبنتجاتها 
والتجهيزات  املستلزمات  من  املتنوعة 
واملدنية  والطبية  واجللدية  النسيجية 
والكميات  باملواصفات  والعسكرية 

املطلوبة.

الشركة العامة لصناعات النسيج واجللود جتهز وزارة الدفاع  مبنتجاتها

  
بغداد / البينة اجلديدة 

عقد السيد رئيس مجلس القضاء االعلى القاضي 
فائق زيدان اجتماعاً ضم كالً من نائب رئيس االدعاء 
ورؤساء  القضائي  اإلشراف  هيئة  ورئيس  العام 
محاكم استئناف الكرخ والرصافة ورؤساء وأعضاء 

واملدعني العامني في محاكم اجلنايات ببغداد.
وأوضح بيان صادر عن املركز اإلعالمي جمللس القضاء 
األعلى أن االجتماع تضمن مناقشة عمل محاكم 
القضاء  رئيس مجلس  السيد  اوعز  فيما  اجلنايات 
االعلى خالله بضرورة مراعاة تطبيق القانون بدقة 
ووفق املعايير الدولية في اجراءات احملاكمات العادلة 

للمتهمني.
خالل  اشاد  زيدان  فائق  القاضي  أن  البيان  وأضاف 
محكمتي  في  القضاة  السادة  بجهود  االجتماع 

اإلرهاب  مبكافحة  اخملتصتني  والتحقيق  اجلنايات 
في استئناف نينوى على األداء املتميز الذي أعطى 
اجملتمع  لدى  العراقي  القضاء  عن  ايجابية  صورة 

الدولي.

رئيس جملس القضاء األعلى يعقد اجتماعًا 
ملناقشة عمل حماكم اجلنايات

بغدا د / البينة اجلديدة 
اعلن مصرف الرافدين ، امس السبت، ان السلف 
طريق  عن  واملتقاعدين  للموظفني  متنح  التي 

االلكترونية  البطاقة  طريق  عن  تكون  فروعه 
االعالمي  املكتب  وافاد  كفيل.  وبدون  حصرا 
للمصرف في بيان تلقت وكالة 24 نيوز نسخة 

منه، إن منح السلف للموظفني الذين مت توطني 
ان  بإمكانهم  للمصرف  اختيارهم  ومت  رواتبهم 
كفيل. وبدون  الكترونيا  السلف  على  يقدموا 

يكون  السلف  تلك  على  التقدمي  ان  الى  ولفت 
في فروع مصرف الرافدين حصرا.

الرافدين : سلف املوظفني واملتقاعدين تكون عن طريق البطاقة االلكرتونية حصرا
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اخلروج من اإلخفاق 
السياسي يف ليبيا

أط��راف كثي��رة تتحدث وتتح��رك كأنه��ا تريد غس��ل أياديها مما 
يجري في ليبيا من صراعات وخالفات، لعبت القيادات املس��لحة 
والسياسية والبعثة األممية دورا كبيرا في تغذيتها، رمبا من خالل 
مواءمات فاضحة وأخطاء إدارية س��اذجة، وهو ما ظهرت جتلياته 

في كثير من التطورات املتضاربة.
وفي خطاب س��بها التي ذهب إليها، األح��د، املبعوث األممي على 
رأس اللجن��ة اخلاص��ة باجلنوب ألول مرة، انتق��د صراحة تدخالت 

بعض الدول.
اخلط��وة كانت جيدة في مجملها وحتس��ب له، حت��ى لو تأخرت 
كثيرا، لكن بامكانه أن يش��ير بالتحديد إلى أس��ماء الدول التي 
مترح في ليبيا، ومصممة على استكمال عبثها حتت سمع وبصر 
املبع��وث األممي، ويعلم ماذا فعلت س��فن امل��وت التركية احململة 
باألس��لحة في ليبي��ا، وإلى من تذه��ب من الكتائب املس��لحة، 
ولدي��ه قوائ��م بأس��ماء القوى السياس��ية التي تعم��ل لصالح 

جميع املتشددين؟
أنق��رة ال تزال تعمل على اس��تمرار النزاعات في طرابلس، وهناك 
اتهامات واضحة لشخصيات معروف أنها تتنقل بني اسطنبول 
والدوح��ة، ومذك��رة من النائ��ب العام ف��ي ليبيا حتوي عش��رات 
األس��ماء، غالبيتهم يقيمون في تركيا وقطر، وهو نفس��ه ميلك 
قائمة معلنة، وأخرى سرية مدونا بها قادة امليشليات من الصف 

األول والثاني.
من املمكن أن يصبح غس��ان سالمة أهم مبعوث أممي في العصر 
احلدي��ث، لو امتلك ش��جاعة املواجه��ة وأفصح عن ال��دور الذي 
تلعب��ه تركيا مث��ال في ليبيا، واألط��راف احمللي��ة واخلارجية، التي 
تدع��ي العمل على أمنها واس��تقرارها، وهي أحد أس��باب التوتر 

والفوضى واالنفالت احلاصل في طرابلس.
النقطة املهمة األخرى أن خطابه األخير في سبها حتدث بوضوح 
ع��ن أن املؤسس��ات الت��ي حتكم البالد سياس��يا دون املس��توى، 
وطال��ب بالتفكير في بدائل، وهو كالم يبدو جيدا ويصب ش��كال 

في صالح املبعوث األممي.
رس��ائل امتعاض متع��ددة وصلت إلى املنظمني م��ن قوى وطنية 
في أنح��اء ليبيا، منها من أعلن املقاطعة صراحة، ومنها من قرر 
املش��اركة كتس��جيل موقف، وقد ينتهي األمر بأن ينعقد املؤمتر 
في حضور غسان سالمة ورفاقه الدبلوماسيني، ومشاركة قوية 
من القيادي اإلخواني علي الصالبي، الذي يسعى بدعم من تركيا 
إلى توحيد التيار اإلس��المي بأطيافه اخملتلفة حتت عنوان »تكتل 

السالم واملصاحلة«. 
االنتق��ادات الصارم��ة التي وجهت إلى ال��دول املتدخلة في ليبيا 
والطبقة السياس��ية، يراها البعض حق يراد به باطل، فاملطلوب 
مترير املؤمت��ر اجلامع، ومحاولة احلصول عل��ى تأييد له من اجلهات 
املمانعة واملتحفظة واحملايدة، وهي ليست بحاجة إلى اعترافات 
نظرية، أو محاوالت ملس��ك العصا من منتصفها، بل قراءة واعية 

لألزمة وطرق حلها.
اخلطوة التي ميكن أن تعيد الثقة في املبعوث األممي حتتاج حصافة 
ورش��ادة وحكمة كبيرة، وحتمل كل طرف مس��ئوليته بال مواربة، 
ويبتعد عن األلفاظ املطاطة التي حتمل تفسيرات متباينة، يجد 
فيه��ا كل طرف ما يريده، ألن العب��ارات الفضفاضة حمالة أوجه 
وش��وهت الكثير من التح��ركات التي بدا فيها س��المة صاحب 

نوايا حسنة وأضعفت مصداقيته في ليبيا.

محمد ابو الفضل

رأي

وكاالت / البينة الجديدة
شككت أحزاب تركية معارضة 
ف��ي صح��ة قوائ��م الناخب��ني 
ف��ي االنتخاب��ات البلدية املقرر 

إجراؤها في مارس/آذار.
وقالت املعارضة إن هذه القوائم 
مت  حي��ث  تضخيمه��ا  يج��ري 
إدراج نح��و أل��ف ناخ��ب عل��ى 
أنهم مقيمون في ذات الش��قة 
الس��كنية كم��ا تض��م إحدى 
القوائ��م ناخبا من املفترض أنه 
يدل��ي بصوته للم��رة األولى في 

حني يبلغ من العمر 165 عاما.
وقال برملانيون من حزب الشعب 
الش��عوب  وح��زب  اجلمه��وري 
الدميقراط��ي واحل��زب الصال��ح 
إنه��م قدم��وا آالف االعتراضات 
عل��ى س��جالت الناخبني منها 
تسجيل ناخبني في مناطق لم 

يعودوا يسكنون فيها.
وم��ن املتوق��ع أن تك��ون نتائج 
االنتخابات البلدي��ة التي جترى 
في 31 م��ارس/آذار متقاربة. ومع 

األزم��ة االقتصادية قد  تصاعد 
يواجه ح��زب العدالة والتنمية 
ال��ذي يتزعم��ه الرئي��س رجب 
طيب أردوغان والذي هيمن على 
التركية  السياس��ية  الساحة 
من��ذ ع��ام 2002، اخلس��ارة في 
مث��ل  الكب��رى  امل��دن  بع��ض 

العاصمة أنقرة.
ويقول حزبا الشعب اجلمهوري 
إن  الدميقراط��ي  والش��عوب 
اخملالفات تتركز في مناطق خسر 
فيه��ا ح��زب العدال��ة التنمية 
من قبل بهامش بس��يط. وقال 
مس��ؤول في احل��زب احلاكم إن 
معارضي��ه يحاولون إلقاء اللوم 
أن  زورا، مضيف��ا  احل��زب  عل��ى 
ح��زب أردوغ��ان س��يكون أكبر 
اخلاس��رين في األمر مشيرا إلى 
أن احلزب قدم ه��و اآلخر الكثير 
م��ن االعتراضات على مثل تلك 

اخملالفات.
اديغ��وزال  أونورس��ال  وق��ال 
وه��و نائ��ب من حزب الش��عب 

اجلمهوري إنه مت حتديد أس��ماء 
6389 ش��خصا تفوق أعمارهم 
قوائ��م  ف��ي  املئ��ة مس��جلني 
الناخب��ني وإن احل��زب طلب من 
العلي��ا  االنتخابي��ة  اللجن��ة 

التحقيق في األمر.
أع��داد  أن  إل��ى  احل��زب  وأش��ار 
الناخب��ني ف��ي بع��ض املناطق 
من��ذ  ملح��وظ  بش��كل  زادت 
االنتخابات الرئاسية في يونيو/
حزي��ران وكانت أكب��ر زيادة في 
منطقة في ش��مال البالد إذ زاد 

العدد بنسبة 95 باملئة.
وقال أردوغان األس��بوع املاضي 
إن م��ا يق��رب م��ن 1.5 ملي��ون 
شخص غيروا مناطق إقامتهم 
من��ذ االنتخاب��ات ف��ي يوني��و/
حزيران مضيفا أن حزب العدالة 
والتنمية لم يتمكن من العثور 
عل��ى أكث��ر م��ن 500 أل��ف من 

أعضائه في قوائم الناخبني.
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��ت مص��ادر إن م��ن املمكن 
اآلن أن يخس��ر ح��زب العدال��ة 
أنق��رة  العاصم��ة  والتنمي��ة 
كما يواجه منافس��ة شرس��ة 
في اس��طنبول. وس��يطر حزب 
العدال��ة والتنمي��ة أو س��لفه 

)ح��زب الرفاه اإلس��المي( على 
املدينتني وعلى معظم اجملالس 
البلدي��ة الكبيرة في تركيا ملدة 

زادت على 20 عاما.
ف��ي  ب��رز  ق��د  أردوغ��ان  وكان 
التركية  السياس��ية  الساحة 
وهو ف��ي منصب رئي��س بلدية 
اس��طنبول. ومع��روف عنه أنه 
أهمية خاصة النتخابات  يولي 
البلدي��ات ويعتبرها أساس��ية 
م��ن  الناخب��ني  موق��ف  ف��ي 
ح��زب  واكتس��ح  احلكوم��ة. 

االس��المي  والتنمية  العدال��ة 
انتخاب��ات ع��ام 2002 ببرنامج 
وع��د مبكافحة الفس��اد وبناء 
االقتص��اد ومس��اعدة مالي��ني 

الفقراء واملتدينني األتراك.
وحق��ق احل��زب من��وا اقتصاديا 
الدي��ون  مولت��ه  مدوي��ا 
وهو  اإلنش��ائية،  واملش��روعات 
من��و ح��ذر اقتصاديون م��ن أنه 
غير مس��تدام. واهتز االقتصاد 
في العام املاضي بس��بب أزمة 
العمل��ة الت��ي جعل��ت معدل 
التضخم يقفز إلى 25 في املئة 
وأضعف��ت النمو. وف��ي الوقت 
احلال��ي يطب��ق ح��زب العدالة 
حتفي��ز  إج��راءات  والتنمي��ة 
الفقراء  الناخب��ني  تس��تهدف 
مث��ل رفع احل��د األدن��ى لألجور 
الضرائب على  بع��ض  وخفض 
ال��واردات وإع��ادة هيكلة ديون 
بطاق��ات االئتمان، لكن يبدو أن 
أثر ذل��ك مح��دود وأن االقتصاد 

في طريقه إلى الركود.

وكاالت / البينة الجديدة
يواصل الرئيس الفرنس��ي إميانويل 
ماكرون في اجلنوب الغربي »النقاش 
الكبير« الهادف إلى تهدئة غضب 
م��ن  لك��ن  الصف��راء،  الس��ترات 
دون إقناعه��م ألنه��م يخطط��ون 

الحتجاجات جديدة غدا السبت.
اس��تمرت  ماراثونية  وبعد مناظرة 
سبع ساعات مع املئات من رؤساء 
البلديات، ما أطلق رسميا »النقاش 
الوطني الكبير« الثالثاء املاضي في 
شمال غرب البالد، يواصل الرئيس 
تتضم��ن عش��رات احملطات  جولة 
حتى 15 م��ارس/اذار للقاء رؤس��اء 

البلديات ولكن أيضا مواطنني.
واجه 600 من رؤس��اء البلديات في 
سوياك، القرية في اجلنوب الغربي 
التي تسكنها 3750 نسمة. وقالت 

أوس��اط ف��ي الوفد املراف��ق له »ما 
دام هناك أس��ئلة، فإنه س��يجيب 

عليها«.
وباملناس��بة، فرض��ت ق��وات األمن 
القري��ة  ف��ي  مش��دد  إج��راءات 
النموذجية التي تع��ود إلى القرون 
نه��ر  ضف��اف  عل��ى  الوس��طى 

دوردوني.
املظاه��رات،  جمي��ع  »حظ��ر  ومت 
التي  الصفر«  الس��ترات  خصوصا 
تع��ارض السياس��ة االجتماعي��ة 

واملالية للرئيس ماكرون.
الش��عبية  االحتجاج��ات  وه��ذه 
مستمرة منذ أكثر من شهرين كما 
مت اإلعالن عن تظاهرات جديدة على 
الصعي��د الوطني الس��بت للمرة 
العاش��رة عل��ى التوال��ي. وهن��اك 
خش��ية من أعمال عنف على غرار 

معظم االحتجاجات السابقة.
وكان��ت احلكومة تأم��ل في تراجع 
وتي��رة التعبئ��ة كما ح��دث خالل 
ع��دد  أن  إال  العط��الت،  موس��م 
املتظاهري��ن ش��هد ارتفاع��ا م��رة 
أخرى. كان��ت أعدادهم 50 ألفا في 
جمي��ع أنحاء فرنس��ا في اخلامس 
لكنها  الثان��ي،  يناير/كان��ون  م��ن 
ارتفع��ت إلى 84 ألفا بعد أس��بوع 

دون مشاكل كبيرة.
وقد تبقى أعداد املتظاهرين كبيرة 
الس��بت مع تش��كيك العديد من 
السترات الصفراء بأنه مت االستماع 
إليه��م في النق��اش الكبي��ر وهو 
جلس��ات تش��اور غي��ر مس��بوقة 
ملعاجلة األزمة االجتماعية األس��وأ 
التي يواجهها ماكرون منذ انتخابه 

عام 2017.

ألف تركي يسكنون شقة واحدة حسب قوائم الناخبني!

ال صوت يعلو على صوت االحتجاجات يف فرنسا

وكاالت / البينة الجديدة
قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح 
اجلمعة إن بالده تخطط لبناء مصفاة 
نفطية ومصن��ع للبتروكيماويات في 
جن��وب أفريقي��ا ضم��ن اس��تثمارات 

بعشرة مليارات دوالر في البالد.
وف��ي تعليق��ات عق��ب اجتم��اع مع 
وزي��ر الطاقة اجلن��وب أفريق��ي جيف 
راديبي ف��ي بريتوري��ا، ق��ال الفالح إن 
النف��ط الس��عودي سُيس��تخدم في 
املصفاة املزمع إنشاؤها بقيادة أرامكو 

السعودية.
وعل��ق الفال��ح قائ��ال »هن��اك تب��ادل 
أرامك��و  ف��رق  قب��ل  م��ن  للتباح��ث 
الس��عودية، وه��و ما يلق��ى دعما من 

وزارة الطاقة اجلنوب أفريقية«.
وق��ال راديبي إن حتدي��د موقع املصفاة 
ومصنع البتروكيماويات س��يتم خالل 

األسابيع القادمة.
الس��عودية  إن  قائ��ال  الفال��ح  وأردف 
مهتم��ة أيضا باس��تخدام منش��آت 
تخزي��ن النف��ط الكب��رى ف��ي جنوب 

أك��وا  ش��ركة  أن  أض��اف  أفريقي��ا. 
ب��اور الس��عودية تتطلع لالس��تثمار 
ف��ي برنام��ج جن��وب أفريق��ا للطاقة 

املتجددة.
كما أكد على أن هناك مباحثات بشأن 

اس��تثمار اململكة في شركة الدفاع 
احلكومي��ة اجلنوب أفريقي دينيل، وهو 
ما كان قد نش��رته رويت��رز حصريا في 

نوفمبر تشرين الثاني.
أفريق��ي  اجلن��وب  الرئي��س  ويح��اول 

ود  خط��ب  رامابوس��ا  س��يريل 
املس��تثمرين األجانب للمساعدة في 
إنع��اش االقتصاد في ظل اس��تعداده 

لالنتخابات البرملانية هذا العام.
والتق��ى ولي العهد الس��عودي األمير 

محم��د بن س��لمان برامابوس��ا على 
هام��ش قم��ة مجموع��ة العش��رين 
في األرجنت��ني خالل نوفمبر تش��رين 

الثاني.
قال��ت املتحدثة باس��م رئيس جنوب 
أفريقيا س��يريل رامافوسا اخلميس إن 
السعودية ستس��تثمر ما ال يقل عن 
10 ملي��ارات دوالر في جن��وب أفريقيا 
معظمه��ا في قط��اع الطاقة، مبا في 

ذلك بناء معامل للتكرير.
ووعد رامافوس��ا بب��ث روح جديدة في 
االقتصاد وحملة على الفساد منذ أن 
أصبح رئيس��ا في فبراير شباط وبعد 
أن ف��از بزعامة ح��زب املؤمت��ر الوطني 

األفريقي احلاكم العام املاضي.
وت��آكل االس��تثمار وثق��ة الش��ركات 
أثناء الس��نوات التس��ع لفترة رئاسة 
جاكوب زوما، سلف رامافوسا، عندما 
خفضت اثنتان من وكاالت التصنيف 
الكب��رى تصنيف  الث��الث  االئتمان��ي 
جنوب أفريقيا إل��ى عالي اخملاطر، ومع 

تباطؤ حاد للنمو االقتصادي.

تركيا تتحرك يف سوريا
 مبنطق استعماري

السعودية تتوسع يف جنوب إفريقيا باستثمارات نفطية ضخمة

وكاالت / البينة الجديدة
يس��ود هدوء غريب أسواق املال 
الرفض  إثر  البريطانية مؤخ��را 
البريطانيني  للن��واب  الواس��ع 
التف��اق بريكس��ت ال��ذي يثير 
أعل��ى درجات القل��ق في عالم 

الشركات.
وش��هدت بورصة لندن تراجعا 
بنسبة 0.65 باملئة نحو الساعة 
09:40 بتوقي��ت غرينيتش بعد 

تردد في املبادالت األولى.
كم��ا راوح اجلنيه اإلس��ترليني 
مكان��ه تقريب��ا األربع��اء أمام 
الي��ورو وال��دوالر وذل��ك بعد أن 
خس��ر أكثر م��ن واح��د باملئة 

مساء الثالثاء قبل أن يتعافى.
وخلص مارك كارني حاكم بنك 
أنكلترا خالل جلسة استماع 
صباح األربعاء أمام جلنة املالية 
في البرمل��ان البريطاني الوضع 
بقوله »السوق بحالة انتظار«.

وعل��ق عل��ى رد فعل األس��واق 
بقول��ه »يب��دو أن هن��اك بعض 
متدي��د  بش��أن  التخمين��ات 
مسار)بريكس��ت( وتراج��ع في 

أفق غياب االتفاق«.

أكثر  البورصة بأسهم  وتعززت 
البريطاني  باالقتص��اد  ارتباطا 
التي ستخس��ر كثيرا في حال 
اخل��روج دون اتف��اق م��ن االحتاد 
األوروب��ي، عل��ى غ��رار بن��ك ار 

ب��ي اس ومجموعة ب��ي تي بي 
تايل��ور وميبي وش��ركة الطيران 
ايزي جت. وق��ال كونور كامبل 
احملل��ل املالي في لندن »يس��ود 
اآلن األس��واق البريطانية هدوء 

غريب«.
وكان ذلك واقع احلال خصوصا 
ف��ي قاع��ة أس��واق الوس��يط 
اي ج��ي بقل��ب مدين��ة لن��دن 
املالي��ة بعد تصوي��ت معروفة 
نتائجه مس��بقا، حيث حافظ 

املتعاملون على هدوئهم.
قلي��ال  املوظف��ني  تعزي��ز  ومت 
ع��اد  لك��ن  الثالث��اء،  مس��اء 
الوض��ع إلى طبيعت��ه األربعاء. 
وتراج��ع التركي��ز عل��ى اجلنيه 
ليتركز االهتمام  اإلس��ترليني، 
األوروبي��ة  البورص��ات  عل��ى 

والثنائي اليورو والدوالر.
ولم يسمع إال بعض املضاربني 
وبالكاد كبي��ر مفاوضي االحتاد 
األوروبي لبريكست وهو يصرح 
»ل��م يكن خطر ع��دم التوصل 

التفاق أعلى مما عليه اآلن«.
يتوقع��ون  املس��تثمرون  وكان 
الفشل الذي منيت به رئيسة 

ال��وزراء البريطاني��ة تيريزا ماي 
ف��ي البرملان وهم يتفادون حتى 
اآلن اتخ��اذ قرارات في الس��وق 
بالنظ��ر إل��ى مناخ الش��كوك 
السياس��ية الكبي��رة ومذكرة 
حجب الثقة التي ستواجهها 

ماي مساء األربعاء.
وقال احمللل املالي غاس��بر لولر 
»بالنظر إلى مس��توى الش��ك 
بش��أن السياس��ة البريطانية 
وبريكس��ت، ال نتوقع أن يرتفع 

اجلنيه اإلسترليني«.
ويعك��س ح��ذر األس��واق نوعا 
من اخلضوع إزاء الغموض الذي 
واس��تحالة  بريكس��ت  يل��ف 
تفضيل هذا السيناريو أو ذاك.

»س��يتي  صحيف��ة  وعنون��ت 
اي��ه ام« االقتصادي��ة بالبن��ط 
تع��م«  »الفوض��ى  العري��ض 
لتعكس بذلك ش��عور أوساط 

األعمال.

هدوء غريب خييم على أسواق املال بعد نكسة بريكست

وكاالت / البينة الجديدة
عب��رت تركي��ا اجلمع��ة ع��ن 
معارضتها ألي وجود للنظام 
الس��وري ف��ي مدين��ة منبج 
األساسية التي دعت وحدات 
الكردي��ة  الش��عب  حماي��ة 
املناهضة  الس��وري  اجلي��ش 

ألنقرة إلى االنتشار فيها.
وزارة  باس��م  الناط��ق  وق��ال 
هام��ي  التركي��ة  اخلارجي��ة 
إن  لصحافي��ني  أكس��وي 
حماي��ة  وح��دات  »جه��ود 
إلدخ��ال  الكردي��ة  الش��عب 
النظ��ام إل��ى منب��ج ال ميكن 

السماح بها«.
س��وريا  ق��وات  وتس��يطر 
الدميوقراطي��ة وه��ي حتال��ف 
عرب��ي ك��ردي تهيم��ن عليه 
الش��عب  حماي��ة  وح��دات 
م��ن  ومدع��وم  الكردي��ة 
التحال��ف الدول��ي ملكافحة 
اجلهاديني، حاليا على مدينة 
منب��ج الواقع��ة في ش��مال 

سوريا.
وتعتب��ر تركيا وحدات حماية 
الكردية مجموعة  الش��عب 
ارتباطها  بس��بب  »إرهابية« 
بحزب العمال الكردس��تاني 
الذي يش��ن حرك��ة مترد على 

األراضي التركية منذ 1984.
وتش��كل منبج أيضا موقعا 
الت��ي  األميركي��ة  للق��وات 

اس��تهدفها األربع��اء هجوم 
وأس��فر  تبناه تنظيم داعش 
عن س��قوط 19 قتيال بينهم 

أربعة أميركيني.
األميرك��ي  الرئي��س  وأعل��ن 
دونال��د ترامب ف��ي 19 كانون 
الوالي��ات  أن  األول/ديس��مبر 
م��ع  أحلق��ت  ق��د  املتح��دة 
بتنظيم  »الهزمية«  حلفائها 
داعش، وأمر بس��حب القوات 
األميركي��ة من الب��الد.  وبعد 
املقاتلون  دع��ا  اإلع��الن،  هذا 
األكراد الذين يخشون هجوما 
تركيا، في نهاية كانون األول/
ديسمبر اجليش السوري إلى 

نشر قواته في املنطقة.
وشكلت منبج موضوع اتفاق 
توصلت إليه أنقرة وواشنطن 
في أيار/ماي��و لتهدئة التوتر، 
ينص على انس��حاب وحدات 
الكردي��ة  الش��عب  حماي��ة 
مش��تركة  دوري��ات  وإنش��اء 
ب��دأت في  أميركي��ة تركي��ة 

تشرين الثاني/نوفمبر.
»ه��دف  أن  أكس��وي  وأك��د 
خارطة طريق منبج واضح«، 
مش��يرا إلى انه��ا تنص على 
أن »تنسحب وحدات حماية 
الكردية من منبج  الش��عب 
املتحدة  الوالي��ات  وتتس��لم 
األس��لحة، ومنبج يحكمها 

املقيمون فيها«.



امل الياسري

جمعين��ا يخش��ى ع��ودة اإلره��اب 
من الش��باك، بعد أن طردته قواتنا 
وحشدنا من الباب وُهِزَم شر هزمية، 
ث��م إن الرماد املتق��د حتت األرض بدأ 
يلس��عنا وبقوة، خاصة بعد حدوث 
وهن��اك  هن��ا  متفرق��ة،  خروق��ات 
لزعزعة إس��تقرار الوطن، والشارع 
العراقي مس��تاء جداً من اخلالفات 
والتقاطع��ات السياس��ية، وكث��رة 
ملف��ات الفس��اد، وع��دم إكتم��ال 
الكابينة الوزارية، والقلق يزداد يوماً 

بعد آخر.
تطورات الدول اجمل��اورة للعراق بدأت 
تظهر للسطح فحرب النيابة التي 
تخوضها أمريكا لصالح إس��رائيل 
للتحش��يد  امل��رة  ه��ذه  تتمح��ور 
العس��كري، وإظه��ار الق��وة أم��ام 
حلفائها وأعداءها على حد س��واء، 
وبالتالي سيتم التعامل مع منطقة 
املتوس��ط، مبعطيات  البحر  ش��رق 
الس��احة  عل��ى  ط��رأت  جدي��دة 
اإلقليمية، بعد اإلنسحاب املبرمج 
للق��وات األمريكي��ة م��ن األراض��ي 
السورية، ولنقرأ املشهد على أرض 

امليدان جيداً.
هن��اك ق��وات أمريكي��ة عل��ى أرض 
العراق، بصفة مستشارين ومدربني، 

كم��ا تدعي احلكوم��ة العراقية في 
قاعدة ع��ني األس��د غ��رب القائم، 
وقاعدت��ني ق��رب احل��دود العراقي��ة 
الس��ورية يتم بناؤها بشكل سري، 
وقاعدة كي وان في كركوك، وقاعدة 
في كردستان، وهناك قوات أمريكية 
وف��ي  والكوي��ت،  الس��عودية  ف��ي 
قاعدة الدوحية في قطر، والرميالن 
في سوريا، وصرح ترامب بعدم نيته 

لإلنسحاب من األراضي العراقية.
ب��رر ترامب إنس��حابه من س��وريا، 
للجي��ش  حري��ة  إعط��اء  بحج��ة 
السوري، لتحرير مدنه من عصابات 

داع��ش، ولك��ن احلقيقة غير 
ذلك، فأمريكا تواجه ضغوطاً 
كبيرة، وتش��هد عالقاتها مع 
تركي��ا خالفات أكبر بس��بب 
قضي��ة مقت��ل خاش��قجي، 
إس��تعمال  ع��دم  وبالتال��ي 
التركية من  أجنرلي��ك  قاعدة 
قب��ل أمري��كا، كونه��ا مركز 
عس��كرية  ومنش��أة  تخزين 
متكامل��ة، إس��تعملتها في 
طوال  العس��كرية  حمالتها 

عقود مضت.
)2015( س��محت  ع��ام  ف��ي 
تركي��ا ألمريكا، باس��تعمال 
لض��رب  أجنرلي��ك،  قاع��دة 
تنظي��م داع��ش في س��وريا، 

ولك��ن عندما وقفت أمريكا بجانب 
وحدات احلماي��ة الكردية املعارضة 
حلكومة تركي��ا، فقد ُمِنعت أمريكا 
من العم��ل فيها، وألن القاعدة تعد 
قلب واشنطن النابض في منطقة 
الش��رق األوسط، كان البد من رسم 
للتواج��د  خارط��ة حت��رك جدي��دة 

إس��تقرارها  وزعزع��ة  باملنطق��ة، 
لصالح حليفتها إسرائيل.

بع��د  أمري��كا  حفيظ��ة  آث��ار  م��ا 
مخططاته��ا  بتحقي��ق  فش��لها 
في س��وريا، أن روس��يا ب��دأت تأخد 
إقليم��اً،  املنطق��ة  ف��ي  مكانته��ا 
فف��ي ) 2015( س��محت حكوم��ة 
األس��د لروسيا بإس��تعمال قاعدة 
حميمي��م الس��ورية، وبن��اء قاعدة 
جوية متكاملة، مع أنها مخصصة 
وإس��تعمالها  املروح��ي،  للطي��ران 
لضرب فصائل املعارضة الس��ورية، 
بش��كل مجاني وفي كل وقت، وقد 

أعربت أمري��كا عن قلقه��ا الكبير 
حولها.

بعد حصول قاع��دة حميميم على 
احلصان��ة القضائي��ة ف��ي )2017(، 
أعلنت روس��يا اإلتفاق مع األس��د، 
إلنش��اء قاعدة متكامل��ة، كمركز 
تخزي��ن إقليم��ي خملتل��ف اآللي��ات 

العس��كرية، وتأمني منطقة املرفق 
البحري في ميناء طرطوس، لضمان 
نق��ل الترس��انه التس��ليحية من 
روس��يا الى مناطق النزاع، وتثبيت 
منظوم��ة الدف��اع الصاروخي )أس 
للدف��اع ع��ن اجملال  400ترموي��ف(، 
اجلوي من جنوب تركيا حتى شمال 

إسرائيل.
قاع��دة حميميم ومين��اء طرطوس 
موقعان إس��تراتيجيان، يقعان في 
منطق��ة ش��رق البح��ر املتوس��ط، 
وهم��ا مؤمن��ان بالكام��ل ف��ي ظل 
األلكترونية  اإلعاق��ة  وجود وحدات 
)كراس��وخا(، بإالتف��اق مع جهاز 
وبإش��راف  الس��ورية  اخملاب��رات 
األس��د حتدي��داً، واألهمي��ة تب��رز 
أيض��اً لقاع��دة أجنرلي��ك، والتي 
حت��وي خزيناً عس��كرياً أمريكياً، 
وبالتال��ي فاملنطقة على ش��فا 
ج��رف هاٍر من حرب اإلس��تنزاف، 
روس��يا  ب��ني كل م��ن  بالنياب��ة 

وأمريكا .
)الروس��ي  التق��ارب  ظ��ل  ف��ي 
السوري اإليراني التركي(، يتضح 
جلي��اً خب��ث املؤامرة املرس��ومة 
ألمري��كا، خاصة وأن موقع ديبكا 
اإلس��تخباري اإلس��رائيلي، نشر 
تقريراً حول طلب إيران، تشكيل 
غرفة عمليات تضم: )حزب اهلل، 
وفصائل مقاومة عراقية، وس��وريا، 
وإي��ران(، لض��رب الدول��ة العبري��ة، 
في ظل تصاع��د اإلعت��داءات على 
فمثل��ث  وعلي��ه  الفلس��طينيني، 
برمودا غامض للغاية في منطقتنا، 

لكنه خبيث ومدمر بالتأكيد .

احمد شاكر الحلفي

رمبا يتفق معي الكثي��رون بان وزير االعالم محمد 
س��عيد الصح��اف ف��ي النظ��ام الس��ابق ق��د 
يضاه��ي وزير الدعاية النازي��ة جوزيف غوبلز في 
الك��ذب والتضلي��ل والنقد وه��و صاحب مقولة 
)اكذب اكذب حتى يصدق��ك الناس( لعب غوبلز 
دورا مهم��ا في احلرب النفس��ية وتروي��ج الفكر 
الن��ازي حني صور لألملان عل��ى ان هتلر هو الرجل 
الوحي��د املنق��ذ لهم ويعد غوبلز من مؤسس��ي 
ف��ن الدعاية السياس��ية وذكر هتل��ر في احدى 
خطابات��ه : لق��د اوصلتني الدعاي��ة الى احلكم 
وبالدعاية حافظنا على مراكزنا .. ظهر الصحاف 
بطل االخب��ار امللفقة والتصريح��ات الرنانة في 
احلرب عند دخ��ول القوات االجنبي��ة العراق عام 
2003 م��ا جعله جنما كبي��را عند البعض واخذوا 
يصدق��ون تصريحاته ويتضاحكون عند س��ماع 
مفرداته الت��ي كان دائما ما يردده��ا في مؤمتراته 
الصحفي��ة )العل��وج _ طراطي��ر( وغيره��ا في 
حني كانت الدباب��ات االمريكية تصول وجتول في 
ش��وارع وازقة بغداد م��ا دفع الرئي��س االمريكي 
ب��وش االب��ن ان يس��ارع ف��ي س��ماع اخلطابات 
واملؤمترات الصحفية التي كان الصحاف يعقدها 
ليضحك ويس��تمتع بهذي��ان ه��ذا الرجل الذي 
خ��دع العراقيني في تضليل احلقائق .. اتهم احد 

اعض��اء مجلس الن��واب بتغريدة على حس��ابه 
في تويت��ر ان وزير الكهرباء بدأ مش��واره باقصاء 
بعض اخلبرات من طائفة معينة الفتا الى ان قرار 
الوزير ال يتماش��ى مع عملية االصالح التي تدعو 
اليه��ا احلكومة واض��اف ان الوزير جاء باس��ماء 
عليهم شبهات فساد سابقة ال ميكن ملثلهم ان 
يحسنوا من انتاج الطاقة الكهربائية للشعب 
العراق��ي بصورة منظمة مش��يرا الى اننا نرفض 
التميي��ز بني ابناء الش��عب العراقي ث��م جاء رد 
وزي��ر الكهرباء الدكتور ل��ؤي اخلطيب في تغريدة 
موضحا : استبدلت وكالء مسلمني فقط بواحد 
مسلم وآخر مس��يحي اكثر كفاءة استنادا الى 

معايير املهنية حص��را مضيفا : لقد ورثت اثقل 
ملف حكومي وال احتمل تبعات سوء ادارة وفساد 
15 سنة طالت قطاع الكهرباء .. هنا نريد ان نبني 
املشكلة االكبر واالكثر تعقيدا في العراق تكمن 
في تصريحات بعض النواب وغالبا ما تكون غير 
موضوعية وترتكز على شبح الطائفية مبحاولة 
تشويش الرأي العام من اجل مصالح شخصية 

ومنتج��ات  مزاي��دات سياس��ية  م��ن  تخل��و  ال 
ممس��وخة ال قيم��ة لها بع��د ان تيقن الش��عب 
العراق��ي بجمي��ع اديان��ه وقوميات��ه ومذاهب��ه 
حجم املؤام��رة التي كانت وما ت��زال حتاك حوله 
وثب��ت عبر االع��وام العجاف الس��ابقة ان بعض 
السياس��يني ه��م ارب��اب الطائفي��ة ويطمحون 
ال��ى حتويل الطائفية الى نظام سياس��ي معلن 
ملكاس��ب ش��خصية على حس��اب وحدة البلد 
.. التج��ارب املاضي��ة وم��ا آل��ت اليه م��ن فواجع 
ومواج��ع باالقتت��ال الطائف��ي ادت ال��ى خلخلة 
االوض��اع للش��عب العراقي وانقس��امه بعد ان 
تعمقت ثقافة املذهبية وش��ق الوحدة الوطنية 
عن طري��ق تاجيج ثقاف��ة الفك��ر الطائفي ومع 
كل اقت��راب للتضامن والوح��دة تتعالى اصوات 
املنادين بالطائفية من جديد بعد ان ترسخت في 
ابناء ش��عبنا روح املواطنة والتعايش السلمي .. 
هنا نريد ايضا ان نبني وبشكل واضح ان الفساد 
حني يستش��ري ويستمر لسنوات دون محاسبة 
الفاس��دين يخلق الف��رص الكثيرة للصوص في 
التم��ادي والتالعب مبق��درات الش��عب وبالتالي 
تك��ون النتيج��ة ضي��اع حق��وق الن��اس .. وزي��ر 
الكهرب��اء يقود اليوم ثورة بيض��اء للتخلص من 
الفاس��دين الذين نهبوا ابس��ط حقوق املواطن 
العراق��ي وال ب��د من اع��ادة النظر ببع��ض املدراء 
العام��ني وبعض م��دراء االقس��ام وان يختار من 
ه��و احق واجدر باملس��ؤولية لتول��ي املنصب وال 
ننس��ى ان نؤكد على ان االص��الح ال يكون بليلة 
وضحاها ب��ل يحتاج الى وقت الع��ادة االمور الى 
نصابها الصحيح وهو م��ا يفعله وزير الكهرباء 
احلالي الذي ورث تركة ثقيلة من امللفات اخلطيرة 
الت��ي اثقلت كاهل الوزارة واملواط��ن .  وال يفوتنا 
ان نذكر ان على الطائفيني الكف عن اس��تغالل 
املواطن البس��يط باس��م املذهبي��ة والطائفية 
الت��ي غادرتن��ا بع��د ان ازهق��ت ارواح الكثير من 

الضحايا االبرياء.

العراق ...الزيارات وتطوير العالقات مع الدول
 

عبد الخالق الفالح

احلدي��ث ع��ن “العالق��ات الدولي��ة”، ينطوي 
عل��ى الرغب��ة ف��ي التأكيد عل��ى الطبيعية 
الديناميكية للتفاع��الت التي تتجاوز حدود 
الدول بصرف النظر ع��ن نوع هذه التفاعالت 
وموضوعه��ا، حي��ث ينظ��ر إليه��ا باعتبارها 
تش��كل نس��قا متراب��ط املكون��ات واألبعاد 
وتتفاع��ل عناصره ووحدات��ه جميعها؛ حيث 
يؤث��ر كل مكون منه��ا على اآلخ��ر ويتأثر به. 
هناك مب��ادئ وقواعد عامة ف��ي افتراضاتها 
وأهدافه��ا مث��ل األيديولوجيات السياس��ية 
واملب��ادئ املس��تمدة م��ن األديان الس��ماوية، 
بصفتها نظًما عقائدية كونية، توجه رسالة 

إلى البشرية كلها.
اجملتم��ع الدول��ي مفهوم يش��ير إلى مجموع 
اجملتمعات السياس��ية الفردية التي تسمى 
بال��دول ، والت��ي تتكون كل واح��دة منها من 
ش��عب وإقلي��م وحكومة واقتص��اد في إطار 
ش��خصية وحدود معينة لها ذاتيتها املميزة 
والسلطة التي تعمل على توحيد هذا اجملتمع 
ف��ى مواجهة غي��ره م��ن ال��دول واجملتمعات 
املنافس��ة. ، وضم��ن ه��ذه العضوي��ة حتظى 
بعض الدول دون غيرها باعتراف دولي واس��ع 
بأنها دول كبرى ذات قوة ونفوذ ومكانة وتأثير. 
تتضح الفاعلية السياسية لكل وحدة دولية 
عب��ر توظيف عناصر الق��وة ومعاجلة مكامن 
الضع��ف ف��ي مقوماته��ا املادي��ة واملعنوية 
والتي تخططه عبر استراتيجيتها وتنفذها 
عبر سياس��تها كما ان الفاعلية تتضح عبر 
السياسة العامة للدولة والتي جتسدها في 
سياستها الداخلية واخلارجية . الدول كانت 
وم��ا زالت بحاجة إل��ى التعاون فيم��ا بينها، 
ألنه��ا أحّس��ت أّن مصاحلها وتعزي��ز وجودها 
متوقف على عالقات متميزة بعضها ببعض، 
حيث تستطيع بواس��طتها تأمني حاجاتها 

بالتبادل أو املقايضة.

ويتحق��ق اجملتم��ع الدولي عندما يت��اح له أن 
يضم فى عضويته هذه الدول .الدبلوماسية 
وهي بالنسبة للمجتمع الدولي مبثابة القوى 
احملرك��ة للحي��اة الدولية ومبعث نش��اطها، 
وبالنسبة لكل الدول مبثابة األداة التي متّكنها 
� لو أحسنت استخدامها � من احلصول على 
كل املزايا التي تس��عى إليها ومن تبّوء املركز 

الالئق بها في اي مجتمع.
وبالنس��بة للعراق فان األهمية السياس��ية 
الت��ي تضاف لألهمية االس��تراتيجية تكمن 
في معاجلة السلبيات واملشاكل وبناء منوذج 
سياس��ي خاص بالعراق يحيط بكل مسألة 
تس��اند هذا النموذج ويكون النجاح في بناء 
هذا النموذج هو الركيزة في صناعة األهمية 
ولدى الع��راق الق��درة في بن��اء برنامج عمل 
حقيقي يس��هم في اس��تقرار املنطقة و في 
مواجه��ة اإلره��اب والتطرف وإع��ادة املوازين 
اخملتلفة ف��ي املنطقة فمن الض��رورة تفعيل 
التعاون في اجمل��االت االقتصادي��ة والتجارية 
 ، النف��ط  وقط��اع  واالس��تثمار  والزراعي��ة 
الن��ه يش��كل الرقم األصع��ب ف��ي املعادلة 
االقتصادية ف��ي املنطقة ، حي��ث ميلك ثاني 
أكبر احتياطي نفطي بعد السعودية ، ورابع 

دولة في اإلنتاج العاملي للنفط ، وتقدر نس�بة 
االحتياط���ات النفطي�ة العراقي���ة الثابت�ة 
ب���)112.5( ملي���ار برمي�ل ، وه�و م���ا يع�ادل 
)12 %( م���ن مجم���ل االحتي�اط��ي الع�املي ، 

في ح�ني ي�رى بع�ض اخل�ب��راء ان الع�راق ل�و 
اس���تأنف التنقي���ب ع�ن ال�نف��ط بقدراته 
الكاملة ألصبح ميل��ك ض��عف احتياطات��ه 

احلالي����ة ، اذ توقف��ت اعم����ال التنقي��ب 
ب����دءا م����ن ع����ام )1980( اثر احل��رب على 
اجلمهورية االس��المية االيراني��ة وعام 1990 
ف��ي احلرب على دولة الكوي��ت باإلضافة الى 
ثرواته الهائلة املكتش��فة وغير املكتشفة 
كالفوس��فات والكبريت والزئبق ، وما متتلئ 

به أرض العراق من خيرات وثروات طبيعية .
الع��راق بعد ان مر بكب��وة بعد عام 2003 من 
ع��دم االس��تقرار وس��اده نوع م��ن االنفالت 

ف��ي العالق��ات السياس��ية الداخلي��ة التي 
انعكس��ت على العالق��ات اخلارجي��ة وعدم 
ثبات احلكومات املتعاقبة و بسبب عدم وجود 
برنامج عمل في وزارة اخلارجية وضعف اخلبرة 
وعدم االعتم��اد على الك��وادر اخملتصة عليه 
اليوم العمل في هذه ال��وزارة املهمة الختيار 
الش��خصيات الفاعلة واملتمكنة واحلريصة 
على س��معة البلد من اجل تطوير عملها ملا 
له من تأثير في تطوير العالقات الدبلوماسية 
والسياس��ية واالقتصادية ودور في املنظمات 
الدولي��ة . ان الع��راق ف��ي حتد كبي��ر ومرحلة 
مهمة من تاريخه ، ويريد االنطالق نحو مرحلة 
اإلعمار ، وهو ما س��يتحقق من خالل اعتماد 
املصلحة العراقي��ة أوال ، كمنطلق للتعامل 

والتعاون مع ال��دول العربية واإلقليمية لكي 
يضع��ه في مكان��ه اإلقليم��ي الصحيح مع 
دول اجل��وار في املنطق��ة ،العاصمُة العراقية 
بغداد تش��هد َحراكاً دبلوماس��ياً دولياً متثَل 
بزياراٍت قاَم بها كٌل من امللك األردني عبد اهلل 
الثان��ي، ووزي��ِر اخلارجية الفرنس��ي جان ايف 
لودريان، ونظي��ِره االيراني محمد جواد ظريف 
ووزي��ر الدفاع االس��ترالي،في ظل وجود رغبة 
وجاهزي��ة لديه ف��ي تطوير عالق��ات التعاون 
االقتص��ادي والنهوض بالتب��ادل التجاري إلى 
مس��تويات متقدم��ة ، انطالقاً م��ن الروابط 
والعالقات الراسخة مع كل الدول التي ترغب 
في ذلك وهذا ما متت مالحظته ومش��اهدته 
من خالل الزيارات املتقابلة التي بدأت تنشط 

ف��ي االونة االخيرة ويقوم بها املس��ؤولون من 
مختلف الدول للعراق وبالعكس��و و تنشط 
الزيارات املتبادلة مع عدد من الدول اخلليجية 
وإالقليمي��ة والدولية ، منه��ا الكويت واألردن 
وإيران واالمارات والس��عودية وتركيا والتعاون 
املش��ترك مع العدي��د من ال��دول االخرى ، ما 
تؤكد على س��عي الع��راق نحو بن��اء أفضل 
العالق��ات م��ع ال��دول العربي��ة واإلقليمي��ة 
ث��م الدولي��ة، والتعاون مع أش��قائه وجيرانه 
واصدقائ��ه ف��ي إرس��اء قواعد حس��ن اجلوار 
واحت��رام الس��يادة ، والعم��ل عل��ى تعزي��ز 
التكام��ل االقتص��ادي واإلمنائ��ي ، والنهوض 
الثقافي املش��ترك مبا يخدم شعوب املنطقة 

ويعزز مفاهيم التعاون الدولي .

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

األهمية السياسية 
التي تضاف لألهمية 
االسرتاتيجية تكمن 
يف معالجة السلبيات 
واملشاكل وبناء نموذج 
سياسي خاص بالعراق

الفساد حني يستشري 
ويستمر لسنوات دون 
محاسبة الفاسدين يخلق 
الفرص الكثرية للصوص يف 
التمادي والتالعب بمقدرات 
الشعب

تطورات الدول املجاورة 
للعراق بدأت تظهر للسطح 
فحرب النيابة التي تخوضها 
أمريكا لصالح إسرائيل 
تتمحور هذه املرة للتحشيد 
العسكري
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الفايننش��ال تايمز: حرب ترامب الباردة لن 
تنجح يف مواجهة الصني

نشرت صحيفة الفايننشال تاميز مقاال كتبه، جيفري 
س��اكس، يقول فيه إن “تكتيكات احلرب الباردة” التي 
يس��تخدمها الرئيس األمريكي دونالد ترامب لن تنفع 
م��ع الصني.ويقول س��اكس إن اإلج��راءات االقتصادية 
التي أعلنتها واشنطن جتاه الصني مقتبسة من احلرب 
الباردة مع االحتاد السوفيتي واملناوشات مع اليابان في 
الثمانين��ات. لك��ن الص��ني، على حد تعبيره، ليس��ت 

االحتاد السوفيتي وال هي اليابان.
وي��رى الكاتب أن اإلج��راءات التجاري��ة األمريكية جتاه 
الصني من شأنها، إذا لم تتوقف في املستقبل القريب، 
أن تضر باالقتصاد العاملي والواليات املتحدة نفس��ها.

ويضي��ف أن الص��ني تتقدم على الوالي��ات املتحدة في 
الن��اجت احمللي اإلجمال��ي وجتاريها أو تتق��دم عليها في 
مج��ال التكنولوجي��ا، مث��ل اجليل اخلام��س للهاتف 
النقال. ويعتقد الكاتب أن الصني س��تنافس بداية من 

2020 شركتي الطيران املدني بوينغ وإيرباص.
ويتوق��ع س��اكس أال تتمك��ن أي دول��ة مس��تقبال من 
الس��يطرة االقتصادية عل��ى غيرها والتف��رد بالريادة 
العاملية، وهذا ينطب��ق على الواليات واملتحدة والصني 
أيض��ا. وس��يصبح اقتصاد الص��ني أكبر م��ن اقتصاد 

أمريكا بفضل عدد السكان.

ويق��ول إن ما تقوم به الوالي��ات املتحدة جتاه الصني 
هو “حرب باردة”، فه��ي تدفع حلفاءها األمنيني في 
الناتو واليابان وأس��تراليا وغيرها إل��ى التوقف عن 

شراء التكنولوجيا الصينية املتطورة.
وقد انتش��رت فكرة عدم شراء جتهيزات تكنولوجيا 
االتص��ال الصينية ليس لثبوت أنه��ا أبواب خلفية 
للص��ني، وإمنا الحتمال وجود ه��ذه األبواب اخللفية، 
أو رمب��ا ألن الس��لطات األمريكي��ة جت��د صعوبة في 
التجس��س على مواطنيها باستعمال التجهيزات 
الصينية.وق��د ش��رعت جمي��ع ال��وكاالت األمنية 
األمريكي��ة ف��ي من��ع الص��ني من ش��راء ش��ركات 
أن  مفاده��ا  فك��رة  واش��نطن  ونش��رت  التقني��ة. 
الصني قد تتجس��س على األمريكيني باس��تعمال 
عرب��ات قط��ار مصنوعة ف��ي الصني.ويذكر الكاتب 
أن الوالي��ات املتحدة س��عت ف��ي الثمانين��ات إلى 

وق��ف صع��ود قط��اع التصني��ع ف��ي الياب��ان بإغالق 
أس��واقها أم��ام الص��ادرات وبف��رض رس��وم وحصص 
اس��تيراد، مهددة بإجراءات عقابية إذا خفضت اليابان 
من قيم��ة عملته��ا. ومن منتص��ف الثمانين��ات إلى 
التس��عينات جنحت واش��نطن في دفع الني إلى أعلى.

وي��رى أن واش��نطن تلعب اللعبة نفس��ها مع الصني. 
إذا ل��م تتراجع قيمة الي��وان إال قليال، منذ تولي ترامب 
الس��لطة.ويضيف أنه “في احلرب التجارية األمريكية 
صقور وحمائ��م. ويريد الصقور إخض��اع الصني متاما، 
أما املعتدلون فيبحثون عن تنازالت معينة منها، مثل 
امللكية الفكري��ة. ولكنها لن توقف منو الصني كما ال 

تنفع الواليات املتحدة كثيرا”.

آي: رجل أوربا القوي
نش��رت صحيفة آي تقريرا كتبت��ه، جوزيفني ماكيني، 
ع��ن وزير الداخلي��ة اإليطالي، ماتيو س��الفيني، الذي 
تصف��ه بأن رجل أوربا القوي.وتق��ول جوزيفني ماكيني 
إن س��الفيني ش��عر بنش��وة االنتص��ار بع��د ترحيل 
اإلرهابي اليساري، تشيزاري باتيستي، إلى إيطاليا هذا 
األسبوع، وقد ظل عقودا من الزمن مختفيا في فرنسا 
والبرازي��ل، وكان نائب رئيس الوزراء في اس��تقباله في 
املط��ار، قائال للصحفي��ني: “إن إيطاليا أصبحت اليوم 
دولة محترمة”.وتعرض سالفيني النتقادات ألنه حول 

العملية إلى اس��تعراض إعالمي، إذ نش��ر الصور على 
موقع تويتر وبث العملية مباشرة عبر موقع فيسبوك 
ملتابعيه البالغ عددهم 3.5 ماليني، ووصف منتقدوه ذلك 
بأنه “سيرك سالفيني”.ودافع عن ارتدائه زي الشرطة 
قائال إنه “ش��رف ل��ي أن أرتدي أجهزة األم��ن تقديرا ملا 
يقومون ب��ه والتزامهم وتضحياته��م اليومية”.ولكن 
املعلق، روبرتو س��افيانو، املع��روف مبواقفه ضد املافيا، 
اته��م س��الفيني بتصرفات خطي��رة تش��به ما كان 
يقوم به الدكتاتوريون مثل بينيتو موس��وليني وفيدال 

كاسترو ومعمر القذافي.
الس��تامبا،  بصحيف��ة  اخملض��رم  الصحف��ي  وق��ال 

مارتشيلو سارفا، إن الوزير جعل ترحيل باتيستي نوعا 
من االس��تعراض ق��د ينقلب مفعوله علي��ه. وأضاف: 
“إذا كان اله��دف هو إظهار ق��وة احلكومة األخيرة فإن 
النتيج��ة هي العك��س، فقد حول قات��ال متكنت منه 

العدالة أخيرا إلى بطل”.
وميلك س��الفيني، حس��ب الكاتبة، فريق��ا قويا على 
مواقع التواصل االجتماعي جعله يتصدر استطالعات 
الرأي ويس��عى إلى كس��ب مؤيدين في جن��وب البالد، 

حيث ال يتمتع حزبه بشعبية كبيرة.
وتزايدت ش��عبيته ه��و بفضل مواقفه املتش��ددة من 
الهجرة غير الشرعية ومن االحتاد األوربي. وكان شعاره 

من��ذ تولي الس��لطة “لقد انتهى احلفل” وش��رع في 
غلق املوانئ اإليطالية.

وأصبح الوزير اإليطالي، حس��ب الكاتبة، صوت التيار 
اليمين��ي املتطرف في أوربا، وهو ينازع فرنس��ا وأملانيا 
عل��ى زعامة الق��ارة، وس��تكون معركت��ه املقبلة في 
االنتخاب��ات األوربي��ة ف��ي مايو/آي��ار، ثم تأت��ي بعدها 
انتخاب��ات في إيطالي��ا قد تدفع به إلى س��دة احلكم 

رئيسا للوزراء.

الغارديان: القهوة يف خطر
ونش��رت صحيفة الغارديان مقاال كتبه، بن ماكنتاير، 
يح��ذر فيه من اخلطر ال��ذي يهدد القه��وة بالزوال من 
العالم.يقول بن ماكنتاير إننا نستهلك القهوة يوميا 
وبكميات كبيرة وال نحس��ب لذلك أي حساب. ويذكر 
أن ال��ن ي��زرع في 70 دولة تنتج حوال��ي 10 ماليني طن 
س��نويا، وهي الس��لعة القانونية الثاني��ة في العالم 
من حيث التداول بعد النفط ويشرب الناس نحو 2.25 
مليار كأس قهوة يوميا. ولكن هذا الش��راب التاريخي 
أصبح اليوم مهددا.فأغلب أنواع الن مهددة، وبعضها 
في طريق��ه إل��ى االنقراض بس��بب انحس��ار بيئتها 

الطبيعية، والتغير املناخي، حسب ما بينه باحثون.

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

شرق البحر املتوسط برمودا جديدجهود بيضاء يف وزارة الكهرباء

   

د.عادل عزي البياتي

تناقلت وس��ائل االع��الم العراقية مؤخ��راً ما يدور في 
بعض الوزارات  ومؤسس��اتها من فس��اد اداري ومالي 
والسيطرة على العقود واملصالح واملنافع املالية.. وقد 

ارتبط ذلك ببعض مدراء مكاتب الوزراء ملا لهم من دور 
مهم في عملية الفس��اد الذي استشري كالسرطان 

في جسد الوزارات ومؤسساتها.
وقد كشفت منظمة الشفافية 7 حاالت جرى خاللها 
تعيني مدراء جدد في مكاتب الوزراء ومنحوا صالحيات 
واسعة ودخل اليها أشخاص غرباء ليشغلوا مناصب 
مدير مكت��ب الوزير وأصبح��وا هم ال��وزراء الفعليون 
الذين يديرون شؤون التعيينات والعقود وشؤون املالية 
واالداري��ة .. وكش��فت أيضاً بأن مس��ؤولني من مراتب 
عليا قاموا بالفساد.. وبأن بعض الوزارات يديرها بعض 
مدراء مكات��ب ال الوزراء كظاهرة م��ن إحدى الظواهر 
الشائعة ومبشاركة دوائرها واقسامها االدارية واملالية 
والرقابية بالتس��تر على الفساد ، وبأنها جتسيد حي 

ومعلن وصريح ومكشوف العمال الفساد.

وكان لترش��يح )الدكتور عبد االمير احلمداني(- اخلبير 
والبروفيسور اآلثاري لتولي حقيبة وزارة الثقافة - األثر 
الطيب والترحيب احلار والدعم املطلق لدى ش��ريحة 
املثقفني وأوساط اعالمية ووطنية...الصالح ما أفسده 
البع��ض والواردة في قاموس��ه املتن��وع.. بوصفه ابن 
الثقافة البار ورئيس احتاد األدباء والكتاب في محافظة 
ذي ق��ار ومدي��ر آثار احملافظة، وش��ارك ف��ي العديد من 
املؤمت��رات الوطنية والعربية والدولية عن اآلثار، وعضو 
في جمعي��ة اآلثاريني واحت��اد الصحفيني ف��ي العراق 
ومدي��ر حتري��ر مجل��ة اآلداب الس��ومرية ، ومتابعت��ه 
للنش��اطات الثقافية واألدبية ف��ي بعض احملافظات... 
وبالض��رب بيد من حدي��د على الرؤوس  التي أس��اءت 
الى س��معة الثقاف��ة وكرامة املوظف��ني ، وبظلمهم 
لألبري��اء والفق��راء بتهم باطلة وكيدي��ة ومحاربتهم 

لذوي الكف��اءات العلمية وأصحاب اخلب��رات العائدة 
من املهجر بتهميش��هم وسرقة حقوقهم القانونية 
والوظيفي��ة وبط��رق خبيثة ومفبرك��ة.. وقدومه بادرة 
خير وتفاؤل وأمل لتفكيك منظومة الفس��اد وحينما 
وض��ع ي��ده عل��ى اجل��رح ومن��ذ الي��وم األول بتنحيته 
)مدي��ر مكتب( لثالث وزراء ثقافة كان معشعش��اً في 
الوزارة ومنس��باً فيها ومنذ أكثر من 7س��نوات وبغير 
األط��ر القانونية وهو الوزير البدي��ل بالتوقيع عنه في 
املراس��الت واملنتفع من مزاي��ا موقعه...وتبعها خطوة 
القض��اء على ظاهرة تنس��يب املوظفني  ب��ني الوزارة 
ودوائرها بهذا العدد الهائل وغير اخملطط له وبحسب 

احلاجة والتخصص لسد الشاغر؟.
وعم��ل )الدكت��ور احلمداني(بتحدي��د ي��وم مع��ني في 
األس��بوع الس��تقبال ومقابلة املوظف��ني واملواطنني 

الناجع��ة  احلل��ول  وتق��دمي  بش��كاواهم   والنظ��ر 
لتظلمهم وكس��ياق عمل منتظ��م والتي لم تر النور 
سابقاً ، اضافة الى قيامه بتشكيل جلنة خاصة - لم 
تشكل سابقاً أساساً- لتلقي طلبات املظلومني ورفع 
الغن الذي أصابهم وفق��اً للقانون ،واعطاء أهل احلق 
حقوقهم املس��لوبة ، حي��ث كان الظلم ميارس آنذاك 
بأجن��دات خاص��ة ، ودون اللجوء ال��ى تطبيق فقرات 
القانون والضمير وباس��تهتار وظيفي ال مس��ؤول.. وال 
ننسى قيام الس��يد الوزير باجلوالت امليدانية اليومية 
بني أقس��ام وأروقة الوزارة ملتابعة أداء املوظفني وبروح 
وطنية والتي خلت من مرافقة املس��ؤولني له بوصفه 
ف��رداً من كوادره��ا ال يتمي��ز عنهم ، وش��ملت زيارته 
أيضاً مكتب املفتش العام وبعض الدوائر خارج مبنى 
ال��وزارة ... والدكتور احلمداني ق��د ابتعث اصالً لنصرة 

املظلوم��ني واملهمش��ني واملس��تضعفني والنه��وض 
بواق��ع الثقاف��ة امل��زري.. ب��ارك اهلل باجله��ود اخلي��رة 
واملؤمنة للجهة التي اس��همت بترشيحه وتنصيبه 
لتول��ي حقيبة الثقافة والت��ي افتقرنا لهكذا عناصر 
مهنية ومخلص��ة ونزيهة وكفوءة.. ونأم��ل في األيام 
القادم��ة املزيد من االجن��ازات واالصالح��ات  بالقضاء 
على الفس��اد وتشخيص الفاس��دين واملعشعشني 
واملزوري��ن والفضائيني الذين س��اهموا بهدرهم للمال 
العام طيلة الس��نوات املاضية باس��تغاللهم لسوء 
مناصبهم الوظيفية خدمة ملصلحة الوزارة ، واعتالء 
اخليري��ن والوطني��ني والنزيهني وأصحاب الش��هادات 
العلي��ا الذين ل��م تتلط��خ أيديهم بالفس��اد املكان 

املناسب ؟...وعليه توكلنا وهو ناصرنا.   

الدكتور احلمداني  ..وزيراً للثقافة مرحب به



عبود مزهر الكرخي

وعالية  عظيمة  اجلليلة  السيدة  والدة  كانت 
املكانة حيث كانت لديها من الكرامات التي 
وكان  الفداء  لها  روحي  الزهراء  بها  اختصت 
مولد النور فاطمة الزهراء )ع( والتي اهتم بها 
رسولنا األعظم أميا اهتمام ألنها متثل امتداد 
محمد  األكرم  نبينا  ونسل  احملمدي  النسل 
الفداء  له  روحي  أبوها  قال عنها  ولهذا  )ص( 
))فاطمة بضعة مني يريبني مارابها ويؤذيني 

ما آذاها((.
وهو كان مير على بيتها كل صباح فيمسك 
عضادة الباب ويقول } السالم عليكم يا أهل 
بيت النبوة )وفي روايات أخرى ومعدن الرسالة 
إمنا   ، املالئكة{  ومختلف  الوحي  ومهبط 
البيت  أهل  الرجس  عنكم  ليذهب  اهلل  يريد 

ويطهركم تطهيراً{.
احملمدي  للنسل  امتدادا  كانت  أنها  ومبا 
تعد  ال  التي  بكرامتها  وليختص  الشريف 
منذ  فكان  وتعالى  سبحانه  اهلل  حتصى  وال 
أول يوم خلقها أعطاها أول كرامة وهي أنها 
كانت تؤنس أمها خديجة إثناء احلمل وحتدثها 
قلبها  إلى  والسرور  الطمأنينة  اليها  وتدخل 
ونفسها تلك الزهراء روحي لها الفداء والتي 
اختص بها أنبياؤه وكان النبي عيسى)ع( من 
أولئك األنبياء التي أختص بها له ليهبها إلى 

فاطمة الزهراء)ع(.
فكن  هجرنها  قد  مكة  نسوة  إن  ذلك  ومرد 
كن  أنهنَّ  ذلك  وسبب  بيتها  إلى  يدخلن  ال 
لزواجك من يتيم  ))نحن قاطعناك  يقلن لها 
أبو طالب(( فكنَّ ال يدخلن بيتها وال يسلمن 
عليها وال يدعن امرأة تدخل بيتها وكان هذا 
مشركو  فرضها  التي  املقاطعة  من  جزء  هو 
من  وكان  واملسلمني.  النبي)ص(  على  قريش 

بقريناتها  احلامل  تأنس  إن  اآلن  وحتى  العادة 
بهنَّ  وتأنس  ترتاح  لكي  أحاديثهنَّ  ولسماع 
وغلب  املقاطعة  بهذه  استوحشت  ولقد 
عليها احلزن لهذا االجراء ، ولكن اهلل سبحانه 
العامر  خديجة  قلب  يجعل  أن  أبى  وتعالى 
باألميان يعيش حالة من اجلزع واحلزن الداخلي 
أن  فكان  الداخل  من  بنفسها  يأكل  الذي 
أنطق اجلنني الذي في بطنها وجعلت حتدثها 
بحديث النساء في مجالسهن. وهذه املعجزة 
هي ربانية وهي من خصوصيات والدة الزهراء 

والتي أكرمها رب العزة واجلالل أميا إكرام.
ولقد دخل النبي)ص(على زوجته خديجة وقال 
: اجلنني  ، قالت  : ياخديجة من حتدثني؟!  لها 

الذي في بطني يحدثني ويؤنسني!! .
فقال )ص( : } يا خديجة هذا جبرائيل يبشرني 
امليمونة  الطاهرة  النسلة  وإنها   ، أنثى  أنها 
تبارك وتعالى سيجعل نسلي منها  وان اهلل 
وسيجعل من نسلها أئمة ويجعلهم خلفاء 
ظلت  ولقد  وحيه{.  انقضاء  بعد  أرضه  في 
حتدثها وتذهب عنها الروع طيلة أيام احلمل .

ومن هنا نستنتج أن احلوراء اإلنسية سيدتي 
أعطت  قد  هي  الزهراء)ع(  فاطمة  وموالتي 
السيدة  ألمها  تكليمها  وهو  احلدث  بهذا 
األنبياء  منزلة  تؤنسها  لكي  خديجة)ع( 
حلدث  مشابه  هو  احلدث  هذا  ألن  واملرسلني 
إلى  احلدث  هذا  ليضاف  عيسى)ع(  اهلل  نبي 

األسرار املستودعة عند فاطمة الزهراء والتي 
سنكمل ذلك تباعاً.

الباب  لننهي هذه  احلديث  إليكم هذا  وننقل 
بن  جعفر  اهلل  عبد  أبي  عن   { البحث:  من 
أبيه،  عن  عليهم  السالم،  على  بن  محمد 
عن جده قال: قال رسول اهلل صلى اهلل  عليه 
 وآله: معاشر الناس أتدرون ملا خلقت فاطمة؟ 
قالوا: اهلل ورسوله أعلم، قال: خلقت فاطمة 
حوراء إنسية ال إنسية ] و [ قال: خلقت من 
يا رسول اهلل  قالوا:  زغبه،  عرق جبرائيل ومن 
إنسية  حوراء   : تقول  علينا  ذلك  استشكل 
ومن  جبرائيل  عرق  من  تقول:  ثم  إنسية  ال 
تفاحة  ربي  إلى  أهدى  أنبئكم  إذا  قال:  زغبه 
السالم  عليه   جبرائيل  بها  أتاني  اجلنة  من 
عليه   جبرائيل  فعرق   . صدره  إلى  فضمها 
السالم وعرقت التفاحة فصار عرقهما شيئا 
اهلل  رسول  يا  عليك  السالم  قال:  ثم  واحدا 
يا  السالم  وعليك  قلت:  وبركاته  اهلل  ورحمة 
جبرائيل فقال: إن اهلل أهدى إليك تفاحة من 
اجلنة فأخذتها وقبلتها ووضعتها على عيني 
وضممتها إلى صدري. ثم قال: يا محمد كلها، 
قلت: يا حبيبي يا جبرائيل هدية ربي تؤكل؟ 
فرأيت  فأفلقتها  بأكلها  أمرت  قد  نعم،  قال: 
النور،  ذلك  من  ففزعت  ساطعا  نورا  منها 
قال: كل فان ذلك نور املنصورة فاطمة قلت: 
يا جبرائيل ومن املنصورة؟ قال: جارية تخرج 
من صلبك واسمها في السماء منصورة، وفي 
األرض فاطمة، فقلت: يا جبرائيل ولم سميت 
في السماء منصورة وفي األرض فاطمة؟ قال: 
فطمت   ] النه   [ األرض  في  فاطمة  سميت 

محبيها من النار وفطم أعداؤها عن حبها .
خلودها  سر  هو  وهذا  فاطمة  عظمة  فهذه 
وتعالى  سبحانه  اهلل  من  املنصورة  فهي 
واألرضيون ومن  السموات  وجبرائيل ومالئكة 
محمد)ص(  األكرم  نبينا  اهلل  حبيب  بعدهم 
سيرتها  تخلد  أن  اخلالدة  املرأة  بهذه  فجدير 
للمرأة  مثاال  ولتكون  نور  من  بأحرف  تكتب  و 
املسلمة وحتى ضرورة أن يقتدي بها كل رجال 

ونساء العالم أجمعني .

خالد القيسي

ضد  جديد  من  املشروخة  االسطوانة  تدوير  عاد 
غرب  في   ، الوغى  ساحات  في  املنتشر   ، حشدنا 
بطلب   ، بغداد  حلزام  االمني  واحلارس  البالد،  وشرق 
 ، حاقدة  محلية  قوى  ومباركة  بإيحاء  أمريكي 
فصائل  عدة  بتجميد  إقليمية  دول  من  وتأييد 
منه، مؤطرة بهجمة إعالمية بسيل من االكاذيب 

واإلفتراء الرخيص.
أفعال  من  احلشد  اجنزه  ما  الى  الذاكرة  لوعادت 
يتمركز  التي  املواضع  وسد  الثغور  حمى   ، جليلة 
فيها الدواعش التي أتى الشر منها، وصان الوطن 
 ، غيره  به  قام  العمل  هذا  لو   ، وتضحياته  بدمائه 
وهاجت   ، فضائيات  سكتت  وال  الصورة  إلنقلبت 

وماجت نفوس ولم تهدأ.
أرض  وطهر  ذلك  فعل  من  هو  احلشد  كان  اذا  أما 
، وضمد جروح وطن  أهلها وحفظ عرضها  فر  من 
نازف ، وطرد جرادا كان على وشك أن يقتحم بغداد 
دنوت  الذي  منها  يفرون  قضية  فتلك  العاصمة، 
منهم ، واذا تركتهم يحسبونه ضعفا ويرمون جند 
اهلل باخلبيث من القول. عد من خذل نفسه ووطنه 
وأهله ، أن معركة االلسن اخلائبة التي تساند من 
أعوان الشيطان ، ال زالت بقاياها مستمرة تتكلم 
دون حياء ، كغطاء خلذالنهم التي ال تستر عيوبهم.
أنفس  لترضي  االوهام  وخلق  التشكيك  كثرة 
حنق  في  املبررات  وخلق  الزوابع  وتوزيع  االرتياب 
وغضب على حماة التغيير، والتقليل من إنتصارهم 
الكلمات  بسيل   ، الدواعش  حلفائهم  على 
السامة ، والهم الذي أكلهم بغية حتسني صورهم 
الدس  فضائيات  من   ، ألفوه  وما  عليه  إعتادوا  مبا 
والتلفيق العربية منها واحمللية.كان بيان احلشد ما 
شهدته به أفعالهم في صنع االحسان لغيرهم.. 
اجلار  تدل عليهم..هم خير من حمي  اثارهم  وتلك 

وحفظ الديار.. تلك التي يحاول البعض محوها من 
الوجوه  تدليس محاسنها. جتمعت  غشت عيونه 
السالح  حتمل  نهارا  رجالهم  ووهابية،  بنصب 
جهاد  حتتضن  ليال  ونساؤهم  للقتال  وتتهيأ 
وهي  للدين  ونصرة  املقاتلني  عن  ]ترفيها  النكاح 
مأجورة على ذلك كما أفتى بذلك الشيخ العريفي 
السعودي اجلنسية [.. وال جتتمع على مشاركة محو 
هموم العراقيني في الدفاع عن مصاب وطن ابتلى 
بزواحف أنفاق الصحراء من همجية مبتذلة، وامنا 
سكنت خلف أستار املساوئ وسيئات ما صنعوا.
مدوا أيدي الذل لغريب عبث في ديارهم ونسائهم 
وآخر عطف عليهم ولم يسد نقصهم مبئات آالف 
الدوالرات تنثر، البعاد رجال احلشد عن حماية  من 
وطن وصيانة عرض. ما زالت هنالك مناطق يصدر 
لهزمية  تأسيا  الشر  يحمل  بخطاب  الغدر  منها 
داعش ومن أيده ومشى معه .. وهي غير مفاجأة أو 
صدفة وامنا مؤشر على أن الفكر الناصبي الوهابي 
الظالمي ما يزال معشعشا في رؤوس ، ومتغلغال 
وحتتاج   ، ذلك  على  ونشأ  تربى  من   ، نفوس  في 
لصحوة ضمير ومن اين تأتي بها. التحرك ملواجهة 
االكاذيب التي تلصق باحلشد ال تترك سدى.. خوفا 
من أن تلوح أشباح سائبة من شتات األرض نائمة 
في أحضان أدعياء الوطنية يخشى انبعاثها وكما 
حدث في نواح عدة من البلد ، وما تلوح به أمريكا 
وحلفائها من جتاوز سيكون حتت بساطيل احلشد.
يا حشد ايامك الغر وحسن افعالك فينا مخلدة.. 
وتذكار.  عز  خير  وهي  الدار..  عقبى  ولشهدائك 
أحرار  إعناق  في  طوقا  محاسنها  شعاع  يسري 

العراق.
قبرمت  وطن..  وحدة  بحار  عواصف  ركبتم  لقد 
شقيتم  الطوفان..  واجتزمت  واالثنية..  الطائفية 
ونعمنا.. تضحياتكم لم توقظ موتى الضمير، ولم 
ترد الروح الجساد قسمت نصفني أمات اهلل اميانهم 
سقم  ومن   .. وتهذي  والدول  الفنادق  ارتادت  من 
قضت  معلنة  شكوى  في  اخليام  ضاربة  النفوس 
وطن  اخوان  مستبدلني   .. مزمنا  مرضا  احلقد  في 
لهم بعدوى التعصب.. جيل من الناس ال تكف عن 
الشكوى واالنتقاد إلى من أحسن إليهم، جتسدت 
تعطيل  وادامة   ، حكم  ضياع  على  البكاء  في 

مسيرة بناء وطن وصوال الى دولة املواطنة .

) تينس��نت ( الش��ركة األكب��ر في العالم ف��ي مجال ألع��اب الهواتف 
احملمولة جتمع أبناء حام وس��ام ويافث في طائرة واحدة ، يتساءل العرب 
فيه��ا عن وج��ود نظرائهم فيها : ) أكو عرب بالطي��ارة ؟ ( ليأتي اجلواب 

بلهجات العرب اخملتلفة : ) نحن هنا ( .
العال��م االفتراض��ي في ه��ذه اللعبة وغيره��ا يبتلع العال��م احلقيقي 
ويجعله هامش��ا فتستعر املعارك في شاشات الهواتف ، ينتصر فيها 
من ينتصر ويعتصر الزون من تهاون أو تقاعس عن أداء تكليفه البوبجي. 
األرواح تتج��دد والرصاصات ال تؤلم جس��د أحد من املقاتلني األش��اوس 

لكن الهزمية - بعد ساعات طويلة من الرفقة العربية - تكون مؤملة .
لم يجتمع العرب في تاريخهم على قتال عدو لهم كما جمعتهم طائرة 
البوبجي ولم يتفان��ى منهم أحد لنصرة أخيه كما فعلوها في ميادين 
حربهم االفتراضية هذه .وأخص العرب بالذكر ألن س��ائر شعوب األرض 
انتصرت لقومياتها وقضاياها في احلروب الواقعية واحلروب االفتراضية 
إال العرب الذين اعتادوا جتاهل قضاياهم املش��تركة، ولعل الذي دفعهم 
الى االس��تعانة ببعضه��م هو أن التضحية في ه��ذه اللعبة ضرب من 
اخلي��ال وكذبة كب��رى ووهم .تذكر بع��ض التقارير ) أن األلعاب تس��بب 
“فقدان الذاكرة املصدرية”، حيث تظل الذاكرة س��ليمة لكنها تصبح 
أكثر عمومية، كما تنفصل عن أي س��ياق محدد، وال يرتبط الش��خص 

بالسرد املس��تمر ألحداث 
معين��ة، لكن��ه ينغم��س 
أكث��ر ف��ي حاض��ر ضبابي 
كذل��ك  املعال��م،  مبه��م 
جتع��ل األلع��اب العبيه��ا 
وأكثر  للغاي��ة  عاطفي��ني 
تفاع��ال لألحاس��يس بدال 
م��ن التص��رف عل��ى نحو 

استباقي هادئ ( .
وهذه االمتيازات !! تناسب 
املمزق��ة  عروبتن��ا  واق��ع 
الت��ي  اخلاوي��ة  ذاكرتن��ا  و 

التس��تحضر س��وى األحقاد ، لذلك فأن هذه اللعبة تكون مالئمة جدا 
لهذه الش��خصية حني جتعله ينغمس أكثر ف��ي حاضر ضبابي مبهم 

وتتناغم مع عاطفته فيكون عاطفيا للغاية ومرهف االحساس...
البوبجي .. ليست لعبة العرب وحدهم ولرمبا انساق البعض وراء مقولة 
) أن اللعبة مؤامرة تس��تهدف الع��رب ( ، كال ، فاللعبة حتى اآلن، تضم 
أكثر من 20 مليون العب يوميا من جميع أنحاء العالم ، و مت حتميلها من 
متج��ر أندرويد أكثر من 32.34 مليون مرة، وأصبحت في مقدمة األلعاب 
التي يجري تنزيلها في أكثر من 100 دولة، كما تعدى عدد املستخدمني 
له��ا حاجز 400 مليون، ويُق��ّدر مجموع األوقات الت��ي قضاها الالعبون 
داخ��ل تلك اللعبة ب��� 25 عاما وجميع هذه األرق��ام قابلة للزيادة .نرجو 
للع��رب وقت��ا ممتعا ف��ي لعبة احلرب الت��ي جمعتهم في طائ��رة واحدة 
ومي��دان واح��د وإن كان ذلك في العالم االفتراض��ي ونرجو أن التنعكس 
نتائ��ج املعارك في��ه على حياته��م األس��رية حيث االنتح��ار والطالق 

ومصائب أخرى .. استميحكم عذرا فالطائرة بانتظاري .

العالم االفرتاضي يف هذه 
اللعبة وغريها يبتلع العالم 
الحقيقي ويجعله هامشا 
فتستعر املعارك يف شاشات 
الهواتف  ينتصر فيها من 
ينتصر 

به��دف تالفي الوق��وع في األخط��اء النحوي��ة واإلمالئية، 
واحلفاظ على سالمة املادة فكريا، نأمل من اخواننا الكتاب 
ان يرس��لوا الينا ابداعاتهم مطبوعة على قرص )سي دي(، 

وليست مكتوبة بخط اليد. 
مع اإلعتزاز واحملبة

تنويــه..إلى كتابنا األعزاء

حسني فرحان

 خارطة طريق

 العرب يف طيارة
البوجبي باسم مصطفى الخليل

االية )36( من سورة االسراء تقول )والتقف ما 
ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد 
كل اولئ��ك كان عن��ه مس��ؤوال( ص��دق اهلل 
العظيم واملعنى التش��هد اال مبا رأت عيناك 
وسمعته اذناك ووعاه قلبك واخلالصة النهي 

عن القول بال علم بل بالظن والتوهم .
1. اثن��اء ح��رب 1948 ب��ني اجلي��ش العراقي 
واالس��رائيليني كانت هن��اك قلعة ضخمة 
اسمها قلعة كيشر وهي قلعة اثرية فكلما 
ح��اول اجلي��ش العراق��ي اقتحامه��ا تكبد 
خس��ائر فادحة واخيرا اقترح احد الضباط 
بان يزودوه مبدرع��ة بريطانية واملعروف عنها 
س��مك احلدي��د املصنوعة من��ه فركب بها 

وطلب م��ن جماعته حمايت��ه بالنار وتوجه 
نح��و باب القلعة بس��رعة كبي��رة ورصاص 
املدافعني ف��ي القلعة يغطي ه��ذه املدرعة 
ودخ��ل بس��رعة كبيرة مع ب��اب القلعة الى 
داخله��ا ومت اس��قاطها م��ن قب��ل اجلي��ش 
العراق��ي هذا الضابط اصي��ب باكثر من 30 
اطالق��ة وكان االمير عبد االل��ه )رحمه اهلل( 
يراق��ب املعركة بالناظور فق��ال اذا بقى هذا 
الضابط على قيد احلياة فارسلوه الى لندن 

فورا للعالج .
2. ودارت االيام فاصب��ح هذا الضابط رئيس 
وزراء الع��راق وتع��رض لضغ��وط سياس��ية 
كبي��رة م��ن اج��ل اس��تثمار حق��ل كبريت 
املشراق من قبل الشركات االمريكية ولكن 
البولندي��ني قدموا عرضا افض��ل بكثير من 
الش��ركات االمريكية فتم اعطاؤه من قبله 

الى الشركات البولندية .

3. بع��د معرك��ة اقتح��ام قلع��ة )كيش��ر( 
واستبعاد الشركات االمريكية من استثمار 
حق��ل كبريت املش��راق انتش��رت الدعايات 
الت��ي تتهمه بالفس��اد وع��دم النزاهة متأل 

)بق��درة ق��ادر( فاطل��ق  العراق��ي  الش��ارع 
الشارع عليه لقب )ابو فرهود( و )ابو نهيبة( 
بحيث اصبحت هذه الصفة مبثابة القناعة 
ل��دى العراقيني خاص��ة وان حزب البعث قد 

تبناها وقادها .
4. وبع��د االنق��الب العس��كري ف��ي 17/متوز 
/1968 مت توقي��ف هذا الضابط واهني اهانات 
كبي��رة عن��د توقيف��ه واجبر عل��ى تنظيف 
مغاس��ل التوقيف رغ��م حالت��ه الصحية 
املتردي��ة وه��و في التوقيف ارس��ل رس��الة 
مكتوب��ة بخط ي��ده الى رئي��س اجلمهورية 
في ذل��ك الوقت يطلب حتوي��ل كل ما ميلك 
م��ن ام��وال ه��و او اف��راد عائلته ال��ى وزارة 
املالي��ة العراقية وبالطبع ل��م يتحقق ذلك 
النه وببس��اطة الميلك ش��يئا ث��م خرج من 
التوقيف وعاش في بيت بس��يط يعود اصال 
الب زوجت��ه الى ان فارق احلياة بعد ان اصيب 

بالعمى.
5. من املفارقات املؤملة ان املوساد االسرائيلي 
اس��تخدم بعض فئات الشعب العراقي من 
املتخلفني واجلهل��ة خلدمة اغ��راض الدولة 
العبرية منذ تاسيس��ها ع��ام 1948 وحتى 
الوقت احلاضر واخيرا ال اريد االطالة في هذا 
املوضوع ملا يشتمل عليه من معلومات قد 
التص��دق ولعل القارئ الك��رمي يرغب مبعرفة 
اس��م هذا الضابط واقول هو ضابط عراقي 
من اصل شيشاني وهو )طاهر يحيى رحمه 
اهلل( فاالي��ة الكرمي��ة تنطب��ق عل��ى الكثير 
من اجملتم��ع العراقي فال تقل س��معت ولم 
تس��مع وال رأيت ولم تر وال علمت ولم تعلم 
وارجع الى ما يقوله ويحس به قلبك والرجل 

ال اعرفه ولم اشاهده اال عن طريق التلفاز .
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امجد الدهامات

 Edward( كان عالُم األرصاِد اجلويِة
Lorenz( يجري عمليًة حس��ابيًة 
بالكومبيوت��ر للتنب��ِؤ بالطق��ِس، 
وب��دالً من أن يدخ��َل باجلهازِ العدَد 
اختص��رُه  كام��الً،   )156.642135(
الف��رَق  أنَّ  وم��ع   ،)156.642( ال��ى 
قليٌل جداً بني العدديِن، وهو فقط 
)000.000135(، إال أنَّ��هُ حصَل فرقاً 
أنَّ  بالنتيج��ِة، فاس��تنتَج  هائ��الً 
االح��داَث الصغيرَة تتط��ورُ وتكبُر 
لتصب��َح احداث��اً ضخم��ًة ج��داً، 
فأطل��َق على ما حدَث نظريَة تأثيِر 
-Butterfly Effect The  الفراش��ِة

.)ry
مصطل��ٌح  الفراش��ِة(  )تأثي��َر  إنَّ 
مج��ازٌي لوص��ِف االح��داِث وليس 
تفس��يراً لها، إنُّه يصُف الظواهَر 
ذاَت الترابطاِت والتأثيراِت املتبادلِة 
التي تنجُم عن حدٍث أوٍل، قد يكوُن 
بس��يطاً في حِد ذاتِه، لكنه يولُّد 
النتائِج والتطوراِت  سلس��لًة من 
املتتالي��ِة الت��ي يف��وُق حجُمه��ا 
ح��دَث البدايِة، في أماكَن وأزمان ال 
يتوقُعها أحٌد، وكما قاَل الشاعُر: 
ُمس��َتْصغِر  ِمْن  الن��ارِ  “وُمعَظ��ُم 

الَشِررِ”.
ويُعبُر عن ه��ذِه النظري��ِة مجازياً 
بالق��وِل: )إنَّ رفرفَة جناِح فراش��ٍة 
ف��ي البرازي��ِل ق��د تنت��ُج عاصفًة 
بالص��نِي(! ويوجُد مثاٌل مش��هورٌ: 
اثن��اَء احل��رِب العاملي��ِة األولى عثَر 
 )Henry Tandey( اجلندُي البريطانُي

على جن��دي املاني جري��ح، لكنُه 
أش��فَق عليه ولم يقتْلُه، لقد كاَن 

اجلريُح هو )هتلر(!
ل��و أنَّ )Tandey( قت��َل )هتل��ر( مل��ا 
حصَل��ْت احل��رُب العاملي��ُة الثانيُة 
بنتائِجها الكارثي��ِة، إنَّ ما قاَم به 
اجلن��دُي كاَن )حركَة فراش��ٍة( أدْت 

الى )عاصفٍة( كبيرٍة.
إنَّ صفع��َة  آخ��ر:  مث��اٌل  وهن��اك 
الش��رطيِة التونسيِة فادية كامل 
للش��اِب محم��د ب��و عزي��زي أدْت 
الى )الربيع العرب��ي( وما تبعُه من 
أح��داٍث ف��ي تونس، مص��ر، ليبيا، 
س��وريا، واليمن، كان��ت الصفعُة 
)حركَة فراش��ٍة( انتجْت )عاصفًة( 

ضخمًة.
القي��ادُة حس��ب نظري��ةِ تأثرِي 

الفراشةِ:
االس��تفادُة  الذكِي  للقائ��ِد  ميكُن 
من ه��ذِه النظري��ِة واس��تثمارِها 
بطرٍق كثيرٍة، أهُمها الطرُق الثالُث 

التالية:
ويش��ّخُص  يلم��ُح  القائ��ُد  أوالً: 
حدثاً م��ا حتى ولو كان بس��يطاً، 
فيس��تثمرُه ليصنَع منُه عاصفًة 

كبيرًة:
 Rosa( وه��ذا ما فعلْت��ُه الس��يدُة
 )Montgomery( Parks( في مدينِة 
االمريكيِة، فق��د كاَن يُوجُد قانوٌن 
ركاِب  ب��نَي  العنص��ري  للفص��ِل 
احلافالِت يجبُر السوَد على اجللوِس 
ف��ي املقاع��ِد اخللفي��ِة ويخصُص 
ولكَن جلَس��ْت  للبيِض،  االماميَة 
 ،

ٍ
امام��ي مقع��ٍد  عل��ى   )Parks(

ورفض��ْت أْن تُخلَيُه ليجلَس عليِه 
ش��خٌص ابيٌض، وكاَن هذا الرفُض 
ه��و رفرفُة جن��اِح الفراش��ِة التي 
أطلق��ْت عاصفَة )حرك��ِة احلقوِق 
املدني��ِة( املطالب��ِة باملس��اواِة بنَي 

األعراِق في امريكا.
ويش��ّخُص  يلمُح  القائ��ُد  ثاني��اً: 
احداثاً بس��يطًة وعفويًة تقُع مع 

ش��خٍص آخَر في مكاٍن م��ا وزماٍن 
ما، ويس��تثمُر هذا احلدَث ليصنَع 

منُه عاصفًة كبيرًة:
 )Parks( لقد كاَن اعتقاُل السيدِة
ه��و حرك��ُة الفراش��ِة بالنس��بِة 
 ،)Martin Luther King( للدكت��ورِ 
فقْد قاَد نضاُل الس��وِد في )حركِة 
احلقوِق املدنيِة( التي أدْت الى الغاِء 

قواننَي الفصِل العنصرِي .
ويش��ّخُص  يلمُح  القائ��ُد  ثالث��اً: 
احداثاً بس��يطًة وعفوي��ًة ليضَع 
أساس��اً يتح��وُل مبرورِ الزم��ِن الى 

عاصفٍة كبيرٍة مستقبالً:
في عاِم )1894( أراَد الزعيُم الهندُي 
مغ��ادرَة   )Mohandas Gandhi(
دول��ِة جن��وِب افريقي��ا والرج��وَع 
لبلدِه الهن��د، لكَن عندم��ا قررْت 
احلكوم��ُة العنصري��ُة من��َع غي��ِر 
البيِض من املشاركِة باالنتخاباِت 
ق��ررَ البق��اَء، فكانْت ه��ذِه حركُة 
ب��دأ  وفع��الً  خاصَت��ه،  الفراش��ِة 
كفاَح��ه الس��لمُي ف��ي مواجهِة 
الس��لطِة البيضاَء، واستمَر على 
نف��ِس النهِج في الهن��ِد، فأصبَح 
املبن��ُي عل��ى  الس��لمُي  نضال��ُه 
)Ahimsa( ملهماً  نظريِة الالعنِف 
للعدي��ِد م��ن الق��ادِة والش��عوِب 
الذي��َن يناضل��وَن للحص��وِل على 

حقوِقهم سلمياً .

طبع��اً حت��ى الش��عوُب ميكُنه��ا 
اس��تثمارُ هذِه النظري��ِة، وهذا ما 
فعَل��ُه ش��عُب املاني��ا الش��رقيِة 
الس��ابقِة، فعنَدم��ا عق��َد ممث��ُل 
 Gunter الش��يوعيِة  احلكوم��ِة 
صحفي��اً  مؤمت��راً   ))Chabowski
ي��وم 1989/11/9 وتس��ّرَع باإلجابِة 
عن س��ؤاٍل حوَل موعِد الس��ماِح 
للمواطنني بالس��فِر خ��ارَج البالِد 
 ،)Immediately  - )ح��االً  وق��اَل: 
اس��تثمَر الناُس هذا اخلطأ )حركَة 
نح��َو ج��دارِ  وهرع��وا  الفراش��ِة( 
برلني وحطموه، وتطورْت االحداُث 
لتكوَن )عاصف��ًة( قلعْت األنظمَة 

الشيوعيَة في أوربا الشرقية.
وتكررَ االمُر في صربيا  اثناَء حكِم 
 ،)Slobodan Milosevic( الرئي��ِس 
حيث كانْت )حركُة الفراشِة( هي 
قياُم أحِد املواطننَي باقتحاِم مبنى 
التلفزيون بواسطِة )بلدوزر(، االمُر 
الذي أدى الى اندالِع )ثورِة البلدوزر( 
التي أصبح��ْت )عاصفًة( أطاحْت 

بالدكتاتور.
ستراتيجيُة القِط امليِت:

طبع��اً العم��ُل وفَق نظري��ِة )تأثيِر 
الفراش��ِة( لي��س س��هالً، فاألمورُ 
ليسْت ورديًة دائماً، واحلياُة مليئٌة 
باملصاعِب، ويوجُد دائماً َمْن يحاوُل 
العم��َل بالض��ِد ووض��ِع العراقيِل 
باستخداِم طرٍق كثيرٍة من أهِمها 
 Dead Cat( ستراتيجيُة القِط امليِت
Strategy( وهي من أهِم طرِق إلهاِء 
الن��اِس عن واقِعه��م، وتؤكُد على 
أنَّ تق��دميَ قضيٍة تافهٍة أو خبٍر غيِر 
مهٍم بش��كٍل درامي، أو بقدٍر كبيٍر 
من اإلث��ارِة أو الصدمِة من ش��أنِه 
أن يلف��ْت انتباه اجلميَع، بعيداً عن 

القضايا املهمِة وامللحِة.
فيت��ُم تضخي��ُم ح��دٍث بس��يٍط 
ا مفتعٍل، بواسطِة  وهامش��ي ورمبَّ
اإلع��الِم و)Social Media(، وحتويله 
ال��ى )قٍط ميٍت( من احلجِم الكبيِر 

يج��ذُب انتب��اه الن��اَس، ويصب��ُح 
نقط��ًة محوري��ًة للنق��اِش احل��اِد 
يش��ترُك فيه اجلميُع لينش��غلوا 
عن قضاياه��م املهم��ِة املتعلقِة 
بحي��اِة املواط��ِن وأمن��ِه، وتنمي��ِة 
ثروات��ِه، وحتقيِق  البلِد واس��تثمارِ 
العدالِة االجتماعيِة، ... ألخ، التي 
يت��ُم حتويُلها الى )ف��أٍر صغيٍر( في 
حفرٍة عميقٍة يتُم ردُمها بالعديِد 
من قصِص القط��َط امليتِة، وبهذا 
النهائُي، باحلديِث  يتحقُق الهدُف 
عم��ا يُ��راُد احلديُث عن��ُه واالبتعاُد 

عما يُراُد جتاوزُه ونسياُنه.
وق��د كت��َب عنه��ا وزي��ُر اخلارجيِة 
-Boris Joh )البريطاني الس��ابِق 
son(: “هناَك ش��يٌء واح��ٌد مؤكٌد 
متام��اً حوَل رم��ي قٍط مي��ٍت على 
أّن  ه��و  الطع��اِم،  غرف��ِة  طاول��ِة 
اجلميَع س��وَف يصرُخ: )هناَك قٌط 
مي��ٌت على الطاول��ِة(، مبعنى آخر، 
س��وَف يتحدثوَن عن القِط امليِت - 
الشيُء الذي تريُد أّن يتحدثوا عنُه 
- ول��ْن يتحدث��وا عن مش��اكِلهم 

وقضاياهم”.
ه��ذِه  عل��ى  رٍد  أفض��َل  لك��نَّ 

الستراتيجيِة هو عن طريِق:
نظريِة البجعِة السوداِء:

كان االوربي��ون يعتقدوَن ب��أنَّ كَل 

طيورِ البج��ِع ذاِت لوٍن أبيَض، ومن 
املستحيِل وجوِد بجٍع أسوَد اللوِن، 
لك��ن عندما اكتش��َف الهولنديُّ 
)Willem Janszoon( قارَة أستراليا 
ع��ام )1606( وجَد فيها طيورَ بجٍع 
)البجِع  س��وداَء، فأصبحْت عبارُة 
األسوِد( تعني أنَّ املستحيَل ممكُن 

التحقِق.
وف��ي ع��اِم )2007( نش��َر املفك��ُر 
 The( كتابَ��ُه   )Nassim Taleb(
Black Swan(، يؤصُل فيِه لنظريِة 
الت��ي ميكُن  )البجع��ِة الس��وداِء( 

تلخيُصها مبا يلي:
أن األح��داَث الكبرى ف��ي التاريِخ، 
والتي كان من املستحيِل توقُعها، 
قد حدثْت فعالً، وبش��كٍل مفاجٍئ 
اخت��راُع  مث��ل:  متوق��ٍع،  وغي��ِر 
العامليتني،  احلربني  الراديو، نشوُب 
تفجي��راُت 11 س��بتمبر، وغيُرها، 
بث��الِث  االح��داُث  ه��ذِه  وتتمي��ُز 

ميزاٍت:
1. لها عواقٌب شديدُة التأثيِر.

2. تق��ُع خ��ارَج نط��اِق التوقع��اِت 
املألوفِة.

3. طبيعتنا جتعْلنا جنَد تفسيراٍت 
لها مبا يجعُلها قابلَة للتوقِع.

أي أنَّ فكرَة هذِه النظريِة ليس��ْت 
التنبَؤ باألح��داِث، ب��ْل تفترُض أنَّ 

االحداَث الت��ي ال يُتوقُع حصوُلها 
وتبدو وكأنَّها من املستحيالِت، من 

املمكِن ان تتحقَق فعالً.
وفَق هذِه النظريِة ميكُن اس��تثمارُ 
)حرك��ة  البس��يطِة  األح��داِث 
الفراش��ة( خللِق )بجعٍة س��وداَء(، 
)القط��ِط  م��ن  التخل��ِص  بع��د 

امليتِة(.
واملثاُل الرومانيَّ هو األبرزُ: فقْد قاَل 
 :)Nicolae Ceausescu( الدكتاتور 
“إنَّ احتمالي��َة ح��دوِث ث��ورٍة ف��ي 
رومانيا نفُس احتماليِة انَّ أشجارَ 

الصنوبِر تثمُر اإلجاِص”!
لك��ن عندما ق��ررْت احلكومُة نفَي 
 Laszlo( الق��ِس املعارِض للنظ��اِم
 )Timisoara( Tokes( م��ن مدين��ِة 
تظاهَر اآلالُف ملنِع الس��لطاِت من 
تنفي��ِذ قرارِها، وتط��ورْت االحداُث 
الى ث��ورٍة أطاحْت بالنظ��اِم خالَل 
أس��بوٍع واحٍد فقط، وبالنهايِة متَّ 

اعداُم الدكتاتورِ وزوجتِه.
)حرك��ُة  ه��ي  الق��ِس  نف��ُي  كاَن 
الفراش��ِة( ووع��وُد الرئي��ِس ه��ي 
)القُط امليُت( لكنَّ النتيجَة كانْت 

)بجعًة سوداَء(!

القائدُ يلمحُ 
ويشخّ�صُ حدثًا ما 
حتى ولو كان بسيطًا 
فيستثمرهُ ليصنعَ 
منهُ عاصفًة كبريًة

ال تقل سمعت ولم تسمع 
وال رأيت ولم تر وال علمت 
ولم تعلم وارجع اىل ما 
يقوله ويحس به قلبك 
والرجل ال اعرفه ولم اشاهده 
اال عن طريق التلفاز

 الزهراء جديرة بأن تخلد
 سريتها وتكتب بأحرف من
 نور ولتكون مثاال للمرأة
 املسلمة وحتى ضرورة
 أن يقتدي بها كل رجال
ونساء العالم أجمعني

والتـقف مـا ليـس لك بـه عـلم

فاطمة الزهراء)عليها السالم( النور اإلهلي حشدنا..قدرنا .. مستقبلنا



ومن الطرق املعتمدة الدراك ما 
كان ترامب يريده وتبني موقفه 
او نياته الكامنة وراء سياسة 
معينة )او عل��ى االقل النيات 
التي قد يُقنع��ه احدهم بها( 
اجراء حتلي��ل حرفي خلطاباته 
ملالحظات��ه  او  املرجتل��ة 
العشوائية وتغريداته املضادة 

اثناء احلملة.
فقد اص��ر بانون عل��ى حتليل 
ترام��ب وتقدمي��ه اعماله على 
انها اعمال تبصٍر وسياس��ات 
حظٍر. ومن ب��ني املهمات التي 
ش��كلت جزءاً من عمل بانون 
ف��ي البي��ت االبي��ض اجلدي��د 
للوع��ود  التص��رف كحاف��ظ 
التي يطلقها ترامب وتدوينها 
بدقة على الل��وح االبيض في 
يذك��ر  ترام��ب  كان  املكت��ب. 
بحماسة قطعه بعض الوعود 
فيم��ا كان يتذكر س��واها من 
الوع��ود بش��كل مبهم لكنه 
كان يس��ر بأنه قال م��ا قاله. 
كان بان��ون يتص��رف كم��ا لو 
انه تلميذ ي��روج لترامب امام 

معلم روحاني او اله مبهم.
وقد تطور هذا االمر الى مزيد من 
التبريرات او احلقائق املتعلقة 
بترامب: »كان الرئيس واضحاً 
جداً حيال ما يريد تقدميه الى 
الشعب االميركي« قال والش. 
فق��د كان »بارعاً ف��ي ايصال 
ه��ذه الفك��رة«. وف��ي الوقت 
عينه اعترفت بأن ما يريده لم 
يك��ن واضحاً بأي ش��كل من 
االش��كال. لذا ج��رى التوصل 
»ترامب  اخ��رى:  الى خالص��ة 

شخص الهامي ال تنفيذي«.
وفيما ادرك كوش��نر ان اللوح 
مفك��رة  ميث��ل  كان  االبي��ض 
بانون اكثر مما كان ميثل مفكرة 
الرئي��س راح يتس��اءل الى اي 
م��دى كان بان��ون يع��دل ف��ي 
النص االساسي. اجرى الكثير 
م��ن احملاوالت ليفه��م كلمات 
عمه مبفرده اال انه س��رعان ما 
غ��ض النظر عن ه��ذه املهمة 

وتخلى عنها.
بدوره لم يتمكن ميك مولفاني 
من االستناد الى سجل ترامب 
الش��فهي وهو عضو مجلس 
الش��يوخ الس��ابق ع��ن والية 
كارولينا اجلنوبي��ة والذي بات 
رئيس قس��م االدارة وامليزانية 
واملس��ؤول املباش��ر عن وضع 
ميزانية ترامب التي ستعكس 
برنام��ج البي��ت االبيض. ففي 
كتاب ب��وب وودورد الصادر في 
الع��ام 1994 بعن��وان املفكرة 
)The Agenda( وال��ذي اعتب��ر 
للشهور  تفصيلية  محاسبة 
الثماني��ة عش��رة االول��ى من 
وج��ود كلينت��ون ف��ي البي��ت 
االبيض ركز في معظمه على 
وض��ع موازنة كلينت��ون فيما 
كان الرئي��س يخص��ص اجلزء 
االكب��ر م��ن وقت��ه للتفكي��ر 
احلج��ج  ودراس��ة  العمي��ق 
لتأمني امل��وارد. اما ف��ي حالة 
ترامب فهذا النوع من االرتباط 
الوثيق واملس��تمر كان متعذراً 

فقد كان وضع املوازنة مسألة 
تضجره جداً.

وفي هذا االطار قال مولفاني: 
»حني كنت اتردد ف��ي البداية 
غالباً  االبي��ض  البي��ت  عل��ى 
م��ا كان احدهم يضط��ر الى 
التعري��ف عن��ي قائ��الً: ه��ذا 
مي��ك مولفاني مدير املوازنة«. 
فبحس��ب رأي مولفان��ي كان 
ترام��ب مت��ردداً للغاية بحيث 
ال يس��تطيع اب��داً تق��دمي اية 

مس��اعدة تذكر وهو مييل الى 
التخطيط  عملي��ة  مقاطعة 
عبر طرح اس��ئلة عش��وائية 
من  وكأنه��ا مس��تقاة  تب��دو 
ضغوٍط او مح��اوالت للتدخل 
ق��ام به��ا احده��م مؤخ��راً او 
م��ن مجرد ربٍط عش��وائي مع 
موض��وع آخر جال ف��ي ذهنه. 
واذا اهت��م ترامب يوماً بأمر ما 
فألن��ه كان ميتلك رؤي��ة ثابتة 
حوله باالستناد الى معلومات 
مح��دودة. لك��ن اذا ل��م يكن 
يكترث للموضوع فذلك مرده 
انه ل��م يكن ل��ه رأي فيه او ال 
ميلك أي معلوم��ات عنه. ومن 
هنا اضطر فري��ق ترامب الذي 
كان يعم��ل على وضع املوازنة 
الى الرجوع الى خطاباته اثناء 
البحث عن محاور السياس��ة 
يس��تطيعون  الت��ي  العام��ة 

ربطها ببرنامج املوازنة.
عل��ى  جتل��س  وال��ش  كان��ت 
مقربة م��ن املكتب البيضاوي 
مختل��ف  به��ا  مت��ر  وكان��ت 
املعلومات التي يجري تداولها 
بني الرئي��س وطاقم موظفيه. 
وبصفته��ا املس��ؤولة االول��ى 
ع��ن حتضي��ر ج��دول ترام��ب 
االساسي فقد كانت مهمتها 

الرئيس  وقت  تنظيم  تقتضي 
وتنظيم دف��ق املعلومات التي 
تقدم اليه بحس��ب االولويات 
التي وضعه��ا البيت االبيض. 
وف��ي ه��ذا االط��ار اصبح��ت 
وال��ش الوس��يط الفعال بني 
الرج��ال الثالثة الذين يعملون 
جاهدي��ن الدارة الرئيس وهم: 

بانون، وكوشنر، وبريبوس.
كل من ه��ؤالء الرجال الثالثة 
كان ينظ��ر ال��ى الرئيس على 
انه اشبه بالصفحة البيضاء 
او تل��ك الت��ي دون��ت عليه��ا 

متش��ابكة.  كثيرة  معلومات 
وبحس��ب  منه��م  كل  وكان 
رأي وال��ش التي كان��ت تنظر 

اليه��م بريب��ة متزاي��دة ميلك 
فكرة مغايرة متاماً عن س��بل 
ملء ه��ذه الصفح��ة او اعادة 
صياغتها. كان بانون املناضل 
ال��ذي يبس��ط االم��ور فيم��ا 
كان كوش��نر الدميقراطي من 
نيوي��ورك وبريبوس اجلمهوري. 
»كان ستيف يريد طرد مليون 
ش��خص م��ن البل��د ويعي��د 
النظ��ر ف��ي قان��ون الصح��ة 
الوطن��ي ويضي��ف مجموعة 
من الرس��وم التي من ش��أنها 
ان تغي��ر مالم��ح جتارتنا فيما 
اراد جاريد حل مس��ألة االجتار 
بالبشر وحماية برنامج االبوة 
اخملطط لها«. اما بريبوس فأراد 
ان يك��ون دونالد ترام��ب نوعاً 

آخر من اجلمهوريني.
فبحس��ب وجهة نظ��ر والش 
كان بان��ون يدير بيت س��تيف 

بانون االبيض وجاريد كوش��نر 
يدي��ر بي��ت ماي��كل بلومبرغ 
راين��س  كان  فيم��ا  االبي��ض 
بريب��وس يدي��ر بيت ب��ول راين 
اش��به  االم��ر  كان  االبي��ض. 
بلعب��ة فيديو من س��بعينات 
القرن العش��رين حيث كانت 
الك��رة البيضاء تض��رب ذهاباً 

واياباً داخل املثلث االسود.
ام��ا بريبوس ال��ذي يفترض به 
ان يك��ون احللق��ة االضع��ف 
بانون  ام��ام  فيفس��ح اجمل��ال 
رئيس��ي  ليكون��ا  وكوش��نر 

موظفني فعالني؛ فقد اضحى 
ول��و  حت��ى  صداح��اً  صوت��اً 
لم يك��ن صوت��ه قوي��اً. ففي 

عال��م بان��ون وعالم كوش��نر 
كان��ت منهجي��ة ترامب متثل 
ترتب��ط  ال  الت��ي  السياس��ة 
نهائي��اً باملنه��ج الدميقراطي 

فيم��ا كان بان��ون ي��ذم ه��ذا 
يتص��رف  وكوش��نر  املنه��ج 
كدميقراطي اما بريبوس فكان 
احللق��ة االضعف ف��ي املنهج 

السائد املعتمد.
ومن هنا شعر بانون وكوشنر 
بأن  بالس��خط ح��ني علم��ا 
يك��ن  ل��م  ال��ذي  بريب��وس 
يش��كل تهدي��داً لهما ميلك 
مفك��رة خاص��ة ب��ه: احترام 
مجل��س  رئي��س  قال��ه  م��ا 
ماكونيل:  ميت��ش  الش��يوخ 
»س��يوقع ه��ذا الرئيس على 
كل ما يج��ري وضعه امامه« 
م��ع اس��تغالل نق��ص اخلبرة 
السياس��ية والتشريعية في 
البيت االبي��ض وتصدير اكبر 

ع��دد ممكن م��ن الق��رارات الى 
الكابيتول هيل.

فف��ي االس��ابيع االول��ى ف��ي 

الرئاس��ة س��عى بريبوس ألن 
يُحِض��ر ال��ى البي��ت االبيض 
مجل��س  باس��م  املتح��دث 
الش��يوخ بول راين والذي كان 

مناهضاً لترام��ب في معظم 
احلمل��ة م��ع جلنة من رؤس��اء 
مجل��س االدارة املهمني خالل 
الرئي��س  اعل��ن  االجتم��اع 

بابته��اج انه لم يك��ن صبوراً 
يوماً مع اللجان وبأنه مس��رور 
ألن هناك من يهتم بها. ومنذ 
ذلك احلني اصبح راين شخصية 
اضافي��ة تض��اف ال��ى قائمة 
االشخاص الذين يستطيعون 
الوصول ال��ى الرئيس من دون 
قيود والش��خص الذي منحه 
الرئيس حرية التصرف التامة 
االس��تراتيجية  مج��ال  ف��ي 
االج��راءات  او  التش��ريعية 
التش��ريعية وه��و موضوع ال 

يه��م الرئيس بأي ش��كل من 
االشكال.

ل��م يكن اح��د ميث��ل نقيض 
بانون اكثر من بول راين فمحور 
)وميرسر( كانت  بانون  نظرية 
والس��لوك  التام��ة  العزل��ة 
والنظرية  املتقل��ب  احلمائ��ي 
الكينزي��ة. وقد نس��ب بانون 
ترام��ب  ال��ى  املب��ادئ  ه��ذه 
علماً انه��ا تتناقض متاماً مع 
واالكثر  النظري��ة اجلمهورية. 
م��ن ذلك هو ان بانون اعتبر ان 
راين الذي م��ن املفترض به ان 
يك��ون نابغة البي��ت االبيض 
بط��يء الفه��م وغي��ر مؤهل 
وهدف دائم لالس��تهزاء. لكن 
اذا كان الرئي��س ق��د حض��ن 
الس��باب مجهولة بريبوس – 
راين فهو لم يكن يس��تطيع 

االستغناء عن بانون.

فق��د متح��ورت ق��درة بان��ون 
الفري��دة م��ن نوعه��ا والت��ي 
املصطلح��ات  عب��ر  مناه��ا 
الت��ي يس��تخدمها الرئي��س 
والتمك��ن منه��ا اكث��ر م��ن 
الرئيس نفس��ه وحنكته في 
محو ذاته )مبا يكبح رغبته في 
ان يترقى( ح��ول حث الرئيس 
على ان يقتنع ب��أن آراء بانون 
مس��تقاة بالكامل م��ن آرائه 
الش��خصية. لم ي��روج بانون 
ألي ص��راع داخل��ي او يق��دم 
اسس��اً للسياس��ة او يقدم 
باوربوين��ت ب��ل كان  ع��روض 
اش��به بالرادي��و الش��خصي 
الذي يتحدث الى ترامب. كان 
باس��تطاعة ترامب تشغيله 
في اية حلظة وكان يسر دوماً 
ألن تصاريح بانون وآراءه كانت 
دوماً كاملة ومتوفرة وراسخة 
وموحدة. كان ترامب يستطيع 
اس��كات بانون في اية حلظة 
بهدوء  الصمت  بان��ون  فيلزم 
ليع��ود ويتكلم ح��ني يطلب 

منه ترامب ذلك.
م��ن جهته لم يكن كوش��نر 
يتمت��ع باخلي��ال السياس��ي 
ال��ذي يتمت��ع ب��ه بان��ون وال 
التي  املؤسس��اتية  بالروابط 
يتمت��ع به��ا بريب��وس. إال انه 
الراب��ط  بالطب��ع كان ميل��ك 
االس��ري الذي مينحه سلطة 
كافية. كم��ا وانه كان يتمتع 
بنفوذ امل��ال كون��ه مليونيراً. 
كان ايضاً على عالقة بالكثير 
ف��ي  املالي��ني  اصح��اب  م��ن 
نيوي��ورك وفي مختلف انحاء 
العالم ايضاً بعضهم معارف 
وبعضه��م  وازالم��ه  ترام��ب 
اآلخر اش��خاص متن��ى ترامب 
ل��و انهم يحبون��ه اكثر. ومن 
هنا بات كوش��نر ممثل الوضع 
الراه��ن الليبرالي ف��ي البيت 
االبي��ض كان اش��به مبا ميكن 
تس��مية  علي��ه  يطل��ق  ان 
بات  واآلن  اجلمه��وري  روكفلر 
م��ن االفضل ان يطل��ق عليه 
س��اكس  غولدمان  تس��مية 
الدميقراط��ي. فه��و وايفانكا 
اخت��الف  كان��ا عل��ى  ايض��اً 
ه��ذا  بريب��وس  م��ع  قط��ري 
املتطرف،  اليميني  الشخص 
اخلن��وع، واالجنيلي اجلمهوري 
وكانا على خالف  املس��تقل؛ 
مع بانون هذا الشخص الذي 
ينتم��ي ال��ى اليم��ني البديل 
الش��عبي وال��ذي يعرقل كل 

من هو ضد حزبه.
سعى كل من الرجال الثالثة 
اس��تراتيجيته  لتحقي��ق 
اخلاصة م��ن زاويت��ه اخملتلفة 
بذل بانون كل ما في وس��عه 
لتخطي بريبوس في محاولة 
الترامبوي��ة/  لدع��م  من��ه 
البانونية بأس��رع وقت ممكن. 
وفيما كان بريبوس يتذمر من 
»وج��ود مبتدئني سياس��يني 
واق��ارب الرئيس« قام بتوكيل 
مخططه لراين وموقع ذا هيل 

 .The Hill

9 ملف

اصر بانون على حتليل ترامب وتقدميه اعماله على انها اعمال تبصٍر وسياسات حظر

ادرك كوشنر ان اللوح االبيض كان يمثل 
مفكرة بانون اكثر مما كان يمثل مفكرة 

الرئيس راح يتساءل اىل اي مدى كان بانون 
يعدل يف النص االساسي

احللقة )30(

من بني املهمات هي التصرف كحافظ 
للوعود التي يطلقها ترامب وتدوينها بدقة 

على اللوح االبيض يف املكتب

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  الشاطئية  اللجنة  حددت 
يوم  القدم  لكرة  العراقي  االحتاد 
 11 الساعة  في  املقبل،  الثالثاء 
الفني  املؤمتر  لعقد  موعدا  صباحا، 
للموسم  املمتاز  بالدوري  اخلاص 
جلنة  رئيس  نائب  اجلديد.وقال 
ان  حمدان،  علي  الشاطئية،  الكرة 

من  االندية  جميع  دعت  »اللجنة 
الوقوف  لغرض  املؤمتر  حضور  اجل 
ستقسم  التي  الدوري،  آلية  على 
بني  موزعة  مجموعات  ثالث  على 
واجلنوب«. االوسط  والفرات  بغداد 
موعد  ستحدد  »اللجنة  ان  واضاف 
عن  فضال  الدوري،  وختام  انطالق 
استمرار  اجل  من  تأجيل  أي  رفض 

حتضيرات املنتخب الوطني للبطولة 
االسيوية املؤهلة الى كاس العالم، 
اجل  من  املنتخب  العبي  وتفريغ 
للوصول  التدريبات  على  املواظبة 
الى اجلاهزية االفضل«.واشار الى ان 
»النادي الذي سيتخلف عن احلضور 
له  تسمح  لن  الفني  املؤمتر  في 

املشاركة في الدوري«

لكرة  العراقي  االحتاد  دعا 
املاضية،  اجلمعة  القدم، 
املتواجدة  العراقية  اجلماهير 
في االمارات الى اقتناء تذاكر 
أمام  الرافدين  اسود  مباراة 
كأس  نهائي  ثمن  في  قطر 

آسيا.
إن احتاد الكرة  وقال مراسلون 
في  املتواجدة  اجلماهير  دعا 
تذاكر  اقتناء  الى  االمارات 

مباراة العراق وقطر الكترونياً 
من موقع االحتاد االسيوي.

على  اقدم  االحتاد  أن  واوضح 
عدم  اجل  من  اخلطوة  هذه 
مباراة  في  حدث  ما  تكرار 
التذاكر  نفدت  حني  ايران، 
بالكامل ومت بيعها في السوق 

السوداء.
الوطني  املنتخب  ان  يذكر 
في  القطري  نظيره  سيواجه 
يوم  آسيا  كأس  نهائي  ثمن 

الثالثاء املقبل.

ومنافسه  غرميه  على  النفط  فريق  تغلب 
قمة  في   65-73 بنتيجة  الشرطة  التقليدي 
الثانية  املرحلة  من  الثالث  الدور  منافسات 

للدوري العراقي املمتاز لكرة السلة.
الشعب،  قاعة  احتضنتها  التي  املواجهة 
الذي  االول،  الربع  في  الشرطة  تفوق  شهدت 
بقوة  عاد  النفط  لكن   ،11-16 بنتيجة  انتهى 
بنتيجة  لصاحله  ليحسمه  الثاني  الربع  في 

.11-26
 ،19-19 بنتيجة  امنتهى  فقد  الثالث  الربع  اما 
ليعود الشرطة ويحسم الربع االخير لصاحله 
بنتيجة 19-17، لتنتهي املواجهة بفوز النفط 

بفارق ثمان نقاط.

  االدوار االقصائية الـ16 ومواجهة قطر  
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
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جنم العراق جيذب أنظار دورمتوند
رصد  األملاني،  دورمتوند  بوروسيا  نادي  يواصل 
وضع  حيث  العالم،  حول  الشابة  املواهب 
عينه مؤخًرا على أحد الالعبني الواعدين في 

املالعب العربية.
وبحسب موقع »كالتشيو ميركاتو« اإليطالي، 
فإن دورمتوند بدأ في مراقبة مهند علي، مهاجم 

الشرطة العراقي، متهيًدا للظفر بتوقيعه.

 18 البالغ  الشاب،  العراقي  املهاجم  وجذب 
عاًما، أنظار مسؤولي دورمتوند، في ظل تألقه 
مع فريقه، وكذلك مع منتخب بالده، إذ سجل 

8 أهداف خالل 15 مباراة دولية.
ويسعى النادي األملاني خلطف الدولي العراقي 
الشرطة  نادي  مع  عقده  ينتهي  إذ  سريًعا، 

بنهاية املوسم احلالي.

 بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد /  بغداد / 

عالء مهاوي : املنتخب يعيش اجواء مثالية قبل مواجهة قطر و نور صربي : منتخبنا اختار الطريق الصعب ولكن !!
بشار رسن : مستوى املنتخب يف تصاعد  ونقطة ايران مهمة و همام طارق : نقلت صورة واضحة للمدرب كاتانيتش

صرخة عنيف��ة أطلقها امل��درب كاتانيتش واملطلعون في الوس��ط 
الرياض��ي تطالب بتخفي��ف الضغوط على املهاج��م الواعد مهند 
علي الذي يتعرض إلغراءات األندية وعروضها للتعاقد معه في أقرب 

وقت ممكن.
الالعب الواع��د بات حديث العراقيني وملهمه��م األول في البطولة 
االس��يوية، ويأملون تواصله مع األه��داف والنجاحات والتألق وصوال 
الى احترافه في أفضل الدوريات االوربية، لكن القلق على مس��تقبل 
هذا الالعب يؤرق اجلميع خش��ية فقدانه التركيز وانش��غاله بأخبار 
العروض االحترافية، وليس ذلك فحس��ب بل يخش��ون غروره ومترده 

جراء حجم األضواء املسلطة عليه!.
ميم��ي.. هو ام��ل الكرة العراقية اجلديد وحلمن��ا جميعا ان جند فيه 
هدافا بارزا وجنما المعا ولسنوات طويلة، هذا احللم يحتاج الى جهود 
لدعم��ه ورعايت��ه بالنصح واإلرش��اد والتوجيه، ث��روة وطنية ينبغي 
احملافظة عليها وهو امر لن يكون يس��يرا ما لم يبادر احتاد كرة القدم 

وعائلت��ه  الش��رطة  ونادي��ه 
وأصدق��اؤه ال��ى نصح��ه كي 
يصل الى مديات افضل وصور 

اكثر توهجا.
االع��الم ل��ه حصة ف��ي ابراز 
الالع��ب الش��اب ولك��ن ب��ال 
نف��خ او تهوي��ل أو تضخي��م 
لقدرات��ه وبال مقارن��ات بينه 
وبني جنوم األجيال الس��ابقة 
وتفضيل��ه عليه��م، هو جنم 
يكمل مسيرة عمو بابا وعلي 
وفالح حسن وحسني  كاظم 
س��عيد واحمد راضي ويونس 
محم��ود، ه��و جنم ميك��ن ان 
يحظى بفرصة ذهبية للعب 
اذا  األوربي��ة  الدوري��ات  ف��ي 

احس��ن تنظيم نفس��ه، وترتيب أوراقه بطريقة احترافية بعيدة عن 
الفوضى.

نريد مليمي ان يكون جنما ملش��اركات كثي��رة ملنتخبنا الوطني، جنما 
يشار له بكل اإليجابيات ويلتحق به محمد داوود وعالء عباس وبشار 
رسن وحسني علي ليشكلوا حلقة إبداعية يستفيد منها منتخبنا 
للعودة الى منصات التتويج، ال نريده سحابة صيف عابرة وال فقاعة 
تزول بعد وقت قصير، هذه االماني لن تكون حبيسة األوراق بل يجب 
ان تتحول الى واقع عملي يتفهمه الالعب قبل كل شيء، فال يوافق 
مس��رعا على أي عق��د احترافي يقدم اليه، وال يله��ث من اجل املال 
ليلعب في دوريات متواضعة ال قيمة لها، املال سيأتي والثروة ستأتي 
والش��هرة س��تأتي وكل املكاس��ب الت��ي يريد ان يحققه��ا الالعب 
املوهوب لكنه عليه الصبر والتروي واالنتظار كي يكسب شيئا يليق 
ب��ه م��ن دون ان يؤثر فيه وكيل اعماله الطام��ع بأرباح مالية ال حصر 
لها.ميمي ثروة يفترض ان نحافظ عليها ونتطلع الى جناحاتها بأكبر 
العالم��ات، هو جنم الكرة العراقي��ة املنتظر ونريد له ان يصيب اماله 
واحالمه بشكل عملي وبطريق يوصله الى القمة والتألق بال اغراءات 

او ضغوط قد تلقي به بعيدا عن حافة اجملد.

ارمحوا 
“ميمي”

وقفة 

عدنان لفتة

نريد مليمي ان يكون نجما 
ملشاركات كثرية ملنتخبنا 
الوطني، نجما يشار له 
بكل اإليجابيات ويلتحق به 
محمد داوود وعالء عباس 
وبشار رسن وحسني علي 
ليشكلوا حلقة إبداعية 
يستفيد منها منتخبنا 
للعودة اىل منصات التتويج

احتاد الكرة يدعو اجلماهري 
القتناء تذاكر مباراة قطر

النفط يقهر الشرطة يف قمة الدوري السلوي املمتاز

اكد العب املنتخب الوطني 
قطر  مالقاة  ان  مهاوي  عالء 
يعتبر  النهائي  ثمن  دور  في 
حتديا جديدا لنا ، وسنسعى 
الى  واالنتقال  للفوز  بقوة 
وقال  النهائي.  ربع  الدور 
التي  االجواء  ان  مهاوي  
حتيط باملنتخب قبل مالقاة 
حيث   ، للغاية  مثالية  قطر 
االستقرار  من  نوع  هناك 
في  سيساهم  والهدوء 
املرتبقة  للمباراة  وصولنا 
 ، حال  بأحسن  قطر  امام 
الالعبني  وان جميع  السيما 
والكل   ، االستعداد  امت  على 
املشاركة.  ويبغي  متأهب 
يسعدنا  ما  ان   : واضاف 
اجلماهيرية  املظلة  هو  اكثر 
 ، التي تقف خلفنا  الكبيرة 
حيث احسسنا في املباريات 
وكأننا  السابقة  الثالث 
وذلك   ، الشعب  ملعب  في 
اجلميلة  للهتافات  نظرا 
عالء   . كثيرا  ساعدتنا  التي 
ختم حديثه قائال : امنياتي 
زمالئي  مبعية  اساهم  ان 
الفرحة  رسم  في  الالعبني 
على محيا الشعب العراقي 

ابعد  الى  الوصول  من خالل 
نقطة في البطولة .

صبري  نور  قال  ذلك  الى 
العراق  منتخب  حارس 
السابق : »برغم أن الصدارة 
ذهبت إلى إيران، إال أن »أسود 
الرافدين« كان األجدر واألحق 
املستوى  على  عطفاً  بها، 
الذي قدمه، خاصة في لقاء 
في  حدث  ما  ولكن  إيران، 
الدور  نهاية  بعد  اجملموعة 
األول متوقع جلميع املراقبني، 
من  املفاجآت  واختفت 
وجهة نظري، والعراق وإيران 
في  لتقدميه  الكثير  لديهما 
أن  وأتوقع  املقبلة،  اجلوالت 
يكون أحد طرفي القمة في 

اجملموعة أن يكون قطبا في 
املباراة النهائية«.

بإيران  »نبدأ  وأضاف: 
أحد  وهو  املتصدر،  بوصفه 
أن  لها  املتوقع  املنتخبات 
أفضل،  مبستوى  تظهر 
كذلك  سيكون  أنه  واملؤكد 
ألنه  املقبلة،  املباريات  خالل 
مستوى  على  العبني  ميلك 
خبرات  ولديهم  عاٍل، 
كأس  في  وقدموا  كثيرة، 
جيداً،  أداًء  األخيرة  العالم 
 7 منذ  مدرب  الفريق  ولدى 
رؤية شاملة  سنوات، وميلك 
اإليرانية،  الكرة  عن  وكاملة 
ويعتبر الدفاع هو األقوى في 
لم  الذي  والوحيد  اجملموعة، 

يصب  ما  أهدافاً،  يستقبل 
في مصلحة الفريق، خاصة 
املباريات  في  املدافعني 
املزيد  مبنحهم  املقبلة، 
نفسه  والشيء  الثقة،  من 

بالنسبة للحارس«.
من جانبه اكد جنم منتخبنا 
ان  رسن  بشار  الوطني 
للمنتخب  العام  املستوى 
الى  مباراة  من  تصاعد  في 
االداء  بعد  السيما   ، اخرى 
الطيب الذي قدمه الالعبني 
امام  االخيرة  املباراة  في 
ايران. وقال رسن في تصريح  
ان النقطة التي خرجنا بها 
من مباراة ايران كانت مهمة 
نظرا حلساسية املباراة وقوة 

املنتخبني ، مؤكدا ان الفريق 
من  واحدا  يعد  االيراني 
ان  اسيا  منتخبات  افضل 
وبالتالي   ، افضلها  يكن  لم 
التعادل  بنقطة  اخلروج 
كنا  اننا  رغم   ، سيئا  ليس 
النقاط  لتحقيق  نطمح 
 . الصدارة  واعتالء  الثالث 
بدأ  طموحنا   : اضاف  بشار 
يزداد ، خصوصا بعد املؤازرة 
التي  الكبيرة  اجلماهيرية 
 ، املدرجات  من  تلقيناها 
حيث نأمل ان نرسم الفرحة 
ونصل   ، على محيا شعبنا 
الى ابعد نقطة في البطولة 

.
لعب  صلة  ذي  صعيد  على 

املنتخب  العب  طارق،  همام 
االستقالل  وفريق  الوطني 
اإليراني، دوراً بارزاً في كشف 
اإليراني  املنتخب  تفاصيل 
معرفته  بحكم  ملدربه، 
بأحوال كرة القدم اإليرانية، 
باملرشد  أشبه  دوره  ليصبح 
صورة  نقل  حيث  الرياضي، 
مدرب  لكاتانيتش  واضحة 
عن  الرافدين«  »أسود 
اجلولة  مباراة  في  منافسه 

األخيرة بالدور األول.
املنتخبان  همام:  وقال 
القوة  نقاط  يعرفان  كانا 
املنافس،  لدى  والضعف 
لكن هناك بعض التفاصيل 
أنقلها،  أن  استطعت  التي 
ومتثلت في كيفية مواجهة 
من  اإليراني  املنتخب  قوة 
والتصميم  العزم  خالل 
طارق،  وعبر  العالية.  والروح 
يعود مجدداً  أن  أمنياته  عن 
اإلماراتية،  الكرة  ملالعب 
البطولة،  انتهاء  عقب 
يحتفظ  زال  ما  أنه  مؤكداً 
قضاها  جميلة  بذكريات 
له  فخر  هذا  معتبراً  هنا، 

وألي العب عراقي.

لكرة  االسيوي  االحتاد  موقع  سلط 
اهداف   10 اجمل  على  الضوء  القدم، 
ب كأس  اجملموعات  دور  في  ُسجلت 
القدم  كرة  لعشاق  املوقع  آسيا.واتاح 
أجمل  اختيار  في  املشاركة  اآلسيوية 

في  الدور، هدف  هذا 
ي  لذ ا

أقيمت فيه 36 مباراة، شهدت تسجيل 
كل  في  هدف   2.67 ومبعدل  هدفاً،   96
األهداف  هذه  بني  من  وكان  مباراة، 

لقطات مميزة ال تنسى.
رشح  ال�10،  االهداف  ضمن  ومن 
الوطني  املنتخب  جنم  هدف  اآلسيوي 
مهند علي »ميمي« في مرمى املنتخب 
جمعت  التي  املباراة  خالل  اليمني، 
دور  من  الثانية  اجلولة  في  املنتخبني 

اجملموعات.
عمان تهزم تركمانستان وحتجز مقعداً 

في ثمن نهائي كأس آسيا
في  رائعاً  وسجل »ميمي« هدفاً 
تخطيه  بعد  اليمن،  شباك 
عدد من املدافعني قبل ان 
يضع الكرة في الزاوية 
للمرمى  اليسرى 

اليمني.
»ميمي«  هدف 
الى  ترشيحه  مت 
تسعة  جانب 
وهي:  اخرى  اهداف 
املباراة  في  )الهند(  تشيتري  سونيل 
)إيران(  قدوس  سامان  تايالند،  أمام 
ميرات  ارسالن  اليمن،  أمام  املباراة  في 
أمام  املباراة  )تركمانستان( في  امانوف 
سونغكراسيرن  تشاناثيب  اليابان، 
وو  البحرين،  أمام  املباراة  في  )تايالند( 
الفلبني،  أمام  املباراة  في  )الصني(  لي 
فهد املولد )السعودية( في املباراة أمام 
لبنان، اوير مابيل )أستراليا( في املباراة 
أمام سوريا، نغوين كوانغ هاي )فيتنام( 
تسوكاسا  اليمن،  أمام  املباراة  في 
أمام  املباراة  في  )اليابان(  شيوتاني 

أوزبكستان.

هدف جنم أسود الرافدين من بني 
أمجل 10 أهداف يف كأس آسيا

الثالثاء املقبل.. جلنة الكرة الشاطئية تعقد املؤمتر الفين للدوري املمتاز

جولة  مباريات  االثنني  غد  يوم  عصر  تنطلق 
الذهاب لربع نهائي بطولة كأس العراق بكرة 
القدم، اعلن ذلك، عضو جلنة املسابقات في 
االحتاد املركزي لكرة القدم، صادق عبداحلسني، 
مالعب  بني  موزعة  مباريات   4 ستقام  وقال: 
بغداد ومحافظة ميسان، ففي ملعب أمانة 
بغداد تقام مباراة فريقي أمانة بغداد والزوراء، 
اما  األول،  واجلوية في ملعب  النفط  ويلتقي 
مباراة الكهرباء واحلدود فستقام في ملعب 
فريق  على  ضيفا  الطلبة  ويحل  الكهرباء، 
واضاف:  امليمونة،  ملعب  في  ميسان  نفط 
الثانية  الساعة  في  املباريات  جميع  جترى 
والنصف ظهرا، وستقام جولة اإلياب يوم 26 
من الشهر اجلاري. يذكر ان فريق الزوراء حامل 
السابقة،  بنسختها  الكأس  بطولة  لقب 
بعد فوزه في املباراة النهائية على فريق نفط 
في  عبدالزهرة  عالء  الدولي  بهدف  الوسط 
الصناعة  نادي  ملعب  ضيفها  التي  املباراة 

الرياضي يوم الثالثاء املوافق 22 آب 2017.

غدا األثنيـــــن إنطـــــالق 
ذهـــــاب ربـــــع نهائـــــي 

كـــــأس العـــــراق
   

الشرطة  فريق  واصل 
الدوري  ملنافسات  صدارته 
لفرق  الطائرة  بالكرة  املمتاز 
فوزه  بعد  الثانية  اجملموعة 

بثالثة  أربيل  فريق  على 
شوطني،  مقابل  أشواط 
جمعتهما  التي  املباراة  في 
أربيل  قاعة  في  االول  أمس 
)الدور  الثاني  التجمع  ضمن 
فريق  تغلب  بينما  الثالث(. 

آرارات  فريق  على  احلبانية 
على  قرقوش  وفريق   ،0  -  3
عزز  كما   .1-3 بلد  فريق 
في  مسيرته  الشرطة  فريق 
على  بتغلبه  الدوري  الئحة 
ضمن   1-3 احلبانية  فريق 

في  الرابع،  الدور  منافسات 
قاعة  ضيفتها  التي  املباراة 
أربيل  فريق  وتغلب  أربيل. 
 0-3 البيشمركة  فريق  على 
فريق  على  قرقوش  وفريق   ،

آرارات بالنتيجة نفسها.

الشرطــــة يواصـــل صدارتــــه لــــدوري الكـــــرة الطائـــــرة 

 

منتخبنا  العبو  يواصل 
ونساًء(  )رجاال  الوطني 
االستعدادات  بالبولنغ 
البطولة  في  للمشاركة 
للرجال  التاسعة  العربية 
التي  للنساء  واخلامسة 
مصر  جمهورية  في  ستقام 
لغاية   14 من  للمدة  العربية 
املقبل،  شباط  شهر  من   23
الرجال  بطولة  في  وتشارك 
)العراق  هي  منتخبات   7
وسلطنة  والكويت  ومصر 
واإلمارات  والسعودية  عمان 
منافسات  وفي  والبحرين(، 
هي  دول،   6 تشارك  النساء 

وسلطنة  ومصر  )العراق 
والبحرين،  واإلمارات  عمان 
ستشارك  التي  والسعودية 

للمرة االولى(.
منتخبنا  العبة  وقالت 
الوطني، منى خوشو بولص: 
متواصل  التحضير  ان 
ايجابية  نتائج  لتحقيق 
بهدف  العربية  البطولة  في 
التفوق واثبات مقدرة البولنغ 
العراقي في احملافل اخلارجية. 
هدفها  ان  إلى:  مشيرة 
في  الذهبي  بالوسام  الفوز 
البطولة املقبلة، واملساهمة 
النسوي  املنتخب  تتويج  في 

بالوسام الذهبي.

البولنغ يف البطولة العربية التاسعة 
للرجال واخلامسة للنساء

ضمن سلسلة نشاطاته املتواصلة، اقام االحتاد املركزي للدراجات النارية بطولة، 
املرور  دائرة  مع  بالتعاون  العامة،  املرور  قواطع سرايا  من  35 مشاركا  فيها  اشترك 
الدراجات  احتاد  سر  امني  حديث  وبحسب  العزاوي..  عامر  اللواء  بقيادة  العام، 
مبدينة  االحتاد  مضمار  في  اقيمت  التي  البطولة،  فإن  الطائي،  قتيبة  املركزي، 
تابعت  وإعالميا كبيرين، فيما  رسمياً  الترفيهية، شهت حضوراً  السندباد  العاب 
املنافسات جماهير احتفت ايضا باملناسبة العزيزة التي نظمت بسببها البطولة، 
البطلة.وتعد  الوطنية  والشرطة  الباسل  العراقي  اجليش  بأعياد  االحتفال  وهي 
دوائر  ملنتسبي  بالنسبة  األوسط  الشرق  في  االولى  للمرة  يقام  كرنفاالً  البطولة 
العراقي بصورة  الشعب  بها  التي يحتفي  املناسبة  احياء  املرور ومشاركتهم في 
عامة، تثمينا جلهود اجليش والشرطة وجميع صنوف قواتنا األمنية البطلة. وقدم 
الطائي شكره إلى إدارة مدينة السندباد على تعاونها الكبير وعملها الدؤوب على 
جناح أنشطة احتاد الدراجات النارية بعد توفير مساحة مخصصة كمضمار لالحتاد 
تقدمي  البطولة شهدت  ان  إلى:  الطائي  اخملتلفة.واشار  وفعالياته  انشطته  إلقامة 
فواصل استعراضية ملنتسبي االحتاد، مع اكتشاف وجوه جديدة من منتسبي دائرة 
في  العراق  ومتثيل  الوطني،  املنتخب  اسرة  إلى  االنضمام  بإمكانهم  العامة  املرور 
االستحقاقات املقبلة ضمن املنتخب، الذي يعده االحتاد للمشاركة في البطوالت 

احمللية واخلارجية.

إحتاد الدراجات النارية حيتفي 
بأعياد اجليش والشرطة

زوجة إيكاردي تلقي بالكلمة األخرية 
يف مسلسل التجديد

املدير  كلوب،  يورجن  األملاني  فند 
الشائعات  لليفربول،  الفني 
عودة  إمكانية  حول  حتدثت  التي 
إلى  كوتينيو،  فيليب  البرازيلي 
الفريق مرة أخرى. وحتوم الكثير من 
الالعب  التكهنات حول مستقبل 
قلة  من  يعاني  والذي  البرازيلي، 
سيما  ال  برشلونة،  مع  املشاركة 

في الدوري.

إيكو«  »ليفربول  لصحيفة  ووفًقا 
فإن يورجن كلوب يرى أن »كل شيء 
على ما يرام« مع الالعب الذي باعه 
مليون   142 مقابل  برشلونة  إلى 
وقال  املاضي.  العام  إسترليني 
صحفية:  تصريحات  في  كلوب 
ال  عنه،  التحدث  أريد  ال  أمر  »هذا 
نقل  عملية  إنها  القول  ميكنني 
أن  احملتمل  من  العب  أو  محتملة، 
سأقوله  آخر  شيء  أي  لنا،  ينضم 
القصص،  من  املزيد  سيفتح 

وليست هناك قصة من األساس«. 
برشلونة،  في  »فيليب  وأضاف: 
حالة  يعيش  فإنه  أعلم  وكما 
يرام  ما  على  شيء  وكل  جيدة، 

بالنسبة له«.
وسئل عن إمكانية أن يوقع عقًدا 
فعل  مثلما  الريدز  مع  جديًدا 
قال:  مؤخًرا،  روبرتسون  املدافع 
»سأكون سعيًدا لو لم يقدموا لي 
التفكير  أريد  ال  ألنني  اآلن،  شيئا 
وقت  »أمامي  وتابع:  األمر«.  في 

من  الكثير  هناك  وسيكون  طويل 
التغييرات قبل 2022، لكني ال أريد 
الوقت  في  األمر  هذا  في  التفكير 
سيحدث«.  ما  سنرى  احلالي، 
ديفيد  ضم  إمكانية  حول  وسئل 
هيديرسفيلد  مدرب  فاجنر 
للريدز،  الفني  للجهاز  املستقيل، 
لسنا  ونحن  مدرب  »فاجنر  أجاب: 
معه  العمل  أحب  ملدرب،  بحاجة 
في يوم من األيام، لكن من الصعب 

أن نتاقسم نفس املنصب«.

دور اجملموعات من كأس آسيا 2019 لكرة  أفرز 
متوقعة  نتائج  اإلمارات،  في  املقامة  القدم 
في  الـ16  دور  إلى  املرشحني  معظم  تأهل  مع 
أول نسخة تقام مبشاركة 24 منتخبا، بيد أن 
القارة  عمالقة  أحد  ستزيح  اإلقصائية  األدوار 
باكرا بعد وقوع اليابان والسعودية على مسار 
مفاجأتني:  الثانية  اجملموعة  وشهدت  واحد. 
التعمري  موسى  الصاعد  جنمه  مع  األردن  فوز 
أستراليا  على  شفيع  عامر  »احلوت«  وحارسه 
مع  سوريا  وحلول  افتتاحا،  اللقب  حاملة 
بعد  الترتيب  قاع  في  السومة  عمر  هدافها 
بني  ومن  متقدمة.  أدوار  للعب  ترشيحها 
وإيران  اجلنوبية  وكوريا  اليابان  الكبار، تصدرت 
تعافيها،  بعد  أستراليا  وحلت  مجموعاتها، 
والسعودية بعد سقوطها أمام قطر بهدفني، 
الوصافة. وكان الفتا رصيد منتخب  في مركز 
قطر الذي حقق تسع نقاط كاملة للمرة األولى 
عشرة  مع  هجوميا  األقوى  فكان  تاريخه،  في 
أهداف، بينها سبعة ملهاجمه املعز علي الذي 
آخر في تخطي  أي منتخب  ينجح هجوم  لم 
أربعة  بني  القطري  الدفاع  وكان  أهدافه.  عدد 
منتخبات لم تهتز شباكه، إذ يطمح العنابي 
الذي تتركز األضواء على مبارياته بسبب أزمته 
إلى  اخلليجيني،  جيرانه  مع  الدبلوماسية 

تخطي ربع النهائي للمرة األولى.
مرات  أربع  اللقب  حاملة  اليابان  أن  وصحيح 
حصدت تسع نقاط أيضا، إال ان انتصاراتها لم 
تكن مقنعة وساعدها أحيانا »احلظ« بحسب 

كوريا  وتعول  يوشيدا.  مايا  قائدها  أقر  ما 
جنمها  عودة  على   ،2015 وصيفة  اجلنوبية، 
سون هيونغ مني املتألق مع توتنهام اإلنكليزي، 
الذي ألهمها في مباراتها الثالثة ضد الصني، 
ما دفع مدرب األخيرة اإليطالي مارتشيلو ليبي 
إلى القول ان »محاربي تايغوك« كانوا »أفضل 
إيران،  بكثير بكثير« من فريقه. وكان مستوى 
السبعينيات،  في  مرات  ثالث  اللقب  حاملة 
أزمون  سردار  حققها  انتصارات  بثالثة  مقنعا 
ومهدي طارمي ورفاقهما، كما أن هداف الدوري 
جهانبخش  رضا  علي  السابق  الهولندي 
العبي  تعادل  في  وشارك  إصابته  من  تعافى 

املدرب البرتغالي كارلوس كيروش ضد العراق.
ومللمت أستراليا جراح اخلسارة ضد األردن في 
جنميها  اعتزال  بعد  تخوضها  التي  البطولة 

تيم كايهل وميلي يدينياك واإلصابات الالحقة، 
على  جدا  وصعب  فلسطني  على  مقنع  بفوز 
أوزبكستان  مع  موعدا  لتضرب   ،2-3 سوريا 
كوبر. هكتور  األرجنتيني  العنيد  ومدربها 

وحققت السعودية، حاملة اللقب ثالث مرات، 
حربة  رأس  تضم  ال  بتشكيلة  واعدة  بداية 
أنطونيو  خوان  األرجنتيني  عول  إذ  صريحا، 
السابق  اإلسباني  برشلونة  مهاجم  بيتزي، 
 ،2016 أميركا  كوبا  تتويج  في  تشيلي  ومدرب 
على ثالثي الوسط الهجومي سالم الدوسري 
وفهد املولد وهتان باهبري. لكن قطار »الصقور 
اخلضر« صدمه جيل قطري بقيادة أكرم عفيف 
مع  نارية  مواجهة  عليه  ليفرض  علي،  واملعز 
الدور  في  قطر  مواجهة  تكون  ولن  اليابان. 
اإلسباني  تالمذة  وقع  إذ  صعوبة،  أقل  الثاني 

فرانس  لوكالة  توقع  الذي  سانشيز  فليكس 
مونديال  في  منهم  كبير  عدد  »تواجد  برس 
العراق  مبواجهة  الدوحة،  في  املقرر   »2022
بدأ  الذي  علي  مهند  الشاب  وهدافه  القوي 

بجذب أنظار أندية أوروبية.
من جانب آخر كان بيم فيربيك، مدرب سلطنة 
ُعمان، يحلم باجتياز دور اجملموعات في كأس 
آسيا لكرة القدم، وبعد حتقيق ذلك بدأ يفكر 
املهمة  صعوبة  إدراكه  رغم  جديد  هدف  في 
األحد.  اليوم  الستة عشر،  دور  إيران، في  أمام 
السبت:  امس  للصحفيني  فيربيك  وقال 
إلى دور  أول مرة نتأهل فيها  أن هذه  أتفق  »أنا 
الستة عشر، ودائما هناك هدف آخر بالتأهل 
في  جنلس  ال  »نحن  وتابع:  التالي«.  الدور  إلى 
الفندق ونقول إننا حققنا هدفنا ودعونا نعود، 

كذلك.  ليس  فاألمر  ال 
مباراة  هذه  أن  في  نفكر 
التقدم«. ونحاول  تاريخية 

الهولندي:  املدرب  وأضاف 
حتقق  ما  أن  نعتقد  »ال 
وسنبذل  كافيا  سيكون 
حملاولة  جهدنا  قصارى 
التالي«. الدور  إلى  التأهل 

التي  ُعمان،  وتصطدم 
أوزبكستان  أمام  خسرت 
 1-3 التفوق  قبل  واليابان 

على تركمانستان والتأهل ضمن أفضل أربعة 
منتخبات احتلت املركز الثالث، بإيران متصدرة 
الدولي  االحتاد  تصنيف  في  آسيا  فرق  ترتيب 

حول  »رويترز«  من  سؤال  على  وردا  )الفيفا(. 
التصنيف  في  املنتخبني  بني  مركزا   54 فارق 
إيران  أمام  املفاجأة  وإمكانية حتقيق  العاملي، 
تصنيف  عن  فكرة  لدي  »ليس  فيربيك:  قال 
أدوار خروج مغلوب  املراكز. هذه  وفرق  الفيفا 
فرق  أفضل  أحد  أمام  بحماس  وسنلعب 
آسيا«. وواصل: »سنحاول الوصول إلى الدور 
التالي ونعرف أن األمر لن يكون سهال ونعرف 
ونحن  مبارياتها  كل  وشاهدنا  إيران  قوة 
الثانية  حتى  القتال  وسنحاول  مستعدون.. 

األخيرة«.
األردن  منتخب  يطمح  صلة  ذي  صعيد  على 
في  قدماً  واملضي  الفيتنامي،  نظيره  إلزاحة 
نهائيات كأس آسيا لكرة القدم، وذلك عندما 
يلتقيان غدا األحد باستاد آل مكتوم، بافتتاح 
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ويدرك  البطولة.  من 
النشامى  منتخب 
ال  املواجهة  أن 
الصعوبة  من  تخلو 
للتطور  بالنظر 
طرأ  الذي  الكبير 
على منتخب فيتنام 
األداء  صعيد  على 
يفرض  مما  والنتائج، 
مع  التعامل  عليه 
ويسعى  عال.  وتركيز  بجدية  املباراة  معطيات 
الثاني  للدور  بالتأهل  املنتشي  األردن  منتخب 
بفوزين  الثانية  بعدما حسم صدارة اجملموعة 

وتعادل   »0-2« وسوريا   »0-1« أستراليا  على 
سلبي مع فلسطني، إلى إزاحة فيتنام واملضي 
املربع  ببلوغ  املتمثلة  طموحاته  حتقيق  نحو 
األفضلية  ومتيل  تقدير.  أقل  على  الذهبي 
قدم  الذي  األردن  منتخب  لصالح  الفنية 
يجعله  مما  رائعة،  ونتائج  جيدة  مستويات 
املبكر  احلسم  عن  بحثاً  بثقة،  املباراة  يدخل 
مكشوفة  األوراق  وتبدو  مفاجآت.  آلي  تفادياً 
للمنتخبني حيث التقيا بتصفيات كأس آسيا 
وإياباً »0-0« و«1-1«. احلالية حيث تعادالً ذهاباً 

وقام البلجيكي فيتال بوركلمانز، مدرب األردن 
الفريق  لدى  والضعف  القوة  نقاط  بدراسة 
الفيتنامي الذي تأهل ضمن أفضل 4 منتخبات 
احتلت املركز الرابع بعدما جمع 3 نقاط بفوزه 

على اليمن بهدفني دون رد. وتعّول جماهير الكرة 
تطلعاتها  حتقيق  في  منتخبها  على  األردنية 
البداية  إثر  الطموح  سقف  ارتفع  بعدما 
يحسم  لم  البطولة.  في  للنشامى  القوية 
موقف سالم العجالني ويوسف الرواشدة من 
على  يفرض  قد  ما  وهو  املباراة،  في  املشاركة 
مدرب األردن إجراء تعديل بالتشكيلة في حال 
تأكد غيابهما عن املواجهة. وميتلك بوركلمانز 
أي  غياب  سد  على  قادراً  جتعله  التي  البدائل 
الالعبني  من  لكتيبة  امتالكه  ظل  في  العب 
ويخطط  للمشاركة.  واملتحمسني  املوهوبني 
بوركلمانز إلى إجراء تعديالت بأسلوب اللعب 
بهدف مباغتة خصمه الفيتنامي، مبا يعزز من 

فرصته في الوصول إلى مبتغاه.

زوجة  إيكاردي،  واندا  حسمت 
إيكاردي،  ماورو  أعمال  ووكيلة 
مهاجم إنتر ميالن، مستقبل قائد 
زوجها  أن  واندا  وأكدت  األفاعي. 
سوف يجدد عقده مع النيراتزوري 
الفترة املقبلة، لتنهي كل  خالل 

أثير  الذي  ا اجلدل  خًر مؤ
ل  حو

مستقبله مع إنتر ميالن.ونشرت 
سبورتس  »سكاي  شبكة 
إيكاردي  واندا  إجابة  إيطاليا« 
مستقبله  حول  سؤال  على 
نعم  ماورو؟  »جتديد  قالت:  حيث 

سيجدد«.
املدير  رغبة  عن  عن  سئلت  كما 
في  ماروتا  بيب  للنادي  الرياضي 
أن  يريده  »بالطبع  إيكاردي:  بقاء 
كبيرة  مسافة  توجد  ال  يبقى، 

بيننا، كل شيء على ما يرام«.
كما أنكرت أن يكون زوجها 
لغرامة  تعرض  قد 
تأخره  بسبب 
أول  عن 

تدريبات 
م  لعا ا
اجلديد وقال: »ال، 

لم تكن هناك غرامة«.
ويأتي هذا التصريح ليؤكد 
يجدد  سوف  إيكاردي  أن 
النيراتزوري خالل  مع  عقده 
الفترة املقبلة، على عكس 
ما نشر في وسائل اإلعالم 
جتديد  وعدم  رحيله  عن 

عقده.

بوروسيا  قائد  رويس،  ماركو  قطع 
نفسه  على  وعًدا  األملاني،  دورمتوند 
بعدم اللعب مستقباًل ضمن صفوف 
جانب  »إلى  وأضاف:  ميونخ.  بايرن 
بلوغي 30 عاًما في وقت قريب، فالبايرن 
يرغب في إعادة هيكلة الفريق وجلب 
العبني بأعمار صغيرة«. وتطرق الدولي 
فريقه  تصدر  عن  للحديث  األملاني 
 3 بفارق  البوندسليجا،  ترتيب  جلدول 
نقاط عن البايرن، الوصيف، والتي تزيد 
إلى 6 نقاط في حال فاز على اليبزيج، 
وعن  الـ18.  اجلولة  في  السبت،  امس 
»األمور كلها تعتمد علينا  ذلك قال: 
وفي أيدينا، علينا فقط أن نتعامل مع 
األول،  الدور  في  فعلنا  كما  املباريات 

االحتماالت  كافة  ستكون  بعدها 
دورمتوند  في  »أشعر  واختتم:  واردة«. 
بأنني داخل بيتي، وال ينقصني شيء 
هنا، وهذا ما يجعلني فخورًا وسعيًدا 
وممتًنا للنادي، وحلمي حتقيق شيء ما 

في النادي الذي نشأت به«.
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ــرن ميونخ،  ــر الرياضي لباي ــش، املدي ــح حميديت ــن صال علق حس
ــاري، مدرب  ــيو س ــى الهجوم الذي تعرض له مؤخًرا من ماوريس عل
ــعي النادي  ــدرب اإليطالي وصف س ــي اإلجنليزي. وكان امل تشيلس
البافاري نحو التعاقد مع املهاجم اإلجنليزي كالوم هودسون أودوي، 
ــش باهتمام البايرن  ــيما بعد اعتراف حميديت بعدم االحترام، ال س

بضم الالعب.
ــبورت بيلد« األملانية، قائاًل:  ــالل تصريحات أبرزتها صحيفة »س وخ

ــا أخبارًا عن ارتباط العبينا  ــاري، لكني أقرأ أيًض »أتفهم ما قاله س
بأندية أخرى كل أسبوع، وهذه هي كرة القدم«.

ــع النادي اللندني  ــش أن احملادثات اجلارية م ــم ذلك، أكد حميديت رغ
متضي بشكل جيد، مشيًرا إلى سلوك البايرن الطرق القانونية في 
ــعيه نحو هودسون أودوي. وأشار املدير الرياضي للبايرن إلى عدم  س
توصل ناديه التفاق نهائي مع تشيلسي، قائاًل: »لم يحدث أي شيء 
حتى اآلن«.جدير بالذكر أن بايرن ميونخ تقدم بأكثر من عرض لضم 

الالعب، البالغ 18 عاًما، حيث بلغ العرض األخير 39 مليون يورو.
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رويس: لن ألعب أبًدا بقميص 
بايرن ميونخ

بسهولة  وليامس  سيرينا  األميركية  تأهلت 
الى الدور الثالث من بطولة استراليا املفتوحة 
للتنس، أولى البطوالت األربع الكبرى، اخلميس 
 2-6 بوشار  يوجيني  الكندية  على  بتغلبها 
أولى  املصنفة  معاناة  استمرت  حني  في  و2-6، 
سيرينا  وحسمت  هاليب.  سيمونا  الرومانية 
امللعب  على  املباراة  البطولة  في   16 املصنفة 
الرئيسي رود اليفر أرينا في 70 دقيقة مبعدل 35 
جديدة  خطوة  وخطت  مجموعة،  لكل  دقيقة 
 24 الـ  اللقب  إلحراز  سعيها  في  األمام  الى 
الكبير ومعادلة الرقم القياسي املوجود بحوزة 

األسترالية مارغريت كورت )1960-1970(. وتنتظر 
سيرينا )37 عاما(، الفائزة باللقب األسترالي 7 
مرات آخرها عام 2017 كما األول في 2003 على 
حساب شقيقتها األكبر فينوس، مهمة سهلة 
الثالث حيث ستواجه الشابة  الدور  نظريا في 
ياسترميسكا  دايانا  اخلبرة  القليلة  األوكرانية 
الفائزة على اإلسبانية كارال سواريز  )18 عاما( 
وقالت  و1-6.  و6-3   3-6 بثالث مجموعات   23 الـ 
الدور  في  مباراتها  تستغرق  لم  التي  سيرينا 
األول سوى 49 دقيقة، »لم ألعب مباريات كثيرة 
منذ العام املاضي، لكن املسألة ليست خطرة«. 

بالذات  ملبورن  في   23 اللقب  سيرينا  واحرزت 
األسبوع  في  حامال  كانت  عندما   2017 عام 
اوملبيا في شهر  أن تضع مولودتها  الثامن قبل 
أيلول/سبتمبر، األمر الذي حال دون مشاركتها 
لقبها.وخسرت  عن  والدفاع   2018 نسخة  في 
بوشار املصنفة خامسة في العالم سابقا و79 
األولى،  اجملموعة  في  األربعة  إرساالتها  حاليا، 
األميركية،  إرسال  على  فقط  شوطني  واحرزت 
حيث  الثانية  في  حالها  عليه  كانت  ملا  خالفا 
احرزت شوطني على إرسالها قبل أن تفقده في 

الشوطني اخلامس والسابع وتخسر املباراة.

سريينا تتمسك بفرصة معانقة لقب بطولة اسرتاليا املفتوحة

قمة مبكرة بني األخضر السعودي والساموراي الياباني .. واحلظوظ متقاربة
مدرب ُعمان يطمع يف املزيد رغم قوة إيران .. ونشامى األردن يطمحون إىل إقصاء فيتنام

في دوري الـ16 وخروج المغلوب من بطولة كأس آسيا

في واحة التجمع يعرفه اجلميع 
واحدة،  كلمة  »ناصر«.  باسم 
)بريسلي(  ألفيس  غرار  على 
أن  ورغم  )هاليداي(.  جوني  أو 
جنم  ليس  القطري  السائق 
إال  دكار،  في  أسطورة  أو  »روك« 
انه أحرز لقبه الثالث في أشهر 
رالي صحراوي اخلميس. وبعدما 
توج عامي 2011 )فولكسفاكن( 
وصيفا  وحّل  )ميني(  و2015 
و2018،  و2016   2010 أعوام 
هيمن العطية على دكار 2019، 
إثر تصدره ترتيب السائقني مع 

أن  بدون  األولى،  املرحلة  نهاية 
سوى  االول  املركز  عن  يتخلى 
وكان  الثانية.  املرحلة  عشية 
القطري، املتوج ببطولة الشرق 
وهو  مرة،   14 للراليات  االوسط 
قبل  اجلميع  وعد  قياسي،  رقم 
انطالق دكار بأنه سيكون من أبرز 
مطلقا  اللقب  على  املنافسني 
شعاره الشهير »أعطوني رماال 
وبابتسامة  سعيدا«.  وسأكون 
وصل  محياه  على  كبيرة 
اجتاز  بعدما  ليما  إلى  العطية 
آالف   3 منها  كيلومتر،  آالف   5
مراحل  و10  توقيت  مع  كلم 

خاصة والكثير من الرمال. والى 
ماثيو  الفرنسي  مالحه  جانب 
»تويوتا  سائق  سيطر  بوميل، 
البيرو،  ـ  دكار  على  هايلوكس« 
مراحل  ثالث  في  الفوز  منتزعا 
أربع،  في  وصيفا  وحل  خاصة 
روما  ناني  وصيفه  خلفه  تاركا 
)ميني( بفارق كبير في الترتيب 
بشخص  العطية  العام.ووجد 
تسع  للراليات  العالم  بطل 
سيباستيان  الفرنسي  مرات 
لوب منافسا من العيار الثقيل، 
علما أن سائق »بيجو 3008 دي 
إتش سبور« خرج  بي  ـ  آر  كيه 

أربع  في  توقيت  أسرع  مع 
مراحل، في وقت راكم »مستر 
ستيفان  مواطنه  دكار« 
بيترهانسيل الفائز بالرالي 13 
مرة )7 في فئة السيارات و6 في 
وهو  األخطاء،  الدراجات(  فئة 
»من  سابقا  أعلن  كان  الذي 
أخطاء  من  عدد  أقل  يرتكب 
النهاية«.  في  سيفوز  من  هو 
وظهر العطية االكثر ثباتا من 
أخطاء،  واألقل  األداء  ناحية 
بيترهانسيل  تأخر  بينما 
قبل  املتكررة  هفواته  بسبب 
في  لإلنسحاب  يضطر  أن 

بسبب  التاسعة  املرحلة 
دافيد كاستيرا  تعرض مالحه 
على  ُنقل  الظهر  في  إلصابة 

أثرها الى املستشفى في ليما 
الطبية  الفحوصات  الجراء 

الالزمة.

رالي دكار ينّصب ناصر صاحل العطية )أمريًا( للصحراء

كلوب يرد على إمكانية استعادة كوتينيو

ملوناكو  الفني  املدير  هنري،  تييري  يواصل 
بالعبني  الفريق  تعزيز  على  العمل  الفرنسي، 
من ذوي اخلبرة، إلنقاذ فريقه من الهبوط لدوري 

الدرجة الثانية في فرنسا، املوسم املقبل.
البريطانية،  ميل«  »ديلي  صحيفة  وقالت 
مانشستر  مع  محادثات  يجري  موناكو  إن 
الالعب  بخدمات  الظفر  أجل  من  يونايتد، 

البلجيكي مروان فياليني، على سبيل اإلعارة 
اتخذ  أن موناكو  وأفادت  الشتاء.  انتقاالت  في 
رد  لكن  فياليني،  أجل ضم  من  األولى  اخلطوة 
الالعب حول إمكانية انضمامه إلى موناكو ما 

زال مجهواًل.
شريًكا  فياليني  يكون  أن  هنري  ويأمل 
تبقى  ملا  موناكو  وسط  خط  في  لفابريجاس 
من املوسم احلالي، في سعيه املتواصل لبقاء 

الفريق في دوري الدرجة األولى.
الـ19 في ترتيب الدوري،  ويحتل موناكو املركز 
ويبتعد بـ3 نقاط عن أميان الذي يحتل املركز 

الـ17.
وكان سولسكاير املدير الفني املؤقت ملانشستر 
يونايتد، قد أكد أن الالعب البلجيكي صاحب 
الـ31 عاما، سيغيب ملدة شهر آخر عن الفريق 

بسبب إصابة في الساق.

هنري يتحرك لضم العب مانشسرت يونايتد



زوجة إيكاردي تلقي بالكلمة األخرية 
يف مسلسل التجديد

املدير  كلوب،  يورجن  األملاني  فند 
الشائعات  لليفربول،  الفني 
عودة  إمكانية  حول  حتدثت  التي 
إلى  كوتينيو،  فيليب  البرازيلي 
الفريق مرة أخرى. وحتوم الكثير من 
الالعب  التكهنات حول مستقبل 
قلة  من  يعاني  والذي  البرازيلي، 
سيما  ال  برشلونة،  مع  املشاركة 

في الدوري.

إيكو«  »ليفربول  لصحيفة  ووفًقا 
فإن يورجن كلوب يرى أن »كل شيء 
على ما يرام« مع الالعب الذي باعه 
مليون   142 مقابل  برشلونة  إلى 
وقال  املاضي.  العام  إسترليني 
صحفية:  تصريحات  في  كلوب 
ال  عنه،  التحدث  أريد  ال  أمر  »هذا 
نقل  عملية  إنها  القول  ميكنني 
أن  احملتمل  من  العب  أو  محتملة، 
سأقوله  آخر  شيء  أي  لنا،  ينضم 
القصص،  من  املزيد  سيفتح 

وليست هناك قصة من األساس«. 
برشلونة،  في  »فيليب  وأضاف: 
حالة  يعيش  فإنه  أعلم  وكما 
يرام  ما  على  شيء  وكل  جيدة، 

بالنسبة له«.
وسئل عن إمكانية أن يوقع عقًدا 
فعل  مثلما  الريدز  مع  جديًدا 
قال:  مؤخًرا،  روبرتسون  املدافع 
»سأكون سعيًدا لو لم يقدموا لي 
التفكير  أريد  ال  ألنني  اآلن،  شيئا 
وقت  »أمامي  وتابع:  األمر«.  في 

من  الكثير  هناك  وسيكون  طويل 
التغييرات قبل 2022، لكني ال أريد 
الوقت  في  األمر  هذا  في  التفكير 
سيحدث«.  ما  سنرى  احلالي، 
ديفيد  ضم  إمكانية  حول  وسئل 
هيديرسفيلد  مدرب  فاجنر 
للريدز،  الفني  للجهاز  املستقيل، 
لسنا  ونحن  مدرب  »فاجنر  أجاب: 
معه  العمل  أحب  ملدرب،  بحاجة 
في يوم من األيام، لكن من الصعب 

أن نتاقسم نفس املنصب«.

دور اجملموعات من كأس آسيا 2019 لكرة  أفرز 
متوقعة  نتائج  اإلمارات،  في  املقامة  القدم 
في  الـ16  دور  إلى  املرشحني  معظم  تأهل  مع 
أول نسخة تقام مبشاركة 24 منتخبا، بيد أن 
القارة  عمالقة  أحد  ستزيح  اإلقصائية  األدوار 
باكرا بعد وقوع اليابان والسعودية على مسار 
مفاجأتني:  الثانية  اجملموعة  وشهدت  واحد. 
التعمري  موسى  الصاعد  جنمه  مع  األردن  فوز 
أستراليا  على  شفيع  عامر  »احلوت«  وحارسه 
مع  سوريا  وحلول  افتتاحا،  اللقب  حاملة 
بعد  الترتيب  قاع  في  السومة  عمر  هدافها 
بني  ومن  متقدمة.  أدوار  للعب  ترشيحها 
وإيران  اجلنوبية  وكوريا  اليابان  الكبار، تصدرت 
تعافيها،  بعد  أستراليا  وحلت  مجموعاتها، 
والسعودية بعد سقوطها أمام قطر بهدفني، 
الوصافة. وكان الفتا رصيد منتخب  في مركز 
قطر الذي حقق تسع نقاط كاملة للمرة األولى 
عشرة  مع  هجوميا  األقوى  فكان  تاريخه،  في 
أهداف، بينها سبعة ملهاجمه املعز علي الذي 
آخر في تخطي  أي منتخب  ينجح هجوم  لم 
أربعة  بني  القطري  الدفاع  وكان  أهدافه.  عدد 
منتخبات لم تهتز شباكه، إذ يطمح العنابي 
الذي تتركز األضواء على مبارياته بسبب أزمته 
إلى  اخلليجيني،  جيرانه  مع  الدبلوماسية 

تخطي ربع النهائي للمرة األولى.
مرات  أربع  اللقب  حاملة  اليابان  أن  وصحيح 
حصدت تسع نقاط أيضا، إال ان انتصاراتها لم 
تكن مقنعة وساعدها أحيانا »احلظ« بحسب 

كوريا  وتعول  يوشيدا.  مايا  قائدها  أقر  ما 
جنمها  عودة  على   ،2015 وصيفة  اجلنوبية، 
سون هيونغ مني املتألق مع توتنهام اإلنكليزي، 
الذي ألهمها في مباراتها الثالثة ضد الصني، 
ما دفع مدرب األخيرة اإليطالي مارتشيلو ليبي 
إلى القول ان »محاربي تايغوك« كانوا »أفضل 
إيران،  بكثير بكثير« من فريقه. وكان مستوى 
السبعينيات،  في  مرات  ثالث  اللقب  حاملة 
أزمون  سردار  حققها  انتصارات  بثالثة  مقنعا 
ومهدي طارمي ورفاقهما، كما أن هداف الدوري 
جهانبخش  رضا  علي  السابق  الهولندي 
العبي  تعادل  في  وشارك  إصابته  من  تعافى 

املدرب البرتغالي كارلوس كيروش ضد العراق.
ومللمت أستراليا جراح اخلسارة ضد األردن في 
جنميها  اعتزال  بعد  تخوضها  التي  البطولة 

تيم كايهل وميلي يدينياك واإلصابات الالحقة، 
على  جدا  وصعب  فلسطني  على  مقنع  بفوز 
أوزبكستان  مع  موعدا  لتضرب   ،2-3 سوريا 
كوبر. هكتور  األرجنتيني  العنيد  ومدربها 

وحققت السعودية، حاملة اللقب ثالث مرات، 
حربة  رأس  تضم  ال  بتشكيلة  واعدة  بداية 
أنطونيو  خوان  األرجنتيني  عول  إذ  صريحا، 
السابق  اإلسباني  برشلونة  مهاجم  بيتزي، 
 ،2016 أميركا  كوبا  تتويج  في  تشيلي  ومدرب 
على ثالثي الوسط الهجومي سالم الدوسري 
وفهد املولد وهتان باهبري. لكن قطار »الصقور 
اخلضر« صدمه جيل قطري بقيادة أكرم عفيف 
مع  نارية  مواجهة  عليه  ليفرض  علي،  واملعز 
الدور  في  قطر  مواجهة  تكون  ولن  اليابان. 
اإلسباني  تالمذة  وقع  إذ  صعوبة،  أقل  الثاني 

فرانس  لوكالة  توقع  الذي  سانشيز  فليكس 
مونديال  في  منهم  كبير  عدد  »تواجد  برس 
العراق  مبواجهة  الدوحة،  في  املقرر   »2022
بدأ  الذي  علي  مهند  الشاب  وهدافه  القوي 

بجذب أنظار أندية أوروبية.
من جانب آخر كان بيم فيربيك، مدرب سلطنة 
ُعمان، يحلم باجتياز دور اجملموعات في كأس 
آسيا لكرة القدم، وبعد حتقيق ذلك بدأ يفكر 
املهمة  صعوبة  إدراكه  رغم  جديد  هدف  في 
األحد.  اليوم  الستة عشر،  دور  إيران، في  أمام 
السبت:  امس  للصحفيني  فيربيك  وقال 
إلى دور  أول مرة نتأهل فيها  أن هذه  أتفق  »أنا 
الستة عشر، ودائما هناك هدف آخر بالتأهل 
في  جنلس  ال  »نحن  وتابع:  التالي«.  الدور  إلى 
الفندق ونقول إننا حققنا هدفنا ودعونا نعود، 

كذلك.  ليس  فاألمر  ال 
مباراة  هذه  أن  في  نفكر 
التقدم«. ونحاول  تاريخية 

الهولندي:  املدرب  وأضاف 
حتقق  ما  أن  نعتقد  »ال 
وسنبذل  كافيا  سيكون 
حملاولة  جهدنا  قصارى 
التالي«. الدور  إلى  التأهل 

التي  ُعمان،  وتصطدم 
أوزبكستان  أمام  خسرت 
 1-3 التفوق  قبل  واليابان 

على تركمانستان والتأهل ضمن أفضل أربعة 
منتخبات احتلت املركز الثالث، بإيران متصدرة 
الدولي  االحتاد  تصنيف  في  آسيا  فرق  ترتيب 

حول  »رويترز«  من  سؤال  على  وردا  )الفيفا(. 
التصنيف  في  املنتخبني  بني  مركزا   54 فارق 
إيران  أمام  املفاجأة  وإمكانية حتقيق  العاملي، 
تصنيف  عن  فكرة  لدي  »ليس  فيربيك:  قال 
أدوار خروج مغلوب  املراكز. هذه  وفرق  الفيفا 
فرق  أفضل  أحد  أمام  بحماس  وسنلعب 
آسيا«. وواصل: »سنحاول الوصول إلى الدور 
التالي ونعرف أن األمر لن يكون سهال ونعرف 
ونحن  مبارياتها  كل  وشاهدنا  إيران  قوة 
الثانية  حتى  القتال  وسنحاول  مستعدون.. 

األخيرة«.
األردن  منتخب  يطمح  صلة  ذي  صعيد  على 
في  قدماً  واملضي  الفيتنامي،  نظيره  إلزاحة 
نهائيات كأس آسيا لكرة القدم، وذلك عندما 
يلتقيان غدا األحد باستاد آل مكتوم، بافتتاح 
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ويدرك  البطولة.  من 
النشامى  منتخب 
ال  املواجهة  أن 
الصعوبة  من  تخلو 
للتطور  بالنظر 
طرأ  الذي  الكبير 
على منتخب فيتنام 
األداء  صعيد  على 
يفرض  مما  والنتائج، 
مع  التعامل  عليه 
ويسعى  عال.  وتركيز  بجدية  املباراة  معطيات 
الثاني  للدور  بالتأهل  املنتشي  األردن  منتخب 
بفوزين  الثانية  بعدما حسم صدارة اجملموعة 

وتعادل   »0-2« وسوريا   »0-1« أستراليا  على 
سلبي مع فلسطني، إلى إزاحة فيتنام واملضي 
املربع  ببلوغ  املتمثلة  طموحاته  حتقيق  نحو 
األفضلية  ومتيل  تقدير.  أقل  على  الذهبي 
قدم  الذي  األردن  منتخب  لصالح  الفنية 
يجعله  مما  رائعة،  ونتائج  جيدة  مستويات 
املبكر  احلسم  عن  بحثاً  بثقة،  املباراة  يدخل 
مكشوفة  األوراق  وتبدو  مفاجآت.  آلي  تفادياً 
للمنتخبني حيث التقيا بتصفيات كأس آسيا 
وإياباً »0-0« و«1-1«. احلالية حيث تعادالً ذهاباً 

وقام البلجيكي فيتال بوركلمانز، مدرب األردن 
الفريق  لدى  والضعف  القوة  نقاط  بدراسة 
الفيتنامي الذي تأهل ضمن أفضل 4 منتخبات 
احتلت املركز الرابع بعدما جمع 3 نقاط بفوزه 

على اليمن بهدفني دون رد. وتعّول جماهير الكرة 
تطلعاتها  حتقيق  في  منتخبها  على  األردنية 
البداية  إثر  الطموح  سقف  ارتفع  بعدما 
يحسم  لم  البطولة.  في  للنشامى  القوية 
موقف سالم العجالني ويوسف الرواشدة من 
على  يفرض  قد  ما  وهو  املباراة،  في  املشاركة 
مدرب األردن إجراء تعديل بالتشكيلة في حال 
تأكد غيابهما عن املواجهة. وميتلك بوركلمانز 
أي  غياب  سد  على  قادراً  جتعله  التي  البدائل 
الالعبني  من  لكتيبة  امتالكه  ظل  في  العب 
ويخطط  للمشاركة.  واملتحمسني  املوهوبني 
بوركلمانز إلى إجراء تعديالت بأسلوب اللعب 
بهدف مباغتة خصمه الفيتنامي، مبا يعزز من 

فرصته في الوصول إلى مبتغاه.

زوجة  إيكاردي،  واندا  حسمت 
إيكاردي،  ماورو  أعمال  ووكيلة 
مهاجم إنتر ميالن، مستقبل قائد 
زوجها  أن  واندا  وأكدت  األفاعي. 
سوف يجدد عقده مع النيراتزوري 
الفترة املقبلة، لتنهي كل  خالل 

أثير  الذي  ا اجلدل  خًر مؤ
ل  حو

مستقبله مع إنتر ميالن.ونشرت 
سبورتس  »سكاي  شبكة 
إيكاردي  واندا  إجابة  إيطاليا« 
مستقبله  حول  سؤال  على 
نعم  ماورو؟  »جتديد  قالت:  حيث 

سيجدد«.
املدير  رغبة  عن  عن  سئلت  كما 
في  ماروتا  بيب  للنادي  الرياضي 
أن  يريده  »بالطبع  إيكاردي:  بقاء 
كبيرة  مسافة  توجد  ال  يبقى، 

بيننا، كل شيء على ما يرام«.
كما أنكرت أن يكون زوجها 
لغرامة  تعرض  قد 
تأخره  بسبب 
أول  عن 

تدريبات 
م  لعا ا
اجلديد وقال: »ال، 

لم تكن هناك غرامة«.
ويأتي هذا التصريح ليؤكد 
يجدد  سوف  إيكاردي  أن 
النيراتزوري خالل  مع  عقده 
الفترة املقبلة، على عكس 
ما نشر في وسائل اإلعالم 
جتديد  وعدم  رحيله  عن 

عقده.

بوروسيا  قائد  رويس،  ماركو  قطع 
نفسه  على  وعًدا  األملاني،  دورمتوند 
بعدم اللعب مستقباًل ضمن صفوف 
جانب  »إلى  وأضاف:  ميونخ.  بايرن 
بلوغي 30 عاًما في وقت قريب، فالبايرن 
يرغب في إعادة هيكلة الفريق وجلب 
العبني بأعمار صغيرة«. وتطرق الدولي 
فريقه  تصدر  عن  للحديث  األملاني 
 3 بفارق  البوندسليجا،  ترتيب  جلدول 
نقاط عن البايرن، الوصيف، والتي تزيد 
إلى 6 نقاط في حال فاز على اليبزيج، 
وعن  الـ18.  اجلولة  في  السبت،  امس 
»األمور كلها تعتمد علينا  ذلك قال: 
وفي أيدينا، علينا فقط أن نتعامل مع 
األول،  الدور  في  فعلنا  كما  املباريات 

االحتماالت  كافة  ستكون  بعدها 
دورمتوند  في  »أشعر  واختتم:  واردة«. 
بأنني داخل بيتي، وال ينقصني شيء 
هنا، وهذا ما يجعلني فخورًا وسعيًدا 
وممتًنا للنادي، وحلمي حتقيق شيء ما 

في النادي الذي نشأت به«.
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ــرن ميونخ،  ــر الرياضي لباي ــش، املدي ــح حميديت ــن صال علق حس
ــاري، مدرب  ــيو س ــى الهجوم الذي تعرض له مؤخًرا من ماوريس عل
ــعي النادي  ــدرب اإليطالي وصف س ــي اإلجنليزي. وكان امل تشيلس
البافاري نحو التعاقد مع املهاجم اإلجنليزي كالوم هودسون أودوي، 
ــش باهتمام البايرن  ــيما بعد اعتراف حميديت بعدم االحترام، ال س

بضم الالعب.
ــبورت بيلد« األملانية، قائاًل:  ــالل تصريحات أبرزتها صحيفة »س وخ

ــا أخبارًا عن ارتباط العبينا  ــاري، لكني أقرأ أيًض »أتفهم ما قاله س
بأندية أخرى كل أسبوع، وهذه هي كرة القدم«.

ــع النادي اللندني  ــش أن احملادثات اجلارية م ــم ذلك، أكد حميديت رغ
متضي بشكل جيد، مشيًرا إلى سلوك البايرن الطرق القانونية في 
ــعيه نحو هودسون أودوي. وأشار املدير الرياضي للبايرن إلى عدم  س
توصل ناديه التفاق نهائي مع تشيلسي، قائاًل: »لم يحدث أي شيء 
حتى اآلن«.جدير بالذكر أن بايرن ميونخ تقدم بأكثر من عرض لضم 

الالعب، البالغ 18 عاًما، حيث بلغ العرض األخير 39 مليون يورو.

محيديتش يتفهم هجوم ساري عليه
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رويس: لن ألعب أبًدا بقميص 
بايرن ميونخ

بسهولة  وليامس  سيرينا  األميركية  تأهلت 
الى الدور الثالث من بطولة استراليا املفتوحة 
للتنس، أولى البطوالت األربع الكبرى، اخلميس 
 2-6 بوشار  يوجيني  الكندية  على  بتغلبها 
أولى  املصنفة  معاناة  استمرت  حني  في  و2-6، 
سيرينا  وحسمت  هاليب.  سيمونا  الرومانية 
امللعب  على  املباراة  البطولة  في   16 املصنفة 
الرئيسي رود اليفر أرينا في 70 دقيقة مبعدل 35 
جديدة  خطوة  وخطت  مجموعة،  لكل  دقيقة 
 24 الـ  اللقب  إلحراز  سعيها  في  األمام  الى 
الكبير ومعادلة الرقم القياسي املوجود بحوزة 

األسترالية مارغريت كورت )1960-1970(. وتنتظر 
سيرينا )37 عاما(، الفائزة باللقب األسترالي 7 
مرات آخرها عام 2017 كما األول في 2003 على 
حساب شقيقتها األكبر فينوس، مهمة سهلة 
الثالث حيث ستواجه الشابة  الدور  نظريا في 
ياسترميسكا  دايانا  اخلبرة  القليلة  األوكرانية 
الفائزة على اإلسبانية كارال سواريز  )18 عاما( 
وقالت  و1-6.  و6-3   3-6 بثالث مجموعات   23 الـ 
الدور  في  مباراتها  تستغرق  لم  التي  سيرينا 
األول سوى 49 دقيقة، »لم ألعب مباريات كثيرة 
منذ العام املاضي، لكن املسألة ليست خطرة«. 

بالذات  ملبورن  في   23 اللقب  سيرينا  واحرزت 
األسبوع  في  حامال  كانت  عندما   2017 عام 
اوملبيا في شهر  أن تضع مولودتها  الثامن قبل 
أيلول/سبتمبر، األمر الذي حال دون مشاركتها 
لقبها.وخسرت  عن  والدفاع   2018 نسخة  في 
بوشار املصنفة خامسة في العالم سابقا و79 
األولى،  اجملموعة  في  األربعة  إرساالتها  حاليا، 
األميركية،  إرسال  على  فقط  شوطني  واحرزت 
حيث  الثانية  في  حالها  عليه  كانت  ملا  خالفا 
احرزت شوطني على إرسالها قبل أن تفقده في 

الشوطني اخلامس والسابع وتخسر املباراة.

سريينا تتمسك بفرصة معانقة لقب بطولة اسرتاليا املفتوحة

قمة مبكرة بني األخضر السعودي والساموراي الياباني .. واحلظوظ متقاربة
مدرب ُعمان يطمع يف املزيد رغم قوة إيران .. ونشامى األردن يطمحون إىل إقصاء فيتنام

في دوري الـ16 وخروج المغلوب من بطولة كأس آسيا

في واحة التجمع يعرفه اجلميع 
واحدة،  كلمة  »ناصر«.  باسم 
)بريسلي(  ألفيس  غرار  على 
أن  ورغم  )هاليداي(.  جوني  أو 
جنم  ليس  القطري  السائق 
إال  دكار،  في  أسطورة  أو  »روك« 
انه أحرز لقبه الثالث في أشهر 
رالي صحراوي اخلميس. وبعدما 
توج عامي 2011 )فولكسفاكن( 
وصيفا  وحّل  )ميني(  و2015 
و2018،  و2016   2010 أعوام 
هيمن العطية على دكار 2019، 
إثر تصدره ترتيب السائقني مع 

أن  بدون  األولى،  املرحلة  نهاية 
سوى  االول  املركز  عن  يتخلى 
وكان  الثانية.  املرحلة  عشية 
القطري، املتوج ببطولة الشرق 
وهو  مرة،   14 للراليات  االوسط 
قبل  اجلميع  وعد  قياسي،  رقم 
انطالق دكار بأنه سيكون من أبرز 
مطلقا  اللقب  على  املنافسني 
شعاره الشهير »أعطوني رماال 
وبابتسامة  سعيدا«.  وسأكون 
وصل  محياه  على  كبيرة 
اجتاز  بعدما  ليما  إلى  العطية 
آالف   3 منها  كيلومتر،  آالف   5
مراحل  و10  توقيت  مع  كلم 

خاصة والكثير من الرمال. والى 
ماثيو  الفرنسي  مالحه  جانب 
»تويوتا  سائق  سيطر  بوميل، 
البيرو،  ـ  دكار  على  هايلوكس« 
مراحل  ثالث  في  الفوز  منتزعا 
أربع،  في  وصيفا  وحل  خاصة 
روما  ناني  وصيفه  خلفه  تاركا 
)ميني( بفارق كبير في الترتيب 
بشخص  العطية  العام.ووجد 
تسع  للراليات  العالم  بطل 
سيباستيان  الفرنسي  مرات 
لوب منافسا من العيار الثقيل، 
علما أن سائق »بيجو 3008 دي 
إتش سبور« خرج  بي  ـ  آر  كيه 

أربع  في  توقيت  أسرع  مع 
مراحل، في وقت راكم »مستر 
ستيفان  مواطنه  دكار« 
بيترهانسيل الفائز بالرالي 13 
مرة )7 في فئة السيارات و6 في 
وهو  األخطاء،  الدراجات(  فئة 
»من  سابقا  أعلن  كان  الذي 
أخطاء  من  عدد  أقل  يرتكب 
النهاية«.  في  سيفوز  من  هو 
وظهر العطية االكثر ثباتا من 
أخطاء،  واألقل  األداء  ناحية 
بيترهانسيل  تأخر  بينما 
قبل  املتكررة  هفواته  بسبب 
في  لإلنسحاب  يضطر  أن 

بسبب  التاسعة  املرحلة 
دافيد كاستيرا  تعرض مالحه 
على  ُنقل  الظهر  في  إلصابة 

أثرها الى املستشفى في ليما 
الطبية  الفحوصات  الجراء 

الالزمة.

رالي دكار ينّصب ناصر صاحل العطية )أمريًا( للصحراء

كلوب يرد على إمكانية استعادة كوتينيو

ملوناكو  الفني  املدير  هنري،  تييري  يواصل 
بالعبني  الفريق  تعزيز  على  العمل  الفرنسي، 
من ذوي اخلبرة، إلنقاذ فريقه من الهبوط لدوري 

الدرجة الثانية في فرنسا، املوسم املقبل.
البريطانية،  ميل«  »ديلي  صحيفة  وقالت 
مانشستر  مع  محادثات  يجري  موناكو  إن 
الالعب  بخدمات  الظفر  أجل  من  يونايتد، 

البلجيكي مروان فياليني، على سبيل اإلعارة 
اتخذ  أن موناكو  وأفادت  الشتاء.  انتقاالت  في 
رد  لكن  فياليني،  أجل ضم  من  األولى  اخلطوة 
الالعب حول إمكانية انضمامه إلى موناكو ما 

زال مجهواًل.
شريًكا  فياليني  يكون  أن  هنري  ويأمل 
تبقى  ملا  موناكو  وسط  خط  في  لفابريجاس 
من املوسم احلالي، في سعيه املتواصل لبقاء 

الفريق في دوري الدرجة األولى.
الـ19 في ترتيب الدوري،  ويحتل موناكو املركز 
ويبتعد بـ3 نقاط عن أميان الذي يحتل املركز 

الـ17.
وكان سولسكاير املدير الفني املؤقت ملانشستر 
يونايتد، قد أكد أن الالعب البلجيكي صاحب 
الـ31 عاما، سيغيب ملدة شهر آخر عن الفريق 

بسبب إصابة في الساق.

هنري يتحرك لضم العب مانشسرت يونايتد
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اك��دت كتل��ة صادق��ون النيابية, امس 
السبت, أن تشريع قانون اخراج القوات 
االجنبية مب��ا فيها الق��وات االمريكية 
متوق��ف عل��ى اجاب��ة القائ��د الع��ام 
للق��وات املس��لحة عادل عب��د املهدي 
عل��ى  املش��تركة  العملي��ات  وقي��ادة 
االستفسارات املوجهة اليهما من قبل 

جلنة االمن والدفاع النيابية.
وقال النائب عن الكتلة محمد كرمي في 
تصريح إن “جلنة االمن والدفاع النيابية 
والقانونية  الدس��تورية  االطر  اعتمدت 
قبل ان تش��رع بتعدي��ل اتفاقية االطار 
االس��تراتيجي او تش��ريع قانون جديد 
يقض��ي باخ��راج الق��وات االجنبية مبا 
فيها القوات االمريكية املتواجدة داخل 

االراضي العراقية”.
واضاف ك��رمي، أن “اللجن��ة بعثت عددا 
م��ن االستفس��ارات الى القائ��د العام 
للق��وات املس��لحة وقي��ادة العمليات 
املش��تركة لالجابة عليه��ا “, مبينا أن 

الن��واب متوقفان  “اللجن��ة ومجل��س 
بالوقت احلاضر حلني وصول االجابات من 

اجلهتني”.
واش��ار كرمي إل��ى أن “االجابات اذا كانت 
اللجن��ة االمني��ة  غي��ر مقنع��ة ف��ان 
ومجلس النواب س��يقرران ام��ا القيام 
بتعدي��ل اتفاقية االطار االس��تراتيجي 
او العم��ل على تش��ريع قان��ون باخراج 
الق��وات االجنبية وطبعا ه��ذا متوقف 

على نوع االجابة” .
كما كشف عضو اللجنة التحقيقية 
املكلفة بالتحقيق في محافظة نينوى 
منص��ور مرعي��د، ام��س الس��بت ، عن 
ع��زم جلنته إع��ادة التحقي��ق مع بعض 
واألمني��ة  السياس��ية  الش��خصيات 
واحمللية داخ��ل احملافظة بينهم احملافظ 

السابق املقال اثيل النجيفي.

وق��ال املرعي��د في تصري��ح إن “اللجنة 
الت��ي ش��كلت مبوجب ق��رار م��ن قبل 
مجل��س النواب مات��زال ت��زاول عملها 
بعي��دا ع��ن الضغوط��ات او تدخ��ل اي 

جهة سياسية بعملها”.
وأض��اف املرعي��د، أن “اللجنة تس��عى 
الع��ادة التحقي��ق مع محاف��ظ نينوى 
الس��ابق اثيل النجيف��ي وبعض مدراء 

الوحدات االدارية وقائممقام نينوى”.

واش��ار النائب عن محافظة نينوى إلى 
أن “التحقي��ق يش��مل جمي��ع امللفات 
اخلدمي��ة واالقتصادي��ة واألمني��ة وم��ا 

تعرضت له احملافظة من دمار”
كما وض��ح اخلبير القانوني طارق حرب، 
امس الس��بت، تفاصيل ق��رار احلكومة 
بش��أن منح موظف��ي العق��ود واألجور 
اليومية امتيازات، مش��يرا الى ان القرار 
ال ميكن تنفي��ذه دون مصادقة مجلس 
الن��واب عليه.وقال ح��رب في تصريح 
إن “قرار مجل��س الوزراء مينح موظفي 
العق��ود امتيازات املوظ��ف العمومي 
دون زي��ادة ف��ي الراتب فض��ال عن عدم 
متكنه من احلصول على راتب تقاعدي 

دون تثبيته على املالك الدائم”.
وأض��اف أن “الق��رار ين��ص أيضا على 
األج��ور  بصيغ��ة  العامل��ني  حتوي��ل 
اليومية الى عقود اال ان رواتب ستبقى 

مثل ما هي دون اي زيادة”.
وتاب��ع ح��رب أن “الق��رار ه��و مقت��رح 
حكوم��ي ق��دم ال��ى مجل��س النواب 
وس��يتم تطبيقه في املصادقة عليه 

من قبل مجلس النواب
ورجح النائب ع��ن حتالف البناء محمد 
البلداوي، امس الس��بت، اتفاق  الكتل 
السياسية على تسمية رؤساء اللجان 
النيابي��ة وال��وزراء األمني��ني في س��لة 

واحدة .
“الكت��ل  ان   / ف��ي  البل��داوي  وق��ال 
السياسية حتاول تسمية رئيس اللجنة 
النيابية بخالف كتلة الوزير ما تس��بب 

في تاخير  تس��مية رؤس��اء اللجان الى 
حني انتظار حسم الوزراء األمنيني”.

وأض��اف ان “الكت��ل السياس��ية ف��ي 
نهاية املطاف ستتفق على مترير رؤساء 
اللج��ان النيابية وال��وزراء املتبقني في 

سلة واحدة النهاء االزمة”.
“اخلالف��ات   ” ان  البل��داوي  وتاب��ع 
السياس��ية معق��دة وال ميك��ن جتاوزها 
ف��ي الوقت احلالي وعل��ى اجليمع تقدمي 
تنازالت حقيقة من اجل دعم احلكومة 

واملضي في البرنامج احلكومي
وكشف البلداوي السبت، عن استنفار 
البرمل��ان وجمي��ع الكت��ل السياس��ية 
لتمري��ر قان��ون املوازن��ة خالل الش��هر 
اجلاري، مش��يرا ال��ى ان التعديالت التي 
ج��رت على املوازنة اقتصرت على بعض 

املناقالت في القضايا اخلدمية.
وقال البل��داوي في تصريح إن “رئاس��ة 
االيف��ادات  منع��ت  الن��واب  مجل��س 
واالجتماع��ات االضافية جلميع اللجان 
حل��ني اق��رار املوازن��ة خ��الل االس��بوع 
اجلاري”، مبينا أن “الكتل راضية جميعا 
عل��ى القانون وهي مس��تعدة لطرحها 
امام البرمل��ان والتصوي��ت عليها خالل 

اجللسات املقبلة”.
وأض��اف، أن “التعدي��الت ف��ي مس��ودة 
املوازنة اقتصرت عل��ى بعض املناقالت 
في القضايا اخلدمية كون املوازنة تعاني 
اص��ال من عجز كبير وق��د يزيد في حال 

عدم ارتفاع اسعار النفط العاملية”
ال��ى ذل��ك كش��ف النائب ع��ن حتالف 
البن��اء عامر الفايز، امس الس��بت، عن 
اتفاق سياسي لترحيل اكمال الكابينة 
الوزارية وتسمية رؤساء اللجان النيابية 
الى الفصل التش��ريعي املقبل، مشيرا 
إل��ى أن جمي��ع الكت��ل بانتظ��ار متري��ر 

املوازنة وإعالن العطلة التشريعية.
وق��ال الفاي��ز ف��ي تصري��ح إن “الكتل 
السياس��ية جميعه��ا اتفق��ت عل��ى 
مترير قانون املوازن��ة خالل االيام املقبلة 
وترحي��ل اكم��ال الكابين��ة وتس��مية 
رؤس��اء اللج��ان النيابية ال��ى الفصل 

التشريعي الثاني”.
وأض��اف أن “الفص��ل التش��ريعي االول 

اكتمل بش��كل رس��مي اال ان القانون 
ينص على عدم اخ��ذ العطلة دون اجناز 

واقرار القانون وهذا ما يجري االن”.
وأوضح الفايز أن “اخلالفات السياس��ية 
معق��دة وال ميك��ن جتاوزه��ا ف��ي الوقت 
احلال��ي وعل��ى اجليم��ع تق��دمي تنازالت 
حقيقة من اجل دعم احلكومة واملضي 

في البرنامج احلكومي
واقترح النائب عن تيار احلكمة حس��ن 
خالطي، امس الس��بت، إنشاء صندوق 
للتحك��م باملنح الدولي��ة التي حصل 
عليها العراق، فيما رهن النهوض بواقع 
االس��تثمار في البالد باستقرار الوضع 

األمني واالستقرار السياسي.
وق��ال خالطي ف��ي حدي��ث إن »التوجه 
بالبلد اليوم ينبغي أن يكون استثمارياً، 
بالتالي فإن مؤمتر الدول املانحة ب الكويت 
االس��تثمارية  للنهض��ة  داعم��اً  كان 
والعمرانية بالعراق«، مبيناً أن »إنش��اء 
صن��دوق للتحك��م باألم��وال املقدم��ة 
ضمن منح الدول سيسهم في توجيه 

األموال بالشكل الصحيح« .
وأضاف خالطي، أن »هناك قروضاً قدمت 
للعراق بغية إنشاء مشاريع استثمارية 
حتدي��داً ومنه��ا القرض الصين��ي الذي 

يعتبر من القروض املهمة وسيلعب دوراً 
كبيراً في إحداث مشاريع استراتيجية 
بالبل��د«، موضح��اً »كان لن��ا لق��اء مع 

رئيس ال��وزراء حي��ث أكد عل��ى ضرورة 
اس��تثمار الق��رض الصيني بالش��كل 

األمثل«.
ولف��ت إل��ى ان��ه قام ف��ي وقت س��ابق 
بتوجيه س��ؤال برملاني إلى رئيس هيئة 
املبال��غ  بش��أن  الوطني��ة  االس��تثمار 
املقدم��ة من ال��دول املانحة ف��ي مؤمتر 
الكوي��ت والنتائ��ج املتحقق��ة منه��ا، 
حي��ث أجابن��ا حينه��ا لكنن��ا بحاجة 
إل��ى التعمق أكثر في ه��ذا األمر ملعرفة 

بغي��ة  األوض��ح  بالش��كل  تفاصيل��ه 
توجيه تلك األموال خلدمة املواطن«.

وتاب��ع، أن »رؤي��ة نتائج مؤمت��ر املانحني 

بالكوي��ت وغي��ره من املؤمت��رات يعتمد 
بشكل أساسي على املتابعة، ونعتقد 
أن احلكومة طاملا أن توجهها استثماري 
م��ع وج��ود املتابع��ة وتوف��ر الظ��روف 
املشجعة على االستثمار ومنها الوضع 
األمن��ي واالس��تقرار السياس��ي ف��ان 
النهوض بالواقع االس��تثماري سيكون 

أكثر وضوحاً على املدى القريب«

دونالد  األميرك��ي  الرئي��س  أّج��ج 
الدميقراطيني،  ترامب صراعه م��ع 
بعدما منع رئيسة مجلس النواب 
نانس��ي بيلوس��ي من استخدام 
طائ��رة الرئاس��ة ف��ي رحل��ة الى 
اخل��ارج. جاء ذل��ك بعدما اقترحت 
بيلوسي تأجيل خطاب حال االحتاد 
الذي يلقيه الرئيس س��نوياً أواخر 
الشهر اجلاري، نتيجة إغالق جزئي 

إلدارات احلكومة الفيديرالية.
دخ��ل  ال��ذي  اإلغ��الق  ه��ذا  وأدى 
أس��بوعه الرابع، ال��ى حرمان آالف 
م��ن املوظف��ني الفيدرالي��ني م��ن 
رواتبهم، علماً أنه يعود إلى رفض 
ترامب التوقيع على موازنة وزارات، 
رداً عل��ى رف��ض مجل��س الن��واب 
الذي يهيمن علي��ه الدميقراطيون 
متويل تشييد جدار على احلدود مع 

املكسيك.
وَورََد في رسالة وّجهها ترامب الى 
بيلوس��ي: »آس��ف إلبالغك إرجاء 
جولت��ك إل��ى بروكس��يل ومص��ر 
موع��داً  س��نحّدد  وأفغانس��تان. 
جديداً جلولتك التي تستمر 7 أيام، 
عند انتهاء اإلغ��الق احلكومي. أنا 
متأكد من أنك س��تتفقني على أن 
تأجيل مناس��بة العالقات العامة 
هذه هو )قرار( مناس��ب. طبعاً، في 

ح��ال رغبتي بالقيام بجولتك عبر 
الس��فر عل��ى الطي��ران التجاري، 

بالتأكيد لديك احلق في ذلك«.
ف��ي الوق��ت ذات��ه، أعل��ن البي��ت 
األبي��ض إلغ��اء رحلة وزي��ر اخلزانة 
ومس��ؤولني  منوش��ني  س��تيفن 
آخري��ن، للمش��اركة ف��ي املنتدى 
االقتص��ادي العامل��ي ف��ي دافوس، 
مب��رراً األمر ب��� »مراع��اة 800 ألف 
موظف أميركي رائع ال يس��تلمون 

رواتبهم«.

بيلوس��ي  باس��م  ناط��ق  وذك��ر 
أنها كان��ت تعتزم تفق��د القوات 
أفغانس��تان  ف��ي  األميركي��ة 
اجتماع��ات في  ف��ي  واملش��اركة 
»االلت��زام  لتأكي��د  بروكس��يل 
الراس��خ« م��ن الوالي��ات املتحدة 

جتاه احللف األطلسي، الفتاً إلى أن 
مصر ل��م تكن مدرجة على جدول 

الرحلة.
قرار ترامب أغض��ب الدميقراطيني 
ف��ي مجل��س الن��واب الذي��ن كان 
يُفترض أن ينضّموا إلى بيلوس��ي 
إلي��ان  اجلدي��دة  النائ��ب  بينه��م 
لوري��ا، وه��ي جندية س��ابقة في 
البحري��ة أش��ارت إل��ى أن الزي��ارة 
اس��تهدفت اإلعراب ع��ن التقدير 
للجنود األميركيني واحلصول على 
معلومات استخباراتية مهمة، 
ورفض��ت »تدخ��ل الرئي��س في 

مهماتنا الدستورية«.
ورّجح رئيس جلنة االستخبارات 
ف��ي مجلس النواب آدم ش��يف 
أن تك��ون هذه امل��رة األولى التي 
رئي��س أميرك��ي  يلغ��ي فيه��ا 
مهمة لرئي��س مجلس النواب، 
لتقصي احلقائق في بلد يشهد 

حرباً .
وش��دد على »أهمي��ة أن نفهم 
الوضع على األرض، حتديداً نظراً 
إل��ى أن الرئيس أعل��ن عمليات 
انسحاب من سوريا وأفغانستان«. 
أم��ا الس��يناتور اجلمه��وري البارو 
ليندس��ي غراه��ام فوص��ف ق��رار 
بأن��ه »غي��ر مناس��ب«،  الرئي��س 
سياس��ياً  »اللع��ب  واس��تدرك 
)بخط��اب( ح��ال االحت��اد«، وزاد أن 

»تصّرفاً غير ناضج ال يستوجب 
رداً عليه باملثل«.

وفي ضرب��ة لترامب أقّر مجلس 
النواب مشروع قانون يعّطل قرار 
وزارة اخلزانة رفع العقوبات على 
شركات مرتبطة برجل األعمال 
الروس��ي أوليغ ديريباسكا، وهو 

حليف للرئيس بوتني .
واعتب��ر رئي��س جلن��ة الش��ؤون 
الدميقراطي  النائ��ب  اخلارجي��ة 
إليوت أنغل أن نتيجة التصويت 

تش��ّكل رس��الة قوي��ة إل��ى إدارة 
ترامب الذي: »يحاول االلتفاف على 
الكونغ��رس في مل��ف العقوبات 

على روسيا« .
كما ندد الرئي��س األميركي دونالد 
ترامب بفرض حالة الطوارئ إذا لم 
حتل أزمة اجلدار احل��دودي اجلنوبي. 
تصريح��ات  ف��ي  ترام��ب،  وق��ال 
للصحفي��ني إنه في ح��ال لم يتم 
حل أزمة بناء اجلدار احلدودي »لدّي 
احلق ف��ي إع��الن حالة الط��وارئ، 
وآم��ل أن يت��م ذل��ك عب��ر اتف��اق 
م��ع الكونغ��رس، لك��ن الطري��ق 
الس��هل سيكون أنني أعلن حالة 

الطوارئ«.
وأض��اف: »هناك أزم��ة كبيرة على 
احل��دود؛ واجل��دار الف��والذي ميك��ن 
تغطي��ة كلفته في أش��هر عدة«. 
وت��رك ترامب اجتماع��اً مع زعماء 

الكونغ��رس  ف��ي  الدميوقراطي��ني 
حينما تعث��رت احملادثات في اليوم 
ال��� 19 لإلغ��الق اجلزئ��ي حلكومة 

الواليات املتحدة.
وأص��ّرت رئيس��ة مجل��س النواب 
نانسي بيلوس��ي، وتشاك شومر، 
خ��الل االجتم��اع ال��ذي ل��م يدم 

س��وى 14 دقيق��ة عل��ى رفضهما 
متويل احلائط احلدودي بني الواليات 
املتح��دة واملكس��يك، ودف��ع هذا 
ترام��ب إلى وص��ف االجتماع بأنه 
كان »مضيعة تامة للوقت«، فيما 
الرئي��س،  الدميوقراطي��ون  اته��م 
مرة أخ��رى، بانخراطه ف��ي »نوبة 
غضب«. ويحل اليوم )اجلمعة( أول 
يوم دف��ع للرواتب منذ ب��دء إغالق 
احلكومة لنح��و 800 ألف موظف 

احتادي، دون أن يتسلموا رواتبهم.
الكونغ��رس  ترام��ب  ويطال��ب 
باملوافقة على دفع 5.7 بليون دوالر 
لبناء حاجز من الصلب وفاًء بأحد 
تعهداته األساسية خالل حملته 
االنتخابي��ة. لك��ن الدميقراطيني - 
الذي��ن يهيمنون اآلن على مجلس 
النواب ف��ي الكونغرس - يرفضون 
املوافق��ة على ه��ذا التمويل. هذا 
م��ن  كبي��رة  قطاع��ات  وأغلق��ت 

احلكوم��ة االحتادية ف��ي 22 كانون 
وص��ل  بعدم��ا  )ديس��مبر(،  األول 
املش��ّرعون والرئي��س إل��ى طري��ق 
مس��دود بش��أن مطال��ب ترام��ب 
بن��اء جدار ملكافح��ة الهجرة غير 

الشرعية إلى أميركا .
ودعا الرئيس األميركي دونالد ترامب 

زعماء الكونغ��رس الدميوقراطيني 
للبحث  اجتماع  إلى  واجلمهوريني 
في س��بل إنه��اء اإلغ��الق اجلزئي 
للحكومة الذي يشّل منذ 10 أيام 

ربع اإلدارات الفيديرالية.
واعتم��د الرئي��س اجلمه��وري أول 
من امس، نبرة اتّسمت باملصاحلة 
ف��ي محاولة منه جلل��ب أخصامه 
الدميقراطي��ني إل��ى طاول��ة احلوار 
بعدم��ا أطل��ق تصريح��ات ح��اّدة 

ضّدهم في األيام األخيرة.
وق��ال ترام��ب ف��ي تغري��دة عل��ى 
»تويت��ر« إّن »أمن احل��دود، واجلدار، 
واإلغ��الق اجلزئ��ي، ه��ذا لي��س ما 
أرادت نانس��ي بيلوس��ي أن تب��دأ 
ب��ه رئاس��تها جمللس الن��واب! هالّ 

توّصلنا إلى اتّفاق؟«.
وتتولّى بيلوس��ي رئاس��ة مجلس 
الن��واب بع��د ف��وز الدميقراطي��ني 
باألكثري��ة في انتخابات تش��رين 

الثاني )نوفمبر( الفائت.
ووفق وس��ائل إع��الم أميركية فإّن 
الرئيس دعا ق��ادة الكونغرس إلى 
اجتماع في البي��ت األبيض، لكن 
لم يّتضح في احلال من س��يحضر 
هذا االجتماع وما إذا كان الزعماء 

الدميوقراطيون سيلّبون الدعوة.
وكانت األكثري��ة الدميقراطية في 
مجلس الن��واب اجلديد أعلنت أول 
من أمس، أنها تعتزم إنهاء اإلغالق 
اجلزئ��ي من خ��الل التصويت على 
مش��روع قانون موازن��ة فور التئام 

اجمللس اجلديد اخلميس.
لكّن مصير مش��روع القانون يبدو 
غي��ر واضح، إذ إّن الن��ّص ال يتطّرق 
إلى متويل اجل��دار الذي يريد ترامب 

تش��ييده عل��ى احل��دود ب��ني بالده 
واملكس��يك لوق��ف الهج��رة غير 

الشرعية.
وسيعاود الكونغرس أعماله اليوم 
بع��د عطل��ة األعي��اد، بينما بقي 
ترام��ب ف��ي البي��ت األبيض خالل 
احتف��االت الع��ام اجلدي��د وألغى 
عطلت��ه الس��نوية ف��ي منتج��ع 
الغول��ف الذي ميلكه ف��ي فلوريدا 

وسط اخلالف القائم.
ورّداً على رفض الدميقراطيني متويل 
بناء اجل��دار، يرفض ترامب التوقيع 
على أي مش��روع موازنة ال يلحظ 

متويل بناء اجلدار.
وجنم عن اخلالف بني الطرفني إغالق 
رب��ع إدارات احلكوم��ة الفيدرالي��ة 
أثن��اء عطل��ة عيدي املي��الد ورأس 
الس��نة، وه��و أمر سيس��تمر إلى 

حني التوّصل إلى اتّفاق.
متري��ر  الدميقراطي��ون  ويقت��رح 
املوازنات اإلدارية غير املثيرة للجدل 
حتى 30 أيلول )سبتمبر( واالكتفاء 
بتمويل موازنة وزارة األمن الداخلي 
التي تشرف على أمن احلدود حتى 

الثامن من شباط )فبراير(.
وبعد متريره من قبل مجلس النواب 
ورفع��ه إل��ى مجل��س الش��يوخ، 
س��يحتاج مش��روع القان��ون إلى 

توقيع ترامب لكي يصبح سارياً.
وفي ح��ال رفض الرئي��س التوقيع 
على املش��روع وأصّر على مسألة 
متوي��ل اجل��دار، فسيس��مح ذل��ك 
للدميقراطيني بتحميله مسؤولية 

إغالق احلكومة.

صادقون: تشريع قانون اخراج القوات االجنبية متوقف على اجابة عبد المهدي 

اللجنة وجملس النواب متوقفان بالوقت احلاضر حلني وصول االجابات من اجلهتني

لجنة االمن والدفاع النيابية اعتمدت االطر الدستورية 
والقانونية قبل ان تشرع بتعديل اتفاقية االطار االسرتاتيجي 

او تشريع قانون جديد يقضي باخراج القوات االجنبية

حرب : قرار مجلس الوزراء 
يمنح موظفي العقود 
امتيازات املوظف العمومي 
دون زيادة يف الراتب

يطالب ترامب الكونغرس 
باملوافقة على دفع 5.7 
بليون دوالر لبناء حاجز من 
الصلب وفاًء بأحد تعهداته 
األساسية خالل حملته 
االنتخابية

ترامب يؤجج صراعه مع خصومه الديمقراطيين

قرار ترامب أغضب الدميقراطيني يف جملس النواب الذين كان ُيفرتض أن ينضّموا إىل بيلوسي

/ القسم السياسي

/ القسم السياسي

خالطي عبد املهديحرب

بيلوسي منوشنيترامب

هذه املرة األوىل اليت يلغي فيها رئيس 
أمريكي مهمة لرئيس جملس النواب 
لتقصي احلقائق يف بلد يشهد حربًا



أزمة مالية جامحة تحدّ من قدرة البشير على احتواء الغضب الشعبي

ومن��ذ إصابته بجلط��ة دماغية في 2013  
وترش��حه رغم ذلك لوالية رئاسية رابعة 
ف��ي 2014، لم يه��دأ اجلدل ح��ول الوضع 
الصحي للرئيس البالغ من العمر 81 عاما 
والذي ميسك بالسلطة منذ ابريل/نيسان 

.1999
وق��د أفقدت��ه اجللط��ة الدماغي��ة القدرة 
عل��ى احلرك��ة، لكنه واص��ل احلكم حيث 
الرس��مي  التلفزي��ون  ف��ي  ن��ادرا  يظه��ر 
خ��ال اس��تقبال ضيوف أجان��ب أو ترؤس 
اجتماع��ات لكبار املس��ؤولني، إلى جانب 
رس��ائل ملواطنيه في املناسبات الوطنية 

والدينية .
لكن��ه تغّيب لفترات طويل��ة عن الظهور 
أو حتى استقبال ش��خصيات دولية كان 
آخرها ولي العهد السعودي األمي محمد 
بن س��لمان واملستش��ارة األملاني��ة أجنيا 

ميركل وذلك ألسباب صحّية.
بوتفليق��ة  إن  للنظ��ام  املوال��ون  ويق��ول 
ش��ّكل بع��د توليه الس��لطة ف��ي 1999 
ضمان��ة لألم��ن والس��لم األهل��ي بع��د 
العشرية الس��وداء التي شهدتها اجلزائر 
في تس��عينات القرن املاض��ي وهي صراع 
مس��لح قام بني النظام واإلساميني على 
اث��ر إلغ��اء نتائ��ج االنتخاب��ات البرملانية 
للعام 1991 التي فازت فيها جبهة اإلنقاذ 
الوطن��ي )الفيس( اإلس��امية، لتش��هد 
بعدها اجلزائر أس��وأ حرب أهلية انطلقت 

في يناير/كانون الثاني 1992.
ويش��ير املوالون للنظام في هذا الس��ياق 
إلى ميث��اق الس��لم واملصاحل��ة الوطنية 
ال��ذي طرحه بوتفليقة وتضمن منح عفو 
ع��ن معظم املتورطني ف��ي أعمال العنف 
الت��ي ارتكبت أثناء العش��رية الس��وداء، 
حيث مت إجراء اس��تفتاء عام عليه في 29 

سبتمبر/ايلول 2005.

وقد حص��ل امليثاق حينها عل��ى موافقة 
بنسبة 97 باملئة ومت تنفيذه بوصفه قانونا 

في 28 فبراير/شباط 2006.
لك��ن أحزاب��ا معارض��ة جت��ادل ب��أن وضع 
الرئي��س الصح��ي ل��م يع��د يس��مح له 
باالس��تمرار ف��ي احلك��م وطالب��ت مرارا 
بتنحيه وبتفعيل املادة 102 من الدس��تور 
اجلزائري املتعلقة بش��غور منصب رئاسة 
اجلمهورية، وهو ما رفضته جبهة التحرير 

وأحزاب املواالة.

ولم يعلن بوتفليقة رس��ميا حتى اآلن ما 
إذا كان يعت��زم الترّش��ح لوالية خامس��ة 
ترفضه��ا املع��ارض، لك��ن ح��زب جبه��ة 
التحري��ر الوطن��ي احل��زب احلاك��م من��ذ 
االس��تقال أملح م��رارا إلمكانية ترش��ح 

الرئيس لوالية رئاسية خامسة.
وكان��ت أوضح إش��ارة تلك الت��ي أطلقها 
األم��ني العام حلزب جبه��ة التحرير جمال 
ولد عباس الذي اضطر بعدها الس��تقالة 
مفاجئ��ة م��ن األمان��ة العام��ة للح��زب 

ل�"أسباب صحية".
وكان ولد عباس قد قال في أكتوبر/تشرين 
األول 2018 إن بوتفليقة هو مرشح جبهة 
التحري��ر الوحي��د لانتخابات الرئاس��ية 

.2019
وأغ��رق امتن��اع الرئيس عن كش��ف نيته 

للترشح لوالية رئاس��ية خامسة، اجلزائر 
في حالة من الترقب ف��ي خطوة اعتبرها 
البع��ض تكتي��كا سياس��يا ورأى فيه��ا 
البع��ض اآلخر تريث��ا من قب��ل بوتفليقة 
نفسه أو من الدائرة املقربة منه أو ترتيبا.

وقب��ل إصابته بجلط��ة دماغية في 2013 
كان بوتفليق��ة قد قال ف��ي خطاب ألقاه 
في 2012 أي قبل االنتخابات الرئاسية في 
2014 وبدا فيه كأنه يعتزم عدم الترش��ح 
"جيلي ط��اب جنانو" وكّررها ع��دة مّرات، 

مضيفا "عاش من عرف قدره" في خطاب 
كان يعتقد حينها أنه س��يترك السلطة 
وركز في ذلك اخلطاب عل��ى ضرورة تعزيز 
املصاحل��ة الوطنية لتك��ون أعمق مما هي 

عليه .
وط��اب جنان��و ه��ي عب��ارة محلي��ة كان 
يقص��د بوتفليقة م��ن خاله��ا التأكيد 
عل��ى أن جيل الثورة ه��رم وأن الوقت حان 
ليتول��ى الش��باب املس��ؤولية، لك��ن لم 
يح��دث بعض هذا اخلطاب ما يش��ير إلى 

تغيير فعلي في هرم السلطة.
وقد أنه��ى الرئيس اجلزائري اليوم اجلمعة 
حالة الترقب فقط بشأن موعد انتخابات 
الرئاس��ة، لك��ن القرار س��يكون محطة 
لبداي��ة ج��دل جدي��د ح��ول مس��تقبله 

السياسي قد يدوم أكثر من شهر آخر.

وأصدر بوتفليقة مرسوما حدد مبوجبه 18 
أبريل/ نيس��ان موعدا النتخابات الرئاسة 
وذل��ك وفق��ا للم��ادة 136 م��ن القان��ون 
االنتخابي الذي يقضي بضرورة صدوره 90 

يوما قبل تاريخ االقتراع.
كم��ا تنص امل��ادة 135 من نف��س القانون 
على إجراء انتخابات الرئاس��ة جترى خال 
30 يوما التي تس��بق انتهاء والية الرئيس. 
وتنتهي العهدة )الوالية الرئاسية( الرابعة 

لبوتفليقة في 28 أبريل/نيسان 2019.
وق��د أنهى قراره يوم اجلمع��ة جدال وترقبا 
في الباد دام أسابيع بعد تداول تسريبات 
وبع��د دع��وات م��ن سياس��يني لتأجي��ل 
انتخابات الرئاسة ومتديد والية بوتفليقة 
لع��ام أو عام��ني "م��ن أج��ل فس��ح اجملال 

للتوافق" حول املرحلة املقبلة.
وظلت الس��لطات الرس��مية ف��ي الباد 
تلت��زم الصمت إزاء القضي��ة رغم اقتراب 
اآلج��ال القانوني��ة لنهاية والي��ة الرئيس 

الرابعة في أبريل/نيسان القادم.
واعتاد الرئيس اجلزائري منذ وصوله احلكم 
الع��ام 1999 على تأجيل إعان موقفه من 
سباق الرئاس��ة إلى آخر حلظة من املهلة 
القانوني��ة إلي��داع ملفات الترش��ح لدى 
اجمللس )احملكمة( الدس��توري أي إلى غاية 

مطلع مارس/اذار القادم.
ويعد تق��دم بوتفليقة للس��باق من أجل 
الظف��ر بوالي��ة خامس��ة مبثابة "حس��م 
الس��باق" مس��بقا كون الرجل الذي يقود 
الب��اد منذ عش��رين س��نة يحظى بدعم 
كبرى أح��زاب ومنظم��ات الب��اد وكذلك 
أكب��ر جتمع لرجال املال واألعمال في الباد 

)منتدى رؤساء املؤسسات(.
ومن��ذ نهاية الع��ام 2018، غي��رت أحزاب 
امل��واالة م��ن خطابه��ا السياس��ي جت��اه 
مس��ألة ترش��ح الرئي��س لوالي��ة جديدة 
فبعد أن كانت تنادي بعهدة خامس��ة له 
أصبح��ت تدعو "لاس��تمرارية" بش��كل 
أعطى انطباعا حول إمكانية عدم ترشح 
بوتفليق��ة في ه��ذه االنتخاب��ات ودخول 

مرشح آخر للنظام احلاكم مكانه.
وتلتزم الشخصيات السياسية ذات الوزن 
الثقيل في اجلزائر الصمت بشأن موقفها 
من هذا الس��باق. وب��دا أنها تنتظر موقف 
الرئي��س النهائ��ي م��ن الترش��ح لوالي��ة 
خامس��ة حيث يرفض أغلبهم الترش��ح 

في حال وجود بوتفليقة.
الغموض مس��ألة مقصودة من السلطة 
لتقويض أي احتم��ال ميكن أن يقدم عليه 
خصوم الس��لطة وبذلك تقوم الس��لطة 
بإع��داد االنتخابات في جو من الس��رية ال 

تعرفها إال السلطة؟
وخلص سعد بوعقبة، كاتب الرأي الشهير 
باجلزائ��ر، هذا الوضع في عامود بصحيفة 
اخلبر صدر قبل أيام "أن الغموض مس��ألة 
مقص��ودة من الس��لطة"، مش��يرا إلى أن 
السبب هو "لتقويض أي احتمال ميكن أن 
يقدم عليه خصوم السلطة وبذلك تقوم 
الس��لطة بإعداد االنتخاب��ات في جو من 

السرية ال تعرفها إال السلطة؟".
وق��ال بوعقب��ة "اآلن كل ش��يء غام��ض 
وأعني الناس ش��اخصة هل يقوم الرئيس 
باستدعاء الهيئة الناخبة أم ال؟! وبعدها 
ستش��خص األبص��ار نحو ش��هر فبراير، 

حيث نهاية فترة الترش��ح، هل يترش��ح 
الرئي��س أم ال؟! وم��ن سيترش��ح مكان��ه 
كممث��ل للس��لطة ف��ي حالة م��ا إذا لم 

يترشح الرئيس؟!".
وكان��ت حرك��ة مجتم��ع الس��لم )أكب��ر 
حزب إس��امي في اجلزائر( قد أعلنت قبل 
أس��ابيع أنه��ا س��تقاطع االنتخابات في 
حال ترش��ح الرئيس لوالية خامسة وفي 
حالة العكس تبحث دعم مرشح توافقي 

مع املعارضة أو تقدمي مرشحها .
ودخول بوتفليقة السباق مجددا سيجعل 
منه نسخة طبق األصل النتخابات 2014، 
الت��ي ف��از فيها بأكث��ر م��ن 80 باملائة من 
األصوات، وناب عنه قادة أحزاب املواالة في 
تنش��يط حملته الدعائية بسبب وضعه 

الصحي.
ويوم اخلمي��س ملّح وزير الداخلية نورالدين 
ب��دوي ف��ي تصريح��ات صحفي��ة إلى أن 
االنتخابات ستجرى في موعدها بالتأكيد 
وأن إدارت��ه جاهزة لهذا املوعد من اجلوانب 

اللوجيستية.
وستش��رع وزارة الداخلي��ة ي��وم 23 يناير/ 
كانون الثاني في مراجعة قوائم الناخبني 

حتسبا لهذا املوعد.
ويع��د اس��تدعاء الناخب��ني له��ذا املوعد 
مبثابة تاريخ فتح باب الترش��يح لرئاس��ة 
اجلمهوري��ة وف��ق امل��ادة 140 م��ن القانون 
االنتخابي وت��دوم العملية 45 يوما ابتداء 

من اجلمعة .

وق��ال مصرفي س��وداني طلب عدم 
نشر اسمه "االضطرابات في الوقت 
احلالي وكل ذلك الذي يجري، ال يعدو 
أن يك��ون انعكاس��ا لتراك��م الفقر 
وبق��اء الروات��ب كما هي واس��تمرار 
ارتفاع األسعار"، مضيفا "ال أحد، وال 

حكومة، ميكنها مواصلة ذلك".
وألقى البشير باللوم في االضطرابات 
على ق��وى خارجية، قائا األس��بوع 
"محاص��ر"  الس��ودان  إن  املاض��ي 

اقتصاديا.
وجتددت االحتجاجات مساء اجلمعة 
عقب تش��ييع جنازة محتجني قتا 
برصاص الش��رطة، في تط��ور أجج 

االحتقان الشعبي.
وقال محتج��ون، جتمعوا مجددا في 

وسط اخلرطوم يوم اخلميس، إن اللوم 
يقع على سوء إدارة االقتصاد والفساد 
ف��ي احل��زب احلاك��م. ويري��د احملتجون 

تغيير احلكومة.
برنام��ج  ع��ن  احلكوم��ة  وأعلن��ت 
تش��قف طارئ مدته 15 ش��هرا في 
أكتوبر/تش��رين األول 2018، لكنها 
م��ا زالت تقدم دعما كبيرا للس��لع 

األساسية.
والبنزين ف��ي الس��ودان أرخص من 
أي م��كان آخر ف��ي العال��م تقريبا. 

وحتدد احلكومة سعره عند 6.17 جنيه 
س��وداني للتر وهو ما يع��ادل نحو 13 
س��نتا أميركي��ا وفقا لس��عر الصرف 
الرس��مي أو نحو 10.6 س��نت بسعر 
الصرف في الس��وق الس��وداء. ويُباع 
الدي��زل بس��عر 4.25 جنيه س��وداني 

للتر.
وبالنس��بة للخب��ز، تدف��ع احلكوم��ة 
لتج��ار القط��اع اخل��اص 680 جنيها 
دعم��ا ع��ن كل 150 كيلوغرام��ا م��ن 
وق��ال  يس��توردونه.  ال��ذي  الدقي��ق 

مصرفي إن اجلوال الواحد يبلغ سعره 
في العادة نحو 1230 جنيها.

وبعد ذلك حتدد احلكومة س��عر البيع 
بالتجزئ��ة للخب��ز عند جني��ه واحد 
ل��كل 40 غراما. ويق��ول مصرفيون إن 
الزي��ادة الس��ابقة في الس��عر كانت 

في يناير/كانون الثان��ي 2018، عندما 
مت رفع س��عر الرغيف من نصف جنيه 
في حت��رك أطل��ق جول��ة احتجاجات 

محدودة.
لك��ن أثر الدع��م عل��ى التضخم من 

الصع��ب تقدي��ره بوض��وح، ألن وزارة 
املالية لم تنش��ر بعد موازنة 2018 أو 

2019 على موقعها االلكتروني.
ومعظ��م التكلفة لم يتم الكش��ف 
عنه��ا أو حًتملها البن��ك املركزي وفقا 

لتقارير صندوق النقد الدولي.

وتظهر إحص��اءات البن��ك املركزي أن 
من��و املعروض النقدي زاد من مس��توى 
س��نوي منخفض بلغ 14.3 باملئة في 
أبريل/نيسان 2016 إلى 88.3 باملئة في 
أبريل/نيس��ان 2018، قب��ل أن يتراجع 
مجددا إلى 76 باملئة في أغس��طس/

آب.
ومع نق��ص أوراق النق��د، فإن معظم 
الزيادة ف��ي املعروض النق��دي كانت 

إلكترونية أو عبر شيكات.
وقال ثاث��ة مصرفيني في اخلرطوم إن 
نق��ص أوراق النقد يرجع إلى أس��باب 
م��ن بينها تعط��ل ماكين��ة طباعة 

األوراق النقدي��ة الوحي��دة ف��ي الباد 
في أوائل 2018، ما ترك البنك املركزي 
يس��ارع إل��ى طل��ب أوراق نقدي��ة من 
اخل��ارج. ويق��ف العماء ف��ي طوابير 
لس��اعات أم��ام البن��وك وماكين��ات 

صرف النقود.
وق��ال مصرفي إن فضائ��ح علنية في 
بنكني منفصلني فاقمت املشكلة، ما 
تسبب في تدافع محدود على سحب 
الودائع من البنوك في النصف الثاني 
من 2018. وقال مصرفي آخر، إن ارتفاع 
التضخم أدى إلى قيام العماء بإفراغ 
حساباتهم والبحث عن استثمار آخر. 
وتظه��ر بيانات رس��مية أن التضخم 
ارتفع إلى نح��و 70 باملئة في نوفمبر/

تشرين الثاني 2018.
ويق��در س��تيف هانك��ي اخلبي��ر في 
العمات املتعثرة ل��دى جامعة جونز 
هوبكنز أن معدل التضخم الس��نوي 
الفعل��ي بل��غ 91 باملئة ف��ي 15 يناير/

كان��ون الثان��ي عل��ى أس��اس س��عر 
الصرف في الس��وق الس��وداء وتعادل 

القدرة الشرائية.
ويعني ذلك أن مع��دل التضخم على 
أس��اس ش��هري يق��ل كثي��را عن 50 

باملئة وهو معيار للتضخم اجلامح.
لكن هانكي يقول إن التضخم ما زال 
مرتفع��ا على نحو مقل��ق، مع معاناة 
فنزويا وزميبابوي واألرجنتني فقط من 

زيادات أكبر في األسعار.

يواجهون  "ه��م  وق��ال 
وال  الدع��م  خف��ض  ف��ي  مش��كلة 
ميكنهم الذهاب إلى س��وق السندات 
الدولية للحصول على املال لذلك هم 
يقومون بش��كل أساس��ي بتشغيل 

ماكينة طباعة النقود".
والبن��وك الس��ودانية ملزم��ة بإتباع 

الت��ي  اإلس��امي  التموي��ل  قواع��د 
حتظ��ر الفائ��دة وه��و ما يقي��د حجم 
األم��وال الت��ي ميك��ن للحكوم��ة أن 
جتمعه��ا محليا من خال أذون اخلزانة 
والس��ندات التقليدي��ة. وف��ي العادة، 

تلج��أ ال��دول التي تقع ف��ي مثل هذا 
املأزق اخلطير إلى صندوق النقد الدولي 
للحص��ول عل��ى الدع��م ف��ي الوقت 
الذي تنفذ فيه اخلط��وات املؤملة التي 
يطالب بها لتصويب أوضاعها املالية.
لكن واش��نطن تدرج السودان كدولة 
راعي��ة لإلرهاب وتعهدت باس��تخدام 
حق النقض ضد أي طلب للمساعدة 
تقدم��ه اخلرط��وم إلى صن��دوق النقد 
حلني امتثالها لسلس��لة من املطالب 

السياسية واإلنسانية واألمنية.
وعل��ى م��دى س��نوات، تراك��م عل��ى 
الس��ودان أيض��ا ع��بء دي��ن خارجي 
دوالر،  ملي��ار   50 ع��ن  يزي��د  معرق��ل 
معظم��ه مس��تحقات متأخ��رة مب��ا 
ف��ي ذل��ك 1.3 مليار دوالر ُمس��تحقة 
لصن��دوق النق��د، وفقا لتقري��ر صادر 
ع��ن الصن��دوق ف��ي نوفمبر/تش��رين 
الثان��ي 2017.وقال مصرف��ي ثالث "ما 
ل��م يحصل��وا على نوع م��ن التمويل 

اخلارجي، سيكون إلغاء الدعم مبثابة 
انتح��ار للحكومة. ه��م بحاجة إلى 

برنامج إصاح جذري".

13 ما وراء الحدث 

تواجه احلكومة السودانية عجزا كبريا يف امليزانية بسبب تكلفة دعم الوقود 
واخلبز ومنتجات أخرى

قال خبراء اقتصاديون ومصرفيون، إنه يجب على الس��ودان تنفيذ إصاحات جذرية أو طلب إنقاذ مالي من دول صديقة النتش��ال اقتصاده من املنحدر الذي س��اعد في إطاق 
احتجاج��ات واس��عة تهز الب��اد حاليا.وتواجه احلكومة عجزا كبيرا في امليزانية بس��بب تكلفة دعم الوقود واخلبز ومنتجات أخرى. ولتغطية ه��ذا العجز، فإنها عمدت إلى 
توس��يع املعروض النقدي.لكن هذا اخليار س��اهم في انخفاض قيمة العملة، ما تس��بب في صعود حاد للتضخم وهبوط كبير في قيمة اجلنيه الس��وداني وهو ما دفع بدوره 
تكلفة الدعم لارتفاع وتسبب في زيادة العجز.وأثارت محاوالت لرفع أسعار اخلبز والوقود بهدف تقليص تكلفة الدعم احتجاجات ستدخل قريبا شهرها الثاني وهو ما ميثل 

أطول حتد يواجه الرئيس السوداني عمر البشير الذي قّضى ما يقرب من 30 عاما في السلطة.

حزب جبهة التحرير الوطين هو احلزب احلاكم منذ االستقالل أملح مرارا 
إلمكانية ترشح الرئيس لوالية رئاسية خامسة

/ القسم السياسي

/ القسم السياسي

تساءلت التقارير 
االعامية عن : هل 

يترشح الرئيس اجلزائري 
عبدالعزيز بوتفليقة 

لوالية رئاسية خامسة 
أم ال؟ سؤال بات يطرح 

بقوة بعد أن أنهت اجلزائر 
اليوم اجلمعة الغموض 

الذي كان يكتنف موعد 
االنتخابات الرئاسية.

ومن املتوقع أن تعيش 
الساحة اجلزائرية خال 

هذه الفترة على وقع 
جدل متجدد بعد أن 

أعلنت الرئاسة أن 18 
أبريل/نيسان هو موعد 

االستحقاق الرئاسي الذي 
كان قد أدخل اجلزائريني 

في األشهر القليلة 
املاضية في حالة من 

الترقب .

مرض وصمت بوتفليقة يغرقان الجزائر يف متاهة الوالية الخامسة

ألقى البشري باللوم يف االضطرابات على 
قوى خارجية قائال : إن السودان حماصر 

اقتصاديا

معظم التكلفة لم 
يتم الكشف عنها أو 
تحـًملها البنك املركزي 
وفقا لتقارير صندوق 
النقد الدولي

تغّيب بوتفليقة عن الظهور أو حتى 
استقبال شخصيات دولية كان آخرها 
حممد بن سلمان واملستشارة األملانية 

أجنيال مريكل وذلك ألسباب صحّية
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امرأة .. يف آمرلي ...!!

احتاد األدباء والكّتاب يف العراق يضّيف القاص والروائي محيد الربيعي للحديث عن روايته )أمحر حانة(

الروائي حممد علوان جرب: يكفي أن محيد ترك مدن الدنيا وعاد إىل بغداد العشق األزالي..
ومع أن املدينة جلبت له املرض لكنه أخلص هلا وكتب عنها قصص )بيت جين  وأمحر حانة(

البينة الجديدة/
 قحطان جاسم جواد

ضيف احت��اد االدب��اء والكتاب في 
العراق��ي الروائي حمي��د الربيعي 
وروايته احمر حانة. قدم للجلسة 
الناطق  الش��اعر عم��ر الس��راي 
االعالم��ي باس��م االحت��اد. كم��ا 
قدمت اوراق بحثي��ة عن الربيعي 
ورواياته.م��ن قب��ل الناق��د فاضل 
ثامر والناقد عل��ي الفواز والروائي 
محمد  علوان جبر . السراي قدم 
للروائ��ي الربيع��ي بكلمت��ه قال 

فيها:-
ال يكتب رواية بل يصنعها 

واح��ب فيه انه يدخ��ن وما اروعه 
ح��ن يدخن. ه��ي ليس��ت دعاية 

للتدخن لكنه يغريني في حلظة 
التدخ��ن. كم��ا ق��ال ن��زار قباني 
ع��ن التدخ��ن. احبه لي��س النه 
كت��ب رواية وامنا الن��ه صنع رواية،  
وروايت��ه في حت��د. ي��ا اهلل كم هو 
جميل وانت تس��تمتع ف��ي ادبه.

تس��افر لكي تواجه مرضا شاقا 
لكني ال انش��غل باخل��وف عليه، 
بل انشغل مبا يكتبه ويسرده لنا، 
انش��غل بعوامل��ه اجلدي��دة داخل 
الع��راق وخارج��ه. عوال��م اختط 
بها طريقا خاصا علم االخرين ان 
يحولوا االدب الى قصص وروايات.

وان هذا االدب يحمل وجها جديدا 
نس��تطيع ان نعيشه ال ان منوته.

كما في روايته )جدد موته مرتن(. 
شكرا لك النك جمعتنا وانا عاجز 
ع��ن ان اقدم��ك رغم ان��ي امتلك 
ش��رف تقدميك للم��رة الثانية يا 

عزيزنا الروائي حميد الربيعي.
بغداد تستغل حبه

الروائي محمد علوان جبر قال:-
يكفي ان حميد ت��رك مدن الدنيا 
وعاد الى بغداد العش��ق االزالي..

وم��ع ان املدينة جلب��ت له املرض 
لكن��ه اخل��ص لها وكت��ب عنها 

قصص )بي��ت جني واحمر حانة(.
بغ��داد بقي��ت تغم��ز ل��ه “ رغم 
مرضه “ رغم “ مشارط اجلراحن 
في رئتيه ..  رئة بعد أخرى.. كانت 
تس��تغل حبه لها ..  وحاملا تغمز 
له..  يكسر صمته وعزلته فيذهب 
ال��ى دجل��ة يتس��مر ام��ام النهر 
اخلال��د أو يج��وب ش��وارع بغداد 
ومواخيرها  وحاناته��ا  ومقاهيها 
س��دنتها  ومقام��ات  ومقابره��ا 
الصاحل��ن..   مقام��ات  الكب��ار..  
فق��دم لها عل��ى طبق م��ن وجع 
“أحم��ر حانة“ الرواي��ة البغدادية 
بأمتياز، رواية املكان التي سرعان 
ماتلقفته��ا بغ��داد ب��ن طياتها 
واعلنت انها س��تبقى جنيبة الى 
هذا الولد...ومنذ ذلك احلن وبغداد 
الش��افي  بلس��مها  ل��ه  تبع��ث 
رائح��ة خاصة تختص به��ا  دون 
غيرها م��ن املدن.. ودائما تأتيه في 
احالمه على هيئ��ة امرأة جميلة 
ترتدي االحمر الشفاف وهي تقف 
قرب وس��ادته رمبا ت��ذرف دمعة او 
رمبا تضحك وهي تواصل متس��يد 

جبهته باصابعها اجلميلة.
47 بحثًا عن احمر حانة

وق��ال احملتف��ى به الروائ��ي حميد 
الربيعي: ان عدد البحوث النقدية 
عن الرواية جتاوزت ٤٧ . والف كتاب 
ع��ن رواي��ة الناقد محم��د جبير 
واحتلت الرواية فصلن من كتاب 
د. نادي��ة هن��اوي )القاب��ض عل��ى 
التاريخ(. ووصف مقداد مس��عود 
الرواية بانها شاهنامة بغداد. في 
حن وصفه��ا علي الفواز بالرواية 
الت��ي جت��اوزت اخلط��وط احلمراء..

والرواي��ة موج��ودة عل��ى موق��ع 
غوغل وامازون.

- وقبلها كنت قد مهدت للرواية 
قصصي��ة  مجموع��ة  بكتاب��ة 
“بيت جن��ي“، كل حكاياتها عن 

بغداد، باملناس��بة على اثر هذين 
العمل��ن وصلن��ي كتاب ش��كر 
م��ن محافظة بغ��داد، اعتقد ان 
كتاب الش��كر لي��س قيمته مبن 
اصدره، امنا بااللتف��ات الى وجود 
هكذا اعمال متجد مدينة بغداد، 
يعتبر امرا مهم��ا، ان تعي اخيرا 
املؤسس��ات اهمي��ة امل��كان من 
العمل��ن  وكال  االب��داع.  خ��الل 
كرسا بش��كل الئق مبا احس به 
واشعره جتاه بغداد، املدينة التي 
تع��ادل ارثا عميقا ف��ي وجودها، 
اآلن  الضائع��ة  املالم��ح  رغ��م 
للمدين��ة ، لم اكت��ب عن امجاد 
بغداد في العمل��ن، بل االحداث 

الت��ي قادت ال��ى خ��راب املدينة، 
لكن��ي نظرت الى ه��ذه االحداث 
من زاوية تأثي��ر املكان في الناس 
واحليوات الس��اعية في��ه وتأثير 
ذلك ف��ي بني��ة املدين��ة وازقتها 
وحاراته��ا. ان��ا بطبعي اعش��ق 
بغداد واخترتها كمدينة لإلقامة 
بعد غرب��ة ثالثن عام��ا، رغم ما 
فيها من منغصات حياتية وعدم 
امان، لكن عمق املدينة واصالتها 
جتذب��ك حتما للبقاء والتش��بث 
به��ا، ثمة انهي��ارات كبرى حتدث 
ع��ن عم��د ف��ي بنيته��ا وتتغير 
مالمحها بسرعة، بسبب طيش 
من هو مسؤول االن عن دميومتها، 
بيد ان هذه املدينة مازالت تقاوم 
املتغيرات وس��تظل صامدة، من 
هنا يصبح امل��كان، ليس البيئة 
واحملي��ط، بق��در م��ا يك��ون ذلك 
التش��ابك الهائل م��ا بن الناس 
م��ن جهة وما ب��ن مكونات تلك 
املدين��ة، س��واء مبقاوم��ة اخلراب 
باحملافظ��ة عليه��ا،  الس��عي  او 
الشاطر، اقصد السارد الشاطر، 
من يدرك هذه املعادلة ويجسدها 

في كتابة فنية وابداعية.
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 ه��ل ميك��ن أن نعد الس��اعة الثانية من فج��ر ي��وم 1991/1/1٧ بداية 
االنحدار نحو الهاوية؟ أم هي س��اعة وتاريخ ارتبطا مع  بضعة تواريخ 
قبلها شكلت االمتداد احلقيقي لبداية دحرجة نحو االسفل عاشها 
الوطن؟ كنا نغط في نوم عميق بعد نهار متعب مليء بالترقب واخلوف 
والتحليل ألخبار تبثها كل اذاعات العالم.. مونت كارلو، البي بي سي 
وصوت أمريكا كان لها الس��بق في تقدمي االخبار مشفوعة باالسئلة. 
)هل س��يضربون؟ هل ينف��ذون تهديدهم؟( ايقظتن��ي زوجتي والذعر 

يخشب حركاتها، صوتها مرجتف بفعل اخلوف!  ��  لقد فعلوها!
ل��م اصدق ما قالته، ألني كنت على يقن بأنه س��يفعلها في الوقت 
الضائع ويعلن انسحابه من الكويت! فضال عن شك جعلني متأكدا 
من أن دول التحالف س��تتردد في تنفيذ تهديدها. لكن اصوات مدافع 
5٧ مل��م املمتزجة مع صافرات االن��ذار واصوات الطائرات وهي تخترق 
س��ماء بغداد، حطمت كل الشكوك، اصوات مرعبة لقذائف من كل 
االنواع واالحجام وهي تنفجر فوق رؤوسنا مثلت حينها  اكثر احلقائق 
رسوخا وتأكيدا: ان احلرب قامت.. أجل قامت وال ميكن ان يوقفها احد! 
يومه��ا كان التهديد بأص��وات عالية يعلو على اص��وات االنفجارات 
التقليدي��ة، وهي تقدم لنا صورا عما س��يحدث ف��ي احلرب اذا قامت 
حق��ا، بينن��ا وبن دول تري��د أن تخرج جيش��نا من دول��ة مت احتاللها، 
حينها  هيمنت على مخيلتنا وهواجس��نا، تلك احلرب السرية التي 
لم نكن نع��رف عنها الكثير رغم جتاربنا في ح��رب الثماني اللعينة 
)احلرب الكيمياوية.. واجلرثومية.. ورمبا النووية( عبر كل هذه الهواجس 
اس��تيقظنا معبئن بخوفن��ا  ونحن نحمل انفس��نا واوالدنا وبناتنا. 
نازلن الى الطابق الس��فلي.. حيث  الغرفة التي اغلقنا كل منافذها 
)خوفا من وصول التس��رب االش��عاعي( الغرفة الت��ي خزنا فيها املاء 
بق��دور كبيرة. حاملا وصلنا الى الغرف��ة، دوى انفجار رهيب هز البيت.. 
ارجتت النوافذ وسمعنا اصواتا تكسر زجاج.. انتبهنا بعد حن الى ان 
ابنتنا الصغيرة )نور( الزالت نائمة في غرفتنا العلوية، اذ نسيناها في 
فراشها وهرعنا الى الغرفة السفلية التي اكتظت باخوتي. واعتبرت 
ان صعودي الى الطابق العلوي وجلب )نور( بطولة.. تسلقت الساللم 
االس��منتية بخفة قط وجلبتها.. كانت الت��زال نائمة.. نائمة بجمال 
وألفة وطمأنينة.. ال عالقة لها مبا كان يدور حولها وحولنا من تساقط 
للصواريخ.. او اصوات الطائرات وهي تش��ق الس��ماء مخترقة بغداد 
وكل م��دن الوط��ن.. بقينا نلتق��ط اذاعات تبتعد او تقت��رب... وآخرها 
كان��ت كلمته اخملتصرة )لقد غ��در الغادرون(.. صوت��ه كان يصل الينا 
بش��كل ال يشبه الصوت الذي اعتدنا س��ماعه.. كان صوتاً مكتوماً،  
قال أبي: يبدو ان رئيسنا يحدثنا من مكان بعيد، لكنه بالتأكيد حتت 

االرض!

ليلة طوفان
 الصواريخ 

a

جدار ازرق 

محمد علوان جرب

قامة ثقافية عراقية حملت العراق في سردها ورواياتها لتصل بها الى الناس. نسمع ان جملة السرد هي التي  تبني عاملا 
موازيا وش��ريحة في احلياة، لكن ان يتفوق الواضع على كل ذلك اخليال ذلك هو الس��ؤال. قاص وروائي اس��تطاع ان ينشر 
بضفافه موقعا وموقفا، وموقفه محفوظ في التاريخ. انا اعرفه كاتبا كبيرا وانيقا وعصريا ومتحديا. روائي عراقي اصيل 

احبه ألن لغته حتمل اجلزالة اوال. وكتاباته التي تستطيع توظيف التاريخ ثانياً..

أحمد لعيبي

في مدينة صغيرة في اقصى 
خاصرة الوطن اسمها آمرلي 
كانت سحب الدخان تتعالى 
والني��ران تلته��م كل ش��يء 
وداع��ش يحاص��ر املدينة من 

كل جانب ويقطع كل الدروب 
املؤدي��ة الى تلك املدينة حتى 
الضيق��ة  الزراعي��ة  الط��رق 
حت��ى اصبح��ت آمرل��ي مثل 
أسد حتيط به الذئاب من كل 
جانب.. الطعام واملاء بدأ ينفد 
واملواجهات  بشكل متسارع 
والصد يزداد بن حلظة واخرى..
خرج��ت جميلة عل��ى صراخ 
وبناته��ا  الصغي��ر  طفله��ا 
الثالث وهي تتعث��ر بعباءتها 
واذا بزوجها محموال ومضرجا 
بدمه ويلفظ انفاسه االخيرة 
وهو يق��ول لزوجت��ه )جميلة 
والصغير(.. البن��ات  احفظي 
بقي��ت جميلة صامت��ة امام 
ه��ول املنظ��ر ث��م احتضنت 

صغيره��ا بق��وة ون��ادت على 
بناتها ان ادخلن للدار وغطت 
جث��ة زوجها الش��هيد الذي 
كان يقف على الس��اتر لصد 
الع��دوان ع��ن آمرل��ي.. قالت 
جميلة وه��ي حتبس دموعها 
البنتها الكب��رى غدير )قصي 
ضفائرك وارتدي مالبس تشبه 
مالبس الرجال وامسكي هذه 
الس��كن بيدك اذا ما اقتحم 
االع��داء املدين��ة ف��ال تت��ردي 
حلظ��ة بقتل نفس��ك وارمي 
نفس��ك بن جثث الشهداء 
في باحة ال��دار قرب ابيك(..!! 
بق��ي الصغي��ر يرن��و الى أمه 
واحس��ت انه جائع فاخرجت 
ترضع��ه  ك��ي  صدره��ا  ل��ه 

حلي��ب  ال  ان  واكتش��فت 
صم��ت  اجلائ��ع..  لطفله��ا 
الصغي��ر ول��م يبك ومتس��ك 
برقبة امه بقوة كأنه في تلك 
اللحظ��ة ص��ار رج��ال.. فيما 
بقي��ت الطفلت��ان متس��كان 
بي��د امهم��ا.. حملت جميلة 
الرش��اش ووضع��ت الصغير 
بكي��س صغير عل��ى ظهرها 
وقالت لصغيراتها )صغيراتي 
اذا ما امس��ك بكن الدواعش 
فتعزوا بعزاء اهلل مثل اطفال 
مس��لم بن عقيل وق��وال مع 
نواس��ي  انن��ا  نفس��يكما 
ودع��ت  اوالده..  ف��ي  مس��لم 
املس��جى  زوجه��ا  جميل��ة 
وامس��كت  ووقف��ت  بنظ��رة 

للس��اتر  وذهب��ت  الرش��اش 
والصغي��ر عل��ى ظهرها النه 
رف��ض ان يبقى م��ع اخواته..

بقي��ت جميل��ة تقات��ل مثل 
الرجال هن��اك وكان الصغير 
يبكي من صوت الرصاص ثم 
يس��كت عندم��ا تلتف��ت له 
امه ووضعته في حفرة قريبة 
الصغي��ر كان  ولك��ن  منه��ا 
يبحث عنها ويخرج فترجعه..

حتى سقطت قذيفة بالقرب 
م��ن جميل��ة وم��ا ان رفع��ت 
رأسها حتى وجدت صغيرها 
فاحتضنته  بدم��ه..  مضرجآ 
وصرخت صرخ��ة هزت آمرلي 
مثل القذيفة التي سقطت..

ثم حفرت حفرة في الس��اتر 

ودفنت صغيرها وبقيت تقاتل 
واذا به��ا ترى ابنته��ا الكبرى 
مقصوصة الضفائر معصوبة 
تق��ف خلفها  وه��ي  ال��رأس 
وتقول.. ال داعي للس��كن يا 
امي.. س��أبقى مع��ك هنا اما 
ان من��وت معا او نحي��ا معا...
ف��ي صب��اح الي��وم التالي مت 
فك احلصار عن آمرلي ومت دفن 
وبقيت  والصغير..  الش��هداء 
جميل��ة متس��ك رشاش��تها 
الوس��ادة  لآلن وتضعها حتت 
عندما تن��ام.. وظل��ت ابنتها 
الكبرى غدير تقص ضفائرها 
كلما طالت.. في آمرلي كانت 
كل ام��رأة تس��اوي قبيلة من 

الرجال..!!

البصرة / سعدي السند
ضّي��ف قص��ر الثقاف��ة في 
البصرة احد تشكيالت دائرة 
العالق��ات الثقافية العامة 
في وزارة الثقافة والسياحة 
منت��دى  رئي��س  واآلث��ار، 
البص��رة الثقاف��ي الدكتور 
املهندس هاش��م املوسوي 
للحديث ف��ي موضوع )قدر 
الَغَجر أصلهم.. محنتهم.. 
جلس��ة  ف��ي  وغناؤه��م( 
حضره��ا عدد م��ن مبدعي 
ب��دأ  املدين��ة.  ومثقف��ي 
الدكتور هاش��م املوس��وي 
موضوع بحثه قائال: هناك 
ش��عوب لم تعرف نشأتها 
بصورة دقيقة وهذا ينطبق 
الغج��ر، فق��د ظ��ن  عل��ى 
إنه��م م��ن بالد  الكثي��رون 
ماب��ن النهري��ن أو مصر أو 
إثيوبي��ا.. إال أن عل��م تاريخ 
وساللة الشعوب استطاع 
ف��ي النص��ف الثان��ي م��ن 
أن  عش��ر  التاس��ع  الق��رن 
أن  قاط��ع  بش��كل  يج��زم 
ه��و  األصل��ي  موطنه��م 
الهند. وأض��اف: وصلوا إلى 
أرمينيا وأقام��وا حول جبل 
احلض��ارات  ملتق��ى  ارارات 
الثالث/ بالد الرافدين ومصر 
واليون��ان، وكان��ت البداي��ة 
هن��اك ث��م إل��ى األناضول، 
وكان��ت القبائ��ل تطاردهم 
في كل م��كان، ومن ثم إلى 
البيزنطي��ة،  اإلمبراطوري��ة 
ايجة  بح��ر  وصل��وا حت��ى 
ومبجموع��ات منطوية على 
نفس��ها ف��ي اليون��ان في 
جزيرة بيلون والتي س��ميت 
بس��بب نزوحهم إليها من 
الشرق مبصر الصغرى، وبعد 
ذلك انتقلوا إلى دول البلقان 

وتوزعوا….  انقسموا  وهناك 
وهنال��ك مجموع��ة مهمة 
منه��م تابعة مللك اس��مه 
زندل وهم من النبالء، ووقفوا 
أمام الغزو التركي في عهد 
ثم  الصربية..  اإلمبراطورية 
في ب��الد بوهيمي��ا ، ظهروا 
رومانيا وانكلترا  بعدها في 
واسبانيا، ومجموعة ذهبت 
إل��ى روس��يا وهنغاري��ا في 
أوربا، س��دت جميع األبواب 
وم��ورس  وجوهه��م  ف��ي 
العنصري،  التمييز  ضدهم 
واتهموا بالسحر والشعوذة 
والنش��ل وس��رقة األطفال 
والوب��اء  الدم��ار  وجل��ب 
أمروا  اإلقطاعيون  للبلدان… 
وان  وحرقه��م..  بقتله��م 
حلمه��م بالع��ودة أصب��ح 
ومح��ض  ش��ان  ذي  غي��ر 
خي��ال.. لم يت��رك لهم كل 
هذا س��وى مرارة التجربة.. 
ول��م يتب��ق ف��ي فكرهم إال 
إلى اجمله��ول. وقدم  الهروب 
أيض��ا  املوس��وي  الدكت��ور 
قصائد ترجمها عن شعراء 
عاملين ع��ن الغجر، وعرض 
موس��يقية  مقطوع��ة 
عل��ى آل��ة الربابة، أش��رف 
مهن��دس  عرضه��ا  عل��ى 
والصورة مصطفى  الصوت 
خليل، ثم ج��رت مداخالت 
ومناقشات وحوارات من قبل 
احلضور أضاف��ت معلومات 
جدي��دة ع��ن تاري��خ ووجود 
العالم. وش��كر  الغجر في 
احملاض��ر القص��ر الثقاف��ي 
املس��تمر  تنظيم��ه  عل��ى 
الندوات واحملاضرات وحسن 
الضياف��ة وتهيئته للقاعة 
الوس��ط  م��ع  للتواص��ل 

الثقافي واجملتمعي.

قصر البصرة الثقايف يقيم 
حماضرة عن )الغجر يف العامل(

بغداد / البينة الجديدة
التقى الدكتور نوفل ابو 
رغيف املدي��ر العام لدار 
ثقاف��ة االطف��ال ممثلن 
ع��ن منظم��ة )امني��ات 
املنظمات  اح��دى  وطن( 
غي��ر احلكومية لتفعيل 
س��بل التعاون املشترك 
مع ع��دد م��ن املنظمات 
الت��ي  واملؤسس��ات 
تخ��دم الطفول��ة. واكد 
خ��الل اللق��اء ان أب��واب 
ال��دار مفتوحة امام كل 
املؤسس��ات و املنظمات 
الفاعل��ة  واجله��ات 
التي  للطفولة  الداعمة 
واخلطط  البرامج  تخدم 
للترفي��ه ع��ن االطف��ال 
وهو هدفنا االسمى ولنا 
عديدة  مش��اريع  ايض��ا 
اخ��رى لالرتق��اء بواق��ع 
ال��ذي يتطلب  الطفولة 
اجله��ود  جمي��ع  ت��آزر 
للح��د م��ن العدي��د من 
املشاكل التي اثرت على 
العلمي��ة  مس��يرتهم 

والثقافي��ة. والتربوي��ة 
اعرب��ت  جانبه��ا  م��ن 
احلقوقية آيات الهنداوي 
احد أعضاء املنظمة عن 
الصادقة  املنظمة  رغبة 
بتق��دمي برام��ج هادف��ة 
الطفل  موهب��ة  لصقل 
العراقي من جهة وتأمن 
فرص له للخلق واالبداع 
من جهة أخرى بالتعاون 
مع الدار سواء عن طريق 
او  التثقيفي��ة  ال��دورات 
املتخصص��ة  ال��ورش 
مهارته.وحضر  لتنمي��ة 
قس��م  مدي��ر  اللق��اء 
واالع��الم  العالق��ات 

املراك��ز  قس��م  ومدي��ر 
ومس��ؤول  الثقافي��ة 
ش��عبه املنظم��ات غير 
ال��دار.  ف��ي  احلكومي��ة 
وم��ن اجلدي��ر بالذك��ر ان 
وطن(  )أمني��ات  منظمة 
له��ا نش��اطات متعددة 
خالله��ا  م��ن  قدم��ت 
برامج لألطفال النازحن 
ع��ن  فض��ال  وااليت��ام 
برامجها التدريبية التي 
في  املوظفن  تستهدف 
دوائ��ر الدولة والش��باب 
العاطل��ن ع��ن العم��ل 
ونش��ر السلم اجملتمعي 

في اجملتمع.

الدكتور نوفل أبو رغيف يؤكد:
دار ثقافة األطفال واحة ثقافية 

خلدمة مشاريع الطفولة

قصة قصرية

بغداد / البينة الجديدة
تفقد وزير الثقافة والسياحة واآلثار 
الدكت��ور علي عبد االمي��ر احلمداني 
مبنى القش��لة التابع لهيئ��ة اآلثار 
كما جتول في شارع املتنبي بصحبة 
املدي��ر العام لدائرة الفن��ون الدكتور 
عل��ي عويد يوم اجلمع��ة املاضي 18/ 
1 / 2019.. وخ��الل جولت��ه في اروقة 
القش��لة زار قاع��ة معرض ش��هداء 
احلش��د الش��عبي.. مبدي��ا اعجابه 
بطريق��ة تخلي��د الش��هداء األب��رار 
عب��ر معروضاته��م التي اش��تملت 
على مس��تلزمات املقاتل من مالبس 
واجه��زة  مذك��رات  وأوراق  وس��الح 

املوباي��ل.. ووجه الوزير دائ��رة الفنون 
العامة بالتعاون مع املش��رفن على 
القاعة وتقدمي الدعم املناسب لهم..

كم��ا وق��ام احلمداني خ��الل جولته 

للكت��اب  الدائ��م  املع��رض  بزي��ارة 
قحط��ان  الفن��ان  رابط��ة  وكذل��ك 
والتقى احلمداني عش��رات  العطار. 
م��ن املثقف��ن خ��الل تل��ك اجلولة.. 
كم��ا وافق احلمداني على تخصيص 
قاع��ة لدائ��رة الفن��ون ف��ي مبن��ى 
القش��لة لغرض إقامة النش��اطات 
التش��كيلية  واملع��ارض  الثقافي��ة 
وكذلك معرضا تس��ويقيا ملنتجات 
مديري��ة الت��راث الش��عبي ومعهد 
احلرف والفنون الشعبية.. وفي ختام 
جولته عبر الوزير عن س��عادته وهو 
يلتق��ي املثقف��ن واإلعالمي��ن ف��ي 

مواقع عملهم.

وزير الثقافة يزور شارع املتنيب ومبنى القشلة الرتاثي

بغداد / البينة الجديدة
تق��ام اليوم االح��د 20 / 1 / 2018 في 
الس��اعة العاش��رة صباح��ا وعل��ى 
قاع��ة الدراس��ات العليا ف��ي كلية 
الفن��ون اجلميلة ن��دوة للحديث عن 
الرواية احلديث��ة والفيلم تديرها ا.م.د 
بان جبار خلف وتتم فيها استضافة 
الروائي��ن محمد علوان جبر وس��عد 

سعيد رشيد وعباس لطيف.

ع��ن دار أم��ل اجلدي��دة ص��درت اجملموعة 
القصصي��ة )ع��ودة البلش��ون( للق��اص 
عبد الكرمي الس��اعدي، وه��ي من القطع 
املتوس��ط جاءت ب�)91( صفحة تضمنت 
)21( قص��ة قصي��رة ه��ي عل��ى التوال��ي 
)ايقون��ة الدفء، توه��م، دم��ع االراجيح، 
حت��ول، غ��زوة احلرم��ان، ع��ذراء ش��نكال، 
تكوي��ن، خري��ف، امله��رج، عط��ب، عودة 
بلشون، رجل س��يئ احلظ، عندما يرقص 
زوربا، الرفيق دينيس��وس، صمت، انتظار، 
ثق��ب املرأة، عزل��ة، ندم، حن��ن النوارس، 

طقس عبثي، آسف.. حدث سهواً(.

ندوة يف كلية الفنون 
اجلميلة عن الرواية 

احلديثة والفيلم

إصدار 



تكليف دائرة السينما واملسرح شخصًا واحداً بتقييم عمل مسرحي جاد )إهانة واضحة(

* ماذا عن مسرحنا اليوم؟
� املس��رح العراقي ضمن قائمة املس��ارح الدولية املتقدمة 
لذلك كنا سابقاً في جميع املهرجانات العربية التي يشارك 
فيها العراق البد ان يحصد جوائز قيمة ومنها.. افضل ممثل 
أو مخرج أو أفضل عمل متكامل. ولكن في اآلونة االخيرة بدأ 
املسرح يتراجع خطوات الى الوراء عن هذه الصدارة بسبب 
آلي��ات داخلي��ة يعمل بها ضمن اداريات املس��رح نفس��ه.. 
اهمه��ا ع��دم الدعم النت��اج االعمال املس��رحية الس��يما 
الصعيد امل��ادي واملعنوي فمعظم االعم��ال يكون انتاجها 
ش��خصيا يتحملها اخملرج ويتكفل بها املمثلون لتمش��ية 

العمل واحترام مهنتهم واجلمهور املتابع لهم.
* ه��ل ل��ِك جتربة قاس��ية مع مخ��رج حتم��ل تكاليف عمل 

مسرحي؟
� نعم، هذه جتربة شخصية ألن عملي االخير )الرماد( اخراج 
عقيل عالوي كانت كلفة العمل من بدايته حتى يوم العرض 
على عاتق اخملرج مع ذلك لم يالق العمل دعما من املؤسسات 
التي تصرح بعرض العمل واالس��وأ تكليف دائرة الس��ينما 
واملسرح لش��خص واحد بتقييم عمل مسرحي جاد إهانة 
واضحة ال نقاش عليها. وجرى في منتدى املسرح ومت احلكم 
عليه من قبل ذلك الش��خص حكماً فردياً وكان احلكم منذ 

الوهل��ة االولى حني بدا الش��خص املعني )متملمالً( من اول 
دخوله قاعة املش��اهدة في ظل انقط��اع التيار الكهربائي 
وقدم العمل دون تقنياته، ورفض تقدمي العرض على خشبة 
املس��رح الوطن��ي بذريعة واهي��ة وهذا نص م��ا قاله حكم 

جلنة املش��اهدة الفردي بعبارة )قي��ل لي( اي منقول له كالم 
عن العمل.. بأن »هذا العمل قد قدم في مهرجان الس��ماوة 
س��ابقا وانا ال استطيع املوافقة على تقدميه مرة اخرى« في 
حني العم��ل يعرض الول م��رة وفي مهرجان الس��ماوة قدم 
فري��ق احملمودية عم��ل مونودراما للممثل الش��اب )س��يف 
ش��ادان( واخ��راج )عقيل ع��الوي( اي ان اللجن��ة لم تكلف 
نفس��ها بالتقصي عن العمل بص��ورة صحيحة واعتمدت 
عبارة مفادها يقول )قيل لي(.. هذا من اجلانب الداخلي الذي 

بدوره يؤثر تأثيرا مباشرا على دور املسرح عربيا وعامليا.
* وكي��ف تري��ن دور اإلع��الم ف��ي نق��ل الص��ورة احلقيقي��ة 

للمسرح؟
� دور االع��الم ضعي��ف جداً حول املس��رح اجلاد وانحس��اره 
عل��ى املس��رحيات الدارج��ة ه��ذه االي��ام والتي يس��ميها 
البعض بعبارة اخلطأ الش��ائع بوجود مسرحيات )شعبية( 

فاملسرحيات الشعبية العراقية ذات قيمة هادفة وال يوجد 
مس��رح شعبي مبس��توى )اخليط والعصفور( و)الف عافية( 
ومس��رحيات أخرى كثيرة ش��عبية حتاكي الشارع العراقي 
بطريق��ة كوميدية هادفة عكس ما يحصل اليوم من هزالة 
الع��روض التجاري��ة ولكن كثاف��ة اإلعالن��ات واإلعالم على 
هكذا نوع من املسرحيات أثر سلباً على وجود املسرح اجلاد 
اوال وذائق��ة املتلقي ثانيا النه��ا فتحت وعيهم ضمن فضاء 
بعي��د جدا ع��ن معنى املس��رح ودوره االيجاب��ي للجمهور.. 
وبرأي��ي ان الطريق��ة املثلى لعودة املس��رح العراقي ملكانته 
الصحيحة تكمن في آليات اكادميية اوال ما ان يتم التخلص 
من الفئوي��ة والعنصرية واحملاصصة ف��ي االعمال التي يتم 
احلك��م عليها وف��ق االش��خاص والعالقات.. وثاني��اً ليأخذ 
املس��رح اجلاد حصته من االعالم التي يستحقها النها تؤثر 

وبشكل مباشر في وعي وذائقة اجلمهور . 
* ما أهم احملطات التي مررِت بها فنياً؟

� لق��د عملت في اجملال الفني باكثر من صيغة حيث عملت 
ة ومقدم��ة برامج ف��ي االذاعة وقدمت ع��دة اعمال  ُمِع��دَّ

مس��رحية كممثلة وب��أدوار رئيس��ية باللغتني العربية 
واالنكليزي��ة ب��ني عام��ي ٢٠٠٩-٢٠١٥ اال ان��ي اعتب��ر 

انطالقت��ي احلقيقي��ة مع عم��ل )اوه��ام( للمخرج 
)ع��كاب حمدي( عام ٢٠١٧.. ولي مش��اركات على 

صعيد تخصصي الدراس��ي كناق��دة في بعض 
املهرجانات آخرها مهرجان مس��رح الشارع في 
كركوك ع��ام ٢٠١٨ وق��د وفقن��ي اهلل في عملي 

االخي��ر )رماد( م��ع املمثل )س��يف ش��ادان( واخراج 
)عقيل ع��الوي( حيث مت انضمامي لفرقة احملمودية وهذا اول 
عم��ل لي مع فريق احملمودية ولنا محطة فنية جديدة قريبا 
جدا بعمل مس��رح الش��ارع لنص )في انتظ��ار النتيجة( 

للكاتب جمان حالوي متثيلي واخراج )عقيل عالوي(.
* ما الطموحات التي تودين حتقيقها؟

� طموحي ان نرتقي باملس��رح العراقي والعمل مببدأ الهدف 
النبي��ل وليس وف��ق االنا.. لنرى مس��رحا فنيا ج��ادا يرتقي 
بالذائق��ة العراقية ونعيد اس��م املس��رح العراقي ملكانته 

الصحيحة.
* ماذا تودين أن تقولي في خامتة حوارك معنا؟

ش��كراً  الغ��راء �  لصحيفتك��م 
ملتابعتكم  وشكراً 
لن��ا وأله��ل الفن 

والثقافة.

فنانة المسرح هدى محمود ترفع الستارة وتكشف خفايا مسرحنا لـ)                         (:

albaynanew@yahoo.com
جريدة يومية سياسية عامة  

ال ترتبط بحزب أو حركة
 أو أية جهة دينية أو سياسية
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الزميلة املحاورة مع الفنانة هدى محمود

فنانة وممثلة مس��رح جاد اس��مها هدى محمود عبد اهلل العبيدي، طرقت بوابة املس��رح قسم اإلخراج بكلية الفنون اجلميلة عام ٢٠٠٩ 
وتخرجت منه عام ٢٠١3 ومنذ طفولتها االولى عشقت الفن  خالل مشاهداتها التلفزيونية..حني كانت مشاغبة تتقمص الشخصيات 
التي تش��دها وتكتب حواراتها من نس��ج خيالها وكبرت مع حلمها لتجد نفس��ها ذات يوم باول مس��رحية )عطيل( وقامت بدور اميليا 
باللغ��ة االنكليزي��ة ثم  توالت االعمال عليها مروراً مبس��رحية )مكبث( بدور الليدي مع الفنان طه املش��هداني وباللغة االنكليزية أيضاً 

والتقيناها وكان هذا اللقاء الذي فيه قالت سأرفع الستارة وأحتدث عن خفايا مسرحنا العراقي اليوم..

ال

ال يوجد مسرح شعيب مبستوى )اخليط 
والعصفور( و)ألف عافية( حياكي الشارع 
العراقي بطريقة كوميدية هادفة عكس ما 
حيصل اليوم من هزالة العروض التجارية

متابعة / البينة اجلديدة
احتفل عدد من جنوم الفن املصري قبل ايام مبيالد 
الفنانة القديرة نيللي، وش��اركت الفنانة نرمني 
الفق��ي متابعيه��ا عل��ى تطبيق »انس��تغرام« 
مبقط��ع فيدي��و من احلف��ل الذي أقي��م في أحد 
املقاه��ي في القاهرة. وتظهر نيللي وهي بكامل 

صحتها واناقته��ا وتتمايل بدلع على اغنية 
»انزل يا جميل على الساحة«، للفنان وليد 

توفيق، وراحت تغني وسط مجموعة من 
اصدقائها واحبائها. وعلقت نرمني على 

املقطع قائلة: »عيد ميالد س��عيد 
ألحلى نيللي«. وكانت قد انتشرت 

ص��ور جميل��ة م��ن احلف��ل ال��ذي 

احتفل��ت فيه النجم��ة القدي��رة بعامها ال�٧٠ 
وبدت مشرقة مبالبس تليق بعمرها وبتسريحة 
شعر ناعمة ومكياج لطيف، يناسب املناسبة 
ومكانتها الفنية، وهو ما دفع مبحبيها بالتغزل 
الدائ��م  بجماله��ا 
قتها  ش��ا ر و

امللفتة.

يف عامها الـ)70( .. نيللي ترقص برشاقة
متابعة / البينة اجلديدة

أكثر من عشر سنواٍت مضت على دخول املمثلة اجلميلة 
جيسي عبدو دائرة الضوء، فعِرَفت في بداياتها من خالل 
الشانسونييه والبرامج الكوميدية النقدية الساخرة، 
إلى أن دّقت س��اعة الوداع، واختارت أن تدخل في أروقة 
الكوميديا غير السوداء، التكّس��بية التلفزيونية، من 
خالل سلس��لة تعاونات مع ش��ركة »إيغل فيلمز« في 
أدوار حت��ّدت بها نفس��ها، إل��ى جانب بع��ض التجارب 
الدرامي��ة- التراجيدي��ة، الت��ي ثّبت��ت صورته��ا ل��دى 
املشاهدين، بأنّها قادرٌة على التنويع واالختالف. واليوم، 
يب��دو أّن عبدو تطّلق الكوميديا مع جتربتها اجلديدة في 
مسلس��ل »صانع األحالم« الذي س��يبدأ تصويره قريباً 
حت��ت إدارة اخملرج محمد عبدالعزي��ز، والعمل من تأليف 

بش��ار عباس وإنتاج مفيد الرفاعي. جيسي تخلع ثوب 
الفتاة الشعبية الكوميدية، »النكتجية« كما يصفها 

اللبنانيون، لتدخل في دوٍر أكثر صعوبة ودّقة. متابعة / البينة اجلديدة
كش��فت الفنانة اللبنانية س��يرين 
عبد النور ما سيكون عليه شكلها 
ف��ي مسلس��ل »الهيب��ة« بجزئ��ه 
الثالث. وقالت إنها قرأت ٨٠ في املئة 
من مشاهدها وإنها تشعر بالفضول 
ملعرف��ة ما س��يحدث. وعن اإلطاللة 
التي ستظهر بها في العمل أشارت 
إلى أنها قد تعتمد الش��عر الطويل، 
الفتة إل��ى أن الكثير م��ن النجمات 
ظهرن بش��عر قصير مؤخراً. وذكرت 
ف��ي لقاء أج��ري معها ضم��ن تقرير 
لبرنامج »ذا إنس��ايدر« الذي يعرض 

على شاشة قناة دبي، أنها قامت 
بقص ش��عرها أثناء مشاركتها 
في مسلس��ل »سيرة حب«. إال 

أنها كش��فت أنه ال ميكنها 
اللع��ب بالل��ون وأن تغيي��ر 

الل��وكات ال يلي��ق به��ا، 
مضيفة أن��ه يتم النظر 
في موضوع اإلطاللة من 
أجل أخذ القرار النهائي.

االس��تعدادات  أن  ويذك��ر 
جتري من أجل بدء تصوير 

ال��ذي  املسلس��ل 
نس��بة  حق��ق 

ة  هد مش��ا

عالية بجزأيه األول والثاني. ويش��ار 
إل��ى أن اجل��زء الثالث يحم��ل عنوان 
»الهيب��ة احلصاد« ويتول��ى إخراجه 
البرق��اوي. وكانت  الس��وري س��امر 
أخبار أفادت بأنه مت تس��ريب جزء من 
مضمون احللقة األولى حيث أش��ير 
إل��ى أن »عليا« زوج��ة »جبل« تصاب 
خ��الل ح��دوث انفج��ار وأن األخي��ر 
يهرب إلى بي��روت حيث تبدأ عالقته 
بالش��خصية التي جتسدها سيرين 
عبد النور. إال أن ه��ذا يبقى في إطار 

الشائعات والتخمينات.

ماذا كشفت سريين عبد النور
عن »اهليبة 3« وإطاللتها فيه؟

حاورتها /  ليلى مراد

جيسي عبدو: طّلقت الكوميديا!

البينة اجلديدة /  عادل صادق
تقدم الفرقة الوطنية للتمثيل التابعة 
لقس��م املس��ارح في الدائرة يومي ٢١ 
و٢٢-١-٢٠١٩ عملها املسرحي التعبيري 
اجلديد )س��يلفون( اول نتاجاتها لعام 
٢٠١٩.. حيث تعن��ى بالرقص التعبيري 
اجلس��دي. الفنان محم��د مؤيد مؤلفا 
ومخرج العمل والذي عرف في الوسط 
الفني  وابداعه  املس��رحي بتخصصه 
االيحائ��ي  التمثي��ل  عب��ر  التعبي��ري 
ص��رح للموق��ع الرس��مي اإللكتروني 
قائال: فكرة العمل تدور حول األحداث 
املثي��رة الت��ي حدث��ت منذ ع��ام ٢٠٠٦ 

وم��ا بعدها من قضاي��ا كان فيها املوت 
اجملاني يحصد االرواح دون كلل وال ملل.. 
الى جانب فاجعة س��بايكر.. فضال عن 
محور رحلة )البحار( والهجرة املستمرة 
لش��باب البلد ص��وب دول أوربا.. وأضاف 
محم��د مؤيد إن هذا العمل املس��رحي 
يق��دم مبنظومة الرقص التعبيري )دراما 
دانس( كتمثي��ل إيحائي على مدار )٥٠( 
دقيقة في أجواء رس��م الس��ينوغرافيا 
الفن��ان بش��ار بش��ار  فيه��ا  الع��رض 
عصام.. وس��يكون العرض في الساعة 
السادسة مس��اًء على خشبة املسرح 

الوطني.

)سيلفون( .. مخسون دقيقة إبداع إحيائي جسدي على خشبة املسرح الوطين

متابعة / البينة اجلديدة

احتفل��ت الفنان��ة دالل عب��د العزيز أمس بعي��د ميالدها، وذلك بحضور ع��دد كبير من جنوم 
الفن وزميالتها من النجمات وزمالء وزميالت ابنتيها الفنانتني دنيا وإميي س��مير غامن. وحضر 
االحتف��ال يس��را، ليلى علوي، يحي��ى الفخراني وزوجته الدكتورة ملي��س جابر، فيفي عبده، 
الفنان س��مير غامن زوج دالل عبدالعزيز وابنتاهما دنيا وإميي وزوجاهما رامي رضوان وحس��ن 
الرداد، رجاء اجلداوي، نبيلة عبيد، إلهام شاهني، غادة رجب، شيماء سيف، مصطفى فهمي، 
املذيعة بوسي شلبي، وغيرهم من أصدقاء عائلة سمير غامن. ونشرت الفنانة دنيا سمير غامن 
مجموعة كبيرة من الصور التي التقطت في االحتفال وذلك على حسابها في »إنستغرام«، 
لتنفج��ر التعليقات التي متنت الس��عادة ل��دالل وابنتيها دنيا وإميي وزوجه��ا الفنان الكبير 

سمير غامن.

دالل عبد العزيز حتتفل بعيد ميالدها 
حبضور النجمات

متابعة / البينة اجلديدة
أحدث��ت الفنان��ة اللبنانية جنوى 
كرم ضجة كبيرة بسبب الفستان 
الذي ارتدته خ��الل توقيع عقدها 
اجلديد مع ش��ركة »روتانا«. وعلى 
غير عادتها بدا الفس��تان وكأنه 
يكش��ف ظهرها بش��كل تام. إال 
أن بعض املتابعني تنبهوا إلى أنه 
مغطى بقماش باللون البيج. ومما 

جاء ف��ي التعليقات: »على فكرة 
ظهر الفس��تان م��ش عريان. في 
قم��اش بيج مغطي أكتر من نص 
ظهره��ا. ماحدش يغل��ط عليها 
لوسمحتوا. ش��وفو كويس قبل 
التعليقات. هذي اس��مها الست 
جن��وى كرم على س��ن ورم��ح وما 
بتش��به حدا« و«الفستان بجنن 
وفي ش��يفون عن��د الظهر. جنوى 

ما بتبني جس��مها بهالطريقة«.
وجاء ذلك رداً على انتقادات بعض 
املتابعني حيث كتبوا: »جنوى شو 
صارلك ما كنا نعرفك هيك! ليش 
غيرتي طريقة لبس��ك؟« و«كنِت 
ضيعان��ك  ش��ي.  وص��رِت  ش��ي 
ماش��ية به��ل موج��ة« و«نزعتي 
حالك صرت��ي متلك متل البقية.

ضيعانك«. ويشار إلى أن الفستان 

موقع من عالمة »فيرساتشي« 
ويصل سعره إلى 3,٩٢٥ دوالراً 

أميركياً.

فستان جنوى كرم خيدع اجلميع  .. هذه هي حيلته
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Gazprom Neft Badra B.V. 

 
 شركة غازبروم نفت بدرة بي في

مناقصةالأعالن   
 

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

:   
وفقا لقوانين  لهاوالتي يسمح  ،عمال مماثلةأل خبرات لكيانات القانونية والشركات العراقية واألجنبية التي لديهاليمكن المشاركة في هذه المناقصة 
 جمهورية العراق. / لـ في لتجهيز المواد هاجمهورية العراق و / أو بلد تسجيل

 
 

 األفقي المائل لحقل بدرة النفطيلحفر ل معدات االنابيب تجهيز-# 1147المناقصة 
 Premium Thread من نوعمعدات االنابيب : تجهيز 1الجزء 
 VAM TOP Thread من نوع معدات االنابيب: تجهيز 2الجزء 

 
 

على يقدم هذه المناقصة عند تقديم طلب خطي (ألي جزء من أجزاء نود اعالمكم بأن مقدمي العطاءات يمكنهم الحصول على وثائق المناقصة 
يحتوي على االسم الكامل لمقدم العطاء و ،يحدد بوضوح الجزء المراد التقديم عليه ورقة رسمية لدي الشركة وموقعة من قبل الممثل المخول)

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

 
 

Tenders-Materials@gazpromneft-badra.com 
  

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

 
 تلبية معايير الحد االدنى التالية: عليه ، يجب1147من هذه المناقصة # 2 والجزءأو/  1لكي يكون مقدم العطاء مؤهل للتقديم على الجزء 

 
 

 يجب على مقدم العطاء تقديم وثائق تثبت مطابقة المواد للمتطلبات المذكورة في وثائق المناقصة. -            
 

 سنوات. 3عن  لال تقالمماثلة  المواد تجهيز في يتمتع بخبرةيجب ان  -            
 

 :بل المشغل وفقا للمحددات التاليةسيتم تقييم العطاءات من ق
 
 تجاري؛العرض ال -
 ؛للتجهيززمني الجدول ال -
  شروط الدفع؛ -
 .قبول مقدم العطاء بالكامل لشروط وأحكام العقد -
 
العقد دون تحمل أية  احالةفي أي وقت قبل  المناقصة أي جزء من إلغاءاو ، بموجب المناقصة له الحق في قبول أو رفض أي عطاء شغلن الما

 مسؤولية تجاه اي شركة او شركات مقدمة او اية مسؤولية في ابالغ مقدمي العطاءات عن اسباب ذلك.
 
 

  ، الساعة الخامسة مساءً 2019فبراير  17هو  الموعد النهائي لتقديم العطاءات بموجب هذه المناقصة
17:00 (UTC/GMT+3:00) 

 ./  قسم العقود والمشترياتفينفت بدرة بي  ازبرومغ شركة

 
Gazprom Neft Badra B.V./غازبروم نفت بدرا بي في 

Tender announcement 
 
 
 

Gazprom Neft Badra B.V., the Operator of the Contract for Development and Production Service Contract 
for the Badra Contract Area, announces  

 
Legal entities, domestic Iraqi and foreign companies having experience in implementation of similar projects 
and which are allowed, by the legislation of the Republic of Iraq and/or by their country of registration, to 
Supply Goods in/to the Republic of Iraq may participate in the Tender.  

 
Tender #1147 - PROCUREMENT OF TUBULARS FOR DRILLING HORIZONTAL SIDETRACKS ON 

BADRA OILFIELD 
LOT 1: Supply of tubulars with Premium Thread 
LOT 2: Supply of tubulars with VAM TOP thread 

 
Please be informed that the Bidders may receive the Tender Documentation under any Lot of this Tender 
upon submission of a written request (made on the Bidder’s letterhead and signed by the authorized 
representative) clearly specifying the LOT for which they are applying, 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-Materials@gazpromneft-badra.com 
 
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. 

 
In order to be eligible to quote LOT 1 or/and LOT 2 under Tender #1147, the Bidders shall meet the 
following minimal qualification criteria: 
  

- Bidder shall provide certificates confirming compliance of the goods with the requirements 
for the Goods specified in Tender Documentation; 

- Bidder shall have experience in supply of the similar Goods for not less than 3 years; 
 
The Operator will estimate the bids based on the following criteria: 
 

- Commercial proposal; 
- Goods Supply Schedule; 
- Payment Terms; 
- Bidder fully acceptance of the terms and conditions of the contract; 

 
The Operator reserves the right to reject any bid submitted by the Bidder under any Lot of this Tender, or 
terminate any Lot of 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. 
 
Deadline for bids submissions for above mentioned Tender is February 17th, 2019, 5PM 
(UTC/GMT+3:00). 
Gazprom Neft Badra B.V. Contract and Procurement Department 

 
 

NO.3108.suN.20 jaN.2019 العدد )3108( األحد 1/20/ 2019 

إعــــــــــــــالن 
وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 

بالنظر لعدم تقدم راغب والحاقا باالعالن املرقم 32603 يف 2018/11/26 تعلن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلدية كربالء املقدسة عن ايجار )العقارات( 
املدرجة اوصافها ادناه وذلك بعد مرور )15( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشر االعالن يف احدى الصحف اليومية فعلى الراغبني باالشرتاك باملزايدة الحضور يف ديوان 
البلدية يف تمام الساعة العاشرة صباحا مستصحبني معهم وصل التأمينات القانونية البالغة 30% من القيمة املقدرة لكامل فرتة االيجار ونسخة من هوية االحوال 
املدنية وبطاقة السكن على ان تبقى امانات الضم ضمانا لسالمة املأجور ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور خدمة 2% من مبلغ االحالة ويف حال حصول املزايدة 
يف يوم عطلة رسمية ستجري املزايدة يف اليوم الذي يلي العطلة وال يجوز الدخول يف املزايدة اال صاحب وصل التأمينات او من يخوله بتوكيل رسمي قانوني .. 
وفقا لقانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم 21 لسنة 2013 املعدل على ان يتم تسديد كامل بدل االيجار ولكامل فرتة االيجار مع املصاريف وخالل 30 يوما 
من تاريخ االحالة القطعية ويف حالة رغبة املستأجر بتقسيط بدل االيجار يتم تقديم كفالة عقارية على ان تكون املوافقات ضمن املدة القانونية وعلى الراغبني 

مراجعة البلدية لالطالع على شروط املزايدة.
م.ر. املهندسني 
انمار صالح ابراهيم الرفيعي 
مديرية بلدية كربالء املقدسة

جمهورية العراق 
مديرية بلديات واسط / لجنة البيع وااليجار 

العدد: 192
التاريخ: 2019/1/14 

م/ اعــــــــــــــالن
تعلن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلديات واسط عن تأجري االمالك املدرجة اوصافها يف ادناه بنظام املساطحة والعائدة اىل مديرية بلدية الصويرة وفق قانون بيع وايجار اموال 
الدولة رقم )21( لسنة 2013 فعلى الراغبني باالشرتاك يف املزايدة العلنية مراجعة مديرية بلدية الصويرة خالل فرتة )30( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشرها يف الصحف اليومية 
مستصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة )30%( من القيمة التقديرية بصك مصدق او نقدا لكامل مدة االيجار وستجرى املزايدة اليوم االخري من مدة االعالن يف مقر مديرية 
البلدية اعاله يف تمام الساعة )العاشرةصباحا( ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النشر واالعالن وكافة املصاريف االخرى وعلى املستأجر جلب هوية االحوال املدنية مصورة 

واصلية ويتم االلتزام بكافة التعليمات والضوابط الصادرة من البلدية بهذا الصدد. 
مالحظة:ـ

1-يتم استيفاء بدل املساطحة سنويا .

2-يتم مراجعة البدل كل )5( سنوات .
3-ينفذ العمل وفق الشروط الواردة يف الكشف .

املهندس االقدم علي عبد صيوان 
مديرية بلديات واسط 
رئيس لجنة البيع وااليجار

 

مدة  القيمة المقدرة المساحة رقم العقار وموقعه ت
 االيجار

١. 
ارضية الباعة المتجولين 

في حي العامل رقم 
١/٤٧٥٤/٢١ 

 م٣١٥٠
١٠٣٠٠٠٠٠٠ 

مائة وثالثة مليون 
 دينار سنويا

سنة 
 واحدة

حانوت عباسية غربية  .٢
 ٢م٢٤ ٢٣جزء من  ١رقم 

١٤٠٠٠٠٠٠ 
اربعة عشر مليون 

 دينار سنويا

ثالث 
 تسنوا

٣. 
 ساحة غاز طريق 
الحج البرري رقم 

٣/٤٧٨٥٦/٦١ 
 م١٠٠٠

١٢٢٥٠٠٠٠  
اثنى عشر مليونا 
ومائتان وخمسون 

 الف دينار سنويا

ثالث 
 سنوات

٤. 
 ساحة غاز السلطاني 
في حي النصر رقم 

٣/٣٥٣٥٤/٦١ 
 م١٠٥٠

٩٢٥٠٠٠٠ 
ن ويتسعة مل 

ومائتان وخمسون 
 الف دينار سنويا

ثالث 
 سنوات

 ١مشتل حي الحر رقم  .٥
 ٢م١٠٠ ١/١٨٥٥/٢١جزء من 

٤٨٥٠٠٠٠  
اربعة مليون 

وثمانمائة وخمسون 
 الف دينار سنويا

سنة 
 واحدة

مشتل حي االطباء رقم  .٦
 ٢م٣٠٠ ٣/٥٨٣٧٣/٦١جزء من 

١٨٥٠٠٠٠  
مليون وثمانمائة 

وخمسون الف دينار 
 سنويا

سنة 
 واحدة

 ٢م١٠ ٤حانوت حي النصر رقم  .٧
٢٠٥٠٠٠٠ 

وخمسون  مليونان
 الف دينار سنويا

ثالث 
 سنوات

ارض لنصب كشك مؤقت  .٨
 ٢م٤ في متنزه الحسين الكبير

١٥٠٠٠٠٠  
مليون وخمسمائة 
 الف دينار سنويا

سنة 
 واحدة
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18حقائق

ل��ن يكون هناك س��ام م��ا لم يكن 
هناك سام باألديان ولن يكون هناك 
سام باألديان ما لم يكن هناك حوار 
باألدي��ان واألمر اجلدي��ر باملاحظة أن 
مبادرات احلوار باإلسام واملسيحية 
قد ص��درت في معظمها في العصر 
احلاض��ر م��ن اجلانب املس��يحي في 
أص��در  بعدم��ا  وبخاص��ة  الغ��رب 
ع��ن  الش��هير  بيان��ه  الفاتي��كان 
اإلسام عام ١٩٦٥. والواقع أن الدعوة 
إل��ى احلوار قد قوبلت ف��ي بادئ األمر 
ببعض الشكوك واخملاوف من بعض 
الدوائ��ر اإلس��امية ولكن س��رعان 
م��ا تبدل��ت األم��ور وأصب��ح هن��اك 
اآلن اقتن��اع ت��ام حتى ل��دى اجلهات 
اجلان��ب  عل��ى  الرس��مية  الديني��ة 
اإلس��امي بضرورة احلوار واملشاركة 
في��ه بفاعلية. فنح��ن نعيش اليوم 
في عصر لم يعد فيه مكان لانعزال 
والتقوقع. فالعالم أضحى كما يقال 
كثيراً مثل قرية كونية يعتمد فيها 
كل عل��ى اآلخ��ر. وهذا أم��ر يقتضي 
تعاونا وتآلفا. واحلوار هو السبيل إلى 
بلوغ الهدف والوصول بالبشرية إلى 
بر السام. إذا نظر وتعمق املسلمون 
واملسيحيون في نزول االديان لوجدوا 
ان اهلل خلقن��ا لعبادته ليس ألن كل 
منا يحم��ل في فكره ان��ه على حق 

واآلخ��ر عل��ى باطل، فه��و ال يريد ان 
يسمع سوى صوته. لذا فمستقبل 
اإلنس��انية جمع��اء يتعل��ق بح��ل 
إش��كالية التفاه��م املتب��ادل ب��ن 
الشعوب واألديان. سنوضح ذلك من 
حيث توضيح تفاس��ير استخدمت 
خطأ وهي ملاذا خلق املسيح وكيفية 
خلقه او والدته البد وان تعرف الدنيا 
ان ظه��ور نبي او رس��ول ه��و م���ن 
ارادة اهلل ولذل��ك عندم�����ا اراد اهلل 
ان يخلق بش�����را يحي��ي امليت وله 
بع��ض الصف��ات االلهي��ة ويؤك��د 

حقيقتي���ان لإلثب����ات امل�ادي وهما 
م����ن اس���س العقيدة االس��امية 
وه��ي وحداني��ة اهلل والبع��ث فكان 

خلق املس��يح واليكم اآلية ))إِنَّ َمَثَل 
ِ َكَمَث��ِل آَدَم َخَلَقُه 

ِعيَس��ٰى ِعنَد اهللَّ
ِمن تُ��َراٍب ثُمَّ َق��اَل َلُه ُك��ن َفَيُكوُن(( 
أخط��أ املفس��رون في تفس��يرها ان 
اهلل ج��اء باحلج��ة االقوى ف��اذا كان 
عيسى قد جاء من أم با أب فإن آدام 
جاء با أم أو أب وهذا التفسير ال ميت 
للص��ح من قري��ب او بعي��د فكلمة 
عن��د اهلل توضع حتتها آالف اخلطوط 
الن الش��به بن عيسى وآدام هو في 
يُْتُه َوَنَفْخُت  اآليتن االولى ))َفِإَذا َس��وَّ
ِفيِه ِمن رُّوِحي َفَقُعوا َلُه َس��اِجِديَن((

واآلية االخرى ))َوالَِّتي أَْحَصَنْت َفرَْجَها 
َفَنَفْخَنا ِفيَها ِم��ن رُّوِحَنا َوَجَعْلَناَها 
ِّْلَعامَلَِن((. ان التش��ابه  َوابَْنَه��ا آيَ��ًة ل

ف��ي اآليتن انهما ج��اءوا  من نفخة 
م��ن روح اهلل واذا تأملنا في النفخة 
الت��ي جاء منها ادم فهي مس��تمرة 
الى اآلن والى مشاء اهلل أي ان البشر 
من آدم الى االن والى ما شاء اهلل كان 
م��ن نفخة واحدة وعيس��ى جاء من 
نفخة لوح��ده ولم يكن ل��ه اوالد او 
اخوة اذا حسبت كمعادلة سيكون 
هذا املولود غير طبيعي ولذلك تكلم 
في امله��د واحيا املوت��ى وغيرها من 
الصفات االلهية وقد اثبت من خال 
اقوال��ه في االجني��ل ان ابانا او اباكم 

او ابي ويقصد به��ا اهلل طبعا تعني 
ان ال��ذي نف��خ وج��اء آدم ومن��ه كل 
البش��ر االحياء منهم واالموات والى 
ان يشاء اهلل منذ ماين السنن هو 
نفسه الذي نفخ في مرمي منذ 20١8 
س��نة وبذلك يثبت )قل هو اهلل احد( 
اما عن احلقيقة الثانية فعندما عاد 
عيس��ى قابلته اخت اليعازر وقالت 
ل��ه ان صدي��ق اليع��ازر قد م��ات ولو 
كنت موجودا م��ا كان قد مات فقال 
انه س��وف يعود قالت له نعم نعرف 
انه س��وف يعود في االخ��رة قال لها 
واليوم س��وف يعود خذونى الى قبره 
فأخذه واثن��اء ما هو في طريقه كان 
يتصب��ب عرق��ا بالتض��رع ال��ى اهلل 
إلمتام املهمة على احسن وجه وكان 
اليعازر ق��د دفن منذ ثاثة ايام فقال 
عيسى عند بلوغه قبر اليعازر هلم 
اليعازر وطلب منه��م ان يفتحوا له 

القب��ر وخرج اليع��ازر وهذه احلقيقة 
الوحي��دة املادية الت��ي تثبت انه في 
آخره وبعث فلم يرس��ل اهلل االنبياء 
اال إلثب��ات ق��درة اهلل م��ع العلم بان 
عيس��ى يعتبر النب��ي الوحيد الذي 
كانت معجزته فيه وليس من خال 

ادواته مثل موسى عليه السام.

نظرة القرآن للمسيحية 
ش��رح القرآن الكرمي كيف أنها ديانة 
س��ماوية، ديانة إلهية، أرسلها اهلل 
هدى للن��اس ورحمة، عل��ى يد مرمي. 
ل القرآن  واملؤمنون باملسيحية سجَّ

لهم أجرهم عن��د ربهم، وأنهم غير 
املش��ركن، وغير الذي��ن كفروا. وقال 
أيًض��ا أنهم أق��رب الناس م��ودة إلى 
ال  متواضع��ون  وأنه��م  املس��لمن 
يستكبرون. وشخص املسيح له في 
القرآن مركز كبير. إنه كلمة اهلل وروٌح 
من��ه. ُوِلَد بطريق��ة عجيبة لم يولد 
بها إنسان من قبل وال من بعد بدون 
أب جس��دي؛ ومن أم عذراء طهور لم 
ميسها بشر. ومات ورُِفَع إلى السماء 
بطريقة عجيبة حار فيها املفسرون 
والعلم��اء ع��اش عل��ى األرض يهدي 
الناس، ويق��وم مبعجزات لم يعملها 
أح��د مثل��ه. وقد ه��دى الن��اس عن 
طريق تبش��يرهم باإلجنيل. واإلجنيل 
له مكانة عظيمة ف��ي القرآن الذي 
كان ُمَصدًِّق��ا له وداِعًي��ا الناس إلى 
اإلميان به. ولم يُذَكر في القرآن إطاًقا 
أنه نس��خ التوراة أو اإلجنيل، بل على 

العكس ذكر أن املؤمنن ليسوا على 
ش��يء حتى يقيموا التوراة واإلجنيل.
وللعذراء مرمي أم املس��يح مركز ممتاز 
ف��ي القرآن ف��ي بتوليته��ا وطهرها 
اهلل  وتش��ريف  وعبادتها  ونس��كها 
لها واصطفائها على نساء العاملن.
وقد حت��دث القرآن أيًضا عن احلوارين 
تاميذ املس��يح. وحت��دث عن بعض 
وهن��ا يظهر  املس��يحية.  العقائ��د 
بعض اخلاف بينه وبن املس��يحية، 
شيء من ذلك خاف حقيقي.  وشيء 
آخر ال ميكن أن نس��ميه خاًفا.  وإمنا 

هو محاربة لبعض الب��دع الدينية 
التي كانت س��ائدة وقت��ذاك، والتي 
حتاربها املس��يحية أيًضا، والتي لم 
تكن في ي��وم من األي��ام من عقائد 
املس��يحية كم��ا يخط��ئ البعض 
ف��ي الفه��م والتفس��ير. وم��ا أكثر 
املل��ل والنح��ل التي تق��وم في كل 
جي��ل، يحارب أخطاءه��ا أولياء اهلل 
الق��رآن »أهل  الصاحل��ون. يدعوهم 
الكتاب«، أو »الذين أوتوا الكتاب من 
قبلكم« أو »الذين أتيناهم الكتاب« 
الق��رآن  أو »النص��ارى«. ويصفه��م 
باإلمي��ان وعب��ادة اهلل، وعم��ل اخلير.

ويقول في ذل��ك »مِّْن أَْه��ِل الِْكَتاِب 
ِ آَناء اللَّْيِل 

ٌة َقاِئَمٌة يَْتُلوَن آيَاِت اهللَّ أُمَّ
ِ َوالَْيْوِم 

َوُهْم يَْسُجُدوَن.  يُْؤِمُنوَن ِباهللَّ
اآلِخ��ِر َويَأُْم��ُروَن ِبامْلَْع��ُروِف َويَْنَه��ْوَن 
َعِن امْلُنَكِر َويَُس��ارُِعوَن ِف��ي اخْلَْيَراِت 
احِلَِن«. ويقول أيًضا:  َوأُوَلِئَك ِمَن الصَّ

»الَِّذي��َن آتَْيَناُه��ُم الِْكَت��اَب يَْتُلوَن��ُه 
َحقَّ ِتاَوِت��هِ أُوَْلِئَك يُْؤِمُن��وَن ِبِه َوَمن 
ِب��ِه َفأُوَلِئَك ُهُم اخْلَاِس��ُروَن«.   يَْكُفرْ 
ْيَنا الَِّذيَن أُوتُ��واْ الِْكَتاَب  »َوَلَق��ْد َوصَّ
  .»

َ ِمن َقْبِلُك��ْم َوإِيَّاُك��ْم أَِن اتَُّقواْ اهللَّ
»الَِّذي��َن آتَْيَناُهُم الِْكَت��اَب ِمن َقْبِلِه 
ُهم ِبِه يُْؤِمُنوَن«.هم إذن من املؤمنن، 
يعب��دون اهلل، ويس��جدون هلل وه��م 
يتل��ون آي��ات الكتاب ط��وال الليل.  
يؤمن��ون ب��اهلل وبالكت��اب وبالي��وم 
اآلخر، وه��م من الصاحل��ن. ولذلك 
أم��ر الق��رآن مبجادلته��م ِبالَِّتي ِهَي 
أَْحَس��ُن.وفي ذلك يقول »َوال ُتَاِدُلوا 
أَْه��َل الِْكَتاِب إاِلَّ ِبالَِّتي ِهَي أَْحَس��ُن، 
إاِلَّ الَِّذي��نَ َظَلُموا ِمْنُهْم، َوُقوُلوا آَمنَّا 
ِبالَِّذي أُنِزَل إَِلْيَنا َوأُنِزَل إَِلْيُكْم َوإَِلُهَنا 
َوإَِلُهُكْم َواِحٌد، َوَنْحُن َلُه ُمْسِلُموَن«. 
ول��م يقتص��ر الق��رآن عل��ى األم��ر 
بُحس��ن مجادلة أه��ل الكتاب، بل 
أكثر من هذا؛ وضع القرآن النصارى 
ف��ي مركز اإلفتاء ف��ي الدين، فقال: 
َّا أَنَزلَْنا إَِلْيَك  »َفِإن ُكنَت ِفي َش��كٍّ ممِّ
َفاْس��أَِل الَِّذيَن يَْق��َرُؤوَن الِْكَتاَب ِمن 
َقْبِلَك«.  وق��ال أيًضا: »َوَما أَرَْس��ْلَنا 
َقْبَلَك إاِلَّ رَِجااًل نُّوِحي إَِلْيِهْم َفاْسأَُلواْ 
أَْه��َل الذِّْك��ِر إِن ُكنُت��ْم الَ تَْعَلُموَن«. 
ووصف الق��رآن النص��ارى بأنهم ذو 
ْيَنا  رأفة ورحمة:وقال في ذلك: »َوَقفَّ
ِبِعيَس��ى ابِْن َمرمَْيَ، َوآتَْيَن��اُه اإلجِِنيَل، 
َوَجَعْلَنا ِفي ُقُلوِب الَِّذيَن اتََّبُعوُه رَأَْفًة 
َورَْحَم��ًة«. إن التميي��ز والفصل بن 
النصارى واملشركن أمر واضح جًدا 
ف��ي القرآن، وال يقتص��ر على النص 
الس��ابق، وإمن��ا س��نورد هن��ا أمثلة 
أخرى.  منها قول��ه: »إِنَّ الَِّذيَن آَمُنوا 
َوالنََّصارَى  اِبِئَن  َوالصَّ َوالَِّذيَن َه��اُدوا 
 
َ اهللَّ إِنَّ  أَْش��َرُكوا  َوالَِّذي��َن  ُ��وَس  َواْلَ

 
َ يَْفِصُل بَْيَنُهْم يَ��ْوَم الِْقَياَمِة إِنَّ اهللَّ

َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َشِهيٌد«.

إن العاقة بن اإلس��ام واملس��يحية موض��وع مجتمعاتنا املعاصرة أحوج ما تكون إليه، في ظ��ل التوتر الديني واملذهبي الذي 
يعصف بالعالم اإلس��امي في عصرنا الراهن. وبخاصة في ظل ما يحكى عن هجرة مسيحية من الشرق إلى الغرب. واجلهات 

التي ميكن أن يُعالج منها هذا املوضوع هذا املوضوع متعددة وكثيرة..

للعذراء مريم مركز ممتاز يف القرآن يف بتوليتها وطهرها ونسكها 
وعبادتها وتشريف اهلل هلا واصطفائها على نساء العاملني

اإلسالم وتسامحه مع األديان األخرى

وأض��اف، يلج��أ للتش��ويه الفك��ري 
في ح��ال عدم القدرة عل��ى التعرض 
بالتس��قيط لرموز فك��ر ديني معن 
كونها واضحة باستقامتها الدينية 
وسيرتها وسلوكها، فيتم استهداف 
احلقائ��ق املعرفي��ة والعقائدي��ة لها 
م��ن خال اللجوء الى اس��لوب دقيق 
لتزوير تلك احلقائ��ق والكذب عليها، 
او من خال تفس��ير احلقائق الدينية 
لذل��ك الفك��ر بتفس��يرات وتأويات 
تناس��ب اه��واء واه��داف اجلهة التي 
تري��د تس��قيط ه��ذا الفك��ر الديني 
وتأويله��ا بحي��ث تؤدي الى اس��قاط 
مقام ومنزلة هذا الفكر لدى االخرين.
وأوض��ح ان م��ن اش��كال التش��ويه 
الفكري اللجوء الى س��لب مقامات 
وفضائل حسنة للكيان الذي يعتقد 
به��ذا الفك��ر ونس��ب أم��ور س��يئة 
ل��ه لتس��قيطه ف��ي التم��ع وعزله 
عنه، فينس��ب ف��ي بع��ض األحيان 
ال��ى الكيان والفرقة أفعال ش��نيعة 
وتصرفات سيئة من اجل تسقيطها 
وتس��قيط فكرها. واردف ان الشكل 
الثالث من اشكال التشويه الفكري 
والذي يتمثل بتسقيط الرموز والقادة 
لفكر مع��ن يلجأ اليه حينما يتعذر 
اس��تهداف الفكر او القادة او الكيان 
فيتم نسب للرموز الدينية تصرفات 
وافعال وعاقات تشوه صورتهم امام 
الناس، او س��لب مقامه��م املعنوي، 
مبينا ان قوة الرم��ز الديني تتأتى من 
قوة الفك��ر الذي يتبن��اه وكذلك من 

م��ا يتصف ب��ه من كم��االت معنوية 
كالزه��د والتق��وى وال��ورع واألخاق 
العظيمة التي متنح��ه القوة وتذب 
الن��اس الي��ه فيحبوه ويعمل��وا وفق 

منهجه، فيكون تسقيطه من خال 
نسب أفعال وتصرفات له تتنافى مع 
الكماالت املعنوية. وأش��ار الى ان من 

جملة التس��قيط الديني ما يتعرض 
ل��ه العلماء الصاحل��ون وافاضل اهل 
العل��م وكذلك املؤمن��ون من حمات 
وتش��ويه لصورتهم   وافت��راء  ك��ذب 

م��ن خ��ال فبرك��ة قص��ص وهمية 
وافع��ال كاذب��ة بهدف تس��قيطهم 
التم��ع  ع��ن  وعزله��م  اجتماعي��ا 

الس��احة للمنحرفن  حت��ى تف��رغ 
الش��يخ عب��د  اجتماعي��ا. وطال��ب 
امله��دي الكربائي بض��رورة االلتفات 
وس��ائل  اس��تخدام  خط��ورة  ال��ى 
االع��ام والتواص��ل االجتماع��ي في 
التس��قيط النها تصل ال��ى اجلميع 
فض��ا ع��ن قدرته��ا عل��ى الفبركة 
والك��ذب وإقناع الس��ذج من الناس 
والبس��طاء باالفت��راءات واالكاذي��ب 
والتش��ويه والتش��هير، مبينا ان من 
س��عادة االنس��ان في احلياة ان تبقى 
هذه الرم��وز بقوتها في التمع، الفتا 
الى ان اخلطورة تكمن في عزل الناس 
عن ه��ؤالء القادة والفك��ر، داعيا الى 
ض��رورة التثب��ت والتأكد م��ن جميع 
ما ينش��ر لتبقى تلك االلفة واجلالة 
املرجعي��ة  ممث��ل  وي��رى  والقداس��ة. 
الديني��ة العليا ان الن��وع الثاني من 
أنواع التقس��يط يتمثل بالتسقيط 
االجتماع��ي، مبين��ا ان ه��ذا الن��وع 

ش��ائع بش��كل كبير ف��ي صفحات 
التواص��ل االجتماع��ي، مش��يرا الى 
ان البع��ض يتتب��ع ال��زالت والعثرات 
واالجتماعية  األخاقية  والسقطات 

لآلخرين فينش��رها على نطاق واسع 
ويشهر بها فيؤدي ذلك الى تسقيط 
مما  االجتماعية للش��خص  املكان��ة 
ينت��ج عن ذلك نتائ��ج كارثية، مبينا 

انه ورد في حديث ش��ريف عن النبي 
صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه )ال تطلب��وا 
عثرات املؤمنن فإن م��ن تتبع عثرات 

أخي��ه تتب��ع اهلل عثرت��ه وم��ن تتبع 
اهلل عثرت��ه فضح��ه ول��و ف��ي جوف 
بيت��ه(، مبينا ان م��ن يبحث ويتصيد 
زالت أي ش��خص وينش��رها ويشهر 

ب��ه ف��ان اهلل تعال��ى س��يتتبع زالته 
وعثرات��ه، الفت��ا ال��ى ان احلديث يركز 
على ان نتيجة من يقوم بالتش��هير 

باالخري��ن فان هنالك زالت وعثرات له 
ليس��ت ظاهرة وفي داخل البيت وهو 
عل��ى مأمن م��ن عدم ظهوره��ا اال ان 
اهلل س��يظهرها ويفضحه بنشرها.
ولفت الى ان من اساليب التسقيط 
االجتماعي الستهداف شخص عرف 
بسيرته احلس��نة واخاقه اجليدة وال 
يوجد علي��ه مما ميكن تس��قيطه به 
فيتم اللج��وء الى الك��ذب واالفتراء 
علي��ه ونس��ب ل��ه فع��ا، مبين��ا ان 
البع��ض يتف��ن في وس��يلة الكذب 
بحيث تنطلي عل��ى اغلب الناس اال 
من رحم��ه اهلل وجعله يتثبت ويدقق 
فيم��ا ينس��ب لآلخري��ن، مبين��ا ان  
لوس��ائل التواصل ق��درة على اقناع 
اآلخرين ولو كان كذبا وافتراء. وبن ان 
من أساليب التس��قيط االجتماعي 
تعظي��م وتضخي��م بع��ض ال��زالت 
البس��يطة وتصويرها عل��ى انها من 
ش��نائع األفع��ال وقبائ��ح الصف��ات 
وابعاده��ا ع��ن صورته��ا احلقيقي��ة 
وعده��ا على انها غي��ر مقبولة دينيا 
واجتماعي��ا. وح��ذر ممث��ل املرجعي��ة 
الديني��ة العليا من األس��لوب الرابع 
من أساليب التس��قيط االجتماعي 
والذي يتمثل بكشف االسرار، مبينا 
ان هنالك اسرارا اجتماعية وأخاقية 
ومالي��ة وغير ذلك من أنواع االس��رار.
وطالب بضرورة احملافظة على االسرار 
واخلصوصي��ات الن البعض يحاول ان 
يبحث بن هذه االسرار واخلصوصيات 

لينشرها ويشهر بها.

بغداد / د.حسن فياض

كربالء املقدسة / البينة الجديدة / جسام السعيدي
اس��تعرض ممثل املرجعية الدينية العليا خال اخلطبة الثانية لصاة اجلمعة التي اقيمت في الصحن احلس��يني الشريف أنواع التسقيط. وقال 
الش��يخ عبد املهدي الكربائي ان التس��قيط الديني ميثل احد أنواع التس��قيط واخطرها على التمع، وهو على ثاثة اش��كال أولها التشويه 

الفكري، اما الثاني فيتمثل بالتسقيط للكيان والفرقة التي تعتقد بهذا الفكر الديني، اما الثالث فيتمثل بتسقيط الرموز الدينية..

الكربالئي يطالب بااللتفات إىل خطورة استخدام وسائل اإلعالم 
والتواصل االجتماعي يف التسقيط ألنها تصل إىل اجلميع

من يبحث ويتصيد زالت أي شخص وينشرها ويشّهر به
فإن اهلل تعاىل سيتتبع زالته وعثراته

املسيحيون أقرب الناس مودًة إىل املسلمني وهم متواضعون ال يستكربون 
وهلم يف القرآن مركز كبري فالسيد املسيح كلمة اهلل وروٌح منه

المرجعية العليا تحّذر من التسقيط الديني واالجتماعي
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متابعة / البينة الجديدة
االس��بانية  الس��فن  بن��اء  ش��ركة   *

Navantia التي اوكل اليها التصميم.
 ASC شركة بناء الس��فن االسترالية *

التي اوكل اليها البناء في احواضها.
االس��ترالية   Forgacs مجموع��ة   *

للهندسة البحرية.
للنصاع��ات   BAE Systems ش��ركة   *

الدفاعية والفضائية.
االمريكي��ة   Raytheon ش��ركة   *

للصناعات الدفاعية والفضائية.
* شركة Lockheed Martin للصناعات 

الدفعية وتكنولوجيا الفضاء.
زودت الس��فينة مبع��دات اتصاالت ذات 
تردد عال HF, VHF وراديو UHF، ومت جتهيز 
الس��فينة بوصالت بيان��ات تكتيكية 
 .tactical uplinks  16  and  11  Link
كذلك زودت بحزمة شرسة من الرادارات 

نسردها على النحو التالي:�
 )D-3 1D-AN/SPY( ال��رادار األمريك��ي *
وهو رادار ثالثي االبعاد 3D متعدد املهام 
 Lockheed Martin مق��دم م��ن ش��ركة
ويعتب��ر ه��ذا ال��ردار النواة االساس��ية 

ملنظومة ايجيس الدفاعية االمريكية، 
االمريكي��ة  املدم��رات  عل��ى  العام��ل 
ال��رادار  االمريكي��ة، مين��ح  والط��رادات 
درج��ة   360 ب��ي  للس��فينة  تغطي��ة 
ويستطيع تتبع اكتر من 200 هدف في 
وقت واحد، ويتميز برد الفعل الس��ريع 
على االهداف املعادية وس��رعة معاجلة 

البيانات ومكافحة احلرائق.
* الرادار 9B-AN / SPQ مقدم من شركة 
Northrup Grumman وه��و رادار بح��ث 
ج��وي 2D ميتل��ك ق��درات للتعامل مع 
االه��داف املنخفض��ة مث��ل صواري��خ 
الك��روز والطائرات ب��دون طيار وطائرات 
الهليكوبت��ر كما ميتلك ال��رادار القدرة 
عل��ى العم��ل ف��ي بيئ��ة عالي��ة م��ن 
التش��ويش ويعم��ل هذا ال��رادار ضمن 
مكونات نظ��ام ايجيس الدفاعي ويوفر 

تغطية 360 درجة.
 3-L« ن��وع  م��ن  للمالح��ة  راداري��ن   *
 Communications SAM Electronics
navigation» وه��و رادار اتصال ومالحة 

عالي التقنية.
* رادارين توجية مستمر من اجل توجيه 

 CW radars for missile الصواري��خ 
.direction

-ES رادار ح��رب الكتروني��ة م��ن ن��وع *
.3701

التجهيزات اإللكرتونية
 Mark زودت املدمرة بنظام ادارة النيران *
fire-control system 99 ال��ذي يتحكم 
ف��ي اط��الق صواري��خ الدف��اع اجل��وي 
SM-2 ويعتب��ر هذا النظام من املكونات 

الرئيسة لنظام ايجيس الدفاعي.
* نظام رصد وتتبع باألشعة حتت احلمراء 
 VAMPIR IR search and track system

مقدم من شركة ساجيم.
 Rafael نظام مالحقة وتهديف من نوع *
 Toplite stabilised target acquisition

.sights
.ITT EDO نظام *

 ITT نظام مراقبة واس��تطالع من نوع *
.EDO

أنظمة احلرب االلكترونية:-
نظام تشويش على االتصاالت من نوع 
 567A communications ESM-MBS

.system

- نظام اس��تقبال رقم��ي متعدد املهام 
 Avalon multipurpose digital من ن��وع

.receiver
- نظ��ام دفاع��ي إلس��تقبال املوج��ات 
 Jenkins Defence والتردادات املنخفضة

.Systems low-band receiver
السونارات

* نظ��ام س��ونار ُمثّب��ت اس��فل اجل��زء 
 Hull Mounted االمام��ي م��ن الهي��كل
االلغ��ام  وكش��ف  للمالح��ة   Sonar

والغواصات.
 Towed Sonar نظ��ام س��ونار مج��رور *
 VDS Variable Depth لألعماق اخملتلفة

.Sonar
هي��كل  ف��ي  مثّب��ت  نظ��ام س��ونار   *
السفينة يعمل بنمط سلبي وايجابي 
للكش��ف بعي��د امل��دى ف��ي مختلف 

الظروف حتى السيئة.
التسليح:-

* مدف��ع بح��ري ط��راز Mk 45 عيار 127 
ملم.

 Mark 48 خلية اطالق عمودي من نوع *
41 إلطالق الصواريخ:-

صواري��خ Standard 66-RIM 2 ويص��ل 
م��داه الى 165 كم ويص��ل ارتفاعه الى 
90 ك��م، ويت��م التوجيه بالرادار ش��به 
النش��ط يس��تطيع الصاروخ التعامل 
م��ع مختل��ف التهدي��دات اجلوية مثل 
البالس��تية.  والصواري��خ  املقات��الت 
 Evolved Sea  162-RIM صواري��خ 
Sparrow ويصل مداه الى 50 كم، ويتم 
توجيه بالرادار شبه النشط ويستطيع 
الصاروخ التعامل مع مختلف االهداف 
اجلوية س��واء املقاتالت والطائرات بدون 

طي��ار والصواري��خ اجلوال��ة والذخائ��ر 
الذكي��ة والصواري��خ املض��ادة لل��رادار 
وتصل س��رعة الصاروخ الى 4ماخ، كما 
 TVC Thrust ميتلك فوهات الدفع املوجه
Vectoring Control لزي��ادة القدرة على 
املناورة والتعامل مع كافة االهداف في 

نطاق 360 درجة حول السفينة.
* 8 قذائ��ف صواري��خ س��طح س��طح 
ط��راز Harpoon Block II مع قدرة ضرب 
االهداف البرية الس��احلية ويبلغ مداه 
140 كم، وميتلك قدرة عليا على مقاومة 

التشويش االلكتروني ومنظومة مالحة 
بالقم��ر الصناع��ي GPS، يتم توجيهه 

راداريا او بالقصور الذاتي.
 Mark ع��دد 2 ق��اذف طوريبد من ن��وع *
 ،Eurotorp MU90 32 إلطالق طوربيدات
ويبلغ م��داه 23 ك��م ويص��ل الى عمق 
1000 مت��ر وتص��ل س��رعته القص��وى 
ال��ى 93 ك��م / س��اعة وميك��ن لباحثه 
الصوت��ي Acoustic Homing ان يعالج 
10 انبعاث��ات ضوضائي��ة لألهداف في 

وقت واحد.

 M242عدد 2 مدف��ع عيار 25 ملم طراز *
للتعامل مع االه��داف اجلوية والبحرية 

املقتربة.
* نظام مدفعي م��ن نوع CIWS للدفاع 

الذاتي ضد االهداف القريبة.
* 4 قاذفات للش��راك اخلداعية من نوع 
NULKA لتضلي��ل الصواري��خ املوج��ه 

رداريا مثل الهاربون واالكزوسيت.
* 4:6 قاذفات ش��راك خداعية لتضليل 
الصواريخ احلرارية مثل C802 عن طريق 

اطالق موجات حرارية.

مـــاذا تـــعــرف عـــن )أبــي الـقـنـابــل( الـروسـيــــة؟
متابعة / البينة الجديدة

“أي.تي.بي.آي.ب��ي” )ATBIP( تع��رف 
باس��م “أبي القناب��ل”، وهي أقوى 
قنبل��ة حرارية غير نووية روس��ية، 
وصنعت ع��ام 2007 لس��الح اجلو، 
وتكافئ ف��ي قوته��ا التدميرية 44 
طنا من م��ادة “تي أن تي” ش��ديدة 
إع��الم  ذك��رت وس��ائل  التفجي��ر. 
روس��ية أن القنبل��ة املس��ماة “أبو 
القناب��ل” ه��ي أق��وى قنبل��ة غير 
نووية في العالم، وقوتها تفوق أربع 
مرات ق��وة أقوى قنبلة غي��ر نووية 
أميركي��ة، واملس��ماة “أم القنابل”، 
 ،”43 الرسمي “جي.بي.يو  واسمها 
واستخدمها اجليش األميركي ألول 
مرة ف��ي 13 نيس��ان 2018 لقصف 
أنف��اق لتنظيم الدولة اإلس��المية 
في أفغانستان. والقنبلة الروسية 
ه��ي أصغ��ر حجم��ا م��ن نظيرتها 
األميركي��ة، لكنه��ا أكث��ر تدمي��را 
بسبب احلرارة الشديدة التي تنتج 
ع��ن انفجاره��ا، وتلق��ى القنبل��ة 
بواس��طة مزجلة من قاذفة القنابل 
اإلستراتيجية توبوليف تي يو 160، 
بواس��طة  ببطء  القنبلة  وتهب��ط 
مظلة. ”أب��و القنابل” يبل��غ وزنها 
كيلوغ��رام،  ومئ��ة  آالف  س��بعة 

ش��ديدة  م��ادة  عل��ى  وحتت��وي 
األملني��وم  ومس��حوق  التفجي��ر 
وأكس��يد اإليثيلني، وتكافئ القدرة 
التفجيرية للقنبلة نحو 44 طنا من 
مادة “تي أن تي” ش��ديدة التفجير.
وصممت القنبل��ة عام 2007، وقال 
نائب  ألكس��ندر روش��كني  عنه��ا 

رئي��س هيئ��ة األركان الروس��ي في 
تل��ك الفت��رة “عن��د انفجارها فإن 
كل م��ا هو على قيد احلياة يتبخر”.
ع��ن  س��بوتنيك  وكال��ة  ونقل��ت 
مجل��ة “ديفينس” العس��كرية أن 
القنبل��ة احلرارية الروس��ية تخلق 
موجة تفجيرية أقوى من تلك التي 

تخلقه��ا القناب��ل النووية، و”لكن 
من دون تأثيرات إش��عاعية جانبية 
الت��ي تخلفها األس��لحة  كتل��ك 
النووي��ة، وبالتال��ي فه��ي ال تل��وث 
البيئ��ة”، وفق ما ذك��ره نائب رئيس 
هيئة األركان الروسي. وتعتمد تلك 
القنبلة على االنفجار في منتصف 

االش��تعال  ف��ي  لتب��دأ  الطري��ق، 
مستعينة مبزيج من الوقود والهواء، 
لتق��وم بتبخي��ر جمي��ع األه��داف 
امل��راد تفجيرها وحتويلها إلى مجرد 
املس��احة  قط��ر  ويبل��غ  هي��اكل، 
التي تدمر القنبلة الروس��ية فيها 
كل ش��يء ثالثمئ��ة مت��ر مقارن��ة 
بنحو 150 مترا بالنس��بة للقنبلة 
أوزان  ب��ني  وباملقارن��ة  األميركي��ة. 
القنبلتني الروسية واألميركية، فإن 
ق��وة “أم القنابل” تكاف��ئ 11 طنا 
من مادة “تي إن ت��ي”، منها ثمانية 
أطنان فقط ش��ديدة االنفجار، في 
حني أن قوة “أب��ي القنابل” تكافئ 
44 طن��ا م��ن م��ادة “ت��ي أن ت��ي” 
جميعها ش��ديدة االنفجار.وتوجه 
أم القناب��ل عن طري��ق تقنية “جي 
بي أس” للتوجيه بواسطة األقمار 
الصناعية، في حني لم تكشف وزارة 
الدفاع الروس��ية عن ط��رق توجيه 
“أبو القناب��ل”، ولكن تقارير عديدة 
أش��ارت إلى أن اجليش الروسي طّور 
القنبلة احلراري��ة ليكون توجيهها 
عن طري��ق األقمار الصناعية أيضا.

وأنتجت ه��ذه القنبلة لتحل محل 
قنابل أصغر حجما ضمن ترس��انة 

روسيا من القنابل النووية.

»Hobart - class destroyer« املدمرة األسرتالية هوبارت

صواريخ »إس واي« 
الباليستية الصينية 

متابعة / البينة الجديدة
متتلك الصني ترس��انة ضخمة من الصواريخ الباليس��تية التي 
تض��م صواريخ قصيرة ومتوس��طة املدى، إضاف��ة إلى صواريخ 
عاب��رة للقارات، وتطور نظام جديد لصواريخ باليس��تية ال ميكن 
رصدها بواس��طة ال��رادارات. ويعد الص��اروخ »إس واي — 400«، 
واح��دا من الصواري��خ الصينية قصيرة املدى، التي مت تس��ليط 
الض��وء عليه��ا بعدم��ا ظه��رت في ع��رض عس��كري للجيش 
القطري ف��ي كانون األول املاض��ي. أورد موق��ع »ميليتري توداي« 
األمريكي مواصفات ص��اروخ »إس واي — 400«، الذي يتم حمله 
عل��ى مركبات ميكنها أن تطلق الصاروخ من مس��افة تبعد 650 
ك��م ع��ن قاعدته الرئيس��ية، وحتمل على متنه��ا منصة إطالق 
مكونة م��ن 8 صواريخ. ويرافق مركبات اإلط��الق، مركبات أخرى 
حتم��ل صواريخ إضافية.ويصل وزن الصاروخ إلى أكثر من 35 طنا 
وطوله 12 مترا، وقطره 3 أمتار، بينما يصل وزن رأس��ه احلربي إلى 

200 كغم.ويتجاوز مدى الصاروخ 400 كم.

متابعة / البينة الجديدة
الرئيس��ية  القت��ال  دباب��ة  الهن��د  تنت��ج 
»أرج��ون«، الت��ي مت تطويره��ا محلي��ا، ومن 
املنتظر أن تصبح نسختها املطورة »أرجون 
- 2« دبابة املس��تقبل ف��ي اجليش الهندي.

ذك��ر موقع »أرم��ي تكنولوج��ي« األمريكي 
أن الدباب��ة »أرج��ون«، دخل��ت اخلدم��ة في 
اجلي��ش الهندي ع��ام 2004 ووص��ل عددها 
ف��ي اخلدمة عام 2009 إل��ى 45 دبابة، بينما 
ارتفع هذا العدد إل��ى 124 دبابة عام 2011.

ومتتلك نس��خة »أرجون إم كيه — 2« نظام 
رؤية إلكتروني، ونظام حتكم في إطالق النار 
متطور، ومن املنتظر أن تكون جاهزة لدخول 
اخلدم��ة ع��ام 2018. ويرج��ع تاري��خ تطوير 

الدباب��ة »أرج��ون« إلى ع��ام 1974 بالتعاون 
مع خبرات وتكنولوجي��ا خارجية تضمنت 
تصميم أملاني، مع اس��تيراد نسبة تتراوح 
ب��ني 25 إلى 30 % من مكوناتها من اخلارجي 

مب��ا فيها احمل��رك وماس��ورة املدف��ع ونظام 
التعق��ب ونظام التحكم ف��ي إطالق النار.
وتتس��لح الدبابة الهندية مبدفع عيار 120 
مم، ومدفع رش��اش مضاد لألف��راد عيار 7.62 
مثبت مع املدفع الرئيس��ي للدبابة إضافة 
إلى مدف��ع عي��ار 12.7 مم مض��اد للطائرات 
واألهداف األرضية ومثبت فوق برج الدبابة.
وحتمل الدبابة قذائ��ف مضادة للمروحيات 
و39 قذيف��ة عيار 120 مم، وميكن لنظام إدارة 
النيران ف��ي الدبابة أن يعم��ل على الوضع 
الصامت مس��تخدما بطاريات مس��اعدة.
ومتتل��ك الدباب��ة هيكل م��درع ميكنها من 
مقاومة القذائف املضادة للدبابات، إضافة 

إلى تدريع البرج.

متابعة / البينة الجديدة
تعتب��ر م��ن مواصف��ات طائ��رات اجلي��ل 5 ذات 
إمكاني��ات قتالي��ة متفوقة متع��ددت األغراض 
من مهامها اإلعتراض والهجوم. وهي من اجليل 
»الرابع» صناعة باكستانية بالتعاون مع الصني 
وهي طائ��رة خفيف��ة متعددة امله��ام ومتطورة 
لدرج��ة ان باكس��تان تنوي إس��تبدال الطائرات 
الصيني��ة وطائ��رات امليراج الت��ي متلكها بهذه 
الطائرة وفي بداية التصنيع حاولت أوروبا تأخير 
املشروع أو إيقافه عبر عدم تصدير اإللكترونيات 
الالزم��ة ولك��ن باكس��تان أكملت مش��روعها 
ويعتقد انها صنعت ما حتتاجه من إلكترونيات 
بالتعاون مع الصني والتي تعتبر حليفا رئيس��يا 
لباكستان وتشترك معها. وبسبب رخص األيدي 

العاملة واإلعتم��اد على تصاميم موجودة أصال 
وتطويره��ا أت��ت تكلفة اإلنت��اج رخيصة حيث 
أن الواحد تس��اوي 15 مليون دوالر تكلفة إنتاج 
)وليس س��عر البيع( وتنوي باكس��تان تصديرها 

بع��د أن أثبت��ت كفاءتها. وهي طائ��رة هجومية 
مقاتل��ة متع��ددة امله��ام, ف��ي جمي��ع االجواء, 
ذات مقعد واحد, تس��تخدم في االس��ناد اجلوي 
القريب, مجهزة الكتروني��اً, ورادارياً, للعمل في 

دوريات االستطالع واعمال احلرب االلكترونية.
الصفات العامة:

الطاق��م: 1. الط��ول: 14 مت��را. املس��افة ب��ني 
اجلناحني: 9.45 متر. االرتفاع: 4.77 متر. مساحة 
األجنح��ة: 4.4 متر². ال��وزن فارغة: 6,411 كجم.
الوزن محملة: 9,100 كجم. أقصى وزن: 12,700 
كجم. س��عة الوق��ود الداخلي��ة: 2300 كجم. 
الس��رعة القص��وى: م��اخ 1.8 )2205 كيلومتر/

س��اعة(. املدى: 3480 كيلومت��ر. أقصى ارتفاع: 
16920 متر. النسبة دفع- وزن: 0.95.

»أرجون - 2«.. دبابة املستقبل يف اجليش اهلندي  طــائـرات الـجـيـل 5 مـتـعـددة األغــــراض

املدمرة هوبارت األستراليه تصنف من فئة مدمرات الدفاع اجلوي، صممت هذه السفينة 
على اساس الفرقاطة االسبانية »Álvaro de Bazán-class« وتعتبر هذه السفينة إحدى 
مدم��رات الدفاع اجلوي »AAW Anti-Air Warfare« التي تخطط لها البحرية االس��ترالية، 
وم��ن املرجح ان تدخ��ل اول مدمرة اخلدمة في األيام القليل��ة املقبلة، وقد طلبت البحرية 
االسترالية 3 سفن من هذه الفئة لتحل محل فرقاطات »Adelaide -class« وتصل قيمة 
العقد ل� 8 مليارات دوالر .مت تش��كيل حتالف »AWD« مكون من عدة ش��ركات اس��ترالية 

وامريكية واسبانية لبناء هذه املدمرة وهم:�

إعــــــــــالن
بناًء على الدعوى املقامة من قبل املدعي )جاسم 
ــب( من  ــب )اضافة لق ــذي يطل ــي( ال ــد عل محم
ــراغ( اىل )العبودي( فعلى من لديه اعرتاض  )الف
ــة خالل مدة أقصاها )15(  مراجعة هذه املديري
ــذه املديرية يف  ــر ه ــوف تنظ ــه س يوما وبعكس
ــن قانون  ــادة )22( م ــكام امل ــق اح ــوى وف الدع

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

هيثم فاضل عباس
مدير االحوال املدنية والجوازات 

واالقامة العامة / وكالة

إعـــــالن
ــة من قبل املدعي )علي  بناًء على الدعوى املقام
ــل لقب( من  ــد( الذي يطلب )تبدي ــم محم ابراهي
ــه  ــن لدي ــى م ــمي( فعل ــري( اىل )الهاش )اليعيف
اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها 
ــوف تنظر هذه املديرية  ــه س )15( يومًا وبعكس
ــادة )22( من قانون  ــق احكام امل ــوى وف يف الدع

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

هيثم فاضل عباس
مدير االحوال املدنية والجوازات 

واالقامة العامة / وكالة

إعــــــالن
بناًء على الدعوى املقامة من قبل املدعية )رويده 
ــل لقب( من  ــد( التي تطلب )تبدي ــم محم ابراهي
ــه  ــن لدي ــى م ــمي( فعل ــري( اىل )الهاش )اليعيف
اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها 
ــوف تنظر هذه املديرية  ــه س )15( يوما وبعكس
ــادة )22( من قانون  ــق احكام امل ــوى وف يف الدع

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

هيثم فاضل عباس
مدير االحوال املدنية والجوازات 

واالقامة العامة / وكالة

إعـــــــالن
بناًء على الدعوى املقامة من قبل املدعي )شعيت 
عجرس مجذاب جلود( الذي يطلب )تبديل اسم( 
من )شعيت( اىل )شعيث( فعلى من لديه اعرتاض 
ــذه املديرية خالل مدة اقصاها )15(  مراجعة ه
ــذه املديرية يف  ــر ه ــوف تنظ ــه س يوما وبعكس
ــن قانون  ــادة )22( م ــكام امل ــق اح ــوى وف الدع

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

هيثم فاضل عباس
مدير االحوال املدنية والجوازات 

واالقامة العامة / وكالة
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أو  يصوِّب  أن  يريد  من  لكل  مكفول  الرَّد  حق  إن    

ح معلومة وردت في خبر أو مقال ويعتقد أن  يصحِّ

فيها جتنيا او مغالطة إذا رغب في ذلك، وإن ديدننا 

هو احترام الرأي والرأي اآلخر.

تنويـــــه

)السنة الرابعة عشرة( العدد )3108( - األحد - 20 - كانون الثاني - 2019

بغداد / البينة الجديدة
أك��د عب��د القادر أحم��د، مدير 
اجلمع��ة  املنص��ور،  مجم��ع 
املاضي��ة، أن اجلهد الهندس��ي 
بغ��داد  عملي��ات  قي��ادة  ف��ي 
وقي��ادة الق��وات اخلاص��ة ف��ي 
والفري��ق  اخلض��راء  املنطق��ة 
الهندس��ي و التقن��ي في دائرة 
ش��رع  واملس��رح،  الس��ينما 
برفع الكت��ل الكونكريتية عن 
الثقافي  حدود مجمع املنصور 
والسياحي في ساحة  والفني 
توجيهات  حسب  االحتفاالت، 

السيد رئيس الوزراء عادل عبد 
امله��دي القائد الع��اَم للقوات 
املسلحة. وأفاد أحمد أن »قيادة 

عمليات بغ��داد وقيادة القوات 
اخلاصة في املنطق��ة اخلضراء 
مع كوادر دائرتنا باشراف الفريق 

االول الرك��ن محم��د البيات��ي 
والل��واء الركن حام��د جار اهلل 
من قيادة عمليات بغداد واللواء 
جاس��م يحيى عب��د علي من 
الفرقة اخلاصة والعميد الركن 
عص��ام طاه��ر عب��د الرحم��ن 
وبحضور الدكتورة إقبال نعيم 
مدير عام الدائرة متت املباش��رة 
برف��ع احلواج��ز الكونكريتي��ة 
ع��ن مجم��ع املنص��ور وفت��ح 
الط��رق املؤدية إلي��ه من جهة 
ش��ارع الزيت��ون نحو س��احة 

االحتفاالت.

للش��اعر  طين��ي  متث��ال 
الكبي��ر،  الش�����عبي 
الس��يد  عري��ان  الراح��ل 
أنام��ل   صنعت��ه  خل��ف.. 
املتأل��������ق  الفن�����ان 
تخليداً   مس��ير(  )فاض��ل 
وتقديراً  الراحل  للش��اعر 
لقامته الثقافية الكبيرة.

متابعة / البينة الجديدة
غواص��ن،  مجموع��ة  ش��اهد 
مجموع��ة م��ن أس��ماك قرش 
النمر تلتهم حوتا نافقا، الثالثاء 
املاضي، عندما ظهرت س��مكة 
أكبر حجما من األعماق. وقالت، 
إح��دى علم��اء األحي��اء املائية 
الذين ش��اهدوا الواقعة أوش��ن 
رامسي، إن سمكة قرش أبيض 
ضخم��ة طوله��ا 20 قدما، من 

املعتقد أنها إحدى أكبر أسماك 
القرش في العالم، اجتهت صوب 
الغواصن ثم بدأت في تفحص 

قواربهم.

بينم��ا كنت أش��اهد باهتم��ام إحدى القن��وات الفضائي��ة العراقية، 
شدني لقاء أجراه برنامج )اجلمهورية السادسة( مع عميد املرور )عمار 
وليد اخلياط( الذي يش��غل منص��ب مدير إعالم مديرية امل��رور العامة، 
وهو في ذات الوقت مقدم برنامج )وقفة مرورية( الذي يبث من شاش��ة 
القناة العراقية الرس��مية، حيث سأل مقدم البرنامج عميد املرور عن 
املس��ؤول الرئيس عن احلوادث املرورية املؤس��فة الت��ي ذهب ضحيتها 
)5152( قتي��الً و)18404( مصابن بجروح مختلف��ة خالل العام املاضي 
)2018( فقط، وهو رقم مهول.. هل هي وزارة اإلعمار واإلسكان أو مديرية 
الطرق واجلس��ور أو مديرية امل��رور العامة؟ فأجاب��ه: »إن أغلب احلوادث 
املرورية كانت بسبب عدم صالحية الطرق الرئيسة والفرعية على حد 
س��واء، وعدم وجود عالمات مرورية حتذيرية سواء أكانت لوحات عادية 
أم ضوئي��ة، وع��دم تخطيط الش��وارع، وإن مديرية امل��رور العامة ليس 
مبقدوره��ا نصب أو تثبيت عالم��ات مرورية أو تخطي��ط منطقة عبور، 
وليس هناك رادارات وكاميرات خاصة في الطرق اخلارجية ملراقبة جتاوز 

السرعة املقررة وفقاً للتعليمات املرورية السارية«..
وما يثير االس��تغراب حقاً أنه عندما سأل مقدم البرنامج »ملاذا ال يتم 
شراء أجهزة متطورة مثلما هو حاصل في دول العالم املتقدم وخاصة 
م��ا يتعلق بأنظمة املرور؟«، كان جواب مدير إع��الم املرور بأنه »ال توجد 

لدى املديرية تخصيصات مالية لهذا الغرض«!!
إلى هنا انتهى احلوار، ومن حقنا أن نطرح الس��ؤال تلو اآلخر عس��ى أن 
جن��د من يجيبنا بكل ش��فافية وصراحة، وأول هذه األس��ئلة أن أغلب 
دوائر الدول��ة اخلدمية تتذرع هذه األيام بنق��ص التخصيصات املالية، 
بينم��ا هي لديه��ا واردات مالية ضخم��ة متأتية من املواطنن س��واء 

أكانت على شكل ضرائب أم رسوم..
أمان��ة بغداد، مثالً، ال تق��دم اخلدمات املطلوب��ة للمواطنن وللمناطق 
الس��كنية، وعذرها في ذل��ك أنها ال متتلك أمواالً له��ذا الغرض، ووزارة 
الصحة هي األخرى تشكو نقص التخصيصات املالية، ووزارة التجارة 
تق��ول »ليس لدين��ا تخصيص��ات مالي��ة لتغطية مف��ردات البطاقة 
التموينية«، وحتى وزارة الكهرباء هي األخرى تريد تخصيصات مالية..
ونعود لنس��أل: هل يجوز أن يس��تمر إزهاق أرواح الناس بدعوى أنه »ال 
توجد لدينا تخصيص��ات مالية«؟ وهل يجوز أن ميوت الناس جراء عدم 
وجود أدوية وعالج��ات جراء عدم التخصيصات املالية؟ وأبقى أس��أل: 
أين تذه��ب املليارات من اإليرادات املالي��ة املتحققة من تصدير النفط 
واملنافذ احلدودية والكمارك والضرائ��ب واجلباية وغيرها كثير؟.. افتونا 

يرحمكم اهلل.

*عضو نقابة الصحفيني العراقيني

َعِجْيب ُأُمْور َغِرْيب َقِضيَّة.. 
الْفُلْوس َوْين؟!

بال مجاملة

صباح الشيخلي
* تنفس��نا الصعداء وقلنا يا اهلل، عندما أُعِلن��ت نتائج االنتخابات 
البرملانية أو التشريعية في دورتها الرابعة منذ عام 2003، وبعد )جر 
وعر( وتبادل وتراشق باالتهامات بالتزوير، ودق باملسامير، وبعد حرائق 

ودخان، تطاير على احليطان، واخلوط بجانب االستكان!!
* تنفس��نا الصع��داء وقلن��ا ي��ا اهلل، عندم��ا عقد مجل��س النواب 
لينتخب الس��يد محمد احللبوسي رئيساً له، ونائباً أول هو السيد 
)كرمي حس��ن الكناني(، ثم في جلس��ة اليوم التالي انتخب النائب 

الثاني السيد )بشير احلداد(.
* وتنفس��نا الصعداء وقلنا يا اهلل، عندما انتخب البرملان باإلجماع 
رئيس الوزراء املس��تقل السيد عادل عبد املهدي لتشكيل كابينته 

الوزارية اجلديدة.
* وتنفسنا الصعداء صراحًة عندما صرنا نسمع تصريحات من هذا 
الطرف السياس��ي أو ذلك تقول للس��يد عبد امله��دي )روح والهوى 
بظه��رك( واختر الوزراء بنفس��ك م��ن دون تدخ��الت أو ضغوطات أو 
إمالءات.. حينها تيقنا بأن الرجل سيمضي في مشواره واثق اخلطوة 

ميشي ملكاً من دون أن يضع أحد في طريقه )عاثورة او حجارة(.
* وتنفس��نا الصعداء عندما منح البرملان الثقة ألربعة عش��ر وزيراً 
م��ن الكابينة الوزاري��ة اجلديدة وتعث��رت ثماني حقائ��ب لغاية في 
نف��س يعقوب، ث��م تفضل البرملان مش��كوراً في جلس��ات الحقة 
لتمرير ثالث حقائب وزارية )وهم جّرينا نفس(، وبعد ذلك بدأت آمالنا 
تتالش��ى وأنفس��نا تضيق بعد تعث��ر مترير ثالث حقائ��ب وزارية هي 
الدفاع والداخلية والعدل. وما يؤسف أن جلسات البرملان املتالحقة 
خلت من أية مناقش��ة للوزارات الثالث املتبقية، وعندما كنا نسأل 
بعض من يعنيهم األمر عن األس��باب وهل س��يطول األمر؟ يجيبك 
بالقول )اغس��ل إيدك بالزاهي(، ألن اخلالفات السياسية بشأن هذه 
الوزارات س��تعيق احلس��م وس��نبقى ندور في دوامة التأجيالت إلى 
ما ش��اء من الزمن، ألن هناك من ال يهمه أمر الش��عب وال مصلحة 
الوط��ن.. وال منلك إال أن نناش��د كل القوى السياس��ية الفاعلة في 
الس��احة العراقية أن تعمل ما في وس��عها حلس��م م��ا تبقى من 
تشكيلة احلكومة وعدم اللجوء إلى إدارة ما تبقى من حقائب وزارية 
بالوكالة، ألن ذلك إذا ما حصل س��يعني تكرار ما كان يحصل خالل 
س��نة )2010( الذي دفعنا نحن ثمنه.. والسؤال هو: هل ستجعلون 
هذا الش��عب يتنفس ملء رئتيه أم إنكم س��تبقونه يأخذ أنفاسه 
بالقط��ارة؟.. ه��ذا ما يتعلق بالتش��كيلة احلكومي��ة، أما ما يخص 

املوازنة العامة لسنة )2019( فحّدث وال حرج، والبقية تأتي.

عبد الزهرة البياتي*

وجع يومي

*رئيس التحرير التنفيذي

ِعْنَدَما َيُكْوُن الَتَنفُُّس 
اَرِة ِبالَقطَّ

يسر الشركة العامة للسمنت العراقية أن تعلن عن الفرصة االستثمارية ملعمل /

األكـيـــاس الـورقـيـة فــي الـكـوفــــــــــة 
ــي هلا اخلربة الكافية  ــركات ال ــال صناعة الورق أو املصنعة ملعامل الورق وكذلك اعتماد الش ــة والعربية والعاملية املتخصصة يف جم ــركات العراقي ــتثمرين والش ــوة املس ودع
لتأهيل وحتديث وتشغيل معامل الورق داخل العراق أو خارجه على أساس املشاركة باإلدارة واإلنتاج وزيادة الطاقات اإلنتاجية واملساهمة يف هذه الفرصة القيمة للحاجة 
ــية الداخلة يف اإلنتاج  ــتثمر منها توفر املواد األساس ــدوى االقتصادية واملزايا املتحققة للمس ــوق العراقية واجل ــذا املعمل وأهميتِه لتلبية احتياجات الس ــاج ه ــة إلنت املاس
ــمنت العراقية / الصندوق لقاء مبلغ قدره )150000( مائة ومخسون ألف  ــتثماري للمعمل من مقر الشركة العامة للس ــة.وباإلمكان احلصول على امللف االس ــعار منافس وبأس
ــهيالت  ــتعداد لتقديم كافة املعلومات التفصيلية والتس ــركة على اس ــاراً من يوم األحد املصادف  20/ 1 /2019 وملدة )30( ثالثني يومًا والش ــط غري قابلة للرد واعتب ــار فق دين
لزيارة  املعمل ونلفت ذوي االختصاص واملهتمني لتقديم عروضهم وفق الشروط الواردة  يف امللف االستثماري )وتقديم العروض على شكل عرضني منفصلني األول عرض فين 
ــركة املتقدمة للحصول  والثاني عرض جتاري يف ظرف مغلق وخمتوم( مراعني أن تكون الوثائق املوجودة يف هذين العرضني مصدقة أصوليًا من اجلهات الرمسية يف دول الش
ــعرية ملنتوج الورق حتوطًا للتغريات  ــيتم تطبيق املعادلة الس ــفارة العراقية يف عاصمة تلك الدول ذات الصلة مع العلم بأنه س ــتثمارية ومصدقة من الس على الفرصة االس

السعرية يف األسواق وسيكون آخر موعد لتقديم العروض الســـاعة الثانية عشرة ظهراً من يــــوم االثنني املصادف 2019/2/18.
www.icsc.gov.iq :وباإلمكان زيارة موقع الشركة التالي 

ولالستفسار عن أي معلومات أخرى يرجى زيارة مقر الشركة العامة للسمنت العراقية على العنوان التالي:-
العراق- بغداد – الزعفرانية – قرية سعيدة.

نقال /07705385348
Iraq cement@icsc.gov.iq الربيد االلكرتوني:ـ

مع حتيات الشركة العامة للسمنت العراقية

إعادة إعـــــــــــالن
وزارة الصناعة واملعادن

الشركة العامة للسمنت العراقية
فرصة استثمارية يف القطاع الصناعي

تعزي أس��رة حتري��ر )البينة اجلدي��دة( الزميل 
)حم��ودي عبد غري��ب( لوفاة املغف��ور له ابن 
خال��ه )حامد عبد الرضا عباس البدري(، وهو 
ش��قيق الش��هيد الش��يوعي )حميد( أحد 

شهداء 8 شباط األسود.

يع��زي بيت احلاج الراحل )جبار الزم الس��ويعدي( عائلة 
احلاج )محس��ن رحيمة الس��ويعدي »أبا سعد«( لوفاة 
املغف��ور لها والدته احلاجة )أم محس��ن(، س��ائلن اهلل 
العلي القدير أن يتغمد الفقيدة برحمتها الواسعة وأن 
يلهم اجلميع الصبر والس��لوان. وأقيم مجلس الفاحتة 
على روحه��ا في بغداد مدينة الص��در قطاع 55 مقابل 

جامع اإلمام احلسن )ع( األسبوع املاضي.

تعزيةتعزية

إبداع
قرش عمالق يسبح مع الغواصني!


